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 1 ةعامجلاو ةنسلا لهأ ةديقع لوصأ نم

 م_هتاتکاار نب 2
 ةت

 گاو مالسالل اناده نيملاعلا بر هلل دمحلا
 نأ هناحبس هلأسنو ۲۰۳ :فارعألا] € هَ انده نأ اول ین
 اوما ۹1 اا :یلاعت لاق امك ةافولا ىلإ هيلع انتبثی

 لار 42 تونی شو هوم الو ات ی هل أون
 و 22 :اناده ذإ دعب انبولق غیزی الأو .[۷ :نارمع
 .[۸ :نارمع لآ] © ایده دِإَدَعب

 دمحم انبيبحو انتودقو انيبن ىلع ملسو هللا یلصو

 نع هللا يضرو نيملاعلا محار هثعب يذلا هللا لوسر



 ةعامجلاو ةنسلا لهآ ةديقع لوصأ نم ٤

 نمو «راصنألاو مهنم نيرجاهملا راهطألا ةرربلا هباحصأ

 :دعبو «راهنلاو ليللا بقاعت ام ناسحإب مهعبت

 ةنسلا لهأ ةديقع نايب يف ةرصتخم تاملك هذهف

 مويلا ةيمالسإلا ةمألا هشيعت ام اهتباتك ئلإ اعد ةعامجلاو

 ةرصاعملا قرفلا ةرثك يف نالثمتي فالتخاو قرفت نم

 يكزيو هتلحن ىلإ وعدي لك .ةفلتخملا تاعامجلاو

 ْنَم هرمآ نم ةريح يف لهاجلا ملسملا حبصأ ئتح «هتعامج
 ال مِلْسُي نأ ديري يذلا رفاكلا حبصأو ؟يدتقي نمبو ؟عبتي

 .هنع عمسو أرق يذلا حيحصلا مالسإلا وه ام يردي

 مالسإلا دايلي يبنلا ةنسو نآرقلا هيلإ یده يذلا مالسإلا

 نورقلا هتجهتناو ماركلا ةباحصلا ةايح هتلثم يذلا

 امك - یمسم نودب بلاغلا مالسإلا ئري امنإو .ةلضفملا

 ةيسكملا ا ا ا اما

 نأل ؛ةيلكلاب مالسإلا :لوقن ال -هتقيقحب فاضتا نودب لإ



 ۵ ةعامجلاو ةنسلا لهأ ةديقع لوصآ نم

 نا ۶ :یلاعت لاق امك هباتك ءاقبب هءاقب نمض هناحبس هللا

 .[ :رجحلا] ( € وطن حك

 نم أنما لا اات ## :ئلاعت لاق .هنع عافدلاو هظفحو
 ودرب ىو رس يدور

 لع ول توی مهم وب ها نأ قرف نعد نع دم دترب

 و تول :یلاعت لاقو «[5 :ةدئاملا] # بک دم

 ايك لوسرلا اهنع لاق يتلا ةعامجلا يه «معن «[۳۸:دمحم]

 زم مهرضی ال نیرهاظ قحلا ىلع يتمآ نم ةفئاط لازت ال"

 ,ىلاعتو كرابت هللا رمآ يتأي ئتح مهفلاخ نم الو مهلذخ
 .)«كلذ ىلع مهو

 ؛(16۵+) دواد وبأو (09-0) ملسمو ۷۳۱(۰) يراخبلا هجرخأ 6۱

 .(۹۷ /۱) دمحأو «(7) هجام نباو (۲66۹) يذمرتلاو



 ةعامجلاو ةنسلا لهأ ةديقع لوصأ نم .

 ةعامجلا هه نیلع فرعتلا الع تجب انه نمو

 - اهنم هللا انلعج - حیحصلا مالسالا لثمت يتلا ةكرابملا

 هلهأ یلعو حیحصلا مالسالا ىلع فرعتلا ديري نم اهفرعیل

 نم اهيلإ مضنیلو مهءاكر يف ریسیو مهب يدتقيل نییقیقحلا

 .رافکلا نم مالسإلا يف از دلا ديرب

SE و 



 ۷ ةعامجلاو ةنسلا لهأ ةديقع لوص نم

0 
 ةعامجلاو ةنسلا لهأ ةيجانلا ةقرفلا

 ¬ کک

 امك «ةدحاو ةمأ وي هللا لوسر دهع یلع نوملسملا ناك

 مکس او ُهَدِحَبو نأ مکس وله َّنِإ :یلاعت لاق
 نوقفانملاو دوهيلا لواح مكو «[« :ءاينألا] 4 ٍتوُدُبعَأَ

 لاق ءاوعيطتسي ملف ويم هللا لوسر دهع ىلع نيملسملا قيرفت

 يح ون لوس دنع نم لع اوف ال :نوقنانملا
 ضلع نر :لرقب مهيلع هلل درف هوش
 .[۷ :نرقفانملا] © (() َنوُهَفْمي ال نیت کی

 «مهنيد نع مهدرو نیملسملا قیرفت دوهبلا لواح

 علی تی بتکلا ین نیک کاک
 نوع ی ها اورظ او املا هو امام شا
 هللا نأل ؛حجنت مل ةطخلا نکل «[۷ :نارمع لآ] 4



 ةعامجلاو ةنسلا لهأ ةديقع لوصأ نم ۸

 .اهحضفو اهفشک

 ایرج ام راصثالا نوردی اوذعأف ةيناث ةرم اولواح

 نم هب اولواقت امو «مالسالا لبق بورحو ةوادع نم مهنیب
 :ئلاعت هلوقب مهتطخ هللا فشکف «مهنيب امیف ءاجهلا راعشآ
 بک وتو و ني 5

 لوق ىلإ 2۳ :نارمع لآ) 6عچ) برف مجید مور
 [1 :نارمع لآ] 4 وجود 8 ٤ :یلاعت

 مهركذو مهظعوف راصنألا ىلإ ي يبنلا ءاجو
 اوحفاصتف «ةقرفلا دعب هب مهعامتجاو مالسالا ةمعنب

