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 ميحزلا نهحرلا هللا ميدلنب

 م نب ىو هم .٠ م

 ممتجملا ةجاح ىمالت اياضق
 يف ناصنإلا ةداعص جمانرب حتظوتو

 تاكصرب مركأ خيشلا اهلوانت نيرادلا

 يف ؛يأِ؟ مئاقلا دجصم ربنم ىلع
 اهمبلأ مث توريبل ةيبونجلا ةيحاصلا

 كيدي نيب ةبوتكملا تاملكلا بوث

 .لوبقلل الحم نوكحت نأ ىمع



 ا

 قلخلا فرشأ ىلع مالسلاو ةالصلاو :نيملاعلا بر هلل دمحلا

 نيبيطلا هلآو دمحم مساقلا يبأ نيملاعلا هلإ بيبح نيلسرملا زعأو

 .نيرهاطلا

 89 مئاقلا دجسم ربنم ىلع ىلاعت هللا رهش يف اهتيقلأ تاملك اهنإ
 رهشلا تابسانم لوحو .تاداعو ابادآو ةفسلف موصلا لوح رودت

 ,جارعملاو ءارسإلا ىلإ ءردب ةكرعم ىلإ ءردقلا يلايل نم ليضفلا

 دلو مهضعب .رابك ءايلوأ تايركذ لوحو ؛يملاعلا سدقلا موي ىلإ

 دهشتسا مهضعبو 8 نسحلا مامإلا وهو ناضمر رهش يف

 امهو ايندلا نع هيف لحر مهضعبو . دماغ نينمؤملا ريمأ وهو هيف

 تببحأ دقو . الكيت ىربكلا ةجيدخ ةديسلاو ٍدامكِهَع بلاطوبأ ديسلا

 نوتمزرملا اهك :ةومليعلا انه ديتتسم نأ فلور ةروتكماهمتغأ قأ



 هللا ره 2 ._ .  د ا. 5

 هللا دمحب ىقلت يتلا ©# مئاقلا ربنم ىلع ةلسلس نمض تانمؤملاو
 هللا اهعضي نأ ىسع ءاهب رارمتسالا ىلع عّجشي اريبك جاور ىلاعت
 بر هلل دمحلاو .ةمايقلا موي ةحلاصلا لامعألا نازيم يف ىلاعت

 .نيملاعلا

 ها” ناضمر رهش توريب



 .ناضمزر رهش يف مئاصلا جمانرب كنح

 .تاداعلاو ناضمز رهدش ه<كنح

 .مايصلا نم ةمكحلا <لدح

 .جرختلا لفحو ناضمر رهش <>
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 هن: مرخألا لوسرلا ةبطخ يف مئاصلا جمانرب
 ناضمر رهش لبق ةعمج رخآ يف بطخ كَ هللا لوسر نأ درو

 :نيملسملل ًالئاق

 ةمحرلاو ةكربلاب هللا رهش مكيلإ لبقأ دق هنإ ؛سانلا اهيأ»
 .©20ةرفغملاو

 :اهنم ةيئانثتسالا ةكربلا هذهل ةلثمأ لَو ىطعأ دقو

 .«ةدابع هيف مكمون» .

 .«لوبقم هيف مكلمع» .؟

 .«باجتسم هيف ص قاعد» ."

 :الئاق هيف تقولا ةيئانثتسا ُهّْلَي نّيب امك

 .,مايألا لضفأ همايأ» ١.

 .«يلايللا لضفأ هيلايل» .”

 .''7:تاعاسلا لضفأ هتاعاس» ."

 لَو هللا لوسر اعد ليضفلا رهشلا يف ةيتانثتسالا هذه لجأل

 :يتآلا جمانربلا عابتا ىلإ

 كح

 رقابلا دمحمو يجئايملا ميهاربا دمحم ديسلا قيمحت ,راونألا راحب ,رقاب دمحم .يسلجملا 01(

 501١. ص لج ماك ,ءافولا ة ةسسؤم .توريب ”؟ط .يدوبهبلا

 .ةهسفن قياسلا ردصملا ةهفإ



 هللا ىلإ ةدوعلاب رزحتلا -أ

 اهنهرتو اهدّيقت ةيناسنإلا سفنلا ّنأ هيلو مركألا لوسرلا حضوأ

 206# اعد اذل :ىلاعت هللا وحن ةيلامكلا اهتريسم قيعتف .ةئيسلا لامعألا

 ند :ّيِلَو لاقف هناحبس هيلإ ةبوتلاو رافغتسالاب سفنلا ريرحت ىلإ
 :هذلَو لاقو .«مكرافغتساب اهوكفف «مكلامعأب ةنوهرم مكسفنأ

 .7.مكيوتذ نم هللا ىلإ اوبوت»
 يقيقحلا موصلا - ب

 ىلإ جاتحت ةريبك ةصرف ىلاعت هلل مايصلا ْنأ ال ّتبنلا ربتعا

 لجو زع هديري امك هققحت ّنإف يلاتلابو ءىلاعت هللا نم صاخ قيفوت

 .ةبوتلا هترهط يذلا بلقلا صالخإ نم عبان ءاعد ىلإ جاتحي

 نأ ةرهاط بولقو ةقداص تاّينب مكبر هللا اولأساف» :ةْلَو لاق

 ا"! همايصل مكقفوي
5 , 00 9 

 - ربتعا 85 يبنلا 6 ,بولطملا ٌيقيقحلا موصلا نع اَمأ

 لب ,نطيلا 00 ىلع رصتقي د ال هن 0 ةكيضاخا صحعي. يف

 نم عونلا اذه لصحي دق اذل ."!ءماعطلا كرت همايص يف

 :ك هريبعتبو ,ةهنم ةيولطملا ةجيتنلا لوصح نود نم مايصلا

 .7017ص .97ج ,راونألا راحب .رقاب دمحم .يسلجملا )١(
 .؟505ص .قباسلا ردصملا (؟)

 .١707ص :.55ج :؛قباسلا ردصملا (؟)



 ى مس _ | | 2 هؤايلوأ - هتابسانم - هبادآ

 م :
 .")!شطعلاو عوجلا همايص نم هظح مئاص ٌبر»

 ك2 ءارهزلا ةديسلا يَ, ىفطصملا ةعضب تثدحت دقو

 مئاصلا عنصي ام» :-اهنع درو اميف - ةلئاق يقيقحلا موصلا نع

 «هحراوجو هرصبو هعمسو هناسل ْنَصَي مل اذإ همايصب )0

 ٌنوص - نطبلا موص ىلإ ةفاضإ - وه يقيقحلا موصلا أذإ
 :اعانش اهنه كنس ءايشأ ةكيزأل

 ناسللا موص - ١

 اوظفحاو» :ركذلا ةفنآلا هتبطخ يف هلي هللا لوسر نع
 ْ .")مكتنسلأ

 ناتهبلاو ةبيغلاو بذكلاك :مارحلا نع هتنايصوه ناسللا ظفحو

 .لكاش امو ةءازذيلاو بسلاو ةميمنلاو

 36# هللا لوسر َّنأ درو ناسللا موص ىلإ ةيوبنلا ةوعدلا راطإ يفو

 :ماعطب هّللا لوسر اعدف ؛ةمئاص يهو اهل ةيراج ٌّبست ةأرما عمس

 :اهل ُةٌكْيَو لاقف .هللا لوسر اي ةمئاص انأ :تلاقف :يلك :اهل لاقو

 نم سيل موصلا نإ ؟كتيراج تببس دقو ؛ةمئاص نينوكت فيك»
 .(!«بارشلاو ماعطلا

 ناسللا موصل ىلضفلا ةبترملا دمع نينمؤملا ريمأ نّيب دقو

 44ص .9؟ج ,قباسلا ردصملا (1)
 .190ص :97ج .راونألا راحب ءرقاب دمحم .يسلجملا )١(

 .؟017ص .قباسلا ردصملا (؟)
 .؟ 50 ١ص :56 ج ءقباسلا ردصملا (غ)



 هللا رهش 00100000

 نم ريخ ناسللا مايص» :-هنع درو اميف - الئاق نطيبلا موص نم

 .('!:نطبلا مايص

 رصبلا موص - ١
 ال اًمع اوًضغ» :ركذلا ةفنآلا هتبطخ يف هيلو هللا لوسر نع

 .(")«مكراصبأ هيلإ رظنلا لحي
 نس ل 2

 بنجتب ققحتي يقيقحلا مايصلا يف طرشلا وهو رصبلا ضغو

 ام ىلإو :ةوهشب ةجوزلا ريغ ىلإ رظنلاك تامّرحملا ىلإ رظنلا
 لئاسر ىلإ رظنلا قارتساك هيلا رظنلا نولبقي الو سانلا هيفخي

 .تافرشلا ىلع نم نيرخآلا تويب ىلإو ءفتاوهلا ىلع نيرخألا

 .اذكهو ءاذياو فيوختو باعرإ ةرظن ناميإلا لهأ ىلإ ةرظنلا اذكو

 عمسلا موص -؟
 عامتسالا لحي ال اًمع اوًضغ» :ةقباسلا هتبطخ يف ْطّقْلَو لاق

 .")مكعامسأ هيلإ
2 

 بنجتب ققحتي يقيقحلا موصلا يف طرشلا وهو عمسلا ضغو

 .هوحنو ءاتغلاك تامرحملا عامتسا

 حراوجلا موص - 5
 .ةفرسلا نعو .دالوالاو ةجوزلل مرحملا برضلا نع ديلا موصك

 . 17817/ص ء7ج ءها11١+١:1ط .ثيدحلا راد رشنو قيقحت .ةمكحلا نازيم ءدمحم ءيرهشيرلا )١(

 .5017ص :4؟ج :قباسلا ردصضملا (؟)
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 ...خلا ؛:ةمّرحملا نكامألا ىلإ باهذلا نع مدقلا موصكو

 ناك يذلا ْةْمع نيدباعلا نيز مامإلا ىلع ىلاعت هللا مالس

 21001111010 أ
 ,وغل ىلإ انعامسأب يغصن ال ىتح ؛كيضري امب هيف اهلامعتساو

 ءروظحم ىلإ انيديأ طسبن ال ىتحو ؛وهل ىلإ انراصبأب عرسن الو

 .""'روجحم ىلإ انمادقأب وطخن الو

 ةرخآلا راضحتسا - ج

 ركذت يه هتبطخ يف هيلو يبنلا اهيلع زكر يتلا ربعلا ىدحإ نإ

 اوركذاو» :ُكييَو لاقف ءشطعلاو عوجلا اهتابقع نم يتلا ةرخآلا

 ."!'هشطعو ةمايقلا موي عوج هيف مكشطعو مكعوجب

 يدرفلا يدابعلا جمانربلا - د

 :ةيتآلا تادابعلا نم فلأتيوهو

 ١-الصلاة

 :ةالصلا نم نيعون نع 1 ثدحت دفو

 ةبجاولا ةذالصلا

 نيعبس ىّدأ نم باوث هل ناك اضرف هيف ىَدأ نم» :ْةّْلَو هنع

 ."'هريغ يف اضرف

 .14/8١ص .؟ج .ةمكحلا نازيم 2, دمحم .يرهشيرلا )10(

 .50ص :97ج .راونألا راحب ءرقاب دمحم ءيسلجملا )١(

 .7 07ص .قباسلا ردصملا 69|



 هّتلا ره ش لى ء«ي تشي ءشيبنَي”؟*+«+سهظسم ني

 رهش يف متهي ْنأ تتاف دق تاولص هيلع نم عجشي ثيدحلا اذهو

 .اهئاضقب ناضمر

 ةّبحتسملا ةالصلا

 نم ةءارب هل هللا بتك ةالصب هيف عّوطت نم» هيلو هنع
 ناكل

 ءادأ نم ناضمر رهش نم ةدافتسالا ىلع عجشي ثيدحلا اذهو

 تقو اهتاقوأ لضفأ يتلا ليللا ةالص امّيس ال ؛:ةبحتسملا تاولصلا

 .يحورلا ءاذغلاو يداملا ماعطلا روحس نيب هيف عمجيف ءروحسلا

 نآرقلا ةوالت -؟

 متخ نم لثم هل ناك ناآرقلا نم ةيأ هيف الت نم» :ةدَي هنع

 ."!ءروهشلا نم هريغ يف نآزقلا

 ولو ؛نآرقلا اومتخي نأ ناميإلا لهأل ىلاعت هللا تاقيفوت نم ْنإ
 فحصملا نم مر موي لك نوؤرقي ثيحب رهشلا يف ةدحاو ةرم

 :تيوشلا

 ءاعدلا-'"“

 ؛مكتاولص تاقوأ يف ءاعدلاب مكيديأ هيلإ اوعفراو» :ُةُوَو هنع

 ىلإ ةمحرلاب اهيف لجو زع هللا رظني تاعاسلا لضفأ اهنإف

 .هسفن قباسلا ردصملا )1(

 .707/ص ,:57ج ؛قباسلا ردصملا 6
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 اذإ مهل بيجتسيو «هودان اذإ مهيبليو ؛هوجان اذإ مهبيجي «هدابع

 .''!هوعد

 دوجسلا لوط - +

 لوطب اهومّمَحَف ؛مكرازوأ نم ةليقث مكروهظ» :ُةدلَو هنع
 1 يدوس

 دمحم لآو دمحم ىلع ةالصلا ةرثك -0
 موي هنازيم هللا لّمث ّيلع ةالصلا نم هيف رثكأ نم» :ُةُتلَو هنع

 ."!«نيزاوملا هيف فخت موي ةمايقلا

 يعامبجالا جمانربلا - ه

 :نم فلأتي وهو

 مهرلا ةلص ١-

 موي هتمحرب هللا هلصو ؛همحر هيف لصو نم» :ُهّيِلَو هنع
 .(2ماقلب

 نيمئاصلا راطفإ -؟

 كلذب هل ناك رهشلا اذه يف انمؤم امئاص رطف نم» :ّيَي هنع

 .(":هبونذ نم ىضم امل ةرفغمو «ةبقر قتع هللا دنع

 .هسفن قباسلا ردصملا )١(

 .هسفن قباسلا ردصملا )١(

 .هسفن قباسلا ردصملا (؟)

 ..هسفن قياأسلا ردصملا (غ)

 .؟١ 7ص .قباسلا ردصملا (0)



 نيكاسملاو ءارقفلا ىلع قدصتلا -"

 .(")مكنيكاسمو مكئارقف ىلع اوقدصت» :ُةّتلا

 مينيلا ماركإ -4

 (7ءهاقلي موي هللا همركأ اميتي هيف مركأ نم» :ُةْلَو هنع

 راغصلا ةمحرو رابكلا ريفوت ه

 .")مكراغص اومحراو ؛مكرابك اورقو» :ُةّي

 ناضمر رهش يف نمؤملا لامك قيرط وه جمانربلا اذه نإ

 (يتآلا لودجلا رظنأ ) ايموي ٌهَدَقَمتنلو هب مازتلالل عسنو ,بتكنلف

 ؛لامكلا قيرط روبع يف ةثَو هللا لوسر نيعي نمم نوكن نأ ىسع

 .اميظع ازوف زوفنف ىلاعت هللا دنع هعم نوكنف

 .7١70!ص .قياسلا ردصملا )0

 .هسفن قباسلا ردصملا ("1)
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 ناسنالا تاداعو ناضمر رهش

 :عبرأ ةينطابلا ناسنإلا ىوق نإ :قالخألا ءاملع لوقي

 .اهريغو سنجلاو بارشلاو ماعطلا ةوهشك ؛ةوهشلا ١.

 نيعلاو ءبرضلاب لجرلاو ديلا كرحي دق يذلا بضغلا .؟

 .كلذ ريغو ةتقاملا ةرظنلاب

 نيلي ام ودريمشلا هنزل نم ارمتالا لماطكتم لش( ىلا مقولا

 وأ ءامهوحنو لتقلاو ةقرسلل طيطختلاك ء.هبضغ وأ هتوهش

 .كلذ وحنو :حالصلا قيرط ىلإ ناسنإ ةيادهل

 .اهجئاتنو رومألا بقاوعب ريكفتلا ىلإ وعدي يذلاوهو .لقعلا .غ

 ضالرسلاو ريكلا لا هدو امآلا لمعيال نأ ناسنإلا ايقاَذ

 يهف مهولاو بضغلاو ةوهشلا امأ ءريخ ةوقوه امئاد لقعلاف

 ةريسملا رمتست ةوهشلابف .ناسنإلا رب ريخل تناك اهدوجو لصأ يف

 هضرعو هسفن نع ناسنإلا عفادي بضغلابو ؛لسانتلاب ةيناسنإلا

 فرحي دق ناسنإلا ْنأ الإ ؛هتايح يف حاجنلل ططخي مهولابو ؛هنطوو

 ْ .ةلطاب تاراسم يف ريستل :ثالثلا ىوقلا هذه ةيلعاف

 نوكي نأب كلذو .ثالثلا ىوقلا هذه 5 نأ ىلاعت هللا دارأو

 .اهيلع ناطلسلاو مكاحلاو .اهرومأ يف رظانلا وه لقعلا



 هتلا ره ش ل لل

 ىلع لقعلا ةموكح ةيوقتل ةيبيردت ةسردم وه ناضمر رهشو

 .ىوقلا رئاس

 هيلع داتعا ام ميظنتب طبتري ام بيردتلا اذه رهاظم نمو

 :ةينطابلا ىوقلا ةيقب عافدنا ىلع لقعلا ةرطيس لالخ نم ناسنإلا

 ميظنت ىلإ كلذ يّدؤيل ءاهدكأ رومأو .اهقلطأ تاءال لالخ نم كلذو

 يع انتسال ايناق نفانلا عمو الوأ لافت هللا عم ناسنالا ةكرجت

 فاقيإ ىلإ ةوعدلاب ناضمر رهش اهبراق يتلا ناسنإلا تاداعب قلعتي
 .رخآلا اهضعبل تيبثتو داجيإ ىلإو ءاهضعبل تقؤم

 ةيوهش تاداعل تقؤملا فاقيإلا -أ

 برشي نأو :عوجي امنيح راهنلا تاقوأ يف لكأي نأ ناسنإلا داتعا

 امنيح رئاجسلا اولوانتي نأ نونخدملا داتعاو .شطعي امنيح اهيف
 ةيبلت مامأ سانلا نم ريثك ةداع يف ازجاح راهنلا نكي ملو ؛نوديري

 .ةيسنجلا مهتابغر

 عنمتل ناضمر رهش ةسردم تءاج ةحاتملا ةيّرحلا هذه مامأ

 مايأ يف ةصاخلا ةقالعلاو نيخدتلاو برشلاو لكألا نع مئاصلا

 يف ابهار ناسنإلا لعجيل ال ءاهبورغ ىلإ اهرجف نم ناضمر رهش

 .هتاوهش مامأ ةّيوق هتدارإ فقت فيك هملعيل لب :ةدحولا ةعموص

 تقولا يف كلذب اهل حمستلو :ىلاعت هللا هعنمي امنيح ءال :اهل لوقتل
 .ىلاعت هللا ةدارإل ةقفاوملا ةدارإلا هذه هدّدحت يذلا
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 ةيدابع تاداع ىلع ديكأتلا -ب

 عيمج يف ناسنإلل ىلاعت هللا اهّبحأ ةيدابع جمارب مالسإلا عضو

 لعلو ؛كرابملا ناضمر رهش يف تزرب اهيف ةيصوضتخ نأ الإ ؛همايأ

 الخدم -هّللا رهش يف ةصاخلا اهتيمهأ ىلإ ةفاضإ - نوكيل كلذ

 جماربلا هذه دونب نمو ءروهشلا نم هريغ يف اهتيبثتل

 ميركلا نارقلا ةءارف ١-

 رهش يف ميركلا نآرقلا ةءارق ىلع ُةّقْلَو مركألا لوسرلا دكأ
 ناك نآرقلا نم ةيآ هيف الت نم» :هيف لاق يئانثتسا نايبب ناضمر

 .'''نوهشلا نم هريغ يف نآرقلا متخ نم رجأ لثم هل
 امر نيش نق انين داتعي نمؤملا لعجي ديكأتلا اذه نإ

 ءزج ةوالت زجني نأ لقألا ىلع ايعاس هللا باتك أرقي نأ كرابملا

 .موي لك لماك

 ,روهشلا ةيقب يف أيموي نآرقلا ةءارق ىلع داتعيل عفادرمألا اذهو

 نمؤملل ْكيَو هللا لوسر همسر يذلا ىندألا ّدحلا أرقي نأب ولو

 أرق نم» :ُهيلَو يبنلا نعف ؛ةيآ نوسمخ وهو يمويلا هجمانرب يف

 ."!«نيلفاغلا نم بتكي مل هتليل وأ هموي يف ةيآ نيسمخ

 رحسلا تفو ظافيتسالا-"١

 ماعطلا ناضمر رهش يف نمؤملا لوانتي نأ يوبن عيجشت درو

 .707/ص 37ج ,راونألا راحب ركاب دمحتم ؛يسلجملا )10(

 .١5ص 6١ج ها .(نءال) ,مق ؛(ط.ال) .ةعيشلا ثيداحأ عماج .يدرجوربلا 0



 هّتلا ره ش سل ا ا

 عرجب ولو اورّحست» :ُةّدلَو هنعف ؛ليللا نم ريخألا ثلثلا يف بارشلاو
 هللا هديري ام ّنأ الإ ."0ءنيرّحستملا ىلع هللا تاولص الأ ءءاملا

 ىحوولا نا ذقن وه: تارقلاو ءافظلا ىلع اه ةيورعسلا عقو ىف ىلاع

 .ىلاعت هللا مالكل ةءارقو ةالصو ةاجانم نم ةدابعلا ةذل قوذتو

 تقولا لوأ يف ةالصلا -؟

 تاولصلا تاقوأ يف ناضمر رهش يف ءاعدلا ىلع ُةّتلَو يبنلا دكأ

 اهنإف مكتاولص تاقوأ يف ءاعدلاب مكيديأ هيلإ اوعفراو» :ُةُيْبَو هلوقب
 ةالصلاب مامتهالا ىلإ ةحضاو ةوعد اذه يفو '!ءتاعاسلا لضفأ

 نم ام» : 2 هنعف :ةديدع ثيداحأ يف درو أم اذهو .اهتقو لوأ يف

 حورلا هل تنمض الإ سمشلا عضاومو «ةالصلا تيقاومب متها دبع

 ."!نانلا نم ةاجنلاو ؛نازحألاو مومهلا عاطقناو «توملا 5

 ةبقارمو .حبصلا ةالصو كاسمإلا ءاهتنال رجفلا ةبقارم ْنإ

 ةبقارمل ةاعدم برغملا ةالصو مايصلا ءاهتنال سمشلا بورغ
 .اهتاقوأ لئاوأ يف اهئادأل ةنسلا مايأ عيمج يف تاولصلا تاقوأ

 لفاوثلا تاولص -#

 ناضمر رهش يف ةبحتسملا تاولصلا ءادأ ىلع ةأَي يبنلا عّجش

 ,رانلا نم ةءارب هل هللا بتك ةالصب هيف عوطت نم» :ُةِّي هلوقب

 .؟غ؛ص .44ج ؛قياسلا ردصملا (1)
 .؟017ص .97ج .راونألا راحب ءرقاب دمحم .ءيسلجملا (؟)

 .ة ص ١28ج ؛قباسلا ردصملا مف
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 هريغ يف اضرف نيعبس ىَّدأ نم باوث هل ناك اضرف هيف ىّدأ نمو
 .""',روهشلا نم

 ْنِإَف .ناضمر رهش يف رحسلا تاقوأ ظاقيتسالا انظحال اذإو

 مامإلا نع اهيف درو يتلا ليللا ةالص ءادأل ةبسانم نوكي كلذ

 ؛قلخلا نسحتو ؛هجولا نسحت ليللا ةالص» : دنع قداصلا

 ,مهلاب بهذتو ءنيدلا يضقتو «قزرلاردتو :حيرلا بيطتو

 ةدرطمو ؛مكّيبن ةنس اهنإف ؛ليللا ةالصب مكيلع ؛رصبلا ولجتو
 ."!مكداسجأ نع ءادلا

 ليللا ةالص اهيف ىلصي يتلا تويبلا ْنإ» : دْمَتِفَع هنع درو اذكو

 ."!ءضرألا لهأل موجنلا ءيضت امك ءامسلا لهأل ءيضت

 عفدي ةبحتسملا تاولصلا لوح مّدقتملا ُةيلَو يبنلا ثيدح ْْنِإ

 برغملا ةلفانو نيرهظلا يتلفانو رجفلا ةلفانب مامتهالا ىلإ ناسنإلا

 رهشلا دعب اهضعبب وأ اهب رمتسيل ؛ةريتولا ةالصو ةليفغلا ةالصو

 :هب يرسأ اّمل ُةيلَو مركألا لوسرلا ثيدح يف درو ام لانيل ؛ليضفلا

 ّيلإ بّرقتي ام ؛دّمحم اي :لاق ؟كدنع نمؤملا لاح ام «ّبر اي»
 برقتيل هنإو ؛هيلع تضرتفا امم ىلإ ّبحأ ءيشب يدابع نم دبع

 هب عمسي يذلا هعمس تنك هتببحأ اذإف :هبحأ ىتح ةلفانلاب ىلإ

 .507ص .95؟ج ؛قباسلا ردصملا )١(

 .778ص .05ج .قباسلا ردصملا (؟)

 :(طءال) ءيزاريشلا مراكم رصان خيشلا فارشإو لضافألا نم ةدع قيقحت ءربتعملا ءيلحلا (؟)
 . 7١ص .7ج .ءادهشلا ديس ةسسؤم .مق



 هللا رهشت يس ب جي يملا ع

 شطبي يتلا هديو ؛هب قطني يذلا هناسلو «هب رصبي يذلا هرصبو

 .""!هتيطعأ ينلأس ْنإو ؛هتبجأ يناعد ْنِإ ءاهب

 دجاسملا دايئرا -6

 هللا ىلإ ناضمر رهش ُهُيِلَو مركألا لوسرلا ةبسن ةيمهأ يعو نإ
 هعفدي - هناحبس هلل يه ةنمزألا لك نأ عم - هللا رهش هامسف ىلاعت

 ةنكمألا نيب نم هيلإ ىلاعت هللا اهبسن يتلا دجاسملاب مامتهالل

 يتويب ْنإ» 2 يبنلا نع ثيدحلا يفف ءلجو زع هلل اهلك يه يتلا

 يف ينراز مث «هتيب يف رهطت دبعل ىبوطف ءدجاسملا ضرألا يف

 ريشا يذلا ؛9ل4ظ نينمؤملا ريمأ ةداهش ةثداح عامتسا نإو تين

 ةعامج رجفلا ةالصل دجسملا ىلإ باهذلا ىلع ىلاعت هللا رهش يف

 مامإلا ىطخ ىلع ريسلل نينمؤملا عفدي ؛هيف فيسلا ةبرضب املاع
 .اهيف ةعيفرلا تاماقملا لينل ىلاعت هللا دجاسم ىلإ ريسملا يف ديت

 يتلا صاخلا يهلإلا روضحلا ةذل ناسنإلا قوذي دجسملا يفو

 زع هللا مهلظي ةعبس» :مهيف درو نيذلا صاوخلا نم نوكيل هلّوخت

 ةدابع يف أشن باشو ؛لداع مامإ :هلظ الإ لظ ال موي هلظ يف لجو

 .()....دجسملاب قلعتم هبلق لجرو ؛لجو زع هللا

 .١٠:50ص .؟ج .ةمكحلا نازيم .دمحم .يرهشيرلا )1(

 .777ص :١8ج .راونألا راحب ءرقاب دمحم .يسلجملا (؟)

 .١71ص .”1ج .قباسلا ردصملا ف
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 ةيعامتجا تاداع ىلع ديكأتلا - ج

 بيحملاو ليمجلا نم تاداع ىلع سانلا داتعي ناضمر رهش يف

 :يهو :هدعب رمتست نأ

 لايعلا عم سولجلا ١-

 ةيهبلا ةليمجلا دهاشملا نم راطفإلا ةدئام ىلع ةلئاعلا سولج نإ

 ءرملا سولج» لاق هنأ درو يذلا ْةّقْلَو هلوسرو ىلاعت هللا اهبحي يتلا

 .'!ءاذه يدجسم يف فاكتعا نم ىلاعت هللا ىلإ ّبحأ هلايع دنع

 ارومأ ققحيل تاسلجلا هذه رمثتسي يذلا وه يعاولا نمؤملاو

 :أاهنم ةديدع

 بألا روضحب ققحتت يتلاو ةرسألل ةّمهملا ةيفطاعلا ةيذغتلا -

 .دالوألا عم مألاو

 ةيلبقتسملا اهتاعلطتو اهتاجاحو ةلئاعلا رومأب مامتهالا -

 سفنلا حالصإب قلعتي اميف امّيس ال ءلضفألا وحن اههيجوتو

 .اهتيكزتو

 ماحرألا عم لصاوتلا -؟

 هلوقب ناضمر رهش يف محرلا ةلص ىلع ُكّيَْو يبنلا ديكأت نإ
 عفدي ؛''!ءهاقلي موي هتمحرب هللا هلصو همحر هيف لصو نم»

 :ليبق نم لصاوتلا اذهل تايلآ داجيإ ىلا ناسنإلا

 )١( .؟ج :ةمكحلا نازيم ءدمحم يرهشيرلا ص١١87.



