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 .-افنلاو ضيعملا ماكحل ىلإ لفدمل۔ .

 باتكلا يدي
 لقعلاب هفرش و “هتاقولخم رئاس ىلع لل . هلل دمحلا

 ىننألا و ١ ركذلا نم الك صخ و فيلكتلا طانم وه يذلا

 لك ةرطف ب بساني امب فيلكتلا يف و نيوكتلا ف صئاصخب

 ج ؛ ىتألكزكذل رسيتو ة :ىلاعت و هناحبس هلوقل اقادصم امهنم

 يذلا هلوسر و هللا دبع دمحم انديس ىلع مالسلا و ةالصلا و

 دصاقملا دشرأ و جهانملا نسحأ و دشارملا مظعأ ىلإ هتمأ دشرأ

 امأ .نيعمجأ هبحص و هلآ ىلع و هيلع اميلست ملس و هللا ىلص

 اهيلع بترتت سافنلا و ضيحلا ماكحأ نأ مولعملا نمف دعب

 ةالصلا يه و نيدلا اذه ناكرأ نم ناكرأ ةثالث لامعأ ةحص

 ةيجوزلا ةرشاعملاب لصتي ام ىلإ ةفاضإلاب جحلا و مايصلا و
 رسيم يملع جهنم دوجول ةحلملا ةجاحلا زربت اذهل و .ةدعلاو

 ةملسملا ةأرملا هتطساوب عيطتست ، ةريصق ةرتف يف هباعيتسا لهسي

 ةيفيك يف اقلطنم و اساسأ اهسفنل ىبتل ةداملا هذه حيتافم لمح

 دقو ،سافنلا و ضيحلا ةرتف باصت لا لاوحألا عم يطاعتلا

 قيقحتل ةوطخك لخدملا اذه عضوب هنم قيفوتو هللا دمحب تمق

 خيشلا ةحامس ىدل حجارلا لوقلا ىلع هتسسأ دقو ؤ©فدهلا اذه

 الو باب نمو هللا هظفح _ ةنطلسلل ماعلا قرفملا يليلخلا

   انخيشل لضفلاب افارتعا و اليزج اركش مدقأ مكنيب لضفلا اوسنت



  

 .--رتافنلاو ضيملا ماكحأ ىلإ لفدولاح.

 لضفت ثيح ق ١ وصل ١ ديمح نزرب د ومح ليلخل ا

 هتاهيج وت تنمض دق و ىلوألا ةنالانلا لوصفلا ةعحجا رمم

 ميهاربإ لضافلا خيشلا انذاتسأل لوصوم ركشلا كلذك و اهيف

 ةميظع ةميق اه تناك قلا هتاهيجوت ىلع يقاوصلا رصان نب

 نيب ئراقلا هاري يذلا لكشلاب باتكلا جارخإ ىلع تدعاس

 :ةمتاخو لوصف ةعبرأ ىق هتلعج دق و .هيدي

 تافيرعتلا لوح سورد ةتس ىلع يوتحي و :لوألا لصفلا

 .ضيحلاب قلعتت يلا لئاسملاو
 و امب ةقلعتملا ماكحألا و ةضاحتسالاب قلعتي اميف :يياثلا لصفلا

 .نينتا نيسرد ىلع يوتحي
 قلعتت لا رومألا لوح سورد ةثالث هب و :ثلاثلا لصفلا

 سافنلاب

 ماكحألا اهيف تنيب سورد ةتس ىلع يوتحي و :عبارلا لصفلا
 امو ،موصلا و ةالصلا كرتك سافنلا و ضيحلا نيب ةكرتشملا

 ةريعشل اهئادأ و دجسملا اهلوخدو ،نآرقلا ضئاحلا ةءارقب قلعتي

 .ةيعرشلا دعاوقلا رم كلذ ريغ و جحلا

 و هاقلأ موي ارخذ هلعجي نأ و باتكلا اذمب عفني نأ هللا ةلئاس

 .ىبقعلا و ايندلا ريخ هيف امل قفوملا هللا

 ةيرسيعلادمححم تنب ةزع

   م٠٢ ٠٥ ليريإ نم ١٠ ه ١٤٢٦ نيعيبرلا رونأ ةرغ طقسم



  

 حرتافنلاو ضيبملا ماكحأ ىلإ لفدولاإح. .

 ضيحلا رطاكحأ :لوألا لصفلا
 ةيلاتلا سوردلا ىلع ميركلا ئراقلا يخأ علطت لصفلا اذه يق

 ضيحلا :لوألا سردلا

 ةباثإلا :يياثلا سردلا

 راظتنإلا :ثلاثلا سردلا

 لوزنلا و ع ولطلا :عبارلا سردلا
 عباوتلا :سماخلا سردلا

 هماكحأ و رهطلا :سداسلا سردلا

  



 ‘۔۔نافنلاو ضيملا ماگح | يلا لفدملا-- ١

 س ;}..هم

 :ردنيف

 ).__ هللا همحر _ ىماسلا مامإلا لوقي

 ةاتف نم ءاج مد ضيحلاف

 تاونسلا نم اعست تغلب دق

 انج رخي عامجلا عضوم نم

 انبسحي ةحصلا نم وه و

 ءاسنلا ةعيبط امنأل

 ءامدلاب بصنت ةبوطر

 ةعيبطلا ةرارح هعفدت

 ةعبدب ةمكحب هتق و ف
.٠ 

 ماظنلا رهوج ١ يملاسلا نيدلا رون )١(

  
   



  

 - -سافنلاو ضيحلا ماكمأ ىلا لفدملا ---

 ضيعلا .لوآلا سردلا
 ضيعلا فيرعت .ازوأ
 يذلاو راجفنالا ليق و ،ناليسلا ليقو ضيفلا :ةغل ضيحلا

 ضيحلا نأ _ هللا هظفح _ يليلخلا خيشلا ةحامس هحج ري

 ةرثكلاب الو ةلقلاب ةربع الو رطقي وأ لسي مل نإ و ضيفلا نعم
 .ضيحلا تافص لمحي ماد ام

 .اهملعب عضوملا حسمب اهيلع لكشأ نإ كلذ ةأرملا فرعت و

 نآلا هلادبتسا نكميو هوحن وأ نيط نم ةأرملا هذختت ءيش :وهو

 نيب ام يه و ،الوط سيل و اضرع هب حسمت ةيقرولا ليدانملاب
 وهف هتافصب مدلا تدجو نإف ،ةعكارلا ةئيهك دوعقلا و مايقلا

 :.اضيح دعي الو نماك وهف الإ و ضيح

 شيتفتلا مدب ةالصلا تكرت نم و مد نم هنع شتف امب دتعي ال و

 مدلا ةيؤر لبق اهتكرت يلا تاولصلا ةداعإ اهيلع بج و
 .هللا ىلإ ةبوتلا اهيلع و ضئافلا

 :ہلامكلا جرادم يف يملاسلا مامإلا هفرع :ًاحالطصا ضيحلا

 .. لبق نم جراخ مد ضيحلا

 لمحت مل اهلثم ضيحي ىننأ
 ركذللبقنمجراخف

 ربد نم جراخ وأ لماح وأ
 انينسلا نم غلبت مل ناك وأ

 انيقي ةلع لثللتف اعست

  

 ٢ .٥:ص ، ١:ج لينلا حرش .ةمئألا بطق آ
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 ٣ :رص لامكلا ج رادم ىملاسلا نيدنا رون ٢ ١

  

  
 



  

 رتافنلاو ضيملا مامأ ىلإ لفدولاح_.

 هللا هظفح __ يليلخلا خيشلا ةحامس هفرع امك وه و

 ج رخي يذلا ةحئارلا وذ نيخثلا دوسألا مدلا وه" :هلوقب

 لصت نأ لبق و نينس عست اهغولب نيح يق ةأرملا لبق نم
 ."سأيلا نس

 ضيحلا مد تافص .ايناث

 نم جرخي داكي ال ليقن يأ :ريتخ ذوسأ ضيحلا مد

 .بوثلا
 هتيادب يق مدلا نوكي نأ دب الف ،ةهيرك ةحئار هل يأ :نتنم

 ح

 الثمف ؛اضيح ٌدَعُي مل الإ و ڵتافصلا هذه ةيبلاغ الماح

 اهبقعي مث ةردك وأ ةرفص اهضيح ةيادب يف ىرت نم
 ال و ة رفصلا لدعت ال امناف ٨ؤفتافصلا ٥هذه لمحي يذلا مدلا

 مدلا ةيادب ذنم باسحلا يف أدبتو اهضيح نم ةردكلا

 مدلا ناك اذإ كلذك و فتافصلا ٥ذه ةيبلاغ لمحي يذلا

 ؛اضيح سيلو ةضاحتسا مد وهف احتاف هنولو اقيقر هتيادب يق

 .هللا هظفح _ ىليلخلا انخيش هب تفي يذلا اذه و

 رهوج يق _ هللا همحر _ ىماسلا نيدلا رون مامإلا هدكأ دق و

 :هلوقب ١ماظنلا

 امدلا فلاخي نكل مد وهف

 امكح و احج رخحم افصو و امكح

 ينينخلا خيشلا ةحامس طقف ءاسنلل ةلأسم ٧٩ ةرضاح ٤
 ينينخلا خيشلا ةحامس ٢ج سافنلاو ضيحلا هاكحأ ىف رساسألا ةرضاح ٥

   ٣٥ ٦:ص٢٦ أ} ١ :ج هاظنلا رهوج :يماسلا ني۔لا رون 1



  

 ۔-رتافنلاو ضيملا ماكحأ ىلإ لفدولا_۔

 نكمم ىوقأ فصولاب هطبض و

 ىذأ هنأل حيرلاب طبضي

 سسأ هنأ ثيدحلا ق ءاحج و

 سخب و ثيبخ حيرلا نتنم يأ
 محرلا نم جراخ نم ىتأ نإ و

 مزتلتفةضيح كاذ كي مل

 سجيبنت نإ اذ و ةضاحتسا لب

 سجنلا مكح هل و قورع هب
 (ضيحلا نس .انلات

 ةرتفلا يف ضيحلا اهيتأي نأ دب ال ضيحلاب اهل مكحي قح ةأرملا

 ةنسلا ةياف وه ضيحلا نس لقأ و ؛هرثكأو ضيحلا نس لقأ نيب
 نأ ىلع نيتسلا ةيام وه سايلا نسل ةبسنلاب و 3ةعساتلا

 .٧ ةيرجهلا ةنسلا باسح ىلع نسلا باسح نوكي

 (ضيحلا نس .اعبار

 مايألا رابتعا ىلإ ( لماشلا) يف _ هللا همحر _ بطقلا بهذ

 يذلا مدلا لوزن ةعاس نم ضيحلا مايأ بسحتف ؛تاعاسلاب

 هدعب يذلا مويلا يف اهلثمل ةعاس ىلإ ضيحلا مد تافص لمحي

 .لماكلا مويلاب وه سيل كلذ نع صقن امو ،اموي

   ىهفش ءاقل قيرط نع يليلخلا خيشلا ةحامسل ىوتف ٧
  



 .سافنلاو ضيملا ماكمأ ىلإ لفدملا .

 ىلإ برقأ لوقلا اذهو _ هتلا هظفح _ خيشلا ةحامس لوقي
 ر 7 _- 7

 كس .٨ !.ا

 ةيونس ةرامتسا دادعإب ةئراقلا تحذألا حصنأ ةدنافلل امامتإ د

 لجأ نم امب ظافتحالا و ماعلا لالخ ضيحلا مايأ ةعباتمل

 اهيلع بترتت سافنلا و ضيحلا ماكحأ نأل نايسنلا ةحلاعم

 ةالصلا ىه و نيدلا اذه ناكرأ نم ناكرأ ةثالث لامعأ ةحص

 ةيج وزلا ة رشاعملاب لصتي ام لإ ةفاضإلاب .جحلا و مايصلا و

 .اك وات ىلع ال و اهلهج ىلع ةأ رملا رذعت ال و ةدعلاو

 ندج و و تاوخألا نم ريثك هتقبط اجذومن ةملسملا نقخأ كليلاإف

 كاش ال و نمقدعل اطبض و ؤ\‘باسحلا ةقد يقاحاحب هلالخ نم

 ةقلعتملا ماكحألا نم اهريغ و تاولصلا ظفح هنع جتني كلذ نأ

 .ضيحلاب

  
      



  

 --تافنلاو ضيملا ماكحأ ىلإ لفدملا-- ..

 ه ! ......٤ ماعل ضيحلا مايأ ةعباتم ةرامتسا

 تاظحداام ضيحلا ةيامم ضيحلاةيادب رهشل

 خيراتلا | مويل | ةعلسل | خيراتل | مويف | ةعلسل

 مرحلل

 رفص

 لوألا عيبر

 يناثلا عيب ر

 ١ ىدامج

 ىدامج ٢

 بحر

                      
    

  



  
  

 -بتافنلاو ضيملا ماكمأ ىلإ لخدملا

 ضيحلا يف ةدامعلا رارقتسا .اسماخ

 ةأرملا ىلع رمي امدعب يأ ؛ةعبارلا ةرملا ف ضيحلا ىف ةداعلا رقتست

 ةحبارلا ةرملا يفف ةدملا ىق ةيواستمو ةيلاتتم تاىضيح ثالان

 .ه.اهل ةداع ةأرملا اهذختت و ةداعلا رقتست

 هرثكأ و ضيحلا لقأ .اسداس

 نأ _ هللا هظفح _ يليلخلا خيشلا ةحامس دنع حجارلا لوقلا

 ةرشع نم رثكأ نوكي الو ،مايأ ةثالث نم لقأ نوكي ال ضيحلا

 مايأ

 عيبرلا مامإلا هجرخأ يذلا ثيدحلا :كلذ ىلع ليلدلا و

 نع ،ديز نب رباج نع ،ةديبع يبأ نع ،هدنسم يف هللا همحر

 لقأ" :لاق هنأ لت يبلا نع ااعيمج مهنع هللا يضر سنأ

 ;.".مايأ ةرشع هرثكأ و ،مايأ ةنالث ضيحلا

 ثيدحلا اذه" :_ هللا هظفح يليلخلا خيشلا ةحامس لوقي

 ىف ءابطألا ثوحبب كلذ ديأت دق و ،هب ذخألا بجي تبان

 نوكي ال ضيحلا نأب :اولاق رصعلا ءابطأ نإف ،ٹيدحلا رصعلا

 دحأ نأ الإ مهللا ،مايأ ةرشع نم رثكأ الو ،مايأ ةنالث نم لقأ

 ةلاح كلتف مايأ ةرشع ىلع ضيحلا ديزي امدنع :لاق ءابطألا

 ناحجر نيبت اذمب و ءاهيلع ساقي نأ نكمي ال ةردان ةذاش

 ةيحانلا نم هناحجر نيبت امك ءةيبطلا ةيحانلا نم لوقلا اذه

 لاد ثيدحلا توبث و ،هيلع لدي يذلا ليلدلا توبثل ةيعرشلا

 يليلخلا خيشلا ةح \س _ '. و ء ١ . . ةل ا ٩ ٩ ١

 ؟ .

 &مل را ھارم` ٠ ١ ٠ ٥ 3 ١
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 .هاافللاو ضيملا ماكحأ ىلإ لخحملا _

 يط ليلد كانه نوكي امدنع و هيلع دامتعالا يف فاك ءهيلع

 ١١.ةفرعم قدأ و ةجح ىوقأ رمألا ن وكي

 نأ ىري كمايأ ةرشع هرثكأ ضيحلا ربتعا نم نأ مولعملا نمو

 ءاضيح سيل و ةضاحتسا وهف مايأ ةرشع نع داز نإ مدلا

 ةقباسلا اهتضيح تضاح امدعب مدب ةأرملا تفدر نإ كلذكو

 ام ربتعت ةلاحلا هذه يفف رهطلا نم مايأ ةرشع يهتنت نأ لبق

 ضيحلا لقأ ربتعا نم كلذك و }ًاضيح سيل و ةضاحتسا اهءاج

 مايأ ةئالث نم لقأ امب رمتسا اذإ ةأرملا هارت مد لكف .مايأ ةنال

 ال مأ ضيحلا تافص لمحي ناكأ ءاوس ،‘ةضاحتسا مد وهف

 ىرت ال نأ تدوعت نم كلذ نم ىَنشَتست امنإ و اهلمحي

 .تدوعت امب ذخأت هذهف نيموي وأ اموي الإ ضيحلا

 نكمب تقو يق ضيحلا مد تافص هب و مدلا ةأ رملا تأر اذإ دز

 نم لقأ رمتسا نإف ةالصلا هل كرتت امنإف \اضيح هيف هدعت نأ

 .تاولصلا ةداعإ اهيلع و ضيحب سيل وهف مايأ ةثالث

 رظتنت امإف ،امتداع نم رثكأ مدلا ةداتعملا ةأرملاب رمتسا اذإ ةز

 نع ةدملا تداز اذإ و ،عباوتلا يق ةليل و اموي و ،مدلا يف نيموي

 داز يذلا مدلا ربتعتو رشعلا دعب راظتنالا اهل سيلف ،مايأ ةرشع

 .ةالصلا هل كرتت الف ةضاحتسا رشعلا ىلع

 ةأرملا يلصت نأ لبق ضيحلا ءاج مث ةالصلا تقو لخد اذإ :

   "طقف ءاسنلل ةلأسم "٧٩ ةرضاحم :يليلخلا خيشلا ةحامس ١١



  
  

 -نسافنلاو ضيحلا ماگحأ ثدلإ لفدملا_ - .

