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 املا“ :ةيآلا «بازحألا ةروس





 هعمدغملا

 (م557-6٠580 /ه11- :) ائكَق بلاط يبأ نب يلع نب نيسحلا مامإلا

 ميظعو «ناميإلاو قحلاو ىدهلا مالعأ نم زراب ملعو «رابكلا نيملسملا ةمئأ نم مامإ
 نيحلصملا ةداقلا عملأ نم دئاقو «خيراتلا مهدلخ نيذلا ءامظعلا زربأ نم دلاخ

 كامتألاو 0 ةيكزلا ديم اورطيم نيذلا

 05 ب ل 0

 ا 0 للا

 ىدانهكلا يسمو ا ” باقر «نيطبسلا

 .ةرخآلاو ايندلا

 يي يع ا اوس فوط دولا

 دل م ا

 ؛ةيكع ِهَّللا لوسر هدج دنع ةزيمتمو ةصاخ ةناكم ْدِلكِلَم نيسحلا مامإللو

 نيسحلا هطبسل ديدشلاو قيمعلا هبح نع ةبسانم ريغو ةبسانم لك ىف نلعي ناكف

 )١( :ةيآلا .بازحألا ةروس 77.



 ١ ج - ةالكك2 نيسحلا مامإلا ةريس

 نيسحلا مامإلا لضف ةبقاعتملا لايجألا رم ىلع ةيمالسإلا ةمألل حضويل ديهشلا

 .عيفرلا هماقمو «ةميظعلا هتلزنمو «ةريبكلا هتيعقومو هتناكمو ٌدِالَيِلَ

 نيسحلا مامإلا ةريسو ةايح نع ةيملعلا ةساردلا هذه ةيادب يف تلوانت دقو

 لئامشو لئاضفو بقانم زربأو مهأ -ةيصخشلا هتقاطب نع ٌتثدحت امدعب- دال

 ةريسلاو ثيدحلا بتك يف درو امم اهتيقتسا ٌدِاثَِلَت نيسحلا مامإلا صئاصخو

 ةناكملاب ةيمالسإلا ةمألا ريكذت فدهب كلذو «نيقيرفلا بتك تاهمأ نم خيراتلاو
 4 4 4 ع 5 5

 ملو ءاناشطعو امولظمو ابيرغ لِتق نيملسملا ةمئأ رباكا نم مامإل ةميظعلاو ةزيمتملا

 بجاولا مامإلا هنأو ءقرطو هوجو ةدع نم هتمامإ ىلع ةلدألا ثركذ مث

 نم مالعألا لاوقأ تلقن مث دالك ىبتجملا نسحلا مامإلا هيخأ ةداهش دعب ةعاطلا
 يتلاو «ةكرابملا هتريسو هتايح نع نّود وأ بتك وأ مجرت نمم مهريغو هيرصاعم

 .ةميظعلا هتيعقومو هتلزنمو هماقمو هتناكمو ٌرِالَِلَع مامإلا لضف ىلع عمجت

 نيسحلا مامإلا نأ ىلع ةاورلا عمجأ ثيح «ةيحورلا هتريس ىلإ تقرطت مث

 لتبتلاو دجهتلاو ءاعدلا مئادو .جحلاو .موصلاو .ةالصلاو «ةدابعلا ريثك ناك ٌدِالكِللَع

 .لجو زع هللا ىلإ

 صصقلا ضعب تركذو «ةيقارلا ةيقالخألا هتريس ليصفتلا نم ءيشب تيب مث

 هملحو ةعضاوت نع تثدختف :ةعيفرلا ةيقالخألا كريس خم دهاوشلاو ةلئمألاو

 هموصخو هئادعأ ىلإ ىتح هناسحإو هدوجو همركو هقفرو هتمحرو هوفعو هربصو

 .هيفلاخمو

 ركفلا ترثأ يتلا ةيركفلاو ةيملعلا هتريس ةساردلا هذه يف تلوانت كلذ دعب

 .ايلعلا ةلكنو ةهيقو ةدصاقنو هئيهاشو هماكحأو

 مولعلاو فراعملا يف داليقَع نيسحلا مامإلا تاماهسإ ىلإ قرطتلا ٌمت دقو



 ةمدقملا

 .ريسفتلا ملعو .هقفلا ملعو ءثيدحلا ملعو «مالكلا ملع :يهو ةمهملا ةيمالسإلا

 ةيركفلا ىؤرلاو ميهافملا ضعب نييبتو حرشو ءارثإ يف مهاس يذلا رمألا وهو

 .مالسإلا يف ةيفرعملاو

 ناكف «ميلعتلاو ةيبرتلا ىلع زيكرتلا وه ًاضيأ ةيملعلا هتريس ملاعم زربأ نمو
 ةيبرت هتاورو هباحصأو هتذمالتو هبالط نم ةبخنلاو ةوفصلاب -ةيانعلا دشأ- ىنتعي

 .حالصلاو ريخلاو قحلا قيرط ىلإ اداشرإو اميلعتو

 تارايتلاو قرفلل ٍةكِفُت نيسحلا مامإلا يدصت وحن ثحبلاب ثجرع مث

 قرفلا نم اهريغو ...ةئجرملا ةقرفو «ةربجملا ةقرف :قرفلا كلت نمو «ةفرحنملا

 .ةلطابلاو ةدسافلاو ةفرحنملا تارايتلاو

 ًادبم :اهمها نم يتلاو ةينيسحلا ةروثلا ميقو ئدابم ىلإ ثحبلا قرطت مث

 ةماركلاو ةيرحلاو لدعلاو قحلا أدبمو ءناسنإلا قوقح ًادبمو «ةيعامتجالا ةلادعلا

 هذه خيسرت يف دِالْثَِلَظ نيسحلا مامإلا رود نايبو «يباجيإلا حماستلا أدبمو ؛ةيناسنإلا

 .ًاعرش اهليصأت يفو ءاهقيمعتو ميقلاو ئدابملا

 الكلم نيسحلا مامإلل ةيسايسلا ةريسلا ةيملعلا ةساردلا هذه يف تلوانت مث

 مهتائيطخو مهئاطخأ دض هب ماق امو ؛مهنم مامإلا هاقال امو .هرصع ماكحب فيرعتلاو

 ةنس هتداهشب رمألا ىهتنا ىتح سانلا ةماع ىلعو هيلع مهروجو مهملظو «ةيسايسلا

 ءاهفادهأو اهتاقلطنمو «ةينيسحلا ةروثلا بابسأو عفاود ىلإ ةراشإلا مت امك

 .يمالسإلا خيراتلا يف ةيودملا اهراثآو اهجئاتنو

 «هتداهشو ٌدالكلَت نيسحلا مامإلا لتقم ىلإ ليصفتلا نم ءيشب ٌتقرطت امك

 .ًادبأ يهتنت نلو مل يتلا ةيوقلا اهراثآو «ةروثلا هذه يف راصنألا رودو

 «ةمألا ةريسمو خيرات يف ةريبك ةفاطعنا ْداللَظ نيسحل | مامإلا ةروث تلكش دقف
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 ١ ج - ةالكك2 نيسحلا مامإلا ةريس

 اهرثأ رصتقي مل كلذلو ءبولقلاو سوفنلا يف ةمدصو «راكفألاو لوقعلا يف ةضهنو

 .نامزألاو روصعلا لك ىلإ اهريثأت دتما لب ءاهيف تعقو ىتلا ةيخيراتلا ةظحللا ىلع

 يف ءانثتسا تناك لب «تاروثلا رئاسك دليل نيسحلا مامإلا ةروث نكت ملف

 ملظلا ةمواقمو ءنيدلا لجأ نم ءادف هسفن مدقي هب اذإو ءىقثولا ةورعلاو .ىدهلا

 بقاعتو نامزلا رورم مغر ةرمتسم ةروثلا جئاتن ىلع تقبأ ةيونعملا ٌدالثيلَع نيسحلا
 .مايألا

 راهطألا تيبلا لهأ نم ةوفصلا ةوفص نم اوناك اهدونجو ةروثلا لاطبأو

 ئدابملاو ميقلا نع عافدلا لجأ نم ةعانقب مهسفنأ اومدق «نيعباتلاو ةباحصلا رايخو

 لجأ نم ءادفلاو ةيحضتلا ىف ىلعأ ًالثم كلذب اوبرضيل ءايلعلا لثملاو قالخألاو

 .نيدلا

 ,خيراتلا يف تاروشلا لك ثادحأل ًارياغم ناك ةروثلا يف ثادحألا طيرشو

 «نيلتاقملا فالآب ردقي ًارارج ًاشيج هجاوت ٌدالثلَع نيسحلا مامإلا ةدايقب ةليلق ةلقف

 ثيح «مالسإلا ميلاعتب الو برحلا قالخأب مزتلي نكي مل يومألا شيجلا اذهو
 مل لافطألا ىتحف «ةيناسنإلا نيبج هل ىدني ام تاكاهتنالاو تاعاضفلا نم بكترا

 يف عراش ىلإ عراش نم قهيى قاس ءاسلاو ءادتعالاو بلنسلاو لثتلا نم اوملتس

 نع ًالضف «ةيقالخألا ميقلاو ةيناسنإلاب ساسحإ ىندأ هيدل نم لك اهب لبقي ال ةروص
 .مالسإلا نيدل بستني هنوك

 اهليعافمو اهراثآ هتنت مل ةيواسأملا ةقيرطلا كلتب ةكرعملا تهتنا نأ دعبو

 ريخلا نيب ةكرعم ءلطابلاو قحلا نيب ةكرعم اهنأل ءًادبأ يهتنت نلو اهتابعادتو
 لدعلل نازيم يهف ...توملاو ةايحلا نيب ةكرعم «مالظلاو رونلا نيب ةكرعم ءرشلاو
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 ةمدقملا

 ةايح ىف ةيشاسألاو ةمهملا ةاخألا بعافسا نأ ةساودلا هذه ىف تلواحس دقو

 نع ةباتكلا نإف الإو ءاهبناوجو اهداعبأ فلتخم نم ٌدالْكِقَت نيسحلا مامإلا ةريسو

 ةطخ نع جراخ هنأ امك «ريسيلا رمألاب سيل ْدالملَع نيسحلا مامإلا ةايح يف ءيش لك

 جهنم نت نيسحلا مامإلا ةايحو ةريس نع ةساردلا هذه يف تعبتا دقو

 تكلس امك ؛ةزوابلا ةيشيراتلا تادحألا ةءازق ىف طافشسالاو ءارشنسالاو ليلحتلا

 ميدقت فدهب ةنيصرلا ةيملعلا ثوحبلا ةباتك ةقيرط يف يميداكألا يملعلا جهنملا

 جهنمو «ةديدج ةغلب ديد نيسحلا مامإلا دلاخلا ديهشلل ةكرابملا ةريسملاو ةريسلا

 ةمئأ جهنو ةايحو ةريسب فيرعتلل ةمداقلاو ةديدجلا لايجألل ديدج بولسأو ءديدج

 .راهطألا تيبلا لهأ

 ع اعتانو اذيقم انيدق رمال نال و ةنيرعلا كلل كيدقادل نيك ذا اكيشب

 .ٍةلَدلَت يلع نب نيسحلا مامإلا وهو ؛راهطألا تيبلا لهأ ةمئأ نم زراب مامإ ةايح

 يلع لضفتي نأ ُداليِِلَع يلع نب نيسحلا مامإلا يالومو يديس نم ايجارو
 فرتعملا ءلقملا دهج اذهف ؛ةكرابملا هتريس نع ةليلقلا قاروألا هذه لوبقب

 .ميظعلا مامإلا اذه ماقمو ةناكمو ةيصخش داعبأ كاردإ نع زجاعلاو ريصقتلاب

 ةريبكلاو ةعساولا لئن نيسحلا ةنيفس يف ًاناكم دجأ نأ ءاجرو لمأ يلكو

 «ىوهو قرغ اهنع فلخت نمو «زافو اجن اهب قلعت نم ؛ةاجنلا ةنيفس وهف ؛ةذقنمل او

 فءايلوأ يلاوأو .هقشع يف بوذأو هل ءالولاب كسمنتأو .هبحب ذولآ ينأ يبسحو

 .هءادعأ يداعأو

 اي...هّللا اي ...ًابئاخ يندرت الو ءيلمأ عطقت الو ءيئاجر بيخت الف مهللا

 !ميحر اي ...ميركاي ...روفغ



 ١ ج - الكم نيسحلا مامإلا ةريس

 نأو «يلامعأ نازيم يف باتكلا اذه لعجي نأ لجو زع هللا ىلإ لهتبأ . .ًاماتحنو

 .06ميِلَس بقي للا ىنأ ْنَماَلِ * َنوُكياََو لام حفني ال َمَْيل يترخآ يف هب ينعفني

 ضيفلاو ةمحرلا عوبنيو «لمألا ةياغو ءءاجرلا طحم - ىلاعتو كرابت - هنإ

 الا

 ناعتسملا هللاو

 فرب هما هللا ديف

 فيطقلا - ةلحلا

 ه1 578 رخآلا عيبر ١9 تبسلا

 ل ل

 )١( :ناتيآلا ءءارعشلا ةروس //-64.

 اا



 ةساردلا جهنم

 ةيملعلا دعاوقلاو تاودألا عابتا بلطتت ةيملع ةروصب ةيخيرات ةسارد يأ نإ

 نع ةساردلا هذه ةباتك يف اندهج انلذب دقو «جاتنتسالاو ليلحتلاو ثحبلا يف

 جاتنتسالاو ليلحتلا ىلع ةمئاق ةيملع ةقيرطب ٌداللَع يلع نب نيسحلا مامإلا ةريس

 رابخألاو تاياورلا انتطنقسا دقو هرجسملا نكيرافلا ةرسلا نغ ادعي قاطغسألاو

 قييم الا نوداصملا نه ريتكلا ءانالا ذه ندم نط تدر ىف ةيقييراللا صويصتلاو

 قيقدلا ليلحتلا ىلإ لصن يك ةساردلا هذه داعبأ يف درو ام عيمج انعبتت دقو

 عم ٌدالبَظ نيسحلا مامإلل ةكرابملا ةريسلل يملعلا قاطنتسالاو يقطنملا جاتنتسالاو

 نيثحابلاو ءارقلا ديفيو «ةساردلاو ثحبلا مدخي امب «باب لكل ةزكرم ةصالخ لمع

 .ةكرابملا ْدِالتِلَع يلع نب نيسحلا مامإلا ةريسو ةايحل

 ةساردلا ةيمهأ

 2كم يلع نب نيسحلا مامإلل ةكرابملا ةريسملاو ةريسلا ةسارد ةيمهأ يتأت

 :يلي اميف اهمهأ ىلإ ريشنو «ةفلتخم داعبأ ةدع نم

 دعبلاك ؛دلككِقَت نيسحلا مامإلا ةريس نم ةمهملا داعبألا ىلع زيكرتلا ١-

 دعبلاو «يناسنإلاو يوبرتلا دعبلاو ءيركفلاو يملعلا دعبلاو ءيقالخألاو يحورلا

 .اهريغو ...يئايحإلاو يوضهنلا

 تاودألاو دعاوقلا قفو ةيليلحت ةءارق ٌدِلَتِاَظ نيسحلا مامإلا ةريس ةءارق -7

 او



 ١ ج - ةالل2َ نيسحلا مامإلا ةريس

 ثحبلا ةياهن يف ثحابلا اهيلإ لصوتي يتلا جئاتنلا ةحص يف ديفي امب «ةيملعلا
 :ةساردللاو

 مدعو الكلم نيسحلا مامإلا ةايحو ةريس يف ةفلتخملا داعبألا نايب -“

 وأ باتكلا ضحي لقي امك ةنيبشلا ةروللا# دبا و كيب ىف ةكرابسلا هفريس لاوغللا

 .ةكرابملا هتايح نم ةددعتم بناوج ىلع ءاوضألا طيلست لب «نيخرؤملا

 مث «باّتكلاو نيخرؤملا لبق نم ةحورطملا ءارآلا لك ةشقانمو ضارعتسا -

 .ةيفالخلا لئاسملا يف ةيملعلا نيهاربلاو ةلدألا قفو راتخملا يأرلا حيجرت

 هب ماق يذلا زيمتملاو دئارلا رودلاب ةمداقلاو ةرصاعملا لايجألا ريصبت -

 فالكل تيبلا لهأ ةمئأب طابترالا قيمعت فدهب نايل يلع نب نيسحلا مامإلا

 .ةيسايسلاو ةيركفلاو ةيناسنإلاو ةيقالخألاو ةيملعلا مهتريسب يعولا ةدايزو

 ةساردلا فادهأ

 ىلإ ِةِيكِفَع نيسحلا مامإلل ةكرابملا ةريسلا نع ةيملعلا ةساردلا هذه فدهت

 :ىلي ام اهززبأ «ةسكر فادهأ ةذه ىئيتحت

 ةايح يف يكولسلاو يوبرتلاو يميقلاو يقالخألاو يحورلا بناجلا زاربإ ١-
 بناجلا اذهب ةمداقلاو ةرصاعملا لايجألا فيرعتو نالت نيسحلا مامإلا ةريسو

 يف ةصاخ ةيعقوم نم ٌدِاللَم نيسحلا مامإلل امل دلل مامإلا ةريس نم مهملا

 .قالخألاو حورلا ميقب لمعلا زيفحت يف رثأ نم كلذ هكرتي املو «يبعشلا نادجولا

 يهقفلاو يمالكلاو يركفلاو يملعلا ىوتسملا راهظإ ىلع زيكرتلا ١-

 ةيمالسإلا فراعملاو مولعلا هذه يف همدق امو نِلَثَع نيسحلا مامإلل يريسفتلاو

 «ةديقعلا نع عافدلاو ءملعلا ةمدخ نوتف تمهاس «ةمهم تاعاديبإو تافاضإ نم

 .ةينيدلا ميهافملاب ىعولا ةدايزو

 ًايلمعو ًايملع ةلهؤم ةيلاسر رداوك دادعإ يف ةيبرتلا ىلع زيكرتلا ةرورض -1
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 نم ةراتخم ةعومجم ميلعتو ةيبرت لالخ نم ٌدِالََيلَظ نيسحلا مامإلا هب ماقام اذهو

 مامإلل يملعلا ثارتلا رشن يف لضفلا ءالؤهل ناك دقو «هتذمالتو هباحصأ ةوفص

 .يمالسإلا ثارتلا رخافم نم ةرخفم دعي يذلاو ٌةالْكفَع نيسحلا

 دقف «ةلاضلاو ةفرحنملا تاهاجتالاو تارايتلاو قرفلل يدصتلا ةيمهأ -

 نيملسملل ًانيبم «ةئجرملاو ةيربجلل ةبالصو مزح لكب يت نيسحلا مامإلا ىدصت

 .مهراكفأو مهئارآب ناتتفالا وأ مهعابتا نم مهايإ ًارذحمو .مهراكفأو مهدئاقع داسف

 تارايت زربت رصع لك يفف .مهتهكافمو مهترشاعم وأ .مهتبحاصمو مهتسلاجم وأ
 .ةمألا دسج يف اهتافارحنا فقويو ءاهركفل ىدصتي نمل جاتحت ةلاضو ةفرحنم قرفو

 ةميقو «ةيعامتجالا ةلادعلا ةميق :اهمهأو ةينيسحلا ةروثلا ميقو ئدابم نايب -4

 لع نيسحلا مامإلا ةروثف ؛قالخألاو حماستلا ةميقو ,ناسنإلا قوقح ليصأتو

 .ةيدام فادهأو حلاصم ةروث تسيلو ميقو ئدابم ةروث تناك

 مامإلا رصع يف ةمكاحلا ةيسايسلا ةطلسلا ملاعمو حمالم ىلع عالطالا -5

 ةقالع ةفرعمو قالَ نيسحلا مامإلا ةايحو ةريسم ىلع كلذ رثآو اللَت نيسحلا

 ةيواعم نب ديزي مث «نايفس يبأ نب ةيواعم :امهو .هرصع ماكحب ٌدالِلَت نيسحلا مامإلا

 ىتح ةيمادص يناثلا عمو ءنايحألا بلاغ يف ةرتوتم لوألا عم ةقالعلا تناك ثيح

 .ةلكلَع نيسحلا مامإلا ةداهشب مث هدض ةروثلاب رمألا ىهتنا

 اهفادهأو اهتاقلطنمو ٌدِالدَِلَع نيسحلا مامإلا ةروث بابسأو عفاود حيضوت /١-

 .ديعبلاو بيرقلا نييوتسملا ىلع اهجئاتنو

 مهصئاصخو ٌدالثِلَع نيسحلا مامإلا راصنأ رود ىلع ءاوضألا طيلست -8

 لبق ةينيسحلا ةضهنلا يف ةأرملا رودو «مهئامسأو مهدادعأو مهصوخشو مهبقانمو

 .تادلاخلا ءاسنلا ءامسأ ضعب ركذو ءاهدعبو اهئانثأو ةكرعملا

 انتايح يف ْدِاثكِلَع يلع نب نيسحلا مامإلل ةكرابملا ةريسلا نم ةدافتسالا -4

 ىوتسملا ىلع مأ ءيكولسلاو يحورلاو يقالخألا ىوتسملا ىلع ءاوس «ةرصاعملا
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 1 ةال22 نيسحلا مامإلا ةريس

 مامتهالا ىوتسم ىلع وأ «ةيناميإ تاعمتجم انك ءاوسو ءيركفلاو يملعلاو ينيدلا

 .ةمألل ماعلا نآشلاب

 مامإلا ةبيصم يهو يمالسإلا خيراتلا يف ةبيصم مظعأ ليصافت ظفح ٠١-

 .ةناكمو ماع ثارثو ةيصخسل نم رحت مامإلا هيلإ زري امل كلدو د ووبضلا

 .ىدهلا حابصمو «ةنجلا لهأ بابش ديسو .هتناحيرو ِةَيُعِيَ هللا لوسر طبس مامإلاف

 ريهطتلا ةيآ مهتلمش نممو .ءءاسكلا باحصأ دحأو «ىقئولا ةورعلاو «ةاجنلا ةنيفسو

 ةروصب هنولتقي موقلاب اذإو ء«هنم ةعضبو ه2 هللا لوسمر بيبح وهو ةدوملا ةيآو

 ضرألا ممأو بوعش لكل ظفحي نأ بجي يذلا رمآلا وهو «ةيمادو ةيواسأمو ةعشب

 .هنم سوردلاو ربعلا ذخأ لجأ نم

 ةساردلا تالؤاست

 ةباجإلا كت نيسحلا مامإلا نع ةساردلا هذه لالخ نم ثحابلا لواحي

 هتايلوؤسمو هماهمب موقي نأ ْدالْثلَت نيسحلا مامإلا عاطتسا فيك :لوألا لاؤسلا

 لاؤسلا اذه نم عرفتيو ؟ةدقعم ةيسايس فورظ لظ يف ةعاطلا ضرتفم مامإك ةينيدلا

 وهو ةمامإلا تايلوؤسمو ماهمب موصعملا مامإلا موقي نأ نكمي له /س

 ةلدألا امو ؟ُدِليِِلَع نيسحلا مامإلا ةمامإ توبث ىلع ةيملعلا ةلدألا يه ام /س

 ؟كلذ ىلع ةيثيدحلاو ةينآرقلا

 نيسحلا مامإلل ةيقالخألاو ةيحورلا ةريسلا حمالم زربأ يه ام :يناثلا لاؤسلا

 :يهو ةيعرف ةلئسأ ةدع لاؤسلا اذه نم عرفتيو ؟ذلْكقَع

 مامإلا ةايح يف ىلاعت هللا عم ةقالعلاو دجهتلاو ةدابعلا ملاعم زربأ ام /س
 ؟ زيت نيسحلا



 ةساردلا جهنم

 ةيقالخألا هصئاصخو دلع نيسحلا مامإلا تامسو تافص مهأ ام /س

 ؟ةزيمتملا

 كلذكو «نيعباتلاو ةباحصلا نم ٌدِالَتَِع نيسحلا مامإلا ورصاعم رظني فيك /س
 ؟ةيقالخألاو ةيحورلا ٍدِلئتِقَد مامإلا ةريسل بدألاو لضفلاو ملعلا لهأ

 ماق يتلا ةيركفلاو ةيملعلاو ةينيدلا لامعألاو راودآلا زربأ ام :ثلاثلا لاؤسلا

 :ةيلاتلا ةلئسألا لاؤسلا اذه نم عرفتيو ؟دالدتَِع نيسحلا مامإلا اهب

 فراعملاو مولعلا يف ٌدالئتِقَت نيسحلا مامإلا تامهاسمو تاءاطع يهام /س

 ؟ةيساسألا ةيمالسإلا

 بناجلا يف ٌةالَقَت نيسحلا مامإلا اهيلع زكر يتلا ةمهملا رومألا ام /س

 ؟يركفلاو ينيدلا

 ؟هتاقثو هتذمالتو هباحصأ ميلعتو ةيبرت يف ٌدالئتَِظ نيسحلا مامإلا رود ام /س

 ؟ةزيمتم ةيملع رداوك ليهأت ىف ةيملعلا هتسردم رثأ امو

 تاييبالا رو هقيحلا ناني يف ةلك12 نيرسلا ءامآلا ساس كاكاو م
 تارايتلا اهتراثأ يتلا ةيثيدحلاو ةيريسفتلاو ةيمالكلا تايلاكشإلاو

 1 ؟ةئجرملاو ةيربجلاك ةفرحنملا قرفلاو

 ؟ دات نيسحلا مامإلا اهل َلَّصأ يتلا ميقلاو ئدابملا ام :عبارلا لاؤسلا

 :يهو ةمهملا تالؤاستلا نم ةعومجم لاؤسلا اذه نم عرفتيو ؟اذاملو

 ؟ةيعامتجالا ةلادعلا ةميقو ًادبم ىلع ٌدِلدَِلَظ نيسحلا مامإلا زكر اذامل /س

 تبثت يتلاو ٌدِالَيِه»َ نيسحلا مامإلا اهب ىدان يتلا ةيميقلا دعاوقلا يهام / س

 ؟ةيساسألا ناسنإلا قوقحل هليصأت

 ىلع زكر اذاملو ؟حماستلا ةفاقث خيسرت يف دلت نيسحلا مامإلا رود ام /س

 ؟ةكرابملا هتريس يف أدبملا اذه

 ؟هرصع ماكحب ٌدءاثعِلَم نيسحلا مامإلا ةقالع تناك فيك :سماخلا لاؤسلا

 :يهو ةمهملا تالؤاستلا نم ةعومجم لاؤسلا اذه نم عرفتيو



 ١ ج - ةالكك2 نيسحلا مامإلا ةريس

 ةبعص مأ ةيداع هرصع ماكحب ْدالْكِقَت نيسحلا مامإلا ةقالع تناك له /س

 ؟هرصع ماكح نيبو هنيب ةدوجوم مأ ةبئاغ ةقثلا تناك لهو ؟ةرتوتمو

 ةروثلا مدعل دمع نيسحلا مامإلاب تعفد يتلا لماوعلاو بابسألا ام /س

 ؟ديزي هنبا دض ةروثلاو ةيواعم دض
 نم هل ٍةلملَت نيسحلا مامإلا ةعيابم ىلع ًارصم ةيواعم نب ديزي ناك اذامل /س

 ؟لتقلا ىلإ رمألا ىدأ نإو هتعيب ٍدالتِفَد مامإلا ضفر اذاملو «ريخأت نود

 يتلا ةيسايسلا ةلحرملا تابلطتم دالكِلَت نيسحلا مامإلا هجاو فيك /س

 دادبتسالا ةهجاومل اهب ماق يتلا ةيلمعلا فقاوملا يهامو ؟اهشياع

 ؟نييومألل يسايسلا

 دض ةروثلل ُدِالْيَلَع نيسحلا مامإلاب تعفد يتلا بابسألاو عفاودلا ام /س

 ؟اهجئاتنو اهتاقلطنمو اهفادهأ امو ؟ديزي

 نم رشاعلا موي ٍدِلََِ نيسحلا مامإلا دهشتسا فيكو اذامل :سداسلا لاؤسلا

 ايدو ابرام وضع اجلا مور تدولا خللا

 ةددعتم تابسانم يف -يلع مامإلا كلذكو- هج هللا لوسوربخأ اذامل نم

 ؟الاق امك كلذ ققحت لهو ؟ةكِكِقَع نيسحلا مامإلا داهشتساب

 ةداق نم فرصت هنأ مأ التكلم نيسحلا مامإلا لتقب ةرشابم ديزي رمأ له /س
 ؟هشيج

 يمه ام قِاليِلَم نيسحلا مامإلا لتقب ديزيل رشابملا رمألا ةيضرف ىلع ءانب /س

 ؟كلذل هتعفد يتلا عفاودلا

 فيكو ؟ٌةالكقَع يلع نب نيسحلا مامإلا لتقب يومألا شيجلا ماق اذامل /س

 ؟ديشتما

 «ليلحتلاو ليصفتلاب اهيلع ةباجإلا ثحابلا لواحي ءاهريغو ةلئسألا هذه

 ةضيراتلا ق قئاثولاو تاياورلاو رابخألا نيب عمجلاو ءارآلا فلتخم ضارعتساو

 .ةقيقدلا ةيملعلا جئاتنلا ةفرعم ىلإ ًالوصو
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 ةقئاسلا تاساوفلا

 3 يف ريبك عقو اهل ناك يلا هتضهنو هتروب قايل ام ير ؛هتريسو هتايح
 .يمالسإلا

 ةيخيراتلا تاعوضوملا رثكأ نم دلع نيسحلا مامإلا لوح ةباتكلا ربتعتو
 يتأي هلوح بتك ام نأ دجنف «نيفلؤملاو باّتُكلاو نيخرؤملا مامتهاب تيظح يتلا
 لدي امم دِالتَِع نينمؤملا ريمأ ةريسو َةَدَِع مظعألا لوسرلا دعب ةثلاثلا ةبترملا يف

 .خيراتلاو ثيدحلاو ةريسلا يف هتيعقومو ٌرِالَكِتاَم نيسحلا مامإلا ةيصوصخ ىلع

 ةريس نع تافلؤملا ددع لوح يعافرلا رابجلا دبع روتكدلا هققح ام بسحبو

 ددع نأ ركذ دقف «ةثلاثلا ةبترملا يف ٌدالْثِلَم نيسحلا مامإلا ىتأ دقف ِالْكَيِلَت تيبلا لهأ

 امأ ءأباتك )١١1571( غلب دق هخيراتو 2505 لوسرلا ةريس لوح تفلأ يتلا بتكلا

 ًاباتك (107) غلب دقف ٍدالَكِلَت يلع مامإلا نينمؤملا ريمأ نع تفلأ يتلا بتكلا ددع

 امأ ءًاباتك (715) هتريسو ٌدالكِلَع نيسحلا مامإلا ةايح نع بتكلا ددع غلب نيح يف

 بتك ام نإف كلذكو ءطقف بتك )7١5( زواجتي ملف ٌدالككلَع ىبتجملا نسحلا مامإلا
 .ادج ليلق تيبلا لهأ ةمئأ يقاب لوح

 ةدع اهيلع َّرَم م دق ةيئاصحإلا هذه نأل ,ديازت دق نآلا ددعلا نإف عبطلابو

 هتروثو هتريسو هخيراتو ْدِالَكِلَع نيسحلا مامإلا هب يظح اًمع فشكت اهنكل .تاونس

 .زيكرتو مامتها نم

 ةباتكل رمألا دتما لب :ةريصقلا تافلؤملا ةباتك ىلع رمألا رصتقي ملو

 ةايح نع ةصصختملا تاعوسوملا نم ديدعلا تبتك تيح «ةريبك تاعوسوم

 ةنسلاو باتكلا يف ِدِلتِلَد نيسحلا مامإلا ةعوسوم :ليبق نم ٌدالئلَع نيسحلا مامإلا

 يتلاو «ةينيسحلا فراعملا ةرئاد :ةعوسومو .ةريبك تادلجم ةعست يف عقتو «خيراتلاو

 ةئم -(م١1 11 - ه١ 8"51) نآلا ددحل- اهنم ردص دقو ءدلجم ةئم عست يف عقت
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 ١ ج - الكل نيسحلا مامإلا ةريس

 .يسابركلا قداص دمحم خيشلا ةياعرو فارشإو فيلأت نم يهو «تادلجم ةرشعو

 رفعج ديسلا :اهفلأ دقو «خيراتلاو ثيدحلا يف ٌدِلْمِلَ نيسحلا ةريس :ةعوسومو

 «ينيسحلا بكرلا عم :ةعوسومو ءادلجم نيرشعو ةعبرأ يف عقتو «يلماعلا ىضترم

 فيرش رقاب خيشلا باتكو «تادلجم ةتس يف عقتو «نيفلؤملا نم ةعومجم فيلأت

 ةثالث يف عقيو (ليلحتو ةسارد َدِالكيَع نيسحلا مامإلا ةايح) :هناونع يذلاو ,يشرقلا

 ريتك اهروطو يبا ريك فاولجم

 مامإلا ةريسو ةايح نع ديدج ءيشب نايتولا يف ريبكلا يدحتلا اذه دوجو عمو

 مل بناوجلا ضعب كانه نأو اصوصخ .روسيمو نكمم كلذ نأ الإ َدتِقَذ نيسحلا

 مامإلا نع بتك ام ضعب نأ امك «ةقيمع ةروصب رولبت مل وأ ءاهلوح ةباتكلاب ظحت

 امأ «ةنيعمو ةدودحم بناوج ىلع زيكرتلاو ءدرجملا درسلاو عيمجتلاب زاتمي دام

 اذهف ؛هلئاسمو رصعلا اياضقب ةينيسحلا ةيضقلا طبري امب ةقيمعلاو ةيليلحتلا ةباتكلا

 .ةيركفلاو ةيملعلا ةحاسلا يفو «ةيخيراتلا ةءارقلا يف هيلإ جاتحن ام

 ءارقتسالاو ليلحتلاو ةيجهنملاو ةباتكلا يف هتقيرطو هبولسأ بتاك لكل نإ مث

 .ىرخأ بناوج كرت وأ لامهإو ةنيعم بناوج ىلع زيكرتلاو «جاتنتسالاو قاطنتسالاو

 ةعضاوتملا ةساردلا هذه ىف ددجأ نأ يتعاطتساو يدهج لكب تلواح دقو

 ةميظعلا هتريس نع ةديدج ًاثاحبأ لوانتأ نأو دِلمِلَت نيسحلا مامإلا ةريسو ةايح نع

 موهفم خيسرتو «ناسنإلا قوقح ليصأتو «ةيعامتجالا ةلادعلا ًادبمل ليصأتلاك

 .ةكرابملا هتضهنو ٌدِالكِقَت نيسحلا مامإلا ةايحو ةريس نم ًاقالطنا حماستلا ةفاقثو

 ةساردلا هذه تازيمم

 مامإلا دلاخلا ديهشلا ةريسو ةايح نع ةيملعلا ةساردلا هذه نإ لوقلا نكمي

 نم اندفتسا دق يتلاو - ةقباسلا تاساردلا نم اهريغ نع زاتمت دلتِلَظ نيسحلا

 :ىهو ةسيئر تازيمم ةدعب - هشماوهو ثحبلا اياوط ىف كلذل انرشأ امك اهضعب

 «ةيميداكألا ثوحبلا ةباتك يف يملعلا جهنملا ةساردلا هذه يف ثحابلا عبتا - ١
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 ىلإ رقتفي اهضعب نإ لب ؛ةقباسلا تاساردلا مظعم يف ْظَحْلُي مل يذلا رمألا وهو

 .ةدعاوقو ىملعلا ثحببلا تاودأ طسأ

 طابنتسالاو ءارقتسالاو ليلحتلا جهنم ىلع ةساردلا هذه يف ثحابلا دمتعا -؟

 صوصنلا ليلحت يف تابثإلاو ضفرلا جهنمو «ةمهملا ةيخيراتلا ثادحألا ةءارق يف

 ىلع يأر حيجرت وأ «راتخملا يأرلا ينبت مث «ةفلتخملا ءارآلا ضارعتساو ءاهتءارقو

 .ةيفالخلا لئاسملا يف ىرخألا ءارآلا

 تاساردلا كلت اييلإ ترقتنا ثحبلا نفبتاوج ىلع ةساردلا هذه توك دا#

 داعبألا ىلإ رقتفت تناك وأ ءايفاو ًازيكرت اهيلع زكرت مل وأ -اهيلع انعلطا يتلا- ةقباسلا
 قوقح ثحبمو «ةيعامتجالا ةلادعلا ثحبمك «ثحبلا لحم رواحملل ةفلتخملا

 .اهريغو حماستلا ثحبمو «ناسنإلا

 لكن نيسحلا مامإلل ةيملعلاو ةيقالخألاو ةيحورلا ةريسلا ىلع زيكرتلا -4

 ردقلاب ظحت مل يتلاو ةيركفلاو ةيملعلاو ةيقالخألاو ةيناسنإلا بناوجلا راهظإو
 .ليلحتلاو ةباتكلا ىف ىفاكلا

 يتلا تايصوتلاو ءارآلاو جئاتنلا نايبو ءباب لك ةياهن يف ةصالخ لمع -

 نيسحلا مامإلا ةريس نع ةساردلا هذه ةياهن يف هثحب لالخ نم ثحابلا اهيلإ لصوت

 .اهيلع انعلطا يتلا تاساردلا يف هارن مل يذلا رمآلا وهو نيت

 ثيداحألاو تايآلا سرهفك «باتكلا اذه ةياهن ىف ةمهملا سراهفلا تبث -1

 .ةمهملا سراهفلا نم اهريغو ...نكامألا سرهفو «مالعألا سرهفو «ةفيرشلا

 «ةباتكلا يف ثيدحلا بولسألا ةساردلا هذهل هتغايص يف ثحابلا عبتا -/

 لايجألا ىلع اهمهف رسعي يتلا ةميدقلا تاحلطصملاو ظافلألا مادختسا بنجتو

 ظافلألا حرش منامك .ةديدجلا لايجألل ًابذج رثكأ ثحبلا لعجي امب ؛:ةرصاعملا

 بتكو مجاعم نم هريغو ٌدِالدَِلَم نيسحلا مامإلا لاوقأو بطخ يف ةدراولا ةبعصلا

 .ةمداقلاو ةرصاعملا لايجألل ةموهفم حبصت ىتح اهطيسبتو اهحيضوتل ةيبرعلا ةغللا
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 ١ ج - ةالككظ نيسحلا مامإلا ةريس

 ةساردلا ةيلكيه

 نم ٌدالَع ديهشلا نيسحلا مامإلا نع ةيملعلا ةساردلا هذه ةيلكيه نوكتت

 :يلاتلاك يهو ءلوصف ةدع باب لك يف «باوبأ ةعبس

 مامإلا ةناكمو ةيصخشا))ب هتنونع يذلاو لوألا اهباب يف ةساردلا أدبت

 :يهو لوصف ةعبرأ بابلا اذه نمضتيو «(ةك32 يلع نب نيسحلا

 .ةالكِفَ نيسحلا مامإلل ةيصخشلا ةقاطبلا :لوألا لصفلا

 .ةالكِفَت نيسحلا مامإلا صئاصخو لئامشو بقانم :يناثلا لصفلا

 . دام نيسحلا مامإلا ةمامإ ىلع ةلدألا :ثلاثلا لصفلا

 .مالعألا تاملك يف َدالئِلَع نيسحلا مامإلا ةيصخش :عبارلا لصفلا

 نيسحلا مامإلل ةيقالخألاو ةيحورلا ةريسلا) :ناونع لمحف يناثلا بابلا امأ

 :امهو نالصف هنم عرفتو «(ٌدالَكلَع

 . اكن نيسحلا مامإلل ةيحورلا ةريسلا :لوألا لصفلا

 .دالََم نيسحلا مامإلل ةيقالخألا ةريسلا :يناثلا لصفلا

 ( 232 نيسحلا مامإلل ةيركفلاو ةيملعلا ةريسلا) :ثلاثلا بابلا ناونع ناكو

 .ةالكِفَت نيسحلا مامإلل يملعلاو ينيدلا ءاطعلا :لوألا لصفلا

 .ةيملعلا ٌدِاتِلَت نيسحلا مامإلا ةسردم :يناثلا لصفلا

 .ةفرحنملا قرفلاو ٌدِكتِفَت نيسحلا مامإلا :ثلاثلا لصفلا

 ًاموسوم ءاجف ةلكِلُع نيسحلا مامإلا نع ةيملعلا ةساردلا هذهل عبارلا بابلا امأ

 :يهو لوصف ةثالث نمضتيو «(ةينيسحلا ةروثلا ميقو ئدابم)ب

 .ةيعامتجالا ةلادعلا أدبمو ٌدالَيَلَم نيسحلا مامإلا :لوألا لصفلا

 .ناسنإلا قوقح ليصأتو ٌدِالئتِقَع نيسحلا مامإلا :يناثلا لصفلا
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 . دعه نيسحلا مامإلا دنع حماستلا :ثلاثلا لصفلا

 .(ةالئ2 نيسحلا مامإلل ةيسايسلا ةريسلا) سماخلا بابلا ناونع لمحو

 :يهو لوصف ةعبرأ ىلع ىوتحاو

 .هرصع ماكحو تاكل نيسحلا مامإلا :لوألا لصفلا

 .ةانَع نيسحلا مامإلا ةروث بابسأو عفاود :يناثلا لصفلا

 .ةينيسحلا ةروثلا فادهأو تاقلطنم :ثلاثلا لصفلا

 .ةينيسحلا ةروثلا جئاتن :عبارلا لصفلا

 .(فقاومو راودأ دليم نيسحلا مامإلا راصنأ) :ناونعب سداسلا بابلا ءاجو

 :امهو نيلصف ىلإ مسقنيو

 . داع نيسحلا مامإلا راصنأ :لوألا لصفلا

 .ةينيسحلا ةضهنلا ىف ةأرملا رود :ىناثلا لصفلا

 22 نيسحلا مامإلا) :ناونعب وهو باتكلا اذه ةياهن عباسلا بابلا ناكو

 :امهو نيلصف نم نوكتيو (دولخو ةداهش

 . داعم نيسحلا مامإلا ةداهش :لوألا لصفلا

 جئاتن نايبب ٌدالتَِت نيسحلا مامإلا نع ةيملعلا ةساردلا هذه ثحابلا متخو

 يتلا تايصوتلا نم ةعومجم ركذ مث «هثحب يف ثحابلا اهيلإ لصوت يتلا ةساردلا

 . داك يلع نب نيسحلا مامإلا دلاخلا ديهشلا ةريسو ةايح نع ةيملعلا ةساردلا هذهل

 احلا
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 لوألا بابلا

 >2 نيسحلا مامإلا ةناكمو ةيصخش

 المهم نيسحلا مامإلل ةيصخشلا ةقاطبلا :ل وألا لصفلا

 2ك نيسحلا مامإلا صئاصخو لئامشو بقانم ”ئناقلا لصفلا

 ام نيسحلا مامإلا ةمامإ ىلع ةلدألا :ثلاثلا لصفلا
 مالعألا تاملك يف دِالْئِاَ نيسحلا مامإلا ةيصخش :عبارلا لصفلا
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 لوألا لصفلا

 كن نيسحلا ماعإلل ةيصخشلا ةقاطبلا

 هدالوأو هجاوزأ تفيرشلا ةيسنت

 هباوبو هرعاش ةكرابملا هتدالو

 هتمامإ ةدلم 6 هتدالو ميسارم

 هتداهش خيرات ةرهاطلا همأ

 هرمعةدم هباقلأو هتينك

 همتاخ شقن فيرشلا هحيرضو هربق





 الك نيسحلا مامإلل ةيصخشلا ةقاطبلا

 كن نيسحلا مامإلل ةيصخشلا ةقاطبلا

 فيرشلا هبسن

 دبع نب ٌدالككلَع بلاط يبأ نب يلع نينمؤملا ريمأ نبا َداليِلَم نيسحلا مامإلا وه
 0 «فانم دبع نب مشاه نب بلطملا

 باش ديسو؛نيطبسلا يناث رهط يهرهطو جلا هع هللا بعنأ يذلا :راطأل

 ة20ج هللا لوسر مهب لهاب نيذلا ةعبرألا دحأو ,ءاسكلا لهأ سماخو «ةنجلا لهأ
 .بسنلاو بسحلا فرشو «ةمامإلاو ةوبنلا ادفار هيف عمتجا نممو .نارجن ىراصن

 ةكرابملا هتدالو

 .ءارهزلا ةمطافو يلع تبب يف ةرونملا ةنيدملا يف دايت نيسحلا مامإلا َدِلَو

 .فيرشلا يوبنلا دجسملا طسو «ةفيرشلا ةروصقملا لخاد قي هللا لوسر رادل رواجملا

 :نيلوق ىلإ هتدالو ةنس لوح نوخرؤملا فلتخا دقو

 ."ةرجهلل ةعبارلا ةنسلا يف دلو - ١

 «بقانملا .١17ص «نيظعاولا ةضور ١. 67ص «ىرولا مالعإ .178ص «؟ج «ةمغلا فشك )١(
 رون ./57 ص «؟ ج ؛ةمهملا لوصفلا .17” ص" ج «ةباغلا دسأ .85 ص «5ج ءبوشآ رهش نبا

 ص 5 ج «ةياهنلاو ةيادبلا .1894ص .داشرإلا ١. 98ص «صاوخلا ةركذت .190 ص «راصبألا
 4١. ص .فوهلملا . 5
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 ١ ج - ةالك2 نيسحلا مامإلا ةريس

 .©”ةرجهلل ةثلاثلا ةنسلا يف دلو -؟

 نيسحلا مامإلا هيف َدِلُو يذلا مويلاو رهشلا يف ًاضيأ نوخرؤملا فلتخا دقو

 :يهو «لاوقأ ةدع ىلع لت

 ."'نابعش رهش نم ثلاثلا مويلا يف دلو - ١

 ."””نابعش رهش نم سماخلا مويلا يف دلو -

 .© لوألا عيبر رهش رخخآ يف دلو -

 ."ناضمر رهش نم رشع ثلاثلا ىف دلو - 5

 .يلوألا ىدامج رهش نم ثلاثلا ىف دلو -

 7 لوألا ىدافج رهش قف ماكلا فدل - 7

 .0 موي يأ ديدحت نود نم نابعش رهش يف دلو -ا/

 رثكأ نإف هتدالو موي امأ .نابعش رهش يف َّدِلَو هنأ ةميظع ةرهش روهشملاو
 ةمالعلا نكل ؛هنم سماخلا ىف هتدالو ىلإ ريشت ةيثيدحلاو ةيخيراتلا رداصملا

 وك نأ نم مغرلاب "ايش نم كلاغلا موي هتدالو يف رهشألا نأ ربتعا يسلجملا

 يف ةرهش رثكألا وه نابعش نم سماخلا نأ ىلإ ريشت ةيخيراتلاو ةيثيدحلا رداصملا

 )١( ص «ةمامإلا لئالد ." 6 ص :5ج ؛ماكحألا بيذهت 24017 ص «١ج «يفاكلا لوصأ 7١.
 ىهتنم .” ١١ص «5 54ج .راونألا راحب .7957 ص «ىرولا مالعإ .0177 ص .دجهتملا حابصم )١(

 5١. ص .«فوهلملا .١55ص «لامأآلا

 .7 57ص .7 ج «ةمهملا لوصفلا ١1. 84ص «داشرإلا .85 ص «5ج «بوشآ رهش نبا «بقانملا ()

 ةيادبلا .178ص 37ج «ةمغلا فشك .740 ص «راصبألا رون .١17ص «نيظعاولا ةضور

 4١. ص .فوهلملا .575 ص 7 ج «ةباغلا دسأ ١95. ص «5 ج «ةياهنلاو

 -؟07 ص «يسربطلا خيشلا «ىرولا مالعإ ."5 ص 75ج .ءيسوطلا خيشلا ؛ماكحألا بيذهت (5)
 .78/8 ص «” ج «نيمألا نسحم ديسلا «ةعيشلا نايعأ 4١. ص .فوهلملا .؟ 57

 7١. 7ص «45ج «راونألا راحب (5)
 .78/ ص ١ ج «نيمألا نسحم ديسلا «ةعيشلا نايعأ (1)

 7١. 7 ص «5 5 ج «راونألا راحب ء/١ ص «ةمامإلا لئالد (0)
 .17 ص «7 ج «ةباغلا دسأ ١. 58ص «صاوخلا ةركذت (8)
 7١. ١ص «45ج «راونألا راحب (9)

 و



 2ائك32 نيسحلا مامإلل ةيصخشلا ةقاطبلا

 .نابعش نم ثلاثلا وه ًايلاح هب لومعملا ناك نإو «هتدالو خيرات

 نم مهنمف كلم هتدالو موب ديدحت يف ًاضيأ ةاورلاو نوخرؤمل افلتخا دقو

 حيجرت بعصلا نمو .""سيمخلا موي هنإ لاق نم مهنمو ,"”ءاثالثلا موي هنأ بهذ

 .كلذ ىلع ةدعاسملا نئارقلاو دهاوشلا دوجو مدعل امهدحأ

 هتدالو ميسارم

 ناذألا وم تادهسلاو عدسلاةكرايملا نيبو عدلا ل وسو كوعلا

 نع يور دقف ءىرسيلا يف ماقأو «ىنميلا هنذأ يف ُييَِع نذأ دقف «هينذأ يف ةماقإلاو

 ؛ىَتنُلا هنذَأ يِ نذوب ةولوَم هَل ِدكَو نما : لاق ةيقنَع هللا لوسر نأ ٍدالمكلَم يلع

 َكِلَ َلَعفَي نأ َرَمَأ ,ة:0 ُهّنَو ءِناطِيَشلا َنَم ةَمْضِع َكِلَذ َنِإَف «ىَرسُمْلا يف ُمِقْيَ

 آو يمر لَو باتا امه يف نال عرفي نو ءنْيسْحْلَو نَسَحْلا

 ."0(ِناَنَدَّوَعُملاَو صالخإلا ٍةَروُسَو ِرَْحلا ٍةَروُس

 لرش اديه اغا ىفشابكا( يبه وهنا ه0 هللا لوسر ىمس دقو

 .(©9(ءامسلا نم ىحوب امهب 32526 ىبنلا اهامس امنإو ءامهب امهءانبأ

 مل ةنجلا لهأ ءامسأ نم نيسحلاو نسحلا نإ :لاق ناميلس نب نارمع نعو

 ."(ةيلهاجلا ىف انوكي

 هل اعدو هيف ىف لفتو هكنح هنأ» : 42203 يلا نع ىقشمدلا ريك نياركذو

 ديني هامسو

 .ال١ ص «ةمامإلا لئالد .” 07”ص «ىرولا مالعإ ()

 ١. 72ص «نيظعاولا ةضور . /5 ص «4ج «بوشآ رهش نبا «بقانملا (0)

 .١الال١6 مقر ل37/ ص اء جا «لئاسولا كردتسم ()

 ."7 ص ١7. ج «يشرقلا فيرش رقاب «يلع نب نيسحلا مامإلا :تيبلا لهأ ةريس ةعوسوم (4)

 7١. ص 7 ج «ريثآلا نبا «ةباغلا دسأ (5)
 ١95. ص «5 ج «ةياهنلاو ةيادبلا ()
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 ١ ج - ذالك نيسحلا مامإلا ةريس

 عزويو «شبكب هنع قعي نأ ةيكاع ِهَّللا لوسر رمأ هتدالو نم عباسلا مويلا يفو

 ءايففروأ مق متو ليسو هسا قلع ناو هذا يهبل نيو رققلا نلعووحلا

 عبسل ِةْكلَي نيسحلاو ةييستلا هللا كودو نتشا : ةالْكلَع رقابلا مامإلا لاق

 اشبك اشبك امهنع قع دقو ءابهذ وأ ةضف رعشلا هنزوب قدصتو امهسؤر قلحو لايل
 ."7(هناريج معطأو لكاو قدصتف تءانضعأ ىنعي 2 :لاق 000 امهخبط

 يراصتالا هللادبعنيرباج نع داعب يااهوضألا مينو فاصل رورو

 . 7 (ًاشبك ًاشبك ٠ :زيسحلاو نسحلا نع نع هيو 2 يبنلا نأ»

 ديسعبلا رغم دق هّللا لوسر نأ: سابع نب | قع مداتسإب ةوؤادوبأ ىوزو

 6 افك نيببحلاو

 نارا وق رز مالا دينملا ىسنلا قورو

 هلع قعر ايي ا وسوف رشبتساف هدلوم نم عباسلا موي ِةمِاَ هللا لوسر هدج

 9 (ًاشبك

 , 0و فشك ىف ىلبرإلاو وبلا مالعإ يف ىسربطلا لاق كلذكو

 .امهريغو

 )١( «نيظعاولا ةضور ص١77.

 )١( ص 7 ج «ءايلوألا ةيلح 47١.

 .07017 مقر 16١ ص ٠١ ج «دادغب خيرات 185١. مقر «55/8 ص ١« ج «دوواد نبا نئس (*)

 .1894ص ءداشرإلا (5)

 .7 01ص «ىدهلا مالعأب ىرولا مالعإ (5)

 .78١ص «؟ج «يليبرإلا ةمالعلا .ةمغلا فشك (5)
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 ةا نيسحل ا مامإلل ةيصخشل :>شلا ةقاطبلا

 ةرهاطلا همأ

 ةناكم اهلو «نيملاعلا ءاسن ةديس يهو ِِةيكٍَِ هّللا لو سر تنب ءارهزلا ةمطاف

 .هدنع مهزعأو «هبلق ىلإ سانلا بحأ الكلم تناكف هيَ ِهَّللا لوسر دنع ةصاخ

 :ىلياه كلذ كلهذدك ةيامهو

 امك ءاهب بحرو اهلبقف اهيلإ ماق هيلع تلخد اذإ تناك :تلاق ةشئاع نع - ١

 ("'هب يه عنصت تناك

 رفس وأ وزغ نم مدق اذإ يَ هللا لوسر ناك : لاق ينشخلا ةبلعث يبأ نع -؟

 ."”هجاوزأ يتأي مث ,ةمطاف يتأي مث نسر ها است دديسعلاب ذو

 «ةمطاف هب ًادهع سانلا رخآ ناك رفاس اذإ ناك ِةييَِم يبنلا نإ رع نبا لاق م

 ل يبأ كادف» : رسام

 هللا ديرب انك هكيلا لعأ اق هوم ري سلا

 .«ًاريهطت مكر هطيو تيبلا لهأ سجرلا مكنع بهذيل

 هللا لشرب يدعم اقلك هينكأ ناك ادحا تيازااه#قلاق اينآ ةسقلاع يعتق
 اهديب ذخأو اهب بحرو اهلبقف اهيلإ ماق هيلع تلخد اذإ تناكو ةمطاف نم ِةَيقيَ

 ةلبقتسم هيلإ تماق ِة5) هللا لوسر اهيلع لخد اذإ يه تناكو هسلجم يف اهسلجأف
 يي فلقو

 .1847 ص «4ج ه17١5١ ىلوألا ةعبطلا «توريب «ليجلا راد «ربلا دبع نبا ءباعيتسالا )١(
 1846 ص .«:ج ه517١ ىلوألا ةعبطلا ء«توريب «ليجلا راد «ربلا دبع نبا ءباعيتسالا (؟)

 .57/79 مقر ١59 - 217١ ص 7 ج «نيحيحصلا ىلع كردتسملا (*)

 575٠. مقر 5١07 ص .”ج «نيحيحصلا ىلع كردتسملا (:)

 .475/ مقر 2007/7 ص 7” جءنيحيحصلا ىلع كردتسملا (5)

 .517/07 مقر 2007/5 ص 2” ج ؛نيحيحصلا ىلع كردتسملا ()
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 ١ ج - ةالكك2 نيسحلا مامإلا ةريس

 :اهنم ؛ةرتاوتمف اهلضفو ءارهزلا ةديسلا بقانم يف ثيداحألا امأو

 نو كفي نطاق : لاق فقع هللا لوسرأ هدنسب يراخبلا جرخأ ١-
20 2 

 يا اًهِبَضَعَأ ْنِمَف

 .0وهنجلا 0 داق ديف نطاقاا 257غ يبنلا لاق -؟

 06 ا

 هد كل اولا توما هيو كل 3

 ا يعرب :لاقف ءاهب بحر

 ُبَصْقَيَهَّللا ْنِإ) :ةمطافل هك هّللا لوسر لاق :لاق دايت يلع نع -

 ."(ِكاَضرِل ىَضْرَيَو كِبَضَعِل

 لوشسري ةعطاف نم ًائيدحتو ًامالك هبشأ ناك ًاذحأ تيأر اه: كلاق ةنقئاع نسا

 اهلجأو اهلبقف اهديب ذخأف اهيلإ ماقو اهب بحر هيلع تلخد اذإ تناكو ٍةَديِ ِهّللا
 ل | ىف

 )١( ص «نانبل - توريب م7٠٠7 - ه١ 575 ماع عبط «ةيرصعلا ةبتكملا ءيراخبلا حيحص 509«

 .(ةمطاف بقانم باب) .7201/117 مقر

 .599 ص «نانبل - توريب ,م7٠٠7 - ه١ 575 ماع عبط ؛ةيرصعلا ةبتكملا ءيراخبلا حيحص (؟)

 .(ةمطاف بقانم باب)

 «417/ ص «نانبل - توريب م7١٠1 - ه11571 ماع عبط «ةيرصعلا ةبتكملا ءملسم حيحص (7)

 .(يبنلا تنب ةمطاف لئاضف باب) .1708 مقر

 «47/ ص «نانبل - توريب ,م7١١١- ه11477 ماع عبط «ةيرصعلا ةبتكملا ,ملسم حيحص (5)

 .(يبنلا تنب ةمطاف لئاضف باب) .1711 مقر

 ةعبطلا «نانبل - توريب «ةيملعلا بتكلا راد ءيروباسينلا مكاحلا ء.نيحيحصلا ىلع كردتسملا (5)

 .4ا/١ مقر ء1737/ ص ء”ج م5١٠٠ - ه١ 575 ةيناثلا

 ةعبطلا «نانبل - توريب «ةيملعلا بتكلا راد «يروباسينلا مكاحلا ء.نيحيحصلا ىلع كردتسملا ()

 .4ا/77 مقر 1737 ص ء”ج م5١٠٠ - ه١ 575 ةيناثلا
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 ةالك نيسحل ا مامإلل ةيصخشل :>شلا ةقاطبلا

 ةَئْجَ مافن :ة805 هللا لوسر لاق :لاق ةمرخم نب روسملا نع تاي
 َ .0”2اًهُضِبقَي اَم يِنْضِبَقَي درْقَيَو اَهَّطَسبَي اَم يِنْطْسْبَي «يِنَم

 ةروكذمو راو هللا لوسر تن اهلا ةمطاف لضف يف ثيداحألاو

 نأ 595 مظعألا لوسرلا دارأ دقو ؛ديناسملاو حاحصلاو ثيداحألا بتك لك يف

 هيلإ سانلا بحأ اهنأ نايب ًاضيأو ءاهلضفو الكيت ءارهزلا ةمطاف ةناكم عيمجلل نييبي

 .اهيضري ام هيضريو ءاهيذؤي ام هيذؤي «هنم ةعضب اهنأو ءءاسنلا نم

 لوسرلا ةيرذو ةبيطلا تيبلا لهأ ةرجش نأ ًارخف اكلت ءارهزلا ةمطاف يفكيو
 نإ «ءاطعلا ريثك ءًارثوك تناكف «ءارهزلا ةمطاف لسن نم تدتما دق هيي مظعألا

 راهطألا تيبلا لهأ ةمئأ ةبيطلا ةرجشلا هذه نم عرفت دقو "74َرَتْوَكْلا َكاَنْيَطْعَأ

 .ىدهلاو قحلا ةمئأ لكي

 "نع

 هنأ نيخرؤملا نم دحاو ريغ ركذو ."”هللادبع وبأ :ْدِمِِلَ نيسحلا مامإلا ةينك

 . يلع يبأب ىنكي هنأب :لاق نم كانه نكلو .«اهريغ هل ةينكال

 .رارحألا يبأو ءادهشلا يبأب هتداهش دعب سانلا نيب رهتشا دقو

 هباقلأ

 هتافص نع باقلألا هذه فشكتو «ةديدع باقلأ ٍدالتَِع نيسحلا مامإلل

 و ؛هلضفو هماقمو هبقانمو هصئاصخو

 ةعبطلا «نانبل - توريب «ةيملعلا بتكلا راد «يروباسينلا مكاحلا «نيحيحصلا ىلع كردتسملا )١(
 .4774 مقر ء178 ص ء”ج م7١٠٠ - ه1 5455 ةيناثلا

 ١. :ةيآلا ءرثوكلا ةروس (؟١)
 .7194ص 7 ج «نايعألا .9/8١ص «صاوخلا ةركذت .184١ص .داشرإلا ()
 . 175 ص «7ج «ةمغلا فشك .755 ص هراصبألا رون .766 ص «” ج «ةمهملا لوصفلا (5)

 7١. ١ص «ىربكلا ةيادهلا .85ص «5ج «بوشآ رهش نبا «بقانملا (0)



 ١ ج - ةالكك2 نيسحلا مامإلا ةريس

 يار داق و حالو يحاول يواحالاب :ديهشلا ١-

 لامن ألا رو بو ا قا يكول لور لوفي ةظيسلا2؟

 .ءيش لك يف ًالماكو ًامات ناك ثيح :ماتلا -“
 هخأ ىلغو بلع ةسللا لوسمر قلطأ دقو ةدجلا لهأ تايشديسك؛

 .هب هيداني ناكو «بقللا اذهَدالَكِلَت نسحلا مامإلا

 فرصني ءادهشلا ديس لاقي امدنعف «هباقلأ ةيقب نم رهشأ وهو :ءادهشلا ديس -ه

 0506 هللا لوسر هاّمس دقو هاوس نود اليَظ نيسحلا مامإلا ىلإ نهذلا
 مامإلا ناك كلذكو ءًاضيأ هب نينمؤملا ريمأ هاَّمَس امك ءًاضيأ بقللا اذهب

 الئ نيسحلا مامإلا ىلإ نوريشي دالك قداصلا مامإلاو ٍدلثيِفَم رقابلا

 .ءادهشلا ديسب

 ةمامإلاو ةوبنلا فرش ىلع زاح دقو «ةبيط ةرجش نم هنأل :بيطلا -5

 .بسنلاو بسحلاو
 .ةكرابملا هتريسو هلاعفأو هلاوقأ لك يف ًاديشر ناك :ديشرلا -

 _ . .نيدلاو ميقلاو ئدابملاو قحلل ًايفو ناك :يفولا -
 .لحتراو لَح امنيأ هتكرب معتو «ةكرابم ةيصخش وهف :"”كرابملا -4

 .مشاه ينبو ِةَِاَم هللا لوسر ىلإ بستني ثيح :قكرلا دبسلا-1»
 .لجو زع هللا تاضرم يغتبي هلامعأ لك يف وهف :هّللا ةاضرمل عباتلا ١-

 نيف نعيم قع لاول مق رض نوم حلال هَّللا تاذ ىلع ليلدلا -

 هيلا توتال ودعت دوور. اهو وعم! هقرعأألا

 .ًأطخلاو للزلا نع موصعم وهف .سندو سجر لك نم :رهطملا - 1
 .اهلك ريخلا هوجو يف ربلا مئاد هنأ ثيح :"”ربلا -5

 )١( ص .7ج «ةمغلا فشك ١74.

 .7 54ص ءراصبألا رون .750 ص .7ج «ةمهملا لوصفلا .7١5-١١7ص «ىربكلا ةيادهلا (؟)

 . 175 ص «7 ج «ةمغلا فشك .84/”7 ص «؟7 ج «ةعيشلا نايعأ

 ./7 ص «ةمامإلا لئالد (9)
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 الك نيسحلا مامإلل ةيصخشلا ةقاطبلا

 :ةيعلاعلا هللارءاكلرا نه لو وهف 01 لولا كارم
 َفاللَع نينمؤملا ريمأ هيبأ دعب يتأي بيترتلاب هنأ ثيح :©”كلاغلا مامإلا -15

 تيبلا لهأ ةمثأ نم ثلاثلا نوكيف ْدِالْثِتِلَم ىبتجملا نسحلا مامإلا هيخأو

 ديس ةصاخلاو ةماعلا نيب نآلا هيلع قلطت ىتلا هباقلأ رهشأو .راهطألا

 ْ .«ءادهشلا

 همتاخ شقن

 نبا لاق ؛هب صاخ شقن متاخ لكلو «ميتاوخ ةدع ٌدِالدِِلَع نيسحلا مامإلل ناك

 .””4ورمأ ُعِلاَبَهَللا ّنِإإ# :هشقن قيقع امهدحأ صف :نامتاخ هل ناكو :يربطلا متسر
 متخت نم .هّللا ءاقل ةدع هّللا الإ هلإ ال :لتق موي هدي نم ذخأ يذلا متاخلا ىلعو

 .ناطيشلا نع رخل ناك اميلثدد

 ٍلَجَأ ٌلُكِل# :همتاخ شقن نأب هريغو ةمهملا لوصفلا بحاص ركذو
 ١ ,20200ثاَك

 ."0هّللا يبسحا :ةالثلَم قداصلا مامإلا نع هريغو يفاولا يفو

 هجاوزأ

 :ىلاتلاك

 . ١ 98ص «يزوجلا نبا طبس ءصاوخلا ةركذت ()

 .8”ص «54ج «بوشآ رهش نبا «بقانملا (0)

 ." :ةيآلا ءقالطلا ةروس (*)

 ./7 ص «ةمامإلا لئالد ()

 .7”/ :ةيآلا ءدعرلا ةروس (0)

 ." ٠٠ ص «راصبألا رون ."5 ص «؟ج «يكلاملا غابص نبا ؛ةمهملا لوصفلا (5)

 .7/894 ص 7١ج «نيمألا نسحم ديسلا «ةعيشلا نايعأ (1)

7 



 ١ ج - ةالك2 نيسحلا مامإلا ةريس

 ةالكقَن داجسلا مامإلا مأ يهو ءسرفلا كلم درجد زي ةنبا (وناب رهش) - ١

 :اضيأ ليقو "”اضيأ رغصألا يلع مأ اهنأ بوشآ رهش نبا ركذو ءنيسحل ا نب يلع

 ."”نيتريغص اتتام نيتللا موثلك مو بنيزل مأ اهْنِ

 :ليبق نم ونابرهش ريغ ىرخأ ءامسأ رداصملا يف تجردأ دقو

 1 ةمالس ,20ةلازغ 2نانز هش 20نان هاش م ”هيونابرهش ا ,0اونابرهش

 )١( ص «5ج «بوشآ رهش نبا «بقانملا 15.

 .98١ص ١ ج «خيراتلاو ةنسلاو باتكلا يف نيسحلا مامإلا ةعوسوم (؟)

 .«لاقي» هيفو ١7١72 ص ؟ ج :داشرإلا ةرفإ

 .(ديلاوملا جات 7١17 ص :ةسيفن ةعومجم (4)
 :دوواد نبا لاجر ١40« ص :ةمامإلا لئالد 275417 ص 7 ج :جاجتحالا 2” 07 ص :نيدلا لامك (5)

 :مق خيرات «4 8١ ص ١ ج :ىرولا مالعإ «(ةّمئآلا خيرات) 7 5 ص :ةسيفن ةعومجم 2.75١7 ص
 يفو 747 ص ١ ج :باسنألا بابل 27777” ص :ّيرخفلا ./7 ص :ةكرابملا ةرجشلا «545 ص
 .«ليق» ةريخألا ةثالثلا

 ةدمع 4/٠١« ص ١ ج :ىرولا مالعإ «177 ص ؟ ج :داشرإلا ء// ص 7 ج :ماكحألا بيذهت ()

 775 ص :صاوخلا ةركذت ؛786 ص ١ ج :ةّمغلا فشك ؛«روهشملاف» هيفو ١17 ص :بلاطلا

 .(ليق» امهيفو

 ةّمئألا ديلاوم خيرات) ١174 صو «يبايرفلا نع (ةّمئآلا خيرات ١5) ص :ةسيفن ةعومجم (0)
 .«ليق» هيفو ١/ ص :لوؤسلا بلاطم ؛«نانز هش ٌدِالكلَع يلع اهاّمسو) هيفو (مهتايفوو

 2775 ص :صاوخلا ةركذت .5 4 ص ١ ج :ةوفصلا ةفص 5١١«. ص ه ج :ىربكلا تاقبطلا ()

 ريتال يع :ةيبقا نبال كراعملا 4ةلارغ اهمساو هنلو نأ اهنر لال حا لوؤسلا بلاطم

 ج :باسنألا بابل ؛"١ ص :ةّيولعلا ةلسلسلا رس ««ليق» امهيفو 87 ص ؛ ج :ءالبنلا مالعأ

 ««ةلازغ اهاّمس نيسحلا ناكو» امهيفو "١7" صو ١57 ص ١ ج :يبوقعيلا خيرات 2357 ص ١

 .«ةلازغ اهمساو دلو ّمأ» هيفو 187 ص ١ ج :ةّمغلا فشك

 ريس ؛7 15 ص ا" ج :رابخألا حرش .”7 58 ص ١ م يايا ا تابادكا نم ١ جب يناكلا مف

 ةايح «(درجدزي سرفلا كلم تنب «ةمالس اهمسا دلو مَأ» هيفو 385 ص : ج :ءالبنلا مالعأ

 ةاتف» هيفو 5 ١7 ص :طاّيخ ن نب ةفيلخل تاقبطلا ,ناكّلخ نبا نع القن 1717 ص ١ ج :ناويحلا

 سفن اهْنِإ لمتحيو «ةملس» هيفو 5 ص : :نولوط نبال رشع انثالا ةّمئآلا ا

 نص :صاوفلا ةركذتو ناكلخ + نبا نع القن ٠ ؛ ص 14ج :ةياهنلاو ةيادبلا يف كلذكو ةمالس

 .«ةملس ّمَأ» :ليقو 4
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 ةا نيسحل ا مامإلل ةيصخشل :>شلا ةقاطبلا

 0 ي2"ةلوخ ,2ةولح وا ناهيج واي ناهج ©2ةيولاب ناهج 20ةفالس

 0 لاه 1 1 ”ويرم 1 | اف 'ةراس كلا اج ل1 اج فلي 0 0 رارح

 :اهضعب كيلإو ءاهتييبتو ءامسألا هذه ةرثك ريربت ىف هوجاو ةدع ركذ نكميز

 .ةفلتخم تاجهلب ظفلُي هّنكل ءدحاو مسا ىلإ عجري ءامسألا هذه ضعب نإ ١-

 قر ناتز ادق: ذم« تفينففلا وأ قييصلا ةيلغ ىرج دق يضع نإ كا

 ةفالس «هيونابرهشو اونابرهش «ونابرهشو نابرهش ءهاش ناهيجو هاش ناهج «نانز
 .ةولحو ةلوخو ةولخ «ةمالسو

 ةاللَع نيسحلا مامإلا وأ َداليِلَت يلع مامإلا اهب اهاّمس ءامسألا هذه ضعب ْنِإ -"

 نب يلع لاق هدلو ّما» هيفو 570 ص (لّيذملا ليذ نم بختنملا ١١١ ج :يربطلا خيرات ١(

 2507 ص ١ ج :راربألا عيبر «75717 ص ٠ ج :نايعألا تايفو ؛(ةفالس ىعدُت تناك :دّمحم
 275١5 ص :ةبيتق نبال فراعملا .(درجدزي دلو نم» امهيفو 1555 ص "؟ ج :دّربملل لماكلا

 .74/ صو ا" 57 ص ١ ج :باسنألا بابل ؛«ليق» هيفو 775 ص :صاوخلا ةركذت

 . ١7١ ص «5 ٠ ج «راونألا راحب . ١75 ص «4 ج «بوشآ رهش نبا «بقانملا (1)
 .770 ص :تاجردلا رئاصب 18١.« ص :ةيصولا تابثإ «457 ص ١ ج :يفاكلا (*)

 .5 ص ١7 ج .«قحلا قاقحإ حرش .57 ص «تازجعملا نويع (5)

 ناكو «ةولخ» هيفو (ةّمئآلا خيرات )7 5 ص :ةسيفن ةعومجم 758 ص ١ ج :باسنألا بابل (5)

 .(ناجشونلا ةنبا ...لاقي

 .(مهتايفوو ةّمئآلا ديلاوم خيرات )17/4 ص :ةسيفن ةعومجم (7)

 . 17/5 ص «5 ج «بوشآ رهش نبا «بقانملا ()

 .07”7 صو 757 ص ١ ج :يبوقعيلا خيرات (8)

 .7775 ص ا ج :رابخألا حرش ؛؟ ١5 ص :ةبيتق نبال فراعملا (9)
 .؟555 ص 7 ج :رابخألا حرش )1١(

 07١. ص (لاقي» هيفو (لّيذملا ليذ نم بختنملا ١١) ج :يربطلا خيرات 0)

 . ١170 ص :فارشألا ّبحب فاحتإلا(0)

 . 175 ص «5 ج ء«بوشآ رهش نبا «بقانملا (13)

 )١5( ص «5 ج ءبوشآ رهش نبا «بقانملا 1775 .

 )١15( ص «5 ج ءبوشآ رهش نبا «بقانملا 1775 .
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 ١ ج - ةال2 نيسحلا مامإلا ةريس

 اهضعب نوكي نأ ًاضيأ نكميو ءرداصملا ضعتب هيلإ تراشأ اموهو ءاهرسأ دعب
 .©"ًباقلأ

 اهرسأ نع اوثّدحت دقف َكالكلَع نيسحلا مامإلا نم اهجاوز ةّيفيكب قّلعتي اميف اّمأ

 .كلذ دعب اهجٌوزت دق ْدالثكِلَت نيسحلا ْنأو «ةّيناريإلا شويجلا ةميزه دعب نيملسملا ديب

 اهب ٌدالَكِلَت نيسحلا مامإلا جاوزو اهرسأ خيرات نأ رداصملا ضعب فيضتو
 ربتعتو «نامثع دهع يف اثدح امهْنأ ىرخأ رداصم ركذت اميف ءرمع ةفالخ يف اناك

 . داع يلع مامإلا ةيالو دهع يف اناك امهنأ رداصملا نم ةثلاث ةفئاط

 اهتافو ْنَأ ديفت لوقنلا ضعب ّنكل ءاهتدالو خيرات نع تايطعم انيدل رفوتت الو
 دعب اهيلع فلخ :لوشلا يضع و "7 الضلع داجسلا مامإلا ةدالو نامز يف تناك

 ىلع ًءانبو ."”ديبز نب هّللادبع هل تدلوف قلع نيسحلا ىلوم ديبز للم نيسحلا
 :اهرمعرادقم نع تنامولعم ئأ انرنلر ترتالف ءانركذ او

 :يه داّجسلا مامإلا ّمأ نأ ىلإ رداصملا ضعب بهذت ؛روهشملا يأرلا لباقم يفو

 تنب ةّرب اهنأ ربتعا اهضعبو «'*”زيوربأ ىرسك نب هيوريش تنب نانز هاش
 نايزرم هيوهام خأ نبا «:تاحتس وأ «ناخيبس ةنبا اهنا ريغ قيرف ركذ اهبف ا" تقونلا

 «ثيدحلا راد ءيرهش يرلا دمحم «خيراتلاو ةنسلاو باتكلا يف ِدِلِْاَظ نيسحلا مامإلا ةعوسوم )١(

 198-:15١. صضءا ج مف

 ص ١ ج :باسنألا بابل 18١. ص :ةّيصولا تابثإ «(ةّمئآلا خيرات )7 4 ص :ةسيفن ةعومجم (؟)

0" 

 ١١) ج :يربطلا خيرات 25١5 ص :ةبيتق نبال فراعملا 5١١« ص 4 ج :ىربكلا تاقبطلا ()

 ةيادبلا 0٠. ص :ةرهوجلا ؛7"7 5 ص :صاوخلا ةركذت «579 ص (لّيذملا ليذ نم بختتملا

 ٠١. 5 ص 4 ج :ةياهنلاو

 . 175 ص : ج :بوشآر هش نبال بقانملا 277 ص ” ج :ماكحألا بيذهت (4)

 4 ج :بوشآرهش نبال بقانملا «(مهتايفوو ةّمئآلا ديلاوم خيرات) 174 ص :ةسيفن ةعومجم (4)
 خيرات) ” 5 ص :ةسيفن ةعومجم ««ناجشونلا تنب ةّرب اهمسا ناك لاقيو» امهيفو ١7١١ ص

 .(ناحشونلا ةنبا لاقي ...ةولخ» هيفو (ةّمئألا
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 الكل نيسحلا مامإلل ةيصخشلا ةقاطبلا

 ةالئئهت داّجسلا مامإلا َمأ ْنأب لئاقلا يأرلا يف ةّدشب نوككشي نيققحملا ضعب نأ الإ .ورم

 ماجسنالا نادقفو ديدش فالتخا نم رداصملا يف امل ًارظن .درجدزي تنب ونابرهش يه

 ."اذه هكيكشت لباقم يف رخآ يأر ّيأ دبي مل قيرفلا اذه نأ مغر ءاهيف يلخادلا

 ناك دقو .ربكألا يلع مأ يهو «يفقثلا دوعسم نب ةورع نب ةّرم يبأ تنب ىليل - 7

 يذلا وهو «ةباحصلا رباكأ نم ناكف ةورع اهدج امأ ِةَبكنَِع هللا لوسر ةباحص نم اهوبأ

 يس م

 وقول لنا موس ا لع هيي

 0 نيلإ يرسل 3 ةيقب عم .تناخلاو ءالبرك ةثداح 0 عم

 تيفوت دقو «ةرعاسشو ةلضافو ةلقاعو ةليمج ةأرما اهنأب بايرلا تقرع دقو

0 

 0 ب 00

 ةعاضق نب يلب ةليبق نم يهو «(ةفالس) مساب ًانايحأ تركذو .رفعج مأ -

 .نيسحلا نب رفعج ةدلاو يهو

 مامإلا جاوزأ نم نهنأ ىلع ءاسن ءامسأ ةيخيراتلا رداصملا ضعب تركذ دقو

 تابثإل هب قوثولا نكمي ردصم وأ «ربتعم دنس يأ دجوي ال هنأ الإ الِقَع نيسحلا

 :ءامسألا ءالؤه نمو ؛«كلذ

 )١( ص «١ج «خيراتلاو ةنسلاو باتكلا يف نيسحلا مامإلا ةعوسوم ٠5٠١-7١1١.
 ص 5 ج :ةباغلا دسأ (؟) ١".

 .75 ص ١ ج :فارشألا باسنأ 7١ ص 4 ج :ةباغلا دسأ ()
 7١. ص 5 ج :ةباغلا دسأ «5 ٠ ؛ ص ه ج : ىربكلا تاقبطلا (5)

 ١7. 5ص ١١ ج :يناغألا (5)
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 ١ ج - ةالك2 نيسحلا مامإلا ةريس

 :ليفث ني ورمع نب ديز ثقب ةكتاغ ح1
 علا هللا يف نر ةنالدع ىلر فاو

 .ركب يبأ نب نمحرلادبع تنب ةصفح -
 يراصنألا دوعسم ىبأ ةنبا -5
 .نامثع تنب ةكئاعا-4

 نسحلا مامإلل ةجوز نهادحإ نأ ةرات ةيخيراتلا رداصملا ضعب تركذ دقو

 يف فيحصتلا لامتحا امبرو .دِلثِِلَم نيسحلا مامإلل ةجوز اهنأ ىرخأ ةراتو دليل
 .لاوقألا براضت وأ «ببسلا وه مامإلا مسا

 . دان نيسحلا مامإلل تاجوز نك نهنأب قوثولا نكمي الف ءامسألا هذه امأ

 هدالوأ

 خيشلاف ٌقِالتِلَظ نيسحلا مامإلا دال وأ ددع يف نيخرؤملا لاوقأ تبراضت

 :مهو ةتس مهددع ركذ ديفملا

 ُتنب نانّز هاش ُهّمأو ِدَّمَحُم وبأ ُهننُك «"”[داجسلا] ٌربكألا ِنيَسُحلا نب ٌُيِلَع ١-
 .درجدزي ىرسك

 يبأ ثني ىليل ةنأوب ف .فَّطلاب هيب َمَم ليف «”رَعص الا ِنيَسْحلا نب ُيِلَع -

 هللا ووعسم نب ةَورُع نبه

 ةايح يف ُهُتافَو تّئاكو ٌةَّيِع ابشن ةتاوقل قال فيشخلا رو دعك

 ّ 3 م خل 1 0 8# سار 20 8 6 يي م

 هيبأ رجح يف وهو ٌمِهَس ةءاج ؛اريغص هببأ َعَم لِتق ءِنيَسْحْلا نب هللا دبع -4
00 
 راع رع

 .طسوألا يلع وه ٌدِالْكِقَد داجسلا مامإلا نأ درو ىرخأ رداصم يف )١(

 .ىرخألا رداصملا نم ديدعلا يف ربكألا يلع مساب روهشملا وهو (؟)

 كل



 ةا نيسحل ا مامإلل ةيصخشل :>شلا ةقاطبلا

 هه
 كّيبلَك َيِدَع ع نب سيقلا ئرما ُتنب ُبابَّرلااَهّمأو نيَسُْحلا ُثنبةَئيكَس - 0 مال(

 .نيَسحلا نب لا دعم يِو

 . 1 7ةنهتن ةيمتي يي هللا ِديَبْع نب ةَحلَط ُثنب ٌقاحسإ أ اهّمأو «ِنيَسُحلا ٌثنب ةَمِطاف - -

 ."”ددعلاو ءامسألاب هلاق امب لاقو «ديفملا خيشلا لوق ىلع يسربطلا خيشلا دمتعاو

 (داجسلا مامإلا) يلع ؛(ديهشلا) ربكألا يلع :مهو ةعست بوشآ رهش نبا مهدعو

 قو «ةمطاف «ةنيكس «رفعج «هللادبع «دمحم ءرغصألا يلعو .طسوألا يلع وهو

 ,240ثر ثانإلاو روكذلا نم ءامسألا سفنبو ءًاضيأ ةعست مهنأب يربطلا متسر نبا لاقو

 نأ ةحلط نب نيدلا لامك خيشلا نع ًآلقن ركذف ةمهملا لوصفلا بحاص امأ

 :لاق ثيح ةعست الإ ءامسألا نم ركذي مل هنكل «ةرشع ْدِالثِتِلَع نيسحلا مامإلا دالوأ

 :روكذلاف .ثانإ عبرأو روكذ ةتس ةرشعًاثانإو ًاروكذ دالوألا نم ُدللَت نيسحلل ناك١

 هللا دبعو ,دّمحمو ءرغصألا ٌيلعو ءنيدباعلا نيز وهو طسوألا ٌيلعو ربكألا ّيلع

 رغصألا يلع اّمأو .فطلاب ًاديهش لتق ىّتح هيبأ يدي نيب لتاق هنإف ربكألا يلع اًمأف .رفعجو

 يف تام رفعجو .ًاديهش هيبأ عم لتق هللا دبع ْنِإ ليقو «هلتقف ءالبركب لفط وهو مهس هءاجف
 ."(روهشملا لوقلا وه اذه «ةمطافو «ةنيكسو «بنيزف :تانبلا اّمأو .ْدِلْكِفَم هيبأ ةايح

 «ةحلط نب نيدلا لامك هلاق ام لقنب ةمغلا فشك يف يلبرإلا خيشلا ىفتكا دقو
 :لاق يذلا باشخلا نبا لوق لقن امك

 ديس مامإلا يلعو ءهيبأ عم ديهشلا ربكألا يلع :تانب ثالثو نينب ةتس هل دلو"
 «بنيزو ءرفعجو «هيبأ عم ديهشلا هللا دبعو ءامحمو ءرغصألا يلعو ؛نيدباعلا

 )١( 57ص ء.داشرإلا 7.

 .1590-7945 ص «ىدهلا مالعأب ىرولا مالعإ (؟)

 .15 ص «5ج «بوشآ رهش نبا «بقانملا ()

 .75 ص .ةمامإلا لئالد (5)
 86١. ص 2.5 ج .ةمهملا لوصفلا (5)
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 ١ج - الكل نيسحلا مامإلا ةريس

 ."7(ةمطافو «ةنيكس و

 «ربكألا ٌيلع :روكذلا :يلي امك ةرشع باسنألا بابل يف قدنف نبا مهربتعاو

 مآ «بنيز (ةنيكس «ةمطاف :ثانإلا .دمحمو «ميهاربإ «رفعج هللادبع ءرغصألا يلع

 ."ةيقرو ةنيكسو ةمطافو ٌدالثِلَم نيدباعلا نيز الإ هدالوأ نم ّقبي مل :اضيأ لاقو .موثلك

 وهو (داجسلا) طسوألا يلع ٌداليلَظ نيسحلا مامإلا دالوأ نم رهتشادقو

 يلعب يمسو «ءالبرك يف هيبأ عم دهشتسا يذلا ربكألا يلع دعب روكذلا دالوألا يناث

 .رغصألاو ربكألا ىلع نيب هنأل طسوألا

 دقو ,راهطألا تيبلا لهأ ةمئأ نم عبارلا مامإلا وه ٍدِاليِقَت داجسلا مامإلاو

 .هتيرذ ىف ةمامإلا تدتماو «نيسحلا هيبأ ةداهش دعب ةمامإلا بصنم ىلوت

 .داجتسلاو «ةنيدجاسلا ديسو«نيدباعلا نيز :هباقلأ رهشأو «نسحلاوبأ :هاثك رهشأو

 همع بناج ىلإ ةرونملا ةنيدملاب عيقبلا يف ٌدِالَِلَت داجسلا مامإلا نفد دقو

 فاللَع رقابلا مامإلا هدلو امهبناج ىلإ عيقبلا يف نفد امك نلت نسحلا مامإلا

 . دام قداصلا مامإلا هديفحو

 :هرعاش

 ."”ةعامجو مكحلا نب ىيحي

 هباوب

 .©يرجهلا دعسأ :همسا نايعألا يفو .©يرجهلا ديشر

 )١( ج «ةمغلا فشك  7ص7١8. 0

 باتك نع القن.775 - ١7؟7”ص «١ج «خيراتلاو ةنسلاو باتكلا يف نيسحلا مامإلا ةعوسوم (؟)

 .706 ص 1١ج «باسنألا بابل

 .784 ص 7 ج «نيمألا نسحم ديسلا «ةعيشلا نايعأ .77 ص «تازجعملا نويع ()
 .77 ص «ةمامإلا لئالد .86 ص «4ج «بوشآ رهش نبا ء«بقانملا ()

 .7854 ص ١ ج «ةعيشلا نايعأ (5)
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 22 نيسحلا مامإلل ةيصخشلا ةقاطبلا

 هتمامإ ةدم

 ةرشع الإ رهشأ ةرشعو نينس رشع ٌدِالثِلَم نيسحلا مامإلا ةمامإ ةدم تناك

 22 ىبتجملا نسحلا مامإلا هيخأ ةداهش دعب نم ةمامإلا ديلاقم ىلوت هنآل .""'مايأ

 .ه١11 ةنس هتداهش نيح ىلإ ه5 ٠ ةنس

 هتداهش خيرات

 رشاعلا مويلا يف دهشتسا ٌدالكِقَع نيسحلا مامإلا نأ ىلإ نيخرؤملا رثكأ بهذ

 موي نيتسو ىدحإ ةنس ءابستحم ءارباص ءاناشطع ءامولظم رهظلا دعب مرحملا نم

 هداهشتسا نأ حصألاو رهشألاو .«نينثالا موي ليقو ."”تبسلا موي ليقو (")ةعمجلا

 .ةرجهلل نيتسو ىدحإ ةنس ةعمجلا موي يف ناك

 وهو 0 جيلا نم ةنيثسلا ةتس ىف تناك ةتداهش نأ نيخرؤملا ضعي ركذو

 .فيعض لوق

 هرمع ةدم

 خيرات يف مهفالتخال ًارظن فيرشلا هرمع ةدم ديدحت يف نوخرؤملا فلتخا

 تبسلا موي يف ٌدِالَكَت نيسحلا ىضم» :ُهْنَدْكَي ديفملا خيشلا لاق «هتداهشو هدلوم

 ًامولظم ًاليتق هنم رهظلا ةالص دعب ةرجهلا نم نيتسو ىدحإ ةنس مرحملا نم رشاعلا

 نيسحلا .1 5١ ص ء.داشرإلا 86٠. ص «7ج «ةمهملا لوصفلا 7١. 9ص «؟”ج «ةمغلا فشك )١(
 7١. ص «هتريسو هتامس

 ةيادبلا .7١1ص «صاوخلا ةركذت ."١١ص هراصبألا رون .١١1ص 27ج «ةمغلا فشك (؟)
 .7 4 ص ١ ج «ةباغلا دسأ ١55. ص «"5 ج «ةياهنلاو

 .7 4 ص ١« ج «ةباغلا دسأ 7١. ١ص «ىربكلا ةيادهلا .1 5 ١ص .داشرإلا ()

 ١. ص «ةمامإلا لئالد (5)
 ./ ١ ص «ةمامإلا لئالد 7١. 9ص «”7ج «ةمغلا فشك (5)

 م



 ١ ج - ةالك2 نيسحلا مامإلا ةريس

 نسحلا هيخأ عمو «ةنس نيثالث دافع نينمؤملا ريمأ هيبأ عمو ءنينس عبس دكني هللا
 .")(ةنس ةرشع ىدحإ هيخأ دعب هتفالخ ةدم تناكو «نينس رشع لاك

 نيسحلا مامإلا رمع ةدم يف لاوقألا براضت ىلإ نيمألا نسحم ديسلا راشأو

 :لاقف دال

 مايأ ةسمخ وأ مايأ ةعبسو رهشأ ةسمخو ةنس 07 لتق موي ٌدالَكِلَت هرمع ناكو»

 عونب ةنس 01/ وأ مايأ ةسمخ وأ مايأ ةعبسو رهشأ ةينامث وأ مايأ ةرشعو رهشأ ةعست وأ
 ىلع رهشأ ةنسو ةنكين 55 وأ ةئس ه/ وأ ةلماك ةنس ةصقانلا ةنسلا دعب حماستلا نم

 ."”«اهريغو هدلوم يف ةمدقتملا لاوقألاو تاياورلا فالتخا

 قرف 1 ٠ ةأ 5 34 9 3 4 .٠ ّ .٠
 : فصنو رهشأ ةتسو ةنس نوسمخو عبرا هلو :يقشمدلا ريثك نبا بسحبو

 ."هايأ ةرشعو رهشأ ةعستو ًاماع نوسمخو تسم :ناك هرمع نإف ركاسع نبا بسحبو

 .”ةنس نوسمخو عبس :ناك هرمع نإف باهولادبع نب نيسح خيشلا بسحبو

 .باحصألا نيب حصألاو رهشألا وه لوقلا اذهو

 .نيتس ةنس ةجحلا يذ رشع يف نينثالا موي قارعلا ىلإ اهجوتم ةكم نم جرخو

 .نيتسو ىدحإ ةنس مرحملا نم يناثلا يف ءالبرك دروو

 .""”ةنسلا كلت نم ءاروشاع موي مرحملا نم رشاعلا يف هلتق ناكو

 .7 ١5ص ءداشرإلا )١(

 .714 -78/8ص 7١ج «ةعيشلا نايعأ (؟)

 ١95. ص «5 ج «ةياهنلاو ةيادبلا (9)

 .9١ص «هتريسو هتامس نيسحلا (5)

 1 ص «تا زجعمل انويع (5)

 7١. ص «هتريسو هتامس نيسحل 050
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 الكم نيسحلا مامإلل ةيصخشلا ةقاطبلا

 .ًارهش الإ نيبس عبس# ةة80 ِهَّللا لوسر هدج عم هماقم ناكف

 .مايأو رهشأ ةسمخ الإ ةنس نيثالث ْدِالْثِلَع نينمؤملا ريمأ هيبأ عم ماقأو

 .ًاموي نيرشعو رهشأ ةتس الإ نينس رشاش نسحلا هيخأ عمو
 ."”هايأ ةرشع الإ رهشأ ةرشعو نينس رشع هيخأ دعب هتمامإو

 هداهشتسا موي دلع مامإلا رمع يف لاوقألا ةدبز ىلإ ةراشإلا نكميو
 :يلي امك رثكألا ىلإ لقألا نم اهفينصتو

 ًاضيأ كلذ ركذو «ةداتق كلذ ىلإ بهذ :رهشأ ةتسو ةنس نوسمخو عبرأ - ١

 ."ةياهنلاو ةيادبلا يف يقشمدلا ريثك نباو ؛لتقملا يف يمزراوخلا

 .يدوعسملاو «يدقاولا كلذ ىلإ بهذ :ةنس نوسمخو سمخ -؟

 هبر دبع نباو هخيرأت يف يبوقعيلا كلذ ىلإ بهذ :ةنس نوسمخو تس -
 دعس نباو «يمقلا هّللادبع نب دعسو «يناهبصإلا جرفلا وبأو «يسلدنألا

 هتاقبط يف
 يالا وبماكلانلاا ف فود فعل قلك يلو بهل سة وييبخو سا

 لوقلا اذهو .نيطمسلا ررد مظن يف يدنرزلاو «عرادلا نباو «يفاكلا يف

 "”ىوقألاو رهشألا وه

 «ًارباص ءًاديهش هبر ىلإ ىضم دقف ؛الِلَظ نيسحلا مامإلا رمع نكي امهمو

 عافدلا يهو ةيضق لبنأل ديهش مظعأ وهف ذ ءادلاخو ًادلخم هتداهشب يقبو ءأبستحم

 .ًايح عبي مويو دهشتسا مويوذلو موي هتاولصو هيلع هّللا مالسف مالسإلا نع

 فيرشلا 0 هربق

 0 9١ص «هتريسو هتامس نيسحلا ()

 ١95. ص «5ج «ةياهنلاو ةيادبلا ()

 .711/-57 ١5 ص ؛5 ج «ينيسحلا بكرلا عم ()

 و/



 ١ ج - ال2 نيسحلا مامإلا ةريس

 ضرألا عاقب فلتخم نم نينمؤملا نم نييالملا ايونس هيلإ يتآيو ءراوزلا نم فالآلاب
 .ةفيرشلا هتبق تحت ءاعدلاو «هيلع مالسلاو «هترايزل

 ديسلا لوقي ءدسأ ونب فيرشلا ربقلا ىنب نم لوأ نإف خيراتلا ىلإ ةدوعلابو

 .هباحصأو َةايكَع نيسحلا اونفد نيذلا دسأ ونب فيرشلا ربقلا ىنب نم لوأ»

 الكل نيدباعلا نيز نع ةدئاز نع ةرايزلا لماك يف يورملا ربخلا نم كلذ رهظي

 ضرألا هذه ةنعارف مهفرعت ال ةمألا هذه نم سانأ قاثيم هللا ذخأ دق :هيف لاق ثيح

 موسجلا هذهو «ةقرفتملا ءاضعألا هذه نوعمجي هنأ ءتاوامسلا لهأ يف نوفورعم مه

 هرثأ سردي ال ءادهشلا ديس ربقل ًاملع فطلا اذهب نوبصنيو ءاهنوراويف ةجرضملا

 مهنإ لابقإلا يف سوواط نبا لوق نمو .مايألاو يلايللا رورك ىلع همسر وفعي الو
 ربخ لديو .قحلا لهأل أملع نوكي ءاحطبلا كلتب ءادهشلا ديس ربقل امسر اوماقأ

 55 وأ 57 ديزي كاله ةنس وهو تقولا كلذ يف هنأ فيرشلا ربقلا ىلإ نيباوتلا ئيجم

 ."0(ًأرارم رركت دقف هيلع ةبقلا ريمعت امأ .هئانبب الإ كلذ نوكي الو افورعم ارهاظ ناك

 .فيرشلا دقرملا ةلازإ نم تيبلا لهأ ءادعأ تالواحم مغربو .دييشتلاو ريمعتلاو

 هراوز عنم وأ دالكِقَت نيسحلا مامإلا ربق سمط اوعيطتسي مل مهنأ الإ هراثأ سمطو

 .ةرايزلا نم

 لوقي .ُدالْيَلَع نيسحلا مامإلا ربق مده (ديشرلا) نوراه نأ خيراتلا انل ركذ دقف

 عضوم بركو اهمدهف ديشرلا نمز ىلإ ةبقلا هذه تيقبو» :نيمألا نسحم ديسلا
 يرئاحلا ينيسحلا بلاط يبأ نب دمحم ديسلا لاقو .اهعطقف ةردس هدنع ناكو ربقلا

 ملو دجسم هيلع ىنب دق ناكو :سلاجملا ةنيزو سلاجملا ةيلست هباتك نع يكح اميف

 )١( ص 7١ج «ةعيشلا نايعأ 409 .
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 الكم نيسحلا مامإلل ةيصخشلا ةقاطبلا

 هبرخ هنإف ديشرلا نوراه نمز ىلع الإ سابعلا ينب نمز يفو ةيمأ ينب دعب كلذك لزي

 نم باب نآلا ىلإ دجويو «ربقلا عضوم بركو هدنع ةتباث تناك يتلا ةردسلا عطقو
 ."7(هبنجب وأ هدنع تناك ةردسلا لعلو ةردسلا باب ىمسي فيرشلا نحصلا باوبأ

 ةنس يف دلت نيسحلا مامإلا ربق مدهب ًاضيأ ماق يسابعلا لكوتملا ءاج املو

 ءافخإو «هترايز نم سانلا عنمو «عرازم لمعي نأو رودلا نم هلوح ام مدهو ه5

 فرشتلاو «هترايز نم نيسحلا مامإلل نيبحملا عنمي مل كلذ نكل .فيرشلا هربق

 .سدقملا هدهشم يف ىلاعت هّلل ةالصلاو «هتبق تحت ءاعدلاو هيلع مالسلاب

 همده وه يسابعلا لكوتملا اهب ماق يتلا ءاقمحلاو ةركنملا لاعفألا نمف

 .كلذ فلاخي نم لك ةبقاعمل

 نيسحلا مامإلا ربق مدهب رمأ يسابعلا لكوتملا نأ :نيخرؤملا عيمج ركذ دقف

 نم سانلا عنمو «عرازم لمعي نأو ءرودلا نم هلوح ام مدهو هه117 ةنس يف دالك

 .فيرشلا هربق ءافخإو «هترايز

 نأو ءرودلا نم هلوح ام مدهو «نيسحلا ربق مدهب رمأ [نيتثئملا دعب] نيثالثو ةتس

 .ءارحص ىقبو .برخو «هترايز نم سانلا عنمو «عرازم لمعي

 :كلذ ىف ليق اممف «ءارعشلا هاجهو «دجاسملاو ناطيحلا ىلع همتش دادغب

 امولظم اهيبن تنب نبا لتق ثنأ دق ةيمآ تناك نإهللاي

 امودهمهربق يرمعلاذه هلثغمي هيبأ وكب ةاسقأ كقلف

 .©"اميمر هوعبتتف هلتق يف اوكراش اونوكي ال نأ ىلع اوفسأ

 47١. ص 7١ج «ةعيشلا نايعأ )١(

 .797ص «يطويسلا «ءافلخلا خيرات (؟)

 فت



 ١ ج - ةالكك2 نيسحلا مامإلا ةريس

 ام مدهو قالك يلع نب نيسحلا ربق مدهب لكوتملا رمأ» :ريثألا نبا لاقو

 «هنايتإ نم سانلا عنمي نأو «هربق عضوم ىقسيو رذبي نأو ءرودلاو لزانملا نم هلوح

 دعب هربق دنع هاندجو نم :ةيحانلا كلت ىف سانلاب [ةطرشلا بحاص لماع]ىدانف

 ,7(قبطملا ىف ةاتسيح ةثالث

 نب يلع نب نيسحلا ربق مدهب لكوتملا رمأ» :لاقف اضيأ كلذل ريثك نبا راشأو

 ثرحت ةعرزم عضوملا كلذ ذختاو ءرشب كانه قبي ملف .قبطملا ىلإ هب تبهذ مايأ
 .©2(اغتستو

 يلع نب نيسحلا ربق مدهب لكوتملا رمأ» :ًالئاق يربطلا ريرج نبا ةثداحلا دكأو

 عنمي نأو «هربق عضوم ىقسيو رذبيو ثرحي نأو ءرودلاو لزانملا نم هلوح ام مدهو
 دنع هاندجو نم :ةيحانلا ىف ىدان ةطرشلا بحاص لماع نأ ركذف «هنايتإ نم سانلا

 ثرحو «هيلإ ريصملا نم اوعئتماو سانلا برهف «قبطملا ىلإ هب انثعب ةثالث دعب هربق

 ."”(هيلاوح ام عرزو عضوملا كلذ

 دك, يلع نب نيسحلا ربق مدهب رمأ لكوتملا نإ) :لاقف يزوجلا نباامأو

 سانلا عنمي نأو «هربق عضوم ىقسيو رذبي نأو ءرودلاو لزانملا نم هلوح ام مدهو

 هب انثعب ةثلاث دعب هربق دنع هاندجو نم :ةيحانلا ىف ةطرشلا بحاص ىدانف «هنايتإ نم

 ام عرزو [عضوملا] كلذ ثرحو «هيلإ ريصملا نم اوعنتماو .برهف «قبطملا ىلإ

 .2(هلوح

 رماوأب المفعم نيسحلا مامإلا ربق مده نع يناهفصألا جرفلا وبأ ثدحتيو

 :ًالئاق يسابعلا لكوتملا نم ةرشابم

 1 ٠ /ص «”ج «ريثألا نبا «خيراتلا يف لماكلا ()

 .77371/ص ءا/ج «ريثك نبا «ةياهنلاو ةيادبلا (5)

 ١. ١١ص «5ج «يربطلا خيرات ةرفإ

 . 777 ص 2١١ ج ,ءيزوجلا نبا ءكولملاو ممآلا خيرات يف مظتنملا (:)
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 الكم نيسحلا مامإلل ةيصخشلا ةقاطبلا

 قرطلا رئاس ىلع عضوو «هراثآ ىفعو ؛نيسحلا ربق برك نأ كلذ نم ناكو١ا

 ."7(ةبوقع هكهنأ وأ هلتقف هب هوتأ الإ هراز ًادحأ نودجي ال هل '"حلاسم

 مامإلا دهشم مدهب ءاركنلا ةميرجلا ليصافت يناهفصألا جرفلا وبأ يوري مث

 «ديهشلا طبسلا ربق ىلع هئادتعاو «نيملسملا تاسدقمب هتناهتساو «ٌةاليعقَع نيسحلا

 :لاقف «ةنجلا لهأ بابش ديسو

 ربق ىلإ ءملسأف ًايدوهي ناكو ءجزيدلا :هل لاقي هباحصأ نم لجرب ثعبو»

 ام برخو كلذ ىضمف ؛هلوح ام لك بارخإو هوحمو هربق بركب هرمأو ءنيسحلا

 مدقتي مل هربق ىلإ غلب املف .بيرج يتئام وحن هلوح ام بركو ءانبلا مدهو .هلوح

 5 2 ع 5

 نيب حلاسم هب لكوو «هلوح ءاملا ىرجأو «هوبركف دوهيلا نم اموق رضحأف «دحأ هيلإ

 .هيلإ هب ادهجوو هوذخأ الإ رئاز هروزي ال «ليم نيتحلسم لك

 مايألا كلت يف ةرايزلاب يدهع دعب :لاق «ينانشألا نيسحلا نب دمحم ينثدحف

 انجرخو «ةيرضاغلا يحاون انيتأ ىتح ليللا ريسنو راهنلا نمكن نيرئاز انجر خف «كلذ

 انلعجف ءانيلع ىفخف ربقلا انيتأ ىتح اومان دقو نيتحلسم نيب انرسف ليللا فصن اهنم

 «قرحأو هيلاوح ناك يذلا قودنصلا علق دقو «هانيتأ ىتح هتهج ىرحتنو همشن

 هيلع انببكأو هانرزف ءقدنخلاك راصو نبللا عضوم فسختناف هيلع ءاملا يرجأو

 ريقلا لوح اناعجو ةاتعووف غرطعلا نفع نشك اهلقم تيتيشاس هللاو آل :لاقف

 .عضاوم ةدع يف تامالع

 ىلإ انرص ىتح ةعيشلاو نييبلاطلا نم ةعامج عم انعمتجا لكوتملا لتق املف

 لاجرلا نم ةعومجم ىلع اهنم ةدحاو لك يوحتو «شيتفتلا طاقنب مويلا فرعي ام :حلاسملا )١(
 .قيساملا

 .0 91ص «نييبلاطلا لتاقم 20

 ١ه



 ١ج - ذالثكلَت نيسحلا مامإلا ةريس

 ."0(هيلع ناك ام ىلإ هاندعأو تامالعلا كلت انجرخأف ربقلا

 مل هنأ الإ ؛لكوتملا هب ماق يذلا نيشملا لمعلاو ءءاركنلا ةميرجلا مغرو

 هربق حبصأ نينسلا تائم ذنمو مويلا وه اهف ِ؛ِدالتَِع نيسحلا مامإلا ربق ءافخإ عطتسي

 نم نيملسملا نييالم هترايزل يتأي ثيح «نيقشاعلل ةلبقو نيبحملل ةرانم فيرشلا
 نم بيرق ناكمب زوفلل نونمؤملا قباستيو «ةدئفألاو بولقلا هيلإ يوهتو ءناكم لك

 .ىلاغت هللا ىلإ هب لسوتلاو ةهدنع ِهّلل ءاعدلاو «فيرشلا هحيرض

 نإ لب ءريخب هركذي دحأ دعي ملو «هربق فرعي دحأ الف يسابعلا لكوتملا امأ
 يذلاو َدِلئتِقَت نيسحلا مامإلا ربق مده اهتمدقم يف يتلاو ءرشلا لامعأب ءولمم هلجس

 . ةلَكِقَن راهطألا تيبلا لهأ ةمئآل هضغبو هتوادعو هبصن ىلع لدي

 نيسحلا مامإلا ةرايزل نو بهذي نونمؤملا ناك روصعلاو نامزألا لك يفو

 عطتسي ملو ؛تاقوألاو ةنمزآلا ضعب يف تابقعلاو لكاشملاو عناوملا مغر ٌدِالدتِلَ

 هراوز دادزاو «نمزلا رورمب اعافتراو اولع دادزا لب ؛هترايز هجو يف فقي نأ دحأ

 لوسر تنب نبا ةرايزل ًايونس نيبحملاو نينمؤملا نييالم ىلإ هراوز غلبي ثيح ًاددع
 ةرقو «هبيبحو يني مظعألا لوسرلا ةناحيرو «ةنجلا لهأ بابش ديسو ةَييَي هللا
 .هداّؤف ةرمثو «هنيع

 ءالبرك يف سدقملا هدهشمو فيرشلا دالك نيسحلا مامإلا ربق لوحت دقو
 ًاماع مهدادعأ فعاضتتو ؛ماع لك يف راوزلا نم نييالملا هدصقي رارحألل ةرانم ىلإ

 .ايح ثعبي مويو دهشتسا مويو دلو موي هيلع مالسف «ماع دعب

 .09/8-019ص «نييبلاطلا لتاقم )١(

0, 
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 يناثلا لصفلا

 كن نيسحلا مامإلا صئاصخو لئامسو بقانم

 .هبقانم #
 .هلئامش 8

 .هصئاصخ





 ةالئكس نيسحلا مامإلا بقانم

 لكن نيسحلا مامإلا بقانم

 نب نيسحلا مامإلا بقانم ركذب خيراتلاو ةريسلاو ثيدحلا بتك تلفح

 دقو ؛ةميظعلا هتلزنمو ؛عيفرلا هماقمو هلضف نع فشكن يتلاو َلَتيلَظ يلع
 2 نيسحلا مامإلا بقانم يف دي هّللا لوسر نع ةدراولا تاياورلا ترتاوت
57 

 ؛ةيكللَ هللا لوسر هدج دنع ةزيمتمو ةصاخ ةناكم دافع نيسحلا مامإلل نإ

 نيسحلا هطبسل ديدشلاو قيمعلا هبح نع ةبسانم ريغو ةبسانم لك ىف نلعي ناكف

 نيسحلا مامإلا لضف ةبقاعتملا لايجألا رم ىلع ةيمالسإلا ةمألل حضويل ديهشلا

 .عيفرلا هماقمو «ةميظعلا هتلزنمو «ةريبكلا هتيعقومو هتناكمو ٌدِالَديِلَ

 :نيمسق ىلإ كلذ يف تاياورلاو ثيداحألا ميسقت نكميو

 ككل نينسحلا لضفو بقانم ىف ثيداحأ - ١

 ةفئاطلا عم ًأدبنو .ةصاخ ٌدالَكِلَت نيسحلا مامإلا لضفو بقانم يف ثيداحأ -

 .ةفيرشلا ثيداحألا نم ىلوألا

 ير م هجاو

 نع نيبسحلا بفايم
 رمل ع 4 ٠

 ةناكمو لضفو بقانم يف هيث, مركألا لوسرلا نع ةرتاوتم ثيداحأ تدرو
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 ١ ج - ال2 نيسحلا مامإلا ةريس

 :ةنجلا لهأ بابش اديس امه -الوأ

ع هللا لوسر لاق :لاق يردخلا ديعس يبأ نع ١-
 يلوحلا ريقخلاالا هيل

 جلا ٍلهأ باش اد

 باِبَش ادِّيَس ْنيَسْحْلاَو ْنَسَحْلا : 80 هَّللا لوسر لاق : لاق رمع يبأ نع ١-

 يبدو يح اههوباوهتكلا لهأ

 ٍلهأ ٍباِبَش ادّيَس َنيَسْحْلاَو ْنَسَحْلا١ : 00 هللا لوسر نع ساّبع نب دأ نع -ا7

 01 وردوا دقن ايفل قوتك قلن اهيخا عيونحلا

 :ينبحأ دقف امهبحأ نم -ًايناث

 َنيَسْحلاَو َّنَسَحلا َّبَحَأ نَم١ : هن هللا لوس لاق : لاق ةريره يبأ نع ١-

 د ىنَضَعِبَأ دَقَف امُهَضْعِبَأ : نمو ءيّبَحأ دف

 ًانيسحو ًانسح هيلإ مضي ِةدكنِاَي يبنلا ىأر هنأ هربخأ ًالجر نأ : ءاطع نع - تح[

 |. يلا كلا ينإ ّمُهّللا» لوقي

 هاج جانا أ يّنإ َمُهّللا» هيَ مركألا لوسرلا لاق ديز نب ةماسأ نع -

 .”«امُهّبحي نَم ّبِحأو

 نسحلا نب دمحم رفعج وبأ ءيسوطلا خيشلا «يلامألا . 71/74 مقر ١1١١5 ص «يذمرتلا نئس )١(
 مآ 554- ه5 ىلوألا ةعبطلا ءتوريب «يبرعلا خ خيراتلا ةسسؤم «.«ه١55 ت) يلع نب

 ةيادبلا . ؟ا/ا//مقر ,.185 ص كج «نيحيحصلا ىلع كردتسملا ١ /77 5 مقر 7375 ص

 ١. 5ص «7ج «ةباغلا دسأ .7 5٠ ص 7 ج «ريثك نبا «ةياهنلاو

 517/٠١. مقر 21/875 ص ,7ج ؛نيحيحصلا ىلع كردتسملا ()

 فشك ؛؟71787 ح ١١9 ص ١١ ج :لامعلا زنك ,35717 ح ”١7 ص ١7 ج :قشمد خيرات (9)

 ١57. مقر «.0 ١ ص ١. ج ؛هجام نبا ننس ()

 . ١794 ص «4 ج «دئاوزلا عمجم (5)

 . 5١ص «؟7ج «ةباغلا دسأ .1/79 مقر «7١١1١ص «يذمرتلا ننس (5)

65 



 ةالئكس نيسحلا مامإلا بقانم
 ص

 كلي ٍنيَسْحَلاَو ِنَسَحْلا ديب َدَحأ ةيِعِهَللا لوسَر ُتيَأَر دوعسم نبا نع - ؛ 2002

 ."7(ينَصَعبأ دف امُهَضَعبَأ نمو ؛يّبَحَأ دَمَف امُهّبَحَأ نَمَف ؛يانبا ٍناذه» : اوتو

 ِنَسَحلاِب َجَرَخ ُهَّنأ : 205 هللا لوسر نع هدانسإب نيسح نب نسح نع - هل

 أ نيّذه عت ةلوطو للا تح نمل : :ّلاَقَف َاكِلَط ٍنيَسْحلاَو

 ٍنيَسْحلاَو ِنَسَحلا يِف - 205 هللا لوسر نع ناملس نع - -

 ."”«امُهّبَحَأ نَم ٌّبِحأو ءامُهّبِحَأف امُهّبِحأ ين

 نّمو ءينبَحأ دَّقَف امهّبَحَأ نَم١ : 9ع ِهّللا لوسر لاق : لاق ةريره يبأ نع -

 .©(ىنَضعبأ دّقف امُهَضَعِبَأ

 مر | ا( هال ك1

 :امهضغبو امهبح ءازج -ًاثلاث

 امُهّبَحَأ نَم١ :-ِةكِل ٍنيَنَسَحلا يِف- هدكلع هال لوو نع ةاملس مدا

 امُهَضَعِبَأ نمو ميلا ٍتاَج ُهَلَحدأ هلل ُهّبحأ نمو هَّلا ُهَّبحأ يب هكويوتتتشا
 ع

 تادع لقيا اننا ةقفبأ نكي ُهّللا ُهَضَعبأ هٌنضَعِبَأ نَمو ُهُْضَحِبأ امِهَلَع ىغَي وأ

 ُتاذَع هلو منهج

 ص 5١ ج :ةّمغلا فشك ؛7١7 ص :ىبقعلا رئاخذ 27577 ح ١5١١ ص ١5 ج :قشمد خيرات )١(

17 

20 
 ميعم ب

 58١٠ح ١١5 ص7 ج :رابخألا حرش (؟)
 راحب 2.187 ص :نيظعاولا ةضور ,17 ح 707 ص :ةيوقلا ددعلا .302 ص ؟ ج :داشرإلا (9)

 اهّلكو ةريره يبأ نع 7107 ح 54 ص ا" ج :ريبكلا مجعملا ؛47 ح 775 ص 5" ج :راونألا
 .7174 ص «7 ج «ريثك نبا «ةياهنلاو ةيادبلا .77917 ح 555 ص “١1 ج :لامعلا زنك «هوحن

 .779 ص «5 ج «ريثك نبا «ةياهنلاو ةيادبلا (5)

 .(«يغبا ١ "٠ 5 ص 4 ج :طيحملا سوماقلا ) حلا نع لدعو ملظو الع :هيلع ىَب (0)
 ص١١ 5 ج :قشمد خيرات «87 ص ١ ج :ناهبصأ خيرات «1505 ح 5١٠ صا” ج :ريبكلا مجعملا (1)

 :لامعلا زنك «575 ص :بلاطلا ةيافك «5 ٠8 ح 47 ص ” ج :نيطمسلا دئارف 23574 ح 57

 20٠١77 ح ٠١١ صا ج :رابخألا حرش «.38 ص ؟ ج :داشرإلا "5784 ح9١١ ص ١7 ج
 ١87 ص :نيظعاولا ةضور «كلام نب سنأ نع ”87 ص 7 ج :بوشآ رهش نبال بقانملا

 .5/8 ح١7 ص 4١ ج :راونألا راحب ؛هوحن ةريخألا ةعبرألاو

 ها/



 ١ ج - ةالك2 نيسحلا مامإلا ةريس

 امهبحأ نم (يانبا ٌنْيَسْحْلاَو نَسَحلا»: 0ع هللا لوسر نع ناملس نع - 1

 ءينَضَعِبَأ امُهَضَعِبَأ نمو ههنا ُهَلَحدأ هلا ُهَّبَحأ نمو هللا ُّبَحأ يّ نمو «ينبحأ

 قانا ةنففأ نبا ةنهتيا نقؤفأللا قتلا ققكلا نكن

 نع هيبأ نع ديلولا نب سابع نع تارايزلا لماك يف يمقلا هيولوف نبا ىور -'7
 يشل و ةرمكلا نضتما و اقع هللا لوحمو نع دافع [قداصلا] هّللادبع أ

 ."7(يتعافّش ُهلَنَت مّلو «ٌمحَل ِهِهِجَو ىلَع سلو ِةَمايِقلا َموُي َءاج

 وو دإ : دام بلاط يبأ نب يلع نع هدانسإب يذمرتلا ننس يف درو - 3

 امُهَّمأو امهابأو ِنيَّدِه ٌّبَحأو يَّبَحأ نَم١ :لاقق ءنيَسُحو ٍنَسَح ِدّيِب ّدخأ ةيكجع هللا

 .7ةمايقلا َموَي تجرد يف يعَم ناك

 ديب لح هيَ ّيبَنلا نإ :ُةالَيَع يلع نع هدانسإب ريبكلا مجعملا يف درو -

 َموَي يتَجَرَد يف يعم َناك امُهّمأو امهابأو ٍنيَّذِه ّبَحَأ نَم» :لاقَف ءِنيَسُحلاَو ٍنَسَحلا

 .'9(ةَمايقلا

 ا ةبكلاو تكلا لكن ع ملل وبر ثبآَو يرافغلا ٌرذ يبأ نع - - 0ك

 ح ١١٠١ ص ١١ ج :لامعلا زنك .5اا/1 مقر «١18ص ؛7”ج «ءنيحيحصلا ىلع كردتسملا )١(

 . 577 ص ١ ج :ىرولا مالعإ 57

 .77 ح 77١ ص 5" ج :راونألا راحب «157 ح 6٠-01 ص :تارايزلا لماك (؟)

 لئاضن قاع اذاص ١ ج :لبنح نبا دنسم 777775 ح 15١ ص ه ج :يذمرتلا نئس ('7)
 4 ج :ةباغلا دسأ «71/817/ ص ١ ج :دادغب خيرات ١1186« ح 545 ص ١ ج :لبنح نبال ةباحصلا

 ١78 ص: ينزرارخلا يفانلا 7054911507 مال نسال جرم كراك 5 ص

 :لامعلا زنك «5 ١5 ص :ىبقعلا رئاخذ 03551١ مقرلا 717 ص ١ ج :ناهبصأ خيرات «157 حا
 دعب «ينّدسل ًاعبّتم تامو١» ةدايزبو 8710 ح 5٠7 ص : ةدمعلا للا م 85 ص 17 جا

 27/7 صا ج :بوشآ رهش نبال بقانملا ٠١77 ح 48 ص ج :رابخألا حرش ««امهّمأ»

 .794 حالا" ص اا/ ج :راونألا راحب 4١. ص ١ ج :ةّمغلا فشك

 7 ج :ءالبنلا مالعأ ريس ء/٠ ص ١ ج :ريغصلا مجعملا 23194 ح 30 ص" ج :ريبكلا مجعملا (5)
 لماك 737 ح 194 ص :قودصلل يلامألا ؛/"4191ح ٠ ” ص ١١7 ج :لامعلا زنك «555 ص

 .0 ح77 ص اا ج :راونالا راحب .05 صو "7 ص :ىفطصملا ةراشب «158١ح 57 ص :تارايزلا
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 2ك نيسحلا مامإلا بقانم

 هَهِحَو ٌراَنلا "”حفلت مل اصِلخُم امُهَتيَرَذو َنيَسَحلاَو ّنَسَحلا ّبَحَأ نَم» :لوقّيّوهو ِس 4 سلي سل زن ل“ را يا 0 يلم ١ روج ع عمم
 - سه قينحا .ويبخ عل 7 و ضع -

 ."7«ٍناميإلا َنِم ةجرخي ابنذ ةبنذ نوكي نأ الإ "”جلاع لمَر ِدَدَعِب ةبونذ تناك ولو

 :ادعق وأ اماق نامامإ -ًاعبار

 .(9و(َدعَق وأ اَماَق ِناَماَمِإ ْناَدَه ىاتبا» : ه0 مركألا لوسرلا لاق - ١

 ©0523 ذأ انك ناتامإ ةنمشلاو نقلا يفقد هللا لؤئسو ناقد

 :ضرألا لهأ ريخ -ًاسماخ

 يدْعَب ضْرَأْلا ٍلْهَأُر ٌريخ ْنْيَسْحْلاَو ُنْسْحْلا» :ِةي#يَع مركألا لوسرلا لاق - ١

 :ايندلا نم ياتناحير -ًاسداس

0 

 دااكِلَط ٍنيْنَسَحلا يِف - 259 هللا لوسر نع رمع نب هللا دبع نع - -

 .©«اينّدلا َّنِم ّياتّئاحيَر

 .((حفل) ١ ص ١ ج :حاحصلا ) هتقرحأ : اهّرحب مومسلاو رانلا هتحفل )١(

 هدجنب اهلفسأو -ةماميلا برقب ءانهدلاو -ءانهدلاب اهالعأ لصتي ةلصاوتم 1 :جلاع لمر (؟)
 .(«(جلع» 575 ص :رينملا حابصملا ) ًاريثك ًاعاسّنا عسّنيو

 .7037 ص ١5 ج «راونألا راحب (5)

 ١75. ص «نيظع اولا ةضور (5)

 مقر 2115 ص ء.ه١ 5575 ماع عبط «ةيرديحلا ةبتكملا ء«يلحلا ناميلس نب نسحلا ءرصتخملا ()

 16٠.

 27ج «ةباغلا دسأ .1 ١ 5ص «يطويسلا «ءافلخلا خيرات 7371١. مقر «7١١١ص «يذمرتلا نئس (0)

 ./7 ص «5ج «بوشآ رهش نبا «بقانملا .77ص
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 ١ ج - ةالك2 نيسحلا مامإلا ةريس

 حق قط هللا لوسَر ىلإ ٍنايَعسَي ٌنيَسْحلاَو ٌنَسَحلا ءاج :ىلعي نع -
 .رخآلا هطبإ ىلإ ُهَّمَصَف َرخآلا َدَحَأو ءهطبإ ىلإ ُهَّمَصَف امُهَدَحَأ

 0 اا 0 نَم ءايندلا < نم ّياتناحيَر ن ناذه» :لاقو

 هو ل ل ا

 ا هيقنفا ةمذلا ب َياتّئاحيَر امّهو امُهّبِحأ ال فيكو» :لاق

 لوسرلا امهدج ىدل امهتناكمو دام نيسحلاو نسحلا لضف يف ثيداحألاو

 عيماجملاو تاعوسوملا لك يف تيور دقو «ةرتاوتم لب ؛ةضيفتسم ِةَيِ'َع مظعألا

 ِالَكلَع ىبتجملا نسحلا مامإلا ةناكمو لضف نع عئبني امم «نيفرطلا نم ةيثيدحلا
 ءامهتبحم بوجو ةمآلل نيبيلو ةدكلَع امهدج دنع دكني ديهشلا نيسحلا مامإلاو

 ضغبي نمو «ةَِهّللا لوسر ضغبي امهضغبي نم نأو ءامهتناكمو امهلضف ميظعو
 .مالسإلا نع جراخ وهف هّللا لوسر

 ح 405 ص ؟ ج :لبنح نبا دئسم «اامه) لدب «نيسحلاو نسحلا نإ هيفو 7١11١ ح 7017 ص
 حيحص ١7940. ح /87؟ ص ١ ج :لبنح نبال ةباحصلا لئاضف ,.01417 ح 505 صو 64

 نبال فتصملا 31885 ح 177 صا“ ج :ريبكلا مجعملا :«1979 ح 577 ص ١6 ج :ناّبح نبا
 ج :لامكلا بيذهت 2017/17 ح 7/17 ص ه ج :ىلعي يبأ دنسم «17 ح 515 صال ج :ةبيش يبأ
 7/1 ص" ج :ءالبنلا مالعأ ريس 1971 ح١7 ص :يسلايطلا دنسم 1177 ح 401 ص 5
 .7178 ص «7 ج «ةياهنلاو ةيادبلا .58 ص ١ ج :ةباصإلا «5 5 ص ١" ج :ةباغلا دسأ

 فشك ؛دشار نب ديعس نع 7١7 ص :ىبقعلا رئاخذ 2373707 ح 7١7 ص ١11 ج :قشمد خيرات )١(

 .777 ص ١ ج :ةّمغلا

 نويع ,5577 ح ١7١ ص ١5 ج :قشمد خيرات 2799٠ ح ١55 ص :؛ ج :ريبكلا مديعبلا (5)

 «هردص ىلع) هيفو 7 ضال جا ءالبنلا مالعأ ريس .هوحن 07 ص :رايخألا بقانم يف رابخألا

 نب دعس نع ميعن يبأ نع القت 7 ح 172١ ص ١ ج :لامعلا زنك ,(هرجح يف» لدب

 بيسملا نب ديعس نع 01٠١١" ٠١ صال جا رابخألا حرش ؛«امهّمشأ» امهيف سيلو «كلام

 ةوتع
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 الكس نيسحلا مامإلا بقانم

 لكن نيسحلا مامإلا بقانم

 ةرل  و :دعدللا لوسووم# تا رو كانا ووهكوو

 اهنم يتلاو ءاهضعب ىلإ ري ريشنو «نيقيرفلا بتك يف ْرِالكِلَع يلع نب نيسحلا مامإلا

 ١- هّللا لوسر نع ذالك يلع نع ثراحلا نع 5080 0

 ."7(يّبَحأ دّقف اذه خخ نما دكا ٍنيَسْحلا

 نم ٌّبِحأ َّمُهَللا» : يَ ةيك)ع ِهّللا لوسر نع يرماعلا ىلعي نع لبنح نبا ىور -"
 يل ا

 ماجا ةئيفَسو 00 حابصم 9 نه

 يلع نب نيسحلا لماح ينو هللا لوسر تيأر :لاق بزاع نب ءاّربلا نع -5

 29ه ةحأ يِنإ ٌمِهّللا» :لوقي وهو هقتاع ىلع

 )١( ج :لامعلا زنك ,755547 ح 57 صا” ج :ريبكلا مجعملا ١١7 ص ١70 ح 741717

 )١( ج :لبنح نبال ةباحصلا لئاضف ١ حالال" ص 1751 .

 )( ص :يحيرطلل بختنملا ١917 .

 ) )5:دادغب خيرات ١/ ١1794 :قحلا قاقحإ  11-150١كالا كويدسمرا 5 :نيقيلا فشك

 / ١77ء «(هبحي نم لك ّبحأو هّبحأ ين مهّللا» ثيدحلا ظفلو 9: ٌيجنلبشلل راصبألا رون

 باب "1 /0 :يذمرتلا ننس  1١١:ىبقعلا رئاخذ 786094 حالا 7 :و "م1 ح  2١177دسأ

 /؟ :ةباغلا ١١« :يزوجلا نبال ةوفصلا ةفص .57و 54 :قئاقحلا زونك ١/ ” 2717ةّدوملا عيباني -

1١ 



 ١ ج - ذالك نيسحلا مامإلا ةريس

 « التلال يلع نب نيسحلا يبدأ هولا لوسَو ناك : ةريره يبأ نع - -6

 هبحأ يِنإ هللا «'ااهَقَب نيَع ُّقَرَك فَقْزَح ٌةَقُرُحا ٌلوقتيف هيَمَدَق نِطاب ىلَعُدْحَق

 6 نَم بحأو ل

 َئيدَملا ٍقاوسأ نم ٍقوس يف ِةنِ هَللا وسو َعَم ُتنُك : ةريره يبأ نع -1
 232 يلع نب نيسحلا َءاجف «ٌّيِلَع َنب َنيَسْحْلا عدا : َلاَقَف ُهَعَم تف َرَصناَو ٌفَرَصناَف

 :لاققف هَمَرَتلاَف ءاذكه ِهِدَيب ُنيَسُحْلا ٌلاقَف « اذكه "اولي 005 يلا لاقَق ءيشمُي

 رم وقار ا هج يب َُهّللا»

ن َمُهَّللا» : لاق هت ِهَّللا لوسر نع ةريره يبأ نع - -ا/
 .(هبحأف م وق هيج ي

 لاق ِةيقِي يتلا نأ : مُهَنَّدَح هرم نب ىَلعَي َنِإ :دشار يبأ نب ديعس نع -8

 نو طصي يش ايت تقلا نم هللا تعا «نييشخ نواتأو ىو ريشا

 .©(طابسألا

 عمجم 4 :يئاسنلا صئاصخ «لوبمالسا ط ١15 :و ةوسا ط 0 / يفنحلا يزودنقلل

 ١77. :نيبغارلا فاعسإ ء.179-75١ // :ينيمألا ةمالعلل ريدغلا /9 يمثيهلل دئاوزلا

 .هل سينأتلاو ةبعادملا ليبس ىلع اهركذ ...هفعض نم وطخلا براقتملا فيعضلا :ةقرخلا (1)
 .((قزح» ”78 صاج :ةياهنلا ) نيعلا رغص نع ةيانك : ةلب نيعو: هلعصا وحس :قّرتو

 :يلزاغملا نبال بقانملا 1767 ح 44 ص1 جنريبكلا مجعملا 85 ص: ثيدحلا مولع ةفرعم (1)
 . 19/8 حا" 1١ ص 75 ج :راونألا راحب ؛هوحن اهلك ١ ص :رثألا ةيافك ؛5 18 ح'ا/١ ص

 «ناسللاو مالكلا ريغ ىلع هقلطُتو «لاعفألا عيمج نع ةرابع لوقلا لعجت برعلا :هديب لاق (9)

 زاجملا ىلع كلذ لكو .هعفر يأ ؛هبوثب ٌلاقو ءىشم يأ ؛هلجرب لاقو ءذخأ يأ ؛هديب لاق : لوقتف

 .(«لوق» ١١ 5 ص ؟ ج :ةياهنلا ) كلذ ريغو .. .لام ىنعمبو «لبقأ ىنعمب لاق :لاقيو .عاسّنالاو

 .7 5175 ح ١55 ص ١5 ج :قشمد خيرات (5)

 21١187 ح ”55 ص :درفملا بدألا «4877 ح ١95 ص ا" ج :نيحيحصلا ىلع كردتسملا (6)
 .(نيسحا لدب (نسحا)ا امهيفو ١0/8 ح ١97 ص ١١ ج :قشمد خيرات

 «ةمغلا فشك 1١7. ح 775 ص ؟7 ج :ريبكلا مجعملا ١155« ح 0١ ص ١ ج :ةجام نبا ننس .(5)

 خيرات .77 ص ؟ ج :ةباغلا دسأ .5777 ح 475 ص ٠١ ج :لامكلا بيذهت .١18ص «؟ج
 551١". ح ١58 ص ١5 ج :قشمد
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 ةالئكس نيسحا مامإلا بقانم

 لاقف دجسملا يلع نب نيسح لخد :لاق طباس يبأ نع دعس نب عيبر نع -4

 ءاذه ىلإ رظنيلف ةنجلا لهأ بابش ديس ىلإ رظني نأ بحأ نم» :هّللا دبع نب رباج
 .20(ةيقطع هّللا لوسر نم هتعمس

 الكت نيسحلا مامإلل ةصاخلا ةناكملا ىلع ةفيرشلا ثيداحألا هذه دكؤتو

 ميظع نايبو «هل ةمألا ةبحم بوجوو .هل ةميظعلا هتبحمو ة2ق»ع هللا لوسو هذج دنع

 .هتلزنم ةلالجو «هماقم ومسو «هتلزنم

 )١( ص «. "1 ج «ريثك نبا «ةياهنلاو ةيادبلا 55
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 ةصاخلا نيسحلا مامإلا لئاضف

 ةصاخلا نيسحلا ماعإلا لئاضف

 لكاصن ىلإ ةةقه دلل( لوس قع ةدزارلا تاباورلا نم ةفومح ه:تراشأ

 :اهنمو هب ةصاخلا ٌدالتِلَع نيسحلا مامإلا

 :ضرألاو تاوامسلا نيز ١-

 ٍلوِسَر ىلَع ٌتلَخَد : ك2 يلع نب نحل نع فاسو قودصلا خيشلا ىور

 هللا ِدبَع ابأ اي كب ًابَحَرَم : هك هللا ُلوسَر يل َلاقَق ءبعك نب ُيِبأ هدنِعو تين هللا

 اديه ِتاوامّسلا َنيَّراي

 دا ةييضرألاب تازامتلا 5# واب كرك كولا ّيَبأ هَل هل لاق

 !؟ةلديَغ

 م رك املا ف يل نب يتشلا نإ يي قلاب يتعب يذوب: لاق

 اذاخاو ملِعو ءرخَفو ّزِعو «نميو ريح 0 قات

 :ءامسلا لهأ ىلإ سانلا بحأ -؟

 لهأ ىلإ سانلا بحأ وه دالك نيسحلا مامإلا نأ يف ثيداحأ ةدع تدرو

 : قع هّللا ٌلوسَر لاق دالْكَيِقَت هئابآ نع اضرلا نع بوشآ رهش نبا ىور دقف «ءامسلا

 )١( مقر «57ص «١ج ءاضرلا رابخأ نويع 79.

560 



 ١ ج - ذالك نيسحلا مامإلا ةريس

 81م يللا ىلإ وطلال نيانيكلا لهأ ىلإ نضرألا لها تعا ىلإ دينا تأ قمل

 - 89مرّيلاو ءامّسلا ٍلهأ ل ضرألا لهأ تح اذه» : لاق

 ناسك دف ا ب اسم يع ايسلا

 وص عَ اوغَر [اذإ] تحلب َتَكَسف مالا موق 0

 مّكريخا الأ :َلاقَق ءموَقلا ىَلَع َلَبقأ ّمُث ةثاكَرب ,ووّللا ةَمحّرو ُمالَّسلا َكِيَلَعو : لاقو

 ؟ءامّشلا لهأ ىلإ نقرألا لهأ تحب

 .ىلَي :اولاق

 د وشر نالوا ينس لال ادق اهلك ساق ام سلاملا [ةهرخب لاف
 .محّنلاٌرمُح يل وكي نأ نمي ّيَِإ ٌبححأ

 :هيَلإ اوُدْعَي نأ ادعاوتف :لاق ءىلي :ّلاق ؟ديلإ ٌرذتعك الأ َقيِعَس وبأ لاق 6
 ا

 هيد دسم هَل َنْذَأَ اذ «ليعَس وبأ ل َندَتساَف 0 لاق

 دع سيعمل سم

 ٍلهأ ىلإ ضرألا لهأ ٌبَحَأ يأ ه ِهّللا َدبَعاي ٌتمِلَعَأ : ::>ضغ نيس لاقف

 ؟ءامَّسلا

 )١( ص 5 ج :بوشآ رهش نبال بقانملا  »8١ح 7917 ص 47" ج :راونألا راحب 04.

 :لامكلا بيذهت .3575 مقرلا "960 ص ١ ج :(ةباحصلا نم ةسماخلا ةقبطلا ) ىربكلا تاقبطلا 0

 نب ورمع» لدب «صاعلا نب ورمع نب هللادبع» هيفو 19 ص ١ ج :ةباصإلا «5 015 ص 5 ج

 يبأ نبال فّئصملا 2174 ص ١5 ج :قشمد خيرات «5/80 ص“ ج :ءالبنلا مالعأ ريس .«صاعلا
 .؟ 47 ص «5 ج «ةياهنلاو ةيادبلا .هوحن رازيعلا نب ديلولا نع ١١17 مقرلا 714 صال ج :ةبيش
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 ةصاخلا نيسحلا مامإلا لئاضف

 000 0 يإ 6 0

 . "لجأ :ّلاق

 :هيبحمل ِة25072ّ يبنلا ءاعد -؟

 ىدم نع فشكي ٌدكلَع يلع نب نيسحلا مامإلا يبحمل ِةَيُعنيَي يبنلا ءاعد نإ

 .هدنع هتناكم ولعو .هتلزنم ميظعو قالكلَت نيسحلا مامإلا هطبسل هبح

 الكلم يلع نب نيسحلا ِدّيبُذَحَأَي ةيقلع هّللا ُلوسَر ناك: ةريره يبأ نعف

 أ ىلا يللا كانت يع 1 لن رخ لا لوقو هَمَدَق نِطاب ىلَع ُهْحَفرَي

 ا نَم ثحأَو ا

 وق

 هبح

 يف ِةَيوِيَع هللا لوسَر َعَم تنك :اضيأ ةرييره بأ نع قشمد خيراتايف ءاسيو
 يلع نب نيَسحلا ٌعدا : لاف ُهَعَم ٌتْفَرَصناَو َفَرّصناَف «ةئيِدَملا ٍقاوسأ نم قوس

 نيتحلا ّلاَقَف ءاذكه «ودَيب ب ق0 يملا َلاقَ .يشمّيإلككلَط يلع نب نيسحلا َءاجف

 | نَم ّبحأو مح ا ا هللا : ّلاَقَف هَمَرَتلاَف ءاذكه هديب

 )١( ج :قشمد خيرات 147 ص ا ج :ةباغلا دسأ  1١ص ؛ ج :طسوألا مجعملا ؛770 ص 1١8١
 جب ةكاوعلا نيك كلا ع  1١١ح1 ص١١ ج :رابخألا حرش تو ح37 47 ص 20

 ص ؛ ج :بوشا رهش نبال بقانملا 8١.

 .هل سينأتلاو ةبعادملا ليبس ىلع اهركذ ...هفعض نم وطخلا ٍبراقتملا فيعضلا : :ةقزحلا 000
 يا م عا - يدرطما زعمب :قرتو

 جا رار الايدي وتب ابك اا يع :رثألا ةيافك 4416 حالا/١ ص

 «ناسللاو مالكلا ريغ ىلع هقلطُتو «لاعفألا عيمج نع ةرابع لوقلا لعجت برعلا :هلب لاق 4
 زاجملا ىلع كلذ لكو «هعفر يأ ؛هبوثب ٌلاقو ءىشم يأ ؛هلجرب لاقو «ءذخأ يأ ؛هديب لاق : لوقتف

 .(«لوق» ١١ 5 ص ؟؛ ج :ةياهنلا ) كلذ ريغو .. .لام ىنعمبو «لبقأ ىنعمب لاق :لاقيو .عاسّنالاو
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 ١ ج - ةالكك2 نيسحلا مامإلا ةريس

 :هافو هنيبجل 23579 يبنلا ليبقت -4

 ىلجتي دالككلَم نيسحلا مامإلا هطبسل ٍةَدقيَي يبنلا بح رهاظم نم رخآ رهظم
 تل -5 :يسرافلا ناملس نعرثألا ةيافك يف درو دقف همفو هنيبجل هليبقت لالخ نم

 ُمئلَّيو ُهَنيِبَج ُلبَقُيَوُهَو وِذِحَف ٍلْجَف ىلع ةلكقع ٌريَسُحلا اًذإ و دف هللا لوس ىَلَع
 00 31061 ل

 ٌتْكَنَيُهآَر اَمَل ديزي سِلِجَم يف - يملسألا ةزرب يبأ نع يربطلا خيرات يفو

 َدخأ دّقَل امأ !؟ٍنيَسُحلا رع يف َكبيضَقب ُتُكدَتأ : - ةلكيلظ نيَسْحلا ٌرغَت بيضَقب

 8 ر هت هللا َلوسَر ُتَأَر امّبْرَل اذَحأَم رعت نمي ٌكُبيضَق

2 

 ٌتيَأَر امّبْوَلِهللاَوَف «َكَبيِضَق عّقرا» :ًاضيأ -ةزرب يبأ نع لامكلا بيذهت يفو
 3 هيف هق ىلع وللا لوس هاف

 يبأ ايانُث ٌبِرضَيَّوُهوِد ايز ٍنبا ٍسِلِجَم يف - ٍمقرأ نب ديز نع داشرإلا يفو
 ال يذلا ِهللاَوَق ِنيَتَفّسلا ٍنيَتاه نَع َكَبيضَق عّقرا» : -ِوهِلَي يف بيضقب ْ ةالئيت هللا ِدِبَع

.7 
ُُ ُُ 
 ليت نع ع

 ةَرَك ةيصحأ ال ام امهيَلَع يق ِهَّللا لوسَر يّئْفَش تأ دَقَل هُريَخ َهلإ
 طويق

 ميل

 نمؤملا بلف يف ةموتكم ةفرعم هل 6

 نع ةوسألا نب دادقملا هأور ام ةصاخلا دلع نيسحلا ماما لئاضف ند

 .”(ةَموتكم َةَفِرعَم َنيِنِمْؤُملا ٍنِطاوَب يف ٍنيَسُْحلِل نإ» : يق يق هللا لوسر

 )١( ص ه ج :حاحصلا) اهتلّبق اذإ :اهاف ٌتمْثل ١ 7١77لثم«(.