 ا نول سو شا هفت تل ره

 مهانو قحلا لع عامتجالاب مهرمأ یلاعت هللاو «ةدحاو

 «لوزتلا بابسأ»و ؛(50/) نی «ريثك نبا ريسفت» رظنا ١(
 .(۱2۹-۱9۰) ص «يدحاولل



 ۵ ةعامجلاو ةنسلا لهأ ةديقع لوصأ نم

 لاک اونوکتالو # :یلاعت لاقف قرفتلاو فالتخالا نع
  oLو ريد مس ء مر ۳

 38 :نارمع لآ] « تسيل ده ام لعب 8 اوفلتخاو او قد

 ور رم رم رم رم رم ورم ۾

 © ًاوفّرَمَت الو اعيمج هللا لب ًاومصتغَو 8 :یلاعت لاقو
 .[۳۳ :نارمع لآ]

 يف تادابعلا ءادأ يف عامتجالا هناحبس مهل عرش دقو

 ناك اِ يبنلاو .ملعلا بلطو جحلاو مایصلاو ةالصلا

 قرفتلا نع مهاهنیو ؛نیملسملا عامتجا ىلع ثحي
 ىلع ثحلا هانعم اربخ رخي ةي ناکو «فالتخالاو

 يف قرفت ثودحب ربخي ناکف «قرفتلا نع يهنلاو عامتجالا

 هنإف» :ْقک لاق ثيح ءاهلبق ممألل لصح امك «ةمألا هذه

 ةنسو «يتنسب مكيلعف ءاّريثك افالتخا ئريسف مكنم شعي نم
 .(۱)«يدعب نم نييدهملا نيدشارلا ءافلخلا

 ((12) هجام نباو ((3757) يذمرتلاو )7۳٩:(« دواد وبأ هجرخأ ()

 .(۷۱۸4) دمحأ



 ةعامجلاو ةنسلا لهأ ةديقع لوص نم ۷۰

 نیعبسو یدح| ىلع دوهیلا تقرتفا» لي لاقو

 هةقرف نیعبسو نيتنثا ىلع یراصنلا تفرتفاو «ةقرف

 رانلا يف اهلك «ةقرف نیعبسو ثالث ىلع ةمألا هذه قرتفتسو

 لع ناك نم» :لاق ؟هللا لوسر اي يه نم :انلق «(ةدحاو الإ

 .(۱)«يباحصأو مویلا هيلع انآ ام لثم

 رخاوآ يف ةمالا تقرفتف اهب هب ربخآ ام عقو دقو

 نايك يف اًريثك رثؤي مل قرفتلا اذه نکلو «ةباحصلا رصع
 هللا لوسر اهيلع ئنثأ يتلا ةلضفملا نورقلا رصع ةليط ةمألا

 نيذلا مث «مهنولي نيذلا مث «ينرق مكريخ» :هلوقب هلك
 .()«مهنولی

 .(670۱) يذمرتلا هجرخأ (۱)

 666۹0 يذمرتلاو 6۵۳9) ملسمو )۲١۸(« يراخبلا هجرخآ (()

 «(۲۳۹۲) هجام نباو 170۷(۰) دواد وبأو ۳۸۰(۰) یئاسنلاو

 .(0 / دمحأو



 11 ةعادجلاو ةنسلا لهأ ةديقع لوصأ نم
 ك1 تیشرت و ار اس قس دس عسل م

 ؛ةثالث وأ نينرق هنرق دعب ركذ يردأ ال :يوارلا لاق

 ءاهقفلاو نيرسفملاو نيثدحملا نم ءاملعلا ةرفول كلذو

 ةعبرألا ةمئالاو نيعباتلا عابتأو نيعباتلا ءاملع مهيف امب

 تناكف .نورقلا كلت يف مالسإلا ةلود ةوقلو مهذيمالتو

 .ةوقلاو ةجحلاب عدارلا ءازجلا دجت ةفلاخملا ةقرفلا

 طلتخا تلضفملا نورقلا رصع ءاضقنا دعبو

 ةفلاخملا تانايدلا باحصأ نم مهريغب نوملسملا

 مالسإلا كولم ذختاو ةرفاكلا للملا لهأ مولع تَيّرعو

 مهنم راصف لالضلاو رفكلا لهأ نم تاناطبلا ضعب

 قّرِفلا تددعتو فالخلا دتشاف نوراشتسملاو ءارزولا

 اًرمتسم كلذ لازي الو «ةلطابلا بهاذملا تمجنو لحتلاو

 .هللا ءاش ام ئلإو ءاذه انتقو ىلإ

 ةنسلا لهأ - ةيجانلا ةقرفلا تيقب هللا دمحب نكلو

 وعدتو هيلع ريست حيحصلا مالسإلاب ةكسمتم - ةعامجلاو



 ةعامجلاو ةنسلا لهأ ةديقع لوصأ نم ۲

 يبنلا هب ربخآ امل اًقادصم هللا دمحب لازت نلو لازت الو هيلإ

 كلذو ءاهدومصو اهرارمتساو ةقرفلا هذه ءاقب نم لكك

 ةجحلا ةماقاو نیدلا اذه ءاقب لجأ نم هناحبس هلا نم ْلضف
 .نیدناعملا ىلع

 ةباحصلا هيلع ناك ام لثمت ةكرابملا ةفئاطلا هذه نإ
 لاق امك داقتعالاو لمعلاو لوقلا يف ةي لوسرلا عم ضلت
 .)«يباحصأر مویلا هيلع انآ ام لثم ىلع ناك نم مه) ال

 وكم :مهيف هللا لاق نيذلا نم ةحلاص ةيقب مهنإ

 فان نع توبتي قبر کل ني نور نم اک
 .[۱۱۱ :دوه] #4 ضا

  DFوع <

 )١( يذمرتلا هجرخأ )2311(.



