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 حاكنلا باتك

 نإو ةغيصلا نأل ؛ىضاملا نع امم ْدّبَعُي نّيظفلب لوبقلاو باجيإلاب دقعني حاكنلا :لاق

 ربعي نيظفلب لقعني و ,ةحاحلل اًعفد ؛اعرش ءاشنالل تلعجج دقف 55 رابحالل تناك

 نأل ؛كتحوز :لوقيف (ْنحَوُز لوقي نأ لثم «لبقتسملا نع رخالابو «يضاملا نع امهدحأب

 .ىلاعت هللا ءاش نإ هنيبن ام ىلع حاكنلا يفرط ىلوتي دحاولاو ؛حاكنلاب ليكوت اذه
 يللي عدف هةر

 رم ةدابعو هيو. نم ةلماعم..هتإق :«بكر لا نم: ظيسبلاك .ةيلإ ةيسلاب.ةنأل ةةدقتا انخ ةرخأ :حاكنلا بانك

 سفنلا ظفح نم هيف املو «ةدابعلا ضحم هنع ىلختلا نم لضفأ هب لاغتشالا نألف ؛هيف ةدابعلا يعم اّمأ ءهجو

 «لوبقلاو باجيإلاو ؛.عضبلا ضوع وه يذلا لاملا نم هيف املف ؛ةلماعملا نعم اأو «... ءاثزلا قف عوقولا نع

 ؛ءطولا يف لمعتسي مث ,مضلا ةغللا ف وهو :حاكنلا 177/١[ رفألا عمجم] .ءاضقلا تحت هلوحدو ؛ةداهشلاو

 نيدقاعتملا دحأ نمرداصلا ظفللا عرشلا يف باجيإلا :باجيإلاب (ةيافكلا) .هببس هنأل ؛دقعلاو هيف مضلا دوجول

 .اًيفرع اباجيإ ءالب وأ «معنب امإ بطاخملا ىلع باوحلا بجوي هنأل ؛هب يمس امنإو ءالوأ
 (ريدقلا حتف).تيضر وأ تلعفوأ تلبق :لوقيف ؛كتجوزو كتحكن لثم :نيظفلب
 «لاحلا يف رمأ ثودح ىلع لدي ظفل ىلإ جاتحي هنأ :مالكلا لصاح :خل! [يضاملا ةغيص يأ] ةغيصلا نأل

 ,عراشلا هربتعا ام ربتعن نأ ىلإ انررطضاف «ةحيرص ةلالد لاحلا يف رمأ ثودح ىلع لدي ظفل هل ةغللا يف سيلو

 هتلالد سيلف «لابقتسالا ىلع لدي لاحلا ىلع لديوه امك عراضملاو .خلإ تناك نإو اهنإف «يضاملا ةغيصوهو

 لب ؛كلذب يلع الو «ةنيرق كانه ناكاذإ ربتعي دق !معن ءادعو نوكيف «لابقتسالا داري نأ لامتحال ةحيرص
 نيعراضم. حصيال اذهلف ؛لاحلا بناج دكأتي تح رخآلا بناحلا نم يضملا ةغيص هعم ربتعا

 .نيرادلا حلاصم نم هب قلعتي امل فرصتلا اذه ءاشنإ ىلإ ةسام ةجاحلا ذإ :ةجاحلل اًعفد

 نينا قرفلاو ءاناسحتسا دنلاو بآلا لإ دقعلا قرط دحتولا هيفا لوني لا هنإف عيبلا فالخب :حاكنلا يفرط

 ميلستب بلاطي ال هنأل ؛كلذك سيل حاكنلاب ليكولاو «ليكولاب قلعتت عيبلا يف قوقحلا نأ عيبلاو حاكنلا

 (ةيانعلا).حاكنلا يف ةلاكولا لصف لوأ يف ينعي :هنيبن ١1/5[ ةيانبلا] .هريغ الو رهملا



 ٠ ,ناللدر يعفاشلا لاقو .ةقدصلاو :كيلمتلاو ,ةبهلاو .جيورتلاو حاكنلا ظفلب لقعني و

 نأل ؛هنع اراب الو هيف ةقيقح سيل كيلمتلا نأل ؛جيوزتلاو حاكنلا ظفلب الإ دقعنيال

 ةيببسلاو «حاكنلاب تباثلا وهو ةبقرلا كلم ةطساوب اهلحم يف ةعتملا كلمل ببس كيلمتلا نأ
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 :تناوللا دعيام. لإ افانضم للملا بح رك اغأل ةيضاولا كنا لو اعلق ام «ةراغالاو

 :لوقيف «كتنبا يل به :اهيبأل لوقي وأ ءتبهو لوقتف ءكسفن يل يبه لوقي نأب ةبهلا ظفلب يأ :خلإ ةبهغلاو

 (ةيانبلا) .كثكلم :لوقيف ءكتنب كلم :لوقي نآي كليلمتلا :ظفليو ىأ :كايلمعلاو ١[ 8/5 :ةيانبلا]:تبهو

 مح :اههقفاو اقتل اهبهقنتاي نييقتكلا ىقلو .امهطيختف رح ىلإ ةقش مضت نأ وهو 'انتفل هقفلأ ب وثلا تقفل :قيفلتلل

 51١7/1١[ برعلا ناسل] .معأ قيفلتلاو ءامهطاختف ىرألا ىلإ امهادحإ

 امهدحأ زوجيالف ؛نيابت كيلمتلاو حاكنلا نيبف ءدي كولمملل سيلو ءايلعلا ديلا كلاملا دي نأ :خإ مض الو

 ةمألاو ةعاضرلا نم تحألاو مئاهبلاو ناملغلا كيلمت نع اًزارتحا ةعتملا لحم ٍف يأ :اهلحم يف .رخآلا نع

 تحصف نيعملا ةهج نم الاضنا نكي مل نإو :زاجما قيرط (ةيانبلا).ةعتملا كلمل اخ عيسبل اًهِإف ةيس وجا

 (ةيانبلاال.ببسملا ىلع ببسلا قالطإ باب نم نوكيف' ؛ةراعتسالا

 لاه كيلعتل صاخ هواك 4 عيبلا ظفلب دقعني ال هيأ : ةوعألا ركب يبأ لوق نع زارتحا :حيحصلاوه

 لوقي نأب :ةراجإلا ظفلب »/١٠١17[ ةيانعلا] .زاحملا قيرط دوجو حيحصلا هجوو .لام, سيل حاكنلاب كولمملاو

 ١8/5[ ةيانبلا] .زوجيال هنإف ءكلذ اورضح نيذلا دوهشلا ملعو حاكنلا هب ىونو ءاذكب نبا ترجآ :بألا

 كلمل ببسب سيل ةراجإلا ظفل نأل يأ هنأل .امب دقعني :لاق هنإف يحركلا لوق نع زارتحا :حيحصلا يف
 :ةافانملا ليبس ىلع رياغت امهنيبو «ًادبؤم الإ دقعني ال حاكنلاو ةتقؤم الإ دقعنت ال ةراجإلا نأل ؛ةعتملا

 :بألا لوقي نأب :ةيصولا (ةيانبلا).ةعتملا كلمل اًببس سيل هنأ :املق امل ١[ 35/7 ةيانبلا] .ةراعتسالا حصت الف
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 .نيملسم «نيغلاب «نيلقاع َنْيَرُح نيدهاشروضحب الإ نيملسملا حاكن دقعني الو :لاق

 .فذقلا يف نيدودحموأ ءلودعريغ وأ اوناك ال وُدَع :نيتآرماو لحجر وأ ءنيلجر

 *"دوهشبالإ حاكنال" ::ت)ع هلوقل ؛حاكنلا باب يف طرش ةداهشلا نأ ملعا :لاق

 ؛اهيف ةيرحلارابتعا نم دبالو .ةداهشلا نود نالعإلا طارتشا يف كلام ىلع ةجحوهو

 .امهفودب ةيالو ال هنأل ؛غولبلاو لقعلا رابتعا نم دب الو «ةيالولا مدعل ؛هل ةداهشال دبعلا نأل

 .ملسملا ىلع رفاكلل ةداهشال هنأل ؛نيملسملا ةحكنأ يف مالسإلا رابتعا نم دب الو

 اوناك اذإ ةحيحص دوهشلا ريغب رافكلا ةحكنأ نأ ٍتأيس ذإ نيملسملا ريغ نع زارتحا :نيملسملا حاكن

 روضحب حاكنلا ةحص نم كلام هيلإ بهذ امل در :نيغلاب نيلقاع ١١١/7[ ريدقلا حتف] .كلذ نونيدي

 ةبسن فذقلا نم :دارملاو :فدذقلا ف .دوهشلا نود نالغعاإلا وه طرشلا نأ هن امعز ينال نايبصلا

 ,اًطرشا هئوك .نيعفف'اتكر. سيل.هتأ نيبلا نمو..ةيببسلا يف حيرص وهو :خلإ حاكنال .اقزللا ىلإ ضصعتش

 اهنإ حاكنلا يف طرشب اوسيل دوهشلا :نولوقي مهنإف يّنبلا نامثعو ىليل يبأ نبا ىلع كلذكو :كلام ىلع
 رهظي ال نأب نيدهاشلا رمأ ولو ءحاكنلا حصي نيناجملاو نايبصلا روضحب اونلعأ ول حج نالعإلا طرشلا

 تع هلوقل ؛نالعإلا طرش امنإو ءدوقعلا رئاسك دوهشلا هتحصل طرتشت الف دقع هنأل ؛حصي ال دقعلا

 ةيالو الو ءريغلا ىلع لوقلا ذيفنت ةيالولا :ةيالولا مدعل ١١٠/7-١١١[ ةيافكلا] ."فدلاب ولو حاكنلا اونلعأ"

 للا َلَعْجَي ْنَل» :ىلاعت هللا لاق «هيلع هل ةيالو ال ذإ :خ ! رفاكلل ةداهشال .؟ريغلا ىلع نوكي فيكف هسفن ىلع هل

 .كةايِبَس َنيِنم ْوُمْلا ىَلَع َنيرفاكلل

 يف نايح نبا حرا ام :اهسع [151//# ةيارلا بصن] .ثيداحأ بابلا يقو ةظفللا اذني بيرغ *

 نم ناكامو ءلدع يدهاشو يلوب الإ حاكن ال :25 هللا لوسر لاق :تلاق ادهن ةشئاغ نع "هحيحص"

 نيدهاشلا ركذ يف حصي الو ؛"هل يلو ال نم يلو ناطلسلاف اورجاشت نإف ؛لطاب وهف كلذ ريغ ىلع حاكن
 ثيدح اذه نأب مالسإلا رخف مامإلا باجأو [1072:مقر 2787/9 نابح نبا حيحص].ربخلا اذه ريغ

 يدهاش ركذ نعي دنسلا اذهريغ ءيش بابلا اذه ف حصي ال [431/5 ةيانبلا] .لوبقلاب ةمئألا هتقلتروهشم

 [855/1١ه:مقر «ىلحملا] .هتحصل ةيافك اذه فو ءلدع
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 .كي يعفاشلا فالخ هيفو ؛نيتأرماو لحجر روضحب دقعني يح ةررخل فصو طرتشي الو
 ةرضحب دقعني نيح «ةلادعلا طرتشُت الو .ىلاعت هللا ءاش نإ تاذاهشلا ف فرعتسو

 لهأ نم قسافلاو ةماركلا باب نم ةداهشلا نأ :هل نم يعفاشلل افالخن اندنع نيقسافلا

 ىلع ةبالوا مرتك اذ هنأ اذهو ؛ةذاهنظلا لهأ نع كوكيف'ةيالولا لهأ نم هنأ :انلو .ةناهإلا

 اذكو ءادلقم حلصيف ادلَقُم َحلَص هنألو .هسنج نم هنأل ريغ لعبا همالسإل هسفن

 تئافلا امثإو ءالُمحت ةداهشلا لهأ نم نوكيف «ةيالولا لهأ نم فذقلا يف دودحملاو .ادهاش

 .نيدقاعلا ينباو «نايمعلا هداهش ِق امك ,هتاوفب ىلا الو هتكيررخج يهبلاب ءادألا ةرمع

 ,"لدع يدهاشو يلوب الإ حاكن ال" :التلع هلوق ةلالدل ءاسنلا ةداهش هيف زوجي ال هدنع نإف :ءكلي يعفاشلا فالخ

 [51/7 ةيانبلا] .لوألا نيعتيف عامجإلاب دارم ريغ يناثلاو ؛ىثنأو ركذ ىلع وأ ؛نيركذ ىلع عقي نيدهاش ظفل نإف
 (ةيانبلا)."قوقحلا مهي ىبحي هللا نإف دوهشلااومركأ" :83ع هلوقل :ةماركلا باب
 ةيالولا لهأ نم ناك نم رم نأ ملسن الف ءةرصاق ةيالو هسفن ىلع ةيالولا :لاقي امع باوج ىلإ ةراشإ :اذهو

 ينعي :ل ! [هسفن ىلع هتيالو هقسف عنمي مل يأ] مرحي مل ال [17/5 ةيانبلا| .ةداهشلا لهأ نم ناك هسفن ىلع
 ؛يعفاشلا لاق امك هتيالو بلس يضتقي ناك نإو هقسف نأ يعي ؛همالسإ ةضراعمل هقسفب ةيالولا بلسي مل هنأ

 .هريغ ىلع تيقب هسفن ىلع ةيالولا تيقب اذإو ,ناكامك ىقبيو «ةضراعملاب بلسي الف هبلس يقاني همالسإف
 (ةيانبلا).هريغ ىلع ةيالولل ًالهأ هنوك نأل يأ :هنأل

 [انل نا ليلد] خ! حلص هنألو 5/*١[ ةيانبلا] .هسفن ىلع ةيالولل الهأ هنوك سنخ نم يأ :ةسنج نف

 صخشلا هلعج حلص اذإو ءّيضاق رخآلا صخشلا لعجي نأ هل زاجو ءامكاح قسافلا نوكي نأ زوجي نعي

 نأآأل ؛ادهاش .نوكي نآزاح .:ةسفنب اًيضاق نوكيا نأ زاخ اذإو :هسفنبا ايضاق نكي نأ ةلزاح. ؛ايضاق
 ,ريغلا ىلع مكحلا ذيفنت امهنم لك يف ذإ ؛دحاو باب نم ءاضقلاو ةداهشلا

 .ةداهشلا وه ىدأ اذإ يأ :ءادألا ةرمث (ةيانبلا)» ءادألا ثيح نم ال :ةداهشلا لمحت ثيح نم نعي :المحت

 ققحن يضتقي عءيشلا لوبق نع يهنلاو ؛ 4 ادبأ َةَداَهَش مهل اولَبقَ الوم :ىلاعت .هلوق وهو : يهنلاب .عمسيال

 امهدحأ نوكي نأب :نيدقاعلا ينباو (ةيانبلا).ءادألا ةرمث تاوفب يأ :هتاوفب */١١7[ ةيافكلا] .ءيشلا كلذ

 .هيلع اراض نوكي ام نود هل اًعفان نوكي اميف عمسيالف .دحاول اناك اذإ امأ ءرخآل انبا رحآلاو ,دقاعل انبا



 كمح لاقو . كنج فيس وي يبأو ةفينح يبأ دنع زاح نييمذ هداهشب ةيمذ ملسم جور لإو :لاق

 امهنأكف ؛ملسملا ىلع رفاكلل ةداهش الو «ةداهش حاكنلا يف عامسلا نأل ؛زوجيال :اكثج رفزو

 ؛كلملا تابثإ رابتعا ولع حاكنلا 52 تطرش ةداهشلا نأ :امهو .ملسملا و اعمسي :

 ةعتملا كلم يأ

 «لاملا موزل ٍف طرتشت ةداهش ال ذإ ؛رهملا بوجو رابتعا ىلع ال ءرطخ يذ لحم ىلع هدورو

 ءامهيمالكب دقعني دقعلا نأل ؛جوزلا مالك اعمسي مل اذإ ام فالخب هيلع نادهاش امهو
 ةيمذلا يأ نايمذلا يأ

 بألاو - اهجوزف «ةريغصلا هّننبا جوزي نأب الجر رمأ نمو .دقعلا ىلع تطرُش ةداهشلاو

 ءسلجلا داحتال ارشابم لعجي بألا نأل ؛حاكنلا زاج :امهاوس دحاو لجر ةداهشب -رضاح

 نأل ؛رجي مل :ًائاغ بألا ناك نإو ءادهاش ٌجّوزملا ىقييف ءاربعمو اريفس ليكولا نوكيف

 ةغلابلا هّنتبا بألا جوز اذإ اذه ىلعو ءأرشابم بألا لحي نأ نكمي الف «فلتتم سلجم

 .زوجي ال :ةبئاغ تناك نإو ءزاج :ةرضاح تناك نإ ؛ءدحاو دهاش رضحم

 تناك امنإو «ةميق يذ يأ :رطخخ يذ (ةياببلا).ل وبقل و باجيإلا نم نيدقاعلا مالك عامس يأ :عامسلا نأل

 عيبلاك دوهش الب حصي لاملا باجيإ نأل :لاملا موزل اليس نوكي ال هيلإ لوصولا نأل ؛هرطخ ىلع ةلاد ةداهشلا

 ىلع طرش حاكنلا يف ةداهشلا نأ :هريرقتو ءرفزو دمحم سايق نع باوج :خلإ اذإ ام فالخب (ةيانبلا) .هريغو
 1١1١-١١7[ 5/7 ةيانعلا] .دقعلا ىلع ادهشي مل ملسملا مالك اعمسي ملاذإف ءامهيمالكب دقعني دقعلاو دقعلا

 (ةيانبلا).بألا ىلإ ةلاكولا لاقتنال :اًربعمو اًريفس (ةيانبلا).رومأملاو رمآلا ىوس يأ :امهاوس
 رمآلا نم عقاولاك ةقيقح رومأملا نم عقاولا دقعلا نوكي نأ زاجف ءدحتم سلحملا نأل [رخآ عم] :اًدهاش

 بألا ةرابع لقن نم دبالف :زاج /١١7[ ةيانعلا] .اًربعمو اًريفس حاكنلا باب يف ليكولا نوكل امكح

 نأ ةرورض حاكنلا باب يف لكوملا ىلإ لاقتنالا بحاو ليكولا نم دوجوملا نأل ؛كلذو ءدقعلا حصيل ؛اهيلإ
 ؛الف ةبئاغ تناك اذإ امأو ءادهاش بألا رابتعا نكمأ ةرضاح ةغلابلا تناك نمو «هيف ربعمو ريغس ليكولا

 (ةياهنلا) .ًاقيقحت روصتي مل نإ ًاريدقت ردقي امنإ ئشلا نأل



 حاكنلا باتك /

 تامرحما نايب ف لصف

 :ىللاعت هلوقل ءءاسنلاو لاحرلا لبق نم هتادج الو «همأب جوزتي نأ لجرلل لحي ال :لاق

 تيت وأ ةغل لصألاوه مألا دإ ؛تاهمأ تادجللاو 4مكئاتبو كتاهمأ ْدكْياَع تمرح

 ؛عامجإلل ؛تلفس نإو .هدلو تدبب الو انولت امل هتنبب الو :لاق .عامجإلاب نهتمرح
 نهتم رح نأ ؛هتلاخغالو .ءاتمعل هلو هيحعأ تنانين الو هتحنأ تتايبب الو فيحأب الو

 «تاقرفتملا تالاخلاو «تاقرفتملا تامعلا اهيف لخدتو «ةيالا هذه ف اهيلع صوصنم

 امب لخد ىلا هتأرما ّمأب الو :لاق .ةماع مسالا ةهج نأل ؛نيقرفتملا ةوخإلا تانبو

 لوخدلا ديقريغ نم «َمكئاَسِن ُتاَهَمَأَوإل :ىلاعت هلوقل .لحدي مل وأ
 ىلإ جاتحا مدآ ب ضعب ىلإ ةبسنلاب جاكنلا ةللخ بج اهحرخأ نم مدآ تانب نم تناك امل :لضف

 .تاهمألا وأ ءابآلا ةهحب نم تتاك ءاوس ينأ :ءاسنلاو ١[ 07/* ةيانعلا] . ةدحح ىلع لصف يف اهركذ

 رم كاي 1 أ يتاللا ا تلا ا ُتاَنبَو خألا ُتاَنَبَوْمكئالاَخ ووكتاَمعو كئاوعأوو :مكتانب

 نهب ملحد اوثوكَت مل نإ نهب لحد ىنال الا مك هع ني روجح يف يتاللا ٍكِئاَبَرو ْمكِئاَسن ُتاَهَمأَو ِةَعاضَر |

 .ملإ كب َففلَس دقاَم لإ نيمحَأْل نيب اوعمحست َنأَو كيل قم نيذلا كناتبأ لئالخو 2 َحانُج الف

 بسحب ىهو «يرغللا نععملا تاهمألا نم دارملا نأ ىلع ًءانب امإ «تباث تادجلا مكح نأ ملعا :خإ تادجملاو

 .عامجإلا ةنيرقلا دوجو ىلع ليلدلاو ؛ةتباث يوغللا عملا ةدارإ ىلع ةنيرقلاو ,تادحلا لمشت يوغللا ئيعملا

 .روجهم ئيعم لصألا نعم ذإ ؛رهظأ اذهو :عامجإلا ىلع ةانب امإو .ةنيرقلا نع فشاك عامجإلاف

 نبالا لوانتي دلولا ظفلو «تلفس نإو هدلو تتبب جوزتي نأ امضيبأ لخي الو يأ :هدلو تعبيالو

 .عامجإلاب اهتلاخو مألاو ءبألا ةمعب اذكو :هتمعبالو ٠0/7[ ةيانبلا| .تنبلاو
 (ةيانبلا)ل.بأ نود مأل ةمعلاو ؛مأ نود بأل ةمعلاو ءمأو بأل ةمعلا يأ :تاقرفتملا تامعلا

 ىرعخأ ىلإ اهتبسن رابتغاب تاذل عضو ًالثم خألا مساف ءاهرابتعا عم مسالا عضو لا ةهمللا يأ :مسالا ةهج

 /١١4[ ريدقلا حتف].محر وأ بلص يف ةرواجماب



 يف وأ هرجح يف تناك ءاوس «ءصنلاب لوحدلا ديق توبثل ؛امي لخد يتلا هتأرما تسبب الو
 ف ىفتكا اذهو ؛طرشلا 2 ال ,ةداعلا جرخم جرح رجحلا ركذ نأل ؛هريغرجج

 اماوحكنتالوإ» : ىاعت هلوقل ؛هدادج و هبيأ ةأرماب الو :لاق .لوخدلا يفنب لالحإإلا عضوم

 يبل كاتب ٌلْمالَحَّوإم :ىلاعت هلوقل ؛هدالوأ ئيبو هنبا ةأرماب الو «ِكاَسَنل 0 ٌقاَبآ مكن

 :ةعاضرلا نم نال ةليلح لالحإل ال ئيبتلا رابتعا طاقسإل بالصألا ركذو 4 :كبالص هم

 كنس ين مكن كا :ىلاعت هلوقل ؛ةعاضرلا نم هتحأب الو «ةعاضرلا هل

 *."بسنلا نم مرحي ام عاضرلا نم ُمُرْحَي" :ةتلع هلوقلو «ةَعاَضَيلَنمْمُكُنوَحَأَو

 .اهتنب هيلع مرح ةوهشلاب اهسمو ءاهحاكن يف نكت ملول لب ؛ةوهشب سملا لوحدلا مكح يفو :امي لخد يتلا
 :مألا جوز دنع مألا عم تنبلا نوك بلاغلا ذإ :ةداعلا جرخم .هتيبرت ف نوكت نأ دوصقملا :هرجح يف

 :ىلاعت هلوق يف لوحدلا فالخب :طرشلا جرخم ال [١١١-5/5١١1ريدقلا حتف].انه رجحلاب دارملا وهو
 رار هل نإفإل :ىلاعت هلوق نأ الإ اًداتعم ابلاغ ناك نإو هنإف َنِهبْمُتلَحَد يتاللا مك كات نم

 .اًطرش ةنوك ىلع ةنيرق 4هكْيلَع َحاَتْجالف
 :ىلاعت هلوق وهو لالحإلا عضوم يف ىفتكا ةداعلا جرخم جروح رجلا ركذا نآلو. يأ كل ىفتكا» اذهو

 ؛لوخدلا ىفنب ةيآلا هذه يف ىلاعت هللا ىفتكا عي ؛ :4ْ:كِتلَع ع َحاَنُج الف | نهب هل اونوكت هَل نإف»
 دادجألا لوانتي بألا مساو :مكؤابآ حكنام [*4/5 قبلا وبلا يفن عم رجحلا يفن طرتشي ملو

 ؛ةعاضرلا نم تبث يذلا هلصأب ال يأ :همأب الو (ةيانبلا).لصألا وهو «زاجملا مومع رابتعاب يقيفحلا بألاو

 .عبش ىلإ ةحاحالو ؛ةصمم لصحت ةعاضرلاو ؛تادجلاو تاهمألا لمشي وهو

 :ةيانبلا] نابوث ثيدح نم ١4787[ :مقر 48/١: ]ريبكلا همجعم يف يناربطلا هجرحأ ظفللا اذهبي ثيدحلا اذه *

 نع يراخبلا جرخأ [8/7١«ةيارلا بصن].د5 ةشئاع ثيدح نمو ؛سابع نبا ثيدح نم يور 65
 ءرحي ام ةعاضرلا نم مرحي «يل لحت آل :لاقف «ةزمح تبب يف ك5 يبلا لاق :لاق د سابع نبا نع ديز نب رباح
 [ضيقتسلا جاسرلاو باسآلا ىلع ةداوشلا باب 2751485 :مقر].ةعاضرلا نم ينخأ ةنبا يه «ببسنلا نم



 حاكنلا باتك ظ 1 ظ ١

 0 ا نوط :للاعت هلوقل ةأظو. نيني كلمت الو احاكن نيتخأ نيب عمَجَي الو

 وجر ف هءام ٌنعمجي الف رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ناك نم" :3ع هلوقلو .4نيتخألا

 ىلإ ًافاضم هلهأ نم هرودصل ؛حاكنلا حص :اهئنطو دق هل ةمأ تحأ جوزت نإف *."نيتحخأ

 امكح ةءوطوم ةحوكنملا نأل ؛ةحوكنملا أطي مل ناك نإو ةمألا أطي ال زاج اذإو .هلحم

 ذئئيحف ؛بابسألا نم ببسب هسفن ىلع ةءوطوملا مرح اذإ الإ عمجلل ةحوكنملا أطي الو

 و يي يو سو

 : رلوأ انهتلأ يرديالو نيتدقع يف نيتخأ جورزت ناف .امكح ةءوطوم تسيل ةقوقرملا ذإ

 ,عءطولا ثيح نم يأ :أطو (ةيانبلا) .نيدقع وأ دقعب هعم نانوكي ال يأ ؛حاكنلا ثيح نم يأ :احاكن

 ةكولمملا تحألا نأل :هلحم ىلإ (ةيانبلا) .كلملا ثيح نم نيتمألا نيتحألا عمجتب نأ زوجي هنأل ءطولاب ديق
 (ةيانعلا).تحألا حاكن عنمي ال وهو ءمادختسالا باب نم اهؤطو

 ىلع ٍءطولا قحتستال ةمألاو ءجوزلا ىلع ءطولا قحتست ادهلو .مكحلا ثيح نم يأ :امكح ةءوطوم

 انيق ابك ةيرطرم حرقا هحزاع الق ةئطظرلا لح وه حاكنلا مكح نإف [*59/5 ةيانبلا| .ىلوملا

 قاتعإلابو ميلستلاب ةبهلو جيوزتلاو عيبلاك :بابسألا نم ببسب .أطو امهنيب اًعماج نوكي الثل ؛ىرخألا
 ةقوقرملا دلو بسن تبثي ال اذهو ؛ءءطولل عضوي مل نيميلا كلم نأل :ةووطوم تسيل (ةيانبلا).ةباتكلاو

 [4 ٠/5 ةيانبلا] .افودب تبثي ةحوكنملا فو «ةوعد الب
 نم ائيش ناقحتسي الف «نيتحألا نيب عمجمل لطاب حاكنلا ناك دحاو دقع يف اهجوزت ول هنأل :نيتدقع يف

 4٠/5[ ةيائبلا] .ةيناثلا حاكن لطب كلذ ملع ول هنأل ؛ىلوأ امهتيأ يردي الو" :هلوقب ديقو ءرهملا

 مع "ةعفاح" قى ىدمرتلا ةعرخأ اع :انهنع [18/* ةيارلا بضن] .فيقاحأ .بابلا قو ا( بيرغ كيلحب *

 :ثلقف هو ي وبلا كيتأ :لاق ةيبأ نع كدي يبليدلا زوريف نبا عمس هنأ ناشيحلا بهو نبا يبأ نع ةعيمل نبا

 باي ١158 :مقر] ."تعش امهتيأ رثخخا" :285 هللا لوسز لاقف :ناتخأ نحتو تملسأ ىإ !هللا لوسر اي

 رك نسسحح ثيدح اله :يدمرتلا لاقو [ ناتحأ هدنعو ملسي لجرلا يف ءاجام



 مدعل ؛نييعتلا ىلإ هجو الو «نيقيب لطاب امهادحإ حاكن نأل ءامهنيبو هنيب َقّرف

 !فشقن يأ فرصنيف «ةيلوألاب لهجلل ةيولوألا تمدعناو امهنم ىلوألل بنو هنأل .؛رهملا فصن

 ؛حالطصالا وأ :ىلوألا امهأ امهنم هدحاو لك ىوع 2 نم ديال :ليفو ءامهيلإ

 ؛اهتخأ ةنباوأ ءاهيحخأ ةنبا وأ ءاهتلاحت وأ اهتمعو ةأرملا نسب عمي الو عقلا ةلاهجل

 .قياظلاو دكرنلا: ورمل نرسم ىو جنك فاقطو ىساقلا فتقول يقرأ

 امهادحإ حاكن ذيفنت وأ ؛نيتخألا نيب عمجلا ذيفنت هنأل ؛امهنم ةلللا لهج عم امهحاكن ذيفنت يأ :ذيفسلا ىلإ
 يف لح الو ةنيعم يف الإ عقي ال ذإ ؛عاتمتسالا لح وهو ةدئافلا مدعل ؛امهنيب رئادلا دحألا ذفني نأب هليهجب عم

 ١[ 7/7 ريدقلا حئف | .دوصقملا لوصح مدع عم بحجاوملا رئاسو ةقفنلا همازلإب هيلع ررضلل وأ «ةنيعملا

 امهرهم ناك اذإ اميف ةلأسملا عوضوم نأ "ةيادحلا" حورش ضعب نع داد هلإ خيشلا لقن :رهملا فصن امهو
 نيتخألا رهم توافت مدعل باتكلا ف هب ضرعتي لو ءامهنم دحاو لك عبر بجي هنإف اتوافت اذإ امأ .ءاوس

 هنإف ءاتوافت اذإ نيرهملا لقأ فصنو «نارهملا ىواست اذإ ناكرهم ّيأ رهملا فصن امهل نإ :ليقو .ةداع

 مزل امهيلع لخد نإف ءلخد اذإ امأ ءجوزلا لحدي مل اذإ اذه نإ :روفغلا دبع لضافلا لاقو .نيقيب تباث

 نكت مل نإو ؛ىمسملا مزل ةحوكنم تناك اذإ ةءوطوملا نأل كلذو «نيقيب تباث هنإف ءىمسملاو لثملا رهم نم لقأ
 ىرخألا نود امهنم ةدحاو ىلع لحد نإو ءريدقت لك ىلع تباث لقألاف ؛لثملا رهم مزل ؛ةحوكنم

 .ىمسملا لقأ عبر ىرخأللو ؛ىمسملاو لثملا رهم نم لقأ ةءوطومللف
 (ةيانبلا) .خلإ ليقو :هلوقب اذه ىلإ راشأو «يفاكلا يف اذك «يناودنهلا رفعج يبأ هيقفلا رايتحخا وهو :خل ! ليقو

 زوحي الو «هيلإ لالا فرصي الف «قافتالا الو ءىوعدلا نكي ملول ذإ ؛كلذك رمألا ناك امنإو :خلإ ىوعد نم

 مزليو .ملعي مل اذإ فيكف «هقاقحتسا يضاقلا ملع نإو قاقحتسالا يعدي ال نم ىلإ لالا فرصي نأ يضاقلل

 .امهيلإ رهملا فصن فرصي مل اتتكس اذإ امهفأ كلذ نم

 ندعي ال قحلا اذهو ءرهملا هيلع انل :يضاقلا دنع الوقت نأ :حالطصالا اذه ةروصو :حالطصالا وأ

 وأ ةبيرق ةمع تناك ءاوس :اهتمعو ١714/7[ ةيانعلا] .يضاقلا يضقيف ءرهملا فصن ذخأ ىلع حلطصنف

 .يقاوبلا يف لاخلا اذك و :ةديعب



 حاكنلا باعك ”١

 ةنبا ىلع الو ءاهيخأ ةنبا ىلع الو اهتلاخ ىلع الو ءاهتمع ىلع ةأرملا حكنت ال" :لتلع هلوقل

 تناكول نينأرما نيب عمد الو .هلعب باتكلا ىلع ةدازا زومت روهشم انهو *."اهتنأ
 ةعيطقلا ىلإ يضفي امهنبي عمجلا نأل ؛ىرخألاب جورتي نأ هل زجي مل لا ر امهادحإ

 نيبناحلا نم يهنلا 1ك م (هتغيصب يهنلا نوكي م غلبأ وهو ربخلا ةغيصب يه اذه :خإ ةآرملا حكدت ل :_ ها : هد .ا| مه د[ كا 4 ني قبل 5

 ىلع ةمعلا حاكنو «زوجي ال ةمعلا ىلع خألا ةنبا حاكن نأ نظي امترف ؛لاكشإلا ةلازإل وأ «ميرحتلا يف ةغلابملل
 ةيافكلا| .ةمألا ىلع ةرحلا حاكن زوجيو «ةرحلا ىلع ةمألا حاكن زوجي ال امك «ةمعلا ليضفتل زوجي خألا تنب

 تبث ماس صيصتعو بانكلل اهيسق درو دققأ هداعألا نم قات قولو «ىىهعم انهو [؟؟ةبووولا#

 هذه صختف .(دكلد عاود رام 3 لحأو# :ىلامت هلوق نم ةينئولاو ةيسوحلا تصحح دقو جرقاعع هضوصع

 اس ةيافكلا] .ربخلا اذكي ةروصلا

 . صيصختلا دعب ويمعت :نيتأرما (ةيانبلا). «بكلذ ءاروام 2 اجو :ىلاعت هلوق أ : : باتكلا

 جيورتلا ةمرح نأ انملعو ؛ةعامج نيب جيورتلا ةمرح عرشلا نم انملع انأ :مالكلا لصاح :خلإ عمجلا نأ

 ةبارقلا نأ انملع اذإف .هتخأ دحأ حكني نأ حصي ال اذهو «كولمملاكر يصت ةأرملا نإف ءمحرلا عطق ىلإ هئاضفإل

 لب «عطقلا ىل إ! يدوي .هنأل ؛رخآ حاكن يف امهنيب عمجلا زوجي ال نأ انملع ؛عطقلا ىلإ هئاضفإل حاكنلا عمجت ال

 .دحاول نيتجج ولا فاالخب ؛ةمات ةمئالم جورلاو ةحج وزلا نيب نوكي اما اريثك دإ ؛ىوقأو رثك كا انهه عصا ةدام

 (ةيانبلا) . رئارضلا نيب ةداع ةاداعملا نأل ؛عطقلا مرخغا محرلا ةعيطق يأ :ةعيطقلا

 ةأرملا حكنت نأ ىف 2 هللا لوسر نأ هدد ةريره يبأ نع يبعشلا رماع نع يذمرتلا هاور ثيدحلا اذه *
 ىرغصلا حكنت الو ءاهتخأ تنب ىلع ةلاخلا وأ ءاهتلاخس ىلع ةأرملا وأ ءاهيخأ ىلع ةمعلا وأ ءاهتمع ىلع

 ءاجج ام باب 6غ 5: مقر| . حيحص نسسحح ثيدح يدمرتلا لاق .ىرغصلا ىلع ى ربكلا الو ىربكلا ىلع

 رماع يأ قف ةريره يبأ نع نيقيرط نم يعليزلا هج رحأ .[اهتلاجح ىلع الو انهتمع ىلع ةأرملا حكنت ال

 نيب رهتشاو «لوبقلاب ةمألا هتقلتو ءروهشم ثيدحلا اذه */1١3-١7١[ ةيارلا بصن] .جرعألاو يبعشلا

 ىلعو ةريرهوبأو سابع نبا ةباحصلا نم هاور دقو و ةباحصلا رابك ةياور عم نيعباتلا عابتأو نيعباتلا

 سنأو دوعسم نب هللادبعو بدنج نب ةرمسو ىسوم وبأو ةشئاعو رباجو ةمامأ وبأو ديعس نبا ورمع نباو

 [37 ٠/8 ةيانبلا] .فكو ديسأ نب باتعو كلام نب



 ”١ حاكنلا باعك

 مرت عاضرلا ببسب امهي ةيمرشا تناكرلو :مطقفل طم حاكتلا ةمرغ هلق
 امهنيب ةبارق ال هنأل ؛لبق نم اه ناك جوز تنبو ةارما نيب عمجي نأب سأب الو .لبق نم انيور

 جورتلا هل زوحي ال اركذ اهتْردق ول جوزلا ةنبا نأل ؛زوجي ال :ءكلم رفز لاقو ءعاضر الو
 أ ظوعلاو هذي جّوزتلا هل زاج ارياف انقروص ول بألا ةآرتاا نلف سيبآ ةآرماب

 انزلا :هبللس يعفاشلا لاقو ءاهشبو اهّمأ هيلع َتَمرُح :ةأرماب ىز نمو .بناج لك نم كلذ
 اهعورفو ايل دينا: نأ زاوحلا مدع يأ

 ةيئزوجا ببس ءطولا نأ :انلو .روظحملاب لانت الف «ةمعن اهنأل ؛ةرهاصملا ةمرح بجوي ال

 هلوصأك اهعورفو اهوُضأ ريصيف الَمَك امهنم دحاو لك ىلإ فاضي ىح دلولا ةطساو
 عئطاول /| لوص

 ؛ةرورضلا عضوم يف الإ مارح ءزئاب عاتمتسالاو ؛ نقدل ىلع كلذكو ؛هعورفو

 ببس حاكنلاو ءاهلصو ضرتفي هنأل ؛اهعطق مرحي امي حاكنلا مرحي نمم تناك اذإ ةبارقلا يأ :عطقلل ةمرخم

 عطقلل ببس وهو ةداعلا وه امك رجاشتلا ىلإ يدؤيف ىهنيو رمأي اميف جوزلا عيطت ال نأ زاوحل اهعطقل
 [ 45/5 ةيائبلا| .رثكأ انه ةعيطقلا لب اضيأ ةعرطلا ىلإ يدؤي امهنيب عمجلاو

 رورض نمو «ميرحتلا يف امهنيب ىوس ؛«"بستلا نم مرحي ام عاضرلا نم مرحي" :#تاع هلوقوهو :انيورام
 سبق دنع فم هلة 3 اعت هلوقف ءداحآلا نم ناك نإو ربخلا اذهو ءامهنيب عمجلا ميرحت

 (رفألا عمجم) .يببحأ لجر تنب اهنأل :زاج .دحاولاب هصيصخت زاجف ءروهشملاب

 هاما :مولخ يذلا َوِهَول :ىلاعت هللا لاق ءبسنلاب نم امك ةرهاصملاب انيلع نم ىلاعت هللا نأل :ةمعن اهأل

 رفاسيو امي ولخي يح تاهمألاب قحلت اهب ةيبنجألا نألو ؛ةمعنلاب نمي امنإ ميكحلاو كارْهِصَوابَسَن ُهلَعَجف ارَشَب
 دلولا ةطساوب دحاو صخشك ناريصي يعي ةءوطوملاو ئطاولا نيب :ةيئزحلا ببس ١1717/7[ ةيافكلا] .امب

 نباو نالف نبا :لاقي ءدلولا يأ :فاضي [7//4 ةيانبلا] .هنبا الو ينازلا بأ جوزتت نأ ةينازلل لحيال نح

 (ةيانبلا).ةينازلاو ينازلا نم يأ :امهنم (ةيانعلا) .ةنالف
 :هتانب هيلع تمرح دقو «التلع مدآ ناسنإلا لوأ نألف «مارح ءزجلاب عاتمتسالا نأ امأو :خ! عاتمتسالاو

 17//١7[ ةيانعلا] .هتأرما يهو ةرورضلا عضوم ىئثتساو ءءزجلا ةمرح يف لصألا وهف



 نمو .انز هنإ ثيح نم ال دلولا ببس هنإ ثيح نم مرحم ءطولاو ,ةءوطوملا يهو

 ىلعو «مرَحُت ال :ءكني يعفاشلا لاقو ءاهتنبو اهمأ هيلع ْتَمَّرُح :ةوهشب ةأرما هْنَّسَم

 :هل .ةوهش نع هركذ ىلإ اهًرظنو ءاهجرف ىلإ هّرظنو «ةوهشب ةأرما هّسَم فالخلا اذه
 ؛مارحإلاو موصلا داسف اممي قلعتي ال اذهلو ءلوخدلا ىنعم يف اسيل َرظنلاو سملا نأ

 ءعءطولا ىلإ عاد ببس رظنلاو سملا نأ :انلو .هب ناقحلي الف ؛لاستغالا بوجوو
 ءاراشتنا دادزت وأ «ةلآلا رشتنت نأ :ةوهشب سملا نإ مث «طايتحالا عضوم يق هماقم ماقيف

 كبيس نما ةزهاسملا ةمرحبعوم وطولا:نأ يعي ةيوظلاب لاه الف :هلوق نعي بارخ :خإ موحم طولا
 ةيصعم الو ناودع الو «ةقشملا ماقم رفسلا ميقأ امك ؛هببس هنأل ؛دلولا ماقم امهاقا كاكف ءدلولل تتيس هنإ

 نم ال «هجولا كلذ نم هماقم ميقأ يذلا ببسلا يف ناودعالو نايصعال اذكف ؛دلولا وه يذلا ببسملا يف

 اذإ اهركم زا امنا أ ايسان وأ الطمع دأ انمح سلا كلا نا واوم :ةم ةرقو ةياهدلاو ءانز هنإ ةليح
 (ةيانبلا).ةذخافملاو ليبقتلا ف فالخلا اذكو :ةوهش نع (ةيانبلا). ىهتشا

 ذإ لالحلا سملا يف مالكلا نأ ملعي هنمو ءلوخدلا وه مرحملا امنإو .همكح.يف يأ :لوخدلا ىنعم يف

 فوقولا لبق لحد اذإ هنإف ؛ءلوحدلا فالخب :مارحإلاو .ءكلي يعفاشلا دنع مرحمب سيل مارحلا لوحدلا
 :خياشملا نم ريثك لوق نع زارتحا :حيحصلا وه .رظنلاو سملا فالخب ؛هجح لطبيف همارحإ لطب تافرعب

 يهتشيو اهيلإ هلق ليمي نأ ةوهشلا دح اولعجو «راشتنالا اوطرتشي مل خياشملا نم ريثكو :"ةريحذلا" يف لاق
 :هلوقو «سملا وأ رظنلا لبق ةرشتنم نكت مل اذإ يأ ةلآلا رشتنت نأ :هلوق نعم مث غ[١./ ةيانعلا] اهعامج

 [2:4/5 ةياببلا] .كلذ لبق ةرشعتم تناك" اذإ يأ اراشتنا دادزتوأ

 هيلإ رظنلا ربتعي نأ طايتحالا نأ هيفو ءهجو نمف جراخلا امأ ءهجو 9 جرف لحادلا نإف :خلإ ربتعملاو

 ىلإ رظنلا يفو «ربتعم ريغ اهنع لزانلاف «طايتحالا عضوم يف ربتعت تناك نإ ةهبشلا نأ هباوجو .اقلطم
 ةدعاق تناك اذإ امأ ؛ةثكتم تناك اذإ الإ يأ :اهئاكتا دنع الإ .ربتعي الف «ةهبشلا هبش هحو نم جرفلا

 [35/5 ةيانبلا| .ةرهاصملا ةمرح تبنثت ال اهيلإ رظنو ةمئاق وأ ةيوتسم



 ١ه حاكنلا باعك

 نبت لازنإلاب هنأل ؛اهبجوي ال هنأ :حيحصلاو ؛ ؛ةمرجلا بحوي هنإ :ليق دقف «لزنأف سمولو
 وأ اًنئاب اقالط هتأرمإ قلط اذإو .ربدلا ف ةأرملا ناينإ اذه ىلعو .ءطولا ىل ىلإ ٍضفُم ريغ هنأ

 ةدعلا تناك نإ :كبس يعفاشلا لاقو ءاقدع ىضقنت نح اهتخأب جورتي نأ هل رجي مل :اًيعجر

 اهتطو ول اذفو .عطاقلل الامعإ ؛ةيلكلاب حاكنلا عاطقنال ؛زوجي :ثالثوأ نئاب ٍيِقالط نع
 ةنئابلا ةقلطملا ي

 عنملاو ةقرفلاك اكس ءاقبل مئاق ىلو / حاكن نأ :انلو 8 بح ةمرحلاب ملعلا عم

 «قالطلا باتك ةراشإ ىلع بحي ال دحلاو دليلا يبقي انهو .هلمع رخأت عطاقلاو .شارفلاو

 طال ول امأ :ةأرملا نايتإ .بجويف الإو ءبحوي الف لزنأ نإف ؛ةأرملا ربد ىتأ اذإ نعي :خإ اذه ىلعو
 (ةيانبلا) .اهاوس عبرأب جورتي ال اذكو يس امال ةاعدح ابرج دلل بوب بلا
 .هرثأ ققحتي نأ بجي دجو اذإ عطاقلا نإف ؛[ثالثلا وأ نئابلا قالطلا وهو] :عطاقلل 5

 ءاقبكو يأ شارفلاو «تيبلا نم جورخلا نع يأ :عنملاو (ةيانبلا).ةيلكلاب حاكنلا عاطقنا لجأل يأ :|
 «قالطلا وهو :عطاقلاو [38/5 ةيانبلا|.هنم بسنلا تبث دلوب تءاج ول لاحب ةأرملا ةروريص وهو مس

 .جورخلا نع عنملا يأ :ديقلا (ةيانبلا).ةيلكلاب حاكنلا عاطقنال زوجي :كلس يعفاشلا لوق نع باوح وهو
 امك ؛دحلا بوجو ملسن ال انأبف : :الاوأ انأ دنع تاي هلي يعفاشلا هلاق ام نأ :هلصاح :خلإ دحلاو
 حيرص ىضتقم وه امك «كلذ انملس انأبف : :ايتاثا امأو «"ظروسبملا" نم قالطلا .يناتك :ةراشإ نتتموه

 امك رخأ راثآ يقب نكل «قاب ريغ ءطولا لح نيعأ رمألا اذه نإ :لوقن "طوسبملا" نع دودحلا باتك

 نيب اعماج صخشلا ناك ؛هجو نم حاكنلا يقب املف ءرخآ نم قاب ريغ هجو نم قاب حاكنلاف ءانركذ

 .ةلمجلا قف احاكن كلذ ناك ولو ,حاكنلا يف نيتخألا نيب , عمجلا زوجي الو ؛حاكنلا يف نيتحألا

 وأ نيتنس نمرثكأل دلوب تءاج اذإ ةءوطوملا نأ بسنلا توبث باب يف ركذ ام هتراشإ ئعم :ةراشإ ىلع

 اذإ ةهبشلاو ؛لحما يف ةهبش هذه نأ ىلع لدف «هنم هبسن تبثي قلطملا هاعداف «قالطلا دعب نم نيتنس مامتل

 تبثي ال بسنلا نإف لعفلا يف ةهبشلا فالخب ؛هنع دحلا طوقس يف نظلاو ملعلا هيف يوتسي لحما يف تناك

 [5//8-558 ةيانبلا] .يل لحت امنأ تنيظ :لاقو هتجوز وأ همأ وأ هيبأ ةيراج ءىطو ول امك ءالصأ اهب
 لح نأل ؛اهئاضقنا دعبو ةدعلا يف اهجوزتي نأ هلف ءانئاب قالطلا ناك اذإ :هلوق وهو :قالطلا باتك

 ةيلحما لح نأل ؛رظن هيفو «ةيشاحلا يف اذك .دحلا بوجو مدع ىلإ ةراشإ قاب ةيلحملا لح :هلوقف .قاب ةيلحملا

 .اهئطوب بجي دحلا نأ عم تايبنجألا رئاس يف هدوجول دحلا بوجو يقاني ال



 جاكلا باعك ش ط5

 ءانزلا ققحتيف ؛رذلنا بع قا از دق كلملا نأل ؛بجي دودحلا باتك ةرابع ىلعو

 ؛اهدبع ةأرملا الو «هتمأ ىلوملا جوزتي الو .اعماج ريصيف ءانركذ ام قح يف عفتري ملو

 يفانت ةيكولمملاو ,نيحكانتملا نيب ةكرتشم تارمث ًارمثم الإ عرش ام حاكنلا نأل
 :ىلاعت هلوقل ؛تايباتكلا جيورت زوجيو كرش ىلع رب ٍعوقو عمو ةيكلاملا
 يي

 : تاع وق تفس جيوزت زوحبي الو .هللا ءاش نإ عي نم نيف ام ىلع ةمألو

 *."ههحئابذ يلكا الو ءهئاسن يحكان ريغ باتكلا لهأ ننس مهي اونا

 اهضعب نوكيو ءعءطول او جورخلا عنمك جوزلا قح يف اهضعب نوكي تارمث عومجم يأ :ةك مشن تارخغ

 ةيكولمملاو «ةيرهاقلا يضتقت ةيكلاملا نأ :خلإ ةيكولمملاو .ةقفنلاو نوكسلا بلطك ةجوزلا قح قف

 جورتي ال نأ ىلوألا :يكاكلا لاق :تايباتكلا (ةيانبلا).امهنيب يفانتلا يف ءافخ الو ؛ةيروهقملا يضتقت
 (ةيانبلا) .ةرورضلل الإ مهتحيبذ لكؤت الو ؛ةيباتكلا

 نأ ؛كلذو ؛سابع نبا هرسف امك «تاملسملا تانصحملا نم دارملا سيل نأ ملعيل هب رسف امنإ :فئافعلا يأ

 : ىلاعت هلوق ةنئاف اذإ رهظي الق «ةيباتك ريغ وأ ةيياتك نك ءاوس ؛نهحاكن زيت .تاملسم قرض اذإ ءاسلا

 .لضفألا نايبل وأ ةداعلا ج رخم جراح مالكلا نأل ؛فئافعلا :لاق اغِإو كك َباَتكْلا اونو ”نيبفلا نمو

 ملسأ نم ىعي :باتكلا لهأ (ةيانعلا).ءالؤه ةلماعم مهولماع ئيعي مهتقيرط مه اوكليسا .نفأ : مك اون

 .ةيزجلا هيلع تبرض ملسي من نمو ؛هنم لبق

 دمحم نب نسحلا نع ملسم نب سيق نع ةبيش يبأ نبا ىورو /١7١[ ةيارلا بصن] .ظفللا اذمب بيرغ *
 هيلع تبرض ملسي مل نمو هنم لبق ملسأ نمف مالسإلا مهيلع ضرعي رجه سوحب ىلإ بتك 12 ىننلا نأ يلع نب
 لحجرل نوكت ةيدوهيلاو ةينارصنلا ةيراحلا يف باب ؛180/4١] .مهحئابذ ىلكآ الو مهئاسن يحكان ريغ ةيزجلا
 فلتخا دقو عيبرلا نبا وهو ملسم نب سيق هيفف هلاسرإ عمو لسرم اذه :هباتك يف ناطقلا نبا لاق [ال مأ أطي

 ١0١[ /8 ةيارلا بصن] :ىليل ىبأ نبا و كيرشك (ءاضقلا لوبقب يأ) ءاضقلاب هظفح ءاس نمم وهو .هيف

 يروثلا هقثو :عيبرلا نب سيق [؟1865 و57/9١ ىقهيبلا] .هدكؤي هيلع نيملسملا رثكأ عامجإو لسرم اذه

 دوحأ ةفوكلاب كيأر ام :ةبييع نبا لاقوا:ثيدنلا نس ؛ةقث سيق ناك :ديلولا :ىبأ نغو ءَناَفَعو ةبعشو

 [|؟هز١-؟ه./6 بيذهتلا بيذه] كف افدج



 اذن حاكنلا باعك

 زوجو هن ِمْؤُي ىَبَح ِتاَكرْشُمْلا اوحكتت الرو :ىلاعت هلوقل ؛تايبثولا الو :لاق

 ؛باتكلا لهأ نم مهأل ؛باتكب نورقيو «نيدب نونمؤي اوناك نإ تائباصلا جيوزت

 ؛نوكر شم مهنأل ؛مهتحكانم رحت مل :مهل باتك الو ءبكاوكلا نودبعي اوناك نإو

 .هدنع عقو ام ىلع بتاكجأ لكف ,مهبهذم هابتشا ىلع لومحم هيف لوقنملا فالخلاو

 ةلاح يف اجوزتي نأ ةمرخملاو هرحملل زوجيو :لاق .مهتحيبذ لج اذه ىلعو

 .فالخلا اذه ىلع هتيلو مرحما يلولا جيوزتو ءزوجي ال :هلس يعفاشلا لاقو ؛مارحإلا
 * ."حكَنُي الو مرخملا مكي ال" :تلع هلوق هل

 ءرجح وأ ءبشح نم ةثح هل ام وهو «نثولا ةدابع ىلإ هتبسنو ؛ثو ركذلاو «ةينثو عمج وهو :تايبثولا الو
 مهو «نيدلا نم جرح اذإ أبص نم :تائباصلا [77/1 ةيانبلا| .ناثوأ عمجلاو ءتحني رهوج وأ ء«ةضف وأ

 لهأ نم سنج مهأ "حاحصلا" يف ركذو ؛بكاوكلا اودبعو «ةينارصنلاو ةيدوهيلا نيد نع اولدع موق
 ١7[ 28/7 ةيانعلا] .نيريسفتلا نيذه ىلع ئبم مهمكح يف روكذملا ليصفتلاو «باتكلا

 لإ لومحم امهل افالخ ؛هدنع ةحيحص مهتحكنأ نأ هيبحاصو ةفينح يبأ نيب نعي :هيف لوقنملا فالخلاو

 افومظعي مهنكل ءبكاوكلا نودبعي الو ءروبزلا نوؤرقي باتكلا لهأ نم مهنأ ةفينح يبأ دنع عقوف
 ةدبعك اوراصف ؛مهل باتك الو بكاوكلا نودبعي مهأ امهدنع عقوو ءاهيلإ لابقتسالا يف ةلبقلا انميظعتك

 ١7/8/8[ ةيانعلا] .ةقيقحلا يف مهنيب فالح ال اذإف «ناثوألا

 ملا نبع لارق وهو :مارحإلا ةلاح (ةيانبلا).لحت ال امهدنعو :مهحئابذ لحت هلي ةفينح يبأ دنعف :ىهتحيب د

 (ةيانبلا) زوجي ال هدنعو «زوجي اندنعف روكذملا :فالخلا ذه (ةيانبلا) ..:أ#» كلام نب سنأو ؛سابع نباو «دوعسم نبا

 نب هيبن نع عفان نع "هعماج" يف يذمرتلا جرخأ */١10[ ةيارلا بصن] .يراحبلا الإ ةعامجلا هاور*
 نإ :تلقف هتيتأف ةكمب مسوملا ريمأ وهو نامثع نب نابأ ىلإ ئثعبف هنبا حكني نأ رمعم نبا دارأ :لاق بهو

 الو حكني ال مرحملا نإ ايفاح ايبارعأ الإ هارأ ال :لاقف ءكلذ كدهشي نأ بحأف هنبا حكني نأ ديري كاخأ
 [مرحا جيوزت ةيهارك ف ءاجام باب 4٠ :مقر] .حيحص نسح ثيدح يذمرتلا لاق .حكني



 53 | 1 5 55 |١
 ظ كغ

 .ءطولا ىلع لومحم هاور امو «'مرحم وهو ةنوميم. جوزت تلاع هنأ" يور ام :انلو

 نأ رحلل زوجي ال :هللي يعفاشلا لاقو «ةيباتك وأ تناك ةملسم ةمألا جيورت زوجي

 ءرخلا ضيرعت نم هيف ال ؛هذنع ّيرورَض ءامآلا حاكن زاوج نأل ؛ةيباتك ةمأب جورتي

 اندنعو .هنم اعئام ةركلا لْوُط لمَ اَذهو «ةملسملاب ةرورشلا :تعفدتا دقو هقرلا ىلع

 نأ :هلو .هقاقرإ ال رحلا ءزجلا ليصحت نع عانتما هيفو ,ىضتقملا قالطإل ؛قلطم زاوجلا

 ؛ةَرُح ىلع ةمأ جوزتي الو .ففصولا لصحي ال نأ هل نوكيف «لصألا لصحي ال

 ةروص يف امأو ءرهاظ حاكنلا ةروص يف «[(ةيانبلا).زاحجم دقعللو «ةقيقح ءطولل حاكنلا نأل| :ءطولا ىلع

 نعم ال ءصخش دنع ماعطلا ىتؤي نأ ماعطإلا نإف ,ماعطإلا هريظنو ءءطولا ىلع نيكمتلا هانعمف حاكنإلا

 كالهإ قاقرإلاو «قرلا يف مألل عبات وهو هنم ءزج دلولا نأل :خلإ ءزجلا ضيرعت .همف يف ماعطلا عضي هنأ

 ردقتي ةرورضل تبغي امو :ةملسملاب (ةيافكلا).توم وهو ءرفكلا رثأ قرلاو :كلاطاك قيقرلا نأل ؛امكح

 (ةيانبلا).ةيباتكلا ىلإ ةجاح الف ةملسملاب عفدنت ةرورضلاو ءاهردقب

 الزط كتب ليغتيول نموظ :ىاسع دلوع هل: ةوخعا [ةردقأ] لوط مزال سالم ًايرورض فوكو أ 5

 (ريدقلا حتف) 8 تانم ملا ٌكَتاَيَتف لرش 0 تكلمام مف كاد ل عامك كني ن

 (ةيانبلا).ةرحلا جيوزت ىلع ةردقلاب ةرورضلا عافدنال ةمألا جيوزت نم يأ :هنم اعنام

 هلوق وهو :ىضتقملا قالطإل (ةيانبلا).ةيباتك وأ تناك ةملسم ؛قلطم ةمألا حاكن زاوج يأ :خلإ زاوجلا

 [53/ ةيانبلا| .ةمألا حاكن ىلع مادقإلا يف يأ :هيفو .ةكِءاَسنلا نم حك 1 7 اوحكناف# : ىلاعت

 نع عانتمالا الإ ن للا لب اقوي روق يح ءزح كلاته نسيلو ءاقز وول ل اعجج وه روذحملا ذأ هليصانص :خل ! عانتما

 نع عانتمالا هل زاج «ةأرملا اضرب لزع اذإ امك «لصألا ليصحت نع عانتمالا هل نأ امكو ءرحلا ءزجلا ليصحت

 دعتسملا لعج روذحملا نم :لوقي هنإف ؛هنم معأ روذحم ا ل امج يتفاشلاو .ةيرحلا فصو وهو «ءفصولا ليصحت

 .تاروذحلا لي اقر دارا لع -.نأ امك «تاروشملا نساشيأ نيل ةافيقمتا لانا 80 ةيرعلا

 هربخأ سابع نبا نأ ءاثعشلا ىبأ نع ملسم جرحخأ ١71/7[ ةيارلا بصن] .مهبتك يف ةتسلا ةمئألا هاور *

 [مرحملا جاكن مترحت باب 2١4٠١ :مقر] .مرحم وهو ةثوميم جورت دك ىبلا نأ



 ١8 حاكنلا باتك

 يف هدي ىعفاشلا ىلع ةجح هقالطإب وهو *."ةرحلا ىلع ةمألا حكنت ال" :ةَتِلَع هلوقل 4 سسترت يملا نس 1

 يف ارثأ قّرلل نألو «ةرحلا اضرب هزيوحت يف هلل كلام ىلعو «دبعلل كلذ ريع

 ةلاح ىف ١) ةيلقلإ لتس دب تدي ألا راش رن وقارطلا ري ريت احب ينس ةسسدلا رئيس

 ةرشللا حق <نتو  :ةكلع هلوقل يلع ا ةرحلا جيوزت زوجيو .مامضنالا ةلاح نود دارفنالا
 .اهنقح- نإ لفصتم ال ذإ تالا عيج تالف نم "ةمألا ىلع ١ 1 ١ ةخ | 1١

 دينا ةرغل يعمل ووو يأ :خإ كلذ 00 تل دلل يل يي ثيدحلا يأ 20

 0 با امغإ لوطلاو نق ىسقعرم انك يالا وع شرألا

 ءانزلا يف امك «ءةمألا قح يف ةفصنم ةرحلا قح يف ةردقملا ةبوقعلا لعح عراشلا نأ هيلع ليلدلاو :خاإ ارثأ

 نوكتف (ةمعن حاكنلا ةيلحمو ءقر لك يف لب ؛ةفصنم ةمألا قح يف ةمعنلا نأ مزليف ؛ةمعنلا ةلباقم يف ةبوقعلاو

 مامضنالا زوج نأ وعم هيأ 2 ؛مامضنالا ةلاح ريتحماف ؛عامتجالاو دارفنالا وه «لاوحألا عيمج و ءاها وحأ

 نأ نعم. حاكنلا ثودح قب دارفتالا :دارفنالا نيف دارملاو .ةسيسنخلا نود ةفيرشلا ةناهإ هيف ذإ ؛دارفنالا زوجي الو

 .اعم اهحكني وأ ةرح دعب ةمأ حكني نأب كلذو «هلباقم مامضنالاو ؛ةرح اهتحت سيلو ؛حكني
 .لجو زع ىلاعت هللا ءاش نإ هنايب نأي ام ىلع ةنسلا قالط باب يمذلا لصف رخآ يف هررق :خ! قالطلا يف

 اماوحكناف# :ىاعت هلوقو هاوْوكْلَذ ءاَوْواَم كلَ اأو :ىلاعت هلوق ليلدب :تالللخا نم افلخ ةيانبلا]

 8 نو احلا وكلا تبا

 لاق اند ةشئاع نع دمحم نب مساقلا نع ملسأ نب رهاظم ثيدح نم "هنئئس" يف نطق رادلا قور"

 ىلع ةرخا ج وزتتو «نات اتيضيح ةمألا | ءورقو «هروغ احور مكنت ى مح اهل لخت الو «ناتنث دبعلا قالط : 2 هللا لوسر

 ةيارلا بفن | قع ملسأ نب رهاظم ع«قالطلا باتك .,*ةدال :مقر 4/6 | .ةرحلا ىلع ةمألا ج وزتت الو قمألا

 5/١١ ١[ بيذهتلا بيذهق] .ةجام نباو يذمرتلاو دوادوبأ هنع ىور و ؛تاقثلا يف نابح نبا هركذ 75/78 ١[
 حكنت ال :رباج نع قازرلا دبع جرحأ /١75[ ةيارلا بصن] .يلعو رباجو نسحلاو ةشئاع قيرط نم يور سل تالا ت09 | 1 5 3 5-55 5 داع
 [ةرحلا ىلع ةمألا حاكن باب 2109 :مقر (7//777/] .حيحص دانسإب ةمألا ىلع ةرحلا حكنتو ةرحلا ىلع ةمألا



 حاكنلا باتك > "د

 ةقينح 5 كن 2-32 , «ثياان وأ 2٠ كاب يقالاطا ن * يرفق ةدع ع ىف ةرح ىلع ةيهأ و ل كاف

 جوورتي اال :فلح ول اذهب هفرتا وهو .هاهياع جورتب رس اذه نأل ؛امهدنع زوخيو
 ةرخلا .ي

 ضعب ءاقبل هجو نم قاب ةرحلا حاكن نأ هبللي ةفينح يبألو ءاذنك ثنحي م :اهيلع

 يف اهريغ لحدي ال نأ دوصقملا نأل ؛نيميلا فالخب ءاطايتحا عنملا ىقبيف ماكحألا

 ؛كلذ اينو نيس نأ هل نسب و ءامالاو 0 "ديس هس ,/ ريغ .اهحس 5

 يراربس هنأ قدس ةرعأ الا جوري ال :عح سدا لاقو ياعم

 .راهظلا ف ابك ءاسنلا مسا اهمظتني ةحوكنملا ةمألا دإ ونال ةيلت سلو «ةدنع

 ؛هنم بسلا تبثي يح شارفلاو جوزتلا نم عنملا وهو :ماكحألا .ةرحلا ىلع جوزتلا ي أ أ :مرحما وهو

 يف اهجوزت اذإف :حإ [فلاحلا دوصقم يي ءأ] دوصقملا نأل (ةيانبلا).حاكنلا قوقح نبق ًاقحساةالعلا تناك :ةقتنلاو
3 

 اهبرأ وأ ىامإلا ةيف اهيزأ ة رولا ءالقلا وح اعيرأا فلا :+ل ! اعبرأ (ةيانبلا) .اهمسق يف اهريغ كرشأ امف «ةدعلا

 نوكي نأ مزل الإو ء.مهضعب مهوت امك ءوأ نعم. واولا سيل :2! ثالثو ىنثم (ةيانبلا) .ةمألا مدق اذإ امهنم

 ةيعمجا عأ ىلصألا عملا واولاف ءهريغ ىلإ لودعلا مهل زوجي الو عرومألا كلت نم دحاو نيب رايخلا مه

 .ةعبرألا نع زواجتلا ممل زوجي ال هنأ :هلصاحو «ةقلطملا

 وأ ءاثالثو نيتمقلو ةمقل لك :لاقي ءافرع ةدايزلا عنمي هجولا اذه ىلع صيصتنتلا يأ :خإ صضيصتتقلاو

 ىلإ هفرص رذعتل ؛ هيلإ رمألا نم ةاققمملا بروج ولا تلا سهل ةدايزلا معسل انهه ددعلا ما صيصتنتلا :لوقن

 ءيشلاب صيصتنتلا نأ داري *باف ةدايزلا ةم رح ةنر هرض ن ؛حاكنلا كنع ددعلا ةظفاحم بجيف ؛حاكنلا

 ,ةريع , بيسوي < بسلم

 وش ف 0 اهم 0 ميا درسا عاش ا ةحابإ ” صعب نع تيفو عة رشع

 لوانتي رئارحلا لوانتي ءاسنلا ةظفل نأ امك يأ :ءاسنلا مسا (ةيانبلا) .كُركل َباط ام اوُحكنافأ# :ىلاعت

 (ةيانعلا).ةحوكنملا ةمألا لوانتيو ءءاسنلا ظفلب ةروكذم هتيآ نإف :راهظلا يف امك (ةيانبلا) .اضيأ ءامإلا

 ا 5-5

 كلل وك
 تأ



 "5 حاكنلا باتك

 حاكنلا قح 8 5 ؛زوجي :هبلطي كلام لاقو «نينثا نم رثكأ جورتي نأ دبعلل زوجي الو
 دبعلا جوزتيف فصتم قرلا نأ :انلو .ىلوملا نذإ ريغب ُهكْلَم يح هدنع رجلا ةلزصب ل هل سول

 :انئاب اقالط عبرألا ىدحإ حلا قلط نإف :لاق .ةيرحلا فرش زاهظإ ؛اعبرأ رحلاو «نينتثا

 حاكن ريظن وهو ,يعفاشلا فالخ هيفو .اهُتدع يضقنت ىتح ةعبار جورتي نأ هل ْرْجَي م
 يح اهوؤطي الو ,حاكنلا زاج انز نم ىلبح جوزت نإو :لاق .تحألا ةدع يف تمألا

 .دساف عنا :هكللل فسويوبأ لاقو اك دمحمو ةفينح يبأ دنع اذهو ءاهلمح عضت

 انتمالا نأ :ظع لب فس وي يبأل .ع عامجإلاب لطاب حاكنلاف :ةسسنلا ربات لمحلا ناك نإو
 حاكنلا عابتما يأ

 هنم ةيانج ال هنأل ؛مرتحم لمحلا اذهو :لمحلا ةمرح لصألا يف

 هنإف ءصاصقلاك راصف اهيف رثؤيال قرلاو «ةيمدآلا صاوخ نم حاكنلا كلم نأل :هدنع رجلا ةلزم

 ؛يعفاشلا فالح هيلع بترتيل نئابلاب ديق :انئاب اقالط [75/5 ةيانبلا] .عامجإلاب هيف ةيرحلا لصأ ىلع ىقبي

 .ىلوألا قيرطلاب يعجرلا يف مكحلا تبثيل وأ «يعجرلا يف انفلاخي ال وه ذإ

 بيسملا نب ديعس لاق هيو «تباث نب ديزو سابع نباو دوعسم نباو يلع نع كلذ ىوري :خإ يضقنت ىتح
 هبو ؛هدنع زوجي نيعي :كلي يعفاشلا فالخ [77/5 ةيانبلا| .يعفاشلا لاق هبو ءدمحأو يروثلاو يعخنلاو

 فالتخالا امأ .ًاليلعتو ًافالتخا يأ :إ ريظن وهو (ةيانبلا).رذنملا نباو ديبع وبأو روث وبأو كلام لاق
 ولف «شارفلاو ؛عنملاو (ةقفنلاك هماكحأ ضعب عءاقبل امكح قاب ةدتعملا حاكن نأ وهف ليلعتلا امأو روك ذمف

 (ةيانبلا) ."ريغصلا عماجلا" يف هلي دمحم يأ :لاق .عبرألا ىلع نهددع دادزال ةعبار جوزت

 :هلوق ةلباقع كلذ عقو يح دحأ نم بسنلا تباث اهلمح نوكي ال نم :ائزلا نم ىلبحلاب دارأ :خلإ ىلبخ
 (ةيانبلا).دمحأو كلامو رفزو ةمريش نبا لاق هبو :دساف حاكنلا .بسنلا تباث لمحلا ناك نإف
 ناك اذإ اميف عي عامجإلا ةروص وهو 1 ةيانعلا| . تسستلاب كيباقلا لمحلا يف يأ :لصألا يقف

 ىلع هرصبو هعمس دادزي لمحلا نإف «هريغ عرز هءام هيقس نم ةنايصو لمحلا ةمرحل ؛بسنلا تباث لمحخلا

 [/1// ةيانبلا] .ءطولاب ةدح



 حاكنلا باتك 0 ْ ٠

 179 بتيزي عازرب ةمرحو «صنلاب م - يصيب تأ

 لون ىهو دقق و مأ جوز نإو بسلا تباث هنأل ؛دساف كش ء ركل نب 50-7

 ولف «ةوعدريغ نم هنم اهدلو بسن تبثي يح ءاهالومل شارف اهنأل ؛لطاب حاكنلاف :هنم

 نم يفنلاب دلولا يفتني تح دكأتم ريغ هنأ الإ ,نيشارفلا نيب عمجلا لصحل حاكنلا حص

 زاج :اهحح وز 3 هتبراج ئطو نمو :لاق .لمحلا كي لصتي ام رعي "الف «ناعل ريغ

 (ةوعد ريغ نم هبسن تبثي ال دلوب ثتءاحج ول اإف ؛اهالومل شارفب تسيل اهنأل ؛حاكنلا
 ىلوملا نم

 نيبتسم ريغ ناك إو و تايوتا اذإ اذهو ةحباعملاب يأ :هطاقسإ (ةيانبلا). فنيه ةيانحلا مدعل و ي ءأ :اذهلو

 (ةيانبلا) . © وكلذ َءا روم محلا ةايعأو 3 ىلاعت هلوق وهو :صللاب عةلدماو, انزلا نم ىليحلا نعأ ' ايكأ .زوجي قلخلا

 'دعل « هريغ عرز هءام يقسي الف رخآلا مويل أو هللاب موي ناك ن نه :ةتلع هلوقل ؛مارح وهو :خل ! هءام يقسي

 ايفل هيلع لدي انيك «ئيملاب هرصبو هعم“ ليزي لمحلا نأ رابتعاب يقسلاو :خ :ذلا ةءام (ةيانبلا). ىلابحلا عءطو

 (ةيانبلا) .لمحلا ةمرجل هنا : نفل فس وي يبأ لوق نع باوج .عانتمالاو .ةرعش هنمه لصخي :ليقو

 انآ هاعّذا ل عنم لإ عانتمالاو :هلوقو عهحججو نم ةحاكن ُُق ةأرملا هده نإف ؛لمحلاوبأ وهو * عاملا بحاص

 همارتحاو ءايمدأ هن وكل ؛مرتحم لمحلا : 1 يبازلل ةمرح الو .ءاملا بحاصل لب لمحلل كلذ نأ ملسن 5

 نأ يضتقي يازلا مارتحا مدعو «فسويوبأ لاكامك ءاهوطو دلو انرلا نب ىلبحلا حاكن زوجي ال نأ يضتقي

 .نيتهجلااب المع عط ولا دود حاكنلا زيحأف ؛حاكنلا روحي

 . نم ةعبرألا ةمئألا عامجإب اذهو «ةنايصلا بحاو امرتحم ءاملا ناكف اهجوز نم :بسنلا تباث [لمحلا] هنأل

 .ةرم هنم ادلو ثدلو نم يأ :هدلو مأ [5//7 ةيانبلا] .الماح تناكول انيلإ ةرحاهملا اذكو

 ةنيعتم ةأرملا ةروريص وهو ؛هدح دوجول :خلإ شارف اهفأل (ةيانعلا).هبرقأ اذإ هنم لمحلا نوكي امنإو :هنم
 ىلإ يدؤي هنأل ؛زوجيال هنأو :حكانلا شارفو ىلوملا شارف امهو :نيشارفلا (ةيانبلا).اهنم دلولا بسن توبثل
 الماح نكت مل اذإ امه صوصخب هنأ رهاظلا :خلإ هتيراج ئطو (ةيانبلا).ةحوكنملا حاكنك ناسنإلا هابتشا

 .ىلبحلا ريغب صوصخم ءطولا ذإ ؛اهأطي نأ جوزللف حاكنلا زاج اذإو :هلوق نم مهفي امك

 (ةيانبلا).انهه كلذ دجوي ملو لحرلا دلو بسن توبثل ةنيعتم ةأرملا ةروريص وهو شارفلا دح مدعل :شارفب تسيل



 : ا حاكنلا باتك

 ءاربتسالا لبق اهاطي نأ ج وزللف :حاحنلا زاج اذإو .هئابل ةنايص اهئربتسي نأ هيلع نإ الإ 5 || - 37 ا ااا و بأ . ا ا 11 :. "- '/

 نأ لبق اهأطي نأ هل بحأ ال :هكللي دمحم لاقو انج فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع

 نأ :امهيو .ءارشلا ف امك هزنتلا بحوف «ىلوملا ءاه لغشلا لمثحا هنأل ؛اهئربتسي
 (تبب)

 فالخب ءابوجو الو ابابحتسا ال ءاربتسالاب رمؤي الف :غارفلا ةراّمأ حاكنلا زاوجب مكحلا
 اهأطي نا هل لح :اهجورتف ؛ئزت ةأرما ىأر اذإ اذك و ءلغشلا عم زوجي هنأل ؛ءارشلا َة : + 00 , لوما ءام نع ' ظ

 ام ىنعملاو ءاهئربتسي ملام اهأطي نأ هل بحأ ال :دمحم لاقو .امثدنع اهئربتسي نأ لبق

 .لاملا نم اذكب ةدم اذك كب عّتمأ :ةأرمال لوقي نأ وهو ؛لطاب ةعتملا حاكنو .انركذ

 "ةيلعع" ضعوعم :نوحراشلا لاق :اههنربتسي نأ

 لاقو «هدنع ضيح ثالث اهيلع بجي هنإف ةدنع ةينازلا ف امك ضيح ثالث ضيحت نح اهحاكن زوحي ال

 [75/ ةيانبلا] .ةضيحب ءاريتسالا لبق اهحاكن زوجي ال :دثج دمحأو كلامو ىعفاشلا
 ةلباقم ف بحأ وأ ءبحأ ال :لاق اذإ دهتجماو «بحتنملاو بوبحملا يأ يفرعلا نعملا هنم دارملا :هل بحأ ال
 (ةيانعلا) .امارح ءعطولا ناك ريغلا ءامم لاغتشالا ققحت ولو :2! لمتحا هنأل .اذهي مكحأ نأ ديري دهتحب

 نوكين بيلا ق افخم كروأ حاكنلا ىلع مادقإلا زاوج نكل لغشلا لامتحا هيف بجوملا نإف :ءارشلا

 .لبحلاك لغشلا ىلع حيرض ليلد دجوي مل اذإ يأ :حاكنلا ١[ ةيانعلا] .ابحتسم

 هب لوقي مصخلا نأل ؛بابحتسالا مدق امنإو «ببس الب تبثي ال مكحلا ذإ :خلإ ءاربتسالاب رمؤي الف

 ىلوملا ريغ نم يأ :لغشلا عم (ةيانعلا).دمحم سايق نع باوج :ءارشلا فالخب .مهأ هيفن ناكف
 (ةيانبلا) .ةيراحلا ةلأسم يف نيبئاحلا نم انركذ ام يأ :ىنعملاو .حاكنلاب

 تيقوتلاب حرص اذإ ام وه مرحملا ةعتملا حاكن :"يذمرتلا حرش" يف نيدلا ديز انخيش لاق خا لوقي نأ

 حاكن هنإف ءكلذ طرتشي ملو :كلذ وخن وأ ارهش وأ ةنس الإ اهعم ميقي ال هنأ جوزلا ةين يف ناك اذإ امأ هيف

 | ةيانبلا | . هيف ريخ الو ةعتم يه ةروصلا هذه يف لاق هنإف ؛يعازوألا "ادعام ملعلا لهأ ةماع دنع حيحص

 وه تيق وتلا نأ عأ يلا هلوق اضيأ هيلع لديو ءاهيف هربتعم ةدملا نأ ىلع لدي ريسفتلا رهاظ : ةدم اذكك

 اقلزعت لطاب هنأل ؟هيف اذ وعأم سيل تقولا نييعت نأ مهفي "ةياهنلا" نمو «ةعتملا

 :هكللي رفز دنعو ١[ 4/8/7 ةيانعلا|] .بوجولا نود بابحتسالا



 حاكنلا باك 1:

 تيد :اًنلق .هخسان رهظي نأ .ىلإ :ىقبيف ىقبيف احا ناك هنأ ؛رئاج وه :ءع الر كلام لاقو

 ررقتف مهوق ىلإ هغوجر حص 5# سابع نباو .أثد ةباحصلا عامجإي خسنلا

 ةرشع ىلإ نيدهاش ةداهشب ةأرما جوزتي نأ لثم لطاب تقؤملا 9-5 .عامجإلا

 :انلو .ةدسافلا طورشلاب لطيي ال حاكنلا نأل ؛مزال حيحص وه :هاللم رفز لاقو .مايأ

 ,يباعملل دوقعلا يف ةربعلاو «ةعتملا يعم. ىتأ هنأ

 الإ ءراصمألا ءاملعو ةمئألا نيب هيف فالخ الو */.١5[« ريدقلا حتفإ.طلغ كلام ىلإ هتبسن :كلام لاقو

 هنم :لوخأ يذلا ةمقألا نمت نوكي نأ رودي :نتضلا نع ارذعتم لمكألا لاق :زئاج وه .ةعيشلا نم ةفئاط

 ةياور ةيكلاملا بتك نم باتك يف ركذي مل :تلق .ىهتنا "ةنودملا" يف ام فالخ ىلع هل لوق ىلع علطا فنصملا

 ءاسنلا ةعتم نع ىف كي هللا لوسر نأ هدو بلاط يبأ نب ىلع فيد "أطوملا" يف ىور اكلام نأ عم ةعتملا زوجت

 [ 8/5 ةياببلا| .هب | لمعيو ؛هيلإ بهذي وهوالا "وللا" ف ًاثيدح يوري ال نأ كلي كلام ةداعو 0 رييجخ موي

 (ةيانبلا) .اهخسن ىلع ةلادلا ثيداحألا تدرو هنأ كلذ نايب :ةباحصلا عامجاب

 تفو يف دهتحم سابع َنْبا نأ ؛تنباك عامجإلا نأ ملسن ال نأ قيعو «ردقم لاؤس باوحج :خل ! انكذ سابع نباو

 لب «رثكألاب ءافتكالا مدع وهو «راتخملا بهذملا ىلع عامجإلاب لوقلا حصي فيكف ,هادع امل فلاخم وهو ؛عامجإلا

 برادو ووبطسن ومالا ليبي هلع اق قعده ب :ةعوتججر حبق - لكلا قافتا بحي

 1 يسن ياس سر يوب بس ناكو هتحاباب هدقتعي ناك امع

 00 هي 1 ايلا هنالطب نأ رهظيل اذه "1" 7 نيبو ةداهشب يبت ف ا رو

 .نادهاش كانه ناك ادإ هتحص زوجي ةناف كلر رفز بف "ادع 5 حصيلو :ةداهشلا عاقتنا

 هب متي ام ىلع دئازلا طرشلاو باجيإلاب ىتأ هنأل ؛لطاب تيقوتلاو ؛.حيحص تقؤملا حاكنلا يأ :مزال

 .دقعلا ىضتقم نم سيل دكسافلا .طرشل ءلا :ةدسافلا .ظاربكل هلا لطبو باجيإلا حصف ءحاكنلا

 دصاقم دصقل ال ةأرملاب عاتمتسالا وه ةعتملا يعم نأل ؛حاكنلا ظفلب ةعتملا نيعمب ىتأ نعي :خإ ىتأ هنأ

 نأ ىرت الأ ؛«ظافلألل ال :ئياعملل (ةيانبلا).ةليلق ةدم ف لصحت ال اهنأل ؛هيف نحن اميف دوجوم وهو ؛حاكنلا

 [85/5 ةيانبلا] .ةلافك لصألا ةبلاطم طرشب ةلاوحلاو «ةلاوح ليصألا ةءارب طرشب ةلافكلا



 "هه حاكنلا باتك

 دقو ةةعتملا ةهنلج ملا وه تيقأتلا نآل د طق وأ تيقأتلا ةده تلاط اذإ ام. نيب قرفا الو

 ىلا حاكن حص ءاهحاكن هل لحي ال امهادحإو «ةدحاو ةدقع يف نيتأرما جوزت نمو .دجو

 نيب عمج اذإ ام فالخب ءامهادحإ يف لطبملا نأل ؛ىرخألا حاكن لطبو اهحاكن لح

 عيمج مث ؛هيف طرش رحلا يف دقعلا لوبقو «ةدسافلا طورشلاب لطيي هنأل ؛عيبلا يف دبعو

 ءامهيلثمرهم ىلع مَّسِقُي امهدنعو كي ةفينح يبأ دنع اهحاكن لح يتلل ىمسملا

 يضاقلا اهلعجف نيب تماقأو ءاهجوزت هنأ ةأرما هيلع تعدا نمو .لصألا ةلأسم يهو
 عقاولا ف (طوسبملا)

 يقر ةفينح يأ دنع اذهو ءاهغمانك هن و نأو دعم هامقملا اهعسو 0 نكي ملو هنأ رما

 عقاولا يق

 ءاهأطي نأ هعسي ال :هثب ب دمحم لوق وهو رخآلا هلوق قو ًالوأ هك - فسوي يبأ لوق وهو

 سيلف «قايح ةدم :لاق اذإ امأ ءكلذ نمرثكأ ىقبي نأ لامتحال «ةنس فلأ :لاق نأك :خلإ ةدم تلاط

 .امهيلك يف لطاب هنإف :خلإ فالخب .اهنع زواجتي الو «ةايحلا يف الإ نوكي ال حاكنلا ذإ ؛ًالطاب اتيقأت كلذ
 نكي مل ول هنأل ؛دبعلا يف عيبلا حيحصت يف يأ :خ! لوبقو .اهب لطبي ال هنإف ءحاكنلا فالخب :لطبي هنأل
 ةدسافلا طورشلاب لطبي عيبلاو ءدساف طرش رحلا لوبق طرشو «مارح كلذو ةقفصلا قيرفت مرل كلذك

 [80/5 ةيانبلا] .حاكنلا ال
 ةثالثو ةئام ثلث مزليف ءفلأ ةللحماو نافلأ ةمرحملا لثم رهمو افلأ ىمسملا نوكي نأك :خإ لح يتلل

 (لصألا) ف روكذملاف لحتال ٍيلاب لخد ناك ولو «يقابلا طقسيو اهحاكن حص َيلل مهرد ثلثو نوثالثو
 :ةفينح يبأ لوق ىلع حصألا وهو :"طوسبملا" يف لاق .ةللحملل اهلك فلألاو غلب ام اغلاب اهلثم رهم اهل نأ

 حص ناك ولو ؛فلألا نم اهتصح زواجي الو اهلثم رهم اهل نأ امهوق وهف "تادايزلا" يف ركذ امو
 /١57[ ريدقلا حتف].اقافتا امهيلثم رهم ىلع فلألا تمسقنا امهحاكن
 دامت :ءابتقلا نأ ةلاسللا بقل ع ١864| /7 ةيانعلا] "ريغصلا عماجلا" نم ةلأسملا هذه] تعدا نمو

 دقعلا ءاشنإ 2 نكمب امم ناك اذإ انطايو ارهاظ ةفينح يبأ دنع ذفني ,.خوسفلاو دوقعلا ف روزلا

 يضاقلا مكح وأ «حاكنلا ءاشنإ ةلزنمع يضاقلا مكح نإف :خلإ اهعسو [ هه هقل# ريدقلا حتف] .هيف

 (ةيانبلا).عيبلا يف فالتخالا اذه ىلعو :هعسي ال .ءاضتقالا مكحب نامزلا نم يضاملا يف اتباث حاكنلا لعجي



 حاكنلا باتك ١

 انها راصف يدك دوهشلا دإ 07 أظحأ يىضاقلا نأ دوق ث_ يعفاشلا لوق وهو

 وهو ,هدنع ةقدص دوهشلا نأ :هللي ةفينح ىبألو .رافك وأ ديبع ممأ رهظ اذإ

 امهيلع فوقولا نأل ؛قرلاو رفكلا فالخب «قدصلا ةقيقح ىلع فوقولا رذعتل ؛ةجحلا

 اعطقا لف ,حاكنلا ميدقتب انطاب :هذيقنت نكمأو حفلا ىلع ءاضقلا ىنبا اذإو «رسيتم
 تارامألاب

 .ملعأ هللاو .ناكمإ الف امحازت بابسألا ف نأل :ةلَسْلا كالمألا فالخب ؛ةعزانملل

 ع

 يف أطخلا و :خا راضف (ةيائبلا).بذاك عمج تاحقفلاب :ةبذك .ةجح ةجح نكي مل ام لعج يأ :ةجحلا

 (ةيانبلا).قداص عمج تاحتقفلاب :ةقدص (ةيانعلا).رافك وأ ديبع مهفأرهظ اذإ امك ءانطاب ذوفنلا نع عنمي ةجحلا

 (ةيانعلا) .مهحرجي امث ءيش ىلع علطي مل هنأ ضرفلا نأل ؛يضاقلا دنع :هدنع

 ةداهش نيب قرفلاف .قرلاو رفكلا فالخب .هدنع ةقدص دوهشلا نوك ىلع رمألا ئبف :خإ فوقولا رذعنل

 ؛هتقيمح ةفرعم ىلإ هل قيرط ال ام ىضاقلا نم طقسي هنأ ىلع ئبم دهاشلا يف رفكلاو قرلا روهظو عرورلا

 مفأرهظ اذإ امك راضف :امهوق 0 باوج اله :قرلاو .ةيلغ ف وقولا نكمل ام ةفرعم ةنع طقسي الو

 تبث وأ ؛حاكنلل ءاشنإ يضاقلا نم لوقلا اذه لعجي نأب امإ :ةذيفنت نكمأو (ةيانبلا).رافك وأ ءديبع

 .ربخلا ىلع الومحم ناك اذإ ءاضتقالاب

 ا 14 حاكنلاو «نكي د لام تابثإ ال اتباث ا يي لاقي امع باوج :حاكنلا مدعتب

 [م5/5 0 كلذب امكنيبب تمكحو هايإ كتحكتأ :لاق هنأك

 نييعتريغ نم :ماعطلا ىب«ةيراخلا ف اقلطم اكلم نعدا نأب «كللملا هبسب هعيابا نع ةقللعملا ريع :ةلسرملا كالمألا

 ١[ 5/8 ةيافكلا] .اهؤطو هل يضقملل لحي ال ىح «قافتالاب انطاب ا ارهاظ ءاضقلا .كدفني ثيح :«ترإ وأ ءارش

 ةجحلا نودب امهنم ئيش نييعت يضاقلا نكمي الو «ةرثك بابسألا يف نأ :هنايب ءهديفنت نكمي الف :امتءازت

 هنم ذفان كلذو .ءيعدملا نع هيلع ىعدملا دي رصقب بطاخم وه امنإو «كلملاب .ءاضقلاب ايطاخم 9 ملف

 نإف حاكنلا فاالخب ءيعرش ببس الب هيلع رداقب سيلف ديدح ءاشنإ ةلزنم.انطاب ذفني نأ امأف ءارهاظ

 ١[ 5/7 ةيانعلا] .هذيقنتو هتابثإ هنكميف ءانلق يذلا هجولا يف نيعتم هقيرط
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 :افد يعفاشلاو كلام لاقو .افوقوم دقعني :لس دمحم دنعو ؛يلوب الإ دقعني ال
3 

 لخخش لإ ضيوفتلاو .هدصاقمل داري حاكنلا ١ نأل ؛الصأ أ ءاسنلا ةرابعب حاكنلا دقعني ال

 يف تفرصت اهنأ :زاوجلا هجوو .يلولا ةزاجإي للخلا عفت : نا لوقي هلام ادمخم نأ ذلإ آف

 اهو «لاملا ف فرصتلا امل ناك اذهو هزيم ةلقاع افوكل ؛هلهأ نم يهو ءاهقتم لاو

 .ةحاقولا ىلإ بسنت اليك ؛جيورعتلاب يلولا بلاطي امنإو ؛جاوزألا رايتخا

 ءايلوألا باب ناين يف عرش «حاكنلا زاوج طرش اهنم ةأرملا ول ناك ىلا تامرحملا نم غرف امل :خ! باب
 لح نأل وأ ,؛باتكلاب ةتباث اهتماع نأل امإ «تامرحملا نايب مدقف .حاكنلا طئارش دحأ يه ىلا ءافكألاو

 :ةيالولا نم يلولا :خلإ ءايلوألا يف (ةياهنلا).ءافكألاو ءايلوألا فالخب «قافتالاب حاكنلا زاوج طرش ةيلحما
 (رفألا عمجم).يواسملاو ريظنلا وهو ءوفك عمج ءافكألاو «ريغلا ىلع رمألا ذيفنت يهو
 ناك ءاوس «يلولا ةزاجإ ىلع :افوقوم .ةأرما وأ ًالجر يلولا ناك ءاوس .هدقعو يلو ةرابعب يأ :يلوب
 ناعم هدصاقمو :هدصاقمل داري [11/5 ةيانبلا] .الف الإو ءزاج يلولا زاجأ نإف ءال وأ اهل اًوفك جوزلا

 [37/5 ةيانبلا] .ثيدحلاب صقان اهلقعو «لماكلا لقعلاب الإ اهيلع فقوي الو ةداع امهنيب قفاوتلا يعدتست

 (ةيانبلا) .ةوهشلا ناجيه دنع اميس ال رايتخالا تائيس رارتغالا تاعيرس نهأل ؛حاكنلا دصاقم. يأ :امش لخم

 حصيف ءدقعلا سفن يف للخ الو «يلولا ةزاحإب يفتني موهوملا ررضلا نأ :دمحم هلاق ام ريرقتو :ادمحم نأ
 لهأ نم ةأرملا يأ :هلهأ (ةيانبلا).اهل اهتلباقمب بحاولا لدبلا ناك ىح :اهقح (ةيانبلا).يلولا ةزاجإب ًافوقوم
 فرصت لكو «قافتالاب :جاوزألا رايتخا (ةيانبلا) .ةزيمم ةلقاع افوك لحألو يأ :اذهو (ةيانبلا).فرصتلا

 رمأ اذاملف اهقح صلاح يف تفرصت اذإ :لاقي امع باوج اذه :جيوزتلاب (ةيانبلا).زئاج وهف هنأش اذه

 (ةيانبلا).حقو وهف ءايحلا ليلق راص اذإ لجرلا حقو نم :ةحاقولا ىلإ (ةيانبلا)؟يلولا



 ءافكألاو ءايلوألا ف باب "م

 ريغ ف ضارتعالا يلولل نكل ؛ءفكلاريغو ءفكلا نيب قرف ال :ةياورلا رهاظ يف مث

 نم مك هنأل ؛ءفكلا ريغ يف زوحي ال هنأ ادنع -» فسوي يلأو ةفينح يبأ نعو هلا

 ركبلاا رابح يول زوج ال, .امهوق فا قاس دس راو قع عفري ال عقاو 1

 ةلهاج امنأل ؛اذهو ,ةريغصلاب رابتعالا :هل م يعفاشلل فال حاكنلا ىلع ةغلابلا
  (سايقلا)

 ةردح انهأ هالو ءاهرمأ ريخب ب اهقادص بألا ضبقي اذهو ,ةيركلا مدعل توساه رمأب

 لُمكدقو ءاهلقعروصقل ةريقسلا ىلع ةيالولاو «رابحإلا ةيالو اهيلع ريغلل نوكي
 كلمي امنإو ,لامللا ف فرصتلاكو ,مالغلاك راصف .«باطخلا قير ليلدب دبا

 اهنذأتسا اذإو :لاق .اهيف عم كلم ال اذهلو .ةلالد اهاضرب قادصلا ضبق بألا
 ةغلابلا ركبلا >< يرودقلا

 ءاهسفن يف رمأتست ركبلا' دج نون هيف ها تاكعاوأ :تيقكسف يول
 ارايتخا

 . حصأ اذه :ناحن يضاق لاق :«فكلا ريغ (ةيانبلا) . هنع راعلل اعقد :يولل

 نسحي ىلو لك سيل .هنأل ؛اهعفر ىلع دحأ ردقي الو عقت ةيضق نم مك يأ :خلإ عقاو نم مك : هيبنت

 هدنع اهحاكن دقعني نعي :2إ عوجر ىوريو /١١٠١[ ةيانبلا| .لدعي ضاق لك الو «يضاقلا ىلإ ةعفارملا

 ينعي ادي فسوي يبأو ةفينح يبأ لوق ىلإ يأ :امهوق ىلإ (ةيانعلا).ةزاجإلا ىلع فقوي الو «يلو الب اضيأ
 (ةياببلا) .هتزاحإ ىلع فقوتي الو يلو الب اضيأ هدنع اهحاكن دقعني

 ءاهرك جوزت اركب تناك اذإ ةريغصلا نأل :ةريغصلاب (ةيانبلا).اهاضر ريغب اهجوزيال هنأ ديري :حاكنلا

 افوك لجأل يأ :اذِشو (ةيانبلا).ريغصلاب رابتعالا بوحو ينأ :اذهو .ةلاهجلا امهنيب عماتلاو «ةغلابلا اذكف

 (ةيانبلا).ةريغصلا ىلع ء يعفاشلا سايق نع باوج :ةيالولاو (ةيانبلا).حاكنلا رمأب ةلهاج
 .اهام يف فرصتلا يف ةراتخم اههإف :لاملا .ةيالولا هل ناك لقعلا لامك هل ناك اذإ هنإف :مالغلاك راصف

 يحتسن ركبلا نأ رهاظلا نذب ؛توكسلاب عي : -ةلاذلد (ةيانبلا). اهقفادص بنألا ضبعي اذهلو :هلوق ن «٠ ع با وحب :امناو

 بلطي يأ ا [رمألا هلة عضوملا اذه لاثمأ 8 عراشلا نم ربخلا| رمأتست (ةيانبلا) .اهقادص ضبق نع

 ىلإ ةجاح الف لاملك اهسفنريغ قح يف امأو ؛حاكنلا وه اهسفن قحو «ةزاجإلاو رمألا اهسفن قح يف

 .يلولا نم نوبلطي سانلا نإف ,حاكنلا فالخب كانه يلولل لحدم ال هنأل ؛ضيرعتلا
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 راهظإ نع ىحتست اهنأل ؛ةحجار هيف اضرلا ةَبْنَج نألو *."تّيضَر دقف ْتَمكَس نإف
 ات اني قفل مسركسلا نم اضرلا ىلع لقأ قاحشلاب ههرلا نعال هيغل
 ءًاضر نوكيال تعمس اهب ةئزهتسملك تكحض اذإ :ليقو «ةهاركلاو طخخسلا ليلد هنأل

 دوغ رمأتسا يعي يلولا ٌريغ اذه لعف نإو :لاق .ادر نكي مل توص الب تكب اذإو
 ةلِقل توكسلا اذه نأل ؛هب ملكت نح اضر نكي مل :هنم .ىلوأ هريغ يلو وأ «يلولا
 هلثك. ءافتكالاو ءلِمَتحُم وهف عقو ولو ءاضرلا ىلع ةلالد 7 ملف :همالك ىلإ تافتلالا
 ؛ىلولا لوسر رمأتسملا ناك اذإ ام فالخب «ءايلوألا ريغ قح ف ةجاح الو «ةجاحلل

 ؛ةفرعملا هب عقت هنجو ىلع جوزلا ةيمست رامكتسالا يف ربتعتو يام يالا ا

 اضرلا ىلع ةلالد رثكأ يأ :اضرلا ىلع لذدأ «ةيانبلا).درلا بناج ىلع ححرتي اضرلا بناج نأل يأ :ةبنج

 ول يح ٌدرب سيل نكلو ههب ةربع الف ءردان رورسلا ىلع ءاكبلاو ءابلاغ :طخخسلا (ةيانبلا».توكسلا نع عومسملاب
 صخ مهضعبو ؛ءاكبلاو كحضلا قالطإ يه دمحم ةرابع نأ ملعا :ح! ليقو (ةيانبلا).دقعلا ذفني هدعب تيضر
 ءاضرلا مدع ىلع لدي .توص عم وأ ةئزهتسملا نم ناكول ذإ ؛توص عم نوكي ال نأب ءاكبلاو «ةئزهتسملا ريغب
 (ةيانبلا)."ريغصلا عماجلا" يف دمحم يأ :لاق .اضرلا ىلع لديف توص الب وأ ةئزهتسملا ريغ نم ناك اذإ امأ

 قلعتي ال هأل ؛كلذو :خلإ تافتلالا ةلقل .ملكتت يح اضر اهكحض الو اتركس نكي مل يأ :اضر نكي م
 .الصأ اضرلا ىلع لدي الو «ةالابملا مدع ىلع اًتوكس لديف ؛همالكب يلابت الف ءهب باطنخلا رمأ

 لثمب يأ هلثك. ءافتكالاو ءدرلاو نذإلا لمتحي يأ لمتحم وهف ءاضرلا ىلع اليلد توكسلا يأ :خلإ عقو ولو
 ٠١[ 5/5 ةيانبلا] .يلولا ريغ قح يف كلذ دجوي الو ؛حاكنإلا ةجاحل يأ ةجاحلل لمتنا توكسلا

 ؛هيلإ جيتحا امنإو سس :خا هجو ىلع يلوا مكس هبكحت :هماقم مئاق
 رجب لبسي ييسر الوب هع يلع يطا زاك