 .55 ص :رثألا ةيافك (؟)
 .هوحن ١153 ص 86ج :ةياهنلاو ةيادبلا .6 556 صه ج :يربطلا خي يرات (99)

 ريثمو ١١5 ص :فوهلملاو ١١19 صه م 6794 ص 1 ج :لامكلا بيذهت (4)

 ٠٠١. ص :نازحألا

 راحب 472١« ص ١ ج :ىرولا مالعإ «375 ص ١ ج :ةّمغلا فشك ؛«5١١ ص ١ ج :داشرإلا (5)
 ١١5. ص 5 ج :راونألا

 .74 ح 777 ص 57ج «راونألا راحب 5١. ح 857 ص ١ ج ؛حئارجلاو جئارخلا ()
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 ةصاخلا نيسحلا مامإلا لئاضف

 :ة2202ع يبنلا نباب هتيدفت -1

 سلا

 هبا رَسيألا ِهِذِخَق ىلَعو قع ّيَِنلا َدنِع تنك ساّبعلا يبأ نع يور دقف
 نس و نع ات فالكم يلع نب نيسحلا ِنَميألا ِهِذِحَف ىلَعو ميهاربإ

 .َنيِمّلاعلا ّبَر نم يحَوب التيم ليربج ِيَلَع طبه ذإ ءاذه

 ا د كتابا يل ٌلاقَف «يّبَر نمي ليربج يناتأ : لاق ُهْنَع َيِرْساَمَلَف

 يلا َرَظَنَق ءهبحاصب امّهَدَحَأ ٍدفاَق كَل امُهْعَمِجأ تسل : كك لوقو مالا كَ

 .ىكبف ِنيَسُْحلا ىَلِإ َرَظَنو ءىكبف َميهاربإ ىلإ هدي هي

 و ع و 001 نبتت ريع 0 قمح 7 8 6

 ؛ةَمِطاف ٍنيَسُحلا ٌمأو «يريَغعهيَلَع نّرحَي مل تام ىتَم .. .ميهاربإ نإ :َلاق ٌمُن

 يدر ردا هرخر حا كن داي تر ينكر مسا ع ع ا اواو

 َُنيدَف «ميهاربإ ضيقت - ٌليربج اي-ءامهنزُح ىلَع ينزُ ُرِثوأ انأو هيلع ان ٌتنِزَحو
 0 ا ا

 .ثالث دعب ضبقف :لاق «ميهاربإب

 وِردَص ىلإ ُهَّمَضو ُهَلَبَق اًلِبقُم ةلكَ َنيَسْحلا ىأَر اذإ ةَيقع يَِنلا َناكف
 ,"”(جيهاربإ لباب هنن نك ثيدن»لافو فايا كوكوو

 لاق هتاثلو نيسحلا ايانث لبق اذإ ق9 هللا لوسر ناك : لاق يدوعسملا ىورو

 ."”(ميهاربإب هتيدف نم تيدف» :هل

 )١( ص 5 ج :حاحصلا ) هّضتما يأ .هفشتراو هفشريو هفّشري هفشر دقو .ّصملا :فشرلا ١75
 .((فشر»

 7١7 ص :فئارطلا ؛١١1 57 ح 775 ص 57 ج :قشمد خيرات 2” ١ 5 ص ” ج :دادغب خيرات (0)

 «ساّبع نبا نع اهلك 8١ ص 4 ج :بوشآ رهش نبال بقانملا 25١ ص :نازحألا ريثم 2,584 ح

 ةّيصولا تابثإ 25 ح١7 ص 5 ج :راونألا راحب ؛هوحن ١717 ح 47 ص ؛ ج :يلآللا يلاوع

 ١726. ص

 ١50. ص «ةيصولا تابثإ ()
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 ١ ج - الكل نيسحلا مامإلا ةريس

 يهو دِالتِلَت نيسحلا مامإلا بقانمو لئاضف ىلع ثيداحألا هذه لك لدتو

 هنامز يف سانلل نيبيل َنِالَكَِت نيسحلا مامإلل ءانثو ريدقتو بح نم كلذ هيلإ زمري

 .عيفرلا هماقمو هتمظعو هلضفو ٌدالئِِلَم نيسحلا مامإلا ةناكم ةنمزألا نم هدعب امو



 الكم نيسحلا مامإلا لئامش

 كن نيسحلا مامإلا لئاهش

 حمالمو لئامش ىلإ ريشت سيب د ع حا

 :ة32026 يبنلاب سانلا هبشأ ١-

 ةع هللا لوسر هدج حمالمك داكلَع نيسحلا مامإلا حمالمو لئامش تناك

 .بادآلاو قالخألا يف هيكاحي ناك امك .فاصوألاو نوللاو ةقلخلا يف

 ةبشزإلكل 2 نيَسْحلا ٌدَسَج ناك : يمازحلا نامثع نب كاحضلا نب دّمحم لاق

 0 فرع هللا لوسي نع

 هلا لارسال عبو ىلإ زينا ةلرا نك هةزكيق قاع ورك نر نب ريس ضو
 .ةالكلع ٍنَسَحلا ىَلِإ رظنَيلَف ءهقنَع ىلإ ِهسْأَر نم ِةَِمَ

 ِنيَسُحلا ىَلِإ رْظََيلَف يقتني هلجر ىلإ ِهِقْدُع نّدَل ام ىلإ ٌرُظنَي نأ دارأ نمو
 ."2ةامّستقا تؤلم

 امة ِهَّللا لوسرب ةَبشأ ذالئلَع ْنَسَحلا : الئ يلع نع ئناه نب ئناه نعو

 :ةياهنلاو ةيادبلا «177 ص ١5 ج :قشمد خيرات «35/8545 مقرلا ١١5 ص  ج :ريبكلا مجعملا )١(

 1114 ضاع
 .71757175 ح 5904 ص ١١ ج :لاّمعلا زنك «379 ح 460 صا” ج :ريبكلا مجعملا )١(

 الا



 ١ ج - ةال2َ نيسحلا مامإلا ةريس

 ان نم لَّفسأ ناك ام ِةََِع ّيبْنلاب ةَبشأ داليلَع ْنيَسْحْلاَو ءِسأَّرلا ىَلِإ ٍردّصلا َنِب 7

 َنيِب ام يق ّيَِئلاب ساّنلا ةّبشأ [ الثيم ْنيَسُحلا] َناك :ةمامإلا لئالد يفو
 7 ياجتلا نلإا ندضصلا

 : 202 ةمطاغب سانلا هبشأ -؟

 ناك : دالك يلع نب نسحلا نع ةّيفنحلا نب دّمحم نع بوشآ رهش نبا ىور

 ةكيلخي ىمانلا ةتشأ انآ تنكر هتاكو# ةمطاقب سلنلا ةبننأ ه1 نلف دو ةيبتسلا
 .20ىربكلا

 :هلامجو هتبيه -"

 يقع ِهَّللا لوسر هدج ةبيهك ةميظع ةبيهب زيمتي لكك نيسحلا مامإلا ناك

 سانلا هبشأ وهف هلئامشك لئامشو ؛هحمالمك حمالمو ةثثِإَي هلامجك لامجو

 .ةدِتَع هللا لوسرب

 :كلذ ىلع لدي ام هل نيمجرتملا ضعب ركذ دقو

 ىف لج اذإ ةاك يلغي نيسكلا نإ يامبلا سوراط نه «يرطلا ركذ لكن
 .(هرحنو هليبج ضايبب سانلا هيلإ يدتهي ملظملا ناكملا

 ملظملا ناكملا يف دعقي ناك ٌدالكِقَت نيسحلا نإ :بوشآ رهش نبا ىورو

 ص :يسلايطلا دنسم ,77725 ح 557” ص :نآمظلا دراوم «1417/5 ح 57١ ص ١١ ج :ناّبح
 ىلإ ردصلا» لدب (هتّرَس ىلإ ههجو نم» امهيفو اندم ل لا ا

 :ىرولا مالعإ ١., 58 ص ؟ ج :ةّمْغْلا فشك ؛؟"7178ح ص ١١ ج :لاّمعلا زنك .««سأرلا

 .77ص «7ج «ةباغلا دسأ .55 ح١٠ ص 47“ ج :راونألا راحب «4 "١ ص ١ ج

 ١7/8. ص :ةمامإلا لئالد (5)
 .7 ١مقر 7" 5١ص 7 5ج «راونألا راحب (")

 . 1817 ص «54 5 ج «راونألا راحب (5)
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 الك نيسحلا مامإلا لئامش

 .""'هرحنو هنيبج ضايبب هيلإ ىدتهيف

 هيلاوح ءيضي ؛هدخو هنيبج يف ًالألتي رونو «ميظع لامج هل ناكا :رخآ لوقيو

 .(ةيق2ع هللا لوسرب سانلا هبشأ ناكو ؛ءاملظلا ةليللا يف

 :لوقي فطلا موي يف هل ًاديشن ناك زجر يف هباحصأ نم ءادهشلا ضعب هفصوو

 تيب كن ةروضدل .نقضلا سمت لقد ةعلط هل

 اهل ودعت ىلا هدج ةريه ىكحي هيه ىف ناكف «ءاينألا ءاميس هيلع تناك

 :هلوقب عفان نب لاله هتآيه لامجو هتبيه ميظعو ههجو رون فصوو «هابجلا

 يِّلَغََت دقو هج َرَونأ الو ُهنِم ّنَسحأ هدب اخّمَضُم اتق ُتيََوام هُللاَوْ

 ."”(هلتق يف ركفلا ِنَع ِهِتأَِم ٌلامَجو ِههِجَو ٌرون

 :ىبعكلا لوقي كلذ ىفو «هتراضنو هئاهب ىف ردبلاك ناكف

 اذيدج هئم هقلحخ كَ الو 0 انقلا هنم تريغ ام حرجمو

 انور ءاسنلا كيدعللا لم. .ىيفلا نيمنك ىدتقاف ردي ناك لق

 :لوقي قلطناف ههجو رونب رهب دايز نبا ىلإ فيرشلا هسأرب ءيج املو

 .(!!انسح سأرلا اذه لثم تيآر امال

 0 لاا

 )١( ص «5ج «بوشآ رهش نبا «بقانملا 87/.

 ص «45 ج «راونألا راحب (؟) 77.

 ج :بهذلا جورم 257 ص 45 ج :راونألا راحب ء“5© ص :نازحألا ريثم ١75« ص :فوهلملا (؟)

 .لا صا“

 . ١154 ص «54 5 ج «راونألا راحب .87 ص «5ج ءبوشآ رهش نبا «بقانملا ()
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 ١ ج - ذالك نيسحلا مامإلا ةريس

 سراب ايوضخم ناكو# فاض ةياغلا ةسأ ىفو

 هتبيه لامج نم لهذ ةيواعم نب ديزي ىلع فيرشلا سأرلا ضرع امنيحو

 :لوقي قفطو

 01 !هنم ىسحأ لق ايعبو تياراعلا

 :رضح نم ضعب هل لاقف

 نيالا نع هللا لوسر ةبشي ناك هنإل

 هحمالمو هفاصوأ يف 250/5 لوسرلا هدج يكاحي ناك هنأ ةاورلا عمجأ دقل

 هتلباقمب يفعجلا رحلا نب هّللا دبع فرشت املو «هتافصو هلثم يف هعراضي ناك هنأو

 :لوقي حارو هل ًالالجإو ًارابكإ هسفن تآلتما

 7 بيسحملا نريق نيعلل المأ الو «نسحأ طق اذخأ باو ام»

 ا ال

 كة بسلا ماا فسوأو كاسر هيمو لغو ةقلو فام

 .77ص .7ج «ةباغلا دسأ )١(
 )١( ص ءا“ ج ,فارشألا باسنأ 717.

 2” ج م194١ ىلوألا ةعبطلا «توريب «ةيملعلا بتكلا راد يدادغبلا رداقلادبع ءبدألا ةنازخ (")
 .179 ص

 ص ١١7« ج «يشرقلا فيرش رقاب قالَ يلع نب نيسحلا مامإلا :تيبلا لهأ ةريس ةعوسوم (4)
 .(فرصتب) ."4-

7”: 



 ةائفظ نيسحلا مامإلا صئاصخ

 دن نيسحلا مامإلا صئاصخ

 نم ديدعلا يف تيبلا لهأ ةمئثأ يقاب عم ْدِالْثَلَظ يلع نب نيسحلا مامإلا كرتشب

 ةنيعم صئاصخب مهنع زيمتي ٌدالكيِلَع هنكل ؛لامكلاو ملعلاو ةمصعلاك تاكرتشملا

 :يهو طاقن عبرأ يف اهزربأ صيخلت نكميو «راهطألا تيبلا لهأ ةمئأ نم هاوس نود

 :ةعستلا ةامئألا وبأ -

 الكفن يلع نب نيسحلا مامإلا اهب زيمتي يتلا ةزرابلاو ةمهملا صئاصخلا نم

 َنِم ٌراتخا ...هّللا نإ :هلوق ِةَبكِميَي هللا لوسر نع يور دقف «ةعستلا ةمئألا وبأ هنأ

 َنيِلِطبُملا َلاحِتناَو «َنيلاغلا ففيرحت ٍليَِتلا ٍنَع َنوُفنَي ءِدلُو نم ءايصوألا ٍنيَسُحلا

 ."7(مهمئاق مهعس 0 هات نيلْصُمْلا ليوأتو

 اذإو هع يبنلا ىلع تلخد : لاق ْهْدَدْص ىسرافلا ناملس نع ربتعم دنسيو

 ناددس كالا لوقي وهو ؛هاف مثايو هينيع لبقي وهو هيذخف ىلع لَ نيسحلا

 نم ٍةَعسَي جب وبأ َقَّجُْح ا تسسلا يالا نتا اما ا مايرحم 517

 اسم يات كابلَص

 تيسانلاو ا أ ٌكِبلّص نم ٌةَعسِت مامإلا وأو امإلا با امإلا ّتنأ»

 )١( ص «ةمعنلا مامتو نيدلا لامك  »38١مقر 2765 ص 77” ج «راونألا راحب ."7 مقر 74.

 مقر ص «.قودصلا خيشلا «لاصخلا (؟) /7.



 ١ج - ةالئكقت نيسحلا مامإلا ةريس

 (0١ مععج
 5 (مهمئاق

 :لرقي ةلكنع للا لسور تعا لاق ءًاضيأ يردخلا ديعس يبأ نعو

 ىبوطق «مُهّيِدِهم ُعِاَتلاَو ءِنيَسُحلا بلص نم ةَعسِت هَرَشَع انثا يِدعَبْءافلْخلا»

 .""(مهيضغبمل ليولاَو «مهيِبِحمِل

 هذهو .هبلصو ٌدالَكَِت نيسحلا مامإلا ةيرذ نم ةعستلا راهطألا تيبلا لهأ ةمئآف

 .اهب ىلاعت هّللا هصخ يتلا هصئاصخخ نم

 :ءادهشلا ديس -"

 ءاج دقف «ةرخآلاو اي انندلا يف ءادهشلا كيس هنأ الئ علا م ةيناثلا ةصيصخلا

 ."70َر رخالاو اينأذلا ىف ةيرخآلاو ةيلكألا ةيوادهنلا ديف نيش ةلإ امأا :يسدقلا ثيدحلا يف

 الع ديهشلا نيسحلا 0 نهذلا 0 (ءادهشلا ديس) بقل قلطي امدنعف

 عمد .ابوتكم هر اذكه يّ لاَ: د وزاج

 تيشسا نم لصف وهن ققاعلا هل ثمَتَحو ءؤقاهشلاب ةثمركأو يبحر نزاخ

 .()( هَدَنِع َةَعِلابلا َيِتّجححو ُهَعَم َةَماَتلا َيِتَمِلَك َتلَعَج َةَجَرَد ءادونلا عقرأو

 :هتبرت يف ءافشلا -"

 لوقي «هتبرت يف ء هلا ار وا ا ا ا ورمل

 نم ةَمامإلا ٌلَعَج نأ هلتق نم لَ ةيبحلا َضَوَع هللا ْنِإ» : ول قداصلا 0

 ا ىف ءاقشلاو هك

 .79 ص هرثألا ةيافك )١(
 ١"7. ص «رثألا ةيافك )١(

 .79 مقر 2718 ص «5 5 ج «راونألا راحب . ١1557 مقر «57 ص «تارايزلا لماك (9)

 ١. مقر 23٠١ ص «ةمعنلا مامتو نيدلا لامك (5)

 01 /744 مقر «7 5١ ص «يسوطلا خيشلا «يلامألا 146٠94. مقر «5 77 ص ١5 ج «لئاسولا (5)

 الآ



 ةالئفظ نيسحلا مامإلا صئاصخ

 نم ٌءافشلا يضع ِنيَسْحلا رب ٍنيِط يف» :لاق ٌدالَتِتَد قداصلا هّللادبع يبأ نعو

 دولا ةاوذلا وعون اذ لك

 ٌءافِش) :- نيسحلا ًابطاخم - ِةَييَِع يبنلا نع بوشآ رهش نبال بقانملا يفو

 ."00َكِتيرَذ نم ُةَمِكَألاَو َكِتَبرُت يف يّمأ

 نإو الأ» : - ةالثكلاع ٍنيَسُحلا اضف يف - ةكع هللا لوسر نع سابع نبا نعو

 ."ةودلُو نم َةَمِكَألاَو برت يف َءافّشلاَو ءهيّبُق تحت دب ةباجإلا

 امو ةصمحلا رادقمب ريسي ءىش لكأ ءاهقفلا زاجأ اهريغو ثيداحألا هذهلو

 .ضارمألا نم ءافشتسالا دصقب دلل نيسحلا مامإلا ةبرت نم اهنود

 :هترايز تاكرب 26

 بحتستو «ةددعتم تاكربو «ريبك لضف اهل الْكَيبَت نيموصعملا ةرايز نإ

 امك نيموصعملا نم دحأ ةرايز تاكربو لضف يف دري مل نكلو ءاعيمج مهترايز
 ىلع دكؤي ام اذهو دامت نيسحلا مامإلا ةرايز لضفو رارسأو تاكرب يف درو

 يف ةعونتملا اهتاكربو ةيباجيإلا اهراثآو دليل نيسحلا مامإلا ةرايز ةيصوصخ

 .ملسملا عمتجملا ةينبو «نينمؤملا ةايح

 :اهنمو ةرتاوتم هترايز لضف ىف ثيداحألاو

 خب ةيسحلا راز] لاقي اهي يأ نإ» :هلرق كيال قداصلا مامؤلا نع يوررام

 .9ًاديدَج اّلَمَع مويلا ٍفِنأَتِساَف ؛تلْلا ذيع اح -ك] يكد : دالكَع يلع

 مقر 705 ص ."7 ج «هيقفلا هرضحي ال نم 2١7. مقر «5 57 ص «هيولوق نبا «تارايزلا لماك )١(

 .191747 مقر «075 ص ١5 ج «لئاسولا . ١157 مقر ٠١ ص «5 ج «ماكحألا بيذهت .

 . 77756 ص ا ج ء«بوشآ رهش نبا «بقانملا (0)

 ح 785 ص 75 ج :راونألا راحب ١55« ص ١ ج :ميقتسملا طارصلا 217 ص :رثآلا ةيافك (©)
7 . 

 .4 مقر «87 ص 98 ج «راونألا راحب . ١917/17/5 مقر «57/8 ص ١5« ج «لئاسولا (5)

 اا



 ١ ج - ذالك نيسحلا مامإلا ةريس

 ا

 هينَذ نم َمَّدَقَت ام ُهَلهَّللا َرَمَغ مح هقَحب ؛ افراع رار نما :الكلَعرقابلا مامإلا لاقو

 .©”(ولهأ ىلإ َمِجرَي ىَتَح ًاظوفحُم لّرَي مّلو هةَجَحُهَل بَنَكو ٌرَخَأَت امو

 َربَق َراز نَمَّنأ ووري مهن الط هللا ِدبَع يبل تل ور يدور نعو
 4 فيا آ تاك ٍذالئتِقَع ٍنيَسْحْلا

 60 امو ِنَذ نم دقت ام ُهَلُهَّللا َرَمَغ ِّقَحِب ِهقَحِب ًافراع -هّللاَو -ةَراز نَم١ :ّلاق

 :لاق َالكلَت رفعج يبأ نع ءملسم نب دمحم نعو

 تَعّطَقَتو قوش اوتامل ٍلضَملا َنِم الكلم ٍنيَسُحَلا ةَرايز يف ام ُساَّنلا ُمَلعَي وَلا
 ١ .«(ِتارَسَح ِهيَّلَع مُهُسْفنَ

 ؟فانو اكلت

 هديا ردت ورش وول كلا وب ونلتتس كح تلا هل هلذا كك أد كك ةأنأ قا لاق

 َتاوُنو «ٍةلوبقَم ٍةَقَدَص ٍفلأ َباوُنو ؛ٍمِئاص ٍفلأ ٌرجأو دب ِءادهش نم ٍديِهَت ٍفلأ

 ؛َناطيَشلا انوه ةقآ لك نم ُهَنَتَس ًاظوفحم لري ملو هللا ُةجَو اهي ديا ٍةَمَسَ ةكن يلا

 نمو هِلامِش نَعو ِهنيمَي نَعو هِفلَح نمو ِهيَدَي نب نم ُهْطَفحَي ٌميرَك ُكَلَم هب َلُكْوو
 .ِهِمَدَق تحت نمو ِهِسْأَر ٍقوَق

 َرافْغِتسالاَو ُهئافكأو ُهَّلَسُع َنورُضحَي «ةَمَحّرلا ُةَكْئالَم َُتَّرَضَح َُنَئَس تام نإ

 نما وي هِرَصبَذَم َِق يف هَل ْحَسفُيو هَل رافختسالاب ور ىلإ هتوْيَشُيو هل
 ةباقك ىلع وييدنجلا ىلإ كاب هل تبر وزاعر »دا را ورتنا وردا ال

 يدانيو «بِرْعَملاَو ٍقِرْسملا َنيِبام هرونِ م ءيضُيًارون ةَمايِقلا موي هَل ىطعُيو هِيَ
 11 ركوب قتال كطايرلا هوز ذعا ىنيالاف وبل هوست يقل رازز قواته واف

 ."”(332 ِنيَسْحلا ٍراَّوُز نم ناك

 1١9. مقر 2,187" -1/87 ص «هيولوق نبا «تارايزلا لماك )١(

 .15 مقر 2317 ص «4/ ج «راونألا راحب /١11411. مقر «7775- 7706 ص ٠١ ج «لئاسولا كردتسم (؟)

 57١. مقر 21794 - ١178 ص «هيولوق نبا «تارايزلا لماك ()
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 ةالئفظ نيسحلا مامإلا صئاصخ

 وو

 هدا كيم نوكأ حقا قل : دام رفعج يبأ نع ءريصب يبأ نع يورو

 .«مولظَملا َةَرايز َعَدَي ال َدَنَجلا ُهاوُأَمو

 ؟ وه نَم :تلق

 هللا ٍلوسَرِل اَبُحو هيَ قوش ُهاتأ نم البرك ُبِحاص ّيَِع نب ُنيَسُحلا» : لاق

 دئاوَم ىلَع هللا ُهَدَعقأ اليل َنيِنِمْؤُملا ريم ابو .ذالكلل ةَمِطال ابو .ةنثل#

 0 باسجلا يف ٌساَنلاَو مُهَعَم ُلكأَي نجلا

 ؟ الكف نيَسُحلا َربَق ىتأ نَمِل ام : الئ هللا دبع يِبأل تلق :ملسم نب دّمحم نعو

 ٍنيَسُحلا اويل تحت ناكو «َنيِمَّركُملا ِللاٍدابع نم ناك هيَ اقوّش اتأ نم لاق

 لا لا اهبل ىتَح اكلي ّيِلَع نب

 َنيَسَحلا رز َنَم) :ةالكلَت [قداصلا] هللا دبع يبأ نع ناكسم نب هللا دبع نعو

 لُكو اهاطح ٍةَوطح ٌلُكَب هَ  ُبَتيو ءبَنَد ٌلُكهَل رف ىتح عج مل انيعيش ني ذات
 م - 2 ع وري

 وق كلا هل هن رثو قم ثلا ن2 ينوعقمك ِةَنَسَح فلأ هيد اهتَعَفَر دي

 :لاق «يبراحملا حيرذ نع ءارغملا يبأ نع ءبوبحم نب نسحلا نعو

 امب مهتربخأ انأ اذإ ينب نمو يموق نم ىقلأ ام ِدالئَِم هللا دبع يبأل تلق
 ىلع بذكت كنإ :نولوقيو ينوبذكي مهنإ ريخلا نم ٌدِالْدَِلَظ نيسحلا ربق نايتإ يف

 رئازب يهاب هللا نإ هللاَو اوؤاش ُتيَحَنوبَهدَي َساَلا عدا ير اينؤلات
 :مُهَل وقيل ُهّنِإ ىَتَح شرع ُةَلَمحوَنوبّرفُملاةَِئالَملا هدفي ٌدِاولاَو لل ٍنيَسْحلا

 ؟وّللا ٍلوسَر ِتنب ةَمِطاف ىلإو ِهَلِإ ًاقوَ ُهوَنأ لَم ٍنيسُحلاِرقَراَوُز َنوَّرَت امأ

 اهُثدّدعأ يتلا َنِبََج مُهَّئلِخداَلو «ينمارك مُهَّل َنَبِج وال يتّمَظَعو يلالّجو يتَّزِعو امأ

 5١9. مقر « ١17/8 ص ههيولوق نبا «تارايزلا لماك 0

 57١. مقر ١179« ص ههيولوق نبا «تارايزلا لماك 0)

08 



 ١ ج - ةالكك2 نيسحلا مامإلا ةريس

 .يلشُرو يئايينألو يئايلوأل
 نمو « وِبيِبَح ٌدَّمَحُمو ءيلوسَر ِدَّمَحُم ٍبيبَح ٍريَسحل | ٌراَوُز ٍءالؤه ! يتكِئالَم اي

 «ينَضعِبأ يبيبح صعب أ ن نمو هبِحُي نَم ٌبَحَأ يبيبَح ّبَحأ نمو ءيبيبح ٌبَحأ يّبحأ

 متهج لعجأو هيراد ركب هكر او «يباذع دأب ة دعا نأ ّيَعافَح ناك يتضَعِبأ نمو

 رس مخ

 076 ةيهلاعلا نو ادتأ ةثذعا آل ًاياذَع ٌةيدعاو: كاوأمو ةتكسُم

 الو ِبنِكََسسُم ريغ ِهَقَحِب محب افراع ارئاز لقلت يلع نب نيسحلا رب 5 تأ نقل اذهل كلف
 ل

 ع قت ناك إو ه5 ورتك مع كلا وهل وبقت 1 4 فلا هل ينك 5 لاق

 .92مهّللا محو ف نموا لري ملو 000 7

 ؟ نيّسَحلا ربق ةّرايز نع ٌدويلَم هللا دبع ابأ تلأَس :ريدس نب نانح نعو ٠  8م 0 3 0 5 0000

82 
 ومنا

 ا؟ةكض غم لوعق تلت

 و -أ و
 ةَّجَح َنيِثالث :ٌتلق وم اهلا و

 .577 مقر ١179.« ص ههيولوق نبا «تارايزلا لماك )

 .5477 مقر 2١5٠ ص «هيولوق نبا «تارايزلا لماك (0)

/ 



 ب 00 ب و

 ."7يندازك ُهثدّرَتسا ولو تَكَسَف :لاق

 علا َمويُهنَمآو الا َنمُهَّللا هع وللا يفو لل أل لك ٍنيَسْحلا َربَق َراز م١

 .2(ةاطعأالا ِةَر :آلاَو اينّدلا جئاوَح نم َةَج ًةججاح ىلاعَت هللا ٍلَأسَي مّلو ءربكألا

 ريق ةرايز نع ركن كلا هر كة كلآم: ظاذعلا ديم وب وضاغ نيقو ساس ويب ل
 ؟ الكت نيَسحلا

 مَع هللا بهذ ٌمومغَم َوُهو الل ٍنيسُحلا َربق را نَم !ٌمِضاع ايلا: ّلاَقَف

 اهكذأ هَ هيون نأ هللا اََتَق داع وب تناك نهو مرفق بذأ قف وهو زا نحو

 .ُةّمَعو همه جّرفو ةّنَوعَد تّبيِجتساَو ُهَنَع

 غرس يع

 ِتانَسَح ٌرشع اه وطخَت ٍةَوطخ لَ كَل بي هَ املك كَ ُيِنأَت نأ عَ ال

 كايف ُهُمَه ٌقيرَها للا ٍليبَس يف ٍديِهَش ُباوَن َكَّل بيكو ءِتائيَس ٌرْشَع َكنَع َيِحُمو
 .20(ةتَرايِز ٌكَتوُفَت نأ

 ةَرايِز عَدَت ال» :لاق ٌدِالَكِفَ [قداصلا] هللا دبع يبأ نع بهو نب ةيواعم نعو

 .9(؟ةَكِئالَملا ُهَل وعدت نّميف ّنوكت نأ ِّبِحُت امأ كالت ٍنيَسُحْلا

 ةيينسحلا رار نما“ : الكا [قداصلا] هللا دبع يبأ نع ملسم نب دّمحم نعو

 َرَفَعو ةَلوبقَم ِةَرمع ٍفلأو ةَلوبقَم ٍةَجَح ٍفلأ َباوَن ُهَلُهَلا َبَتَك ِهَمَحِب ةَحِب افراع لق

 يخت اهووولذ نو دكت اونا

 .79 ح 09 ص :ٌقلككلَظ نيسحلا ةرايز لضف ()

 47١. مقر 215١ ص «هيولوق نبا «تارايزلا لماك (7)

 .55 ح 55 ص :ٌةاككلَع نيسحلا ةرايز لضف (9)

 ١١. ح 06 ص ٠١١ ج :راونألا راحب "55 ح ١١5 ص :تارايزلا لماك (4)

 ص ٠٠١ ج :راونألا راحب 2٠١9 ص :ىفطصملا ةراشب ؛/7 ح 7١5 ص :يسوطلل يلامألا (6)
 ١. ح 017

 ١م



 ١ ج - ةالككظ نيسحلا مامإلا ةريس

 الو لهو وللا ئنلك أ لق نرد وكل عر ىف بيبش نب ةاثرلا نرغو

 ."7(ظكع َنيَسْحْلا ِرْرَف «َكيَلَع َبنَذ

 نإف ؛ميظعلا باوثلاو رجألا نم ٌدالْئِتِلَع نيسحلا مامإلا ةرايز يف امل ةفاضإلابو
 تحت ءاعدلا ةباجإ :اهنم ىتلاو ءرارسألاو راثآلاو تاكربلا نم ديدعلا ٌدِالكِلَت هترايزل

 ايو هرمعلا لوط هش هلا رزق فرئاول ثيزلا لعأ ءاعوسل ةككاهلا اع مع
 «تانسحلاب تائيسلا ليدبت ؛هنع بركلاو مغلاو مهلا لاوز «جئاوحلا ءاضق «قزرلا

 لكل ةبوبحم ةياغ يهو ٌدِالككِلَت نيسحلا مامإلا عم رشحلا «ةداعسلاب ةواقشلا ليدبت

 .ةربتعمو ةحيحص تاياور كلذ لك يفو «نمؤم

 :لابقإلا 7١7 ح ١57 ص :قودصلل يلامألا .58 ح ١14 ص ١ ج :ُدِلْئِلَع اضرلا رابخأ نويع )١(

 ." ح "٠١7 ص ٠١١ ج :راونألا راحب ء19 صا# جا
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 ثلاثلا لصفلا

 هن نيسحلا مامإلا ةعامإ ىلع ةلدلا

 .ًامامإ رشع انثا ةمئألا الوأ #*
 .مسالاب الام نيسحلا مامإلا ىلع صنلا -ايناث

 .ةعاطلا ضرتفم مامإلا تافص -ًاثلاث *





 ًامامإ رشع انثا ةمئألا -الوأ

 ًاعامإ رشع انثا ةمئألا -ةلوأ

 لهأ ةمئأ نم ثلاثلا مامإلا وه ٌدِلتِاَغ بلاط يبأ نب يلع نب نيسحلا مامإلا

 ةنسدالّك3َع نسحلا مامإلا هيخأ داهشتسا دعب ةمامإلا ديلاقم ملست دقو ءراهطألا تيبلا

 .ه"١ ةنس هتداهش ىتح ةمامإلا ءابعأ ًالمحتمو مالسإلا ةيار ًالماح رمتساو ه٠

 ةمئألا نأ :اهدحأ هوجو ةدعب اهيلع ةنهربلاو «هتمامإ ىلع لالدتسالا نكميو

 .شيرق نم مهلك ءامامإ رشع انثا

 ءادتبا مهئامسأب ةرات نيموصعملا ةمئألا ىلع ين, مظعألا لوسرلا صن دقو

 هجرف ىلاعت هللا لجع) رظتنملا يدهملاب ءاهتناو ٍالمِلَت يلع مامإلا نينمؤملا ريمأب

 .شيرق نم مهلك ءامامإ رشع انثا مهنأو «ةيلامجإ ةروصب ىرخأ ةراتو .«فيرشلا

 0 , قودصلا خيشلا جرخأ دقف «كلذب ثيدحلا بتك تضافتسا دقف

 ّيِدعَب همي : 205 هللا لوسر لاق : لاق دوه هيا نعاتركا ةداصلا مامإلا

 يئايصوأو يئافلخ مُهَق دق ْمِ ءاقلا ترد اويلي ا نب ُيِلَع مُهْلوأ َرَسَع انا

 200 ٌرِفاك مُهَل ٌرِكَنُملاَو برِمْؤَم مهي ّرِقُملا «يدعَب يتّما ىلَع هللا حَّجحو «يئايلوأو

 مامإلا نع دوراجلا يبأ نع هدنسب راصبتسالا يف يسوطلا خيشلا ىورو

 ص 75 ج :راونألا راحب .5105 ح ١8٠١ ص 5 ج :هيقفلا هرضحي ال نم .5 مقر «559 ص
 .ه7/ ح5



 ١ ج - ةالكك2 نيسحلا مامإلا ةريس

 لوس لاق“ لاق لكس نيسحلا مامإلا نع نيدباعلا نيز مامإلا نسع ٌِلَظ رقابلا

 ذاتوأ دالَكَظ بلاط يبأ نب يِلَع مُهَلَوأ ينيب لهأ نَِرَسَع يئئاَو ينإ هيظطع هللا
 يلهأ نم ٌرَشَع انثالا ِتَبَهَذ اذإَم ءاهلهأب "”ٌحيسَت ؟نأ اهبُهَّللا اَهَكَسمأ يسّلا ضرألا
 ."”«اهلهأب نمر تكاش

 بلاط يبأ نب ٌيِلَعو َنّييلا ُدْيَس م اَنأ» :هلوق 89 ِهَّللا لوسر نع دروو

 ا و بلاط يب ب َيِلَ مورست انا دعب ينايصوأ إو سبح

 . 7” الكفل مئاقلا

 رادو فربزوو ىعأ خل :2١ :لوطم ثيدح يف ِةَيِيَ هللا لوسر لاقو
 هبا ءرسكلا ين مكءيدفب مؤ لف ئلوو ينكأ يف لَو ينص
 عَمْمُهَوْمُهعَم ُنآْرَفْلاِدِحاَو دعب حاَو ِنْيَسْحْلا ين ِدَلَو نم ةَعْسَيَمَن دمج

 .9(َضْوَحْلا َّيَلَع اوُدِرَي ىَّنَح ْمُهُفِراَعُي اَلَو ُهَتوُقِراَفُي ال ءِنآْرَْلا

 لَحَد ذإ هلل ٍنيَسُحلا َدنِع ثنُك رجوي ىحب نهر ا ةيانك يت درو
 الكت ُنيَسْحلا َدَرو َمَّلَسَ؛ ٍةَرُمَّسلا ٌديِدَش ٌرَمسأ أ ل م ٍبّرَعلا َنِم ٌلُجَرِِيَلَع

 .ةيق)ع هّللا ٍلوسَر َدعَبةّمِيَألا ِدَدَع نَع ينربخأ .. .:ٌلاَقَف

 .ليئارسإ ين ِءابَقت َدَدَع ٍ؛َّرَشَع انثا :لاق

 .يل مهّمَسَف :ّلاق

 «ِبَرَعلا احن اي كلريخأ معن :لاقّق هس أوه مُتاَيِلَم هلكت ْنيَسْحلا ف قدطأت لاق
 01 و

 اًنأو ْنَسَحلاَو ةلئَ َّيِلَع َنيِنِمْؤُملا ٌريمأ ةنكَع هللا لوس َدعَب ةَميلَخْلاَو مامإلا نإ

 .((خوس) 47 5 ص ١ ج :حاحصلا ) تباغو اهيف تلخد :ضرألا يف تخاس )١(

 .01 ح 747 ص 5 ج :راونألا راحب ءساّبع نبا نع 79 ح 78٠١ ص :نيدلا لامك (")
 ج «يزيوحلا خيشلا «نيلقثلا رون ريسفت .7717 ص .قودصلا خيشلا ةمعنلا مامتو نيدلا لامك (:)

 .١51مقر 150 سء١
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 ًامامإ رشع انثا ةمئألا -ًالوأ

 ىَسوم ُهَدعَبو هبا ٌرَمعَج ُهَدعَبو نبا ٌدَّمَحُم ُهَدعَبو «ينبا ّىِلَع مُهنم ءيدلُو نم ةَعسِتو
 ُةَدعَبو «ةئبا ْنَسَحلا ُهَدعَبو «ةنبا ٌّيِلَع هَدعَبو «ةنبا ل ٌدَّمَحُم ُهَدعَبو «ةنبا يِلَع ةَدعَبو هبا

 ."”ِنامَّزلا رخآ يف ِنيّدلاب ٌموقَي «يدلُو نِم سانا َوُه ٌيِدهَملا ُفَلَكلا

 ا ا ا ويح ع

 ا 0 تنأ 5 تما ا اي» :َلاقَف

 ّيلع نب نسحلا هيخأ نع ٌيلع نب نيسحلا نع هدانسإب رثألا ةيافك يف دروو

- 2 

 :ةق)ع هللا ٌلوسَر لاق :ةالكل
 وص رع

 وهف مهبَحأ نم ىسيع# 'يراوَحو ٍليئارسإ ين ِءابَقُنُدَدَع يدعَبٌةّمَيَألا»

 ا رب يف ُهُمالعأو ِهِقلَح يف هللا ُجَجُح مُه «ٌقِفانُم َوُهَف مُهَضَعِبَأ نمو ٌنِمْؤُم

 : ٌءالكَع يلع نب نيسحلا نع 9 ةقادساب نونلا امك يف قودعلا يخل كورو

 يخأ ٌسلجأو هِِذِخَف ىلَع ينَسلجأَف 596 هللا ٍلوِسَر يَدَج ىلَع يخأو نأ ُتلَحَ

 :لاقو انَبَق مث .ىرخالا ِهْذِخَف ىلَع َّنَسَحلا

 قاقاو ءامكماو امكيبأ نمو ينم هللا اَمُكراتخا ِنيَحِلاَص ِنيَمامإ نم امّتنأ يبأبل

 َدنِعةلَِملاَو لضَفلا يف مُكّلُكو ؛مُهُمئاق مهمات يأ ةعسَي -ُنيَسُح مح اي- كِبلَص نم

 ."(ٌءاوَس ىلاعت هللا

 ه ح 785 ص 7 ج :راونألا راحب «.777 ص :رثآلا ةيافك )١(

 .16 ح 7777 ص 17 ج :راونألا راحب . 49/8 حا/؟8 ص :قودصلل يلامألا (؟)
 .((روح» 508 ص ١ ج يعل يس و :نويراوحلا 0

 لدب ةامكب معنأ «يبا ايف هيفو 418 ح 581 ص : ةمامإلا لئالد ح 714 ص ميقلا لامك (9)

 ةزمح يبأ نع اهّلك ١4١ صا جا: ىرولا مالعإ ١ ٠" ص9" ج: ةّمغلا فشك ««امتنأ يبأب»

 77 ج :راونألا راحب ١179« ص ١ ج :ميقتسملا طارصلا هَل هيبأ ن

 /ا/



 ١ ج - ذالك نيسحلا مامإلا ةريس

نع هدانسإب نيل لامك يف قورارعلا حلا كدرور
 : 22 ىلع نب ني حلا 

 2 ل

 مكيف َفْلَحُم يّنِإ١ : ةةقا هللا وسر ٍلوَق ىنعَم نَع كال َنينِمْؤُملا ٌريمأ َلْيَش

 ؟ةَرتعلا ِنَم م :4يترتعو هللا بانك : نيَلَقتل

 مُهُعِيات ءِنيَسْخْلا ٍدلُو نمي ُةَعسّلا ُّمِ ُةَمئَلاَو ُنيَسْحلاَو ُنَسَحلاَو اَنأ» :ّلاقَق

 هللا لوسر ىلَع اودي ىّتَح ِمُهُقِراَمُي الو هّللا باتي َنوقرافُبال .مهمئاقو و مُهّيِدِهَم

0 0 
 (هضوخ هد

 ايان َدهَع١ لَكَ نيسحلا مامإلا نع ميقتسملا طارصلا باتك يف ءاجو
 .©00ليئارسإ ين ِءابَقُ َدَدَع ُهَدعَب ةّميَألا َنوَك

 نب نيسحلا نع هّللا دبع نب ليعامسإ نع رثألا ةيافك يف يمقلا زازخلا ىورو

 ىلْؤَأ ْمُهُضْعَب ماحألا اوُلوُأَول : َةَيآلا هذه ىلاعتو َكَراََتهَّللا رن امل: لكن يلع

 :لاقَق ءاهِليوأت نَع قه ِهّللا لوسَر ُتلَأَس "74 ٍضْعَب

 يب ىلوأ ٌّيِلَع كوب َتِم اذإق ماحرألا ولوا مشن نو «مُكَريَغ ىنعام هَّللاَو

2 

 .هب ىلوأ َتنََق ٌرَسَحلا ىَضَم اذإَ ءهب ىلوأ ُّنَسَحلا َكوَخَأَف كوبأ ىضَم اذِإَف ءيناكميو

 ؟يب ىلوأ يدعَب نَمْف هللا لست ايذتلا
 لك لا عااباادل موو

 وِدعَب نم هب ىلوأ دَّمَحُم هنباَق ىضَم اذإف «كِدعَب نم كب ىلوأ ٌيِلَع كنبا : لاق

 هب ىلوأ يسوم نبال ذاك يطق |ذإ؟ فاكتب ووعباورو دوى لوا هس ذاق يقينا
 0 عادي نس ون ب

 0 هنباَق ّيِلَع ىضَم اذإق ءوِدعَب نم هب ىلوأ ّيِلَع ُهنباَق ىسوم ىضَم اذإف ءوِدَعَب نم

 1 لع صقل اذإك ودعت نووي ىلوأ يلع لبان ةقعق ىبضع اذرل هونك نو ىلوأ

 ءايبنألا صصق 55 ح 07 ص ١ ج :ُدالِقَع اضرلا رابخأ نويع «15 ح 71١ ص :نيدلا لامك )١(
 مامإلا نع ميهاربإ نب ثايغ نع اهلك 1١ ص 7 ج :ىرولا مالعإ «6"47 ح٠7 ص :يدنوارلل

 .7 حا” ص 77 ج :راونألا راحب «5 44 صا ج :ةّمغلا فشك الكيل هئابآ نع قداصلا
 ال2 نيدباعلا نيز مامإلا ىلإ هدانسإب يّمقلا دّمحم نب ّيلع نع ١7١ ص ؟ ج :ميقتسملا طارصلا (7)
 ./0 :ةيآلا ءلافنألا ةروس (*)
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 ًامامإ رشع انثا ةمئألا -الوأ

 :َكِدلُو نم عياَتلا يف ًةَيَعلا ٍتَمََو ْنَسَحلا ىَضَم اذإَف ءوِدعَب ني هب ىلوأ ُنََحلا

 مول ام . نتبط قو ملدترط .يمهقو يملع مهاطعأ ؛ َكِبِلّص نم ٌةَعسَنلا ُةّمِئَألا هذه

 01 ساق هللا مهلانآ ال ؟ فبف يتوُذوُي

 هنأ ثيدح يف 5ع ّيبنلا نع .ساّبع نب هَّللا دبع نع «يناميلا سوواط نعو
 :هدلو نم ةّمئألاو ٌةالَِلَم نيسحلا ّقح يف لاق

 ؟كّدعب ٌةّمئألا مك ههَّللا ّلوسر اي :تلقف

 .«ليئارسإ ينب ِءاَبَقُنَو ىسوم ٍطاَبْسَأَو ىسْيِع ٍيِراَوَح ِددَعب» :لاق

 «بلاط يبأ نب ىِلَع مِهّْلَوأ ٌنَسَع انئا يِدْعَب ةّمئألاو ٌرَشَع انثا اوُناَك١ :لاق

 ٌّىلَع ىَضَقْلا اذإف «ٌىلع هنباف نّيَسْحلا ىَضَقْنا اذإف ءنيَسُحلاو ُنَسَحلا ياطبسي هّدعّبو

 اذإفا يسوم هنياف ”دْعَح ىضقنا اذإف رمْشَج هنباف ٌلمَحُم ىَكَقْلا اذإف دمحم هنئاق

 هتاف ادعم ىسفتلا اذإف هلقحم هنباق ىلع ىفَتا | اذإف يلع هنراق ىضاوت ىحقتلا

 :(ةخيشلا هيباق ٌرَسَحلا ىَضَقْلا اذإف :ٌرَسَحلا هئباف ىلع ىَضَقْلا اذإف :ٌيلغ

 ود 31 رع و يي ع 1 5
 ٌءاَبَجَن نوُمَوصْعَم ُءاَنَمَأ «"”اورهن نإو يدعب ةّمئألا مه «ساّبع َنبا اي) :يل لاق

 يا

 يف ًاضيأ تدرو لب «ةربتعملا انبتك ىلع تاياورلاو صوصنلا هذه رصتقت ملو
 رباج نع هدانسإب ىور يراخبلا حيحص يفف «نيملسملا ةماع دنع ةربتعملا بتكلا

 ا

 ح 755 ص 5 ج :راونألا راحب ١156.« ص ١ ج :ميقتسملا طارصلا «176 ص :رثألا ةيافك )١(

8 

 .«اورهق» :م «ن ءط يف :ردصملا شماه يفو (0)

 .01/7 ص ١ ج :ةادهلا تابثإ 2٠١7 ح 785 ص 5 ج :راونألا راحب ١17« ص :رثآلا ةيافك ()

4 



 ١ ج - ةالكل2َ نيسحلا مامإلا ةريس

 < ا و 5 رلا را م 7 2 5

 نأ ريمأ ٌرَشَع انثا نوكيا :لوقب 2296 يبنلا تعيس ؛ةرمس خب

 سس مدس 5 َلاَقَف

 00 ل

 ديلا لوقي ل 0 ل

 02 هلام( 8 8 54 و 2و نما ري

 : (ٍشيَرق نم مهلك» :لاقف

 يف لوقت يق فعدللا ل وسر تعبت ةرمس نب رباج نع لبنح نبا دنسم يفو

 الو ٌفِلاخُم ُهرُضَيال كَوان نَم ىلَع ارهاظ َلاََي نأ َنيّدلا اًذه ّنإ) : عادّولا ٍةَجَح
 و

 تلقت ءةمهفأ مل و يقيولكت مث: لاق «هةَفيلَح َرَّشَع انثا يما نم َيِضمّي ىَتَح «ٌقِرافُم

 «ناقام ىأإ
 ' (ٍِشيَرَف نم مُهَلُك» :لاق م هم لى 1 و 2و 5

 تنك :هيبأ نع ةفيحج يبأ نب نوع نع نيحيحصلا ىلع كردتسملا يفو

 َرَشَعانا ّيِضَي ىَتَح احِلاص يما ٌرمأ ُلارَيال» :َلاقَق يلا دنع مَع َعَم
 يح ع

 .ُهَتوَص اهب ٌضَمَحو ٌةَمِلك لاق ّمُث اقفيل

 ؟معاي لاق ام : يمامأ َناكو يّمَحِل ُتلَقَف

 .(©0شيرُف نم مُهّلُكا :ّينب اي لاق :ّلاق

 )١( مقر 11/87 ص .م7٠٠٠-ه١1 555 ماع عبط «ةيرصعلا ةبتكملا ءيراخبلا حيحص 777.

 .51/00 مقر ء/0/8 ص .م١١٠”-ه١1 577 ماع عبط «ةيرصعلا ةبتكملا ءملسم حيحص (؟)

 ١77 ص :ينامعنلل ةبيغلا ؛8517/١75 ح 508 صو 7٠١85٠ ح 5٠ 5 صا/ ج :لبنح نبا دنسم (1)
 .77 ح 778 ص 5 ج :راونألا راحب ١15. حا

 ص ١ ج :بوشآ رهش نبال بقانملا .51284 ح 7١56 ص 7 ج :نيحيحصلا ىلع كردتسملا (5)
 .171 ح 798 ص 5 ج :راونألا راحب ١.
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 ًامامإ رشع انثا ةمئألا -الوأ

 نم مهلك هيلا لوسردع ءاقاغلاو بألا نآ تاباورلا هذه دنيقتو

 ةمئآلا ىلع الإ شيرق نم ددعلا اذه قبطني نأ نكمي الو ءرشع انثا مهددعو «شيرق

 يذلا نيموصعملا ةمئألا نم ثلاثلا وه ٌدئكِقَت نيسحلا مامإلاو ِفلدَيِإَن نيموصعملا

 ىرولا مالعإو داشرإلاو يفاكلاك ةيخيراتلاو ةيثيدحلا انبتك يف مسالاب هنييعت ءاج
 .اهريغو بلاط يبأ لآ بقانمو

 انيفكيو «ةريثك ةربتعم قرطو ديناسأب ةفيلخ رشع انثا يدعب :ثيدح يور دقو
 هباتك يف يفنحلا يزودنقلا ميهاربإ خيشلا نبا ناميلس خيشلا ةمالعلا هققح ام

 ةرمس نب رباج :دئاوفلا عمج يفو» :ثيدحلا اذه لوح لاق ثيح (ةدوملا عيباني)

 هيلع عمتجت مهلك ,ةفيلخ رشع انثا مكيلع نوكي ىتح ًامئاق نيدلا اذه لازي ال :هعفر
 مهلك :لاق ؟لوقي ام :يبأل تلقف همهفأ مل ِةَةُك#ع يبنلا نم امالك تعمسف .ةمألا

 باتك يف نسحلا نب ىيحي ركذ .هظفلب دوواد يبأو يذمرتلاو نيخيشلل .شيرق نم

 نم مهلك «ةفيلخ رشع انثا يقام يبنلا دعب ءافلخلا نأ يف ءًاقيرط نيرشع نم ةدمعلا
 نم دواد يبأ يفو ءقرط ةعست نم ملسم يفو «قرط ةثالث نم يراخبلا يف .شيرق
 .""(قرط ةثالث نم يديمحلا يفو ءدحاو قيرط نم يذمرتلا يفو ءقرط ةثالث

 رشع ينثالا ةمثألا ىلع صوصنلا نم راحبلا يف يسلجملا ةمالعلا ىورو

 نأ لقنو ءًاقيرط نيسمخ ىلع ديزت امبر ًادج ةريثك قرطب ةرمس نب رباج نع
 نيثالثو عبرأب ةرمس نب رباج نع هدنسم يف صوصنلا كلت ىور لبنح نب دمحأ
 هاورو «ًادج ةريثك قرطب رباج نع ًاضيأ لاصخلا يفو فئارطلا يف هاورو «ًاقيرط
 ةيديعملا نيب ممجلا نماناكلرا يقاروكاانلا هذان ةالمعلا ف قي طقم

 يف ءاج ام لصف يف) ةريثك قرطب يردبعلل ةتسلا حاحصلا نيب عمجلاو يديمحلل

 نع نيقيلا فشك يف ةمالعلا ىورو (ةتسلا حاحصلا نوتم نم رشع ينثالا ةمئألا

 نم ننوكيل :ِةث95 يبنلا تعمس :لاق ةرمس نب رباج نع نيحيحصلا نيب عمجلا

 «نانبل -توريب «تاعوبطملل يملعألا ةسسؤم «يفنحلا يزودنقلا ميهاربإ خيشلا «ةدوملا عيباني )١(
 .5 7١ص ال ج ,م197١ - ه١ 514 ىلوألا ةعبطلا
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 ١ ج - ةالك2 نيسحلا مامإلا ةريس

 رابخألا نم ءاج امم ىرولا مالعإ يف ىورو .شيرق نم مهلك ًاريمأ رشع انثا يدعب

 نب رباج نع ثيدحلا اذه اهوححصو ةيمامإلا ريغ ثيدحلا باحصأ اهلقن يتلا

 ."'ةريثك قرطب ةرمس

 ةرمس نب رباج ثيدح اولقندق ةيمامإلا نم ةنسلا ظافح نأ ظحالملاو

 .اهريغو ةتسلا ةيثيدحلا ةنسلا لهأ بتك يف ةيورملا اهسفن ظافلألاب

 ةرتاوتم ةروصب درو دق رشع اانثا ةمئألا نأ ىلع لادلا ههابشأو ثيدحلا اذهف

 ام صقني الو مهددع ديزي ال ةفيلخ رشع انثا ِةَدهِيَع يبنلا ءافلخف «نيقيرفلا بتك يف

 ثيح نم -هريغو ثيدحلا اذه - قبطنب نأ نكمي الو «ةمايقلا موي ىلإو هتافو نيب
 بلاط يبأ نب يلع نب نيسحلا مامإلا :مهنمض نمو .راهطألا ةمئآلا ىلع الإ ددعلا

 .(نيعمجأ مهيلع هّللا مالس) راهطألا تيبلا لهأ ةمئأ نم ثلاثلا مامإلا وهو دالْيِفَم

 )١( ص «١ج «يناكيابلكلا يفاصلا هَّللا فطل خيشلا ءرثألا بختم 5٠.
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 مسالاب العلم نيسحلا مامإلا ىلع صنلا -ًيناث

 مسالاب تن: نيسحلا مامإلا ىلع صنلا -ايناث

 ار ب ما يا ع

 اا لال لا اولا لا

 .هيلإ هدهعب دهعو «هتوخأ

 نب نيسحلا هوخأ ٍداثُث يلع نب نسحلا دعب مامإلاو» :ديفملا خيشلا لاق

 ةيصوو «هيلع هدجو هيبأ صنب مهيلع هللا ىلص هللا لوسر تنب ةمطاف نبا ءيلع

 .20(هيلإ نسحلا هيخأ

 :ًالئاق ديفملا خيشلا فاضأو

 :هلوقب هلبق نم هيخأ ةمامإو هتمامإ ىلع صنلاب هللا لوسر حرص دقوا

 امك «هتمامإ ىلع هيلإ ةؤلككلَع نسحلا ةيصو عيلوو «اذعق وأ امأق نامامإ ناذه يانبا»

 هللا لوسر ةيصو تلد ام بسحب ههتمامإ ىلع نسحلا ىلإ نينمؤملا ريمأ ةيصو تلد

 ."0[ةدعب نم هتمامإ ىلع نينمؤملا ريمأ ىلإ د 2

 مامإلا ةمامإ يف ةيورملا رابخألاو صوصنلا ضعب ب ىلإ ةراشإلاب يفتكنو

 :اهنمو ءمسالاب ٌدِالَكِلَت نيسحلا

 ١89 ص «.ديفملا خيشلا .داشرإلا ()

 .16 ص «ديفملا خيشلا «داشرإلا ()
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 ١ ج - ةالك2 نيسحلا مامإلا ةريس

 نب دمحم هيخأل لاقْدإلككِقَ نسحلا مامإلا نأ :هدنسب ينيلكلا خيشلا هاورام ١-

 :ىلع
6 

 يِيشج يِحوُرةَقراَقُمو يِْفنَةاََو َدَْب لتعلم يلع نب نيسحلا نأ َتْمِلَعاَمأ»

 رع هلل اَهَفاَضأ 380 يلا َنِم ارو ٍباَتكلا يف همسلا لج هللا دعو يِدَْبِْمْماَمِ
 هك ادمحم دَّمَحُم ْمُكَنِم ىَمْطْصاَف هقلَح ةَريِخ مكن هللا َمِلَعَ هّمأو هبيأ ِئاَرو يف هل لجو
 00 ةالكهن َنْيَسْحْلا انَأ ُتْرَتخاو ٍةَماَمإلاب دال ٌيِلَع يِنَراَتخاو ُدالِقناَيِلَع د ”ك و ااو

 هللا لوسر صن يف امهريغو يروباسيبنلا لاتفلاو ديفملا خيشلا هاورام - - ا

 ةيكقلاو ماكل هوودألا لوسورلاف كقق نيمار ومس ةمامإ ىلع ةكدع
 ,2001دعق 0 اًماَق ِناَماَمِإ

 ريمأ ةّبصَو ُتْدِهَش :َلاَق ٍسْيَق نب ِمْيَلس ْنَع :هدنسب ينيلكلا خيشلا ىور -
 َنْيَسْحْلا هييِصَو ىَلَعَدَهْشأو هلْ سَحْلا هيا ىلإ ىصْوأ َنبح - :اكيلع َنِينمْؤُمْلا
 حاّلّسلاو َباَتكلا ِْيِإ هدم تا تاو كي ماعر روزا كر داكن روركا

 مق نو كَل يصوأ نأ هن هللا لوس ينم و

 حالي هَ يَ عقدو هل هللا لو يَ ىَصْوأ امك السيو يك كن

 . 72 ِنْيَسْحْلا تيعأ ىَلإ اَهَعَفْدَت نأ تزعلا كرضعاذإ إ َكَرُمآ ْنَأ يِنَرَمَأَو

 0 ىَصْوَأ» :َلاَق دلل َمْعَج يبأ ْنَع راج نع :هدنسب ينيلكلا ىور -4

 َعيِوَجوأ دمحمو هول نيسحل د ا هِييِصَو ىَلَع َدَهش و ٍرَسَحْل | ىَلِإ :ةلكيفع َنينِمْؤُمْلا

 0 مث «حاّلّسلاو باكا يَ مَ من هِتَب لْهَأو هيَعيش َءاَسَوُرو ِهدْلُو

 ىَصْوَأ اَمَك يِحالو يك يل مد أو َكِيلِإ يِصوُأ نأ هللا ُلوُسَو ير ا
 وس ؟ ا

 هَعَفْدَت ْنَأ ُتْوَمْلا كَرَضَح اذِإ َكَرْمآ ْنَأ ينَرَمَأو هحالسو هَبُْك ىلإ َعَقَدو هللا ُلوُسَر َّلإ
 ع

- 2 

4. 

"7 

 )١( مقر ؛7" 08 ص «١ج «يفاكلا لوصأ 7.

 ص «نيظعاولا ةضور. ص «.داشرإلا (؟) ١75.

 ) )0مقر 2370 1707-5 ص «١ج «يفاكلا لوصأ ١ .
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 مسالاب ل نيسحلا مامإلا ىلع صنلا بنا
 را هلكت ِنْيَسْحْلا كيج ىلا

 ديمونا ريفاآو هع هللا لوسو نم ةغيضازلا نسوسنلا هلخ ىلإ ةفانعالابو

 دقف دالك نسحلا دعب نم ٌدِالَكِلَت نيسحلا ةمامإبئالكلَت نسحلا مامإللاو دلل

 هيخأ دعب نم ٌدالَِلَت نيسحلا مامإلل ةمامإلاو ةفالخلا ةيقحأب ءادعألا ىتح فرتعا

 . لل نسحلا مامإلا

 نأب ةيواعم دهعت «ةيواعمو نسحلا نيب ب ةمربملا حلصلا ةدهاعم يف ءاج دقف

 «نيسحلا هيخألف ثدح نسحلل ثدح نإف .هدعب نم نسحلا مامإلل رمألا نوكي

 .دحأ ىلإ هب دهعي نأ ةيواعمل سيلو

 دوهعلا هل هيلع لذبو ؛همتاخب همتخو .هطخب كلذ عيمج ةيواعم بتكاو

 ."”«ماشلا ءاسؤر عيمج كلذ ىلع دهشأو «ةظلغملا ناميألاو ةبكرملا

 مامإلا هيخأ دعب نم ةفالخلاب ْدلثكِلَم نيسحلا مامإلا ةيف ةيقحأ نأ ىلع لدي اذهو

 ةرتاوتملاو ةماعلا ةيوبنلا صوصخنلاف «ةصاخلاو ةماعلا نيب هب ملسم رمأْدالثتَظ نسحلا

 «هتناكم ومسو «ميظعلا 222 نيسحلا مامإلا ماقم ىلع لدت ةباحصلا رابك نع ةيورملاو

 .ةالَكلَ نسحلا مامإلا هيخأ دعب هنم ةفالخلاب قحأ دجوي ال هنأو .هلضفو هنأش ولعو

 .0مقر 14-030500 ص .١ج «يفاكلا لوصأ )١(

 7١/8. ص «لاوطلا رابخألا (؟)
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 ةعاطلا ضرتفم مامإلا تافص -ًاثلا

 ةعاطلا ضرتفم ماعإلا تافص -اثلاث

 تافصلا نم ةعومجم ةعاطلا ضرتفم مامإلا ةيصخش يف رفاوتت نأ بجي

 :يلي ام اهمهأو «هتمامإب عطقلا ىلإ ريشت يتلا تازيمملاو صئاصخلاو

 *ةمصحعلا ١-

 ام شحاوفلاو لئاذرلا عيمج نم ًاموصعم نوكي نأ ببحي يبنلاك مامإلا نإ

 نوكي نأ بجي امك .ًاوهسو ًادمع «توملا ىلإ ةلوفطلا نس نم «نطب امو اهنم رهظ
 هيلع نوماوقلاو عرشلا ةظفح ةمئألا نأل ءنايسنلاو أطخلاو وهسلا نم ًاموصعم
 هسفن وه ءايبنألا ةمصعب دقتعن نأ اناضتقا يذلا ليلدلاو «يبنلا لاح كلذ يف مهلاح

 ."0قرف الب «ةمئآلا ةمصعب دقتعن نأ انيضتقي

 :يلحلا ةمالعلا لوقي

 «شحاوفلاو حئابقلا عيمج نع مهتمصع بوجو يف «ءايبنألاك ةمئألا نإ)

 مهلاح هب نوماوقلاو .عرشلا ةظفح مهنأل ءًاوهسو ًادمع ءتوملا ىلإ رغصلا نم
 مولظملا نم فاصتتالل يه امنإ مامإلا ىلإ ةجاحلا نآلو «يبنلا لاحك كلذ يف

 نم رهاقلا عنمي فطل مامإلا نأو «نتفلا ةدام مسحو .داسفلا عفرو «ملاظلا نع

 دودحلا ميقيو ه«تامرحملا بانتجاو ؛تاعاطلا لعف ىلع سانلا لمحيو .يدعتلا

 )١( ىلوألا ةعبطلا .توريب ءىضترملا راد ءرفظملا اضر دمحم «ةيمامإلا دئاقع ١ 575ه - ٠٠١0م

 ص 57-5١.
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 ١ ج - الل نيسحلا مامإلا ةريس

 «ةيصعملا هيلع تزاج ولف «ريزعتلا قحتسي نم رزعيو ءقاسفلا ذخاؤيو ءضئارفلاو
 .©"”(لسلستو ء«رخآ مامإ ىلإ رقتفاو «دئاوفلا هذه تفتنا .هنع تردصو

 :هوجوب هيلع لدتسي مامإلا يف ةمصعلا رابتعا ىلع ليلدلاو

 مدقملاف لطاب يلاتلاو ءلسلستلا مزل ًاموصعم نكي ملول مامإلا نأ -لوألا
 .هلثم

 ىلع أطخلا زيوجت وه مامإلا بصن بوجول يضتقملا نأ :ةيطرشلا نايب
 رخآ مامإ هل نوكي نأ بجو مامإلا قح يف ًاتباث يضتقملا اذه ناك ولف «ةيعرلا

 .يلصألا مامإلا وه نوكيف أطخلا هيلع زوجي ال مامإ ىلإ يهتني وأ لسلستيو

 ىلوألا ةمدقملا امأ ءًاموصعم نوكي نأ بجيف عرشلل ظفاح مامإلا نأ -يناثلا

 الو ةيليصفتلا ماكحألا عيمجب هتطاحإ مدعل باتكلا وه سيل عرشلل ظفاحلا نآلف

 موصعملا مدع ريدقت ىلع مهنم دحاو لكنأل .ةمألا عامجإ الو ًاضيأ كلذل ةنسلا

 الإو ةلالدل سيل مهعامجإ نألو ءكلذك عومجملاف أطخلا هيلع زوجي مهيف

 «ةدحاولا ةرامألا ىلع عاقبلا رئاس يف سانلا قافتا عنتمي ذإ ةرامأل الو ترهتشال

 "”امهل ال وأ .دحاو تقو يف نيعم ماعط لكأ ىلع مهقافتا مدع ةرورضلاب ملعن امك

 ىلعو ؛هقفلا لوصأ يف رهظ ام ىلع هب لوقلا نالطبل سايقلا الو ءًالطاب نوكيف
 بيو لدا ةيليعألا ةءاربلا الواو عقبال قريش فاح نزل ةهيارشا لت
 قيودا« عرمتلل اهظلح مدع ىلع انج او هاما نرريصر اطل اهنا روصملا
 ماننلك ايدو هي ىلاعت ه1 انليعت امي نوت وو مهبل اطخلا راجل مامراكإ

 .ىلاعت هللا دارم ىلإ دايقنالا وهو فيلكتلا نم ضرغلل ضقانم كلذو

 ,ما85 ماع عبط «توريب «ىنانبللا باتكلا راد «ىلحلا ةمالعلا «قدصلا فشكو قحلا جهن 200

 ١. 15 ص

 .ةرامآلاو ةلالدلا ىلإ عجار ريمضلاو ءاهلك خسنلا قافتاب (؟)
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 ةعاطلا ضرتفم مامإلا تافص -ًاثلا

 - ا و لس 35 سا مه 2

 .4”2مَكَنِم رمألا يِلْوأَو ٌلوُسّرلا أوُعِِطََو هللا أوُعِبِطأأل :ىلاعت هلوقب

 .هلثم مدقملاف لطاب

 اميف هعابتاو هرماوأ لاثتماو هل ةمآلا دايقنا هتماقإ نم ضرغلا نأ :ةيطرشلا نايب

 نأل «ماوعلا نم ةجرد لقأ نوكي نأ مزل ةيصعملا هنم عقو ول هنأ -سماخلا

 .©ًاعطق لطاب كلذ لكو :هتيعر نم ًالاح

 هظفح دارملا نأل ,كلذل هتمصع بجتقف .هتمامإ دئاوف رهظأ نم هظفح نأل «ىبنلاك

 أطخ نم لقأ ال ذإ .موصعم الإ همامتب هظفح ىلع ردقي ال ةرورضلابو «المعو ًاملع

 فالخ وهو «عراشلا رظنب يغلم رخآلا ضعبلا ناكل هضعب ظفحب انيفتكا ولو «هريغ

 ىلع اهب سانلا لمعو ءاهلك ماكحألا ميلعتل ءاج دق ديم يبنلا نإف «ةرورضلا

 نم ةايحلا داعبأ لك لمشي ةعاطلا ضرتفم مامإلا ةمامإ يف ةمصعلا طرشو

 .دوصقملا ريغ أطخلاو

 ةمق يف اوناك مهنأ دجيس تيبلا لهأ ةمئأ ةريس يف ققحيو علطيو أرقي نمو

 )١( :ةيآلا ,ءاسنلا ةروس 09.

 ةعبطلا «نانبل -توريب «ةريمألا راد «يلحلا ةمالعلا .داقتعالا ديرجت حرش يف دارملا فشك (؟)
 .185-186 ص م5١٠٠ -ه1 5717 ىلوألا

 مق «؛ثارتلا ءايحإل تيبلا لآ ةسسؤم «رفظملا نسح دمحم خيشلا «قحلا جهنل قدصلا لئالد ()
 71١7. ص «5 ج «ىلوألا ةعبطلا

11 



 ١ ج - ةالك2 نيسحلا مامإلا ةريس

 نم مهعنمي ريبكلا يناميإلا ديصرلا نم ىوتسملا اذهو «ىوقتلاو عرولاو ناميإلا
 ىتح نوبكتري ال اوناك لب .ةيصعم يأ باكترا وأ ءبونذلا نم بنذ يأ فارتقا

 تايصخشلاب ءادتقالا نع ثحبي نمل ةودقلاو .ءيش لك يف ةمقلا مهف ءتاهوركملا

 .ةميظعلا

 تسيل ةمصعلا نأ لوقن نأ يغبني :نيدلا سمش يدهم دمحم خيشلا لوقي
 «مالآو تاذل نم نوسحي امب سحي «سانلا ةماعك ًاناسنإ هنوك نع مامإلاب جرخي ًارمأ
 ًاقولخم سيلوهو «ينامأو مالحأو لامآ نم مهسوفن يف رومي ام هسفن يف روميو

 .ةعيشلا ميهافم نم هربتعي نأ ضعبلا ديري امك ءمهصئاصخ يف مهعم يقتلي ال رخآ

 «ةيسفن ةَكَلَم نع ةرابع يهف «مامإلا يف ةعيشلا اهطرتشي يتلا ةمصعلا هذه امأو

 ةمصعلا نورخآ ديزيو ءاهتلراقن ىلع هارت عب اهيمصلا يع ماما ردصت ١
 ."(اهبحاصب ىلاعت هللا نم فطل اهنأ نوريف ءآنايب

 :ةعبرأ فطللا اذه بابسأو

 هذهو روجفلا نم ةعنام ةكلم ىضتقت ةيصاخ هندبل وأ هسفنل نوكي نأ - ١

 ْ .لعفلل ةرياغم ةكلملا

 .تاعاطلا بقانمو يصاعملا بلاثمب ملع هل لصحي نأ-١

 .ىلاعت هللا نم ماهلإلا وأ يحولا عباتتب مولعملا اذه ديكأت-'"

 هيلع قيضي لب ءالمهم كرتي ال هنأ ملعي ثيحب «ىلوألا كرت ىلع هتذخاؤم -
 ناك رومألا هذه تعمتجا اذإف ؛ةنسحلا رومألا نم بجاولا ريغ ىف رمآلا

 ةوويصعم كايتلالا

 :ىلاعت هلوق يف راهطألا تيبلا لهأ ةمئأ ةمصع ىلع ميركلا نآرقلا دكأ دقو

 مهرهط دقف ."74أريهطَت ْمكَرَهَطُيَو تلا َلهَأ سْجّرلا ْمُكدَع َبِحْذِلهَّللا ُديِياَمنِإل
 .7/5 ص «نيدلا سمش يدهم دمحم خيشلا «مالسإلا يف ةرادإلاو مكحلا ماظن )١(

 ١187. ص «يلحلا ةمالعلا «داقتعالا ديرجت حرش يف دارملا فشك (0)

 ."7:ةيآلا «بازحألا ةروس (")

 و١٠



 ةعاطلا ضرتفم مامإلا تافص -ًاثلا

 لك معت ةراهطلاو ءاريهطت مهرهطو ءسجرلا مهنع بهذأو «سندلا نم ىلاعت هللا

 سكعني يذلا رمألا وهو حورلاو بلقلا ةراهط ينعي امم «ةيونعملاو ةيداملا بناوجلا
 :نوعلاوةلراسلا رابط ىلع

 مهنع هللا بهذأ نيذلا نيرهطملا تيبلا لهأ نم ةالئكِلَت نيسحلا مامإلاو
 مك د وا كمال

 ةيهاقلا ءامسألا ءالؤه دحأك ذيع نيسحلا مامإلا مسا

 َكِئايينَأ نم ُهَل ناك نَم مة“ 280+ هّللا لوسر نع سابع نبا ىور دقف
 يلَقَّتو ينيب لهأ ٌنيَسْحْلاَو ٌنَسَحلاَو ٌةَمِطافو ٌّىِلَعَف ءِتِبَب لهأو "”ُلَقَت الشو

 ."0ريهطت مهرهطو «لسجّلاُمُهنَع بأ
 طر هيلو ةادغ هن يلا َجَوَح : ةشئاع نع هحيحص يف ملسم ىورو

 ٌَلَحَدَف «ُنيَسْحلا ًءاج من ” هَلَدَأَف ٌيِلَع نب ُنَسَحلا ءاجَف ةّوسأ ٍرعَش نم "الحرم
 هللا ديري امّنإ : لاق مث ؟ ُهَلَحدَأَف ٌئمِلَع م با مستملا م

 049 يهْطَت ْمُك رهط َرهْطَُيَو ِتْبَبْلا َلْهَأ 8 َسْجّرلا ُمُكْنَع بِه

 َللَج ةق ّيِْنلا نإ :ةملس ّمأ نع بشوح نب رهش نع يذمرتلا ننس يفو

 ماغنلا نضيي يف: هلضآو «لكت ةوضع ربطخ سفن وه لكل لوقت «برعلا نأ +لّقلا لضأ (1)
 .(2(لقث» 28 ص ١١ ج :برعلا ناسل ) نوصملا

 :قودصلل يلامألا 0470 ح 47١٠ صو + - ااه ص 2غ جادقنلا هرضخي ال ستاك
 70 ص الا/ ج :راونألا راحب 2١15 ص :ىفطصملا ةراشب 75/8 ح 550 صو 4١0 ح١١؟ ص

06 
 .(«لحر» ؟718ص 1١١ ج :برعلا ناسل ) مَلَع هيف ٌرخ رازإ :لحّرُم ْطْرِ (5)

 .77 :ةيآلا «بازحألا ةروس (4)

 :ىربكلا ننسلا 1١« ح 5771 مقرء947-١471 ص «توريب «ةيرصعلا ةبتكملا :ملسم حيحص (5)

 717 ص :ةدمعلا ؛6"١7 ص ١ ج :لابقإلا ؛04 ص :ىبقعلا رئاخذ 235808 ح ”7١7 صا” ج

 ص 0 ج :راونألا راحب ««لَحرُم» لدب «لّجرم» امهيفو 775 ص ١ ج :ةّمغلا فشك 218 حا
0 0. 
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 ١ ج - ةالكظ نيسحلا مامإلا ةريس

 ينيب لهأ ِءالؤه ّمُهْللا» :لاق ّمُث «ءاسِك اليف ةَمِطافو ٍيِلَعو ٍنيَسْحل حلاو ٍنَسَحلا ىَلَع 0 سب ما نا هك نص 5 2 0 2 و2
 .«ًريهطت مُهرّهطو سِجّرلا ُمُهْنَع بهذأ «يتّصاخو

 ل01 لوس اي مقكفاانا وا ةَمَلَس ٌمَأ تلاقق

 ."0(ريخ ىلإ ِكْنِإ» :لاق
 عام

 َمأ دنع لكَ بلاط يبأ َنب ّيِلَعانركذ : 06 ل ا ع
 ْمُكَرّهَطُيَو ِتْيَبْلا َلْهَأ َسْجّرلا ُمُكْنَع َبِهْذُيل هللا ُديِرُي امّنِإ# : تلزت هيف #تلاق ءةَمَْلَش
 .2ًاريهطت

 تةاجَف ِدَحَأِل ينّدأتال : َلاقَق ينيب ىلإ يقي ُيِبَنلا ءاج :ةَمَلَس ٌمأ تلاق

 علطتسأ مك كالت نَسَحلا ءاج م اهيبأ نَع اهبجبحأ نأ عطَتسأ ملك لهن هما
 ةبجحأ نأ عطتسأ مَلَف هلكت 0 ءاجو هتاوودخ ىلع لدي نأ ةقتفانا
 :ّلاق مث م ِهيَلَع ناك ٍءاسكب هللا نيب َ؟ مُهَلَلَجَف هطاسب ىلَع هِيَ يلا َلوَح اوعَمَتِجاَف

 هذه تَرَ ««ًاريهطت "3 ّسجّرلا ُمُهْنَع بِهِذَأَف ءينيّب لهأ ِءالُؤه»
 ميكا

 . 0 هل

 مهنمو تيبلا لهأ نم ةسمخلا ةمصع ريهطتلا ةيآ نم ءاملعلا دافتسا دقو

 دقف «نيقيرفلا بتك يف درو امكو 80 هللا لوسر صنب الكس نيسحلا مامإلا

 ًاريهطت اهنم مهرهطو «بونذلاو يصاعملا يأ ءسجرلا تيبلا لهأ نع هّللا بهذأ

 .اهتقيقحو ةمصعلا ىنعم يه هذهو

 ص ٠١ ج :لبنح نبا دنسم 07/171 ح ١١75 ص «توريب «ةيرصعلا ةبتكملا :يذمرتلا ننس )١(
 ١5 جو 71487 ح١٠ 5 ص 1 ج :قشمد خيرات ٠١« 4 ص 5 ج :ةباغلا دسأ 2171129 ح /١61

 يفو 60 ص :ىبقعلا رئاخذ «54186 ح 71١0 ص 7 ج :ىلعي يبأ دنسم 075417 ح ١5١ ص

 .(ىتصاخ» لدب «ىتّماح» ةريخألا ةثالثلا

 ا م ويب ارعالا ةروسأل)
 ” ج :ليزنتلا دهاوش «5 ٠١ ص "7 ج :ريثك نبا ريسفت «8 ص 7١ ءزجلا ١١ ج :يربطلا ريسفت (©)

 .716 ح15 ص
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 ةعاطلا ضرتفم مامإلا تافص -ًاثلا

 ةدوملا ةيآ يف مهتدوم ىلاعت هللا بجوأ دقف نوموصعم تييبلا لهأ ةمئأ نألو

 ةَكَسَح ْفِرْفَي ْنَمو ىبَْْل يف دوما الإ ارأ هيلع كلش ال لق ها

 .06ركش ولعل نإ انش اف لذ

 .مهتبحمو مهتدوم يف ققحتي

 :كل رئاَمْل نافل يوراقت «ىترقلا لود ىلع 080 هللا لوسر صن دقو

 انتبارَق نم ههّللا لوسَر اي :اولاق ىلا يف هَدَومْلا الإ رج هيلع ْمُكَلَعْسَأ ال ْلُقل

 ؟مُهُتََوَم انيَلَع تّبَجَو َنيِذّلا ِءالّؤه

 .(00(9 رالكإت اهانباَو ةّمِطافو يلع" :لاق

 قل: هللا لوسر نع يلهابلا ةمامأ يبأ نع هدنسب ركاسع نبا ىورو

 ءاهْعرَف ٌِلَعو ءاهّلصأ اَنََف ةَدِحاو ٍةَرَجَش نِمًاَيِلَعو ينّقَلَحو ءىَتَش دش راجشأ نم ًءايبنألا

 نمو ءاجن اهناصغأ نم نصب قلعت نَمَف ءاهُرَمَ ؟ُنيَسُحلاَو ُنَسَحلاَو اه اقل ٌةَمِطافو
 تلا مث ماع فلأ مَ ماع فلأ ٍةَورَملاَو افّصلا نَا َدَبَعادبع َنأ ولو . ىوَم غاز

 و - ع
 و 24 0 1

 ْمكَلَكَسُأ ال لق# : الث مث« الا يف ِهيَرِخنَم ىلع هلل ةبكأالإ انبَحَم كردُي مل م : ماع

 ان ىبرَقْلا يف هَدَوَمْلا الإ ارِخأ َّيَلَع

 )١( :ةيآلا ءىروشلا ةروس 77.

 )١( :ةيآلا ءىروشلا ةروس 77.

 .(مهدلوو) :ثلاث يفو .كامهدلوو)» :رخآ ضعب يفو ««امهانباو» :رداصملا ضعب يف 022

 ريسفت 2177 ح ١77 ص ١ ج :رابخألا حرش ا" 5 ح 5 ص :ةدمعلا ؛17؟ ص :ىبقعلا رئاخذ
 حا" ص ١ ج :يفوكلل بقانملا ٠١5« ص ١ جدمخلا فتك 1 ح74 ص :تارف

 .19ح17050757 صا“ ج :راونالا راحب ««انتبارق» لدب «كتبارق» :اهيفو ى"

 .77 :ةيآلا ءىروشلا ةروس (5)

 ص ١ ج :راونألا راحب 257 ص 4 ج :نايبلا عمجم ؛«انتّيحم» لدب «انتبحص)ا هيفو ١1١" ص

 .1755 ح 5١١ ص :يسوطلل يلامألاو ١" ح55 ص :نيدلا لامك :عجارو

 و١



 ١ ج - الكلم نيسحلا مامإلا ةريس

 انيف تَّرَن امَّنِإ) :ةكرابملا ةيآلا هذه مهيف تلزن نمع ٌدالكِلَت قداصلا مامإلا لاقو

 ."0 كفن ءاسكلا باحصأ َنيَسْحلاَو نَسَحلاَو ةَمِطافو ّىِلَع ىف ءِتَّبلا لهأ ىف ةّصاخ

 عم ةلهابملا ةصق يف اضيأ ٍدالتَِع نيسحلا مامإلا مسا يتأي ةلهابملا ةيآ يفو

 :ىلاعت هلوق يف اهيلإ راشأو ةصقلا هذه ميركلا نآرقلا دلخ دقو «نارجن ىراصن

 انءاسيَو ْمُكَءابَو اناني عدت ولعت لَمْ نم كءاج ام ِدْعَ ْنِمِهبِف َكَجاَح ْنَمَثا

 2ك َنيبذاكلا ىَلَع هّللا َتَنْعَل لعْجَتَف ُلهَتْبت مَ ْمُكَسْفْنَأَو انَسْفْنَأَو ْمُكَءاسنَو

 «راهطألا تيبلا لهأ يف تلزن اهنأ ىلع ثيدحلا ةاورو نورسفملا عمجأ دقو

 الكيل ةمطاف ىلإ ةراشإ «انءاسن َو# نيسحلاو نسحلا ىلإ ةراشإ «انءانْيأ# نأو

 .ةاَع يلعو ه5 دمحم ىلإ ةراشإ «انَسفنأ و#

 ها كالا صاقو يبأ نب دعس نع هحيحص يف ملسم ىور دقف

 انَسَحو ٌةَمِطافو لع 87 هللا لوسَو اعد مكاو نان عدن اًولاعت لمَ

 .27(يلهأ ءالؤه َمُهْللا» لاقت تاك ايقشو

 يبأ نب يلع نينمؤملا ريمأ نع لوحكم نع هدانسإب قودصلا خيشلا ىورو

 هبف َكَجآَح ْنَمَفل : هيف لجو زع هللا َلَرَأَف ارمأ اوَعَذا ىَراصَنلا نإ : دالك بلاط
 لم جرس

 َنَسْفَنََوْمُكءاَسَْوانءاَسَِوْمُءاَنْبَواَنءَ عدت اَولاَعَت لق ٍمِْعْلا نم كءاَجاَمِْعَي نم

 ريو نع 6

 لوسر سنن يسفل تناكف ,94َنيِزاَكلا ىَلَعوْللاَةتْغَل لعْجتَف لهب م ْمُكَسْفنَأو

 8 يفشلاو ةنتعلا ةانبألاو «ةيطاف ءاثلاو فقتي هللا

 هللا لوس ةيارقلال هيفو 85# ح 1١8 ص 0 يناكلا ىرخأا)

 .7 ح 7177 ص 77“ ج :راونألا راحب .(ةن يك هللا لوسر براقأل» لدب 'هتيب لهألو ِةَقِبَ

 )١( :ةيآلا .نارمع لآ ةروس 51١.

 :لبنح نبا دئسم ؛777/75 ح ١١١7 ص :يذمرتلا نئس 77 ح 1١817١ ص 5 ج :ملسم حيحص (؟)

 .51 :ةيآلا .نارمع لآ ةروس (5)

 .7 ح 579 ص ١" ج :راونألا راحب ١« ح 515 ص :لاصخلا (5)
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 ةعاطلا ضرتفم مامإلا تافص -ًاثلا

 يدبعلا دومحم نب دّمحم نب يناه نع دكت اضرلا رابخأ نويع يفو
 - ةالككفع [مظاكلا] ٍرَمعَج ٍنِب ىّسوم ىلإ ُةَعفَر هدانسإب يبأ يندع# لاق هيبأ نع

 اَوَلاَعت لقفل َِم َكءاجج اَمِْعَب نم هبف َكَجآَح ْنَمقإل : لجو زع للا ٍلوَق يف

 ةلَْل لعجتف لهب مك عُحَسْفنَأو انسْفنَأَو ْمُك ءاَسَِوائءاَسيَو مكاو عد

 َدنِع ءاسكلا تحت هد ّيبْنلا لحدأ ُهنأ َدَحأ عدي ملو: -74َنِيذاَكْلا ىَلَع هللا

 َناكَف الثقل َنيَسُحلاَو َنَسَحلاَو ٌةَمِطافَو بِلاَط يبأ َنب َّيِلَعاَلِإ ىراصتل ة ةَلَهابُملا

 اك ةَمطاف «انءاسنو# ذكي ةيحيضلا ّنَسَحلا 4 انءانيأ# : ىلاعَت ِهِلَوَق لي

 .2" ذلكَ بلاط يبأ نب َّيِلَع «انَسْفْنَأَو

 دا ويح 2 فدي ديول 24 مم دل

 ”نردب ههلقلا ىلع ةنارجت بنا زا دقو

 .©2(هلازأل هناكم نم ًالبج ليزي نأ هّللا اولأس ول ًاهوجو ىرأ»

 لهأو يبنلا ريغ نيملسملا نم دحأ ةمصع ىلع ميركلا نآرقلا صني ملو

 نا سلا ا د اس

 تاتيبلاو تاحضاولا تايآل كلت يف نينعما دحأ نيسحلا املاك دقو
0 
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 َنيِذْلا اَهّيَأ ايا» : ىلاعت هلوق يف امك« مالو ماعليش اردو رس ماقام

 يلا ح ا ا و امش سابا

 )١( :ةيآلا .نارمع لآ ةروس 51١.

 5 ح18 ص 6/7 ج :راونالا راحب ؛هوحن امهالك 57” ص " ج :ةّمغلا فشك (55 ص

 .؟ا//صدءيكا ج «راونألا راحب فرس

 .04 :ةيآلا ءءاسنلا ةروس (5)



 ١ ج - ةالك2 نيسحلا مامإلا ةريس

 مي ضو 1 0 24 2 م 2 ره 2

 يف تَلَرَن» :لاقَق "”4ْمَكْنِم رْمَألا يِلوُأَو َلوُسَّرلا اوُعِِطََو هللا اوُعيِطأ# :لجو زع
 "٠" نيتخلاَو نسحلاَو بلاط بأ نبل

 ملا لوأو لوشإلا وُ لاو الاهل: هلع ٍدَمَحُم هَ

 هللا َنَرَق َنيِذّلا رمألا وُنوأ نَمَف ُهَلوِسَرو هللا اَنفَرَع هللا ٌلوِسَر اي: ُْتلُق (ْمُكَنِم
 ؟َكِتَعاطِب مُهَتَعاط و

 ل ل يي
 ا يويشخلا يع : نيكلاو زعل | َمُث هبِلاط با

 نيسحلا مامإلا ةمصع ىلع ةيآلا تلدف ؛موصعملل الإ ةعاطلا بجتالو

 .مهتعاط بجت نم نمض نم هنأل دلت

 ىلع لدت# لاو نا رتقلاب فابستلا بوسو ىف 8رئاوقملا تيداحألا نأ اهك

 رمألا ًالقع حصي ال ذإ .مهدحأ ٌدِاكِقَت نيسحلا مامإلاو «تيبلا لهأ ةمئأ ةمصع

 .ةيصعملاو تايسلاو وهسلاو اطخلا هم رادضي مي كنيستلا توجو

 ني مقرا نس ديل نص يامر يد يف دروام :ركذن ثيداحألا كلت نمو

 امُهّدَحَأ ءيدعَباولِضَت نهب م مت نإ ام مكيف كرات ين : هين هّللا لوسر

 ؛يتبَب لهأ يتَرتعو ءضرألا ىلإ ءامّسلا َنِ د ودم لبَح هللا ُباتك ِِرَحآلا نم مع

 .«امهيف ينوُفْلْحَت فيك اورظناَف ءضوحلا ّيَلَع ادري ىَبَح ارتي نلو

 )١( :ةيآلا ءءاسنلا ةروس 09.

 . ١مقر «387 ص «١ج «ينيلكلا خيشلا ءيفاكلا لوصأ (0)

 ح 5١” ص :يدنوارلل ءايبنألا صصق «57 ص :رثألا ةيافك ء” ح ١57 ص :نيدلا لامك (")
 .517/ ح 795١ ص 75 ج :راونألا راحب .194 ص 7 ج :ةّمغلا فشك 5

 ” ج :نيحيحصلا ىلع كردتسملا «17 ص ١ ج :ةباغلا دسأ 27788 ح ١١١5 ص :يذمرتلا نئس (4)
 رابخألا نويع ءيردخلا ديعس يبأ نع ١١171 ح7ا/ ص 5 ج :لبنح نبا دنسم «4017/7 ح ١١8 ص
 :نيدلا لامك ؛81" ح 177 ص ١ ج :لاّمعلا زنك ؛هوحن ةريخألا ةثالثلاو 7١ ص :رايخألا بقانم يف

 .5"7ح ١١8 ص ١1 ج :راونألا راحب هوحن امهالك 84 حا/7 ص :ةدمعلا (01 ح 718 ص
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 ةعاطلا ضرتفم مامإلا تافص -ًاثلا

 يو ل ع الر حلا ل

 نب رباج هم ءانقك يباب نمش يدرك يضركلا يس درك ىلك رسول

 00 7 ٌلاقو «ٌيِراصنألا هّللادِبَع

 ."”ةمايقلا موي ىلإ ٍنيَسُحلا ِدلُو نم ُةِّ هالو يتشلاو ةرهقلا) ناعوت

 يف نقل هللا لوسَو لَ ام: ذالك يلع هّدج نع هيبأ نع ّيلع نب ديز نعو
 ُلَعَجَف ؛ ءامُهتوَعَدَف هَنيَسْحلاَو َنَسَحلا ّيِل اوعدا :ّلاق هيف نّمِب صاغ ُتبَبلاَو ءِهِضَرَم

 للا ٍلوسَر جو نَع امُهُمفري لل ٌٍّيَِع َلَعَجَ : لاق ههيَّلَع يِوغَأ ىَنَح امُهُمِئلَي
 امُهبيِصْيَس ُهَّنِإَف ؛امُهنم ُعَن َْتَمَتَأو ينم ِناَحَّنَمَتَي امُهَعَد : لاف هيَنيع َحَتَمَف : لاق ةيكفمَع

 : ها

 نإ امأ «ين :ٌرتعل ل رق شيقل هلا بديل جقفلا

 ب صضوحملا ىَلَع ِءاقّللا ىّتَح اقرئي نت َكِلَذ

 [رقابلا] رفعج يبأ نع رباج نع تارايزلا لماك يف يمقلا هيولوق نبا ىورو
 لاق يتلا ىقثولا هللا ٍةَورْعِب َكّسَمَتَي نأ دارأ نم : لاق ِةَيقَِ للا لوسر نع الكف

 هللا نإ ؛دالت َنيسُحلاَو َنَسَحْلاَو بلاط يبأ َنب ّيِلَع ٍلاوُيلَف ءهباتك يف ىلاعت هللا

 .9(وِشرَع ٍقوَق نم امُهبِحُي

 بوجو ىلع ةثاحلاو ةفيرشلا ثيداحألا هذهو تانيبلا تايآلا كلت لدتو

 )١( صاج ::ءاهنلا) امه ريش قت يبلغ انسب هلآ دار يؤ لأ هم مسلا :ٌةَرثَأْلا ١"

 .((رثأ»

 1 ا
 ." ١ ح 77١ ص «57 ج :راونألا راحب ١17١« ح ١١5 ص :تارايزلا لماك (5)

 /و١١



 ١ ج - ةالك2 نيسحلا مامإلا ةريس

 ؛مهتمصع ىلع راهطألا تيبلا لهأ ةمئأ مه نيذلاو «ةرتعلاو باتكلاب كسمتلا

 امنإو ,.مهب كسمتلاو «مهتعاطو مهعابتا بوجوب لوقلا حص امل كلذ ةدارإ الولو

 :ملعلا -"

 يف هينادي ال امب هنامز يف سانلا ملعأ ةعاطلا ضرتفم مامإلا نوكي نأ بجي

 ةباجإلا ىلع ردقألاو «نيدلا ماكحأو ةعيرشلا يف هقفآلاو ,دحأ هفراعمو همولع ةعس

 تاردقلاو بهاوملا ىف لضفألاو ؛ةحورطملا تايلاكشإلاو تالؤاستلا لك ىلع

 ْ .ةيملعلا

 دك رفظملا اضر دمحم خيشلا ةمالعلا لوقي

 نم تامولعملا عيمجو ةيهلإلا ماكحألاو فراعملا ىقلتي وهف هملعامأ»

 ماهلإلا قيرط نم هملعي نأ دب ال ءيش دجتسا اذإو . .هلبق نم مامإلا وأ يبنلا قيرط

 هملع هملعي نأ ءاشو ءيش ىلإ هجوت نإف «هيف ىلاعت هّللا اهعدوأ يتلا ةيسدقلا ةوقلاب

 نيهاربلا ىلإ كلذ لك يف جاتحي الو هبتشي الو هيف أطخي ال ءيقيقحلا ههجو ىلع
 اذلو «دادتشالاو ةدايزلل ًالباق هملع ناك نإو «:نيملعملا تانبقلت ىلإ الو «:ةبلقعلا

 .4”2ًاملع يِنْدِز ٌبَّر# :هئاعد يف دافع لاق

 دمحم يبنلاك داكن ةمئألا خيرأت يف رمألا اذه ًاحضاو ودبيو» :ًالئاق فيضيو

 ىلإ مهتلوفط أدبم نم «ملعم دي ىلع اوملعتي ملو ءدحأ ىلع اوبرتي مل مهنإف دق

 كملت وأ «بيتاتكلا لخد هنأ مهدحأ نع تبثي ثي ملو «ةباتكلاو ةءارقلا ىتح دشرلا نس

 انا ايرب راجت نينلغ ارجو نيف ويهلاط عم ةءابع ألا نسوي لاعبا دي ىلع

 الو «(يردأ ال) ةملك مهتنسلأ ىلع رمت ملو .هتقو يف هيلع اوباجأ الإ ءيش نع

 اصخش دجت ال كنأ نيح ىف .كلذ وحن وأ لمأتلا وأ ةعجارملا ىلإ باوجلا ليجأت

 قابلا ةقورت ةفوعبرا نق تركتلالإ هفاملكو كاووو مالاسال | ءاينف نمل اجرح

 )١( :ةيآلا هط ةروس ١١5.
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 ةعاطلا ضرتفم مامإلا تافص -ًاثلا

 هكش وأ لئاسملا ضعب يف هفقوتو نيفورعملا ىلع ملعلا وأ ةياورلا هذخأو هريغ ىلع

 .""(رصمو رصع لك يف رشبلا ةداعك ءتامولعملا نم ريثك يف

 :موصعملا مامإلا ملع نع ءاطغلا فشاك لآ نيسح دمحم خيشلا لوقيو

 لكب مهملعأو «ةليضف لك يف هنامز لهأ لضفأ - مامإلا يأ - نوكي نأو»

 لمعلاو ملعلاب اهبيذهتو ءسوفنلا ةيكزتو رشبلا ليمكت هنم ضرغلا نآل ؛ ؛ملع
 مهُلَعيو ْمهَْبَو هيا ميل لَ مُْنمَأل وسر نيالا يف تعب يذلا وهل حلاصلا

 ءالمكم نوكي ال صقانلاو «"”4 نيم ٍلاَلَض يل َلَْق نم اوُناَك نو َةَمْكِحْلاَو َباَنِكلا

 ."”«رشبلا قوفو يبنلا نود تالامكلا يف مامإلاف ؛ ءايطعم وكي آل دقافلاو

 عيمجب ًاملاع (مامإلا) نوكي نأ دبالا» رماتملا سيحكم سلا كركر

 اهارجأو ءاهمتأ ًاماكحأ ِةي59ج هيبن غلب دق هناحبس هللا نأل ءانيقي ًاملع ةعيرشلا ماكحأ

 أطخلا عوقول ًامئاد اهيلإ لصوي ال داهتجالا نأ كش الو نيدلا موي ىلإ هنمأ ىلع

 نم ىلع انليحيو ؛ماكحألا عيمجب ًاملاع ًامامإ انل هللا لعجي ال نأ نكمي الف «هيف

 مامإلا أطخأ اذإ هنأ ىلع .9 اعيش ٌّنَحْلا َنِم يِنغُبأل ّنَّظلا#و نظلا الإ هل قيرطال

 ىلع ءاضغإلا مزليف هتطخ نع توكسلا سانلا مزلي نأ امإف :عوضوم وأ مكح يف

 هب لصحت الف .داسفلاو ررضلا بجوي امو «مارحلا ليلحت يف دهتجي امبرو «حيبقلا
 .©(«قاقشلا يف عقوي امبر وهو «هدر مزلي نأ امإو «مامإلا يف ةبولطملا ةدئافلا

 ليخأ دقف هل ريظن وأ سفانم الب هنامز لهأ ملعأ التكلم نيسحلا مامإلا ناك دقو

 دوزتي ناكو َدالتيِلَت نينمؤملا ريمأ هيبأ نمو «ةرشابم ِةَوَِع هللا لوسر هدج نم ملعلا

 )١( ىلوألا ةعبطلا ءتوريب «ىضترملا راد ءرفظملا اضر دمحم خيشلا «ةيمامإلا دئاقع 1١ 577ه-

 له ادعم 1-117

 .؟ :ةيآلا .ةعمجلا ةروس (؟)
 «تاعوبطملل يملعألا ةسسؤم «ءاطغلا فشاك لآ نيسحلا دمحم خيشلا ءاهلوصأو ةعيشلا لصأ (")

 .04 ص .م1987-ه١ 5٠05 ةعبارلا ةعبطلا .,توريب

 .75 :ةيآلا ءسنوي ةروس (:؟)

 .7794 ص «5 ج «رفظملا نسح دمحم خيشلا «قحلا جهنل قدصلا لئالد (5)



 ١ ج - ةالك2 نيسحلا مامإلا ةريس

 مدقت ىلع ءالولا لهأ عمجأ دقو ءاهباب نمو ملعلا ةنيدم نم فراعملاو مولعلا نم

 هنامز يف مهملعأ ناكو .هرصاع نم لك ىلع مولعلا لك يف ٌدولتِقَع نيسحلا مامإلا

 .سفانم الب هتمامإ مايأ نم

 نينسحلا لمع ىلإ هلمع ساقيو «هفرصت ىلع بساحي امل - رمع نبا اذهف»

 :هلوقب رمع نبا باجأ - هنم انس رغصأ امهنأ عم - ةمكحلاب ءيلملاو نزتملا ةكإ

 ةهحرق الا قري امكن «قاقزي ى هاك محلا نارغي ناك امهنإ هي هللا لوسر احب

 لهف .ملعلا ءامهمأو ءامهوبأو ءامهدج امهيف ثبي رغصلا ذنم اناك امهنأ يطعي اذهو

 ."0(امهرصع يف امهنم ملعأ دحأ نوكي

 ملعلا قزي لَم نيسحلا مامإلا ناك كلذك ًاقز ماعطلا قزت رويطلا نأ امكو
 عضتراو «يث# هللا لوسر ملعلا عبنم نم ىذغت دقف «ةمامإلاو ةوبنلا تيب نم ًاقز

 ةمكحلاو ملعلا نويع نم ةفرعمو ًاملع ًالتماف دالَكلَم نينمؤملا ريمأ ملعلا نيع نم

 مدقتي الو ,دحأ ملعلا يف هيناديال .هرصع لهأ ملعأ مامإلا ناك كلذلو ؛ةفرعملاو

 .دحأ لضفلا ىف هيلع

 :لامكحلا -"

 ةعاجش نم لامكلا تافص يف سانلا لضفأ نوكي نأ بجي يبنلاك مامإلا نإ

 وه يبنلا يف ليلدلاو .قلخو ةمكحو لقعو ريبدت نمو .ءلدعو قدصو ةفعو مركو

 .مامإلا يف ليلد هسفن

 ب ىاخلا ةيالجل ريت ايي تعمر نب عا ةوكا يي انا:
 ةبترم عفرو «لضافلا ةناهإو ءلوضفملا ميدقت حبقي لقعلا نإ» :ًالئاق فيضي
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 ةعاطلا ضرتفم مامإلا تافص -ًاثلا

 :ىلاعت لاقف «كلذ راكنإ ىلع ّصن نآرقلاو ءلضافلا ةبترم ضفخو ءلوضفملا

 فيك ْمُكَلاَمَف ىَدْهينَأَالِيَدِهَيَأل نك عمن ٌّقَحَأ ٌّنَحْلا ىَلِإ يِدْهَي نَمَكَأ»

 امَنِإ َنوُمَلْعَيأل َنيَِّلاَو َنوُمَلْعَي َنيَِّلا يِوَْسَي له : ىلاعت لاقو ”4َنوُمُكْحت
0 

 27 بابل اونو دك لس
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 كلذ ىف نودآلال ءابستو ايسح فرشألا ءدهزآلا :ملعألا داقني فيكو

 ."70!! ؟هلك

 «هيعباتل ىلعأ ًالثم نوكي نأب (ةيلضفألا) موصعملا مامإلا يف ةعيشلا طرتشيو

 سانلا لضفأ ءايندلا عاتم يف سانلا دهزأ «ةعيرشلا رومأ نم طينأ اميف سانلا ملعأ

 .هالسإلا عئارش اهيف نتسي يتلا هتسايس يف أذف «لعفيو لوقي اميف

 مهيف ناك ولف «لكلا ىلع مدقم هنأل ؛هنامز لهأ لضفأ مامإلا نوكي نأ بجي ذإ

 ."(ًاعمسو ًالقع حيبف وهو ءلضافلا ىلع لوضفملا ميدقت مزل هنم لضفأ وه نم

 فرشأ مشاه ينب نأو .مشاه ينب فرشأ دمحم لآ نأب ملسم باتريالو

 مهرهطأو ءًابسن مشاه ينب قرعأ ءدمحم لآو «برعلا فرشأ ًاشيرق نأو «شيرق
 مهاقتأو ًابوث مههزنأو ءًالعف مهدمحأو ءاممذ مهافوأو ءابسح مهمركأو ءامحر
 مركلاو لضفلاو فرشلاب قيدصلاو ودعلا مهل رقأ دقو .ًاممه مهعفرأو المع
 ةةاووعلاو

 2 نيسحلا مامإلا فاصتا ىلع ةاورلاو نوثدحملاو نوخرؤملا عمجأ دقو

 )١( :ةيآلا ءسنوي ةروس 0"7.
 9٠. :ةيآلا هرمزلا ةروس (؟)

 ةعبطلا ءتوريب «تاعوبطملل يملعألا ةسسؤم «يلحلا ةمالعلا ءقدصلا فشكو قحلا جهن ()
 156 نص ياو ها 411 ىلوآلا

 .175 ص «مالسإلا يف ةرادإلاو مكحلا ماظن (5)
 ٠١7. ص «يرويسلا دادقملا ءرشع يداحلا بابلا حرش يف رشحلا موي عفانلا (6)

 .780 ص «.هتريسو هتامس نيسحلا (1)



 ١ ج - ةالك2 نيسحلا مامإلا ةريس

 ملعلاو لقعلا لامك يف هنامز لهأ لضفأ ناك دققف ءلضفلاو لامجلاو لامكلا تافصب

 «ناسحإلاو ةمحرلاو وفعلاو ملحلاو مركلاو ةعاجشلاو ىوقتلاو ةدابعلاو لضفلاو

 .ةيقالخألاو ةيسفنلاو ةيونعملا تالامكلاب ةقالع هلام لكو

 يش هل هللا لوس نع ةيورملا ثيداحألاب ثيلم يس يا

 .ةمامإلاو ةفالخلاب

 امل ء.نيسحلا ةمدخب فرشتلا هتداعس نم نأ ربتعي «ةمألا ربح سابع نبا اذهو

 :يوارلا لوقي .فرشلاو لامكلاو لضفلا نم اهل

 :ثيمدتلاو نيشنلا باكو اذغلا نابض زا كبار

 ؟امهنم نسأ تنأو امهباكرب ذخأتأ :هل ليقف

 وياك يللا نإ قواسم نه سل رأ كلت عدلا ال وسو اننا ويلعن ةلاقف

 لضفب رقي هتايح ينس رخاوأ يف ُةَيْكاَع يبنلاب ىقتلا يذلا ةريرهوبأ اذهو
 اذه يف لمأتف «سانلا هملعي ال ام لضفلا نم هل امب ملعي هنأو ٌدلئتِقَت نيسحلا مامإلا

 0 ا ل

 هيمدق نع بارتلا ضفني ةني ةريره وبأ لعجف «قيرطلا يف دعقف نيسحلا ىيعأ

 .هبوث فرطب

 ؟اذه لعفت تنأو «ةريره ابأ اي :نيسحلا لاقف

 ىلع كولمحل «ملعأ ام كنم سانلا ملعي ول «هللاوف ءينعد :ةريرهوبأ لاق

 مهباكر

 .174 ص5١ ج ه١ 5١5 ىلوألا ةعبطلا «توريب «ركفلا راد ءركاسع نبا ءقشمد ةنيدم خيرات )١(

 18١. ص(.5١ ج ه١ 5١5 ىلوألا ةعبطلا «توريب «ركفلا راد ءركاسع نبا ءقشمد ةنيدم خيرات (1)

١١71 



 ةعاطلا ضرتفم مامإلا تافص -ًاثلا

 1 د مي يل يا

 .دحأ لامكلاو دجملاو فرشلاو لضفلا يف نسحلا هيخأو هيبأو هدج دعب هينادي الف

 :تاماركلاو زجاعملا -:

 ةقراخلا هتاماركو هزجاعم موصعملا مامإلا ةفرعم ىلإ ةلصوملا لبسلا نم

 تاديؤم يه تاماركلاو زجاعملا هذهو .اهب نايتولا هريغ عيطتسي ال يتلا ةداعلل

 ةريثك تاءاعدالا نإفالإو .ىوعدلا قدص نع ةفشاكو .ةمامإلا ىلع صوصنلل

 نيبت تاماركو زجاعمب نايتإلا ىلع مهتردق مدع نكل دلَكَيِفَن ةمئآلا رصع يف ىتح

 أ نم اوسيل نمم ةمامإلا يعدم فيز

 تاناركلاو زجاتملا نيودتز كالا لف اديدعو اهيدق ق رضووملا تاددقو

 عطق نم ديزيو «مهتمامإ قدص دكؤي ام وهو «راهطألا تيبلا لهأ ةمئأ نم مامإ لكل
 :كلذب نينمؤملا

 هيف ركذ يذلاو ينارحبلا مشاه ديسلل (زجاعملا ةنيدم) باتك ةعلاطم يفكيو

 بطقل حئارجلاو جئارخلا باتكو «''' ْدِلْدِلَع نيسحلا مامإلل ةماركو ةزجعم ١7

 ترهظ ىتلا تاماركلاو زجاعملا نم ةزجعم ١5 هيف لقن يذلاو راحبلا ةعوسومو

 هيف لقن يذلاو يلماعلا رحلل ةادهلا تابثإ باتكو .'' دائِِقَت نيسحلا مامإلا دي ىلع

 ىلع دكؤت ىتلاو , ليقع نيسحلا هللادبع يبأ تازجعم نع ثدحتت ةياور 5

 يضل رزل ا 2 110 ا وكلا ضملا ه0 عما نعل جاجا ورا وش

 خيراتو 77 ص ؟ ج :ةباغلا دسأ .550117 ح 555 ص ٠١ ج :لامكلا بيذهت .١18ص «”ج

 ."571 ح ١48 ص ١5 ج :قشمد

 .07/8-500 ص ١ جءزجاعملا ةنيدم (1)

 ١550-105. ص١ ج ؛جئاوحلاو جئارخلا ()

 1١٠١-188. ص «55 ج «راونألا راحب (:)

 .51/- 75 ص «4 ج «ةادهلا تابثإ (5)

 ادا



 ١ ج - ذالك نيسحلا مامإلا ةريس

 عيطتسي الو «هتمامإ ىلع ليلد ال نمم هريغ ىوعد نالطبو «ةمامإلل هاوعد قدص

 .هاوعد قدص ىلع لدت ةزجعم ةيأ راهظإ

 مامإلا تاماركو تازجعمب ثيدحلاو ةريسلاو خيراتلا بتك تلفح دقو

 :هصن ام يناكبابلكلا يفاصلا هّللا فطل خيشلا فورعملا ينيدلا عجرملا لوقي

 وأ هتايح لاح يف ءاوس ٌدِالِلَت نيسحلا مامإلا نع تازجعملا رودصو»

 نع فلاروعملا كلب نوعا او هكا رتاوتلاو تاملسملا نما 3هداوشدمب

 ةّيكَع دمحم لوسرلا صخش دوجول يعيبطلا دادتمالاو ةوبنلا رونل قحلا عاعشلا

 مل اذإ هنإف .ملسم يأ نم ركنم الو ٍدعبتسم ٌريغ «ةمامإلاو ةيالولا ماقم بحاص نمو

 «؟نذإ نوكي نملف .تازجعملا هذه لثم هل ٌدالَكِقَع نيسحلا نكي

 ماقمو بقانمو لئاضف ةرئاد ةعس راهظإ وه انضرغاملو» :ًالئاق فاضأو

 رصتقنس لب ءاهتحصو اهرابتعاو اهديناسأ ةوق عم ةعيشلا بتك نم كلذ لقنن نل

 ."7”(مهيثدحمو هنسلا لهأ ءاملع رابك بتك يف درو ام جذامن ركذ ىلع

 رداصم نم اهلك اهذخأ ٌدلئتِلَع نيسحلا مامإلل ةماركو ةزجعم 79 ركذ مث

 "”نيملسملا عيمج دنع ٌدِالْثَلَع مامإلا لضفو ةناكم ىلع ليلدتلل ةنسلا لهأ ءاملع

 تبثت ةسوملم ةيسح ةلدأو «ةقداص نيهارب نع ةرابع يهو «ةمامإلل موصعملا

 يف اهيلإ انرشأ يتلا صوصنلل تاديؤم ةباثمب يهو «ةمامإلا ىوعد قدص عيمجلل

 نماث ةعبطم «يناكيابلكلا يفاصلا اتا فالكم نيسحلا 1 ا

 «يناكيابلكلا يفاصلا هللا فطل خيشلا فن نيسحللا دانألا طع نوقملا ا ا 0
 1١. -09 ص ءم15١1١5- - ه١ 575 ىلوألا ةعبطلا مق «ججحلا نماث ةعبطم

 ا



 ةعاطلا ضرتفم مامإلا تافص -ًاثلا

 ؛نيدلا ءادعأ اهريثي كوكش وأ سبل يأ عفرو مسالاب ةعاطلا ضرتفم مامإلا نييعت
 مَ ْمُهاَنلَعجَول ىلاعت هّللا لوقي ءيهلإ لعج ةمامإلا نأ ميركلا نآرقلا نيب دقو
 اَنَل اوُناَكَو ٍةاَكَّرلا ءاتيِإ !َوَةاَلَّصلا َمَنَِو ِتارْيَكْلا َلْمِف ْمِهْبِإ اَنْيَحوَأَو اَنِْمآبَنوُدُهَي

 سيلو يهلإ لعج ةموصعملا ةمامإلا نأ ىلإ اًلوأ ريشت ةميركلا ةيآلاف "74َنِي يِدِباَع

 لعفو «سانلا ةياده : يهو ةمئألا تابجاوو تايلوؤسم ىلإ ًايناثو . سانلا رايتخخا نم

 .نلاعتدلل ةدايعلا ءرعبإو فاك رلا ءاقي وب هذانملا ةماق وم فية ريخبلا

 امل كرم َنوُدْهيةَمَِأْمُهْنِم اَنْلَعَجَوم: ةدجسلا ةروس يف ىلاعت ِهّللا لوقيو
 4ةّمِئَأ ْمُهْنِم اَنَلَعَجَول: ىلاعت هّللا نم نبيعت ةمئألاف "74َنوُنِقوُي اَِتاَيآب اوُناَكَو اوُرَبَص

 ربصلاو ءقحلاو ديحوتلا ىلإ سانلا ةياده مهتمهمو 4ةَمِيَآ ُْهاَنْلَعَجَو» هلوقو
 .نينموملا ةدابع هب ىلاعت هللا دعو امب نيقبلاو «سانلا ةياده ىلع

 ةحضاولا رومألا نم ٌدِالْيَيلَظ نيسحلا مامإلا ةمامإب عطقلا نإ :لوقلا ةصالخو

 هنامز لهأ لضفأ دليلي هنأ امك «ةمامإلاب هيخأو هيبأو هدج نم هيلع صنلا توبث دعب
 فراعملاو مولعلا عاونأ ىتش يف هرصع لهأ ةفاك ىلع همدقتو «هلضفو هملع لماكتل

 ةريسلاو ثيدحلاو هقفلا بتك نم ةفورعملا تافنصملاو رتافدلا نوطب تألم يتلا

 .خيراتلاو

 ولو :هثمامإ قدص ىلع لدت :هيدي ىلع تاماركلاو تازجعملا روهظ نأ امك

 ةاورلا ةقاثوو ءلصألا ةمالسو «حيحصلا دنسلاب اهتحص تبث ام ىلع اهيف انرصتقا

 عدي ال امب كلت يلع نب نيسحلا مامإلا ةمامإ قدص ىلع اهب لالدتسالا يف ىفكل

 يجهنم ثحابل الو ءاهدحجي نأ يعوضوم ملاعل الو ءاهركني نأ فصنمل ًالاجم
 .اهضفري نأ

 .الا“ :ةيآلا .ىايبنألا ةروس )١(

 .7 5 :ةيآلا :ةدجسلا ةروس (؟)





 عبارلا لصفلا

 كين نيسحلا ماعإلا ةيصخش

 مالعألا تاملك يف

 .هيرصاعم تاملك يف دالك نيسحلا مامإلا -ذ١

 .ءاملعلاو نيخرؤملا تاملك يف الكل نيسحلا مامإلا - 7





 هيرصاعم تاملك يف ٌدالدتِاَغ نيسحلا مامإلا

 هيرصاعم تاملك ىف 3: نيسحلا مامإلا

 «ةالكيلت نيسحلا مامإلاب ًانانحو ًافطعو ًابح ضيفي ديم مظعألا لوسرلا ناك
 مامإلا ماقمو لضفو ةناكم هباحصأل حضوي 525725 هللا لوسر ناك ةبسانم لك يفو

 هطبس عم يوبألا لماعتلا يف ةحضاو ةيلمعلا هتريس تناكو َِالِلَع نيسحلا

 .ةاككفع يلع نب نيسحلا

 ثيداحألا نم ريثكلا ِةكِتَع نيسحلاو نسحلا لئاضفو بقانم يف درو دقو

 نم رابكإو لالجإو ريدقت لحم امهلعج امم ٍةَدُعِاَع هللا لوسر نع ةدراولا ةفيرشلا

 .نيعباتلاو ةباحصلا رابك

 اوأر نيذلا هورصاعم هلضفو دالك نيسحلا مامإلا ةناكمب ةفرعم سانلا رثكأو

 نم لك ىرن كلذلو .هيلع هفطعو .هل قيمعلا هبحو .هعم يقنع هللا لوسر لماعت

 .هنأش ولعب رقيو .هتناكمو هلضفب فرتعيو «هيلع ينثي ٌدلَتِلَظ نيسحلا مامإلا رصاع

 قحب ريدقتلاو باجعإلاو ءانثلا تاملك نم هولاق ام ضعب مكيلإو ...عيفرلا هماقمو

 :مهنمو ا كلاي نيسحلا مامإلا

 هللا ىرت ام انسوؤر يف تبنأ امّنإ» :ِدلْثِلَت نيسحلل باطخلا نب رمع لاق ١-

 ."0(هسأر ىلع هدي عضوو «متنأ مث

 :رفعج نب هّللا دبعو هاَكَي نيسحلاو نسحلا يف نافع نب نامثع لاق - ١

 نرخ مقر «150 ص ١1 ج «لامعلا زنك ()
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 ١ ج - الكلم نيسحلا مامإلا ةريس

 ."”(«ةمكحلاو ريخلا اوزاحو ««”ًامطف ملعلا اومطف»

 "”ثعُب دق ّيبنلا نأ تننظف ؛ٌدتعم وهو يلع نب نيسحلا لخد :ةريره وبأ لاق -"

 ,كللا يئن رين هللا يصار سلا باح ناحو كادي <

 0 ذخآ 5

 انبا ناذه ؟ناذه نم يردت امو !عكل اي: ضرتعملا باجأ ىرخأ ةياور يفو

 .©0؟امهيلع يوسأو امهل كسمأ نأ هب يلع هللا معنأ امم سيل وأ :ةفتع هللا لوسر

 :كمرق ديبي تحسأ ءسافمراب : دال نسحلا ةافو دعب ةيواعم هل لاقو

 لق ويسعل هللا ديهابأ هللا ىف اهانقآ :لاقف

 "اوي هللا لوسرب مههبشأ ناك :الَكَت نيسحلا ىأر دق ناكو كلام نب سنأ لاق - -0

 :ًالئاق هباجأ .مشاه ينب دّيس تنأ :رفعج نب هللا دبعل ةيواعم لاق نيحو -1

 ."دحأ كلذ يف امهعزاني ال نيسحو نسح مشاه ينب دّيس لب ءالك

 ءاجرو «نيدتهملا ملع كّنإف ؛مالسإلا رون َىَفَّط مويلا تكله نإ :هيلإ بتكو
 3 قملا

 .ًاعمج مهسفنأل هوعمجو ءًاعطق مهريغ نع هوعطق يأ :ًامطف ملعلا اومطف )١(
 ١1594. ح 3175 ص .قودصلا خيشلا «لاصخلا (؟)

 .0 4 مقر 2795 ص «57 ج «راونألا راحب ()

 .5 71١ ص «5 ج ءركاسع نبا «قشمد ةنيدم خيرات (5)

 .” ١94 ص «5“ ج «راونألا راحب (6)

 111 ض7 ج «ركاسع نبا ءقشمد ةنيدم خيرات ()

 ةيادبلا 7١. ص «؟ ج «ريثألا نبا «ةباغلا دسأ . ١77 ص ١« 5 ج «ركاسع نبا ءقشمد ةنيدم خيرات (0)

 ١954. ص 5 ج «ةياهنلاو

 ١16. ص«: ج «راونألا راحب (0)

 ١. ص «4 ج «يربطلا خيرات .18 ص ء«؟ ج «ديفملا خيشلا «داشرإلا (0)
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 هيرصاعم تاملك يف ٌدالدتِاَغ نيسحلا مامإلا

 ؟هيف ىلصيفأ بوثلا يف نوكي ضوعبلا مد نع رمع نب هللا دبع لجر لأس -
 0 هلا < لاق ؟تن 0 هللاقف

 1 را

 انبرقأو ءاملح انلقثأو ءاسلع انملعأ نيسحلا َنإ) :ةّيفنحلا نب دّمحم لاق -/

 ."«ًاهيقف ناك ؛ًامحر قع هللا لزنضر خف

 .(ءامّسلا لهأ ىلإ ضرألا لهأ بحأ اذه»

 ان ركل نيسعللا بلغ ةووقو ماعلا ةوؤرمش مدعللا يعل اق دل
 .(زاتجملا اذه ىلإ رظنيلف ءامّسلا لهأ ىلإ ضرألا لهأ ٌبحأ ىلإ رظني نأ ٌبحأ

 نع ًاباوج دلع نيسحلل بتكي نأ ةيواعم هيبأ ىلع ديزي راشأ نيحو ١-

 للا

 انتل يل اا كح اهيااورم ايمو عيا ملاذإ تت نيسحلا لعق يلع راشأ

 يّنإ هّللاو !؟ عيابأ ال لاق نأ ًانيسح لتقأ !هّللا ناحبس . نيسحلا تلتق ين أو اهيفامو

 .©"9(ةمايقلا موي نازيملا فيفخ نوكي نيسحلا قي نع نأ ٌنظأل

 )١( ج ءركاسع نبا ءقشمد ةنيدم خيرات ١4« ص «؟7 ج «ريثألا نبا «ةباغلا دسأ .١؟5 ص ١9.
 صءك ج «ريثك نبا «ةياهنلاو ةيادبلا ”5 ص .ال ج ءيراخبلا حيحص 77/8.

 .7 ح ,7" 0/8 ص ١ ج «يفاكلا لوصأ .7/44 مقر 27١5 ص ءا"ا“ ج «يناشاكلا ضيفلا «يفاولا (؟)
 .1 57 ص «" ج «ةياهنلاو ةيادبلا . 1117 مقر «7594 ص ءال ج «يفوكلا ةبيش يبأ نبا ءفنصملا (*)

 .7 417 ص «5ا ج «راونألا راحب (5)
 .4 مقر 27١5 ص «5 5 ج «راونألا راحب (6)

 . ١97 ص «5 ج «ريثك نبا «ةياهنلاو ةيادبلا ()



 ١ ج - ةالكك2 نيسحلا مامإلا ةريس

 ةلك2 نيسحلا لوسر يواديصلا رهسم نب سيق ىلع دايز نبا ضبق امل - ١
 هلل[ لنيل يقينا ديفا هاب ويويوشللا تير قولا هديصيلا يأ ةقوكلا لعأ ىلإ
 نبا وهو ههّللا قلخ ريخ «ّيلع نب نيسحلا اذه نإ .سانلا اهي :لاق ّمث هيلع ىنثأو

 يذ نطب نم رجاحلاب هتقراف دقو ءمكيلإ هلوسر انأو« 2602ج هللا لوسر تنب ةمطاف

 .«اوعيطأو هل اوعمساو ءهوبيجأف َةّمّوْلا

 نبا هب رمأف ؛ةاَكإَت نيسحلاو ٌىلعل رفغتساو «هابأو دايز نب هللا ديبع نعل ما

 ."عءّطقتف رصقلا يِمأَو نم يقلأف دايز

 نبا يلع نب نيسحلا اذهو» :ُهْنَدُك يلشهنلا دوعسم نب ديزيل ةبطخ نم -5

 ملعو ءفصوُي ال لضف هل «ليثألا يأرلاو ءليصألا فرّشلا وذ الكف هللا لوسر

 «ريغصلا ىلع فطعي ؛هتبارقو همدقو .هنسو هتقباسل ؛رمألا اذهب ىلوأ وهو ءفزني ال
 هب تغلبو «ةّجحلا هب هَّلل تبجو موق مامإو «ةّيعر يعار هب مركأف «ريبكلا ىلع ونحيو
 ."0(ةظعوملا

 ةلمآ الو وسحلا طق ادخل تيارا : قعجلا حلا نيدللا ديبع لاف >8

 .7(ةيسحلا خم ةريغلل

 َأعرَو ًادهاز ءَأدِّيَس ٌاللَع ىلع نب نيسحلا ّناك» :يرصبلا نسحلا لاق -7
 .©(قلخلا نَسَح اعيان ءاهيلابع

 هلضفب مهتفرعم نع ٌدِالَكتِاَع نيسحلا مامإلل نيرصاعملا ءالؤه تاملك فشكتو

 هوعمس امل كلذو ؛هصئاصخو هلئاضفو هبقانمب مهماملإو ؛عيفرلا هماقمو هتناكمو

 .ةالكظ نيسحلا مامإلا هطبس قحب ةريثك ثيداحأ نم دبي ِهَّللا لوسر نم ةرشابم

 5 ص ؛.5 ج «خيراتلا يف لماكلا ١7. ص .؟”1/ ج «قحلا قاقحإ حرش )١(

 .8"737 ص «54 5 ج «راونألا راحب (؟)

 2” ج م194١ ىلوألا ةعبطلا «توريب «ةيملعلا بتكلا راد «يدادغبلا رداقلادبع ءبدألا ةنازخ (")

 ا
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 هيرصاعم تاملك يف ٌدالدتِاَغ نيسحلا مامإلا

 ةعسو نالت نيسحلا مامإلا ةيصخسش ةناكمو لضف ىلع ءالؤه عمجأ دقو

 هللا لوسرب ههبش ةدشو «هتبيه ميظعو .هتيصخش ةوقو «هفراعم ةرازغو د

 دك ال رار دل ل رول 2

 نوري امنيح هتيصخش ىلإ نورظنيو «هوري امدنع هِيَ هللا لوسر نوري مهنأك
 .ةالكقفَع نيسحلا مامإلا ةيصخش
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 ءاملعلاو نيخرؤملا تاملك يف َدليتِلَم نيسحما مامإلا

 ءاملعلاو نيخرّؤملا تاملك يف :اتنَذ نيسحلا ماعإلا

 مهتاملك يف ةداقلاو نيركفملاو ءابدألاو ءاملعلاو نيخرؤملا نم مالعألا داشأ

 .82 يلع نب نيسحلا مامإلا صئاصخو لئاضفو ةيصخشب مهلاوقأو

 هتريس أرق نم لك هتناكمو هلضفب داشأو ٌدِاليَِلَم نيسحلا مامإلا نع بتك دقو

 باحصأ ىلع تاداهشلا كلت رصتقت ملو «هلئاضفو هبقانم ىلع علطاو «ةكرابملا

 ةيناسنإلا ميق لك لثمي نيسحلاف ؛هريغو خرؤملاو «هريغو يمامإلاو ,ملسملا ريغو
 نورقلاو نامزألا بقاعت ىلع رارحألاو ءالقعلا لك اهب نمؤي يتلا قحلاو لدعلاو

 .لايجألاو

 فيرعتلا يف خيراتلاو بدآلاو لضفلاو ملعلا لهأ هنود ام مهأ انه لجسنسو

 هلاق ام مها نمو .خماشلا هماقمو «ةعيفرلا هتناكمب ةداشإلاو «ةميظعلا هتيصخشب

 :(ه088 ت) بوشآ رهش نبا ١-

 اهيف انيبم ةغيلبو ةربعم تاملكب ٌدئكِقَت نيسحلا مامإلا بوشآ رهش نبا ظفاحلا

 :فرحلاب هصن ام بتك ذإ .هلضفو هبقانمو مامإلا تافصو صئاصخ

 :ةنجلا لهأ باش ديس ؛ةمألا عفاش «ةمئألا عبنم يلع نب نيسحلا هّللادبع وبأا»

١” 



 ١ ج - ةالككظ نيسحلا مامإلا ةريس

 نينمؤملا ةربعو ءىمظعلا ةعقاولاو ءىربكلا ةنحملا بحاص «ةنمؤمو نمؤم لك ةربعو
 روصحلا ديسلا يناث ,ءالبركب لوتقملا «ىلوأو قحأ ةمامإلاب ناكو ءىولبلا راد يف

 جارسو «نيدهتجملا نيز ءىضترملا يلع نبا نيسحلا ءايركز ديهشلا يبنلا نبا ىيحي
 «ةيمطافلا ةرتعلا رون ءنيلسرملا ديس دبك ةعضبو «نيدتهملا ةمئأ رخفم «نيلكوتملا
 رش يديأب لوتقملا «ةيوضرلا باسحألا سرغ فرشو «ةيولعلا باسنألا جارسو

 رمثأو ءرسألا لجأو هرتعلا مركأ ءطارصلا موي رأثلا بلاطو «طابسألا طبس «ةيربلا
 يف هنامز يف قئالخلا ربكأ ءرهطم فظنم ءرقوم مركم مظعم ءردبلا رهزأو ءرجشلا
 «قرعلا بيطأ .فرعلا يف مهافوأو «فرعلا يف مهاكذأ ءسنجلا يف مهزعأو ءسفنلا

 كفإلا نع هزنملا ءرورس يبنلا بلقلو «رونلا ةعطق ءقلخلا نسحأو .قلخلا لمجأو

 ىبتجم هروسح حورشملا بلقلا عم ءروبص ىذألاو نحملا لمحت ىلع «روزلاو
 .27(بلاط يبأ نب ىلع نب نيسحلا «بلاغلا كلملا

 :ينادمهلا لضفلا وبأ -"؟

 مامإلا قحب هلاق ام ينادمهلا لضفلا يبأ نع هبقانم يف بوشآ رهش نبا لقن

 «ليجنإلاو ةاروتلا هدهاشو «لوتبلا همأو ءلوسرلا هوبأ نم» :هصنو «ةالدِِقَع نيسحلا

 يف يبرو .قحلا فك هتذغ «ليئاكيمو ليئربج هب رشبملاو «ليزنتلاو ليوأتلا هرصانو
 ."”(ناميولا يدث نم عضرو «مالسإلا رجح

 :(ه797 ت) يلبرإلا ةمالعلا -؟

 مامإلا صئاصخو بقانمب (حتفلا يبأ نب ىسيع نب يلع) يلبرإلا ةمالعلا داشأ

 ةحضاو م32 نيسحلا بقانم» :هصن ام الئاق ةحيصفو ةغيلب تاملكب ٌةايَم نيسحلا

 لك يف ةيماسلا ةناكملاو «ةيلاعلا ةبترلا هلف ءرونلا قرشم هدجمو هفرش انسو ءروهظلا
 نوومجلا ةلو ةعيقلا نم لجأ لحم الاسرار هلك ف يناعسلا اه ووتألا

 .8”ص «5ج «بوشآ رهش نبا «بقانملا )١(

 .85ص «54ج «بوشآ رهش نبا «بقانملا (0)
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 ءاملعلاو نيخرؤملا تاملك يف َدليتَِم نيسحما مامإلا

 ديلقتلب لاهجلا لاقو ملعلاب كلضف نوملاعلا فرع

 لياخم ترهظو «هفانكأ عيمج نم فرشلا هفنتكا دقو كلذك نوكي ال فيكو

 لوق اذهو .هفارطأو هيحاون نم رطقي لالجلا داكو «هفاطعأو هلئامش ىلع ددؤسلا

 .ىضترملا يلع بآلاو .ىفطصملا دمحم دجلا «هفالخب ملسم لوقي نأ فاخأ ال

 رياكفلاو ترحل راوويمحلا تاو اردو مها مدار وربك يدك هدجاو

 هاََط هرخأو وهف «رايخألا ة ةوفصلا مشاه نم تيبلاو «رايطلا رفعج معلاو

 عاجشلاو «فينملا دوطلاو .فيرشلا ديسلا هسفن يف وهو «راونألا رونو «ةوفصلا

 ."2(«روهشملاو ملعلاو ءروكذملا سرافلاو ءروصهلا دسألاو .فيرطغلا

 :(ه١٠17 ت) ريثألا نبا -5

 :هصن ام دوم نيسحل يلا ةنس

 «ةقدصلاو .جحلاو «ةالصلاو .موصلا ريثك« ٌداضاف هعليج هنعلهح» نيسحلا ناكو)

 .«اهعيمج ريخلا لاعفأو

 :(هالا/: تر يي ىقشمدلا ريثك نبا -6 -

 دقف «ءالبركب ديهشلا طبسلاب الكلس نيسحلا مامإلا يقشمدلا ريثك نبا فصو

 ا هاجم الامل بر هش دا حاب ك0 نعل كسلا رمشاهلا يشرقلا

 ."7«ايندلا نم هتناحيرو .ءارهزلا

 )١( «75ج «ةمغلا فشك ص18١.

 ص 7 ج «ةباغلا دسأ (؟) 5-71 7.
 ) )9ص «5 ج «ةياهنلاو ةيادبلا ١95 .
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 ١ ج - ةال2 نيسحلا مامإلا ةريس

 :ينيسحلا لالج يلع -7

 ةربعم تاملكب نيسحلا مامإلا يرصملا ينيسحلا لالج يلع ديسلا فصو
 هّللادبع وبأ مامإلا يكزلا دّيسلا» : لوقي بتكف .هتناكمو هبقانمو هلئاضف نع ةليمجو

 مّرك) يلع نينمؤملا ريمأ ن نباو «هتناحيرو وِ ِهّللا لوسر تنب نبا الكت نيسحلا

 مراكمو لئاضفلا عمج ءسفن لمكأو بسن فرشأ «هل هلام ناقود ايدو هللا

 .دوجلا ةياغ ىصقأو ؛ةعاجشلا ىهتنمو «ةّمهلا ولع نم ؛لامعألا نساحمو قالخألا

 «ملظلا داهجو .ركنملا نع يهنلاو ءّقحلا ةرصنو «ناسللا ةحاصفو «ملعلا رارسأو

 .اهريغو عرولاو «ةءورملاو ءفافعلاو «ملحلاو «ربصلاو «لدعلاو ءْزع نع عضاوتلاو

 ءمسجلا ةوقو «لقعلا ةحاجرو «ةقلخلا لامجو «ةرطفلا ةمالسب صتخاو

 داهجلاو جحلاو ةالصلاك ؛ريخلا لاعفأو «ةدابعلا ةرثك ءدماحملا هذه ىلإ فاضأو

 :قاسحالاو هللا ليبس يف

 ميركب ًابَّذهم .هلمعب ًادشرم .هملعب ًاديفم اهريغ وأ ةنيدملاب ماقأ اذإ ناكو
 «ءافلخلا دنع ًامّظَحُم «ءارقفلل ًاعضاوتم «هلامب ًايخس «هنايب غيلبب ًابّدؤمو «هقالخأ

 ىشم «هتدابعب ًالغتشم «نيمولظملل ًافصتنم «نيكاسملاو ماتيألا ىلع ةقدصلل الصوم
 هتقو يف نيسحلا ناك ....ةّرم نيرشعو اسمخ اّجاح ةّكم ىلإ هيمدق ىلع ةنيدملا نم

 .هنساحم راونأب نيدشرتسملل ّىده اهيف هتايح رابخأف ءضرألا رونو «نيدتهملا ملع

 ."0(هلضف راثآ نيفتقملا

3 

 :ىليالعلا هللادبع -'"

 نب هّللادبع /ِداضلا ٍدَقْرَمِب بقلملاو فورعملا ينانبللا يوغللاو بيدألا بتك

 :هصن ام ٌدالكَظ نيسحلا مامإلا نع (م 11945 - ه1 511 ت) يليالعلا نامثع

 هذج لاكشأ نم اهلالظ تكبتحا ةروص ناك هنأ :نيسحلا رابخأ ىف ءاج»

 .7 9417 ص ١ ج «نيمألا نسحم ديسلا «ةعيشلا نايعأ )١(
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 ءاملعلاو نيخرؤملا تاملك يف َدليتِلَم نيسحما مامإلا

 نم ًاضيأ هل ٌجتيل ؛هسفن ءايشأو «هّبح نم ةرماغ ةعاعشإ ِةدكَِي ّيبنلا ضافأف «ميظعلا
 قد ىلإ تقحرا ةثلاسلإ لبق وم فداك انك لني نم ةقرقك وكف اهادعم ةروثطلا ءارو
 ."0(دلو موي هيلع مالسف ««ينم نيسح» ةّيناسنإ ىلإ تطبه ةّوبنو ««نيسح نم انألا

 :داقعلا دومحم سابع -/

 نيسحلا مامإلا نع (داقعلا دومحم سابع) فورعملا يرصملا بتاكلا لاق

 :فرحلاب هصن ام هتداهشو ٌدِالَكلَ

 رخف ال يذلا رخفلاب ءابو ءراصبألا اهل عشخت رونلا نم ةّلح يف ساثلل لثم»

 هديدحو ويندو «يمجع 1و يبرع مهتم ىاالسم ريغ ةناكيل لا ل قرارت يلااللع

 ةردقو# دع ويسعلا ةزسأ مهنا كادوا نم فرسلا ةرسأ ملاعلا يف سلف

 قف يف ءادهشلا وبأ ديهشلا نبا ديهشلا ايندلا هذه خيرأت يف هدحو هنأ هبسحو «ةركذو

 نقلا تاكد

 ىلإ ةمضاف لكك نيسحلا ةيفهن تايربغ ةأظو تناك" :اضيأ دانقعلا بشكو

 زوجلا ةمروكح تلح او «نارخألا ديب تيغاوطلا ىلع ءاشقلا ةضاطعغسا ننخ

 موي يف دحاو لجر ةروث رثإ راصمألاو راصعألا ثيح نم «ةيومألا ةطلستملا

 نب نيسحلا مهل اهمسر يتلا فادهألا نوعبتي اوناك رارحألاو ةعيشلا نأل ءءاروشاع

 .اهيلع اوراسو ٌرِولَكيَع يلع

 رمع يف بهذت ةضيرعلا ةلودلاب اذإف «ءالبرك موي وه دحاو موي ةريرج كلتو

 تعضو اذإ بولغملا نم رسخأ ءالبرك موي يف بلاغلا اذإو «مايألا ديدم دحاو لجر
 ."2«نيتفكلا يف ةعوزنملا رامعألا

 ١5١. ص .ءادهشلا وبأ دلل يلع نب نيسحلا (0)

 ١5١. ص .ءادهشلا وبأ ْدِالمِلَم يلع نب نيسحلا (*)
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 ١ ج - ةالك2 نيسحلا مامإلا ةريس

 :رصنلا وبأ رمع -45

 ةلوطبلاو ةيحضتلا ميق ًانيبم دلت نيسحلا مامإلا نع رصنلا وبأ رمع بتك

 ةييولا ردا ول تليه كو ف نما ربا ةرعن هلعلا فرصق ام ذاق اد هلع ةفايحللاو

 انبات ايل رصق نقلا ةيفف :اهرركم ىلا نفرألا قوش عال وطلاو ةايسكعمألاو
 ةعامجلا هذه ف ةشدللا نأ كلذ ؛ساثلا تاماامك (وتان الو وسانلا سشاغامك اونقاغ
 ظح اهل أشي ملف ىدن دازو ءاهلزانم يف ماهلإلاو يحولاو ةّوبنلا لعج نأب هقلخ نم

 ايلعلا لثملل اهدارأو ءداهشتسالاو ديرشتلل اهدارأ امّنِإو «ةدابع نم يداعلا لجرلا

 حالّصلاو ىوقتلا ءاول مُعزتت نأ اهل بتكو ؛ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا نم

 ."”«اهتيّرذ نم نوكي ام رخآ ىلإ

 :يىلزتعملا ديدحلا ىبأ نبا ٠-

 سانلا ملع ذإ الكول نيسحتلا هللاذبع ىبأب ىلردعملا ليدحلا يبآ ننبا ذاسقأ
 :لاق ثيح «.ناوهلاو لذلا ضفرو ءابإلا

 يبت ويف عاى ُ

 ةقريصلا لالِظ تحت :توقلاو ةيمحلا نمانلا مّلَع يذلا ءءابإلا لها كيسا

 فرع اكلي بلاط يبأ ِنب ّيِلَع نب ٌنيَسْحْلا هللا ٍدِبعوبأ ا ىَلَع ُهَلارايتخا

 ناو َنِم عوَنب هلا نأ ٍدايِز نبا نم فاخو لاو هباحصأو نامل عيل

 .©6َكِلْذ ىلَع ّتوَملا ٌراتحتاف لتي مَل نإ

 :حانجلا يلع دمحم 1١-

 :هصن ام هتالوطبو ٌدالَكلَع نيسحلا

 يف دمحم لآ :باتك نع اّلقن "0 ص ءءادهشلا ديس ٌدِاليِلَم نيسحلا مامإلا :ةيادهلا مالعأ )١(
 آن «.ءالبرك

 .7 549 ص .ا"ج ,ديدحلا يبأ نبا «ةغالبلا جهن حرش (؟)
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 ءاملعلاو نيخرؤملا تاملك يف َدليتِلَم نيسحما مامإلا

 نيسحلا مامإلا ةعاجش يه ةعاجشلل ناكمو نامز لك يف يحلا جذومنلا»

 ىلع يرظن يفو «ملاعلا يف اهل ليثم ال .فوخخ الب ءادفلاو ةيحضتلا يف ٍةالئقَ

 هلهأو هسفن مدق يذلاو ءمهل ةوسأو ًادئاق ٍةالكِفَم نيسحلا اوذختي نأ نيملسملا

 .©0(قارعلا ضرأ يف ةديقعلا ليبس يف هباحصأو

 :نيبرام ويسم -١؟

 :لوقي بتك ثيح «فطل ا ةكرعم ىف رصتنمل ا

 «عقاولا يف امأ (هَّللا مهمحر) هراصنأو دافع نيسحلا لتق ديزي نأ رهاظلا»

 ةالكلَع نيسحلا ىلع ىضق ديزي «ةرم فلأ نم رثكأ ,هموقو ديزي لتق ْدالكيِلَع نيسحلا
 ةيمأ ينبو ديزي ىلع ىضق ٌةلدكَت نيسحلا مامإلاو رهاظلا يف دحاو موي يف هراصنأو
 ."”(موي لك يف دبألا ىلإ

 *اراب نوطنأ -1؟

 الث2 نيسحلا مامإلا ةروث نع (اراب نوطنأ) يبرعلا يحيسملا بتاكلا بتك
 :لاق ثيح ةليمجو ةربعمو ةغيلب تاملك هتداهش ةصقو

 يف «مالسلا لضفأ هيبأ ىلعو هيلع ءيلع نب نيسحلا اهرجف يتلا ةروشلا»

 ملظلا نيكسب ةدوءوملا ةيرحلا ةياكح يه «ةرحلا رئامضلاو ةنمؤملا رودصلا قامعأ

 الو ,ناسنإ ةيرحل انزو ميقي ال موشغ ملاظ مكاح امهب دجو ناكمو نامز لك يف

 ناونع يأ تحت رارحألا ةيضق (نيسحلا ةروث يأ) يهو «ةيرشب ةيضقل ًادهع نوصي
 .©«اوراس ةديقع ةيأ فلخو ءاووضنا

 )١( ص «لضفأ ةفرعم وحن ٌدِلدَِلَع يلع نب نيسحلا ”777.