 هللا ره فمات لل لاا

 .راطفإلا ةدئام ىلإ هتابرقأو هماحرأ ةوعد -

 .مهترايز -

 وحنو ينورتكلالا ديربلا ربع وأ فتاهلا ىلع مهعم لصاوتلا -

 .كلذد

 .مهنم ءارقفلل تادعاسم لاسرإ -

 .مهل أيادهلا ثعي -

 ىلإ مهتياده يف مهاسي امب كلذ لك رمثتسي نأ ليمجلا نمو
 .ىلاعت هللا

 ماعطلا ماعطإ -"

 ةيصوصخ هل يذلا ماعطلا ماعطإ مالسإلا يف تابحتسملا نم
 :هنع دراولا -هلوقب ُةّدْلَو مظعألا يبنلا اهنع رّبع ناضمر رهش يف

 هرجأ نم صقني نأ ريغ نم هرجأ لثم هلف امئاص رطف نم»
 كلاخدإو ملسملا كيخأل كّرطف» :ُودلَو هلوق اذكو ."'!ءائيش

 .")'كمايص نم ارجأ مظعأ هيلع رورسلا

 نمل وعديو ءراطفإلا ةوعد يِّبلي ناك كيو هللا لوسر نأ درو دقو

 6 هللا لوسر ناك» :ةْمقَع نينمؤملا ريمأ نعف ؛كلذل هوعدي
 مكماعط لكأو ؛:نومئاصلا مكدنع رطفأ :لاق موقلا دنع لكأ اذإ

 .(0رايخألا مكيلع تلصو .راربألا

 .ا/8ص ,ة1غج قياسلا ردصملا )10

 ١ ١. ١ص .قباسلا ردصملا 6

 .555؟صتءا1١ج :قباسلا ردصملا 0
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 :ةيتآلا رومألا ىلإ تافتلالا يغبني ماعطلا ماعطإ يفو

 ماع لكشب ماعطإلا بابحتسا ١-

 سيلف - ماع لكشب - نينمؤملل بحتسم ماعطلا ماعطإ نإ
 نع درو دقف ,نيكاسملاو ءارقفلا ماعطإب ظ5 هبابحتسا

 هللا يف ماعطإلا بحي لجو زع هللا نإ» :ددِكلَظ قداصلا مامإلا

 نم عرسأ هتيب يف ةكربلاو ,هللا يف ماعطلا معطُي يذلا ّبحيو

 قايس نمض نم عقت ةوعدلا هذهو .'''ءريعبلا مانس يف ةرفشلا

 ةفدص امك ءرسلا ةقدص بابحتسا نيب يذلا يعيرشتلا عونتلا

 ,تيبلا يف ةلفاثلا ةالص امك .دجسملا يف ةعامجلا ةالصو «نلعلا

 قزرلا دنع ماع لكشب نينمؤملل ةميلولاو ءارقفلا ماعطإ يف اذكهو

 .خلا ءلزنملا ىلإ لاقتنالاو .جحلا نم ةدوعلاو ؛دلولاب

 بيطلا ماعطلاب سأب ال -؟

 8 قداصلا رفعج مامإلا عم ماعطلا لوانت اريدس ّنأ درو

 ينيع نإ مث ءادبأ هلثم لكآ ينأ ْنظأ الو ءطق هلثم تلكأ ام»:لاقف

 اي :تلق ,«5كيكبي ام ؛ريدس اي» : لَكَ لاقف .,تيكبف «ترغرغت

 لوق» :تلق ؟«يه امو» :لاق ,هللا باتك يف ةيآ تركذ هللا وسر نبا

 نوكي نأ تفخف "4 ٍمِيَِنلَِن عِذِيَمْوَنْلََسنلِد هباتك يف هللا
 مث ؛هذجاون تدب ىتح كحضف .هنع هللا انلأسي يذلا ماعطلا اذه

 .7 18ص ء/1ج ,قباسلا ردصملا 600

 .8 ةيآلا ءرثاكتلا ةروس (؟)



 هللا رهشظش ا ا

 ةحئار الو ؛ءنيل بوث الو ؛بيط ماعط نع لاست ال ءريدس اي :لاق

 :هل تلق :ةعاطلاب هيف لمعنلو ءانقلخ هلو ؛قلخ انل لب ؛ةبيط

 بح : 15232 لاق ؟ميعنلا امف هللا لوسر نبا اي يمأو تنأ يبأب

 هللا مهلأسي :الِكَيلَت هترتعو بلاط يبأ نب يلع نينمؤملا ريمأ

 بحب مكيلع ٌتمعنأ نيح يل مكركش ناك فيك ةمايقلا موي ىلاعت
 1 ركو ىلاع

 ءارّقفلا ماعطإ ىلإ تافتلالا -؟

 معطأ نم ءازج امف يهلإ» :لاق ٌدِْمِِهَع ىسوم هللا ميلك نأ درو

 موي يداني ايدانم رمآ ؛ءىسوم اي :لاق ؟كهجو ءاغتبا انيكسم

 نم هللا ءاقتع نم نالف نب نالف :قئالخلا سوؤر ىلع ةمايقلا

 7 ناتكا

 ءاينغألا مئالو ىلع راصتقالا مدع -4

 ءاينغألا ةميلو دهشي نم ةباجإ هركي ناك هنأ ُةّيلَو يبنلا نع درو
 .ءارقفلا نود

 يف سانلا هب ريسي نأ مالسإلا دارأ ام ىلع ىشامتي اذهو

 رومأ ىلإ يدؤت دق ةيقبطلا َّنأل ؛ةيقبطلا قراوفلا ةلازإ نم عمتجملا
 :أاهنم

 مالسلا مهيلع تيبلا لآ ةسسؤم رشنو قيقحت .لئاسولا كردتسم يسلم. ةرونلا انريعلا 01
 .715- 86:١1ص ءا/لج ما .توريب ؟”ط .ثارتلا ءايحاإل

 .؟77ص .١١ج .راونألا راحب ءرقاب دمحم ءيسلجملا (')
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 باحصأ ىلع ةنيغضلاب نيفعضتسملاو ءارقفلا روعش -
 يدؤي دق يذلا تاذلا فعضب روعشلا لقألا ىلع وأ «معنلا

 .طابحإلا وأ ةبآكلا ىلإ
 نم مهتايح طمن يف اوبراقي نأ ءارقفلا ضعب ةلواحم -

 دق هرودبو :ءقاهرإلا ىلإ يدؤي اذهو .ءاينغألا نم نوفرعي

 .ةماقتسالا يف هتريسم نع ناسنإلا جورخ ىلإ يذدؤي

 ةدافتسا نود اهيمر مدعو ةمعتلا ىلع ةظفاحملا -

 امل ةرافك نمؤملل ربقلا ةطغض» :ُهٌيإَو يبنلا نع ثيدحلا يف

 .''!معنلا عييضت نم هنم ناك

 .١7؟١١ص ءا1ج ,قياسلا ردصملا 6
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 مايصلا نم ةمكحلا

 ؟موصن اذامل

 ,تاباجإلا هيف عونتت دق لاؤس هنإ

 ١-الصحةفة

 ثيدحلاب ةيدسجلا ةحصلاو ٌبطلا رومأب ينتعي نم بيجي دقف

 .''!ءاوحصت اوموص» 1 هللا لوسر نع دراولا

 ءارقملاب روعشلا -'

 دراولا ثيدحلاب ءارقفلاو عمتجملا رومأب متهي نم بيجي دقو

 ؛مايصلا لجو زع هللا ضرف امنإ» : 52 قداصلا مامإلا نع

 ٌسم دجيل نكي مل ّينغلا نأ كلذو ؛ريقفلاو ّينغلا هب يوتسيل

 دارأف ؛هيلع ردق ائيش دارأ املك ّينغلا ّنأل ؛ريقفلا محريف عوجلا

 عوجلا سم ّينغلا قيذي نأو ؛هقلخ نيب يوسي نأ لجو زع هللا
 ."!«عئاجلا محريف :«فيعضلا ىلع قريل ؛ملألاو

 )١( 17ص .509ج ءقباسلا ردصملا 7.

 ىلا .7ج (تءال)



 هللا رلهلطش 010 اااااا0اااا  للا

 ريصلا-"

 هلوق ريسفتب ةيسفنلا ةيبرتلا رومأل ةيولوألا يلوي نم بيجي دقو

 يف ربصلا نم دارملا نوكب "4 ل رم ا كسا هيَسأ# :ىلاعت

 ةدارإ ةيوقت نم موصلا نم جتيي أم ىلع دكؤيف 0 !هوصلا وه ةيآلا

 مامإلا كلذ ىلإ راشأ امك .ءيدرفلا ىوتسملا ىلع ناسنإلا يف ربصلا

 اروجأف انيك شم اليلذ اعشاخ مئاصلا نوكيلو ...»: قات أضرلا

 دق لب ."!ءشطعلاو عوجلا نم هباصأ امل ارباص افراع ابستحم

 ٌعُيسَرَو ينيمخلا مامإلا لوق يف امك عمتجملا ربص ىلإ كلذ ممعي

 :ةيسالتسألا ةيروهستلا ناغ ىداضتقالا راصحلا نع قلع امئيح

 نأ نودعتسم نحنو ءارهش ةنسلا يف موصن نأ اندتعا موق نحن»

 .«هللا ءادعأ ةدارإل عضخن الو ؛ةنسلا لك موصن
 صاد ه8

 هلل لئذتلاو ريكلا باهذإ -4
 ع 5 وو و

 ريما ثيدحب ناسنإلا تايقلخ ىلإ تفتلي نم بيجي دقو

 نينمؤملا هدابع هللا سرح ام كلذ نعو» :ةئَظ نينمؤملا

 :تاضورفملا مايألا يف مايصلا ةدهاجمو «تاوكزلاو تاولصلاب

 ؛مهسوفنل اليلذتو :,مهراصبأل اهيشفقو ,مهفارطأل انك

 نم كلذ يف املو .مهنع ءاليخلل اباهذإو ,مهبولقل اضيفختو

 .6١؟ ةيآلا ء:ةرقبلا ةروس )١(

 يفجنلا ىمظعلا هللا ةيآ ةبتكم .؟"ط .ينيسحلا دمحأ ديسلا قيقحت :نآرقلا هقف ءيدنوارلا )١(
 ١7. 5ص .١جءه 60 :ىشعرملا
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 حراوجلا مئارك قاصتلاو ءاعضاوت بارتلاب هوجولا قاتع ريفعت
 . "النت مايصلا نم نوتملاب نوطبلا قوُحلو ءارغاصت ضرألاب

 تاوهشلا ةرطيس نم رّرحتلا -0

 لالخ نم ززعتت يتلا ةينطابلا قالخألاب قّمعتي نم بيجي دقو

 مامإلا ثيدحب مهولاو بضغلاو ةوهشلا ىوق ىلع لقعلا ةرطيس
 راسكنالا نم هيف ام عم ...» موصلا ةفسلف نايب يف ْدِملَع اضرلا

 ةرطيسلا ىلع هتردق ىلع ناسنإلا فرعي موصلاف ؛'"'«تاوهشلا نع

 .يه ليمت ثيح ىلإ هفرجت نأ لدب اهمظنيل هتاوهش ىلع

 صاالخإلا تيبثت -1

 ثيدحب ىلاعت هللا عم ةصلاخلا ةقالعلا هبذجت نم بيجي دقو

 ."),صاالخإلل اتيبثت مايصلا ... ضرف» : لْكَهِإَع ءارهزلا ةديسلا
 دّرجمب ققحتي الف .ةّينب تارطفملا نع كاسمإ وه موصلاف

 راشأ ام اذهو :ىلاعت هللا ىلإ اّينطاب بّرقتي نأ دب ال لب .كاسمإلا
 نيب ةدايع موصلا» هنع دراولا هلوقب دك نينمؤملا ريمأ هيلإ

 اهنع يزاجُي ال كلذكو ؛هريغ اهيلع علطي ال هقلاخو دبعلا

 :موصلاب رهاظتي نأ هل نكمي ناسنإلا نأ ىلإ ةفاضإ :(!«هريغ

 )١( ءقباسلا ردصملا ج١4. ص7١!1.

 .١57ص .97ج .قباسلا ردصملا (؟)

 .فجنلا ء(ط .ال) ,مولعلا رحب قداص دمحم قيقحت .عئارشلا للع ءيلع نب دمحم قودصلا (")
 .118 ص ءه ١١806 .ةيرديحلا ةبتكملا

 ةسسؤم ؛(ط.ال) «ميهاربا لضفلا وبا دمحم قيقحت .ةغالبلا جهن حرش .ديدحلا يبأ نبا (:4)

 .757ص ١7ج ؛(تءال) ,نايليعامسإ



 ةللا ٠ رج تيتا يمنة ل يي تي ممل و

 رعشي هنألف كلذ لعفي ال امنيح هنأ الإ .بارشلاو ماعطلا لوانتيو

 ىلع هبرديو .ناسنإلا ملعي وهف يلاتلابو هل ىلاعت هللا ةبقارمب

 .ىلاعت هلل صالخإلا

 ةرخآةلاركذت ٠-

 وه موصلا نأب هكلسمو هريكفت يف ةرخآلا مّدقي نم بيجي دقو

 :496 هللا لوسرل ثيدح نم درو ام ىلع ادمتعم ةرخآلاب ناسنإلا ريكذتل
 .!''هشطعو ةمايقلا موي عوج هيف مكشطعو مكعوجب اوركذاو»

 ةلعلاو ةمكحلا

 :موصلا نم ةمكحلا ةناخ يف ّبصت اهلك ةمّدقتملا نيوانعلا َّنِإ

 ةلعلا ّنِإَف ,ةمكحلاو ةلعلا نيب اقرف كانه ّنأل ؛ةمكحلا :تلقو

 مايصلا عيرشت رودي ثيحب .مايصلا هللا عّرش اهلجأل يتلا يه
 لصحي ال دجوت مل ّنإو ؛مايصلا عّرشي تدجو نإف ءاهاحر يف
 يف امّيس ال ؛هيلع فّرعتي نأ ناسنإلل نكمي ال ام اذهو ءعيرشت

 نم ةيقيقحلا ةلعلا نايب يف حضاو صن درو اذإ الإ تادابعلا رومأ

 نم انل نب ال اننإف ء.صنلا اذه لثم انيلإ لصي مل املاطف ؛عيرشتلا

 ةفسلف نم اهبراقي اّمع ثيدحلا ىلإ ةلعلا نع ثيدحلا نم لاقتنالا

 ام اذهو ؛ةيقيقحلا ةلعلا وه كلذ نوكب مازتلالا نود نم مكحلل

 .ةمكحلاب هيلع حلطصي

 .7017ص .9”ج .راونألا راحب رقاب دمحم ءيسلجملا )١(
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 عيرشت نم ةمكحلا عون نم وه ةبوجأ نم مدقت ام نإف هيلع ًءانب

 :يهو الأ ,ميركلا نآرقلا يف ةدراولا ةمكحلا اهرّدصتت يتلاو ؛,موصلا

 ىوقتلا -4

 اًيَضلأْوكَِع َبْئاهْماَءَنيدل هيي 8 :ىلاعت لوقي
 .74 َنوُفّنَت مكَلمْْعكَِنق نم يذلا َلَع بيك

 اهبسن ناسنإلا يف اهقيقحت لجأل موصلا داري يتلا ىوقتلاو

 :ىلاعت هلوق يف امك ماسلا ة ىلإ اهفاضأو ميركلا نآرقلا

 .("74 ٍبوُلَمْلا ف اه أ ريتعَس مَع نمو َكِلْذ »

 0 ا ا .بلقتي هنأل :انلخن ني تلقلاو

 يف لاقي ؛هنم هتيامحو ؛بلقتلا نم بلقلا نيصحت اهنإف ؛بلقلا

 يدع يوجدلال, تاع راظتف سرجخ ةياقو عهرد» :روهشملا لثملا

 يذلا ّيبلسلا بلقتلا هرم ايتو انمحمو ايجم قاستألا نوكأ

 :2 قداصلا مامإلا فّرع انه نم .تامّرحملا باكتراب نوكي

 كاري الو ؛كرمأ ثيح هللا كدقفي ال نأ» :هنع دراولا هلوقب ىوقتلا

 مك مايِصل

 ."!ءكاهن ثيح

 ؛ناسنإلا ةدارأ ى وقت امنيح لصحت ةديمحلا ةلصخلا هدهو

 .ةينطابلا هاوف رئاسو هتاوهش ىلع هلقع رطيسيو

 )١( ةيآلا ,ةرقيلا ةروس 1١41.

  6.77ةيآلا ,جحلا ةروس



 هللا ره نش _ 6 6سسسهسسسعسع لاا ل

 ؟موصلاب ىوقتلا ىلإ لصن فيك
 ناطلس اهيف بلغتي يتلا ةدارإلاو ةعنملاو ىوقتلا ىلإ لوصولا نإ

 :رومأ ىلإ جاتحي سفنلا ىوق يقاب ىلع لقعلا

 يفرعملا ءانبلا :لوألا
 :ميكح هنأو ؛هتافصو ىلاعت هللاب داقتعالا زيزعت نم أدبي وهو

 ءانلامك قيرط يف روبعلا نيناوق اهرابتعاب تاعيرشتلا عرش دق

 تاعيرشتلا كلت عم انلاحف ءاهمهفن مل وأ اهتّيفلخ انمهف ءاوس

 ,ةسردملا ىلإ باهذلل هادلاو هظقوي يذلا لفطلا لاح نم ةبيرق

 جاعزنالاب رعشي دق لفطلا اذه نكل :هلبقتسم يف هل ةحلصم يهو

 نوكل هتحصب ٌرضي ماعط نع هنايهني امنيح اذكو ؛مازلإلا اذه نم

 لفطلا ْنكل .هتحص يف رطخ نم هبّبسي امل هنع هعنم دق بيبطلا

 .يهنلا اذه نم جعزني دق

 ةايحلاب هداقتعا ناسنإلا زّزعي امنيح يفرعملا ءانبلا رمتسيو
 ,ةايحلاب اهفصو ّقحتست يتلا ةيقيقحلا ةايحلا يه اهنأو ,ةرخآلا يف

 نم ريثكلا اهللختي ,ةايحلا كلت ىلإ روبع ةطحم يه ايندلا ّنَأو
 .تالامك تسيل يهو .تالامك اهنوكب تامهوملا

 ءادعصلا سفنت مهدحأ نأ رمألا اذه لوح درو ام فيطل نمو

 ام ىلع ؛رباج ايد :دلْمَتِقَع هل لاقف 8592 نينمؤملا ريمأ مامأ
 ذالم :رباج اي :هل لاقف ؛معن :رباج لاقف ؟ايندلا ىلعأ ؟كسفنت
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 بوكرملاو حوكنملاو سوبلملاو بورشملاو لوكأملا :عبس ايندلا

 نم قصب وهو ؛لسعلا تالوكأملا نلأف « عومسملاو مومشملاو

 هجو ىلع هتحابسو هتحابإب ىفكو ؛ءاملا تايورشملا ىلحأو «ةبابذ

 ىلعأو «ةدود باعل نم وهو «جابيدلا تاسوبلملا ىلعأو «ضرألا

 داري امنإو ؛لاثمل لاثمو ؛لابم يف لابم وهو ؛ءاسنلا تاحوكنملا
 وهو «ليخلا تابوكرملا ىلعأو ءاهيف ام حبقأل ةأرملا يف ام نسحأ

 لجأو ؛ةباد ةرش نم مد وهو كسملا تامومشملا لجأو ؛لتاوق
 سفنتي مل هتفص هذه ام ؛مثإ وهو منرتلاو ءانغلا تاعومسملا
 1 نق اه هيف

 يلمعلا ءانبلا :يناثلا

 هداقتعا ْنَأ الإ ءقبس امب يرظن داقتعا ىلإ لصي دق ريثكلا ْنإ

 .داقتعالا كلذل ًايفانم ًاكولس كلسي دق لب .هكولس يف رثؤي ال اذه

 ًالصأ رضي ال تيملا ناسنإلا َّنأ نقيأ يذلا لاحك هلاح نوكيو

 .كلذ نم فاخي هنإف .هبناج ىلإ منو ,برتقا :هل لاقي امنيح نكلو
 عفاد ىلإ يرظنلا داقتعالا لوحتي فيك :مهم لاؤس حرطُي انهو

 ؟مهتالملا كولسلا وحن ٌىقيقح

 الأ ؛داقتعالاو ةفرعملا ىلإ ءيش ةفاضإ نم ّدب ال هنأ باوجلاو

 ةموهوملا ةّيسفنلا زجاوحلا رسكب يلمع بيردت يف لوخدلا وهو



 هللا رهذظش 200

 نم ىرن انئإف :ةديدع ةيويند تالاح يف العف لصحي ام اذهو

 :حيرشتلا ناكم يف ةثج ىري امنيح ابلس لعافتي دق :ٌبطلا سردي
 يف بلاطلا لصي رومألا ىلع بردتلاو «دهشفلا نارك: دنع نكلو

 .هنم ةالابم ةّيأ نودب نيكسلاب ةثجلا حرشي ىوتسم ىلإ ةياهنلا

 ىلإ جاتحي كولسلاو داقتعالا نيب مئاوملا عضولا ىلإ لوحتلا ًاذإ
 .داقتعالا ىلإ ةفاضإ لمع

 مل وهف ؛هلامك ىلإ ناسنإلا لاصيإل نيدلا هجهتنا ام اذهو

 يضفي يذلا ثحبلاو ركفتلا ىلإ ةوعدلا ىلع هتاهيجوت يف رصتقي
 يف اهرثأ اهل تاسراممو لامعأ ىلإ تعد لب .يلقعلا داقتعالا ىلإ

 .كولس ىلا داقتعالا كلذ لوحت

 ةالصلا

 دوجسو عوكرو مايق اهيف يتلا ةالصلاب ةعيرشلا ترمأ انه نم .

 .يلمعلا ىوتسملا ىلع هللا مامأ للذتلا ةلاح لثمت

 جحلا

 سفنلا ةيبرتل ٌيبيردت مّيخم وه يذلا ٌجحلاب ةعيرشلا ترمأ اذكو

 ام لك يف هل ميلستلاو :ىلاعت هلل للذتلاو عضاوتلا ىلع اهديوعتو

 يذلا ايندلا سابل علخب ّئدتبي يلمع راسم لالخ نم كلذو .هديري

 هيف زّيمتي ال ثيحب نفكلاب هبشأ وه بوث سبلو ,ناسنإلا هيلع داتعا

 ناجيتلاف سوؤرم نم سيئر الو ءةعونمم ةنيزلاف ريقف نم ينغ
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 .اهنع ّيهنم مئامعلاف لهاج نم ملاع الو :ةمّرحم

 ايهاس ناعحأ نم تيب لوح افئاط ناسنإلا ريسي سابللا اذهب

 اهجاز ضاوبىلإ اظباهن:لبح ىلإ ادعانض :نيتريبك نفرح ني
 بوجوب هداقتعا ىلإ ناسنإلا فيضيل كلذ لك .ىرخأ راجحأ ةلتك

 .ىلاعت هللا رمأل ايلمع اميلست ميلستلا

 موصلا

 ينامز مّيخم يف مايصلا ىلاعت هللا عّرش فدهلا سفن راطإ يفو

 ةعنملاو ىوقتلا قيقحت يف ةيلمع ةسردم نوكيل ناضمر رهش وه

 ايلمع فّرعتي يتلا هتدارإل ناسنإلا فاشتكا لالخ نم ةناصحلاو
 يف مهاسي امم اذهو ؛هتاوهش مجل ىلع ةرداق اهنأ ىلع موصلا يف

 .274 َنوُقنَت مُكّلَمْلط ىوقتلا قيقحت
 يحورلا ءانبلا :ثلاثلا

 العافت موصلا ةدابع عم نمؤملا لعافتي امنيح ىوعبلا ززعتتو

 قوشعملا نم بّرقت يتلا ةدابعلا هذهل اكن هن تلو ايعورو ايبلق

 56 مركألا لوسرلا ريبعتب سانلا لضفأ كلذب نوكيل ؛يقيقحلا

 ءاهقناعف :ةدابعلا قشع نم سانلا لضفأ» :لاق هنأ درو يذلا

 ام ىلع يلابي ال وهف ءاهل غرفتو ؛هدسجب اهرشابو ؛هبلقب اهبحأو

 ."'رسي ىلع مأ رسع ىلع ايندلا نم حبصأ

 )١( ةيآلا .:ةرقبلا ةروس 187.