 :لاق 25 يبنلا نأ ةريره يبأ نع هحيحص يف يراخبلا ىورو /١34[ ةيارلا بصن] .ظفللا اذه بيرغ *
 نأ :لاق ءافذإ فيكو !هللا لوسراي :اولاق "نذأتست" يح ركبلا حكنت الو رمأتست َىَح متألا حكنت ال"

 [امهاضرب الإ بيثلاو ركبلا هريغو بألا حكني ال باب ,5175:مقرإ .تكسن
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 نأل ؛حيحصلا وه ءرهملا ةيمست طرتشُت الو «هنع اهتبغر نم هيف اهُتبغر رهظتل

 نآل ؛انركذ ام ىلع وهف :تنكسف ؛ربخلا ابهغلبف اهَجوز ولو .هنودب حيحص حاكنلا

 وأ ددعلا هيف طرتشي ؛ي ًايلوضف ناك نإ ربحملا مث شفت اا هبوتاسلا يلب انالالا هير

 هلو ءاعامجإ طرتشي ال .الوسر ناك" ىلو كاهط انقاع رم ةنوع يبأ دنع ةلادعلا

 ب" واشت بسلا" :ةلكلع هلوقل ؟لوقلاب اهاضر نم دبالف بيلا نذأتسا ولو .رئاظن
 (ةغلابلا)

 .اهقح يف قطنلا نم عاما الاف ةسرامملاب ءايللا لقو .اهنم ابيع دعي ال قطنلا نألو

 فلتخت اهتبغر نآل ؛رامغسالا يف رهملا ةيمست نه دب ال :نيرحأتملا نم لاق نم لوق نع زارتحا :حيحصلا ا وه

 نودب حصي الو ءرهملا ركذ نودب يأ :هنودب حيحص ١57/8[ ةيانعلا] .ةرثكلاو ةلقلا يف قادصلا فالتخاب

 |[ / ةيانبلا | .ءاكبلا كود توكسلاو «كحضلاب ال لكوضتح نم يأ :انركذام ىلع (ةيانبلا) .جورزلا رك

 ام ربتعي ال نأ يغبني ربخ هنإ ثيح نمف ؛ةداهشلا ةيثيح هلو ءربخ لوقلا اذه نأ ءلصاحلا :خلإ ربخملا مث

 نم نيرمألا كحعأ وهو ةداهشلا ف ربتعا امه هيف تعي نأ يعبني ةداهش هنإ ثيح نمو :ةداهشلا ِق راسعي

 .نيرمألا دحأ طارتشا ىلإ ةحجاح كاف 2« صخ ربخ هنإ :كال وقيِف امه امأو ددعلاو ةلادعلا

 (ةيانبلا).ةلادعلا الو ددعلا طرتشي الو فاك رابخإلا امهدنع نإف :امه .هلوسر الو ًايلو ال يأ :ايلوضف

 يهو :لئاسملا نم رئاظن ؛يلوضفلا رابخإ يف هيبحاصو ةفينح يبأ نيب عقو يذلا فالخلا اذهل يأ :رئاظن هلو

 1 ةيانبلا| .بلطلا نع عيفشلا توكسو ,ةكرشلا خسفب ملعلا عوقوو «نوذأملا رجحو .ليكولا لزع

 قطنلا لحج و دقو «نيبناحلا نم لعفلا يصعقت يهو عةلعافملا باب نم ةرواشملا نأ لالدتسالا هحججو :رواشت

 ىلإ ةراشإلاب يأرلا بلط نع ةرابع ةرواشملا ليقو .باوجلا يف اهنم قطنلا نم دب الف ءلاؤسلاب ىلولا نم

 يف سيلو ءاهقح يف ابيع دعي ملكتلا نأل ؛ءايح ركبلل نأ :هلضاح :خإ قطنلا نألو 7//١7[ ةيانعلا] .باوصلا

 .لصألاب ربتعا قطنلا ةلاصأ وهو اذ وحب وم ىضتقملا ناكو (عناملا ع عفت را املو «قطنلا نع عنام عايجلا الو «يجيعلا ببفلا

 نأ رد سابع نبا نع هحيحص يف ملسم ىور ١325/7[ ةيارلا ب بت .ًاييزق هام متقتو ظفللا اذ بيرغ*

 ناذئتسا باب غ45١؟١:مقر] .اقوكس اهذإو ءرمأتست ركبلاو ءاهيلو نم اهسفنب قحأ بيثلا :لاق 05 يبا
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 اهنأل ؛راكبألا مكح يف ىهف :سينعت وأ ةحارج وأ ٍةضيحوأ ٍةَبنَوِب اقراكب تلاز اذإو

 يبحتست اههألو ةركبلاو ةروكابلا هنهو ءامل بيصم لوأ اهيرصُم نأل ار

 لاقو نبللب ةفينح 5 دنع كلذك يهف :اناؤب يل تبا ولو .ةسرامملا مدعل

 اهبيضف نأل ؛ةقيقح بيث اغأل ؛اقوكسي ىفتكُي ال د "يدي دمحمو فسويوبأ

 ءاركب اهوفَرَع سانلا ١ :هكلل ةفينح يبألو .بيوثتلاو ةَبَكملاو ةَبوعَملا هنمو ءاهيلإ دئاع
 ام فالخب ءاهحلاصم اهيلع لطعتت اليك ؛اقوكسب ىفتكيف «هنع عنتمتف ؛قطنلاب اهئوبيعيف

 جورلا نلادقف نم

 :انزلا امأ ءاماكحأ هب قلع ثيح هرهظأ عرشلا نأل ؛دساف حاكن وأ ؛ةهبشب تَبِطُو اذإ
 بيث اهإف

 .اقوكسب ىفتكي ال اهلاح رهتشا ول نيح همس ىلإ َبَدَن دقف

 .اقراكب لوزي تحج ثكملا لوط :سينعتلاو ءقوف ىلإ ةكرحلا :ةرفطلاو ,ءقوف نم ةكرحلا يه :هبث
 .جوزتت ملف ؛جيورتلا تقو تزواح اذإ اسونع تسنع نم :سينعت (ةيانبلا)ل.ضيحلا دورو ببسب وأ يأ :ةضيح
 ول ثيحب اهنأل ؛هب تيم امنإ نعي :خلإ اهبيصم نأل (ةيانعلا).اتوكس اهذإ نوك يف .لإ مكح يف ميانبل)
 ركبلا نم ناقتشم امهو :ةركبلاو ةروكاببا .رابتعالا اذهي تيمس امنإ ركبلاو ءال بيصم لوأ ناك لحر اهبياصأ

 .حابصلا لوأ ةركبلاو ةهكاف لوأ ةروكابلا نإف «ةيلوألا ىلع اهلامتشال ؛ىيعملاو ظفللا يف امهكارتشال
 (ةيانبلا).لاجرلاب اهتسرامم مدعل ؛اهوحنو ةبثوب اهراكب تورس بخ :كلذك يهف

 بيصملا نأ وهو ؛«ءيىش ىدأ ةرابعلا يفو ؛ةباصإلا تداعل لحجر امباصأ ول ثيحب اههإ نعي :خ! اهبيصم نأل
 .ةباصم افوك دوغ دارملا وأ ؛هضخش ال بيصملا سدح دوع دارملا لعلو ىدوعي نأ أ مرلي ال لوألا

 دعب ةرم هيلإ دوعلا لحم ةباثملاو ءلمعلا داع هنأك ءازحلا بترت امل اهنأل ؛هب يمس امنإو «لمعلا ءازج ةبوثملا :خل ! ةبوثملا
 .ةالصلا ىلع يحك مالعإ دعب مالعإ بيوذتلاو «هيلإ نودوعي سانلا نأل ؛ةباثمي ةكم يمس اذهو «ىرحخأ

 وأ ؛ةهبشب تئطو نم نأ نعي ءاقوكسب ىفتكيف :هلوقب لصتم [عامجإلاب ابيث ريصت ثيح] خل 2| :فاالخب
 مورا زم اناكحسأ هب قلع قيس (ةرهظأ عرشلا نأل ؛ةمث ءايحلا مدعل ؛اقوكس اهنذإ نوكي ال دساف حاكنب
 وأ ءاهيلع دحلا ةماقإب املاح رهتشا ول يح ؛هرتس ىلإ بدن دقف انزلا امأ ءبسنلا تابثإو ءرهملاو ةدعلا

 ١5[ 53/7 ةيانعلا] .اقوكسب ىفتكي ال اهل ةداع هتروريصل
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 :.كلر رفز لاقو .اهوق ل زوقلاف «تددر :تلاقو تكيف حاكنلا لقلت .:ج ورز لاق اذإو

 ىعدا اذإ رايتها .طورشلا# راصت ؛ضراع ٌدرلاو لصأ توكسلا نأل ؛هلوق لوقلا

 (هعفدت 01 مبا كلقو دقعلا َموْرُل ىعُتي هنإ :لوقن نحنو .ةدملا يضُم دعب ٌدرلا

 دق موزللا نأل ؛رايخلا ةلأسم فالنخب «ةعيدولا ّدَر ىعدا اذإ ع دوملاك ةركنه تناكف

 هاوعد رّون هنأل ؛حاكنلا تبث انقوكس ىلع ةنيبلا ٌجوزلا ماقأ نإو .ةدملا يضم رهظ

 ةلاسنم ىهو. نقلي ةفييح نأ ذدع اهيلع نيع الق ةنيب هل نكت ل نإو كحاب

 حاكن زوجيو .هللا ءاش نإ ىوعدلا ف كينأيسو ,ةتسلا ءايشألا ف فالحتسالا

 .ةبصقعلا وه.ىلولاو ءابيث و 1 ةريغصلا تناك ا راب يل اولا امهج وز اذإ ةريغصلاو ريغضلا

 ماكنلا باب يف 2

 ارا يعّدت ةأرملاو ءءيش لك يف لصألا وه مدعلاو ؛مالكلا مدع توكسلا نأل :2إ توكسلا نأل

 لب «هلوق ربتعي ال هنإف :خ! [عيبلا ين هل طورشملاك ١١١/5[ ةيانبلا].لصألاب كسمتملا لوق لوقلاو
 لوقلا ناكف «ضراع درلاو ءلصأ وه توكسلا نأل ؛عامجإلاب توكسلاب دقعلا موزل يعّدي نم لوق لوقلا
 .هب دري هنإف ءيضملا لبق نود :يضم دعب */١١[. ةيانعلا] .توكسلا يىعّدي نم لوق

 نكل «ةيعدم ةجوزلاو ؛هيلع ىعدم جوزلا نوكي نأ ىضتقا نإو رمألا رهاظ نأ :هلصاحو :خلإ لوقن نحنو

 بسحب كلذ ركنت ةجوزلاو ءعضبلا كلمتو حاكنلا ىعدا جوزلا نأل ؛كلذو ءسكعلاب رمألا 9 نععملا بسحب
 ٌدرلا عدوملا ىعدا اذإ اذهو ءرمألارهاظو ظافلألا ال يناعملا ربتعملاو .عضبلا كلمثو حاكنلا مدع لصألاف ,ئيعملا

 .نامضلا هنم ديري لاملا بحاص و «نامضلا ركني هنأل ؛ةعيدولا بحاص لوق ال «هلوق لوقلا ناك

 لوقلا لعجي نأ ههجوو ءرفز نع باوج :رايخلا ةلاسم فاالخب (ةيانبلا).عدوملا لوق لوقلاف :عدوملاك
 ١1/1/1[ ةيانعلا] .تكاسلل لوقلا ناك اذهلف ؛ةدملا يضم رهظ دق موزللاو ءرهاظلا هل دهشي نم

 حاكنلا يهو :ةتسلا .اممل افالح «ةفينح يبأ دنع هيلع ىعدملا فلحُي ال نأ ةلأسم يأ :فالحتسالا

 (ةيانبلا).ىوعدلا باتك يف يأ :ىوعدلا (ةيانبلا).ءالولاو ءقرلاو .داليتسالاو «ءاليإلا يف ءيفلاو ؛ةعجرلاو

 (ةيانعلا).ثرإلا يف تابصعلا بيترت ىلع :ةبصعلا وه
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 ببثلا يو داو بألا ريغ ىف لشي -» يعفاشلاو باك يا جالا كسلا

 جلت ايو ؛ةجاحلا رابتعاب ةرحلا ىلع ةيالولا نأ :هدثي كلام لوق هجو .اضيأ ةريغصلا

 .هنعم يف سيل حلاو «سايقلا فالخب اضن تتبث بألا ةيالو نأ الإ ةوهشلا مادعنال
 هتففش

 رفوح الو «حطلاصملا نمضتي حاكتلا ( ألا ؛سايقلل قفاوم وه لب ءال 'انلق هب قلي ولف

 و (ةيالو توبث)

 ؛رغصلا ةلاح يف ةيالولا انتئأف ءنامز لك يف ٌمْفحلا قفتي الو «ةداع نيتفاكتما نيب الإ

 بألا ريغ ىلإ ضيوفتلاب متي ال رظنلا نأ :ءكل يعفاشلا لوق هجو .ءفكلل ازارحإ
 ةبتر ئيدأ هنأ عم لاملا ف فرصتلا كلمي ال اذهلو هيارق دقو دقت روكملا ؛دحلاو

 ىلإ ةيعاد ةبارقلا نأ :انلو .ىلوأ - ىلعأ هنأو - سفنلا ف فرصتلا كلمي ال نألف

 ,مازلإلا ةيالو بلس يف هانرهظأ روسقلا نسم هيف اضوإ بيلباو بألا يف املا" هرظنل

 لاقو .زوجي ال بألا مدع دنع دجلا امهجوز ول .ةيح الإ سيل هبآلا اههيلوا :كلام لاق يأ :حل ! انفلاخي

 9سرإ ها وب ةولع اولا أيأ تت إو ؟ يارس هدا معا دودي املي :يعفاضل

 يا ا نم ا ا قد وهو 8 هريغ سلي الف كلذ 2 يبا ححصو

 (ةيانعلا).هريغ وأ ناك ابأ «زارحإلا هنم ىتأتي نم لكل :ءفكلل (ةيانبلا).ةوهشلا ءاضقو جاودزالاو

 لك يف دوجوم وهو ءرظنلل ةيالولا نأ عي :لإ ةبارقلا نأ (ةيانبلا).سفنلل ةياقو هنوكل :ةبتر ئيدأ
 يف ام ةياغ «ةبارقلا نم الإ تبثي مل امهيف رظنلا نإف ؛دحلاو بألا يف امك «هيلإ ةيعاذ ةبارقلا نأل !بيرق

 «كرادتلا نكمم روصقلا نم ةديعبلا يف ام نكل ءاهدعبو ةبارقلا برقب اروصقو الامك توافتم هنأ بابلا

 ايضم ( يعبني ام ىلع رمألا ادجوو اغلب اذإف ,غولبلا رايخ امه ادلع مازلالا ةيآلو بلس 5 هان رهظأف

 */١177[ ةيانعلا] .حاكنلا اخسف ءرظنلاو ةقفشلا روصقب اللخ اعقوأ دق ادجو نإو ؛حاكنلا ىلع

 معلاو خألا ةيالو نكي مل نعي :مازلإلا (ةيانبلا)رظنلا روصق نم دجللاو بألا ريغ يف يذلاو يأ :هيف امو
 (ةيانبلا).غولبلا رايخ امهل انلعج يح ؛غولبلا ىلإ ةفقوتم تناك لب ةمزلم



 ءافكألاو ءايلوألا يف باب قل

 الإ ةيالولا ديفت الف «للخلا كرادت نكمي الف ءرركتي هنأل ؛لاملا ف فرصتلا فالخب

 ببس ةبايثلا نأ :ةين ةيالا ةلأيسلل يف دلرق هو .مازلإلا ةيالو تبثي ال روصقلا عمو «ةمزلم

 ققحت عم انركذ اه :انلو :اريسيت هيلع مكين انردأف «ةسرامملا دوجول ؛يأرلا ثودحل

 ىلع مكحلا راديف «ةوهشلا نودب َّيأرلا نحت ةسرامت الو ,ةقفشلا روفوو «ةجاحلا

 ريغ نم ””تابصعلا ىلإ حاكنلا' انتفع هل وق مدقت اميف انمالك ديؤي يذلا مث « 5-5

 بوجحم دعبألاو ؛ثرإلا يف بيترتلاك حاكنلا ةيالو يف تابصعلا يف بيترتلاو .لصف

 دعب اممل رايخ الف «ةريغصلاو ٌريغصلا :ئيعي دحلا وأ بألا امهجوز نإف .برقألاب
 1 خلاك

 هارشاب اذإ امك ءامهترشابم. دقعلا مزليف «ةقفشلا ارفاو يأرلا الماك اممنأل ؛امهغولب

 ؛غلب اذإ رايخلا امهنم دحاو لكلف :دحلاو بألا ريغ امهجوز نإو .غولبلا دعب جي

 ءمثو مث ءرحأ نم يرتشملا عيبي مث يلولا عيبي نأب يديألا لوادتب رركتي لاملا ف فرصتلا يأ ل هنأل

 (ةيانبلا).اضيأ ةريغصلا بيثلا يف هلوق وهو :ةيناثلا ١[ 5 182 دعب هنأل ؛حاكنلا فالخب

 . "برغملا' ف امك ةبويثلا اذكو «ةغللا لهأ مالك نم سيلو «ماوعلا مالك يف لمعتسم ردصم ةبايثلا :ةبايثلا نأ

 ببسب اهمدعو ةيالولا توبث يأ :مكحلا انردأف (ةيانبلا).هثودحل ببس ةبايثلاو ءنطاب رمأ يأرلا نأل :يأرلا
 (ةيانبلا).دحلاو بألا يف ةدوحوم يهو :ةقفشلا روفو .ببسملا ماقم هببس ميقأف «يفخم رمأ يأرلا ذإ ءيأرلا

 ثدحي امنإ عامجلا ةذلب ملعلاو يأرلا نأل ؛ةسرامملا ببسب ةريغصلل يأرلا لوصح ملسن ال يأ :! ةسرامت الو

 (ةيانبلا) .ةيالولا تتبث رغصلا تبث املكف :رغصلا ىلع ١14/7[ ةيانعلا] .اط ةوهش الو ةوهشب ةرشابم نع

 (ةيانعلا).يلولا امهجوز اذإ ةريغصلاو ريغصلا حاكن زوجيو :هلوق يف يلولا قالطإ نم نعي :مدقت اميف انمالك

 (ريدقلا حتف).تابصعلا نم امهريغو دحلاو بألا نيب : اصف ريغ نم
 ادا باس ع

 0 1و ةقاعطل هدا نيب سيتلرخلا نإ ةميسور يب يبلانا نبل ةييدالا اذنم رقاب

 افوقوم ةن : ىلع نع يور :يح ورسلا لاقو .ة ةغلابلا قح ٍف هب لمعلا ىلع اوقفتا ةعبرألا ةمئألا نأ

 [|١١ه-١ ١/5 ةيائبلا| '"تاضقلا ىلإ هلا اكن هي ' ش :اعيقرمو



 “ ظ ءافكألاو ءايلوألا ف باب

 لاقو ءالج دمحمو ةفينح يبأ دنع اذهو .خسف ءاش نإو «حاكنلا 3 ماقأ ءاش نإ

 ناصقتنلاو ؛ةصقان خألا ةبارق نأ :امهلو .دحلاو بألاب راسا يحال مفي سري ون

 ,كاردإلا رايخب نكمم كرادتلاو ءىسعع دصاقملا ىلإ لاخلا قرطتيف «ةقفشلا روصقب رعشي

 ؛ةياورلا نم حيحصلا وهو «2يضاقلاو ملا لوانتي دحلاو بالاريغ ف باوجلا قالطإو

 فالخب ءاضقلا هيف طرتشُيو .ريختيف ءرخآلا يف ةقفشلا ناصقنو ءامهدحأ يف يأرلا روصقل
 يضاقلا وظف

 ركذلا لمشي اذهلو ل نكف وي رض عدا اهه عسل ؛قتعلا رايخ

 يلج ررض عفدل قتعلا ٌرايخو ءءاضقلا ىلإ رقتفيف رخآلا قح يف امازلإ لعججف «ىتنألاو

 .تاراجإلا باتك يف ئيعلا لاق اذك ؛كلذ نوبأي ةيبرعلا لهأو «دضاقملا ىلإ للخلا قرطتي نأ

 امهنم دحاو لكلف دجلاو بألا ريغ اهجوز نإو :هلوق وهو :[يرودقلا باوج قالطإ يأ] :باوجلا قالطإو
 امع زارتحا :خلإ حيحصلا وهو (ةيانبلا).غولبلا دنع رايخلا تابثإ يف نعي :خل! لوانتي (ةيافكلا).غلب اذإ رايخلا
 ههجوو «ةميتيلاو ميتيلا يضاقلا جوز اذإ اميف راينا تيتي ال ةنأ كلي ةفينح يبأ نع يزورملا حيبص نب دلاخخ ىور
 [7١+-1١/ه ةيافكلا] .بالا ةيالوك ةوقلا يق هتيالو نوكيف امج سفنلاو لاملا يق تبثت ةمات ةيالو يضاقلل نأ

 (ةيانبلا) . يضاقلا مكح يأ ءءاضقلا غولبلا رايخب حاكنلا خسف ف يأ : هيف طرتشيو

 خسفلا نأ :هلصاح [غولبلا رايخ يف يأ] :خسفلا نأل (ةيانبلا).ءاضقلا هيف ظرتشيال ثيح :قتعلا رايخ

 ةعزانم انهه روصتيف ءرهاظ ريغ رمأ اهتاوفو ,حاكنلا ةحلصم توف وهو «يفح ررض عفدل هيف نحن اميف
 (ةيانبلا).للخلا نكمت لحألو يأ :ادشو هعد وأ اه ىوقتي يح ؛ ىضاقلا مكح رابتعا 9 ةلوقعم

 ايفح ررضلا ناك اذإو .مالغلا قح يف كلذك «نكم ةيراحلا قح يف وه امك ةقفشلا روصق نأل :خ! لمشي

 ىلإ جاتحيف «جوزلا هركني امترف ءامات رهملاو اوفك جوزلا ناك اذإ اميف ةلأسملا ضرف نأل ؛هيلع علطي ال
 ىلع مازلإلا مكح يف لعج يفخ ررضل اعفد عفدلا اذه ناك امل نعي :خلإ لعجف ١١7/5[ ةيانبلا] .ءاضقلا
 (ةيانبلا) .تباث مكحلا اعفر هنوكل :رخآلا قح .امهبصنم ال يضاقلا بصنم مازلإلاو :ءيشب ريغلا

 قتغلاب كللذ دادزا مث «نيقزق يف اهتعحارم كلفيو نينقيلط# اهيلغ كلمي ناك اهقتع لبق جوزلا نإف :1ّ يلج ررض عفدل
 ١1/5 ١ ةيانبلا| .اهسفن نع كلذ عفدت نأ اهل نكل «مازلالا ىلإ جاتحي ىح لاخي هيف داحتالل سيل ىلج رمأ وهو



 ءافكألاو ءايلوألا يف باب سا

 .ءاضقلا ىلإ رقتفي ال عفدلاو ءاعفد ربتعاف «ىتنألاب صتخي و ءاهيلع كلملا ةدايز وهو

 ملعت ل نإو ءاضر وهف ءتتكسف «حاكنلاب تملع دقو ةريغصلا تغلب اذإ انهلدغ ُْ

 ةرغ رحمت الل انهأل ؛حاكنلا لصأب ّملعلا طرش .تكستف ملعت ىحرايخلا اهلف ؛حاكنلاب
 دمحم مامإإلا ْ

 رفع اهلل ؟رايطايملحا اير . ملو لهجلاب ْترذعف هب درفني ّيلولاو ,هب الإ فرصتلا

 ةمألا نأل ؛ اةقعغملا فالخب «لهملا رذعُت ملف ملعلاٌراد رادلاو ,عرشلا ماكحأ ةفرعمل

 «تاوكسلاب "الد رككبلا رابع م .راهتلا تويثي لوختب تيت ايداربل جرقتال

 ءاهقح يف نآلا دجو دقعلا نأكراصو «ةدايزلا هذه يف ةتباث نكت مل ىلوملا ةيالو نأل ؛ةدايزلل :اعفد ربتعاف

 بح دمحم و ةفينح يبأ دنع يأ :اندنع 5 ١/5 ١ ةياتبلا]| .تن وبثلا نع مكحلل كف اهنم رايتخالا ناكف

 ريغ جورملا ناك نإو غولبلا رايس ىري ال هنأل ؛انهه دريال ه4 فسوي يبنأ بهذم نأل ؛ركذلاب امهصخ
 .ةزاحإلاو خسفلا نم ملعت مل وأ ءرايخلا اه نأب تملع ءاوس :حاكنلاب /١171[ ةيانعلا] .دحلاو بألا

 (ةيانعلا).لهجلا يف ةروذعم تناكف حاكنلاب درفني :هب درفني يلولاو .ةزاجإلاو خسفلا نم :فرصتلا

 .ملعتتو تيبلا نم جرخت نأ اهل زوجي تح هريغ نم وأ يلولا نم امإ :عرشلا ماكحأ ةفرعمل
 (ةيانعلا).اهل رايخلا توبثب وأ قتعلاب ةلهاج تناك ءاوس ,لهجلا يف ةروذعم اهإف :ةقتعملا فال

 نوكت اضيأ ةأرملا :ليق نإف «ىلوملا ةمدخب ةلوغشم اهفوكل [عرشلا ماكحأ ةفرعمل يأ| :اهتفرعمل خ رفتتال

 ؛جوزلا ةمدخب ةلوغشم اهوكب فنصملا اهللعو «ةعمجلا اهيلع بجي ال هنأ ىرت الأ ءجوزلا ةمدخب ةلوغشم
 فالخب ؛لهجلاب رذعت الف «ملعتلل ةغرفتم تناكف ءاهزجعل ؛ةريغصلا ىلع ةقحتسم ريغ ةمدخلا نإ :ليق

 ةعيشلا ةلرح راتععف ةنايدا كيلا لاو لمع اهيلع بع كيح ةريبكلا

 ناك اذإ غولبلا رايخ هل نم نأ :هريرقتو «ىثنألاو ركذلل لماشلا غولبلا رايخ ىلع عيرفت :خلإ ركبلا رايخ مث
 امي لخد دقو ةيراج تناك نإو .اضر هنأ ملعي ام هنم ءيجي وأ ءتيضر :لقي ملام هرايخ لطبي مل غلبف امالغ

 ؛حاكنلا ءادتبا ةلاحب ةلاحلا هذهل ارابتعا ؛توكسلاب اهرايحن لطبي اركب تناك نإو ؛ءكلذكف غولبلا لبق جوزلا

 كلذكف ءاضر اقوكس ناك .دقعلا ءادتبا دنع تتكسف «حاكنلل ترمؤتساو تكردأ اذإ ركبلا ةريغصلا نإف

 ارمؤتسا اذإ بيثلا ةيراحلاو مالغلاو ءاهرايخ لطبيف ءاضر اقوكس ناك تتكسو تكردأف «رايخلا اه ناك اذإ

 غولبلا رايخ دنع كلذكف «ةلالد وأ احيرص اضرلا نم دب ال لب ءاضر اقوكس نكي مل حاكنلا دقع ءادتبا دنع

 ١17/8/7[ ةيانعلا] .كلذ نم دب ال لب ءاضر امهنم توكسلا نكي مل



 ما ءافكألاو ءايلوألا ف باب

 ةيراجلا كلذكو ءاضر هنأ ُملْعُي ام هنم ءيجي وأ ؛«تيضر :ّْلقَي ملام مالغلا رايح لطيي الو

 قح يف غولبلا رايخو .حاكنلا ءادتبا ةلاحب ةلاحلا هذهل ارابتعا ؛غ ولبلا لبق ٌجوزلا امي لد اذإ

 تابثإب تبث ام هنأل ؛مالغلاو سيلا 5 ف مايقلاب لطيي الو «سلجا رخآ ىلإ ع هي ركبلا

 00 01 7 ٠
 رايخ فالخب اضر ركبلا توكس نأ ريغ ءاضرلاب لطيي امنإف ؛للخلا مهوتل لب ؛جوزلا

 .ةريخخملا رايخ يف امك ,سلجما هيف ربتعيف «قاتعإلا وهو «ىلوملا تابثإب تبث هنأل ؛قتعلا

 .ءطولاو «سملاو «ةلبقلاك اضر هنأ ملعي امم ءيشب تأي ملام نعي «لقي :هلوق ىلع فوطعم موزحب :ءيججي وأ
 ,ركذ ام عومجم. قلعتم اذه :خ ! ارابتعا (ةيانبلا).بيثلا ةيراحلا رايخ لطبي ال اذكو يأ :ةيراجخلا كلذكو

 (ةيانبلا) .غولبلا لبق اب لخد يلا ةيراحلا رايحو «مالغلا رايحخو ركبلا رايخن وهو

 امك «هيلع لدي امو اضرلاب بيثلا يف حيرصتلاو «توكسلاب ركبلا يف ءافتكالا نيعي :حاكنلا ءادتبا ةلاحب

 ام هيلإ ربخلا لوصح دنع وأ ؛غولبلا نآ يف ربتعيف ؛,حاكنلا ءادتباب سيقم حيرصتلاب اضيأ مالغلا يف انركذ

 ناك دقو «سلجم يف مدلا تأر نأب ةغلاب اًتروريص سلجم ئعي :سلجملا رخآ ىلإ .حاكنلا ءادتبا يف نوكي

 ف توكسلا درجم. اهرايخ لطبي لب «تتكسف حاكنلاب ربخلا غولب سلجم وأ ءتتكسف حاكنلا ربح اهغلب

 .حاكنلا مزلي يح مايقلا درحم يأ :مايقلاب ٠/5 ١[ ةيانبلا] .اعيمج نيهجولا
 تابثإب تبثي مل اهغولب رايخ نأ :هريرقتو «ةصاخ بيثلا قح يف نالطبلا مدع ليلد :خلإ تبث ام هنأل

 ىلع رصتقملا وه ضيوفتلا نإف «سلحما ىلع رصتقيال جوزلا تابثإب تبقي ال امو ءرهاظ وهو جوزلا
 ركبلا لمشي ليلد :خ! [ةقفشلا روصقب] للخلا مهوتل لب ١73/7[ ةيانعلا|.ءيجيس امك :سلخما
 دوحول ؛اضرلاب لطبي اضرلا مدعب تبثي امو «للخلا مهوتل اضرلا مدعب تبث غولبلا رايخ :هريرقتو ؛مالغلاو
 اهرايخ لطبيف «مالغلا توكس نود اضر ركبلا توكس نأ ريغ هيفانم عم تبثي ال ءيشلا نإف ؛هيفانم

 [09/6/8 ةيانعلا] .سلخلا ءارو ام لإ هزايع دتعو «توكسلا درجت
 كسفن يراتخا :جوزلا اهل لاق يلا يأ ١١1١/5[ ةيانبلا| .سلحملا ىلع هيف رصتقي هنإف :ةريخملا رايخ يف امك
 امع ًاضارعإ كلذ لعجو ءقاب حاكنلا لب ؛حاكنلا عفتري مل تماق اذإف ؛:تررق تفش نإو «تخسف تش نإ
 لوق ةلزنمب تقتعأ :هلوق هنإف ؛تقتعأ :ديسلا اهل لاق ىلا ةمألا ةريخملا لثمو «رايتخالا وهو ءهل ةكلام تلعج

 .خسفلا رايخخ امل دئتيح قبي ملو ؛حاكنلا تمزلأ سلحملا نم تماق اذإف ؛يراتخا :اهل جوزلا



 ءافكألاو ءايلوألا يف باب ار

 اذكو ءاهيلإ قالط الو «ىثنألا نم حصت اهنأل ؛قالطب تسيل غولبلا رايخب ةقرفلا مث
 .قالطلل كلام وهو ءاهكلم يذلا وه جوزلا نآل ؛ةريخملا فالخب ءانيب ال ؛قتعلا رايخب

 نأل ؛قيرفتلا لبق غولبلا دعب تام اذإ اذكو ءٌرخآلا هثرَو :غولبلا لبق امهدحأ تام نإف

 يلوضفلا ةهرشابم فال ,تولملاب ىهبتنا كفو د تيا كلملاو حيحص اعلا لصأ
 نابرا ةتيف

 انههو «توملاب , لطبيف فوقوم َةّمَث حاكنلا نأل ”؟ةزاجالا لبق نيجوزل نما كلام اذإ

 ةريحملا يف يلوضفلا ةرئشابم
 ىلع مهمل ةيالو ال هنأل ؛نونخم الو «ريغص الو ؛دبعل ةيالو نك ال ررقتيف «لفان

 ضيوفتلا ف رظن الو «ةيرظن ةيالو هذه نألو ءمهريغ ىلع تشي ال نأ ىلوأف .مهسفنأ

 ىلع َنيرفاكلل هللا لعجي نلوم :ىلاعت هلوقل ؛ملسم ىلع رفاكل ةيالو الو .ءالؤه ىلإ
 ةيالو هل تبثتف رفاكلا امأ .ناثراوتي الو «هيلع هتداهش لَّبقُت ال اذهو «4؟اليبّس َنيِنِمْومْل
 ( 4 ضع ْصعَباَلْوأ هَضْعَباَو ودفع َنيِذَلاَو :ىلاعت هل وقل رئاخلا هدلو ىلع حاكنإلا

 اضوفم قالط ال يأ :اهيلإ (ريدقلا حتف).ثالثلا كلم هدعب اددجولف ؛قالطلا ددع صقني ال خسف لب :قالطب
 (ةيانبلا). ىثنألا نه حصي هنأ :انيب امل (ةيانبلا). قالطب سيل قئعلا رايخي ةقرفلا اذك يأ ا رايخب .اهيلإ

 اهأطي نأ هل لخي اذهلو :حيحص (ةيانبلا).اهيلإ رييختلاب قالطلا ةأرملا كلم يأ :اهكلم يذلا وه

 فالخب ؛كلملا لحم ىقبي ال توملاب يأ .عطاق ال هنم توملا نإف :توملاب ىهتنا .ىضاقلا قرفي ملام

 هيف دقعلا نإف ؛امهنذإ ريغب ةأرملاو لحرلا نيب دقع نأب :يلوضفلا .كلملا لحم ىقبي ذإ عطاق هنإف قالطلا

 (ةياتبلا) .رخآلل اههدحأ نم ثرإ الف :ةزاجإلا لبق (ةيانبلا) .ةزاجإلا ىلغ فوقوم

 امأو ؛ءفكلا ليصحت نع زجعللف ؛نونحملاو ىبصلا ىلإ امأ :ءالؤه ىلإ .ماكحألا هيلع بترتي ال :فوقوم

 ليبسلا يفن يضتقي اذه نإف :خلإ لعجي نلو /١٠[ ةيانعلا] .ىلوملا ةمدخب هلاغتشال ؛كلذكف دبعلا ىلإ

 12 ليبسلا يفن هب داريف «ةقيقح تن كفا زيمسلا كل (معت يفنلا عضوم 2 ةكجلا نأ ؛هحوو لك نم

 ىلع رفاكلا ةداهش يأ :هتداهش لبقت ال */١8٠١[ ةيافكلا] .ةئارولاو ءاضقلاو ةيالولاو ةداهشلا لوبقك

 (ةيائبلا).رفاكلا نم ملسملا ثري الف رفاكلاو ملسملا يأ :ناثراوتي الو (ةيانبلا).ملسملا



 م ءافكألاو ءايلوألا يف باب

 ةيالو براقألا نم تابّصَعلا ريغلو .ثراوتلا امهنيب يرجيو هيلع هئداهش لبقت اذههو

 ا .ناسحتسا اذهو تايب يل ةفينح يبأ دنع جيورتلا

 كلذ يف هلي فسوي يبأ لوقو .:4- ةفينح يبَأ نع ةياور وهو ؛سايقلا وهو «تبثت ال
 انوض تبن امنإ ةيالولا نألو ءانيوزام :اممل كلي '. دمحم عم هنأ رهشألاو ا

 ةيالولا نأ :ءكثي ةفينح يبألو .ةنايصلا تابصعلا ىلإو اهيلإ ءفكلا ريغ ةبسن نع ةبارقلل

 ال نمو .ةقفشلا ىلع ةثعابلا ةبارقلاب صقخملا وه نم ىلإ ضيوفتلاب ققحتي ٌرظنلاو «ةيرظن
 يرودقلا ”ظفل

 رخآ هنأل ؛زاج :اهقتعأ يذلا اهالوم اهحوز اذإ ؛ةبارقلا ةهج - نيم ةيصعلا :نيعي اه يلو

 نم يلف ناطلسلا" :#ت3ع هلوقل ؛مك اخاو ميلا ىلإ ةيال لاق ا مدع اذإ و «تابصعلا

 13 077 نأ ه هلم لعبأ وه خيش زاج : ةعطقنم ةييغ برق رقألا يلولا باع اذإف 3 ليدل

 ثريف «ثرالا نيرفاكلا نبالاو بألا نيب يرجي يأ :امهنيب (ةيانبلا).هنبا ىلع رفاكلا ةداهش يأ :هتداهش

 (ةيائبلا).تامعلاو تالاخلاو لاوحألا وحن هديب (ةيانبلا).رخآلا نم امهنم لك

 بهذ يذلا اذه يأ :داسحتسا اذهو (ةيانبلا).ةقاتعلا ىلومك ةيببس وأ تناك ةيسن *ةةتتايضعلا ماع

 ءالولا باتك ىفو نكي ةفينح يبأ عم حاكتلا يانج قف رك ةنآل"ةهيف رطضم (ةيانبلا).ناسحتسا كل ةفينحوبأ هيلإ

 ادع ةفينح يبأ عم فسوي ابأ نأ ىلع روهمجلاو :يفاكلا يف ركذ نكلو :كلي دمحم عم .دك دمحم عم

 ريغ يف ماللاب حاكنإلا فرع "تابصعلا ىلإ حاكنإلا" :3تلع هلوق هب ديري :انيوراه ١74/7[ ةيائبلا]

 *١/7/1[ ةيانعلا] .لحخدم هيف هريغل نوكي الق «ءسنجلا اذه ىلإ ضوفم سنجلا اذه هانعم ناكف «دوهعم

 يضاقلا يأ مكاحلاو ةفيلخلا يأ :مكاحلاو ماهإلا ىلإ (ةيانبلا».عامجإلاب جيوزتلا ةبصعو ةقاتعلا ىلومل :زاج
 (ةيانبلا) .هدهع ف راغصلا جيوزت طرش اذإ يضاقلا هبصن نمو

 نأ اد ةشئاع نع ةورع نع يرهزلا نع ىسوم نب ناميلس نع جيرج نبا نع يذمرتلا جرخأ *
 نإف ؛ءلطاب اهحاكنف ءلطاب اهحاكنف ؛لطاب اهحاكنف اهيلو نذإ ريغب تحن ةأرما امبأ :لاق 25 هللا لوسر

 اذه :يذمرتلا لاق .هل يلو ال نم ىلو ناطلسلاف اورجتشا نإف ءاهجرف نم لحتسا امم. رهملا اهلف اي لخد

 [يلوب الإ حاكن ال ءاج ام باب غ7١١١ :مقر] .نسح ثيدح
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 ةبارقلل ةنايص ؛هل ًاقح تبغت اهنأل ؛ةمئاق برقألا ةيالو نأل ؛زوجي ال :ءلم رفز لاقو

 نأ :انلو .هتيالو عم دعبألل ةيالو الو ءزاج :وه ثيح اهجوز ول اذهلو «هتبيغب لطبت الف

 ,دعبألا ىلإ هانضوفف «هيأرب عفتني ال نم ىلإ ٌضيوفتلا رظنلا نم سيلو «ةيرظن ةيالو هذه

 دعبو ؛عنم هيف وه ثيح اهجوز ولو .برقألا تام اذإ امك «ناطلسلا ىلع مدقم وهو

 نييلو ةلزنم الزنف :هّسكع برقأللو ءريبدتلا برقو ةبارقلا ٌدعُب دعبألل :لوقن ميلستلا

 لفاوقلا هيلإ لصت ال لب ! 08 9 نوكي نأ :ةعطقنملا ةبيغلا ه 8 الو 0 امهيأف «نبيواستم

 5 ةياك ال هنأل ؛رفسلا ةدم ندا :ليقو «يرودقلا رايتخا وهو ؛ةدحاو ةرم الإ ةنسلا يف

 هيأر عالطتساب ءفكلا ُتّوفُي لاحب ناك اذإ :ليقو .نيرخأتلا ضعب رايتحتا وهو .هاصقأل
 (بطاخلا)

 عطق يف ةبيغلل ريثأت الو «هتيالوب بوجحم دعبألاو :خل ! تبثت اال (ةيانبلا)ل.برقألا رضحت يح دحأل :زوجي ال

 ةيالو نأ :هلضاح :خا هذه نأ (ةيانبلا).برقألا ةيالو عم يأ :هتيالو عم (ةيانبلا).تبث هقحو ؛ةيالولا

 .دعبألا ىلإ رمألا انضوفف ءاهيلع ةقفشلاو اهاح ىلإ رظنلاو «ةيلوملا قحلو هل لب ىلولا قح درجمب سيل يلولا

 .امهيلإ رمألا انضوف :لوقنف ؛ ؛ميلستلا ةياور ىلع امأو «برقألا ةيالو عنم ةياور ىلع ئبم اذه :خلإ هانضوفف

 لقتنت مل ةيالولا نإف :[دعبألا يلولاف] برقألا (ةيانبلا)..ك- ىعفاشلا باوج ىلإ ةراشإ ل [دعبألا يأ] وهو

 اهجوز ول اذهلو :«- رفز لوق نع باوج :خلإ اهجوز ولو (ةيانعلا).هتبيغب اذكف «برقألا توم. ناطلسلا ىلإ

 رييدتلا دعبو ةبارقلا برق وهو :هسكع (ةيانعلا) .خلإ ميلستلا دعبو ؛هزاوج ملسن ال عي ٌمنُم ءزاج وه ثيح

 .دعبألاو برقألا تأ ؛الزسنف (ةيانبلا):هجولا اذه نم ايوتساف امن ةيالولا توبثو
 نوعنأ هبو (ةثالثلا لاق هبو «ىوتفلا هيلعو :نيرخأتملا (ةيانبلا).ةاندأ ريتعاف رفسلا ىصقأل يأ :ةاصقأل

 ردصلاو رسيلا وبأو يفسنلا ىلع وبأو يزورملا ذاعم نب دعسو ةمصع وبأو يزارلا لتاقم نب دمحمو يروثلا

 وهو ءحصألا وه "هطوسبم" ف يسحرسلا مامإلا لاق :2إ لاحب ناك اذإ ١577/5[ ةيانبلا] .ديهشلا

 ناك ول تح : ريغصلا عماجلا حرش" يف ناح يضاق مامإلا لاق اذه نعو ١71/1[« ةيانبلا] .لضفلا رايتحخا
 ١[ 825/8 ةيانعلا] .ةعطقنم هتبيغ نوكت هيلع فقوي ال ةدلبلا يف ًايفتخم



 5 ْ ظ ظ ءافكألاو ءايلوألا يف باب

 اونا يف عمتجا اذإو .فئنيح هتيالو ءاقبإ ف رظن ال هنأل ؛هقفلا ىلإ برقأ اذهو

 :هكللام دمحم لاقو ءاّ» فسوي يبأو ةقينح ف لوق يف اهنبا اهحاكنإ يف يلولاف :اهنباو

 ةيالولا هذهو .ةبوصعلا يف مقل وه نبالا نأ :امهو «نبالا نم ةقفش ٌرفوأ هنأل ؛اهوبأ

 .ملعأ هللاو .تابصعلا ضعب عم مألا بأك ةقفشلا ةدايزب ربتعم الو «اهيلع ةينبم

 .ءفكلا توف نيح يأ :كئنيح .ةيهقفلا لئالدلا ىلإ رظنلاب يأ ؛ملعلا ىلإ يأ :هقفلا ىلإ
 (ةيانعلا).لاملا يف ةيالولا هل سيل نبالاو ؛لاملاو سفنلا معت بألا ةيالو نأ ليلدب :ةقفش رفوأ
 دمحم باوج اذه :ربتعم الو (ةيانبلا).طقف ةضيرفلاب سدسلا قحتسي هعم بألا نأ ىرت الأ :ةبوصعلا

 .معلا نبا نباك :تابصعلا ضعب (ةيانبلا).عامجإلاب هيلع مألا وبأ مدقي الو خألا نبا نم ةقفش رفوأ مألا وبأو
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 ةءافكلا يف لصف

 ءايلوألا الإ ءاسنلا جوري ال الأ" :ةتلع لاق .ةرّبَعْعُم حاكنلا ف ةءافكلا

 ةفيرشلا نأل ؛ةداع نيئفاكتملا نيب حلاصملا ماظتنا نألو * "ءافكألا نم الإ َنْحَوَرَي الو

 نأل ءايباج لال ءاهرابعاا سس ذب لف يبيسعلا ةقوفمس ةوكن أ لآن

 :ءفك ريغ نم اهسفن ةأرملا تجوز اذإو .شارفلا ةياقد هل الف «شرفتسم جورزلا

 .خسفلا نم ءايلوألا نكمي وأ «زاوحلا عنمب اهمدع نأ مدقت ام ىلع ةربتعم ةءافكلا تناك امل :ةءافكلا يف لصف

 هأفاك نم ريظنلا وهو ؛ءعفكلا هنم مسالاو ءردصم حتفلاب ةءافكلاو .ةدح ىلع لصف يف اهرك ذي نأ ىلإ جاتحا

 ءايلوألل ناك اهمدع دنعف ؛حاكنلا يف موزللا قح يف اهدوجو ربتعي يأ :ةربتعم »/١/5[ ةيانعلا] .هاواس اذإ

 ١[ 57/6 ةيافكلا] .قيرفتلاب: ضارتعالا قح

 تابصعلا ىلإ حاكنلا" :يع هل وقك يىهف «يىلوضفلا عءايستلا ج وزن 3 يأ لقاضإ رِصقلا :ءايل وألا الا

 نأل ؛ةداع نييفاكتملا نيب نسأل لسادتلاو دلاوتلاو ةفلألاو ةبحصلاو نكسملا نم ' :إ حاصملا داظتنا

 ١51/5[ ةيانبلا] .نايواستملا نائفاكتملاو .نيئفاكتملا ريغ فالخب ءامهبي الإ نوكي ال حلاصملا ماظتنا

 اذإ مظتنت امنإ حلاصملا يأ ابيلغت ةففاكتم ةأرملا يمس «بيلغت هنأكف «نييناحلا يف وفاكتلا طارتشا ىلإ ريشي :نيئفاكتملا

 امب طيحي ال ام ةناهإلا نم اهموقلو اهقحل سيسخلل ةشرفتسم تراض اذإ ةفيرشلا ذإ ؛ةأرملل رسل أويفك لجل ناك

 ,ابتعا يأ جوزلا بناج نم :اهرابتعا .الصأ هل هل اراب يقرب الق: «قيرغلل ةظرشمم ودا قرك آنآ قرتجلا

 :ةطييست ثرركت نأ داون اوك ةنمورولا تكن نأ ظردقي ؛ ال يأ : اهبناج (ةيانبلا) .ةءافكلا
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 ءايلوألا الإ :يدج وري الو ئاقكالا الإ ءاسنلا اوسكنت ل" 25 هللا لوسر لاق :لاق هللادبع نب رباح

 ؛51/9١] .اهيلغ عباتي ال هثيداحأ ثيدحلا كورتم ديبع نب رشبم :نيطق رادلا لاق ."مهارد ةرشع نود رهم الو

 ءاش رجع وي ال ةناالاب :هنثيع ىلع تيدح اهلثمأو [ثيداحأ ةءافكلا رابتعا فو :يقهيبلا لاقو [حاكنلا نساك"

 هج رخخأ هتبثيف ثيدح ةزانجلا فو .ةالصلا ف يذمرتلا هاور ثيدحلا اذه ءاوفك تدحجو اذا مىألا :هيف

 [4//11 ةيانبلا] .هاجرخي ملو دانسإلا حيحص :لاقو «"هكردتسم" يف مكاحلا



 2 ةءافكلا يف لصف

 ع

 ؟بسنلا يق ربتعت ةءافكلا مث .مهسفنأ نع راعلا ررشلا امكادن واسوي امهنيب اوقرفي نأ ءاي ايل اللف

 ضعبل ءافكأ مهضعب برعلاو ءضعبل ءافكأ مهضعب شيرقف .رخخافتلا هب عقي هنأل

 مهضعب برعلاو «نطبب نطب «ضعبل ءافكأ مهضعب شيرق" :كِلع هلوق هيف لصألاو

 لجرب لجر «ضعبل ء مهضعب يئاوملاو بقي ةليبق «ضعبل ء 88 ا نس شعبا افا ضعب ىلا هلا و «ةليبقب ةليبق رن افكأ

 ضبقي مل نإو امهدحأ يف ةمصاخملا وأ ةقفنلا وأ رهملا هضبقك اضرلا ةلالد يلولا نم ئجي ملام :اوقرفي نأ
 هربخخأ وأ ةءافكلا دقاعلا طرتشا اذإ ام فالخي اهمدع رهظف تكسلا ىلع اهجوزول امك هوخنو زيهجتلاكو
 تجوز نميف ىرغصلا ىواتفلا يف ركذف هربخي ملو طرتشي مل اذإ امأ قيرفتلا هل ناك ثيح امي جوزلا

 ءايلوألا اهجوز وأ «ءايلوألل لب خسفلا امل سيل جاكنلا يف هل نوذ أم دبع وه اذإف هلاح ملعي ال نمم اهسفن

 ربخأ ولو خسفلا مهل سيل حاكنلا يف هل نوذ أم دبع وه اذإف هقر و هتيرحب مهربخي ملو هلاح نوملعي ال نم
 لإ كسا ا او يلولا توكس نوكي الو .خسفلا دقاعلل ناك :هفالخب رهظف كلذ اوطرش وأ هتيرحب

 ١[ ماع “2 حتف] .قيرفتلا ذئئيح هل سيلف تدلو نأ

 ذخفو نطبو ةرامعو ةليبقو بعش :تاقبط تس برعلا :راكب نب ريبزلا لاق [ةليبق لك يأ] :ةليبق
 .ذاخفألا عمجي نطبلاو ا ,نوطبلا عمجت ةرامعلاو ءرئامعلا عمج ةليبقلاو «لئابقلا عمجي بعشلاف .ةليصفو

 ءبعشتت لئابقلا نأل ؛ابوعش تيمسو ءبعش ريمحو بعش ةعيبرو بعش رضمف «لئاصفلا عمجت ذاخفألاو
 ١4/5[ ةيانبلا] .ذخخف مشاهو «نطب يصقو ءةرامع شيرقو «ةليبق ةنانكف

 (ةيانعلا) .مجعلا ىلع تبلغ رثكألا يف برع ريغ تناك امل .ءاقتعلا :يلاوملاب دارملاو :خ! يفاوملاو
 مفإف هلم يغفاشلا باحصأ نم مضاع وبأو لافقلا لاق ؛مهيف ريتعيالا بسنلا نأ ىلإ ةراشإ :لجرب لجر
 [١ه/ ةيانبلا] .نيدلاب لب بسنلاب مهنيب رحافتلا نوكي الف مهياسنأ اوعيض

 هللادبع . نع جيرح نبا نع انناوخإ ضعب انث ديلول ا ونس ديف دور

 :ةليبقب: ةليبق ءىطعيل ا افكأ مهضعب برعلا :5 هلل !:لوسر لاق :لاق دباس يدا اس

 بحاض لاق .اماجح أ اكناح الإ ٠ ءلجرب لجرو «ةليبقب ةليبق ءضعبل ءافكأ مهضعب .يلاوملاو لجرب لجرو

 ١91/7[ ةيارلا بصن] .هباحصأ ضعب ديلولا نب عاجش مسي مل ذإ هي "حيقنتلا"
 ضيرمتلا ةغيصب انركذ امنإ :لاق مث ءثيدحلا ركذق ....ءافكأ شيرق :لاق هنأ ة3غ يور امل يجورسلا لاق

 /١8[ ةيائبلا] .هب مزجأ مل اذهلف هقفلا بتك يف ركذ امنإو ,ثيدحلا بتك يف هدحأ مل ينأل



 ةءافكلا يف لصف 4

 اروهشم ابسن نوكي نأ الإ .كلي دمحم نعو .انيور امل ؛شيرق نيب اميف لضافتلا ربتعي الو
 بسناب ظ
 ءافكأب اوسيل ةلهاب ونبو .ةنتفلل ًانيكستو «ةفالخلل اميظعت ؛لاق هنأك .ةفالخلا تيب لهأك

 اربآ

 مالاسالا ل و قاب د] ناك نسف :ىلا وملا ام .ةساسخلاب لوف ورعم مغَأل ؟برعلا ةماعل

 ١ : بألا) 2

 دحاو 7 هل 05 ع هيسيقتب ملسا لنمو .هيف ءابأ هل نور وعي ءافك ألا نم وهف ادع نق

 : سه : 6 ١ 8 , م 1 1 : 1 , 1 1

 .دجلاو بألاب :انحيسافل نلا ماع نال ؛مالاسإإلا ّّّك لا وبا كيل 2 ىل | مك ناخب هي خااص لا 6

 : ةيسفنن بلس "رم و ماجر أ الس وخلا. ساريا لأ كاس سيو وأي
 ىلاوملا نس ا -

 فكاسالاب قلرلا نيب اميف رحافللا نآلا ةهيسآلا أ دحاو بآل ىل اوفك نركأي ال | يت

 نيب ةليضفلا رابتعا ريغ نم ضعبلاب ضعبلا لباق "ضعبل ءافكأ مهضعب شيرق" :ةناع هلوق نم ئعي :انيور امل

 /١9٠[ ةيانعلا] .سمشدبع نب نم ناكو + نامثع نم ةيقر هتنبا جَّوز 235 يبنلا نأ ىرت الأ ؛مهلئابق

 همر ف وشاي ةسفلا نوكي نأ الإ شيرق نيب اميف لضافتلا ربتعي ال :دمحم لاق عي :2! دمحم نعو

 ءمهدالوأ نم سيل ايشرق ءافلخلا دالوأ نم ةيشّرف تحوزت ول يح لضافتلا ربتعي ذئنيحف «ةفالخلا تيب لهأك

 ١[ 4 . /* ةيانعلا]| .خلإ اميظعت كلذ لاق ادمحم يعي هنأك :فدصملا لاق .ضارتعالا قح ءايلوألل ناك

 .ءافلخلا تانب جوزتل نيعماطلا سانلا ىلع وأ ءفملا ىلع يأ :ةسسفلل

 تناك نادم» نم ةأرما مسا لصألا يف ةلهابو «"ضعبل ءافكأ مهضعب برعلاو" :هلوق نم ءانثتسا :خ! ةلهاب ونبو

 اوناك :ليق «ةساسخلاب نوفورعم مهو ءاهيلإ هدلو بسنف «ناليغ نب سيق نب دعس نب رصعأ نب نعم تحت

 ١34٠0/7[ ريدقلا حتف].اهتموسد نوذحأيو اًهوخبطيو ةتيملا ماظع نوذحأي اوناكو «ةيناث ةرم ماعطلا ةيقب نولكأي

 .ءابآ هل نم مكح يف ناوبأ هل نم نأ نعي :ءافكألا نم وهف

 هتيآ ىلإ ةنسفلا بسني أ هدتع دلبازكذ نتبع «كادايشلا لإ امك“ مسن :ليرعت دارأ اذإ عي :دجلاو بألاب

 .هب راعلا قحللا املسم نكي مل ولف .دجلاركذ بجي كلذك رمألا ناك اذإف هدجو

 هب لصحي هيبأ مساو «بئاغلا مسا اوركذ اذإ دوهشلا نإف «ةداهشلا ف صخشلا فيرعت يف يأ :فيرعتلا يف

 ١[ 51/7 ةيانعلا] .دحلا ركذ نم دب ال امهدنعو ؛دجلا ركذ ىلإ ةجاح الو «فسوي يبأ دنع فيرعتلا



 ؛ه ةءافكلا يف لصف

 نعم هيفو ؛ نيكل ري فرقا نذل ةانزكال اه عينج ف السلا يف ايري ايزل يف ةيافثكلاو
 (ةءافكلا ريظن يأ)

 ةقينح يبأ م اذهو ةناَيَدلا يأ نيدلا ْق اضن ريثغلاو :لاق .ةءافكلا مكح ِْق ربتعيف ٌدذلا

 قوف جوزلا قسفب يعن ةأرملاو «رخافملا ىلعأ نم هنأل ؛حيحصلا وه اح فسوي يبأو

 ماكحأ نيتبت الف «ةرخآلا رومأ نم هنأل ؛ربتعُت ال :هكني دمحم لاقو .هبسن ةَعْضِب رعت ام

 بعليو «ناركس قاوسألا ىلإ ٌجَرْخخَي وأ «هنم ُرْخْسُيو عفصُي ناك اذإ الإ «هيلع ايندلا
 .ةقفنلاو رهملل اكلام نركي د نأ وهو «لآملا يف ربتغتو :لاق .هب ٌفختسم هنأل ؛نايسفلا هن

 نوكي ال قتعملا كلذكو «لصألا ةرح يه نمل اؤفك نوكي ال دبعلا نإف ءفالخلاو قافولا نم :انركذ ام
 [::1/5:ةيادعلا] .ةيرخلا ىف ناوبأ اهلا عمل اوفك نوكي ال هوبأ ىيعملاو:ءاحل اوقك
 (ةيانعلا).نيدلا يف ةءافكلا ازعل ربتعتو يأ :نيدلا يف (ةيانبلا)."ريغصلا عماجلا" 3 كي لاق نأ :لاق

 نيدلا قلطم نأل ؛ةنايدلاب هرسف امنإو «قالخألا مراكم وهو بسحلاو حالصلاو ىوقتلا يهو :ةنايدلا يأ
 ضارتعالا قح يف مالكلا امنإ ؛ةملسملا حاكن زاوج طرش جوزلا مالسإ نأل ؛هيف مالك الو ؛مالسإلا
 ١31/8[ ةيانعلا] ,ةنايدلا نيعمب نيدلا يف الإ نوكي ال كلذو ءدقعلا داقعنا دعب ءايلوألل
 اعيمج امهوق نيدلا يف ةءافكلا نوكت نيح اقع ةفينح يأ عم فسوي يبأ لوق نارق يأ :حيحصلا وهو
 اذإ :لاق ثيح نيدلا يف ةءافكلا ربتعي مل هنأ فسوي يبأ نع ىرخأ ةياور نع كلذب زرتحاو .حيحصلا وه

 [ ١81/8 ةياعلا] .اوفك نوكي ةيورم اذا قسافلا ناك
 ةعض هبسح يف :لاقي «واولا نع ضوع ءالاو عضو هلصضأو ةلمهملا نيعلاو ةمجعملا داضلا حتفب :ةعض

 2 قسفب سانلا اهريعي ئعملاو .سانلا نم يندلا وهو «عيضولا هنمو ءاضيأ داضلا رسكب ةعضو
 ىلع برضي يأ [حتفلاب عفص] :عفصي ناك اذإ /1+١[ ةيانبلا] .اهجوز بسن ةءاندب ريعت ام رثكأب
 ٍدئنيح نوكي ال هنإف «نايبصلا هب بعليف ءناركس قاوسألا ىلإ جرخي وأ «هنم رخسيو .فكلا ضرعب هافق
 ١[ 917 /© ةيانعلا] .ئوتفلا هيلغو :ليق «تاتويبلا رزقا رم ةلاين ةأرمال ًاوفك
 ةقفنلا كلم. دارملا نيبي ملو ءالاح هلك ناك نإو «هليجعت اوفراعت ام كلم :رهملاب دارملا نأ ن يب :إ اكلام

 :"ىبتحما" يفو «ةنس "ةمئألا سمش عماج'يفو «رهشأ ةتس ةقفن :ليقو ءرهش ةقفن كلم ربتعملا ابدأ يلا
 ١517/5[ ريدقلا حتف] .ًاؤوفك ناك بسكلا قيرط ىلع ةقفنلا ىلع ارداق ناك اذإ هنأ حيحصلا
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 نوكي ال اههدحأ كلمي ال وأ ءامهكلمي ال نم نإ يح ؛ةياورلا رهاظ يف ربتعملا وه اذهو
 را ١ يعد نه وقل 0 . 58 2 : 1 9

 دارملاو .هماودو جاودزالا ماوق ةقفنلابو .هئافيا نم لب "اف عضببلا لدب رهملا نأ ءاوفك

 هلأ هللي فسوي يبأ نعو .ًافرغ لجو :هبارو ام نآلا ةدليحست اوفراعف ام نق :رهلاب ت0 5 ع 7” 0 2 ! 5 4 2 ١
 2 2 حوف 0 ١ 3 07 : 057 خ تااوف

 هيلع ارداق ءرملا دعيو «روهملا ف ةلهاسملا يرحب هنآل ؛رهملا نود ةقفنلا ىلع ةردقلا ربتعا

 ةقئافلا نإ تح ادن دمحمو ةفينح يبأ لوق يف ةربتعمف ئغلا يف ةءافكلا امأف .هيبأ راَسَيب

 نوريعتيو ىيغلاب نورحافتي سانلا نأل ؛ةقفنلاو زهملا ىلع رداقلا اهئفاكي ال راسيلا يف
 يف ربتعت و .حئار و ٍذاغ لاملا ذإ ؛هل تابث ال هنأل ؛ربتعي ال :هللي فسويوبأ لاقو .رقفلاب

 .كاتياور كلذ يف هكلم ةفينح يبأ نعو ءاثج دمحمو فسوي يبأ دنع اذهو «عئانصلا
 ه يي ا 3 م ل 3 ,ى ِ 57 ١ ع

 دجو ,غابدلاو كئاحلاو ماجحلاك شحعي 8 الإ ربتعي ؟ل .دنإ ؛شو فس وي يلا نعو

 .اهتئاندب نورّيعتيو فّرجلا فرشب نورخافتي سانلا نأ :رابتعالا
 (ةيانبلا) .ةءافكلا .طقستت ةلفههي تلاطمت سيلو «فكرعلا يح نم افرع لجؤَم .هميلست ىلع ةردقلا يأ :ةئافيإ
 وش ؤفكلا *لاق هنأ بفهس وب يبأ نع كلام يبأ نس نسحلا ى”ىورو ؛ةياورلا رهاظ ريغ ادله :فقس ويب يبأ نععو

 ١[ 9/5 ةيادبلا] .ءيفككب سيل :لاق «ةقفنلا ود رهملا كلمب ناك نإف ؛ةقفلاو رهملا ىلع ردقي يذلا

 نولمحتي تثاذاعلا ِِى عابألا نأ ؛بألا راسيب ةقفنلا ىلع ارداق لعيبي الو عهندحعوو هدحجو همأو :هيبأ راسيب

 دي ف رمتسي ال لاملا نأل يأ :حئارو داغ +/١357[ ةيانعلا].ةرئادلا ةقفنلا نود دالوألا نع روهملا

 اًوفك راطيبلا نوكي ّنح ءرهاظلا وهو ربتعت ال :ةياور يف :كاتياور (ةيانبلال.قأيو. حوري هنأل ؛صخش
 .فافخ 5 :دادح وأ «راطيب وأ عابد وأ «سانك وأ ماجح وأ «كئاحف :خإ كئاحاو ١[ 3 ةيانعلا | .راطعلل

 ."طيحملا" يف امك ؛مهلاومأو سانلا ءامد يلكآ نم هنأل ؛ريثك لام اذ ناك نإو ةملظلا مداخ مهلك نم' سحأو

 68 ١ ٠ رمفألا عمجملا] .ناؤفك زازبلاو راطعلاف «فارص وأ «زازب وأ «راطعل ءفك ريغ

 ءافكأ سانلا" :ةاخلع لاق ءفرحلا ةءاند يأ :اهتناندب (ةيانبلا) .عئانصلا ْق ةءافكلا رابتعا يأ :رابتعالا هجو

 (ةيانبلا).هتحصب ملعأ ىلاعت هللاو .يكاكلا هركذ اذك :"ماجحلاو كئاحلا الإ



 3 ةءافكلا يف لصف

 ىلإ ةسيسخلا نع لوحتلا 00 ,ةمزالب سل ةفرحلا نإ :رخآلا لوقلا دجحو

 ضارتعالا ءايلوأللف :اهلفم رهَم نع تّصقتو ةأرملا تحوّرت اذإو :لاق .اهنم ةسيفنلا

 .كلذ مهل سيل :الاقو .اهقرافُي وأ ءاهلثم رهم اهل متي ىح كلي ةفينح يبأ دنع اهيلع

 حاكتلا يف هيلإ عوجرملا هلوق رابتعا ىلع ب دمحم لوق ىلع حصي امنإ عضولا اذهو
 ةريثرعلا ىلع دازام نأ :اممل .هيلع ةقداص ةداهش هذه .كلذ حص دقو .يلولا ريغب

 ءايلوألا نأ .كني ةفينح يبألو .ةيمستلا دعب امك هيلع ضرتعي ال هقح طقسأ نمو ءاهقخ

 ؛ةيمستلا دعب ءاربإلا فالخب ةءافكلا هبشأف ءافاصقنب نورّيعتيو «روهملا ءالغب نورختفي

 عريغصلا هنبا وأ اخوهم نم صقعمنو ؛ةريغصلا ةتنبأ بألا جور اذإو هب ربعتب هل هنأ

 دنع اذهو .دنلاو بألا ريغل كلذ زوجي الو ءامهيلع كلذ زاج :هتأرمارهم يف دازو

 .هيف سانلا نباغتي امت.الإ ةدايزلاو طحلا زوجي ال :الاقو .هلي ةفينح 2 |

 مزال ريغ اضيأ قسفلاو رقفلا ذإ ؛رظن هيفو :ةمزالب تسيل (ةيانبلا).رابتعالا مدع وهو :رخالا لوقلا هجو
 (ةيانبلا).هلثم ف سانلا نباغتي ال امي يأ :اهلثم رهم .نغلاو ةنايدلا يف ةءافكلا تربتعا دقو
 زاوج يأ :هلوق رابتعا (ةيانبلا):هجولا اذه ىلع ةلأسملا هذه هلي يرودقلا عضو.يأ :عضولا اذهو

 امهوق ىلإ دمحم عوجر ىلع يأ هيلع ةقداص ةداهش هذهو ؛عوجرلا يأ :كلذ حص دقو .يلو ريغب حاكنلا
 يلولل نوكيال رهملا ةيمست دعب تأربأ ول نعي :ةيمستلا دعب امك ١[ 51/7 ةيانبلا].يلو ريغب حاكنلا يف
 (ةيانبلا).تءاش فيك هيف فرصتلا اهلف ءاهعضب لدب هنأل ؛ضارتعالا

 (ةيانعلا) .بابلا يف رثؤم ءايلوألا ريعتو امهنم دحاو لكب ءايلوألا ريعت يف ئعي :ةءافكلا هبشأف
 ءايلوألا نأل ؛كلذو :هبريعتي ال (ةيانبلا)ل.ضارتعا ممل سيلف ةءورملا باب نم اذهو «ةبهو ءاربإ هنأل :ةيمستلا دعب
 هبو «ريسيلا نبغلاب يأ :نياغتي (ةيانعلا).تاداعلا يف مؤللا نم ابربغ هتودعي اعرو ؛ةداع روهلل ءافيعلاب نولغتشي آل
 ١[ 47/7 ةيائبلا] .ةدايزلا طقسيو صقنلا لمكيو «لثملا رهمت. الإ زوجي ال مهدنعف ةيرهاظلاو .يعفاشلا لاق



 ةءافكلا يف لصف م

 هتاوف دنعف ءرظنلا طرشب ةديقم ةيالولا نأل ؛امهدنع دقعلا زوجي ال هنأ :مالكلا اذه ىنعمو

 اذهو .عيبلا يف امك ءءيش يف رظنلا نم سيل لثملا رهم نع طحلا نأل انهو ءدقعلا ُلْطْي

 (دقعلا نالطب)

 برق وهو ءرظنلا ليلد ىلع رادي مكحلا نأ 8: ةفينح يبألو .امهريغ كلذ َكِلْمَي م
 (حاكنلا زاوج)

 «يلالا فرصتلا يف ةدوصقملا يهف ةيلاملا امأ .رهملا ىلع وُبْرَت دصاقم حاكنلا يفو «ةبارقلا
 ١ اا (ديزت) ا -

 نش ه هنيا 7 1 ادع : دق هتنبا ع 5 * يش 8 اره ِء ُ 3 ةأانمدع لدلا

 #0 0 0-5 دة يرو ةبارقلا انمدع ليل :
 0 ضارعإلا نأل ءاكبأ لب ةفينح يأ كقع اذهو :.كاو لاق ىزئاج وهف :ةمأ ريغص

 .ملعأ هللاو زوجي الف ةءافكلا مدعل ؛رهاظ ررض وه :امهدنعو ءاهقوفت ةحلصمل ةءافكلا

 سانلا نباغتي امي الإ ةدايزلاو طخلا زوجي ال :الاقو :هلوق وهو مالكلا اذه نأ :هنايب :ل إ مالكلا اذه ىنعمو

 اهداسفو ةيمستلا لبق نم عناملا نأل ؛زوجي ال ناصقنلاو ةدايزلاو .حيحص دقعلا نأ ىلع لدي هرهاظب «هيف

 .انخياشم ضعب لوق وهو ءريزنخ وأ رمح ىلع اهجوز وأ الضأ اهكرت ول امك ؛حاكنلا ةحص عنمت ال

 فنصملاو مالسإلا رخفو يسخرسلا ةمئألا سمش راتخم وهو «زوجي ال حاكنلا سفن نأ :هانعم :نورخآ لاقو
 دقعلا نوكيف ؛هرهم نع داز وأ ءاهرهم نع طح اذإ اميف رظن الو :عيبلا يف امك */١55[ ةيانعلا] ..»

 ١[ 540/8 ةيانعلا] .كلذب اهنم رثكأب ئرتشا وأ ؛شحاف نبغب ةميقلا نم لقأب بألا عاب اذإ امك ًالطاب

 (ةيائبلا).قافتالاب دحلاو بألا ريغ يأ :امه ريغ (ةيائبلا).رظنلاب ةيالولا ديقت لحألو يأ :اذهلو

 (ةيانبلا) .حاكنلا زاوج وهو ؛مكحلا هيلع بترتيف ءانهه دوجوم وهو ؛هيلإ ةيعادلا :ةبارقلا برق
 كتالامكلا نم رهملا ىلع وبرت دضانقم/ هّيقا لب ةةقبلا لاملا لوصتح- سيل ةتم ةوصقلا نآل حلما حاكنلا يفو

 نوكي ال نأ زوجيو «كلذ ىلإ ةدايزلاو طحلا يف بألارظن نوكي نأ زوجيف ؛سئارعلاو نيتخألا يف ةبولطملا
 ؛ةيلاملا تافرصتلا يف ةدوصقملا يه ةيلاملا نإف عيبلا فالخب ؛ليلدلا ىلع مكحلا ريدأف «نينطاب ررضلاو رظنلا ناكف

 /١585[ ةيانعلا| .ررضلاو رظنلا نيب ددرتلا عقي نح «شحافلا نيغلا للخ هب ربجي ءيش اهتلباقم يف نكي ملف

 (ةيانبلا) .عيبلا يف امك :امهوق نع باوج اذه :ةيلاملا

 (ةيانبلا) .امهريغ كلذ كلمت ال اذهلف :امهوق نع باوج اذه :ليلدلاو



 4. كك ظ ةلاكولا يف لصف

 اهريغو حاكنلاب ةلاكولا يف لصف
 تنذأ اذإو .زوجي ال :هكتيرفز لاقو ؛هسفن نم همع تنب جاوي ل نأ معلا نبال زوجيو

 :اكح يعفاشلاو رفز لاقو .زاح :نمددأج رض كتف سف نم اهّحوَري نأ لجرلل ةأرملا

 نأ الإ .عيبلا يف امك ؛ اكلم اكلم مه اوكي نأ روصعي ال دحاولا نأ :امهل .زوجي ال

 .ليكولا قح يف ةرورض الو «هاوس هالوتي ال هنأل ؛ةرورض يلولا يف لوقي «:- يعفاشلا

 الو «ريبعتلا نود قوقحلا يف عنامتلاو «ريفسو رْبْعُم حاكنلا يف ليكولا نأ :انلو
 لبيوت اذإؤ ٠ .هيلإ قوقحلا تعجر ح رشابم هنأل ؛عيبلا فالخب ؛هيلإ قوقحلا عحرت

 جيوزتو :لاق .لوبقلا ىلإ جاتحي الو «نيرطشلا نمضتي "تْححَوَر" :هلوقف هيفرط
 اذ باغ ا

 للا :ةدر كإو هزاع :لولل زاجأ - ير امهال وم نذإ ريغب ةمألاو دبعلا

 ىلع ىلولا"فزصتك لكوملا ىلع ظفني ليك ولا فرضت نإ :ثيبح نم ةيالولا نم اعون ةلاكولا تناك ال :لضف
 ةلاكولا ريغ يأ :اهريغو ١[ 37/7 ةيانعلا] .ةدح ىلع لضف يف ءايلوألا باب يف اهركذي نأ بسان «هيلع ىلوملا

 هريغ وأ مع نبا ناك ءاوس ؛هيف ارصعسا 8“ ا3إ يلولل يأ :خ! معلا نبال (ةيانعلا).يلوضفلا حاكنك

 تنبلا نوكي نأ دبالو ءهل خأ نبا نم اهجوز اذإ امك «هريغل وأ هسفنل جوز ءاوس «نيفرطلا ىلوتي نأ
 .يلوضفلاك اهاضرب نكي مل اذإ هلبق نم نوكي «ةريغص نكت مل ول ذإ ؛نيبناحلا نم يلوتلا رهظي ىح «ةريغص
 (ةياهنلا).هيف انقفاوي يعفاشلاو :هسفن نم (ةيانبلا).اهنذإب ةغلابلاو ءاهذإ ريغب ةريغصلا همع تنب يأ :همع تدب

 ب ال دحاولا نأ وهو ؛نيعم يف امهكارتشال يعفاشلاو رفز ليلد نيب عمج دقو :ل ! امل .ليكوتلا هب دارملا :تنذأ
 نأ زوجي ال :عيبلا يف *١357/7[ ةيانعلا] .يلولا يعفاشلا ئثتساو «دحاو ا ءيشل اكلمتمو اكلمت

 يف ريفسلاو «نينثا نع اربعم نوكي نأ زوجي دحاولاو :ريفسو ربعم .يرتشملاو عئابلل اليكو دحاولا نوكي
 ؛هيلإ عجرت ال يهو ؛ءافيتسالاو ءافيإلاو ملستلاو ميلستلاك :قوقحللا يف (ةيانبلا).موقلا نيب حلصملا :ةغللا

 ىلع ةنالف يمع تنب تجورت :لوقي َنأِب ريبغتلا ُُق عنامت الو :ريبعتلا ل ود (ةيانعلا) . رشابم ال ريفس هنأل

 (ةيانبلا) .عيبلا يف ليكولا ىلإ يأ :هيلإ .ربعم ال ,دقاع يأ :رشابم (ةيانعلا).اذك قادص

 .يببجألاك امهريغ وأ «ةمألا وأ دبعلا جوزملا ناك ءاوس :خلإ جيوزتو



 ةلاكولا ف لصف 6و

 0 0 1 ١ 2 8 در نك ىف ل2 وو ولا كلل 1
 عي ا هاضرريغب الججر ؛ اهاض ريعب هارم لحد جد الذك

 تافرصت : *رنانل ب يناملا - الا ىلع انورسم لقعنا ايدي لوطا مرحب

 هداقعنا ٍق ررض الو هلخ نك افا فقل سب ايف فرعا نر نأ 5 .وغلتف

 نمو .كقعلا نع دقعلا مكح ىخارتي دقو .هدفني هيف ةحلصملا أو ادإ 22 - انقر لعنيف

 :رخآ لاق نإو .لطاب وهف :تزاجأف «ربخلا اهغلبف ؛ةنالقف تجوزت دق نأ اودهشا :لاق

 ىلا يه ةأرملا تناك نإ كلذكو .زاج :تزاجأف ربخلا اهغلبف «هنم اهتجوز نأ اودهشا

 تجوز ادإ ٠ ينل فسويوبأ لاقو 1000 لمحو ةقينح يبأ دنع اذهو .كلذ عي" تلاق

 يناثلا نع الوشق ( عسب ادعوا نأ :اذه لصاحو .زاحج :زاجأف هغلبف ءابئاغ اهسفن

 يم ويضل نيب .كقنلا كرس ولوب دل اقالزغ داب ةج بتاع م اليصأو بتاع هس ايلوضق نأ

 يقل وهو :هلهأ نم ردص 535 هنو وادع 6 هبو :ىعفاشلا لاقو ماسلا ًاليصأ 1 5989 وأ رخغ

 (ةيانعلا). تامرخلا ن ف تسل جاع مدأ تانب نم ىثنألا وهو هلم ىلإ اقازقم ؛غلابلا لقاعلا

 نكل كلذ انملس نيعي بجوملاب لوقلا :ةريرشت و د عص و دّقعلا نأل :هلوق نع باوج :خلا ىخارتي دقو

 ىلإ خارتم هموزل نإف ءرايخلا طرشب عيبلا يف امك «دقعلا نع ىجخارتي دق مكحلاو «ةزاجإلا ىلإ رخأت لب انهه مكحلا

 ١[ 44/5 ةيانبلا] ..كَْح فسوي ىبأل افالحخ دمحمو ةفينح يبأ دنع :لطاب وهف ١95/7[ ةيانعلا] .رايخلا طوقس

 .الطاب سيلف «يسفن نم اهجوزأ يأ لوبقلا هعم ناك اذإ امأ ءلوبقلا ةغيض نودب باجيإلا ناك اذإ

 نأ مدقت امل فقوتتف زيحم امل ةيناثلاو ءفقوتت الف اه زيحب ال ىلوألا نأ نيتلئسملا نيب قرفلاو :خلإ رخآ لاق نإو

 انالف تجورت دق ىنأ اودهشا :ةأرملا تلاق اذإ يعي :كلذ عيمج تلاق */١53[ ةيانعلا| .زيحملا دوجو فقوتلا طرش

 ١[ 48/5 ةيانبلا] .زيحا دوجول زئاج وهف تزاحأف ءربخلا اهغلبف ؛كايإ هتجوز :لاقف ءسلحملا ف دحاو هنع بطاخو

 (ةيانبلا).روصلا نم ركذ ام لصاح يأ :خلإ اذه لصاحو (ةيائبلا).ركذام عومجم يأ :اذهو



 ه١ ظ ظ ةلاكولا يف لصف

 نيبناحلا نم ارومأم ناكول :لوقي وه .عامجإلاب زاج ليصألاو يلوضفلا نيب 3
 :امطو .لام ىلع قاتعإلاو قالطلاو علخاك راصو .فقوتي اًيوضف ناك اذإف 2

 فقوتي ال دقعلا رطشو (ةبيغلا دنع اذكف ةرضحلا ةلاح رطش هنأل ةدقملا ةلسك ةوسولا: نأ

 همالك لقتني هنأل ؛نيبناحلا نم رومأملا فالخب «عيبلا يف امك ,سلجملا ءارو ام ىلع

 فرصت هنأل ؛هاتخأو علخلا اذكو ؛مات دقع نييلوضفلا نيب ىرح امو .نيدقاعلا ىلإ
 مات دمع

 رابتعاب حاكنلا يف مات دقع دحاولا مالك نأل :خلإ [اليكو] ارومأم ناكول .ةقيقح نيدقاعلا ددعتل :ليصألاو
 قالطلاو علخلا يف امك «ةقباسلا ةلاكولاك ةقحاللا ةزاحإلا نأل ؛ءاهتنا ةزاجإلا رابتعاب اذكف ءادتبا نذإلا

 (ةيافكلا).داقعنالا ال ذافنلا ريغو رومأملا نيب قرفلا نأل :فقوتي [؟ ٠ ./* ةيانعلا] .لام ىلع قاتعإلاو

 اهغلبف ءاذك ىلع قأرما تقلط :لاق وأ «تلبقف ربخلا اهغلب اذك ىلع ٍينأرما تعلاخ :لاق نأب :خإ علخلاك

 ٠/8 7١[ ةيافكلا] .هلبقف ربخلا هغلبف اذك ىلع يدبع تقتعأ :لاق وأ «تلبقف ربخلا

 نكي مل امات ادقع ناكولو ءرخآلا لوبق لبق مايقلاب لطبو ءرخآلا لوبق لبق عوجرلا كلم نيح :رطش هنأل
 فقوتي ال دقعلا رطشو «فلتخت مل يهو «ةغيصلا وه ئعملا كلذ ىلع لادلا نأل ةةبيغلا دنع اذكف :يثللذك

 نم يدبع تعب :لحرلا لاق اذإ امك :عيبلا يف امك ١١١/7[ ةيانعلا|.عيبلا يف امك سلجنلا ءارو ام ىلع

 دبع تعب :لاق وأ ءدحأ عئابلا نع لبقي ملو «نالف دبع تيرتشا : لاق وأ ءدحأ يرتشملا نم لبقي حلو «نالف

 ١[ 5 ./ ةيانبلا] .سلحملا دعب ةقحاللا ةزاجإلاب ذفني مل فقوتي م املف ؛دحأ امهنع لبقي لو نالف نم نالف

 .امهيلإ دقعلا لاح لقتني ال هنإف ءدحاولا يلوضفلا فالخب ءاددعتم دقاعلا ناكف :خلإ لقتني هنأل
 (ةياتبلا).ةيلع قاتعإلاو لاملا ىلع قالطلا يأ :هاتخأو .هيلع ةقيقح نيفرطلا ققحتل :نيدقاعلا

 ايلوضف هبئاج نم ًالصأ هنوكل ال :حصي فلأ ىلع اهتعلاخ :جوزلا لاق اذإ :هلصاحو :خلإ فرصت هنأل
 نع مايقلاب لطبي الو .هعوجر حصي ال يح جوزلا لبق نم نيمي فرصت علخلا نأل لب «ةأرملا بناج نم

 نم ةضواعم وه !معن «ةأرملا لبق نم ايلوضف هلعج ىلإ جاتحي الف «فلاخلاب معي نيميلا فرصتو «سلخجملا

 مل زاجأف هغلبف ءبئاغ وهو «فلأب هنم يسفن تعلاخ دق :تلاقو «ةأرملا تدب اذإ نكلو .ةأرملا بناج

 قاتعلاو قالطلا ْق مكحلا اذكهو . سنا «اروتاسيزخنيتظوي الغ ؛اهيعتم م هعويتسو تيل نإ هم
 .دبعلاو ةأرملا لبق نم ةضواعمو ؛ىلوملاو جوزلا بناج نم نيمي هنإف ؛لام ىلع
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 شف" سس

 5 , 7 خا م م 5 م 5 5

 ىنيشنلا هحج ورع .هأ رما هحج هزي لا احجار رهأ نمو كل مكيف مزلي ئح هبناح نم نسعي

 يف ذيفنتلا ىلإ الو ؛ةفلاخملل امهذيفنت ىلإ هجو ال هنأل ؛امهنم ةدحاو همزلت َّم :ةدقع

 مدي نيو قفل نونا ةييثزلا مدعل ؛نييعتلا ىلإ الو ,ةلاهجلل نيع ريغ امهادحإ
 ا

( 0 

 ّقَلَطُملا نأ 9 هحج هزي نأ الا زوج اي ٠ ٠ ارانلوجر دمحم و كس وسوزأ لاقو .ةمهتلا مدعو

 ؛يلمع فرع وه وأ ؛كرتشم فدررعلا :انلق ة .ءافكألاب جوزتلا وهو «.فراعتملا ىلإ فرصني

 لك نأل ؛امهدنع كاسحتسا اذه يف ةءافكلا رابتعا نأ ةلاكولا يف ركذو :ادّيقم حلصي الف

 .ملعأ هللاو ,ءفكلاب جوزتلا يف ةناعتسالا تناكف جوزلا قلطمب ءجوزتلا نع زجعي ال دحأ

 لاق امثإو .امات ادقع ناكف فلاحلاب مني نيميلاو ؛عوحرلا لبقي ال ًامزال ناك اذهو :[لحرلا] :هبناج نم
 هنأل ؛حاكنلا زجي مل:لقي ملو :خلإ همزلت مل */١١١[ ةيانعلا| .ةضواعم اهبناج نم علخلا نأل ؛هبناج نم

 ةلوهجملا يف حاكنلا نأل :ةلاهجلل (نايبلا ةياغ).رمألا ةفلاخمت يبوضفلا حاكن هنأل ؛ذفانب سيلو ءزئاج

 5١/5 ١[ ةيانبلا| .راطخألاب حاككنلا كلم قيلعت زوجي الو «نايبلا طرشي اقل رك

 روخي هل هسفن ةمأ هور ول ذإ ؛ةريغل ةمأ :هلوقإ ءايق اإ :ةريغل ةمأ .ةءافكلا مدع رهظيل ريمأ لاق امنإ :ريمأ

 .مهتي الف ليك ىلا كسب تسيل ةمألا نأل ؛ةمهتلا مدع ىلإ اعوجرو يأ :ةمهتلا (ةيانبلا).ةمهتلا ناكل عامجإلاب

 (ةيانبلا).اضيأ اعدت ةريععم ءاسنلا بناح قف ةءاقكلا نأ ىلع ةلأسملا تلذ :ناخ ىضاق يفو :اًوفك

 5 و اديقم يلمعلا تقرعلا حلصي ال يأ :اديقم حلصي الف

 رابتعا امأو. اع دمحمو فسوي ىبأ دنع ناسحتسا .لاجرلل ءاسنلا يف ةءافكلا رابتعا نأ يأ :ناسحتسا

 ١[ 57/5 ةيانبلا] .قافتالاب وهف لاجرلا يف ةءافكلا



 رهملا باب
 جاودزاو مامضنا دقع حاكنلا نأل ؛ارهم هيف مسي من نإو حاكنلا حصير :لاق . ءدملا ءأ( ب 1 د 5 ل ظ : و

 : 2 2 : يررمقلا

 كل ماحب هاف 5 تي ةنابإ | ؟رخ بجاو رد تيسر ملت ةْغَل
 م

 2 نأ زوجي ام :هكثي يعفاشلا قو يهارد رش رهلا لقأو .مهلنم كلام

 .اهيلإ ريدقتلا نوكيف ءاهقح هنأال ؟؛اه ارهم نوكي نأ زوجي «عيبلا

 دقعلاب بحي لثملا رهم نإف همكح هنأل ؛رهملا نايب يف عرش ؛هطرشو حاكنلا نكر ركذ امل :رهملا باب
 نم تعم“ اذك «حاتفتسالل واولا هذه نأ ةرم ريغ تركذ دق :حصيو */٠٠١4[ ةيانعلا].هل امكح ناكف
 لام ةلدابم ال ءجاودزالا وه يوغللا هانعم نأ ٍنيعي :خإ حاكنلا نأل /١514[ ةيانبلا] .رابكلا ذتاسأ

 انطرش ولف ا وحكناف# :لجوزع لاق «رهملا ةيمست الب حصيو :نيجورلاب متيف . لاملا يضتقي ىح «لاع.