 ) )1ص ءءاطغلا فشاك لآ نيسح دمحم خيشلا «ةينيسحلا ةسايسلا نم ةذبن 5 7.

 )( .يحيسملا ركفلا يف نيسحلا ص١ 7.
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 ١ ج - ةالكك2 نيسحلا مامإلا ةريس

 :رخآ عضوم يف لوقيو

 هتروثو «ةيوبنلا قالخألاو ةيبدألا لثملا نم عساو طيحم نيسحلا ةيصخشف»

 تامس نم ةمس مهأ لثمتن انلعلو «ةيدئاقعلاو ةيقالخألا تايطعملا نم عساو ءاضف

 نم انأو ينم نيسح» : ةَدكِبَ, لوسرلا هدج لوق نم ..ةيصخشلا هذه يف ةمظعلا
 ةوبن تطبهو ««نيسح نم انأ) دجلا ةوبن ثيح ىلإ طبسلا ةيناسنإ تقتراف (نيسح

 ."27((ينم نيسح) طبسلا ديفحلا ةيناسنإ ىلإ دجلا

 :(ماقالك - هلاقك ت) ىلكحررزلا نيدلا ريخ -1

 ةلئغ نيسحلا مامإلا يلكرزلا نيدلا ريخ (مالعألا) باتك فلؤم مجرت

 ىنشرتلا ىمنئاهلا بلاط: ىبأ نب ىلع نيوؤيسعلا» :ةضنام# جس تاملكب

 نسحلا :قتيدحلا قو «ءارهرلا ةمطاف نبا ةديهشلا طبسلا :هللا ديغوبأ «يتاتذعلا

 ةبسن هيلإو «ةوبنلا تيب ىف أشنو «ةنيدملا ىف دلو .ةنجلا لهأ بابش اديس نيسحلاو
 لا 5 مل || نم ريثك

 :نيساي لآ نسح دمحم خيشلا 60

 نيسحلا مامإلا ةمظع نع ةغيلبو ةربعم تاملكب نيساي لآ نسح دمحم خيشلا رّبع

 ىف تألألتو ,ةلاسرلا تامس هفارطأ نم هنضتحا دقو ..نيسحلا هنإ) :هصن ام ٍدِاليَتِفَع

 .بالخلا قفادلا يوبنلا رونلا ةقارشإب هنيبج عطسو «ةمامإلا تالاه هتامسق

 لثاملا يحورلا كالملاو «ضرألا ناسنإ ةروص ىلع يوامسلا نئاكلا هنإ

 ءضرألاو ءامسلاو «حورلاو ةداملا نيب ديرفلا جيزملا هنإ .دسجلا ةدامب نيعلا مامأ

 7015 املاورشبلاو

 )١( 75ص .ىحيسملا ركفلا ىف نيسحلا -/77.

 :1 17ص: خ «يلكوزلا ؛مالعألا (؟)
 خرؤملا راد «نيساي لا نسح دمحم خيشلا «يلع نب نيسحلا مامإلا :رشع ينثإلا ةمئالا ةريس 2ع

 .1510 صا ج م15١7 - ه١ 577 ىلوألا ةعبطلا «توريب «يبرعلا

 انوفا



 ءاملعلاو نيخرؤملا تاملك يف َدليتِلَم نيسحما مامإلا

 ىلع ركفلاو خيراتلاو بدألاو ملعلا لهأ نم تاملكلاو لاوقألا هذه دكؤتو

 امك «ةفيرشلا هتيصخشل خماشلا ماقملاو َدِلئِتِلَع نيسحلا مامإلل ةميظعلا ةناكملا

 هصخشل ميظعتلاو رابكإلاو ريدقتلا نع ةغيلبلا مهتارابعو مهظافلأو مهتاملك ربعت

 هصئاصخو هبقانمو هلئاضف ضعب ىلإ ريشت امك «ةقالمعلا ةّذفلا هتّيصخشو ميركلا

 .ةعيفرلا هقالخأو «ةليبنلا هتافصو «ةديمحلا هلاصخو «ةزيمتملا

 اونودو اوبتك نيذلا مالعألا لاوقأو تاداهشو تاملك لالخ نم حضتيو

 ةينيدلا ٌدِيلَم مامإلا ةناكمو لضف ىلع مهقافتا ٍدلكِقَت نيسحلا مامإلل اومجرتو

 يف دلت نيسحلا مامإلا هيلإ لصو يذلا خماشلا ماقملاو «ةيملعلاو ةيقالخألاو

 .ةكرابملا هتيصخش حمالمو بناوجو داعبأ فلتخم

 لكَ نيسحلا مامإلا قحب تاداهشو تاملك نم مالعألا ءالؤه هلاق ام نإو

 الإو لَم نيسحلا مامإلل ةميظعلاو ةقومرملا ةناكملا نم طيسب ءزج ىلإ ريشت امنإ
 نم انيلإ لصو امو «ِةَيُِيَع هللا لوسر ناسل ىلع لئاضفو بقانم نم هنع يور ام نإف

 2 نيسحلا مامإلا ةيصخش قمعأو لمشأ ةروصب حضوت ؛هفراعمو هملعو هرابخأ
 .ريبكلا هلضفو ءريزغلا هملعو «خماشلا هماقمو هلضفو هتناكمب فرعتو «ةميظعلا
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 لوألا بابلا ةصالخ

 لوألا بابلا ةصالخ

 مامإلا ةناكمو ةيصخش) :ناونعب ًاموسوم ناك باتكلا اذه نم لوألا بابلا

 :يهو .لوصف ةعبرأ نمضتيو (ٌدائَِِع نيسحلا

 نيسحلا مامإلل ةيصخشلا ةقاطبلا) : ناونعب ًاموسوم ناك :لوألا لصفلا - ١

 هيف انلصف دقو ٌنالكلَظ مامإال يصخشلا بناجلا ىلع ثحبلا هيف زكرت ثيح (ُدِالدَِ
 .«فيرشلا هبسن ىلإ هيف انرشأف َدِالتِلَع مامإلل ةيصخشلا تامولعملا مهأ لوح لوقلا

 هجاوزأ مث «هباقلأو هتينك نايبو «ةرهاطلا همأو هتدالو ميسارمو «ةكرابملا هتدالوو

 .هتمامإ ةدم مث «هباوبو هرعاش مث .هدالوأو

 ثيح «هتداهش خيراتو فيرشلا هرمع ةدم نع ثيدحلاب لصفلا اذه انمتخو

 .روهشمو فورعم هدهشمو هماقمو ءاهيف نفدو هه 1١ ةنس ءالبرك ةنيدم يف دهشتسا

 نيسحلا مامإلا صئاصخو لئامشو بقانم) :ناونعب هتيمسأ :يناثلا لصفلا -؟

 يف 20ج هل لوس نع ةدراولا ثداحألا ىلإ يف تقرطت دقو لق نيسحلا

 هد ىلا امتو كامو مدا يحال تاور يملا رجا ونال

 مامإلا اهب درفت يتلا صئاصخلا نع ثيدحلاب لصفلا اذه انمتخو ِةيِيَي هللا لوسر

 .الكتَت تيبلا لهأ ةمتأ نم هاوس نود ٍةِائِتِفَع نيسحلا



 ١ ج - ةالك2 نيسحلا مامإلا ةريس

 .(ةائ2 نيسحلا مامإلا ةمامإ ىلع ةلدألا) ناونع لمح :ثلاثلا لصفلا -*

 :يهو .هوجو ةثالث نم ٌدِالَكيلَع مامإلا ةمامإ تابثإ ىلع ثحبلا هيف زكرت دقو

 الإ ددعلا اذه قبطني نأ نكمي الو ءشيرق نم مهلك ءأمامإ رشع انثا ةمئألا نإ
 .ةاكلَت يلع نب نيسحلا مامإلا مهنمض نمو .راهطألا تيبلا لهأ ةمئأ ىلع

 ضرتفم مامإلا هنأو ,مسالاب دلت نيسحلا ةمامإ ىلع صنلا :يناثلا هجولاو

 ةدراولا تاياورلا نم ةعومجم انركذ دقو تالتَظ نسحلا مامإلا هيخأ دعب ةعاطلا

 مامإلا ةمامإ ىلع صنلاب ْدِالكِلَت نينمؤملا ريمأ هيبأ نعو ةدكللع هللا لوسر هدج نع

 ٌةالكلَع نسحلا مامإلا صن امك .ةئئِتَظ نسحلا مامإلا هيخأ دعب نم ٌدلَتِلَظ نيسحلا

 هرابتعاب مامإلا نم رمألا اذه رودصو «نيسحلا مامإلا وه هدعب نم مامإلا نأ ىلع

 ةمئألا ةلسلسف «ةيصخش وأ ةيتاذ عفاود نم سيلو «ةمألل كلذ غيلبتب ًاعرش ًافلكم

 هيخأ ةمامإ ىلعلئكَِظ نسحلا مامإلا صن تبث دقو .اهيلع صوصنم رشع ينثالا

 .ةربتعمو ةضيفتسم صوصن يف هدعب نم ٌدالَدتِلَ نيسحلا مامإلا

 مامإلا يف رفاوتت نأ بجي ذإ .ةعاطلا ضرتفم مامإلا تافص :ثلاثلا هجولاو

 ا رحل ام دعا ا وج

 م هل وي يا

 لامكلا تافص يف سانلا لضفأ نوكي نأ بجي ةعاطلا ضرتفم مامإلاف .سانلا

 .ةمامإلل هتاعدا قدص ىلع لدت ةقداص نيهارب هيدل مامإلا نوكينأو .لامجلاو

 قدص دكؤي امب هيلع ةلادلا تاماركلا مايقو ؛هيدي ىلع تازجعملا روهظ اهمهأو

 .ةمامإلا ىوعد

 نيسحلا مامإلا ةيصخش يف صئاصخلاو تافصلا هذه لك ترفاوت دقو

 مامإلا هيخأ دعب ةعاطلا ضرتفم مامإك مسالاب هنييعت نم هانركذ امل ةفاضإلاب دليل

 نم ثلاثلا مامإلا وهف ءرشع انثالا ةمئألا نمض لخدي هنأو َدِلتِلَع ىبتجملا نسحلا

 .راهطألا تيبلا لهأ ةمئأ
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 لوألا بابلا ةصالخ

 تاملك يف ٌدِالْثَكِلَت نيسحلا مامإلا ةيصخش) :ناونعب ءاج :عبارلا لصفلا - 5

 هتناكمو هلضف نع هورصاعم هلاق ام لصفلا اذه يف انضرعتسا ثيح (مالعألا

 ءاملعلاو نيخرؤملا نم مهدعب ءاج نم هبتك امو ,خماشلا هماقمو هملعو هقالخأو

 حمالم زربأ نايبو دالك نيسحلا مامإلا ةيصخش فيصوتو ةمجرت يف ءابدألاو

 .ةكرابملا هتيصخش صئاصخو ملاعمو

 نيسحلا مامإلا ةناكمو لضف ىلع باّتُكلاو نوخرؤملا ءالؤه قفتا دقو
 تامسب هيلحتو «هتافص ليمجو ؛هقالخأ نسحو «ىملعلا هماقم ولعو .ةالئيقَت

 ضلغلاو يتالعألاهلامكلا نق ىف كاع فر دات ةردأإت كالاعومو ةةيورف ةيضخلا
 .يناسنإلاو يركفلاو

 ةيصخش نع ةريسلاو خيراتلاو بدآلاو لضفلاو ملعلا لهأ هنود وأ هلاق امو

 نأ الإ ؛راحب نم ةرطقو ءضيف نم ضيغ الإ وهام ٌدوككِلَع نيسحلا مامإلا ماقمو
 ةكرابملا هتريس يخرؤم نم وأ مامإلا يرصاعم نم باّتَكلاو ةاورلاو مالعألا لاوقأ

 نيسحلا مامإلا ماقمو ملاعمو حمالمو تافص نع ةروصلا ةبقاعتملا لايجألل برقت

 .موصعملا ةقيقحو ماقم ةفرعم موصعملا ريغل نكمي الف الإو ؛خماشلا ٍدلتِفَ
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 يناثلا بابلا

 ةيقالخألاو ةيحورلا ةريسلا
 لكن نيسحلا ماعإلل

 .ةالكَت نيسحلا مامإلل ةيحورلا ةريسلا :لوألا لصفلا

 .ةالكلَت نيسحلا مامإلل ةيقالخألا ةريسلا :يناثلا لصفلا





2 

 لوألا لصفلا

 >2 نيسحلا ماعلا ةيحورلا ةريسلا





 الكت نيسحلا مامإلا ةدابع

 هن نيسحلا ماعإلا ةدابع

 ىوقتلاو ناميإلا قيمعتو ءسوفنلا بيذهت يف لئاسولا ىوقأ نم ةدابعلا دعت
 .لجو زع هنم بارتقالاو ءهيلإ عاطقنالاو «ىلاعت هللا عم ةقالعلا ةيوقتو ءبولقلا يف

 نم ىربكلا ةياغلا اهلعج دق ىلاعتو هناحبسم هَّللا نأ نم ىلجتت ةدابعلا ةيمهأو

 .74(نوُدْبْمَيِل اَلِإ َسنِإْلاَو ّنِجْلا ُتْفَلَح امو : ىلاغت لوقي ذإ ةوشبلا قا

 جذومنألا اوناك مهنأ دجنسف راهطألا تيبلا لهأ ةمئأ ةريس يف أرقن امدنعو

 يلايللا ءايحإو «لجو زع هللا ىلإ عاطقنالاو ىوقتلاو ةدابعلا يف زرابلاو يلاثملا

 .العو لَج هلل ةاجانملاو ةيعدألاو «ميركلا نآرقلا ةوالتو ءدجهتلاو ةدابعلاب

 ريثك ناك هنأ هتريسل نوخرؤملا لقني ذإ دالك نيسحلا مامإلا ناك اذكهو

 .ىلاعت هّللا ةأجانمو «ءءاعدلاو ءجحلاو ؛موصلاو «ةالصلا

 قيقحت بجوت هتدابع قح ىلاعت هللا ةدابع نأ ىري ليت نيسحلا مامإلا ناكو

 هللا اثأ «هتدابع ّقح هللا دبع نم :لاق هنأ ٍدالْيتِقَم هنع يوردقف «فادهألاو بلاطملا

 20ه فك هيئاهأ قوف

 1 ةَبعَوَهَّللا اوُدَبع امو ّنإ» 0 بسس امد نرتب هنايغلا  راارعو

 اوُدَبَع اموُق َّنإو هديبعلا ٌةَدابِع كلين ديه َرَهَللا اوُدَبَع ًاموَق َّنإو هِراَجَتلا ٌةَدابِع َكلِتَق

 .5057:ةيآلا «تايراذلا ةروس )١(

 .4 ؛مقر 21854 ص ءال١ج «راونألا راحب (1)
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 ١ ج - الكل نيسحلا مامإلا ةريس

 ."0«قدابعلا ٌلَضفأ ّيهو ؛رارحألا ٌةَدابِع َكلِتَق ًاركّش هللا

 ةدابع) ثلاثلا عونلا نم تناك ٌدِالئتِقَع نيسحلا مامإلا ةدابع نأ كشالو

 .ةدابعلا لضفأ ىهو (رارحألا

 اللا ص لا

 ل ل

 :ةيلاتلا طاقنلا يف هتدابع نع رثأ ام ضعب كيلإو «هنامز

 :ىلاعت هللا نم هتيشخ ١-

 فرعي هنأل «ىلاعت هللا نم ةيشخلاو فوخلا ميظع دليم نيسحلا مامإلا ناك
 :ىلاعثاللا رحت ةوجوو هرفاقم ماكي هعيوكمو تق رغم قحفللا

 مظعأ ام :هباحصأ ضعب هل لاق ؛لجو زع هَّللا نم هتيشخو هفوخ ةدش نمو

 ! ؟كّبر نم كفوخ

 .©؛ايندلا يف ةللا فاخ ْنَم الإ ةَمايِقْلا َمْوَي نمي الد : ةكلَع لاقف

 هنول رّيغت ًأّضوت اذإ ناك هنأ ًاضيأ هنم هفوخو ىلاعت هَّلل هتيشخ لوه نمو

 هللا يَدَيَنْيب َفَقَوْنَمِل ع١ ةوطتول تنك حدا لبلو هلصاكدعتاو
 دلي رع

 .0هَلِصافَم َدِعَتْرَتَو هول ٌرفَصَي ْنَأ ِراَبَجْلا ِكِلَمْلا

 :مايصلاو ةالصلا ةرثك -؟

 بحأو :ةيثيذلا لامعألا لضفأ يهف ف مالسإلا يف ةميظع ةلزنم ةالصلل

 )١( ص اله ج :راونألا راحب «7 55 ص :لوقعلا فحت ١١17 ح 0.
 .0 مقر «197١ص «5 5ج «راونألا راحب (؟)

 نب نسحلا ْنِإ) هيفو ١ ص 3 ج :بوشآر هش نبال بقانملا 117 ح 111 ص :رابخألا عماج (؟)

١ 



 الكت نيسحلا مامإلا ةدابع
 دومع يهو «تادابعلا لضفأو ؛تاعاطلا مظعأ نم يهو «ىلاعت هّللا ىلإ لامعألا
 ءايبنألا اياصو رخخآ ىهو ءاهاوس ام در تدر نإو ءاهاوس ام لبق تلبق نإ «نيدلا

 .توكلملا ملاع ىلإ يمويلا نمؤملا جارعم يهو الدف ةمئألاو

 ءاهتيقاوم يف اهئادأو «ةالصلا ىلع ةظفاحملا ىلع ميركلا نآرقلا ٌتح دقو

 ِتاَوَلَّصلا ىَلَع اوُظِفاَحل : ىلاعت هّللا لوقي ءاهبادآو اهتابجاوو اهطئارشب مازتلالاو

 نإ ةاَلَّصلا اوُميِق قَأَف . .» :ىلاعت لوقيو "74 ِهَلِلاوُموُفَو ىَطسوْلاٍةالَصلاَو

 ةالصلا ركذ درو دق هنأ ملعت نأ يفكيو "”4نوُقْوم تك َنيِنْؤُمْلا ىَلَع تناك ةالّصلا

 .نيدلا يف ةسدقملا اهتناكمو ةالصلا ةيمهأب يحوي امم ةرم 44 فيرشلا نآرقلا يف

 هلل هتاجانمو ؛همايصو هتالص ةرثك دالئكِلَم نيسحلا مامإلا نع فرع دقو
 ريثألا نبا اذهف «فلاخملاو فلاؤملا تاكل نيسحلا مامإلا ةدابعب داشأ دقو «ىلاعت

 ٍلاعفأو ٍةَفَدَّصلاَو حَحْلاَو ٍةالَّصلاَو مولا َريثَك ءالضاف اليل نيحشحلا ناك :لوكي

 ."«اهعيمَج ريَخلا

 ين ًاريثك ةُضايِق ٍليَّللاب اليوَط هول دََّ ِهّللاَو امأ» بيلا وبهلاديه لاقو
 010 همايص ِراِهّنلا

 .20جَحلاَو ٍةالَّصلاَو مايّصلا َريثك ءانّيد ءالضاف دال ْنيَسْحلا ناك» :ةداتق نعو

 فلأ ةليللاو مويلا يف يسرا رو ال و وللا

 60+ دب اغلا نيز هذلو كلذر ثدح امك ةعكر

 )١( ةرقبلا ةروس 1١7/8.

 ١٠١7. ئىاسنلا ةروس (؟)

 .7 5 - 77 ص 7 ج «ةباغلا دسأ (؟)
 :25 ج .فارشألا باسنأ .44 ص «4 ج ؛خيراتلا يف لماكلا 77١. ص د ةيادبلا (5)

 .1868 صا” جا :ةيزيرقملا ططخلا «4 41 ص ١ ج :باعيتسالا (©)

 06 مقر «155١ص «44ج «راونألا راحب (5)



 ١ ج - ةالك2 نيسحلا مامإلا ةريس

 دومحم سابع) فورعملا يرصملا بتاكلا ةقيقحلا هذه ىلإ راشأ دقو

 ىلإ ةفاضإ ةريثك ةبحتسم تاولصب ىتأي ناكو «ةالصلا لهأ نم ناك» :ًالئاق (داقعلا

 لك هّللا تيب جحل بهذي ناكو «أريثك ًابحتسم ًاموص موصي ناكو «ةبجاولا تاولصلا

 ."”(هكرت ىلا رطضي ناك نيح الإ ماع

 :ةالصلاو ةدابعلاب رشاعلا ةليل ءايحإ -'"

 هاخأ الكلم نيسحلا مامإلا رمأ ه١7 ةنس مرحم نم عساتلا موي رصع يف

 اهموي ىلإ ءاروشاع ةليل نم ةكرعملا ريخأت يومألا شيجلا نم بلطي نأ سابعلا
 .رافغتسالاو ءاعدلاو ةالصلاو ةدابعلل غرفتلل كلذو

 232 سابعلا هيخأل لاق َدِالتِفَت نيسحلا مامإلا نأ يسلجملا ةمالعلا ركذ دقف

 مهعفدتو ءدغ ىلإ مهرخؤت نأ تعطتسا نإف مهيلإ عجرا» :مرحملا نم عساتلا موي

 بحأ دق تنك ينأ ملعي وهف .هرفغتسنو هوعدنو ةليللا انبرل يلصن انلعل ةيشعلا انع

 ."”(رافغتسالاو ءاعدلا ةرثكو «هباتك ةوالتو «هل ةالصلا

 هيخأل لاق ٍدالَيِلَت نيسحلا مامإلا نإ :كلذ لثم هخيرات يف يربطلا ىورو

 :سابعلا

 نت يس قاب < ده يرن ير م أ عا ع 0 4
 ول دلع يعملو وراس ىل يه رخ را تفطتسو نك موب حجرا 1

 هل ةالّصلا ٌبحا تنك دق ينأ ْملعَي وهف ءهرْفْغَتسَنو هوعدتو «ةليللا اَنبَرِل يلَّصن انلَعَل 001 3 3 و 7 هو سل ا 2 2 5 ا "© 0و 0
 . ل

 ."”(!رافغتسالاو ءاعدلا ةّرثكو «هباتك ةَوالِتو

 )١( ص .ءادهشلا وبأ نيسحلا 77.
 .747ص «5 4ج «راونألا راحب(؟)

 «قفخ ذإ) نم هيف سيلو 75١ ص ا ج :فارشألا باسنأ 4١5« ص ه ج :يربطلا خيرات 0)
 ةيادبلا 008 ص ١ ج :خيراتلا يف لماكلا ,7737 ص ه ج :مظتنملا ؛««نمحرلا كمحر» ىلإ

 :راونألا راحب «55 4 ص ١ ج :ىرولا مالعإ ,844 ص ١ ج :داشرإلا ؛76١ ص 4 ج :ةياهنلاو

 بقانملاو ٠١5 ص :نيظعاولا ةضورو ا” ص 7 ج :ممالا براجت :عجارو 4١” ص 44 ج

 .4/ ص ؛ ج :بوشآر هش نبال

1 



 22 نيسحلا مامإلا ةدابع

 ؟ةليللا كلت هباحصأو ٌدالْكِقَت نيسحلا مامإلا ايحأ فيك امأ

 ءاروشاع ةليل اويحأ دق هباحصأو ةالكِقَم مامإلا نأ ىلإ ةاورلاو نوخرؤملا ريشي
 .رافغتسالاو ءاعدلاو ةالصلاو ةدابعلاب

 هذ

 يو ودك يو مُهَلو ليلا كلِ ةباحصأو دلل ُنيَسُحْلا َتابو» :يوارلا لاق

 ىف ةالكلغ نيَسُحْلا ٌةَّيِجَس تاك اذكو... .هدعاقو ٍمِئاقو ٍدجاسو عكار َنيِب ام ِلحّنلا

 .20(هتافص لامكو ِهْتالَص رد

 سحلا نب ىلع قع كاحضلا يبآو بعك ني فراحلا نع ريتك ننارتكذو

 :لاق ٌدالَِفَع [نيدباعلا نيز]

 نوعديو َنورِفغَتِسَيو َنوُلَصُي مهليل لوط ةباحصأو ةالئل ُنيَسحلا َتابا

 سيق نب ةَرزَع اهيَلَع ءٍمِهِئارَو نم ٌرودَت مِهوُدَع ِسّرَح ٌلويَحو «َلوعَّرَصَتَيو

 ٌريَح ْمُهَل يِلُْنامَنأ اوُرفك َنيِذلا َنَبَسْحَ حي الو# : أرقي ةلل ْنيَسْحلاَو ُيسيَمحَألا

 َيِضْؤُمْلا ريل هللا ناك ام * ٌنيِهُم ٌباذَعْمُمَلَومَِإ ودادي ْمُهَل يمن امن ْمِهِيفنِ

 .0047بيطلا َنِم ٌثيَِحْلا َريِهَي ىّنَح ِهْيَلَع ْمننَأ ام ىلَع

 اوُماق هباحصأو الكف نيَسُحلا ىَلَع ُلَّللا َنَجاَمَل» :فارشألا باسنأ يفو
 سرنا ل هَ

 1 نوعرشتيو نوعانيو تورفغتسيو نوَحيَسُيو نولَضُي هلك ليللا

 هللا نولأسي مهو «ةئكمطم سفنو ميلس بلقب ىلاعت هللا اوقالي نأ اودارأ دقل

 ءاعدلاو ةالصلاو ةدابعلاب اهئايحإل ةليللا كلت اورهس دقو ؛ةمحرلاو ةرفغملاو وفعلا

 .ةيخيراتلا رداصملا ضعب يف ىوري امك داقرلا معط مهنم دحأ قذي مل هنأ ىتح

 يل ا ا ا ل م

 هللا َّنِكلَو ِبْيَعْلا ىَلَعْمُكَعلْطيل هلا ناك امو .. 5 :اهتمتتو 0114و ؛قارمغ لآ ةزوس (4)

 .#ةيظَع رج أ ْمُكَلَف اوُهَّنَتَو اوُنِمْؤُت َنإَوِهِلْسْرَو ِهَّللاب اوُنمآَف ًءاشَي ْنَم هِلُسُر ْنِم يِبتْجَي

 572١. ص 1ج :ةياهنلاو ةيادبلا (9)

 .070 ص ١ ج :خيراتلا يف لماكلا "8 ص نا كفل 044 س0 كارشألا باستا (4)

 ا/ ١



 ١ ج - ةالك2 نيسحلا مامإلا ةريس

 :رشاعلا مويلا ىف ةعامج ةالصلاب نايتإلا -5

 بعصأ يف ىتح ةالصلا ءادأ ىلع ًاصيرح ٍداللُع يلع نب نيسحلا مامإلا ناك
 نم رشاعلا موي يف هباحصأب ةعامج ةالصلا ىدأ دقف ءفورظلا كلحأو تاقوألا

 هدسج ىلع لاهنت ماهسلاو ءبوصو بدح لك نم هيلع مجهت ءادعألاو ءمرحملا

 .لجو زع هلل يدي نيب فقاو وهو كلذ لكب ىلابي ال ناك هنأ الإ ءرهاطلا

 ًاعرد هندب -مامإلا باحصأ نم وهو- يفنحلا ديعس نب هللا دبع لعج دقو

 موي يف ةعامج هتالص دليم مامإلا ٌّمتأ نأ ىلإ ودعلا ماهس نم نيسحلا مامإلا نود

 هباصأ امل هبحن يفنحلا هّللادبع ىضق ىتح هتالص نم مامإلا ىهتنا نإ امو «ءاروشاع
 فويسلا تابرض ريغ ًامهس رشع ةثالث رهاطلا هدسج ىلع اودجو ثيح ءماهسلا نم
 .(ةالصلا ديهش)ب بقل نم لوأ ناكف ؛حامرلا تانعطو

 بوجو يف ًاسرد ةيمالسإلا ةمألا ِةالْمقَت نيسحلا مامإلا ىطعأ كلذبو
 ملسلا يف ءرسلاو نلعلا يف «ءءاخرلاو ةدشلا يف اهب نايتإلاو ةالصلا ىلع ةظفاحملا

 نم لاح يأب كرئت ال يتلا نيدلا دومع يه ةالصلاف .فعضلاو ةوقلا يف .برحلاو

 .لاوحألا

 ىتح هقلاخب هلاصتا نع هتايح يف ةظحل ِدلئلَت نيسحلا مامإلا عطقني ملو

 امهمتمتت ناتكرابملا هاتفش تناك ىتلا هتاملك رخآف ءاهبعصأو فورظلا كلحأ ىف

 ٌتايغ اي ٌكاوسي ةلإ ال ! ِّبَر اي َكِئاَضَق ىلَع ارْبَص١ :لاق ثيح هبر عم هتاجانم يه
 هك تابع اهون اوك ىلع ا اولا غ1 ران ل تلا وسواس لام قيقشللا

 تيك انيس لك ىلع امقاقارع وت دلا كش ارك ةافل ال ايياؤااوملا ثايغأل
 01 يسكاشلا كلا يوكل

 م1446 - ه١ 41١5 ةثلاثلا ةعبطلا .مق ءفورعملا راد كالبلَت نيسحلا مامإلا تاملك ةعوسوم )١(
 .155 مقر 21١6 ص

١ 



 ةالككفت نيسحلا مامإلا جح

 >2 نيسحلا ماعإلا جح

 يدؤت لاعفأو تامازتلا نم هنمضتي امل كلذو «سفنلا ةيبرت يف لاعف رثأ جحلل

 امو ةداملا نع درجت جحلاف «ةلاعفو ةقيقدو ةميلس ةيبرت تاذلا ةيبرت ىلإ اهعومجمب

 .يسفنلا ومسلاو ءيحورلا لامكلا جرادم وحن عافتراو ءاهب قلعتي

 رورغلاك قالخألا مئامذ نم سفنلا ريهطت يف ًادج ًايوق ًاريثأت جحلل نأ كشالو

 مهعضاوتل ةمالع هناحبس هلعج) :ٌرِالدِلَع يلع مامإلا لوقي .بجعلاو وهزلاو ربكتلاو
 «عيضوو فيرش نيب قرف الف ءءاوس جحلا يف عيمجلاف '"(هتزعل مهناعذإو «هتمظعل

 امنإو «ةيويندلا تارابتعالل دوجو الف .دوسمو ديس نيب الو «ريقفو ينغ نيب الو

 74 ُكاَقنأ هللا َدْنِع ْمُكَمَرْكَأ َّنِإإ# ىوقتلل وه ديحولا رابتعالا
 ئلتميل ةيمسجلا تاذلملا نم جرخي «تاقيملا ىلإ جاحلا لوصو درجمبو

 ؛مارحإلا تاروظحمب مازتلالا هيلع ٍظئدنعو «مرحَيف «ةيحورلاو ةيونعملا تاذلملاب

 آسابل سبليل يقارلا سابللا نم هدسج مرحيف ؛ةددحملا تاذلملا لك بانتجاو

 رطعلاو كسملاو نارفعزلاك ةبيطلا حئاورلا مش هيلع مّرحيو ءاطيسبو اعضاوتم

 تاودأب نيزتلاو ءسمللاو ليبقتلاو عامجلاك تاوهشلا ةسراممو «هعاونأ عيمجب

 ؛مرحلا تابنو رجش عطق وأ يربلا ديصلاب وهللاو .نيهدتلاو لاحتكالاك ةنيزلا

 .خلإ ..ريسلا لاح ليلظتلاو

 )١( مقر ةبطخ ١2,8ص «١ج «ةغالبلا جهن ١.

 )١( :ةيآلا .تارجحلا ةروس ١7.

١89 



 ١ ج - ةالككل2َ نيسحلا مامإلا ةريس

 ليمكت يف هرثأ جحلا يف لمعو كسنم لكل نأ فشتكن ةقيقدلا ةظحالملابو

 .ءىحورلا ومسلاو نافرعلا جرادم وحن ناسنإلاب قيلحتلا يفو «ةيناسنإلا سفنلا

 برقت «ةيفيقوت ةيدابع لامعأو «:ةسدقم تاماقمو «ةيسدق فقاوم اهلك «ةورملاو

 مويك هبونذ نارفغب جحلا كسانم ءاهتنا دعب جاحلا دوعيف «لجو ّزع هقلاخ ىلإ دبعلا

 : مَ يلع مامإلا لوقي ,«تاياغلا ةياغ وهو .هنع ىلاعت هللا اضربو «همأ هتدلو

 يف حابرألا نوزرحُي .هشرعب نيفيطملا هتكئالمب اوهبشتو «هئايبنأ فقاوم اوفقو»

 .""(هترفغم ٍدِعوم دنع نوردابتيو «هتدابع رجتم

 ؛ىلاعت هللا ةعاط ىوس ءيش لك نع درجت نم الإ جحلا باوثب زوفي نلو

 .هلالج لح هتمظعل عوضخلاو عوشخلاو

 ةوق رصنعو «مالسإلا مئاعد نم ةماعد وهو ءنيدلا ناكرأ دحأ جحلا نألو

 فاللتخا ىلع نيملسملا ةفاك نيب ةدحوو داحتاو ةزع نم هيلإ زمري امل ءنيملسملل

 .ةيفرعملاو ةيفاقثلاو ةيركفلا مهسرادمو مهبهاذمو مهبراشم

 ةبعكلا نومظعي اوناكو ءجحلا ةضيرف ىلع راهطألا تيبلا لهأ ةمئأ زكر دقف

 نب يلع مامإلا نينمؤملا ريمأ اذهف «ماع لك يف جحلا ىلع نونمديو «ميظعتلا ةياغ

 .نيسحلاو نسحلا :هيدلو هعم بحطصيو ماع لك يف جحي ناك بلاط يبأ

 ًاجاح بهذ دقو «ةجح نيعبرأ جح دق داجسلا نيسحلا نب يلع مامإلا اذهو

 ًاينقان ةبحن قيرتشعو [بمح مس دلك ةلك# يلع نب نيدسلا مادالاامأ
 ."'هيدي نيب داقت هبئاجنو

 ١. ةبطخل 4 | مقر ١8ص «١ج «ةغالبلا جهن ()

 .7 57 ص «5 ج «ةياهنلاو ةيادبلا ()

١6 



 ةالككلت نيسحلا مامإلا جح

 ا دام "ةئاجتو ايفاو ل230 ىلع نيوبسلا ع 4 : دول َ

 نب نيسحلا ناك :ّدالثلَع [رقابلا] رفعج يبأ نع ردكنملا نبا نع نساحملا يفو

 ."ةءارَو داَقُت ةتبادو ّجَسلا ىَلِإ يشمَي دالْملَم يلع

 م ياسلام ويل

 أ 0

 هيخأ ٍةافَو َدعَب ْدالْيِلَم ْنيَسُْحلا َماقأ :رّيَّسلا ءامّلع لوق يزوجلا نبا طبس لقنو

 ."ةيشام َةَكَم ىلإ ةيدَملا نم ماع لك يف ٌجُحَي هائل ِنَسَحلا
 ىلإ باهذلا ىلع نيسحلاو نسحلا نيمامإلا رارصإ ديفملا خيشلا لقنو

 َنَّسَحْلا ٌتيَأَر :هّدج نع هيبأ نع يعفارلا نب ميهاربإ نعف «مادقألا ىلع ًايشم جحلا
 ىلَع َكِلذ َلَقْنَف ءيشمَي َلَرَت اَلِإ كارب اَرُمَي مّلَق «ٌحَحلا ىَلِإ ٍنايِشِمَي ةلكي َنيَسُحلاَو

 بئاجنلا عمجلاو عيرسلا فيفخلا ّيوقلا :لبإلا نم بيجنلاو .ناويح لك نم لضافلا :بيجنلا )١(
 .((بجن) ١7539 ص '" ج :نيرحبلا عمجم )

 :(ةباحصلا نم ةسماخلا ةقبطلا ) ىربكلا تاقبطلا .”" ح 05١ ص ؛ ج :ةبيش يبأ نبال فئصملا )١(
 ىفو «(هبنج ىلإ» لدب «هءارو» هيفو ١1م٠ ص 1١5 ج :قشمد خيرات "35 حأ١ ص ١ ج

 .«نيسحلا» لدب «نسحلا» 777” ص 1 ج :لامكلا بيذهت

 ) ىربكلا تاقبطلا ؛17 ح ٠١5 ص 49 ج :راونألا راحب 23١5 ح ١55 ص ١ ج :نساحملا (")
 .”1/7” ح ”5١0 ص ١ ج :(ةباحصلا نم ةسماخلا ةقبطلا

 ج :قشمد خيرات 237١ ح 5١٠١ ص ١ ج :(ةباحصلا نم ةسماخلا ةقبطلا ) ىربكلا تاقبطلا (:)

 7/2107 صا جا ءالبنلا مالعأ ريس 75855 ح ١١6 صا ج : ريبكلا مجعملا ص 1١

 0 بقانملا ؛«هعم داقت ارا ا د "7 ص ؟ 8 ؛ةياعلا دسأ

 , لا و ع لا رم صارم ام
 .(نيسحلا» لدب «نسحلا» ٠

 7١. ١ص «صاوخلا ةركذت (5)



 ١ ج - ذالك نيسحلا مامإلا ةريس

 بكرت نأ ُنِسحَتسْنالو «يشَملا اَنَلَع َلَقَت دَق :ٍصاقَو يبأ ِنِب ٍدِعَسِل اولاقَف ءمهضعَب

 .ٍنايِشمَي ٍنادّيّسلا ٍناذهو

 نّه ةَعامَج ىلع َلَْت دَق يشملا نإ هدّمَحُم بأ اي :ةلكفغ نَسَحِلل ٌدعَس لاف
 اتي لت ةاوك يأ يما يبلغ مل نايقيت اهكراراذإ نال وقالا

 هللا تن ىلإ ةشنبلا اةنينلا ىلع العجب تك نأ دوطفت ىلا لاقت
 ©”ِماَنلا َنم ًابزاج اذَتأَف .ٌقيرطلا "0ُبَكَتتن انّنِكلو ءانمادقأ ىلَع مارا

 ًابلاط «ىلاعت هلل اللذتمو ًاعشاخ جحلا ىلإ بهذي ناك دائم نيسحلا مامإلاف
 .باوثلاو رجألا

 يف ةعشاخلا هفقاوم مهتاقبط فلتخمو ةعيشلا يثّدحم نيب ترهتشا دقوا

 ةرسيم يف هيمدق ىلع فقاو وهو هّبرل ةليوطلا هتاجانمو «ّجحلا مسوم ماّيأ تافرع

 ."”(هلوح سانلاو لبجلا

 يف ًاناعمإ لب «ةلحار ةلق نع نكي مل مادقألا ىلع ًايشم جحلا ىلإ باهذلاو
 ةبعكلا مارتحاو ء.جحلا ةضيرف ميظعت ىلع ديكأتلاو ءسفنلا ةيكزتو ء.حورلا ةيبرت

 ةانرقملا

 ناك ولو هلتق ديري ديزي نأب ٌةالكِلَم نيسحلا مامإلا ملع امدنع رمألا اذهلو.

 نس ااا يل

 يب لحتسُي نأ نم ّيلِإ ٌبحأ اذكو اذك ناكمب لتقأ نئل» :هل ًالئاق قارعلا ىلإ جورخلا

 .((بكن١ ١١5 ص ه ج :ةياهنلا ) هنع لدع اذإ :قيرطلا نع بكن ()

 .47 مقر «7756ص 257ج «راونألا راحب (؟)

 .47ص ءءادهشلا ديس نيسحلا مامإلا :ةيادهلا مالعأ ()
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 ."7(هلوسرو هَّللا مرح

 تيبلا ةمرح ىلع ظافحلاب ةالك نيسحلا مامإلا ءامتها ىلغ دكؤي اذهو
 كاهتنا يأ نم مارحلا دجسملا ىلع ةظفاحملاو «ةفرشملا ةبعكلا مارتحاو «مارحلا

 .مارحلا تيبلا ةيسدقب ساسملا وأ هتمرحل

 .5809 مقر 2.135١ ص ء”" ج «يناربطلا «ريبكلا مجعملا ()
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 222 نيسحلا مامإلا ةيعدأ

 هن نيسحلا ماعإلا ةيعدأ

 ةمألل ِلَْيِإَن راهطألا تيبلا لهأ ةمئأ اهمدق يتلا ةسيفنلا رئاخذلا مهأ نم

 ةيقالخأو ةينيد نيماضمو ميهافم نم هتوتحا امل ,مهنع ةدراولا ةيعدألا ةيمالسإلا

 سفنلاو بلقلا ىلع ريثأتلا يف ةيلاع ةيونعم ةردق نم اهيف املو «ةيدئاقعو ةيوبرتو

 ةييوتلاو ةيكرتلاو يوديتلا يف سوم اهعومجممب لاكش واج مهتيعدأف ءحورلاو

 .خيراتلا لوط ىلع مهريغ دنع اريظن اهل دجن ال امب ةيونعملاو ةيحورلا

 اهب زيمتت يتلا صئاصخلا سفنب زيمتت 22 يلع نب نيسحلا مامإلا ةيعدأو

 نمضتتو ءسفنلا ةيكزتو بيذهت يف اسورد انيطعت ثيح ء«راهطألا ةمئألا ةيعدأ
 هده لمعت فا روما د اناا تحب نيم ا تالخا و يفور والا كلاقع مما
 نم قمعيو .هسفنل ناسنإلا ةدهاجم نم يوقي امب نيماضملاو تاللالدلاو ميهافملا

 .لجو زع هقلاخب هطابترا

 دعاوق ىلع توتحا يتلا ةيعدألا نم ريثكلا ٍدِالئِلَت نيسحلا مامإلا نع درو دقو

 فراعتو تاؤرث ىلع ةيهدألا قللت فلمتلا هك ؛ةيكوتلاو بينيكو كولمملا نق

 .ةيسفنو ةيوبرتو ةيقالخأو ةيبدأو ةيركفو 1

 «ةريثك ٌدالَكِلَذ هنع ةروثأملا ةيعدألا نأ ملعا» :ِهْدَدْك نيمألا نسحم ديسلا لوقي

 ةغيلبلا ةيعدألا نمو «ةينيسحلا ةفيحصلا هامسأ باتك ىف ءاملعلا ضعب اهعمج دقو

 اجلا ريم نق يفك اك نفقا هودر اهو« ةقرع ويساعد ترك صال روكأعلا

 نيب روهشم ليوط ءاعد وهو «اللذتم اعشاخ ههجو ءاذحب هيدي اعفار ءامسلا تحت
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 ١ ج - ةالكك2 نيسحلا مامإلا ةريس

 ."70(فقوملا نقف هب ءاعدلا ىلع نوموادي «ةعيشلا

 رو وم موبي ل نسا مل صدي ات لوط ءاسد و بع

 ناّيدسألا ري ريشبو رشب ىور ردا رئازلا دلارضم باتك يف (هحور هللا سّدق) سوواط

 هتيب لهأ نم ةعامجو وه فقو ىتح انوه انوه يشمي دات لعجف اعشاخ ًاللذتم

 ماعطتساك ههجوءانلا هيدي عفو مث ؟تيبلا ليغتسم لبجلا ةريسيم يف هبلا مو هدلوو

 :(هيلع هّللا تاولص) ٌىلع نب نيسحلا لاق ّمث  نيكسملا

 «عناص ُمْنْص ِهِعْنُصَك الَو «ٌمِنام ِهئاطَعِل اَلَو «ٌمِفاد ِهِئاضَِل َسْيَل يذلا هلل ُدْمَحْلا»

 ديس

 ع ل ينإ ٌعُهّلل» :دلن

 ٍبارّشلا نو يتتقَّلَحو ءاروكذم ًائيش نوكأ نأ َلِبق َكِقَمعِنب ينئاَدَتبا يدَرَم
 واني 30 0 ,رومُنلا ا ”نونملا ٍبيَرْلان ا «ٌبالصألا الا

 وذو لذه اوضقت نيالا ايل وَ يف يل كياهإب يل كسل ري

 هيف يذل هدا يل بس يأ يع اختو كن هر يتجرخأ كنك كلش

 يحمي ارح مو كِعِنُص ٍليمَجيي يب َتفْوَر َكِلذ لبق نمو «ينتاشنأ هيفو «ينئرشَي

 دلجو محل يب تال تاملط يف يتكسأ ع ؟ «ىنتمُي ينم نم يقلُخ َتعَدَسِباَف

 )١( ص ؛7ج «ةعيشلا نايعأ ١ 55.
  0ص ؛ ج :طيحملا سوماقلا ) ُرِهَّدلا :نونملا ١ 7177منّ«(.

 )( ص 4 ج :حاحصلا ) ٌراس :َنَعَّظ ١١59 .((نعظ»
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 222 نيسحلا مامإلا ةيعدأ

 اينذلا نلإ تجرح 3 يرمأ نِمائيسن َّيَلِإ لَعِجَت مّلو «”يقلَخب ينرّهَشُت مل مو

 َتفَطَعو َيِرَماَبَل ذهل َنِم يتقّرَرو َيرَص الفِط ٍدهَملا يف يتظِفَحو اَيِوَس مات

 «ناجلا ٍقِراوَط نم " !ينتالكو َمِتاحّرلا ٍتاهّ'الا يَِتاَمَو نِضاوَحلا َبولُ َّيَلَع

 .«نامحتاب يحز اي كيلاخك «ناصقلاو ةةايثلا نو قكملكو

 يب ليحُت الم َمُهْللا» :هناعوب نم مطقملا اذنه ىلإ لضي يحب هءاعو لصاويو

 ؛يل ٌعَسوأ َكَيِفاع نأَريَع كاوسي يلابا الق َّيَلَع َتِبضَع نكت مل نإ هَكَبَضَع

 ُتامْلّظلاِهِب تََشَكناَو ءٌتاوامّسلاَو ضرألا ُهَل آ تّّرشأ يذلا َكِهِجَو رونب َكْلسَأَ

 رقع ريغ نيت

 َكَطَخَس يب َلُِت الو َكِبَضَع ىلَع يتتيمُث الأ «َنيِرخآلاَوَنيِلَوألا ٌرمأ هيَلَع حََصو

 نيل ا ا ا

 ا د ئذلا# هيا

 :«ينكعي 0 3 يت ف ةايسرك ٌليزجلا ىطعأ
 ريع لاق ب

 روايرخال راو ل ا مارب هر اللا :لوقيمل

 ُهَلْنَم اي ءٍءامَسلاب اهلا َدَسو ءءاملا ىَلَع ضرألا َسَبَك نم اي ٌوُماَلإُةُمَلعَيام م 1ع

 .(ًادَبأ ْعِطَقْنَي ال للا فورعتلا اَذ اي ءءامسألا ٌمّركأ

 تر هلل عضاخ «للذنم ؛عشاخ ءنيزح بلقب نيسحلا مامألا وعدي وك
 :نيملاعلا

 ٍةَءارَب وذ ال ءاريقح اريصح اليلذ اَعضاخ ءىدِّيَس اي ٌكيَِدَيَنيَباذ اَنأ اهف»

 قلخلل ةرهاظ ةسيسخلا تالاحلا كلت لعجت مل يأ ؛يقلخب ينرهشت مل : يسلجملا ةمالعلا لاق )١(

 دعب ينتجرخأو ؛مهنع لاوحألا كلت ترتس لب مهدنع ًانيهم ًارقحم ريصأل يقلخ ءادتبا يف

 يفو اذه .(71775 ص هال جا: :راونألا راحب) ةيندلا لوصألا كلت نع يجورخو يتروص لادتعا

 .«يقلخ يندهشُت ملا :نيمألا دلبلا
 .(«ألك» ١5 ص ١ ج :طيحملا سوماقلا ) هسرح :هألَك )١(

 ا/ ١6



 ١ ج - ال2 نيسحلا مامإلا ةريس

 ا حرتجأ مك لئاق الو ءاهب ٌجَتحأَف يل ةّجح الو َرِصَمَفٍةَوُف وذ الو رم

 َكِلَذ ىّنأو َفيكو «ينْعَفنَي َيالوَم اي ُتدَحَج ولد وحُجلا ىَسَع امو ءًاءوس لّمعأ

00 

 يلئاس َكّنأ كات يذ ريغ انيقي تمِلَعو ُتلِصَع دق امب َيََعٌةدِهاش اهّلُك يحراوجو

 0 م ا ب ل رس

 يَنَع فعَت نإو َّيَلَع َكِتَجُح ٌكتَّحَح دعت َيالوَم اي يبونّذِبَق ينبّذَعُت نإ ءيِبَرهَم ٌكِدَع

 .(َكِمَّرَكو كِدوجو َكِلِحِبَف
2 

 - موك . ال ا 0 3
 امد محلا ل يي وللا يي اي

 كلا رض و يقفلا ينو «َميِقَّسلا يف روستو (توركقلا تيكن وجت ولا ناك

 .«ديكلا اعلا تنأو يدق كفوفالو ثيهط كود سلو نيبكلاريمتو ريخّصلا حت

 ةعئارو ةربعمو ةغيلب تاملكب ةفرع موي يف هءاعد ْدِالكِاَع نيسحلا مامإلا متخيو

 :لوقي ثيح

 م م ل 007

 0 مح رادع ا

 .مِلاعَملا ْمُهْل

 كرف وقت نق تاغ زنا 523 عقلك قالا اهو ك1 عسكر اذنه
 ا كتل كايع نا وق ويح ونا ويلا

 َتنأو َكِريَغ نم ُبَّلطُي فيكو ؟ناسحإلا َتعَطَق ام ّتنأو َكاوسس ىجرُي فيك

 ؟نانتمالا ًةداع تلدئام

 ليتل هقايوك بنات وينب هنت وماق همت وولاة قزغ كاكا قاذأ قام

 َتنأو َنيِرِكاَّذلا َلبَق ٌرِكاَذلا ّتنأ «َنيِرِفْعَتسُم هيدي َنيَب اوماقق ِهِتبَِع َسِبالَم ُهَءايِلوُأ

 .((حرج) ”5/ ص ١ ج :حاحصلا ) َبستكا :حّرتجاو حرج )١(
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 2232 نيسحلا مامإلا ةيعدأ

 ا َكِتَمَحَرِب ينبلطا !يهلإ

 نإو ينلياَرُي ال يفوح َّنأ امك «َكئيَّصَع نإو َكنَع ُمِطَقََيال يئاجَرَّنِإ !يهلإ
 .َكِيَلَع َكِمّرَكِب يملع ينَعَوأ دقو ءَكيَلِإ ٌمِلاوَعلا (ينتعَقد /) ينتَعَفَر دّمَف ,َكتعطأ

 ؟يلكتم كبلَعَو ناهأ تنيك مأ ؟يلمأ كنأو ثيعأ تنبك !ىهلإ

 ؟ضمت كبلاو وتسأل تنيك مآ ؟ينيركرأ ةلدلا فو زوتسا تك !يهلإ

 يذلا ٌتنأو ٌرِقتفأ فيك مأ ؟يّمَقأ ِءارّقُقلا يِف يذلا ّتنأو ٌرِقتفأ ال فيك !يهلإ

 ؟يتيَتعَأ كدوجب

 ئذلا داو ينك ؛ كلج ام ِءيش لكل تفرع ؛كٌريَغ هلإ ال يذلا َتنأو

0 

 يرق لك ةفاطلا تئاوبنو بق لك ىف ارهاظ كنأرق عوق لذ قالا تفرك

 يااا وراكالا تدكت, زارت ايت يترتلا يف ل ع يرام تا
207 

 ىَلَجَت نّماي ءٌراصبألا ُهَكِرِدُت نأ نَع ٍهِشرَع اي را

 َفيَك مأ ؟ٌرهاَظلا ّتنأو ىفخت فيك ءءاوتسالا "”[َنم 1ةةينع ىتنتك هاب لامك
 و لل هيكل 1: رق ل د لعل ةماعلا كينان تباوشيلا

 هتاجانم يف هلاوحأ نع انل فشكي داكن نيسحلا مامإلل ميظعلا ءاعدلا اذهو

 ىوس مامإلل نكي مل ولو .هتحاصفو هتغالب نع انل فشكي امك ءلجو زع هلل هتاعدو

 .كلذ نايب ىف ىفكل ءاعدلا اذه

 .(«قدرس» ١597 ص 5 ج :حاحصلا ) رادلا نحص قوف ّدمت يتلا تاقدارسلا دحاو :ُقِدارّسلا )١(
 .راونألا راحب نم هانتبثأ نيفوقعملا نيبام )١(

 .7 5١ص «94 ج «راونألا راحب .575 - 575 ص «لامعألا لابقإ يف ءاعدلا لماك رظنا (")
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 ١ ج - ةالكك2 نيسحلا مامإلا ةريس

 الكل نيسحلا مامإلا ةيعدأ نم تاراتخم

 لإ راتخن «ةريثك ةيعدأ دالَتلَت نيسحلا مامإلل نإف ةفرع ءاعد ىلإ ةفاضإلاب

 نم ةفيرشلا ةيعدآلا كلت هتوتحا امو «ىلاعت هللاب ْدِلْيَتِلَم مامإلا ةقالع نايبل اهضعب

 اهتءارق ىلع ةموادملا لجأ نمو «ةيوبرتو ةيقالخأو ةيركفو ةيدقع ميهافمو نيماضم

 :ىلي ام أرقن ةيعدألا هذه نمو ؛يونعملاو يحورلا ديصرلا نم ةدازتسالل

 :قالخألا مراكم بلط ىف هؤاعد ١-

 79272000000777777772226272بلّْيُ

 ٍلهأ ةَحَصانُمو .ىوقّتلا ٍلهأ ٌلامعأو «ىدُهلا لهأ اة ين هَل

 ءعوَولا لهأ ةئيزو «ملهلا لهأ َبلَطو ءةيشَحلا يلهأ َرَدَحو ءربّصلا لهأ مزَعو بلا

 ىّتَحو «ٌكيِصاعَم ْنَع يِنْزُج رجحت ةَقاخَم ّمُهَللا َكَاخأ ىَنَح ِعّرَجلا لهأ فوحتو

 م اس

 ١ ."اريمكيو ميظتلا هلل ًناحبشو وتلا قلاخ ناحبش كب

 :عاجوألا عفد يف هؤاعد -"

 ىو اس و روس هك بلا

 :لاقَف قالييلَت ىلع نب نيسحلا هللا دبع ىبأ

 ييقارع يناجي ٌدجأ ينإ هللا لوس نبا
 .ةالَّصلا

 لإ نفور لا و تموت

 0500 ل لا ع ثوُق ثلا (5)

1 



 22 نيسحلا مامإلا ةيعدأ

 ؟ا0ك ىلا نو ٌكْعَتمَي مف لاق

 :اهتلعأ ثسل لاق

 ىلع ْمالّسلاَو للاب للا مسبب لقو اهيلَع َكَدَي عَضَق اهي تسّسحأ اذإ اذإف : :لاق

 ُهتَضْيَق ُْمَضِب اعيوج ُضْرَألَو دق َقح هللا اوُرَدَ امو : عر هل.« وللا لوس

 . 274 نوُك ِرْضُم مَع ىلاعَتَو ُهَاحْبُس ِهنبِمَيِب ٌتاّيوْطَم ُتاوامََسلاَو ٍةَم ٍةَمايِقلا َمْوي

 .©ىلاعت ُهَّللا ٌءاَمَسَق ٌكِلذ رخرلا لكفت

 :تونفلا يف هؤاعد -"

 - و22 نيسحلا مامإلا نع تاوعدلا جهم هباتك يف سوواط نبا ديسلا ىور

 :-هتونُ يف
 ؛ينَجلَم تن اَجلَم ىلإ ايل نمو ءياوأَم َتنََف ىوأم ىلإ ىوأ نم هَل

 *”يِبآَم لَعِجاَو ءيئاعذ بجأو ؛يئادن عّمساَو هِدَّمَحُم ٍلآو ٍدَّمَحُم حم ىلَع َّلَصَمُهَّل

 ؛ناظيشلا دلو ةناحتمالا نايف ِنِم َياولَب يف ينسرحاَو «' ”جاوئّمو كَدنع

 اهب ليلو «نينظَتي فيط ُدراو الو ءنيتفَتب سف لَو "اهبوُشَيال يملا َكِتَمَظَعب

 «باترُم الو ٍبارُم الو ِنونظَم الو ٍنيِنَظ َريغ َكِتَدارِإِب َكِبَلِإ يبِلقَت ىَنَح «خَرَف

 ءافشو ءالبلا عفدل ِدِلْكَيِلَت تيبلا لهأ وأ ة: 526 ّيبنلا نم رداصلا ركذلاو ءاعدلا يه :ةذوعلا )١(

 .عاجوألا
 .51/ :رمزلا ةروس (5)

 ١. ح 75 ص 47 ج :راونألا راحب «7” 5 ص :ماطسب ينبال ةّمئآألا بط (*)

 .(«بوأ» 24 ص ١ ج :حاحصلا ) عجرملا :بآملا (5)
 .((يوث» 18 ص :ريثملا حايضملا )ولرتعلا :ىونملا (5)

 تارّطحخ نم ناك امو ءكّلَملا نم وهف ريخلا تارّطَح نم ناك امف ,بلقلا يف عقت ٌةَرطَخْلا :ةّمَللا (5)
 .(2(ممل» 71/7” ص ؛ ج :ةياهنلا ) ناطيشلا نموهف ٌرشلا

 .((بوش١ ١908 ص١ جا محمل وخلا توتا 69

 .(حرف» لدب (جرف» : :راونألا راحب يف (6)
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 ١ ج - ةالكك2 نيسحلا مامإلا ةريس

 .20هيِمَحارلا مح 0

 َكنم هللا :-هتونُق يف - اكلت نيسحلا مامإلا نع ًاضيأ تاوعدلا جهم يفو
 تلَعَج ءَتنأ الإ ةلإال يذلا هللا تنأو هولا كلو ركنا كو فعلا كلو ذدتلا

 َبِصانَم مُهَلوَقُع َتلَعَجو «َكِتدارإل ًانّمكَمو هَكِيِشَمِل انكم كن كميرا كوش

 01 ٌتكِش اذإ َتنأَف «ٌكيهاوتو َكرِماوأ

 ٍلوقعب ©" 'مهٍدوقع يف َكننَع هب مُهتمَهفأ ام مهِتئيلَأ ىلَع َكِتَدارإ نم َتأَدبأو «مهيف

 َتنأ امي يسّتمّلَع امم ْمّلعأَل ينإو هه مُهَتحَنَم ام ٍقِئاقَحِب َكِبَلِإ وعدتو ًكلوعدت

 .ينتيَوآ هيلإو ءيِتيَرأ نم ام ىلع ٌروكشملا

 يذلا َكيكُحب ضار َكيوفو َكِلوَحب ديال كب ذاع هلك كِذ عم ينو َمهّللا

 اميف يسفتب ِنيِنَض ُريَغ يتمم ام ٌدِصاق ءيتتيَرجأ ُتيَحِب راج «ٌكِمِلِع يف ّيَلإ هب
 اميل ٌعراسُم 4" يبت امَع يدهجب راق الو «يتيَضَو دق هي ذإ ينَع ٌكبضرُي

 ينلخُت الق ءينتيَع را او مارا يرض نب ودب يعقبه اطول
 نع ”ينجرخُ الو َكِلَوَح نع يندعقُت الو َكِتَيانِع نم ينجرخُت الو «َكتَياعِر نم
 9 ينّجَحَم ةّيادهلا ىَلَعو 2*”يتَجّردَم ٍةَريصَبلا ىَلَع لَعِجاَو كندا هب ُلانأ ٍدَّصقَم
 هيلز وراس ىلع ىلستو «رتعأ يب لقو يلي لش يكل ست داقإلا لو

 َكِتَمَحَرِب مهن ,يب ِناتيفالا نم َكءايلوأ ذعأو «"”يب َتيَوآ هيَلإو ءيسّتقّلَح هَل

 «يِجّهنَم عابَتاَو ءيتقيرَط ِكولْسِب صالختسالاَو ءابتجالا َنيِتْفَت َكِتَمعِن يف َكِتَمَحَرل

 2 ”يِمِحَر يوّذو يئابآ نم َنيِحِلاَّصلاب ينقحلأو

 )١( ص 87 ج :راونألا راحب .19 ص :تاوعدلا جهم  7١5ح١.
 .((دقع» 57١ ص :رينملا حابصملا ) ريمضلاو ّبلقلا هيلع ثدقع :اذك تدقتعا )١(

 .((بدن» ١١ ص ١ ج :طيحملا سوماقلا ) ةثحو ةاعد :رمألا ىلإ ُهَبَدَت (9)
 .راونألا راحب نم بيوصتلاو ««ينجرحت» :ردصملا يف (5)
 .(«(جردل ١04١ ص ا. 0 ل َّجَرَد (5)

 .(ينتيوآ١ :راونألا راحب يف ()

 ١. ح 7١5 ص 87 ج :راونألا راحب «,78-14 ص :تاوعدلا جهم (6)
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 222 نيسحلا مامإلا ةيعدأ

 :حلاصلا دلولا بلط يف هؤاعد -4

 :هصنو «حلاصلا دلولا

 معلا تشاكاي محلا ْنمحّرلا "موي اي يح اي ومي اي ماد اي هللا مسب

 دوو ناوض َكَدنِع يل َناك نإ ّمُهَّللا ءدعَولا ٌقداص اي ءِلْسّرلا َتِعاب اي مهلا جراف اي

 َمَحرَأ اي َكِتَمَحَرب ءيِبلَص يف ام ٍبّيَطو . ل ل

 ."”ةيعمجأ هلآو ِدَّمَحُم وشيك هللا ىاضوك ينحل

 :ءاقستسالا يف هؤاعد -6

 ةفوكلا لهأ نم ٌموق ًءاج :هيقفلا هرضحي ال نم باتك يف قودصلا خيشلا ىور

 هَل اولاقق لكس بلاط يبأ نب ٌيِلَع ىلإ
 ين لا دفا راب طلو

 . عدا :دالثكَع ن :يّسحلل لاق مث ائنط َنيَسَحْلاَو

 ٍتامَحَّرلا لنمو ءاهًناظَم ني ٍتارَِخلا َيِطعم مهلا: ْنيَسُحلا لاق
 ثايغلا َتنأو «ُتيغُملا ْتَِغلا َكنم ءاهلهأ ٍىلَع ٍتاكربلا يِرجُمو ءاهنِداعَم نم

 كاألا هلإ هل نانعلا كيلا ٌتنأو بوذا لهأو نوئطاخلا © نحَنو :تاكجفلا

 ءانغف اعع اراوكم ؟افكاو ثيعلا انقسا و أ راؤدنم "يره اكلع َءامّسلا ٍلسرأ مُهَّللا

 ج :ةياهنلا ) قلخلا روماب مئاقلا :اهاتعمو «ىلاعت هللا تافض نم يهو«ةغلابملا ةينبآ نم :مويَك (1)
 .(«ميق) ١75 ص ؟

 ١١ ح 755 ص :نيدلا لامك .” ح 756 ص 4١ ج :راونألا راحب 37 ص :تاوعدلا جهم (0)
 اح ص ١ ج :الكفَع اضرلا رابخأ نويعو

 نم غلب ام هرثكأو «ليللا ثلث وأ راهنلا ثلث هلقأو «قرب الو دعر هيف سيل يذلا رطملا :ةّميَدلا )

 .((«ميدلا ١9175 ص 3ع حصا 7:4

 .((فكو» ٠١15 ص 7 ج :طيحملا سوماقلا ) ةريزغ :فوكو ةقانو ء«ّرطق :تيبلا فكو (5)

١077 



 ١ ج - ةالككظ نيسحلا مامإلا ةريس

 .ًاعافد قدا قدَولا 2 ًاحافطي 0 انا ها ني يع

 نم َفيِعّضلا هب شعت دعّرلا بدكم الو «00قرَبلا بَل رع ني ٌرطقلا عّلطَتيو

 .َنيمّلاعلا َّبَر اي َنيمآ َكنم انيلَع َانَم «َكِدالب نم تيما ليسا َكِدابِع

 .0ابَص َءاملا هللا ّبَص ىتَح ُهّمالَك مَن امف

 نع ٌيفعجلا يلع نب نيسح نع هيوهار نب قاحسإ نع ةبيتق نبا دروأو
 :-ّلاق ىقسّتسا اَذإ ناك ُهَّنَأ - ةليكِفَ نيسحلا نع ليئارسإ

 ءانّيدابو انّرضاح اهب مّ ؛ٍةراض ري ةَِفان ماع «ةَواو ةَعياوايقَس انقسا مهلا

 مل كَءاطَع نإ ءٍناميإ ءاطَعو ٍناميإ قر ُهلَعجا َمَُللا ءانركشو انقزر يف اهب ٌدِرتو

 0 ”اهاعرّمو اهتز اهيف تبنأو ءاهَتَكَس انضرأ يف انيَّلَع لزنأ َّمُهَّللا ًاروظحَم نكي

 :ءادعألا عفد يف هؤاعد -5

 نع هيبأ نع ّيلفونلا لضفملا نب هَّللا دبع نع ماطسب يّبال ةّمئألا بط يف درو
 :يهو ءُسنإلاَو نجلا ّيَلَع َعَمَتجا ِنَمِم يلابأ ام َنُهُنلُق اذإ ٌتامِلَك :لكلَم يلع نب نيسحلا
 .((قدغ) "55 ص !' ج :ةياهنلا ) رطقلا رابكلا رطملا : ندخل

 .((ببع) 5/7” صا١ ج :برعلا ناسل ) ريثكلا رطملا : بابعلا ()

 .(«للج» ١151909 ص 5 ج: حاحصلا ) دعرلا توص هيف يذلا باحسلا : لجلجتلا ©)

 صاج :ةياهنلا ) ءاطعلاب لطهلاو ٌبصلا ةمئاد يأ ؛ءاّحس :ةئّلؤملاو احس حسي حس :لاقي (5)

 .((ححسل 0

 .((سسبلا / ص" ج :حاحصلا ) نّيَللا قْوّسلا :ٌسَبلا (8)

 صاج :ةياهنلا ) ًاريزغ ًالطاه يأ «ًالباس ًاثيَع انقسا» :ءاقستسالا ثيدح ىف :ريثألا نبا لاق (5)
 1 ليسلا 005

 .((قدو) ”١557 ص :ج: ؟حاحيضلا 2 رظحلا :قدَولا 0370

 .((بلخ) ”١١7 صاج: حاحصلا ) هيف ثيَع ال يذلا : بلخلا: قوبلا (4)

 ح ١55 ص :دانسإلا برق 15١8. ح 1797-797 ص ١ ج :هيقفلا هرضحي ال نم باتك (9)

 4 حا١77 ص 84 ج :راونألا راحب .5
 )٠١( ص ؟ ج :ةبيتق نبال رابخألا نويع /77.

 اا



 222 نيسحلا مامإلا ةيعدأ

 7 9هلَسو هلآو تلا هككت لاعاللا دو كاخألا ىلا

 2 نيسحلا مامإلا نع سوواط نبا ديسلا دروأ تاوعدلا جهم باتك يفو
 :هصنو ؛«ءادعألا نع هباجح يف ءاعدلا اذه

 فراص اي !ةَياهّْنلاَو ةياغلا ٌوُه نَم اي !ٌةّياعٌرلا ”ةَقدارُسو «ةّيافكلا ُهنأَ نَماي

 «َنيعَمجأ ِسنإلاَو نجلا نم َنيمّلاعلا ةّيِذَأ يَنَع فرصا !رضلاَو ِةَياوَّسلاَو ِءوَسلا

 ةّيناربعلا ٍتامِلَكلابو «ةّينانويلا مالقألابو 'ةيِنايرّسلا ٍءامسألابو هةّيناروتلا حابشألاب

 .حاضيإلا ٍنيقي نم حاولألا ين َلَرَتامبو

 َكِفَيَك يفو كرتسي يفو َكِذاِيِع يفو «َكبزح يفو َكِزرح يف ّمُهّللا يِنلَعجا

 «لسياح لُك نمو ««؟دونَك ٌدِضو ناعم ميثَلو ءلِصار ٌوُدِعَو ءدرام ٍناطيَش ّْلُك نم

 هيلاو «ُتنَعَتسا هيو «ُتّكَوتِهّللا ىَلَعو ءٌتيّمكتسا وللا مسيو «ُتيَقشَتسا للا يسب

 ٌريهّللاَف رَجّر رجازو «ٌقَّرَط ٍقراطو َمَّشَغ مشاغو مَّلَظ مِلاظ ّلُك ىلَع ُتيّدعَتسا

 .©نيِمِحاَرلا ُمَحَرأ وهو ًاظفاح

 :ءاسملاو حبصلا دنع هؤاعد -'

 يف - دالك نيسحلا مامإلا نع تاوعدلا جهم يف سوواط نبا ديسلا ىور
 :-ىسمأو حَّبصأ اذإ ُهَّل ٍءاعُد

 ٍليِبََس يفو «وللا ىلإو «وللا َنِمو «هللابو هللا مسب ءميحّرلا ٍنمحّرلا هللا مسب

 ص ه ج :حاحصلا ) هلتق هيلإ راص اذإف عضوم ىلإ هب بهذيف هعدخي نأ وهو ؛ةليغ ُهَلَتَق :لاقي )١(
 .(«ليغاا 1١

 .(«قدرس 54 صج "لاهل ٠ ذاكرا يري تكو | دق ومد راو داجلا اه ري قوارّشلا (")

 .((دنك١ 777 ص ١ ج :طيحملا سوماقلا ) روفكلا :ٌدونَكلا (5)

 ١. حالا/5 ص 4١ ج :راونألا راحب ," 65 ص :تاوعدلا جهم (5)
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 ١ ج - ةالكك2 نيسحلا مامإلا ةريس

 هللاباَلإ هَ رفالو لوك آلودمللا لق تدك زكر يقومللا لول هذه ىناعوووللا

 .ميظَعلا ّيِلَعلا

 ؛ٌكيلإ يرمأ ٌتْضّوَو هَكيَلِإ يِهجَو ُتهّجّوو هَكيَلِإ يسفن ُتمّلسأ يَ َمُهّللا

 جالا انا يفووس لك ني يعل لآسأ لإ
20 

 اذن قاد دع درو و

 ."تيِمحارلا َمَحرأ اي ٌكِتَمَحَرب ٌريدَق ٍءِيَش لك ىلَع ّتنأو ءٌرِدقأ

 :جرفلا ءاعد -/

 هلكت نككف ةىتنج ثنأو تدك ميرا رزرك تايقر يل اينملا جتا كرو

 يسب وبعلا يوك روصنَملا ىَلَع لحد ّنيح

 .ُهْنَع ّيِضَر دقو هن ةاندأ ىَتَح

 نإ: ل ل ل ا ا

 1 ٌتنأو َتلَكَد ِهيَلَع ٌتلَخَد اّمَّلَف « دو ع اول ب ينم
- 
3 

 اي ع ؟ تنُك ِءيَش يبق ُكْبَضَع نك ءامهتك رح امّلُكو َكَِتَفَس

 ا

 ءقاعّذلا اذه انو كاذف كلوش هثلذ

 يتلا َكِئيَعِب ينسرحا يترك َدنِع يئوَغ ايو «يتَّدِش َدنِع يِتّدُعاي» : ل2 لاق

 .(ٌمارُي ال يذلا َكِنكُرِب ينمّتكاَو مانَتال

 ."ينَع جّرفف هب ُتوَعَداَلِإ طق ٌةَدِش يب تَآّرَئامَق امك فاعذلا له. ك2 لزكت

 )١( ص :تاوعدلا جهم ١9/8-١1994« حالا 7 ص 41" ج :راونألا راحب 10.
  0ج :ىرولا مالعإ ا ص 0 ج :ةّمغلا فشك 1 ص 1 ج :داشرإلا ١ راحب 66 ص

 ص ال ج :راونألا ١7758 ح 7١.
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 مخ 2 ه5 ه5 ه5 ف2 8#

2 

 ناثلا لصفلا

 هن نيسحلا ماعإلل ةيقالخألا ةريسلا

 .يديهمت لخدم
 .هعضاوت





 يديهمت لخدم

 يديهعت لخدم

 طم عر "قولا عراكق عل تامل: ه0 للا لور لاق دقف «قلخلا

 ىماثلا اوه رك نارك :لاق ِةَديٍِِيَع هنعو ."”(قالخألا نسخ َننح َمّمنَأل تب ءب امْنِإ) :لاق

 ْمُهْوَقْلاَف ْمُكاَوْمأ أي َساّنلا اوُعَست ست ْنَل١ :ةَيكِتَع لاقو ."”امكِتالخأب مهوُم وُعَسق مكلاومأب

 ايلا موي ينم مُكيرقأو يل مكب نإ" : ةيقطنع لاقو ا سر ادلب

 ارزيملا ىف فلآ ءنش نم اه :هققتع لاكوبا "1 هيفارت تدك باقل قاتلا ليت

 ."”«ًاقلخ مُهْنَسْحَأ ًاناميإ َنينمؤملا لمكأ» :ِةيقِيَع لاقو .”0ٍقلُخلا نسُح نم

 ؟ةنجلا سانلا لخدي ام رثكأ نع ةكق)ع هللا لوسر لِئشو

 00( قلعبلا نسصيوهللا ىوفتا :لاقف

 )١( ص «7١ج «راونألا راحب  .5١١مقر ؛" ج :لاّمعلا زنك /071١1.
 .071/ مقر 2” ج :لاّمعلا زنك (؟)

 مقر 2١17١ ص ١١7« ج «ةعيشلا لئاسو .4/77 مقر «57 ص «قودصلا خيشلا «يلامألا ()

 .19 مقر 277 ص «7/ ج «راونألا راحب .

 .١مقر «١١٠١ص «7ج «ينيلكلا خيشلا «يفاكلا لوصأ (5)
 .77 مقر 186 ص ؛34 ج :راونألا راحب (5)

 01 را صل جايئاسرلاب 4/ مقر «4 ٠ ص «؟ ج :اضّرلا رابخأ نويع (5)

 ١6. مقر 375 ص ٠٠١ ج «راونألا راحب . ١09908 مقر 18+ ص17 ج «لئاسولا (/)

 ءيدنهلا يقتملا ءلامعلا زنك .55/71/ مقر .09"7 ص 7١ ج «يلماعلا رحلا ؛ةعيشلا لئاسو ()

 .15 94 مقر 259/8 ص ا“ جا
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 ١ ج - ذالك نيسحلا مامإلا ةريس

 َدبَعلا َّنإف ؛ِةَئَسَحلا ٍقالخألا ىلع مُكَسْفنَأ اوضٌوَر)١ : الكس يلع مامإلا لاقو

 مراكمب مكيلعا :ةالكلَت هنعو ."”«مئاقلا ِمئاّصلا َةَجرَو ِهِقلُخ يسحب علي َمسُملا
 لا ْمِدَهَتو ةفيوشلا عْضَت د اهّنإف 0 قةدلخألاو مُكايإَو كر اهّنإف قالخألا

 اوناكف ءًايلمع هبادآو مالسإلا قالخأ ٌداليلَم راهطألا تيبلا لهأ ةمئأ َدَّسَجَو

 .ةيمالسإلا قالخألا لئاضفو ئدابمو ميق ميلعت يف ةيلاثم ةسردم

 ةيقالخألا هتريس يف اهلمجأو ةلثمألا عورأ برض ةالئِِقَم نيسحلا مامإلاو

 .قالخألا لئاضفو مراكمو ,قلخلا نسحل ًاعئار الاثم ناكف «ةعيفرلا

 مراكم هنم لهن دق هيام مظعألا لوسرلا هدج نضح يف ىبرت يذلا مامإلاف

 قل ىلَعَل َكَنِإَو# :ىلاعت هلوق يف ميركلا نآرقلا هحدم يذلا وهو «قالخألا

 نيملسملا ريغو ءءاقدصألا لبق ءادعألا ِةَبْكِْتيَي هقالخأ ةمظعب دهش دقو "#7 ميِظَع

 :نيملسملا نفع الف

 0 ماس م د | يسال اوم

0 

 ةئسحلا قالخألاب يلحتلا ةرورض ىلع ةئق نيسحلا مامإلا تح دقو
 .(9(ةَدابع نككلا ٌقلْخْلا» : لكَ لاق ثيح ؛ةدابع كلذ ربتعاو

 اياجسلاب لمعلا ةدعاو «ةيقالخألا تادرفملا يناعم ضعب تكفل حضوأو

 ُبْذِكَلاَو ع ٌقدّصلا١ , ل باول يرينا دمكش تاور ملا ؛ةيقّلَحلا لئاضفلاو

 تْيِيعَلاَو 74 رحل قادم وكلا :ٌةَبارَق ٌراوِجْلاَو تدامأ كلاب نجع

 )١( ص :لاصخلا  .57١مقر ٠١.

 .84 مقر 257 ص ءالد ج :راونألا راحب (؟)

 .4 :ةيآلا «ملقلا ةروس (")

 ١. 725 صءك ج «يبوقعيلا خيرات (0)

١ 



 يديهمت لخدم

 )يق 1 2 كوسا سيرو معامل همس يوي ه8 2اس وف هب
 ١ بل قفّرلاَو «َىنِغ ءاخَسلاَو ءرقف حشلاَو «نيز

 6-5 3 5 0 2. 0 ه

 لجعل ترس زوق زو كرر لادر راطوو اولا ا :لاقو
 0 كتف "ةنسلاو 0

 ال امي دِعَت الَو كدت ال امل ضَوَعَتت ال ل : دلع لاقو

 «َتْعَبَص ام ٍرَدَقب الإ ِءاَرَجْلا نم ْبّلْطَت الَو ُديِفَتْسَت ام ِرَدَقِب الإ قْفْنُت الَو ههْيَلَع ٌرِدَقَ 2

 .8ةلهأ هَل َكَسْفَت َتْبأَرامّألإ لَواََتماَلَو ءىلاعت وللا ةغاط ْنِم ٌتْلِذامبألإ ُحَرْفَتاَلَو

 برضو :ةلضافلا قالخألا يلمع د صج اهيف بيغرتلاو .هيلع ثحلاو «قالألا

 هديسجتو «عئارلا يقالخألا هجهنم ىلع لصفلا اذه يف ثحبلا زكرنسو

 .هحفصو «هوفعو «هربصو هملحو .هعضاوت :اهزربأ نم يتلاو ,مالسإلا تايقالخأل

 .هئادعأو هيفلاخمل ىتح هربو .همركو .هناسحإو .هتمحرو «هتفأرو

 نأ انيلع ٌدالمِِلَت نيسحلا مامإلل يقالخألا جهنملا حمالم ضرعتسن ذإ اننإ

 مامإلا هيلع راس يذلا يعامتجالاو يناسنإلاو يقالخألا حماستلل جهمك كلذأرقن

 ىتح ةيمالسإلا قالخألا كلتب ملسملا عمتجملا يلحت ةرورضو «َدِالئكِقَذ نيسحلا

 ةيعامتجالا تانوكملا فلتخم نيب لماعتلا يف ةيقالخألا ميقلاب مازتلالا ززعن

 ملسلاب ضوهنلاو ءاقترالا يف مهسيامب ةددعتملا ةيركفلاو ةيفاقثلا تارايتلاو

 يراضحلا مدقتلاو «ىعامتجالا

 )١( توريب «ةيملعلا بتكلا راد ءيدادغبلا يبوقعيلا رفعج نب قاحسإ نب دمحأ «يبوقعيلا خيرات -

 ص7 جءم7١٠٠7- ه1 577 ةيناثلا ةعبطلا «نانبل 177.
 .((هفسا 7114 ص 7 ج :حاحصلا ) ةكرحلاو ةفخلا هلصأو «ملحلا ّدض :هَقَّسلا (1)

 يف ةمغلا فشك ١/. ص «” ج «ةمهملا لوصفلا .. مقر 2177 ص ءال5 ج «راونألا راحب (©)

 5١١. ص 7 جةمثألا ةفرعم

 .40 ١ ص «؟7 ج «نيمألا نسحم ديسلا «ةعيشلا نايعأ .77 ص ءرطاخلا هيبنتو رظانلا ةهزن (5)
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 الك نيسحلا مامإلا عضاوت

 كين نيسحلا مامإلا عضاوت

 عضاوتلاف ءاهتعفرو سفنلا ومس نع ربعي هنأل «ةديمح ةيقالخأ ةفص عضاوتلا

 ضفخو ءقحلل عوضخلاو ,قلخلا عم نيللا وه -قالخألا ءاملع هفرع امك-

 .حانجلا

 ضفخ ىلإ زمري ذإ .حماستلا تايقالخأ نم عضاوتلا نإف ىنعملا اذهبو

 امأ .كلذك ناك اذإ الإ احماستم ناسنإلا نوكي نأ نكمي الو «بناجلا نيلو حانجلا

 ةيدحلاو بصعتلاو حماستلا مدعب ةداع فصتيف هسفنب بجعملاو رورغملاو ربكتملا

 ةيلك نأ وسو غرلابو عضارتلا ىلع عيمؤملا منركلا نآوقلا تح دقو
 ٌلدتو اهيلإ ريشت تاملك تدرو نكلو ؛ميركلا نآرقلا يف اهظفلب درت مل (عضاوتلا)
 ٌداَبِعَو# : ىلاعت هلوقو '74َنيِنِمْؤُمْلِل َكَحاَتَج ضِفْخاَو : ىلاعت هلوق اهنم ءاهيلع

 "”4اَمالَساوُلاَق َنوُلِهاَجْلاُمُهّبَطاَحاَذَِواًنْوَع ضْرَألا ىَلَع َنوُضْمَي َنيَِّلا ٍنَمْحَرلا

 نهاه ريش ىلا "74 َنينمْؤُمْلا َنِم َكَعَبتا ِنَمِل َكَحاَتَج ضِفْخاَو ىلاعت هلوقو

 عضاوتلا ىنعم اهيف يتلا ةفيرشلا تايآلا

 يلحتلا ىلع ثحت يتلا تاياورلا نم ريثكلا يِوُر دقف ةرّهطملا ةئسلا يفامأ

 .8/ :ةيآلا ءرجحلا ةروس )١(

 .57 :ةيآلا .ناقرفلا ةروس (؟)

 7١6. :ةيآلا ءءارعشلا ةروس ()

١ 



 ١ ج - ةالكك2 نيسحلا مامإلا ةريس

 الو: 2506 لوسرلا لوق اهنم « ؛هلضفو هتليضف ًاضيأ حضوت يتلاو ءعضاوتلا ةفصب

 : 82895 هلوقو "هلا َُعَفَواَلِإ هلل دحأ َعَضاَوَت اما: 850 هلوق و "6 عْضاَوتب الإ َبسَح

 :ًاموي هباحصأل ِةَدجيَع لاقو "”هّللا ُمُكْعَفَرَي اوصاف ع َبحاَص دي ماتا ن١

 0 ْعْضاَوَتلا»:َلاَق ؟ ٍةَداَبِعْلا ٌةَواَلَح اَمَو : اوُلاَق َداَبِعْلا ٌةَواَكَح ْمُكِيَلَع ىَرَأ اَل يِلاَم»

 0يداَيعّلا مَظْعَأْنَم هَ ءْضاَوَتلاب كسلا :لاق هنأ دلت نينمؤملا ريمأ نع يورو

 دواد اي التل دواد ىَلِ لَجَو َزِع ُهَّللا ىَحَوَأ اًميِفا هلوق لفن هّللادبع يبأ نع دروو

 0 ورْبكَتمْلا هللا نمي ٍسََّنلا دعب َكَِدَ َنوُعِضاَوَمُمْا هللا ْنِم ٍسََّنلا َبَرقأَنَأاَمَك
 ءاَمَّسلا يف نإ" لوقي هتعمس : لاق ُالتِقَ هَّللا دبع يبأ نع «رامع نب ةيواعم نعو

 نم اهريغ ىلإ... .(ةاَعَضَو َرَبكَت ْنَمَوُاَعَفَر هلل َعَضاَوَت ْنَمَف ِداَبِعْلِب نْيَلَكْوُم نْيَكََم

 هذهب فصتي نأ ملسملاب ّيرحف «هتليضفو عضاوتلا ةيمهأ نيبت يتلا ة ةريثكلا تاياورلا

 .هايندو هترخآ يف ةداعسلاو حالفلل هلصوت يتلاو «ةعيفرلا ةيقالخألا ةفصلا

 تت ري

 222 نيسحلا مامإلا عضاوت نم دهاوش

 ءاملعلاو ءايلوألاو ةمقألاو ءانينآلا تناّمنس نم ةزراب ةمس عضاوتلا نإ

 دهاوشلاو صصقلا نم ريثكلا ةريسلاو خيراتلا بتك انل تلجس دقو «ءامكحلاو

 .كلذ ىلع ةلثمألاو

 ًازراب الاثم ناك يذلا ٍةالثكِلَع يلع نب نيسحلا مامإلا ءامظعلا ءالؤه نمو
 ةريسلا بتك انل تلقن دقو ءنينمؤملل حانجلا ضفخو بناجلا نيلو عضاوتلل

 )١( ص ال5 ج ءيسلجملا ةمالعلا «راونآلا راحب /17.

 . 5737 ص 07ج «ملسم حيحص (؟)
 ١. مقر 217١ ص «7ج «ينيلكلا خيشلا «يفاكلا لوصأ (*)
 .71/55 مقر ,355 5 ص «8 ج ؛ةمكحلا نازيم .” 5 ١ ص ؛”ج «نيدلا مولع ءايحإ (؟)
 .51/857 1 مقر 300 5 ص «8ج «ةمكحلا نازيم (5)

 ١١. مقر 2177 ص ء” ج «يفاكلا لوصأ ()
 .؟ مقر 2170 ص «7ج «يفاكلا لوصأ (0)

١ 



 ال2 نيسحلا مامإلا عضاوت

 ىلع نب نيبحلا ةقدص نب ةدعسم نعد هريسفت يف يشايعلا ىور ١-

 اهلا لوس َنباَي مله: (ولاقق ارق هيَلَعاَوَقلَأَف مُهَل ًءاسك اوطَسَيدَف َنيكاسَمب كال

 دق : 04 َّمُث ,274َنيِربْكَتْسمْلا ٌبِحْيَل هن : المن ديا

 وبيج مُكَدبَجَأ
 020000 :اولاق

 .””َنيِرْخّدَت ٍتنُك ام يجرخأ :بابّرلِل [دالئتِلَع] لاف

 ارَسِك َنولكأَي مُهو َنيكاسَمي [ لكل ُنيَسُحلا] ٌرَم :بوشآ رهش نبا لقن - 0

 هلا ذلول ؛لاقو# مُهَعَم َسَلَجَف ءمهماعط ىلإ ُهوُعَدَف مِهيَلَع َمَّلَسَق ءءاسك ىلَع مُهَل

 .مُكَعَم ُتلَكَأَ َةَقَدَص

 هاردي مُهَل َرَمْأو مهاسّكو مُهَمَعط ف .يلزنَم ىلإ اوموق :لاق مث

 نم ًاناولأ انعنص انإ :هيلإ نيسحلا ةأرما تثعب :يدنوارلا نيدلا بطق ىور - *

 دجسملا ٌدِالثَع نيسحلا لخدف مهب انتأف كءافكأ رظناف ًابّيَط انعنصو بيطلا ماعطلا

 دق :نلقف اهيراوج اهاتأف ءاهيلإ مهب قلطناف نيبتاكملاو هيف نيذلا لاّؤوسلا عمجف

 كيلع مزعأ :لاقف .هتآرما ىلع ٌدالكِقَت نيسحلا لخدو «نيكاسملا كيلع بلج هللاو

 00 لعفف ءايطاالو اماعط ىرخدت ال9 قوخ نع اناوخ

 )١( :ةيآلا ءلحنلا ةروس 77.

 ًةَمعنو نيع َةَمعَنو يع ُةَمعُنو نيع َمُهُّنوَمْعَن: لوقت برعلاو اهتزت ؛ميعلا ةفمت نودع باص
 11 رعبا ب01 ع1 اييرعلا ةايبللا» .نيع ىمعُنو نيع

 ١ 5 ج :قشمد خيرات ١. ح 184 ص 54 ج :راونألا راحب . ١5 ح 78517 ص 7 ج :يشاّيعلا ريسفت ()
 .50757" مقر 17٠٠-0701 ص 7 5 ج ؛يلماعلا رحلا «لئاسولا 18١. ص

 «ةعيشلا نايعأ .” ح ١5١ ص 44 ج :راونألا راحب «15 ص 4 ج :بوشآرهش نبال بقانملا (5)

 .140 ص .؟ ج «نيمألا نسحم ديسلا
 .ناوخ دعب اناوخ ىتاه يأ (0)

 .07 مقر «” 50 ص ؛يدنوارلا نيدلا بطق ؛ةمئألاو يبنلا قالخأ مراكم (5)



 ١ ج - الكل نيسحلا مامإلا ةريس

 عضاوتلا ديدش ناك هنأ ْدالكَِت نيسحلا مامإلا عضاوت نع صصقلا هذه لدتو

 «مهعم لكأيو ءمهسلاجيو «ءافعضلاو نيكاسملاو ءارقفلا طلاخي ناكو «نينمؤملل

 .هنانحو هفطعب مهيلع ضيفيو «هلزنم ىلإ مهوعديو «مهمركيو

 بج ةكَلَم وه امنإو ءفلكت وأ عنصت نع نكي مل ٌدالئيلَم نيسحلا مامإلا عضاوتو

 .نيكاسملاو ءارقفلا بحيو «نيعضاوتملا سلاجيو .هب سنأيو عضاوتلا بحي وهف ءاهيلع

 ةسلاجم بنجتيو «ءايربكلاو ربكتلا هركي ٌةويَعِهَع ناك ىرخأ ةهج نمو

 .نيملاظلاو ةاغطلاو نيربكتملا

 لماعتنو ؛نينمؤملل عضاوتن فيك ٌدالكِلَم نيسحلا مامإلا عضاوت نم ملعتنلف

 هللا دنع بوبحم عضاوتملاف ؛ءافعضلاو نيكاسملاو ءارقفلا عم حماستو نيلو قفرب

 .نسانلا دع ذودقو# هو وغللا دنع نفوغيف نكملاو .نمانلا فعو نلاعت

 ووعتشلا ةجيقن دلو ةيسايسلاو ةيعامتجالا لكاشملا نم اريثك نأ ذإ ؟ىغامسجالا

 نيلو عضاوتلا امنيب ءىرخألا تارايتلاو تانوكملا هاجت ربكتلاو رورغلاو بجعلاب

١/51 



 ةالكفت نيسحلا مامإلا ملح

 هلكت نيسحلا مامإلا ملح

 ءلاصخلا زعأو «قالخألا مراكم نم وهو ؛مالسإلا قالخأ نم قل ملحلا
 .ةفلألاو ةبحملاو ةدوملا بلج يف لامعألا عفنأو ءاياجسلا فرشأو «تافصلا لمجأو

 دقو «ةددعتم روس يف ةرم نيرشع وحن ميركلا نآرقلا يف ملحلا ركذدقو
 :ىلاعت هلوق يف امك مهيلع ىنثأو ظيغلا نيمظاكلاو ءاملحلا ىلاعت هّللا حدم

 :ىلاعت هلوقو "74َنيِدسِرْحُمْلا بحي ُهَللاَو ِساَّنلا ٍنَع َنيِفاَعْلاَو َظْيَْلا َنيِمِظاَكْلاَو#

 .274ًامالَسا ولات نولماكلا ُمُهَبَطاَح اذ اذِإَو#

 تاضنا رد دنا يسرك دارت وظل يل نجد ةيدرلا اكول يلع لادب ايدو 1

 ُمُكُذخاَو ال نامت هوت رتل تايذلا نودع يف كلج فضي ف قدا

 6 ياو وُمَع هَللاَو ْمُْبوُلُف ْتَبَسَك اَمِب مُكُذِحاَوُي نِكَلَو ْمكِاَمْبَأ يف ومَللابهَّللا

 ول يدع ل كرو اسما ىلاعت هلوقو

 اًلَحْدُم مُهَّنلِخْدُيَلال :ىلاعت هلوقو ”4ٌميِلَح ٌميِلَعُهَللاَو# :ىلاعت هلوقو 74 ٌمِيِلَح
 عمرنا ىلع ةلادلا ةفيرسكلا تايآلا نم اهريقو .74ةيِلَح ٌميِلَعَ للا َّنَِو ُهَنْوَضْرَي

 )١( :ةيآلا ءنارمع لآ ةروس 5 ١7.

 :ةيآلا .ناقرفلا ةروس (؟) 57.

 )*( :ةيآلا «ةرقبلا ةروس 760 7.

 ) )5:ةيآلا «ةرقبلا ةروس 7170 .

 ) )0:ةيآلا ءءاسنلا ةروس ١7.

 .09 :ةيآلا ,جحلا ةروس (5)
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 ١ ج - الئ نيسحلا مامإلا ةريس

 .ملحلا ىلاعت هَّللا تافص

 زع هللا ىلإ ةبسنلاب ملحلا نإف سفنلا طبضو ةانألا وه ملحلا ىنعم ناكاذإو

 .بنذلا ىلع ةبوقعلا ريخأتو لاهمإلا ينعب لجو

 ملحلا فيرعت

 ناجيه دنع عبطلاو سفنلا طبض :هنأب ملحلا يناهفصألا بغارلا فّرع
 00 د

 دنع تابثلاو راقولا اهعم رهظي ةلاح اهنآب ملحلا ةليضف ءاملعلا فّرع دقو

 هنأب كلذك هوفرعو .ةبوقعلا ىف لجعتلا ىلع ةثعابلا وأ ءبضغلل ةكرحملا بابسألا

 .هب اهرمأي امل نئمطتو «لقعلا ناطلسل عضخت ىتح سفنلا سبح

 اذهو ««سفنلا طبض) هنأب ملحلا نع قالخألا يف نيثحابلا ضعب ربعي دقو

 ةطلسل ةيبضغلا اهتوق عاضخإ ينعي انه سفنلا طبض نأل ءباوصلا نع ديعب ريغ
 عمس دق ميلحلا نأ نم مغرلا ىلعف «ملحلا نومضم وه اذهو «ربدملا ركفملا لقعلا

 ."سفنلا طبضو ءودهلاب ايلحتم هارن هبضغ ريثي ام ملع وأ ىأر وأ

 مكحتلاو .بضغلا تاريثمو تاببسم هاجت سفنلا طبض وه نذإ ملحلاف

 .ناجيهلاو بضغلا ةلاح نم ةجتانلا تالاعفنالا ىف ىباجيإلا

 ظيغلا مظكو ملحلا نيب

 ءاملعلا نكل «ملحلاب ظيغلا مظك نع وأ ءظيغلا مظكب ملحلا نع ربعن دق

 هتردقل صخشلا يف ةيتاذ ةعيبط وهف ملحلا امأ ءملحتلا وه ظيغلا مظك نإ :اولاق

 ةثلاثلا ةعبطلا «نانبل - توريب «ةفرعملا راد ,يناهفصألا بغارلا ءنآرقلا بيرغ يف تادرفملا )١(
 .51١1ضصءم٠ ءه١- ه5

 ةيناثلا ةعبطلا «نانبل - توريب «ىبرعلا دئارلا راد .ىصابرشلا دمحأ .د ,نآرقلا قالخأ ةعوسوم (؟)

 .185صءا١ج م1186 -ه65
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 الكلم نيسحلا مامإلا ملح

 .هتالاعفنا طبض ىلع

 -يلازغلا راشأ امك- امهنيب ًاقرف كانه نأ عم ءظيغلا مظكب ملحلا هبتشي دقوا

 امل «ةديدش ةدهاجم ىلإ جاتحي اذهو ءملحلا فلكت يأ ءملحتلا وه ظيغلا مظكف

 حبصي قلخ وأ ةليضف وهف ملحلا امأو ءلامتحاو ةمواقمو نامتك نم مظكلا يف

 بضغلا ةوق راسكناو «هبحاص ىلع هئاليتساو لقعلا لامك ةلالد وهو «ةعيبطلاك

 ءادتبا نأل ءظيغلا مظكو ملحلا نيب ًاطابترا كانه نكلو .لقعلل اهعوضخو ؛هدنع

 .""(ملحتلاب نوكي ملحلا ةليضفب قلختلا

 وهو ءًاضيأ ظيغلا مظك ىنعمب يتأي دق ملحلا نإ لوقلا نع عنمي ال اذه نكلو
 نيسحلا مامإلا هنبا ٍةلْئتِلَت نينمؤملا ريمأ لأس دقف .بضغلا ناجيه دنع سفنلا طبض

 :هل ًالئاق ملحلا نع ٍةلكلَ

 ؟ملحلا ام ينب اي

 ,©2«سفتلا ٌكْلِمَو ِظْبَمْلا ُمَظَك١ : 22 لاق

 ملحلاو 292 نيسحلا مامإلا

 دقف .هصئاصخ زربأ نمو ءملحلا هع نيسحلا مامإلا تافص مسا خف

 ناك امنإو «هبنذب ًابنذم الو هتءاسإب ًائيسم لباقي ال -ةاورلا هيلع عمجأ اميف -ناك

 سانلا عسو يذلا ٍةِقِايَي لوسرلا هدج نأش كلذ يف هنأش هفورعمو هربب مهيلع قدغي

 ضعب اهلغتسا دقو «هنع تعاشو ةرهاظلا هذهب فرع دقو «هلئاضفو هقالخأب اعيمج

 ."7هناسحإو هتلصب معنيل هيلإ ةءاسإلا فارتقا ىلإ دمعي ناكف هيلاوم

 ةيناثلا ةعبطلا «نانبل - توريب «ىبرعلا دئارلا راد .ىصابرشلا دمحأ .د ءنآرقلا قالخأ ةعوسوم )١(

 : 000 183ص اج م1980 -ه0
 ٠١١55. مقر ١١« ص «9 ج ء«يسربطلا يرونلا نيسح ازريملا «لئاسولا كردتسم (؟)

 «فورعملا راد ءيشرقلا فيرش رقاب َدِلئتِلَد يلع نب نيسحلا مامإلا :تيبلا لهأ ةريس ةعوسوم (*)
 119-17 ص ءا7ج وما ١4 - ها 47٠ ىلوألا ةعبطلا «ناريإ - مق
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 ١ ج - ال2 نيسحلا مامإلا ةريس

 لاق دقف ؛ناسنإلا اهب نيزتي «ةنيز ملحلا نأ ْدِيلَت نيسحلا مامإلا ربتعا دقو

 «حورلا لامج رهظت يتلاو ةنيزلا هذهب نيزتن نأ انيلعف 00 ير هللا ند كل

 ا «قالخألا لامجو

 الف 0و ا :

 حماستيو ؛مهل عضاوتيو «سانلا ديفي ميلحلا ملاعلا امنيب «ملح نود نم ملعلل ةميق

 .مهاذأ لمحتيو .مهئطخم نع حفصيو «مهئيسم نع وفعيو .مهلهاج عم

 ةالثكلَت نيسحلا مامإلا ملح نم دهاوش
 الَت نيسحلا مامإلا ملح نع صصقلاو دهاوشلا ضعب خيراتلا انل لجس

 :اهنمو

 :متاشلا عم ملحو فطلب لماعتلا ١-

 :لاق ىقاقلا نفايغ خيشلا ثيطيملا ركذ

 :قلطصملا نب ماصع لاق :هظفل اذه ام ةيقالخألا بتكلا ضعب يف ٌتيأر
 ناثأو كارلو 6ع د ا 7 نيسحلا د ةنيدملا تلخد

 !هيبأ متشو همتش يف تغلابف

 مسي ؛ميجرلا ناطيشلا نم هّللاب ذوعأ :لاق مث فوؤر فطاع ةرظن ّىلِإ رظنف

 .0 مقر « ١177 ص ءالد ج ءيسلجملا ةمالعلا «راونألا راحب )١(

 11ر1 صن ودرملا تضتاونا ضخ 00

 .((تمساا 7917 ص ؟ ج :ةياهنلا ) ةنسحلا ةئيِهلا : ٌتْمَّسلا ()

 .((ىور) 58١0 ص 7 ج :ةياهنلا ) نسحلا رظنملا : ءاوّرلا (5)

 ليم



 ةالك نيسحلا مامإلا ملح

 اَمِإَو * َنِيِلِاَجْلا ِنَع ُِضِرْعأَو ٍفَرُعْلا ْرُمأَ ّوَفَعْلا لح ؛ميحرلا نمحرلا هللا
 ْمُهَسم دوعن يذلا نإ !* ٌميِلَع ٌعيِمَسُهَّنإ هّللاب ب لَِتشاف عَن ن ٍناَطِيَشلا َنِم َكَنعَرتَب
 أل هن َّمْلا يِف ْمُهَتوُدُمَي ْمُهَئاَوْخِإَو * َنوُرِصْبُم مُه اَذَق اوُرَّكَذَت ِناَطْبََشلا َنّم ٌتْياَط

 ."784َنوُرِصقُي

 انئبعَتْسا ْوَل َكْنِإ ءَكَلَو يِلَهَّللا ٌرِفْغَتْأ «َكَلَع ضفَحا : يل دالتِلَم لاق مث
 تلال او كدت هنو تان نذل قا نار تعال ل ا ا لا ا ا

 ا ل

 َنيِمِحاَرلا ْمَحَْأ َوُهَو ْمُكلُهَللا رفع ميلا كيلح بيز كل لقط: لاف

 ؟تنأ ماشلا لهأ نم :هلأس مث

 ا للا انايحا 0 ا ”ةكشنش 00 : ول لاقف

 مثيب تخاس ول تددوو «تبحر امب ضرألا يلع تقاضفا 0

 ُمَلْعَأ هّللا# : تلثو ””هيبأ نمو هنم ّيلإ بحأ ضرألا ىلع امو «اذاول هنم تللس

 .©ةتلاسر ر ٌلَعْجَي ُْتْيَح

 )١( تايآلا فارعألا ةروس ]7505-1,.
 ناك : يرب نبا لاق . (مّرخأ نم اهفرعأ ٌةَبِشنِش) :لّثّملا يفو .ةّيجسلاو ةقيلخلاو ةعيبطلا : ةَنِشْنَّسلا (؟)

 ج :برعلا ناسل ) كلذ لاقف «هومدأو هوبرضو مهّدج اوقع نينب كرتو تامف ؛هيبأل ًاقاع ٌمّرخأ

 .(2(نئش) 7” 57” صا

 «ناريإ - مق «يمالسإلا رشنلا ةسسؤم «يمقلا سابع خيشلا «ةرخافلا بلاطملاو ةرخآلا لزانم (")
 عبط «توريب ءركفلا راد ءركاسع نبا «قشمد ةنيدم خيرات .7 ١8 ص ه9١51١ ىلوألا ةعبطلا

 .0018 مقرلا 775-170 ص 47 جاه515١ ماع

 .157 5 :ماعنألا ةروس (4)
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 ١ ج - ةالكك2 نيسحلا مامإلا ةريس

 تاءاسإ هاجت هظيغل همظكو ٌدالَِم نيسحلا مامإلا ملح ىدم ةصقلا هذه نيبتو

 بضغلا ريثي فقوم وهو هابأ متشيو هبسيو همتشي ناك يذلا يماشلا لجرلا اذه
 لهج عم ميلحلاو فيطللا هلماعتو هملحب ٌدالَكِلَت نيسحلا مامإلا نكل .لاعفنالاو

 ملحلاب هبذجي نأ عاطتسا ,مهلضفو دلت ةمئآلا ماقم فرعي ال يذلا لجرلا اذه

 .مهدض ءاضغبلاو ةوادعلا لمحي ناك امدعب تيبلا لهأ ةبحم ىلإ

 :ًاملح كباوح نع تففك -؟

 ينب نم - الجر عمسف هيي يبنلا دجسم يف ًاسلاج ٍةالئكِقَع نيسحلا ناك

 لآانكراش انإ :لوقي وهو نيسحلا عمسيل هتوص عفريو ؛هباحصأ ثدحي - ةيمأ

 قم انلتو «يسلاو ببسلا نم اهنماولات اه لكم اهنم انلذ صح ةوبنلا نق بلاط ىأ

 0 سل يا

 يأ يعل رعى اقل باق لو دف ىلع يأ يخول

 .ةراكلا ىَلِإ مهب

 ."ظيغلا نم زيمتي وهو فرصناو اباوج يومألا قطي ملف

 يعامتجا جهنم ملحلا

 «ةفلتخملا تاهجوتلاو «ةيعامتجالا تانوكملا فلتخم نيب حماستلا ءاوجأ ةعاشإ

 .ةددعتملا نايدألاو بهاذملاو

 )١( ج «يشرقلا فيرش رقاب خيشلا ءيلع نب نيسحلا مامإلا :تيبلا لهأ ةريس ةعوسوم 217

 اد



 الكلم نيسحلا مامإلا ملح

 امنإو ءبسحو ةديمح ةيدرف ةفص هب دصقن ال اننإف ملحلا نع ثدحتتن امدنعف

 .ماع يعامتجا جهنم ىلإ لوحتي نأ هنم ديرن

 مامإلا :مهنمو دِالَكَيِإَت راهطألا تيبلا لهأ ةمئأ ةريس ةءارق يف قمعتن امنيحو

 ةعاشإ ىلع صرحلا دشأ نيصيرح اوناكف .حوضوب كلذ ظحلن اننإف دلك نيسحلا

 يعامتجا جهنم ىلإ ةديمحلا ةيقالخألا ةفصلا هذه ليوحتو «سانلا نيب ملحلا حور

 .هتانوكمو عمتجملا دارفأ فلتخم نيب ةفلألاو ةبحملاو حماستلا دوسي يك

 ملحلا ةفصب ىلحتن نأ تاعمتجمو تاعامجو دارفأك انيلع كلذ نم ًاقالطناو

 حماستلا تادرفم نم ةدرفمو «نينمؤملا تافص نم ةفص اهرابتعاب ظيغلا مظكو

 .يباجيإلا

 دارفأ نيب لاعفنالاو جنشتلاو - ملحلا دض وه يذلا - بضغلا داس اذإ امأ

 .هكسامتو عمتجملا ةدحوب ةرضملا تاوادعلاو داقحألا عويشو مداصتلاو عارصلل

 اليذلا





 الع نيسحلا مامإلا لص

 كن نيسحلا ماعإلا ربص

 ىتلا ِدالْكَيِلَن تيبلا لهأ ةمئأ نع ةيورملا ثيداحألاو ةفيرشلا تايآلا ىه ةريثك

 ْ نيرباصلاب يسأتلاو ءربصلا ةليضفب يلحتلا ىلع ناسنإلا 556

 ةللاورط ىلاعت هل رك ءايضرلاو يحب لاو بحلب هور انقل ىلاعقادللا شو نقف

 ."74َنيِرِباَّصلا ِرَشَبَو :ىلاعت هلوقو "74 َنيِرباَّصلا بحي

 َعَمَهَّللا َنِإاوُرِبضاَول :ىلاعت هلوق يف امك دييأتلاو رصنلاب مهدعوو

 َنوُرِباَّصلا ىَنَوُياَمَنإل : ىلاعت لوقي ؛ليزجلا باوثلاو رجألا مهل ٌدعأو "74َنيِرِباَّصلا

 .9 ٍباَّسِح رْبعِب مُهَرْجَأ

 ىف امهب داشأ دق ىلاعت هللا نأ نيرباصلا ةلالجو ربصلا فرش ىف ىفكيو

 هراكملا ىلع ربصلا وه ربصلا ماسقأ مظعأ نمو «ميركلا نآرقلا يف ةيآ نيعبسو فين

 ربصلا ةليضفب يلحتلا وه ةيزر وأ هوركمب ىلتبملا هلعفي ام ريخو «ءازرالاو بئاونلاو
 !نيرباصلاب ءادتقالاو يسأتلاو

 ريمأ لوقي «نيرباصلا حدمو ربصلا لضف يف ةفيرشلا ثيداحألا ترتاوت دقو

 ىَّرَج َتْعَرَج ْنإَو ٌنْوُجَأَم َتْنَأَو ُرَدَقْلا َكِيَلَع ىَرَج َتْرَبَص ْنِإ) :ٌالبكِقَع نينمؤملا

 ١55. :ةيآلا ءنارمع لآ ةروس )١(
 ١06. :ةيآلا «ةرقبلا ةروس (؟)

 .55 :ةيآلا «لافنألا ةروس (*)

 ٠١. :ةيآلا هرمزلا ةروس (5)



 ١ ج - ةالك2 نيسحلا مامإلا ةريس

 ةَكَلْهُأ ٌرْبَّصلا ِهِحْنُي ْمَلْنَمه : ًاضيأ ٍذالَكلَم لوقيو ٠ 0 ا

 ََم م أراك ن نامألا ةيكشلا نإ رّبّصلاب ب ْمُكيَلعا ًاضيأ 2غ لوقيو "”ُعَرَجْلا

 ماو 5 ٌرْبَصاَِناَميِإ يِفاََو ُةعَم سَ اَل دَسَج يف ٌرْيَخاَلَو ِنَسَجْلا

 ا دي دَسَجلاَني سأل ةَنِْث ٍناَميإْلا َنِم ٌرِبَّصلا» :ةل2 قداصلا

 007 لاق ةالَْع هنعو .9ُناَمإْلا بمد ُرْبَّصلا بَ اَذِإ َكِيَذَك ُدَسَجْلا َبَهَد

 ْنَمَف ءرْيّصلاَو ِراَكَمْلا ةَقوُمْحَم ةَنَجْلا» : الكت رقابلا مامإلا لاقو ”«ٍناميإلا ُسأ

 ْنَمَق ِتاَوَهّشلاَو ِتاّنللاب ٌةَقوُفْسَم ُمّنَهَجَو .ةجلا لكم يذل يف راكم لعب

 ّنم ٌرْبَّصلا» وسلا يلا لوا وقاتل لك انهَتَوُهِشَو اَهَتَذَلهَسْفَت ىطغأ

 .00هل َرْبَص ال ْنَمِلَناَميِإ اَلَو ِدَسَجْلا َّنِم ِسْأَرلا ِةَلْنمِب ِناَميِإْلا
 ل ل ا م 000

 ربصلا ىنعم

 دومحملا ربصلاو .عله وأ عزج ريغ نم ايالبلاو هراكملا لامتحا :ربصلا ىنعم

 بلس وأ «زيزع وأ بيرق دقفك اهعفد ناسنإلل نكمي ال ىتلا هراكملا ىلع ربصلا وه

 لب ءاهعفد هنكمي يتلا ايالبلاو هراكملل مالستسالا ءيش يف ربصلا نم سيلو

 وأ ؛جالعلا لوانت نع هعانتما عم ضرملا جالع ىلع ةردقلاك ؛ةهافسو قمح وه

 مدع عم هقوقح عاجرتسا ىلع ةردقلا وأ ءلمعلاو باستكالا ىلع هتردق عم رقفلا

 3 ١ مقر 385 ص(ءي4ج م٠5 ١١ ماع عبط «نانبل - توريب «يبرعلا باتكلا راد «ةغالبلا جهن ١0

 ١91. مقر 3” 16ص ء؛جع م٠ ١7 ماع عبط «نانبل - توريب «يبرعلا باتكلا راد «ةغالبلا جهن ()

 ./7' مقر ءص «؟ ج٠ 6م 0 ع لب رع ع يعل

 4 نرل# انا بس ا ياا

١851 



3 3 5 0 32 

 دقو 74 ليِمَج ٌْربَصْف# ليمجلا ربصلا وه ربصلا بتارم ىلعأو لمجا نمو

 ."0(سانلا ىَلِإ ىَوْكَش هيف َسْيَل ٌرِيَص َكِلَذ١ :هلوقب ْداتكلَع رقابلا مامإلا هرّسف

 ةوقو «قفآلا ةعسو «لقعلا ةحاجرو «سفنلا ومس ىلع ليلد ليمجلا ربصلاو

 .ةميزعلاو ةدارإلا راوخو ناوهلاو فعضلا ىلع ليلد وهف عزجلا امأ .ةيصخشلا

 ربصلا ماسقأ

 ءازرآلاو ايالبلا ىلع ربصلا وه همظعأو ء,تاجردو عاونأو ماسقأ ربصلل

 يسأآملاو ايازرلاو ايالبلا عاونأ فلتخمل ةضرع ناسنإلاف ءبئاونلاو هراكملاو

 ىلتبملا هلعفي ام لضفأو «ةوق الو الوح اهبنجتل كلمي الو اهعفد عيطتسي ال يتلا

 بولقلل مسلب هنإف ؛نيرباصلاب ءادتقالاو ءربصلا ةليضفب يلحتلا وه كلذ نم ءيشب

 .ةبذعملا سوفنلل ءاودو «ةنيزحلا

 ةضرع نوكي هنإف هوركم وأ ءالتبا يأ هاجت علهلاو عزجلاب باصي نمامأ

 .ةرمدملا تاهآلاو مالآلاو نازحألل ىوأمو «راوخلاو فعضلاو رايهنالل

 ٌريَص :ِناَرْبَصر ءَّصلا» :لاقف نيم هت تاراص ا دل طا ييحدتو

 ٌربَص : :ناَرْبَص ٌرِيَّصلا» لاق ًاضيأ ذالئلَش هنعو "بحت اَم ىَلَع ٌريَص و و 053 اه ىلع

 لجو رع اللا عع مدع زكعلا كلت نياسشتلو : ريع رست 0 ةتيفتلا دف

 ,(©(َكلَلَع

 ُرّصلا ةنم ٌلَضْفأَو ءِئاََبْل َدْنِع ٌرْبَص :ِناَرْبَص ٌربّصلا» : هلت هّللا لوسر لاقو

 )١( :ةيآلا .ءفسوي ةروس /1.

 .١5مقرء٠ 0 ص(” ج «ينيلكلا خيشلا ءيفاكلا لوصأ (0)

 31 رباالا يصما يح فواللا عيبا

 ١١. مقر «47 ص «؟ ج «ينيلكل ١ خيشلا ءيفاكلا لوصأ ()

 /ما/ 1١



 ١ ج - ةالكك2 نيسحلا مامإلا ةريس

 ."0(مِراَحَمل هلا َدْنِع

 كو ةييهتلا دنع ةيصلاف ناو َرْبَص ٌربَّصلا» :ةككظ قداصلا مامإلا لاقو

 را اجمل رك قو عدلا 12152 طا كلنا ذي قنا ويك

 : روك رسش ولالا لق فا ٍناَرِبَص ٌربَّصلا» :ائِلَع رقابلا مامإلا لاقو

 ."”(مِراَحَملا ٍنَع ٌعَرَولا ِنْيَرْبَصلا لّضفأَو 1 3 ه- 000 هرم 1 و ع

 ؛مارحلا لعف نع ربصيو هللا ةعاط ىلع ربصي نأ نمؤملا ناسنإلا ىلعف

 .لاعفألا نسحأو «تابجاولا مظعأ نم ةمرحملا تاوهشلا باكتراو

 ةهيصعم ةَيِصْحَم ْنَع اوّرْيَصُتَو هَّللا ةَعاَط ىَلَع اوُرِبْصا» :زلكت قداصلا مامإلا لوقي

 سيف ِتأَيمَلاَمَو انْ الو اًروُوَسهلُدجَت سلف ىَصماَمَةَعاَس يلام ملل
7017 

 .©9(َتْطَبَتْغا ْدَق َكَنَأَكَف ءاهيف ل يتلا ٍةَعاَّسلا َكْلِت ىَلَع ُرِيْضاَف «ةفرعَت

 ذإ «ةمايقلا موي يف باوثو رجأ نم نيرباصلل ام ٌدالئتِلَم قداصلا مامإلا حضوأو

 0 و

 قام: مهل

 .ربّصلا ُلْهَأ نحت :َنوُلوُقَيَ

 ؟ هكْرَبَص َماََع :ْمُهَّل ُلاَقَب

 رغللا لوف قيللا يضاف ع خلو هللا ةقاط ىلع ن5 نو

 .775/ مقر «5 77” ص «؟7 ج «لئاسولا كردتسم )١(

 /7١9. مقر ١188« ص «5 ج «يناشاكلا ضيفلا «يفاولا (1)

 ١5. مقر «.48ص «؟7 ج «ينيلكلا خيشلا ءيفاكلا لوصأ (*)
 7١. مقر 257١ ص 2” ج «ينيلكلا خيشلا «يفاكلا لوصأ (4)

 .مهنم ةعامج يأ (5)

١184 



 َنوُرباَّصلا ىَفَوُي اَمْنِإ# :َلَجَو ٌَرَعوللا لْوَق َّوُهَو َةْنَجلا ْمُهولِخْدَأ ءاوَقَدَص :َلَجَو
 ."7407باّسح رّيَغب مُهَرْخَأ

 ربصلاو ال2 نيسحلا مامإلا

 دقف ءاهبناوجو اهداعبأ فلتخم يف ربصلا ةليضف دات نيسحلا مامإلا دّسج

 ناكو ءلاجرلا مظاعأ هنع زجعي ام بئاونلاو ايازرلاو ايالبلا نم دلع مامإلا لمحت
 .ةزعو ةوقو ًاخوسرو ًاتابث الإ ايالبلاو هراكملا هديزت ال خماشلا دوطلاك

 ىلإ ةوعدلاو «ربصلا ىلع ثحلا يف ةديدع تاملك دليم نيسحلا مامإللو

 ضيقن وه يذلا ربصلاف ءاهبعصأو فورظلا كلحأ يف ىتح ربصلا ةليضفب كسمتلا

 هّللا هب ىضري ال ام لعف نع سفنلا سبحو «ةيبلسلا تالاعفنالا طبض ينعي عزجلا

 .هردقو هللا ءاضقب اضر نع بئاصملاو هراكملا لمحتو «ىلاعتو هناحبس

 اميف ُهرْكَت ام ىلع ُرِيَصا» ديه رتل يكبر هيلو

 ."2ىوَمْلا هْيَلإ كلوُعْدَي اميف بحت 7 اقع ريس ربَصاَو ءٌقَحْلا كمر

 رْبّصلاي َكِيَلَعا : ةدبرلا ىلإ يفن امدنع ءرذ يبأل لل نيسحلا ءامإلا لاو

 ماما

 6 ريّصلاب م 0 ف َنذَأَدَق
1 

 )١( :ةيآلا ءرمزلا ةروس ٠١.

 .4مقر 8١ ص 7 ج «ينيلكلا خيشلا ءيفاكلا لوصأ (؟)
 مامإلا ةسردم «يناولحلا رصن نب نسحلا نب دمحم نب نيسحلا ءرطاخلا هيبنتو رظانلا ةهزن ('*)

 .18مقرء 460 صاه٠ / ىلوألا ةعبطلا «ناريإ - مق ة ,يدهملا

 904 صولا ح«يسلجملا ةمالعلا هراونألا راحب (4)

 ىلوألا ةعبطلا «توريب ءىضترملا راد «يمقلا هيولوق نب دمحم نب رفعج «تارايزلا لماك (5)
 .141/ مقر ءالا ص ءم8١٠٠- ه8

 ليلا



 ١ ج - الكلم نيسحلا مامإلا ةريس

 امدنع ءاروشاع يف ٌدلئتِلَع نيسحلا مامإلاب ترم يتلا فقاوملا بعصأ يفو

 مزال لاا يحب لسيرلا لعب لونرلا موتب حيد اكد لات هروح يخيط

 ايارْبَص يِتمْوُمُع ْيَِي اير ْبص١ : ًالئاق الثكلَت نيسحلا مامإلا حاصف ؛ةعامج مهنم

 ًارْبَص» : لقت لاقو "أدب مْوَيلا اذه َدَْباناَوَم مُنيََراَل ِهللاَوَ ؛ارْبَص ءيَِب لهأ

 ٍةَعسياولا نانجلا ىلإ ِءاَرَضلاَو سلا ِنَع مكي ربع ”ةرطنقال تملا اَمَق «ماركلا يَ

 الإ مُكِادعأل ٌوُه امو ؟رصَق ىلإ نجس نم َلِقَتنَي نأ رك مُكَيأَف قم ِئاَدلا مِّنَ

 .©7«ٍباذَعو نجس ىلإ ٍرصَق نم ُلِقَتنَي نَمَك

 لك يف ربصلا ةليضفب يلحتلا ىلإ وعدي ٍائكِقَت نيسحلا مامإلا ناك اذكهو

 يف هلك ريخلاف ءرفسلاو رضحلا يفو .برحلاو ملسلا يف ءلاوحألاو فقاوملا

 :ليمجلا ريصلا

 ام نيسحلا مامإلا دنع ربصلا تايلجت
 بئاصملا لمحتو ربصلا يف ةلثمألا عورأ ٍةالئِِلَع نيسحلا مامإلا برض

 .نيرباصلل ةنسحلا ةودقلاو ربصلل لماكلا لاثملا هلعج امم دئادشلاو

 :ةيلاتلا فقاوملا يف ذ ك2 هربص تايلجت ضعب ىلإ ريشنو

 :ةهالخلا قلق ريصلا أ

 لاثتمالو ءهرمأو هلل ةعاط تناك امنإ لَ نيسحلا مامإلا ربص تايلجت لك نإ
 ىتلا تاوعدلا لكل هضفرو «بئاصملاو تايلبلا كلل ْداللَت نيسحلا لابقتساف «هفيلاكت
 ًالاغتما تناك امنإ «ديزيل ةعيبلاو مالستسالاو لزانتلل 0 انعلل ؛هئادعأ نمو هيبحم نم تردص

 ,"7ةع ةعاطلا ىلع ربصلل ًاديسجتو ةعيرشلا ماكحأل ًاقيبطتو ةيهلإلا يهاونلاو رماوألل

 )١( ص 46 جا ءيسلجملا ةمالعلا «راونألا راحب 1 7.

 )١( ح 1797 ص 4 4 ج :راونألا راحب .07 ص :تاداقتالا 7” ح 788 ص :رابخألا يناعم 7.
 نماث ةعبطم «يناكيابلكلا يفاصلا هللا فطل خيشلا َقِالْكِقَذ نيسحلا مامإلا ةمظع نم ةعشأ (")

 .1775 ص م7١١7 - ه١ 575 ىلوألا ةعبطلا «ناريإ - مق ءججحلا

١54٠ 



 الك نيسحلا مامإلا لاص

 امنإ ايازرو ايالبو بئاونو بئاصم نم ٌرِاكتلَ نييسحلا مانو !ةلمجد اهلك
 مالسإلا نع عافدلاو «ديحوتلا ةملك ءالعإ لجأ نمو «هللا ليبس يفو «ىلاعت هلل ناك

 :ليصالا

 :دهراكملا ىلع ربصلا تا

 ومس ىلع لدي وهو «ربصلا ماسقأ مظعأ نم بئاونلاو هراكملا ىلع ربصلا

 .لقعلا ةحاجرو ,ءسفنلا طبضو «شأجلا ةطابرو «ةدارإلا ةوقو ءسفنلا

 لهأو هدالوأ نادقف ىلع هربص ٌدِالتِقَع نيسحلا مامإلا ربص روص مظعأ نمو

 «رخآلا ولت ًادحاو ةكرعملا ضرأ يف نوطقاستي مهاري وهو فطلا موي هباحصأو هتيب

 .ربصلا ةليضفب يلحتلل مهوعديو ءربصلا ىلع مهثحي كلذ عمو

 بلصلا هفقومو هربص ناك دقل» :يشرقلا فيرش رقاب خيشلا موحرملا لوقي

 .ةيناسنإلا هتفرع ام ردنأ نم ٌفطلا موي

 ىف هربصو «لثملا اهب برضي ٌدالْكِقَع نيسحلا ةعاجشا :ىلبرإلا ةمالعلا لوقي

 .(رخاوألاو لئاوألا زجعأ برحلا ”طقأم

 ةٌوقو مزعلاو ربصلاب عّردت امهم ناسنإ ّيأ اهب ىلتبا ول هايازر نم ةدحاو هيأ َنِ

 هب يلتبا امب َنعي مل ْدالكِقَت هنكلو ءيسفنلا فعضلل ملستساو هاوق تنهوأل «سفنلا

 .بوطخلل عرضت وأ عزجلل ملستست نأ هحورب تمس يتلا ةفيرشلا ةياغلا ليبس يف

 اتناك امهم ثادحألا همزع هوت ملف ؛ةرهاظلا هذهب دّرفت ِهّنِإ :نوخّرؤملا لوقي

 .كلذ يف هل ليقف «ةبآكلل رثأ هيلع ري ملف هتايح يف دلو هل يفوت دقو

 ثوب اين 1 اهنارأ انف ا طتج هللا لانا قار لخل انتر وكوت لانفف
 ا

 .برحلا يف قيضملا وأ «لاتقلا عضوم :طقأملا )١(
 .18ص ال ج ءيسلجملا ةمالعلا «راونألا راحب (؟)



 ١ ج - ةال2 نيسحلا مامإلا ةريس

 .20(ناميإلا

 مظعأو «ربصلا بتارم ىمسأ .فطلا موي يف ٌدِالَديِلَت نيسحلا مامإلا َدَّسَج دقل

 هتبالصو هتابثو هربص ناك لب «هتدارإو هتميزع رتفت وأ فعضي وأ عزعزتي ملو «هماسقأ

 .يساورلا لابجلا خوسرك

 :شطععلا ىلع ربصلا 3

 شطعلا دتشي امدنع ةصاخو ؛ربصلا عاونأ ىوقأ نم شطعلا ىلع ربصلا

 لضفلا وبأ ةصاخو نيسحلا باحصأ ضعب ناك نإو ؛مرحملا نم عباسلا مويلا

 اذه نإف ءرشاعلاو عباسلا مويلا نيب ام ءاملا ضعبل ءاقستسالا نم اونكمت دق سابعلا

 ةصاخ .ءشطعلا ىلع مهربص نوكيو «مايأ ةثالث وأ نيمويل ءاملا اوبرشي مل هباحصأو

 نأ ًاديج فرعي ءقارعلا يف سقطلا ةرارح شاع نمو .هل ريظن ال ًاربص «لاتقلا موي

 حارجلاو ةزرابملاو داهجلا ةمحز يف ةصاخ «لانملا ديعب رمأ تاعاسل شطعلا لمحت

 رارضإ دادتشا ىلع ثعاب كلذ لك «رابغلاو ءاجيهلاو مدلا فزنو سمشلا ةرارحو

 ."داغوألا كئلوأل ملستسي ملو كلذ ىلع ربص ناشطعلا مامإلا نكلو ءشطعلا

 مهرابجإل حالسك هباحصأو دليل نيسحلا مامإلا نع ءاملا عنم نويومألا مدختسادقل

 . 177 ص 2١7 ج «يشرقلا فيرش رقاب «يلع نب نيسحلا مامإلا :تيبلا لهأ ةريس ةعوسوم )١(

 نماث ةعبطم «يناكيابلكلا يفاصلا هللا فطل خيشلا َتلَم نيسحلا مامإلا ةمظع نم ةعشأ (؟)
 ١70. ص «ن 7٠١١7 - ه١ 575 ىلوألا ةعبطلا «ناريإ - مق ,.ججحلا

١045 



 ُدالكلَع نيسحلا مامإلا ربص يف رثؤي مل كلذ نكل ؛ةكرعملا يف ةميزهلا وأ ,مالستسالا ىلع

 رصأو ؛مالستسالا ضورع لك ضفرو .يومألا شيجلل يدصتلا يف هتدارإو هتميزعو هتابثو

 .مالسإلا ةامح نم مهنأب نييومألل فيزملا عانقلا ةيرعتو «ةداهشلا لين ىلع

 هباحصأو هلايعو هلافطأ ىري نأ ْةالكِقَع نيسحلا مامإلا ىلع لهسلا نم نكي مل
 امم هنكل ؛تارفلا رهن بناجب مهو ديدشلا شطعلاو «لتاقلا أمظلا ملأ نم نوملأتي

 ةنحملا هذه دعب ةبقاعلا نسحب مهرشبيو «ةماقتسالاو تابثلاو ربصلاب مهرمأب ناك

 .ناك اذكهو «ةريبكلا

 !ُشَطَعلا هّبأ اي :هيبأل لاق ةكرعملا نم ربكألا يلع عجر امدنعف

 ا ا ب ايا

 :لاقف فاقت نيتخلا يع َتَعَمَد د مهيَلإ [نيَسُحلا نب ٌيِلَع َرَرَب اَمَل

 ًاهجَو سانلا ُةّبشأو َكِلوِسَر نبا ٌمِهِيَلِإ َرَرب دَقَ ِثمِهيَلَع َديِهَّشلا َتنأ نك ّمُهَّللا
 :لوقت وهو ردي لَعجَف وب "تمسو

 ىبأ نع نبع فيك نورت انمأ

 !ُشَطَعلا هَبأ اي :ٌلاقَق «هيبأ ىلإ َعَجَر مَ َةَرَشَع مُهنم لتقف

 .ىفوألا ٍسأكلاب َكّذَج َكيقسَي يب اي ًاربَص :ةالئكلَ ُنيَسُحلا لاَ

 .©0ويَلَع ُهّللا ىَّلَص ليف هَ د الجر َنيعبرأو ةَعَبرأ مُهنِم َلَدَق ىّتَح لئاقق َعَجَرَ

 7 هسلا 7917 صا 7 جا - :ةياهتلا ) نيدلا يف ب نيج :هّنْمَس (؟)

 ص 44 ج :راونألا راحب ٠ ص :نيظعاولا ةضور ؛11.4 ح 017 ص :قودصلل يلامألا (")
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 ١ ج - ةالكك2 نيسحلا مامإلا ةريس

 :ةءاسإلا ىلع ربصلا 25

 «ةيداملاو ةيونعملا ةءاسإلا روص نم ريثكلل دِلْكَوِبَت تيبلا لهأ ةمتأ ضرعت دقل

 ةنيس ةينامكل نناتملا ىلع ةلكلك ينم وملا ريمأ يسب !ةملؤملا روضلا هذه نمو

 بياعملا عضوو لب .هماقمو هنأشو هلضف نم ليلقتلاو .هتيصخش نم صاقتنالاو

 هنكلو كلذ عمسي ٌداللَع نيسحلا مامإلا ناكو «هتيصخش هاجت ةبوذكملاو ةقفلملا

 نيملسملا ةحلصمو ءايلعلا مالسإلا ةحلصم لجأ نم كلذ لك بستحاو ربص

 ةماعلا

 ربصلا ةفسلف

 لمحتو «لاعفنالا نع اهسبحو سفنلا طبض - هينعي اميف - ينعي يذلا ربصلا

 .فييزتلاو فيرحتلاو هيوشتلا نم مالسإلا ظفحو «عمتجملا ةدحو ىلع

 ةحلصم لجأ نم راهطألا تيبلا لهأ ةمئأو ٍدِالئتِقَت نيسحلا مامإلا ربص مكو

 ةقافخ ديحوتلا ةملك ءاقب لجأ نم هراكملاو بئاصملا اولمحتو ءايلعلا مالسإلا

 هللا لييص نفق كلذ لك تايمز ةايازرلا و ايهلبلاو لكاشملا لنعتو:ضرآلا ىف

 .ىلاعت

 ضغو «حارجلا ملأ لمحتو ءربص ىلإ جاتحي هروص ضعب يف حماستلاف
 قيقحتو .ةمهملا اياضقلاو «ةماعلا رومألا ىلع زيكرتلاو «ةءاسإلا نع فرطلا

 .كلذ انتبثأ امك دِالتِلَت نيسحلا مامإلا ةريس يف هظحلن ام اذهو «ىربكلا فادهألا

 «لقعت ريغ نم فرصتي هارتف «حماستلا مدع ةفصب فصتيف عوزجلا ناسنإلا امأ

 «ةميزعلاو «ةيوقلا ةدارإلاب فصتيف روبصلا ناسنإلا امأ ؛لادتعا الو «نازتا الو

 .لقعتلاو «لادتعالاو «نازتالا ىلع ةردقلا جدي اذهو .ةماقتسالاو «تابثلاو
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 هحفصو دالئع نيسحلا مامإلا وفع

 هحفصو :: نيسحلا مامإلا وفع

 «تافصلا نساحمو «لاعفألا لئاضفو «قالخألا مراكم نم حفصلاو وفعلا

 ميركلا دارتلا يف .حفصلاو وفعلاب يلحتلا ىلع هعابتأ مالسإلا بغر دقو

 اوقع نأو): ىلاعت هلوقك « «حفصلاو وفعلا ىلع ةلادلا ةفيرشلا تايآآلا نم ريثكلا دجن

 نع داعتبالاو ءناسنإلا دنع ىوقتلا لين ىلع ًاناوعم نوكي وفعلاف ؛©"”4ىَوْقَتلِل ٌُبَرْقَأ

 ِضرْعَأَو ٍفْرْعْلب مَ َوْفَعْلا دخل : ىلاعت لوقي . ناودعلاو فيحلاو ملظلاو ماقتنالا

 ٌروُفَغ هلل نإ اوُرفَْتَو اوُحَمْصَتَو اوُمْعَت نإَوإل : ىلاعت لوقيو «"74 َنيِلِهاَجْلا ٍنَع

 هللا ْمُكَهّللا َرِفغَينَأ نوما اوُحَمْصَيلَو اوُمْمَيلَو9: ىلاعت لوقيو «"76ٌمِيِحَر

 هللا َّنَِف ٍءَوُس نَعأوُفْعَت وأ ُهوُفْحُت وأ ارح أوُدبُت نإ : ىلاعت لوقيو «'“ 4ٌمِيِحَر ٌروُفَع

 لمعلا كاع ذاسلالا نضر دكر تحت ةقيرششلا تانآلا ةزهف 0 رورق اًرفَغ ناك

 .ةرخآلاو ايندلا يف ةدئافو ريخ نم هيف امل .حفصلاو وفعلاب

 07 اووفعلا تاجرد يف يقرلاو جردتلا ىلإ ميركلا نآرقلا وعديو
 دريل . اى سعت 18 2 . 5 5 5

 ٍةنَجَو ْمُكْبَر نّم ِةَرْفْعَم ىَلِإ اوُعِراَسَّو# :ىلاعت هلوق يف امك سانلا عم حماستلاو

 .771/ :ةيآلا «ةرقبلا ةروس )١(

 ١99. :ةيآلا .فارعألا ةروس (؟)

 ١. 5 :ةيآلا «نباغتلا ةروس (")
 .77 :ةيآلا ءرونلا ةروس (5)

 ١. 514 :ةيآلا ءءاسنلا ةروس (0)



 ١ ج - ذالك نيسحلا مامإلا ةريس

 0 ةوفي دف م ف م ل ا يَ

 ءاّرّضلاَو ءاّرّسلا يف َنوُقِفَُي َنيِذّلا * َنِيَِتُمْلل ْتَّدِعَأ ضْرَألاَو ُتاَواَمَّسلا اَهضْرَع
 ىلإ وعدت ةيآلاف "74 َنيِنِسْحُملا بحي ُهَللاَو سانلا ِنَع َنيِفاَعلاَو ظْيَعلا َنِيِوِظاَكْلاَو
 ةبوقع كرت ىنعمب وفعلا مث ءسفنلا طبضو بضغلا مظك وهو ًالوأ ظيغلا مظك

 ميزات اهبل ةماعلا هوو ع لاق هنأ هن هللا

 هكلولم مف ركل ٍةَرخلاَو اين قالت ِرْيَحب ْمُكريخأ الأ": 292ج لاقو "هللا

 .727(َكَمَرَح ْنَم ٌءاَطْعِإَو َكيَلِ ةانمأ ١ ْنَم ىلإ داتشالاو :كلكطت نق عكر

 :ًاضيأ ٍدتِلَت لاقو .(مِراَكَمْلا ُجاَتّوُفَعْلا» :ةالثكلَم نينمؤملا ريمأ لاقو ٍ

 0 رِقتفُمْل اًدوَجَو رِدمَمُملا مَع ِمِراَكَملا *سحأ)

 دنع وفعلاف "”0ةَرْدق ْنَع اَهَع ْنَم ِساَّنلا ىَمْعَأ ْنإ) :دالَيعِفَت نيسحلا مامإلا لاقو
 .اهتعفرو سفنلا ومسو «ةزعلاو ةوقلاو حماستلا ىلع لدي ةردقملا

 وفعلا فيرعت

 بنذلا نع ُرْواَجَّتلا وهو ِوُفَعلا نم ٌلوُعَف وهو ٌوُشَعلا لاقي: ةغلوفعلا-١

 وتشانك# لاقي . غلاما ةينبَأ نم وهو «سْمّطلاو ُوْحَملا هلصَأو هيلع باقعلا كت

 ىلاعت هللاو ءهِقلََح نع ءلجو زع وللا ٌوْفَع َوْفَعلا : فيللا لاق ٌرفعو فاغويف اوُنَع

 )١( :ناتيآلا .نارمع لآ ةروس 17 - 175.

 ء١ 5١ص «” ج «يفاكلا لوصأ .159485 مقر « 17٠١ ص ١١7« ج «يلماعلا رحلا «ةعيشلا لئاسو (؟)

 .0 مقر

 ص «.؟ ج «يفاكلا لوصأ .15497 مقر «177؟ ص ١7 ج «يلماعلا رحلا «ةعيشلا لئاسو (*)

 ١. مقر 6

 مقر 2/8١05 ص ؟ ج «يرهش يرلا دمحم «ةمكحلا نازيم ١9. ص .ظعاوملاو مكحلا نويع (4)

6 

 .0059 مقر 8١5 ص .” ج ءيرهش يرلا دمحم «ةمكحلا نازيم 3١165, :مكحلا ررغ (5)

 7٠١. ص ١ ج «يلبرإلا ةمالعلا «ةمئألا ةفرعم يف ةمغلا فشك (7)
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 هحفصو دائم نيسحلا مامإلا وفع

 رج محق نقل مم ل 2 8 1
 .' "هنع توفع دقف اهتكّرتف ةبوقع قحتسا نم لكو .روفغلا وفعلا

 3 و 5

 .'"”قاقحتسا

 وكتيلا هلصأو «تاقعلا هل ركو تثذلا عع واجفلا رع اعتالطيصا ىقلا تال
 .(سمطلاو

 .©2(بنذلا نع يفاحتلا» :هنأب يناهفصألا بغارلا هفرعو

 فطعلاو ةمحرلاو قفرلاو نيللا ىنعم هلمحت اميف لمحت ةدرفم وفعلاو

 :رخآ ىنعمبو .رأشلا ذخأو ماقتنالاو يفشتلا يف ةحماجلا ةبغرلا ىلع راصتنالاو

 «ةعيفرلا ةيقلخلا تافصلاو «ةليبنلا ةيناسنإلا يناعم لك مجرتت ةفص وه اوفعلا»

 ثيحب عستيو هردص عستي لب ءبسحو هريظنو هدنل سيل ناسنإلا ردص عستي ثيحب
 ,0!نيفلاو فلاخبلا اضيأ تعوس

 ىلع ربكأ ةروصب هجاتحن اننإف ءيدرفلا ديعصلا ىلع وفعلا ىلإ جاتحن امكو
 مهضعب هاجت سانلا ضعب نم عقت يتلا ءاطخألا نع وفعلاف ءيعامتجالا ديعصلا

 بهاذملا ضعب عابتأ نمو ءىرخألا تاهجوتلا هاجت تاهاجتالا ضعب نمو «ضعبلا

 دعاسي .ىرخألا نايدألا هاجت نيعم نيد يقنتعم نمو ءىرخألا بهاذملا عابتأ هاجت
 ةيبهذملا تايددعتلاو «ةيعامتجالا تانوكملا فلتخم نيب حماستلا ةفاقث رشن ىلع

 .ةيركفلاو ةينيدلاو

 )١( ج ؛روظنم نبا ءبرعلا ناسل ١6. ص 7/.

 ص 4 ج ,م ١144٠ ىلوألا ةعبطلا ء«توريب «ليجلا راد ءسراف نبا دمحأ «ةغللا سيياقم مجعم (؟)
0 

 .57 ص «مالسإلا يف حماستلا (")
 .7 57ص «ىناهفصألا بغارلا «نآرقلا بيرغ ىف تادرفملا (:)
 0180 ص «يناولعلا دمحم دمحأ «مالسإلا يف حماستلا )2(
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 ١ ج - ةالكك2 نيسحلا مامإلا ةريس

 وفعلاو ٌدالَكاَ نيسحلا مامإلا

 «نيرخآلا ءاطخأ هاجت حفصلاو وفعلاب ٌاللَت يلع نب نيسحلا مامإلا فصتا

 .مهيلإ ناسحإلاو لب .مهنم رذعلا لوبقو

 بجوت ةيانج ىنج هل مالغ نع هوفع نع ةليمج ةصق خيراتلا انل لجسيو

 :ةياورلا صن لوقت .هيلإ نسحأو «هقتعأو «هنع افع هنكل ,باقعلا

 .برضي نأ هب رمأف هيلع باقعلا بجوت ةيانج هل مالغ ىنج

 .ظْيَعْلا َنيِِظاَكْلاَول يالوم اي :لاقف
 .هنع اولخ :لاق

 .«ساّنلا نَع َنيِفاَعْلاَو# يالوم اي :لاقف

 .204َنيِنِسْحُمْلا ٌّبِحُي ُهّللاَو يالوم اي :لاق

 هنن اوعأ تيق اهي كالوملل هول ريفا لاق

 هللا هجول هقتعأ لب ؛هنع حفصلاو وفعلاب فتكي مل ٌدالئكلَم نيسحلا مامإلاف
 .ناسحإلاو وفعلا ةمق هذهو «هيطعي ناك ام فعض هئاطعإب هيلإ نسحأو «ىلاعت

 ؛ةدحاو ةيضق ىف ةصق وأ ةلصفنم ةثداحك تسيل ةصقلا هذه أرقن نأ بجي اننإ

 يف ةرمتسم ةريسو «مهل ةمزال ةفصو ءراهطألا تيبلا لهأ ةمئأ جهنم وه امنإو

 «ةرطعلا مهتريسب يدتقن نأ بجي اذكهو «مهل نيئيسملاو نيئطخملا عم مهلماعت

 انتاعمتجم يف دوست ىتح هرأثلاو ماقتنالا حور نع دعتبنو ء.حفصلاو وفعلاب لمجتتف

 .ةبحملاو حماستلا ةفاقث ةيمالسإلا

 )١( :ةيآلا ءنارمع لآ ةروس 5 ١7.