 امدعب طقف ةالصلا كلت يضقت مث ،ةالصلا كرتت نأ اهيلعف

 ةيرفس ةالصلا كلت تناك اذإ ةظحالم عم ضيحلا نم لستغت

 نطولا يف وا رفسلا ىيف ءاضقلا ناكأ ءاوس ةيرفس اهضقتلف

 رفسلا يف اهتضق نإ و ح ةينطو اهضقتلف ةينطو تناك اذإو
 مرحت نلا تاقوألا ادع ام ،تقو لك يق زئاج ةالصلا ءاضق و

 ،عفترت تيح سمشلا نم نرق عولط دنع يهو ؛ةالصلا اهيف

 طسوتت امدنعو ،امبورغ لمكتست يح اهنم نرق بورغ دنعو

 كلذ و ‘©برغلا ةهج ىلإ بلقنت تيح ءامسلا دبك يف سمشلا
 ةعمجلا موي ادع ام رحلا ديدشلا مويلا يق

 "دسجتملا مدلا "ةقلعلا جورخ درجمب ةالصلا ةأرملا كرتت ال ه

 ةردكلا و ةرفصلاك عباوتلا ضعب اهبحص اذإ الإ ،اهدحو

 كلذب حبصتف ،امب ةقلعلا ىوقتت تيح اهعم عباوتلا اوطرتشا امنإو

 ةرفص الب ناتقلعلا الو ةقلعلا {ربتعت الو يراجلا مدلاك

 اهطقست نيلا ةقلعلا تسيل ةقلعلا هذه و .تعباتت ولو ،اضيح

 سافنلا لصف يف هنايب يتأيس رخآ مكح اهل كلت نإف "لماحلا

 .ىلاعت هللا ءاش نإ

 .امهنم لوألا ردت مل و اعم امد و ًارهط ةأرملا تأر اذإ ه

 ام _ هللا هظفح _ يليلخلا خيشلا ةحامس هحجري يذلاف

 :١1 يلي

 .ا . .. . . ,

 ١ ج سافنن ا و ضيحل ١ ماكح ا يف ساس الا ةرضاحم ] آ
<  



  

 . -سافنلاو ضيملا ماكحا ىلا لفدملا. .

 .ابولغم وأ ناك ابلاغ .هرظتنت يذلل يطعتف ةداتعم تناك اذإ ة

 .بلاغلل طعتلف اهتقو لخاد تناك اذإ و

 يأ ،اهيلع تناك نقلا ةلاحلا ىلع ىقبت ةئدتبم تناك اذإ و

 الو امتراهط ىلع ىقبت ةرهاط تناك اذإف لصألا بحصتست

 .اهضيح ىلع ىقبتف اضئاح تناك نإ و سالاب هل يقلت

  
  



  
  

 حبتافنلاو ضيفلا ماكحا ىلإ لفدولاإ_

 ,ةلتلا
 ؟احالطصإو ةغل ضيحلا فرع ؛

 ؟) شيتفتلا مدب مايصلاو ةااصلا تكرت نم ىلع بج اذام ةث

 ؟رضيحلا مد تافص ىهام ة

 باسحلا نوكي لهو سايإلا ةيادب وه ام و ضيحلا نس ةيادب وهام ؛ن

 ؟يداليملا مأ يرجهلا خيراتلاب
 ؟هرثكأو ضيحلا لقأ حضوي يذلا ثيدحلا ركذأ ه

 ؟اهضيح مايأ ةأرملا بسحت فيك ث

 ؟رضيحلا ىق ةداعلا رقتست تيم ة

 ؟عباوتلا ةيؤر درجمم. امتالص ةأرملا كرتت له ه

 نم مايأ ةرشع نم لقأ ةدم دعبو ضيحلا نم ترهط ةأرما ه

 مأ اضيح مدلا كلذ ربتعت لهف\ىرخأ ةرم مدلا اهد واع اهرهط

 ؟ةضاحتسا

 كلذ بحاصي دقو ضيحلا تقو ىيف امد ةأرملا تأر اذإ

 ةفصك نوكت ال لزانلا مدلا ةفص نكلو ةفورعملا مالآلا ضعب

 هعبتي مث نكاد ريغ رمحأ وأ افيفخ نوكي ثيح امامت ضيحلا مد

 مدلا ج ورخ درجم امتداع مايأ باسح أدبت لهف ضيحلا مد

   .؟ىناثلا مدلا ج ورخب مأ ل وألا



  

 .بتافنلاو ضيملا ماگما ىلإ لفدملاح_

: 

 يف لعفت اذام ‘دحاو ددع يف نارهش قفتي الو رخال رهش

 ؟ةلاحلا هذه

 نيموي ةدمل امب رمتساو ضيحلا مد ةئدتبملا ةأرملا تأر اذإ د

 ركذ عم ةضاحتسا مأ اضيح اذه ربتعي لهف رهطلا تأر م

 ؟ببسلا

 امف ،مايأ ةرشع نم رثكأ ضيحلا يف امتداع ةأرملا تناك اذإ ه

 ؟مايألا ةرشعلا دعب اهيتأي يذلا مدلا مكح

 :ةظحالم

 ضيحلا ماكحأ يف ساسألا طيرش ىلإ عجرا ةباجإلا نم دكأتلل
 _ هللا هظفح _ يليلخلا خيشلا ةحامسل يناثلا ءزحلا سافنلاو

 راونألا قراشم تاليجست تارادصإ نم

  



 ٠ .-سافنلاو ضيملا ماكحأ ىلإ لفدمل -.

 ةبات لزا .يناتلا سردلا

 ةباثالا فيرعت .الوا

 ديعأ ضيحلا نأ :حالطصالا اذه دافم و ةيدعتلل ةزمهلا و

 ةباناإلا و داتعملا تقولا مامت و رهطلا د وج و لعب ةيناث ة رم اهيلإ

 ؛٣.ةئدتبملل تسيل و طقف ةداتعملل

 ةبات إلا طورش .ايناث

 يذلا مدلاو لصافلا رهطلاو ةيلصألا ضيحلا ةدم نوكت ال نأ ه

 .مايأ ةرشع يهو ضيحلا ةدم ىصقأ اهعومجم يف تزواحت هدعب

 اهيلإ دوعي مث نيموي رهطتو ةسمخ اهمايأ الثم نوكت نأب كلذو

 ةعبس اهمايأ تناك ول امأ ،مايأ ةثالث وأ نيموي وأ اموي مدلا

 وأ مايأ ةنالث ةدمل مد هعبت مغ نيموي وأ ام وي رهطلا تأرو الثم

 .موصلا الو ةالصلا هل كرتت ال ةضاحتسا مد وهف ،مايأ ةعبرأ

 ال نأب كلذو دحاو هجو ىلع ةباثإلا هذه رركتت نأ

 .رابتخالا يف امب ذخأت لا تارملا ثالثلا يف اهمايأ توافتت

 ثيحب نيمدلا نيب ةلصافلا رهطلا مايأ اضيأ توافتت ال نأ ه

 ةريتو ىلع رركتت امنإو ،ةئالث وأ نيموي ةراتو اموي ةرات نوكت

 ال تاعاسلا بسح توافتلا ناك نإ فالخلاو..ةدحاو
 ىلإ ريخألا مدلا عمجت امإف يأرلا اذه ىلع ءانب مايألا بسح

 ٣ _ ص _ لوألا باتكلا ى ءاتفلا _ ليلخلا ديشملا ةحامس ١١
   {- - پ ِ

  

    
 



  

 ۔-رتافنلاو ضيملا ماكحأ ىلإ لفدملا -

 ةاعارم عم تارم تدا كلذ ام ر .4 نأ لدعب ل وألا مدلا

 مدلا مايأ عم لصافلا رهطلا مايأ طبرتو ةروكذملا طورشلا

 م وصت و ىلصت تناك ن ا و ؤ امكح ضيحل ١ م اي اك امهلعحت ثيح

 ةداتعملا اهمايأ دعب اهيتأي يذلا مدلا ىلإ تفتلت ال ليقو ءاهيف

 .ةريثك ارارم كللذ اهل رركت ولو نيمدلا نب رهط لصاف عم

 ؛٤.انباحصأ نم برغملا لهأ لوق وهو
 مكح مدلا ىطعي الف ةباثإلا طورش نم طرش لتخا اذإ ه

 .ةضاحتسا وه لب ضيحلا

 :0زللل

` 

 _ هللا هظفح _ يليلخلا خيشلا ةحامس هحج ري يذلا ةس

 مدلاو لوألا مدلا نيب لصافلا رهطلا مكح نأ ةباثإلا يف

 يف ءطولا ةهاركب لاق كلذل و ضيحلا مكح ي يناثلا

 .موصتو هيف يلصت ةأرملا تناك نإو ،رهطلا كلذ

   ٤ لوألا باتكلا ىواتفلا _ يليلخلا خيشلا ةحامس ص٨ ١
  



  
  

 ينافتلاو ضيملا ماكحأ ىلإ لفدول اح

 ةلئتنلا
 ؟ةباثإلا فرع ن

 ؟ةبانثإلا ط ورش يه ام دب

 نيب لصافلا رهطلا مايأ ق مايصلاو ةالصلا و ءط ولا مكح ام هب

 ؟ ( ةباثإلا) يناثلا مدلاو لوألا مدلا

 ةتس هتدم تداتعا يذلا ضيحلا مد نم تلستغا ةأرمإ :

 امب رمتسا اذكهو مايأ ةثالث ةدمل مدلا اهدواع نيموي دعبو مايأ

 مأ ضيح مد ريخألا ربتعي لهف ةيلاتتم تارم ثالث ةدمل لاحلا

 ؟ةضاحتسا

 لوصألا ةلأسم نأ هتارضاحم ىدحا ق خيشلا ةحامس ركذ :

 .اهركذا الوق رشع ةثالث لمتحت ءانبلاو

 .طقف ءاسنلل ةلأسم ٧٩ ةرضاحم ىلإ عجري ةباجإلا نم دكأتلل

    



  

 بستافنلاو ضيملا ماكحا ىلإ لفدولاح

 ضيحلا يف راظتن لزا .تلاتلا سردلا

 راظتن ازافيرعت .ازوأ
 اهيف عطقنت ةرتف اهمايأ ءاهتنا دعب ةأرملا ىقبت نأ وه :راظتنالا

 .هعباوت وأ مدلا رارمتسا ببسب ةالصلا نع

 راظتنالا ةدم .اينات

 ىلع ليلدلا و ةليل و موي عباوتلا يف و ناموي مدلا يف راظتنالا
 راظتنا نأ تملع :لاق لماشلا يف بطقلا هركذ ام كلذ

 سابع نبا لوق وه و ناموي مدلا يف ضيحلا
 ثيدح ىلع سابع نبا رثأ مدق اذامل ركذ ممت " ناموي راظتنالا"

 غلب :لاق ديز نب رباج مامإلا هيوري يذلا ةيثراخحلا ءامسأ

 ىلإ تءاجف \ةضاحتسم تناك ةيثراحلا ءامسأ ىمست ةأرما نأ

 نيضيحت تنك نلا كمايأ يدعقا ":اهل لاقف 8 ع هللا ل وس ر

 هاور ." يلصف مايأ ةنالثب يرهظتساف مدلا كب ماد نإف اهيف

 نأ رثألا يف و : هللا همحر _ بطقلا لاق .هدنسم ىق عيب رلا

 نع لاق هنأ يدنع ههجوو ،سابع نبا نع ركذ ام هب ذوخأملا
 ثيدح ىلع ًامدقم ناكف داهتجا نع ال 5 هي هللا لوسر

 ديفي _ ءامسأ يأ _ اهثيدح و !ةيلك ةدعاق ديفي هنأل يامسأ

 ةحامس في لوقلا اذهب وره.امل صيخرتلا لمتحت ةصوصخم ةدعاق

 . هللا هظفح ىليلخل ١ خيشلا

 ٥ .ه ١ج ء رفلاو لصألا لماش .ةمئألا بطق : ٢٢٣٧ _ ٢٣٨
   اب ات ا م 6اص ت



 ٠ -سافنلاو ضيملا ماكحأ ىلا لفدملا ..

 ةدم ىصقأ زواجتي الأ طرشب و ‘ طقف ةداتعملل راظتنالا هه

 .مايأ ةرشع يه و ضيحلا

 رظتنت ال ،امتداعل ةيسانلاو ةداع اهل تسيل لا و ةئدتبملا ه

 لستغت نأ اهيلعف رشعلا دعب مدلا امب ماد نإ و رشعلا دعب

 . يلصت و

 الثمف ؛ضيحلا ةدم ىصقأ غ ولبب ايئاقلت طقسي راظتنالا ه

 يلصتو لستغت مث رشاعلا مويلا ىلإ رظتنت مايأ ةعست امتداع ةأرما

 .مدلا امب رمتسا ول تيح

 راظتنالا تلخد اذإ نيعمب !مدلا ريغ راظتنا ليزي مدلا راظتنا ه

 ؛٧.نيموي رظتنت امنإف سكعلا وأ مد ىلإ بلقنا مث ،عباوتلاب

 باسح نأ _ هللا هظفح _ خيشلا ةحامس ى وتف هيلع يذلا هن

 .ةعاس ىلإ ةعاس نم نوكي راظتنالا

 نأ اهيلعف ،راظتنالا ةدم يف ىه و رهطلا ةأرملا تأر اذإ

 ؛١.ريغ ال رهطلا رظتنت راظتنالاب امهنأل ؛لستغت

 بيجن يفاو لأسي نالهك خيشلا ةرضاحم يلينخا يشلا ةحامس 1
 ١

 ةناسلا هج ز ا ٧
 \؛ صس ٠ 7 م

   قباسلا هج رملا ١٨
  

  
 



  

 ٠ --سافنلاو ضيملا ماكحا ىلل لخدملا

 ةداعإ ةأرملا ىلع سيلف ضيحلا مكح راظتنالا مايأ مكح ه

 ءاهتنا دعب لستغت الو اراظتنالا مايأ يف اهتكرت لا ةالصلا

 مايأ دعب لستغت امنإ و ،عباوتلا وأ مدلا امب رمتسا اذإ 5امتداع

 راظتنالا مايأ يف هتكرت يذلا مايصلا ةداعإ اهيلعو راظتنالا

 :ه. فالخ الاب

 ةلئسألا

 ؟ راظتنالا ف رع هه

 ؟عباوتلا ق هتدم مك و مدلا ق راظتنالا ةدم مك ج

 ؟راظتنالا مايأ ةأرملا بسحت فيك ة

 ؟ راظتنالا مايأ مكح ام بث

 لهف راظتنالا ةدم لمكت نأ لبق رهطلا ةأرملا تأر اذإ دس

 ؟راظتنالا ةدم لامكإ اهيلع مأ لستغت

 مكف مد ىلإ بلقنأ ش عباوتلاب راظتنالا تلخد ةأ رما :

 ؟ اهراظتنا ةدم نوكت

 بيجي وغملاو لأسي نالهك خيشلا ةرضاحم يليلخلا خيشلا ةحامس ٩ ١

  
  



  

 . رنافنلاو ضيملا ماكحأ ىلإ لفدوللاح_

 لوزنلا و عولطلا .عبارلا سردلا
 .لوزنلا و عولطلا فيرعت .الوا
 همايأ ناصقن وه :لوتلا و ضيحلا مايأ ةدايز وه :عولطلا
 .مايأ ةرشع عولطلا تالاح ىصقأ و

 .لوزنلا و عولطلا ةيفيك .ايناث
 _ هللا هظفح _ يليلخلا خيشلا ةحامس ىوتف هيلع يذلا لوقلا

 مايأ ةسمخ ةأرملا ةداع تناك اذإ يأ ؛تارم ثالثب ع ولطلا نأ

 .ةيلاتتم تاضيح ثالث يف مايأ ةتس ىلإ مدلا امب رمتسا و ،الثم

 ةسمخ نم ًالدب مايأ ةتس ىلإ امتداع علطت ةعبارلا ةرملا يف امهنإف
 امتداع ًالثم ةأرملا تناك اذإف ؛نيترمب نوكي لوزتلا امنيب .مايأ
 نيترم لالخ طقف مايأ ةعبرأ ةدمل مدلا امب رمتسا و مايأ ةسمخ

 الدب مايأ ةعبرأ ىلإ امتداع لرتت ةنلاثلا ةرملا يف امنإف ،نيتيلاتتم
 ;..مايأ ةسمخ نم

 :عولطلا ىلع لاتم
 مايأ ةعبس دعب يأ راظتنالا دعب تلستغا و مايأ ةعبس ًاضيأ

 تلستغاو مايأ ةعبس مدلا امب رمتسا ةثلاثلا ةضيحلا يف كلذكو

 مايأ ةسمخ نم امتداع لوحتت ةعبارلا ةضيحلا يفف راظتنالا دعب

 مايأ ةعبس ىلإ

 طقف ءاسنلل ةلأسم ٧٩ ةرضاح :يليلخا خيشلا ةحامس ؟.
    



