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 ةيخانملا نوؤشلاو ةئيبلا ةرازو نم معديو فارشإب باتكلا اذه عبط

 ,رىشتانتچپ
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 رشانلل ةظوفحم عبطلا قوقح عيمج

 هنيزخت وأ باتكلا اذه رادصإ ةداعإب حمسي الو ةظوفحم قوقحلا عيمج

 لاكشألا نم لكش يأب هخاسنتسا وا هلقن وأ تامولعملا ةداعتسا قاطن خ

 رشاتلا نم يطخ نذإ ذخأ نود

  

   

 ىلوألا ةعبطلا

 م ٤٣٥ ١ه ٢٠١٤

  

 عيزوتلاو رشنلل يرماضلا ةبتكم
 ٦٤٤٤٦٦6٩ ٩-٩٦٨.. فتاه
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 هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع مالسل او ةالصلاو هلل دمحلا

 فتنم امأ 6 هبحصو

 ناستإلا هيف شيعي يذلا طسولاو ىوأملاو عجرملا يه ةئيبلا نإ
 .ىرخألا تانئاكلا عم

 امل ارظن .ةعاسلا اياضق نم تحبص أ ةئيبلا ةيضق نأ بير الو

 عضوو م امتهالا يع دتست ةريطخو ةرتك تايدحت نم انتتي د ههجاو

 .ةبسانملاو ةجلاعملا لولحل

 نم اهيلع ظافحلا 2 اقابس يمالسإلا باطخلا ناك كلذل

 رومخلا ءايلوأ ىلع يتلا هدصاقم نم كلذ رابتعاب !تولتلاو داسفلا

.اذيفنتو اقيبطت اهب مايقلا



 )ل . يماس بصخدا+ نتينتلا

 ايلوي ارخأتم ناك ناو يلودلا عمتجملا ىرن نأ ليمج ءيشو

 نم ديدعلا ءاشتتإو نيوكت 2 لتمتملا ريبكلا همامتها رمألا انه

 انم ديدعلا ةغايصب تماق يتلا ةينفلاو ةيرادإلا رطألاو زكارملا

 امك !ةديدع فارطأو لود اهب ذخأت تحبصأ يتلا ةيلودلا تايقافتالا

 ةرورض تشقان يتلا تارمتؤملا نم ددع دقع تايقافتالا كلت بحاص

 دافنتسا نم ارذحم هعاوتأ عيمجب ثولتلا نم ةئيبلا ىلع ظافحلا

 .نوزوا ةقبطل ةيماحلا داوملا

 تلعج يذلا ثحبتا اي. .راضملا اذه 2 يولدب تيلدأ دقو

 ىلإ هتمّسقو ((ىم' ]ا ةب ةتيبلا ىلع ظافحلا)) هناونع

 :ةيلاتلا نيوانعلا

 فيرعتلا هيف تلوانت .ةو .يحالطصالا موهفملاو فيرعتلا :لوألا

 .ةئيبلل ،ينوناتلنا فيرعتلاو يملعلا فيرعتلاو يوغللا

 افيرعت دجوأ نإ تدهتجا دقو ،يمالسإلا باطخلا فيرعت :يناثلا

 هل عضوي ملو .رصاعم حلطصم وه يذلا يمالسإلا باطخلل

 باطخ موهفم نع قرتفي اث هنا يل حضتا دقو اددحم فيرعت

 ءاعضوو ارايتخاو اباجيإ نيفلكملا دابعلا لاعفأب قلعتملا عراشلا

 .هيق تقفو دق نوكآ يلعل ينم داهتجا وهو

 



  

 يمالسإ ١ باطخل 2 ١

 ةينيدلا صوصنلا هيق تدروأ دقو 6‘تولتلا نم ةئيبلا ةيامح :ثلاتلا

 ةئيبلاب مالسإلا ةيانع حضوي اليلحت اهتللحو .ةينوناقلاو

 كتنب ةينوناقلا تاعيرشتلا ةيانعو :ثولتلا ةحفاكمو

 .ىنامعلا تولتلا ةحفاكمو ةنيبلا ةيامح نوناق ىلع ارصتقم

 :ةعيرأ يهو ةئيبلل ةسيئرلا رصانعلا ىلع ظافحلا :عبارلا

 هذه نإ رابتعا ىلع ءءاذقلاو ءةيرتلا و ءاوهلاو ءاملا

 ةيفارغجلا ةئيبلل ةسيئرلا تانوكملا يه ةعبرألا رصانعلا

 .ةدماجو ةيح ىرخأ تاتئاكو ناسنإللا اهيق شيعي ىتلا

 نذإب قيفوتلا نم تبرتقا وأ تقفو يتنآ وجرأو

 اهبابسأو اهتالكشمو ةئيبلا ىلع فرعتلا نم هتئيشموهللا

 انآرق ىمالسإلا باطخلا هب ءاج يذلا روظنملا نم اهلولحو

 .انوناقو اهققو ةتسو

 .نيملاعلا بر هلل دمحلا اناوعد رخأو 6قيقوتلا يلو هللاو
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 يمالسإلا باطخلا متيلا .7

 يحالطصالا موهفملاو فيبرعتلا

 :نافيرعت ثحبلا اذه ردصتي

 .ةئيبلا فيرعت :لولا ة

 :ةعل ةنيبلا - ١
 ٠ ١ . . ح - ""

 موقلا لزنم ةءابلاو "ةءابلا" :هلوقب دمحآ نب ليلخلا اهقرع

 هلزني لزنم لك وه لب لاقيو لبج دتس وآ داو لبق 2 نؤوبتي نيح

  
 .الزنم اوءوبتلاقي موقلا

 :هفرط لاق

 رعو تعو 2 تتشتنإ لبس مهلو لهس % تتش ةءابلا وبيط

 >:: ه

  

 



 يمالسإلا باطخلا ممَتيأتلا

 : اضيأ لاقو

 ةءابإ لبإلا انأبا لاقيو دراوملا 2 خانت ثيح لبإلا نطعم ةءايملاو

 :لاق ضعب ىلإ اهضعياتخنأ يآ

 قيض نطع 2نآئنيبي ةرثئم امهنيب نافيلح

  
 .نالزتي يآ ناؤبي ىوريو

 ."لهآ ةءابلا بحر لزنم مهل :لاقو

 ؛كتؤيو هتأبآو هيلا هب تؤبو عطقناو عجر ءاب" يدابآ زوريفلا لاقو

 ."!لزنملا ةءابملاورسكلاب ةئيبلا مسالاو .هلزنا هيفو الزنم هأوبو

 .اوب ةدام 6نبعلا ١(

 .أوب ؛ةدام ؛طيحملا سوماقلا ٢(

     > ه



 يمالسإلا باطخلا تيأ لا

ِِ 
 م مول 71

 قذِص [ م لدي رشاب نو :هللا لوق هقوفو كلذ لبقو
 تارحكن

 2 > ت ا ور 2 ألا اق س س رر 7 2 م ورس درس

 مس م ,دس ر . ۔۔ ريجم

 .اهاتلزت ا ي أ :٩٣] ج نوفلتخي هيف .دازا ١

 تاكم رييهربإل اصأَيب دروو :نجو رع هلوقو

 .ةرامعلاو ةدابعلل هيلإ عجري ةء ابم يآ !٦٢:جحناااك تيكلا

 هتَلإَرجاَم نم دوت هلت نم َنكيإلاَو رادلا ومَمَت بذلاو :هلوقو مس حمسو لت :
 رر

 ر <

 ن َداَكَوَلَو جهسسشن فنأ ملع تيورتزو 7 آ ات ةيلحم مهرو دمص ٤ دودحم .الو

 س م ,مث رمح ر . ۔۔ .24 < ۔۔ :رات
 تروُخلَقُمَلا مه كملؤأق ديقت عش قوي نَمَو ةَصاَصَح مهي

 هند

 ةنيدملا يهو اهونكس ي آ" شتيفطا فسوي نب دمحم مامإلا لاق

 نيقورعملاو ليق هنأك لزتم 2 ىتكسلاو لوزتلا ؤوبتلاو راصنألا مهو

 ىهو مهلزنم الا رادلا مسا قحتسي ال هن أ ىتح مهلزتمب نيروهنتملا

 



 يمالسإلا باطخلا متيلا

 نأ :ليق دقو ءاهب نينمؤملا عفنل اهب مهحدميو مهل ىلاعت هللا دعأ يتلا

 .''الزنم هلهأو مالسإلل اوأيه ىنعمب اواوبت

 :احالطصا ةثيبيلا- ٢

 يتلا ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيعيبطلا مظنلا نم ةعومجم يه
 هيف سرامي يذلا راطإلا يهو ىرخألا تانئاكلاو ناسنإللا اهيف شيعي

 ءايحالاو داوملاو لاوحألاو فورظلا نم ةعومجم يهو هتايح ناسنإلا

 هطاشن اهب رثأتي امك اهعم لعافتيو ناسنإلا ىلع رثؤت يتلا

 ءانثأ هنم جرخيو همسج خ لخدي يذلا ءاوهلا لثم يجولويسفلا
 ادساق ناك ناو اهتحص هيب تحلص ايقن ناك نا ريقزلاو قيهتتلا

 .""هب شيعيو هبرشي يذلا ءاملا لثم هب تلتعا اتولم

 ملوهكوتس خ دقع يذلا ةيرشبلا ةئيبلا رمتؤم فيرعت لعلو
 الامعتسا رتكألاو اعويش رتكألا فيرعتلا وه حبصأ م٢٧٩١ ةنس

 .'"”"ناستإلاب طيحي ءيش لك" لئاقلا فيرعتلا مكلذ

 ١ ) ريسيت ١ ح ؛رسيفتل 1 ١ ٠ ص ٦ 1 ٤ .

 ٢( ص ةنيبلا ىلع ظافحلاو مالسإللا !يواقرشلا ديجملادبع سورحمو بيبح دمحم دومحم ٢٨٢.

 ٣( ؛غص يمالسإ روظنم نم ةئيبلا اياضق .راجنلا ديجملادبع ١٩.

  



 ٦ نمالسإا بطخت نتينتلا 7"

 اهنأ ةئيبلل يحالطصالا يملعلا فيرعتلا نأ حضتي كلذ نم

 تانثاكلا نم هريغ عم العاقتم ؛ناستإللا هيق شيعب يذلا طسولا :

 : .ارتأتمو ارتؤم ةدماجلاو ةيحلا

 يحالطصالا موهفملا انه راجتلا ديجملا دبع روتكدلا عجريو

 يذلا يداليملا رشع عساتلا نرقلا 2 رليه تناس يسنرفلا ملاعلا ىلإ ا

 اذه حبصأ مت نمو ضةيحلا تانئاكلا هب شيعت يذلا طيحملا ىلع هب لد ,

 تارتؤملاو فورظلا ةعومجم ىنعي ةيبنجألا ةغللا 2 حلطصملا

 .'١ناستإلا اهيف امب تاتئاكلا ةايح 2 ريتأت اهل يتلا ةيجراخلا
__ 

 ه

  



  

 ىمالسإلا باطخلا 2

 يئارجإللاب هفصو افيرعت يميجنتلا دمحم / روتكدلا درويو

 هيف شيعي يذلا يداملا طيحملا اهتأب ةئيبلا فيرعت نكمي" :الئاق

 ةيح تانئاكو ةيرتو ءاضقو ءاوهو ءام نم لمشي امي ناسنالا

 ةدع دروأ نأ دعب لاق مت هتاجاح عابشإلل ناسنإللا اهماقأ تآشنمو

 فيرعتلا وه ينارجإلا فيرعتلا لعلو'ةئيبلا حلطصمل تافيرعت

 !'}ةتييلل بسانملا

 :ةئيبلا 6ينامعلا ثولتلا ةحفاكمو ةئيبلا ةيامح نوناق فزعو

 نم ةيحلا تانئاكلا لمشيو ناستإلا هيف شيعي يذلا راطإلا" اهتأب

 داوم نمو .ةبرتو ءامو ءاوه نم هب طيحي امو تابنو ناويحو ناسنإ

 تآشتم نم ناسنإللا هميقي امو تاعاعتإ وأ ةيزاغ وأ ةلئاس وأ ةبلص

 .'"""ةت ةتبات ريغ وأ ةتبات

 ةرودل ١ ىلإ مدقم ثحي !يمالسإ روظنم نم اهيلع ظافحلل او ةئيبل ا يميجتل ا ىيحي نب دمحم ) ١

 ٣. ص يلودل ١ يمالسإل اهقفلا عمجمل ةرشع ةعساتلا

 ٢( ص ٢.
     ه >



 " . ىمالسإلا باطخلا

  

 هنكل اميدق هانعم برعلا ددح ةئيبلا موهفم نأ لوقلا ةصالخو

 روطتب هروطت ةجيتن ثيدحلا رصعلا 2 هيلإ لآ اًمع ةقيض ةروص

 امهبو امهيف تقالت .ةايح ماظتو املع ةئيبلا تحبصأ تيح ةايحلا

 .ةرصاحملا ةراضحلا ةينقت عم ةايحلا ةكرح

  



 > ه

  

 ىمالسإلا باطخلا فيرعت :ىناتلا ؛

 تايبدألا 2 دري مل وهف 6ثيدح حلطصم :يمالسإلا باطخلا

 .ايمالسإ هفصو نع درجملا باطخلا امأ اةيمالسإلا

 مالكلا هئأو ء'"هالكلا ةعجارم هنأب :ةغل برعلا هفرع دنقف- ١

 ريغلا وحن مالكلا هيجوت هنأب فَّرع امك ."هوحنو عجسملا روثنملا
 : '"داهفإلل

 بكرم سايق اهنأب "يناجرجلا فيرشلا اهفرع يتلا ةباطخلا هنمو

 ضرفلاو هيف دقتعم صخش نم ةنونظم وأ ةلوبقم تامدقم نم
 امك مهداعمو مهشاعم رومأ نم مهعفني اميف سانلا بيغرت اهنم
 .ظاعولاو ءابطخلا هلعفي

 باطخ هب دوصقملا نأ رهاظلاف :احالطصا هموهفم امأ - ٢

 باطخلا نأ ملعا" ينالجراولا بوقعي وبأ مامإلا لوقي .عراتلا

 همالسو هللا ت اولص لوسرلا نمو 6ىلاعتو هناحبس هللا نم دراولا

 .بطخ ةدام .نيعلا باتك يديهارفلا ١(

 .بطخ ةدام «سوماقلا يدابأ زوريفلا ٢(

 ٣٢٦. ص ٨٢ ج ؛سمشتلا ةعلط ؛ديمح نب هللادبع ىماسلا ٣(

 ٤( ص ؛تافيرعتلا ١٠٤.

    



 ىمالسإلا باطخلا 2 (

  

 نيذلا نيدتهملا نيداهلا نيدشارلا ءافلخلا ةمئألا نمو !هيلع

 نوكي نأ نم ولخي ال هللا مهمحر نولدعي هبو قحلاب نوضقي

 .'"ازاجم وآ ةقيقح

 وأ اًباجيإ نيفلكملا لاعفأب قلعتملا هللا باطخ وه .عراشلا باطخو

 .عضو باطخو فيلكت باطخ ىلإ نويلوصألا همسقو اًعضو وأ اًَرييخت

 يهو ةسمخلا ةيعرشلا ماكحألا هرتأ نم :فيلكتلا باطخو

 .ةيهاركلاو بدنلاو ةحابإللاو ميرحتلاو بوجولا

 رمأل ةلعوآ اطرش وآ اببس عراشلا هلعج ام :عضولا باطخ امأ

 ."؟!هيتلم اعتاموآرخآ

 لمعتسملا يمالسإلا باطخلا فيرعت ددحن نآ عيطتست انه نم

 اسايقو اعانمجاو ةنسو انآرق عراشلا باطخ هتأب .رصاعملا ريبعتلا 2

 .ايلالدتسا ايأرو

 ءاوس ةيعرشلا ةلدألا وه يمالسإلا باطخلا نإف .رخآ ىنعمب وأ

 رداصملا وأ ،عامجإللاو ةنسلاو نآرقلاك .ةليصألا رداصملا تناك

 بهاذملا نيب فالخلا رابتعالا 2 ذخألا عم ‘ىرخألا ةيعبتلا

 .اهضعب ةيردصم ةوق وآ 6اهتيردصم ةوق 2 مالسإلا ءاملعوةيمالسإلا

 ١) ج ‘فاصنتإللاو لدعلا ؛ينالجراولا ميهاربإ نب فسوي ٨٢ ص ٣١.