 .1مقرء1160 صء:5 ج« ٍيسلجمل ا
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 هحفصو ةلئع نيسحلا مامإلا وفع

 حفصلاو وفعلا راثآو دئاوف

 ,تاعمتجملاو دارفألا ىلع عفنلاب دوعت ةددعتم دئاوفو ًاراثآ حفصلاو وفعلل نإ
 ةاهمهأ عرمو

 روعشلاو ًاحاترم بلقلاو «ةئداهو ةنئمطم سفنلا لعجي حفصلاو وفعلا نإ ١-

 لوسر نع درو كلذل «ناسنإلا دنع رمعلا لوط تاببسم نم اذهو ءاضرلاو ةداعسلاب
 .2900وِرّمع يف لم ُهُوُهَع َرْثَك نمل :هلوق يقع ِهّللا

 ةفاقث رشن ىلإ يدؤي يعامتجالا طسولا يف ذحفصلاو وفعلا ةعاشإ نإ -

 يتيدلاو نيهتملا منعلاو ناقدعتالا تالاخت راجكو + سانلا نيب ةينحلاو 0

 :اًمُهُباَوَت ْنَروُي اَل ِناَتْيَش» :ةالكفت يلع مامإلا لاق كلذلو ؛يعامتجالاو يسايسلاو
 ,8ملعلاو علا

 وحن قيرطلا عطقت يتلا ةيقالخألا لئاضفلا نم حفصلاو وفعلا نإ -"*

 ةيهاركلاو نئاغضلاو داقحألا ىلع يضقتو «ةيبلسلاو ةفرحنملا تايكولسلا

 هللا لوسر نع درو دقو :ةيسايسلا وأ ةيركفلا وأ ةينيدلا تاءامتنالا فلتخم نيب

 وفعلا ببسب نئاغضلا طقست امدنعو "70ه ُنِئاَعَّضلا ٌطَقْسَتاَوَقاَعَت١ :هلوق دنع

 .ةبحملاو ريدقتلاو مارتحالا اهلحم لحي حفصلاو

 ىلإ نوعراصتملاو .ءءاقدصأ ىلإ ءادعألا لوحتي دق حفصلاو وفعلاب - 4

 هلوق يف كلذ ىلع ميركلا نآرقلا ْثَح دقو «نيبراقتم ىلإ نورفانتملاو ؛نينواعتم

 ُهَئيَيَو كنب يِّل اذِإَف ٌنَسْحَأ َيِح يلا عمدا ُةَنَّيَسلااَلَو ةَنَسَحْلا يوتسَئاَلَول : ىلاعت

 )١( ص «45 ج ءيرهش يرلا دمحم «ةمكحلا نازيم ء/5 ح ,7” 59ص الا ج «راونألا راحب 27١17
 مقر 1184.

 25١١117 ص «5 ج ءيرهش يرلا دمحم «ةمكحلا نازيم .3 91ص ء.ظعاوملاو مكحلا نويع (؟)

 11195 مقر

 ٠١/. 5 مقر ء"ا/ا" ص ء””ج «يدنهلا يقتملا «لامعلا زنك (9)
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 ١ ج - ةالكظ نيسحلا مامإلا ةريس

 رارقتسالا ىلع دعاسي موصخلاو نيئطخملا نع حفصلاو وفعلا ةسايس نإ -

 لاقو ةكم لهأ نع افع دق 25025 هللا لوسر نأ دجن كلذلو ,يسايسلاو يعامتجالا

 مهلماعي مل هنأ الإ .هيلإ اوؤاسأو هووذآ مهنأ نم مغرلاب «ءاقلطلا متنأف اوبهذا

 .ههاجت مهئاطخأ نع حفصو مهنع افع لب «لثملاب

 الإ هموصخ وأ هئادعأ نم دحأب هيلإ ءيج ام هنأ ةريسلاو خيراتلا بتك ركذتو

 ةردَقلل اًرِكَش ُهنَع َوْفَعْلا لَعجاَف َكٌوُدَع ىَلَع َتْرَدَق َذإ» :ةاللَم يلع مامإلا لوقي
 نيفلاخملاو نيضراعملا نع حفصلاو وفعلا ىلإ مويلا انعمتجم جوحأ امو ."اهيّلَع

 .اهرارمتساو اهرارقتسا تيبثتو «ةلودلا ءانب يف مهسُي كلذ نأل نيئطخملاو

 دئاوفو راثآف .ةرخآلا يف باوثلاو رجألا ًاضيأ حفصلاو وفعلا دئاوف نم -5
 ريمأ لاق دقف ,مظعأو ربكأ ةرخآلا يف اهنإ لب ,بسحف ايندلا ىلع رصتقت ال وفعلا

 ."7(هناحبس هللا ِباَّذَع ْنِم هج ةردقلا ّعَم وفعلا :ةلكل نيتمؤملا

 داعتبالاو «مالسلاو ملسلاو شياعتلاو حماستلا حور ىلع انعمتجم ينبن ىتح «رأثلاو

 .ةيهاركلاو نئاغضلاو داقحألل ةببسملا لماوعلا نع

 )١( :ةيآلا ءتلصف ةروس 5 ”7.

 2٠١١5 ص .5 ج ءيرهش يرلا دمحم ؛ةمكحلا نازيم «159540١ح .١17ص ,7١ج «لئاسولا ()

 .111 مفر

 25١١5 ص «.5 ج ءيرهش يرلا دمحم ؛«ةمكحلا نازيم 572١. ص .ظعاوملاو مكحلا نويع (")

 .175؟16 مقر

 *” و



 هحفصو ةالئع نيسحلا مامإلا وفع

 طا : دام يلع مامإلا لاق ءسانلا رشأ نم وهف نيرخآلا نع وفعي ال نم امأ
 نأ ِاللَت قداصلا مامإلا ربتعاو 2'اةَرْوَعْلا ٌرَتْسَياَلَو هَِلَزلا ْنَع وُفْعَي اَل ْنَم سانلا 0 0 همه و شم نى ره 7 3
 .2(راَدَقَأْلا لأب َماَقِتْناَلا َحَبْفأ اَم» :لاقف حيبق رمأ ماقتنالا

 ةفاقث رشن هنم مزلتسي ًايراضحو ًايملع مدقتمو يوق عمتجم يأ ءانب نإ -4

 انءانبأ يبرنو ,حماستلا ةفاقث عيشت ىتح ةفأرلاو نيللاو ةمحرلاو حفصلاو وفعلا

 ملالس وحن مدقتيو عمتجملا روطتي كلذبو «ةبحملاو حماستلا حور ىلع اندالوأو

 ناكل ودعا

 اهنإف نئاغضلاو داقحآلاو ةيهاركلا حور اهيف شعشعت يتلا تاعمتجملا امأ

 امك ةيلهآلا بورحلا امبرو «لاعفنالاو جنشتلاو ماصخلا تالاح نم ةلاح شيعت

 نزحلا ىلإ وعدي رمأ وهو ؛ةملسلا تاعمتجملا نم ربثكلا ىف ثدحيو ثتدح

 فرطتلاو بصعتلا حور راشتناو «حماستلا ةفاقث بايغ نيرا هببسو «ىسألاو

 راطق نع فلختيو ملعلا بكر نع رخأتي نأ الإ اذهك عمتجمل نكمي الو «ةيهاركلاو
 .ةراضحلاو مدقتلا

 ينبن نأ عيطتسن حماستلاو حفصلاو وفعلاب هنأ ًامود ركذتسن نأ انيلع نإ -4

 .انمدقتو انتوق

 )١( ص .5 ج ءيرهش يرلا دمحم «ةمكحلا نازيم .188ص ءظعاوملاو مكحلا نويع 25١17

 مقر 111960.

 27١17 ص .5 ج ءيرهش يرلا دمحم «ةمكحلا نازيم «77ح 27 ١5ص ءال5ج «راونألا راحب (؟)
 .11185 مقر
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 هقفرو ذالك12 نيسحلا مامإلا ةمحر

 هقفرو :: نيسحلا مامإلا ةمحر

 اهيلع ّتَح يتلا ىلضفلا ميقلا نم فطعلاو ةقفشلاو قفرلاو ةمحرلا ةميق نإ
 .اهاضتقمب لمعلاو ءاهب يلحتلاب هعابتأ رمأو «مالسإلا

 .اهماكحأو اهتاعيرشتو اهجاهنمو اهردصم يف ةمحر ةلاسر مالسإلا ةلاسرف

 هلوقو ''”4ِمِيِحّرلا ٍنِمْحّرلا# ىلاعت هلوق يف ةمحرلاب هسفن ىلاعت هللا فصو دقف

 04ش َّلُك ْثَعِسَو يتَمْحَرَو# : ىلاعت

 ٌةَمْحَوَو ءاَمِش َوُهاَمِنآْرَقْلا َنِم ُلُرَتْنَو# : ميكحلا نآرقلا نع ىلاعت لاقو

 .نينمؤملل ةمحرو ءافش وهف "2 نينمؤملل

 نا يقال هيناعلا راَلإ َكاَتْلَسْدَأ امو : قاع هيبن نع ىلاعت لاقو
001 

إ١ :داعاق ةمحرلاب هسفن فصو ةة 2 يقطع هّللا لوسر
 ا ةّمَحَر انا امَنِ

 ٍراَفُكْلا ىَلَع ءاَدِشَأ# : ضعبلا مهضعب عم نينمؤملا لماعت نع ىلاعت لاقو

0 

 .":ةيآلا «ةحتافلا ةروس )١(

 ١65. :ةيآلا .فارعألا ةروس (؟)

 .857 :ةيآلا ءءارسإلا ةروس (”)

 .١١ا/ :ةيآلا «ءايبنألا ةروس (5)

 ه١ 5٠4 ةعبارلا ةعبطلا «نانبل -توريب «تيبلا لهأ ةسسؤم «ءىسلجملا ةمالعلا «راونألا راحب (0)

 2116 صءل7 جم1989-

 اللا



 ١ ج - ةالك2 نيسحلا مامإلا ةريس

 نأ بجي ذإ «نينمؤملا تافص نم قفرو ةفأرو ةمحرب لماعتلاف '74ْمُهَنْيَب ءاَمَحُر

 هللا لوسر لاق دقف ءًاضيأ مالسإلا اهيلع تح يتلا ميقلا نم قفرلا ةميقو
 ينو وعل سا هع

 اق اقو ." '«ريخلا مرحي قفرلا مرحي نمو ؛ةكربلاو ةدايزلا قفرلا يف نإلا ًاضيأ قطع

 0 ٍقفّرلا ىَلَع يِطْعُيَو «َّقْفّرلا بحي ب ٍقيفَر ىَلاَعَت هللا ن١ :ةالَكلَم رقابلا مامإلا
 .(©9(يفنعْلا ىَلَع

 ٠ ٠ 0 6-5 0-3 هس 0
 ثيدحلا اذه فصيو ؟ ”(مْؤُش قْرَخْلاَو ٌنْمَي َقْفّرلا» : ةقإ)ع هللا لوسر لاقو

 نس 7 هاه كك 58

 قمحلاو لهجلا :قرخلاو «عفان رثأو يويح رود نم ُهَلاِمل ؛ةكربلا :يأ ءنمّيلاب قفرلا
 ةيبلسلا راثآلاو لكاشملا ىلإ ىدؤي اهوهو

 قفا مِهيلَع لحد ارح ٍتْيَب لهل داو اذإ» :ةيك)ع هللا لوسر لاقو

خْلا ُمَرْحُي َقفّرلا مّرُْي نَمَو َُكَربْلاَو دارا ٍقْفّرلا يف َّنإ» : ةيكنَع لاقو
 لاقو "”هرْيَ

 هج

 00” (ٍلْهَس ءٍبيِرَق هِيَ هِنَّه : لَك ىَلَع ؟اًدَغّراَا ِهيَلَع ُمَّرَحُت ْنَمِب ْمُكُرِيخَأ الآه : يقع

 .؟9 :ةيآلا ,حتفلا ةروس )١(
 «مولعلا رحب ب نسحملادبع يلع ديسلا :قيقحت «ىضترم نب دمحم :يناشاكلا ضيفلا «يفاولا ()

 51١ صو6 جءم٠5 ١١ - ه1 5757 ىلوألا ةعبطلا «نانبل - توريب «ىبرعلا ثارتلا ءايحإ راد

 1١0١. مقر

 7 مقر كك ص6 ج «يناشاكلا ضيفلا «يفاولا 69

 «مولعلا رحب نسحملادبع يلع ديسلا :قيقحت ءىضترم نب دمحم :يناشاكلا ضيفلا «يفاولا (5)

 75١0 صيد جءم١١١7 - ه١ 577 ىلوألا ةعبطلا «نانبل - توريب «يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد

 51١61١. مقر

 07 ج .يدنهلا يقتملا «لامعلا زنك . مقر 25318 ص 3 ج «يلماعلا رحلا «لئاسولا هلو

 .0551/ مقر 26١ ص

 .0 5004 مقر 257 ص 2” ج .,يدنهلا ىقتمل ا«لامعلا زنك (6)

 .5امقرء٠6 ص ال" ج ءيسلجملا ةمالعلا «راونالا راحب (0)

 ها مقر 27“ ص .'" ج ,يدنهلا يقتملا .لامعلا زنك (8)
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 هقفرو ذالَك12 نيسحلا مامإلا ةمحر

 ,00"2ٍساّنلا َنِم ٌديِرُياَم َلاَنِهِرْمَأ يِف اَِيفَر َناَك ْنِما :ْدالَلَع قداصلا مامإلا لاقو

 قالخألا هذهو «ةريثك ةقفشلاو فطعلاو ةمحرلاو ةفأرلاو قفرلا حدم يف ثيداحألاو

 .حماستلا قالخأو «نيحماستملا تافص نم

 قفرلاو ةمحرلا يف هيبأو هدج ةريس ىلع دالك نيسحلا مامإلا راس دقو

 نيارقنلا نع افوظخ :نانلاب اميحر ناكف ؟ةاسعإلاو فطعلاو ةققشلاو ةقأرلاو

 دلع نيسحلا مامإلا ةمحر نم صصق

 ناكف «سانلاب ةقغشلاو قفرلاو ةفأرلاو ةمحرلاب ِدالَكِلَت نيسحلا مامإلا فرع

 :يبارعأ ةجاح ءاضقل عفشتلا ١-

 دهجلا لذبو «سانلا تاجاح ءاضقل عفشتلا ءربلا لامعأو «ريخلا هوجو نم

 .ءافعضلاو ءارقفلاو نيجاتحملا ةناعإ ىف نيرخآلا ةدعاسمل ىعسلاو

 ثيح «يبارعأ ةجاح ءاضق يف عفشت ذإ ؛المكلَت نيسحلا مامإلا هلعف ام اذهو

 :هراحب ىف ىسلجملا ةمالعلا ركذي

 كسمأف «ةجاح هلأسي يبارعأ هدنعو ةيواعم ىلع دائم نيسحلا مامإلا لخد

 ؟لخد يذلا اذه نم :رضح نم ضعبل يبارعألا لاقف نالت نيسحلاب لغاشتو ةيواعم

 .يلع نب نيسحلا :اولاق

 نفادتملك امل هللا لوجو كو نب ايلا سأ كف هيدا ىنارعألا لاقف
 . سجاح 5

6 

 )١( ص «5 ج «يناشاكلا ضيفلا «يفاولا  .,355١مقر 7751.



 ١ج - ةالئكَت نيسحلا مامإلا ةريس

 ىبارعألا لاقف .هتجاح ىضقف كلذ ىف ِةِلئِفَع نيسحلا همّلكف

 2 لي يللا تال تلا سا دبا

 جلا ل كل ًالضف رمدئاهلا نإو

 !؟ةسدمتو كبطعا ءينارعأ اه ةيواعم لاقف

 ."هلوقب يتجاح ٌتيضقو .هقح نم ينتيطعأ «ةيواعم اي :يبارعألا لاقف

 :يبارعألا ةفطالم -"؟

 اهلك ...جاتحملا هجو يف مسبتلاو «لابقتسالا نسحو «مالكلا يف ةفطالملا

 .فطعلاو قفرلاو ةمحرلا ىلع مئالع

 ندد با وع ا ساط

 نَع َتبَجَأ نإ : ]ياست ثا نع كلأسأ «برلا احلا هلت نيا لاق

 َتِبَجأ نإو «لاملا يّنْلُت َكُتيَطعأ ٍني ثا ِنَع َتبَجَأ نإو «ِلاملا َتلُث ٌكتيَطعأ ٍةَدِحاو

 اا كلا

 فروا لرب ا ا تي ل ل

 .ِةقرعَملا ِردَقِ

 ."مقر 235١١ ص «5 5 ج ءيسلجملا ةمالعلا «راونآلا راحب )١(
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 هقفرو ذالك نيسحلا مامإلا ةمحر

 الو كن باوجلا ٌتمّلَعَتاَلِإو ثيَجل نإ ِءَكَل ادباَمَع لس: ٌييبارعألا لاق

 ؟ ٌلَضفأ لامعألا يأ :ةلئكلت ةيَسُحلا لاق

 .هّللاب ناميإلا :َلاقَق

 ؟ِةَكَلَهلا َنِم ٌةاجّنلا اَمَق :ةالْكِفَع ّلاق

 .هّللاب ُةَقَثلا :لاق

 ؟ ٌلجَّرلا ُنّيَرِي امف :ةلئكلع لاق

 .ملج ُهَعَم ْملِع :ّلاق

 ؟َكِلذ ُهأطخأ نإَف :ةالئكقَ لاق

 ورك ظل لاول هلق

 ؟َكِلذ ُهأطخأ نم :ةالئَع لاق

 يصعب هلق لاف

 "ا : الكت لاق

 هيفو ُةَمَئاخ ٌةاطعأو ءرانيد ٌفلأ اهيف لإ ٍةَّرُضِب ىمّرو الكل ل

 متاحا فِرصاَو «َكِئاَمَرْعِل َبَهَّذلا طعأ «ٌييبارعأ اي: هَل لاَقو ءمَهرِد اتم ُهْنَميق صف

 .َكِتَقَمَت يف
 2 .ه

 لعحجي َْتِيَح ْمَلْعَأ ُهَللا# : ُلوقَيّوُمو ىضّمو ُهنِم َكِلذ ٌيبارعألا َدَحَأَ

 0 ”ةلاَضو

 )١( :ةيآلا «ماعنألا ةروس 4 ١57.
 )١( ج :يمزراوخلل نيسحلا لتقم ١ ص :رابخألا عماج ؛51١ ص  78١ح  2٠١79:راونألا راحب

 .١١ح 195 ص ؛4ج

 5 ا/



 ١ ج - ةالئتهَم نيسحلا مامإلا ةريس

 فطالتي دالْكِقَت نيسحلا مامإلا ناك فيك ةليمجلا ةصقلا هذه يف ظحالنف

 هلأسي يك ةجاحب سيل ٌدلتِقَع مامإلا نأ عم ةلئسألا ضعب هلأسيو «يبارعألا اذه عم

 هنأ ىلع لدت يبارعألا اذه تاباجإ نإ مث .هسفنب ةقث يبارعألا ءاطعإ نم ديزمل امنإو

 .ههجو يف مسبتو دلل نيسحلا مامإلا همركأ دقو ءبدألاو ملعلا ضعب هيدل ناك

 .نيجاتحملاب هتمحرو هتقفشو هقفرو هفطع نم اذهو «هيلإ نسحأو

 :هئادعأب هتمحر -؟

 ىهتنمو «ةيناسنإلا ةمق نع ربعت ءادعألاب ةفأرلاو ةقفشلاو فطعلاو ةمحرلا

 اذهو ؛قالخألا مظعأو «ةكيرعلا نيلو ءردصلا ةباحرو ءسفنلا ومسو «حماستلا

 هناملغو «هتيب لهأ رمأ ثيح «هئادعأ عم هفقوم يف ٌدِالْثَلَظ نيسحلا مامإلا هدّسَج ام

 هتزجانمل لسرأ دق ناكو ءسراف فلآ غلابلا هشيجب رحلا هلبقتسا امل» هنأ ذإ

 الو هتيحيرأ هعدت ملف شطعلا ةدش نم كالهلا ىلع فرشأ دقو مامإلا هآرف هلاتقو

 نع موقلا اوقسي نأ هتيب لهأو هناملغ ٍدالْكِقَد رمأف ,مهذاقنإب موقي ال نأ هتاذومس

 يبراحملا ناعطلا نب يلع مهيف ناكو ,مهرخآ نع مهوقسف مهلويخ اوقسيو «مهرخآ

 ."""(هاقسف هسفنب ٌداكِكِلَم ماقف «برشي فيك ردي ملف شطعلا هب دتشا يذلا

 عم ءسراف فلأ ءاهز موقلا ءاجو) :هراحب يف يسلجملا ةمالعلا لقنيو

 «ةريهظلا رح يف نيسحلا لباقم هليخو وه فقو ىتح يميمتلا ديزي نب رحلا

 ليخلا اوفشرو «ءاملا نم مهووراو موقلا اوقسا :هنايتفل ٌالتِقَت نيسحلا لاقف

 سرفلا نم اهنوندي مث ءاملا نم ساسطلاو عاصقلا نوؤلمي اولبقأو اولعفف ءافيشرت

 ةغافوتس ع خا قسووهةعفلاع اسمو أ اعيرأ وأ اثالثاهبق يفاذإف

 .اهرخآ

 .175 ص ١7 ج «يشرقلا فيرش رقاب «يلع نب نيسحلا مامإلا :تيبلا لهأ ةريس ةعوسوم )١(
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 هقفرو ذالك12 نيسحلا مامإلا ةمحر

 !ةيوارلا خنأ :لاق شطعلا نم يسرفبو يب ام دليل نيسحلا ىأر املف «هباحصأ نم

 تلعجف «برشا :لاقف «هتخنأف !لمجلا خنأ خألا نبا اي :لاق مث اقسلا يدنع ةيوارلاو

 تبرشف هثنخف ماقف لعفأ فيك ردأ ملف هفطعا يأ ءاقسلا ثنخأ :نيسحلا لاقف
 يسرق 5 ف و

 ةالكن نيسحلا مامإلا اهلجس يتلا ةيناسنإلا روصلا نم ةردانلا ةروصلا هذهو

 ًاليثم اهل دجت ال هئادعأب هتفأرو هفطعو هتقفشو هتمحرو «مساحلا فقوملا اذه يف

 عاقيإلل ةصرف يأ نم فرط لك ديفتسي بورحلا يف ةداعف «ةيناسنإلا سوماق يف
 ليجست همهي هيبأو هدج ةريسك راس داكن نيسحلا مامإلا نكلو ءودعلاو مصخلاب

 لاوقألا ليوحتو «ةليبنلا مالسإلا قالخأو ميق نع ةربعملا ةيناسنإلا فقاوملا

 .ةيلمع ةيقالخأ فقاوم ىلإ ةيرظنلا

 )١( ص «5 5 ج ءيسلجملا ةمالعلا «راونألا راحب 1/6" -7377.
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 هدوجو ٌدالَكِلاَع نيسح لا مامإلا مرك

 هدوجو :غ: نيسحلا ماعإلا مرك

 اهيلع ّتَح يتلا ةعيفرلا ةيقالخألا لئاضفلا نم ربلاو ءاخسلاو دوجلاو مركلا
 0 ا ل ا

 ْمُكُمِعْطُن اَمَنِإ * : ًاريسيأو ًاميتيَو نيكس ِهَّبُح ىَلَع َماَعَطلا َنوُمِعْطَي هر لاك هنارخت

 نيتاه لوزن ىلع نورسفملا عمجأ دقو "”4ًاروُكْشاَلَو ءاّرَج ْمُكَدم ديا للا هْجَوِل
 .نيسحلاو نسحلاو ةمطافو يلع :مهو الكيت تيبلا لهأ يف نيتيآلا

 06 ةميجبتلاو تامل ارماخللا بناج نم يركلا هارخلا يهرتتسكو

 ْمِهب ناك ْوَلَو ْمِهِسْفنَ ىَلع َنوُرِئؤُيَول مهسفنأ ىلع ءارقفلا نورثؤي نيذلاو ؛ءامركلا

 04 فاق

 ذإ ىلاعت هللا ليبس يف قافنإلاو مركلاو ءاطعلا ومن ىلإ ميركلا نآرقلا ريشيو

 َلباَتَس َعْبَس ْثََن نأ بح ٍلكمك هللا ليس يف ْمُهلاَْمَأَنوُِن فني نيل لَم : ىلاعت لوقي

 .74ةيلع ع أو هللاَو ُءاَشَي نَمِل ُفِعاَضُمُهَللاَو ةّيح م 0 دق لك ف

 َنوُبِحُت امم أوُقِفَُت ىّنَح ّرِبْلااوُلاََت نل» :ربلا م ققحت نأش يف ىلاعت لوقيو

 ءادسإو «ريخلا لعف يف عسوتلا وه ربلاو .94ٌةيِلَع هب هللا َنِإَف ِءْيَش نِمأوُقِفنُت اَمَو

 )١( :ناتيآلا ءناسنإلا ةروس 4/-4.
 :ةيآلا هرشحلا ةروس (؟) 9.

 771١. :ةيآلا «ةرقبلا ةروس (؟)

 .17 :ةيآلا .نارمع لآ ةروس (4)



 ١ج - ةالئفَت نيسحلا مامإلا ةريس

 .ءارقفلاو نيجاتحملا ىلإ ناسحإلا ىف ةغلابملاو ءفورعملا

 دلخأو «مراكملا لمجأو ءاياجسلا فرشأ نم ءاطعلاو دوجلاو مركلا دعيو

 .بقانملا نسحأو «لئاضفلا عورأو «رثآملا

 نم عون يأ وأ ءاسكإلا وأ ماعطإلا وأ لاملا لذب وهو «لخبلا دض مركلاو

 .سفن بيط نعو لباقم نود نم ةدئافو ةعفنم هيفو مركلا عاونأ

 ؛مركلاب ليلج سيفن لك فصي ميركلا نآرقلا نأ مركلا ةليضف يف يفكيو
 5 2 م6 هس 5 5 5 2 هس 3 5 5 3

 هلوقو "”4ميِرَك َلوُسَر ْمُهءاَجّو# :ىلاعت هلوقو 74 ميِرَك َنآْرَقل هنإ9 :ىلاعت لوقي
 م سن لق هوي ع
 ."74ميِرَك - ٍعوُدرَول :ىلاعت

 .دوجلاو ءاخسلاو مركلاب دلْكِلَت تببلا لهأ ةمئأو ٍةَييتَ ِهَّللا لوسر داشأ دقو

 :هيونت غلبأ كلذب اوهونو «نيطعملاو ءامركلابو

 أ هللا لوسر اي :لاقف ِةَيُكيَي يبنلا لجر ىتأ :ةالكفَت قداصلا مامإلا لاق

 ؟ًاناميإ مهلضفأ نماكلا

 .9اهك ْمُهَّطَسْبَأ :لاق

 ٌيِحَسلا» يق هللا لوسر لاق : لاق ليل هئابآ نع دمحم نب رفعج نعو
 ُليخَبلاَو َِذلا سم ٌديعَب نجلا نم ٌبيِرَق ءِساَّنلا نم بيرق «ىَلاَعَتَِّللا نم ٌبيِرَق

 ,(راثلا نم تبر هَنَجْلا َنِم ٌديعَب ءِساّنلا َنِم ٌديعَب «ىَلاعَت ِهَّللا َنِم ٌديعَب

 هللا ىَلِإ ُبَحَأ ٍبوُنَّذلا يف هرم ٌيِخَ ٌباََش» :ِلييقَت قداصلا مامإلا لاقو

 .الال :ةيآلا ,ةعقاولا ةروس )١(

 .١ا/ :ةيآلا .ناخدلا ةروس (؟)

 .75 :ةيآلا .ناخدلا ةروس (”)

 .717/5 ١ مقر .5 55 ص ؛” ١ ج ؛يلماعلا رحلا «ةعيشلا لئاسو (5)
 .7609 مقر 217 ص ءال ج «لئاسولا كردتسم (5)
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 هدوجو ٌدالَكِاَع نيسح لا مامإلا مرك

 ."”(ٍلْيَحَب ٍدباَع خيش نق ل

 َلِخَب ْنَمَو َداَس َداَج ْنَم ٌساَّنلا اَهّيَأ» :دوجلا نع دالتِلَظ نيسحلا مامإلا لاقو
 .©”(ةوُجْرَياَل ْنَم ىَطْعَأ ْنَم ٍساّنلا َدَوْجَأ نو هَّلْذَر

 اذه يف ثيداحألاو "”(َّىنِغ ٌءاَحَّسلا» :ٌةائكِقَت نيسحلا مامإلا لاق ءاخسلا نعو

 ءعءاخسلاو دوجلاو مركلا ةليضف يف بغرتو ثحت اهلكو «ةضيفتسمو ةريثك بناجلا
 مركلاف .حماستلا تايقالخأو «نيحماستملا تافص نم ةيقالخألا تافصلا هذهو

 انآ :ةيفايم صو روع فايع هيلق ناك عيفألا| اهد اكو ذل اطل ويا كيسا وهوحتلاو
 .جاتحم وأ ريقف همهي ال «دانعلا ديدش «حماستلا ميدع وهف حشلاو لخبلاب فصتي نم

 222 نيسحلا مامإلا مرك نم روص

 ءارقفلا ريصن ناكو ءءاخسلاو دوجلاو مركلاب لملم نيسحلا مامإلا فرع

 ضعب نوخرؤملا ركذ دقو ءفويضلا مركمو «لمارألاو ىماتيلا نيعمو «نيكاسملاو

 :اهنمو ,كلذ ىلع ةلادلا ةلثمألاو دهاوشلاو صصقلا

 :اليل نيقحتسملا ىلإ ماعطلا لاصيإ ١-

 ًاماعط ًءولمم ًابارج ميهبلا ليللا ىجد يف لمحي ٍةالقَت نيسحلا مامإلا ناك

 نم ماناب !كبيق نب 1 يادهب تاي نيج كلذدو هق ٠م ماتيأب ًأدسف ٠ | امأ :اعتتم لاقف ءانادم تايصخق ةنعل قع :دحب ةللذ

 .«”نبللا هب ىقسو روزجلا هب رحن ءيش يقب نإف «نيفصب هيبأ عم

 )١( ج ءيسلجملا ةمالعلا «راونألا راحب  2٠١ص  27٠7مقر 4 7.

 ةمالعلا «راونألا راحب ٠٠٠. ص 2” ج «يلبرإلا ةمالعلا «ةمئألا ةفرعم يف ةمغلا فشك (؟)

 .4 مقر 217١ ص ءالد ج ءيسلجملا

 . ١77 ص .؟ ج «يبوقعيلا خيرات ()

 - ه5765١ ةثلاثلا ةعبطلا «توريب «ةيملعلا بتكلا راد «يرونيدلا ةبيتق نبا ءرابخألا نويع(:)

 1 ضنا جودا ١17

 او



 ١ج - الئ نيسحلا مامإلا ةريس

 «َلاَقَك هدد 2 تيل اعلا ل اولَأَسَم نأ ٌتّطلا ل لع نب نيصخلا

 ."”«نيكاسَملاَو ىماتّيلاَو ٍلمارألا ٍلِزانَم ىلإ ِهِرِهَظ ىلَع7َت ِ ٌبارجلا ٌلُقْنُي ناك اًمِهاذها

 دوس ًاراثآ [ةلكع ٍنيَسُْحْلا يأ] هِرِهظ يف اودَجَو : يزوجلا نبا طبس ركذو

 :ٌليقَق اهنَع اولأَسَق

 .""ةئيدَملا لهأ نِكاسَم ىلإ ليّللا يف ِهِرهَظ ىلَع َماعَّطلا ُلُقنَي ناك

 :جئاوحلا ءاضق -؟

 ءَبِلاَطلا ٌحَنمَيو ,َفيَّصلا ٌمركُي ناك هنأ لكن ٍنيَسُحلا مامإلا نع للا ٌرهَتش
 اجلا ميشو «قرالا رلكتو اصلا جس عقلا ليو مجلات

 نأ لو ءةججاحلا اذ ُنيعيو هِميتيلا ىَلَع ٌقِفَشُيو هِفيعَّضلا َنِم ديو ءمراغلا يِطعُيو

 31و هذال لاع ُةَلِضر

 :اهب قحأ لئاسلا -"

 را ا ل ل ل 1

 هَقْلَحلا كباب ففلَخ نِم َكَّرحح نّمو َكاَجَر نَم َمويلا ٍبَحَي مل
 ةقيفلا ّلِتاق ناك ديف كوحأ دعت ةيئاو ةوحح داو

 ؛يبارعألا ىَِ جرو هَتالَص نم َفْمَحَف ءيَلَصْيفِقاو لن يلعب نيس َناكو

 .ةقننَع هللا ٍلوسَر نب ام ُهَباجَأَف ِرّبَقِب ىدانو ٌمَجّرَف «ةقافو رض َرَثأ هيلع ىأَرَ

 .((برج) 55١ ص ١ ج ول ا ب 0

 70014 نم وصارت ةركلت 80

 ج «ةمئألا ةفرعم يف ةمهملا لوصفلا .775 ص ؟ ج :ةّمغلا فشك ./” ص :لوؤسلا بلاطم (:)
 .75/4- 1/517 ص ا
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 تلت نو تاع نك اهلا

 .كِتِيَب لهأ يف اهِتقرفتب ِينَترَمُأ مّهرِد انّم :لاق
 و تلعب را يع ما سا ي لك
 اي ل للا

 كدت كلك انامض تناك "نإ لمت ايغع قري يف يف ناك 0

 ةنجلا كينن ننس فقكلا لتكن يك نوهت دم
 و

 :لوقي َوُهو ىَلَوو كيارعألا اه اَمَدَحَأ

 اوركد اهنا ,عهرلغ اللا يرجك فريك تاثقت نورت
 ُرَوُسلا هب تءاج امو باتكلا ُملِع كانو وتعال اككأ ادداو
 هرَخَتْفُم سانلا عيمج يف ُهَل امَف ُةّبْسنَت ّنيح ًايِوَلَع نكي مل نَم

 :ةلأسملا لذ نع كهجو نص -:

 رده مدعو «ريقفلا هجو ءام ةنايص ىلع ًاصيرح القت نيسحلا مامإلا ناك

 .ةلأسملا لذ نع مههوجو ةنايصب ءارقفلا رمأي ناكف «هتمارك

 ةَجاح ُهَلأسَي نأ ُديِرُي راصنألا ني َلْجَر دايم نيسحلا مامإلا ىلإ ءاج امدنعف

 يف جا َقاَوةلأسملا "لذ نع َكهجَو نُ !راصنآلا اَنأ اي : الكت لاَقَق

 :هللا ءاشذإ كراس ام اهيف ثأآ ينِإَف ؛ِةَعَقُر

 همُّلَكَف يب ملأ دقو ءرانيد ةكوَسمَح لع ناقل نإ ّللا دبَعابأ ايا َبَنَكَف

 1 نإ يلوح



 ١ ج - ذالك نيسحلا مامإلا ةريس

 ,رانيد فلأ اهيفَةَّرُض َجّرخأ هِلِزْنَم ىلإ َلَحَد َةَعقّرلا :الئكقت ُنيَسْحْلاَأَرَق امل
1 

 .كرهَد ىلَع اهب نِعّتساَ ِةَعِوسِمَح اّمأو «َكَنيَد اهب ضقاَ ٍةَمِمّْسمَح اّمأ :ُ ُهَل الع لاقو

 امَأَف ؛بَسَح وأ ةّوُرُم وأ ءنيد يذ ىلإ نال دَحَأ ىلإالإ َكَتَجاح عَمرَت الو

 ل ل يي
- 

 مو 9

 رغب َكَّدُرَي نأ ٌكَهِجَو ْنوصَيَوُهَف 3 َكِتَجاح يف ُهَّل ُهَلَذَبَت نأ َكَهِحَو مركُت مل َكَّنأ

 را كاع يعل

 :ةفرعملا ردفب فورحملا -6

 عَ

 :لاقو الئ َدَرَف ههَلَع َمْلَسَف ةالئكلا َنيَسْحْلا َدَصَق ةّيدابلا َنِم ًايبارعأ ْنأ َيِوُر

 ؟انَندَّصَق َميف ٌيبارعأ اي
 ه- -

 .اهلهأ ىلإ ِةَمَّلَسُم ةّيِد يف َكُتدَصَق :ّلاق 5

 :ٌتلقو هيَلَع اهّتدَدَرَف ءازاتيف# نيسمخ - يناطعأق داش نأ نب ةبتع :لاق

 كر ظبي أت

 00 يس ولا

 .يلهأ ىلإ يِنَدرَتو ءيرهظ َدومَع اهب ميت ًأءدَب َكَتيَنَأ دقو

 يف ام ِةَمَظَعلاِب ىَلَجَتو َةَمَصلا ارب بحل َقَلَق يذّلاَو :ةالثكل ْنيَسُحلا لاق
 ٍلاصخ ِثالَث نَع َكّلَأسأ يّنِإو مالُغ اي اهاّيِإ ِطعَأَف «رانيد ايما كيت ٍتنب نبا ِكلِم

 .نبت ناك نويت تاكل ضعت مل نووي انيداك قرح ايلا اهنغ احا

 نسحم ديسلا «ةعيشلا نايعأ ١17. مقر 2١1/8 صاله ج :راونألا راحب «7 57 ص :لوقعلا فحت )١(

 هر ج ,م99/8١--ه١1 51١4 ةسماخلا ةعبطلا «نانبل - توريب «تاعوبطملل فراعتلا راد «نيمألا

 595١. ص
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 نوسة رتل كين زها تأ ىلع ل اجايحا كلذ ل15 ٌيبارعألا لاق

 !دكيداعلا تلتحتو. ةلاسأللا

 لوف قة ووللا ل رست يدك عيش نكلودأل :ةركلق ةيستغلا لاقت

 .«ةَقرعَملا ٍردَقِب فورعَملا اوُطعأ»

 .هّللاباَلِإ هَّوُق الو َلوَح الو ءلَسَق :ٌيبارعألا لاق

 ؟ِةَكَلَهْلا نم ىجنأ ام : ةلمِلَع ٌنيَسْحلا َلاَقَق

 .هّللا ىَلَع ُلُكَوَتلا :ٌلاقق

 ؟ٌمهُملِل ٌحّورأ ام :لاقف

 :ءاقبلاو ةايحلا نم هَل ةيخ ءانقلاَو ٌتوُمْلا لاق

 ةعب :لاقو ُهَميَس ُةَلَوانو «رانيد ٍةَنِوِب ةعب لاقويذكت اج ؟يتشلا ةلواتلا لاق

 29 رانيد 65 0 كَل تمّمت أدَقَف به داَو ءرانيد توب

 «هئاخسو هدوجو ٌدِالكِلَع نيسحلا مامإلا مرك ىلإ دهاوشلاو ةلثمألا هذه ريشتو

 «يفجنلا يشعرملا ديسلا ءقحلا قاقحإ حرش ١50. ص ١ ج :يمزراوخلل ٌدِالدكِاَت نيسحلا لتقم )١(

 45١. صءا1ج
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 ١ ج - ةالكظ نيسحلا مامإلا ةريس

 ءافعضلا عم يقارلا يناسنإلا لماعتلا ىلإو «نيجاتحملاو ءارقفلاب همامتها ىلإو

 «نيجاتحملا تاجاح ءاضقو «ىلاعت هللا اضر لينوه هفده نأو ءنيزوعملاو

 .نينمؤملا بولق يف حرفلاو رورسلا لاخدإو

 عمتجملا ةداعسو مركلا

 ةعدلا ميهافمو «مالسلاو ةنينأمطلا ةوالح قوذتي الو ءعمتجملا دعسي ال

 رعاشملا يف مهبواجتو «محارتلاو فطاعتلا حور هدارفأ راعشتساب الإ .ءاخرلاو

 «صوصرملا ناينبلاك عمتجملا ودغي كلذبو ءاهئارضو ةايحلا ءارس يف ءسيساحألاو

 اهامسأ نأ بيراالو «ءاهبلاو ةعورلاو لامجلاب عشت «ةرهاز روص فطاعتللو

 ىلع مهدوجو «نيرسوملا فطع :يمه ًاركذ اهدلخأو الالجو ًالامج اهرثكأو ءًانأش
 .نامرحلا ةعولو ةقافلا مالآ مهنع ففخي امب «نيزوعملاو ءاسؤبلا

 رعشتسي (محارتلاو فطاعتلا أدبم) ليبنلا يناسنالا أدبملا اذه قيقحتبو

 ماثولاو ءافصلا رعاشم «مهيلإ نينسحملاو ؛مهيلع فهطعلا يوذ ءازإ نوزوعملا

 .ءاخرلاو محالتلاو ءبواجتلا هيف عيشيو «عمتجملا دعسي امم ءذولاو

 .ديكلاو .ءاضغبلاو ,دقحلاو .دسحلا عزاون هدوستو «عمتجملا ىقشي هلافغإبو

 .تاماركلا ددهتو «لاومألا قحمتو ءسوفنلا قهزت «ةقحام ةمراع ةروث نع رجفنيف

 ىلع فطعلاو لذبلاو ءاخسلا ىلإ ةيمالسإلا ةعيرشلا تعد كلذ لجأ نم

 انامرحو ًابَعُس نو روضتي مهاري نأ عمتجملا ىلع تركنتساو ؛نيمورحملاو ءاسؤبلا

 .مهتثاغإو مهتدجنل يربنيو ,مهرعاشمب سسحتي نأ نود

 ماسالا ع ساناادع ا يتتبع يعالاو نيرداقلا نيرسوملا تربتعاو

 0 لش رم 8 لق : ا 3 لروما اا َحّبْضَأ ْنَم١ 2ع هللا لوسر لاق دقو

 ص ءالا 1015 .5ا١ا/ء١ مقر اا/ ص ك5 ج «يلماعلا رحلا «ةعيشلا لئاسو (0)

 ١١1. مقر ,”ا/
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 و

 مموج مم

 يف ًايلاع ًالثم اونوكيل ,ءاخسلاو ةيحيرألا ىلع هعابتأ مالسإلا ضّرح امنإو
 مامص مركلا نألو ءيملس شياعتو «ةميرك ةايحب اومعنيلو ءمهتاساومو مهفطاعت
 ."'هراهدزاو هئافص نامضو «عمتجملا نمأ

 شيعلاو «ةميركلا ةايحلاب هتانوكمو عمتجملا تائف عيمج رعشت امدنعو

 شياعتلا ةيوقتو .حماستلا زيزعتو «ةداعسلا حور عويش ىلإ يدؤي اذه نإف ديغرلا
 .عمتجملا تانوكم فلتخم نيب يملسلا

 رصحنت ةورثلا نأو ءشيمهتلاو نبغلاب عمتجملا تانوكم نم مسق رعش اذإ امإ
 ؛نيعم يركف وأ يسايس ءامتنا باحصأ وأ نيد وأ بهذم وأ ةعامج وأ ةئف دي ىف

 ةفافقيملا تاحتركملا نودع ركلاو نفاععلاو داق نبل رول دوي ةهذرف

 ةدح نم ديزيو «عمتجملا دارفأ نيب جنشتلاو ناقتحالا ةلاح ززعي ام وهو «عمتجملل

 .ةفلتخملا ةيعامتجالا تانوكملا نيب تاوادعلاو تاموصخلا

 ةفص ىلإ سيلو ةماع ةفص ىلإ لوحتي نأ بجي ءاخسلاو دوجلاو مركلا نإ
 لماوع اهلكو «ةميركلا ةايحلاو ةلادعلاب عيمجلا رعشي ىتح ءطقف ةيدرف ةيقالخأ
 .عمتجملا يف يباجيإلاو لاعفلا حماستلا ةعانصل ةمهم

 .10845مقرءا5 صء 7 ج «يلماعلا رحلا «ةعيشلا لئاسو )١(

 .55-55 ص ءردصلا يدهم ديسلا «تيبلا لهأ قالخأ (؟)
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 ةالككق نيسحلا مامإلا ناسحإ

 كن نيسحلا ماعإلا ناسحإ

 لاجم ناسحإللو «قالخألا مراكمو «لامعألا لئاضف نم سانلا ىلإ ناسحإلا

 هل امنإو هلام نم ريقفلل ينغلا ةنواعم ىلع هانعم رصتقي الو «ةددعتم روصو ءعساو

 وهو «ةءاسإلا دض وهو «ناقتإلا ةغللا ىف ناسحإلا ىنعم نأل «ةقيمعو ةعساو ناعم

 .ةبقارملا قدصو صاالخإلا وهو .لدعلا ةاعارم دعب لضفلاو عوطتلا

 ال اَنِإظ ىلاعت لاقف مهروجأ ظفحب نينسحملا ىلاعتو هناحبس هللا دعو دقو

 :ىلاعت هلوق يف امك ناسحإلا وه ناسحإلا ءازج نأو '74الَمَع َنَسْحَأ ْنَمَرْجَأ ٌعيِضُن

 يف نيدلاولا ىلإ ناسحإلاب ىلاعت هّللا رمأو 0(ٌناَسْحإْلا الإ ٍناَسْحِْلا ءاَرَج لَه

 .74ًاناّسْخِإ ِنْيَدِاَولابَو هَ لإ و الأ َكب ًَكسَر ىَضَنَرَ :ىلاعت هلوق

 | ردع نب لوح ةق ىدسلا ىلإ ناسعولا را زجر وعدنا ضرار

 كو ُهَنْبَبَو َكَنْبَب يِذَّل اَذِإَف ْنَسْحَأ يه يتلاب ْعَفْذاأ# :ىلاعت لاق امك .قيدص

 ثيح «ةميظع هجئاتنو عمايل روص نم نيئيسملا ىلإ ناسحإلاف 4 ٌةيِمَح < يلو
 نأ ًاضيأ نكمي كلذبو ؛نيميمح ءاقدصأ ىلإ هءادعأ لوحي نأ نسحملا عيطتسي
 .مهنيب اميف نينواعتم ىلإ نيفلتخملا نيب داقحألاو تاوادعلا لوحن

 ونه ةقيكلا فيك ةزوسأ 1

 5٠١. :ةيآلا ,نمحرلا ةروس (؟)

 .77 :ةيآلا .ءارسإلا ةروس ()

 .7 5 :ةيآلا ءتلصف ةروس (5)



 ١ ج - ةالككظ نيسحلا مامإلا ةريس

 ناسحإلا ةدام تءاج» ملسملا عمتجملا ءانب يف هتناكمو ناسحإلا ةيهألو

 رهظت يتلا ةيانعلا هذهو .ميركلا نآرقلا يف ًاعضوم نيعبرأ نم برقي اميف اهتاقلعتمو
 ىلع لدتوساددلا ثارعقمع هعض هيدعلا ف: [نكفو «نانيحأالا ضايفارقلا ىف

 .ناسحإلا ةليضف اهلتحت ىتلا ةيماسلا ةناكملا

 عيمجل عماج قلخ ناسحإلا نإ نولوقي قالخألا ءاملعف .كلذ يف بجع الو

 ١-0000 ناميإلا بل هيفو تحولا

 ل هج ل نا ل17 لاق هنأ هي
 وو

 .2«ءاقلطلا متنأف اوبهذا» :اهريرحت دعب ةكم لهأل لوقي ٍةَيقيَ

 ؛نيئيسملا ىلإ ناسحإلا يف ةلثمألا عورأ ٍدلتِقَخ نيسحلا مامإلا لجس دقو

 لاثم عورأ كلذب برضيل «هلاتقل اوؤاج دقو ءاملا هءادعأ ىقس امدنع كلذ نمو

 عم ىتح هب ىلحتيو «هيلع ريسي ناك يذلا عئارلا يقالخألاو يناسنإلا جهنلا ىلع

 .اهبعصأو فورظلا كلحأ ىفو .ءادعألا دشأ

 ل2 نيسحلا مامإلا ناسحإ نم ةلثمأ

 دنع ةعئارلا ةلثمألاو دهاوشلاو صصقلا ضعب خيراتلا بتك انل تلجس

 ًاعساو ًالاجم يطغت ةفلتخملاو ةعئارلا روصلا هذه تناكو دلع نيسحلا مامإلا

 .47 ص «؟ ج «يصابرشلا دمحأ .د «نآرقلا قالخأ ةعوسوم )١(

 25 ج «لبنح نب دمحأ دنسم .51/8 ص 2١7 ج «يدرجوربلا ديسلا «ةعيشلا ثيداحأ عماج (؟)

 50847 مقر 0197 ص
 . 7ص «؟ج «ماشه نبا «ةيوبنلا ةريسلا 69

 ارم



 الك نيسحلا مامإلا ناسحإ

 .ُةالكِقَع نيسحلا مامإلا دنع

 :ىلي ام دهاوشلاو صصقلا هذه رهشأ نمو

 :ناسحإلاب هيلع قدغأ ١-

 نب هم اسأ ىلَع ٌةائيِفَع نيَسَحلا لْخَد :رانيد نب ورمع نع بوشآ رهش نبا ىور

 8 1 مم 2 9
 !هاّمَعاو :لوقَي وهو ءضيرَم وهو ِديَر

 ؟ ىغأ اي َكّمَع امو :ةلتللغ ٌريَسخلا هَل لاَقَف

 .مهرِد َفلأ َنوتس ّوُهو ينيد :َلاق

 .ّيَلَع وه : دالَكيلَع ْنيَسْحلا لاقف

 .تومأ نأ ىشخأ يّنِإ :ّلاق

 .ٌكنَع اهيضقأ ىتح تومك نل : الئ ٌنيَسْحلا لاق

 .210هت هِتوَم ٌلبَق هنع اهاضَمَف دالكِلَت نيسحلا مامإلا ردابو

 نب ةماسأ نأ ثيح «نيفلاخملا ىلإ ناسحإلا ةروص حضتت ةصقلا هذه يفو

 ىدأو .هضرم يف هداع ضرم امدنع كلذ عمو َقالثلُم نينمؤملا ريمأ عيابي مل ديز

 .ناسحإلاو مركلاب هيلع قدغأ امنإو لثملاب هزاجي ملف «نينمؤملا

 نع فشكي ديز نب ةماسأ هاجت ٌدِلئتَِظ نيسحلا مامإلا نم فقوملا اذه نإ

 اذه يفو «(نيص راخملاماجت 2 نيسحلا مام اداب عج داك ىلا تابصا يدع

 ااا افلا سو ا لأ داي حر اج ا ربا

 َُئْيََو َكنبَب يِّلا ذك ُنَسْحَأ يه يِتَلاب عَذا# : ىلاعت هلوقل ًاقيبطت كلذو ؛مهفقاومو

 )١( ح 1894 ص ؛ 5 ج :راونألا راحب «16 ص 4 ج :بوشآر هش نبال بقانملا ”7.

 ارحل



 ١ ج - ةالككظ نيسحلا مامإلا ةريس

 :اهنم نسحأب ةيحتلا در -؟

 ةقفشلاو ةمحرلاو فطعلاو ناسحإلل ًازراب الاثم تكلس نيسمحلا مامإلا ناك

 فالكل ٍنيَسْحلا َدنِع ٌتنُك : سنأ لاق «رارحألا نع ًالضف ديبعلاو يراوجلاو ءامإلاب

 هالناس اش عنا اهّل لاق ءاهب ُهَنَيَحَف ٍناحيَر ٌةَقاط اهدي ٌةَيراج ِهِيَّلَع تّلَحَدَف َ

 لات

 !؟اهَقِتعَتف اهَّل َرَطَح ال ٍناحيَر ِةَقاطب َكيِيَحُت : كلك

 سره ع

 وأ اهْنِم َنَسْحَأأوُيحَف يحب مُتْيَيخ اًذِإَول : ل لاق
 ,3خيقعع اهنف نسخ أ ٌناكَف 224 اًهوُدُر

 * يمول لايبخل يييترلا للكل يعل اراتاو ليحل ترم اذه يح

 الإ ٍناَسْحإْلا ءاَرَج لَها ىلاعت هللا هجول اهقتعأف ناحير ةقاط ةيراجلا تمدق ثيح

 04 اًسْنإلا

 ناسحإلا يف ًاعئارو ًاليمج ًاسرد انملعي ةصقلا هذه يف دلثيِلَم نيسحلا مامإلاو

 .ناسحإ لضفأب مهيلإ نسحنو «مهيلع فطعنو «ةيناسنإب مهعم لماعتن نأب مدخلا ىلإ

 :نآرقلا اهتءارقب ةيراج قتع -؟

 :يعمصأللا نع قشمد خيرات يف ركاسع نبا يور

 ىلا ةيايتعت نر نابع نق نات جملا فريك تاك بكرت

 .7” 5 :ةيآلا ءتلصف ةروس )١(

 .85 :ةيآلا ,ءاسنلا ةروس (؟)

 :راونألا راحب 23١١ ص ١ ج :ةّمغلا فشك «8 ح 87 ص :رظانلا ةهزن «5”7”7 ص ١ ج :ٌردلا رثن (9)

 ا :ةيآلا ,نمحرلا ةروس (5)

 ا



 2ك نيسحلا مامإلا ناسحإ

 و < ا 5 0 سل

 ؟ةّيراجلا هذه ٌحلصَت نَمِل :لاقف «صاعلا ٍنِب وِرِمَع ىلإ ٌرظّنو ءاهعاتباف ءمّهرِد

 .ال :ّلاَقَف .َكِذَك ُهَل َلاَقَف ريغ ىلإ َرَظَن من :ّلاق نييوحلا سأل َلاَقَف

 ل ول

 َريغو ةَوسكو ُةَميظَع الاومأ اهَعَم َلَمَحو ءاهّلَمَح اهّلَمَح ءاموَيَنوعَبرأ تَضَماَمَلَ

 اهي د ت0 كما راحو 11 يووتلا هنأ نإ كك رست

 ءاهِلامجِب بجعاف هيَلَع تلخدا ذليل َّيِلَع نب ٍنيَسْحلا ىَلَع تَمِدَقامَلَق
 0 :اهّل ّلاَقَ

 كا

 اعف ةينيحل لقد قيقا امك ىوه كنا لاق

 تاحشألا ٌدِشَناَو ةنآرشلا اوفا ةأ مَعَن :تّلاق

 يئّرقا :لاق

 .4وهَأل !اَهَملعَي ِبْيَعْلا ُحِتاَقَم هَدْنِعَول :تأَرَقَق

 .ينيدشنأ :ّلاق

 ؟نامألا َّيِلو :تّلاق

 و تأَشنَأَف . .مَحَن : :ّلاق

 .09 :ةيآلا «ماعنألا ةروس )١(

3” 



 ١ج - الكل نيسحلا مامإلا ةريس

 دامحإلال ةاحهجالا لأ يع قب كيك ولا ةاقكلا همن رقع

 .ِكَلَوُهَف ِكَعَم ةيواعُم هب َتَعَبامو رح ِتنأ :َلاق مَ فالف ْنيَسْحلا ىَكَبف
 ."”ًاضيأ رانيد ٍفلَأب اهَلَرَمأَو

 ءاهتسحو اهلامجب بجعأ دق ٌةالَع نيسحل | مامإلا نأ ةصقل هلا هذه يف دجن

 لباقم ائيش اهنم ذخأي ملو ءاهيلإ نسحأو ؛ميركلا نآرقلل اهتءارقب اهقتعأ هنكلو

 .اهل ًاماركإ رانيد فلأ اهاطعأو اهيلإ نسحأ لب ءاهقتع

 :ناتسبلا هادهأو مالغلا قتعأ -*

 اديس ٍدِاكلَت يلع نب نيسحلا ناك :لاق يرصبلا نسحلا نع يمزراوخلا لقن

 ناتسب ىلإ هباحصأ عم موي تاذ بهذف «قلخلا نسح ءاحصان ًاحلاص اعرو ءادهاز

 مالغلا ىأر «ناتسبلا نم برق املف ءيفاص :هل لاقي مالغ ناتسبلا كلذ يف ناكو ءهل

 نم دالكلَم نيسحلا بجعتف .هفصن لكأيو بلكلا ىلإ هفصنب يمريف فيغرلا عفري
 يل رفغا مهللا «نيملاعلا بر هللا دمحلا :لاق لكألا نم غرف املف «مالغلا لعف

 .نيمحارلا محرأ اي .هيوبأ ىلع تكراب امك هل كرابو ءيديسلو

 .«يفاص ايا :ىدانو ٌدِالكِلَع نيسحلا ماقف

 ام ينإ «ةمايقلا موي ىلإ نينمؤملا ديسو ءيديس اي :لاقو ًاعزف مالغلا ماقف

 .ىع فعاف كتيأر

 .(«كنذإ ريغب كناتسب تلخد «يفاص اي لح يف ينلعجا» :دِالْكلَع نيسحلا لاقف

 .اذه لوقت ,كددؤسو كمركو كلضفب :يفاص لاقف

 ل٠ ج ها 5١5 ماع عبط «نانبل - توريب «ركفلا راد ءركاسع نبا «قشمد ةنيدم خيرات )١(

 يرلا دمحم «خيراتلاو ةنسلاو باتكلا يف نيسحلا مامإلا ةعوسوم .1454 مقر «195ص

5715 



 لكك نيسحلا مامإلا ناسحإ

 .«؟كلذ ىنعم امف ؛هفصن

 هرظنل هنم يحتسأ ينإف «لكآ نيح ّيلإ رظني بلكلا نإ ءيديس اي :مالغلا لاقف

 نم لكات «كبلك اذغووكدع انأو هءادعألا نم كنانيس سرح كلك اذهووّنْلإ

 اعف كاتو

 هل بهوو (هَّلل قيتع تنأف «كلذك ناك نإ) :لاق مث قِالَكَظ نيسحلا ىكبف

 .ناتيذ فلأ

 .كناتسبب مايقلا ديرأ ينإف ينتقتعأ نإ :مالغلا لاقف

 «لعفلاب هقدصي نأ يغبني مالكب ملكت اذإ ميركلا نإ» :ْكالْكِقَع نيسحلا لاقف

 دق ينإف لح يف ينلعجا :تلق «ناتسبلا تلخد امل ينإو «كل هتبهو ًاضيأ ناتسبلا
 يباحصأ ءال ؤه نأ ريغ «هيف امب ناتسبلا تبهو دق تنك «كنذإ ريغب كناتسب تلخد

 موي هللا كمركأ يلجأل مهمركأو ءكفايضأ مهلعجاف .بطرلاو رامثلا مهلكأل

 .(كيأرو كقلخ نسح ىف كل كرابو «ةمايقلا

 .2كتعيشو كباحصأل ")هتلبس دق ينإف ءكناتسب يل تبهو نإ :مالغلا لاقف

 هناسحإو ٌدِالمَلَم نيسحلا مامإلا قالخأ نم ةليمجلا ةصقلا هذه يف ظحالن

 ناويحلا ىلع فطعي دلع مامإلا هآر املو ءبدأو مارتحاب هعم لماعتيف «هدبع ىلإ

 هبهوو هللا ليبس ىف هقاتعإب هيلإ نسحأ «لكأي امم لكأيل هلكأ نم هيطعيو (بلكلا)

 .رانيد يفلأ

 هبهوف «ناتسبلا نوؤشب مايقلاو فلكت مامإلا دع ينعنعلا كا دكو

 !هيلإ مامإلا

 :هللا ليبس ف افق اهلعج :هةيبك لكش (1)

 .57/85-7180 ص .1ج «يرهش يرلا دمحم

57 / 



 ١ ج - ةالئتهَم نيسحلا مامإلا ةريس

 نوكيو «ىلاعت هّللا ليبس يف هفقوي نأ هقتعأ يذلا مامإلا مالغ ررق ذئدنعو

 .هتعيشو اليل مامإلا باحصأ ىلع ًافقو

 ىف هجاتحن ام اذهو «ءاطعلاو ناسحإلا روص نم ةعئارو ةليمج ةروص اهنإ

 ناسنإلاف «ءىش لك ىف انفلتخا نإو ضعبلا انضعبل نسحن نأ وهو ءرصمو رصع لك

 قالخألا لجأ نمو .حجارو بولطم هيلإ ناسحإلاو ؛مالسإلا رظن يف مرتحم
 ع

 ءاهعقراو

 :منغلا ءادهإو دبعلا قتع -4

 نيسخلا هل لاقت فايق ةبلا يعاّرلا ىَدهَأف ءعارب ليس يلع نب نيسحلا ّرَم 1

 ؟كلولمَم مأ َتنأ ٌرخ :ةلكت

 داق يلا اهكدت كرات لاقت

 َلَعَجو ُهَقَيعََف ءمَنَعلا ىَرَْشاَو هارشا مم دنع اهَّلبَقَف :يل اهّنِإ :كولمَملا ُهَل َلاقَ
 ١ . اهل َمَنَعلا

 امدعب هنم اهلبقو ةاش دليل نيسحلا مامإلا ىدهأ دبعلا نأ ثيح «ةعئار ةصق

 !هل اهلك منغلا لعجو هقتعأو «منغلا ىرتشاو دبعلا ىرتشا مث هل اهنأ ملع

 ؛ىلاعت هّللا ليبس يف مهقتعو «ديبعلا ىلإ ناسحإلا روص نم ةليمج ةروص اهنإ
 ناسحإلاو:همارتحاو ناسنإلاب ءاقثرالا زلت نيسحلا مامإلا جهنمف ءًارارحأ مهلعجو

 .سانلا بولق دالي نيسحلا مامإلا َكَلَم م ةعيفرلا قالخألا هذه لثمبو «هيلإ

 :ناسحإلا ىلع ناوخإلا ةافاكم -1
2” 

 لق مَع يعاربّرمَف ال ُهَميرَط لص ٍرَفَس ىلإ الئ مسا مامإلا َجَرَح

 .قيرطلا ىَلَع ُهَلَد حّبص مآ بلد ةددع تاو ةنطلات ة؟ددع

 يفو «ةبيش يبأ نبا نع 0١0 ص 4 ج :ىّلحملا ١57. ص ٠١ج ؛يمزراوخلل نيسحلا لتقم )١(
 . هك يلع نب نيسحلا» لدب اَدِقَكلَت يلع نب نسحلا» 7/84 ص 4 ج :ةبيش ىبأ نبال فئصملا

 ال



 اك نيسحلا مامإلا ناسحإ

 تفَوو ةةكيدعلا ىلإ دوغآ 3 1 نوعيَص ىلإ ضام ين :ٌدالْئتِقَ ْنَسَحلا ُهَل لاق
 .هب ينيتأت :ُهَّل لاقو او هَ

 0-0 ةئيدَملا ودق نَع هرومأ نم ِءِيَشِ اليل ْنَسَحلا َلَعَش ُتقّولا ءاج اَمَلَف

 هنظَي وهو ةالئِلَط نيَسُحلا ىَلإ رص - -ِةئيدَملا ٍلهأ نم ٍلُجَرَلًادبَع ًناكو -يعاّرلا
 كيلا مضافا يتدَعَوو ءاذَك هليل يدنع تب يذلا ُدِبَعلا انآ :ٌلاَقَف قالكيغ نَسَحلا

 .ةالكلت ْنَسَحلا ُهَّنأ لكن ْنيَسُحلا َفَرَع ِتامالَع ُهارأو ءِتقّولا اًذه يف

 ؟ءالُغ اي تنأ نَمِل هَل هلكت ُنيَسُحلا لاق

 .ٍنالفِل :َلاَقَ

 ؟َكْمَنَع مك :ةلْكلَع ّلاقف

 َمَنْعلا هَل َبَهَوو هّقَتع مف ةبقلاو عقلا ةقاب ىف كيش لجل ىلإ لسا
 ل 2 7

 .هيخأ َعَم َعَنَص امل ًةأفاكُم

 .©ةكئم َكلعفب ٌكئاقاك دو «ىخأ َكَدَنِع تاب يذلا َنِإ : كغ لاقو

 نسحلا مامإلاف .ناسحإلا روص نم ةعئار ةروص نع ربعت ةليمجلا ةصقلا هذه

 هل ةأفاكمب هدعوو «قيرطلا َعِّيَض امدعب ةدحاو ةليل دبعلا دنع تابلت

 مامإلا هنأ ًاناظ ٍدالِلَت نيسحلا مامإلل بهذ هنكلو ,دعوملا ىلع دبعلا ءاجو
 هدنع يتلا منغلا ءارش ىلع لمع لب ءانأ تسل :مامإلا هل لقي ملف نِوتِلَت نسحلا : 5 100 1 0 00

 عنص امل هل ةأفاكم منغلا هل بهوو هقتعأو «دبعلا ىرتشاو «هديس نم ةئم ثالث يهو

 الكت نيسحلا مامإلا دنع ناسحإلا روص نم ةعئارو ةليمج ةروص اهنإ ؛هيخأ عم

 .((عيض» 7١6 ص ١١ ج :سورعلا جات) ُراَقِعلا :ليقو ٌةَلَعُملا ضرألا :ُةعْيَّضلا )١(
 ١١« ج «يشعرملا ديسلا «قحلا قاقحإ حرش . ١07 ص ١ ج :يمزراوخلل ٌرِانَكلاَذ نيسحلا لتقم (0)

 .556 ص

 ارا



 ١ ج - ةالك2 نيسحلا مامإلا ةريس

 :ناسحإلاو جئاوحلا ءاضق -'/

 ٌلَصفَأ» يلا لون ىف نق لاق ُهَّنَأ لكل ِّلَع نب ٍنيَسْحلا ِنَع َيِوُر

 5 ةالَّصلا َدعَب لامعألا

 ” ةقرافا دير دري يبجاص نأ ورورشب ارورش

 م

2200 

 هل انَمَك رانيد ينوب هبحاص ىلإ الئ ّنيَسُحلا ىَنأَف

 70و

 .لاملا َكَل تبَهَو دف انأو :ةئيغ لاق

 ا ل ل
 .مالغلل هتبهوو لاملا تلبق :لاقف

 كير

 وقع 5006
 .يرهَم يجوز ٌتِبَهَوو ٌتمّلسأ دق :هتأرما ِتَلاَمف

 .2)راذلا وذه اهثيطعأو ٌتمّلسأ ًاضيأ انآو :ٌّيدوُهَيِلا َلاَقَ

 هئارشل هبحاصل هباهذب دبعلا اذه ةجاح ءاضق ىلع رصتقي مل نيسحلا مامإلا نإ

 .هرادب هعربتو يدوهيلا مالسإ ىلإ ىدأ دق ناسحإلا اذهو «لاملا هادهأ لب ءهنم

 ناسحإلا دئاوف

 ىلإ نيعراصتملاو ءءاقدصأ ىلإ ءادعألا لوحيو «سانلا نيب ةدوملاو ةبحملا نم

 يك ؛مكل نيئيسملل ىتح ناسحإلاب مكيلعف «نيبراقتم ىلإ نيرفانتملاو ءنينواعتم

 :لئاسولا كردتسم ءال ح ١45 ص : 5 ج :راونألا راحب ء75© ص : ج :بوشآر هش نبال بقانملا )١(
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 ةالككت نيسحلا مامإلا ناسحإ

 مالسلاو ةبحملاو ةقفشلاو ةفأرلاو فطعلاو ةمحرلا رامثب حماستلا ةرجش رمثت

 .نواعتلاو

 ثيح «نسحم حماستملاف «ءيسملا ىلإ ناسحإلا وه حماستلا روص ىقرأ نمو

 جاتحي اذهو .ءيسملا ىلإ اهنم مظعأ وأ اهلثم ةئيسب ةئيسلا در لدب ناسحإلا راتخا

 .ءيسملا هاجت بضغلاو لاعفنالا وه ناسنإلا ةعيبط نأ ثيح «ريبك حماست ىلإ

 لب« «نيبصعتملاو نييلاعفنالا تافص ىلإ نولزنتيال حالصلاو ناميإلا لهأ نكل

 .ةنسحلاب ةئيسلا نودريو ء.مهظيغ نومظكيو .مهتافرصتو مهتالاعفنا يف نومكحتي

 هميطحت ىلإ سيلو «هتالزو هتاوفه نم ءيسملا ذاقنإ ديري نسحملا نمؤملاو

 قحلا قيرط وحن ءىسملا ناسنإلا راسم رييغت نكمي ناسحإللابف «هيلع ءاضقلاو

 .حالصلاو ريخلاو

 ةلثمألا عورأ هل نيئيسملا دض هناسحإب ٌدالمِلَظ نيسحلا مامإلا برض دقو

 مامإلا كّلَم كلذبو «هتايقالخأ يقرو «هتيناسنإ قمع ىلع ةلادلا صصقلا لمجأو

 .مهلوقعو سانلا بولق دالك

 :مهئاطخأ هاجت تايلر ,مهاذأ 0-0 ئاوح

 يلحتلا يف ًالماكتم ًاجذومنأو ًاعئار الاثم ناك ٍةلئِِقَت نيسحلا مامإلا نإ

 .حماستلا تايقالخأب لمجتلاو ؛مالسإلا تايقالخأب

 حئارشلا فلتخم نيب حماستلا حور ىلإ مويلا ةيمالسإلا انتاعمتجم جوحأ امو

 .ًاقيزمت مهتقزمو ةملسملا انتاعمتجم تقرف يتلا داقحألاو

 «رارحألا يبأو ءءادهشلا ديسو «ميظعلا مامإلا اذهب ءادتقالا نيملسمك انيلع نإ

 هاياجسو هبادآو هميقو هلاعفأو هتافصو هقالخأ اهنمو ءبناوجلاو داعبألا لك ىف

 مرح



 ١ ج - الكل نيسحلا مامإلا ةريس

 .ةعئارلاو ةليمجلاو ةليبنلا

 ءانعمتجمب ضهنن ىتح «ةايحلا ىف انجهنمو انراعش ةلضافلا قالخألا نكتلو

 .انميقب رضحتنو ءانكولسب مدقتنو ءانقالخأب عفترنو ءانركفب يقترنو

 اا



 ناثلا بابلا ةصالخ

 ىناثلا بابلا ةصالخ

 ةقالخألاو ةيهورلاةريسلا) نا ودعي اموسوم ناك بادكلا اذه هزم افلا بابلا

 دقو (ٌةالْكَلَت نيسحلا مامإلل ةيحورلا ةريسلا) :ناونعب ناك لوألا لصفلا - ١

 ملاست ذإ ؛ةيونعملاو ةيحورلا ٌدِالَكلَع نيسحلا مامإلا ةريس لوح ثحبلا هيف زكرت
 فرع دقف .هنامز يف سانلا دبعأ نم ناك دلت نيسحلا مامإلا نأ ىلع نوخرؤملا

 ضل هتاابعب ةاسشأ دقو: ىلاعت هلل ةقاجاتمو + ةفايصو هقالص ةرقك ةلكلاك هخف

 هنأل ؛ىلاعت هللا نم ةيشخلاو فوخلا ميظع ٍداللَم نيسحلا مامإلا ناك دقو
 ؛لجو :عدللا وجت ةدوجوو ةرعاشم لئاكب هجوتي قاكف فرغم قع هللا فرحي

 .ةدابعلا عاونأ لضفأ يهو رارحألا ةدابع هدبعيو

 كلحأ يف ىتح ةالصلاب دلل نيسحلا مامإلا مامتها لوح لوقلا انلصف مث

 مرحملا نم رشاعلا موي يف هباحصأب ةعامج ةالصلا ىدأ دقف ءاهبعصأو فورفلا

 الإ ءرهاطلا هدسج ىلع لاهنت ماهسلاو .بوصو بدح لك نم هيلع مجهت ءادعألاو

 .لجو زع هلل يدي نيب فقاو وهو كلذ لكب ىلابي ال ناك هنأ

 بوجو يف ًايلمع ًاسرد ةيمالسإلا ةمألا ٍدالمِلَع نيسحلا مامإلا ىطعأ كلذبو

 ملسلا يف ءرسلاو نلعلا يف «ءءاخرلاو ةدشلا يف اهب نايتإلاو «ةالصلا ىلع ةظفاحملا
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 ١ ج - ةالكك2 نيسحلا مامإلا ةريس

 نم لاح يأب كرئت ال يتلا نيدلا دومع يه ةالصلاف .فعضلاو ةوقلا يف .برحلاو

 .لاوحألا

 دوور يد و ا و مانا ب

 ىو اهي ينو نول ابكر ىف ذه جس لو الجب ر هلق هك مل مانت ١ تلت

 .اهميظعتو ةفرشملا ةبعكلا مارتحاو «جحلا ةضيرف ميظعت ىلع ديكأتلاو «حورلا

 .مالسإلا ماكحأ سانلا ميلعت يف جحلا رمثتسي ْةالكِقَت نيسحلا مامإلا ناكو

 ةينيدلا هفراعمو همولع نم لهنلا ىلع نوصرحي ةاورلاو ءاهقفلاو ءاملعلا ناك امك

 .هفراعمو نيدلا ماكحأ سانلا ميلعتو ءمهدالب ىلإ اهلقنل

 ناك دقف قالكِلَت نيسحلا مامإلا ةيعدأ نع ثيدحلل لصفلا اذه يف انرشأ مث

 مامإلا ناكو ؛هتيعدأ لمجأو حصفأو عورأ نم ةفرع موي هءاعد دعيو ءءاعدلا لهأ نم

 هجوتلاو «هيلإ لاهتبالاو ,ىلاعت هّللا ةأجانم ىلع تافرعب فقوملا موي يف صرحي

 .لجو زع قلاخلل هفطاوعو هرعاشم لكب

 ميهافم نم هتوتحا امل اهضعب انلقن دقو «ةيعدألا نم ريثكلا هنع لفن دقو

 يف ةيلاع ةيونعم ةردق نم اهيف املو «ةيدئاقعو ةيوبرتو ةيقالخأو ةينيد نيماضمو
 يف ةسردم اهعومجمب لكشت ةالكِلَع هتيعدأف «حورلاو سفنلاو بلقلا ىلع ريثأتلا

 .ةيونعملاو ةيحورلا ةيبرتلاو ةيكزتلاو بيذهتلا

 نيسحلا مامإلل ةيقالخألا ةريسلا) :ناونعب ًاموسوم ناك يناثلا لصفلا ١-

 قالخألاب ٍةِمكِلَت فرع ثيح .هقالخأ مراكم ىلع ثحبلا هيف زكرت دقو (ةالئيِقَ

 .نيرخآلا عم ةعئارو ةعيفر قالخأب لماعتلاو «ةرشاعملا نسحو «ةلضافلا

 ًالاثم ناك ثيح هعضاوت نع ثيدحلا انأدبو «هتايقالخأ مهأ ىلإ انقرطت دقو

 ةريسلا بتك انل تلقن دقو «نينمؤملل حانجلا ضفخو بناجلا نيلو عضاوتلل ًازراب

 .اهنم ًارطش انركذ دقو َدالكيِلَم هعضاوت نم ةقرشم دهاوش خيراتلاو مجارتلاو
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 ناثلا بابلا ةصالخ

 ؛هتيصخش يف ةزرابلا تافصلا نم ملحلا ناك دقف ؛هملح نع مالكلل انلقتنا مث

 .ءاطعلاب ءافجلاو .ناسحإلاب ةءاسإلا لباقي ةاورلا هيلع عمجأ اميف ناك دقف

 هناسحإب هيلإ نيئيسملا ىلع قدغي ناك لب ؛كلذب تكي ملو «ملحلاب زازفتسالاو
 «ناسنإلا اهب نيزتي «ةنيز ملحلا نإ) نيسحلا مامإلا ربتعا دقو .هفورعمو هملحو

 لامجو «قالخألا لامجو «حورلا لامج رهظت يتلاو ةنيزلا هذهب نيزتن نأ انيلعف

 !حماستلا

 ةليضف ٌدالَثكلَظ دَّسَج دقف فالثتَِظ نيسحلا مامإلا ربص نع ثيدحلل انجرع مث
 ايازرلاو ايالبلا نم ْدِالتِقَع مامإلا لمحت دقف ءاهبناوجو اهداعبأ فلتخم يف ربصلا
 هراكملا هديزت ال خماشلا دوطلاك ناكو ءلاجرلا مظاعأ هنع زجعي ام بئاونلاو

 .ةزعو ةوقو اخوسرو اتابث الإ ايالبلاو

 ربصلا يف ةلثمألا عورأ ءاروشاع موي يف ٌدِالئتِقَخ نيسحلا مامإلا برض دقو

 ةنسحلا ةودقلاو ربصلل لماكلا لاثملا هلعج امم دئادشلاو بئاصملا لمحتو

 :ةيرباصلل

 ةيقالخألا هتريسو هتافص نم ىرخأ ةفص لصفلا اذه يف انلوانت كلذ دعبو

 هاجت حفصلاو وفعلاب ٌدِلدَِفَت نيسحلا مامإلا فصتا دقف ءحفصلاو وفعلا ةفص :يهو

 .مهيلإ ناسحإلاو لب ءمهنم رذعلا لوبقو «نيرخآلا ءاطخأ

 الئ هنع فرع دقف ؛ةالَكِلَع نيسحلا مامإلا دنع ةمحرلا ةفص لوانتل انفلدأ مث

 لك عم فقيو «جاتحم لك دعاسي ناكف «سانلاب ةقفشلاو ةفأرلاو قفرلاو ةمحرلا

 .نيجاتحملا جئاوح ءاضق يف عفشتيو .ةجاح يذ لك فعسيو «ريقف

 ةالكَت نيسحلا مامإلا ناك دقف ؛هدوجو همرك ًاضيأ ةيقالخألا هتريس نمو

 ىماتيلا نيعمو ,نيكاسملاو ءارقفلا ريصن ناكو ءءاخسلاو دوجلاو مركلاب افورعم
 ةلادلا ةلثمألاو دهاوشلاو صصقلا ضعتب انلقن دقو .ءفويضلا مركمو «لمارآلاو

 .كلذ ىلع



 ١ج - الئ نيسحلا مامإلا ةريس

 ناك دقف نالَكِلَم نيسحلا مامإلا ناسحإ ىلإ ةراشإلاب لصفلا اذه انمتخو

 نع ًالضف ديبعلاو يراوجلاو ءامإلاب ةقفشلاو فطعلاو ناسحإلل ًازراب ًالاثم المقم

 .رارحألاو نينمؤملا

 لجس دقو ؛«ءىسملا ىلإ ناسحإلا وه ةعيفرلا قالخألا روص ىقرأ نمو

 قمع ىلع لدي امم هل نيئيسملا ىلإ ناسحإلا يف ةلثمألا عورأ ٍدِالكِقَع نيسحلا مامإلا

 .مهلوقعو سانلا بولق ٌدالكِقَم مامإلا كَّلَم كلذبو «هتايقالخأ يقرو «هتيناسنإ

 ًالاثم ناك ُدالَكِقَت نيسحلا مامإلا نأ ةقيقح ىلع اندكأ لصفلا اذه ةياهن يفو
 لمجتلاو ؛ةليمجلاو ةلضافلا تايقالخألاب ىلحتلا ىف الماكتم ًاجذومنأو ًاعئار

 .مالسإلا بادآو قالخأب

 «ةنجلا لهأ بابش ديسو «ميظعلا مامإلا اذه قالخأب ءادتقالا نيملسمك انيلعو

 هميقو هلاعفأو هتافصو هقالخأب ىسأتلاو ءبناوجلاو داعبألا لك ىف «ءءادهشلا ديسو

 .ًايلاقو الق نيييسح ةوك سخ ةعسارلاو ةليمجلاو ةليبلا ةاياككسو هنأذآو

 الا
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 ةيلاثلا بابلا

 >1 نيسحلا مامإلل ةيركفلاو ةيملعلا ةريسلا

 . ةاك3َد نيسحلا مامإلل يملعلاو ينيدلا ءاطعلا :لوألا لصفلا

 .ةيملعلا داللَت نيسحلا مامإلا ةسردم :يناثلا لصفلا

 .ةفرحنملا قرفلاو تاكل نيسحلا مامإلا :ثلاثلا لصفلا 03





0 

 لوألا لصفلا

 كن نيسحلا مامإلل ىملعلاو ىنيدلا ءاطعلا

 .مالكلا ملع يف ءاطعلا -الوأ
 .ثيدحلا ملع يف ءاطعلا -ًاينا

 .هقفلا ملع يف ءاطعلا -اثلا
 36 5 ه6 م .ريسفتلا ملع يف ءاطعلا -اعبار





 دن نيسحلا مامإلل ىملعلاو ىنيدلا ءاطعلا

 «ةمكحلا ةوقو «ةفرعملا ةعسو «ملعلا ةرازغب راهطألا تيبلا لهأ ةمئأ فرع

 .ركفلا دراومو .ةمكحلا نويعو «ملعلا لهانم اوناكف

 هنم ذخأو قي هّللا لوسر يدي ىلع ذملتت يذلا ْدالتِلَت نيسحلا مامإلاو

 هّللا لوسر هدج وه لوألا هملعم ناكف ؛هرافظأ ةموعن ذنم ةفرعملاو ةمكحلاو ملعلا

 .ملعلا ةنيدم باب وه يذلا ٌدالتِلَ نينمؤملا ريمأ هدلاو نم مولعلا ذخأ مث . هِيَ

 مالسإلا ماكحأ سانلا ميلعت ةمهم دلع نيسحلا مامإلا ىلإ تلآ امدنعو

 لكن نيسحلا مامإلا سلجم ىلإ نوتأي ءاهقفلاو ءاملعلاو ةباحصلا ناك دقو

 .ةيمالسإلا فراعملاو مولعلا هنم اوذخأيل

 ءاملعلا نيب مالسإلا مولع رشن ىلع ًاصيرح ناك ٍةالكِقَت نيسحلا مامإلاف

 هدئاقعو مالسإلا ماكحأب مهفلاو ملعلا ممعيل سانلا نيب هرشنب اوموقي ىتح ءاهقفلاو

 .مهصاوخ نع ًالضف سانلا ةماع ىلإ هميهافمو هدصاقمو

 ةباحصلا رارقإب هلضفو هملع يف دحأ هينادي ال دليم نيسحلا مامإلا ناك دقو

 لوسرانبا - نيسحلاو نسحلا يأ - [امه] ناك» :رمع نبا ثيدح يفف «مهريغو
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 ١ ج - ةالككظ نيسحلا مامإلا ةريس

 انأبنأ» :رمع نبا لاق :دادغب خيرات يفو .0ًارغ ملعلا نارغي اناك امهنأ هيكل هّللا

 ان ملعلا نارغي اناك امهنأ ةق)ع هللا لوسر

 .«ملعلا ةثرو مهو ةوبنلا تيب نم نيسحلا» :سابع نب هللا دبع ةمألا ربح لاقو

 ةفرعملاو ملعلا يف هنامز لهأ لضفأ نيسحلا ناك» :همجرت نم ضعب لاقو

 .ةنسلاو باتكلاب

 .قطنملاو ليلدلا ةوقو «ملعلا ةرازغو «ناميإلا ةوالح هيف نودجي مهنأل يملعلا

 ؛هيلاوح نوسلجيو «هيلإ نودفي ةكمب سانلا فكعو» :يقشمدلا ريثك نبا لوقي

 .(”(هنع نووري ام نوطبضيو «هنم نوعمسي امب نوعفتنيو «همالك نوعمتسيو

 :لاق تينا خيمآلا نسحم ديسلا كلذ ىلإ ناشأ

 ريمأو ءداضلاب قطن نم حصفأ هيلع هللا لوسر نيب الكف نيسحلا يبرو»
 نودو قولخملا مالك قوف ٍةَدكِ'َع يبنلا مالك دعب همالك ناك يذلا ٍدِلئِِلَ نينمؤملا

 ناك نإ ورغالف ِةَيِيَم اهيبأ ناسل نع عرفت يتلا ءارهزلا ةمطافو «قلاخلا مالك

 دتشا دقو ءاروشاع موي بطخي ناك يذلا وهو «ءاغلبلا غلبأو ءاحصفلا حصفأ

 برطضا الو كلذ هعزعزي ملف لاوهآلا تفدارتو رمألا قاضو ءالبلا مظعو بطخلا

 ردحني قلط ناسلو تباث بلقو يوق نانجب ةفوكلا لهأ عومج يف بطخو «ريغت الو
 يذلا وهو «هنم قطنم يف غلبأ هدعب الو هلبق طق ملكتم عمسي ملف «ليسلاك مالكلا هنم

 . ١9/8 ص ءركاسع نبا َنِتَتِلَع نيسحلا مامإلا ةمجرت ()

 52 حرم مقر ة ص4 ج «يدادغبلا بطخلا «دادغب خيرات (0)

 ص(ء ج «يشرقلا فيرش رقاب خيشلا «يلع نب نيسحلا مامإلا :تيبلا لهأ ةريس ةعوسوم )2

 ١6.

 . ١57 ص «4 ج «ريثك نبا «ةياهنلاو ةيادبلا (5)
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 222 نيسحلا مامإلل يملعلاو ينيدلا ءاطعلا

 مكيف فقو ول ِهّللاو هيبأ نبا هنإف هوملك مكليو :مويلا كلذ يف همصخو هودع هيف لاق
 ."”(رصح املو عطقنا امل ًاديدج ًاموي اذكه

 ليصفتلا نم ءيشب ثدحتن يملعلاو ينيدلا دالْئِقَع نيسحلا مامإلا ءاطع نايبلو

 :ةيلاتلا ةيمالسإلا مولعلا يف هرودو هئاطع نع

 .مالكلا ملع يف ءاطعلا -ًالوأ

 .ثيدحلا ملع يف ءاطعلا -ًايناث

 .هقفلا ملع يف ءاطعلا -ًاثلاث

 .ريسفتلا ملع يف ءاطعلا -ًاعبار

 )١( ج «ةعيشلا نايعأ ١ ص 94١".
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 مالكلا ملع يف ءاطعلا -ًالوأ

 مالكلا ملع يف ءاطعلا -ةلوأ

 «ةقحلا دئاقعلا حيضوتو «مالسإلا لوصأ نايبب دِلكَيلَت تيبلا لهأ ةمئأ متها

 .مهريغو ةقدانزلاو نوفرحنملا اهريثي ناك يتلا ةيمالكلاو ةيدئاقعلا تاهبشلا درو

 ديحوتلاك دئاقعلا تاهمأ نايب يف مهم رود ٌةالدكِقَت نيسحلا مامإلل ناكو
 ةفاقثلا ْدِْيَلَت نيسحلا مامإلا ىرثأ دقو .ردقلاو ءاضقلاو داعملاو ةمامإلاو ةوبنلاو

 هنع درو ام زربأ ىلإ ريشنو «ةيمالكلاو ةيدئاقعلا لئاسملاب ماملإلا قّمعو «ةيدئاقعلا

 :ةيلاتلا طاقنلا ىف لاجملا اذه ىف

 :نيحوتلا ب الأ

 :اهنمو «ىلاعت هّللا ديحوت يف لئاسم ةدع ىلإ ةالمِفَت نيسحلا مامإلا راشأ

 :ىلاعت هللا تافص ١-

 «سانلاب ساقي الف «هسفن هب فصو امب ىلاعت هّللا لكُم نيسحلا مامإلا فصو
 نامز هل سيلو «:ةروص الو مسجب وه سيلف «تاقولخملا هب فصوت امب فصوي الو

 .ناكم الو

 :لاق ٌدالَكلَت يلع نب نيسحلا نع ةمركع نع قودصلا خيشلا ىور

 كرد أب اننا مق 2 نينا 181 اناا دو تنل انج حبلا كبف

 الو ٌدَخَوُي ءٌصَقَتُم ريغ ديعبو قِصَتلُم ٌريَغ ٌبيِرَق َوُهَف ء.سانلاب ٌساقُي الو ءٌُساوَحلاب
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 ١ ج - الكلم نيسحلا مامإلا ةريس

 .©"0(ٍلاعَتُملا ٌريبَكلا َوُه الإ َهلإ ال ءتامالّعلاب فوصوَم ءتايآلاب ٌفورعَم ءُضَعَبُي

 :ءيش هلثمك سيل ١-

 ةءىينق هلقوك سيل هدعلا هحتاو ىلا هللا نأ ىلإ لك خيسحلا مانإلا راشأ

 .راصبألا كردي وهو راصبألا هكردت ال «ريصب عيمس

 :لاق هنأ ٍديلَظ نيسحلا مامإلا نع ينارحلا ةبعش نبا ىور دقف

 ©َنوئهاضُي مهن هللا َنوهَبَشُي َنيِذَلا "ةقراملا ءالّؤه اوق را !سانلا اهي

 0 وك سهلا وه لَب باتكلا يلهأ نم هاني ا

 ا ل را ةاكتسا
 هِي هَل َدِض الو َُلِواعُيُهَلَّوفُك الو ءورمأ نم ِءيَش يف ُهَل عزانُم ال «ٌنِئاك َوُهامب
 .ُهلِكاَشُي ُهَل هَل لثم الو ةَهِباشُي هَل َّيِحَس الو

 الو «ثادحألا ولع لِِدَت الو «لاوحألا لَ يرجئالو ومالا هلو دَتَي ال
 يف هَل سين هت علبَم بولفلا ىَلَع ٌرْطخَي الو ِِتَمَظَع هنُك َنوفصاولا ُرِدقُي

 را لى ا ا ها ُءمّلُعلا هكِردُت الو «ٌليِدَع ءايشألا

 ُدَمَّصلا ٌدحاولا َوُهو َنيقولخَملا ٍتافِص ني ِءِيَشب ُفَصوي ال ُهَّنأِل ؛ِبيَعلاب اناقيإ
 .ةفالخ َوُهَف ماهوألا يِف َرٌوُصُت ام

 َوُه ءِءاوَه ِريَغ وأ ِءاوَه يف ّدِجٌو نَم ٍدوبعَمو «غالبلا تحت َحِرْط نَم ب سبل

 ريسفت 2« ٌصقتم» لدب («لصفنم» هيفو 57” ص :نيظعاولا ةضور ,؛5 ح ل١ ص :ديحوتلا )١(

 .7 5 ح 1117 ص 4 ج :راونألا راحب ؛هوحن نايور نب ديزي نع 15 ح77 ص ٠ ج :يشاّيعلا
 عمجم ) هنوّدعتيو هنوزوجي يأ :نيدلا نم نوقرميو هللا نيد نم اوقرم نيذّلا مه :نوقراملا ()

 .(«قرم» اقول نيرحبلا

 جات ) هتهباش أ هتيهاضو لجرلا تأهاض فاكاقفلاو ٌةاهاضملا :-ةزمهلاب -ةأهاضملا (*)

 .((ًاهض١ ١98 ص ١ ج :سورعلا
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 مالكلا ملع يف ءاطعلا -الوأ

 .اهنَع ٍبِئاغ هنوني ال ُنِئاب ءايشألا نمو هِهيَلَع اهب روظ م ونيك ال ٌنئاك ءايشألا يف

 د واسوا ياكران قروي لاا

 َبَجّتحا امك ٍلوَقُعلا ِنَع بَجّتحا ُهُمَمأ ةَيِحاَنلاِ الو ُهُمَدِق ِرهَّذلا ٍنَع ّسِيَل

 .ضرألا يف نَمَك ُةَباجِيحا ِءامَّسلا يف نَّمَعو .راصبألا ِنَع

 وعقب وو +
 فار .نإ ُهُرِماَوُت الو نإ ُنَقَوْت الو «يف ُهَلحَتال .ةتلاهإ ةدعبو «ُهَتَمارَك ةَبرق

 يكحتالو قوجوملا دقو توقفتلا جوي لقت ٍريَغ نم ُؤيِجَمو " و

 ال ٍناميإلا ُدوِجّوو ءًادوجوَم هب َناميإلا ُهنِم ٌركفلا ُبيصُي . ٍتقَو يف ِناَتَمّصلا ِهِريَغِل

 لا ل يي اقص ذوو

 ةدمصلا ىنعم -"

 نع هنولأسي ًاباتك دلمِكِفَت نيسحلا مامإلا ىلإ ةرصبلا لهأ نم ةعامج بتك

 :هصن ام مهيلإ بتكف "”4ُدَمّصلا ُهَللا# :ىلاعت هلوق يف دمصلا ىنعم

 اساسا مسح امال

 بازاثلا ند لكنت ها

 مث ك4(ُدَمَّصلا ُهَللا *ٌدَحَأ ُهّللا# :َلاقّق َدَمَّصلا ٌرَسَق دق ُةَئاحِبْش هللا َّنِإَو
 :لاقف

 .ٌدَحَأ ًاوفُك وفك ُهَل ْنَكَي ْمَلَو *:دّلوُي ْمَلَو دلي مل

 يلا ِةَيثَكلا ٍءايشألا رْئاسو ِدَكَولاَك ؛ٌتفينَك ٌءِيََس ُهنِم جْرخَي مل :4ُدَِي ملل

 لقوا "15 ىف ح:ةياهنلا) دوعتصلا يف عارتنإلا لوألا 0)

 .19 ح7”١٠ ص ؛ ج :راونألا راحب ١150-2175 ص :لوقعلا فحت (؟)
 .7:ةيآلا ءصالخإلا ةروس (")

 3 ا/



 ١ ج - ال2 نيسحلا مامإلا ةريس

 ةشلاك ثاودتلا دي تك لوو نيقلل اك ٌفيطَل ٌءيَسالو «َنيقولخمل | ني جْرْخَت
 ؛ِءاجّولاَو ٍفوَخلاَو ءِءاكُبلاَو ِكحَّضلاَو ؛ِةَجهَبلاَو ٍنُخلاَو مَهلاَو ٍةَرطَخلاَو موُنَلاَو

 ٌءيَشةنمَدَلَوَتَي نأو يش نم َجْرْخَينأ ىلاعَت ؛عَبشلاَو عوجلاو هِقَمأَّسلاَو ةَبعَّرلاَ
4 5 0 

 «ضرألا ني تالا يالا َنم هادا هيلا ىويسلاب ااهيصاس نب قل

 ؛اهزكارَم نم ةفيطّلل ٌءايشألا ُجْرحَيامكالو ءراجشألا َنِمِرامَّتلاَو «ميبانيلا نم ِءاملاَو

 مالكلاَو مما َنِم ٍقوُذلاَو «ٍفنألا َنِم ٌحَّشلاَو ءِذالا نم عمّسلاَو ءِنيعلا َنِم ِرَصبلاَك

 .ٍرَجَحْلا َنِم ٍراَئلاَكو ءِبلَقلا َنِم '"ٍييمَتلاَو ةَقِرعَملاَو ءِناسّللا َنِم

 ؛ٍءيَش ىلَعالو ءٍءِيَش يفالو ءٍءِيش مال يذلا 4ُدَمّصلاُهَّللا» َوُه لَب ال

 هتيِشَمِب انقل ٌقَلَح ام ىشالَتَي ءهِتَردَقب ءايشألا ٌئشِنُمو ءاهّقِلاخو 0
0 

 بِلا مِلاع ءدّلوي مو دِلَي مل يذلا ُدَمّصلاُهَّللا مكلف ءوولعب عب ءاَقَبلل ٌقّلَح ام ىقبي
 .74(ٌدحأ ًاوفُك ُهَل لكَ ملول هلاعملا يكل قالَ

 ىنعم يف ٌدالكَِظ يلع نب نيسحلا مامإلا نع هدانسإب قودصلا خيشلا ىورو

 ال ينلا دييصلاَو ةةة و2 ىهتنا د دَق يذلا ديصلاو هل ٌفوَج ال ينلا دهَصلا)

 .7«لازيالو ليو ينل مئاَدلا دهصلاَو ماني ال ينل دهصلاَو ؟ت رشي الو 1

 .راونألا راحب نم بيوصتلاو «ازّيمتلاو» :ردصملا ىف )١(

 قداصلا مامإلا نع بهو نب بهو نع 81١ ص ٠6 علال ميجيوم عا يص حرصا

 نب بهو نع امهالكو «مئادلا» هيف سيلو  ح 7 ص :رابخألا يناعم ,” ح 4١ ص :ديحوتلا ()

 ” ج :راونألا راحب 85١, ص ٠١ ج :نايبلا عمجم الكيت هئابآ نع قداصلا مامإلا نع بهو

 الا ا نص
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 مالكلا ملع يف ءاطعلا -ًالوأ

 :ىلاعت هللا ةقفرعم -:*

 1و و ا ل يا

 :هعلطم ىف ءاج ثيح «ىلاعت

 «عناص ٌعْنُص ِهِعنُصَك الو «ٌعِنام ِهِئاطَعِل الو «ٌعِفاد ِهئاضَقِل سيل يذلا هلل ٌدمَحْلا»

 يَلَع ىفخَيال «َعِئانَّصلا هِيَمكِحِب َنقتأو هعِئادَبلا سانجأ ''رَطَق عساولا ُداوَجلا َوُهو

 ؛ِطاَسلا روتلا مالسإلا ٍعرَشبو «عياجلا باتكلاب ىنأ ؛ٌمِادَولاُهَدنِععيضتالو «مِئاَطلا

 50 ُشئارو .عناص ّلُك يزاج عِئاجُفلا ىَلَع َناعَتسُملا وهو مناص ِةَفيلَخِل وهو

 َوُهو عطانا روّنلاب عياجلا ٍباَتكلاَو عفانمملا ُلِمو “ 'عراض لك ٌمِحارو ؛" 0

 ةَربَع محارو «ٌمماق ِةَربابَجلِلو «ٌعِفاد ٍتابْركلِلو «ٌعِفار ٍتاَجَرَدلِلو «ٌعياس ِتاوُعَدلِل

 هِلِئمَك سيو ُهُلِدَعَي ءيش الو ريع هلإ الف .عراض لك ٍةَعرَض ٌعِفادو :عراض ّلُك

 يدق عيش لك ىلع َوْهَو هريبَكْلا فبطللا ٌريصَبلا ٌعيِمّسلا ٌرُهو ٌءِيََش

 ردا مرت ييادركو

 ٍوهظلا نم كتل ٌنوكيأ كيل 1 ةكنف وووجل ف ره امب كبل لدَعدَي نبك

 لدي ليِلَذ ىلإ جاتحت ىَّتَح تبغ تيغ ىف ؟كذ رولا م نودكي ىتخ كلل يلام

 "قلائل نبع تيِوَع ؟كالإ لصوت ياي انا نوكك ىَنح َتدعَب ىتتو ؟ ؟كيَلَع
2 

 را يعل قل و ه ُهَل لّعِجَت مل ِدِبَع ُةَفْفَص تّرِسَخو أبيِقَر اهيَلَع

 .(ارطف» 61775 ص :رينملا حابصملا ) قلخ :ّرطف )١(

 صاج :برعلا ناسل ) هّئشر دقف ًاريخ هتيلوأ نم لكوت لاحم نسا اذإ شيري شار ةلاقي(9)

 .((شير» ٠“

 .(«عنق» ١١5 ص 5 ج :ةياهنلا ) ءاطعلا نم ريسيلاب اضرلا :عونقلا نم ؛لئاسلا :عزاقلا ةرفإ

 0 :ةياهنلا ) مسجلا يواضلا فيحنلا : ٌعراضلا (:)

 7١5. ص «94 ج «راونألا راحب (6)

 .راونألا راحب نم بيوصتلاو ««لازّت ال» :ردصملا يف ()

 .775 ص «44 ج «راونألا راحب (0)
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 ١ ج - ةالكك2 نيسحلا مامإلا ةريس

 :ةمامإلا - ًايناث

 لوصألاف ءداعملاو ةوبنلاو لدعلاو ديحوتلاك نيدلا لوصأ نم لصأ ةمامإلا

 .ناهربو ليلد نع اهب ناميإلا بجي لب «ديلقتلا اهيف زوجي الو .ةسمخ ةيمامإلا دنع

 نيبت يتلا ثيداحألاو تاياورلا نم ريثكلا ٌدِالثِِقَت نيسحلا مامإلا نع درو دقو
 «مهتمامإب ناميإلاو ,مهعابتا بوجوو «مهبقانمو مهصئاصخو تيبلا لهأ لضف

 .مهيدهب ءادتقالاو ,مهب يسأتلاو .مهجهن ىلع ريسلاو

 :ةيلاتلا طاقنلا يف دلت هنع درو ام مهأ ىلإ ريشنو

 :تيبلا لهأ صئاصخ ١-

 :هصن ام الْكوقَت تيبلا لهأ لئاضفو صئاصخ ًانيبم ٍةالْئِلَع نيسحلا مامإلا لاق

 زع هللا ُةَعدوُأ َنيِذّلا ٌقَحلا ٌمالعأو ةَلاسرلا ُنِدعَمو ِةَمارَكلا ِتَب لهأ انأ»
 14 رتخا يرب# 00 ع رس هع وو

 ."”(لجو زع وللا ٍنْذِإِب تقطنف ءانتتسلأ ِهِب قطنأو ءانّبولق لجو

 ةةلانسللا نوعتو ؛ةدبلا تسبب لهأ انِإ» ايش تاكل نيسحلا مامإلا لاقو

 .27هّللا منَ انيو هللا َحَنَق انيو َةَكَئالَملا ىاكلو

 ."0(ملعلا نمو ملا عت و هفع ل1 كتت نإ هبا هركتش لاقو

 :ةمئألل ةعيبلا بوحو -؟

 قودصلا خيشلا ىور دقف «مهل ةعيبلاو ءتيبلا لهأ ةمئأب مامتثالا بجي

 :ّلاق ٍةالئَم بلاط يبأ نب ٌنيِلَع يبأ ِيَّتَدَح :لاق ٌالْئِلَت نيسحلا مامإلا نع هدانسإب

 )١( ص :قودصلل يلامألا  7١5ص :5 ج :راونألا راحب «779 ح ١7ح ١

 ه ج :حوتفلا ؛؟ ح 775 ص 55 ج :راونألا راحب «7 ؛ ص :نازحألا ريثم .48 ص :فوهلملا (؟)

 .185 ص ١ ج :يمزراوخلل ٌدالثِلَظ نيسحلا لتقم ١18« ص

 7١. مقر «85 ص «رظانلا ةهزن (*)

 كمل ١



 مالكلا ملع يف ءاطعلا -ًالوأ

 ٌدَحْوُيو «ةيِلهاج ٌةَبيم تام يدلُو نم ٌمامإ ُهَل سلو تام نما : ةيق)ع هّللا ٌلوسَر لاق

 2000 دا هةكاحأ ا ا َ
 ١ .٠ 0 ٍولاَو ملا | يِف 2 امب

 :تيبلا لهأ ةعاط بوجو -؟

 .دابعلا ىلع ةضورفم تيبلا لهأ ةمئأ ةعاط نأ دال نيسحلا مامإلا حضوأ

 :هل ةبطخ ىف لاق ثيح

 هِتبَب لهأو «َنوبَرقألا ةل) هللا لوسَرُةَرتِعو هَنويلاغلا هللا ُبزح نحنا

 .ىاعتوكَراََتللا باتك َيناث فِ هللا لور اَنلعج ندا نيكل حو دوبل

 انيلَع ُلَوَعُملاَو فل نم الو هيدي ِنيَب نم ُلِطابلا هيتأييال يش َّلُك ليصفتت هيف يذلا

 .ةَقئاقَح عَن لَي هيون انيِطبي ال ءوريسفت يف

0 

 ةللا لاق ةتورقم هلوسكرمللا ةعاظي ستاك ذز ءارظورفم ا كعاط نإ انوعيطأت

 !لجيزرع

 ٍءْيََش يف مُر نق ْمُكدِم رْمَألا يِلوُأَو َلوُسَرلا اوُصيِطََو هللا اوُميِطَأل

 ْمِهْنِم ٍرمألا يلوأ ىلِإَو ٍلوُسَرلا ىلإ هُو ْولَول : لاقو "”4ٍلوسَرلاَو هللا ىلإ هود
 سب لا ُمُتْمَبتاَل ول يو هللا ٌلْضَفال ْوَلَو مهم 0 َُُ طب 7 ها ب ٌةيِذْلا ملت

00 

 تيبلا لهأ لئاضف لفحمو ةبسانم لك يف ٌةلئكِقَع نيسحلا مامإلا َنِّيَب دقل

 فيرعت لجأ نم مهب مامتثالاو ءمهتعاطو مهتعيب بوجوو .مهصئاصخو راهطألا

 2و

 ج :راونألا راحب 27717 ص ١ ج :دئاوفلا زنك 7١5« ح 58 ص ١ ج :ُدالئلَ اضرلا رابخأ نويع )١(

 .18 ح١8 ص 7
 .04 :ةيآلا ءءاسنلا ةروس (؟)

 ./17 :ةيآلا ءءاسنلا ةروس (”)

 صو ١88 ح 84 ص :يسوطلل يلامألاو ؛ ح 7594 ص :ديفملل يلامألا يفو ١٠« ح ٠١6 ص
 .الَع نسحلا مامإلا نع 75 ح75 ص :ةّيوقلا ددعلاو ١5794 ح "ا"
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 ١ ج - ةالكك2 نيسحلا مامإلا ةريس

 :داعملا - ًاثلاث

 نسا يي نيو 0 «داعملاب ناميإلا

 ولمن نأ ىلع َنيِداَك ىلت * َُئاَِععَمْج م كَل ءاصنإلا بسأل: ىلاعت هلوقك

 0 | ْمُكنَو نبع محافل اَمَنَأ هتبَحََأ» ىلاعت هلوقو ">4 هَناَنَب

 لبق ام ملاع :يهو ةتس ملاوعب همتخ ىلإ هئثدب نم رمي -ناسنإ يأ- ناسنإلاف

 دعب لقتني مث ءايندلا ملاع مث ءايندلا هذه ىلإ اديلو يتأي نأ ىلإ ةفطنلا داق عناب ًأدبتو

 ,نادلا وأ ةنحلا ١ ملاوعلا رخآو ؛(ةمايقلا) داعملا ملاع مث «خزربلا ملاع ىلإ توملا

 ريثكلا ْدِليلَم نيسحلا مامإلا نع درو دقف «ملسملا ةديقع يف داعملا ةيمهألو

 نعو «توملا نعو .ثعبلا نعو ؛داعملا نع ثدحتت ىتلا بطخلاو لاوقألا نم

 :كلذ يف هلاق امم ضعب مكيلإو ,باسحلا

 :ةرخآلا ءاقبو ايندلا ءانف ١-

 : دالكلَع [رقابلا] رفعج يبأ نع زيزعلا دبع نب رسيم نع يمقلا هيولوق نبا ىور

 :َءالّبرك نم " :ةلّكلع ّيِلَع نب ٍدَمَحُم ىلإ ٌةالدكلَع يلع نب نيسحلا َبَتَك

 ُهَلَبق نمو ّيِلَع ِنِب ِدَّمَحُم ٍدّمَحُم ىلإ ّيِلَع نب ِنيَسُحلا َنِم ءٍميحّرلا نمحّرلا هللا مسبا

 .5-! :ناتيآلا «ةمايقلا ةروس )١(

 ١١6. :ةيآلا ءنونمؤملا ةروس (؟)
 ,هنغادللا نقر ةيفتسلا نباوه (5)

 كل ١



 مالكلا ملع يف ءاطعلا -الوأ
3 
001 0 

 ."7(مالَّسلاَو ءلّزت مل ًةّرخآلا ن و نكت مل اينّذلا نك ا سناك وو

 :نمّوملا توم -"

 ةَناحيَر ُتوَملا» : ةيئ)ج هللا لوسر نع الئكِلَع نيسحلا مامإلا ىور
 .©(ِنِمْؤُملا

 اا يلع رب نوسخلا ني نسحب يلع نع ههاتسإل فودصلا ىلا يورو

 ميعّتلاَو ٍةَعِساولا ٍنانجلا ىلإ ها دَعلاَو ٍسْؤوبلا ٍنَع مك ربع هل لاق

 روتي تكا ركام رئامولا ارسأ ىإ حيا لقتنَي نأ ه 7

 فاكلا ُةَّنَجو ِنِمْوُملا ٌنِجسي اينّذلا نأ ل

 ."70ُتبِذَك الو ُتبَّذَك ام .مهويحَج ىلإ ءالؤه ٌرسجو ؛مِهِتاَنَج ىلإ ِءالّؤه ٌرسج َتوَملاَو

 :لمعلا تيب ربقلا ٠-

 «يِماوُنلا اَمَّنإو ءاهَرِهاوظ َّنَسح اا لاق َروبقلا ىَأَر اذإ الكل ْنيَسُحلا َناك

 اولَّمعاَف لمعلا تَرَ نم اينذلاب اولِغَمشَت ال الل دبع هلا ةّللاَف ءاهنوطُب يف

 ا ووقلاو ةاولقخك الو

 الا .ةاحببقو لستابلا [تيتدس نك انم

 ةدقلا ودهن ابشن :كيعف يبات ثونعلا

 )١( مقر ءالك ص «تارايزلا لماك 191.

 :تاّيرفعجلا ؛57175ح ١ ص 6 ج :لاّمعلا زنك 1118 ح 779 ص 3 ج :سودرفلا ()

 .5 ١ صو 14 ص

 7 ح180/ ىف 4 4 ج :راونألا راحب 5 ص :تاداقتعالا 2” ح 784 ص :رابخألا يناعم ()

 .((ىهد) 1١7 ص

 .اَدَسنَأو» :ّقحلا قاقحإ ىف (5)

 .578 ص ١١ ج :ّقحلا قاقحإ ؛55١ ص :يزوجلا نبا جرفلا يبأل نيظعاولا ناتسب (5)
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 ١ ج - الكل نيسحلا مامإلا ةريس

 :توملا دعب هنع لأسي ام لوأ -

 "97 يلع هيبأ نع يلع نب نيسحلا نع هداتسإب واصلا خيبشلا وو

 لإ ال نأ ٌةَاهَ ِهِتوَم َدعَب ُدبَعلا ةنَع ُلَأسُي ام وأ َنِإ ؛ٌيِلَع ايل : ةيق)ع وللا ُلوسَر

 ةئلعَجو هللا ُهلعَج امب َنينِْؤُملا ّيِلَو تّنأو ه8 هللا ْلوسَرَ دكت ناودتللاكلا

 22 َلاوّر ال يذّا ٍميعّتلا ىَلِإ راص م قع ناكَو َكِلذب ّرقأ نَمَف كَل

 :ةمايقلا موي هنع لأسي ام -4

 نينمؤملا ريمأ هيبأ نع يلع نب نيسحلا نع هدانسإب قودصلا خيشلا ىور

 ىَبَح ةَمايقلا َموُي دبع ُمَدَق ٌلورَت ال» : هع هللا لوَسَو لاق: دكت بلاط يبأ نب يلع

 َنيأ نم هلام نَعو «ةانفأ اميف ِهِرُّمع نعو «ةالبأ اميف ِهِباِبَّش نَع :ءايشأ ةَعَبرَأ نع لأي
 ا "يقلا لعل اختو فق اميفو هتك ا

 :داعملاب رارقإلا -

 َنيَسُحلا نإ": ةيِفَتَحلا نبا ِدَمَحُم هيخأل هتيصو يف ٌدلكلَس نيسحلا مامإلا لاق

 ءاج ُلوسَروُهدبع ادّمَحُم َنأو هل كرمال ُهَدحَوُهَللااَلإ ةلإ ال نأ ُدَهشي :َي يلع َنبا

 هللا ناو ةايبف ثيو أل اه[ ةقاشلا نآود لح َرالاَو «قَح هنا َنأو هودنِع نم قحاب

 8م وبقلا ىف نكتب 7

 داعملاب داقتعالا بوجو

 .ةرخآلا لوح هتاملكو هلاوقأ نم مدقت اميف دِالمَِلَم نيسحلا مامإلا راشأ

 وهو «هب داقتعالا ملسم لك ىلع بجي ام ىلإ رانلاو ةنجلاو .داعملاو ءتوملاو

 .داعملاب ناميإلا

 )١( ج :الْكِقَت اضرلا رابخأ نويع ١ ص ١79 ح 707/7 صا/ ج :راونألا راحب «8 ح 5١.

 . الكيت هئابآ نع مظاكلا مامإلا هيبأ نع رفعج نب ىسوم نب قاحسإ نع 5 ح 44 ص :ةعيشلا لئاضف (؟)
 نبال بقانملا ؛!88 ص ١ ج :يمزراوخلل دلع نيسحلا لتقم 5١« ص ه ج :حوتفلا )

 .7794 ص 55 ج :راونألا راحب .84 ص 4 ج :بوشآر هش
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 مالكلا ملع يف ءاطعلا -ًالوأ

 نلاعتو هناحيدستللا نأ : ضي كعرذلا لورا وسر انما رده ىذلاو د ةانعملاو
 يف اولمع امب مهيزجيل «ةايحلا ىلإ سانلا ديعي ءحور يذ لك تومو «مّلاعلا ءانف دعب

 هريصم ناك ىصعو رفك نمو «ةنجلا هؤازج ناك ًاحلاص لمعو نمآ نمف ءايندلا راد

 3 .رانلا

 ثعبلاب داقتعالا ةرورض ىلإ سانلا هبني هنأ جتنتسن ميكحلا نآرقلا يف لمأتلابو

 ةداعإ ىلع رداق مدع نم ناسنإلا قلخ يذلا هّللاف ءءازجلاو باسحلاو داعملاو
 ىلا ُلتَمْلا لَو ِهيلَعُدَوَْأَوهَو هدي م َقلَحْلا اَدَْييِذَلاَوُهَو9 ىرخأ ةرم هئايحإ

 .4”2ْميِكَحْلا ُريزَعْلا َ َوُهَو ٍضْرَألاَو ٍِتاَواَمَّسلا يف

 ةداعإلاو «قباس لاثم ريغ نم ًءادتبا هؤاشنإ قلخلا ءدب :ةفيرشلا ةيآلا ىنعتو

 ير طر ادي بخ محم نوك فا هقرسأ ةداعإلا هقاك اهل كاش دس هانا

 ةبوعص ءاشنإلا يف نوكي نأ هنم مزلي الو ,قلخلا رشاعم اندنع ام فالخب ةقشمو

 سكاعتلاب لعافلا ةردق عبتت لعفلا يف ةبوعصلاو ةقشملا نأل «ىلاعت هيلع ةقشمو

 ريغ ةردقلا تناك اذإ ىتح تلق ترثك املكو ؛ةقشملا ترثك ةردقلا تلق املكف

 لعف هيلع قشي الف ةيهانتم ريغ ىلاعت هتردقو ءسأر نم ةقشملا تمدعنا ةيهانتم

 زاج اذإ ةردقلا نإف 4ٌريِدَق ِءْيَش َّلُك ىَلَع هّللا َّنِإإ :هلوق نم دافتسملا وهو ءًالصأ

 ْ .""'ةيهانتم ريغ الإ نكت مل ءيش لكب اهقلعت

 نيدلا ىلإ ةيرتنلا وسام روس ربت ىف هباطخ يعجل ارح جوبر

 منك ْنِإ سنا اي اي لئن نورك وقت «تادسلاو تح ارداسملا يتورككلا

 تضم ذم مل عقلع نم مذاق ذم هل باث نو مقاتقلخ انإف تشل نوبت ىف

 ْمُكَجِْخُنَمُك ىّمَسُم مم لجأ ىَلإءاََتاَم ٍماَحْرألا فرو مك نية رب َوقَقلَخُم

 كيابل الدر ىلإ هرب ْنَمْمُكَنِمو ىَنوَُي نم ْمُِْهَو ْمُكَدَُأ اوم مَ م اْفِط

 ْتَببْنأَو ْتَيَرَو ترا املا اَْيَلَع الر اذ ةَدياَك ضْرَألا ىَرتَ نيش ٍمْلِعِدْعَب ْنِم

 .71/ :ةيآلا ءمورلا ةروس(١)

 . ١7,5 ص ,5١ج «نآرقلا ريسفت يف نازيملا (1)
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 تينحدنت

 ل 2و - عيل 5 د 5 59 8 ه< كوي م

 ٍءْيَش َّلُك ىَلَع ُهنَأَو َتْوَمْلا يب هنأ و ٌقَحْلا َوُه نأ َكِلَذ * جيهب جوز لك نم
 كل و ريتااوضاو# ١ عا 6 5

 :ىلاعت لاكو "4و " « دا ال َةّيِتآ ةعاّسلا ْنَأَو # ٌريِدَق
7 3 5 0 

 م ا م م ؛ ٌقِلَخ َمِمُن راسنا ردع

 خا تزعل ثيابا نانننإل كوكب ةيو# : ىلاعت لاقو "رد ِداَقَل هِعْج َر ىَلَع ُْنِإ *

 اة 0 5 ُئاَسنإلا جذي“ آل وأ د (َ

 برضو للا لزتأف ؟نوثوعبمل ان ًاتافرو ًامظع انكاذإ لدعم اي: :لاق مث

 وامل يل اهيخُب لف < خر نه مطل يخبئ لقفل يل خا

 .04ٌهيِلَع ٍقْلَك لكِ َوُهَو ِةَر 1

 َوُه ِتْوَملا َكِلاَمَنأمَْعا١َ :ةالثكلَم نسحلا هنبال نينمؤملا ريمأ اياصو نمو

 رولا تونا نار وقل وش ةراغلا ناو فابقلا كلا

 هاش (شلاركلأ نمر بكعلا لك نعملا» :ُةالَكلَت نيسحلا نب يلع مامإلا لاقو

 ,60 وألا ةأفّتلا غيوشو عدخألا

 حورلل ىنأ» :ْدِلمِلَع قداصلا مامإلل لاق قيدنزلا نأ مكحلا نب ماشه نعو

 وضعو ءاهعابس اهلكأت ةدلب يف وضعف «تقرفت دق ءاضعألاو «يلب دق ندبلاو ثعبلاب

 .«!؟طئاح نيطلا عم هب ينب ًابارت راص دق وضعو ءاهماوه هقزمت ىرخأب

 ّقّبَس ناك ٍلاَكهر يع نلَع ةَرَوصو سك رْيَغ ني أشلأ يذلا ذل : قع لاق

3 

 ذح

 )١( ه :تايآلا ءجحلا ةروس - ٠

 .6-8 :تاياآلا ءقراطلا ةروس ("6)

 .51/- 55 :ناتيآلا ءميرم ةروس ()

 ./4- ا/8 :ناتيألا ءسي ةروس (5)

 77١. ص ءال5 ج «راونألا راحب (6)
 «راونألا راحب .17417 مقر «577 ص «يسوطلل يلامآلا .18 ح .758 ص ١ ج «يفاكلا عورف (5)

 .15 ح57 ص ءال ج
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 مالكلا ملع يف ءاطعلا -ًالوأ

 6 د امك ةذيغب تأ ٌدِداَق هيَ

 ايندلاف ءاهل لمعيو «ةرخآلا يف ركفيو توملا ركذتي نأ نمؤملا ناسنإلا ىلعف
 .ةدلاخو ةيقاب ةرخآلاو «ةينافو ةلئاز

 0 ا ا

 ءاهّراهنأ اورّهَتحاَو اورَمَع َنيِذّلا اًهبابرأو اينّذلا كولُم َنيأ :لقو رّكَفَت !َمَدآ َنباَ
 ورا هد هكر قرب نوه اك وكر اهيقرافا«اهتراوك ارنا كود اهزاجسلا سو

 .نوقحال ٍليِلَق مَع مهب ْنحَنو

 ُدَهشَ هللا يَديَنيَب كَمِقومو َكَعَجَم َكِربَق يفو «ٌكَعَرصَم كذا !مدآَنباَي

 هوجو ينو رسجانحلا ُبولُقا عُلبَو .مادقألا هيف ُلِرَتموَي َكِيَلَع ”َكحمراوَج

 مر و

 نَع َكّنأَكو اوَلَح ثبحسو اوناك فيك «َكِئانبأو َكِئابآ عاصم كذا !مَدآَن با
 رع دّقنأو ريع ةربع ترصو ملحم تلح دق ليل

 اهيقاس ٍتوّملا سأكب اهاقَس ىَتَح تَلَفَع اهظفح نَع يتلا ُكولُملا َنيأ
 هناي كركلا .ناذرت انك تداغ ”ةناغ قافآلا ىف ٌنِئادّملا َكلت

 "”اهينبت ِرهّدلا ِبارَخِل انّرودو اهعَمجَت ِثاَرُولا يِرَدِ انلاومأ

 )١( ح 2ا”ا/ ص ال ج «راونألا راحب 6

 )'( ج :حاحصلا ) اهب بستكي يتلا هؤاضعأ :ناسنإلا ٌحِراوَج ١ .((حرج) 0/8 ص

 ) )9ص :بولقلا داشرإ 59.





 ثيدحلا ملع يف ءاطعلا -ًايناث

 ثيدحلا ملع ىف ءاطعلا ايناث

 تيبلا لهأ ةمئأ اهالوأ يتلا رومألا نم اهرشنو ثيداحألا نيودتب مامتهالا

 نمو «ريوزتلاو فيرحتلاو عايضلا نم اهيلع ظافحلا لجأ نم ةريبك ةيانع راهطألا

 «عيرشتلل يناثلا ردصملا يه ةنسلاف «هتدابمو مالسإلا ماكحأ ليصافت حاضيإ لجأ

 .ميكحلا نآرقلا هلمجأ امل ةلصفملا يهو

 :ةي# هللا لوسر هدج فنك يف عرعرتو أشن يذلا العلم نيسحلا مامإلاو

 ل ل لا ا

 ؛ةملع خم لهنلل ةيقاك كتاك نيتسلا نم ًاعبس هد رشاغذإ «ريثكلا هنم عمسف 2257 2

 .هنم ةرشابم ةفيرشلا ثيداحألا نم ريثكلا عامسو

 نيثالث نم رثكأ ٌداتِلَع نينمؤملا ريمأ هيبأ عم داع نيسحلا مامإلا شاعو

 نيسحلا مامإلا ماق يتلا تاياورلاو ثيداحألا نم ريثكلا هنم عمسي ًاضيأ ناكو «ةنس

 .اهظفحو اهنيودت لجأ نم نيثدحملاو ءاهقفلاو ةاورلاو ءاملعلل اهلقنب ةالْميِقَع

 .عيل# هللا لوسر هدج نع ةكِفَع نيسحلا مامإلا هاور امم اوذخأ

 :ِهَْأُك يشرقلا فيرش رقاب خيشلا لوقي

 .هرصع يف ةيملعلاو ةيركفلا ةضهنلا مالعأ نم ٌدِالمِِلَع نيسحلا مامإلا ناك

 بادآلاو فراعملا ةعاشإو «ةيمالسإلا مولعلا رشن يف ةيباجيإ ةمهاسم مهاس دقو
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 ١ ج - ةالكك2 نيسحلا مامإلا ةريس

 هدلو :مهو مهئانبأو ةباحصلا نم ريبك دشح همولع ريمن نم لهتنا دقو «سانلا نيب

 الكت رقابلا رفعج وبأ مامإلا هديفحو «ةنيكسو ةمطاف هتنبو «نيدباعلا نيز مامإلا
 نب هللا دبعو «يلئودلا نانس يبأ نب نانسو «يميمتلا زركو ؛ةمركعو «يبعشلاو

 نب ديبعو «يليقعلا ةحلطو «نسحلا نب ديز هيخأ نباو ءقدزرفلاو «نامثع نباو ءرمع

 وبأو ءبطنح نب ِهّللا ديبع نب بلطملاو «ديزي يبأ نب هللا ديبعو «ةريره وبأو «نينح

 .مهريغو ماشه وبأو «غابصلا فسويو «دلاخ نب بيعشو ءيعجشألا مزاح

 هقفلا ملع يف هتارضاحم يقلي هب ناكف ؛هل ةسردم يوبنلا عماجلا مامإلا ذختا دقل

 نودقي نوملسملا ناكو «كولسلا بادآو قالخألا دعاوقو :ةيدحلا ةياورو ريسفتلاو

 اا ا ل ولا

 هيكل هدج نع تاكل نيسحلا مامإلا تاياور

 هللا لوسر هدج نع ةفيرشلا ثيداحألا نم ريثكلا ِدالتيِلَ نيسحلا مامإلا ىور
 را

 0 7 7 90هدينعيال اميف

 .”ةهينعيال ام ُهُكرَت ِءرَملا مالسإ نسُح نم» :ةي هللا لوسَر لاق : للم لاق -؟

 ءمق ءفورعملا راد ءيشرقلا فيرش رقاب «يلع نب نيسحلا مامإلا :تيبلا لهأ ةريس ةعوسوم )١(

 ١. 18ص ١١1ج م9١٠٠ - ه1 57١ ىلوألا ةعبطلا

 . 1/77 ح 579 ص ١ ج :لبنح نبا دنسم ١1059. مقر 2.١196 ص «7١ج «ةعيشلا لئاسو (؟)

 مجعملا 1105ج 11ص جاربخلا رييعملا 000101 510 نا ج ليح نيام(

 نص 1١ج :باهشلا دنسم ١١١. ص ” ج :ريغصلا مجعملا 4 ال هكدلو ” ص (/ ج :طسوألا

 يك 4 ص دال زل ١ ح 4١ صال جا قشمد خيرات .115 ح 6

 .707 ص ١ ج :ةّمغلا فشك ؛يرهزلا نع
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 ثيدحلا ملع يف ءاطعلا -ًايناث

 3 ريس ار

 ل

 :ٌلوقَي اماعط لَك اذإ ةِ بَنلا ناك :ِدالكِلَم يلع نب نيسحلا نع - 4

 َمُهْللا» : لوقت ُهَبِرَش وأ انبل َلَكأ اذإو ."ةنِمَأر يَح انقّرراَو «هيف انل كراب م هَّللا»
 ا لا ءانقُرَرأَو «هيف انَل كراب

 اي :لاقق ِةيقَِع ّيِبنلا ىَلِإ ءاج وِرمَع َنب ِهّللا َدبَع َّنِإ : ةليكِقَع نيسحلا نع -ه

 يللا ملا نأ ربكلا َنِمأ يللا و

500 

 يجن ةناثلا قتكرأ نأ ريكلا ريف :لاق

 ذل لاق

 ِءدَأَف ءًاماعط َمَنصأ نأ ربكلا َنِمَقَأ :ّلاق
 ؟ىبقع

 ال لاق

 ؟ةبكلا امه :لاق

 أ وانلا 9 وع وو اكلا"هقيش نإ لاق

 لجو زعُهّللا َمِلَع وَلا : ةيق)ع هللا لوسر نعذالكلَع يلع نب نيسحلا نع - -51

 فلخ نومي ىدنع نرلكأ اهوق وع

 .55905ح ١59 ص ١ ج :سودرفلا )١(

 .راونألا راحب نم بيوصتلاو ««هيف» :ردصملا يف )١(

 ح 777 ص :ُالكِلَع اضرلا مامإلا ةفيحص 2١١4 ح ”4 ص ١ ج :الْكقَغ اضرلا رابخأ نويع ()
 ا تدب م د ل

 هينا نص 1 جب :ةياهنلا ) هلهج يأ :قَحلا َهْفَس هس (8)

 0 صمغل "1 ص ا جا :ةزاهنلا) ايش مهري ملو ههرتتحا :سانلا َصمَع (0)

 ةدييف كدا :طسوألا مجنعملا 1/847 ح 1101 ص ٠ ج :ريبكلا مجنعملا (5)
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 ١ ج - ةالككظ نيسحلا مامإلا ةريس

 هنا َلُحدَي نَلَق ءاشام قاعلا ٍلَمَيلَف هَ ل
 .ةوكاتلا لكنو نلف معا نأ ًءاش ام ٌرابلا معَبَلَو

 َّمَهلا ُريكت اينّدلا ين ٌةَبْعَرلا» : ةيقَي ِهَّللا ٌلوِسَر لاق : الكم نيسحلا نع -1
 .©0(َنَدَبلاَو بلقلا ُحيِرُي ايدل يف ذه رلاو نركلاو

 ٌتيأَرَق َةَنَجلا تلت : ةيقلم هللا ٌلوسَر لاق : الكلم يلع نب نيسحلا نع -8
 ُيِلَو بلاط اط يبأ نب ٌيِلَع هللا ُلوِسَر دمحم للا هلإ ال : روتلابابوتكم اهياب ىلَع
 0 ل ل راسل ْنَسَحلاَو هللا مآ اقطاقومللا

 ىلع اهيف قا ٌنأكو بِ انريَق ىلع اهيف تول أك سال اهي: َلاَقَف هباحصأ

 ٌلكأت فوعجار نيل ٍليلَق اح ٌرفَس ٍتاومألا نين يد َناَكو ءَبَجَو اني
0101 

 .ٍةَحئاج لك اًنمأو ةَظِعاو لك انيسّن دق ءمُهَدعَب َنودَّلَخُم انّنأَك مُهّئارُت

 تَحّلَصو هُبَسكَم باط نَّمِل ىبوط . سانلا بويع نع ُةَبيَع ُهَلَعَّش نَمِل ىبوط

 ريغ نِمِهَلل َعَضاوَت نمل ىبوط . ةقكيرط كماقساو ةتيؤاف تقع كورت

 دوت و هي د مع وح ني

 .”(ةعدب ىلإ 5 لي مَلو ةنَسلا ةتعسوو

 صا ج ةعيرطلا ديزل همم عانت رضا سودرفلا . 5// س «يلع نب ديز دنسم )١(

 هردص هيقو لات نسحلا مامإلا نع يمليدلا نع ُلقن 108 صه ج :روثنملا ٌردلا يفو «,؟371

 نيظعاولا ةضور نع اّلقن 6١( ص١7 ج)راونألا راحب يف يسلجملا ةماعلا لاق .«ةمرحلا» ىلإ

 قوقع نأ دارملا لب ءاهترابع رهاظ ءاهنم دارملا سيلف اهتّحِص ضرف ىلعو ةياورلا هذه ريظن
 .رانلا نم هتاجنو ناسنإلا ةياده يف يساسأ رود هل ءامهيلإ ناسحإلا نأو ميظع بنذ «نيدلاولا

 .160 ح 4١ ص ١ ج :راونألا راحب ١1١5« حا/” ص :لاصخلا (')
 . الكت هئابآ نع مظاكلا مامإلا نع هيبأ نع ليعامسإ نب ىسوم نع ٠١9 ص :ةبقنم ةئام (")

 دالْكفَت هئابآ نع قداصلا مامإلا هيبأ نع رفعج نب دّمحم نع 487 ص ١ ج :ءايلوألا ةيلح (:)
 .115 ح08 ص ١ ج :باهشلا دنسم :عجارو

 احلا



 ثيدحلا ملع يف ءاطعلا -ًايناث

 ؟ ه6 هللا لوسَر نم َتعِعَس ام ا

 ُتلَّقَعو ."اهّقاسفَس ُهّركيو ومالا َيِلاَعَم َّبِحُي هللا نال م يق 0
 هتعمس

 30-0 وعدو

 ضاوي < ىح : < يكل ةاعأيريكت حو اذ لح بك

 ” ا

 هن صلخُي نمو ةعَضَيهَللا ص حَي نمو ُهَفَيَهَللا عطب ما :لوقي عيت 7

 ."0(هّلِذُي هللا ىَلَع زّرَعَتَي نّمو ههْنحُيِهَّللا َدنِع امب قي نمو هند هلل

 لع وت ! ايلا 200+ هللا ٌلوِسَر يل لاق :ةلكلظ نيسحلا مامإلا نع-١

 عوض و لِجتكاَو ,َكّلكأ ٌكئِرمُيَأَضَم ًءاملا ٍبَّرْشاَو َكنطَب "”صُْمخَب محب كافَق
 7 ا مي

 ِلاجّرلا ٌليخالَت انف َلاعتلا دجَتساَو كين هّبَشَتت *ّبِ نِّداَو هَكٌوَصَب كَل

 َكُناريج بَّصضُي مل نإو ءاهقَرَم ال ا هاَمَعْلاَو

 ٍيقَعلاَو توقايلاب متََتو ءِنَِمحَلا ُدَحأ َق َقَرَملا َنَِل ؛اهِ ةَرَم ٍنِماوباصأ اهوحل نم

 نوعِبَس هيف ٌةالّصلاَوءارون ديزي هوجو ىلإ هف لارتكاب وميت ا

 ينش نع َتِغَو نمو َنيلِْشرُعلا نكشو ينش نواهنإف 3 َكِذيِمَي يف مّنَحَتو ةالَص
 ركل كيتا اروامللا يل يا

 ٍةعِبَسي يِبَر يناصوألا : نق هللا لوسَو لاق رك نحل مامر نمحاا

 ّيِطعُأو ءيِنَمَلَظ مَع َوُمعأ نأو َينالَعاَوٌرّسلا يف ُهَل صالخإلاب يناصوأ : ةاينفأ

 .0«00ربِح يرظتو ارُكَفَت يتمَص ًدوكي نأو ءيَعَطَف نم لِصوُأو «ينَمَرَح نَم

0 

 .((فسفسا 75 ص” ج :ةياهنلا ) ءيش لك نم ءيدرلاو «ريقحلا رمألا :فاهشتلا(

 الاكل 3 :يبوقعيلا خيرات ()

 .((صمخا 8٠١ ص7 ج ةنايقالا ول لاس د صيِوَح (؟)

 نأ وه دارملاو .نيعلاب هرارمإ مث اهنم هجارخإو ةلحكملا يف ليملا لاخخدإب لاحتكالا ققحتي تب (5)

 عيال رن نيحا يف لح ا رايد

 .((ببغل 7775 ص3 جا :ةياهنلا ) دوعت مث ءًاموي هعدتو موي ًءاملا َدِرَت نأ ؛ليإلا داروأ نم : تغلا (6)

 .041 ح54١1 ص ١ ج :مالسإلا مئاعد (1)
 .((ربع») ١7١١ صا” ج :ةياهنلا ) هب لمعيو ناسنإلا هب ظعتي امم ةظعوملاك يهو ةّربِع عمج :ربعلا (0)

 .7” ص :لوقعلا فحتو ١١ ص ١ ج :دئاوفلا زنك .08 ص :رهاوجلا ندعم ()

 نددت



 ١ ج - ةالكك2 نيسحلا مامإلا ةريس

 ءاكمَحَرو هللا ُمُكَرَع 1 لاق ى رع اذإ كني ِهّللا ٌُلوسَر ناك : : كت لاق - ١

 هاي ككاو م هللا كراين لاق م اذإو

 0 وخلا ةتاحبو ثوملا) 2396 هللا لوسر لاق : لت لاق -

 ُنوكَي الا :لاق يقع هَّللا لوسر نع الع يلع نب نيسمحلا نع -6

 ءملعلا ٌسايتقا ٍلاصخخ تان هيف ٌنوكَي ىَتَح َناميإلا ليكتسي الو ًانمؤم ُنِمِؤُملا
 اذإ :قفانُملا يف نوكت ٍلاصحخخ ثالّتو . شاعّملا يف ٌقفرَيو .بئاصَملا ىَلَعٌرَِّصلاَو

 © نتن اًذإو «ٌفلخأ َدَعَو اذاو ءَبَذَك تت

 لّمكتسا هيف َّنُك نم لاصخ ثالك» :ةج هللا لوسر لاق : الكلم لاق -1
 مَل َبِضَع اذإو «ٍلِطاب الو مثإ يف ٌءاضر ُهلْخدُي مَ َيِضَر اذإ يذلا ٍناميإلا لاصخ

 804 سيل ام طاعتي مل َرَدَ اذإو لكلا ودكم ايرخا

 وم

 ةَنَجْلا لهأ "2 افَوُع نآرَقلا ُةَلَمَح» : ِةيقنَع هّللا لوسر لاق :ِةالئتِفَع لاق - ١
 70 ٍةمايِقلا َموَي

 500 حلا ة89ع ِهّللا لوسر لاق :ةلئكفَع لاق -

 ل

 نطو :١195 نص

 ص 54 ج :راونألا راحب «1758 ح 457 ص :يسوطلل يلامألا «15 ح ٠١5 ص :لاصخلا (5)
 .5 ح4

 .(«فرع١ ١١8 صا" ج :ةياهنلا ) سانلا نم ةعامجلا وأ ةليبقلا روماب مّيقلا وهو ءفيرع عمج :ءافّرعلا (0)

 ؛نافولا رك 107 حتاحا ىو ل1 عج لص جرا 1006523 عع :ريبكلا مجعملا (5)
 ٠٠١. ح 58ص :لاصخلاو ١١ ح٠ 1 ص ١ ج :يفاكلا لوصأ 7584 ح 014 ص١ َج

 ج :دادغب خيرات «35 ص ١ ج :ريغصلا مجعملا 5١ ٠« ح 597 ص ؟ ج :طسوألا مجعملا (0)

 ص :يعادلا ةّدع «111/5 ح 475 صو ٠١54 ح 77/7 ص :يسوطلل يلامألا ٠ ؛ ص د
 داني لجني 1 نسا لح ايضرلا ءابزلا قط. ني نيسسملا  لعو دكتيم نق ايس

 ال



 ثيدحلا ملع يف ءاطعلا -ًايناث

 َّيِهامّنإ) : - همالك ضعب يف - ه9 هّللا لوسر لاق : 22 لاق 489

  ميلوؤلاا كرز ين يوما عقلا يكس ركن ؛مُكيَلِإدَرُ مُكَلامعأ
 , 200 َ الا

 امن روم لا ل رعس ىلإ رت ءاج :ةككَت يلع نب نيسحلا نع

 ؟ملعلا ٌسْأَ

 .هِتقِرعَم ّقَح ِهّللا ُةفِرعَم :ّلاق

 ؟ِهِتقِرعَم ٌقَح امو :ّلاق

 ءارخاو أ لرأ أ ءأرداق اقلاخ ًادحاو ًاهلإ ُهَقِرعَتو ءِيبَّش الو ٍلاثم الب ُهَقِرعَت نأ لاق

 ا آ وفك ال ءًانِطابو ًارهاظ

 0 نَم َةَرَواِجَم نيسحأو»

 ديس اليوت نكت كراج مي سل ا

 ل نك كاكا خت م ةبحاصم

 الكت هئابآ نع قداصلا مامإلا نع هيبأ نع هللا دبع نب ٍجاّجح نع 6 ص :ديفملل تاياكحلا )١(

 ١9. ح 555 ص ٠١ ج :راونألا راحب
 صا ج :راونألا راحب لْكَيْلَن هئابآ نع هيبأ نع اضرلا مامإلا نع ١7 ح77 ص :رابخألا عماج (؟)

 1 0 ح 180 ص :ديحوتلا "5 ح4

 دالك هئابا نع قداصلا مامإلا نع ملسم نب ليعامسإ نع 5 ح 719 ص :قودصلل يلامآلا (9)

 // ص :يسوطلل يلامألاو ١ ح٠6 ص :ديفملل يلامألا .5 ح78 ص 77 ج :راونألا راحب

 .1711 حالا/٠ ص :راونألا ةاكشمو 1817 ح

 الكلي هئابآ نع قداصلا مامإلا نع ملسم نب ليعامسإ نع 746 ح 779 ص :قودصلل يلامألا (5)
 // ص :يسوطلل يلامألاو ١ ح٠6 ص :ديفملل يلامألا .5 ح78 ص 77 ج :راونألا راحب

 1417 ح

0 



 ١ ج - ةالك2 نيسحلا مامإلا ةريس

 و نوصل قاب نت هبا صن ناو وعلا هك نع بول

 تَعِطُق اذإو ءتَعِطُق "”تَآَِناذإ ديلا نإ و ءدَسَج ىلإ دي نِم ُبَرقأ َءيشالو ُهُبَسَت
 فردا اوف هه 4

 5 مهي

 ُسْأَر» : ديني هَّللا ٌلوِسَر ّلاق : اثم بلاط يبأ نب ّيلع نب نيسحلا نع - 7

 .«©(ٍساثلا ىلإ ُدّدَوَتلا للاب ٍناميإلا َدعَب ٍلقَعلا

 هلام نود لق نينا: قطع ّللا ٌلوسَر لاق :ةلكلَع نيسحلا مامإلا نع -65

 .©0ٌديِهَش َّوُهَف
 ص
7 

 هن نوق لين نشأ دفع هّللا ٌلوسَو لاق :ك2 نيسحلا مامإلا نع - 55

 .01ةيف و

 همأ نع رانك نيسحلا مامإلا تاياور

 ضعب الكلي ءارهزلا ةمطاف ءاسنلا ةديس همأ نع ٌدِلِلَظ نيسحلا مامإلا ىور

 :اهنمو 07

 :ةقتع هللا لوسَر يبأ يل َّل اق :ذْكيلَت ةمطاف هّمأ نع الام نيسحلا نع :
 : ةٍ؛َلْخَبلاَو د مك يف ةوكمال كامو زهير لاؤ

 .(«لغن» 8/8 ص ه ج :ةياهنلا ) ىّرهتو نفع اذإ ميدألا َلِغَت دقو ءداسفلا :َلَّتلا )١(

 ١ ع ب ا رس بسير ل

 : ك1 جالا لا عاد دل

 هئابا نع قداصلا مامإلا نع هيبأ نع نيسحلا نب نسحلا نع 587 ص ؟ ج :ءايلوآلا ةيلح (:)

 رابخأ نويع ««ناميإلا» لدب «نيدلا» هيفو 5 حا706 ص ١ ج :ناميولا بعش «دالْئيني

 . اكلت هئابآ نع اضرلا مامإلا نع رماع نب دمحأ نع امهالك 17 ح0 ص ١ ج :ُدِالْئِلَع اضرلا

 نع امهالك 1/074 ح 777 ص ١5 ج :دادغب خيرات .040 ح ١7١ ص ١ ج :لبنح نبا دنسم (5)

 .ْدالَكَت نيدباعلا نيز مامإلا نع ٌيلع نب ديز
 .ٌداكلَع نيدباعلا نيز مامإلا نع ّيلع نب ديز نع 77/47 ح ١74 ص 7 ج :ىلعي يبأ دنسم (7)
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 ثيدحلا ملع يف ءاطعلا -ًايناث

 يف ٌهََجيَش ُءاحّسلاَو الا هَلَحدأ اهناصغأ نم ٍنصْخ قلعت نم ءاينّدلا يف اهّئاصغأو

 .27وهَرَجلا ةزخمأ اهناصغأ نم ٍنصْعِب َىَلَعَت نمف ةءاقدلا 2 اهتاضغاوت جملا

 لاق : هيَ ةيق)ع هللا لوسر ةنبا ةمطاف هّمأ نع ُاليِلَع يلع نب نيسحلا نع - 9

 600000 ِرَمَغ حبر ِهِدَي يفو ْتيَِي ُهَسفَناَلإ ٌؤْرما َنَمولَي ال الأا : ةق)ع هّللا ٌلوسَر

 م سس دارا كلا كان لا ىلع هي ا 3

 سأل َك كندا ف : ماقأو نميألا َك َكِنْذا يف أو ءاهيف

 ٌعِياَتلاَو ٌراربأ ٌةمِئأ دلو نِم ٌةَعسَي ءةَمَِألا وُ هنإف هب هت اق اق لاق عن

 لا م

 مُهْيِدِهَم

 0 هد 00 ماس يسر كو

 .ٍءيَشب ير الو مُهَل 0

 ؟كريغل نيغات امك كييقل "غدت َمِل هاما اي :اهل ت 5

 هلم َمُث ٌراجلا :ّ باي ةكلاق

 . لكلا هئابآ نع اضرلا مامإلا نع سايلإ تنب نبا نسحلا نع 4 حال ١ ص :ةمامإلا لئالد ()

 ا لاو ةموهزلاو ّمَس َمَّدلا مالا

 ج :راونألا راحب اِلْكيفَت هئابآ نع قداصلا مامإلا نع نايبظ نب سنوي نع ا ل
 .777 حالم 7 صال

 .ىرخالا رداصملا نم هانتبثأ نتملا يف امو ءنيعضوملا الك يف «نوعدت» :ردصملا يف (5)

 راحب :.45 ص ١ ج :ةّمغلا فشك «55 ح ”١57 ص :ةمامإلا لئالد ١.« ح ١187 ص :عئارشلا للع (5)
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 ١ ج - ةالكك2 نيسحلا مامإلا ةريس

 2202 هيبأ نع دال نيسحلا مامإلا تاياور

 بلاط يبأ نب يلع مامإلا نينمؤملا ريمأ هيبأ نع ٍدِالدلَظ نيسحلا مامإلا ىور
 :يلي اميف اهضعب ركذنو «تاياورلاو ثيداحألا نم ريثكلا ٌدِلئكِفَ

 ءِناسُللاِ ٌرارقإو «بلَقلاب ٌةقِرعَم ٌناميإلا» :لوقي يبأ تعمس : يما

 نسانلا ٌكّلهأ» :ةلئقغ نينمؤُملا ٌريمأ لاق نال تاع نيوسحلا نسا

 اي ءرقفلا فو :نانثا

 كامو كاع عاين «"لرئ ال مقطع هللا ٌلوسَو
 ورقم ل

 امب َيِضَر نّمو ُهْنَدَب حارّتسا َتاف اّمِم هٌؤاِجَر م ٍنَمو كوب هعَقدَتِمَل َكَِلَع

 ف جر
 .2(ُةنِيع تّرق ل

 كج يلع نع يلع نب نيسحلا نع -5

 امنأَكَف موي وق ُهَدنِي وِيَسَج يف َىفاعُم «'”وبرسي يف آنآ حَبصأ نم ويل َمدآ

 . 7 «اينّذلا هل كن رع

 ربا اَمّنإد : ةتَع هللا ٌلوسَر ّلاق :

 .((نكر) 71١ ص7 ج :ةياهنلا ) خراوجلا : ناكزألا )١(

 ح 111 ص ١ ج :ةقلت اضرلا رابخأ نويع ؛14 ١ ح 1/4 صو 7904 ح 10 ص :لاصخلا (؟)
 .1ح ل75 صاج :يلآللا يلاوع «"

 5.4 ح88 ص 14 ج :راونألا راحب ٠ ؟ ح59 ص :لاصخلا (9)

 ١7٠١ ص 5 ج :حاحصلا ) لَوُذ عمجلاو ءاذهل ةّرمو اذهل ةّرم نوكي هنولّوادتَي : مهني ارك(
 .(«(لود»

 راحب الْكَيفَت هئابآ نع هيبأ نع ىسوم نب نسحلا نع 797 ح ١78 ص :يسوطلل يلامألا (5)

 .7؟ ح ١7١ ص اال ج :راونألا

 .((برس) ١575 ص ١ ج :حاحصلا ) هِسفّت يف يأ :هبرس يف ْنِمآ (1)
 يلع نب ديز نب نيسحلا نب يلع نب دّمحم نع ١71١9 ح 560١-457 ص :يسوطلل يلامآلا (0)

 7٠. حالا 8 ص ١ ج :راونألا راحب دِلَكوِيَي هئابآ نع اضرلا مامإلا نع
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 ثيدحلا ملع يف ءاطعلا -ًايناث

 هللا لوس نَع ينّدَدَح يبأ َن نإ :ةياك
 موقت ىلإ هالؤه رس ثوتلاو :رفاكلا جو نوؤُلا نجي ادن: يقع

 ."7(مهويحَج ىلإ ِءالؤه ٌرسجو

 ٍلِفاغ نم مك» : تت ”فوؤثلا ةيمأ لاق : داع يلع نب نيسحلا نع - كك

 ."(وِربَق ٌعِضوَم َوُه امّنِإَو كرش اني يتينو كتلك وخاحتاو ةشيلبل يوت يفت

 ىدحإ لَك نَم١ :لاق كِل بلاط يبأ نب ّيلع نع ّيلع نب نيسحلا نع -ا/

 ركب انين ويوم يادوب مل ورزلا ع ةارع دج نورخلو
 نم" :ّلاق ٍدلْمكِفَت بلاط يبأ نب ٌيِلَع يبأ انّنَدَح :الئكِلَع يلع نب نيسحلا نع -4

 0 7 ضّرمَي 3 0 ًءارمَح َةَبيِبَز ّنيرْشِعو ىدحإ ّلكأ َمادأ

 ل ويلا ُهَنعَب هين هو ع يع يتّما نِم ظِفَح نَم١

 ل : ةالْهَع نيسحلا نع ٠-

 )١( ح 7917 ص 45 ج :راونألا راحب .078 ص :تاداقتعالا .”” ح 784 ص :رابخألا يناعم 7.
 نع يركسعلا مامإلا نع ينيسحلا نسحلا نب دمحأ نع 1775 ح ”١77 ص :قودصلل يلامألا ()

 4٠١ ص ا/5 ج :راونألا راحب .04 ح 7717 ص ١ ج :ُداللَ اضرلا رابخأ نويع . دالك هئابآ

 .35ح
 ح 775 ص :ُداليَع اضرلا مامإلا ةفيحص 2177 ح 4١ ص ؟ ج :ةالْكقَغ اضرلا رابخأ نويع ()

 ص :يسوطلل يلامألا لْكَيِلَي هئابآ نع اضرلا مامإلا نع يئاطلا رماع نب دمحأ نع امهالك 7
 ج :راونألا راحب لْكلَت هنع هئابآ نع اضرلا مامإلا نع نيزر نب ٌيلع نب ّيلع نع 00 -ح 7

 1 ا

 هئابآ نع اضرلا مامإلا نع ليدب نب ّيلع نب يلع نع 7549 ح 7750 ص :يسوطلل يلامألا (:)
 هئابآ نع قداصلا مامإلا نع ملسم نب دّمحمو ريصب يبأ نع ٠١ ح 5١17 ص :لاصخلا دلعي

 .5 ح ١5١ ص 71" ج :راونألا راحب .هوحن دلك

 ١١5 ح 757 ص :الككلَع اضرلا مامإلا ةفيحص «44 ح 5١ ص ١ ج :التيلَع اضرلا رابخأ نويع (4)
 ص "5 ج :راونألا راحب الكيت هئابآ نع اضرلا مامإلا نع يئاطلا رماع نب دمحأ نع امهالك
 .6ح 7
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 ١ ج - ةاللَظ نيسحلا مامإلا ةريس

 ًءاج نَم «ينودّبعاَق اَنأاّلِإ هلإ ال ُهَّللا انآ نإ :ُهُلالَج َّلَج هللا لاق» : لوقت ةبَع يلا
 ينصح يف َلَخَد نمو ءينصح يف َلَحَد صالخإلاب هلال لإ ال نأ ٍةَداهََشِب مُكَنِم

 .20(يباذع نم َنِمَأ

 أيل: ةققلح هللا ُلوسَر لاق دك يلع هيبأ نع ٌيلع نب نيسحلا نع ١-

 ُلوسَر ًادّمَحُم ّنأو ّللااَِإ هلإ ال نأ ٌةَداهَش هِتوَم َدعَبُدبَعلا ُهْنَع ُلَأسُي ام َلَوأ نإ ؛ّيِلَع

 َداكو َكِلذبَرَقأ نَمَف ءَكَلهئاَعَجو هللا ُهَلَعَج امي َنينمُْملا لَو َكّنأو ءةييت هلا
 اب يس

 2 ٌلاوّر ال يذلا مينا ىَلِإ اص ُهَدَِمعَي

 للا لوسَو ُتعِح :ةقكت بلاط يبأ نب ّيلع هيبأ نع نيسحلا نع 1
 هللا ةيشَحو قمع لك رك ُءافَو هلل ُدمَحاَو نجلا ُنَمَ هةديغوللا» :لوقتي ةث

 .'(ةعاط َُّك كلام صالخإلاَو ةّمكح َُّك حاتفم

 : يقلع يتلا لاق : مهيلع هّللا تاولص ّيلع هيبأ نمع نيسحلا نمع ا
 ّيَلَع ادري ىَّتَح اقرئي نو ءيتيب ّلهأ يترتِعو ِهَّللا باتك ؛ِنيَلمتلا ُمُكَيف كرات يّنإ»

 .2(ضوَحلا

 ٌقرِع ”جّلَمخا ام : هيَ ِهَّللا ٌلوِسَر لاق : كلي يلع نع نيسحلا نع -5
 لونا هيك لحوم للا ركع انو مكيديأ تَمّدَق امبالإ ٌمَدَق تَرَتَع الو

 )١( ج :ُدالْئِلَع اضرلا رابخأ نويع «357 ح 70 ص :ديحوتلا ١ ص ١57 ج :راونألا راحب ء١ ح ”
 ح 5 ص ١6.