 ۱۳ ةعامجلاو ةنسلا لهأ ةديقع لوصأ نم

 اهانعمو ةیجانلا ةقرفلا ءامسأ

 لالضلا نم ةملاسلا ةقرفلا يه ةقرفلا هذه تناك امل

 اهلف هاب یدّتَیل اهنامالعو اهئامسآ ةفرعم رمألا بلطت

 مهآ نمو «قرفلا رئاس نيب نم اهب تزيمت ةميظع ءامسآ
 ةفئاطلاو «ةيجانلا ةقرفلا اهنأ :تامالعلاو ءامسألا هذه

 :يلي امك اهيناعمو ةعامجلاو ةنسلا لهأ ةروصنملا

 ثيح رانلا نم ةيجانلا يأ :ةيجانلا ةقرفلا اهنأ ١-

 الإ رانلا يف اهلك» :لاقو قرفلا ركذ امل ةَ يبنلا اهانثتسا

 .رانلا يف تسيل ينعي .۱)«ةدحاو

 هيلع ناك امو هلوسر ةنسو هللا باتکب كسمتت اهنآ -؟

 اهیف لاق ثيح راصنألاو نیرجاهملا نم نولوألا نوقباسلا

 .6۱6/۳) دمحأو (۳۹۹۳) هجام نباو (600۱) يذمرتلا هج رخآ (۱)



 ةعامجلاو ةنسلا لهأ ةديقع لوصأ نم 1٤

 مويلا هيلع انأ ام لثم یلع ناك نم مه» واقع يبنلا

 .()«يباحصأو

 نوزيمتي مهف ؛ةعامجلاو ةنسلا لهأ مه اهلهأ نأ -۲

 ىتح يي لوسرلا ةنسب مهکسمت :ئلوألا ةزيملا
 اهئارآب كسمتت يهف قرفلا رئاس فالخب اهلهأ اوراص

 امنإو ةنسلا ىلإ بسنت ال يهف ءاهتداق لاوقأو اهئاوهأو
 ىلإ وأ «ةئجرملاو ةيردقلاك اهتالالضو اهعدب ىلإ بسنت

 ةضفارلاك ةحيبقلا مهلاعفأ ىلإ وأ ءةيمهجلاك مهتمنأ
 .جراوخلاو

 ىلع مهعامتجال ةعامجلا لهأ مهنآ :ةيناثلا ةزيملاو

 .(۲)ص هجيرخت مدقت )«



 6 ةعامجلاو ةنسلا لهأ ةديقع لوصأ نم

 نوعمتجی ال ئرخألا قرفلا فالخب مهقرفت مدعو قحلا

 .مهعمجی قح الف مهءاوهآ نوعبتی امنإو ءقح ىلع

 اهنأل ؛ةعاسلا مایق ىلإ ةروصنملا ةفئاطلا اهنأ -؛

 هل اورصنت نإ :یلاعت لاق امك هللا اهرصنف هللا نيد ترصن

 .[۷ :دمحم] € رص

 مهلذخ نم مهرضي الو» :ةيَي يبنلا اهيف لاق اذهلو

 ىلع مهو یلاعتو كرابت هللا رمأ ينأي ئتح مهفلاخ نم الو
 .)«كلذ

 < وع >>>



 ةعامجلاو ةنسلا لهأ ةديقع لوصأ نم 7

 3 ةعامجلاو ةنسلا لهأ لوصأ -

 ةتبا لوصأ ىلع نوریسپ ةعامجلاو ةنسلا لهأ نإ

 لوصالا هذهو .كولسلاو لمعلاو داقتعالا يف ةحضاوو

 ناك امو ههم هلوسر ةنسو هللا باتک نم ةدمتسم ةميظعلا

 مهعبت نمو نیعباتلاو ةباحصلا نم ةمألا هذه فلس هيلع

 :يلي اميف صخلتت لوصألا هذهو «ناسحإب



 ۷۷ ةعامجلاو ةنسلا لهأ ةديقع لوصأ نم

 ينعي «هتیهالاو هتیبوبرب رارق الا وه :هللاب ناميإلا ١-
 :يهو اهب لمعلاو اهداقتعاو ةئالثلا دیحوتلا عاونأب رارقالا

 ءامسالا دیحوتو «ةيهولألا دیحوتو .فیبوبرلا دیحوت
 .تافصلاو

 قْلْحلا نم هلاعفأب هللا دیحوت :هانعم ةيبوبرلا ديحوتف
 .هکیلمو ءىش لک بر هنأو ةتامالاو ءایحالاو قزرلاو

 یتلا دابعلا لاعفأب هدارفا :هانعم ةيهولألا دیحوتو

 فوخلاو ءاعدلاک «هّلا هعرش امم ناك اذإ هيلإ ام نوبرقتی

 ةذاعتسالاو ةناعتسالاو رذنلاو حبذلاو ةبحملاو ءاجرلاو



 ةعامجلاو ةنسلا لهأ ةديقع لوصأ نم ۸

 هللا ليبس يف قافنالاو جحلاو موصلاو ةالصلاو ةثاغتسالاو

 ال «هیف هريغ هللا عم نوكرشي ال «هب رمأو هللا هعرش ام لکو

 .مهريغالو الو الو ین الو اكلم

 هللا هتبثأ ام تابثإ :هانعم تافصلاو ءامسألا ديحوتو

 هللا هيزنتو تافصلاو ءامسألا نم هلوسر هل هتبثأ وأ هسفنل

 بويعلا نم هلوسر هنع ههّزن وأ هسفن هنع هرن امع

RECO TS 

 2ک لک یو نایت لاق امك لیوات الو لیطعت
 :یلاعت لاق امکو «[۷ :یروشلا] 4 ريا ٌعيِمَسلأ وهو مهم