 ٢( ص قباس ردصم ؛يملاسلا ٣٢٥.
« 

   



 ىمالسإلا باطخلا مَتْاأاتلا

 :هلوقب يمالسإلا باطخلا فَّرعدقفيمالسإللا هقفلا عمجم امأ

 قئاقح نيبت يتلا ريبعتلا ةقيرط يمالسإلا باطخلاب دوصقملا"

 '١"ةصاخلاو ةماعلا ةايحلا تالاجم ىتش خ هعئنارشو مالسإلا

 ةديقع مالسإلا وه هلك كلذ نم دوصقملا نأ رهظي هتا ىلع

 .اركقو ةعيرشو

 .عمجملل ةرشع ةسماخلا ةرودلا (٥٣١)مقر رارقلا ١(
« 

  



 يمالسإلا باطخلا ت ٨ !ت | . >ررو

 تولتلا نم حتيبلاةيامح

 طلخلا هنآب ثيولتلا وأ تولتلا ةييرعلا ةيوغللا مجاعملا تقرع

 هريدكتو هسرمو هخطلو ءيشلا طلخ يأ .ريدكتلاو سرملاو خطللاو

 .رخا ءيشب

 اهبسنتأ ‘تافيرعت ةدعب ايملع ثيولتلا وأ ثولتلا فرع امك

 ةقيرطب وأ ةرشابم ناستإلا لاخدإ وه" ثولتلا نأ وه ،الوادت اهرتكأو

 ىلع ةراض جئاتن جتنتسي يذتاو ،ةثيبلا 2 ةقاطلوآ داومل ةرشابم ريغ

 مظنلابو ةيويحلا دراوخلاب رضيو رطخلل ناسنإللا ةحص ضرعي وحن

 ىرخألا تامادختسالا قوعي وآ ةثيبتاب عتمتتا ميق نم لانيو ةينيبلا

 ١ ! - "طسولل هع ( ١ ) :

 صاوخ 2 داسقإللا وأ ريغتلا" وهق تولتلل ىتوتاقلا فيرعتلا امأ

 _ لاخدإب اهتيعون وأ ةنيبلا

 لماوعتا وأ داوملا نم يأ

 ةرشابم ةقيرطب ةتولملا

  

     



 يمالسإلاباطخلا تسلا
 ريغ اهلعجي امم ةيتيبلا مظنلا ىلع ررض وأ ةيرطقلا ةايحلا وأ

 .'٠٨"اهن ةصصخملا ضارغألا 2 لامعتسالن ةحلاص

 وأ داسفلا ظفلب ثيولتلا وأ ثولتلا نع ميركلا نآرقلا ربع دقو

 و ادو ظ :ىلاعت هلوق اهنتم .ةريتك تايآ كلذ 2 تءاج ؛داسقإللا

 و

 ااناو لتقلاو رحلا يفنو و اهبف دنيفيلضنألا ىف نجحم

 [٥٠٢:ةرقبل ) داحلا

 ‘باهذلا وآ ةرامالا ىه ىتلا ةيالولا ىنعمب يلوتلا ناك ءاوسو

 اهيلع امو اهيلع نم كالهاب ضرآلا بارخ ىعسي صخشلا كلذ ناق

 ا ر 7 ِ 7

 نم اوبرشاو وأولُك . :ىلاعت هلوقو ءاريمدتو التق ناسنإلاو تابتلا نم

- . 

 داسقال او ء[٠٦:ةرقيلا] » َيدِسُم ضفل 1 و اوتعَت ار هل آ قزر

 ديك أت وهو داسفلا عاوت أ دشأ تيعلا نإ لبي ‘دحاو ىنعمب تبعلاو

 .ضرألا 2 داسفإلا نع يهنلاب

 ١( ص ؛ينامعتا ثولتلا ةحفاكمو ةئيبلا ةيامح نوناق ٣.

  



 يمالسإلا باطخلا متيلا
 ع سرس ہ ورس ك حم } = ير

 4 اَهحتَترَدَحب ضتألا ف اوذ الول :ىلاعت هلوقو
 [٥٨:فارعألا]

 بجاولاف 6شيعلاو ةايحلل ةحلاص هنلا اهقلخ ضرألا نأل كلذو

 .اهتيحولص ىلع ءاضقلاو اهبارخ 2 ىعسي ال نآ ناسن ال ا ىلع

 4 يانلا ىبأ تبحسكامرَحلَوَرملافُداََمْلاَرَهَظ » :لجوزع لاقو

7 
 هما ساح

 [١٤.مورل 4 © َوُعحَ مهلل اولع ىزلا ضعب مُهَقيِذُ

 ماعلا نوناقلا يه ةقيقحو قحب ربتعت ةفيرشلا ةيآلا هذهو
 رقتسا ثولتلل ماعلا فرعلا وأ ثولتلا نوتاق نأل كلذو .ةئيبلا ثولتل

 :يهو الأ رصانع ةتالت دوجو ىلع

 .هتيبلاب رييغت تودح - ١

 .ناستإلا لبق نم رييغتلا كلذ ثودح - ٢

 .'_'تاتناكلابررضلا قاحلإ - ٣

 ةيآلاب اهطبرو ةتالتلا رصاتعلا هنه ليلحتب موقن نحن اهو

 .ةميركلا

 ١ ) ص اةثيبلا ىلع ظافحلاو مالسإلا ٣٥.

« 

  



 يمالسإلا باطخلا مشَتيأتلا

 نم ةئيبلاب ثدحي ام وهو .ةئيبلاب رييغت ثودح :لوآلا رصنعلا

 ةبرتلا ثولتو ءاوهلاو ءاملا داسفضك .اهتانوكمو اهرصانع 2 داسف

 ؛كامسألاو رويطلاو تاناويحلا قوفنو .راهنألاو راحبلا ريغتو ءاذغلاو
 اينوناق فرعي ام وهو ةدماجلاو ةيحلا تانئاكلا رئاسو ناستإللا كالهو

 وأ اهتميق نم للقي امب ةئيبلا ىلع ريثأتلا :هانعمو .ةئيبلا روهدتب

 ."ةيعيبطلا اهدراوم فزنتسي وأ اهتعيبط نم ريغي

 رَهَظ » ةميركلا ةيآلا نم لوألا رصنعلا هيلإ ريشي يذلا وهو
 > س حمس رمدم م

 :؛.موردا:ةمرحلاَوَتْلايفُداَمَسْلا

 ام وهو ناسنالا ىلإ رييغتلا كلذ تودح ةبسن :يناثل ارصنتعلا

 .ةئيبلل ريمدت نم ناسنإلا هتدحي

 ةيلمعلا" وه يذلا ؛ردصملا هّتأب ينامعلا نوناقلا هفرعو .هك سانلا

 ثولتلل رشابم ريغ وأ ارشابم اببس نوكي نأ لمتحي يذلا طاشنلاو
 : (٢) ةي . ]

 ١( ص «يتامعلا ثولتلا ةحفاكمو ةئيبلا ةيامح نوناق ٤.

 ٢ ) ص . ٥.

  



 | . يمالسإلا باطخلا شتأ لا

 تانئاكلاو ساتلا قحلي ام وهو ،يتيبلا ررضلا :ثلاتلا رصنعلا

 انوناقلا فرعو ،اهداسقو ةئيبلا ريغت ةجيتن ىذأو ررض نم ىرخألا

 الكشب رتؤيو ةئيبلاب قحلي يذلا ىذألا" هنأب يئيبلا ررضلا ينامعلا

 نم للقي وأ اهتفيظو 2 وأ اهصئاصخ 2 رشابم ريغ وأ رشابم

 .""""انهترتم

 كذلاَصَتب مهفيل :ةيآلا نم ثلاتلا رصنعلا هيلإ ريشي ام وهو

 .هاري
 ةيآلل ايملع اريسفت ريسفتلا اذه لعجت نآ بسانملا نم لعلو

 تافآلاو ثراوكلا روهظ طبري يذلا ريسقتلا نأ امك .ةميركلا

 .ينيد ريسفت وه ةينابر ةبوقعك شحاوفلاو يصاعملا باكتراب ضرألا

 لب ،ينيدلا ريسفتلاو يملعلا ريسفتلا نيب ةافانم الل هتآ ييأر بو

 هذه تحص نإ - ينيدلا ريسفتلا نمضتي يملعلا ريسفتلا نإ

 ناستإللا ءادتعا نأ كتذو نيدلاو ملعلا نيب ضراعتال هتأل ةقرفتلا

 قلاخ ىلاعت هلل ةيصعم وه اهداسفإو اهرصانعو ةتيبلا تانوكم ىلع

 ح بم 7 2 وي م م دم

 ازب.دنرد نم تتلآ َلَح ادام فورآت رقأ َقلَح ادنك لل هدجومو نوكلا
. 

 ىلع بترتي هتأ بير اثو ؛[١١:نامقلا : :0 نيبم لالض ىف نوعل ١

  



  

 ىمالسإلا باطخلا

 :ءادتعالا كلذ نع عوجرلاو هبنتلا نكي مل نإ هتابوقع هللا ةيصعم

 نلإاريشتب » .., َمَمَلَعَلط :ةروكذملا ةيآلا رخآ ىلاعت هلوقف

 حالصإلاو ةبوتلاب يئيبلاو يعامتجالاو يقالخألا داسفلا نع عوجرلا

 .داسفلاو ثولتلا نمةتيبلا ةيامحو

 كم د م .يوس" ۔ ةح حد .د۔اار.ا۔ :حإ .7

 [٥٠٢:ةرقيلا]

 قرحأو تاناويح لتق نميف تلزن دق تناك نإو ةيآلا هنه ناق

 ميرحتلا اذه سيلو" ناميإلل اضقانم لعفلا كلذ تربتعا اهنإف اعورز

 ‘بسحق اهباحصأ قوقح ىلع ايدعت هرابتعاب تاناويحلاو عرزلا فالتإل

 :ةئيبلل ادسفم المع دعي فالتإلا اذه نأ رابتعاب اضيأ ميرحت وه لب
 ىلع اظحلم ىنحملا اذه ناك دقو !ةعفنم ريغ 2 اهتاردقمل رادهإ وه ذإ

 .'_!"يربطلا مامإلا نيرسفملا خيشل يراضحلا سحلا نم ةجرد

 هتويج ةداق ىصوي قيدصلا ركب وبآ ةفيلخلا ناك كلذلو

 اوعطقت الو :امره اريبك الو ايبص الو ةأرما اولتقت ال" مهل الئاق

 ١( ص !قباس ردصم ديجملادبع .راجنلا ٦٦١.

  



..
 ) , يمالسإلا باطخلا تيللا + 

 الو ةرقب الو ةاش اوحبذت الو اورقعت الو ًارماع اوبرخت الو ةرمثم ةرجش
 هوقرحت الو اليخن اوعطقت الو ةلكأمل الإ اريعب 2 (١)

 نرقلا 2ل'"!يليحرلا هنلادبع نب ديعس مامإلا هيلع دكأ ام وهو

 مكحي ناك يذلا "هيجو نب فسوي ىلإ هل باطخ 2 يرجهلا عبارلا

 نيملسملا ةبراحم كانبراحو" :لاق ثيح ةيسابعلا ةلودلا مساب نامع أ

 ىنفت وأ 6اندنع كلذل ةياهت ال هللا رمآ ىلإ ءعيفت ىتح يغبلا لهذ ١

 هو .هللا عاش نإ لطابتا ةتامإو قحتا ءايحإ ىلع كحور وأ انحاورا

 لقعناالو :اراد تحت فسنت الو ءالايع كل يبسنالر :الام كنم لحتسن

 زهجن الو :امارح كنم لحتست الو ؛ارجش كل دضعت الو :الخن كل

 منتغن الو ءانيلإا اتماتسم لتتن الو .ابئات ايلوم لتقن الو "حيرج ىلع

 ."لام الو سفن 2 هيلع يدتعي ادحأ عدن الو .هلام
 تاناويحلا لتق نع ىهتت ةديدع ةيوبت تيداحآ تءاج دقو

 .ةرضم فوخ وأ ‘ةعفنمل الإ رويطلاو

 ١( .يمالسإ روظنم نم ةينيب اياضق رظناو ١١٧١6ص :ءافلخلا خيرات :نيدلا لالج 6يطويسلا ص؛٢٦٢؛

 .ةنيبلا ىلع ظافحلاو مالسإلاو

 ٢( يراحصلا يشرقلا يليحرلا بوبحم نب دمحم نب هللادبع نب ديعس مامإلا وه )٣٢٠ -٣٢٨ه(

 يذلا لاله نب دمحأ تخأ نبا وهو 6قارعلا لهأ نم وهو :نامع ىلع سابعلا ينب لماع هيجو نب فسوي ٣(

 .روب نب دمحم حافسلل افلخ ناك لاله نب دمحأو .هلبق نامع ىلع سابعلا ينبل الماع ناك
 ٤( ص ١ج !نايعألا ةفحت ؛ ديمح نب هللادبع ؛يملاسلا ٢٩٠.

‘«     



  

 اهيلع ظافحلاو ةئيبلاب متها دق هّتأ مالسإلا دجن اذكهو

 هاجت نثاشلا اهكولسب ةيرشبلل رطخلا سوقان اقاد ااغلاب امامتها

 .انرق رشع ةسمخ نتم !اهتعيبطو ةئيبلا

 تانيعبسلا ةيادب ننم - رضاحلا رصعلا 2 ةيرشبلا تهبنت دقو

 نم اهءاقب ددهيو ءاهددهتي يذلا رطخلا ىلإ -نيرشعلا نرقلا نم

 دعب ارخأتم ءاج هبنتلا اذه نأ ىلع .ةئيبلا عم رئاجلا اهلماعت ءارج

 ةئيبلا ةيضق تحبصأ كلذل -لاقي امك-س سأرلا ىلع سقلا عقو نأ

 راصو .ةعاسلا ثيدح اهنع ثيدحلاو ةحلملا ةعاسلا اياضق نم

 اهلجأ نم دقعت تحبصأ ثيح :اعساو اكرحت اهلجأ نم كرحتلا

 دحاولا ماعلا يفف :لصاوتم لكشب تاودتلا اهلجأ نم ماقتو }تارمتؤملا

 تاعامتجالاو تاءاقللاو تاودنلاو تارمتؤملا نم ديدعلا كانه

 .تايلاعفلاو طنتانملاو

 ىوتسم ىلع ءاوس ةيتفلاو ةيرادإلا رطألا تئشنأ امك

 عم يباجيإلا لماعتلل يندملا عمتجملا ىوتسم ىلع وأ تاموكحلا

 .ةئيبلا اياضق

 



 يمالسإلا باطخلا 2 نتيلتنتل َ ٢

 ريغتب ةينعملا ةيلودلا ةيموكحلا ةئيهلا ءاشنإ اهمهأ نم لعلو

 ةمظنملا نيب ةكرتشم دوهجب م٨٨٩١ ةنس اهؤاشنا مت يتلا خانملا

 :ةيوجلا داصرآلل ةيملاعلا

 ةدحتملا مملا جمانربو

 اهب طينأ يتلا .ةئيبلل

 1 .. . - ع    يمسنا تامولعلا مييقت ٦
 ؛خانلا ريختي ةلصتملا ع م ©

 ه . عم م ! .
: 

 نم ةجتانلا راتآثا ريدتتو .-=

 :"ةيداصتقالاو ةيعامتجالاو ةينيبلا تالاجملا ىلع ةيخانملا تاريغتلا

 :اهنم ةئيبلا ةيامحل ةيميلقإللاو ةيلودلا تايقافتالا ترهظ دقو

 ةهجاوملو خاتملا ريغت نأشب ةيراطإلا ةدحتملا ممألا ةيقافتا ه

 تاريغتلاو يرارحلا سابتحالا ةرهاظت ةيبلسلا تاريتأتلا

 ضرألا ةمق رمتؤم داقعنا ءانثأ اهيلع عيقوتلا أدب دقو ةيخانملا

 قداص دقو م٢٩٩١ ماع ليزاربلاب وريناج يدوير ةنيدم 2 ىلوألا

 ةئام م٩٠٠٢ ماع نم رياربف رهش ىتح ةروكذملا ةيقافتالا ىلع

 .ادلب نوعستو دحاوو

 ١( ص ‘ةتطلسلا دوهجو ةيخانملا نوؤشلا تايقافتا ٢.
٦ 

  



 يمالسإلا باطخلا تاللا

 ةيقافتالا اهب تدقع .نابايلاب ةنيدم وتويكو .وتويك ةيقافتا ٥

 قحلمك وتويك لوكوتوربب فرعي ام يهو ؛م٧٩٩١ ماع
 .ةيراطإلا ةيقافتالل

 تقفتا دقو م٥٨٩١ ماع 2 نوزوألا ةقبط ةيامحل انييف ةيقافتا ه

 ةقبط ةيامح لجأ نم نواعتلا ةرورض ىلع اهلالخ نم لودلا

 .اهفازنتسا فقوو نوزوألا

 ديمجت نأشب ؛ما٩٨٩ ماع لايرتنوم (لوكوتورب) ةيقافتا ٥
 دقو !نوزوألا ةقبطل ةنقنتسملا داولا نم صلختلاو ضيفختو

 كلت نأشب يراجتلا لدابتلاو لماعتلا تايلآ تايقافتالا تددح

 .ءاضعألا ريغ لودلا عم داوملا

  

 ٢٢. ٤؛ص ؛قياسلا ردصملا ا

« 

   



 يمالسإلا باطخلا تيأ لا

 ظافحلاو ةئيبلا ةيامح لجأ نم ةيلودلا تارمتؤملا تدقع امك

 :اهنم ةيخانملا تاربغتلا نم اهيلع

 .م٢٧٩١ ماع ديوسلاب ملوهكوتس رمتؤم

 .م٥٨٩١ ماع انييف رمتؤمو

 ١٩٨٩. ماع لايرتنوم رمتؤم

 .م٢٩٩١ ماع وريتاج يدوير 2 ضرالا ةمق رمتؤم

 .م٧٩٩١ ماع وتويك رمتؤم

 .م١٠٠٢ ماع ايناملاب نوبرمتؤم

 .برغملاب تكارم رمتؤم

 .م٢٦٠٠٢ ماع اقيرقآ بونجب جربسناهوج رمتؤم

 ماع ةدحتملا ةيبرعلا تارامإللا ةلودب يبظ وبآ رمتؤم
 .يديج ٥.