 )١( ج :دالثلَم اضرلا رابخأ نويع ١ ص ١١4 ح 71/7 ص ا/ ج :راونألا راحب «8 ح 5١ .

 .(«كلم» "58 ص ؛ ج :ةياهنلا ) هيلع دمتعُي امو .هماظنو ءيشلا ماوق : كالجلا (")

 0 ا يل يسوطلل يلامألا (5)
 . الكيت هئابآ نع

 ةالككفَع اضرلا مامإلا نع يميمتلا يلع نب دّمحم نب هّللا دبع نع 0/ ح 751 ص :خيذلا لامك (5)

 . الكيت هئابآ نع

 2 ا لا مالا
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 ثيدحلا ملع يف ءاطعلا -ًايناث

 يف كمال نامي لا دنع لامعألا ُلَصفأ' : هلو وّللا لوسَو لاق هاك بلاط
 ةَدابِع ّنَسحأ كولمَم ٌدبع َةَنَجلا ُلخَدَي نَم ُلّوأو .ٌروربم جَحو «هيف ةللولغال قوق

 ملسو 2 تغريم ا

 رام حل ] حّصنو ِهّبَر

 دابكألا ايلا ايش ل م كلا * ةاربإ 000 كلا َدَثَع 002 ٍلَصفأ نم
 هف ل 2

 :ّلاق وأ -ةوخأو َناعِبََش تبي دِبَع يب ُنِمْؤُي ال ِهِدَيِب ٍدَمَحُم
 هه ل

 ٍدَّمَحُم سفن للا ةعئاجلا

 .2(عئاج ملسُملا -هراج

 هللا ٌلوِسَر لاق :ِكِيَي بلاط يبأ نب يلع نع ّىلع نب نيسحلا نع /١-
 - و -

 4 ٌتكِش ام لّمعاَو هَقِراُم َكنِإَف َت تش نَم ّبِحأ هَدَّمَحُم اي :ليئاربج يل لاق» : يي

 .©تْيَم َكَّنِإَف ٌتْمِش مك شعو «هيقالُم َكّنِإَف

 هللا ُلوِسَر لاق :ةككلَب بلاط يبأ نب ّيلع نع ّيلع نب نيسحلا نع -
 معنا َكِيَلِإ ُبَّبَحَتأ !؟ينفِصنُت ام َمَدآ َنباَي: ىلا وتر اكذللا لوقت : يقطع

 .((للغ» ٠١" صا“ ج :ةياهنلا ) ةمسقلا لبق ةمينغلا نم ةقرسلاو منغملا يف ةنايخلا وه :ٌلولغلا )١(
 يال هان ابهر راسا نع يالا ناعيلس حب دورا نع ١ حدك نص يتسلل يامال(

 هيفو ٠١ حا" ١ ص ١ ج :ُدالكِقَع اضرلا رابخأ نويع «8 ح 87 ص :ٌدلتِقَع اضرلا مامإلا ةفيحص
 فالكل هنع هئابآ نع اضرلا مامإلا نع يئاطلا رماع نب دمحأ نع امهالكو «ةدابع» لدب «لايع»

 راه يصالا جرار ااراح

 ”١657 صا” ج :نيرحبلا عمجم ) ةرارحلا عض ردي املا يحب :ىّرحلا ٍدابكألا ٌداربإ (")
 .((درك»

 هيبأ نع رقابلا مامإلا نع يلجعلا ةدانج نب ديمح نع ١154١ ح 408 ص :يسوطلل يلامألا (5)
 .0/ ح 759 ص ال١ ج :راونألا راحب ءََكل

 ا لولا ا ا علم سل ا ا ا

 نب ديز نع 484١ ص ؟ ج :ءايلوألا ةيلح وقت هذج نع هيبأ نع قداصلا مامإلا نع يولعلا
 نع ١1١١5 ح 507 ص: يسوطلل يلامألا ليي هنع هذج نع هيبأ نع قداصلا مامإلا نع ّيلع

 هليذ هيف سيلو ليت هنع هج نع هيبأ نع قداصلا مامإلا نع هيبأ نع يولعلا هللا دبع نب ىسيع

 .054 ح 188 ص 18ج: راونألا راحب .«شعو» نم

 "ا



 ١ ج - ذالك نيسحلا مامإلا ةريس

 ل ه1 2

 ميك كَم لازيالو ءٌدِعاص ّيِلإ كرش ُلَرنم كيل يريح ءيصاعملاب ّيَلِإ تقم

 يي ل او موي يف كلنع يديتأ

 237( ِهِتقَم ربا ل

 دق هَل لق يعاشلا اذه ىلإ جزع ات رع لاق أك هلت نأ ينرأت

 .©«ىلاعت هللا ظفح ريغ يف فرَصناَف «ىلاعتُهَّللا َءِرك ام انّمعَمسأ
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 و

 يبأ نب يِلَع َنينِمْؤُملا ٌريمأ ٌرَم : الكل يلع نب نيسحلا ءادهشلا ديس نع - ل٠

 ىلَع يلمُث َكّنإ» :ّلاق مث هيَلَع فق وق ءمالكلا ٍلوضفب بملك ٍلْجَري ةلئكلظ بلاط

 .؟9(ٌكينعَي ال ام عدو ٌكيِنعَي امب مّلَكَتف ءَكّبَر ىلإ ًابانك 0كيظفاح

2226 
 :ناتيرغا# ةيق)ع هّللا ٌلوسَر لاق : اع ىلع نع ىلع نب نيسحلا نع ١-

 ميلكا افورولاا يك نورت اكلك رامؤلل ال "ريقي ني زق اكل م هه - ض و 5
 ١ .©(ِةَبرِجَت وذاّلإ ٌميكَح الو هٍةَرْثَع وذالإ

 ٌمامتتسا) : هيلع هللا لوسر نع ةثكإ يلع هيبأ نع يلع نب نيسحلا نع -7 ؟

 )١( ج :ةالْكقَغ اضرلا رابخأ نويع ١ ص ١” ص :ُدالكقَع اضرلا مامإلا ةفيحص 218 ح  2١ح 4

 ص :يسوطلل يلامألا ِالْئيفَي هئابآ نع اضرلا مامإلا نع يئاطلا رماع نب دمحأ نع امهالك 07
 ج :دئاوفلا زنك ء17ح ١ ص  75١نع اضرلا مامإلا نع يزاغلا ناميلس نب دوواد نع امهالك

 ج :راونألا راحب ؛هوحن اهّلكو دِلْكيإَن هنع هئابآ  7١ح07 ص 6

 ح ١١9 ص 4١ ج :راونألا راحب ِالْكيفَت هئابآ نع مظاكلا مامإلا نع 7 ص ”* ج :ةّمغلا فشك )١(

/7. 

 ْنِإف ,ناتوقرتلا مدآ نبا نم نيّكلَملا عضومو ...نالّكوُم ناكلم هلوألإ دبع نم ام :ناظفاحلا (؟)
 ص ١ ج :نيرحبلا عمجم ) تائيسلا بتكي لامشلا بحاصو تانسحلا بتكي نيميلا بحاص

 .(«ظفح» :"ا/

 1 علا صان واراو اا راع جاف ا قودصلل يلامألا (:)

 .((هفس) "071 ص "7 ج :ةياهنلا ١ شيطلاو ُةَّفِحلا لصألا يف : ةنقلاو اهاجلا» ةيفّسلا (0)

 6/104 ح + يزل( جادين يمحي ل ماجاك 41011 91 ضا يسوطلل يلامألا (5)

 .” ح75 ص :لاصخلا
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 ثيدحلا ملع يف ءاطعلا -ًايناث

 ,206هفادهبا نم لضفأ قورعملا

 لوسَر ٌتعِحَس :ل بلاط يبأ نب ّيلع نع ّيلع نب نيسحلا نع - نم
 َنِم اهّنيرَدو اهّتعيشو ّيِه تَمِطُف اهّنأِل ؛ةَمِطاف ٌةَمِطاف ت تياناملإلا و , ةةقج وللا

 مار اك ل ا "ع
 ."0ٍساّنلا ىَلِإ ُبْبَحَّتلا لجو زع للاب ٍناميإلا َدعَب لقعلا ُس ر) : يق

 ع

 :ةهاَكط يلع هيبأ نع يلع نب نيسحلا نع -06 ةقظع هللا لوسر لاق
 عار ع رو

 ."”(لّمعو لوق ناميإلا»

 سي ده عر كا علا تقطع هللا لوس لاق : اها

 .©(لوقعلا

 :ّلاق ةائَع بلاط يبأ نب ٌنيِلَع يبأ يَنَدَح :ٍةلْئِقَت يلع نب نيسحلا نع - - ”/

 ؟ُتّدكأ امو :ٌتلُق :لاق يلع اي بثكا :ةيفنع هللا ٌلوسَو لاق

 :بتكا :ئل لاق

 «لامعألا ُهتَقَّدَصَو ”ُبولقلا ُهَنَرَقَو ام ٌناميإلا :ميِحّرلا نِمَحَرلا هللا مسي)

 )١( ص 79 ج :راونألا راحب «1775 ح 4017 ص :يسوطلل يلامألا  5٠0ح ٠١9.
 ران نها الا وحلو ها/ ح ١ 58 ص :ةمامإلا لئالد (؟)

 «لجو ّزع هّللاب» هيف سيلو 1847 ح 17١١ صد ج :طسوألا مجعملا ؛06 ح5١ ص :لاصخلا ()

 .الكإلت هئابآ نع قداصلا مامإلا نع ديز نب نيسحلا نع امهالكو

 414 ج :راونآلا راحب ,5 ح 77/8 ص ١ ج :ٌةالئِلَع اضرلا رابخأ نويع «58 ح 57” ص :لاصخلا (:)

 ص 59 ج :راونألا راحب 279 ح 75 ص :يسوطلل يلامألا «" ح 775 ص :ديفملل يلامألا (0)

 .بسنألا وهو ««بولقلا يف رقو ام» :راونألا راحب يف (5)
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 ١ ج - ةالككل2 نيسحلا مامإلا ةريس

 0 ةعكانشلاو ب كلعو ناسألا هي ىرخام ةاامإلاو قا نع 31 و 4

 هللا لوسَو لاق :ةكلَت بلاط يبأ أ نب ّيلع هيبأ نع ّيلع نب نيسحلا نع -
 2200 ءابَرْعلِل ىبوطَق أدب امَكًابيرَغ ُدوعَيَسو ًابيرَعَأَدَب ءالسإلا ّنإ) : يقطع

 ى هيو م امد هن خا "9

 .7(نمؤملةريخ + هلا ِءاضَق لك يف : ديا هللا لوسي لاقو. ع

 ُلوسَر لاق : كلَ, بلاط يبأ نب يلع هيبأ نع ّىلع نب ريس عض ع /

 (3|9 ىو ٌقاكزلا اًوّنآو ءٌةالَّصلا اوُماقأو ءاوُياحَت ام ِريَخب يِّمأ لات الا : ةيقطع هللا

 .9(ٍبدَجلاَو ©”َنيِنّسلاب اولّتبا ا نإ فيفا

 هاو فلكل هينمؤملا ريمأ هذلاو نعو قلك ءارهزلا ةمطاف همأ نعو قب هللا

 مامإلا اهاور يتلا تاياورلاو ثيداحألا نم ريثكلا اهيف ةريسلاو ثيدحلا بتك نإف

 :راونألا راحب ِقلْكِلَت هئابآ نع يداهلا مامإلا نع ةماعد يبأ نع ١7١ ص 5 ج :بهذلا جورم )١(
 1 1١. ١ ح 7١/8 ص 50 ج

 فالكل هئابا نع اضرلا مامإلا نع لاضف نب ىلع نب نسحلا نع 55 ح 7١١ ص :نيدلا لامك ()

 هئابآ نع اضرلا مامإلا نع مهجلا نب نسحلا نع ١ ح ٠١7 ص ١ ج : دلت اضرلا رابخأ نويع
 عبط «توريب «ةيرصعلا ةبتكملا :ملسم حيحص .717 ح ١4١ ص 57 ج :راونألا راحب لكنت

 لل تا ل ا

 رئاصب رصتخم 2.47 ح ١5١ ص ١ ج :ٌةالْثكقَغ اضرلا رابخأ نويع ١١« ح 7/١” ص :ديحوتلا ()
 :ةّمغلا فشك الكيل هئابآ نع اضرلا مامإلا نع دلاخ نب نيسحلا نع اهلك 178 ص :تاجردلا
 ..خاكك هئابآ نع اضرلا مامإلا نعال ص '؟ ج

 .(«ارق» ؟ 59١ ص 51ج : حاحصلا ) هيلإ تنسحأ :ٌئرق فيضلا ثيرق (5)

 .((هنس) 5١7 ص 7 ج :ةياهنلا ) اوطحقاو اوبدجأ اذإ : ةنّسلا مهتّدخأ (5)

 لل هئابآ نع مظاكلا مامإلا نع ةقدص نب دحم نع 11040 ح 441/ ص ىسوطلل ىلامألا (5)

 ١5 ح85 ص :الثكلَم اضرلا مامإلا ةفيحص ؛75 ح ١4 ص ١ ج :ٌدالَتكلَع اضرلا رابخأ نويع

 راحب .هوحن ِدِالْكَيْلَت هنع هئابا نعّدِالَكِتَع اضرلا مامإلا نع يئاطلا رماع نب دمحأ نع امهالك

 ١١١. ح 505 ص 59 ج :راونألا
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 ثيدحلا ملع يف ءاطعلا -ًايناث

 نيثدحملاو ةاورلاو باحصأللا نم ديدعلا ٌدِالْكِلَم هنع ىور دقو «ةالكقَت نيسحلا

 506 هللا لوسر ثيداحأ رشن يف دلت نيسحلا مامإلا مهاس كلذبو «ظافحلاو

 .راثدنالاو عايضلا نم اهظفحو





 هقفلا ملع يف ءاطعلا -ًاغلاث

 هقفلا ملع ىف ءاطعلا اثلاث

 لالحلا حيضوتو «هماكحأو مالسإلا لئاسم نايبو «هقفلا ملعب تيبلا لهأ ةمئأ متها

 .سايقلاو يأرلا جهنم ةهجاوم يف يعرشلا مكحلا نايب يف صنلاب لالدتسالاو «مارحلاو

 نأ الإ «ةيمأ ينب ماكح لبق نم هدض ضورفملا راصحلاو قييضتلا نم هاناعامم

 .هنم هلئاسمو نيدلا ماكحأ ذخأل هيلإ نوعجري اوناك ةباحصلا رابك ضعب

 هتداهش ىتح ه5 ةنس نم دتمت يتلاو ْدِالَكِلَت نيسحلا مامإلا ةمامإ ةرتف يفو

 ىلعو هيلع قانخلا مهقييضتو ةيمأ ينب ملظ نم مامإلا يناعي ناك ه١1 ةنس يف

 «ةقيض دودح يفاالإ لمعلاو لوقلا ةيرح ٌدالكِقَع مامإلل نكي ملو «هباحصأو هتعيش

 .نيدلا ماكحأو هقفلا يف هنع يور ام لق كلذلو

 ام ٍةالَملَت نيسحلا مامإلا تاملك ةعوسوم فّلْؤم ىصحأ» دقف كلذ عمو

 نيسحلا مامإلا نع تدرو ةيعرشلا ماكحألا يف ةياور نيسمخو نيتئم نم براقي
 .ىمالسإلا هقفلا باوبأ فلتخم ىف لقت

 ربتعت راهطألا ةّمئألا رئاس ةريس لثم ٌةلْمِكِفَت نيسحلا مامإلا ةريس نأ ىلع
 يعامتجالاو يدرفلا كولسلا ميظنتل ةيعرشلا ماكحألا ماهلتسا رداصم نم ًاردصم

 ."7(ىمالسإلا عمتجمللو ملسملا ناسنإلل

 )١( ص «.ءادهشلا ديس نيسحلا مامإلا :ةيادهلا مالعأ 77١.

 ني



 ١ ج - ةالكك2 نيسحلا مامإلا ةريس

 ةيهقف صوصن

 باوبألا ضعب تلمش يتلاو قللت نيسحلا مامإلا نع ةيورملا ةيهقفلا تاياورلا

 بابو «داهجلا بابو ,جحلا بابو ,موصلا بابو «ةالصلا بابو «ةراهطلا بابك «ةيهقفلا
 .اهريغو ةاكزلا بابو ءسمخلا

 ةيورملا ةفيرشلا ثيداحألا نم ةلمج ىلع نودهتجملاو ءاهقفلا دمتعا دقو

 ريياعمل ةعضاخ اهلك ثيداحألاف .مهدنع اهنم َّحَص امم ٌدالعِلَع نيسحلا مامإلا نع

 ةنسلا نم وهف اهنم حصي امو «ًءادأو ةغل نتملا ةساردو «ةاورو دنس ليدعتلاو حرجلا

 .اهب لمعلا بجي يتلا

 نيسحلا مامإلا رود ىلع عالطالاو ةدافإلل ةلثمألاو جذامنلا ضعب اهنم راتخنو

 :يهو «هقفلا ملع يف هتامهاسمو رايه

 :ناذألا باب -الوأ

 :ناذألا عيرشت د علي - ١

 نب نيسحلا نع هك دكا د ووصل حالا أ

 '.ناذألاب رم هت يبل اهب ربح دير نب

 َناذألا د ُهّنأ َنومُعرَتو مكين ىلَع لتي يح ولا :ةلئكل ْنيَسْحْلا ٌلاقف

 يبأ تْعَهَس لب: :لاق مث ذلكَ َبِضَعو ! مُكيد جو َناذَألاَو هير نب ِهَّللا دبع نع

 ءًاكلَم لجو زع ُهَّللا طّبهأ لور , -ُةناوَلَصو ِهيَلَ ِهَّللا ٌناوضر -بِلاط يب َنب ّيِلَع

 ا[ هيف لاق - - لوط ءارسإلا َتيدَحركدو -ة هللا لوري جَرَع ىنع

 اس حس رس

ا َكِلذ َلبَق ِءامّسلا يف ري ب مل اكلم
يفك ٌرَكَذو ,ىنثم ماقأو ىنثَم َنّذَأك ةَدعَبالو ِتقّول
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 هقفلا ملع يف ءاطعلا -ًاثلاث

 ."ةالّصلل نّذأ اذكه !دّمَحُم اي يقنع ّىنِل ليئاربج لاقو .ٍناذألا

 هيبأ نع نيسحلا نب يلع نب دّمحم نع رذنملا نب دايز نع رازبلا دنسم يفو

 هللا ىَّلَص ليربج ُهاتأ ناذألا ُهَوسَر مّلَعُي نأ هللا َدارأ امل : الكل يلع نع هذج نع
 يكف ليربج اهل لاقَق .تّبعصتساق ءاهُّبَكرَي بَهَدَف «ُقارْبلا اهل لاقي بادب امِهيلَع

 ىلإ ىيتنأ قح ءاهيكر لاق هني دمحم نم للا ىَلَع مّركأ دبع َكِِكرامهَّللاَو

 .ىلاعتو َكَرابَت ّنِمحّرلا يِلَي يذلا باجحلا

 : ةقلع هللا ٌلوسَر َلاقَق .باججلا نم كلم َجَرَح ذإ َكِلذَك َوُه امّنيَبق : لاق

 ؟اذه نَم ليربج اي

 هئيأرام َكَلَملا اًذه َّنِإو ًاناكَم قلخلا ٌبَرقأل نإ ءٌَحلاب َكَمَعَب يدّلاَو :لاق

 َّقَدَص :باجحلا ءارَو نِم ُهَل َليِقَق :لاق .ٌربكأ ُهَّللا ٌربكأ هللا :ُكّلَملا لاق
 111 د ع

 1 ةالَّصلا ِتَماق دق ءحالّقلا ىَلَع َّيَح ءٍقالَّصلا ىَلَع ّيَح :كلَملا لاق

 ءيدبَع ّقَدَص :باجحلا ِءارَو نِم َليقَق :لاق .ٌربكأ ُهَّللا ٌربكأ ُهَّللا :ُكَلَملا لاق مّ
 يرركا انآ كاان

 .اًنأالإ لإ ال ,يدبع َقَدَص :باجحلا ءارَو نم ليقف :لاق .هللا الإ هلال :لاق م

 نع 4” ص :تاّيرفعجلا الكيل هئابآ نع قداصلا مامإلا نع ١57 ص ١ ج :مالسإلا مئاعد )١(
 .0 4 ح ١505 ص 4١ ج :راونألا راحب لَكِ هئابآ نع مظاكلا مامإلا
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 ١ ج - ذالك نيسحلا مامإلا ةريس

 .ٌحونو ُمَدآ مهيف ِءامَّسلا لهأ "'مُهَق هّمدقف هيَ ٍدّمَحُم ِدَيب ُكّلَملا َدَحَأ من : لاك و دَمَّدَيَو يقص

 َفَرََملا ِةيقيَي ٍدَمَحُمِل ُهَّللا لّمكأ ْذِكَموَي م ا ل ا

 ."”ضرألاَو ِتاوامّسلا ٍلهأ ىلَع

 :ناذألا ةسينك-#

 يلع نب نيسحلا نع دانس رابح يلاعبا اك يف قوباعلا خيتلا فور

 هللا لاق َرانَملا ُنّذَوُملا َدِعَص ذإ ٍدِجسَملا يِف ًاسولج اَنُك :الكيلَم بلاط يبأ نبا
 الق .هئاكُبل انيكبو الِلَش بلاط يب نب ُيِلَع َنيِنِمْؤُملا ٌريمأ ىكبق ««زربكأ هللا ٌرَبكأ

 :لاق !مَلعأ هْيِصَوو ُةلوسرو للا : الف 80 ركل لرش ام نونا :لاق َنْذَوملا َعَرَف

 :ةريثك ناعَم (ٌربكأ ُهّللا» : هلوقِلَف !ًاريثك مُثيَكَبَلو اًليلَق مُتكِحَضَل ُلوقتي اه نوفلعت و
0 

 هِتَوقو ٍهولِعو هتيِدبَأو هتيِلَزَأو ِهِمَدِق ىلع ٌعَقَي هب «ربكأ ُهَّللا» :نَّذَوُملا َلوَق نأ :اهنم
 هن «ُرَبكأ ُهّللا» :َنَدَوُملا لاق اذِإَف ءهئايربكو ِهِئاطَعو هدوجو ِه وة واسو هك

 هيلو قلل ِءيش لك ةنمو ُقلَخلا اك ِِيِشَمو ُرمألاَو قلَخلا هل هَل يذلا ُهّللا :ٌلوقي

 «لازَيال ٍءِيَش ّلُك دعب َدَعَيَر ٌرْآلاَو لري مل ٍءيش ّلُك لبق لولا وشو ءُقلَخلا ٌعِجرَي
 لكو قابلا ومو ذكي آل يبق لك نود نابل كونان ل يرق لك قوت ةعاطلا]

 .ٍناف هنود ٍءِيَش

 نصا. ركل

 نأ لبق نوكيو "ناك امي مِهيَلَع ٌريبَحلا ٌميِلَعلا يأ (ٌرَبك ديكأ ُهَّللا» : يناثلا ىَتعَملاَو

 .نوكي

 ٌيوَقلا عءاْشَي ام ىلع ٌرِدَقَي «ءيش لك ىلَع ٌرِداقلا يا 0 ُةَّللا» :ُتِِاَثلاَو
2 

 .«ّمأَف» :باوصلا ْنأ رهاظلاو ءردصملا يف اذك )١(
 يلاوع 1١5« ح 777 ص :دالَكِقَع اضرلا مامإلا ةفيحص ؛5 ٠8 ح ١55 ص ؟ ج :رازبلا دنسم (؟)

 هنع هئابآ نع اضرلا مامإلا نع يئاطلا رماع نب دمحأ نع امهالك 8 ح 75 ص ١ ج :يلآللا
 .47 ح ١5١ ص 417“ ج :راونألا راحب لكي

 .(ناك امب مهيلع)» لدب «ناك ام ملع» :ىرخالا رداصملا ىفو ءردصملا ىف اذك (")
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 ىضَق اذإ اهل ءانشألا لع ةقياق 0 «هتاذل 5 را

 هناك حّمصَيو ُمَلعيال 16 محي همزكو لج ىنعت ىلع يكل عزا

 .ًاملحو ًاحفّصو ًامَرَك ةّبوقُعلاب ْلُجَحُي ال ءىصعُي ال ّنأَك ُرْئسَيو «ىرّيال

 رانا اير واحلا يع تاركا ؛(ربكأ هللا » ىنعَم يف ُرَسآلا ُهِجَولاَو

 هور #2 3 وقيهنَأَك ؛هييِفيَكو ِهيَفِص يفت هيف ٌربكأ ُهَّللا» :دخآلا ةَجّولاَو

 ىلَع نوفصاولا مي امإو ءدي تفوصوم وم يدل هيَدصَردَت ثوفصاولا كدب
 نقر وسب

 اَُلُع ُهَنَمِص َنوفصاولا َكِردُي نأ نَعُهَّللا ىّلاعَت ءهِلالَجو ِهِتَمَظَع هع ِردَق ىلع ال مهِرِدَق

 ريش

 :دقابش نع كلا قو ركاو نلعا هللا لوقي هناك يك ةنررر هتفقلا ةجولاو

 نا

 َنِ هتعمل ٌروجَتال ٌةداهَشلا

 4 ٌرِقاو هللا ىّوسي ٌلِطاب ٍدوبعَم َلُك َن َّنأو هلل

 وسع عر 3 3

 هيلا هللا يجعل دهسا لا ِإ 22 غلا نق ىبلق ىف امم ىنايتلب
 ع
0 

272 1 

8 6 - 

 خط عل حل
 دن

0 
0 
 ع
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 هَللااَّلِإ يداه ال نأ ُدّهشأ :ةانعم هللا ةلإ ال نأ ُدّهَشأ» :ةيزاثلا ِةّرَملا يِفو

 َناَكُس ٌدهشاو هَللااَّلإ ةلإ ال نأ ٌدّهشأ يّناب هّللا ٌدهشاو هَللااَّلِإ | ِنيّدلا ىَلِإ يل َليلَدالو
 َنِمَنهيف امو «َنيعّمجأ ِساَّنلاَو ٍةكئالَملا َنِم َنهيف امو َنيضَرَلا َناَكُسو ٍتاوامسسلا

 ٌقِلاخ ال نأ ُدهشأ ينأب ءسبايو بطَر ٌلُكو ٍشوحّولاَو ٌباوّدلاَو راجشلاَو ٍلابجلا

 الو َيِطعُم الو ةعسياب الو باق الو عفان لو راض الو ةوبعت الو ٌقزار الو للا الإ

 ناو نللاةل لا لا ل

 :نملاعلا تن هللا هلك ريخلا ديب

 .«لاونلا» :ردصملا خسن ضعب يف )١(

 اي



 ١ ج - ةالك2 نيسحلا مامإلا ةريس

 وهع م ليحم

 ا ركل رسب دعت :ناذهمأتا ا

 تاوامكلا يف نم هاو ؛ةوكرضنلا رو هل نيدلا ىلع رويل لكلا نيدو
- 
 ب

 ةيلزألا ةق دنقل نا عيحا ٍساَنلاَو ٍةَكْئالَملاَو َنيِلَسرُملاَو لا نوفر ا

 نيرخآلاَو
 ني

 تيعقملا ناتلاو قالا :وابعوم كقلار دهن دجاولا لا نال دع روك

 نَمَف «ارينُم اجارسو هنذإي هللا ىَلإ ايعادو ًاريذّنو اريشب ساّنلا ىلإ ادّمَحُم لّسرأ هنأ

 دنا اينع كاتي ل ادكق ادب اخ منهج ران هللا ُهَلَحدَأ هب موي ملو ُهَدَحَجو ُهَركنأ

 ؛مُكَبَر ةَوعو مُكِلامعأ رح ىلإ اوُمّلَه يأ االّصلا ىَلَعّيح١ رت اكاو

 مُكباقر كلاكِفو ءاهومُتدقوأ يَا مُكران ٍءافطإو ِمُكَبَر نم ٍةَرِفعَم ١ خم ىلإ اوعراسو
 مُكئايَس ديو :مُكبوُذ محل رفخَيو همُكايَس مدع َرفكيِل اهوشع هر ينلا

 لوخختلاب نيملستلا رف اعَم انل َنِذأ دقو ءميظَعلا ٍلْضَفلا وذ ٌمي رك كلم ُهّنِإَف ءٍتانَسَح

 .هيدي نيب ىلإ مدَقَتلاَو تمدح يف

 ضرَعو مكب ِهَّلاةاجانُم ىلإ اوموق يأ ؛ِةالَّصلا ىَلَع يح : ةيزاثلا !|ةرملا يفو

 َتونَقلاَو ركذلا اوُرِئكأو هِي اوعْفَشَتوِهِمالَك ِهيَلِإ اولَسَوتو «مُك ىلَع مُكَتاجاح

 يانا دقق نيت ياوك دل اوعنر ز ةوتخلاو ةويصشللا رجلا اَو عوكّرلاَو

 كلذ

 ٍةاجَّنو «ُهَعَم َءانف ال ٍءاَقَب ىلإ اولبقأ :لوقي هَ ؟حالقلا ىَلَع يعا :ةلرق اأو

 0 ل اع ىلإ اولاعت رجاديكم كذاك

 ةَملَظ ال رون ىلإو ُهَعَمَة ةَّشحَو ال سنا ىلإو هُهَعَم نزح ال ٍرورُش ىلإو ءٌةَنَعَلاوَز

 00 عَ هاف ال َىنِع ىلإو ءاهّل َعاطِقناَل جب : ىلإو ءاهَعَم قيض ال ٍةَعَس ىلإو هَُعَم
 :ٍةَمارَك ىلإو ءاهَعَم فعَضال ِةّوُق ىلإو ُهَعَم لذا َّذِع ىلإو « اهَعَم َمقُس ال ٍةَحِص
 .ىلوالاَو ِةَرخآلا ةاجّنو «ىبقُعلاَو اينّذلا ورش ىلإ اولّجعاَو ةَمارَك نم

 اليخ



 هقفلا ملع يف ءاطعلا -ًاغلاث

 ءهيلإ مكت وَعَد ام ىلإ اوقباس : لوقت «حالفلا ىلَع ّيَح١ :ةّيناثلا ٍةّرَملا يِفو

 لا ا لا "7و ِةنِملا ميظَعو ِة ٍةَمارَكلا ٍليِزَج ىلإو

 ٍدَمقُم ِكيِلَم َدنِع ٍقدِص ِدَعَقَم يف هِي ٍدَّمَحُم راوج
2 

 هلق ىو ذل كلا ووو كاز ىلع ةذلا 3 وقيُهَّنِإَف اًربكأ ُهّللا» : ةوتاتتاو

 ٌلَعَتْشاَو ةَديِعَو َفَرَعو هَدَبَعو ةَرمأ عاطأو «ةعاطأو َُباجأ دبع ِةَمارَكلا نم هَدنِع ام

 ُهَقَقاوو ِهيَلِإ ٌقاتْساَو ةاجّرو ُةَقاخو هوب ٌقِئَوو ِهيَلِإ َنَأَمْطاَو هوب َنَمآو ُهّبَحَأو ءوركذبو هب

 .هب ّيِضَرو هئاضقو هيك يف

 مل نأ نلجأ ىلعأو ربك هللا: 3 وق ةّإَو ٌريكأ هللا: ةيزاثلا ٍةَّرّملا يِفو

 ةَباجأ نَمِل ِهتَمعِنو ِهِنارْفُغو ِهِوْفَع َمّلِبَمو هئادعأل ِهتَبوقْعو «هئايلوأل ِهَِماَك َمَلبَم ٌدَحَأ
 .ةدَحَجو ةَرَكنأ نَمِل هِناوُهو "'هلاكتو ِهِباَذَع َعَلبَمو ةَلوِسَر باجأو

 ةلاسَرلاَو ٍلوسَّرلاب مِهيَلَع ةعِلابلا جيلا لل : ةانعَم (ةّللااَّلإهلإ ل١ :ةلركاطأو

 وتلا َُلف ةباجأ نم هج لَ مهن ٍدحَأِل نوكي نأ نم لجأ وهو هةَوعّدلَو نايل

 .َنيبساحلا ٌعَّرسأ ّوُهو «َنيِمّلاعلا ِنَع ٌّيِنَغ هللا َنَِفه هيك كو فازكلاو

 ةاجانملاَو ةزايزلا ٌتَقَو ناح يأ ؛ةَماقإلا يف (ةالَّصلا تماق دق» ىنعّمو

 هناوضرو هوفعو هِتَمارَك ىلإو هاذا ىلإ لوضلا ىنملا ٍكَرَّدو جيارحلاو ءاضقو
 كل 022 ةتارفغو

 ل حاحصلا) عقرلا : ّينسلا )١(

 نسرعاقلا ) ناك ام اننا ك يع قلكتام لاكتلاو .هريغ رّذحُي ًاعينص هب عنص : البكتت هب لُكَت (9)
 .(«لكن» ٠١ ص ؛ ج :طيحمل ا

 ةّيقتلل «لمعلا ريخ ىلع ّيح» ركذ ثيدحلا اذهل يوارلا كرت امّنِإ :هّللا همحر قودصلا لاق ()
 55١(. ص :ديحوتلا)

 مامإلا نع نسحلا نب ديزي نع امهالك ١ ح 778 ص :ديحوتلا ١« ح78 ص :رابخألا يناعم (:)
 مظاكلا مامإلا نع نسحلا نب ديز نع ١57 ح 757 ص :لئاسلا حالف لكيت هئابآ نع مظاكلا

 .7 5 ح ١7١ ص 4١ ج :راونألا راحب دِلَكوِلي هئابآ نع

 ايلا



 ١ج - الكلس نيسحلا مامإلا ةريس

 اقولولا ِنْذَأ يف ٌناذألا -

 لاق : الكي نيسحلا نع هَّللا ديبع نب ةحلط نع ىلعي يبأ دنسم يف درو

 ُهَّرُضَي مل ءىرسُبلا ِهِنْذا يف َماقأو ىِنمُجلا هذا يف َنَذأَ ُهَ َدِلَو نما : هيلع هّللا ٌلوِسَر

 ,©006!نايبّصلا ما

 يف ماقيو ىنميلا هنذأ يف نذؤيو ءلسغي نأ بحتسي «دولوم ناسنإلل دلو اذإف

 ةمصع اهنإ ىرخأ ةياور يفو ءعرصلا ضرمب ةباصإلا نم هيقي كلذ نأل ىرسيلا هنذأ
 نأ بحتسيو .بذع ءامبف الإو ءدجو نإ تارفلا ءامب كنحيو «ميجرلا ناطيشلا نم
 .ةا2 نيسحلا ةبرتب كنحي

 ومو ّ مع .و .ع

 :هقلخ َءاس نَم نذأ يف ناذالا -

 :ةظ»ع هللا ُلوسَر لاق جلا ياسو روحصلا دع سر درت | ياك كادرو

 هللا كف نأ كلذ يف ةلعلا لعلو . "7 ِهينْذَأ يف اونّذأَ ا ديرأ نايضاورب لاح ةاج نَم)

 نم نسحي امم - ناويحلا ىتحو - ناسنإلا بلق يف ةنينأمطلا ثعب يف رثأ اهل ىلاعت
 وه و ه ار سس هر. <

 .(4ثولقلا َنْيَمطَت هللا ركذب الأ# هقلخ

 :درتلا راسكنال ُناذَألا -

 نيب نيستملا ىلع مزق يراسل يداك نب رض نع دانت كيرلا بات ىنراوب
 1 هيو يع 2 و را وج ع هلق وك فس

 .مهيف مهريمأ ةّريس نعو مهدالب لاح نع مهلأَسف «' ”ةّيكاطنأ نم سانأ ٌدالَكِتِلَع يلع

 .نايبصلا ضرعي عرص وه )١(

 )١( ص 5 ج :ىلعي يبأ دنسم ١8١ ص :ينسلا نبال ةليللاو مويلا لمع «517517 ح  77٠١ح 2577

 ص 01 ج :قشمد خيرات 5١ح ١١ ج :سودرفلا "٠ :لاّمعلا زنك ه5 حا 177 ص

 014ج 11 نه اك
 ” ج :نساحملا ؛511160 ح 57١ ص ١6 ج :لاّمعلا زنت 7 ح 50/8 صا ج :سودرفلا (9)

0 
 افرع ل كو حس
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 .َدرَبلا اَوُكَش مُهَنأاَلإ اري اوركّذق

 امّيأ» :لاق ُهَنأ هيَ 80 هللا لوسَر يَدَج نَع يبأ ينَدَح : الكل ْنيَسُحْلا لاق
 .2(-29اهُدرَب لق :ّلاق وأ -اهُدرَيَرَسَكَنا ِةالّصلاب اهئاذأ َرثَك ِةدْلَب

 :ءوضولا باب -ًايناث
 هاو 2 2 5

 :فخلا ىلَع حسملا زاوَج ْمَدَع - ١

 حسملا بجي لب «نيفخلا ىلع حسملا دالك ِتيّبلا ٍلهأ ٍبّهَذََم يف زوجي ال

 اسم ف ءاذ دنقل سا رلا متم حس كادك رو ولدلا اع اجو ودرع داب

 ينحل ىلع تسال وكمل هانز ل ا

 يلاظ نبا نب ّيلع هيبأ نع ّيلع نب نيسحلا نع هدانسإب يسوطلل يلامألا يفو

 .«انفافخأ ىلَع حّسمَت ؟ال تبي ٌلهأ اّنإ9 : ةيق)ع هّللا ٌلوسَر ّلاق :ةؤككإل

 متمُقادونَمآ 0ك ةدئاملا ةروس يف ةفيرشلا ةيآلا تلد دقو
 كلخراَو مق ووري أوُحَسُم سم اَو ٍقِفاَرَمْلا ىَلِإ ْمُكَبِد قل موُجُو اوُلِْغاف ٍةالَّصلا ىَلِ

 «ةيمالسإلا دالبلل ةيسايسلاو ةيعامتجالا لئاسملاب ْدِالَِفَم مامإلا مامتها وه ءرظنلل تفلملا )١(
 لأسي مامإلا َنِإَف كلذ عمو «نيملسملا دالب نع ةديعب تناك يتلا ةيكاطنأ لثم اهنم ديعبلا ىّتح
 رهاظ ْنِإ :لاقي نأ نكميف دربلا نم هوكش امل هّلح نم مامإلا هادبأ ام اّمأ اهئارماو اهعضو نع
 ةنسلا بلحج امكدللا ةغاط نأ وه «ةكسلاو باتكلا ىفتتحو ةضملا ديدشلا دربلا وه«ةياورلا
 ةعاطلا هذه نم ناذألا نوكي نأ نكميو «يهلإلا باذعلاو مقنلا عف زد كالدك يلوا ةيحرلاو

 .(05 :فارعألا «يضولَو املا نم باكر هلع ننقل اهو اوثمآ ىلا لأ نأ رك
 ١67( ص «4 ج «خيراتلاو ةنسلاو باتكلا يف نيسحلا مامإلا ةعوسوم)

 .7/8 ص ,17 جءيدادغبلا بيطخلا «دادغب خيرات )00

 .((ممك١ ٠٠١ ص ؛ ج :ةياهنلا ) ةوشسللا :ةّيحلا (8)

 .ةلكلت نيدباعلا نيز مامإلا نع يلع نب ديز نع 7 ص :يلع نب ديز دنسم (4)
 .450 ح 5٠١ صاال١ ج :راونألا راحب 175٠« ح 597 ص :يسوطلل يلامألا (5)

"1 



 ١ ج - ةالك2 نيسحلا مامإلا ةريس

 ءاهيلع حسملاب اهسفن لجرألا ةرشابم بوجو ةفيرشلا ةيآلا رهاظف "74 ِنيبْعَكْلا ىَلِإ
 نع ةدراولا تاياورلا ترفاضت امك ؛لجرألا ىلع ًاحسم سيل نيفخلا ىلع حسملاو
 .نيفخلا ىلع حسملا نم عنملاب دلكَيِقَن تيبلا لهأ ةمئأ

 :ةالصلا باب -ًاثلاث

 :ِةالَّصلا ٌتقَو- ١

 ىَلَع ةلكقع ليزبج لٌرَ ل ا لا ا ا

 يلا دلك نحيل لف نيطلا يصمت سمها بل نيح ا لا

 َيَلَصُي نأ م مشل صرف عَقَوَنيح ِهيَلَع لَمْ هزصعلا نلضب نأ رع َرَمَأَف ةَم

 60 مم لا ا

 مبلل ناضل نأ ُهَرَمَأَف ٌرجَملا َعَّلَط

 هنت“ - 0 يي 2

 ”كتاولّصلا َلَع ةظفاحلا نع ثنا -؟
 او ل يو ا

 ب ياس اك احا و
 ع

 .(2(مكاظَعلا يف ُهَعَقوأو 4 هيَلَع

 هللا لوسر نع قلك ٍي ؟ هيبأ نع ديهشلا نيسحلا نع هدانسإب ىلآللا يلاوع يفو

 «سانلا اًهَيَأ :شرعلا ٍنانطُب تحن نم ُكَلَم ىدان «ةَضيرف لك تقَو َناك اذإ)ا : ةَدقِبَع 5 ع ع . 2 هك ا ا 7 0 5

 )١( :ةيآلا «ةدئاملا ةروس 5.

 .98 ص يلع نيد دلمس (5)

 ا 101 ا روملم وأ ؟ اردتم يتعب لاق رع فرح ر ريح ةيبأ 11

 ص :قودصلل يلامألا اِلْكَيَِي هئابآ نع اضرلا مامإلا نع يئاطلا 3 نب دمحأ نع امهالك
 مامإلا نع دايز يبأ نب ا يول ا :لامعألا باوث لال حاقالا

 .77 ح ١5 ص 8٠١ ج :راونألا راحب ءهوحن دلَكَوِلي هئابآ نع قداصلا

 ايلا



 هقفلا ملع يف ءاطعلا -ًاغلاث

 رس ل ا ل تك د 2
 .""(مُكَتالَصِب اهوئفطأف مكروهظ ىلع اهومتدقوأ يتلا مكنارين ىلإ اوموق

 :تونقلا بابحتسا -

 هللا لويسو تيرا ترا نيسحلا ماسرلا نك لااويول يراقس ينالرو

 .7نيِنس تس نبا ٍذِيَموَي اَنأو ءاهّلُك هِتالَص يف ُتْدقَي هيَ

 يف تونقلا بابحتساا : ةيق)ع ِهَّللا لوسر نع دافع نيسحلا مامإلا ىورو

 ان لك

 ةبجاولا تاولصلا عيمج يف تونقلا بابحتسا ىلع ءاهقفلا قفتا دقو

 :ناتونق ةعمجلا ةالص يفو .عوكرلا لبقو ةءارقلا دعب ةيناثلا ةعكرلا يف ةبحتسملاو

 نم لك يفو .عوكرلا لبق دحاو تونق رتولا يفو «هدعب ةيناثلا يفو هلبق ىلوألا يف
 يف تاتونق عبرأو ىلوألا ةعكرلا يف تاتونق سمخ رطفلا ديعو ىحضألا ديع ةالص

 بحتسي تايآلا ةالص يف هنإ مهضعب لقنو .امهيتلك نم عوكرلا لبق ةيناثلا ةعكرلا
 لاقو .رشاعلا عوكرلا لبق تونقو سماخلا عوكرلا لبق تونق «نيترم تودقلا
 عبارلاو يناثلا عوكرلا لبق :تايآلا ةالص يف تاتونق سمخ بابحتساب مهضعب

 .رشاعلاو نماثلاو سداسلاو

41 0 4 24 

 :ءاشعلاو برغملا َنبَب ةالصلا - 5

 .ءاساإ كا .٠ ؟ اس عسا وع ك8 ع 08-5 َ ذ

 بِْغَملا َنيّب اميف يلَصي َيْؤَر هنأ يلع ٍنِب ٍِنيَسَح نع :روثنملا ٌردلا يف درو
 .©20(«ةَعِشاَتلا َنِم اهّنِإ) :ٌلاَقَف ٌكِلذ ىف ُهَل ٌليِقَف ءٍءاَشِعْلاَو

 ال نم باتكو 455 ح 778 ص ١ ج :ماكحألا بيذهت ١. ح 77؟ ص ١ ج :يلآللا يلاوع )١(
 .174 ح 7١8 ص ١ ج :هيقفلا هرضحي

 5٠0١05. ح97 ص 4 ج :لئاسولا كردتسم (؟)

 50١5. ح95 ص ؛ ج :لئاسولا كردتسم ()

 .«ًليق ُمَوْقأَو انْطَو َدَصَأ يه ليلا َةمِشانَّنِإ» :لّمّرملا ةروس نم 5 ةيآلا ىلإ ةراشإ (5)

 .رذنملا نبا نع ًالقن ١7 ص 4 ج :روثتملا ٌردلا (5)

 الخ



 ١ ج - ةالكك2 نيسحلا مامإلا ةريس

 رو او مم وو نا ا ل

 00 ءيلَصُي ةك2 بلاط يبأ نب يلع نب ُنيَسُحلا ناك: ك6 [نيدباعلا

 7 لا َتيَهَن َمِل 11 لاف ةرتقاتا نم توصل اكلك ناسخ يىتست هنن كو

 !بارحيلا نيبو كنب اميف ٌرَطَح يي ِهَّللا ٍلوسَر نب ءاَي :ّلاق

 ."ٌدَحأ ُهئيَبو ينيب اميف ٌرِطحَي نأ نم َّلِإ ْبّرقأ لجو زع هللا َّنِإ !َكَحِبَو :َلاقَّق

 نكي مل هنأ ىلع اهيف ةلالد ال هّنَأ عم - ةياورلا هذه اهنمو - رابخألا هذهّنِإَف
 ةلزنمب هنأ فرعتس اّمم هوحنو طخ نم ةرتس ٍدةالئلَم مامإلا هجو لايحب اهدروم يف

 ناكمل ؛مكحلا اذه اهيف رفتغا يتلا ةفّرشملا ةَّكم يف اهعيمج دورو لامتحاو «عفدلا

 :ةكق هللا بع ىأل تلق لاق ناّمع نيةيواعم ةعيبحص للذي دهش امك ةرورضلا

 ةتيتسام ا «سأب ال» :لاق ةّرام وأ ةسلاج يدي نيب , ةأرملاو ةكمب يّلصأ موقأ

 .لوقلل ةضراعم حلصت ال لعف ةياكح اهْنأ ©” ءاسنلاو لاجرلا اهيف كبي هّنأل هك

 ًاعطاق رورملا نوك مّموت عفد رهاظلا بسحب هنم ديرأ ليلعتلا نم اهيف امو
 نوكيف «ةلبقلا ىلإ اهبحاص لايحب بهذت ةالصلا نأ نومّموتي اوناك مِهّنأكف «ةالصلل

 ْنِإ) :هلوقب مهولا اذه دليل مامإلا لطبأف .ضعب نع اهضعب عاطقنال ًابجوم رورملا

 انا ءال وه نم ّيلإ برقأ هل يّلصأ يذلا

 نب دمحم نع «سيردإ نبدمحأ انثذح : لاق هيبأ نع ِهْنّدك قودصلا خيشلا ىوردقو

 :لاق يركسعلا نسحلا ىب وبأ ىلوم ناميلس يبأ نع «ٌيرفعجلا مي ميهاربإ نب ٌيلع نع دمحأ

 اهلا قايم دوس يتق اينطلا ةالانقلا ودراما رحم نه نفيا

 ناك» لدب «نسحلا ناك» هيفو ا ح64 ص :ديحوتلا 5 ح79 ص 6 ج :راونألا راحب )١(

 .«نيسحلا

 .1195 حو1757١ ص(.ه ج «ةعيشلا لئاسو (؟)

 .11١صضصءا ١ ج «ينادمهلا اضراغآ «هيقفلا حابصم 69

 ال



 هقفلا ملع يف ءاطعلا -ًاغلاث

 بهذت امّنِإ ءاهبحاص لايحب اذكه بهذت ةالصلا تسيل ءال» : دمك لاقف

 ."”(اهبحاص هجول ةيواسم

 : دالك هلوقب ديرأ هنأكف : ًالئاق ثيدحلا اذه ىلع ينادمهلا اضر اغآ قلع دقو

 برقأ هل يّلصي نم ّنإف ءاهبحاص هجو نع ىّدعتت ال اهّنَأ ءهرخآ ىلإ .بهذت امْنِإ)

 .ديرولا لبح نم هيلإ

 ةيواسم دعصت يهف هللا هعفري حلاص لمع اهّنَأ ىلإ ةراشإ نوكي نأ لمتحيو

 .ملاعلا هّللاو ءرورملا اهعطقي يك هلايحب بهذت الو ءاهبحاص هجول

 رجح وأ هريغ وأ رادج نم ًائيش هيدي نيب لعجي نأ يَّلصملل ٌبحتسي ةدئاف

 مهقرع يف كلذ ىمسيو «كلذوحتوأ ًطخوأ بارق ةموكوأ ةوسنلق وأ مهسوأ

 .اهبابحتسا ىلع عامجإلا ىوعد دحاو ريغ نع يكحو «ةرتسلاب

 بابحتسا يف باحصألا نيب فالخ ال هنأ رهاظلا :قئادحلا بحاص لاق

 ةفاك نع عامجإلا ىهتنملا يف هيلع لقنو «هتلبق يف يلصملل - نيسلا مضب - ةرتسلا

 .انباحصأ قافتاب ةالصلا لطبي الف يلصملا مامأ صخشلا رورم امأ ."”ملعلا لهأ

 58 تيوس

 ىلع ذي يجف هيف ىَلَص يدل 1 اصلا ف سلخ لسا ىرف ايلا

 وسم

 .هَلُهَّللا َرّمَعو «ىلاعَت هللا ِتيَب ٌحاحَك رجألا َنِمُهَل ناك ءٌسمَّسلا َمّلطَت ىَتَح

 ءًاعبرأ وأ ِنيَتَعكَر ىَلَصَف ُهالّصلا هيف لَ ٌةَعاس َنوكت ىَتَح هيف َسْلَج نِإَف

 .00هّللا تب هدف ِتَب ٌحاحَك رجلا َنم ُهَل ًناكو ِهينَذ نِم َففَّلَس ام ُهَل َرِفْغ

 .111 ١ ح 177 ص 5 ج «ةعيشلا لئاسو ()

 110/١ يسرلللا حاصحرظلا 7

 لح :قودصلل يلامألاو 070 ح 1١8 ص 7 ج: ماكحألا بيذهت يفو ١ 0 :لامعألا باوث فرضا

 . 3ك هنع دي هيبأ نع نسحلا مامإلا نع 71717 ح 57 ص 7 ج : قالخألا مراكمو وح

 الحا



 ١ج - ال2 نيسحلا مامإلا ةريس

 تاولصلا بيقع لاغتشالا :هب دارملاو «ةالص لك دعب بيقعتلا بحتسي ذإ

 .هبشأ ام وأ ةوالت وأ ركذ وأ ءاعدب

 رص ايدناو نحدلا ىف ةزادإو ةلاح يف هب وجم بحععتلاو ؛ةريثك ايثدلاو خيدلا ىف هراثآو «؛ةتسلاو باتكلا ىف ةيلغ ثوثحم سيقعتلا

 ةالصلا نم تغرف اذإ يأ» 224 ٌبَصْناَق َتْعَرَق اذإَق# :ىلاعت هلوق ريسفت يف درو دقف

 .©2(«كطعي ةلأسملا ىف هيلإ بغراو ؛ءاعدلا ىف كبر ىلإ بصناف ةبوتكملا

 ”«بيقعتلا نم ّدشأ ائيش سانلا جلاع ام» :دالتِقَع هللا دبع يبأ نع يورو

 .©«دالبلا يف برضلا نم قزرلا بلط يف غلبأ بيقعتلا» :دكلكِقَت هنعو

 لضفأ ةضيرفلا دعب ءاعدلا» :لوقيِداكِلَت رفعج ابأ تعمس :لاق ةرارز ىورو

 .©0(ًةلفنت ةالصلا نم

 : لجو رع هللا لاق :ةك هللا لوسر لاق» :لاق ٌدِالكقَع رقابلا نع رباج ىورو

 .2(كّمهأ ام كفكأ ةعاس رصعلا دعب ينركذاو «ةعاس رجفلا دعب ينركذا مدآ نب اي

 0و تييفعحتلا ف نس مق و ءاعذلاو بيقعتلا يف ةادغلا ةالص دعب لا» : ةالمَع قداٌصلا ماماإلا لاق

 ."7(«ضرألا يف برُضلا نم قزّرلا بلط يف غلبأ سمشلا علطت ىتح

 .ا/ :ةيآلا ءحرشلا ةروس )١(

 .11/ مقر 2775 ص «8 ج «نيلقثلا رون ريسفت.”١9 ص ٠١. ج «نآرقلا ريسفت يف نايبلا عمجم (؟)

 ص 20 ج «يلماعلا رحلا «لئاسولا ةرفقرإ ح6 ص 6 ج «يسوطلا خيشلا ءماكحألا بيذهت ة9]

4 - 507/. 

 ص «"7 ج «يلماعلا رحلا «لئاسولا 41١". ح «45 ص ,7؟ ج ءيسوطلا خيشلا ؛ماكحألا بيذهت (5)
 7 ح41

 ص 3 ج «يلماعلا رحلا «لئاسولا 6 ح1 ص 3 ج «يسوطلا خيشلا ءماكحألا بيذهت (5)

 7 حا

 .08505 حي555 ضعوا ج «يلماعلا رحلا «لئاسولا (1)

 ال5 هي صء١ 0 ج «يناشاكلا ضيفلا «يفاولا 0ع372
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 هقفلا ملع يف ءاطعلا -ًاغلاث

 ضيرملا ٌةالَص -

 بلاط يبأ نب ٌيلع نع ٌيلع نب نيسحلا نع هدانسإب ينطقرادلا ننس يف درو
 ىَلَص عِطَتسَي مل نإ «عاطتسا ِنِ ًامئاق ِضيرَملا يّلَصيلا : 2506 ئبنلا نع ان

 مّلْنِإَف .هعوكُر نم ٌضّمخأ وحس ٌلَعَجو ًاموأ َدُجسَي نأ عِطَتسَي مكن ءًادعاق

 نأ عِطَبسَي مل نإ َِلبقلا َلبقَتَسُم ِنَميَألا ِهبِنَج ىلَع ىَلَص ًادعاق َّيّلَصُي نأ عِطَمسَي

 .20حةَلبقلا يِلَي امم ٌةالجرو ًايِقلَتسُم ىَلَص ِنَميَألا ِهِبنَج ىلَع َيَلَصُي

 نع نيسحلا نع ,هدانسإب ٍدككلَع اضرلا رابخأ نويع يف قودصلا خيشلا ىورو

 ٌلَصْيَِف ًامئاق َيَلَصِي نأ ُلُجّرلا عِطَتسَي مّلاذإ١ : ةققطم هللا ٌلوسَو لاق : لع يلع

 ةَلبقلا لايِح هيّلجر ًابصان ًايِقلَتسُم ٌلَصْيلَف ًاسلاج َيَّلَصُي نأ عِطَتسَي مل نِإَف ًاسٍلاج
 ."0(ًءاميإ ئموي

 «لاوحألا نم لاحب طقست ال ةالصلا نأ اهريغو ثيداحألا هذه نم دافتسملاو

 ىتح مايقلا ىلع هتردق مدع عمو مايق نم ةالصلاب نايتإلا يلصملا عطتسي ملاذإف

 وأ طئاحلا ىلع دمتعي نأ يلصملل زوجي» ذإ ءفوقولا لاح ءيش ىلع دامتعالا عم

 «نكمأ نإ ًاينحنم ىلص دامتعالا نع ىتح زجع نإ نإو ؛لالقتسالا نع زجع نإ اصعلا
 ًامامت «هندب ميداقمب ةلبقلا ًالبقتسم نميألا هبناج ىلع ًاعجطضمف اّلإو ادماالاو

 هيلو نطايو©لامشلا ىلإ هشآرو هاقق ىلع ايقاعسسف الو هدحللا ف عوضوملاك

 مايقلاف هيلي ام ىلع مدقم تالاحلا هذه نم لاح لكو .رضتحملاك «ةلبقلا ىلإ

 ىلع مدقم عاجطضالاو .عاجطضالا ىلع مدقم سولجلاو ءسولجلا ىلع مدقم

 .ءاقلتسالا

 نالإو سنلألا يحلا ىلع ىل مرن دنألا بجلا ىلع اصلا مسي مل نم ميشا اق

 .تاياورلا ضعب كلذ يف درو دقو . ايقلكس ىلص

 21 عال صا جادو ع اضرلا رابخأ نويع ()

 .ةلبقلا هاجتاو ناكملا فالتخاب فلتخي (20



 ١ ج - ةالكك2 نيسحلا مامإلا ةريس

 عاطتسا نمو «عوكرلاو دوجسلا ىلإ ئموي يقلتسملاو عجطضملا نم لكو
 .امهيلإ ًاموأو فقو دوجسلاو عوكرلا هيلع رذعتو .فوقولا

 عيمج يف ناسنإلا نأ ىلع لدي امنإف .ءيش ىلع ةالصلاب مامتهالا اذه لد نإو

 رطبي ال يك ؛هيهنو هرمأل سان ريغ هلًاركاذ هناحبس هللا عم نوكي نأ بجي هتالاح

 ال نأ ةداهشب سانلا نم هللا ىفتكا ولو «تاقبوملاو يصاعملا ىلع أرجتيو «ىغطيو
 امتع يدق لوسرلا رجلا هوبا رقلا راسو وردا سردل هللا ليم ههحسدللا كل لإ
 ."""(اهنودب فيكف ؛تاركنملا هذه نم ىرن ام ىرن تاولصلا راركت نم مغرلابو

 :ةجاحلا ٌةالَص -

 ٍتاعَكَر َعَبرأ يلَصُت :ةاكقَع يلع نب نيسحلا نع قالخألا مراكم يف درو

 فيول يشع كت دمحلا ئنرألا ىف ارش َنُمئاكرأو َنُهَتونف نحن

 .ٍِتاَرَم عبس "”4ٌليِكَولا

 ابالإ َةَّوُقال ُهّللاَ ءاشام# :ىلاعَت ُهَلوَقو ةَّرَم َدمَحلا :ِةَيِناَثلا يِفو
 .تازق عك 4ادلَوَو الام َكْئِم لَكَ

 َّنِم تنك ينإ َكَئاحْبُس َتنأ الإ ةلإ الإ» :ُةّلوقو ََّرَم َدمَحلا : ةئلاتلا فو

 .ِتاَرَم َّعِبَس َعِبَس 94 َنيِمِلَظلا

50 1 1 - 
 04ِدابعْلاب ٌريِصَبهَّللا َّنِإِهَّلل ىلإ يِرْمأ ض مرتان ةديكلا# 1كيارلا يلو

 1 , 7ةلَتجاح لايم مق ِتاَرَم ٌعِبَس

 )١( ج «ةينغم داوج دمحم خيشلا َئِالثِلَع قداصلا رفعج مامإلا هقف رظنا ١« ص 185.

 ١1/7. :ةيآلا :نارمع لآ ةروس (0)

 .79 :ةيآلا :فهكلا ةروس (")

 ./1/ :ةيآلا :ءايبنألا ةروس (5)

 ..6 6 :ةيآلا :رفاغ ةروس (0)

 ج «لئاسولا ١194. ح ”08 ص 84 ج :راونألا راحب 275770 ح 1١؟؟ ص ؟ ج :قالخألا مراكم (5)
 1١7١6. ح16 صم
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 هقفلا ملع يف ءاطعلا -ًاغلاث

 «ةجاحلا ةالص ةيفيكل ةددعتم روص ةيهقفلا بتكلاو ةيعدألا بتك ىف درو دقو

 ًاضيأ ةالصلا هذه ىمستو «ةالكِقَت نيسحلا مامإلا نع ةيورملا ةيفيكلا هذه اهنمو

 .ّمهم رمأ هل ناك نم ةجاحءاضقل اهب ىتؤي ثيح تامهملا ةالصب

 :موصلا باب -ًاعبار
 5 ور وع

 :مئاصلا ةفحت ١-

 22 يلع نب ن نيسحلا وللا ِدبَع وبأ ناك :لاصخل | يف قودصلا خيشل هلا ىو

 ا م ”كوتير هيبطلاب ا اذإ

 7 رو و ا د

 دارملاو ؛نيحايرلا مش هل هركيو ءبيطتلاو بيطلا مئاصلل بحتسي كلذلو

 .كسملاو ءسجرنلا يف دكأتيو ءحيرلا بيط تبن لك اهب

 :مُهنِم ٍةَعامَج يف هباحصأ ضعَب [ لملم َنيَسُحلا] هاد :رظانلا ةهزن يفو

 الكيف ْنيَسْحلا لُكأَي مّلو اولَكأَ

 ؟ ُلُكأت الأ :ُهَل ٌليِقَ

 !مِئاَصلا ةفحت نكلو «مئاصل ينإ :لاق

 ؟يهامو : لبق
 مؤصلا ٌةَقَشَم هنع ٍبِحْذُي كلذب بيطتلاف . هرم يجمل دلال ّلاق

 جالا علا جايتاكلا عورتا عالق نضال جاراوال نادودا ا جلا نع هناعخلا 00

 .7 ٠37 ص 27” ج ءيسلجملا يقت دمحم خيشلا «هيقفلا هرضحي ال نم حرش يف نيقتملا ةضور (؟)

 اعلا 7151م :ةياهنلا )روخبلل رانلا هيف عضوي يذلا وه :رَمِجملا ()

 «هباحصأو ريبزلا نب هللا ديعا هيفو 788 ص 7 ج :ةّمخلا فشك (17 ح0 ص :رظانلا ةهزن (5)

 .4 ح ١96 ص :5 ج :راونألا راحب ؛(مهنم ةعامج يف هباحصأ ضعب» لدب
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 ١ج - الئ نيسحلا مامإلا ةريس

 ًائيش بلطو يعادلا باجأ هنكلو «مئاص هنأل لكألا نع عنتما ناك نإو وهف .هّنَّدِشو
 .©2نيرضاحلاو يعادلل اماركإو هرطاخل ًابيطت بيطلا نم

2 2 
 :روحسلا لضف -؟

 بلاط يبأ نب يلع نع يلع نب نيسحلا نع هدانسإب يسوطلل يلامألا يف درو

 : ه3 هّللا ٌلوسَر لاق : ذاك

 ءراحسألاب َنيِرُحَسَتْملاَو َنيرِفغَتسُملا ىَّلَع َنوّلَصُي ةَتكِئالَمو هللا َنإ»
 "”(ءاملا عّرجب داو اورَّكَسَتَ

. 

 0 ا

 .ءاملا

 كلذ ِةيكِ»َع هللا لوسر لامعتسا عضومل ؛قيوسلاو رمتلا هلضفأ نأ :يورو

 ."”هاعطلا فانصأ نيب ب نم هروحس يف

 ”رمثلاب زاظفإلا

ع نب نيسحلا نع قالخألا مراكم يفدرو 3
 ة هيبأ نع ّيل

رمشلاب ًامئاص ناك اذإ ُهَّماعَط ْئِدَتبَي ناك ةدقيَع
»0. 

 دا ع سم ل ل سيل ا

 .١١ح

 .7 ١7 ص «ديفملا خيشلا «ةعنقمل :قملا ("9)

 .08 ح ١5١ ص 77 ج :راونألا راحب 17١١ ح51 ص ١ ج :قالخألا مراكم (5)
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 هقفلا ملع يف ءاطعلا -ًاغلاث

 2 7 دن ب 7 5

 :نابعشو ٍبَجَر موَص لضف -؛

 دهر م رمح - دما | سس ٠ 5 ٠

 ةّبوت نابعشو ٍبَجَر ٌموَص) :ٌدالككِلَع نيسحلا مامإلا نع طساو خيرات يف ءاج

 ."2(لجو زع هللا َنِم

 00 ا ا ل ا

 "7 لجلا هل بجوأو هقمايقلا موي هلا مدل 7 ف

 موص بحتسمي هنأ -خ نيتياورلا نيثاهل ًافاضم - كيلا لهأ ةمئأ نعدوو دقو

 بحتسمي امك .كلذ عيمج يف دالْكَيإَن مهنع دكؤملا بيغرتلا درو دقف .هلك بجر رهش

 .دالكهلت مهنع درو امك هضعبو هلك نابعش رهش موص ًادكؤم ًابابحتسا

 :ةَعُمجلا موَص لصف - و و أ
 نب نيسحلا نع هدانسإب دكت اضرلا رابخأ نويع يف قودصلا خيشلا ىور

 ىقجلا خر ءاصوخلا ك0 وللا لوسَو لاق دكت بلاط يبأ نب ٌيلع هيبأ نع ٌيلع

 ."”«اينذدلا َماّيَأ لكاشُت ال ِرهز رع ماَيأ ٍةَرَشَع مايِص َباَوَن ّيِطعأ ًاباستحاَو اربَص

 امك- هرهاظو «ةعمجلا موي موص بابحتسا هريغو ثيدحلا اذه نم دافتسيو

 امف .هدعب وأ هلبق موص الب ةعمجلا موصب راصتقالا زاوج - يقارعلا اضراغآ لوقي

 نوكب لوؤم وأ ؛هتيماعل .حورطم ؛هدعب وأ هلبق موي مضب الإ هنع يهنلا نم صنلا يف

 0 [ضفاألا نلإ ضيرحتلل ًاضرع ناك يهنلا

 )١( ص :طساو خيرات ١95.

 راحب «دِلَكَوِلَن هذج نع هيبأ نع قداصلا مامإلا نع نابأ نع 57 ح 5١ ص :ةثالثلا رهشألا لئاضف (')
 .017 ح 87 ص 45 ج :راونألا

 ءال” ح ١١54 ص :ٌدالئتِقَع اضرلا مامإلا ةفيحص .47 ح 5٠ ص ١ ج :ٌدالْئِِلَع اضرلا رابخأ نويبع (؟)

 .١؟ ح 755 ص 4٠ ج :راونألا راحب

 ص 2” ج ه515١ ىلوألا ةعبطلا ءمف «يمالسإلا رشنلا ةسسؤم «نيملعتملا ةرصبت حرش (:4)
4. 

500 



 ١ ج - ةالكك2 نيسحلا مامإلا ةريس

 موي ِهّنأ نومعزي سانلا ْنِإ :هل ليقف ةعمج موي ٍةالمَِت قداّصلا مامإلا ماصو

 .200ةعدَو ضفخ 1 ُموَيُهَنِإ الك :لاقف

 ."”(ةدْعَب وأ ُهَلْبَق اوُموُصَت ْنَأ الإ ةَعْمْجْلا َمْوَي اوموصَت ال١ :يورو

 .”بابحتسالا دّكأت يفنو ءخسّنلاو «ةهاركلاو قتلا ىلع لمحو

 نإ :انل ًاقلطم بابحتسالا روهشملاو .زاج هدعب ام هب حتفتسا وأ هلبق ام هب ىلت نإف
 تانسحلا نإو «ةعمجلا موي ةعاطلا باوث ةدايز يور دقو .هسفن يف ةدابع موصلا

 . هيف فعاضتت

 ةعمجلا ينعأ مايألا ةثالثلا هذه مايص نأ يدنع برقي يذلاو» :لاق ةعمجلا

 ليبق نم سيل هنأ الإ ًاقلطم موصلا بابحتسا ثيح نم زاج نإو نينثالاو سيمخلاو

 .”«هدارفأ دع ددص يف نحن يذلا بيغرتلا مايص

 موي موص بحتسي) :كتتث نيدلا نيز نيمأ دمحم خيشلا رصاعملا هيقفلا لاقو

 هعم موصي لب ؛هدحو موصلاب ةعمجلا موي درفي ال نأ يغبنيو ء.عوبسألا نم ةعمجلا

 )١( ج «لئاسولاو .404 مقر 27750 ص «5 ج ءيسوطلا خيشلا ,ماكحألا بيذهت ٠١. ص 2417

171 

 ح 2517 ص 2٠١ ج «لئاسولا .40/8 مقر «7575 ص «4 ج ءيسوطلا خيشلا ءماكحألا بيذهت (1)

. 

 ىلوألا ةعبطلا ءدهشم «ةيمالسإلا ثوحبلا عمجم «يلماعلا رحلا «ةمئألا ماكحأ ىلإ ةمألا ةياده (؟)
 .159 صء: جاه

 2" ج ه١ 5١7 ىلوألا ةعبطلا ءمق «يمالسإلا رشنلا ةسسؤم «يلحلا ةمالعلا ؛ةعيشلا فلتخم (4)
 65١90. ص

 .7274 ص ١11. ج «مق «يمالسإلا رشنلا ةسسؤم «ينارحبلا فسوي خيشلا «ةرظانلا قئادحلا رظنا (5)
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 هقفلا ملع يف ءاطعلا -ًاثلاث

 ."0(هدعب وأ هلبق رخآ ًاموي

 نكمي ام ةياغ ءبحتسم لب ءلاكشإ الب زئاج ةعمجلا موص نأ ةصالخلاو

 :هنع بابحتسالا دكأت ىننةلوق

 :ةرمعلاو جحلا باب -ًاسماخ

 :جحلا كرت نم ٌريذحّلا ١-

 1 الوم نوعا ةققو هللا ٌلوسَر لاق : دال نيسحلا مامإلا نع

 نأ َلبق َنيِقّلَُملا ىلإ ٌرظَ الإ ءاينّدلا جئاوح نم ٍةَجاحِل هويَإ ليسا ُدِحَي وهو ّجَحلا

 ."”0-مالسإلا َةَجَح : :يتعيد ةجاعبلا كلقثللا رِضَقَي

0 

 ضع س دى 0 ِ

 .ٌفيعَض يّنِإو «نابج ين

 .9(خَحلا هيف "15و ث ال داهج ىلإ َمَلَع» هيطجع لاقَف

 :مرحملا لع مرحي ام -

 : وص نيسحلا مامإلا نع مالسإلا مئاعد يف يبرغملا نامعنلا يضاقلا ىور

 ٍرعّشلا ٍظخأو ةطيخَملا ٍباِيثلا سلو ٍبيَطلاَو عامجلاَو ديَّصلا َنِم ٌعونمَم َءِرِحُملا َنأ»

 )١( صا” جا «ىوقتلا ةملك 18.

 ردلا داك هيبأ نع قداصلا مامإلا نع يلامثلا ةزمح يبأ نع 16١ ح١ نص رهاطلا ةثرقلا(؟)

 .دالكوفت هنع هيبأ نع رقابلا مامإلا نع يناهبصألا نع القن 504 ص ١ ج :روثتملا

 .((كوش»١ 0٠١ ص 7 ج :ةياهنلا ) هتدحو هتدش :لاتقلا ةكوشو «ديدش لاتق : ةديدش ةكرش (0

 زثك 141١ ح 116 ص اج :ريبكلا مجعملا 411 حا 4 ص : ج :طسوألا مجعملا (5)

 11015 ١ نم 2 ناقل
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 ١ ج - الكلم نيسحلا مامإلا ةريس

 َدَسفَأ دقق َةَقَّرَعِب فَقَي نأ َلبَقو َمّرحأ نأ َدعَبادّمَحَتُم َعَماج نإ ُهَّنَأو ءرافظألا ميلقتو
 .لباق نم ّجَحِلاَو "”ُيدَهلا ِهيَلَعو ُهَّجَح

 عا ع 58 0 و ا را

 اهاتأ وأ اهَهّركتسا ِنإو ءَكِلذ لثم اهيّلَعَف هتعَواطَف َةَمِرحُم ةأرَملا تناك نإو

 ."2(اهيَلَع َءيَّش الف َهَم رحم نكت مل وأ َةَمِئان

 رفا قيال

 هللا دبع يبأ نع يناميلا رمع نب ميهاربإ نع يفاكلا يف ينيلكلا خبشلا ىور

 .هدالب ىلإ َعَجَر منَ وَتعُم ٌجَحلا رْهشأ يف َجَرَخ ٍلُجَر نَع َلِيْهنآ الع [قداصلا]

 ا ل لا :لاق

 رو رِمّتعُم َلَحَد َناك دقو ٍقارعلا ىلإ ِموَيِب كا َءورَتلا َلبَق جرح - ِدِاكط ىلع

 ناد فولو نر تدق نفط وب راعغ وع ااعرأ يسال يلو

 ؟يتحكلاو هنمتكلا قَوتفا

 ًءاش ُتيَح َبَهَذ اهنم عر اذإروتعَملاَو (ٌجَحلاب طبتم * متمتملا نإ َلاَقَف

 قارهلا ىلإ بولا موي حار مت ةجحلا يذ يف قتلت يلع نب نيسحلا َرَمَعا دقو

 . جحا ل ديري ال نَمِل ةّجِحلا يذ ىف ةَرمعلاب سْأَب الو «ّىنم ىلإ َنوحورَي ٌساْنِلاَو

 ةرمعب ةكم لخد نم نأ (مهيلع هللا ناوضر) باحصألا نيب روهشملا و

 ىتح ةكم نم جرخي نأ الو «ةدرفم اهلعجي نأ هل زجي مل .جحلا رهشأ يف 3 لا

 .((اذه) ١05 ص ه ج :ةياهنلا ) رحنتل مّعنلا نم مارحلا تيبلا ىلإ ىدهُي ام وهو :ٌيَدَهلا (1)

 .77 ح ١75 ص 97 ج :راونألا راحب ؛7” 07 ص ١ ج :مالسإلا مئاعد (؟)
 هدعب امل ءاملا نم هيف نووتري اوناك مهنأل هب يّمس «ةّجِحلا يذ نم نماثلا مويلا وه :ةّيورتلا موي (")

 .((يور) صاج :ةياهنلا )

 21515 ح 1494-5٠00 ص ه ج :ماكحألا بيذهت ا“ حداد -575 ص 7 ج: :يفاكلا عورف ()
 ١5. ح/65 ص 60 ج :راونالا راحب

 راحب «1519 ح 4٠٠0-501 ص ه ج :ماكحألا بيذهت «4 ح 016 ص ؟ ج :يفاكلا عورف (5)
 ١6. ح88 ص 45 ج :راونألا

 الحل



 هقفلا ملع يف ءاطعلا -ًاغلاث

 .جحلاب ةطبترم اهنأل «جحلاب يتأي
 نم جورخلا رظح ىلع ليلد ال هنآل .هركي لب كلذ مرحي ال :سيردإ نبا لاقو

 ."”اهكسانم نم لالحإلا دعب ةكم

 نيسحلا جورخ نأ نيربخلا نم دافتسملا نأ يف بير ال :يئوخلا ديسلا لاقو

 دحأ لكل كلذ زوجيو «رارطضالا لجأل ال ةدعاقلا قبط ىلع ناك ةيورتلا موي دليل

 .ًارطضم نكي مل نإو

 يذ ةرشع يف ىتح ةدرفملا ةرمعلا زاوج ىلع لدت رخأ تاياور امهئازإبو

 ىلع ةّلادلا ةمّدقتملا يناميلا ميهاربإ ةحيحصك .جحلل ًادصاق نكي مل نإو ةجحلا

 هقيبطت ىضتقمو «جحلا دصقي ال نمل جحلا رهشأ يف ةدرفملا ةرمعلاب نايتإلا زاوج
 امك ةجحلا يذ ةرشع ىف ىتح ةرمعلا زاوج دالك نيسحلا ةرمع ىلع كلذ راكي

 كت مامإلا زوج قيحافيا ةمّدقتملا راّمع نب ةيواعم ةحيحصكو ءًاقباس تفرع
 .الكظ نيسحلا عنص امك ةجحلا يذ يف ةدرفملا ةرمعلا نايتإ

 ةأر ةعيرعبرملا نع للرارا ةنافاطلا يديه يفعل ميسا ييشنو

 ."2عّتمتلا ةرمعب نايتإلا لضفألا

 لعف نأ ةياورلا رهاظو :ةيناثلا ةياورلا لوح لاقف يناكيابلكلا ديسلا امأو

 نم غارفلا دعب جحلا مايأ يف ةكم نم جورخلا زاوج لجأل ناك ٍدلئتِقَع نيسحلا

 ةياورلا ليذ ةنيرقب ةرورضلا لجآل ٍةلئَِقَد هنم كلذ ردص هنأ ال ةدرفملا ةرمعلا

 هلوق نإف جحلا ديري ال نمل ةرمعلا دعب ةجحلا يذ يف جورخلا زاوجب حرصملا
 نم جورخلاو ةرمعلاب ءافتكالا هل زوجي هنأ هدارم خلإ ...ةرمعلاب سأب الو :ةالق

 ."”ةجحلا يذ يف ناك نأب جحلاب نايتإلا همزلي الو ةكم

 )١( ج «ينارحبلا فسوي خيشلا «ةرضانلا قئادحلا ١5 ص 7037.

 ص .”/ ج .جحلا باتك :يئوخلا مامإلا ةعوسوم (؟) 5/1817-1١.

  69و ءامأ ص 3 ج «يناكيابلكلا كينسلا «جحلا تاريرقت
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 ١ ج - ةالئكلش نيسحلا مامإلا ةريس

 : رطملا يف ِتيَّبلا ٌفاوَط -ه

 ىلع نب ةيسحلا تعيب جاتو زيان قميص رع دامت خيرا ل ةوو

 :لاقق انيك َتَقَتلاَف ءامّسلا انتَباصْأَف يفاوّطلا يف ني ّيِلا َعَماَنُك لوقت ذل

 .")(ىضَم ام مُكَل َرِفغ دَقَف لمعلا 000 وفني

 :داهجلا باب -ًاسداس

 :داهجلا ٌماسقأ ١-

 ؛داهجلا ِنَع [ ةالككقَ ٌنيَسْحلا] ليش : لوتقعلا هفعت يف يارا عشرا قوز
 رس ب داو

 ؟قيرت ىذا

 وريعور لك“ ودع 5 هلا ؟عيشددع سو 506
 ماقي ال ةنس داهجو .ضرف ٍناداهجف :ٍهِجوأ ٍةَعَبرأ ىلع داهجل ا:ةئ2 لاقف

 .ةَنَس ُداهجو ءضرَف َعَماّلإ

 مظعأ نِم وهو هللا يِصاعَم ِنَعُةَسفَتٍلُجّرلا ُداهجَ ؛ ٍنَِضرَملا ُدَحَأ اَمَأَق

 :نمرت راثكلا قو مكتوب نينلا ةكقانجتو داوجنلا

 ىلَع ضَ ٌوُدَعلا ةدهاَجُم َنِإَف ؛ضرَق عمال ماقيل هش َوُه يذلا داهجلا اًمأو

 هَل َوُهو ملا ٍباذَع نِمَوُه اذهو هُباذَحلا مها ءاهجلا اوُكرَت ول م ألا عيمج

 .مُهَدهاجَيف ِةّمالا ّعَم ٌَوَدَعلا ّيِت أَ نأ ُهَدَحَو مامإلا ىَلَع

 اهِغولُو اهتماقإ يف َدماجو ُلُجَّرلا اهماقأ نس كف ؛ةَنسَوُه يدا اهجلا ا اَمأ

 نونو لاق ةتوودم * ءايحإ اهّنأِل ؛لامعألا ٍلَضفأ نم اهيف ُيعّسلاَو ُلَمَحلاَف اهئايحإو

 ريغ نيف ةمايقلا هوي ىلإ اهب لِمَ نم دعو اهزعلا هلك كد ةذش رس نمل هيلع ِّللا

 يأ :ٌفّنا رمألا :لاقي .بسنألا وهو لاّمعلا زنك نم هانتبثأ نتملا يف امو ««اوقتنا» :ردصملا يف )١(
 25 0 اذإ و «فئأتسُم

 ن0



 هقفلا ملع يف ءاطعلا -ًاغلاث

 يم“ اي

َش مهروجا نم ٌصَقنَي نأ
 ."002ي

 ام ةضيرفلا داهجف :ةعبرأ يهو داهجلا ماسقأ ىلإ ُدِيعِلَع نيسحلا مامإلا ريشي

 سيلو ه7 يبنلا هّنس ام ةنسلاو ًابجاو نوكي امنإ وهو هرمأ ددشو هباتك يف هب هّللا رمأ
 .ًايحشس قوكي دقو ابجاو نوكي لق وهو «ديدقتلا حرم ةباغملا كلتب

 اوٌدِهاِجَو# هناحبس هلوق ايمةرط عيماو# يف نآرقلا يف روكذم سفنلا داهجو

 ؛كلذ ريغ ىلإ "04انلبَس ْمُهن يِدَهَتَل ايف اوُدَهاج َنيِذَّلاَول هلوقو ' ””(وداهج ّنَح َّللا يف
 مكون وأقل احبس هللا لاق هدرض فاخي يذلا بيرقلا ردعا داهج اذكو

 ُتْيَح َنيِكِرْمُمْلا اوُلْمقاَقل ىلاعت هَّللا لاق ءودعلا عم داهج لك اذكو 0

 .هب الإ ةنسلا ماقت ال يذلا ضرفلا وه اذهو «تايآلا نم كلذ ريغ ىلإ *”4 ْمُهَوُمَتْدَج ٌددَجَو

 ا ل

 اذإف «هب مامإلا مهرمأي نأ لبق هداهج سانلا ىلع نيعتي ملو ودعلا ررض نمؤي ناك

 ةنسلا وه اذهف « ؛مهيلع هّللا ضرف ام ةلمج نم راصو ؛مهيلع ًاضرف راص هب مهرمأ

 .ضرفلاب ماقي امنإ يتلا

 اهساردنا دعب ةنس لك ءايحإ يف سانلا عم وهف ةنس وه يذلا عبارلا داهجلا امأو

 :داهجلا لإ ٌةَوعَّدلا -؟

 ذ ذك ّيِلَع نب ٍِنَسَحل اَو َنيِنِمْؤُملا ريمأ مالك ركذ َّدعَب -نيفص ةعقو يف

 )١( صا" ج :يفاكلا عورف . 175 ص :لوقعلا فحت ١١-١١ ح ١. ص 5 ج :ماكحألا بيذهت 017
 ح .5١07ص :لاصخلا ١5٠ ح 64.

 ./8 :ةيآلا ءجحلا ةروس (؟0)

 .19 :ةيآلا «توبكنعلا ةروس (')

 ١77. :ةيآلا «ةبوتلا ةروس (5)

 .0 :ةيآلا «ةبوتلا ةروس (0)

 .750 ص ١5. ج ؛يناشاكلا ضيفلا ءيفاولا ()



 ١ ج - ةالكك2 نيسحلا مامإلا ةريس

 ةائك# يلع نب نيسحلا َماق مّن: 8000 و لا
 :لاق َّمث هَلهأ وُ امي هيَلَع ىنثأو َهّللا َدِمَحَف «ًابيطحت

 ام ءايحإ يف اوّدج :"راثَّدلا َنود ٌراعّشلاَو ٌءامّرْكلا ٌةّبِح هّبِحَألا منأ ةقوكلا ّلهأ اي
 ؛ٌيرَذ اهَرََق َبرَحلا َنإالأ رخو دام تارا رك ل ييسر 1

 ءاهتدع اهل َدَعْتَساَو ءاهكيها اهل لح َقَمَف 11ا ما

 اهِتّصرف ٍناوأ َلِبَق اهّلَجاع نّمو ءاهّبِحاص َكاذَق ؛اهِلولُح َدنِع "”اهّمولُك مّلَآَي مَّلو
 ِهنوَعِب هللا َلَأسَت .ُهَسَْت َكِلِهُي نأو ُهَموَق َمّهَنيَألأ ُنَمَق كاف ؛اهيف ِهِعَس راصبّتساَو

 7 ل

 «”ماّتلا لج ٍداهجلاَو ٍريّسلا ىلإ ًاَيِلَع َباجَأَف .َلَرَت َمُ

 : ِنيَنُح موي هلع 4 َعَم تابثلا -*

 ينب ىلوم ةلمرح يبا نب نامثع نب دمحم نع قشمد ةنيدم خيرات يف درو

 : ٌالكلَع يلع نب نيسح نع نامثع

 وبأو دال ّيِلَعو ءٌساَّبَعلا : 0مل

 «ِبِلّطُملا ٍدِبَعِنبِريبزلا ُنبِهَّللا ُدِبَعو .بلاط يب ْنب ليقَعو ءِثراحلا ُنب َنايِفَس

 000 اقف ءماَوعلا نب 0

 )١( ج :حاحصلا ) راعّشلا قوف بايثلا نم ناك ام لك :راثّدلاو ,بايثلا نم َدَسَجلا يلو ام :ٌراعّشلا ”
 .((رثد) 5800 صو (رعش) 194 ص

 ج :نيرحبلا عمجم ) ةدحاو ةّرم (برشي ) ىسحُي امم مفلا ءلم بارشلا نم ةّعرجلا :ٌةَّوسُحلا (0)
 .((اسح) 5٠8 صا١

 .((ملك» ٠١7 صو ج :حاحصلا ) مولك عمجلاو «ُةَحارجلا :مّلكلا ()
 .(«نمق)» ١١١ ص 5 ج :ةياهنلا ) ريدجو قيلخ يأ :ُنيِهَقو ُنِمَقو ْنَمَق (4)

 :ديدحلا يبأ نبإل ةغالبلا جهن حرش 4٠ ها سيزاونألا راحيل 14 ص: ينص ةعقو(8)
 .185 صاج

 :ةباصإلا ."5١05١و 7١51١5 ح 057 ص ٠١ ج :لاّمعلا زنك ١15. ص 5١ ج :قشمد خيرات (6)

 .الا/ ص 5 جا

 اللا



 هقفلا ملع يف ءاطعلا -ًاغلاث

 ةوقو ةعاجشلا ىلع لدت هيك مركألا لوسرلا عم ةكرعملا يف تابثلا نإ

 نيهوت هيف نآل ؛رئابكلا نمو مرحم وهف (فحزلا) ةكرعملا نم رارفلا امأ ءناميإلا

 بجوي امم «ءادعألا مامأ قحلا ةرصانم كرتو «ةمئآلاو لسرلاب فافختساو «نيدلل

 ىبسلاو لتقلاك ةميظعلا دسافملا نم هعبتتسي امو «نيملسملا ىلع ءادعألا ةأرج

 .ناوهلاو

 0 ءادتبالا ةَهارك - ؟ و8 ريس

 0 0 مارس يبل هتبوسرأ الأ لقاتل صرع نب مست

 َنيِراّبَجلا مظعأ نم ٠ ٌقسافلاَف ٌبِهَس ينم ٌطَقسَي

 8م ادبأ نأ ُهّركأ يّنِإَف ءهِمرَت ال» : دلع نيسحلا مامإلا هباجأ

 ل يوم ناعمس نب ةبقع نعًاضيأ يربطلا خيرات يفو
 ُهَل لاق : -ءالَيِرَك برك مهقيرط يف مهو هباحصأو الئ ٍنيَسُحلا ىَلَع هباحصأو

 ؛مهِدعَب نم انتي نم اتق نم ُنَوهأ ءالؤه اتق نإ هللا ٍلوسَر َنباَي :نيقلا نب ٌريَهُز

 ل

 ا / تدك ام» : الئ : يلا

 ا ا

 دّمحم نب رفعج نع روصنم نب ِهّللا دبع نع هدانسإب قودصلل يلامألا يف درو

 مال - ْةالكَت نيسحلا مامإلا يأ - هّلاق اميف دلكَيفَت هيبأ نع يبأ ينََّدَح :[قداصلا]
 يع ريع بخت هه 7 1 7 206 7 5

 !بهَو َمأ اي١ :-تّرَرَبو ُةَفيَس تّدَحَأَف ءاروشاع موي يف ٌّبهَو اهنبا ّلِق امل بهو

 .70لاعقلاب مُهَأَد :

 مالعإ :.45 ص ١ ج :داشرإلا 47 صا ج :فارشألا باسنأ «57 5 ص ه ج :يربطلا خيرات )١(
 .6© ص 45 ج :راونألا راحب «4 58 ص ١ ج :ىرولا



 ١ج - لئيم نيسحملا مامإلا ةريس

 يف هَ ِدَمَحُم يَّدَج َعَم ِكَنباَو ِتْنإ ءِءاسّنلا ِنَع داهجلا ُهَّللا َمَضَودَقَ ةيسلجلا
 للا

 ةبراحم يف ءاسنلا ىلع داهج ال هنأ اهريغو ةياورلا هذهل ًاقبط ءاهقفلا ىتفأ دقو
 1 .ةلوجرلا يئادتبالا داهجلا بوجو طورش نم نأو ءرافكلا

 :سمخلا باب -ًاعباس

 :زنكلا يف 0 بوجو ١-

 يي ا يقوم

 زنكلا يف سمخلا بوجوو ءزنكلا وهو ؛نوفدملا يأ زوكرملا ىنعمب :زاكرلاو
 :اهنمو ..ةرتاوتم هيف تاياورلاك عامجإلا ىواعد لب .لاكشإ الو هيف فالخ ال امم

 ؟هيف مك زنكلا نع دِلَكَْيَت هللادبع ابأ لأس هنأ يبلحلا يلع نب هّللادبع نع - ١
 .©(ٌسْمَخلا) :لاقف

 هتلأس :لاق دالْكَيِقَت اضرلا نسحلا ىبأ نع ءرصن ىبأ نب دمحم نب دمحأ نع - ١

 .©(ٌسْمْخْلا ُهيِفَق هلثم ىف ٌةاَكَّرلا بحي اَما :لاقف ءزنكلا نم سمخلا هيف بجي امع

 ص 544 ج :راونألا راحب «307 ص :نيظعاولا ةضور :«774 ح 7١50 ص :قودصلل يلامألا )١(

1 

 590/8 ص ؟ ج :ةياهنلا ) زاكر :عمجلاو ءاهيف ةزوكرملا ضرألا رهاوج نم ةعطقلا :ةّركرلا (؟)

 .(«(زكر»

 :راونألا راحب َنِالْيَِلَع نيدباعلا نيز مامإلا نع ّيلع نب ديز نع ١ ح 7١7 ص :رابخألا يناعم (")

 ك0 :ثيدحلا مقر ءسمخلا هيف بجي ام باوبأ نم © باب «547 ص «4ج «لئاسولا (:)

 11 ةأ/كقف :ثيدحلا مقر ءسمخلا هيف بجي ام باوبأ نم © باب «545 ص «4ج «لئاسولا (5)

57 



 هقفلا ملع يف ءاطعلا -ًاغلاث

 اما :لاقف .سمخلا هيف بجي يذلا زنكلا رادقم نع كين اضرلا لثس - ”
 اََفًةاَكَرلا هيف ُبِحَتاَم َّدَح ْْلْبَيْمَل اَمَو ءٌسْمْخْلا ُهيِفَق ِهنْيَعِب َكِلَذ ْنم ُةاَكَّزلا ِهيِف ُبِحَي
 بهذلا ةاكز باصن وهو :مهرد اتثم وأ ءأرانيد نور شع هتميق ام يأ "70هيف سم

 .زنكلا ىلإ ةبسنلاب كلذك وهو «ةضفلاو

 ؛نيلوألا نفد يف هباصأ ًالام هيلإ عفد ًالجر نأ : :دالكلات نينمؤملا ريمأ نعو - ؛

 وك يلع ومو ءشقخلا هيف انل» :(ةيلعدللا تاولصضا لاق

 ؛ميِدَقْلا رثكْلاَو ِندَْمْلا َنِم زاكّرلا يف : لاق هنأ لََهلَت دمحم نب رفعج نع - 4

 َناَك ْنِإَو ورا وأ هِضْرَأ يف ُهَدَجَو ْنَمِل َكِلَ يابو اهتم ٍدحاَو لُك يف ُسْمُحْلا ُدَحْؤُي
 ."0هَهّل َوُهَف ٍناّدلا ٌلْهَأ ُاَعَّداَو ْثَدْحُم ٍلاَم نم ُرْثَكْلا

 :برحلا مئانغ يف سمخلا بوجو -"

 نب نيشخ نأ ويطخلا خب يلَع تربح : يرهزلا نع يراخبلا عحص ىءاج
 ين

 َموُي ب مَنعَملا نم يبيصُن نم '' فراش يل تّناك١ :ّلاَق التين ًاَيِلَع نأ هربخأ اكل ي

 .©0(ٍسُمْخلا َّنِم ًافراش يناطعأ 240 يلا ناكو 0

 نم ةذوخأملا مئانغلا يف سمخلا بوجو هريغو ثيدحلا اذه نم دافتسي

 لب «ةنسلاو باتكلا هيضتقيو «نيملسملا عامجإب كلذو برحلا لهأ نم رافكلا

 ('"ةرتاوتم ةيناثلا نإ :ليق

 )١( :ثيدحلا مقر ءسمخلا هيف بجي ام باوبأ نم © باب «591 ص «9ج «لئاسولا 1701/5..
 )'( ثيدحلا مقر ءسمخلا هيف بجي ام باوبأ نم 4 باب «3587 ص ءالج «كردتسملا 8717١٠.
 :ثيدحلا مقر ءسمخلا هيف بجي ام باوبأ نم 5 باب 25/87 ص ءا/ج ؛كردتسملا (؟) 94

 ) )5.((فرش) 517 ص 7” ج هلت كذا ٌفراشلا

 داند نع + ع كربكلا قنسلا 24152 14ص 1 ج دورادب يب نم 1 ب 1935 ضال

 حا ١15105 ج :ريثك نبال ةّيوبنلا ةريسلا ١ ص  ,.55١ح 50” ص ه ج :لاّمعلا زنك 1717/57.

 )( ؟3"ص «5ج «سمخلا باتك «ىقثولا ةورعلا كسمتسم رظنا 5.

 م



 ١ج - الئ نيسحلا مامإلا ةريس

 لِ نق ٍءْيَش نم مُتمَعاَمّنآاوُمّلْعاَول :ىلاعت هلوق باتكلا نم هيلع لديو
 , .ٍليِبّسلا ِنْباَو ٍنيِكاَسَمْلاَو ىَماَنيْلاَو ىبْرَقْلا يِذِلَو ٍلوُسَرِلَو ُهَسْمْح

 5 ل نأ 7 7 ىلع ولع ليو ءْسك لك# لاق دلت رفعج يبأ نع ١
 نم َيِرتْشَي نأ دَحأِل ُلُحَياَلَو ُهَسْمَح الن هللا لوس دمحم ناو هللا ع

 .©00ائقَح ايلا لضي ىغ يش ِسْمْخْلا

 اَم ْمَسَقُيَو سْمْخْلا ُهْنِم ُحَرْخُي١ :لاق ةمينغلا يف ِدالْكيت هّللادبع يبأ نعو - ؟

 ."00َكِلَذ َّيِلَوَو ِهّيَلَع لَتاَق ْنَم نيب َيِقَب

 مِئاَنَعْلا نم: ٍوُجو عب نم حَرْخُي ُسْمْحْلاَو١ : لاق دِالْكَيِقَت نينمؤملا ريمأ نعو - ©

 0 ا ل

 ُمَسَقِيَف ءٍساَّمَحَأ ٍةَسْمَح ىَلَع ٌمَسَقُ ل دَهْلا١ :لاق الكون هللا دبع يبأ نع -
 تلا لأ هل سقخلا ةاهنلغ لكا زق ىلع اهياكعلا ةعيرأ

 ىَلَع ِماَسقأ هع ا زأ ْمَسَقُي مث ِةَمِيرَْلا سمح ُحَرْخُي» :لاق ًاضيأ الكت هنعو - ه

 م

 )١( ةيآلا «لافنألا ةروس 5١.

 :ثيدحلا مقر ءسمخلا هيف بجي ام باوبأ نم ” باب «585 ص «4ج ء«سمخلا باتك «لئاسولا (؟)
 "ادرك

 ثيدحلا مقر ءسمخلا هيف بجي ام باوبأ نم 7 باب «584 ص «4ج «سمخلا باتك «لئاسولا ()
56 . 

 :ثيدحل مقر ءسمخلا هيف بجي ام باوبأ نم ” باب «5 5١٠ ص «9ج ءسمخلا باتك «لئاسولا (:)
 . 7١ه 1/

 .4577 5 :ثيدحلا مقر ءسمخلا هيف بجي ام باوبأ نم ” باب «١758ص ءا/لج ؛كردتسملا (6)

 .487577 :ثيدحلا مقر ءسمخلا هيف بجي ام باوبأ نم ” باب «١2758ص الج «كردتسملا (5)
 ىلع سامخأ ةعبرأ مسقي مث «ةمينغلا سمخ جرخي» :يلي امك ثيدحلا صن درو راحبلا يفو

 .7١؟ ثيدحلا مقر «157١”ص «97"ج (هيلوو كلذ ىلع لتاق نم

 ن



 هقفلا ملع يف ءاطعلا -ًاغلاث

 نم جَرْخُي اميِف :لوقي كيفَ هللادبع ابأ تعمس :لاق ناورم نب رامع نع - ١
 ِزوُنُكْلاَو ُهُبِحاَص ْفَرْعُ ملاذ ماَرَحْلاب طِلَمْحُمْلا ٍلاَلَحْلاَوِةَمَِعَْوِرْحَبْلاَو ِنِواَعَمْلا
 00 وو ؟ ||

 .هيلع ةنسلا حيحصو ميركلا نآرقلا صنل نيدلا تايرورض نم وهو «ةيمالسإلا

 لل 04

 :ةاكزلا باب -ًانماث

 واب و راح ل ىلَح رفا ٌةاك»
 رضحلا لهأ نم نيملسملا ىلع ةبجاو ةرطفلا ةاكز :يسوطلا خيشلا لاق

 .ءاهقفلا عيمج لاق هبو «ةيدابلاو

 ىلع ةرطف ال :نمحرلا دبع يبأ نب ةعيبرو «زيزعلا دبع نب رمعو ؛ءءاطع لاقو

 .ةيدابلا لهأ

 .سانلا عيمجل ةماع بابلا اذه يف ةيورملا رابخألاو «ةقرفلا عامجإ :انليلد

 .9(2ةلالدلا هيلعف اهصصخ نمف

 ةرطفلا ةاكز بوجو ىلع لدت َدِالكَع نيسحلا مامإلا نع ةيورملا ةياورلاو
 مأ رضحلا لهأ نم ناك ءاوس - بوجولا طئارش رفاوت عم - فلكم لك ىلع

 .ةيدابلا

 )١( باب «445 ص ؛9ج «لئاسولا ١ :ثيدحلا مقر ءسمخلا هيف بجي ام باوبأ نم 11977.
 .((رضح) "98ص ١ ج ايا ناو بخل يدابلاو «ىرُقلاو ندُملا يف ميقملا 0

 جاها 3 8 ماع عبط هدم ةعبطلا «يمالسإلا رشنلا ةسس ؤم «يسوطلا خيشلا «فالالخلا 2(

 ١. 67 ص(”

 ال



 ١ ج - الئ نيسحلا مامإلا ةريس

 ماكحألا ةفسلف

 :ةدابعلا عاونأ ١-

 ثيح ءرارحألا ةدابع اهلضفأ نأو «ةفانيعلا عاونأ دلك نيسحلا مامإلا نيب

 َبهَرَهَّللا اوُدَبَ امو نو ِراَجَنلا ةدابِع كت هب َرَهَّللا اوُدَبَع اموق ن١ : لكل لوقي

 لَضفأ ّيِهو ؛رارحألا ٌةَدابِع َكلِتَق ًاركُش هللا اوُدَبَع ًاموَق َّنإو هديبَعلا ٌةَداِبِع كلِتَق

 , 20(ةدامعلا

 :موصلا ةفسلف -"؟

 .©”«نيكاستلا ىَلَع لفل ةوغيف 00 2 هلا دجَيِلا :ةلئاق موصلا

 :مئاصلا ةفحت بيطلا -*

 .هكت يلع نب نيس.حلا وّللاٍدبَعوبأ ناك :لاصخلا يف قودصلا خيسشلا ىور
 2 بيطلا نأ يف 5 و 0 ةفحت يللا 557 «بيطلاب را اصننإ اذإ

 ميكاب واقل ةيسلا ةحارلاب هرعشيو

 الكل نيسحلا مامإلا نع اوذخأ نمم ايتفلا لهأ

 و «نيسحلاو نسحلا :نيمامإلا نم هلئاسمو مالسإلا ماكحأ نوذخاي

 .سابع نبا - ١

 )١( ص اله ج :راونألا راحب «171/ ص :لوقعلا فحت ١١7 ح 0.
 .57 حالا/5© ص 41" ج :راونألا راحب «588 ص ؛ ج :بوشآر هش نبال بقانملا (0)

 ح ”١١7 ص ١ ج :يفاكلا عورف ” ح 784 ص 417" ج :راونألا راحب ,85 ح 5” ص :لاصخلا (؟)
 .744 ح 77١ ص ؛ ج :ماكحألا بيذهتو '"

 ا



 هقفلا ملع يف ءاطعلا -ًاغلاث

 .رانيد نب ورمع - ؟

 .ىليل يبأ نب نمحرلا دبع -
 .حامرطلا وبأ -5

 .ريمع نب ديبع نب هللا دبع -5
 .ةيبلاولا ةبابح -5

 .نومأم نب ريمع -ا/

 .يزهبلا -8

 .عدجألا نب قورسم -4

 .هذجو «هوبأو «يعفارلا ميهاربإ -

 .ىفوكلا ىدنسألا بلاغ قيريشي ت11

 ْ .حابر يبأ نب ءاطع -7

 .ىبعشلا -

 .ينادسبلا ةقاكشوبأ -4

 :نارهع ىبأ نت ىلع -6

 .يميمتلا اصيقع نب رانيد ديعس وبأ -7
 ْ .كلملا دبع نب ميقتسم /١١-

 .يفعجلا رحلا نب هللا ديبع -

 .جرزب نب نمحرلا دبع -4

 .ريهز يبأ نب هّللا دبع ٠٠-

 ."”ثيرح نب رازيعلا ١-

 )١( «يناحبسلا رفعج خيشلا ؛هراودأو يمالسإلا هقفلا خيرات ص/١7 -17/8.





 ريسفتلا ملع يف ءاطعلا -ًاعبار

 ريسفتلا ملع ىف ءاطعلا -اعبار

 اوييسلاو ةوارالاو الح ميركلا نآرقلاب ةريبك ةيانع َدِيِلَم نيسحلا مامإلا ىنتعا

 لوسر هدج رصاعو ءيحولا تيب يف شيعي ناك يذلا مامإلاف «ةفيرشلا هتايآل ًاقيبطتو

 ناكو ِةكيتَي هللا لوسرل برقألا ناك ثيح ٍدليعِقَع نينمؤملا ريمأ هدلاوو هيقطع هللا

 نم لوألا اهردصم نم اهريسفتو هتايآ مهف هنم ذخأيو ءهنم ةرشابم نآرقلا ىقلتي

 نايبو .ةهباشتملا هتايآ ريسفت ىلع ردقألاو هّللا باتكب فرعألا ناكف .ةطساو نود

 .هضماوغو هرارسأ

 ميركلا نآرقلا لضف

 نيبت يتلا ثيداحألاو تاياورلا نم ةعومجم الكلم نيسحلا مامإلا نع درو
 :اهنمو ءنآرقلا مهفو «ةفيرشلا تايآلا ضعب ةوالت باوثو «ميركلا نآرقلا ةوالت لضف

 و را ربا 59

 :نآرقلا ةلمح لضف ١-

 ٍلهأ "6 افرع ِنآرَقلا ٌةَلَمَح» : 5292ج ِهّللا ٌلوسَر ّلاق : ةاكلَت نيسحلا مامإلا نع

 ."”(ةَمايِقلا َموَية جلا

 10 رع

571١١ 



 ع ةالئكفط نيسحلا مامإلا ةريس

00 

 .'"7(هدابع ىلإ مُكببَحَيو ءاهيحل رح «هباتك ريقوتب 4 هللا ىَلِإ

 :نآرقلا ةءارق لضف -"؟

 هللا لوِسَر نإ :ةككِيَي يلع نب نيسحلا نع هدانسإب قودصلا خيشلا ىور

 نأ هب ىصوأ اميف ناكو َدالكيِلَع بلاط يبأ نب ّيِلَع َنيِنِمؤُملا ريمأ ىلإ ىصوأ ةقَ

 ."0(هيف امب ٌلَمعَتو نآرفلا ةءارق نم وكت نأ هَل ّلاق

 نب نيسحلا نع يدسألا بلاغ نب رشب نع هدانسإب ينيلكلا خيشلا ىورو

 :لاق ذاك

 هَنِم فرح ٌلُكب هَل أ بتي امئاق ِِتالَص يف لجو زع ِّللا باتك نمي أَرَق نم١
 عَمَتسا ِنإو ءٍتانَسَح ٌرْشَع ٍفرَح ٌلُكبْهَ آلا َبَتك ٍةالَص ريَخ يف اهّأَرَق اذِإق ِدَئَسَح

 كاملا ِهيَلَع تّلَص اليل َآرقلَمََح نإو «ٌةََسَح فرح لك هَلهَللا َبَتك َنآشلا

 ٌةَوِعَد هَل تئاكو َيسيِمُي ىَتَح ُةَظَمَحلا ِهّلَع تلَص اراه ُهَمَنَح نإو «ٌحِبصُي ىَنَح

 .ضرألا ىَلِإ ِءامّسلا َنيِب امم ُهَل اريح َناكو «ٌةَباَجُم

 ؟أرقَي مل نَمَف «َنآرَقلا أرَ 5 نمل اذه كلن

 85 كلذ هللا ةاطغأ ةعفان ادق اذإ | «ٌميرَك دجام ٌداوَج هللا َّنِإ دَسأ ينب اخأ اي :ّلاق

 ديمو يسم
0 

 زنك ,1555 ح ١75 ص 777 ج :قشمد ةنيدم خيرات 875٠, ح 758 ص 5 ج :سودرفلا )١(
 .7 454/8 ح 051 ص ١ ج :لاّمعلا

 .7 ح ١55 ص ١ ج :راونألا راحب ١15« ح 557” ص :لاصخلا (')
 ١. حو ١ص )1 ج «راونآلا راحب .””ح ,57/5- 64 ص «.”7ج «يفاكلا لوصأ 69
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 ريسفتلا ملع يف ءاطعلا -ًاعبار

 د د يع رت كل رع

 نّمو ”نيتناقلا َنِم بيك يآ هِّ َرَق نمو «َنيرِكاَذلا نم بك يآ نيم أَرَق نمو

 أَرَق نمو «نيزئافلا نم َبِيُك يآ ِةَمَتالَأَرَق نمو «َنيعشاخلا نم َبِتُِةيآ يتم 5 0
 َنوسمَح ٌراطنلَو ٌراطنقُهَل بِه يآ تفلأ ارق نمو «َنيِدِهتجُملا بِك ةْآ وسمح :

 ال ا اللا ا

 .©70(ضرأألاو ِء ءامسلا نين

 :ةحتافلا ةءارق لضف -؟

 يلع ضي نيصنلا هيخأ رض ىلع ب ربعلا نع دانس نتودصلا يش قرر

 ةحتاف نم ا 4 مِيِحّرلا ِن نمخ َّرلا هّللا مشب# د نإ :ةالقَت نينمؤملا ريمأ لاق :ِةكع

 . 4 ميِحّرلا نمحَّرلا اوّللا مشي اهُمامَت ٍتايآ ْعِبَس يهو .باتكلا

 ندا ور اب :يل لاق لجو زع َهَّلا نإ را هك دع هللا ل وسو تعوب#

 باتكلا ٍةَحِت ٍةَحِتافِب َّيَلَع َنانتمالا َدَر رفق 4 ميِظَعْلا َنآْرَقْلاَو ينانَملا َنِماعْبَس كادت

 نإ و ءشرَعلا ٍزونُك يف ام ُفَرشأ باتكلا َةَِت َّنإو «ميظَلا ِنآرُقلا ِءازإب اهَلَعَجو

 ام ِهئايبنأ نم ًادَحأ اهيف َُعَم كلر شُي مو اهب ُهَقّرََشو نإ ادّمَحُم صحح لجو زع هللا

 يكحتي هارت الأ« .4 مِيِحّرلا ِن ٍنمْحّرلا هللا مشب اهنم ٌةاطعأ ُهّنإَف ليل نامل الح

 هلا مب هنو َنامّيَلُس ْنِ نإ * ٌميِرَك بات يَ َيِْلأ نإ تّلاق نيح ٌسيقلب نع

 .©ميِحّرلا ِنمْحّرلا
 نياغل ه-

 انيؤُم ءامهرمأأل ًاداقنُم «َنييَطلا هلآ ٍدّمَحُم ٍةالاوُم ًادِقّتعُم اهّأَرَق نَمَق مقال

 اهنيكاسار نا ع اموف ىف 2 لجو رع ل فاطم "بوس نوايا

 لك يف فرصُيف «ةدابعلاو ءاعدلاو «ةالصلاو عوشخلاو ةعاطلاك «ةدّدعتم يناعمب دري :ُتوُنَقلا )١(
 .(2(تنق) ١١١ ص : ج :ةياهنلا ) هيف دراولا ثيدحلا ظفل هلمتحي ام ىلإ يناعملا هذه نمدحاو

 هرارلالا راسين ؟ تدخلا ( علا ع يناحلا وص 17١ح .50١٠١ص .قودصلا خيشلا «يلامألا ()

 .7ح .195ص 84ج
 ./ا/ :ةيالا :رجحلا ةروس ()

 .٠7و 7 9:ناتيآلا :لمنلا ةروس (5)

 .«اهنطابو اهرهاظب ًانمؤم ,مهرمأل ًاداقنم١ :ٍةخسن يف (5)

 ادلنلا



 ١ ج - ةالككظ نيسحلا مامإلا ةريس

 ل روح هرحسش هرم دك و

 9 ةرسخلا كيوم يف ا ني ل

 :يسركلا ةيآ ةءارق لضف -:

 درسو هلع نع باور يسركلا ] :2ارت لمت يت ركل ريحا راكد يورو

 دادوب ٌبوتكم رّضخأ ٍدّرُمُز نم حول يف ّيسيرُكلا يآ ن١ :لاق ثيح يقطع هللا

 اذإ «ليفارسإ ةَهِبَج حوّللا َكِلذ "كال ٍةَعْمُج موي نم َسِل للاب صوصخم

 ٌعوضْخلاَو ُةَدابِعلا الو هَل الإ حلا يَِبَيال نم ناحبشا : لاق َحّبَس بج + كَص

 تارايسلا يلون يضم َحِّبَس اذِإف . «زيرعلا ٌدحاولا ٌريدَقلا ُهللا َكِلذ ءههجّولاَإ

 تشرب

 .© (ٍليزَتلا ىَلَع ّيسرُكلا ة يآ يراقل اعَداَلِإ ٌلَسَرُم

 :نآرقلا مهف -5

 ىلع ةءايبقا نيرا ىلع اهووعتلل| تاك : الك نيسحلا مامإلا لاق
 ءٌصاوَخلِل ٌةَراَشِإلاَو ٌماوَعلِل ةَراِبِعلاَف ؛قِ :اقحلاَو ءِفِئاطَللاَو هِةَراَشِلاَو رابعا

 . 7 ةايبتالل قت تاقكلاو تايلوألل كقاطْللاَو

 :ملع ريغب نآرقلا يف ملكتلا نع يهنلا -
 500 م يسم

 .«ئراقلل ام ردقب هل ناك» : ِةلمِفَن اضرلا رابخأ نويع ىف )١(
 .50ح 717١ ص .١ج ءاضرلا رابخأ نويع .150ح .7 5 ١ص .قودصلا خيشلا «يلامألا (؟)
 ادريس د16 نأ 1 ح  نيرحبلا مسمع 1 ةيويمكي اع ٌدادملا (9)

 .((ك كيال يصل ا سورعلا جات ) اديدش هبرض :ةكض (:)

 .700 ص 85ج: راونألا راحب ١15/8« ص : يّمقلل ثيداحألا عماج (5)

 ”7” ص :ةرهابلا ةّردلا .18 ح١7 ص 49 ج :راونألا راحب 1١١,. ح ١١7 ص :رابخألا عماج (1)
 ١90. ح ٠١5 ص ؛ ج :يلآللا يلاوع

1 



 ريسفتلا ملع يف ءاطعلا -ًاعبار

 د ا وا ركملا -  ةراستال اول كادوفلا

 9ث نم ُهَدَعَقَم َدعقَم جلف عر نآَرقلا ى تك

 هليوأتو نآرقلا ريسفت يف صوصن

 ةعومجم هليوأتو ميركلا نآرقلا تايآ ريسفت يف ٌدلئتِقَت نيسحلا مامإلا نع درو

 .اهريسفتو اهرارسأو اهيناعم نيبت يتلا تاياورلاو صوصنلا نم

 ةينآرقلا تايآلا ضعبل ْدِالَكِفَع نيسحلا مامإلا ريسفت نم جذامنو ةلكمأ راتتتو

 :يهو ةفيرشلا

 ١ - مِبَر يف اوُمَصَتخا نصح ٍناَّذَه# :ىلاعت هلوق ريسفت 04

 هللا لوق نع ينئّدَح هللا دبع ابأ اي :ُالتيَت نيسحلا مامإلل كلام نب رضنلا لاق
 ؟(00مهبَر 17 يف اوُمَصَتخا ٍناَمْضَح ٍناَدَهل :ّلَجو َّزع

 للا قدص# لن يد نادك وا :ةلكلط لاق

 .©9ةَمايقْلا َمْوَي نامْصَخْلا ُحُهاَيِإَو ٌنْحَتَف .هّللا بذك :اوُناقَو

 يأ :اوضّواختو ثيدحلا يف موقلا ّضاخو .لطابلاو بذكلا هيف ام :مالكلا نم ضوّخلا )١(
 1 مولا 115 نضال  يرعلا دال ياوضواخا

 ص ١ ج :ةياهنلا ) هاّيِإ هنكسأ يأ ل دمللا هأوي :لاقي ةرانلا نم هلزنم لزتبل :كيدحلا شما
 .(«(أوب) 6

 ..الكهلن هذج نع هيبأ نع قداصلا مامإلا نع يشرقلا بهو نب بهو نع 5 ح 4١ ص :ديحوتلا ()
 .19 :ةيآلا ءجحلا ةروس (5)

 .19 :ةيآلا ء.جحلا ةروس (5)

 .15 ح20 ١7 ص الا ج «راونألا راحب ."5 ح «57 ص ءلاصخلا (5)

 ا



 ١ج - ةالئلَس نيسحلا مامإلا ةريس

 :©04ةالَّصلا اوُماَكَأ ضْرَألا يف ْمُهاَّنَكَم نإ َنيَِّلال :ىلاعت هلوق ريسفت -

 يح ورمل روسلا ىف ل اغأ انف هدسا هن شلال تنطبق قف هاك ةيبضلا ءانآلا لانك
 لا

 0 يرش ل راك ركنا كاد رودرا نايت ربحا 26 . م 2 هَ هك هقرع ع 2 4.

 ٌرَمأ يتلا ةَبارَلا َنإ» :ةدروصلا 1 رميا ف 2 يسال مايل لاك

 فعالا بجوانب هن رخل لج اح قواه

 :ةمعنل 000

 كبَر ةَمعِنِب دب اَمأَو# : ياقوت ل علا م سلا ارا

 . "هني نم 4 هيَلَع هللا َمَعنَأ امب دكت نأ ُهَرَمَأ١ : هلوقب #00 ثَّدَحَف

 :* صعيهكأ# ىنعم - ©

 ؟"#7 صعيهك ىنعم نع ٌدالئَكِلَء نيسحلا مامإلا لجر لأس

 .0غءاملا ىَلَع َتْيَشَمَل كَل اهّنْرَسَف ْوَل١» :ةالئيل لاقف

 )١( :ةيآلا ءجحلا ةروس 4١.
 ١57. مقر «55 ص «4 ج «نيلقثلا رون ريسفت .0-00 4 ص «5 ج ءبوشآ رهش نبا ءبقانملا (7)

 .77“ :ةيآلا .ىروشلا ةروس (7)

 .77ح 25 ١ ص 71ج «راونألا راحب (5)

 ١١. :ةيالا ءىحضلا ةروس (6)

 نود نم «(يْنِإ ٌمث» نم هليذ هيفو ١77 ص :لوقعلا فحت 1/١7 ح45 ص ١ ج :نساحملا ()

 .4 ح 0 ص ١ 5 ج :راونألا راحب ؛هوحن يوارلا ىلإ ٍدانسِإ

 ١. :ةيآلا .ميرم ةروس (0)

 .7017 ص 7 ج «يزودنقلا «ةدوملا عيباني (8)
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 ريسفتلا ملع يف ءاطعلا -ًاعبار

 :ٍدوُهْشَمَو ٍدِهاَش ّوإ# :ىلاعت هلوق ريسفت -5

 لوا ر ل ا ىلاعت رقيق نال ناهي صحا نع مابا نيف
 لَ بك .ةمايقل موي :ةوهشَملاَو قف هللا ٌلوِسَر يَدَج دهانشلا 0ووُهف

 هَل عوُمْجَم ْمْوَي ٌكِلْذل :الَّمُث ,"4ًاريِذَكَو ار سَبُمَو ًادهاش َكانْلَسْرَآ اَنِإظ :ةيآلا هزه
 ان وُهْشَم ٌمْوَي َكِلْذَو سانا

 لَ

 وكم ل

 :«ٌنسحِإْلا اَّلِإ نسخإلا 4 ٌءآَرَج لَه# :ىلاعت هلوق ريسفت -

 بلاط يبأ نب يلع هيبأ نع يلع نب نيسحلا نع هدا يوصل دخلا كر

 لوس لاق - 74ٌناسخإْا الإ ناسخإلا ُءارج لك :لجو زع ِهّللا ٍلوَق يف - تكي
 .02؟هئجلااَلإ ٍديحوتلاب 4 هبَلَع ةيفكلا نَم ءاَرَج له : يقطع هّللا

 : ك(اّدَجَس اَعَكُر ْمُهاَر َرَث# :ىلاعت هلوق ريسفت -8

 اَعَكُر ْمُهاَرَ 2 هلوق يف كلي ّيلع نب نيسحلا نع بوشآ رهش نبا ىور ا نس

 . "2غ بلاط يبأ ِنْب يلع يف ْتْلَرَن» :"”اًدجُس

 )١( :ةيآلا ءجوربلا ةروس ”.

 .50 :ةيآلا .بازحألا ةروس (؟)

 ١١. 7" :ةيآلا ءدوه ةروس ()

 ج :نايبلا عمجم 4١7١ ص "؟ ج :ريغصلا مجعملا 45/87 ح ١187 ص 4 ج :طسوألا مجعملا (:)
 .«الت ٌمث» نم هليذ هيف سيلوٌَدإلكتِلَت نسحلا مامإلا نع ال٠ مص

 5٠١. :ةيآلا ءنمحرلا ةروس (0)

 نيسحلا نب ٌيلع نب ديز نب نيسحلا نب ٌّيلع نب دّمحم نع ١١77 ح 575 ص :يسوطلل يلامألا (5)

 :قودصلل يلامألا ,14 ح 78 ص :ديحوتلا 45١ ح 579 صو دالْكن هئابآ نع اضرلا مامإلا نع

 ريم ار ا وب ب ايا نيام كا
 .7 حا صال جا راونألا راحب ( يقدم 2 هللا لوسرا دعب (لاق لجو زع هللا ّْنِإ» ةدايزب دليلي هئابآ نع

 .79 :ةيآلا « «حتفلا ةروس (0)

 . 7017 ص "8 ج «راونألا راحب (8)
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 ١ ج - ذالك نيسحلا مامإلا ةريس

 :("04لبلا ةَشاَن نإ :ىلاعت هلوق ريسفت - 4

 برَملا نيب اميف ِيَّلَصُي ّيِؤُو هنأ ٌيِلَع نب ٍنيَسُح نَع رراتملا زرقا يحذر

 , 329 ةعشراتلا نم اهّنإ) :لاقق َكِلِذ يف ُهَل ليقف ءِءاَشِعْلاَو

 :(«باتكلا ٍةحئاف» ةّروس ريسفت ٠- ويل هر يع

 نييمزملا ربنا هيا نق ىلع ني ويسعل نضوو انسب قواصلا ىحتلا فرو

 كاف نيحتلا؛ لجو زع ُهَللا لاق : هاك هللا ٌلوسَو لاق دكت بلاط يبأ نب يلع

 .َلأَس ام يدبعلو «يدبعل اهفصنو يل اهفصِنَق ؛يدبَع َنيَبو ينيب باتكلا

 دف اذن :ةلالج لج هللا لاق 4ٍميِحَرلاٍنمْحَرلاِهّللا مسيل : ٌديَعلا لاق اذإ

 :كاوحل يذل ةرابأو روما هل | كلانا 6 كو حساب

 يدبَع ينَدمَح :هُلالَج ٌلَج هللا لاق «َنيِملاعْلا ب 4 َرهَلِلُدْمَحْلا9 :لاق اذإَف
 مكدهشأ يلو ُهنَع تعد يل ياللا أو ءيدنع نمُهَل يمل مَّن َنأَمِلَعو

 َيالَبهْنَع ُتعَفَد امَك ٍةَرخآلا اَيالَبهنَع ْعَقدأو ِةرخآلا َمعِناينَدلا مَعِن ىلإُهَ أ ٌفيضأ يأ

 .اينّذلا

 رمح لا ىنأ يدبع يلذهشا ُهَلالَج ّلَج هلا لاق 4 ٍميحّرلا ن نمحّرلا# : لاق اذِإف

 .ُةَبيصّن يئاطَع نم ّنلِزجالو هَظَح يتَمحَر نِم َنَرْفَواَل مُكدِهشُأ ُجيحّرلا

 يأ «َفرَتعا اَمَك مكذهشأ : ُهَلالَج لج ُهَّللا لاق *ِنيّدلا مْ ب ِكِلام# :ّلاق اذِإف

 .هاكيَس نَعَنَرواجُتأَلو ُكَباسح ٍباسحلا َموَيَنلهَسأل هِنيَدلا موُي كِلم ان

 مكذهشأ دبع َياّيِإ .يدبع ّقَدَص :لجو زع هللا لاق «ُديعَت َكاّيِإ# :لاق اذإق

 ل آلا هلمزرملا ةروس 10
 .«ًاليق ُمَوُقَأَوَأ ائْطَو َدَشَأ يه ٍلْيَلا ةئشان نإ :لكزملا ةيويس وما ةبآلا ىلإ ةراشإلا)
 .رذنملا نبا نع القن ١1 ص 4 ج :روثنملا ٌردلا (")

 : لوطا 441/ نا ج4 سورعلا جاق)' ىتفلاو ةَردّقلاو لصقلا ؟لزطلا (8)

 ال



 ريسفتلا ملع يف ءاطعلا -ًاعبار

 5 ميتا للا
 يَ اَجَملاَو يدب َناعّتسا يب: لجو زع ُهَّللا لاق 4ٌُنيِعَتْسَ دن كاّيِإَو# : لاق اذإف

 5 وك

 د ل ل ا يع ما كاس

 اذه 0 روسلا رخآ ىلإ ١ مسح دوب 0

 محلا هللا سيان انريخأ «ئينوؤلا أب : ةالكفلت َنيِنِمْؤُملا ريمأل ليقو

 ؟باتكلا ٍةَحِتاف نم ّيهأ #ميحّرلا

 كرات لوخ رايك اهدنا اس ةيقطع هللا ُلوسَر ناك ءمَعَن ناك

 0,00 يناعملا غبشلا يحي تانتكلا

 «تايآ عبس ىلع اهلامتشال ؛(ةيآلا ىنعمب يناثملا ) يناثملا عبسلاب ةحتافلا ةروس تيمس )١(

 مامت يف اهراركت رابتعاب «ةينثتلا ىنعمب «يناثملا» نأ وأ .اهنم ءزجو ةيآ ةلمسبلا نأ ينعي اذهو
 .يهلإلا ءانثلاو دمحلا ىلع اهلامتشا رابتعاب «ءانثلا» نم «يناثملا» نأ وأ .ةيمويلا تاولصلا

 )١( ج :ةالَدكقَءاضرلا رابخأ نويع ١ ص 779- 77١ح 779 ص :قودصلل يلامألا 04 ح 176017-
 راحب الكَيِلَت هئابآ نع يركسعلا مامإلا نع راّيس نب دّمحمو دايز نب دّمحم نع امهالك

 ص 89 ج :راونألا  7١5ص :ٌداللَظ يركسعلا مامإلا ىلإ بوسنملا ريسفتلا :عجارو ” ح

 ان تشل
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 ناثلا لصفلا

 ةيملعلا 5: نيسحلا ماعلا ةسردع

 يملعلا سلجملاو داهم نيسحلا مامإلا

 هتذمالتو دامت نيسحلا مامإلا باحصأ 2





 يملعلا سلجملاو دالئِلَم نيسحلا مامإلا

 ىملعلا سلجملاو 2: نيسحلا ماعإلا

 «ةيمالسإلا فراعملاو مولعلا رشنب ريبك مامتها دالك نيسحلا مامإلل ناك

 روضح ىلع نوبظاوي اوناك نيذلا هتذمالتو هبالطو هباحصأب ةصاخ ةيانع ىنتعاو

 ؛فورعم يملع سلجم هل ناك ثيح «ة## هللا لوسر دجسم يف يملعلا هسرد

 همولع نم اولهني ىتح ءاملعلاو ءاهقفلاو نيعباتلاو ةباحصلا رباكأ هرضحي ناكو

 .ةريزغلا هفراعمو

 7 يي يد

 نم هنع نووري ام نولجسيو «ةمكحلاو بدألا نم مهيلع هيقلي ام هنع نوذخأي

 . ةيكيَو هدج ثيداحأ

 ىلع نأكو .هب نوفتحيو هيلإ نوعمتجي اوناك سانلا نإ :نوخرؤملا لوقيو
 .20(قداصلا ثيدحلاو عساولا ملعلا هنم نوعمسي «ريطلا مهسوؤر

 لأسو «هب ةصاخ ةقلح هلو ِةَِي هللا لوسر هدج عماج يف هسلجم ناكو

 ؟نيسحلا دجي نيأ :ةيواعم شيرق نم لجر

 ىلع نأك موق اهيف ةقلح تيأرف 80 ِهّللا لوسر دجسم تلخد اذإ» :هل لاقف

 )١( ج «يلع نب نيسحلا مامإلا :تيبلا لهأ ةريس ةعوسوم ١7 ص ١57 .
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 ١ ج - ةالككظ نيسحلا مامإلا ةريس

 .""”(هللا دبع يبأ ةقلح كلتف ريطلا مهسوؤر

 :(م 11945 -ه1 5117 ت) يليالعلا هّللادبع فورعملا ينانبللا بيدألا لوقيو
 يف سبيل هنأ هيدي نيب سلاجلا رعشي «كالمألا حوارتمو «ةدئفألا ىوهم هسلجم ناك»

 «هتعورو هلالجو هتبهرب اهبابسأ دتمت ءايندلا ةعينصو ءايندلا لمع نم ناسنإ ةرضح

 ."”(وذغتو اهيف حورت ةكئالملا نآك ةنيكسلاب حافط ةرضح يف لب

 هتوقو «ةيقالخألا هتيبذاجو «ةيملعلا ٍدالَيِلَت نيسحلا مامإلا ةيصخش تناكو

 ملعلا لهأ هسلجم ىلع تفاهتيو «ةدئفألا اهيلإ بذجي «خماشلا هماقمو «ةيصخشلا

 ثيدحلا مجاعمو تاقبطلاو ةسرهفلاو ةاورلاو لاجرلا بتك انل تلجس دقو

 هيدي ىلع اوذملتت نيذلاو ٌدِالََلَت نيسحلا مامإلا بالطو باحصأو ةاور مالعألاو

 نيفلؤملاو نيرسفملاو نيثدحملاو ةاورلا نم ةرّيخلا ةبخنلاو ةوفصلا مهنم زرب دقو

 .راثدنالاو عايضلا نم هثيداحأو هتاياور ظفحو «ةيملعلا رضاوحلاو

 ناك دقف «ةزيمتم ةبخن ٌدالثِلَع نيسحلا مامإلل يملعلا سلجملا نم جرخت دقو

 دمحم خيشلا لوقي «ةريصبلاو يعولاو ملعلا لهأ نم مامإلا باحصأ نم ريثكلا

 :ةزيمتملا ةبخنلا كلت نع نيدلا سمش يدهم

 ةيعامتجا تاركن اونوكي مل ءادهشلا رثكأ نأ صوصنلا ضعب ىلإ ًادانتسا فرعنا

 فرعنو «ةيعامتجالا مهطاسوأ يف نأشلا يوذ لاجرلا نم اوناك لب «سانلا رامغ نم

 .7«ريبك مارتحاب اهيلإ نورظني سانلا ناك ةصاخ ةيعون نولثمي اوناك مهنأ

 مهفقاوم نوذختي نيذلا نوعاولا هب ىنعُي ريبعت» وهو «رئاصبلا لهأ نم مهو

 ١79. ص ١5. ج «ركاسع نبا ءقشمد ةنيدم خيرات ()

 37 ضال ريس ىف: قعبلا ريس
 .1860 ص «نيسحل ا راصنأ (")
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 يملعلا سلجملاو دلت نيسحلا مامإلا

 .ةيعفنلا تارابتعالاب لصتت الو «يمالسإلا أدبملاب لصتت تاعانق نع

 يف مالسإلل ةيعاولا ةبخنلا لثمت تايصخشلا نم ةيعون مامأ نحنف نذإو

 ءامعرلا فقالت لع ةيدبملا اهققاومي اهمارتلاو نالئسإلا اهيغو نفو ةيصضخسشلا

 .ةضحملا ةيلبقلا تارابتعالا نم مهتوق نودمتسي نيذلا نييديلقتلا نييلبقلا

 مهيعوو مهلئاضف ىلإ اوعمج نيريثك الاجر مضت ةيعاولا ةبخنلا هذه تناك نإو

 ."2”(ههصاخشأل مهلئابق ءالو يمالسإلا

 نم ةبكوكل (يسوطلا لاجر) فورعملا هباتك يف يسوطلا خيشلا مجرت دقو
 نيب 48 اوغلبف «ةيئاجهلا فورحلا قفو ِةِْكِتَب يلع نب نيسحلا مامإلا باحصأ

 نايحألا بلاغ يف يفتكيو .ةرصتخم ًادج تناك مهل همجارت نكل ؛يعباتو يباحص
 هقفلاو دئاقعلا نم فراعملاو مولعلا فلتخم يف هنعاوور دقو .طقف مسالا ركذب

 .اهريغو ريسفتلاو ثيدحلاو

 هباحصأ نم رشع ةتس ءامسأ ركذب هبقانم يف بوشآ رهش نبا ىفتكا امنيب
 :لاق ثيح

 رصقلا قوف نم هب يمر هلوسر ناكو هعيضر رطقي نب هّللادبع :هباحصأ نمولا

 نب ثيمر «ةعيبض نب ورمع ءيماشلا دعسأو «يلهاكلا ثراحلا نب سنأو «ةفوكلاب

 نب بيبش «كلام نب فيس «يجرزخلا هبر دبع نب هللا دبع ءلقعم نب ديز ءورمع
 نايس ودلال ةةبف هاو وب قع هاكانلاو وب ةنئاش قم ا سيحل هكا وره
 هللا دبغ نب نارمع بلاغ نب سعب «كلام نب حاجحلا يدسألا ورمع نب لآهنملا
 0 يمازخلا

 هبالط ةيبرتب ًاريثك متهي ْدالَمِلَت نيسحلا مامإلا ناك ميلعتلا ىلإ ةفاضإلابو

 )١( ص «نيسحلا راصنأ ١185.
 ) )0ص«: ج «بوشآ رهش نبا «بلاط ىبأ لآ بقانم 86.

