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   ح 74 :

 ةيسدقلا ثيداحألا
 يهلإلا يحولا نماهتلزنمو

 ىلوألا ةعبطلا
2١٩٩٨ ۔ ٧٩



 عاديإلا مقر
٩٩٧



 ٢ ۔يبلإلا يحولا نم اهتلزنمو ةيسدقلا ثيداحالا

 : ديهم

 هلآ ىلعو ١ انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو هلل دمحلا

 } {| دعبو ... هالاو نمو هبحصو

 يه مالسلاو ةالصلا لضفأ اهبحاص ىلع ةيدمحملا ةنسلا نإف

 نآرقلا دعب ىتأت اهنأ ثيح ىمالسالا عيرشتلل يناثلا ردصملا

 يلصأ ردصم ةنسلاف ىمالسإلا عيرشتلل لوالا ردصملا ميركلا

 . نايلصأ ناردصم ةنسلاو نآرقلاف \ نآرقلاك

 ىلع قلطتو 5‘ةداعلاو ةقيرطلا ىه ةغللا ىف ةنسلاو

 مكح ىلعو سومانلاو ةعيبطلا ىلع قلطت امك ،جهنملاو ةقيرطلا
 . ‘")هريبدتو هناحبس هللا

 ءاهقفلا تاحالطصا اهتبذاجت دقف حالطصإلا ىف امأ

 اهانعم ةنسلا نأ دجن مالسإلا ءاهقف دنعف نييلوصألاو نيثدحملاو

 ام لك يهف نيثدحملاو نييلوصألا دنع امأ ‘‘"تادابعلا نيب ةلفانلا
 هتاإك . . .. )٤)

 . ريرقت وأ لعف وأ لوق نم لي يبنلا نع رثأ

 عيرشتلا لوصأ نم لصأ يه ذإ هيلعو ملسملل ةجح ةنسلاو
 نم لصا يهو ( ةيناثلا ةبترملا يف هللا باتك دعب يهو مالسإلا يف

 /ةفاقللاو يموقلا ثارتلا ةرازو ةعبط . ٢ص . ٢جؤ‘سمللا ةملط حرش .يلالا )١)

 .نامع ةنطلس
 .ةرهاقلا ةعماج ةعبطم .٠٥ص ؛ةنسلا حاتفم هللادبع ةناحش )٢(

 .٢ص "ردصلا سفن ؛يلالا (٣)

 عيرشتلا لوصأ : هللا بسح يلعو ©٢٠ص ؛قبالا ردصملا .يماسلا رظنا )٤(

 .يبرعلا فقلملا راد ا٦ط ٤. ١ص

 يم السالا

  



 ٤ ۔ يهلإلا يحرولا نم اهتلزنم ر ةيسدقلا ثيداحالا

 ىلاعت هللا لوقيو"ا) ‘ نيملسملا عيمج ىلع هجحو نيدلا لوصأ

 لوقيو ""أ هماوهتناف هنع مكاهن امو هوذخف لوسرلا مكاتآ اموت

 ال مث مهنيب رجش اميف كومكحي ىتح نونمؤي ال كبرو الف
 . '"ههاميلست اوملسيو تيضق امم اجرح مهسفنأ يف اودجي

 ىضق اذإ ةنمؤم الو نمؤمل ناك امو :لئاق نم زع لوقيو
 هنلا صصعي نمو مهرمأ نم ةريخلا مهل نوكي نأ ارمأ هلوسرو هللا

 . ) ' )هادع الالض لض دقف هلوسرو

 نأ مإ ىبنلا دارأ امل ليلجلا ىباحصلا لبج نب ذاعم كلذو

 كل ضرع اذإ يضقت فيك : مع يبنلا هل لاق نميلا ىلإ هثمبي
 باتك يف نكي ل نإف :لاق . هللا باتك يف امب ىضقأ : لاق 5ءاضق

 ةنس ىف نكي مل نإف :لاق ؤ هتزع هللا لوسر ةنسبف :لاق .هللا

 برضف :كيز ذاعم لاق ولآ الو ييأر دهتجا :لاق - هللا لوسر

 لوسر قفو يذلا هلل دمحلا :لافو يردص ث هللا لوسر

 ةيمالسإلا ةمألا تظفح دقلو هلوسرو هللا ىضري امل هللا لوسر

 تعمجأو» اهتيجحب تلمعو ٠اهتناكم اهل تفرعو :اهتلزنم ةنسلل

 نع فلخلا اهلقنو ةنسلاب لمعلا بوجو ىلع ةيمالسإلا ةمألا

 )١( ص .يمالسإلا عيرشتلا لوصأ .هللا بسح يلع ٤٤.

 )٦٢( ةيآ :رشحلا ةروس ٧

 )٣( ةيآ :ءاسنلا ةروس ٦٥

 )٤( ةيآ :بازحالا ةروس ٣٦

 )٥( مقر ،دواد يبأ ننس ٣٥٩٢.



 ٥ ۔ يهلإلا يحولا نم اهتلزنمو ةيسدقلا ثيداحالا
_ 

 امب اولمعو مهنيد رومأ يف اهيلإ اوعجرو ،ليج دعب اليج فلسلا

 ايسأتو لجو زع هلل ةباجتسا اهيلع اوظفاحو اهب اوكسمتو اهيف
 هلل اوبيجتسا اونمآ نيذلا اهيأي :ىلاعت لاق .امي هلوسرب

 '_).إ٤٢ /لافنألا ةروسإ 4مكييحي امل مكاعد اذإ لوسرللو

 نيعباتلاو ةباحصلا نع ةنسلاب كسمتلا مكلذ ىلع ةلثمأ دجنو

 .يمالسإلا عيرشتلا خيرات ةريسم ربع ةيمالسإلا ةمالا ءاملعو

 نع هلأسف لجر هءاج نيصح نب نارمع ليلجلا يباحصلا نأ اهنم

 نع اوثدحت الو هلا باتك نع اوثدح» :لجرلا لاقف 0هثدحف ءيش

 اعبرأ رهظلا ةالص هللا باتك ىف دجتأ قمحأ ؤرما كنإ :لاقف 6هريغ

 دجتأ :لاق مثءاهوحنو ةاكزلا دعو تاولصلا دعو .اهيف رهجي ال
 رسفت ةنسلاو كلذ مكحأ هللا باتك ؟هلا باتك يف ارسفم اذه

 . ""؛كلذ

 نم وهو ريخشلا نب هللادبع نب فرطمل لاق الجر نأ امك

 ديرن ام هللاو :فرطم لاقف ،نآرقلاب الإ انوثدحت ال» :نيعباتلا

 لوسرلا وهو ،_انم نآرقلاب ملعأ وه نم ديرن نكلو ،الدب نآرقلاب

 هدصاقم حرشو ،هميلاعت قبطو ،ميركلا باتكلا نيب يذلا مل
 ةودق لازت الو تناك يتلا ةرهاطلا هتنسب هماكحأ لصفو .هتاياغو

 .ميركلا نآرقلاب مهكسمت اهب اوكسمت كلذلو مهليبسو نيملسمل

 )١( ةنسلا حاتفم ٧لادبع .هتاحش ص١٤.