 وريناج يدوير 2 ةمادتسملا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا رمتؤم

 .م٢١٠٢ م اع

 ضراعتت ال اهيلإ انرشأ يتلا تارمتؤملاو تايقافتالا هنه نآ ىلع

 ةيملع تاسارد ىلع ةمتاق اهنأل 6اهعم قفتيو هعم قفتت لب مالسإلا عم

 حل اصملا ي ح ةلسرملا حل اصملا نم يهو ةيملع تاجاتنتسا ىلع ةينيمو

 .قياس ردصم ؛‘ىيحي نب دمحم .يسيجنتن ١ ) ١

«‘< 

  

 



  

 يمالسإ اباطخلا

 يهف !ةلودلا ىلع اهذيفنت قلعتيو ؛ةمألا حلاصمب ىنعت يتلا ةماعلا

 .اهينطاوم حلاصم عبطلاب اهنمو ةمألا نوؤش ةاعارم اهيلع يتلا

 ثولتلا ةحفاكمو ةتيبلا ةيامحل ينامعلا نوناقلا فرع دقو

 اهتمظنأو يعيبطلا اهنزاوتو اهصاوخو اهتانوكم ىلع ةظفاحملا" اهتأب

 دراوملا نوصو هتحقاكمو هنم دحلاو اهتولت وآ اهروهدت عنمو ةيعيبطنتا

 ةردانلا ةصاخو ةيحلا تانئاكلا ةيامحو اهتالغتسا ديشرتو ةيعيبطلا

 !"‘"ضارقنالايةددهملاو اهنم

 ثولتلاو داسفلا نم اهيلع ظافحلاو ةئيبلا ةيامح نأ ييأر و
 :يه يتلا ةقورعملا ةسمخلا ةيعرشلا دصاقملا قيقحت باب نم

 ‘ثبستلا ظفحو ؛لقعلا ظفحو ؛سفتلا ظفحو انيدلا ظفح

 .لاملا ظفحو

 تءاج يتل ا ةيمالس ال ا ةعيرشلل ةيرورضلا دصاتملا يهو

 .دسافملا ءردو حل اصملا قيقحتل

  



 ٣ . يمالسإلا باطخلا 2 ت 5 )] -

 خئيبلل حيسيترلا ت انوكملا ىلع اظافحلا

 اهرصانع ىلع ظافحلا 2 نمكي ةئيبلا ىلع ظافحلا نإ
 .ءاقلاو ةبرتلاو ءاوهلاو ءاملا :ةعبرأ يهو ةيسيئرلا

 :ءاملا ؛ة

 هذهو اةحئار الو معط الو هل نول ال يذلا لئاسلا كلذ وه

 ةراهطو ابرش هلامعتسا نكمي يذلا رهطملا رهاطلا بذعلا ءالا فاصوأ

 دقف \ثدحلل عقارو سجنتلل رهطم هتأ يأ ‘ثتادحألاو ساجنألا نم

 ةنول ريغ ام الا هسجني الل روهط ءاملا" فيرشلا يوبتلا ثيدحلا 2 ءاج
 : ) ١ !"ةجو وا ؤ
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 يمالسإ اباطخلا 2 ¡   

 . ے ٥ رر م

 نِم ََلَعَحَوط :ىلاعت هللا لوقل اهتدامو ةايحلا لصأ هللا هلعجو

 . ُ و ر دكلر ہر حرم
 لدت ةيبالا هذه ناق ء[٠٣:عايبنألا] 4 نوتم الفأ ح ءىش ش ىلك ءاملا

 4 ح ةملك نأ ثيح !ةايحلا لصأ وه ءاملا نأ ىلع ةحضاو ةلالد

 لكل مومعلاو قارغتسالا ىلع لدي يذلا رمآلا .يشل ةفص ةيآلا

 ر رمس ررم

 اذإو ء[٥٤:رونلا] 4 ام نت ةب ةا لك قلخ ل 718 :لجوزع هلوقو. يح نتاك

 ابرط زتهت اهتإف ءاملا اهيلع هللا لزنأو ةسباي ةدماه ضرألا تناك

 ترألا ىرتو :ىلاعت هللا لوقي احرف عورزلا تبنتو اجاهتبا ويرتو
 - د مل :1 >رس رسرس . ۔ ء م ل 7

 جوز لك ني ه تتبناو تبرو تيزتها ءاملا ١ اهيلع انل لزنآ ادف 4 1 ماه

ِ 

 ةفلتخملا عاونألا هب جرخيل ءاملا لزني ىلاعت هللاو . !ه:جحنازا(٥)) جيهب

 ناسنإلا معني يكل عورزلاو تاتابنلا عيمج نم ةهباشتملا فانصألاو

 ماعتألا هعم لكأتو ةطيسبلا هنه رهظ ىلع شيعلاو لكألاب

 رسا اہ ماص م س كر

 ءام ِءاَمّسلا نم و :لجوزع لوقي ةيحلا تاتئاكلا رئاسو تاناويحلاو
 مي ۔ - . ِ نا ا ووو ر م س > ر

 ِتلي كلاذ فو آ اوعراو اولك اولك مل مش تاي نم ايور عدب ب انجرخاف

 ٥٤/٥٣[ :هط] ) غنال

 هللا هركذ دقف ةايحلا 2 ءاملل ةميظعلا ةيمهألل ارظنو

 .زيزعلا هباتك نم ةميرك ةيآ (٦٣) نيتسو تالت 2 لجوزع
     ه ر ٨

 



 يمالسإلا باطخلا _ نتيلتل |

 يدزأل ادمحم نبي هللا دبع دمحم ويآ يوغللاو بيبطلا داجآ دقو

 ناونع لعج امدتع . يرجمهتا سماخلا نرتقلا 2 يراحصلا ينامعلا

 . ) '"۔املا باتكل" يبطلا هيباتك

 بجت اذكهو ."ةرخآلاو ايندلا 2 ةايحلا رس ءاملا نإ" :الئاق

 ةيعانصلا تافلخملا هببست يذلا تولتلا نم هتيامحو ءاملا ةنايص

 تاعانصلاو .ةيرشحلا تاديبملاو ةيوونلا تايافنلاو يحصلا فرصلاو

 ثولت نع اتتت ضارما نم ريتكلا نأ مولعملا نم هنإ ثيح ةيواميكلا

 ثولتل" ناق كتذنت تولملا ءاملا 2 ايريتكبلا تايليفط رتاكتل ارظن ءاملا

 نكلو :بسحف سيل ناستالل ةماعلا ةحصلا ىلع ةراضلا هراثآ ءاملا

 وأ للقي امم جاتنإلل اساسأ ربتعت يتلاو ةماع ةيحلا تانئاكلا ىلع

 انه نم ايراضح مدقت يآل ةزيكر ربتعي يذلا رمآلا اهنم فعضي

 ةيبلسلا راتالا ةهجاومو ‘هايملا تولت نم ةئيبلا ةيامحب مامتهالا بجو

 .'')هتولتلا اذاهل

 سراقو قارعلاب فوط نآ دعب ه ٤٥٦ ةنس سل دتأل اي ةيسنلب 2 .وتو نامعبراحص ةنتيدم 2 دلو ١)

 ةيدجبألا فورحلا ىلع ةيمجعملا ةقيرطلاب هباتك فلأو ؛سلدتآلا آ رقتسا نأ ىلإ رصمو ماشلاو

 يوغللا قاقتشالا ىلع ءاتب ةيودألا ءامسأو جالعلاو ضارمألاو للعلا ركذي وهو .ةيئابفلألا وأ

 .انيس نبا سيترلا بيبطلا بطتا ملع هنع ذخأ نم رثكأو

 ٢( ص :ةئيبلا ىلع ظافحلاو مالسإلا ٧٥.
« 

  



 يمالسإلا باطخلا ئببللا

 نع اديعب هلعجو ءاملا ةواقن ىلع اصيرح مالسإللا ناك كلذل

 ؛‘كلذ ىلع هصرح نع يمالسإلا باطخلا ربع دقف ‘داسفلاو ثولتلا

 ريغ اصلا يقنلا رهاطلا ءاملا ةمعن ىلإ ميركلا نآرقلا راشآ ثيح

 رهطم رهاط يأ !؛ه:ناقرفلال اك اوه ءام امسلا َنماََرنآَووظ :هلوقي تولملا

 .تولم ريغ

 ٍ ي ث ري س ۔ م
 ايقاص ايقن ءام يأ [٧٢:تالسرملا ) اتارف ءام رركتتس و :هلوقو

 ٣ : . " -  2112و وحم ۔ رب [ ۔ 1:

 راهنأ اهيف نل ادعو ىلاتلاك ظ :ىلاعت هلوقو «'شطعلل اليزم ايورم

 ةنظم نوسلا نأل !كار ريمت ءام يأ [٥١:دمحم] نياع ريَع ع لم نم

 نوكي ن أ ي يغبني يحصل ا ءاخلاق ؛داسفلاو تولتلا هيلع بلغي وآ تولتلا

 ةيوذع .. ناك هنايرج ةقاسم تلاطو هنايرج دادزا املكو !ايراج

 .ءابطألا دنع ررقم وه امك ةحص لضفأو

 



 يمالسإلا باطخلا خ ثحلا

  
 ىلع رميو هارجم لوطي نأ رهنلا نوكي ام دوجأو" :يدزألا لوقي

 .'"زيلبإلا نيطلاو لمرلا ىلع مت ىرخأ ىصحلا ىلعو ةرات ةراجحلا

 نم ارذحم ٬هايملا ثيولت نع ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىهن دقو
 ةالصلا هيلع لاق ثيح ‘دكارلا ءاملا آ لوبلا مدع اهنم .رومأ ةدع

 مث هنم لستغي م ث ٣ ةادلا ءاملا 9 . م دحأ ن آ و ب ل م السل او

- .)( : 
 .دكارلا هانعم مثادل او "اضوتب
 م .

 ١( ص ١6ج :ءاملا باتك ٣٦.

 عيبرلا هاور ٢(
 ٭‘»

   



  

 يمالسإلا باطخلا 2

 ملسو هيلع هللا ىلص رمأ امك
 دنع همف نع ءانإلا كرحي نأ ءاملا براش

 كيق نع حدقلا نبا" :هل الئاق سفنتلا

 ملسم ةديبع وبأ مامإلا ساقو '""سفنت مت

 بارشلا ىلع ماعطلا ةميرك يبآ نب

 هيق خفني ال ماعطلا 2 كلذكو" :هلوقب

 هنزتخي ال كلذو "هدربيلق اراح ناك نإو

 ايريتكبلا نم ةرثاكلا ةرثكلا نم مفلا

 .ةتولم ةرضم تراص ناسنإلا مق نع تلصفنا اذإ يتلا تابوركيملاو

  
 عم ةضيرملا تاناويحلا درو نع يهنلاب هنع دراولا ثيدحلا لعلو

 ثولت ىلإ ةراشإ هيف '"'"حصم ىلع مئاه دري ال" ةحيحصلا تاناويحلا

 لبإلا طالتخا نع يهنلاب رسف دق ثيدحلا ناك نإو ااضيأ ءاملا

 ةضيرملا نم ضرملا ىودع لقتنت ال ىتح ةحيحصلا لبإللاب ةضيرملا

 ءاملا قيرط نع ىودعلا لقتنت نأ اضيأ نكمملا نم هتإف :ةحيحصلا ىلإ

 .اهيرش نم تولتيو ‘ةضيرملا تاناويحلا هنم برشتت امدنع

 عيبرلا هاور ١(

 عيبرلا هاور ٢(
< 

  



 ٣ يمالسإلا باطخلا 2 نتلنشل أ .

 انه رصتقأو ‘ىتعملا اذه ىلع ةينوناقلا تاعيرشتلا تصن دقو

 ةداملا 2 ينامعلا تولتلا ةحفاكمو ةيثبلا ةيامح نوناق 2 ءاج ام ىلع

 ةرطخلا تافلخملاو داولا فيرصت رضحي" :اهيف ءاج ثيح هنم )٢٠(

 ةيذغت قطانم وأ هايملا يراجم وأ ةيدوألا 2 ةئيبلا تاتولم نم اهريغو

 عالقألا وأ تاناضيقلاو راطمألا هايم فيرصت تاكبش وأ ةيفوجلا هايملا

 ريغ 2 فرصلا هايم فيرصت وآ مادختسا رضحي امك.اهيراجمو

 فرصتا هايم فيرصت وأ مادختسالا زوجي الو اهيلإ راشملا نكامألا

 تاءارجإللت اققو ةرازوثا نم حيرصت ىلع لوصحلا دعب الإ ةجلاعملا

 اهب ردصي يتلا عاضوألاو

 . ريزولا نم رارق

 ةيرحبلا هايملا ةيامح

 نم ةيميلقإلاو ةيلخادلا
 .'دتولتلا )١(

  

 ١( مقر يناطلسلا موسرمب رداصلا ثولتلا ةحفاكم ةيامح نوناق ١١٤ / ٢٠٠١م

 ه>» ه هن

  



 يمالسإلا باطخلا مخَتيأاتلا

 :ءاوهلا :ه

 ءامسلا نيب ام وهو .وجلا ءاوهلا نآ وه :ءاوهلل يبطلا فيرعتلا

 .بطر راح طيسب مسج ءاوهلاو ضرألاو

 دربلا نأل افيفخ نكي مل اراح نكي مل ول هنألف :هترارح اسأ

 ك ةغلابملا دنع ةصاخيو ءاملا دربي هنإ :لبق ناق ءةقاتكلاو لقتلا بجوي

 وه امتإ وجلا 2 قلعملا ءاملا ديربت نأب :بيجأ ،دراب درابلا دربمو ؤعفدلا

 .كلانه هل نخسملا لماعلا فعضل يعيبطلا هدرب ىلإ هدوعب

 :ليق نإف ،ةلوهسب اهكرتيو لاكشالا لبقي هنألف :هتبوطر امأو

 .هيف تقلع اذإ ةبطرلا ماسجألا فغج امل ابطر ناك ول

 وه امنإ ماسجألا كلت ةبوطرل هفيقجت نأب :بيجأ

 ."ةيلصألا هترارحب هيف يتلا ةيئاملا ءازجألا هريخبتب

 طولخملا لك وهف :ءاوهلل يملعلا فيرعتلا امأ

 يذلا نيجورتتلا زاغ لتم ةدع تازاع نم نوكتملا 6ايزاقنا

 زاغو 6يوجلا فالقلا نم ىربكلا ةبسنلا لكشي

 ءاملا راخبو نوبركلا ديسكأ ينات زاغو نيجسكالا

   اهنع لاقي ىرخأ تازاغو مويلهلاو نوزوألاو نيجورديهلاو
 ١) ج اع الا باتك ٣: ص ٤٦٢

 ه »

  



 = . يمالسإلا باطخلا ثحل

 ."ةلماخ اهنإ

 هنأب ينامعلا تولتلا ةحفاكمو ةئيبلا ةيامح نوناق هفرعو

 ٨ ةيحلا ريغ وأ ةيحلا تانئاكلا هل ضرعتت تازاغلا نم طيلخ

 .'""لمعلا نكامأ وأ ةصاخلا وأ ةماعلا نكامألا

 ريفسوبرتلا يه تاقبط ةدع نم ضرآال يوجلا فالغلا نوكتيو

 مث ككفتيو لكشتيو ريفس ومرتلاو .ريفس وزيملاو اريفسوتارتسلاو

 يتلا ريفسوتارتسلا ةقبط 2 ةرمتسم ةروصبو ىرخآ ةرم هلكشت داعي

 ققحتتو سضرألا حطس نم مك٥٥۔ ١٥ نيب حاورتي عافترا ىلع عقت
 نوزوألا ليكشت نم ةنزتملا ةرودلا هنه تودحل ةيلاتلا فورظلا

 كلذلو ضرلا حطس نم مك٥٢٦- ٦٢٠ يلاوح عاقترا ىلع هككفتو

 ىنغألا ةقطنملا يه ربتعت ريفسوتارتسلا ةقبط نم ةقطنملا هنه نإف

 .(نوزوآلا ةقبط) احالطصا هيلع قلطيو نوزوألا زاغب

 رود تازاغلا نم هيلع لمتشت امب تاقبطلا هذه نم ةقبط لكلو

 تارتموليكلا تائم ضرألا نع دعتبت يتلا كلت اهيف امب يتيب

 موقي اهضعيو ‘ةراضلا ةعشتخلا دصي اهضعيو ةيحلا ةداملا ينبي اهضعيق

 اياضقو ‘٨ہ ص ةئيبل ١ ىلع ظافحلل او مالسالا رظناو ٧٦‘ ص كنع فرعت اذام نوكل ااذه ‘كشار ؛كراميملا ) ١

 ٢٤. ص ؛يمالسإ روظنم نم ةئيبلا

 ٢( ص .نامع ةتطلس ؛ةيخاتملا نوؤشلاو ةئيبلا ةرازو !نوزوألا ةنتبط ٨.
« 

  



  

 ىمالسإلا باطخلا 2

 ."ماعلا ينيبلا ماظنلا 2 كرتشت اهلكو .خانملا ليدعت 2 مهم رودب

 طيحملا يوجلا فالغلا نوكث يتلا تازاغلا نأ راجتلا روتكدلا ىريو

 تلعو ط :ىلاعت هلوق . ميركلا نآرقلا اهيلإ راشأ يتلا يه ضرألاب

 : يب ه . يا۔ے ہر م

 "٨س٢.ءايبنألاةلاظوتَت ةنمس ءامسلا

 فالغلا ثولت ىلإ يدؤي ءاوهلا تولت نأ ايملع فورعملا نمو

 ربعملا ،نوزوآلا ةقبط 2 للخ ثودح ءارو ببسلا ناك يذلا يوجلا

 .نوزوألا بقتب اهنع

 امم .نوزوالا لكشتو كيكفت ةيلمعب لالخإلا ىلإ يدؤي كلذو

 اهنم ةئيبلاب ةريبك رارضأدجوت . ب . ةيجسفنبلا قوف ةعشألا لعجي

 ىلإ يدؤي امك ناويحلاو ناستإلل دلجلا ناطرس ضرمب ةباصإلا

 نم عونتلا انهل ضرعتلا نإف راصتخابو) ةيعارزلا ليصاحملا ريمدت

 عطس ىلع ةايحلا لاكشأ عيمجب ررضلا قاحلإ ىلإ يدؤت دق ةعشألا

 ١ ضر ب ) ( : .