 مم



 ١ ج - ةالك2َ نيسحلا مامإلا ةريس

 ةانرلاو ةيقالختلا عرفا يمنع ذاع ىو نقف هةرلاس ةيفذاعا ةيرتدر اهيصأ و هامات

 مولع رشن يف - دعب اميف - ربكألا لضفلا ءالؤهل ناكو ...نيرسفملاو ٍباّنُكلاو
 تيبلا لهأ ةمئأ جهنو ةفاقثو ركف لاصيإو «ةمآلا يف ْدالكِقَد نيسحلا مامإلا فراعمو

 ةرداقو ةؤفك ةيملع ةبخن ةعانصب ٌدِالَكِلَت نيسحلا مامإلا مامتها ىلع لدي اذهو

 هللا لوسر ثيداحأ رشنب طبتري ام ةصاخو «سانلا نيب ةفرعملاو ملعلا رشن ىلع
 .ةقحلا هدئاقع نايبو ,مالسإلا هقفو هيك

 لا



 هتذمالتو دال نيسحلا مامإلا باحصأ

 هتذمالتو :50: نيسحلا مامإلا باحصأ

 ةاورلاو ءاهقفلاو ءاملعلا نم ةبكوك ٌدِلْكِتَع نيسحلا مامإلا دي ىلع ذملتت
 .هسلاجم روضحو ٌدِالكيِلَظ نيسحلا مامإلا ةبحص فرش مهل ناكو «نيثدحملاو

 هثيداحأ ظفحو .هفراعمو همولع نم لهنلاو «ةينآرقلاو ةيهقفلاو ةيدئاقعلا هثوحبو

 .لئاسرلاو بتكلا يف اهنيودتو هتايورمو

 يف مهضعبو «نآرقلا مولع يف مهضعبو «ثيدحلا مولع يف مهضعب زرب دقو
 دقو «ةاورلاو ءاملعلاو ءاهقفلا مهنم ناكف «مالكلا مولع يف مهضعبو «هقفلا مولع

 امنيب الَكِلَع نيسحلا مامإلا نم هوملعت ام رشن يف دعب اميف لعاف رود مهضعبل ناك

 .ءالبركب فطلا ةكرعم يف هعم رخآلا مهضعب دهشتسا

 :مهو «ةرصتخم ةروصب هتذمالتو هتاورو هباحصأ ضعب ةمجرتب انه يفتكنو

 :يلؤدلا دوسألا يبأ نبا ١-

 نم يقربلا هدعو ؛'' دايم نيسحلا مامإلا باحصأ نم يسوطلا خيشلا هدع
 .©" ديم (نسحلا) دمحم يبأ باحصأ نمو الكفن نيسحلا باحصأ

 :يلؤدلا دوسألا وبأ -"

 خيشلا هدع «يلؤدلا دوسألا ابأ ىنكي ءورمع نب ملاظ :ليقو «ملاظ نب ملاظ :همسا

 ١١9. 5 مقر ٠١« "ص ء«يسوطلا لاجر ()

 ١59917. مقر ٠١0. ص .77' ج «يئوخلا ديسلا .ءثيدحلا لاجر مجعم ()

7/ 



 ١ ج - ةالك2 نيسحلا مامإلا ةريس

 . الكوت نيسحلا نب يلعو "”نيسحلاو "”نسحلاو '”يلع باحصأ نم يسوطلا

 نآرقلا أرق ءءاّرقلا دحأ وهو ءوحنلا يف مّلكت نم لّوأ وهو ءيرصب يعبات وهو

 .* الكت بلاط يبأ نب يلع ىلع

 نب يلع نينمؤملا ريمأ مامإلل نيروهشملا ةباحصلاو ةزرابلا هوجولا دحأ دعيو

 نم وهو .هتيؤرب ظْحَي مل هنكل يقنع هللا لوسر دهع ىلع ملسأ .ائظ بلاط يبأ
 .ناسجلا هراعشأ نم ّبحلا اذه ٌفشتسن نأ نكميو .هدلو ةّبحمو ٌيلع ةّبحمب نيققحتملا

 نم ««عّيشتم رعاشا ««ّيولع» :اهنم ةعّونتم نيوانعب هوركذ هل اومجرت نيذلا

 .«ةعيشلا هوجو

 «لمجلا يف ةنتفلا ريعاسم ّدض لعدم يلع مامإلا بورح دوسألا وبأ دهَش

 ناكو .ساّبع نبا اهيلع ىّلو امدنع ةرصبلا ىلع ًايضاق ٍدالئِفَع مامإلا هنّيعو .نيفصو

 كلذ ناكو ءاهلامعأ هيلإ ضّوفُي «ةرصبلا نم جرخي ناك امنيحو .هرّدقي ساّبع نبا

 .ًاضيأ الكِلَع مامإلا دييأتب ىظحي
 ُ 5 00000 ع ع ع 23

 .هلكشأو ميركلا نآرقلا مجعأ نم لّوأ وهو ؛همئاعد خّسرو هماقأو هدعاوقو

 جذومن رولبتو .سانلا حصفأ نم ٌدع دقف ؛ةعيفر ةلزنم يبرعلا بدألا يف هلو

 هتّبحم ىلع ةيآ وهو قالكِلَع مامإلا هب ىثر يذلا ليمجلا هرعش يف ةحاصفلا هذه نم

 .هئادعأل هضغبو ءمامإولل

 هتارظانمو قِالكِلَد يلع نع عافدلاو .هعضوم ٌّقحلا عضو يف اعسو رخّدي ملو

 )١( ص ءيسوطلا لاجر  22١مقر 5”57.

 .170 مقر .45 ص ءيسوطلا لاجر (0)

 .115 مقر ”٠١7« ص .يسوطلا لاجر (")

 ١١54. مقر ١١5« ص ءيسوطلا لاجر (5)

 راد «يسابركلا يناسارخلا رهاط دمحم نب رفعج دمحم «بلطملا قيقحت يف جهنملا ليلكإ (5)
 /7١. مقر 07١( ص ه575١ ىلوألا ةعبطلا ءمق ,ثيدحلا

 الر



 هتذمالتو دالاس نيسحلا مامإلا باحصأ

 «قحلا ةفالخ» ةفرعم يف هتماقتساو هتابثو هتعاجشو هتحارص ىلع ليلد ةيواعم عم

 .ةقماسلا ةّيلعلا ٍدِايِهَت ىلع ةناكمو «ةفالخلا ٌقح»و

 ذخأو «ةقرحلاو ملألا يحو نم ةّيسامح ةبطخ دليل مامإلا داهشتسا دعب بطخو

 ."2ه578 ةنس ةايحلا دوسألا وبأ قراف .ةفالخلابْدالثتَِظ نسحلا مامإلل سانلا نم ةعيبلا

 ريمأ ةعيشو مالسالا ءارعش نم ىلوألا ةقبطلا نم ءاحصفلا ءالضفلا دحأ وهو

 هعم دهشو ٌداليَتِلَع ايلع بحص «مهنايعأو نيعباتلا تاداس نم ناكو ٌدِلئِِلَع نينمؤملا
 ."”ةريثك رداون هلو «ءالقعلاو ناسرفلا نم دعي يرصب وهو نيفص ةعقو

 :هتفانوو هتيصخش - ١

 .ةرصبلا يضاق «لضافلا «ةمالعلا «يليدلا :لاقيو «يلؤدلا دوسألا وبأ :يبهذلا لاق

 .ةوبنلا مايأ يف دلو .- رهشألا ىلع - ورمع نب ملاظ :همساو

 .ةقث :نيعم نب ىيحي نعو

 :هعيشت - "

 .ًايأرو ًالقع مهلمكأ نمو «ةعيشلا هوجو نم ناكو :يبهذلا لاق

 .ءاهقفلا :يف ًادودعم ناك ءسانلا تاقبط يف مدقم دوسألا وبأ :ظحاجلا لاقو

 ١. مقر 217 ص ١17. ج ؛خيراتلاو ةنسلاو باتكلا يف ٌدِالثِتِلَم يلع مامإلا ةعوسوم )١(

 .47 ص١ ج «يمقلا سابع خيشلا «باقلآلاو ىنكلا ()

 اقل



 ١ ج - ذالك نيسحلا مامإلا ةريس

 «ةاحنلاو «ةاهدلاو «ءارمألاو .ناسرفلاو ءفارشألاو ءنيثدحملاو «ءءارعشلاو

 .ةعيشلاو ,باوجلا يرضاحلاو

 :هتاياورو هتقبط - 7

 ريبزلاو ءردقلا لهأ ىلع درلا باتك يف بعك نب يبأ :نع ىور :يزملا لاق

 يلعو ردقلا لهأ ىلع درلا يف دوعسم نب هّللا دبعو ء«سابع نب هّللا دبعو «ماوعلا نبا

 .دواد يبأ ننس يف لبج نب ذاعمو «ردقلا لهأ ىلع درلا باتك يفو ملسم حيحص

 قب رمعو «دواد ىبأو ىاسنلاو ةجام نباو يذمرتلاو يراخبلا ىف ةذيرب ني هللا دبغو

 يراخبلا يف رمعي نب ىيحيو ءردقلا لهأ ىلع درلا باتك يف ةرفغ ىلوم هللا دبع

 دواد يبأو ملسم يف دوسألا يبأ نب برح وبأ هنباو «ةجام نباو دواد يبأو ملسمو

 :ةكدلا بتكلا قف هتاياوو -ا#

 .ةجام نباو ءيئاسنلاو ,يذمرتلاو ءدواد يبأ نئنسو «ملسمو «يراخبلا حيحص

 :ةعيشلا لاججر يف هتمجرت - 4

 ةاكسلا ييحلا و ينحلا تاجا نم اق هدهد هقوزحلا اذه قيساتلاو
200100 

 57 هريغأو ةأ با ءأ نم اوناك دوم هي .ىحلا مامإلا باحصأ ضعبف ضف

 ص ه١57١ ىلوألا ةعبطلا «مق «ةيمالسإلا فراعملا ةسسؤم «ةنسلا ديناسأ يف ةعيشلا لاجر )١(

 .00 مقر “0

 را



 هتذمالتو ديل نيسحلا مامإلا باحصأ

 باحصأ لك يف هدجن رمألا اذهو «ةصاخ ٌدِلتِلَم مامإلا باحصأ نم اوناك مهضعبو

 .مهصاوخو مهتذمالتو الكلي تيبلا لهأ ةمئأ

 :ثراحلا نب سنأ 3

000 1 0000 ١ 
 ةميزخ نب دسأ نب بعص نب ورمع نب لهاك نب هيبن نب ثراحلا نب سنأ وه

 ع 1 - 3
 :ىه «ةفلتخم لاكشأب همسا ركذ يذلا ,"”ىلهاكلا يدسألا

 7 يندسألا لهاك نب يننأ ,""ىلهاكلا ثواحلا نب سنا ('!فكراحلا ني ىنأ
 .ىلهاكلا لا نب كلامو ةلزه نب نما

 .0 222 نيسحلا مامإلا باحصأ نم «يلهاكلاب هفيصوت عم هدعو ."”كلذ

 ٍنِب ٍسّنَأ ىلع ُمالَّسلا :اذكه ةسدقملا ةيحانلاو ةيبجرلا يترايز يف ركذ دقو

 .يِدَسَألا لهاك

 خيرات 277١ ص ١ ج :ةباصإلا «188 ص ١ ج :ةباغلا دسأ ١””, ص '؟ ج :ريبكلا خيراتلا ()
 2١5١ ص ١ ج :بوشا رهش نبال بقانملا .«" ١ ص :يسوطلا لاجر ؛777 ص ١5 ج :قشمد

 ١7١. ص ١ ج :ةّيدرولا قتادحلا «1775 ص ١ ج :يرجشلل يلامألا
 ؟ءا/لى ص 3 ج :بوشآ رهش ندا بقانملا 217 ص :نازحألا ريثم 8 ص :ىسوطلا لاجر 69

 .784 صا ج :فارشألا باسنأ

 .ةيبجرلا ةرايزلاو ةيحانلا ةرايز (؟)
 71١. ص ١ ج :ةباصإلا 23”1٠و 788 ص ١ ج :ةباغلا دسأ (5)
 . 191 ص «4 ج «خيراتلاو ةنسلاو باتكلا يف ٌدِلتَِت نيسحلا مامإلا ةعوسوم (7)

 .3 مقر «3 ١ ص ءيسوطلا لاجر (0)

 ١« 5/8 ص «5 ج .يئوخلا ديسلا .ثيدحلا لاجر مجعم .154 مقر «.44 ص .يسوطلا لاجر ()

 ١559. مقر

 را



 ١ ج - ةالكك2 نيسحلا مامإلا ةريس

 :ينادمهلا ريضخ نب ريرب -:*

 راونألا راحب يف يسلجملاو سوواط نباو بوشآ رهش نباو يربطلا هركذ

 دعس نب رمع فرصل ةلواحم لذب .ةيبجرلا يف هركذ دروو (ريفح نب ريدب)ب ًافحصم

 .ةيومألا ةطلسلل هئالو نع

 انراق ءاكسات ايات امس ةاكو (ءازدقلا ديس هن ار ردانطملا ىف نفمسعو

 ا ل ل

 «نالهك بعش نم ينادمه . ةفوكلا عمتجم حم يف ًامرتحمو ًاروهشم ناك هنأ ودبي

 هل اع 00و «نميلا)

 اميل ل تارا

 انالومل هلوق ا ينيودل الكر تاون رق ىلعورلا ظعاومو يدهن بطلا ويعلو

 تاق نأ انيلع قابدللا نم.دقل هللا لوسو دان ةللاوا *(هيلعدللا تاولنف):نيبضللا
 .«ةمايقلا موي انعيفش كدج نوكي مث انؤاضعأ كيف عطقتف كيدي نيب

 ."'هلامكو هنسح ىلع لدت اهلكو فطلا يف هاياضق عم يربطلا هركذو

 ريضخ نب ريرب صئاصخ

 :يلي ام اهزربأو .,تافصو صئاصخ ةدعب ريضخ نب ريرب ةيصخش تزيمت

 :نآرقلا ةفرعم -الوأ

 لع تحب“ ةفوكل اي: هرصع ىف نارقلاب ةيعاظطملا ءاملعلا ربكأ دخنأ ريرت ناك

 )١( مقر 276 ص «نيدلا سمش يدهم دمحم خيشلا «نيسحلا راصنأ 0.

 )( مقر ح١5 صء“ ج «ثيدحلا لاجر ملع تاكردتسم "/ا1١.
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 هتذمالتو ٌدالئكِلَم نيسحلا مامإلا باحصأ

 .(ءاّرقلا دّيس»و ««هنامز لهأ أرقأ»

 تناك نم ىلع رصعلا كلذ يف قلطُي ناك «ئراقلا» بقل ْنأ هركذ ردجي امو

 .هتءارقو نآرقلا ظافلأ ىلع هعالّطا نع اًلضف ,هماكحأو نآرقلا ميهافمب ةفرعم هل

 :ةلماكلا ةريصبلا -ًايناث

 ةنحاب ةلماك ةرييصرول تتاكو اشار اداقتعا ةئيذلا هكفابمي دقت مريؤاك

 .ءاروشاع موي يف لقعم نب ديزي عم ةرظانملا لالخ هّنإف اذل .هكلس يذلا قيرطلا

 .(ةييفسأو هئاعو ةباخنإ ثيثأ ةيلغ هيلغفو ةلهايملا ءاغذ

 :دهزلا-ًاثلاث

 «مايصلاو ليللا يف دّجهتلاو ةدابعلاو دهزلا يه ريربل ىرخألا صئاصخلا نمو

 ليقو ."”ليللا نوموقيو راهنلا نوموصي نيذلا داّهزلا نم ناك :هنأش يف يوردقو

 .07|دباع اذها) تاكو :اضيأ ةثغ

 :ةياظقللا -اعزاو

 شيج لاح امدنعو ؛.«(مسح يذ١ يف همالك ْنأو «نينّكمتملا ءابطخلا نم ناك
 ءاروشاع موي يف هجاجتحا كلذكو دليم مامإلا تيب لآ نيبو ءاملا نيب ةفوكلا

 ثدحت امك .ةباطخلا يف هتردق ىلع حضاو ليلد فالف مامإلا رمأب نيّيفوكلا ىلع

 :ءاروشاع موي حابص ةشاشبلا -ًاسماخ

 موي يف ةّصاخ ةنيكسب عمتي -توملا دعب ةايحلاب هنيقي ببسبو- ريرب ناك

 ١6٠١. ص :فوهلملا )١(

 .١5١ص :فوهلملا 90

 درو



 ١ج - الكم نيسحلا مامإلا ةريس

 ةبرقم يفو ءادعألا ةرصاحم ةقلح يف هباحصأو ٌدليتِقَع مامإلا ناك امدنع ءاروشاع

 ضرتعا امدنعو ءشوشب هجوب نمحرلادبع هبحاص عم ثّدحتي ناكو «ةداهشلا نم

 :ًالئاق كلذ ىلع هقيدص

 ؟لطاب الو كحض ةعاس هذه ام !؟كحضتأ !ريرب اي

 :هلوقب هباجأ

 ًاراشبتسا كلذ لعفأ امّنإو باش الو الهك لطابلا تببحأ ام نأ يموق ملع دقل

 ّمث ,ةعاس اهب مهجلاعن انفايسأب موقلا ءالؤه ىقلن نأ اّلِإ وه ام هّللاوف «هيلإ ريصن امب
 . ةيحلا ىوحتلا قناع

 نب بعك دي ىلع -ةّيلوطب ةكرعم ضاخ نأ دعب -ءاروشاع موي يف دهشتساو
 .")ويلَع للا ٌناوضر لي مت َالُجَر َنيِئالَن مهن َّلَتَق امدعب ؛”رباج

 :ئنوكلا يدسألا بلاغ نب رشب

 .©”هلاجر يف خيشلا هلاق (امهيلع هللا تاولص) داجسلاو نيسحلا باحصأ نم

 هللا تاولض) ةاجعسلاو :نينشلاو هيموملاريمأ تاحضصأ ةموهلض ىقربلاو
 .تافرعب ةفرع موي فورعملا هئاعد ٌدالَتَِء نيسحلا نعايورو .ريشب هوخأو (مهيلع

 .ةالكَم نيسحلا نع ءامهنع «كيرش نب هللا دبع نع «هدانسإب

 قرع تاذ ءالبرك ىلإ هريسم يف (هيلع هّللا تاولص) نيسحلا انالوم غلب املو

 عم تولقلا فلخ «لاقف اهلهأ نع ةلآسق قازعلا نم ادزاؤ بلاغ نخيرشب ىنتقل

 ةنسلاو باتكلا يف ٌدِالْثَِلَع نيسحلا مامإلا ةعوسوم رظنا .«ينادمهلا ريفح نب ريدب» هيفو "5

 ١5١-157. ص «4 ج «خيراتلاو

 ٠١. اال مقر 3١٠١« صو .9157 مقر «.44 ص «ءيسوطلا لاجر ()

 ا



 هتذمالتو ٌدالِلَم نيسحلا مامإلا باحصأ

 .ةرفلا ىلإ :.«دسأ ىقروخأ قذدِض :لاقف «ةيمأ ىنب عم فويسلاو

 يو - انك اني يل وا لاعأ : لاق (امهيلع هّللا
- 

 ."20(َرِجاَفْلاَو ا عت ايْنَُدلا نإ ايدل انيحأ ْنَمَو - هيعبصإ

 .7 19 ص ةءارقلا لضف «يعادلا ةدع يف ْرِاَيَظ نيسحلا نع هتاياور رئاسو

 دامح نب يلع نع ,دعس نع ٠: جم هيلامأ يف قودصلا قيرط يف عقو .هوركذي مل

 .هرخآ ىلإ ... ميهاربإ نب بوقعي فسوي يبأ نع «هنع «يدادغبلا

 نع «هللا دبع نب دعس نع «هدانسإب ؟"ح- 5 باب ؟ ج للعلا يف ىورو

 "”ىرخأ ةياور فسوي يبأ نع «هنع ,مكحلا نب دمحم

 ريمأ باحصأ نمو المل نيسحلا باحصأ نم هدع :ةاورلا عماج يفو

 :يراصنألا هللادبع نب رباج -71

 ةرشع ينامثو ًاردب دهش «ةنيدملا لزن :مارح نب ورمع نب هللا دبع نب رباج
 :ويمحلا و يلع باحيبأ داش -ءركتر قيقا الق اوقج فلا اوت

 ثيراوملا يف هقيثوت ماظدقو .ةهلقَع رقابلاو .نيسحلا نب يلعو :©نيسحلاو

 "مذ ريغ نم ةليلج حئادم هل ؛هريغو ءيشكلا ىورو .هريغو

 داجسلاو نيسحلاو نسحلاو نينمؤملا ريمأو ةةتالعملاا لوو احم نم

 )١( ح 285 ص «١ا/ ج راونألا راحب 775.

 717٠. مقر 23" 5 ص 7 ج ءيدورهاشلا يزامنلا يلع خيشلا ءثيدحلا لاجر ملع تاكردتسم (؟)

 .7/809/مقر 797 ص .” ج ةاورلا عماج (؟)

 . 175 مقر ؛”١ ص «يسوطلا لاجر (5)

 .1355 مقر .49 ص ءيسوطلا لاجر (5)

 .737/8 ص ٠" ج «يلماعلا رحلا ءلئاسولا ()

 معو



 ١ج - ةالئكفَم نيسحلا مامإلا ةريس

 الكم نينمؤملا ريمأ سيمخ ةطرش نمو ؛(مهيلع هللا تاولص) رقابلاو

 نينمؤملا ريمأ انالوم عم ناكو هللا لوسر عم ةوزغ رشع ةينامثو ًاردب دهش
 .نيفص برحو ةرصبلا لاتق يف

 مامإلا هدعو ليئربج رمأب هللا لوسر مهبختنا ءرشع ينثالا ءابقنلا نم وهو

 اولدبي ملو اوريغي مل نيذلا نم نيدلا عيارش يف شمعألا ةياور يف ٌدلئتِقَم قداصلا

 .مهتيالو بجتو مهيبن دعب

 ىبرقلا يوذ ةدوم نم مهيلع ذخأ اميف هّللا لوسرل اوفو نيذلا نم مامإلا هدعو

 .عبس مهو
 :(امهيلع هَّللا تاولص) داجسلا انالوم باحصأ نم قداصلا مامإلا هدعو

 .ةمايقلا موي هب جتحي ام ىلع هدوهش نمو

 همالسو هّللا تاولص) بلاط يبأ نب يلع نع يراصنألا هّللا دبع نب رباج لئس

 ...نيلسرملاو نييبنلا الخ ام نيرخآلاو نيلوألا نم هللا قلخ ريخ كاذ :لاقف (هيلع

 امهلجرأ ىلعو (امهيلع هللا تاولص) نينسحلا يديأ ىلع هسفن هئاقلإ ؛هرخآ ىلإ

 :ةيصولا رتاخألاو ذل ىلا (هيلع هللا تاولض) قلعت هتدايش ,اهيلئاضف هنايوايلشب

 :رباجل لاق 59 يبنلا نع ثيدح يف (هيلع هّللا تاولص) رقابلا انالوم نعو

 .هرخآ ىلإ...كبحأ نم بحأو ؛كضغبأ نم هللا ضغبأ «ءانم تنأ

 2575 يبنلا نع هتياور .هتادعأ مذو هتعيشو ٌدِالكِلَ نينمؤملا ريمأ لضف هتياور
 ةكئالملاو ملقلاو حوللاو يسركلاو شرعلا مهرون نم قلخ هنأو ,مهتقلخ ءدب

 هللذ ريغورفقلاو سيشلاو ةنجلاو

 ؛(مهيلغدللا تاولص) رشف فآلا ةسمألا ءامسأ هللا لوسو نع هتاياؤر

 ال



 هتذمالتو دالاس نيسحلا مامإلا باحصأ

 .ضرألا ظفحيو ءضرألا ىلع عقت نأ ءامسلا

 .روهشملا حوللا ثيدح هتياورو

 ينتلأس دقل هآهآ : لاقف نينمؤملا ريمأ داليم نع (هيلع هَّللا تاولص) هنع هلاؤس

 نم ًايلعو ينقلخ ىلاعتو كرابت هللا نإ ؛ .حيسملا ةنس ىلع يدعب دلو دولوم ريخ نع

 املف ههسدقنو هللا حبسن انكف ماع فلأ ةئامسمخب قلخلا قلخ نأ لبق دحاو رون

 .ربخلا - هبلص يف انب فذق مدآ هللا قلخ

 .(هيلع هللا تاولص) نيسحلا انالوم ةرايزل ةيطع عم هئيجم

 هعببلا اهنه تالعاشو هين ةوزع نيرحاصو ىدحاإ هع هَّللا لوسرازغ: هلوق

 ىلع هتطوو ءاهل هثعبو ءاهايإ ِهَّللا لوسر برضو هتقان يعركذ مث د «نيتنثا نع تبغو رشع

 يل رفغتساف هقبسي يلمج لعجف هترياسف هتبكرف :رباج لاق .بكرا :هل هلوق مث ءاهعارذ

 .هلام يف هتاكربو هدلاو نيد هئادأو هب هقفرو هفطل ركذ مث * ,ةرم نيرشعو ةسمخ ةليللا كلت

 نم هلمع يذلا هماعط نم لكأ ثيح هزاجعإب رباج ماعط يف ةكربلا لوزن :اهنم

 مهل يقبو هيبأ نيد ىضقف «ِةَبتيَع يبنلا ءاعدب رباج رمت يف ةكربلا لوزن :اهنمو
 نبا وهو دحأ ءادهش نم هدلاو ناكو .ديدجلا رمتلا ىلإ

 ©7ِداَعَم ىَلِإ َكّذاَرلَنآْرَْلا َكِيَلَع ضرك يِذَّلاَّنإ# ىلاعت هلوق ليوأت ملعي هنأو
 دقف ىبأ نم رشبلا ريخ يلع :لوقيو ةنيدملا ككس يف رودي ناكو ؛ةعجرلاب رقي ينعي
 .همأ نأش يف اورظناف ىبأ نمف ءيلع بح ىلع مكدالوأ اوبدأ راصنألا رشعم اي «رفك

 هللا تاولص) رقابلا انالوم رمأب يراصنألا رباج راد ىلإ ديزي نب رباج ءيجم

 هاري نأ نود نم «ديزي نب رباج اي ربصا :رادلا لخاد نم يراصنألا رباج ءادنو (هيلع

 ./6 :ةيآلا ءصصقلا ةروس )١(

 امرا



 تس ع هدام

 محد رس ميرسسوا ا

 مامإلل هتيؤر نيبو «نيعبرألا ةرايز يف هنع لقن ام نيب عمجلا هجو رهظي اذهبو

 .(ربج) ةغل يف ةنيفس كردتسم يف ىرخألا هتاياور ضعب انركذو ٌدالَِقَء رقابلا

 جاتحي نأ نم لجأ هتلالجو هتقث :هقح يف ةزيجولا يف يسلجملا ةمالعلا لاق

 .نايب ىلإ

 .ةيرم الب تاقثلا ءالجأ نم لجرلاف :مدقت ام تيبثت دعب يناقماملا ةمالعلا لاقو

 نأشلا ميظع ردقلا ليلج ةقث :هقح يف دافأ ام معنو هص يف ةمالعلا لاقو

 . نينا لاق هللا ههه ةلوملاو

 نب سنوي ةمجرت يف يتأي هقح يف يشكلا تاياور دعب يئوخلا ةمالعلا لاقو

 ا

 هورس حب يبا مويا

 .ىهتنا . نمحرلا دبع

 قداصلاو رقابلا هنع ىور

 .همايأ دكت قداصلا كاردإ مدعل

 لاكشإ هيفو ىفاكلا نع ىتوخلا هركذ امك ذود

 نم رهظيو ءًاماع 45 هلو ه 1/8 - 1/4 -7/* ةنس ةنيدملاب يراصنألا رباج يفوت

 اند



 هتذمالتو َدلتَت نيسحلا مامإلا باحصأ

 هتديقع نسحو هتبترم ولع ىلع لدت ةريثك تاياور هحدم يف يشكلا دروأو

 ."7 الكيل تيبلا لهأ ىلإ هعاطقناو

 يذلا دجحس ىف هدعرخ عيناك ومو البف وراراجيفلا» ءاملع نم وهو

 ًافورعم مهل ءالولا حيرص «تيبلا لهأ ىلإ عاطقنالا ديدش هنن ناك دقو ءُةَيَِ

 .ةماعلاو ةصاخلا ىدل كلذب

 «سانلا سلاجمو ةنيدملا ككس يف روديو .هاصع ىلع ًاكوتي ناك هنإ :يور

 بح ىلع مكدالوأ اوبدأ راصنألا رشاعم .رفك دقف ىبأ نم ءرشبلا ريخ يلع :لوقيو

 موقلا هل ضرعتي مل امنإو "”(همأ نأش يف رظنيلف ىبأ نمف نالت بلاط يبأ نب يلع
 .هتبحصو هفرشو هنسل

 5 را لا وسر علم تر ل لا لح يدعم عج أ

 "السل يع ءأرقأف هتيقأ اذإف ءارقب لاري يلا هلئامشو ه7 همسا

 يد ب وعر ل ا

 ما لا احممل (رباج اي كلذ تلعف دق» :لاقف «ةمايقلا

 «نيعستو عبرأ ن نبا وهو (/8) ةنس هنعّتيج يفوت . .ةريثك هبقانمو رباج لئاضفو

 )١( مقر «.44 ص «” ج ؛لاجرلا ملع تاكردتسم /7791.

 .885 مقر 27717 ص ١ ج ؛لاجرلا دقن (؟)
 . 40” ص «يزاريشلا يمقلا رهاط دمحم «نيعبرألا باتك . ص "8 ج «راونألا راحب ()
 .7 10 ص «57 ج «راونألا راحب :رظنا (5)

 را



 ١ ج - ةالككظ نيسحلا مامإلا ةريس

 . كلذ ويغ:لبقو

 .ًاليوط رّمع «تيَّصلا عئاذ ّباحص يراصنألا ورمع نب هللا دبع نب رباج نإ

 لوسر برثي لهأ اهيف دهاع يتلا ةّيريصملا ةّيخيراتلا ةليللا كلت يف هيبأ عم ناكو
 خيراتلا يف ةروهشملا ةعيبلا يه مهتعيبو .هرصنو همعدو هنع عافدلا ىلع هتك هللا

 .(ةيناثلا ةبقعلا ةعيباب يمالسإلا

 ةسارح نع لزانتي ملو هبورح هعم دهشو هبحص «ةنيدملا 25 ّيبنلا لخد اًملو

 هيمرس محو ب يع هوس

 هيعو ىلعو ءدلْكولَت مهماقم ةفرعم يف هتناكم عيفر ىلع دالي ةّمئألا ىنثأ

 همهفو ؛ةّصاخلا عّيشتلا فراعمو «ةثي هللا لوسر دعب ةفلتخملا تاراّيتلل قيمعلا

 ّيبنلا دعب لبسلا مهب قّرفتت مل نيذلا ةلقلا نم ًادحاو هب اوداشأو . نآرقلا قمعل ذفانلا

 .هب نيكّسمتم نيمصتعم اوّلظ لب «هدعب طارصلا اوقبتسي ملو «ةَيق

 نينمؤملا ريمأ مامإلا ةباحص يف ميركلا همسا درو اذل «ًاليوط رّمع هنألو

 ذالك داّجسلا مامإلاو َدلكلَت نيسحلا مامإلاو لَم نسحلا مامإلاو ليل

 .هل هيج هّللا لوسر َمالس ةالئِلَم رقابلا مامإلا ْغّلب يذلا وهو كلم رقابلا مامإلاو

 نم نيعبرألا مويلا يف ءالبرك ءادهشو َدِلكيلَت نيسحلا ربق راز نم لّوأ وهو
 .ًاريثك ِهّللا دبع يبأ ىلع ىكيو ؛مهداهشتسا

 نم هنع رثأ امو كلتكلَم نينمؤملا ريمأ مامإلا نأشب هنع ةلوقنملا تاياورلاو
 «قيمعلا هناميإو ؛هركف ةمالسو ءهاطخ تابث ىلع اهّلك ّلدت «هتارظانمو «ةّيريسفت رابخأ
 دقف «هتنتف يف نامثع رصني مل هّنألو ًاضيأ ةروهشم رباج ةفيحصو .ةخسارلا هتديقعو

 ."'ه ٠/8 ةنس ةايحلا رباج قراف .كلذب هلالذإ ديري هدي ىلع فسوي نب جاّجحلا متخ

 )١( ص .؟ ج ؛مولعلا رحب يدهم ديسلا «ةيلاجرلا دئاوفلا ١5١.

 ءلاآ-594 صايل ج «يرهش يرلا دمحم «خيراتلاو ةنسلاو باتكلا يف يلع مامإلا ةعوسوم (؟)

 مقر 18.
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 هتذمالتو دِالثيلَ نيسحلا مامإلا باحصأ

 :2202 بلاط يبأ نب يلع نب رفعبح -"

 نم يسوطلا خيشلا هدع «نينبلا مأ همأ .هعم لدتق (ُالْيِلَظ نيسحلا) وخأ

 .29 ةاكقَع نيسحلا مامإلا باحصأ

 تيبث نب يناه هلتاق نعلو «ةيحانلاو ةيبجرلا يترايز يف هيلع ميلستلا عقو دقو
 ."”ةيحانلا ةرايز ىف ءىمرضحلا

 «ءالبرك يف دهشتسا .هيوبأ نم ٌدالكِلَت ساّبعلل خأ رخآ "”ٌيلع نب رفعج ناكو
 كل ياه رقع ةعست ناك هداهيدشسما نيح هرمع نأ رداصملا بلغأ تركذ دقو
 ةيوشعو ةحنق لولا نضل اةانكماو "باع يقع ةعيس ربع نأ اييضه ىقاذوو
 يغبني ةرجهلل نيعبرأ ماع يف يلم نينمؤملا ريمأ هاهشتسال ًارظنو نكل .""ًاماع

 اوت هتلمح هّمأ نكت مل ول «لقألا ىلع ًاماع نيرشع ءالبرك ةعقاو يف هرمع نوكي نأ
 .الوبقم ةلاحلا هذه يف ةرشع ةعساتلا نس نوكي ذإ َنِوَتِلَع مامإلا ةداهش نيح

 :ءادهشلا بكرب قحتتلاو «ةيلاتلا تايبألاب زجتري وهو ٌودعلا ىلع رفعج مجه

 ٍلاوَّنلا وُذ ِريَخلا ّيِلَع لجت يلاعملا وذ ٌرَمعَج انأ ينإ
 ِلاَقَّصلا حضاولا ماسُخلابو ٍِلاَسَعلا انقلاب ًانيَسُح يمحأ

 )١( مقر .44 ص ءيسوطلا لاجر 06

 / 77١17. مقر 5٠. ص «5 ج «يئوخلا ديسلا .ثيدحلا لاجر مجعم (؟)

 «(هللا دبع وبأ هتينك نأ» هيفو ١5 ص :يدجملا ,87 ص :صاصتخالا .44 ص :يسوطلا لاجر (")
 ةقبطلا ) ىربكلا تاقبطلا ؛١٠١ ص ١ ج :ةّيدرولا قئادحلا 217١ ص ١ ج :يرجشلل يلامألا
 ج :فارشألا باسنأ 7١ صا ج :ىربكلا تاقبطلا «575© ص ١ ج :(ةباحصلا نم ةسماخلا
 نبال تاقثلا 5807 مقرلا ”٠١7 صا ج :ريبكلا مجعملا ء«ربكألا رفعجا امهيفو 417 ص"

 .79 ص ؟ ج :يمزراوخلل راد نيسحلا لتقم ١09". ص ١ ج :نابح

 .798 ص ١ ج :باسنألا بابل (5)

 ١95. صا ج :رابخألا حرش (0)
 ١96. ص :يدجملا (5)

 .79 ص «؟” ج «يمزراوخلل نيسحلا لتقم (0)

 لل



 ١ ج - ةالكل2 نيسحلا مامإلا ةريس

 دروو «2”يحبصألا ديزي نب يلوخ :ليقو :2”ثيبث نب ئناه هلتاق نإ :ليق
 0 ول ةّيبجرلا ةرايزلا يف همسا

 2 ل :لاجلاب 6 رودكلا لارثل 0 لاتقل ملا ابِرَتخُم ناظوألا

 ها هي فكلا فق يوواخ ةلواق

 :يرافغلا رذ يبأ ىلوم نوج -6

 يوح نب نوج) مساب ةرايزلاو راونألا راحب يف ركذو .ةيبجرلا يف هركذ درو

 يمزراوخلا هركذو .”هلتقم ىلع صني نأ نود خيشلا هركذو (يرافغلا رذ يبأ ىلوم
 .(يوح) مساب يربطلا هركذو

 .(يرافغلا رذ يبأ ىلوم كلام يبأ نيوج) مساب ًافحصم بوشآ رهش نبا هركذ

 ."9نسلا ريبك خيش «نوللا دوسأ «يلاوملا نم

 ذي نيد بملا نم دعك ه2 نيسعبلا تاسما نم: قرخلا ديلا لاقو

 (””ةيبجرلاو ةيحانلا يترايز يف هيلع ميلستلا عقوو «هيدي

 ينو مال يو :ايظرا ةيلاثلا ءامسألاب ةفيرافلا رداتضملا ىف قوتضركد دقو

 :عجارو ««تيبث» لدب «بيوث) هيفو 701 ص :لاوطلا رابخألا «4 44 ص ه5 ج :يربطلا خيرات )١(

 .ةيحانلا ةرايز
 .«نشوجلا يذ نب رمشا 98 ص ١ ج :باسنألا بابل ىفو .88 ص «نييبلاطلا لتاقم (؟)
 ١5". ص «5 ج «خيراتلاو ةنسلاو باتكلا يف دليل نيسحلا مامإلا ةعوسوم ()

 .(«رثك) ١57 ص ؛ ج :ةياهنلا ) هورهقف سانلا هيلع رثاكت يذلا وهو «بولغملا :روثكملا ()

 .ةسدقملا ةيحانلا ةرايز :رظنا (0)

 .1557 مقر .44 ص ءيسوطلا لاجر (5)

 ١١. مقر 8١« ص «نيدلا سمش يدهم دمحم خيشلا «نيسحلا راصنأ (0)
 .7510 مقر 2١59 ص .0 ج «,ثيدحلا لاجر مجعم (8)

 .50 5 ص ١ ج :ىرولا مالعإ ,.47 ص ؟ ج :داشرإلا (9)
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 هتذمالتو دِالثيِلَم نيسحلا مامإلا باحصأ

 (9ٌيوحو 0فكللام قا ةيوج 270 يرح نب نوج ,"”ٌيوح

 يف لاتقلل بهذي نأ دارأ اليم نيسحلا مامإلا باحصأ نم دوسأ أ ًادبع ناكو
 ًاّرصم مامإلل لاق هّنكل ءكلذ نع فرصني نأ هنم بلط مامإلا نأ نأالا ! .ءاروشاع موي

 :باهذلا ىلع

 لجلب َّيلَع فنتق ْفَوسَأَل ينولو «ٌيَلَلِيِبَسَحَنإو ٠ تحل يحير نإ هَللاَوا

 ًطِلَتْخَي ىَنَح مُكُفِرافا ال هّللاَو ال يِهجَو َضيبَيو ءيِبَّسَح َفّرْشَيو ءيحير بيطَيَ

 .©0مكئامد َعَم ُدَّوسألا ُمَّدلا اًذه

 :راعشألا هذه دشني وهو ٌودعلا ىلع مجهو ةكرعملا ةحاس لخد مث

 «هدّئَهُجلا عِطاقلا 0 ©*يفرشَملاب هايفألا هتوريك راض نيت تك
 وع

 (ةةنتلاو ٍناسللاب مُهْنَع تذأ كب ينَب ع 26 ٍفيَّسلاِب
 2 م

 ٍرَخَوُملاِدِحاولاٍهلإلاَنِم هروقلا ب ارتد اني سا

 ةفوقوسلك ةذفف َعيفَش ال ذإ

 .لابقإلا نع ًالقن ١/ ص 55ه ج :راونألا راحب ةياورب ةيحانلا ةرايز )١(

 .(نوع» :ةخسن يفو .728 ص" ج :لابقإلا ةياورب ةيحانلا ةرايز (0)

 . ٠١7 ص 5 ج :بوشآ رهش نبال بقانملا ()

 ص ه ج :حوتفلا «4 ٠و 797 ص ا ج :فارشألا باسنأ 47١« ص ه ج :يربطلا خيرات (5)
 ١17١. ص ١ ج :ةّيدرولا قئادحلا 177١, ص ١ ج :يرجشلل يلامأل

 .77 ص «465 ج «راونألا راحب (5)
 :حاحصلا ) فيرلا نم وندت برعلا ضرأ نم ىرق يهو ؛فراشم ىلإ تبسن فويس :ةّيفرشملا (5)

 .((فرش) ٠ ص 4 ج

 .((دنه) 0017 ص ؟ ج :حاحصلا ) دنهلا ديدح نم عوبطملا فيسلا :دنهملا (0)

 ج :ةياهنلا ) ًاتلَص فيسلاب برضو .هدمغ نم درج اذإ ؛فيسلا َتّلِصأ :لاقي ءًادّرجم يأ :ًاتلَص (8)
 .((تلص» :5 ص١

 .77ص «49ج «راونألا راحب (9)

 ج :يمزراوخلل الكت نيسحلا لتقم «4 "٠ صا” ج :فارشألا باسنأ ٠١8. ص ه ج:حوتفلا()

 هيفو ”٠١7 ص 5 ج :بوشآ رهش نبال بقانملا ؛«يراُغلا ٌرذ يبأ ىلوم نوجا هيفو ١9 ص1
 .77 ص 55 ج :راونألا راحب ؛هوحن اهلكو (ّرذ يبأ ىلوم كلام يبأ نب نيوج»
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 ١ ج - ةالكظ نيسحلا مامإلا ةريس

 ةياور ىف ءاجو .دهشتسا ىتح ٍدالْكَيِإَن تيبلا لهأل قداصلا ىلاوملا اذه لتاقو

 :يلي امب هل اعدو هتزانج ىلع فقو دالتِفَم مامإلا نأ

 ساس ربا
 كحك نيترو ةنبب فارعو هراربألا هن ةرشعلاو كيو يبطو::ةهجتو نعني هللا

 .'7(دّمَحَم هما ٍلآو

 دعب ءاذهشلا نقد نساتلا ءاعم امدخع هلأ الكت نيدباعلا نيز مامإلا نع يورو

 از ادع م ف ب ك هلا رطع ناك ِماّيَأ ةرشع

 ٌرَد يبأ ىلوَم ّيِرَح نب ِنوُج ىلع ٌمالَّسلا :ةسّدقملا ةيحانلا ةرايز يف ءاجو
 ل ِءِرافِغلا

 ايها ةئيععرلا ةوابؤلا ىف ةجسا ركذ امك

 :يدسألا رهاظم نب بيبح -4

 نم وهو .«* ٍدالكلَم يلع مامإلا باحصأ نم هلاجر يف يسوطلا خيشلا هركذ
 © ةئَت نسحلا مامإلا باحصأ نم ًاضيأ خيشلا هدعو «هيلإ نيبّرقملاو نيقباسلا
 و ." ةلئ32نيسحلا مامإلا باحصأ نم ًاضيأ هدعو ءيدسألاب فيصوت ريغ نم
 دقو . ردع ل رة إل اير ذاو ٌدِالََلَع مامإلا ىلإ بتك نيذلا

 .ءادهشلا سوؤر ةّيقب عم دالبلا يف هسأرب اوفاطو ءاروشاع موي يف دهشتسا

 نمو .هسيمخ ةطرش نمو نادل نينمؤملا ريمأ باحصأ نم يقربلا هركذو

 )١( ص 45 ج :راونألا راحب 591 ص ؟ ج :سلاجملا ةيلست 77.
 .77 ص 465 ج :راونألا راحب «؟ 97" ص ؟ ج :سلاجملا ةيلست (7)

 .(يرح نب» ريبكلا رازملاو رئازلا حابصم ةياور يف سيل (")
 «5 ج «خيراتلاو ةنسلاو باتكلا يف ٌدِلْدتِقَت نيسحلا مامإلا ةعوسوم .(ٌرذ يبأ ىلوم نوج# اهيفو (5)

 ١726. ص

 .5017 مقر 5١« ص «يسوطلا لاجر (5)

 .175 مقر .57 ص «يسوطلا لاجر (5)

 .911 مقر 2٠١٠١ ص ءيسوطلا لاجر ()
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 هتذمالتو دلل نيسحلا مامإلا باحصأ

 :ءاحلا لصف نم )١17( بابلا نم ةصالخلا نم لوألا مسقلا يف ةمالعلا لاقو

 الط نيسحلا عم لتق دركي .روكشم ءرهاظم ليقو ءيدسألا رهظم نب بيبحا

 لوألاو ءرهظم ليقو ءرهاظم نب بيبح» :لوألا مسقلا (7717/5) دواد نبا لاقو

 .(هّللا همحر خيشلا طخب

 .20ةيبج ةيبجرلاو ةيحانلا يترايز

 ةّيخيراتلاو ةّيلاجرلا رداصملا ىف ركذ يذلاو "”يدسألا رهاظم نب بيبح ناكو

 مامإلاو يلع مامإلا باحصأ ةّصاخ نم اضيأ (؛!ٌيسعقفلا "”رّهظم نب بيبح مساب

 رصع كردأ هّْنإف ءرجح نبا لوق ىلإ ًادانتسا لب *”ضاييتَن نيسحلا 0 نسحلا

 ."اضيأ نع هللا لوسر

 ناك يذلاو ءٌصاخلا هشيج ءاضعأ ّدحأ ْدالَكِقَد يلع مامإلا مكح رصع يف ناك

 )١( ص .5 ج ؛يئوخلا ديسلا ءثيدحلا لاجر مجعم  .,3١١مقر 701/57.

 ١ ج :داشرإلا ؛!8 ص ١ ج :يمزراوخلل ْدِالثِلَظ نيسحلا لتقم «5 ١7 ص ه ج :يربطلا خيرات (1)

 ٠١١. ص :يسوطلا لاجر .45 ص

 لماكلا «5 55ص :لاوطلا رابخألا «5 ٠5 صا ج :فارشألا باسنأ 217١ ص :بسنلا ةرهمج (')
 ص :صاصتخالا ؛(رهطم) امهيفو 1875 ص 8 ج ,ةيايدلاو ةرادبلا هدانا ىف ١ جا كيطا يف

 75٠١. ص ٠١١ ج :راونألا راحب ءال

 ةرهمج :عجارو "5 ص 5 ج :حوتفلا 2.١57 ص ؟ ج :ةباصإلا 350 ص ه ج :يربطلا خيرات ()

 ١7١. ص :بسنلا

 ءالو ؛ ص :يقربلا لاجرو «8و 7و” ص :صاصتخالا «١١٠و 94و ٠١ ص :يسوطلا لاجر (5)

 ١/. ص :دوواد نبا لاجر

 سعقف نب ناوحج نب رتشألا نب بائر نب رهظم نب تيتحا هيفو ”١57 ص ؟ ج :ةباصإلا (1)
 . (ةالئكف يلع نب نيسحلا عم لت ىتح رّمُعو «كاردإ هل « «يسعقفلا ٌمث يدنكلا
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 ١ج - ةالئكت نيسحلا مامإلا ةريس

 .(سيمخلا ةطرش»ب ىّمسي

 نوعّتمتي نّممو ُكاليِلَ يلع مامإلا رس باحصأ نم اوناك مهّنَأ ىلع ّلدت «لبقتسملا

 دعبو «ةفوكلا ىلإ ءيجملل دات نيسحلا مامإلا اوعد نيذلا لئاوأ نم ناك

 رهظأف سباع ماق ءاهلهأ ىلع دلل مامإلا باتك ةءارقو ةفوكلا ٌدالئِِلُم ملسم لوخد

 «هريفسو ٌدالملَع مامإلا ةوعد يّبلي ِهّنأب مسقأو «ةفوكلا لهأ قدص نأشب ٌكشلا نم ًاعون

 كمحر :لاقو ٌبيبح هدعب ماقو هللا ىقلي ىّتح امهءادعأ هّللا ليبس يف براحيو

 .كلوق نم زجاوب كسفن يف ام تيضق دق اهّللا

 .©”هيلع اذه ام لثم ىلع ءوهاّلإ هلإ ال يذلا هّللاو انأو :لاق مث

 ."”ةفوكلا لهأ نم ةعيبلا ذخأ ىف لاّعف

 دارفألا باطقتسا لجأ نم ةريثك ًادوهج لذب ةالئقَت مامإلاب هقاحتلا دعبو

 .ءادعألا ةهباجمو ٌدالثكلَم مامإلا ركسع ىلإ دسأ ينب ةليبق نم نيلتاقملاو

 عّتمتي ناكو دالكيلَم مامإلا ركسع ةرسيم ةدايق ءاروشاع موي يف بيبح ىّلوت

 بعادي ناك هنأ لقن ىفو «ةداهشلا نم هبارتقا دنع ًارورسم ناكو ءلاع لكشب ةنيكسلاب

 ١ :يربمل لاق اهتيفو هباعيضأ

 04 0 0 1 00 8 1 2 رع ر 8

 ءانطلا وهاك يك ناالإ وعن امرا يورو نع نو رشا يفرك نأ

 )١( ص .7 ج ,فارشألا باسنأ .55”7 ص «5 ج «يربطلا خيرات 774.

 )١( ج :يرجشلل يلامألا ١ ج :ةّيدرولا قئادحلا «177؟ ص ١ ص ١7١.
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 هتذمالتو ْداليلَم نيسحلا مامإلا باحصأ

 001 ولم
 .نيعلا َّروحلا قياعنف «مهفويسب

 ادع اةفل ؤمةثدايبل تئاكو ىخابركالا ديد بك ويب قدفتلا ىكح اناق دقو
 :هتداهش دنع لاق هّنِإف اذل فالكم نيسحلا مامإلل

 .20(يباحصأ ةامحو يسفّن ٌبسيّتحأ»

 امك .ٌيِدَسَأْلا رِهاظُم نب بيبَح ىلَع ُمالَّسلا :ةسّدقملا ةيحانلا ةرايز يف ءاجو

 .ًاضيأ ةّيبجرلا ةرايزلا يف همسا ركذ

 :يرجهلا ورمع نب سالح ٠-
 ةالكذ نيسحلا مامإلا باحصأ يف هركذو ."" ٍدلئئِلَم يلع مامإلا باحصأ نم

 .نيعض خوملا الك يف نيشلاب خسنل "لا ضعب ب يفو "'ورمع نب سالحلا :الئاق

 نم ىلوألا ةلمحلا يف نيلوتقملا نم ورمع نب سالحلا بوشآ رهش نبا دعو

 .29 الت نيسحلا باحصأ

 يف همسا أرقن انَنأاَلِإ «ةيحانلا ةرايزو ةروهشملا لتاقملا يف همسا دري ملو

 ."ورمَع نب سالج ىلَع ُمالَّسلا :ةّيبجرلا ةرايزلا

 :يمابشلا دعسأ نب ةلظنح ١١-

 ."2نيسحلا مامإلا باحصأ نم هلاجر يف يسوطلا خيشلا هدع

 . ١0/7 ص «5 ج «خيراتلاو ةنسلاو باتكلا يف ْدالْديَِت نيسحلا

 .١07مقر «5 ١ ص .ءيسوطلا لاجر ()

 .41/5 مقر ٠٠١. ص «ءيسوطلا لاجر ()

 91١"5.. مقر «5 9/8 ص ءال ج «يئوخلا ديسلا .ثيدحلا لاجر مجعم ()

 .«(سالحلا» لّوألا ديهشلل رازملا ةياور يفو (5)

 .1الالمقرء ٠٠ ص «يسوطلا لاجر (1)

 انا



 ١ ج - ةالك2 نيسحلا مامإلا ةريس

 يمزراوخلا هركذو «راونألا راحبو (ينابيشلا) لابقإلا يفو راحبلا ةخسن يفو «(دعس)

 .نيمألا ديسلا هركذو خيشلاو يربطلاو

 (بونجلا برع «نمي) ةيناطحقلا نم «نادمه نم نطب مابش :يمابشلا

 فوك

 ةمحلم لاطبأ نم رخآ ّلَطَب «"”«ّيماشلا» وأ 2"”ّيم ابشلا دعسأ نب ةلظنحو

 مهلابنو ءادعألا فويس لباقم مامإلل اعرد هسفن لعج امنيبف ."”ماظعلا ءالبرك

 :عيفر توصب تايآلا هذه هتوالتب نوعرف لآ نمؤمك مهرذحي ناك ,مهحامرو

 دوُمنَو ٍداعو حول مَْق بَلْ * بازخألا ٍمَْي لم ْمُكيلَع فاخأ ين مو ايل 5

 #* دانتلا ّم وب "اهوا را رواج عطرا امو مِهِدْعَب ْنِم َنيِْلاَو

 ا ُهلاَمَفُهَّللا ٍلِلْضُي ْنَمَو مصاع ْنِم هللا َنِم ْمُكَل ام َنيِربْدُمَنوَلَون َمْوَي

 . 04 ىرتا نم باخ دقو باذعب هللا ْهُكَتحسي انيس اولثقت [ال] مو

 :لاقو مامإلا ىلإ ثفعلا هن

 ؟انباحصّأب ٌقَحلَنو انّيَر ىلإ ٌحورئالفأ

 اللا ارا ١ ساو يذلا يللا يليع يعم حتا «نيسحلا راصنأ )١(

 ” ج :نادلبلا مجعم ءادعسأ» لدب (دعس» لوقنلا ضعب ب يفو ٠ .ةيحانلا ةرايزو ةيبجرلا ةرايزلا ()

 :ةيدرولا قئادحلا . ٠٠١ ص :ىسوطلا لاجر :4ىمابشلا هللادبع نب ةلظنحا هيفو::18 نض

 نب ةلظنح) هيفو ١١7 ص 4 ج :بوشآ رهش نبال بقانملا ««نادمه نم) هيفو ١١١ ص ١ ج

 .(ىنابيشلا ورمع

 ص :رئازلا حابصم ةياورب ةيحانلا ةرايزو هّيبجرلا ةرايزلا .0 ح ٠١7 ص ١ ج :اضرلا رابخأ نويع ()
 .«نادمه نم هيفو 177 ص " ج :يرجشلل يلامألا 5885 صو 5

 نيسحلاب ًاهيبش راص ءاروشاع موي يف هّنأب دقتعت ةالغلا نم ةقرف تناك يذلا صخشلا كلذ وه (:)
 .ةلَع ىسيعك ءامسلا ىلإ دعص لب دهشتسي ملدالككلَع نيسحلا مامإلا ْنأو .هنع الدب دهشتساو

 000 سل ااا

 د 501"

 .51:ةيآلا ءهط ةروس (5)
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 هتذمالتو َدالْئكِلَم نيسحلا مامإلا باحصأ

 :ًالئاق مامإلا هباجأف

 ."0ىلبُي ال ِكلُّم ىلإو ءاهيف امو اينذلا َّنِم كَل ٌريَح ّوُه ام ىلإ حر لب

 :تارابعلا هذهب هعدو مامإلا نم ناذعتسالا دعبو

 انَيَب َفرَعو ءَكِتيَب لهأ ىّلعو َكيَلَع ُهَللا ىَلَص وللا ٍدِبَعابأ اي َكِيَلَع ُمالَّسلا
 .هَيَنَج يف كيب

 ."”نيمآ نيمآ :مامإلا لاقو

 ."”ةداهشلا دهش قاذو برحلا ةحاس ةلظنح لخد كلذبو

 .ٌيِمابَسلا دعسأ نب َةَلَظنَح ىلَع ُمالَّسلا :ةّيبجرلاو ةيحانلا يترايز يف درو دقو

 :يرجهلا ديشر ١١-

 ريمأ نع - فيعض قيرطب - يشكلا ىورو .«”نيسحلا مامإلا باحصأ نم

 :لاق هنأ «ةالْفَت نينمؤملا

 هيمسي ٌدالتِلَع نينمؤملا ريمأ ناكو ...ةرخآلاو ايندلا يف يعم تنأ ديشر ايلا

 لجرلا يقل اذإ هتايح يف ناكف ءايانملاو ايالبلا ملع هيلع ىقلأ دق ناكو ءايالبلا ديشر

 امك نوكيف ءاذكو اذك ةلتقب نالف اي تنأ لشقتو ءاذك ةتيمب تومت تنأ نالف :هل لاق

 .”(ديشر لاق

 .روكشم :ةصالخلا ىف كتث ةمالعلا لاقو

 نيتحتفب - يرجهلا - ةمجعملا نيشلا حتفو ءارلا مضب - ديشر :دواد نبا لاقو

 )١( ص .فوهلملا ١55 ١١560

 .0 18 صء"؟ ج «خيراتلا يف لماكلا .5 57” ص. ج «يربطلا خيرات (0)

 .1!ل8مقرء٠0٠ ص «يسوطلا لاجر (4)

 ١١١. مقر 55١0 صع كل الاجر (5)
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 ١ ج - ةالكك2 نيسحلا مامإلا ةريس

 .ىهتنا «هابتشا وهو - ميجلا مضب - يرجهلا :هطبض دق انباحصأ ضعب تيأرو -

 انباحصأ نم دحأ مالك يف دجأ مل ينأ عم «ليلد الب ىوعد اذه «هابتشا :هلوقو

 ."هيجلا مضب يرجهلا طبض هنأ نم - ثنتث ةمالعلا مالك يف اصوصخ -

 يقلأ دق ناك هنإ [شك] يفو [هص] روكشم يرجهلا ديشر :ةاورلا عماج يفو

 ."ايالبلا ديشر هيمسي ٌدِالثِتِلَع نينمؤملا ريمأ ناكو ءايانملاو ايالبلا ملع هيلإ

 لئالد يفو ."'مهل نيباوتلا نم يمعفكلا هدعو «ةغلبلاو ةزيجولا يف ةقث وهو

 ىلع هدورو هلقن .يرجهلا ديشر (ْنِانَكِلَ نيسحلا ينعي) هباوب :لاق /” ص يربطلا

 .2نوكت ءايشأب «هايإ هرابخإو هتداهش دعب هتيب يف ْدالَكِلَت نينمؤملا ريمأ

 :ورمع نب ثيمر 1١-

 رهش نبا هدع امك .«* دلع نيسحلا مامإلا باحصأ نم يسوطلا خيشلا هدع

 .© ِةالَكفَع نيسحلا مامإلا باحصأ نمض نم بوشآ

 ذاتسألا انديس هركذ .ةيبجرلا يف ركذو .هلتقم ىلع صني نأ نود خيشلا هركذو

 005١5" /1/ :لاجرلا مجعم) ةيبجرلا ىلإ هبسني نأ نود

 نب ِثيَمَر ىلع ُمالَسلا :ةّيبجرلا ةرايزلا تادرفنم نمض هتداهش تدرو دقو

 كف
 .""رمع

 )١( مقر «7 55 ص 27 ج ؛لاجرلا دقن 1987.

 )١( ج ءةاورلا عماج ١ص  23١9مقر 7009.

 .ل749 مقر ,87” ص 7 ج ءيدرجوربلا يلع ديسلا ؛لاقملا فئارط ()

 .07775 مقر «5 ٠٠ ص ءال ج ءثيدحلا لاجر ملع تاكردتسم (4)

 .914 مقر ٠١٠١« ص ءيسوطلا لاجر (5)

 .5 ص «5 ج ء«بوشآ رهش نبا «بقانملا (5)

 .0 مقر « ١1١7 ص «نيسحلا راصنأ رظنا (0)
 .ارمع) لدب «ورمع» رئازلا حابصم ةياور يفو ()
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 هتذمالتو دالثيِلَم نيسحلا مامإلا باحصأ

 :يجرزخلا يراصنألا مقرأ نب ديز -5

 ."”خيشلا لاجر الكت نيسحلاو نسحلاو يلعو ة57 لوسرلا باحصأ نم

 نب لضفلا نع يشكلا هلاق َدالِْفَت نينمؤملا ريمأ ىلإ اوعجر نيذلا نيقباسلا نمو
 ."0ةمالعلا هلقنو «ناذاش

 هدهاشم لوأو .ةوزغ ةرشع عبس ِةةكِ#يَع يبنلا عم ازغ ءروهشم يباحص وهو
 .مهقافن رهظأ امل (نيقفانملا ةروس) يف هقيدصت ىلاعت هللا لزنأ يذلا وهو قدنخلا

 نينمؤملا ريمأ ىلإ اوعجر نيذلا نم هنإ :لضفلا لاقو (هلاجر) يف يقربلا هركذ

 .لوألا مسقلا يف دواد نباو ةمالعلا هركذو دائم

 ةريثك تاياور هلو ةرشع نم برقت ةددعتم قرطب ريدغلا ثيدح هنع يور دقو

 .ه"77 ةنس ليقو .")ه7/ ةنس ِهْدكك ىفوت دالكَهيَذ تيبلا لهأ بقانمو ىلع لئاضف ىف

 .هرصب يمع «يجرزخ يندم يبرع يراصنألا :يدازو

 ناميلس يبأ نع مكحلا نع ليئارسإ وبأ ىور :ديدحلا يبأ نبا حرش يفو

 تنك نم :لوقي ةيْقِيَع هللا لوسر عمس نم سانلا دشنأ دمع ايلع نأ نذؤملا

 ءاهملعي ناكو دهشي ملف مقرأ نب ديز كلسمأو موق هل دهشف «(هالوم يلعف هالوم

 فك ام دعب ثيدحلا ثّدحي ناكف «ىمعف رصبلا باهذب هيلع ٌةِةيكِقَُع ىلع اعدف

 .لّمأتف ىهتنا .هرصب

 ا .حودمم :ةزيجولا يف نأ الإ .«فاعضلا يف يواحلا يف هركذو

 ملو ةبحرلا موي ريدغلا ثيدح متك مقرأ نب ديز نأ يمقلا سابع خيشلا ركذو

 )١( ص.” ج ءلاجرلا دقن  »58١مقر 5١١5.

 .4 مقر 2١5/8 ص .لاوقألا ةصالخ .78"7 ص ٠" ج ؛يلماعلا رحلا «لئاسولا (؟)

 .109 صءك ج «مولعلا رحب يدهم ديسلا «ةيلاجرلا دئاوفلا 0(

 1١/6- ص وأ ج «يناردنزاملا ليعامسإ نب دمحم خيشلا «لاجرلا لاوحأ يف لاقملا ىهتنم (5)

 15١6. مقر 45
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 ١ ج - ةالكك2 نيسحلا مامإلا ةريس

 ثيدحلاب سانلا ثدحي ناكف .هرصب باهذب هيلع اعدف ٌدِويَكِقَع نينمؤملا ريمأل دهشي

 "”هتبوتو هتمادن ةيالولا ثيدح هنامتكل دهشيو , كلذ ريغ ىلإ هرصب فك امدعب

 .كلذ دعب

3 

 :ىفنحلا هللا دبع نب ديعس -

 نم وهو ' ِةئم نيسحلا مامإلا باحصأ نم يسوطلا خيشلا هدع
 ييراتولا ةرايزلا يف ىنحلا نيرا يديع ميو ج3 هينو نير نيفيدكاشيملا
 هللا دبع نب ديعس :ةيبجرلا ةرايزلا ىفو ءفيعض اهدنس نأ الإ ةسدقملا ةيحانلا نم

 ْ .«”فيعض ًاضيأ اهدنسو يفنحلا

 هللا كنب وي كفا :مساي ًاضيأ ركذ يذلا *ّيفنحلا «للاذبع قدي ديعبسو

 ,0نيخسارلا باحصألا دحأ وه «"””يمعفخلا هّللا دبع نب ديعسو ”يفنحلا

 .ءالبرك يف ةفورعملا هوجولاو

 مامإلا ةمامإ دهع يف ناك هَّللا دبع نب ديعس ّنِإف «ّيرذالبلا ةياور ىلإ ًادانتساو

 )١( صعءأ ج «باقلألاو ىنكلا ١.

 .045 مقر «5 04 ص ء'” ج ؛,ثيدحلا لاجر ملع تاكردتسم ()

 4 مقر ٠١١« ص «ءيسوطلا لاجر ()

 ل ا و تل ل ا

 :*8 ص ١ ج :داشرإلا ؛"97” ص 7 ج :فارشألا باسنأ 4١4« ص ه ج :يربطلا خيرات (4)
 ١ ج :ةّيدرولا قئادحلا ”١٠57. ص :فوهلملا ؛«يفنحلا» هيف سيلو ا ص :يسوطلا لاجر

 ينب نم» امهيفو ١75١ ص ١ ج :يرجشلل يلامألا هللا دبع» لدب «هللا ديبع» هيفو ١7١١ ص

 . 597 ص :ريبكلا رازملا ةياورب ةيحانلا ةرايزو ةيبجرلا ةرايزلا :عجارو «ةفينح
 .ةيحانلا ةرايز :عجار (5)

 سفن يف ىرخا ةّرم ًاضيأ هركذو 774 ص :لاوطلا رابخألا ؛1 57 ص ؟ ج :يبوقعيلا خيرات (0)
 .(ىمعثخلا» لدب «ىفقثلا» بقلب نيرطس دعب ةحفصلا

 4٠ مقر 3٠١١« ص :يسوطلا لاجر ()
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 هتذمالتو داليا نيسحلا مامإلا باحصأ

 27 الضلع نيسحلا

 ةفوكلا ىلإ ةلككفَع نيسحلا مامإلا اوعد نيذلا دحأ هللا دبع نب ديعس ناك

 .ةفوكلا لهأل ٍدالكلَع مامإلا باوج لاصيإ لماع

 نع نلعأو ةفوكلا ىلإ ٍدلكِلَم ماسم ءيجم دعب راتخملا راد ىلإ ٌديعس ءاج

 ."'هل ةعاطلاو ملسمل ةعيبلا

 اوجرخيو هوكرتي نأ هباحصأل ءاروشاع ةليل دلت نيسحلا مامإلا نذأ امدنعو

 :لاق ثيح «ةّيمحلم ةبطخ ىف هءافوو هتّبحم رهظأ «ةكرعملا ضرأ نم

 يب َكِلذ ُلَعفُي ذا مّن ءاَبَح ٌقّرَحا جف ءايحا مث «لتقا ينأ ُتمِلَعَوَل قّللاَو»

 ,30كنود يمامح ىقلأ ىَتَح َكَتقَراف ام م ةريغبس 5 7

 رو اراكر قرا ىلا ادع و يتعس ءاك كارو ىخ هكا دساو

 فعل هللا يع ب فحسب اظن بيوع اف دقوا ولا ةياورو ىلا اداعتساو
 :تاملكلا هذهب متمتي ناك ضرألا ىلع

 ُتيقل ام ةغلبأو «َمالَسلا يّنَع كيب غلب َمُهّللا .ةومّتو داع َنعَل منعا مهلا

 ل م 52 َكَياوُت ٌتدَرَأ ىّنِإَف ؛حارجلا ملأ نم

 )١( صا ج :فارشألا باسنأ 7537.
 .35606 صده ج :يربطلا خيرات (0)

 راحب .171 ص ء4 ج :ةياهنلاو ةيادبلا . ١6١ ص :فوهلملا . ١١8 صده ج :يربطلا خي يرات ()

 ."947 ص «5 5 ج «راونألا

 7١١. ص «5 ج «خيراتلاو ةنسلاو باتكلا يف دادي نيسحلا مامإلا ةعوسوم :عجار (4)

 مو



 ١ج - ةالثكقت نيسحلا مامإلا ةريس

 :ةسدقملا ةيحانلا ةرايز يف كلذكو . ةيبجرلا ةرايزلا يف ذ ءاج دقو

 يف ُهَلَنِذ ذأ دقو ٍنيَسُحِلِل لاقل يِقَّتَحلا ِهَّللا دبع نب ٍدعَس ىلَعٌمالّسلا
 :فارصنالا

 ؛ٌكيف هن هللا لور هيَ بيع انطِفَح دقاَنآُهّلل مَلعَي ىَتَح يلح ال ُِللاَو الا

 امةَّرم نيعِبَس َكِلذ يب لَعفُيو ءىرذا من قوام ايحا من لتقا ينآ ملأ ولما

 هلق وأ هنو َيِه امّنِإو َكِلَذ لَعفأ ال َفِيَكو كنود يمامح ىقلأ ىَتَح َكُشقَراف

 :هادبأ اهل ةايفقناال يتلا هَ ةَمارَكلا اًهَدَعَب يه من ٌةَدِحاو

 ضاقتلا ناك ف ةماركلا هللا قي كيف وماكلكانإ كيشاوو كلت امس كرف كف
 يلع ىلعا ىف نارك ان يده بكلا ىف ركع هللا اودع

 :يلالهلا سيق نب ميلس -11

 نب ميلس :يشاجنلا لاقو .هباتك ةحصو هركشب دهشت ثيداحأ يشكلا ىور

 ."”باتك هل .قداص ابأ ىنكي «ىلالهلا سيق

 هللا دبع يبأ نع ىور «يرماعلا يلالهلا سيق نب ميلس :يرئاضغلا نبا لاقو

 "”ربخ يف ركذالو فرعي ال اميلس نإ :نولوقي انباحصأ ناكو

 نابأ :هنع ىور «باتك هل .يشاجنلا لاجر «يناميلا رمع نب ميهاربإ :هنع ىور

 لاجر ءدلْكيِفَن رقابلاو نيسحلا نب يلعو نيسحلاو نسحلاو يلع باحصأ نم

 20 ةلا

 )١( ص «رازملا  .54١ص «44 ج «راونألا راحب .الا/ ص ؛”ج «لامعألا لابقإ ٠١.
 )( مقر .١٠ص «يشاجنلا لاجر 4.

 ١. مقر 2١177 ص «يلحلا ةمالعلا ءلاوقألا ةصالخ ()
 رو 2106 ص.” ج «لاجرلا دقن ()
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 هتذمالتو داتا نيسحلا مامإلا باحصأ

 0 إ ةيريبشلا يو باتكلا يف ىور نا نيبتلا بوجوو , كان

 رصتخم يف هاور ام هلامكو هناميإ ةوقو هنأش مظعو هتلالجو هحدم ىلع لديو
 :تاجردلا رئاصب

 نب نابأ هنع هاور يذلا «(هيلع ِهَّللا ةمحر) يلالهلا سيق نب ميلس باتك نما

 روضحب (امهيلع هللا تاولص) نيسحلا نب يلع انديس ىلع هعيمج هأرقو شايع يبأ
 ةركللا نيدئاعلا عبق انالوم ةيله مرقأقليمطلا وبأ مهتما ةناحيصفلا نم نايعأ ةعامج
 20( ةحييححص انفذاحأ ةذه «لاكو

 ا ل نابأ لاق : يسوطلا خيشلا لاقو

 يلا بلس فاحص لاق (ابييلغمللا تاولطص) نييضعلا ني ىلع

 سيق نب ميلس باتك : 5 ص هتبيغ يف ينامعنلا مدقألا ليلجلا ةقثلا لاقو

 هلكت تيبلا لهأ ثيدح ةلمح ملعلا لهأ اهاور يتلا لوصألا بتك ربكأ نم يلالهلا

 ريمأو ِةَدكنِيَع هللا لوسر نع وه امنإ ءلصألا اذه هيلع لمتشا ام عيمج نأل ءاهمدقأو

 عجرت يتلا لوصألا نم وهو - :لاق نأ ىلإ - ناملسو دادقملاو ٌدِولَلَع نينمؤملا

 .خلإ - اهيلع لوعيو اهيلإ ةعيشلا

 هللا تارلما قداضلا رق ضورتت ىباجملا طخ رع ىاقماملا ةمداعلا لقتو

 نلذاهلا سيف نب ولن نباح يدمر اديس نم صو هر ملا هور ناقسأ يلف
 نم رس وهو .ةعيشلا دجبأ وهو .ًائيش انبابسأ نم ملعي الو ءيش انرمأ نم هدنع سيلف
 ريمأ بحاص هنوك يف ةهبش الف هسفن لجرلا امأو - :لاق نأ ىلإ - دمحم لآ رارسأ

 مق «يمالسإلا رشنلا ةسسؤم «يقارنلا مساقلا وبأ ازريم ءلاجرلا تاجرد يف لاقملا بعش )١(
 .7ا مقر 2187 ص 7 ج ه١ 5575 ةيناثلا ةعبطلا

 5٠ ص «يلحلا ناميلس نب نسح «تاجردلا رئاصب رصتخم :رظنا (1)
 .14 مقر « ١178 ص «9 ج ؛ماكحألا بيذهت (*)



 ١ ج - ةالك2 نيسحلا مامإلا ةريس

 قداصلاو رقابلاو داجسلاو نيطبسلا نعو هنع ىور ؛هصاوخ نمو ٌرِولَتِلَع نينمؤملا
 .ةصاخلاو ةماعلا نيب نيروهشملا ءاملعلاو نيكسنتملا ءايلوألا نم وهو وكيف

 .خلإ - هيلع دمتعم ةقث هنأ لاجرلا لهأ رهاظو

 يشايعلاو ناقودصلاو ينيلكلاو رافصلاو يقربلا هيلع دمتعا ةلمجلابو

 217ه عامجإلا باحصأ نم ءالجألا ىور .مهريغو خيشلاو

 17 و 5 وهم مورو
 :يمحتخلا عاطم يبأ نب ورمع نب ديوس -3ا/

 .ديهش رخآ وه «"”يمعثخلا عاطملا يبأ نب ديوسو .عاطملا يبأ نب رمع

 يف كلذ ىلع يسوطلا خيشلا ّصن امك دالي نيسحلا مامإلا باحصأ نم

 نبا ركذو ."«ةالصلا ريثك افيرش ناك» :فوهلملا يفو .ءادهشلا نم وهو «*هلاجر

 دهشتسي ملو «هباحصأ ةداهش دعب ٌدلتِلَظ نيسحلا مامإلا عم يقب نمم ناك هنأ ريثك

 قبي ملو اونافت ىتح هيدي نيب نيسحلا باحصأ لتاق مث» :لاق ثيح ريخألا يفالإ
 ."7(«يمعثخلا عاطم يبأ نب ورمع نب ديوس الإ دحأ هعم

 لتقم دعب لتقو نيسحلا عم ايقب نيلجر رخآ دحأ هنأ ىلع يربطلا ٌصن دقو

 )١( ص «5 ج ءثيدحلا لاجر ملع تاكردتسم ١١7« مقر 5541/1.

 2٠١١ ص :يسوطلا لاجر ؛5 ٠5 ص ا ج :فارشألا باسنأ «5 55 ص 5 ج :يربطلا خيرات (؟)
 .941/ مقر

 517 ص :نازحألا ريثم ؛(عاطملا نب ديوس» 01/7 ص يفو 054 ص ١ ج :خيراتلا يف لماكلا (")
 .«ىمعثخلا» هيف سيلو

 7١5-715. ص «4 ج «خيراتلاو ةنسلاو باتكلا يف نيسحلا مامإلا ةعوسوم (5)
 .31/1/ مقر ٠١١« ص .ءيسوطلا لاجر (5)

 مقر 1١« ص «8 ج «يسربطلا يرونلا نيسح ازريم ؛كردتسملا ةمتاخ ١590. ص :فوهلملا (1)

17 . 

 7٠١. ص «8 ج «ةياهنلاو ةيادبلا (0)
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 هتذمالتو ْدالَثَيِلَس نيسحلا مامإلا باحصأ

 .دوشعتسا ىتس هرقلا لاق ةديكباللا سقاو
 هنأ مث .ةعاس هنيكسب مهلتاقف .هفيس ذخأ دقو ,نيكس هعم اذإف ةقافإ دجوف ..»

 .22(ليتق رخآ ناكو .لتق

 :ىرخألا ةيخيراتلا رداصملا ضعب ىف ءاجو

 :لوقي وهو «ٌيفعجلا عاطم نب رمع ...جرخ مث

 عاطق ففّمرُم ينيمي يفو عاطم يبأو يفعج نبااقأ

 ٌعافدلا هلو ٍنِيَسخ نود را ل رحل

 .7 لبق ىَتَح < ٌلئاقَف َلَمَح هَ

 :هتداهش ةيفيك لوح سوواط نبا ديسلا لوقي

 لات لاف قالَّصلا َريِثَك افيرسّق ناكو ؛عاطُملا يبأ ٍنب رمع ُنِب ديوس مدنا

 دقو ىلتقلاَنِبَب طَقَس ىَتَح ِلِزاَنلا بطَخلا ىَلَع ِربَّصلا يف َعلابو ءلسيابلا ِدَسَألا
 ُنيَسَحلا ّلِتق : :نولوقُي مُهَعِمَس ىَتَح كلارَح هب سلو َكِلذَك لّرَي مل ءحارجلاب َنِخْئ

 .0ضويَلَع هللا ناوضر ليف ىَنَح اهب مُهُلِتاقُي لَعَجو ءانيكس ِهَمَح نم جّرخأو ٌلَماحَتَ

 .ةسّدقملا ةيحانلا ةرايزو ةّيبجرلا ةرايزلا يف دري مل همسا نأ ركذلاب ريدج

 )١( مقر .47 ص «نيسحلا راصنأ ٠”7.

 ." 575 ص «5 ج «يربطلا خيرات (5)
 قياما ياو طوس ن1 نه نا نأ يوتقلا 011 ىطسال يي موا راودللل وجنت بحل ردم

 06 ” ص 4 ج :بوشآرهش نبال بقانملا . (يفعجلا عاطم

 :راونألا راحب ,«عاطم يبأ نب , ليوسا هيفو هوحن "7ص :نازحألا ريثم ء.50١ ص :فوهلملا (:)

 .7 5 ص 145 جا
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 ١ج - ةالكك2 نيسحلا مامإلا ةريس

3 

 :ىلشهنلا هللا دبع نب بيبش -

 نب بيبحو ")هللا دبع نب بيبش مسا ركذ يذلا «2"”يلشهنلا هّللا دبع نب بيبش
 ينب ةليبق نمو «' ٍدِكِلَذ نيسحلا مامإلا باحصأ نم ناك ءأضيأ "”يلشهنلا هّللا دبع

 .”ءواف ني ليفت

 53 ااينلا رمع نيأب امن نبا ةاخس يذلا هسفن صخشلا كلذ هنأ ئدببو

 ."”ةسدقملا ةيحانلا ةرايز يف هيلع ميلستلا عقو دقو ,نالككلَع ني ١ دي وو بقل يف نيلوتقملا نم '” كلفت نيسحلا مامإلا باحصأ نم يسوطلا خيشلا هدع

 ىلَع ٌمالَّسلا :هصن امب ةسذّقملا ةيحانلا ةرايزو ةّيبجرلا ةرايزلا يف ركذو

 ينل هللا لي نويل

 :ىئاطلا يدع نب حامرطلا -6

 هلوسر» ًالئاق َدلكِلَم نينمؤملا ريمأ باحصأ نم (ًةرات) يسوطلا خيشلا هدع

 ." اكن نيسحلا مامإلا باحصأ نم (ىرخأ)و .«ةيواعم ىلإ دليل

 ةرايزلا :عجارو 8 ص 4 ج :بوشآ رهش نبال بقانملا .١441مقر ٠١١« ص :يسوطلا لاجر )١(

 .ةيحانلاةرايزو ةيبجرلا
 )١( ج :يرجشلل يلامألا ١ ج :ةّيدرولا قتادحلا «177؟ ص ١ ص ١7١.

 .” 57 ص ا" ج :لابقإلا ةياورب ةيبجرلا ةرايزلا (9)

 ص 55 ج :راونألا راحب ء78 ص 4 ج :بوشآ رهش نبال بقانملا ٠١١. ص :يسوطلا لاجر (5)
84. 

 ١7١. ص ١ ج :ةّيدرولا قتادحلا «177؟ ص ١ ج :يرجشلل يلامألا (5)
 7١8. ص «4 ج «خيراتلاو ةنسلاو باتكلا يف ْدِلْئلَظ نيسحلا مامإلا ةعوسوم (7)

 41١. مقر ٠١١« ص ءيسوطلا لاجر (0)

 .05/9 مقر ١5« ص ٠١. ج «يئوخلا ديسلا ءثيدحلا لاجر مجعم (4)

 .0”51 مقر 22١ ص ءيسوطلا لاجر (9)

 )١( مقر «7١٠؟ ص «يسوطلا لاجر 445.
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 هتذمالتو دليل نيسحلا مامإلا باحصأ

 هقيرط يف وهو تاناجهلا بيذع نيسحلا غلب امل :نيمألا نسحم ديسلا لاقو

 مهعمو مهلحاور ىلع هترصنل ةفوكلا نم اولبقأ دق لاجر ةعبرأ هيقل قارعلا ىلإ

 هعم بهذي نأ نيسحلا ىلإ حامرطلا بلطف «يئاطلا يدع نب حامرطلا هل لاقي ليلد

 اجأ مهلبج لزني نأو «هيأر ىري ىتح رمش دالبب مويلا ةفورعملا يهو هموق دالب ىلإ

 نيبو اننيب نإ :هل لاقو ءًاريخ هموقو نيسحلا هازجف «هموقو هرصني نأب هل لفكتو
 :ىفكو انيلع معنأ ام ًاميدقف انع هللا عفدي نإف فارصنالا ىلع هعم ردقن ال الوق موقلا

 .هللا ءاش نإ ةدايشو ز وفك هنمدي أل امك نإ

 ؟ةداجلا ريغ ىلع قيرطلا فرعي دحأ مكيف له :هباحصأل نيسحلا لاقو

 ىَلَحَت ىَّتَح .قيرطلا ربخأ انأ ءهّللا لوسر نب اي معن :حامرطلا لاقف

 رتيو زجترب لدججو مهماما عانوا رابغ ايديا نييوسا لاف

 ربخر نس يرعدت أل يفاث اب
 ٍرمَسِرْيَحَوِناَيْنِفِرْيَخب

 ٍرمزلا ةوحولا ٍضييلا ة ةَداَسلا

 رتل فوت تاب هياسلا

 ردصلا ِبيِحّرلا ل ٍدِجاَملا

 0 هل

 ِرْجَملا َعوُلُط لبق ان يوناو

 ٍرْخَملا لآ هللا د
 ٍرْمَُسلا حاَمّرلاب 0

 ٍرْجَنلا ميِرَكب يلجت ىتح
 ٍرْفَأٍرْيَخِبةَللاهَبَصَأ
 ٌرْضْلاَوَاَعَمعْفَتلاَكِلاَماَي
 رثكلا اناني ده .ةاكطلا' نّلَع

- 

 .هرصنل دوعيو هلهأل ةريملا لصوي نأ هدعوو نيسحلا عدو حامرطلا نإ مث

 ."7هلتق ربخ هغلب داع املف

 نم الطب نيعبس لدنج نأ دعب يدع نب حامرطلا لتق» :تاكردتسملا يفو

 ادوجوم نكي مل حامرطلا نأ فنخم يبأ نع يربطلا لقني امنيب «(دعس نب رمع شيج

 )١( مقر 6 صال ج «ةعيشلا نايعأ 17917.

 كا ١



 ١ ج - ةالئتهَم نيسحلا مامإلا ةريس

 ."""لتقي مل وهف مث نمو ؛ءالبرك يف

 لك لاقو هباحصأ ىلإ الئتقن ْنيَسْحلا لَبقأ ينوكلا متعألا بذا رشا فذ

 ؟ةّداجلا ريغ ىلَع َّق قيرطلا 1 ر ٌدَحَأ مكيف

 «يرطلا را نأ !هَّللا ٍلوسَر ِتنب َنباَي :ُيئاطلا ّيِدَع نب ُحاَمِرَطلا لاَ

 ُنيَسُحْلا ُهَعَبَتاَو ُحاَمِرَطلا راس : ع عا 2 ةيسحلا لاقق

 ا ا در

 رشا 0 نينعاطلا هلا ووجُولا ضيبلا ة ةداَحلا

 ٌرُصلاَوآاعم عفّتلاكئاماي ٍرهَّتلاَ ءاقدنلاة كنق
 ٍرفكلا اناني نم ةافطلا ىلع .رصللاب يدك انيق. ةديا

 رمحلا تيلع لاز ال ديوي "رخص .يليلَس . نيتيعللا .ىلع

 (”رهعلا ٍنِباَو ٍرهعلا ٍدايِز 00 ٍرمْرلاَواَعَم جنَصلاَوٍدوعْلاَو

 .ءالبرك ىلإ الل

 .؟5980 ص «7 ج «نيمألا نسح ديسلا «ةعيشلا نايعأ تاكردتسم )١(

 .(ةريخلا 117 صالربتملا عابسملا) ينعش باب نم يا

 ل ينونلا4)
 :نازحألا ريثم "7/8 ص 55 ج :راونألا راحب ««رتبلا فويسلاب نيبراضلا» ىلإ هيفو 45 ص :

 .58 ص

 ان



 هتذمالتو دليل نيسحلا مامإلا باحصأ

 :يركاشلا بيبش يبأ نب سباع

 0: ىاشلا تيبش قزئساع ىقش يذلا"! قوكاشلا تينش ىلأ نه ىساع ناك

 نموهو ."”يسوطلا خيشلا 5 امك الصلع نيسحلا مامإلا تانج ةمءاشا

 :ءادهشلا ةرايز خسن رثكأ يفو «لتاقملا يف دوجوملا ّنكلو .فطلا يف ءادهشل |

 ةعبطلا يف نكلو ."*”خيشلا لاجر يف امك «ةرايزلا خسن ضعب يفو «بيبش نب سباع
 ."(يركاشلا بيبش يبأ نب سابع) :هيف بوتكم (يسوطلا لاجر) باتكلل ةثيدحلا

 ص

 ريمأ ارصأن ادهييش اكان انيطتخت اعاجش اسكر ءاديقلا لاعجر سلاش ههناكو

 لان .بيبش نب سباع :هيف ركذو ءاروشاع موي هتزرابم .نيفص موي ٌدِالَثِيلَع نينمؤملا
 :70ةصوقملا ةيحانلا مالسب فرشتو ةداهشلا فرش

 نبا) :اهيفو «ةيبجرلاو ةرايزلاو يمزراوخلاو خيشلاو يربطلا هركذ دقو

 .(بيبش

 نم ناكو ادب اكسات اي فاحت ءانشسنو ناك «ةعيشلا لاجر نم

 .ًاسامحو ًاصالخإ «راوثلا مظعأ

 «سانلا نم ًاقثاو سيل هنأ ىلإ ليقع نب ملسم عم همالك يف حمل ايعاو ناك

 ةفوكلا لهأ ةعيبب اهيف هربخأ يتلا ةلاسرلاب نيسحلا ىلإ ليقع نب ملسم هلسرأ

 ىلوم» ةدايزب 55 ص :نازحألا ريثم ٠١5 ص ١ ج :داشرإلا ؛"55 ص ه ج :يربطلا خيرات )١(
 نم» امهيفو ١١5 ص ١ ج :ةّيدرولا قئادحلا «177 ص ١ ج :يرجشلل يلامألا ««ركاش ينب

 .(نادمه

 .ةيحانلا ةرايزو ةيبجرلا ةرايزلا :عجارو 75١ ص ” ج :يمزراوخلل دلع نيسحلا لتقم (0)

 ٠١١19. مقر 2٠١7 ص «يسوطلا لاجر (*)

 .17175 مقر «47/ ص «8 ج «يسربطلا يرونلا نيسح ازريم «كردتسملا ةمتاخ (5)

 1١١9. مقر « ”٠١ ص ء«يسوطلا لاجر :رظنا (5)

 ./77/ مقر ,3” ١٠5 ص «5 ج ؛ثيدحلا لاجر ملع تاكردتسم (5)

 ان



 ١ ج - الكل نيسحلا مامإلا ةريس

 .داضملا بالقنالا لبق كلذو .مودقلا ىلإ هاعدو

 يفوك (بونجلا برع «نمي) ةيناطحقلا نم .ماذج نم ركاش ونب :يركاشلا

 (0ةزراب م 005

 ىلع راتخملا راد يف دِلثكلَم نيسحلا مامإلا باتك َدالتلَع ماسم أرق امنيحو

 ءانثلاو هّللا دمح دعبو .هناكم نم ماق صخش لّوأ سباع ناك «ةفوكلا ةعيش نم عمج

 :لاق هيلع

 ؛مُهنِم َكّرعَأ امو ءمهسفنأ يف ام ُمّلعأ الو ءٍساّنلا ِنَع َكّريخا ال ينإَف «ُدعَباَمأ

 مُكَعَم َنآَياقالو «مُتوَعداذإ مُكَدييجاَلِّذلاَوِهيَلَع يسفنُنَطَوم نأ مَع َتَنئَدَحاَل لاَ

 .هّللا َدنِع اماّلِإ ٌكِلذب ُديرا ال هللا ىَقلأ ىَّتَح مُكئود يفيَسب ٌنَبِرضَأَلو «مُكّوُدَع

 ةملك تأّيهو ءمامإلا ةرصنل هدادعتسا ىدبأو رهاظم نب بيبح هدعب ماقو

 .سانلا ةعيبل ةّيضرألا نيلجرلا نيذه

 عطاقملا يف رّْثؤم روضح هل ناكو «ةّكم ىلإ مامإلل ملاسم باتك سباع لمح

 بطاخ ثيح «ةلاسرلا تيب لهأل هّبحو هراثيإو هناميإ ةورذ ىلع ءءاروشاع موي يف

 :الئاق مامإلا

 َّىَلَع َّزَعأ ٍءيَشب َميَّضلاَو ّلعَقلا َكنَع َمَقدأ نأ ىلَع ٌريقأ ام هللا هللا دبع ابأ اي
 .7!ًمالَّسلا َكِيَلَعَف .يسفت نم

 0 ا ا ا

 لبقتساو «هرفغمو هعرد ىقلأو رشبتس دنا كلذ ىاراتلقتناج 1 قيةراجحلاب

 !رفغمو عرد نود ةراجحلا قشر

 )١( مقر «46 ص «نيدلا سمش يدهم دمحم خيشلا «نيسحلا راصنأ 5 7.

 )( ص ءا" ج ,فارشألا باسنأ 5 4٠.

 نود



 هتذمالتو دليل نيسحلا مامإلا باحصأ

 70 وب ظاسم يع #8 ىساد يك 7 عا ىو رعر » ةك«ر
 انأ :لوقي اذهو ءهتلتق انأ :لوقَي اذه «ةدع يوذ ٍلاجر يديأ يف هَسَأَر تيأَر

 ."”ٌدحاو نانسي لقي مل اذه ءاومصتخَت ال :ٌلاقَف ٍدَعَس َّنب ٌرَمع اوُتَأَف ُهَتلَتَ 8 6 2. 5 2 24 سس

 نب سباع ىلع ٌمالَّسلا :ةسّدقملا ةيحانلا ةرايزو "'”ةّيبجرلا ةرايزلا يف ءاجو

 ءىركاشلا نيش

 *:لضفلا نب سابعلا 5١"

 :بلاط يبأ نب يلع نب سابعلا -"5

 وهو ٌداللَم هعم لتق َدالَكَم نيسحلا مامإلا باحصأ نم يسوطلا خيشلا هدع
 .ديحولا نب ةعيبر نب دلاخ نب مازح تنب نينبلا مأ همأ ءليفطلا نب ميكح هلتق «ءاقسلا

 .(“”رماع ينب نم

 .يدوعسملا «يناهفصألا ءيربطلا .داشرإلا «ةرايزلا) يف هركذ درو

 .(يمزراوخلا

 هتوخإ نم لتق نم رخآو .هتوخإ ربكأ وه .نيسحلا ءاول لمح .لضفلا ابأ ىنكي
 يربطلا يفو) ءيئاطلا ليفطلا نب ميكحو «يبنجلا داقر نب ديز :هلتق .هيبأو همأل
|! 3 0 

 عجشأ تبجنأ يتلا ءبالك ينب ةليبق ىلإ بسنت ةميظع ّمأ نم سابعلا دلو

 77١. ص «4 ج «خيراتلاو ةنسلاو باتكلا يف دلت نيسحلا مامإلا ةعوسوم )١(

 1١77. مقر ”٠١7. ص ءيسوطلا لاجر (7)

 ٠٠٠١. مقر «١٠"ص «يسوطلا لاجر ()

 .5 مقر 217١ ص «نيسحلا راصنأ (5)

 انددا



 ١ ج - ةالككظ نيسحلا مامإلا ةريس

 ليثم ال نيذللا هيوخأ عم ًاشنو ءاهرجح يف ىّبرتو ءاهنامز يف ذاذفألا ديدانصلا

 (2 + ا جه 05 طا ءرانأأ  (؟95 هلا ا (01) | شئاأ|| أ |٠ رسل
 0 مشاه ينب رمقو « ءاقسلا :هباقلاو . ةبرقلا ابأو « لضفلا ابأ :هانك تناك

 ليمج «نيعارذلا لبع ءردصلا ضيرع «ةماقلا قوشمم ناك دقف :هتفص اّمأو

 .مشاه ينب رمق :يّمس ىّتح ءايحملا

 يف هئاول بحناص وهو :ةروقلا ةيادب ذنم الكت نيسحلا هللا دبع يبأ عم ناك
 هباحصأو مامإلا اهيف ناك يتلا ةرسعلا ةعاس يف ىشاطعلا ةياقس ىّلوتو «”*ءالبرك
 .نيرصاحم

 هدحو هوكرتيو اوبهذي نأ هتيب لهأو هباحصأ نم ٌدِالثِِلَم مامإلا بلط امدنعو

 اّيِإ هتمزالمب هربخيل ٌبه نم لّوأ لضفلا وبأ ناك «مّرحملا نم رشاعلا ةليل يف

 .راثيإلاو ناميإلاو ةّبحملاب ةحفاط تاملك ربع .هلجأ نم هينافتو

 نيسلا ةيبع نمانلاهأ ناك هعفو ب نتن ننال نو يق تاقاادلا هقرحعإ و بيات
 :هيفسلا هحارتقا در ىف لاقو «هءاقل هركو هنم ضعتماف «دايز

 0617 نامل ءللا لوس ةراوت الق وليا كلتا قلو للا كنك

 تابثلاو «ةذفانلا ةريصبلاو «راثيإلاب هوفصوو ِدالْكَيإَت نوموصعملا هيلع ىنثأ

 )١( ج :لامكلا بيذهت ٠١ ص :ّيرخفلا ؛.5١ ص :ّيدجملا ؛579 ص 79.

 .84 ص :نييبلاطلا لتاقم (؟)

 ١0. ص :يدجملا ؛84 ص :نييبلاطلا لتاقم ()

 4٠ ص «45 ج .راونألا راحب ٠١8. ص «4 ج «بقانملا (5)
 صا ج :رابخألا حرش ١5« ص :يدجملا «456 ص ١ ج :داشرإلا ؛؟ 55 ص :لاوطلا رابخألا (6)

 ١1١7. مقرلا
 0 ج «ةياهنلاو ةيادبلا .008 ص ء«"؟ ج «خيراتلا يف لماكلا 5١6. صه ج «يربطلا خيرات (0)

 ١76. ص
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 هتذمالتو دالثيلَ نيسحلا مامإلا باحصأ

 وهو كت تلادرع ىآل ةماضلا دقعلاو هينييملا لظنلا اذنه دينكم
 لكن مامإلا يقب اهنيح «ةئماظلا بولقلاو ةسبايلا هاوفألا ىلإ ءاملا لاصيإ لواحي

 :ًالئاق ملأو ةقرحب هاثرو َدالَكيِلَع نيسحلا ىلع هعرصم ّرعف «ًاديرف ًاديحو

 7 داع تلقو «يرهظ ٌرّسكنا نآلا

 ةتس ىلاوح دلو دق نوكي اذه ىلعو «"”ةنس 4# دهشتسا نيح فيرتشلا ةرمغ

 ."”ةرجهلل 5

0 

 4دسيفتب ب هاخأ يساوُملا َنيِنِمْوُملا ريمأ نب ب ٍساَّبَعلا ٍلضَفلا ي نبا ىلع هذال

 هللا 3 مادي ةعوطقملا «هئامب هيل ! يعاسلا «يقاولا ل يدافلا «هبييمأ نمو ِهِدْعِل ذخآلا

 "أطلاق يكتم .*يتيحلا والان :ةيزي لنك

 اا نا ناك ..لكوقت ةمئألا دالوأ ءاهقف عمنا .ضرألا

 دهاج .ناميإلا بلص «ةريصبلا كفان سابعلا انمع ناك» : دم قداصلا لاقو

 و ىضمو : ع عالب نلبآو ا كفل نيسحلا هينغأ 6

 لاق :لاق يلامثلا ةزمح يبأ نع حيحص دنسب لاصخلا نع يناقماملا ىورو

 «.هسفنب هاخأ ىدفو ىلبأو رثآ دقلف .سابعلا يمع هّللا محر» :ْدَِككِلَع نيسحلا نب يلع

 يف ةكئالملا عم امهب ريطي نيحانج امهنم لجو زع هللا هلدبأف .هادي تعطق ىتح

 )١( ص 5 ج «حوتفلا .5 4 ص 7 ج «يمزراوخلل ْدالتَِع نيسحلا لتقم ١١5.

 ١45. صا ج :رابخألا حرش ١٠5« ص :يدجملا (0)

 .77 5 ص «4 ج «خيراتلاو ةنسلاو باتكلا يف ٌدِلَتَِت نيسحلا مامإلا ةعوسوم ('*)

 .ريبكلا رازملا يف سيلو «يبنجلا» :رئازلا حابصم يف ()

 .«لضفلا يبأ» :774 ص :رئازلا حابصمو 584 ص :ريبكلا رازملا ةياور يف سيل (6)

 ىلوألا ةعبطلا ءمق ءيضرلا فيرشلا تاروشنم «يراخبلا رصن وبأ ؛ةيولعلا ةلسلسلا رس (؟)
 ."65 ص «بلاط ىبأ لآ باسنأ ىف بلاطلا ةدمع .244 ص ه١
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 ١ ج - ةالظ نيسحلا مامإلا ةريس

 لاهو كراطللا سف ىتاعلا نإ كل يلاظ نا ورش بابك مكولا
 ."""(«ةمايقلا موي ءادهشلا عيمج اهب هطبغي ةلزنم

 ميرك ماقمو ةعيفر ةجرد يف ْدالثِلَم نينمؤملا ريمأ ةافو دنع ناك هنأ هنم رهظيام

 .ةالكَت نسحلا مهاخأ اولسغ دمحمو ٌدِاليتِاَظ نيسحلاو سابعلا نأ يف .دمحم هيخأ لثم

 يناث وأ هعباس يف ةجحلا يذ يف دلو ٍدالتِقَم هنأ :بابحألا ةقيدح باتك يفو

 .©27155 ةنس نابعش عبار يف وأ هرشع

 .مالسإلا ةضيب نع عافدلا يف ًايفوو ًاعاجش ًالجر يلع نب سابعلا ناك دقو

 فطلا ةكرعم يف ىلبأ امدعب اديهش ٌرخ ىتح دالثلَس نيسحلا مامإلا هيخأ عم فوقولاو

 .خيراتلا يف ًادلخم هلعج ام اذهو...نيسحلا عم ةداهشلا راتخاو ءادهشلا ديس

 ةعاجشلاو ءافولاو ملعلاب فرعو «ناميإلا بلص ؛ة «ةريصبلا ذفان سابعلا ناكو

 ا ا سل دلل يس هي

 .ءافولاو

 ناكو ءًاميظع َءالب ٍةكِقَت نيسحلا مامإلا هيخأ عم ءالبرك يف ىلبأ دقو

 | كب ا جا كي يد رج ا ل

 .لالجلاو

 ٠١١. مقر «.18 ص .قودصلا خيشلا .لاصخلا (1)

 اقم



 هتذمالتو دليل نيسحلا مامإلا باحصأ

 :بلاط ىبأ نبا ىلع نب نيسحلا نب هللا دبع -"'

 نب سيقلا ئرما تنب بابرلا همأ .فطلا يف ْدِالتِقَت نيسحلا مامإلا عم لتق

 .ةربو نب بلك ينب نم ميلع نب بعك نب رباج نب سوا نب يدع

 ."”كلذ ىلع يسوطلا خيشلا صن امك نلت نيسحلا مامإلا باحصأ نم ناك

 بابء١ ءزجلا :بيذهتلا .ناولع نب نيسحلا هنع ىورو «نالُكَيِتَن هئابآ نع ىور

 3 فيىدحلا ءاهماكحاو ةاسلا

 رىهر ساو

 :رطقي نب هللا ديع

 يلع نب نيسحلا عيضر وهو 0 نيحلا مامإلا باحصأ نم
 2 و

 لتق 2 اكل

 .©2يمخللا ريمع نب كلملا دبع كلذ لعف لب :لاقيو ؛هحبذف يدزألا

 :هنع لاق ثيح هبقانم يف بوشآ رهش نبا هركذو

 لماح ًاضيأ وهو يم نيسحلا انالوم ىلإ ةفوكلا لهأ باتك لماح وهو
 ."”ةفوكلا لهأ ىلإ ْداكِلَع نيسحلا باتك

 )١( ص .ءيسوطلا لاجر ”٠١7« مقر ٠١١7.

 .5850/ مقر 2175 ص ١١ ج ؛يئوخلا ديسلا ءثيدحلا لاجر مجعم (؟)

 ٠١١5. مقر ”٠١7«, ص ءيسوطلا لاجر (7)

 ةصالخ /١7601. مقر 18١« ص «8 ج «يسربطلا يرونلا نيسح ازريم «كردتسملا ةمتاخ (:5)

 .4 مقر «97١ص «يلحلا ةمالعلا ؛لاوقألا
 .15 ص «5 ج «بلاط يبأ لآ بقانم (4)
 .8/1/6 مقر «1525 ص. ج «ثيدحلا لاجر ملع تاكردتسم (0)

 انكي



 ١ ج - ةالكك2 نيسحلا مامإلا ةريس

 :يبلكلا ريمع نب هللادبع 0

 دهشتساو «ءءاروشاع موي'' دلي نيسحلا مامإلا باحصأ نم خيشلا هدع

 .'ةسدقملا ةيحانلا مالسب فرشتو .هعم

 نب هللا دبع) :ىلوألا ةلمحلا ىلتق دادع يف بوشآ رهش نباو يربطلا هركذ

 .ةيبجرلاو ةرايزلاو راونآلا راحبو يمزراوخلاو (ريمع

 .ًاسامح راوثلا مظعأ نم .ةفوكلا نم سارملا ديدش لتاقم باش

 نم ؛ةعاضق نم بلكو «ةعاضق نم «ةرذع ةنانك نم نطب :بانج نب ميلع ونب

 ."27(بونجلا برع «خنمي) ةيناطحقلا

 نوٌدعتسي سانلا ْنأب ملع امنيحو «ةفوكلا يف شيعي ريمع نب هّللادبع ناكو

 فالكم مامإلا ةرصنل ءالبرك ىلإ باهذلا ىلع مزع الل نيسحلا مامإلا برحل

 الصوأو .كعم ينذخ :هل تلاقو ءاهجوز رارق تدّيأف ءاذه هرارق نأشب هتجوز حتافو

 نوال هقايرك ىلإ اهيسفنأ

 زرابم لّوأ نوكيل ٍةلئِفَت نيسحلا مامإلا هراتخا دقو ءًاعاجش ًالساب ًالتاقم ناك

 ًاضيأ نينثا لتقب ماقو «نيليتق امهادرأو مهناعجش نم نينثا ةزرابمب ماقف ؛ٌودعلا زرابي
 باحصأ نم يناثلا ناكو .ةداهشلا ماسو اهدعب لاثيل ودعلل يعامجلا موجهلا يف

 .ءادهشلا بكَرب اوقحتلا نيذلا ٍةالميِلَم مامإلا

 )١( ص ءيسوطلا لاجر 5 ٠١« مقر ١٠١75.

 )( مقر «11 ص. ج «ثيدحلا لاجر ملع تاكردتسم 6054.

 .40 مقر .44 ص «نيسحل اراصنأ (9)

 .579 ص «5 ج «يربطلا خيرات ()
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 هتذمالتو دالاس نيسحلا مامإلا باحصأ

 رمش مالغ اهبرضف «هتزانج ىلع ءاكبلاب هتجوز تذخأ ِهَّللا دبع ةداهش دعبو
 .اديشلا بكوحي تقحتلاف «متسر همساو

 رب هللا دبع ىلَع ْمالَّسلا :ةسدقملا ةيحانلا ةرايزو ةّيبجرلا ةرايزلا يف درو دقو
 .يِبلَكل | ٍريَمع

 :بلاط ىبأ نب ليقع نب ملسم نب هللادبع -7

 بلاط ىبأ نب ىلع تنب ةيقر :همأ ٌرِوتِلَذ هعم لتق ٌةالِقَ نيسحلا باحصأ نم

 ."”كلذ ىلع يسوطلا خيشلا صن امك الل

 نيسحلا ةمامإ ىف تاب) ىف <؟4 ءدجلا :تقاتملا ىف بوشا رهش نبا لاقو

 لتاقف ...ملسم نب هللا دبع :مشاه ينب نم زرب نم لوأ» :هلتقم يف لصف «(ةالئيقت
 .«تالمح ثالثب الجر نيعستو ةينامث لتق ىتح

 .فطلا يف نيلوتقملا نم ؛ءاروشاع عئاقو يف ,داشرإلا يف ثنتنث ديفملا خيشلا هدعو

 .""ةيبجرلاو ةيحانلا يترايز يف هيلع ميلستلا عقوو

 .(يمزراوخلا ,يدوعسملا «يناهفصألا «يربطلا «ةرايزلا) :يف هركذ درو

 .(يمرضحلا كلام نب ديسأ :هلتق ليقو «يئادصلا :يربطلا يف) حيبص نب ورمع هلتق

 ,190(كللاش قب لسأ ليقو ةعصعص نب رماع :ةرايزلا ىف)

 "يس ديشننا نيح بلاط ىبا قن ليقع نب ملس ني هللادبع مع ناكو 5 3

 )١( ص «4 ج «خيراتلاو ةنسلاو باتكلا يف ْدِلتَِت نيسحلا مامإلا ةعوسوم :رظنا 576.

 ٠١١9. مقر ”2٠١7 ص ءيسوطلا لاجر (؟)

 .1/17/5 مقر ,73 017 ص ١١. ج «يئوخلا ديسلا .,ثيدحلا لاجر مجعم ()

 .16 مقر 2177” ص «نيسحلا راصنأ (5)
 نأ ديعبلا نمو «(ةنس ١4 :هيفو 7١7 ص ١ ج :لاقملا حيقنت 244 ص ١ ج :باسنألا بابل (6)

 .موقلا لئاوأ نمض ًاماع ١ 4 وذ ٌباشزرابي

784 



 ١ ج - ةالك2 نيسحلا مامإلا ةريس

 نم ديدعلا تاياورل ًادانتساو ."' دلهي تيبلا لهأ نم ديهش لّوأ هّنِإ :مهضعب لاقو

 . 0 ريكألا يلع لعب دهشتسا هنأ زذاضملا

 0 ا ا

 1 [كلامَنب 07 6 :ليقو] ةَعَّصِعَص نب ٌرماع

 :بلاط ىبأ نب ىلع نب هللا ديبع -"1

 ثيح 22 نينمؤملا ريمأ دالوأ نم .داشرإلا يف ثنتث ديفملا خيشلا هدع

 نيسحلا امهيخأ عم نيديهشلا هللا ديبعو ركب يبأب ىنكملا رغصألا دمحم :لاق

 .(«ةيمرادلا دوعسم تنب ىليل امهمأو .فطلاب ٌةالِمتِقَ

 هللادبع يف مدقت دقو . .11 ص(” جا: هيخلا يدخل ىف يابو رادع فلادكجو

 هللادبع» : 717 ص : لاق ةيفن فظلاب ميل قملا قمدللا دع هدغ كضبأ ديفملا نع

 .(ةيفقثلا دوعسم تنب ىليل امهمأو ءَدوتَعِلَع نينمؤملا ريمأ انبا ركب وبأو

 نب ركب ابأ مهنم دع نامل نيسحلا عم دهش نم دع دنع «87 ص :صاصتخالا يفو

 .ةوغيسف كني ىلبل هةمآو ىلع

 :ةالككلَت يلع دالوأ ركذ دنع ةغالبلا جهن ىلع هحرش يف ديدحلا يبأ نبا لاقو

 .«ميت نم ةيلشهنلا دوعسم تنب ىليل امهمأف هللا دبعو ركب وبأ امأوا

 نب ركب وبأ» : دليل نيسحلا باحصأ نم هلاجر نم ىنكلا يف خيشلا لاقو

 )١( ص :نازحألا ريثم 517.
 5٠05 ص ا ج :فارشألا باسنأ نم ًاضيأ هتدافتسا نكميو .1517 ص :لاوطلا رابخألا (؟)

 «خيراتلاو ةنسلاو باتكلا يف ٌدِلْثَِتَت نيسحلا مامإلا ةعوسوم :رظنا ٠١7. ص ١" ج :داشرإلاو

 .710 ص(«: ج

 .5/ ص ؛45 ج «راونألا راحب (؟)

0082 



 هتذمالتو ْدالَثَيِلَس نيسحلا مامإلا باحصأ

 نب يعبر نب كلام نب دلاخ نب دوعسم تنب ىليل همأ .هعم لتق هوخأ َنِاليَِلَم يلع

 .(مراد ينب نم «لشهن نب لدنج نب ةملس

 :هلتقم يف امك هّللا دبع همسا ٍدِالكِفَت يلع نب ركب ابأ نأ يمزراوخلا نع نكلو
 :هزجر ركذو لاجرلا يف امك همأ بسنو "8 ص («؟ ج

 لضفملا ميركلا قدصلا مشاه نم لوطألا راخفلا وذ ىلع يخيش

 لع ملف .هَّللا دبع همسا نأ ركذو 485 ص 46 ءزجلا :راحبلا يف اذهركذو
 .هّللا ديبع وأ ءيلع نب هّللا دبع ةينك ركب ابأ نأ

 نامز ىلإ يقب لب .فطلاب لتقي مل ِلئِعِفَد يلع نب هللا ديبع نأ دحاو ريغ ركذو
 ."""روهشم رازملاب هربقو «راتخملا موي لتقف .بعصم عيابف «راتخملا

 :يلي امك ةّيبجرلا ةرايزلا يف درو هنكل .ةسّدقملا ةيحانلا ةرايز يف همسا دري مل

 ."”َنيِنِمْؤُملا ريمأ نبا ركب يبأ ىلَع ُمالَّسلا

 :ربكألا نيسحلا نب ىلع -

 ؛يمزراوخلا ءيناهفصألا ءيربطلا .داشرإلا «ةرايزلا) :يف هركذ درو

 ."”'مشاه ينب نم لتق نم لوأ وهو .دلو مأ نم اجوزتم

8 
6 

 ل و ا ال ع سر يد + 0 جمع ع2 ا
 ةنبا ةَئوميَم اهمأو «ٌئفقثلا بتعم نب دوعسَم نب ةّورع نب َةَّرم ىبأ ةنبا ىليل :همأ

 75٠١. مقر 84 ص ١١7. ج «يئوخلا ديسلا .ثيدحلا لاجر مجعم ()

 .«نينمؤملاريمأ نب دّمحم ركب يبأ» ١: 55 ص :لّوألا ديهشلل رازملا ةياور يفو (1)

 ١ مقر 2١179 ص «نيسحلا راصنأ (؟)

08 



 ١ ج - ةالك2 نيسحلا مامإلا ةريس

 ول

 يدع نامعتلا نب لِقش نب :هلَكق

 0 نبا َوُهو الف ُرَبكَألا ٍنيَسْحلا نب يلع مَدَقَت بوشآ رهش نبا ىور دقو

 اقل 59ج وللا ٍلوسَرَبةَبَشُيناكو «َنيرشِعو سمح نبا : لاقُيو هةَنَس ةَرْشَع َنامَت

 :ٌلوقيو ٌرِجَترَي ٌلَعَجو ءاقطُنو ًاقلخو

 ينل ٌمهيِبأ دج ٍةَبصُع نم َيِإَع نب ِنيمْحلا نب ّيِلَع انآ
 ّيِعَدلا ص اًئيف مَكَحَي ال ِهّللاَو يمر ىلزأ لا تين نحت

 يشي ىَتَح حمّرلاب مُكنَعطأ يبأ نع يمحأ ِفيَّسلاب مُكُبرضأ
6 

 َيِوَلَع ٌيِيِشاه مالُغ ّنعَط

 هنأاي# لال تاعي ريا ايا هروعلا ىإ دي يم قا

 :ٌلوقَي َوُهو مِهيَلَع ًاضيأ َرَكَف «َكَّدَج كيقسَي :لئتلط ُنيَسُحلا ٌلاَقَق «شّطَعلا

 ٌقدلصَم اهدعَب نم تّرّهَظو ُقئاقَع اهل تئاب دق ٌبرَحلا
 "”ٌقِراوَبلا ُدَمْعُت وأ مُكَعومُج ٌقِرافُت ال شرعلا نا

 وقلب ا وقل راق و رول اق يشر وون, 1م

 ىلإ هب ىتأو ِهِردَص ىلإ ُهّمَصو افلا َكَدعَب اينَّذلا ىَلَع :ةالضع ٌنيَسَحلا لاقَف

 ُنيَِسَحملا ّيِقَبَ 6 لَكَ الو هيَلإ ظنت ءىهلَو "”هيَوَنابَرِهّش ُهّمَأ تّراصَق هطاطسُفلا باب

 ريس ةركلا

 مر و وه 7 و23
 7 نبة م يبأ تنب ىليل ُهّمأو- ٍنيَسحلا نب ّيِلَع مده : يمزراوخلا ىورو

2 2 
 ه-
4 

 سدا كلذ الَْم نيّسحلا هآَر انلف كرت ةرشَع نامن نيا ذكري رخو - ّيِفََتلا دوعسم نبا

 :ناقويمابكلا يتق

 )١( ص ه ج :يربطلا خيرات 558.

 .(«قربا ١44 ص ١ ج :نيرحبلا عمجم ) فويّشلا ناَعمَل !فراوتلا؟9)

 لْوأ وه ركألا الغ نأ ىلع لد ام نأ املك: (ىليل» ىعدُت ربكألا يلع ّمأ نأ ىرخأ تاياور تركذ ()

 .ربكألا يلع ةداهش دنع ًءايحأ اوناك هتوخإو ساّبعلا نأ ينعي وهف ِالْكَيِفَت تيبلا لهأ نم ديهش

 ٠١9. ص 5 ج :بوشآر هش نبال بقانملا (5)

 سئ



 هتذمالتو دِالثيلَ نيسحلا مامإلا باحصأ

 قلو قلت اتا ُهَبشأ ٌمالُغ ميلا َرَرَبِدََق مولا ِءالٌؤه ىلَع دّهشا مهل
 ءهِهِحَو ىلإ انرظَت ٌكِلوِسَر ِهِجَو ىلإ انقّتشا اّذِإ اَنُك «ةقنَج د ٍدَمَحُم َكِلوِسَرَب ًاقِطنَمو

 ءًاقيزمت مُهقّزَمو ءًاقيرفت مهر مُهَنعتَم نإو «ضرألا ٍتاكَرَب مُهعَتمأَف هلا

 اودع َمثانورُضنَيِل انوع مهن ءادَبأ مُهنَع ةالْؤلا ضر الو ءدَدَق َق َقِئارَط ٍمهلَعِجاَو

 راق ار

 الو هَكَمِحَرُهّللا َعَطَق !؟َكَلام :ٍدعَس نب َرَمعي الل ُنيَسُحلا حاص
 0 شارف ىلَع َكْحَبَي نم دلع لو قرأ ين كل

 هالو 2
 ةيوص هلا ضب ياهي ؟ *َنيِملاعْلا ىَلعَنا رف لَو هارب لآَو احوُتو

 274 ةيِلَع

 :لوقَي َوُهو ٍنيَسُحلا نب ُيِلَع َلَمَح من

 يباب ىلوأ ِهَّللا ٍتيَبو نحن ّيِلَع نب ِنيَسْحلا نب ٌَيِلَع انأ

 يشي ىَتَح حمّرلاب مكنعطأ ريدا حاوي كم اردنا

 ل جوز ىلح :منم لكك نم وزتكي وكلا لمأ عض د ىَتَح لاقي لَّرَي ملف
 .ةريثَك ثتاحارج ُةتباصأ دّقو هيبأ ىلإ َعَجَر من اَلُجَو َنيرشِعو َةِم لعق ِهِضَطَع ىلع

 ءام نم ٍةَبرش ىلإ لَهَف ءينَدّهجأ دق ٍديدَحلا لقثو يلتف دق ُشَطَعلا !هَبأ اي َلاَقَف

 ؟ءادعألا ىَلَع اهب ىَّوَقَ ها ليشت

 كيبأ ىلَعو يِلَع ىلَعو ِدمَحُم دمحم ىلع رعا تن اي ةلاقو ةلكفلل ةيشخلا كبف

 1ك «كلتاسإ باه ابي هقلت وبالف مهي تيفتسقو هكتو جمالك مرت

 ٍلاَِق ىلإ عِجراَو «ٌكيف يف َمّناخلا اًده ذم : هسا يس

 ناقل ١ ردت ىفرألا حي كب 1213 لل يلح يمل لنا عر ا تقال

0 | 

 )١( 5و 7” :ناتيآلا ءنارمع لآ ةروس ".

 انفو



 ١ ج - ذالك نيسحلا مامإلا ةريس

 ذي اهلي

 :لوقَي َوُهو ٌلَمَحو ءلاتقلا ىَلِإ الكلم ٍنيَسُحلا نب ُيِلَع َعَجَرَف

 نوايدج اهدك ننهي هوووتمو .٠ :ناقك اهل كتان قت ثرونكتلا
 ٌفِراوَبسلا ٌدَمْعُت وأ مكعومج ٌقِراَفُت ال شرَعل ١ توفلتلاو

 ٍقَِم ىلَع يعل هرم ذم ُةَبَرَ من نينا َمامّت لتَق ىَتَح لِراقُي َلعَجو

 ىلإ ٌسَرَملا ُهَلَمَحَف سَرَملا َقَنَت َقَعاَف ءمهفايسأب سال ُهَبَرَضو ءاهبف َُعَرَص ةَيرَض سَ

 ىلعأي ىدان َيِتاَّتلا ةحور تَمَلَباَمََف ًابرإ ًابرإ مهفايسأبه 0

 اهَدعَبامظأ ال ةَبرَش ىفوألا ِهسأَكي يناقَس د للا ٌُلوسَر يَدَج اذه !هاتبأ اي :ه

 .ةروخذم ًاسآك كَل َنإَف ! لَجَعلا قل

 هدو يمت 7#

 هللا ىَلَع مُهأَرأ ام «ّيتْباي !كولَتق اموُق ُهَّللا لَك : الكل ْنيَسْحلا حاصف

 .(0افغلا هدمت انذلا ىَلَع 1 هللا لوسو ةمرُخ كاهننا ىَّلَعَو

 ًاقطنمو ًاقّلَحو ًاقلخ سانلا هبشأ ؛لامجلاو لامكلا يف ةيآ ربكألا يلع ناك دقو

 ؛هيلإ نورظني مركألا لوسرلل نوقاتشي امدنع تيبلا لهأ ناكو ةقتَ ِهّللا لوسرب

 نم نوكيو .هلجأ نم يحضيو نيدلا نع عفادي نأ هنم بلطتي فقوملا ىأر امدنعو

 ملو «ةكرعملا يف الوزن نييمشاهلا لوأ نوكيل رداب َنِالْمِلَم نيسحلا مامإلا راصنأ

 ناك يعور تحل يلع ناك هن 0 يلع تارعلا علي را تاوملا ىلع ذا صضحيوح

 عقو مأ توملا ىلع انعقوأ توملاب يلابن ال هّللاوف قحلا ىلع انمدام : هيبأل لوقي

 ينب ةلوطبو ةلاسبو ةعاجشب ءادعألا زراب امدعب ءالبرك يف دهشتسا ءانيلع توملا

 «لطابلاو قحلا نيب ةلصافلا ةكرعملا يف ًاديهش ٌرخ ىتح «لتق نم مهنم لتقف ؛مشاه
 .ةكهَع نيسحلا مامإلا هيبأ عم ةداهشلا هل ًائينهف

 )١( ج :يمزراوخلل داللَت نيسحلا لتقم ١ ص ٠ ص ه ج :حوتفلا  2١1١5ج :راونألا راحب 55
 ص 55.
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 هتذمالتو دِالثيلَ نيسحلا مامإلا باحصأ

 :ىنالادلا ةمالس ىبأ نب رامع - 0

 .""”كلذ ىلع يسوطلا خيشلا ّصن امك ءَدِالئِلَ نيسحلا مامإلا باحصأ نم

 رامع ىلع ميلستلا عقوو .ىلوآلا ةلمحلا يف نيلوتقملا نم بوشآ رهش نبا هدعو

 ."”ةسدقملا ةيحانلا ةرايز ىف ىنادمهلا ةمالس ىبأ نبا

 :هنأشب ريثآلا نبا لوقي

 يلع عم دهش دق ناكو «كاردإ هل «ينالادلا ٌمث ينادمهلا ةمالس يبأ نب راّمع

 يلع نن قيسحلا عم لتقو .هدهاشم

 :يرذالبلا لاق .دايز نبا لتقي نأ لواح مامإلاب هقاحتلا لبقو

 ملف ةليختلابهركسع يف دايز نب هللا ذيبعب كتفي نأ ينالادلا ةمالس يبأ نب راّمع مه
 80 لوألا ةلمحتلا ءادهش نم نع.( لققق نيسحلاب قحنل تح تنطلق «تللذ هنكمي

 .ٌيِنادمَهلا َةَمالَس يبأ نب ٍراَمَع ىلَع ُمالَّسلا :ةيحانلا ةرايز يف همسا ءاجو

 :بعك يبأ نب رمع -

 يف هيلع ميلستلا عقوو .فطلا موي هعم لتتق نالت نيسحلا باحصأ نم

 ."'"ةيبجرلا ةرايزلا

 :بلاط يبأ نب رفعج نب هللا دبع نب نوع آل

 ."”فطلاب هعم لتق دلع نيسحلا مامإلا باحصأ نم يسوطلا خيشلا هدع

 )١( مقر «7١٠”ص ءيسوطلا لاجر ٠١14.

 .87707 مقر ,3505 ص .17 ج ؛يئوخلا ديسلا .ثيدحلا لاجر مجعم (؟)

  3ص 7 ١٠١.

 .7/8/ ص 7 ج :فارشألا باسنأ (5)

 ..7775 ص «5 ج «خيراتلاو ةنسلاو باتكلا يف ٌدالْئِتِلَع نيسحلا مامإلا ةعوسوم (0)

 ./1 09 مقر « ١19 ص ١« 4 ج «يئوخلا ديسلا ءثيدحلا لاجر مجعم (7)

 ١. مقر 2777 ص «يلحلا ةمالعلا ءلاوقألا ةصالخ ٠٠١. 5 مقر ٠١7« ص ءيسوطلا لاجر (0)
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 ١ ج - الل نيسحلا مامإلا ةريس

 .(يمزراوخلا ,يدوعسملا «يناهفصألا «يربطلا .داشرإلا «ةرايزلا) يف هركذ دروو

 ةنبا ةنامج همأ :يربطلا يف) بلاط يبأ نب يلع تنب ةليقعلا بنيز :همأ
 ْ 00 ا ا ا يسملا

 .©”(ةبطق :يربطلا يف) يناهيتلا ةنطق نب هللا دبع :هلتق

 :ةسدقملا ةيحانلا ةرايز يف ءاجف «ةّيبجرلاو ةيحانلا يترايز يف همسا درو

 ؛ٍناميإلا يلح ءنانجلا ير ايلا ِرَفعَج نب للا دبع نب ٍنوَع ىلَعُمالَّسلا

 هللا َدِبَع ُهَلِتاق هللا َّنَعَل ةنارعلاو يناثُملل يلاتلا ءنِمحَّرلِل حِصانلا ءٍنارقألا ٍلزانمو

 2 20 ناهتلا ٌهَبطَق نبا

 :ةيبلاولا ةيابح تنب ةمطاق -"'

 اهيركذ هللا هيف ويعم لاق اه: ىلع وكت بطلا و ودعلا نه وو

 مامإلا باحصأ نم اهدعو ." َالكَِت نسحلا مامإلا باحصأ يف هلاجر يف خيشلا

 .©2(«ةيبلاولا ةبابح تنب ةمطاف» :الئاق ««©ًاضيأ اليف ةيسحلا

 :ىبلغتلا ريهز نب هللا دبع نب طساق -"'

 ةلمحلا ىلتق دادع يف بوشآ رهش نبا هركذو ةيبجرلاو ةرايزلا يف ركذو

 ."ةيناندعلا لئابقلا نم لئاو نب بلغت نم .ىلوألا

 )١( مقر «177 ص «نيدلا سمش يدهم دمحم خيشلا «نيسحلا راصنأ ١١.

 .ةسّدقملا ةيحانلا ةرايز :رظنا (؟)

 .10/ مقر «.45 ص «يسوطلا لاجر (*)

 /١١01. مقر ٠١5« ص ؛ءيسوطلا لاجر (4)

 .195/5 مقر 23577 ص «؟ 5 ج «يئوخلا ديسلا ء,ثيدحلا لاجر مجعم (5)

 ٠١79. مقر ٠١« 5 ص «يسوطلا لاجر (5)

 .57 مقر 2١٠١6 ص «نيسحلا راصنأ (0)
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 هتذمالتو داليا نيسحلا مامإلا باحصأ

 :يواديصلا رهسم نب سيف 5

 ." :232نيسحلا مامإلا باحصأ نم يسوطلا خيشلا هدع

 هضفر نيسحلا نالعإ دعب نيسحلا ىلإ نييفوكلا لبق نم لئاسرلا ةلمح دحأ

 .ةكم ىلإ هجورخو .ديزي ةعيبل

 .مودقلا ىلإ هوعديو عياب نم ةعيب اهيف هربخي نيسحلا ىلإ ملسم نم ةلاسر لمحو

 ىهتنا اذإ ىتح «قارعلا ىلإ ًاهجوتم ةكم نم جرخ نيح نيسحلا بحص

 مهربخي نييفوكلا ىلإ نيسحلا نم ةلاسر لمح ةمرلا نطب نم رجاحلا ىلإ نيسحلا
 .مهيلع همودقب اهيف

 ىلإ نيصحلا هب ءاجو «ةلاسرلا سيق فلتأف «ريمن نب نيصحلا هيلع ضبق
 باتك مهيلإ لسرأ نيذلا لاجرلا ءامسأ هنم فرعي نأ لواح يذلا دايز نب هّللا ديبع

 ."”(تامف عطقتف) رصقلا ىلعأ نم يمرف هب هّللا ديبع رمأف ءلشفف نيسحلا

 .ةسدقملا ةيحانلا مالسب فرشت دقو «ءادعسلا ءادهشلا نم وهو

 :ىيحي نب طول -0

 نم ىرخأو «"” كَم نسحلا مامإلا باحصأ نم ةرات يسوطلا خيشلا هدع

 ."فنخم ابأ ىنكي :لاقو ٌدِالْكِلَت نيسحلا مامإلا باحصأ

 )١( ص ءيسوطلا لاجر 5 ٠١. 2مقر ٠١78.

 مقر ء175-77١ ص «نيسحلا راصنأ (؟) 4.

 )"( مقر «40 ص «يسوطلا لاجر /454.

 ١١77. مقر 2٠١4 ص «يسوطلا لاجر (5)
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 ١ ج - ذالك نيسحلا مامإلا ةريس

 فنخم وبأ :ىيحي نب طول» :ًالئاق ٍةلكِفُم قداصلا مامإلا باحصأ نم ةثلاثو

 ."2(يفوكلا يدزألا

 نب طولا :ًالئاق نينمؤملا ريمأ باحصأ نم فنخم ابأ نوكي نأ خيشلا ىفنو
 طول نأل ءأطلغ اذه نإ يدنعو ءيشكلا ركذ اذكه ,فنخم ابأ ىنكي «يدزألا ىيحي

 . "2 هباحصأ نم ىيحع هوبأ ناكو ٌدِالَكلَع نينمؤملا زريمأ قلي مل ىيحي نبا

 :ماعلا لبق ىفوتملا ريهشلا خرؤملا يدماغلا يدزألا ىيحي نب طول فنخم وبأو

 ةيلاتلا بتكلا نأ ىفخي الو .هفلأ امم ًاباتك "7 دعو ميدنلا نبا هركذ مال87 مه

 باتك «نيفصلا باتك «لمجلا باتك : ةِئِقَد نينمؤملا ريمأ بطخ ىلع تلمتشا اهنم

 نب دمحم لتقم باتك نايلي تقم باتك «تاراغلا باتك ءجراوخلاو ناورهنلا لهأ

 ."”نامثع لتقمو ىروشلا باتك «ةفيذح يبأ نب دمحمو رتشألاو ركب يبأ

 ىور «هيوري ام ىلإ نكسي ناكو ,مههجوو ةفوكلاب رابخألا باحصأ خيش «فنخم

 .حصي ملو ٌدالْلَظ رفعج يبأ نع ىور هنإ :ليقو .ُدالْتِلَظ دمحم نب رفعج نع

 باتك «ةدرلا باتك «ةفيقسلا باتك «يزاغملا باتك :اهنم «ةريثك ًابتك فنصو
 باتك .ءىروشلا باتك «ناسارخ حوتف باتك «قارعلا حوتف باتك ,مالسإلا حوتف

 باتك «نيمكحلا باتك «ناو رهنلا باتك «نيفص باتك «ءلمجلا باتك «نامثع لتق

 لتق باتك قِئِقَع نسحلا لتق باتك قِقَذ نينمؤملا ريمأ لتقم باتك «تاراغلا

 «راتخملا رابخأ باتك «دايز رابخأ باتك ءيدع نب رجح لتقم باتك ليقع نيسحلا

 باتك «دمحم لتقم باتك ءركب يبأ نب دمحم رابخأ باتك ءجاجحلا رابخأ باتك

 .751/0 مقر 5725© ص ءيسوطلا لاجر )١(

 ./15 مقر ؛«١8 ص ءيسوطلا لاجر )١(

 ص ها8 ماع عبط مق «ةيملعلا ةعبطملا «يشرعلا ناخ يلع زايتما «ةغالبلا جهن داتتسا (15)

0/4 . 
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 هتذمالتو دالثيلَ نيسحلا مامإلا باحصأ

 .يجراخلا بيبش رابخأ باتك ءرمع نب فسوي رابخأ باتك «ةيفنحلا نبا رابخأ

 باتك ييلس نب طخم:لآ رابخأ بانك ةيميش نب ةريغملا نيف رمز ابغا بانك
 ."2هجورخو ّيجانلا (دشار نب تيرخلا) دسأ نب ثيرحلا رابخأ

 ةفوكلاب رابخألا باحصأ نم خيش نإ الاقو «ةماّلعلاو يشاجنلا هيلع مّكرت

 رقابلا نعلبو 22 قداصلا نع ىور ؛هيوريام ىلإ نكسي ناكو .مههجوو
 هنع ىور ءاحودمم هنوك يف كش ال ناك فيكو .حصي ملو :يشاجنلا لاق نكت

 ."”يبلكلا بئاسلا نب دّمحم نب ماشه

 يف ثدح ام لقن نممو باّتُكلاو نيثدحملا نم هنأ :نيخرؤملا ضعب لاقو
 ؛رصاعملا انموي يف يفحصلاب هبشأ هنأو .ثادحألاو عئاقولا نم اهريغو ءالبرك

 ايديك نيل دبكلو

 ةحص ىري نممو نيثدحملا نم فنخم وبأو» :يلزتعملا ديدحلا يبأ نبا لاق

 ايلا نم اذوودعم الو ةطيشلا نه صيلو ناقخالاب ةمافإلا

 :لوفلاب لاقملا حيقنت يف يناقماملا خيشلا هيلع در دقو

 ًاببس هعيشت مهضعب لعجو «هعيشتب ةنسلا مالعأ نم ةعامج حرص دقو فيك

 .ًابلاغ مهتداع يه امك هتياور درل

 وبأو» :هصن ام سورعلا جات هحرشو (فنخ) ةدامب سوماقلا يف ءاج دقو

 نم وه١ :لاقف يرهوجلا هلقنو (كورتم فلات يعيش يرابخأ ىيحي نب طول فنخم
 .«ىنطق رادلا هفعضو نابح نبا هكرت» :ناويدلا ىف ىبهذلا لاقو .«ريسلا ةلقن

 ةلكقغ ًايلع نأ يف ًاراعشأ فنخم يبأل ىور - هعيشت ىفن يذلا - ديدحلا يبأ نباو

 ما مقر ١". 5 ص «يشاجنلا لاجر ()

 مق «يمالسإلا رشنلا ةسسؤم «يقارنلا مساقلا وبأ ازريم ءلاجرلا تاجرد يف لاقملا بعش (؟)
 .5110مقر 50٠ 0 ضصاءيها5 7 ةيناثلا ةعبطلا

 . ١517 ص ١. ج «ةغالبلا جهن حرش ()
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 ١ ج - ةالكك2 نيسحلا مامإلا ةريس

 هلقن نإف «(لمجلا ةعقو) باتك يف فنخم وبأ اهركذ : لاقو ِةييتَي ِهَّللا لوسر يصو

 -لاغد ةنسلا لهأ ةداع يه امك اهيوري نكي مل الإو .هعيشتل دهاش راعشألا كلتل

 هيلا يمرلا قف ال امن ارماعإ اعيش تاككح دا ةوكن ا ةليعتلاو

 ؛ماللا باب يف (تايفولا تاوف) يف يبتكلا ركاش نبا - ًاضيأ هل - مجرت دقو
 باب يف يومحلا هل مجرت امك .ه61١ ةنس يفوت هنإ :لاقو «هتافلؤم نم ًاريثك ركذو

 نب ناميلس نب فنخم نب ىيحي نب طولا :اذكه هبسن ركذو (ءابدألا مجعم) نم ماللا

 ا ل ا ا

 0 ا

 ةيوار ناكو ه /١61 ةنس طول تام هديتي, يبنلا نع ىور دقو .ةالكِلَم بلاط يبأ

 .ةريثكلا هتافلؤم ركذ مث  (مالسالا بورحو حوتفلا يف فيناصت بحاص ًايرابخأ

 ىف ةلاسر ("7) فنص» "8468 ١/ ةيمالسالا فراعملا ةرئاد) ىف ءاجو

 انل ظفح دقو «ةرجهلل لوألا نرقلا نابإ يف تعقو ةفلتخم ثداوح نع خيراتلا

 ” نيرخأتملا عضو نم يهف هيلإ ةبوسنم انيلإ تلصو يتلا تافنصملا امأ

 راهتشا عمو «ةعيشلا يخرؤم مظاعأ نم هنأ ىريف يمقلا سابع خيشلا امأ

 ملعيلو ءامهريغو ريثألا نباو يربطلاك هنع لقنلا يف ةنسلا ءاملع هيلع دمتعا هعيشت

 يذلا ٍةِئكِقَت نيسحلا لتقم باتك اهنم ريسلاو خيرأتلا يف ةريثك ابتك فنخم يبأل نأ

 ."هيلع اودمتعاو نيمدقتملا ءاملعلا مظاعأ هنم لقن

 :هنع هتمجرت رخآ ىف ىئوخلا ديسلا هنع لاقو

 )١( ج ؛مولعلا رحب يدهم ديسلا «ةيلاجرلا دئاوفلا ١. ص 5919.

 حصة باقلالاو تكلا( 1949-17
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 هتذمالتو دالثيِلَم نيسحلا مامإلا باحصأ

 ىلع ناتقث محازم نب رصنو ءىسوم نب دمحم نب دمحأ نإف .حيحص هيلإ خيشلا

 ."2(«رهظألا

 زي حس نها طولا فكم ونبأ :التاقةيانآلا ثتاقث وبه تسلا هرببغاو

 .يدزألا لهذ نب رماع نب ةبلعث نب فوع نب ثراحلا نب ميلس نب فنخم نب ديعس

 .ىفوكلا «يدماغلا

 نيخرؤملا خيشو «نيخرؤملا ءاملعلا نمو «ةيمامالا ىثدحم تاقث نم

 بئاسلا دمحم نب ماشه هنع ىور .هيوري ام ىلإ نكسي ناكو «ةفوكلاب مههجوو

 نم ةريبك ةعومجم فلأ .مهريغو ىسوم نب دمحمو «محازم نب رصنو .يبلكلا

 ."07101/ ةنس ليقو 2١1/0 ةنس ىفوت ليقو 211١ ةنس لبق ىفوت

 ئرابخأ ءىيحي نساطول فتخموبأ) :لاقف ةعيشلا نم ئىدابآ زوريفلا ةدعو

 .هعيشتب لوقلا دكؤي اذهو ''”سورعلا جات يف يديبزلا لاق كلذكو ."”(يعيش

 .ثع ىبأ اتق

 ثيح «نيرباثملاو نيدهتجملا نيققحملاو نيخرؤملا نم فنخم وبأ ربتعي

 يخرؤم لضفأ نم وهو مالسإلا ردص تداوعا اورو جرش يتااعوم تافلؤم بتك
 ثحبلا يفو «ءالبرك ثادحأ نيودت يف ادهج لأي مل ذإ دليل نيسحلا ءاروشاع

 ملع مهل ناك نيذلا صاخشألا وأ ءالبركب ةعقاولا كلت يف نيرضاحلا ءاقلو عساولا

 ةقوثوملا تاياورلاو ىلوألا تامولعملا انل كرت هنأ لوقلا نكميو ءاهيف ىرج امب

 )١( مقر 147 نص 6 جوثيدحلا لاجر مجعم 17 .

 رشنلا ةسسؤم «يرتسبشلا نيسحلا دبع نلفت قداصلا مامإلا باحصأو ةاور يف قئافلا )

 .1799 مقر «575ص .”7 ج ها514١ ىلوألا ةعبطلا ءمق «يمالسإلا

 . 179 ص .” ج «طيحملا سوماقلا (9)

 7١. 5 ص 17 ج «سورعلا جات (5)
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 ١ ج - الكل نيسحلا مامإلا ةريس

 ةعقاو نم ربكألا بناجلا ءاقبو ظفح نأ انلق ام اذإ ةقيقحلا ودعن الو .ةدمتعملاو

 .رامضملا اذه يف هدوهج ىلإ عجري ءالبرك

 دمحأ نع ًاطوطخم تأرق :يلي ام ( ٠١8 ص) تسرهفلا يف ميدنلا نبا ركذي
 رومأ يف نيرخآلا قاف دق فنخم ابأ نإ» ءاملعلا لوق نع هيف بوتكم ثراح نبا

 .« هتاحوتفو هخيراتو قارعلا

 ًاباتك نيعبرأ فلأ دق هنإف ,مالسإلا خيرات نيودتل هيعاسم نمضو ءرمألا اذه يفو

 .ركذلاو ءامسألا الإ تافلؤملا هذه نم قبي مل فسألا عمو «نيسحلا لتقم ىلإ ةفاضإ

 راثآلا ةيقبل هباشم ريصم «نيسحلا لتقمل يلصألا صنلا بيصن ناكو

 ادوجوم لظ نتملا اذه نأ لمتحملا نمو .مويلا هل دوجو ةمث سيلف تافلؤملاو

 .ةطساو نود هنع لقني ناك يربطلا نأ ودبي هنأل ءيرجهلا عبارلا نرقلا دودح ىتح

 ةدع عبط يذلا (نيسحلا لتقم) ناونع تحت فنخم يبأ ىلإ بسني امامأو

 فيز ىلع ليلد لضفأو .هل سيل هنأ نيقيلا نمف ءدنهلاو ناريإو قارعلا يف تارم

 تاياورلاو ةيهاولا عيضاوملا هذه وه - (فنخم يبأ ىلإ باتكلا ةبسن) ةبسنلا هذه

 .فسافسلا هذه لثم ةباتك نع - خماشلا هماقمب - فنخم ابأ لجن نحنو «ةبذاكلا

 خيراتلا اذه سدح نكمي نكلو .فئازلا رثألا اذه روهظ ةيادب ًاحضاو سيلو
 ."'ةيوفصلا ةلودلا تاجتنم نم باتكلا اذه نوك حجرت يتلا نئارقلا ضعب لالخ نم

 فيز ىلع دهاوشلاو ةلدآلا ضعب هلاك نيمألا نسح ديسلا ركذي نأ دعغبو

 :التاق هلوخب ءاملعلا يقعيفارا لقتي «كتخم ىبأل توستملا لدقحلا

 يبأ ىلإ تمي الو قلتخم لتقملا اذه نأ نيققحملاو ءاملعلا رابك حرص

 «نيثدحملا رابك نم «ىيحي نب طول فنخم وبأ» :هنومضم ام (لئاسولا كردتسم

 )١( ص «5ج «نيمألا نسح ديسلا «ةعيشلا نايعأ تاكردتسم 106.

