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 هيقفلا ةيالو عفوم

 مالسإلا يف مكحلا ةّيرظن نم





 ققحا ةمالعلا

 يلماعلا ىضترم رفعج ديسلا

 هيففلا ةيالو حفوم

 ةديدج ةرظن

 ةريسلا راد

 نانبل - توريب



 ةيناثلا ةعبطلا

 م 15٠٠٠١ اه 13

 الذ يرش ||

 هى ١ رس امكن اباد

 تانكي تورايجم
 توجها ؟0249 : تبَّص
 ساي ١ هي هسا : برع ناربا مش
 72.5٠.98) - 951١( : فتاه



 :كمدقملا

 هقلخ ريخ ىلع مالسلاو ةالصلاو «نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 مهئادعأ ىلع ةنعللاو «نيرهاطلا نيبيطلا هلاو دمحم :نيعمجأ

 .نيدلا موي مايق ىلإ .نيعمجأ
 ...دعبو

 يف هيقفلا ةيالو عوضوم لوح تبتك دق تنك يننإف

 عوضوم ىلإ ةمدقملا يف تضرعتو «ةلظنح نب رمع ةحيحص
 كانه بتك ام نكلو «يرطفلاو يلقعلا اهليلد يف هيقفلا ةيالو
 ىلإ فدهي ناك هنأل ءثحبلا بناوج عيمجلا ًايفوتسم نكي مل



 تربتعا ام ةعيبط عم مجسنت «ةنيعم ةيواز نم ةلأسملا حرط

 امهنم الك نأل كانه بتك ام ةعجارم دورت ىلع كيك اتلا

 لارا ضرخا بناوج ةمث نأ ىلإ ةراشإلا عمو رخالل ممتم

 ..ىلافتدللا اش نإ قرأ
 اذه نأ ىلإ ميركلا ئراقلا رظن تافلإ بحأ :ًاماتخو

 يف يبالط عمجت يف تيقلأ ةرضاحم لصألا يف ناك ثحبلا

 هيف رظنلا تدعأو «ليجستلا ةطرشأ نم جرختسا مث اكيرمأ

 .ىراقلا يدي نيب يذلا

 هنإ .ىدهلاو .داشرلا انمهلأو ريخ لكل ًاعيمج هللا انقفو

 .ريدق يلو
 ق.ه ٠5*١1 ىلوالا ىدامج /

 ش.ه ١57/1١ /ه :ل قفاوملا

 ةسدقملا مق

 يلماعلا ىضترم رفعج



 :ةيادب «ه
 :ميركلا هباتك يف ىلاعت هللا لاق

 نوميقي نيذلا ءاونمآ نيذلاو .هلوسرو هللا مكيلو امنإإ»
 '""#نوعكار مهو ةاكزلا نوتؤيو «ةالصلا

 [ميظعلا يلعلا هللا قدص]

 ىلاعت هللا ةيالول ةميركلا ةيآلا هذه تضرعت دقل

 .مهيلع مهتموكحو

 .هه :ةيألا «ةدئاملا ةروس ١١(



 وأ «ةيخيرأت ةيحان نم ةيآلا هذه يف ثحبلاديرن الو

 ةيحان نم الو «ةيمالكو ةيدئاقع ةيحان نم الو «ةيسايس
 ةرظنلا نم ةيآلا هذه عقوم ىلع فرعتن نأ ديرن امنإو ةيريسفت

 فقاوم هّْجويو ءتاكرحو كولس لمجمو «نوؤش لك ىلع
 متهي يذلا «فدهلا هاجناب اهتريسم يفو ءاهتايح يف مالا

 .هيلع لوصحلاو لوصولا مث هيلإ هيجوتلاب مالسإلا

 تداج ىتتلا تايرظنلا كلت ..مكحلا ماظن لكشو ةيهام لوح

 يف مهسفنال سانلا اهيضر وأ «نيركفملاو ءاملعلا حئارق اهب

 يف مثالا اهب تّرم «ةنيعم فورظ اهتضرف وأ ىرخاب وأ ةرتف
  بعشلا ةموكح يأ «ىطارقميدلا ماظنلاك «ةفلتخملا روصعلا
 وأ ةةموكحك وأ «ةموعرملا لامعلا ةموكحك وأ - نوعدي امك

 لازي الو ناك امن «كلذ ريغ هغ وأ ,ىوقألا ةيروتاتك د :لقف

 ل ءاوغإ ىلا ىمري راعيشك ريتك نايخا يف مدختسي

 ًانايحأ ناك وأ ةثيافعلاو نيحماطلا ككئلوأ ءارو مهرجو

 .هاجنإلا اذه ىف لخدت ىتلا دصاقملا



 نم ةمث سيل نأ :يعدي نأ لواحي ضعبلا ىرن امبر لب
 .قالطإلا ىلع ةموكحل ةجاح

 دقنلاو ثحبلاب هاوسل الو ؛ءكلذ لكل ضرعتلا ديرنال ال
 ىلع فرعتلال ةلواحم لذبن نأ طقف ديرن امنإو ءصيحمتلاو

 ىقتلي ناك نإ ىرنل « وحامل يفو .مكحلا يف ة مالسإلا هررقام

 هتفرع ام اهاوس عم 1 .ةحورطملا تايرظنلا هذه نم يأ -

 .لاجما اذه يف ةزّيمتمو ةديدج ةحورطأ هل نأ مأ ألا





  :ةيزطق ةرورض مكحلا
 ّدبال ءثحبلا عوضوم نم اليلق برتقن نأ لجألو ..اذه

 ,نميهم مكاح دوجو ةّيمتح ررقي مالسإلا نأ :ىلإ ريشن نأ

 اذه هرارق يف وهو «ىضوفلا عنمو «ماظنلا ضرف ىلع لمعي
 نكمي ال يذلا «ةرطفلا ءاضق عم قفاوتمو «عقاولا عم مجسنم

 .هيف ةارامملا الو «هراكنإ

 :(مالسلا هيلع» نينمؤملا ريمأ نعف

 20 ,ةّمألا ماظن ةمامإلا»

 ةغالبلا جهن يف نكلو 1 ١ج :ةيسرافلا ا مكحلا ررغ 6

 .تتانامالاو عةنامألا 26ه ” هص 1 مكحلا ررغ يفو ه5" همقر ةيكشلا

١١ 



 :(مالسلا هيلع» هنعو

 .0"2(خلإ...ريمألل قزرو ءةرامإ نم دبال»

 :(مالسلا هيلع» هنعو

 ,نمؤملا هترمإ يف لمعي ,رجاف وأ رب ءريمأ نم سانلل دب الا
 «ئيفلا هب عمجيو لجألا هيف هللا غّلبيو ,رفاكلا اهيف عتمتسيو
 نم فيعضلل هب ذخؤيو «لبسلا هب نمأتو ءودعلا هب لتاقيو
 .©7(رجاف نم حارتسيو رب حيرتسي ىتح ,يرقلا

 :(مالسلا هيلع) هنعو

 ريخ «مولظ ناطلسو «مولظ ناطلس نم ريخ موطح دسأ»
 .2©' >(مودت نتف نم

 .0 78ص ؟١ج :مالسألا مئاعد ©

 قيقحتب ,فارشألا باسنأ عجارو ؛759مقر :ةبطخلا ؛هدبع حرشب «ةغالبلا جهن )١(
 :راحبلاو 23١ 5ص 7٠ج :يبوقعيلا خيراتو 707 و 757ص 7٠ج :ىدومحما

 زمرو 1186ص هجو 2309ص و 58و ١١ج :لامعلا زنكو ”58ص ا/لهج

 يف هلقنو ةماقتسإلا يف شيشخو «ءريرج نبإو «قازرلا دبعو بهو ق :ب هل

 .هريغ

 ملاعم روتسد :عجارو «ىكجاركلل دئاوفلا زنك نع 7ه5ص ا/هج :راحبلا (5)