 ١( ص !يمالسإ روظنم نم ةيئبلا اياضق ٢٤.

 ٢( .ردصملا سفنت ص٢٤

  

 



 . .. يمالسإلا باطخلا ت لإ

 :اهنم ةديدع ءاوهلا تاتولم نأ مولعملا نم حبصأ هتأ امك

 تاءاشنإلاو رفحلا لامعأ اهريثت يتلا ةبرتألا دعاصت ©٤

 ةيبارتلا يضارألا قوق لقتلا لئاسو تالجع كيرحتو ةينارمعلا

 ثدح ام لتمك ةيلمرلاو

 ةيقارعلا رابنألا ءارحص 2

 يكيرمألا لالتحالا دعب

 تيحا م٢..٣ ماع »قارملل

 ةيكيرمألا تاوقلا تكرح

  

 تايلآلا فالآ اهؤافلحو

 ث ببست امم .ةيقارعلا ةمواقملا عم كراعملا ءانتأ رابنألا 2 ةيركسعلا

 .ةيجيلختا لودلا ءاوجآ و قارعلا ءاوجأ 2 رابغلا ةراثإ

 نم دعاصتملا ناخدلا ه٥©

 يتلا ةفلتخملا لقنتلا لئاسو

 نيزنبلا نم دوقولاب كرحتت

 هريتت يننا ناخدلاو ؛لزيدلاو

 ناخدلا كلذكو .عتاصملا

 ةيتايرهكلا تاطحملا نم دعاصتملا

 ٠ . قرحو طفنلا ةيفصت تاطحمو

 ناخدلاو ‘تالضفلاو ةمامقلا

 .خباطملاو نارفألا نم دعاصتملا
   ه ه



 يمالسإلا باطخلا جتلا

 ءامس ىطغ يذلا ناخدلا كلذ ةركاذلا نع بيغي الو

 قارحإو م٠٩٩١ ماع 2 تيوكلل قارعلا وزغ ةجيتن ةيجيلخلا انتقطنم

 ىكيرمألا موجهلا دعب ةيقارعلا طقنلا رابآ ناخد كلذكو طفنلا رابآ

 م٣٢٠٠٢ ماع قارعلا ىلع

  
 ءاضفلا بوجت ةلئاه دادعأ يهو ةيعانطصالا رامقألا

 ثبلا رامقآو سسجتلا رامقأ لثم ‘يوجلا فالغلا ىلع رتؤتو

 .ةددعتملا عئارذلا تاذ اهريغو ،ينويزفلتلا

 لب فادهألا نع ةديعب نكامأ نم قلطت يتلا خيراوصلا

 .هبسحب هريتأت لكلو ؛اهريتأت اهل فادهألا نم ةبيرقلا ىتحو

 .ىربكلا لودلا اهلسرت يتلا ءاضفلا نفس

 



 يمالسإلا باطخلا مَتبأ .ل

 يتلا كلت اهرطخأو !ةعشملا داولا ©٤٥

 ءاقلإ اتتداح امو ةيوونلا تاريجفتلا اهتدحت

 يتنيدم ىلع نيتيكيرمألا نيتيوونلا نيتلبنقلا

 الإ م٥٤٩١ ماع نتينابايلا يكازكانو اميشوريه
 ةايحلا ىلع ةديدشلا ةروطخلا ىلع حضاو ليلد

   .ةعتملا داولا كلت نم
 لبونرتت عنصم راجفتا ةتداح امو

 تايافتلا هتدحت ام كلنكو ةديعيب اتع م٦ يتيقوسلا داحتالاب

 ةايحلاب قدحملا رطخلا اهيق نإف ةعشملا داولا كلت نم ةيوونلا

 .بكوكلا اذه ىلع ةيرشبلا

 ةئيبلل اتيولت رتكأ يه ىربكلا لودلا نأ بير الو كش الو

 ىرخألا ةليقتلنا تاعانصلاو ةيووتنتا تاعاتصلل ارظن ،يوجلا اهفالغو

 ةدحتملاتايالولا لودلا كلت ةمدقم كو اهعينصتب موقت يتلا

 ةقلعتملا تايقافتالا نم يأ ىلع عقوت مل يهف كلذل .ةيكيرمألا

 .نوزوألا ةقبطو ةئيبلا ةيامحب

 هير احم ىلع ةنسو ان آرق يم الس ال ١ ب اطخل ١ صرح دقو

 لثمى ةلحملاو ةيتودلتا نيناوقلا تينع كل نكو ءاوهلا تولت ةحق اكمو

 .كلذ

 



 يمالسإلا باطخلا متأملا

 هايمل امسلا تيارو صزألاهكللكَج ت ىزلآ آ :لوقي ىلاعت هلاق

 ع ح ح ر ح > ر

 [٢٣:ءايبنألا] : اظوفخت امقس ءاميش

 هلوقو ١ ٢:تلّصفا 4 الظ ر َعييلَصَمي ندل !ةعامشلا انبو :لوقيو

 ] .رندملااةل((ثلرَملَ همو كباش كبو : :ىلاعت

 ةنايص بوجو اهنم مهفي ن آ نكمملا نم اهريغو تايآلا هنه

 .اهنيولتو اهقارتخا نم اهيلع ةظفاحملاو ةئيبلا

 ةالصلل ءوضولا كانهف ؛ةراهطلاب ترمأ دقق اةرهطملا ةنسلا امأ

 موي لسفلاك مامحتسالاو ىربكلا تادحألاو تاساجتلا نم لسفلاو

 ىلع تثح امك .ةيكزلا حئاورلاو بيطلا لامعتساو .ةعمجلا

 ؛سنالملا ةفاظنو نادبآلا ةفاظنو ناكملا ةفاظنك ماع لكشب ةفاظنلا

 .ثولم ريغ ايقن ءاوهلا نوكيل كلذ لك

 ثولت ةحفاكمب اريبك يلودلا عمتجملا مامتها ناك امك

 انمادق ىتلا ةيلودلا تايقافتالا تلمع دقف !نوزوألا ةقبطو ءاوهلا

 .كلذ ةجلاعمل اهركذ

 



 | . يمالسإلا باطخلا خألا

 22 .م _ .... د - .ركح( -. - َ
 ,رمح باج تمضنا تيح نوزوالا ةقبط ةيامح اهيق

 ٩ هوج 7
 ` ا ر

 نوزوألا ةقبط ةيامحت (انييق) ةيقافتا ىلإ

 داولا نآشب لايرتنوم لوكوتوربو

     لك خ هتاليدعتو نوزوألا ةقبطل ةدفنتىسملا

  

 ؛٣٧/٨٩ مقر يناطلسلا موسرملا بجومب كلذو نجاهتبوكو ندنل نم

 .'٧"كتنذنب لمعلل ةينفلاو ةيرادإلا رطألا كلذ لجأ نم تأشنأ

 2 للخ ثودح ىلإ ىدأ يوجلا فالغلا ثولت نأ امولعم حبصأو

 ىلإ يدؤي هرودب يذلا رمآلا نوزوألا بقتب فورعملا ،نوزوألا ةقبط

 لتم ةميسج ةيئيب رارضا

 | يرارحلا سابتحالا ةرهاظ

 يدؤت يتلا يملاعلا ءقدلا وأ

 | راحبلا حطسأ ةنوخس ىلإ

 عافترال ارظن تاطيحملاو

 هنع جتني امم ةرارحلا ةجرد

 ريصاعألا ءوتت ىلإ كلذ يدؤي ثيح 68فيتك لكشب هايملا رخبت

 .تاناضيفلا ببست ىتلا فصاوعلاو

  

 ةرازو ٢٥. ص دوقع ةثالت لالخ ةينامعلا ةئيبلا ‘٤٢إ ص .ةنطلسلا دوهجو ةيخانملا نوؤشلا تايقافتا ١(

 .ةيخانملا نوؤشلاو ةينبلا

 .تم :هكا تت تحن .هكلس 7.٠7 اطش - { ,



 يمالسإلا باطخلا جَتُيأتلا

 ديلجلا نابوذ ىلإ يرارحلا سابتحالا ةرهاظ يدؤت امك

 "!يبونجلاو يلامشلا نيبطقلا 2 يبطقلا

 :ہبزتلا ,9

 ةبرتلا ةبيط ضرأو 6بارتلا ثنؤم ةبرتلاو ‘دحاو برتلاو ،بارتلا

 ءزج وهو ضرألا ميدأ نم معن ام ةبرتلاو بارتلاو 6'"اهبارت ةقلخ يأ

 '"""تارحملا هلوانتي يذلا يحطسلا ضرألا

 :هلوق 2 ىنعملا اذهب لجو رع هللا هركذن دقو

 .سه ذكتتزيوناماشازيت يرمح رتكنتن)»
 ٢٦٤[۔

 ضرحختت ةتطلسلا تتاك ثحبلا اذه تارقف ضعب ةباتك ءانثأ هنأ وه :ركذن نأ بسانملا نم هلعل ١(

 يدامج ٢او٠٢ ةعمجلاو سيمخلا يموي كنذو (( تيف راصعإ)) هيلع قلطأ يذلا راصعإلا رورمل

 ضخحب 2 تاناضيقو ةريزغ راطمآ ثودح 2 ببست يذلا م٠١٠٢ ويتوي ٤و ٣ /ه١٣٤١ ماعل ةيناتلا

 ةيقرشلا لحاوسلا ةاذاحمب راصعإللارورم ةجيتن ةيقرشلا بوتجو لامش يتضفاحم تايالو

 رض يذتا (( وتوج )) هيلع قلطأ يذنا راصعإلا نوكي نأ لاوحألا فئاطل نم هلعلو ‘ةنطلسلل

 :رهشلا فت 2 يأ ٢٠٠٧ وينوي ٥ 2 اضيأ ناك تاونس ثالث لبق نكامألا سفن 2 ةنطلسلا

 .برت 6ةدام نيعلا باتك ٢(

 .برت ةدام «طيسولا مجعملا ٣(
 ۔ »

  

 



 يمالسإلا باطخلا متيلا 3 ه
 هيلع قلطي ثارحملا هلوانتي يذلا يحطسلا ضرألا ءزج نأ ىلع

 ىزآ لا ؛ىلاعت هلوق 2 ضرألا ةملك ىنعم هلوانتي وأ ضرألا ةملك

 ٢. !.ةرقبلا اسرف سرلا كل لمج

 هلوقو [٩١:حونت ) اًطاَمي صَبَكلاكَ َلَحَج أو :ىلاعت هلوقو

 .:٨٤:تايراذن ازا( َنوُدهَِمْلَاَمَعنَ اَهنَتشرف كلاو :لجوزع

 نآرقلا 2 ضرألا ركذ درو دقو .ةريتكلا تايآلا نم اهريغو
 .سانلا ةايح غ اهتيمهأل الإ كلذ امو :ةرم )٤٦١( ميركلا

 .ضرلا رصانع نم اهريغو ةبرتلا لمشت ضرألا ةملكو

 ةحلاصلا ضرآلا نع ثيدحلا يتعي .ةبرتلا نع تيدحتلاق

 حلاصلا ينيبلا

 ردصم مهآو ؛ةايحلل

 ةيحلا تاتتاكلا دمي

 مضت يهف اهبابسأب

 تاباغ نم تاتابنلا

   شارحأو راجشأو
 



 جوج "وودسإابسختالا :تنلا

 ال كلذ الولو .راهنألا يرجت اهيلعو .ةيناويحلا ةكلمملا اهيفو
 ."!ةايحلا اهحطس ىلع تماق ١)

  

  
 تانئاكو ناويحلاو ناستالل رارق راد ضرآلا لعج ىلاعت هللاو

 - ر ,كردم ۔غح۔

 نيح لإ تمو رقتسم ضركلا يف ركلوف :ىناعت هللا لوقي ىرخأ

 هتلخ لصخ لصتم ارارق د صل ًالَحَج نماو : :ىلاعت هلوقو :٣٦[. ةرقبلا(
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 .[١٦:لمتنا] ه ارده

       
 ١( ةئيبلا ىلع ظافحلا حلاص يدهم .يئارماسلا ص٢١

 ه >



  

 ىمالسإلا باطخلا ٣

 الو هودبعيو هوركشتيل هدابع ىلع هللا نم ناتتما كلذ لك

 !!"٦:ءعاستنلا] ٢ اتتت دي ا ت الو هللأ او دبعو ائيش هي اوكرشي

 سر 7 . شلعم ح :

 .:فارحأل ) َتوركَشَقاَم اليلق اهيفمكتلاَتكَج انلَعَح

 ر % ر ء ,

 مكأَمنأ وهو :لجو زع هلوقب ضرالا ةرامعب مالسإلا انرمأ دقو

 ضرألا ةرامعب رمألا اهيف ةيآلا هنهف ا٠: دوه اف تو آ اوضرألا نق ً 4 <

 وأ ءايحأ نيقاب يأ ،اهيق نيرماع مكلعج يآ" :شيفطا خيشلا لوقي

 ثرحتاو نايتبثاو ىنكسلاب ضرألا اورمعت نآ مكبلط يأ بلطلل
 .جاتحم ريغ رداق هللا نأالإ اهرهاظ ىلع هللا نم بلطلاو !مالسإلاو

 اهترامع مكيلع بجوأ يآ رادقإللاو رمآلا ىنعمب وأ زجاع ريغ رهاق

 .'"يصاعملا لمعبو اهتامهإب اهبارخإ نع مكاهنو !اهيلع مكردقأو
 وه ام لكب ضرلا ةرامع 2 لصأ ةميركلا ةيآلا هنه نآ ىرأو

 ئيشلاب رملا لئاقلا يلوصألا لوقلا حجرتي انه لعلو ةايحلل حلاص

 .هدض نع يهن

 هللا لوقي ثيح .هققحتو ىتعملا اذه لمكت ىرخأ تايآ تءاج دقو

 ةهقذز نمأولكو اهيكاتم ىفاوشما الول َصرألا مكل لكَج ىرلاو :لجوزع
 [٥١٦:كلم :) روتفلا هللو

 ١ ج ريسفتلا ريسيت( ٨٦ ص٤٢٦٢۔

  



 م

 يمالسإلا باطخلا ثح أ لا

 اتتباو ضرألا ى اوزضتناق ةزكَضلآ تيضف اديق ف ؛ىلاعت هلوقو
 لكذلاف . :ةعمجلاةل(نالدوخلقْن ركنت انتكهقناارتكذاو هنلا لضف نم

 ةماقإ و ضرألا ريمعت نم الإ نانوكي ال هللا لضف ءاغتباو قزرلا نم
 .اهيلع ةايحلا بابسأ

 ىلع ةثاح ةديدع ثيداحأ ربع ةيوبتلا ةنسلا تءاج كلذل

 ةتيم اضرأ ىيحأ نم" ملسو هيلع هللا ىلص هلوق اهنم ،ضرألا ةرامع

 ىلإ سانلا قباستي يكل ضرألا ريمعت ىلع اثحو ابيغرت .اهل يهف
 عجشت ةصاخلا ةيكلملا نأ ىلإ ةراشإ كلذ 2 نأ امك ؛ضرآلا ءايحإ

 اضرأ رمع نم" :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقو ‘يداصتقاللا جاتنإلا ىلع

 2 رمع كلذب ىضق ريبزلا نب ةورع لاق "اهب قحأ وهف دحأل تسيل

  
 أطوملا غ كلام هاور ١(

 يراخبلا هاور ٢(
«     



 يمالسإلا باطخلا مَتينتلا +

 عزي وآ اسرغ سرغي ملسم نم ام" :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقو

 '""هقدص هب هل ناك الإ ةميهب وأ ناسنإ وأ ريط هنم لكأيف اعرز
 ةرامعلاب رمأت اهلكو .ةريثكو ةديدع ىنعملا اذه خ ثيداحألاو

 نع ىهني هتإف اهيلع ظافحلاو ضرلا ةرامعب رمأي مالسإلا نأ امكو

 يذلا ضرألا ةئيب ثيولت نم دشأ الو ااهريمدتو ضرألا بيرخت

 :اهنم ءايشأ ةدع 2 ىلجتي

 نعو بورحلا نع آشتت يتلاو .ةيووتلا تاريجقتلا ٥

 .ةيوونلا براجتلا

  2٥ةمامقلاو تالضفلا '

 تافلخملا ىلع يوتحت يتلا .{

 ةيكيتسالبلا تافلخملاو ةبعصلا ©
 ت يتلا ةمامقلاو تالضفلا قرحو

 اداوم زرفت ةيكيتسالب داوم اهيق

 .ةتيبلاب ةرضم ةماس

 ةلوؤسملا ايريتكبلا لتق 2 ببستت يتلا :ةيرشحلا تاديبملا ه

 .ةبرتلل يوضعلا ليلحتلا نع

 يراخبلا داور ١(  
<     

 



 ٨ . يمالسإلا باطخلا 2 جت 4 [ : ٢

 'مهتاعارز ديمستب نوموقي نيعرازملا نأ ظحالملا نم هآ ىلع

 داوملا هنهو هيواميكلا داوملاب

 تيح ةبرتلا ىلع اهريتأت اهل

 نأ امك اهتبوصخ اهدقفت

 راضلا هرتأ يعارزلا جتنملل

 تأ ريغ ناسنإللا ةحص ىلع

 ةرتك الإ مهمهيال نيعرازملا

 .هترقوو جتنملا

 ةجيتن ماع هجوب تولتي ضرألا حطس نإف .مومعلا ىلعو

 لزانملاو عرازملاو عناصملا نم جتنت يتلا ةبلصلا تافلخملاو داوملا مكارتل
 اهتبوصخ اهدقفت ةيعارزلا ةبرتلاب طلتخت يتلا تاتولملاو .معاطملاو
 نع ةلوئسملا ايريتكبلا لتق غ ببستت ثيح !اهيف ائيس اريتأت رثؤتو

 ."نيجورتينلا رصنع تيبثت نعو ةيوضعلا داوملا ليلحت

 ةعارزلل ةحلاص اهنوك ىلع ءاضقلاب ةبرتلا هجاوي ام مهأو
 .رحصتلاو ةحولملا :ناتتا نارمأ امه

 ١( ةئيبلا ىلع ظاقحلاو مالسإلا ص١٠٩.  
     ه » -



 يمالسإلا باطخلا تيأ لا .