 ١[ 55/5 ةيانبلا] .صتنلا ىلع اندزل هيف ةيمستلا

 :هلوقب باجأف ؛توكسلا عم حاكتلا عصي فيكف ءاعرش بجاو رهملا :لاقي امع باوج اذه :خل! رهملا مت

 ة|ج و :ىلاعت هلوقل :اعرش بجاو [١هه/ ةيانبلا]. جاكلا ةميبللا نم هيوحو يعي اعرف يسن رفا

 (ةيانبلا).نيجوزلاب متيف مامضنا دّقع حاكنلا نأ :انيب الل .كثك | َدمأب ا وغتبت نأ مكلاذ َءاَر وامك

 :ليق نإف ءهدنع زوجي ال حاكنلا اذه نإف ءاهرهم ال نأ طرشب اهجوزت اذإ اميف يأ :كلام فاالخ هيفو

 نأ يغبني رهملا يفنف ٠ ؛عيبلا دسفي نمثلا يفن مث نمثلا ىلإ رقتفي عيبلاك رهملا ىلإ رقتفي ةضواعم دقع حاكنلا

 :ءىشب:عوبش .كايلق ةغل وهاذإ ؛ًاعرشو ةغل نمشلا هئاضتقال عيبلا يف يلصأ ضوع نمثلا :انلق «حاكنلا ديسفي

 ضوعب سيلف رهملا امأو .«نيحوزلا دخأ ةيمست كرنك ةدسفي ةهتيمست كرتف لاك. لام كيلمت اعرشو
 لاقثملاو «ةريعش رشع ةعبرأ ريصي وهو :ةسمخحو لاقثم فصن مهردلا :مهارذ 7/-١١[ ةيافكلا] .يلصأ

 .ةبورضملا :ةرشعلا نم دارملاو ؛تاريعش سمح طاريقلاو ءاطاريق نورشع

 [8 .5-١ ه/ ةيانعلا] .اناحم لاذتبالا نع اهعضبل ةنايص ؛امل ىلاعت هللا هعرش :اهقح

 لقأ اهتميق وأ يه ربتعتف ءاذه انرصع يف ةضف نم مارح 74,07 نزوب مهارد ةرشع يواسي :ةظوحلم

 .مايألا هذه يف اعرش رهملا
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 اراهظإ ؛ابوجو [عربشلا قح هنألو *."ةرشع نم لقأ رهم الو":كلع هلوق :انلو
 ص ولو .ةقرسلا باصنب لال لعسا ؛ةرشعلا وهو «رطح هل ام ردقيف ءلحما فرشل

 ام ةينقيسل نأل ؛لثملا رم اه : نال رفز لاقو ءاندنع ةرشعلا اهلف :ةرشع نم لقأ

 ايضقم راص دقو «عرشلا ّقحل ةيمستلا هذه داسف نأ :انلو .اهمادعناك ارهم حلصي ال

 ربتعم الو ءافود ام. اهاضرل ةرشعلاب تيضر دقف ءاهقح ىلإ عجري ام امأف «ةرشعلاب

 ضوعلاب هيف ىضرت الو ءامركت ضوع ريغ نم كيلمتلاب ىضرت دق اهنأل ؛ةيمستلا مدعب

 بحب :هلنعو لد ةثالثلا انئاملع دنع ةسمخ بحت اب لوحدلا لبق اهقلط ولو «ريسيلا
 رقز دنع

 ءامب لخد نإ ىّمَّسملا هيلعف :داز امف ةرشع ارهم ىمس نمو .ائيش مسي مل اذإ امك «ةعتمل

 ١[ 17/5 ةيانبلا| .ىلوأ ناك عضبلا عفانم هب فلتي نألف ءمرتحم وضع هب فلتي هنأل [مهارد ةرشع] :ةقرسلا باصنب

 حلصي الام ةيمستو ءارهم حلصي الام ةيمست لقألا :ةيمست اذكه «؛ةيمستلا مدع ىلع اسايق :لثملا رهم

 .لثملا رهم هيف لقألا ةيمستف «لثملا رهم هيف ةيمستلا مدعو «ةيمستلا مدعك لقألا ةيمستف ءاهمدعك ارهم

 (ةيانعلا).ى سايقلا وهو عريزرينخلاو رمخلا ةيمست يف نك :ارهم 0 . رابع ريدقلا حتف ]|

 كيلمتلاب ىضرت دق اهنأل ,حيحص ريغ سايقلا نأ :هريرقت .همادعناك :هلوق نع باوج اذه :خ! ربتعم الو

 .ةعتملا بجي «لوحدلا لبق قلظو انيق ومو ةرشعلا توف: اهاهحكت اذإ امي قارا و ميدبفو و |

 هلل دبع نب ورمع انثدح ١[ 5 /+ ةيارلا بضن | .ىلعو رباح نع يأ نيقيرط نم يعليزلا هج رخخأ 5

 :لاق :لوقي مف 5 تعمس لاق دمحم نب مساقلا انثدح :لاق روصنم نب دابع نع عيك و انثدح يدوألا

 ظفاخلا لاق متاج نبا :ةاؤر ليوطلا تيدحلا نم ةرشع نم لقأ رهم آلاو :لوقي هك هللا لوسر تعم

 نيدلا ناهرب خيشلل يراخبلا حرش يف امك يوغبلا هنسحو ءهنم لقأ الو نسح دانسإلا اذهب هنإ :رجح نبا

 [/1/3/1-١87نئسلا ءالعإ] .ىلحل



 هو رهملا باب

 يهتني توملابو «لدبلا دكأتي هبو لبا ميلست ققحتي لوحخدلا هنأل ؛اهنع تام وأ

 لبق اهقلط نإو هنيعاوب عيسف رف كاتو واسوا

 نأ ليف ْنِم َنُهوُمُتقلَط نو :ىاعت هلوقل ؛ىمسمل فصن اهلف :ةولخلاو لوحخدلا

 دوس سقيم يري كيو يلا تيان يأ ةيآلا 4هوَسَمَت

 لبق نوكي نأ اافو .صنلا هيف عجرملا ناك الام اهيلإ هيلع دوقعملا دوع هيفو

 اللمَسُي لو اهخورت نإو :لاق هللا ءاش نإ هنيبن ام ىلع اندنع , لوخدلاك األ ؛ةولخلا
 يرودقلا

 .اهنع تاموأ ءاب لحد نإ اهلثم رهم اهلف :اهل رهم ال نأ ىلع اهجوزت وأ أ ءارهم

 .لوحدلا يف بجي هنأ ىلع :مهرثكأو ,توملا يف ديلا هين آلا هلام يلاشلا كاتي

 كلانكم قفحت اذإ عءيشلاو ؛هلامكب هب ققحتف ةايحلا رخخآ ىلإ تف وتي حاكنلا نأ ؛كلذو 2 حاكنلا يهتني

 يصضتقي ذي ءاهتنالاو (هنم توملاو ,عطاق قادلطلاف ,حاكنلا عطق هنإف اهقلط اذإ ام فال (ةيحجا وم ةيلع بت رت

 .اهرهم ىمس ىلا ةأرمالا يأ :اهنقلط نإو .يفتنيو الماك ءيشلا ريصي نأ زاوحل ؛ءاقبلا
 عمج ةسيقألا :2ل ةسيقألا .خلإ عضو ةضخو ةنير زيا انج داوو :ىىلاعت هلوق وه اهمامتو :ةيآلا

 لوحدلا لبق قالطلاب نأ ؛ ؛لكلا طقسي نأ يغبني د :لاقي نأ وهو :«لاكشا .تناوخ اذه ءفورعم وهو سايق

 باجأف «الياقت مث اعيابت اذإ امك «لدبلا 1 طقعي نأ يغبنيف "7 اهيلإ (عضبلا وهو) هيلع دوقعملا دوعي

 لك بوجو يضتقي رخآ سايق انهه نكل ءاذكه يضتقي سايقلا اذه نعي :ةضراعتم ةسيقألاو :هلوقب هنع
 ١3265/3[ ةيانبلا] .هرايتخاب هكلم ام توف هنأل ؛رهملا

 .نمثلا هيلع نإف «عئابلا ميلست لبق عيبملا يرتشملا فلتأ اذإ ام ةلزنمب وهف :خإ جوزلا تيوفت هيفف
 بحي هنإف يه هنع تتام اذإ اذكو :اهنع تام وأ (ةيانبلا) .هلئاسم نم ةلثسملا نأل ؛يرودقلا يأ :طرشو

 (ةيانبلا) .لوخدلا لبق اهنع تام اذإ ا بخي ال يأ :توملا .(ريدقلا حتف) اهتثرول لثملا رهم اضيأ

 .عضبلا عفانم هئافيتسال :بجي هنأ (ةيانبلا).يعفاشلا باحصأ رثكأو يأ :مهرثكأو



 رهملا باب هم

 :انلو اتا طاقسإ نم نكمتت امك ادت يفت نم نكمتف اح صلاخ رهلا نأ
 ءاربإلاب

 0 ا ا ية جيا

 ' نه وعّتم واف :ىلاعت هلوقل ؛ةعتملا اهلف :اك لوحدلا لبق اهقلط ولو .يفنلا كود ءاربإلا

 .هناثط اين هيفو ءرمألا 5 عاين ساو ةمخلا هذه مث يالا 4ةردق عِسوُملا

 يورم ريدقتلا 1 داو قس ىهو او .نم:با وأ ةنالاد ةعّبجلاو

 نيبأوتأ ةياللثب

 اهرهم طقست نأ امل نإف :هطاقسإ | 5 ةيانبلا] .رهم الب اهسفن ضوفت نأ اهلف ةضوفملاك :2 ! نكمعتف

 هنألو :هلوق دنع :رم ام ىلع (ةيانبلا). يكلم ٍوعتت كناأ# :ىلاعت هلوق ليلدب 2 قح (ةيانبلا) .دقعلا دعب

 ام فرصتلا يقالت نأ لصألا نأل :يقانلا نود 5/.١7/4[ ةيانبلا] .لحنا فرشل اراهظإ 0 عرشلا قح

 ١[ 5/5 ليلإد ءادتتيا يتلا نود ءاهتنا ءاربإلا تكلم اذهلو ؛كلمب ةهينوهدكلو

 هس وملا ٍلَعغ نِهوْعتَمَو ةضيرف هل هك رقت و رهوسست لام هذست مقلط نإ ْمكِئلع َ انج الا :ىلاعت هلوقل
 يس 7

 (ةيآلا) . © نينسحملا ىلع اقَح ٍفوُرعَملاِب اعاَنَم ةردق رتقُمْل ىلع ةريدق

 |[! ١/5 ةيانبلا] قالطإلا دنع بوجولا هاضتقم نأل ؛رمألا ىلإ عوجرلا لجأل يأ :رمألا ىلإ اعوجر

 ىلَع اًمَح#© :هلوقب اناسمسإ اهفام# ىلاعت هللا نأل ؛روضلا عيمج يف ةبحتسم هدنع اهإف :كلام فالخ

 لدت "اقح" :ةملكو ءدكؤمردصم "اعاتم" :ةملكو "ىلع" :ةملكو رمألا نإ :لوقن نحنو 4 ييشتلا

 «بجاولا نوميقي نيذلا نينسحملا ىلع :هانعم أب م:بمحُملا# :يف ليوأت نم دب الف «ءبوجولا ىلع

 ؛سابزكلا نسف ةلقسلا نم ىناق“ نإك :الهلقم هوست [ةناعلا ق اذك] ..سع اناسحإ كلذ ىلع نونيزيو

 [؟57١/* ةيانعلا]| .مسيرباإلا نمف «لاحلا ةعفترم تناك نإو ءزقلا نمف الظسو تناك نإو

 :رامحو ؛صيمقلا قوف ةأرملا هسبلت ام :"برغملا" فو ؛ةأرملا صيمق ءارلا نوكسو لادلا رسكب :عرد يهو

 51١/١[ رفألا عمجب | .اهيمدق ىلإ ارق نم هب فحلي ام :ةفحلمو «ىطغي سأرلا هب رمخي ام
 .كلذك اهتعتم نوكتف «ةداع اهيف جرختو «باوثأ ةثالث يف ىلصت ةأرملا نأل ؛كلذو :يورم

 ةعتملا ربتعت :ليق مث :"عئادبلا" يفو .ةأرملا لاح يأ :اًهاح (ةيانبلا) "هرصتخم" ف يرودقلا لوق يأ :هلوق
 (ةيانبلا) .:2- فسويوبأ لاق هبو «هلاحب



 هاب رهملا باب

 ربتعُي هنأ :حيحصلاو «لثملا رهم ماقم اهمايقل ؛ةبجاولا ةعتملا يف يحخركلا لوق وهو
 يه مث (#ةردق رتقملا ىلعَو ةَردق عسوملا ىلعإ» :ىلاعت هلوق وهو «صنلاب المع هلاح

 ف كلذ فرعيو هارد ةسمح نع ُصقْنُت الو :اهلثم رهم .ضضن ىلع ةاوث ال

 ا لخد نإ انه .مهف :هتيمتسلا ىلع ايضارق 3 ءارقم اهم مسي م ه اهجوزت دإو .لصألا

 كلا فسوي ىلأ لوق ىلعو «ةعتملا اهلف اي لوحدلا لبق اهقلط نإو ءاهنع تام وأ

 .صنلاب فصنتيف ضورفم هنأل ؛:::.يعفاشلا لوق وهو ءضورفملا اذه فصن لوألا

 طوقس دنع بحت اهنأل :لفملا رهف ..لخرلا لاخ ةبحتسملا يف ةدنغ ربتغملا نآل ؛هب.ديق :ةبجاولا ةعتملا يف

 (ةيانبلا).ةوسكلاو ةقفنلا يف اذكهو ءهقح يف اذكف ءاهملاحب ربتعي لثملا رهم فو «لثملا رهم

 ١171/5[ ةيانبلا] .ةعتملا ردق ةدارإ ىلع ريكذتلاو «ةعتملا ةدارإ ىلع ثينأتلاف وه مث :خسنلا ضعب فو :يه مث

 صقنت ملو ء«فصن ىلع دزت مل اذإ لجرلا لاح وأ «ةأرملا لاح ىلإ اهيف رظني امنإ ةبجاولا ةعتملا نأ نعي :دازت ال

 صقني نأ زوخي ال ةسمخلا نم ضقن اذإو ,ةعتملا يف ةدايزلا كلت بحت الف هيلع داز اذإ امأ ؛ةسمخلا نم

 .ةسمخلا ىلإ لصي نأ بجي لب ؛ةسمخلا نم

 ىوقأ ىمسملا نأل ١7١/5[ ةيانبلا] .لثملا رهمت ربتعي ال :لوق فو ؛لوق يف ىعفاشلا لاق هبو :دازت ال

 اذإ ىمسملا فصن ىلع دازي الو ءبسحف دقعلاب بجي لثملا رهمو «ةيمستلاو دقعلاب هبوحول لثملا رهم نم
 ."يفاكلا" يف اذك «ىلوأ لثملا رهم فصن ىلع دازي ال نألف ؛حاكنلا يف لوخدلا لبق اهقلط
 :ةرهتخ نم لقأ قري .نأ زوالا ضوفلا لكو ةعضبلا نع اهوع تبعو هعتلا نآلا 21 ضنا هلو

 ١7١/5[ ةيانبلا| .ةمسح نم لقأ نوكي نأ زوجي ال ضوعلا فصنف
 فصن اه يأ :ضورفملا اذه .طوسبملا يأ "لصألا"يف ناصقنلاو ةدايزلا مدع هجو فرعي يأ :فرعيو

 نيب هيف لصف الو «ُيشخَرف ام صنف :ىلاعت هلوق يأ :صنلاب (ةيانبلا).ال ضرف يذلا ضورفملا

 (نايبلا ةياغ).كلذ فصنتي امك اذه فصتنتيف «دقعلا دعب ضورفملا نيبو «دقعلا ف ضورفملا



 رهملا باب هم

 «فصنتي ال كلذو «لثملا رهم وهو «دقعلاب بجاولل نييعت ضرفلا اذه نأ :انلو

 .فراعتملا ضرفلا وه ذإ ؛دقعلا ف ضرفلا الت امم دارملاو ؛هتلزنم لزن ام اذكف
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 ةدايز ف هرك دنسو بللي رفزل افالخ ةدايزلا هتمزل ,دقعلا دعب رهملا ىف اهداز نإف : لاق
 ده - ب 8 يو

 ىلعو «لوخدلا لبق قالطلاب طقست ةدايزلا تحض اذإو .هللا ءاش نإ 0 نمثلا

 ضورفم اب صتخي امهدنع فيصنتلا نأ ؛لصألا عم فص الأ كلر فس وي 5 لوق

 .رهب هع تيظتخ ناو .رم ام ىلع هيف ضورفملاك هدعب ضورفملا هدنعو ءدقعلا ىف
 ان -ا دقعلا ف فسوي يب 2

 .رهملا لامك اهلف ءاهقلط مث ,ءطولا نم عنام كانه سيلو «هتأرماب
 ةحيحص ةولحخ

 .هماقم ماق ام اذكف فضنتي ال لثملا رهمو «لثملا رهمل نييعت دقعلا دعب ضورفملا نأ يعي :2! ضرفلا اذه نأ

 .دقعلا مكحب لثملا رهم بجوف ءارهم اه مسي ملو اهجوزت هنأل ؛لثملا رهم ناكدقعلا اذهب بجاولا نأل ؛اذهو

 يناثلاو ءدقعلا مكحب لوألا ءاعيمج ىمسملاو لثملا رهم بجول ؛كلذل انييعت نكي مل ول دقعلا دعب ضورفملا مث
 ؛فراعتملا ىلإ فرصني قلطملاو ءقلطم صنلا نإف :خل! دارملاو (نايبلا ةياغ).زوجي ال كلذو «ةيمستلا مكحب
 (نايبلا ةياغ).ءاذه ال ؛ءكلذ فصنتيف ؛هدعب ال دقعلا ةلاح ضورفلا وهف راعتملاو

 (ةيانعلا).الف الإو ء«تكلم تضبق نإ دقعلا لصأب قحلت ال ةأدتبم ةبه ةدايزلا :لوقي هنإف ::يرفرل افالخ

 يح دمحم و ةفينح يأ دقع أ :ام دبع (ةيانبلا) .ةيلوتلاو ةحبارملا باب دعب رك دي لصف ق 5 :خلا هرك دنسو

 فراعتملا ىلع فرصني هنأ ىلع ءانب :دقعلا يف (ةيانبلا) .هيلإ عوجرملا هلوق يف فسوي يبأ لوق وهو

 (ةيانعلا).لصف ريغ نم ««ٌوتْضرَف ام فصنف# :ىلاعت هلوق رهاظب المع ضورفملاك

 ةلاح ال ءاقبلا ةلاح اهقح يقالي طحلا يأ :ءاقبلا ةلاح (ةيانبلا).ةمدقتملا ةلأسملا يف ئعي :رم ام ىلع

 :ايعرش نآ ءايعبط ذأ ةيسح تأ# كوس :عنام كانه سيلو (ةيانبلا) .ءادتبالا

 افالم اندنع هريغو رهملا لامك موزل قح يف لوخخدلا ةلزنمي ةحيحصلا ةولخملا نأ نايب اذه :رهملا لامك
 [؟5/8١3 ةيانعلا] .رهملا فصن اهل :لوقي هنإف يعفاشلل



 6 رهملا باب

 ءعءطولاب قوتسم ريمي اني هيلع دوقعل نأل ؛رهملا فصن اهل :ههللي يعفاشلا لاقو

 ءاهعسو كلذو عناوملا تعفر ثيح لدا تيفلبب انقأ ءانلو :ةتوخ رهلا كابي ذاق

 كاطمر»ل امان وأ افي امههدحأ ناك نإو .عيبلاب ارابتعا ؛لدبلا 3 اهنح دكأتف

 هديحس ةرلقلا يسيل :اسقاح ينا# و وأ .ةرمعب وأ ءل امن وأ «ضرف جحب اًمرحم و 1

 هنم دارملاف ضرملا امأ :عناوم ءايشألا هذه نأل ؛رهملا فصن امل ناك اهقلطول يح

 اذهو ءروتفو رّسكت نع ىرعي ال هضرم :ليقو ءررض هب هقَحْلَي وأ ,عامجلا عنمي ام
 مارجحالاو ةياو ءاضقلا نم نع غول امل ؛ناضمر موص امأو ءاهضرم يف ليصفتلا

 .اعرشو ًاعبط عنام ضيحلاو ءءاضقلاو كسنلا داسفو مدلا نم هسرلب امل

 ؛عناوملا عفرب لدبملا ميلست ةأرملل رودقملاو ءارودقم الإ نوكي ال بحاولا نأ :هريرقتو :خإ تملس
 هب بجي ميلست عئاوملا عفرب هيف ةيلختلا نإف «عيبلا يف امك لدبلا يف اهقح دكأتيف ؛ءكلذ اهنم دجو دقو

 (ةيانبلا).عناوملا نايب يف عورش اذه :ناك نإو 1١7/7[ ةيانعلا] .يرتشملا ىلع نمثلا ميلست
 .لفنلاو ضرفلا نم معأ هيأ ةرضلا نماقارللو ؛يعسلاو فاوطلا نع ةرابع يه :ةرمعب وأ

 اقلظم :مارحألاو ناضمر موصو ضرملا ئعي :عناوم .عناوملا هذه عم ةولخلا دعب يأ :اهقلط ول

 بناج .يف امأو ,فعضلا ةياغ ف ناك امكف ءجوزلا بناج يف امأ :عامجلا عنمج ام (ةيانبلا).ضيحلاو

 .ىرحلا يف مرو وأ ينال فس بوز

 :عونتي اضيأ هنإ :ليق دقف هبناج نم ضرملا امأو ؛فالح الب عّرنتي اهبناج يف ضرملا نأ :هلصاح :خلإ ليقو
 ردصلا لاق «ءاوسلا ىلع كلذ يف هعاونأ عيمجو ءلاح لك ىلع ةولخلا ةحص عنمب هنأو :عونتم ريغ هنإ :ليقو

 »/1١17[ ةيانعلا| .روتقو رسككت نع ىرعي ال هضرم :فنصملا هلاق ام ههجوو ؛حيحصلا وه :ديهشلا

 اثم ليإ وأ منغ حيذ :مدلا نم ميانبلا.ركذلا يف روتفلاو ءاضعألا يف رسكتلاو :روتفو رسكت
 4 نوهطُي ى رَبَح َنهوُبَرقَت الو 8# :ىلاعت هلوقلف :اعرش امأو «سحجنلا مدلاب ثولتلا نم هيف نألف :اعبط امأ :اعبط

 [7١م/-١ا/ا// ةيانبلا]
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 رذعريغ نم راطفإلا هل حابي هنأل ؛هلك رهملا اهلف :انعوطت امئاص امهدحأ ناك نِإو

 عوطتلاك روذنملاو ءاضقلا موصو «حيحصلا وه رهملا يف لوقلا اذهو ,'ىقتنملا' ةياور يف
 .هلفنك اهلفنو هضرفك اهضرف موصلا ةلزنمب ةالصلاو هيف ةرافك ال هنأل ؛ةياور يف

 :الاقو للم ةفينح يبأ دنع رهملا لامك اهلف :اهقلط مث هتأرماب بوبجملا الخ اذإو

 ةمالس ىلع َرْيدأ مكحلا نأل ؛نيّنعلا فالخب «ضيرملا نم زجعأ هنأل ؛رهملا فصن هيلع
 .هب ْتَنَأ دقو ؛قحتسملا قح يف ميلستلا اهيلع اهياج ودصملا نأ اق ةفيبس يلو قالا

 وهو «يزورملا يملسلا دمحأ نب دمحم لضفلا وبأ ديهشلا مكاحلا هفنص هقفلا ف باتك مسا :ىقتنملا

 لك بوجو ىلإ ةراشإ :خلإ رهملا يف ١78/5[ ةيانبلا] .اطوسبم (هحرش) هنومسي يذلا يفاكلا بحاص
 هنأل ؛ةولخلا ةحص عنمت هتاوحأو عوطتلا موص :لاق نم لوق نع حيحصلاب زرتحاو ؛عوطتلا موص يف رهملا
 /١7/8[ ةيانبلا] .رذعب الإ هلاطبإ لحي ال

 :عوطتلا موص مكح يف هلعجي مل مثإلا ىلإ رظن نمف «مثإ هيف نكل هيف ةرافك ال هنأ :لصاحلا :هيف ةرافك ال
 .عوطتلا موص مكح يف لعج هيف ةرافك ال هنأ ىلإ رظنو هنع ضمغأ نمو
 دارملاو ءانهه ةرافكلا مدعل كلذو ؛فلتخم ليلدلا نإف ,مكحلا هجو يف ال مكحلا يف هيبشتلا :موصلا ةلزصت

 لفنو ,موصلا ضرفك ةالصلا ضرف يأ :هلفنك .رتولا لمشيف «يلمعلاو يداقتعالا ضرفلا نم معأ ضرفلا نم
 ١78/5[ ةيانبلا] .عنمب ال اهيف لفنلا نأو ؛ةولخلا ةحص عنمي امهيف ضرفلا نأ ف موصلا لفنك ةالصلا

 لصؤُتسا يذلا وهو :بوبجما .انهه اذكف ءنمثلا يرتشملا ىلع بجي يح ميلست هيف ةيلختلا نإف :المخ اذإو

 وأ ؛عامجلا ىلع ردقي ال لجرلا نوك وه :نينعلا فالخب (ةيانبلا) .عطقلا وهو بلا نم هاتيصحو هركذ
 315/١[ رفألا عمجب] .اقلطم هبسن تبثي دلوب تءاج ول ةنيعم ةأرما عامج ىلع وأ ءركبلا عامج ىلع
 وهو فمكح ريدأف ةملاس هتلآ نأل ؛اقافتا رهملا لامك بجوت ةحيحص نينعلا ةولخ نعي :ةلآلا ةمالس
 ةأرما ىلع يأ :اهيلع قحتسملا (ةيائبلا).اقرتفاف بوبجملل ةلآ الو «ةلآلا ةمالس ىلع رهملا لامك بوجو

 (ةيانبلا) .اهيلع قحتسملا ميلستلاب يأ :هب تتأ دقو .بوبحملا



 55 رهملا باب

 ةدعلاو ءلغشلا مهوتل انايحشسأ اظايعما ؛لئاسملا هذه عيمج يف ةدعلا اهيلعو :لاق

 طاتحي ال لام هنأل ايلا ف ءريغلا "نس لاطإ نسم الف ءدلولو عرشلا نع

 تووبثل ؛ةدعلا بحت ءايعرش ناك نإ عناملا نأ :هحرش يف يرودقلا ركذو .هباحيإ يف

 .ةقيقح نكمتلا مدعل ؛بجت ال رغصلاو ضرملاك ًايقيقح ناك نإو :ةقيقح نكمتلا

 يرودقلا لبق جوزلا اهقلط يلا يهو «ةدحاو ٍةقلطمل الإ ةقلطم لكل ةعتملا بحتسُتو :لاق

 ءارهم اهل ىقم دقو امي لوخدلا

 (ةيانبلا).ةروكذملا عناوملاب اهداسفو ةولخلا ةحص دنع يأ :لئاسملا هذه (ةيانبلا)."ريغصلا عماجلا" يف دمحم يأ :لاق

 /١79[ ةيانبلا] .ةدعلا بحت الف ةولخلا دجوت مل هنأل ؛ةدعلا بحت ال نأ سايقلاو ؛اناسحتسا

 ناكلمي ال نيجوزلا نأ هيلع لديف ؛عرشلا قح اهنأ امأ :عرشلا قح .قحسلابو ءطولاب محرلا لغش يأ :لغشلا مهوتل

 هللاب نمؤي ناك نم" :اةتلع هلوقلف ؛دلولا قح اهنأ امأو ؛لخادتي ال دنعلا قحو ءاهيف يرجي لخادتلاو اهطاقسإ
 لاطبإ يف ةأرملا قدصي الف هقح وهو ءدلولا بست ةياعر هنم دوصقملاو ؛"هريغ عرز هءام نيقسي الف رحاآلا مويلاو
 [؟3١/» ةيانعلا] .اهأطأ مل :هلوقب اهقح لاطبإ ف جوزلا قدصي الف :هانعم :ليقو .ينأطي مل :اهلوقب ريغلا قح

 /1١179[ ةيانبلا] .ةدسافلا ةولخلاب بجي ال هنإف :رهملا فالخب

 (ةيانبلا).امهوحنو موصلاو ةالصلاك :ًايعرش (ةيانعلا).ىحركلا رصتخم حرش يأ :هحرش

 نيب ترادف ءًاعرش نكمتي ال نكلو ؛كشالب ةقيقح ءطولا نم هنكمت توبثل يأ :نكمتلا توبثل
 دقعلا بلصق ةيمسنلا هب دارملا سيل :ارهم انط. ع ١0/3[ ةيانبلا] .اطايتحا تحتك «همدعو بوحولا
 .ارهم ال ىفم دق لوعدلا لبق اهقلط لا يق :بحتتا ةعتللا نأ ةهريغو "طوسبملا" قا ركذ ان: لكشي قنيح
 :ةتيمست ىلع ايضارت م 7 اه مسي ملو ءاهجورت نأب دقعلا دعب ةيمستلا دارملا لب ؛ءانثتسالا حصي الف

 يف ال أرق اه مسي ملو ءاهجوزت ىلا تراص هذه ئثتسا امل مث .ةبجاو لب «ةبحتسمع, تسيل هذه ةعتملاو

 .ءانثتسالا الو ردصلا كشي الف «ةلالدلا قيرطب ةانثتسم هدعب-الو دقعلا بلص
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 هنأل ؛جوزلا نم ةلِص تبحو اهنأل ؛هذه الإ ةقلطم لكل بحت : كن يعفاشلا لاقو
 رص وععب تسيل و

 خسف قالطلا نأل قتلا ةقيرظ رهملا قضت ةررصلا هذع ق قأ الإ قارفلاب اهّشَحوأ

 ؛ةضوفملا ُق لثملا رهم نع قلع ةعتملا نأ : الو وو ذي ةعتملاو ,ةلاحلا هذه ف

 فلخلاو ؛اقاع ناكف ضوعلا بج وي دقعلاو ةعتملا تبجوو .لثملا رهم طقس هنآلل

 «رهملا نم ءيش بوحجو عم بحت الف «هنم ائيش الو ءلصألا عماجي ال

 .ةقلطم لكل ةعتملا بجوأ دقف 4 ٍفوُرْعَمْلاِب ْعاَنَم ِتاَقَلطْمْللَو# :ىلاعت هلوقب :ةقلطم لكل
 «ديدحجلا لوقلا ىلع اهل ةبحاو هدنع ةعتملا تسيلف ءرهملا ةيمست دعب لوحدلا لبق اهقلط ىلا يهو :هذش الإ

 ١85/5[ ةيانبلا] .قارفلا ةشحول اعفد ؛ةلض اهانبجوأف :قارفلاب (ةيانبلا) .ةعتملا بحت متدقلا هلوق ىلعو

 .ةعتملا نود ضورفملا فصن يأ :رهملا فصن
 دوعل ؛ةلاحلا هذه يف عم خسف قالطلا نأل ؛ةعتملا قيرطب بجي رهملا فصن نأ يعي :خلإ ةعتملا ةقيرط

 رهلا .فضن :بحوأ عرشلا نكل هغيبلا خسف يقاامك ءفلك نهملا طوقس ىضتقي كالذو .ءاماسع اهيلإ'اهام

 [؟؟ */١ ةيانعلا] .اهريغل بحت و :ةقلطملا هذهل ةعتملا بحت الف رركشت ال ةعتملاو ؛ةعتملا قيرطب

 له دن * لقا ويح نال ؛فلخلا دح دوجول ؛ةضوفملا يف لثملا رهم نع فلحخ ةعتملا نأ نعي :خل! ةعتملا نا

 نأ ىلاعت هلوقل ؛هنع كفني ال ضوعلا بجوي دقعلا نأ لاحلاو «ةعتملا تبحوو «لوحدلا لبق قالطلاب

 فلخلاب ىبعن الو «لثملا رهم دعب دقعلا ىلإ اناسم هعمل برحو تاكت :لوضآلا ف كقرع ام ىلع كوكلاَومَأب

 فلخلاو ءفلح اهنأ تبثف ءءوضولا غم مهيتلاك ءيشلا كلذ ببس 9 افاضع ءىش طوقس دعب بجي ام الإ

 | 5١1١/8 ةيانعلا | .هب الصتم ائيش الو «لثملا رهم عماجت ال ةعتملاف ءلصألا عماجي ال

 (ةيانبلا) .اهل رهم ال نأ ىلع اهجوزت وأ ءارهم اه جسي ملو ءلوحدلا لبق اهقلط يلا يهو ءواولا رسكب :ةضوفملا
 (ةيانبلا) .رهملا :لضألابو «ةعتملا :فلخلاب دارأ :لصألا عماجي ال

 ضعبو لوخدلا دعب قالطلا دنع ضورفملا لكك رهملا بوجوب ةعتملا بجت الف ءلصألا نم يأ :هنم ائيشالو

 [ ١67/1 ةيانبلا| .هلبق هدنع ضورفملا
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 جَّوز اذإو .لضفلا باب نم ناكف هب ةمارغلا هقحلت الف «شاحيإلا ف ناج ٌريغ وهو

 :رخآلا نع ًاضوع نيدقعلا دحأ نوكيل ؛هّمأ وأ هّتنب رحآلا هَجّوَري نأ ىلع هتنب لجرلا

 ؛نادقعلا لطب :هكنح ىعفاشلا لاقو .اهلثم رهم امهنم ةدحاو لكلو «نازئاج نادقعلاف

 لطبف «بابلا اذه يف كارتشا الو ةحوكنم ّفصنلاو ًاقادص عْضْبلا فصن : لَعَج هنأل

 ىمس اذإ امك «لثملا رهم بجيو دقعلا حصيف ءاقادص حلصي ال ام ىّمس هنأ :انلو .باجيإلا

 اهايإ هتمدخن ىلع ةأرما رح جات ناو :قاقحتسالا نودي ةكرشاالو ريرفلاو رمد

 (ةنس هتمدخ ةميق امل :هكلر دمحم لاقو .اهانم رهم اهلف : 3ارلا منام يباع وأ اس

 يف نكي مل هنكل «قارفلاب اهشحوأ هنأ انملس :هريرقتو «قارفلاب اهشحوأ :هلوق نع باوج :ناجريغ وهو
 نم عاتملا ليوأتب ةعتملا ناكف «ةعتملا بوجوب ةمارغلا هقحلت الف ؛عرشلا نذإب لعف ام لعف هنأل ؛ايناج شاحيإلا

 نم راغشلا حاكن ىمسي حاكنلا اذه :لجرلا جوز اذإو */77١[ ةيانعلا] .بابحتسالا يأ لضفلا باب
 ١/5/5- ١84[ ةيانبلا] .ةيلهاجلا ةحكنأ نم وهو «ءالخإلاو عفرلا وهو روغشلا
 رخآلا جوزي نأب .كلذو «ىلوأ ناكل رتألا نع اضع نيمنسبلا دحأ :لاق ول :خلإ نيدقعلا دحأ ن وكيل

 ةحوكنم هتنبا لعج امل هنأل :2 ! لعج هنأل .ىرخألل ًاقادص ةدحاو لك عضب ا نأ ىلع هتحأ وأ «هتنب

 ,حاكنلا مكحب جوزلل فصنلا ريصيف «نيفصن امهيلع اهعضب عفانم ماسقنا كلذ ىضتقا هتنبا قادصو رخآلا

 [؟77/7 ةيانعلا] .باجيإلل لطبم بابلا اذه ف كارتشالاو ءكارتشالا مزليف ءرهملا مكحب هتنبل فصنلاو

 .لثملا رهم بجي لشنيح هنإف :ريزنخلاو
 عضب عفانم نأل ؛كارتشالا ققحتي ني مل ًاقادص حلصي مل امل عضبلا نأ :هنايبو ؛ تقلا يلع :2! ةكرش الو

 طورشلاب لطبي ال و ءادسافا اطرغ اذه ىقبف «ىرخأ ةأرمال ةكولمم نوكت نأ حلصت ال ةأرملا

 .يرودقلا لئاسم نم هذه :خإ جوزت نإو نيش ديس ةدسافلا

 نوكي نأ يغبني وا هيقفلا لاق :"ريغصلا عماجلا حرش"يف يدوزبلا مالسإلا رخخف لاق :ءلي دمحم لاقو
 ١/0/5[ ةيانبلا] .هكللس ةفينح يبأ لوق لثم هلوق نأ :انخياشم ضعب لاقو ؛دمحم لوق لثم فسوي يبأ لوق
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 كرح ر 0 3 : كلل يعفاشلا لاقو .هتملخ- اشو «زاح ةنس هتمدخ لع ةال وم كداب 1 رمأ دبع حج هزت نإو

 ءطرشلاب هنع ضوعلا ذأ حلصي ام نأل ؛نيهجولا يف ةمدخلاو نآرقلا ميلعت اه

 ةملجخ ىلع اهجورت اذإ امك راصو «ةض واعملا قمحتت كلذب هنأ ؛ةدنع اره حم

 .لاب اال ره انإ عروش ان :انلو .اهمنغ جووزلا يعر ىلعو عهاضرب رخآ ري

 هنمضتل ؛لاملاب ءاغتبا دبعلا ةمدحو ءانلصأ ىلع عفانملا كلذكو ؛لامب سيل مياعتلاو

 دقعب اهقاقحتسا و ا جورلا ةمدحت يت وحلا كلذك الو دير ةياسن
 جورلا ىلع ةأرملل

 ؛هاضرب رع كرب ةسدلع كال خويولا يلق نع يل اني اكلا

 هنإف «هنع ضوعلا ذأ زاج ام لك نأل ؛ءادبع وأ ارح جوزلا ناك اذإ اميف يأ :نيهجولا يف ةمدخلاو

 اذكو ءارهم نوكي نأ زوجيف ؛هدنع ناذألاو «ةمامإلاو «نآرقلا ميلعت نع ضوعلا ذحأ زوجيو ءارهم نوكي
 (نايبلا ةياغ). ارهم حلصيف «عامجإلاب دقعلا دنع هدنع ةنع ل ديَعَأ روُمحعا هنإف 2ظآء ةمدجن

 .هنع ضوعلا ذحخأب يأ :كلذب هنأل (ةيائبلا) .ةضواعملا ققحت دوصقملا نأل ؛:42- ىعفاشلا دنع يأ :©

 :لاق اذلو «نآرقلا ميلعت ىلإ ةبسنلاب "انلو" :هلوق يف لخاد دمحم مامإلا :انلو .لاق ام ذئيح مزلي هنإف :اهمنغ

 ؛لاملاب بلطلا يأ :لاملاب ءاغتبالا .دمحم لوق ىلع مث : ريخألا يف لاقف .ةمدخلا ىلإ ةبسنلاب لعتادب نمل ءانلو

 (ةيانعلا) .اعورشم هب ءاغتبالا نوكي الف :لامت سيل (ةيانبلا). ذكل أب اوعَتنَت نأ 99: للاعت هلوقل

 نوكي الف «نينامز ءاقبلا دمتعي لومتلاو ءنيئامز ىقبت ال انغأل :انلضأ ىلع [رحلا ةمدعك] ع ءفانملا كلذكو

 :هتيقر نمدضتيالا هنأل :رحطاا كلذك الو [87/ ةيانعلا] .اعورشم. هب ءاقتبالا نوتكي الف الام ةمدنلا

 (ةيانبلا) .منغلا يعرو رخخآ رح ةمدخ ىلع حاكنلا زاوج عنمب ةتكنلا هذه ىلعو
 يف زاج اهمدخيل اهجوز ترجأتسا ول ةأرملا نإف «ةراحإلا دقعب اهقاقحتسا زوجي هنأل ؛هب ديق :حاكنلا دقعب

 نأ حاكنلا عوضوم نأل :عوضوملا بلق نم .هحسفيف ؛يضاقلا ىلإ رمألا عفاري نأ هل نكلو «ةياورلا رهاظ

 ينضعقمو :ةيكلاملا ةماوقلاب دارملاو :كواَستلا ىَلَع َنوُماَدَع ٌلاَحَرلاَظ :ىلاعت هللا لاق ءاكلام جوزلا نوكي
 اره جوزلا ةمدحخ هلعج فو «ءقر حاكنلا" :#:3- هلوقل ؛امودخم جوزلاو «ةمداحخ ةأرملا نوكت نأ حاكنلا

 ١/17/5[ ةيانبلا] .فالخ الب حاكنلا عوضوم فالح اذهو ؛ةمودخم ةأرملاو اهدا لجرلا كاك
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 هنذإب اهمدخي ثيح نعم هالوم مدخمي هنأل ؛دبعلا ةمدخت فتاالخبو ةضقانم ال هنأب
 هتحج وز مدح اذإ

 هنأ اي ةضقانم الف 7 وومأب 0 باب نم هنأل ؛مانغألا يعر فاللخبو .هرمأبو

 دخلا وهو

 ؛لاحب هيف قحتست ال ذإ ؛لامك تسيل ةمدخلا نأل ؛لثملا رهم بجي اني فسوي يأو

 :ةرورضلل دقعلاب هموقت : نأل ؛اذهو ءريزنخلاو رمخلا ةيمستك راصف
 ةراجإلاب يي

 :هلوقب اهللعو «ةعامس نبا ةياور ىلع زوجيو ؛حصألا وهو عماجلاو لصألا ةياور يهو :ةياور يف عوبمث
 مداخلاو ءامداخ مودخملا نوك ىهو :ةضقانملا /١87[ ةيانبلا]."ةيجوزلا رومأب مايقلا باب نم هنأل"

 (ةيانبلا) .هتميق همزليف ءقحتساف :ريغلا دبع ىلع (ةيانبلا) .امودخم

 دجو هنأل ؛تقحتسال الام تناك ولو «لاخب حاكنلا يف ةمدخلا قحتست ال يأ :خلإ قحتست ال ذإ

 ركذو .لام ريغ رهملا نوك وهو «عناملا ىفتناو «لحملا ىلإ فاضملا لهألا نم رداصلا دقعلا وهو «ىضتقملا

 :نيينعل نسح وهو «لاحي هيف قحتست ال وأ :اذكه وأ ةملكب ناكملا اذه يف هعامس نأ نيحراشلا ضعب

 ىلع ليلد هيف لاحب قحتست ال وأ :هلوقو «لامه تسيل ةمدخلا نأل :هلوق نم دحاو لك نوكي نأ :امهدحأ

 ىلإ ةراشإ :يناثلاو «لاملاب ءاغتبالا وه عورشملا نأ انلو :هلوق ىلإ ةراشإ لوألا نوكيو ءلثملا رهم بوجو
 هيف قحتست ال ذإ :هلوق نأ :يئاثلا نيعملاو .حاكنلا دقعب اهقاقحتسا زوجي ال رحلا جوزلا ةمدح نألو :هلوق

 نأل ؛متي ال وهو «عناملا ءافتناو ىضتقملا دوجو نم هيفني ام الإ لامه تسيل ةمدخلا نأ ىلع هل ةلالد ال لاحب
 وهو «عناملا ىفتناو ىضتقملا و لآل لوقو هيف تعحممال الام ناكل الا ملسن ال :لوقي نأ مصخلل

 نع رخآ عنام ةضقانملا ىلإ ايضفم هنوك لب «كلذ يف رصحنم ريغ عناملا :لوقي لام ريغ رهملا نوك
 [؟؟ 4 /* ةيانعلا|] .ذإ ةملكب يعامس نكل ؛قاقحتسالا

 .لثملا رهم بوجو يأ :اذهو (ةيانبلا).لثملا رهم بجي هنإف امهدحأ وأ امهامسو دقع اذإ :ريزنخلاورمخلا
 (ةيانبلا).دوقعلا يف سانلا ةجاح ةرورضل يأ :ةرورضلل
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 رهم وهو .لصألا يلع مكحلا ىقبيف مو رهظي 2 ا

 ذو امي لوحدلا لبق اهقلط 3 هل اهتبهوو اهتضبقف 14 اهتضبفف «ىلأ نل# اهجج وزت نإف .لثملا

 ريناندلاو مهاردلا نأل ؛هبجوتسي ام نيع ةبحلاب هيلإ لصي مل هنأل ؛ةئامسمخب اهيلع

 يف رخآ ائيشوأ انوزوم وأ ءاليكم ٌرهملا ناك اذإ اذكو ,خوسفلاو دوقعلا يف نانيعتتال

 امي لوخدلا لبق اهقلط مت ل اهتبهو تيح َفلألا ضبقت مل نإف .اهنيعت مدعل ؛ةمذلا

 «قادصلا فصنب اهيلع عحري :سايقلا يفو "ينك ةيسالس ننام ساو عجيب

 يف هميلست بحي مل اذإف

 لبق قالطلاب ارهم تضبق ام فصنب عوجرلا اهيلع بجوتسي جوزلا نآل :خ! [جوزلا] هيلإ لصي مم
 ريناندلاو مهاردلا نآل ؛ةبطاب ةيحوتسي اه نيع ةيلإ لصي مُموو «صنلاب قالا فصني هنإف «لوخدلا

 نيع هيلإ لصي مل اذإو ءىرخأ فلا ةيهك فلألا هذه ةبه تناكف .خوسفلاو دوقعلا يف نييعتلاب نيعنت ال

 كفارشلا ريغ ةنمدلا لإ رخآ انين أ انوؤوس و ,أ ةايكم رهملا ناك اذإ اذك و :ع وجرلا هل ناك هبحوتسا ام

 در اهيلع بجي مل اذهو نيعتلا مدعل ؛كلذ فصنب اهيلع عجري ءاب لوحدلا لبق اهقلط مث هتبهو مث هتضبقف

 [؟78/7 ةيانعلا] .تضبق ام نيغ

 ءرهملا فصن هب قحتسي هنأل ؛لوحدلا لبق قالطلاب هقحتسي ام نيع يأ [جوزلا] :هبجوتسي ام نيع

 (هنيع ال هلثم ناكف نيع ضوبقملاو ؛ةمذلا يف نيد رهملا نأل ؛اذهو هنع ضوع وه لب ؛رهم. سيل ضوبقملاو
 نأل ؛اذهو ؛عوجرلا هلف ءملسي لو قادصلا فصن ةمالس يف هقحو ؛رخآ لام ةبهك ضوبقملا ةبه تراصف

 | 8/ ةيانبلا]| .خ خوسفلاو دوقعلا يف نانيعتت ال ريئاندلاو مهاردلا

 راشملا ريغ نم يطعي ن أ ينرتلقنملا لاح رضاح يقرب انين ىرعشا اذ امك :دوقعلا يف امأ :خل ! كانيعتت ال

 تفرع اذإو .هيلإ راشملا ريغ نم يطعي نأ زاج ءرضاح مهردب عيبلا لاقأ اذإ امكف : وسلا ىف ادآو .هيلإ

 يف نوكي نأ نم معأ قلطملا فصنلا وه هبجوتسم نأل ؛هبجوتسي ام هظعت مل فلألا تبهو اذإف «كلذ

 ,هيحوتسا ام ءاَدأل نيعتم ريغ نيعتملا كلذف ءاهريغ وأ مهاردلا هذه نمض

 :هب دارملاو ءريناندلاو مهاردلا ريغ يأ : رخآ ائيش وأ (ةيانبلا).فصنلاب اهيلع عجري اذكو يأ :اذكو

 .نيعتي هيلإ راشملا نم نوزوملاو ليكملا ناك ول ذإ ؛هب ديق امنإ و :ةمذلا يف .امهاثمأو صاصرلاو ديدحلا

 (ةيانبلا.اناسحتسا هيبحاصو ةفينح يبأ لوق يف يأ ًاعيمج مهوق يف كلذ نم ءيشب هبحاص ىلع نيجوزلا نم يأ :امهنم
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 لبق قالطلاب هقحتسي امع أربت الف «ءاربإلاب هل رهملا ملّس هنأل ؛هلي رفز لوق وهو
 ,لوحدلا لبق قالطلاب هقحتسي ام ني ِهيلإ لصو هنأ :ناسحتسالا هجو .لوحخدلا

 .دوضقملا لوضح دنغ ببسلا فالتخحاب ىَلاَيي الو ءرهملا فصتا نع هتمذ ةء هءارب وهو

 مث «يقابلا تبهو وأ «هريغو ”ضويفلا اهلك فلألا تبعو مث فاعف تطبلا ولو

 .هلللو ةفينح يبأ دنع ءيشب هبحاص ىلع امهنم دحاو عجري م :انو لوحدلا لبق اهقلط

 طح ضعبلا ةبه نألو ,لكلاب ضعبلل ارابتعا ؛تضبق ام فصنب اهيلع عجري :الاقو

 ةمالس وهو ءلصح دق جوزلا دوصقم نأ :هللم ةفينح يبألو .دقعلا لصأب قحتليف
2 

 قحتلي ال طحلاو «قالطلا دنع عوجرلا بسوتسي افا «ضوع اب قادصلا فضن

 ,حاكنلا يف دقعلا لصأب

 نأ :هلصاح :خإ لصو هنأ (ةيانبلال.فصنلا وهو لوخدلا لبق قالظلاب جوزلا يأ :هقحتسي امع

 .اًشاح ىعاري ىنح بج اهتاذب ةدوصقم تسيل بابسألاو « ؛«لصح دقو هيا مارس

 .ناك ببس يأب هقح ىلإ لوصولا دوصقملاو «ءاربإلاب ولو هقح ىلإ لصو هنأ يأ :خل ىلابي الو
 مث ؛جوزلل تبهو مث لكلا تضبق ولف دو ارابتعا (ةيانبلا).رهملا فصن نع جوزلا ةمذ ةءارب وهو :دوصقملا
 [؟؟</» ةيانعلا] .ضعبلا تضبق اذإ اذكف «تضبق ام فصنب اهيلع اندنع عجر لوحدلا لبق اهقلط

 ىلع ءادتبا اهجوزت ةنأكف دهن افلا سلا قلو :«طح هضبقي مل يذلا ضغعب يأ :ضعبلا ةبه نألو
 قحتلي هل طخلا نأ :ةريرقت ءهطح ضعبلا ةبهت نألو امهوق نَخ باوح :خل ! طخاو (ةيانعلا).ةضوبقملا ةئامسمخلا

 قحتلي الف «نبغلا عفد ىلإ ةجاحلا عقت الف ءلاك لام ةلدابم الو «ةنباغم دقعب سيل هنأل ؛حاكنلا يف دقعلا لصأب

 ١/5 ١53[ ةيانبلا] .دقعلا لصأب

 ولو ؛ةرشع بخي ال اهنم رشع ةسمح هل تيهؤوف ءامهرد نيرشع ىلع جورت نه نأ ىرت الأ :خ2 ! قحعلي ال

 .ةرشعلا بجي ةسمخ ىلع اهجوزت ولو ؛ةسمخ ىلع اهجوزت هنأكراصل «دقعلا لصأب طحلا قحتلا

 .حاكنلا فالخب ءرخآ عيب ريصيف عيبلا لصأب قحتلي عيبلا يف ذإ هب ديق امنإ :حاكنلا يف
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 رح لقأ تبهو تناكولو .فصنتت ال يح قحتلت ال هيف ةدايزلا نأ ىرت الأ

 ُفصَنُي :امهدنعو «فصنلا مامث ىلإ اهيلع عجري :ةدنعف «يقابلا تضبقو هفيصتلا

 اهنقلط مث همل تيعوف ضيقت ملوأ تضبقلا :ضْوَع ىلع اهجوزت ناك ولو .ضوبقل
 حرت :-هكلي رفز لوق وهو -سايقلا يو ؛ءيشب اهيلع عج ري م امك لوحخدلا لبق

 هجو .ةريرقت رم ام ىلع رهملا نيع فصن ٌدَر هيف بجاولا نأل ؛هتميق فصنب اهيلع
 لصو دقو اهتهج نم ضوبقملا فصن ةمالام قولطلا دمع هنح نأ :قاسحتشمالا

 ءانيد رهملا ناك اذإ ام فالخب «,هناكم رخآ ءيش عفد اه نكي / اذهو «هيلإ

 .لدبب هيلإ لصو هنأل ؛اهجوز نم تعاب اذإ ام فالخبو

 رهملا ىلع داز اذإف :فصتنتت ال (ةيانعلا) .طحلا كلذكف قافتالاب لصألا عم ةدايزلا فصنتت ال ىح :قحتلت ال

 ولو قادصلا فصن هل ملسي عوجرلا اذهبي ذإ :اهيلع عجري .نوسمح فصنتي ال لوخدلا لبق قلط مث ؛نيسمخ

 امهدنعو هربتعم جوزلل ملس ام هدنع نأل ؛ةئامعبرأب اهيلع عجري نيعي :ضوبقملا فصني .ناك ببس يأب

 ١31/5[ ةيانبلا] .ضوبقملا فصنتيف ءتضبق ام ىلع اهجوزت هنأكف ربتعم ضوبقملا
 اذإ اميف رهظي امنإ درلا نأ :هيفو ءرهملا نيع فصن در لوخدلا لبق قالطلا ف يأ :هيف بجاولا نأل

 اهيع اريك يف ؛ءاربإلاب رهملا هل ملس هنأل :هلوق يف عي :ةريرقشت رم .الف ضبقت مل اذإ امأ «ءتضبق

 جوزلل صخشلا اذه بهو مث ءرخا صخشل تبهو ول ذإ ؛كلذب ديق امنإ :اهتهج نم (ةيانعلا).هقحتسي

 (ةيانبلا).هيلإ هقح لوصو لحألو يأ :اذهو .ةجوزلا ةهج نم هيلإ لصي مل هنأل ؛امب جوزلا عجري
 (ةيائبلا).درلا يف هنيعتل لوخدلا لبق قالطلاب هقحتسي ام ناكم يأ :هناكم

 ؛فصنلاب اهيلع عجري ثيح ىلوألا ةلأسملا يهو |ةمذلا يف ريئاندلاو مهاردلا قعي | : انيد رهملا ناك اذإ

 (ةيانعلا).زاج رآ ائيش هناعم تعفد ول اذهو «نييعتلا مدعل ؛ضوبقملا فصن يف نكي مل هقح نأل
 لدب الب رهملا فصن اهيلع قحتسي وهو «لدبب ةيلإ لصو هنأل ؛اهجوز نم ضرعلا قادصلا نعي :تعاب اذإ

 [737/8/57 ةيانعلا] .رهملا فصنب اهيلع عجري كلذلف «ءلوحدلا لبق قالطلاب هقحتسي امع بوني الف
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 ةيعتم. ضوبقملا نأ ؛باوجلا كلذكف :ةمذلا قف ضورع وأ ناويح ىلع اهجوزت ولو

 ةيمستلا نأك ريصي هيف َنّيع اذإف ,حاكنلا يف ْتلَمَحُت ةلاهجلا نأل ؛اذهو ءدرلا يف

 نأ ىلع وأ :ةدلبلا نم اهخرخي آل نأ ىلع فلأ ىلع اهحوزت اذإو .هيلع تعقو

 هن دقو ارهَم َحّلَص هنأل ؛ىمسملا اهلف طرشلاب ىفَو نإف ءىرحأ اهيلع جورتي ال

 ؛عفت هيف الام ىتم هنأل ؛اهلثم رهم اهلف اهحرعأ وأ «ئرعأ اهيلع جوزت نإو .هب اهاضر

 بوث ىلع :لاق نأب «ةمذلا يف ضورع وأ ةقلطم ال امهوحنو رامحلاو سرفلا لثم نعي :ناويح ىلع
 كلذكف «دوقنلا هبشيف «ةمذلا يف انيد تبثيو ىمس امم طسولا بجي ذكنيح هنإف ؛هعونو هسنج نيب ءيوره
 نأل ؛ضبقت مل وأ «تضبق ءيشب اهيلع عجري مل اهب لوحدلا لبق اهقلط مث هل هتبهو اذإ ٍنيعي باوجلا
 درلا يف انيعتم هنم ضوبقملا ناك ام لكو ,هنيعب هدر اهيلع نيعت هتضبق ول اهنأ ئيعي درلا يف نيعتم ضوبقملا

 فاالتحنا نأل ؛هقح نيع هيلإ لصو دقف ضبقلا دعب ةبهلا تناك نإف :«نييعتلاب نيعتي ام سنج نم ناك

 ربتعم الو ءرهملا فصن نع هتمذ ةءارب وهو «هقح هيلإ لصو دقف هلبق تناك نإو «ربتعمريغ ببسلا
 [775//* ةيانعلا] .ببسلا فالتخاب

 حصت ال :كلي يعفاشلا لوق ىلعو ءضبقت مل وأ تضبق ءيشب اهيلع عجري ال يأ :باوجلا كلذكف
 اندنعو «ىَّمسملا ةلاهحل ؛حاكنلا دسفي ةياور يف دمحأو «ةياور يف هلي كلام نعو «لثملا رهم بجيو ةيمستلا

 /1١31-١37[ ةيانبلا] .طسولا بجوو دقعلا حص

 «نييعت الب ضورعلاو ناويحلاب حاكنلا زاوج ىلإ امهدحأ :نيئيش ىلإ هب راشأ[درلا يف هنيعت يأ] :اذهو
 :هلوقب ديق امنإو «ةداع ةحماسملا ىلع هانبم نأل :2 ! تلمحت (ةيانبلا).درلا يف نيعتم ضوبقملا نأ ىلإ :رخآلاو
 وأ اسرف ىرتشا ول امك «ةلاهجلا اهيف لمحتي ال ثيح «ةضخحما تاضواعملا نع ازارتحا ؛حاكنلا يف تلم

 ١[ 597/5 ةيانبلا] .ةعزانملا ىلإ يدؤيف «ةقياضملا ىلع هانبم نأ فرع امل زوحي ال اراقع

 طرش ناك نإو ؛حيحص حاكنلاف ىرحأ ةأرما اهيلع جوزتي ال نأ طرشب جوزتي وأ يأ :اهيلع جورتي ال
 | ةيانبلا| .ع ورشملا رمألا نع عنملا هيف نأل ؛ادساف جورزتلا مدع وأ ةرفاسملا مدع

 (ةيانبلا).اهيلع جوزتلا مدعو دلبلا نم اهجارخإ مدع وهو «عفن هيف اهل ام ىم هنأل يأ :ارهم حلص هنأل
 .عفنلا كلذ ةلباقم ف رهملا ناصقن نأ رهاظلاف عفن هيف املام ركذ جوزلا نأل يأ :ىمس هنأل
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 عم ةيدحلاو ةماركلا ةيمست يف امك ءاهلثم رهم لمكيف ؛فلألاب اهاضر مدعني هتاوف دنعف

 اهلف :امب ماقأ نإف ءاهجرحخأ نإ نيفلأ ىلعو ءامب ماقأ نإ فلأ ىلع اهجوزت ولو .فلألا
 اذهو «فلألا نع ٌضقنُي الو نيفلأ ىلع دازي ال .«لثملا رهم اهلف يب نأ و ءفلألا

 ءامي ماقأ نإ فلألا اهل ناك يح .«نازئاج اعيمج ناطرشلا :الاقو .هدللي ةفينح يبأ دنع

 اهلكرهم امل .نوكيو. :كاناف عينج ناطرشلا :قيرقز لاقو .اهحرحأ نإ ناقفلألاو

 هّبطخخ نإ :هلوقا يف «تارامتالا يف/ةلاسلل لاو .نيفلأ ىلع دازي الو فلأ نم صقني ال

 ولو .هللا عاش نإ هيف اهنيبتسو «.مهرد فصن كلف ًادغ هتطح نإو ءمهرد كلف مويلا
 2 اجإلا باتك) ش

 ناك نإف .عفرأ مو كيب امههدحأ اذإف .دبعلا اذه ىلع وأ دبعلا اذه ىلع اهجوزت

 ؛عفرألا اهلف :امهعفرأ نم رثكأ ناك نإو ءسكوألا اهلف ءامهسك و أ نم َلقأ اهلثم ٌرهم

 © ناك 9 10 لغو تلي انيس يأ د دنع اذهو ءاهلثم رهم اهلف :امهنيب ناك نإو

 .عامجإلاب هلك كلذ .ىف سفك وألا نفض دن اهلق :انك ل | وحدلا لبق اهقلط نإف هلك كلذ

 ان 2 رص

 دق لوألا طرشلا نأل :ةفينح يبأ دنع (ةيانبلا) ةقاشلا لامعألا اهفلكي الو اهمركي نأب :خ ! ةيمست يف امك

 هل اريغمو لوألا طرشلا بجوم ايفان يناثلا طرشلاب وه ريصيف «هب في مل اذإ لثملارهم هبحومو (حص
 ءالدب هئازإب ىمس دقو ءاضرغ نيطرشلا لك يف نأل :نازئاج .لطبف «ىاثلا طرشلا ضراعيف ريغتلل فطعلاو

 ."مهطورش دنع نوملسملا" :#ع لاق «هضرغل ًاقيقحت امهنم لك رابتعا بحجيف

 ةفينح يبأ لوقك اذ نسحلاو رفز لوق قارعلا خياشم ركذو ءاد'## يعفاشلاو كلام لاق هبو :خلإ رفز لاقو
 بحجيف امب ميقي هنأ يردي ال ذإ ؛لوهجم ىمسملا نإف :كادساف /١915[ ةيانبلا] .ناحخيضاق ىئواتف يف هركذ

 (ةيانبلا».صقنلا وهو سكولا نم :سك وأ .لثمل رهم بجوي هتلاهجو «نافلأ بجيف ال وأ ءفلأ

 وأ سكوألا نم لقأ لثملا رهم ناك ءاوس يأ :هلك كلذ يف (ةيانبلال.سكوألاو عفرألا نيب يأ :امهنيب

 .امهنيب وأ عفرألا نم ديزأ
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 ذإ ؛سكوألا باجيإ نكمأ دقو «ىمسملا باجيإ رذعتل لثملارهم ىلإ ريصملا نأ :امهل

 بّجوملا نأ كلم ةفينح يبألو .لام ىلع قاتعإلاو علضلاك راصو ؛«نقيتم ّلقألا

 تدسف دقو «ةيمستلا ةحص دنع هنع لودعلاو ,لدعألا وه ذإ ؛لثملا رهم ىلصألا

 رهم نأ الإ ؛لدبلا يف هل بجوم ال هنأل ؛قاتعإلاو علخلا فالخب ,ةلاهجلا ناكمل

 نم صقنأ ناك نإو ءطحلاب تيضر ةأرملاف «عفرألا نم رثكأ ناك اذإ لخملا

 ةعتملا هلثغم يف لوحدلا لبق قالطلا ف بجاولاو «ةدايزلاب يضر جوزلاف ءسكوألا

 .الصأ لثملا رهم لعجيف مامإلا امأو الصأ ةيمستلا نالعجي اممنأ لصاحلا :خ ! امه

 سك وألا ةروض نأل ؛كلذك سيلو ؛لقألا ريغ سنح نم ناك اذإ نقيتم لقألا نأ هيف :نقيته لقألا ذإ

 معن ءامهنم رثكألا يف جردنم امهنم لقألا نإف «ريناندلاو مهاردلا يف كلذ حصي امنإو ؛عفرألا ةروصل ةفلاخم
 قاتعإلاو ؛نيفلأ وأ فلأ ىلع :علخلاك راصو .كلذ نالوقي ال امهنكل كلذ حصي سكوألا ةميقب :ليق ول
 (ةيانبلا).نيفلأ وأ فلأ ىلع قاتعإلاك راضو يأ

 ةدايزلا لبقت ال ءيشلا ةميقو «عضبلا عفانم ةميق هنأل ؛ناصقنلاو ةدايزلا لبقي ال هنأل :لدعألاوه ذإ

 رهم لعجي مامإلا نأ ئيعي :خلإ هنع لودعلاو [؟*2/» ةيانعلا] .امهلبقت األ ؛ةيمستلا فالخب ءناصقنلاو

 ءلثملا رهم انهه لصألا ناكف كلذ تفرع اذإو ءةرورض الب هنع لودعلا زوجي الف ,حاكتلا يق ًالصأ لثملا

 .لصألا ىلإ عجريف ةيمستلا ةلاهجلا ةيمستلا حصي مل و ؛ةيمستلا ةحصل لصألا اذه نع لدعي امنإو

 ءيش الب كتقتعأ وأ ؛كتعلاخ :لاق ولأ يح اعيش قاتعإلاو علخلل لعجي مل عراشلا نأ عي :خ] علخلا فالخب

 ؛لدعألا وه لثملا رهم ناك اذإ :لاقي امنع باوج :خ! لثملا رهم نأ الإ .جورت اذإ ام فالخب سيسي الا#
 انقل ةيانعلا | .ملإ لثملا رهم نأ الإ كلذك هنأ :ههجوو «ةثالثلا لاوحألا ف ايجاو هنلإ ريصملا ناك

 .سكوألاب مكحيف لثملا رهم ىلع :ةدايزلاب يضر .عفرألاب مكحيف لثملا رهم نع :طحلاب تيضر
 هيف بحي اميف عفرألا فصن بجي نأ بجاولا ناك كلذك ناك اذإ :لاقي امع باوج :خلإ بجاولاو

 لبق قالطلا يف بجاولا نأ :ههجوو ؛ىمسملا فصن لوخدلا لبق قالطلا يف بحاولا نأل ؛ارهم عفرألا
 بجوف ةداع اهيلع ديزي سكوألا فصنو «ةعتملا ةدساف هيف ةيمستلا نوكت ام وهو ءهلثم ف لوحخدلا
 (ةيانبلا).هيف ةيمستلا تدسف يذلا دقعلا اذه لثم يق يأ :هلثم ف | مع ةيانعلا | لإ ةدايزلاب هفارتعال
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 ىلع اهجوزت اذإو .ةدايزلاب هفارتعال بجوف «ةداعلا يف اهيلع ديزي سكوألا فصنو
 اهاطعأ ءاش هب فتح ظسولا انو كيسفلا تحيبع :قوضوع ريغ قاويع

 ناويحلا سنج ىّمَّسي نأ ةلأسملا هذه ئيعم :ءهني لاق .هتميق اهاطعأ ءاش نإو «كلذ

 اهجوزتي نأب سنجلا مسي د مل اذإ امأ رامح وأ سرق ىلع اهجورتي نأ علا يف

 يف لثملا رهم بجي :هكلم يعفاشلا لاقو «لثملا رهم بجيو ةيمستلا زوحب ال :ٍةباذ ىلع
 ذإ ؛حاكنلا يف ىّمَسُم حلصي ال عيبلا يف انث حلصي ال ام هدنع نأل اميمج نيف ولا

 «لام ريغب لام ةضواعم هنأ :انلو .ةضواعم 0 مهم دحاوب لك

 اذإ امأ «ةعتملا ىلع هتدايز وأ «ةعتملل هتاواسم ريدقت ىلع بجي سكوألا فصن نأ تعي :خلإ مك فصنو

 هدايز بلاغلا اف «بلاغلا ىرحب هير ؛نسسك ؟ وألا فصنب انمكح اغإو قعتملا بوحجو يغبنيف ةعتملا نم لقأ ناك

 (ةيانبلا).يرودقلا لئاسم نم ةلأسملا هذه :خ ! اهجوزت اذإو .ةعتملا ىلع سك وألا .فصن

 وأ طسو ا كح :لقي 1 هنأ ديري ؛ فص ول || كود نا ويحلا ,سلنجج ىمسي نأ :ةلاسلا ه هروت :خاإ تاويح ىلع

 امأو يهحججو نم هتلاصأألف :لوألا امأ :خ | ءاش لا ريخ ١1[ 5 ةيانبلا| .هفاض وأ نم كلذ ريغ ىلإ ءيدر

 .نيلصألا الكب لمعلا زوجيف «ةميقلاب فرعت طسولا ةبترم نألف :ياثلا

 اهنم يلصألا دوصقملا نوكي دارفأ ةيف ك رتتشبي ْئعم :ناويحلا عون نم دارملاو عةع ون يأ :كاويحلا سدج

 نم ىثنألاو ركذلا امأو .امهنم دصاقملا توافتل ؛ناعون ناسنإلا نم ىثنألاو ركذلا اذه ىلعف ءادحاو

 ديلا نم يأ :فصولا دود ,دحلاو وهو «امهنم محللا لكأ وأ «بروك رلا :امهنم دوصقلم اف غةريع

 .انمث حلصي ال لوهجملا يأ :حلصي ال .سرفغلا هب دري ملو :ةباذ .ءيدرلاو طسولاو

 نإ :اولاق مهنأ هيفو «ءيش هتلباقم ف سيل اناحم لاملا يطعي هنأكف ءعضبلا وهو ء[عضبلا عفانم] :لامريغب

 اضوع ىضتقي لاملا نأ امكف ءلاملا فالخي هتبه حصي ملو لام هتلباقم ف بجي اذهلف ءرطح هيف عضبلا

 .كللذ نم ئوقأ لب .عضبلا كلذك
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 نأ اًنطَرَشو ؛ريراقألاو ةيدلاك ةلاهملا لصأب ُدّسْفَي ال يح ًءادتبا لاملا ًمازتلا هانلعجف

 هنأل ؛سنجلا مالعإ دنع كلذو «نييناجلل ةياعو ةعولسم هظسور الاع ىمسلل نوي

 هنأل ؛سنجلا ةلاهج فالخب ءامهنم ظحوذ طسولاو ءءيدرلاو ديحلا ىلع لمتشي

 بس ىلع هانبم نأل ؛عيبلا فالخبو «سانحألا يناعم فالتخال هل طسو ال

 َرْعُي ال طسولا نأل ةروختي امنإو «ةحماسملا ىلع هانبمف حاكنلا امأ ,ةيبق اهلا

 طيني فنيا يمت سلا ديلا تايب نس ن ةامأ تيرايش ميبف#ا الإ

 ئح عرارقالا ىف امك اًكيش هسفن ىلع ءادتبا مازتلا هنأ ةلزنمت ءادتبا لاملا مازتلا حاكنلا انلعج يأ :ةانلعجف

 رقأ اذإ هنإف «رارقإلا هريظنو .انهه اذكف «ةلاهجلاب دسفي ال يئادتبالا مازتلالا يأ ةلاهحلا لصأب دسفي ال

 رابتعاب لهج انههو «مهاردلاو لبإلا ءادتبا نيع عراشلا نإف ؛ةيدلا اذك و ؛نييعتلا هيلع نكل ءزاح ءيشب

 .ىلاعت هللا مكحب يضافقلا وهو («نيعم دوجول ةلاهجلا هده زاجو ءنيعم ليإب ةصتخ ريغ امُهَأ

 «ءيشب ناسنإل رقأ نم نإف ريراقألا ف امكو «ةفوصوم ريغ لبإلا نم ةثام اهيف لعج عرشلا نإف :ةيدلاك

 يف نوكي نأ ريغ نم لام امهيف مزلي هنإف رارقإ عمج وهو :ريراقألاو /5*١[ ةيانعلا].هرارقإ حص
 امل :لاقي نأ وهو (ردقم لاؤس باوج اده : يكاكلا لاق العا انبطرشو (ةيانبلا) . يلام ضوع امهتلباقم

 ناويحلا يمس اذإ اميف ةيمستلا حصت نأ يغبنيو «ءادتبا لام مازتلا هنوك يف رارقإلا حاكنلا دقع هباش

 هطسو الام ىمسملا ن وكي نأ انطرشو ؛لاقتف ؛نايبلا همزليو رارقإلا حسي ء يشب رقأ ول امك هعون نعيمي مو

 (ةيانبلا).ةأرملا بناجو جوزلا بناج نعي :نيبناجلل ةياعر 5/./١3[ ةيانبلا| .مولعم
 رومأ يف رخآلا ىلع قيضي امهنم الك نأل ؛نيعيابتملا نيب ةقياضملا ىلع عيبلا ئبم يأ :ةقياضملا ىلع

 (ةيانبلا).شحفت ملام ةلاهجلاب دسفي الف ءةلهاسملا يأ :ةحماسملا ىلع (ةيانبلا).دقعلا

 ةميق ربتعيو :خ2! الصأ [هتميق] تراصف .ةميقلاب الإ سانلا روهمج فرعي ال يأ :خإ طسولا نأل

 ارانيد: نيعبرأب هلع ٠ ةفينحوبأ ردق امنإو ؛ىوتفلا هيلعو حيحصلا وهو ءامهدنع صخرلاو ءالغلا ردقب طسولا

 ءاهلك ةنكمألاو تاقوألا ىلع ىوقفلا انيب امو ةنامز قف ةدهاتشملاب اراتيد نيسمخب ضيبلا قو ءدوسلا يف
 ١[ 55/5 ةيانبلا] .صخرلاو ءالغلا فالتخاب فلتخت ةميقلا ذإ ؛الاق ام ىلع رمألاو
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 بوثلا 8 هنأ :هانعمو «لثملا رهم اهلف :فوصوم ريغ بوت ىلع اهجوزت لاو

 اسنخب سولو «سانجأ بايقلا نأل ؛ مبلل ةلاهج هذه نأ :ةيجوو .هيلع دزي ملو
 (اعون)

 افصو ف غلاب ادإ مد ةداراو ريخبو ةئيوجيستلا حصي يوه :لاق نآأب
 رع ا نس

 وأ كايكت ىف اذإ اذكو للا 0 تتيسيل اهنأل ؛ةياورلا رهاظ 8 «بونثلا

 فوصوملا نأل ؛ريَخي ال هتفصو هسنج ىمم لإو «؛هتفص لود هسنج ىمم”و ءاناوكرم

 ريزنخ وأ ءرمخ ىلع ملسم جوزت نإو .احيحص ًاتوبث ةمذلا يف تبثي امهنم

 حاكنلا حصيف .دساف طرش رمخلا لوبق طرش نأل ؛اهلثم رهم اهو ؛زئاج حاكنلاف

 ؛ةيمستلا حصت مل نكل ؛ةدسافلا طورشلاب لطبي هنأل ؛عيبلا فالخب «طرشلا وغليو

 ةميقلا نيب ئيعي :جورلا زياظو (ةةانباباخوو مسيورالاو تاكو نطقلاك عاونأ أ :سانجأ بايثلا نأل

 .طسولا ميلست ىلع ربجي جوزلا نأ + ةفينح يبأ نع يور امع زارتحا :ةياورلا ره ف (ةيانبلا) .طسولاو

 هنأ 2 فسوي يبأ نعو ؛ملسلا هيف زوجي اذهو «لاثمألا تاوذب قحتلي هيف ةغلابملاب هنأل ب رفز لوق وهو
 اهنأ هركذ ام رهاظلا هجو ءملسلا ريظن راص لجألا برضب هنأل ؛الف الإو ؛عفدلا ىلع ربحي لجألا برض نإ

 (ةيانعلا).دبعلاك تراصف «لثملا نمضي ال اهكلهتسم نأ ليلدب ؛لاثمألا تاوذ نم تسيل
 ناك :؛كلذ ىلع دزي لو «نارفعز نم نم وأ :ةطنح رك ىلع كتحوزت :لوقي نأ لثم :حخإ اليكم ىمس
 .هتميقو طسولا ءاطعإ يف :ريخي ال [؟ما//ع ةيانعلا | . هتميقو طسولا نيب اري جوزلا

 لئاسم نم هذه :جورت ْكِإف (ةيانعلا).هيف ملسلاو هضارقتسا زاح اذهلو الج ؤم وأ 8 :احيحص اتاوبث

 ىيعمب هيف طرشلا نأل :عيبلا فالخب .حاكنلا يقاني ال دسافلا طرشلاو :دساف طرش (ةيانبلا).يرودقلا
 :لاق هنإف ؛عيبلا ىلع حاكنلا هلي كلام سايق در ىلإ ةراشإ عيبلا فالخب :هلوق فو .هدسفي وهو ابرلا

 «ملسملا ىلع دقعلاب ريزتخلاو رمخلا باجيإ نكمي الو ةرخآ ضوع بوجو عنمم ريزنخلاو رمخلا ةيمست
 [18//77 ةيانعلا] امي انيع عاب ول امك ناكف

 لب لامع لام ةلدابم سيل هنإف حاكنلا فالخب لام لام ةلدابم عيبلا ةقيقح نأل ؛كلذو إ لطبي هنأل

 .لثملا رهم بجي نكل «رهملا مدع طرش نإو حاكنلا حصي يح ءالصأ ةلدابم تسيل هتقيقح
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 نّدلا اذه ىلع ةأرما جوزت نإف .لثملا رهم بجوف ءملسملا قح ف لاب سيل ىمسملا نأ ل
 نإو .الح هنزو لثم امل :الاقو ىنثنم ةفينح يبأ دنع اهلثم رهم اهلف :رمخح وه اذإف لخلا نم

 لاقو اكل دمحم و ةفينح ىبأ دنع للا رهم بجي :رح وه ادإف درعلا اذه ىلع اهج ورت

 .هميلست نع زجعو اللام اهعمطأ هنأ م فس وي ىبأل .ةميقلا بحب :هلاطي لقسم ةنويأ

 لبق ىمسملا دبعلا كله اذإ اريك ؛لاثمألا تاوذ نم ناك نإ هلثم وأ هتميف بجتف
 ظ دبعلا ةميق يأ

 غلبأ اهنفوكل ؛ةراشإلا ربتعتف «ةيمستلاو ةراشإلا تعمتجا :لوقي هني ةفينح وبأو .ميلستلا
 ةجج وزْلا ىلإ

 لثملا رهم بجيف

 ؛هيلإ راشملاب دقعلا قلعتي هيلإ راشملا سنج نم ناك اذإ ىّمسملا نأ
 رحلاو ديعلاك :

 ؛نيلام اناك نإو امهنإف .كيلمتلا هيف روصتي ةميق هل لام. يأ :لامب سيل .ريزنخلاو رمخلا ينأ :ىمسملا

 (ةيانبلا) .:كلي ةفينح يىبأ لوقك رحآ لوق فو «لوق يف اًذح يعفاشلاو دمحأ لاق هبو ندلا يأ :هنزو لثم

 .براقتملا دودعملاو نوزوملاو ليكملا يه :لاثمألا تاوذ .ندلا اذه يف يأ :هلثم وأ

 ؛اتاذ نادحتم لخلاو رمخلاف :خا تعمتجا (ةيانبلا)ل.كلهف هيلع اهجوزت نأب دقعلا يف :ىمسملا دبعلا

 انعم افلتحا نإو لخلاو رمخلاو ءاعم ةعفنملاو ةروصلا فالتخا نم دبال فالتحالا يثو ؛ةروصلا ف امهيواستل

 عضو ةلزنمب ةراشإلا نأل :خل! غلبأ .هيلإ راشملا ربتعي نيتروصلا يفف ءرحلاو دبعلا اذكو ؛ةروص ادحتا نكل

 نمف ةيمستلا امأو «ةعنتمم هريغ ةدارإو ءيشلا ىلإ ةراشإلا نأل ؛زييمتلا لامك امي لصحيو :ءيشلا ىلع ديلا

 [؟9/» ةيانعلا| .هل عضو ام ريغ ةدارإو ظفللا قالطإ زوجيو .ظفللا لامعتسا باب

 فاليتحالا يف رايعملاو ؛ةعفنملا ف امهفالتخال ؛نيدحتم اسيل لخلاو رمخلا نأ ىلإ دمحم بهذ يأ :خلإ لصألا
 ناك ول رثؤي امنإ فالتحالاو «ةعفنملا فالتخا ةلقل ؛اتاذ نادحتم رحلاو دبعلا نأ ىلإ و ؛ةعفنملا فالتخا وه

 .رخلا ىف لفملا رهم بحجيف :دقعلا قلعتي .اريتك
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 قلعتي هيسنحجج فاالخن نم ناك ن كإو يهعبتي فصولاو ءاتاد راشملا يق دوجوم ىمسملا نذل
 هيلإ راشملا

 نم فيرعتلا يف غلبأ ةيمستلاو هل عباتب سيلو هيلإ راشملل لثم ىمسملا نأل ؛ىمسملاب
 هنأ ىلع اضف ىرتشا نم نأ ىرت الأ ؛تاذلا فّرعت ةراشإلاو «ةيهاملا فّرعُت اهنإ ثيح

 توقاي هنأ ىلع ىرتشا ولو «سنجلا فاالتحخال ؛دقعلا دقعني ال جاحز وه اذإف «توقاي

 ؛دحاو سنج رخلا عم ٌدبعلا انتلأسم يفو ءسنجلا داحتال ؛دقعلا دقعني رضحأ وه اذإف ,رمحأ

 نإف .دصاقملا ف توافتلا شئسفل ؟؛كاسنج ل عم رمخلاو «عفانملا يف توافتلا ةلقل

 مهارد هرشع ى واس ادا ىقابلا الا اهم هيل : رجح اههلحأ اداف ٠ نيدبعلا نيده نيلع اهجورت

 .لثملا رهم بوجو عنمي -لق نإو - ىمسملا بوجوو «ىمسم هنأل ؛كني ةفينح يبأ دنع

 عبتت ةفصلاو ؛ةفص ىلع لدت امنإو ءىرخأ ةيهام ىلع لدت ال كانه ةيمستلا نأل :2إ ىمسملا نأل

 ربتعت 0 ؛ةفصلا الول هيلإ راشملا وه هنأل ؛هيلإ راشملا ف دوجوم فوصوملاو «قاقحتسالا يف فوصوملا

 مدعل يضتقل هقملا نأل اهل اعيات نرقي اذلاو ادلره ةركودألا قاقحتسا ف :ىمسملا نأل (ةيانعلا).اهتيعبتل ةفصلا

 [؟78/» ةيانعلا] .قاقحتسالا يف ناضراعتيف ؛هعبتي ال ءيش

 .ءيه ثيح نم ةقيقحلا وه ةيهاملاب دارملا :ةيهاملا فارعت (ةيانعلا).نيسنج نم اناك اذإ : غلبأ ةيمستلاو

 اذإو :هلوق هب دارأ :اتلأسم فو .ةيسح ةراشإب هيلإ اراشم نوكي نأ حضي جراخلا يف دوجوملا وه تاذلاو

 لخلا هل حلصي امو ءرخآلا دسم دسي ال امهدحأ نإف :ناسنج (ةيانبلا) .ّرح وه اذإف دبعلا اذه ىلع اهجوزت

 7١[ 5/1 ةيانبلا] .ارمح بلقني ال هماكحتسا دعب لخلاو ءرمخلا هل حلصي ال

 هئاكوءاوقل يناثلا دبعلا ةيمست ناكف ءدقعلا نع هجرخت رحلا ىلإ ةراشإلاو «ةراشإلا ربتعي هنأل :ىمسم هنأل

 ةفينح يبأ ليلد يف ركذ فنصملاو .ناعمتجي ال امهأل ؛لثملا رهم بجي الو «كلذ الإ اه سيلف دبع ىلع اهجوزت

 ,١9-4١ ١[ ةيانعلا| . ناثلا دبعلا تلطبأ ةراشإلا نأ انركذ ام ىلع ءانب ءىمسم هنأل :هلوق

 .ةرشعلا ىلإ ميمتتلا بجي نكل :عنمب
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 ةمالس اهعمطأ هنأ نع ناك ول رجلا ةميقو ا اه ٠ ينال فس وي وبأ لاقؤو
 وي

 ةميق نم َرثكأ اهلثم رهم ناك نإ اهلثم رهم ماتو ىقابلا دبعلا امل :بم ةفينح يبأ

 بجي ًادبع امهدحأ ناك اذإف ؛ةدنع لثملا رهم مامت بجي نيَّرح اناكول امهنأل ؛دبعلا

 لوخدلا لبق دسافلا حاكنلا يف نيجوزلا نيب يضاقلا قرف اذإو .لثملا رهم رهم مامتو ديعلا

 عفانم ءافيتساب بحي امنإو «هداسفل ؛دقعلا درجمب بجي ال هيف رهملا نأل ؛امل رهم الف

 يطول شن ماخ راقب ؛ حملا انه تبق ْثي ال هيف ةولخلا نأ ؛ةولخلا دعب اذك و « عضم
 عءطولا نم

 هربتعي وه هانم رق فولخع داتاتنع تسلا ىلع دازي ال اهلثم رهم اهلف :ا لحد نإف

 :ةيمستلاب موقت امعإو لام. سيل قوتسملا نأ :انلو .دسافلا عيبلاب

 ةلأسملا يف رم امك :لثملا رهم .اهلثم رهم متي يأ :خ! ماتو .امهنم ءيش ناصقنريغ نم يأ :نيدبعلا ةمالس

 رهظ ولو :كلب فسوي يبأ لوق نع ازارتحا ؛دمحم دنع :هلوقب ديق امنإو في دمحم دنع يأ :هدنع .ةمدقتملا

 /ةيانبلا) .اضيأ امهتميقا بجي نيرح تادبعلا رهظ اذإ اذكف ءاديع ناك ولا هنميق بي اًرح قادلا دبغ
 حاكنو «نئابلا قالطلا يف تخألا ةدع يف تحخألا حاكنو .دوهش ريغب حاكنلا لثم :دسافلا حاكنلا يف
 [؟١//5 ةيانبلا] .ةرحلا ىلع ةمألا حاكنو «ةعبارلا ةدع يف ةسماخلا

 ةولخلا دعب قيرفتلا دجو اذإ دسافلا حاكنلا يف رهملا بجي ال اذكو يأ :ةولخلا دعب .لوحدلا لبق رهملا

 يعفاشلا لاق هبو «غلب ام اغلاب لثملا رهم بحي :لوقي هنإف :رفزل افالخ 5 ةيانبلا] .اضيأ ةحيحصلا
 دسافلا عيبلا يف ةميقلا بجي ثيح «هيلع هسيقي يأ :دسافلا عيبلاب 5 ةيائبلا] . كبس دمحأو كلامو

 (ةيانبلا) .لثملا رهم كلذكف «نمثلا ىلع تداز نإو تغلب ام ةغلاب

 (ةيانبلا).هسفن يف موقتم. سيل هنأل ؛لام, سيلو عضبلا وه :ىوتسملا



 رهملا باب ؟/م

 تصقن نإو «ةيمستلا ةحص مدعل ؛ةدايزلا بحب مل لثلل رهم ىلع تداز اذإف

 .هسفن ْف موقتم لام هنأل ؛عيبلا فالخب «ةيمستلا مدعل ؛ىمسملا ىلع ةدايزلا بحت مل

 عطايتحالا عضوم يف ةقيقحلاب ةقيشلل اقاحلا ؛ةدعلا اهيلعو .هتميقب هلدب ردقتيف

 :تآطولا ربخآ نم ال «قيرفتلا تقو نم اهؤادتبا رتُمُيو .بسنلا هابتشا نع ًازرحتو
 بسس تسثيو (قيرفتلاب اهعفرو جاكللا ةهق ةهبش رابتعاب بحت األ ؛حيحصلا وه

 .هجو نم تباثلا 0 بنارتيق 0 ءايخإ هئابثإ يف طاتحي بسفلا نأ ؛اهدلو
 نسنلا تقوي

 لثملا رهم ردق ربتعا ةيمستلا تداز اذإف «ةيمستلا رابتعاب ناك امم لثملا رهم رادقم نإ نعي :خ :2ا تداز اذإف

 رهم نع ْصقُن لثملا رهم ن :رع ةيمستلا تصقن اذإو «ةيمستلا ةحص مدعل ؛هيلع ةدايزلا ربتعي نو «ةيمستلا نم

 نم هضعب وأ هلك لثملا رهم ذحأي هنأ :لصاحلاف ؛ةيمستلا نم ءيش لثملا رهم ةلباقم ف سيل ذإ ؛لثملا
 نم ةدايزلا ةلباقم ف سيل ذإ ؛ضعبلا ذخأت :ةيناثلا ةروصلا يفو لكلا ذحخأت :ىلوألا ةروصلا يفف .ةيمستلا

 .ةيمستلا مادعنال :هلوقب هيلإ راشأ امك ؛ةيمستلا يف ءيش لثملا رهم
 مست مل ثيح همامت ىلإ ةدايزلا يف اهقح ةطقسم طحلاب ةيضار ثناكف ءاهمست مل اهأل يأ :ةيمستلا مدعل

 (ةيانعلا).حضاو وهو رفز لوق نع باوج :عيبلا فالخب (ريدقلا حتف).همامت
 ةدعلا نأل كلذو :لإ اقاحلإ (ةيانبلا).دسافلا حاكنلا يف امب لخد يلا ةروكذملا ةأرملا يأ :ةدعلا اهيلعو

 ةهبشلاو .نيزتلاو ءرخآ جوزب جوزتلاو ءجورخلا ةمرح يهو ءلجأ ىلإ يضقنت تامرح نع ةرابع
 (ةيانبلا).هيف طاتخحي امم بسنلاو ؛هطالتخا دنع :بسنلا ةابتشا .ةقيقحلا ف تامرحلاك

 ع زارتحا :حيحصلا وه (ةيانبلا).ءطولا كرت ىلع مزعلا وأ ءيضاقلا قيرفت تقو يأ :قيرفتلا تفو
 (ةيانعلا).لوبقلاو باجيإلا نم هنكر دوجو ثيح نم نعي :حاكنلا ةهبش (ةيانعلا).رفز لوق
 (ةيانبلا).هيقسيو همعطيو هيبري نم هل سيل هنأل ؛تيملك فورعم بأ هل سيل يذلا دلولا نأل :دلولل ءايحإ

 دسافلا مكح نأل ؛حيحصلا حاكنلا يف امك :حاكنلا تقو نم فسويوبأو ةفينحوبأ لاقو :دمحم دنع

 [؟ 4 / ةيانعلا] .دمحم لوق ىلع ىوتفلاو حيحصلا نم ذخؤي
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 :لاق .هرابتعاب ةماقإلاو «هيلإ عادب سيل دسافلا حاكنلا نأل ؛ىوتفلا هيلعو

 رهم امل" :هن#و دوعسم نبا لوقل ؛اهمامعأ تانبو ءاقامعو ءاقاوخأب ربتعي اهلثمرهمو

 سدج نم َناسنإلا نألو ؛بألا ُبراقأ َنُّهو *.ططش الو هيف سكَو ال اهئاسن لثم
 هداير ناصقن

 ءاهتلاحو ءاهمأب ربتعي الو .هسنج ةميق يف رظنلاب فررعت امنإ ءيشلا ةميقو .هيبأ موق

 يف اذه ءالف كلذ لبق تدلو نإو ؛هل دلولا ناك لوحدلا دعب رهشأ هتس دعب تدلو ول ح :ىوتفلا هيلعو

 حيحصلا حاكتلا نأل ؛كلذك ناك امنإو ءحاكنلا تقو نم ءادتبالاف حيحصلا حاكنلا يف امأو ,دسافلا حاكنلا

 .هماقم مقي ملف :هيلإ عاد ريغ هنإف ءدسافلا حاكنلا فالخب ءطولا ماقم ميقأف ءاعرش ءطولا ىلإ عاد
 .ءطولا ىلإ عاد دقعلا نأ رابتعاب يأ :ةرابتعاب (ةيانعلا).ءطولا ماقم حاكنلا ةماقإ يأ :ةماقإلاو

 وأ ,همأو هيبأل اهيبأ تاوحخأ نه :اهتامع اذكو ءاهيبأل وأ ءاهمأو اهيبأل :اتاوحأب دارملا :إ اًهاوخأب ربتعي

 [؟5/١1١ ةيانبلا] .ملعلا لهأ ةماعو اح دمحأو يعفاشلا لاق هبو .هيبأل

 اهيلإ ءاسنلا ةفاضإ نم رهاظلا نأ ىلع ءانب ءفنصملا نم اهئاسن ريسفت لب ؛همالك نم سيل :خلإ نهو
 هوبأ ناك اذإ ةمألا نبا ةفالخ تحص اذلو «هيبأ سنجح نم ناسنإلا نأل ؛بألا ةبارق رابتعاب

 ةمأ نوكت دق مألا نأ ىرت الأ ءهمأ موق سنج نم ال. :هيبأ موق سنج [؟ 47/7 ريدقلا حتف] .ايشرق

 [51/5 ةيانبلا] .فاصؤألا هذه فالتخاب فلتخي لثملا رهمو ءاهيبأل اعبت ةيشرف ةنبالاو

 (ةيانبلا) .هسنج ريغ ةميق ف رظنلاب فرعي الو «ءيشلا كلذ سنج يأ :هسنج ةميق

 :دوعسم نبا نع "هعماج"يف يذمرتلا هجرخأ /7١١1[ ةيارلا بصن] .قرط ةعبرأ نم يعليزلا هجرحخأ *
 لثم ان :دوعسم نبا لاقف تام ىح اهب لحدي ملو اقادص ا ضرفي ملو ةأرما جوزت لحجر نع لئس هنأ

 :لاقف ءيعحشألا نانس نب لقعم ماقف :ثاريملا اهو :ةدعلا اهيلعو ءططش الو سكو ال اهئاسن قاذص

 :يذمرتلا لاق ,دوعسم نبا اهب حرفف «تيضق ام لثم - انم ةأرما - قثاو تنب عورب يف 5: هللا لوسر ىضق
 [اه ضرفي نأ لبق اهنع توميف ةأرملا جوزتي لحرلا يف ءاج ام باب 2١١45 :مقر] .حيحص نسح ثيدح

 هللا دبع وبأو يروباسينلا مرخألا نب هللا دبع وبأو نابح نباو يذمرتلا ثيدحلا لهأ رثكأ هححص دقو
 [؟17/5١5 ةيانبلا] .يقهيبلا مكاحلا
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 :همع تنب تناك نأب اهبيأ موق نم مألا تناك نإف .انيي ال ؛اهتليبق نم انوكت ملاذإ
 (بألا)

 يف ناتأرملا ىواستت نأ انما رهم ىف ربتعيو ءاهيبأ موق نم امكأ امل ؛اهرهمت ربتعي لئنيحف
 27 (مألا)

 فلتخ لثملا سهم نأل ؛رضعلاو ,دلبلاو :نيدلاو ,لقعلاو «لاملاو («لامجلاو مرسلا

 يواستلا ربتعي و: اولاق .رصعلاو رادلا فالتخاب فلتخي اذكو .«فاصوألا هذه فالتخاب
 اةييهأ و

 (دلبلا)

 ؛هئامض حص هلا نمض اذإو :ةيوغلاو ةراكبلاب لد هنأل ؛ةراكبلا ُْق 55
 ئواستلا

 ءاهجوز اهتبلاطم ىف رايخ اب ةأرملا ا« صيف هل اعبوإ كابا دو جارك لهأ نم هنأل
 ىل ولا

 درجه نعي :خلإ يف ربتعيو (ةيانبلا).هسنج ةميق يف رظنلاب فرعت امنإ ءيشلا ةميقو :هلوق ىلإ ةراشإ :انيب ال
 ءاريشعو ؛ادليو كلامو .ءلاكو ءاتس ايوانت#' قع ننيملاب رابكعألا ةعيح تيقياآللا ةروكذلل ةيارقلا قف

 نكل اهيبأ موق نم تناك ولف ءاضيأ ملعلا يفو ؛دلو مدعو ؛قلخ لامكو ءابدأو «ةراكبو ءانيدو ءالقعو
 هئالغ يف رهملا يف امهلهأ ةداع فلتخت نيدلبلا نأل ؛اهرهمم ربتعي ال امهامز وأ امفاكم فلتخا

 كلت اهيف دجوي ىلا بناجألا نمف نكت مل نإف :ناتأرملا ىواسعت [؟45/» ريدقلا حتف | .هصخرو

 .نقيتملا هنأل ؛لقألا ربتعي نأ يغبنيو ءطسولا ربتعملاف بناجألا تفلتخا نإو ءفاصوألا

 بحاص لاق :ةبويثلاو .رصعلاو :لاق اذهلف ءتاقوألا اذك و «رهملا رابتعا يف اهاح توافتت دالبلا نإف :دلبلاو

 اهردصم يف ةبويثلاو ةبايثلاو .تابيث عمجلاو ؛هجوب تنابف تجوزت دق يلا ءاسنلا نم بيثلا :'برغملا

 5١[ 4/5 ةيانبلا] .ءاوس هيف ىثنألاو ركذلا «بيث ةأرماو بيث لحجر :يرهوجلا لاقو «مهمالك نم سيلف

 ءاريبك وأ اريغص جوزلا ناك ءاوس ؛هنامض حص رهملا ال نمضو هتببا يلولا جوز اذإ نعي :يلولا نمض

 .رهملاب بألا بلاطت نأ ةأرمللف هوبأ اهجوز اذإ ريغصلا ف نكل ؛ةجوزلا وأ جوزلا بناج نم ناك ءاوسو
 نأ زاج دقع اذإ يلولا :هنامض حص 7١[ 5/5 ةيانبلا] .يواحطلا حرش يف هركذ ءظفللاب هنمضي ل نإو

 عاب اذإ هنإف ,عيبلا فالخب «ةيلوملا ىلإ ةعحار حاكنلا ماكحأ نأل ؛دقعلا يف اليصضأ سيل هنأل ؛كلذ نمضي

 عامتجا مزل نامضلا ربتعا اذإف ,مدعلا مكح يف لكوملاو دقعلا كلذ يف ًاليصأ ناك ةيالولا وأ ةلاكولاب

 .دحاو ءيشب نيلباقتم نيرمأ
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 ةرمأب ناك نإ جوزلا ىلع ىّذأ اذإ لو عجريو «تاللافكلا رئاسب ارابتعا ؛اهيلو وأ

 ةريقغص ةحورلا تنا# فاو نامضلا اذه حصي كلذكو .ةلافكلا يف مسرلا وه امك

 ربعُمو ريفس يلولا نأل ؛نمثلا نمضو نيغصلا لام بألا عاب اذإ ام فالخب
 دج هاابإ يبميو هيلإ قوقحلاو و ؛هيلع ةدهعلا عجرت نيح ءرشابمو دقاع عيبلا قو

 .هسفنل انماض ريصي نامضلا حص ولف هغولب دعب هضيق كلمو انجب دمحمو ةفينح يبأ

 ضبقلا كلمي ال هنأ ىرت الأ «دقاع هنأ راعاب ال ةوبألا مكحي بألا رهملا ضبق ةيالوو

 .رهملا ذحأت نيح اًهَسفَن عشت نأ ةأرمللو :لاقا . منسقا انا ريب 93 :كورأب داع

 «لدبلا ق اهقح نيعبل ؛امي رفاسي يأ ءاهتيرطي نأ ةعاقو

 حاكنلا 8

 ليصألا بلاط ءاش نإو «ليفكلا بلاط ءاش نإ هل لوفكملا نأ 539 ةلافكلا يف مكحلا نأل :تالافكلا

 عربت كلذف هرمأب نكي مل اذإ امأ :ةرمأب [ةلافكلا] ناك نإ [؟5/7١ ةيانبلا].هعضوم يف فرع ام ىلع
 .كلذريغ ىلإ ميلستلا نمو «بيعلا نم ةمالسلا نم عيبملا لاح ةظحالمم :ةدهعلا .ع ووجرلا هل سيل

 اذهو «ةبلاطملا يف هتمذ ىلإ ةمذ مض نع ةرابع نامضلا ذإ ؛نكمي ال اذهو [هسفن لحأل] :هسفنل انماض

 بألا نإ :متلق فيك :لاقي نأ :هريدقت ءردقم لاؤس نع باوج اذه :خ! ةيالوو .هسفنل نمض اذإ ققحتي ال
 بألا لاقي نأ :لاؤسلا ريدقت :يكاكلا لاقو ءريغصلا رهم ضبق ةيالو هلو «هيلإ دقعلا قوقح عحري ال ريفس
 اذكو «كانه زوجي ال اذو .هسفنل انماض ريصي هنامض حص ولف «نمثلا ضبق كلمي ليك ولاك قادصلا ضبق كلم

 [؟ ١1/١1١ 5/1 ةيانبلا] .بّألل رهملا ضبق ةيالوو راس هنع باحجأف 00 ّق
 رهملا ناك اذإ اذه يم .لحدي مل وأ اب لخد :اهسفن (ةيانبلا)."ريغصلا عماجلا" يف هش أ :لاق

 اضم. هل ريعت يأ :اهققح نيعتيل (ةيانبلا).انباحصأ نيب فالتخا هيفف ةلاخج وم ناك اذإ امأ ًالجاع

 هنم لصحي ام نأل ؛ةعفنملا وه ةقيقح لدبملا ناك نإو ءاصخشم لدبملا ناك امنإو ءصخشم لدبملا نأ امك
 ةلدابملا دقع نأل ؛لدبلا صخشت مزل لدبملا صخشت املو ءاصخشم لدبملا ناكف «ةعفنملا ماقم ماقي ةعفنملا
 لدبلا نيعتو اشي رخآلا بتاحلا نم نوكي نأ مول ءانيعم ندا قعأ نم ناك نإف .يواستلا يضتقي

 هنإف ءارهم نيعم ضرع لعج ناك اذإ ام يقب نكل «ضبقلاب الإ لصحي ال ةمذلا يف لدبلا ناك اذإ اميف

 .نينيعتم لدبملاو لدبلا نوكي ذئئنيحو «ضبقلا مدقت مزلي الف ءضبقلا نودب نيعتي
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2 2 6 
 ع. رمسلا 7 اهعتك لا جورزلل سيل و .عيبلاك راصو «لدبملا ى جوزلا قح نبيع يك ا ف 5 / ص علا | ' ٠ هع قا 5 1 : :

 ع 7 5 ع ءا ١ 1 , 2 - اه ١ أ

 سبحلا قح نآل ؛ لجعملا يا .هلك رهملا اهيفوي يح اهلها ةرايزو ههلزنمه نه جاورتاو

 سا :ةلكوم هلك" ىذل كاك ىلأو .ءافيإلا لبق ءافيتسالا قح هل سيلو «قحتسملا ءافيتسال
 د 8 تي“ بي جوزل

 ءاهسسفن عنمت نأ امل سيل :الاقو هلم ةفينح يبأ دنع باوججلا كلذكف اه لحد نإو

 ةنودخ وأ ةيبص لاك ول تهتك تناك ول قس عاشر لوكا ناك افا اميق لفاؤلشللاو

 ىلع نتيو ءاهاضرب انكب ةولخلا فالخلا اذه ىلعو «قافتالاب سبحلا يف اهقح طقسي ال

 ةتساولا ةأطولاب هيلإ اليم راع دف هلك لح يبل نأ اسف اقفل ةفاقححما انه
 فالؤملا

3" 

 «عيبللا لس اذإ عئابلاك سبحلا قح اهل قبب ملف ,رهملا عيمج اهي دكأتي اذهو «ةولخلاب وأ

 (ةيانعلا) .نييعتلا يف نيلدبلا نيب ةيوست نمنثلا دحعأب يح عيبملا نسب نأ هل عئابلا نأ ف :عيبلاك راصو

 نأ عئابلل سيل انعوب ناك اذإ نحثلا نأ نعي : عيبلا (ةيانبلا).رهملا وهو اهّقح قوي نأ لبق يأ :ءاقيألا

 [* مر ةيانبلا] الهام. رفملا؛قاك اذإ اهسنفن ةأرملا سبحتال كلذكف «عيبملا سبحي

 لبق نيحف ءانيد وأ ناك انيع ءالوأ رهملا ميلست قالطإلا دنع حاكنلا بحوم :لاق :ك فسوي ىبأ فالخ

 قراف هبو «لحألا لولح دعب رهملا يثوي نأ ىلإ هقح ريخأتب يضر دقف ءدقعلا بجومج هملع عم لحألا جوزلا

 ميلست بجي مل ةضياقم ناك ول عيبلا نأ ىرث الأ «ةلاحن ال عيبلا تابحوم نم سيل ًالوأ نمثلا ميلست نأل ؛عيبلا
 [7؟ 53/7 ةيانعلا] .نمثلا يفوي نأ ىلإ عيبملا يف ةقح ريخأتب ايضار يرخشملا نكي ملف ءالوأ نيلدبلا دحأ

 اهاضرب تناك نإ يأ :خل! اذه ىلعو (ةيانعلا).رهملا ذخأت يح اهسفن عنمت نأ ةأرملل نعي :باوجلا كلذكف

 عنملا ةدم اهقحتست :ةقفنلا قاقحتسا (ةيانعلا).قافتالاب اهقح طقسي مل اهاضر ريغب تناك نإو «فالتخالا ىلعف

 ةأطولاب ًاملسم هيلع دوقعملا نوك لجألو يأ :اذهلو .ةزشان اهنأل ؛امهدنع اهقحتست الو «قحب عنم هنأل ؛هدنع
 .سبخلا قح هل سيلف :عيبملا /١١3[ ةيانبلا] .ةولخلاب وأ ةدحاولا ةأطولاب يأ :اه دكأتي .ةولخلاب وأ ةدحاولا
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 ىَلتخُي الف «مرتحما عْضُبلا ف فرصت ةأطو لك نأل ؛لدبلا لباق ام هنم َتَعَنَم اهنأ :هلو

 ًامحازم حلصي الف ءاهءارو ام ةلاهجل ةدحاولاب ديكأتلاو .هرطخل ةنابإ ؛ضّرعلا نع

 ًالباقم رهملا راصو «ةمحازملا تققحت ًامولعم راصو ءرخخآ ءطو َدَحُو اذإ مث ؛مولعملل
 ىرخأو ىرخأ ةيانج ئيج اذإ مث ءا هلك عفدي ةيانضج نيج اقإ ديلا ركب

 : َنهونكْسأ#» :ىلاعت هلوقل ؛ءاش ثيح ىلإ لقت :اهّرهم اهاقوأ اَذِإو .اهعيمخ
 تابت

 ب لل ا اهجرخي ال :ليقو 4 وكنكس ْتْيَح

 ءرهملا يف افلتخا مث ةأرما جورت نمو :لاق :ةبرشلا ققحض ل ةييرقلا رصملا

 ام ةلاهج لجأل يأ :اهءارو ام ةلاهجل .ةدحاولا ةأطولاب رهملا دكأت يأ :امهوق نع باوج :ةدحاولاب

 هل ًالباقم رهملا ريصيو امولعم هنوكل ؛لوألا محازيف :ةمحازملا تققحت (ةيانبلا).ةدحاولا ةأطولا ءارو
 ةيانج نيج اذإ صخش دبع نأ :لصاحلا :هلك عفدي 5١3/5[ ةيانبلا|].كلذكف رحخآ دجو اذإو ؛لوأللو
 نأ هيلع سيل ىرخأ ةيانج ئيج اذإ دبعلا ملسي نإ :ليق «ةيانحلا بجوم ءاطعإ وأ ميلست امإ هيلع ناك

 .رخآ ءيش هنم ذخؤي ىرخأ ئيج اذإو ؛ةيانج ةلباقم يف راص دبعلا نإ :لاقيو «ةيانجي ذحاؤي
 انؤاملع هب جتحا بح «اهقابسو ةيآلا قايس ليلدب تاقلطملل نهونكسأ ف ريمضلا :لاقي دق :خل ! ىلاعت هلوقل

 .ءاش ثيح- ةحوكنملا لقن :ازاوح ىلغ ًاليلذ ضهنتي الف :ةتوتبملل ةقفنلا بوَحو ىلع

 هلي ثيللا وبأ هيقفلا هلاق :ليقو (ةيانبلا)..©- مهباحصأو دمحأو كلامو يعفاشلا لاق هبو :متنكس ثيح
 وعم ههيسلا و نم الك نأل هعللاب ينعي 9 هعمألا علم نع سنع ومب + يرارتالا .كلاو
 اهافوأ اذإ امب رفاسي نأ جوزلا نأ ىلع ىوتفلاو :"سينجتلا" يف ركذو :اهدلب ريغ ٠/5 ١١[ ةيائبلا] .كلذب
 (ةيانبلا)."ريغصلا عماجلا" يف هلل دمحم يأ :لاق 5 ةيانبلا] .# نه ونكْسأ# :ىلاعت هلوقل ؛لّجعملا
 وأ ءامقوم دعي وأ ةايحلا لاح يف امإ امهنم لكو .هردق يف وأ هلصأ يف امإ رهملا يف فالتخالا :خلإ افلتخا مك
 لبق لوخدلا دعب هردق يف ةايحلا لاح يف افلتخا نإف «هلبق وأ لوحدلا دعب امإ امهنم لكو ءامهدحأ توم

 نأب دحأ ةهج نم نكي مل نإو «هنيمب عم هلوق لوقلا ناك هتهج ناك نمف «لثملا رهم َّمكَح هدعب وأ قالطلا
 جيرخت ىلعو «يزارلا جيرخت ىلع دمحمو ةفينح يبأ لوق ىلع اذه ؛لثملا رهم يطعيو ءافلاحت نييوعدلا نيب ناك
 نأ الإ لكلا يف هني, عم جوزلل لوقلا :فسويوبأ لاقو .لثملا رهم مكحيو ءاهلك لوصفلا يف نافلاحتي يخركلا
 [؟75-51./* ريدقلا حتف] .اهل ارهم فراعتيال ام ركذي نأب ةعامجو فنصملا هرسفو «ليلق ءيشب يتأي
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 ؛لثملا رهم ىلع داز اميف جوزلا لوق لوقلاو ءاهلثم رهم مامت ىلإ ةأرملا لوق لوقلاف

 ةفينح يبأ دنع اذهو ءرهملا فصن يف هلوق لوقلاف :اه لوخدلا لبق اهقلط نإو

 ع ىبشيب أي نأ الإ «هلبقو قالطلا دعب هلوق لوقلا :كلي فسويوبأ لاقو .انكجح دمحمو

 ,ةدايزلا يعدت ةأرملا نأ :فسوي يبأل .حيحصلاوه اه ادهم نقرا ا نع داحس ؛لياق

 اذهو هيف ٌرهاظلا هبذكي ءيشب أي نأ الإ «هنيمب عم ركنملا لوق لوقلاو ركن جوزلاو

 .هيلإ راصي ال ىمسملا نم ءيش باجيإ نكمأ مف «يرورض عضُملا عفانم موقت نأل

 خسفي الو عيبلا يف امك نافلاحتي :للي يعفاشلا دنعو .جوزلا يعدي امم اصقان سيل هنأ نيمب عم :ةأرملا لوق

 ناك نإ : كلام لاقو ؛لثملا رهم بجيو ؛هدعب وأ لروخدلا لبق فاللتحالا ناك ءاوس ,حاكنلا

 نافلاحتي لوحدلا لبق ناك نإو ءامهوم دعب ناك ول اذكو ءجوزلا لوق لوقلاف لوخدلا دعب فالتحالا

 [571/5 ةيانبلا] .حاكنلا داسف بجوي قادصلا داسف نأ هلصأ ىلع ءانب حاكنلا خسفيو

 لثملا رهم نوكيف ؛ةدايزلا مدع نيمي عم جوزلا لوق لوقلاف ةدايزلا يف امأو ؛ديزي ال نأ طرشب يأ :اهلثم رهم
 .هلوق لوقلاف جوزلا هلاق ام ناك نإو ءاهوق لوقلاف ةجوزلا هتلاق امل اقفاوم ناك نإف ءمكحلا وه

 لاق :هتروص :خلإ هلوق لوقلاف .رهملا مامت مزلي لوحدلا دعب ذإ ؛لوحدلا لبقب ديق امنإو :اه لوخدلا لبق

 فصن يف جوزلا لوق لوقلاف ءامب لوخدلا لبق اهقلطف «نيفلأب لب ال :ةأرملا تلاقو فلأب كتجوزت :جوزلا

 [؟7؟5؟/5 ةيانبلا] .اهلثم ةعتم مكحي الو «رهملا

 يف انخياشم ضعب لوق نع زارتحا اذه [حيحصلا وه ال ًارهم فراعتي ال امب ليلقلا ريسفت نأ ٍنعي] :حيحصلا وه
 ءمهارد ةرشع نم لقأ رهم ال هنأل ءاحرش سس هنإفةرسعلا نوم نوكي ام هب دارملا نأ فسوي يبأ لوق ريسفت

 [581//* ةيانعلا] .ةداع رهملا كلذ ىلع ةأرملا كلت لثم جوزتي ال هنأ ملعي ًاليلق اًئيش يعدي نأ هدارم نأ حصألاو

 (ةيانبلا).هبذكي لاحلا رهاظو ؛هركني عرشلا رهاظ نأل ؛مهارد ةرشع نم لقأ ركذ نأب :2! َىأي نأ الإ

 اميظعت موقتي امنإو «لام. سيل هنأل :يرورض (ةيانبلا».فسوي وبأ هركذ يذلا اذه يأ :خإ نأل اذهو

 (ةيانبلا).لسانتلاو دلاوتلا ةرورضل يعي :يرارتألا لاقو .هرطخل
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 ل دهشي نمل دهاش رهاظلاو ءرهاظلا هل دهني نم لوق قاواصنلا ف لوقا تأ مهو