 ۸١[. :فارعالا] € اه هوغداق یس ماسال یوا

 مهدوجوب قیدصتلا هانعم :ةکئالملاب ناميإلاو -؟

 ها رم ۰ هام شا هاي ا 0
 هتدابعل مهقلخ ءرون نم مهقلخ هللا قلخ نم قلخ مهنأو

 ع لب : یلاعت لاق امك نوكلا 0 هرماوأ ذيفنتو



 18 ةعامجلاو ةنسلا لهأ ةديقع لوصأ نم

 ورمی مش مهو یلوقلاب .م وقد 1 6 توکم

 السر ةكيلملا عام ۰۲0۷ ۰۲۰ :ءايبنألا] 45 ب وام

 .0 ی حدو تل تو نم

 اهیف امبو اهب قیدصتلا ينعي :بتکلاب نامیرلاو -۳

 ءرشبلا ةيادهل هلسر ىلع اهلزنآ هللا نأو «رونلاو یدهلا نم
 مظعأو نآرقلاو لیجنالاو ةاروتلا :ةئالثلا بتکلا اهمظعأو

 :یلاعت لاق «یمظعلا ةزجعملا وهو «ميركلا نآرقلا ةئالثلا

 اه لب اونی نأ لع نجلاو ننالآ بسا نیل لف »
 59 اره ضل ل مهضعب مهضعب تاک ولو هلثمپ نی ال نام

 .[۸۸ :ءارسالا]

 هللا مالک نآرقلا نأب ةعامجلاو ةنسلا لهأ نمؤيو

 ةيمهجلل افالخ - هیناعمو هفورح - قولخم ريغ لزنم
 هفورح - هلك قولخم نآرقلا نأب نیلئاقلا ةلزتعملاو



 ةعامجلاو ةنسلا لهأ ةديقع لوصأ نم ۲۰

 نأب نيلئاقلا مهبماش نمو ةرعاشألل افالحو .- هيناعمو

 الكو «ةقولخم يهف فورحلا امأو «يناعملا وه هللا مالك
 تريكرشملا نم دَحَأ نرو :یلاعت لاق .لطاب نيلوقلا

 سم

 ا ر رم

 هد :ةبوتلا] ٩6 هلأ مسی ته هرجا كاسا ¥

 هللا مالک وهف .[0 :حتفلا] 4 هلأ مک اول نآ کویر

 .هریغ مالک ال

 ْنَم اعیمج مهب قیدصتلا ينعي :لسرلاب ناميإلاو -؛

 .مهرخآ ىلإ مهلوأ ْنِم مسي مل نمو مهنم هللا ىس

 لّمجُم ناميإ لسرلاب ناميإلاو .- مالسلاو ةالصلا

 متاخ هنأ داقتعاو لّصَمُم ناميإ ی دمحم انيبنب ناميإلاو

 .رفاك وهف كلذ دقتعي مل نمو «هدعب يبن الف لسرلا

 طیرفتلاو طارفالا مدع اشیآ ينعي لسرلاب نامیالاو



 ۳ ةعامجلاو ةنسلا لهأ ةديقع لوصأ نم

 يف اوطرفآو اولغ نیذلا ئراصنلاو دوهبلل اْفالخ مهّقح يف

 :یلاعت لاق امك هللا ءانبآ 00 لوتح لسرلا ضعب

 ی تا كار ا تكا
 ا ٌعِيِسَمْلَ

TN RET 
 ةدحالملاو نوينثولاو «مهيلع مهتمئأ اولّشفو مهوصقنتو

 دمحمو یسیعب اورفک دوهيلاو «لسرلا عيمجب 3

 «دمحمب اورفك ئراصنلاو «- مالسلاو ةالصلا ا

 لاق .عیمجلاب رفاک وهف مهضعبب رفکو مهضعبب نمآ نمو
 تودو لس ها ورم تيل َّنِإ 8 :یلاعت

 وس 5 2 اس سال ها ىو

 صعب ٠ نمو توُلوفيو -هلسرو هللا نب اوفر نأ

 8 کد ب وب نأ َن نوش ضعم روڪ

 :یلاعت لاق و ([۷9 ۰۱۵ :ءاسنلا] < اح و كيلوا @

 .[۸۵ :ةرقبلا] 6 ل زد و و و



 ةعامجلاو ةنسلا لهأ ةديقع لوصأ نم ۳۲

 ام لکب قیدصتلا ينعي :رخآلا مویلاب نامیالاو -*

 ربقلا باذع نم هلوسرو هب هللا ربخآ امم توملا دعب نوکی

 نزوو باسحلاو رشحلاو روبقلا نم ثعبلاو همیعنو

 طارصلاو لامشلا وأ نيميلاب فحصلا ءاطعاو لامعألا

 كرتو ةحلاصلا لامعألاب كلذل دادعتسالاو «رانلاو ةنجلاو

 .اهنم ةبوتلاو ةئيسلا لامعألا

 .نوکرشملاو نویرهدلا رخآلا مویلاب رفک دقو

 حیحصلا نامیالا هب اونمژی مل یراصتلاو دوهیلاو

 ال َةَنَجْلا َلْحْدَي نآ أوُلاَكَو » هعوقوب اونمآ ناو بولطملا
 اتم نآ اولا ۰۲۱0 :ةرقبلا] € یر وأ اًروه ناک نم

 .[؟6 :نارمع لآ] # دوم میر راسلا

 لك ملع هللا نأب ناميإلا ينعي :ردقلاب نامیالاو -1
 نأو ظوفحملا حوللا يف كلذ رّدقو نوكي امو ناك ام ءيش



 ۲۳ ةعامجلاو ةنسلا لهأ ةديقع لوصأ نم

 ةعاطو «نامیاو رفکو رشو ريخ نم يرجي ام لک
 ةعاطلا يحي هئأو هقلخو هردنر هللا هءاك دقف ةيصعمو