 ةبش نادلب لتم .راطملا ةليلق نادلبلا ةلكشم يه :ةحولملاف

 ةقطنم ةحولملا تبرض ثيح نامع ةنطلس اهنمو ةيبرعلا ةريزجلا

  
 نامع ةحوبحب اهتأب فرعت تناك ةتطابلاو .اهنم ةنطابلا لهس

 اهتاريخ ةرتكل رايخلا كلذو رايخلاو طسولا اهانعم هحوبحبلاو
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 نأ دح ىلإةريبك ةجردب ةحولملا نم يناعت تحبصأو اهتاجوتنم ةرفوو
 ىتؤتو .ةجهب تاذ قئادح اقباس تناك ةريبك ةيعارز قطانم تفتخا

 فانصأ ىلع يوتحت تناك ثيح اهبر نذإب نيح لك اهلكأو اهرامت

 نوميللاو (وجناملا) ابمألا راجشأو ليخنلا لتم تاعورزملا نم ةديدع

 فانصألا نم كلذ ريغو (ميسربلا) تقلاو بوبحلاو تايلوقبلاو زوملاو

 ىلعةحولملا فحز ةجيتن تاعورزملا كلت تضرقتا دقف .ةيعارزلا

 ةينكس ضارأ ىلإ ةيعارزلا يضارألا كلت تلوحتو ،ةيعارزلا يضارالا

 



 . يمالسإلا باطخلا نيأتلا

 هحولملا دوجو ىلإ تدأ لماوع كانه نآ كشالو ةيعانصو ةيراجتو

 :اهنم

 حش ةجيتن ‘فاقفجلا -

 .ةريخألا تاوتسلا 2 راطمألا

 راطمألا ةيمك تحبصأ ثيح

 ديجلا يرلل يفكت الل ةليلق

 درطي نأ هنآش نم يذلا

 ىلع اهفحز دصي وآةحولملا

 .لقألا

 ريبعتلا حص نإ- يئاوشع لكشب هايملل ريتكلا فازتتساللا -

 دبال انهو ںىعارزلا يرلا 2 وآ يلزنملا لامعتسالا 2 كلذ ناك ءاوس

  

 اليلقتو هايملا فازنتسال افيفخت ؛هتايلآو يرلا لئاسو ريوطت نم

 .هايملا كالهتسال اديترت ينعي امم ؛اهرادهإل

 تادحإ نآ ىتعمب ةجاحلا ىلع دئازلا يعارزلا عسوتلا ۔

 ىضارألا باسح ىلع نوكت اهنأ كشال ةريبك ىرخأ ةيعارز تاحاسم

 .رطسلا لوأ نم اهيلإ انرشأ يتلا لتم ةقباسلا ةيعارزلا

 



 يمالسإلا باطخلا تيللا 7
 رصانعل يئزجلا وأ يلكلا روهدتلا هنأب فرعيف :رحصتلا امأ

 :رحصتلا رهاظم نمو 6'"ةئيبل
 يذلا تابتلل ديا هنآ تيح ةعارزلل ةحلاصلا ةيرتلا فارجنا ۔

 اهيلع دمتعي ‘ةحتاص ةيرت نم رحصتلا ةحقاكم تاودأ مهأ نم دعي

 لََمك٬هَلَتَمَم» :ةناحلا هنه لثمل الثم هللا برض دقو .هئاقبو هنامن
: : 

 ٢٦] ::ةرقبلا !لص ةكح لياو هباَصاَ ب اةوتَلَع ناَوَقَص

 :لامعألاب عافتتاللا مدع 2 عيدبلا عئارلا ريوصتلا انه نإ

 ادلص راص يذلا لبجلا كلذ باصأ يذتا رحصتلا كلذ لثمك

 .ئتب هنم عفتني ال حبصأو هنع ةبرتلا فارجنا ةجيتن ادرجأ

 , :يلمرلإ] فحزلا -

 ةبرتلا لحم لحي نيذلا

 اذهو ةعارزلل ةحلاصلا

 دنع هلاح رثكي ءينلا

 موقت مت 6©فافجلاو طحقلا

 نم لامرلا كيرحتب حايرلا

 .يرلاو ةعارزلاب ةرومعملا نكامألا ىلإ اهنكامأ

 ةحولم مت هايملا ةحولمو فافجلا ةجيتن امإ تاتابنلا نادقف ۔

  

 دمعي تيح تاباغلا راجشأ اميسال راجشألا عطقب امإو ةبرتلا

 .قباس ردصم ىيحي نب دمحم ؛يميجنلا ١)

   
 . ; . 7 . ٠ پ تبن    

 . - .:ت . ۔.۔>حححورتكي نب رزت تنذأ
 < .ممرت" ۔-حتص قرا ء.هرةجر۔!.و.. - كيك حيجالر حوبو ر٠٠انمننو:« دو



 2 !"١يماسإلاباطخنا+ ختينتلا

 يذلا ينارمعلا عسوتلل ارظن باشخألاب ةراجتلل اهعطق ىلإ نوريثكلا

 دقف ىلإ يدؤي تاباغلا نم راجشألا عطق نأ بيرالو إملاعلا هدهشي
 .راطمألا لوطه ليلقت ىلإ يدؤي هتأ امك !يئيبلا نزاوتلا

 نود يعرلا 22 ثبعت تاناويحلا كرتب كلذو .رئاجلا يعرلا ۔

 .اهياحصأ نم ةالابم

 يلاتلابو ةبرتلا ةيحالص هجاوت يتلا تايدحتلا مهأ يه هنه

 ةيحلا تاتئاكلاو ناستإلل يئانغلا ءاطعلا ىلع ةرداق ريغ اهلعجت

 عضولا اذهل ايحالصإ الخدت يعدتسي رمألا نإف كلذل !ىرخآلا

 .روهدتملا ينيبلا

  ٦ ٣ . ٨7 . 
7 .- : 
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 رهاوظنا هنه لتم جلاع ةنسو انآرق مالسإلا نأ بير الو

 داسفلاو تولتلا نم اهيلع ظافحلل ةبرتلا هجاوت يتلا تايدحتلاو

 



 يمالسإلا باطخلا مشَتيألا :

 تاعورزملا ةماقإو ضرألل حالصتسا نم هب رم أ امب رحصتلاو ةحولملاو

 . ت ..

 نم هررق امب مالسلا هيلع فسوي ييبنل ا نع نآرقلا ىكح دقف

 ؤ أ نانس بس تورَرت ل لاق ظ :هلوقب رصم له" ل ةيعارزلا ةطخلا

1 
 بس كلد دعب نم قآي ش مزل درك اتات اليقالا .دليش ف فرت تدصح

 هيف ماعكلَد رتب نم بش دوسالاو تمَدَاَ املك أي داش

 ٤4٩٤٧ :فس وينام( تون نو رصعي هيِفَو ر اتلا ثام ثاب

 كلذ لك !ميلس يداصتقا طيطختو ةيلمع ةيعارز ةطخ اهتإف

 :حالصتساللاو ةعارزلاب ضرألا عم لماعتلا ةيفيك 2 ةيرشبلل ميلعت

 .اطحقو ابصخ ةحاتملا ةيئاملا ةرفولا عم افيكت

2
ً
 

 ةطخلا هذه لتم ىلإ ةدترملاو ةلادلا ةيوبتلا ةنسلا تءاج امك

 .طيطختلا انه لتم ىلإو

 ثيح نولتلا نم ةبرتتا ةيامح ةيعيرشتلا نيناوقلا تجلاع دقو

 )٢١( ةداملا 2 ينامعلا ثولتلا ةحفاكمو ةثيبلا ةيامح نوناق 2 ءاج

 



 يمالسإلا باطخلا متأ لا

 تاءارجإلا عيمج ذاختا ةصتخملا تاهجلا عم قيسنتلاب ةرازولل)

 ةيعيبطنا صئاصخلل اقفو رحصتلا ةحفاكمو ةبيرتلا ةيامحل ةمزاللا

 :زوجيالو ةنيعملا ةقطنملا فورظل اقبطو ةبرتلل

 نم باشعأ وأ ةريجش وأ ةرجش يآب رارضالا وأ عالتقا وأ عطق أ

 .ةرازولا نم حيرصتب الإ هماعلا تاباغلا

 ءاطغلا ةيعون وأ ةبرتلا ةيمكب رضي طاشتت يآ ةسرامم ۔ ب

 وأ رحصتلا ىلإ يدؤي نأ هنأش نم نوكي وآ ةقطنم يأ 2 يتابنلا

 .ةيعيبطلا ةئيبلا هيوشتت

 لقن وأ باشعألاو تاريجشلاو راجشألا عالتقا وأ ةراجحلا عزن ج

 كربلا وأ ةيدوألاو ئطاوشلاو هايلا يراجم نم لامرلاو ةبرتلا
 نم حيرصتب الإ اهفافضو هماعتا هايلا فراصمو تاعقنتسملاو

 ."(ةرازولا

 ةرادإ ءوس وه رحصتلل سيئرلا ببسلا نأ لوقلا ةصالخو

 ءوس رخآ ريبعتب وآ ناسنإلا لبق نم ةيتيبلا ةمظنألا لالغتساو

 !""تابتناو هايملاو ةبرتلا دراول ناسنإللا لالغتسا

 ١ ) ص ُ ١ ١ .

 ٢( ؛قباس ردصم ؛يئارماسلا ص٢٢

     هه ر در



 ىمالسإلل ١ ايب اطخلت 2 ١

  

©: 

 "انض وذغي دقو :نيللاو بارشلاو ماعطلا وه ةغل :ءاذغلا

 هفيرعت 2 هروضح هل بطلا ناق ناسنإلا ةحصي اطبترم ءاذغلا نوكلو

 ام وهو بارشلاو ماعطلا نم هماوقو مسجلا ءامن هب نوكي ام ءاذغلاق

 .بارشو ماعط نم هب ىذتغي

 ءيش ريغيالو هراطقآو ندبلا رهوج 2 ديزي ام لك :اندنع وهو

 ءاذغو للحتلا لبق ةوقلاب ءاذمع ىمسيو اماعط ىمسيو ؛هتايفيك نم

 .'"!للحتلا دعب لعفلاب
 جتانلا تابتتا ماعطلا تانوكم لوآ ناق ماعطلاوه ءاذغلا نآ اميو

 .دحاو ىتعمب ةحالفلاو ةعارزلا نآ مولعملا نمو ةحالفلا وآ ةعارزلا نع

 سانلا .ريعشلاو ربلا تابن عرزلا :هلوقب ليلخلا فرع دقو

 يذلا عردزملاو اهمامتو هتياغ غلبي ىتح هيمني يأ هعرزي هللاو هنوترحي

 عرزي يتلا ضرألا عردزملاو اصوصخ هسفنل عرز ثرحب رمأي وأ عرزي

 :لاق اهيف

 ""عردزمو لخن انناريجل امك اعردزمو الخت مهنم اتل بلطاف

 .نوعارزلا ؛نوحاللفلا :لاقو

 .وذغ ةدام :نيعلا باتك :يديهارفلا ١)

 .ونغ ةدام ‘١!ص:.!٢ج٬ءاملا باتك ؛يدزألا ٢(

 .عرز ةدام ؛قباسلا ردصملا ٣(

 نا... ه ح __ ح .ةلح .ةتهكصححشعش۔.. ف .۔. اه - { .



 يمالسإلا باطخلا نَتيأتلا
 أشن هّتإف ءانغلا وأ ماعطلا عنص خ ةعارزلا ةيمهأل ارظنو

 نع ثحبي ملع هنأب فرعي يذلا ةحالفلا وأ ةعارزلا ملع كلانه

 .اهراضمو اهعفانمو اهلاكشأو اهبئاجعو تاتابنلا ملع عون صاوخ

 .تابنلا عون هعوضومو

 ك رظنلا يه يتلا ةعيبطلا ةعانص هنآ امك هب يوادتلا ةدئاقو

 .'١كتذ لثمب هدهعتو حالفلاو يقسلاب هؤشنو هتيمنت ثيح نم تابنلا

 نم زع هلوق غ اهل ةنيز ضرألا ىلع ام لعج دق هللا ناك اذاو
 ح رر و س ء < يولع موي ه ء ۔

 المع نسحا مهي آرهولبنل ف ةنيز ضرألا َلَع امااتلَعج اَتِإ ظ :لئاق

 جاهبإ هيق نأل ةنيزلا كلت لضفآ وه تابتتااآنإح ٧:فهكلازا()

 << : .:: دج
 | 7 دلو بس . ١

7 _ 

  
 ١ ) ردصملا نفسة٬ص ٢٤.

٠«     



 يمالسإلا باطختاخ نبتلا
 هنأ ىلع .[. .لمنلا ةبهب كراذ نيدح :ىلاعت هلوق 2 سوفنلا

 ٣ و سس

 ازج اًديَِص اهيلع ام َنولَِجَل اََو لفاهدعب يتلا ةيآلا نم مهفي

 .تابتلا هتنأ ةتيز نم ضرألا ىلع امب دوصقملا نإ ،ا٨:فهكل )

 نوعري هيف نث ضرلا تابنب هدابع ىلع هللا نتما دقلو

 تارمتلا لك نمو يعارزتا لوصحملا فانص أ نم نولكأيو مهتاناويح

 “2 » م 73 . : :

 لزنأ ئزلآ وه ط :لجوزع لاق تيح اهريغو بوبحلاو هكاوقلاك
 دور س او۔ا۔اوو س۔ م۔ مس هلع

 توشييت ديف ديف ركش هنمو بارش هترز ٍءاَم امسلا م

 4 ۔ ١ ۔ ۔۔عے مر . ,مس و ,< مح ۔.<ے م

 ك نير بتكلاو ليِخَتلاَو يويزلاو عزلا ريركت ثيش

 ١١/١٠[ :لحتل :( تير كبتت موقل ةيل تلن د ق نا !تارمكلا

 ةمظنملا « ضرأل ا ناتجب هدابع اقوشتمو اركنم اضيأ ىلاعت لاقو

.. 