 بوثلا بر عم غابصلاك راصو ؛حاكنلا باب يف يلصألا ُبَجوملا وه هنأل ؛لثملا رهم
 لبق قالطلا دعب نأ :انهه َرْكَذ مث ,غبصلا ةميق هيف ْمُكَحُي :رحألا رادقم يف افلتخا اذإ

 ركذو ."لصألا"و "ريغصلا عماجلا ةياور اذهو ءرهملا فصن يف هلوق لوقلا لوحدلا
 ةقو رق در راهن اسال يش عدلا
 نمل دهاش رهاظلاو :لاقف ؟ ال مأ ,كلذك هيف نحن ام نأ يف عازنلا امنإو «يقافتا اذه 8 هل دهشي نم

 عضبلا عفانم موقت نأ نم فسويوبأ هركذ ام انيلع دري بح هباجيإ ادهاش هلعج نم مزلي الو ؛لثملا رهم هل دهشي
 .ةجوزلا وأ ءجوزلا بناج يف امإ ءىمسملا نم ءيش بجي نح ًادهاش هلع لب «لثمل رهم بحوت مل نحن ذإ ؛خلإ
 بر عم غابصلا فالتخاك رهملا رادقم يف فالتحالا يف لثملا رهم ميكحت راص يأ :خلإ غابصلاك راصو

 ١[ 77/5 ةيانبلا] .نيمهردب :غابصلا لاقو ؛مهردب هتغبص :لاق بوثلا بر نأ :هنايب «بوثلا

 ؛هلوق لبقي غابصلا لوق قفاو نإ رظني ذئنيحف «هعم موقي مث ءغبص الب بوثلا موقي نعي :خلإ هيف مكحب
 ىعدمو عدم امهنم الك نأل ؛غبصلا لبق كلذ نأ رهاظلاو .هلوق لبقي بوثلا بحاص لوق قفاو نإو
 بحاصو ؛ءيش ةدايز يعديو ركني غابصلاو ؛غبصلا بوحجو كلمتي نأ يعدي بوثلا بحاص نإف هيلع
 انهه ققحتي الف غبصلا دعب امأو .هانركذ امك امكح لعجيو ؛غبصلا ةميق ىلإ عجري اذإف ركني بوثلا
 يغبني دئتيحف «عيبملا ضبق هنأ ةلزنم.هنأل ؛هدوصقم لصح بوثلا غبص درجمع. ذإ ؛ىوعد بوثلا بحاصل
 وأ ضبقلا لصح ام اذإ ام نيب قرفي ال :دمحم دنع امأو .امهدنع اذه «بوثلا بحاص لوق لوقلا نوكي نأ

 لوقي :بوثلا بحاص ناكف .«دقعلا لصأ رابتعاب هيلع ىئعدم امهنم لك لعجي نأ :لوقي هنإف «لصخي مل

 غبصلا لبق ام نيب قرف نكي مل كلذك ناك اذإو ءرادقملا كلذب :لوقي غابصلاو «رادقملا اذه ققحت ام هدنع

 بحاص امأو ؛ةدايزلل غابصلا بلط الإ هل لصاح الو ؛ءعازنلا اذهل ةرمث ال :نالوقي امهنكل ؛هدعب امو

 فسوي يبأ دنع نأل ؛ركذلاب امهصح امنإو ,دمحمو ةفينح يبأ لوق يأ :امهوَق سايق .بلطي الف بوثلا

 (ةيانبلا).روصلا عيمج ف جوزلا لوق لوقلا
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 هنأ :قيفوتلا هجوو .رهك مُكَحُش :دلبقا لالا ريمك قالاطلا دعب ةبجوما ةحفملا نآل

 ,ةداعلا يف غلبلا اذه غلبت ال ةعتملاو :نيفلألاو فلألا ف 'لصألا' يف ةلأسملا عضو

 ؛نورشع اهلثم ةعقو ,ةرشعلاو ةئاملا يف "ريبكلا عماجلا" يف اهعضوَو ايي دق الف

 ىلع لمْ ءرادقملا ركذ نع تكس "ريغصلا عماجلا"يف روكذلاو ؛اهميكحت ديفيف
 جوزلا نأ :حاكنلا مايق لاح يف افلتخا اذإ اميف امهوق حرشو ."لصألا"يف روكذملا وه ام

 نإو .هلوق لوقلاف ءلقأ أ هاقلأ اهلقه ريع ناك نافأ :ىونلألا ةأرملاو فلألا ىعَّدا اذإ

 لي :نيهجولا يف ةنيبلا ماقأ امهيأو ءاهوق لوقلاف :رثكأ وأ نيفلأ ناك

 ردقب ردقملا ةعتملا وه ىمسم رهملا ناك اذإ اميف لوخدلا لبق قالطلاب بحاولا نأ نعي :خ2إ ةبجوم

 يف كلذف ضورفملا فصن يف فالتخالا عقو املف «ةعتملا قيرط هقيرط رهملا فصن نأ فرغ امل فضنلا

 رهاظلا رابتعاو «ءضورفملا فصن يف فالتخالا وه رهاظلا يفو .ءادتبا ةبحاولا ةعتملا ردق ف فالتخا ئعملا

 وه هتفرعم يف عجرملاو «لكلا ةفرعم الإ لصحي ال ىمسملا فصن ةفرعم نأ روهظل لثملا رهم ميكحت بجوي

 هنأك «ءادتبا ةبحاولا ةعتملا ردق يف فالتحعا ئيعملا يف هنأ الإ ةعتملا مح بحب ويا قيغملا نابقعاو 0لقملا رهف

 بحاولا ناك هجولا اذه ىلع افلتخا ولو ,فلأ يه لب :لوقت يهو «ةئام سمح ين ةبجاولا ةعتملا :لوقي

 .روصلا نود فالتخالا نم دوصقملل ارابتعا ؛اذه اذكف ءقةعتملا ميكحت وه

 ةياور نيبو "ريبكلا عماجلا" ةياور نيب يأ :قيفوتلا هجوو (ةيانبلا).قالطلا لبق لثملا رهمك يأ :وهك
 :ةحوزلا لاقو :ءفلأ يلع مزل :جوزلا لاق يأ :نيفلألاو فلألا (ةيانعلا)."ريغصلا عمالا"و "طوسبملا"

 (ةيانبلا). سشلألا فيض بق رتغم جوزلا نأ ؛ةعتملا , ميك عا .اهدبكمت دقي نانقلأ

 .ةجوزلا بناج ديؤي ثيح :ديفيف .ةرشع :جوزلا لاقو «ةئام هجروا تلاق نأب :ةرشعلاو ةئاملا يف

 روكذملا نوكيف «ريغصلا عماجلا مث ءالوأ فنص طوسبملا نإ :ليقو [لصألا وه لصألا نإف] :خا لمحيف
 (ةيانبلا) .اّكح دمحمو ةفينح يبأ لوق يأ :امهوق [؟7؟ 84/5 ةيانبلا] .ناتياور ةلأسملا يف :ليقو ؛دوهعملاك "طوسبملا" ف

 (ةيانبلا).رهاظلا هل دهشي نمل لوقلا يواعدلا يف نأل ؛هل دهاش رهاظلا نأل ؛نيميلا عم يأ :هلوق لوقلاف

 (ةيانبلا) .اهنيمي عم ةأرملا لوق يأ :اهوق
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 :ىاثلا هجولا فو «ةداي دزلا تبت ”ريشت شت األ ؛اهتنيب لبقت :ل وألا هجولا يف ةنيبلا اماقأ ن

 بحي افلح اذإو ءافلاحت :ةثام سمخحو افلأ اهلثمرهم ناك نإو ءطخلا تت اهنأل ؛هتنيب

 لوصفلا يف نافلاحتي :.كي يخركلا لاقو .يزارلا جيرخت اذه «ةئام سمحو فلأ

 بي ىمسملا لصأ يف فالتالا ناكولو .كللذ دعب .لفملا رهم كَ مث ,ةثالثلا

 هيلإ راصيف ىمسملاب ءاضقلا رذعت هدنعو ءامهدنع لصألا وه هنأل ؛عامجإلاب لثملا رهم
 ؛امقايح يف باوجلاك هيف باوجلاف :امهدحأ توم دعب فالتخالا ناكولو

 اذإف .هكلم هنأ ىلع ةنيب هل ناكو صخش دي يف ءيش ناك اذإ امك ءرهاظلا فالح ةدايزلاو :ةدايزلا تبغت

 نأ وه اذبه يف لصألاو :نيفلألا دحأ طح يأ :طحلا تبنت .صخشلا اذه لوق لوقلاف ءرخخأ صخش ماقأ

 .ةأرملا هتلاق انهع اضقانو .جوزلا هلاق ام ىلع ًادئاز أ ها افلأ (ةيانبلا). ارهاظ تنافي: نسل اه يبث ةنيبلا

 (ةيانبلا) .ركنت يهو لثملا رهم نع طحلا اهيلع يعدي جول ؛ ركني وهو هيلع ةدايزلا يعدت ةأرملا نأل :افلاحت
 :فلألا ةيمست ىلع امهقافتال ؛اهيف جوزلا ريخي ال ةيمستلا قيرطب فلأ بجي :[لثملا رهم سفن يأ] خإ فلا
 [؟175/ ةيانبلا] .هتنيب تلبق ةنيبلا ماقأ امهيأو جوزلا اهيف ريخي لثملا رهم رابتعاب ةئاسمح بجيو
 خيشلا جيرخت وه امهوق لثملا رهم فلاح اذإ ام وه ءدحاو لصف يف فلاحتلا بوحو يأ :يزارلا جيرخت

 سمخ ةنس دلو فيناضتلا بحاص نييقارعلا ءاملع رابك نم يلزتعملا يزارلا ىلع نب دمحأ صاصملا ركب يبأ
 نسحلاوبأ خيشلا وه :يخركلا [155 /5 ةيانبلا] .ةئام ثالثو نيعبس ةنس دادغبب تامو «ةئام ثالثو

 نيعبرأ ةنس تامو ءنيتئامو .نيتس ةنس دلو «يزارلا ركب ىبأ .ذاتسأ ونهغو :نيققحلا ذاتنسا ىنعركلا

 قفاوي مل وأ «ةحوزلا وأ جوزلا لثملا رهم قفاو اذإ اميف يأ :ةثالثلا لوصفلا يف [؟75/ ةيانبلا] .ةثامتالثو
 :نلوكتلاب هريووظو «ىومسلا نيظي نأ لاضتسال كللذو ةسهتم ادهلا
 .لثملا رهم ربتعيف ءامهيلكل ةفلاخملا ةروص يف امأو ءامهدحأل ةقفاوملا ةروص يف يأ :خل لثملارهم

 (ةيانبلا) .انكعت دمحمو ةفينح يبأ دنع يأ :امهددع (ةيانبلا).رخآلا ركنيو ةيمستلا امهدحأ يعدي نأب :ىمسملا لصأ يف
 ءامهتايح ىف باوجلاك هيف باوجلاف ءامهدخأ توم دعب لصألا يف وأ رادقملا يف ناك ءاوس :فالتخالا ناكولو

 .لثما رهم سفن ربتعي :ةيناثلا ةروصلا يفو «ةايحلا يف هانركذ يذلا ليصفتلا ىلع لثملا رهم مكحي :ىلوألا ةروصلا يفف
 (ةيانبلا) .رادقملاو لصألا يف حاكنلا مايق لاح يأ :امهتايح يف
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 ٍ 1 ٍَض ع

 يف امُكوم دعب فاالتخالا ناك ولو .امهيدحأ تومي طقسي ال لثملا رهم رابتعا نآل

 دنعو سي ىنشتسي الو هلي ةفينح يبأ دنع جوزلا ةثرو لوق لوقلاف ءرادقملا | ا
 باوجلا :«:5- دمحم دنعو .ليلق ءيشب اوتأي نأ الإ ةثرولا لوق لوقلا هلي لقسوي يبأ

 3 ورا ةثرو يأ

 لوقلا كن ةفينح يبأ دنعف ىمسملا لصأ يف ناك نإو ةايحلا ةلاح يف باوجللاك هيف
 ملا فالتخا ي

 دعب نم هني ام ىلع امهتوم دعب هبنع لثلا رم مُكْحال نأ :لصاحخلاف . ةركنأ نم لوق

 5 يمسأل 5 7 2 7 ارا 5 تايم نم كلذ اوذخأي نأ اهتثرولف :ًارهماامل ىّمس دقو «تاجوزلا تاه اذإو..هللا ءاش نإ

 رهملا اهتترول :الاقو هلل ةقنح ةمن ىلإ تانقع اههتن رول ع نش "باو ؛اأز يي امل م مدي مل لآ 8 هع 5 لا

 :لوألا امأ يناثلا هجولا يف لثملا رهمو ؛لوألا هحجولا ف ىمسملا :هانعم .نيهجولا يف

 افأ َملْع اذإ الإ بكرت نم ىضقُيف «توملاب دكأت دقو هت يف نت مسملا نآلف
 جوا

 0 راص لثملا رهم نأ :امشوق هج وف : يناثلا امأو .كلذ نم هييصن طقسيف ءالوأ تبناه
 مح وزرلا بيصن

 ءامهدحأ ثام اذإ امك توملاب طقسي الف يدعم لق و

 (ةيانبلا) .اليلق اعيش اوعدا نإو هتنرو قدصي لب :- ةفينح يبأ بهذم ىلع قأ ليلقلا ىنتسي الو

 ةايح وأ :عومجملا ةايح يأ ةايحلا ةلاح يف باوجلاك لثملا زهم سفن وأ ,ميكحتلا ربتعي هنأ نيعي :دمحم دنعو

 (ةيانبلا) . ىمسملا لصأ اههدحأ ةثرو ركني نأب :ىمسملا .اههدحأ

 (ةيانبلا).ىوتفلا هيلعو ٠ ا دمحأو كلامو يعفاشلا لاق هب و ؛لثملا رهم يضقي امهدنعو :خا هقينح يل دنعف

 .هدعب وأ لوحدلا لبق ناك ءاوس :تاجورزلا تام (ةيانبلا)..ك2- ةفينح يبأ ليلد ىلإ هب راشأ :دعب نم

 مدعل كلذو «توملاب ررقت يأ :توملاب دكأت دقو (ةيانبلا».مسي مل اذإ اميفو ؛ىمس اذإ اميف يأ :نيهجولا يف
 .لوخدلا لبق قلطي نأب «فيصنتلا لمتحي هنإف توملا لبق ام فالخب فيصنتلا لامتحا
 اع انام امه :اهادحإ :روص ثالث وهو ةروصلا هذه ريغ يف امأ «ةانثتسم ةروصلا هذه :خ ! ملع اذإ الإ

 .رهملا عينج ةثرولا ذأ يف «لاحلا ملعي مل وأ ءالوأ جوزلا تام وأ
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 يضاقلا ودعي نه رك ءامهفارقأ ضارقلا ىلع لدي امنقوم نأ هل ةفينح يبألو يرق رق هت

 .رهملا نم وه :جوزلا لاقو .ةيده وه :تلاقف ءاعيش هتأرما ىلإ ثعب نمو ؟لثملا رهم

 ىعسي هنأ رهاظلا نأو فيك «كيلمتلا ةهجب فرعأ ناكف كَما وه هنأل ؛هلوق لوقلاف
 هنم دارملاو ءاغوق لوقلا ةلا نإف :لك ؤي يذلا ماعطلا يف الإ :لاق .؟بجحااولا طاقسإ يف

 ؛هلوق لوقلاف :ريعشلاو ةطنحلا يف امأف ةيده فراعتي هنأل ؛لكألل أهم نوكي ام

 ؛رهملا نم هبستحي نأ هل سيل هريغو عّردلاو راما نم هيلع بجي ام :ليقو .انيب ال

 .ملعأ هللاو .هبذكي رهاظلا نأل

 :ةأرملا كلتب هلثم رهم ردقي يح امهارقأ نم ةأرما يضاقلا دجي ال :نارقألا ضارقناب دارأ :امهنارقأ ضارقنا
 ىلإ ةراشإ هيف :خل! نم رهمبف [؟؟/8/5 ةياببلا] اضيأ هدنع اهلثم رهمب ىضقي دهعلا مداقتي مل اذإ :ليقو
 بتيزي :ةياايبا وأ باح طيزي جساس ابا سو ب اياب( سع
 هتمذ يف ءيش كلذ نأل :خلإ ىعسي هنأ .رسعت الو ءيش ف رذعت الف ءامهايح لاح ردق دق ناك ول امأ ءاقوم
 (ةيانبلا)"ريغصلا عماجلا " يف كلي دمحم يأ :لاق .هتمذ ءاربإ ديري هنأ هلاح نم رهاظلاف
 تفرع ءايشألا هذه لثم نأل يأ :ةيده فراعتي (ةيانبلا).لكؤي يذلا ماعطلا نم دارملا يأ :هنه دارملاو

 طاقسإ يف ىعسي هنأ رهاظلا نأو :هلوق ىلإ ةراشإ :انيب ال (ةيانبلا).اهيف اطوق لوقلاف ءةيده
 نم هبستحي نأ هل ناك ةألملو فخلا ثعب اذإ هنأل ؛بوحجولاب ديق امنإ :هيلع بجي ام (ةيانعلا).بحاولا

 .يطغت يأ سأرلا هب رمخت ام يأ :رامخلا [؟85/7» ةيانعلا] .هيلع بجي ال كلذ نأل ؛رهملا
 انآ «ةيلطع# ام نسكت وف 0 رامخلا ناك اذإ اذه ءاضيأ هيلع بجاو وه ذإ :هبذكي رهاظلا نأل
 :ةلوق لوقلاف هيلع بحي ات ىلعأ ناك اذإ
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 لصف

 -رئاجج مهنيد يف 9 كلذو - رهم ريغ ىلع وأأة2 ىلع ٌةينارضنا قارصنلا جوزت اذإو

 ناّيبرحلا كلذكو .رهم ال سيلف :اهنع تام وأ ءاك لوخدلا لبق اهقلط وأ ءاك لحدو

 ,ةّيمذلا يف امأو :ةيسيرجلا لف امرت وهو ..ك ةفينح يبأ دنع اذهو :بفرلا راق ىف

 لاقو .اّب لوحدلا لبق اهقلط نإ ةعتملاو ءامي لحخد وأ اهنع تام نإ اهلثم َرهم اهلف

 :لاملب الإ حاكتلا اقتل عرش ام عار نأ :هل .انضيأ نييبركلا ىف لفل ةهمااحل :هظمرفز

 نيمزتلم ريغ برحلا لهأ نأ :امهلو .مومعلا ىلع مكحلا تبنيف ءاّماع عقو عرشلا اذهو
 اومزتلا مهفأل ؛ةمذلا لهأ فالخب «رادلا نيابتل ةعطقنم از زلإلا ةيالوو «مالسإلا ماكحأ

 ةمذلا كشعب

 .رادلا داحتال ةققحتم مارلإلا ةيالؤو ءانزلاو ابرلاك تالا ى عجري اميف انماكحأ

 «تاللماعملا يف مهل عبت وه نم ركذ ؛عئارشلا يف لوصألا و ماس سو نقش مك زكذ ال :لصف

 يف مكحلا نأل ؛يقافتا ديقلا اذه :ةينارصن [753/* ةيانعلا] .رافكلا قح يف حاكنلا ماكحأ تالماعملا نمو

 مهنيد يف رهم ريغب حاكنلا يأ :كلذو (ةيانبلا).يمذلا ظفلب طوسبملا يف ركذ اذهو ءاذكه ةمذلا لهأ لك

 (ةيانبلا).ءيشب يضقي ال يضاقلا ىلإ اعفارت ول بح لثملا رهم يأ :رههم ا سيلف (ةيانعلا) .زئاج
 مكاح مكح اهيف يرجي ال راد :هنم دارملاو ءبرحلا راد يف ةجوزلاو جوزلا يأ :نايبرحلا كلذكو
 نم دارملا نأ ملعي برحلا راذ يف يبرحلاب نارصنلا ةلباقم ةنيرقبو «نيملسملا ىلإ ايادحلا اولسرأ نإو نيملسملا

 هريغو يدوهيلا جورخل ؛اهلك ماسقألا فوتسي ملف هصوصخب امأ نيملسملا راد يف نوكي ينارصن :يقارصنلا
 .اهلك ماسقألا لمشيف ايبرح سيل نم نعي همومعب امأو
 امأو يأ :ةيمذلا 5 امأو (ةيانعلا) .نييبرحلاو نييمذلا ف رهملا بوو مدع يأ :ةفيدح يبأ دنع دنع اذهو

 لوحدلا لبق قالطلا ةروص يف امأو «نيتروصلا يف يأ :نييبرحخلا يف د ايمذ تجوزت اذإ ةيمذلا يف مكحلا
 [لكلا ىلإ ثعب لع هنأل] اماع عقو (ةيانعلا).«؟«ُدَكلاَوْمأب اوُعَتْبَت نأ :ىلاعت هلوقل :لاملاب .ةعتملا نيعتق

 (ةيانعلا) .تالماعملاب نوبطاخم رافكلاو «تالماعملا باب نم حاكنلا نأل

 (ةيانعلا) .دحلا مهيلع ماقيو ءكلذ نع نوهني مهنإف :انزلاو ابرلاك
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 نودقتعي اميفو. تانايدلا يف انماكحأ نومرتلي ال ةمذلا لهأ نأ هني ةفينح يبألو
 دديعلاو موتسل

 ةحافللا و فيسلا مهنع عطقنم كلذ لكو «ةّجاحمابو فيسلاب مارلإلا ةيالوإوا ههتالماعلا رول قاع

 .ءبرحلا لهأك اوراصف «نونيدي امو مهكرتن نأب انّرمأ اًنإف «ةمذلا دّقع رابتعاب

 :22- هلوقل ؛مهدوقع نع ىثتسم ابرلاو ءاهلك نايدألا يف مارح هنأل ؛انزلا فالخب
 لم "ريم رغ ىلع وأ" :بلتكل يف كوقو *.'دهع هيو اني سيف أ نم الإ
 نأ :حصألا ,تاتياور :دعب ركممأ ر.ةنيإ ىلا يف ليق دقو ؛توكسلا لمتحيو ءرهملا يفن

 ملسأ وأ املسأ مث ءريزنح وأ رخ ىلع يب أرعفلا جور نإ .فالخلا ىلع لكلا

 «ضبقلا لبق مالسإلاو امهفايعأب اناك اذإ :هانعمو ءريزنخلاو رمخلا اهلف :امهدحأ

 قفاو اميف ضرعتن ال يأ :خلإ انرمأ انإف (ةيانبلا).مازلإلا ةيالوو :امهوق نع باوح اذه :خلإ مازلإلا ةيالوو
 ؛حيحص ريغ هيلع سايقلا نأ :هنايب ءانزلاك :امهوق نع باوج :انزلا فالخب .انبهذم فلاخ نإو مهتديقع

 نع داد هلإ هلقن امك ءًاضيأ مهايدأ يف مارح ابرلا نأ ىلع يأ :مهدوقع نع (ةيانبلا).نايدألا يف مارح هنأل
 هريغ نود ابرلا لكأ مهيلع ظلغ امنإو :ديبع وبأ لاق :خلإ ىبرأ نم[هيبنت فرح] الأ :3ت3- هلوقل .مالسإلا رخف

 يف نأل ؛كلذ ريغو ءريزنخلا لكأو ءرمخلا برشو ؛كرشلاك هنم مظعأ امث نونكمي مهنأ عم يصاعملا نم
 .يصاعملا نم هيف مه ام رئاس ابرلا يف اوناكل نوملسملا الولو ءابرلا لكأ نع نيملسملا فك هنم مهعنم

 .ءيش بجي ال ةياور فو ءالاق امك ءامل لثملا رهم بجي :ةياور يف هلي ةفينح يبأ نع يأ :ناتياور

 (ةيانبلا).لثملا رهم اهل امهدنعو ءاحل ءيش ال هدنعف «ةدحاو ةياور فالخلا ىلع لكلا نأ حصألاو

 ؛كلمتلا الو ؛كيلمتلا ملسملل زوجي ال هنإف :امهدحأ ملسأ (ةيانبلا)."ريغصلا عماجلا" لئاسم نم هذه :يمذلا

 .كلمتلا وأ كيلمتلا نم امإ ؛عنام امهنم دحاو مالسإ كلذك عنام امهمالسإ نأ امكف

 (ةيانبلا).ريزتخلاو رمخلا ضبق لبق يأ ضبقلا لبق ناك امهدحأ مالسإ وأ ءامهمالسإ يأ :ضبقلا لبق

 هيفو .نارح لهأل 2: هللا لوسر بنكو يرهزلا نع "هتاقبط" يف دعس نبا ىورو [7 ٠7 /' ةيارلا يق هيفي 3
 [كولملا ىلإ هبنكب لسرلا هي هللا لوسر ةثعب ركذ :58/1] .ثيدحلا " ةئيرب هنم نمذف لبق يذ نم ابر لكأ نم "

 اذ
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 دنع اذهو «لقملا هس نوما قو ؛ةميقلا رمخلا يف اهلف :امهاينعأ ريقي اناك كإو

 نيعملا ريغو نيعملا

 هل نوكيف ءضوبقملا يف كلملل دكؤم ضبقلا نأ :امهوق هجو .نيهجولا يف ةميقلا

 اذإو .امهفايعأ ريغب اناك اذإ امك راصو «دقعلاك مالسإلا ببسب عنتميف دقعلاب ظ

 دقعلا تقو نيملسم اناكول :لوقي 2 فسويوبأف «دقعلا ةلاحب ضبقلا ةلاح تقحتلا

 الام ىمسملا نوكل ؛ةيمسقلا ةدحص :لوقي هللي دمحم و .انهه اذكف «لثملا رهم بجي

 لبق ىميسملا :دبعلا كله اذإ انهك «ةميقلا بجتف مالسإلل ميلستلا عنتما هنأ الإ مهدنع

 كلمت اذهو «دقعلا سفنب متي نيعملا قادصلا يف كلملا نأ هلو ةلفيزوس يبألو .ضبقلا
 ةميقلا بحب وف

 ءافامض ىلإ جوزلا نامض نم لقتني ضبقلابو هيف فرصتلا

 (ةيانبلا) .نيئيد وأ نيئيع اناك ءاوس هلك اذه ىأ :اذه (ةيائبلا).ةمذلا يف 55 اناك ئيعي :اناك نإو

 «فرصتلا هل سيل ضبقي ملام عيبملا نإف «عيبلا يف امك كلملل ديكأت ضبقلا نأ ئعي :خ2! كلملل دك ؤم

 ؛كلملا ةلزبمي ضبقلاف «ءيشلا كلذ مكح هل ناك ءيشل دكؤم وه ام لكو .كلملا دكأتي ضبقلابف

 اذكف لفتيح عنتمم وهو ؛مالسإإلا ةلاح امهيلع حاكنلا دقع ةلزمتب مالسإإلا ةلاحريرتخلاو رمخلا ضبقف

 خلإ فسويوبأف ضبقلا رجي مل اذإو «ضبقلا
 هيف ضبقلا نأل :إ اذإ امك راصو (ةيانبلا)».دكؤم هنإ ثيح نم دقعلاب هبش ضبقلل نوكي يأ :لإ هبش هل نوكي

 ميلست نع عنمي امفايعأ ريغب اناك اذإ اميف ضبقلاو ,نكي مل ام ةدافإ يف امهايعأ ريغب اناك اذإ اميف ضبقلاك

 .ريروع وأ رم ىلع :لقعلا [50/ةياقعلا | .دقعلاك امهقانعأب اناك اذا اميق قالدكف ءاموسفت

 كله ولف «لدب ريغبو لدبب تءاش فيك نيعملا ف يأ :هيف فرصتلا .ريزنتلاو رمخلا ةيمست يأ :ةيمستلا

 [؟7 4/5 ةيانبلا] .كلمتلل ضبقلا ىلإ هيف جاتحي ال دقعلا سفنب متي ام لكو ؛اهكلم ىلع كله

 جوزلا دي يف كله اذإ هتدئاف :لوقي نأ لئاقلو ضبقلا ةدئاف امف ءفرصتلا ال زاح ئعي :2! ضبقلابو

 .تضبق اذإ ام فالاخب ؛نامضلا هيلع ناك ءاهضبق لبق
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 بحجوم ّضبقلا نيعملا ريغ فو ءبوصغملا رمخلا دادرتساك «مالسإلاب عنتكي ال كلذو

 دافتسي امنإ هيف فرصتلا كلم نأل ؛ىرتشملا فالخب ؛مالسإلاب عنتميف «نيعلا كلم

 نم هنأل ؛ريزتتخلا يف ةميقلا بجت ال :نيعملا ريغ يف ُضبقلا رذعت اذإو .ضبقلاب
 تاوذ نم امنأل ؛رمخلا كلذك الو .هنّيع ذخأك هتميق ذخأ نوكيف «ميقلا تاوذ

 .رمخلا نود ريزنخلا يف لوبقلا ىلع ُربَجُت مالسإلا لبق ةميقلاب ءاجول هنأ ىرت الأ ؛لاثمألا

 ةميقلا بجوأ نمو «ةعتملا بجوأ لثملا رهم بجوأ نمف :امب لوخدلا لبق اهقلط ولو

 .ملعا هّللاو .اهفصن بجوأ

 لاقتنالا ىلإ ال ؛ةجوزلا نامض ىلإ جوزلا نامض نم لاقتنالا ىلإ ةراشإ ؛[نامضلا لاقتنا يأ] :كلذو
 هل ناك اذإ ملسملا نأل ؛رهاظ ريغ رمخلا دادرتسا ىلع سايقلا ذئنيحو ءدي ىلإ دي نم لاقتنالا يعي «قلطملا
 ءيش هنم بوصغملل سيل بصاغلا دي يف فلت اذإ امأ .درتسي نأ هل ناك هبصغو كلذ ريغب وأ ؛ثرإلاب رمح
 ؛ملسملا نم نامضلا ذحأي نأ يمذلل نإف ءيمذ نم بصغ املسم نأ ةلأسلا ضرفي :لاقي آل :بصاغلا ىلغ

 عني ال مالسإلا نأ نايب دوصقملاو ءايمذ هنوكل الإ سيل ملسملا نم هدادرتساو ءنامضلا يمذلا ذحخأ :لوقن انأل

 .حصي لاقتنالا قلطم ىلإ ةراشإ ةراشإلا مسا لعج ول معن «دادرتسالاو ذحألا نم

 اذإ ام فالخب نيعي خلإ نيعملا قادصلا يف كلملا نإ :هلوقب لصتم ء[اهرسكو ءارلا حتفب زوجي :ىرتشملا فالخب

 نأل ؛دقعلا خسفني لب ءضبقلا هل زوجي ال هنإف ءضبقلا لبق ملسأ مث ؛ىرتشا وأ ءريزنخلا وأ رمخلا يمذلا عاب
 [1751/17-7517 ةيانعلا] .هنم عنام مالسإلاو «هلبق ال ضبقلا دعب هيف فرصتلا كلم دافتسي عيبملا

 ىلع ال رفكلا يف هارشاب دقع مكح ريرقت هيف ناكف :هنيع ذدخأك .لثملا رهم بجي لب :ةميقلا بجت ال

 .نيعملا ريغ ف جوزلا :ءاجول (ةيانبلا) .اهسنج نم ًالثم اهل نأل :لاثمألا تاوذ (ةيانبلا).عرشلا هجو

 فصن اهل نيعملا يف ةفينح يبأ لوق نعي :خل! بجوأ نمف .رمخلا نود ميقلا تاوذ نم ريزنخلا نأل :ريزنخلا يف
 لبق قالطلاب فصنتي ال لثملا رهم نأل ؛ةعتملا ال ريزتتخلا يفو «ةميقلا فصن اهل رمخلا يف نيعملا ريغ يفو «نيعلا

 كل فسوي يبأ دنعو ؛قالطلا دعب ةعتملا بجاولاف ؛قالطلا لبق لثملا رهم بجاولا ناك عضوم لك ف لب لوحدلا

 |7557 ةيانعلا] .لاح لك ىلع ةميقلا فصن قالطلا دعب امل دمحم دنعو ءلاح لك ىلع ةعتملا امل
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 هنأل ؛دبعلل روح : د :قللابم لاقو ءامثال وم لدإب الإ ةمالا دبعلا حاجن زوجي ال

 وهف هالوم نذإ ريغب جَّوزت دبع امأ" :تاء هلوق :انلو .حاكنلا كلميف قالطلا ُكِلْيَي

 ل ودب هناكلع الف .امهيف بيع حاكنلا دإ ؛امهَبعَت امهحاكن ذيفنت يف نألو *”"رهاع

 بشسكلا قح يف رجحلا كف تبجوأ ةباتكلا نأل ؛بتتاكملا كلذكو .امهالوم نذإ

 .هدبع ّجيوزت بتاكملا كلمب ال اذهملو :قرلا مك ىلع حاكنلا قح يف ىقبف

 يف عرش مهريغو نيملسملا نم فقوت ريغ نم حاكنلا ةيلهأ هل نم حاكن نايب نم غرف امل :قيقرلا حاكن
 |7517 ةيانعلا] .عمدلاو دحاولا ىلع قلطي كولمملا :قيقرلاو :قيقرلا وهو ؛كلذ هل سيل نم حاكن نايب

 نأل ؛عامجإلاب ةمألل زوجي ال هنأل ؛دبعلاب ديق :دبعلل (ريدقلا حتف).اندنع افوقوم دقعني هنإف ؛ذفني ال يأ :زوجي ال

 كلمي هنأ ىرت الأ «يمدآ هنإ ثيح نم ىلوملل كولمم وه ذإ ؛ةيرحلا لصأ ىلع ىقبيف ,ناسنإلا صاوخ نم حاكتلا
 [م ماد ةيانبلا| .هعضو كلم ءيش عفر للم 0 نأ ؛حاكنلا وضو ٠ ةسنس كلميف ؛حاكنلا رثأ وهو «قاللطلا

 .اهحاكن زوجي ال هنأ ىلع قفتمف ةمألا امأو «دبعلا ينعي هيف فلتخملا تبثي ليلدلا اذه :خلإ هلوق الو

 ىرت الأ «ةجوزلا وأ جورلا لغشب امهاغتشا موزلل :امهيف بيع (ةيانبلا).هريغو يباطخلا هلاق «ناز يأ :رهاع

 .دري نأ هل زاج ةلاح ملعي مو ءاحجج وزتم ناكو .ادبع ىرتشا ول هنأ

 لك نع روجحم دبعلا نأ :لصاحلا :خلإ تبجوأ (ةيانبلا).هالوم نذإ ريغب هجورت زوجي ال يأ :بتاكملا
 هيف سيل فرصت حاكنلاو عةريغ نود عفانملا ليصحت قح يف يأ بسكلا ف هرحح لطب بتوك اذإف «فرصت

 .ةقفنلاو رهملا موزلل ررضلا هب تبثي لب «عفانملا ليصحت

 "هعماج" يف يذمرتلا ىور */*7١[ ةيارلا بصن] .ف#ةرفع نبا ثيدح نمو رباج ثيدح نم يور *
 دع اغا 0 هللا لوسر لاق :لاق هللا دبع نب رباحج نع ليقع نب دمحم نب هللا ديع نع جي رح وبا نع

 يف ءاج ام باب غ١١١١ :مقر] .حيحص نسح ثيدح :يذمرتلا لاق ءرهاع وهف هيلاوم نذإ ريغب جوزت

 [578/5 ةيانبلا| .هاجرخي مل دانسإلا حيحص نسح :مكاحلا لاق [هديس نذإ ريغب دبعلا حاكن
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 اهسفن جيورت كلمت ال ةبتاكملا اذك و ءباستكالا باب نم هنأل ؛هتمأ جيورت كلعو

 امهيف كلملا نأل ؛دلولا مأو 2 اذك وب .انبي ان ءاهتَمأ جيورت كلمتو «ىلوملا نذإ نودب

 بجو نيد اذه نأل يف عابي هتبقر يف نيد رهملاف :هالوم نذإب دبعلا جوزت اذإو .مئاق

 نم نذإلا رودصل ؛ىلوملا قح ف رهظ دقو 1 دوجول ؛دبعلا ةبقر ف
 .ةراجتلا نيد يف امك نويدلا باحصأ نع ةرضملل اعفد دب نامي و

 كلم نم لقنلا نالمتحي ال امهغأل ؛هيف ناعابي الو رهملا نق نايعسي بتاكملاو دللأو

 جورت اذإو .امهسفن نم ال امهبسك نم ىدويف ,ريبدتلاو ةباتكلا ءاقب عم كلم ىلإ

 ؛ةزاحإب اذه سيلف ءاهقراف وأ اهقلط :ىلوملا لاقف «هالوم نذإ ريغب دبعلا
 هنأل ؛ةياورلا رهاظ يف زوجي الف ؛هسفن دبع نم اهجوز ول امأ ؛هريغل دبع نم وأ ءرح نم يأ :هتمأ جيوزت
 وأ دقعب ةمألل بجو رهم لك ذإ ؛ةقفنلاو رهملا لصحي هب ذإ :باستكالا .باستكالا باب نم سيل

 سيل جيوزتلا اذه نأ الإ باستكالا باب نم ناك نإو :اهسفن جيوزت (ةيانبلا).ىلوملل وهف لوخد
 امم نكي ملف «لاملا ىوس رخآ ءيش اهسفن جيوزت نم اهدوصقم نإف «ةفعلاو نيصحتلل لب «لاملا باستكال

 ,دلولاو ,ةقفنلاو «رهملا نمو «لاملا هنم اهدوصقم نوكي نأ زاوحل ؛اهتمأ جيوزت فالخب «ةباتكلا دقع هلوانتي
 (ةيانبلا).باستكالا باب نم هنأل :هلوق ىلإ ةراشإ :انيب ال .اقرتفاف

 هركذ اذك «تاف دق ءافيتسالا لحم نأل ؛ةقفنلاو رهملا طقس دبعلا تام ول يح هتبقر يف نيد :رهملاف
 .هتبقر نم ىدؤي يأ :قلعتيف [575/ ةيانبلا| .يعفاشلا باحصأ ضعبو ؛دمحأ لاق هبو «يشاترمتلا
 ءجيردتلاب لصحب رمأ كلذ :لوقن انأل ؛لمعلاو يعسلاب لصحي ررضلا عفد :لاقي ال 21 ةرضملل اعفد

 نيد ف عابي امك يأ :ةراجتلا نيد يف .ربدملاو بتاكملا ةروص يف امك ؛ةرورضلا دنع الإ هيلإ راصي الو
 (ةيانبلا) .سانلا نع ررضلا عفد عماجلاو ؛كالهتسالا نيد ىلع اسايق ؛ةراجتلا

 زوجي الف يناثلا عفر امأو ءرهاظف لوألا عفر امأ امهعفر زوجي هنأ هنم مهفي :ريبدتلاو ةباتكلا ءاقب عم
 .دبعلا مكح هل ناك «يعفاشلا بهذم ىلع يضاقلا مكح اذإف يعفاشلا دنع زوجي معن ,مهدنع
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 كاف قبلا وهو ,ةقرافموأ اقالط ىمسي هكر اتمو دققعلا اذه وق نأ ؛درلا لم هنأ
 ةزاجالاو

 - .- ع كولا 8 را 1 5 لا كلك ةقيلطت اطت ايفل :لاق.نإو قول هيلع امحلا ناكف ئدأ وه وأ درمتملا دبعلا

 نمو .ةزاجإلا نيعتتف ,حيحص حاكن يف الإ نوكي ال يعجرلا قالطلا نأل ؛ةزاجإ اذهف
 ١ م : 7 ا ١

 تف يةمالا هله > ونت :ةدبعل لاق 2
 يق - اي--

 دع رهلا ف عابي هنإف ءامب لخدو ادساف انعاكن اهحعو

 ةسافلا مظتي حاكدلا يف نذإلا نأ :هلصأو ََتَع اذإ هنم ٌلَمخُي :الاقو دم ةفينح يبأ
 زئاجلا ىلإ فرصني :امهدنعو «ىلوملا قح ين ارهاظ ٌرهملا اذه نوكيف ءهدنع ٌرئاخللاو

 نم دوصقملا نأ :اممل .قاتعلا دعب هب ذخاؤيف ىلوملا قح يف ارهاظ قركي الف ع ا

 :جورتي ال َفلَح ول اذهلو «رئاجلاب كلذو نيصحتلاو فافعإلا لبقتسملا يف حاكتلا

 :تافرضتلا كلَ وهو «لصاح دصاقملا ضعب نأل ؛عيبلا فالخب ءزئاجلا ىلإ فرصني

 اذهف ءازاحم ناك نإو اقالط ىمسي دسافلا حاكنلا در يأ :دقعلا اذه .ىلوملا نم لوقلا اذه نأل يأ :هنأل

 ىلوملا نأ ؛ةقيقحلا لامعإ رذعت ديع ةيلع لمحيف :ةقرافم وأ اقلط .ىمسب .كبعلا درت حجرملاو «ححصم

 درمتملا دبعلا لاحب قيلأ وهو ؟فيك «هيلع لمحيف ءدرلا كلمب وهو ءهب رمألا كلمب الف «ءقالطلا كلم ال

 نأل ؛ةزاجإ نوكي ثيح اهقلط :لجرلا لاقف ءرخآ العر جوز اذإ يلوضفلا فاللخب «ىلوملا ىلع تايتفالاب

 .درلا ىلع لمحي ىح ةقيقحلا رذعت كانه سيلف هب رمألا كلميف «قالطلا كلمي جوزلا

 توبثلا نم عنم هنأل ؛ ندأ درلا يأ ١ دع (ةيانبلا) .ةعاطلا رع جراخلا دراملا يأ :درمتملا دبعلا

 .اتباث حاكنلا ناك دبعلا ضري مم اذإ ىح :ةزاجإلا نييعتتف (ةيانبلا).عفرلا نم لهسأ عفدلاو ؛هدعب عفر قالطلاو

 (ةيانبلا) .مارحلا نع سفنلا نيصحتو .ةفعلا ليصحت يأ :نيصحتلاو فافعإلا (ةيانبلا)..؛_. ةفينح يبأ لصأ يأ :هلصأو

 ام هنإ :لاقو فلح ول هنأل ؛لبقتسملاب ديق امنإ :جوزتي ال .مارح دسافلا حاكنلا يف ءطولا نإف :زئاجلاب

 (ةيافكلا)."طوسبملا" يف اذك «هنيمب ف اثناح ناك احيحص وأ ادساف جوزت ناك دقو يضاملا يف ةأرما جوزت

 (ةيانبلا).دسافلاب ثنحي الف دسافلا ىلإ فرصني الو :زئاجلا



 حاكنلا يف دصاقملا ضعبو «عيبلا يف امك هقالطإ ىلع يرجيف قلطم ظفللا نأ :هلو

 ةلأسمو ءءطولا دوجو رابتعا ىلع ةدعلاو رهملا بوجوو بسنلاك ؛«لصاح دسافلا
 ةأرملاو «زاج :ةأرما امويدام هل اناوقأم ادبع جوز نمو .ةقيرطلا هذه ىلع ةعونمم نيميلا

 ةيالو ببس نأ :ههجوو ءلثلا روك حعاقللا ناك اذإ :هانعمو ءاهرهم يف ءامرغلل هيل

 الإ ادوصقم لاطبإلاب ءامرغلا ّقح يقالي ال حاكنلاو ؛هركذن ام ىلع ةبقرلا هكلم ىلوملا

 راصو «كالهتسالا َنيَد هباشف «هل ٌدَرَم ال ببسب نيدلا بجو حاكنلا حص اذإ هنأ

 هيلع سياف ؛هتمأ جوز نمو .ءامرغلل ةوسأ اهلثم رهمبف (ةأرم جورت اذإ نويدملا ضيرملاك

 ؛اهّتنطو اه ترفظ نم :جوزلل لاقيو «ىلوملا مدخت اهنكلو .جوزلا تيب اهّوَبُي نأ

 (ةيانبلا).حيحصلاو دسافلا مظتني قلطم عيبلاب رمألا نأ امك أ : عيبلا يف امك (ةيانبلا).جوزت :هلوق وهو :ظفللا

 ضعبو :هلوقب باجأف :حاكنلا يف هب دصقي ءيش ال :لاقي امع باوحج اذه نأك :دصاقملا ضعبو

 نئلو ؛هقالطإ ىلع قلطملا ظفللا ءارحإ ةقيرط ديري :ةقيرطلا هذه ىلع [؟417/5 ةيانبلا| .لصاح دصاقملا

 [؟548.-151//» ةيانعلا] .فرغلا ىلع نامبألا ئبم نأ هلي ةفينح يبأل رذعلاف ءلكلا لوق ناك

 نأ انلو :هلوقب ةلأسملا هذه دعب يأ :هركشذن ام (ةيانبلا).ءامرغلل ةوسأ ةأرملاو :انلوق نيعم يأ :هانعمو

 نأل ؛ادوصقم :لاق امنإ :اد وصقم (ةيانبلا).كالحلا ببس وه يذلا انزلا نع هنيصحت هيف نأل ؛هكلم حالصإ حاكنإلا

 قحو «ةيمدآلاب حاكنلا ةيلحم نأل ؛كلذك انههو ءهب ربتعم الف ءاّينمض ناك اذإ امأو «كلذب ققحتت امنإ ةيعناملا

 (ةيانبلا) .هكلمل ًانيصحت ىلوملا ةيالوب :حاككنلا (ةيانعلا).اهيقالي ال ءامرغلا
 نيد غم ةحبصلا نيدك مهقح مهتافعسا ىلإ رخؤي لب ءمهيواست الف هنم رثكأ ناك اذإ و :خلإ اهلثم رهمبف

 يأ ًالزنم هتأوب و ءالزنم لحرلل تأوب :لاقي [اهنيبو هنيب ىلخي نأ ةيوبتلا] :اهئوبي نأ (ةيانعلا).ضرملا

 نأ جوزلل سيلو «لجعملا 'ذحأ لبق الإ عنملا ةيالو ديسلل سيلف :اهتئطو (ةيانعلا).هيف هل تنكمو هتأيه
 5730/١[ رفألا عمجب] .ريغ ال لحلا كلم جوزلل قحتسملا نأل ؛اهمدختسي نأ نم هعنمب



 اهلف اك دعم ايهأ وب نلإف هل لاطبإ ةئوُبَلاو «قاب مادختسالا ِْق كيوم ا ق نأ

 ماغير دلي اهأوْب ولو يتابطتلا لاك هل نأ ؛لف الإو ءئ يكسلاو ةقفنلا
 ىلوملا رهظأ

 عجري اذهو ءامهاضر ركذي ملو هَنمأو هَدْبَع ىلوملا جيوزت َركذ :هيذ لاق .حاكنلاب

 ؛دبعلا يف رابحإ ال دللي يعفاشلا دنعو .حاكنلا ىلع امهرابجإ ىلوملل نأ :انبهذم ىلإ
 تحن لحخاد دبعلا و «ةيمدالا صئاصخ نم ح -اكنلا نأل ؛.كن_ ةفينح يأ نع ةياور وهو

 كلام هنأ ؛ةمألا فالخب ,هحاكنإ كلع الف ؛لام هنإ ثيح نم ىلوملا كلم

 زف نضوويسلا يافلاا ؛هكلم ٌحالصإ َحاكتالا نأ ءاثلو .اهكيلمت كللعبفا ءاهعضُب
 حاكنإلا

 او بتاكملا فالخب .ةمألاب أ رابتعا هكلميف «ناصقنلاو كالحلا ببس وه يذلا

 لبق اهلتق 3 هتمأ ٍجّوز نمو :لاق .امتاضر طرتشيف 062 رارحألاب اقحتلا امهنأل

 ؛اهال ول رهملا هيلع :الاقو 5-5 ةقينح ىبأ كقيع انك رهم اف :اهجوز ارك لدي نأ

 .ىبحأ اهتلتق اذإ امك راصف .هلحأب تيم لوتقملا نأل اذهو ؛اهفنأ فتح اهتومب ارابتعا
 رهملا هيلعف 201111
 ِِق ني دمحم يأ شذ (ةيانبلا). جورلا ىلع ىلع نيكسلاو ةقفنلا مزن "ذلف عةعم اهئوبي ١ نأ يأ : كاف الإو

 (ةيانبلا) .ال مأ ,حاكنلا ةحصل ةحضل طرش امهاضر نإ :لقي مل يأ :رك ذي مو م "ريغصلا عماجلا"

 كلامو ميدقلا 5 يعفاشلا لاقو ءةداش ةيأ ور يهو ةقينجم نمل نع يواحطلا ةياور وه . ١ ةفيدح يبأ نع

 .يقدأ هنإ ثيح نم ال :ثيح نم [؟ة ه5 ةيائبلا | .انل -- ةياور يف دج دمحأو

 5 بيعلا كاصضقن عجري ال ثيح عيبملا يرتشملا لتق اذإ ام هيلع لكشيو هه اك ومع ارابتعا (ةيانعلا).ناصقنلا

 .فسوي يبأ نع ةياور وه امك «عجري نأ بجو هفنأ فتح توملاك لتقلا ناك ولف «ةياورلارهاظ
 (ةيائبلا) .اهفنأ فئح اقوم اهلتق رابتعا يأ :اذهو



 ف لتقلاو ّ رخلا تّدترا اذإ امك «لدبلا عنك ا «ميلستلا لبق لدبللا عنم هنأ :هلو

 تلتق نإو ينل يي ين اذا ,ةيدلاو صاصقلا بجو يح افالنإ لعُج ايندلا مك

 ؛ةدرلاب هريتعي وه كلم رفزل ًافالح ءرهملا اهلف :اهجوز ام لدي نأ لبق اهّسفن ةرح
 قح يف ةربتعمريغ هسفن ىلع ءرملا ةيانج نأ :انلو .هانيب ام عماجاو هتمأ ىلوملا لتقبو

 ماكحأ يف ربتعُي هنأل ؛هّتمأ ىلوملا لتق فالخب ءاهفنأ فتح اقوم هباشف ايندلا ماكحأ

 ددعب ىلا ىلإ لزعلا يف نذإلاف :ةمأ جورت اذإو .هيلع ةرافكلا بجت يح ايندلا

 .ةرحلا ٍٍق امك اهاضر طرتشيف ءاهقمح ١ صيقنت لزعلا يو ةبلاطملا ةيالو ال تبثت

 وأ «تدترا اذإ ةمألا نأل ؛ةرحلاب ديق :ةرحلا (ةيانعلا).لدبملا اهميلست مدع دنع لدبلا عنم. ىزاحب :ةرحخلا تدترا

 ؛ىلوملا وهو عقحلا هل نه لبق نف عاج ام عنملا نأ ؛رهملا طوقس مدعب لاق نم مهنمف ؛جورلا نبا تيلنق

 نيد اهيلع ناك ول يح اهتجاح نع غرف اذإ ىلوملا ىلإ لقتني مث ءاذ بجي الوأ هنأل ؛هطوقسب :لاق نم مهنمو
 (ةيانعلا) .هلجأب لوتقم تيملا نأل ؛امهوق نع باوج :خلإ لتقلاو .اهنيد ىلإ فرصي

 (ةيانبلا). ثلا هيلع نكل هل هيلع بحي هنأ هتلاحتسال ؛ىلوملا ىلع صاصقلا بحي ال انه و ءأطخلا يف يأ :ةيدلاو

 «لوحدلا لبق ةرحلا ةدر وهو ءهيلع سيقملا نيبو ءاهسفن اهسفن ةرحلا لتق وهو سيقملا نيب عماججا يأ : عماجاو

 (ةيانعلا) .ميلستلا لبق ة لدبملا عنم هنأ :هانيب ام [؟ 5//54 ةيانبلا]. هتمأ ىلوملا لتقو

 ةيلهأ طوقس دنع الإ متي الو 6«توملاب لتقلا ماع نأل ؛ةقيقح اهيلإ لتقلا ةفاضإ نكت ال اذإ | هباشف

 اذإ نيعي [ىلوملا] :هيلع ةرافكلا بجت .ارجز ذئيح رهم الف :ربتعي هنأل .اهنم لتقلا قيقحت حصي الف ؛لعفلا
 عمادلا لئاسم نم ةلأسملا هله :ةمأ (ةيانعلا) .نيد اهيلع ناك لإ ىلوسا ىلع نامضلا بحي كلذكو اله اهلتق

 (ةيانبلا).دلولا دلوتي اليك اهنع هتوهش لزعيو ءاهأظي نأ وهو :لزعلا يف (نايبلا ةياغ)."ريغصلا

 ةبلاطم امل نأل ؛ةرحلا ف ىضرلا طرتشي امك يأ :ةرحلا يف (ةيانبلا).اهاضر ريغب زوجي الف :ةبلاطملا ةيالو
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 نأ :ةياورلا رهاظ هجو .اهاضر ربتعي الف ءاحل ةبلاطم ال هنأل ؛ةكولمملا ةمألا فالخب

 نإو .ةرحلا تقراف اذههو ءهاضر ربمعيف ىلوملا ٌقح وهو ءدلولا دوصقمم لخُي لرعل

 ةنلع هلوقل ؛ًادبع وأ اهجوز ناك ًارح رايخلا اهلف :ْتَقِبعَأ مث ءاهالوم نذإب تجورت

 ,اقلطم َرَدَص عضبلا كلم ليلعتلاف *."يراتخاف ِكَعْضُب ِتْكَلَم' :تفتعأ نيح ةريربل

 .هب جوجحم وهو ءاّرح اهُحوز ناك اذإ اميف انفلاخي .ك- يعفاشلاو ,نيلصفلا مظتنيف

 اهفذإ ىلإ ةجاح الف :اهل ةبلاطم ال (ةيانبلا».ضرت مل وأ تيضر اهنع لزعي نأ اهالومل زوجي ثيح :ةكولمملا ةمألا
 | ةيانبلا | . سايقلا لطب قرافلا دججو املف عقةماللا لود دلولا ١ ف قحلا اه نأ :ةرحما تقراف .لزعلا ُِق

 يالا .ادبع وأ ارح اهحور ناك هاوس هقراق تيلش نإو هةعم تضاقأ تءاس نإ ةرايخلا اهلف

 .اهيكف ًايييعسم :تقتعأ 758 ذا ا تسلا ف ا قل

 لع دم يب

 05 ةيانبلا] .ادبع وأ ارح اهجوز ناك اذإ امهنيب لصفي ملو ؛ءعضبلا كلم رايخلا توبث ةلع

 تاك .نإو ءرايخل ١ اهلق ادبع ناك نإ يأ :انفلاخي (ةيانبلاو.ادبع وأ ارح اهجوز ناك اذإ ام وهو :نيلصفلا

 كج ىبلا نأ عي :اقلطم رادص (ةيانعلا).دجسف اهس :هلوق باب نم هنأل ؛ليلعتلاف :لاق امنإ خا ليلعتلاف

 عضبلا كلمت. ليلعتلا نأل ؛ثيدحلا اذ جوجحم يعن يعفاشلا يأ : هب جوجحم وهو .امل رايخ الف هه

 [؟هم-+:85/ ةيائبلا] .نيلضفلا مظتني اقلظم

 00 ِق يراخبلا ىثورو | 1-0 .ةه/اع ةيارلا بَِضن] .ةسئاع ص قرط ةغلث نم يعليزلا هج رخخأ 5

 رب اهلعأ لاقف ءاهتقتغف اهيرتشت نأ ةشئاع تدارأ .ندس تاللث ةريرب

 تعتقا و :لاق :قتعأ نمل ءالولا امتإف « بل. هينطرش .تفش ول :لاقف 5

 ناك :لاق دمح ننس مسالا نع

 قسرا قال نر ويقول
 اعدف «روفت ةمرب رانلا ىلعو ة ةشئاع ىلع اموي 3 هللا لاوس لخدو .هقرافت ها اهججوز تحت رقت نأ .ىف .تءريخف

 أ

 ع
 ات

7 
 هللا

 ةريرب ةبب قالصت مهل هنكلو هللا لوسرو اي ىلب ءاولاق امد رأ ملأ :لاقف «تيبلا مدأ نم مادإو ربخب ِقأف ءادغلاب

 [مدألا باب ةمعطألا باتك ؛د 470 :مقر] .انل ةيدهو اهيلع ةقدص وه :لاقف ءانل هتدهأف



 عفر كلمتف ؛تاقيلطت ثالث هدعب جوزلا كلميف ميف «قتعلا دنع اهيلع كلملا دادزي هنألو

 :تقَتَع مث اهالوم نذإب تحجورزت اذإ :نيعي ةبتاكملا كلذكو .ةدايرلل اعفد ؛دقعلا لصأ

 نعم الف ءاحل رهملا ناكو ءاهاضرب اهيلع ذفت دقعلا نأل ؛احل َرايخ ال :هيشس رفز لاقو

 دقو كلملا دايدزا ةلعلا نأ :انلو .اهاضر ربتعي ال هنأل ؛ةمألا فالخب هرايخلا تابثإل

 نذإ ريغب ةمأ تجوزت نإو .ناتنث اهقالطو ناعرق اهتذع نأل ؛ةبتاكملا يف اهاندحو

 دقو «ىلوملا قحلا ذوفتلا عانتماو «ةرابعلا لهأ نم اهنأل ؛حاكنلا حص :تقتع مث ءاهالوم

 اهسفن تحوز اذإ امك كلملا ةدايز قحنت الف «قعتلا دعب ذوفنلا نأل ؛امل رايخ الو «لاز

 هنذإ ريعب تججو ورثت: تناك إف .قتعلا دعب ءاهجوز امي لخدف «ةئام اهلثم رهمو فلأ
 ىلوملا نذإ'

 اهيلع جوزلا كلم دادزيف :تاقيلطت (ةيانبلا).دادزي جوزلا كلم نأ :هنايب لوقعم ليلد :خلإ 9 هنأل و
 لمعأ عفرت الإ. ةدايرلا كلتا عط كلمت 0) يح م «كاقيلطت .تالث .كلمبفا «ةقيلطتب قتعلا ببسب
 ررضلا اذهو ءاهيلع جوزلل تبثي كلم ةدايز ررضل اعفد يأ :ةدايزلل اعفد [[ 54/5 . حاكنلا

 يدصقلا ررضلاو ءاهيلع ةدايزلا اهعفدل اهم ةمرلب ةناق هدكلم نكلطب يف ةررض فالخم « اديصق ايمرلب

 ةدايزل اديع وأ ءأريص جورلا ناك عاومس رايخلا ال ناك :ةبتاكملا كلذكو .ندألا لمحتب ع عقديف «ق وقأ

 (ةيانبلا). ةباتكلا ل دن عاذأب : تقتع (ةيانعلا) .اهيلع كلملا

 مما اذكو :"طوسبملا" فو :ةمأ تجوزت [؟ 55/5 ةيانبلا] .قتعلا دعب ةمألل رايخلا تابثإ ةلع يأ :ةلعلا نأ

 نم لوبقلاو باجيإلا وه يذلا نكرلا رودصل ىضتقملا دوجول يأ :خإ [ةمألا] اهفأل (ةيانبلا).دبعلا ف

 [ 730/8 ةيانعلا] .لاز دقو ىلوملا قحل ناك ذوفنلا عانتما نأل ؛ بعت ؛ةرابعلا لهأ نم اهفوكل

 داز نإو ىمسملا نأ ملعيل ؛ةئام لثملا رهمو ءفلأ ىمسملا نأب ةلأسملا ةروض يف لاق امنإو :خل فلأ ىلع

 ىلوملل لثملا رهم يزاوي ام نوكي نأ يغبني ناك و «قتعلا لبق لوحخدلا ناك اذإ ىلوملل وهف «لثملا رهم ىلع

 هل هتميق ناكف ؛ىلوملا كلم عضبل عضبلاو (هيلع دئازلا نود هححو لك نم عضبلا ةميق لثملا رهم نأل ؛ةأرملل ذأز امو

 | ؟ ماب ل لإ رهملاب دارملاو :هلوقب باتكلا يف ركذ ام هباوجو .هكلم ةميق ىلع دئارلا ال
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 اب لخدي مل نإو ايا هيك دارا لدعأا رهملاف يسب

 بجوو ةيمسستلا خسف دقعلا داوحج و تقو ل مدس الاب ربا دافن 4

 دحتا دق دقعلا نأ يشوفو حاكن يف ءطولاب رخآ رهم بحي مل اذهلو ؛ىمسملا

 يهف 2 نأ يطع مو ءادحأو ابهعاألا بحجوي الف «ذافنلا دانتساب

 أ :ههجوو بألا هيِعدي نأ ةلأسملا ىنعمو .هيلع َرْهَم الو ءاهتميق هيلعو ءهل دلو مأ

 عاملا ةنايص ىلإ نانا +: دهس ساست ىلإ ةجاحلل ؛هنبا لام كلمت ةيالو هل

 :ةميقلاب ةيراجلا كلمتي اذهلف هسفن ءاقبإ ىلإ اهود هِلْسَن ءاقب ىلإ ةجاحلا نأ ريغ

 ةقيقح ُحّحصملا ذإ ؛هل أطرش داليتسالا ليبق تبثي كلملا اذهنر# (ةميقلا وبني ماعبفلاو

 ءامب جورتلا هل زوجي ىتح اهيف بألل تباث ريغ كلذ لكو ءهقح وأ كلما
 نبالا ةيراجمب بالل ةيراحلا

 اهقتعأ نإ ةمألاو «لوخدلا دعب اهقتغأ نإ ىلوملل : ىمسملا (ةيانبلا).اه لدبلا بجيف :اهن ةكولمت

 خقيانبلاو ,ةيمسلا ةصصو دنعلا يوعو عقو لإ اهم دعنلا ةاقن لحألو يأ :اذهنو (ةيانعلا) .هلبق

 ؛بألا هيعدي نأ ةلأسملا نيعم :لاق امنإ سا ةلأسملا ىنعمو (ةيانبلا).ةيراحلا ةميق بألا ىلع يأ :اهتميق هيلعو

 ايون وأ ةلوكأم :هنبا لام | ؟ المع ةيانعلا | "ريغصلا ع عماجلا" ف ةوعدلا ركذي مل ادمحم نأل

 ةيراج بألا كلم يأ :كلملا اذه (ةيانبلا)."كيبأل كلامو تنأ" :8تِفع هلوقل ءهسفن ةنايص يأ :ءاقبلا ىلإ

 (ةيانبلا) .داليتسالا ةحصل يأ داليتسالل أطرش هنوك لاح يأ :هل اطرش .نبالا

 وأ ؛ةياورلا رهاظ وه امك «كلملا ةقيقح داليتسالل ححصملا نأ :هانعم ها |[ داليتسالال يعي إ ححصملا ذا

 داليتسالا ةحصل يفكي هبتاكم لام يف كلملا قح نم ىلوملل ام نإف ؛فسوي يبأ نع يورم وه امك هقح
 حلصي اال اذه :تلق خا زوجي ىتح .هنم هبسن تبث بتاكم ةيراج دلو ىعدا ول يح هنع ةياور يف

 ءاعيرفت هركذ ناكف ءبألل نبالا ةيراح جورت زوجي آل ىعقاشلا إف ءملسي ال مضخلا نأل الالدتتما
 .دييأتلا لحنا نكلو ءاديبأت الإ



 ١ ؟ “ قيقرلا حاكن باب

 رفز لاقو .رَقُعلا همزلي الف هّكلم ىقالي ءطولا نأ نيبتف هميدقت نم دب الف
 ةيراجا يف امك داليتسالل 5 ف كلملا ناتبثي امكأل اهلل بس 1 يعفاشلاو

 ؛ةابأ اهجوز نبالا ناك ولو :لاق ا ةلأسملاو 5 ءيشلا مكحو ,ةكرتشملا
 ُ ةيراحلا (هفاضإ) يأ

 جوزتلا حص دال ارح اهنلوو.ءرهلل عير ءهلخ همي ةلو كل حلو رعت | :تدلوف

 نم ايكلم نيالا نأ فرو ألا ءبألا كلم نع اهولخل ب يعفاشلل آفالخ - -اندنع

 ىقبي ال ام تافرصتلا نم كلمب اذكو ؟هجو نم بألا اهكلع نأ لاحملا نمف ءهحو

 :ةهبشلل ٌدحلا طقسي هنأ الإ ؛هكلم ءافتنا ىلع كلذ لدف «ناكول بألا قللت دن

 ءيشلا طرشو داليتسالا ةحضل اظرش ةنوكل وأ فارع هلعف عقي اليك ءطولا ىلع كلملا مدقت يأ :همجدقت

 ةميق رضع ءامإلا قو «لثملا رهم رئارحلا يف رقعلا :ةرهوملا داليتسا يف :رقعلا [65/4 ةيانبلا].هقبسي
 .جوزتت مكب ىلومو الامج ةيراحلا كلت لثم ىلإ رظني يراوجلا يف :ليقو «بيثلا ةميق رشع فصنو ءركبلا
 ف ناك ولو .ءطولا اذهبي ناصحإلا طقس هنإف :داليتسالل امكح (راتخادر).راتخملا وهو «كلذب ربتعيف

 [؟ه5/ ةيانبلا] .هفذاق دحو ءطقس امل كلملا

 [؟٠/ ةيانبلا] .رقعلا فصن هيلع بجيو «هبسن تبثي هنإف ؛هدلو ىعداو امهدحأ اهدلوتسا اذإ هنإف :ةكرتشملا ةيراجلا
 هدنعو هل أطرش داليتسالا لبق تبثي اندنع كلملا نأ اهريغو "ريغصلا عماجللا " حورش يف عي :ةفورعم ةلأسملاو

 نمو ؛حيحص هدلو ةيراج بألا داليتسا نأ ىلع انقفتا دق انأل ؛باوصلا وه هيلإ انبهذ يذلاو ءهل امكح هدعب

 هعيدقت نم دب الف ؛ىبنحألا ةيراج يف امك ؛حصي مل ًالضأ هنع الخ ول ىح «كلملا يف ءطولا عوقو هتحص طرش
 [؟ة/اة/6 ةيانعلا] -قرلا نع دلولل ةنايصو (ةمرحلا نع هلغفل ةنايص

 همزلي مل هيلع اهتمرحب ًالاع هتيراج ئطو ول يح ؛هدلو لام يف كلملا تح بألل نأل :يعفاشلل افالخ
 بسك نم ةمأ جّوزت اذإ ىلوملاك اهايإ هحوزت زوجي ال ةيراح ف كلملا قح هل نم لكو ءدحلا
 .هجولا كلذ نم نبالل تبثي ال هجو نم هل تبث اذإ هنأل :خلإ لاحما نمف [117/3/7 ةيانعلا] .هبتاكم

 نع باوج :خلإ طقسي هنأ (ةيانبلا).اهريغو ةراجإلاو قاتعإلاو ةبهلاو جيرتلاو عيبلاو ءطولاك :تافرصتلا نم
 [؟ ٠١/8 ةيانعلا] .باتكلا يف هركذي ملو .دحي مل هيلع اهتمرخب املاع هتيراج ءيطو ول :مصخلا لوق



 قيقرلا حاكن باب ظ ش م

 هل دلو مُأ ريصت الف :نيعلا كللع قيش ملف هب ال وضم ه وأم راص حاكنلا زاج اذإف

 حاكنلاب همازتلال ؛رهملا فاو ءامهكلمي مل هنأل ؛ءاهدلو ِق الو ءاهيف هيلع ةميق دلو

 .دسفي ال :كلم رفز لاقو ءحاكنلا دسف :لعفف «فلأب نيع هقتغَأ :هالومل تلاقف
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 ةرافكلا هب .ىوتولو هل ءالولا نوكي ىح اندنع رمآلا نع قتعلا عقي هنأ :هلصأو

 هدْبَع رومأملا قتعي نأ َبّلط هنأل ؛رومأملا نع عمي م ءاهتدهع نع ٌّجُرَحَي

 قتعلا عقيف بلطلا حصي ملف ؛مدآ نبا هكلمي ال اميف قّئع ال هنأل ؛ لاحم اذهو «هنع

 طرش كلملا ذإ ؛ءاضتقالا قيرطب كلملا يدقتب هحيحصت نكمأ هنأ :انلو .رومأملا نع

 رمآلا ٍدْبَع قاتعإب هرّمَأ مث ءفلألاب هنم كيلمتلا ٌبَّلَط "قع" كيل معي اهب يع# امسأ
 ع

 حاكتلا دسف رمآلل ُكلملا تبث اذإو «هنع قاتعإلا مث هنم اكيلت "ُتَقَبْعَأ" :هلوقو «هنع

 ءالولاو «حاكتلا دّسفَي ل :ًالام مست ملو ؛ننع هقتغأ :ٍتلاق ولو .نيكلملا نيب قانتل

 ؛ءاوس لوألاو اذه :ءكللي فس وي وبأ لاقو .اكي طنا نايتس يال دهو ,قتعملل

 .ةيراحلا كلام نبالا يأ :ةوخأ (ةيانبلا) .ةيراحلا قف بألا ىلع ةبحاوب ةميق الو يأ :هيلع ةميق الو

 يل كعيب دنع لاحلا يف كل وه يذلا كدبع قتعأ :هريدقت :هقتعأ (ةيانبلا)"ريغصلا عماجلا" يف دمحم يأ :لاق

 هقتعب ىون ولو يأ :ةرافكلا [؟/81/7 ةيانعلا] .هنغ رمآلا دبع قاتعاب ار ناوكيف . ع ةلاكولا قيرطب هايإ

 .كنم هتعب :هلوق نيعمبي نوكي تقتعأ :هلوقو :هنه اكيلق (ةيانبلا)».تناك ةرافك يأ هيلع ىلا ةرافكلا

 (ةيانبلا) .ةعتملا كلمو ةبقرلا كلم نيب يأ :نيكلملا نيب (ةيانعلا).كنع هتقتعأو

 يح رومأملا نع قتعلا عقي :ههث رفز لاقو «فلألا مزلي الو «ىون اذإ هنع ةرافكلا طقستو :قتعملل ءالولاو
 [7؟515/5 ةيانبلا] .رمآلا ىلع فلألا عزلي الو :ىون اذإ هنع ةرافكلا طقستو «هل ءالولا نوكي



 ٠١ه قيقرلا حاكن باب

 اذإ امك .ضيبقلا َرابتعأ طقشمو :هفرضتل ًاحيحصت ضرع ريغب ٌكيلمتلا مّدَعُي هنأل

 ةبهلا قيرطب

 «ْضبقلا اهطرش نم ةبحلا نأ :املو :ةلع معطي نأ ِهرْيَغ رمأف ءراهظ ةرافك هيلع ناك

 هنأل ؛عيبلا فالخب ّييسح لعف هنأل ؛ًءاضتقا هُنأبُنِإ الو هطاقسا نكمي الف صنلاب

 عقي الف دبعلا امأ ءضبقلا يف رمآلا نع بوني ٌريقفلا ةلأسملا كلت يفو ءيعرش فّرصت
 .هنع بونيل ؛؟ءيش هدي ف

 انهه نكمأ دقو ؛نكمأ امهم بحاو لقاعلا مالك حيحصت نأ امل ؛رمآلا فرصتل يأ :هفرصتل احيحصت
 طاقسإب نكمي نألف ءنكرلا وه يذلا لوبقلا طاقسإب كلذ نكمأ دقو «طرش هنأل ؛ضبقلا رابتعا طاقسإب

 ةبهلا حصت ال" 1 وهو :صنلاب .ةبهلا يق هنم دب ال يذلا :ضبقلا ١/87/7[ ةيانعلا] .ىلوأ طرشلا

 سنج نم سيل هنأ عي [هطوقس رابتعا نكمي ال يسحلا لعفلاو| :يسح لعف هنأل (ةيانعلا)."ةضوبقم الإ
 [7/87/ ةيانعلا] .تقتعأ :هلوق نمض يف اتباث نوكي نأ نكمي الق «لوقلا

 :ماعطالاب رمألا ةلأسم ف يأ :ةلأسملا كلت يفو (ةيانعلا).هنمض ف تبغي تبثي نأ حصيف يأ :يعرش فرصت

 يضلل يأ يضر 7 لاقل يصدشلا برس ةكزلا بان. قيرقلا# يطرق قي رتالا نمدصوتي يقل
 [5/7/1 ةيانعلا] .كلملا فالتإ قاتعإلا نأل ؛ءيش هدي يف عقي الف دبعلا امأ
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 كرشلا لهأ حاكن باب

 مث -زئاج مهنيد يف كلذو - ءرفاك ةدع ف وأ ,.دوهش ريغب ٌرفاكلا جوزت اذإو

 نيهجولا يف دساف حاكنلا :هظي كلي رفز لاقو .هللطي ةفينح يبأ دنع اذهو «هيلع اًرقأ ءاملمحا

 2 درا

 :اكد دمحمو فسويوبأ لاقو .ماكحلا ىلإ ةعفارملاو مالسإلا لبق مهل ٌضَرَعَتُي ال هنأ الإ

 نأ :هل .«كللي رفز لاق امك يناثلا هجولا يفو .كللس ةفينحوبأ لاق امك لوألا هجولا يف
 اضارعإ مهتمذل مهل ضَرَعَتي ال امنإو «مهمزلتف لبق نم رم ام ىلع ةماع تاباطخلا بلا لع سارا

 حاكن ةمرح نأ :اممهو .قيرفتلا بجو :ةمئاق ةمرحلاو اوملسأ وأ اوعفارت اذإو اريرقت هي
 كجلا ىلإ
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 ءاهيف فلتخم دوهش ريغب حاكنلاةمرحو ءاه نيمزتلم اوناكف هيلع ٌعَمْحت ةدتعملا

 مهنم سخأو :ةلوشم قوذأ وه نم ركذ ءانركذ ىلا ةبسانملل قيقرلا حاكن باب ركذ امل :كرشلا لهأ حاكن

 . لنايبلا ةياغ يف اذك ءيرودقل هلا لئاسم ن : م هله :دوهش ريغب (ةيانعلا).مهل باتك ال نيذلا كرشلا لهآ معو هةبتر

 ف نوكت بح ةكرشملا حاكن ملسملل زوجي الو ءكرشلا لهأ يف انمالك نأل ؛رظن هيفو :رفاك ةدع

 [؟/7/»* ةيانعلا| .ملسملا ةدع يف يهو -هللاب ةايعلاو -قالطلا دعب تكرشأ نآب رون نأ زوو ؛ةتدلغ

 (ةيانعلا).دوهش ريغب جورتلا وهو :لوألا هجولا
 دوهشب الإ حاكن ال" :225 هلوقك :تاباطخلا نأ (ةيانعلا).رحآ رفاك ةدع يف جوزتلا وهو :ىباثلا هجولا يف 1 تويلا 0000 5 5 1 ةننالا ع مع 5 . ا .

 عرشلا اذهو :هلوقب ينارصنلا جيوزت هيف يذلا لصفلا لوأ يف لاق ام ىلإ ةراشإ :لبق نم (ةيانعلا).هوحنو
 (ةيانعلا).اضارعإ منصلا ةدابعو مهانكرت امك :اضارعإ (ةيانبلا).مومعلا ىلع مكحلا تبثف اماع عقو

 .مالسإلاو عفارتلا يروص يف ةققحتم حاكنلا ةمرح يأ :ةمناث ةمرحاو
 الطاب ناكف :نيمرتلم اوناكف (ةيانبلا».تاجوزلاو جاوزألا نم مهنم ناك نم نيب :قيرفتلا بجو
 وه امتي مكحلا بجو املسأ وأ اعفارت املف «ةمذلا دقعب ضرعتن ال انكلو ءانل عابتأ مهنأل ام مهقح يف

 (ةيانعلا) .هنازوجي ىليل يىبأ نباو اكلام نإف :اهيف فلتخم [؟ 7/7 ةيانبلا] .مالسإلا مكح



 نكمي ال ةمرحلا نأ :ءكلي ةفينح يبألو .تافالتخالا عيمجب انماكحأ اومزتلي ملو

 اني ةددلا باجيإ ىلإ َهْحَو الو .هقوقحب نوبطاخي ال مهنأل ؛عرشلل قب اتابنإ

 حص اذإو .هدقتعي هنأل ؛ملسم تحن تناك اذإ ام فالخب .هدقتعي ال هنأل ؛جوزلل

 ءاهيف اطرش تسيل ةداهشلاو «ءاقبلا ةلاح مالسإلاو ةعقارملا ةلاحف ءحاكنلا

 هتنبا وأ هّمَأ يسوجملا جورت اذإف .ةهبشب تئطو اذإ ةحوكنملاك اهيفانت ال ةدعلا اذكو

 ءامهدنع مهنيب اميف نالطبلا مكح هل مراَحملا حاكن نأل ؛امهنيب قرف ءاملسأ مت
 ا

 نوكي نأ امإ ةدعلا توبثو ءهجو نم ةحوكتنملا حاكن هنوكل ؛ةدعلل يه امنإ حاكنلا ةمرح يأ :خل إ ةمرحلا نأ
 [؟/8:5/* ةيانعلا] .هدقتعي ال هنأل ؛يئاثلا ىلإ الو ءنوبطاخي ال مهنأل ؛لوألا ىلإ ليبس ال ءجوزلل وأ ؛عرشلل

 قحلا [عرشلا قوقحي يأ] :هقوقحب (ةيانبلا).ريزنخلاو رمخلا يف محل ضرعتي ال اذهو :نوبطاخي ال
 «ع رشلا ىلإ فاضم وهف ءصاح ةحلصمم., قلعتم ريغ اماَغ هعفن ناك اذإ نكل .دابعلا ىلإ اهتجار ناك نإو

 .دبعلا قح :لاقيف «دبعلا ىلإ فاضم وهف :ههصوصخب صخش ىلإ اعجاز ناك نإو

 هحجوت مدعل ؛ع رشلا ةهج نم نوكي نأ زوخي ال ةمرحلا تابثإ نأ ينعي :هدقتعي ال [جورلا نأل يأ] هنأل

 نآل ؛قح هل. تيثي. مل اداتعم نكي اذإف ءكلذ دقتعي م هنأل ؛جوزلا ةهج نم نوكي نأ زوجي الو «باطخلا

 .دقتعم هنأل ؛جوزلل اقح تبثي هنكل ؛عرشلل اقح تبثي م نإو هنأل :ملسم تحت .داقتعالا عرف قحلا

 جورت اذإ ئععي :خل ! ةحوكنملاك (ةيانبلا).حاكنلا لطيي مل دوهشلا تاس ول اذهو عاقبلا ةلاح ُق يأ :اهيف اطرش

 ؛ل وألا حاكنلا ءاقب عم ةدعلا بجي يح هنأ رهظ كلذ دعب و ءاهجوز تام هنأ مهوتب اهئطوو ؛ صخشش ةحساوكتم

 مراحنا حاكن زاوج نأ ىلع ًءانب هب صيصختلا لعل :يسوجما جوزت اذإف .حاكنلا ءاقبل ةدعلا ةافانم مدع رهظف

 امنإ نكل ؛ماكحألا نم كلذ ريغ الو ثرإ هيلع بترتي ال يح امهدنع مهقح يف يأ :مهنيب اميف .سوحم اب صتخم

 ام ىلإ هب راشأ :ةدعلا يف .مهل ضرعتنف ةمذلا دقع لطب املسأ اذإف ءضرعتلل عنام هنإف ةمذلا دقعب مهل ضرعتن مل

 [؟717/5 ةيانبلا] .نيمزتلم اوناكف اهيلع عمجم ةدتعملا حاكن ةمرح نأ امهو :هلوقب ةمدقتملا ةلأسملا يف ركذ



 كرشلا لهأ حاكن باب ١١م

 «قّرفيف :حاكنلا ءاَقب يفانت ةيم رح ا نأ الإ حيحصلا 5 ةحصلا مكح هل :هلدنعو
 ةفينح .يبأ <

 امهدحأ ةعفارعو ءامهنيب قّرفي امهدحأ مالسإب مث .هيفانت ال األ ؛ةدعلا فالخب

 ذإ «هبحاص ةعقارع ]طي ال انثدحا قاقحعسا نأ :قرفلاو .امخ اقالخخ و ىدنع قري ا

 مالسإلا نأل" ؛ملسملا ٌمالسإ ضراعي ال رفكلاب ٌرصملا ذاقتعا امأ «هداقتعا هب ٌّريَعَتي ال

 زر الو .امهميكحتك امهتعفارم نأل تب قّرفي اعفارتولو ؛"ىلْعُي الو ولعي
 ,لعقلل ّقحتسم هنأل ؛ةدنرب و ةرفاك الو 5 دترملا جورتي نأ

 ؛حيحصلا يف :هلوقو ؛خلإ جوزلل وأ ءعرشلل نوكت نأ امإ ةمرحلا نأ انركذ ام يلع ام :ةحصلا مكح هل

 امهنيب قرف امل ةحصلا مكح هل ناك ول هنأل ؛هدنع داسفلا مكح هل نإ :قارعلا خياشم لوق نع زارتحا

 فانت اهأ امك :حاكنلا ءاقب [؟/85/* ةيانعلا] .كيكشتلا اذه نع باوج «ةيمرخما نأ الإ :هلوقو ءءاقبلا يف

 .اهحاكن لطييف ؛هل ايعاضر احا ريش افاق نيللا ةكيرح اهأ تبق :ةرفع جوزت هنأ كلذ لاثم ءهثودح

 .يسوحملا جوزت اذإ اميف يأ :امثدحا مالس

 دحأ مالسإ نأل ؛امهدنع مالسإلا مكح بلطو امهدحأ ةعفارمت كلذكو «قافتالاب :امهنيب قرفي
 نيت

0 
 ا 1 رك 8 ا ١ 1 / . مس 7 م ١/ ربحا و 5

 انه" مالاساإلا مل داقنا هعف مب دنا ؛امهعفرك 0 ونحي اهضدحا مقا تلندحف 5 3 رفتلا 1 نجح 5 اهيمالاساك
 | 3 ا و سل نأ 1-2 3

 ُْق

 (ةيانبلا) .امهدحأ ةعفارمب قيرفتلا مدغو ءامهدحأ مالسإب قيرفتلا نيب عي :قرفلاو |[ ؟/ه/* ةيانعلا| .ملسأ اذإ

 لب «هبحاص ةعفارمب لطبي ال ةهداقتعاب هل تباثلا هقاقحتسا يأ :[حاكنلا اذه ءاقبلإ امهدحأ قاقحتسا

 "يفاكلا" يف اذك «ناك ام ىلع ةحصلا مكح ىقبف ءرخآلا داقتعال اضراعم راض هداقتعا

 كلذب ىلوأ يضاقلاف ءامهنيب قرفي نأ هل ؛مالسإلا مكح هنم ابلطو الجر 3 :2 ! امهتعفارم نال
 لاوحألا ضرع ةعفارملا نيعم ذإ ؛ةقيقح اميكحت سيلو :امهميكحتك [8/* ةيانغلا] .هتيالو ءومعل 5 0 1 5 5 0 5 نة و عك 8 ري ١ ع 7 3

 8 5 1-5 1 7 0 3 2 7 رع 5 1 ا و 'ٍ : يو 7
 0 تحسس دترملا نأ يا : لعقلل ف: تسفه هنأ .ميجحتلا اهمزلي معن اميك ةعفا رملا سيلف ءوححا لعل

 | اا ريم || ٠ ات 11 0000 3 يح ١ ا : 5 : د

 جاودزالاو نكسلا نم هخاصم هحاكل مظتني الف ؛ةولتقاف هنيد لدب نم لع ةلوقل ؛ةدرلا سفنب لتقلل

 ا, 8 5 هد 8 ع ا ,

 (ةيانبلا) .تيملاك راضف اتقلل قحتسم ههو ءءاشملل كلذ نأ ؛ انسانتلا ه



 ١.8 كرشلا لهأ حاكن باب

 ةدت رمل اذكو .هقح ُق عرشي الف ي(ةنع هلغشي حاكنلاو لمأتلا ةرورض لاهمإلاو

 هنألو يهنع اهلغشت جورلا ةمدو :لمأتلل ةسوبحم األ ؛رفاك الو ملسم اهحجوزتي ال

 ا دحأ ناك نإف .هحلاصمل لب هنيعل عرش ام حاكنلاو ءحلاصملا امهنيب مظتتي ال

 املس ةنللو را ةريغس كلو هلواقاوجأ ىلببأ ة] كالو رع ىلع فلولاف ةًايلادم
 دلرلاف:ءايسو# رصآلاو كيل اهدحل ناك ولو . .او .هل ارظن هل اعبت هلعج يف نأل ؛همالسإب

 «ضراعتلل ؛هيف انفلاخي .#- يعفاشلاو ءهنم رش ةيسوحملا ذإ ؛هل رظن عون هيف نأل ؛يباتك
 اتكلا نم يأ

 نإف :مالسإلا هيلع ىضاقلا ضرع فاك اهجوزو ةأرملا 9595 اذإو .حيجرتلا اني نحو

 ءالج دمحمو ةفينح يبأ دنع اقالط كلذ ناك و ءامهنيي قرف :ىبأ نإو ؛هتأرما ىهف :ملسأ

 عهتارما يهف يع ا وأ لاف ماللسإإلا اهيلع ضرع : ايس وج هدو جورزلا ملسأ لإو

 تاخاف «لتقلل قحتسم هنأل ؛دترملا لهم ال نأ يغبني :لاقي نأ وهو .«لاؤس باوحج اذه :خا لاهمإلاو

 ءارو اميفف ؛ةهبشلا نم هل ضرع اميف لمأتيل «لمأتلا ةرورضل مايأ ةثالث دترملا لاهمإ يأ لاهمإلا و :هلوقب
 :رفاكلا يف هحاردنال امإ ؛دترملل ضرعتي مل :رفاك الو [؟73/5 ةيانبلا] .امكح هل ةايح ال هنأك لعج كلذ
 .جورتي نأ دترملل زوجي ال هنأ قباسلا نم ملع هنأل وأ

 ناك اذإ امك :خ! دحأ ناك نإف . نحسلا ف تومت وأ «ليلدلا اهيلع رهظي نيح سبحت لب لتقت الو :ةسوبحم اهأل

 تلاسأ م ةةارفاكت امها :هتروضاو ءارفاك جوزلاو ةملسم ةجوزلا تناك وأ ؛ةيباتك ةجورلاو املسم جوزلا

 :ةملسم ةجوزلا نوكت نأ زوجي ال ذإ ؛نارفاك امهنأب انديق امنإو ءتدلَو قيرفتلا لبق مالسإلا دعبو ؛ةجوزلا
 .ريغص دلو هل ناكو امهدحأ مالسإ ثدح يأ :خل! امهدحأ ملسأ نإ .ارفاك جوزلاو
 ؛(ضراعتلل) يباتكلل اعبت دلولا لعج يف يأ :هيف انفلاخي (ةيانبلا).هل رظن عون ايبا ريغصلا لعج يف يأ :هيف نذل

 ضراعتلا عقوف «كلذ ةمرح بجوي يسوحملل ًاعبت هلعجو ؛حاكنلاو ةحيبذلا لح بجوي يباتكلل اعبت هلعج
 [؟8//8.10 ةيانعلا] .رظن عون هيف نأل ؛هلوق وهو «حيجرتلا انيب نحنو ؛مرحملل حيجرتلاو ةدحاو ةلم رفكلا ذإ

 (ةيانعلا) .ناك رفاك يأ رفاك عم ةملسملا حاكن 'ءاقب مدعل ؛رفاك اهجوزو :هلوق يف رفكلا قلطأ :رفاك

 (ةيانعلا) .قيرفت الو ضرع الف ةيباتك تناك نإ األ ؛ةيسوح اب ةجوزلا ديق :ةيسوجم هتحتو



 كرشلا لهأ حاكن باب لذ

 : ىلا قاسيون لاقو .اقاللظ ًامهتي ةقرفل دا نكت لو ءامهنيب يضاقلا ٠ قرف :حبأأ كو

 ضرعي ال ::كلي ىعفاشلا لاقو . .انبهذمف ضَرَعلا امأ :نيهحجولا يف اقالط ةقرفلا نوكت ال
 مالاس الأ ا

 ساكنا كلذ نأ الإ مهل ضعت ال نأ ةمذلا دعب انهض ذقو هم ًاضاعت هيف نأل؛ ؛مالسإلا

 ثالث ءاضقنا ىلإ لحأتيف دكأتم هدعبو «مالسإلا سفنب عطقنيف دكأتم ريغ لوحدلا لبق
 قيرفتلا

 يلا ديل ناب ببيع: نبع ذيل نلف دلل دهلقللا 2: الر .قالطلا يف امك ضّيح
 ماللسإلاب دضاقملا لصحتلا ماسالا ٌءْضْرْتُيم ءاحلا ايبس حلصي ال ةعاط مالسإلاو رع 8 لق

 ناجوزلا هيف كرتشُي ببسب ةقرفلا نأ :هلللد فسوي يبأ لوق هجو .ءابإلاب ةقرفلا تبثتوأ

 تقورعملاب كاسمإلا نجح مسن هليإلاب انآ :امنكو .كلللا ببسب ةقرقلاك اقالط نوكي الف

 ةأرملا امأ قلو بلا يف امك حيرسنا يف هانم يضاقلا بونيف مالسإلاب هيلع هتردق عم
1 

 تاسحم لاو جورلا يي 3 3

 :اهئابإب امهنيب يضاقلا قرف اذإ مت .اهنايإ .دنع اناني, بوني الفا هقالطلل لهأب م

 ؛اش رهم الف :امب لحد نكي / نإو «لوخدلاب 6 ؛اه لخد ناك نإ رهملا اهلف

 هدنع ةدعلا نأل ؛راهطأ ةثالث باوصلا لب ءباوصب سيل ضيح ثالث :هلوق :حارشلا لاق :ضيح ثالث

 [؟177/5 ةيانبلا] .ضيح ثالث ءاضقنا ىلإ مكدنع لحأتي نأ ىغبني :لوقي يىعفاشلا نأك هانعم :ليقو .راهطألاب

 (ةيانعلا) .ةدعلا ءاضقناب الإ عفري ال هدعبو «حاكنلا عفري لوحدلا لبق قالطلا سفن نأ ديري :قالطلا يف

 (ةياهنلا).هب كلملا ديكأتو ةمصعلا تابثإل ببس هنأل :اط اببس .نيج وزلا دحأ مالسإب يأ :تناف

 ءايإلا وهو ءامهنم ققحتي هنأ نعم ىلع ناجوزلا هيف كرتشي ةقرفلا هذه ببس نأ نعي :خ! ةقرفلا نأ

 (ةياهنلا) .هبحاص نيج ورلا لأ كلمو ةيم رح اب ةعقاولا ةقرفلاك قالط ريغب نوكت ةقرفلا هذه لثمو ,ةدرلاو

 وهو ءايوبحب اجوز تدجو اذإ امك يأ :ةنعلاو بجلا يف امك .مالسإلا نع جورزلا ءابإ يأ :ءابإلاب

 [117 4/5 ةيانبلا] .ةأرملا بلط دنع امهنيب قرفي يضاقلا نإف ءانينع هتدجو وأ «نيتيصخملاو ركذلا عوطقم
 (ةيانبلا).اهنم حيرستلا روصت مدعل :اهئابإ



 ١١١ كرشلا لهأ حاكن باب

 راد 9 53 586 ادإو .اسعإا ةدرلا هبشأف :نكأتي م رهملاو اهلّبق نم ةقرفلا نأل

 55 دار يب نتي دادلال نأل اذعو ةاهحمز نم ُنيبت مث «ضّيح ثالث

 وهو - اهطرش انمقأف ,داسفلل اعفد ؛ةق ل نم دبإل لولا روصقل رم مالسإلا ىلع
 مامالا ةيالو

 ريغو اهب لوحدملا نيب قرف الو «رئبلا رفح يف امك ةببسلا ماقف -ضيحلا يضم
 رمل ةقرفلا تعقو اذإو .مالسإإلا ا هل- يعفاشلاو .امب لوحدملا

 ءامتش افاولدع كم اد ةفينح يبأ دنع كلذكف ةملسملا يه تناك نإو ؛اهيلع ةّدع الف «ةيبرح

 :يرارتألا لاق :ةعواطملاو .امل رهم الف «لوحدلا لبق جوزلا نبا تعواط وأ «تدترا نإ يأ :ةدرلا

 ءاضيأ واولا رسكزوجي :تلق ءاهجوز نبا ةأرملا ةعواطم يأ ردصم هنأل ؛اهرسك ال واولا حتفب ةعواطملا
 [؟174/ ةيانبلا] . جواط ن :م لعافلا مسا نوكيو

 قئالع عاطقنا طرشو .ءيعجرلا قالطلا يف ةنونيبلا طرش ضيح ثالث ءاضقنا | نأ ان :خإ اهط ا
 مالسإلا جوزلا ءابإ دنع يضاقلا قيرفت وهو :"ةياهنلا" يف لاق :ببسلا ماقم .نئابلا قالطلا يف حاكنلا

 (ةيانعلا).ءابإلا وه ةقرفلا ببس نأ مدقت دقف الإو ةباينلا قيرطب ببس هنأ دارأ هنأكف

 رئبلا يف عقاولا لعف ىلإ فلتلا ةفاضإ لصألا نأل كلذو ببسلا ماقم طرشلا مايق يف يعي :رثبلا رفح يف

 ىلإ هتفاضإ مث هيف ىدعتال ايعيبط هنوكل كلذ رذعت هنكل ةلعلا وه هنأل قيرطلا ةعراق ىلع ترفح يلا

 وهو طرشلا ىلإ فيضأف ةلاحمال حابم قيرطلا يف يشملا نأل كلذك ترذعت دقو يشملا وهو ببسلا
 هنأل دعت هيفو 58 هب مكحلا قلعت ثيح نم ةلعلاب هبش هلو ببسلاو ةلعلا هضراعت م هنأل رثبلارفح

 مكح قأيسام ىلع ةرجاهملاك يهف ةملسم تناك اذإ ةأرملا مث هقفلا لوصأ هعضومو رفاحلا كلم ريغ يف
 */.١5.٠[ ةيافكلا] .قافتالاب اهيلع ةدع الف ملسملا وه جوزلا ناك اذإو ةرحاهملا

 لوخدلا دعب ناك نإو ؛لاحلا يف ةقرفلا عقت لوحدلا لبق ناك نإ :لوقي ثيح :لصفي هكر يعفاشلاو

 (ةيانبلا).ّلإ لوحدلا لبق ناك نإف :هلوق نم يأ :هل رم امك (ةيانبلا). ضيح ثالث ءاضقنا ىلع فقوتي

 ناك ءاوس يواحطلا حرش يف ركذ ءاهقح يف تبثي ال عرشلا مكح نآل ؛عامجإلاب يأ :اهيلع ةدع الف

 [؟175/ ةيانبلا] .هدعب وأ لوخدلا لبق



 حصي هنأل ؛امهحاكن ىلع امهف :ةيباثكلا جوز ملسأ اذإو .ىلاعت هللا ءاش نإ كيتأيسو

 ب رجلا راد نم انيلإ نيج 8 ولا دحأ ج م و ادا و وال .ىلوأ نلف عاتحا امهنيب حاكنلا

 ىعابي 7 سلا

 تعقو :نيجوزلا دحأ يبس ب قآو ن1 :كنم يعفاشلا لاقو ءامهنيب ةن ونيبل تعقو :املسم

 .تعقو :«- يعفاشلا لاقو ؛ةنونيبلا عقت م 8 اسم إو «قالط ريغب انمهنيي ةئونيبلا

 نيابتلا نأ :هل .هسكعب :لوقي وهو ءاندنع ىّبسلا ذود قيابإلا نعي بيلا نأ :لصاحلاف

 .نمأتسملا ملسملاو نمأتسملا يبرحاك «ةقرفلا يف رثؤي ال كلو ,ةيالولا عاطقتا ف ةرثأ

 طقسي اذهلو ؛حاكنلا عاطقناب الإ ققحتي الو «يباسلل ءافصلا يضتقيف :ىبسلا امأ

 «ةيمرحا هباشف حلاصملا مظتنت ال امكحو ةقيقح نيابتلا عم نأ :انلو .يببسلا ةمذ نع نيّدلا

 :ةدعلا باب يف يكاكلا لاقو ءاطخ رشع ةثالث دعب :يرارتألا لاق «ةرجاهملا ةلأسم ف يأ :كيتأيسو

 حاكنلا ف لمحتي ءيش نم مكف يادتبالا نم لهسأ ءاقبلا نأل :ىلوا [|؟ 7/5 ةيانبلا| .بوصألا وه لوألاو

 ءطو نم ةدتعملا ىقبتو ؛هل دتعت ةهبشب تئطو اذإ والا ن أ ىرت الأ «ءادتبالا يف لمحتي مل نإو ءاقبلا ةلاح

 يبسلا نإ :لوقي ثيح ءانلق ام سكعب :لوقي ه4 يعفاشلا يأ :هسكعب [55901/7 ةيانعلا] .ءادتبا ةهبشب

 |7155 ةيانبلا] .نيابنلا ل ةنونيبلا بيبيس ويف

 عاطقناب دارملا ذإ ؛تطقس دق هتيالو نإف «نامأب انراذ لخد اذإ يبرحلاك يأ :خ! نمأتسملا ىبرحلاك

 رثؤي ملو «تعطقنا هتيالو نإف ,نامأب برحلا راد لخد اذإ ملسملاكو :هلامو هسفن نع هتيكلام طوقس ةيالولا

 يبسلا ءافص يضتقي يأ ءصولخلا يأ :افصلا [؟31/7 ةيانعلا] .مصخلا ليلد لاطبإلا اذهو «ةقرفلا يف

 (ةيانبلا) .ءافصلا يضتقي يبسلا نألو يأ :اداشو (ةيانبلا). [ينانملل اضلاخ هنوك يأ]

 ريكآلاو ييرمللا زاهر قالبشدعاا نوكي 013 ةفيقح مآ بكل كيف نمو هعيقخلا تيح نم أ ءامكتحو ةقْيفَح

 رارقلا ليبس ىلع نوكي لب ؛عوجرلا ليبس ىلع اهلخد لا رادلا يف نوكي ال نأبف ًامكح امأو ؛مالسإلا راد ف
 ناك نإو نماتسلا يرحلا نأل ؛نماتسلا علسلاو «نماتسملا ىريطاك :دلوقا نع تاويج امكح :ةلوقا قو. .نيكسلاو

 مكح هيلع بترتي مل كلذلف ؛عوجرلا ةين ىلع هنأل ؛ًامكح برحلا راد يف وه نكلو «ةقيقح مالسإلا راد ف

 [5//7717 ةيانبلا] .هقح يف اتباث نيابتلا مكح ناك :عوجرلا ةين تعطقنا ول نيح نمأتسملا ملسملا كلذكو ءنيابتلا



 و كرشلا لهأ حاكن باب

 راصف ءاقب كلذكف عادتبا حاكنلا يقاني ال وهو (ةبقرلا كلم بج وي يبسلاو

 حاكنلا لحم يف ال - لاملا وهو - هلمع لحم يف ءافصلا يضتقي وه مث «ءارشلاك

 1 محلهم انيلإ ةأرملا تر اذإو .عوحجرلا هدصقل ؛امكيع رادلا نيابتت مل نمأتسملا يفو

 حاكتلا ُرْثَأ اهنأ كني ةفينح يبألو .مالسإلا مكح اهمزليف ؛مالسإلا راد ف لوحدلا دعب

 .ةيبسملا ىلع ةدعلا بحب ال اذهو «يبرحلا كلمل َرطَحم الو :هرطتل اراهظإ تبحو مّدقتمل

 .حاكنلا حصي هنأ ثني ةفينح يبأ نعو ءاهلمح ّعَّضَت ح جورزتت مم :هلماح تناك لإو

 قرع

 تباث هنأ :لوألا هجو ءانزلا نم ىلُبحلا يف امك ءاهلمح عضت ح اهُحْوَر اه ةياالو

 .اطايتحا حاكنلا نم عنملا قح يف رهظي ءبسنلا قح يف شارفلا رهظ اذإف «بسنلا
 : ٠ ريغلا نم