 و

 عقي امل ةدارإو رايتخاو مهلاعفأ یلع ةردق ةدابعللو

 هللا ةدارال عبات كلذ نكل - ةيصعم وأ ةعاط نم مهنم

 رجم دبعلا نإ :نولوقی نيذلا ةيريجلل اقالح - هعيشمو

 نإ :نولوقي نيذلا ةيردقللو .رايتخا کھ

 هللا ةدارإ نود هسفن لعف قلخی هنأ ةلقتسم ةلقتسم ةدارإ هل دبعلا

± 
 .هتلئيسمو

 امو# :یلاعت هلوق يف نيتفئاطلا ىلع هللا در دقو

 ةئيشم دبعلل تبثأف ۲۳۰ E هءاشد نأ الا َنوُماَمَت

 ىلع ادر هللا ةئيشمل ةعبات اهلعجو «ةالغلا ةيربجلا ىلع ادر

 .ةافنلا ةيردقلا



 ةعامجلاو ةنسلا لهأ ةديقع لوصأ نم ۳۶

 «بئاصملا العاريه علا تیکت ردقلاب نامیالاو

 لمعلا ىلإ هعفدی امك .بئاصملاو بونذلا نع اًداعتباو

SFد < ع  



 ۲۵ ةعامجلاو ةنسلا لهآ ةديقع لوصأ نم

 داقتعاو لمعو لوق نامیالا
 ةيصعلاب صقنیو ةعاطلاب ديزي

 لوق ناميإلا نأ :ةعامجلاو ةتسلا لهأ لوصأ نمو

 سيلف «ةيصعملاب صقنيو ةعاطلاب ديزي داقتعاو لمعو

 نامی اذه نأل ؛هداقتعا نود المعو الوق ناميإلا

 نأل ؛لمعو لوق نودب ةفرعملا درجم وه سيلو «نيقفانملا

 اب أوُدَحَحَو# :یلاعت لاق .نيدحاجلا نيرفاكلا ناميإ اذه

 :یلاعت لاقو ۰[ :لمنلا] لر العد املظ الط مست اه فساد

 نکلو تلو برک اک منا ن بو ىلا تر هم م

 لاقو ۳۳[۰ :ماعنألا] ۰5 نود هل تلیاعب يمال

 نی م تّ دقو اونو اًداو# :یلاعت
 صف مهسا نطیَملا ر هل رو هن مهذدصف ۳



 ةعامجلاو ةنسلا لهأ ةديقع لوصأ نم ۲۹4

 .[۲۸ :توبكنعلا] € € نصب اواو ليلان

 نود اّداقتعاو الوق وأ طقف اداقتعا ناميإلا سيلو

 يمسي ام اًريثك یلاعت هللاو ةثجرملا ناميإ اذه نأل ؛لمع

 اإ نا توئیملا املا 8 :یلاعت لاق اًناميإ را

 اتمی دارا ی ع تی الو مولف تلو لار

 و هوس توثيقي تل © ۳ نبی
 و مو

 «[6 - :لافنألا] 4 محو ی دو © ©) توقف مهد

 ؟[۱:۳ :ةرقبلا] 4 ہک تم دا ! عیضیل هَل هر :یلاعت لاقو

 .اًناميإ ةالصلا ' یمس «سدقملا تيب ىلإ مکتالص :يآ

SEE وع <<< 



 ۳۷ ةعامجلاو ةنسلا لهأ ةديقع لوصأ نم

 :ثلاثلا لصألا

 نيملسملا نم دحآ ريفكت مدع

 مالسالا ضقاون نم ضقان باكتراب الإ
dA SS۳  

 نورفكي ال مهنأ :ةعامجلاو ةنسلا لهأ لوصأ نمو

 ضقاون نم اًضقان بكترا اذإ الإ نيملسملا نم اًدحأ

 ملو كرشلا نود يه يتلا رئابكلا نم ناك ام امأ «مالسإلا

 - الساکت ةالصلا كرتك - اهبكترم رفك ئلع ليلد لدي

 رفكلاب - رئابكلا يأ - اهبكترم ىلع نومكحي ال مهنإف

 بتي مل اذإو «ناميإلا صقنو قسفلاب هيلع نومكحي امنإو
 هبذع ءاش نإو هل رفغ هللا ءاش نإ - ةئيشملا تحت هنإف اهنم

 نأ ریال هل نإ # :یلاعت لاق - رانلا يف دلخي ال هنكل

 .[فه :ءاسنلا] € ءا نمل کل نود ام رفعتو وهب رسد
 صا



 ةعامجلاو ةنسلا لهأ ةديقع لوصأ نم ۲۸

 جراوخلا نيب طسو كلذ يف ةنسلا لهأ بهذمو

 نيبو رفکلا نود تناک ناو ةريبکلا بکترم نورفُکی نیذلا

 :نولوقیو نامیالا لماک نمؤم وه نولوقی نيذلا ةثجرملا

 .ةعاط رفکلا عم عفنی ال امك ةيصعم نامیالا عم رضی ال

DFد < وع  



 ۳۹ ةعامجلاو ةنسلا لهأ ةديقع لوصأ نم

 :جیارلا لصألا

 نيملسملا رومآ ةالو ةعاط بوجو

 ةيصعمب اورمأی ملام

 ةعاط بوجو :ةعامحلا ةتسلا لهأ لوصأ نمو

 اورمأ اذإف ةيصعمب اورمأي مل ام نيملسملا رومأ ةالو

 فورعملاب مهتعاط ئقبتو ءاهيف مهتعاط زوجت الف ةيصعمب
 هل اوعي اونماء نا ایا :ئلاعت هلوقب المع ءاهريغ يف

 يبنلا لوقو «[*0 :ءاسنلا] € ختم سل اور لولا وعلا

 رمأت ناو «ةعاطلاو عمسلاو هللا ئوقتب مكيصوأ» :لكي

 .)«دبع مکیلع

 لوسرلل ةيصعم ملسملا ريمألا ةيصعم نأ نوریو



 ةعامجلاو ةنسلا لهأ ةديقع لوصأ نم ۳۰

 نمو ينعاطآ دقف ريمألا عطی نم) : دع هلوقب المع بِك

 .«یناصع دقف ريمألا یصع

 مهل ءاعدلاو مهعم داهجلاو مهفلخ ةالصلا نوریو

  DFوع <9

 ؛(۳٩1) يئاسنلاو ۰6۱۸۳9) ملسمو «(۲۷۹۷) يراخبلا هجرخآ (۱)