 )٢ () ص & ٢ج .هلضفو ملعلا نايب عماج ،ربلا لع نبا ١. .توريب ةيملعلا بتكلا راد



 ٦ ۔ يهلإلا يحولا نم اهتلزنمو ةيسدقلا ثيداحالا

 هيلع مهتظفاحم اهيلع اوظفاحو

 نم ريشك ىلإ ةفاضملا ةروثأملا ةرابعلا انلاب نع بيغت الو
 اذه بحاص الإ دودرمو ذوخأم هلوق نم لك شةلئاقلاو ءاملعلا

 وهو يماسلا مامإلا لوقي امك 0 لي ادمحم هب نونعيو اربقلا
 : يرجهلا رشع عبارلا نرقلا يف نيينامعلا ءاملعلا رابك نم دحاو

 '"هاوألا يفطصملا مالك الو هللابتكبرضانتاو

 اريبخ الاع نوكي ولو اريظنهل لعجتال هانعم

 : اضيأ لوقيو

 "راثال فلاخاولوقيناو راتخملا عبتتنادبسح

 نم اهئاملعو ةيمالسالا ةمألا فقوم كلذ نوكي ال فيكو

 وه ىلاعت هللاو ، اذه انم وي ىلإ مهدعب ءاج نمو نيعباتو ةباحص

 هدابع كلذب ًاهبنم اهنأش نم عفرو اهردق ىلعأو اهتيمهأ نيب يذلا

 :مالسلاو ةالصلا لضفأ هيلع دمحم هيفصو هيبنل هلوقب نينمؤملا

 ةيآلا هذه نإف ,) ه“مهيلإ لزن ام سانلل نيبتل ركذلا كيلإ انلزنأول

 عيرشتلا يف ةنسلا ةناكم ىلإ نينمؤملل هللا نم هيبنت ةميركلا

 ( ١) اةنىلا حاتفم ص٥ ١ .

 .١ط 4 ١٦ص .لوألا ءزحلا .ماظنلا رهوج .ىماسلا ) ( ٢

 ردصملا سفن )٣(

 ؛ ةيآلا .لحنلا ةروس ( )٤

  

  

 



 ٧ - يهلإلا يحولا نم اهتلزنمو ةيسدقلا ثيداحالا

 ذإ ،نآرقلا نم دارملا نيبت هلامعأو لوسرلا لاوقأ نإف» ىمالسإلا

 نيعتو ،مومعلا هيف صصختو ثهقلطأ ام ديقتو ،هلمجأ م لصفت

 يف درفنت نأ ةنسللف ،تايئزجلاو دودحلاو ريداقملا نم هنيعي مل ام

 ةفيظوب موقت نآ اهلو ‘حيرصتلا نع نارقلا تكسي نيح عيرشتلا
 ."هحيضوتلاو ليصفتلا اهل كرتي نيح نايبتلا

 اهبحاص ىلع ةيوبنلا ةنسلل ةناكمو ةيمهأ نم هلك اذه ءازإ

 الئاق يبطاشلا مامإلا حرصي نأ ورغ ال ميلستلاو ةالصلا لضفأ

 هب رمأ ام لكو ،لوسرلا هب ءاج ام نأ ىلع لدت نآرقلا ةلدأ لك»

 نأ دب الف نآرقلا يف ءاج امب مكحلا يف قحال وهف ،هنع ىهنو

 .""هيلع ادئاز نوكي

 )١ ( ؛ص ٥ثيدحلا مولع .يحبص .حلاصلا ٢٩.

 )٢ ( .هحلطصمو ثيدحلا مولع .يحبص .حلاصلا ص٩٧ ٢ .



 ٨ - يهلإلا يحولا نم اهتلزنمو ةيسدقلا ثيداحالا
 ۔ےسسح ---

 ةلاسرلاو 6 بوتكملاو . ةباتكلاو ةراشالا : يحولا

 توصلاو ّ كريغ ىلإ هتيقلا ام لكو . يفخلا مالكلاو ئ ماهلإلاو

 ريغلا ىلإ ءاقلالا ىنعمب يحولا لصأو ،‘مهريغو سانلا يف نوكي

 فرعلا يف راص مث ،يفخلا مالكلا هلصأ ليقو ،ارش وأ ناك آريخ

 زع برلا ةهج نم ءايبنألا ىلإ ىقلي يذلا لاحلاب اصتخم ماعل
 )٢' لجو

 :ىههجوأةينامت ةفللا ىف ىحوللو

 انيحوآ امك كيلإ انيحوآأ انا : ىلاعت هلوقك لاسرإلا )١(

 قحسأو ليعامسإو ميهاربإ ىلإ انيحوآو هدعب نم نييبنلاو حون ىلإ

 ناميلسو نوراهو سنويو بويأو ىسيعو طابسالاو بوقعيو

 . ؛هلاروبز دؤاد انيتآو

 نا لحنلا ىلإ كبر ىحوأو : ىلاعت هلوقك ] ماهلإلا ) ( ٢

 . ؛4نوشرعي اممو رجشلا نمو اتويب لابجلا نم يذختا

 نأ نييراوحلا ىلإ تيحوأوا :ىلاعت هلوقك ؤ}رمألا )٢(
 . “نوملسم اننأب دهشاو انمآ اولاق يلوسربو يب اونما

 )١) بيترت .طيحملا سوماقلا ج٤  0ص٠٨٥.

 )٢) ج دنسملا حرش .يملاسلا ١. صص٢ ١



 ٩ - يهلإلا يحولا نم اهتلزنمو ةيسدقلا ثيداحالا

 الو قحلا كلملا هللا ىلاعتن : :ىلاعت هلوقك }نايبلا )٤(

 يندز بر لقو هيحو كيلإ ىضقي ةب نآ لبق نم نآرقلاب لجعت

 . ؛ه«آملع

 يبن لكل انلعج كلذكو :ىلاعت هلوقك ةسوسولا )٥(

 فرخز ضعب ىلإ مهضعب يحوي نجلاو سنالا نيطايش اودع
 .؛نورتفي امو مهرذف هولعف ام كبر ءاش ولو ارورغ لوقلا

 نم هموق ىلع جرخف :ىلاعت هلوقك .ةراشإلا )٦(

 «ايشعو ةركب اوحبس نأ مهيلإ ىحواف بارحلا
 )٧( ههاهل ىحوأ كبر نأب :ىلاعت هلوقك .رارقإلا .

 الو يحولاب مكرذنأ امنإ لق : ىلاعت هلوقك ٦ نارقلا )٨)

 . هنوردني ام اذإ ءاعدلا مصلا عمسي

 وأ حبصأ هنأ ديب ،‘ةغللا ثيح نم يحولا يناعم يه هذه

 مهيلع لسرلاو ءايبنألا ىلإ ىقلي اميف ةيفرع ةقيقح لمعتسا

 يحولاف ‘العو لج ميظعلا برلا ةهج نم مالسلاو ةالصلا
 نم ىنعمب ديقي ملو قلطأ اذإ كلذ يف ةيفرع ةقيقح حبصأ ىهلإلا
 .اهركذ قباسلا يناعملا

 وه يلجلاف يفخو يلج ىلإ مسقني هتيفيك رابتعاب ىحولاو

 )١ ( ص ردصلا سفن .يملاسلا ١١٢.