 .784ص "جو 177ص ١ج :ملكلا رردو مكحلا ررغو .١17ص :مكحلا

١ 



 لعج للع ركذي وهو «(مالسلا هيلع» اضرلا مامإلا نعو

 اوقب للملا نم ةلم الو ,قرفلا نم ةقرف دحنال اَنأ :اهنمو»

 ملف ؛نيدلا رمأ يف هنم مهل ٌدبال ال سيئرو مّيقب الإ اوشاعو
 مهل دب ال هنأ ملعي امث قلخلا كرتي نأ :ميكحلا ةمكح ىف زجي

 هب نومسقيو « ودع هب نولتاقيف 2ب الإ مهل ماوق الو كنم

 نم مهملاظ عنميو .مهتعامجو مهتعمج هب نوميقيو ,مهئيف
 .2''”(ىيهمولظم

 هذهب نوربخي امنإ (مالسلاو ةالصلا مهيلع» مهنإف

 ةجاحلاب عقاولاو ةعيبطلا ءاضقو «ةرطفلا مكح نع تاملكلا

 ةموكح نإف ءانه يعرش لعج ماقم يف اوسيلو ءمكاح ىلإ

 تاملك نأ انك اليصفتو ةلمج مالسإلا 8 ةضوفرم رجافلا

 ىلع مامإلا تاملك كلذكو «(مالسلا هيلع» اضرلا مامإلا

 يلاولا ىلع موطحلا دسألا اهيف لضفي يتلا (مالسلا هيلع»
 .حضاو لكشب هانركذ ام ىلإ ريشت موشغلا

 ةنس ط 757ص ١1ج :عيارشلا للعو ١١٠2ص ٠١ج :اضرلا رابخأ نويع )١(
 خيشلل بساكملا عجارو 4١7« و 7١4ص ١٠ج :نيلقثلا رون ريسفتو ؛«*6
 ١. ه١ ص :يراصنألا
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 ال هنإ :لوقي نم لوقل ءاغصإلل لاجم الف ..اذه دعبو

 ال لوق كلذ نإف «ماظن ىلإ يعاد الو ,.مكاح ىلإ ةجاح
 ديعص ىلع الو «ةيرظنلا ىوتسم ىلع ال «هرربي ام ىلإ دنتسي

 ةرورضب ةرطفلاو مالسإلا ءاضق ىلإ ةبسنلاب هلك اذه



 :ثحتلا تامدقم ىف

 يذلا مكحلا ةعيبطل مالسإلا ةرظن نإ :لوقن ؛مدقت امدعبو
 .دوشنملا فدهلا وحن ةّمآلا ةريسم ىلع نميهي نأ هيف ضرتفي

 نم ةملكلا هذهل ام لكب ءأضيأ ةرطفلا عم ًامامت ةمجسنم
 هتاروصت نع الو «ناسنإلا كاردإ نع ةديعب تسيلو «ىنعم

 ارمأ حبصت ةرطفلا ىلإ ةعجارملا نإف كلذ لجألو هتاحومطو

 اذه يف مالسإل هررق ام ىلع فرعتلا ديري نمل ًايمتحو ًايرورض
 .لاجملا

 لبق اننأ ىلإ ريشن هذ ءهيلإ يمرن ام نايب يف لخدن نأ لبقو

 :رك تن نأ انيلع ئيش لك

 كلذ ىلع فرعتلل ةلواحملا لذب نم الوأ ٌدبال هنإ ١

 ه ١



 متهيو .هيلإ ةمألا ةريسم مالسإلا هجوي يذلا يسد فدهلا

 .هيلع لوصحلاو لوصولا ليبس يف لمعلا يف

 نوكلل مالسإلا ةرظن ىلع فرعتلا نم دب ال هنإ - "

 ةايحلل نأ مأ ؟عيش لك يه ايندلا ربتعي له هنأو «ةايحللو

 هذه دودح زواجتي اكلبقتسم ًءاقبو ادولخو ءايدبا ادادتمإ

 .؟متأو «لمكأو ءاهنم عسوأ وه ام ىلإ ةايحلا

 ةرظنلا كلت قفوو فدهلا كلذ ةعيبط ساسأ ىلع هنإ “ 
 نأ هيف ضرتفي يذلا ماظنلا ةعيبط ددحتت ةايحللو نوكلل

 .اهفقاومو اهتاك رح لك مكحيو ةمالا ةريسم ىلع نميهي

 نأ ىلع ديكأتلا ىف ددرتن ال اننإف :لوألا رمألل ةبسنلاب اَمأ
 ةداعسلا ىلإ ةّمأكو ءدرفك «ناسنإلا اذه لاصيإ وه فدهلا
 .ىنعم نم ةملكلا هذهل ام لكب «ةيقيقحلاو ةلماشلاو ةّماتلا

 ءايندلا هذه ىف هتايح ءاهتناب ىهتنت ال ىتلا ةداعسلا هذه

 ةمئاد ةداعس نوكتل باقحألاو نامزألا ربع دتمتو دتمت انو

 ةلحرم ايندلا ربتعي مالسإلا نإف :يناثلا رمألل ةبسدلابو

 ىلإ اهنم ناسنإلا لقتني ثيح «ةقيقحلا ةايحلل ٌؤيهتو دادعإ

 .ناسنإلا ةيناسنإ اهيف دسجتت «عسوأو ربكأ ىرخأ ةلحرم

 ؟١



 ام وه كلذو «قمعو ةيعقاوو ةّيويحب هتلاصأو هعقاو شيعيو
 نم وهو «ةيعطقلا صوصنلاو تايالا نم ريثكلا هدكؤت

 «نيهاربلا ةماقإ ىلإ جاتحي ال ثيحب «ةيلوألا مالسألا تاّيهيدب

 لها يقل قارنا نإ الو
 ةهجو نم ًاحوضو رثكأ حبصي ثلاثلا رمألا نإف :انه نمو

 نأ هيف ضرتفي يذلا ماظنلا نإ :لوقي هنإ ثيح «ةيمالسإ رظن
 هجتي نأ ٌدبال ءاهلك هتاقالع ىلعو «ناسنإلا ةايح ىلع نميهي
 ميمص يف دمتعي نأو «ىمسألا فدهلا كلذ وحن ناسنإلاب

 لظ يف رارمتساب شيعيل «هناحبس هللاب ناسنإلا طبر هتاعيرشت
 قالا ةيبرتلا ءاطع نم هنكمأ ام ديفتسيو «ةيهلإلا ةياعرلا

 ىف صالخإلاو «ىلاعتو هناحبس هل ةقلطملا ةعاطلا ىف ةلثمتملا

 1  .هتدابع

 274نودبعيل الإ سنألاو نجلا تقلخ اموإ
 مالسإلا ةحورطأ نوكت نأ يعيبطلا نم نإف :اذه دعبو

 «ناسنإللو «ةايحللو «نوكلل هترظن عم ةمجسنم مكحلا ماظنل

 ًامييقت هب طيحي ام لكبو ءايندلاب ناسنإلا تاقالع مّيقي نأو

 ومجح عم مجسني يذلا يعيبطلا اهمجح اهيطعي ءأحيحص



 ىف ناسنإلا ةريسم ىف هيدؤت نأ اهيف ضرتفي يذلا رودلا

 ةطيسا وب: :هنلإ هدضي ىلا «ىسمالا ةفده. وحت :ةنقابلا ةايحلا

 هل ةبرقلا ضحمو «ىلاعت هللاب  هلامعأو هفقاوم لكو  هطبر

 فن اف



 :ةيروزرض رصانع
 نم جاتحت  ةموكح لك لب  هذهك ةموكح نأ يعيبطو

 : ةيلاتلا رصانعلا ىلإ كلذ نيمأت لجأ

 كلذ قيقحت لفكي نأ هنأش نم ام لكب ةطاحإلا ١

 .هيلإ لوصولا ىلع دعاسي وأ ءفدهلا
 يذلا عمتجملا ةايحب طيحي ام لكب ملعلا ؛كلذ يف لخديو

