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 ،هللا لوسر انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو ؤهلل دمحلا

 ىدتهاو هرثأ ىفتقا نمو ،هالاو نمو هبحصو هلآ ىلعو

 .هادهب

 :دعب امأ

 نم ريثك هلعفي امم ةالصلا يف نيديلا عفر نإف

 ًارظن ،ةلق يبنلا نع ةنس هنأ مهنم انظ كنيملسملا

 ،مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا ىلإ ةبوسنم تاياور ىلإ

 يهن دوجو مدعل ةباحصلا ضعب هلعف رمأ هنأ باوصلاو

 عفر حبصأف .هنع مهاهن ةلي هللا لوسر مهآر املف قباس

 امأو .عورشم ريغ المع هنع يهنلا دعب ةالصلا يف نيديلا

 يف نيديلا عفرب نولئاقلا اهقوسي يتلا تاياورلا كلت

 ةضراعم يهف تحص نإو حصت ال ةفيعض يهف ةالصلا

 .ةالصلا يف نيديلا عفر نع يهنلا ثيداحأب

  



 ةالصلا ة امهمضو نيديلا عفر نم عنمت بابسأ ةرشع _ :ريل

 .ةالصلا يف نيديلا ضبق رمأ يف هسفن لاحلاو

 يتلا بابسألا نم ددعل رصتخم نايب بيتكلا اذه يفو

 ةالصلا يف امهمض مدعو نيديلا عفر مدعب لوقلا ديؤت

 يف ضوخلا نود .مهفلا بيرق حضاو بولسأب كلذو

 نيلئاقلا انناوخإ ىلإ ةءاسإ الو ،قمعملا ىملعلا لدجلا

 .ي يبنلا 37 نم ليلدلل ضرع وه لب ءمضلاو عفرلاب

 ،ةعيرشلا تماق هبو ،مولعلا ساسأ وهو ،لوعملا وه ليلدلاف

 .سانلا اهيلع رواحتي نأ يغبني يتلا ةدئاملا وهو

 ةيفالخلا لئاسملا هذه لثمب لغتشأ نأ يدوب نكي ملو

 راجفنالا نامز يف ،اهنم مهأ اهريغو ،ًاريثك تشقون يتلا

 ىلإ ةقيضلا رئاودلا هذه ىطختي يذلا لئاهلا يفرعملا

 دوهجلا فرصت نأ ىعدتسي يذلا رمألا “©بحرأ تاءاضف

 ةداعإو ،ةمألا لبقتسمل دادعإلا ىف لماكتتو فتاكتتو

 ،مائولاو ةدحولا نم سسأ قفو ،رثعبتملا اهرضاح ليكشت

.ةيقيقحلا تالكشملا جالع ىلإ يفرعملا قفدلا هيجوتو



 ا : ةمدقملا

 عضعضت يتلا تاقارتخالا دض بلص ةيامح رادج ءانبو

 .نيملسملا نايك

 هذه لثم يف نايبلا يضتقت ةطيحملا فورظلا نكلو

 هذه مهمهت نمم ةفرعملا يف نيبغارلاو نيئشانلل لئاسملا

 لئاسملا ىف ةصاخ ةيعرش ةلدأ نع نيثحاب تاءارقلا

 .ملسملا ةايح يف ًارركت تادابعلا رثكأب ةقلعتملا

 ينأ هللا ءاش نإ ميركلا ئراقلا ظحالي فوسو

 يعارت يتلا ةفللا ىلعو ،يملعلا ليلدلا ىلع صيرح

 .ةيمالسإلا بهاذملا رئاس نم انناوخإ قوقح

 ام ىلإ نيملسملا يديأب ذخأي نأ العو لج هللا لأسأ

 اميف ةفلألا ميدي نأو .مهنيدب مهرصبيو ،هاضريو هبحي

 ةيفاعلاو وفعلاو ،للزلا نم ةمصعلا هناحبس هلأسأو "مهنيب

 .ةرخآلاو ايندلاو نيدلا يف

قيفوتلا يلو هللاو



 ةالصلا ة امهمضو نيديلا عفر نم عنمت بابسأ ةرشع م ...رأ

 نع ىهن يذلا .ةث يبنلا ةنس عابتا

 يبنلا ىهن دقف .ةالصلا يق نيديلا عقر

 نيديلا عقر نع مالسلاو ةالصلا هيلع

 :امه .ناثيدح كلذ يفو .ةالصلا يف

  

 نب رباج نع ةفرط نب ميمت ثيدح :لوألا ثيدحلا

 يل ام» :لاقف ثةلَي هللا لوسر انيلع جرخ :لاق ككف ةرمس

 اونكسا سمش ليخ بانذأ اهنأك مكيديأ يعفار مكارأ

 يل ام» :لاقف ،اقلح انآرف ،انيلع جرخ مث :لاق 6«ةالصلا يف

 نوفصت الأ» :لاقف اانيلع جرخ مث :لاق 6«؟نيزع مكارأ

 هللا لوسر اي :انلقف .«؟اهبر دنع ةكئالملا فصت امك

 فوفصلا نومتي» :لاق ؟اهبر دنع ةكئالملا فصت فيكو

 ملسمو دمحأ هاور ««‘فصلا يف نوصارتيو ؤلوألا
 .امهريغو

١ ج (عماجلا) هباتك يف ةكرب نبا مامإلا لوقي



 اغ _ت صل لوالا ببسلا

 هنأ ةلي هنع ربخلا نم تبث دق ام عم» ٤٩٢. ٤٩٣: ص

 نوعفرت مكلاب ام» :هلوقل ،ةالصلا يف نيديلا عفر نع ىهن
 ملف سمش ليخ بانذأ اهنأك مكتالص يف مكيديأ