  

 -برتافنلاو ضيملا ماكحأ ىلإ لفدملاح_-

 :لوزنلا ىلع لاتم

 نيبلا رهطلا تأر روهشلا دحأ يف و ،مايأ ةسمخ امتداع ةأرما

 ةيلاتلا ةضيحلا يف اذكه و ‘تلص و تلستغاف مايأ ةثالث دعب

 ةضيحلا يفف ؤتلص و تلستغاف طقف مايأ ةثالث مدلا امب رمتسا

 .مايأ ةثالث ىلإ مايأ ةسمخ نم امتداع لوحتت ةثلاثلا

 لوزنلا و عولطلا طورت .انلات
 ،ةيواستم مدلا يف ةدايزلا ةدم نوكت نأ نم دب ال ع ولطلا يف ه

 .ةيلاتتم تاضيح ثالث ىف و

 مدلا يف ناصقنلا ةدم نوكت نأ نم دب ال لوزنلا يف ه

 .نيتيلاتتم نيتضيح ىق وةيواستم

  



  

 . .-رتافنلاو ضيحلا ماگحأ ىلإ لفدملا

 ةلئسألا

 ةدم نيدأ يه ام و ، عولطلل ةدم ىصقأ يه ام ه

 ؟لوزتلل
 ؟لورتلا متي ةرم مكب و ،ع ولطلا ةلاح متت ةرم مكب ه

 .لوتلا ىلع رخآ و ع ولطلا ىلع الاثم ركذأ ه

  



  

 -هتافنلاو ضيملا ماگما ىلل لفحملا

 عباوتلا :سمافلا سردلا

 عباوتلا مكح .زوأ
 يهف ضيحلا مد اهقبس نإف ؛اهلبق ام مكح عباوتلا مكح

 نإ و ؛راظتنالا مايأ يف وأ ضيحلا مايأ يف تناك نإ ضيح

 ؛نيثيدحلا نيب عمجل ليلدلا و رهطلا مكح اهلف رهط اهقبس

 مأ نعف ه _امهنع هللا يضر _ ةشئاع ثيدح و ،ةيطع مأ رثأ

 ق و 0 ائيش ةردكلا و ةرفصلا دعن ال انك " :تلاق ةيطع

 ةيؤر دعب اذه:5"ًائيش رهطلا دعب " :تاياورلا ض عب
 . رهطلا

 ةأرملا رهطت ال " :تلاق _ اهنع هللا ىضر _ ةشئاع نع و

 ىلإ اعوفرم تبث ةشئاع رثأ و 'ءاضيبل ةصقلا ىرت ت

 اذه و امهنع هللا يضر سابع نبا قيرط نم ايع هللا لوس ر
 .ضيحلا مايأ يق

 عباوتلا عاونأ .ايناث

 :اهنم ؛عاونأ عباوتلا

 سيل ريغتم ءام وه و لادلا نوكس و فاكلا مضب :ةرذُكلا

 .مدلا نول ىلع

 ;;. رارفصا هولعي ديدصلاك ةأرملا هارت ءام وهو :ةرفصلا

 قياربطلاو دواد وبأ هاور ؟؟
 ١

 عيب رلا مامإ ١ داور آ ٣

   ٦١ :ص ٤ج : لامآلا ج راعم .يملاسلا نيدلا رون ؟٤
  



 . حيرتافنلاو ضيملا ماكحا ىلإ لفدملاح

 :ليق و ،اهرهط بقع مدلا ةلاسغ ىهو :ةيرلا
 ه.مدلا نم ةعفدلا :ليق و ،ةرفصلا نود ريغتملا ءاملا يه
 عباوتلا مكح ىطعي و .عباوتلا و مدلا عاطقنا وه و :فافجلا

 رت مل و فافجلا تأر اذإ ،ءاضيبلا ةصقلاب رهطت قلا ةأرملل

 هللا يضر _ ةشئاع ةديسلا ثيدح لجأل ؛ءاضيبلا ةصقلا

 ."ءاضيبلا ةصقلا ىرت نيح ةأرملا رهطت ال " :_ اهنع
 ¡ب.دسجتم مد نع ةرابع يه و :ةقلعلا

 ٥ لامآلا ج راعم كيملاسلا نيدلا رون آ : ج٤

 ٦ ةرضاحم _ يليلخلا خيشلا ةحامس ٧٩ .طقف ءاسنلل ةلأسم
   ٧ ج لينلا حرش ] ةمئألا بطق ١ { :ص ٠.٢ ٢ لا ٢. فرصتب

  
  



  

 ۔--حبرتافنلاو ضيحلا ماكحا ىلإ لفدولا.

 ةلتلا
 ؟ كلذ ىلع ليلدلا ام و ؟ عباوتلا مكح ام ث

 ؟عباوتلا عاونأ ىه ام ؛ه

 لبق و ضيحلل ةداتعملا مايألا يف عباوتلا ةأرملا تأر اذإ ه
 ؟اذامل و ؟ةالصلا ال ك رتت لهف مدلا لوزن

 ؟عباوتلا نم فافجلا لعي م :

  



  
  

 .--سافنلاو ضيملا ماگحأ يلإ لفدولا-..

 هماكحأ و رهطلا .نسداسلا سردلا

 رهطلا تامالع .الوا
 :يهوةروهشم تامالعرهلتلل

 وأ ضيبألا ساطرقلا هبشي ضيبأ ءام يه :ءاضيبلا ةصقلا

 .ضايبلا ةعصان نوكتو © ءاضيبلا ةيقرولا ليدانملا

 مدلا نم هؤاقن و مدلا ناكم سييت وه و :فافجلا وأ افوفجل
 .هعباوتو
 عم ةداتعملا اهمايأ ءاهتنا وهو :ضيحلل ةدم ىصقأ غ ولب

 امتداع نمل مايأ ةرشع ءاهتنا وأ ،ةداع امل تناك نإ راظتنالا

 .ةئدتبم ةأرما نأ ول الثمف ؛ةداع اهل نكت مل نمل وأ مايأ ةرشع
 ذنم مايأ ةرشع تلمكأ ،ةداع اهل تسيل وأ ،امتداعل ةيسان وأ

 لستغت نأ اهيلعف ،رشعلا دعب مدلا امي رمتساو ،اهضيح ةيادب
 .رهطلا رت مل ولو رشعلا دعب يلصت و

 رهطلا يف ىوقألا .اينات
 فافجلاب رهطلا تداتعا نمف ©فافحخلا نم ىوقأ ءاضيبلا ةصقلا

 ةصقلاب رهطلا تداتعا نمو كال ارهط ءاضيبلا ةصقلا نوكت

 همكح فافخلا نوكي لب ،اهل ارهط فافخلا نوكي ال ءاضيبلا

 اهنع هللا يضر _ ةشئاع ةديسلا ثيدح لجأل :ه6عباوتلا مكح

 ¡٦ك"ءاضيبلا ةصقلا ىرت تيح اهضيح نم ةأرملا رهطت ال" _

 بيجي ييفملاو لأسي نالهك خيشلا ةرضاحم ٨

   عيب رلا مامإلا دامر ٩



  

 ۔حيرتافنلاو ضيملا ماكحأ ىلإ لفدولا.

 ءيشلاب اهرظانت ،ةأرملا ىلع ءاضيبلا ةصقلا تهبتشا اذإ و

 .ضيبألا ساطرقلا لتم . ضايبلا ديدشلا

 يأ ضيفلا اهيف طرتشي امنإ و ةرثكلا ةصقلا ىف طرتشي ال د

 تاجرد ةاعارم عم ضايبلا ةعصان نوكت نأو امناكم نم ضيفت

 .ءاسنلا تالاح بسح ىلع ضايبلا

 رهطب تلص نمف ،شيتفتلا رهطب يلصت نأ ةأرملل رسيلا
 نيبلا رهطلا ةيؤر دعب لسغلا ةداعإ اهيلع بجو شيتفتلا

 .نيبلا رهطلا ةيؤر لبق تماص دق تناك نإ اصلا ةدا ةداعإ و

 تارملا نم ةرم يف و ءاضيبلا ةصقلاب رهطت ةأرملا تناك اذإ ه

 مث ،ةليل و اموي رظتنت امنإف ،اهمايأ ةيام دنع فافخلا تأر

 ةصقلا تأرو ،©فافخلاب نرهطي نمم تناك اذإ امأ و لستغت

 .راظتنا نود ةرشابم لستغت نأ اهيلعف ءاضيبلا

 ةرفصلا ىللإ ليمي امنول نكلو ةصقلا ةأرملا تأر اذإ

 _ ةليلو اموي رظتنت نأ ةأرملا ىلع يأ ،عباوتلا مكح اهمكحف

 لستغت كلذ دعب ممت _ اهمايأ ءاضقنا دعب ترمتسا نإ اذه

7 
 يف ةصقلا رت مل اهنكلو ءاضيبلا ةصقلاب رهطت ةأرملا تناك اذإ ه

 ةداع ىلإ لقتنت ةعبارلا ةرملا يف امنإف ،تايلاوتم تاضيح ثالن

 م٫.امل ارهط فافخلا نوكي يأ فافجلا

 بيجي فملاو لأسي نالهك خيشلا ةرضاحم يليلخلا خيشلا ةحامس ٠

 عجرملا ن ٣١

   عجرملا ن ؟
  



  
  

 -رتافنلاو ضيملا ماگحأ ىلإ لفدملا

 مرحت نلا تاقوألا ادع ام ،تقو لك يق زئاج ةالصلا ءاضق

 ،عفترت تيح سمشلا نم نرق ع ولط دنع يهو ؛ةالصلا اهيف

 طسوتت امدنعو كاميورغ لمكتست تح اهنم نرق بورغ دنعو

 كلذ و ،©برغلا ةهج ىلإ بلقنت تيح ءامسلا دبك يف سمشلا
 .ةعمحلا موي ادع ام رحلا ديدشلا مويلا ي

 ضيملا رايأ مف رهطلا .لات
 لستغت نأ اهيلعف !اهضيح مايأ يف رهطلا ةأرملا تأر اذإ

 هذه يف هتماص يذلا مايصلا ةداعإ اهيلع سيل و يلصت و
 .لاقملا حضتي لاثملاب و .مايألا

 نيبلا رهطلا تأر مث نيموي مدلا اهءاج ةأرما :لوألا لانملا

 لهف اهضيح مايأ ةيقب يف مدلا اهعجار مث هيف ةهبش ال يذلا
 .؟ال م ضيح اذه

 يف ول و ،رهطلا اهتيؤر دنع يلصت و لستغت نأ اهيلع :باوجلا
 مكح هيطعت !اهضيح مايأ يف مدلا اهدواع اذإ م .اهمايأ لخاد

 مايأ نوكت نأ طرشب ءاملعلا ضعب هديق و اذكه و ضيحلا

 .امل ةيواسم وأ رهطلا مايأ نم رثكأ ضيحلا

 ىرت ال اموي و امد ىرت اموي ضئاح ةأرما :يياثلا لانملا

 ؟لعفت فيك مدلا

 .ءانبلا و لصألا ةلأسمب ذخأت ةئدتبم تناك اذإ :باوجلا

 ةالصلا كرتت ةداتعم تناك نإ و ،اهيف لاوقألا فالتخا عم

   ذطتف ءاسنلل ةلاسم ٩ ٧ ة رضاحم يليف ١ خي ذ 'إ ةحاس ٣



  

 ۔بتافنلاو ضيملا ماكحأ ىلإ لفدولاح

 هديق و رهطلا ةيؤر دنع ىلصت و لستغت و ،مدلا ةيؤر دنع

 وأ ، رهطلا مايأ نزم رثكأ ضيحلا مايأ نوكت نأب ءاملعلا ضعب

 .ًاضيح هن ودعي ال الإ و امل ةي واسم

 :اهضيح مايأ يف نيبلا رهطلا ةأرملا تأر اذإ :ثلاثلا لاخملا

 ؟ ةرشابم لستغت ما لستغت ش ام وي رظتنت له :ال وا

 .ةالصلا رخؤت ال و ةرشابم لستغت نأ اهيلع :باوجلا

 ىف افافج تأر اهنكلو ءاضيبلا ةصقلاب رهطت تناك اذإ :ايناث

 ؟عنصت اذام اهضيح مايا

 رهطلا تداتعا تماد ام فافخلا كلذ ىلإ تفتلت ال :باوجلا

 ةصقلا رت مل ام اهمايأ ةيا ىلإ ةالصلا كرتت و ءاضيبلا ةصقلاب

 .ءاضيبلا

 اذام ،اهضيح مايأ يف هتأرو فافجلاب رهطت تناك اذإ :اثلاث

 ؟ لعفت
 اذإ امنإف ،كلذ تداتعاو \فافحخلاب رهطت تماد ام :باوجلا

 .يلصتو لستغت هتأر

 اذام ءاضيبلا ةصقلا تأرو فافخلاب رهطت تناك اذإ :اعبار

 ؟لعفت
 نأ امتداع تناك ولو ةرهاط ىهف ءاضيبلا ةصقلا تأر اذإ :باوجلا

 .... ×سي.مدقتامك فافجلابرهطت

     بيجي يفملاو لاسي نالهك خيشلا ةرضاحم يليلخلا خيشلا ةحامس ٤



  
  

 حريرتافللاو ضيملا ماظمأ ىلإ لفدولاح.

 مكحف عباوتلا هتبقعف ضيحلا مايأ لخاد رهطلا ةأرملا تأر اذإ ة

 م٥ .رهطلا مكح عباوتلا

 هلقأ و رهطلا رثگأ .اعبار

 لقأ نأ _ هللا هظفح _ يليلخلا خيشلا ةحامس ىوتف هيلع يذلا

 وه و ضيحلا رثكأ ىلع ينبم لوقلا اذهو مايأ ةرشع رهطلا
 نأل .روهمجلا لوق وهو رهطلا يأ ،هرثكأل دح الو 5مايأ ةرشع
 و ،لصألا ىلع دئاز ءيش وه امنإ ضيحلا و لصألا وه رهطلا
 كلذك و ،هرثكأ يف نيعم رادقمب لصألا ددحي نأ ىغبني ال كلذل

 .ءارقتسالا الإ مهللا هديدحتل ليلد دجوي ال

 اذه ىلع و .اهلثم ةعاس ىلإ ةعاس نم بسحي رهطلا لقأ و
 نيسمح ىلصت نأ ريغ نم مايأ ةرشع ةأرملا لمكت نأ نكمي الف

 رهطلا لقأ يف اهيلصت يلا تاولصلا لقأف انه نم و ،ةالص

 .ةالص نوسمخ

 مث فافجلا ىرت مث ضيحلا مد ىرت نأ ةأرملا تداتعا اذإ ه

 ةرهاط ربتعتف ،مايأ ةرشع يهنت نأ لبق ،ءاضيبلا ةصقلا ىرت

 يأ ؛عباوتلا مكحك انه فافخلا مكحو ءاضيبلا ةصقلاب

 ىرت ال تناك اذإ امأ .ةيرتلا وأ ةردكلا وأ ةرفصلا مكحك

 فافجلا ربتعت انهف كمايأ ةرشعلا نم جورخلا دعب الإ ةصقلا

 ه ١٤٦٢٥ ةجحلا يذ ٢٠ يف ركذلا لهأ لاؤس . يليلخلا خيشلا ةحامس ٥

   طقف ءاسنلل ةلأسم٩٧ ةرضاحم : يليلخلا خيشلا ةحامس ٦



  

 . بتافنلاو ضيملا ماكمأ ىلإ لخدملا

 تأر اذإ ئش اهينعي الو ،ةرشابم هدعب لستغتو ،اهل ارهط
 ". رهطلا مايأ يف كلذ دعب ءاضيبلا ةصقلا

 هربتعتف رهطلا مايأ ةرشع يهنت نأ لبق مدلا ةأرملا تأر اذإ +

 رشعلا دعب اضيح هبسحت مغ مايأ ةرشع لمكت نأ ىلإ ةضاحتسا

 م ٨.ضيحلا مد تافص لمحي ناك نإ

 ةلئسا

 فيرعتلا عم رهطلا تامالع نم تامالع ثالث ركذأ

 .رصتخملا

 .ليلدلا ركذ عم ؟رهطلا تامالع ىوقأ يه ام ه

 نم ةرم يف و ءاضيبلا ةصقلاب رهطلا ىلع ةداتعم ةأرما

 ؟لعفت اذامف ،اهمايأ ءاهتنا دعب فافخلا تأر تارملا

 عم ةرفصلا نم ءيش اهعم و ءاضيبلا ةصقلا ةأرملا تأر اذإ

 ؟اذامل و ؟يلصت و لستغت لهف اهمايأ ةيامم

 ؟شيتفتلا رهطب تلستغا اذإ ةأرملا ىلع اذام

 رهطلا ىلإ ءاضيبلا ةصقلاب رهطت نێلا ةأرملا لقتنت تم

 .؟فافجلاب

 ؟رهطلا مايأ ةأرملا بسحت فيك و ؟رهطلا مايأ لقأ يه ام +٭

 اضيح و ارهط اهضيح مايأ ةيامن يف ةداتعملا ةأرملا تأر اذإ

 خيشلا ةحامس هحجر ام بسح ىلع ذخأت امهيأبف كاعم

 .هللا هظفح يليلخلا

 ٧ ج : ةيئاسن ىواتف ةرضاحم :يليلخلا خيشلا ةحامس ٢

     ٨ ركذلا لهأ لاؤس 3 يليلخلا خيشلا ةحامس ٢٥ ةجحلا يذ نم ١٤٢٥ ه



  

 ۔هسئافنلاو ضيملا ماكمأ ىلإ لفدملاح

 ةضاحتسازا يناثلا لصفلا

 :نييلاتلا نيسردلا لصفلا اذه يف ميركلا ئراقلا يخأ علاطت

 اهتفص و ةضاحتسالا فيرعت:لوألا سردلا

 ةضاحتسالا ماكحأ : عاغل ١ سردل ١

  

  



  

 . -رتافنلاو ضيملا ماكحأ ىلإ لفدملاح۔

٥ . . 

7 ) : ١ : 

 .م.