 TAY)„ /۳) دمحأو (۳۸۵۹) هجام نباو



 ۳۱ ةعامجلاو ةنسلا لهأ ةديقع لوصآ نم

Oهاب اعل يور نرحل  

 ةا هرمأل رفكلا نود ةفلاخم اوبکترا اذإ نيملسملا رومآ

 فالخب «حاوب رفك مهنم لصحی مل ام ةيصعم ريغ يف مهتعاطب

 اًئيش اوبکترا اذإ ةمئألا ىلع جورخلا نوبجوي نيذلا ةلزتعملا

 رمألا نم اذه نوربتعيو اًرفك نكي مل ولو رثابکلا نم

 اذه ةلزتعملا لمع نأ عقاولاو ءركنملا نع يهنلاو فورعملاب

 نم ةميظع رطاخم نم هيلع بترتي امل ؛ركنملا مظعأ وه
 .ءادعألا طلستو ةملكلا فالتخاو رمألا داسفو یضوفلا

 Ee دع رد



 ةعامجلاو ةنسلا لهآ ةديقع لوصأ نم ۳۲

 مهبولق ةمالس :ةعامجلاو ةنسلا لهأ لوصأ نمو

 كلذب هللا مهفصو امك اَ هللا لوسر باحصأل مهتنسلأو

 مهيلع ئنثأو راصنألاو نيرجاهملا ركذ امل ئلاعت هلوق يف

 ابر ترولوقب ْمِهِدَعَب نی واج یو :یلاعت لاق
 يف جت الو يالا بس يدل وخال وار زا
 .[«:رشحلا] 9€ حّ قره کنار ام تر الاتبولق

 يسفن يذلاوف يباحصأ اوبست ال» :اي هلوقب المعو

 الو مهدحأ دم غلب ام اّبهذ دحأ لثم مکدحآ قفنأ ول هديب



 ۳۳ ةعامجلاو ةنسلا لهأ ةديقع لوصأ نم

 , 200ه مث

 نوبسي نيذلا جراوخلاو ةضفارلا نم ةعدتبملل افالخ

 مث نامثع مث رمع مث ركب وبأ كو هلا لوسر دعب ةفيلخلا

 .بيترتلا اذه ىلع ءالؤه هفالخ ىلع عامجإلاو

SFعه وع  

 «(۳۸۹۷ يذمرتلاو .(26600) ملسمو ۰6۳۰۷ يراخبلا هجرخأ (۱)

 .(66 /۳) دمحأو ((177) هجام نباو 170۸(۰) دواد وبأو



 ةعامجلاو ةنسلا لهأ ةديقع لوصأ نم ۳

 :جیاسلا لصألا

 تيب لهأ ةبحم
 س ف

 ۱ ,SY يل
 تيب لهأ ةبحم :ةعامجلاو ةنسلا لهأ لوصأ نمو

 :هلوقب اياب هللا لوسر ةيصوب المع مهيلوتو ةي هللا لوسر
 ن

 .(یتیب لهآ يف هللا مكركذأ»

 هللا يضر - نينمؤملا تاهمأ هجاوزأ :هتيب لهأ نمو

 نهبطاخ امدعب - یلاعت هللا لاق دقف «- نهاضرأو نهنع

 حئاصن نهيلإ هّجوو ۰۲۳ :بازحألا] 4 لا ءاسنلي# :هلوقب
 سمسا e هم رع رب جدو ١

 بهذیل هللا ديرب امن :ميظعلا رجألاب نهدعوو
 رو

 ۳١۷(. /6) دمحأو ؛(6:۰۸) ملسم هجرخآ (۱)



 ۳۵ ةعامجلاو ةنسلا لهأ ةديقع لوصأ نم

 ۳۳ :بازحالا]

 مهب دارملاو هی يبنلا ةبارق :تیبلا لهأ يف لصألاو

 نیحلاصلا ريغ هتبارق امأ .ةصاخ مهنم نوحلاصلا انه

 :یلاعت لاق باش نمو بهل يبا دمعك قحلا متل سیلف

 .:دسلا 4( بو بهل أ دی تبل

 ريغ نم هيلإ باستنالاو ةي لوسرلا نم ةبارقلا درجمف

 اید :ِِكَك لاق ءاًئيش هللا نم هبحاص ينغي ال نيدلا يف حالص

 اي ءائيش هللا نم مكنع ينغأ ال مكسفنأ اورتشا ءشيرق رشعم

 ةمع ةيفص اي ءاًئيش هللا نم كنع ينغأ ال «هللا لوسر مع سابع

 دمحم تنب ةمطاف اي ءاًئيش هللا نم كنع ينغأ ال هللا لوسر

 .6۱)«ایش هللا نم كنع ينغأ ال تشش ام يلام نم ينيلس

 (۳۱۸۵) يذمرتلاو ۰60) ملسمو ۰(؟) يراخبلا هجرخأ ()

 .(۳۵ )٩/ دمحأو ((”365) ىئاسنلاو



 ةعامجلاو ةنسلا لهأ ةديقع لوصأ نم ۳۹1
 دسح حس سس سم

 مارکالا قح انیلع مهلا نوحلاصلا لوسرلا ةبارقو
 برقتنف مهيف ولغن نأ انل زوجي الو «مارتحالاو ةبحملاو