 هذه ةحص يف نيديلا عفر يف انفلاخ نم انعم فلتخي

 .«ربخلا ليوأت يف انوفلاخ امنإو كةياورلا

 ٢ ج (عماجلا) هباتك يف يويسبلا نسحلا وبأ لوقيو

 دنع هيدي عفري ناك هنإ :لاقف انفلاخ نم امأف» ٩٨٨: ص

 نع ىهن ةلي هللا لوسر نأ انقفاوي هنإف "مارحإلا ةريبكت

 نوعفري ًاموق ىرأ يل ام» :لاقو ،ةالصلا يف نيديلا عفر

 يف اونكسا سمش ليخ ناذآ اهنأك ةالصلا يف مهيديأ

 ملو ،ةالصلا يف نيديلا عفر نع ىهن دقف ،«مكتالص

 ةالصلا يف نيديلا عفر مكح ىلع ةلي تام هنأ حصي

 يف هلل عضاوتلاو عوشخلا يف هلللا نم رمألا حص دقو

.«ةالصلا



 ةالصلا خ امهمضو نيديلا عفر نم عنمت بابسأ ةرشع :__ يل

 ٥ ج (ءايضلا) هباتك يف يبتوعلا ملسم نب ةملس لوقيو

 ءةالصلا يف نيديلا عفر عنم نع لئاس لأس نإ» ١١): ص

 ينومتيأر امك اولص) :لاق هنأ ةي لوسرلا ةّئس عابتا :لاقيف

 مث ،«رابخألا نم ءيش يف نيديلا عفرب رمأي ملو (يلصأ
 في هنع تبث دق لب "هانلعفو هب انلق كلذ حص ولو» :لاق

 اماوقأ ىرأ يل ام) :ةت لوقي ،نيديلا عفر نع ىهن هنأ

 اونكسا سمش ليخ ناذآ اهنأك ةالصلا يف مهيديأ نوعفري

 .«(مكتالص يف

 يف يمرضحلا هللا دبع نب ميهاربإ قاحسإ وبأ لوقيو

 ةلي يبنلا نأ يورو» ١٦٨: ص (ججحلاو لئالدلا) هباتك

 وأ ناذآ اهنأك ةالصلا يف مهيديأ نوعفري ماوقأ لاب ام» :لاق

 يهن ربخلا اذهلف ،«مكتالص يف اونكسا سمش ليخ بانذأ

 .«ةالصلا يف نيديلا عفر نع

 عفر مدعب نيلئاقلا نأ لوقألا هذه لك نم صخلتف

نيب هيلع قفتملا تباثلا يهنلاب اوكسمت ةالصلا يف نيديلا



 _ ..ف لوألا ببسلا

 .ةالصلا يف نيديلا عفر نع ةلق يبنلا نع ،ةمألا عيمج
 لقي يبنلا ةئشب كسمتلا ىلإ نونوكي ام برقأ مهف

 فلتخملا حرطو هيلع قفتملاب لمعلاو شذهتلن هيهن لاثتماو

 هو ٠

 رباج نع ةيطبقلا نب هللا ديبع ثيدح :يناثلا ثيدحلا

 :انلق ةلي يبنلا فلخ انيلص اذإ انك :لاق ءاضيأ ةرمس نبا

 لاقف ،هيديب رعسم راشأو ،مكيلع مالسلا "مكيلع مالسلا

 بانذأ اهنأك مهيديأب نوثموي ءالؤه لاب ام» :ةت يبنلا
 هذخف ىلع هدي عضي نأ مهدحأ يفكي امنإ ؟سمش ليخ

 هاور “«هلامش نع نمو هنيمي نع نم هيخأ ىلع ملسي مث
 .مهريغو يئاسنلاو ملسمو دمحأ

 وهو ،هلبق يذلا ثيدحلا نع فلتخي ثيدحلا اذهو

 ةكرح قلطم نع يهنلا نم قباسلا ثيدحلا يف ام دكؤي

 امهكيرحت وأ ،امهب ةراشإلا وأ ،امهعفر ءاوس .نيديلا

؛ لوصألا ءاملع اهررق يتلا ةدعاقلا بسح ،ةرسيو ةنمي



 ةالصلا ة امهمضو نيديلا عقر نم عنمت بابسأ ةرشع \ { ,

 مومعب ةربعلا نوكت .صاخ ببسل درو اذإ صنلا نأ نم

 ببسلا ىلع رصتقي الو هظفل هلوانتي ام لك لمشيف 0 هظفل

 . يلصأل ١

 ةالصلا يف نيديلا عفر نع يهنلا يف ناثيدح ناذهف

 .دحاو ببس يف امهتعمج ناببس امهو

. 
 همحل اه

 جن
٠



 اثننن.ل يناثلا ببسلا

 نع مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا رابخإ ٦٦١

 مهيديأ نوعفريس نيملسملا نم موق > ٢ ك
 مامإلا ىور دقف .هدعب نم ةالصلا يف --

 ةديبع يبأ نع ‘بيبح نب عيبرلا

 نع "يميمتلا ةميرك يبأ نب ملسم

 نب هللا دبع نع "يدزألا ديز نب رباج
 ينأك» :لاق ةلي يبنلا نع .ت3زف سابع

 مهيديأ نوعفري .يدعب نم نوتأي موقب
 ۔«سمش ليخ بانذأ اهنأك .ةالصلا يف

 ةمئألا هاور دنسلا لصتم حيحص ثيدح اذهو

 .لمعلاو عرولاو ةنامآلاو قدصلاب نوفورعملا تاقثلا

 دقف \ةرمس نب رباج ثيدح نع فلتخم ثيدح وهو

 نع ءاذه سابع نبا ثيدح يف مالسلاو ةالصلا هيلع أبنأ

يف حيرص اذهو هدعب ةالصلا يف نيديلا عفر ثودح



 ةالصلا 2 امهمضو نيديلا عقر نم عنمت بابسأ ةرشع ط ان ,

 هنع ىهن ثيح .ةالصلا يف نيديلا عفر نيي يبنلا راكنإ

 رباج ثيدح يف امك ،هنولعفي ةباحصلا ضعب ىأر امل

 كسابع نبا ثيدح يف امك ثذونتل ملع نكلو ةرمس نبا

 عفر نع يهنلا مهغلبي مل مهلعل ،ماوقأ هيلإ دوعيس هنأ
 ًايهنم المع ةالصلا يف نيديلا عفر لعجي امم نيديلا

 .هنع

-. ]



 ثلاثلا ببسلا

    