 :٢هيلع هللا ةمحر نيدلا رون مامإلا لوقي

 ءاسنلا نم تاضاحتسلملا
 ءامدلا دحأ اهيف ماد نم

 اهمد يق ةئدبم نكت نإف

 اهمكح لص أ رم ام ىلع نباف

 ام رثكأ اهضيح ارشع لعجت

 املعاف ارهط نيرشعلا و ضيحلل

 نيملا زيمت نكت نإف

 نيخللا يف ضيحملا رصحت

 اليلد اذ ناك اضح ح و ارهط

 ةدملل ةيسان نكت نإ و

 ةد بملاك نوكت اممإف

   فرصتب ١٢ _ ١٣ :ص لامكلا جرادم _ يملاسلا نيدلا رون ٩



  
  

 ۔۔-=برتافنلاو ضيملا ماكحأ ىلإ لفدولاح.

 اهتفصو ةضاقتس ا فيرعت .لوآلا سردلا

 ةضاعتسالا فيرعت الوأ
 تفصتا اذإ ةأرملا تضاحتسا نم لوعفم مسا يه :ةفل

 .ةضاحتسالاب

 لاق محرلا مف يف عطقنت قورع نم جرخي مد يه :ًاحالطصا
 ."قرع مد هنإ":ةضاحتسالا مد ةفص يف _ ةي هللا لوسر

 نم مدلا نايرج ةضاحتسالا :لاقف ةضاحتسالا بطقلا فرعو

 ؛..هناوأ ريغ ىق ةأرملا

 ةضاحتسإازا مد ةفص .ايناث

 هنأل ؛يبلاغ اذه و قيقر رمحأ مد هنأب ةضاحتسالا مد فصوي

 دعب رمتسا اذإ \ةضاحتسا مد هنأب نيخثلا دوسألا فصوي دق

 ءاج وأ { مايأ ةثالث نم لقأ ةدم رمتسأ وأ ،ضيحلا ىصقأ

 .رهطلل ةدم لقأ ءاضقنا لبق

 ةضاعتسالا مد ةأرملا زيوت فيك !اثلاث
 ثالثلا قرطلا ىدحإب ةضاحتسالا مد نم ضيحلا مد فرعي

 :ةيتآلا

 هجورخ ةيادب يف يأ ؛ةيادبلا يف هتأر امف زييمتلا وه و :ةنياعملا

 .ةضاحتسا وهف ضيحلا تافص فلاخي

 يف وأ لمحلا وأ ،سايإلا وأ ،ابصلا نمز ي هارت امف :نامزلا

 لقأ ةدم ةأرملاب رمتسا يذلا مدلا وأ \ةضاحتسا وهف رهطلا لقأ

 ٤٠ لينلا حرش : ةمئألا بلطق ٤ ج ١ : :ص ٢٠٩

  

 



  

 --تافنلاو ضيملا ماكحأ ىلإ لفحملا

 مد وهف مايا ةرشع نع داز وا ضيحلا لقا وهو مايا ةنالث نم

 . اضيأ ةضاحتسا

 ببسب وأ لوألا عامجلا ببسب هارت يذلا مدلاف : لاجلا لاوز

 ٥هلدعت ال روهشملا لوقلا ىلع }اةضاحتسا وهف ءاود لوانت

 تافص لمحي ناكو ،رثكأ وأ مايأ ةثالث رمتسا نإ الإ اضيح

 ف وخ ببسب ٥ا رت يذلا امأ ئ ذئنيح اضيح ربتعيف ضيحلا مد

 دعب رمتسا اذإ الإ اضيح هدعت ال ليقث ءيش لمح وأ ،زفق وأ
 ١ .لاحلا لاوز

   فرصتب ٢٠٩ _ ٢٦١٤ :ص ١ ج لينلا رش : ةمئألا بطق ]



 سافنلاو ضيملا ماكمأ ىلإ لفدولا

 ةلتلا

 .احااطصا و ةغل ةضاحتسالا ف رع :

 ةضاحتسالا مد نع ضيحلا مد ةأرملا امب زيمت قرط ثالث ركذا ه

 .ح .شلا عم
 \ا ۔ ١

  
  

  



  

 ۔حرتافنلاو ضيملا ماكحا ىلإ لفدولاإ ..

 ةضامتسملا ماكحأ .يناثلا سردلا

 ةضاحتسملا ةئدتبولا مكح .زوأ

 مكحلا سفن نهل ةداع اهل سيل لاو امتداعل ةيسانلاو ةئدتبملا .

 تقو ىصقأ ىلإ ةضاحتسملا ىقبت نأ وهو ؛ةضاحتسالا ى

 هيلع يذلا وه لوقلا اذه و يلصت و لستغت مث ضيحلل
 ةداعإ اهيلع سيل و ،مايأ ةرشع ضيحلا تقو ىصقأ و لمعلا

 يلصتلف مدلا امب رمتسا اذإو رشعلا هذه يق اهتكرت قلا ةالصلا

 3 .اذكهو ارشع ةالصلا كرتتو ارشع

 ةضامتسمولا ةداتعملا مكح .اينات

 ماكحأ يف ساسألا ةرضاحم يف يليلخلا خيشلا ةحامس لوقي

 :سافنلاو ضيحلا

 .داتعملا امتاقيمىلع لوعتف تاقيم اهل ةأرملا تناك نإ " :الوأ

 ةارملل لاق هنأ كي يبلا نمأ يور ام لمحي كلذ ىلع و
 اهنع هللا يضر _ شيبح يأ تنب ةمطاف يه و ةضاحتسملا

 كضيح مايأ ةالصلا يكرتا يأ يس'كئارقإ مايأ ةالصلا يكرتا"

 ةدم ضيحت ثيحب نيعم تقو امل ناك نإ كلذ نيعم و ،داتعملا

 ضيحلا نم هتداتعا ام ىلإ عجرت ،ةنيعم ةدم رهطت و ،ةنيعم
 ءاج ام اضيأ كلذ دكؤي و :اهل اتاقيم كلذ ذخأت و رهطلاو

 .بيج ێفملا و لأسي نالهك خيشلا ةرضاحم : يليلخلا خيشلا ةحامس ٤٢
   ح

  



  
  

 .حرتافنلاو ضيملا ماما ىلإ لفدولاإح .

 اهل يكرتاف ةضيحلا تلبقأ اذإ " :اهل لاق هنأ ىرخألا ةياورلا يف
 و كنع مدلا يلسغاف اهردق بهذ و تربدأ اذإ ه 5ةالسصلا

 :. "يلص

 نوكت نأ امإف مظتنم ريغ هنكل و تقو اهل ةأرملا تناك نإ :ايناث

 ريغ وأ ةضاحتسالا مدو ضيحلا مد نيب زييمتلا ىلع ةرداق

 ام ضيحلل يطعت ثيحب زييمتلا ىلع ةرداق تناك نإف ،ةرداق

 ذخأت ةلاحلا هذه ىف انمأ بير الف { ةحئار اذ انيخث دوسأ ناك

 . ةضاحتسا كلذ ادع ام لعحتو كلذب

 رسيلا ىلإ لاوقألا برقأف قبس امم ءيش يأ نكي مل نإ :اثلاث

 ةالصلا كرتتو © ارهط مايأ ةرشعو اضيح مايأ ةرشع ربتعت امنأ

 اذه & ىرخأ مايأ ةرشع ةدمل ىلصتو لستغتو 3 مايأ ةرشع ةدمل

 ؛ه. رسيأ هنأ ةيحان نم

 ةضاحتسالا مد مكمه .اثلاث
 بجوي الو ؛هنم عضوملا ريهطت بجي سحب مد ةضاحتسالا مد

 ام ةضاحتسملا ىلع و طقف ءوضولا بجوي امنإو لاستغالا

 .تادابعلا نم اهريغ و موص و ةالص نم ًامامت ةرهاطلا ىلع

 ةضاهتسملا لسغ مكح .اعبار
 يف يذلا ثيدحلا ليلدلاو بجاوب سيلو بحتسم ةضاحتسملا لسغ

 هيلع هنع سلبع نبا قيرط نم _ هللا همحر _ عيبرلا مامالا دنسم
 اجن جنأ هللا لوسر اي :تلاقف هتلأس نيح ةيراصنألل :لاق مالسلا

 عيبرلا ھامإلا هاور ٤٤
 :.؟ .. ! > ؟ . ١! . { !‘}! ٠ ۔ -

 ١ ت سافنناو ضيحا ماححا ف ساسا ١ يليلخا خيشلا ةحامس ه رضاح ٥

 هيب رلا مامإلا داه. ٦1
   _ : ٠ م ےم



  

 - برتافنلاو ضيملا ماكحا ىلإ لفدول اح .

 .نطقلاب يشتحا يأ :يرفنتسا ."يلصو يرفنتساو يلستغا " :لاقف
 ةضاحتسملا ىلع بجاولا امنإو .ضيحلا عاطقنا دعب عت :يلستغاو

 ديز نب رباج نع ةديبع وبأ هاور يذلا ثيدحلل ةالص لكل ء وض ولا

 لكل ًأاضوتت ةضاحتسملا ":لاق هنأ الع هللا لوسر نع غلب :لاق

 . ء" .ةالص

 ةضاحتسملا ةالص مكح .اسماخ

 .ةالصلا ءادأ اهيلع بجاو لب ،ةالصلا عدت ال ةضاحتسملا

 نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ هاور يذلا ثيدحلا يفف
 يبأ تنب ةمطاف تلاق " :تلاق _ اهنع هللا ىضر _ ةشئاع

 لاق ؟ ةالصلا ع دأفأ رهطأ ال ينإ" .داك هللا لوسرل شيبح

 ةضيحلا تلبقأ اذإف \ةضيحلاب سيل سحن قرع مد كلذ امنإ" :اهل

 مدلا يلسغاف اهردق بهذو تربدأ اذإو ةالصلا اهل ىكرتاف

 ". يلصو كنع

 نيح ةبيبح مأل : لوسرلا لوقي رخآ ثيدح يقو
 تيأر اذإف يلصو يلستغا مث كئارقأ مايأ يرظتنا" :تضيحتسا

 ه." ريصحلا ىلع رطق ولو يلصو يضوت كلذ نم ائيش
 ةالصلا اهيلع بحت ةضاحتسملا نأ نيثيدحلا نيذه نم مهفن

 ةطوف تعضو وأ تشتحا و عضوملا تفظن ةالصلا تدارأ اذإف

 نإو رهاطلا بوثلاب تلص و اهسبالم نع مدلا امب يقت ةيحص
 رهظلا ةالص عمجت نأ اهلف ،اهتقو يف ةالص لك ءادأ اهيلع قش

 عيبرلا مامإلا هاور ٤٧
 عيب رلا مامإلا هاور ٨

   دمحأ هاور ٩



  
  

 : ررتافنلاو ضيملا ماگحأ ىلإ لفدملاح_۔.

 ق تاعكرلا مامتإ ةظحالم عم ©‘ءاشعلا عم برغملا ه رصعلا عم

 .نطولا ف تناك نا اهرصق سيلو عمجا

 بجي امنأ كش البف ةالصلاب ةرومأم ةضاحتسملا نأ اممو

 ةدجس و فحصملا سمو نآرقلا ةءارق امه زوجيو ،موصلا اهيلع

 ةأرملا هلعفت ام لك لعفت يأ ©فاكتعالا و فاوطلاو ةوالتلا

 .ةرهاطلا

 ةضامتسمولا ءطو مكح .اسداس

 مهنع هللا يضر ةباحصلا ناك :ةمركع لاق امهنع هللا يضر

 يذلا وه لوقلا اذهو .تاضاحتسم نهو مهجاوزأ ل وشغي

 .٥0 ل اهظفح _ ىليلخلا انخيش هدي ؤي

 ةضاحتسملا ةدع .اعباتس

 مدو ضيحلا مد نيب زيمت نأ تعاطتسا و ةداتعم ةأرملا تناك اذإ

 ةضيحلا نم لستغت نأ دعب اهقالط ةدع ىضقنتف ةضاحتسالا

 يضقنتف زييمتلا عيطتست ال تنز اك اذإ و ئ قالطلا ع وقو نم ةثلاثلا

 دق نوكت اممأل 0 اموي نيتس ىلإ نيسمخ نيب ام اهقالط ةدع

 ةرشع مث رهط مايأ ةرشع :يلاتلاك يهو \تارم ثالث تضاح

 ةرشع ميث ضيح مايأ ةرشع مث رهط مايأ ةرشع مث ضيح مايأ

 ام وي نيتس تلمكأ اذم نوكتف كضيح مايأ ة رشع ش رهط مايأ

 .امتدع يهتنت اذميو اهقالط عقو ذنم

 ٠ ٥ م . ةح' .س . ١ . ٠ لننا٥ ت ٠ د 9 هلا باتكل : ٢ ٢

 س 4 . م ييح 2 __ م

   



  

 سافنلاو ضيملا ماكمل ىلإ لفحملا

 ةلئسا

 نم ليلد ركذ عم ةضاحتسالا نم لسغلا مكح ام
 .؟ةنسلا

 ٢3 زيمملا ريغ ةض احتسملا ةقلطملا ةدع س دقنت م ه

 ؟كلذ ىلع ليلدلا ام و ك!؟ةضاحتسملا ءط و زوجي له ج

  



  

 -بتافللاو ضيملا ماكحأ ىلإ لفحملا

 سافنلا ماكحأ :تلاثلا لصفلا
 :ةيلاتلا سوردلا ىلع اصفل ١ اذه يوتحي

 اذإ ةالصلا لماحلا كرتت ىتم و سافنلا فيرعت يف:لوألا سردلا

 ةدالولا بابسأ تأر

 هرثكأو سافنلا لقأ سافنلا ةدع بسحت فيك :ناثلا سردلا

 سافنلا يف راظتنالا سافنلا يف ةداعلا توبث

 اطقس تدلو ىتلا ةدع ةئدتبملا ءاسفنلا مكح:ثلاثلا سردلا
 يف هماكحأ و رهطلا _ مد هعم نكي مل و دولوملا جورخ مكح

 . سل افنلا

   



  

 .بتافلاو ضيملا ماكما ىلإ لفحملا

 :دنتيتف -_-

 ه١:ماظنلا رهوج يف هللا همحر ىملاسلا مامإلا لوقي

 دلولا دنع جرخي مد وه و

 دمألا ديزم يف الإ ضيحلاك

 ادح نيعبرألل هنإف

 ادع ندأ رشعلا و هرثكأ

 دايتعا كلذ يف اسنلل و

 داتعت ام ةاتفلا مزتلت

 ءامدلا نم ىتأ ام لك و

 يئاج سافن وهف اهتقو يق

 ةميهب تدلو دق نكت نإ و
 ةميمذ ةحيبق ةمحل وأ

 ءامدلا ترج دق اهدنع و

 ءارم هب ام سافن وهف

     ١ ج ماظنلا رهوج ،يملاسلا نيدلا رون  0٦٢:ص ٣٦٦



  
  

 رتافنلاو ضيملا مامأ ىلإ لفدملا ..

 [ ! ] سافنلا ماگمأ .لوألا سردلا
 سافنلا فيرعت .الوا
 'ءاسفن"" يهف \©تعضو اذإ ةأرملا ةدالو :ةفللا يف سافنلا

 ريغ لاعف ىلع اضيأ عمجي ءالعف مالكلا يف سيلو "سافن" ةوسن و

 ،تاوارشعو ""تاواسفن""ىلع اضيأ عمجيو ،ءارشع و ءاسفن

 "اسافن" رسكلاب ةأرملا "تسفن"دقو ".ناواسفن" ناتأرماو.

 يثو'"سوفنم" دلولاو 3هلعاف مسي مل ام ىلع امالغ" تسفن"و

 ةنحلا نم امناكم بتك دقو الإ ةسوفنم سفن نم ام":ثيدحلا
 ه!. رانلا و

 همحر . يملاسلا مامإلا لوقي :حالطصالا يف سافنلا

 :مهلا

 دلولا عم امدلا نم جراخ و

 دسحلا لماك ناك سافنلا وه

 ةداعلا ىف ةمحل وأ اصقان وأ

 ةدالو افغمنود نوكت تسيل

 :هلوقب جراعملا يف _ هللا همحر _ يملاسلا نيدلا رون هفرع و

 كلذ ناكأ ءاوس دلولا عم ةأرملا نم جراخلا مدلا وه سافنلا"

 يف نوكت ال ةمحل ناك وأ اصقان ناك وأ دسحلا لماك دلولا

 ه؛.""سافن مد مدلا كلذ لكف ةدالو نود ةداعلا

 ٣٨٧٢ : رص ح احمحا راتحم _ يزارلا ذمحخح ؟

 ل ت ح ر ٠ يحل . اي ا ر ول ٣ ٥ :٣ ١ ,ح . 'امكلا ادم . لان .,. :

  ١١٤ :رص٤ج ۔امالا جراعم يناسلا نيدل رون٤٥



  

 .. يرتاقنلاو ضيملا ماكحا ىلإ لفدولا

 ةدازولا بابسأ تأر اذإ ةالصلا لماحلا كرت !ايناث

 جرخي امدنع يأ ًءالماك دلولا جورخ دنع ةالصلا ةأرملا كرتت

 ريغ : المتكم نينجلا ناكأ ءاوس ،اهنطب يف هلمحت ام عيمج

 ةدالولا لبق هكرتت نأ الإ مايصلا كلذكو هد ةقلخلا لمتكم

 عم ضيرملل رطفلا حابأ هللا نأل زئاج كلذف ضرملا رذعب

 ءاضقلا

 .ةدالولا مالآب اهروعش درجمب ةأرملا نع طقست ال ةالصلا ه

 لخد اذإف قلطلا تايادب ءانثأ مدلا جورخ ءدب درجمب الو

 ةدالولا مالآ ببسب اهيلصت نأ ةأرملا عطتست مل و ،ةالصلا تقو

 نمب نعتستلو أضوتت نأ اهيلعف ،ةالصلا هذمب ةبطاخم يهو

 ةمئاق لصتلف ،اهنكمأ امفيك ةالصلا دؤتلو \ءوضولا يف اهلوح
 مل نإف ةدعاق تلص عطتست مل نإف ةالصلل ةدوهعملا ةئيهلاب

 .ةلبقلل ةلبقتسم نمبألا اهبنج ىلع ،ةعجطضم تلص عطتست

 ةلبقتسم رسيألا اهبنج ىلع ةعجطضم تلص عطتست مل نإف

 لإ اههجوو اهرهظ ىلع ةيقلتسم تلص عطتست مل نإف ،ةلبقلا
 هاحتاب اهيلجر دمت يأ ؛ةلبقلا يلي امم اهالجر نوكت و ءامسلا

 دوجسلل اهؤاميإ نوكيو ،‘دوجسلاو عوكرلل يموتو ءةلبقلا

 عطتست مل نإف ،اهعسو واهتقاط بسح ،ع وكرلا نم ضفخأ
 ةين دقع عم .اهظافلأ ةءارقب اهمامت ىلإ ةالصلا أرقتلف ةيقلتسم

     ٥٥ سافنلاو ضيحلا ماكحأ ق ساسالا ةرضاحم _ يليلخلا خيشلا ج٢



  
  

 -برتافنلاو ضيحلا ماگمأ ىلإ لفدملاح.