 ٠١ ١ ۔ ىهلإلا ىحولا نم اهتلزنمو ةيسدقلا ثيداحالا

 ام يفخلا امأو ،ىلاعت هللا دنع نم هانعمو هظفل نأل ميركلا نآرقلا

 .تايفيكلا نم كلذ ريغ وأ عورلا يف ءاقلإلا وأ ،مون ايؤرك يتأي

 تابثإ ةيفيك ثيدح ركذن نأ انه بسانملا نم هنآ ىلع

 يف يراخبلاو بيبح نب عيبرلا نامامإلا هجرخأ يذلا يحولا
 لأس» :تلاق اهنأ اهثثإن نينمؤملا مأ ةشئاع قيرط نم امهيحيحص

 لوسر اي يحولا كيتأي فيك يم هللا لوسر ماشه نب ثراحلا
 مصفيف يلع هدشأ وهو سرجلا ةلصلص لثم ينيتأي نايحأ لاق {هللا
 ينملكيف الجر كلملا يل لثمني انايحأو 6لاق ام تيعو دقو ينع
 يف يحولا هيلع لزني هتيأر دقلو :هيثي; ةشئاع تلاق 6لوقي ام يعاف
 زف دقو فرع دصختل هيج نإو هنع مصفيو دربلا ديدشلا مويل
 .'«ءالجنإلا هنأب ماصفنإلا يديهارفلا بيبح نب عيبرلا مامإلا

 م ع هم ,

 دقو .ةلزنم اهالعأو اردق اهفرشأ وهو ،نآرقلا: لوألا
 مالكلا هنأ اولاقف ةيبرعلا ءاملعو ءاهقفلاو نويلوصألا هفرع

 .رتاوتلاب هنع لوقنملا ملؤي دمحم انديس ىلع لزنملا زجعلا

 ‘باتكلاو ،نآرقلا ااهنم ةريثك ءامسأ هلو ،هتوالتب دبعملا

 زع هللا وهو هلزنم هفصو امك وهو ،ليزنتلاو ،ركذلاو ناقرفلاو

 .'""ه4هوقأ يه يتلل يدهي نآرقلا اذه نا :هلوقب لجو

 )١( ج ثدنسملا ابيبح نب عيبرلا ٨.١ ص٧. نامع ةنطلس !ةماقتسالا ةبتكم .

 )٢( ةيآلا ءارسإلا ٩.

 



 ١١ ۔ يهلإلا يحولا نم اهتلزنمو ةيسدقلا ثيداحالا

 كرابت هللا باتك هناب مام ميركلا يبنلا هفصو دقو
 وه 6مكنيب ام مكحو .مكدعب ام ربخو إمكلبق نم بن هيف ©ىلاعتو

 ىغتبا نمو ،هللا مصق رابج نم هكرت نم ،لزهلاب سيل لصفلا

 ركذلاو ،نيبملا هرونو نيتملا هللا لبح وه "هللا هلضأ هريغ ين ىدهلا

 .ءاوهألا هعم غيزن ال يذلا وهو .ميقتسملا طارصلا وهو .ميكحلا

 هنم عبشي الو .ءارآلا هعم بعشنتت الو !ةنسلألا هب سبنتلت الو

 يضقنت الو ،درلا ةرثك ىلع قلخي الو {ءايقتألا هلمي الو ءاملعلا

 انآرق انعمس انا) اولاق نأ هتعمس ذإ نجلا هتنت مل يذلا وهو .هبئاجع

 هب مكح نمو ‘قدص هب لاق نمو كقبس هملع ملع نم (ابجع

 طارص ىلإ ىده هيلإ اعد نمو .رجأ هب هلمع نمو لدع
 'يذمرتلا هاور " "”«ميقت

 ؛ هللا ىدحت ةحاصفلا يف ةمقلاو ةغالبلا ىف ةورذلا وهو

 >اصفلا نم نيكسممو اهءاول ةغالبلا نم نيعفار اوناكو برعلا

 عيطتسي ملف هلثم نم ةروس رصقأب اوتأي نأ مهادحتواهمامز

 هلثم نم ةروسب اوتأف اندبع ىلع انلزن امم بير يف مننك نإو
 رلو اولعفت مل نإف 6نيقداص متنك نإ هنلا نود نم مك ءادهش اوعداو

 تدعأ ةراجحلاو سانلا اهدوقو يتلا رانلا اوقتاف اولعفت
 ٢) 'ه نيرفاكلل

 )١( نآرقلا لضف يف ءاج ام باب ،ننسلا "يذمرتلا .
 )٢( .ةرقبلا ٢٣, ٢٤.

  

 



 ٢ ١ - يهلإلا يحولا نم اهتلزنمو ةيسدقلا ثيداحالا

 اموق هب ءاج م هللا لوسر نا» هكرب نبا مامإلا لوقي

 سانجأب ةفرعملاو ةغللاب ملعلاو \ةحاصفلا يف ةياغلا مه اوناك

 6 مهنايدأ حبقو ،مهفالسأو مهءابآ متشف ؛هئيدرو هديج مالكلا

 .ةيبصعلاو ءاليخلاو ةفنألاو ةيمحلا لهأ مهو مهرابخأ فعضو

 ثحبلاو صحفلا نم مهنكمو ءهلثمب اوتأي نأل زجعلاب مهعرقف

 لثمب مهنايتإ يف نأ مهملعأو شةليوطلا ةدملا مهلهمأو ،لايتحالاو

 اشاح ۔ هلاطباو مهقاقحأ بجوي امم همظنو هسنج يف هب ىتأ يذلا

 مهلاومأ ،هتجح ضحدو هرون ءافطإ يف اولذبف ۔ لطابلا نم هل

 نم مهيلع هب جتحا ام اوضراعي ملو مهسفنأو مهءانبأو مهءابآو

 اذهب حصف ،ةلاسر الو ةبطخ الو ةديصق الو ةزوجرأب هبر باتك

 سفنألاو لاومألا لذب ىلإ هوكرت ام كلذ ىلع اوردق ول مهنأ

 هلثمب تتأو نآرقلا تضراق برعلا لعل كيردي ام :لئاق لاق نإو

 ىبنلا نوكي نأ زاجل كلذ زاج ول :ليق .متكناو كلذ يفخف

 .هفالخ انيلإ لقنو انع كلذ رتسف ردب موي هودع همزه هك

 لقنو ‘كلذ انمتكف هيزاغم ضعب يف لتق ا يبنلا نوكي نأ زاجلو

 .هشارف ىلع تام هنأ انيلإ

 ىف اوفلأو نآرقلا ىف نودحلملا نعط دقو» :لاق نأ ىلإ
 هر ىتأ ىذلا لثمب هتضراع دق برعلا تناك ولو . بتكلا كلذ

 مظعو هترهشل روهظلاب قحأ ناكلو ،كلذ رهتشال هتجح تلظطباأف

 )١) ث ١ج .عماجلا ةكرب نبا ص٥٢.

  

 



 ٣ ١ ۔ يهلإلا يحولا نم اهتلزنمو ةيسدقلا ثيداحالا
::... 