 هللا رع شت للا

 ىلع فرعتن امنيح نّيبتي مايصلا اهنم يتلا ةدابعلا قشع لعلو
 ىّمست ةتبن نم ةذوخأم قشعلا ةملك نإف .ةغللا يف قشعلا ىنعم

 لبذت ىتح اهكرتت الو ءاهيلع شيعت ةرجشب اهسفن قصلت «ةقشع»

 .ةقشع اهتباصأ :اهل لاقيف ةرجشلا

 نيبي يذلا ّيهلإلا برقلا ىلإ ناسنإلا لصوي مايصلل قشعلا اذهو
 يل موصلا» :دراولا يسدقلا ثيدحلا يف هلوقب هتبترم ىلاعت هللا

 انأو» لاق لب «يل موصلا» لوقلاب ىلاعت فتكي ملف ,''«هب يزجأ انأو

 يزجأو» لقي ملو لعفلا ىلع ءانأ» ملكتملا ريمض مدقف «هب يزجأ

 اقشع مايصلا قشع قيرط يف راس نمل ايلعلا ةبترملا نيبيل هب
- 

 را م ل

 .(")# بتروقتي مهلعل#» اونمآ نيذلا ىلع هبتاكل

 .705ص ,"55ج .قياسلا ردصملا )1(

 .اممال :ةيآلا .ةرقيبلا ةروس 68
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 جرختلا لفحو ناضمر رهش
 لفحب هيبش وه يذلا رطفلا ديعب جّوتيل ىلاعت هللا رهش يهتني

 لفحلا اذه جمانريو ءناضمر رهش ةعماج يف نيحجانلل جّرختلا

 :ةيتألا رومألا نم فلأتي

 .نيحجاتلا ديدحت -

 .مهيلع زئاوجلا عيزوت -

 .نيجرختملا نم ركش ةملك -
 .تاكراشملا مييقت نم ةجتانلا تايصوتلا ةوالت -

 نوحجانلا امأ- ١

 امنإ» : ةءعلَظ يلع مامإلا نع درو ام يف مهركذ درو نيذلا مهف

 ىصعُي ال موي لكو ؛همايق ركشو ؛همايص هللا َلِبَق نمل ديع وه
 .''.ديع وهف «هيف هللا

 زئاوجلا امأ- "

 ىلإ اودغا ؛نونمؤملا اهيأ :دانم ىدان لاوش نم موي لوأ ناك اذإ»

 .١٠٠ص ءغج



 هللا رهغش 0 ا

 موي وه ...كولملا ءالؤه زئاوجك تسيل هللا زئاوج ...مكزئاوج

 "!نئاوجلا

 نيجزختملا ركشامأ-؟

 ناضمر رهش مايصل هقيفوت ىلع ىلاعت هلل مهنم ركش وهف

 ؛يقيقحلا ركشلا ءادأ نوعيطتسي ال اوناك نإو مهو .همايفو كرابملا

 ليصحتب يل فيكف» : 253 نيدباعلا نيز مامإلا نع درو امك هنأل

 ."!ءركش ىلإ رقتفي كايإ يركشو ءركشلا

 ام اذهو ءركشلا ليبس كولس ةلواحم نم دب الق كلذ عم نكلو

 :يه نيوانع لالخ نم رطفلا ديع يف ةعيرشلا هتدّدح

 ركشلاو دمحلاو ليلهتلاو ريبكتلاب ىلاعت هللا ركذ لالخ نم :الوأ
 :لوقن نأب
 هللو ءربكأ هللأ ءربكأ هللاو ؛هلل الإ هلإ ال ءربكأ هللأ ربكأ هللأ»

 .("7ءانالوأ ام ىلع ركشلا هلو ءاناده ام ىلع هّلل دمحلا ,دمحلا

 مهئاطعإب نيملسملا ءارقف ىلع ديعلا ةحرف لاخدإ لالخ نم :ايناث

 .ناضمر رهش موص لوبق يف طرش يه يتلا ةرطفلا ةاكز

 امكبملا 0 ديعلا بدلع يف هكر اسعلا لواح نم: :اثلاك

 .يمالسالا مالعإلا بتكم .١ط .يناهفصألا يمويقلا داوج قيقحت ءلامعألا لابقإ ءسوواط نبا )١(
 48١. ص ء١ج ه1

 ١4. 7ص :١9ج .راونألا راحب .رقاب دمحم ءيسلجملا (؟)
 .١اةكص :4/ج ءقياسلا ردصملا (؟)
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 نيملسملل نوكيل ؛رطفلا موي لعج امنإ» :ثيدحلا يفف .ىلاعت

 .")«مهيلع نم ام لك ىلع هللا نودمحيف هيف نوعمتجي اعمتجم
 اهفيلبتل ىناع ام ىناع يذلا ةلاسرلا بحاص ركش لالخ نم :اعبار

 انتاعدب كلذو ."0«تيذوأ ام لثم يبن يذوأ ام» :ةُقلَ, لاق ىتح

 قحب كلأسأ» :نيلئاق هرركن يذلا ديعلا تونق يف ىلاعت هلل

 ارخذ 2 دمحملو اديع نيملسملل هتلعج يذلا مويلا اذه

 .")بدّمحم لآو دمحم ىلع ينصت نأ اديزمو افرشو
 امل هالولو ؛ةيناث ةدالو مالسإلا دلوأ نم ركش لالخ نم :اسماخ

 كت نيسحلا هّللا دبعوبأ مامإلا وهو ءرثأ نم مالسإلل يقب

 .رطفلا ديع يف هترايز بابحتسا درو يذلا

 ثراو اي كيلع مالسلا هللا ةوفص مدآ ثراو اي كيلع مالسلا»

 مالسلا هللا ليلخ ميهاربإ ثراو اي كيلع مالسلا ؛هّللا يبن حون

 حور ىسيع ثراو اي كيلع مالاسلا :هللا ميلك ىسوم ثراو اي كيلع

 كيلع مالسلا هللا بيبح ْءدْللَي دمحم ثراو اي كيلع مالسلا .هللا

 ."! هللا يلو اي

 يفيدنا هنفاعإو هديفلا :بعلاته نانكعتنا لالخ قه اسوا

 يف ةبدنلا ءاعد ةءارق ىلع ديكأتلاب #3 نامزلاو رصعلا بحاص

 ةيفاقثلا رشنلا بتكم ,."ط .ينيسحلا دمحأ ديسلا قيقحت :نيرحبلا عمجم ءيحيرطلا )١(
 .77/ 4ص :7ج ءش ١7717 .ةيمالسإلا

 .55ص .؟9ج .راونألا راحب ءرقاب دمحم ءيسلجملا (؟)
 .95!7ص .4اج ؛قباسلا ردصملا (؟)

 71717 .ةالج ءقباسلا ردصملا (4)



 هللا رهط هين دس دي نة يمعيعما

 ,ناودعلا ةلازإب مداقلا لمألل علطتلا نع رّبعملا مويلا اذه لثم

 ىلاعت هللا وحن يناسنإلا لامكلا باب حتفو ةمألا داحتاو

 روجلا ةلازإل ىجترملا نيأ ...؟هللا ةيقب نيأ» :هيف لوقنف
 ةملكلا عماج نيأ ؟نيدتعملا ةكوش مصاق نيأ ؟ناودعلاو

 .'78 ىوقتلا ىلع

 رهش يف ةكراشملا مييقت نم ةجتانلا تايصوتلا امأ-:

 :نيوانع ةثالث يف اهصيخلت نكميف ناضمر

 تيبثت ىلإ جاتحي فاشتكا :لوألا
 نلف بلف نأ نكفف انتدارإ ْنأ ناضمر رهش يف انفشتكا دقف

 انرركو ءاهنع انمصف ءاهريغو نيخدتو برشو لكأ نم انتاوهش

 .تاوهشلا ىلع لقعلا ناطلس هيف بلغت ًالماك ًارهش مايصلا

 فقنل :ةدارإلاو لقعلا ةبلغ ءاقبإ يف هرمثتسن نأ بجي رمأ اذهو

 لح رعافللا حا أاميف قلطننلو .ىلاعت هللا دودح دنع

 ةموادم ىلإ ةجاحب تاداع :يناثلا
 :ىلاعت هللا اهّبحي تادابع ىلع ناضمر رهش يف اندتعا دقف -

 :ناضمر رهش دعب اهيلع موادن نأ انيلعو
 اهتقو لوأ يف حبصلا ةالص ىلع ناضمر رهش يف اندتعا دقف -أ

 .ال) .يمالسإلا مالعإلا بتكم ؛١ ط .يناهفصألا داوج قيقحت.لامعألا لابقإ ءسوواط نبا )١(

 .608ص :.١ج.(ت
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 .هدعب كلذ ىلع موادن انلعل ًءاضق ال ًءادأ

 رحسلا تقو يف ظقيتسن نأ ناضمر رهش يف اندتعاو -ب
 ىلإ بّرقتلل تقولا اذه يف ظاقيتسالا لمكن انلعل ؛كرابملا

 .عوبسأ لك نم ةعمجلا ةليل يفولو ؛لفاونلاب ىلاعت هللا
 لمكتسن انلعل :ميركلا نآرقلا أرقن نأ ناضمر رهش يف اندتعاو -ج

 أرقي نأ يغبني نمؤملاف موي لك ميركلا نآرقلا ةءارقب كلذ

 دهع نآرقلا» :ُكتَِلَع هللا دبع يبأ نعف .ةيآ نيسمخ موي لك

 :هدهع يف رظني نأ ملسملا ءرملل يغبني دقف ؛هقلخ ىلإ هللا

 .("7«ةيآ نيسمخ موي لك يف هنم أرقي نأو
 يتلا دجاسملا يف روضحلا موادن نأ ناضمر رهش يف اندتعا -د

 ؛ دجاسملا ضرألا يف يتويب نإ» :لجو زع هللا نع اهيف درو

 ىلع نإ الأ « يتيب يف ينراز مث ؛هتيب يف رهطت دبعل ىبوطف

 هذه ىلع نيموادم ىقبن نأ انيلعو .")'ءرئازلا ةمارك روزملا
 .هشرع ّلظب ةمايقلا موي هّللا مهللظي نمم نوكنل ؛ةدابعلا

 راطفخإلا ةدئام ىلع ةرسأك سلجن نأ ناضمر رهش يف اندتعاو -ه

 دجسملا يف فاكتعالا ىلع اهلضفي ة6يبنلا ناك ةسلج

 .كرابملا يوبنلا

 ءاهروطتو ةرسألا كسامت ىلع ظفاحن نأ ىلإ ةجاحب نحن مك

 بتكلا راد .نارهط ء؛ط .يرافغ ربكأ يلع قيقحت .يفاكلا .بوقعي نب دمحم .ينيلكلا )١(
 1٠1089 ص .7ج ءش 6 :ةيمالسإلا



 ةللا زها تموت ص سئ يم

 انتيك حلك نيام ةمعان انرخ هجاون مايألا هذه يف نحنو

 .ةيعامتجالا ةعنملا ىلع ءاضقلا فدهب ةرسألا فدهتست

 ماحرألا عم يعامتجالا لصاوتلا ىلع ناضمر رهش يف اندتعا -و

 :ىلاعت هّللا اهيف ركذي تارهس لالخ نم ؛ءاقدصألاو ناريجلاو

 .هلامك يف هيقريو هتعنم يف ديزيو .عمتجملا نصحي ام اذهو

 يتلا نمؤملا ةزايز باوث نم ةريبكلا ةدافتسالا ىلإ افاضم

 .''!'«ىلاعت هللا راز امنأكف انمؤم راز نم» :اهيف درو

 ناضمر رهش دعب ءازعألا انلهأ ططخي نأ ليمجلا نم مك
 نوبرقتيو مهتالئاع نونصحيو مهتويب اهيف نوكرابي ةينيد تارهسل

 .ىلاعت هللا ىلإ اهب
 نم نيجاتحملا ىلإ رثكأ تفتلن نأ ناضمر رهش يف اندتعاو -ز

 لفاكتلا نم ىلاعت هللا بحي ام قّقحي امب ماتيأو نيكاسمو ءارقف
 .يعامتجالا

 ةظفاحم ىلإ ةجاحب تابسنكم :ثلاثلا

 .نآرقب هيف ةيآلا تناك .ريفو حبرو ريثك بسك ناضمر رهش يف

 محرلا لصوو .رانلا نع ةءارب ةلفالاو «نيعسم ةنكيرقلا ةؤاضو

 دمحم ل او: ةنيحم قمه سلا وود الل[: نقع تابت هللا ةيكرل لو

 بجي ام اذهو ءريثك كلذ ريغو .ةمايقلا موي دبعلا نازيمل ليقثت

 .(نءآال) درب .(ط.ال) .يدزيلا يسردملا داوج قيمحت ,ينيسحلا دقعلا .يلماعلا يئاهبلا 60

 ١6. ص .ء(تءال)
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 لعف امك ؛مارحلا لعفب اهقارحإ مدع لالخ نم .هيلع ةظفاحملا

 ,رمخلا برش نع هيف عنتماف .هّللا رهش مرتحا يذلا لهاجلا كلذ

 :ىدانو ةرمخملا ىلإ بهذ ىتح ليضفلا رهشلا ىلو نأ ام نكلو

 قاتشم ىلإ وفهت ةقاتشم يقاس اي اهتاه ىلو ناضمر
 دقف ءانعٌرز ىلع ظفاحن نأ انيلعو .ناضمر رهش يف انعّرز دقل

 هللا سرغ .هللا ناحبس :لاق نم» :لاق هنأ ةّيَوهْللا لوسر نع درو

 اهب هل هللا سرغ هلل دمحلا :لاق نمو «ةنجلا يف ةرجش اهب هل

 ةرجش اهب هل هللا سرغ هللا الإ هلإ ال :لاق نمو :ةنجلا يف ةرجش

 ,ةنجلا يف ةرجش اهب هل هللا سرغ .ربكأ هللا :لاق نمو ؛ةنجلا يف

 .ةريثكل ةنجلا يف راجشألانإ هللا لوسر اي :شيرق نم لجر لاقف

 كاذو ءاهوقرحتف انارين اهيلإ اولسرت نأ مكايإ نكلو ؛معن :ةُْلَو لاق
 وسلا هل اوي وثم بلا يآكي :لوقي لجو زع هللا نأ
 00 كلم اوم الو

 .77ةيآلا دمحم ةروس 6

 :0ج .يمالسإلا مالعإلا بتكم .مق ؛١ط :نايزيربت سابع قيقحت ,مايألا مئانغ .يفقتلا ازريملا (؟)

 . "ص اه





 - نانسالف-
 هدييحعحل ”يييتحتتجع

 .كىرزبكلا ردب <كنح

 .جارعملاو ءارسإلا <>

 .زدقلا ةليل ةقيقح ه<كهنح

 .سدقلاو دوهيلا كح
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 ىريكلا ردب
 هل ل ريف ىو س سم

 ديل دهر لع هلأ و ًارمِلط مُهَنَأب ترولتنقي نذل دلل َنْدأل
 م هر 1 رف 0 7

 20 همأ انبر ارلوقي نال حيي مهرس نيالا ذل

 )6 يبنلا لتق ىلع نوضرحي شيرق وكرشم
 اولسرأف :ةنيدملا يف ةيقَ,يبنلا دوجو نم شيرق رافك ظاتغا

 مكنإ» مهنودّدهي (لولس يبأ نب هللا دبع مهسأرو) ناثوألا ةدبع ىلإ

 ,هللاب مسقن انإو ءاددع ةنيدملا لهأ رثكأ مكنإو ءانبحاص متيوآ

 َنريسنل وأ ؛برعلا مكيلع ننيعتسنل وأ ؛هنجرختل وأ «هنلتقتل

 .()«مكءاسن حيبتسنو ؛مكتلتاقم لتقن ىتح ءانعمجأب مكيلإ
 لاتقب نيملسملا ةهجاوم بيبست نم اوفاخ ناثوألا ةدبع نأ الإ

 .شيرق رافك كلذ غلبف ءاوقّرفتو اوعجارتف «ناوخإلاو ءانبألا

 ردب هكرعم
 .ناضمر رهش ١ا/ ةرجهلل ةيناثلا ةنسلا :تيقوتلا

 يبأ ةدايقب ةيشيرق ةلفاق ضارتعا :نيملسملا جورخ ببس

 .55:غ١ ناتيآلا .جحلا ةروس )١(

 ,م1990 .يداهلا راد ,توريب ء؛ط .لَو مظعألا يبنلا ةريس نم حيحصلا .ءرفعج ءىضترم (؟)
 .ةضص ,0ج



 هللا ره شش لسا

 .الجر ٠+ نع اهلاجر ديزي ال نايفس

 لسرأف :نيملسملا ةطخب نايفس وبأ ملع :نايفس يبأ لعف در

 .هتلفاقب اجنو ءلحاسلا وحن هقيرط رِّيغو ءاثيغتسم شيرق ىلإ

 :راعش تحت برحلل ةزهجتم شيرف تمدق :يناديملا عقاولا

 .هناكم الجر جرخأ الإ لجر فلختي ملف :هلام مدهن جرخي مل نم

 نيشيجلا نيب ةنراقملا

 ٠٠ ليفو ءسرف 5٠١.

 ليفو ٠٠١ سرف

 | اس اتسم | يدع
 ةقوحلا يت اول هد ودوم ل نيمتسملا :نوكرشفلا» قيس

 .نيملسملا فالخب بسانملا يركسعلا

 :تناك كلذ لك مغر

 :يتاآلا ليصفتلا نمض نيملسملا راصتنا - ةكرعملا ةجيتن

 ا 2206
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 بابسألل ليلحت

 : نوكرشملا امأ -

 .طقف ايندلا مهفدهف

 ناكف ؛ةكم ىلإ عوجرلا شيرق رامك ضعب حرط :كلذ ىلع دهاش
 مهذخأنو برثيب مهيلع محقن ىتح ىزعلاو تاللاو ؛ال» :باوجلا

 اننيب نوكي الو «كلذب برعلا عماستتو ؛ةكم مهلخدنف ؛ىراسأ
 .'"'؟":ههركن دحأ انرجتم نيبو

 عفاد نقف ام اذهو .هيف ةرخآلل عضوم ال يويند فدهلاف

 .ةكرعملا يف توملل دادعتسالا

 : نوملسملا امأ -

 .ةرخآلا مهفدهف

 ةلقو ,نيكرشملا ةرثك ىلإ 6# يبنلا رظن امل :كلذ ىلع دهاش
 مهللا ءينتدعو ام يل زجنأ مهللا» :لاقو..ةلبقلا لبقتسا نيملسملا

 ."!,ضرألا يف دبعت ال ةباصعلا هذه كلهت ْنِإ

 نيملسملا ىدل ةوقلا رصانع

 هنم نوعلا بلطو ةكرعملا يف هّللاب ةناعتسالا ١-

 2932 يلع مامإلا نع درو مّدقتملا كلي يبنلا ءاعد ىلإ ةفاضإ

 )١( .راونألا راحب ءرقاب دمحم .يسلجملا ج١4. ص١ 76.
 .قباسلا ردصملا (؟) صض١؟؟.



4. 

 هللا ره تش 211111111111 ل

 اعرسم تئج مث ؛لاتق نم ائيش تلتاق ردب موي ناك امل»:لاق

 :لوقي دجاس وه اذإف ؛:تئجف ؛لعف ام هلو هللا لوسر ىلإ رظنأل

 ؛لاتقلا ىلإ تعجرف . اهيلع ديزي ال موُيق اي يح اي موّيق اي ّيحاي
 مث . لاتقلا ىلإ تبهذف ءاضيأ كلذ لوقي دجاس وهو :تئج ّمث
 .') هيلع هللا حتف ىتح ؛كلذ لوقي دجاس وهو تئج

 ةيلاعلا تايونعملا 1١-

 ماقف .برحلا يف مهيأر نع مهلأسو هباحصأ ةةيبنلا عمج
 ءاهؤاليخو شيرق اهنإ ؛هللا لوسر اي» :لاقو (صضر) دادقملا
 دنع نم قح هب تئج ام نأ اندهشو ؛ءكانقدصو كب انمآ دقو

 رجشلا نم عون) اضغلا رمج ضوخن نأ انترمأ ول هللاو ءهّللا

 اهي فد نوفت هو فلعس ةانضخت نمارملا فاوشو :(تتنضتلا

 اه انإ ,التاقف ءكبرو تنأ بهذإ :ىسومل ليئارسإ ونب تلاق

 مكعم انإ ؛التاقف ؛كّبرو تنأ بهذإ :لوقن انكلو ,نودعاق انه
 ؛كيدي نيب نمو ؛كلامشو كنيمي نع نلتاقنل هللاو . نولتاقم
 دانيقلا كر اكو تيما قلو فلهم ةانيشكلا اره تيكن وتو
 .(7:كانعبتل

 لوسر اي يمأو تنأ يبأب» :لاقو (ضر) ذاعم نب دعس ماقو

 .هغ01١ .توريب ءيداهلا راد ؛؛ط ءةُيلَف مظعألا يبنلا ةريس نم دينيا واطج يمقن 41
 . ا 6ص 06ج

 .١١ص .قباسلا ردصملا 6
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 نم قح هب تئج ام ْنأ اندهشو «كانقدصو كب انمآ دق انإ هللا

 رحبلا اذه ضوخن نأ انترمأ ول ؛هللاو تئش امي انّرمف ؛هللا دنع

 ىلع انب رسف «كنيع هب ٌرقت ام كيري هللا لعلو ءكعم هانضخل
 ."''هللا ةكرب

 طيطختلا نسح -'"'

 مهوؤدبت الو ؛مكراصبأ اوضغ» :هباحصأل لاق 12/6 يبنل ا نأ درو

 ,مهراصبأ اوضغو :نوملسملا تكسو .دحأ نملكتي الو ؛لاتقلاب

 .(") 4806 هللا لوسر رمأل الاثتما

 مهتلاح ىلع مهآرف .ءنيكرشملا دصر مدق ءانثألا هذه يفو

 برثي حضاون نكلو ءددم الو ؛نيمك مهل ام» :لوقي عجرف .هذه
 نوظّملتي ؟نوملكتي ال اسرخ مهنورت امأ . عقانلا توملا تلمح

 ىتح نولوي مهارأ امو !مهفويس الإ أجلم مهلام ءيعافألا ظّملت

 ."!مهددعب لتقُي ىتح نولتقي الو ءاولتقي

 ةدايقلل يلمعلا قدصلا -؛

 ةكرعملا لوأ يف ُةّقلَو يبنلا مهمّدق نم لالخ نم ىلجت ام اذهو
 .ةديبعو يلعو ةزمح مهو هتيب لها

 ."7 ص ,قباسلا ردصملا ) 0 (

 .؟38 ص :6ج-.قباسلا ردصملا 6

 .هسفن قباسلا ردصملا هيف



 هللا رهش ا تت ا

 ةرخآلا ديرت صالخالا ةديدش رصانع دوجو

 :كلذ ىلع دهاوشلا نمو

 دعب ثراحلا نب ةديبع يلعو ةزمح لمح ىلوألا ةهجاوملا دعب - ١

 :لاقو ربعتساف . لَو هللا لوسر ىلإ هب ايتأو .هذخض تعطق نأ

 ديهش لَّوأ تنأ ؛ىلب» :ُكِيَإ لاق !؟اديهش تسلأ ؛هللا لوسر اي»
 ."7«يتيب لهأ نم

 امب ىلوأ يأ ملعل اًيح كمع ناك ول امأ» :ُهّيبَو هللا لوسرل ةديبع لاق
 :لوقي ثيح بلاط وبأ :لاق ؟ينعت يمامعأ يأو :ُةقْبَو لاق هنم لاق

 دمحم يربي هللا تيبو ءمتبذك
 لسع اشكو هنتودنعاطناملو

 هلوح عرصنت ىثتح هملسنتو

 "'لئالحلاو انئانبأ نع لهذتو

 هللا يدي نيب يداعلا ثيللاك هنبا ىرت امأ» :ٌيْبَو لاقف

 ."!.هلوسرو

 دهشتسي نم ُدعَي ُةيَوهْللا لوسر مامحلا نب ريمع عمس امل -”

 لكآ ىتح تييح نكل» :لاق :نهلكأي تارمت ريمع ديبو ؛ةنجلاب

 لتاقو هدي نم تارمتلا ىمر مث . ةليوط ةايحل اهنإ «يتارمت

 .27«لتق ىتح

 .770-777ص .19ج .راونألا راحب نقار مست سلجم 00
 .500 ص .قباسلا ردصملا (؟)
 .17 ص .هج ؛ لق مظعألا يبنلا ةريس نم حيحصلا :رفعج «ىصترم ف

 ./غص .قباسلا ردصملا (غ(
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 سيل هنإ :انمزهي ام كثّدحأ انأو» :نيكرشملا نم لجر لاق -*

 يتأنل انإو ؛هلبق هبحاص تومي نأ ّبحي وهو الإ لجر انم

 ():هبحاص لبق تومي نأ ّبحي مهلك اموق

 212 يلع مامالا ةوق -1

 لاقف ءاقنتعم ةزمح دجوف ءاجو :ديلولا 2م ىلع مامإلا لتقف
 فصن رّيطف -ًاليوط ةزمح ناكو ءكسأر ْنطأط ؛مع اي : دال

 .ةبتع ىلع زهجأو ةديبع ىلإ مدق مث .فيسلاب هميرغ

 كرتشاو :نيكرشملا فصن لتق ىتح لتاقي همك يلع لاز امو
 .رخآلا فصنلا يف

 ."! دام يلعل ناكر دب موي نيكرشمل اىلتقرثكأ» :قاحسا نبا لاق

 يف ضرألاو ءامسلا نيب ىدان ليئربج ْنأ تاياورلا ضعب يفو

 "7 ناقفل ا وذ الإ فيس الو يلع الإ ىتف ال» :ردب

 هللا رصن :ةجيتنلا

 دكيتلمْلا َنَمِفْلأِب مكدمم نأ مكحل باَبَدْسأَف ير َنوُيِسِعَيََم ذإ»

 104 مكفول وب َنيِمْطَِلَو رم ا أ ةاعج امو 7 تيفو

 .7/؟"ص .قباسلا ردصملا )١(

 .05 ص .قباسلا ردصملا (")

 .50 ص .١١ج ءقباسلا ردصملا (؟)

 9-٠١. ناتيآلا ؛لافنألا ةروس (4)



 هّقلا ره شت سس

 اوييكف مكعم نأ ةكيتلملا ىلإ كبَر حوت ْذِإ» قس امام تي دل أوُيدَكَف مكعم نأ ةكيتلملا ىلإ َكُي 1
 أونِرْضأَف جميلا اوُرَمَك تس ِزْلا ٍبوُلَك يف مهن أوه رْضأو َقاَدَحل اَقْوَ أوْنِرْضَأَف سمرا أوم 2 رد م 0

 )١( ةيآلا .قباسلا ردصملا ١7.
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 7 2م نأ. لا وسع ص <<

 لِ ارح 2 -_- ص م 9 ٠ أ كحسملا 7 اليل ءودبعب ىقىرس ىزلا ناحبس#

 رص مص سل ٌءيِمَّسلا وه هن ادباء نِم :هيزنل ,هلوح انمردب ىِذَلا اصقألا دجسملا سم سرا خي كس سد ررلا وجبس ةدصام | م ل >< حم

2 
 ")4 ريِصِب

 اذهو :ةجاحو صقن لك نم هللا هيزنتب ءارسإلا ةروس أدبت

 .ةزجعم نع ثيدحلا ددصب ةيآلا نوك عم بسانتي

 ضعب ىلع هنم رشع ةعباسلا ةليللا يف ناضمر رهش يفخغ

 اليل هب ريسي نأ يأ لَو دمحم هّيبنب يرسي نأ هللا دارأ تاياورلا
 طبترت ضرألا نم ةكرابم عقاوم ىلع اهيف هلو علطي ةيزاجعإ ةلحرب

 افق هللا هق رمل كا ونيسلا كوقلم ىلع انكياو :عايفألا ويس

 .ىلاعت هللا ةمظع بئاجع نم هيريو ؛هتوكلمو هتاومس ناكس ىلع

 مارحلا دجسملا : ىالطنالا ناكم

 يف يناثلا دجسملا وه يذلا ءىصقألا دجسملا :لوألا دصقملا

 وهو .ةنس ٠١ ب مارحلا دجسملا دعب يئب 1 فخ درو يذلا .ضرألا

 .خيراتلا ربع ىلاعت هللا داما داعب

 )١( ةيآلا ,.ءارسإلا ةروس ١.