 مل نإف ،اهبلقب اهفيكتلف عطتست مل نإف ،اهيلع هللا ةضيرف ءادأ

 عطتست مل نإف تاريبكت سمح ةالص لك نع ربكتلف عطتست
 :ىلاعتو هناحبس هللا لوقي ،ةالصلا ضرف اهنع طقس دقف ريبكتل

 .ه هه ؛اهعسزالإ اشنلا فلكلا
 ةعقبلاو بوثلاو دسحلا ةراهط ةالصلا ىف طرتشي :ةظحالم

 رذعت نإو اهل نكمأ نإ كلذ ةاعارم قلطلا ةلاح يف ةأرملا ىلعف

 يدارإلا ريغ هجورخو قلطلا ءانثأ مدلا ةرثك ببسب كلذ

 :ىلاعتو هناحبس هللا لوقي اهيلع لت يلا ةلاحلا ىلع لصتلف

 : .ه ُطَسا ام هللا او اف

 ٢٨٦ ةيآلا :ة رقبلا ةروس1

   ١٦ ةيآلا نباغتلا ةروس٧



  

 - برتافنلاو ضيقلا ماكحا ىلإ لفدولاح_

 ةلثننألا
 جرادم يف درو امك سافنلل يملاسلا مامإلا فيرعت ركذا ه

 .لامكلا

 ؟ةدالولا بابسأ تأر اذإ ةالصلا لماحلا كرتت تيم ه

 ؟ضيرملا ةالص ةفص ركذا

  



  
  

 : زتافنلاو ضيفلا ماكحأ ىلإ لفدملاح_

 [ ؟ ) سافنلا ماكحأ يناثلا سردلا

 سافنلا ةدع بسحت فيك .وأ
 لمحلا اهيف ةأرملا تعضو نيلا ةعاسلا نم سافنلا ةدع بسحت

 ىرت تح اذكه و اموي هدعب يذلا مويلا يف اهلثم ةعاس ىلإ

 .رهطلا

 هرثئأ و سافنلا لقأ .ايناث

 ةملس مأ ثيدح ىفف ،اموي نوعبرأ هرثكأ و مايأ ةرشع سافنلا لقأ

 نيعبرأ ا هللا لوسر دهع ىلع سلجت ءاسفنلا تناك " :تلاق
 وبأ و يذمرتلا هاور . "فلكلا نم سررولاب انهوجو يلطن انكف اموي

 . دمحأ و د واد

 نيعبرأ انسافن نم دعقن انك " :تلاق امنأ رخآ قيرط نم يورو

 اذإ اذه ."ىلصنو لستغنف ‘كلذ لبق رهطلا ىرن نأ الإ اموي

 نيعبرألا اهغولب لبق رهطلا ةأرملا تأر اذإ امأ مدلا ةأرملاب رمتسأ

 ةرشع سافنلا لقأ نأ ىلع ةجحلاو ، ةرشابم لستغت نأ اهيلعف

 .مايأ ةرشع ضيحلا رثكأو ،ةضيح ةلرتمب سافنلا نأ يه مايا
 سافنلا لقأ نأ نيعم و ؛ضيحلا رثكأك سافنلا لقأ نوكيف
 نكل و مايأ ةرشع نم لقأ اه ةداع ذختت ال يأ 5مايأ ةرشع

 سيلو ،رشعلا رورم لبق ول و رهطلا تأر نإ ةالصلا نم دب ال
  نم لقأ سافنلا امب رمتسا اذإ اهتكرت نولا تاولصلل ةداعإ اهيلع



  

 _ رتاقنلاو ضيعلا ماكحا ىلإ لفدملا

 .دلولا جورخ سافن هنأ هدكؤي يذلا نأل ،مايأ ةرشع

 :لامكلا جرادم يف _ هللا همحر _ ىملاسلا مامإلا لوقي

 ق و هلقأ مايأ هرشع

 ههىفتكتنعيب ر ل اب هرثكأ

 نأ طرشب اةيلاتتم تارم ثالثب سافنلا يف ةداعلا تبنت

 ةداع ةأرملا اهذختت ةعبارلا ةرملا يف مث ةدملا يف ةمظتنم نوكت

 اهيف ةداعلا نكلو تارم ثالث ةأرملا ىلع ت رم اذإ امأ ال

 اهل تسيل ل ا ةئ دتبمل ( مكح اهمكح نل وكت : ] رم ا ه ذهف كةفلتخح

 ٩٥.ةداع

 سافنلا يف راظتن لا .اتلات

 رظتنت اموي نيعبرأ نم لقأ امتداع نمل ةداتعملا ءاسفنلا راظتنا

 دعب راظتنا الو ،ةليل و ام وي عباوتلا عم و .مايأ ةنالث مدلا عم

 يليلخلا خيشلا ةحامس ىوتف هيلع يذلا وه لوقلا اذه نيعبرألا

 ةداع امل تسيل نيلاو ةئدتبملا نأ ةظحالم عم & هللا هظفح _

 .نهف راظتناال امتداعل ةيسانلاو

 ٥٨ لامكلا ج رادم ىماسلا نيدلا رون : ٢ ١

٢ 
 ج سافنلا و ضيحلا ماكحأ يف ساسألا ةرضاحم ،يليلخل خيشلا ةحامس

9٩     



  

 .- بتافنلاو ضيفلا ماكحأ ىلإ لفدملاإح_ .

 ةسنألا

 ؟سافنلا ةدع بسحت فيك +

 .؟هرثكأ ام و سافنلا لقأ ام ة

 ؟سافنلا نم راظتنالا ةدم مك ه

 ؟سافنلا يف ةداعلا تبثت يم

    



  

 تافنلاو ضيملا ماكحا ىلإ لفدملاح_ .

 [ ا ) سافنلا ماكحأ .تلاثلا سردلا
 ةئدتبملا ءاسضنلا مكح .ازوأ

 هذه لك امتداعل ةيسانلاو ةداع اهل تسيل تيلاو ةئدتبملا ءاسفنلا

 نيعبرألا لخاد هارت مد لك وهو مكحلا سفن اهل فانصألا

 لستغت اهمايأ لخاد رهطلا تأر اذإ كلذك 3 سافن وهف

 امب رمتسا اذإو ،سافنلا ىلإ تداع مدلا عجر اذإو ؤيلصتو

 ،لاستغالا ىلإ ردابت اممِإف اموي نيعبرألا تلمكتسا توح مدلا

 ةدملا كلت دعب نوكتو ،سافنلا ةدم ىهتنم يه نيعبرألا نإف

 .اهيلع راظتنا الو ةضاحتسم

 اطقس تدل و يتلا ةدع .ايناث

 ربتعت اهأ مكحلا و لماك ريغ ادلو ةأرملا ةدالو وه :طقسلا

 نم ةلحرم لكل نأ امك ءامد تجرخأ ولو نيح اسفن

 .ةنيعم ةدع طقسلا

 ةقلحملا ريغ ةغضملا و ،مايأ ةعبس هقلعلاو .مايأ ةعبرأ ةفطنلا ةدعف

 .اموي نورشع و دحاو ةقلخملا ةغضملا و ،اموي رشع ةعبرأ
 هحجري يذلا وه لوقلا اذهو :..اموي نوعبرأ ةقلخلا ماتو

 .١١ هللا هظفح _ يليلخلا خيشلا ةحامس
 اذإ امأ ددملا هذه دعب راظتنإ الو مدلا امب رمتسا اذإ اذه نأ ةظحالم عم

 .::يلصتو لستغت امنإف نيبلا رهطلا تأرو ،ددملا هذه لبق مدلا عطقنا

 ٦٤٢ص١ج عرفلاو لصألا لماش _ شيفطأ فسوي نب دمحم بطقلا ٠
 ٢ج ، سافنلا و ضيحلا ماكحأ يف ساسألا :يليلخلا خيشلا ةحامس 1
 ه ١٤٦٢٥ ةجحلا يذ نم ٢٠ ركذلا لهأ لاؤس :يليلخلا خيشلا ةحامس آ

: 

    



    

 `۔-رافنلاو ضيملا ماكحأ ىلإ لفدملا .

 وأ ةفطن ناك اذإ طقسلا زيمت نأ ةأرملا تعاطتسا اذإ :ةظحالم

 ةدع يف هركذ قباسلا وحنلا ىلع ةرشابم دتعتف .إ .... ةقلع

 ةصتخملا ةبيبطلا لأست نأ اهيلع زييمتلا عطتست مل اذإو ،طقسلا

 رذعت نإو ،اهرمأ نم ةنيب ىلع نوكت نيح ،نينجلا روط نع
 نينجلا ناك اذإ ةاعارم عم نينخلا رمع ركذتت نأ اهيلعف كلذ

 نم هرمع بسحي ةلاحلا هذه ىفف نطبلا نم هجورخ لبق قوتم

 سيل و ،هتافو اهيف مألا تفرع لا ةظحللا ىلإ هنيوكت ةظحل

 َ .هج ورحخ ةظحل لا

 ءاملع ث نيط نزم ةلالش زم ْ راَسنال ا انح ذل د :ىلا اعت هلل ا لوقن
 ٥ ٣ د ۔ ح إ 2 ۔۔ 42 ره د و ۔ د

 ةغضم ةقلعلا ,انفلخف ةقلع ةفطنلا الح م : نكن را رارق يف : طن
 ۔مس د س . م غك

 رخا اقلخ ه هانأشنأ امل ماظعلا ؤس د اًماَظع ةعضملا لح

 ١١- ١٤ نونمؤملا : يلالخلا لرابتق

 هنع هللا يضر _ ديسأ نب ةفيذح نع ملسم مامإلا جرخأ و ,

 هللا ثعب ةليل نوعبرأ و ناتنث ةفطنلاب رم اذإ ": ه : هل وق

 اهمحل و اهدلج و اهرصب و اهعمس قلخ و اهروصف اكلم
 ۔ءاش ام كبر ىضقيف ؟ىننأ مأ ركذأ بر اي :لاق مث ءاهماظعو

 عاش ام كبر يضقيف ،هقزر براي :لوقي مغ كلملا بتكي و

 ىلع ديزي الف هدي يف ةفيحصلاب كلملا جرخي مش ،كلملا بتكي و
 لا لحارملا هذه ازييمت ليهستل و““:ء““صقني ال و رمأ ام

١ 
  .نسم حيحص ,ر لتل . ب اتد 1



  

 سافنلاو ضيملا ماكمل ىلإ لفدولاح

 ةقدب امقتددح دق ةصصختملا بطلا بتك نأ دحن نينخلا امب رمي

 اننكمي و \ةضيفتسملا تاساردلا و براجتلا ىلع ةينبم ةيملع

 هذه نييبت رابلا ىلع دمحم روتكدل ا باتك نم صلختسن نأ

 :يلي امك لحارملا

 حيقلت ذنم لوألا عوبسألا ] مايأ ٧ :ةفطنلا ةلحرم

 [ةضييبلا
 [ثلاثلا و يناثلا نيعوبسألا يأ ] اموي ٢١ :ةقلعلا ةلحرم ه

 [ عبارلا عوبسألا يأ ] اموي ٢٨ :ةغضملا ةلحرم ه

 :عيباسألا ] اموي ٤٩ :ريوصتلا و تالضعلا و ماظعلا ةلحرم ه

 ¡٤.[عباسلا و سداسلا و سماخلا

 .لمحلا ةيام ىلإ ماظعلا ةلحرم دعب :ةقلخلا مامت ةلحرم ه

 مد هعم نكي مل و دولوملا عورخ مكح .انلات
 نأ ةأرملا ىلع بجاوف مد هعم جرخي مل و دولوملا جرخ اذإ

 .ىاسفن اهمأل لاستغالا ةجحو ،ةرهاط اهمأل ىلصتو لستغت

 ٠ دلو اهنطب نم جرخ امدعب
 :هرهوج يف هللا همحر _ يملاسلا نيدلا رون مامإلا لوقي

 امريغ نم تدلو دق نكت نإ و
 املعاف نوكت رهاطف مد

 بجاو امتح ةالصلل لسغلا و

 ٦٥ بجاو امكح ةنسلا نم وه و

 نآرقلا و بطلا نيب ناسنالا قلخ رابلا يلع دمحم .د ٤
 و مزال نعمي لوألا رطشلا يف بجاو هلوق و : ٦٢٦٢:ص 0٦٢ ج ماظنلا رهوج كيملاسلا نيدلا رون ٥

     لثامملا سانجلا هيفف "يوغللا بوجولاوه و تباث يعت يناثلا رطشلا يف و ،يعرشلا بوجولا وه



  

 ..--يرتافنلاو ضيملا ماگمأ ىلإ لفدولاح

 سافنلا يف هماكحأ و رهطلا .اعباز

 يه و رهطلا تامالع :الوأ

 .ضيحلا لصف يف اهتفص انركذو :ءاضيبلا ةصقلا

 .اضيأ هركذ قبس دقو :فافجلا

 ةداتعملا ءاسفنلا ةدع ءاهتنا يه و :سافنلل ةدم ىصقأ غ ولب

 تناك اذإ اذه ،عباوتلل ةليلو مويو مدلل مايأ ةنالن راظتنالا عم

 اموي نيعبرأ ءاهتنا وأ ،اموي نيعبرأ نم لقأ ةداتعملا مايألا

 .اموي نوعبرأ امتداع لاو ةئدتبملل

 سافنلا مايأ لخاد رهطلا :ايناث

 لستغت نأ اهيلعف اهسافن لخاد نيبلا رهطلا ءاسفنلا تأر اذإ

 يضقنت تيح اذكهو ءاسفن دوعت مدلا اهدواع اذإو ،يلصتو

 تناك نإ نيعبرألا لمكت قح وأ ،ةداتعم تناك نإ اهتداع

 .ةئدتبم

 ةلثتتن لا

 ؟روط لكل طقسلا ةدع ركذ عم نينجلا راوطأ ددع

 & مد لوزن ريغ نم دلت قلا ةأرملا ىلع لاستغالا بوجو للع

 .ماظنلا رهوج يف يملاسلا مامإلا هلاق امب كلوق معد و

 لكل زجوم حرش عم ؟سافنلا يف رهطلا تامالع يه ام

 .ةمالع

    



  

 . حرتافنلاو ضيملا ماكحأ ىلإ لفدولاح

 .عبارلا لصفلا .
 ءاسفنلا و ضئاحلا ماكحأ

 :ةيلاتلا سوردلا ىلع لصفلا اذه يوتحي

 مادختسا مكح _ موصلا و ةالصلا مكح :لوألا سردلا

 ضيحلا عناوم
 ةدجس مكح نآرقلا ةءارق مكح :ناثلا سردلا

 ةوالتلا

 فاوطلا مكح _ دجسملا لوخد مكح :ثلاثلا سردلا

 فاكتعالا و تيبلاب

 ضئاحلا ندب مكح _ ضئاحلا ءطو مكح :عبارلا سردلا
 قالط ةدع _ ضئاحلا قالط مكح :سماخلا سردلا

س  
د
 



  

 .-درتافنلاو ضيحلا ماكحأ ىلإ لفدملاح.