  .4سيس < مس
 تلتج شنأ آلا وهو » :ةرخآلا نانج ىلإ مهل اقيوشت .ةيعيبطلاو 2 ١٠ ٠

3 

 1 ريح مم ہےمت '۔ے ۔۔ ا۔ء۔ا۔< _ وح س ر >ے رس

 تروترلا او و ةلكا ١ امل عل او لخلا او تلنشورَعَم ريغو ِتلَموَرحَم

 س صس ے روم ہ ه مه س س روم ر

 اثاَءَو َرَمشآ ادإ ءورَمَت نم اولك "رتتم رمو اتم ك تراتلا

 حيرتننا بيغ ال .ةي ` افيش الو "ياكتتادوب دقع
 ) لاتعام:١٤١[

« 

 



 يمالسإلا باطخلا ت ٢ 2 آ

 يتلا ةيذغتلا ساسأ ةعارزلا ربتعت ةميركلا ةيآلا هنه نأ ىلع

 "رمثأ اذإ هرمث نم اولك" ءانغ كانه نوكي نأ روصتي ال اهنودب

 ةيحلا تانئاكلل يساسألا يئاذغلا ردصملا يه ةيعارزلا ليصاحملاف

 ةيذغتلا نم ةيحلا تانئاكلا اهدمتست ةقاطلا نآ مولعملا نم نأ امك

 ليثمتلا لالخ نم سمشلا ةقاط اهيلإ لوحت يتلا تاتابنلا نم

 ةيئاميك ةقاط ىلإ اهردصم يتلا ةقاطلا كلت لوحتتو يئوضلا

 ."ةيتابنلا ايالخلا اهنزخت
 وه يذلا ءاذغلا ردصم داجيإب رمأ يمالسإلا باطخلا نأ امكو

 اهنم هللا انأشنآ يتلا ضرألل ةرامع هرابتعاب ةوقب هيلع دكأو ةعارزلا

 :٦١] دوهزا اهف دعتساو الام كأتنأرهإل :اهيق انفلختساو

 مكرمأ يأ (اهيف مكرمعتساو) ىلاعت هلوق نأ مدقت دقو
 داسفلا نم ىئاذغلا جتنملا ىلع ظافحلاب اضيأ رمأ هنإف !اهترامعب

 نمريثكل ناسنإللا ضرعتي دقو ةماعلا ةحصتا ىلع اظافح ؛تولتلاو

 ريغ اتولت ثولتملا وأ ‘تولم ءانغل رشابملا هلوانت ةجيتن ضارمألا

 ( ناويحلا ةينغت خ لثمتملا رشابم

 كلذ دعب لقتنت ةثولم قئالع ىلع

 تاجتنملل هلوانت ةجيتن ناسنإلاىلإ
 ح نبجلاو نبللا :لتم ةتولملا ةيتاويحلا

   
  

 ١( ةئيبلا ىلع ظافحلاو مالسإلا ٢ ١١.
- 

  



  

 ىمالسإلا باطخلا 2

 هلوانت ةجيتن وأ دبكلا لتم تاناويحلا ءازجأ ضعبو ضيبلاو

 يرورض ءانغلا نث كلذ ؛هتولم تايلوقب وأ هكاوق وأ تاورضخ

 ."يرشبلا عونلا ظفحو ةايحلا رارمتسال

 باوبألا قالغإب ملسو هيلع هللا ىلص ميركلا لوسرلا رمآ كلذل

 باوبألا اوقلغا" :لاق تيح !ماعطلا يناوأ ةيطغتو هايملا ةيعوأ ءاكيإو

 هوجو ةنظم هنأل ليللا ءانثأ كلذو .""أ"ءانإلااوطغو ءاقسلا اوكوأو

 اهريغو ةرئاطلا تاشارفلا عوقوو ‘ةراضلا تارشحلاو .ةماسلا فحاوزلا

 .ةتبيعملا دسفتو ةحصل اي رضت ىتلا تاتولملا نم

 مفلا نع برشلا حدق ةنابإب مالسلاو ةالصلا هيلع رمأ امك

 نع حدقلا نبآق" :هلآسي ناك يذلا لجرلا كلذل الئاق !برتلا ءانتأ

 ول يتلا ايريتكبلا نم الئاه اددع نزخي مفلا نأل كلذو .'"!"كيق

 ماعطلاو بارشلل ةتولم تحبصأل خفنلا كلذ 2 مغلا نع تلصفنا

 .ةحصلاب ةراض نوكت يل اتلايو

 ١( ردصملا سفنت ص٤؟١٢.

 عيبرلا داور ٢(

 ةجيرخت مدقت ٣(
«. 

  



 يمالسإلا باطخلا 7َتيأ :لا

 دقق ميلسلا يحصلا ءا ذغلا لوانت ىلع مالسإللا صرحل ارظنو

 ةيحصلا ىعاودلا هيق رفوتت هنأل لالحلا بيطلا لكلاب هنلا انرمأ

 رس .دن وررم,م ناو : ّ .

 ني اولك لسلا هبأي :هلوقب ميركلا هباتك 2 انرماي ىلاعت هللاف

 رر ے' ارس مر س ِ صرت ارر۔ا۔ ور .مر .21
 [ه١:نونمؤم )( لع نولمّتتاَمي ينإ احلص اورلَمعاو ِتنبّتطلا

 هلوقبو ؛هدابع نم نينمؤملل رمأ هلسرو هتايبنأل هللا رمأو

 2 . 4 . 2 7 2 م ٥ م ر 7 س غ < ر ن ه ش ر

 هاي اوزكشآو مكقزر ام تبط نم اولك انما كزلا اهّياتي :لجوزع
٧7 ...٧ 

7/ 7 
١ 

 ا٢

 .[٢٧١:ةرقبل ن ١٧9 كرودب ه اَيِإ متنك نإ ١

 يذلا ميلسلا يحصلا ءاذغلا وه ماعطلا نم بيطلا نأ كش الو

 .تولتلا وآ داسفلاب رثأتي مل

 ةثولم اهنوكل ارظن ؛همعطألا ضعب نع ىلاعت هللا ىهن كلذل

 ر 1- ء ُ ّ ِ : 4
 مَكلَع مرح امط :لجو زع هللا لوقي تيح ؛تولتلل ةنظم وأ

 _ س ۔ے 1١4 ۔۔۔ ے۔ ,رم 2۔م ا ر 4 .صم ح م
 :هلوقو :١٧٣[: ةرقبلا هللا ريغل۔هب ها امو رىزنخلا محلو مدل او ةتملا

 مسمس , دورب رمحل س ل ير حمس
 امو متتكد امالإ عبتلا لكأ آَمَو ةَحيلطتلاو ةيملع ُةَدوفوَمَل 7 . ٠.

 ا
 ام

 م ,م

    .[٣:ةدنامل : ننلمتلا



 ىمالسإلا باطخلا نتنلا

 دكأ امك ؛تاروكذملا ميرحت نم للعلا ءاملعلا ركذ دقو

 .رضاحلا انرصع 2 بطلا كلذ

 بيط وهف لكأملا نم ىلاعت هنلا لحأ ام لكف :ءاملعلا ضعب لاق

 ندبلا 2 راض ثيبخ وهق همرح ام لكو نيدلاو ندبلا خ عفان
 )١) ني دل او

 كلذ حضو ملسو هيلع هللا ىلص دمحم انديس ميركلا انلوسرو

 ال بيط هللا نإ سانلا اهيآ اي" :هلوقب ةريره يبأ ثيدح 2 حاضيإ اميأ

 :لاقف نيلسرملا هب رما امب نينمؤملا رمأ هللا ناو اابيط الا لبقي
 ملع يولت امي ين امع اولماو يتلأ نم اولك لسرلا اماي ےس ےس هس ےس

 ر ه وح +

 مث .[ ةرقبلا كتف ام ِتنَبتط نم اولكا :لاقو .[ه١:نونمؤما ()

 اي 6براي ءامسلا ىلإ هيدي دمي ربغآ ثعتآأ رفسلا ليطي لجرلا ركذ

) / 
 "٣ باجتسي ىت اق مارحلاب يآ ذمو مارح هيرتمو مارح همعطمو بر

 هيلع يبتلا ناك دقف ‘دساقتا ماعطلا ىلع برحلا نش امك

 ةمعطألا دقفتيل قوسلا ىلإ هسفتب بهذي مالسلاو ةالصلا لضفأ

 راجتلا نم رجات دتع دجوق قوستلا ىتنإ موي تاذ بهذ ثيح .اهظحاليو

 ١( ً‘ةثيبلا ىلع ظافحلاو مالسإللا ١٣٤.

 ملسم داور ٢)
< 
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 يمالسإلا باطخلا جتلا

 ةالصلا هيلع ددشف ،سبايلا ماعطلا لفسأ هعضو دقو الولبم اماعط

 :'""انم سيلف انشغ نم" الئاق شاغلا لمعلا اذه ىلع ريكتلا مالسلاو

 :نيرمأل كلذو

 .شغ اذهو القت هنزو ديزي لولبملا ماعطلا نأ :امهتم لوذلا

 يذلا نفعتلا هريصم نوكي ىطخملا لولبملا ماعطلا نآ :امهينات

 .هتولتو ماعطلا داسق ىلإ يدؤي

 لبق نم ةددنملا ةباقرلاب فحت ايمالسإ قاوسالا تناك كلذل

 عرسي اهنأل ةمعطألا 2 اميس ال شغلا اهيف عقي ال ىتح"" رمألا يلوا
 .اهنم عاونألا ضعب اميس ال داسفلا اهيلإ

 قوسلا ةبقارم 2 بستحملا ىلع ام ةبسحلا بتك تدروأ دقو

 :بستحملا ىلع نأ ءاج دقف

 نآو :افيظن ماعطلا نوكيل يشعتاو ودغلاب نيخابطتا دقفتي نأ

 نيتابلئا دقفتي نآو ءةفيظن هتاودآو افيظن ءاملا نوكيل نيبارشلا بقاري

 تاناويطناو نيرازجنا بقاري نأ هيلع امك ءيناوألاو سبالملا لسغ خ

 كققتبو بقاري هنآ امك !موحللا لع ظافحلاو اهتحصو حبذلل ةآيهملا

  

 .ةع امحل او عيبرل اهجرخأ ) ١

 اهدوهج ريدقتل اي ركذنو ؛كحلهتسملا ةيامحل ةماعلا ةئيهلارضاحلا تقولا 2 هب موقتام وهو ٢)

     .دازملاو عئاضبلا ةبقارم ه ةريبكلا
 



 يمالسإلا باطخلا تالألا «

 ىلع اضيأو هكمسلا نولقي نينتا يآ نيئالقتا كلذكو نيسارهتا

 مهقابطآو مهيناوآ ةقاظن 2 نهملا باحصآ بقاري نأ بستحملا

 نيل اقبل ا دقفتي نآ هيلع[اكتذكوا“ مهل السو مهق افقو مهرودقو

 .")هتبقارم نع اديعب نوحالفلا نوكي الو راضخلا يعئابو

 ١( ص ةئيبلا ىلع ظافحلا 6يئارمسلا ٢٥٨٢.
.< 

  



 يمالسإلا باطخلا خَتيأ تلا

 ةنيبلا ىلع ظافحلا يف تينامغلا ةبرجتلا
 هالا 2 اهتمدقم خ وأ لودلا لئاوأ نم نامع ةنطلس ربتعت

 دإلا رطألاو لئاسولا نم ديدعلا ربع اهيلع ظافحلاو ةئيبلاب

 .ةينوناقلاو ةينفلاو

 :يلي ام 2 زربيو كلذ ىلجتيو

 :ناطلسلا ةلالج تاماك :الوأ

 دراومب معني دمحلا هللو اندلب ّنإ)
 ةينطولا انتوق ءانب نم انتكمت ةيعيبط

 ةريبك ةيدام دتاوق اضيأ انث رفوتو

 رظنن امدنع نحتو .انبعش اهب معنيس

 انيلع هللا اهغبسأ يتلا معنلا ىرن انلوح
 يغبني نكل .ةريقو بيبحلا اندلب ىلعو

   بوجو امئاد اننيعأ بصت عضن نأ انيلع
 اهر اهتانبو نامع ةمدخت امئاد انسفنأ سيركتب اهيلع ةظفاحملا

 ةون ١٨١ ديعس نب سوباق .(ءاعمج ةيرشتبلا داعسإو ةيبرعلا انترسأ

 .م ٧٧

 



 يمالسإلا باطخلا متيلا
 عمو ةيعيبطلا ةنيبلا ةيامحب ريبكلا انمامتها نم اقالطناو)

 ةناكم نامع اهب تلان لاجملا اذه 2 ةمهم تاوطخ نم هانققح ام لك

 نم ديزملا لنب بجي هتإف .ةئيبلا ةيامحل ةمتهملا لودلا نيب ةبيط

 طيطخت دنع ةتيبلا ةيامحب ةصاخلا ترابتعالا ةاعارمو دهجلا

 نم ةمئاقلا تالصلا ريوطت 2 امدق يضملاو ةيئامنإلا عيراشملا نيفتتو

 نطاوم لك مايق نع الضف ةيتعملا ةيلودلا ةيميلقإلا تامظنملا

 ةيعيبطلا اندراوم ةيامحل ةريبك ةيمهأ نم كلذل ال هبجاوب

 ةعيبطلا ىلع ةظفاحمللو ةراض تاريتآت ةيآ نم ةماعلا ةحصلاو

 ١١ ديعس نب سوباق .(ةبيبحلا انتامعل هللا اهبهو يتلا ةزيمتملا ةليمجلا

 .م٥٨٩١ ربمقوت

 ةئيبلا ىلع ةظفاحملل صاخ مامتها نم هيلون ال ارظنو)

 دهجب رامضملا اذه . مكتكراشم نإف تولتلا رارضأ نم اهتيامحو

 ةئيبلا نوصو .صاختا هريدقتو زيمتملا هرتآ هل نوكي فوس زراب

 وه امب ىظحي نأب ريدج يويح رمآ اهتفاظنو اهثاقن ىلع صرحلاو

 .م١٩٩١ ربمسيد ٢١ ديعس نب سوباق .(ةياعرو ةيانع نم هل لهأ

 ةئيبلا اياضقب ةيعوتلا ةيمهأ ىلع دكؤن ةئيبلا لاجم و)
 نماضتلا ةئبعت لج أ نم هب علطضت ن آ اهيلع يساس أ رود وكستويللو

 .ةيعيبطلا رطاخملا نع ةتشاتلا رارضألا ةدح فيفختل يلودلا
« 
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 يمالسإلا باطخلا 2 تيلخلا

 ةيامحل اهانصصخ يتلا ةزئاجلل ةيعار ةمظنملا هنه نوكت نآ اندعسيو

 ةآقاكمل حنمت يتلاو ةنماثلا ةرملل ماعلا اذه ملستس يتلا ةيلودلا ةئيبلا

 وآ دارقلا نم تاعومجم وأ دارفأ اهمدقي يتلا ةزرابلا تاماهسإلا

 ةرادإ لاجم 2 ملاعلا لود فلتخم نم تامظنم وأ دهاعم وأ تاسسؤم

 .م٠٠٢ه ربوتكأ ٠٤ ديعس نب سوباق .((اهنوصو ةئيبلا

 ناويدل عبات ةئيبلا ةيامح راشتسم بتكم ءاشنإ مت :اينات

 عورش ىلع فارشإللا هلامعأ نمو م٤٧٩١ ماع 2 يتاطلسلا طالبلا

  

 .نامع ءارحص 2 "سيسارحلا ةدج "ةقطنم 2 ةييرعلا اهملا

 م٩٧٩١ ماع ثولتلا ةحفاكمو ةئيبلا ةيامح سلجم ءاشنإ :اتلات

٦7 

 .م٥٨٩١ هايملا دراومو ةئيبلا ةيامح سلجم ىلإ همسا لدع يذلا
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 يمالسإلا باطخلا ن { 2 ( ( 7

 ىتلا م١ ٩٨٤ ماع ةئيبلا ةرازو ءاشتنتإ : اعيار

  

   
 ةينطولا ةطخلا تيفنتت 2 اهتاصاصتخا تلثمت

 : : رادصإو ؛‘تولتلا ةحفاكمو ةئيبلا ةيامحل

 ١ اهمساو كلذل ةمظنألاو حئاوللاو ترارقلا

 : .ةيخانملا نوؤشلاو ةئيبلا ةازو يلاحلا

 يناطلسلا موسرملاب رداصلايرحبلا ثولتلا ةبقارم نوناق :اسماخ

 لاجملا 2 يعيرشتلا ءانبلل ىلوألا ةاوتثا ربتعي يذلا (٤٣١٤٧)مقر

 ١ ىتيبيل ٠
.. . 

.. 

 هوسرملاب رداصلا تولتتا ةحفاكمو ةنيبلا ةيامح نوناق :اسداس

 يناطلسلا موسرملا بجومب هليدعت متو )٨٣/١٠( مقر يتاطلسلا

 .(٤١١/١٠٠٢)مقر

 هب عربت دقو .ةئيبلا ةيامحل سوباق ناطلسلا ةزئاج :اعباس
 دارفألل حنمت ةزئاجلاو إم٩٨٩١ ماع وكسنويلا رقمل ةترايز ءانتآ هتلالج

 دوهجب موقت يتلا ةيموكحلا ريغو ةيموكحلا تاسسؤملاو تامظنملاو

 اهدراومو ةثيبلا ىلع ةظفاحملاو يتيبلا لمعلا لاجم ك ةزيمم

 



 ىمالسإلا باطخلا مخت ألا

 ةئيبلا ةيامحب ةقلعتملا ةيلودلا تايقافتالا ىلإ مامضنالا : ًانماث

 .ةيخانملا نوؤشلاو

 ظافحلا ج مهاست يتلا ةينطولا جماربلاو ططخلا عضو :اعسات

 .ةيعيبطلا اهدراوم نوصتو تاتولملا عاونآ ةفاك نم نم ةئيبلا

 تناك ءاوس تايلاعفلاو طتقتاتملا نم ريتكلاو ديدعلا كلاتهو

 .'!ةيئودلا تامظنملا عم نواعتلاب وأ يتطولا ىوتسملا ىلع

 نوؤشلاو ةنيبلا ةرازورادصإ (دوقع ةثالث 2 ةيتامعلا ةئيبلا) باتك نم ذوخأم هلك عوضوملا اذه ١(

 : نامع ةنطلس ةيخ انملا

« 

  



 يمالسإلا باطخلا 2 تت 7 { ٦

 متاخلا

 ةايحلا يه ةيناكملا ةئيبلا نأ اهركذ رم امم انل نيبت اذكهو

 هذه نودبو ءاوهو ءامو اتابتو ءانغو ةحص ةايحلا بابسآ نم اهنأل

 تانئاكلاو ناسنإلل ةايح كاته نوكت نآ روصتي ال وآ نكمي ال ءايشألا

 اذه ىلع يناستإللا نئاكلا اذه عم ةايحلا مستقت يتلا ىرخخلا

 .(ضرخلا) بكوكلا

 ناسنإلا هيلإ بوؤي يذلا بآملا وأ ناكملا يه ةيناكملا ةتيبلا نأل

 يذلا طسولا يه عساولا اهموهفمو ماعلا اهاتعمب ةتيبلاو اهنكسيو

 هتاطاشنو هتالعافت لكبو ءاطع وأ انخآو العافت ناستإللا هيف شيعي

 :ةطيسبلا هنه رهظ ىلع اهريغو ةيداصتقالاو ةيعامتجالاو ةيداملا

 لو هقرز نم اولكو اهيكاَتَم ىف أوشمام الولد ضرألا ك َلكَج ىلاو رهط

 / ذ, و 2

 [٥١:كلملا] 4 روشنلا

 ةريبك ت ايدحت نم رصعلا اذه 2 ةتيبل ا هل ضرعتت امل ارظنو

 نم ملاعلا هد دهتي ال كلذو ؛هتتيب هاجت ناسنإلل رتاجلا لمعلا ةجيتن

 ريغو لابم ريغ ناسنإلا لعج يذلا رمآلا .ةيداصتقاو ةيعاتص تاروطت

 