 هللا رلهلط 0

 نم ةليسو يهو .قربلا نم اهمسا قتشا يذلا قاربلا :ةليسولا

 :قردلا ةصوسك اهتضوس نأل كلذع تيبس امافلوبةنجلا

 .اهبابسأب رومألا يرجي نأ ةليسولا هذه لالخ نم هلل ا درأو

 قيرطلا لزانم

 ١-يثرب:

 مم

 نيأ يردتأ :لاقف :تيلصف ؛لص :لاقف ؛«ليئربج يب لزن»

 ."'!«كترجاهم اهيلاو :ةبيطب تيلص :لاقف «ال :تلقف ؟تيلص

 ءانيس روط -"

 :يل لاق مث ؛هللا ءاش ام انيضمف :تيكر مث» :ُةّيلَو يبنلا لمكأ

 :تلقف ؟تيلص نيأ يردتأ :يل لاقف «تيلصو ٌتلزنف ءلصو ؛لزنا'
 ."!ءميلكت ىسوم هللا ملك ثيح ءانيس روطب تيلص :لاقف .ال

 تيب -؟

 لزنا : يل لاق مث ؛هللا ءاش ام انيضمف «تبكر مث» : 2 لمكأو

 290 تلقف ؟تيلص نيأ يردتأ : يل لاققف «تيلصو تلزنف 1

 ىسيع دلو ثيح «سدقملا تيب ةيحانب محل تيب يف تيلص :لاق

 ." زك ميرم نبا

 .فجنلا ؛ىدهلا ةبتكم ءيرئازجلا بيط قيقحت .يمقلا ريسفت :ميهاربا نب يلع .يمقلا )١(
 .7ص :,7ج ه1

 .غص .؟ج ؛قباسلا ردصملا (؟)

 .هسفن قباسلا ردصملا (؟)
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 سدقفملا تيب - 5

 ,سدقملا تيب ىلإ انيهتنا ىتح انيضمف تبكر مث» لَو لمكأو
 ,اهب طبرت دير ءايبنألا تناك يتلا ةقلحلاب قاربلا تطبرف
 .()يبنج ىلإ ليئربج يعمو ؛دجسملا تلخدف

 تاءاقللا

 ءايبنألا عم -

 يبأ ىلع ٌتمّلسف» :...جارعملا نع هثيدح يف لة يبنلا نع
 ابحرم :لاقو «يل رفغتساو هل ٌترضغتساو ؛يلع ملسو وتل مدأ

 .")حلاصلا نمزلا يف ثوعبملا :حلاصلا يبنلاو ؛حلاصلا نبالاب
 :هل لاق يذلا دمع ميهاربا هللا ليلخب ؛#يبنلا ىقتلا اذكو

 .حلاصلانمزلا يف ثوعبملاو حلاصلا نبالاو حلاصلا يبنلاب ابحرم»
 ىسيع هللا حورو عنا رمع نب ىسوم هللا ميلكب ىقتلا امك

 ,0ىلاعت هللا ءايبنأ نم مهريغو دمع ميرم نبا

 ةالئ2 ىسومو 1ئ32 ميهاربإ اندجوف» :يوبنلا ثيدحلا يضو
 تمقأو ؛ّيلإ اوعمُج دق هللا ءايبنأ نم هللا ءاش نميف 2222 ىسيعو
 نخا اووتسا اًملف ءانمدقتسا ليئربجو الإ كشأ الو ,ةالصلا

 .(رخف الو مهتممأف ينم دقف ءيدضعب مالسلا هيلع ليئربج

 ٠١. ص ,17ج ؛(نءال) .مق ؛ (ط.ال):نازيملا ريسفت ءنيسح دمحم .يئابطابطلا (1)

 .6 ص :؛7ج ؛يمقلا ريسفت «ميهاربا نب يلع ءىمقلا (8)



 هللا رهش 5

 ةكئالملا عم

 توملا كلم

 ىلع سلاج ةكئالاملا نم كلمب تررم مث»:يوبنلا ثيدحلا يف

 ءرون نم حول هديب اذإو ؛هيتبكر نيب ايندلا عيمج اذإو ءسلجم

 :الامش الو انيمي تفتلي ال هيف رظني باتك هيف بوتكم هيف رطس
 :لاقف ؟ليئربج اي اذه نم :تلقف ؛نيزحلا ةئيهك هيلع البقم
 ينندأ ؛ليئربج اي :تلقف :حاورألا ضبق يف بئاد :توملا كلم اذه

 :ليئربج هل لاقو هيلع تملسف ؛هنم يناندأف ؛هملكأ ىتح هنم

 ,يب بحرف .دابعلا ىلإ هللا هلسرأ يذلا ةمحرلا يبن دمحم اذه

 هلك ريخلا ىرأ ينإف ءدمحم اي رشبأ :لاقو مذاب ينايحو

 كلذ «هدابع ىلع معنلا يذ نائُملا هلل دمحلا : تلقف ؛كتمأ يف

 ةكئالملا دشأ وه :ليئربج لاقف يلع همحرو يبر لضف نم

 ؟ هحور ضبقت اذه عن [هرق تي اوه وأ تانف قم لكأ :تلقف المع

 لاقف ؟كسفنب مهدهشتو ءاوناك ثيح مهارتو :تلق «معن :لاقف

 هللا اهرخس اميف يدنع اهلك ايندلا ام :توملا كلم لاقف «معن

 ؛ءاشي فيك هبلقي لجرلا فك يف مهردلاك الإ اهيلع يننكمو ؛يل
 ىكب اذإ لوقأو ءتارم سمخ موي لك هحفصتأ انأو الإ راد نم امو
 ةدوعو ةدوع مكيف يل نإف ؛هيلع اوكبت ال :مهتيم ىلع تّيملا لهأ

 7 نفعا مكنم ىفيي هل ىدح

 )١( ص .67ج.راونألا راحب رقاب دمحم ءيسلجملا 177.
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 رانلا نراخ

 ارشبتسم اكحاض الإ كلم ينيقل امف» :ٌيوبنلا ثيدحلا يف

 ,.. هنم اقلخ مظعُأ َرأ مل ةكئالملا نم كلم ينيقل ىتح

 ؟ليئربج اي اذه نم :تلقف ... ءكحضي مل ... بضغلا رهاظ

 لزي ملو ءطق كحضمي مل «رانلا نزاخ كلام اذه نإ ...لاقف...

 ينرشبو ؛ّىلع مالسلا درف ؛هيلع تملسف ... منهج هللا هالو ننم

 هل لاقف .رانلا ينيري نأ هرمأت الأ ...:ليئربجل تلقف «ةنجلاب

 حتفو ءاهءاطغ اهنع فشكف هرانلا ادمحم رأ ؛كلام اي :ليئربج

 تعفتراو ترافو ؛ءامسلا يف عطاس بهل اهنم جرخف ءاهنم باب
 دريلف :هل لق ؛ليئربج اي :تلقف «تيأر امم ينلوانتتل تننظ ىتح

 .''!'ءاهءاطغ اهيلع

 ةنجلا لوخد
 ءارمحلا ةتوقايلارصق

 ةتوقاي نم ًارصق تيأرف «ةّنجلا ٌتلخد» :يوبنلا ثيدحلا يف
 نم اهلخاد نم اهجراخو ءاهجراخ نم اهلخاد ىري ءارمح

 اذه نمل «ليئربج اي :تلقف «دجريزو رد ناتيب اهيفو ءاهئايض

 معطأو :مايصلا مادأو مالكلا باطأ نمل اذه :لاقف ؟رصقلا

 ."!ىماين سانلاو ليللاب دَجهتو ؛ماعطلا

 .هسفن قبأسلا ردصملا )1(

 ١19. ص .١5ج ؛قباسلا ردصملا ةقإ



 للا رفعه أل سس سس ا

 :022 يلع نع لأست ةكئالملا

 ...» :جارعملا نع هثيدح يف ةمَِع قداصلا مامإلا نع

 ءاجاوفأ ُةّثْلِإ يبنلا ىلع تملسف :تءاج مث «ةكئالملا تعمتجاو

 هتكردأ نإف :تلاق ؛ءريخب :لاق ؟كوخأ فيك ؛,دمحم اي :تلاق مث

 مل فيك :اولاقف ؟هنوفرعتأ :هّلَي يبنلا لاقف السلا انم هأرقاف

 يلصنل انإو ةانم هقاثيمو كقاثيم لجو زع هللا نذخأ دقو هفرعن

 . )0 هيلعو كيلع

 تهم همطافو ىبوط ةرجش

 اًمل»:لوقيو . ةلْكَيْلَت ةمطاف ليبقت رثكي خلو هللا لوسر ناك
 ةرجش نم ليئربج يناندأف :ةنجلا تلخد ءامسلا ىلإ يب يرسأ

 اءام كلذ هللا لوحف ,هتلكأف ءاهرامث نم ينلوانو ؛ىبوط

 ُتلَمَحَف ؛ةجيدخ ُتعقاو ضرألا ىلإ تطبه اًملف ءيرهظ يف
 ىبوط ةرجش ةحئار تدجو الإ طق اهتلبق امف ؛لُكهإ2َ ةمطافب
 ا يقم

 ان ةمئألاو رونلا بجح

 كغ نينمؤملا ريمأ نع هئابآ نع ْةْمقَعاضرلا مامإلا نع
 :ليئربج يل لاق رونلا بجح ىلإ تيهتنا اًملف ...>:ةةيبنلا نع

 اذه لثم يف ؛ليئربج اي :تلقف «ينع ٌفلختو ءدمحم اي مّدقت

 .؟5١1 ص ١8 ج ,ءقباسلا ردصملا 6
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 يذلا يّدح ءاهتنا نإ ءدمحم اي :لاقف !؟ينقرافت عضوملا

 تقرتحا هتزواجت ْنِإف ءناكملا اذه ىلإ هيف لجو رع هللا ينعضو

 ةخز رونلا يف يب خزف .هل الج لج يبر دودح يدعتب يتحنجأ

 اي :تيدونف ؛هكلم ٌولع نم هللا ءاش [ام] ثيح ىلإ تيهتنا ىتح

 :تيدونف «تيلاعتو تكرابت «كيدعسو يبر كيبل :تلقف ؛,دمحم

 ؛لكوتف ّيلعو «دبعاف يايإف ؛كبر انأو ءيدبع تنأ ؛دمحم اي

 ىلع يتّجح و ؛يقلخ ىلإ يلوسرو ؛يدابع يف يرون كنإف

 تقلخ كفلاخ نملو «يتنج تقلخ كعبتا نملو كل «يتيرب

 ,يباوث تبجوأ مهتعيشلو «يتمارك تبجوأ كئايصوألو :يران

 كؤايصوأ ءدمحم اي :تيدونف ؟يئايصوأ نمو ءّبر اي :تلقف

 لج يبر يدي نيب انأو - ترظنف ءيشرع قاس ىلع نوبوتكملا

 رون لك يف ارون رشع ينثا تيأرف «شرعلا قاس ىلإ - هلالج

 نب يلع مهلوأ «يئايصوأ نم يصو مسا هيلع ءرضخأ رطس
 يئايصوأ ءالؤه ٌبر اي :تلقف ؛ءيتمأ يدهم مهرخآو ؛بلاط يبأ

 [يئايصوأو] يئايلوأ ءالؤه ءدمحم اي :تيدونف ءيدعب نم

 كؤايصوأ مهو «يتيرب ىلع كدعب يججحو يئايفصأو

 مهب نرهظأل يلالجو يتزعو ؛كدعب يقلخ ريخو كؤافلخو

 نم مهرخآب ضرألا نرهطألو «يتملك مهب نيلعألو ؛ينيد
 هل نرخسألو ءاهبراغم و ضضرألا قراشم هننكمألو ,يئادعأ

 ؛بابسألا يف هنيقرألو ءباعصلا باحسلا هل نللذألو «حايرلا



 هللا رهلطش :: هذ

 (يتوعد ولعت ىتح «يتكئالمب هندمألو ؛يدنجب هنرصنألف

 مايألا نلوادألو ؛هكلم نميدأل مث ءيديحوت ىلع قلخلا عمجتو

 . !'!«ةمايقلا موي ىلإ يئايلوأ نيب
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 7 ةلا 5 /ٍ ل ةقيقح هدا هه

 : يه ردقلا هليل

 .ميركلا نآرقلا لوزن ةليل - ١

 .حورلاو ةكتالملا لوزن ةليل -؟

 .ميظعلا ريخلا ةليل -؟

 نآرقلا لوزن ةليل ١-

 :نيعون ىلع ناك ميركلا نآرقلا لوزن ْنإ

 ةليط ٌرمتسا يذلا وهو .تابسانملا بسحب يجيردت لوزن :لوألا

 نع رّبعيو :؛ 0 يبنلا ةثعب ةدم يهو .ةنس نيرشعو ثالث

 لع سائلا ع ,هأرقتل 4 هلئقرف 5 (ناءرفو# :ىلاعت لاق .ءليزنتلاب لوزنلا اذه

 ."74 اليِزن ُهَنَلَرتو بك
 .7 4 َيوُظْفْحْلْم اَنِإَوَرك دل انلَرتُنْحَحاَّتِإ » :ىلاعت لاقو 6 ل 1 ا . 5

 رهش نم نيرشعلاو عباسلا يف ميركلا نآرقلا ليزنت أدتبا دقو

 .ةةيآلا ,رجحلا ةروس 6



 هتلا رهشظش ا ا ا ع ل بمال

 ضغب ميركلا نآرقلا ةقيقح تلزن ثيحب يعفد لوزن :يناثلا

 :ىلاعت لاق . 0 ا

 ."04 َنيذدمْلاّن م نوح كبلق لع َكِيلَم لع 57 نيل يات »

 هليل نُهَتْلَرنأَنإِؤ :ىلاعت لاق :لازنإلاب لوزنلا اذه نع رّبعيو
 ."#0«ر ِرْدَعْل

 ردقلا ةليل يف لزانلا نآرقلا اذه» :ٌعّدِرِبَف ينيمخلا مامإلا لاق

 ةأشنلا يف بيغلاو نونكملا رسلا يف يملعلا نآرقلا كلذ وه

 عم هماقم يف ادحتم ناكو بتارملا كلت نع هانلزنأ دق ةيلعلا

 .")':تاذلا

 نم :ةميظع ةيخيرات ةليل يه نآرقلا لوزن رابتعاب ردقلا ةليل ْنِ

 ةيونس ةليل يه يتآلا ىنعملاب اهنأ الإ ءاهتبسانم ىيحت نأ حودمملا
 .يتآلا لبقتسملا ىلإ ةرظان يه لب ؛:ةرمتسم ةايح تاذ

 حورلاو ةكئالملا لوزن ةليل-"

 ."04 ايف حرا ةكيلملأ ليل ) :ىلاعت هللا لاق
 اذت :ةداملا نع ةدّرجم تادوجوم يه ةكئالملا نأ مولعملا نم

 يدّرجت لب يدام ريغ لزقاوه ةيآلا هذه يف دراولا اهلزنت ْنِإف

 )١( :ناتيآلا .ءارعشلا ةروس ١975-198.

 .١ةيآلا ءردقلا ةروس (؟)

 .توريب .؟ط .يرهفلا دمحأ ةمجرت .ةالصلل ةيونعملا بادآلا .هللا حور ؛ينيمخلا مامإلا (*)
 .457”ص ؛م ١947 .يملعألا

 .غةيآلا ءردقلا ةروس (:؟)
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 لاق .ةئس لالخ رومألا ريدمت وهو لأ ,ىلاعت هّللا هدارأ أم قيقحتل

 رفا

 يضو .04'2 ًاكنِع ني ارم رِيكَح رم لكَُرْفْياَبَو » :ىلاعت هللا
 :ىلاعت هلوقل هريسفت يف ةولتتاع رمعج يبأ ماعدا نع ثيدحلا

 0000 0 ى كم و ريب مر ع ركل 0

 اهيف لزنت» :لاقأ") < أ لك نم مهجر ِنْدِإب اهيف حورلاو هكيتلمل كاملا لزنن ©

 ةنسلا يف نوكي ام نوبتكيف ءايندلا ءامسلا ىلإ ةبتكلاو ةكئالملا

 :ةيشملا هيف هل فوقوم هدنع رمألاو دابعلا بيصيامو هرمأ نم

 ا")2باتكلا مأ هدنعو «تبثيو :ءاشي ام رخؤيو ءاشيام مدقيف

 ؟حورلا وه نم
 0 وه مظعألا حورلا نأ ملعا» :ٌكئَريَرَذ ينيمحلا مامإلا لاق

 9 ىلوألا ةبترلا يف عقاو هنأ ىنعمب هللا ةكئالم نم مظعأ

 .( لكلا نم مظعأو فرشأو هللا ةكئالم

 ع منت نم ىلع

 هنأ امب ريدقتلا ةكئالم لّزنت نأ عيري 15 ينيمخلا ماعلا دكؤي

 بساني نم ىلع اهلّزنت نوكي نأ نب الف .ةدّرجم اهنوكل ايدام سيل

 دعصت يأ ,حورتت نأ نكمي لماكلا ناسنإلا سفن ْنأ امبو ,دٌرجتلا

 سفنلا ىلع نوكي ةكئالملا لزنت ْنِإَف ,ةداملا نع ةدعتبم حورك
 ةليل يه ردقلا ةليل نأ ينعي اذهو .لماكلا ناسنإلل ةحورتملا

 ..غ:ةيآلا ءردقلا ةروس (1)

 .5 ص :94ج .راونألا راحب .رقاب دمحم ءيسلجملا (؟)

 .١٠0ص .ةالصلل ةيونعملا بادآلا .هّللا حور .ينيمخلا مامإلا (:)



 هللا رهش 0 ا

 .مظعألا ٌىلولاو ةكئالملا نيب لاصولا

 ىنعملاب (ةكئالملا يأ) مهل دوعصلاو لوزنلا» :ينيمخلا مامإلا لاق
 وأ يتوكلملا لثمتلا ةقيرطب ... مهلزنتف ... ءليحتسم ماسجألل يذلا

0 

 لثمتف» .ميرم ىلع نيمألا حورلا لزنت نأش يف ىلاعت لاق امك يكلملا

 توربجلاو توكلملا يف لوخدلا ةردق ءايلوألا نم لمكللو 4 ايوسارَسباَهَل

 ل عوجرلاو ؛حورتلا روط ىلع

 بلق يف نييتوكلملاو نييتوربجلا لثمت نكمي ال هنأ ملعيلو

 بابلجلا نم هجورخ دعب الإ كرتشملا هسحو هردصو ناسنإ

 امبرو ...ملاوعلا كلت نيبو هنيب ةبسانملا لوصحو يرشبلا

 .ملاعلا هللاو هسفنب لماكلا يلولا ةردقب ةكئالملا لزنت لصحي

 هللا لوسر ةفشاكم ةليل اهنإ ثيح ردقلا ةليل نأ ملعا :لاق مث
 ةيكلملا رومألا عيمج مهل فشكنت اذهلف رالْكَيِرَن ىدهلا ةمئأو

 رمأ لكب ةلكوملا ةكئالملا مهل رهظتو «توكلملا بيغ نع
 فشكنتو بلقلا ملاعو بيغلا ةأشن يف مهتارضحل رومألا نم

 ةنسلا ةدم يف قئالخلل تردق يتلا رومألا عيمج مهل ملعتو

 ةيتوكلملا ةباتكلا وحن ىلع ةلفاسلاو ةيلاعلا حاولألا يف تبتكو

 ةيتوكلم ةفشاكم ةفشاكملا هذهو ءيدوجولا نانجتسالاو

 ءيش رمألا يلول ىفخي الو ةعيبطلا ملاع تاذ عيمجب ةطيحم

 1 ةيهرتاروعأ نم

 )١( :ةالصلل ةيونعملا بادآلا .هللا حور ءينيمخلا مامإلا ص017-01١.
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 :ىنعملا اذه ىلا ةديدع تاياور تراشأ دقو

 يف هللا نم رمألاب يتأي امنإ» : مَع رفعج يبأ مامإلا نعف -
 .(")ءاذكو اذك لعفإ :ءايصوألا ىلإو كيلي ّيبنلا ىلإ ردقلا يلايل

 رمألا يلو ىلإ ردقلا ةليل يف لزني» :اضيأ دلع هنعو -
 يفو ءاذكو اذكب هسفن رمأ يف اهيف رمؤي «ةنس ةنس رومألا ريسفت
 .(!7ءاذكو اذكب سانلارمأ

 مامإ ىلع سدقلا حورو ةكئالملا لزنت» :يمقلا ريسفت يفو

 ."!هوبتك ام هيلإ نوعفديو نامزلا
 نع هثيدح ماقم يف دمع قداصلا مامإلا نع درو انه نم

 دّمحم اي أرقإ :لجو زع هللا ىحوأ مث» :ُةُقْلَو هللا لوسر جارعم
 ,دلوي ملو دلي مل ءدمصلا هللا ءدحأ هللا :ىلاعتو كرابت كبر ةبسن

 ؛هانلزنأ انإ :أرقإ :هيلإ هللا ىحوأ مث ...دحأ اوفك هل نكي ملو

 .('!ةمايقلا موي ىلإ كتيب لهأ ةبسنو «كتبسن اهنإف
 نتمتملا يضألا :ةلو: هنن هليي كافتاذنللا قم ووسألا نودع اذ

 ببسلا اذهل هّلعلو ءهدعب نم دِْكلَع ةمئألاو هرصع يف ُهُْلَو يبنلاب
 لآو دمحم ىلع ةالصلا ىلع ردقلا ةليل لامعأ يف ديكأتلا ناك
 .؛9 يدهملا مامإلل ءاعدلاو دمحم

 .170ص :117ج .راونألا راحب ءرقاب دمحم .يسلجملا )١(
 .185ص :؟؛ج ءقباسلا ردصملا (؟)
 .١؛ص .954ج ءقباسلا ردصملا (؟)
 ٠١١-1١. ص .0ج ,ةعيشلا ثيداحأ عماج :نيسح .يدرجوربلا (:)



 هللا ره ش لَ الل

 ميظعلا ريخلا ةليل -"

 نم ريخ اهنأب اهفصو ىلاعت هللا ّنأ ردقلا ةليل ةمظع يف يفكي

 ريت ىو سازغ نبا نع دووربشز النسا" نماكفأ ىآ رهتمكلا
 هّنأ ليئارسإ ينب نم لجر هيي هللا لوسرل ركذ» هنأ رمألا اذه
 كلذ نم بجعف ءرهش فلأ هللا ليبس يف هقتاع ىلع حالسلا لمح

 تلعج «بر اي :لاقف ؛هتّمأ يف كلذ نوكي نأ ىنمتو ؛اديدش ابجع

 ,ردقلا ةليل هللا هاطعأف ءًالامعأ اهّلقأو ,ارامعأ ممألا رصقأ يتمأ

 يليئارسإلا لمح يذلا رهش فلأ نم ريخ ردقلا ةليل :لاقو
 . 7 هللا ليبس يف حالسلا

 رهش فلأ نم ريخ اهيف لمعلا» :كْمَع مركألا لوسرلا نعو

 ."!«ردقلا ةليل اهيف سيل

 :اهنم ركذن ةديدع تاياور ردقلا ةليل لضف يف درو دقو

 ديرأ ؛يهلإ :ىسوم لاق» :ُةُقْبَو مظعألا ّيبنلا نع يوُر ام ١-
 ؛يهلإ :لاق ؛ردقلا ةليل يف ظقيتسا نمل يبرق :لاق :كبرق
 ؛ردقلا ةليل نيكاسملا محر نمل يتمحر :لاق ءكتمحر ديرأ

 نمل كلذ :لاق ءطارصلا ىلع زاوجلا ديرأ ؛يهلإ :لاق

 نم ةاجنلا ديرأ ءيهلإ :لاق ءردقلا ةليل يف ةقدصب قدصت
 ديرأ ؛يهل ! :لاق ءردقلا ةليل يف رفغتسا نمل كلذ :لاق :رانلا

 )١( 06ج ءه815١ ءردصلا ةبتكم :نارهط ."ط .يفاصلا ريسفت .ءيناشاكلا ضيفلا 507.