 7 1 ١ ٠

 جرادم يف _ هللا همحر _ ىملاسلا نيدلا رون مامإلا لوقي

 : لامكلا

 فاوطلا و ةااصلا و موصلا

 فاكتعالا و ركذلا ةدجس و

 دجسملا رورم ركذلا ة والت

 دعباف مرح فحصملل سملا و

 بنتجتلف نيتاه نم ءطولا و

 امايصلا و فاوطلا اولدبيل و
 اماممت اذكه فاكتعالا و

 ١١ دب ريغ نم امهم ود هتالص

 :مهضعب لاق ىح ضيحلا ماكحأ يهاضت سافنلا ماكحأ

 الإ دحاو امهمكح نأ كلذ عمو 3همايأ تلاط ضيح سافنلا

 .ةدملا ىف

   ١٣ :ص لامكلا جرادم .يماسلا نيدلا رون 1



  

 هافاو ضيملا ماكما ىلإ لفحملا

 [ ! ) ءاسفنلا و ضناحلا ماكحأ.لوألا سردلا

 موصلا و ةالصلا مكح .ازوأ
 مارح يأ مايصلا و ةالصلا نم ءاسفنلا و ضئاحلا تعنم

 يور دقف ،الفن مأ اضرف ناكأ ءاوس ،مايصلاو ةالصلا امهيلع

 لقع تاصقان نم تيأر ام":لاق هنا ايلع ز هللا لوسر نع

 .هللا لوسر اي :نلقف ،"نكادحإ نم لجرلا بلل بهذأ ،نيدو
 فصن ةأرملا ةداهش سيلأ " :لاقف ،اننيد و انلوقع ناصقن ام و

 مث اهلقع ناصقن كلذف " :لاق ىلب :نلق ،"لجرلا ةداهش

 .ىلب :نلق .؟مصت مل و لصت مل ةأرملا تضاح اذإ سيلأ :لاق

 ٦٧. اهنيد ناصقن كلذف" :لاق

 اهف يكرتاف ةضيحلا تلبقأ اذإ" رخأ ثيدح يقو
 .١٨ "...ةالصلا

 ةالصلا نود مايصلا لدب بوجو ءاسفنلا و ضئاحلا ىلعو
 اهنع هللا يضر _ ةشئاع ةديسلا نع ىوري ام ليلدلا و

 ." ةالصلا ءاضقب رمؤن ال و موصلا ءاضقب رمؤن انك " :تلاق

 يف رركتت ةالصلا نأل ،ةأرملا نع ةقشملا عفد كلذ يف ةمكحلا و

 ةرم الإ ةنسلا يف رركتي ال موصلا و ،©تارم سمخ ةليللاو مويلا

 رركتي مل ام مرلي و رركتملا اهنع طحي نأ بسانف ةدحاو

 ؛«ةكرلاخكب 7 لورسلا ريق ةغلاب ةمكح كلذ يفو

 يراخبلا داور ٧
   عيب رلا داور 1٦1٨



  

 -برتافنلاو ضيملا ماكحأ ىلإ لفدملاح..

 مايصلا وه امنإ ،هلدبب ةأرملا رمؤت يذلا مايصلا نأ ىفخي ال و
 .بجاولا

 لوخد دعب ضيحلا اهاتأ نولا ةالصلا لدبب ةأرملا مزلت كلذك و

 كلت يضقتف ساب ةبطاخم يهو .اهئادأ نم نكمتت مل و ،اهتقو
 ضيحلا نم رهطلا تأر اذإ اذك و لستغت نأ دعب طقف ةالصلا

 لوقي .لاستغالا دعب اهئادأ نم دب الف قاب ةالصلا تقو و

 :_ هللا همحر _ ىملاسلا مامإلا

 اهنع ةالصلا ضيحلا عفري و
 اهنم الاح ةالصلا عنمي و

 امتح ةالصلا يضقت اهنكل

 امكح ةالصلل ءاضق ال و

 لخد امدعب ضيحلا اهاتأ نإ و

 لدبلا اهنمزلي ةالصلا تقو
 باطخلاهجوتنأل

 باجيإلااذك واهيلإ هب
 لبق نم ترهط دق نكت نإ و

 .٧ يلصتامم إفهحج ورخ

 ٩ ةيأ ، ةرقبلا ةروس ١٨٥

   بيجي يفملا و لأسي نالهك خيشلا ةرضاحم ٠



  

 -افنلاو ضيملا ماكحأ ىلإ لفدملا--

 ةظحالم
 ةالص تقو لوخد دنع ضيحلا اهءاج اذإ ةأرملل طوحألا و

 اعم رصعلا و رهظلا ضقتلف اهئادأ نم نكمتت مل و رهظلا

 نم نكمتت مل و برغملا تقو لوخد دنع اهءاج اذإ كلذكو

 ةرئاد نم ج ورخلل كلذ و ،ءاشعلا و برغملا يضقت اممف اهئادأ

 .تاقوألا كارتشاب لوقي نم لوقب المع فالخلا

 ضيحلا عناوم مادختسا مكح .اينات

 فاخت ييلا ةرورضلل الإ ضيحلا عناوم مادختسا ةأرملل زوجي ال

 خيشلا ةحامس كلذ نيبو ،ةرمعلاو جحلاك ةحلصملا تاوف اهيف

 ٫٧:يلي ام اهنمو هاواتف نم ريثك ي يليلخلا

 لوزن عنمي ءاود مدختست لا ةأرملا فرصت مكح ام :لاؤسلا

 نم مايأ عييضت يف بغرت ال امنأل ناضمر رهش يف ضيحلا
 ؟ ناضمر

 ةببستم و اهسفن ررضل ةببستم امهنأل كلذب ةمثتآ يه :باوجلا

 ىلإ يدؤي ةيودألا هذه لامعتسا نإف ،امتالص رمأ ماظتنا مدعل

 ررضلا ىلإ يدؤي كلذ عم وهو ةيرهشلا ةرودلا ماظتنا مدع

 ةعيبطلا ىلاعتو كرابت هللا لعج ةدامل ناقتحا هنأل ؛مسجلاب

 ريغ ررضلاو ررضلا ىلإ يدؤي زارفإلا اذه عنمف ،اهزرفت

 دق هللا نأل ناضمر مايص لجأل كلذ زاوج ىرن الف ،زئاج

 تفاخ نإ جحلا مايأ فالخب ءاضقلا وهو اجرخم هنم اهل لعج

 بيجي يفملا و لأسي نالهك خيشلا ةرضاحم ١

      



 - رافنلاو ضيعلا مامأ ىلإ لفدولاح

 .ةضافإلا فاوط ف وطتل اهرهط ترظتنا نإ ةقفرلا تاوف

 ةلنتنن لا

 ىلع موصلا ءاضق بوجو ىلع صني يذلا ليلدلاركذأ ه
 ضئاحلا

 بوج و ىلع لدي يملاسلا خيشلل ماظنلا رهوج نم اتيب ركذأ ه
 نأ لبق ضيحلا ةأرملا ءاج مغ اهتقو لخد نلا ةالصلا ءاضق

 لجأ نم ناضمر رهش يف ضيحلا عناوم مادختسا مكح ام ة

 ؟ضيحلا سبح

      



  

 - ررتافنلاو ضيفلا ماكحأ ىلإ لفدولا

 [ ؟ )ءاسفنلا و ضئاحلا ماكحأ .يناتلا سردلا

 نآرقلل ضئاهلا ةءارق مكح .الوأ
 ©ثفحصملا سم اهل زوجي ال و نارقلا ةءارق ضئاحلل زوجي ال

 ةنسلا نمو ١١ نورم الإ ُهّسَمنالل :ىلاعت هلوق ليلدلا و
 لاق :لاق ديز نب رباج ع ةديبع وبأ هاور يذلا ثيدحلا

 ىلع اونوكي مل نيذلا و ضئاحلا و بنجلا يف الك هللا لوس ر
 مهيديأب افحصم نوأطي ال و نآرقلا نوأرقي ال " : ةراهط

 رون مامإلل دنسملا حرش يق ءاج و . '٬٣ نيئضوتم اونوكي تيح
 روهطلا نيرهطتم نعمي نيئضوتم -هللا همحر _ ىملاسلا نيدلا

 .ةئالثلا فانصألا عيمج ىلإ ةدئاع ةياغلا و ،ةدابعلل عورشملا

 لاق هنأكف رهطلا دعب الإ متي ال ضئاحلاو بنجلا نم ءوضولاو

 .٫؛اوؤضوتي و اورهطي تح :امهقح يف
 سجني ال نمؤملا نأل ضئاحلا ةساجنل سيل ةءارقلا نم عنملا و

 ؛نآرقلا ةباتك اهل زوجي ال ضئاحلا و .نآرقلل اميظعت نكل و

 _ يليلخلا خيشلا ةحامس نأ الإ .نيناسللا دحأ م لقلا نأل

 ابتكت نأ ءاسفنلاو ضئاحلا ملعلا ةبلاطل صخر هللا هظفح

 اتفاخ و طقف هليجأت امهيلع رذعت اذإ ناحتمإلا يف نآرقلا

 ٧٥ .ةحلصم تا وف

 :٧٩ ةعقاولا آ

 ماكحأينرلسألاةرضاحم يليلخل خيشل ٥ عيبرلا هاور ٣
.٠ ٠ ٨ ٠ 

 .

     ؟جرفتلورضيحلا .. :رم ١_ج حيحصل عماجلل حرش ،يلاسل نيدل رون ٤



    

 -برتافنلاو ضيحلا ماكحأ ىلا لفدملا ..

 نم ءزج ةءارق يف ءاسفنلا و ضئاحلل ءاملعلا صخر دق وه

 نإ اذك و ،ئراقلا ىلع درلا وأ داهشتسالا لجأ نم ةيآلا

 قح أرقت نأ اهلف نآرقلاب سانئتسالا تدارأ ه ةفئاخ تناك

 فصن أرقت نأ ضئاحلل زوجي و .اهنع فوخلا عفري و أردي

 نم عنمتو كربتلا لجأ نم ؛ههللا مسب :لوقت نأك ةلمسبلا

 ناطيشلا نم ذوعتلا اهل زوجيو ةيآ اهنأل ةلماك ةلمسبلاب نايتإلا

 ثيدحلا بتكو ريسفتلا بتكك بتكلا ةيقب امأ و .ميجرلا

 تاملكلا نم لقأ ةينآرقلا تاملكلا تناك اذإ هقفلا بتكو

 اذإو بتكلا هذه لثم ةعلاطمو سم اهل زوجيف ةينآرقلا ريغ

 زوجي الف نآرقلا ريغ نم رثكأ ينآرقلا مالكلا يأ :سكعلا ناك

 ىلاعتو هناحبس هللا ركذت نأ اهل زوجي ضئاحلا نأ امك كلذ اهل

 ىلع ةالصلاو ،ةلقوخحلاو ريبكتلاو ليلهتلاو ديمحتلاو حيبستلاب
 داروأو ةظقيلا و مونلا داروأب يتأت كلذكو : ل وس رلا

 ةينآرقلا داروألا الإ داروألا نم كلذ ريغ و ءاسملاو حابصلا

 .اب ىتأت الف

 ةوالتلا ةدجس مكح .اينات

 طرتشي هنأل ؛اهدجست نأ ضئاحلل زوجي ال ةوالتلا ةدجس

 يهو ،ةالصلاك عضوملا و بوثلا و دسجلا ةراهط ةدجسلا يف

   .ةراهط ريغ ىلع اهمأل طرشلا اذهل دقتفت



  

 هنافنلاو ضيملا ماكمأ ىلإ لفدمل .

 ةلئسا

 ؟ميركلا نآرقلا ةباتك ضئاحلل زوجي له ه

 ؟اذامل و ؟ةوالتلا ةدجس دجست نأ ضئاحلل زوجي له هه

 ةلمسبلا زاوج مدع و ءاسفنلا و ضئاحلل ذ وعتلا زاوج للع :

 .امهل

  



    

 .- برتافنلاو ضيعلا ماكحأ ىلإ لفدملا_

 [ ا ) ءاسفنلا و ضناحلا ماكحأ .ثلاثلا سردلا

 دجتشمولل ضناعلا لوفد مكهح.زوا
 دجسملل اهيزنت و اميظعت دجسملا لو وخد ا زوجي ال ضئاحلا

 ٥3 ر 7 د , ہس

 اور ال اونما نيذلا يت اي : ىلاعت هلوقل كلذ و , .هتناكم اعفر و
 ت ىحل يبَم رباكا اذالم اَملوملنىَحىراكشت أو لصلا

 بنجلا نأ ىلع ةلالد ه ابعجالو لل :ىلاعت هلوق يفف " اولس
 بنحلا مكحك ءاسفنلاو ضئاحلا مكح و \دجسملا برقي ال

 ب زهطَو ؤ :جحلا ةروس يف ىلاعت لاق و .ةلأسملا هذه يف

 ٢ تناك نإ و ةيآلا نإف هه دوجسلا مكزلاو نيمناتلاو نينتاطلل

 هلوقل همكحك هللا تويب رئاس مكحف !مارحلا تيبلا ريهطت

 ُهممسااهيفزكذب و ُكرئنألاوأ ويب يفلا :رونلا ةروس يف ىلاعت

 ةديسلا نينمؤملا مأ نع يور و ٧١ ؛ه لاَصآلاوَودَلا اهيلح
 هللا لوسر ىأر امل :تلاق امهأ _ اهنع هللا يضر _ ةشئاع

 اوهجو ":لاق دجسملا يق ةعراش هباحصأ تويب هوجو زع

 ال و ضئاحل دجسملا لحأ ال ىنإف \دجسملا نع تويبلا هذه

 كلت لوزت تيح ةرورضلل اهلوخد ءاملعلا ثتساو "بنج

 م.:هرهوج يف يملاسلا نيدلا رون مامإلا لوقي ةرورضلا

 د واد وبأ داور ٧٩ ؟ ٣ :اسنلا ٧٦

 ذلا رون ٢٦ ٠ :ةيالا حح'ا ٧٧

 ٦٣×:رونلا ٨

   ٠ ٢٣٦ رص ه اظنلا رهوح يناسل ١ ني



  

 .-برتافنلاو ضيملا ماكحأ ىلإ لفدولا __

 هلخدت ال دجسملا عنمت و

 هلعفت ال فحصملل سملا و
 دجسملل الوخد زئاج و

 دعقت ال لزي نإف اررضل

 نأ ضئاحلل زوجي ال يأ دجسملا مكحك ءاسنلا ىلصم مكحو

 .دجسملا نع الصفنم وأ ،دجسملاب اقصال ناك ءاوس ،هلخدت

 ٨.رمألا لوأ نم ةالصلل اصصخم ناك نإ

 فاكتعالا و تيبلاب فاوطلا مكح .اينات
 ضئاحلا لوخد ةمرحل كلذ و ،©فاوطلا نم معنمت ضئاحلا

 مامإلا ى ور دقف دجسملا يف نوكي فاوطلا نأل دجسملا

 ةديسلا نع ديز نب رباج نع ةديبع يبأ نع هدنسم يق عيب رلا

 ضئاح انأو ةكم تمدق" :تلاق امأ ءاهنع هللا ىضر ةشئاع

 كلذ توكشف ،ةورملا و افصلا نيب ال و تيبلاب فطأ مل و
 كنأ ريغ "جاحلا لعفي ام يلعفا : لاق ، ةيم هللا لوسر ىلإ

 ةحصل طرتشي هنأل اضيأ و ،‘‘يرهطت تح تيبلاب فوطت ال
 اهيلع و .رغصألا ثدحلا و ربكألا ثدحلا نم ةراهطلا فاوطلا

 لدب كلذكو .رهطت امدعب اهيلع بجاولا فاوطلا لدبت نأ

 هنأ هي هللا لوسر نع يور امل ةنس امنأل ؛فاوطلا عكر
 7 رجألا نم هلف عكر و تيبلاب فاط نم ا ' :لاق

 بجي ێفملا و لأسي نالهك خيشلا: ةرضاحم ١

      



 --نافنلاو ضيحلا ماگمأ ىلإ لفدملاخ.

 موصلاب الإ حصي ال هنأل ؛ضئاحلل زوجي الف فاكتعالا امأ

 نعو موصلا نع ضئاحلا تيمم دق و ادجسملا يف الإ نوكي الو

 .دجسملا لوخد

 ةلنلنن لا

 .دجسملا لوخد نم ضئاحلا عنمي نآرقلا نم اليلد ركذا

 ؟اذامل و ؟ءاسنلا ىلصم لخدت نأ ضئاحلل زوجي له

 جحلا كس انم ءادأ ءانثأ هب مايقلا نم ضئاحلا عنمت ام ركذأ ه

 .كلذ ىلع لادلا ثيدحلا ركذ عم

  
  

  



  

 --افنلاو ضيملا ماكما ىلإ لخدمل

 [ ٤ ) ءاسفنلا و ضناحلا ماكحأ .عبارلا سردلا

 ضناعلا ءطو مكح .الوأ
 ىف ءاسنلا اولزتعافت :ىلاعت هلوقل كلذ و زوجي ال ضئاحلا ئطو

 زاوج مدع ىلع ليلدلا و ه:.:ةةنرهطي ىتح نهوبرقت الو ضيحملا
 ةريره يبأ نع درو يذلا ثيدحلا ةنسلا نم ضيحلا يف ءطولا

 وأ اهجرف يق ًاضئاح ىتأ نم ":لاق ال هللا لوسر نع
 ٨٢ .""دمحم ىلع لزنأ امب رفك دقف ،انهاك وأ ،اهربد ىق ةأرما

 ةريبك بكترا دقف ضئاح يه و هتجوز لجرلا ئطو اذإ و

 :شارفلا رانيد ةرافك و ةبوتلا هيلع و ‘بونذلا رئابك نم

 يفف بهذلا نم مارج معبر و تامارج ةعبرأ هرادقم و

 وأ رانيدب قدصتيلف ضئاح يهو هتأرما ىتأ نم " ثيدحلا

 ز ينلا ىلإ اعوفرم ءاج ثيدحلا و 0 :".رانيد فصن

 ةأرملا تعواط اذإ هنأ ةظحالم عم .سابع نبا ىلع افوقومو

 . شارفلا رانيدو ةبوتلا كلذك يه اهيلعف اهجوز
 ىلاعت هللا همحر __يملاسلا مامإلا لوقي

 اهاطو نإف ءطولا عنمي و

 اهاتأ ذإ ريبكلا ىتأ دقف

 ادبأ فالتخا اذه ىف سيل و

 ادب عامجإ ةمألل هيف لب

 ٢٢٢ :ةيآلا ةرقبلا آ

 دمحأو يئاسنلاو يذمرتلا هاور ٢
     ننسلا باحصأو دمحأ داور ٤



    