 عطقأو بجعأو برغأ هنأل رهظ ام رئاس نم هيف بطخلا
 '«عنشأو

 فصو نم هب فصي امهم وأ نايب نم ءرملا لقي امهمو

 نم الو هيدي نيب نم لطابلا هيتأي ال يذلاو لجو زع هللا بانك

 فصولاو ،زجعي نايبلا نإف "هديمح ميكح نم ليزنت هفلخ

 هتجرد ومسو ،هنأش ولعو .هتلزنم ميظعو ههنك كاردإ نع رصقي

 . ىنعمو ًاظفل

 : مالسلا مهيلع ءايبنألا ىلع ةلزنملا بتكلا : يناثلا

 ادع ام بتك ةثالثو باتك ةئام ،اهتلمج ليق امك ىهو

 : اهنم .ميركلا نآرقلا

 .مدآ نب ثيش ىلع نوسمخ ۔

 . سيردا ىلع نوثالث _

 . ميهاربإ ىلع ةرشع ۔

 . ةاروتلا لبق ىسوم ىلع ةرشع ۔

 . ىسوم ىلع ةاروتلا ۔

 . ىسيع ىلع ليجنإلا _

 . دواد ىلع روبزلا

 .ردصملا سفن )١(

 ٤٢. ةيآلا .تلصف ةروس )٢(

  

 



 ٤ ١ . يهلإلا ىحولا نم اهتلزنم و ةيسدقلا ثيداحألا

 هئايبنأ ىلع هللا اهلزنأ ىتلا ةيوامسلا بتكلا هذه لك ليقو

 .. 'حاولألا يف ةبوتكم هلزنأ هلسرو

 دمحم هيبن ىلإ هللا هاحوأ امنإو ابوتكم لزني ملف نآرقلا امأ

 .مالسلا هيلع ليربج كلملا ةطساوب ىنعمو اظفل ل

 : ةنسلا : ثلاتلا

 هدبع ىلإ هللا اهاحوأ ،ىهلإلا ىحولا ماسقأ نم ىهو

 تا دمحم هلوسرو

 يحو الإ وه نإ ىوهلا نع قطني امو :ىلاعت هلوقل
 امو هوذخف لوسرلا مكاتآ امو :ىلاعت هلرقلو ،'"أه“ىحوي
 نيبتل ركذلا كيلإ انلزنأو : ىلاعت هلوقلو 0" هاوهتناف هنع مكاهن
 تيتوأ ينإ الأ» : تلب لوسرلا لوقلو ،""'همهيلإ لزن ام سانلل
 .ث٢هعم هلثمو نآرقلا

 ام بتكي ناك صاعلا نب ورمع نب هللادع نأ يور املو

 هللا لوسر نا 6 سانلا ضعب هل لاقف 6 هك يبنلا نم عمسي

 ىبنلا لأسف ،عمست ; ام لك بتكت الف بضغلا يف ملكتي ماتتيلع هكلم

 :نام ::... ..] "ة.ا:و'٣٣ص ،٢ج ؤنيدلا ملاعم .ينيمثلا )١(
 ٣, ٤. امجنلا ةروس ( )٢

 )٣( ةيآلا .رشحلا ةروس ٧.

 )٤( ةيآلا .لحنلا ةروس ٤٤.

 )٥( مقر ثيدحلا .دواد وبأ هاور ٤٦٠٤.

 



 ٥ ١ ۔ يهلإلا يحولا نم اهتلزنمو ةيسدقلا ثيداحالا

 نم جرخ ام هديب يسفن يذلاوف بتكأ» : لاقف ،كلذ نع تلز

 . ١ )هتفش نيب نم يأ امهنيب نرم ينعي !قح الإ امهنيب

 ًاحالطصاو ةفل . ىنعمو اظفل ةنسلا ىلع مالكلا مدقت دقو

 . ربخلاو رثألاو ، ثيدحلا كانهو

 رظنلا ضغب ةنسلل ةفدارم ةثالثلا ظافلألا هذه تلمعتسا دقو

 . ةيقاقتشالاو ةيلصألا اهدراوم نع

 .ثيداحأ ىلع عمجيو 6ثيدحتلا نم مسإ وه ثيدحلاف

 اعمج هولعج مث ،ةثودحأ ثيداحألا دحاو :ءارفلا لاق

 ثيدح هنمو عمج مسا ثيداحألا) :فاشكلا يفر ،اثيدحلل

 .'"ىبنلا

 نم ردجأ ربخلاو» حلاصلا يحبص روتكدلا لوقي ؤربخلاو
 ثيدح امو رابخالا الإ ثيدحتلا امف ‘ثيدحلا فداري نأ ةنسلا

 " قالطإ نأ ريغ ءهيلإ عوفرملا ربخلا الإ مالسلا هيلع يبنلا

 ضعب لمح اهوحنو خيراوتلاب لغتشي نم ىلع يرابخالا

 نع - .ثدحملا بقلب ةنسلاب لغتشملا صيصخت ىلع
 ربخلا نع هزييمتل "اثيدح هنع ءاج ام ةيمست ىلعو ،ىيرابخالا

 مومع امهنيب "مهلوق رسفي اذهو ،هريغ نع ءيجي يذلا
 يف ريض الف ؤ،سكع الو ربخ ثيدح لكف ،قلطم صوصخو

 .٢٦ص ثيدحتلا دعاوق .نيدلا لامج .يمساقلا )١(
 . ٦٢١ ص ردصملا سفن ()

 



 ١٦١ - يهلإلا يحولا نم اهتلزنم و ةيسدقلا ثيداحالا

 . اثيدح ربخلاو اربخ ثيدحلا ةيمست

 ترثأ لاقي 6 ثيدحلاو ربخلاو ةنسلل فدارم وهف ٠ رثألاو

 . ٤ ) ثالل ةبسن ايرثا ثدحملا ىمسيو .هتيور ىنعمب ثيدحلا

 ةنسلا ىنعمب احالطصا تاملكلا هذه لامعتسا ىرج دقو

 روتكدلا لوقي ،ريرقت وأ لعف وأ لوق نم يبنلا نع لقن ام يهو
 نم لك نيب قرفلا نايب يف تاحالطصا كانهو» حلاصلا يحبص

 دقف اهباحصأ اهيف يرامن نلو ،امهيف ضوخن نل رثألاو ربخلا
 ةدافإ ىف اعيمج تاحلطصملا هذه يواست ىف روهمجلا يأرب انذخأ

 لوصأ ملع ىف ثحبلا رادم امهيلعو 6 رابخالاو ثيدحتلا

 7 ثيدحلا

 : م اسفاةتالت ىلإ ااهدنس رابتعاب ةنسلا مسقنت و هم ع هم 7

 هللا لوسر نع اهاور ىتلا يهو - ةرتاوتملا ةنسلا )١(

 مهتنامأو مهترثكل ،‘بذكلا ىلع مهؤطاوت ةداع عنتمي عمج هك
 اذه نعو ،هلثم عمج عمجلا اذه نع اهاورو ء مهتائيبو مهتاهجو
 هتاور نم ةفئاط لك دنسب انيلإ تلصو ىتح 4 هلثم عمج عمجلا
 ةياهن ىلإ لوسرلا نع يقلتلا ادبم نم بذك ىلع نوقفتي ال مج
 ةالصلا ءادأ يف ةيلمعلا ننسلا مسقلا اذه نمو ء انيلإ لوصرلا
 يتلا نيدلا رئاعش نم كلذ ريغو - ناذألاو جحلاو موصلا يفو

  4ص١٠.
 حلاصلا يحبصل ا .هحلطصمو ثيدحلا مولع

(١( 

 )٢( ص .ردصملا سفن ١١.