 ۔عوشخلا يفاني هنأ

 عيبرلا مامإلا هاور يذلا ثيدحلا يفو ٩ َنوُغِشَْح ممتاَلَص

 ةشئاع نع ديز نب رباج قيرط نم ٢٨٥( مقر) بيبح نبا

 ءيش لكل» :اي هللا لوسر لاق :تلاق كات نينمؤملا مأ

 .عوشخلا ةالصلا دومعو .ةالصلا نيدلا دومعو 8دومع

 . «مكاقتأ هللا دنع مكريخو

 ةكرحلا امأ حراوجلاو بلقلا نوكسل لماش عوشخلاو

 بهذ امبرو ‘ععوشخلا عم ىفانتي دقف امهريغو نيديلاب

 .هيف وه يذلا ماقملا ةبيه نم للقو يلصملا راقوب

نايب) باتك يف امك يمدكلا ديعس وبأ مامإلا لوقي



 ةالصلا 2 امهمضو نيديلا عفر نم عنمت بابسأ ةرشع

  

 لوق يناعم يف جرخي» ٩٣: ص ١١ ج يدنكلل (عرشلا

 ءاضعألا عيمجل ةالصلا يف لاسرإلا توبث انباحصأ

 اهعوكر نم مايقلا يناعمب الإ لمعلاو اهيف تاكرحلا كرتو

 حالص نم اهحالص يناعم نم اهيف لخدي امو ؛اهدوجسو

 لعفلاو تاكرحلا نم كلذ رئاسو .كلذ هابشأو اهل سابللا

 اعونمم ًالمع امإ :نيينعم دحأب عقاوو اهيناعم نم جراخ

 اثبع امإو ،ةَتشلا تءاج كلذب ةالصلل دسفم كلذو

 يتأيو ،ةالصلا دسفت نأ مهرثكأ لوق يناعم نم جرخي

 .«هنع يهنلا

 ١١ ج يدنكلل (عرشلا نايب) باتك يف امك لوقيو

 كرتب انباحصأ لوق يناعم يف جرخي هنأ يعم» ١١: ص

 ،نيديعلا ريبكت دنعو مارحإلا ةريبكت دنع نيديلا عفر

 نع نوهنيو كلذ كرتب نورمأيو ،اهلك ةالصلا ريبكت يفو

 ىنعم الو ،ةالصلا يف ثبعلا عقوم عقي كلذ نأو ،هلعف

.«ةالصلا يف عوشخلاو نوكسلا نم هريغب رومأملاو ،هل



 . ..., ٢ ثلاثلا بيسلا

 ٥ ج يبتوعلل (ءعيضل د ا) باتك يف امك يويسبل .لا لاق

 ةالصلا ىنعم ريغب ةالصلا يف لمعلا نأ يدنع» ١١٣: ص

 وه سيل المع ةالصلا يف نيديلا عفر تيأرو زوجي ال

 .(«هنع يهنلا ءاج دقو ةالصلا نم

 يف يمرضحلا هللا دبع نب ميهاربإ قاحسإ وبأ لوقيو
 نع يهن ربخلا اذهلف» ١٦٨: ص (ججحلاو لئالدلا) هباتك
 يف عوشخلاب ىلاعت هللا رمأ دقو ةالصلا يف نيديلا عفر

 .«؟دمحلا هللو ةالصلا

 ٣ ج (لامآلا جراعم) يف يملاسلا نيدلا رون لاقو
 ٢١٣: ص

 ءاندنع ةالصلل ضقان هوركم مارحإلا دنع نيديلا عفر»

 هب رومأملا عوشخلا يفاني وهو ،ةالصلا يف لمع هنأل

 :تلاق ؤ ةشئاع ثيدح هعنم ىلع ليلدلاو .هصقني وأ

وه» :لاقف ،ةالصلا يف تافتلالا نع ةلي هللا لوسر تلأس



 ةالصلا خ امهمضو نيديلا عفر نم عنمت بابسأ ةرشع ؤ لير

 تافتلالاو ،«دبعلا ةالص نم ناطيشلا هسلتخي سالتخا

 رمؤي مل يتلا لامعأل ١ رئاس هلثم نوكت نأ بجيف لمع

 :رباج لاق اضيأو . عوشخلل فانم لمع عيمجلا نأل ؛اهب

 يعفار مكارأ يل ام» :لاقف .ةي هللا لوسر انيلع جرخ

 .«ةالصلا يف اونكسا سمش ليخ بانذأ اهنأك مكيديأ

 ثيدح وهو يراخبلا هاور سالتخالا ثيدحو

 ي
هنس



 عب ارلا ببسل ١

  

 يهنلا ةالصلا يف نيديلا عفر نم عنمي

 موقي نأ نمع ةلت يبنلا نع تباثلا

 اهيف يتلا تاكرحلا لعفب يلصملا

 .اهتاكرحو تاناويحلا تانيهب هبشت

 :ةيلاتلا تائيهلا نع يلصملا ةلق يبنلا ىهن دقف

 بارغلا وأ كيدلا رقنو ©بلعثلا تافتلاو ؤ©بلكلا شارتفا

 نع ثيداحأ كلذ لك يفو ريعبلا كوربو درقلا دوعقو

 .اهيلع قفتم ةلي يبنلا

 كيرحت ۔اهنع الت يبنلا ىهن يتلا تائيهلا كلت نمو
 ثيح سمشلا ليخلا بانذأ اهنأك مالسلا دنع يديألا

 وهو ،ةرمس نب رباج نع قباسلا ثيدحلا كلذ نمضت
 لاب ام» :مالسلاو ةالصلا هيلع هيف لوقي حيحص ثيدح

 امنإ !؟سمش ليخ بانذأ اهنأك مهيديأب نوثموي ءالؤه

 ىلع ملسي مث هذخف ىلع هدي عضي نأ مهدحأ يفكي
  .«هلامش نع نمو هنيمي نع نم هيخأ



 ةالصلا خ امهمضو نيديلا عفر نم عنمت بابسأ ةرشع غ . يل

 ١ ج (داعملا داز) هباتك يف ةيزوجلا ميق نبا لوقي

 هبشتلا نع ةالصلا يف ىهن ةلق وهو» 0٢٢٤ ٢٢٥: ص

 تافتلاك تافتلاو ريعبلا كوربك كورب نع ىهنف ‘تاناويحلاب

 ©بلكلا ءاعقإك ءاعقإو عبسلا شارتفاك شارتفاو ،بلعثلا

 ليخلا بانذأك مالسلا تقو يديألا عفرو ،بارغلا رقنك رقنو

 .«تاناويحلا يدهل فلاخم يلصملا يدهف سمشلا

 عوكرلا دنعو مارحإلا ةريبكت دنع نيديلا عفر نأ امبو

 ةكرح هبشي ،ةالصلا نم رخآ عضوم يأ يفو .هنم عفرلاو

 نيديلا عفر نع ةلي يبنلا ىهن دقف سمشلا ليخلا بانذأ
 رباج هاور ،هتحص ىلع لكلا قفتا رخآ ثيدح يف اقلطم

 اذه يف مالسلاو ةالصلا هيلع لوقي اضيأ ةرمس نبا

 ليخ بانذأ اهنأك مكيديأ يعفار مكارأ يل ام» :ثيدحلا

 .«ةالصلا يف اونكسا !؟سمش

 .ي <
.