 ص .؟0ج .راونألا راحب ءرقاب دمحم .ءيسلجملا (؟) 8١.
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 .'!'.ردقلا ةليل يف نيتعكر ىلص نمل ياضر :لاق ءكاضر

 ةليل يف ءامسلا باوبأ حتفت» :ُهّدلَي مركألا لوسرلا نع درو ام -؟
 لكب هل ىلاعت هللا بتك الإ اهيف يلصي دبع نم امف ةردقلا

 ةئام اهلظ يف بكارلا ريسي ول ؛ةنجلا يف ةرجش ةدجس

 توقايو رد نم ةنجلا يف اتيب ةعكر ّلكبو ءاهعطقي ال ماع

 لكيو :ةنجلا ناجيت نم اجات ةيآ لكبو ؤلؤلو دجربزو

 تاجرد نم ةجرد ةسلج لكبو ءبجعلا نم ارياط ةحيبست
 ةميلست لكبو «ةنجلا تافرغ نم ةفرغ دّهشت لكبو ؛ةنجلا
 هللا هاطعأ حبصلا دومع رجفنا اذإف ؛ةئنجلا للح نم ةلح

 ناملغلاو «تابذهملا يراوجلاو تافلؤملا بعاوكلا نم
 «تارطعملا نيحاورلاو :ةاريظملا  تكاجتلاو :نيدلخملا

 ,تايدهلاو فحتلا و :تايضارلا ميعنلاو «تايراجلا راهنألاو
 متنأو «نيعألا نلتو سفنألا يهتشت امو «تاماركلاو علخلاو

 . !«نودلاخ اهيف

 ردقلا ةليل ايحأ نم» :ةدَع رقابلا مامإلا نع درو امو -*

 ليقاثمو ؛:ءامسلا موجن ددع هيونذ تناك ولو «هبونذ هل ترفغ

 ."!يراحبلا ليئاكمو ؛لابجلا

 ١150. ص .9564 ج ءقياسلا ردصملا (؟)



 هللا رهلطظش ببي ب2

 ةيمستلا رسوردقلا ةليل

 :يتأي امب ردقلا ةليل ىنعم رّسَق قبس ام ىلع ٌءانب
 بحاص وهو نآرقلا اهيف لزن ء(ةلزنم يأ) ردق ةبحاص اهنأ ١-
 .ردق ةبحاص ةمأل ءردق بحاص كلم طسوتب ءردق

 .اهيف سانلا قازرأو لاجآلاو رومألا ريدقت لجأل -"

 هيلع ردق باب نم ةكتالملا ةرثك ةطاسوب قيضت ضرألا ْنأل -؟

 قاض يأ هقزر

 ةردقلا ةليل يه ىنم

 ؟”-١5-194-أ

 ردقلا ةليل ديدحت نع لّئس امنيح د82 قداصلا مامإلا نع درو

 ."!ءنيرشعو ثالثو ءنيرشعو ىدحإو ؛ةرشع عست يف اهبلطأ» :هلوقب
 ةيبا نطر اعلا بصسم» نمبلا وه تالكلا ىتانللا نييءددرتلا اذإ

 ثالث يضف ىيحت نأ بلط يذلا وه دلع موصمملا َّنِإ لب ؛تاياورلا
 لامكلا بلط يف طايتحالا ىلع ةيبرتلا لجأل اّمإ رمألا اذهو ءلايل
 تايللاب قلعتي اره كانه نأ امو «تابعقسملا ىف تافاقملاو

 ريدقتلا» : ُكِئَِلَع قداصلا مامإلا نع ثيدح هيف درو اموهو ؛ثالثلا

 يف ءاضمإلاو ءنيرشعو ىدحإ ةليل يف ماربإلاو ءهرشع عست يف

 ."!«نيرشعو ثالث ةليل

 .غ 6ص 35ج ,ةعيشلا ثيداحأ عماج ؛« نيسح ؛يدرجوربلا 6

 ١68 :؛ج .يضاكلا :«بوقعي نب دمحم .ينيلكلا 6
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 -ب 7-7١

 ثالث لدب «نيتليل ىلإ ديدرتلا قاطن قييضت تاياورلا ضعب يف

 ةليل ديدحت نع لئس امنيح .ْدْدَع رقابلا مامإلا ثيدح يفخ ؛لايل

 ,!'!:نيرشعو ثالث وأ نيرشعو ىدحإ ةليل يه» :باجأ .ردقلا

 ةّيأ يف يراصنألا دحاولا دبع هلأس امنيح ٍدوْمتِلَع هباوج يف اذكو

 ىدحإو ؛نيرشعو ثالث ةليل ؛نيتليل يف»: ْدِالَكيلَظ لاقف يه ةليل

 امو : 2 لاقف .ةليل يل درفأ :دحاولا دبع هلأسف ءنيرشعو
 ."!ءامهادحإ يه نيتليل يف لمعت نأ كيلع

 "مج

 :لاقف لِي يبنلا ىتأ ينهجلا ّْنأ : 8 رقابلا مامإلا نع درو

 ينرمأت نأ ٌبحأف ؛ةلمعو ةملغو امنغو ًالبإ يل نإ هللا لوسر ايد
 هاعدف - ناضمر رهش يف كلذو - ةالصلا دهشأف اهيف لخدأ ةليل

 ثالث ةليل ناك اذإ ينهجلا ناكف ؛هنذأ يف هّراسف ْةكلَو هللا لوسر

 ."!.هناكم ىلإ هلهأو همنغو هلبإب لخد نيرشعو
 ةليللا هذه نأ ملعا» :لابقإلا يضف سوواط نبا دباعلا ديسلا لاق

 اهنأب ةحيرص رابخأ تدرو :ناضمر رهش نم نيرشعلاو ةثلاثلا

 ىلإ اندانسإب هانيور ام كلذ نمف .نايبلاو فشكلا ىلع ردقلا ةليل

 ؛ ١ص .:؟ج ؛ةعيشلا ثيداحأ عماج نصب عفرجوربلا :(1)
 نص قياشلا زدضمفلا (؟©)
 بتكلا راد :نارهط ءغط .ناسرخلا يوسوملا نسح قيقحت .ماكحألا بيزذهت ءيسوطلا (؟)

 71١١. ص ء؛ج ش6 ,ةيمالسإلا



 هللا رلهلشظش 2222-2-6

 ةليل يل درفأ 32 هللا دبع يبأل تلق :لاق ءطمسلا نب نايفس

 ."!:نيرشعو ثالث ةليل : ْدِلككَظ لاق ,ردقلا

 ردقلا ةليلل هيف ينقفوو دمحم لآو دّمحم ىلع لص مهللا»

 اهاضرأو كئايلوأ نم دحأ اهيلع نوكي نأ بحت لاح لضفأ ىلع

 ام لضفأ اهيف ينقزراو ءرهش فلأ نم اريخ يل اهلعجا مث ؛كل

 نم اهيف ينلعجاو ءاهب هتمركأو اهايإ هتغلب نمم ادحأ تقزر
 مهيلع تعسوأو مهتينغأ نيذلا ءكقلخ ءادعسو رانلا نم كئاقتع

 تننم نممو ؛مهلتبت ملو كقلخ نيب نم مهتنصو «قزرلا نم

 «كاضرو كتباجإو كننحتو كتفأرو كترفغمو كتمحرب «مهيلع

 اي كتمحرب «تنأ الإ هلإ ال كتردقو كلوطو ؛كوفعو كتبحمو
 .:قيمحارلا مجحرا

 )١( ص :١ج .لامعألا لابقإ ءسوواط نبا 57/4.
 )١( .11-/7ص .قباسلا ردصملا
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 سدقلاو دوهيلا
 2 ل ص ل هس هس

 .04"2 وهلا اونَماَءْذَلِْل ةوادعساَنلاَدْسَنَدِجَتَل9

 ؟دوهيلا مه نم
 .هساسأ ىلع اولمعيل اباتك مهيلع ىلاعت هللا لزنأ موق مه

 مهوفلاخف ٠ ءالسرو ءايبنأ مهيف لجو ْزع هّللا لسرأو .هوفّرح مهنكل

 اوغاصو ءاهب اورفكف ةّمج معنب مهيلع نمو ؛مهنم اولتق نم اولتقو

 .علطملا اهنم شهدني تادقتعم

 ةيدوهيلا ةديقعلا يف هللا

 .هتد ارإ يف لولغم وه لب ؛ءيش لك ىلع ارداق سيل مهدنع هللا
 عم عع يدودو ورعد

 اوُلاَق اَهأونِعْلو هم دي تَلَع ةلولغم هلأ دي دوهلا ٍتلاقو# :ىلاعت لاق
 "#7 ناَءط اًتطوسنم هاذي

 هج ص
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 .مهدحو دوهيلا بروه لب .نيملاعلا بر سيل مهدنع ىلامتهللاو

 سانلا ةيقب ىلع مهلضف لب ءسانلا نيب الداع سيل ىلاعت هّللاو

 .رزاجملا اولعتفاو ءلجعلا اودبع نإو ءراتخملا هبعش مهلعجو

 .ءامسألا كلم توحلا عم راهنلا ثلث يف بعلي مهدنع ىلاعت هّللاو

 )١( ةيآلا .:ةدئاملا ةروس 47.

 )؟١( .1غ ةيآلا,ةدئاملا ةروس



 هللا رهلطش 2072551 ا

 اهلجي نأ نكمو الإ ةللطعم هحئاوز اهنيح ههدتع كلا ةللاو
 لداجي وهو .ء.ضضرألا يف تاماخاحلا ريشتسي هنإف ءءامسلا يف

 مكحيف ءدوهيلا ءاملع دحأ ىلإ لصفلا اوليحيف تاماخاحلا

 (').هئطخب ىلاعت هّللا فّرعيف ماخاحلا

 ةيدوهيلا ةديقعلا يف ناسنإلا

 يدوهيلا ريغ اّمأ ءطقف يدوهيلا وه مهدنع يقيقحلا ناسنإلا

 ناصح ةفطن نم يدوهيلا ءانثتساب سانلا قلخ» :هنع نولوقيف

 دوهيلا ةمدخل اقئال نوكيل ناسنإ ةئيه ىلع يبنجألا هللا قلخو

 . ")0 مههلجأل ايندلا تقلخ نيذلا

 ..مييوغ» مسإ هيلع اوقلطأو يدوهيلا ريغ ةمرح اوطقسأ اذل
 ا #آ

 ."074 ٌليِبَسَحيَمْلا ايَع سلو :ىلاعت لاق
 ميركلا نآرقلا قطنم يف دوهيلا تايكولس

 ضرألا يف داسفالا ١-
 , )و َنيدِسْفُمْلا بال هَمَأَواَداسَف ضرألا ىف َنَوَعَسيَو» : :ىلاعت لاق
 انراعش نوكي نأ بحجي» :نويهص يسب ءامكح تاالوكوتورب يه

 :ساسألا وه فتعلا .ةوشرلاو ةعيدخلاو فثعلا لئاسو لك امئاد

 يف ةنايخلاو ةعيدخلاو ةوشرلا لامعإ يف ةظحل ددرتت الف

 ."'ءانضارغأ قيقحت

 )١( (تءال) ,ةايحلاراد:توريب:بيطخلا رمن دمحم ,ةينويهصلا عماطملاو دوهيلا ةقيقح :رظنأ .ص١1 .
 ) )7١.ةيملاعلا ةيدوهيلا ص٠١.

 ./06ةيآلا .نارمع لآ ةروس (؟)

 .54 ةيآلا ةدئاملا ةروس (4)

 . ٠١1١ ص .ةينويهصلا ةيدوهيلا رطخ .سويناط .معنم (6)
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 ال ؛لالض يف ريهامجلا ىقبت يكل» : :اضيأ تالوكوتوربلا يضو

 ىلع لمعنس اننإف ءاهب داري ام الو ءاهمامأ امو اهءارو ام يردت

 باعلًالاو :تايلسملاو ؛.جهابملا لئاسو ءاشتنإب اهناهذأ فرص ةدايز

 اهتاذلمل ءاذغلا هبامو ؛وهللاو ؛:ةضايرلا لاكشأ بورضو ؛«ةهكفلا

 ,ةشكرزملا ينابملاو :ةقوزملا روصقلا نم راثكإلاو...اهتاوهشو

 لك نمو ؛ةيضاير ةينف تايرابم ىلإ وعدت فحصلا لعجن مث

 ,هانأيه امع فرصنتو رومأللا هذه ىلإ اهناهذأ هّجوتتف ءسنج

 ("!ءديرن ثيح ىلإ هب يضمنف

 ميطحت نم دب ال» :اضيأ نويهص يئب ءامكح تالوكوتورب يفو

 لهسن نأ انيلع» :اضيأ تالوكوتوربلا يفو ,«ةيدوهيلا ريغ ةرسأآلا

 قاقشلا عقيف «هتابغرو هتاداع داسفو بعشلا صئاقن ةدايز

 طبثتو ءاندض ةعمتجملا جراوخلا ىوق ةفاك قرفتتو ؛بازحألا

 نمم لاجرلا نييالم ىلع ةبلغلا بابسأ انل رفوتتو ؛مئازعلا لك
 7 فاهقلا حور مهنق اتيت

 عوضوملا وه داصتقالا ملع نإ اضن تالوكوتوربلا يفو

 هذهب دهعن فوسف ...دوهيلا ةقلعتت نأ بجي يذلا يسيئرلا

 تطختاو ؛:مهتعمس تءاس نيذلا دارفآألا ىلإ ةريطخلا بصانملا

 كلذكو «ةمألا نيبو مهنيب الصاف مهيزاجح فقت ىتح مهقالخأ

 لوألا دلجملا ,.15945 .,سالط .قشمد ؛(ط.ال) .نويهص ءامكح تالوكوترب .جاجع ءضهيون )١(
 .؟" ١ص

 1١ ٠١. ص .ةيملاعلا ةيدوهيلا يف



 مه

 للا زرفهفش سس اا

 اوصع نيذلا دارفألا ىلإ ةريطخلا بصانملا هذهب دهعن فوس

 هلك كلذ نم ضرغلاو ءنجسلاو ةمكاحملل اوضّرعتو ءانرمأ

 نع اعافد ريخألا سفنلا ىتح انحلاصم نع نوعفاديس مهنأ

 ١ وهتشلا

 امئاد تناك ةيدوهيلا نأ تبث» :(لاف لد يرم) لانيدراكلا لوقي
 يرعو رهع ةلجم وأ رعاد شحاف باتك لك رشنو رودص ءارو

 7 يوت امهنم زئمشتو ءامهروص انرفتست

 قاعتلا-"

 لإ الع اًدَو اَتَماَءاَولاَأوماَء َِذَلاوُمَل اَدِإَو ل :ىلاعت هللا لاق
 0 و م 0 سس و سس سه همس

 د 00000
ًُ 

 : 21 وهي را ُهَللأ حتف امي ب أولاَق
 .(004 َنوُلِقَحَت الأ

 ابذاك انيمي نيرشع يدؤي نأ يدوهيلل حابم» :دوملتلا يف
 يتلا نارفغلا تاعامتجا يف ناميألا هذه بونذ ىحمتو ءايموي

 .")ةيذاكلا ناميألا باسح بطشل تاماخاحلا اهدقعي

 )١( ص .قباسلا ردصملا ٠١١.

 )١( ص .قباسلا ردصملا ١١١.

 ةيآلا ءةرقبلا ةروس (؟) ١6.

 ةيآلا ءةرقبلا ةروس (:غ) 5/,.

 ) )06ص .ةيملاعلا ةيدوهيلا ؟١.
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 ؛يدوهيلا ريغ شغي نأ يدوهيلل حرصم» :اضيأ دوملتلا يفو

 .0) قيذاك اناممأ هل فلخيو

5 0 

 () نوم ال ْمُهَف أورفكن ذل هللا دنع باودر َّنإَؤ :ىلاعت لاق
 00 د ور هر م حد 0 سود جر ًَ 212 ٠

 000 20 رم لكص ف تدع كرش طخ سل
 ص رجال ل ضخ سس ل - ره 2044 < مد

 مهبولف انلعجو 2 ْمُهَقَتِيَم مهضَفناَمِف 9 :ىلاعت لاو

 "04... ٌةَيسنف

 بو هللا لوسر عم هودقع يذلا قاثيملاو دهعلا دوهيلا ناخ دفو

 'بازحألا ةكرعم يف نيقفانملاو شيرق يكرشم عم اونواعتو

 ضرآل الو ليئارسإ بعشل مالس نوكي نل» :نغيب ميحانم لاق

 دعب هعمجأب اننطو ررحن مل انمد ام برعلل الو ىتح ليئارسإ

 .«ةيدوهيلا حلصلا ةدهاعم انعقو ولو «ىتح

 قئامحلا فميرحت - +

 2 ا 7 ا 5

 ."4 ءٍهِعِضاَوم نع ملِكْلا نوفرحي اوداه َنيِذَلآ نم » :ىلاعت لاق
 دقف «مييوغلا بابش امأر :نويهص ينئب ءامكح لوكوترب يفض

 مهايإ انتيبرتب مهاندسفأو ,مهسوؤر انخودو ؛مهلوقع يف مهانتف

 ,م191/5 .ةيرصملا ةضهنلا ةبتكم .ةرهاقلا ,"ط .ةيدوهيلا ؛نايدألا ةنراقم .دمحا ءيبلشلا )١(

 .5"7ص
 .06-605 ةيآلا ؛لافنألا ةروس (؟)
 ١7. ةيآلا ,ةدئاملا ةروس (؟)

 .6© ص .ةيملاعلا ةيدوهيلا (غ)

 .457 ةيآلا .ءاسنلا ةروس (6)
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 هللا رهطهش 2-2222 222222-2-222

 نحن انثأ عم :ةدساف اهنأ ملعن يتلا تاّيرظنلاو ٌئدابملا ىلع

 .()هيلع اوّبرت ام مهانقل نيذلا

 هّجوت ىلع ةرطيسلا نع ثيدح :اضيأ لوكوتوربلا اذه يفو
 ةئم اهل دنهلا يف ءونشف» منصكد نوكتس اهنأ ربتعا يتلا فحصلا

 يحاون نم ةيحان ىلع ةحوتفم اهنويع نم نيع لكو ؛«عارذو عارذ

 نم ىّمَح ترهظو ءام يفحص ضبن ُنتشا ام اذإف ماعلا يأرلا

 رئاثلا ضيرملا نأل ؛ديرن ام ىلإ دشرت يديألا كلتف :تاّمحلا

 ىلع لمعت ةحيصن لوبق ىلإ ليميو ركفلا نزاوت دقفي سفنلا
 مهنأ نونظي نيذلا نيناجملا كئلوأو هنع فيفختلاو هنيكست

 ,مهركسعم ناسلب ةقطانلا مهتديرج هتلاق ام ديدرت يف قح ىلع
 وأ ةركفلا لصأ ثيح نم نحن انتلاقم نوددري عقاولا يف نوكي

 نوقلعتي مهنأ مهنظ اثبع نوكيو .اهلاثمأ نم اهارجم يرجي ام

 اهتحتو ءاهنع نوعفادي يتلا ةيارلا امنيب ,مهتعاضب نم وه امب
 ."!مهسوؤر قوف ةعوفرم انتيار يه نوفقي

 مئاقلا يعماجلا ميلعتلا مئاعد فدهن فوس» :انضيأ ةيفو

 ةهجوم ةءاسإ لك هنم فذحنل ؛خيراتلا ةباتك ديعنو «نآلا
 .”ءانخيراتل

 )١( .لوألا دلجملا :نويهص ينب ءامكح تالوكوترب .جاجع .ضهيون ص7١5.
 ىف :قراسلا زدصملاا (؟)

 ) )9ص .ةيملاعلا ةيدوهيلا ٠١5.
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 تادقتعملا ةعزعز 0
 م ممو ل 6 را ير لارج 2و و مصروف ساس لس كد سلع 5

 َبْدكْلا اونوأ َنيِذل نمبر وعيِطن نإ أ ونم ء نبذل اهمأكي 9 :ىلاعت لاق

 4 رف“ 1 6

 لاومألا بهن -5

 ."74 لطلابه َمهلكاَول :ىلاعت لاق

 يبنجأ نم بهذ ةينآ ليئومص يبارلا ىرتشا» :دوملتلا يف

 قرس مث ؛مهارد ةعبرأ اهنمث عفدو ءاساحن عئابلا اهنظي ناك
 ةقرس نأ دوملتلا يف دوهيلل دكؤيل اذه يبارلا لعفو ءاهنم امهرد

 .") «ناحابم هشغو يبنجألا

 ءاحلصلا لتق -«

 رْيَغي َنَكَبلا ت وُمْشيوهَّا تاب ورفَكَيَندلاَنِإ ) :ىلاعت لاق
 .114 ساَدلآ حرم طَسِقْلآِب تروُرْْأَي حلا توُنُمْفَيَو قع

 : لَو ءايبنألا متاخ لايتغا ةرونملا ةنيدملا يف دوهيلا لواح دقو

 .ريضنلا ينب ةوزغل اببساكلل3.ناكو

 ك4هغوارملا-4

 ِرْحَبْلأ ةَرْضاَح تاك لأ ةْرَْلا ِنَع ْمُهْلَمَسَو 9 :ىلاعت لاق
 1-_-ح مهتْيَس موي مُهَناَتيِح ْمِهيْأَ ذإ ِتْبَّسلأ ف تودي ذ

 )١( ةيآلا .نارمع لآ ةروس ٠٠١.
 ةيآلا .ءاسنلا ةروس (؟) ١5١.

 ١5. ص .ةيملاعلا ةيدوهيلا (*)

 7١. ةيآلا .نارمع لآ ةروس (غ)



 ةللا زها ل ا ل مصل

 هر و ريم م ع 1 م ال ل م رم

 أوناك امي مهولب َكِلَدك زهيتأت ويسمي ال موَبو اعّرُش

 0 0 رو ريح

 نتلا عوز -4

 هب همأاهاَفْطَأ ٍبَرحَلَ اًناَئأودَقَوَأ امك :ىلاعت لاق

 :ةياغلا هذه لجأ نم» هنأو بغشلا رشن نع ثيدح لوكوتوربلا يف

 ةماعلا ربانملا ىلع نمو هفحصلا يف داهشتسالا ةيزمب ديشن انحر

 ...ةيسردملا بتكلا يف امّيس الو ؛:ةفوشكم ةرشابم ال .ةينمض بيلاسأب

 اووضناف ؛مييوغلا رارحأ ددع دادزا نأ لئاسولا هذهب اذه انلمع نع جتنف

 .')ءانتيشام نم تاناويحلا فوفص ىلإ اومضناو «فالآ مهو ءانيلإ

 ةنامألا ةنايخ ٠-

 َكَيَل دووَوُي راطنقي هممت ن نإ بَتِكْلا ل ْهَأْنِمَوُظ :ىلاعت لاق
 سم

 ص

 #2 200019 ايدي ُهَنَمْأَت نإ إَنَممُهْنِمَو

 دوهيلا تاعص

 ساو راجل كى هه هه كَ لعب نم م ولف تس مم» :ىلاعت لاق
 هَ هم 0 أ سل لآ َ 27 مى 4 را 2 را و 2

 َُقَ نكس امل ان و 26 4 هم رحفئياملو راجحلا نم نإ و ةوسف

 )١( ةيآلا ءفارعالا ةروس 177.

 .54 ةيآلا ,ةدئاملا ةروس (؟)

 .777ص لوألا دلجملا .نويهص ينب ءامكح تالوكوترب ء.جاجع .ضهيون (؟)
 .,/6 ةيآلا .نارمع لآ ةروس (غ)
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 لفلعي هلل اَمَو هلأ ةَيْشَح ّنِم طبه امل اهم َنِإَو امل هنم جرحيف

 .”4(ْمْاََم
 اولتقا 0 اا يبنلا لوف يكحي ددعلا رفس يفو

 ...الجر تضرع ةأرما لكو ؛لافطألا نم ركذ لك

 يف ام لك اولتقو» :احيرأ لخد امدعب نون نب عشوي لعف نعو

 1 !” فنسنلا دعت دحب ؛خيشو لفط نم «ةأرماو لجر نم ةنيدملا

 ايتدلا ىلع صرحلا -"

 .(#10 ِوْوَمَح لع ساّنلآ صرخ َمُجّنَدِحْنَلَو 9 :ىلاعت لاق

 :بيسلا
»© »© 

 نود ايندلا ىلع باقعلاو باوثلا زكري يتاروتلا صنلا نإ ١-

 ةيصعملاو ءرمخلاو تيزلاو ةطنحلا ديزت ةعاطلاف ةرخآلا

 :نمخللاو ثيزلا ةلقو ةلزلاو طحتقلا بلجت

 نم .ءيراعش عباط تاذو ةليلف ىهف ةاروتلا يف رشحلا تايأ ام -؟

 موي كتاومأ ايحت» :ليبق نمو :؛'"”'ءيحيو تيمي ٌبرلا» :ليبق

 .''ء,ضرألا ناكس اي اومنرت اوظقيتسا ؛ثثجلا موقت
 .داعملا نويقودصلا ركنأ انه نمو

 )١( ةيآلا :ةرقبلا ةروس 4/!.

 .773ص :م٠198١ ,سدقملا باتكلا راد .(ط.ءال) :(ميدقلا دهعلا) سدقملا باتكلا (1)
 ١7١. ص .قباسلا عجرملا (؟)

 .57 ةيآلا :ةرقبلا ةروس (؟)

 ..11/0ص :م1947 :ملقلا راد ,تيوك .,؟ط ءابانرب ليجنإ صن ءدمحا هللا فيس ءلضاف (4)
 .١7١٠ص .(ميدقلا دهعلا) سدقملا باتكلا (1)



 هللا رلهلطش 100000 ا ا للااااااااا ا ااا

 توملا نم فوخلا -"

 ءآيلؤَأ مكن متمعَر نإ | أو داه يذلا اكلق» :ىلاعت لاق
 م رخص 2 سس ورم سدر 0 7

 أدب أ ةهتونمَماَلَو (2) َنيِوِدص نيقدص 0 توملا أون أوم ساّنلا نود نِموَنِ

 هَ 14 3 0 ل

 ىَرَلَأ َتَوَمْل ل يس نيِمِل د ظلأب ممل ع هللأو ممهيدبأ تمد أمب

 00 2 -9 آم ُهَّنإَف هن سر 5

 معئلاب ةعانقلا مدع -#

 نمل ميلان أد ءاَملاْوُحَِع عاَنْلظَو» :ىلاعت لاق
 4 -_ 2001 0 1 رع هس + س7

 تشل انكر تل امو مكسفراَم ِتاّبْيِط نم أوك لو ْئولَسلاَو
0 04" . 