  

 



 ٧ ١ - يهلإلا يحولا نم اهتلزنمو ةيسدقلا ثيداحالا
 تت

 نع اعومج ،عامسلا وأ ،ةدهاشملاب لوسرلا نع نوملسملا اهاقل

 .رطق نع رطق وأ ‘رصع نع رصع يف فالتخا ريغ نم عومج
 هل اولثم دقو ،رتاوتم ثيدح ةيلوقلا ننسلا يف دجوي نأ لقو

 .')هرانلا نم هدعقم أوبتيلف ادمعتم هيلع بذك نم» ملل هلوق

 هللا لوسر نع اهاور ام يهو ةروهشملا ةنسلا )٢(

 مث رتاوتلا عمج دح غلبي مل عمج وأ ،نانثا وأ يباحص ملؤي

 عمج يوارلا وأ دحاولا يوارلا وأ ليلقلا عمجلا اذه نع اهاور

 اذه نعو ؤهلثم عمج عمجلا اذه نع اهاورو ،رتاوتلا عومج نم

 اوعمس ،هيف ةقبط لوأ دنسب انيلإ تلصو ىتح .هلثم عمج عمجلا
 اولصي مل دارفا وأ نادرف وأ درف هلعف اودهاش وأ هلوق لوسرلا نم

 ."رتاوتلا عومج هتاقبط رئاسو ارتاوتلا عمج ىلإ

 هيلع ميركلا لوسرلا نع اهاور يتلا يهو ،داحألا ةنس (؟)

 اهيوري ناك "رتوتلا عومج غلبت مل داحآ مالسلاو ةالصلا لضفأ

 .رتاوتلا دحب نكي مل عمج وأ ،نانثا وأ دحاو لوسرلا نع

 ىتح مهلثموأ هلثم ةاورلا مكلذ وأ يوارلا كلذ نع اهاورو

 ثيداحألا رثكاو ،رتوتلا عومج ال داحآ هتاقبط دنسب انيلإ تلصو

 "دحاولا ربخ ىمستو ،عونلا اذه نم ةنسلا بتك يف ةيورملا

 )١) ص ةنسلا حاتفم ١٥.

 ( ٢ ) سفن ١ ص ر دصل ١٥.

 ( ٣ ) ص 6 ردصمل ا سفن ١٦ .

  



 ١٨ _ يهلإلا يحولا نم اهتلزنمو ةيسدقلا ثيداحألا

 : نيمسق ىلإ مسقنت اهنتم رابتعاب ةنسلا نأ امك
 . هنلاإَت

 )١( متلق يبنلا ىلإ ةبسن ،ةيوبنلا ثيداحألا

 لجو زع برلا ىلإ بسنتو : ةيسدقلا ثيداحألا )٢(

 . ١) هنع اهيكحيو اهيوري ك لوسرلاو هؤامسأ تسدقن

 ةيسدقلا ثيداحألا

 :ح الطصالاو ةفللا ىف

 ميظعتلا ىلع لدت ةملك يهو سدقلا ىلإ ةبسن يسدقلا

 ىنعمو ‘سودقلا ىلاعت هلا مسإ ىلإ ةبسن وأ ريهطتلاو هيزنتلاو

 هللا لاقو ،هؤامسأ تسدقت ،هللا قح يف لاقيو ،رهطت يأ سدقت

 امع كركذ رهطن يأ!ثكل سدقن نحنو» هتكئالم ناسل ىلع ىلاعت

 " ريهطتلا ىنعمب سيدقتلا نم .اديجمتو كل اميظعت كب قيلي ال

 . ") سودقلا ىلاعت همساو سدقلا حررو ةسدقملا ضرألا هنمو

 كرابت هللا ىلإ فاضملا مالكلا وه : حالطصإلا يفو

 هيلع ىبنلا هيوريو ،هبر ىلإ هفيضي كل يبنلا نأ يأ ىلاعتو

 دعاوق ٥ ٢ ٠ ص .نآرقلا مولع ىف ثحابم .عانم ناطقلا ‘ ١ 1 , ٢ ٤ ص ردصلا سفن ) ( ١

 . .٩٦ص .يمساقلل ٥ثبدحتلا

 .نايبلا ةوفص دمحم نينسح ب فولخم )٢(

  



 ٩ ١ يهلإلا يحولا نم اهتلزنمو ةيسدقلا ثيداحالا
_ 

 هللا مالكل وار لوسرلاف ء هللا مالك نم هنأ ىلع مالسلاو ةالصلا

 ."هدنع نم ظفل

 زع برلا ىلإ ةبسن ،ةينابرلا ثيداحألا آضيأ ىمست امك

 .العو لج هلإلا ىلإ ةبسن ،ةيهلإلا ثيداحألا ىمستو ،لجو

 . يظفل ةيمستلا يف فالتخإلا امنإو دحاو ىنعمب اهلكو

 : اهنم غيصب ةيسدقلا ثيداحألا ىورتو

 .هبر نع يوري اميف ميع هللا لوسر لاق )١(

 )٢( فل هللا لوسر هنع هاور اميف ،ىلاعت هللا لاق .

 )٣( ىلاعت هللا لاق ث فيإ هللا لوسر لاق .

 )٤( ىلاعت هللا لوقي مكيع هنلا لوسر لاق .

 وه هللا نأل ةهلإ وأ ةينابر وأ ةيسدق اهتيمست ت ءاح كلذل

 .الوأ اهل ءىشنملاو اهب ملكتملا

 نع اهل يكاحلا وه ملي لوسرلا نألف ثيداحأ اهنوك امأو

  



 ٠ ٢ ۔ يهلإلا يحولا نم اهتلزنمو ةيسدقلا ثيداحألا

 : هيس دقلا تيداحإلا ددع

 لوقي امنيبف ،ةيسدقلا ثيداحألا ددع ىيف ءاملعلا فلتخا

 خيشلا ثدحملا نأ دجن ١) ةئام . نم رثكأ يهو 6 يمتيهلا رجح نبا

 ىف اثيدح )٢٧٢( اهنم عمجي نأ عاطتسا دق يوانملا فوؤرلا دبع

 . !ةيسدقلا ثيداحألاب ةينسلا تافاحتالا» هامسأ يذلا هراتك

 عرملا عبتن ولف كلذ نم رثكأ ةيسدقلا ثيداحألا نأ ىرأو

 دروأ امنإو ©ددعلا اذه زرم رثكأ دجب هلعل ثيدحلا بتك عيمج

 نم هيلع فوقولا نم نكمت ام .روكذملا هباتك يف يوانملا خيشلا

 تدروأ باتكلا اذها باتكلا همدقم يف لاق دقف . ثيداحألا كلت

 ريخ ناسل ىلع ةدراولا ةسسدقلا ثٹرداح ألا نم هلع تمقو ام هف

 ٧ ٢) ةيربلا

 فررح ىلع ثيداحألا كلت يوانملا ثدحملا بتر دقو

 ىل ثالث تايآ عبس تلزنأ مدآ نب را ) ثيدحب ائدتبم . 8مجعللا

 ِ 6 دمحلاف . ىل ىتلا امأف كنيبو ىنيب ةدحاوو كل ثالثو

 . كنيبو نبب ىتلاو ] نيدلا موي كلام . ميحرلا نمحرلا نيملاعلا

 ىتلا امأو ‘نوعلا لعو ةدابعلا كنم ،نيعتسن كايإو دبعن كايإ

 ريغ مهيلع تمعنأ نيذلا طارص . ميقتسللا طارصلا اندها {}كل

 .'"نيلاضلا الو مهيلع بوضغملا

 . ةرهاقلا .ةيبرعلا بتكلا ءايحا راد ‘ ١ ٠ ٢ ص .نيبملا حتف .رحح نبا .يمتيهلا ) ( ١

 )٢( .ةينسلا تافاحتالا ص٤.