 انبن



 هتذمالتو دِالثيِلَم نيسحلا مامإلا باحصأ

 رابك يأر وه اذهو «رابتعالا ىهتنم يف هلتقمو .خيراتلاو ةريسلا بابرأ ىدل دمتعمو

 نأ هل فسؤي امم نكلو «ىرخألا هراثآ رئاسو لتقملا ةظحالم ىلإ ةفاضإ ءاملعلا

 بسني يذلا دوجوملا لتقملا امأو «:ةدوجوم ريغ هلتقمل بويعلا نم ةيلاخلا ةخسنلا

 يتلاو .بهذملا لوصأل ةفلاخملاو ةفرحملا عيضاوملا ضعب ىلع لمتشم وهف هيلإ

 الإ اهنم فدهلا امو ءنولهاجلا ءاقدصألاو نوضرغملا نوفلاخملا اهسد ىلإ دمع

 قثوي الو دامتعالا نع طقاس وهو باتكلا اذهل رابتعا الف مث نمو .ءوسلا ضارغأ

 هلئاسر ضعب يف قاشملا لمحتب روفصع لآ فلخ خيشلا ماق دقو ...هيف درو امب

 يتلا رومألاو ءباتكلا اذه ىلع ذخآملا راهظإل -ةلأسم نيثالثل ًاباوج تناك يتلا-
 لمأتملا ىلع ةيفاخ رومألا هذه لثم نأ بسحن ال نكلو ءبهذملا لوصأ فلاخت

 .( بصنلاو دهجلا الإ قاشملا هذه ءارو نم سيلو

 «ةعيشلا يخرؤم رابك نم فنخم وبأ» :يمقلا سابع خيشلا جاحلا لاق كلذكو

 .«هنع نولقنيو هيلع نودمتعي ةنسلا ءاملع ناف «هعيشت ةرهش نم مغرلا ىلعو

 ناك ولا هدف ويبقت ام باحألا ةيده ف سقلا تدعيبلالاق ًايفيأ لاقو

 ءاملعلار ابك ويقال 1 رد انكر اعمال فانا ناكل لور ديرس تكم نا لح
 وه امك مايألا رورمب دقف دق لتقملا اذه لصأ ناف فسألا غلاب عم نكلو «نيضاملا

 لتقملا اذه امأو .ءيش اهنم انلصي ملو ءامهلاثمأو ينئادملاو ينيلكلا لتقم نأش

 «نيكسملا فنخم يبأ ىلإ بسني يذلاو راحبلا باتك رخآ يف عبط يذلا ءدوجوملا

 .(«ىتأ نيأ نم فرعي الو هنم سيل وهف

 الإ ءانيلإ فنخم يبأ بتك تهتنا» :«نيكزس داؤف» لوقي رامضملا اذه يفو

 .©"(دعبلا لك لصألا نع ةديعب تحبصأ ىتح «ةفاضإلاو فيرحتلا ىلإ تضرعت اهنأ

 بوسنملا فنخم يبأ لتقم ةحص مدع لوح همالك نيمألا نسح ديسلا متخيو

 رأثلا ذخأو نيسحلا لتقم يباتك ىوس فنخم يبأ تافلؤم نم قبي مل» :لوقلاب هيلإ

 . 1760-707 ص «”ج «نيمألا نسح ديسلا «ةعيشلا نايعأ تاكردتسم )١(

 اناا



 ١ ج - ذالك نيسحلا مامإلا ةريس

 يبأل نيسحلا لتقم باتك ةبسن نأ ةلاقملا لالخ نم انل حضتا دقو «هيلإ نيبوسنملا

 ىلع ليلد لضفأو «رأثلا ذخأ لاح وه اذهو .ةلصب ةقيقحلا ىلإ تمتال فنخم

 هلقن ام نيبو باتكلا اذه يف درو ام نيب عساشلا قرفلا وه هيلإ بهذن ام ةحص

 ."2(فنخم يبأ نع يربطلا

 :بلاط يبأ نب رفعج نب هللا دبع نب دمحم -

 دكت يلع نب نيسحلا مامإلا باحصأ نم هلاجر يف يسوطلا خيشلا هدع

 «ءالبرك ةعقاو يف دهشتسا يذلاو راّيطلا رفعج نب هّللا دبع دالوأ نم وهو

 ني يقت ني ةفصخ تتر ءاصوختلا ىهدتأ نإف «ةرمعملا رداصملا تاباوز. ىلإ ادانكسأو

 .9 كيت بنيز يه هّمأ نأ نم رداصملا ضعب يف ءاجام ةّحص مدع رهاظلاو ."”ةعيبر

 :ةيحانلا ةرايز ىف ءاج دقف «ةيبجرلاو ةيحانلا ىترايز ىف همسا درو

 هيخألل ٌلاّثلاَو هسأ ناكَم دهاشلا « ٌمعَج ب هللا دنع :ب دّمَحُم لع ُمالَّنلا
 ل هه 8 و الهو ربت يسع رمعج نت 020 لس 2

 .ّيويمتلا لّسهَت نب ٌرماع ُهّلِتاق هللا َّنَعَل ءِهِنَدَبِب هيقاوو

 :جاجحلا نب دوعسم -"/

 ,*كلذ ىلع يسوطلا خيشلا صن امك نائل نيسحلا مامإلا باحصأ نم

 يف هيلع ميلستلا عقوو .ىلوألا ةلمحلا يف نيلوتقملا نم بوشآ رهش نبا هدعو

 يف هنبا مسا عمو «ةّيبجرلا ةرايزلا يف همسا درو دقو .2'"ةيبجرلاو ةيحانلا يترايز

 .108ص «”ج «نيمألا نسح ديسلا «ةعيشلا نايعأ تاكردتسم )١(

 ص «١ا/ ج ,يئوخلا ديسلا ءثيدحلا لاجر مجعم ٠1١717. مقر ٠١5« ص .يسوطلا لاجر (0)

 .1194 يقر

 .487' ص :شيرق بسن (57)

 ..04 ص «5 ج «خيراتلاو ةنسلاو باتكلا يف َدِالْثَيَِع نيسحلا مامإلا ةعوسوم (4)

 ٠١. 57 مقر ٠١5« ص ءيسوطلا لاجر (4)

 . 1717377 مقر «151/ ص ١9« ج ؛يئوخلا ديسلا .ثيدحلا لاجر مجعم (5)
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 ("هنِباَو ٍجاّجَحلا نب ٍدوعسَم ىلَع ْمالَّسلا :ةيحانلا ةرايز

 :بلاط ىبأ نب ليقع نب ملسم

 هليبس يف دهشتسم لوأو ةفوكلا لهأ ىلإ هريفسو ٌدالَِظ نيسحلا باحصأ نم

 «ةرابع هيوحت ام قوف هتمظعو ليقع نب ملسم ةلالجف ,ناك فيكو ءسمشلا نم رهظأ

 "”بقانملا ين بوشآ رهش نبا هركذ ءرفعج

 زل را اكول دع دعس

 نأ ىلإ .نينمؤملا نم الملا ىلإ يلع نب نيسحلا نم «ميحرلا ن قيحرلا هلل ميشا

 .«ليقع نب ملسم «يتيب لهأ نم يتقثو «يّمع نباو ءيخأ مكيلإ ثعاب انأ :ْدالكِلَم لاق

 لاق :لاق ءسابع نبا نع «ريبج نب ديعس نع :هدانسإب قودصلا يلامأ يفو

 هّبحأل ينإ .هللاو يأ :لاق «ًاليقع بحتل كنإ هّللا لوسر اي: ةيق)# هللا لوسرل يلع

 هيلع عمدتف كدلو ةّبحم يف لوتقمل هدلو نإو ءبلاط يبأ بحل ًاَّبحو هل اًبح : :نيبح

 ىتح 50 هللا لوسر ىكب مث «نوبرقملا ةكئالملا هيلع يلصتو «نينمؤملا نويع

 يدور يموت اوساكاو 0

 ل ل

 مشاه نب بلطملا دبع نب بلاط يبأ نب ليقع نب ملسم» :يلكرزلا هنع لاقو

 «ةكمب اميقم ناك .ةعاجشلاو ملعلاو يأرلا يوذ نم ,يعبات :(م180 -ه76 تا

 هيلع تدرو نيح ةفوكلا لهأ لاح هل فرعتيل ىلع نب (طبسلا) نيسحلا هبدتناو

 .«هنبا» لدب ؛هيبأ رئازلا حابصم ةياور يفو )١(
 .17757 مقر ١150« ص ١4. ج «يئوخلا ديسلا .ءثيدحلا لاجر مجعم 20

 11 مقر 2.١175 ص «4 ج «يسربطلا ,«كردتسملا ةمتاخ ("”)

 مه



 ١ ج - ال2 نيسحلا مامإلا ةريس

 اهلهأ نم 18٠٠١ ةعيب ذخأف ةفوكلا ىلإ ملسم لحرف .هل نوعيابيو هنوعدي مهبتك
 «سانلا هعنمف «هبلطف (ةفوكلا ريمأ) دايز نبا هّللا ديبع هب رعشف «كلذب نيسحلل بتكو
 ضبقف هناكم فرع نأ ثبلي ملو .هتفخأف ةدنك نم ةأرما راد ىلإ ىوأف .هنع اوقرفت مث

 ."""(هلتقو دايز نبا هيلع

 ملعلاو يأرلا يوذ نم «ليلج يعبات :بلاط يبأ نب ليقع نب ملسم نإ

 «هبورح يف دالكلَع نينمؤملا ريمأ عم لتاق ؛ةيحضتلاو صالخإلاو ءافولاو ةعاجشلاو

 يفكي اذهو «هتيب لهأ نم هتقث هنأ مهل بتكو ةفوكلا لهأ ىلإ نيسحلا مامإلا هبدتنا

 اهب نفدو ةفوكلاب دهشتسا .عيفرلا هماقمو هردق ةلالجو هنأش ولعو هلضف نايب يف

 يف دهشتسا نم لوأ ناكو «هلتقب رمأ دايز نبا هيلع ضبق املو ءاهلهأ هلذخ نأ دعب
 ْ .ءادعسلا ءادهشلا ةمئاق يف نيدلاخلا نم همسا حبصأو ةيتيسحلا ةضهنلا ليبس

 :يدسألا ةجسوع نب ملسم 9

 (9/لباع ًاعاجش - ناك «" لجح وب أ هعيدك الا هجسوع نب ا

 .©©ةلعاف م مالسإلا ردص يف ناجيابرذآ

 يف هعم دهشتساو .2" لكَ نيسحلا مامإلا باحصأ نم يسوطلا خيشلا هدع

 ةلمحلا ىلتق دعب «نيسحلا راصنأ نم ليتق لوأ وه ءرداصملا عيمج هتركذ «ءالبرك

 ةعيبلا ذخأي ناك «هنع يورو «ِةَيَع هللا لوسر ىأر نمم ًايباحص ناك «ىلوألا

 .ةفوكلا يف نيسحلل

 .؟77 ص «ال ج «يلكرزلا نيدلا ريخ «مالعألا )١(
 ؛5١٠ ص :يسوطلا لاجر ؛١18 ص ١١ ج :فارشألا باسنأ 2777 ص 6 ج :يربطلا خيرات (؟)

 ١17١. ص ١ ج :ةّيدرولا قئادحلا «177؟ ص ١ ج :يرجشلل يلامألا

 .44 ص ١5 ج :سورعلا جات (")
 ٠١١. ص «نييبلاطلا لتاقم ."57 ص ؛5 ج «يربطلا خيرات (5)

 .5”57 صد كل اا

 5٠ ٠١. مقر « ٠١5 ص ءيسوطلا لاجر ()

 انك



 هتذمالتو دليل نيسحلا مامإلا باحصأ

 ."0ةزرابلا ةفوكلا تايصخش ىدحإ «ىربك ةيدسأ ةيصخش .نسلا ريبك خيش

 اكس ًاذهاز ًاذناع افاق الجر ناك يقنع هللا لوسو باصصأ نم

 هللا ىلإ ردك انوا قاعش ىلغف همنا درك يبهلا ءاروبفاع ةلئل هلوق
 تبثأف يفيسب مهبرضأو ءيحمرب مهرودص يف نعطأ ىتح هللاو ال !؟كقح ءادأ يف

 .ةراجحلاب مهتفذقل «هب مهلتاقأ حالس نكي مل ولو يدي يف همئاق

 هّللاو امأ .كيف هَّللا لوسر ةبيغ انظفح دق نأ هَّللا ملعي ىتح كيلخن ال هّللاو

 ام ؛ةرم نيعبس يب كلذ لعفي مث ؛ىرذأ مث ًايح قرحأ مث ايحأ مث لتقأ ينأ تملع ول
 يه مث «ةدحاو ةلتق يه امنإو كلذ لعفأ ال فيكف «كنود يمامح ىقلأ ىتح كتقراف

 .ادبأ اهل ءاضقنا ال ىتلا ةماركلا

 هالوم نود لتاقي نأب رهاظم نب بيبح ىلإ (هيلع هللا ناوضر) هتيصو تناك
 و شح )

 دهش .مالسإلا ردص يف برعلا لاطبأ نم» :هنأب يلكرزلا نيدلا ريخ هفصوو

 .ةفوكلا هدصق يف يلع نب نيسحلا عم ناكو .حوتفلا مايأ نم هريغو (ناجيبرذأ) موي

 ."ءادهشلا بكرب قحتلا ديهش لّوأ وهو ."”(هنع لضاني وهو لتقف

 ميمحلا هقيدصل ةديحولا هتّيصو تناك هتايح نم ةريخألا تاظحللا يفو

 : يه بيبح

 . هنود لتاقف - الص نيسحلا ىلإ هديب نايشأو - اذهب كيصوأ

 )١( ص «نيسحلا راصنأ  2٠١8مقر 7.

 117 ص ع7 ج «يلكرزلا نيدلا ريخ «مالعألا 2

 .75/85 ص ؛” ج «بلاطملا رهاوج (5)

 .57” ص «نازحألا ريثم ص «.فوهلملا (5)

71 



 ١ ج - ذالك نيسحلا مامإلا ةريس

 :ىليامي ةسدقملا ةيحانلا ةرايز ىف بطوخو .ةيبجرلا ةرايزلا ىف همسا:دوو

 :يفارصنالا يهدأ دقو ٍنيَسحلِل ٍلئاقلا 0
 2ك

 ريك ىَتَحهللاَو ال ؟َكَفَح كَقَح < ءادأ ني هللا دنع ُرِذَتعَت ميو ؟َكنَع يَلَّخن نحت

 00 1 ا

 - 5 ع 7 ريم - هي و 0000

 . اَكَعَم ٌتومأ ىَتَح َكقرافا مّلو ةَراججلاب مُهْتفَدَعَل هب مُهَلِتاقا حالِس يعم نكي مل
 سد <12مع

 توو تيرذل قت نيف هللا ادهش نهب لكأو للك !ىرّش نَم َلَّوَأ َتنُكو

 :ّلاَقَف «ٌعيرَص َتنأو َكيَلِإ ىشَم ذإ هتافاسإ فات انمار ودخل قوما للا ك3 وكلا

 ْنَم مِهْنِمَو ُهَبْحَن ىضَق ْنَم ْمُهْنوْفألا : أرقو .اَدَجَسوَع نب َمِلُم ايلا َكُمَحِرَيا 53

 َدبَعو «ّيِبابَصلا هللا َدبَع :َكِلتَق يف َنيكرَتْشُملا ُهَللا َنَعَل "74 اًينَتاوُلَّدَب امو ٌرِظَْنَي

 "رجا ةراكشخ قب هّللا

 :يدسألا ورمع نب لاهنملا -
 . 32 نيسحلا مامإلا باحصأ نم يسوطلا خيشلا هدع

 باحصأ يف (ةرات) ناونعلا اذهب خيشلا هدع :يئوخلا ديسلا هنع لاقو

 ةملك ةدايزب هدعو .داكِلَم نيسحلا نب يلع باحصأ يف (ىرخأ)و «َدالتيلَم نيسحلا
 :ًالئاق ءاضيأ دلت قداصلا باحصأ يف هدعو .دِلثيِلَم رقابلا باحصأ يف «مهالوم١
 يبأو «نيسحلا نب يلع نع ىور ءيفوك ءمهالوم .يدسألا ورمع نب لاهنملا»

 .«دالكخ هللا دبع ىبأو ءرفعج

 .ةنَع نيسحلا نب يلع مامإلا باحصأ يف يقربلا هدعو

 يف )١54(« بابلا :تارايزلا لماك .سابع نب يلع هنع ىورو «غبصألا نع ىور

 .((ىرش» 507 ص :نآرقلا ظافلأ تادرفم ) تعب ىنعمب :تيرش )١(

 .77 :بازحألا ةروس (0)
 .5 5٠ ص «4 ج «خيراتلاو ةنسلاو باتكلا يف ٍدالثكِلَت نيسحلا مامإلا ةعوسوم :عجار (؟)
 ٠١706. مقر ٠١5« ص ءيسوطلا لاجر (5)

 الل



 هتذمالتو ٌرِالَدَيلَ نيسحلا مامإلا باحصأ

 . 04 فينحلا «(ايبلع هلا | غلا راع ئيسحلا وسلا هن عدلا كوس بح

 :يلمجلا لاله نب عفان ١-

 :"”يلمجلا : باقلأب ةيخيراتلا رداصملا يف ركذ يذلا 27د عفان ناك
 0 232 يلع مامإلا باحصأ خه دارملا َّن اج لاو 1 2 ٌيدارملاو 0 5 0

 .ءالبرك ةكرعم يف *' داليا نيسحلا مامإلا باحصأ طشنأ دحأو

 ناكو عفان نب لاله ىعدي ءالبرك ةكرعم يف ناك رخآ ًاصخش َنأ ركذلاب ريدج
 هثيب ةايقشالا ثدحي لقو 9 ءالربرك ةكرعحف ةاورا مو دعس خب رعع ركسفع نسض

 اا لاله نب عفان نيبو

 )١( ج ؛يئوخلا ديسلا ءثيدحلا لاجر مجعم  .7١ص  ,5١مقر 171/70.

 :عجارو ٠١ ص ؟ ج :داشرإلا ؛5 50 ص :لاوطلا رابخألا «5 ٠ 5 صا ج :فارشألا باسنأ (؟)

 .ةيبجرلا ةرايزلا
 :نييبلاطلا لتاقم .058 ص ١ ج :خيراتلا يف لماكلا «١45و 4١7 ص ه ج :يربطلا خيرات (*)

 هيفو ١7و ١5 ص "؟ ج :يمزراوخلل ذلك نيسحلا لتقم ««يلجبلا» ةخسن يفو ١١7١ ص

 قئادحلا 4177 ص ١ ج :يرجشلل يلامألا ٠١5« ص :يسوطلا لاجر ؛«عفان نب لاله ليق»

 .(دارم نم) امهيفو ١١1١ ص ١ ج :ةيدرولا

 ص 55 ج :راونألا راحب ٠ ؟ ص 4 ج :بوشآ رهش نبال بقانملا ٠ ”" ص” ج :داشرإلا (4)
 .يلمجلل افيحصت يلجبلا ربتعاو ٠١9 ص :نيسحلا راصنأ 8

 يف «يلمجلا ّمث» ةدايزب "84و 87”7 صا" ج :فارشألا باسنأ «57 5 ص ه ج :يربطلا خيرات (6)
 5١. ص :نازحألا ريثم ؛هرخآ

 .ةيحانلا ةرايز (6)

 .177 ص ١ ج :ةّيدرولا قئادحلا «177؟ ص ١ ج :يرجشلل يلامألا (0)
 ٠١51١. مقر ٠١6« ص :يسوطلا لاجر (6)

 . ١77 ص :فوهلملا (9)

 )1١( ص 0 ج:حوتفلا ) «يلجبلا عفار نب لاله :لاقف ءالاله همسا لعج هعبت نمو حوتفلا نأ ركذلاب ريدج 1١4(:
 ج :يمزراوخلل ْدِاككلَس نيسحلا لتقم ١ ؛(يلمجلا عفان نب لاله امهيفو 45 ص :نازحألا ريثم ؛191 ص

 ص :نيظعاولا ةضور ؛770 ص :قودصلل يلامألا ««يلجبلا عفان نب لالها هيفو 18 ص :فوهلملا 7١1
 ص 45 ج :راونألا راحب ١  "7ص 44 جو ؟1 ص 45 جو (جاّجحلا نب لالها ةريخألا ةثالثلا يفو  "8١امهيفو

 ص 4 ج «خيراتلاو ةنسلاو باتكلا يف ْدالَتِلَت نيسحلا مامإلا ةعوسوم :رظنا .(يلجبلا عفان نب لاله" 50 1.
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 ١ ج - ةالئتهَم نيسحلا مامإلا ةريس

 يف هيلع ميلستلا عقوو ."'نيسحلا مامإلا باحصأ نم يسوطلا خيشلا هدع

 .فطلا ىف دهشتسا نمم وهو "”ةيحانلاو ةيبجرلا

 يف ةفوكلا قيرط يف دايم مامإلاب اوقحتتلا نيذلا ةعبرألا دارفألا دحأ ناك

 اهيف ًابطاخم ةفورعملا هتبطخ مامإلا ىقلأ امنيحو .«تاناجهلا بيذع» ىعدي لزنم

 :ةبطخلا رخآ ىف لاق ثيح «هباحصأ

0 

 .ًامَرباَلإ َنيِمِلاَظلا َعَم ًةايَحلا الو ةَداهَشاَلِإ َتوَملا ىرأ ال ينِإف

 :لاقو نيقلا نب ريهز دعب نم عفان ضهن

 يداعُتو كالاو نَم ىلاوُت ءانرئاصتو اَنِتاّيِن ىلَع اّنِإو ءانُيَر َءاَقِل انهرك ام ءهّللاَو

 .كاداع نم

 ٌبحاص ناكو هَدليِلَع مامإلا تيب لهأل ءاملا لاصيإ يف مهم رود لاله نب عفانل ناك

 .مهنع ءاملا عنم دعب ءاروشاع يلايل نم ٍةليل يف ءاملا ةئيهت ةّمهم اوّلوت ةعامج يف ءاوللا

 ٌقيرطلا عفان دس .هيخأل رأثلا ةعيرذب مامإلا ىلع ةظرق نب ّيلع مجه امنيحو
 .هل اههّجو حمر ةنعطب هّدرو همامأ

 ينثا ءاروشاع موي يف باصأ دقو «نيرهاملا ةامرلا نم لاله نب عفان ناك

 ىلع مجه هماهس دافن دعبو ءًاضيأ مهنم ًاددع حرجو ءٌودعلا ركسع نم ًالجر رشع

 را اذه د وهو ءهفيتش و دعلا ترق

 لعوب نينخ نمط“ ىلع قرد ..ىلعكلا ضتعتلا ةالئشلا انها
 ىلإ هود امتيعسو ؤدعلا ذي قلع رسآو هلفاوس تمشع نأ ىلإ لئاق اريخغأو

 ىلع يسفت مولأ امو ء,تحّرَج نم ىوسي ّرشع ينثا مكنم تلتق دقل ءهللاَو 0 01 1 و نين تن ف رم 0 و2 2 2 0 يع

 )١( ص .يسوطلا لاجر 56 ٠١« مقر ٠١95١. مقر .6 ص «0 ج ؛لاجرلا دقن 57 7/00.

 )( مقر 5307-3558 صء٠ ج «لاجرلا سوماق 00

 ل



 هتذمالتو ْداليلَم نيسحلا مامإلا باحصأ

 يع رع و ىع ير هي 6 -

 .ينومترَسأ ام دعاسو دضع يل تّيِقَب ولو ءِدهَجلا

 :ًارمش ًابطاخم هتايح تاظحل رخآ يف عفان لاقف «هلتقي نأب ًارمش دعس نب رمع رمأ

 ُدمَحْلاَق ءانئامدب َهَّللا ىَقلَت نأ َكيَلَع َمُظَعَل َنيِمِلِسُملا َنِم َتنُك ول نأ ههَّللاَو امأ
 ل رار لي ىلع اناياتت لكج يللا هلل

 :ًارقن ةيحانلا ةرايز ىفف «ةسّدقملا ةيحانلا ةرايزو ةّيبجرلا ةرايزلا ىف همسا درو

 .ٌيِدارُملا ٌيِلَجَبلا عفان نب لاله نب عفان ىلَع ُمالّسلا

 :ىبسارلا يدسألا ورمع نب نامعنلا -5؟

 رهش نبا هدعو .«' ديل نيسحلا مامإلا باحصأ نم يسوطلا خيشلا هدع

 باحصأ نم وهو .يبسارلاب هفيصوت عم «ىلوألا ةلمحلا يف نيلوتقملا نم بوشآ

 مضناو نماثلا ةليل ءالبرك ىتاو .نيفص موي هعم رضحو .ٌدِالَيلَظ نينمؤملا ريما

 .يناقماملا هلاق امك ءءاروشاع موي هيدي نيب ةداهشلاب فرشتو ٌرِاَكَيلَت نيسحلا ىلإ

 ."ةليجرلا ةزابزلا ققاةيلغ عياستلاو هقرتقتو
 درو هّنأ اَّلِإ .ةيحانلا ةرايزو ةروهشملا لتاقملا يف همسا دري مل هنأ نم مغرلابو

 .ورمَع نب َنامعُن ىلَع ُمالّسلا :اهيف أرقنف ةّيبجرلا ةرايزلا يف همسا

 :طيبث نب ىيحي -5؟

 . ما ع 00( ها . ا 000
 ديزو ' ”طيقر نب ردب .,"”يسيقلا تيبث نب ديز «''”طيبن نب ديزي يمس امك

 ٠١07. مقر ٠١5« ص ءيسوطلا لاجر ()

 0101 مقر 2,87 ص «8 ج «ثيدحلا لاجر ملع تاكردتسم ()

 ؛(طيبن) لدب «طينب» هيفو 015 ص ١ ج :خيراتلا يف لماكلا 755 ص 5 ج :يربطلا خيرات (5)

 ٠١5. ص :يسوطلا لاجر ««سيقلادبع نم اهيفو «177١؟ ص ١ ج :يرجشلل يلامألا

 .ةيحانلا ةرايز :عجار (5)

 .ةيبجرلا ةرايزلا :عجار ت8

 ل



 ١ ج - ةالككظ نيسحلا مامإلا ةريس

 .©هّللا ديبعو هّللا دبع ؛هِيَدَلو يّمسا نأ تركذ تاياورلا عيمج نأ الإ ©2ءيرصبلا
 ناكو .”"ةرصبلا لهأ نم سيقلا دبع ةفئاط نم «ةعيشلا نم ناك هّنأ هفصو يف دروو

 ةنمؤملا ةأرملا تيب يف ّيعيشلا يّرسلا رمتؤملا رضح نّمم ناكو «هموق يف ًافيرش
 نوثّدحتي ةرصبلا يف ةعيشلل ىدتنمو ًافلأم اهراد تناك يتلا «ةّيدبعلا ذقنم تنب ةّيرام

 .كاذنآ ثادحألا ةكرح رابخأ نولوادتيو «هيف

 | مامإلا مهاع انبأ رشسع يدل اك ا ا باتك ىور و : ةربضن كف ءءاتبأ ةرشع هيدل ناك هنأ تانك فورت

 مهسفنأ اولصوأو ةرصبلا نم اوجرخو .هللا ديبعو هللا دبع هتوعد باجاف الكل : 0 : 00 :هللا فييقو هللا نيضا# وضد تن أف .ةةلكلت
 نإ :ليقو .ةالملَع مامإلا باكر يف ةداهشلا ضيف اولانو مامإلا اوبحاصو «ةّكم ىلإ

 .ىلوألا ةلمحلا ىف ادهشتسا هينبا

 :ةسّدقملا ةيحانلا ةرايز ىف ءاجو

 دير يتباوللا ليغ هللا وع ىلع ةالقلا ٠ رييبتلا ثيثث ني ديت: ىلع مالا
 ضم و

 .يسيقلا تيب نبا

 .٠  0 7ربا َ 7 2 2 7 7 هد او 4 ىلع 3

 وللا ٍديَبعو هللا دبع هينباَو ٍطيِقَر نب ٍردَب ىلع مالسلا :ةيبجرلا ةرايزلا يف دروو ".

 ميلستلا بسن .2” ٍالييَِع نيسحلا مامإلا باحصأ نم يسوطلا خيشلا هدع دقو
 صنلا يف امك .""طيقر نب ردب :اهيف دوجوملا نكلو «ةسدقملا ةيحانلا ةرايز يف هيلع

 .هالعأ

 )١( ص 4 ج :بوشآ رهش نبال بقانملا ١1١7« ص 460 ج :راونألا راحب 14.

 ةرايز :عجارو ««نافرعم هللاديبعو هللادبع١ هيفو .١١١٠مقر ٠١. ص :يسوطلا لاجر (؟)

 .ةيبجرلا ةرايزلاو ةيحانلا
 ١77. ص ١ ج :ةّيدرولا قئادحلا 2177 ص ١ ج :يرجشلل يلامألا (؟)
 .2...ينبا» نم 555 ص :ريبكلا رازملا يف سيلو «تيبث» لدب «طيبن» انه رئازلا حابصم ةياور ىف (5)

 ١١١١. مقر ”٠١7« ص «يسوطلا لاجر (7)

 "وعل مقرء16١1١ ص ١" ج «يئوخلا ديسلا .ءثيدحلا لاجر مجعم (0)

 اخ



00 

 ثلاثلا لصفلا

 ةفرحنملا قرفلاو 3: نيسحلا ماعإلا

 .يديهمت حتتفم“ 2

 .ةيربجلا ةقرف -الوأ
 :ةقسرملا ةقرف كابلات





 يديه حمنفم

 يدي 2000-6

 «ةلاضلاو ةفرحنملا تارايتلاو قرفلا نم ريثكلا ةيومألا ةلودلا دهع يف تأشن

 ةينيدلا ةيعرشلا لينل ينيدلا ريظنتلا فدهب يومألا مكحلا عّدِب نم اهضعب ناكو

 .ةبلغلاو طلستلاو رهقلا ىلع ماق يذلا مهمكحل

 نم رشابم دييأتب ٌدلكِلَت نيسحلا مامإلا دهع يف تزرب يتلا قرفلا مهأ نبمو

 نأو «هلاعفأ يف روبجم ناسنإلا نأ ىلع صنت يتلاو ةيربجلا ةقرف يومألا مكحلا

 سيلو ءردقو ءاضق ماكحلا رايتخا نآو ءلعفلاو رايتخالا بولسمو دامجلاك دبعلا

 !ضارتعالا قح دحأل

 نود لوقلاب قيدصت ناميإلا نأب نودقتعي نيذلا مهو ةئجرملا ةقرف تزرب امك

 ؛ىلاعت هّلل هرمأ ءاجرإو ةريبكلا بكترم ىلع مكحلا يف فقوتلاو «لعفلاو لمعلا

 رهاجتمو ملاظ ناسنإ يأ وأ ءملاظ مكاح يأ ةبساحم دحأ قح نم سيل يلاتلابو

 !روجفلاو قسفلاب

 مزح لكب ةلاضلاو ةفرحنملا قرفلا هذهل ٌدِوثَِلَت نيسحلا مامإلا ىدصت دقو

 وأ مهعابتا نم مهايإ ًارذحمو .مهراكفأو مهدئاقع داسف ةيملسملا زيف «ةبالصو

 .مهتهكافمو مهترشاعم وأ «مهتبحاصمو مهتسلاجم وأ .مهراكفأو مهئارآب ناتتفالا

 قرفلا كلت لمحت ام داسف ىلع يلمع در ٌدِئتِقَت نيسحلا مامإلا ةروث تناكو

 .داسفلاو ملظلا دييأتو «لطابلا عابتاو ءقحلا نع تافارحنا نم ةلاضلا
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 ١ ج - ةالئكلش نيسحلا مامإلا ةريس

 مامإلا دهع يف ةفرحنملا قرفلا هذه زربأ نايب لصفلا اذه يف لواحنسو

 :يهو ٌدالَكِلَت نيسحلا

 رجلا ةةرددالوأ
 طع بلا ةقرؤا- افاق

 ةفرحنملا قرفلا كلت هاجت ٌرِاَم يلع نب نيسحلا مامإلا فقاوم حاضيإو

 .ةلطابلاو ةدسافلاو ةلاضلاو

5715 



 ةيريخلا ةقرف -الوأ

 ةيربجلا ةقرف -ةلوأ

 نم وهف .اهيف هل رايتخا ال هلامعأ يف روبجم ناسنإلا نأ ىرت ةيربجلا ةقرف
 تيقوفو هو دل وأ رذقلا كفاح ريجلا ودعا نبل دنعلا ليقاكتنوغو رجلا
 نأو «ةردق دبعلل سيل :نولوقي مهف «ةيردقلا فالخ ةيربجلاو ءردقلاو ءاضقلا

 .ةشعرلاو ةدعرلا ةباثمب «ةيدارإلا تاكرحلا

 .لعفلاو رايتخالا بولسم .دامجلاك وه لب «يمدآلل ةردق ال :اولاق

 ةضلاخو :ةيرعشالا< لعفلا ىف ًابسك :ديعلل دقت ةطسوتم :ةانتثا ةيربجلاو

 هبجوأ يذلا فيلكتلا يفن 57 اذهبو .ةيرارضلاو ةيراجنلاو ةيمهجلاك تبثت ال
 .""عرشلا

 «ىلاعت هّلل اهلك لاعفألا دانسإ ىلإ ةيربجلا ةقرف تجور دقف ىنعملا اذهبو
 بولسم هنأ ىنعي امم «هل ةدارإ وأ رايتخا الو «هلاوقأو هلاعفأ ىف روبجم ناسنإلا نأو

 ْ ” ياهقلاو نايتعألا

 لاعفأ لك بسنت اهنأل ةقرفلا هذه رشن ىلع يومألا مكحلا عجش دقو

 وأ ضارتعالا سانلا نم دحأل قحي ال يلاتلابو «ىلاعت هّللا ىلإ مهتافرصتو ماكحلا
 !مهيلع جاجتحالا

 ىلوألا ةعبطلا «نانبل - توريب ءءاوضألا راد «نيمألا ىيحي فيرش «ةيمالسإلا قرفلا مجعم )١(

 8١. ص ,ما19816- ه1
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 ١ ج - ال2 نيسحلا مامإلا ةريس

 ريغ وهام لعلو ,نوكي نأ بجي نئاك وهام لك نإ :لوقي ةيربجلا قطنمف

 نأل ةملظلا ماكحلا ىلع ضارتعالا يف قحلا دحأل سيلو ؛نوكي الأ بجي نئاك

 !كلذ يف ةحلصم ىري هللا

 ,يومألا مكحلل ةينيدلاو ةيركفلا مئاعدلا ىدحإ ربجلا ةديقع تناك دقو»

 يف ةضراعم حور ةيأ اوقنخي نأ ربجلا ةديقع ةعاشإ لالخ نم نويومألا دارأ دقو

 ةروث ةيأ ثودح نم عنملاو مهتطلس تيبثت لجأل ربجلا ةديقع اونضتحاو .دهملا

 نوهجاوي اوناك ثيح بهذملا اذه باحصأ نع اوعفادو «نيملسملا نم ةيبعش

 «ناسنإلا ىدل رايتخالاو ةدارإلا ةيرحب لوقت تناك ىتلا «ةيردقلا ةديقع ذوفن رطخ

 ًارعن ناك ار ةهفاوب نفاس ادور يذلا لمعلا وك رلسبلا عرتزاتغي ىلا رهشتاو

 هذه تلكش دقو .ًامتح ةيلوؤسملا عبتتست ةيرح لك نأل «هلاعفأ نع لوؤسم وهف

 نيملسملا ا ضراعم نوفا وتاك هوذلا عيبومآلا نلع اريك ا رطبع ةروواللا «ةديقفلا
 اهل ةداضملا ةديقعلاب اوكسمتو ءامهتاعدو ةديقعلا هذه اودهطضا دقف كلذلو ؛مهل

 سانلا ىلإ يحوت اهنأل ءيسايسلا لاضنلا ناديم يف مهمئالت يتلا ربجلا ةديقع يأ

 موتحم ردق ىوس تسيل ةملاظو ةذاش تناك امهم مهتافرصتو نبيومألا دوجو نأب
 .""(مهيلع ةروثلا نم ىودج الف هليدبت الو هرييغت نكمي ال هللا لبق نم

 ربجلا ةديقعب مهكسمت ظحالن ةيمأ ينب ماكح لاوقأو تاملك أرقن امدنعو

 ريدختو .مهمكح تيبثت لجأ نم ةيحلصملاو ةيسايسلا مهفادهأ عم مءالتت اهنآل

 ةضراعم وأ جاجتحا يأ ىلع ءاضقلاو .مهمكح رارمتسال ةينيد ةيعرش ءاطعإو ةمآلا

 .ضارتعا وأ

 «ٌىلف تذخأ امف ِهّللا ةفيلخ انأو هَّلل ضرألا» :لوقي نايفس يبأ نب ةيواعم اذهف
 ."27(ينم لضفلابف سانلل هتكرت امو

 ءاوكزتل الو اوجحتل الو اولصتل الو اوموصتل مكتلتاق ام١ :قارعلا لهأل لاقو

 )١( ص «ىيئاوشيبلا يدهم ءرِقلكَِلَم ةمئألا ةريس 177 .

 ) )1ص «6 ج «يرذالبلا ءفارشألا باسنأ  27١مقر “57.

 ال



 ةيربجلا ةقرف -الوأ

 هللا يناطعأ دقف ,مكيلع رمأتأل مكتلتاق امنإ نكلو ءكلذ نولعفت مكنأ فرعدق

 ."2(نوهراك متنأو كلذ

 ةنيدملا ىلع هلماع ىلإ هبتك باتك لوأ يفف «ديزي هنبا دنع ربجلا قطنم رمتسيو
 همركأ هللا دابع نم ًادبع ناك ةيواعم نإف» :لاق هيبأ توم دعب ةبثع ني ديلولا ةرونملا

 ,00هل نكمو هلوخو هفلختساو هللا

 ثيح ةيربجلا ةقرفل ركتبملا وه ةيواعم نأ يركسعلا لاله وبأ ىري كلذلو

 ركتبملا ناك هنأ يأ ””«اهلك دابعلا لاعفأ ديري هّللا نأ معز نم لوأ ةيواعم نإ» :لوقي

 .ربجلا ةديقعل

 نم ةفيلخ ديزي هنبا بيصنت يف ةيواعم ىلع رمع نب هّللا دبع ضرتعا املو

 قيرتل ىف ىعسو ةيبلمسلا ادع قصقنأ كرذحا ىإ) :ةيؤاعملالات مدع

 ءاعلا سنو اعتلا م داعت اكدت دودو رمأ ةارع مدان كيش أو فأاد
 .(2(مهرمأ نم ةريخ

 ءءاضقلا نم ءاضق ديزي رمأ نإو» :اهل لاقو .هدعب نم نيملسملا ىلع ةفيلخ ديزي

 ."«مهرمأ نم ةريخلا دابعلل سيلو

 ديهشلا مامإلا لتاق يذلا يومألا شيجلا دئاق صاقو يبأ نب دعس نب رمع اذهو

 نادمه ترتخا :هلوقب يودعلا عيطم نب هّللا دبع هيلع ضرتعا امل ِدالكِلَت نيسحلا

 ؟كمع نبا لتق ىلع يرلاو

 )١( ص .54 ج ءركاسع نبا ءقشمد ةنيدم خيرات ١5١. ص «4 ج «ةياهنلاو ةيادبلا ١5٠ .

 ) )1ص «5 ج «يربطلا خيرات  .5 5٠ص «8 ج «ةياهنلاو ةيادبلا ١51 .

 .170 ص .”7 ج «لئاوألا (؟)
 ١5١. ص ١ ج «يرونيدلا ةبيتق نبا «ةسايسلاو ةمامإلا (5)

 7١5. ص ١ ج «يرونيدلا ةبيتق نبا «ةسايسلاو ةمامإلا (5)

 ل



 ١ ج - ةاللَ نيسحلا مامإلا ةريس

 لبق ىّمع نبا ىلإ ترذعأ دقو ءءامسلا نم تيضق رومأ تناك» :رمع لاقف ع ع

 ."7(ىتأ ام الإ ىبأف ةعقولا

 .روجفلاو قسفلاب ارهاجتمو ًاملاظ مكاحلا ناك نإو ىتح مكحلا

 لكو «نيملسملا ىلع ةيربجلا ةديقع ضرف ىلع ةوق لكب نويومألا لمع دقو

 («ةمامإلا ةيرظن» هباتك يف ىيحبص دومحم دمحأ روتكدلا يرصملا بتاكلا لاق

 :هصئنام

 ّسمت ةيجولويديإب نكلو ءبسحف ةّوقلاب هكلم معدي نكي مل ةيواعم ْنِإ)
 دق دائم يلع نيبو هنيب ةفالخلا ْنأ سانلا يف نلعي ناك دقلف ءميمصلا يف ةديقعلا
 ةعيبلا بلطي نأ دارأ نيح كلذكو «ىلع ىلع هل هّللا ىضقو ءهّللا ىلإ اهيف امكتحا

 ءاضقلا نم ءاضق ناك ةفالخلل ديزي رايتخا نأ نلعأ زاجحلا لهأ نم ديزي هنبال

 ام لك نأ ءنيملسملا ناهذأ يف ٌرقتسي داك اذكهو ءمهرمأ يف ةريخ دابعلل سيلو

 ىلع ردق دق هللا نم ءاضق (وهف) هفالخ ىف هّللا ةعاط تناك ول ىتح ةفيلخلا هب رمأي
 ."20(دابعلا

 ةيربجلا ةقرف نم الك نيسحلا مامإلا فقاوم

 مهدئاقعو ةيربجلا ةقرفل مزحو ةوق لكب كَم نيسحلا مامإلا ىدصت

 ةيربجلا ةعطاقمب هيف رمأي يذلا ثيدحلا اذه نينمؤملا ريمأ نع لقني ناكو «ةدسافلا

 ءيش يأوأ ؛مهفلخ ةالصلا وأ .مهتداهش لوبق وأ «مهحئابذ نم لكألا زاوج مدعو

 .مهيلع ءاضقلاو مهفاعضإ لجأ نم كلذو «مهيوقيو مهمعدي

 .66 ص 065 ج «ركاسع نبا ءقشمد ةنيدم خيرات (0)

 .77" 4 ص م١144 ماع عبط «ةيبرعلا ةضهنلا راد «ةيرشع ينثإلا ةعيشلا ىدل ةمامإلا ةيرظن (1)
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 ةيربجلا ةقرف -الوأ

 نب يلع هيبأ نع ُدالَتكلَت يلع نب نيسحلا نع هدانسإب يسربطلا خيشلا ىور دقف
 ال ام مُهْفْلَكُي وأ يصاعَملا ىَلَع ُهَدابِع ٌرّبِجَي َيَهّللا نأ َمَعَر نَم١ : ام بلاط يبأ

 تره ءوطعُت الو كارو اوُلَصْمالو فتاه اوليقتالو ُكَيسِيَ اولُكاَتالَف «َنوقيطُي

 .27 اعيش ٍةاكّرلا

 بلاط بأ ني ىلع نري نيشخلا نلإ يريصتلا وفعلا ىأ ةيعشلا جتك ةزعردقلاو

 :هبَلإ َبَتَكَف .ِرَدَقلا ِنَع ُهَلأسَي لف
 و

 نِمؤُي مّل نم ُهّنَِق ءِتيَبلا لهأ انيلإ يِضفأ اَمِِرَدَقلا يِف كَل ٌتَحَرَ ام عب

 َرَجَف دَقَف لجو زع وللا ىَلَع َّيِصاعَملا َلَمَح نّمو َرَصَك دق رش ِهِرِيَح ِرَدَقلا

 .ًاميظَع ًءارتفا ِهَّللا ىَّلَع ىرّتفاَو

 يف ةابعلا لهي الو ءِةَََعِب ىصعُي الو ءواركإب عاطُيال ىلاعَتو َكَراَتَهَّللا نإ

 ٍةَعاَطلاب اورَمَت لا ِنِهَف ؛مُهَرَدقَأ يلع امي ُرواقلاَو ءمُهَكَْم امِل كِلاملا ُهَنِكلو ءِةَكلَهل

 َلوحَيَف مِهِيَلَع نمي نأ ًءاشَف ةّيِصعَملاب اورَمَثتا نو َتِطبُم اهنَع ًاداص مُهَل نكي مَ

 الو ءارسف ")اهيّلَع مُهَلِماح ٌوُه َسِيَلَف لعفَي مل نإو «"َلَعَف ِهب اورَمَتا ام َنيَبو مُهَّنَب

 مُهَقّوَط ؛ ؛مهيلَع هجاجِتحاَو مُهَل هراذنإو هراذعإ دعب مُهاَيِإ هنيكمتي [لَب] اربج مُهَّمْلَك

 مُهْلَعَج مُهاهَت نعام ِكرّثو ءمّهاعَد ِيَلِإ ام ٍذخأ ىلإ َليبَّسلا ُمُهَل َلَعَجو مُّهَتَكَمو

 َريَغ ٍءِيش نم ُهنَع مهاهَت ام ِكرَبِلو ءهيذخآ ريغ ِءِيَش نم هب مُهَرَمَأ ام ٍذخَأِل ٌنيعيطَتسُم
 هكر

 مُهاهَتو ِةّوَقلا َكلِتب َنولانَي هب , هرم امِ ءايوقأ ُهدابِع َلَعَج يذلا لل ُدِمَحلاَو
 نك ادهج تككلا هل لكجت يمل نَمِل َرْذَعلا ٌلَعَجو 6

 نو يل ««لعف نإف» ردصملا ق0

 .راونألا راحب نم بيوصتلاو ««مهيلع» :ردصملا يف ()

 ١. ح ١77 ص ه ج :راونألا راحب ١1١18« ح 5٠0/8 ص :اضرلا مامإلا هقف (:)



 ١ ج - ةالكك2 نيسحلا مامإلا ةريس

 داقتعالا نيب قرفلل نايب ٌدِالئِِفَ نيسحلا مامإلا نع دراولا صنلا اذه يف

 لعف ىلع روبجم ناسنإلا نأ ىنعي ربجلا ناك اذإف .ردقلاو ءاضقلاب ناميإلاو «ربجلاب

 ةدارإ ةيرح يفاني ال ردقلاو ةاضقلاناف هقلاو رادخألا بولتسأو .ءيصاعملا

 سس عال «هرايتخاو هتدارإ يف رح هنأل لوؤسم ناسنإلاف ءناسنإلا

 ىلع ًاباوث عيطملا نضيعسا الو يصاعلا نع باكعلاو موللا طق «لاعتأ ىلع

 او !ًكلاهَد َكاهَت يذلا نأ ٌنُظَنأ «مَدآَنب ايه ا ل ا

 .20(ٌكلذ نم ءيرت + هَللاَو كالعأو َكلَمسُأ َكاهَد

 و
 2 ميغ 0 5 م ع ساد رم 2و 51 5 01 2 5

 ,3 د وف لاعت هللا

 ىَلَع مكاياطحتو مُكَبونُذ اولوحت ال» : -ويَلإ ٍةّبوسنَملا ٍمّكِحلا يف هييستو

 .©2(َناطيَّصلاَو كم اهوذتو للا

 هدايصلا ماعلا و رئابلا هاما رع دخا رريع نع نحر يع نب ساو ىورو

 لاو ءاهيلَع مُهَبّذَعيَمُث بوذا ىَلَع هَل َريجُي نأ نم ِهتلَخبمَحرأ لا نإ: هاك
2 

 توك لق ارغأ ديري نأ خيو رغأ

 ؟ةَكلا ٌةَلزْنَم رَدَقلاَو ربجلا َنيَب لَه :ةلتكيي 1

 .(ضرألاَو ِءامَّسلا َنيِب اَمِم عَسوأ مَحَن) :الاق

 العشق :ّلاق

 َمولَت نأ َتعّطَتسا اَم» :لاقف ٍرَدَقلاَو ٍءاضَقلا ِنَع دليم قداصلا مامإلا َلْعْسو

 :راونألا راحب ءيرصبلا نسحلا نع امهالك 754 ص ١ ج :دئاوفلا زنك ,”594”7 ص :فئارطلا )١(

 0 / ح 58 ص هج

 5 ج :راونألا راحب ؛هوحن "56 ص ١ ج :دئاوفلا زنك يملا وام ماا م :فئارطلا (؟)

 .191 ح15 ص 7١ ج :ةغالبلا جهن حرش ()

 217١7 ص :تاجردلا رئاصب رصتخم ء”" ح ص :ديحوتلا .4 ح ١54 ص ١ ج :يفاكلا ()

 .87 ح 6١ ص ه ج :راونألا راحب

 هيلا



 هرج هوك

 .هّللا ٍلعِف َنِم َوُهَق ِهيَلَع َدبَعلا َمولَت نأ عِطَمسَت مل امو هن َوُهَف ِهيَكَع دبع
 ك1 نهرا كيرت ن2 نيف :دبعلل ىلاعت للا لوقت 1

 ؟َتْضَصِيِبا َمِل ؟َترَّصَق ّمِل ؟َتوَلَع َمِل ؟تْضِرَم َمِل: ل الو بعل ّلعِف اذِهَ

 230[ يلاعت هللا لعِف نم هن ؟تدّدّوسا ّمِل

 مالستسالاو لوبقلا بوجو ىوس ينعي ال هردقو هللا ءاضقب اضرلا بوجوو
 .مكحو رمأ نم انل نّيبو انيلع هّللا بجوأ امل ناعذإلاو ناميإلاو

 هذه يف نأو ؛هيهاون بانتجاو هبل راو لافضا هودعلاو ءاضقلا ىنعم نإ

 ىلعو «لجو ّزع هَّللا اهعضو يتلا نئسلاو بابسألاو نيناوقلا نم ةعومجم ايندلا
 موتنا اماه ركل ني يف ةهدرملا نا .ناوقلاو نئسسلا هذه عم ىطاعتي نأ ناسنإلا

 نيناوقو ننس ةفلاخم مدعو ءلجو ّزع هّللا ةعاط وحن ناسنإلا عفدي يذلا وه

 وه امنإ ءناسنإلل يدبألا ءاقشلا وأ ةداعسلاف .ساسألا اذه ىلعو «ةايحلاو نوكلا

 اَماَهْيَلَعَو تَبَسَك اَماَهَل# :ىلاعت هلوق كلذ ىلع لديو «ةيرايتخالا هلاعفأ ةجيتن

 دَق# :ىلاعت هلوقو "”* ىَعَس ماَمّألإ ٍناَسنإلِل َسْيلْنَآَول : ىلاعت هلوقو "”4تّبَسَتْكا

 .9اَهاّسَد ْنَم باَك ْدَقَو * اَهاَّكَر ْنَم َحّلْكَ

 امو هولا ةةرغيل ةنمدق لعب فردي نقلا و ءاظقلا ناك .ءاقكمو
 ْنَمَف# جاتنإلاو ءاطعلاو طاشنلاو لمعلا ةفعاضمو «ةعيرشلاب م ازتلالا ىلإ يدؤيو

 .4هَرياَّرَش ورد َلاَقْثِم لَمْعَي ْنَمَو * هَرَياَرْيَخ ِةَرَذ َلاَقْتِم ُلَمْعَي

 )١( ص :فئارطلا  .”7٠ح 04 ص ه ج :راونألا راحب ٠١9.

 :ةيألا «ةرقبلا ةروس (؟) 7/5.

 .79 :ةيآلا ءمجنلا ةروس ('7)

 9-١١. :ناتيآلا ءسمشلا ةروس (5)

 ./1-8/ :ناتيآلا «ةلزلزلا ةروس (5)

 كوب



 ١ ج - ةالككظ نيسحلا مامإلا ةريس

 ةيربجلا نالطبو إلك نيسحلا مامإلا ةروث

 ءارآو دئاقع داسف حيضوتو نايب نم ٌدالَكتَِع نيسحلا مامإلا هب ماق امل ةفاضإلابو

 يلمع در ربكأ تناك ةكرابملا هتروث نإف «ةيرظنلاو ةيدئاقعلا ةيحانلا نم ةيربجلا ةقرف

 نكل ؛ملاظلا مكاحلا ىلع جورخلل ةيعرش ىرت ال يتلا ةيربجلا ةديقع نالطب ىلع
 نم هلثمي املو «نيملسملا دنع ةمدقتم ةيعقوم نم هل املو هَدلتِلَع نيسحلا مامإلا

 هتايحضتبو ًايلمع نيب دق ِةَيُعَِع هللا لوسر هدج دنع عيفر ماقمو ؛مالسإلا يف ةناكم

 جاجتحالا حبصأ دقف كلذلو ءاهنالطب نايبو «ةيرظنلا هذه داسف ءالبركب ةريبكلا

 مكاحلا ىلع جورخلا ةيعرش ىلع ةلدألا مهأو ربكأ نم دلت نيسحلا مامإلا ةروثب

 «ربجلا ةديقع ريثأت نم هنأ حضاوف جورخلا دحأل زوجي ال هنأب لوقلا امأ ,ملاظلا

 .نمزلا نم دوقع لاوط ةمألا يف اهوعرز يتلا ةيمأ ينب ةفاقثو
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 جرم ةقف يا

#2 

 ةئجرملا ةقرف -ايناث

 .ةعاط رفكلا عم عفني ال امك «ةيصعم ناميإلا عم رضيال اولاق نيذلا مه ةئجرملا

 مهنأل .هورخأ يأ «لمعلا اوئجرأو ناميإلا اومدق مهنأك ءلمع الب لوق ناميإلا اولاقو
 هلوق نم مسالا اذه اوذخأ مهنأكو ؛مهناميإ مهاجن اوموصي ملو اولصي ملول مهنأ نوري

 لاقو .نيملسملا نع ةلمج ديعولا اوطقسأ دقو ."74وّللا رْمأِل َنْوَجْرُم َنوُرَخآَول :ىلاعت
 .اازيلا ةينيضفل رشلا شنب الو فاضأ هكا را هلع ةساداعبألا ىرشبال :يع

 يصاعملا باحصأل نوجري ةئجرملا نأل ءءاجرلا نم نوكي نأ امإ ءاجرإلاو

 مكح اورخأ مهنأل ريخأتلا وهو ءاجرإلا نم ًاقتشم نوكي وأ «ىلاعت هّللا نم باوثلا
 .ةرخآلا ىلإ رئابكلا باحصأ

 وأ باذعب نيبئات ريغ اوتام اذإ رئابكلا لهأ ىلع عطقلا كرت مهبهذم لصأف

 ."2ةئجرملا اومس اذهلو «لجو زع هللا ىلإ مهرمأ اوئجرأو .وفع

 يلع لتقم دعب «ةيواعم عم اوعمتجا نيذلا ىلع مسالا اذه قلطأ ام لوأو

 ًاعيمج اومسو .مهريغو لمجلا باحصأ نمو «هعم اوناك نيذلا ضعب نم َكِلئفَع
 .نونمؤم مهلك «ةلبقلا لهأ نإ اولاقو ءًاعيمج نيفلتخملا اولاوت مهنأل ؛ةئجرملا

 كلذ دعب ةئتجرملا تقرتفاو .ةرفغملا اعيمج مهل اوجرو .ناميإلاب رهاظلا مهرارقإب
 .كاكشلاو «ةيرصاملاو «ةيناليغلاو «ةيمهجلا :مهو قرف عبرأ تراصف

 )١( :ةيآلا «ةبوتلا ةروس 5.

 )١( «ةيمالسإلا قرفلا مجعم ص١١9.



 ١ ج - ةالككظ نيسحلا مامإلا ةريس

 هنأو «ةنسلاو باتكلاب ًاملاع ناك اذإ اهب ماق نم لك اهقحتسي ةمامإلا نإ اولاق

 ."اهلك ةمآلا عامجإب ةمامإلا تبثت

 قرف نم ةقرِف مه : تعرقل يحيرطلا خيشلا لاق نيرحبلا عمجم يفو

 اوُمُس ؛ةعاط رفكلا عم عفني ال امك ؛ةيصعم ناميإلا عم ٌرضي ال هنأ نودقتعي مالسإلا

 .””(مهنع هرخأ يأ ءيصاعملا ىلع مهبيذعت أجرأ ىلاعت هّللا نأ مهداقتعال ةئجرملا

 ٍفاك بلقلاب ناميإلا نأ نوري ةئجرملاب نينمؤملا نإف ساسألا اذه ىلعو

 ىلإ هرمأ ءاجرإو «ةريبكلا بكترم ىلع مكحلا نع فقوتلاو ءلمعلاب ناميإلا نع

 ملظلاب ًارهاظتم ناك نإو ىتح ءًادحأ بساحت نأ ةمألا قح نم سيلو «ىلاعت هّللا

 !ركنملا نع هاهنتو فورعملاب هرمأت نأ وأ ءروجفلاو قسفلاو

 ركفل اوجورو «ةمألا ىف ةقرفلا هذه راشتنا ىلع اوعجش دق ةيمأ ىنب نإف ببسلا اذهلو

 .هلصاقمو مالسإلا عم ضراعتت قتلا مهلاعفأو مهلامعأ عم مءالتت اهنأل ءاجرإلا ةديقعو

 نم هريغو- ةيواعم نب ديزيك ةيمأ ينب ماكح نأ ىرت ةئجرملا ةقرف تناك دقو
 تامرحملل هباكترا نأو «هبلق يف ًانمؤم نوكي دق هنأو هيلع جورخلا زوجي ال -ماكحلا

 .يعرش همكح نأو «ةنجلا لهأ نم نوكي نأ لمتحملا نمو «هناميإب رضيال تاقبوملاو

 .ةيربجلا ةقرفو ةقرفلا هذه تايرظن ىلع ًادامتعا هريغو نودلخ نبا ىري ناك امك

 ٍنافنص) : 0 هللا لوسر لاق دقف «ةئجرملا نم هدقزن هّللا لوسر ردح دقو

 .90ةيِرَدَقلاَو ةكعرلا :ٌتيصَن د مالسإلا يف نهج 0 يتم نم

 )١( «ةيمالسإلا قرفلا مجعم ص١ 7١.

 .(أجر» 576 ص ” ج :نيرحبلا عمجم (؟)

 رئاصب رصتخم «” ح ١07 ص :لامعألا باوث ءرمع نبا نع ٠١١ ح /” ص :لاصخلا (*)
 راحب الكَيِلَت هئابآ نع اضرلا مامإلا نع ناميلس نب دوواد نع امهالك ١70 ص :تاجردلا

 ص ١ ج :ةجام نبا نئس .؟ 1494 ح 404 ص 4 ج :يذمرتلا نئس ؛!ل ح7 ص ه ج :راونألا
 ص هج: :طسوألا مجعملا «(يتتّما» لدب (ةّمالا هذه نم» هيفو سابع نبا نع امهالك 1١ ح5

 .00/ح ١١8 ص ١ ج :لاّمعلا زنك ءيردخلا ديعس يبأ نع 0617 حا"ا/٠
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 جرم ةقف -ًيناث

 تع

 ها 5 2 - سلا ل 6 03 5-5 5 90

 :ةنجلا ٍنالَخدَي الو ضوحلا ىلع ٍنادرَي ال ىتما نم ٍنافنص» :لاق ِةَيكِدتَع هنعو

 07 ةةسرقلاو ةيرَدَقلا

 ةئجرملا ةقرفو ْدِلمتِهَد نيسحلا مامإلا
 ىقلأو «ليلدلاو قطنملا ةوقب ةئجرملا ةقرفل دلِلَظ نيسحلا مامإلا ىدصت

 نع ىهنلاو فورعملاب رمألا بوجو ىف لاوقألاو تاملكلاو بطخلا نم ديدعلا

 هور هيو

 لاق هل لا لوس الاهل ملاظلا مكاحلا هجري فوتولاو ءركنملا نع

 هللا ٍلوسَر نس ًافِلاخُم هللا هَل اكان هللا مّرِْلاًلحَتسُم ًارئاج ًاناطلُس ىأَر نما
 2 و

 هلا ىلع اذ جادا يرق الو يعور لص راي مام وا رشلا) اواي ادام يلح

 لضم ةلخدب نأ

 اوُرَهظأو ءِنِمحّرلا ًةَعاط اوكَرتو ءِناطيَّسلا ًةَعاط اومِزَل دم ِءالُّوِه َنإو الأ

 أو «ةلالح اومّوَو ولا مارح اونو «ءيقلاب اورئاتساَو «ةودخلا اوَُطَعو قاس
 ا َّ قحأ

 ريع نم

 «رباج نع 58117 ح 594 ص 5 ج :طسوألا مجعملا ءسنأ نع 705 ص 4 ج :ءايلوألا ةيلح )١(

 :لاّمعلا زنك .«ةمايقلا موي» امهيف سيلو ساّبع نبا نع 455 ح 5 4!/ ص :مصاع يبأ نبال ةّنسلا
0 

 0 عاام نزتشلارك كج لتعمل فلو ل سيلا أس
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 ةعبطلا «نانبل توريب «ةيملعلا بتكلا راد ءيربطلا ريرج نب دمحم رفعج وبأ «يربطلا خ خيرات (5)

 تر ٠ / ص ”ج« م01٠٠ 474 ةيئاثا

 *ع/



 ١ ج - ةالكك2 نيسحلا مامإلا ةريس

 اهتاوخأو ةئجرملا ةقرف ىلع در ربكأ ْالكِلَم نيسحلا مامإلا ةروث تناكو
 لدعلا ىلإ ةوعدلاو ءملظلا ضفرو «ةملظلا ماكحلل يدصتلا بوجو يف ةيربجلاك

 ةئجرملا ةقرف دئاقعو راكفأ تمده ةرثؤمو ةيوق ةمدص لكش امم «ناسحإلاو

 مهدئاقع لعج يذلا رمألا وهو «ةيربجلا ةقرف كلذكو «ةلطابلاو ةلاضلاو ةفرحنملا

 ريثكلا لعج امم «ةينيسحلا ةروثلا تاجومت مامأ لبذتو فعضتو زتهت مهراكفأو

 راطقب قحتليو «ةفرحنملا راكفآلا كلت دض ضفتتني ةروثلا كلت دعب نيملسملا نم
 مكحلا دض مث نمو ءيومألا مكحلا دض تماق يتلا تاجاجتحالاو تاضافتنالا

 .ةملظ ماكح نم مهدعب ءاج نمو «يسابعلا

 قرفلا كلت دئاقع ريغ ةمآلا يف حبصأ امل ةينيسحلا ةروثلا كلتالولو

 داسف ةمألل تفشك ةينيسحلا ةروثلا نكل «ةلاضلاو ةدسافلاو ةفرحنملا تارايتلاو

 هنأو ,مهعابتأو نويومألا اهيلإ وعدي ناك يتلا ةفرحنملا قرفلا كلت تاينتبمو دئاقع

 فورعملاب رمألا ةضيرف ليطعت حيحصلا نم سيلو ؛لطابلا دض توكسلا زوجي ال
 .ةلطابو ةدساف ةديقعاهسفن ءاجرإلا ةديقع نأ امك ءركنملا نع يهنلاو



 ثلاثلا بابلا ةصالخ

 ثلاثلا بابلا ةصالخ

 مامإلل ةيركفلاو ةيملعلاو ةينيدلا ةريسلا)ب ًاموسوم ثلاثلا بابلا ناونع ناك

 :يه لوصف ةثالث يف بابلا اذه عقيو (ْدِالَكِلَع نيسحلا

 نيسحلا مامإلل يملعلاو ينيدلا ءاطعلا) :ناونعب ءاج لوألا لصفلا - ١

 .ريسفتلا ملعو .هقفلا ملعو ,ثيدحلا ملعو «مالكلا ملعك ةيمالسإلا

 «يمالسإلا ركفلا ءارثإ يف تمهاس ةمهم ةيملع راودأ ْدلكِقَع مامإلل ناك دقو

 ةيدقعلا داعبألا لك يف تيبلا لهأ ةسردم ءارآ حيضوتو «ةيمالسإلا ميهافملا قيمعتو

 .ةيقالخألاو ةيريسفتلاو ةيثيدحلاو ةيهقفلاو ةيملعلاو ةيركفلاو

 نم يدئاقعلا دال نيسحلا مامإلا رود ىلإ لصفلا اذه ةيادب يف انرشأ دقو

 ردقلاو ءاضقلاو داعملاو ةمامإلاو ةوبنلاو ديحوتلاك ةيدقعلا لئاسملا مهأ نايب لالخ

 .اهريغو

 «ثيدحلا ملع يف ذلكم نيسحلا مامإلا ءاطع ىلإ لصفلا اذه يف انقرطت مث

 .نسانلا خيب اهرشنو اهظفحل تاياورلاو ثيداحألا كلت نيود نوثدحملاو ةاورلا

 هحضوأ امو ,يمالسإلا هقفلا ملع يف ٌدِلئتَِظ نيسحلا مامإلا ءاطع انلوانت مث
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 ١ ج - ذالك نيسحلا مامإلا ةريس

 ذخأل ْدِالمِلَم مامإلاب نوفتحي ءاهقفلاو ءاملعلا ناك دقو «مارحلاو لالحلا لئاسم نم

 .هفراعمو همولع ريمن نم لهنلاو «هيدي ىلع ذملتتلاو «هنم مهنيد ملاعم

 هقفلا لئاسمو ماكحألا عورفب ةينعملا ةيثيدحلا بتكلاو تافنصملا مضتو

 تلمش ةفيرش ثيداحأ يف دلت نيسحلا مامإلاب ةلصتملا ديناسألا نم ةلمج

 «ةالصلا «ةراهطلا :ةيلاتلا باوبألا ةيهقفلا هثيداحأ تلمش ثيح «هقفلا باوبأ ضعب

 ءءاضقلا ءديصلا «ةبرشألاو ةمعطألا «قالطلا «حاكنلا .داهجلا .جحلا «ةاكزلا .موصلا

 .اهنم ةلمج ىلإ انرشأ ثيح ةيهقفلا باوبألا نم اهريغو ...ثرإلا .دودحلا

 نّيب دقف ءريسفتلا ملع يف ٌدالْكَِت نيسحلا مامإلا ءاطعب لصفلا اذه انمتخو

 هتايآ يف ربدتلاو .هتوالت ىلع ثحو ؛ميكحلا نآرقلا ةوالت لضف ظلئيِلَع مامإلا

 .ملع ريغب هريسفت نع ىهنو «ةفيرشلا

 .هضماوغ نايبو «ميكحلا نآرقلا تايآ ريسفتب ْدِالميِلَع نيسحلا مامإلا متها امك

 .هيلإ هجوت تناك يتلا ةينآرقلا ةلئسألا ىلع ةباجإلاو .هنع تاهبشلا عفدو

 هليوأتو ميكحلا نآرقلا ريسفت يف ْداِلَع نيسحلا مامإلا نع درو دقو

 22 نيسحلا مامإلا ةسردم) ناونعب ءاج ثلاثلا بابلا نم يناثلا لصفلا - ؟

 يف هسلجي ناك يذلا ْدالَثيَِم مامإلل يملعلا سلجملا ىلع ثحببلا هيف انزكر «(ةيملعلا

 ةباحصلا رباكأ هلوح فتحي ناك ثيح «ةرونملا ةنيدملاب ِةَتيَع هللا لوسر دجسم

 ةدافتسالاو «هنم ةيمالسإلا فراعملاو مولعلا ذخأل ةاورلاو نيثدحملاو نيعباتلاو

 ةيملع تاسلج نيبرقملا هباحصأ عم سلجي ْدِالئِِلُم نيسحلا مامإلا ناكو

 همرك نم مهيلع قدغيو .هتاداشرإو هتاهيجوتو هفاطلأو هتيانعب مهطيحيو .ةصاخ
 .ةفرعملاو ملعلا بلطل مهتسامح نم ززعي امب هدوجو

 هباحصأ ةيبرتب ًاريثك متهي ٍدالملَت نيسحلا مامإلا ناك ميلعتلا ىلإ ةفاضإلابو
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 ثلاثلا بابلا ةصالخ

 تانكلاو ةاورلاو ةقدعيملا و ءاجلعلاوءاوقتلا نم ايملع لعن ىر دقو. مشتمالاتو

 فراعمو مولع رشن يف - دعب اميف - ربكألا لضفلا ءالؤهل ناكو ...نيرسفملاو
 ىلإ تيبلا لهأ ةمئأ جهنو ةفاقثو ركف لاصيإو «ةمآلا يف ٌدالْكِقَت نيسحلا مامإلا

 .قربكلا ةيملعلا ةذملاو رضا وحلا فلدخم

 اوزيمت ام مهأ ىلإ انرشأو «نيزربملا هتذمالتو هباحصأ نم ةبكوك انمجرت دقو
 اهبتك يتلا بتكلاو تافنصملا ضعب ءامسأ ىلإ ةراشإلا عم «ةفرعمو ملع نم هب

 .ةيملعلا هتسردم نم تجرخت يتلا ةزيمتملا ةبخنلا ءالؤه

 مولع رشنو نيودت يف لعافو مهم رود ةذمالتلاو باحصألا ءالؤهل ناك دقو

 يملعلا ثارتلا ظفحو «تافنصملاو بتكلا فيلأتو َدِالتِلَت نيسحلا مامإلا فراعمو

 سانلا طبرو «ةمداقلا لايجألل هلاصيإو «عايضلا نم ٌدِولكِتِقَت نيسحلا مامإلل يركفلاو
 الكت تيبلا لهأ ةمئأ ركفو جهنمب

 (ةفرحنملا قرفلاو ٍدِْثَِت نيسحلا مامإلا) ناونع لمح ثلاثلا لصفلا -*

 ةلاضلاو ةفرحنملا قرفلل يدصتلا يف ٌدِالميِقَم نيسحلا مامإلا رود ىلإ هيف انرشأ ثيح
 نم مهايإ ًارذحمو .مهراكفأو مهدئاقع داسف نيملسملل ًانيبم «ةبالصو ةوق لكب

 مهترشاعم وأ ,مهتبحاصمو مهتسلاجم وأ ,مهراكفأو مهئارآب ناتتفالا وأ مهعابتا

 .مهتهكافمو

 ذإ ءمهتادقتعم داسف نايبو «ةيربجلا ةقرف ىلإ انرشأ لصفلا اذه ةيادب يفف

 ةلامقأ ىف روج ةاسنالا ناو ىلاق هلل ايلك لاعفألا داحبإ ىلإ ةقرقلا هلع تعور

 مقل نايعللا براسمالا صيانسالاةدارإبوا راسا لو هفلاوفأو

 لاعفأ لك بسدت اهنأل ةقرفلا هذه رشن ىلع يومألا مكحلا عجش دقو

 وأ ضارتعالا سانلا نم دحأل قحي ال يلاتلابو «ىلاعت هّللا ىلإ مهتافرصتو ماكحلا

 !مهيلع جاجتحالا

 مهدئاقعو ةيربجلا ةقرفل مزحو ةوق لكب ٌدِالَع نيسحلا مامإلا ىدصت دقو
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 ١ ج - ةالكك2 نيسحلا مامإلا ةريس

 وأ ,مهحئابذ نم لكألا زاوج مدعو ةيربجلا ةعطاقمب هباحصأ رمأي ناكو «ةدسافلا

 لجأ نم كلذو «مهيوقيو مهمعدي ءيش يأ وأ ,مهفلخ ةالصلا وأ ,مهتداهش لوبق

 .مهيلع ءاضقلاو مهفاعضإ

 دئاقع داسف حيضوتو نايب نم ٌدِالكيِلَع نيسحلا مامإلا هب ماق امل ةفاضإلابو
 در ربكأ تناك ةكرابملا هتروث نإف «ةيرظنلاو ةيدئاقعلا ةيحانلا نم ةيربجلا ةقرف ءارآو

 ؛ملاظلا مكاحلا ىلع جورخلل ةيعرش ىرت ال يتلا ةيربجلا ةديقع نالطب ىلع يلمع
 نم هلثمي املو «نيملسملا دنع ةمدقتم ةيعقوم نم هل املو ٌدالَكلَع نيسحلا مامإلا نكل
 هتايحضتب ًايلمع نيب دق ِةَدٍِِْيَي هللا لوسر هدج دنع عيفر ماقمو «مالسإلا يف ةناكم

 جاجتحالا حبصأ دقف كلذلو ءاهنالطب نايبو «ةيرظنلا هذه داسف ءالبركب ةريبكلا

 مكاحلا ىلع جورخلا ةيعرش ىلع ةلدألا مهأو ربكأ نم ٌدِالئتِقَت نيسحلا مامإلا ةروثب

 «ربجلا ةديقع ريثأت نم هنأ حضاوف جورخلا دحأل زوجي ال هنأب لوقلا امأ ءملاظلا

 .نمزلا نم دوقع لاوط ةمألا يف اهوعرز يتلا ةيمأ ينب ةفاقثو

 نع ٍفاك بلقلاب ناميإلا نأ نولوقي نيذلاو ةئجرملا ةقرف نع انثدحت مث

 هللا ىلإ هرمأ ءاجرإو «ةريبكلا بكترم ىلع مكحلا نع فقوتلاو «لمعلاب ناميإلا
 قسفلاو ملظلاب ارهاظتم ناك نإو ىتح ءادحأ بساحت نأ ةمآلا قح نم سيلو «ىلاعت

 !ركنملا نع هاهنتو فورعملاب هرمأت نأ وأ ءروجفلاو

 ديدعلا ىقلأو ءقطنملا ةوقب ةئجرملا ةقرفل دلت نيسحلا مامإلا ىدصت دقو

 ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألا بوجو ىف لاوقألاو تاملكلاو بطخلا نم

 .ءاجرإلاب لوقلا فلاخي ام وهو

 اهتاوخأو ةئجرملا ةقرف ىلع در ربكأ ِالثكِلَ نيسحلا مامإلا ةروث تناكو
 لدعلا ىلإ ةوعدلاو ءملظلا ضفرو «ةملظلا ماكحلل يدصتلا بوجو يف ةيربجلاك

 ةئجرملا ةقرف دئاقعو راكفأ تمده ةرثؤمو ةيوق ةمدص لكش امم «ناسحإلاو

 مهراكفأو مهدئاقع لعج يذلا رمألا وهو «ةيربجلا ةقرف كلذكو «ةلاضلاو ةفرحنملا

 نيملسملا نم ريثكلا لعج امم «ةينيسحلا ةروثلا تاجومت مامأ لبذتو فعضتو زتهت

 فانز



 ثلاثلا بابلا ةصالخ

 تاضافتنالا راطقب قحتليو «ةفرحنملا راكفألا كلت دض ضفتني ةروثلا كلت دعب

 .يومألا مكحلا دض تماق يتلا تاروثلاو تاجاجتحالاو

 قرفلا كلت دئاقع ريغ ةمآلا يف حبصأ امل ةينيسحلا ةروشلا كلت الولو

 داسف ةمألل تفشك ةينيسحلا ةروثلا نكل «ةلاضلاو ةدسافلاو ةفرحنملا تارايتلاو

 زوجي ال هنأو ,مهعابتأو نويومألا اهيلإ وعدي ناك يتلا ةفرحنملا قرفلا كلت دئاقع

 يهنلاو فورعملاب رمألا ةضيرف ليطعت حيحصلا نم سيلو «لطابلا دض توكسلا
 :ةلطابو ةدساف ةديقع اهسفن ءاحرإلا ةديقع. نأ امك ء«ركتملا قع

 هيدر
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00 

 عبارلا بابلا

 ةينيسحلا ةروثلا ميِقو ئدابع

 .ةيعامتجالا ةلادعلا ًأدبمو ٍةالْئِ»َت نيسحلا مامإلا :لوألا لصفلا *

 .ناسنإلا قوقح ليصأتو دلت نيسحلا مامإلا :يناثلا لصفلا

 .ةال2 نيسحلا مامإلا دنع حماستلا :ثلاثلا لصفلا





0 

 لوألا لصفلا

 هن نيسحلا ماعإلا
 ةيعامتجالا ةلادعلا ًادبعو

 .ميركلا نآرقلا يف لدعلا

 .ةفيرشلا ةنسلا ىف لدعلا
 .ةيعامتجالا ةلادعلا موهفم
 .ةيعامتجالا ةلادعلا قيقحتو إلك نيسحلا مامإلا

 36 52 52 هك هم هم .ةمتاخلا





 يديه حمنفم

 يدي 50900

 «نايغطلاو روجلاو ملظلا نع ىهنو ءناسحإلاو لدعلا ةماقإب ىلاعتو هناحبس للا رمأ

 رَكُمْلاَو ءاَْحَمْلا نَع ىَهْنَيَو ىَبْرَْلا يِذ ءاَيِإَو ِناَسْحِإلاَوِلْدَعْلابٌرُميَهَلا نإ :ىلاعت لوقي
 0 3 34 ١ 237 9 0 2000 0200 2 ةدا

 ةماعلا ق وقعا نايعقو «حاورألا ظفحت لدعلاب هنأل "74َنوُرَكّذَت ْمُكَلَعَل ْمُكَظِعَي يِمَْبْلاَو

 .ءاوس نوناقلا مامأ عيمجلا حبصيو ءصرفلا يف سانلا ني ىواسيو «ةماعلاو

 «تايرحلا بلستو «ءافعضلا ملظيو «ءامدلا كفستو .قوقحلا كهتنت ملظلابو

 عمتجم يأ ددهت يتلا ةيسايسلاو ةيعامتجالا تافآلا رطخأ نم ملظلا دعي ذإ

 رارقتسالا بايغو «يعامتجالا مالسلاو نمآلا مادعناو «رامدلاو رايهنالاو لاوزلاب

 :اهمكارتو لكاشملا بتعاضتو :شايملا

 ىلإ ىدأ الإ ةيناسنإلا تاعمتجملا نم عمتجم يف يعامتجالا ملظلا داس امو

 :ىلاعت هلوق يف كلذ ىلإ ديجملا نآرقلا راشأ امك ءًايراضح عمتجملا كلذ ريمدت
 ."”4َنوُملْعَي موقل ةّيآل كِلذ يف ْنِإ اوُملظ اَمب ةَيِواَح ْمِهَنوُيِب كلتف# - 202 دم م ربسا تت 0 0 20 2 قا ه-

 نآرقلا رَّذَح دقف ةيرشبلا تاعمتجملا ةريسم ىلع ئيسلا هريثأتو ملظلا ةروطخلو

 اي َليِقَول :ىلاعت هلوق يف امك ةبقاعلا ءوسب نيملاظلا َدَعَوَّتَو ملظلا ةسرامم نم ميركلا

 )١( :ةيآلا ءلحنلا ةروس 4١.

 ) )0ةيآلا :لمنلا ةروس 057.

 كلج



 ١ ج - الل نيسحلا مامإلا ةريس

 َليِقَو ٌيِدوُحْلا ىَلَع ْتَوَئْساَوُر رْمألا َيِضْقَو ءاَمْلا ضيِغَو يِِلْفَأ ءاَمَساَيَوكءاَم يِعلْبا ُضْرَأ
 ُهَللاو# : ىلاعت هلوقو "!4َنوُمِلاَظلا حيفا نإ ١ ىلاعت هلوقو '”4َنِِلَلامْوَلَلادشُب

 َرِفْغَل هللا نب ْمَلأوُمَلَظَواوُرَمك َنيِذَّلا نإ :ىلاعت هلوقو "”4َنيِمِلاَظلا َمْوَقْلا يِدْهَيأل
 .9أري ريس هللا كف كلذ 5169 ادنأ اهنف يقل سل ان منهج ٌقيِرَطَألإًاقيرط ْمُهَيِدَْيِلَالَو مُهَل

 ةمايقلا موي تاملظ هنأل ملظلا ةسرامم نم ةئؤإع مظعألا لوسرلا رذحيو

 مامإلا لاقو (””(ةمايقلا موي تاملظ هنإف ملظلا اوقت 717 :لاق هنأ هيج هنع يوردقف

 .22(رامد ةرخآلا يفو «راوب ايندلا يف ملظلا» :دِالدِفَع يلع

 نأب مهديدهتو «نيملاظلا ىلع ةبوقعلا ديدشتو ؛ملظلا نم ريذحتلا اذه لكو

 .يصاعملا مظعأو ءرومألا حبقأ نم ملظلا نآل ؛رانلا يف دولخلا نوكيس مهريصم

 .ةيداملاو ةيونعملا سانلا قوقحل كاهتنا ربكأو ؛عمتجملا مدهل لواعملا ربكأو

 امم ةرم ١64 اهتاقتشمو (ملظلا) ةملك ترركت دقف هتروطخو ملظلا حبقلو

 عامتجالا ىلع ةميخو راثآ نم هل امل ,.ملظلا ةسرامم نم ديدشلا يهنلا ىلع لدي

 .ةمألل ىعامتجالا ءانبلا ىف ةريطخ ليعافمو تايعادت نم هكرتي املو «ءيرشبلا

 ملظلا ةسايس يومألا مكحلاو ديزي عابتا التكلم نيسحلا مامإلا ىأر امدنع كلذلو

 «ملاظملاو دسافملا راشتناو «ةيعامتجالا ةلادعلاو لدعلا بايغو «نايغطلاو روجلاو

 ةلادعلاو لدعلا قيقحت لجأ نمو «نيملاظلاو نايغطلاو ملظلا دض ىربكلا هتروث نلعأ

 .ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألاو «ةمألا لاح حالصإو «ةيعامتجالا

 )١( ةيآلا :دوه ةروس 5 4.

 .71 ةيآلا :فسوي ةروسو «7 ١ ةيآلا :ماعنألا ةروس (؟)

 .70/ ةيألا :ةرقبلا ةروس (')

 ١59. و54١1 ناتيآلا :ءاسنلا ةروس (5)

 ىلوألا ةعبطلا «نانبل - توريب «ثارتلا ءايحإل تيبلا لآ ةسسؤم «ىلماعلا رحلا «لئاسولا (5)
 .50441 مقر (45 ص 217 جم1498 - ه1 41

 راد ةسسؤم «يرهش يرلا دمحم «ةمكحلا نازيم .810 .17/75 21170178٠05 :مكحلا ررغ (5)

 .1171/4 مقر 21١1/١ ص «5 ج ه١ 41 ةيناثلا ةعبطلا «نانبل - توريب «ةيفاقثلا ثيدحلا

 يح



 ميركلا نآرقلا يف لدعلا

 ميركلا نآرقلا ىن لدعلا

 «عيرشتلا ةفسلف زكترت هيلعو «ءيش لكل ًاروحم ةينآرقلا ةيؤرلا يف لدعلا دعُي
 .ةيقالخألا ععدابملا قيمعتو «قوقحلا ظفحو ؛عمتجملا ءانبو «نيوكتلا ةمكحو

 عامتجالاو داصتقالاو ةسايسلا يف .ءيش لك يف لدعلا معي نأ بجي ذإ ءلوقحلاو

 نمألاو ةداعسلاب عمتجملا معني نأ نكمي ال هنودبو ءقوقحلاو ةيبرتلاو ةفاقثلاو

 لدعلا ةدام ترركت) هنأ ىنآرقلا روظنملا ىف لدعلا ةيمهأ ىلع لدياممو

 ةيانع ىلإ راركتلا اذه ريشيو ؛ميركلا نآرقلا يف ةرم نيثالث نم برقي ام اهتاقتشمب
 .27(لدعلا نع ثيدحلاب ديجملا ليزنتلا

 لك يف لدعلا وه دحاو روحم لوح رودي هاندجو نآرقلا يف رظنلا انققد اذإو

 نمو «ةماعزلاو ةمامإلا ىلإ ةوبنلا نمو .داعملا ىلإ ديحوتلا نم «ةينآرقلا راكفألا

 .ةيعامتجالا فادهألا ىلإ ةيدرفلا لامآلا

 ةفسلفو «ةوبنلا عيرشت فدهو «داعملا نكرو «ديحوتلا نيرق نآرقلا يف لدعلاف

 .عمتجملا ةمالس سايقمو «درفلا لامك رايعمو «ةمامإلاو ةماعزلا

 ةيناثلا ةعبطلا «نانبل - توريب «ىبرعلا دئارلا راد .ىصابرشلا دمحأ .د ,نآرقلا قالخأ ةعوسوم )١(

 .١3ص م1980 -ه65
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 ١ ج - ةالكك2 نيسحلا مامإلا ةريس

 لكل افا ىلع, ظعب هناف هاننولا وأ نيعمرتلا يلدغ (هدنغ ا قلا لداعلاو

 يوكل ةرقنلا نم عنا لوتت ورع ا ةراحيو :ملاقلاو ديوتضولا ىلإ ناسألا
 ربتعي هنإف نوناقلاو عيرشتلا وأ ةوبنلاب لدعلا اهيف قلعتي يتلا دراوملا يفف

 دعب لقعلل لاجم ءاطعإ دعي :ىرخأ ةرابعبو .نوناقلا ةفرعمل ًاسايقم وأ ًارايعم
 اهي قاعي ىلا هراوملا نق اماو::طايتسالاو هقفلل اعنم ةونكيل ةقسلاو:باقكلا

 ءاينانسلا ذامأ ريثعي ةااعالا هراوملا ضروتفابللا نع اهون دعب هتاف ةفايقلاو ةفامألاب

 0 يووم فاس [هتالاجملا ىفو
 ههعياسرلاو ءايبنألا ثعبل فده مهأ نإف ؛سانلا ةايح يف لدعلا ةيمهألو

 اَبْلَسْرَأ دَقل# : ىلاعت لاق ءمهنيب لدعلا طسب وه العو لج قلاخلاب سانلا فيرعت

 نأل كلذ "”4ِطْسقلاب ُساَّنلا م وقيل َناَرِمْلاَو باَتِكْلا ُمَهَعَم اَنَْرنَأَو ِتاَميَبلاِب انف

 1 ب ورب تاي عش

 َرَمَأ لق :لدعلا قيبطت ةرورضب يهلإلا رمألا ءاج انه نمو «ةلادعلاو لدعلا قيقحتب 7
 .«94ٍناَسْحِِلاَو ِلْدَعْلاِب ُر ٌرْمَيَهَللا نإ : ىلاعت هلوقو "4 ٍطْسِقْلاِب يب

 نيدلا لوصأ قيبطتل ساسألا روحملا وهو ؛هحورو مالسإلا رهوج وه لدعلاف
 _اخرلاو ةيهافرلاو نمألاو نانئمطالاو مالسلاب ةيرشبلا معنت هقيبطتبو .هعورفو

 ملظلا وهو .هلحم لحيس هضيقن نإف ءانتايح نم ةلادعلاو لدعلا يفتني امدنع امأ

 راج ناسومب لئاذرلا عبنمو را لك ببسو ءرش لك ساسأ وهو ءروجلاو
 ىَلَعَذَي ِواَك َّيِهَ ٌةَمِلاَظ َيِهَو اَهاَنْكَلْه ذأ ٍةَيَرَق نم نّيَكَتال يراضحلا رقهقتلاو فلختلا

 .”ٍديِضَم رْضَقَو ة َلَطَعُم ربو اًهِشوُرَع

 )١( ماع عبط «نانبل - توريب «تيبلا لهأ ةسسؤم ءيرهطم ىضترم «يهلإلا لدعلا ١50/8ه -
 55ص عم 47.

 .؟60 ةيالا :ديدحلا ةروس (")

 .79 ةيآلا :فارعألا ةروس (*)

 4٠١. ةيآلا :لحنلا ةروس (5)

 .40 ةيآلا :جحلا ةروس (5)

 كن



 ميركلا نآرقلا يف لدعلا

 لدعلا ىنعم يف

 نع دراولا «اهعضاوم يف رومألا عضو» :وه لدعلا ىنعمل فيرعت لضفأ

 ةلادعلا :اهتلمج نم ةريثك قيداصم عساولا موهفملا اذهلو .«” َْئِِقَم يلع مامإلا

 ةلادعلا ءزييمتلا ناولأ لك يفنو ةاواسملا ةياعر ىنعمب ةلادعلا ءلادتعالا ىنعمب

 © بيطتلاو ةيكوتلا ضعي ةلاذخلا اريخاو «تاقاتسعسالاو قرقحلا ةباغر: قعمس

 عم ىسبفتاب ظنل ةلواكلاو لا دعنا + لوف # ىمايغسالا بازل لاتقاو
 ندع ذعلا كل هاو اقمبل ىلا خل اقل ويقل اهقملاا وارغب اه ضيسوالا واعلا

 ُلُذِعلاو "”4ماّيِص َكِلَذ ُلْذَع وأ :هلوق كلذ ىلعو «ماكحألاك ةريصبلاب كردي اميف
 وه لّدَعلاف .تاليكملاو تادودعملاو تانوزوملاك ةساحلاب كردي اميف ليِدَعلاو

 ا لق طيسقتلا

 «نيناوقلا عيرشتو ءءاضقلاو مكحلا لمشت ةلادعلاو «ةلادعلا ينعي لدعلاف

 لك عضوو «نيرخآلا قوقح ىلع ءادتعالا مدعو .قوقحلا لاجم يف ةاواسملاو

 ءطسقلاو «لدعلا :يه تاملك ثالثب لدعلا نع ميركلا نآرقلا رّبعدقو

 رياغم ىنعمب ميركلا نآرقلا يف نازيملا وأ طسقلا ةملك يتأت ًانايحأ هنأ الإ ءنازيملاو
 .اهريسفتو ةميركلا تايآلا قايس لالخ نم كلذ فرعيو «لدعلا ةملكل

 )١( ةعبارلا ةعبطلا «نانبل - توريب «ةغالبلا راد ؛هدبع دمحم :خيشلا حرش «ةغالبلا جهن ١ 559ه

 - رومألا عضي لدعلا» :ِدِكِفَع مامإلا هلاق ام صنو «477 مقر ال57” ص 5 ج م1984

 .«اهعضاوم

 «ناريإ - مق «ةفاقثلاو رشنلل حلاص يبأ ةسسؤم «يزاريشلا مراكم رصان خيشلا «نآرقلا تاحفن (7)
 ."09 ص «5 ج ءاهخيرات الو ةعبطلا ددع روكذم ريغ

 .160 :ةيالا «ةرقبلا ةروس (")

 ةثلاثلا ةعبطلا «نانبل - توريب «ةفرعملا راد ,ىناهفصألا بغارلا .نآرقلا بيرغ ىف تادرفملا (:)
 ْ .8794 ص م1١٠1 -ه0

 دريد



 ١ ج - ةالكظ نيسحلا مامإلا ةريس

 ملظلا ىنعم يف

 :يوخللا ىنعملا ١-

 .دحلا ةزواجمو روجلا :ملظلا لصأو .هعضوم ريغ يف ءيشلا عضو :ملظلا

 ."املظ فسع لك يمس ىتح هلامعتسا رثك مث .دصقلا نع ليملا :ملظلاو

 عضو ءاملعلا نم ريثكو ةغللا لهأ دنع ُمْلَّظلا» :يناهفصألا بغارلا لاقو

 وأ هتقو نع لودعب امإو «ةدايزب وأ ناصقنب امإ هب صتخملا هعضوم ريغ يف ءيشلا

 لاقيو «ةرئادلا ةطقن ىرجم يرجي يذلا قحلا ةزواجم يف لاقي ُملَظلاو "”(هناكم

 بنذلا يفو ريبكلا بنذلا يف لمعتسي اذهلو زواجتلا نم لقي اميفو رثكي اميف
 :نغعلا

 :ىحالطصالا ىنعملا ؟

 ضيقن نأ ذإ .يوغللا هانعم نع (ملظلا) ةملكل يحالطصالا ىنعملا جرخي ال

 .(اهعضاوم ريغ يف رومألا عضو) :هنأب هفيرعت نكمي كلذلو ءملظلا وه لدعلا

 هبشأ امو ...فيحلاو روجلاو .قوقحلا بلسو «دحلا ةزواجمك «ةريثك هقيداصمو

 .كلذ

 :ىعامتجالا ملظلا ىنعم *

 فيح وأ زواجت وأ ٍدعت وأ كاهتنا يأ :هنأب يعامتجالا ملظلا فرعن نأ اننكمي

 )١( ىلوألا ةعبطلا «نانبل - توريب ءرداص راد ءيرصملا روظنم نبا ءبرعلا ناسل رظنا ١5٠١ه

 - ج ءايكرت لوبناتسا «ةيمالسإلا ةبتكملا ءطيسولا مجعملا باتكو ءالالا”“ ص 17 ج م1490
 ملظ ) :ةدام .ةغللا بتك نم اهريغو 51/17(2/ ص «؟ (.

 م١١٠٠ --ه5575١ ةثلاثلا ةعبطلا «نانبل - توريب «ةفرعملا راد ,نآرقلا بيرغ يف تادرفملا ()

 .18"7 ص

 م١١٠5 -ه54575١ ةثلاثلا ةعبطلا «نانبل - توريب «ةفرعملا راد ,نآرقلا بيرغ يف تادرفملا ()

 .718 ص

 كي



 ميركلا نآرقلا يف لدعلا

 ةيبهذم وأ ةيقرع وأ ةيلبق سسأ ىلع مهدض زييمتلا ةسرامم وأ «ةماعلا سانلا قوقحب

 هذهب مئاقلا نوكي نأ نيب قرف ريغ نم ؛ةيرصنع تارابتعا نم اهريغ وأ ةيوغل وأ

 ةمكاحلا ةيسايسلا ةطلسلا نأ ملعلا عم .اهريغ وأ ةيسايس ةطلس ةملاظلا تاسرامملا

 .لدعلا قيبطت وأ ملظلا ةسرامم ىلع ردقألا يه يناسنإ عمتجم يأ يف

 عضاوملا يف (لدعلا) ةملك ميركلا نآرقلا لامعتسا وه هابتنالاب ريدجلاو»

 يلاعت يراجلا نيوصحي ةملكلا لكس امعاخما مدعو هد اعلا ةميطوب هقلدعلا

 سيل طسقلا هللا ةماقإ ريبعتو «ةرثكب هللا نع (ملظلا يفن) ريبعت ظحالي لباقملابو

 037 يفيأ لبلقت

 نأ نيانلا نم بولطملاو م بل لك قلداه لاهو كاسل نآل فلا
 ال ىتحف ةسدقملا تاذلا نع ملظلا يفن امأ ,مهتايح يف ةلادعلاو لدعلا اوقبطي

 ديري لجو زع هللاف ءهللا نم وه هيلع عقو يذلا ملظلا نأ سانلا نم دحأ باتري

 .رشبلا نم الإ ارداص نوكي نأ نكمي ال ملظلاو .ءيش لك يف لدعلا

 ملظلا عاونأ

 عاونأ ةثالث ىلإ مسقني ميركلا نآرقلا نم دافتسي امك ملظلاو

 3 هو

 :ىلاعت هللا نيبو ناسنإلا نيب ٌملظ -لوألا

 74ٌميِظَع ملط َكْوَّلا َّنِإل: لاق كلذلو «قافنلاو كرشلاو رفكلا همظعأو

 اباَدَع ْمُهَلَدَعأَنيِمِلَظلاَو) "4َنِسمِلَظلا ىَلَع للا ُةَََْألَأٍ : هلوقب دصقهايإو

 ُمَلْظَأ ْنَمَو 2 ١» ©4وّللا ىَلَع بَّذَك نّمِم ُمَلْظَ ْنَمَف# :لاقو ةريثك يآ يف 4اس يلأ

 )١( ص «5 ج «يزاريشلا مراكم رصان خيشلا ءنآرقلا تاحفن 51١”".

 ) )5ةيالا :نامقل ةروس ١7.

 ١4. ةيآلا :دوه ةروس ()

 ١”. ةيآلا :ناسنإلا ةروس (5)

 .7 ةيآلا :رمزلا ةروس (5)



 ١ ج - ةالكك2 نيسحلا مامإلا ةريس

 .4ًبذك هللا ىَلَع ىَرَْفا ِنَمِم
 م 1

 :سانلا نيبو هنيب ملظ -يناثلاو

 هللا ىَلَع هرج + َحّلْصَأَواََعْنَمَاهّم ةْيَس تيس ِةَكيَس ءاَرَجَو# :هلوقب دصق هايإو

 "04 َساّنلا َنوُمِلْظَب َنيِذَّلا ىَلَع ُليِمَسلا اَمّنإل : هلوقبو '”4َنيِملاَظلا ٌبِحْيالُهَّنِ

 .9 4م ولَظَم َلِتُق نمو :هلوقبو

 يشل ندم ةكم هلك ءفلاكلاو

 ذإإ 04 يفت ٌتْمَّلَظ# : هلوقو ”4ٍوِيَْتَمِاَظ مهما: ا

 نمو :مهسفنأ نيملاظلا نم يأ "”4َنِيِمِلاَظْلا َنِم اَنوُكَتَقل "”4ْمهَسْفن فَ اوُملَط
 ناسنإلا نإف سفنلل ملظ ةقيقحلا يف ةثالثلا هذه لكو 74 سلط ذك كَ لع

 لاق اذهلو ملظلا يف ئدتمًادبأ ملاظلا نإف «هسفن ملظ دقف ملا مهيام لوأ يف

 اَمَول "74َنوُمِلظَيْمُهَسْفَنَأ ْنِكَلَوهللا مُهَمَلَظ امو: 0 عيقوم ربع ىف سادت

 ."74َنوُمِلظَي ْمُهَسْفنَ 17 نِكَلَو اَنوُمَّلَظ

 )١( ةيآلا :ماعنألا ةروس ١؟.
 5٠. ةيآلا :ىروشلا ةروس (0)

 .57 ةيآلا :ىروشلا ةروس (*)

 .77 ةيآلا :ءارسإلا ةروس (5)

 .7” 57 ةيآلا :رطاف ةروس (0)

 .5 5 ةيآلا :لمنلا ةروس (5)

 .565 ةيآلا :ءاسنلا ةروس (0)
 ." 0 ةيآلا :ةرقبلا ةروس (8)

 .77 ١ ةيآلا :ةرقبلا ةروس (9)

 ةثلاثلا ةعبطلا «نانبل - توريب «ةفرعملا راد ءىناهفصألا بغارلا ءنآرقلا بيرغ ىف تادرفملا )١(
 ْ .719 ص م1١٠٠ ه0

 )١١( ةيآلا :نارمع لآ ةروس /١١1.

 .0ا/ ةيآلا :ةرقبلا ةروس )١١(

 كيو



 ميركلا نآرقلا يف لدعلا

 هرفغي ملظو ههَّللا هرفغي ال ملظف :ةثالث ملظلا» : ةَيقْيَي مظعألا لوسرلا لاق
 .©”«هكرتي ال ملظو هللا

 كرتي ال ملظو ءرفغي ال ملظف :ةثالث ملظلا نإو الآ» :02 يلع مامإلا لاقو

 يذلا ملظلا امأو ...هللاب كرشلاف رفغي ال يذلا ملظلا امأف .بلطي ال روفغم ملظو

 دابعلا ملظف كردي ال يذلا ملظلا امأو ءتانهلا ضعب دنع هسفن دبعلا ملظف رفغي
 ."”(ًاضعب مهضعب

 نع انثدحي ميركلا نآرقلا نإف نيرخآلا ىلع ءادتعالاو روجلاو ملظلا حبقلو

 ْمَكَو#' يناعل كوي (ويتيملا اكمل ملكلل ايا ايماكب قا حييم يدار كرا

 نْيأكَو# : ىلاعت هلوقو "74 َنيِرَخآ امْوَق اَهَدْعَب َنَأَنَأَو ةَمِلاَظ ْتَداَك ِةَيْرَق نم اَْمَصَق

 .9(ليصَمْلا َىَلإَو اَهتْذَحَأ َهك ٌةَمِلاَظ َيِحَو اهل ُتْيَلْمَآ ِةَْرَق نم

 لاا رو رك م عب سور اس ا تا دوب

 مُهَو نمل ْمُهَل َكِيَلْوَ مَلُظب مُهئاَعيإأ ْ وُسِلَيملَو َو أوثَمآ َنيِذَّلا# نانئمطالاو مالسلاو
 #00 نودَتِهم كس

 )١( ص «4 ج ءيرهش يرلا دمحم «ةمكحلا نازيم .70/8/8ح «5 98ص ء'"ج «لامعلا زنك 21١0/1/7

 8مقو 1151

 يرلا دمحم «ةمكحلا نازيم «549ح ءل7 ١ ص الا جو 75 2717/١ ص ءالج .راونألا راحب (0)
 1١415. مقر :10//# صء«4 جءيرهش

 ١١. ةيآلا :ءايبنألا ةروس (”)

 .4/ ةيآلا :جحلا ةروس (4)

 .85ةيآلا :ماعنألا ةروس (5)





 ةفيرشلا ةنسلا يف لدعلا

 ةفيرشلا ةنسلا ى لدعلا

 ةمئألاو ةيقِتيَي مظعألا لوسرلا نع ةدراولا تاياورلاو رابخألا ترتاوت

 لداعلا مكاحلا ةدناسمو لدعلاب مازتلالا ىلع ضيرحتلاو ثحلا ىف الْكَيَلَت نيرهاطلا

 :اهنمو

 .""(اهراهن مايصو

 لا مامإ ًاباذع هنتر ةمايقلا نو هللا ىلإ ا نشب هلداع

 هيعمل ناقاا طيح متلق اذإو ؛اولدعاف متمكح اذإ» :ةَيكيَع لاقو -

 7( ينسحيملا بحب

 كيصوأ» :- ْدالكِلَع نيسحلا هنبال هتيصو يف - : داكَم نينمؤملا ريمأ لاقو- ع

 .'(ودعلاو قيدصلا ىلع لدعلابو .. .رقفلاو ىنغلا يف هَّللا ىوقتب

 مقر 27307 صءالا ج م984١ - ه١ 15٠04 ةعبارلا ةعبطلا .تيبلا لهأ ةسسؤم «راونآلا راحب )١(

 5١

 ددع روكذم ريغ م184١ - ه04٠15١ ماع عبط «نانبل - توريب «ةلاسرلا ةسسؤم «لامعلا زنك ()

 .70 ١ ص ءالا ج «راونألا راحب /١5701. مقر «4 ص «7 ج «ةعبطلا

 . 17781 مقر ؛797 ص «6 ج «لامعلا زنك ()

 ١. مقر 273775 ص ءال5 ج «راونألا راحب (5)

 كيح



 ١ ج - ةال2 نيسحلا مامإلا ةريس

 ."0(لق نإو هيف لدع اذ لدعلا عسوأ ام» :دلْكِقَت قداصلا مامإلا لاقو -4

 .22(نامضلا هبيصي ءاملا نم ىلحأ لدعلا» :لاق ًاضيأ ةالقغ هتغو <

 .”قسملا ىماحبر

 لدعلاو نمألا :اهيلإ ًارط سانلا جاتحي ءايشأ ةثالث» :لاق ًاضيأ ْدالْئلَم هنعو -8
 .2(بصخلاو

 نإو ءمكناطلس حالص نم مكحالص نإ» :لاق دلع مظاكلا مامإلا نعو -4

 ام هل اوهركاو ,مكسفنأل نوبحت ام هل اوبحأف «ميحرلا دلاولا ةلزنمب لداعلا ناطلسلا

 ."2(مكسفنأل نوهركت

 ةلادعلا ةماقإ ةرورضو «لدعلا ةناكم ىلع لدت ةفيرشلا ثيداحألا هذه

 روجلا نع يهنلاو «لداعلا مكاحلا ةنواعمو «دابعلاو دالبلا ةرادإ يف ةيعامتجالا

 .نايغطلاو ملظلاو

 رفعج دمحم خيشلا :هيلع قَّلعو هححصو هطبض «ينيلكلا بوقعي نب دمحم ؛يفاكلا لوصأ )١(
 25 ج م199/- ه١ 51١9 ماع عبط «نانبل - توريب ءتاعوبطملل فراعتلا راد «نيدلا سمش

 .(لدعلاو فاصنإلا باب ١١) مقر «155 ص

 .(لدعلاو فاصنإلا باب ) ١١ مقر 2١15 4 ص «” ج «يفاكلا لوصأ (0)

 .(لدعلاو فاصنإلا باب ) ١6 مقر ١15« 5 ص ؛” ج «يفاكلا لوصأ (*)

 .55حاي377 ؟ ص ءا/5ج «راونألا راحب (5)

 5١5٠5. مقر 55١, ص ١51 ج «لئاسولا (0)

 كر



 ةيعامتجالا ةلادعلا موهفم

 ةيعامتجالا ةلادعلا موهفم

 فيراعتلا هذه فلتختو «ةيعامتجالا ةلادعلا موهفمل ةديدع فيراعت دجوت

 ىلع زفحت ةيقالخأ ةلصخك اهيلإ نورظني قالخألا ءاملعف ءاهباحصأ فالتخاب

 ءاملعو «نوناقلا ةدايسب ةلادعلا نوفرعي نوناقلا ءاملعو «نيرخآلا قوقح مارتحا

 مامإ يف اهطارتشاك لامعألا نم ةعومجم ةحصل طرشك ةلادعلل نورظني هقفلا

 .اهريغو ..دلقملا هيقفلا يفو ءيضاقلا يفو ءعضاوم ةدع يف ةداهشللو «ةعامجلا

 «ةلادعلا ةدايس نودب يعامتجا رارقتسا ال هنأ ىلع نوزكري عامتجالا ءاملعو

 لك ءاملع طبري اذكهو ...ةلادعلا ىلع مئاق دوجولا ةفسلف نأ نوري ةفسلفلا ءاملعو

 .مهب صاخلا مهلاجمب ةلادعلا ةيناسنإلا ةفرعملا لوقح نم لقح

 .ضرخألا لوصألل لصأو «ءانتايح

 :اهنأب ةينآرقلا ةيؤرلا بسحب ةيعامتجالا ةلادعلا موهفم فرعن نأ اننكميو

 ام عمتجملا دارفأ نم درف لك ءاطعإو «دارفألاو عمتجملل ةماعلا قوقحلا ةياعر

 ةاواسملاو «سانلا نيب تاورثلل لداعلا عيزوتلاو ,تاقاقحتساو قوقح نم هقحتسي

 ناسنإلا قوقح مارتحاو .لداع لكشب ةسيئرلا تاجاحلا ريفوتو ءصرفلا يف

 نازيمو كالم) ىنسحم ىلع روتكدلا ىري امك ةينارقلا ةيؤرلا قفو لدعلاو

١ 



 ١ ج - ةال2 نيسحلا مامإلا ةريس

 ٌَعَضَوَو اَهَعْفَر ءاَمَسلاَو * ِناَدُجْسَيُرَجَّشلاَو ُمْجَتلاَو هقلخ رمأ ريبدت يت قتاحلا
 عيمج يف طسقلاو لدعلاب مكحلا نأ امك 204ٍناَّرِيِمْلا يِف اًوَْطَتاَلأ * َناَرِيمْلا

 ةيئاهنلا ةياغلاو يل 1 ويل ل واعرب داس يسم

 َناَريمْلاَو َباَتِكلا ُمُهَعَماَنلَرنَأَو ِتاَنْيبْلاِب اَنَلْسر اَبَلَس هلا زاذقل» ةيهلإلا نايدألا عيمجل

 نم لل َمَلْعَيَو ساني أب ف ةييحلا نو طسٍناب سنا موي

 فئاظو دحأ لدعلا ققحتف ف كلذك ,774ٌريَِع وق هلل َّنِإ ٍبِيَْلاِبُهَلَسُوَو هٌرُضن صني

 للا لَن امب ثنهآ قو او بماَكو تأ امك مقتول كِل ءانألا

 عيال ْمُكلاَمْعأ ْمُكَلَو اَنَلاَمْعَأ ا مُكبَرَو ابو هللا ٌمُكَيَب لدْغأِ ُتْرِمََو باَتِك نِم
 لدعلاب ةمئاق ىلاعت هللا رماوأ نإ لب ,774ُريِصَمْلا إو انبي ْعَمْجَيُهَللا ُمُكَييَو ان

 ءاَشَْفْلا نع ىَهّنَيو ىترفْلا يذ ءاَنيِإَو ٍناَسْحِلاَو دمار يهل نإ ناسحإلاو

 .© 4 نو َرَكَذَت رك اكلعل اخاطي يغَبْلاَو رَكُملاَ

 هيَ ا هللا نينمردللا ىلع هالو لدم اييرمأتلا ص رت رايتس زارا

 نآرقلا زاجأ امك. ”4ْمُكِسْفَنَأ يَ وكول ! ءاَدهُش طْسِقْلاِ ب َنيِماّوَق اونوك اونمآ يلا

 َّنإَو اوُمِلَظ ْمُهَنَأِب َنوَُتاَُبَنيِذَّلِ | َنِدأ» نيملاظلا ةدابإو ملظلا عفر لجأ نم لاستقلا

 ةهجاوملا ىلإ تدأ ول ىتح ةبجاو لدعلا ةماقإ نإ لب ا

 لدعلاف "0 ْوَشحاَو ْمُهْوَسْخَنَالَ ْمُكيِد د نِمًأوُرَمَك َنيِذَلا َسِئ ب مولا ودعلا عم
 َنْلوَقَيَل كبَر ٍباَذَع ْنّم ةَحْفَ م مهدت نيكول ©«ةمايقلا موي باقعلاو باوثلا ساسأ

 )١( تايآلا :نمحرلا ةروس 5 -8.

 .7 0 ةيآلا :ديدحلا ةروس (؟)

 ١68. ةيآلا :ىروشلا ةروس ()

 4٠١. ةيآلا :لحنلا ةروس (5)

 . ١760 ةيآلا :ءاسنلا ةروس (5)

 .79 ةيآلا :جحلا ةروس (5)
 .” ةيآلا :ةدئاملا ةروس (0)

 يف ةلادعلا رود) عوضوم ه5717١- م5١٠7 فيص «عباسلا ددعلا ؛ةرصاعم صوصن ةلجم ()

 (ليلق فرصتب) . 5 ص «ينسحم يلع .د «(ةيداصتقالا ةيمنتلا

 رقت



 ةيعامتجالا ةلادعلا موهفم

 274 َنيِحِلاَظ انك ان اَنَْيَو ا
 مغرلابو «عمتجملا يف ةلادعلا قيبطت ةيمهأ ىلع ًاريثك ميركلا نآرقلا زكر دقو

 ةرم نيثالث نم برقي اميف ةلادعلا عاونأ فلتخم ىلإ راشأ دق ميركلا نآرقلا نأ نم

 تايآلا فصن نم رثكأب تيظح دق ةيعامتجالا ةلادعلا نأ الإ ؛ميركلا نآرقلا يف

 ةلادعلاب صتخت ةيآ ةرشع ةتس ىلع ىوتحا ديجملا نآرقلاف ءلدعلا ىلإ تراشأ ىتلا

 .ةيعامتجالا

 ةلادعلا دوجو نودب اهعاونأ نم ديدع ىف ةلادعلا قيقحت نكمي ال هنأل كلذ

 أدبم قيبطتل ةحلاصلا ةيضرألاو ةبسانملا ءاوجألا دجوت ىتلا ىهف «ةيعامتجالا

 تانوكم مهأ نم ربتعت ةيعامتجالا ةلادعلاف .ىرخألا داعبألا يف ةلادعلاو لدعلا

 )١( ةيآلا :ءايبنألا ةروس 55.

 رخو





 ةيعامتجالا ةلادعلا قيقحتو دالاس نيسحلا مامإلا

 ةيعامتجالا ةلادعلا قيقحتو :: نيسحلا ماعإلا

 قيقحت وحن لمعلا وه بولطملا نإف «يعامتجالا ملظلا عمتجملا دوسي امدنع

 رييغتل ةعورشملا لئاسولاو تايلآلا لك مادختسا لالخ نم «ةيعامتجالا ةلادعلا

 نم عمتجملا ريغي نأل ةجاحب ا اا ا ابو ,عقاولا

 .74ْمهِْفَنأ ام أوُرْيَمُي ىَنَح موب ام ٌريعي ال هللا َّنِإإ# كلذ «رييغتلا ثدحي ىتح هسفن

 ؛عقاولا ربيغت يف ةريبك ةيلوؤسم مهسفنأ نوفعضتسملاو نومولظملا لمحتيو

 لدعلا د قيقحت لجأ نم ًالمع رثكأو «رييغتلا قطنمل ةباجتسا رثكأ اونوكي نأ بجيو

 :لاعت لوقي نيملاظلا دضرصنلاب ىلاعتو هناحبس هللا نم نودوعوم مهو ؛ةيرحلاو

 انا 2 َنيِئِراَوْلا ُمُهَلَع وهمي ْمُهَلَْجَنَو ضْرَأْا يِفاوُفِعْضُتْسا َنيَِّلا ىلع نم نأ ٌديِرُتَو#

 داج لمع ىلإ جاتحي لب «غارف نم ثدحي نأ نكمي ال يعامتجالا رييغتلاو

 مغر يعامتجالا لدعلا قيقحت وهو فدهلا قيقحت ىلع رارصإو «ملظلا ةهجاوم يف
 رمَأ لقول و و سس لل

 ىَبرَقْلا يِذ ءاَنيإَو ٍناَسْحإِلاَوِلْذَعْلابُْرُم ميلا نإ : ىلاعت هلوقو "”4ٍطْسِقْلاِب يب
22 

 لجو زع هّللاف 04و كدت كلعل كطيو ركُمْلاَو اقفل نع ىو

 )١( ةيآلا :دعرلا ةروس ١١.

 ةيآلا :صصقلا ةروس (؟) 0.

 )*( ةيآلا :فارعألا ةروس 74.

 ) )5ةيآلا :لحنلا ةروس 4٠١.



 ١ ج - ةالكك2 نيسحلا مامإلا ةريس

 عقاولا ضرأ ىلع كلذ قيبطت ةيلوؤسم انلمحي ناسحإلاو لدعلاب انرمأي يذلا

 ةلادعلاو لدعلا قيبطت ةيلوؤسم نولمحتي هبسحب لك دارفألاو عمتجملاو مكاحلاف

 .نيملاظلاو ملظلا ةعراقم ًاضيأ ينعي ام وهو «ةيعامتجالا

 يئارقلا ريبعتلا بسحب عفادتلا بلطتي لدعلا قيبطت وحن يعامتجالا ربيغتلاو

 َتاَولَصَ عيب عِاَوَص تمهل ضَْبي مُهَضْعَب سان لا فاول : ىلا لوك
 د ٌريِزَع يِوَقَل هللا نإ هٌرٌضنَي : وفلل نر مو ًاريثك هللا مشا اَهيِف ٌركْذي ُدِجاَسَمَو

 وذ هللا َّنِكَلَو ُضْرَألا ٍتَدَسَقَل ٍضَْبب ْمُهَضَْب َساَّنلا هللا ٌعَفَدالْوَلَو# :ىلاعت هلوقو
 نأ عيطتسن عفادتلابو «يناسنإلا عامتجالا تافص نم عفادتلاف "74 َنيِمَلاَعْا ىَلَع ٍلْضَق

 .مالسلاو ىروشلاو ةيرحلاو ةلادعلاو لدعلا ميق ىلع ظفاحنو «نيملاظلاو ملظلا مواقن

 لمعلاو ملظلا ةعراقم يف مهرودب نوفعضتسملاو نومولظملا موقي امدنعو

 دووم لا هيلاقم ةقاروو6ةباركلاو و رعلاو رسلاب ةودوصوم يهتف نانجلا قنديل

 ًاضْرأَوْمُهلاَونَو ْمُهَراَيِوَو ْمُهَضْرَأ ْمُكتَوْوََول ىلاعت هلوق يف امك نيملاظلا نم

 اَماَنْثَرْوَأَو َكِلَذَك# : يناعت لوقو اربلا ٍءْيَش َّلُك ىَلَعُهَللا َناَكَو اهوُوطَت ْمَّل

 «قيقدلا طيطختلاو ءداجلا لمعلاب الإ ققحتت نل ةث ةثارولا هذه نكل 4 َنيِرَكآًامْوَق

 قيقحتو «نيملاظلاو ملظلا ةمواقمل ةعورشملاو ةنكمملا بيلاسألا لك مادختساو

 .ةيعامتجالا ةلادعلا قيبطتو لدعلا

 بجي لب «ملاظلا نع توكسلا زوجي الو ؛هنع يهنمو ضوفرم ملظلا نآلو

 كلذل ءرطخأو دشأ هررض ناك مكاحلا نم ًارداص ملظلا ناك املكو ؛هملظ نع هيهن

 ءملظلا ةسرامم يف لغوأ دق ةيواعم نب ديزي نأ ْدالكِقَت نيسحلا مامإلا ىأر امدنع

 بطخ دقف «ملاظلا همكح دض هتضهنو هتروث نلعأ «ةنسلا ةتامإو «ةعدبلا ءايحإو

 )١( ةيآلا :جحلا ةروس 5١.
 .؟١50 ةيالا :ةرقبلا ةروس (5)

 .71/ ةيآلا :بازحألا ةروس (")

 .7/ ةيآلا :ناخدلا ةروس (:5)
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 ةيعامتجالا ةلادعلا قيقحتو دالاس نيسحلا مامإلا

 .هتروث عفاود اهيف حضوأ رحلا باحصأو هباحصأب ةبطخ دال نيسحلا مامإلا

 كغ لاق يلع ققأ عدللا كبح نأ دعبف

 مَرُِل اًلَِتسُم ًارئاج ًاناطلُس ىأَو نَم) : :لاق يي هّللا لوسر نإ «سانلا اهيأ»

 ءِناودُعلاَو مثإلاب للا دابع يف ُلَمعَي للا لوسَر قل املاك للا نيكل انكاقومللا

 ءالؤه نإو الا (هَلَحدُم ُهَلخِدُي نأ هللا ىَلَعافَح ناك ءِلوَق الو ٍلعِفيِهيلَع رّيَعُي ملف

 قودُحلا اوُنُطَعو داسَقلا اوُرهظأو ءنِمحّرلا َةَعاط اوكرتو ءِناطيَّشلا َةَعاط اول دَ

 .©0وريغ نم ٌقحأ اأو ةلالَح اومّرحو هللا مارح اوُلَحأو ءءيّقلاب اورئاَتساَو

 ةسايسو ملاظلا مكحلا ملاعم حضوي ةبطخلا هذه يف دليم نيسحلا مامإلاف

 :يهو نيملاظلا

 :(ةاظيشلا ةعاط رمزا دق اهو عفألا رماوأ بانجو ناطبقلا ةفاطدا
 .(داسفلا اورهظأو) .هلاكشأو هروص فلتخمب داسفلا رشن - 7

 .(دودحلا اولطعو) .ةيعضو نيناوق عضوو «ةيعرشلا دودحلا ليطعت -1
 .(ءىفلاب اورثأتساو) .ةيلاملاو ةيداصتقالا تاردقلا راكتحاو لاومألاب راثئتسالا -

 .هب ىلاعت َّللا رمأ امل ةحيرص ةفلاخم يف لالحلا ميرحتو مارحلا ليلحت -
 .(هلالح اومرحو هللا مارح اولحأو)

 تازكترملا هذه نأ دجيس نيملاظلا ةسايس ىلع علطيو «خيراتلا أرقي نمو

 .ليصافتلا يف تفلتخا نإو خيراتلا لوط ىلع اهسفن يه ملاظلا مكحلل

 ريغتي نأ نكمي ال هنامز يف مئاقلا مكحلا نأ لملم نيسحلا مامإلا ىأر امدنعو

 نالعإ ىلإ باهذلا هيلع متحي بجاولا نأو ءرطخ يف نيدلا نأو «ةيملسلا لئاسولاب

 «ةداهشلا رارق ذاختا يف ددرتي مل ءايلاغ نمثلا ناك نإو «يومألا مكحلا دض ةروشلا

 ىلع تابثلاو ءنيملاظلا ىواعد حضفو «نيدلا ىلع ظافحلا نأل «ةروثلا نالعإو

 ةعبطلا «نانبل - توريب «ةيملعلا بتكلا راد ءيربطلا ريرج نب دمحم رفعج وبأ «يربطلا خيرات )١(

 بتكلا راد «ريثألا نبا «خيراتلا ىف لماكلاو 0 ص 23ج م 55” ه1: «ةيناثلا

 .8/١5ص "ج م١٠٠7 -ه١ 575 ةعبارلا ةعبطلا «نانبل -توريب «ةيملعلا

 ا



 ١ ج - ذالك نيسحلا مامإلا ةريس

 لئاقلاوهو «لذلاو رهقلاو 0 ماظل لظ يف ةايحللا نموها ع ئدابملاو ميقلا

 .20(ِدْيبَعلا َراَرَقِإ رق وأ اََو ِليَِذلا ءاَطْغِإ ْيِدّيبْمهْيِطْعَأ ال هَّلاَو ال» دليلا

 ضفر وه هتروث عفاود نم نأ ْدالكِلَت يلع نب نيسحلا مامإلا انل حضوأ اذهبو

 هثدابمب كسمتي نم وه ةكرعملا هذه يف رصتنملا نأو «نيملاظلا ةمواقمو ملظلا

 ىلع قحلاو ءفيسلا ىلع مدلا رصتنا ثيح هتقيقح خيراتلا تبثأ اموهو «هميقو

 .لتاقلا ىلع لوتقملاو «ملاظلا ىلع مولظملاو «لطابلا
 نمو «نيملاظلاو ملظلا دض ةهجوم تناك ْدِالثِِلَم نيسحلا مامإلا ةروث نإ

 ميقلا نع عافدلاو «مالسإلا ىلع ظافحلاو «ةيعامتجالا ةلادعلاو لدعلا قيبطت لجأ

 .ةليبنلا ةيقالخألاو ةيحورلا

 !؟هب لمعي ال قحلا نأ نورت الأ

 اهب موقي يتلا ملاظملاو دسافملا ةرثك دليل نيسحلا مامإلا ىأر امدنع

 نادقفو ءضارعألا كاهتناو ,ةيعامتجالا ةلادعلا بايغو «سانلا هاجت نويومألا

 لتقو «عمتجملا رايهناو ,تيبلا لهأ ركذ وحم ىلع لمعلاو «ةمألا راقتحاو «نمألا

 هج رودس هناك رولا ردا راتبا رييهلاع قانخلا قييضتو «نيضراعملا

 ًاذج "تَرَمَتْساَو ءاهفوُرعم َرَبَْأَو ْتَرَكتَتَو تَرَ دق ايلا َّنإ» :ةولَكَم لاق «ةعدبلا

 نأ َنور الأ ءٍليبَوْلا ىَعْرمْلاَك شْيَع سيسَحسو «وانإلا ةبابصَ ٌةبابْ الإ هن يمك

 ين اَقِحُم هللا ءاقِل يف ُنِمْؤِمْلا َبَعْرَيِل هُهْنَع ىهانتُيال لِطابْاَنأَو هب ُلَمُْيال َّقَحْلا

 لا ! َنيِمِلاَظلا ّعَم َعَم ةايحلاؤلو ا لإ ! َتْوَمْلا قر ال

 )١( ةعبارلا ةعبطلا «نانبل -توريب «ةيملعلا بتكلا راد «ريثألا نبا «خيراتلا يف لماكلا ١8457 5ه-
 19ص الج ملدا 4.

 .ةولحلا دض ةرم تراص يأ ؛ةرارملا نم هلعل )١(

 :(ةداعس) نداضملا نفح قا
 ةعبطلا «نانبل - توريب «ةيملعلا بتكلا راد ءيربطلا ريرج نب دمحم رفعج وبأ ءيربطلا خيرات (5)

 .8017/ ص "جم 7٠٠١8 ه1 47 5 «ةيناثلا
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 ةيعامتجالا ةلادعلا قيقحتو دالاس نيسحلا مامإلا

 هتضهنو هتروث بابسأ نم نأ ٍدالدتِقَع يلع نب نيسحلا مامإلا انل حضوأ اذهبو

 .طسقلاو

 لوقع يف ًايودم ًالازلز دجوي نأ ةميظعلا هتروثب ٌدالثلَع نيسحلا مامإلا دارأ دقو

 ةيداملاو ةيونعملا هقوقحب ناسنإلا عتمتي نأ نكمي الف «ةمألا يف ةيعامتجالا ةلادعلا

 يف اهقيبطتب مالسإلا رمأ يتلا ةيعامتجالا ةلادعلا ئدابم قيبطت لظ يف الإ ةلماكلا

 .ةايحلا نوؤش لك يف لب ؛مكحلاو ةرادإلا نوؤش

9 





 ةمتاخلا

 هه

 ةعتاخلا

 فيرشو رح ناسنإ لك مهلت اهلبق امو ءاروشاع يف الس نيسحلا مامإلا ةريس

 مظعأ نم وهو ؛هسفن يف حيبق ملظلاف ايلمعو ًايلقعو ًايسفن ملظلا ضف ضفر ةرورضب

 ىَرأ الا : ةريهشلا هتلوقم العلم نيسحلا مامإلا لاق كلذل ؛تامرحملاو تاقبوملا
 ٌريَح رِع يِف ٌتْوَم١ : ةالكلَع هلوقو 27 (امَرَي ب الإ َنيِِلاَظلا َعَمةاَيَحْلاَو ةداَعَس الإ َتْوَمْلا

 توملا امأ ؛ةساعتو ءاقش نايغطلاو رهقلاو ملظلا لظ يف ةايحلاف ©”(لّذ يف ٍةاّيَح ْنِم

 دلع نيسحلا مامإلا ىري امك ةداعس وهف لدعلا قيقحت ٌويقحت و قحلا ليبس يف

 ءملاظ يأ ملظب الو ,ملظ يأب اولبقي ال نأ ةرحلاو ةملسملا لايجألا ىلعف
 قيقحت لجأ نم لمعلا لباقملا يفو .هملظ ىلع ملاظلل ةنواعم ملظلاب لوبقلاف

 قيقحتل تاودألاو بيلاسألا امأ .ءيش يأ يف ملظلا ضفرو «ءيش لك يف لدعلا

 يعسلاو هتمواقمو ملظلا ضفر ىقبي نكل «ناكملاو نامزلا فالتخاب فلتخيف كلذ

 .ريختي آل كياث رمأ لدعلا قينحتعا

 لدعلاف ءيعامتجالا لدعلا قيقحت لجأ نم لمعلا بجي ىرخأ ةهج نمو

 ظفاحي يذلا وهو «مدقتلاو هافرلاو ةداعسلا قيقحت ساسأ وهو «ءيش لك روحم وه
 ةيناسنإلا تاعمتجملا نم عمتجم يف لدعلا قبط امف «يعامتجالا نزاوتلا ىلع

 )١( 5ص «5ج «بوشأ رهش نبا «بلاط يبأ لآ بقانم ١. ؛ ج ءيسلجملا ةمالعلا «راونألا راحبو 5«
 ص 197.

 ص «5 5 ج ءيسلجملا ةمالعلا «راونألا راحب (؟) ١17.



 ١ج - ةالئلَل نيسحلا مامإلا ةريس

 هَّللا رمأ هلك كلذل ءيعامتجالا رارقتسالاو نمألاو ءاخرلاو ريخلا هل ققحت ّرقحتو الإ

 يِذ ءاَنيِإَو ٍناَسْحِإلاَو ٍلْدَعْاِ رم يهل نإ : ل ب ا

 نو كدت ْمَُلَعل ْمكُظِعَي يبا ِرَكدُمْلاَو ءاَشْحَمْلا ِنَع ىَهّْني ىَبْزَقْلا

 هباحصأ ةريخو هتيب لهأ عم دهشتساو ضهنو راث امنإ ٌةالكِفَت نيسحلا مامإلاف
 داسفلا ةبراحمو «نيملاظلاو ملظلا ةمواقمو .يعامتجالا لدعلا قي ويف قيقحت لجأ نم

 .نيدسفملاو

 ةرسألا نم ءادتبا ةيعامتجالا هترئاد نمض لدعلا قبطي نأ انم دحاو لك ىلعو

 .ءيش لك يف لدعلا قي 0 قيقحت لجأ نم لمعلاب ءاهتناو هتالمز عم لمعلا ناكمب ًارورمو

 هتلاسر نعو دلع نيسحلا مامإلا جهنم نع ديعب وهف «عمتجملا يف رخآ صخش

 .ةيلاعلاو ةيقارلا هتايبقانمو هتايقالخأ نع ديعبو «ءاروشاع ىف

 )١( :ةيآلا ءلحنلا ةروس 1٠١.
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 ناثلا لصفلا

 ناسنإلا قوقح ليصأتو 5: نيسحلا مامإلا

 .ناسنإلا قوقح ئدابمو دليم نيسحلا مامإلا
 .ناسنإلا قوقح ةلأسم عم لماعتلا

 36 5 ه6 م .ماتخلا كسم





 يديه حمنفم

 يدي 50900

 رئاس ىلع لضفملا نئاكلا هربتعاو ءناسنإلا ىلاعتو هناحبس هلل مّرك

 مُهاَنقَرَرَو ِرْحَبْلاَو ربا يف ْمُهاَ انلَمَح اَنلَمَحَوَمدآ يبارك دقَلَول : ىلاعت لوقي ءتاقولخملا

 نأب لجو زع هّللا همرك دقو” 4ًةايِضْفَت انقل ْنّمُم ريِثَك ىَلَع ْمُهاَنْلَّضَفَو ِتاَبيَطلا نم

 نأ لجأ نم كلذ لك ؛رحبلاو ربلا ىف لقنتلا ىلع ةردقلاو ءقزرلاو ءلقعلا هبهو

 ْ .اميرك اره ناسألا نقع

 ظفحو «ةيناسنإلا هتمارك ىلع ظافحلا وه ناسنإلل ميركتلا روص ىلجأ نمو

 «ةعورشملا هقوقح نم قح يأ بلس وأ ةرداصم ةمرحو «ةيونعملاو ةيداملا هقوقح

 .ةيناسنإلا قوقحلل كاهتنالا اذه ىتأ ةهج يأ لبق نمو

 مارتحا بوجو ىلع ثحت يتلا ةينيدلا ميلاعتلاو اياصولاب مالسإلا يفتكي ملو
 قوقح ةيامحل تاعيرشتلا نم ةريبك ةعومجم نس لب .هقوقح ظفحو ,ناسنإلا

 ىلع زواجتلا وأ يدعتلا ةمرحو «ةعورشملا قوقحلا لك هئاطعإ بوجوو «ناسنإلا

 .قوقحلا كلت نم قح يأ

 ءمالسإلا يف ناسنإلا قوقح ىلإ ريشت ةيآ ٠٠١ يلاوح ميركلا نآرقلا يفو

 هترقأ يذلاو ناسنإلا قوقحل يملاعلا نالعإلا نأ نيح يف «قح ةئملا زواجتت يتلاو

 ةدام 79 ىلع يوتحي م١٠/7١1158/1 خيراتب ةدحتملا ممألل ةماعلا ةيعمجلا

 )١( :ةيآلا .ءارسإلا ةروس 7٠١.



 ١ ج - ةالكك2 نيسحلا مامإلا ةريس

 .ناسنإلل ةيساسآلا قوقحلا هيف ةنودم

 ميرا روت ابل تبل ركل

 هنأ 06 هللا لوسر نع يور دقف «ريثكلا ءيشلا ناسنإلا قوقح لوح تاياورلاو
 ىلإ صنلا اذه ريتشيو ©0(ةضكعَو ُهلاَمَو همك :مارَع ملفا ىلع لسفلا لك لاق

 ةيونعملا هقوقح مارتحاو «هلامو هدسجك ةيداملا ناسنإلا قوقح مارتحا بجي هنأ

 .هركفو هتيرحو هتماركك

 يما و لا تيكا ب يل

 ا 0 ا يرو يل

 «ةيآ نيرشعو ةئم ثالث يف «باذعلاب نيملاظلا دعوتو ؛ملظلا نع ىهنو

 ايندلا يف ةئيس هتبقاعو .هوركمو ىلاعت هّللا دنع ذوبنم ملاظلا نأ ىلإ تاراشإ اهيفو

 ةرككلاو

 لالخ نم ناسنإلا قوقح ليصأت ةرصتخم ةروصب لصفلا اذه يف لوانتنو

 هتايرحو هقوقح نامضو «ناسنإلا ةمارك روحم لكشت اهرابتعاب ةيساسألا ناسنإلا

 .ةسيئرلا

 ةعبطلا مق «يمالسإلا مالعإلا بتكم «يناثلا ديهشلا «ديفتسملاو ديفملا بدأ يف ديرملا ة ةينم )١(

 - ه١ 577 ماع عبط «توريب «ةيرصعلا ةبتكملا «ملسم حيحص .777 ص .ها4١51١ ةيناثلا

 104١. مقر 418 صءم٠

 كما



 ناسنإلا قوقح ئدابمو اليم نيسحلا مامإلا

 ناسنإلا قوقح ئدابمو 2: نيسحلا مامإلا

 ةمارك روهم لكشت اهرافعاب ةيساسآلا ناسنإلا قوقح ىاعركرت اهنأ دجتسف

 .ةسيئرلا هتايرحو هقوقح نامضو «ناسنإلا

 هتاملكو هبطخ يف ٌدالئتِاَع نيسحلا مامإلا اهيلإ راشأ يتلا قوقحلا هذه مهأ نمو

 :ةيلاتلا قوقحجلا للا ويشن

 :ةيناسنإلا ةماركلا ظفح ١-

 «ةيناسنإلا هتمارك ىلع ظافحلا وه ناسنإلل ةيساسألا قوقحلا مهأ نم نإ

 .لوقلا وأ لعفلاب ناك ءاوس ءاهنم طحلا وأ ءاهيلع يدعتلا وأ ءاهب سملا زاوج مدعو

 ىف ريشت اهدجن اننإف .ناسنإلا قوقحل ىملاعلا نالعإلا ةقيثو ىلإ انرظن اذإو

 ةتباثلا ةتفاكتملا مهقوقحبو «ناسنإلا ينب يف ةلصأتملا ةماركلاب فارتعالا ىلإ اهتجابيد

 .ناسنإك «درفلا هيف معني ًاملاع ديرت ةيرشبلا نإو «مالسلاو ةلادعلاو ةيرحلل ساسأك

 .ملظلاو دادبتسالا ىلع درمتلا ىلإ رمألا هب يهتني ال ىتح ناسنإلا قوقح ةيامح

 ةدحتملا ممألا بوعش نأب ناسنإلا قوقحل يملاعلا نالعإلا ةجابيد تفاضأو

 قوقحب اهناميإ ,م1455١ /5/77 يف رداصلا ةدحتملا ممألا قاثيم يف تدكأ دق

 تيمزدسو ةيواسم قوق نم لاجرلل اميو «هتميقو درقلا ةماركو «ةيساسألا ناسنإلا

 ا



 ١ ج - ةالك2 نيسحلا مامإلا ةريس

 ةيرح لظ يف شيعلا ىوتسم عفدت نأو ءامدق يعامتجالا يقرلاب عفدت نأ ىلع اهرمأ
 ممالا عم نواعتلاب لفكت نأب ادهع اهسفن ىلع تعطق دق ءاضعالا لودلا نأو «ةلماش

 .ةيساسألا هتايرحو ناسنإلا قوقح مارتحا ةدحتملا

 ةماركلا يف نيواستم نودلوي سانلا نأ نالعإلا نم ىلوألا ةداملا صنت مث

 .ءاخإلا حورب ًاضعب مهضعب لماعي نأ مهيلعو «ًاريمضو ًالقع اوبهُو دقو ءقوقحلاو

 نالعإلا يف ةدراولا تايرحلاو قوقحلاب عتمتي :ي نأ ناسنإ لكل نأ ةيناثلا ةداملا ركذت امك

 يأ وأ يسايسلا يأرلا وأ نيدلا وأ ةغللا وأ نوللا وأ سنجلا ىف اميس ال «زييمت يأ نود

 خا يقرر وا دؤليملا ا ةوزتلاوأ يعاشجالا وأ يلنوولا ليمألا وااوكأ ناز

 ةماركلا ةنايص ىلع ةيحالصإلا هتضهن يف دائم نيسحلا مامإلا زكر دقو

 ول ا وبلا لت ل دحلا  ي تاسسولا

 قلذلاَو "ةلشلا قبب نيقفا م دق ”يِعّدلا نبا يِعَدلا نو الأ» :لَتيلَ لوقي

 ٌروجُحو «تّباط ٌروجُو هَنوِنمؤُملاَوُةَلوسَرو َكِلذانَل هللا ىَبَي هللا ني تاهو

 عراصَم ىلَع مالا ٌةَعاط َرَئوُت نأ نم هيب ٌسوفّتو « "رع وقاو كونا

 ءلَدلاَو ةَلَأسَملا نيب :نيَتن نيب ”َنَكَرِدَق ّيخَبلا نإو الأ :ةالكيلت لاقو . (9(ماركلا

 نوطُبو تّياط ٌروجُحو َووؤُملاَوةْلوسّرو كِل هّللا ىبإ هيدا اني تاهيمو

 6061 واعنلا ِراَئِظ ىلع ماركلا َعراصَم 0 نأ ديب 7 د فقوناَو «تّرُهَط

 عتمتلا نود نم ةاغطلل ًاعضاخ شيعي نأ ضفري ةلْئقَُت نيسحلا مامإلاف

 ااا ةديرفلا تزلج تع دارر اا راج ايوا دار نيد ديم عساس 00

 .(«للس» ١1778 صده ج: :حاحصلا ) فويسلا لالتسا يأ : ُةلسلا (8)

 .(«امح) 557 ص١ ج :ةياهنلا ) ةريغلاو ةفنألا : علا 6

 .6050 ص :نازحألا ريثم .44 ص ١ ج :جاجتحإلا «5 5١ ص ا :فوهلملا (5)

 .«ماركلا عراصم ىلع مائللا رائظ رثؤت نأ» :باوصلاو «ميدقتو ريخأت هيفو ءردصملا يف اذك ()

 .790// ص 5 ج :بلح خيرات يف بلطلا ةيغب «3 ١59 ص ١5 ج :قشمد خيرات (0)
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 ناسنإلا قوقح ئدابمو دال نيسحلا مامإلا

 نم ةاهبحلا قيراط اضع ل ومقاسفاللا ىل اعتدال ايه تلا فاسأل ةماوكلاب
 ىنأ» :ةؤلكلع لاق ثيح- ؛ةمآلا لاح حالصإو «ةيناسنإلا ةماركلا ىلع ظافحلا لجأ
 يف حالضألا بلل تجرح امّنِإَو ًاملاظ الَو ادِسْفُم الو رطب الَو ءارشأ ْجُرَْأ مل

 ."0وِركذُمْلا ِنَع ىِهْنأَو ٍفوُرْعَمْلاَِرْمآ ْنَأ دير يقي يَدَج ِةَمأ

 مهيطعاال َللاَوال١ :رخآ عضوم يف ًاضيأ يلع نيسحلا مامإلا لوقيو

 زعب توملا لضف اله نيسحلا مامإلاف ؟9ليبعلا َرارفإ رق ةاذلو ٍليلذلا ءاطعإ يدَيِب

 ىلع ظافحلا نودب ناسنإلا نأل ؛ةيناسنإلا ةماركلل ناهتماو لذب ةايحلا ىلع ةماركو

 :ةيرحلاب عتمتلا -؟

 «ناسنإلا قوقح مهأو زربأ نم ةصاخلا تايرحلاو «ةماعلا تايرحلاب عتمتلا

 .هنع ريبعتلاو يأرلا قحو «دقتعملا قح :قحلا اذه يف لخديو

 «قالطإلا ىلع ةيناسنإلا ميقلا مهأ نم اهربتعاو «ةيرحلا مالسإلا سدق دقو

 اهيف هقحب ناسنإلا عتمتي نأ ضرتفملا نمو هل قح يهف ناسنإلا قوقح مظعأ نم اهنأو

 َتَناَك يتلا َلالْعَألاَو ْمُه مرض مُهْنَع ْعَضِيَول :ىلاعت هللا لوقي «كلذ هّللا دارأ امك «الماك

 أخ هللا كلعَج دَقَو كِريَغ َدْبَع نكتألا» : ةالَكَت يلع مامإلا لوقيو ,974ْمِهْيَلَع

 )١( ةعبارلا ةعبطلا «نانبل - توريب «تيبلا لهأ ةسسؤم ءىسلجملا ةمالعلا «راونألا راحب ١ 5٠4ه

 - «ةديدجلا ةودنلا راد «يفوكلا مثعأ نب دمحأ «حوتفلا باتكو 75 ص «55 ج م1984

 ص .0 ج «توريب 77.