  

 هرمدم تراوكو ديدش لابو نم كلذ هفرصت هيلإ لوؤيس امب ركفم

 .هسفن ناسنإللا ةياهن ۔ كشالو ۔ اهتجيتن

 .ارخؤم عضولا ةروطخب رعشي أدب يلودلا عمتجملا نأ ريغ

 تناك نإو ؛هب سأب ال امامتها ةئيبلا ةيامح عوضوم يلوي هارن كلذل

 ةنيبلا ثولت نم ربكألا بيصتلا لمحتت يتلا ةريبكلا لودلا ضعب

 عمتجملا هيلإ لصوت امب مزتلت ملو عقوت مل ،اهتعانص ةماخض ةجيتن

 .تالوكوتوربو تايقافتا نم يلودلا

 عامجإلاو ةنسلاو نآرقلا 2 لثمتملا يمالسإلا باطخلا نأ ىلع

  
 اهجوم !اغلاب امامتها ةئيبلا عوضومب متها دق يلالدتسالا يأرلاو

 نم اهيلع ظافحلاو اهتيامحل ةئيبلا عم نسحلا لماعتلا ىلإناسنإلا

 ةرضملا لاعفألا كلت لعفي نم ىلع ربكتلا اددلتسشو داسفلاو ثولتلا

 لمهت مل اننآ امك .ةيئيبلا تراوكلاو يئيبلا ررضلا ىلإ يدؤتو ةئيبلاب

 تاطختا 2 ةلخاد اهرابتعاب نآتلا انه 2 ةينوناقلا تاعيرنتنتلا

 .مومعلاو ةلمجلا ثيح نم يم السالا

 ةبعيطلا ةئيبلل ةنوكملا ةسيئرلا رصاتعلا نأ !املع مولعملا نمو

 داسفنا نم اهيلع ظافحلابق ءانغلاو ةيرتلاو ءاوهلاو ءاملا :ةعبرأ يه

 ىلع ظافحلا اهنأش نم يتلا ةئيبلا ىلع ةظفاحملا نوكت !ثولتلاو

 طسو 2 .ةجهبو ةداعس ةلمم ةبيط ةايح ساتلا شيعي يكل ة ايحلا
 , هه ...ج » )

 



 يمالسإلا باطخلا مثَتيأالا

 ةصقك ةَبتط ةمي التم نآ تبرَص تكرت م هلأ 7 :بيط يعامتجا
 . م ريساوم < . و اتينكخ ِ .

 نذإب ناح لتكتلا ف ١ و تباث اهثصآ ةبيط

 2 سر - م ِ -ي < صم ح رس س سجر

 تدوز ذت / ساتلل لاثمالا هل ۔بيرضيو " اهمو

 ٢٥/٢] ::ميهاربازةكا(؟٥))

 ةمعنلا يهو . ن استإلل هنل ١ ن ىركک ةمعن ةبيطل ا ة ايحت او

 : وو ٨ 7 8 رر دج و س حص آ .ج ه ه :

 ) (اهل روفغ تبرو ةبيط ةدلب ةلااررخشا ر قزر نمم ١ ه٥هره اظلا

 ۔[٥١: بسل

 هللاب ةلوصوملا ةايحلا كلت يه ةديعسلا ةبيطلا ةايحلا نآ ىلع

 كلت رصمك ريصملا نوكيس ااو ءاركشو ادمحو ةدابعو ةديقع ىلاعت

 7 م د ب 2 :7 ت م ےم ےس ےس

 > مم ر درسل رارس ي ةت .لتات حرس

 ,7 ناكم و اًدَمَر اهقذر اهيتأي ةتمظطماةتياك تاكس

 وُعَنَصَي افاك اي فّوَحَلاَو عوجلا ساي ةننآ اَهَمدأَم هك مستي ر و > مس ه , س ورس >م ر

 



 ىمالسإلا باطخلا 2 بت :صل

 انيدهيو نيركاذلاو نيركاشلا نم انلعجي نأ هللا لأسن

 هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع ملسو هللا ىلصو !ميقتسملا طارصلا

 .نيملاعلا بر هلل دمحلا نآ انتاوعد رخآو

 



 ت ح ب يمالسإلا باطخلا 2 بتينشتل
. 

 نيبلا
 ايفحص ةلياقمر

 ددعلا قحلم ؛نامع ةديرج 9 ١١٠٣٠

 يلبيسضضصصل ١ مل اس نب فيس :ءاقللا ىرجأ ._ . ٠

 



 يمالسإلا باطخلا مَتيأالا

 ؟مالسإلا رظن 2 ةتيبلا ىلع ةظفاحملا ةيمهأ ام

 اياضق نمو ةماهلا عيض اولا نم اهتيمهآو اهعوضوم ةتثيبلا

 لاقي امك هتنيب نبا ناسنإللاق ؛ناستإللا ةايحب ةطبترم اهنأل ةعاسلا

 .ةيحانلا هنه نم ةيمها يتأتف ناستإللا دسف ةئيبلا تدسف اذإف

 ءاملع نأ دجن ةئيبلا فيرعت ىلإ انرظن ول 6بناجلا اذه نمو
 وه يأ ماقأو عجر ىنعمب (ءاب) ةئيبلا ةملك اوذخأ ةييرعلا ةغللا

 داع ىنعمب (ءاب) ةملك ميركلا نآرقلا يفف .ةماقإلا ىلإ عوجرلا
 ىلع ةماقإلاو عوجرلا ىنعم هيفو ةدوعلا ىنعم هيف اضيأ نكلو شعجرو
 .ناكملا كلذ خ ةماقإ وأ :ءينلا

 ةحورطملا اياضقلا نم ةئيبلا اياضق نوكل رصاعملا اهفيرعت امأ

 .تاضبرحتلا نم ديدعلا اهيفف

 كلذ ناك ءاوس ناسنإلا هيف شيعي يذلا طسولا اهنأ اهنم

 :طسولا ىه ةئيبلا نآ يأ 6ايقارخج وأ ايفاتقت وأ ايعامتجا طسولا

 رومأل ا نم ةعومجملا وآ ةموظنملا يه ةئيبلا :رخآ فيرعتو

 اكتذزريغ ىلإ ةيعامتجالاو ةيناكملاو ةيفاقنلا

 



 يمالسإلا باطخلا شَتيألا

 نمو ؛ناستإللا هيف شيعي يذلا طسولا اهتآ وه اهل فيرعت مهآو

 ةيمالسإلا ةعيرشلاو ناسنإللا ةايحب ةطبترم ةثيبلا نوكلو قلطنملا اذه

 ءايشألا هنهو لستلاو لقعلاو سفنتلا ىلع ةظفاحملل تءاج ءارقلا

 رومألا هنه نوكت ةحلاص ةئيبلا تناك اذإف ،يئيبلا تولتلاب رتأتت

 نأ كش ال ةئيبلا تدسف ام اذإو ‘ةايحلا 2 رارمتسالل ةلباقو ةحلاص

 يذلا هلسن بو هسضت و هلقع 2 باصي ناسنتإلف 6©باصت روملا هنه

 .بكوكلا اذه 2 ةايحلا ءاقبل رارمتسا وه

 ىلعأو ةئيبلا مرتحا وهف ‘ةتيبلاب مالسإللا مامتها ناك انه نمو

 ةايحلا تامزلتسم وأ تامزالم نم اهربتعاو اهلاح مرك أو اهنأش نم

 .يضرلا بكوكلا اذه ىلع ةيناستإلا

 



 يمالسإلا باطخلا تيللا
 ؟ثولتلا ةلكشم لحل مالسإللا اهعضو يتلا دعاوقلا يه ام

 اهدارأو ةديدش ةظفاحم ةئيبلا ىلع ظفاح مالسإللا نآ كش ال

 ردكت يتلا تاردكملاو بئاوشلا عيمج نم ةيلاخ ةفيظن ةئيب نوكت نأ

 ىهنو ةقاظنلاب مالسإلا رمأ كلذلف ءاهثاقنو اهتافصو ةئيبلا وفص

 تحت لوبتلا وأ طوفتلا نع ىهنو ،ةئيبلاب رضي هنأل ءالا سيجنت نع

 :سانلا قيرط نع ىذألا ةلازإب رمأو ،تولتت اهنأل ةرمتملا راجشألا

 ةداهش اهالعأ" :لوقي يوبنلا ثيدحلا 6ناميإللا بعت نم كلذ ربتعاو

 لجر ءاج امدنعو ."قيرطلا نع ىذألا ةطامإ اهاندأو هللا الإ هلإ ال نأ

 ًائيش ينملع هللا لوسر اي هل لاقف ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ىلإ
 "قيرطلا نع ىذألا لزعأ" :ملسو هيلع هللا ىلص هل لاقف . .ينعفني

 .مهقيرط 2 سانلا ضرتعي امو ىصحلا نخو كاوشألا نخ ينعي

 ءايشألا نم ةنيبلا ةيامح نمض نم كلنك اذهو !مهنع هحزحز

 ةبآ كانهو ةئيبلا ثولت ةيضق ىلع مالسإلا ددش كلذلف !ةراضلا

 ميظع هلكو عئار هلك هللا مالكو عوضوملا غ ام عورأ ةميظع ةينآرق

 ديدنتلا 2 ةيساسأو ةيسيئر ةدعاق ربتعت ةئيبلا عوضوم 2 نكل

 ثيولت نآبو ةئيبلا تول نم ىلع ريكنلا ديدشت ةو ةئيبلا تيولتب

 كات اهلعفي الاو ناسنإلا هلمعي الأ يغبني ميظع رمأو ريطخ ةئيبلا

 سانلا أ ىأ أتبسكاميرحيلاو رلا ىف ذ ىق ُداَسَمل اتنملارتهظ 7 :لوقت يتلا ةيآلا

 :٤١] . نوع مهلعل َمَهَلَعل ال أ 1 اولمع ىلات صعب مهيز
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 ىمالسإلا باطخلا 2ِ

 يذلا ماعلا نوناقلا نآ اندجول ةيالا هنه رصاتع للحتل انتج ول

 نأ ىلع هب مكحي يذلا ينوناقلا مهريرقت 2 ةتيبلا ءاملع هيلع فراعت

 ةيآلا هنه نم ذوخأم هنأك العف نوناقلا انه انيأرل ‘تتولت دق ةتيبلا

 .دونب ثالت نم نوكتي ةئيبلا ىلع هب مكحي يذلا ماعلا نوناقلاو

 اهتعيبط نع تريغت دق ةئيبلاق ،ةئيبلا 2 رييغت كانه نوكي نآ اهلوأ
 .تريغت لب هللا اهقلخ امك تسيل يه يأ

 ناسنإلاف ،ناسنإللا عنص نم وه رييغتلا انه نوكي نأ يناتلا دتبلا

 ىتح اهيف دسقو ةئيبلا 2 ثبع .ةتيبلا 2 رييغتلا اذه ببس
 .ناسنإلا عنص نم تولتلاق تريغت

 ثولتلا كلذ نوكي نأ ‘تاتتاكلاي رارضإ هيق نوكي نأ تلاتلا دتبلا

 .ةيآلا هيلع تصن ام انهو .تاتتاكلل ررض

 ىلإ نسح نم رييغت رهظ يآ رحبلاو ربلا 2 داسفلا روهظ :لوألا

 اهيف شيعن يتلا ةيضرألا ةركلاف رحبلاو ربلا 2 ةنيبلا 2 ءيس

 ربلا يه ةسبايلا نذإ ‘ءام نمو ةسبايلا نم ةنوكم اهتلمجب

 رهظو انلوح يتلا ةئيبلا إ رييغتلا رهظ ارحبلا وه ءاملاو

 وأ ربلا 2 ناك ءاوس هيف شيعن يذلا يتيبلا طسولا 2 رييغتلا

 . رحبل ١ 2 ن اك

  



 ىمالسإلا باطخلا جَتملتلا

 تبمذكامي :ىلاعت لاق اذهو ن اسنلا عتص نم نوكي نآ : ين اثلا

 تبسك امب تدح يذلا رييغتلا اذه يآ ٤ ١:مورد انان سانل ىري

 ناسنإلا عنص نم كلذ نأل .ةئيبلا ريمدت ة مهسفنأ يديأ

 1 طسولا إ تدح يذلا رييغتلا راصف

. 
 یرنياب ضعب مُهَميّلادهو تانئاكلل ررض هيف نوكي نأ :ثلاثلا درث م ورس

 يملعلا ريسفتلا اذه ناريسفت اهيف ةيآلا اعبطا ١:مورد :5 اولمع
 نأ ميدقلا ريسفتلا هيلع ىرج يذلا ريسفتلا اعبطو .رصاعملا
 يصاعملا نم سانلا هلمع امي داسفلا رهظ يصاعملاب كلذ

 هيف نوكي ام مهيلع دسفي نأب ىلاعت هللا مهيزاجي يلاتلابف
 ريسفتلا ىتعم لمحي رصاعملا ريسفتلا نكل !مهتايحل رارمتسا

 وأ تدسف ىتح ةنيبلا رييغت 2 سانلا لمع نا ىنعمب ميدقلا

 ةيصعم وه اضيأ ىنعمب ربلاو رحبلا ثولت ىتح وأ تتولت ىتح
 كولسنا عوقو ىلع ميدقلا ريسفتلا اهلمحي ةيصعملا نإ يلاتلابف

 ايرثا يطاعتو رمخلا برشو انزلاك التم ناسنإلا نم نئانتلا

 نآب هبقاعي ىلاعت هللاف اهلعف اذإ ىنعمب رئابكلا لكو تاردخملاو
 .هيف شيعي يذلا يتيبلا طسولا هيلع دسفي

 



 يمالسإلا باطخلا 2 نتلتل |

 اضيأ نكل ايملع اليلحت اهللحي رصاعملا يملعلا ريسفتلا امآ

 اهريمدتو اهتيولتو ةئيبلا داسفإ نآ ىتعمب ميدقلا ريسفتلا لمتحي

 رارضإلا كلذ ىلع ناسنإللا ىلاعت هللا بقاعي ةيصعم هتاذ دح آ وه

 .ةئيبلاب

 ةئيبلا هنه ىمح العف مالسإللا نآ ىلع ةريبك ةلالد لدي انهف

 نايآ كانهو ،ناسنإللا ةايح رمتست يكل اهيلع ظفاحي نأ ديريو اهاعرو

 ريغ ىلإ ةئيبلا ريمدت نم دحلاو ةئيبلا نع تءاج ىرخآ ثيداحأو

 ءاملا) ةايحلا تانوكم يه يتلا ةعبرلا رصاتعلا ثيولت نع ىهتو كلذ

 .(ةينغألاو ةبرتلاو ءاوهلاو

 تاثولم كانه تحبصأ ثيح ةريتك تاثولملا نأ كش اث و

 ثولت يه يتلا ةرداهلا ت اوصخل او جيجضلا ( ةيتاضوضو ةيعانص

 .(هباصعأ رتوتو ناسنإلل ةيسفنتلا ةحصلا ىلع رتؤتو عمسلا

 



 يمالسإلا باطخلا 2 ةبتيلنتلا

 ؟ةئيبلا ىلع ةظفاحملا 2 ةيدمحملا ةفسلفلا نع انتدح

 ردصملا يش مالسلاو ةالصلا لضفأ اهبحاص ىلع هيدمحملا ةنسلا

 هنذلا لوالااردصملا نارقناف :نآرقلا دعبا يمالسإلا عيرشتلا ه ينانلا
 وهو ملسو هيلع هللا ىلص دمحم هيبن ىلإ ىلاعت هللا هاحوأ يلج يحو

 دقو ملسو هلع هللا ىلص يبنلا ىلإ ليربج هلقت دقو ىلاعت هنلا مالك

 لوقنم يأ لايجأ نع الايجأ ةمالا هتلقت دقو نوعمجأ ةباحصلا هلقن

 ' هيلع هللا ىلص يبنلا نع تبث ام ةنسلاو ‘توبتلا يعطق وهف رتاوتلاب

 ( .ريرقت وآ لعف وأ لوق نم ملسو

 هير مالكل همهف لالخ نم ملسو هيلع هللا ىلص دمحم يبنلاو
 ام لالخ نمو يفخ يحو نم هيلإ ىلاعت هللا هاحوأ ام لالخ نمو
 2 تناك يتلا ةايحلا كلت ملسو هيلع هللاىلص هتايح نم همهلتسا
 :22 ظّئاحب نآ نم دب ال ةئيبلا نإقةروتملا ةنيدملا و ةمركملا ةكم
 لك 2 دجوي ثولتلاو ةئيبلا دسفي يذلا وه ثولتلا نل !ثولتلا نم
 ىتأت نوكي دقو ةثيدح تاثولم دهشي هنأ كش ال اذه انرصعو ارصع
 2 تاثولملا هنهو لقأ وأ رتكأ تاتولت دهشت دق ةيلبقتسم روصع

 ماعطلا نوكي نأك ءانغلا 2 تاتولمو ةيرصب تاتولم يه ةقيقحلا

 اذاو ماعطلا نوكي فيك فرع ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلاو ادساف
 .ناسن ال ادسج هنم دسف م اعطلا دسق

 



 يمالسإلا باطخلا 2 نينتلا

 نوكتل اهبيصختو اهتعارز ثيح نم ةبرتلا ىلع مالسإللا زكرو

-[ .. 