 (٣) .ةحفصلا سفن .ردصملا سفن ٣٦٧.



 ١ ٢ ۔ ىهلإلا يحولا نم اهتلزنمو ةيسدقلا ثيداحالا

 وفعيل ،ديحوتلا لهأ اي يدانملا يداني ثيدحب امتتخمو _

 .'١باوثلا يلعو ضعب نع مكضعب

 باتك ىف ةدراولا ةيسدقلا ثيداحألا حرشب ماق دقو

 رينم دمحم خيشلا !ةسدقلا ثيداحألاب ةينسلا تافاعتالا»

 حرش ،ةيفلسلا تاحفنلا» هامس يذلا هباتك يف يقشمدلا

 ىرولا رقفأ : لوقيف» هباتك ةمدقم يف ءاجو ااةيسدقلا ثيداحألا

 بلط ،يرهزألا ىقشمدلا اغآ هدبع نب رينم دمحم ينغلا هبر ىلإ

 اباتك مهل راتخأ نأ ةينيدلا دهاعملا يف ملعلا ةبلط نم ةعامج ىنم

 جرخم نايب عم هب اوعفتني يك هرشنآو ةيسدقلا ثيداحألا ف

 ىلولا خيشلل ةلاسر ىلع ترثعف ةدم كلذ نع تبقنف .ثيدحلا

 دحأ تبدنف ،ةيرصملا بتكلا راد ىف يوانملا فوؤرلا دبع ثدحلل

 اهتلباق كلذ مت نأ دعبو \اهلصأ نع اهلقن ىلإ رهزألا ءاملع

 حرش ىلإ جاتحي ثيداحأ ضعب اهيف تدجو املو اهتححصو

 نم هنأ ىلعو ،‘"كلذل ةساملا ةجاحلا ردقب هيلع تقلع حاضيإو

 تءاج امنإو ماكحألاب ينتعت ال ةيسدقلا ثيداحألا نأ ظحالملا

 . تايقالخألاو تايناميإلاب ةينتعم

 ت

 . ردصملا سفن ( ١(
 .ةيفلسل ا تاحفنلا .٢ص .رينم لمحم .يقشمدلا ( ٢)

  

 



 ٢ ٢ ۔ يهلإلا يحولا نم اهتلزنمو ةيسدقلا ثيداحالا

 :ىسدقلا ثيدحلاو نآرقلا نيب قرفلا

 .لجو زع هللا دنع نم اهانعم ةيسدقلا ثيداحألا تناك ام
 ةمألا ءاملع رواس هبر دنع نم اهل ًايوار ناك لوسرلا امنإو

 ننب سانلا ىلع هابتشا كلانه نوكي نأ نم فوخلا ةيمالسالا

 اوعضو كلذل . امهنيب مهمهف طلتخيف ىس دقلا ثردحل او نآرقل

 لودحلاو . ىسدقلا ثيدحلاو نآرقلا نم لك تافص نبت ًاقورف

 .")قورفلا كلت حضوي يلاتلا

  
  

  

  

 ىسدقلا ثيدحلا نآرقلا

 نم هانعمو لي ىبنلا نم هظفل [)١( .ىلاعت هللا دنع نم هانعمو هظفل )١( ا

 .لجوزع برلا دنع

 . زجعم ريغ )٢( .زجعم . )٢(

 .هب ىدحتم ريغ )٣( .اينايب برعلل دحت هيف | )٣(

 ىلإ هتبسن زوجتو هنلا ىلإ بسني )٤( .طقف لجو زع هنلا ىلإ بسني )٤(

 ك . هلإ لوسرلا

 .ةيداحأ ةيسدقلا ثيداحألا رثكأ )٥( .هعيمج رتاوتلاب لوقنم )٥(

 .توبثلا ةينظ اهرثكأ )٦( .توبثلا يعطق )٦( ا
)   

 ثيدحتلا دعاوق .يمساقلا نيدلا لامح ٢٠١ ص ثنيملا حتف .ىمتيهلا دمحم نبا ) ( ١

 مولع يف ثحابم 6ناطقلا عانم شماه ١٤ص .ةنسلا حاتفم .هتاحش هنا دبع .٩٦ص
 ١ نآرقل ص٢٦.

  



 دقلا ثيداحألا

 نآرقلا ا

 .هتوالتب دبعتم )٧(
 .ةالصلا يف هتءارق نيعتت )٨(

 .نيعم باوث هتءارق ىلع بترتي )٩(
 م اكحاب هيلع مكحي ال )١٠(
 وهف ثيدحلا مولع حلطصم
 .هتحصب عوطقم

 .ىنعملاب هتياور مرحن )١١(

 .انآرق هتيمست )١١(
 .هسم ثدحملا ىلع مرحي )١٣)

 .هتوالت بنجلا ىلع مرحت )١٤(

 ضئاحلل هتوالت مرحت )١٥(
 .ءاسفنلاو
 يأ .يلج يحوب الإ نوكي ال )١٦(
   .كلملا ناسل ىلع الإ نوكي ال

 ٣ ٢ ۔ يهلإلا يحولا نم اهتلزنمو ةيس

 سدقلا ثي رجلا

 .هتوالتب دبعتم ريغ )٧(
 .ةالصلا ىن هتءارق زوجت ال )٨(

 .ماعلا باوثلا هتءارق ىلع بترتي )٩(
 حلطصم ماكحأ هيلع قبطنت (" (

 نوكي دق وهف .ثيدحلا مولع

 .افيعض وأ انسح وأ احيحص

 .هسم ثدحملا ىلع مرحي ال )١٣(

 .بنحلل هتوالت مرح ال )١٤(

 ضئاحلل هتوالت مرحن ال )١٥(

 .ءاسفنلاو

 يلج ريغو هيلج يحوب نوكي )١٦(
 ثكلملا ناسل ىلع نوكي يأ

 وأ .مون ايؤرب نوكي امك

     عورلا يف ءاقلإلا

  

  



 ٤ ٢ - يهلإلا يحولا نم اهتلزنمو ةيسدقلا ثيداحالا

 ةيسدقلا ثيداحألا نم جذامن

 .اهل جذامنك ةيسدقلا ثيداحألا نم ثيداحأ ةرشع انرتخا

 رذ يبأ ثيدحب ادبنو ،اهقايسو ،اهبولسأو اهتيفيك ىلع فرعتنل

 اذه رذ يبأ ثيدحو» ىيمتيهلا رجح نبا هيف لوقي يذلا يرافغلا

 اذه» يرهزألا يقشمدلا رينم دمحم لوقيو ،‘اهلجأ نم

 دئاوفل عماج عقوملا ليلج .ةلزنملا ميظع ردقلا فيرش ثيدحلا
 لامعالاو مولعلا نم ةميظعلا نيدلا دعاوق نم نمضت دق ىتش

 هيصحي الو ملق هرصحي ال امم كلذ ريغو عورفلاو لوصالاو
 .""«داع

 : وه ثبي دحل ١ و

 هبر نع هيوري اميف ال يبنلا نع هن يرافغلا رذ يبآ نع
 هتلعجو يسفن ىلع ملظلا تمرح ينإ يدابع اي» : لاق هنأ لجو زع
 هتيده نم آلإ لاض مكلك يدابع اي 6اوملاظت الف امرحم مكنيب
 .هتمعطأ نم الإ عئاج مكلك يدابع اي يكدمأ ينودهتساف