 يبسلا راص يأ :راصف (ةيائبلا).هريغل هتمأ جوز نأب :ءادتبا (ةيانبلا».مصخلا ليلد در اذه :يبسلاو
 [7 47/8 ةيانعلا] .ةافانملا مدعل ىبسلاب كلذكف ؛ءارشلاب دسفي ال حاكنلا نإ ثيح نم ءارشلاك

 ةبقرا قب قلللا تنفي نوح لاما وهو هلمع لحم يف نكل ءافصلا يضنقي يبسلا نأ انملس يأ :حلإ وه م

 كلذ نأل ؛هلمع لحم سيل كلذ نأل ؛عضبلا عفانم وهو «حاكنلا لحم يف ال ءصوصخلا ىلع يباسلل يببسلا
 ؛يببسلا ةمذ نع نيدلا طقسي اذهو :هلوق نع باوجلا اذه ف جردنا دقو «ةيلاملا ال ةيناسنإلا صئاصحم نم

 [؟ 91/1 ةيانعلا] .ةبقرلا يه امنأل ؛هلمع لحم نم يهو «ةمذلا يف نيدلا نأل

 دق ناكو :امكح (ةيانعلا).نمأتسملا ملسملا وأ .نمأتسملا يبرحلاك :هلوق نع باوج :خلإ نمأتسملا يفو
 هدضفل ؛امكحردجوي مل هنكل ةقيقح نمأتسملا يف: دجو.نإو.نيابتلا نإف «كلذ نع امكحو :ةلوقب ززتحا
 ةأرملا يأ :ًالماخ (ةيانبلا).رطخخ يبرحلا كلمل سيل نأ لجألو يأ :اذهنو [191/8 ةيانعلا] .عوحرلا
 (ةيانعلا).ىلوأ هؤزجف ءيبرحلل ةمرح ال هنأل يأ :حاكنلا حضي .ةرجاهم انيلإ ةجراخلا

 (ةيانبلا) .اهلمح عضت بح ءطولا حصي ال :انزلا نم ىلبخلا



 كرشلا لهأ حاكن باب ا 1 ١١4

 دنع اذهو «قالط ريغب ةقرفلا تعقو :مالسإلا نع نيجوزلا دحأ دترا اذإو :لاق

 ةقرف ىهف «جورلا نم ٌةَدّدلا تناك نإ :كلم دمحم لاقو ءاكج فسوي يأو ةفينح يبأ

 هل انلصأ ام ىلع رم ني فسوي وبأو ءهاّنيب ام عماجلاو «ءابإلاب هربتُعَي وه .قالطب

 افوكل ؛حاكنلل ةيفانم ةدرلا نأ :قرفلا هجوو ءامهنيب قّرف :ك:د ةفينح وبأو «ءابإلا يف

 توفي هنأل ؛ءابإلا فالخب اقالط َلَعْجُت نأ رّذعتف «ٌعفار قالطلاو ةمصعلل ةيفانم

 ءابإلاب ةقرفلا فقوتت اذهنو ءرم ام ىلع ناسحإلاب حيرستلا بجيف ءفورعملاب كاسمإلا

 اش لخد لإ رهم لا لك اهلف :دت رمل وه جورزلا ناك لا 5 .ةدرلاب فق وتت الو ياضقلا ىلع

 ءامّه لخد نإ رهملا لك اهلف :ةدترملا ىه تناك نإو ءاك لخدي مل نإ رهملا فصنو

 املسأ مث اعم اذترا اذإو :لاق .اهلبق نم ةقرفلا نأل ؛ةقفن الو ال رهم الف اب لخدي مل نإو

 :ةيفانم امهدحأ ةدر»نأل ؛لطبي :كئنرفز لاقو ةاناسحتسا امهحاكن ىلع امهف :اعم

 عنتما :هلوق نعي هانيب ام عماجلاو «ءابإلاب هربتعي وه «قالط ريغب يهف ةأرملا نم تناك نإو :خا تناك نإ

 ةقرفلا نأ وهو :انلصأ ام ىلع .ةأرملا تملسأ اذإ مالسإلا نع :ءابإلاب (ةيانعلا)ل.فورعملاب كاسمإلا نع

 .دادترالاو ءابإلا نيب :قرف كن ةفينحوبأو (ةيانعلا).جوزلاب صتخي ام قالطلاو ؛ناجوزلا هيف كرتشي ببسب

 ؛ةمصعلل ةيفانم اًهوكل ؛حاكنلل ةيفانم ةدرلا نأ :قرفلا هجوو «ةدرلا نود ًاقالط ةجوزلا ءابإب ةقرفلا لعجف

 هققحت دعب هل عفار هنأل ؛حاكنلل فانمي سيل قالطلاو .حاكنلاو كلملا لطبتو ؛لاملاو سفنلا حيبت امنأل

 توفي هنأل ؛ءابإلا فالختب ءاقالط ةدرلا نوكت الف ةهيفاني ال هل عفارلا ءىشلا نع ببسملاو «ةنغ ًاببسم
 [55917/7 ةيانعلا] .ناسحإلاب حيرستلا بجيف «حاكنلل فان, سيلو فورعملاب كاسمإلا

 يق هبانم يضاقلا بونيف ؛كاسمإلا ىلع هتردق عم فورعملاب كاسمإلا نع عانتما ءابإلا نأل :ءابإلا فالخب

 تناكف عي :اهلبق نم (ةيانعلا).ءابإلا نود حاكنلل ةيفانم ةدرلا نوكل يأ :اذشو [ 7/5 ةيانبلا| .حيرستلا

 (ةيانعلا) امل ةقفن الو «ةزشانلاك



 ل كرشلا لهأ حاكن باب

 مهرمأي و اوهلسأ مث اودترا ةفينح ينب نأ يور اه. :انلو .امهدحأ ةدر امّمدر فو

 .اهئادتباك فانم هنأل ؛ةدرلا ىلع رخخآلا رارصإل ؛امهنيب حاكنلا دسف دادترالا دعب امهدحأ



 ملسقلا باب
 اتناك . يركب ىنسقلا يف امه َلِْقُي نأ هيلعف :ناترح ناتأرما لجرلل ناك اذإو

2 

 3ق ف

 لغو ناتأرما هل تناك نم" :كفع هلوقل ايي ىرخألاو اركب امهادحإ وأ «نيبيت 1

 مَيلع يبنلا نأ" :ىقف ةشئاع نعو *« "لا تنكر ةنايقلا موي احن ملسقلا يف امهادحإ ىلإ

 ينذحاوت الف ُكِلْمَأ اميف ىمْسَق اذه مهل :لوقي ناكودلاست نيب مثستلا يف ليْغَي ناك

 ؛ءاوس ةديدحلاو ةمبدقلاو ؛انيور اميف لصف الو ,ةبحما ةدايز : نوعي **"كللمأ ال اسف

 «كلذ يف نهنيب توافت الو ؛حاكنلا قوقح نم مسقلا نألو ءانيور ام قالطإل

 باب يف نهقح يف عراشلا نم دراولا لدعلا نايب نم دب نكي مل ءاسنلا نم ددع زاوج ركذ ال :مسقلا باب

 امهريغو ج ورفلا رمأ ىلإ نيعجارلا همدعو حاكنلا زاوج نايب نم ركذلاب مج ندب ام شارب وكلا ةدجت ىلع

 يف امك لصفلا عوقول يقيقحلا ثنوملا ىلإ ادنتسم ناك نإو ريكذتلا ظفلب :ناك اذإو .هريخأت بجوأ

 :يعفاشلا لاقو :عاوس (ةيانعلا).بيثلاو ركبلا نيب نعي : لصف الو (ةيانبلا).ةارمإ مويلا نفاق نيس :كللوق

 | ١ ةيانعلا | .كلذ دعب ةيوستلا 5 «ثاالغبف ان تناك ثإو ؛لايل عبسب اهلضفي 1 ةديدجلا تناك نإ

 (ةيانعلا).ةميدقلاو ةديدحلا نيب ةقرفت ريغ نم :انيور ام

 دي نب مامه نع يذمرتلا ىور [؟4١/ ةيارلا بصن] .سنأ ثيدح نمو ؛ةريره يبأ ثيدح نم يور *
 نفت يأ 35 هللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ نع كيف نب ريشب نغ سنأ نب رضنلا نع ةداتق نع

 كثيدح :تعاالا اعوقرم مقرن هل :يذمرتلا لاق ,"لئام هقشو ةمايقلا موي ءاج امهادحإ ىلإ لامف ناتأرما هل

 [رئارضلا نيب ةيوستلا يف ءاج ام باب ١١4١« :مقر] .ظفاح ةقث وهو :هبشأ مامه ثيدحو مام

 دواد وبأ جرخأ [6 ؛7 1١ 5/* ةيارلا بضنإ .ةيلع نباو ةملس نب دامح نم يأ نيقيرط ن ,م يعليزلا هجرحأ **

 سقي 25 هللا لوسر ناك :تلاق"ةشئاع نغ-ذيزي نب. هللانبَع نع اةبالق يأ نع بويأ نع ةملس نب دامخ نع

 باب حاكنلا بانك ١4" :يقوز .كلمأ "لو كلمت اميف ىملت الف كلما ابق ىمسق اذه مهللا :لوقيو :ءلدعيف

 [317/4 ةيانبلا] .هاجرخي لو ملسم طرش ىلع حيحص ثيدح :مكاحلا لاقو [ءاسنلا نيب مسقلا يف



 اراب ملسقلا باب

 ءاهقيرط نود ةيوستلا وه قحتسملا نأل ؛جوزلا ىلإ رولا رادقم يف رايتحالاو

 ةَرح امهادحإ تناك نإو .طاشنلا ىلع ىَنيب اهنأل ؛ةعماجملا يف ال ةتوتيبلا يف ةيوستلاو

 لخخ نألو ءرثألا دوو كلذب .ثلثلا ةمأللو مسقلا نم ناثلثلا ةرحللف :ةمأ ىرخألاو

 7 ةبتاكملاو «قوقحلا ىف ناصقنلا راهظإ نم دبالف «ةرحلا لح نم صقنأ ةّمألا

 ءرفسلا ةلاح مّسسقْلا يف نه قح الو :لاق اي نأل ؛ةمألا ةلزنع .دلولا ٌمأو
 نع

 ءاهتعرق تدر نمم. رفاسيف نهنيب ٌعرقُي ن ىلوألاو ءنهنم ءاش نم جوز | رفاسيف

 ل ارغس دارأ اذإ ناك< ام ىلا نأ" :يور امل ؛ةقحتسم ةعرقلا :هكنع .كنم يعفاشلا لاقو

 ؛بابحتسالا باب نم نوكيف نمبولق بييطتل ةعرقلا نإ :لوقن انأ الإ * "هئاسن نيب

 تي :لوقت نأ ةأرملل سيلو ؛كلذ ريغ ىلإ ةدخاو لكل عب عبس ءاش نإو ؛ةدحاو لكل ثلث ءاش نإ نوعي ب :جورلا نى

 [7/07/-5./1/ ةيانبلا] .ناك فيك لصاح كلذو لد وه دوصقملا نأل ؛نبحاص دنع ىرخأ ةليلو ةليل يدنع

 (ةياهنلا).بلقلاب ةبحملا ريظن وهو هيف ةاواسملا ىلع جوزلا ردقي الف :طاشنلا ىلع

 نع وري ملو ؛ثلثلا ةمأللو مسقلا نم نائلثلا ةرحلل :لاق هنأ يلع نع يور ام نعي :رثألا درو كلذب
 ةرحلا عم اهحاكن لحي ال هنأ هيلع لدي :خإ صقنأ [6017/+ ةيانعلا].عامجإلا لحم لحف ءهفالخ دحأ

 تياثلا لحلا مسقلا قاقحتسا ببس نأ يعي :خلإ نم دبالف 5١17/7[ ةيانعلا] .اهلبق لحي امنإو ءاهدعب الو

 هانرهظأف ؛لعفلا لح قح يف فيصنتلا راهظإ رذعت دقو «ةرحلا لح نم فصنلا ىلع ةمألا لحو «حاكنلاب
 .هعم امي جرخ اهممسا جرج نهتيأف :هئاسن نيب عرقأ .'يفاكلا" يف اذك «قوقحلا يف

 0 ينلا نأ ةشئاع نع يراحبلا هاور [؟7/7١* ةيارلا بصن] .ادّ# ةشئاع ثيدح نم ةعامجلا هاور *

 راس ليللاب ناك اذإ 3 يلا ناكو ءةصفحو ةشئاعل ةعرقلا تراطف ءهئاسن نيب عرقأ ارفس دارأ اذإ ناك

 .ثيدحلا ....رظنأو نيرظنت كريعب بكرأو يريعب ةليللا نيبكرت الأ :ةصفح تلاقف ءثدحتي ةشئاع عم

 [اًرفس .ةارآ اذإ ءاسنلا نيب ةعرقلا باب هدحاذ ١ :ةقر]



 ملسقلا باب ١1

 تيضر لاو .ةدملا كلتب هيلع بستحي الو «نهنم ةهدحاوب رفاسي نأ هل اذكف («نهنم

 تلاس. او ةعمز تنب ةدوس نآل ؛ذاج :اهتيحاصل اهتسق كرتب تاحورلا ىدحإ

 ؛كلذ يف عجرت نأ اهو *ءادّقذ ةشئاعل اهتبون موي لعحبو ءاهعجاري نأ الَتثَع هللا لوسر
 1 5-5 7 اال ا ىلع

 عحجرت نأ ةأرملل يأ :كلذ يف (ةيانعلا).اهتبون نم ةبوسحم ةدملا كلت نوكت الف :هيلع بستحي الو
 نأل :مئاقلا يف نوكي امنإ طاقسإلا نأ :هحيضوت :طقسي الف (ةيانبلا).اهتبحاصل تبهو نأ دعب اهمسق يف

 ؛ءاش يم عججري نأ ريعمللو «ةيراعلا ةلزنمت ناكف ءاطاقسإ ال اعانتما هنع ع وجرلا ناك كللدك سيل 77

 [* . 4/* ةيانعلا] .اذه اذكف ءانلق ام

 :ةعمز تب ةدّؤس نم اهمعالسم قف نوكأ نأ ىلإ تيحأ 81 رفا كثار انه ةتلاق ةشئاع نع ملسم ىور *

 ةشئاعل مسقي اةِلَع ناكف «ةشئاعل كنم يموي تلعج دق !هللا لوسر اي :تلاق تربك املف «ةدح اهيف ةأرما نم

 [اقرضل اهتبون اهتبه زاوح .باب غ١ 457 :مقر] .ةدوس مويو ءاهموي :نيموي



 َّس رق

 ,ميرحتلا هب قلعتي عاضرلا ةدم ف لصح اذإ ؛ءاوس هريثك و حاضرا ليلق :لاق

 مرح ال" ::ع هلوقل ؛تاعضر سمخب الإ مترحتلا تبثب ؟ل :شم يعفاشلا لاقو يلا ال ع ّى

 ككاَهمو# :ىلاعت هلوق :انلو *."ناتجالمإلا الو ةَحالْمإلا الو ناتصملا الو ةّصلا

 **"بسنلا نم ٌمُرْحَي ام عاّضرلا نم ٌمُرْحَي" :ةتاع هلوقو «قيآلا 4ؤكَنْعَص نأ يتاللا

 هل نأ امل ؛ةدح ىلع هل باتكب ىتأو «تامرحملا لصف يف عاضرلا لئاسم ةماع ركذي مل :عاضرلا باتك

 ةيف ةغل وهو اهريبكيو «لسألا وبغو ءارلا مقفي ةءاضرلاو .ةريغااهيف هكراشي آل هب ةصوضقع هج اماكحأ
 نم اعيضر اًيبص نوكي نأ وهو ءصوصخم صخش صم نع ةرابع :ةعيرشلا يفو «يدثلا نم نبللا صم
 ٠١[ 4/7 ةيانعلا] .ركذن ام ىلع صوصخم تقو يف ةيمدآلا يدث وهو ءصوصخم يدث
 ,نمرحي تامولعم تاعضر رشع نآرقلا يف لزنأ اميف تناك :تلاق امنأ ادد ةشئاع ثيدحل :خإ تبغي ال

 نأل ؛قيعضا رهو دك هللا لوسر دعب ىلج ان كلذ ناكو يمر تانولعم تاعطر سمك تعاسق
 (ةيانعلا) .اهنم ةدحاو لكب يببصلا يفتكي :تاعضر .زوخجي ال دلك هللا لوس كعب ةوالتلا خسن

 لق نإو عاضرلا ةمرح توبث وهو ءانبهذم يفن ددصب مهأ ثيدحلا اذه هل كسمتلا هجو :خلإ 32 هلوقل

 تاو وا رو لسلام لصفلاب لئاقلا مدعل ةرورض هبهذم تبث انبهذم هب ىفتنا ال نكل ؛عاضترالا

 ."ةياهنلا" يف اذك «هتعضرأ يأ ىبضلا ةأرملا تجلمأ :لاقي ؛عضرملا لعف نم ةجالمإلاو ؛عيضرلا لعف نم ةصملاو

 ن
 هك
 تت
 م

 ةيارلا بضن] .ةيب بأ نع ريبزلا نب هللادبعو ةشئاع نع رييزلا نب هللادبع يأ :نيقيرط نم يعليزلا هجرحأ *

 نكالح انيق ني فمع ةياؤر.نم فيعملا ةلاور وبغ ادحاو ايد "يسيح" 3 قابس ىنيافاؤر [مااذبإ#

 تاعسأا ةلواةسلل مر الا 916 هللا .لوسر لاق لاقاهيبآ نع ريزلا نب هللادبع نع هيبأ نع ةورغ نب ماظخ
 [غاضرلا باتك :75517/5] ."ناتحالمإلاو ةجالمإلا الو
 ةيارلا بصن].حاكنلا لوأ مدقت دقو «ةشئاع ثيدح نمو ؛سابع نبا ثيدح نم ملسمو يراخبلا هجرخأ **

 مرحي يل لحت ال :ةزمح تنب يف 275 يبنلا لاق :لاق امنت سابع نبا نع "هحيحص" يف يراخبلا جرخأ 7
 [باسنألا ىلع ةداهشلا باب 551465 :مقر] .ةعاضرلا نم ىخأ ثنب يه «بسنلا نم مرحي ام ةعاضرلا نم



 تابنإو مظعلا زوشنب ةتباثلا ةيضعبلا ةهبشل تناك نإو ةمرحلا نألو ؛لصف ريغ نم

 ,باتكلاب دودرم هاور امو ءعاضرإلا لعفب مكحلا قلعتف «نطبم رمأ هنكل محللا

 ارهش نوثالث عاضرلا ةدم مث .نيبن امل ؛عاضرلا ةدم ف نوكي نأ يغبنيو ؛هب خوسنم وأ

 ؛لاوحأ ةثالث :ههلليرفز لاقو ..كتييعفاشلا لوق وهو «ناتتس :الاقو كلم ةفينح يبأ دنع

 .نيبن امل ؛نيلوحلا ىلع ةدايزلا نم دب الو ؛لاح ىلإ لاح نم لوحتلل نسح لوحلا نأل

 ةتس اهاندأ لمحلا ةدمو ؛هًارهش 0 ل : اه لورق ءانفلو هب رقم

 .ةيآلا هذه هلو *”نّيلوح دعب ًعاضر ال" :ةتِلَع يبلا لاقو ءنالوح لاصفلل يقبف «رهشأ

 رهش نو لاصففلاو لمحلا ْ اهلامكب امهنم دحاو لكل تناكف دم امل برضو «نيئيش َرَكَذ ىلاعت هنأ :ههجوو

 |[ 0377/» ةيانعلا] .فرع ام ىلع زوجت ال دحاولا ربخي باتكلا ىلع ةدايزلاو «ةنسلاو بانكلا يف نعي :لصف ريغ نم

 ؛مظعلا زاشنإ رابتعاب عاضرلا ميرحت :هريدقت  ردقم لاؤس باوج نمضتي لوقعم ليلد :خلإ ةمرحلا نألو
 مظعلا زوشنب ةتباثلا ةيضعبلا ةهبشل تناك نإو ةمرحلا :باوجحلا ريرقتو «ليلقلا ف كلذ سيلو ؛محللا تابنإو
 ءءافخ هيف يأ :نطبه [017/ ةيانعلا|] .عاضرإلا لعفب مكحلا قلعتف نطبم رمأ هنكل ءمحللا تابنإو
 ريدقت ىلع ىوقأ هب لمعلا نأل .مصخلا لالدتسا نع باوحج :باتكلاب دودرم (ةيانبلا)».رهاظ ببس عاضرلاو

 [١177| ةيانعلا] .هدعب ناك نإ خوسنم وأ ؛هلبق باتكلا نوكي نأ

 لوحلا بيش رفز ليلد اذه :لوحتلل (ةيانبلا).يرحتلا هب قلعتي يذلا عاضرلا نوكي نأ يأ :نوكي نأ

 ريغتل بجوملا لوحلا نالوح رابتعاب :لاح ىلإ لاح (ةيانبلا).يبصلا عبط ريغتل يأ ءلوحتلل حلاص يأ
 ةيآلا هذه كلل ةفينح يبألو يأ :هلو .كلي ةفينح يبأ لوق هجو يف :نيبن امل (ةيانبلا).نينعلا لجأ ف عابطلا
 (ةيانبلا) كك ن ونالت هلاصفو هلمج واط :هلوق يعي

 نع ديز نبروبو ةنييع نبا نع رمعمو ةنيبع نبا نع ليمح نب مثيلا نع قرط ةثلث نم يعليزلا هج رخخأ

 نايفس نع ليم نب مثيهملا نع "هننس" يف ئطق رادلا هجحرخأ [؟17١-4/7١94 ةيارلا بصنإ .سابع نبا
 :ئيطق رادلا لاق ."نيلوحلا يف ناك ام الإ عاضر ال" :585 هللا لوسر لاق :لاق سابع نبا نع رانيد نب ورمع نع

 [عاضرلا باك 4*4 :مقر فلا ء] .ظفاح َةَقث وهو ليمج نب مثيها ريغ ةنييع نبا نع هدنسي مل



 ك1 عاضرلا باتك

 :هرهاظ ىلع يناثلا يف يقبف ءامهدحأ يف ْصقنملا ماق هنأ الإ ياعلي نر لجألاك

 اهيف يبصل وس ةدايزت جالذو نيللي هسابنإلا عطقنيا ةغ رعت نم ور ٠١ مضلا دروعتي قدم ةدايرب كللذو «ىبللاب :تابنالا مطقنيا ةدادحلا رقت ١م دبآلا هنأل

 امك ؛عيضرلا ًءاذغ رياغي نينجلا ءاذغ نإف ؛ةرّيغم اهنأل ؛لمحلا ةدم 7 لوا

 دّيقملا ّصنلا ُلَمْحُي هيلعو ,قاقحتسالا ةدم ىلع لومحم ثيدحلاو ؛ميطفلا ًءاذغ رياغي

 ؛ميرحت عاضرلاب قلعتي ل عاضرلا ةدم تضم اذإو :لاق .بانكلا يف نيلوحب

 نارهشلا نوكي ؛نيرهش ىلإ ةطنح ةزفقأ ةسمخو مهرد فلأ يلع :نالفل لوقي نأ لثم :بورضملا لجألاك
 :رذ ةشئاع ثيدح وهو ةدملا كلت نم :ضقنملا ماق [*../»* ةيانعلا] .هلامكب نينيدلا نم دحاو لكل ًالحأ

 بع ةيانعلا] ."لزغم ةكلفب ولو نيتنس نم رثكأ همأ نطب يف ىقنبي ال دلولا"

 لصحيو «نبللاب تابنإلا عطقنيل ؛ءاذغلا ريغت نم دب ال هنأل يأ :خل! [ةعاضرلا كرت اذإ نيح] دب ال هنألو

 ريغ نم ةعفد نبللا نع عطقلا نأل ؛هريغ اهيف يبصلا دوعتي ةدم ةدايزب نوكي ريغتلا يأ كلذو «هتايحل ءاقبإ ريغتلا
 ةدم ىقدأب هانردقو «نينعلا يف امك «ةنسب هردق هنكل رفزا فنصملا هدعو يذلا وه اذهو .كلهم هريغ دوعتي نأ
 اضاع انب راص مث همأ ءاذغ ناك نينحلا ءاذغ نإف «عيضرلا ءاذغ رياغي نينخحلا ءاذغ نإف ةريغم هنأل ؛لمحلا

 مطفي هنأل ؛ىرحأ ماعطلاو ةرم نبللا ميطفلا اذغو «نبللا عيضرلا ءاذغ نأل ؛ميطفلا اذغ رياغي عيضرلا ءاذغ نأ امك

 ["..1-8":م/8 ةيانعلا] .رهشأ ةتس نم دب الف ءرهشأ ةتسب ءاذغلا ريق نمدرأل هنأ لصالل ناك افودت

 :ةكلع هلوق نم دارملا :اولاق :قاقحتسالا ةدم (ةيانعلا)."نيلوح دعب عاضر ال" :التلع هلوق نعي :ثيدحلاو

 قاقحتسا يفن .ثيدحلا نم دارملا :مهضعب لاقو «نيلوخلا دعب عاضرلا دلولا قحتسي ال يأ "نيلوح دعب عاضرال

 نيلوحب ردقم بألا ىلع رجألا قاقحتسا قح يف عاضرلا ةدم نإ :اولاق خياشملا نم ريثك :"طيحملا" يف لاقو «ةرحألا

 (ةياهنلا).عامجإلاب نيلوحلا يف قحتستو «عامجإلاب نيلوحلا دعب عاضرلا ةرجأ ةقلطملا قحبسي ال نيج لكلا دبع

 :ىلاعت هلوق نيعي باتكلا : نيلوحب ديقملا صنلا لمحي قاقحتسالا ىلعو يأ :خلإ لمحي ل

 هنإف (# ضاّرت نع الاَّصف اَداَرَأ نإف# :هدعب ىلاعت هلوق ليلدب 4 نيلماك نيلوح- ن هذال وأ نعضي ثادلاَّولا 0

 ةلازإ ف عاضرلل رثأ ال هنأل ؛هب قلعي مل فارع يع عاضرلا ناكولو «يضارتلاب هل اقلعم ءافلا لرخ ركذ

 [ . 8/7 ةيانعلا] .اعرش مرح



 عاضرلا باتك 1

 ذإ ؛ةدملا ف كلذو ءِء وشنلا رابتعاب ةمرحلا نألو *,"لاصفلا دعب عاضر ال" :إتذع هلوقل

 اذإ ؛دلِم ةفينح ىبأ نع ةياور يف الإ ةدملا لبق ٌماطفلا ربتعُي الو .هب ىبرتي ال ريبكلا

 ام عاضرلا نم مَرَحَيو :لاق . ا ءزج هنوكل ؛ةيرورض هتحابإ نأل سايل :ليق
 يرودقلا وهو

 نأ زوم ةئاف ؛عاضرلا نم هتحأ مأ الإ ءانيور للا كيدحللل ؛يبسلا نه مرحي

1 

 :هببأ ةعيظوم وأ ؛هّمُأ نوكت .اهفأل ؛بسنأ | نم .هتحأ مأ ج وزتي نأ زوجي الو ءاهجوزتي
 ئه

 تيخأألا مأ

 ؛بسنلا نم كلذ زوجي الو ؛عاضرلا نم هنبا تحأ جوزت زوجيو .عاضرلا فالخب

 ربتعي مل ةدملا لبق مظف اذإ أ :] ربتعي الو (ةيائبلا).هريغب ةتيذغت بوجوب ةداع نبللاب يأ :هب ىبرتي ال

 (ةفينح نبأ لدم اره نيثالث لل وأ ؛نيلوحلا لبق يبص مطف ول ىح نبأ ةفينح يبأ نع ةياور يف الإ ماطفلا

 ذإ نسحلا ةياور نود ةياورلا رهاظ يف ميرحتلا هب قلعت عاضرلا ةدم هيلع يضمت نأ لبق ةأرما هتعضرأ مث
 بي نم مرحي :7:ع هلوق وهو :انيور .ءوشنلا رابتعاب ةمرحلاو :عءوشنلا [03/7 ةيانعلا] .هنع نْعَتسا
 [؟7/5٠ ةيانبلا] .حاكنلا باتك لئاوأ يف هركذ دقو «بسنلا نم مري ام

 «بسنلا نم مأ اهو ءةعاضرلا نم توخأ لجرلل نوكي نأ لثم «تحخألاب قلعتي نأ زاج :عاضرلا نم

 ءاعيرج اني نلجأ اجو «ةعاضرلا نم مأ الو: بسلا نع محتال نوكيد نأ لفم هالاب ىلمو الأ زانعو

 نم ئرخأ مأ ةيبصللو «ةيبنحأ ةدحاو ةأرما يدث ىلع نايبنحألا ةيبضلاو يبصلا عمتجي نأ لثم
 نكت مل نإو «هتنب يهف ؛هنه تناك نإ بستلا نم هنبا تحأ نأل :بسنلا نم /١1”[ ةيانعلا] .ةعاضرلا
 دجوي مل ول يح عاضرلا يف ئععملا اذه دحوي ملو «لوحدلاب مرحت ةبيبرلاو «ةبيبر يهف ؛مأ نم اناك نأب هنم

 بسلا بيبث يح ءايعداف دلو تداسف :نيلا نباةك معكم ةعا تناك نأي هبل لا يف نييدعملا نيذه دحأ

 ناك نإو ؛هكيرش تنب جورتي نأ نييلوملا نم دحاو لكل زاج نع رع ةأرما نم تنب امهنم لكلو هين

 بستسلا نم هوبا تقفعأب انعووتع نييلاوللا وم :ء

 1 لب

 انتفع "ونفع وف 3 قازرلا دبع هاور 7١[ 9/7“ ةيا ا .رباح ثيدح نمو «ىلع ثيدح نم يور

 لاعب عاضر ل" - يبنلا نع ىلع نع ة هريس ن ف لاورعلا قع 5 مع محازه ن 7 كاحضخلا عع ربيع عع مع

 [حاكتلا لبق قالطلا باب ١١ ت٠ : يقرا . ”لاهفلا

 دج



 ليفي عاضرلا باتك

 هنبا ةأرما وأ هيبأ ةأرماو .عاضرلا ف ىيعمل ا ا ا

 بالصألا ٌركذو ءانيور امل ؛بسنلا نم كلذ زوجي ال امك ءاهجورتي نأ زوجي ال :عاضرل

 عضرُت نأ وهو .يرحتلا هب قلعتي لخفلا ْنبلو درا ا ىلع نينا لايعا طاقم 5

 اه لزن يذلا جوزلا ريصيو «هئانبأو هئابآ رطو قيسو)  ةيسن هذه ُمُرْحَتَف «ةيبص ةأرلا
 ةهبشل ةمرحلا نأل ؛مَرَحَي ال لحفلا نب :.دللم يعفاشلا يلوق دحأ يفو ؛ةعضرملل انآ يللا ةيض

 اذكف «نييناجلا نم بسنلاب ةمرحلاو ءانيور ام :انلو .هضعب ال ,.اهضعب نبللاو «ةيضعبلا

 *."ةعاضرلا نم ِكّمع هنإف' ؛حلفأ كيلع جليل" :اك# ا ةشفاعل لع هلوقز «عاضرلاب

 امع باوج اذه :بالصألا ركذ (ةيانعلال."بسنلا نم مرحي ام عاضرلا نم مرحي" :ت3- هلوق ىلإ ةراشإ :انيور ام

 هيلص: نم سيل اذه:نآل ؛مرحت ال نأ ياني ع اضررلا نم نييآلا 'ةلياحيوب «هييلضلا نق نبآلا ةليخ مرح ىلاعت هنإ :لاقي

 ٠[ 5/5 ةيانبلا] 4«ةكيالضأ نم َنيِذلا ٌمكئانبأ لئالَح و :ىلاعت هلوق وهو «صنلا ف بالصألا ركذو :هلوقب باحأف

 ثيدحلاب ةتباثف ؛عاضرلا نبا ةليلح ةمرح امأو «ةيلهاجلا يف افا تناك ئبتملا نبالا ةليلح نإف :حلإ طاقسال

 3١77| ةيانعلا] ."بسنلا نم مرحي ام عاضرلا نم مرحي" :التلع هلوق وهو «روهشملا

 (ةيانعلا).لحفلا وه امنإ نبللا ببس نأل ؛هببس ىلإ ءيشلا ةفاضإ باب نم :لحفلا نبلو

 نأل ؛ةيبص عضرأف ,نبللا لزني نأ وهو «لحفلا نبل دارملا شيل هنأ ىلع اهيبنت هركذ اغإ ١ نأ وهو

 :22ع هلوق وهو :انيورام .ءامنلاو ءوشنلا رابتعاب :ةيضعبلا ةهبشل .عامجإلاب ميرحتلا قلعتي ال هعاضرإب

 (ةيانبلا) .ةأرملاو لجرلا يبناج نم يأ :نيبناجلا نم (ةيانبلا).بسنلا نم مرحي ام عاضرلا نم مرحي
 .لحفلا نم الإ نوكي ال عاضرلا نم معلاو :ةعاضرلا نم

 [؟7/٠7 ةيارلا بصن] .ةشئاع نع مهبتك ف ةتسلا ةمثألا هجرخأ "

 ىح هل نذآ نأ تيبأف «يلع نذأتساف «ةعاضرلا نم يمع ءاج :تلاق ادبي ةشئاع نع يراخبلا هج رخأ

 :تلقف :تلاق هل ءيِنَذَأَف كمع هنإ :لاقف «كلذ نع هتلأسف و هللا لوسر ءاحف دو هللا لوسر لأسأ
 كيلع جليلف «كمع هنإ و هللا لوسر لاقف ؛ ؛لخجرلا ئيعضري حلو ةأرملا ئتعضرأ امنإ !هللا لوسر اي

 [عاضرلا يف ءاسنلا ىلإ رظنلاو لوخدلا نم لخي ام باب ,5775 :مقر]



 عاضرلا باتك ظ 4 ١١

 جوزتي نأ زوجيو .اطايتحا ؛ةمرحلا عضوم ف هيلإ فاضيف ءاهنم نبللا لوزنل ببس هنألو

 ؛بستلا خرزه هصعأ :تضعأب جورتي نأ زوجي هنأ 1 عاضرلا رم هلأ كفل لجارلا

 .اهجوزتي نأ :هيبأ . نم هيخأل زاج همأ نم تحخأ هل تناك اذإ (بألا ٠ نم خألا لثم كلذو

 وزتي نأ امهدحأل ْرْجَي مل :ةدحاو ٍةأرما يد ىلع اعمتحا نْيِيبص لكو

 سيرا جووجل .تحأو خأ امهف «ةدحاو امهّمأ نأل ؛لصألا وه اذه ؛ىرخألاب

 جوزتي الو ءاهيحتأ كلو ةتأل ءاهدلو كلو الو. ءاهوخأ هنأل ؛تعضرأ ىلا ذلو نف ادجأ
 تعضرأ َي 0

0 

 عه

 "ملا رع وز 7 ُهَّضْرملا 2 فلا
 هبي , ةةقاطيي ات

 .ءاملاب نبللا طلتخا اذإو .عاضرلا نم هتمع اهنأل ؛ةعض

 ءامكح دوجوم ريغ بولغملا :لوقن نحنو «ةقيقح هيف دوجوم هنإ :لوقي وه ك1. يعفاشلل
 .ميرحتلا هب قلعتي مل ماعطلاب طلتحا نإو .نيميلا يف امك بلاغلا ةلباقم يف رهظي ال يح

 (ةياهنلا). ”طوسبملا" يف اذك ؛عاضرلا يف كلذكف ؛ةمرحلل بحجوم امهنيب بسن ال هنأل :خ ! زاج

 (ةيانعلا) .رمقلاو سمشلل نيرمقلا يف امك «ةيبصلا ىلع يبصلا بلغ :خل! نييبص لكو

 ىلج اديحأ نييعلاو ؛ةيلعافلا ىلع عفرلابو (لوعفملا مسا ةغيصب ةعضرملا : : "ةياهنلا" ف لاق :ةعضرملا جوزتي الو

 ةعضرملا جوزتي الو ةقيعل قست قو ,خسنلا نم لصألا وه اذهو «ةفاضإلا قيرط ىلع يلا دلو نم ةيلوعفملا

 طخب امهالك ناكو ءحيحص اهي اذهو ؛ةيلوعفملاو ةيلعافلا يف ىلوألا سكعب تعضرأ يلا دلو نم دحأ

 ةلوغفم أ ةةلعاف امرك ةعضرملا يف لغاقلا م مسا ةغيص دعب امهو «نيتحيحصب اتسيل نايرخأ ناتخسنو ؛يخيش

 [”9://© ةةياقعلا] .ماللاب افزسسم هتحتطرأ يذلا كلزلا هعاركيب نأو هديأل نا ددقلا ناد نحل و ةانركذ ام ىلع

 يببصلا هبرشف «ءاملا بح يف نبللا نم تاعضر سمخ هب لصحي ام رادقم طلتخا اذإ هدنع نإف :يعفاشلل افالخ

 [11 ه1“ ةيافعلا] .ركني ل سوسحملا نأل ةارسعم نوكيف «ةقيقح دوجوم هنإ :لوقي وه «ةمرحلا هب تبث

 [؟ ١ ه7 ةيانعلا] .ثنحي ال نيللا ىلع بلاغ ءاملاو:«ءاملاب اظلم انبل برشف ءانبل برشي ال فلح :نيميلا يف امك



 ١ ؟ه عاضرلا باتك

 .ميرحتلا هب قلعتي ابلاغ ٌنِبللا ناك اذإ :الاقو هبي ةفينح ىيبأ دنع ابلاغ نبللا ناك نإو

 مارا ل يرسف د نامي الا حرا ومنع دن اذإ انيق امهلوق :هنكجذ لاق

 هل ةفيح يألو «لح نع ءيب هر د ل اذإ ءاملا يف امك «بلاغلل َةرْبعلا نأ :اممل .اعيمج

 رّبتعم الو .بولغملاك راصف ,دوصقملا قح يف هل ٌعبات نبللاو ءلصأ َماعطلا نأ

 نإو .لصألا وه ذإ ؛ماعطلاب يذغتلا نأل ؛حيحصلا وه هدنع ماعطلا نم نبللا رطاقتب

 ءاودلا ذإ ؛هيف دوام. ىلقبي قيللا نأل ؛ميرحتلا هب قلعت :بلاغ نبللاو ءاودلاب طلتحا

 < رحتلا هب قلعت :يلاغلا وهو «ةاشلا نبلب نبللا طلتخا اذإو .لوصولا ىلع هديرقتل

 طلتحا اذإو .ءاملا يف امك بلاغلل ارابتعا ؛يرحتل :لا هب قلعتي مل :ةاشلا نبل بلغ نإو

 ءادحاو ائيش راص لكلا نأل ؛ءلي فسوي يبأ دنع امهباغأب ترحتلا قلعت :نيتأرما و

 هنألف ؛ابلاغ ناك اذإ امأو ءرهاظف ابوك ناك اذإ امأ 218 وأ ابلاغ ناك ءاوس نوعي :اعيمج مهوق يف

 [45/6 ةيانعلا] .اقلطم انبل ىدسي ل ىجس ابلاغ نآق# نو ءماعطلل احبت نبللا ريضي ةاعطلاب خبط اذإ

 (ةيانبلا).عئاملا عبتتسي عئاملا ريغو ءبرشي الو لكأي اذهلو ؛ةدعملا ىلإ لوصوملاب لكألا وهو :دوصقملا

 لوق نع زارتحا :حيحصلا وه .ابلاغ ناك نإو ءابولغم نبللا راصف يأ ؛ةدئاز فاكلا يأ :بولغملاك

 ناك اذإ امأف «ةمقللا لمح دنع ماعطلا نم نبللا رطاقني مل اذإ هدنع كلذ نإ :هكللي ةفينح بأ لوق يف مهضعب

 تابثإل ةيفاك تناك يبصلا قلح تلخد اذإ نبللا نم ةرطقلا نأل ؛هدنع ةمرحلا هب تبثتف هنم رطاقتي

 ربتعملاو ءنبللا نود لصألا هنأل ؛ماعطلاب يذغتلا نأل ؛هدنع لاح لك ىلع تبغي ال هنأ :حصألاو عةمرحلا

 مساس ةيانعلا| .محللا تابنإل بحجوملا يذعغتلا هب عقي ام

 نظلا ثروت ةبرجتلاو ؛تابرجا نم اذه ؛هسفنب وه لصي ال ام ىلإ هب لصيل هيف لعجي هنأل :خلإ ءاودلا ذإ

 طلتخا اذإ يأ :بلاغلا وهو (ةيانبلا).هدارفناب لصي ال ام ىلإ لوصولا ىلع يأ :لوصولا ىلع .بلاغلا
 (ةيانبلا).ةبلغلا ربتعي ثيح ءاملاب امك يأ :ءاملا يف امك (ةيانبلا).بلاغ ةأرملا 7 ؛ةاش نبلب 4 ش1

 (ةيانبلا) .ءدقن ركل ةقينجع يبأ نع نيتياورلا ىدحإ وهو :كني فسوي يىبأ دنع



 عاضرلا باتك "(١

 جرحتلا قلعتي :ا رفزو دمحم لاقو .هيلع مكحلا ءانب يف رثكألل اعبات لقألا لعْجيف

 دامتال ؛مسحب ق اكلهم ريضي آل ءىشلا نإف «سجلا ُبِلْعَي ال سنِحلا نأل ؛امق

 لزن اذإو .نامبألا يف ةلأسملا لصأو :ناتياور اذه يف هه ةفينح يبأ نعو .دوصقملا
 ةوققلا بسس هنألو .صنلا قالطإل ؛ىيرحتلا هب قلعت اذه فعشراط ىلا ركبلل بس |

 هبا قلعت 10 + واوا م تيا اب درا اهب جيبو

 من ةأرملا وه ان ةليرولعإ توبث يب لصألا :لوقي وه ثم ىعفاشلل افالخ .ميرحتل

 ةمرح انهيوطو بتجي ال اهو اه الحم نب م تولابوب ءاهتطساوب اهريخ نإ هعطت
 «تابنإلاو زاشنإلا ئعمل نبللا ف كلذو ,ةيئرحلا ةهبش وه ببسلا نأ :انلو وره معلا

 ةهرخلا بيس

 اميل ًانفد ةنيما ّقح ين رهظُت ةمرحلا هذهو ءنيللاب مناف وه
 عاضرلا بيبسب

 :دمحم لاق امك ةياور فو ءلوق يف للي ىعفاشلا لاق هبو .هلي فسوي وبأ لاق امك ةياور يف :كاتياور

 5١1/5[ ةيانبلا] .هيف طوحأو رهظأ دمحم لوق :"ةياغلا" ينو ؛لوق يف ا: يعفاشلاو رفز لوق وهو
 :«بلاخ وهو «ىرخأ ةرقي قبلي اهنبل طلغف ةقرقبلا ةذغ قبل نم برتقي ال شلح اذإ اميغ :ناخعألا يف

 دمحم دنعو ؛كلهتسملاك بولغملا نأل ؛ثنحي ال كلي فسوي يبأ دنع فالتحالا اذه ىلع وهف ءهبرشف

 | ةيانعلا]| . اكلهتسم ريضي الو ءهسنخب رثكتي ءىشلا نآل ؛ثدحي

 هنأل ؛توملاب ديق :اًهوم دعب (ةيانبلا) .4 هكا ىتاللا مك نهم :ىلاعت هلوق وهو يأ :صنلا قالطإل

 ةغيص ىلع :يبضلا رجوأقفا مةياتعلاو .رهظألا ىلع انلوقك هلوق ناك توملا دعب رجوأو «ثوللا لبق بلتح وأ
 دحاو هترجوو ءاودلا ةثرحع وأ :ل !اقن م مفلا طسو ف بصي يذلا ءاودلا وه ءروجولاو رولا ن م لوهجلا

 /1١"[ ةيانبلا] نيللا قنصل رجوأ يأ .ىبصلا وه رخآلاو ؛نبللا وهو ,فوذحم نيلوعفملا

 هنأ امك ايذغم هنوك نع هجرخي مل توملا نأل :نبللاب مئاق وهو (ةيانبلا)».توملاب لحما مدع لحألو يأ :اذهو
 ؛جوز اهمف يف ةتيملا هذه نبل رجوأ ىلا ةعضرملا هذه ناك نأب :امميتو انفد ياشوق نيس ير

 [ مدرع ةيانعلا | .هتأرما مأ كيرايض فيي اخ امرت راص هنأل ؛ةتيملاب ممييو نفدي نأ جوزلا اذه نإف



 ١ عاضرلا باتك

 َنَقّتحا اذإو .اقرتفاف «توملاب لاز دقو ءثْرَحلا لحم ايقالم هنوكل ؛ءطولا يف ةمرحلا امأ
 ف 2 ا ا 1 لقدم 4 نوع ّئ

 هي كشف امك ةمرحلا هب :تبقت هنأ : هياط دمحم نعو بكيرجتلا هب قلعتي 1 :نيللاب يبصلا

 ف كلذ دجويو «ندبلا ٌحالصإ موصلا يف دٍسفملا نأ :رهاظلا ىلع قرفلا هجوو .موصلا

 سيل هنأل ؛ميرحتلا هب قلعتي مل :اًيبص عضرأف ءنبل لجرلل لزن اذإو .ىلعألا نم هلوصو

 يمدآلا نيب ةيئزج ال هنأل ؛ميرحتلا هب قلعتي مل :ةاش نبل نم نايبص برش اذإو .ةدالولا

 ةريبكلا تعضرأف «ةريبكو ةريغص لحجرلا جوزت اذإو .اهرابتعاب ةمرحلاو «مئاهبلاو
 مارح كلذو ءاعاضر تربلاو مألا نيب اعماج ريصي هنأ ؛جورلا ىلع انَمْرَح :ةريغصلا

 اهلَبق نم تءاج ةقرفلا نأل ؛اه َرْهَم الف :ةريبكلاب لحدي مل نإ مث .ابسن امهنيب عمجل 3 نم تياح ةقرفلا نألا هاه دهم الف :ةريتكلاب ليحني ل نإ مث ءاستاعهي عمللك
 عاضترالاو ؛اهتهح نم ال تعقو ةقرفلا نأل ؛رهملا فصن ةريغصللو ءاب لوحدلا لبق

 ءطولاب ةرهاصملا ةمرح نأ نعي «ةرهاصملا ةمرح اهؤطو بحجوي ال اذهو :هلوق نع باوج :خلإ ةمرحلا امأ

 | م » ةيانعلا | .اقرتفاف «توملاب لاز دق ثرحلا لحمو «ةمرحلا هب تبثتل ؛ثرحلا لحم. هتاقالم تبثت امعإ

 اذإو" :هلوقل ؛انبل هتيمست مث :خل ! نبلب سيل هنأل .ناقتحالا باب يف ميرحتلاو موصلا نيب :قرفلا هجوو

 هروصتل ؛قيقحتلا ىلع مدب سيل هنأ عم "كمسلا هد :لاقي امك «نبللا ةروصب هروصتل "نبل لجرلل لزن

 .رخآ مكر نبلب وأ «ءجوزلا اذه نيلب يعي :ةريبكلا تعضرأف (ةياهنلا) .مدلا ةروصب

 نإو «ةريبكلاب لخد ناك نإ ةريغصلا كلذكو «ةدبؤم اهتمرح نإف ؛ةريبكلا امأف :جوزلا ىلع اتمرح

 تدمعت نإ :اهن رهم الف +»/87٠[ ةيانعلا| .اهمأب لخدي مل ةبيبر اهنأل ؛ةريغصلاب جوزتلا زاج اهب لحدي مل

 فضت مل ملف ءاهلعف يهو «عاضترالا ةقرفلل ةلعلا :ليق نإف :خ2! عاضترالاو (ةيانعلا).دمعتت مل وأ داسفلا

 (ةيانعلا).ّلإ عاضترالاو :هلوقب باحجأ ؟اهيلإ ةقرفلا



 عاضرلا باتك ١ ١

 00 ّك

 .اهُنروُم تلتق اذإ امك ءاهقح طاقسإ يف رم يع اهلعفا [5لا كيس ذامق ناك ذو

 هيلع ءيش الف دمعت ملنإو يافا هب تاّقَت تناك د 34 ةريكل يلع جز محب ١ | . '
 بفقستن

 رهاظ حيحصلاو ,نيهجولا ف عج ري هنأ :ملب لمح نعو .هّنأ رما ةريغصلا نأب َتَملَع لإو

 يرجي كلذو (رهملا فصن وهو ,طوقسلا قش لسا امنسدكأ نإ اهنأل ؛ةياورلا

 قربل انأو ءاعضو حاكنلل داسفاي سيل عاضرإلا نأل امإ ؛هيف بسم اهنكل «فالتإلا ىرحب
 نامضلا باجيإ ّك

 .هطوقسل ببس وه لب «رهملا مازلإل ببسب سيل حاكنلا ًداسفإ نأل وأ ؛لاحلا قافتاب كلذ
 .حاكدلا لطي هطرش نم نكل فرع ام ىلع ةعتلا قيرطب دبس رهلل فيعت نأ الإ

 اهنع كالملا عفد تدصق نأب :دمعتت مل إو (ةيانبلا).فالخ الب ثاريملا نع مرحت مل :تلتق اذإ امك

 لعج اذهو ءرشابملاك ببسملا نأ هلصأ نم نأل ؛همدعو داسفلا دمعت يف ينعي :نيهجولا يف /ةيانغلا)  اعوبج

 :ةرشابملا فو ءلوصألا يف فرع ام ىلع نامضلل ابجوم قبآلا ديق لحو ؛لبطسإلاو ءصفقلا باب حتف
 تغلب اذإ جوزلا نبا ليبقتب :طوقسلا [571/* ةيانعلا| .ببستلا يف كلذكف ءءاوس يدعتملا ريغو يدعتملا

 (ةيانبلا).طوقسلا فرش ىلع ناك ام ديكأت يأ :كلذو (ةيانعلا).ىهتشت ادح

 لاحلا قافتاب داسفإلا تبثي امنإو ؛حاكنلا داسفإل ال ؛ةريغضلا ةيبرتل هعضو نأل :اعضو حاكنلل داسفاب

 ريغ هنأل :خإ ببسب سيل |[ ةيانعلا] :احناتك لحجر كلم يف تببلاو مألا نيب عمجلا ىلإ هتيدأتل

 ردقي ال اذهو «قيقحتلا ىلع ةعفنم الو :نيع كلم. سيل هنأل ؛هسفن يف موقتم ريغ هنوكل ؛قافتالاب نومضم

 ام نأل ؛هطوقسل ببس وه لب «ءافيتسالا قح ف رهظي يرو هرب كلم رخااقإو فزاكإو هتيعوتهعيب ىلع
 فصن جوزلا ىلع بجو فيك همازلإل اببس نكي مل اذإ :ليق نإف .اضيأ لدبلا تب توقي: لدبلل هب ترقي

 صنلاب بجت ةعتملاو ؛رهملا باب يف فرع ام ىلع ةعتملا قيرطب بجي رهملا فصن نأ الإ :هلوقب باجأ ؛رهملا

 بوجو يأ هبوجو طرش نم نكل ءاملاس اهيلإ داع هيلع دوقعملا نأل ؛4َنُمْرُعَتمَو :ىلاعت هلوقب ءادتبا
 [8-5 51/8 ةيانعلا] .ةببسم يهف «طرش ةبحاص تناكف «حاكنلا لاطبإ ةعتملا قيرطب رهملا فصن

 (ةيانبلا) .ًءادتبا رهملاب بحت ةعتملا نأ رهملا باب ف :فرع



 ١ 1 عاضرلا باتك

 تملع اذإ ةيدعتم نوكت امنإ مث .رثبلا رفحك يدعتلا هيف طرتشي ةببسم تناك اذإو

 اهنأل ؛ةيدعتم نوكت ال داسفإلا نود ةريغصلا نع كالهلاو عوجلا عفد تدصق اهنكلو
 5 ا
 هريصلا

 اذهو ءاضيأ ةيدعتم نوكت ال داسفلاب ملعت ملو حاكنلاب تملع ولو ؛كلذب ةرومأم

 ةداهش عاضرلا يف لبقت الو .مكحلا عفدل ال داسفلا دصق عفدل ؛لهجلا رابتعا انم

 شح كلام لاقوب «تيتأرفاو لخبر وأ ؛نيلحر ةداهشب تبقي اهنإو :تلاذرقنم ءاسلا

 قوقح نم ّقح ةمرحلا نأل ؛ةلادعلاب ةفوصوم تناك اذإ ةدحاو ةأرما ةداهشب تبثي

 .يسوجحجا ةحيبذ هنأ لدحاو هربخأف ءامح ىرتشا نمك «دحاولا ربخب تبثيف عرشلا

 كلملا لاطبإو .حاكنلا باب 8 كلملا لاوز نع لصفلا لبقي الل ةمرحلا ت وبن نا :انلو

 لؤوانتلا ةمرح نأل ؛محللا فالخب «نيتأرماو لجر وأ نيلحر ةداهشب الإ تبثي ال
 ع 03 6 2 6 رق 0 0000 : : ١

 .ملعا هللا و «اينيد ارما ربتعاف ءكلملا لاوز و كفنت

 نمضي هريغ كلم يف وأ «قيرطلا يف اهرفح ولو ءاهيف عقو ام نمضي ال هكلم يف اهرفح ول هنإف :رثبلا رفحك
 تانبسحأ «لاجرلا نع يأ :تاذ رقنم (ةيانعلا) . كالا عفدل عاضرإلاب أ :كلذب 1 نب ةيانبلا| .اهيف عقو ام

 (ةيانعلا).رثكأ وأ تناك ةدحاو ؛نيجوزلا دحأ تاهمأ وأ نك
 «نيعلا ةمرخ هبريمغأ ريخملا نأل ؛ه ربع معطي الو ع ةنيه لكأي يأ نأ ملسملل يعغبني هنإف :خا لدحاو هريخأف

 عهعئاب لع ةرلا هنكم ؟ كزلملا ءاشب عم ةمرخحلا تنعم ا 3 «كلملا عاقب عم ةمرحلا نت «كلملا نالطنو

 [7374/7 ةيانعلا] .غئابلا نع نمثلا سبخي نأ الو

 .ةمرخلا ع اي دحا ولا ريخغ حاكنلا لطبيب 1 اذإف ةدب ملا ةمرخلا تويت عم روصتي هي حاكنلا عاقب إف خا لبغي ةيإ

 (ةيانبلا).رمخلا يف امك «ناعمتجي نيميلا كلم عم ةمرحلا نأل :كفنت



 قالطلا باتك

 ةنسلا قالط باب

 لاب نأ :سعالا» .نعثيو يسعأو يرسح دوا ثالث ىلع قالطلا :لاق
 رفا ع نك 1 3 7 2 5 51

 ؛اهتدع ىضقنت ىح اهك رتيو «هيف اهعماجي م رهط يف ةدحاو ةقيلطت هتأرما لجرلا

 ىضقنت نيح ٍةدحاو ىلع قالطلا يف اوديزي ال نأ نوبحتسي اوناك لَ ةباحصلا نأل
 هنألو ؛ةدحاو رهط لك دنع ًاثالث لجرلا قلطي نأ نم مهدتع لفت انها لإ ةدعلا

 :نسحلاو .ةهاركلا يف دحأل فالح الو .ةأرملاب اورَض لقأو ؛ةمادننا نم ٌدعبأ

 هنإ :هىلم كلام لاقو ءراهطأ ةثالث ىف اثالث اه لوخدملا قلطي نأ وهو ؛ةنسلا قالط وه

 «صالخلا ةجاحلا ةحابالاو ؛ ظل وه قالطلا يف لصألا نأل ؛ةدحل و الإ حيا الو ءةعدب

 ربخأ ءاعبط حاكنلا نع ارخأتم قالطلا ناك امل : :2 ! [قيلطتلا ئعمب ردصم قالطلا :"برغملا' 3 قالطلا باتك

 35 نع ةرابع :ءاهقفلا فرع فو هديقلا عفر نع ةرابع :ةغللا يف قالطلاو ؛عبطلا عضولا قفاويل ؛اعضو هنع
 ءاغلاب القاع قلطملا نوك :هطرشو «هيلإ ةجوحملا ةجاحلا :هببسو ؛ةصوصخم ظافلأب يحاكنلا ديقلا عفرب يعرش

 |8717 ه,/7 ةيانعلا| .لحما نع كلملا لاوز :همكحو «قالطلل "لع امك حلصت ىلا هتدع وأ ؛حاكنلا يف ةأرملاو

 .اهدادضأب نيبتت ءايشألا نأل ؛يعدبلا ركذ امنإو «ةلاصأ روكذم وهو :ةنسلا قالط باب

 نأب لوظت امر ةدعلاف :ةدحاو نم رثكأ اهقلط ول امأ ءلاخب ةدعلا اهيلع لوطي ال ثتيح :ةأرملاب اررض
 ةهاركب دحأ لقي مل عي ؛ةهاركلا مدع يف فالح ال يأ :ةهاركلا يف .اهقلطي مث ءاهعحاري مث اهقلطي

 [؟7/ ةيانبلا] .نسحأ اذه نوكيف كني كلام فالح هيف هنإف :نسحلا فالخب ءدحاولا عاقيإ

 ةينسلل كلذ ناكف هيلع قفتم لوألا لب ةةنس اضيأ لوألا مسقل هلا نأ رع هع :ةنسلا قالط وه

 .قيرشلا اهقنس يف روصتي ال اني لوضفللا ريح انآ هني ديكدامإ هاه لوكتللا هلم كائاح ىلع هرالا لأ
 (ةيانبلا).دواد وبأ هاور ءاوقلطت الو اوجوزت :*-3 هلوقل ؛عنملا يأ :رظحلا



 ل قالطلا باتك

 ةنسلا نم نإ" :افك5 رمع نبا ثيدح يف 3# هلوق :انلو .ةدحاولاب تعفدنا دقو

 ليلد ىلع رادي مكحلا نألو *."ةقيلطت ِءْرَق لكل اهقلطتف ءالابقتسا ًرهطلا لبقتْست نأ
 :عامجلا نع يلاخلا رهطلا وهو «ةبغرلا دّدحت نامز يف قالطلا ىلع ٌمادقإلا وهو «ةجاحلا
 ؛رهطلا رآ ىلإ عاقيإلا رّخَوُي نأ ىلوألا :ليق مث ءاهليلد ىلإ ًارظن ةرركتملاك ةجاحلاف
 ةحابإ يأ :خل ! مكحلا نألو (ةيانبلا).اهريغ حابي الف «ةدحاولا ةقلطلاب 2 ةدحاولاب ةحاحلا يأ :تعفدنا دقو

 قالطلا ىلع مادقإلا انهه ليلدلاو ؛هماقم ليلدلا ماقي نطبملا رمألا فو ؛نطبم رمأ ةجاحلا نأ :هلصاح .قالطلا
 عبطلا رفنتل ذدئيح قالطلاف ءاهنع ةب ةبغرلا تقوف ءضيحلا تقو امأو ءرهطلا تقو تقولا كلذو «ةبغرلا تقو يف

 (ةيانعلا).ا ةفينح يبأ نع فسوي يبأ ةياور وهو :ليق مث .حاكنلا حلاصم لوصح مادعنال ؛اهنع

 ع 6-0 يناسارخلا ءاطع نأ قيزر نب بيعش انث روصنم نب ىلعم نع "هننس" يف نطق رادلا هاور
 وين بحط سبا امني ساو مع وسما ويبدو نيزدةلديب انيق نيد

 ةنسلا تأطخأ دق كنإ هللا كرمأ اذكه ام رمع نبا اي :لاقف .55 هللا لوسر كلذ غلبف «نيئرقلا دنع

 يه اذإ :لاق مث ءاهتعحارف دك هللا لوسر يقرمأف :لاق .عءورق لكل قلطتيف ءرهطلا لبقتست نأ :ةنسلاو
 يل لخي ناكأ اثالث اهتقلط يأ ول تيأرأ !هللا لوسر اي :تلقف ءكسمأ وأ «كلذ دنع قلطف «ترهط
 [قالطلا باتك ,83734 :مقر ]١48/5« ١9« .ةيصعم نوكتو كنم نيبت تناك ءال :لاق ءاهعجارأ نأ

 .بذكلاب دمحأ هامر :لاقو ءروصنم نب ىلعمب هلعأو ؛ئبطق رادلا ةهج نم "هماكحأ" يف قحلا دبع هركذو
 :دعس نبا لاقو «ةنس بحاص ةقث :يلجعلا لاقو «ةبيش نب بوقعيو نيعم نبا هقثو ٠/7 7١١[ ةيارلا بصن]

 «ثيدحلا يف اقودض ناك :يزارلا متتاحوبأ لاقو «تاقثلا يف نابح نبا هركذو ؛ثيدح بحاص اقوناص ناك

 فسوي يبأ باحصأ رابك نم روصنم نب ىلعم :لبنح نب دمحأ لاقو .هب سأب ال هنأ وجرأ :يدع نبا لاقو
 [5١١-5؟١ه/١١٠ بيذهتلا بيذ] .ةياورلاو لقنلا يف مهتاقث نمو ءدمحمو

 ةرهاط يهو ةقيلطت اهقلطي نأ :ةنسلا قالط :لاق هللادبع نع هدانسإب يئاسنلا هاور ام :اذه نم نسحأو

 ءةنسلا قالط هنأ ربخأف .«ةضيحب كلذ دعب دتعت مث «ىرخأ اهقلط ترهطو تضاح اذإف ؛عامج ريغ نم

 [5/8 ةيانبلا] .ُكُي هللا لوسر ةنس يهو



 قالطلا باتك ١ ”؟

 ءاهعماجي ار رخخأ ول هنأل :ةيضوط امك اهقلطي نأ :رهظألاو ,ةدعلا ليوطت نع ازارتحا

 اثالث اهقلطي نأ :ةعدبلا قالطو .غاقولا بيقع عاقيإلاب ىلتبُيف «قيلطتلا هدصق نمو
 ةةاطلا ع اقيإ

 .ايصاع كاَكَه قؤاللطلا «ءقو كللَذ اعف اذاف فقل 0 رهظ و 5-0 وأ ةدحاو ةنيلكي
 - 7 هوي و ع نا سى هج و 8 .

 ؛مكحلا هب دافتسي نح ؛عورشم فّرصت هنأل ؛حابم ق الط لك يش ىعفاشلا لاقو

 ليوطت مّرَحْلا نأل ؛ضيحلا ةلاح يف قالطلا فالخب نظل عياجت إل ةيعورشلاو
 عطق نم هيف امل ؛رظحلا وه قالطلا ف لصألا نأ :انلو .قالطلا ال ءاهيلع ةدعلا

 ؛صالخلا ىلإ ةجاحلل ةحابإلاو «ةيويندلاو ةينيدلا ٌحلاصملا هب ٌتَقَلعت يذلا حاكنلا

 :ضيبحلا مايأ ىهو «ةدعلا مايأ ىلإ مضني رهظلا اذه نأل ؛اقدع رعأتي ناكل اهعماج ول هنإف :ةدعلا ليوطت

 اهقلط «اثالث اهقلطي نأ دارأ اذإق :"لضألا" يف لاق ادمحم نأل ؛رهظألاو :فنصملا لاق امنإو :رهظألاو

 (ةيانبلا).ايعدب قاللطلا ن وكيف 6ع امكبا يأ :ع اقولا ع ةيانبلا | .ضيلا نم ترهظ اذإ ةدحاو

 .ةيف هاج رهطلا ف ف ادحاوو ن خيا ف 5 ادحأو اذك و عننا اذكو / ضيجلا وأ رهطلا ف :ةدحاو ةملكب
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 َط إف ؛هيلغ يع رش رثا بتنرتب هيلع سمر :ع راشلا نم ذ وأمل هدنع ّح :ةرشملا :خاورشم فرصت

 ؛لادلا مضب :دافتسي .قالطلا عوقو وهو «يعرش رهأ بترت انههو «عورشم وهف ءيعرش رثأ هيلع بترتي ام

 حصي فيك :لاقي امع باوج اذه خا قالطلا فالاخع (ةيانبلا) .مكحلا قالطلاب دافتسي نأ لاح هنأل

 | ماب ع ةيانبلا | . ضيا ةلاح 5 قالطلا فال :هلوقب باقعأف ءعارح ضيخلا كاك قاللطلاو ب

 هنأل ؛اهيلع ةدغلا رمأ سيبلت ىلإ يدؤي هنأل ؛ةيف اهعماج رهط ف اهقلط ول ام. فالخيو :ضيحلا ةلاح يف

 'يقاكلا' يف اذك «ءارقألاب دتعتف «لئاح وأ «لمحلا عضوب دتعتف «لماح انكأ يردي ال

 .ضيخلا اذه بستحي ال نكل ءاندنع ضيحلابو ؛راهطألاب هدنع ةدعلا نإف :ةدعلا ليوطت

 ؛نكسملا نم هيف امل ؛ةيويندلاو ءنايدألا عيمج يف مرحملا انزلا نع جرفلا نيصخت نم :ةينيدلا حلاصملا
 5 | 2 0 ل 8 خا 0 ب زوجي ال نأ يغبني كلذك وه ام لكو ؛دلولا باستكاو «جاودزالاو

 ةحججاحلل حيبأ تلا الا 2 رشلا 5 كرعوفو

 |[ 1/8“ ةيانعلا] . ثالغلا نيب عملا ىلإ ةجاح الو ؛مدقت امك صالخلا ىلإ



 ١م قالطلا باتك

 ارظن ؛ةتباث راهطألا ىلع ٍقّوَُملا يف يهو ؛ثالفلا نيب عمجلا ىلإ ةجاح الو
 هتاذ ف ةيعورشملاو ءاهيلع ليلدلا ريوصت نكمأف .ةبقاب اهسفن يف ةجاحلاو ءاهليلد ىلإ
 ٌعاقيإ اذكو ءهانركذ ام وهو ءهريغ يف ئيعمل رظحلا فانت ال ّقرلا ةلازإ هنإ ثيح نم
 لاق :ةنئابلا ةدحاولا ف ةياورلا تفلتحاو .انلق امل ؛ةعدب دحاولا رهطلا يف نيتنثلا

 ىهو «صالخلا يف ةدئاز ٍةفص تابثإ ىلإ ةحاح ال هنأل ؛ةنسلا أطخأ هنإ :"لصألا" يف

 ةنسلاو .ادهلت سالك لإ ةنياسلل هركو ايل هنآ ,"”تاايرلا" ةيادر قو مروا
 لاحلا يف

 اهيف يوتسي ددعلا ىف ةنسلاف «ذددعلا يف ةنسو «تقولا يف ةنس :نيهجو نم قالطلا يف

 | تدلل ا ني عفا يونا
 لوخدملا ف 5 ثتمسسشت تقفولا ف 59 ةنسلاو .اهانرك ذ لقو اك لوخدملا ريغ و اك لوحخدملا

 «ةجاحلا ليلد ىعارملا نأل ؛هيف اهعماجي ملٍرْهَط يف الطي نأ وهو عةصاحت احب
 ىععرملا هج ولا 1

 ءاهدوجو روصتي اميف ةحاحلا ماقم ماقي امنإ ةحاحلا ليلد :لاقي امع باوج اذه :اهسفن ِق ةجاحلاو

 حاكنلا عافترا عم ثلاثلاو يناثلا رهطلا يف حاكنلا ةدهع نع صالنخلا ىلإ ةجاحلا نأل ؛روصتي ال انهاهو

 [773/5 ةيائبلا] .ةيقاب اهتاذ ف يأ اهسفن يف ةجاحلاو :هلوقب باجأف ءروصتم ريغ ىلوألاب
 نيدلا حلاصم تاوف نم :ةانركذ ام (ةيانبلا)».رظحلا عماجي ال ةيعورشملاو :هلوق نع باوج اذه :ةيعورشملاو

 (ةيانبلا) .قالطلا باتك يف طوسبملا يأ :لصألا (ةيانبلا).ثالثلا نيب عملا ىلإ ةجاح ال هنأ :انلق امل (ةيانبلا).ايندلاو

 .ةعدب هنأ عم ةدعدب :لوقي نأ هناسل ظفحو ةيسلا زواحت يأ «:ةنسلا أطخأ

 ةلأسملا هذه رك ذ كلي انني نأ ؛"تادايزلا تادايز" كو :لوقي نأ يغبني :يرارتألا لاق :تادايزلا ةياور

 "تادايزلا تادايز" نأل ؛كلذك لاق امنإ هنأ لمتحي وأ «بئتاكلا نم اوهس عن ءقو هنأ لمتحيف ."تاداي 7 يف ال اهيف

 ةنسلا نأ يعي بابلا لوأ يف يعي :اهانركذ [770/5 ةيانبلا| .تادايزلا ةلأسم اهأك "تاذدايزلا" ةمتت نم

 ٠/5*5[ ةيانبلا| .اقدع يضقنت ىح كرتيو «ةدحاو اهقلطي نأ ددعلا ثيح نم قالطلا يف

 اهعماجي مل رهط يف اهقلطي :لاقي نأب ىرخأ دويق نم دبال :خلإ رهط يف .اه لوحدملا قح يف ةنسلا يأ :وهو

 .هيلت ىلا ضيحلا يف الو «هيف اهقلطي مم و «هيف



 قالطلا باتك #4 ١

 امأ .عامجلا نع يلاخلا رهاعلا وهو ةيغرلا دلت نامز يف قالطلا ىلع مادقإلا وهو

 اك ل وخدملا ريغ و .ةبغرلا ديف نك رهطلا يف ةرم عامجلابو را نامزف ضيخحلا ناز

 .اب لوحدملا ىلع اهسيقي وهو اثم , رفزل افاللطع ضيحلاو رهطلا ةلاح قب ةيقاطي

 قا ىر"#-“# © ع

 نيس يسند عيل لا هنساديز يسرع عاين :انلو

 7 رّغَص نم ضيحت ال ةأرل تناك اذإو :لاق .رهطلاب دّدجتت اهب لوخدملا يفو
 وا 7

 ىضم اذإف ؛ىرخأ اهقلط رهش ىضم اذإف ؛ةدحاو اهقلط :ةنسلل انالث اهقلطي نأ دارأ

 يئاللاَوطط : ىلاعت هللا لاق .ضيحلا ٌماقم هئاق اهقح يف رهشلا نأل ؛ ؛ىرخأ اهقلط رهش

 ضيحلا قح يف ةماقإلاو .4َسْضِحَي ْمَل يئاَللاَوإط :لاق نأ ىلإ ٍضيِحَمْلا َنِم َنْسِي
 .رهطلاب ال ضيحلاب وهو وكلاب اموقح يف ءاربتسالا َرَّدَقُي يح ةصاخ

 قالطلا نعو :عامجلا نع .اهددحبو ةبغرلا سفن لمتشي ئعم :ةبغرلا ددحم نم دارملا :ةبغرلا ددجت

 يف يأ :رهطلا .دجوي ملو «نامزلا ددجتب الإ يناثلا ىلإ ةجاحلا ددحتي الف «لوألا قالطلاب ةحاحلا ءافتنال

 .ةجاحلل ال ةبغرلا مدع لجأل هقالط نأ رهاظلاف .رهطلا اذه يف :ةبغرلا رتفت .هلبق ىلا ضيحلا

 "هرصتخم" لئاسم نم ةلأسملا نإف ؛يرودقلا يأ :لاق (ةيانبلا).اهه لوخدم ريغ سيقي يأ :اهسيقي
 ؛«ضيحت لماحلا تناك نإو ::4-ب يعفاشلا دنعو ءضيحت ال لا ةريبكلاو ةريغصلا قح ف يأ :امهقح يف

 عاقيإ نأل شي يعفاشلل افالخ اذه ىتأتي الو :هباحصأ ضعب لاقو «ةعدبب سيل ضيحلا ةلاح يف هقالطف

 قالط يف سيل :"طيسبلا" فو ءرهشألا ىلع قيرفتلا ىلوألا نكلو :ةدتع ةعدب ريغ ةدحاو ةملكب ثاآلفلا

 نم َنَْسِعَي ىئاللاو# لجوزع هللا لاق ؛مهدنع لماحلا اذك و ءدمحأ لاق هبو ؛ةعدب الو ةئس ةسيآلاو ةريغصلا

 ماهم موقت رهظألا نأ ىلع ًاليلد ةعيركلا ةيالا هذه ع 1 ضحي ل | ىئاللا و هل :لاق نأ عدل م« ضيِحَملا

 77١/5[ ةيانبلا] .نيتفئاطلا نيتاه قح يف ضيحلا

 رهشلا :اولاق ثيح «انخياشم ضعب لوق نع هب زرتحاو ؛ةصاخ ضيحلا ماقم رهشلا ةماقإ يأ :خ! ةماقإلاو

 ["1-85/ ةيانبلا] .هريغو عيباتيلا بحاص بهذ هيلإ ءاعيمج رهطلاو ضيحلا ماقم موقي ضيحت ال يلا ف



 ٠١ه قالطلا باتك

 مايألابف .هطسو يف ناك نإو :ةلهألاب روهشلا ربتعُت رهشلا لوأ ف قالطلا ناك نإ مث

 لوألا مكي :امهدنعو كلي ةفينح يبأ دنع كلذك ةدعلا قح فو ؛قيرفتلا قح ف

 لصفَي الو اهَقلَطُي نأ زوجيو :لاق .تاراجإلا ةلأسم يهو «ةلهألاب ناطسوتملاو «ريحألاب

 ؛ضيحلا ماقم همايقل ؛رهشب امهنيب لصفي :«يرفز لاقو «نامزب ا اهتطو نبي

 لبحلا ُمُهَوَتُي ال هنأ :انلو .رهشلا وهو .«لامزب ددجتت امعإو ةيكرلا هَ عامجلاب نألو

 ةبغرلاو ,ةدعلا ةجو هبتشي كلذ دنع نأل ؛هرابتعاب ضيحلا تاوذ يف ةيهاركلاو ءاهيف
 ةريغصلا و ةسيالا
 طر دل يفطر لآ ةرغآا تبون كل كل ركل يتلا هسولا نع وتقل تناك كاف

 .لبحلا نامزك راصف ,ةبغرلا نامز نامزلا ا ,دلولا نوم نع ارزق ؛قلعم ريغ

 نامزو «ةدعلا هجو هابتشا ىلإ يدؤي ال هنأل ؛عامجلا بيقع زوجي لماحلا قالطو

 ؛ءطولا يف ةبغرلا نامز لبخلا

 (ةيانبلا).مايألاب ريخألا رهشلاب لوألا رهشلا لمكي :لوألا .مايألابف طسولا نم اهؤادتبا ناك نإ يأ :كلذك
 ةنسلا روهشف «لالحلا لهي نيح دقعلا ناك نإ مث :تاراجإلا باتك يف "ةيادملا" بحاض لاق م ةلأسم يهو

 كلي ضس وي يبأ نع ةياور وهو دان ةفينح أ كنع ادب ع ؛رهشلا ءانثأ قف ناك نإو ةلهألاب اهلك

 (ةيانبلا) .ةريغصلا وأ ةسيآلا اوي ل نأ زوجيو ي 1 :اهقلطي نأ . "يرودنلا ر رصتخم "نم ةلأسلا :زوجيو
 (ةيانبلا).رهشب انه اذكف «ةضيحب اهئطوو اهقالط نيب لصفي اهيفو ءضيحت نميف :اإ همايقل

 (ةيانبلا).عامجلا دعب قالطلا ةيهارك يف يأ :ةيهاركلاو .ةميلسلا ةلبحلا هيلع ام ىلع :نامزب

 [7371/5 ةيانبلا] .لمحلا عضوب دتعتف «لماح وأ «ءارقألاب دتعتف «لئاح اهنأ يردي الف ءاقدع هجو يأ :ةدعلا هجو

 عمج ةزمهلا حتفو ميملا مضب :كّْؤم (ةيانبلا).ةبغرلا ددجتت امنإو ::©ب رفز لوق نع باوج اذه :ةبغرلاو

 هجو سيبلت ىلإ يدؤي ال هنأل ؛عامجلا بيقع زئاج لماحلا قالط نإف :لبحلا نامزك راصف (ةيانبلا).ةنؤم

 .يرودقلا نم ةلأسملا :لماحلا .قلعمريغ هنأل ؛ةبغرلا نامز هنألو ةدعلا



 قالطلا باتك ١م

 ةسلل اهقلطيو «عامجلاب ةبغرلا لقت الف ءاهنم هدلو ناكمل اهيف بغري وأ «ِقِلْعُم ريغ هنوكل

 انيس : اميل رفزو لمح لاقو ا فلس هي يبأو ةقينح يبأ تنقع رهشب ن 'ءتقيلطت لك ناب ”اضفي نال

 ىلع قيرفتلاب 2 عرشلا درو دقو رظحلا قالطلا يف لصألا نأل ؛ةدحاو الإ ةنسلل اهقلطي الل

 :امو .اهُرهط ةَدئُمُملاك راصف ءافوصف نم سيل لماحلا قح يف رهشلاو ,ةدعلا لوصف

 نامز هنأ اذهو ؛ةريغصلاو ةسئالا قح 2 9-5 اهليلد رهشلو ةحجاحلا ةلعل عا نأ
 ةحاجلا راسشعاب قالزعلا ةحابإ

 ؛اهرهط ةدتمملا فالخب اليلدو ًامَلَع حلصف .ةميلسلا لجل هيلع ام ىلع ةيغرلا لجن
 ةحاحلا ىلع

 ءعط ولا ُّى :هلوق ىلع فطع :اهتيف بعغ ري وأ (ةيائبلا). لبحُم ريع يأ قلعم ريغ عط ولا ن وكل يأ : قلعم ريغ

 وش ف ؛قلعم ريغ لبخلا ةلاح ُّق هند ؛عط ولا َّق ةبعر لا 5-0 ايحلا كام نأ قوعيا . ل اماجلا ىلإ عجب ري دلا و

 ."يرودقلا رصتخم" لئاسم نم ًاضيأ اذه :حلإ اهقلطيو [*84/> ةيانبلا].لماحلا يف ةيغرلا نامز
 «نمدع راهطإل يأ : سابع َنْبا لاق 4 هت دع 200 :ىلاعت هلوق 'ينعن خا 2 نيل 2و دقو

 قح يف ءارقألاك نهقح يف اهنأل ؛رهشألا ىلع ةريغصلاو ةسيآلا فو ءراهطألا ىلع قرف ع ءارقألا تاوذ يفف

 دحأو رهط وهف «تلاط نإو و لمحلا ةدام نأل ؛ةدعلا لوصف سم سبيل لماحلا قح ّك رهشلاو ضيخلا تاوذ

 3دحاو لدعفا وهق اروهبش لتما نإو ءاهرهط دتملاك راصف اك قيمي ءاضقنا نأ ىرت الأ .امكحو ةقيقح

 .رهشلا ئوعأ ةدملا هب دعي ام : لوصفلا | يجمابلاو :ةدعلا ل هصف |8007 /+ ةيانعلا | .هيف تاقيلطتلا قرفت دي

 ؟ىي عآ ءال اح منك , الا, ذل : ا الا 2 او 0

 لماخلا قح يف ةبغرلا هدي نأآل ؟كف هيف :ةبغرلا كد (ةيادبلا).ةريغصلاو ةسيالا قح ل الد رهشلا

 يناثلا ىلعو ءءطولاب لضتملا رهشل يف اهقلطي ال نأ يغبني لوألا ىلعف ءال وأ رهشلا يضم ىلع فوقوم

 حيبأ ام دجو اذإف ءاهليلد ىلع رادي مكحلاو :اليلد و املع .رهشلا ١ ىبطمم ىلع افوقوم ةبغرلا ددحت نوكي الف

 | ةيانيلا] عام توكيف .قاللطلا هلجأل

 نأ ؛املغ ق 4 نأ رهشلا حلصي ال كانه نأب قرفلاب دمحم لوق سايق | نع باوح :خإ ةدتمملا فلا

 يي رولا 3 <ىب هنأ ؟ناهز لك يف اهيف دوجوم وهو هدد ق أ رهضلا اهقح يف ةجاحلا ىلع ملعلا

 | 07/7 ةيانعلا| .ضيخت ال لماحل هل ؛لمحل عم رهطلا ددحب ىجري الو مدي جرانملا| . ضمت ال آن نك | ءطلأ درو ١



 ١1 قالطلا باتك

 كو 3 ع

 .لّبحلا عم ىجري الو «نامز لك يف اهيف وحرم وهو ءرهطلا وه امن اهقح يف ملعلا نأل

 هريغ يف يعمل هنع يهنلا نأ ؛قاللطلا عفو :ضيحلا ةلاح يف هتأرما لجرلا قلط اذإو

 :هنقيؤ رمعل ةكاع هلوقل ؛اه أ ري نأ هل بَحتسُيَو وباع هدا اان اجر

 ىلع ثحلاو (وقولا ديف هي ناديا ةلاح ىف ايلا دلو "تاون كتبا رم

 ةقيكع

 (ةيانبلا).ءاهقفلا عامجإب مثأيو :قالطلا عقو ."يرودقلا رصتخ" نم اضيأ اذه :خ! قلط اذإو
 رمألا دض نم دافتسملا يهنلا وه انهه يهنلاب دارملا نأ هخيش نع "ةياهنلا" بحاص لقن :2! يهنلا نذل

 «"اهعجاريلف كنبا رم" :رمعل كم هلوق يف روكذملا رمألا وأ ؛نقدع راهطأل يأ © نهتدعل نه وقلطف/# :ىلاعت هلوق يف

 (ةيانعلا).ضيحلا ةلاح يف هعاقيإ نع اًيهنم ناك ءضيخلا لجأل ضيحلا لاح يف عقاولا قالطلا عفرب ارومام ناك هنأ ا

 نوكت ال قالاطلا اهيف عقي ىلا ةضيحلا نأل ؛ةدعلا ليوطت محلا نأآل :هلوق نم ب :انركذ ام وهو

 [+/./ ةيانعلا] .اهيلع ةدعلا لوطتف ءاهنم ةبوسخم

 (ةيانبلا) .اهعجا ري نأ هل يعبني :"لصألا" ِق كلمكح لاقو 1 يقل يرق ةدَقْلا ظفأ اذه :خإ بحتسي و

 روصتي ال ذإ ؛قالطلا عوقو يأ :عوقولا (ةيانبلا) .هتآرما قلط ناك دق رك رمع نبا نأ لاحلاو يأ :اهقلط

 [07/ ةيادبلا | ,اكثعر دمحأو يعفاشلا لاق هبو :خياشملا ضعب لوق (ةيانبلا).عوقولا نودب ةعجرلا

 «بحاو هنأ حصألاو :"ةيادملا" بحاص لاق :يرارتألا لاق «ةقيقح بوجولل رمألا قلطم نأل :رمألا ةقيقحب

 مم ةيانبلا | .اهعجاري نأ هل يغبني : . لاق لب «باوج ولا ل طفل : 'لصألا" يف ركذي.. 0 ده رظن هيف نآلو

 ف ملأ نع "هحيحص" يف يراخبلا جرخأ [؟7/١75 ةيارلا بصنإ .رمع نبا نع ةتسلا ةمئألا هجرخأ *

 200 ا يببلل رم رك ذف ءرضئاح يو هنأ رما رمع نبا ءاله لاق ؛ -- يسب لاق عه ١لاق نيريس نب
 اذا

 قالطلا تللذب دتعت ضقاخلا تقلط اذإب باب نم ؟ يت *« :مقر| .هّمف : ل .يسسعل :جملق .اهعججا ملف



 قالطلا باتك لو

 .ةدعلا ليوطت ررضل ًاعفدو «ةدعلا ىهو 3 عج نكملا م1 اداعلا اعفرو
 . ١ نر 7 ا ل1 ع 1

 لقدوري 

 :ىلوألا ةضيحلا ىلي يذلا رهظلا يف اهقلطي هنأ :كلي و ركن "لصألا يف

 'لصألا يف ٌركذ امو كني ةفينح يأ لوق يواحطلا ركذ ام :يحنركلا نسحلا وبأ لاق

 :ةضيخب نيقالط لك ا لضفَي نأ ةنسلا .نأ :"”لضألا" يف روكذملا هجوو .امهوق

 ةضيحلا تلماكت اذإو .لماكتتف ءاّرجنت الو «ةيناثلاب َمكُف ةضيلا ضعب ادهه_ [فانلاو

 : تالا لاوقلا حسو ,ةدسللا حيو: لاع اهقيلطت نكنأ# قنسلا ةاهز ديلي تلا رهطلاف كيزافلا

 ايقيااس نسيف «ضيجحلا يف اها ١ هنأك راصف «ةعجارملاب مدعنا دق قاللطلا 3 نأ

 تنأ :-اق لخد دقو ءضيحلا تاوذ نم ىهو - هتأرمال لاق نمو .هيلي يذلا رهطلا يف

 - . ١ | ويا 8 : / 1 007 98 | 4 َّ

 .تقولل هيك ماللا نال ؛ةقيلطن رهط لك كلنع قلاط يهم : هل كيبل الو عام ] اناا قلاط

 يصاعملا عفر يف ليبسلاو «ةيصعم ضيحلا يف قالطلا عاقيإ نأل ؛ةيصعملا عفر لحألو يأ :ةيصعملل اعفرو

 (ةيانبلا).ةدعلا وهو ؛ةيصعم وه يذلا قالطلا رثأ يأ :ةدعلا [* 10/7 ةيانبلا] .اهعفرب

 اذهو «عامجلا لبق ةدحاو اهقلط ىرخأ ةضيح نم ترهط اذإف :هيف لاق هنأل ؛طوسبملا يأ :"لصألا" يف
 عقوأ ةيهرجع كعب بطلا هي «ىرخأ :ةشرحع لعب يذلا رهطلا وه قدلطلا ّق عقي يذلا رهطلا ْنأ ىلع 0

 .ةضيحلا يف عقو قالطلا نأل :ةضيحلا [*10//+ ةيانبلا] .قالطلا اهيف

 لاق ول هنأل :اه لخد دقو .ضيحلا يف عقاولا يأ :قالاطلا (ةيانبلا):يواحطلا هركذ ام هب دارأ :رخآلا لوقلا

 جيورتلاب يناثلا قلعتيو «ةرهاط وأ ةضئاح تناك ءاوس ؛ةدحاو لاحلا يف عقي ةنسلل اثالث قالط تنأ :امي لوخدملا ريغل

 .هجولا اذه ىلع الإ روصتي ال امب لوخدملا ريغ قح يف بترملا سلا قالطلا نأل ؛انلاث جيوزتلاب ةثلاثلاو ءايناث
 ةلباقم يف يذلا قالطلا ةنيسلا نم رذابتملا نأل ؟كللذو [ةنسلا تقو :لاق هنأكف تقولا راعتسي نأبإ :تقولل

 .ئيعملا بسحب فلكت لحألا ىلع ماللا لمح نألو «تقولا مال ردابتي كلذ هنم ردابت اذإو «ةعدبلا



 ١ قالطلا باتك

 يب

 لك سأر دنع وأ ؛ةعاسلا ثالثلا عقت نأ ىون نإو .هيف عامج ال رهط ةنسلا تقوو

 لاقو .رهطلا ةلاح يف وأ ضيجحلا ةلاح ف تناك ءاوس ؛ىون ام ىلع وهف :ةدحاو 5
 1 ” ةعاسلا كلت

 هنأل ؛هظفل لمح هنأ :انلو :ةتينلا كصضص يهو يفعل مر ؛عمجلا ةين حصت ال *يسالل رفز

 دنع همظتنيو .همالك ٌقلطم هلوانتي ملف ءاعاقيإ ال ,ةنسلاب هعوقو نإ ثيح نم اعوقو نيس

, . 5 2 

 تاوذ ّقح يف رهطلاك ةجاحلا ليلد اهقح يف رهشلا نأ ؛ىرخأ رهش دعبو «.قىرخأا

 اذإ ام فالخب ءانلق امل ؛اندنع نعقو :ةعاسلا ثالثلا عقي نأ ىون نإو .انيب ام ىلع ِءاَرقألا
 5 اح تا” ً_خ ل خا ا 2

 رفزل ًافالخ
 ةين نأل ؛هيف عمجلا ةين حصت ال ثيح ثالثلا ىلع صني ملو «ةنسلل قلاط ِتنأ :لاق

 هترورض نمو «تقولا ميمعت ديفيف ءتقولل هيف ماللا نإ ثيح نم هيف تحص امنإ ثالثلا

 .ثالثلا ةين حصت الف «تقولا ميمعت لطب عمجلا ىون اذإف .هيف عقاولا ميمعت

 ثيح نم ةنسلا وهو :هظفل لمتحم .ةقرفتم ثالثلا عوقو نمو «ةعاس عومجملا عوقو نم يأ :ىون ام
 (ةيانبلا).هيلع در يقابلاو «ثالثب هنم تناب افلأ هتأرما قلط نم :ةتلع هلوق وهو :ةنسلاب (ةيائبلا) .عوقولا

 ةريغص عي :رهشألا تاوذ .اثالث قلاط تنأ :امل لاق دقو :ةسيآ .قالطإلا دنع ذحؤي 1 يأ :همالك

 نم ًابيرق ليلعتلا ف ركذ ام ىلإ ةراشإ :انيب ام ىلع (ةيانبلا) .ةنسلل ًاثالث قلاط تنأ :لاقف امي ًالوخدم

 [* 4١/5 ةيانبلا] .ضيحلا ماقم مئاق امهقح يف رهشلا نأل :هلوقب ةقرو

 تقو لك يأ :تقولا .ةنسلل قلاط تنأ :لاق اذإ اميف يأ :هيف (ةيانبلا).اعوقو نيس هنأل :هلوق ىلإ ةراشإ :انلق امل
 «فورظملا رركتيف فرظلا رركت دقو «عقاولل افرظ تقولا لعج هنأل تقولا يف يأ :هيف عقاولا ميمعت .ةنسلا

 «يضتقملا نالطب بجوي ىضتقملا نالطب نأل ؛هيف عقاولا ميمعت لطبيف «تقولا ميمعت لطب عمجلا ىون اذإف

 | 4 7/7 ةيانعلا | . هتين حصتف انكريع روك ذم تاللغلا نأل ؛انالث ركذ اذإ ام فالخب «ثالثلا ةين حصت الف



 قالطلا باتك 525

 لمبفلا 5

 ا ؛مئانلاو نونحاو ىبضلا قالط عقب الو ءاغلاب القاع ناك اذإ جوز لك قالط عقتيو
 3 0م

 «زيمملا لال ةيلهألا نألو *,"نونجملاو ّيببصلا ّقالط الإ زئاج ٍقالط لك" :ةتيلع هلوقل

 :لوقي وه .. ني يعفاشلل فالح عن ءقاو هر 41 قالطو . رايتخالا مدع مئانلاو ءلقعلا اهيلع امهو

 راتخم هنأل ؛لزاحلا فالخب «يعرشلا فرصتلا ربتْعُي هبو هرايتحالا ٌمماجي ال هاركإلا نإ

 ىرغَي الف ؛هتيلهأ لاح يف هتحوكنم يف قالطلا َعاقيإ َدّصق هنأ :انلو .قالطلاب ملكتلا يف
 هركملا

 ءامهتوهأ راتحاو ةعيز ربظنلا فرع هزل اذهو ؛عئاطلاب ارابتتعا هتحايلل اعفد ؛هتيضق نع
 ا

 .لزاهلاك هب لخف ريغ كلذو ؛همكحب ضار ريغ هنأ الإ ,رايتحالاو ؛دصقلا ةيآ اذهو

 هقالط عقي نم نايب يف عرش «ةعدبلا قالط نم هلباقي ام ركذو «لصألا هنأل ؛ةنسلا قالط ركذ امل : لصف

 نم :لقاعلاب ذارملا :القاع ناك اذإ .يرودقلا نم اذه :للإ قالط عقيو [4 ١/5 ةيانبلا] .عقي ال نمو
 .ةتباث ةحابإلا نأل ؛هب انرسف امنإو «ذفان يأ :زئاج .مئانلا جرخيف ءزيمتلا ةوق هلو «رثألا هلقع ىلع بترتي

 جرخي ال هاركإإلابو ءايطاع ةتركو :ةزيبقو هلقع لاح قا يأ :ةعيلهأ لاخ يف .هقالط عقي هنإف :لزاحملا

 (ةيانبلا) .هتلع نع مكحلا فلخت مزلي الئل .همكح نع يأ :هتيضق [ 4 4/5 ةيانبلا|] .كلذ نع

 | 4/5 ةياتبلا| .كلذ وحن و حرخلا و وأ لتقلا نيسدي طرأ 5 راق نأ :هتجاحو ,هركملا ةجاحل يأ :هتجاحل اعفد

 .نوهألا رايتحخاو ءنيرشلا ةفرعم يأ :اذهو .قالطلا عوقوو ءهب هركأ ام عوقو يأ :نيرشلا

 مكحب اضرلا مدع يأ :كلذو (ةيانبلا).رايتخالا عماجي ال هاركإلا :هلوق نع باوج اذهو :دصقلا ةيآ
 (ةيانبلا). قكاطلا

 نع شمعألا نع عيكو انثدح "هفنضم" ف ةبيش يبأ نبا ىور [؟57؟1/ ةيارلا بصن] .بيرغ ثيدح *
 اولاق ام باب «١/هإ .هؤتعملا قالط الا. زئاتج .قالط لك .:لاك ىلع نع ةعيبر قب نساع نع ميعازنإ

 زوجي ال :لاق سابع نبا نع ءاطع نع جاجح نع ثايغ نب صفح نع اضيأ يورو [هوتعملا قالط يف
 هل ج رخأ ايام أ لإ يواسيلاو ملسن لاجر ةلاجر [يبضلا يف اولاق ام باب ؛54/6] .يبضلا قالط

 [1 15/15 نتسلا كلعإ] .ةعان فراحللا



 كا قالطلا باتك

 جبلاب هلا وزك راصف ,لمعلا لئاز وهو (لقعلاب دضقلا ةحص نآل ةهذي يعفاشلا

 ب رش ول ا هل أارحجز ع ايقاب لعجف (ةيصعمس وه ببسب لاز هنأ :انلاو .ءاودلاو
 : . 2 1 نويفألاك

 عقاو سرخألا قالطو .هقالط عقي ال هنإ :لوقن ع اًدصلاب هلقع لازو ,عدصف

 ههوجو كيتأتسو «ةحاحلل اعفد ؛ةرابعلا ًماقم تميقأف :ةدوهعم تراص األ ؛ةراشإلاب
 سرخألا ةراشإ

 ءانيع نأ اهجرز قا اوه ,ناعت هنألا قالطو ,للعت هللا داه نإ باتكلا ريخآ ف

 قالطظلا ددع :دع يعفاشلا لاقو أكن وأ اهجوز ناك وعن (ثاالث ةرخلا َقالطو

 ةيكلاملا ةفص نألو *«"ءاسنلاب ةدعلا و لاجرلاب قالطلا" ::32 هلوقل ؛لاجرلا لاب ربّتعم

 .رثكأو غلبأ هتيكلام تناكف ؛ءلمكأ رحلا يف ةيمدآلا ئعمو ءال ةيعدتسم ةيمدآلاو ةةمارك

 لوق وهو حصألاو ءصوصنملا يف لب يعفاشلا لاق هبو ؛هعلخو هقاتعإ حضي اذكو :تاركسلا قالطو

 ركسلا ةياهف هل نم :ماقملا اذه ىف ناركسلا نم دارملا :[45/1 ةيائبلا| .ةياور .يف دمحأو كلامو يروثلا

 .عءاودلا برشو جدبلا لامعتساب لقعلا لاوزك ع :جدبلاب هلاوزك .ءامسلا نم ضرألا فرعي ال نأ يهاو

 [؟855/5 ةيانبلا] .هب ركسف ةكمرلا نبل برش و.:ثويفألا لكأ اذإ اذكو ,قافتالاب قالطلا عقي ال امهيف نإف

 (ةيائبلا) .ءامغإلا مكحك ريصي همكح نأل :هقالط عقي ال هنإ

 ةلييع .ةثأ ةنيف ردابتملا نأ ىفخي الو :لاجرلاب .نانثا دبعلا قالطو «ثالث رحلا قالطف :لاجرلا لاح

 ٠ «لاجرلا توافت رابتعاب توافتت قالطلا بتارم نأ هلصاح نوكيف «رابتعالل
 ك

 ثالث ةرحلا ةدعف :ةدعلاو .بيكارتلا ف بودنملا ىلع ىفخي ال امك ؛لاحرلاب لدب لاخلا ناكل الإو

 2 1 5 ١

 عءقاللطلا ءاقيا هنه د بي من
 حا ع _ت# ١

 .كاتضيح ةمالاو ؛ضيح

 ال 5 ري 11١ 7 حدس دم 0 ْ ا 5 6 1 "07
 5 2 سابع نبا نع همرحع نع هفنصم ى ينس يبا نيا ىور [؟؟ هع ةيارلا سمسا | .اعوفرم ابي رع

 [ءاسنلاب ةدعلاو لاجرلاب قالطلا لاق نم /ىقاد] .ءاسنلاب ةدعلاو لاجرلاب قالطلا :لاق



 قالطلا باتك ١65

 ءابقس ىف ةييقاةيخلا اح نآلو#ب "”ناتضيح اهتدعو نان ِةَمألا قالط" : خلع هلوق :انلو

 نأ :ىَوَر ام ليوأتو «ناتدقع لماكتف ءأزجتت ال ة ةَدقُعلا نأ الإ ممل فيصتت يف رثأ قرللو

 قالاط عقي ةلو تقالظ قو, :انهفلطو فالوم ذا ةأرما ديعلا سورت اقإو . لاجرلاب ع اقيإلا
 ١ 10 رينأ نب ال < با

 .ىلوملا نود هيلإ طاقسإلا نوكيف «دبعلا قح حاكنلا كلم هع ؛هتآرما ىلع هالوم

 .عازرنلا عفو هيقو 1 رخلا 2-2 يلا ةمألا قدالاط نوُحيِف «سنجلا ل وانتيف ماللاب ةذاح :ةفألا قالط

 مولعم اذه :ليق نإف ءلاجرلاب قالطلا عاقيإ يأ لاجرلاب قالطلا :هلوق نعي :لاج رلاب عاقيإلا نأ

 تريغ جوزلا تهرك اذإ ةيلهاجلا يف ةأرملا نأل ؛ةحاح هركذ ىلإ ناك لب بيحأ ءهركذ ىلإ جاتحي الف

 |معدأإ» ةيانبلا] . "لاجرلاب قالطلا" :ع هلوقب كلذ عفرف ءاهنم ًاقالط كلذ ناك و:«تيبلا

 م ةيارلا تسيعلإ .سابع نبا ثيدح نمو «رمع نبا ثيدح نمو «ةشئاع ثيدح نم يور

 . ناتضيخح اهدعو ناتقيلطت ةمألا قالط" :لاق د5 هللا كويس نللأ ةشئاع نع "هعماج" يف يذمرتلا هحرخأ

 رهاظمو ءملسأ نب رهاظم ثيدح ن ١م الإ اعقارم ةقربقا" بيوع ةنيراط كاع فيل :يدمرتلا لاق

 [ناتقيلطت ةمألا قالط نأ عاخجج ام باب ءا م :مقر] .ثيدحلا اذه ريغ ملعلا يق هل هفرعن ال

 ىقدتقم نم قحبأ هرك ذي / : كوع يسملا" 2 مك احلا لاقو عنيعباتلا عابتأ نم تاقثلا يف نابح- نبا هركذ

 بدسم رهف اهيحسم نكي ل نإ هنإ "ريدقلا حتف' يف مامحلا نبا ققحو ؛حيحص اذإ ثيدخلاف «حرجب انخياشم