 ريثأت اهل لاوحأو فورظ نم  ًأريبك وأ ناك ًاريغص  همكحي
 .هتكرح يفو هلماكت يف رشابم ريغ وأ «رشابم

 فورظلا ةقيقحلا همهف لاجم يف ءأطخلا نم نمأي نأ - ؟
 لاجم يف كلذكو ءدسفي امم حلصي امب هتفرعمو «لاوحالاو

 يأ نم عنملل ةيفاكلا ةناصحلا كلمي نأو «ذيفنتلاو قيبطتلا
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 وأ ةيصخش ضارغأ نم ًاقالطنإ «لالغتسإ وأ «نجت وأ ءفيح
 نأ هيف ضرتفي نيذلا كئلوأ ىلع عفنلاب دوعي ال ام ءاهريغ

 .مهح لاصم ىلع فرشيو «مهنوؤش ىعري
 اهرارمتساو ةكرحلا ةوق نمضي يذلا عفادلا كلمي نأ " 

 «بعاتملاو بعاصملا لمحتل دادعتسإلاو ,حيحصلا هاجتإلا يف

 لمحتي نأ هيف ضرتفي يتلا ةّمهملا ةعيبط اهضرفت امبر يتلا
 .اهب عالطضإلا تايلوؤسم

 ولو  اهرفوت ىغبني ىتلا ةماعلا طئارشلا نع ادع ,هلك اذه
 عمتجم ةبسنلاب ىتح «ةيدايقلا ةيصخشلا ىف  اهنم ىندألا ّدحلا
 .ءلقعلا ليبق نم «ءددعلا دودحم ةةنولا ليلق ريغص

 .كلذ ريغو «ةردقلاو «ةعاجشلاو



 :ةيرطف تايلؤأ
 ةلحرم شيعيف «دلوي امنيح )'©  ناسنإلا انظحال اذإ اننإ

 وأ ؛هسفنب هتاجاح ةيبلت ىلع رداق ريغ نوكي ثيح «ةلوفطلا

 مكحل ًاعضاخ نوكي هنإف  حلصألا رايتخإ ىلع رداق ريغ

 ناهجويو «هنوؤش ىلع نافرشيو هرما ناربدي «هيوبا ناطلسو
 قفوألاو هل حلصألا هنأ نايري ام وحن «هتانكسو هتاكرح لك

 فرعالا امه امهنإ ثيح «لبقتسملا ىفو «ةرضاحلا هتايحب

 .ةداع هن طيش فورظلابو «هلاوحأب

 نع دعبأو «ةداعس رثكأ نوكت ىتلا ةرسألا نإ لب
 اهمكحي ىتلا ةرسألا كلت يه «لكاشملاو تابارطضإلا

 .ناويحلا ىتح ءدولوم لك لب )١(
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 داو بيساو صبت اي رشا ىلع بترسرر ييع نعيبو
 ردجألاو ؛ىوقألا وه هنأل ءبألا وه نوكي نأ ىعيبطو ءطقف

 نظن هك اهبل عضال :هرقلا مينألو يتاح وحا قمح

 لبق نم ءادتعإ نم هل ضرعتي نأ نكمي امث هتيامح ىلع ردقألا
 اهيف نوكي امبر ىتلا ةيعيبطلا تاريغتملا نم هتيامح وأ «نيرخآلا
 دوجوملا اذه ىلع ةيداعلا تاللاحلا ىف ىتح «ةوسقلا نم ءئىيش

 ْ تسلا
 عمتجملا اذه ىلع هتموكح لمعي امنيح بألا نإف :ًاضيأو

 حور نم.هتاءارجإو هماكحأو هفقاوم يف قلطني امنإف «ريغصلا
 ءاليبس كلذ. ىلإ دجو ام «ةحلصملا ةياعرو «نانحلاو فطعلا

 يمانتملا دوجولا ىلع ظافحلاب يعيبطو يئاقلت لاكشي متهيو

 «لماكتلا قيرط ىلع ريسلا نم نكمتت ثيحب «ةرسألل
 .لبقتسملا يف ةدوشنملا اهفادهأ ىلإ لوصولاو

 مأو بأ نم لكشتت ةرسأ انضرف ول :ىرخأ ةرابعبو
 هذه يف ام فده قيقحت وحن . ًايعيبط  ىعست اهنإف «لافطأو
 وأ «ةداعسلاو نوكسلاو «نانئمطإلاو «ةحارلا وه نكيلو ةايحلا

 .هاوس وأ ءكلذ لك وه فدهلا نكيلف وأ «نوكلا رامعإ وه

 لوصولا لجأ نم ههاجتاب ةكرج ىلإ جاتحي فدهلا اذهو
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 ةيئاوشعلا ةكرحلا نأل ةيئاوشع ةكرح نوكت نأ نكمي الو «هيلإ

 نم نيياللا باسح ىف الإ هءفده ىلإ لصوت ال

 رمأ ىلع مهتايح اونبي تأ القمل نكمي الو «تالامتحإلا
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 ءاهمظنيو «ةكرحلا هذه مكحي ماظن نم ٌدبالف هيلعو
 تاكرحو كاذ تابغرو ءاذه تابغر نيب نزاويو ءاههجويو

 تاكرح عم مدطصت نأ نم اهظفحيو ؛كاذ تانكسو اذه

 ولو «ةطيحملا ةينوكلا تادوجوملا رئاس عمو «نيرخآلا فقاومو
 .هتمكحو «ناسإلا لقع هيلإ لصوت امم ماظنلا اذه ناك

 .هريبدتو

 هذه ىلع فرشي نم دوجو متحي لاحلا ةعيبطب اذهو

 نميهملا وه نوكيو «اهيلع ماظنلا كلذ قيبطت ىلعو «ةكرحلا
 نيعملاو اهتالكشمو اهرومأ يف لصفلل عجرملاو ةريسملا ىلع
 نم اهيمحيو «تابقع نم اههجاوي ام ىلع بلغتلل اهل
 .ةيعيبطلا ريغ وأ «ةيعيبطلا ىداوعلا

 هنأل .هذهك ةمهلل ىدصتلاب ردجألاو قيلألا وه بألاو
 ,ةمكحلا كلمي هنأ امك ؛ةهج نم كلذ نم هنكمت ةردق كلمي

 يتلا ةفطاعلا نم فاك ردق ىلإ ةفاضإلاب «نازتإلاو «لقعتلاو

 الا



 ةنامض لثمت اهنأ امك «ةرسألا هذه حلاصم ظفحت نأ اهنأش نم

 وأ «طيرفتلاو لهاستلا نمو «يدعتلاو فيحلا يف عوقولا نم
 .اهلكاشمو ءاهرومأب تالابماللا

 نم ًالوبقم ًادح ةداع كلمي بألا نأ حضتي ..اذكهو
 ىف لاعف لكشب دعاسي «قبس اميف اهيلإ انرشأ يتلا رصانعلا

 تحت عقي يذلا ءريغصلا عمتجملا كلذ نوؤشل هريبست لاجم
 ىتحو يعرشلا مكحلا نإف ءاهضعب َدقف اذإ ىتح ؛هترطيس

 .ةرسألا كلت ىلع ةرطيسلاو مكحلا يف هقح نوغلي ءالقعلا
 نإف دالوأ دالوأ مث «نوريثك دالوأ بألل ريصي امنيح امأ