 ا ۔:۔۔ هف سماخلا ببسلا

 ةالصلا يق نيديلا عقر نم عتمي

 تاياورلاو ثيداحألا عبمج فبيعضت

 نيلئاقلا لبق نم ‘كلذ يق ةدراولا

 نمو .ةالصلا يف نيديلا عفر كرتب

 ۔مهسضنأ ةّينسل ا بهاذملا عابت ا لبق

  

 نإف ،ةالصلا يف نيديلا عفر يف ةيورملا ثيداحألا امأ

 اهعيمجو ،اهتوبث مدع نوري (ةيضابإلا) ةماقتسالاو قحلا لهأ

 ٣ ج (لامآلا جراعم) يف يملاسلا نيدلا رون لوقي ،ةفيعض

 ولو .ةلي هللا لوسر نع هوور ام اندنع تبثي ملو» ٦١٢: ص

 .«رباج ثيدح نم رم امب ضراعم وهف تبث

 ثيداحأ تشقان يتلا ةيلاتلا بتكلا علاط ،ليصفتللو

 :ةالصلا يف مضلاو عفرلا

 ء(ةالصلا يف مضلاو عفرلا ثيداحأ ىلإ هابتنالا تفل) ه

.يبتعلا هللا دبع نب دمحم خيشلا فيلأت
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 نب دمحأ خيشلا فيلأت (ةالصلا يف مضلاو عفرلا)

 .يبايسلا دوعس

 يف امهضبقو نيديلا عفر يتلأسم يف رظن ةهجو)

 .حاورل وب يلع نب ميهاربإ ذاتسألا فيلأت "(ةالصلا

 ضبقو عفر ثيداحأ بارطضا يف نيبملا غالبلا)

 . (نيديلا

 ء(ةيضابإلا ةالص لئاسم يف ةيض رلا ةلاسرلا)و

 .ىفاصوبلا دشار ذاتسألل امهالك

 عفر نع يهنلا يف ةرمس نب رباج ثيدح» باتكو

 قفو ةيصصخت ةيدقن ةسارد :ةالصلا يف نيديلا

 .«نيثدحملا جهانم

 .ىرخأ تاساردو ثاحبأ كانهو

نيدلا رون مامإلا لوقي ،ةلأسملا هذه يف امل ًاصيخلتو



 \ ١٠ | سماخلا بيسلا

 ٣١٨: ص ١ ج (حيحصلا عماجلا حرش) يف يملاسلا

 نم ريثكلا نم ددعلا نع عفرلا ثيداحأ انموق ىورو»

 ءانركذ امب خوسنمف ۔ حصي هارأ الو ۔ حص نإف ،ةباحصلا

 .«ةدحاو ةرم رذعل عفر ةلي هنأ نكميو

 ةحص ىلع نيقفتم ريغ مهنإف "عفرلاب نولئاقلا امأو
 الو اريبك افالتخا اهيف نوفلتخم مهو عفرلا ثيداحأ

 شاقنو مالك هيفو الإ عفرلا يف دحاو ثيدح دجوي

 .دودرو فيعضتو

 دعب عفرلا اهيف يتلا ثيداحألا لك نوفعضي فانحألاف

 ةيعفاشلاو نوثدحملا فعضي لباقملا يفو ،مارحإلا ةريبكت

 اهيف يتلاو ،فانحألا اهب جتحي يتلا ثيداحألا لك مهريغو

 .مارحإلا ةريبكت دنع عفرلا ىلع راصتتالا

 نم ددعب ةالصلا يف نيديلا عفر وتبثم لدتسيو

8رمع نب هللا دبع ثيدح دعيو ثيداحألاو تاياورلا



 ةالصلا % امهمضو نيديلا عقر نم عنمت بابسأ ةرشع

  

 ،يدعاسللا ديمح يبأ ثيدحو رجح نب لئاو ثيدحو

 ةماقتسالا لهأ كرتام ةحيحص تناك ولو

 نع ةنس اهب تبثت ال ةفيعض اهنكلو ،اهب لمعلا

 .يي يبنلا

 لدتسي ثيدح ىوقأ 6موإ رمع نب هللا دبع ثيدحو

 ثيدح وهف كلذ نم مغرلا ىلعو ،عفرلاب نولئاقلا هب

 ةفلتخم هتاياورو .ي هللا لوسر نع حصي الو 6ثفيعض

 :يلاتلا وحنلا ىلع عفرلا يف

 .طقف مارحإلا ةريبكت دنع عفرلا - ١

 .عوكرلا دعبو مارحإلا ةريبكت دنع عفرلا ٢

 عفرلا دنعو عوكرلا دنعو مارحإلا ةريبكت دنحع عفرلا _ ٣

 .عوكرلا نم

 



 ؟ ,. م سماخلا بيسلا

 عفرلا دنعو عوكرلا دنعو مارحإلا ةريبكت دنع عفرلا ٤

 .تايحتلا نم مايقلا دنعو عوكرلا نم

 عفرلا دنعو عوكرلا دنعو مارجإلا ةريبكت دنع عفرلا ۔ ٥

 .دوجسلا دنعو تايحتلا نم مايقلا دنعو عوكرلا نم

 .عفرو ضفخ لك دنع عفرلا ٦

 دحاو ثيدح يف دحاو يباحص نع تائيه تس هذهف

 فعضي نتملا يف ديدش بارطضا وهو .ةلدألا ىوقأ دعي

 فعض كلذلو ٤كهب لمعلاو جاجتحالا نهويو ثيدحلا

 (ننشلا فراعم) هباتك يف (فانحألا ءاملع نم) يرونبلا

 .بارطضالا اذه ببسب ثيدحلا اذه

 ىوري ثيح ىرخأ هجوأ نم فالتخا ثيدحلا ىفو

 رمع نبا ىلع افوقوم ةراتو {ةلقي يبنلا ىلإ اعوفرم ةرات
 .فعضلا بابسأ نم كلذو طقف

،يرهزلا سيلدت لثم ‘ليوط شاقن هيفف دنسلا امأو



 ةالصلا خ امهمضو نيديلا عقر نم عنمت بابسأ ةرشع

  