 --رتافنلاو ضيملا ماكحأ ىلإ لفدولاإ

 ةيآلا ىناعم ىلع ادنتسم

 ةياور نم كاذ يف ىتأ ام و

 بتي مل نإ هلعاف نم أربي

 بتكلا طيلاغأ م هنع فقولا و

 الاق نم اهلاق دق ةلأسم

 ٨ه: الاقملا امب لصألا مظن و

 هلوق ليلدلاو جرفلا ادع اميف زئاج ضئاحلاب عاتمتسالا و

 ضيحملا ريسفت ىلعم ةئضيحلا يف ءاسنلا اولزتعافو :ىلاعت
 طقف عامجلا ميرحت ىلع لدت امنإ ذيننيح اشأل ضيحلا عضوم

 هب تحص ام اذه و .عامجلا ادع ام ميرحت ىلع لدت الف

 ٠ .ةنسلا

 :ضيحلا ءانثأ عامجلا ميرحت نم ةمكحلا

 ةرتف ىف ةرشاعملا بنحت نم ةمكحلا ىلاعت و هناحبس هللا نيب دقل

 هللا لوقي ،ىذأ هنأب ضيحلل ب فصولا يفكيو ،ضيحلا

 ءاسأاورغاَعىأرهزو يحم يحم نع كولو :ىلاعت و هناحبس

 هللمكرمَتِيَح نموم ررد يََحرورنالو طيحملا يف
 ثيدحلا بطلا رهظأ دق و 6 هرسيو

 © ضيحلا ءانثأ ءطولا ىلع بترتت لا ةيبلسلا جئاتنلا نم ريثكلا

 رابلا يلع دمحم روتكدلا هدروأ امم طاقنلا ضعب انه سبتقن و

 : ةدئافلل امامتإ نآرقلا و بطلا نيب ناسنإلا قلخ هباتك ىف

 ١٦٣_٠٦٣ص٢ج ءاظنلا رهوج يماسلا ليدلا رون ٥
 ٢٢٢ :ةيآلا ةرقبلا ةروس 1

   ٢٢٢ :ةيآلا ةرقب ٧



  

 سافنلاو ضيملا ماكحا ىلإ لفدولا

 نوكيو ضيحلا ءانثأ هلمكأب مح رلل نطبملا ءاشغلا فذقي" ث

 وهف اخولسم دلخلا نوكي امك كلذل ةجيتن احرقتم محرلا
 ةمواقم لقت امك حساكلا ايريتكبلا ناودعل ةلوهسب ضرعم

 تابوركيملا لوخد حبصي و ضيحلا ءانثأ ايريتكبلل محرلا
 .محرلا ىلع امهاد ارطخ لكشي بيضقلا حطس ىلع ةدوجوملا

 نوكت ايريتكبلا وزغل لبهملا ةمواقم نأ ةلب نيطلا ديزي امم و
 ضماحلا لبهملا زارفإ لقي ثيح ضيحلا ءانثأ اهاوتسم نيدأ يق

 مل نإ ةضومح لقأ زارفإلا حبصي و ،تابوركيملا لتقي يذلا
 ءانثأ لبهملاب ةرهطملا داوملاا كلذك لقت و ،لعافتلا يولق نكي

 اقيقر حبصي لبهملا رادج نأ امك ،امتايوتسم نيدأ ىلإ ضيحلا

 ةديدعلا تاقبطلا نم الدب ايالخلا نم ةدحاو ةقبط نم انوكم و

 ىلإ بيضقلا لاخدإ نإف اذهل و رهطلا تاقوأ يف اهارن نلا

 تابوركيملل لاخدإ الإ سيل ضيحلا ءانثأ ىف لبهملا و ج رفلا

 تقو يف و .مواقت نأ عافدلا ةزهجأ هيف عيطتست ال تقو يق

 يف اهرثاكت و ايريتكبلا ومنل ةبصخ ةئيب هيف عضوملا نوكي
 حبصي ام اريثك يذلا اممباهتلا ببسي امم ،لبهملا و محرلا

 .هجالع بعصي و نمزم
 ىلع رثؤت وأ ،اهدستف محرلا يتانق ىلإ تاباهتلالا دتمت +

 ضيبملا نم ةضييبلا عفد يف ريبك رود اهل لا ةيلخادلا امتاريعش

 !محرلا جراخ لمحلا ىلإ وأ مقعلا ىلإ يدؤي امم محرلا ىلإ
    
  



    

 .ررتتافنلاو ضيملا ماكحأ ىلإ لفدملا_ .

 ةانق يف نوكي ثيح قالطإلا ىلع لمحلا عاونأ رطخأ ره ر

 رادج يف شهني و نينجلا ومني ام ناعرس و اهتاذ ةقيضلا مح رلا

 اراممأ ءامدلا رجفنتف ةيمحرلا ةانقلا رجفنت تيح قيقرلا ةانقلا

 ةيلمع ءارجإب لاحلا يف مألا كرادتت مل نإ و نطبلا باتقأ ىلإ

 .اهفتح يقالت كش ال امإف ةعيرس ةيحارج

 .ىلكلاف نيبلاحلاف ةناثملاف لوبلا ىرحب ةانق ىلإ باهتلالا دتمي +

 .ةنمزم و ةريطخ يلوبلا زاهجلا ضارمأ و

 لج رلا ىلإ لقتني امنإ و اهئطو يف ضئاحلا ىلع ىذألا رصتقي ال

 تابوركيملا رثاكت ىلإ يدؤي عامجلا نأل كلذ و ،اهثطو يذلا

 تابوركيملا ومنتو ،لجرلا ىدل لوبلا ىرجب ةانق باهتلا و

 ةئيبلا هذه لثم يف صوصخلا هجو ىلع ةيدوقنعلاو ةيحبسلا
 ةي ومدلا

 ةناثملاو اتاتس وربلا ىلإ لوبلا ىرحب ةانق نم تاب وركيملا لقتنت

 ةفتلملا ةقيضلا امتاونق ةرثكل نمزي ام ناعرس اتاتسوربلا باهتلاو

 تابوركيملا لتقل ةيفاك ةيمكب ءاودلا اهلصي ام اردان تيلاو

 ناعرسف اتاتسوربلا باهتلا نمزأ ام اذإف ،اهفيفالت يف ةيفتخملا

 هنمو نيبلاحلا ىلإ لقتنتف يلسانتلا و يلوبلا زاهجلا ةيقب اوزغت ام
 باذعلا هنإ نمزملا ىلكلا باهتلا ام كاردأ امو كىلكلا ىلإ

 لقتني دق و ، جالع ال و ةافولا ةظحل نيحت نأ ىلإ رمتسملا

   يونملا لبحلاف ةيونملا تالصيوحلاىلإ اتاتسوربلا نم بوركيملا



  

 بتافنلاو ضيعلا ماكحأ ىلإ لفدولا .

 ةانق دادسنا ةجيتن امقع كلذ ببسي دقو ©نيتيصخلاف خب ربلاف

 اهيناعي تيلا ةحربملا مالآلا نأ امك نيتيصخلا باهتلا وأ نملا

 .مقع نم باهتلالا كلذ نع جتني ام قوفت ضيرملا

 ةلئسالا

 ضيحلا يف ناكأ ءاوس ،امتدع ءاهتنإ لبق ةأرملا تلستغا اذإ ث

 تلازام اممأل ،امتدع يهتنت تتح اهئطو نع ىهنيف سافنلا يق مأ

 ةئدتبملا امأو \ةظحل يأ يف مدلا ع وجر رظتنتو ضيحلا ةدع يق

 تأر اذإ أطوت الف ،امتداعل ةيسانلاو ةداع امل تسيل تلاو

 .ضيحلا يف مايأ ةرشع يهو ،ةدملا ىصقأ لمكت تيح رهطلا

 .سافنلا ىف اموي نوعبرأو

 اهجوزل زوجي الف سافنلا وأ ضيحلا نم ةأرملا ترهط اذإ ة
 ىلاعت هللاف .سافنلا وأ ضيحلا نم لستغت نأ دعب الإ اهأطي نأ

 :امه نيطرش ءطولا رح طرش

 عطقني يأ ةد ؛نزهط ىنح :ىلاعت هلوقل مدلا عاطقنا د

 .نهمد

 .املاب نلستغا, يأ هنر ىلاعت هلوقل لسغلا
 د م د 4 و 2 + -

 نم و ؛ هيك هلا َرَأشيحْنم نهوك لاعت هللا لوقي كلذ دعب و

 .رهطتلا و رهطلا ىلع ةفوقوم ءطولا ةحابإ نأب نيبتي اذه

     فرصتب .١٠ __ ٥ . ١ رص . : نآرقملا و بلطلا نب ناسنإلا ق ةلح :رابلا يلع دمحم .د ٨٨



  
  

 .رتافنلاو ضيملا ماكحأ ىلإ لفدولاإح

 ضناملا ندب مكح ,ايناث

 ال و ايح سجني ال نمؤملا نال رهطلاب هيلع مكحن ضئاحلا ندب

 ديز نب رباج نع ةديبع وبأ هاور يذلا ثيدحلل كلذ ه ى اتيم

 لوسر عم مانأ تنك" :تلاق _ اهنع هللا ىضر ةشئاع نع

 . - ع - . ٦١١ ع اا 7
 اده و : هديبع وبا لاق :عيب رلا لاق ئ ضئاح انا و لاع هللا

 بنخلا ندب كلذك و | سجنب سيل ضئاحلا ندب نأ ىلع لدي

 نع ةورع نب ماشه نع رخآ ثيدح ىف و . ٨٩ لاحلا اذه ىلع

 ع ١١ . .ع آ 7 ء

 لجرا تنك :تلاق امئأ ا ىنبلا جوز ةشئاع نع هيبا

 . 1 7 . . 3 . آ ا 17 7 ء

 ٥اور رخ ١ ثيدح ق و . ضئاح انا و ال هللا لوسر سار

 ةشئاع تلاق :لاق ديز نب رباج نع ةديبع يبأ نع عيبرلا مامإلا
 . الص . 1 7 1 7 ٤.

 ح دقلاب ايع هللا لوسر و ا ب رشا تنك :اهنع هللا يصر

 انلدي اذهو ! ضئاح انأ و ‘ب رشيف ق عض وم ىلع هاف لعجيف

 عيطتست كلذك و ،عئضوتملا حفاصت نا نكمب ضئاحلا نا ىلع

 امل زوجي ضئاحلا نأ امك .ندبلا ةرهاط اممأل تيملا لسغت نأ

 قلحو رفاظألا ميلقتك اهضيح ةرتف يف اهنف ت يقلت نأ
 . خلأ....طبإلا فتنو ةناعلا

  

  



  

 ۔تافنلاو ضيملا ماكحا ىلإ لفدملاح_

 وأ هللا مسا هيلع بوتگملا يلحلل ضناحلا سبل مكح .اثلا

 _ هللا هظفح _ ىليلخلا خيشلا ةحامس ىوتف صنت :ةينآزق ةيآ

 ةرشابم ريغ هللا مسا اهيلع بوتكملا يلحلا تناك اذإ هنأ ىلع

 و 5امبوث قوف نوكت نأ كلذ و ،اهنم عنام الف ضئاحلا دسح
 ٠..زئاج ريغ اهسبلف اهدسحخل ةرشابم تناك نإ

   ٠ ح ىواتفلا باتك يليلخلا خيشلا ةحامس ١ :ص ١٩



 .۔-سافنلاو ضيملا ماما ىلإ لفحملا .

 ةلنشلا

 ؟كلذ ىلع ليلدلا ام و ،؟ضئاخحلا ءطو مكح ام ةث

 .ضئاحلا ندب ةراهط ىلع لدي ةنسلا نم اليلد ركذا ؛ئث

 الإ ضيحلا نم ترهط اذإ ضئاحلا ءطو زاوج مدع للع ة

 .لستغت نأ دعي

 ي امهنيب عامجلا مت نإ نيجوزلا نم لك ىلع بترتي اذام
 .ةجوزلا اضربو ضيحلا مايأ

 وأ هللا مسا اهيلع بوتكملا ةيلحلل ضئاحلا رسبل مكح ام +

 .؟ةينآرق ةيآ

  
  

  



  

 ٠ .سافنلاو ضيملا ماگما ىلإ لخدملا _

 [ ٥ ) ءاسفنلا و ضئاحلا ماكحأ .سماخلا سردلا

 ضناملا قالط مكم .لوأ
 ءاج و .نهرهطل يأ آ ةث َنهن دعل نهوقلطف د : ىلاعت هللا لاق

 رباحج نع هديبع وبأ : هللا همحر عيب رلا مامإلا لنسم ق

 ىه و هتأ رما قلط _ هنع هللا ىضر _ رمع نبا نأ ديز نب

 . ع . هبرك ` . . ._ ء

 لعف امع هلاسف هكردي هللا لوسر ىلإ رمع ءاجف . ضئاح

 .ضيح ش ٤ رهطت ىح اهكسم و ؤ اهيعجا ري نأ ه رم " . لاقف

 ثالتف كسمي نأ لبق قلط ءاش نإ و كاسمأ ءاش ناف | رهطت ش

 ٩؟".ءاسنلا اهل قلطت نأ لج و زع هللا رمأ ىلا ةدعلا

 ؛ع رشلا فلاح هنأل اهبحاص مثأي نكل و عقي ضئاحلا قالط و

 ةدم لوطب ةأرملا ررضتتف ،ةدعلا نم بسحت ال ضيحلا ةيقب نأل

 مل رهط يف نوكي قالطلا نأ لصألاو .راظتنالا و صبرتلا

 . اهقيلطت دارا ىلا هتج وز ج وزلا هيف سع

 ضثاحلا قالط ةدع .اينات

 نأ نودبو ،دارأ تم اهعجاري نأ هلف اهجوز اهقلط اذإ ةأرملا

 كلذ هل سيلف ،امتدع تهتنا اذإ الإ اهيلو نذإ الو امنذإ ذخأي

 نمم تناك اذإ ةأرملا ةدع ىهتنتو ديدج دقعو رهمو نذإب الإ

 لاق &ةنلاثلا ةضيحلا نم لستغت امدعب ،ءاسنلا نم ضيح

 ١ :ةيآلا قالطلا ةروس ١

   آ ٩ ،عيب رلا هاور
  



  
  

 -حبرتافنلاو ضيحلا ماكحأ ىلإ لفدملا ن

7 

 روك ةلال
 انح ء رقل 9 ٢ ٩ :

 نب

 نع ئ دي ز نب رب احج لسع ذل تدب دل ١ د
 ٠ نع ) ٥ .م ٠ وب ٥ 5 ر ك .

 ي ر و

 7 هللا لوسر لاق : تلاق }‘ةشئاع هتأرماب قحأ لجرلا " :لأ د ام هتأ ]

 . ٩٤ ٣ ٩ .ةثلاثلا ةضمحلا . لستغت

 5 ره ہننتد ( عفوو اسفن ةأرملا تناك : | أ ..... قااطل  1

 ,ط : اهسافن يهتني يأ تاضيح ثالث ضيح مش .

 ح ر لا اببسب ى دمل ل اط ول ! ٠ اض ال (

 ٣ روس ٥ انبتر٥  1ةناو قالآية:٢٢,٨

   م م -. ر



  

 .تافنلاو ضيملا ماكحا ىلإ لفدولاح

 ةلثتنأا
 مامإلا دنسم نم اثيدح ركذا ضئاحلا قالط ةدع ىه ام ة

 .كلذىلع لدي عيبرلا

 ؟ليلعتلا عم ضئاحلا قالط مكح ام

: 

  



  
  

 ۔--سافنلاو ضيملا ماكحا ىلإ لخدمل

 ضيحلا نم لسفلا .سداسلا سردلا

 ضناملا قالط ةدع .الوا
 :ىلاعت هللا لو ق ليلدلاو ٠ بجاو و ضيحلا نم لسغلا مك كح

 ضيحلا يف ءاسملا اولزنا ىوأ :لف ضيحملا نع كلاو

 ن هللام رم | ثيخ ز نفوتان نز اذإف نزهطَن ىنح نهوبرفت الو
 هاور يذلا ثيدحلا يفو ه نيرهطتملا بحيو نييازلا بحلل

 نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع يبأ نع هللا همحر عيبرلا مامإلا
 دقف ةضيحلا ت ربدأ اذإ" .داي هللا لوسر لاق :لاق سابع

 'لسغلا بج و

 بوتلا نم ضيحلا مد لسغ مكح .ايناث

 ىلع ليلدلا و ؤ©بجاو بوثلا نم ضيحلا مد لسغ مكح
 نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ هاور يذلا ثيدحلا هبوجو

 رمأي اع ن هللا لوسر ناك " :تلاق اهنع هللا ىض ىضر ةشئاع

 هيلع لاق رخآ ثيدح ىقو ٧: ".بوثلا نم زيحلا مد لسغب

 ةضيحلا مدب عنصت فيك هتلأس ولا ةأرملل مالسلا و ةالصلا

 نم مد نكادحإ بوث باصأ اذإ"" :لاق ؟ اهبوث يف عقو اذإ

 ناك اذإ امأ.هم"ىلصت مث ءامب هحضنتل مت ،هك رعتلف ةضيحلا مد

 ©فقرع درح امنإو ةساحب هيف سيل ضئاحلا هسبلت يذلا بونلا

 . رهاط اهقرع نأل هلسغ اهيلع بجي الف

 ميبرناور ٢٢٢ ٨ :ةيل ةيل ةرسا 0
 عينراداور 1

 ه .ك:دا ٠.٧
    3- ِ م



  