 نم ريثك باعيتسإ ىلعو لب ,رومألا ىلع ةرطيسلا ىلع هتردق
 ةقطنم يف عقي ام يف ناك وأ اليم رثزللا لاوح الا و: هقورافلا

 ىلإ سايقلاب فعضتس - ةردقلا هذه  هتياعرل عضخيو «هذوفن
 عفدلا ةوق لثمت يتلا ةفطاعلا فعضتسو امك «ةريغصلا ةرسآلا

 طئاسولا تددعتو تبعشتو «عورفلا ترثك املك «ةكرحلاو

 طبرلا ةوق ىف نهو ثادحإ ىلإ يدؤي يذلا رمالا «ةيبسنلا

 ضعبلا ىلإ لقألا ىلع وأ «هيلإ مهّدشتو مهيلإ هّدشت يتلا
 وأ اّيسفنو ًاّيفطاع هينغي ام رخآلا ضعبلا يف دجي امنيح ؛مهنم
 مامتهإلا نع هفرصي ءاقوقع وأ ًادودص مهضعب يف دجي امنيح
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 .هتحلصم ىلع هتوخإ نم ل ا مث (هنوؤشب

 .ةريتكأ نايحا ىف ثدحي امك

 ريثك ىلع ىغطت نأ نكمي ةيصخشلا هعزاون نإف يلاتلابو
 «فعضلاو «نهولاب اياضقلا نم أ ريثك هجاويسو («هفقاوم نم

 هسفن ةحار ميدقت ىلإ هتامامتهإ فرصنت امنيح «تاللابماللاو

 امك  هتياعرو هلفكت تحت مه نم ضعب وأ لك ةحلصم ىلع
 تانامض ةيأ ةمث سيلو - مويلا ةيبرغلا تاعمتجملا يف هارن

 .هراثآو «هراطخأ نم للقت وأ ءككلذ ثودح نم عنمت ىرخأ
 ال هنإف ام ةفلاخم هدلو نم ردص ول ءابالا ضعب انيأر دقو

 ريثك يف هنم يفشتلل كلذ ىدعتيو لب «هبيدأتل هبرضب يفتكي
 0 ا 0

 امنيح مث «ةريشعلا ىوتسم يف ةرسألا ريصت امنيح اَمأو

 دادزيس فعضلا كلذ نإف «دلب ىوتسم يف ة ريثعلا ريصن

 لخلختلاو فعضلا ثادحإ يف ةّيلاعف رثكأ حبصيسو ًاّيبسن
 ىتلا دسافملا دجتسو «هذوفن ةقطنم ىف ةيعامتجإلا يلا يف

 ةايح ىلإ برستلل ةبسانملا ةصرفلا «مالآلاو بعاصملا عبتتست
 ىلع مث «سانلا كئلوأ عقاو ىلع ًايبلس رثؤتو ؛عمتجما كلذ

 ع



 ىوتسم ىف هذوفن ةقطنمو «هتنميه نوكت امنيحاَمأ

 حببصيس داسفلا كلذو «ءفعضلا اذه نإف «ةلود وأ ةعطاقم

 ذوفنلا ةقطنم مجح ةظحالم نأ عم «رثأ دعبأو ءأحوضو رثكأ

 ةيتاذلا تاردقلا ةدايزو «عفدلا ةوق ةفعاضم ةرورض يطعي

 امبر يتلا «ةريثكلا تالكشملاو «ةريبكلا تاجاحلا ةهجاومل هيدل

 تاكلملا خيسرتو قيمعت ةرورض دكؤت كلذكو «مههجاوت
 نع وأ ءأطخلا يف عوقولا نع ربكأ ةناصح لثمت يتلا «ةيسفنلا

 اهريغو ةيسفنلا عزاونلا نايغط نم مث «نيرخآلا ىلع فيحلا

 عالطإلا نم ديزمل ةجاحلا دكأت نع ًالضف ءهلك اذه «هيلع

 قاطن لحتاد نوعقي نم لاوحأو فورظب طبتري اميف ةفرعملاو
 هن رج ةفاتمو تلمع
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 :ءايصوألاو ءايبنألا ةموحح ةيرطف

 ةمهم نولمحتي نيذلا ءايبنألا ةموكح ىلإ انرظن اذإ نحنو
 اهدجن اننإف .مهئايصوأ كلذكو «ءاعمج ةيرشبلا ةريسمو ةدايق

 نكلو «يعيبطلا طارصلاو «ةيرطفلا ننسلا هذه نع جرخت ال

 ةايحو ءاهرسأب بوعش ةايح سمت اهنأل ءمظعأ ءايبنألا ةمهم
 رفوت نوكي نأ متحي يذلا رمألا دعب يتأتس يتلا لايجألا
 تناك اذإ اميس الو «متأو ىفوأ وحنب مهيف رصانعلا كلت

 اهفالتخإ ىلع اهلك منألا ةهجاوم نوديريو «ةيملاع مهتلاسر

 ءانبو مده ةيلمعب مايقلاب كلذو ءاهتياعرو اهتيادهو «قحلاب
 ةيسايسلاو «ةيركفلاو «ةيسفنلاو «ةيعامتجإلا ةينبلل ؛هلماش
 .اهريغو «ةيداصتقإلاو
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 ةالصلا مهيلع» مهءايصوأو ءايبنألا نأ :دجن كلذ لجألو
 ًادمحتف مظعألا انيبن انه مهنم رك ذلاب صخنو (مالسلاو

 ةالصلا مهيلع» هدلو نم ةمئالاو (ملسو هلأو هيلع هللا ىلص»

 طبتري اميف ءةمصعلا ةجرد ىلإ اولصو دق ؟'”(مالسلاو
 نأ ٌدبال يتلا ؛ةمكحلا قفو ىلع مهلمع نوكي نأ نام

 مدع نامض ًاضيأو «طباورلاو تاقالعلا لك ىلع نميهت
 ةمهملا يف طيرفتلا وأ ,يدعتلا وأ فيحلا وأ ءأطخلا يف مهعوقو

 لك نأل كلذو  ًانايحأ بألا هيف عقي امبر ام وهو مهب ةطانملا
 نع هلا نركسس «ارشض ناك امه: عطيرفت وا دعت وا طخ
 هل نوكيسو «هّلك ملاعلا قرغتسي ثيحب ةيلومشلاو عاسنإلا
 ةّمَأ دعب ةّمَأ ,سانلا ةايح ىلع سكعني هلعجي ام دادتمإلا نم

 .هللا ءاش ام ىلإ «ليج دعب ًاليجو

 فورظلا لكل ًابعوتسم نوكي ال دق بألا ناك اذإو
 يعولا نوكلمي ءايبنألا دجن اننإف «ةرسألاب ةطيحملا ةيعوضوملا
 ةرطنرب ممل تسفر اه حايعي اع ةنزعلاو «لفاعلاو لفاكلا

 قيرط نع مهفراعم دوعتسي 1 مداصلا مييلعو ءايبنألا نأ وهو ءدحاو قرافب 00
 نوقتسي امنإف ةمئآلا امأ ءكلملا قيرط نع «هناحبس هّللاب نولصتيف «يحولا

 .هوحنو ماهلإلاك كلذ ريغو ««مالسلا مهيلع» ءايبنألا قيرط نع مهفراعم
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 .لاجبا اذه يف يهلإلا يحولا نم نودمتسيو «بيغلاب
 تاءافكلا نوكلمي مهنإف «ةيتاذلا تاردقلا رئاسل ةبسدلابو