 ثيدحلا اذه ةبسن يف ةبيرلاو كشلا ريثي امم كلذ وحنو

 . رمع نب هللا دبع ىلإو الل يبنلا ىلإ

 يف رمع نبا ثيدح ىور سنأ نب كلام مامإلا نأ امك

 ربلا دبع نبا لقن نكل ،(أطوملا) هباتك يف نيديلا عفر
 ص ٤ ج (راكذتسالا) هباتك يف (ةيكلاملا ءاملع نم)

 كشلا ريثي ام ‘كلام ذيملت وهو مساقلا نبا نع ٩

 نبا يوري ثيح ‘هسفنب هاور ام كلام مامإلا دامتعا يف

 حاتتفا دنع مارحإلل عفري» :هنأ كلام مامإلا نع مساقلا

 عفر ىري كلام ناكو :لاق ءاهريغ يف عفري الو ،ةالصلا

 .«مارحإلا يفف ناك نإ :لاقو افيعض ةالصلا يف نيديلا

 (ةيكلاملا ءاملع نم) يبطرقلا دمحأ نب دمحم لاقو

 ٢٢٢: ص ٦٢٠ ج (نآرقلا ماكحأل عماجلا) هباتك يف

 ال :كلام نع (رصتخملا يف سيل ام رصتخم) يفو»

َرأ ملو :مساقلا نبا لاق .ةالصلا نم ءيش يف نيديلا عفري



 سماخلا ببسل ١

  

 عفر كرت يلإ ثحأو :لاق ،مارحإلا دنع هيدي عفري ًاكلام

 .«مارحإلا دنع نيديلا

 ص ٥ ج (ءايضلا) هباتك يف يبتوعلا ةمالعلا ىورو

 يف نيديلا عفرب لوقلا نع عجر اكلام مامإلا نأ ١٣.

 .ةالصلا

 يوري فيك ذإ ،ثيدحلا اذه فعض بابسأ دحأ اذهو

 !؟هب لمعي ال مث ًاثيدح

 هباتك يف (فانحألا ءاملع نم) يولهدناكلا لوقي

 نبا ثيدح نأ قحلاف» ٨٢: ص ١ ح (كلاسملا زجوأ)

 يف برطضم نيحيحصلا يف جرخم هنأ عم هز رمع

 مل ًاكلام مامإلا نأ يف رسلا كاذ لعلو ،عفرلا عضاوم

 .«روهشملا هلوق يف هب ذخأي

 هل نيتبثملا دنع ثيدح ىوقأ اذه رمع نبا ثيدحو

!! ةالصلا يف نيديلا عفر ةلأسم يف



 ةالصلا خ امهمضو نيديلا عقر نم عتمت بابسأ ةرشع

  

 ديمح يبأ ثيدحو ارجح نب لئاو ثيدح امأو
 نيديلا عفر يف ‘ثثريوحلا نب كلام ثيدحو يدعاسلا

 اهيفو نتمو ادنس ًافعض رثكأو ةوق لقأ اهنإف ،ةالصلا يف
 ىوقأ ثيداحألا هذهو "ةاورلا يف فعضو بارطضا

 .افعض دشأف اهاوس امو ،مهتلدأ

 :ةالصلا يف نيديلا عفر يف رجح نب لئاو ثيدح

 اوفلتخا دقو ،لئاو نب ةمقلع قيرط نم يور هنأل فيعض

 رابجلا دبع قيرط نم يورو ءال مأ هيبأ نم عمس له

 نولوهجم هتيب لهأو ،هيبأ نع هتيب لهأ نع لئاو نبا
 نع بيلك نبا مصاع قيرط نم يورو “©فعض ةلاهجلاو

 كانهو .ةفيعض ةياور يهو ،رجح نب لئاو هدج نع هيبأ

 .ةفيعض ىرخأ قرط

 يف نيديلا عفر يف يدعاسلا ديمح ىبأ ثيدح

ورمع نب دمحم هاور هنأل ©فيعض عطقنم ثيدح :ةالصلا



 ...هل سماخلا ببسلا

 مل ورمع نب دمحمو ،يدعاسلا ديمح ىبأ نع ءاطع نبا

 .ديمح يبآ نم عمسي

 :ةالصلا يف نيديلا عفر يف ثريوحلا نب كلام ثيدح

 اولاقو ،سلدملا ةبالق وبأ هاور ©تفيعض عطقنم ثيدح

 يبأ نع هاورو ،«مهلبلا يف دودعم سانلا دنع وهو» :هنع

 .هتايح رخآ هظفح ريغت دقو ءاذحلا دلاخ :ةبالق

 اوشقان عوضوملا اذه يف ةددعتم بتك فانحأللو

 يف مهريغو نوثدحملا اهب لدتسي يتلا ثيداحألا اهيف

 .اهوفعضو ةالصلا يف نيديلا عفر ةيضق تابثإ

 فانحألا ثيداحأ اوشقان نوثدحملاو ةيعفاشلاو

 .اهوفعضو

 ىلع نيقفتم ريغ مهسفنأ نيثدحملا نأ ىلإ ةفاضإ
الثم دمحأ مامإلاف .مهتاياورو مهثيداحأ عيمج ةحص



 ةالصلا ا امهمضو نيديلا عفر نم عنمت بابسأ ةرشع غ .. ىل

 ربلا دبع نبا كلذ ىور امك ارجح نب لئاو ثيدح فعض

 .(راكذتسالا) هباتك ىف

 هذه ةاور دقن يف نيثدحملا مالك نع الضف اذه

 . ثيداحأل ١

 مغرلا ىلع ،ثيداحألا هذهب لالدتسالا دجت ام اريثكو

 يبنلا نع ةنس تبثت فيكف ءاهيف يذلا ريثكلا دقنلا نم

 !؟تاياورلا هذهب مالسلاو ةالصلا هيلع

 عفر ثيداحأ ديناسأ نم دنس ملسي مل .ةلمجلابو

 نم ثيداحألا هذه نوتم ملست مل امك .ةلع نم نيديلا

 نم كلذ ريغو &اهضراعت وأ اهظافلأ يف فالتخالا

 .للعلا

 وتبثم اهروصي امك سيلو ليوط شاقن اهيف ةلأسملاو

 عوض وملا يف ةريثكلا تاياورلا نودروي نيذلا عفرلا

.للعلاو حداوقلا نم ةميلس يداعلا ناسنإلا اهبسحيو



 سماخلا بيسلا

  