 فلير انل حدف جاو مال ّلَ َريِصضَت نأ ىَسوُملَي مّشَلُف ذإَو...»
 _-_--ك أ 01- 3 مل

 اهيَدَعَو اَهدونو اهو العب ْنِم سرا أ ثِيِكاحيانل جر
 ع - 2 2 يَ 0 ب هم آ

 ريح وه فىذلاب َنْدَأ وه ىلا ترولوبتستأ لاَ اًَهِلَصَبَو
 003 م2 أ ةظ ٍَ 2 و
 ةلّذلا مهْنَلَع ٌتيِرْصَو لأَس ان مُكَل نو اًرَضِم م اوطيهأ

 ًّ 0 س# 0 و 0-0
 ترورفكي ا مهني َكِلذ هلل ف رست وامك

 اواَكْضَي اوقع. كلت نقلا ريع نينلا ترراشنوت رق تي
 بيعيعم

- 

 لو

 : ولَظ نوراهو ىسومل اولاق ليئارسإ ينب نا :ةاروتلا يفو

 لكأنت محللا رودق دنع نيسلاج انك ذإ ؛رصم يف انتم انتيل»

 .1-8ا/-7 تايآلا .:ةعمجلا ةروس )١(

 .6ا/ ةيآلا ,ةرقبلا ةروس (١؟)

 .١11ةيآلا ءةرقبلا ةروس (؟)
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 اذه لك اتيمت يك رقفلا اذه ىلإ انامتجرخأ امكنإف ؛عبشلل ازبخ
 ..روهمجلا

 يلخادلا ضغابتلا -

 .74 ةماعلا ْوَبَكِإاَصَعبلاومَودَعْلا ب َنسِفلاَو :ىلاعت لاق
 دوهيلا عم لماعتلا يف نآرقلا حئاصن

 ءايل وأ مهذاختا مدع - ١

 لست ال أوْنَم اء َن ذل ا امتي :ىلافت لاق

 هلأ َّنِإ مهتم ههنِإَف حكم طوني نمو ضب هيلو مصعب 2و

 ."74 َتيِمِلَطلاَمْوَمْلا ىِدَهَي
 .مهبحو مهترصنو ةداق مهذاختا لمشي ءايلوأ مهذاختاو

 ةرطيسلا تحت امئاد اوقبي نأ ١-

 َتَعْداَمَاَل كَل ووَوماَل ِرَسيِدبْهَتمْأَت نإ َنَمُهْنِموه :ىلاعت لاق
 , 4 امياَق ِهَسِلَع

 ةموعزملا ةلودلاو ةينويهصلا ةيدوهيلا

 ماع لكشب دوهيلا تافصو كولسو ةرظن لثمي ّرم ام نأ مغر

 مساب دوهيلا نم ترهظ فّرطتلا كلذ ىلع ةفّرطتم ةكرح نإف

4 7 ١ 
١ 

 ىفآ ٠
 مسح اج

١ ١ ١-7 

00 
 اع

 )١( ةيآلا :ةدئاملا ةروس 54.

 ( ةيآلا :ةدّئاملا ةروس 6١.

 ةيآلا .نارمع لآ ةروس (؟) 0/.



 هللا رهلشظش 20 م ا

 تعاطتساو .نيطسلف يف موعزملا نويهص لبج مسا نم ةينويهصلا

 : 01514 لا يف ليئارسإ ةلود نلعتو .يمالسإلا دلبلا اذه لتحت نأ

 .19571 يف اهلالتحا عسوتو

 مهناملرب ىلع نويلئارسإلا بتك كولسلا اذه ةيفلخ نعو

 اذهو .ء«تارفلا ىلإ لينلا نم ليئارسإ اي كضرأ» :ءتسينكلا»

 نيقرزألا هينول ىلع اوٌرصأ يذلا يمسرلا مهملَع ةيفلخ وه راعشلا
 .نيرهتلا نع اريبقت

 يركسعلا ماخاحلا نلعأ هذه مهتّيفلخل يقيبطتلا راطإلا يفو

 نيب ترج يتلا ةثالثلا بورحلا نأ» :نروج يشوم ليئارسإل
 يف يه 19517 ١948-1١9645- تاوئسلا لالخ برعلاو ليئارسإ

 ةيناثلاو «ليئارسإ ضرأ ريرحتل اهلوأف :ةسدقملا برحلا ةلزنم
 تاءوبن قيقحتل تناك دقف ةثلاثلا امأ «ليئارسإ ةلود رارمتسال

 .00:ليئارسإ ءايبتأ

 نيطسلفل دوهيلا لالتحا نع ثدحتي نآرقلا

 أس َنُدِسَفنل بتكلا ىف ٌليَِْسِ !َب لإ اَسيَصَفَوِل ,ىتامت لاق

 و 0 امهلوأ د ري2و رو 11 يع س

 دغو ءاج اّذِإَ اريبكح اًولَع آو ِنيَبَدَم ٍضَرَأْلا يف
 و 2 لر

 2 لأ لأوامر نيب ىلؤأ آل اداب مكي

 سم جح ع 15 "7 ا عع ىءاس اس ل © ل رع حد ريس
 لومي مكن ددن أَو مويلَع ةَركحلا كل انْدَدرَّمُت (ك) الوعفم ادعو

١ 

 )١( ص .ةيملاعلا ةيدوهيلا ١77.
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 074 ايِفَنرثكأ يَكلَعَجَو نيبو
 جادو ضال ا أوك أ لب ِةرسإ وبل ددعب نم اَنلُقَو » :ىلاعت لاقو

 ."74 اًقيِقَل كانو َرْآْلادَعَو
 نيملسملا ةميزه ببس

 :وه نيملسملا ةميزهل يساسألا ببسلا نإ
 :ددح يذلا نآرقلا ميلاعت نع مهعمتجم يف يلخادلا فارحنالا

 .هّللا رصن ٌدمتست يتلا ةوقلا نماكم-١

 .ةيمالسإلا ةمألل ءادعلا ةلصوب هاجتا -؟

 .اهيلع نورمآتي نيذلا ةمألا ءادعأل ةيليصفت تانايب -"

 ةنياهصلا ةهجاوم يف 15 ينيمخلا مامإلا
 ودين: ينيمخلا مامإلا وه مهلم دئاقب ةمألا ىلع هللا معنأو

 عجرتست نأ ةمآلل دارأو ,ةينآرقلا ميلاعتلا كلت شاع يذلا

 ,ةنياهصلا نيلتحملا وحن ءادعلا ةلصوب هجوت نأو .ةوقلا نماكم

 أمكسل َةَرِخأْلا دعَوءاَج اَذِإَف9 :ينآرقلا دعولا ققحت اهلعل
 ررم نر راخك امك ديلا رجتلت كشتات

2 

 "04 اري اَولَعاَمْأوْريَبَسلَو و 2 ل نيو ا مس

 .0-5-غ تايآلا ءءارسإلا ةروس )١(

 ١4. ةيآلا ءءارسإلا ةروس (؟)

 .ال ةيآلا ءءارسإلا ةروس (؟)



 هللا رلهلش "0-0-0

 وهو .ةمألا ةلصوبل اناونع ٌعْبْرَثةينيمخلا مامإلا راتخا :حلطصملا

 نلعأ كلذ زيزعتلو ..ليئارسا وهو ةمألا ودعل اديدحتو .سدقلا

 ايملاع اموي ناضمر رهش نم ةعمج موي رخآ قبري ينيمخلا مامإلا

 ىربكلا ةيضقلا كلت ساسأ ىلع مويلا اذه نع اثّدحتم سدقلل

 :لاقف

 ةموثرج لاصئتتسال مهتكرحو نيملسملا يعو موي سدقلا موي-١

 .دوجولا نم ليئارسإ داسفلا

 .لطابلا نع قحلا زايتما موي سدقلا موي-"

 .نيربكتسملا نع نيقفانملا زايتما موي سدقلا موي -؟"

 .مالسإلا ةايح موي سدقلا موي-4

 حيحصتل ناونعلا يه عبرت: ينيمخلا مامإلا ركف يف سدقلا ْنإ

 .راسملا

 .ةيمالسإلا مهتلاصأ ىلإ نيملسملا ةدوعل ناونعلا يه

 ةّزعلا سابل ءادتراو مهتلذم بايثل نيملسملا علخل ناونعلا يه

 .ةماركلاو

 راصتنالا ةحاس نوكي نأ ىلاعت هللا هدارأ يذلا ناونعلا يهو

 هيف لاق ُهَّدْبَو هنأ درو يذلا ؛ك#هللا لوسر ديفح ةمامإب يهلإلا

 هل هللا لزنيو «يتئُسِب لمعيو يتيب لهأ نم لجر جرخي» :ةئِ
 الدع ضرألا هب التو ءاهتكرب ضرألاجرختو ءءامسلا نم ةكربلا



 هه ه.- 0  هؤايلوأ - هتابسانم - هبادآ

 ::نسدقمل ا تم قركمو:,زءاروج ون املظا نكرألا تكلم انهت

 ينآرقلا ءريبكلا دئاقلا كلذ ةيقدص ملاعلا كرديس سدقلا يفو

 امنيح ردصلا ىسوم ديسلا مامإلا هتيؤر يف رصبتسملا ,؛هئدبم يف

 ىلع الإرّرحتي نأ ىبأي سدقلا فرش نإ» :نيطسلف نم ميعزل لاق
 .ىافرشلا نينمؤملا يديأ





 .شيرق نمؤم ع بلاط وبأ <كانح

 .ىلوألا ةملسملا ىربكلا ةجيرخ ه<عكانح

 .حلصلاو جوع سحلا مامإلا كح

 .ةداهشلاو :ةنئتتت يلع مامإلا كح
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 شيرق لا نمؤم بلاط وبا
 .207 4 اح نو يؤم مه كيرأ اورو ارنا نار

 نيذلا ليلقلا ْنكل ؛اجاوفأ رصنلا دعب نولخدي سانلا نم ريثك

 .ءالبلاو نحملا تاقوأ يف قحلا نورصني

 نب نارمع بلاط وبأ ناضمر رهش ءايلوأ دحأ ليلقلا ءالؤه نم

 ةراهط ىلع ةراشإلاب هنع انثيدح ءىدتبن يذلا (ضر)بلطملا دبع

 . 996 ّيبنلا ءابآ

 يبنلا ءابآ ةراهط

 .04 نيستا َكيَقَيو (0) موقت نر كربلا » :ىلاعت لاق
 ماحرأ ىلإ نيرهاطلا بالصأ نم لقنأ لزأ مل: :2206 يبنلا نعو

 ا !ةنمآ محرو هللا دبع بلص يف ٌتنكسأ ىتح تارهاطلا

 :عدوتسم لضفأ يف مهعدوتساف»: 22 نينمؤملا 0 نعو

 ىلإ «بالصألا مئارك مهتخسانت .«رفتسم ريخ يف مهرقأو

 هللا نيدب مهنم ماق فلس مهنم ىضم املك . ماحرألا تارهطم

 ./ ةيآلا :؛لافنالا ةروس 60

 .1١75-9؟4١:ناتيآلا .ءارعشلا ةروس (؟)

 .18 ص :7١ج .راونألا راحب ءرقاب دمحم .يسلجملا (؟)



 هللا رهطش 0

 هجرخأف :ةُكيِإ دمحم ىلإ هناحبس هللا ةمارك تضفأ ىتح .فلخ

 يتلا ةرجشلا نم ءاسرغم ةمورألازعأو ءاتبنم نداعملا لضفأ نم

 .'!.هءانمأ اهنم بجتناو هءايبنأ اهنم عدص

 :رعاشلا لاق

 اييشع نيس ديفسا لحتنت

 نيدجاسلا هابج يفألالت

 ا""نيلسسرملا ريخ ءاج نأ ىلإ

 ديحوتلاو رزأ
 :هلصاح لاؤس دري مّدقت ام ىلع ًءانب

 يف رزآ ةصقو )5 يبنلا ءابأ ةراهطب داقتعالا نيب عمجن فيك

 دخت ردا هيل يهبل ْدِإَو » :ىلاعت لاق ذإ ,ميركلا نآرقلا
 .74 نيم ٍلئلَص ىف كَمْوَمَو كنرأفِإ ةهلإ“ اًماَنَصأ

 اذهلو ءبألا ةفص معلا ىلع نوقلطي اوناك برعلا َّنِإ :باوجلاو

 َمَضَح ْدِإءاَدَهَس سَ ١ :ىلاعت لاق ؛ميركلا نآرقلا يف ٌدهاش

 دعت أولاق ىدَعَب نم َنوُدَبَعَت اَم ِهيِنَسِل َلاَق ْذِإ بْوَمْلا َبوَقَعَي

 ليعامساف "04 َقَحَسِإَوَليِعمَسِإَو مَنِ َكِياَباَم َهَلِإَو كهل

 )١( ص .١ج . ٌدِهلكَظ يلع مامإلا بطخ .ةغالبلا جهن 186.

 فيرشلا تاروشنم ءفرشأ يلع قيقحت ؛١ط ؛ةيمطافلا صئاصخلا ءرقاب دمحم .يروجكلا )١(

 .1717 ص :7ج ءش١؟١8 .ءيضرلا

 .14 ةيآلا ؛ماعنالا ةروس (؟)

 ١737. ةيآلا ةرقبلا ةروس (4)
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 ظفل هلمش كلذ عمو .هابأ سيلو ذم بوقعي معومه كه

 .«كئابآ»

 ؛6)2 يبنلا ليفك بلاط وبأ
 دلاو هللا دبع بلطملا دبع دلوأ ةخماشلا بالصألا نم

 ,ىلاعت هلل دّحوملا ؛(نارمع)بلاطوبأ هّمع هلفكت يذلا .ةُقيََّيبنلا

 ديحوتلا رعشب قطني شيرق لهأ هعمسي ناك املاط يذلا وهف

 :لوقيف ؛ىلاعت هّلل ةيدوبعلاو

 كير هنا نينا نماتتنلا كينج
 ديعملا يدبملاو باهولاوه

 كالبمةبن ءافتسسلا قوجحبف ةربتمو

 ديبعهلءامسملا تحتنمو

 مهللا» :اهتافو دعب هيل, لوسرلا اهنع لاق يتلا ,دسأ تنب ةمطاف هتبرو

 ."!ءاهلخدم اهيلع عّسوو ءاهتجح اهنقلو دسأ تنب ةمطاف يَمَأل رفغا

 اهنع هيَ, لاقو

 .")ينتدلو يتلا يمأ دعب يمأ تناك ةأرملا هذه»

 هعم ذخأف ةراجت يف رفسلا بلاط وبأ دارأ ةنس ١؟ رمع يف

 لذي انكيح هسا زر قوف تيار ةنيانوغ ةحلظأ هفم عركت اهلفالكاو | وتاجم

 )١( ص ,؟0ج .راونألا راحب رقاب دمحم ءيسلجملا 1758.
  6.(تءالز :«فراعتلا راد (تثوريب ء(ط.ال) ومالا نسح ىقيمحت ,ةعيشلا نايعأ « سحم .نيمألا

 ج١1 ص 760".
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 هللا رهطش 0 لا ا

 :هيف لاق ىتح هيخأ نباب لك بلاط نبأ نادك نهج أم اذهو

 ,متاخلا ٌيبنلا مؤالت هيف ىأر يذلا بهارلا ءاريحب هيقل كانهو

 :ةتوبني ةرثخأف

 :(ضر) بلاط وبأ لاق

 ادعم يبتلا ةمما خاأذإب

 ."'ىدالوألا لزانم قوفي يدنع

 ؛3) دمحم يبنلل ةجيدخ دي ابلاط بطخي بلاطوبأ
 :هتبطخ يف لاق

 ليعامسإ عرزو ؛ د2 ميهاربإ ةّيرذ نم انلعج يذلا هلل دمحلا»

 ىلع ماكحلا انلعجو ءابوجحم أتيبو ءامارح ادلب انل لعجو دوم

 نم ىتف هب نزاوي ال نم يخأ هللا دبع نب دمحم نإ مث ؛سانلا
 نو «ًالبنو ايأرو ًالقعو امزحو ًالضفو ارب هيلع حجر الإ شيرق

 هلو ؛ةعجرتسم ةيراعو ؛لئاز ّلظ لاملا امّنِإف ءلق لاملا يف ناك
 نم متببحأ او تال لكس هرقل ايدو: ةيكر هقيوحي تكي ةطيدخ ف

 . "!ءليلج بطخو عئاش أبن دعب -هللاو- هلو ؛ٌيلعف قادصلا

 )6 يبنلا نع عفادملا بلاط وبأ

 وبأ هضرتعا ملكتي نأ ٌيبنلا دارأ امل :ةياهنلا يف ريثألا نبا ىور - ١

 :6)89 ّيبنلل لاق مث .ءتكسا» :(ضر)بلاط وبأ هل لاقف .بهل

 .7 ١ص

 ١108. ص .؟0ج .راونألا راحب ءرقاب دمحم ءيسلجملا (؟١)
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 قداصلا كنإف ؛كّبر ةلاسر غلبو «ّبحت امب ملكتف ,يدّيس اي ْمق»
 ::ةديضلا

 ,رايدلاو ةبعكلا يف اهيذؤي ِهّنأب هيلا دمحموكشت شيرق تءاجو ١-
 لي ادمحم ّيبنلا بلاط وبأ عجارف ,نوهركي ام مهعمّسُيو
 ولو ءيّبر هب ينثعب ام ٌدرأ نأ رداقب انأ ام ؛هللاو»:؛هباجأف

 :بلاط وبأ لاقف .ءاران سمشلا هذه نم مهدحأ لعشي ْنأ

 . '!:نيدشار اوعجراف ءطق بذك ام هللاو»

 نأ هنم نوبلطي (ضر )بلاط يبأ دنع ىرخأ ةّرم شيرق لهأ ءاجو -؟”

 ناكف ؛برحلاف الإو ,مهتهلآ بييعت نع فكي نأ ّيبنلا عم ثدحتي

 ينيمي يف سمشلا اوعضو ول هللاو ,مع اي» :ُةيلوَّيبنلا باوج
 هرهظي ىتح هتكرت ام رمألا اذه كرتأ نأ ىلع يلامش يف رمقلاو

 نبا اي- بهذا» :(ضر )بلاط وبأ هباجأف ."'ءهيف كلهأ وأ هللا
 :لوقي دشنأو .ءادبأ ءيشل كملسأ ال هللاوف ءتببحأ ام لقف -يخأ

 مهعمجي كيلإ اولصي نل هللاو
 انيفد بارتلا يف دشئروأ ىتح

 ةفاخم كيلعام كرمألذفناف

 نوم نيد نا تملع دقو

 .7014 ص ءالج ه١ .توريب ؛يبرعلا باتكلا راد .,5ط .ريدغلا ,ينيمألا )١(

 )١( ص :8ج ؛ةعيشلا نايعأ .نسحم .نيمألا ١١9.



 هللا ره ش ءءء

 دحأ ءاج ةالصلا يّدؤي هّبر ةاجانم يف ُهٌ!,لوسرلا ناك امنيب -؛

 مدو ترف هيلع ىمرو ,يرعبزلا نب هللا دبع وهو نيكرشملا

 اولواح نيذلا شيرق لهأ ىلإ ءاجو بلاط وبأ فرعو ءروزج

 هلوقب مهرّمس هنكل ءهبضغ اوأر امدعب سلجملا نم رارفلا
 .(”يفيسب هتللج لجر ماق نئل هللاو»

 هلدف 4فاذه كب لعافلا نم «ينب ايد :ةكيَو دمحم ىلا تفتلاو

 ثرفلاو ندلاب نم مث .هفنأ أجوف ءيرعبزلا نبا ىلع ْةقلَوهْللا لوسر

 مهيلع طلغأو «مهبايثو مهاحلو مههوجو هب خطلو ,موقلا ىلع

 ؟تنأ نم تلئس :تيضرأ «يخأ نبا اي :ُةقلَي دمحمل لاق مث ؛لوقلا

 مهفرشأ هللاو تنأ ءبلطملا دبع نب هللا دبع نب دمحم تنأ

 .ابصنم مهعفرأو ابسح

 :لوقي فدرأو

 دونم ردح يملا مرق

 مرا كأ ١ ل 0 ل ا 1

 ةحاروملا تانجو اويناستت
 تمأملومالضت دس

 دبرعهلعاجسشمهلانأو

 ؛يبرعلا ثارتلا ءايحا راد ء.(ط.ال) :ينودربلا نيمحأ قيقحت .يبطرقلا ريسفت ءيبطرقلا )١(

 .4 06ص 33ج .(تءال) .توريب



 اا يح ا م ص يي يحب هؤايلوأ 2 هتابسانم 5 هبادآ

 ا كلكيبأونبو

 انف اسنيم كتدهطع دقهقلو

 ديكيرتت ال :لوسقسلا ىف

 بتاويجستا[ابن  ةلتق ةييخازاب

 ."”ورسمأ لفط تسسنأو

 نايتف اعدف 000 بلاط وبأ دقتفا ا ةليل يف -6

 نأو ءاحالس هبايث تحت ْئَّبخي نأ مهنم الك رمأو .مشاه ينئب

 داع نأ دعبو ءشيرق لاجر نم ميعز دنع مهنم دحاو لك فقي

 ,لعفي نأ ديري ناك ام شيرقل (ضر)بلاط وبأ نلعأ ف ّيبنلا
 :مهل لاقف

 اه: مومةلتق ول ةللاؤو ذو تممه ام :نورنتأ نشيرق نشعف انو

 :دشنأو ,«متنأو نحن ىنافتن ىتح ءادحأ مكنم تيقبأ

 تباع ةيمحت امموت# هللا ولأ

 رورو غاهنمركئاررلسلمب لكو

 ظيفح عار دمحم لال

 ريمضلاو ىنم ردصلا دادو

 اير نادلولاهدعب برلثيو

 رويبقلا همصت دق دمحأو

 ١١5. ص :8ج .ةعيشلا نايعأ : ةيمألا نسخت )1



 هللا رهش غ2
 وو

 ٌيّصق ينب فنأ فنألا نب ايأ

 :!ياوملا ويهتقتلا كتيبخ رانك

 هثحي ناك يذلا ريبكلا هّمع معدب رعشي ةُيَو هللا لوسر ناك دقل

 :هلوقب هتوعد راهظإ ىلع

 هنووفت ميه نم له دعما

 تاوصصأب قلم الو لومصت ديأ

 تاّململا يف يلسفن كسبسفت نودو

 بلاط يبأ ةافو

 :اشيرق المي نتاميإلا هرعش ناك اميفو ناشمر ر هش ىف

 دمحم يو. قة اوبانن فيتا

 دروم نانجلا يف لعجاف براي

 هذه نم جرخت نأ كرمأي هللا نإ :دمحمل الئاق ليئربج لزن

 .تام دق كرصان ْنِإف اهلهأ ملاظلا ةيرقلا

 . 7١ ١ ص .قباسلا ردصملا 600



 ىلا _   هؤايلوأ - هتابسانم - هبادآ

 ىلوألا ةملسملا ىربخلا ةجيدخ

 لوسر بيصأ ناضمر رهش نم رشاعلا يفو ؛مايصلا عيرشت لبق
 هتاناعمو هتلاسر ةقيفر تلحر مويلا كلذ يفض ,ءقيمع نزحب ْكَ هللا

 هللا لوسر ناك يتلا مالسلا اهيلع ىربكلا ةجيدخ ةديسلا هتجوز
 ."!ءاهّبح ٌُتقزر» :اهيف لوقي هَ

 ,بوبحملا يف تالامك ببسب بيبحلا بلق باذجنا وه بحلاو

 هش نانبتالا فهلا :اههدرأ ىلا ةرتختلا نم قلظنر عنا ةعتا ورفو

 لُكيلَت ةجيدخ ةديسلل هّبح نع ُكّقَو هللا لوسر رَّبع اذل ءلامكلاوحن
 هللا لوسر تبذج يتلا تالامكلا كلت يه امف ءاهّبح تقزر» هلوقب

 ؟ىربكلا ةجيدخ ىلإ هيب
 لوسرو ىلاعت هللا دنع اهل ةميظعلا ةناكملا اهببسب ناك يتلاو

 . الكول هتيب لهأو ُكّْبَي هللا

 .ةيلامكلا اهبابسأ مهف لواحن مث :ةناكملا ىلع ًالوأ ّلطن

 )١( .ينارعشلا نسحلا وبأ ازريملا قيقحت ؛ءيفاكلا لوصأ حرش :حلاص دمحم .يناردنزاملا ط١.

 ءا/ج ما 0 .عيزوتلاو رشنلاو ةعايطلل يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد :توريب صغ8غ١.



 ىلاعت هللا دنع ةجيدخ ةديسلا ةناكم

 زع هّللا دنع ةجيدخ ةديسلا ماقم نيبت ةديدع ثيداحأ تدرو

 :اهنم لجو

 نع هلأسي 286 هللا لوسر ىلع ليئربج لزن» هنأ درو

 اهّبر نأ اهربخأف تءاج اذإ :لاقف نو لاك ةجيدخ

 (')مالسلا اهئرقي

 ليحرب اهيساوي ٌةلكَهِلَت ةمطاف هتنبال لاق يو هللا لوسر ّنأ دروو

 يف ةجيدخ كَمأ تيب نأ ّيلإ دهع مالسلا هيلع ليئربج نإ» :اهّمأ

 ,نوعرف ةأرما ةيسآ تيب نيبو «نارمع ةنبا ميرم تيب نيب ةنجلا

 ."!بصن الو هيف بخص ال ؛ءءافوج ؤلؤل نم

 اكم 'لاهتيب راتخا ىلاعت هّللا 8 ةجيدخ ةديسلا رثآم نمو

 مارحلا دجسملا نم اعسوم 4 5/6 هللا لوسر ءارسإ يف قالطنالا

 اليل وربع رسأ زل ن حبش :لجو زع لاقف هيلإ اهتيب مضيل
 و. اهم تحصل

 1 اَضتألاَدِجَْسْلاَلِِما اكل دس لا

 ؛ث)ع هللا لوسر دنع ةجيدخ ةديسلا ةناكم

 :تيإط ةجيدخ ةديسلا نع ثدحتي 2 مظعألا يبنلا ناك

 .7 15ص .(تءال) ءيضرلا فيرشلا تاروشنم .مق .(ط.ال)

 ١. 7ص ء7ج ء(تءال) .يمالسإلا رشنلا

 .؟ ملص قىفج ؛(تءال) ,ركفلا راد ء(طءال) .عومجملا ,نيدلا ييحم ,يوونلا )0

 .١ةيآلا ءءارسإلا ةروس (+)



 م مس __ _   هؤايلوأ - هتابسانم - هبادآ

 اي» :دجسملا يف لاق ّْكيَي هنأ درو دقف :نيملسملا مامأ راختفاب

 ؟ةَّدجو دج سانلا ريخ ىلع مكلدأ الأ ,سانلا رشعم

 .هّللا لوسر اي ىلب :اولاق

 دمحم امهذج نإف ؛ِِؤَكع نيسحلاو نسحلا» : لاق

 ."):دليوخ تنب ةجيدخ امهتدجو
 دقف ؛ دكت ةجيدخ ةديسلاب ةقالع هل ناك نمب متهي كتي ناكو

 تجرخ املف ءاهفطلأف 1 هللا لوسر ىلع تلخد ازوجع ّنأ درو

 ؟هذه نم ةشئاع هتلأس

 نسح َنإو ؛ ةلَكَيِإَت ةجيدخ نمز انيتأت تناك اهنإ» :ُهٌدَْو باجأف
 ."!'«ناميالا نم دهعلا

 ك2 تيبلا لهأ دنع ةجيدخ ةديسلا ةناكم

 مهباستنا يف رالي ةمئالل راختفا ا ةجيدخ ةديسلا تناك

 هذه ءاسن لَّوأ دليوخ تنب ةجيدخ يتدج ْنأ نوملعت له»
 ."2ة؟امالسإ ةمألا

 .ه411١ .ةثعبلا ةسسؤم ,مق ء١ط .ةيمالسإلا تاساردلا مسق قيقحت .يلامآلا .قودصلا )١(

 .6077ص

 .؟79ص .نيظعاولا ةضور :لاتفلا .يروباسينلا )١(
 .777ص .يلامألا ,قودصلا (؟)



 هللا رهط .