 هتوسك نم الإ راع مكلك يدابع اي .مكمعطأ ينوممعطتساف
 انأو راهنلاو ليللاب نوئطخت مكنإ يدابع اي إمكسكأ ينوسكتساف

 ٢٠١. ص 6 نييم ١ حتف ) ( ١

 .٩٣ص .ةيفلسلا تاحفنلا )٢(



 ٢ ت ۔ ىهلإلا يحولا نم اهتلزنمو ةيسدقلا ثيداحالا
"_ 

 نل مكنإ يدابع اي .مكل رفغأ ينورففتساف اعيمج بونذلا رفغأ
 زا ول يدابع اي .ينوعفنتف يعفن اوغلبت نلو ينورضتف يرض اوغلب
 دحاو لجر بلق ىقتأ ىلع اوناك مكنجو مكسناو مكرخآو مكلوا
 مك رخآو مكلوأ نأ ول يدابع اي .ائيش يكلم يف كلذ داز ام مكنم
 صقن ام مكنم دحاو لجر بلق رجفأ ىلع اوناك مكنجو مكسناو
 مكسناو مكرخآو مكلوأ نأ ول يدابع اي كاي يكلم نم كلذ
 دحاو لك تيطعأف ينولأسف دحاو ديعص يف اوماق مكنجو
 لخدأ اذإ طيخملا صقني امك الإ يدنع امم كلذ صقن ام هلأسم
 اهايإ مكيفوأ مث مكل اهيصحأ مكلامعأ يه امنإ يدابع اي ارحبل
 الإ نولي الف كلذ ريغ دجو نمو هللا دمحيلف اريخ دجو نمن
 .[ملسم ٥اور] اهسفن

 كرابت هللا لوقيا :لاق ث يبنلا نع ةريره يبأ نعو
 ىنغأ انأو هلك هل وهف يريغ هيف كرشأ المع لمع نم :ىلاعتو

 .[ عيبرلا ٥اور] كرشلا نع ءاكرشلا

 ىلص هنأ لز هللا لوسر نع ىنغلب» :لاق ديز نب رباج نعو

 املف ليللا نم ناك ءامس رلا ف ةيبيدحلاب حبصلا ةالص هباحصأب

 لاق ام نوردت له :لاقف سانلا ىلع لبقأ هتالص نم فرصنا

 نمؤم يدابع نم حبصأ لاق :لاق .ملعأ هلوسرو هللا :اولاق ؟مكبر

 



-- 

 ى زرمؤم كلذذف هتمح ربو هللا لضفب انرطم لاق نم امأف .رفاكو

 رفاك كلذف اذكو اذك ءونب انرطم لاق نم امأو بكاوكلاب رفاكو

 .[ عيبرلا هاور ] بكاوكلاب نمؤمو يب
 :لجو زع هللا لاق" :لوقي ث يبنلا نع ةريره يبأ نعو

 ءيشب يدبع ىلإ برقت امو ؤبرحلاب هتنذآ دقف ايلو ىل ىداع نم
 وتح لفاونلاب يلإ برقتي يدبع لازي الو {هيلع هتضرف ام بحا
 .هب رصبي يذلا هرصبو هب عمسي يذلا هعمس تنك هتببحأ اذإف ،هبحأ

 .هتيطعأل ينلأس نإو اهيب يشمي ينلا هلجرو ءاهب شطبي ىتلا هديو
 نع يددرت هلعاف انأ عيش يف تددرت امو 6هنذيعأل يب ذاعتسا نإو

 .[يراخبلا ٥اور] «هتءاسم هركأ انأو توملا هركي نمؤملا ضيف

 .نأضلا كوسم سانلل نوسبلي يل دابع : ةشئاع قيرط نمو

 سانلا نولتخي ، لسعلا نم ىلحأ مهتنسلأو .ربصلا نم رمأ مهبولقو

 رذت ةنتف مهنبسلأل تمستأ ين كنؤرتحي يلع مأ نورتغي يبأ .مهنيدب

 .[ ركاسع نبا هاور ) ناريح ميلحلا

  

 كرابت هللا لوقي كمي هللا لوسر لاق» :لاق ةريره يبأ نعو

 موي يلظ يف مهلظأ مويلا يلجأل نوباحتملا نيأ :ةمايقلا موي ىلاعتو
 .[عيبرلا هاور ] ايلظالإ لظ ال

 هلا لوقي : مك هللا لوسر لاق» :لاق لبج نب ذاعم نعو

 



 ٧ ٢ ۔ رهلإلا يحولا نم اهتلزنمو ةيسدقلا ثيداحالا

 ين نيسلاجتملاو يف نيباحتملل يتبحم تبجو :ىلاعتو كرا
 .[ عيبرلا هاور ] (يف نيلادتملاو يف نيررازتملاو

 اذإ : لجوزع هللا لاق» :لاق هك ينلا نع ةريره يبأ نعو

 تهرك ىئاقل يدبع هرك اذإو ،هءاقل تببحأ يئاقل يدبع بحأ

 . عيبرل اها 9رااهءاقل

 هل مدآ نبا لمع لك» : ةريره يبأ نع ملسمو يراخبلا يفو
 موص موي ناك اذإو ةنج مايصلاو ،هب ىزجأ انأو يل هنإف مايصلا الإ
 ينإ لقيلف هلتاق وأ دحأ هباس نإو بخصي الو ثفرب الف مكدحأ

 دنع بيطأ مئاصلا مف فولخل هديب دمحم سفن يذلاو مئاص ؤرما

 حرف رطفأ اذإ امهحرفي ناتحرف مئاصللو ؤكسملا حير نم هلل

 .!هموصب حرف هبر يقل اذإو ،هرطفب

 لبقتأ امنإ يلصي لصم لك سيل» : يسدق ثيدح يف ءاجو

 رصي ملو سيمراحم نع هتاوهش فكو يتمظعل عضاوت نمم ةالصلا

 نإ يلالجو يتزعو 6يل كلذ لك "بيرغلا ىوآو يتيصعم ىلع

 هل ةلاهجلا لعجأ نأ ىلع سمشلا رون نم يدنع ؤضاأل ههجو رون
 مسقيو }هيطعأف ينلأسيو 6هيبلأف ىنوعدي .ارون ةملظلاو ،املع

 لثمك يدنع هلثم 6يتكئالم هظفحتساو 6ينوقب هؤلكأ.هرباف هيلع
 .ااهلاح ريغتي الو اهرمث ىنستي ال سودرفلا



 ٢٨ _ ىهلإلا يحولا نم اهتلزنم و ةيسدقلا ثيداحألا

 | ٠ ٠٠ ٠.٠

 ةنسلا نم ةعساو ةحيرشو ماه ءزج ةيسدقلا ثيداحألا

 اهيلع قلطيو "مالسلاو ةالصلا لضفأ اهبحاص ىلع ةيوبلا
 اهلكو ةينابرلا ثيداحألاو ةيهلإلا ثيداحألاو .ةيسدقلا ثيداحألا

 ينلا ىلإ اهتبسنزوجنو لجو زع برلا ىلإ اهتبسن زوجتو 6ىنعمب
 هيلع لوسرلا نم اهظفلو هنلا دنع نم اهانعم نأ رابتعاب . ميركلا
 حلطصم مولعل عضخت ةيسدقلا ثيداحأل او .مالسلاو ةالصلا