 وأ «نوعفنی مهنأ مهيف دقتعن وأ «ةدابعلا نم ءىشب مهيلإ

 5 امص 0 ۰
 لق# :ِهِكَك هيبنل لوقب هناحبس هللا نأل ؛هللا نود نم نورضی

KT ۳گز ھچک ر ع 2 ر  

 كم ال لق» 0 :نجلا] € © ادترالو ضل شال ۳
 هو سر رم مصرس ر 2 كاس يام و وم

 َبيَعْلأ ملغآ تنک وکو هما ءاش ام الا ارض الو اًعْفَن یمن

 .[۷۸ :فارعالا] # هوس سم مو ٍريَحْلا نم تر ڪس

 !؟هريغب فیکف كلذك ةَ لوسرلا ناك اذإف

 لوسرلا ةبارقل نوبستني نمم سانلا ضعب هدقتعي امف

 .لطاب داقتعا

 EE دع جور



 ۳۷ ةعامجلاو ةنسلا لهأ ةديقع لوص نم

 :نمانلا لصألا

 ءايلوألا تاماركب قيدصتلا هتل <

 تاماركب قيدصتلا :ةعامجلاو ةئسلا لهأ لوصأ نمو

 قراوخ نم مهضعب يديأ ئلع هللا هيرجي دق ام يهو «ءايلوألا .
 .ةنسلاو باتكلا كلذ لد ىلع امك مهل اًماركإ تاداعلا

 وهو ؛ةيمهجلاو ةلزتعملا تاماركلا عوقو ركنأ دقو

 .مولعم عقاو رمأل راكنإ

 يف لض نم انتقو يف سانلا نم نأ ملعن نأ بجي نكلو

 اهنم سيل ام اهيف لخدأ ئتح اهيف ئلاغو تاماركلا عوضوم

 قرفلاو «نيلاجدلاو نيطايشلاو ةرحسلا لامعأو ةذوعشلا نم

 يديأ ىلع يرجي ام :ةماركلاف ؛ةذوعشلاو ةماركلا نيب حضاو

 ةرحسلا دي ئلع يرجي ام ا «نیحلاصلا هللا دابع

 یهلاومآ زازتباو قلخلا لالضإ دصقب ةدحالملاو ةرفكلاو



 ةعاهجلاو ةنسلا لهأ ةديقع لوصأ نم ۳۸

 .یصاعملاو رفکلا اهيبس ةذوعشلاو «ةعاطلا اهيبس ةمارکلاو

 SE دع دود



 ۳۹ ةعامجلاو ةنسلا لهأ ةديقع لوصأ نم

 :حساتلا لصألا

 هّللا باتک يف ءاج ام غابتا

 1 ارهاظو اًنطاب يَ هللا لوسر ةنس وأ

 :لالدتسالا يف ةعامجلاو ةنسلا | لهأ لوصأ نمو

 اتطاب لب هللا لوسر ةنس وأ هللا باتك يف ءاج ام عابتا

 نيرجاهملا نم ةباحصلا هيلع ناك ام عابتاو ءاًرهاظو
 ؛اًصوصخ نيدشارلا ءافلخلا عابتاو ءاًمومع راصنألاو

 يتنسب مکیلع» لَو هلوق يف كلذب ای يبنلا یصوآ ثيح

 .)«نیدشارلا ءافلخلا ةنسو

 دحأ مالک هلوسر مالكو هللا مالك ئلع نومدقي الو

 (46) هجام نباو ((5895) يذمرتلاو «(65:) دواد وبأ هجرخأ ()

 .(۱۷۷۸۶) دمحأ



 ةعامجلاو ةنسلا لهأ ةديقع لوصأ نم 5۰

 مهذخآ دعبو «ةنسلاو باتکلا لهأ اومس اذهلو ؛سانلا نم

 ءاملع هيلع عمجأ امب نوذخأی هلوسر ةنسو هللا باتكب

 دعب هيلع نودمتعی يذلا ثلاثلا لصالا وه اذهو .ةمألا

 .ةنسلاو باتكلا :نيلوألا نيلصألا

 ةنسلاو باتكلا لإ هودر سانلا هيف فلتخا امو

 هلال هودرف ویس يف عر نِإق# :یلاعت هلوقب المع م4 ووو رب د مهم

 فو هل نم ب مه نإ لوسرلاو

 .[«: :ءاسنلا] 4( وأن ٌنَسْحَأَو

 زا هللا لوسر ريغ دحأل ةمصعلا نودقتعي ال مهف

 باتكلل اًقفاوم نوكي یتح دحأ يأرل نوبصعتي الو

 الو .بیصیو ئطخي دهتجملا نأ نودقتعيو «ةنسلاو

 ةفورعملا هطورش هيف ترفوت نمل الإ داهتجالاب نرحمسي

 .ملعلا لهأ دنع



 ۶۱ ةعامجلاو ةنسلا لهأ ةديقع لوصأ نم

 ؛غئاسلا داهتجالا لئاسم يف مهدنع راکنا الو

 بجوی ال ةيداهتجالا لئاسملا يف مهدنع فالتخالاف

 عدبلا لهأو ةبصعتملا هلعفی امك مهنیب رجاهتلاو ةوادعلا

 يلصيو ءاًضعب مهضعب يلاويو ءاضعب مهضعب بحي لب

 لئاسملا ضعب يف مهفالتخا عم .ضعب فلخ مهضعب

 وأ نوللضی وأ نوداعی مهنإف عدبلا لهآ فالخب ؛ةيعرفلا

 .مهفلاخ نم نورفکی

 SKE دع جرج
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i ES E 75  

 5 همناخلا 3
nهد سست  

 تافصب نولحتی اهرکذ رم يتلا لوصألا هذه عم مه مث

 :تافصلا هذه مظعأ نمو «ةديقعلا تالمكم نم يه ةميظع

 ركنملا نع نوهنيو فورعملاب نورمأي مهنآ :الوأ
Eا و  ESمهم  

 ورم »ا 1

 نع توهنتو فورعملاب ت نوم د ۳ تجرح م

 درگ رم رم
 e ويزور ڪلا

 .هديب هریغیلف ریغیلف اًركنم مکنم ئأر نم: هلوقبو

 كلا رت E عطتسی مل نان هناسلبن عنو مل نا

 .)«نامیالا فعضأ

 وبأو )0٩(. يئاسنلاو (6۱۷9) يذمرتلاو ؛(49) ملسم هجرخآ (۱)