 نأ ٍدلْكَلَم تيبلا لهأ انملع ةَع نيسحلا مامإلل انترايز يفو
 ."!«ىربكلا ةجيدخ نب اي كيلع مالسلا» :نيلئاق هيلع ملسن

 ةخماشلا بالصألا يف ارون تنك كنأ دهشأ» :هل لوقن نأو

 .("!ةرهطملا ماحرألاو

 :حور نب مسقلا نب ديعس خيشلا نع أ مئاقلا ةرايز يف درو امك

 ,هدعب ديك نينمؤملا ريمأ ىلعو كيلو هللا لوسر ىلع ملست»

 ىلعو الكَيِإَت ءارهزلا ةمطاف ىلعو ٌرِالَكَيِإَي ىربكلا ةجيدخ ىلعو
 ادحاو لكيت ةمئألا ىلعو مالسلا امهيلع نيسحلاو نسحلا

 . "7597 نامزلا بحاص ىلإ ادحاو

 ةجيدخ ةديسلا رثآم

 هللا دنع ٌدلَكَيِلَي ةجيدخ ةديسلل ةناكملا هذه بابسأ يه ام

 ؟ الكيوي هتيب لهأو يو هلوسرو ىلاعت
 :ةزفألا هحيدكتةديسلا تاقتسض وهن باسألا تراغت نأ نكي

 اهنريصب ١-

 اهفاشتكا يف تلجت ةحضاو ةريصب 58: ةجيدخ ةديسلل ناك

 .وكنَو هللا لوسر تالامكل ركبملا

 اهجوتم ناك امنيح .ةثعبلا لبق هيو هللا لوسر ْنَأ درو دقف

 :ا هتلر تلا ةراجعلا + انك نه انجري بلا ةكودخ ةديسلا لوتسوحت

 1/0 نجلا هلا تورم «ةعوتقلا ةقف يضم ءاالط جوف حاييسف ةيموطلا (1)
 .1817ص .91ج .راونألا راحب ءرقاب دمحم ءيسلجملا )١(

 ./857ص 35ج ء(تءال) .(نءال) ء(ط.ال) ,بلطلا ىهتنم .يلحلا (؟



 ا هؤايلوأ - هتابسانم - هبادآ

 فرشتست عضوم يف اهموق ءاسن عم ةسلاج ةجيدخ ةديسلا تناك

 :هيلإ فّرعتت مل اهنكل ديعب نم ُكُيَو هللا لوسر ٌتأرف ءقيرطلا
 اردق لجرلا اذهف نأ خيرك ام. :ءالؤس اند:اهموق ءاستل تنانقف

 ؛هريسمب ريست ةمامغ هسأر ىلعو ادرفتم هنيرت امأ ؟اميظع

 هيلع فرفرت ريطلاو ؛دربلاو ّرحلا نم هلظتو ؛هفوقول فقتو

 ,نيملاعلا ّبر هلل سيدقتو ديجمتو حيبستو لجز اهلو ءاهتحنجأب

 اند املف .انّيح دصقي لجرلا اذه نظأ !؟وه نم يرعش تيل اي
 ءاهنم برقف !؛هللا دبع نب دمحم اذه :نهل تلاقف «هتنّيبت اهنم

 اهرشبف ؛هسلجم تعفرو ءاهنم هتيّرقو مالسلا هيلع تّدرف ؛ملسف
 ؛اديدش احرف كلذب تحرفف ءاهتراجت نم ىلاعت هللا اهقزر امب
 ءاهضعب يل ؛ةجاح يهو ارمأ كيلع ضرعأ دمحم اي :تلاقو
 ؛ينجوزتت نأ ديرأ :تلاق ؟يه امو :لاق ؛ةبغرو ظح كل يهو

 يفرش تفرع نم انأو ءٌبحأ ام كنم تيأرو كب تكرابت دقف
 ريثكو ؛سانلا يف يتدايسو يموق نم يعضومو يبسنو يبسحو

 .""!....كيلع يسفن تضرع دقو ؛يجيوزت نولاني ال

 ثدحي امب اهربخي أَو هللا لوسر ناك هذه اهتريصب ببسبو

 6 هللا لوسرب ليئربج لبق نم لصاوت لّوأ ْنأ درو دقف .هعم

 .كلذ يف هل ةقّدصملا تناكف ؛'"!هب اهربخأ

 :ةوا01 صم 440 :غالبلا ةسسؤم:تورهن نط ىريكلا ةيادهلا نادم نب نيسح ءىبيصخلا (1)

 ص/ا"١.



 هللا رهشظش ده يي يس علب ل

 ١- هللا لوسر هب متهيامب اهمامتها 36

 عم اباجيإ لعافتتو متهت ةثعبلا لبق ةجيدخ ةديسلا تناك
 ءارح لبج ىلإ دعصي امنيح ناكف كيلي هللا لوسر تامامتها

 .هب موقي ام يف هل ةنيعم ءبارشلاو ماعطلاب هبكاوت

 يف هل ةبكاوم ةفيرشلا ةثعبلا دعب هب متهي امل اهمامتها داز دقو

 دقتفا» :ُكّيَو هللا لوسر َّنأ يور ام لالخ نم هظحالن ام اذهو ؛كلذ

 ةجيدخ كلذ تأر املف ءاديدش اًمغ كلذل متغاف : قع ايلع

 مث ءاهريعب ىلع تّدشف ؛هملع كل ملعأ انأ هللا لوسر اي :تلاق

 ؛ 36 هللا لوسر تئا :هل تلاقف ءبلاط يبأ نب ّىلع تيقلف .تبكر

 ...متغم كب هنإف

 وه اذإف لَو هللا لوسر تربخأف تيضمف :ةجيدخ تلاق»

 ,ءاج دق ىلعب اذإف .ىلع يخأب يمَعغ جرف مهللا :لوقي مئاق

 لَو هللا لوسر ناك اذإ سلجأ نكأ ملو :ةجيدخ تلاق .اقناعتف

 .(2«يامدق ّىلع تبرض ىتح نيقناعتم اقرتفا امف :تلاق ءامئاق

 2/6 هللا لوسرل ركبملا اهقيدصت -؟

 لوسر ركذ ةرثك نم تبجعت هي يبنلا تاجوز ىدحإ ْنأ درو

 ذإ ينتقدص» :الئاق اهيلع ٌدرف الكيت ةجيدخ ةديسلل بَ هللا

 .")....سانلا ينتبذك

 ١". ص .١ج .ه ١١ '* :ةيمالسإلا ةئاقثلا ءايحإ عمجم مق ؛.١ط .يدومحملا

 .؟779ص :نيظعاولا ةضور :لاتفلا ءيروباسينلا (؟)



 ىف م 2 هؤايلوأ - هتابسانم - هبادآ

 ليكي هللا قوس تقم ةأرشا لوأ ةهيدك ةديسلا تفاك قل

 ةكَيِلَت ةجيدخ ةدّيسلا ّنأو ءنينثالا موي تعب 6 ّيبنلا نأ درو

 .مويلا كلذ سفن يف تملسأ

 كو هللا لوسر عم يلصي ناك ام» : دع يلع مامإلا نع دروو

 ."'!«:ةجيدخ ريغو يريغ

 :هلوق ةيوبنلا ةثعبلا لّوأ يف ةكم ىلإ نيمداقلا دحأ نع درو دقو

 اهبايث نم يلهأل عاتبأل ةكم تمدق ىتح ةيلهاجلا يف تئج»

 [انأ امنيبف] ءارجات الجر ناكو ؛سابعلا ىلإ تيوآو ءاهرطعو

 ءامسلا يف سمشلا تقلح دقو ,ةبعكلا ىلإ رظنأ ...هدنع سلاج

 لبقأ مث ءرظنف ؛ءءامسلا ىلإ هرصبب ىمر ىتح باش ىتف لبقأ ذإ

 عنصف :باش ءاج ىتح اريسي الإ ثبلي ملف ءاهنم اندف «ةبعكلا ىلإ
 تءاج ىتح ءاريسي الإ ثكم امف ؛هبنج ىلإ ماق مث ؛عنص امك
 ءاعفرف عفرف ءاعكرف ؛عكرف باشلا ىوهأف ءامهفلخ تماقف ةأرما

 هللاو رمأ ءسابع اي :تلقف ءادجسف ادجاس ضرألا ىلإ ىوهأ مث
 .ال :تلق ؟اذه نم يردت له !ميظع هللاو رمأ :لاقف !ميظع

 ؟ةأرملا هذه نم يردت له ؛يخأ نبا هللا دبع نب دمحم اذه :لاق

 يردت له .يخأ نبا ةجوز دليوخ تنب ةجيدخ هذه :لاق .ال :تلق

 ىرت يذلا اذه .يخأ نبا بلاط يبأ نب ىلع اذه ؟ىتفلا اذه نم

 هيلع وهف ؛نيدلا اذهب هرمأ ضرألاو تاوامسلا ٌبر هّبر نأ ركذ



 هتلا رهطش 22222 و

 نيدلا اذه ىلع ادحأ اهلك ضرألا رهظ ىلع ملعأ ام «هّللاو الو

 (') ةخالثلا ءالؤه ريغ

 ةلاسرلا ةمدخ يف اهلام لدِب - +

 ينتبذك دإ ينتقدص» :قياسلا هثيدح ل هللا لوسر لمكأ

 . ا ينفاتلا ينمرح دإ لامي ينئتساوو «سانلا

 ا ا ل

 داعكَدِجوو# :ىلاعت هلوق رّسف هنأ سابع نبا نع يور دقو
 000 ص 2 ج

 ةجيدخ لامب كانغأف اريقف كدجو يأ 4 َىْعَأَف

 -كلمت تناك دقف «ةريبك ةورث ةبحاص ةجيدخ ةديسلا تناك دقل

 نم يناوألا تائمو «لبإلا فالآو .ءامإلاو ديبعلا تارشع - درو اميف

 ةوعد ليبس يف اهلاومأ لك تلذب دقو ءكلذ ريغو ةضفلاو بهذلا

 هّللا لوسرو يه مانت تيقب ىتح 425 هللا لوسر

 .هريغ اهل نكي مل
 لكن ةمئألا ةاكشمل اهلمح -4

 ينتبذك ذإ ينتقّدص» :قباسلا هثيدح ْةّدلَو هللا لوسر لمكأ

 دلولا اهنم هللا ينقزرو ءسانلا ينمرح ذإ لامب ينتساوو ؛سانلا

 ''!ءاهريغ نم ينقزري مل ذإ

 .1771-١777ص .١ج . ٌدلتفلَط ن نينمؤملا ريمأ مامإلا بقانم :ناميلس نب دمحم .يفوكلا )١(

 .775ص :نيظعاولا ةضور «لاتفلا ءيروباسينلا (؟)

 ,فرشألا فجنلا ؛ةيرديحلا ةبتكملا تاروشنم .هط :ىبوط ةرجش .يدهم دمحم .يرئاحلا (؟)
 7 ءآج ه0
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 ةرتفاط امحر اهراتخا 5-5 ةجيدخ ةديسلا ىلاعت هللا مركأ دقل

 امل» :ُهّدَْي هللا لوسر نعف : لكيت ءارهزلا ةديسلا ةيسنإلا ءاروحلل

 ؛ةنجلا ينلخدأف 232 ليئربج يديب نخأ ءامسلا ىلإ يب جرع

 ٌتطبه اًملف ؛يبلص يف ةفطن كلذ لوحتف ؛هتلكأف اهبطر نم ينلوانف
 :ةيسنإ ءاروح ةمطافف :ةمطافب ثلمحف ةجيدخ تعقاو ضرألا ىلإ

 .(")ةمطاف يتنبا ةحئار تممش ةنجلا ةحئار ىلإ تقتشا املكف

 الو ءاهيلع َنّملسي الو ءاهيلع َنلخدي ال ٌنكف ,ةكم ةوسن اهترجه
 الإ ,:كلذل لكيت ةجيدخ تشحوتساف . اهيلع نفيد 51 زها نكرتي

 الْكَيَِت ةمطاف تناكف اهعم اهنينج ثيدحب اهمركأ ىلاعت هللا ْنأ

 هللا لوسر لخدف ....اهرّبصتو اهنطب نم اهثّدحت» نينج يهو
 اي :اهل لاقف : الكيل ةمطاف ثّدحت ةجيدخ عمسف اموي د
 ينثدحي ينطب يف يذلا نينجلا :تلاق ؟نيثدحت نم ,ةجيدخ

 ؛ىثنأ اهنأ ينربخي ليئربج اذه ؛ةجيدخ اي :ُهُيَو لاق .ينسنؤيو
 نفحتس كافتكو ترابك ةللا نآو.:ةفاؤمففملا ةرهاظلا ةلملا انهنأو

 هضرأ يف هءافلخ مهلعجيو ؛ةمئأ اهلسن نم لعجيسو ءاهنم يلسن
 .هيحو ءاضقنا دعب

 ؛اهتدالو ترضح نأ ىلإ كلذ ىلع ْزُِكَهِلَت ةجيدخ لزت ملف

 ام ينم نيلتل نيلاعت نأ :مشاه ينبو شيرق ءاسن ىلإ تهجوف
 يلبقت ملو ءانتيصع تنأ :اهيلإ نلسرأف .ءاسنلا نم ءاسنلا يلت

 .0675ص .يلامآلا ,قودصلا )١(



 هنلا رلهلش 2غ20االلااا ا ل للاا

 .ائيش كرمأ نم يلن الو ءيجن انسلف ...انلوق

 لخد ذإ «كلذك يه امنيبف ؛ءكلذل :لكَيإَي ةجيدخ تمتغاف

 تعزفف ,مشاه ينب ءاسن نم ٌنهنأك ؛لاوط رمس ةوسن عبرأ اهيلع

 لسر انإف ؛:ةجيدخ اي ينزحت ال :نهادحإ تلاقف ؛نهتأر امل نهنم

 يهو ؛محازم تنب ةيسآ هذهو «ةراس انأ ءكتاوخأ نحنو ؛كيلإ كّبر

 تخأ موثلك هذهو «نارمع تنب ميرم هذهو «ةنجلا يف كتقيفر

 يلت ام كنم يلنل كيلإ هللا انثعب 32 نارمع تنب ىسوم
 .''!ءئءاسنلا نم ءاسنلا

 كبيبح ةبيبح ةيكزلا ةمطاف ةقيدصلا ىلع لص مهللا»

 ءاسن ىلع اهتلضفو اهتبجتنا يتلا كئايفصأو كئابحأ ٌمأو كيبنو

 ءاوللا بحاص ةليلحو ىدهلا ةمئآ َمأ اهتلعج امكو ...نيملاعلا

 ةجيدخ اهّمأ ىلعو ءاهيلع لصف ىلعألا الملا دنع ةميركلاو
 نيعأ اهب ّرقتو ُةّقْلَو دمحم اهيبأ هجو اهب مركت ةالص ىربكلا

 ."!7مالسلاو ةيحتلا لضفأ ةعاسلا هذه يف ينع مهغلبأو ءاهتيرذ

 )١( «يلامآلا .قودصلا ص197-75٠١0.
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 كفل نسحلا حلص

 تناك مَع نسحلا مامإلا ةايح يف ةيساسألا ةطحملا نإ

 لئن نسحلا مامإلا لبق ماعلا عضولا
 ةفوكلا عمتجم يف 202 يلع مامالا لاوقأ نم

 نولوقي اوناك نيذلا ىقتلاو لضفلاو ىهنلا ولوأ هللاو بهذ»

 تيقبو ؛نوربصيف مهودع نوقليو ءنوبيجيف نوَعديو ءنوقدصيف

 ().ةبقاع يف نوركفي الو ؛ةظعومب نوظعتي ال موق ةلاثح يل

 ,مكلظأ ماشلا لهأ نم عمجي متعمس املك ,ةفوكلا لهأ اي»

 ٌبضلا راحجنا هباب هيلع قلغأو هتيب يف مكنم ئرما لك رحجنا

 - مكبو «نورصبب ال يمع «(مكنم هب تينم اذام ...هرحج يق

 ."!نوعجار هيلإ انإو هلل انإ .نوعمسي ال مصو ؛نوقطني

 0:32 نسحلا مامإلا هعيب

 مامإلا ضبقف ماشلا لهأ برح هتعيب يف اوطرشو جراوخلا ءاج

 :غج .ه١١41١ :ءاوضألا راد :توريب ء١ظ .يريش يلع قيقحت ,حوتفلا .مثعأ نبا دمحأ .ءيفوكلا )١(

 .777/ص
 ١47. ص .خيراتلاو ةنسلاو باتكلا يف ْدِلكِلثَْظ بلاط يبأ نب ىلع مامإلا ةعوسوم .يرهشيرلا (؟)



 هللا رهلش 22

 ىلعو :ةعاطلاو عمسلا ىلع اهدارأو :«مهتعيب نع هدي 8م نسحلا

 ةلشاف ةلواحم اورجأ دقو .ملاس نم اوملاسيو ؛براح نم اوبراحي نأ

 . مَع نسحلا مامإلا اوعياب ةياهنلا يضو ُدلْيتِلَع نيسحلا مامإلا عم

 : 0:22 نسحلا مامإلا تارايخ
 .رصنلا ىتح لاتقلا ١-

 .ةداهشلا ىتح لاتقلا - ١

 .حلصلا 0

 رصنلا ىتح لاتقلاو 22 نسحلا مامإلا
 ةيركسعلا ةوقلا ةداعإ ىلع ة822نسحلا مامإلا لمع

 :يه تاوطخ ربع هشيج ضاهنتساو

 .ةئم ةّئم نيلتاقملا داز - ١

 يدامتلا الإ تيبأ تنأ نإو»:هيلإ لسرأف ,برحلاب ةيواعم دّده ١-

 هللا مكحي ىتح كتمكاحف نيملسملاب كيلإ ترس ,كّيغ يف
 ."'!ءنيمكاحلا ريخ وهو اننيب

 ديبع همع نبا لسرأو ءرداصملا رثكأ ىلع افلأ نيرشع عمج -'

 (ةأطرأ نب رسب ) ةيواعم لوسر لتق يذلا سابعلا نب هللا

 ىلع يراصنألا ةدابع نب دعس نب سيق هبئان لاسرإ عم .هيدلو

 .نكسم ركسعم ىلإ لتاقم فلأ رشع ينثا سأر
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 راصتنالا قيقحت يف :22 نسحلا مامإلا ةكرح تهجاو لكاشم

 ددع امنيب ءافلأ ٠١ ْةهَع نسحلا مامإلا شيج ددع ناك ١-

 هلأ هوا اغلا نع ةيواهم يح

 ,نكسم شيج ىلع لوألا دئاقلا وهو سابعلا نب هللا ديبع ةنايخ -"

 نسحلا مامإلا َّنَأ امالكو ,مهرد نويلم ةيواعم هل لسرأ ذإ

 الون اعوبتس نوكتر نأ فلا ريكا« دتانحلا ىل | يطب ذيب :ةةلككاال
 لا قالا ةينانن عم رفقا: اعئاث نوكت

 دئاقلا دعس نب سيق نأ اهدافم شيجلا يف ةعئاش راشتنا -"

 دارس بلا اورفتف» اويرقتا لتخ دق نكسم يح ىلع ىتاقلا
 ناك اطاسب هوعزان ىتح هعاتم اوبهنف ؛ مَع نسحلا مامإلا
 . دكت

 ةعبرأ ىلإ ةيواعم سد ذإ ؛ دغ نسحلا مامإلا لايتغا ةلواحم -غ

 لتق زئاوج يوحت لئاسر ُرِوْدَِهَظ نسحلا مامإلا شيج دارفأ نم

 دنجو ؛مهرد نويلم وأ فلأ ٠٠١ :يهو دامت نسحلا مامإلا

 نسحلا مامإلا غلبف .ةيواعم تائب نم تنئبو .ماشلا دونج نم

 يف تبثف ,يلصي وهو مهس هءاجف ٠ .عردب متلاف ٠ كلذ قلك

 .هتمال

 دقف ؛جراوخلا نم ذم نسحلا مامإلا لتقل ةيناث ةلواحم -ه

 مهدحأ مّدقتف ؛هتلغب وأ هسرف ىلع د نسحلا مامإلا ناك

 .055ص .قباسلا ردصملا )١(



 هللا ره شت لل ور

 :مظعلا ىلإ ةبرضلا تلصو ىتح .هدخف ىلع هبرضو .هفيسب

 . "7 «كوبأ كرشأ امك تكرشأ» :هل لاقو

 طعم كالا نير ةعم | دو ةيفاعم قسرأ ذإ ءيماشلا دفولا ةنتف -1

 مامإلا فقوم ناكف .ةيواعمل 86 نسحلا مامإلا باحصأ

 دق هللا نإ» :نيلئاق اوجرخف .مهظعو نأ 22 نسحلا
 ىلإ باجأو «ةنتفلا هب نكسو ؛ءامدلا هللا لوسر نباب نقح

 ."!جحلصلا

 2:22 نسحلا مامإلا شيج يف ةدوجوملا تاهاجتالا ةصالخ

 .ةيواعمل سيساوج - ١

 .جراوخ -1

 ىلع بلغي .انه الو انه ال جراوخلا ةوعدب نورثأتم :نوكاكش 35

 .مازهنالا مهعباط

 .رصتنملا دونج -؛

 . 232 نسحلا مامإلا باحصأ -ه

 ؟حلصلل ةيواعم ضرع اذامل

 لوألا ببسلا

 نكمم ددع ربكأ هتوعد ىلع دهشأو ءحلصلا ىلإ ةيواعم اعد»

 . 06 ص ءج :.(تءال) .ءاوضألا راد .توريب .(طء.ال) ,يبوقعيلا خيرات .يبوقعيلا 6
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 ىتح ةيمالسإلا قافالا رئاس يفو قارعلاو ماشلا يف سانلا نم

 :سانلل لوقيو ٌدِْيَيلَع نسحلا مامإلا ىلع برحلا ةيلوؤسم يقلي
 ٌتنكو .برحلا الإ ىبأ نسحلا ٌنكلو ؛حلصلل نسحلا توعد ينإ
 كالهإ دارأو ءءامدلا نقح تدرأو .لتقلا يل دارأو ةايحلا هل ديرأ

 ."'؟«سانلا

 يناثلا ببسلا

 هانعم نوكيس مكحلا نع ٌدْمكِلَظ نسحلا مامإلا لزانت َّنأ هل لّيخ
 يف يعرشلا ةفيلخلا حبصيف .ةفالخلا نع هلزانت ماعلا يأرلا يف

 تاحيرصتلا نم حضتي باوجلا 5هل كلذ ققحت له نكلو .نيملسملا

 :ةيتآلا

 كيلع مالاسلا» :هل لاقف ءصاقو يبأ نب دعس ةيواعم ىلع لخد - ١

 ابأ اي كيلع ناك امد :لاقو ةيواعم هل كحضفر» كلملا اهبأ

 نالذج اهلوقتأ» :لاق .«نينمؤملا ريمأ اي :تلق ول قحسا

 . "'هب اهّتيلو امب اهثيلو يْنأ ّبحأ ام هللاو ءاكحاض

 سيلو» :ليوط مالك يف يرعشألا ىسوم يبأل سابع نبا لاق ١-

 ."!ةفالخلا نم هيرقت ةلصخ ةيواعم يف

 .!'!ىاشلاب كلملاو «:ةنيدملاب ةفالخلا» :ةريرهوبأ لاقو ١-

 )١( ص .(تعال) :(نمال) ؛(ط:ال) :نسحلا حلص ؛نيسحلا دبع :نيدلا فرش 808 101.
 ) )9وس: قناسلا رديسملا

 .هسفن قباسلا ردصملا 0



 هتلا رهط غطا ما

 : 2 نسحلا مامإلا تارايخ

 لاثنقلا رارمتسا رايخ

 :نيبتاعلا هباحصأ دحأ ابيجم لاق ملت نسحلا مامإلا نأ درو

 ."7يراهنو يليل ةيواعم تلتاقل اراصنأ تدجو ول هللاو»

 ظ نسحلا مامإلا باطخ ةروصلا يلجيو فقوملا حضوي امو

 :هشيج ىف
 © «ه

 دعب

 نإف :ةفصن الو زع هيف سيل رمأ ىلإ اناعد ةيواعم نإو الأ»

 ايبظي زعو لج هللا ىلإ هانمكاحو هيلع هانددر توملا متدرأ

 هادانف ءاضرلا مكل اندخأو «هانلبق ةايحلا متدرأ ناو ءفويسلا

 .)ةيقبلا ةيقبلا :بناج لك نم موقلا
 .رضاحلا شيجلا كلذ يف ةضراعم ةّيأ خيراتلا لّجسي مل

 داهشتسالا رايخ -"

 ىلإ امئاد اهلتق يدوي ال ةميظع ةيصخشلا نوكو .فده ةداهشلل

 «نوج» امئيب ءاديهش ركذي ملو لتق نامثعف :ةداهشلا فده قيقحت

 .خيراتلا ءادهش مظعأ نم ركذ ءالبرك يف دبعلا

 212 نسحلا مامالا ةبوجأ يف حلصلا رايخ -"

 ام تلعف امو» :يدع نب رجحل لاق 29م2 نسحلا مامإلا نأ درو

 )١( ص .قباسلا ردصملا 5١8؟.

  66.ركفلا راد .توريب :يريش ىلع قيقحت ,قشمد ةنيدم خيرات ءركاسع نبا ١1416ه ج؟١:ا.ص5718.