 سافنلاو ضيملل ماظعل ىلإ لفدول

 لجأ نم ضيحلا ةرتف يق ةأرملا هسبلت يذلا ىقاولل ةبسنلاب امأ ع

 همادختسا ةداعإ ديرتو ابوث ناك نإ مدلا نم اهبوث ىقت نأ

 ةداعإ نكمي ال ناك نإ امأو مادختسالا ةداعإ لجأ نم هلسغتف

 اهلسغ اهيلع بجي الف ،الثم ةيحصلا طوفلاك همادختسا

 امدنع اهيفخت ل أ اهيلع بج نكل و ؤ نسحف اهتلسغ ل ا و

 . اه رتس بجح و ٥ ر وع امم ل اهنم صلختت

 ضيحلا نم لسغلا ةيفيك .تلات

 اهبلق ىق ال وأ يونتف ضيحلا نم لستغت نأ ةأ رملا تدارأ اذإ

 رضحتست نأ اهيلع بجي امنإ و ،ةينلاب ظفلتت نأ اهيلع سيلو

 ضيحلا نم لسغلا ىلع مدقت امهأ ةأرملا رعشتست ثيحب ةينلا

 راضحتسا دعبو ةراهطلا نم اهيلع هللا ضرف ام ءادأ لجأل

 ىلع بجي و اهعضوم نم ةساجنلا ليزت ش اهيدي لسغت ةينلا

 كلذ كرتت نأ اهل لحي ال و اهجرف نطاب لسغت نأ بينثلا

 حراوج رئاس و اههجو لسغت مث قشنتست و ضمضمتت مث

 ًاض وتت ل نإ و ءةةالصلا ءوض و ق عنصت امك ء وض ولا

 قاشنتسالا و ةضمضملا نم دب ال نكل و ،اهيلع سأب الف

 لسغت مث ،اهرئافظ كفت و ،ءاملاب تايثح اهسأر ىلع ونحت م

 مث دسحلا نميأ مغ ،هرسيآ محش قنعلا نميأ ممت ،هرسيآ ممت سارلا نمم

 اهديب كلذ عيمج يف رمت و 3 امهرسيأ مث اهيلجر نميأ مت ،هرسيأ

 رورم عم اهدسج ىلع ءاملا تممع نإ و ياملاب اهدسج ىلع

     



  
  

 --رتافنلاو ضيملا ماكحأ ىلإ لفدولا

 ءاملا لوصو نم دكأتلا عم ،اهأزجأ بيترت نود نم ديلع ديلا
 نع ةديبع وبأ هاور يذلا ثيدحلا يفف ؛دسحلا نباغم ىلإ

 رمأ :لاق ايلع . هللا لوسر نع غلب :لاق ديز نب رباج

 يتقفنع و ،يكيينَف لسغأ نأ مالسلا هيلع ليربج ييبح
 هيلع و :ةديبع وبأ لاق :عيبرلا لاق ."ةبانجلا دنع قفقنع و

 ام لك و هترس و ،هتبرسم و ،هيضبأمو ،هيغفر لسغ كلذ عم

 :عيبرلا لاق .هدسح نم نطب
 .براشلا طسو يق يلا ةب ةَبَرسملا يه :ةكينقلا

 سأرلا ءافق فلخ نم ةبقرلا يف لا ةَب رسملا يه :ةقفنعلا و

 ةفشلا تحت ةيحللا نم ةزاحنملا تاريعشلا يه :ةفقنعلا و

 .ىلفسلا
 .نيذخفلا و ركذلا نيب ام :ناغفرلا و

 نيتبكرلا تحت ام :ناضبأملا و

 .ههةرسلا ىلإ ردصلا تلصف لا يه :ةبرسملا و

 ةأرملا نأ الإ ،امامت ةبانجلا نم لسغلاك ضيحلا نم لسفلا و

 اهيلع سيل بنجلا امنيب ،اهرئافظ كفت ضيحلا نم لسغلا دنع

 لسغل ةفص يق هللا همحر عيبرلا مامإلا دنسم يف ءاج دقف ‘كلذ

 جوز ةشئاع نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ :ةبانحجلا نم
 نم لسغلا دارأ اذإ لزع ز هللا لوسر ناك" :تلاق ةالاَك ى نلا

 هعباصأ لخدي ش .ةالصلل ًاض وتي ش هيدي لسغف أدب ةبانجلا

١٩٤ ١٩٤: 
 .ص ١ا_ج .حيحصت ه عماجلا ء حرش : يماسلا انيدل رون
٩٩  



  

 . بستافنلاو ضيملا ماكما ىلإ لفدملاح_.

 هسأر ىلع بصي مث هسأر رعش لوصأ هب للخيو ءاملا يق

 دعب اذه ه .هلك هدسج ىلع ءاملا ضيفي ش هديب تارم ثالث

 ..١ "ءاجنتسالا

 ثيحب رخآ عضوم يأ يفوأ اهسأر يف ةلع امب ةأرملا تناك اذإو

 ناكملا بصعت نأ انه ةأرملا ىلعف ،ةلعلا كلت دادزت ءاملاب لتبا اذإ

 مميتلا ىلإ أجلت الو دسحلا رئاس لسغتو هيلع حسمت مث لتعملا
 اهتحصب رضي ءاملا مادختسا ناك وأ ،ءاملا اهيلع رذعت اذإ الإ

 ءاذيإ يف ببستت الو اهتحص ه ىلع ظفاحت نأ اهيلع بجاو اممأل

 ح رش ف هللا همحر __ يملاسلا مامإلا دروأ دقف اهدسج

 رباج نع طق رادلا و د واد وبأ هحج رخأ يذلا ثيدحلا دنسملا

 باصأف رفس يق انجرخ :لاق _ هنع هللا ىضر هللا دبع نب

 له هباحصأ لأسف ملتحا مث هسأر يف هجشف رجح انم الجر

 تنأو ةصخر كل دجن ام :اولاقف ،مميتلا يف ةصخر يل نودجت

 هللا لوسر ىلع انمدق املف .تامف لستغاف ءاملا ىلع ردقت

 مل اذإ اولأس الأ هللا مهلتق هولتق" :لاقف كلذب ربخأ داع

 و مميتي نأ هيفكي ناك امنإ ،لاؤسلا يعلا ءافش امنإف ،اوملعي

 رئاس لسغي و هيلع حسمي مث هحرج ىلع بصعي وأ ،رصعي
 لسح ٥ ١٠١٠

 عيبرلا هاور ٠
   براقم ظفلب عيب رلا دنع هلصأ وا يذمرتلا و دوؤاد وبا داور ٠١ ١

  



 ۔نسلفنلاو ضيملا ماكصأ ىلإ لخدملا

 ناهيش

 ردسلا هيلإ فيضأ اذإ نكلو ءاملاب لسغلا نوكي نأ لصألا ث

 نوباصلا موقي و نسحف خاس وألا نم دسجلا فيظنت لجأ نزم

 .ردسلا ماقم وبماشلا و

 تدج و تظقيتسا امدنعو ةبانج ىلع يهو ةأرملا تمان اذإ ة

 _ يليلخلا خيشلا ةحامس دنع حجارلا لوقلاف ؛ضيحلا مد

 .رهطلا ىرت امدعب دحاو لسغ اهيزجي هنأ وه _ هللا هظفح

 ٠١؟.اهل ط وحأ نالسغلا و ،نيتينلا راضحتسا

 كسملاب مدلا رثأ عبتت بابحتسا .اعبار
 ااايك د١٫ل .
 عبتت بابحتسا ايع هللا ل وس ر نع ةحيحصلا ةنسلا نم تبن

 روصنم نع يراخبلا حيحص يف درو دقف كسملاب مدلا رثأ

 تلأس ةأرما نأ اهنع هللا يضر ةشئاع نع همأ نع ةيفص نب

 .لستغت فيك اهرمأف ضيحملا نم اهلسغ نع ةلك يبل
 فيك :تلاق .امب يرهطتف كسم نم ةصريف يذخ " :لاق
 ناحبس ' :لاق فيك ٠تلاق ."اه يرهطت آ :لاق ؟رهطتأ

 ٠١+."مدلا رثأ امي يعبتت :تلقف اهتبذتجاف ."ي رهطت للا

 بييطت اهنم ةريثك دئاوف كسملل نأب حضتا ةدالولا و ءاسنلا

 نم ريثكلا ىلع ءاضقلا و .ةهيركلا حئاورلل ءافخإ و عضوملا

 فافج ىلع كلذك دعاسي و ضيحلا مايأ ق رثكت ىلا ايريتكبلا

 ٢ ح ل مسامنلا . و ضيخا م ماكحأ ث رساسأل ١ و رضاح : :يلينخا خ ةيشخلا ةحامس ١٠ آ

   س . 0 _ ٣ . ١ ۔>تو =تق : يل 5 ٦'تسعل رحح .را ١ حيحص - ح رش ير هاب ١ ج يک راخبل -. ١ د : د٥ ٤ ٥
  



  

 ۔-رهافنلاو ضيملا ماكحأ ىلإ لفدملا-- .

 .كسملا مادختسال ةبرحب نم رثكأ يل تركذ كلذك و .عضوملا

 هذه ندكأف تاونس عبرأ نم رثكأل نهضعب هتمدختسا ثيح

 .هل نهمادختسا دنع عفانملا

 لسفلا دنع طقاستملا رعشلا مكح .اسماخ

 مسج نأل ؛الف سجن هنوك امأ دسحلا رئاس مكحك همكح

 ضيحلا و مسحلا نم رعشلا و ،اتيم الو ايح سجني ال ملسملا
 فورعم ةساجنلا عضوم امنإ و مسحلا رئاس يف ةساحب نعي ال

 يضر _ ةشئاع ةديسلل لوقي ايا يبنلا ناك كلذل و

 لوقتف ضيحلا ةلاح يف ىه و "ةرمخلا ييلوان ":_ اهنع هللا

 كتضيح تسيل " : امهل لوقيف 3 ضئاح نإ هللا لوسر اي : هل

 هاري ال تتح اهرعش ىفخت نأ ةأرملا ىلع نكل و & "كدي يق

 هئافخإ وأ هنفدب رمؤت كلذل و ةروع هنأل بناجألا لاجرلا

 هيلع اضيأ لجرلا نأ امك ،هنم صلختلا لجأ نم ةقيرط يأب
 .ةناعلا نم هليزي يذلا رعشلا يفخي نأ

  
  



  

 سافنلاو ضيملا مامأ ىلإ لخدملا

 ةلث ازا

 . نآرقلا نم ليلدركذ عم ضيحلا نم لسغلا مكح ام ة

 مد تدح و تظقيتسا امدنع و ،ةبانج ىلع ىه و ةأرملا تمان اذإ ة

 ةحامس دنع حجارلا لوقلا ىلع رهطت امدعب اهيلع لسغ مكف ضيحلا

 . يليلخلاإخيشلا

 ام تلا ةأرملا لستغت فيك و ؟رضيحلا نم ةأرملا لستغت فيك ث

 .ةلع

 ؟كسملاب مدلا رثأ عبتت دئاوف ام ة

 .ليلدلا ركذ عم ؟ب ونلا نم ضيحلا مد لسغ مكح ام ة

  



  

 هتافللاو ضيملا ماكحا ىلإ لفحملا .

 ميظع و ههجو لالخل يغبني امك هركش و هللا دمح دعب

 مالسلا و ةالصلا دعب و ،هلهأ وه امب هيلع ءانثلا و هناطلس

 هلآ ىلع و هيلع دمحم ىبتجملا يبلا و ىفطصملا بيبحلا ىلع

 هللا رسي ام اذهف ،نيدلا موي ىلإ ناسحإب مهيعبات و هبحص و

 ىلا ،سافنلا و ضيحلاب ةقلعتملا دعاوقلاو لئاسملا نم هعرج ل

 يف رسيم لهس عجرمك اهئانتقال يتاوخأ هللا قفوي نأ وجرأ

 .نممايح ةيصوصخب قلعتت لئاسم نم نمف ضرعي ام ةهجاوم

 ملاع ىلإ جولولا و جضنلا ملاع ىلإ ىلوألا نهتقالطنا عم ةصاخ

 بسانتتل هللا اهعرش ماكحأ نم كلذ ىلع بترتي ام و ،رابكلا

 ةبوثملا لزجي نأ هللا لعل و .ننامسحلا نهبيكرت و نهتعيبط مم

 اذه ةدام مهملع نم تيقتسا نيذلا انيملعم و انخياشمل رجألاو

 ةروصلا ىلع باتكلا اذه جارخإ يف مهاس نم لكل و باتكلا

 نأ ىلاعت و هناحبس هللا لأسأ و ،ميركلا ئراقلا اهدجي تلا

 حالص و هنيد ةمدخ ىلع ماق و هيلإ اعد نمم نوكن نأل انقفوي

 ىلع كلذ ام و هاضريو هبحي امب لمعلل انقفوي نأ و مالسإلا ةمأ

 ١ زي زعب هلل .

    
  



  
  

 -ررتافنلاو ضيملا ماكحأ ىلا لفدملا ..

 عجارملا و رداصملا
 ةبوتكملا رداصملا
 .ع رغلا و لصألا لماش ،شيفطأ فسوي نب دمحم خيشلا ة

 ه ١٤٠٤ .ةفاقثلا و يموقلا ثارتلا ةرازو 30١ ج

 م ١٨٤

 ءافش و لينلا باتك ح رش .شيفطأ فسوي نب دمحم خيشلا ث

 ه ١٤٠٥ ٣ط _ ةدج داشرإلا ةبتكم ١ _ ج ليلعلا

 م ١٩٨٥

 دنسم حيحصلا عماجلا حرش ،يملاسلا نيدلا رون مامإلا

 .ةماقتسالا ةبتكم ٢(، ج و ١ ج) ،عيبرلا مامإلا

 نايدألا يملع ق ماظنلا ره وج ك يملاسلا نيدلا رون مامإلا :

 نيدلا رون مامإلا ةبتكم ١٣\ _ ط _ ج !ماكحألا و

 .يملاسلا

 رصتخم مظن يف لامكلا جرادم ،يملاسلا نيدلا رون مامإلا ة

 م ١٩٩٣ _ ه ١٤١٣ 3ط لاصخلا

 ج رادم ىلع لامالا جراعم يملاسلا نيدلا رون مامالا ةث

 ه ١٤٠٤ _ ةفاقثلا و يموقلا ثارتلا ةرازو ،٤ج لامكلا

   م ١٩٢٣



  

 --حرزتلفنلاو ضيملا ماكحا ىلإ لفدمولا۔

 باتكلا ،ى واتفلا يليلخلا دمح نب دمحأ خيشلا ةحامس ه

 .ه ١٤٦٢١ ةدعقلا وذ لايجألا ل وألا

 نآرقلاو بطلا نيب ناسنإلا قلخ رابلا يلع دمحم روتكدلا ة

 ١٤١٤ ةرشاعلا ةعبطلا : عيزوتلا و رشنلل ةيدوعسلا رادلا

 ه

 ةعومسملا رداصملا

 ف ساسألا ةرضاحم © ىليلخلا دمح نب دمحأ خيشلا ةحامس هزم

 راونألا قراشم تاليجست © سافنلا و ضيحلا ماكحأ

 ةلأسم ٧٩ ةرضاحم يليلخلا دمح نب دمحأ خيشلا ةحامس دم

 راونألا قراشم تاليجست طقف ءاسنلل

 ةيهقف ماكحأ ةرضاحم يليلخلا دمح نب دمحأ خيشلا ةحامس هه

 راونألا قراشم تاليجست ،ءاسنلل ةيرورض

 . بيجي قرفملاو لأسي نالهك خيشلا ةرضاحم ة

  
  

  



  

 ۔-حرزتنافنلاو ضيحلا ماكحأ ىلا لفدملاح_.

  

 عوضوملا

 باتكلا يدي نبب

 ضيحلا ماكحأ :لوألا لصفلا
 ضيحلا :لوألا سردلا

 ةبانالا :يياثلا سردلا

 ضيحلا ف راظتنالا :ثلاثلا سردلا

 لوزنلا و عولشظلا :عبارلا سردلا
 عباوتلا :سماخلا سردلا

 هماكحأ و رهطلا :سداسلا سردلا

 ةضاحتسالا يياثلا لصفلا

 اهتفصو ةضاحتسالا فيرعت :لوألا سردلا

 ةضاحتسملا ماكحأ :ىناثلا سردلا

 سانفنلاماكحأ : ثلاثلا لصفلا

 [ ٢ ] سافنلا ماكحأ :ناثلا سردلا

 [ ٣ ] سافنلا ماكحأ :ثلاثلا سردلا

٨ ١ 

١ ٢ 

٤٤ ٢ 

٧ ٢ 

٣٦ 
٢٣٨ 

١ ٤ 

٤٦ 

٥ 0 

  

  
 



  

 _ رتافنلاو ضيفلا ماكحا ىلإ لفدمولا

 ةحفصلا عوضومل ١

 ٥٩ ءاسفنلا و ضئاحلا ماكحأ :عبارلا لصفلا

 ]١[ ٦١ ءاسفنلا و ضئاحلا ماكحأ:لوألا سردلا

 ٥ ٦ [٢]ءاسفنلا و ضئاحلا ماكحأ :نياثلا سردلا

 ]٣[ ٦٨ ءاسفنلا و ضئاحلا ماكحأ :ثلاثلا سردلا

 ١ ٧ ٤]ءاسفنلا و ضئاحلا ماكحأ :عبارلا سردلا

 ءاسفنلا و ضئاحلا ماكحأ :سماخلا سردلا ]٥[ ٧٩

 ٢ ٨ ضيحلا نم لسغلا :سداسلا سردلا

 ٨٩ ةمتاخلا

 ٠ ٩ عجارملاورداصملا

    



 ةيناثلا ماقرألا ىلع لاصتإلا ىجري بلطلل

 كالاءركاكالاطنكالالا ٢

 ك 7٩

 