 ** هللا لوسر باحصأ نم ملعلا لهأ دنع هيلع لمعلاو :يذمرتلا لاق «هقفو ىلع ءاملعلا لمع ثيدحلا حصي امو

 ١81/1١١[ ننسلا ءالعإ] .دنسلا نع ٍنغت ثيدحلا ةرهش ::- كلام لاقو ءمهريغو



 قالطلا عاقيإ باب
 ةقلطمو «قلاط تنأ :هل وق :حيرصلاف .ةيانك و ديرب : نيب رض ىلع قالاطلا

 «قالطلا ف لمعتسُ ظافلألا هذه نأل ؛يعجرلا قالطلا هب عقي اذهف لكملَطو
 ؛ةينلا ىلإ رقتفُي الو ,صنلاب ةعجرلا ُبقْعُي هنأو ءاهرص ناكف .هريغ يف لمعتسُت الو

 فرعلا يق

 ير اء طمس ةطلامل# ؛ةنابالا ىون اذإ اذكو .لامعتسالا ةبلغل ؛هيف حيرص هنأ

 ؛ءاضقلا ف ؛ نيدي مل :ٍقاثو نع قالطلا ى ول ولو .هيلع دريف «ةدعلا ءاضقناب عرشلا

 كب قى وب ولو ,هلمتخ هنأل ؛ىلاعت هللا نب و هني اميش نيديو ,رهاظلا ف'الئخ هنأل
 قلاط

 ؛ىلاعت هللا نيبو هنيب اميف الو ءءاضقلا يف َنْيَدِي مل :لمعلا نع قالطلا

 نم هذه :قالطلا (ةيانعلا).هعيونت نايب يف عرش هفصوو قالطلا لصأ نايب نم غرف امل :قالطلا عاقيإ
 نأل ؛ةرابعلا انلَّوأ امنإو «قيلطتلا يعم. وأ ءردابتملا نيعملاب قالطلا امي عقوي ظافلأ يأ "يرودقلا رضتخم" لئاسم

 حيرصلل نأ ملعأو ءاهبجوي :لقي مل اذهو ءاهححصي يأ :ةعجرلا بقعي .ظفلل نامسق ةيانكلاو حيرصلا
 .حاكنلا ددحت ريغ نم ةعجرلا هب حصي قالط هنأ :امهيناثو «ةينلا ىلإ جاتحي ال هنأ :امهدحأ :نيمكح
 قالطلا نأ ىلع لدف لعب هامس كلذ يف :؛َنِهّدَرِب ُّىَحَأ َنْهُتلوُعْبَوم :ىلاعت هلوق وهو :صتلاب
 داقعنا دعب درلا مسا قلطأ :تلق .؛هكلم لاوز ىلع لدي درلا ظفل :تملق نإف:«ةيحنورلا لطب ال .يجسعرا

 ىلع درلا قلطيو .«ببسلل اعسف نوكيو «كللملا لاوز ثابثإ نم .ببسل ادر نوكيف ؛كلملا لاوز ببس
 (ةيانبلا) .ءاهقفلا عامجإب اذه :ةينلا [757/7 ةيانبلا] .خسف هنأو بيعلاب هدر لاقي امك خسفلا
 لصحي نأ قالطلا يف ربتعا عراشلا نأ عي :خلإ هنأألا مةيانبلاو :ةعحرللا ابقعم توكي اذكو : :اذكو
 واولا حتفب :قاثو نع .لاحلا يف ةنونيبلا ريتعا وهو :ٍناَسْحِإِب ٌحيرْست وأ# :لاق ثيح ةدعلا يضم. ةنونيبلا

 .ًءاضق قدصي مل ئعي ءاضقلا يف نيدي مل ديق نع قالطلا ىون ول نعي .حصفأ حتفلاو «ناتغل اهرسكو
 هلمتحي مل اذإ ام فالخب :هلمتحي هنأل [مه 4-*ه+/ ةيانبلا] .قدصي يأ نيدي :مهوق :"برغملا" فو

 .هتين الك هتين راصف «هتين ربتعي مل ةلكأ قنا ذارآ و «قلاظا عنا :الثم لاق اذإ امك «ةرابعلا



 قالطلا عاقيإ باب 1

 اميف نيدي هنأ للي ةفينح يبأ نعو ؛لمعلاب ٍةدِّيقُم ٌريغ يهو هديقلا عفرل قالطلا نأل

 ءاطلا نيكستب ةقللعُم فينا :لاق ولو .ضيلحتتلل لمعتسي هنأل ؛ىلاعت هّللا نيب و هنيب

 عنقي لو ؛لاق .ًايرص نكي ملف ءاقرغ هيف ةلممتس هع فأل ديبلاب الإ افالط نكي آل
 لمتحم هنأل ؛ىون ام عقي : ريل يعفاشلا لاقو «كلذ نم رثكأ ىون نإو ةدحاو الإ هب

 ناَرِق حصي اذهلو ؛ملعلل ركذ ملاعلا ركذك .ةغل قالطلل ٌكذ قلاطلا َرْكْؤ ٌنإف :هظفل

 «ناقلاظ : ىثملل ليق يح ٍدرَف تعن هنأ :انلو .ريسفتلا ىلع ابصن ن وكيف «هب ددعلا

 3 نعلا

 ةغص وه قالطل ع قلاطلا ركذو 53 هنأ طننعلا ليبي "اف قلاوط :ثالثللو

 :ةأنعم يف هذحم ردصمل تبعت هب كرتمي يذلا ددعلاو «قيلطت وه قاللطل ال أ رتل

 . أي زخم ًءاطعإ يأ ةايزج هتيطعأ :كلوقك انالث اقالط

 ةالطلاف لمعلاب ديشم ريغ يحاكدلا ديقلاو ؛يحاكنلا ديقلا عفرل قالطلا نأ :ةريرعت ا قاللطلا نال

 ع ىلاعت هللا نيبو هنيب اميف نيدي هنا هلثحي ةفيدح ىلا نع نيسيملا قودرو .ةياورلا رهاظ اذهو ؛« امغلاب ديقلا عفرل وعمل

 اهاور ةياور هذه ::ب ةقينح ىلا نع . امعلا نع ةضلخم تنأ ةاتعم ناكف « صيلختلل امعتسي قالطظلا نأ

 هب عقي اذهف :هلوقب لصتم هل» يرودقلا مالك نم اذه :خ! عقي الو (ةيانبلا) .اًنّرح ةفيدح يبأ نع نسحلا
 ع

 0-00 هع 3 ب || ههوهزإودلاا اء 5 م0 5

 |“ د تا ةيانبلا| .ةدحاو الا ةروك ذملا ةيذذاغلا ظافلاالا_نم لحاو لكب معي ب 55 ؛ يعج لا قداللطعلا

 (ةيانبلا).قلاظ تنأ .هلوق يأ :هنأ (ةيانبلا).هنم قتشملا نودب ققحتي ال وهو ءهتعن قلاطلا ظفل نوكل :ةغل

 ةدارإ يفن ىلع "لايلد حلصي ال ثالثلاو ننثملا :ددعلا لمتحي الف .ةدحاولا ةأرملا ةفص هنأل :درق تمعن

 ا لك و «سنجلا لك اك ةمألا قح يف نيتنتلاو «ةرحلا قدح يف ثالعلا نأ كيتأيس امل قلاط: ثنأ :هلوقب كالغلا

 وح عددع ال درف

 (ةيانبلا).ةغل قالطلل ركذ قلاطلا ركذ نإف :هلوق نع باوج يأ :قلاطلا ركذو .(ةيانبلا).دضلا لمتحي ال

 عطب مالك «لجرلا ةعصضص وش يذلا قالطل ١ "يقال قيلطتلا عئوعش. وش قواللطل ةصبصب سيل سعي :خ قاللطل ذل

 دضلاو ءددعلا دض درفلا تعن نأل يأ :ةدص .كاسفن ىقلط ن رم تاالثلا ةين :تحص

 (ةيانبلا).هب ددعلا 5 حصي اذهو :هلوق نع باوج :خلإ ددعلاو (ةيائبلا) .ميلستلا



 ١ ؛ه قالطلا عاقيإ باب

 هل نكت مل نإف ءاقالط قلاط تنأ وأ «قالطلا قلاط تنأ وأ «قالطلا تنأ :لاق ١

 ٌعوقوو ؛ثالثف :اثالث ىون نإو :ةيعجر ةدحاو يهف :نيتنث وأ ةدحاو ىون وأ ؛ةي
 اذإف «قالطلا هب عقي هدحو َتعنلا ّركذ ول هنأل ؛رهاظ ةثلاثلاو ةيناثلا ةظفللاب قالطلا

 ةلزنمب راصف «لداع :يأ ءلَدَع لحجر :لاقي مسالا هب داريو ركذي ردصملا نآلف

 عك و ءاضيأ هب قالطلا عقي «قالط تنأ :لاق ول اذه ىلعو .قلاط تنأ :هل وق

 ةين حضتاو هيف لامعتسالا ةيلغل ؛قالطلا حيرص هنأ انيب ال ءايصسو نزكووةيلأ ىلإ هيف

 ءامسأ رئاسب ربتعيف «سنج | مسا هنأل ؛ةرثكلاو مومعلا لمتُحَي ردصملا نأل ؛ثالغلا

 ام رفزل افالحخ اهيف نيتنثلا ةين حصن : الو لكلا لامتحا عم ىندألا لوانتيف «سانحألا
 , ةروك ذملا ظافلألا

 اهضعب ةين تحص ثالثلا ةين تمص املف ثالثلا ضعب نيكفلا نإ كوفي وج

 ةفآ ةأرلآ تناك ول دن ءاسج اهوكل ؛حسس اغإ ثاللا ةي لوقن نحنو . 000

 لمتحي ال ظفللاو ٌددع ةرحلا ّقح يف ناتنثلا امأ .ةيسنحلا يعم رابتعاب نيتنثلا ةين حصت

 ؛نادُحّولا ظافلأ يف ىعارم دّحوتلا نيعم نأل اذهو ؛ددعلا

 ةلربمب قالطلا تنأ .هلوق يأ ا ةلزنمت راصف (ةيانبلا) .اديكأت يأ ؛ةداكو ردصملا ديزي يأ :ةداكو

 اندنعف ةيانك وأ حب رص قالطلا تنأ :هلوق ف فاالخلاو ع«قلاط وعم هنأب :عقب (ةيائبلا) .قلاط تنأ :هل وق

 .انهه عقاولا قالطلا يأ :ايعجر [751/ ةيانبلا] .ةيانك اه :يعفاشلا لاقو «حيرص دمحأو كلام دنعو

 .هظفل لمتحي هنأل ؛ةينلا حصتف «هب فص وي نأ حصي ب اذلو «نينتالاو دحاول || لمتحي ردصملا نأل :اهضعب ةين

 قالطلل ًاسنج ثالثلا نوكل :اسدج انفوكل يي ةيانبلا] .اثج يعفاشلاو كلام لاق ب رفز لوقبو

 (ةيانبلا).ارابتعا دحاو الو «ةقيقح دحاو ال ضخم ددع يأ :ددع (ةيانبلا).ددعلا ثيح نم



 قالطلا عاقيإ باب 5.١

 : لاقو :قاللطلا قلاط تأ : لاق ولو .امهنم لزرع. ننملاو «ةيسنجلا وأ ةيضرفلاب دللاو

 دحاو لك نأ 0 :. م ١ قالطلا" :ىلوقبو ىةدحلاو "قلاط" :لوقب تذ وأ

 تناك اذإ ناتيعجر عقتف ناو قلاط تنأ :لاق هنأكف «عاقيإلل حلاص امهنم

 عقو :ةلمحلا نع هب ربعي ام ىلإ وأ ءاهتلمج ىلإ قالطلا فاضأ اذإو .اب الوخدم

 ريمض ءاتلا نأل ؛قلاط تنأ 0. نأ لثم كلذو «هلحم ىلإ فيضأ هنأل ؛قالطلا

 ؛كلدب وأ ءكحور وأ «قلاط كسأر وأ قلاط ِكقنع وأ «قلاط كتئبقر :لوقي وأ «ة
 بق

 أرملا

 نتيلاو دسللا امآ .ندبلا عيمج نع امتي ربعي هنأل ؛كهجو وأ ءكحجرف وأ ءكدسج وأ
 ىف“ سو مغ

 هَل ُدُهَقاَنَع أ ثَلظَف» :لاقو ؛ ةَبقَر ديِرحَتفل اجت هلا عاق .امه ربع اذكو رهاظف

 *.اجوذسلا ىلع جوُرفلا هلا هللا نعل" :للع لاقو (4 نيعضاَخ

 «رابتعالا قيرطب وأ ةقيقحلا قيرطب «ةيدرفلاب امإ نيرمألا دحأب نوكي دحوتلا ةاعارم يأ :خ ! ةيدرفلاب كلذو

 قلاط تنأ هلوقب :كالبلا ,ق ةيلا ةحب نإ .ءانلق امك رابتضالا قيرطب وعو «هةيسنللا وأ :هلوقبي هيلإ راشآو

 رابتعاب تالعلاب ةينلا تحصف :سانحألا ددعت دنع ارابتغا دحاو وهو اهقالط سنج ثالغعلا نأ رابتعاب

 (ةيانبلا).قالطلا :هلوق نمو قلاط :هلوق نم يأ :امهنم [5//5 ةيانبلا] .ددع اهنأ رابتعاب ال دحاو ثالثلا نأ

 (ةيانبلا) .. “ يعفاشلا لوق سايق وهو (يناثلا اغَل امي لوحخدم ريغ تناك نإو :اك ال وخدم

 ؛ةفاضإلاب ىتأ :قلاط كسأرو (ةيانبلا). ةأرملا ريمض ءاتلا نأل ؛قلاط تنأ :هلوق لثم ةأرملا ةلمج ىلإ يأ :اهتلمتج

 :ةسارو ةهحيوك# اهرغ انإو ههتاذي وأ ءدقيمحت# ةقيقحع اني هان ربعي .قلظت ه0 قلاط كنم ىآرلا لاق ول دنأل

 اهنيعب قانعألا دري ملو :مهقانعأ تراص يأ :تلظف (ةيانبلا).اهنيعب ةبقرلا دري ملو ةكولمم ريرحت يأ :ةبقر
 (ةيانعلا) .ةعضاخ- :لقي مل ثيح

 نع ”لياكلا" ِق يدع نبأ ةدج خأ ثيدحم دهشتسا ادا نيدلا عءالع انخخيش كعيأ دقلو ء انفع -

 روكذملا ثيدحلاب لدتسا فنصملا نإف :جورسلا نيكري نأ جورفلا تاوذ نع ىف ل ينلا نأ سابع نبا
 ةيلإ هدانسإب قداللطلا عقي تي قنعلاو هحب ولاك ةأرملا قاس نع كب ربعي ىلا ءاضعألا نم جرفلا نأ ا

 [غ/ه ةيانبلاو يدر ةيارلا بجضتا .كلذ نع ىبنحأ :يدع نبا ثيدحو



 ١ قالطلا عاقيإ باب

 اذه نمو (ةسشن : وعم. هحور كلهو «بارعلا هحجوو ,موقلا سأر نالف :لاقيو

 قلط نإ قللذدك و .رهاظ وهو «سفنلا هنمو 0 هُّمد :لاقي ,ةياور يف عدلا ليبقلا

 رئاسل لحم عئاشلا ءزجلا ١ نأل ؛قلاط كنلث وأ ل ةصن :لوقي نأ ل فما انيكابكا عرج

 «قالطلا قح يف أزجتي ال هنأ الإ «قالطلل الحم نوكي فكل ةركو عيبلاك يناقريجعتا
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 لاقو .قالطلا عقي مل :ن ةلاط هاو أ ٌقلاط كدي :لاقولو ”ةرورط لكلا ف تبقيف
# 

 را يع رق

 لن يع 2010 نسيب ىلك كاما دقو يب لف نب

 لكلا لإ يرس م : ضيم يعقب كنب هو كالا ف ع درك .اكنل
 قالطلا مكح

 اكنلا هيلإ لقيا اذإ ام فاالخب ,عئاشلا ءزجلا ُْق امك
 6 نيف عرقا 01ج 1071010 حا هاما

 :ةلافكلا باتك ةياور يه :ةياور يف (ةيانبلال.صحخشلا لب وضعلا هب دارملا سيلو مهريبك يأ :موقلا سأر
 كمد :لاق ول هنإف ءحصت ال مدلا ىلإ قالطلا ةفاضإ نأ قاتعلا باتك ف راشأو ,حصي ناسنإ مدب لفك ول هنإف

 بئرتي هيأ يأ : رده همد م ةيائبلا| .اذه ركدي ١ يرودقلا نأ ؛ليبقلا انه نم لاق اغإو ( قتعي ال رح

 كانه نكي مل اميف نععملا اذه حصي :لوقن انأل ؛يقيقحلا هانعم داري نأ زوجي :لاقي ال ؛ةيد الو صاصق هيلع

 (ةيانبلا).تاذلا نع ةرابع سفنلا نأل :رهاظ وهو .قنخلاب لتق امك «مد

 نم هنأل :قالطلل .امدعو ادوجو امهمزالتل ؛لكلا مكح يف عئاشلا ءزجلا نأ هيف رسلاو :خلإ لحم

 عقي موق دنع تاذلا نع ديلاب ربع ول ىح ندبلا عيمج نع هب ربعي ال هنأل :قالطلا عقي من .تافرصتلا

 ,عاتمتسالا وهو :حاكنلا مكحل (ةيانبلا).لحرلاو ديلاو ,عبصإلاك :ددبلا عيمج .هيلإ ةفاضإلاب قاللطلا

 ةيفوت يأ :ةفاضإلل ةيضق .امهراثآل نادصقي امنإ حاكنلاو قالطلا نإف ؛همكحل يأ قالطلل لاو نوكحيف

 .لكلا ىلإ يرسي .هيلع عقو اذإ قالطلا نإف :عئاشلا ءزجلا (ةيانبلا).هيف قالطلا ةفاضإل

 يرسي مث ؛هيلإ فيضأ اذإ دقعنال حاكنلا مكحل الحم نيعملا ءزحلا ناك ول :لاقي امع باوج اذهو :خلإ ام فاللزع

 [5501/5-5537 ةيائبلا] .حاكنلا هيلإ فيضأ اذإ ام فالخب :هلوقب باحأف « لكلا ىلإ



 قالطلا عاقيإ باب ظ ١1

 ا نأل
 مسلا)

 ىلإ ةقاضأ ادإ امك «وغليف هلت ريغ لإ قالطلا يقايقأ ةثأ :انلو .بلقلا ىلع رمألا

 هديقلا عفر نع ءييني هنأل يقل هيف نركي ام قالطلا لحم نأل اذهو ؛اهرْفظ وأ اهقير

 لحم هنأل ؛عئاشلا ءرخلا فالخب ,هيلإ حاكنلا ةفالبقإ حصت ال اذهلو ديلا ْى

 قوالطلا قو ىءعزخلا اذه يف كلا بلغت ءارحألا رئاس يف ةمرحلا دإ ؛عنتمم يدعتل

 (ةيارسل

 ل

 ديف الو

 رهظلا يف اوفلتحاو .قالطلل الخ نوكي انكف «هيلإ هتفاضإ حصت يح اندنع حاكنلل

 فصن اهقلط نإو .ندبلا عيمج نع امه ُرّيعي ال هنأل ؛حصي ال هنأ :رهظألاو ءنْطَبلاو

 أرجتي ال ام عب 7 ءأرجتي قالطلا نأل ؛ةدحاو ةقيلطت ًاقلاط تناك :اهثلث وأ «ةقيلظت

 ةنالث قلاظ تنا :امن لاق ولو .انيب امل ؛هامس ٍءزج لك يف باوجلا اذكو ؛ءلكلا ركذك

 ةنالث نيب عمج اذإف ,ةقيلطت نيتقيلطتلا فصن نأل ؛انالث ةلاظ ىهف ؛نيتقيلطت تقامقتأ
|] 
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 :ةقيلطت قاصنا ةنكلت قلاط تنا ١ لاق ولو «ةرورض اهثلت نوكت «؛فاضنأ

 .حاكنلا حضي نأ يغبني ناكل ءازجألا ركذ ول هنأ هيفو ءءازجألا رثكأ ف ةمرحلا نأل :بلغت

 رئاس .يف لحلا بلغت ءرجلا اذه يف ةمرحلا نعي ةمرحلا ةبلغ ىلع قالطلا يضم ىعي :بلقلا ىلع رمألا

 نفوكي: فضوت آل نبلاو ؛ةيلغ ةردقلا عم عتملا نع ةرابع هنأل :ديلا يف ديق الو [*+/+ ةيانبلا] .ءازجألا

 .عئاشلا عزا ىلإ نيعملا ءرجلا ةفاضإ يأ :هيلإ حاكنلا [877/ ةيائبلا] .ديقلاب فصوت الف :هيلع ةرداق

 روصتي ال ذإ ؛لصألا عم يف نطبلاو رهظلا نأل ؛قلاط كنطب وأ ؛قلاط كرهظ :لاق اذإ يعي :نطبلاو رهظلا

 رهظ نع ةقدص ال" :ةنلع هلوقو «كرهظ يوقي نالف :لاقي امك لكلا نع رهظلاب ربعيو ءاودب حاكنلا

 :يأرلا ةعيبرو ؛«سايقلا ةافن لاقو .ءاملعلا ةماع لوق اذه :لكلا ركذك [عوع_عدج/- ةيانبلا | نع

 [777/5 ةيانبلا] .قالطلا نم ءزج فلأ نم ثلثو ءزجلاو فصنلا كلذب ءىش عقي ال

 صاوخ نم هذهؤو :لاقولو (ةيانبلا) .ازجتتي هب هنأ وهو :انيب ال .كلذ ريغ ىلإ رشعلاو عبرلاك ا لك 6

 يفطانلا بهذ هيلإو «دمحم نع "ريغصلا عماجلا" يف لوقنملا وه اذهو خا لاق ولو (ةيائبلا)."ريغضلا عماجلا'

 مسيو ةيانبلا| .ح حيحصلا وه : يباتعلا لاقو ."ريغصلا عماجلا" حرش يف يباتعلاو :"سانجالا" 2



 ١ 8 قالطلا عاقيإ باب

 2 ع ظ 2 ن د دس ول ع دلال ىو , 1
 لك نال ؛تاقيلطت ثاللد عمي :ليقو ,لماكتيف «.فصنو ةقلط اهفأل ؛ناتقيلطت عقي :ليق

 نيب ام وأ :نيثنث ىلإ ةدحاو نم قلاظ تنأ :لاقولو .اثالث ريصتق هسفن ف لماكتي فصن
 اذ مع

 ىلإ هلحاو نيب امه وا ثالث 1 ةدحاو اولا او 5

 ىلإ 9 .ةدحاو ىهض : نامل 9 نلحاو | : دك ما ا
 ةدحاو ةقلط 9

 :ةيناثلا فو «ناتنث يه :ىلوألا يف الاقو .ديتلم ةفينح يبأ دنع اذهو ناتنث ىهف :ثالد

 نأل ؛سايقلا وهو «ةدحاو عقت :ةيناثلا فو ؛ءيش عقي ال :ىلوألا يف هكلم رفز لاقو .ثالث

 اذه ىلإ طئاحلا اذه نم كنم ْتْعِب :لاق ول امك «ةياغلا هل بورضملا تحت لُحْدَت ال ةياغل

 داري فررعلا فا رك ذ ىم مالكلا اذه لثم نأ :-ناسحتسالا وهو - امهوق هجو .طئاحلا
 دارملا نأ كلي ةفينح يىبألو .ةثام ىلإ مهرد نر لا نجد :كريغل لوقت امك ءلكلا هب

 «نيعبس ىلإ نيتس نم ينس :نولوقي مهنإف ءرثكألا نم لقألاو لقألا نم رثكألا هب

 :لاق هنأكف نيجي نر لسا ثالث ناكف «ةقيلطت ةقيلطت يفصن لك نأل :فصنو ةقلط اهنأل
 ىلإ ةدحاو نم يأ :ةيناغلا .نيننثا ىلإ ةدحاو نيب ام وأ ”نيتنث ىلإ ةدحاو نم يأ :ىلوألا .فصنو ةقلط

 هجح يذلا وه يعمصألا نإ :مالسإلا رخخف ىورو :خإ رفز لاقو .ىفراكلز ىلإ ةدحاو نيب ام وأ عءثالل

 قلطت :لاق :ثالث ىلإ ةدحاو نيب ام قلاط تنأ :هتأرمال لاق نميف لوقت ام :هل لاق «ديشرلا باب ىلع

 نيب ام :لاقف «؟كنس مك :هل ليق :لجر ف لوقت ام :هل لاقف «نيدحلا لوانتت ال "نيب ام" ةملك نأل ؛ةدحاو

 [7717/ ةيانعلا] .رفز ريحتف «نينس عست نبا نوكي «نيعبس ىلإ نيتس
 اهنيب لصفلل ركذت امنإ ةياغلا نأل ؛نيعملا وهو «ةياغلا هل برضت ىلا ءيشلا تحت يأ :بورضملا تحن
 ."يناهربلا عماج" يف اذك «تاحوسمملا يف امك امهنيب لصفلا لصحيل هتحن لحدي ال نأ يغبنيف ءبورضملا نيبو

 مالكلا اذه لثم. يأ :هب دارملا نأ (ةيانبلا).عيبلا يف رادحلا لعدي ال :طئاخلا اذه [<ه/ ةيانبلا]

 2 امك دع امهنيب ناك ادإ : ةأئعم :لقألا سس رفكألا (ةيائبلا) .ةداعلاب جتحي اعلا وهو عةداعلا بسحب

 كي اذإ :ةأنعم ريك الا قل اقألاو :هلوقو «نيعبس ىلإ نيتس نم يس :هلوقو «ثدال ىلإ هدحاو نم :هلوق

 |” 5/7 ةيانعلا] .ضارتعالا طقسي اذه ىلعو «نيتنث م ةدحاو نم :هلوق يف امك «كلذ امهنيب



 ؛ةحابإلا ٌقيرط هقيرط اميف لكلا ةدارإو «هانركذ ام هب نوديريو «نيعبس ىلإ نيتس نيب امو

 بترتل (ةدوحرب نوكت نأ دب ال ىلوألا ةياغلا مث .رظحلا وه قالطلا يف لصألا ذإ ءركذ امك

 ىون ولو «عيبلا لبق ةدوديوف هيف ةياغلا نأل ؛عيبلا فالخب ءاهعوقوب اهدوجوو «ةيناثلا اهيلع

 قلاط تنأ :لاق ولو .رهاظلا فالح هنكل همالك لمت هنأل باق 3 ةنايد ندي :ةدحاو

 ٍ 15 - : ' + نافذ نر ا 7 1 2-3 / : 8 كح
 د رفشز لاقو (ةدحسأا و ىهف . كبل هل :مخحل وأ «باسحلاو ب رِضلا ى هنو «نينب 5 هلحلاو

 هع بج

 تبردظلا لمغ نأ ءانلوب كلي دآيإ نب نسم لزق وهو هياكل فاقت ؛ناتنث عقت

 .اهّدّدعت بجوي ال ةقيلطتلا ءازجأ ريثكتو ,بورضملا ةدايز يف ال ءازجألا ريثكت يف

 (ةيانبلا).امطوق نع باوحج : لكلا ةدارإ (ةيانبلا).رثكألا نم لقألاو ؛لقألا نم رثكألا عي :هانركذ ام

 2 رفز لوق نع باوج يأ :ىلوألا (ةيانبلا٠.يلام نم ذخ :هلوق يف اذح دمحمو فسوي وبأ يأ :اركذ

 لخدت ال ةياغلا نإ ٠ رفز هلاق ام سايقلا نأ :هلصاح :خ! بترتل (ةيانبلا).ناتياغلا لخدت ال نأ :ههجوو

 ءاهدوجو ىلإ ةرورضلا تعدف «ىلوألا لبق ةيناثلا عقوأ هنأل ؛ىلوألا لاحدإ نم دبال هنأ الإ ءايغملا تحت

 [777/5 ةيانبلا] .سايقلا هيف انذحأف ؛ةثلاثلا عاقيإ الب حصي ةيناثلا عاقيإ امأ ءاهعوقوب اهدوجوو

 نم تعب :هلوق يف امك ءدودحملا يف نالخدي ال نيدحلا نإ :هب رفز لوق نع باوج اذه :عيبلا فالخع
 ىلإ ةدحاو نم :هلوق يف ىون ول يأ :خ! ىون ولو [57/ ةيانبلا] .عيبلا فالخب :هلوقب باجأف طئاحلا اذه

 فاللخ هنأل ؛ءاضق ال همالك لمثحم هنأل ؛ةنايد قدص .ةدحاو ءامههابشأو ثالث ىلإ ةدحاو نيب ام وأ «ثالث

 |" /7 ةيانعلا] .رثكألا نم لقألاو ؛لقألا نم رثكألا هب داري مالكلا اذه لثم نأ انركذ امل ؛رهاظلا

 02 ف هدحاو نأ مهدنع ف ورعم وه نعي « بساح عمج نيسلا ديدشتو ءاجلا مضب هيقكفلا فرعل

 ينعي تاحوسمملا يف امأ ءقمعو ءضرعو «لوط هل سيل اميف يأ :برضلا لمع [871/7 ةيانبلا] .ناتنث

 نم لصح ول ذإ :بورضملا ةدايز [؟717/5 ةيانبلا|].بورضملا ريثكت نايبل نوكي ءضرعو «لوط هل اميف

 .عوقولا مزلتسي ال روصتلاو هروصت مزلي معن ,مهرد فلأ ةئام يف مهرد برض نم مزل «ةدايزلا برضلا

 (ةيانبلا).ةدحاو الإ عقي مل ءاهنمثو ءاهعبرو ءاهفصنو ةقلط قلاط تنأ :لاق ول امك :ةقيلطتلا ءازجأ



 6١هأ قالطلا عاقيإ باب

 ,عمجلل واولا فرح إف غةلمحع هنأل (ثالاز ىبهق :نيتسو ةويسلااو ىو إف

 يأت فك ةملك نأل ؛ثالغلا عقت 000 عم ةدحاو ىون نإو نيو ةدحاو'

 ىون ولو .يدابع عم يأ هييِداَبِع يف ىلخدافإ# :ىلاعت هلوق ف امك 2 ىنعمب

 نينا :لاق و ينال رك وقلب : وغليف ءافرظ حلصي ال قالطلا نأل ؛ةدحاو عقت :فرظلا
 أح يقيقحلا فرظلا

 هتيضق نأل ؛ثالو كن د رفز لدنعو غل ناتنت يهف :باسمحلاو برضلا ىونو «نيتننا
 بانسلا ف رعب 9

 روكذملل رابتعالا :اندتعو ..فالاقلا ىلع :قالطلل ديم الا نكل اعيرأ .نوكي نأ

 كلمي ةدحاو يهف :ماشلا ىلإ انهه نم قلاط تنأ :لاق لو .هانيب ام ىلع لوألا

 هفصو لب ءال :انلق .لوطلاب قالطلا فّصو هنأل ؛ةنئاب يه :هكب رفز لاقو «ةعجرلا

 كف 8 وأ عةكمب. قلاط تنأ :لاق ولو .اهلك نكامألا يف عقو عقو ىم هنأل ؛رصقلاب

 ؛رادلا ف قلاط تنأ :لاق ول كلذكو «دالبلا لك يف لاخلا يف قلاط ىهف

 تناك ءاوس :ثالثلا عقي .ةدعلا دعب لوألاب نيبت اهإف :ةدحاو .واولا نيعمب ةدافتسم يف ةظفل ناكف

 فورظملاو فرظلا نيبو. «رخآلل افرظ نوكي نأ حلصي ال نيددعلا دحأ نأل اذهو ؛نكت ملوأ امك 07

 [55/» ةيانعلا] .هل ريعتساف :ةيعملا نعم

 عم نيعمب ْف نكت هل فقول" بحاص لاقو ,ةفنحج عم يأ ةدنجج 5 ريمأألا لخد :لاقيو ع نعم ىبأت

 [34// ةيانبلا] .يدابع ةلمج يف يلحدأ يأ ةقيقحلا ىلع يهف «ننج ىلخداو :ليق امل كلذك ىون ول ذإ ؛انهاه

 [75137/7 ةيانعلا] .بورضملا ةدايز يف ال ؛ءازجألا ريثكت يف برضلا لمع نإ :هلوق يف ئعي :هانيب ام ىلع
 عمجي عقصل مسا وه لب ءكلذك سيل :تلق «ءدلب ةيحان ةزمهلا نوكسب ماشلا :يرارتألا لاق :هاشلا ىلإ

 [55/ ةيائبلا| .قشمد اهمظعأو ا ادالب



 قالطلا عاقيإ باب ١٠6

 قدِصي :ةكم تي ادإ هب ىنع لإو «؛ناكم كود ٍناكمب صصختي "ل قالطلا نأ

 قلاط نأ :لاق اذإ اذكو .رهاظلا فالح وهو (رامضإلا ىون هنأل اضف 2 ةنايد

 اذإ قلاط تنأ :لاق ولاو .ءاضقلا ف و ١ تضرم نإ ىون نإو «ةضيرم تنأو

 كلوخو يف :لاق ولو .لوضتلاب هقلس هلآل ةكم عدت ةح نلط# ل هقكأم تلَجُم

 .ةيفرظلا رّذعت دنع هيلع َلِمُحَف ءفرظلاو طرشلا نيب ةبراقل ؛لعفلاب قلعتي رادلا

 نامزلا ىلإ قالطلا ةفاضإ ىف لصف
 في

 0 1 0 5 ١ 5 8 1 5 : 5 00 0 مق

 قالطلاب اهفصو هنأ ؛ رجفلا ” هليحب قخاطلا اهيلع «ءىود لدغ قلاط تسنا :لاق ولو
- 

 اى

 ةنايد قّدَص :راهنلا رخآ هب ىون ولو .هنم ٍءزج لوأ يف هعوقوب كلذو «دغلا عيمج يف
 ادع :هل وق

 :لاق ءلو .رهاظلل فلاخم هنكل .هلمتحي رهو ,مومعلا يق صيصختل ىون هنأل ؛ًءاضق ال

 . 3 0_2 ١ ْ : : ا!( دانا ا

 لوألا يف عقيف ءهب هوفت يذلا نيتقولا ل | هأب لج و / هلإف :م ويلا انغ وأ ءادغ غويلا قلاط تتأ

 ,ةفاضإلا لمتحي ال ُرجَْملاو ءازيجنت ناك "مويلا" :لاق امل هنأل ؛دغلا يف ناثلا يفو «مويلا يف

 فرظلا نأل :خل! ةنراقمل (ةيانبلا).ناكم لك يف ةقلطم ناكم يف ةقلطملا نأل :+! ناكمب صصختي ال

 قعمج كلوحد يف :هلوق راصف :هيلع لمحف (ةيانبلال.طورشملا قبسي طرشلا نأ امك «فورظملا قبسي
 هعيونتو قالطلا ةفاضإ بسحب ةفدارتم ًالوصف انهه ركذ :2! لصف .لوحدلا ىلع فقوتو ءطرشلا

 .يرودقلا لئاسم نم هذه :لاق ولو [8-853/./+ ةيانعلا] .ههيبشتو

 مومعلا يأ :خ ا هلمتحي وهو .تقولا كللذ ىف ققحت دغلا ن نأل ؛رجفلا عولط وهو «دغلا نم يأ :هنم عرج

 كلذو دغلا عيمج يف قالطلاب اهفصو هنأل :رهاظلل فلاخم [7770/ ةيانبلا] .ةنايد قدصيف صوصخلا لمتحي

 ادغ :هلوق ناكف :ةفاضإلا امسحي ال |*7./- ةيانبلا | .ىضاقلا هقدصي الف هيلع فيفخت هيفو «هلوأ يف هعوقوب

 [1/1/5 ةيانبلا] .ءدللي ىغفاشلا لاق انلوقبو ءاوغل



 ١ نع قالطلا عاقيإ باب

 اغلف «ةفاضإلا لاطبإ نم هيف امل ؛زجنتي ال فاضملاو ؛ةفاضإ ناك "ادغ" :لاق اذإو

 نيد .راهنلا ر ىخأ تيبوف لل أاقو دع 5 قلاط تن لاق ولو .نيلصفلا يف ىناثلا طظفللا

 قالطلاب اهيفصوهنأل (ةصاخ ءاضتقلا 5 نيلي ذل :الاقاوإ , ١ ةقينجح ىلأ دنع ءاضقلا يف
 ةنايد اي

 ةرغع وأ ف عقي اذهلو «هانيب ام ىلع انو :هلوق ةلزنمم. راصف .دغلا عيمج يف

 .نيلاعلا ُْق فرظ هنأل ؛ءاوس هتابثإو و فتوح نأ اذهو ؛ةينلا مدع دنع نب لان

 ىضتقت ال ةيفرظلاو ءفرظلل " قا ' ةزملك" نأل ةنينالك“ ةقيقتح ىلا هنأ كلم ةفينح يبألو

 نيعتلا ناك راهنلا ٌرخآ نّيع اذإف ءمحازملا مدع ةرورض لوألا ءرخلا نّيعتو «باعيتسالا

 باعيتسالا يضتقي هنأل ؛"ادغ" :هلوق فالوب «؛يرورضلا نم رابتعالاب لو يدصقلا

 موصل هللاو :لاق اذإ :ةريظن ىدغلا عيمجج كل اناني ةفيهلا هلك اهفضَو ثيح

 .رهدلا قو ٌرهدلا نيذه ىلعو ءيرمع يف نموصأل هللاو :لوألا ريظنو ءيرمع
1 

 ةلاح ىلإ هدنسأ هنآل ؛ ؛ءيش عمي م :عويلا اهحجوزتا دقو .ءسمأ قلاظ تننأ :لاق ولو
 - تقتا# أ

 نكي هنألو قل نأ لبق قلاط تنأ :لاق اذإ امك ؛وغليف قالطلا ةيكلامل ةيفانم ٍةدوهعم

 هلمتحي وهو ءمومعلا ف صيصختلا ىون هنأل :هلوق ىلإ ةراشإ :ادغ :هلوقلةيريسن#ب هقوكل ريغ ؟ظماطع قاف

 .خلإ عقي اذهو :هلوق نع باوج :لوألا ءزجلا نيعت [[ء .٠ ةيانعلا | رهاظلل افلاخم

 ركذ كودب ادغ :لاق اذإ عي , [ادغ :هلوق ةلزنمن. راصف :هلوق نع باوحإ خخ ادغ :هلوف فالوب

 يار ةملك ركذ نودب روكذملا اذه مكح ريظن يأ :ةريظن [7177/5 ةيانبلا] .يف
 (ةيانبلا).يف ةملكب روك ذملا وهو :لوألا ريظنو .باعيتسالا يضتقي هنإف :يرمع نموصأل

 .باعيتسالا يضتقي ال هنإف :يرمع يف



 قالطلا عاقيإ باب ١ ه4

 قالطلا ةي

 .ةعاسلا عقيف «لاحلا يف رج يضاملا ُق ءاشنإلاو ءيانشن] د ءاضيأ ' يدا ديييعسا

 :ةيفانم ةلاح ىلإ ةدنسأ هنأل ؛ء ىش عقي مل كحورتأ نأ لبق قلاط تنأ :لاق ولو
 تن“ د ح ١ ريب نبا األ 9

 و .انركذ ام ىلع اابخإ حصي وأ نا وأ يبص انأو كتقلط :لاق اذإ امكر اصف

 ا ؛تَقَلُط : تكسو :كقلطأ ملام م وأ ءكقلطأ مل م وأ :فلقلطأ ملام قلاط تنأ

 ةملك نأل اذهو ؛تكس ثيح َدحو دقو «قيلطتلا نع ٍلاخ ٍنامز ىلإ قالطلا فاضأ

 "ام" ةملك اذكو ءنامزلا فورظ نم امهنأل ؛تقولا ف حيرص "ام نم" و "نم"

 ةلاط تنأ :لاق ولو .ةايحلا تقو :يأ كاّيَح ْتْمُد اَمإ» :ىلاعت هللا لاق ؛تقولل
 اع

 0 ا قاس وص ؛تومب يح قلطُ مل :كقلطأ م نإ

 قلاط: تأ ل ولو يحصل وه هقم لزم افرمو ربل نأ بالسن

 قلطت :الاقو هلل ةفينح ىبأ دنع تومي يح ىف ةلطت مل , كقلطأ م ام اذا وأ ؛كقلطأ م 1 ادا

 4( تَرَّوُك ْسْمَسلا اذ :ىلامت هللا لاق «تقولل "اذإ" ةبلك نآل ؛علكس لنيح

 م ةيانبلا] .ءاشنإ ناكف ءارابقغإ هحبحصت نكي ١ ايلف :ةقانسلا ةلاسملا قااسك يأ :ارابخإ هحيحصت

 لبق قلاط تنأ :هلوق يف جوزتلا لبق حاكنلا مدع نع ارابخإ «قلاط تنأ :هلوق لعجي نعي :ارابخإ حصي وأ
 10 ةيانبلا] . ءاشنإ لعجي الف اه ل معلا نكمأو «رابخاإلل ةفصلا ةقيقح نأل ؛كجورزتأ نأ
 ةذم يأ ياَّيَح تمد اَم ةاك لاَ ةالّصلاب ىناَصْوْأ و :ةلع ىسيع نع ةياكح ىلاعت هللا لاقو :ايح تمد ام

 5-5 وه :هلوقو ءابضنأ هتوم ليبق اقوم قالطلا عقي نعي :هتوم ةلزسع ةضينو ةيانبلا | .اينح يماود

 (َْتَمن مل ام اهقلطي نأ ىلع رداق جوزلا نأل ؛اًموم. قالطلا عقي ال :اهيف لاق هنإف ,"رداونلا" ةياور نع زارتحا

 هع ةلاص و دازي ريوكتلا :تروك [تيعإع ةيانعلا] توملا دعب عقول قالطلا عقو ولف ءاقومم. زجع امنإو

 4 دكلا هرقتلا اذإ 8 :هلوق ئبعي يعي اهدعب ام ةئيرقب اهثوض باهذ وهو



 :ا 033333330301000 .٠-٠
 :رعش :مهلئاق لاقو

 بدنج عني يبل فكي اذإ و, اهل ىقذا ةهيرق نوكت اإو

 جرخي ال ءتئش اذإ قلاط تنأ :هتأرمال لاق ول اذهو "ام ىم'و "نم" ةلزنمب راصف
 نأ كلي ةفينح د يبألو .تئش ىتم :هلوق ف امك لقا نم مايقلاب اهدي نم رمألا

 :مهلئاق لاق ءاضيأ طرشلا يف لمعتسي اذإ ةملك
 ت07 قير

 لمجتف ةصاس كبصت اذإو ىنِغلاب كبر لاسر ية سا ءنغلاب كير كانغأ ام نغَتْسا

 كشلاب قلطت الف «قلطت :تقولا هب ديرأ نإو «لاحلا يف قلطت مل طرشلا هب ديرأ نإف
 ءاهدي نم ٌرمألا جرخي ال :تقولل هنأ رابتعا ىلع هنأل ؛ةئيشملا ةلأسم فالخب «لامتحالاو

 يه ةهوركم تدجو اذإ يأ :نوكت اذإو دهان تسلا برا ويش خ ىلإ لئاقلا فاضأ :مهلئاق لاقو

 رمألا ج رخي نإ عم ناك ولو :خلإ رمألا ج جرخي ال [؟77/17].نم نعم هنوك لجألو يأ :اذهشو .برحلا

 ءايقلاب اهدي نم رمألا جرخي ال هنإف : تنئش ىم ما ةيانعلا] .نإ 2 امك «سلجا نع مايقلاب اهدي نم

 . ةئبأ يىص وي :فافخ نب سيف دبع وه :مهلناف لاق يدل . ف

 :هلوقو .كانغأ :هلوقب قلعتم ئغلاب «كبر كانيغأ انه ةدنف يأ كانغأ ام ام ؛رصقلاب ئ معلا نم ءانغتسالا :نغتس

 (لبمحلا :فلكتلاو نيزتلاب كلفن( نما ف معلا رهظأ ىعملاف "حي رولتلا" بحاص هراتخا امك ميجلاب امإ لمجتف

 امإو :يراعلا يبلع لاق اذك ءاففعت باذملا محشلا وهو ؛ ةريمشالا ز# وا ؛سانلا كلاوحأ ىلع فقي اليك

 ع اوبس سيلا لمجتف ."حارصلا" يف اذك «ةقشملا لامتحا يأ لمحتلا نم وهف ةلمهملا ءاحلاب

 نيقيلاب تباغلا نأل ؟؛كشلاب عقي ال عقاو ريغ وه امو ؛عقاو ريغ قالطلا نأل ا كاشلاب قلطت الف

 .لوزي ال كشلابف ءاعطق ضيوفتلا تبثف ءاهيلإ ضوف اهرمأ نإف «ةئيشملا ةلأسم فالخب .ءكشلاب عفتري ال

 ىلعو «مايقلاب لطبي ال وهو ءاتقؤم اكيلمت نوكي ذئنيح هنأل ؛سلحملا نع مايقلاب [ئم يف امك] :اهدي نم
 ديقتي. قلطملاو «تقولا نع ًاقلطم اكيلمت .نوكي. دقنيح. هنألا ؛سلجملا نَع مايقلاب جرخي طظرشلل هنأ رابتعا
 .كشلاب جرخي الف ءاهديب راص رمألاو ءسلخلاب



 قالطلا عاقيإ باب ١1

 8 يا -

 ىون ل «لاحلا يف عقي :تقولا ىون اذإ امأ «ةين هان ندا دعي ا

 كقلطأ ملام قلاط تنأ :لاقولو .امهلمتحي ظفللا نأل ؛رمعلا رخآ يف عقي :طرشلا

 عقي نأ :سايقلاو هب الوصوم كلذ لاق :هانعم ةقيلطتلا هذنو قلاط ىهف .قلاط أ
 ان انيحععجي |

 نامز 25 هنأل ؛للي فز لوق وهو ءاج ال ويش كزم تناك نإ ناعقيف ,فاضملا

 هجو .اهنم غري نأ لبق "قلاط تنأ" :هلوق نامز وهو ءلق نإو هيف اهقلطي مل

 ,دوصقملا وه ّربلا نأل ؛لاحلا ةلالدب نيميلا نع ّىئتسم ٌربلا نامز نأ :ناسحتسالا

 نكسي ال فلح ْنَم :هلضأو «ئئتسم ردقلا اذه لعجي نأ الإ ربلا قيقحت هنكمي الو

 ءاش نإ ناميألا ف كيتأي ام ىلع هتاوخأو ءهتعاس نم ةلقنلاب لغتشاف ءَرادلا هذه
5 

 5 1 كل | ل اهحجج وزتف خ قلاذ . 1 قفلجج و اذا م ِنِل : نأ رهال لاق و .ى لاعت هللا

 ,راهنلا ضايب هب داريو 5 مويلا نأل

 (ةيانبلا) . كنج هيبحاضو ةفينح يبأ نيب ريوق كلبا ىفأ : فالاخلا| اذهو .اهدي نم رمألا ىأ :جرخي

 خَع ىلاخلا .نامزلا دو. ةنأل ؛اناسحتساو اسايق اهقون ةلوصقم كلذ لاق اذإ هنأل :ةب ةلوصوم

 (ةيانبلا) .ةريخألا ةقيلطتلاو فاضملا ' لاعقيف باين مام :هلوق وهو :فااضملا (ةيانعلا) .قيلطتلا

 ىلا ةعاسلا لعجي نأ الإ هذه يف ربلا هنكمي ملو هيمي يف ربيل فلحي امثإ فلاحلا نأل :خلإ ربلا نامز نا

 [7/// ةيانبلا| .لاحلا ةلالدب نيميلا نم نئتسم ردقلا اذه ريصيف .ئتسم اهيف عاقيإلاب لغتشت

 :هلوق وحن هب ديري :هتاوحخأو (ةيانبلا) .اسايق ثيم كلو رفز دنع ا ادعس قيس و هنإف :خإ ةلقنلاب

 «تنخي ال اهنع لزنو لاحلا ق:هعرتف ءاهبكار وهو ةبادلا هذه بكري ال وأ ؛ةسبال وهو بوقلا اذه نسبلي ال

 [07/5// ةيانعلا] .لوزنلاو ؛عرنلاب لاغتشالا تقو نادجوي ليلقلا بوكرلاو ليلقلا سبللا ناك نإو



 ١ ةهأ/ قالطلا عاقيإ باب

 قيلأ اذهو ءرايعملا هب داري هنأل ديلا رمألاو ؛موصلاك دن لعفب نق اذإ هيلع لمْ

 هب دارملاو ريد ٍدِئَمْوَي ْمهَلَوُي نَمَوإ» :ىلاعت هللا لاق ءتقولا قلطم هب داريو ركذيو «هب
 مظنتيف ,ليبقلا اذه نم قالطلاو «دتمب ال لعفب نرق اذإ هيلع لمحيف «تقولا قلطم

 ةقيقح ىون هنأل ؛ءاضقلا يف َنيذ «ةصاخت راهنلا ّضايب هب ْتيَنَع :لاق ولو َراهنلاو ليللا

 .ةغللا وهو «ةصاخ َضايبلا لإ لوانتي ال راهنلاو ءداوسلا الإ لوانتي ال ليللاو .همالك

 لصف
 كنم انأ :لاق ولو ءاقالط ىون نإو ءىشب سيلف ؛قلاط كنم انأ :هنأرمال لاق نب نمو

 قالطلا عقي :هلل يعفاشلا لاقو ءقلاط يهف :قالطلا يوني مارح كيلع وأ «نئاب

 ناك اذإف ءارايعم نوكي بوسنملا فرظلا نأ :لصاحلا :خلإ [يوغللا لعفلا هنم دارملا] قي نرق اذإ

 انثحبم يف راهنلا وهو «هل ارايعم ريصي ءيش ىلع لمحي نأ بسانملا ناك ءادتمم فرظلا هب قلعتي يذلا لعفلا
 زاجم هنأل ؛قلطملا تقولا ىلع لمحيف هل ارايعم راهنلا لعجي نأ حصي الف ءادتمم نكي مل اذإ امأو ءاذه

 ؛هيلإ فاضملا ىلإ رظنلاب ال ءفرظلا قلعتم ىلإ رظنلاب وه امنإ همدعو لعفلا دادتما نأ قيقحتلاو .فراعتم

 .همدعو دادتمالا بسحب نيتوافتم قلعتملاو هيلإ فاضملا ناك اذإ اميف رهظي قرفلاو

 (ةيانبلا) .نالف مدقي موي كديب كرمأ :هلوق يف امك :ديلاب رمألاو .نالف مدقي موي موصأ نأ ىلع :وحن :موصلاك
 موصلاك لعفلا ردقب | فقم نوكي نأ :رايعملاب دارملاو .دتم لعفلا ذإ ؛رايعملا :مويلاب دارأ يأ :رايعملا هب داري

 ضايب راهنلا نأل :همالك ةقيقح (ةيانبلا).ادبأ دتمي ال امم يأ :ليبقلا اذه نم [10759/+ ةيانبلا] .مويلا يف

 «ضعبلا دنع كارتشالاب تقولا قلطمو «راهنلا ضايب يف لمعتسي مويلاو ةصاخ داوسلا ليللاو ؛ةصاخ راهنلا

 .قلاط تنأف ءكجوزتأ ليل :وخن :ليللاو 815/5-88٠0[ ةيانبلا] .زاحملا قيرطب حيحصلاو
 (ةيانبلا).ةيوغللا امهتقيقح يعي :ةغللا وهو .قلاط تنأف ءكحجوزتأ راف :وحن يأ :راهنلاو
 هركذو «ةدح ىلع لصف يف اهركذ «ءلاجرلا ىلإ هتفاضإل ةفلاخم ءاسنلا ىلإ قالطلا ةفاضإ تناك امل :لصف

 [8/./17 ةيانعلا] :ةيدقلا لفاسسم :ق رك نأ ايت ناك «ةعونتم رخأ لئاسم هيف

 (ةيانبلا)."ريغصلا عماجلا' لئاسم نم هذه :هتآرمال لاق نمو



 قالطلا عاقيإ باب ١ هم

 تكلم: يح هب ا ؟ىوب ادإ اننعنأ لوألا هجولا يف

 قالطلاو ءامهنيي ٌكلرتشم هم لحلا اذكو «نيكمتلاب ةبلاطملا وه كلمي امك ءءطولاب ةبلاطملا

 :انلو .ميرحتلاو ةنابإلا يف امك «اهيلإ افاضم َّحص امك هيلإ افاضم حصيف ءامهتلازإل عضو
 قالطلا

 جوزب جورتلا نع ةعونمملا يه اهنأ ىرت الأ ؛جوزلا نود اهيف وهو ءديقلا ةلازإل قالطلا نأ

 تيمس اذهو «كلام جوزلاو ,ةكولمم اهنأل اهياع مه عئلللا ةلازإل ناك ولو ءحورشلاو ربخأ
 هنأل ؛مترحتتلا فاالخيبو (ةك رتشم يهو :ةلصولا ةلازإل امنأل ؛ةنابإلا فالخب حرام

 .اهيلإ الإ قالطلا ةفاضإ حصت الو ءامهيلإ امهتفاضإ تحصف «كرتشم يا دل ةلازال

 "ريغصلا عماجلا" يف 5 ذ انكم يقض لاق ن تي سيل: وأ ةلاحاو قلاط تنأ :لاق ولو

 كلم دمحم ذيل ىلعو .ارخآ انعب فسوي يبأو ةفينح يب 1 اذهو ءفالخ ريغ نم

 .. دمحم لوق ركذ «ةيعجر ةدحاو ُقلْطَت :الوأ :.كلد فسوي يبأ لوق وهو

 (ةيانبلا). جوزلا نم اهسفن ن :يمت يأ :نيكمتلاب (ةيانبلا) .قلاط كنم انأ :هلوق وه :لوأآلا هج ولا

 كلتم انأ : :هلوق ُّق ب امك يأ :مرحتلاو (ةيانبلا).كلذك عصو اه لكو :نيكمتلاو لحلا ةلازإل :امهتلازإل

 جوزلا نأ هيف :ةعونمملا يه (ةيانبلا).حاكنلاب لصاحلا ديقلا يأ :ديقلا ةلازإل (ةيانبلا).مارح كيلع انأو «نئاب

 تيم ةكولمم افوك لجألو يأ :لإ تيم“ اذشو .اًهود ةعبرألا جوزت وهو ءءيش نع عونمم اضيأ
 | ةيانبلا | .هكلمت ةلباقمم «ةقفنلاو رهملا هيلع بجو اهعضب كلم املو «ةحوكنم

 قالطلا ةفاضإ حصي مل لحرلا ىلع ديقلا نكي مل املو ءديقلا لاوز قالطلا نأل ؛ةأرملا ىلإ يأ :اهيلإ الإ

 تنأ :هلوق نم روكذملا يأ :اذهو (ةيانبلا)."ريغصلا عماجلا" ةلأسم هذه :لاق ولو [؟85/ ةيانبلا] .هيلإ

 :هلصاح [ادحاو يعجرلا قالطلا عوقو يأ] :خل ا دمحم لوق ركذ (ةيانبلا).ءيشب سيلف ال وأ ةدحاو قلاط

 اذإف ءعوقولا يف انلوق نم هانرك ذ امو ءهذه نيب قرف الو ( يعجج ر قالط عقي هنإ :ةروك ذملا ةروصلا يف ا لاق هنأ

 رك ذ ريغ نم ع مماجلا قاللطإف ؛هانروص اميف قالطلا عوقو ملع دقف ةهبش الب اعقاو كلذ ناك اعقاو اذه ناك

 .ديقم هقالطإ نإ :لاقي وأ قهر قاؤر ادام نإ :لاقي نأ امإ هيجوتو ,حيحص ريغ فاالخلا



 ١ قالطلا عاقيإ باب

 نيب قرف الو .ءيش ال وأ هينا حلاو تنأ :هتأرمال لاق اذ اميق جداا دياتك يف

 لخدأ هنأ :هل .ناتياور + دمحم نعف «لكلا لوق انهه روكذملا ناك ولو .نيتلأسملا

 ىقبيو «ةدحاولا ٌرابتعا طقسَيف «يفنلا نيبو اهنيب "وأ" ةملك لوخدل ةدحاولا يف ٌكشلا

 لصأ يف ٌكشلا لخدأ هنأل . 1 وأ قلاط تنأ" :هلوق فالخب «"قلاط تنأ" :هلوق

 ىرت هلأ ةقشلا رتب ةرقابلا ا نرق ىم فصولا نأ :امهو .عقي الف ع اقيإلا

 اغلل فصولاب عوقولا ناكولو ءاثالث قلطت ءاثالث قلاط تنأ :امي لوحدملا ريغل لاق ول هنأ

 قلاط تنأ :هانعم «فوذحا توعنملا وه امنإ ةقيقحلا ف عقاولا نأل اذهو ؛ثالثلا ٌركذ

 الحاد ٌكلشلا ناك هل اتعن ُددعلا ناكام ٌعقاولا ناك اذإو .رم ام ىلع ًةدحاو ةقيلطت

 سيلف «كتوم ع عم وأ نوم عم قلاط-تنأ :لاق ولو .ءيش عقي الف ,عاقيإلا لصأ ُْق

 يفاني اهثومو ,ةيلهألا يقاني هوم نأل ؛هل ةيفانم ةلاح ىلإ قالطلا فاضأ هنأل ؛ء يشب
 تروم يأ

 ءاهجوز ة ةأرملا تائب وأ ءاهنم اصقش وأ ؛هّتأرما جوزلا كلم اذإو مهتم ديأل و ةيلهخلا

 قح يف ءيش ال وأ ةدحاو قلاظ تنأ :هلوق نيبو ءال وأ ةدحاو قلاط تنأ :هلوق نيب عي :نيتلاسملا نيب

 عماجلا" يف يأ :انهه روكذملا ناكولو [50/7 ةيانعلا| .عضولا قح يف وأ ؛عاقيإلا يف كيكشتلا
 عقي ال هنأ ف "ريغصلا عماجلا" عضو يف فالخلا ركذي مل هنأل ؛ناتياور 2 دمحم نعف ؛ءلكلا لوق "ريغصلا

 [7/..778 ةيانعلا]| . ءيش عقي ال انقيأ فيت ليغ ناكف ؛ءيش

 «نيتنئا وأ عةدحاو قلاط تن أ لوقت نأ لثم ددعلاب نرق م قلاط تنأ نعي :هلوق يأ يأ فصولا نأ

 ئععمو ءددعلا لصأ هنإ ثيح نم ازاحب دحاولا ىلع ددعلا قلطأو ءددعلا ركذب عوقولا ناك ءانالت وأ

 لخادلا كشلا ناك ذكنيحف ؛عاقيإلا يف ادحاو امالك لكلا ناك .ددعلاب نرق يم فصولا نأ :همالك
 كلذكف «قافتالاب ءيش عقي ال كانهو ءال وأ قلاط تنأ :هلوق ريظن ناكف .عاقيإلا يف الحاد ةدحاولا يف

 (ةيانعلا).ددعلا ركذب عوقولا ناك :هلوق هب دارأ :ره ام ىلع [8/1/ ةيانعلا] .انهه

 (ةيانبلا).ديرد نبا هلاق مهسلا رسكلاب صقشلا :اصقش «(ةيانبلا). قالطلل ع هن وك يأ :ةيلحملا يفاني



 قالطلا عاقيإ باب ل

 نيب عامتجاللف ؛هايإ اهكلم امأ ,نيكلملا نيب ةافانملل ؛ةقّرفلا تعقو :هنم اصقش وأ

 عم ةرورض الو .يرورض ح باكنلا كلم نواف ةاهانإ هكلم امأو «ةيكولمملاو ةيكلاملا

 يعدي قذلطلا نذل ع ىشا عشقي م :اهقلظ م اهارتشا ولو «ءىفتنيف نيميلا كلم مايق

 ُهْيَكَلَم اذإ اذكو ل فيو عا يشم الو ,حاكنلا ٌمايِق

 نأل ؛عقي هنأ للي دمحم نعو .ةافانملا نم انلق امل ؛قالطلا عقي ال :هنم اصقش وأ

 ل بح كلانه ًةَّدع ال هنأل ؛لوألا لصفلا فالخب «ةبجاو ةدعلا
 ل جورلل

 قلل ؛ ورش اهقتعأف ٠ كايا كال وه قمح عم ريتني قلاط ضد "ع ريغل ةهأ ىهو 26 لاق

 7 ءامهمظتني ظفللا نأ ؛ ةتعلا وأ قاتعالاب قيلطتلا 58 هنأي ب ةرعجج را 3 ولا

 ,ةفصلا هداك روك ذملاو هني ع مكحللو ,دوجولا رطيس ىلع امودعم درخي ١ ام
 قتعلا نا

 ةأرملا كلم امأ يأ :اهكلم امأ (ةيانبلا).هوخن و ءارشلاب كلملاو حاكتلا كلم امهو :نكلملا نيب
 نأ 5 نك 7 ح 7 -

 حاكنلا كلمو ءاهقايش نوكي نأ يضتقي ةبقرلا كلم نأل ؛ليحتسم وهو :2 ! عامتجاللف (ةيانبلا).اهجوز

 تابثإ حاكنلا غللم نأ :هئاب :يىوورض [م8/5ةيانبلا| .امهعامتجا لاحتساف امودخع ناركي.نأ يضتقي

 |7177 ةيانعلا] .يرورض وهف ءكلذك وه امو ءسايقلا فالح ىلع وهو ؛ةرخحلا ىلع كلملا

 ايقاي حاكنلا كلم ناكل الإو «يفانملا دوجو عم بجي الف «هراثآ ن :م رثأ األ ؛ةدعلا ثيح نم عي :دجو نم ال

 قح ف عي :كلانه ةدعغ ال (ةيانبلا) .هتأرما جوزلا كلم اذإ ام وهو : لوألا .لصفلا ان ةيانبلا | .هحجو نم

 هنأ ح ةبحجاوف اهسفن يف ةدعلا امأو .اهئطو لح ليلدب اًمدع رثأ رهظي ال :يأ اهجوز ناك يذلا اهالوم
 [؟/07/9 ةيانعلا| .اقدع ءاضقنا لبق رخآب اهججورتت نأ ال سيل اهقتعأ ول

 ومشلا ال لدبلا قيرط ىلع قتعلاو قاتعإلا مظتني يأ امهمظتني كال وم قتع عم :هلوق وهو ا ظفللا نأ

 نوكيو امودعم نوكي ام طرشلا نأ ملع قو يأ :لإ ام طرشلاو (ةيانبلا).نيدارم زاحبلاو ةقيقحلا ةلاحتسال

 مودعم ئعي :ةفصلا ةذش (ةيانبلا)».دوجولا رطح ىلع سه ةباثملا هذي قاتعإلاو قتعلاو ؛دوجولا رطخ ىلع

 [0./7// ةيانبلا] .قتعلاب لاضتم قيلطتلا لعج هنأل ؛اظرش نوكيف هب قلعت مكحلل و دوجولا رظخ ىلع



 153 قالطلا عاقيإ باب

 اذإو ءاندنع طرشلا دنع ًاقيلطت فرصتلا ريصي تاقيلعتلا يف نأل ؛قيلطتلا هب ُّقّلعملاو
 لكتلا دنع أل

 ؛قيلطتلا دعب دجحوي قالطلا مث ؛هدعب دجوي قتعلا وأ قاتعإلاب ًانلعم قيلطتلا ناك

 ةظيلغ ةمرح ُمُرَحُت الف ةرح يهو ءاهفداصيف «قتعلا نع ًارخأتم ٌقالطلا نوكيف

 هلوق يف امك رخأتلل ٌركَذُي دق :انلق .نارقلل " عم" ةملك نأ :وهو ةعيش يقي نيتنثلاب

 ىنعم نم انركذ ام لف هيلع لمحيف «ارْسُيرْسُعْلاَعَم َنِإًارْسُي رْسُعْاَعَم نإ : ىلاعت

 تنأف دغ ءاج اذإ :ىلوملا لاقو «نيتنث قلاط تنأف .دغ ءاج اذإ :لاق ولو .طرشلا

 كءنع اذهو :ضيح ثاالز اقدعو ريغ اجوز كنت وح هل لخغ م دغلا ٍءاجف عة رح

 ع

 رن جرارلا نأ ؛ةعجرلا كلم اهج وز :هكللمر دمحم لاقو . الجر فشس وب يبأو ةفينح يل يللا

 ٌقلعملا دقعني امنإو «ّقنعلا لون ذب قاخ علل .ةراراب انج ديب لير قاتعإب اغلا
 قالطلا | عاقيإ

 هب قيلطتلا قيلعت يضتقي رمأب قالطلا قلع اذإف ؛هببس قيلعت يضتقي مكحلا قيلعت نأل كلذو :قيلطتلا

 .رخأتم مكحلا نأ الإ عقاو قيلطتلا :لوقي هنإف ءيعفاشلا فالخب ءطرشلا ققحت دنع ققحتي قيلطتلا ناكف

 (ةيانبلا).نابقاعتي طرشلا عم طورشملا نأل ؛قتعلا وأ قاتعالا دعب قيلطتلا دجوي يأ :هدعب دجوي
 ظفل لمحيف ؛ءكلذك رمألا ناك اذإ يأ :هيلع لمحيف (ةيانبلا).ةأرملا قالطلا فداصي يأ :اهفداصيف

 (ةيانبلا) .مالكلا حيحصت ةرورضل :طرشلا ىنعم (ةيانبلا).ةميركلا ةيآلا ف امك ءرخأتلا ىلع "عم"
 (ةيانبلا) .نيتنث قلاط تنأف دغ ءاج اذإ :ةمألا هتأرمال لجرلا لاق ولو يأ :خإ لاق ولو

 ءدحاو طرشب قلعم امهنم ًالك نأل ؛قاتعإلا نراقي قيلطتلا :كلس دمحم لاق :"يفاكلا" يف لاق :خإ جوزلا نأل

 انراقم قالطلا نوكيف «هلولعم هنأل ؛قاتعإلا نراقي قتعلاو .هدنع اببس دقعني دحاولا طرشلاب قلعملاو
 قاتعالا نأل :هتلع هنأل .ةعجرلا كلميف «ةرحلا ىلع اعقاو نوكيف ؛ةرورض قتعلل انراقم نوكيف «قاتعإالل

 ءانركذ ام لصأ يأ :هلصأو [83 0/4 ةيانبلا] .روهمحلا دنع نانرتقي لولعملا عم ةلعلاو «قتعلا ةلع يأ هتلع

 .لعفلا نراقي ريثأتلا هيلع فقوتي ام عيمج عم ةردقلا يأ ةعاطتسالا نأ :هتدعاقو



 قالاطلا عاقيإ باب 1

 َُدَقُت اذهلو ,ىلوألا ةلأسملاك راصف «قتعلا دعب قلطتف «ةرورض قتعلل انراقم ٌقيلطتلا نوكيف

 اهفداصي قتعلا مث هقتعلا ىلوملا هب قلع ام. قالطلا قلع هنأ :امهلو .ضيح ثالثب اهُّيلع

 ؛ىلوألا ةلأسملا فالخب «ةظيلغ 8 رح ةمألا نامرَحُن ناتقلطلاو .«قالطلا اذكف نأ ف 1

 هنأل ؛ةدعلا فالخبو «هانررق ام ىلع قتعلا دعب قالطلا عقيف «ىلوملا قاتعإب قيلطتلا قلع هنأل
 مع ا 2

 ؛لاق ام ىلإ َهَجَو الو «طايتحالاب اهيف ذحؤي ةظيلغلا ةمرحلا اذكو «طايتحالاب اهيف ْذَحسوُي

 .تانرتقيف هتلع هنأل ؛قيلطتلا نراقي قالطلاف «هتلع هنأل ؛قاتعإلا نراقي ناك ول ّقتعلا نأل

 هعص وو قالاطلا هيبشت ُْق لصف

 ىهف :ىطسولاو «ةبابسلاو ,ماكإلاب ريشي انحش قلاط ا :هتارمال لاق هاو : - ا . + 7 3 اد

 ددعلاب تنرتقا اذإ ةداعلا ىرحم يف ددعلاب ّملعلا ٌدْيفُت عباصألاب ةراشإلا نأل ؛ثالث
 (اذكه ظفل)

 .ةدحاو نئهف «ةدحاوب وابشأ نإو ما 5 "اذكهو اذكهو اذكه رههشلا" .مهبملا

 ؛قتعلا نراقي قالطلاو «قتعلل نراقم قاتعإلاو ءانركذ ام ىلع قاتعإلل نراقم قيلطتلا نأل :2! نوكيف

 قلاط تنأ :هلوق يهو :ىلوألا [584/* ةيانعلا] .قتعلا نراقي قيلطتلاف ءاهنع رخأتي ال هتلع هنأ انركذ ال

 يهو ءاهفداصي :قالطلا اذكف .قتعلا دعب قالطلا نوكل يأ :اذهلو (ةيانبلا).كايإ كالوم قتع عم نيتنث
 عي «قيلطتلاو قاتعالا يأ :كانرتقيف .نيشالاب ةظيلغ ةمرح تمرح اذلو :ةظيلغلا ةمرحلا (ةيانبلا) .ةمأ

 [5957/* ةيانبلا| .ةمأ يهو اهفداصي قيلطتلا كلذكف ةمأ يهو ءاهفداصي قاتعإلا نأ امك

 [؟/85//* ةيانعلا] .ةعبات اهوكل ؛ةدح ىلع لصف يف هعيونتو هلصأ ركذ دعب قالطلا فصو ركذ :خإ لصف

 ةيارلا بهن .ةسشئاغع ثيدح نمو «صاقو يبأ نب دعس ثيدح نمو «رمع نبا ثيدح- نم يور"

 نب ديعس انثدح- سيق نب ذوسألا انثلح ةيش انثذح مدآ انثاذح "هحيحص" 3 يزاحبلا جرخ |[

 انكهواذكع ريشلا هين ال وبكت“ ال ةيبأ ةمآ انإ :لاقاقتأ 25 ىبنلا نع اره - رمع نبا عم“ هنأ ورمع

 [بسحن الو بتكن ال :225 يلا لوق باب 2١317 :مقر] .نيثالث ةرمو نيرشعو ةعست ةرم يعي



 ١١ قالطلا عاقيإ باب

 راشأ اذإ :ليقو ءاهنم ب :دملاب عقت ةراشإلاو ءانلق ال ؛ناتنث يهف «نيتتثلاب راشأ نإو

 ةراشإلا ىون ولف ءاهنم ةروشنملاب ةراشإلا عقت ناك اذإو .اهنم ةمومضملابف ءاهروُهُظب
 :ىلوألا يف عقي ىح فكلاب ةراشإلا ىون اذإ اذكو ماسلا ةرايخ لشما ةكيفيرسسلاب

 هد الكم :لقي مل ولو «رهاظلا فالح هنكل «هلمتحي هنأل ؛ةدحاو :ةيناثلا فو .ةنايد نانتث
 ءايضضق قدصي ذاق : فكلاب ةراشالا

 قالطلا فضو اذإو .قلاط تنأ :هلوقب رابتعالا يققبف «مهبملا ددعلاب نرتقي : هنأل ؛ةدحاو

 ع

 لاقو قبلا وأ نئابن قلاط :تنأ <لوقي .نأ لثم ءانئاب ناك ٍةدّسلاوُأ .ةدايزلا نم برضب

 ناكف :ةعجرلل ًابقَعُم عرش قاللطلا نأل ؛لوخدلا دعب ناك اذإ اًيعجر عقي :هدللي يعفاشلا

 .كيلع يل ةعجر ال نأ ىلع قلط تنأ :للق اذإ امك ءوغليف عورشلا الخ ةنونيبب هفصو

 هي لصحف ةدعلا دعو لويسدلا لبق ةنونيإلا نأ زق الا هطفل هلع اهتم هلأ اأو

 تنرتقا اذإ ةداعلا ىرحمب يف ددعلاب ملعلا ديفت عباضألاب ةراشإلا نأل :هلوق ىلإ ةراشإ :انلق ام

 ةراشإلا سانلا داتعا ىلا عباصألاب ةراشإلا نيب قرف ال هنأ يعي :خلإ راشأ اذإ [.4107/ ةيانعلا] .ددعلاب

 ىلإ اهرهاظو هيلإ اهنطاب لعج نأب :راشأ اذإ ."ةيريهظلا دئاوفلا" يف اذك ءىرخألا عباصألا نيبو ءاحب

 ذئيح قالطلا عقيف يأ اهنم ةمومضملابف «ةأرملا ىلإ عباصألا روهظب يأ :اهروهظب [50/+ ريدقلا حتف] .ةأرملا

 ددع ربتعت اهيلإ فكلا نطاب لعجي نأب اهوطبب راشأ نإف [؟35/5 ةيانبلا| .ةروشنملاب ال عباصألا نم ةمومضملاب

 (رمغألا عمجم).ةمومضملا ربتعت هسفن ىلإ فكلا نطاب لعجي نأب اهروهظب راشأ نإو «ةروشنملا عباصألا
 نال عقي يح ءاضق ال ةدحاو عقي يح ةنايد قدصي عي :ةدحاو (ةيانبلا).ءاضق ال ةنايد قدصي يأ :اذكو

 هلمتحي امب قالطلا فصو يأ :هفصو هنأ [55/ ةيانبلا] .ةروشنملا ةثالثلا هعباصأب هيلإ راشأ هنأل ؛ءاضقلا يف
 [9/ ةيانبلا] .قالطلاب ةدعلا ءاضقنا دعبو «لوحدلا لبق هب ةنوئيبلا تبث اذهو «ةنونيبلا وهو ؛هظفل
 ةنونيبلا بجوي لصألا يف قالطلا نأ :هقفلاو ؛ةنونيبلا توبث يف لحألل ريثأت ال هنأل ؛قيلطتلاب يأ :هب لصحت

 در صنلا نأ الإ همكح لجعتي دقعنا اذإ ببسلا نأ :لصألاو ؛هعطقو حاكنلا ديق عفرل عرش هنأل ؛لاحلا يف

 سايقلا هاضتقا ام ىلع هادع ام يقبف «نئابلاب فصتي مل اذإ ءقالطلا حيرص يف ةدعلا ءاضقنا ىلإ ليحأتلاب



 قالطلا عاقيإ باب 224

 نكت مل اذإ ةئئاب عقتف «ةعونمم ةعجرلا ةلأسمو «نيلمتحملا دحأ نييعتت فصولا اذه نوكيف

 تنأ هلوقب نيع ولو «لبق نم رم امل ؛ثالثف ثالثلا ىون اذإ امأ «نيتنثلا ىون وأ ةين هل
 حلصي فصولا اذه نأل ؛ناتنئاب ناتقيلطت عقت :ىرحأ :ةتبلا وأ نئاب هلوقبو «ةدحاو :قلاط

 فص ولا اذهي فّصوي امنإ هنأل ؛قالطلا شحفأ قلاط تنأ :لاق اذإ اذكو .عاقيإلا ءادتبال

 1 ثبخأ :لاق اذإ اذك و «نئاب :هلوقك راصف «لاحلا يف ةنونيبلا وهو هِرْثأ رابتعاب

 يعجرلا نأل ؛ةعدبلا قالط وأ «ناطيشلا .قالط :لاق اذإ اذك و .انركذ ام ؛هأ وسأ وأ

 كلر فسوي يبأ نعو .انئاب ناطيشلا قالطو ةعدبلا قالط هلوق نوكيف «ةنسلا وه

 يح نم ناوكت دق ةعدبلا نآل ؛ةيبلاب الإ انئاب نوكي ال هنأ "ةعدبلل قلاط تنأ" :هلوق يف

 «ةعدبلل قلاط تنأ :لاق اذإ هنأ :.كلي كنب دمحم نعو .ةينلا نم دب الف ؛ «ضيساةلس ىو
 ايعججر لاك نإ و

 (ةيانبلا).نئابلاو يعجرلا امي دارأو «ميملا حتفبو :يرارتألا لاقو «ةنونيبلا وهو :نيلمتحما
 ؛كيلع يل ةعجر ال نأ ىلع قلاط تنأ :لاق اذإ امك :كني يعفاشلا لوق نع باوج اذه :ةعجرلا ةلأسمو

 باب لئاوأ يف يأ :لبق نم رم امل [53177/1 ةيائبلا| .ةنئاب ةدحاو عقي لب «انئاب عقي ال هنأ ملسن ال نعي

 [؟5//317 ةيانبلا] .هرخآ ىلإ اسنج افوكل تحص امنإ ثالثلا ةين :لوقن نحنو :هلوقب ثالثلا عاقيإ

 نكمأ ولو عاقيإلا ءادتبال حلصي فصولا اده نأل ؛ربخ دعب ربحت بيكرتلا نأ ىلع :ناتنئاب ناتقيلطت

 ةينلا ىلإ جاتحي امك اهيلإ جتح ملف عةينلا نع هب ئغتساف «هتنيرف قلاطو ءاش افصو نئابب عاقيإلا :لاقي نأ

 كلمبي ثيحب هنوك يعجرلا نى :بيعف دذإ ؛ةيناثلا ةنونيب هروؤورض ىلوألا ةنونيب مث هيف اه هيف نكل دعبي مل ءدرفأ ول

 يرجي قلاطب انف ةيانك لكو عةيعج رلاب اهفصو ىف ةدئاف الف «ةيناثلا ةنئابلا لاصتاب فتنم كلذو ءاهتعجر

 (ةيانبلا).ةنئابلا ةقلطلا عقت اذكو يأ :اذكو [؟88/7 ريدقلا حتف| .ناتنئاب ناتنث عقيف ءكلذ اهيف

 لصألا ةياور ىلع اذه :انئاب اعلا رابتغاب .فضولا اذهب فضوي امنإ هنأل :هلوق نم :انرك ذ امل

 .هركي ال ةدحاولا ةنئابلا نأ نم :"تادايزلا" ةياور ىلع امأ «ةياور ىلع نئيسب سيل نئابلا نأل ؛ميقتسملا

 .ةعدبلا وأ ناطيشلا قالط :هلوقب نئابلا نيعتي ال نأ يغبنيف



 ١١ه قالطلا عاقيإ باب

 ةلامس ف .قالزلاب قفص دق ةفصولا اذع آل ةايسحر فوكو ةقاطيغلا قواطع لأ
 بتحوي هي ةيبشنلا نآل ؟لبطاك :لاق اذإ اذكو .كلشلاب :ةنوئيبلا تبنت ذاق ؛ضيللا

 .انلق ال ؟لبحلا لثم :لاق اذإ اذكو ءفصولا ةدايز تابثإب كلذو «ةلاحم ال ةدايز

 .هدحوت يف هب اهيبشت ناكف ءدحاو ءيش لبحلا نأل اح نوكي :هيللب فسوي وبأ لاقو

 ةنئاب ةدحاو ىهف :تيبلا ّءلم وأ ءفلأك وأ «قالطلا دشأ قلاط تنأ :امل لاق ولو

 ضاقتنالا لمتحي ال هنأل ؛نئابلا وهو «ةدشلاب ةفضصو هنألف :لوألا امأ ءانالث يوني نأ الإ

 :يناثلا امأو .ردصملا هركذل ثالثلا ةين حصت انإو ؛هلمتحيف ّيعجرلا امأ .ضافترالاو

 عي اديس :لاقي 01 ددعلا فر دس اولا يف هيبشتلا اذح داري دق هنألف

 ددعلاو ةوقلا

 اذإ امك راصقءارغاظ دنعلا ق:ةيشنلا هي اقاربق هددع هنأ ؛ةينلا مدع دنع ثالثلا عقي
 (فلألا)

 :هسفن يف همظعل ؛تيبلا ًالمي دق ءيشلا نألف :ثلاثلا امأو .فلأ ددعك قلاط تنأ :لاق
 انالث عقيف

 .لقألا تبغي ْثي ةينلا مادعنا دنعو ؛هتين تحص ىون كلذ يأف هه 40 لع دقو

 ةثابإلا وهو
 ءنثاب عقي ءيشب قالطلا بش نيم هنأ :هلن ..هفينبس يب دبع لبصألا

 وه ةدشلاب فصولا يأ :نئابلا وهو (ةيانبلا).ةلاحم ال ةدايز بجوي هب هيبشتلا نإ :هلوق هب ديري :انلق امل

 لمتحيف :يأ هلمتحيف يعحرلا قالطلا يأ :خل! يعجرلا امأ (ةيانبلا).ةنابإلاب قالطلا ةدش نأل ؛نئابلا قالطلا

 (ةيانبلا) .اهاضر ىلإ هيف جاتحي الو «لعف وأ لوقب اهعجاري نأب ضاقتنالا

 دحاولا وهو «نيرمألا لقأ يأ :امهلقأ (ةيانبلا).ةدشلا فصو الب ثالثلا لمتحي سنج مسا وهو :ردصملا
 يذلا لصألا نايب اذمي دارأ :لصألا مث .هتمظعل :ةخسن فو :ةمظعل (ةيانبلا).نقيتم لقألا نأل ؛نئابلا

 [4 ١7/5 ةيانبلا] .دكلج رفزو هيبحاصو مامإلا لاوقأ هيلع ئتبي



 ١5
 قالطلا ع اقيإ تان

 .يفصو ةدايز يضتقي هيبشتلا نأ رع ال ةركذي وأ مظعلا رك ذ «هب ةبشملا ناك ءيش يأ

 نآل ةدب ٌةشملا ناك ءيش يأ الف الإو ءأنئاب نوكي مظعلا كذ نإ :كلي فسوي يبأ كدئعو

 :هدلل_ رفز دنعو .ةلاحم ال ةدايزالف مظعلا ٌركذ امأ ,ديرجتلا ىلع ديحوتلا يف نوكي دق ةيبشتلا

 كا دمحم :ليقو ءيعجر وهف الإو ءانئاب عقي سانلا دنع مظعلاب فصوي امم هب ةبشملا ناك نإ
 2 ةربإلا سأر لثم" :هلوق يف هنأبيو كلي فسوي يبأ عم :ليقو كسي ةفينح يبأ عم

 وأ :ةديدش ةقيلطت قلاط تنأ :لاق ولو .لبحلا مظع لثم لبحلا لثم" و «ةربإلا سأر مظع
 امو «نئابلا وهو هيلع ٌدتشي هكرادت نكميال ام نأل ؛ةنئاب هدحاو نيل :ةليوط / هي رع

 امك عمي هنأ :هش فس وي يأ نعو .ضرعو لوط رمألا اذمل :لاقي هك رادت بعصي

 لوصفلا هذه يف ثالثلا ىون ولو ءوغليف هب قيلي ال ّفصولا اذه نأل ؛ةيعجر

 ؛هسفن يف اميظع هب هبشملا نوكي نأ طرتشي هدنع ةنونيبلا عوقول نإف ءرفز لوق نع زارتحا :خلإ ناك ءيش يأ

 ةدنع ةنوئيبلل دع شي هنإف ء«فس وي يبأ لوق نع زارتحا ءرك ذي م وأ مظعلا رك هل وق 2 . يعج ر وهف لاو

 (ةيانبلا) .مظعلا فصو نم يأ :ديرجتلا ىلع (ةياهنلا) .باتكلا اله ةياور ىلع ريغ ال مظعلا ع

 («فس وي يبأ عم دمحم نوكي نأ ريدقت ىلع ةصاخ كار ةفينح يبأ دنع ةنئاب ةهدحاو هب عقي :ةربإلا سار لثم

 لثم :هلوقو ع هنلبج دمحمو بسس وي يلأو ةقينح يا دنع ةنئاب ةدحاو كب عشي ةربآإلا سار مظع لثم :ليقو

 ةدحاو هب عقي لبخلا مظع لثم :هلوقو ع ةفينح يبأ عم ناك لإ لمحمو رفزو ةقينح يلا دنع ةدحاو عقي لبحلا

 رفز دنع امأو ءمظعلا ركذلف فسوي يبأ دنع امأو «هيبشتلا دوجولف ب ةفينح يبأ دنع امأ «قافتالاب ةنئاب

 [؟501/7 ةيانعلا] .سانلا دنع مظعلاب فصوي امم لبحلا نوكلف
 هثبحنا وأ «قالطلا شحفا وأ ةتبلا وأ ءنئاب قلاط :هلوق نم هركذ م لوصفلاب دارا :خلا لوصفلا ةده هيض 3 ةيقأ ءاوقعلاا ع عدفلا عللذح نونا : : 0 |! : ١

 ةقيلطت قلاطو «لبجلا لثمو عةربإ سأر لثمو «ثيبلا علمو «فلأك هدِشَأو ةعدبلاو «ناظطيشلا قالطو هأوسأ وأ

 [؟901/* ريدقلا حتف] .ةظيلغو ةفيفح ىلإ عونتت ةنونيبلاو ؛نئاوب اهلك اهنأل ؛ةليوط وأ ؛ةضيرع وأ ؛ةديدش



 ١51 قالطلا ع اقيإ باب

 نئاب 1 رماه ىلع ويلا عت ؛هّثين تحص
 ةفيفتخو ةظيلغ

 رفعت جاو نأل اهيلع نعقفو 1 ل لجرلا قلط اذإو ٠ غقارلا .نأل هنييلع ةمكو راف لوخخدلا |بق اناث #0 علا م اذا :

 ىلع اعاقيإ "قلاط تنأ" :هلوق نكي ملف هاني ام ىلع اثالث اقالط :هانعم نأل ؛فوذحم

 لثم كلذو «ةئلاثلاو ةيناثلا عقتا لو ؛ىل وألاب تناب :قالاطلا َقّرف نإف .ةلمج نعقيف «ةدح

 رخآ يف ٌركذَي مل ذإ ؛ةدح ىلع ٌعاقيإ دحاو لك نأل ؛قلاط قلاط قلاط تنأ :لوقي نأ
 يو

 عةنابم هو ةيناثلا اهفداصتف «لاحلا ف ىلوألا عقتف هيلع فقوتي يح هردص ريعي ام همالك

 .ىلوألاب تناب اه انركاذا اذ ةقدجاوقسقو ةلحاوو ةدحاو قلاط تننأ :امل لاق اذإ اذكو
 اك لوخجدملا ريغل

 فصولا نّرق هنأل داطاب ناك ,"ةدحاو' :هل وق لبق تتامف ةدجلاو قلاط تننأ امل لاق ولو

 .لطبف عاقيإلا لبق لح ا تاف ددعلا رك ذ لبق تتام اذإف تدببلا رع عقول ناكف «ددعلاب
  قالطلا وهو

 ىون اذإ امأ «نيتنثلا ىون وأ «ةين هل نكي مل اذإ ةنئاب ةدحاو عقيو :ةحفص لبق هلوق ىلإ هب راشأ :ره امه

 ناك امل :خل! يف لصف (ةيائبلا).ةروكذملا ظافلألا هذه يأ :امي عقاولاو | 4 ٠ 5/5 ةيانبلا| .ثالثف ثالغلا

 هلبقو ءهدوجو دعب ءيشلا ضرغ لوصح لصألا نأل ؛لصألا ىلع هدعب قالطلا ناك لوخدلل حاكنلا

 [؟31/5 ريدقلا حتف| .ضراوعلاب ام ىلع لصألاب ام مدقف «ضراوعلاب
 :هلوقي نأب :قالطلا قرف (ةيائبلا).هماقم ثالثلا وهو هتفص ماق يذلا قالطلا وهو :فوذحم ردصم
 سيسأتلا ىلع مالكلا لمح ىلوألا نأل كلذو :ةدح ىلع (ةيانبلا).نآلا ءيِجي ام ىلع قلاط قلاط قلاط تنأ
 (ةيانبلا) .ءانثتسالاو طرشلاك مالكلا ردص يأ :هردض ريغي .ديكأتلا نود

 تام اذإ ام فالخب ءءيش عقي ال يأ :الطاب ناك .ةلوحدمريغ وأ تناك ةلوعخدم يما يأ :اهن لاق
 سا قالطلا ظفل لصو جوزلا نأل ؛دحاو قلاط يهف اثالث :هلوق لبق قلاط تنأ :هلوق دعب لحرلا

 ظفلف «ءلجرلا تام اذإف ءاّموم دعب لصح ددعلا ركذو ءىددعلا وه لماعلا ناكف «ةأرملا تتام اذإ اميف

 (ةياهنلا) .عقيف هسفنب لماع وهو «قلاط تنأ :هلوق يقبف «ددعلا ركذب لصتي مل انهه قالطلا



 قالطلا عاقيإ باب "١

 ثيح نم اهلبق ام ُسناَجت هذه و ءانيب ال انا 0 «نيتنت قلاط تنأ :لاق اذإ اذكو

 .ةلحاو تعفو :هدحاو اهدعب 0 ءودحاو لبق ةدحاو قلاط نأ :لاق ولو . يعمل

 ةيانكلا ءاهب ارق نإ .فرظلا فرح امهنيب لّحْذأو عي َركذ ّئم هنأ :لصألاو

 يضاملا ف قالاطلا عاقيإو ءورعع لبق دي نءاج :هلوقك ءال وأ روك ذملل ةفص ناك

 لبق «ةدحاو قلاط أ" :هلوق يف ةَّيئَملاف مسوي سن ةاديبألا نأب ؛لاحلا يف عاقيإ

 "ةدحاو اهدعب' يا 0 انتو كبير ل رانا ريش قراقل ةلبس العار

 :دلحلاو اهلبق هدحاو قلاط فدا 5 ولو .ىلوألاب تبيح 1 تاضصحق .ةريخألل ةفص

 ,يضاملا يف اهعاقيإ ىضتقاف يا فار اًهناصنال !ةيلاثلل ةفص ةيلبقلا نأل ؛قاعل عقت

 ءاضيأ لاحلا يف عاقيإ يضاملا يف عاقيإلا نأ ريغ لال يف ىلوألا عاقيإو

 قلاط تنأ :هلوق يهو «ثالثلا لئاسملا هذه يأ :سناجت هذه (ةيانبلا).همالك لطبي اذكو يأ :اذكو

 ان شارت ءان# دلوق لبق تنام وأ نصل هدلوق لبق تنام ولا ةذكو هةنعلو ةةلوقا لق تفانق ةانعاو
 عقاولا نأ وهو «ليلدلا ثيح نم نعقو اهي لوحخدلا لبق ثالث هتآرما لجرلا قلط اذإو :هلوق وهو ءاهلبق

 عقاولا وه يذلا ددعلا ركذ نأ امل ؛فلتخا مكحلا نأ الإ ؛هدحو فصولا ركذ ال .ددعلا ركذ اعيمج امهيف

 ركذب قالطلا عقي مل امل كانهو ءالصأ قالطلا عقي ملف «ةتيم يهو ةأرملا فداص ثالثلا لئاسملا هذه يف

 ناكف «ددعلل وه عقاولا نوكل ثالثلا عقو ةيح هتحوكنم يهو ددعلا اهفداصو ؛ددعلاب لب هسفن فصولا

 [97/* ةيانعلا] .ثالثلا فضولل ال ءددعل نيتروصلا يف رابتعالا

 [4 ١8/5 ةيانبلا] .اعيمج "يرودقلا" و "ريغصلا عماجلا" يف ةروكذم ةلكسملا هذه ء[امب لوخدملا ريغل يأ] :لاق

 امو ؛ةحابتسالا عفرل عضو قالطلا نأل :خإ يف قالطلا ع اقيإو (ةيانبلا)».دعبو لبق وهو :فرظلا فرح
 نع همالكل انوص ؛نكمأ ام تبثيف هكلمب هنأل ؛لاحلا يف عقيف ءهعفر نكميال ةحابتسالا نم ىضم

 (ةيانبلا) .اهعوقول لحما ءاقب مدعل :ةيناثلا عقت الف [4 ٠ 5/7 ةيانبلا] .ءاغلإلا



 ١58 قالطلا عاقيإ باب

 ةيدعبلا نأل ؛ناتنث عقي :ةدحاو دعب ةدحاو قلاط تنأ :لاق اذإ اذك و .ناعقيف نانرتقيف
 00 و : نا اح ع رونا

 .كانرتقتف «هذه لبق ىرحخألا عاقيإو «لاحلا| 8 ةدحإولا عاقيإ ىضتقاف (ىلوألل ةفص
 ةيناثلا ةدحا ولا

 .نارقلل عم 1 " لك أل نابع عمن :هدحاو اهعم ة وأ للا عم ةدحاو قلاط تنأ أاق ولو

 قبس ىضتقت ةيانكل نأل ؛ةدحاو عقت هنأ "ةدحاو اهعم" :هلوق يف .كن فسوي يبأ نعو

 عوقو دعب ةيلححا مايقل ين ب هو تاس 3و .ةلاحم ال هنع ينكملا
 ست 5 َق 7

 اهيلع تعمد تلح لق هلجحا 3 هلجحاو ةلاط كيلاق' ن كلا ةيليغد 0-9 ال لاق 2 ولو كل
 د ين رب للا دب اة كهل رح دملا ىيغل نأ

 .ةدحاوو ةدحاو قلاط تنأ :اهل لاق ولو «ناتتث عقت :الاقو .هقلم ةفينح يبأ دنع ةدحاو

 ,قلطملا عّمجلل واولا فرح نأ :امهل .قافتالاب نيتنث ْتَقلَط :تلحدف ّرادلا تلخد نإ

 لمتحي قطا عمجلا نأ :هلو .طرشلا رخأ وأ نيتنثلا ىلع صن ادإ اق ةلج كاع
 تاقلطلا

 ةذحاو الإ عقت ال :يناثلا رابتعا ىلعو :ناتنث عقت : :لوألا زابتعا ,ىلعف «ةييقرتلاو نارقلا

 ؛طرشلا رخأ اذإ ام فالخب ؛ءكشلاب ةدحاولا ىلع ٌدئازلا عقي الف «ةظفللا هذمب َرَجَن اذإ امك

 .دوجولا يف ال ركذلا يف نكل «معن :انلق [عحرملا] :ىئكملا قبس (ةيانبلا).عوقولا يف نانرتقي ناعاقيإلا يأ :نانرتقتف

 (ةيانعلا).ىلوألا عوقو دعب ةيلحما مايقل اهريغو ةيانكلاب دعبو لبق نم ركذ اميف يأ :اهلك هوجولا يف

 تلحد دقو «قلطملا عمجلل واولا نأ نعي :2 ! فرح نأ امه (ةيانبلا) .عاقيإلا لحم يهو ةدعلا يف األ :ةيلخملا

 نأل ؛اثآلث ىلاط تنأف «رادلا تلحد نإ ل0146 كلج وحر ءاعيمج نقلعتيف ءامهنيب عمجيف «ةيزجألا نيب

 [9 ه7 ةيانعلا] .مالكلا بجوم ريغي ال هريخأت نإف «طرشلارخأ ول امكو ؛عمجلا ظفلب عمجلاك عمجلا واوب عمجلا

 .ةلمج نقلعتف «همالك بجوم وه ام تبثيف «نارقلاو بيترتلل ضرعت ريغ نم يأ :قلطملا عمجلل
 ةدحاو قلاظ كتننأ 4 يف امك ظرشلا رخخأ ول امك يأ :طرشلارخأ .ثالثلا :ةخخسن يفو : نيفنثلا ىلع

 ةدحاوو ةدحاو قلاط:تنأ :لاق نأب : :خإ اذإ امك (ةيانبلا).رم امك ناتنث عقي ثيح رادلا تلخد نإ ةدحاوو

 (ةيانبلا).ةيناثلل ةيلحما مدعل ؛قافتالاب ةدحاو الإ عقي ال ثيح



 قالطلا عاقيإ باب ١٠

 ءذق اذ اميف دك الو لمس سنبل يلع لوألا فقارعيا لكلا رويس يح هيأإ
 ركذ اميف فالخلا اذه ىلع وهف ءافلا فرح فظع ولو «ققوتي ملف ؛طرشلا

 ؛بيقعتلل ءافلا نأل ؛قافتالاب ةدحاو عقي هنأ :ثيللا وبأ هيقفلا ركذو .. يخركلا

 ةينلاب الإ قالطلا اه عي ال :-تايانكلا وهو - ئباثلا ٌبّرضلا امأو ا وهو

 نيف نم د لف هوغو كس لب« ةعوضوم رم الآل امة
 اه. سلا قسللعلا انع سقي ظانلا ةكف# ينم < ءءء ع لع رهو لاق تيفلآلو نأ
 ءشي الد اا ١ قداطل ١ عمي ل لاي اهس# . يفر كل #4 9 زر

 5 5999 اك

 زيطا

 0 5 : ه ذإ ب :ىلوألا امأ .ةهدحاو كنا امك, . كويكسأا («(ىدتعا هل هف منهو ءددحجلاو الا انك

 عمل ريع لوألا ىون نإف «ىلاعت هللا معن دادتعا لمتحنو ؛حاكنلا نع دادتعاللا لمتحت

 ءافلاو واولاب فطعلا لعج هنإف :ىخركلا و 3 (ةيامبلا)» طرشلا ىلع مالكلا لوا أ :لوألا فق وبيف

 هرخخأ وأ طرشلا مدق ءاوس «واولا ةروص ف امك ءاقلعتف اننعلاو امالك امهلعجي فطعلا فرح نإ :لاقو ءءاوس

 ةغل بيقعتلا ىلع فطعلل ءافلا نأل ؛حصأ قافتالا يأ :حصألا وهو [/ يسب افالحن ءامهدنع

 اذك ةيناثلا عقت الف «نيبت ىلوألابو تقلع امك لزنتف بيقعتلا ىلع قيلعتلا يضتقيف «ضفطعلا قلطمل ال

 [ة1 ١/5 يبرأ ظووسيبللا" ف

 نايب نم غرفو ؛ةيانكو حيرص :نيبرض ىلع قالطلا «قالطلا عاقيإ لوأ يف ركذ :2! ئباتلا برضلا

 وه مالكلا يف لصألا نأ امل ؛حيرصلا ركذ مدق امنإو «ةيانكلا عاونأ نايب يف انهه عرش مث :حيرصلا عاونأ

 ىح روصق برض اهيفف :ةيانكلا امأو .حيرصلا يف لماكلا ماهفإلاو ؛ماهفإلل عضو مالكلا ذإ ؛حيرصلا
 هب ةارملا رخسا ام :ةيانكلا :تاياسكلا وهو (ةياهنلا).دودحلا نم تاهبشلاب رادي اميف ةرْثأ بهذ

 [؟3107/7 ةيانعلا] .لاحلا ةلالد نم اهماقم موقي ام وأ «ةينلاب الإ لمعلا بجي ال هنأ :اهمكحو

 ؛قالطلل اعوبطرم ظفللا نوكي اعر ذإ ؛قالطلا ف ةرهاظ ريغ اهإ :لوقي نأ بسنألا :ةعوضوم ريغ

 يعم ةلالد وأ يأ :هتلالد وأ .حيرص هنأ عم ارهاظ ازاحب ظفللا نوكي امنرو «ةيانك هنأ عم ًارهاظ نكي ملو

 (ةيانبلا) .يدتعا ظفل يهو :ىلوألا امأ (ةيانبلا) .نييعتلا



 اى قالطلا عاقيإ باب

 ؛دادتعالا عم لجعتست اهنألف :ةيناثلا 865-1 ىقعي قالططلاو اق اقالط يضتقيف

 :ةثلاثلا امأو .اهقلطي ءا ربتسالا لمتحتو ,هتلزنع. ناكف ؛هنم دوصقملا وه ام. حيرصت هنأل

 هنأك لعُج هاون اذإف :ةدعاو ةقيلطتا :دامعم فوذحم ردصمل اتعن نوكت نأ لمتحت امنألف

 ههوق لتع وأ «ةهذتع ةدلجاو نوكت نأ وهو ري لمتخحنو عج را بقعي قالطلاو «هلاق

 نأل ؛ةدحاو الإ عقت الو «ةينلا ىلإ هيف جاتحي ُهَرْيَغو قالطلا ظافلألا هذه تلمتحا املو
 اذإف «ةدحاو الإ اهب عقي ال ارَهْظُم ناك ولو ٌرَمْْضُم وأ ءىّضَتَقُم اهيف "قلاط تنأ" :هلوق