 يعو ىلع نيرداق مهلعجل ةيفاكلاو ةديرفلا صئاصخلاو «ةيلاعلا
 ىلإ ةيداهلا ةدايقلا ءابعأ لمحت ىلعو ؛لاوحألاو فورظلا لك
 .دوشنملا ةداعسلا قيرط

 اذه نإف ءاهتيرارمتسإو عفدلا ةوقل ةبسنلابو ..اذه دعبو

 فطعلاو بحلا نم اائاه اديصر كلمي مامإلا كلذو (يبنلا

 .هنوبراحي نيذلا كئلوأ ىلع ىتح «ةّمألا لك ءةّمألا ىلع
 سفن تناك دقل ىتح «(هتوعد ىلعو هيلع ءاضقلا نولواحيو

 .تارسح مهيلع بهذت (ملسو هلأو هيلع هللا ىلص» انيفت

 نم هولمحن امو .(مالسلا مهيلع»ةمئألاو ءايبنألا خيرأت نإو

 نم مهجارخإو ؛مهمتأ ةياده ليبس يف بعاصمو بئاصم
 .لوقن ام ىلع دهاش ريخل رونلا ىلإ تاملظلا

 ,ميهاربإو حول هاقال ام صعب ميركلا نارقلا انل ىكح دقو

 مهما نم ءايبنالا نم مهريغو .طولو «ىسيعو «ىسومو
 لمف (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص» دمحم انيبن 5 (مهبوعسو

 : يور ام بسح - لاق دقل ىتح «هلبق
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 .©"0(تيذوأ ام دحأ يذوأ ام»

 يف «ملسو هلآو هيلع هللا ىلص» مركألا انّيبن غلب دقو
 ةياغلا ءاهليبس يف هينافتو ءاهل هبحو «ةّمالا ىلع هفطعو هنانح

 يهو كلذ نايب يف ىلاعت لاق دل ىتح «ةياهنلا ىلع ىفوأو

 تافصاوم تسيلو «ةقيقحلا يف ةيدايقلا هتافصاوم نم

 :لاق  ةيصخش

 ,متنع ام هيلع زيزع ,.مكسفنأ نم لوسر مكءاج دقلو»
 .04"2ميحر فوؤر نينمؤملاب ,.مكيلع صيرح

 :ىلاعت لاقو

 اونمؤي مل نإ ,مهراثآ ىلع كسفن ىلع ””عخاب كلعلفإ
 . © 7يافسأ ثيدحلا اذهب

 :لوقيو

 ”ج :ريغصلا عماجلاو 2387و ١8ص ؟ج :ريغصلا عماجلا شماهب قئاقحلا زونك )١(

 5 ١.

 /١. :ةيالا «ةبوتلا ةروس (؟١)

 ١1ج :دراوملا برقأ) ظيغ وأ دجو نم اهلتق :هسفن عخبو ,دهجلا عولب :عوخبلا 2(

 ١ ١(. ص

 .5 :ةيالا ءفهكلا ةروس (14)



 اب ميلع هللا نإ .تارسح مهيلع كسفن بهذت الفإ
 .7'2نوعنصي

 هلو هيلع هللا ىلص» يبنلا صرح ركذت هر فيارإ ةَمَنَو

 ..''”اهئاصقتسإل لاجم ال ؛هموق ةياده ىلع (ملسو

 نأ عم ءاحيق هبلق اًولم دقف ,(مالسلا هيلع» نينمؤملا ريمأ ام

 وأ اقح ميقي نأ الإ «ةيلاب العن هدنع يواست نكت مل مهتفالخ

 ىلع زنع ةطفع نم هدنع نوهأ مهايند تناك الطاب لطيي

 .هتاحيرصت بسح

 نم ةريبكلا بعاتملاو «ةريسعلا قاشملا لمحتي ناك امنإو

 :رعاشلا لوق لح ىلع مهعم وهف ,سانلا لجأ نم (,سانلا

 ىلتف ديريو هتايح ديرأ

 دارم نم كليلخ نم كريذع

 )١( :ةيالا رطاف ةروس /.

  69:ةيالا «فسوي ةروسو 2«( :ةيالا «لحنلا ةروس :لاملا ليبس ىلع عجار 7 ١ ١.
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 :ةمألا هذه اوبأ ىلعو انأ

 هلوق هيلإ يمري ام قمعب مهفن اننإف مدقت ام لك دعبو
 :(«مالسلا هيلع» نينمؤملا را يلعل (ملسو هلاو هيلع هللا ىلص»

 ,0"2(ةّمألا هذه اوبأ يلعو انأ)

 يتلا ةمكحلا قلطنم نم نكلو «رطيسملا وهو رّبدملا وهف
 هلعجت يتلا ةفطاعلا نم عفادبو «هفقاوم ىلع اهسفن ضرفت

 بعتلا عاونأ لك لمحتي نأ «مهليبس يف ةيحضتلا ىلإ ردابي

 .مهلجأ نم ءالبلاو ملألاو ءانعلاو

 ؛ىرشخمزلل قئافلا نعو بوشا رهش نبا نع 79ص ١ج :ناهربلا ريسفت )١(
 ؟هص 7١ج :راحبلاو ,ىشايعلا نعو هنع 7007ص 4ج :نازيملا ريسفتو

 («86 ص ؟ج :اضرلا رابخأ نويعو «57ص :رابخألا 0 ا ٠1جو

 نذل



 نآرقلا يف ةريثكلا ةيهلإلا رماوألا و ىزغم كلذك فرعنو
 ةمئألاو (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص» يبنلا ناسل ىلعو «ميركلا
 قداصلا مامإلا نعف ءامهبحو نيدلاولا نيذه ربب (مالسلا مهيلع»

 هيدلاوب ناسنإلا انيصووإ» :ىلاعت هلوق يف (مالسلا هيلع»

 دحأ :(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص» لوسرلا لاق 2')هانسح

 . "7ىلع :لاق ؟رخالا نمف :نالجع نب دمحم هل لاقف «نيدلاولا

 :(ملسو هلاو هيلع هللا ىلص» يبنلا نعو

 ىلع :ظفل يفو) ةّمألا هذه ىلع بلاط يبأ نب يلع قح»
 ْ 20 .(هدلو ىلع دلاولا 6 055 ملسم لك

 عجارتلف اهداري ال لاجم ال ةريثك صوصن ىنعملا اذهبو
 .؟9اهنالطم يف

 ./.:ةيالا «توبكنعلا ةروس 60

 .٠١5ص "؟ج :نازيملا ناسل (؟و

 :لادتعإلا نازيمو 2555 ص 14ج :نازيملا ناسلو «357ص ١ج :نيطمسلا دئارف (؟)

 :ىمزراوخلل بقانملاو «777ص 7١ج :يسوطلا خيشلا ىلامأو ١7ص ج

 ا 5-0 تول (مالسلا هيلع» 1 مامإلا بقانمو .2358٠ و انو

 0 :مارملا ةياغ نع وردا هلقنو 2507و و 30١ ص

 :راحبلاو 259549 758ه 75 4ص " :ناهربلا ريسفت :لاثملا ليبس ىلع عجار 6

 ١. ه 1ص كح يأ
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 ءايبنألا هاقلي ناك ام نأ ىلإ ريشن اننإف ,مدقت ام لك دعبو

 مهتوعد ليبس يف ءايالبو بئاصم نمو ,ىذأ نم ءايصوألاو
 نأ نكمي ام ىسقأ نم ةقيقحلا يف وه «هناحبس هّللا ىلإ
 نم هيلع دشا وه لب «ةيفطاعلا هتايح يف ناسنإلا ههجاوي

 رومألا ّدشأ نم نأ ذإ .فوتحلا دوروو ءفويسلا برض

 انانحو ًابح بوذي وه نوكي نأ ناسنإلا ىلع اهبعصأو

 نم مالالا يناعيو «هراكملا دباكيو «سيفنو ٍلاغ لك لذبيو
 تاذلاب ناسنإلا كلذ نأ :دجي مث هداعسإو ناسنإ ةايح لجأ

 .هنم صلختلا لجأ نم كلمي ام لك لذبيو «هيلع دقحلا هلتقي

 نم لكو «هتفأش لاصفتساو هلتقب ىتح ولو ءهب ىذألا قاحلإو
 ةايلا يبي نأ كيري هنأل ذلإ يشل ال هفتيرط ىضربوت ههنا ذوب
 كحملا وه اذهو «معن «ءاقشو ءالب لك هنع دعبيو «ةداعسلاو

 ةحلصم َهّيأ ةمث نوكي ال ثيح بحلاو صالخإلل يقيقحلا

 ىلاعت راشأ دقو «هيلإ دوعت ةيونعم وأ «ةيدام ةعفنم وأ «ةيصخش

 :هلوقب كلذ ىلإ

 مكاده نأ مكيلع َنمِي هللا لب .مكمالسإ يلع اونق ال لق»
 . 22 ناميإلل

 ١١( :ةيآلا ءتارجحلا ةروس /١1.