 نوكت دقو ةنسح نوكت دقو ةحيحص نوكت دق يهف ‘ثيدحلا

 وأ مون ايؤرب نوكت دق يأ يلج ريغو يلج يحوب ينأتو ،ةفيعض
 .كلملا ناسل ىلع وآ عورلا يف ذ ءاقلالا

 رومألاب متهت ال اهنأ اهدجي ةيسدقلا ثيداحألل ءىرقتسملاو
 يذلا رمألا تايقالخألاو تايناميإلاب ىنتعت اهدجي امنإو ةيعيرشتلا
 يف تنيب دقو ،هب ناميإلا يوق ،هبرب الصتم ءرملا كولس نم لعجي
 ةلزنمو ةيمهأ تنيب امك يحولا ماسقأ نيب نم ةنسلا ةيمهأ ثحبلا
 لصأ ةنسلا نأبو ةرهطملا ةنسلا ماسقأ نيب نم ةيسدقلا ثيداحألا

 نأ ثيح ،هرداصم نم ليصأ ردصمو يمالسإلا عيرشتلا لوصآ نم
 ىلوألا ةبترملا يف نآرقلاف .ةرشابم ميركلا نآرقلا دعب يتأت ةنسلا
 ممألا نم ةمأ دجوت ال هنأ ركذلاب ريدجلاو .ةيناثلا ةبترملا يف ةنسلاو

 



 ٩ ٢ ۔ ىهلإلا ىحولا نم اهتلزنمو ةيسدقلا ثيداحالا
_ 

 ظفحب نوملسملا ىنتعا امك ،اهئايبنأ لاوقأ ظفحب تنو ةيا

 اومتهيو نوملسملا ينتعي نأ ورغ الف 6 ل دمحم مهيبن لاونإ

 وهو ءادأو ايقلت ًاريسفتو احرش ،ةياردو ةياور ةيوبنلا ةنسلا ةمدخ

 دجوي ال قيثو طابترا ع اهيبنب طبترت ةيمالسإلا ةمألا لعج ٣
 .اهئايبنأب ىرخألا ممألا طابترا ىف ريظن هل

 انتم ةنسلا ةياور طبضل ثيدحلا حلطصم ملع أشن اذهلو
 تناك لب ةيمالسإلا ةمألا هيلإ قبست مل يقيقحت جهنم وهو ًادنسو

 يف ًارييك اطوش تعطق كلذبو !ةدايرلا قبس اهل هيف ةدئارلا يه
 نم حيحصلا ثيدحلاو ؤفيعضلا نم حيحصلا ثيدحلا ةفرعم

 بعصل طباضلا اذه الولو جهنملا اذه الولو ؤ بوذكملا عوضولا

 اوعاطتسا املو {لبانلاب لباحلا مهيلع طلتخاو نيملسملا ىلع كلذ

 تارمؤملاو دئاكملاو سئاسدلل ارظن .ةيورملا ثيداحألا نيب زييمتلا

 رداصم يفو اهتديقعو اهركف يف ةمألا هذه اهل تضرعت يتل

 .اهعيرشت

 نحن انإ هظفحو هللا ةيانعب اظوفحم نآرقلا ناك امل هنأ ديب
 نم لينلا نومرجملا كئلوأ عطتسي مل هنوظفاحل هل انإو ركذلا انلزن

 ين ةمألا هذه بورد ريني 6هراونأب آعشم اعطاس لظف .نارملا

 نومرجملا كئلوأ أجل امنإو إموقأ يه يتلل اهيدهيو ةليوطلا اهنريسم

 



- ١ ١  

 س
 هو : ينلا ىلع ةيوذكملا ثيداحالا اومص وف .ةنسلا و

 سل ماخلا ةنسلا ةاور نيب نم ناك امك ىردصملا قداصلا

 ري ىجوأ يذلا رمالا .ءاداو اكاردإو اظفح اهلمح ىونسم ونع
 _ ماو ثيدحلا ملع حبصا ىتح كلد اونيب زأ نجبصتخنا ءاملعلا

 ( و رخأو ابند هلماح هب فرشب .اليلج افيرش املع هحلطصمو
 أو .هبحصو هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع هنا ىلصو

 . نيملاعلا بر هنب دمحلا زأ اناوعد

   



 ١ ٣ ۔ ىهلإلا يحولا نم اهتلزنمو ةيسدقلا ثيداحألا

 عجارملا

 .ينامعلا يميلسلا ةكرب نب دمحم نب هللادبع دمحم وبأ ،ةكرب نبا )١(
 .نامع ةنطلس /ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو ؤ؟٢ط .عماجلا باتك

 عماج }يبطرقلا يرمنلا ربلا دبع نب فسوي رمع وبأ ربلا دبع نبا )٢(
 .توريب ،ةيملعلا بتكلا راد ،هلضفو ملعلا نايب

 دواد يبأ ننس ،يدزالا يناتسجسلا ثعشالا نب ناميلس ؤدواد وبأ )٣(

 .توريب .يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد

 ننسلا ىسيع نب دمحم ىسيع وبأ .يذمرتلا ( )٤

 )٥( }نيدلا ملاعم .يبعصلا ينيمثلا ميهاربإ نب زيزعلا دبع ينيمثلا ط٠١

 .نامُع ةنطلس طقسم .ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو

 )٦( .يمالسإلا عيرشتلا لوصأ }هللا بسح يلع ،هللا بسح ط٦.

 .ةيفلسلا تاحفنلا يقشمدلا يرهزألا رينم دمحم ،يقشمدلا )٧(

 .توريب ،ةيبعشلا ةبتكملا .ةينسلا تافاحتالا

 .ةماقتسالا ةبنكم !حيحصلا عماجلا» دنسم ؤبيبح نب عيبرلا ()

 .نامع ةنطلس /طقسم

 :يملاسلا ديمح نب هللادبع شيملاسلا )٩(

 .سمشلا ةعلط

 



 ٢ ٢٣ ۔ يهلإلا يحولا نم اهتلزنمو ةيسدقلا ثيداحالا

 .ةنسلا حاتفم .دومحم هللادبع .هتاحش ( )١٠

 )١١( هحلطصمو ثيدحلا مولع .حلاصلا يحبص ،حلاصلا .

 ىدابآزوريفلا بوقعي نب دمحم رهاط وبآ .يدابآزوريذفلا )١٢(

 يع .٢ط .يوازلا رهاطلا بيترتب .طيحملا سوماقلا "يزاريشلا
 .هاكرشو يبابلا

 .توريب ةيملعلا بتكلا راد ،ثيدحلا حلطصم نونف

 ةسسؤم ٧. ط نآرقلا مولع ىف ثحابم ناطقلا عانم ناطقلا ( )٤ ١

 .توريب ةلاسرلا

 .نآرقلا يناعمل نايبلا ةوفص ©فولخم دمحم نينسح فولخم )١٥(

 .ةيمالسإلا نوئشلاو فاقوألا ةرازو \٣ط

 ةينسلا تافاعتالا .يوانملا يدادحلا يلع نب فوؤرلا دبع .ىوانملا )١٦(

 .توريب "ةيبعشلا ةبتكملا .ةيسدقلا ثيداحألاب

 راد "نيعبرألا حرشل نيبملا حتف .يمتيهلا رجح نب دمحأ يمنتيهلا )١٧(

 .هاكرشو يبلحلا يبابلا ىسيع ةيبرعلا بتكلا ءايحإ

 