 ىلع ٌصيصنتلا نكل ءاروكذم ٌردصملا راص نإ "ةدحاو" :هلوق فو «ىلوأ ارّمْمْصُم ناك
 ؛خياشملا ةماع دنع ةدحاولا بارعاب ريْعُم الو «ثالثلا ةين يقاني ةدحاولا

 (ةيانعلا) .ًاقباس قالطلا ريدقت نم دبالف ءحيحص ريغ قالط ريغب دادتعالاب رمألا نأل :2إ يضتقيف
 بلظ ءاربتسالاو :ءاربتسالا لمتخحنو يق جوز هل لصحيل «همحر ءاربتسا دادتعالا نم دوصقملا نأل :دوضقأملا

 :هانعم نوكي نأ لمتحي كمر يئربتسا :هلوق نأل ؛ةينلا ىلإ جاتحي امنإو «"برغملا" يف اذك ,دلولا نم محرلا ةءارب

 ةعئاا اك ولف يكلف الإو :كقلظأ ةغراف ناك ولف ذل مأ دلولا نع ةغراف اهنأ نتملعت يح كمحر ةءارب ىللطا

 كلذ ولف ؛يدتعا :هلوق يف امك اقباس قالطلا عقي حاكنلا نع دادتعالا هتين تناك ولو «قالطلا عقي ال اذكه

 (ةيانبلا).ةدحاو تنأو «ءكمحر يئربتساو ؛يدتعا امي دارأ :ظافلألا [١4-ه/ ةيانبلا] .ةينلا ىلإ جاتحا

 قلاط تنأ هريدقت نأك ةدحاو تقأ :هلوق قف :رمضم وأ (ةيانبلا).كمعر يئربتساو يدتعا :هلوق ف :ىضتقم

 ئعم هيف سيلو ةأرملا تعن هنأل ؛ىون نإو ةدحاو تنأ هلوقب ءيش عقي ال ::كني يعفاشلا دنعو ؛ةدحاو ةقلط

 هنايب لاؤس اذه :ردصملا راص نإ (ةيانبلا).ةدحاو الإ عقي ال نأ :ىلوأ [ع١ ه//<ةيانبلا] .الصأ قالطلا لامتحا

 [ 5١5/5 ةيانبلا| .خلإ صيصنتلا نكل هلوقب باحأف ثالثلا ةين حصي نأ يغبني اروهاقيس رئاصملا قاكأ اذن لاقيرقأ

 نع زارتحا حيحصلا وهو :هلوقف «نوكسللاب وأ ؛عفرلاب وأ ؛بصضنلاب ةدحاو تنأ :لاق عاوس عي خا راتعم الو

 نإو عقي الف اهعفر اذإ امأ ,ةقلطملل ةفص هنوكل ؛وني مل نإو ةدحاولا بصن اذإ قالطلا عقي :خياشملا ضعب لوق

 | مسد ةيانعلا | .ءاوس لكلا نأ حيحصلاو (ةينلا ىلإ جاتحم وهف نكسأ نإ و ءاهصخش ةفص َنوُكَت ذفيح اهنأل (قون



 قالطلا عاقيإ باب ل

 اذإ تتايانكلا ةيقبو :لاق ..بارعالا هرععو ني نوزيمي ال ٌماوعلا نأل حصل وهو
 يرودملا ظ

 : نينا نعرف لاو ءاتكلات نك 097 عر نإو «ةنئاب ةدخاو تناك :قالاطلا اي ىون

 ىلع كالبحو .مارحو ,ةلثبو ةَثَبو «نئاب كننأ :هل وق لثم ادهو ع ةدحاو كتيئاك

 كُدقَرافو كاع سو «كلهأل كتتبهوو ؛ةيربو ةّيلخو «كلهأب ىقحلاو :«كلبراغ

 ؛يبّرغاو ءيرتتساو ءيرمختو ,يعنقتو ءةرح تنأو .يراتخاو :كديب

 نم دبالف «هّريغو قالطلا لمتحت اههأل ؛جاوزألا يغتباو ,يموقو .يبهذاو ءيحرخاو
 ءءاضقلا يف قالطلا امي عقيف «قالطلا ةركاذم ةلاح يف نوكي نأ الإ :لاق .ةينلا

 يف اد

 طظافلألا هذه نيب ىّوَس : : دنجتف لاق .هيونُي ن أ الإ أ انعت هّلللا نيبو هنيب اميف عقي الو

 حلصي ال اميف اذهو :اولاق .قالطلا ةركاذم لاح يف اك اذإ ءاضقلا يف قدصُي الو .لاقو

 ةلاحو ءاضّرلا ةلاح يهو «ةقلطم ةلاح :ةثالث - نأ :كلذ يف ةلمجلاو .اد
 (كلذ نايب)

 :ماسقأ ةثالث تايانكلاو .بضغلا ةلاحو «قالطلا ةركاذم

 .عطقلا زوغل# ايهداك يأ :ةلتبو ةعب (ةيانبلا).ةروك ذملا ةثالغلا ظافلألا ىوس امه امك ةادآ :تايانكلا ةيقبو

 (ةيانبلا).ةيلختلا نع ةراعتسا وهو :2! كلبحو .امرحم نكي مل يعجرلا نأل ؛نئابلا هب عقي امنإو :مارحو

 عانقلا ذخأب رمأ اذه :يعنقتو (ةيانبلا).حاكنلا ديق نع وأ «تاريخلا نع ولخلا لمتحيف ءولخلا نم :ةيلخو

 (ةيانبلا) . ىعنقت هلمتحي ام لمتحيف «رامخلا ذحأب رمأ وه :يرمخت و (ةيانبلا).اههجو ىلع

 :مهيبلطأ يأ : جاوزألا يغتباو (ةيانبلا). كلهأ ةرايزل يبرعا وأ كتقلط قد نو ؛ "مع مع يدعابت 5 :ىبرغاو

 تايانكلا ظافلأ نيب يرودقلا نعي :خل ! ىوس (ةيانبلا).ءاسنلا نم جاوزألا يغتبا وأ ءكتقلط ينأل لمتحيف

 دب الف ءادر حلصي ال اميف كلذ امنإ لب ؛هقالطإ ىلع سيلو ؛قالطلا ةركاذم لاح ةين الب قالطلا عوقو يف

 [ 4 ٠٠/7 ةيانعلا] .خلإ ةلمحلاو :هلوقب نّيبو «نايب نم



 ١ ا قاللطلا ع اقيإ باب

 .ةييتشو اّيْسَو اياوتح حلضي امو ءادر ال اباوج حلصي امو ءاذرو اباوج حلصي ام

 .انلق امل ؛ةينلا راكنإ يف هلوق لوقلاو «ةينلاب الإ اقالط اهنم ءىش نوكي ال :اضرلا ةلاح ىفف

 لثم ءءاضقلا يف اًدر حلصي الو اباوج حلصي اميف قّدّصُي ل :قالطلا ةركاذم ةلاح فو

 هدارم نأ َرهاظلا نأل ؛يراتخا ؛كديبي كرمأ ؛يّدتعا مارح «ةتب «نئاب «ةيربو «ةّيلَخ :هلوق

 ءيحرتعا ؛يبهذا :هلوق لثم ءاّذرو اباوج حلصي اميف ٌقَّدَّصُيو ءقالطلا لاؤس دنع ّقالطلا

 .هيلع لمحف ,ندألا وهو ّدرلا لمتحي هنأل ؛ىرجملا اذه يرجي امو ,يرمخت نمت «يموق

 حلصي اميف الإ (بسلاو درلا لامتحال ؟كلذ عيمج يف قدصي :بضغلا ةلاح فو

 «كديب كرمأو («يراتحاو ؛يدتعا :هلوقك ؛متشلاو درلل حلصي الو «قالطلل

 «يعنقت «يموق «يبرغا «يبهذا ءيجرخا :ةعبس وهو [هتلاق ل] :ادرو [قالطلا نم هتلأسامل] اباوج حلصي ام
 «قالطلا لاؤس يكرتأ يجرحا :هلوقب جورزلا ديري نأف «درلل ظافلألا هذه ةيحالص امأ ؛«يرمخت «يرتتسا

 وهو «هيف درلا عمو «رامخلا وهو ؛عانقلا نم :ليقو «ةعانقلا نمف يعنقت امأو .يموقو يبرغأو يبهذا كلذكو
 كل مهأ وه يذلا عنقتلاب يلغتشاو .قالطلا لاؤس يكرتاو «ةشيعملا رمأ نم ئم هللا كقزر ام. ىعنقا يوني نأ

 [4 ٠٠/7 ةيانعلا] .رامخلاو رتسلا نم اهنأل ؛يرمختو يرتتسا :هلوق اذكو «قالطلا لاؤس نم
 لوألا ةسمخأناو يراقساكلنيرب كرب :يددفس هماره هني جرتاي ةةيرب فالح هظافلا ةيناغ ءاقر آلا ًاباوج
 ةينلا نم دب الف «هريغو قالطلا لمتحت ظافلألا هذه نإ :انلق امل (ةيانعلا). اني ةميتشلاو بسلل حلصت

 حلصي الو راو حلصي اميف قالطلا ونأ مل :هلوق يف ءاضق :قدصي مث (ةيانعلا) .نيلمعحملا دحأ نييعتب

 متشلاو ءال وأ معن يضتقي قالطلا ةركاذم لاح نأل ؛كلذو است اباد :ادرو اباوج (ةيانعلا) ادر

 .يرتتساو يبرغا :لثم :ىرجما اذه .متشلا ال باوحلا ىلإ فرصيف «هبساني ال

 عفار قالطلا نأل ؛عفار باوجلاو «عفاد درلا نأل كلذو ؛نقيتم ندألا نأل ؛ندألا ىلع يأ :هيلع لمحف

 اميف يأ :كلذ عيمجج [477/5 ةيانبلا] .باوجلا يف نمأ د درلا نوكيف ؛عفرلا ن م لهسأ عفدلاو «حاكنلا ديقل

 (ةيانبلا). كو اباوج حلصي اميفو ءادر حلصي الو اباوج حلصي



 قالطلا عاقيإ باب 4 ١

 كلي فسوي يبأ نعو .قالطلا ةدارإ ىلع لدي بضغلا نأل ؛اهيف قدضي ال .هنإف
 قلي هنأ كف رانو هكلوس هاشم هعلياع لابس الو :كيلع يل كلم ال :هلوق ف را لن ع رق

 ةثالثلا ىوس امم. نئابلا عوقو مث .ٌّبسلا نيعم لامتحا نم اهيف ال ؛بضغلا ةلاح يف
 ههابشأو يدتعا

 اهنأل ؛قالط امي عقاولا نأل ؛يعجر امي عقي ::2- يعفاشلا لاقو .انبهذم ِلَوَألا

 ٌبقعم قالطلاو ءددعلا اه صقتنيو ةيبلا طرتشت اذهو «قالطلا نع تايانك

 ةيالو نع هّلحم ىلإ ًافاضم هلهأ نم َرَدّص ةنابإلا فّرصت نأ :انلو .حيرصلاك ةعجرلل

 ؛امتابْنِإ ىلإ ةسام ةجاحلا نأ ةيالولا ىلع ةلالدلاو ,ةيلحماو ةيلهألا يف َءافح الو .ةيعرش

 ؛دصق ريغ نم ةعجارملاب انقدهع يف َعَقَي الو «كرادنلا باب هيلع ٌدسني اليك
 ؛هانعم نوكي نأ لمتحي "”كايلع ىل كلم ال" : هلوق نإف : :خا نم اهيف امل (ةيانبلا).ةثالثلا هذه يف يأ :اهيف

 عامتجاو «كه كقلحخ ءوسل كيلع ىل 1 ليس الا ةئلللاب كيلا بينأ زآ «وكالج لإ يبست ةأأ نب لفأ كل

 [ 4 /٠7 ةيانعلا] .كتفاظن مدعو كرفذل عجضملا يف كتقرافو «كتراذقل كليبس تيلخو «كيف رشلا عاونأ

 (ةيانبلا) .اهنم ةدحاو عوقوب قالطلا ددع صقتني يأ :صقتنيو (ةيانبلا) .قالطلا نع
 (ةيانبلا) .هيلإ قالطلا ةيالو لعج ع راشلا نأل :ةيعرش (ةيانبلا).ةنوئيبلا فرصت كلم هنأل ؛جوزلا وهو :هلهأ نم

 ةلالدلاو ,حاكنلا كلع مدع م نألف ةيلحملا امأو ؛غلاب لقاع جوزل نألف ةيلهألا امأ :خلإ د 4

 انهقازفأ ديريف ا تيسب ادع ا ارفان ا دق للا 0 5 0 ا نا اهنف

 «لالحتسالاب ىضري الو ءاثالث اهقلطل نئابلا دحاولا دجوي م ولف هل ودبي مث (عوجرلا هل لحي ال هجو ىلع

 [؛.هرع ةيانعلا | .حاكنلا ديدحتب كرادتيف «ءكلذ دججو اذإ امأو «كرادتلا باب هيلع دسنيف

 «ةعجرلا تبثتف ؛ةوهشب هتلبق و ءاهسفن هيلع ةأرملا عقوُ ىسع هتين دنع ةنونيبلا عقي مل ول هنأآل 4 عقي الو

 [ د ا ةيانعلا | . ةياهنلا يف اذك .اهقارف ديري جورزلاو



 ١م قالطلا عاقيإ باب

 يعون دحأ نييعت طرشلاو ءاهقئاقح يف لماوع اهفأل ؛قيقحتلا ىلع تايانكب كنسيلاو

 اهنإو ةّلْصّولا لاوز ىلع ءانب ؛قالطلا توبثل ددعلا ٌصاقتناو «قالطلا نود ةنونيبلا

 .ىدألا تبني ةينلا مادعنا دنعو قفيفحو ةظيلغ.ىلإ ةنونيبلا عونتل اهيف ثالثلا ةين حصَي
 :اض لاق نإو «لبق نم هانيب دقو ؛ددع هنأل ؛هدلم رفزل افالخن ءاندنع ندينفلا ةين حصصت الو

 حا
 انك

 هنأل ؛ءاضقلا يف َنِّيد اضيح ىقابلابو ءاقالط ىلوألاب تيون :لاقو «يّدتعا يّدتعا يّدتعا

 رهاظلا ناكف :قالطلا دعب دادتعالاب ةداعلا يف .هتأرما رمأي هنألو «همالك ةقيقح ىون

 راص قالطلا ىلوألاب: ون امل.هنآل ؟ثاللث ىهف ءاقيح ققابلاب ونأ ل:لاقاقإو هل ادهاش

 ؛ةينلا ىفن ف قدصي الف «ةلالدلا هذي قالطلل نايقابلا نيعتف «قالطلا ةركاذم لاح لاحلا

 تايانكلا نأل يأ :لماوع امنأل (ةيانبلا).تايانك اهنإ :.كلي يعفاشلا لوق نع باوج اذه :تايانكب
 هب لصحت يح ةبجوم ةقيقح يف لماع وهو ظفللاف «قالطلا ةينب ددرتلا ئعم مادعنال ؛اهقئاقح ف لماوع

 :هريرقتو «ةينلا طرتشي اذهو :هلوق نع باوج :خلإ نييعت طرشلاو [475/5 ةيانبلا] .ةنونيبلاو ةمرحلا
 يعون دحأ نييعتل وه لب كلذك سيلو «متركذ ام ىلع ًاليلد ناك «قالطلا لجأل ناك ول ةينلا طارتشا نأ
 | 4 .5- 4 . هر/* ةيانعلا| .قالطلل ال ةفيفخلاو ةظيلغلا ةنونيبلا

 لكو «ةلصولا ليزي نئابلا قالطلا نأ :هريرقتو ءددعلا هب صقتنيو :هلوق نع باوج :خلإ ددعلا صاقتناو

 نم صقنلا ناكف «نئابلا قالطلاو ؛ددعلا صقن نيب ةافانم ال هنأ :هقيقحتو ؛ددعلا هب صقتني كلذك وه ام

 لماوع تناك ول :لاقي امع باوج :خلإ ةين حصي امغإو [غ./ ةيانعلا] .انثاب اقالط هنوك ثيح

 «هسفنب لماع هنأل ؛قلاط تنأ :هلوق يف حصت ال امك ًالفم نئاب تنأ :هلوق يف ثالثلا ةين حص امل اهقئاقح يف

 ةظيلغ ىلإ ةنونيبلا عونت ثيح نم لب هتقيقح يف لماع هنإ ثيح نم نكت مل ثالثلا ةين ةحص :هريرقتو
 [ 1 ١ 5/* ةيانعلا] .نئابلا دحاولا وهو «قدألا تبثي ةينلا مادعنا دنعو «ةفيفخو

 وهو «قالطلا عاقيإ باب لئاوأ ف عي :خا هانيب دقو (ةيائبلا).ةنقيتم اهنأل ؛ةنئابلا ةدحاولا يهو :ئدألا

 [غ+ف/5 ةياببلا] .هريخآ ىلإ اسنج اهوكل تحض انغإ .كالقلا ةين :لوقن نو :هلوق



 قالطلا عاقيإ باب 5/١

 .هبذكي رهاظ ال هنأل ؛ءيش عقي ال ثيح ء«َقالطلا لكلاب وْنَأ ل :لاق اذإ ام فالخب
 ِ قام 5 ؤ : :

 ؛ةدحاو الإ عقي ال ثيح «نييلوآلا نود قالطلا ةثلاثلاب تيون :لاق اذإ ام فالخبو

 جوزلا قّدَصي عضوم لك يفو .قالطلا ةركاذم لاح نكت مل هي مع لالب أ

 لوقلاو (ةريمض ُُق امنع رابخإلا ُْق يف هنأ ؛نيميلا عم "م امعإ ةينلا يفن ىلع

 .نيميلا عم نيمألا لوق

 ىوقيف «هيفن درحجب فعضيف «ةيانكلاب هيفن لامتحا توبث دعب ريغلا ىلع مازلإلا نم هيف امل :نيميلا عم

 [4 ١/8/5 ريدقلا حتف| .ةمتلا يفنل هنأ برقألاو .نيميلاب



 قالطلا ضيوفت باب

 رايتخالا يف لصف
 5 ايي لا دو “7 يا اهلف «كسفن نقاط :اه لاق 1 (قالطظلا كلذب ني وني («ىراتحا :ةتأرمال لاق داو

 يم نبع نبتت 1

 كيلبت ةنألو نتلع ةباعرعلا عامجإب ُسلجملا اهل َةَرَّيخُملا نأل ؛اهدي نم ٌرمألا جرح

 سلخ تاعاس نأل ؛عيبلا ف امك «سلجا 2 ًاباوح يضتقت تاكيلمتلاو ءاهنم لعفلا

 لمعب لاغتشالاب ةهرمو (هنع باهذلاب :لدبت ةراق سلجبا نأ الإ قةدحاو ةعاس تربتعا

 اهُرايخ لطّيو .امهريغ لاتقلا سلحمو «ةرظانملا سلجم ٌريغ لكألا سلجم ذإ ؛رخآ

 ٌقارتفالا كانه َدسفملا نأل ؛مَلّسلاو فصلا فالخب ضارعإلا ٌليلد هنأل ؛مايقلا درجمج
 سلجم ا نع 5 ها 9 , سا 5 ا 07

 ءاهسفن يف اهرييخت لمتُحَي هنأل ؛ "يراتخعا" :هلوق يف ةينلا نم دبال مث .ضبق ريغ نم

 «قالطلا يف لحرلا سفن فرصت نم غرف امل :خل! [ءارقتسالاب لوصف ةثالث بابلا اذه ٍف] ضيوفت باب
 ءرملا فرصت لصألا نأل ؛هرحأو ةدح ىلع باب يف هريغ نم هيف لصاحلا فرصتلا نايب ف عرش
 عي اهنم لعفلا كيلمت كسفن يقلطو يراتحا :هلوق نألو يأ :خلإ كيلمت هنألو 4٠١/7[ ةيانعلا] .هسفنل
 ؛عيبلا يف اياوح باطخلا يضتقي امك يأ :عيبلا يف امك (ةيانبلا).هريغل لماع ليكولا نأل. ؛اهل ليكوت ال

 (ةيانبلا).سلحملا يف لوبقلا رايخ هيف لصألا نأل

 كلذ يف رايخلا اهلف هتأرما لحرلا ريخ اذإ :"يفاكلا" يف ديهشلا مكاحلا لاق ؛ةرورضلا عفرل :ةدحاو ةعاس

 تلغتشا اذإ اذكو ؛تماق امل تراتخا ول اهنأل :مايقلا درجمم [5/7 ةيانبلا] .رثكأ وأ اموي لواطت نإو سلحما
 نيلدبلا ضباقت طرتشي فرصلا يف نإف نامثألاب نامثألا عيب يأ :خلإ فرصلا فالخب (ةيانبلا).رحآ لمعب

 لبق سلجملا نع مايقلا دعب ضبقلا ققحت نإو «قرفتلا لبق لاملا سأر ضبق طرتشي ملسلا يثو ءاقرفتي نأ لبق
 .لحجاعب لجآ عيب يأ :ملسلاو .زوحي اضيأ قرفتلا



 قالطلا ضيوفت باب 6/١

 تناك :"يراتسا" :هلوق ىف اهتسفنا تراظغا نإف. :هريغ رععآ فرضت ف اهرييخت لمتحيو

 َكلمَي هيا هنأ ؛قالطلا جورلا ىوب إو عيش انك عقي دي نأ :سايقلاو عةنئاب هلحاو

 5 ةباحصلا عامجإل ةانسحتا انأ الإ ةريغ هلل ضيوفتلا كلم الف ءظفللا اذمب عاقيإلا
 (يراتخا)

 اذه قح يف هسفن ٌماقم اهّتماقإ كلميف ءاهقرافي وأ ءاهحاكن ميدتسي نأ نم ليبسب هنألو

 .نئابلا يف كلذو ءامي اهصاصتخا توبثب اهّسفن اهرايتخا نأل ؛نئاب امي عقاولا مث :مكحلا

 نأ ؛ةنابإلا فدل عوج اي رايتخالا نأ «كللذ جوزلا ىو لإو ال ن وكي الو

 :اهل لاقول يح ءاهمالك ىف وأ .همالك ف سفنلا ركذ نم دبالو :لاق .عونتت لق ةنونيبلا
 يرو دقلا

 دحأ خرم ةرمفلل يث وهو ,عامجإلاب فرع هنأل ؛ لطاب وهف ؛تر 90 تاق ير اخ
 ءيش عقب ال

 قىراتحا : لاق ولو .ماميإلا عم نييعت الو (مهبملل ًاريسفت حلصي ال َمَهْبلا نألو «نييناجلا

 هل اناوع جرخ اهمالكو رتسفم هنالك نأل ؟ةتكاب ةدحاو ع ءقت :ترتحا :تلاقف 7
 يفت

 ةرايتخالا يف ءاهلا نأل ؛ترتخا :تلاقف «ةرايتحا يراتحا :لاق ول اذكو .هتداعإ نمضتيف

 راصف «ىرحخأ ددعتيو ةرم دحتي يذلا وه اهسفن اهرايتحاو «دارفنالاو داحتالا نع ءوىبت

 ىون اذإ قالطلا عقي ديك ترتحا :تلاقف «يراتخا :لاق ولو .هبناج نم اريد

 (ىراتحتا :ل و :همالك تاللمتخم نم جوبرل هاوث امو: ةريسفم اهلك انآل (جررلا

 ةأرما صاصتخا توبثب يأ :ان (ةيانبلا).اهتقرافم مكحو حاكنلا ةمادتسا مكح هب دارأ :مكحلا اذه

 (ةيانبلا).بيرق نع رم دقو «تباث نب ديز لاق انا لقلاو نسأل د11 انس دقد رايق نأ مهيار اسفل

 اًمأكف .همالك ةداعإ يأ :هتداعا نمضتيف .ءيجيس امك «سفنلا ماقم موقي ام وأ :سفنلا رك ذ نم

 ةدحاو 3 اذكو 2 فب لاق ول 9-5 (ةيانعلا). "- وهو (ةهرايتخاب راع اه اهم *تلاق



 ١/4 قالطلا ضيوفت باب

 .هلمتحي وأ ٍدعو درج اذه نأل ؛قلطُي ال نأ سايقلاو .قلاط ىهف :يسفن راتخأ انأ :تلاقف

 :ناسحتسالا هجو .يسفن قلطأ :انأ تلاقف ,كّسفن يقلط :اه لاق اذإ امك راصف
 قلع ىبنلا هربتعاو *."هلوسرو هللا راتخأ لب ءال" :تلاق اهفإف اه#ذ ةشئاع ثيدح

 ةملك يف امك لابقتسالا يف زوجتو «لاحلا يف ةقيقح ةغيصلإ هذه نألو ءاهنم ًاباوح
 ؛لاحلا ىلع هم رعت هنأل ؟يسفن قلطأ :املوق فالخب «ةداهشلا دهاشلا ءادأو «ةداهشلا

 ١1/1[ ةيانبلا] .لابقتسالا اذمي اهدارم ناك نإ دعو درحم ىسفن راتحأ :ةأرملا لوق يأ :دعو درجم

 دعولاب قالطلا عقي الو لابقتسالاو لاحلا نيب ةكرتشم ةغيصلا نأل ؛دعولا لمتحي وأ يأ :هلمتحي

 كل يعفاشلا لاق هبو ءاناسحتساو ًاسايق قالطلا عقي الف يأ :خلإ اهل لاق اذإ امك ١1/7[ ةيانبلا] .لامتحالاو
 ١١07| ةيابلا | .عقي لفتيحف «قالطلا ءاشنتإ تدرأ :لاق اذإ الإ

 نأ نقع لاق انإ.لخررلا نإ .ةداهشلا ةملك يف امك «هدارم نوكت ن أ نكمي ةقيقحلاو :لاحلا يف ةقيقح

 اذإ دهاشلا اذكو «نامبإلاب ادغو ال ءاناعإ هنم كلذ ربتعي ؛هلوسرو هدبع ادمحم نأ دهشأو هللا الإ هلإ ال

 ثالث هيف نأب ةنوحشم وحنلا بتك :خلإ زوجتو *»/4١[ ةيانعلا] .زاحما ىلإ راصي الف ءاذكب دهشأ :لاق

 وه حصألاو ءسكعلاب :ليقو «لابقتسالا يف زاخم ؛لاحلا يف ةقيقح وه :ليقو ؛كرتشم وه :ليق :لاوقأ
 .فنصملا هراتحا اذلو «يناثلا لوقلا

 نع مهبتك يف ةتسلا ةمئألا ىورو «ةشئاع نع ةملس يبأ نع باهش نبا نع ملسمو يراخبلا هج رخأ *

 نع ةملس يبأ نع باهش نبا نع هحيحص يف ملسم جرخأ [؟70/7 ةيارلا بصن] .ةشئاع نع قورسم

 يلجعت ال نأ كيلع الف ارمأ كل ركاذ ينإ :لاقف ةجاوزأ رييختب دك هللا لوسر رمأ امل :تلاق اهض ةشئاع
 :لاق لحوزع هللا نإ :لاق مث تلاق ةقارغي ينارمأيل انوكي مل يوبأ بإ ديتنإ :تلاق «كيوبأ يترمأتست' قع

 نإ و ةلايوح اسئارَس ١ 0 يقل ٍكاعَتف اهتنيز و اندلا ٌةاَيَهلان رن نشك ٠ نإ كنجاورأل لق تيب اهي ايف

 اذه قى أ يف تلق :تلاق ؛ًاسيظَع ارخأ كدر قانيحملل دعأ هنا إف ةَرخل راذلاَو ةلوسرو هلا 220

 .تلعف ام لثم 525 هللا لوسر جاوزأ لعف مث :تلاق «ةرخآلا رادلاو هلوسرو هللا ديرأ نإف يوبأ رمأتسأ

 [ةيدلاب الإ اقدلط نوكي ال هتأرما رييخت نأ تاين باي ١419/6 :مقرإ



 قالطلا ضيوفت باب ١م

 نع ةياكح هنأل ؛يسفن راتخأ انأ :اهوق كلذك الو «ةمئاق ةلاح نع ةياكحب سيل هنأل

 ترتخا :تلاقف «يراتخا يراتحخنا يراتخا :اهل لاق ولو .اهسفن اهرايتحا وهو «ةمئاق ةلاح

 ةين ىلإ جاتحي الو .هكلار ةفينح يبأ لوق : يف اثالث تقلط :ةريخألا وأ؛ ىطسولا وأ :ىل هالا

 ؛هيلع راركتلا ةلالدل ؛جوزلا ةين ىلإ جاتحي ال اهنإو :ةدحاو قلطت :الاقو .جوزلا
 «'قالطلا) " , -

 ناك نإ «هارجب يرجي امو ىلوألا ّركذ نأ :امهل .رركتي يذلا وه قالطلا قح يف ٌرايتخالا ذإ

 فصو اذه نأ :هلو .ديفي اميف ربتعيف «دارفإلا ثيح نم ديفي «بيترتلا ثيح نم ديفي ال

 دارفإلاو بيترتلل مالكلاو «ناكملا يف عمتجماك هيف بيترت ال كلملا يف عمتجملا نأل ؛وغل

 :ةرايتعا.ت رتحخا :تلاق ولو رانيا روس اقل لسألا ع يلاقث اذإلطسللرور نم

 ١/17[ ةيانبلا] .قلطت ال هبلق يف قالطلا دارأ ول اذهو ءانركذ امك «بلقلاب ال ةغيصلاب قلعتي قالطلا نأل :خلإ 5

 (ةيانعلا).تايانكلا نم تناك نإو :جاتحي ال امثإو (ةيانبلا).سفنلا ركذ ىلإ الو لإ ة ةين ىل
 ةريخألاو ءىطسولاو «ىلوألا نإف :خ ! ديفي ال ناك نإ (ةيانعلا).سفنلا ركذ ىلإ جاتحي الف :راركتلا ةلالدل

 ترتخا :تلاق اهفأكو «دارفإلا ىقبيو «بيترتلا وغليف «بيترت لحم لحما سيلو ؛بترم درفمل مسا اهنم لك

 راص يذلاو «ىلوألا ةملكلاب ىل راص ام ترتخا :ىلوألا ةقيلطتلا ترتخا :اهوق نعم نأل ؛ىلوألا ةقيلطتلا
 [ 51١/8 ةيانعلا| .انهه اذكف .ةدحاو عقي كلذ فو ءكلذب تحرص اًمأكف :ةقيلطت ىلوألا ةملكلاب اهيلإ

 عمتجملاك هيف بيترت ال كلملا يف عمتجملا نأل ؛وغل فصو اذه نأ ةفيتح يبأل يأ :2إ اذه نأ هلو

 :لاقي نايعألا لعف ف بيترتلا امنإو ءرخآ اذهو «لوأ اذه :لاقي ال ناكم يف اوعمتجا اذإ 1 نإف «ناكملا يف

 ىلوألا وهو ؛بيترتلل وه يذلا مالكلا هيف وغلي هيف بيترت ال ام لكو ءارخآ ءاج اذهو ءالوأ ءاج اذه
 هاك لست هبي هكأل كسيأ ةقرفالاا كيم جم. وقلي .يوتولاا قيس نس ةكقلالا اهلا نإ ..ةعلجتاو

 :اهوق يقب امهقح يف اغل اذإو «ءانبلا قح يف اغل ءلصألا ىح يف اغل اذإو «هتارورض نم دارفإلاو «قاقتشالا
 [عغ١ 7 ١ /+ ةيانعلا| .ثالثلا عقيف لكلل اياوح حلصي وهو «ترتخا

 .اهرايتخاب ةلمج ثالثلا عقي ىح ءاهكلم يف تعمتجا دق ثالثلا تاقلطلا نأ نعي :خ! عمتجما نأل

 ثالث يهف «يراتخا يراتخا يراتخا :باوج يف ةرايتخا ترتخا ةأرملا تلاق ول ٍنعي :خ2! تلاق ولو
 ١[ 5/19 ةيائبلا] 82 هيبحاصو ةفينح يبأ لوق يف تاقلط



 ١مأ قالطلا ضيوفت باب

 ةرايتخالا نألو ءامه تحرص اذإ امك تراضف «ةرملل اهنأل ؛اعيمج مهوق ف ثالث ىهف
 ءىسفن ُتَقلط دق :تلاق ولو .ىلوأ ديكأتلا عمف ؛ثالثلا عقت ديكأتلا نودبو ءديكأتل
 بجوي ظفللا اذه نأل ؛ةعجرلا كلمب ةدحاو يهف :ةقيلطتب يسفن ترتخا وأ

 كديب كّرمأ :اط لاق ولو .ةدعلا دعب اهسفن تراتخا اهأكف «ةدعلا ءاضقنا دعب قالطنالا
 لَعَج هنأل ؛ةعجرلا كلمي ةدحاو ىهف ءاهسفن تراتخاف :ةفيطغ يرادختا وأ ةفيلطت ن
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 .صنلاب ةعجرلل ةبقعُم يهو ؛ةقيلطتب نكل رايتخالا اه
 ديلاب رمألا ف لصف

 ؛ثالث ىهف «ةدحاوب ىسفن ترهخا دق :تلاقف ءاثالث يوني ؛كدبب كّرمأ :اه لاق نإو

 «ةرايتخالا ةفص ةدحاولاو .رييختلاك اكيامت هنوكل ؛ديلاب رمألل اباوج حلصي رايتخالا نأل

 اذكف «تارم ثالث يراتحخا :هلوق باوج يف ةرم يسفن ترتخا :تلاق نأب ةرملاب يأ :اهيه تحرص

 .ترتخلا ةهلوق' ىلع ىفقكا اذإ يأ :ديكأتلا نودبو ١[ 5/9 ةيانبلا] .ةرملا ىلع لدي يذلا ظفللا تركذ اذإ

 عماجلا' خسن قف هلثمو :خإ كلمت ةدحاو يهف (ةيانعلا).يراتحا :لاق نم باوجح ف نعي :تلاق ولو

 رابتعالا نأل ؛"ريبكلا عماجلا" يف ركذ اذكهو «ةئئاب تقلطو: ةععرلا كلم آل هلأ :باوسلاو "ريغصلا

 تقلطو نئابلاب اهرمأ وأ ؛ةنئاب تقلطو «ةعجرلا كلبي قالطب اهرمأ ول هنأ ىرت الأ «ضيوفتلا بناحل

 ."يفاكلا" يف اذك «جوزلا هب رمأ ام عقو ةيعجر

 دعب ةئونيبلا يأ قالطنالا بجوي ةقيلطتب ترتخا وأ ءيسفن تقلط دق :اهوق نيعي :ظفللا اذه نأل

 ءايعجر عوقولا دنع ناك ةدعلا ءاضقنا دعب ةنونيبلا بجوي امو ؛حيرصلا ظافلأ نم هنوكل ؛ةدعلا ءاضقنا

 رابالا نأ ةييح خف انباطم ناك :خلإ تراتخا افأكف [ع١/+ ةيانعلا] .يعجرلا بجوي ظفللا اذهف

 عامجإب ديؤم كلذ نأل ؛رايتخالا لصف نع ديلاب رمألا لصف رخأ :ديلاب رهألا عةيانبلاو اهتم .دخجو
 ضعب يفو :ترتخا دق (ةيانبلا) ."ريغصلا عماجلا" لئاسم نم هذهو :اه لاق نإو (ةيانعلا) .ميو ةباحصلا

 (ةيانبلا) .دق ظفل نودب ترتحخا: خسنلا



 قالطلا ضيوفت باب ١م

 دق :تلاق ولو .ثالثلا عقي كلذبو .ةدحاو ةرمب يسفن تّرتحا :تلاق اهنأك راصف

 تعلن ةدحا ولا نأ ؛ةنئاب هدحاو ؛ ىهف :ةقيلطتي سن ت رتجخا 1 «ةدحا وب ىبسفن تقلط

 نأل ؛ةنئاب نوكت امنأ الإ :ةقيلطتلا ةيناثلا فو «ةرايتخالا ىلوألا يف وهو «,فوذحم ردصل

 ةفصلا ريصتف هل ًاباوج جرح اهمالكو ءاهَرُمأ اهكلم ةرورض نئابلا يف ضيوفتلا

 ؛كديب ِكّرمأ :هلوق يف ثالثلا ةين حصت امنإو .عاقيإلا يف.ةروكذم ضيوفتلا يف ةروكذملا
 هنأل ؛يراتخا :هلوق فالخب (ميمعتلا ةين ثالثلا يلا «صوصخلاو مومعلا لمتحي هنأل

 لْحَدَي مل ىدغ دعب و «عويلا كديب كثمأ :ا لاق ولو .لبق نم هانققح دقو ,مومعلا لمتحي ال
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 5 م , . 5 3 0 ع ١ م 2 / :

 ؛دغ دعب اهديب رمآلا ناك و «مويلا كلذ رمأ لطب :اهموي ىف رمالا تدر دإو «ليللا ةيش

 ترتخا :؛اهوقب يأ :كلذبو (ةيانعلا).ةدحاو ةرايتحا ىلإ تضوف ام عيمج ترتحا :هانعم :ةدحاو ةرمع

 (ةيانعلا).كديب كرمأ :امل هلوق باوج يف :تلاق ولو (ةيانعلا).ةدحاو ةرم, يسفن

 وهو :لاق هتأكو «فوذحملا ةنيرق نايبل ةداعإ اهنأل [ةدحاوب يسفن ترئخا يأ] :2إ ىلوألا يف وهو

 [ 5 ؟١٠/* ةيانعلا] .اهيلع تقلط ةلالدل ؛ةقيلطتلا ةيناثلا ف نوكتف ءاهيلع ترتحا ةلالدب ؛ةرايتحالا ىلوألا يف

 نئابلا يف لضح ضيوفتلا هريرقتو :خ! ضيوفتلا نأل (ةيانبلا).ةدحاوب يسفن تقلط يأ :ةقيلطتلا

 :ةيانكلا ظافلأ نم ديلاب رمألا نوكل ؛ةنونيبلا يضتقي اهرمأ اهايإ هكيلمت نأ ءاهرمأ اهكلم هنأ ةرورضل

 نوكيف ؛ةأرملا عاقيإ يف ةروكذم ضيوفتلا يف ةنونيبلا يعي ةروكذملا ةفصلا ريصتف هل اباوج جرح اهمالكو

 [ 4 © ,/* ةيانعلا] .همالكل اقباطم اهمالك

 هلل لعَم هي م ::ىلاعت هللا لاق بيش لك .لواته ماع مسا رمألا :مالسإلا خيش لاق :خا لمشحي هنأل

 نع ةيانك راص قالطلا ىون اذإف ءلعف لكل [وسا حلص اماع امتنا رمألا ناك اذإو .ءاهلك .ءايشألا هب. ذارأ

 فالخب «ميمعتلا ةين ثالثلا ةين نوكيف ءصوصخلاو مومعلا لمتحي ردصم قالطلاو .كديب كقالط :هلوق

 رايتخالا نأل :هلوقب رايتخالا لصف ف ىيعي لبق نم هانققح دقو «مومعلا لمتحي ال هنأل ؛يراتخا :هلوق

 (ةيانعلا).قالطلا عقي ال ليللا يف اهسفن تراتخا ول يح :خ! لخدي مل */47١[ ةيانعلا] .عوبتي ال



 ١ ما“ قالطلا ضيوفت باب

 مويلا ركذ ذإ ؛رمألا هلوانتي مل امهسنج نم تق تقو امهنيب نيتقو ركذب حرص هنأل

 مع لالا قو .رآلا يال اهدحأ ف «نيرفأ انكف لا كرام درفلا رابع

 ب١! 85

 :لاق ع .ًادتبم ارمأ ىاثلا لعْجُيو 5 رأيا 3 تقرت لمت .ديلاب رفألاو

 ! ءانهموه قف رمآلا تدر إو هكللذ يق .ليللا ليعفي ءادعو مويلا كدي

 هوما كسلا نيروك ملا نيتقولا نيب للختي مل هنأل ؛دحاو رمأ اذه نأل ؛دغلا ف 5 اهدي يف

 اذإ امك راصف ؛عطقني ال ةروشملا سلحبو ليللا ْمُجْهَي دقو ؛مالكلا واي م اههسنج

 نأ امل «مويلا يف رمألا تدر اذإ اهنأ :هدلي ةفينح يبأ نعو .نيموي يف كديب كرمأ :لاق

 امنأ :رهاظلا هجو .عاقيإلا در كلمت ال امك رمألا در كلهت ال اهأل ؛ًأدغ اهسفنا راحت

 ؛رمألا درب اهَجوز تراتخا اذإ اذكف ءدغلا يف ٌرايخلا امل ىقبي ال َمويلا اهسفن تراتخا اذإ

 اهسفن تراتحا ول اهنإف :رمألا هلوانتي مل (ةيانبلا).دغ دعبو مويلا ئيعي :نيتقو ركذب .ةيناثلا ةلأسملل ليلد :هنأل

 لحدي مل :هلوق دنع هرك لي نأ يغبني ناكو .هعقومريغ ف عقو] 1 مويلا ركذ ذا (ةيانعلا).قلطت ال دغلا يف

 [471/8 ةيانعلا] .ارهاظ ناك نإو «سبلم جالدالا ىرت امك وهو «ليللا هيف لخدي مل :هلوق ليلد [ليللا هيف
 (ةيانبلا).هريغو دغ دعبو ادغ اقالط مويلا قالطلا ناكف :قالطلا .دغلا دعب رمأو ؛مويلا رمأ يأ :نيرمأ
 اذإ موقلا ىلع تمجه :كلوق نم لحخدي يأ :2 ! مجهي دقو (ةيانبلا).دغلاو ءويلا اذه :نيروك ذملا نيتقولا

 ميملا حتفب :ةروشملا (ةيانبلا). سلجملل اعطاق ناوكي ال دغلاو مويلا نيب للختملا ليللا نايب اذه ءمهيلع تلخد

 /1/.١[ ةيائبلا] .نيشلا نوكسو ميملا حتفب اهيف ءاجو «ىروشلا ةمجعملا نيشلا مضو

 رمألا درت نأ ةأرملل سيل :هانعم :خإ كلمت ال امنأل (ةيانبلا).امهيف ليللا لخدي ثيح :خلإ لاق اذإ امك

 اهيلع اهجوز هعقوأ يذلا عاقيإلا درت نأ ال سيل هنأ امك لبقأ ال :لوقت نأب اهتجوَر نع ردص يذلا ديلاب

 اهسفنا راتخم نأ اه ناكو. هناك انيك .دغلا ىف ايقابب رمألا تاك كلذك ناك اذإو ءقلاط تنأ :هلوقب

 [47/» ةيانعلا] .ادغ



 قالطلا ضيوفت باب ظ ١5

 :لاق اذإ هنأ :هدلي فسوي يبأ نعو نتايج يونا 58 لع 1 نفقا ني كدي

 :ةدح ىلع اربخ تقو لكل ركذ هنأ امل ؛نارمأ امهنأ :ادغ كديب كرمأو ؛مويلا كديب كرمأ

 ةعودقإ لطم لاو «نالف مدشش غ ناللف ُمَدَقي م وب ثان كرمأ : لاق كإو .مدقت ام فالخب

 ىلع هب نورقملا ٌمويلا لَمْحَيف ذي امم ديلاب ّرمألا نأل ؛ال رايخ الف :ليللا َّنَج ىح 5 نتي ف 0 ِ . آ . هع ع نالوا #ظ# ا.
 اهرمأ لعج ادإو .هتقو ءاضقناب يضقني مث هب تقوتيف «لبق نم هانققح دقو «راهنلا ضايب

 نأل ؛رخآ لمع يف ذحأت مل ام اهدي يف رمألاف :مقت ملو اموي تثكمف ءاهريخ وأ ءاهدي

 ةفصلا هذح يهو (هسفن يأرب فرصتي نم َكلاملا نأل ؛اهنم قيلطتلا كيلمت اذه

 ير 8 : دس انش 1 , ع
 اهسلج ريدعل ٠ اجيسب تاك ادإ 7 .لبق نم هأنيب لقو «سلخجا ىلع مكتب كيلمتلاو

 هيف كيلمت اذه نأل ؛اهيلإ ربخلا غولب وأ ءاهملع سلجمف :عمست ال تناك نإو ؛ءكلذ
 م 2 ان 5-5 3

 .هقح يف مزال قيلعتلا نآل ؛هسلجم ربتعي الو «سلحمنلا ءارو ام ىلع فقوتيف «قيلعتلا ىنعم
 2 جوزلا

 (ةيانبلا).رمألا ددجتي ملف ؛دجوي مل رايتحالا يف راركتلا نأ نعي ادعو مويلا كديب كرمأ :هلوق هب دارأ :مدقت ام

 (ةيانبلا) .ئيعمب ليلا هنجأو «ليللا هنج لاقيو ءانونج ليللا هيلع نح :لاقي ملظأ يأ :ليللا نج
 فرصتت يأ ةفصلا هذمب ةأرملا يأ :ةفصلا هذه يهو (ةيانعلا).قالطلا ةفاضإ لصف رخآ قف نأ :لبق نم

 ابك :سلخللا يف اباوج ىضتقت تاكيلمتلا :هلوق نم رايتحالا لصف يف ىيعي : لبق ن مم (ةيانبلا).اهسفن يأرب

 (ةيانعلا) .ممصل وأ «ةبيغل يأ :عمست ال (ةيانعلا).هيف تعمس يذلا يأ :اهسلجم (ةيانعلا) .عيبلا يف

 رادلا تلخد نإ :لاق ول امك :قيلعتلا ىتعم (ةيانبلا).اهملع سلب ذدنيح ريتعيف يأ :اهملع سلجمف
 | 47 4/7 ةيانعلا] .قلاط تنأف «كقالط تدرأ نإ كديب كرمأ ئيعم نأل اذهو ؛قلاط تنأف

 ردقي ال يح نك و دئنيح قيلعتلا نأل ؛4قاب رايخلاف ءةسلاج يهو ماقول ىح :هسلجم ربتعي الو

 نم ماق امهيأف ءاعيمج امهسلجب ربتعي يح «عيبلا فالخب «هبناج نم نيمي فرصت هنوكل ؛عوجرلا ىلع
 همالك نع امهدحأ عجر ول اذهو ءقيلعتلا هبوشي ال ضحم كيلمت هنأل جيلا ل رخآلا لوبق لبق سلما

 | 5 ؟ 5/7 ةيانعلا| .زاج رحآلا لوبق لبق



 ١م قالطلا ضيوفت باب

 ةرات سلجلاف ءاهسلجب ربثعا اذإو .قيلعتلا هبوشي الو ءضْحَم كيلمت هنأل ؛عيبلا فالخب
 نم رمألا جرخيو «رايخلا يف هانيب ام ىلع ّرخآ لمع يف ذألاب ًةرمو ,لوحتلاب لّدبتي
 تنثكم اذإ ام فالخب :يأرلا ْقّرفُي مايقلا ذإ ؛ضارعإلا ليلد هنأل ؛ ابتلاه درجم. اهدي

 ىلإ ىف رصقي دقو لوطيب دق دق سلجملا نأل ؛رح آ لمع يف ذعأت مو يفت م اموي
 ع سخ © رق

 دب ريدشلل سيل "موي نيا :هلوقو ,ضارعإلا ىلع لدي وأ .هعطقي ام دح وهي نأ

 قاطم الا ههيقن ناك ل َعطق هنأ فرعي لمع هي ذارب ' ربخلأ لمخ يفب ديعأت ملام :هلوقو

 دوعقلا إف «لابقإلا ليلد ةئالأ ؛اه رايح ىلع ىهف عطفا ةمقاق تناك ولو .لمعلا
 7 رمألا دعب

 و لاقتنا اله نأ ؛ تدعقمف ا وأ أ ةاكلأف 7 1 تناك ادإ الك و .يأرلل عمجأ
 رايتخالا كعب

 انهو. :هقع لاق تعرف ةيرقكُم تناك اذإ امك ؛اضارعإ نوكي الف ةةسلح ىلإ ةسلخ

 اخ ةايع ال «تاكتاف ةدعاق تناك اذإ انتأ :هريغ ف ركذو. "ريغبصلا عماجلا" ةياور

 تناك ولو .حصألا وه لوألاو ءاضارعإ ناكف ءرمألاب نواهتلا ٌراهظإ ءاكتالا نأل
 :هريشتسأ يبأ ٌعدا :تلاق ولو .هكلب فسوي يبأ نع ناتياور هيفف «تعجطضاف ةدعاق

 سلجم ريغ لكألا سلجم ذإ :هلوق نعي :رايخلا يف ةانيب (ةيانعلا».رخآ سلحم ىلإ يعي :لوحتلاب لدبتي
 اهذخأب ضارعإلاو :ضارعإلا .ذئيح اهدي نم رمألا جرخي ال هنإف :فاالخب (ةيانعلا).هرخآ ىلإ ةرظانمل
 ."ريغصلا عماجلا" يف دمحم يأ :هلوقو (ةيانبلا) .ايوايند وأ اينيد ناك ءاوس ؛رخآ لمع يف

 ءاريثك وأ ًاليلق ناك ءاوس :«مقادلا ثلكملا هنم دارملا لب مويلاب رايخلا ريدقتل سيل يأ :هب ريدقتلل سيل

 عةمامعب هيقاس و هرهظ عمج اذإ لجرلا ىّتحا :لاقي :ةس |[! ١/7 ةيانبلا] .ضارعإلا ىلع لدي ام دج وي مام

 دانتسالا نأ امل ؛ركفتلل دنتسي دق رمأ هبرح- نم نأل | "ريغصلا عماجلا" ةياور يأ] :حصألا وه .هيدي وأ

 نب نسحلا ةياور يفو «لطبت ال :هنع نسحلا ةياور يف :خ! كاتياور هيفف (ةيانعلا).دوعقلاك ةحارلل ببس

 [4 175/8 ةيانعلا] .هانركذ اميف جردنم نيتياورلا هجوو ءرفز لوق وهو ؛لطبت :كلام يبأ



 قالطلا ضيوفت باب 5/١

 داهشإلاو «باوصلا يرحتل ةراشتسالا نأل ؛اهرايخ ىلع ىهف :مهدهشأ ادوهش وأ

 لَمْحَم قف وأ قتاذ ىلع ريست' تناك نإو .ضارعإلا ليله :نوكيالف ءراكنإلا نع ررحتلل

 اهفوقوو ةبادلا ريس نأل ؛اهرايخ لظب :ثراس نإو. ءاهرايخ ىلع ىهف .«تفقوف

 قرت الأ ءاهبكار ىلإ فاضم يع سا 59 ؛ةحيببلا اا ةنيفسلاو >> فاضم

 ةئيشملا ىف اصف

 ىهف .يسفن تقلط :ثلاقف ءةدحاو ىون وأ «هل ةين الو ,كسفن ىقلط :هتأرمال لاق نمو

 كل اذدهو ؛اهيلع َنْعَقَو :كللذ جور لأ ذا رأ كك ؛ اكلت ايف ةطشلظ:كإف .ةيعحججر هذحاو

 لاخلا جم قالا يلع عقلا ةربضجم مسا ص «قالطلا لعف ىلعفا : ةانعم يقلط" :هلوق

 دنع ةدحاو ىلإ :فرصنيو :«ثالفلا ةين هيف لَّمْعَت اذهلف :«سانحألا ءامسأ رئاسك لكلا

 :نيععلا قوت ولو .قالطلا حيرص اهيلإ مما نأل هدو سال نوكتو ءاهمدع

 * اش لاق ن لإو .اهّمح ف سدج هنأل ؛ةمأ ةح وكنملا تناك اذإ الإ :ددعلا ةين هنأل ؟حصن ايا

 ؛قلطت م يسفن ترتخا دق :تلاق ولو ءْبَقْلط .يسفن ْثْنبأ :تلاقف «كّسفن ىقلط

 مىدقت هجو مدقت دق :ةئيشملا يف (ةيانعلا).رهاظ وهو ءاهرايخ لطبي ال تراس اذإ قادوا :تيبلا ةلرن

 لصفلا مجرت :خل! لاق نمو (ةيانعلا).طقسيف يرود ةئيشملاو ديلاب رمألا مدقت نع لاؤسلا هدعبو هرايتحالا
 ؛ةلمج تقلط ءاوس :اهيلع نعقو (ةيانعلا).ىلوأ ةئيشملا ركذ اهيف ةلأسمت هيف ءادتبالا ناكف «ةئيشملا لصفب

 (ةيانبلا) .ةيناثلا ةلأسملا يف ثالثلاو ىلوألا ةلأسملا يف ةدحاولا عوقو يأ :اذهو (ةيانعلا).ةقرفتم وأ

 قح يف يأ اهقح يف سنج نيتنثلا نأل يأ :سدج هنأل (ةيانبلا».سنج مسا قيلطتلا نأ لجألو يأ :اذهلف
 .كسفن يقلط باوج يف *تلاق (ةيانبلا). ناتنت ةمكلا قاللط : تع هلوقل ؛ةمألا



 د قالطلا ضيوفت باب

 :تلاق وأ «قاللطلا هب يوني "جب" :لاق ول 3 قرت الأ «قالطلا ظافلأ نم ةنابإإلا نأ

 ؛لصألا ف ضيوفتلل ةققأ وم تناكف كتاب كلذ تزعل دق :جورل لاقف «يسفن تنبأ
 قالطلا لصأ

 امك ءلاضألا تيوهتئارلا ةفصولا وعلق ةتابإلا يسم رهو ءافصو هيف تقاو اقأ الإ

 ؛رايتخالا فالخب ,ةيعجر ةقيلطت عقت نأ يغبنيو .ةنئاب ةقيلطت يسفن تقلط :تلاق اذإ
 يوني «يراتخا وأ كترتخا :هتأرمال لاق ول هنأ ىرت الأ ,قالطلا ظافلأ نم سيل هنأل

 ءيش عقي ال رح نق :جورزلا لاقف يسن ترتخلا :ءادتبا تلاق ولو هع :قالطلا

 سيل ”كّسفن يقلط'" 2 «رييختلل ايار لصح  اذإ عامجإلاب اقالط فرع هنأ الإ

 ريب ان اهلا يس نب :اهوقب ءيش عقي ال هنأ :هللم ةفينح يأ نعو ”..وئازل ريت

 عجرُي نأ هل سيلف ؛كّسفن ىقلط :اهل لاق نإو .قالطلا رياغت ةنابإلا ذإ ؛اهيلإ ضّوف ام
 ق#

 تماق ولو :مزال فرصت ٌنيميلاو ءاهقيلطتب قالطلا ٌقيلعت هنأل ؛نيميلا نعم هيف نأل ؛هنع

 ليكوت هنأل ؛كئرض يقلط :اهل لاق اذإ ام فالخب «كيلمت هنأل ؛لطب :اهسلجم نع

 «تفش قهكاسفت ىقلط *اض لاق لإو .ع وجرلا لبقيو «سلججا ىلع رصتقي الف (ةبانإو

 (ةيانبلا).يعجرلا قالطلا عوقو وهو :لصألا تبثو (ةيانبلا).باوجلا لاقي نأ زوجيو ؛ءضيوفتلا يف يأ :هيف
 تبثيو فصولا وغليف افصو تداز افإف :ةنئاب ةقيلطت (ةيانبلا».كسفن ىقلط باوح يف :تلاق اذإ

 كا دمحمو "ريغصلا عماجلا" ضاوخ نم ةلأسملا هذه نأل ؛يغبني ظفلب لاق امثإو :خل ! يغبنيو (ةيانبلا).لصألا

 كني ةفينح يبأ نع بوقعي نع "ريغصلا عماجلا"يف دمحم ظفلو ؛قلاط يه لاق لب ؛يعجرلا ىلع هيف صني مل

 | ؟ "17 ةيائبلا] .قلاط يه :لاق «يسفن تنبأ ؛ل وقتك فلسفن يقلط :هتأرمال لوقي لحجر يف

 نودب لصحت امنأل :قالطلا رياغت (ةيانعلا).قالطلا ظافلأ نم ةنابإلا نأل :هلوقب قلعتم :رايتخالا فال

 [؟ 5/1 ةيانبلا] .تايانكلا ظافلأ رئاس يف اذكو ءاهيلإ ضوف ام ثتأ امف ءهل 5 نوكيف «قالاطلا

 .مايقلاب لطيي الف يأ :سلجلا ىلع



 قالاطلا ضيوفت باب ١ مم

 زاب انيلك تقفيل نا هلعا قم 'ةيلك" أل ؟هدعب ه سلجلا يف اهسفن َقلطُت نأ اهلف

 سلجلا يف اهقلَطُي نأ هلف .قأرما قلط :لجرل لاق اذإو .تكش تقو يأ يف :لاق اذإ امك

 8 ىلع ريغ الو ,مزلي الف ةناعتسا هنأو ؛ليك وت هنأل ؛عجري نأ هلو (ةدعب و

 اق ولو .اليكوت ال اكيلمت ناكف ءاهسفنل ةلماع امنأل ؛كسفن يقّلط ردا لق فالغ
7 

 لاقو .عحري نأ جوزلل سيلو ,ةصاخ سلجملا ىف اهقلطي نأ هلف .تئش نإ اهقلط :لح

 ؛هتئيشف نع فرصتي هنأل ؛همدعك ةئيشملاب حيرصتلا نأل ؛ءاوس لوألاو اذه :ءكلي رفز

 كلاملاو ةفيشملاب هقلع هنأل ؛كيلمت هنأ :انلو .تئش نإ هعب :هل ليق اذإ ؛عيبلاب ليك ولاك راصف

 .هلمتحي ال هنأل ؛عيبلا فالخب «قيلعتلا لمَتَحَي قالطلاو هتئيشم نع فرصتي 0

 عاقيإ تكلم تكلم افك ؛ةدحأو ىهف يددحاو تقلظف اان ٌكاسشفن ىقلط :اغ ل هلة

 اهسفن تقلطف ةدحاو ِكَسفن يقلط :اهه لاق ولو .ةرورض دحاولا عاقيإ كلمَتف ؛ثالثلا

 ,ةدايزو هْنَكَلَم ا. تتأ اهنأل ؛ةدحاو عفت :الاقو .ددظب ةفينح يبأ دنع ءيش عقي مل :اثالث

 :هلوق يف ةئيشملاب دارملاو :تتش لا .هنع عوحرلا حصي لب : :مرلي الاف .قالطلا عاقيإ يف ريغلاب :ةناعتسا هنأو

 .هيف ةحلصملا تيأر نإ قلط يأ ؛كرتلاو لعفلا يف ةحلصملا ةيؤر ئعمت. ةئيشملا وه تئش نإ اهقلط

 ,مكحلا ف :ءاوس (ةيانبلا).ةكيشم ركذ نودب تأرما قلط :يببحأل هلوق وهو ؛لوألا لوقلا يأ :لوألاو

 (ةيانبلا).تكش نإ قأرما قلط هل لاق يذلا لحرلا نأل يأ :هنأل (ةيانبلا) .. ,> يعفاشلا باحصأ لاق هبو
 (ةيانبلا).اذه اذكف ليكوتلا نع ةئيشملا ركذ همالك جرخي الو كيا يبيع نكي تعشق

 قالطلا قيلعت هيف كيلمت ءتعش نإ اهقلط :هلوق يفو «نيميلا ئعم هيف قالطلا كيلمت نإف :خإ كلاملاو
 .هيف ةقيشملا ركذ وغليف ءطرشلاب قيلعتلا كلذ لمتحي ال عيبلاو ؛كلذ لمتخي قالطلاو «ةئيشملاب
 ؛هسفن عيبلا ال عيبلل ليكوت اذه :ليق نإف ؛عيبلا ىلع عازنلا ةروص رفز سايق نع باوج :خإ قالاطلاو

 [41/ ةيانعلا] .عيبلا لصأب عيبلاب ليكوتلا ربتعا هنأب بيحأ «قيلعتلل لباق هب ليكوتلاو
 .هتكلم ام عقيف :تتأ األ (ةيانبلا).هءازجأ كلمي لكلا كلمي نم نأل :خلإ عاقيإ كلمتف



 ١/9 قالطلا ضيوفت باب

 ءاهيلإ َضََرَف ام ريغب تنأ اهنأ :كلي ةفينح يبألو .افلأ ٌجوزلا اهقلط اذإ امك راصف

 ثالغثلا نأل ؛ةدحاولا ُديغ ُثالثلاو ةدحاولا اهكلم جوزلا نأل اذهو ؛ةئدتبم تناكف

 ليبس ىلع ةرياغم امهنيب تناكف ؛هيف بيكرت ال درف دحاولاو ةعمتجم بكرم ددعل مسا
 اهنأل ؛ىلوألا ةلأسملا ف يه اذكو «كلملا مكحب فرصتي هنأل ؛جوزلا فالخب «ةداضملا

 اهرَمُأ نِإو .اغلف ءاهيلإ ضّوف امي ْتَنَأ امو ٌتالثلا كلمت مل انهه امأ ,ٌثالثلا تكلم
 ةدحاولا

 هب َرَمَأ ام عقو :ةيعجر تقلطف «نئابلاب اهرمأ وأ «ةنئاب ْتقلطف ,ةعحجرلا كلمي ٍقالطب

 :لوقتف «ةعجرلا ُكلمأ ًةدحاو كّسفن يقلط :جوزلا اهل لوقي نأ :لوألا : ىنعمف ؛>ورزلا

 ءانركذ امك فصو ةدايزو لصألاب ْتَنَأ اهأل ؛ةيعجر عقتف ئئاب ٌةدحاو يسفن ُتْقَلط

 «ةنئاب ةدحاو كّسفن يقلط :اهل لوقي نأ :ةيناثلا نيعمو .لصألا ىقيي ىقينو فصولا وغليف
 3 قرع

 ؛اهنم وغل "ةيعجر ةدحاو ' اهوق نأل ؛ةنئاب عقتف «ةيعجر ةدحاو يسفن ُتَقَلَط :لوقتف

 [؟ 9/1 ةيانبلا] .اعرش هكلمب ال هنأل ؛وغل يقابلاو ؛عقي اعرش اهيلإ ضوفي يذلا ثالغلا نإف :افلأ

 «ضيوفتلا ةدار نوكيف «هنع تضرعأ ءاهيلإ ضوف ام ريغب تلغتشا امل هنأ :هلصاح :خل | كلي ةفينح يبألو

 .انمض الو ادصق ال ءاهعاقيإ حضيالف «قالطلل ةكلام قبت لو ءاهدي نم رمألا جرح هتدر املو
 [471/1 ةيانعلا] .هتزاجإ ىلع فقوتيف ءاقرض تقلطف ءكسفن يقلط :اهل لاق ول امك :عقي الف :ةئدتبه تناكف

 ددعلا نم ءاش ام كلمي قالطلا كلام هنإ ثيح نم وهو «قالطلاب ملكت هنأ ٍنيعي :خ! فرصتي هنأل

 ؛«فلألا باجيإ حص كلذك ناك اذإو ؛باجيإلا طرش ال ءذافنلا طرش لحما نإف لحما ردقب الإ ذفني ال هنأ الإ

 ."يفاكلا" يف اذك ءلحملا ردقب ذفنيو ءاضيأ ثالنثلا باحجيإ نم اهنمض يق ام تبثيف

 (ةيانبلا) .انالث كسفن يقلط :اط لاق دقو «ةدحاو اهسفن تقلط اذإ اميف يهو :ىلوألا ةلأسملا

 (ةيانبلا).انمضت ةدحاولا ىلع لدت ثالغلا نأل ؛ةدحاولل ةكلام تناكف :ثالثلا تكلم

 (ةيائبلا).ةدايزو تكلم امم. تنأ اهنأل :هلوق دنع :انركذ امك (ةيانبلا).كلمي قالطب :هلوق وهو :لوألا ىنعمف



 قالطلا ضيوفت باب ١9

 نييعت نود لصألا عاقيإ ! ىلإ كلذ دعب اهتجاحف ءاهيلإ ضوفملا ةفص َنْيَع امل جوزلا نأل

 يح وأ ناب جور اهي اهنّيع لا ةفصلاب عقيف يزف مات هل زف ماسلا

 ةاتعم نأ ؛ عيش ع ءقي مم :ةدحاو تقلطف «تكش نإ ايالث كسفن ىقلط :اه لاق كإو

 لاق ولو .طرشلا دحوي ملف :«ثالاثلا تنوءاش. م ةدحاولا عاقيإ يهو :تالقلا تفك

 نأل ؛كني ةفينح ىبأ دنع :غ كلذكف ءاثالث تقلطف «تكش نإ ةيفجسااو قكلسفن ىقلط اه

 ثالثلا ةئيشم نأل ؛ةدحاو عقت :الاقو ءاهعاقيإك «ةدحاولا ةئيشعي تسيل ثالثلا ةئيشم

 قلاط تنأ :اه لاق ولو .طرشلا دجوف «ةدحاولل عاقيإ يدي نأ انيك قدح ولا ةفيشنم

 قلع هنأل ؛رمألا لطب :قالطلا يوني تفش :لاقفا:تقش نإ تعش :تلاققف ءتعش نإ

 ءاهنيعي ال امب لاغتشا وهو لرش دج وي ملف ,ةقلعملاب 6 ئكو ,ةلسرملا ةغيكلا م اب اهقالط
 ةقلعملاب ناّيتآلا

 سيل هنأل ؛قالطلا ىون نإو "تئش" :هلوقب قالطلا عقي الو .اهدي نم رمألا جرخف

 «روكذملا ريغ يف لمعت ال ةينلاو ءاهقالط ايئاش جوزلا ريصيل ؛قالطلا ٌركذ ةأرملا مالك يف

 دوجولا نع بْن ةئيشملا ذإ ؛ًأادتبم عاقيإ هنأل ؛ىون اذإ عقي «كقالط تش :لاق ول تح

 ىلعو ءارحاتم هلثم ردقي وأ هيلع ًامدقتم نوكي نأ امإف «ءارج نم»هل دبآل طرشلا ذإ :خ! هانعم نأل
 عاقيإ نأ امك :اهعاقيإك [4737/* ةيانعلا| .ةدحاولا ةئيشمب دجوت ملو .ثالثلا ةئيشم. قلعتي نيريدقتلا الك

 (ةيانبلا).قالطلا عي ال نعي : رمألا لطب (ةيانعلا) .انالث يسفن تقلط :تلاق اذإ اميف ةدحاولل ع اقيإب سيل ثالثلا

 (ةيائبلا).جوزلا ةئيشمت. ةقلعملا ةئيشملاب تن أ ةأرملا يعي :ةقلعملاب (ةيانبلا).ءيشب ةقلعملا ريغ ٍن دعي :ةلسرملا

 تئش :هلوق ناكف ءدوحوملل مسا وهو ءءيشلا نم ةذوحأم لصألا يف ةئيشملا نأل :ليق :خلإ ةئيشملا ذا
 :ةنلع لاق «بلطلا نع ةرابع ةغللا ف اًهِإف «ةدارإلا فالخب .هعاقيإب قالطلا داجيإو .ءتدجوأ ةلزنمي

 | +80#/ ةيانعلا] .هبلاط يأ "توملا كئار ىمحلا"



 ١4١ قالطلا ضيوفت باب

 عاش نإ تعش 3 هت اذك 1 .دوجولا نع نع عوبني ل هنأل ؛كقالط در

 ل رمأل اذك ناك نإ تغش 20 تش وأ .يبأ

 ؛ْتقِلط :ىضم دق رمأل اذك ناك نإ تفش دق :تلاق نإو .ٌرمألا لطبو :قالطلا

 قم وأ «تئش ام اذإ وأ ؛تئش اذإ قلاط تنأ :اهه لاق ولو ءٌزيجنت نئاك طرشب قيلعتلا نأل

 ةملك امأ .سلحملا ىلع رضتقي الو ءادر نكي مل :رمألا تدرف «تفش ام قم وأ «تفش

 تقو يأ يف :لاق ةثأك ؛اهلك تاقوألا ٍق ةماع يهو «تقولل اهألف "ام م"و كيم

 قالطلا اهكلم هنأل ؛ادر نكي مل ّرمألا تّدر ولو ؛عامجإلاب سلحما ىلع رصتقتي الف ءتئكش
 اهّسفن ُقَلَطُت الو «درلاب َدترَي نيح ةئيشملا لبق اكيلمت نكي ملف ,تءاش يذلا تقولا يف
 اقيلطت كلمت الو «نامز لك يف قيلطتلا كلمتف «لاعفألا نود َنامزألا ُهُعَت امنأل ؛ةدحاو الإ

 كلي ةفينح يبأ دنعو ءامهدنع ءاوس "ىم"و ىهف "ام اذإ"و «"اذإ" ةملك امأو .قيلطت دعب

 جرْخخَي الف ءاهديب راص رمألا نكل «تقولل لمعتسي امك :طرشلل لمعتسُي ناك و
 اهسفن قلطُي نأ اهلف «تئش املك قلاط تنأ :اهل لاق ولو .لبق نم رم دقو ؛كشلاب

 ؛لاعفألا راركت بجوت "املك" ةملك ةملك نأل ةانالل هس ل ةلطت يح هةقناعتا و كعي ةفيحاو

 ةئيشم اهيلإ ضوف جوزلاو :ةقلعم .تئكش نإ قلاط تنأ باوج يف يأ :تلاق اذإ .ةدارإلا نأل اذكو يأ :هنأل

 ؛«سلجملا يف رصتقيف :طرشلل .تئش نإ قلاط تنأ باوج يف :تلاق نإو (ةيانبلا):اهدي نم رمألا لطبف ءةلسرم

 :هلوق يف امك مايقلاب اهدي نم رمألا جرخي طرشلل هنوك ىلإ انرظن ول نعي :ثكاشلاب جرخي الف .نإ ف امك
 [ 175/7 ةيانعلا] .كلشلاب جرخي الف «جرخي ال تقولل هنوك ىلإ انرظن ولو ءتئش نإ

 (ةيانعلا) .نامزلا ىلإ قالطلا ةفاضإ لصف يف عي :لبق نم رم



 قالطلا ضيوفت باب ١04

 تقلطف ءرخآ جوز دعب هيلإ تداع ول بح «مئاقلا كلملا ىلإ فرصني قيلعتل نأ الإ

 ةملك 5 اناث اهسفن قلطت نأ أش سيلو «ثدحتسم كلم هال ؟ع ىش «عشب / :اهسفن

 3 1 3 5 5 . ْ 2 ' 57 رمت ىلا 0 5

 .اعمجو ةلمتج عاقيإلا كلمت الف ,عامتجالا مومع ال دارفنإلا مومع بج ون امال ؛ةدحاو

 نم تفاق نإو فاقت يع قلطت ل :تفش هيأ وأ «ءةتفش تي قلاط تنأ :امخ.لاق ولو

 قلعت ال قالطلاو «ناكملا ءامسأ نم "نيأ" و "ثيح" ةملك نأل ؛احل ةئيشم الف :اهسلخب

 نأل ؛نامزلا فالخب «سلجملا ىلع َُصَنَمُيَف «ةئيشملا قلطُم ركذ ىقبيو ءوغليف «ناككملاب هل

 إو .امومعو اصوصخ «هرابتعا بجوف «نامز نود كامز يف عمي ح «هب اقلعت هل

 «ةئيشملا لبق :هانعمو ةعجرلا كلعي ةقراطق تقلط تنعش فيك قلاط تيآ :انل لاق

 ؛لاق امك وهف «تِيَوَن كلذ :جوزلا لاقو ءاثالث وأ «ةنئاب ةلحاو تئش دق :تلاق نإف
 3 5 5 2 05 3 : را للا ا . 1
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 يقبف «ةقفاوملا مدعل ؛اهفرصت اغل هنأل ؛ةيعجر ةدحاو عقت :بلقلا ىلع وأ ةنئاب ةدحاو

 .رييختلا بجوم ىلع ايرج ؛اولاق اميف اهتئيشم ربتعت ةينلا هرضحت مل نإو «جوزلا عاقيإ : 1 3 * 1 مدع 5 ٍ 3 .ء . .

 :ليقو هدحاو امهانعم :ليق :اعنتجو ةلمخ .تعش املك قلاط تنأ :ال لاق اذإ اميف يأ :ةدحاو ةملك

 وه اذه ءةدحاوو ةدحاوو ةدحاو تقلط :لوقت نأ عمجلاو ءانالث يسفن تقلط :لوقت نأ وه ةلمجلا

 ناك اذإ امأو ءنامز نود نامز يف هعوقول هب اقلعت قالطلل نأل :+2! هل نأل [47/ ةيانعلا] . رهاظلا

 :لاق ول امك ءاصوصحخ نامزلا رابتعا يأ هرابتعا بجوف «ةنكمألا عيمج يف اعقاو ناك ءناكم يف اعقاو

 [ 4"ا/-4 7/7 ةيانعلا] .تفش تقو يأ يف قلاط تنأ :لاق ول امك امومع وأ ءادغ قلاط تنأ
 (ةيانعلا).فيكلاو مكلا ف :اهتلئيشم (ةيانبلا) . ثالث جوزلا دارأو «ةنئاب ةدحاو ةأرملا دارأ نأب :بلقلا ىلع

 (ةيانبلا) .هرييخت بجوم ىلع يرجيف ؛تئش فيك :هلوقب قالطلا فصو يف اهريخ جوزلا نأل :رييختلا بجوم



 ١ قالطلا ضيوفت باب

 مكي اهيل ال ةئانمو هن كلي ةفينح يبأ لوق اذه : "لصألا" يف 1 لاق :هيذ لاق
 طوسبلاا ين لمح

 ضو هنأ :اممل .قاتعلا فالئلا اذه ىلعو الث وأ :ةسكاب وأ يمص ءاشتف ةأرملا

 امل نوكتل ؛اهتئيشم. قالطلا لصأ قيلعت نم ٌدبالف «تءاش ٍةفص يأ ىلع اهيلإ قيلطتلا

 ةملك نأ هكر ةفينح ىبألو .هدعبو لوحدلا لبق :نيعأ ؛لاوحألا عيمج يف ةئيشملا

 يعش نم وأ ءتئش مك قل اظ .تنأ *ا لاق لإو .هع وق وب قاللطلا دوجوو (ةلضأ

 نإف :تباش ددع أ اهيلإ ضوف دقف «ددعلل نالمعتسي د.امفأل ؛تءاش ام اهسفن تقلط

 باطخ وهو .دحاو رمأ اذه نأل ِ؛اَذر ناك :ّرمألا تدر نإو ءلطب :سلجملا نم تماق

 ؛تئش ام ِثالثْنِم كسفن يقلط : ا لاق نإو ياا يؤ ةجباربعأ ي يضتقيف م اختو

 لئاسم نم لصألا يف هدروأ ام نأل ؛ءكللي ةفينح يبأ لوق اذه :"لصألا" يف لاق :باتكلا يف لاق امنإ :خل ! لاق

 نيبتيل هركذف «ريغ ال كلي ةفينح يبأ لوق ىلع هيف ةياورلا ركذ امنإو ءامهوق ركذ هيف سيلو ؛ "فصلا مالا
 [478- 4/4/8 ةيانعلا] .لصألا ف ركذ ام ليلدب امههوق ال ؛هلوق وه امنإ "ريغصلا عماجلا" يف هركذ نأ ام

 فيكرح تنأ :هدبعل لاق اذإ نيعي :خلإ اذه ىلعو (ةيانبلا).ةأرملا أشت ملام ءيش عقي ال يعي :خلإ عقي ال
 [ 47/8/* ةيانعلا] .ءاشي نيح قتعي ال :امهدنغو ءهيلإ ضوفي قتعلل لاح الو هلي ةفينح يبأ دنع قتع تعش
 لاؤس انههو :حل! هلل ةفينح يبألو (ةيانعلا).اقلطم لاحلا نع لاؤسلل فيك ةملك نأل :اهيلإ قيلطتلا ضوف

 تابثإب لقتست نأ بجو اهيلإ رمألا ضوف امل هنأل ؛جوزلا ةين ىلإ جاتحي ال نأ لوقعملا نأ وهو ءروهشم
 فيكلاو مكلا نيب ةكرتشم وهو «قالطلا لاح اهيلإ ضوف هنأ :هباوجو .تاضيوفتلا ةماعب ارابتعا اهيلإ ضوف ام
 ءفصولا بلطل يأ :فاصيتسالل [47377/ ةيانعلا] .امهدحأ نييعتل ةينلا ىلإ جاتحيف «ةنونيبلاو ددعلا عي

 (ةيانعلا).كلذ ريغو مقسلاو ةحصلا نم فصو يأ ىلع يأ :تحبصأ فيك (ةيانعلا) . لصألا بلطل ال

 ءاملك نع زارتحا وه :ليق :دحاو رمأ (ةيانعلا).سلحملا ىلع رصتقي كيلمتلاو «كيلمت هنأ انركذ امل :لطب
 لاحلا يف باوجلا لصح دقف رمألا تدر اذإف :انلق امل :لاحلا يف باوجلا (ةيانعلا).ىمو اذإ نع :ليقو

 (ةيانعلا).راركتلا مدعل هدعب باوج الو



 قالطلا ضيوفت باب ١45

 :الاقو .هيللم ةفينح يبأ دنع 2900 قلطنا لاو .:نوعنتا ولا ةقسعاو اهتم قلطُت نأ اهلف

 لمعتست دق ا ةملك و ميمعتلا ْق 7 "اذ" ةملك“ نآل :تجاش نإ انا قلطت

 نم قلط وأ ارا يايا يور يجو

 هومعل وأ اايعإ راهظإ ةلالدل كيسا قار َكرث هب ادهشتسا اميفو ءامهب لمعي

 .فالخملا ىلع ناك «تكش معلا :لاق ول يح ةكيشملا يهو ؛ةفيصل
1 

 نوكت كقو ( :.طيعسلل نوكت دقو ©. نان ملا نم َّسَحَولا اوُبنَتْجاَف# : ىلاعت هلوق ف امك نايبلل عي :رييمعلل

 لعجيو ؛ءمكحملا ىلع لمتحملا لمحيف : ؛لمتخاو مكحملا همالك ف عمتجاف (؛ كلذ فرع امك يءامهريغل

 ليلد لدي ملام مالكلا ةقيقحب لمعي نأ .لضألا نأل :امنإ لمعيف [4 4 ٠5/6 ةيانعلا] .ًانايب

 (ةيانبلا) .ا> دمحمو فسوي يبأ لوق نع باوج اذه :ادهشتسا اميفو (ةيانبلا).زاجا
 اذه لثمع. داري فرعلا يف نأل :ةلالدل (ةيانبلا).ةحامسلا راهظإ ةلالدل :هلوق وهو يجراخ ليلدب :ضيعبتلا كرت

 لفصتا ادإ ةركنلا إف ةئيشملا يهو :ةفصلا مومعل وأ (ةيانبلا) .مومعلاب كلذو عمركلاو ةحامسلا راهظإ مالكلا

 م ةيانعلا] .فالخلا ىلع ناك تئش نم :لاق ول يح كلذك انههو «فرع امك «معت ةماع ةفصب



 قالطلا يف ناميألا باب
 :ةأرمال لوقي نأ لثم «حاكنلا بيقع عقو :حاكنلا ىلإ قالطلا فاضأ اذإو

 : نالت يعفاشلا لاقو «قلاط يهف اهج وزتأ ةأرما لك وأ «قلاط تنأف كتج وزت لإ

 هيوحسولا دع قست ادع قأأ ءانلو *."-اكنل لبق قالط ال" :8ء هلوقل ؛عقي ال

 ءطرشلا دنع عوقولا نأل ؛لاحلا يف كلملا ٌمايق هتحصل طرتشي الف «ءازحلاو طرشلا
 , قالطلا عوقو

 ثيدحلاو .فرصتملاب مئاق وهو «,عنملا هرثأ كلذ لبقو ,هدنع هب نقيتم كلملاو

 .اهثريغو يرهزلاو ييعشلاك .فلسلا نع ررثام لمتاو :زيدصتتلا يفت .ىلع لوببخ

 ابكرم هنوكل «هقيلعت نايب ركذب هبقعأ - ةيانكو ًاحيرص - قالطلا زيجنت نايب نم غرف امل :خلإ ناميألا باب
 ىلع لدي ام رمأب هقيلعت نع ةرابع قالطلا يف نيميلاو ؛درفملا نع رخؤم بكرملاو ءطرشلاو قالطلا ركذ نم
 [4 47/8 ةيانعلا] .ةيببسلا نعم نم هيف ال ؛ازاحب انيمي يمس ءازجو طرش ةقيقحلا يف وهف «طرشلا يعم
 :هنايب و ؛ىل وأ كلملاب نقيتملا عمف «طرشلا دنع كلملا لامتحا عم حصيو «طرشلا دنع يأ :ةدنع هب نقيتم

 وه انه حصي نألف ةقلطم ريصت نأب طرشلا دوجو دنع لمتحا نإو «رادلا تلحد نإ :هتأرمال لاق نم نأ

 هلحمو «نيمي هنأل ؛فرصتملاب مئاق وهو «عنملا هرثأ طرشلا دوجو لبقو يأ :كلذ لبقو (ةيانبلا) .ىلوأ نقيتلا
 رثأ طرشلا دوجو لبق يأ :عنملا هرثأ [5 87/7 ةيانعلا| .تقولا كلذ يف اها ةركيااف «قلادلا ةمذ

 فلحلا نيميلا فرصت يأ :فرصتملاب مئاق [17//4 ةيانبلا] .لحماب لصتي نأ نم ببسلا عنمي نأ طرشلا

 [ 4/17 ةيائبلا| .ةيفاك فلاحلا ةمذ لب «لحم ا طارتشا ىلإ ةجاح الو .فرصتملاب مئاق

 لمح يأ :لمحاو (ةيانبلا).قلعملا ال ةقيقح قالطلا وه زجنملاو م حاكنلا لبق قالط ال يأ :زيجسلا يفن

 رماع وه :يبعشلاك .ءالؤه نع "هفنصم" يف ةبيش يبأ نبا هجرخأ :فلسلا نع (ةيانبلا).زيجنتلا ىلع ثيدحلا
 ءباهش نب هللا دبع نب هللا ديبع نب ملسم نب دمحم يأ :يرهزلاو (ةيانبلا).نيعباتلا رابك نم ليحارش نب
 (ةيانعلا).هللادبع نب ملاسو لوحكمك يأ :ام”ريغو (ةيانبلا).ةرم نب بالك نب ةرهز ىلإ هتبسنو
 روسملا نع "هننس" ف هجام نبا هجرأ [77037721777/* ةيارلا بصن] .قرط ةرشع نم يعليزلا هجرحأ *

 [حاكنلا لبق قالط ال باب ٠١: 44 :مقر] ."كلم لبق قتع الو حاكنلا لبق قالط ال" :لاق دي يبنلا نع ةمرخم نب



 قالطلا يف نامبألا باب 5 ١

1 
 نا - رادلا تلحخد نإ :هتأرمال لوقي نا لثم اثم :طرشلا تيقع عقو :طرش ىلإ ةفاضشأ اذإو -5

 دوجو تقو ىلإ هؤاقب رهاظلاو «لاخلا يف مئاقا كلملا نأل ؛قافتالاب اذهو ؛قلاط تنأف
 اكتلا كلم

 كلام شلال نيكي.نأ لإ قتلطلا ةفاضإ حصت الو .ًاغانقيإ وأ نيني حص هةيرفل
 ل رشلا ىلإ

 ىبعم ققحتيف افْيْحُم نوكيل ارهاظ نوكي. نأ ١ ديال ءازجلا نأ غل ل هيض وأ

 (دوجولا بلاغ)
 ةفاضالا ةلوق: كللملا ببس .ىلإ ةفاضإلاو ::نيذه دحاي *نهلقلاو ةوقلا وهو يميل

 ءاهجوزت مث ءقلاط تنأف رادلا تلخد نإ :ةيبنجأل لاق نإف .هببس دنع رهاظ هنأل ؟؛هيلإ

 دب الو ؛هببس وأ كلملا ىلإ هفاضأ امو «كلامب سيل فلاحلا نأل ؛قلطت مل :رادلا تلحدف
 قالطلل

 ام 7 ٠ ءاملك و ءلك و ءام اذإو ءادإو لا طرملا داو .امهنم دحاو نم
 2 2 رب

 يي يعفاشلا فاالخت اهيف نأ ؛قلاط تنأف كتج وزت نإ :هلوق ىعأ ةمدقتلا ةلأسملا نع هب زرتحا : قافتالاب

 رادلا تلخد نإ :ةيبنجأل هل وق ٍنعأ (ةذه دعب ولا ةلأسملا نع ازارتحا نوحي نأ زوجي :يرارتالا لاق : ف اه

 | 3 . -4 3/9 ةيانبلا] .قلطت هدنعف «ىليل يأ نبا فالح اهيف نأل ؛قلطت مل رادلا تلخدف ءاهجورت مث ,قلاط تنأف

 .دللح يعفاشلا دنع يعي اغاقيإ و 3 رم ام ىلع اندنع "عل : انيمت بصق .قيلعتلا اذه تقو يأ : لاجل فق

 :تيايرس بايع وسل ليويسو ؛قيلظتلا ال ؛قلعم اقالط هنوك هدنغ نإف

 ناك اذإ اميف ءارجلا عوقوب يأ افيخم ءازجلا يأ افيخم نوكيل (ةيانبلا).كلملا يف فلح اذإ الإ ئعي :اكلام

 ؛قالطلا عقي رادلا لوحد ىلع مادقإل ريدقت ىلعف ؛قلاط تنأف رادلا تلخد نإ :لاق نأب عنملا هنم دوصقملا
 ءاكلام فلاحلا نوك وه :نيذه دحأب [31/17 ةيانبلا] اه اقلطم هعوقو ناكف ءاهتياقكو اهتقفن راد هنأل

 كللخا ىلإ ةفاضإلا ةلؤنم عرج تنأف كيتيرتشا اذإ :هلوقك :خإ ةفاضإلاو (ةيانبلا).كلملا ىلإ افيضم وأ

 [ 4 47/7 ةيانعلا] .رح تنأف كتكلم نإ :هلوقك

 (ةيانبلا) .ةيبنجأ ةأرمال لجرلا لاق اذإ ئعي ءلصألا نم دهم ام ىلع عيرفت اذه :ةيبنجأل لاق نإف
 وه نإ ةملك نأل ؛طرشلا فورح :لقي مل امنإ :طرشلا ظافلأو .كلملا ىلإ ةفاضإلا وأ «كلملا يأ :امهنم

 [3 37/1 ةيانبلا] .ءامسأ ىقابلاو .هدحو فرحلا



 ١1 قالططلا يف ناعألا باب

 ىلع ٍتامالع نوكتف «لاعفأ اهيلي امم ظافلألا هذهو ,ةمالعلا نم قتشم طرشلا نأل

 ٌقَحلَم اهءارو امو ءتقولا يعم اهيف سيل هنأل ؛طرشلل فرح "نإ" ةملك مث ءثْنحلا
 عادلا هب قلعتي ام طرشلاو «مسا اهيلي ام نأل ؛ةقيقح اطرش سيل لك" ةملكو ءامب

 لدم ءاهيلب ينل مسالا لعفلا ع ةطرشلاب حقه الإ «لاألب قلعت يزحألاو
 تلحنا ءطرشلا دجُو اذإ ظافلألا هذه ىفف :لاق رح وهف هكرعتفا ديك لك ةدئالزق

 ءطرشلا مشي هرع عقلا ةوجوزلا قل روك ىمسلل ةيتم رغافأ ؛نيميلا تهتناو

 :ىلاعت هللا لاق «لاعفألا ٌميمعت : ىضتقت اُهِإف «املك ةماك يلا منودب قيسيلل عاقب ذو

 .واركتلا ميمعتلا 8 ةرورض نمو هيل 4مل تحضن

 كيرحتلاب طرشلا :"حاحصلا" يف لاق ء[ةمالعلا يعمي يذلا طرشلا نم لوقنم يأ] :ةمالعلا نم قتشم

 طرشلا نم قتشم طرشلا نأ باتكلا يف ركذ ام يعم نوكي اذه ىلعف ءاهتامالع ةعاسلا طارشأو «ةمالعلا

 ظفللا يف ابسانت نيظفللا نيب دحب نأ وهو «ريبكلا قاقتشالا وه قاقتشالاب دارملا نأل ؛ةمالعلا نيعع, وه يذلا

 [4 4/6/8 ةيانعلا] .ميقتسيل كلذ ردقيف «يظفل بسانت ةمالعلاو طرشلا نيب سيلو ؛ىعملاو
 ىلع لالدتسا هنأل ؛رظن همالك فو ءمسا اهيلي اميف ركذي هنإف ءلك ةملك ريغ عي :خل ظافلألا هذهو

 ةلمعتسم تعمس ظافلألا هذهو ؛عامسلا كلذ قيرط امنإو ءاهتفرعم قيرط كلذ سيلو «ةيوغللا تاعوضوملا

 نأ هبولطم نأل ؛هبولطم ديفي ال انهه هليلدف ؛لالدتسالا حص نئلو «لالدتسالا ىلإ ةجاح الف «طرشلا عضاوم يف

 ًاضيأ اذهو .هانررق يذلا هجولا ىلع ملسم وهو «ةمالعلا نم قتشم طرشلا نأل :هليلدو ؛طرشلا ظافلأ هذه
 [ < 48/7 ةيانعلا] .رهاظ وهو «نيتروكذملا نيتمدقملل عزالب سيل ثتحلا ىلع تامالع نوكتف :هلوق نكل «ملسم
 .ءارللا عرقوب رع تتفدو ؛ثنحلا ىلع تامالع لاعفألا دوجو نوكي يأ :خ ! نوكتف

 املك :لوقي كْمُهْدوْلُج ْتَحِضَن املك :ىلاعت هلوق :لاق رمع نبا نت متاحا نباو ريرج نبا جرخأ :حلإ املك
 ميمعت ميمعتلا ةرورض نمو :هلوقب دارملا :خلإ ةرورض نمو .ءاضيب ادولح مهانلدب رانلاب مهدولج تقرتحا
 [ 5 43/7 ةيانعلا] .راركتلاب دارملا وهو بع ددجتب نوكي امنإ لاعفألا يف ميمعتلاو هيف مالكلا نأل ؛لاعفألا



 قالطلا يف نامبألا باب /١1

 نأل ؛ءيش عقي ملا ءطرشلا َرّركتو ءرخآ جوز دعب يأ «كلذ دعب اهجّوزت نإف :لاق
 ير ودقل
 نيميلا اشو عارتلا 9 ١ حاكنلا اذه ف تاك ولمملا تدلغلا تاقلطلا ءافيتساب

 ىلع تلد ولو .ىلاعت هللا ءاش نإ دعب نم هررقنسو دلي رفز فالح هيفو ؛طرشلابو هب
 دعب ناك نإو ةرم لككب ثنحي :قلاظ ىهف ةأرما تْحَّوزت املك :لاق نأب جوزتلا سفن
 .روصع ريغ قالو ؛جووتلا االطلا نم اهيلع كالي اج رابتخاب اه اهّداقعنا نأل ؛رخآ جوز

 ءاقبل قاب ءازحلاو «يقبف طرشلا دوي مل هنأل ؛ ؛اهلطي ال نيميلا دعب كلملا لاوزو :لاق

 دج هلك ؛قاللطلا عقوو «ن فيلا تلا كلف يف طرشلا دجو نإ مث نيميل يتق لحم

 ريغ ف دجو نإو نق ا. ةنيميلا رقي الو قوسلا لوسنيف ترحل ربل اسمو طرشلا

 مجو يف افلتخا نإو «ةيلحا مادعنال ءيش عقي مم و ءطرشلا دوجول ؛نيميلا تلحنا :كلملا

 مدع وهو «لصألاب كسمتم هنأل ؛ةنيبل ةأرملا ميِقَت نأ الإ جوزلا لوق لوقلاف :طرشلا

 ّلْعُي ال طرشلا ناك نإف .هيعدت ةأرملاو «كلملا لاوزو قالطلا عوقو ركنم هنألو ؛طرشلا

 .ةنالفو قلاط تنأف تضح نإ :لوقي نأ لثم اهسفن ّقح يف اهوق لوقلاف :اهتهج نم الإ

 نإف «ثالثلا ىلإ ىهتني ىح تقلط «قلاط تنأف ءرادلا تلخد املك :لاق اذإف يأ :2! اهجورت نإف

 (ةيانبلا).ادبأ طرشلا دوجول :ةرم لككب [4 45/7 ةيانعلا] .ءيش عقي مل طرشلا رركتو رخآ جوز دعب اهجوزت
 (ةيانعلا).نيميلا لطبي مل اهنابأ مث ءرادلا تلخد نإ قلاط تنأ :اهل لاق اذإ يأ :اهلطبي ال

 اهجوزت نأ دعب عي هكلم يف رادلا لوخد وهو :طرشلا دجو (ةيانبلا).دجوت مل ثالثلا نأل :هلحم ءاقبل

 دجو اذإ امك :نيميلا تلحتا (ةيانبلا).طرشلا متي ةرم لعفلا ةوحوبف:هلوق ىلإ ةراشإ :املق امل ةيانبلا) .اينأث

 عضوأ مث ؛هبهذم رهاظ يف بح دمحأو كلامو يعفاشلا لاق هبو :اهسفن قح (ةيانعلا).جوزتلا لبق

 [1//0/ ةيانبلا] .اهتهج نم الإ ملعيال يذلا



 ١ 8 قالطلا يف ناميألا باب

 :سايقلاو «كاسحتسا قالطلا عوقوو ,ةنالف قلطت ملو 2 يه تقلط تضع دق :تلاقف

 ا ل لع

 قح يف ةنيمأ اهفأ :ناسحتسالا هجو .لوخدلا يف امك قّدّصُت الف ءطرش هنأل ؛عقي ال نأ

 .ناّيشفلاو ةدعلا قح يف لبق امك اهوق لَم ءاهتهج نم الإ كلذ ْمَلْعي ال ذإ ؛اهسفن

 كلذكو انج ىف افرق لب الف قمتم يه لب يم لح يف ةهاش اهكلو
 تنال منيب سنسر وفاط تنقل ؛منهج ران يف هللا كبذَعُي نأ نيّيحُت تنك نإ :ل اقول

 يبه ْتَقْلط 53 :تلاقف .ءكعم هذهو «قلاط تنأف يب تن نإ. لاق وأ مهب

 هايإ اهضغب ةدشل اهنأل ؛اهبذكب نقي الو .انيب امل ؛اهّتبحاص لَطُي الو ٌدبعل قّتعُي مو
 ىاثلا يف لوألا ف

 تناك كإو ءاهرابخإب مكحلا َقلَعَت نأ اهقح يفو «باذعلاب هنم 2 لاا بح دق

 هلا لاق ادإو .ةبحلا يىهو «لصألا ىلع مكحلا يقب , اهريع قا يف ةيذاك
 رابخإلا ىف

 ؛مايأ ةثالث ر 5-0 قبح قالطلا عقي مل :مدلا تأرف ؛قلاط تنأف تضح

 هنإف ءاهقدص اذإ امأو ءتضح :اهلوق يف جوزلا اهذك اذإ اميف لب ؛هرهاظ ىلع سيل :ةنالف قلطت ملو

 ءجوزلا لوق لوقلا نوكي نأ يغبني ناكف ءرادلا لوخد يف يأ :لوخدلا يف امك [401/* ةيانعلا] .عقي

 نع ةيانك وه] :نايشغلاو ةدعلا يف [8/19 ةيانبلا] .لصألاب اكمستم هعوقو ركني هنأل ؛قالطلا عي الو

 :نيينعم لمتحيف «نايشغلا يف امأو «ضقنت مل وأ ءتضقنا دق :لوقت نأبف «ةدعلا يف اهوبق امأ [ءطولا

 :يناثلاو .يناثلا جوزلا يب لخدو ءرخآ جوزب تجوزتو «يتدع تضقنا :ثالثلا ةقلطملا لوقت نأ :امهدحأ

 [4 51/7 ةيانعلا] .ضئاح وأ رهاط انأ :اهوقب هتمرحو عامجلا لح قح يف اهوق لبقي نأ
 اهقح يف ةأرملا لوق لوقلا نأ يف مكحلا كلذكو يأ :خإ كلذك و (ةيانبلا).اهيلع قالطلا عوقوب :ةدهاش

 (ةيانبلا).اهقرض قح يف ةدهاش اهسفن قح يف ةنيمأ :هلوق ىلإ ةراشإ :ائيب امل (ةيانبلا) .اهريغ قح نود
 بجوف «هبذكب عوطقم منهج رانب اهايإ هللا بيذعت اهتبحم نع اهرابخإ :لاقي امع باوج :خلإ نقيتي الو

 قتعي ال اذهلف ؛ةمولعم ريغ يهو «ةبحملا نع رابخإلا ال يأ :ةبحملا [457/8 ةيانعلا] .الصأ اهلوق لبقي ال نأ
 .اهتبحاص قلطت الو «دبعلا



 قالاطلا ف ناعألا باب "و

 نيح ع قالالاب امس ميا كاف نكت انف ءاضيع نوكي ال هنود عطقني ام نأل
 مايأ ةثالث

 :امه لاق ولو .ءادنبالا نم اضيح ناكف محررا نم هنأ فرع دادتمالاب هنأل ؛تضاح

 ىه ءاهملاب ةضيحلا نأل ؛اهضيح نم َرْهطَت ىح قلطت' مل «قلاط تنأف ٌةضيح- تلطح اذإ
 تن#

 ثللذو ءاهئاهتناب انهلامقتو ”ىاربتسالا ثيدح ِق هيلع لمح اذهو ءاهنم ةلماكلا

 8 لفاكلا م ةضيحلا ظفلا 08

 «لا ل نيشلا يبقا قع أحلم :اموي تمص اذإ قلاط تنأ :لاق اذإو .رهطلاب

 :اه لاق اذإ ام فالخب ءراهنلا ُضايب هب داري دتمم لعفب نرق اذإ مويلا نأل ؛موصت يذل

 :هتأرمال لاق نمو .هطرشو هنكر موصلا دحجو دقو «رايعمت اب ةنكل ؛؟ثتنمص اذإ
 عوبضلا ”

 تَدلوف «نينثثا قلاظ :تنأف ةيراح .تدلاو: اذإو. :ةدحاو قلاط :تنأف انالغ تدلو اذإ
 ند : ا !/ 2 ١ ا
 ؛ناتقيلطت هزنتلا يفو :ةقيلطت ءاضقلا يف همرل :لوأ امهيأ يردي الو ؛ةيراجو امالغ

 جورب تحورتو ءامد تأر امل اهإف ءامب لوحخدم ريغ ةأرملا تناك اذإ اميف رهظت اذه ةدئافو :تضاح نيح

 ةدع ىلإ ال تأر اه لوأب جورزلا نم اهعاطقنال ؛احيحض حاكنلا ناك ؛مايأ ةنالث مدلا امي رمتساو ءرخآ

 ىح مدلا تنآرا نوح دم ارح ديبعلا ناك اهناحب ةلأسملاو ع ركح يدبعف تضخ نإ :لاق اذإ اميف اضيأ رهظتو

 ةلعفلا نأل ةضيحلا نم يأ :اهنم .فقولا يف ءاه لّدبت يملا ءاتلاب يأ :ءاهلاب 00 باسكألا ناك

 5١١0| ةيانبلا] . رهطلاب هواهتناو هئاهتناب هلامكو فلامكب الإ نوكي د ضخ نم ةرملاو ؛ةرملل ح -تفلاب

 قالطلا عقو ةينلاب ةنورقم ةعاس تماص اذإ اُهِإف خا اذإ ام فاللخع عيا ةءارب بلط يأ :ءاربتسالا

 دعابتلا وهو هزنتلا فو «كش ةيناثلا يفو «نيقيب ةتباث انأل :ةقيلطت ءاضقلا (ةيانعلا) .باتكلا يف هركذ امل

 انأ لامتحال ؛هريغ اجوز حكت ّىح اهؤطيال «ةدحاو اذه لبق اهقلط دق ناكول يح ناتقيلطت ءوسلا ن

 [ 4 ه ه/8 ةيانعلا] .اثالث ةقلطم

 جرخأ [؟87/* ةيارلا بصن] .يلع ثيدح نمو :عقيور ثيدح نمو ؛يردخلا ديعس يبأ ثيدح نم يور *

 ايابس ف لاق 35 يببلا نأ يردخلا ديعس يبأ نع كادولا يِبأ نع بهو نب سيق نع كيرش نع "هننس" يف دوادوبأ
 [ايابسلا ءطو يف باب 715177 :مقر] .ةضيح ضيحت ىح لمخ ثاذ ريغ الو عضت نيح لماح أطوت ال :ساطوأ

 ام



 65 قالطلا يف نامبألا باب

 ةيراحلا عصوب اهدع يضقتنتو ةدحاو تعفو ال وأ مالغلا تذلو ىل هنأ (ةدعغلا قى تفناو
 | عضوب

 ؛ناتقيلطت تعقو ًالوأ ةيراحلا ْتَدلو ولو «ةدعلا ءاضقنا لاح ىيمنأل ؛هب ىرخأ عقت ال مث

 اذإف ءءاضقنالا لاح هنأ انركذ امل ؛هب ٌرحخآ ءيش عقي ال مث .مالغلا عضوب اهُدع تضقتاو

 نأ :ىلوألاو .لامتحالاو كلشلاب ف ليس ا يفو «ةدحاو عقت لاح يف

 تدلك نإ كغ لاق تاو. .اني الل نبقي ةيشقنس ةدعلاو «اظايتحاو اهني (نيعتلاب كفأا
 ص

 ع

 ءاهتدع تضقناو ؛تنابف ةيقيجحاو اهقلط مث امال قلاط .قينأق رسوب ابآو وسع ايأ
 ك

 «ىلوألا ةدحاولا عم اثالث قلاط ىهف باسو ا اضل ايضا هنزل” نمل

 عقيف ءكلملا 8 قا رق دجو نأ امإ .هوحج و ىلع ودفو عمي اي * كلل رشز لاقو

 ناثلاو كلملا ّق لي لجو وأ عمي كاف ءكلملا ريغ 5 اًدحو وأ رهاظ اذهو «قاللطلا

 دو وأ .عقي الف «كلملا ريغ يف لزني ال ءازجلا نأل ؛اضيأ عقي الف «كلملا ريغ يف

 لوألا رابتعا :هل «ةيفالخلا باتكلا ةلأسم يهو .كلملا يف يناثلاو ,ءكلملا ريغ ف لوألا
 اهب

 ملكتملا ةيلهأب مالكلا ةحص نأ :انلو .دحاو ءيشك قاللطلا مكح يف امه ذإ ؛ىاثلاب

 ؛لاوزلا لاح هنأل ؛ةدعلا ءاضقنا عم عقي ال قالطلاو :ةدعلا ءاضقنا .لمحلا عضو لماحلا ةدع نإف :اقدع

 نيبو اننيب يأ :ةيفالخلا (ةيانعلا).ءوسلا نع دعابتلا وهو :اهزرنت (ةيانبلا).لاوزلا لاح لمعي ال ليزملاو

 فصولاب لوألا فصولا رابتعا يأ يناثلاب لوألا رابتعا كلي رفزل يأ :خلإ رابتعا هل (ةيائبلا) .هكلي رفز
 راضف ءامش الإ عقي ال قالطلا نإ تيح- نم نوعي :كحاو ءيشك [< ةيانبلا| .يرارتألا ةريسق اذك يناثلا

 [ 4 5/* ةيانعلا] .اذه كلذكف ؛كلملا نودب عقو امل ادحاو اطرش ناك ولو ءدحاو طرش ةلزنم. ناطرشلا

 ةمئاق هتحص نوكتف ءهب ةمئاق يهو ؛ملكتملا ةيلهأب نيميلا وه يذلا مالكلا اذه ةحص يأ :خلإ ةحص نأ

 |[ 555/5 ةيانعلا | .خلإ قيلعتلا ةلاح كلملا انطرش نكل «كلم ىلإ جاتحي الو ؛هتمذ هلحم نوكي نأب ءهب



 قالطلا يف نامبألا باب ا

 ؛لاحلا باحصتسال دوجولا بلاغ ءازخلا ريضيلا :قيلعتلا لاح طرتشُي للملا نأ الإ

 اميفو. ؛كلملا ىف الإ لري الل هنأل ؛ءازجلا لاي بل 4ظربقلا مامت دنعو «نيميلا حصتف

 .ةثلا وهو ةدلحيمب ةواقي اذ ةعللللا مايق نع. نها ةنيسبلا مال لاح 0 530
 احنا 07

 لخدو ع حنا ادج هر تجود 9 قلصف ءاياللن قلاط تنأف رادلا تلخ د اه لاق لاو

 - 85 0 تلك
 1 8 و ص أ ت8 ما 1 : 3

 0 قش: ىلآو ةقيرحعح ىلا كتع اند :تعلط : اذلا ةتدلئحدف لوألا ! ىلإ تداع مل اك
 0 وش * 0 قف _, !