 .م191/7 --ه745١1 ةيناثلا ةعبطلا .قارعلا فجنلا ؛ةيرديحلا ةعبطملا «ديفملا خيشلا داشرإلا (7)

 :فارشألا باسنأ .057 ص ١ ج :خيراتلا يف لماكلا «575 ص ه ج :يربطلا خيرات .177 ص
 ص 4 ج :ةياهنلاو ةيادبلا ««ديبعلا رارقإ ٌرقأ الو» لدب «دبعلا رارف ٌرفأ الو» هيفو "95 صا“ ج

4 . 

 .6١ال :ةيآلا .فارعألا ةروس('7)

 مقرلا ,73777 ص ءال ج ءلئاسولا كردتسم ./1 ص «لوقعلا فحت .0 ١ ص .” ج «ةغالبلا جهن (5)
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 ١ ج - ةالل2 نيسحلا مامإلا ةريس

 ليلدلاب جرخ ام الإ دحأ ىلع دحأ ةيالو مدع وه مالسإلا يف ماعلا لصألاف

 اعرق ركعلا

 هءادعأ بلاط لب ؛ةيرحلاب عتمتلا بوجو ىلإ ِدالثكِلَع نيسحلا مامإلا راشأ دقو
 ال ْمُتُكَو نيد ْمُكَل ْنُكَي ْمَل نإ) :لوقلاب مهايإ ًابطاخم مهايند يف ًارارحأ اوشيعي نأ
 ءامإلا زيكرت ىلا ريتشي صلا اذهبوا ١0:15 ىف ارارسخا اوثوكف قاسمْلا ةوقاكت

 مل نإو ىتح ايندلا يف ارح شيعي نأ بجي رحلا ناسنإلاف «ةيرحلا ةميق ىلع دويل
 .ةيناسنإلا هتميقب اهب ناسنإلا رعشيو «ةبولطم اهسفنب ةيرحلا نأل ؟نيد هل نكي

 َعَم َةايَحلاَو ٌةَداَعَساَلِإ َتوَملا ىَرأ ال يّنِإ» :ِاليقَم نيسحلا مامإلا لوقيو

 عم ناوهو لذب شيعلا نم هل ريخ ةماركو ةيرحو زعب توملاف "”امَرَباْلِإَنيِمِلاَظلا
 لظ ىف شيعي وهو ةماركلاو ةداعسلاب رعشي نأ نكمي ال ناسنإلا نآل ءنيملاظلا

 ةماركب توملا ِلييِلَع مامإلا لضف كلذلو «ةيروتاتكدلاو رهقلاو دادبتسالاو ملظلا
 .ةملظلا ماكحلا عم ناوهو لذب ةايحلا ىلع

 :سانلا نيب ةاواسملا -٠؟

 نم مُكَقَلَح نأ هاب ْنِمَول «بارت نم ًاعيمج سانلا ىلاعتو هناحبس هّللا قلخ

 ضيبأل الو ءيمجعأ ىلع يبرعل لضف ال كلذلو "”4َنوُرِشَت ٌرَشَب مَ اذ من ٍباَرُ

 .حلاصلا لمعلاو ىوقتلاب الإ ؛دوسأ ىلع

 ؛بارت نم قلُح هلك يرشبلا سنجلا نأ ةدع عضاوم يف ميركلا نآرقلا رركيو

 ِسْفْن نّم مُكَفَلَح يِذَلا ُمُكَبَراوَقَ قا سانا اَّيأ اي ىلاعت لاق ,ةدحاو سفن نمو

 .«#9ءاَسِنَو َاريِثَك ًالاَجر اًَمُهْنِم ْتَبَو اَهَجْوَر اَهْنِم َّقَلَخَو ٍةَدِحاَو

 )١( «55ج ءيسلجملا ةمالعلا «راونألا راحب ص١ 5.

 ) )0ةيناثلا ةعبطلا «نانبل - توريب ءءاوضألا راد .بوشآ رهش نبا ءبلاط يبأ لآ بقانم ١515ه-
 ./ نص 4م

 6 ةيآلا :مورلا ةروس (*)

 ١. ةيآلا :ءاسنلا ةروس (5)

 فلل



 ناسنإلا قوقح ئدابمو الم نيسحلا مامإلا

 ."طْمُمْلا ناَتْسَأَك ةاَوَس 0 هلوقب د

 :ةسارتلا ا

 ةلادعلا ءانب سسأو تانوكم مهأ نم دعت يتلاو- سانلا نيب ةاواسملاو

 ةاواسملاو ءصرفلا يف ةاواسملاو «نوناقلاو عرشلا مامأ ةاواسملا ينعت -ةيعامتجالا

 «تازايتمالاو بساكملا ىلع لوصحلا يف ةاواسملاو «ةماعلا بصانملا دلقت يف

 2 ماع راو ولسا ققاراسملاو

 -اهنم ءزج يف- دوعي ةنمزم لكاشم نم مويلا ملاع يف تاعمتجملا هيناعت امو

 زييمتلاو .سانلا نيب صرفلا ؤفاكت مادعناو ةماعلا ةايحلا يف تايبوسحملا راشتنا ىلإ

 .ةيعامتجالا ةلادعلا بايغو ؛عمتجملا رخأت ىلإ يدؤي امم «ةفلتخم سسأ ىلع

 ا ا ل ياسو 3ةاواسملاف

 نوف لحدا اهلك يموت و يىلبقلا و يوحللاو ينرحلا عوتتلاف ءكلذ هبشأ امو ةيبهذم

 سلي ياتو اوكي ميركل ا نارقلا هيلع صن يللا يتاسنالا لص لا دعب

 هلا دنع مُمكن وُفَاَعتِل لابو ابوُعْمكاْلَعَجَو ىتنأَو رك نم مُكاَْلَح ان

 بسنلاب سيلو «ىوقتلاب نوكي امنإ لضافتلاو رخفلاف ">4 ريح رح ٌميِلَع هللا َّنإ ْمُكاَقنَ

 .رشبلا نيب ةيعيبطلا قورفلا لاكشأ نم كلذ ريغ وأ ةليبقلا وأ قرعلا وأ

 ةميقلا هذه ىلع زكر هنأ دجن ءالبرك موي يف ٌدِالثِِلَم نيسحلا مامإلا ةريس يفو

 ىلوم ناك يذلا دوسألا دبعلا نوج دخ ىلع فيرشلا هدخ عضو امدنع ةيناسنإلا

 يذلا لعفلا سفن وهو «ملسأ نب حضاو يكرتلا مالغلا دخ ىلعو «يرافغلا رذ يبأل

 )١( ص ءالد ج «يسلجملا ةمالعلا «راونألا راحب  23505١مقر 14.

 )"( ةيآلا : تا رجحل اةروس ١.



 ١ ج - ةالكك2 نيسحلا مامإلا ةريس

 دكؤيل لامكلا يف ةيآو لامجلا يف ةياغ ناك يذلا ربكألا يلع هدبك ةذلف عم هلعف

 ةدافتسالا بحبي اهوهو«نتاسنألا يناجلا نلإ رظنلاب نماتلا نيب ةاواسملا ةمبق ىلع

 .ةاكظَع نيسحلا مامإلا ةروث نم ةصلختسملا ةيناسنإلا ةميقلا هذه زيزعت يف هنم

 :مكاحلا رايتخا قح -

 :ىرخأ ةرابعبو «ةيناسنإلا ةيرحلا ءازجأ نم انه اهيا سارسلا اعلا دش

 .ناسنإلل ةيرحلا ةلاصأ وه ماع لصأل عرف ةيسايسلا ةيرحلا

 ضفرو «لداعلا مكاحلا رايتخا قح اهنمو «ةريثك ةيسايسلا ةيرحلا قوقحو
 نف ةاوانيعلا م 6 :لدعلابربا مالسإلا نأل ءملاظلا مكاحلا

 لالا كسلا ةعببم ضف يف عورشملا هقح ل يسحلا ملا سرا قد

 نو هللا َحَتق ايو ةَكِئاََمْلا َفَلَتخُم َوِقَلاَصَرلا ُنعَمَو ويلا تيب لأ ان : ًالئاق

 قفا ٌنِْعُم قم ةَمّوَحُمْلا سلا ليف رخل براسك« للا هع

 ةقالخْلاب 5 نير ما َنوُحِبْصْتَو ٌحبْصُن ْنِكْلَو «هلثوب ُعِيِاَبي اَل يِلْثِمَو

 ًامكاح ب نأ ًادبأ هنكمي ال وهو ؛هريغ نم ةفالخلاب قحأ هائل مامإلاف ""هََحيلاَو

 .نايغطلاو روجلاو دادبتسالاو ملظلا سراميو .دوهعلاو قيثاوملاو قوقحلل ًاكهتنم

 لاطبإو «قحلا قاققحإ لجأ نم ًانمث هتايح الِلَس نيسحلا مامإلا عضو دقو

 ُدْنَع ىهانتُي ال لِطابْلا َنَأَو وب ٌلَمْعُي ال َّقَحْلا نأ َنْوَرَ مالأ» :ةيكِلَع لوقي ءلطابلا

 نيسحلا مامإلا راث - هريغو - ببسلا اذهلو ."”ًاَقِحُم هللا ِءاَقِل يف ُنِمْؤِمْلا َبَعَرَيِل
 ."«هلثمل ٌميابُي ال يلثمو» :ًالئاق همكحو ديزي ملظ ضفرو تِلْئيلَ

 يلج ل ا يا ا

 0000 ا نا ؟ ةيناثلا ةعبطلا «ناريإ- مق

 .4 8ص ه١ /51١ ىلوألا ةعبطلا ءناريإ -مق ءرهم ةعبطم «ينيسحلا

 .770 ص 55 ج :راونألا راحب «.48 ص :فوهلملا «7 5 ص :نازحألا ريثم (")
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 ناسنإلا قوقح ئدابمو العلم نيسحلا مامإلا

 يذلا لداعلا مكاحلا رايتخا يف ةمآلا قح ْدِالئِلَم نيسحلا مامإلا نيب اذهبو

 دهطضي يذلا ملاظلا مكاحلا امأ ؛ملظلا عنمو لدعلل ةماقإ نم هب هّللا رمأ امب مزتلي

 ؛هل ةعيب الف .دادبتسالاو رهقلاو ملظلاب مكحيو ءناسنإلا قوقح كهتنيو ءسانلا

 مدع يلاتلابو ءديزي ةعيابم هضفرب ايلمع ٌدِالَكِقَت نيسحلا مامإلا كلذ حضوأ دقو
 .هلاثمأ ةعيابم زاوج





 ناسنإلا قوقح ةلأسم عم لماعتلا

 ناسنإلا قوقح ةلأسم عم لماعتلا

 ملاعمو ميقب مامتها نم دامت نيسحلا مامإلا ةروث هتمدق ام انفرع نأ دعب

 ءالبرك ةعقاو يف ٌداالئتِفَت نيسحلا مامإلا ةريس نم مهلتسن نأ انيلع .ناسنإلا قوقح

 «:ناسسنالا ف وقح ةلايس هاجت تاعمتجتمو ةارفأك انتاجاووانتالوؤوسه اهلبق اهو

 :ةيلاتلا رومألا ىف اهصخلأو

 :ةيقوقحلا ةفاقثلا ةيمنت ١-

 يتلا ةيلودلاو ةيلحملا تانالعإلاو قيثاوملا ىلع علطن نأ ةياغلل مهملا نم

 .تاعمتجملاو دارفألا دنع ةيقوقحلا ةفاقثلا ىمني امب .ناسنإلا قوقح ةلأسم لوانتت

 قوقحل يملاعلا نالعإلا ةقيثو ,ناسنإلا قوقح نع قئاثو نم ردص ام مهأو

 ناكوءم١٠/17١/1158١ خيراتب ةدحتملا ممألل ةماعلا ةيعمجلا نع رداصلا ناسنإلا

 ةنس ةيسنرفلا ةروثلا مايق نم ءادتبا «ةقباس تانالعإ نم هدعاوق سبتقا دق نالعإلا اذه

 اهتلت مث ,دارفألل ةيعيبطلا قوقحلاب اهفارتعاب ناسنإلا قوقح ةقيثو تنلعأ يتلا ,م 89

 ةدحتملا ممألا يف ءاضعألا ةرصاعملا لودلا عيمج تحبصأ ىتح ءاهلك لودلا ريتاسد

 .هيف امب يلمع مزتلي ال اهضعب ناك نإو ؛اهريتاسد يف ناسنإلا قوقح ىلع صنت

 يتلا ةماعلا ئدابملا نأ حضتي ناسنإلا قوقحل يملاعلا نالعإلا ةءارقبو

 :ىلإ نالعإلا يف ةنلعملا تايرحلاو قوقحلا مسقت اهدروأ

 :ةقدملا ةيرحللا قرح ؛ألوأ

 مه



 ١ج - ةالئكت نيسحلا مامإلا ةريس

 ةيسايملا ههنا قرت اناك

 .ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا قوقحلا :ًاثلاث

 قيثاوملا ةءارقو عالطالا ىلإ ةيقوقحلا هتفاقث ةيمنتل ناسنإلا جاتحيو

 .ناسنإلا قوقح ةلأسم لوانتت ىتلا ةفلتخملا تانالعإلاو

 ةلأسم لوح ءاهقفلاو ءاملعلا اهبتك يتلا بتكلا ضعب ةءارق مهملا نم نأ امك

 مارتحا بوجو ىلع ةلدألا ةفرعمو ءاههاجت يعرشلا يأرلا ةفرعمل ناسنإلا قوقح

 يلامجإلا ماملإلا يرورضلا نمو «تابجاولاو «قوقحلاو «تايرحلاو «قالخألاو

 .تابجاو نم هيلع امو قوقح نم هل ام ناسنإلا فرعي ىتح - ريدقت لقأ ىلع- اهب

 :ةعورشملا قوقحلاب ةبلاطملا -؟

 ءاهنودب ناسنإلا ةايحل ىنغال ةيناسنإ ةرورض (ناسنإلا قوقح) مالسإلا ربتعا

 هقوقح نع لزانتي نأ دحأل زوجي ال هنأ امك ءاهرداصي نأ دحآل زوجي ال مث نمو

 .زيمتم يراضح نئاكك هتمارك رسخيو هتيناسنإ ناسنإلا دقفي لزانتلا يف نأل ؛ةعورشملا

 الآو ءاهب بلاطب نأ ةعورشملا هقوقح كهتنت امدنع ناسنإلا ىلع كلذل

 ًالوأ فرعتي نأ هيلع هقوقحب ناسنإلا بلاطي يكلو ؛عمتجملا كلذكو ءاهنع تكسي

 .اهيلع لوصحلا ةيفيكو .قوقحلا كلت ىلع

 ةبلاطملا نإف كلذل «هفرعي ال امب ةبلاطملا عيطتسي الف هقوقح لهجي ناك اذإ امأ

 .اهيلإ انرشأ ىتلا ةيقوقحلا ةفاقثلا ةيمنت دعب ةيناث ةوطخك ىتأت ةعورشملا قوقحلاب

 :سانلا قوقح مارتحا -"

 اذه ىف ةمكاحلا ةطلسلا لبق نم ىتأي ةرات ناسنإلل ةعورشملا قوقحلا كاهتنا
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 ناسنإلا قوقح ةلأسم عم لماعتلا

 ةراشإلادوناماذهو . ضعبلا مهضعب ذءب هاجت سانلا لبق نم يتأي ةراتو «كاذ وأ دلبلا

 .انه هلا

 قوقحلا كاهتنا زوجي الف ءًالقعو ًاعرش بولطم رمأ سانلا قوقح مارتحا نإ
 .تابجاولا ءادأو .قوقحلا مارتحا بجي لب ناك ةهج يأ نم ةعورشملا

 وأ ءنيرخآلا كالمأ ىلع ءاليتسالا لالخ نم ءضعبلا مهضعب قوقح سانلا كهتني

 .ةيفاقثلا وأ ةينيدلا مهتيوه نم طحلا وأ ,مهتامارك نم لينلا وأ ,مهلاومأ ىلع يدعتلا

 امك ىوقتلاو ربلا ىلع اونواعتي نأو ًاضعب مهضعب سانلا مرتحي نأ بجاولاو
 اوَُناَو ِناَوذُحلاَو منإلا ىَلَعاوَُواَعَتالَو ىَوقَّلاَو ربْلا ىَلَعأو 7 ىلاعت لوقي

 .27 ِباَقِعْلا د ٌديِدَس َهّللا نإ هللا

 لا قلو يوعشلا ىف وتلا مدع نيدقدولا نأ ميرخلا ةارتلا تدعو

 ىَنَأَو كد نم مُكاَنََح انسانا اهب ابا :ىلاعت لوقي «يناسنإلا فراعتلا وه

 ا ٌريبَك ٌميِلع هللا نإ ْمُكاَقْنَأ هللا َنِع ْمُكَمَرْكَأ َنِإ اوُفَراَحَتِ َلْاََكَو ابوُعش ْمُكاَنْلَعَجَو

 ًارربم سيل لئابقلا وأ قارعألا وأ بهاذملا وأ نابدألا يف فالتخالا دوجوو
 نيب قرف الب ءنوناقلا مامأ عيمجلا ىواستي نأ بجي لب .ناسنإلا قوقح كاهتتنال

 .ملعلاو ىوقتلاب نوكي لضافتلا امنإو ءيمجع وأ يبرع نيب الو .دوسأو ضيبأ

 .؟ :ةيآلا «ةدئاملا ةروس )١(

 ١7. :ةيآلا .تارجحلا ةروس )١(





 ماتخلا كسم

 ضفرو «لدعلا قيقحت لجأ نم تناك يتلا دِالكِقَع نيسحلا مامإلا ةروث نإ

 ةسردم ةروثلا هذه تحبصأو «ناسنإلا قوقح ميقو ئدابمل تلّصَأ دق ءملظلا
 .هماكحأو مالسإلا ميق نم ةدمتسملا ةيقوقحلا ةفاقثلا ةيمنتو ميلعتل

 ميقلاب مزتلملا يلاسرلا ناسنإلا ةعانص ةينيسحلا ةروثلا فادهأ نم نإو

 .ةيمالسإلا قالخألاو «ةيناسنإلا قوقحلاو «ةينيدلا

 ءاسرإو لذعلا قيقحت ىلع فعلا توجو وه ةروعلا هذهل ًايشيأ قاذهآلا نو

 :.لاعت هللا ق قو سانلا قوقتعو «ثاسفألا ق وتاخع

 قيبطت ىلع لمعلاو «ملظلا هجوب فوقولاو «ةعدبلا ةتامإو «ةنسلا ءايحإو «ركنملا نع

 ةيرحلاو قحلاو لدعلا ميق ءاسرإو «ةماعلا تايرحلاب عتمتلاو «ةايحلا يف هللا مكح

 .عمتجملا يف ةيمالسإلا قالخألا ريذجتو «ةيناسنإلا ةماركلا زيزعتو «مالسلاو
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 ثلاثلا لصفلا

 كن نيسحلا ماعإلا دنع حماستلا

 .يقالخألا حماستلا
 .ىناسنإلا حماستلا

 .ىعامتجالا حماستلا

 .يركفلا حماستلا

 .يسايسلا حماستلا





 يديه حمنفم

 يدي 50900

 ةيناسنإلا تاعمتجملا ءانب ىلع دعاست يتلا دعاوقلاو سسألا مهأ نم نإ

 نيب شياعتلا ىلع ةردقلاو .,كرتشملا شيعلا نم ززعي ثيح «هيف حماستلا دوجو

 عمتجملا يرثي امب ةحيحص ةروصب فالتخالا ةرادإو «ةرياغتملا تانوكملا فلتخم

 .هيقرو هتيمنتو هروطتو همدقت يف مهاسيو

 نوكم وأ ءىرخأ نود ةئف وأ ءرخآ نود بناج ىلع رصتقي الأ بجي حماستلاو
 .ةماع ةيعامتجا ةفاقث ىلإ لوحتيو «عيمجلا معي نأ بجي لب «تانوكملا رئاس نود

 هرودو كالبكلَم نيسحلا مامإلا دنع حماستلا ىلإ لصفلا اذه يف قرطتتسو
 همكحو هلاوقأو هتاملك لالخ نم ءاوس حماستلا ماسقأو عاونأ فلتخم خيسرت يف

 ةيناسنإلاو ةيونعملاو ةيحورلاو ةيقالخألا ةيلمعلا هتريس لالخ نم مأ «ةغيلبلا

 .ةيركفلاو

 :يهو حماستلا ماسقأ لصفلا اذه يف لوانتنسو

 .يقالخألا حماستلا ١-

 .يناسنإلا حماستلا -؟
 .يعامتجالا حماستلا -؟

 .يركفلا حماستلا -4
 .يسايسلا حماستلا -5
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 يقالخألا حماستلا

 ىقالخألا حماستلا

 اهيلع ثَح يتلا ةيقالخألا ميقلا نم ةموظنم ىلع يقالخألا حماستلا زكتري

 : ةاكلَع لاق دقف «ةدابع ةنسحلا قالخألا نأ دلت نيسحلا مامإلا ربتعا دقو

 لمشت لب ءجحلاو مايصلاو ةالصلا ىلع رصتقت ال ةدابعلاو 77(ةَداَبِع ْنَسَحْلا ٌقلَخلا»

 .هباوث ءاجرو ىلاعت هّلل اضر هيف ام لك

 ةلئ232 يلع هيبأ نع ْدالَتلَم نيسحلا مامإلا نع هدانسإب يسوطلا خيشلا دروأو

 .7«اًهِْيِساَحَمَو قالخألا مِراَكَمب ٌتثعب١ :لوقي ِةيو#َع ىبنلا تعمس :لاق هنأ

 «قالخألا مراكم بسك ىلع سفانتلا ىلع ثحي دلكِقَع نيسحلا مامإلا ناكو

 .©(ِمِناَعَمْلا يف اوُعِراَسَو مِراَكَمْلا يف اوُسِفاَن !ٌساَّنلا اَهيأ» :ةلبكِلَع لوقي ذإ

 روص نسحأو عورأو لمجأ ةكرابملا هتريسب ٌدالئَتَِع نيسحلا مامإلا دّسَج دقو
 ةقفشلاو نيللاو ةمحرلاو قفرلاو حفصلاو وفعلل ًالاثم ناكف ؛يقالخألا حماستلا

 .سانلاب ةفأرلاو

 )١( ص ؟ ج «يبوقعيلا خيرات ١77 .

 ءيسوطلا خيشلا «يلامألا ٠١9. مقر «5 ٠5 ص «59 ج «يسلجملا ةمالعلا «راونألا راحب (؟)

 .1775 مقر «501/ص

 ةمالعلا «راونألا راحب ٠٠١. ص «” ج «يلبرإلا ةمالعلا «ةمئآلا ةفرعم يف ةمغلا فشك (9)
 .4 مقر 2١17١ ص ءال8 ج ءيسلجملا
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 ١ج - ةالئكت نيسحلا مامإلا ةريس

 !ًارْبِك ٌكيِف نإ :ُدالملَت نيسحلا مامإلل لاق ًالجر نأ خيراتلا انل هركذي اممو

 َلاَق ْيَغ يف ُنوُكَياَلَو هَدحَو لِ ربِكْلا لك :ةلكا نيسسحلا مامإلا هل لاقف

 001 نوعلْسَي ال نب ةيقئاتخلا كلو ةييي قتلو لوشن علا ارو ىَلاَعَت هللا

 ملو ءقفرو فطل لكب ئطخملا دقانلا اذه عم لماعت ٌدلئتِقَع نيسحلا مامإلاف

 نآب هداقتنا أطل انيس وذم ةباحز لكي هباجأ لب قيلي ال انيهيلع ةرجرأ همغشي

 .ناميإلا ةبالصو نينمؤملا ةزع هيف مامإلا نأو «ىلاعت هّلل الإ نوكي ال ربكلا

 نيرخآلا عم لماعتلا نسح فقوملا اذه يف دالك نيسحلا مامإلا بط دقو

 هيلإ نيئيسملا عم ىتح

 :لاق اله

 ىأإ اعوأوع ٍنْذالا هِذِه يف ُلُجَر يَمَتَش ول: لوقت اقف يلا كفيت

 بيع نيو رمل كلذو ني كلذ ثقل «ىرخألا يف يل عا "يسيل

 . ."«لطبم وأ نيم نم ردع لبقي مل

 ةيقالخألا ميقلا نم رذتعملا رذع لوبقو .ءيسملا وأ ئطخملا عم حماستلاف

 ىلع لدت ةليضف راذتعالا لوبق ىفو ءأطخلاب فارتعا راذتعالا ىفف ؛ةليمجلا

 .يقالخألا حماستلا

 ا ا

 .(90ْمِهِئاَحإب ْمِتْمَتْسَت سائلا َراَدْعَأ لَبقا» :داتيلَم نينمؤملا ريمأ لوقي ,مهئاخإو

 ./:ةيآلا .نوقفانملا ةروس )١(

 .17مقر 2١98 ص «5 5 ج ءيسلجملا ةمالعلا «راونألا راحب (؟)

 7١. 4ص «م 140/8 - ه11"ا/ا/ ىلوألا ةعبطلا ءيفنحلا يدنرزلا دمحم خيشلا «نيطمسلا ررد مظن ()

 .4 مقر 2355 ص 2١5 ج «يدرجوربلا ديسلا «ةعيشلا ثيداحأ عماج (4)
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 يقالخألا حماستلا

 لوبقو يقالخألا حماستلا ةيحور زيزعت ىلإ لكُم مظاكلا مامإلا وعديو

 ىَلِإ ٌلَّوَحَت ّمُك كنيوت نع لك قاعتعلت نإ نرخ فقع وا مولا ريتا ني رادتعألا

 20 ُلّبقاَف َكْيَلإ َرَّدَتَعاَف كِراَسَي

 ةميق ًاضيأ ْدالكِلَع نيسحلا مامإلا اهب ىلحتي ناك يتلا ةيقالخألا ميقلا نمو
 يلع نب نسحلا ىتأ الجر نأ :ةبيتق نبا ىور دقف ءهعم بدألاو ربكألا خألا مارتحا

 ةلامح وأ عقدم رقف وأ حداف مرغ يف الإ حلصت ال ةلأسملا نإ :نسحلا لاقف ؛هلأسي
 ,20لف

 .رانيد ةئمب هل رمأف «ٌنهادحإ ىف الإ تئج ام :لجرلا لاقف

 امك هيلع ّدرف «هيخأ ةلاقم لثم هل لاقف «هلأسف يلع نب نيسحلا لجرلا ىتأ مث

 ؟كاطعأ مك :لاقف ؛نسحلا ىلع در

 بدألا باب نم كلذو ."”هاخأ يواسي نأ هرك .ًارانيد هصقنف «رانيد ةئم :لاق

 .دالَع نسحلا مامإلا وهو ربكألا هيخأ عم

 بدأو نيلو قفرب لماعتتف َئِالْكِلَت نيسحلا مامإلا قالخأب قلختن نأ انيلع نإ

 نع وفعنو ؛مهيلإ نسحنف ءانيلإ سانلا برقأب أدبنلو ءسانلا عم وفعو حفصو

 .مهب قفرنو «مهتاءاسإ نع حفصنو «مهئاطخأ

 نأ لمجألا نإف ءليمج ءيش اهنساحمو قالخألا مراكمب يلحتلا ناك اذإو

 نم ززعن ىتح «رخآلا ضعبلا عم انضعب لماعت يف يعامتجا جهنم ىلإ كلذ لوحتي
 يقالخألا حماستلا جهنمب مازتلالا نم يوقنو «عمتجملا يف هتفاقثو حماستلا حور

 )١( ج ؛يناشاكلا ضيفلا ءيفاولا ١١ مقر .,355 ص 1851.

 :عقدملاو .لقثملا بعصلا :حدافلاو .ةقشملاو ررضلاو هؤادأ مزلي امو ءمزال ءيش ءادأ :مرغلا (؟)

 .ةلافكلاو ةمارغلاو ةيدلا :ةلامحلاو .بارتلاب قصلملا

 ه557١1 5 ةثلاثلا ةعبطلا «نانبل - توريب «ةيملعلا بتكلا راد ءيرونيدلا ةبيتق نبا ءرابخألا نويع ()
 .198 ص5 جءم1١٠5-

 ا



 ١ج - ةالئكت نيسحلا مامإلا ةريس

 .مارتحاو ةماركب شيعلاو مالسلاو نمألاب عيمجلا

51 



 يناسنإلا حماستلا

 يناسنإلا حماستلا

 ةيأ نع ًاديعب ةضحم ةيناسنإ عاود نم ًاعبان نوكي يذلا وه يناسنإلا حماستلا

 اذه نركي اهنإو «نيعم بهدم أ نيف ٠ عابتا وأ «ةددحم ثاءامتنا وأ ءىرخأ تارابتعا

 .مالسإلا رظن يف امركم ناك هراعاب ناسثألا مارتحا لجأ نم حماستلا

 قفو ناسنإلا ءانب ىلإ فدهت ةلماش ةيناسنإ ةلاسر مالسإلا ةلاسر نأ امكو

 اهفدهو ءكلذك تناك ةينيسحلا ةضهنلا ةلاسر نإف ,قالخألاو ئدابملاو ميقلا

 .هقوقح مارتحاو ناسنإلا ةمارك ىلع ظافحلا

 عم ىتح دالك نيسحلا مامإلا اهب كسمت يتلا ةيناسنإلا ميقلاب داشأ دقو

 بهاذملاو نايدألا فلتخم نم .باتٌكلاو نيخرؤملاو نيثحابلا عيمج هئادعأ

 رارصإ نم مهتشهد راثأو «مهباجعإ لانو .ةينيدلاو ةيركفلا سرادملاو براشملاو

 .حماستملا يناسنإلا هجهنب كسمتلا ىلع ٌدايَت نيسحلا مامإلا

 نيسحلا مامإلا ةضهنب هباجعإ يدبي (اراب نوطنأ) يحيسملا بتاكلا اذهف

 ةلاسر ةّيسدقب ٌريدج» :هصن ام لوقي :اهلجأ نم راث يتلا ةيناسنإلا ميقلابو دالك
 ىلإ ؛مالسإلا خيرات يفام عصنأك يمالسإلا ٌمّلاعلا اهمّدقي نأ دليل نيسحلا

 ةيفاصلا ةّيناسنإلا ميقلا ليبس يف ٍديهش مظعأل ٍةداهش مظعأكو ءيحيسملا مّلاعلا

 قدِص ىلع ٍدهاش زربأكو «ةقرفم ةيبهذم وأ ةقّيض ةّيميلقإ وأ ضرغ يأ نم ةيلاخلا

 .نيقراسلاءافآلا الاسر. اعود هتيم ةلاجو

 كح



 ١ ج - الكل نيسحلا مامإلا ةريس

 روعشلل بذج ٍةوق نم ٌدالْئكلَم نيسحلا ةداهش رحسل ام ىلع ٌلدأ سيلو

 نيسحلا رغث ثكتي ديزي ذخأ امنيح «ديزي ىلإ رصيقلا لوسر ةثداح نم «ٌيناسنإلا

 املظعضم هل لاقانأ الإ نيصيقلا لصور نه فاك ام بفم أ رق ىلع هييضقلاو ىهاظلا
 :هتلعف

7 

 لك ىف هيلإ ٌجحن نحنو «ىسيع رامح ٌرفاح (ندم) رئازجلا ضعب ب يف اندنع نإ

 ىلع كلا ةهضاف يكيتكا نومّظعت امك همظعنو ٌروذنلا هيلإ يدهنو راطقألا نم ماع
 001 لاب

 رهاطلا سأرلا ىلإ رصيقلا لوسر ماقف «هلتقب رمأف «لوقلا اذه ديزي بضغأف

 ؛(هّللا لوسر ًادّمحم نأ دهشأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ) نيتداهشلا دّهشتو ههلّبقو

 ال» :دّدري ًاحيصف ًايلاع ًاتوص فيرشلا سأرلا نم سلجملا لهأ عمس هلتق دنعو

 .2(!هّللاب الإ ةّوق الو لوح

 سأر ليبقت لباقم مهارد لذي نأل ٌيحيسم بهارب تعفد ىرخأ ةثداحو

 ءانثأ يفو .هتعموص بناج ىلإ حمر ىلع سأرلا بصن دنع كلذ ناكو «ديهشلا

 عمسو «رّهطملا سأرلا نم اعطاس ارون ىأرو ءاليلهتو احيبست بهارلا عمس ليللا

 :لوقي التاق

 .لاحلا فرعي مل ثيح بّجعتف «(هللادبع ابأ اي كيلع مالسلا)

 نبا يلع نب نيسحلا سأر هّنِإ :هل اولاقف ٌموقلا ٌبهارلا ربختسا حابصلا دنعو

 :مهل لاقف ,دمحم ّيبنلا تنب ةمطاف

 !ًامد ٌءامسلا رْطمَت تق اذإ :اهلوق يف رابخألا ٍتقَّدَص !ةعامجلا اهُنْيأ مكلَبت

 اّملو .مهارد مهيلإ عفد نأ دعب الإ هوبيجُي ملف سأرلا لّبقي نأ مهنم دارأو

 يملعألا ةسسؤم «يدابآزوريفلا ينيسحلا ىضترم ديسلا «ةتسلا حاحصلا نم ةسمخلا لئاضف )١(
 .79/ ص 7” ج م1919 - ه1141 ةثلاثلا ةعبطلا «نانبل - توريب ,تاعوبطملل

 0/5 ص 2 ج «يمزراوخلا لتقم رظنا 20

 ا



 يناسنإلا حماستلا

 ا سلال 0و
 .274نوبلقنَي ٍبَلَقَنُم يأ اوُم ل

 «ءادهشلا دّيسل ةرطعلا ة ةريسلا ىلع علّطي يناسنإ ركف ّيأ نإ 052

 ةهيبش تكّرحت امك «ّيلاثملا ديهشلا اذهل ّبحلا ٌعزاون هنادجو يف كّرحتت نأو ّدبال

 .بهارلاو ءرصيقلا لوسر :نم لك ْيّبلق يف عزاونلا هذه

 ةسادقلاو ةمظحلا تنارادسإ ذأ طق ةةنخ األ را قاس اك قابنخأ ينفق

 يرد عيلان دهقل | هان صكخشم همز هنعمل فالط [هارلا فيك اكول
 يوهتست يتلاو هتداهشو هحافكو هتايح رف يف ٍةملك لك نمي - نورقلاو نينسلا

 ريسلاو اهماهلتسال ًاتوم رئامضلا َّدشأ ظقوُتو ءاهعم لعافتلل ةمالظ بولقلا ٌّدشأ

 ."”(؟ةيحلا رئامضلاو ةرونملا بولقلاب فيكف !؟ةّيِنَّسلا اهراونأ ىدّه ىلع

 ول» :ةالبكلَع نيسحلا مامإلا ةيصخشب بجعملا يحيسملا كلذ لاق ًاميدقو

 انوعدلو ءاربنم ةيرق لك يف هل انبصنلو ءاقريب دلب لك يف هل انعفرل انل نيسحلا ناك
 ."””(نيسحلا مساب ةيحيسملا ىلإ سانلا

 «مهتمارك ةنايصو ءسانلا قوقح ىلع ظافحلا لجأ نم موقت يتلا ةضهنلاف

 ةيناسنإلاو ةينيدلا ميقلاو ئدابملا ليبس يف سفنلاب ةيحضتلاو ,مهقوقح نع عافدلاو

 ةيناسنإلا ميقلاف .مهراكفأو مهتاهجوتو مهبهاذمو مهنايدأ لكب سانلا باجعإ لانت
 نونمؤي ءاوعبتا نيد يألو ءاوناك امنيأ ءالقعلا امنإو ءلادجلاو فالخلل ًالحم تسيل

 .اهنع نوعفاديو اهب

 )١( :ةيآلا ءءارعشلا ةروس /771.
 ه.15571١/ ةعبارلا ةعبطلا «نانبل - توريب «مولعلا راد ءاراب نوطنأ ءيحيسملا ركفلا يف نيسحلا ()

 .45- ياست
 ه١ 5571/ ةعبارلا ةعبطلا «نانبل - توريب «مولعلا راد ءاراب نوطنأ ءيحيسملا ركفلا يف نيسحلا (*)

 -5٠01ميدصض؟7.

 الا



 ١ ج - ذالك نيسحلا مامإلا ةريس

 حماستلاو دالك نيسحلا مامإلا ةيناسنإ

 ةيناسنإلا ميقلاب مزتلي امدنع ًاحوضو رثكأ ةروصب ناسنإلا ةيناسنإ ىلجتت

 موصخلا عم يناسنإلا لماعتلا يفو «ةبعصلا فقاوملا يف ةعيفرلا قالخألاو

 .ءادعألاو

 عم يناسنإلا لبنلاب كسمتلا ىلع ةلئمألا عورأ ٌللَع نيسحلا مامإلا ٌرطَس دقل

 ديزي نب رحلا ةدايقب يومألا شيجلا هكردأ امدنعف «هيبحمو هيديرم نع ًالضف هئادعأ

 نيسحلا مامإلا رمأ ءديدشلا شطعلا ملأ نم مهب لَحاَم يأرو هيلع ضبقلل يحايرلا

 :هف1ك يشرقلا فيرش رقاب خيشلا لوقي «ءاملا مهئاقسإب دالك
 «ةريهظلا تقو يف مامإلا لابق اوفقوو ءسراف فلأ ءاهز شيجلا ددع ناكو»

 ءأمظلا ةدش نم كالهلا ىلع اوفرشأ دقو مامإلا مهآرو ءرحلا ديدش تقولا ناكو

 نأ هباحصأ رمأف .همد كفسو هلاتقل اوؤاج مهنأ نم هرظن ضغو ,مهيلع قرف

 ىلإ اوفطعنا مث شيجلا اوقسف مامإلا باحصأ ماقو «مهلويخ اوفشريو .مهوقسي

 ًاسمخ وأ ًاعبرأ وأ ثالث اهيف بع اذإف سساسظلاو نضاصقلا نوؤلمي اولعجقف ليخلا

 .اهرخا نع ليخلا اوقس ىتح رخآلا يقسو تلزع

 اهدحو يناوألا تناك دقف .هرفس يف لماك دادعتسا ىلع ٌدِلتِلَع مامإلا ناك دقل

 .ىرخألا ةعتمألاو ثاثألا رئاس نع ًالضف «مهلويخ عم سراف فلأ ةياقسل عست

 .هبرحل ءاج يذلا شيجلا اذه ذاقنإب ْدالكِفَع نيسحلا مامإلا مركت دقف لاح يأ ىلعو

 عئاور نم فقوم انهو «ةمحرلا يبن طبس يف الإ نوكت نل يهو قالخألا ةمق هذهو

 . "702 نيسحلا فقاوم

 يب ٌّرضأ نمم تنك :لوقي .هقالخأ ميظعو ٌدالدكلَت نيسحلا مامإلا ةحامس نع ثدحت

 ص .5١ج «يشرقلا فيرش رقاب َئِليلَع يلع نب نيسحلا مامإلا :تيبلا لهأ ةريس ةعوسوم )١(

 الكام

 عل



 يناسنإلا حماستلا

 زاجحلا ةغلب ةيوارلا نأل ,همالك هقفأ ملف «ةيوارلا خنأ» نأب نيسحلا ينرمأف ءشطعلا
 تورأ املو «هتخنأف «لمجلا خنأ» :لاق همالك مهفأ مل ينأ فرع املو ءلمجلا يه

 عنصأ ام ردأ ملف ««ءاقسلا ثنخأ» يل لاقف ءءاقسلا نم ليسي ءاملا لعج برشأ نأ

 ."7يسرفو انأ تيوترا ىتح ءاقسلا ثنخف ْدالِكَِت نيسحلا مامإلا ماقف

 لع نيسحلا مامإلا ةيناسنإ قمع عئارلا يناسنإلا فقوملا اذه فشكيو

 هلاتق لجأ نم اوؤاج نيذلا هئادعأو هموصخ ىلع ىتح هفطعو هتمحر ىدمو

 !هيلع ضبقلاو

 هاج هريس ىف 9 لالازل ا هعئارملا وده لا كيراتلا تداحس يق دجت لو

 تاموصخلاو بورحلا خيرات نإف الإو نالْتلَع نينمؤملا ريمأ هيبأو دع هللا لوسر

 .مهيلع ءاضقلل ةصرف لك نيحتو .موصخلا لتقب ةلفاح تاعزانملاو

 ال ةيناسنإ فقاوم نم يومألا شيجلا عم ٌدِالْئِلَظ نيسحلا مامإلا هلمعامو

 يف اوبرتو مالسإلا ةلاسر نيعم نم اوبرش دق رابك ةمئآو ماظع لاجر نم الإ ردصت
 .ةمامإلاو ةوبنلا ناضحأ

 لكَ نيسحلا مامإلا فقاومل ينحني نأ الإ ثحاب وأ فصنم يأل نكمي الو

 .ءادشألا هموصخو «ءادلألا هئادعأ عم ةيناسنإلا

 ءاملا اوعنمو «ةيناسنإلا ميق لك نم اولخت دقف دمع نيسحلا ءادعأ امأو

 .هباحصأو هلافطأو هتيب لهأو ٌدالْيَِلَم نيسحلا مامإلا نع مهترطيس تحت ناك امدنع

 ملو ؛مهب ةيداملاو ةيونعملا ةميزهلا قاحلإل مهدض حالسك ءاملا اومدختساو

 نيبتي انهو ءءاملا برشب مهل حمسو «مهعم لعف امك ٌرِالَكتَع نيسحلا مامؤلل اونسحي
 مهروعش نع مهيلختو هئادعا ةيشحوو دال نيسحلا مامإلا ةيناسنإ نيب قرافلا
 .فنعلاو شحوتلا هلحم لحيل يناسنإلا

 «يناسنإلا دالَككِلَع نيسحلا مامإلا حماست نع خيراتلا انل هلجسي رخآ فقوم يفو

 .(ليلق فرصتب) .7726 ص «4 54ج «يسلجملا ةمالعلا «راونألا راحب )١(

 عا



 ١ ج - ةالكل2 نيسحلا مامإلا ةريس

 هذاقنإو ءيومألا شيجلا دئاق دعس نب رمع انه وهو ودعلا ةيادهل هدهج لذب ثيح

 .ةرخآلاو ايندلا يف ملظملا ريصملا نم

 :هراحب يف يسلجملا ةمالعلا لقني

 «سابعلا هوخأ هعم ىقبو «هنع اوحنتف هباحصأ ذل: نيسحلا رمأ ءايقتلا املف ءكلذ

 صفح هنبا هعم يقبو .هنع اوحنتف هباحصأو دعس نب رمع رمأو «ربكألا يلع هنباو

 .هل مالغو

 كداسما بلا يذلانهبللا قت انمأ دعس خراب كليو: لكل ةيبصلا هل لاقت
 هّللا ىلإ كل برقأ هنإف ءيعم نكو موقلا ءالؤه رذ ؟تملع نم نبا انأو ينلتاقتأ

 :ىلاعت

 !يراد مدهي نأ فاخأ :دعس نب رمع لاقف

 .كل اهينبأ انأ : ةلمِتِقَت نيسحلا لاقف

 !يتعيض ذخؤت نأ فاخأ :لاقف

 .زاجحلاب يلام نم اهنم ًاريخ كيلع فلخأ انأ :ٌةالْثَت نيسحلا لاقف

 !مهيلع فاخأو لايع يل :لاقف

 .""' 2952 نيسحلا هنع فرصناف ءيش ىلإ هبجي ملو تكس مث

 يومألا ناودعلا دئاق هاجت ٌدالَِقَم نيسحلا مامإلا نم يناسنإلا فقوملا اذهو

 هؤاطعإو «هيف وه امم هذاقنإ هنم فدهلا ناك تاظحللا رخآ يف ىتح دعس نب رمع وهو

 .حالصلاو قحلا قيرط ىلإ ئطاخلا قيرطلا نع عجارتلاو ةبوتلل ةصرف

 .7/8/ ص «5 5ج ءيسلجملا ةمالعلا «راونألا راحب )١(

 ع



 يناسنإلا حماستلا

 ةالَع نيسحلا مامإلا حماست نع ريبعت وه امنإ ٌدالكِلَت نيسحلا مامإلا هلعف امو

 .ةنجلا قيرط ىلإ رانلا قيرط نم مهذاقنإ لجأ نم هئادعأب ةقفشلاو

 ةربعملا ةليمجلا ةيناسنإلا فقاوملا هذه لثم ةيناسنإلا خيرات يف دجن املقو

 .ءادعألاو موصخلا عم ىتح يناسنإلا حماستلا حور نع

 «ةيناسنإلا ٌدالمِلَم نيسحلا مامإلا قالخأب قلختن نأ ةملسم تاعمتجمك انيلعو

 .ءءاقدصألا نع ًالضف ءادعألا هاجت حماستلاو حفصلاو وفعلاو ةمحرلا ميق عيشنو

 ءيش يأ وأ يأر وأ فقوم وأ بهذم وأ نيد يف مهعم فلتخن نم هاجت بصعتلاو

 .رخآ





 يىعامتجالا حماستلا

 تانوكملا عم شياعتلا ىلع ةردقلا :هنأب يعامتجالا حماستلا فرعن نأ عيطتسن

 تانوكم نم نوكم يأ شيمهت مدعو ءرخآلا يأرلا لبقتو ءىرخألا ةيعامتجالا

 ايات نع رزيختلا قايل ةيغاادصالا حئاردقلا ورضا وكتجلا لك ءاطعإ ويعمل

 .اهتفاقثو اهتايصوصخو اهتيوهو اهتارآو

 ةروصب تاعمتجملا ءانب تايساسأ نم ىنعملا اذهب يعامتجالا حماستلاو

 ربات مها بيعي ءاذلإلا وأ يعول وأ ءاصنإلا ةئل نع اديني يراضتو ةيملط

 عمتجم يأل تانوكملا فلتخم اهب عتمتي يتلا ةريبكلا تاردقلاو ةنماكلا تاقاطلا

 :لاسلا
 ع

 ةفاقثلا ريوطت نودب دسجتت نأ نكمي ال «ةيعامتجا ةقيقحك حماستلا»و

 ةيلوؤسملا نإف يلاتلابو .ةميقلا هذه قئاقحو ملاعم لك نضتحت يتلا ةيعمتجملا

 ناسنإلا قوقحو لصاوتلاو ةيرحلا ةفاقث ريوطت ىلع لمعلا يه «ىلوألا ةيعامتجالا
 يكلف :نساولا عمتجملا ءاقبأ ىيبةيروعسلا ةلضاقملاوءافقإلاو فعلا بنو

 فوفص نظلا نسحو ةفلألاو ةبحملا تاقالع دوستو يعامتجالا حماستلا ىنبي

 باعيتسا ىلع ةرداقلا ةفرعملاو ةفاقثلا نأش نم يلعن نأ ةجاحب نحن ءعمتجملا

 .ةيركفلاو ةيعامتجالا مهتافالتخاو مهتاعونتب عيمجلا

 ةفاقث لك عم ةيعامتجاو ةيفرعم ةعيطق ةسرامم بلطتي «لاحلا ةعيبطب اذهو
 عم ءاصقإلاو ذبنلا ةسرامم اهقنتعمل رربت وأ ءبصعتلاو فنعلا ةسراممل عرشت

 الا



 ١ ج - ةالكك2 نيسحلا مامإلا ةريس

 .فالتخالاو ددعتلا لبقت ةئيب يفالإ رذجتيو ومني ال يعامتجالا حماستلاف «نيرخآلا

 ةسراممو بصعتلا لاكشأ لك انعقاو نم ذبنن نأ ةجاحب نحن «حماستلا ققحن

 عفدت ةفاقث هدوست عمتجم يف حماستلا ملاعم دسجتت نأ نكمي ال هنأ ثيح .«فنعلا

 ىلإ ةجاحب حماستلا نإ .نيفلاخملا هاجت فنعلا ةسراممو بصعتلاو قالغنالا ىلإ

 سسأ ىلع هعم لماعتلاو فلتخملا رخآلاب لوبقلا اهماوق «ةديدج ةيعمتجم ةفاقث

 .©"0(لدعلاو ةاواسملا ميقو مجسنت ةيراضح

 تايقالخألاو ميقلا كلت نأ دجنس هقالخأو مالسإلا ميق ىلإ انعجر ام اذإو

 (ةلماك هقوقح عمتجملا دارفأ نم درف لك يطعتو «يعامتجالا حماستلا حور ززعت

 .اهيلع يدعتلا وأ اهبلس وأ قوقحلا كلت صاقتنا لاكشأ نم لكش يأ مرحتو

 تانوكملا لك بعوتسي نأ عاطتسا يني هّللا لوسر نأ دجن كلذلو

 .مالسإلا تايقالخأو

 فرعي يذلا عمتجملا نأ دجنسف مويلا ةيناسنإلا تاعمتجملا ىلإ انرظن ام اذإو

 ززعتت هدوجوو هسفن نع ريبعتلاب عيمجلل حمسيو ؛ةكنحو ةمكحب هتافالخ ريدي فيك

 .ددشتلاو فرطتلاو بصعتلا ضارمأ هيف صلقتتو «يعامتجالا حماستلا ميق هيف

 «شيمهتلاو ءاغلإلاو ءاصقإلاب ةفلتخملا اهتانوكم عم لماعتت يتلا تاعمتجملا امأ

 .قالغنالاو فرطتلاو بصعتلا تالاح نم يناعت اهنإف ملظلاو نبغلاب رعشتو

 «ةددعتملا ءارآلا لوبق بلطتي يعامتجالا حماستلا زيزعت تاوطخ ىلوأ نإ

 تافالتخالا ميظنتو «ةيعامتجالا تانوكملاو حئارشلا فلتخم نم ةدافتسالاو

 .يعامتجالا حماستلا حور ززعيو يرثي امب ةيعيبطلا

 ىلوألا ةعبطلا «نانبل - توريب «يداهلا راد «نيثحابلا نم ةعومجم «ةبه وأ ةنم سيل حماستلا )١(

 5١. 505-7 ص ءم1١٠5- ه1

 ع1



 يعامتجالا حماستلاو دال نيسحلا مامإلا

 لمعو «يعامتجالا حماستلا حور هلاعفأو هتريسب ْدِالثَِلَظ نيسحلا مامإلا ززع

 .ةلضافلا قالخألاو لثملاو ميقلا ىلع مئاق عمتجم ءانب ىلع

 :امهو «كلذ ىلع لدي دالك نيسحلا مامإلل نيفقوم ىلإ ريشنو

 :هتيراج جوزتي ال2 نيسحلا مامإلا -لوألا فقوملا

 .«فرشلاو بسنلا يف مهئافكأ نم جاوزلاب نوهابتي شيرقو برعلا تاداس ناك

 .مهتناكمو مهفرشو مهبسن عم بسانتي ال ةيراج نم جاوزلا نوربتعي اوناكو

 مث ةيراج قتعأ دق دالْكلَت نيسحلا مامإلا نأب نايفس يبأ نب ةيواعم ملع امدنعف

 !كلذ ىلع اهيف همولي ةلاسرب هيلإ ثعب اهجوزت

 نوكي امب هيلإ بتكي ةنيدملاب نيع نايفس يبأ نب ةيواعمل ناك هنأ اوور دقف
 ءاهجوزتو هل ةيراج قتعأ ٌيلع نب نيسحلا نإ :هيلإ بتكو شيرقو سانلا رومأ نم

 .دعب اّمأ ّيلع نب نيسحلا ىلإ ةيواعم نينمؤملا ريمأ نم :نيسحلا ىلإ ةيواعم بتكف
 .دلولل هبجنتست نّمم ءشيرق نم كئافكأ تكرتو كتيراج تجّوزت كْنِإ ينغلب هْنإف
 .تيقتنا كدلول الو ءترظن كسفنل الف ءرهصلا ىف هب دجمتو

 للعدل لوضو قف سِيف ءشْنوف رم ينفك و «يتالؤت تورت يل

 ا و م ا

 يا 4

 َياّيِإ كَرييْعَتو .كباتك ينْعْلَب دقف :دْعَب امَأ :ذ ماس هع 1 ع 2 مريم 98 7

 ا ل قل باع عشوو اسيل

 .(!ةيلِهاَجْلا م ُمْوَل مْوللا

 ةسماخلا ةعبطلا «نانبل - توريب .تاعوبطملل فراعتلا راد «نيمألا نسحم ديسلا «ةعيشلا نايعأ )١(

 ."9460 صا جءم19948-ه4

 و



 ١ ج - ةالك2 نيسحلا مامإلا ةريس

 يعامتجالا حماستلا يف ًاسرد عمتجملا يطعينأ دلع نيسحلا مامإلا دارأ دقل
 0 ل ءاغلإ لالخ نم

 لدياذه ا كا .ءفرشلا
 رشب يراوجلاو يلاوملا نأ سانلا ميلعتو «باوثلاو رجألل هسامتلاو ؛هعضاوت ىلع

 ا ل ا اما

 سالب عفر يذلار "يوتا الإ ءرعخأ ىلع ةوشأ لز فوض ىلع رش تا

 .يعامتجالا حماستلاو ةيناسنإلا ةاواسملا موهفم ززعي ءًاعيضو ناك نم

 لعفلا اذهبو «ليبنلا يقالخألا فقوملا اذهب دسج دق ٌدالئكِفَت نيسحلا مامإلا نإ

 هنأل ناسنإ يأ صاقتنا مدع وهو «يعامتجالا حماستلا ميق نم ةمهم ةميق يلمعلا

 ًادبع ناك ولو - ناسنإ لك عم لماعتلا بجي امنإو «ةينود ةحيرش وأ ةفيعض ةئف نم

 .ةيناسنإو مارتحاب- ةمأ وأ

 :ىلاوملاو بابشلا -ىناثلا فقوملا

 نع لأسيو «ةيعامتجالا حئارشلا لاوحأ دقفتي ْدِالثَِلَظ نيسحلا مامإلا ناك

 بابشلا ةحيرشب همامتها رظنلل تفلملاو «هنامز ىف سانلا فانصأ تامامتها

 .(ديبعلا) يلاوملا ةحيرشو

 قري أ لاقت يا ل

 !ٌسِلاجمو "”ت اقهالج ٌتاحصأ لك :ّلاق

 ل ا هن توري رداص راد ليتك نب نحا سس

 ك يهو (ةَلِج» ةّيسرافلاب هلصأو ,«قهالجلا ٌسوق» هنمو «هب ىمرُي ب يذلا قّدنُبلا :قهالجلا (؟)

 .(«قهلج» 57 ص ١1 جا سورعلا جات ) لزغ

 فكل



 دكا ناذللا ناهكلا اج يتلو وجا وانتا انودلل ا[ :لاقق هنآك 3
 .هنيدإ امهي ٌرِصَتَتَي ىلاعتو كرا َهّللا نأ

 سا

 نَم مُهنِمو «"قالَحح هَل َسيَلو قُل نكون :ةعبرأ ُساّنلا «َنادمَه َديعُج اي

 رار لال ااا و ل

 ةروصب برعلا وأ :برعلا بابش ةحديرش نع لأسي ناك يَ نيسحلا مامإلاف
 .بعللاو وهللا سلاجم نوداتري اوناكو تاوهشلا يف اوسمغنا دق اوناكو «ةماع

 «راقتحاو ةينودب مهيلإ رظني .ةروهقم .ةدهطضم ةحيرش اوناكف يلاوملا امأ

 ىقرأو لضفأ مهسفنأ نوربتعي برعلا ناكو ءيرصنعلا زييمتلا مهدض سراميو

 !مهنم ًاسنجو ةيموق

 .ابرلا نولكأيو ءايندلا ىلع نيصيرح اوناك كلذ عمو

 نيتحيرشلا نيتاه نأل «ةلاحلا كلت ىلع هفسأ ٍدلِفَت نيسحلا مامإلا رهظأف

 ؛عمتجملا ءانبو ,مالسإلا ةرصن يف مهيلع دمتعي ريخلاو حالصلا قيرط يف اوناك ول

 .حالصلاو ريخلا رشنو

 .مهرشأو سانلا لضفأ مه نمو «سانلا فانصأ ٌدالكِقَ نيسحلا مامإلا نيب مث

 .ريخ لك ىلإ سانلا عرسأ مهنأل بابشلا ةحيرشب مامتهالاو فقوملا اذهو

 .((قلخ» 7٠١ ص 7 ج :ةياهنلا) بيصنلاو ّظحلا : ٌقالَخلا )١(

 هلضفو لقعلا باتك 10/8 ح 404 ص ١ ج :(ةباحصلا نم ةسماخلا ةقبطلا ) ىربكلا تاقبطلا (؟)

 707” ص ١1 ج :قشمد خيرات يفو ««ديعج اي» نم هليذ هيفو 8 ح 08 ص :ايندلا يبأ نبال
 .(ديعج اي) نم هليذ امهيفوُدِالكِلَط نسحلا مامإلا نع 775 ص 1 ج :لامكلا بيذهتو

 هلا



 ١ ج - ذالك نيسحلا مامإلا ةريس

 ؟ةّرْصَبْلا َتْيَنَأ :لوحألا رفعج يبأل ةالْمقَع قداصلا مامإلا لاق دقف
 نتعامل

 .ْمَعَن :لاقف

 ؟هيف ْمُهَلوُحُدَو ءِرْمَأْلا اذه ىلإ ِساَّنلا َةَعَراَسُم َتْيَأَر فْيَك :َلاَق 0 ب

 .ٌليِلَقَل َكِلذ َّنِإَو ءاوُلَعف دَمَلَو «ٌليلَقَل مَن هَللاَو :َلاَق

 مهتاقاط نم ديفتسا اماذإو .عمتجملا ءانب تاقاط نم ةماه ةقاط بابشلاف

 عمتجملا ريوطت نئف مهاسي كلذ نإف ىباجيإلا هاجتالاب مهتاردقو مهتايناكمإو

 .همدقتو هراهدزاو

 ةحيرش يهف ٌدالثكِلَع نيسحلا مامإلا اهنع لأسي ناك يتلا ىرخألا ةحيرشلا امأ
 نيدلا ةرصن يف اهنم ةدافتسالا نكميو «ةمولظمو «ةفيعض ةحيرش يهو يلاوملا

 .اهنع يرصنعلا زييمتلاو ملظلا عفرل ةوعدلا عم لعافتلا ىلإ عراست اهنأل

 زربي نيتحيرشلا نيتاهب ْدالْكِقَع نيسحلا مامإلا مامتها نإف ىرخأ ةهج نمو
 وأ ةلعافلا حئارشلل ةيباجيإلا هترظنو «ةيعامتجالا تانوكملا فلتخمب همامتها

 حماستلاو شياعتلا ميق نم ززعت ةحيحص ةروصب عمتجملا ةرادإ لجأ نم ةمولظملا

 ١. هال" مقر «387 ص «4 ج «يناشاكلا ضيفلا «ىفاولا ()

 هلا



 يركفلا حماستلا

 يركفلا حماستلا

 ؛عمتجملا يف ةحورطملا ةيفاقثلاو ةيركفلا ءارآلا نيابتت نأ يعيبطلا نم

 ءاياضقلاو لئاسملا فلتخم لوح تاداهتجالا فلتختو «ةيركفلا تايرظنلا ددعتتو

 ًاديعب يركف حماستب فالتخالا معطي نأو «ةيملع ةروصب كلذ نوكي نأ مهملا نكل

 اهتعجارمو انراكفأ ريوطت يف مهاسي امم ءشيمهتلا وأ ءاغلإلا وأ ءاصقإلا ةغل نع

 .اهتيباوص نم دكأتلاو اهصحفو

 وأ :ةدحاو رظن ةهجو وأ ,دحاو يأرل يركف بصعت عمتجملا داس اذإ امأ

 لصوي ام وهو .ءفرطتلاو ددشتلاو ءيركفلا بصعتلا ىلإ يدؤي اذهف ةدحاو ةيرظن

 الو .هتركف الإ ةركف الو ,هيأر الإ ًايأر ىري الف ءيركفلا ىمعلا ىلإ رمألا ةياهن يف
 !هداهتجا الإ ًاداهتجا

 يأرلا ةيرحل مالسإلا لعج» ذإ ,مالسإلا يف يأرلا ةيرح عم ىفانتيرمألا اذهو

 لزانتي نأ درفل زوجي الو .هنم صقتنت نأ ةلودلل زوجي ال .درفلل قحك ةريبك ةناكم

 «يناسنإلاو يركفلا درفلا نايكل ًايرورض ًارمأ دعي بئاصلا يأرلا ةيرح نإ لب هنع
 .مالسإلا ضئارفب ملسملا مايقل مزالو

 هقيقحتو «مالسإلا ضئارف مهأ نم دعي ءركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمآلاف
 دقنو مهحصنو ماكحلا ةبقارم يف درفلا قح نأ امك «يأرلا ةيرح ةهادب مزلتسي

 امو ىروشلا ًادبم كلذكو «يأرلا ةيرحب درفلا عتمت ةرورض مزلتسي مهتافرصت

 هكا



 ١ ج - ةالكك2 نيسحلا مامإلا ةريس

 .”(يارلا ةيرح نامزلتسي باختنالا قحو تاشقانم نم هيلع بترتي

 امب ملكتلا قح هلف ءناسنإ لكل يعيبط قح وه هنع ريبعتلاو يأرلا ةيرحو
 0 را ا ل

 م رم سحرا تب علا

 .يأرلا ءادبإ يف مهقحب اوعتمتي يك

 نوني امع رعت يف مهاخأنال ذأو «فورظلا تاك امهم لا اووقيذأ ىلع

 هاا د ل سا سي ع

 . .هنود لي ولو هلوقي نأ هرمأي كيو لوسرلا

 نيملسملا نأ ءقحلاب رهجلاو يأرلا ةيرح ىلإ ةوعدلا هذه ةجيتن نم ناك دقلو

 ءمهرومأ ءايلوأ اوشقاني نأو هنودجي نيح أطخلا ىلع اوهبني نأ نوشخي اوناكام

 رمألا يلو مهعنقُي وأ هئتطخ نع رمألا يلو لدعيف باوصلا مهيأر نوكي نأ امأف

 ."”(هفقومو هيأر ةحصب

 ماما نكي علال( يارلا» البلا يلع تلال هياحص رعد كت ىلع ماجزلاو

 نم اءزج هايإ اربتعم كلذ هنم بلطي ناك لب .بسحف هيأر ءادبإب دحأل حمسي يلع

 .يعارلا هاجت ةيعرلا تابجاو نم ًابجاوو ؛موكحملاو مكاحلا نيب ةقالعلا

 يف ُتْسَل نإ ِلْدَعِب ٍةَروُسَم وأ «ٌقَحِب ِةَلاَقَم ْنَعاوُمُكَت الق» : ك2 لوقي

 ةسسؤم «هجاناب دمحأ دمحم ديعس «ناسنإلا قوقحل ىملاعلا نالعإلا لوح ةنراقم ةسارد )١(
 . 44ص :م 1986 -ه50١ ىلوألا ةعبطلا «توريب - ةلاسرلا

 رشع ةعبارلا ةعبطلا «توريب - ةلاسرلا ةسسؤم «نامثع ميركلا دبع .د «ةيمالسإلا ةفاقثلا ملاعم (؟)
 15 صودا رو كهل 8
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 يركفلا حماستلا

 َوْهاَم يق ْنِم هللا َيِفْكَيْنَأ الإ ءيِلْعِف ْنِم َكِلَذ ْنَمآ اَلَو «ئطخأ نأ ٍقْوَمِب يفت دع نا وو لا 1 ملا ا لا ا ل

 كلفت الاجار كلخي عاشو 1 تور هك رانا يع كأنما ذِإَف ينم هب ُكَلْمأ

 "”اسيفْنأ نم

 نإ ءييقَتِل ماَظْعِإ َساَمِتْلا اَلَو .يِل ّليِق ٌّقَح يف اُلاَقْثِيْسا يب اوُنَظَت اَلَو»
 دنا اهيوي اعل اراك يزف يفتت نإ لدعلاو 4 نان/ أ دشن لاكش وك
)2 

 ًابجاو نوكي امبرو ,مهرومأ يف ةيعرلل يساسأ قح (يأرلا ءادبإ) نإف اذكهو
 "””يعارلا هاجت مهتابجاو نم

 خم ديدش رارصإ كانه ناك لوألا يمالحسإلا رضعلا نفادنأ كريستي الهو

 خانم يف الإ متي نأ نكمي ال عمتجم يأ مدقت نأل ًايلمع (يأرلا قح) ةسرامم لجأ
 .ةيراضحلا لامعألاو «ةجتنملا ىؤرلاو «ةحلاصلا راكفألا هيف ومنت ثيحب ءرح

 مدقتلا تاموقم لك عمتجملا يف مدعنت «يأرلا ءادبإ ةسرامم نود نمو

 مادعنا وه مويلا نيملسملا فلخت بابسأ زربأ نم نإف اذلو «ةراضحلاو

 لوألا يمالسإلا عمتجملا دجن اننأ نيح يف ءرخآلا يأرلا ةبراحمو ةيرحلا

 هنع ريبعتلاو يأرلا قحل نيملسملا ةسراممل ةجيتن كلذو «ةلهذم ةعرسب مدقت

 .ةمات ةيرحب

 «ةيساسألا هقوقح نم ًاقح هرابتعاب ناسنإ لكل يأرلا قح مالسإلا لفك دقو

 هيأر نع ريبعتلا يف هقح نم هتيعرش دمتسي رخآلا يأرلا نإف .ساسألا اذه ىلعو

 .ةايحلا يف هتفسلفو هركفو

 )١( ص 71 ج ءيسلجملا ةمالعلا «راونألا راحب 7170.

 .7170 ص 71 ج ءيسلجملا ةمالعلا «راونألا راحب (؟)

 ىلوألا ةعبطلا «توريب «تاعوبطملل ىملعألا ةسسؤم دام نينمؤملا ريمأ تايقالخأ (")
 ْ .5008ص م1440-ه١0

 ا



 ١ ج - ذالك نيسحلا مامإلا ةريس

 .ريبعتلاو يأرلا ةيرح قح ىلع

 ةيرح نأ :ةدام ١7 نم نوكتي يذلاو ةيسيسأتلا ةيعمجلا يف م1784 سطسغأ

 دحأ جاعزإ زوجي ال»و «نيرخآلاب رضي ال لمع لك ةسرامم قح ىلع موقت» ريبعتلا

 «ناسنإلل قوقحلا نمثأ نم يأرلاو ركفلا ةيرح ًاربتعم «اهنم ةينيدلا ىتح هئارآ ببسب

 «ةوثاقلا ىف ةدرتحمجلا لاول ىف قحلا اذه لامععسا ةءانبإ نعال ومس رك نأ
 وحن ذنم تلاز ام يتلا هتلوقم دكأ نيح ةيسنرفلا ةروثلا حور نع ريتلوف ربع دقو

 .«كيأر نع ريبعتلا يف كقح نع

 «ةاسنألا قرتخل سلاعلا قذلعالا دارس ىف اينيوك ماو ةداملا هذه ةييعكل ارلقنو

 يلودلا زكرملا- ريبعتلاو يأرلا ةيرح نع عافدلل صاخ يلود زكرم سيسأت متدقف
 .ايناطيرب - ندنل ىف هّرقمو (رشع ةعساتلا ةداملا)ب زكرملا ىمسو -ةباقرلا دض

 ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلاب صاخلا ىلودلا دهعلا نم رشع ةعساتلا ةداملا امأ

 :نأ ىلع تضف

 .ةقياضم نود ءارآ قانتعا قح ناسنإ لكل - ١

 سامتلا يف هتيرح قحلا اذه لمشيو «ريبعتلا ةيرح يف قح ناسنإ لكل - ١

 رابتعا امنود ء.نيرخآلا ىلإ هلقنو اهيقلتو راكفألاو تامولعملا بورض فلتخم

 .اهراتخي ىرخأ ةليسو ةيأب وأ ينف بلاق يف وأ بوتكم لكش ىلع ءاوس دودحلل

 ةداملا هذه نم "7 ةرقفلا يف اهيلع صوصنملا قوقحلا ةسرامم عبتتست -'

 نكلو دويقلا ضعبل اهعاضخإ زوجي كلذ ىلعو «ةصاخ تايلوؤسمو تابجاو
 :ةيرورض نوكت نأو نوناقلا صنب ةددحم نوكت نأ ةطيرش

 مك



 يركفلا حماستلا

 .نيرخآلا قوقح مارتحال -أ

 .ةماعلا بادآلا وأ ةماعلا ةحصلا وأ ماعلا ماظنلا وأ يموقلا نمألا ةيامحل -ب

 ناسنإلا قوقحل يبرعلا قاثيملا عورشمل نورشعلاو ةثلاثلا ةداملا تّصن دقو

 يف قحلا مهل امك «ةينيدلا مهرئاعش ةسرامم يف قحلا نيد لك نم دارفألل» :نأ ىلع

 قوقحب لالخإ ريغبو ميلعتلا وأ ةسرامملا وأ ةرابعلا قيرط نع مهراكفأ نع ريبعتلا

 صنامب الإ يأرلاو ركفلاو ةديقعلا ةيرح ىلع دويق ةيأ ضرف زوجي الو .نيرخآلا

 .«نوناقلا هيلع

 لوفكم قح وه هنع ريبعتلاو يأرلا قح نأب جاتنتسالا عيطتسن «قبس ام لك نم

 ايساسأ اقح هرابتعاب ,يلودلا نوناقلا يف كلذكو «مالسإلا يف -ناسنإ يأ- ناسنإلل

 .ناسنإلا قوقح نم

 ززعي كلذ نإف ةيفاقثلاو ةيركفلا مهئارآ ءادبإ يف ةيرحلا عيمجلل حاتي امدنعو

 بصعتلاو حماستاللا ةحاسم نم صلقيو «عمتجملا يف يركفلا حماستلا حور نم

 .تيقملا يركفلا

 يركفلا حماستلاو ُدِالثلَم نيسحلا مامإلا
 حماستلا حورو ةلاح نيبت ةفلتخم فقاومو ءارآ ٍدِاليِلَع نيسحلا مامإلل

 حورب ةفلاخملا ءارآلا دقتنيو «مارتحاو بدأ لكب هءارآ يدبي ناك دقف «هدنع يركفلا

 كلت ضعب مكيلإو «ةئطاخلا راكفآلا دقن يف ةيقالخألا بناوجلا يعاريو «ةحماستم

 :ءارآلاو فقاوملا

 هلعف ام اذهو ءءاطخألا ححصيو .راكفألا روطيو ءركفلا يرثي يملعلا دقنلا

 هيلع محرتو رذابأ ًالوأ حدمف «يرافغلا رذ وبأ اهلاق ةلوقم عم دائم نيسحلا مامإلا

 .لئاقلا حدمو ةركفلا دقنف «هلاق ام ححص مث «هدنع هتناكم زاربإل
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 ١ ج - الدكت نيسحلا مامإلا ةريس

 مقسلاو «ىنغلا نم ّيلإ بحأ رقفلا :لوقيرذ لل

 سال 0

 داب هللا َمِحَر» : الضم لاقف

 .©2005ل] هللا رام ام َرْيَخ ْرَتْخَي

 د ا ل ان ردع نقر اكد نكس 4100

 .مارتحاو بدأ لكب ةركفلا

 هعم فلتخت نأ درجمب ضعبلا نأ ذإ ؛هنم ملعتن نأ انيلع غيلب سرد اذه يفو

 لوحتتيف ؛ًآلوأ كنم لينلاو كتيصخش لايتغال ىعسي عوضوم وأ ةركف وأ يأر يف

 «ةيمالسإلا انتاعمتجم هنم ىناعت ام اذهو .صاخشألا دقن ىلإ راكفألا دقن نم دقنلا

 هسفن تقولا يف ظفاحنو «ةيعوضومو ةيملع ةروصب راكفآلا دقنب متهن نأ حيحصلاو

 .ةيرابتعالا مهتناكمو مهصوخش مارتحاو صاخشألا ةناكم ىلع

 :ةئطاخلا راكفألا حيحصت -"؟

 راكفألا حيحصتب ءافتكالا امنإو .هنأش نم طحلا وأ ,ةحيحص اهاري نم ىلإ ةءاسإلا

 .راكفألا نم حيحصلا ءادبإو ءاهنم صلختلل ةئطاخلا

 فورعملا نإ :لجر هدنع لاق ةرم تاذف نالت نيسحلا مامإلا هلعف ام اذهو

 .عاض هلهأ ريغ ىلإ يدسأ اذإ

 رطَْمْلا لباو لثم ةعْيَّصلا نوكت ْنِكَلَو هَكِلَذَك َسسْيَلا 302 نيسحلا لاقف 03 مام و ه 3 3 < 0 017 مخ ل ب 35 5
 اغلا ولا تيت

 مامإلل لوقلا اذه ركاسع نبا بسنو .1117 ص .717 ج «ءيشعرملا كيسلا «قحلا قاقحإ حرش ()

 . الغ نسحلا

 .7 مقر 21١17 ص ءالد ج «يسلجملا ةمالعلا «راونألا راحب (؟)

 هليل



 يركفلا حماستلا

 شدخي ام هل لقي ملو «كلذك سيل) :مارتحاب هل لاقو ةركفلا هذه ححص زال

 .ةركف وأ يأر يف مهعم فلتخي نم عم انضعب لعفي امك هتناكم

 عفنت هراثآو .عيضي ال فورعملا لمعف ءرجافلاو ربلا ةلزانلا هتارطقب بيصي يذلا

 ! نورك دبل دما اهلابع ذاحر قآل راس

 ال اء ىلاعت هلوق يف امك فورعملا عنصي نم رجأ عيضي ال ىلاعت هّللا نإ مث /
 .2045اَمع الَمَع ّنَسْحَأ ْنَم ّرْجأ عيضن

 :ردص ةباحرب رخآلا يأرلل عامتسالا -

 ردص ةباحرب رخآلا يأرلل عامتسالا -هينعي اميف- ينعي يركفلا حماستلا

 نيحماستملا تافص نمف ؛ءكتركف ةحصو «كيأر ةيباوصب دقتعت تنك نإو ىتح

 اهيف نوكي دقف ءاهل عامتسالاو ءاهسفن نع ريبعتلاب ىرخألا ءارآلل حامسلا ًايركف

 الاد ةفلطيلا ةقفحلا فلكي دحا ةاقةئرعأ ةمواذ ومةركف قري وأ ءادتيفم كش

 .باوصلاو أطخلل ضرعم وهف هادع امو -موصعملا

 مغرف «يركفلا حماستلا روص نم ةعئار ةروص انل مسري ٌدالَتَِع نيسحلا مامإلا

 يف ًاسرد انملعي نأ دارأ نكلو «نيرخآلا يأرل عامتسالل هل ةجاح الو ,موصعم هنأ

 0 ل ل

 !؟:ادف هللا ينلعج هللا دبع ابآ ديرت نيأ : ل

 ىلاعت هَّللا ترختسا اهيلإ ترص اذإف ةكم ديرأ اذه ىتقو ىف امأ» : اكلم لاق

 )١( :ةيآلا هفهكلا ةروس ٠".

 تا



 ١ج - ةالئكَم نيسحلا مامإلا ةريس

 .«كلذ دعب يرمأ يف

 تمزع دق اميف هّللا لوسر تنب نب اي كل هّللا راخ :عيطم نب هّللا دبع هل لاقف

 .ينم اهلبقاف ةروشمب كيلع ريشأ ينأ ريغ هيلع

 ةنعطب كوخأو كوبأ لتق اهيف .ةفوكلا لهأ كرغي نأ رذحاف ةكم تيتأ اذإ :لاق

 ءاذه كرهد يف برعلا ديس تنأف ؛مرحلا مزلاف .هسفن ىلع يتأت نأ تداك هونعط

 .مالسلاو .ككالهب كتيب لهأ نكلهيل تكله نئل هللاوف

 .'""ريخب هل اعدو َدِالْكَيِطَع نيسحلا هعدوف

 حا اهدللا ىف :عيطم نبال لاق دِاليتِقَع مامإلا نأ :يرونيدلا ىورو

 بتك تمدق امل :يموزخملا ماشه نب ثراحلا نب نمحرلا دبع نب رمع ىورو

 وهو هيلع قلعف ها ءقاربعلا ىلإ ريسملل ايهت ةلكنال يسحلا ىلإ قارعلا لأ

 :تلق مث هيلع تينثأو هللا تدمحف «ةكمب

 ىرت تنك نإف .ةحيصن كل اهركذ ديرأ ةجاحل مع نب اي كتيتأ يناف دعب امأ

 :لوقأ نأ ديرأ امه تفنك الإو :ىهصعس كنأ

 نم حيبقلل وهاالو «يأرلا ئيسب كنظأ ام هللاوف لق» :ةالْييِلَع نيسحلا لاقف
 .«لعفلاو رمألا

 نم كيلع قفشم ينإو قارعلا ىلإ ريسملا ديرت كنأ ينغلب دق هنإ :هل تلق
 ديبع سانلا امنإو ءلاومألا تويب مهعمو هؤارمأو هلامع هيف ًادلب يتأت كنإ ءكريسم

 روكذم ريغ «ىلوألا ةعبطلا «نانبل - توريب «ةديدجلا ةودنلا راد ءيفوكلا مثعأ نب دمحأ «حوتفلا )١(

 2 71 ص 6 ج «ةعبطلا خيرات

 «لايشلا نيدلا لامج .د :ةعجارم «رماع معنملا دبع :قيقحت «يرونيدلا ةبيتق نبا ءلاوطلا رابخألا (؟)

 .1؟579 ص م٠97١ ىلوآلا ةعبطلا «ةرهاقلا «ةيبرعلا بتكلا ءايحإ راد
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 يركفلا حماستلا

 بحأ تنأ نمو هرصن كدعو نم كلتاقي نأ كيلع نمآ الو «رانيدلاو مهردلا اذهل

 .هعم كلتاقي نمم هيلإ

 تيشم كنأ تملع هللاو دقف مع نب اي ًاريخ هّللا كازج» :ةلمِلَت نيسحلا لاقف

 تنأف «هتكرت وأ كيأرب تذخأ ءنكي رمأ نم ضقي امهمو «لقعب تملكتو حصنب

 ."2(حصان حصنأو ريشم دمحأ يدنع

 مل ةئكقَن نيسحلا مامإلاف ءيركفلا حماستلا يف غيلب سرد فقوملا اذه يفو

 ىلع مهركشو «مهئارآ ءادبإ ىلع مهعجش لب «نيحصانلا ءارآل عامتسالاب فتكي
 ع

 .«!حصان حصنأو «ريشم دمحأ يدنع تنأف ...مع نب اي ًاريخ هّللا كازج» مهتحيصن 5

 مهيأر ءادبإ نع مههني ملف ؛موصعم مامإ ٌدِالَكِتَت نيسحلا مامإلا نأ مغرو

 ءارآلل عامتسالا ةيمهأ كلذ نم ملعتن نأ انيلعو ءكلذ ىلع مهركش لب «مهتحيصنو

 ضعتبف «مهئارآ ءادبإ ىلع سانلا عجشنو ءاهمقس وأ اهتباوص يف ركفنو ءىرخألا

 .ةديفمو ةيوقو ةحيحص نوكت ءارآلا

 نع ثحبن مث «ةفلتخملا تاداهتجالاو «ةبراضتملا تايرظنلاو «ةفلتخملا ءارآلا نع

 .يركفلا حماستلا حور ةيمنت ىلع عجشن اذهبو ؛ةحيحصلا ءارآلا

 .ينيدلا فرطتلاو .يركفلا ددشتلا عويش ىلإ يدؤي اذهف ؛طسولل ناكم الو

 مارتحاو .ةحيصنلل عامسلا مدعو ءرخآلا يأرلا ضفرو «تاذلا خافتنا نإ

 .يركفلا حماستلا ضفر ىلع لئالد اهلك ةفلاخملا ءارآلا

 تاهجوتلاو تارايتلاو بهاذملا اهيف عونتت ةيمالسإ تاعمتجمك انيلع نإ

 .(ه15 ةنس ثادحأ) 144 ص وء4 جءما١٠1#-ه464

 كن



 ١ ج - الدكت نيسحلا مامإلا ةريس

 حامسلا ةيمهأ ْدِالَكِفَت نيسحلا مامإلا نم ملعتن نأ ةيركفلا سرادملاو تايعجرملاو

 ءاصقإو .دحاولا يأرلا نع داعتبالاو ءاهدوجوو اهسفن نع ريبعتلاب ةفلتخملا ءارآلل

 .دوشنملا يركفلا حماستلا حور انعمتجم يف عيشن ىتح نيرخآلا



 يسايسلا حماستلا

 ىسايسلا حماستلا

 اهضراعي راكفأ وأ تاعامج لبقتل دادعتسالا وه يسايسلا حماستلاب دوصقملا

 ةيسايسلا مهقوقح ةفاك ةسرامم يف مهقحب اهباحصألو اهل رارقإلاو ءءرملا
 .2©ةيندملاو

 هيجوت ىف كارتشالا ىف قحلا ةيلهأ يذ ناسنإ لكل نوكي نأب :نورخآ هفّرعو

 دقو «ةيذيفنتلا ةطلسلا ةبقارمو اهترادإ يفو ءجراخلاو لخادلا يف ةلودلا ةسايس

 ثيح ةيرحلا هذه نم عساولا رادقملا اذه سانلا حنم ىلع ميركلا نآرقلا صرح

 ءالقعلا كارتشاو ةيسايسلا ةيرحلاو ىروشلا ساسأ ىلع مكحلا مئاعد مسري

 .هصصخت لاجم يف لك ءصاصتخالاو ةربخلاو يأرلا باحصأو

 نوكي نأو ءتاطلسلا ردصم اهسفن ةمآلا نوكت نأ انه يسايسلا حماستلاو

 ."”هلامعأ ىلع هتبساحمو «هتبقارم يف قحلاو .مكاحلا رايتخا يف قحلا دارفألل

 «ةيناملربلا تاباختنالاو «ةيسايسلا ةيددعتلاو رحلا مالعإلا لالخ نم مكحلا يف

 يف اهطاقسإو اهدقنو ةطلسلا ةسرامم قح عيمجلل حيتت يتلا ةيروتسدلا دعاوقلاو

 «خيشلا فوؤرلادبع دمحم .دو ةمعط دمحأ يدشر .د «نيدلاو ةيبرتلا ءوض يف حماستلا ةفاقث )١(

 .18 ص ؛م1١٠7- ه١ 57/4 ىلوألا ةعبطلا ءرصم - ةرهاقلا «يبرعلا ركفلا راد

 ١. 57 ص «يناولعلا ديمح دمحأ «مالسإلا يف حماستلا (1)

 كنذو



 ١ ج - ةالكظ نيسحلا مامإلا ةريس

 يسايسلا حاتفنالا ةلاح يسايسلا حماستلا لثمي نأ نكمي ءىرخأ ةغيص يفو

 الو ةكرتشملا حلاصملا ققحي نأ نكمي ام قاطن يف «نييناملعلاو نييمالسإلا نيب

 «قلطم يئاوشع لكشب ال- نيرخآلا ىلع يسايسلا حاتفنالا بولسأ نإ

 ةيسايسلا تاكرحلا مظعم لب ريثكلا مويلا هب ذخأت رايخ وه -سوردم لكشب لب

 قيرطلا لحارم ضعب ىف ةكرتشم فادهأو ضرأ ىلع ءاقللا لالخ نم ةيمالسإلا

 ءاقللا فورظلا ضرفت دقف «ةيعرشلاب فارتعالا ينعي ال دوجولاب فارتعالا نأ كلذ

 الف .نيملسملا باسحل حلاصم قيقحتل هعم قيسنتلاو ءايركف فلتخملا رخآلا عم

 «مهتيعرشب ًافارتعا ةرجهلا ةيادب يف دوهيلا عم ِةَتُكِديَي لوسرلا ةدهاعم رابتعا حصي
 ."”نيكرشملا كرشب ًافارتعا ةيبيدحلا حلص رابتعا الو

 «ةيرحلاو ءلدعلا ىلع موقي نأ بجي يسايسلا حماستلا ققحتي ىتحو

 قحو «ةضراعملا قحو «يسايسلا رخآلا لبقتو «راوحلاو «حاتفنالاو .ىروشلاو

 .يسايسلا يأرلاب رهجلا قحو ءدقنلا

 تاعامجلا نيب وأ .نيموكحملاو مكاحلا نيب ءاوس يسايسلا حماستلاو

 ةلاحو تارثوتلا ةلازإ ىلع دعاسي ةفلتخملا لوذلا نيبوأ ؛ةفلتخملا ةيسايسلا

 .يسايسلاو يعامتجالا رارقتسالاو مالسلاو نمألا نمضيو «ةيسايسلا تاعازنلا

 سيئرلا اهببس نأ دجن ةحلسملا تاعازنلاو بورحلا فيشرأ عجارن امدنعف

 نوعسي يسايسلا حماستلاب نونمؤملا امنيب ءاهئافطإ لدب قئارحلا لاعشإ ىلإ نوليمي
 ملسلاو رواحتلا ميهافم زيزعتو ءيسايسلا ناقتحالا تالاح فيفخت ىلإ ًامود

 .ةيبرحلا تاهجاوملا بنجتو بورحلا يفالتل شياعتلاو

 ضعبلا ربتعي دق يتلا ميقلا نم ةميق وأ راعش درجم حماستلا ىقبي ال ىتحو

 . 17 ص «حماستلا حور )١(
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 يسايسلا حماستلا

 دقف ءاهنيماضم يف ةنيابتمو ةددعتم اياضق لمشت ةيلود قيثاوم نمض ةمهبم اهنأ
 ربمفون ١ 1 يف وكسنويلا ةمظنمل ماعلا رمتؤملل نيرشعلاو ةنماثلا ةرودلا نع ردص

 ضرتفي يراضح كولسك هموهفم خيسرتل (حماستلا نأشب ئدابملا نالعإ) م65

 يف لودلا هب مزتلتو تامظنمو تائيه نم تاعامجلا هب ذخأتو دارفألا هب ىلحتي نأ

 .ضعتبلا اهضعب عم اهتالماعمو اهتاقالع يفو «ةيلخادلا اهتمظنأو اهتاعيرشت

 ,حماستلا مدع لماوعو بابسأ نم عمتجملا ةياقو يف يساسأ رود ةلودللو

 ةلودلا ىوتسم ىلع حماستلا نأ) ىلع نالعإلا نم ١ ةداملا صنت صوصخلا اذهبو

 تاءارجإلاو «نيناوقلا ذافنإ يفو .تاعيرشتلا يف زيحتلا مدعو «لدعلا نامض يضتقي

 يأ نود صخش لكل ةيعامتجالاو ةيداصتقالا صرفلا ةحاتإو «ةيرادإلاو ةيئاضقلا

 .(بصعتلاو ةيناودعلا ىلإ يدؤي امنإ شيمهت وأ داعبتسا لكف «زييمت

 ةدئافل فرط نم مركت درجم نوكي نأ يغبني ال هب ذخألا نإف يلاتلابو «ينوناقو يسايس

 .عيمجلا هب ديقتي مازتلا لكش يف رولبتي نأ يغبني امنإو ءىرخأ فارطأ وأ فرط

 لاصتالاو حاتفنالاو ةفرعملا) قيرط نع متي نالعإلا بسح حماستلا زيزعتو

 شيمهت) يف دسجتي حماستلا مدع نإف لباقملا يفو «.(ريمضلاو ركفلا ةيرحو

 ةسراممو «ةيسايسلاو ةيعامتجالا ةكراشملا نم اهداعشساو :ةفعضتسملا ثاكفلا

 عنمل لئاسولا عجنأ وه ميلعتلا) نإ نالعإلا دكؤي كلذلو (اهدض زييمتلاو فنعلا

 يتلا تايرحلاو قوقحلا ىلع سانلا فرعتي يكل ةحلم ةرورض هنإ لب .«حماسنتاللا

 مهافتلا ميقبو .مهريغ تايرحو قوقح ةيامح ىلع مزعلاب اوعبشتيو ءاهيف نوكراشتي
 ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةينثإلا تاعومجملاو دارفألا نيب حماستلاو نماضتلاو

 .ممألا نيب اميفو «ةيوغللاو

 لوانتت حماستلا ميلعتل ةينالقع ةيجهنم بيلاسأ دامتعا ىلع نالعإلا ثحيبو

 فنعلل ةسيئرلا روذجلا يأ «ةينيدلاو ةيعامتجالاو ةيفاقثلا حماستاللا بابسأ

 ةيمنتل ةفداهلا ةيميلعتلا جماربلا ةدناسمب نالعإلل نوردصملا دهعتيو .داعبتسالاو
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 ١ ج - ةالل2َ نيسحلا مامإلا ةريس

 نينطاوم ةئشنتل ,نيملعملا نيوكتو ثحبلا لاجم يف حماستلا ميق خيسرتو
 ءاهردق قح ةيرحلا نوردقي «نيرخآلا تافاقث ىلع نيحتفنمو «نيلوؤسم نيظقي
 وا «ضاعاولا عزف ىلع «يرداترب يبشبلا نين قورفلاوهناسآلا ةمارك نوومرعحتو

 ةلوذبملا دوهجلا ققحت لهف «(نالعإلا نم ؛ ةداملا) ةفينع ريغ لئاسوب اهلح ىلع

 ."2؟اهفادهأ حماستلا ةفاقث خيسرتو رشنل

 ريبكلا يمالسإلا نطولا يف نادلبلا نم ددع يف دئاسلا عقاولا ىلإ رظنلابو

 يسايسلا حماستلا حور نأو «ةدئاسلا يه يسايسلا حماستلا مدع ةلاح نأ نيك

 حماستلا تاجرد يف توافت عم يمالسإلا ملاعلا نادلب نم ليلقلا يف ةدوجوم

 رشن بلطتي ام وهو ءىرخألا ةدعصألا نم هريغ وأ يسايسلا ديعصلا ىلع ءاوس
 نمألاو مالسلا معي ىتح حاتفنالاو نواعتلاو شياعتلاو حماستلاب نمؤت ةديدج ةفاقث

 .يمالسإلا ملاعلا عوبر ملسلاو رارقتسالاو

 يسايسلا حماستلاو نيسحلا مامإلا

 ىلع لدت يتلا ةيسايسلا فقاوملا نم ريثكلا ٍدلئتِلَظ نيسحلا مامإلا ةريس يف

 .هئادعأو هموصخ عم ىتح يسايسلا حماستلا حورب هكسمت

 هذه ضعب ىلإ ريشن نأ عيطتسن ةددعتم روص هل يسايسلا حماستلا نألو

 :اهنمو «ةيسايسلا ٍدالتيلَث نيسحلا مامإلا فقاوم لالخ نم روصلا

 :سانلا ءارآ مارتحا ١-

 ًاريفغ ًاروهمج هيف اعد ءًاماعًارمتؤم ةكم يف ةلَع نيسحلا مامإلا دقع

 رئاس نم مهريغو نيعباتلاو ءراصنألاو نيرجاهملا نِم ؛ٌجحلا مسوم دهش نّمم
 يِبْنلا ةرتعب ٌّملأ امب هنايب غيلبب ثّدحتو .مهيف ًابيطخ ٍةالككِلَظ ىربناف نيملسملا

 نم هْذْخّنا امو «ةيواعم مهيلع اهّبص يتلا بوطخلاو نحملا نم مهتعيشو ٌةَدقِيَ

 «برغملا - ءاضيبلا رادلا ,نمزلا تاروشنم «يملعلا رداقلا دبع .د «ةديدجلا ةيسايسلا ةفاقثلا يف )١(
 .40-41 ص
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 يسايسلا حماستلا

 5 ف : 97
 ف مظعألا لوسرلا نع َوْثَأ امرتسو «مهلئاضف ءافخإ نم ةددشملا تاءارجإلا

 «هثيدح ّصن يلي اميفو ؛نيملسملا نيب كلذ ةعاذإب هرمتؤم راضح مزلأو ,مهقح

 :سيق نب ميلس هاور اميف

 نب هللا دبعو ؛يلع نب نيسُحلا ٌجح ةنسب ةيواعم توم لبق ناك اّملو :لاق

 ْنَمو ,مهيلاومو مهءاسنو مشاه ينب نيسحلا عمجف ف رفعج قي هللا ديعو« سابع

 الر 4 تالا نيبو نيس هفرعي نقم راصنأا يح

 .؛يل مهوعمجا لإ

 نم مهتّماع ءقدارس يف مهو لجر ةئم عبس ْنِم رثكأ ىنوب هيلإ عمتجاف

 دمحف ءًابيطخ مهيف ماقف "م يبّذلا باحصأ ْنِم لجر يتم ْنِم وحنو «نيعباتلا

 :لاق مث «هيلع ىنثأو هللا

 يود اَم اعيش اَنِب لَم د -ةيواعم ينعي- ةيِغاَّطلا اَذَم َّنإَف ءُدْعَب ام

 ؛يِنوُقدَصَ تسد نإ يق نَعْمُكلَأأ نأ دير ي ىلإ ناش ْمَتْمْلَعَو

 مكراَصَأ ىلإ اوم م« 1 0

 هد دس ع

 ةرك ولو روني اول 1ك حلا بهذي رتل نع سونيا تركتأ ل
220 

 : * َنوُرفاكلا

 018 ص 3 د هَ 1 3 6 ىو 6. 2 8 06 0 2 0 تم | رس
 2 : اهات ال2 الإن | َنِم ٌمهيف هللا ل أ امم ائيش كل اَمَو

 3 ل 20 هو لا ص 0 6ه_ ب 2 0 عر 03 .ءار 1متر 9 - -

 لوقُي كلذ لكَو هاَوَر الإ ِهِتبَب لهأو ِهِسْفَن يِفَو ِهّمَأَو ِهيِحَأَو هيبأ يِف 3:37 هللا لوَسَر
 هم 0 3 000 0 2 ع ر هير هله ىوك 7

 ْنَم ِهب يِنْتَدَح دق مهلا عباتلا لوقَيَو .هاَنَدِهَشَو ِهاَنْعِمَس َدَقَو ْمَعَن 0 | :ةباحصأ

 تا 5 وعم رم

 ةدّصا

 )١( :ةيآلا ءفصلا ةروس 8.

 ا



 ١ج - زاك نيسحلا تا ةريس

 ََّل

 ! هلل ."”«هنيدبَو هب َنوَقْتَت ْنَم هب ْمُنن دح ال [ قدك : لع لاقف

 دقو ءتقولا كلذ ىف نوملسملا هفرع ىمالسإ رمتؤم لّوَأ رمتؤملا اذه ناكو

 تيبلا لهأ لئاضف ةعاشإل نيملسملا اعدو «ةيواعم ةسايس ٌداليتِلَع مامإلا هيف بجش

 "”نيملسملا نع اهبجح ةطلّسلا تلواح يتلا مهرثآم ةعاذإو الكت

 يمانلا يرجح دج نيسحللا ماموا هدد يذلا ماعلا رمتؤملا اذه يف دجن

 لا رسول هورس با ربك رح اج اي بالا يرتد

 مالسإلا اهلفك يتلا ةيسايسلا قوقحلاو لدعلاو قحلا ميقب ةب مهتيعوتو 3

 ءادبإ مهنم بلط هنأ الإ هتمظعو هتمصعو داكن نيسحلا مامإلا ماقم مغرو

 ْنِإَو ءيِنوُقِّدَصَف ُتْفَدَص ْنَِف ؛ِءْيََش ْنَع ْمُكَلَأْسُأ ْنَأ ُديِرَأ١ م
 و كج ا

 .(! يِنوبْذَكَف تْبذَك

 قيرط يف نورئاس مهنأ ةظحل نوكشي ال مهف ءىدهلاو قحلا ةمئأ مه اذكهو

 مامإلا مهنم بلطف «ةمألل ةيسايسلا قوقحلا اولصؤي نأ نوديري مهنكلو «قحلا

 ءارآ مارتحا أدبمل ًازيزعت «هلوقي ام هاجت ةيرح لكب مهيأر اوطعي نأ ٍةالئِِلَت نيسحلا

 .يسايسلا رارقلاو يأرلا يف مهكارشإو «سانلا

 :برحلا بنجتل ىعسلا -؟

 .رارقتسالاو مالسلاو مائولا اهلحم لحيل ةحلسملا

 )١( ص ءالا* ج راونألا راحب 187-181.

 ج «يشرقلا فيرش رقاب خيشلا قالْكِفَت يلع نب نيسحلا مامإلا :تيبلا لهأ ةريس ةعوسوم (؟)
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 يسايسلا حماستلا

 ثيح نم دوعي هكرتب يومألا شيجلا عانقإل هيت نيسحلا مامإلا ىعسدقو

 لولح نع ثحبلاو «عازنلا كرتو برحلا بنجتب دعس نبا عانقإل ىعس امك «ءاج
 رييغت وحن يعسلاو ؛ةهج نم ودعلا ىلع ةجحلا ءاقلإل ؛ةظحل رخآ ىتح ةيملس
 .ناكمإلا ردق برحلا بنجت ىلإ ًالوصو «ىرخأ ةهج نم ءادعألا فقوم

 َكَمّلَكا نأ ٌديرإ يّنإ : ٍدعَس نبا ىلإ ةاليِقَع ْنيَسُحلا لَسَرأ : يمزراوخلا ركذ دقف

 ًاسراف َنيرشع يف ٍدعَس نب ُرَمُع ِهيَلِإ َجَرَخَق َكركسَعو يركع َنيَََلمَّللا يلا
 َُنَع اوّحَنَتف «ةّياحصأ الئ ْنيَسْحلاَرَم مأ ايقَتلا اّمَلو «ٌَكِلذ ٍلثِم يفد ْنيَسْحْلاَو

 اون ةباحصأ ٍدَعَس نبا َرمأو بكألا ّيِلَعُْنباَو الكف ٌساَبَعلا ةوخأ ُهَعَم َيِقَبو

 .ٌقحال ُهَل لاقي هَل ٌمالغو ءٌصفَح هبا ُهَعَم ّيِقَيو هُهْنَع

 ؟كداعَم ِهِيَل كيذا هللا يِقّتتامأ !َكَحيَو: ٍدعَس نبال دليم ْنيَسْحلا لاق

 إف ؛يعم نُكو مولا ِءالؤه رد ؟اذه اي َتمِلَع نَم نبا انأو يلا
 أ ُوَّكاَف

 نم كَل ُبَرِقأ ُهَّنِإَق

 !يراد َمَدِهُت نأ فاخأ :ٌرَمَع ُهَل لاق

 بكل اهبنرأ انآ :ةةلتقلت زيشخلا لاقف

 :لوقَي َوُهو الكل ٌنيَسُحْلا ُهنَع فَرَصناَف «َكِلْذ نَع ُهِبِجُي مَّلَف ّتَكَس من :لاق

 )١( ص «40 جا ءيسلجملا ةمالعلا «راونألا راحب 6.
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 ١ ج - ةالكك2 نيسحلا مامإلا ةريس

 رشح َموَيَكَلَرَمَع الو ءالجاع ًاعيرَس ٌَكِشارِف ىلَعُهَّللا َكَحَبَد كلام

 5 5 7 م ةيعر ع 00 ا ل
 .اريسيالإ ٍقارعلا ٌرب نم لكأت ال نأ وجرأل ينإ ءهللاّوف !كرْشّنو

 ىلإ ُرَمُع َعَجَر َمُث !!ّرُملا ٍنَع ُضَوِع ٍريعَّشلا يِف هللا دبع ابأ اي :ٌرَمْعُدَلَّلاَقَف
 او 0

2 

 م

 ىلإ ةةلئيفَع ٌنيَسْحلا َثَعَب :لاق - ةالئكلَع نيَسخلا لتَق َدهَس دق ّناكو - ٌيِمَّرْضَحلا
 تا د ع ع ا كيا . للا ةطيقس + ربت راع ا - قوق

3 
 تيت #5 د أ 1 لو <10 هد 22 ا ا ارا شل

 دعس نب ٌرَمع رَمأو «ةنع اوُحَنَتَي نأ ةياحصأ ْةالْئكِقَع ٌنيَسَح َرَمأ اوقتلا امَلَف ءَكِلذ لثم

 .كِلذ لثمب ُةَباحصأ

 ا 5 0 يو د
 ةلاطأف املكتف ءاّمهم الك الو امهتاوضأ عّمسُت آل ثيحي امهنع انقتشكلاف :لاق
 0 س0 و ا ب 0007 مع 0 0

 .هباحصأي هركسع ىلإ امهنم ٍدِحاو لك فّرَّصنا مث «"''عيزه ليللا َنِم بهذ ىتَح

 - < ان عوور سلا ردع ضار 1 5 تا د و

 :ٍدعَس نب همعل لاق زق انسخ 76 نأ ُهّنونْظَي انظ امُهْنِيَي اميف سانلا ثدَحَتو
 0 ه- اا 5 - 595 0

 .ٍنيَركسَعلا َعدنو ةّيواعم نب ديزي ىلإ يعم جرخا

 .ىعايض َدَحْوَت نَّذِإ :ّلاق

 .زاججلاب يلام نم اهنم اريح َكّيِطعا نَّذِإ :ّلاق

 )١( ج :يمزراوخلل ْداللَت نيسحلا لتقم ١ ج :راونألا راحب .47 ص ه ج :حوتفلا .1 550 ص 5 5
 ص 8//1.

 .(«عزه» 557 ص ه ج :ةياهنلا ) هعبر وأ هثلث وحن «هنم ةفئاط يأ :ليللا نم ٌعيِرَه (0)
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 يسايسلا حماستلا

 ُرَمَع ٌكِلذ َهَّرَكَتَف :ّلاق

 َكِلَذ نم اوعِوَس اونوكي نأ ٍرِيَغ نم مهيف عاشو «َكِلَذب ٌسانلا ٌتَّدَحَتَق :ّلاق

 ."2هوملع الو ايش

 بنجت دارأ ْةلكقَ نيسحلا مامإلا نأ راوحلا اذه لالخ نم حضاولا نمو

 شيجلا ةداق ةيقبو (نشوجلا نب رمش) هعمو دعس نب رمع نكل «ةيركسعلا ةهجاوملا
 ةالَع نيسحلا مامإلاف ءًالعف ثدح ام اذهو .برحلا ىلع نيرصم اوناك يومألا
 ه
 نم ىعسي ناك لب ءاهب يدابلا الو ءاهيلإ يعادلا وه نكي ملو .برحلا هيلع تضرف
 .مهيلع ةجحلا ةماقإل اهبنجت لجأ

 :مالسب اورداغ-"

 هبلط ٌدالكِلَت نيسحلا مامإلا دنع يسايسلا حماستلا روص نم ىرخأ ةروص يف
 نوديري ال ءادعألاف «مالسب ةكرعملا ناديم ةرداغم هباحصأ نم مرحم نم رشاعلا ةليل

 اورصأو الكفن نيسحلا مامإلا نع يلختلا اوضفر صالخإو ءافو لكب مهنكل «هريف

 .ةرهاطلا مهئامد نم ةظحل رخآ ىتح هيدي نيب لاتقلاو «هعم ءاقبلا ىلع

 لع رح

 ِْآرْيَح ًاباحصأ ْمْلَعأاَل ينآ مْ كُل :الكلَع نيسحلا مامإلا لوقي

 0 اريح ِتْيَب لخأ اَلَو «يِباَحْصَأ

 ٍرَ 4 ليلا مَُج اَذِإَف ءادحأ ريع اودي مل يِنوَُدق ولو ءيِْيَع َنوُديِريالم ْوُقلاَو

 ."(ْؤكِسفْلأب اَوْجْنَو ِهِداَوَس يف

 ضرف يف ًابغار نكي مل دلل نيسحلا مامإلا نأ نع انل فشكي فقوملا اذهو
 لب ,مهعم احماستم ناك امنإو .هعم مهئاقبل ارصم الو «هباحصأ ىلع يسايسلا هيأر

 بعصأ يف برحلا ةكرعم ةرداغم هباحصأ نم بلطي نأ يسايسلا حماستلا ةمق وه

 دارأ هنأكو «ةداهشلا لين وهو فورعم ريصملا ثيح تاعاسلا كلحأو فورظلا

 .601 ص "” ج :خيراتلا يف لماكلا «5 17 ص 5 ج :يربطلا خيرات 0

 ./4 ص «يناهفصألا جرفلا وبأ «نييبلاطلا لتاقم (؟)



 ١ ج - ةالك2 نيسحلا مامإلا ةريس

 وأ فالكل نيسحلا مامإلا عم ةريسملا ةلصاوم يف ةبغرلا ةيعاوط اوررقي نأ مهنم

 .رخآ رايخو رخا قيرط رايتخا

 :هل نيلئاق هيدي نيب لاتقلاو هعم ءاقبلا ةيعاوط اوررق هباحصأو هتيب لهأ نكل
 نباو انديس انكرت انإ ,مهيلإ انعجر اذإ سانلل لوقن اذامف «مارحلا رهشلاو هللا ذاعم»

 يف ةبغر هنع انررفو عابسلل ارزجو حامرلل ةئيردو لبنلل اضرغ هانكرتو اندامعو انديس
 ."(ًاريخ مهازجو «هيلع اوكبو ىكبف ءكعم تومنو كتايحب ايحن لب هّللا ذاعم ةايحلا

 ةالكَت نيسحلا مامإلا لوقي ذإ ءرثكأ ليصفتب ربخلا ةعيشلا نايعأ يف دروو
 :هباخبضأل

 ِتْيَب لهأ اَلَو ءيِباَحْضأ ْنَمارَْح اَلَو ىَقْوَأ ًآاحصأ مَعَ ال يف : :ُدْمَي ام
 6 ات اهي نطأل يَنِإَواَلأ اريح يِنَع هلا مُكاَرَجَف «يِتْيَب لأ ْنِم َلَص ا
 او عَ ذي كلع نبل لح يناميج فعول تأ ذف ينال

 يف اوُرَفَتَو ينيب له نم ٍلُجَرِيب ْمُكَدِم ٍدحاَو لُك دخيل «الَمج < ُهوُذَحَنِإَف م

 «يرزت نودي ال مذ رتلاوكل زكر يفوتك ل هرقل اةعاؤاوف

 ا :رفعج نب هللا دبع ءانبأو هيخأ ونبو هؤانبأو هتوخأ هل لاق

 نيتفوملا ريمأ خب , سابعلا هوخأ لوقلا اذهب مهأدب ءاذيأ كلذ هللا انارأ هل ؟ةلدعب نقيل

 .هوحنو هلثمب اوملكتف هيلع ةعامجلا هعبتاو

 دق اوُبَهْذإ ءٍمِلْسُم ْمُكِبِحاَصِيِلْثِقْلا نم ْمُكِبْسَح : لاقف ليقع ينب ىلإ رظن مث

 رب تيب

 قيل 5
0 2 ١ 

 ا«. لوقت اهواك ىبانلا لوفي امقا للا ةاحييس:اولاف

 ملو ,مهسب مهعم مرن ملو «مامعألا ريخ انتمومع ينبو انديسو انخيش انكرت انإ

 لعفن ام هللاو ال ءاوعنص ام يردن الو .فيسب مهعم برضن ملو «حمرب مهعم نعطن

 )١( ص «يناهفصألا جرفلا وبأ «نييبلاطلا لتاقم 4/.
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 يسايسلا حماستلا

 حبقف «كدروم درن ىتح كعم لتاقنو ءانيلهأو انلاومأو انسفنأب كيدفن اننكلو ؛كلذ

 ,كدحي نشيعلا هللا

 ىلع سرا عر ؟ فلا اذه

 ولو «يديب همئاق تبث ام يفيسب مهبراضأو ءيحمر مهرودص يف رسكأ ىتح «كلذ

 ب ا ل سل سا لل

 ا ويسار م ا

 ال يتلا ةماركلا لانأ مث .ةدحاو ةلتق يه امنإو كلذ لعفأ ال فيكو «كنود يمامح

 .أدبأ اهل ءاضقنا

 ترشن مث تلتق ينأ تددول هللا لوسر نب ايهللاو :لاقو نيقلا نب ريهز ماقو

 نم نايتفلا ءالؤه سفن نعو كسفن نع لتقلا كلذب عفدي ىلاعت هللا نأو «ةرم فلأ

 كيقن .ءادفلا كل انسفنأ :اولاقو ًاضعب هضعب هبشي مالكب هباحصأ ةعامج ملكتو

 .انيلع ام انيضقو ءانبرل انيفو دق نوكن كيدي نيب انلتق نحن اذإف ءانهوجوو انيديأب

 .هلعب ىقبأو رسؤي نأ بحأ تنك ام ىسفنو هبستحا هللا دنع :لاقف يرلا رغثب

 ُلَمْعِاَق «يتعيب ْنِم ُلَح يف َتْنَأ ُهَللا ٌكَمِحَر :لاقف هلوق لْئكِقَت نيسحلا عمسف

 .كِنَبا ٍكاَكِف يِف

 .©0كتقراف نإ ًايح عابسلا ينتلكأ :لاقف

 .7 97 ص «” ج «نيمألا نسحم ديسلا «ةعيشلا نايعأ )١(

0. 



 ١ ج - ةالكك2 نيسحلا مامإلا ةريس

 حماستلا روص نم ةعئار ةروص راكع نيسحلا مامإلا انل برض اذهبو

 سيلو ةيعاوطو ةدارإو ةعانق نع نوكي نأ بجي يسايس رايخ يأ رايتخاف «يسايسلا

 .رسقلاو مازلإلا قيرط نع
 ءافولا يف ًاعئار الاثم هتيب لهأو ٌدالْكلَع نيسحلا مامإلا باحصأ برضو

 يعوو ةعانق نع ٌدِاليلَظ نيسحلا مامإلا قيرط اوراتخاو ؛ةيحضتلاو صالخإلاو

 لهألا اوقرافو .داهج ريخ مهسفنأب اودهاجو ءباحصأ ريخ اوناكف «ةريصبو

 ىلع لوصحلاو «ةداهشلا لينو كلكلَم نيسحلا مامإلا ةرصن يف ةبغر بابحألاو

 .هنارفغو ىلاعت هللا اضر



 عبارلا بابلا ةصالخ

 عبارلا بابلا ةصالخ

 دقو «(ةينيسحلا ةروثلا ميقو ئدابم) ناونع باتكلا اذه نم عبارلا بابلا لمح

 نيسحلا مامإلا اهل لّصأ يتلا ئدابملا نم ةمهم ئدابم ةثالث بابلا اذه يف انلوانت

 .يباجيولا

 :يهو ةمهم لوصف ةثالث بابلا اذه نمضتيو

 أدبمو دِاكِلَت نيسحلا مامإلا)ب لصفلا اذه ناونع تيمسأ :لوألا لصفلا - ١

 دقف «ةيعامتجالا ةلادعلاو لدعلا أدبم ىلع هيف ثحبلا انزكر دقو «(ةيعامتجالا ةلادعلا

 ؛نايغطلاو روجلاو ملظلا نع ىهنو ناسحإلاو لدعلا ةماقإب ىلاعتو هناحبس هَّللا رمأ

 سانلا نيب ىواسيو «ةماعلاو ةصاخلا قوقحلا ناصتو «حاورألا ظفحت لدعلاب هنأل

 كفستو «قوقحلا كهتنت ملظلابو .ءاوس نوناقلا مامأ عيمجلا حبصيو ءصرفلا يف

 .سفنألاو لاومألاو ضارعألا كتهتو «تايرحلا بلستو «ءافعضلا ملظيو «ءامدلا

 ةينآرقلا ةيؤرلا يف لدعلا دعي ذإ ءميركلا نآرقلا يف لدعلا ةميق ىلإ انقرطت مث

 ؛عمتجملا ءانبو ءنيوكتلا ةمكحو «عيرشتلا ةفسلف زكترت هيلعو .ءيش لكل اروحم

 .ةيقالخألا ئدابملا قيمعتو ءقوقحلا ظفحو

 نود بناج ىلع رصتقي ال لدعلا نأ ىلع لصفلا اذه لالخ نم اندكأ دقو

 لك يف لدعلا معي نأ بجي ذإ ءلوقحلاو تالاجملا لك يف بولطم وه لب ؛رخآ
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 ١ ج - ةالظ نيسحلا مامإلا ةريس

 ال هنودبو .قوقحلاو ةيبرتلاو ةفاقثلاو عامتجالاو داصتقالاو ةسايسلا يف «ءيش

 .رارقتسالاو نمألاو ةداعسلاب عمتجملا معني نأ نكمي

 .ةيعامتجالا

 نع ةدراولا تاياورلاو ثيداحألاو ةفيرشلا تايآلا نم ةعومجم انركذ دقو

 مازتلالا بوجو ىلع اهلك دكؤت يتلاو راهطألا تيبلا لهأ ةمئأو دقن هللا لوسر

 .هلاكشأو هعاونأو هروص فلتخمب ملظلا بانتجاو «ءيش لك يف لدعلاب

 ًادبم خيسرت يف ٌدالتَِظ نيسحلا مامإلا رود نع ثيدحلاب لصفلا اذه انمتخو

 ةهجوم تناك ٌدِالدِلَع نيسحلا مامإلا ةروثف .داسفلاو ملظلا ىلإ يدصتلاو «لدعلا

 ىلع ظافحلاو «ةيعامتجالا ةلادعلاو لدعلا قيبطت لجأ نمو «نيملاظلاو ملظلا دض

 .ةليبنلا ةيقالخألاو ةيحورلا ميقلا نع عافدلاو «مالسإلا

 لوقع يف ًايودم ًالازلز دجوي نأ ةميظعلا هتروثب اليم نيسحلا مامإلا دارأ دقو

 قيبطتو .لدعلا ةماقإ ىلع لمعلاو للاب ملظلا ضفر وحن نيملسملا بولقو
 ةيداملاو ةيونعملا هقوقحب ناسنإلا عتمتي نأ نكمي الف «ةمألا يف ةيعامتجالا ةلادعلا

 يف اهقيبطتب مالسإلا رمأ راسا ل هند نامي عل لسع يا سماك

 .ةايحلا نوؤش لك يف لب ؛مكحلاو ةرادإلا نوؤش

 ليصأتو دلت نيسحلا مامإلا) :ناونعب ًاموسوم ناك :يناثلا لصفلا -؟

 لالخ نم ناسنإلا قوقح ليصأت لصفلا اذه يف انلوانت دقو «(ناسنإلا قوقح

 قوقح ىلع زكرت يتلا ءالبرك يف ٌدِالَكِاَع نيسحلا مامإلا تاراعشو بطخو تاملك
 هتايرحو هقوقح نامضو «ناسنإلا ةمارك روحم لكشت اهرابتعاب ةيساسألا ناسنإلا

 :ةسكرلا

 هبطخ يف ٌدلمِلَع نيسحلا مامإلا اهيلإ راشأ يتلا قوقحلا هذه مهأ نمو

 ه5



 عبارلا بابلا ةصالخ

 ظافحلا وه ناسنإلل ةيساسألا قوقحلا مهأ نمف «ةيناسنإلا ةماركلا ظفح هتاملكو

 ءاوس ءاهنم طحلا وأ ءاهيلع يدعتلا وأ ءاهب سملا زاوج مدعو «ةيناسنإلا هتمارك ىلع

 .لوقلا وأ لعفلاب ناك

 ةماركلا ةنايص ىلع ةيحالصإلا هتضهن يف ٌدِالتٍَِظ نيسحلا مامإلا زكر دقو

 .ةماركلل ناهتماو لذب ةايحلا ىلع زعب توملا ليضفتو «ةيدوبعلا ضفرو «ةيناسنإلا

 عتمتلا وهو ناسنإلا قوقح مهأو زربأ دحأ لصفلا اذه يف انلوانت مث

 .هنع ريبعتلاو يأرلا

 ناو هن ايس قلق ىسانلا بالا لاسفل قد دل فالذي اكو طتو

 ةأشنلاو ةقلخلا لصأ يف ةيساوس سانلاف ؛حلاصلا لمعلاو ىوقتلاب الإ ؛دوسأ

 سنجلا وأ قرعلا وأ نوللا ساسأ ىلع رشبلا نيب زييمتلا ضفري مالسإلاف .عبنملاو

 زع هّللا مهقلخ نيذلا سانلا نيب زبيمتلا ناولأ نم نول يأ وأ يبهذملا ءامتنالا وأ

 :ةينارتلا قعو ةدعتاو نقل وب اهيمنح جنو

 زكر هنأ دجن ثيح ءالبرك موي يف ٌدالَكِقَع نيسحلا مامإلا ةريس ىلإ انرشأ مث

 دوسألا دبعلا نوج دخ ىلع فيرشلا هدخ عضو امدنع ةيناسنإلا ةميقلا هذه ىلع

 وهو «ملسأ نب حضاو يكرتلا مالغلا دخ ىلعو «يرافغلا رذ يبأل ىلوم ناك يذلا

 ةيآو لامجلا يف ةياغ ناك يذلا ربكألا يلع هدبك ةذلف عم هلعف يذلا لعفلا سفن

 وهو ئتاسلالا بتاعبلا ىلإ رظنلاب ىفانلا نيب ةاؤانسملا ةميق ىلع دكؤيل لامكلا ىف

 مامإلا ةريس نم ةصلختسملا ةيناسنإلا ةميقلا هذه زيزعت يف هنم ةدافتسالا بجي ام

 اهنم يتلاو «ةيسايسلا ةيرحلا قوقح نع لصفلا اذه يف ثيدحلاب انجرع مث

 مرحو «لدعلاب رمأ مالسإلا نآل ءملاظلا مكاحلا ضفرو «لداعلا مكاحلا رايتخا قح

 /ا٠١ه



 ١ ج - ةالككظ نيسحلا مامإلا ةريس

 قيقحتو ءصرقلا ؤفاكت يفو «تابجاولاو قوقحلا يف ةاواسملا :هراعشو «ملظلا

 ةيغامتجالا ةلادعلا

 مكاحلا ةعيابم ضفر يف عورشملا هقح دلع نيسحلا مامإلا سرام دقو

 ِسْمَتلا لاق ِْمَكْلا ُبِراََش «ٌقِياَق ُلُجَو ُديِزيَو» ًالئاق ةيواعم نب ديزي وهو ملاظلا

 ٌرظْنَكَو َنوُحَبْصَتَو و حطت ْنِكَلَو ُةلثو ْحِياَبياَل يلثَِو «ٍقْسِفلابنِلُْم قم ةَمّرَحُمْلا
 وقو سرك نم اقالكلاب قحأ الئ مامإلاف "0ةقدكخْاَو ٍَعِيَبْلاِب َقَحَأ اَنْ َنوُرْظنَتَو

 ملظلا سراميو .دوهعلاو قيثاوملاو قرتعلا اهركم اهاح عبايب انا ادب هنكتيكا
 اهلك ةمآلا دض دادشسالاو

 لداعلا مكاحلا رايتخا يف ةمألا قحل نايب دالتِلَظ نيسحلا مامإلا فقوم يفو

 يذلا ملاظلا مكاحلا امأ ءملظلا عنمو لدعلل ةماقإ نم هب هّللا رمأ امب مزتلي يذلا

 رق كادت لاو ريدا و ولطل ا وكسور «ناسنإلا قوقح كهتنيو ءسانلا دهطضي

 يلاتلابو ديزي ةعيابم هضفرب ًايلمع ٍدلثِلَت نيسحلا مامإلا كلذ حضوأ دقو ؛هل ةعيب

 .هلاثمأ ةعيابم زاوج مدع

 لاجم يف دائم نيسحلا مامإلا ةروث نم ةدافتسالا نايبب لصفلا اذه انمتخو

 ةعومجمل انقرطت دقو «مهملا بناجلا اذه يف هب مايقلا نكمي امو ءناسنإلا قوقح

 مارتحاو ؛ةعورشملا قوقحلاب ةبلاطملاو «ةيقوقحلا ةفاقثلا ةيمنت :يهو رومألا نم
 :ساتلا ف وقل

 ضفرو «لدعلا قيقحت لجأ نم تناك امنإ ٍدالئكِقَت نيسحلا مامإلا ةروث نإ
 ةسردم ةروثلا هذه تحبصأو «ناسنإلا قوقح ميقو ئدابمل تلصأ دقو ءملظلا

 .هماكحأو مالسإلا ميق نم ةدمتسملا ةيقوقحلا ةفاقثلا ةيمنتو ميلعتل

 (ة532[9 نيسحلا مامإلا دنع حماستلا) :ناونعب ًاموسوم ناك ثلاثلا لصفللا -*

 ماسقأو عاونأ خيسرت يف ٌدالكَِت نيسحلا مامإلا رود لصفلا اذه يف انلوانت ثيح

 .7 75 ص «5 5 ج ءيسلجملا ةمالعلا «راونألا راحب )١(

 هللا



 عبارلا بابلا ةصالخ

 ةيلمعلا هتريس لالخ نم مأ «ةغيلبلا همكحو هلاوقأو هتاملك لالخ نم ءاوس حماستلا

 .ةيركفلاو ةيناسنإلاو ةيونعملاو ةيحورلاو ةيقالخألا

 ذإ فاللَع نيسحلا مامإلا دنع يقالخألا حماستلاب لصفلا اذه يف انأدب دقو

 حماستلا روص نسحأو عورأو لمجأ ةكرابملا هتريسب ٌداللَ نيسحلا مامإلا َدَّسَج

 ةفأرلاو ةقفشلاو نيللاو ةمحرلاو قفرلاو حفصلاو وفعلل الاثم ناكف ؛يقالخألا

 .يهانلاب

 َرْطَس دقف التلَع نيسحلا مامإلا دنع يناسنإلا حماستلا ىلإ ثحبلا قرطن مث

 هيديرم نع ًالضف هئادعأ عم يناسنإلا لبنلاب كسمتلا ىلع ةلثمألا عورأ ٍةلئِقَ

 هيلع ضبقلل يحايرلا ديزي نب رحلا ةدايقب يومألا شيجلا هكردأ امدنعف ؛هيبحمو
 .ءاملا مهئاقسإب ٍداللَت نيسحلا مامإلا رمأ ءديدشلا شطعلا ملأ نم مهب لَح ام ىأرو

 ةالَع نيسحلا مامإلا ةيناسنإ قمع عئارلا يناسنإلا فقوملا اذه فشكيو

 هلاتق لجأ نم اوؤاج نيذلا هئادعأو هموصخ ىلع ىتح هفطعو هتمحر ىدمو

 !هيلع ضبقلاو

 هداج هريس ف و هيئات )اهلا وملا هده لاب كيرادلا كلاس يتدجت و

 تاموصخلاو بورحلا خ خيرات نإف الإو .نالْئهَت نينمؤملا ريمأ هيبأو ٍةَدكِيَع هللا لوسر

 .مهيلع ءاضقلل ةصرف لك نيحتو .موصخلا لتقب ةلفاح تاعزانملاو

 ال ةيناسنإ فقاوم نم يومألا شيجلا عم دلع نيسحلا مامإلا هلمعامو

 يف اوبرتو مالسإلا ةلاسر نيعم نم اوبرش دق رابك ةمئأو ماظع لاجر نم الإ ردصت

 .ةمامإلاو ةوبنلا ناضحأ

 ؛يعامتجالا حماستلا موهفم زيزعت يف دالك نيسحلا مامإلا رود ىلإ انرشأ مث

 عمتجم ءانب ىلع لمعو «يعامتجالا حماستلا حور هلاعفأو هتريسب ْدِالكِقَع ززع ذإ

 .ةلضافلا قالخألاو لثملاو ميقلا ىلع مئاق

 دقف َنِالَكلَم نيسحلا مامإلا دنع يركفلا حماستلا نع ثيدحلا انزكر مث

 هي



 ١ ج - ةاللظ نيسحلا مامإلا ةريس

 هنم نيبرقملا وأ هباحصأ ضعتب ءارآ نع ةفلتخم فقاومو ءارآ ُداثِِقُع مامإلل ناك

 يدبي ناك دقف .هدنع يركفلا حماستلا ىوتسمو حور نيبت ةلاح يهو «مهريغ وأ

 بناوجلا يعاريو «ةحماستم حورب ةفلاخملا ءارآلا دقتنيو «مارتحاو بدأ لكب هءارآ

 .ةئتطاخلا راكفألا دقن ىف ةيقالخألا

 حامسلا ةرورضو ةيمهأ ٌةلكِقَع نيسحلا مامإلا نم ملعتن نأ مهملا نمو

 ءاصقإو «دحاولا يأرلا نع داعتبالاو ءاهدوجوو اهسفن نع ريبعتلاب ةفلتخملا ءارآلل

 .دوشنملا يركفلا حماستلا حور انعمتجم يف عيشن ىتح نيرخآلا

 نيسحلا مامإلا دنع يسايسلا حماستلا نع ثيدحلاب لصفلا اذه انمتخو

 حورب هكسمت ىلع لدت يتلا ةيسايسلا فقاوملا نم ريثكلا ٌدِالكتِلَع هنريس يفف الكل

 دقو ؛هراصنأو هباحصأ نع ًالضف «هئادعأو هموصخ عم ىتح يسايسلا حماستلا

 .كلذ ىلع لدت فقاوم ةدع انركذ

 ةيناسنإلا تاعمتجملا ءانب ىلع دعاست يتلا دعاوقلاو سسألا مهأ نم نإ ثيح

 نيب شياعتلا ىلع ةردقلاو ,كرتشملا شيعلا نم ززعي ثيح «هيف حماستلا دوجو

 عمتجملا يرثي امب ةحيحص ةروصب فالتخالا ةرادإو «ةرياغتملا تانوكملا فلتخم

 .هيقرو هتيمنتو هروطتو همدقت يف مهاسيو

 نوكم وأ .ىرخأ نود ةئف وأ ءرخآ نود بناج ىلع رصتقي الأ بجي حماستلاو

 ةماع ةيعامتجا ةفاقث ىلإ لوحتيو «لكلا معي نأ بجي لب «تانوكملا رئاس نود

 .مالسلاو ملسلاو ةداعسلاب عمتجملا ءانبأ نم عيمجلا رعشي ىتح
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 تايوتحملا سرهف





 يلاجإلا سرهفلا

 يلامجإلا سرهفلا

 00 الئ نيسحلا مامإلا ةناكمو ةيصخش :لوألا بابلا

 000 ام نيسحلا مامإلل ةيصخشلا ةقاطبلا :لوألا لصفلا

 .ةالث نيسحلا مامإلا صئاصخو لئامشو بقانم :يناثلا لصفلا

 50578 م نيسحلا مامإلا ةمامإ ىلع ةلدألا :ثلاثلا لصفلا

 مالعألا تاملك يف ْدالِلَت نيسحلا مامإلا ةيصخش :عبارلا لصفلا

 00 ام نيسحلا مامإلل ةيقالخألاو ةيحورلا ةريسلا :يناثلا بابلا

 5 22 نيسحلا مامإلل ةيحورلا ةريسلا :لوألا لصفلا

 25 ةم3ع نيسحلا مامإلل ةيقالخألا ةريسلا :يناثلا لصفلا

 0 ةامك3ذ نيسحلا مامإلل ةيركفلاو ةيملعلا ةريسلا :ثلاثلا بابلا

 0 22 نيسحلا مامإلل يملعلاو ينيدلا ءاطعلا :ل وألا لصفلا

 2ظ)ظظ"6 ةيملعلا ْدالثَِلَت نيسحلا مامإلا ةسردم :يناثلا لصفلا

 55 ةفرحنملا قرفلاو ٌداليِلَم نيسحلا مامإلا :ثلاثلا لصفلا

 520000 ةينيسحلا ةروثلا ميقو ئدابم :عبارلا بابلا

 ... ةيعامتجالا ةلادعلا ًادبمو َدالْئَِلَت نيسحلا مامإلا :لوألا لصفلا

 .... ناسنإلا قوقح ليصأتو َدِالتٍَِخ نيسحلا مامإلا :يناثلا لصفلا

 25212ظش95 ائك32 نيسحلا مامإلا دنع حماستلا :ثلاثلا لصفلا

 ها





 ٍليصفتلا سرهفلا

 ل 2ئ2 نيسحلا مامإلا ةناكمو ةيصخش :لوألا بابلا

 ك2 نيسحلا مامإلل ةيصخشلا ةقاطبلا :لوألا لصفلا

 5726 الكت نيسحلا مامإلل ةيصخشلا ةقاطبلا



 ١ ج - ةالكك2 نيسحلا مامإلا ةريس

 كلا اع وحلا دنع الت نيسحلا مامإلا صئاصخو لئامشو بقانم :يناثلا لصفلا

 6م او ا وطال وفم واط وول دو نط لأ ننس نط دالك نيسحلا مامإلا بقانم

 0000071 111 ةنجلا لهأ بابش اديس امه -ًالوأ

 ا 22 نيسحلا مامإلا بقانم

 ا ا ةصاخلا نيسحلا مامإلا لئاضف

 3 30آ©10000#37#]073#]37#]3 ضرأالاو تاوامسلا نيز ١-

 0000000 ا ءامسلا لهأ ىلإ سانلا بحأ -؟

 27 8 هيبحمل ةهيَع يبنلا ءاعد -

 11 ال اال اوال را ماا نأ ا هافو هنيبجل ِةَدُكَع ىبنلا ليبقت - 5

 320013330101009 نمؤملا بلق يف ةموتكم ةفرعم هل -4

 897-2 25505 يبنلا نباب هتيدفت -5

 »<<< لكن نيسحلا مامإلا لئامش

 0 اا ا 28526 يبنلاب سانلا هبشأ - ١

 1070 0 000 اكلت ةمطافب سانلا هبشأ -؟



 هل هلامجو هتبيه -"

 2ظ 000 ال2 نيسحلا مامإلا صئاصخ

 1 ااا ااا ااا اا ةعستلا ةمئألا وبأ ١-

 000 ءادهشلا ديس -1

 270010# 000 هتبرت ىف ءافشلا -'

 0 هترايز تاكرب - 5

 00 م2 نيسحلا مامإلا ةمامإ ىلع ةلدألا :ثلاثلا لصفلا

 125273710 ًامامإ رشع انثا ةمئألا -الوأ

 000 مسالاب ايم نيسحلا مامإلا ىلع صنلا -ًاينا

 1070000 00 ةعاطلا ضرتفم مامإلا تافص -اثلاث

 00 ةمصعلا ١-

 ا ل ملعلا ١-

 0 لامكلا -*

 000000 ا ا ]  ] ]|]|1]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1] ]1| ]10 تاماركلاو زجاعملا - 5

 ا مالعألا تاملك يف داليِلَت نيسحلا مامإلا ةيصخش :عبارلا لصفلا

 ل هيرصاعم تاملك يف ٌدِلَتَِع نيسحلا مامإلا

 101 1 ءاملعلاو نيخرؤملا تاملك يف ْدالِلَع نيسحلا مامإلا

 20 (ه0ه/8/8 ت) بوشآ رهش نبا ١-

 1101 وبلال اللا ف الا وزسما اوونا ودم وفقط ىنادمهلا لضفلا وبأ -؟

 0000000000008 (ه5751 ت) يلبرإلا ةمالعلا -“

 00 (ه١٠57 تا) ريثألا نبا -5

 0 ل (هالال  ت) يقشمدلا ريثك نبا -

 00000000 ىنيسحلا لالج ىلع -5

 00010711 11 ..يليالعلا هّنلادبع 2
 ا داقعلا دومحم سابع -/

 2 رصنلا وبأ رمع -4

 1 يلزتعملا ديدحلا يبأ نبا



 ١ ج - ال2 نيسحلا مامإلا ةريس

 دك نيسحلا مامإلل ةيفالخألاو ةيحورلا ةريسلا :يناثلا بابلا

 5 دال نيسحل | مامإلل ةيحورلا ةريسلا :لوألا اصفلا

 ا اور قا و وزميل وع وا ىلاعت هللا نم هتيشخ ١-

 02 مايصلاو ةالصلا ةرثك -؟

 500 ةالصلاو ةدابعلاب رشاعلا ةليل ءايحإ -'

 6-2 ك2 نيسحلا مامإلا ةيعدأ نم تاراتخم

 0000 000 قالخألا مراكم بلط ف هؤاعد ١-

 5111 1] ]1 0 عاجوألا عفد يف هؤاعد - ١

 0000 ااا حلاصلا دلولا بلط ىف هؤاعد -5

 2577170#*51 1 0011100000 ااا ا ءاقشتسالا ع هؤاعد -6

 0101 111 6 اول قلمه 41 م ا اوشا فطن ف نوم ءادعألا عفد ىف هؤاعد كك
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 الكت نيسحلا مامإلا عضاوت نم دهاوش

3 

 وفعلاو ِةالَتلَم نيسحلا مامإلا
 حفصلاو وفعلا راثآو دئاوف

 هقفرو ْدالَكِلَت نيسحلا مامإلا ةمحر

 كَم نيسحلا مامإلا ةمحر نم صصق



 ١ج - ةالك2 نيسحلا مامإلا ةريس

 ١ - يبارعأ ةجاح ءاضقل عفشتلا 53

 ١- ا يبارعألا ةفطالم 00

 500700 هدوجو ٌدالَكِلَم نيسحلا مامإلا مرك

 5000 ةلكَع نيسحلا مامإلا مرك نم روص

 5 ًاليل نيقحتسملا ىلإ ماعطلا لاصيإ ١-

 ١- جئاوحلا ءاضق 00

 200 اهب قحأ لئاسلا -'©

 0 ةلأسملا لذ نع كهجو نص - 4

 2 تك نيسحلا مامإلا ناسحإ

 0 لكن نيسحلا مامإلا ناسحإ نم ةلثمأ

 ها ناسحإلاب هيلع قدغأ - ١

 ... ك2 نيسحلا مامإلل ةيركفلاو ةيملعلا ةريسلا :ثلاثلا بابلا

 م32 نيسحلا مامإلل يملعلاو ينيدلا ءاطعلا :لوألا لصفلا

 200 لل نيسحلا مامإولل يملعلاو ينيدلا ءاطعلا



 00000 01 ديحوتلا - الوأ

 000100101 ىلاعتللا تانهذا
 11 ا ناسا و سوسو ءيش هلثمك سيل -'

 0010 دمصلا ىنعم -“

 00 .نلافقدللاةفرعسلا
 0 ل ةمامإلا - ايناث

 0 تيبلا لهأ صئاصخ - ١

 25252** 0 ةمئآلل ةعيبلا بوجو ١-

 ل ا ل يس لو تيبلا لهأ ةعاط بوجو ٠-

 011111100000000 ا داعملا - اثلاث

 1817 ا ل ا دا حل ةرخآلا ءاقبو ايندلا ءانف ١-

 0 نمؤملا توم -؟

 117 يق ولا وما هاما سوم وااو نع ا هوما وني لمعلا تيب ربقلا -*

 0005 توملا دعب هنع لأسي ام لوأ - 5

 ااا ةمايقلا موي هنع لأسي ام -4

 1 داعملاب رارقإلا -5

 غ1 00000000 داعملاب داقتعالا بوجو

 ل ثيدحلا ملع يف ءاطعلا -ًايناث

 1 ةةك06 هدج نع ٌدالكِفَع نيسحلا مامإلا تاياور

 1 همأ نع دلع نيسحلا مامإلا تاياور

 ا الئ هيبأ نع ةالِلَع نيسحلا مامإلا تاياور

 ا هقفلا ملع يف ءاطعلا -اثلاث

 ا ةيهقف صوصن

 0 ناذألا باب -آالوأ
 0000 ا ٍناذألا عيرشتت هدب ١-
 5 ٍناذألا ٌريسفت ١-



 ١ ج - ةالكك2 نيسحلا مامإلا ةريس

 006 دولرملا نذأ ىف ناذآلاد#
 ووفق و وع 0000

 5086 ةدلخ ءاس وم ندا ىف ناذآلا 1
 ل هلا ناكل ننال تل

 ا هويقولا بنارعا اك

 5295ش ه ه 8 ٍةالَّصلا تقَو - ١

 م و

 0 رمّتلاب ٌراطفإلا -*
 2 ل 26 3 ع7

 5000 نابعشو ٍبَجَر موُص لضف - 4

 1177001011 و8 ٍةعُمُجلا موَص ٌلضَف -ه

 0 ةرمعلاو ّجحلا باب -ًاسماخ

 0 جَحلا كرت نم ٌريذحَتلا ١-

 رسل هيف َةَكوَش ال ٌداهِج -7

 107000000 مرحُملا ىَلَع ٌمّرحَي ام -

 0000 ا جلا رهشأ يف ٌرامِتعالا -؛

 9210110 رطقلا ف تيلا فاوطدف

057 



 ع

 00 1 ز 0 ا ا اا ماكحالا ةفسلف

 10 ا ةدابعلا عاونأ ١-

 ل ل لكن نيسحلا مامإلا نع اوذخأ نمم ايتفلا لهأ

 0 ريسفتلا ملع يف ءاطعلا -ًاعبار

 0000 ميركلا نآرقلا لضف

 00 ملع ريغب نآرقلا يف ملكتلا نع يهنلا -5

 ا هليوأتو نآرقلا ريسفت يف صوصن

 ا # ْمِهّبَر يِف اوُمَصَتخا ٍناَمْصَح ِناَدَم# :ىلاعت هلوق ريسفت ١-

 817 . كةاَلَّصلا اوُماَقَأ ٍضْرَأْلا يف ْمُهاَّنَكَم نإ َنيِذَّلال :ىلاعت هلوق ريسفت ١-
 81 .. 4 ىَبرَقْلا يف ةدَومْا اّلِإًارْخَآ هْيَلَع ْمُكَلأْسَأ ال لق# :ىلاعت هلوق ريسفت -*

 ءدرنو



 ١ ج - ال2 نيسحلا مامإلا ةريس

 17111011101 #«ِدوُهْسَمَو ٍدِهاَش ّو# :ىلاعت هلوق ريسفت -

 0 «ٌنسْخِإْلا اَلِإ نسخإلا ُءآَرَج لّه# :ىلاعت هلوق ريسفت ١-

 00000 كاَذَّجَس اًعكُر ْمُهاَرَت# :ىلاعت هلوق ريسفت -8

 .4ِْبلا ةَِشاَن َّنإ# :ىلاعت هلوق ريسفت -4
 0000 («باتكلا ةَحِتاف» ةروس ريسفت ٠- يرسل نادك 1

 ... ةيملعلا الثلث نيسحلا مامإلا ةسردم :يناثلا لصفلا
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 يملعلا سلجملاو ٌدلتِقَع نيسحلا مامإلا

 هتذمالتو ْدِالْكِلَت نيسحلا مامإلا باحصأ

 ىلؤدلا دوسألا ىبأ نبا - ١

 ىلؤدلا دوسألا وبأ -؟

 ثراحلا نب سنأ -

 يفوكلا يدسألا بلاغ نب رشب -5

 0 ةقسلا بعكلا ىف هتاباورح#

 1100 ةعيشلا لاجر ىف هتمجرت - ه

 ءاروشاع موي حابص ةشاشبلا -ًاسماخ



 ١ ٍليصفتلا سرهفل

 بف نب مي -15 000 يلالهلا سيق



 ١ ج - ةالك2 نيسحلا مامإلا ةريس

 12ه ا ةيبلا ولا ةناهت تردي ةملطاوكالا#

 01*22 يبلغتلا ريهز نب هَّللا دبع نب طساق -“
 00 ا قراديصلا ره نب يقدم

 1ك11]211111زؤز]زؤ]ؤ|]ؤ]#]#]ؤ01000“ يلمجلا لاله نب عفان ١-

 00 يبسارلا يدسألا ورمع نب نامعنلا - 7

 000 ةفرحنملا قرفلاو ْدِالملَت نيسحلا مامإلا :ثلاثلا لصفلا

 2 يديهمت حتتمم

 220111 ةيربجلا ةقرف -ًالوأ

 ا ل ا ةكسرملا ةقرق كابا

 0 ةكجرملا ةقرفو دائم نيسحلا مامإلا

 ا ثلاثلا بابلا ةصالخ

 52 00 ةينيسحلا ةروثلا ميقو ئدابم :عبارلا بابلا

 10 ةيعامتجالا ةلادعلا أدبمو دالميِلَت نيسحلا مامإلا :ل وألا لصفلا



 0 سيسر ملكا اولا

 556 ىلاعت ِهَّللا نيبو ناسنإلا نيب ٌمْلُظ -لوألا
 0 سانلا نيبو هنيب ٌمْلُظ -يناثلاو

 ا هسفن نيبو هنيب ٌمْلَظ -ثلاثلاو

 0 ةفيرشلا ةنسلا يف لدعلا

 ناسنإلا قوقح ليصأتو ٍدلْيَيِلَت نيسحلا مامإلا :يناثلا لصفلا
3 

 00 ااا يديهمت حتتفم

 000 ناسنإلا قوقح ئدابمو لل نيسحلا مامإلا

 0 ةيئاسنألا ةماركلا ظفحاح 1

 000 مكاحلا رايتخا قح - 5

 2207 ناسنإلا قوقح ةلأسم عم لماعتلا



 ١ ج - ةالك2 نيسحلا مامإلا ةريس