 :مهسفنأ نم نينمؤملاب ىلوأ يبنلا
 رمال ويس ه2 وج .مدقت ام لك دعبو

 نأ دعبو ؛مهئايصوأ يفو ءايبنألا يف ركذلا ةفنآلا ةسيئرلا

 قمعألاو ىوقألا يه مهمتأ هاجت مهفطاوعو مهتبحم تناك
 فطاوع تسيل تناك نأ دعبو «ةبحمو ةفطاع لك نم
 ةقداص فطاوع يه امنإو .ةضماغ سيساحأ الو ءءاجوه

 كالتمإو «ةيلوؤسملاب ساسحإلا ساسأ ىلع موقت «ةليصأو

 ةيتاذلا تاردقلا ىلإ ةدنتسملا ةلماشلاو «ةلماكلا ةيعقاولا ةيؤرلا

 .يحولا ىلإو «ةديرفلا
 ديدستلا ىلإ ةدنتسم ةيؤرلا هذه تناك نأ دعب كلذكو

 نعو «نايسنلاو وهسلاو ءأطخلا نع ةمصعلا كلتمتو ؛يهلإلا

/ 



 ام كلذ ريغ ىلإ «ةتباثو ةقيقح ةنامضك «طيرفت وأ فيح لك
 .مدقت

 هللا ىلص» يبنلل نوكي نأ يعيبطلا نم نإف :كلذ لك دعب
 اهموهفمب  ةيالولا «مالسلا هيلع» مامإللو (ملسو هلاو هيلع

 .سانلا لك «سانلا ىلع  قدألاو عسوألا
 :ىلاعت لاق

 نوميقي نيذلا «نونمؤملاو هلوسرو هللا مكيلو امنإإب
 .© ”6نوعكار مهو ةاكزلا نوتؤيو «ةالصلا

 ريغ هسفن ىلع هتموميق لاجم يف ناك اذإ ناسنإلا نإ لب
 امو «هريغ ىلع ًانومأم هروصتن نأ نكمي فيك «اهيلع نومأم
 ءارو :قاستيو. «ةيتاذلا هغزاوت هيلع ىغطت نأ نم اننمؤي يذلا

 نوحشملا لقعلا رمغت امنيح «هحلاصمو «هزئارغو هتاوهش
 ىلع اهسفن ةفطاعلا ىغطت وأ «هتيلعاف نم دحتو «ةفطاعلاب

 .لقعلا
 هنأل «هتاريدقت نم ريثك ىف عئطخي دق هنأ :كلذ ىلإ فضأ

 ىلع هعالطإ مدعل ؛ءايشألا نم ريثكلل ةيعقاولا ةيؤرلا كلمي ال
 نأ نكمي ام كلذ ريغ ىلإ ؛هنع بوجحم يحولاو «بيغلا

 .هه  :ةيالا «ةدئاملا ةروس ١١(
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 لكو ء.دودحمنلاو فيعضلا دوجوملا «ناسنألا اذه هل ضرعتي
 هللا ىلص» يبنلا نوكي نأ يعيبطلا نم نأ انل رهظي كلذك

 نع ًالضف «مهسفنأ نم ىتح نينمؤملاب ىلوأ (ملسو هلآو هيلع
 :ىلاعت هلوق انل رسفي كلذ لكو «مهئابآ نم مهب هتيولوأ

 ٠. ”©مهسفنأ نم نينمؤملاب ىلوأ يبنلاإ»:
 هيلع هللا ىلص» يبنلابو «ىلاعت هللاب ةيالولا رصح 'نإ لب

 هللا مكيلو امنإإ» :ةيأ يف (مالسلا هيلع» مامإلابو «(ملسو هلآو

 ةاكزلا نوتؤيو ةالصلا نوميقي نيذلا ءاونمآ نيذلاو .هلوسرو
 ةيالا هذه يف اوركذ نم ةيالو نأ :انيطعي ”"74نوعكار مهو

 ةقيقحلا ةيالولا يه اهنأل ءاهلابق يف ةيالو لك يغلت ةميركلا
 هر ل اخ ع را سدح نا يالا و
 .اهعم مداصتو ضراعت هل نوكي ال يتلا دودحلا يف الإ ناكم

 هذه نأب ةّمألا روعش ةظحالمبو ,مدقت ام عيمج لالخ نمو

 نمو «ىهتنملا هيلإو دبا وه هللاف «ةيهلإ ةيالولاو ةموكحلا
 ةداعسلاو ةماركلاو ةايحلا  كلذب  مهبهي هنأب مهروعش لالخ

 هب مهطابترإ دكأتي  هتظحالمبو هلك كلذ لالخ نم .

 )١( :ةيآلا بازحألا ةروس 5.
 .هه :ةيألا «ةدئاملا ةروس )١(

15 



 لكبو «مهفطاوعو مهبولقو «مهلوقعب ءهيلإ مهدادشنإو

 دقو «هليبس يف ةيحضتلا نوكتو «بحلا نوكيو ءمهدوجو

 «مالسلا مهيلعؤةمثألا نعو :ةيوبنو «ةينآرق صوصن تدرو
 (مالسلا مهيلع» ةمئأللو «هلوسرلو هلل بحلا اذه ىلع دكؤت

 .©2انه اهداري ال لاجم ال

2 

 ؛«يمالسإلا عيرشتلا يف بحلا» :انلاقم يف صوصنلا كلت نم ًاضعب انركذ دق )١(
 .عجارف «يناثلا ءزجلا لوأ ««مالسإلاو خيراتلا يف ثوحبو تاسارد» :انباتك يف

5 



 :طئارشلل عماجلا هيقفلا ةيالو

 موصعملا مامإلل نكمي ال امنيح هنأ ىلإ :انه ريشن نأ يقب

 ءاهتياعرو اهتيادهو ةّمآلا ةدايق ىف لماكلا هرود سرامي نأ

 ةبسنلاب لاحلا وه امك .ةرهاقلا عناوملا ضعب ضورع ببسب

 نم انلعجو «2(هجرف ىلاعت هللا لجع» رظتنملا ةجحلا انمامإل

 .هيدي نيب نيدهشتسملاو «هناوعأو هراصنأ

 .اهيف نوناقلا ماكحأ قيبطت ىلعو ءاهنوؤش ىلع فرشيو
 دارفأ نم طَقمتف دحاوب ةمهملا هذه طانت نأو ديال ثيحو