 ك ت ةيآل ا هيلإ ريشت يذلا اذهو ناسن الا ءاقبل ةحلاص 7

 . سر ۔۔ ۔ ر
 :٦1] دوه ابض :قتشا

 ةبرتلا هنه نم مدآ يتب اي مكأشتتأ ىلاعت هللا نآ امك ىتعمب

 .اهيق نيلماع مكلعج يآ اهايإ مكحرامعتسالل مكداعآ

 عرزو راجشلا سرغب رملا ىلع لدت ةريتك ثيداحأ كاتهو

 باب 2 لخدي ةقيقحلا 2 كلذ لكو راجشألا عطق مدعو يضارألا

 .اهنيولت مدعو يضارلا حالصتساب كلذ نوكي نآك ةبرتلا ثولت مدع

 يبنلا نع رتآ دقو ديجلا ءيشلا ىلإ رظتنا ىلع تحي مالسإلاو

 ناك رضخألا ءيشلا ىلإ رظنلا بحي ناك هتآ ملسو هيلع هللا ىلص

 ..اضيأ برعلا تناك كلذكو ةرضخلا ىلإ رظتلا بحي

 ضرألا مهبجعت تناك برعلا نأ بدلا ءاملع ضعب لوقي

 فورعملا رعاشلل رعشلا نم نيتيب كانه نآ ىتح ءارضخلا ةبشتعملا

 :نهيف لوقي (ىشتعالا)

 لطه لباو اهيلع داج ءارضخ ؛©' ةبشعم نسحلا ضاير نم ةضور ام
 لضألا اند ذإ اهنم نسحأب الو ) ةحنار رشتنت اهنتم بيطأب اموي

   «



 ىمالسإلا باطخلا + جتلا

  

 حاترت يكل ليمجلا يشلا ىلإ رظتلا ديري مالسإللا ناك اذكهف

 .سفنلا

 ةبخاصلا ةنيبلا خ حاتري ال ناسنإلاف ‘ءاضوضلا تاتولملا نمو
 هيبن بطاخ ةالصلا 2 ىتح ةيصوصخلا هنه مالسإللا ىعاردقو

 كلذكو لوصألا ملع 2 امك ةمألل باطخ وه يبتلل هنلا باطخو

 مهدعب نم نإف ةباحصلا بطاخ اذإ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا
 ةالصلا 2 ىتح لاق ىلاعت هللاف باطخلا كلذل عبتلاب نوبطاخم

 نم ءيش هيق اذه نأل 7٠ :ءارسإلا ي تفات نز كنالَصي < اهتالو

 ةالصلا نوعيطتسي ال رهجلا اذه لاح نولصملاف دجسملا 2 ءاضوضلا
 قوق مهتاوصأ اوعقري ال نآ نيملسملا نآرقلا رمآ امك ‘نسح لكشب
 اباضق نم مالسإلا دحي يكل لوقلاب هل اورهجي الو يبنلا توص
 ثدحيف هلقعو هركفو ناسنإلا باصعآ ىلع رتؤت اهنأل ءاضوضلا

 .رتوتلا

 نم رك ناك اذإ توصلا تاربكم لالخ نم تاوصألا عقرو

 .ءاضوضلا نم ربتعي نيلصملا ةجاح

 



 يمالسإلا باطخلا شَتيألا .

 هنأ هانعم ام ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ثيدح كانه كلنك

 لاقف ريبكتلاب مهتاوصأ ساتلا عقر تاوزغلا ىدحإ نم عجر امدنع

 .(هانعم ام) مكتاوصآ اوضقخاق مصآب سيل هنوعدت نيذلا نإ :مهل

 الو ريغلا ىلع رتؤي ال ثيحب ةنيعم تاساقم هل ركذلا ىتح

 .ريقلا دوجو ردكي

 يه لب ركذ ةالصلاو ةالصلا 2 يذلا انه كلذ نم مهأو

 .اهيف رهجن ال نآ انرمأ ىلاعت هللا نكلو ركذلا مظعأ

 



 يمالسإلا باطخلا نيأ لا

 لدي ةنيبلا لاجم 2 تالكشم نم مويلا ةيرشبلا ههجاوت ام له

 ؟يمالسإلا ينيدلا سحلاو يعولا بايغ ىلع

 ىلع اروصقم سيل ةئيبلا ىلع ظافحلا نع يعولا بايغ اياضق

 يه ةمدقتملا لودلا نإ لب ملاعلا لود عيمج ة وه امنإ نيملسملا

 مجلتو دحت يكل ةئيبلا ىلع ظافحلل وعدت يتلا تارمتؤملاو .ةلكشملا

 .ةريثكلا ثولتلا بابسأ نم دحلل ىربكلا ةيعانصلا لودلا حامج

 ؟ةةنطلسلا2 ةنيبلا نع ةلوؤسملا تاهجلل كتحيصن ام

 ربتعت ةنطلسلاو ةئيبلا لاجم 2 ديج ططخم دوجو نم دبال

 ةئيبلا) ةرازو اهل تأشنأو ةئيبلاب تمتها ةلودلاو بناجلا اذه ة ةقابس

 انابحأ !اذه لبق ةدع تايمسم ىلع ترم دقو (ةيخانملا نوؤشلاو

 .تايريدم لكشت ىلع تناك

 اذهو ةيلود يهو ةئيبلل سوباق ناطلسلا ةزئاج كانه نآامك

 .ةئيبلا ىلع ةظقاحملا ىلع عجشيو معدي امم

 ةئيبلا ىلع ظفاحن نأب انرمأ فينحلا اننيد نأ كلذ نم مهأو

 رمأ وهو ،ينيبلا نزاوتلاب ظفحي ملاعلا نأ ىلاعت هللا انربخأ دقو
 ىفطي ال ىتح يئيبلا نزاوتلا ىلاعت هللا لعج ثيح مالسإلا ة ميظع

 ةحلاص ةايحلا نوكتف ةرمتسم ةنيبلا نوكت ثيح بناج ىلع بناج

 " كنذكو .ينيبلا نزاوتلا ثدحي يذلا ءاوهلا 2 تازاغلا دوجو كانهف
 . ن ماك
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 »تيجبا
 للا ن ظ نزاوتلا بتاج نم اضيأ ضرذل او تاومسلا نيب ةيبذاجلا

 _ ح حمر 4 م ح ج س م ص

 [١٤:رطاق] 4 الوزت نا ضرالل او تاو سلا فكلىيمي

 ے رس < ہس م ل .ويس %“ حد سرس

 باب نم انها[٥٦:جحل 4 ضرالا ىلع ١ َلَع معت نآ ءامنلا كيشو :لاقو

 اهف اَتََملآَر اَهتدَدَم َضكلاَو » :لجو زع هنلا لوقي ،ينيبلا نزاوتلا
 مس حرس مغ ح س س

 ةميركلا ةيالا هنه :١٩[ .رجحدازما(٦]ل نو نورم ءىش ت لحن اهف ذ انتبناو سور

 2 فانصأ دوجو كلذك يتيبلا نزاوتلا ةيمهآو ةرورض ىلع انلدت

 .يئيبلا نزاوتلا باب نم يه كلذك ةيداعتملا ةضقاتتملا تاناويحلا

 سنج ىلع ىضق ول هنال سنج ىلع ناستإلا يضقي نأ أطخلا نمق

 ماوه نمو تارشح نمو تاتاويح نم ضرألا 2 تادوجوملا نم نيعم

 تسيل هنآ لاقي امكو .ةئيبلل ريمدت نوكيق يتاتنا بتاجلا ىغطي هنآق

 أيهم ستج لك وه امنإ تارشحلاو تاناويحلا هنه خ رورش كانه

 .ةئيبلا ىلع ظفاحيل رخآ سنج عم نزاوتي يكل
 رشلا امنإ دوجولا اذه ة ىلاعت هللا هلعجي مل قلطملا رشلا

 لالضإ هقتاع ىلع تخآ يذلا رقاكلا نيعللا سيلبإ وه طنتق قلطملا

 رش هدوجو 2 سيلف هادع ام امآ .ميحجلا ىلإ مهرييصتو سانلا

 لاق ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلاف .يئيبلا نزاوتلا باب نم هنأل قلطم
 ال ةره 2 راتلا تلخد ةأرما نإ" :لاق .ةرهلا تسبح يتلا ةآرملا كلت

 ىتعي "ضرلا شاشخ نم لكأتت اهتقلطأ الو اهتمعطآ وآ اهتقس يه

      
« 

- "



 يمالسإلا باطخلا 2 تيللا

 نارثغلاو ططقلا دوجوف تارشحلاو ماوهلا يه ضرألا شاشخ
 ىلع ىنفتي فنص لك اهعاونأب رويطلا دوجوو ةسرتفملا تاناويحلاو
 هلعج ىذتا ىتيبلا نزاوتلا لاجم 2 بصني هلك انهو ا رخآلا فنصلا

 طسوتلا نوكي يكل ةئيبلا هذهل اسيئر انكرو اتيكم اساسأ ىتاعت هلل
 !كتذاريغ ىنإ افيظن اكسامتم امسو يتيبلا

 | ىلع يناكسلا طغضلا فيفختل باجنإلا طبض نآ نورت له

 ىهت لهو :يرورض اهدراوم فازتتساو روهدت نم دحي امب ةنيبلا

 ؟باجتإللا طبض نع ةحارص مالسإلا

 .ةيهقغنا عماجملا رطآ 2 شقانت اهنآ عقوتآو ةيهقف ةلأسم هنه

 :ميظنتلا نيبو باجنإلاعطق وه يذلا لستلا ديدحت نيب قرق كلانهو

 هظنب يتنا وه ميظنتلاو هفيقوت يآ باجتإللا عطق ىنعمب ديدحتلا

 نزاوتو ةاحتا 2 نزاوت كلانه نوكي يك ةنيعم تاوتس ققو ديلاوملا

 .هيبرتلا 2

 داحتالا عطت ميرحت ىلع ابيرقت ءاملعلا نم ريتكلا نأ كشت ال

 تارثاو لجرلا قفتي نأ طرشب نكل ميظنتلا ةحابإ ىلإو اهديدحتو
 .كلذ اوزيجي مل ةمألا ىوتسم ىلع ام ٣ ي درغلاراطاللا نوكب اذهو

 متا يآ كلذ ريغ ىلإ اهدارفآ ددع لقيو اهددع لتقي ةمالا نأ ثيح

     

  

 آلا نوكب نآ امآ .ةيمالسالا ةمالا ىوتسم ىلع كلذ اوزيجي مل
<



 يمالسإلا باطخلا خَتيأالا :

 نإف لسنلا ميظنت ىلع ناقفتي هتأرماو لجرلا نيب ةيدرف ةيضق

 ةماع ةيضقلا هنه نإ تلق امك نكلو هوحابآ ءاملعلا نم اريتك

 .ةيهقفلا عماجملا لبق نم اهيلع قفتي نآ جاتحت

 طغضلا مأ طيطختلا ءوس هببس ةئيبلا روهدت نآ ىرت له

 ؟يتاكسلا
 ہ

. 

 اهف َرَدَمَو :لاق ىلاعت هللا نل ببسلا وه طيطختلا ءوس معت

 ےس ےم ےس و >

 نكت مل دراوملاو ضرخلا هذه لالغتسا نسحآ ولق ٠ :تنص اهتوق

 . ص حرس م 2
 ر

 ءىش لك نم اهف انتن :لاق كلتتنكو .ةلكشم كاته

, : ..... 
 .ناسن ال او ءاذمخلا نبي ايتيب انزاوت كاته نآ ىتعمي ١٩[ :رجحت ارهن نوزوم

 انرصع خ ةيقيبطت ةروصب ةيئيبلا ةيبرتلا ىلإ ةجاحب نحن له

 ؟يلاحلا

 ءاكولسو اركف ةيادبلا ننم ءشنلا ىبرتي نأ ىتعت ةيبرتلا

 ةيبرت اهنأ كش ال ةايحلا ءاقب هيف ام ىلع ءشتلا انه ىبري امدتعو

 ةئيبلاب قلعتت تالت اهنم سمخلا ةعيرشلا دصاقم تتاك اذإو ةمهم

 .سفنتلا ظفحو لستلا ظفحو لقعلا ظفح يهو

 



 يمالسإلا باطخلا مت .نطلا

 ظفحو ‘سضفتلا كاله ىلإ ةتيبلا يدؤت ال نأ وه سفتلا ظفحذف

 (يداعلا باجنإللا) يآ باجنالا ظفحو ‘ةتيبلا تتولت نإ رتآتي اقعلا

 نمو !ةايحلاو ةئيبلا ترثأت نإ رثآتي يناستإللا عونلا ءاقب رارمتساو
 :ةئيبلا ىلع ظفاحي فيك ملسملا ةصاخ ناسنإ يأ ملعي نأ يرورضلا

 كلنذب انرمأ ىلاعت هللا نأل يئيبلا نزاوتلا ىلع لمعي فيك ملعي نأو

 [مح٢7 :ىلعألا ٢ ىدهَفَرَدكنلا(© )ليح ىرلا :لاق ثيب

 لوحتت الو ريغتت ال ةتبات ةينوك ننس ىلع اهبيترت ردق يأ

 طعأ ن ز ا :رر ل اك ىل اعت لوقيو 6نوكلا 2 ريثأت كانه نوكي ال ىتح

 ه.:هط:4لا(6)لئَدَح و هقلح يرش م

 ةينوك ننس ققوو مكحم بيكرت قفو دوجولا اذه بكر يز

 :لوقي ىلاعت هللا ؤينيبلا نزاوتلا نع كلنكو .ةينوك سي اونو

 [٨:دعرل :هئال رادق دقمب ه٥ هدنمع عش لكل

 >۔ وس ِ -ا س

 :٢] ناقرفلااةا(" )ادقن هردَمكءَىَم لك 1 َقَلََو . :ىلاعت ل اقو

 هدنع ءيش لك يأ .يئيب نزاوت هيق ءيش لك 2 ريدقتلا اناه

 كلتلق ؛يتيبلا نزاوتلا وه انه نذإ ؛ردقب هدنع ءيش لكو ردقم

 



 يمالسإلا باطخلا 2 تيللا .

 ةئيبلا ىلع ظفاحن نأ انديري حوضولا اذهبو ةوقلا هنهب مالسإللا ناك

 ةايح دوجو عم افدارتم يعولا اذهو مهفلا انه نوكي نآ دب الل نذإ

 .ةيبرتلا هب موقت ام وهو هتيادب نتم ن اسنإللا

 لكل قرطتي ةيمالسإلا ثوحبلل عمجم دوجو انصقني له

 وأ يهقف عمجم ءاشنإلل ةيعاد ةجاحلا لهف ةيئيبلا اهتمو بناوجلا
 ةنطلسلا 2 يتحيب

 ے يمالسإلا ركفلا مدخي رطلا هنه نم راطإ لك نأ كش ا

 يهقف عمجم دوجوو ‘هب بحرم رمآ وه عيضاوملا نم عوضوم يأ

 رطأ دوجوو ؛هب بحرم رمأ ةيمالسإلا توحبلل زكرم دوجوو 6يمالسإ

 نحنو ‘هب بحرم رمآ بتاجلا انهب يتعت ةيميلعت رطأو ةيميداكأ

 هنه امئاد هنأل مالسإلا مدخيو ملعلا مدخي ءيش لك ىلإ هجاحب

 نم لعق لك امنإو ريخلا رومأ نم يهو 6هدتع يهتتت فقس الث روملا
 ر َ را مص ر

 ةمأ كنت نكتلو ظ :لوقي ن آرقلاو .هي بحرم وهو بولطم رم آ كلذ

 مجلا ك ع ےس او رارسا ور رهم َ مر7؟ ه ر

 مه كيتلؤاو ركنملا نع َوَهتَيَو يفوتلاب َتوُزمآيو ريخلا لإ توعد
 جب م

 ٤+٢[ :نارمح ا ١.٤ تروحلقمملا

 



 يمالسإلا باطخلا ت أطلإ)

 ركتلو هدنع يهتني فقس ال ريخلا اذه اةرمتسم ةيآلا هنه

 نوعدت ةمآ اونوك يأ نايبلل امنإو ضيعبتلل تسيل انه نم مكنم

 ةينايب (نم) نيمسق ىلإ مسقنت اهنإ ‘ةغللا ءاملع لاق ريخلا ىلإ

 عمجم ءاشنإ ىلإ اوعدا انأو نايبلل ةيآلا هنه 2 انهو ةيضيعبت (نم)و

 .ةيمالسإلا توحبلل عمجمو ىهقف
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 تايوتحملا ةمئاق

 يحالطصالا موهقملاو فيرعتلا

 ةتيبلا فيرعت :الوأ

 ةغل ةئيبلا

 احالطصا ةئيبلا

 يمالسإلا باطخلا فيرحت :اينات

 ةغل

 احالطصا

 ثولتلا نم ةثيبلا ةيامح

 ةتيبلل ةيسيئرلا تانوكملا ىلع ظافحلا

 ءاملا

 ءاوهلا

 ةبرتلا

 ءاقلا

 ةتثيبلل ىلع ظافحلا 2 ةيتامعلا ةيرجتنا

 ةمتاخلا

 (ةيفحص ةلباقم) قحلم
   تايوتحملا ةمتاق
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 ىمالسإلا باطخلا جَتيأتلا

  ٠٦ مستي : دةوج ووج ةهيكجوجتوجنججحججج