 هؤايلوأ - هتابسانم - هبادآ

 .('!«كيلع ءاقبإ الإ تلعف

 ريخ تلمع يذلل هللاو ءتلمع ام نوردت ام» :هتعيشل لاقو

 ."!«سمشلا هيلع تعلطأ امم يتعيشل

 عفدأ نأ الإ ةيواعم يتحلاصمب تدرأ ام» :مهل 32 لاقو
 .(7«لتقلا مكنع

 حلصلا دونب
 لسرأ اذل :حلصلا ٌدْمِكَظ نسحلا مامإلا يضمي نأ ةيواعم عقوتي مل

 امب ْدِْمَع نسحلا مامإلا ًالمي نأ ىلع هائلا مك [دراق نسما

 :ةيتآلا دونبلا طرتشي ْداْمَظ نسحلا مامإلاب اذإف ؛طورش نم دارأ

 هلوسر ةنسو هللا باتكب لمعي نأ ىلع ةيواعم ىلإ رمألا ميلست - ١

 .نيحلاصلا ءافلخلا ةريسو

 هب ثدح اذإاف .هدعب نم ةةلطظط نسحلل رمألا نوكي نأ -؟

 هب دهعي نأ ةيواعمل سيلو . دمت نيسحلا هيخالف ثدح

 ال نأو :ةالصلاب هيلع تونقلاو ءنينمؤملا ريمأ ّبس كرتي نأ -؟

 .ريخلاب الإ ًايلع ركذي

 )١( ص .١ج ؛ةعيشلا نايعأ ,نسحم .نيمألا ١/01.

 ,١ط .ثارتلا ءايحإل دلك تيبلا لآ ةسسؤم قيقحت .ىدهلا مالعأب ىرولا مالعإ .يسربطلا (؟)
 77١. ص :7ج ه١غ١1/ مق ؛ثارتلا ءايحإل دِالَثكوِفَظ تيبلا لآ ةسسؤم

 .777/ص :نسحلا حلص .نيسحلا دبع :نيدلا فرش ()



 هللا ره ال لس ل

 :هملسي الف مهرد نييالم هوهو ةفوكلا لام تيب يف ام ءانثتسا -؛

 .مهرد ينويلم ايونس ُدئَكلَظ نيسحلل لمحي نأ ةيواعم ىلعو
 .نيفصو لمجلا ءادهش لئاوع لفكت -4

 (")(سانلا نمأ -1

 . ةموصعملا ةدايقلل ميلستلا مدع : ساسألا ةلكشملا

 تنهاد مل ءهّللا لوسر نب اي :ْْمَتِقَع نسحلا مامإلل مهدحأ لاق
 لايك ةمداعس ناو فتوددكلل قفا نأ :تملع دقو: ةثسل ضو: ةئق اعف

 ىلع هركذ ىلاعت هللا ةحح تسلأ ديعس ابأ اي» : قلما لاقف غاب

 تسلأ : 2 لاق . ىلب :لاق ؟يبأ دعب مهيلع ًامامإو ؛هقلخ

 اماق نامامإ نيسحلاو نسحلا :يخأآلو يل هللا لوسر لاق يذلا

 اذإ مامإ انأو ,تمق ول مامإ اذإ انأف : دمع لاق ؛ىلب :لاق ؟ادعق وأ

 دحأ ضرألا هجو ىلع انتعيش نم كرت امل تيتأ ام الول...تدعق

 .(0لتق الإ

 )١( .قباسلا ردصملا ص١09.
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 ّهَنَر َدنِع آيحأ لب أنو وأ هل ليس أوم ل يسع اكو
 2 ِِّّو 00 6 م و را ب 312 1 م د 7 ع

 77 هر 7 م هد 6 ت> ن أوحي

 356 كروي هالو نع فرخ الا ولحن موف
 7 - 22ج هذآ سس سس يس تح ات وا حس حس

 ."1*# نينمّوملا بأ عيضنال غ5 معني نور سبح

 ةداهشلا قشعو :ةئكن يلع مامإلا

 نينمؤملا ريمأ هايإ انملع سرد ةميظعلا مالسإلا سورد نم

 قشع وهو الأ :هتياغ ىلإ لصوو ؛هتايح يف هشاع نأ دعب دِْدِِقع
 .اهبرد يف ريسلاو ةداهشلا

 ددع فصن 202غ يلع مامإلا لتق نأ دعب ردب ةكرعم تهتنا دقف

 نم عطست يح ٍّيقب هّنكل ءرخآلا فصنلا يف كراشو نيكرشملا ىلتق
 2م يلع مامإلا يقبو ءدحأ ةكرعم تضمو ءرصنلا ةمالع هتهبج

 ثيح ةحارج نونامث هتباصأ دقو .ةقلْوهْللا لوسر نع عفادملا

 مل هنكل ءرخآ نم جرختو عضوم نم لخدت هدسج يف لئاتفلا تناك
 يبأب» :ارختفم )هللا لوسر ىلإ اكشف هيلع كلذ قشف ,دهشتسي

 )١( تايآلا .نارمع لآ ةروس 171-0١79.



 مللا رمش ل ل لا

 يبأب :تررف الو ؛كنع ٌتْيَلو ينَرَي مل يذلا هلل دمحلا ,يمأو تنأ

 !؟ةداهشلا تمرح فيك ,يمأو

 .()7«كئارو نم ةداهشلا ْنِإف ؛رشبأ»: كو هل لاقف

 داهجلا ةكرعم يتأتو :مويلا كلذ رظتني ٍاةكقَظ يلع مامإلا يقبو

 86 هللا لوسر ىلإ بهذيف .ةداهش نود 2852 ىقبيو .ىرخألا

 دهشتسا ثيح دحأ موي يل تلق دق سيلوأ هللا لوسر اي» ارك ذيع

 كلذ قشف «ةداهشلا ينع تزيحو ءنيملسملا نم دهشتسا نم

 لوسر هل لاقف !؟ككئارو نم ةداهشلا نإف رشبأ: يل تلقف يلع

 ؟ءاذإ كربص فيكف ,كل ذك كلذ نإ» :ةتْيَعهل

 نطاوم نم اذه سيل ؛هللا لوسر اي» :ْدلمِِلَع مامإلا باجأف

 ."!ركشلاو ىرشبلا نطاوم نم نكلو ؛ربصلا
 تقو 202 نينمؤملا ريمأل ءاعدلا ناونع ةداهشلا تناكو .

 مهللا» م برح ىلع مزع امل 2م هئاعد نمف .برحلا
 يغبلا انبنجف ءانودع ىلع انترهظأ نإ ....عوفرملا فقسلا بر

 انمصعاو «ةداهشلا انقزراف ءانيلع مهترهظأ نإو . قحلل اندّدسو

 قل خف

 )١( ص :+٠ج .راونألا راحب رقاب دمحم ءيسلجملا ١١4.

 | 6ص .60ج .ةمكحلا نازيم .دمحم .يرهشيرلا 15١.

 ص .؟ج . ُداكَط يلع مامإلا بطخ .ةغالبلا جهن (؟) 44.
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 : ىلاعت هلل هنم ءاعد هلئاسر ةمتاخ ةداهشلا تناكو

 لأسأ انأو...» :رصم ىلع هالو امل رتشألا كلامل هباتك ماتخ يفف

 ...ةبغر لك ءاطعإ ىلع هتردقو هبهاوم ميظعو هتمحر ةعسب هللا
 .('!ةداهشلاو ةداعسلاب كلو يل متخي نأ

 قاشعو هناوخإ نادقف ىلع رّسحتي 28532 نينمؤملا ريمأ ناكو

 ...»:لوقي 22 ناكف :(ضر)راّمع لاثمأ نيفص يف ةداهشلا

 مويلا اونوكي الأ نيفصب مهؤامد تكفس نيذلا انناوخإ ٌرض ام
 ...!قحلا ىلع اوضمو ؛قيرطلا اوبكر نيذلا يناوخإ نيأ ...ءايحأ

 (")2...ةينملا ىلع اودقاعت نيذلا

 :هللاوف» :لوقي هولذخ نيذلا كئلوأ ىلإ رظني امنيح م2 ناكو
 دنع يسفن ينيطوتو «ةداهشلا يف يودع ءاقل دنع يعمط الول

 ."7لدحاو ًاموي ءالؤه عم ىقبأ الأ تببحأل ؛كلذ

 توملا َّنِإ ؛سانلا اهّيأ» :الئاق لاتقلا ىلع سانلا ضّرحي ناكو

 ديحم توملا نع سيل .براهلا هزجعي الو ؛ميقملا هتوفي ال

 يذلاو ؛لتقلا توملا لضفأ نإ تام لتقي مل نم ؛صيحم الو

 ىلع ةدحاو ةتوم نم نوهأ فيسلاب ةبرض فلأل «هديب يلع سفن
 .!نكارفلا

 .770 ص ءا/5ج ,راونألا راحب لقا ته يلسلسملا از
 1١5. ص ."؟ج . دولَكَظ ىلع مامإلا بطخ .ةغالبلا جهن (؟)

 .١0١؟ ص .؟ج .ةمكحلا نازيم ءدمحم .يرهشيرلا 0

 ١6١5. ص .قياسلا ردصملا ((



 هللا رهلطظش ا ا

 يف ناكو «قايتشاب هتداهش ةعاس رظتني ََْظ مامإلا ناكو

 دعو رظتني ناك هنأل ؛هتوم ىلإ يّدؤي نل هنأب اقرا ديدشلا هضرم

 ضرم نم توملا هيلع فاخ نيح ةلاضف ابأ باجأ اذل ءةداهشلا

 ال ينأ :2316 يمع نباو يبيبح ينربخأ ؛ةلاضف ابأ اي»:هب ملأ

 بضخي ىتح تومأ الو ؛لتقأ ىتح تومأ الو ءرَمْؤأ ىتح تومأ

 ءاضق - هتماه ىلإو هتيحل ىلإ هديب برضو ؛مدلاب هذه نم هذه
 ."7.ىرتفا نم باخ دقو ٍّيلإ ادوهعم ادهعو

 ةداهشلا تقو ءاجو

 هنأ ملعي يذلا ناضمر رهش رظتني :85ئ يلع مامإلا ناكو

 امد :ُهّْلَو هللا لوسر لأس هنأ ركذتي وهو !5ال فيكو .هتداهش رهش
 لضفأ ؛نسحلا ابأ اي :ُوَّدْيَو لاقف ؟رهشلا اذه يف لامعألا لضفأ

 مث ءلجو رع هللا مراحم باكترا نع عرولا رهشلا اذه يف لامعألا

 يكبأ يلع اي :ْهّْبَو لاقف ؟كيكبي ام 2 يلع هل لاقف وق, ىكب

 . 1 نيشلا اذه نك فم عكست اهل

 يلصيس يتلا ةكرابملا ةليللا كلت رظتني 22 يلع مامإلا ناكو
 لاق يتلا ةالصلا كلت اهْنِإ !اهرظتنا دق ناك مك ًٌةالص اهرجف يف

 ثعبنا دقو ءكّبرل يلصت تنأو كب ينأك» :كقَوهَللا لوسر اهنع

 :«(تءال) «مق .(ط.ال) ,يفجنلا نيدلا باهش قيقحت ,قحلا قاقحإ حرش .يفجنلا .يشعرملا )١(

 .//786 ص 48ج

 7١. ص :ةج .ةعيشلا ثيداحأ عماج .ءيدرجوربلا (؟)
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 ةيرض كبرضف :دومث ةقان رقاع قيقش «نيرخآلاو نيلوألا ىقشأ

 .''!«كتيحل اهنم بضخف «كنرق ىلع

 ١ ةيتسم نجملا ىلإ جرخو «ةليللا كلت نينمؤملا ريمأ فرعو

 أدتبم دجسملا نوكي نأ الإ يلع مامإلا ةريسم تبأ دقل

 هللا يف امئاه ةالصلا 822 لخد دقل .هتداهش ىهتنمو هتدالو

 رّبع يتلا هتملك تناك هسأر ىلع ةداهشلا ةبرضب رعش امنيحو

 ّبرو تزف»: ِكئِِلَظ لاقف :ةداهشلل قشعلا كلذ لك ةجيتن نع اهيف
 الو ؛هتهرك دراو توملا نم ينأجاف ام هللاود :اهدعب لاقورةبعكلا

 ."!ءدجو بلاطو درو براقك الإ تنك امو ؛هتركنأ علاط

 ءادهشلا لاصخ

 ؟اهيلإ يعسلاو ةداهشلل نينمؤملا ريمأ نم بحلا اذه لك مل ىرت

 اوف نيا نبَسَحَح َنيسحح لَو 8 ىلاعت هلوق يف نمكي كلذ باوج نإ
 نحف 1 0 ُمُهيَر دنع 4حأ لب انو ْوُمَأ هلا ليبس ف

 ' .2764... ءِلِْضَف نم ُهّللأ ُمُهَْتاَء آَمِب
 ةايح نط وه لبا دوكوو اتايس نيل ةلتق: دعب ديول لاح ْنِإ

 .ىلاعت هللا لضف نم دّدجتملا قزرلا اهيف ةيقيقح

 ١1060. ص .يلامآلا .يلع نب دمحم .قودصلا 60

 5١. ص .؟ج .ُدِاكَظ يلع مامإلا بطخ .ةغالبلا جهن (؟)

 ١7١ ,179:ناتيألا .نارمع لآ ةروس (؟)



 هللا رلهش ل

 ؟9نوقزري اذام
 عبس ديهشلل : هوم هللا لوسر لاق»: م2 قداصلا مامإلا نع

 :هللا نم لاصخ

 .بنذ لك هل روفغم همد نم ةرطق لوأ :ىلوألا

 ؛,نيعلا روحلا نم هيتجوز رجح يف هسأر عقي :ةيناثلاو

 وه لوقيو كب ابحرم :نالوقتف ههجو نع رابغلا ناحسمتو

 .امهل كلذ لثم

 .ةنجلا ءاسك نم ىسكي :ةثلاثلاو

 ذخأي مهيأ ؛ةبيط حير لك نم ةنجلا ةنزخ هردتبي :ةعبارلاو

 .هكنم

 .هلزنم ىري نأ :ةسماخلاو

 .تئش ثيح ةنئجلا يف حرسا :هحورل لاقي :ةسداسلاو .

 يبن لكل ةحارل اهنإو هللا هجو يف رظني نأ :ةعباسلاو
 ."'«ديهشو

 :ينعي اذه ىلاعت هللا لوق َّنإ

 مهدعب نيقابلا نينمؤملا رايخ رابخأ مهيتأت ءادهشلا ءالؤه نأ - ١

 .ايندلا يف

 .055 ص .”جءه٠ مق .ىمالسإلا
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 ديعب خزربلا يف فقوملاف ؛ةعامجلاب ريكفتلاو ةؤخألا رارمتسا -"

 .ةينانألا نع
 2 ا سس 7

 ترْورَحَي ْمُهاَلَو َحلَع ُفَوَحالَأ

 هللا ءاَيلَوأ كرإ الأ» 2 هلوق: نع ةنيتمؤملا نيما لكس
 ءد حمر

 .ءايلوألا ءالؤه مه نم .''04َتونَرحي ٌمهاَلو هيلع ْفَوَحال

 ىلإ اورظنو ؛هتدابع يف ىلاعت هلل اوصلخأ موق مه»: مَع باجأف

 نيح ءاهلجأ اوفرعف ءاهرهاظ ىلإ سانلا رظن نيح ايندلا نطاب

 .مهكرتيس هّنأ اوملع ام اهنم اوكرتف ؛اهلجاعب مهاوس سانلا ره
 ."!مهتيميس هنأ اوملع ام اهنم اوتامأو

 نم اّمإ :نيرمأ دحأ هفوخ ببس نأ باوجلا 5ناسنإلا فاخي مم

 .اهلاوز فاخي معن نم وأ ؛عقي مل دعب وهو هعوقو فاخي روذحم

 .دلولا دقف لثم ؛ءعقو روذحم نم باوجلا ”ناسنإلا نزحي امم

 ...لاملا ةراسخو

 نزح الو فوخ ال يخزربلا مهماقم يف ءادهشلا نإف ؛هيلع ًءانب
 هللا دنع امو# نأل ؛اهدقف ىلع نزح الو «ةمئاد معنتلا َّنأل ؛فوخ الق

 . 4 قاب

 14 َنيِمْؤْملاَربل عيِضْيال هَللَنَأَو ٍلْضَفوهَلَنِم قمع ورِشبَيْسَم»

 .17 ,ةيآلا : سنوي ةروس )1

 )١( ص .77ج .راونألا راحب ءرقاب دمحم ءيسلجملا 5١5.
 .ةيآلا ءلحنلا ةروس (؟) 57.

 ١59-11/1١. تايآلا .نارمع لآ ةروس (غ)



 هّتلا ره شش ل ءسسسسسس

 ةقدغملا ةريبكلا معنلاو ءءادهشلاب ةقباسلا ةوافحلا لك مغر

 .ةمايقلا موي دهشم نم ققحتت ةيتآ ةمعنب نورشبتسي مهنإف :مهيلع

 هلوقب هت مركألا لوسرلا اهنع ثّدحت يتلا ةعافشلا ةمعن اهلعل

 مث «ءايبنألا :نوعفشيف هللا ىلإ نوعفشي ةثالث» :هنع دراولا

 .(")عادهشلا مث ؛ءاملعلا

 .اولّجرتل لكن ءايبنألا هيف مهآر ول يذلا فقوملا ةمعن اهلعلو

 ... الكفن ءايصوألاو ُةّقْبَو ءايبنألا عم ءاقللا ةمعن هلعلو

 هللا دنع اهل تومت سفن نم ام»:هّللا لوسر لوق ىنعم تفرعأ

 الإ ءاهيف امو ايندلا اهل نأ الو ءايندلا ىلإ عجرت اهنأ اهرّسي ريخ

 نم ىري امل ءايندلا يف لتقيف ؛ععجري نأ ىنمتي هنإف ؛ديهشلا

 .'!ةداهشلا لضف

 )١( ص :8ج .راونألا راحب ءرقاب دمحم ءيسلجملا 54.
 ص .؟ج ؛ةمكحلا نازيم ء.دمحم ءيرهشيرلا (؟) ١10١96.
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 عجارملاو رداصملا
 .ميركلا نآرقلا

0" 

 ,نيمألا نسح قيقحت ؛ةعيشلا نايعأ .نسحم .نيمألا *
 .(تءال) ءفراعتلا راد .توريب ؛(ط.ءال)

 ,١ط .ةيمالسإلا تاساردلا مسق قيقحت .يلامالا ,قودصلا «

 .ها١41/ ؛ةثعبلا ةسسؤم مف

 لآ ةسسؤم قيقحت .ىدهلا مالعأب ىرولا مالعإ ءيسربطلا 9
 لكبْقَت تيبلا لآ ةسسؤم .١ط .ثارتلا ءايحإل دِةلْكَوِلَن تيبلا

 .ه1١41١ ءمق :ثارتلا ءايحإل

 نيويقلا دارج قصت لاسفألا نايك[ :سوراتخ جا
 .ه514١ .يمالسإلا مالعإلا بتكم ء.١ط .يناهفصألا

 :ةثعبلا ةسسؤم قيقحت .بلاط يبأ ناميإ ءدمحم ءديفملا 9

 .م1991 ؛ديفملا راد :توريب ؛؟ط

 ةمجرت :ةالصلل ةيونعملا بادآلا .هّللا حور ءينيمخلا مامإلا «

 .م 1947 :يملعألا :توريب ؛,”ط .يرهفلا دمحأ

 د

 ميهاربا دمحم ديسلا قيقحت .راونألا راحب رقاب دمحم ءيسلجملا ٠

 .ءافولا ةسسؤم .توريب ."ط .يدوبهبلا رقابلا دمحمو يجنايملا



 هللا رهش

 .سالط ,قشمد 1ط « نويهص يسب ءامكح تاللوكوتورب

 . ١8

 - نين -

 ,ينودربلا دمحأ قيقحت .يبطرقلا ريسفت .يبطرقلا

 .(تءال) ,توريب .يبرعلا ثارتلا ءايحا راد , (ط.ال)

 ةبتكم :ءنارهط ؛"ط .يفاصلا ريسفتلا ءيناشاكلا ضيفلا

 هاك ىلنصلا

 .توريب ءرداص راد (ط.ال) .يبوقعيلا خيرات .يبوقعيلا

 .ه6١ ,ركفلا راد ,توريب

 ه٠ مق قط .ىمالسإلا رشنلا ةسسؤؤم

 مق .(ط.ال).:نازيملا ريسفت « نيسح دمحم .يئابطابطلا

 .(نءال)

 .ه٠6١ ع مق ,بتكلا راد "ط .يرئازجلا

 .ش١؟10 ؛ةيمالسإلا بتكلا راد :نارهط ء؛ط .:ناسرخلا

6 - 

 ١ (نءال) .مف 2 (ط.ال) :ةعيشلا ثيداحأ عماج .يدرجوريلا

 .ه8
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 - ح -

 ,ةينويهصلا عماطملاو دوهيلا ةقيقح ءرمن دمحم .بيطخلا «*

 .ةأيحلا راد .ءتوريب

2 

 قيقحت .١ط ؛ةيمطافلا صئاصخلا .رقاب دمحم .يروجكلا ©

 .ش ١7/١ ءيضرلا فيرشلا تاروشنم .ءفرشأ يلع

 .توريب ؛ةينويهصلا ةيدوهيلا رطخ ,ءسويناط ءمعنم ©

0 
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 ااا ٍالْكَبْلَن ةمئألا ةاكشمل اهلمح -

 11117 و م و لو ا ا ال ع نسحلا حلص

 ااا دك نسحلا مامإلا لبق ماعلا عضولا
 ا 000000 22 نسحلا مامإلا ةعيب

 0000000000 ] ] ] ]ذا : قط نسحلا مامإلا تارايخ

 ال يل ول رصنلا ىتح لاتقلاو ٌدِاَدتِقَظ نسحلا مامإلا

 ١١6 راصتنالا قيقحت 4 :ةكظ نسحلا مامإلا ةكرح تهجاو لكاشم

 ١١7 ..... مك نسحلا مامإلا شيج 4 ةدوجوملا تاهاجتالا ةصالخ

 117 1 ل ل م عا ؟حلصلل ةيواعم ضرع اذامل

 ١1 و ع فاطم هادئا املا ةاراو او طر وح 22 نسحلا مامإلا تارايخ

 1 ا ا ا اعمل مالا واو و معقل اننا مقل وود قا لاتقلا رارمتسا رايخ

 101 و و ا حل ل ا ا ماعم داهشتسالا رايخ -"

 ا 0 00 حلصلا دونب

 00 0 ةموصعملا ةدايقلل ميلستلا مدع :ساسألا ةلكشملا

 0 ةداهشلاو ٌدْولََع يلع مامإلا

 1 1 و وال ةداهشلا قشعو قلك يلع مامإلا

 0 ا0ا00000 0 0 0 :ىلاعت هلل هنم ءاعد هلئاسر ةمتاخ ةداهشلا تناكو

 101 1 ل كل او مل لل ودول كاوا طخ و اعلا ةداهشلا تفو ءاجو

 00000 ااا ءادهشلا لاصخ

 01 ؟نوقزري اذام
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 فلؤمللردرص

 .ةوفصلا راد ,ةعيشلا دنع رفجلا ةقيقح - ١

 ىلع زئاح .ةوفصلا راد ءةعيشلا دنع ةمطاف فحصم ةقيقح -"؟

 يلودلا ةيالولا ناجرهم يف :م١٠٠ ماعل باتك لضفأ ةزتاج

 .ناريإ يف

 ةلاسر .ةوفصلا راد .ءفالتخالاو ةهادبلا نيب :هيقفلا ةيالو -"

 .رشنلاب ةيصوتلاو هيونتلا عم ءزاتمم ةجرد ىلع تزاح ريتسجام

 جهانملا يف دمتعم .ةوفصلا راد ءةياردلا ملع يف سورد -غ

 .ةيوزوحلا ةيساردلا

 .رشنلاو ةفاقثلل جارسلا تيب .كولسلاو ريسلا نازيم -

 .نشنلاو ةفاستلل ءاريسلا تيب اهلا كذلو لدجت فيك

 .رشنلاو ةفاقثلل جارسلا تيب 5كمأ كتدلو امك عجرت فيك -

 .رشنلاو ةفاقثلل جارسلا تيب ؟نمو ؟فيك ؟دلقن اذامل -/

 (ءىراقلا يدي نيب).هؤايلوأ - هتابسانم - هبادآ هللا رهش -9



 هللا رهلظش يي م

 :(ةمجرتلاو عبطلل نون زكرم ) ةسينرفلاو ةيزيلكنإلا ىلإ مجرتم

 انالطإل 00 اننع أزطأ13167 طمالل# 370 أ

 مطمن 0انمأ 0116/0 (ةانأالاع اناث ©6066 مأ) (20501119 عأ 017

 .رشنلاو ةفاقثلل جارسلا تيب ؛ (ءاروشاع يحو نم ) رشع لايلو ٠-

 .رشنلاو ةفاقثلل جارسلا تيب :(خزربلاو توملا) ليحرلا ءادن ١-

 ةفاقثلل جارسلا تيب ءفافزلاو ةبوطخلا نيب نيسورعلا ليلد ١١-

 :نشنلاو

 .رشنلاو ةفاقثلل جارسلا تيب . دمع نيسحلا ةيقرب ١١-

 .رشنلاو ةفاقثلل جارسلا تيب ؛:ةحجان ةيجوز ةايحل قوقح "؟ ١4-

 .رشنلاو ةفاقثلل جارسلا تيب .تاملك ؟ يف نيجوزلا ةداعس -06

 :نتكشلاو ةفاقثلل حارنشلا تيب. اديعس نوت |ذكهش 15

 ةفاقثلل جارسلا تيب :( ءاروشاع يحو نم) رشعب اهانممتأو - ١

 .رشنلاو

 .ةالصلاو ةراهطلا ماكحأ يف ةافطصملا لئاسملا -

 .ءاسنلا ماكحأ -9

 .ةبرجتلا يحو نم غيلبتلا ١"-

 نع ثحابلا ءوئواي») 23010 عا” طان5ؤوو 03 ا/ع20206 ١"-

 .(ةيلافتربلا ةغللاب - ةقيقحلا
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 يف ةالصلا) اذاظالا ١80 088080 م «8553|[» -1

 .(ةيلاغتربلا ةغللاب مالسإلا

 .ةوفصلا راد :ةعبقلا طويخ -"'9

 راد :(نيدلا فرش نيسحلا دبع ديسلا مامإلا ) ةعيقلا كئاح -"غ

 .ةوفصلا

 ؛ّيل مئاقلا جارس عقوم ىلع اهريغو بتكلا هذه عيمج حفصت كنكمي

 انياالالب . 5123103610.