 ع

 هيلع» قداصلا مامإلا نع يور دق ذإ «رثكأ ال ءاهسفن َةّمألا

١ 



 سأر نيملسملل امنإ !تاسايرلاو مككل ام» :هلوق (مالسلا

 .©"0(دحاو

 امك :«بارطضإلا ىلإ يدؤت كلملا يف ةكرشلا» نأ امك
 .©'7(مالسلا هيلع» سلع نينمؤملا ريهام ١غ

 ءاج دق درفلا اذهل هرايتخإ لاجم يف مالسإلا دجن اننإف

 ةحورطألاب ملعألا راتخي هدجنف ءأضيأ ةرطفلا عم ًامجسنم

 ردنا ىلع اهيل ىلع لمي الأ دن شوفي ىلا «ةيهلإلا
 كلمي نمو ءاهفورظو ةّمألا عقاوب فرعألاو «لمشألاو لضفألا
 ةمهملا يف رثؤت يتلا «تاءافكلاو تاردقلا نم ىلعألا دحلا

 نكت مل نإو ةمصعلا ةجرد نأ امك - اهزاجنإل ىدصتي يتلا

 ىوقتلاو ةلادعلا هكلم نكل «ةداع موصعملا ريغ ىف ةرفوتم

 ام لك نوكي نأ لفكت يتلا «ةيعيبطلا ةنامضلا ةباثب نوكت
 ."0ةّمألا ةحلصم قفوو ؛.حيحصلا طخلا يف عقي هنع ردصي

 كردتسم نع 77ص ١ج :لمجلا راصقو 2557”ص :لاجرلا ةفرعم رابتخإ )١١(

 .577ص 7١ج :لئاسولا

 )١( :ةيسرافلا ةمجرتلا عم عوبطملا ,ملكلا رردو مكحلا ررغ ج١ ص١.
 ةرسألا َنوُؤْس ىلع فارشإلا قح ىطعأ نم يف أطرش تسيل ةلادعلا نأ ظحاليو (9)

 .اهترادإو
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 ةيعرشلا ةيلوؤسملاب ىمانتملا هساسحإ نأ :كلذ ىلإ فضأ

 ةلوكوملا ةمهملا ءادأ يف طيرفتلا وأ يخارتلل ًالاجم هل ىقيي ال
 .هيلإ

 ىلع هيقفلا ىلولا ىف ًاضيأ ةرفوتم ركذلا ةفنآلا رصانعلاف

 يديبطلا اهلماكتو .«ةريسبلللا ”ةمااتس ةقكا] كلفحي يذلا ودعنلا
 ْ .ةيهلإلا ةيبرتلا لظ يف

2 





 :ةروثام صوصن
 :ةيلاتلا صوصنلا نمض يف مدقت ام ضعب ىلإ ريشأ دقو
 :هل هبطخ يف (مالسلا هيلع» يلع نع

 ءاملعلا يديأ ىلع ماكحألاو رومألا يراجم نأب كلذ»
 0'2(..خلا هللاب

 :(مالسلا هيلع) هنعو

 ىلع نانجو ءلوؤق ناسلو ؛لوقع بلق ىلإ مامإلا جاتحي»
 .©"0(لوؤص قحلا ةماقإ

 .لوقعلا قفحن :عجارو ١« 71ص :ةنزاوملاو رايعملا 2(

 .877ص ٠١ج :ةيسرافلا ةمجرتلا عم عوبطملا «ملكلا رردو مكحلا ررغ (؟)

 :-ه



 :(مالسلا هيلع» هنعو

 ,جورفلاو ,ءامدلا ىلع يلاولا نوكي نأ يغبني ال مهللا»

 نيملسملا ةمامإو :مارحلاو لالحلا ملاعمو ,ماكحألاو ,مناغملاو

 الو «لاومألا عمج يف هتمهن نأل ليخبلا ؛(نينمؤمل هر

 مهرفنيف «يفاجلا الو «لالضلا ىلع هلهجب مهلديف «لهاجلا

 ىف ىشترملا الو ءموق نود اموق ذختيف «فئاخلا الو هئافجب

 ىلإ يدؤيف ءننسلل لطعملا الو «قوقحلاب بهذيف «مكحلا
 نيشيف «قسافلا الو «قحلا ضحديف يغابلا الو ءروجفلا
 ْ . 0 عوعلا

 :(ملسو هلاو هيلع هللا ىلص» يبنلا نعو

 هزجحي عرو :لاصخ ثالث هيف لجرل الإ ةمامإلا حلصتال»

 ىلع ةيالولا نسحو .هبضغ هب كلمي ملحو هللا يصاعم نع
 .")(ميحرلا دلاولاك مهل نوكي ىتح .يلي نم

 هيلع» قداصلا نع -مساقلا نب صيع ةحيحص يف ءاجو

 :(مالسلا

 :مالسإلا مئاعدو 27937ص الالج :راحبلاو «ك١5١ و ١١٠١ ص :صاوخلا ةركذت )١(

 ١. 5ص 1 ”١ 7 :مقر ةبطخلا (هدبع حرشب ةغالسلا جهنو 2607١ ص م

 قحو «ةيعرلا ىلع مامإلا قح نم بجي ام باب 77ص ١ج :يفاكلا لوصأ (؟)
 .مامإلا ىلع ةيعرلا

 ا



 اورظناو .هل كيرش ال هدحو هللا ىوقتب مكيلع»

 .يعارلا اهيف منغلا هل نوكيل لجرلا نإ هللاوف ,.مكسفنأل

 هجرخي ءاهيف وه يذلا نم همنغب ملعأ وه الجر دجو اذإف

 ناك يذلا نم همنغب ملعأ وه يذلا لجرلا كلذب ئبجيو
 .7'2(خلإ ...اهيف

 :(مالسلا هيلع» نينمؤملا ريمأ نعو

 هللا رمأب مهملعأو هيلع مهاوقأ رمألا اذهب سانلا قحأ نإ»

 .0'2(هيف

 ال هلهأو نامزلاب ةفرعملاب طبتري اميف ىرخأ تاياور ةمثو
 .اهعبتتل لاجم

 ةياورلاو 2١7 باب داهجلا باتك ” هص ١١ج :لئاسولا «5 5 4 ص /ج :يفاكلا )١(

 ١. 57 ص :عيارشلا للع نع 7 / ص ا : يف اهنم امسق ركذو ةليوط

 .9١٠©6و ٠١ ص 1 ١1 :مقر ةبطخلا «هدبع حرشب «ةغالبلا جهن 2

- 





 00 , :اضيأ لوقنو
 وه رمالاب قحالا نوك .لودع ةرتك اضوضن ةمثا نا امك

 ىوتسملا يف نوكي يذلا لجرلا كلذ وه :لقف وأ «ملعألا
 نإو يهو ,©"ىلاعت هّللا ماكحأب ةفرعملاو ملعلا نم ىلعألا

 ةفيلخلاو مامإلا تافصاوم ىلإ ةرظان رهاظلاو بسحب تناك
 ماقم يف اهنوك نكلو «(ملسو هلاو هيلع هللا ىلص» يبنلا دعب

 يف اهنأ :يطعي (مالسلا مهيلع» تيبلا لهأ موصخ ىلع درلا
 وه امك «ةيناسنإلا ةرطفلاو لقعلا مكحب لالدتسإلا ماقم

 .رهاظ

 ه4 صو ه”ص :ةلظنح نب رمع ةحيحص يف هيقفلا ةيالو :انباتك عجار )١(

 .اهرداصمو ثيداحالا هذه ىلع عالطإلل ال7" ال١ صو

:] 



 .هنامزب فرعألاو «ملعألا نوكي نأ :يعيبطلا نم نأ امك
 فادهألا قيقحتب ردجألاو برقألا وه رمألا ىلع ردقألاو

 ىلع هميلاعت ذيفنتو «مالسإلا ماكحأ قيبطتب طبتري اميف ةيهلإلا
 يف ةتوافتم تاجردب تافصلا كلت دوجو عمو .مكحلا ديعص