 عفر تابثإل قاست يتلا ثيداحألاو تاياورلا هذهو

 ةفيعض اهنأ تنيب تاسارد اهيف تمدق ةالصلا يف نيديلا

 يف ثيدح ىلع تفقو نإف ثةلَي هللا لوسر نع حصت ال
 وأ تاساردلا هذه ىلإ عوجرلا كناكمإبف عوضوملا اذه

 .هيف فعضلا عضاوم ةفرعمل نيصتخملا ىلإ ةدوعلا

 هي
 يا دت

 



 ةالصلا خ امهمضو نيديلا عقر نم عنمت بابسأ ةرشع

  

 نأ ةالصلا يف نيديلا عفر نم عنمي امم

 لب ،بجاو هنإ اولوقي مل هب نيلئاقلا

 ملو .بحتسمو ةنس هنأ ىلع مهروهمج

 ۔مهنم رداتلا الإ بوجولاب لقي

 الف تباث رمأ ةالصلا يف نيديلا عفر نأ انضرتفا اذإف

 .طقف بحتسم هنأ هيتبثم دنع مكحلا ىدعتي

 حرش) هباتك يف (ةيعفاشلا نم) يوونلا لاق

 ال هنأ ىلع اوعمجأو» : ٩٥ ص ٤ ج (ملسم حيحص

 .«عفرلا نم ءيش بجي

 (راكذتسالا) هباتك يف (ةيكلاملا نم) ربلا دبع نبا لاقو

 يف يديألا عفر يف ءاملعلا فلتخاو» : ٩٨ ص ٤ ج

 دنعو عوكرلا نم سأرلا عفر دنعو عوكرلا دنع ةالصلا

 عفر زاوج ىلع مهعامجإ دعب ءهنم عفرلاو دوجسلا

.«مارحإلا ةريبكت عم ةالصلا حاتتفا دنع يديألا



 سداسلا ببسل ١

  

 دحأل لحي ال» :لوقي يعفاشلا نأ نم مغرلا ىلعو

 حاتتفا يف نيديلا عفر يف نيت هللا لوسر ثيدح عمس

 كرتي نا عوكرلا نم عفرلا دنعو عوكرلا دنعو ةالصلا

 .«ةلت هلعفب ءادتقالا

 ديالا عفر» :يراخبلا خيش ينيدملا نب يلع لوقي امك

 .«هيبأ نع ملاس نع يرهزلا ىور امب نيملسملا ىلع قح

 زواجتي ال ثيح ،كلذب اولوقي مل ءاملعلا روهمج نإف
 ال قح هنأ ىلإ لصي نأ ال بابحتسا درجم مهدنع رمألا

 .هكرت لحي

 ربلا دبع نباو “تبجي ال هنأ اوعمجأ :لوقي يوونلاف

 .زوجي هنأ اوعمجأ :لوقي

 .ابجاو سيلو ةنسلا ءاملع ىدل زئاج وه "نذإ

 نأ اوعمجأ دقف (ةيضابإلا) ةماقتسالاو قحلا لهأ امأ

.ةالصلا يف زوجي ال نيديلا عفر



 ةالصلا 2 امهمضو نيديلا عقر نم عنمت بابسأ ةرشع

  

 لكشب عفرلاب نيلئاقلا لاوقأ ضقانت
 !ريبك

  

 ةالصلا يف رودتن :ةالصلا يف عفرلا تارم ددع امأ

 لوح لاوقألا عيمج بسح ةيعابرلاو ةيثالثلاو ةيئانثلا
 :ةيلاتلا دادعألا

 )١) ةرم عفري

 )٥( تارم سمخ عفري

 )٧( تارم عبس عفري
 )٨( تارم ينامث عفري

 )٩( تارم عست عفري
 )١٠( تارم رشع عفري

 )١٣( ةرم ةرشع ثالث عفري

)١٩( ةرم ةرشع عست عفري



 عي اسلا ببسل ١

  