 .(۲ /۳) دمحأ ۱۳::(۱) هجام 50 ٠



 ۶:۲ ةعامجلاو ةنسلا لهأ ةديقع لوصأ نم

 نیذلا ةلزتعملل افالخ ؛ةعیرشلا هبجوت ام ىلع انلقو

 هبجوت امع رکنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألاب نوجرخی
 وه رکنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا نأ نوریف ؛ةعیرشلا

 ناو ةيصعم اوبکترا اذإ نیملسملا رمآ ةالو ىلع جورخلا
 يف مهتحصانم نوري ةعامجلاو ةنسلا لهأف ؛رفکلا نود تناك

 ملکلا عمج لجال كلذو «مهيلع جورخلا نود كلذ

 .فالتخالاو ةقرفلا نع داعتبالاو

 فرعي داكي ال هلعلو :ُهْنِ او ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق

 نم اهجورخ يف ناكو الإ ناطلس يذ ىلع تجرخ ةفئاط

 .)هتلازا يف يذلا نم رثكأ داسفلا

 ةظفاحملا :ةعامحلاو ةنسلا لهأ تافص نمو :اًيناث

 ةعمجلا ةالص ةماقإ نم مالسالا رئاعش ةءاقإ ىلع

 نومیقی ال نیذلا نیقفانملاو ةعدتبملل اّفالخ ةعامجلاو

 .(۱۸ ۰۱۷۹ /۹۸) یواتفلا عومجم (۱)
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 .ةعامجلاو همش ا

 ملسم لكل ةحيصنلاب مهمایق :مهتافص نمو :اًئلاث

 نیدلا» :ِيِللَك هلوقب المع ؛یوقتلاو ربلا ىلع نواعتلاو

 ةمئألو هلوسرلو هباتکلو هلل» :لاق ؟نمل :انلق ««ةحيصنلا

 .)«مهتماعو هویملسمل ١

 هضعب دشي ناينبلاك نمؤملل نمؤملا» ام هلوقبو

 0ع

 «ناحتمالا فقاوم يف مهتابث :مهتافص نمو :اًمبار

 رمب اضرلاو ءاخرلا دنع ركشلاو «ءالبلا دنع ربصلاب كلذو

 .ءاضقلا

 دمحأو «(4۹44) دواد وبأو (:۱۹۷) يئاسنلاو ؛(90) ملسم هجرخأ ()

(/ (. 

 6۱۹۲۸) يذمرتلاو :(2088) ملسمو ۰6:7۷) يراخبلا هجرخآ (0)

 .(1۵ /+) دمحأو 6۵70 يئاسنلاو



 >۵ ةعامجلاو ةنسلا لهأ ةديقع لوصأ نم

 مراکمب نوُلحتی مهنأ :مهتافص نمو :اًسماخ

 ماحرألا ةلصو نيدلاولا ربو لامعألا نساحمو قالخألا

 يغبلاو ءاليخلاو رخفلا نع نوهنيو «راوجلا نسحو

 # # :ىلاعت هلوقب المع ؛سانلا ىلع عفرتلاو ملظلاو

 یب اسخن ابو اکیس وي اکر تش الو هل اوڈیعاو
 راجو يزشنا ىز راما نيكسَمْلاَو لاو یر
 كلم نو لبیک ناو بل بیاکلاو جل

 4 ©) اًروخَف الاتخم ناك نم بيع ال هلآ نإ کتیا 3 سي روي 2ک رم 2م قو مچ و

 .[۳) :ءاسنلا]

 مهنسحأ اًناميإ نينمؤملا لمکا» كك هلوقبو
 .)«اّقلخ

 الأو هم و هنمب مهن انلعجی نأ كيو هللا لأسن

 )١( دمحأو «((03216) يذمرتلاو (47۸۶) دواد وبأ هجرخأ )٩/ ©26(.
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 .اناده ذإ دعب انبولق غيزي

 هبحصو هلآو دمحم انيبن یلع ملسو هللا یلصو

 ا

 SKE ع ورم



 ةعامجلاو ةنسلا لهأ ةديقع لوص نم

 ی ةعامجلاو ةنسلا لهآ ةيجانلا ةقرفلا

 01111000 اهانعمو ةيجانلا ةقرفلا ءامسأ

 و E :ةعامحلاو ةنسلا لهأ لوصأ

۷ 

۱ 

 هلسرو هبتکو هتکئالمو هللاب نامیالا :لوألا لصالا

 هرشو هريخ ردقلاب نامیالاو ءرخآلا مویلاو

 ديزي داقتعاو لمعو لوق نامیالا :يناثلا لصالا

 الا نیملسملا نم دحأ ریفکت مدع :ثلاثلا لصالا

 ی مالسالا ضقاون نم ضقان باکتراب
e»۶و  

 ام نیملسملا رومآ ةالو ةعاط بوجو :عبارلا لصألا



 ةعامجلاو ةنسلا لهأ ةديقع لوصأ نم 1۸

 رومآ ةالو ىلع جورخلا میرحت :سماخلا لصالا
 Vyas رفکلا نود ةفلاخم اوبكترا اذإ نيملسملا

 باحصأل مهتنسلأو مہولق ةمالس :سداسلا لصألا

 را هللا لوسر تيب لهأ ةبحم :عباسلا لصألا

 OSES e مهیلوتو

 ۲۱ ءایلوالا تامارکب قیدصتلا :نماثلا لصألا

 ةنس وأ هللا باتک يف ءاج ام عابتا :عساتلا لصألا

 0 اًرهاظو اًنطاب رج هللا لوسر

 ا 11 ةمتاخلا

 1و تاعوضوملا سرهف
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