 ةيالولا نوكتف ةَمألا ةحلصم ىعارت نأ ٌدبالف ءصاخشأ ةدع
 . اهحاصم ظفحو ءاهنوؤش ةرادإ ىلع ردقأ مهنم نوكي نمل



 :ثحبلا تاياهن يف
 طئارشلل عماجلا .هيقفلا ةيالو نإف .مدقت ام لك لجألو

 بوني نم ةيالو ريبك دح ىلإ هبشت «مامإلا بئان وه يذلا
 قلتي اميف هنم فرصتلاب قحأو «بألا نم ىلوأ نوكيف «هنع
 ءالثم داهجلل باهذلاب دلولا ىلع هيقفلا يلولا مكح ولف هدلوب
 ذفني لب ءارثؤم نوكي ال هذه ةلاحلاو هل دلاولا عنم نإف

 .دلاولا مكح نود ههيقفلا يلولا مكح

 ىلع ًاعالطإ رثكأ هيقفلا ىلولا اذه نأل الإ كلذ امو
 نأ ّدبال يتلا ةيعرشلا ماكحألا ىلعو َةَمألا حلاصمو فورظ
 همكح يف ديري ال هنأ امك ,ةهج نم اهكولس ىلع نميهت

 ها



 قيض ىفطاع عافدنا ةجيتن وه الو ؛هسفنل ةحلصم بلج اذه

 2 ءابالا نم نيل ثدحي لق امك «لوؤسم ريعو «قفألا

 .ىرخأ ةهج نم دم ةريتك نايعلا

 ةموكح مامإلاو يبنلا ةموكحك هيقفلا يلولا ةموكحف نذإ
 نإو «هيلإ يهتنتو «هناحبس هللاب طبترت «ةضورفمو ةرهاق «ةيوبأ
 ها ا ل ل مر رو مان
 هنأش نم كلذ نإ «يهلإلا يعرشلا لعجلا قيرط نع تءاج دق
 قمعأ هب طابترإلا ا عفد ةوق هلمع ىطعي نأ

 هناحبس هللا مث «يبنلا مث مامإلا ةعاط هتعاط نأل «ىوقأو

 .هنايصع ىف لاحلا كلذكو

 :ةيقيقح ةنامض ربتعت اهب عتمتي يتلا ةرادعلا 5 01 امك

 دكؤتو «فقوملا ةيلاسربو «طخلا ةمالسب ظفتحي نال هلهؤت

 ثيح «هفقاومبو هب مهتقثو «هيلإ مهدشو «هب سانلا طابترإ ىلع
 ىف تير. وأ .كشن يأ مهسونن دواري نأل لاجم ةمث َىقبي ال

 .اهردصي يتلا رماوألا وأ ءاهذخّتي يتلا فقاوملا ةمالس

 نيد مالسإلا نأ ىلع ةلدألا نم ًادحاو ..هلك كلذ نكيلو

 ه5



 هتالصو هّلل دمحلاو ,مالسإلا ىده ىلع ريسلل هللا انقفو
 .نيرهاطلا هلاو دمحم «ىفطصإ نيذلا هدابع ىلع همالسو

 ةسدقملا مق

 يلماعلا ىضترم رفعج

 ٠ه
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 .كرانجلا « قتال درك ذو
 .ى ام سعللا «ناوزلا كاسل الا
 رو «لئاسولا كردتسم - 5

 .بيطخلا ءارهزلا دبعل «ةغالبلا جهن رداصم - ”9*

 .قودصلا خيشلل ,رابخالا يناعم 5

 .يفاكسإلا نبإل «هنزاوملاو رايعملا 8
 - .يراصنألا خيشلل «ءبساكملا 5
 .يمزراوخلل «بقانملا  ”ط/

 هآ



 .ىلزاغملا نبإل ,(مالسلا هيلع)» يلع مامإلا بق ةانم -

 ْ :ىهدلل :لادععإلا :نازيم:د 8

 ا عمج ةغاللبلا جهن - ٠

 .يزيوحلا ةعمج نبول «(ريسفت) نيلقثلا رون قة هث) نيلمثلا رون 2 5

 ش .ىلماعلا رحلل «ةعيشلا لئاسو - "1

 .فلؤملل «ةلظنح نب رمع ةحيحص يف هيقفل م ؛ هيقفلا ةيالو "9

 ها/





 11110111 1111100 ثحلا تامدقم ىف

 ؟1هظ5000 ةيرطف تايتلوأ

 0 ءايصوألاو ءايبنألا ةموكح ةيرطف
 52500 ةّمألا هذه اوبأ ىلعو انأ

 12ش مهسفنأ نم نيئمؤملاب ىلوأ «ص» يبنلا

 طئارشلل عماجلا هيقفلا ةيالو

 هك

 55د





 فلؤملل ردص

 .مالسالا ىف ةيبطلا بادالا ١
 :ةريصنلا لاوماو نفاتك قنا

 .(ةيسرافلا ةمجرتلا» تسيلايسوس اي ناملسم رذ وبأ - "
 .ميركلا نارقلا يف نيفيرشلا نيمرحلا ةرادإ - :
 .لثملاب ةلباقملا أدبمو مالسالا  ه

 وفر «قيرشلا لوح ناتبوذكأ - 5

 .ريهطتلا ةيآأ ىف تيبلا لهأ - ٠
 .؟هبئابر مأ يبنلا تانب - 8
 .ةحنافلا ةروس ريسفت - 4

 .سانلا ةروس ريسفت ٠

 .رثوكلا ةروس ريسفت - ١
 :نوعاملا ةريوس نيت كح

 .(عبطلا ديق) رهدلا ةروس ريسفت - ١1
 .كفإلا ثيدح - 14

 .ميركلا نآأرقلا لوح ةماه قئاقح - 65
 .(ع) داوجلا مامالل ةيسايسلا ةايحلا <

 . (ع) نسحلا مامالل ةيسايسلا ةايحلا - ١

1١ 



 .(ع) اضرلا ماما ةيسايسلا ةايحلا - ١6

 ١/١ دودرو تاهبش ءارهزلا ةاسأم باتك تايفلخ - 8

 ٠ مالسالاو خيراتلا يف ثوحبو تاسارد ١/؟ .

 ارضا ةزوودناو وهلا هكلانالاع ف ةيفارو كاكا
 . (ةعتملا» مالسالا 2 تقؤملا جاوزلا - ؟ *؟

 .يدحتلا ةهجاوم يف يسرافلا نلايملَس نك

 كي لب اني
 .ةيمالسالا ةلودلا لظ ىف قوسلا -

 .(هر) ديفملا رصع يف ةيرحلا عارص -
 . ١1/١ (ص) مظعالا يبنلا ةريس نم حيحصلا - 71/

 .؟نيأ ىلإو ؟ هيأ نم «ةينوراقلا ةرهاظ -

 .نوضراعملاو ريدغلا 8

 تاهبشلا قوف ءالبرك - ٠
 .(عر يلع مامإلا مالك نم ءىطخأ نأ قوفب تيل

 دودرو تاهبش ءارهزلا ةاسأم باتك اذامل - ”؟
 .. دودزو تايبش دارها ةاسام د0
 .ةيوبنلا ةريسلا يف يملعلا ثحبلا تاقلطنم - "4
0 

 اذه وهو) مالسالا يف مكحلا ةرظن نم هيقفلا ةيالو عقوم - 5

 .(باتكلا

 .ةّيبيدحلا يف (ع) يلع فقوم - 07
 .(ع) ةمكألا فدل ميتاوخلا شقن - ا

 .ةلظنح نب رمع ةحيحص يف هيقفلا ةيالو - 8
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