 )٢٠() ةرم نيرشع عفري

 )٢٥( ةرم نيرشعو اسمخ عفري

 )٦ ٢(. ةرم نيرشعو ًاتس عفري

 لصي ةالصلا يف مهيديأ نوعفري نيذلا نأ ىرت اذهبو

 يف ةرم نيرشعو تس ىلإ نايحأ مهيدل عفرلا تارم ددع

 ! ةدحاولا ةالصلا

 دقف :ةالصلا يف نيديلا عفرب ةقلعتملا ماكحألا امأو

 :يلاتلا وحنلا ىلع تتوافت

 :حاتتفالا دنع _ ١

 :ليقو ةن :ليقو “تبحتسم :ليقو .هوركم :ليق

 لطبت بجاو :ليقو ،هكرتب ةالصلا لطبت ال بجاو

.هكرات مثأي :ليقو ،نكر :ليقو ،هكرتب ةالصلا



 ةالصلا خ امهمضو نيديلا عفر نم عنمت بابسأ ةرشع ز :.: ريل

 :هنم عفرلاو عوكرلا دنع _ ٢

 :ليقو ةنس :ليقو ةالصلا مامت نم :ليقو زئاج :ليق

 .ةالصلا لطبي :ليقو ةعدب :ليقو ١هوركم :ليقو ٨بجاو

 :ةثالثلا عضاوملا ريغ يف - ٢

 :ليقو هوركم :ليقو زئاج :ليقو ٥&بحتسم :ليق

 :يلاتلاك وهف عفرلا ءانثأ عباصألا عضو امأو

 .ةلبقلا هيفك نطابب البقتسم هعباصأ ارشان عفري :ليق - ١

 .ًاجيرفت عباصألا نيب جرفي الو

 .ىرخألا ىلإ فك لك نطاب لعجي :ليقو - ٢

 .ضرألا ىلإ امهنوطبو ءامسلا ىلإ اهروهظ لعجي :ليقو - ٣

.اريسي ائيش نيتينحم امهميقي :ليقو - ٤



 .7 عباسلا ببسلا

 :يلاتلاك يهف عباصألا ةئيه امأو

 .عباصألا قيرفت بحتسي :ليق

 امهكرتي لب اقيرفت الو امض فلكتي ال :ليقو

 .اطسو ًاقيرفت قرفي :ليقو

 ىلإ اهضعب مضيو هعباصأ دمي نأ بحتسي :ليقو

 .ضعب

 :يلاتلا وحنلا ىلع وهف عفرلا تقو امأو

 ربكي مث عفري :ليق

 عفري مث ربكي :ليقو

 لوقلا اذهلو ؤريبكتلل انراقم عفرلا نوكي :ليقو
:هح و أ ةسمخ



 ةالصلا خ امهمضو نيديلا عفر نم عنمت بابسأ ةرشع از مل

 عم ريبكتلا ئدتبي مث ،ربكم ريغ عفري :ليق :اهدحأ
 .هئاهتنا عم هيهنيو نيديلا لاسرإ

 .ناتراق هاديو ربكي مث ،ربكم ريغ عفري :ليق :يناثلاو

 .امهلسري مث

 امهيهنيو ريبكتلا هئادتبا نم عفرلا ئدتبي :ليق :ثلاثلاو

 .اعم

 عم ريبكتلا يهنيو اعم امهب ئدتبي :ليق :عبارلاو
 .لاسرإلا ءاهتنا

 الو ،ريبكتلا ءادتبا عم عفرلا ئدتبي :ليق :سماخلاو

 مامت لبق ريبكتلا نم غرف نإف ءاهتنالا يف بابحتسا
 هيدي طح امهنم غرف نإو "يقابلا ممت سكعلاب وأ عفرلا
.عفرلا مدتسي ملو



 عب امسلا ببسل ١

 :يتآلا بسحف عفري نيأ ىلإ امأو
 .نيبكنملا ىلإ :ليق - ١

 .ردصلا ىلإ :ليقو - ٢

 .ردصلا ىلإ وأ نيبكنملا ىلإ رييختلا :ليقو - ٣

 .نينذألا عورف ىلإ :ليقو ۔ ٤

 .سأرلا قوف ىلإ :ليقو - ٢

 امم عفرأ حاتفتسالل يتلا ىلوألا ةريبكتلا :ليقو ٦
 .سأرلا فلخي ىتح اهاوس

 يف اهضقانتو ءارآلا بارطضا ىلع لدت لاوقألا هذه لكف
 .ةالصلا يف نيديلا عفر ةلأسم

 



 ةالصلا 2 امهمضو نيديلا عقر نم عنمت بابسأ ةرشع - |

 ةالصلا يف نيديلا مض نم عتمي امم

 حيحص دحاو ثيدح دجوي ال هنأ

 نيديلا مض يف ةت يبتلا ىلإ عوفرم

 مض يف ثيداحألا لكو .ةالصلا يف

 :كل ذ نمو 6فعض اهيق نيديلا

  

 سانلا ناك :لاق دعس نب لهس نع مزاح يبأ ثيدح

 ىرسيلا هعارذ ىلع ىنميلا ديلا لجرلا عضي نأ نورمؤي

 ىلإ كلذ يمني الإ هملعأ ال :مزاح وبأ لاق .ةالصلا يف

 .يراخبلا هاور .ةلي يبنلا

 !!ةلَي يبنلا ىلإ ( هيمني ) عوفرم هنأ مزاح وبأ نظيو

 ،نظلا ةبلغ نع ريبعت (كلذ يمني الإ هملعأ ال) :هلوقو
 سانلا ناك) :هلوقف كلذلو .هب حرصل ادكأتم ناك ول هنأل

.كلذب مهرمأي نمع لاؤسلا ريثي (نورمؤي



 نم اثلا ببسل ١

  

 روهشمو تباث ًاقح ةالصلا يف نيديلا عفر رمأ ناك ولف

 نم نظ درجم نكي مل مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نع
 !!مزاح يبأ

 :هلوقب ثيدحلا ىلع بقع يراخبلا نأ بيرغلاو
 كلذ ىنعمو .«يمني لقي ملو كلذ ىمْنُي :ليعامسإ لاق»

 كلذ فرعي ‘ةغيصلا هذه ىلع ًافعض رثكأ ثيدحلا نأ

 وه مزاح وبأ سيل هنأ ىنعملا ريصي ثيح نوصصختملا
 يذلا لب شةلن يبنلا ىلإ (هعفري :يأ) ثيدحلا يمني يذلا

 ىف ةدايز كلذو "طقف نظ هنأ ىلإ ةفاضإ ،لوهجم هيمني

 .فعضلا

 دقو :ةالصلا يف نيديلا عفر يف رجح نب لئاو ثيدح

 ثيدح هنأو ،هركذ مدقت دقو ،نيديلا مض ًاضيأ هيف ركذ

 اوفلتخا دقو ،لئاو نب ةمقلع قيرط نم يور هنأل فيعض

 رابجلا دبع قيرط نم يورو ال مأ هيبأ نم عمس له

نولوهجم هتيب لهأو ،هيبأ نع هتيب لهأ نع لئاو نبا



 ةالصلا ٨ امهمضو نيديلا عفر نم عنمت بابسأ ةرشع انز ول

 نع بيلك نب مصاع قيرط نم يورو ©ثفعض ةلاهجلاو

 .ةفيعض ةياور يهو ،رجح نب لئاو هدج نع هيبأ

 نيثيدحلا نيذه ةالصلا يف نيديلا مضب نولئاقلا عيو

 ! فعضلا نم امهيف ام عم عوضوملا يف مهيدل ام ىوقأ

 يف رجح نب لئاو ثيدح يوري مل يراخبلا نإف ملعللو

 .فيعض ثيدحلا نأ ىلإ هنم ةراشإ كلذ نأكف هحيحص

 يف لذلعس نب لهس ثيدح وري مل جاجحلا نب ملسمو

 عم 6&فيعض ثيدح هنأ ىلإ هنم ةراشإ كلذ نأكف !هحيحص

 نيديلا مض رمأ يف يراخبلا هاور يذلا ديحولا ثيدحلا هنأ

 عوض وملا يف احيحص ًاثيدح يراخبلا دجي ملو ةالصلا يف

 كقبس امك ىنظ ثيدح وهو ‘ثيدحلا اذه ةياور ىلإ رطضاف

 .ثيداحألا رئاس فعض ىلإ هنم ةراشإ اهنأكف

 عضو ةنسلا نم نأ نم هنووري ام :ثيداحألا كلت نمو

:ظافلألا ضعب يفو ةالصلا يف لامشلا ىلع نيميلا



 ا .نال نماثلا بيسلا

 عوضوملا اذه يف يور ام لكف ٥©ثفكلا ىلع فكلا عضو

   .ني هللا لوسر نع حصي ال

 يف نيديلا مض تاياور ثيدحلا ءاملع فعض دقو

 ملاع هفعضي مهنم ملاع هعححصي يذلا ثيدحلاف ،ةالصلا

 لك يكلاملا بهذملا ءاملع نم ريثك فعض امك .رخآ

 .ةريثك بتك كلذ يف مهلو ،ةالصلا يف نيديلا مض ثيداحأ

 هذه نأ ميركلا ئراقلا اهيأ اضيأ انه كل رركأو

 يف نيديلا مض تابثإل قاست يتلا ثيداحألاو تاياورلا

 حصت ال ةفيعض اهنأ تنيب تاسارد اهيف تمدق ةالصلا

 اذه يف ثيدح ىلع تفقو نإف .ةلي هللا لوسر نع
 وأ ،تاساردلا هذه ىلإ عوجرلا كناكمإبف عوضوملا

 .هيف فعضلا عضاوم ةفرعمل نيصتخملا ىلإ ةدوعلا

 يكل خ افو
 ه<إ ؛` 7 ( < ) هئيه ٧4
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 ةالصلا ة امهمضو نيديلا عقر نم عنمت بابسأ ةرشع _ نزي 7

 نأ ةالصلا يف نيديلا مض نم عنمي امم
 كلسم وه ةالصلا يق نيديلا مض مدع

  

 ةباحصلا نم ةمذلا نم لوألا فلسلا

 .نيعباتلاو

 مضب لوقت ال بهاذملا مدقأ نأ كلذ ىلع لديو
 ةماقتسالاو قحلا لهأ بهذم وهو ،ةالصلا يف نيديلا

 ةلي هللا لوسر ىلإ برقأ نامزلا ثيح نم مهف ،(ةيضابإلا)
 يف مهيديأ نوممضي ال ،ةيكلاملا كلذكو مهريغ نم

 لهأ لمعو كلام مامإلا نع روهشم رمأ وهو ةالصلا

 برقأ ناكملا ثيح نم سنأ نب كلام مامإلاو ةنيدملا

 .ةلت هتنيدم يف شاع ثيح ةلي هللا لوسر ىلإ  

 نومضي ال اوناك مهنأ نيعباتلا نم ددح نع رهتشا دقو

 يرصبلا نسحلاو ريبزلا نب هللا دبعك ةالصلا يف مهيديأ

اضيأ يور دقو ٠ نيريس نب دمحمو بيسمل ١ نب ديعسو



 أ .. ا عساتلا بيسلا

 يذلا يدزألا ديز نب رباج ليلجلا يعباتلا ىسنن الو

 مدعو نيديلا عفر مدع مهريغو نويناممملا هنع ذخأ

 .ةالصلا يف امهمض

 نوعفري اوناك نيعباتلاو ةباحصلا نأ نم ىوري ام امأ
 ًافعض دشأ تاياور يهف ةالصلا يف اهنومضي وأ مهيديأ

 نيذلا تيلو هللا لوسر ىلا ةعوفرملا تاياورلا نم

 فاصنإ لجأ نم اهفعض نونبي تاياورلا هذه نودروي

 .ةلأسملل ةيقيقحلا ةروصلا يف ئراقلا عضوو نيرخآلا

. 
 حلا

 مسن

6 ةرت
 ير 

2
 

6



 ةالصلا 2 امهمضو نيديلا عقر نم عتمت بابسأ ةرشع 7 ز

 نأ ةالصلا يق نيديلا مض نم عنمي

 هبابحتساب اولاق مضلاب نيلئاقلا
 عقر ةلأسم يف اولاق ام لثمك 6طقف

 مامالا لاق لب .ةالصلا يق نيديلا
 ةالصلا يف نيديلا مض ةهاركب كلام

 ۔هنع تاياورلا ضعب يق

 هتايح لاوط ةلي يبنلا اهب لمع ةتباث ةن ناك ولف

 ككشي اذهو ‘بابحتسا درجم رمألا نكي مل ،اهيلع تامو
 .مالسلاو ةالصلا هيلع هنع نيديلا مض توبث يف الصأ

 الف تباث رمأ ةالصلا يف نيديلا مض نأ انضرتفا اذإف

 .طقف بحتسم هنأ هيتبثم دنع مكحلا ىدعتي

 نأ ىلع (ةيضابإلا) ةماقتسالاو قحلا لهأ عمجأ دقو

 .ةالصلا يف حصي ال نيديلا مض

 نأ نايب يف ابتك ةيكلاملا ءاملع نم ددع فلأ امك

 .لق يبنلا ةئس وه ةالصلا يف نيديلا لاسرإ

 



 ٩ نفلا ل رشاعلا ببسلا

 ةالصلا يف نيديلا مضب نيلئاقلا نإف كلذ ىلإ ةفاضإ

 ردصلا ىلع :ليقف ؛لاوقأ ىلإ ،نيديلا عضو ناكم يف نوفلتخم

 .ةرسلا تحت :ليقو ،ةرسلا قوف :ليقو ةرسلا ىلع :ليقو

 :ليقو ؤفكلا ىلع فكلا :ليقف ؛ضبقلا ةفص يف اوفلتخاو

 .ىرسيلا غسر ىنميلاب ضبقي :ليقو لصفملا ىلع

 لصأ يف ككشي ةروصلا هذهب فالتخالا اذهو

 ةنونظملا ءايشألا هذه ىلع ةينبم ريغ ةالصلا نإف ،رمألا

 .اهيف كوكشملاو

 نيديلا عفر نم عنمت يتلا بابسألا نم ةلمج هذه

 بابسأ كانهو ،(ةلماك ةرشع كلت) ةالصلا يف امهمضو

 ،قيفوتلا يلو وهو "ملعأ ىلاعت هللاو اضيأ ىرخأ

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو

لا