 جوزلا نأ اد .هلللي رفز لوق وهو «تاقلطلا نم ىقب ام قلاط ىه :هللي دمحم لاقو
 دحا ولا

 رق 8 ع

 تيان ء اميل رفزو دمحم دنعو .ثاالثلاب هيلإ دوعتف ءامهدنع ثالثلا لود ام مدهي يناثلا

 لوألا ا

 ا لاق نإو اع هلل ءاش نإ دعب نم ن سو ..ييبتا اهدي دول متع كرا اط

 عاش لخدو ريع قيعحا : زتف ابان قلاط أ *لاق 4 اكل قلاط تنأف عرادلا راو - 3

 ءازجلا نأ ؛ثالثلا عقي :“ يسلب فز لاقو رع * عقل | ل : رادلا تلخدف ءلو | وألا لل فيضع م

 .نيميلا ىقبتف ءاهعوقو امتع ىقب دقو «ظفللا قالطإل ؛قلطم ثالث

 كلملا طرتشي ال نأ يغبني ةمذلا نيميلا لحم ناك امل :لاقي نأ وهو ءردقم لاؤس باوج :خإ كلملا نأ الإ

 ؛دوتحاولا هيلاغ:ءاولا نوكيل «قيلعلا حقو كلملا ظرعفي انا :لاقو: ههنع باحاف .نيملا قيلعت تقوا دنع

 ةلعرشلا ةره كقورللل لالا بناطسصتساو هاف رم :قيلختلا كفو. ًادوسوم.قاق“ 13إ قلللقأل
 مادقإلا نع عنملا يهو ءاهتدئاف نيميلا ديفي الف «دوجولا بلاغ ءازجلا نوكي ال ؛قيلعتلا تقو كلملا دجوي مل اذإو

 (ةيانبلا).فالخلا اذه لصأ يأ :هلصأو (ةياهنلا).ءازجلا لوزن هنم مزلي يذلا طرشلا دوحو ىلع
 نود كلم يف تاقيلطت ديقي مل ذإ :قلطم ثالث (ةيانبلا).ةقلطملا هب لحت اميف لصف رحآ يف يأ :دعب نم

 دجو اذإف «نيميلا ىقبتف رخآ جورب اهجورزت دعب ايناث اهحاكنب يأ :اهعوقو لامتحا .ديقتي الف ؛كلم

 | 4 85/7 ةيانعلا] .ءارحلا عقي لحما



 فينو ظ قالطلا يف ناميألا باب

 ,ثدحي ام مدع رهاظلا نأل ؛ةعناملا يه امنأل ؛كلملا اذه ُتاقلط ءازحللا نأ :انلو
 ثالثلا زيجنتب تاف دقو «هانركذ اها ندا ناك قلو لّمحلا وأ ؛عنملل دقعت نيميلاو

 .هّلحم ءاقبل ؛قاب ًءازجلا نأل ؛اهنابأ اذإ ام فالخمب ؛ُنيميلا ىقبت الف «ةيلحملل لطبملا

 :تقاط ناناتثلا ىقتلا املق ءاهعناسخ ءاثكات قلاط تنآف فاما اذإ ةدئارمأل لاق ولو

 نقلا هيلع بنحو :هظعدأ مث ةَجَرْظلأ نإو. ٌنهملا هيلع بع + :ةغاس تبل نإو ءاثالل

 رهملا بجوأ هنأ :هيقلي فسوي يبأ نعو .ةرح تنأف «كّتعماج اذإ :هتمأل لاق اذإ اذكو

 .داحتالل ؛ٌدحلا هيلع بحي ال هنأ الإ :هيلع ماودلاب عامجلا دوجول ؛اضيأ لوألا لصفلا ف
 انزلا دح ماونلا انمي

 تاقلطلا ال ؛ةكولمملا تاقلطلا ىلإ قالطإلا اذه فرصنيف لاخلا ةلالدب ديقتي قلطملا كلملا نأل :كلملا اذه

 يناثلا جوزتلا ققحتي الف ءرادلا لوخد نع ةعنام ثالثلا تاقلطلا نأل ؛رخآ جورب جورتلا دعب ةثدحتسملا

 (ةياهنلا).رهاظلا ثيح نم ةكولمملا تاقلطلا وه تاقلطلا نم دارملا نوكيف ءايناث لوألا ىلإ دوعلا الو
 نأ ؛ءارجلا وهف هيلع لناَح وأ عءطرشلا دوححو نع اعئام ناك اه لكو :[رادلا لوخد نم] ةعناملا يه

 [ 45/8. ةيانعلا] .كلملا اذه تاقلط ءازجلا نوكيف ؛عنملل تدقع انههو ؛لمحلا وأ ؛عنملل نيميلا

 | ةيانبلا | .ءازجلا وهف هيلع اع وأ «طرشلا دوحجو نم اا ناك ام لكو :تادحي ام

 (ةيانبلا).قالطلل الحم ىقبي ال نعي :ةيلحملل (ةيانبلا).هرخآ ىلإ كلملا اذه تاقلط :هلوق وهو :ةانركذ ام

 (ةيانعلا) .هئرح ءافتناب يفتني لكلاو ىعارجلا تاق دقو «ءارزجلاو ط:شلاب نعميلا ءاشب إف :نيميلا ىقبت *لاف

 فاالخي ؛ةيلحملل لطبلملا ثاالثلا زيجنتب ءازحلا تاف يأ ثاللثلا زيجنتب تاف دقو :هلوقب قلعتي :خا فءائغ

 رخآ جوز دعب هيلإ تداع اذإ اذهلو لما ءاقبل ؛ءازحلا توفي ال ثيح («نيتقلط وأ ةقلطب اهنابأ اذإ ام

 | ة هر ةيانعلا] .مدلا ةلاسق يهو ءاكعجب فس وي يبأو ةفينح يبأ دتع تاقلط ثذلث تداع

 ثبل اذإ ام وهو :لوألا لصفلا .نيناتخلا ءاقتلا دعب :هجرخأ نإو (ةيانبلا).لثملا رهم رقعلا يأ :رهملا هيلع

 ةلزنمم لوخدلا دعب ثبللا ىلع ماودلا لعج هنأ هانعم :خلإ عامجلا دوج ول (ةيانبلا).لاخدإلا دعب ةعاس

 | ع هور ةيانعلا] .يئادتبالا لوخدلا



 قالطلا يف ناميألا باب ٠١

 فالخب ؛لاخدإلل ٌَماود الو ءجرفلا يف جْرفلا لاخدإ ًعامجلا نأ :رهاظلا هجو
 . ةياورلا رهاظ

 ةهبشل بحي آل ٌدحلا نأ الإ ءقالطلا دعب لاعدإلا َدجو هنأل بلو مث جرحخأ اذإ ام

 ولخي ال ءطولا ذإ ؛ٌرقعلا بجو كحلا بجي مل اذإو ءدوصقملاو سلحملا ىلإ رظنلاب داحتالا

 مللي فسوي يبأ دنع ثابللاب,ًاعجارم ريصي اًيعجر ٌقالطلا ناكولو ءامهدحأ نع

 .عامجلا دوجول ؛عامجإلاب ًاعجارم راص حلوأ مث عزن ولو .ساسملا دوجول ؛:4 دمحم افالح

 ءانشتسالا ْق لصف

 :ةكلع هلوقل ؛قالاطلا عقي / كاصتم ىلاعت هللا ءاش نإ قلاط تنأ هنأ رمال لاق اذإ و

 ؛ىللاعت هللا ءاش نإ :لاقو قاتعوأ ٍقالطب َفَلَح نم'

 ماود 1 ؛لاحدإللا وه عامجلاو ماود هل اميف ءادتبالا مكح ماودلل نأ :ةأنعف :لاخداإلال ماود دلو

 :هب دارملاو ؛:ةهبشب تئطو اذإ ةأرملا رهم رقعلا :"بدألا ناويد" ف لاق :رقعلا بجو [4 55/7 ةيانعلا] .هل

 :لاق نأب :ايعجر قالطلا |[ ؛ ه5/* ةيانعلا | ."ريغصلا عماجلا' حرش يف رقعلا يباتعلا مامإلا رسف هبو «لثملا رهم

 ماود مكح هل اذه نأ ىلإ ةراشإ :ساسملا دوجول .اهناحب ةلأسملا يقابو «ةدحاو قلاط تنأف «كتعماج اذإ

 نعو ؛عامجإلاب دوحج وم وهف :ساسملا ماود امأو (« فس وي يبأ دنع دوجولا ءادتباك ءاقبلا نوكيف ؛عامجلا

 [4 55/7 ةيانعلا| .ةوهشب ساسملا دوجول ؛لكلا دنع ةروصلا هذه يف اعجارم ريصي نأ يغبني :ليق اذه

 مالكلا لك عنمب طرشلا نألو (رييغتلا كايب نم اعيمج امهنأل ؛ءانثتسالا لصف قيلعتلاب قحلا :ءانعنإلا 5

 :لاقي «فرصلا وهو ءاينثلا نم لاعفتسا ءانثتسالاو «لكلا عبتي ادبأ ءزجلاو :مالكلا ضعب عنمي ءانثتسالاو

 امهنم لحاو 3 لا ثيح نم ءانحسالا نيب هللا ءاش لإ :هل وق نيب ةيسانملا 5 هتفطع ءاينت ءيشلا تنوعت

 اذه يف الوأ ركذ :خإ لاق اذإو .كَنوْئَتْسَي الَو :ىلاعت هللا لاق ؛يفيقوت مسا وه وأ ؛مالكلا لوأ عنمل

 'امهروأ : نيهحجج وب لصفلا لبق اه لئاسمم. اهتكاشمو ءاهرقب هللا عاش لإ ةلاسيف ماع يالا لئاسم نم لصفلا

 (ةياهنلا).مالكلا لك بحجوم عنم : ىناغثلاو ءاهيف طرشلا بف دوحو



 "6 قالطلا يف نامبألا باب

 ؛هجولا اذه نم اقيلعت نوكيف «طرشلا ةروصب ىتأ هنألو *."هيلع ُتْنح ال هب ًالصتم

 اذهو ..لسألا نم اهادكعإ نوكيف ؛انهه ملْعُي ال طرشلاو ءطرشلا لبق مادعإ “أو

 مالكلا مكح تبثي تكس نأو .ظورشلا رئاس ةلزستم هب الصعم نوكي نأ طرت
 هللا ءاش نإ

 اذإ اذك و :لاق .لوألا نع اعوسر, هدعب .طرشللا 5 وأ ةافسالا نوكيف ؛لوألا

 اباجيإ نوكي نأ نم ٌمالكلا جرخ ءانثتسالاب نأل ؛ىلاعت هللا ءاش نإ :هلوق لبق تنام
 هب لصتي مل هنأل ؛جوزلا تام اذإ ام فالخب لطب نود بحْؤْلا يفاني تولملاو

 الث قلاط تنأ :لاق َنِإو «نيتنث تقلط :«ةدحاو الإ ًاثالث قلاط تنأ :لاق نإو .ءانثتسالا
 .حيحصلا وه ثلا دعب لصاخملاب لك ءانشتسالا نأ :لصألاو ةدحاو تقلط «نيتنث الإ

 (ةيانبلا) .مالكلل الاطبإ ناكف ءًلثم قلاط تنأ :لقي مل هنأك راصف «ةئيشملاب ملعلا مدعل ؛ءادتتبا يأ :امادعإ

 نيب سَمنلا ردق ىلع ةدايز ملكتملا يأ :تكس ولو (ةيانبلا».طرشلا يعم ءانثتسالا ف نألو يأ :اذهو
 هيف سيلو «تتام نإ اذكو :خسنلا ضعب فو :لاق |/5 ةيانبلا| .هللا ءاش نإ :هلوق نيبو «قلاط تنأ :هلوق
 جرخ مالكلا نأل ؛قالطلا عقي ال هللا ءاش نإ :هلوق لبق قلاط تنأ هلوق دعب :تتام اذإ (ةيانبلا). "لاق ظفل
 [ 45 4/8 ةيانعلا] .مكحلا لطب «باجيإلا لطب اذإو اباجتإ نوكي نأ نم ءعاتشتساب
 عفي ثيح عءانكسالا كيري وهو ؛ىلاعت هللا ءاش نإ :هلوق لبق .قلاط تنأ :هلوق دعب :خإ اذا م فالوب

 «ينأرما قلطأ نإ :كلذ لبق هلوقب ءانثتسالا هتدارإ ملعت امنإو «ءانثتسالا هب لصتي , هنأل ؛قالطلا

 (ةيانعلا) .ءانثتسالا دعب هنم ئثتسملا نم ىقب امع يأ :اينفلا دعب | 25 4/ ةيانعلا| .ئئتساو

 ناك اذإو ءهقفلا لوصأ هعضومو «ةضراعملا قيرطب جارخإ هنإ :لوقي نم :لوق نع زارتحا :حيحصلا وه
 ًاليلق ضعبلا ءانثتسا حصيف «ةعست الإ ةرشع : لاقي نأو ؛مهرد ىلع نالفل لاي أ هدب ب قرف ال كلذك

 |[: هع ةيانعلا |. هدعب ضعبلاب ملكتلا ءاقبل ؛ةليدلا نع ريكا أ اوك دا ناك

 رمع نبا نع عفان نع ينايتخسلا بويأ نع يذمرتلا جرخأو [477/7 ةيارلا بصن] .ظفللا اذه بيرغ *
 ثيدح :يذمرتلا لاقو ."هيلع ثدح الف هللا ءاش نإ :لاقف َنيِمي ىلع فلح نم" :لاق هنت هللا لوسر نأ
 [نيميلا يف ءانغسإلا يف ءاجام باب ١87١: :مقر] .نسح



 قالطلا يف ناميألا باب "م

 نيبو ؛مهرد ىلع نالفل :لئاقلا لوق نيب قرف ال ذإ ؛هنم ىنثتسملاب ملكت هنأ :هانعمو

 .هدعب ضعبلاب ملكتلا ىقبي هنأل ؛ةلمحلا نم ضعبلا ءانثتسا حصيف «ةعست الإ ةرشع :هلوق

 .ةدحاو عقتف «ةدحاو :ىناثلا فو «ناعقيف كاتنث هنم ىشتسملا :لوألا لصفلا يفف

 .ملعأ هللاو «ءانثتسالا حصي ملف «لكلا نم لكلا ءانثتسا هنأل ؛ثالثلا عقي ءاثالث الإ :لاق ولو

 ةريقس ريغ :لكألا داما ارب زاد وزي :نععإلا عتعتنا نوي نقلا نم نكي اع يق ةهنم قتلا
 ءالصتم الإ هللا ءاش نإ :هلوق حصي ال امك عي هللا ءاش نإ قلاط ثنأ :هلوق يف يأ :لبق نم .ةرشع الإ

 نع لودعم :ناتنث هنم ىنثتسملا [7/97 ةيائبلا] .الصتم الإ نيتنث الإ :هلوقو ءةدحاو الإ قلاط تنأ :هلوق حصي ال

 .ناتنث هنم ىثتسملا نم يقابلا نأ دارأ هنأكف :نينثالا نود ثالثلا وه امنإ هنم ىثتسملا نأب عطقلل هرهاظ



 ضيرملا قالط باب
 :ةدعلا ف ىهو تامف «انئاب اقالط هتوم ضرم يف هتارما لجرلا قلط اذإو

 ُترَت ال :كلي يعفاشلا لاقو .امن ثاريم الف :ةدعلا ءاضقنا دعب تام نإو هتنرَو

 اذإ اهثري ال اذهو ءببسلا يهو ءضراعلا اذمي تلطب دق ةيجوزلا نأل ؛نيهجولا يف
 هيلع ُدريف «هلاطبإ َدَّصق ُجوزلاو .هتوم ضرم يف اهثرإ ُببس ةيجوزلا نأ :انلو .تتام
 َحاكنلا نأل ؛نكمأ دقو ءاهنع ررضلل اهقك ةةدعلا ءاضقتا نامز نإ هلمع ريخخأتب هذصق

 دعب ام فالخب «هنع اهثرإ ّقح يف ىقبي نأ زاجف «راثالا ضعب قح يف ىقبي ةدعلا يف

 لطبتف ءاهنع هثرإل ببسب تسيل ةلاحلا هذه يف ةيجوزلاو «ناكمإ ال هنأل ؛ءاضقنالا

 تراتخخاف ؛يراتخا :اههل لاق وأ ءاهرمأب ًانالث اهقلط نإ و .هب ّيِضَر اذإ اصوصخ هقح يف

 ءاهقح لاطبإب تّيضَر اهنأل ٍ؛هْنِرَت مل :ةدعلا إل نيو لبن ما هتنعبشقتجا و هأ ءاهسفن

 ارجو هلكت ءاقيلعتو اريختت«ةيانكو اهيرض هايحدبو ايها ميحسلا قالط نابي نم يرف اخ ؛ ضيرملا قالط

 نايب نع هنايب رخأف .ةيوامسلا ضراوعلا نم ضرملا ذإ زك ام ضعبلا اضرعتم شيرملا قالط نايب يف عرش

 يعجرلا يف ف مكحلا ناك إو (نئابلاب كبل :انئاب اقالط |[! ةيانعلا ]| . ةحبصلا وهو «لصألا هب نم مكح

 .يعجرلا يف انفلاخي ال هنإف «يعفاشلا فالخ بترتيلو ؛ىلوألا قيرطلاب هيف مكحلا تبثيل كلذك

 (ةيانبلا).نئابلا قالطلا ضراعب يأ :ضراعلا اذمي (ةيانعلا).اهدعبو ةدعلا ءاضقنا لبق ٍنيعي :نيهجولا يف
 اذهب تلطب ةيحوزلا نأل :هلوقل حاضيإ :اذهو (ةيانبلا).ثاريملا ببس يه ةيجوزلا يأ :ببسلا يهو
 ؛ةيصولا هل زجي مل اذهو ؛هتوم ضرم يف هلامي قلعتي ةيجوزلا قح نأل :خ! اهثرإ ببس (ةيانبلا).ضراعلا

 حاكن ةمرحو ءزوربلاو ءجورخلا ةمرحو ؛جوزتلا ةمرح نم :راثآلا ضعب .ثلثلا ىلع دئازلا ىلع رارقإلا الو
 اهثري 3 اذهو :هلوق نع باوحج اذه :ةذه ُْق ةيجوزلاز (ةيانعلا) اهاوس ةعبرأ حاكن ةمرحو «تحألا

 8.1١[ /1/ ةيانبلا] .توملا ضرم ًاضيرم جوزلا ناك اذإ اميف ةيحوزلا يأ تتام اذإ
 (ةيانبلا) .قالطلا ىلع مدقأ ثيح (ثراإإلا نم هنامرحن يضر اذإ جوزلا نأ اميسال يأ :هب يضر



 ضيرملا قالط باب 0

 قالطلا نأل ٍةهْيثَرَو :اثالث اهقلطف «ةعجرلل ئيقلط :تلاق نإو ءاهقحل ٌريخأتلاو

 ضرم يف اه لاق نإو .اهقح نالطبب ةيضار اهاّؤسب نكت ملف «حاكنلا ليزي ال ىعجرلا

 2 ١ ل يس / 5 0 , ا تأ _- 5

 يدب اه رفا مث ءهتقدصف كتدعغ تضمناو ء يحص 9 اياز ُبكتعنض تنك :ةثوم
 هيج هي رب

 ىياللب ةقينح يبأ ء.نع ثاريملا ن م كلذ 2 لقألا اهلف : ةيص وب 3 نيساوأ وأ

 | ةيصولا وأ ني

 ءاهرمأب هضرم ف 9: ادلث اهقلط نإو .هئيصوو هرارق روج :اكيع نا كيم و ضشس نثوبأ لاقو

 اعيمج موق ف تاريمل نمو كلذ 0 لقألا اهلف :ةيضوب اه ىصوأ وأ نيدب اه رقأ مث
1 

 يَ هولا 0 نيذدلا ا قا

 ءاماؤسب لطب امل ثاريملا نأل ؛هب رقأ امو ىصوأ ام َميمج اهل نإف رقز لوق ىلعأل]

 اقداصت امل امهنأ :ىلوألا ةلأسملا يف امهوق هجو .ةيصولاو رارقإلا ةحص نم ٌعناملا لاز

 ءاهتحأ جورتي نأ هل زاج يح «هنع ةيبنجأ تراص ؛ةدعلا ءاضقناو قالطلا ىلع
 اهدع ها

 فاالخب .اهيف ةاكزلا عضو زوجيو ءاه هنداهش بق هنأ قرت هلأ مو تَمدعناف
 قداصتلا د وحج ول

 .ةمهتلا ليلد ىلع رادي مكحلاو ,ةمهبتلا ببس يهو ,ةيقاب ةدعلا نأل (ةيناثلا ةلأسملا

 ةأرملا لاؤسب يأ :اهلاؤسب (ةيانبلا).اقدع ءاضقنا يأ اهثرإ نالطب يف قالطلا لمع ريخأت يأ :ريخأتلاو

 ةيصولا اذكو «بناجألا رئاسل هرارفإك راص هرارقإ نأل :اهيف ةاكزلا عضو (ةيانبلا) يعجرلا قالطلا

 ةئرولا رئاس ىلع ةجوزلا جوزلا راثيإ ةمق ببس ةدعلا يأ :ةمهتلا ببس يهو (ةيانبلا).ةمهتلا مدعل

 ليلد ىلع رادي ةيصولاو «رارقإلا ةحص مدع وهو ءمكحلاو «ةيجوزلا ةقيقح يف امك ءاهل بيصن ةدايرب

 هتحوكنمل هرارقإ الو «هتيصو زوجي ال ثيح «ةبارقلاو حاكنلا ىلع روكذملا مكحلا رادي اذهلو «ةمهتلا

 دق اذكو «رارقإلاو ةيصولا باب هيلع حتفنيل قالطلا راتخي دق ناسنإلا نأ :اذه قيقحتو .هتبارق يوذو

 حاكنلا وهو ءرهاظ ببس هلو «نطبم رمأ هنكلو ءهريغ ىلع هل ًاراثيإ نيدب هتبارق ضعب عم عضاوتي

 نم ةدعلا نأل ؛ةدتعملا يف اذكف «هبيرقو ؛هتحوكنمل ةيصولاو رارقإلا زوجي لو ؛هماقم عرشلا هماقأف «ةبارقلاو

 [7/15 ةيانعلا] .اهئاضقنا ىلع امهقداصتل ؛ىلوألا ةلأسملا يف ةدع الو :ةمهتلا بابسأ



 قيل ضيرملا قالط باب

 كلم ةفينح يبألو .ىلوألا ةلأسملا يف َةدِع الو «ةبارقلاو حاكنلا ىلع رادي اذهو

 ةيصولاو رارقإلا ٌباب حتفنيل ؛قالطلا راتخت دق ةأرملا نأل ؛ةمئاق ةمهتلا نأ :نيتلأسملا يف

 ؛ةدعلا ٍءاضقناو «ةقفلاب رارقإلا ىلع ناعضاوتي دق ناحوزلاو ءاهقح ديزيف ءاهيلع

 ةمهت الو ءاَهاَنْدَدَرَف ةدايزلا يف ةمهتلا هذهو ءاهئاريم ىلع ةدايز هلام ٌجوزلا اهرب
 هدايزلا و ٠

 (ةداهشلاو ؛جورتلاو (ةاكزلا ,قح ِِق ةداع ةعضاوم الو :ةانححيمف ثاريملا ردف 8

 ِ - ِ قلطف ؛لاتقلا دال َّق وأ ارو ناك نمو :لاق .ماكحألا هله قح ف ةمهت الف

 :مْجَر وأ ءصاصق يف لّمَقُيِل مدق دق وأ ءالجر َرّراب دق ناك نإو «هئرّت مل :اثالث هّتآرما

 ءاناسحتسا ثرت ٌرافلا ةأرما نأ :انيب ام هلصأو ءلتق وأ هجولا كلذ يف تام نإ تْنرَو

 ءابلاغ كالملا هنم فاخي ضرع. قلعتي اغإو هلا انيثدي قلعتب رارفلا مكح تبثي امنإ

 «شارفلا بحاص ناك اذإ امك

 دحأ ةداهش زوجي ال ثيح حاكنلا ىلع رادي ةمهتلا ليلد ىلع ارئاد مكحلا نوكلو يأ :خلإ رادي اذهو

 ةداهش زوجي هنأل ؛دالولا ةبارق يعي بيرقلل بيرقلا ةداهش زوجي ال ثيح ةبارقلاو ؛ةمهتلل رخآلل نيجوزلا
 [8/4/1 ةيانبلا] .هيحأ لايع يف خألا نكي مل اذإ دارملاو ءاوقلطأ اذكه «ةمهتلا مادعنال ؛خألل خألا

 (ةيانبلا) .دحاو ءيش ىلع امهيأر نيصخشلا عضو نع ةرابع وهو ؛عضاوتلا نم :ناعضاوتي

 نع باوج :خلإ ةعضاوم الو .ىلوألابف ءلقألا يف امأو «ثاريملا ردق قفاوت ةيصو ف ةمه ال هنأل :ةدايزلا يف

 قح يف ققحتي رامثألا ةمهتو رارقإلا نأل :خلإ ةمحش الف (ةيانعلا) اهل هتداهش لبقي هنأ ىرت الأ :امهلوق
 دم لاق ىأ :لاق [85/19 ةيانبلا] .هزيغ نوذ ثرالا قد- ىف ثربتعأف :هاكحألا هذه قح يف ال ثرالا

 كلذ ببسب يأ :هجولا كلذ يف (ةيانبلا).اهجوز ةأرملا ثرت مل يأ :هثرت مل (ةيانبلا)."ريغصلا عماجلا" يف

 (ةيائبلا).ج وزلا لامم اهقح يأ :قلعتي امغإو .ةجوزلا ثاريملا ءاطعإ نع رفي نم يأ :رافلا ةأرما نأ



 ضيرملا قالط باب

 امك رارفلا مكح تبثي دقو .ءاحصألا هداتعُي امك .؛هجئاوحب موقي ال لاحب نوكي نأ وهو

 هب يني هلا ةقاللسلا هنم يلاغلا نوكيب امو «بلاغلا كانا هحيرتا فب ضرلل قمم قا وه

 عفدل صحا نأل ؛ةمالسلا هنم بلاغلا لانقلا ع يف يذلاو , وصحف «رارفلا مكح

 هنم بلاغلا لتقُيل مَدق وأ َرَراَب يذلاو ءرارفلا ُمكح هب تبي الف عنا اذكو ٌَوُدَعلا سأب

 تام اذإ" :هلوقو ,فرحلا اذه ىلع ٌجَّرَحُت تاوخأ اذهلو .ٌرارفلا هب ٌققحتيف «كالهلا

 ببسب وأ ببسلا كلذب تام اذإ ام نيب قرف ال هنأ ىلع ليلد ؛"لتق وأ ؛هجولا كلذ يف
 يمت رق

 0 :- حيحص وهو - هتآرمال لجرلا لاق اذإو .لتق اذإ ضرملا ببسب شارفلا بحاصك «رخخآ

 رادلا نالف لخد اذإ وأ ءرهظلا نالف ىلص اذإ وأ ءرادلا تلخد اذإ وأ ءرهشلا سأر ءاج اذإ

 ربتعملا نأ كلي يسخ رسلا ةمثألا سمت نعو :تحاح عءاضق ىلإو دحسملا ىلإ باهذلاك :هجناوخ موقب ال

 ىلإ جورخلا ىلع ردقي ال نأ قوسلا يفو ءدجسملا ىلإ جورخلا ىلع ردقي ال نأ هيقفلا قح يف
 (ةيانبلا).حيحص عمج ءاحصألاو «هجئاوحب مايقلا نم يأ :ءاحصألا [1/.9 ةيانبلا] .ناكدلا

 (ةيانبلا).ودعلا ةدش نم نمأي نصحلا يف يذلا بلاغلا نأل ؛روصحملل ليلعت اذهو :سأب عفدل

 ةعنملاو ءوّدعلا نم لك عنمي نم هلوح نأل ؛لاتقلا فص يف يذلل ليلعت ء[ركسعلا يأ] :ةعنملا اذكو

 ءرصحلاب يأ :هب تبغي الف [11/17 ةيانبلا].نمأو زع ف يأ .هموق نم ةعنم يف نالف :لاقيو ءتاحتفلاب
 ءجاومألا تمطالت نإف ؛حيحصلا ةلزن.ةنيفسلا بكار :اهنم :خإ تاوخأ اذهو .لاتقلا فص يف هنوكو

 يهف ؛قلطلا اهذخأ اذإف :ةحيحصلاك اُهِإف ؛لماحلا ةأرملا :اهنمو «ةلاحلا هذه يف ضيرملاك راص قرغلا فيخو

 ةلزنمم. ناك دادزيال ثيحب راص نإف ءضيرملاك وهف .هب ام دادزي ماد ام جولفملاو دعقملا :اهنمو «ةضيرملاك

 دادزي ال لاحب راص اذإو «توملا هرحخآ نأ بلاغلاف «هتلع يف دادزي ماد ام هنأل ؛هريغو قالطلا يف حيحصلا

 (ةيانبلا)."ريغصلا عماجلا" يف دمحم لوق يأ :هلوقو [4/4 ةيانعلا] .كلذك نكي مل هنم فاخي الف

 .حصي مل هنأ الإ ضرملا كلذ ريغ نم تام وأ لتق مث ,هتوم ضرم يف اهقلط اذإ :هنايب :خلإ قرف ال هنأ ىلع
 [/,/ 4 ةيانعلا] .ثاريملا اهلف



 فش ضيرملا قالط باب

 :ضرطلا فل اوقلا ناك نإو «ثرت ل : ضيرم جوزلاو ءايشألا هذه تناكف «قلاط تنأف

 ءيجمت قالطلا قّلعُي نأ امإ :هوجو ىلع اذهو .رادلا تلحخد اذإ :هلوق يف الإ «تنرو

 امإ :نيهجو ىلع هجو لكو .ةأرملا لعفب وأ ؛هسفن لعفب وأ .ىنحألا لعف وأ «تقولا

 ناهجولا امأ .ضرملا يف امهالك وأ ءضرملا يف طرشلاو ,ةحصلا يف قيلعتلا ناك نإ
 تنأف رهشلا سأر ءاج اذإ :لاق نأب ءتقولا ءيجمك. قيلعتلا ناك نإ ام وهو :نالوألا

 ناك نإف يِللا نالف ىلص وأ ءرادلا نالف لخد اذإ :لاق نأب :يبنجألا لعفب وأ ؛قلاط

 ةرشابمب هنم ققحت دق رارفلا ىلإ َدْصَقلا نأل ؛ثارولا اهلف ءضرملا يف طرشلاو قيلعتل
 55 يف طرشلاو ؛ةحصلا يف قيلعتلا ناك نإو هلام 538 قول يف قيلعتلا

 ءرَجْتلاك طرشلا دوجو دنع لزني طرشلاب قلعمل و ؛ثرت :هكلم رفز لاقو .ثرُ 1
 قلعملا قالطلا

 ءادصق ال ًامكح طرشلا دنع اقيلطت ريصي َقباسلا قيلعتلا نأ :انلو «شرلل | يف اعاقيإ ناكف

 (ةيانعلا) .انركذ ام ىلع انئاب قالطلا ناك اذإ ىطعي امنإ رارفلا مكح نأل ؛انئاب اقالط نعي :قلاط تنأف

 (ةيانبلا).رادلا نالف لوحدو «رهظلا نالف ةالصو ءرادلا ةأرملا لوخدو ءرهشلا سأر ءيحب يأ :ءايشألا هذه

 ةأرملا ىلإ باطخلا ؛رادلا تلخد اذإ :هلوق نم يأ :اهنم «ةروكذملا روصلا نم روكذملا ىلإ ةراشإ :اذهو

 زوجي ال اذهو «كالحلا هنم فاخي يذلا ضرملا لاح وهو :خلإ قلعت لاح يف [317/1 ةيانبلا] .هسفن ىلإ وأ
 [347/10 ةيانبلا] .ةثرولا ةزاحإب الإ ثلثلا نم رثكأب ىصوي نأ هل

 ؛عقي هنإف ءنونحب وهو دجو مث «طرشلاب هتأرما قالط قلع ول هنأ :امهادحإ :نيتلأسم. رهظي :خلإ اقيلطت ريصي
 هتأرما قالط قلع اذإ لجرلا نأ :ةيناثلاو .ادصق قيلطتب سيل هنأ ىلع لدف «عقاو ريغ نونحملا قالط نأ عم

 [35/14 ةيانعلا] .ثنحلا دصق اقيلطت ناك ولفا+: تدني ال طرشلا دحو مث ؛هتأرما قلطي ال نأ فلح مث ءطرشب

 اتكلم نك رسنلا# يسر دنإ فقير لوق يئس نمي دلصقلا كيس نم يكل كبح نم نعي هاهم
 [341/7 ةيانبلا] .ادصق ال



 ضيرملا قالط باب 55

 لعفب هقلع اذإ ام وهو :ثلاثلا هحولا امأو .هفرصت دّري الف .دصق نع الإ ملظ الو

 ةرشابم. وأ «قيلعتلاب امإ :لاطبإلا دصق دوحول 5 رصف مست كلا وأ رج دنع هل
 ضدرملا يف

 هريف دب فلأ قيلعتلا نم ملف هدب طرشلا لعف نم هل نكي مل نإو هيظرلا يع طرق

 قيلعتلا ناك نإف ةانيلعتب هقلع اذإ ان رهو :عبارلا ةحجولأ امأو .اهنع ررضلل ًاعفد ؛هقرصت

 ةيضار اهنأل ؛ثرت مل ءهوحنو ديز مالككدب هنم احل امه ٌلعفلاو «ضرملا يف طرشلاو

 ؛ثرت :نيوبألا مالكو ءرهظلا ةالصو ؛ماعطلا لكأك هنم اهل دبال لعفلا ناك نإو ,كلذب

 عىقملا قب وأ ندا يف الفا فريش نم تالا يل ان ا ققرشابلل يف ةرطضم اقل
 0 1 ةداسعلاك

 باخ ككل مانا هني هنأ نكتب هدب مانام

 نضرملا ةلاح يف

 ردقي الو ءطرشلا دوحجو دعب عنم هتهح نم دحوي ملف ,هلام اهقح قلعتي مو ؛قلع هنأل :هفرصت دري الف

 ءيش لعفلا يأ خا لعفلاو | 3 4/07 ةيانبلا | .طرشلا داخيإ نع يبحألا عنم ىلع الو «قيلعتلا لاطبإ ىلع

 هدم جورلل دبال ءيش لعفلا و هَ يأ :هل كب أل (ةيانبلا).الثم ديز مالكك دب 2 كتالذ نب جورلل

 ءاضرلا نأ امل ؛اهماؤسب اهقلط هنأك راص عي :ةيضار امفأل (ةيانبلا).كلذ وحنو «ةالصلاو ؛لكألاك

 (ةيانبلا).طرشلا ترشاب ثيح اهقح طاقسإب يأ :كلذب (ةيانعلا).طورشملاب ايكر طرقا هلاب

 ثاريم ال يأ :باوجلا كلذكف (ةيانبلا).ايندلا يف كالحلا اهسفن ىلع فاخت لكأت مل نإف ؛لكأل اك :ايندلا يف

 ىلإ دصقلاب مهتي الف «قح امل هلام يف نكي مل قاللطلا جوزلا قلع نيح هند | دجوي مل هنأل (ةيانبلا) اه

 هنم دجي ال اهنأ رابتعاب اهلعف اذإ ؛اهاضر مدعني نأ بابلا ىف ام ةياغ ؛عنص هنم كلذ دعب دجوي مل و «رارفلا

 ةحّصلا يف قيلعتلا ناك اذإ ثرت ال كانه نأ انيب دقو رهشلا ءيجمت. وأ «يبنحأ لعفب قيلعتلاك اذه نوكيف ءادب

 ١1/4[ ةيانعلا] .اًراف نوكي الف :هضرم يف طرشلا الو ةلعلا رشابي مل جوزلا نأ امل انهه كلذكف



 اذن ضيرملا قالط باب

 هيلإ لعفلا لقتنيف ,ةرشابملا ىلإ اهأهلأ ّجوزلا نأل ؛ثرت العب فسوي يبأو ةفينح يبأ دنعو
 مل :تام مث ءحص مث ءضيرم وهو اك اقلط اذإو :لاق .هاركإلا يف امك هل ةلآ امنأك

 يل ىهو 6تاع دقو ؛ضرملا يف عقوأ نيح رارفلا َدّصق هنأل ؛ثرت :هكلسرفز لاقو «ثرت
 ءتوملا ضرم هب مدعني هنأل ؛ةحصلا ةلزنم. وهف عار هيقت اذإ ىضرملا :لوقن انكلو .ةدعلا

 - لاب ةايعلاو.- اتندتزاف اهقلظ ولو .اًراف جوزلا ريصي الف «هلاعب قلعتي اهل ّقح ال هنأ نيبتف

 نبا تعواط لب ٌدترت مل نإو .ثرت مل ةدعلا يف يهو «هتوم ضرم يف تام مث «تملسأ مث

 ال ترم ذدإ ؛ثرإلا ةيلقأ قيلطبأ ةدرلاب اهأ :قرفلا هجوو .تنرَو :عامجلا يف اهجوز

 يفانت ال ةيمّرْحَلا نأل ؛ةيلهألا تلطبأ ام ةعواطملابو «ةيلهألا نودب هل ءاقب الو ادع كيو

 ,ةقرفلا تيل : اهنأل ؛حاكنلا مايق لاح ف تعواط اذإ ام فالخب «يقابلا . وتو ؛ثرالا

 ؛ةعواطملاب ةمرحلا تبثت ال ثالثلا تاقلطلا دعبو بسلا نالطي ضار نركت

 هنأك راصف :خ ! لقتنيف (ةيانعلا).اهقح طاقسإل ةلع هنم اهل دبال يذلا اهلعف لعج ىلإ يأ :ةرشابملا ىلإ

 كلغ اورهع كيز هركأ اذإ يعي :ةاركإلا يف امك (ةيانبلا).اراف هنوكل تئروف ءهتوم ضرم يف طرشلا لعق

 لقتناف ءءارلا رسكب ةركملل ةلآ هنأك راص ءارلا حتفب هركملا نأل ؛ديز نمضي ءورمع هفلتأف «ريغلا لام فالتإ

 [385/1/ ةيانبلا] .جوزلا ىلإ اهلعف تلقتنا ةرطضم ةأرملا تناك املف هيف نحن اميف اذكف ؛هركملا ىلإ هركملا لعف

 (ةيانبلا).لاق ظفل :خسنلا نم ريثك يف سيلو :"ريغصلا عماجلا" قف دس .ىأ :لاق

 ,ةعواطملا ةلكئسم هسفن قالطلا اذه ىلع عرف هنأل اذهو ؛هضرم يف هريغ وأ اثالث انئاب يأ :اهقلط ولو

 امك «ثرت ال ىعحجرلا دعب هتعواط اذإ امنأل ؛انئاب ناك اذإ الإ هيلع اهثرإ عرفتي الو ءثرت اهنإ :لاقو
 (ةيانبلا).ثراإلل ةيفانم ةدرلا نأل :ثرت مل ١١/5[ ريدقلا حتف].حاكنلا مايق لاح هتعواط ول

 .ثرت الف ءجوزلا نبا :تعواط اذإ (ةيانعلا».تحألاو مألا يف امك ,حاكنلا يتانت لب يعي :ثرإلا يقادت ال

 (ةيانعلا).حاكنلا وهو ؛ثرإلا ببس يأ :ببسلا نالطبب



 ضيرملا قالط باب ١"

 تو : صضرملا 8 نعالو (حيحص وشو هتارما تنال نمو .اقرتفاف ءاهيلع اهمدقتل

 اذهو .اعيمج مهوق يف هّنلرَو ضرملا يف فذقلا ناك نإو .ثوت ال :ءكلع دمحم لاقو
 مكحلا اذه ,

 نع انزلا راع عفدل ؛ةموصخلا ىلإ ةأَجلُم يه ذإ ؛هنم امل ّدْبال لعفب قيلعتلاب قّحلم

 وشهو يحايإلاب تاي مث (حيحص وهو هنأ رما نك لإو ١ .هيف هجولا انيب دقو «ءاهسفن

 قيلعت نعم يف ءاليإلا نأل ؟تشرو :ضرملا يق اضيأ ءاليإلا ناك نإو .ثرت مل :ضيرم

 دقو «تقولا ءيجم. قيلعتلاب اقحلم نوكيف حاول نع لح رهشأ ةعبرأ يضم. قالطلا

 بهيج .ةيييقإإلا :ةسصحرلا هيع كللكت ي | قالطلاو : ديو لاق ؛ ديو انيك

 ا 53 .ةانيب دقو .ةدعلا يف يف يهو تاماذ ثرت امغإ تري ا

 نإ :امملوق هجوو «نيرادملا رخخآ ناك و ؛نيناعللا رحآ هنأل ؛اهناعلب عقي امنإ قالطلا نآل :ليق :هطلرتا لإ

 لعب اقعلم ناكر ءاهسفن نع راعلا عافدتسال ؛كلذ يف ةرطضم اهنأ الإ اهاعلب عقت تناك نإو ةقرفلا

 ةرطضم اهنأل :هلوق وهو ءهنم اط دبال يذلا لعفلا ف يأ :هيف هجولا انيب ١[ 7/4 ةيانعلا| .هنم اه دبال

 دجوي ملو ؛ةحصلا لاخ يف كلذ: عقو دقو «جوزلا ءاليإ ىلإ ةفاضم ةنونيبلا نأل :ثرت مل (ةيانعلا).ةرشابملا يف

 [ةنالزااب ةيدقلا] ءاراق قوتكي ذلق كرش لأ ةلغ ةزيظايرع نم رخآ ءيش ضرملا يف جوزلا نم

 ءاوس نعي :هوجولا عيمج يف (ةيانعلا).خلإ ًاقيلطت ريصي قباسلا قيلعتلا نأ انلو :هلوق ديري :ههجو انركذ دقو
 دب هنم امل ام لعفلا ناك ءاوسو «هلعفب وأ اهلعفب قيلعتلا ناك ءاوسو ءاهاؤس ريغب وأ ءاطاؤسب قالطلا ناك

 (ةيانبلا)» حاكنلا وهو ؛ثرإلا ببس يأ :ببسلا ناكف ١7/4-١5[ ةيانعلا] .نكي مل وأ

 ةدعلا يف يهو تامف «أنئاب اقالظ هيوم ضرغ يف تاما لخرأ | قلط اذإو :هلوقب بابلا لوأ يف يأ :هانيب دقو

 [9//39 ةيانبلا] .امل ثاريم الف ةدعلا ءاضقنا دعب تام نإو «هتثرو



 ةعج رلا باب

 ءاقدع يف اهعجاري نأ هلف «نيتقيلطت وأ ةيعجر ةقيلطت هّتآرما لحرلا قلط اذإو

 ءلصف ريغ نم «يفوُرعَمب نهوكسمأف9» :ىلاعت هلوقل ؛ضرت مل وأ ءكلذب تيضر
 وهو ءاكاسمإ ىمس هنأ ىرت الآ «كلملا ةمادتسا ةعجرلا نأل ؛ةدعلا :مايق نم دبالو

 نأ ةعجرلاو .اهئاضقنا دعب كلم ال هنأل ؛ةدعلا ىف ةمادتسالا ققحتي امنإو «ءاقبإلا

 نب هيف فال الو «ةعجرلا ف حيرص اذهو ,قأرما 7 وأ .كتعجار :لوقي

 , 8 © نت # "ل 0 1 مكس سا » و

 اذهو ,ةوهشب اهحجرف ىلإ رظني وأ ,ةوهشب اهسملي وأ ءاهلبقي وأ ءاهاطي وأ :لاق .ةمئآلا
 9 : يرودقلا

 :هانيب ام ىلع حاكنلا ةمادتسا وه اندنعو .اهؤطو مرحي تح :حاكنلا ءادتبا ةلزنع

 (ةيانعلا).عبطلا عضولا بسانيل ؛اعضو اهرخأ ؛اعبط قالطلا نع ةرخأتم ةعجرلا تناك امل :ةعجرلا

 برق اذإ ينعي  َنُهَوُكِسْمأَفَنْهَلَجأَنْغلَبف ءآَسّتلا مقلط اذإط :ىلاعت هلوق ئعي :4َنُهوكِسْمَمإِ :ىلاعت هلوقل
 ١[ 5/4 ةيافكلا] .ةأرملا اضر طرتشي مل يأ .همدعو اضرلا نيب لصف ريغ نم ؛ءنهوكسمأف ندع ءاضقنا

 قالطلا دعب علخلاب ضايتعالا كلمي هنأ ءيعجرلا قالطلا دعب كلملا ءاقب ىلع ليلدلاو :كلملا ةمادتسا
 ْ ١[ 5/84 ةيافكلا] .كلملا لصأ ءاقب دعب الإ نوكي ال ضايتعالا كلمو ءاعامجإ ىعجرلا

 (ةيانعلا) .اضيأ ةرضحلا يف وأ ؛مالعإلا طرشب ةبيغلا يف ينأرما تعجار وأ ءاقرضح يف ناك نإ :كتعجار
 (ةيانبلا).عامجإلاب حصت لوقلاب ةعجرلا نأ دارأ ةمئألا نيب لوقلاب نيعي اذه يف يأ :ةمئألا نيب

 انباحصأ دنع ةوهشلاب اهجرف ىلإ رظنلاب وأ «ةوهشلاب سملاب وأ ؛ءطولاب ةعجرلا نوك يأ :اذهو
 اذإ امأ ءناسللا لقتعم وأ ءسرخأ نكي مل نأب لوقلا ىلع يأ :هيلع ةردقلا عم ١١[ 7/1 ةيانبلا] .ةيفنحلا

 ءامب لحلا توبثل :حاكنلا ءادتبا ١١7/1[ ةيانبلا] .ةيرهاظلاو روث وبأ لاق هبو «ةراشإلاب حصيف كلذك ناك

 ١1/4[ ةيانعلا] .حاكنلا ءادتبا يف امك ءامارح ءطولا ناكف :هيعاودو ءطولاب حصي ال حاكنلا ءادتباو
 (ةيانعلا).ءاقبإلا وهو ءاكاسمإ يمس هنأ ىرت الأ :هلوق ىلإ ةراشإ :ةانيب ام ىلع



 ةعجرلا باب 0 ظ ا 6

 طاقسإ 8 امك ةمادتسالا ىلع ةلالد عي لق ايفل .ىلاعت هللا ءاش نإ هررقنسو

 . ع ل هذهو «حاكنلاب صتخب ليش ةلالدلاو ,رايخلا

 اقلا يف امك ,حاكنلا نودب لحي دق هنأ ةوهش ريخب رلعنلاو 4 فال ,ةرحلا

 اهنك اسي فنا هرمتكاّسلا ني عنقي قا جرفلا ريغ ىلإ ةظنلاو ءام”ريغو بيبطلاو

 دهشي نأ بحتسيو :لاق .اهيلع ةدعلا لوظنق .اهقلطل ةعجر ناك ولف «ةّدعلا يف
 7 عر دنقلا

 لأ 2 ,كلل ىعفاشلا لاقو «ةعجب رلا تثدحف :دهسي . نإف «نيدهاش ةعج رلا ىلع

 (كوكنم ٍلدَع يَوْذ اودهشأَو# :ىلاعت هلوقل .ا < كلا لوق وهو حصت ال ل
0-2 

 :حاكنلل ةدا دعس هنألو داهشإللا دق نع صوصتنلا قالطإ انو .باجيألل رمألاو

 اهتعجارم كلمي يح ةمئاق انإ :انلق :هلوق وهو «بابلا اذه رخخآ ف ركذ ام ىلإ ةراشإ :ةررقنسو

 ,رايخلا طقس اهئطو مث مايأ ةثالث رايخلاب هنأ ىلع ةيراج عاب نم نإف :رايخلا طاقسإ يف امك (ةيانعلا).خلإ
 ةوهشب سملاو ؛ةوهشب لحادلا جرفلا ىلإ رظنلا يأ :ليعافألا هذهو ١7/8[ ةيانعلا] .لوقلاب طقسأ اذإ امك

 عاتمتسالا لح نأ نايبل :ةرحلا قحح يف (ةيانبلا) .ةلالد عقيف حاكنلاب يأ :هب صتخن (ةيانبلا).ةوهشب ليبقتلاو

 .اليلذ عقي الف يأ 3 أ :حاكنلا تودب (ةيانعلا). اضنأ ق ميلا كلمو هب لحيف ةمألا ُْق امأو :حاكنلاب الإ سبيل امك

 (ةيانبلا).ةداهشلا لمحت ىلإ جاتحا اذإ انزلا يف دهاشلاو ةنتاخلا لثم :امثريغو

 (ةيانبلا) عقاولا فلختل ةعجرلا ديري ال هنأل :اههقلظل (ةيانبلا):ةوهش ريغ نم ليغافألا هده تتاكول يأ :ناك ولف
 ١١[ 7/177 ةيانبلا] .خل ! ورغم نْموكسنأفإ : لافت ةلوعل ةروهدلف ةآرملاب يرض هنفو :اهيلع

 إ جاودهشأو ٍفوُرْعَمِب وعل : اق هأ يفورعمب ن ميكس نهلج أ“ غلب اذ ذاق :ىلاعت هللا لا :حإ ىلاعت هل وقل

 ُكاَسْمِإَف نكاترم ٌقالطلا# :ىلاعت هلوقو 4 ف ورعمب ةهوكِسْمْأف :ىلاعت هلوق وهو :صوصنلا قالطإ

 0 هلوقو كن اَعَحاَرَتي نأ اَمِهْيلَع َحاَنُج ا الفا :ىلاعت هلوقو 7-2 نهد 8 ل دي 0 ىلاعت هلوقو (: بف وأ هل

 (ةيانبلا).حاكنلل ماودلا بلط يأ :حاكنلل 5 ا "يصح ملف ملازب



 "0 ةعجرلا باب

 بحتسُ اهنأ الإ «ءاليإلا يف ءيفلا يف امك ءاقبلا ةلاح يف هيف اطرش تسيل ةداهشلاو

 اهكرق هنأ ىرت الأ هيلع لومحم هالت امو ءاهيف ركانتلا يرجي اليك ؛طايتحالا ةدايزل
 ةعجب رلا

 تضقنا اذإو .ةيصعحملا يف عقت اليك اهملعي نأ بهشماو («بحتسم اهيف وهو «ةقرافملاب

 لوقلاف :هتبذك نإو ,ةعحر ىهف :هْئقّدصف «ةدعلا يف اهُتعجار تنك :لاقف «ةدعلا

 عفتْرت قيدصتلاب نأ الإ ّمَهَّتُم ناكف «لاحلا يف هءاشنإ كلمي ال امع َربْخَأ هنأل ؛اهوق
 جورلا

 ءايشألا ف فالحتسالا ةلأسم يهو كي ةفينح يبأ دنع اهيلع نيم. الو «ةمهتلا

 ؛ةدعلا تفداص اهنأل ؛حصت :الاقو مني ةفينح يبأ دنع ةعجرلا حصت مل «يدع تضقلا

 وهو .كي يعفاشلا يأ :ةالتامو (ةيانعلا).ءاقبلا ةلاح هنوكل ؛طرشب تسيل هيلع ةداهشلا نإف :ءاليإلا يف

 ,ركانتلل ًاعفد «بابحتسالا ىلع يأ :هيلع لومحم (ةيانبلا). كتم ٍلْذَع ْيَوَذ اَوُدِهْسَأَوِل :ىلاعت .هلوق

 اهنرق هنأ ليلدب «كُْثَْتاَبَت اذإ اوَدِهْشَأَو :ىلاعت هلوق يف امك ههب قفوألا وه ام ىلإ داشرإلل رمألا ناكف

 ؛بحتسم ةقرافملا يف يأ ءاهيف داهشإلا يأ وهو ؛اوَدِهْشَأَو ٍفوُرْعَمب نهوقراَف ءأ9 :لاق ثيح ةقرافملاب
 85//1١1-١8[ ةيانعلا] .ةعجرلا يف اذكف

 نأ اهمعز ىلع ءانب جورتت دق اهإف ,ةيصعملا يف ةأرملا عقت امبرل اهملعي مل ول هنأل ؛ةعجرلاب :اهملعي نأ

 اهعقوأ يذلا اهجوز ناكو «ةيصاع تناكف «يناثلا جوزلا اهأطيو ءانقدع تضقنا دقو ءاهعجاري مل اهجوز

 تسيلو «مئاقلل ةمادتسا اهنأل ؛ةعجرلا تحص اهملعي مل ول كلذ عم نكلو .مالعإلا كرتب ائيسم هيف
 ىلع فقوتي ال هقح صلاخ يف ناسنإلا فرصتو ؛هقح صلاخ يف افرصتم ةعجرلاب جوزلا ناكف ءءاشنإب

 (ةيانبلا).ةيضقنم ةدعلا نأل :كلمي ال 4//١[ ةيانعلا] .ريغلا ملع

 ركبلا ىلع توكسلا ىوعد ةلأسم يف لاق لب ؛حاكنلا باتك يف ةلأسملا هذه نيبي مل :حاكنلا باتك يف

 يف كيتأيسو :لاق مث «ةتسلا ءايشألا يف فالحتسالا ةلأسم ىهو كم ةفينح يبأ دنع اهيلع نيمي الف

 ١١5/1[ ةيائبلا] .رثأ ةعجرلل ةمث نكي مل هنأل ؛رم :لاقي ال اذه لثمو ءىوعدلا



 ةعجرلا باب ؟١م

 تلاقف «كتقلط ا لقول اهو حرل هس دقو "ني نأ ىلإ ًارهاظ ةيقاب يه ذإ

 ؛ءاضقنالا ةلاح تفّداص انغأ لو الي ةفينح يبألو .قالطلا عقي ؛ ندع تضقنا دق :هل ةبيحب

 برقأو ءءاضقنالا قبس م ىلع كلذ لو تريخأ اذإق كاضقنالا نه رابسالا ف ةنيمأ اهنأل

 «قافتالا - تناك ولو قبلا ىلع قالطلا ةلأسمو .جوزلا لوق لاح هلا وحأ

 دعب ةمألا جوز لاق اذإو .هب تمبثت ال احا .ءاضقنالا دعب هرارقإب عقي قالطلاف

 لنع اهلوق لوقلاف :ةمأللا 595 «ىلوملا 0 ءاهتعحجار تنك دق ءافذع ءاضقنا

 ةدعلا يف

10 

 هم

- 

 2 لق 3 يع حالا 0ك ١ ١ ا 5 ٌ 5 175 مه 7

 ههح صلاخ وه اهعرقأ دقتف هل كولمثت اًهعضب أل ؛لوملا ل اووش لوقلا :الاقو كح ةغينح ىلا

 لوقلاو (ةدعلا ىلع بتي ةعجرلا مكح 0 .حاكنلاب اهيلع رارقإلا هباشف ءجورلل

 عءاضقناو عاشب

 .ىلوملا لوق لوقلا امهدنعف بلقلا ىلع ناكولو .اهيلع ئتبي اميف اذكف ءاهوق ةدعلا يف

 [1 ءاانزااب ةيلنبلا] ةيحص ةئفلا قة وجرلاو «لاخلا باصصتناب الع ةآرللا ىآ رفق نأ

 (ةيانبلا) .ةدعلا تطقسو ةعج رلا تحصف «(ةدعلا ءاضقناب اهرابخإ ةعج رلا تقبس دقو يأ :هتئاس دقو

 ليلد الو ؛هنع ربخملا قبس يضتقي رابخإلاو «كلذب تربخأ دقو ءاهرابخإب الإ كلذ ملعي ال ذإ :+2 ! ةنيمأ اهنأل
 ١3/5[ ةيانعلا] .ةربتعم نوكت ال ءاضقنالا ةلاح تفداص اذإف ءجوزلا لوق لاح هلاوحأ برقأو «نيعم رادقم ىلع

 ءءاضقنالا دعب رارقإلاب يأ :هب تبثت ال (ةيانبلا).ةدعلا يف اهقلط نإ ةدعلا ءاضقنا دعب يأ :ءاضقنالا دعب

 .ةنيب هل نكي مل اذإ :اوق لوقلاف (ةيانبلا).ريغلا قح ىلع فرصت هنأل ؛ةمهت هيف نإف

 رقي نأب :خل! رارقإلا هباشف (ةيانعلا).ةدعلا ءاضقنا دعب :هل كولمت .اهعضب عفانم يأ «ةمألا :اهعضب نأل

 رارقإلا نع باوجلا ركذي ملو :خلإ لوقي [. ةفينحوبأ يأ] وهو (ةيانعلا).نالف نم هتمأ جوز هنأب
 امه. رارقإ هل نوكي ىنأف ءاهعضب عفانم يف قح هل قبي مل ةعجرلا ُِق هقدص ال هنأل كلذو ؛هروهظل جيورتلاب

 5١/8[ ةيانعلا] .انّيب قرفلا ناكو ءكلذب رارقإ هنإف «جيوزتلاب رارقإلا فالخب ءهقح صلاخ وه

 ةمألا هتقدص نأب بلقلا ىلع فالخلا وأ ءرمألا ناك ول يأ :ناكولو (ةيانبلا).ىلوملا لوق نود :انوق

 (ةيانعلا).ةركنم يهو «هيلع اهيعدي جوزلاو .هقح صلاخ عضبلا عفانم نأل :ىلوملا لوق (ةيانبلا).ىلوملا هبذكو



 6 ةعجرلا باب

 :للوملل هنا قللم رهظ دقو «لاخل ىف ةدملا هيض انلأل ميحصلا قف هتيعانكأو
 مايقب قُم ةعجرلا يف قيدصتلاب ىلوملا نأل ؛لوألا هجولا فالخب ؛هلاطبإ يف اهلوق لبقت الو

 جورزلا لاقو «ندع تضقنا دق :تلاق نإو .ةدعلا عم كا 254 الو ءاهلنع ةدعلا

 عطقتنا اذإو .هب ةملاعلا يه ذإ ؛كلذ يف ةنيمأ اهنأل ؛اهوق لوقلاف ؛ءكتدع ضقنت مل :ىلوملاو

 نم لقأل ع عطقنا نإو ءلستغت مل نإو ةعج را تعطقنا :مايأ ةرشعل ةثلاثلا ةضيحلا نم مدلا

 نأل ؛لماك ةالص تقو اهيلع يضمب وأ ؛لستغت ىح «ةعجرلا عطقني ل :مايأ ةرشع

 تضقتاف ميلا نم تبرع عاطل رجس ؛ةرشعلا ىلع هل ديزم ال ضيحلا

 دضتعي نأ دبالف «مدلا ْدْوَع لمتحي ةرشعلا نود اميفو «ةعجرلا تعطقناو ةدلعلا

 ةالصلا تقو يضمب تارهاطلا ماكحأ نم وكح موزاب وأ «لاستغالا ةقيقحت عاطقنالا

 .عاطقنالاب يفيكاف دو ةرامأ اهقح يف عقوتي ال هنأل ؛ةيباتك تناك اذإ ام فالخب
 ل

 لاقو .ناسحتسا اذهو انتو فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع تلصو تّمميت اذإ علقو
 اعوطت وأ ةيوتكم ةعحب رلا

 قلل ةراهط عاملا م لاع مميتلا نأل ؛سايق اذهو «تعطقنا تهميت اذإ :هكلي دمحم

 ثضقنا دق :اهوق ف يأ :كلذ يف (ةيانبلا).هلوق ربتعي الف ةدعلا عم ىلوملا كلم يأ :ةدعلا عم كلش
 ةضيحلا نع جورخلاب قلعت وهو «ةدعلا ءاضقناب قلعت ةعجرلا ءاضقنا نأل :ةعجرلا تعطقنا (ةيانبلا) يدع
 عم ةالصلا برقأ تقو اهيلع يضمب وأ :"عيبانيلا" فو «تقولا ةفص هنأل ؛عفرلاب :لماك (ةيانبلا) .ةثلاثلا
 (ةيانبلا).مايأ ةرشعل ضيحلا عاطقنا درج يأ :عاطقنالا درجمبف (ةيانبلا).لاستغالا ىلع ةردقلا

 (ةيانعلا).تارهاطلا ماكحأ نم وهو ءاهتمذ يف انيد ةالصلا تراص ىضم اذإ تقولا نأ نعي :ةالصلا تقو يضم
 درج. يأ 4 اطقنالاب يفتكاف (ةيانبلا).اهضيح ةدم مامت دنع اهقح عاطقنا ىلع ةدئاز ةرامأ يأ :ةدئاز ةرامأ

 (ةيانبلا) .ةالصلا اهيلع بجت الو ؛لاستغالاب فلكتت ال األ ؛عاطقنالا



 ةعجرلا باب ا

 هع كاولخ هلأ :امظو هةر ع ناكف :لاسغألاب تبث ث ام ماكحألا نم هب تبثي يح
 لاستغالا

 لاح ىقحت# ةرورشللا هدو «تابجاولا فعاضتت ال نأ ة هرورص راهيط ريما انإو : يلم

 4 ةيئاضتقا ةيرورض ايي ةتياثلا ةاكحألاو «تاقوألا نم اهلبق اميف دي ةالصلا غادأ

 اذإو .ةالصلا زاوج مكح ررقتيل 5 دعب لو ءامادبع ع نقلا نسب عطقتا :لإ
 ةالصلا ن .

 ١ :هقوق امف وضع ناك نإف ثاملا ١ افندي نيايش دقو نلف

 سايقلاو (لايسحعسا اذهو . نجي لاق .تعطقلا : وضع لم لق ناك لإو قي : اد

 ةدحسو «(ةالصلا ةحابإو «فآرقلا ةءارقو: «فحصملا نسمو :.دحسملا لوغد هب ديري :ماكحأالا ني

 ناك نإو «بلاغلا بسحب ثولم :لاق امنإو ءاعرش ال ةقيقح يعي :ثولم هنأ [؟5/١ ةيانعلا] .ةوالتلا

 ٠/1 ١١[ ةياببلا] .ثيولت الو مث رابغ الو «قافتالاب لمرلاو .ب ةفينح يبأ دنع سلمألا رجحلاب زوجي
 ناكل ءاملا دجي ىح ربتعي مل ول هنأل ؛تابجاولا فعاضت عفد ةرورض لجأل يأ :تابجاولا فعاضتت ال

 ١١1/17[ ةيائبلا| .ررضلا لصحيف «ةددعتم ةالص تاقوأ ىضمت

 ؛لاستغالاب ؟تسثي اه ماكحألا نم هب تبثي يح :هلوقب ؛مصخلا فرط نع باوج اذه خا ماكحألاو

 ؛مميتلاب ةالصلا زاوج ةرورض نم ماكحألا هذه توبث نأ نعي :ةيرورض [7؟4/4 ةيافكلا] .هتلزنم ناكف

 نم يهف :ةوالتلا ةدجس امأو «ةالصلا ناكم هنألف :دجسملا امأو :ةالصلا نكر اهنألف :نآرقلا ةءارق امأ

 [؟*/4 ةيانعلا] .ةدجسلا ةيآ اهتالص يف أرقت نأ زوجي هنإف «ةءارقلا عباوت

 «عبصإلا وحن :"طيحملا" يف لاق :وضع نم لقأ (ةيانبلا).ا2 فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع يأ :ام”دنع
 /1١1١1١/1-١١5[ ةيانبلا] .لحرلاو ديلا وحن لماكلا وضعلا نود وضعلا ضعبو دعاسلا ضعب اذكو

 هنود ام وه وأ هقوف امف وضع وه له ؛سايقلا عضوم هبتك ف ركذي مل ادمحم نأ ملعا :2ا سايقلاو
 ,ندبلا رثكأ تلسغ اهنأل ؛ةعجرلا عطقنت نأ سايقلا نإف .هقوف امف وضعلا يف فسوي يبأ دنع هنأ يورو

 مدعل ةيقاب ةدعلا نأل ؛عطقنت ال :ناسحتسالا فو «ندبلا عيمج ءاملا باصأ افأكف ءلكلا مكح رثكأللو
 نأل ؛عطقنت نأ :ناسحتسالاو :؛ثدحلا ءاقبل ؛ةعجرلا ىقبت نأ سايقلاف ؛هنود اميف دمحم دنعو «ةراهطلا

 [؟ 4/54 ةيانعلا] .هيلإ ءاملا لوصو مدعب نقيتي الف ؛هتلقل فافحلا هيلإ عراستي وضعلا نود ام



 يح ةعجرلا باب

 نود اميف سايقلاو ءَرثكألا تلسغ افأل ؛ةعجرلا ىقبت ال نأ لماكلا وضعلا يف

 وهو - ناسحتسالا هجوو أزجتي ال ضيحلاو ةبانخلا مكح نأل ؛ىقبت نأ :وضعلا

 عاملا هلوصو مدعب َُقَيَتُي الف ؛هتلقل ؛فافجلا هيلإ عراستي وضعلا نود ام نأ :-قرفلا

 فالخب ءامهيف طايتحالاب ًاذحأ ُجّورتلا اه لحي الو ؛ةعجرلا عطقنت هنإ :انلقف «هيلإ
 ا[ - ,'

 ل لا

 نعو .اقرتفاف «ةداع هنع ٌلْفْعُي الو «فافجلا هيلإ عراستي ال هنأل ؛لماكلا وضعلا

 لوق وهو هنعو ءلماك وضع كرتك قاشنتسالاو ةضمضملا كزت نأ :هيلل فسوي يبأ

 نم هريغ فالخب .افالتخا هتيضرف يف نأل ؛وضعلا نود ام ةلزنم هيثم دمحم

 هلش ءاهعماجأ 1 :لاقو ن ةنمم تلو وأ ؛لماح يهو هّنَأ رما قلط نمو .ءاضعألا

 هديا د 931 ؛هنم لعُج هنم نوكي نأ ُرّوَصَقُي ةدم يف رهظ ىتم لّبحلا نأل ؛ةعجرل

 هيلإ ءاملا لوصو مدعب تسقي ول يح :خا نقيتي الف (ةيانبلا).هنود امو لماكلا وضعلا نيب :قرفلا وهو

 عاطقنا ف يأ :امهيف (ةيانعلا).دمحم ناسحتسا ىلإ ةراشإ اذهو «ةعجرلا عطقنت مل اذصق تعنم نأب

 (ةيانعلا).فسوي يبأ ناسحتسا ىلإ ةراشإ :خل! فالخب (ةيانبلا).جوزتلاو ةعجرلا

 (ةيانعلا).ةعجرلا عطقنت الف ؛ةداع هنع ةلفغلا مدعل ءاملا هبصي مل هنأ ملع ًالولبم نكي مل املف :خلإ عراسي ال هنأل

 ضيحلا مكح نأل كلذو :[ةعجرلا عطقنت ال يأ] لماك وضع كرتك (ةيانعلا».وأ نعم. واولا :قاشدتسالاو
 هكرت اذإ ثيح .وضعلا نود ام كرت ةلزنمع يأ :وضعلا كود ام (ةيانعلا).ةبانحلا ف نيضرف امفوكل ؛قاب

 طايتحالا ناكو «يعفاشلاو كلام دنع ناتنس قاشنتسالاو ةضمضملا نإف : افالتخا (ةيانبلا) .ةعجرلا عطقنت

 [7 5/4 ةيانعلا] .هتيضرف يف دحأل فالح ال هنإف ءءاضعألا نم هريغ فالخب ؛ةعجرلا عاطقنا يف
 ربتعم الو ءكلذ هلف ؛ةعجرلا دارأ مث ءاهعماجأ مل :لاقو ءاهقلط مث .هنم تذلو يأ :خ! هنم تدلو وأ

 نأب كلذ رهظو «قالطلا موي ًالماح تناك اذإ اهنأل :خلإ رهظ ىتم [؟5/4 ةيانعلا] .اهعماجأ مل :هلوقب

 [13 4/4 ةياببلا] .هيم اعباث'“ بسلا راصغ نيشأ ةنس نم لقأل تدلو



 ةعجرلا باب انيرح

 هنم دلولا بسن تبث اذإ اذكو ءهنم عطولا ليلد كلذو *."شارفلل دلولا" :اتلع هلوقل

 ةعج لا كوق# لكانع قلم ف اقالطلو :كلملا دكأت ءطولا تبث اذإو ءانظاو عج

 تبثث نآلف :نايضحالا عطولا اذنه تقني هنأ قرت هلآ ع رشلا بيذكتب همْعَر لطييو

 ف يشف هن تو را قل قدا ةدالولا ةلأسم ليوأتو .ىلوأ ةعجرلا

 3 ءاهعماججأ مل :لاقو ءارتس ىحرأ وأ أ مايا قلغأ و ءامو الخ نإف .ةغجرلا ”وصتت الف «ةدالولاب

 ا

 ناسا مدس ل راي بق داق دل كلا فسر اهقلاط مث

 لت سلا ريل كانك ةرهلا فالق :اسرح تكل ري مو دق ةلعيرفو مدس

 ام دعب :هانعم اهعجاز نإف .لوألا لصفلا فالخب ءضبقلا ىلع ال ءِلدْبَملا ميلست ىلع

 يةعجرلا كلت نأ وجو :ماويب ناتنس نم لقأل دلو توءاح 3 ءاهعماجأ مل :لاقو ءاك اللحن

 ,ةدملا هذه نطبلا ف ىقيي ٌدلولاو «ةدعلا ءاضقتناب رقت مل ىه ذإ ؛هنم بسنلا تبث هنأل

 ؛قالطلا سفنب كلملا لوزي ىناثلا رابتعا ىلع نأل ؛هدعب ام نود قالطلا لبق اًنطاو لزنأف
 ةدع ىلإ ال 2 د ا تك

 :هلوقل حيضوت :ىرت الأ (ةيانعلا).اهعماجي مل هنأ :همعز (ةيانعلا).هنودب روصتي ال هنأل :انطاو لعج
 دوحج و 5 لخدم هل ناصحاإلاا نأ :ةيولوألا لابي :ىلوأ (ةيانعلا). ةعج رلا بقعي دكأتم كلم ُّى قالطلاو

 (ةيانبلا). اهعماجأ مل : لاق اذإ هقح ىف قدصيف :قدصيف (ةيانعلا).ءطولا اذك تبتي اذه عمو «ةبوقعلا

 موي نم ال قالطلا موي نم يأ :نيتنس نم لقأل (ةيانعلا».اهكلمي ال ناك نإو نعي :اهعجار نإف
 لبق ةءوطوم تناك اذإو :قالطلا لبق (ةيانبلا):لوحخدلاب الإ كلذ نوكي الو :ةدملا هذه (ةيانبلا).ةعجرلا

 (ةيانعلا) .ةحيحص ةعجرلا تناكف «ةعجرلا بقعي كلذو «ءلوخدلا دعب قالطلا ناك «قالطلا

 نمد ؛ صاعلا نب ورمع نب هللادبع ثتيدح نمو عةشئاع ثيدح نمو عةريره يبأ ثيدح نم يور 98

 اننايسص " 0 ُّق ييراحتلا جرخأ |[ ب.( ةيارلا بصضتإ ٠ 05 ةفامأ ل ثيدح نمو ؛«كامثغ ثيدح

 رهاعللو ب شا رغلل نيلاولا" 2 يببلا لاق ةريره ابأ تعمم 5 :لاق دايز نب دمحم انيدح ةبعش انثدح م

 أرجحلا رهاعلل باب "215818 :هقر] -" :



 و ةعجرلا باب

 تنأف تلو اذإ :اهل لاق نإف .مارحلا لعفي ال ملّسملاو ,ءطولا مرحيف ؛هلبق ءطولا مدعل

 نوكي نأ وهو ءرخآ نطب نم :هانعم ؛ةعجر ىهف :رخآ دلوب تتأ مث «تدلوف «قلاط

 قالطلا عقو هنأل ؛ةدعلا ءاضقناب رقت م اذإ نينتس نم رثكأ ناك نإو ءرهشأ ةنس. دعب

 ؛ةدعلا يف هنم, ثداح يقولع نم يناثلا دلولا نوكيف :ةدعللا تبحرو ليال د ف اهيلع

 (قلاظ 5 7 تلو املك ةلاق:إو - ريصيف «ةدعلا ءاضقناب رقت مل امنأل

 اذكو «ةعجر يناثلا دلولاو ءقالط لوألا دلولاف «ةفلتخم نوطب يف ٍدالوأ ةثالث تدلوف

 راص ىناثلابو «ةدتعم تراصو «قالطلا عقو ل 0 دلولاب تءاج اذإ اهنأل ؛ثلاثلا

 دلولا ةدالوب اجلا قالطلا عميو قس 8 ثداح ءعءطوب قولعلا لعجي هنأ 5 امل اعتبار

 ؛اعجارم راص ثلاثلا دلولابو «ةدعلا تبجوو "املك" ةملكب ةدوقعم نيميلا نأل ؛ياثلا

 نم لماح امن ؛ءارقألاب ٌهدعلا تبجوو «ثلاغلا ةدالوب ةغلاغلا ةقملطلا عمتو ءانركذ امل

 ؛جوزلل لالح اهنأل ؛ٌنّيزتتو فّوشتت ةيعجرلا ةقلطُملاو .قالطلا عقو نيحض يلا تاوذ

 رهشأ ةتس نيدلولا نيب نوكي نأ امإف :خ! نوكي نأوهو (ةيانعلا).ةولخلا دعب هركنأ هنأل :هلبق ءطولا مدعل

 تصضقناو ؛ل وألا دل و لاب عقو دق قالطلا بلك «ةعجرلا ليلد نوكت ال ةيناثلا ةدالولاف ؛يياثلا ناك نإف ال وأ

 [؟0/4 ةيانعلا] .ةعجرلا تبثي الف «لوألا دلولا دعب اهئطو هنأ ىلع ليلد مث امو «ئاثلا دلولاب ةدعلا
 ةيناثلا ةدالولا نوكت نأ نيب كلذ دعب توافت ال رهشأ ةتس نيدلولا نيب ناك امل يأ :خلإ رثكأ ناك نإو

 قولع ىلإ فاضم يناثلا دلولا نأل ؛ةعجرلا توبث يف كلذ نم رثنكأ نوكت نأ نيبو «نيتنس نم لقأ ف

 ءازجلا راركت يضتقت يهو :املك ةملكب (ةيانعلا) .ةعجر ناكو عقاللطلا لعب ءطولاب وشهو ةلامحم ال ثداح

 (ةيانبلا) .خلإ لوألا دلولاب اهيلع قالطلا عقو هنأل :هلوق ىلإ ةراشإ :انركذ امل (ةيانبلا).طرشلا راركت دنع

 :' لمفألا" يف دمحم ظفل :ةيعجرلا ةقلطملاو (ةيانبلا).ضيحلاب اًهدع ضيحلا تاوذو : :ضيحخلا تاوذ نم

 لعفت «ماع نيزتلاو ؛هحولا يف صاخ فوشتلا :ف وشتت (ةيانبلا).اهجوزل فوشتت ةيعجرلا قالطلا نم ةدتعملاو

 [1// ةيانعلا| .اهيدح لقصتو ءاههجو ةأرملا ولت نأ وهو «ولحب يأ فوشم رانيدو ؛هتولج ءيشلا تفش نم



 ةعجرلا باب "4

 اعورشو نوكيف ,اهيلع لماح نيرتلاو يةيحكتسم ةعجرلا مك ءامهنيب مئاق حاكنلا دإ

 اذإ :هانعم يلعن َقْفَخ اهَعِمْسُي وأ ءاهَنِذْوُي ىتح اهيلع لْحْدَي ال نأ اهجوزا بحتسُيو
 ت وصلا

 هب ريصي عيضوم ىلع ةرصب عقيف ةَدرَحَسُم نركت اجراللا ةسديبلا تاجرا

 اقر ءايكسير ىلع يلب قيس اه زؤفسي أل يلو .ةدعلا اهيلع لوطتف اهقلطي مث ءاعجارم
 نهوُجرخت الإ :ىلاعت هلوق :انلو ءاندنع اهاَْسْغَي نأ هل اذههلو ؛حاكنلا مايقل ؛كلذ هل هس رفز

 اهعجاري ملا اذإف «ةعجارملا ىلإ هتجاحلا ٍلطْبْلا لمع يخارت نألو «ةيآلا «َنهتوُيي نم
 .هدوجو تقو نم هلمع لمغ لطبملا نأ نيبتف ؛هل ةجاح ال هنأ رهظ «ةدملا تضقنا نح

 لك :لاق ول اذهو .مئاق حاكنلا ماكحأ عيمج كلذكو ءاههنديب ملا ثراوتلا نأ ةيلع لدي :امهنيب مئاق

 ىلع يأ :اهيلع لماح [؟//4 ةيانعلا] .قالظلا اهيلع عقيو ؛هيف ةقلطملا هذه لخدت ,قلاط يل ةأرما

 ١١[ 9/17 ةيانبلا] .اهعجارو اهيف بغر اهتنيز ىلإ رظن اذإ امرف ءمرحمب سيل اهيلإ هرظن نأل ؛ةعجرلا
 (ةيانبلا).هوحنو ح منحنتلاب اهملعي يأ :اهذؤي ىققتح (ةيانبلا) .ةيعجر اهقلط ديلا ىلع يأ :اهيلع لخدي هي

 (ةيانبلا). يرودقلا مالك نعم يأ : ةانعم (ةيانبلا) تياحلا ىلع لحخادي نيج امهوص يأ :اهعمسي وأ

 ةقلطملاب يأ :اّي رفاسي ةيانبلازءامعارم نوكي اهعرق ىلع هرظن عقو اذإ هنأل ؛جرفلا وهو :هدصق نم

 (ةيانبلا) .اهعماجي نأ هل يأ :اهاشغي نأ (ةيانبلا) .ةيعجرلا
 يأ ءريسفتلا ةمئآ نع لقنلاب ىعجرلا قالطلا ف تلزن ةيآلا نأ :لالدعسالا هو :حلإ نهوجرخت ال

 ؛جاوزألا تن اويب ىو ؛ةدعلا لبق اهيكستي يلا نيهنك اسيف نم نمويب نم ندع يصقنت ىح نهوج رخغ ذيأ

 نهجورحخ اذكو ءلحي ال جاوزألل نيهججا رخخإ نأ تلدف :نكسسلا ثيح نم اهب اهصاصتخال نهيلإ تفيشضأو

 مدع ىلع لوقعم ليلد :غ! يخارت نألو ١7/1[ ةيانبلا] .اهسفن يف ةشحاف ةدعلا ءاضقنا لبق نهسفنأب
 ؛ةعجا رملا ىلإ جورزلا ةحاجحل قاللطلا وشف «لطبملا لمع يكخارق :هريرشتو عةعج رلا لبق اك ةرفاسملا زاوحب

 هنألف ءاهيلإ هتجاح مدع امأو .مدقت امم ملع دقف ءكلذك يارتلا نأ امأ .يخارت الف ءاهيلإ هل ةجاح الو

 [؟//4 ةيانعلا] .اهيلإ هل ةحاح ال هنأ رهظ ءةدملا تضقنا ىح اهعجاري مل اذإ



 ؟ ةعجرلا باب

 * ةانعم "اهتعجحر ىلع دهشي قي" :هلوقو ءجورلا فلل ورقتي و عةدعلا لطبتف ءاهتعجر

 :ريلر يعفاشلا لاقو ءعط ولا مرحي هي ىعجرلا قاللطلا و .ةانمدق ام ىلع باصحتتشالا

 كلمب يح ةمئاق اهنأ :انلو .قالطلا وهو «عطاقلا دوجول ؛ةلئاز ةيجوزلا نأل ؛همرحي

 دنع ُكرادتلا هنكُمُيل ؛جوزلل ارظن تبث ةعحرلا قح نأل ؛اهاضر ريغ نم اهتعجارم

 ؛ًءاشنإ ال ,ةمادتسا هنوكب ندي كلذو هب ةدادبتسا بجوي ىنعملا اذهو مدّنلا ضارتعا
 ةعجج ىلا 7

 .مدقت ام ىلع .هل ارظن وأ ءاعامجإ هدم لا هلمع َرْخأ عطاقلاو ,هيفاني ليلدلا دإ

 ةدعلا ءاضقنا لبق ةيضاملا ءارقألا 22 («لطبملا دوحججو تقو نم لطبلملا لمع نأ لجألو يأ :اذدهشو

 نم ةيضاملا ءارقألا بستحا' امل ؛ةدعلا ءاضقنا ىلع ارضتقما لظبملا ,لمع ناك ولف ؛ةدعلا نم ابسحت

 ىلع ارصتقم نكي مل امل لطبملا لمع هنأل ؛رفسلا ىلإ اهجارخإ يأ :خلإ كلم ملف ١١١/1[ ةيانبلا] .ةدعلا

 لوق يأ :هلوقو /١7/1-١51١[ ةيانبلا] .اقيقحت ةتوتبلاك اهحجارخإ كلمت الف ؛ةتوتبملاك ةأرملا تناك ءاضقنالا

 3 :بحتسمو لاق .ةكيع فانلا لئاوأ ف نعي :ةانمدق ام ىلع (ةيانبلا)."ريغصلا عماجلا" يف هلي دمحم

 (ةيانعلا).اهاضر ن ودب ةعج رلا حصن ملف ةيبتحبأ فيقال ةلئاز تناك ولو «قافتالاب :اهتعجارم كلمت

 ادبتسم نكي ملول ذإ ؛عوجرلا ليوأتب ةعجرلاب :هب هذادبتسا (ةيانبلا».جوزلل ارظن هتوبث يأ :ىنعملا اذهو

 هدادبتسا ويةعج رلاب جورزلا دادبتسا بج وي ةعج رلا قحف عةعج رلاب ةأرملا ىص رت ال لق هنأل ؛ رظنلا 3 امل عدن

 نأ يفائي سايقلا نم انركذ ام وهو «دادبتسالا ىلع لادلا ليلدلا ذإ ؛ءاشنإ ال «ةمادتسا هنوكب نذؤي كلذب

 ةيجوزلا تناكو ؛مئاقلا يث الإ ققحتت ال ةمادتسالاو ءهب دبتسي ال جورزلا نأل ؛ءاشنإ ةعجرلا نوكت

 (ةيانبل).ناك امك ةماود بلط يأ حاكنلا :ةمادتسا [؟ 3/4 ةيانعلا] .ةمئاق

 رخأ هنأل ؛ةيحج ولا مايق يقاني ال عطاقلا دوحو ْنَأ :ةانعم :عطاقلاو (ةيانبلا) .ديدح حاكنل ءاشنإب سيل يأ :ءاشنا 0

 عطاقلا دوجول ؛ةلئاز ةيجوزلا :هلوق وهو ,مصخلا ليلد نع باوج :خلإ هلمعع رخخأ [53/4-70 ةيانعلا] لإ .هلمع

 (ةيانبلا) .اضيأ .دناي يعفاشلا دنع ةأرملا ءاضر الب حصن لوقلاب ةعجرلا نأ ليلدب :اعامتإ [0/4 ةيافكلا] .قالطلا وهو
 (ةيافكلا).جوزلل ارظن تبني ةعجرلا قح نأل :هلوق وهو :مدقت ام ىلع .فالخلا رابتعا ىلع جوزلل يأ :هل ارظن وأ



 ةعجرلا باب را

 نيا را

 ةقلطملا هب لح اميف لصف .

 ؛اهئاضقلا لعب و عةدعلا ِق اهحوزتي نأ هلق «:ةثركاغلا ن ١ هد انئاب قالبطلا كاك ادإو

 يف ريغلا عنمو .هلبق مدعنيف ,ةثلاثلا ةقلطلاب قلعُم هلاوز نأل ؟قاب ةيلخملا ةزح نأل

 نيتنث وأ «ةرحلا يف اثالث قالطلا ناك نإو .هقالطإ ىف هابتشا الو ؛بسنلا هابتشال ؛ةدعلا

 وأ ءاهقلطي مث ارك لخدَيو ءاححص ايسناكل ه ريع انج كرت ركخ هل - , :ةمألا ف
 هع لا اما هج

 خخ لوألا جورلل

 هد - 2 مع اة

 اع هو او ”اجَتالَق اقلط نم :ىلاعت هلوق هيف لصألاو :ًايهنتخ تفومي

 3 _. يقل قع ل تناك 3 ةمألا قدح ف يف نانو ٠ عقفلافلا ةقلطلا ا ذارلاو 4

 ل وصلا

 ىلع ماكنا لَم نأ وهو ؛ ضنلا الا لوحدلا 57 : يعبي يبق

 5 7 قالطإب ديفتسا دقعلا ذإ ؛ةداعإلا نود ةدافإلا ىلع مالكلل 06 عط ولا

 لصف يف تاقلطلا نم هريغ هب كرادتي ام ركذ يعجرلا قالطلا هب كرادتي ام نايب نم غرف امل :خ ! لحت اميف

 ةدعلاو كرشلاو ةيمرحملا مادعنا عم م تانب نم. ىنأ ح حاكما لحم نأل :ةيلخلا لح نأل (ةيانعلا).ةدح ىلع

 ريغ يأ :ريغلا عنمو مةيانعلاو ذل لحت الف اقلط َنَظ :كوقل :لإ ةقلطلاب قلعم مةياتبل).ريغلا نع
 دنع نوكي امتإ هابتشالا ذإ ؟هتدتعنم 9 ريوخحم نإ يأ ةدقالظإ ف قيد ةدعلا يف حاكنلا نع جورزلا

 [:/4 ةيانغلا] .ريغلا ةدتعم ىف نوكي امثإ كلذو «هايملا فالتحا

 فيصنتلا ةفاضإ :خلإ فصنم .كاهقلط نإف#1 :ىلاغت هلوقب ميسو لهأ رثكأ دنع يأ :دارملاو

 أرجتت ال ةدحاولا ةقلطلاو «ةمعن هنوكل ؛ةيلحملا لح فيصنتل ببس ةيقرلا نأ نيعي ءزاحجم قرلا ىل

 (ةيانبلا).:©هرّيغ احوز حكنت ىتَح# :ىلاعت هلوق يف ىح ةملكب يأ :ةياغلا مث ١[ 55/107 ةيائبلا]. 5

 ءلوصألا يف فرع ام ىلع لماكلا ىلإ فرصني قلطملاو «داسف الو ؛ةحصب ديقي مل ثيح :اقلطم
 (ةيانبلا).ديكأتلا نم ىلوأ سيسأتلاو :ةدافإلا ىلع (ةيانعلا).خلإ امنإ ةلماكلا يأ ةقلطملا ةيجوزلاو

 (ةيانبلا) © ُهَرْيَغ جوز # :ىلاعت هلوق يف :جوزلا مسا



 ؟ ”1 ةعجرلا باب

 قولت يح لوألل لح ال . تلاع هلوق وهو «روهشملا قيالنطعاو صنلا ىلع دازي وأ

 هيف بيسملا نب ديعس ىوس هيف دحأل فالح الو :تاياورب يور ”"رحآلا ةليس ِِء

 ؛لازنإلا نود ياللا طرشلاو كفي ال يضاقلا هب ىضق ول نيح ربتعم ريغ هلوقو
 ؛غلابلاك ليلحتلا ف قهارملا يبصلاو .دئاز ديف لاَمكلاو هيف ةغلابم و لامك هنأل

 هيف انفلاخي .كن. كلامو ءصنلاب طرشلا وهو ؛حيحص حاكن يف لوحدلا دوحول
 هلثمو - غلي م مالغ :لاقو :"ريغصلا عماجلا' يف هرسفو .هانيب ام هيلع ةجحلاو

 اذه نيعمو .لوألا جوزلا ىلع اهلحأو 0 اهيازك بصسو ئاأرفا عماج -عماجي

 (نيناتخلا ءاقتلال اهيلع .اسقلا بجو امعإو ؛ يهتشيو هلا كرختي نأ :مالكلا

 ديعس ىوس لوخدلا طارتشا ف يأ :هيف دحأل (ةياببلا).ةفلتخم تاياورب اذه يور يأ :تاياورب

 ديعس لوقب يأ :هب ىضق ول (ةيانعلا).روهشملا ثيدحلل فلاخم هنأل :ريقعم ريغ (ةيانعلا).بيسملا نب

 ركذ هنأل ؛همدع ىلع لدي ليلدلا لب هيلع ليلد الو :ءليلدب الإ تبثي ال :كئاز ديق (ةيانعلا).بيسملا نب

 ريغصتلا ناكف ءجاليإلاب لصحل يهو ؛عامجلا هوداح ةباصإ نع ةيانك يهو عةلسغلا ريعصل يهو ةليسعلا

 طرتشيو «لازنإلا نود جاليإلا طارتشا ف يأ :هيف انفلاخي [78/4 ةيانعلا] .لازنإلاب عبشلا مدع ىلع الاد

 [5/5 ةيانعلا] .ليلحتلا ةدافإ يف غلابلاك قهارملا يبصلا نوكي الف «غلابلا نم ققحتي امنإ وهو «لازنإلا

 يشي دمحم رسف يأ :هرسفو (ةيانعلا».هيلع ليلد ال ديق وهو ءهيف ةغلابمو لامك لازنإلا نأ :هانيب ام
 (ةيانبلا) .قهارملا يف دمحم نع هلقن يذلا مالكلا يأ :مالكلا اذه (ةيانبلا) .قهارملا

 ةورع نع يرابخبلا هجرحأ [؟71/ /# ةيارلا بصن] .ةشئاع ثيدح نم مهبتك يف ةتسلا ةمئألا هاور *

 تلاهألا لوس اي: :كلاقف 286 هلال وسر ىلإ ةضفاح ىظرقلا ةعافر ةأرما نأ :هتربخأ ةشئاع نأ ريبزلا نبا

 لاق «ةبدشها لثم هرعم امعإو ؛« يظرقلا ريبزلا 7 نمحرلا لبع ةدعب تحك إو «يقالط عفا «نئقلط ةعافر

 .هةليبسع يقودتو كاتلببع ىق وذي حح ال ؟ةعافر لإ يعج رث نأ نيدايرن كلعل 0 هللا لوسر

 [رخخآ اهجوزتيف اثالث هتأرما قلطي نميف ءاجام باب «٠57:مقر]



 ةعجرلا باب 8

 ؛يبصلا ىلع لمع ال امأو ءاهقح يف باجيإلا ىلإ ةحاحلاو ءاهئام ل وزنل ببس وهو

 تاطخملا مدعل 95

 اذإو ؛جوزلا ح كنا ةياغلا نألإ ؛ ياس هيلا هقيأ ىلوملا ءطوو : لاق قلت هب رم ناك نإو

 "هل للكل : ”الكسلا كلا جعل“ تاع هلوقل هو رم 5-5 ليلحتلا طرشب اهجورت

 حاكن ُْق لوحدلا دوج ول ؛لوألل 55 :اههتطو ام دعب اهقلَط نإف هلمحم ره اذهز

 يف هنأل ؛حاكنلا دسفي هنأ : يلج فس وي يأ نعو ءطرشلاب لّطْنَي ال حاكنلا ذإ :حيححص

 حاكنلا حصي هنأ : اللد لمحت نعو .ةةامسفل ؛لوألا ىلع اهلحب ل (هيف تقوملا ىنعم

 .هدوصقم عنك. ىزاجيف ع رشلا هرخخأ ام لجعتسا هنأل ؛لوألا ىلع اهلحي الو ءانيب ال

 نم يأ :اقلخت (ةيانبلا».لسغلا بجيف «لازنإلا وهو ؛نطابلا ببسلا ماقم رهاظلا ببسلا ميقأف :2إ ببس وهو

 (ةيانبلا) .هعورف هغولب دنع هيلع قشي ال ىح هغولب لبق ةيجس هل ريصيو هب دوعتيل قلختلا ثيح

 جوزلل لحم مل ةدعلا ءاضقنا دعب ىلوملا اهتطوف «ريغلا ةمأ يهو «نيتنث هتأرما قلط اذإ :2ا ىلوملا ءطوو
 :لاق نأب :2! اهجورت اذإو [ "2/1 ةناسلا] اجور ىمسمي ال ىلوملاو «جوزلا حاكن ةمرحلا ةياغ نأل ؛لوألا

 ءدقعلا يف ليلحتلا طارتشا هلمحم نإف :هلمحم وه (ةيانعلا).كلذ :ةأرملا تلاق وأ ءكللحأ نأ ىلع كتجورت

 لمحم ةهاركلا ؛هلمحم وه :هلوق نيعم :ليقو ؛نعللا قحتسي + مل هبلق يقف كلذ رمضا ول ذإ ؛انركذ امك

 (ةيانغلا) .ليلختلا طرش يذلا يعي :اهقلط نإف [*15/15 ةيانعلا] .هداسف ال ثيدحلا

 .ليلحتلا طرشب حاكنلا يأ :هنأل (ةيانعلا) .حاكنلا ةحص ليلحتلا طورش نم نإف :طرشلاب لطبي ال

 (ةيانعلا) .لوألا جوزلا ىلع يأ :لوألا ىلع (ةيانعلا).اذك تقو ىلإ كتجورت :لاق هنأك :تقوملا ىنعف ف

 ءرمعلا دقع حاكنلا نأل :خإ لجعتسا هنأل (ةيانعلا).ةدسافلا طورشلاب لطبي ال حاكنلا نأ :انيب ال

 ["5ه/4 ةيانعلا]| . لدا ةطسمم ندم عفا طرشبف «يناثلا توم دعب لوألا ىلع لحلا يضتقيف

 ثيدح نمو «رماع نب ةبقع ثيدح نم و «رباج ثيدح نمو ؛يىلع ثيدح نمو «دوعسم نبا ثيدح نم يور *

 نع "ياما نايفس نع "هعماج" يف يذمرتلا جرخأ [8/.58ةيارلا بصن] .سابع نبا ثيدح نمو «ةريره يبأ

 :لاق دعم نيالا دبع دع ىدرألا ليحرعب كن ليوف نع يدوألا ناورأ نب نمتخرلا دبع همنا و سيق ىبأ

 ايلا يسي- 1 لطفلاو لخملا قا باب عا :مقر| .حيحص نسح ثيدح :يذمرتلا لاق ة."دل للخلاو حملا 0
 برفق 5

 هاد 555 ةيسيعأ 5
 اح 7 5



 2آ'ظ8 ةعجرلا باب

 تجوزتو ءاهتدع تضقشناو .نيتقيلطت 0 وأ ةقيلطت ةرخلا قلط ادإو .ثروملا لتقف ف انيك

 يياثلا جورلا مدهيو «تاقيلطت ثالثب تداع لوألا 3 وزلا ىلإ تداع مث ءرخخآ جوزب

 لاقو 0010 فس وي ىأ و ةقفينح يبأ دفيع اذهو .ثاللغلا مده امك كوالا ن لود ام

 ايهنم نوكيف ءصنلاب ةمرحلل ةياغ هنأل ؛ثالثلا نود ام ِمدْهَي ال :هكي دمحم

 داعم "هل لّلخاو للحملا هللا نعل" :لكقع هلوق :اَمَْطَو .تنوبثلا لبق ةمرحلل ءانفإ الو
 يناثلا ج 0

 «تجورزتو ىلدع تيطقتا كقا خيل اكخ. الت ايقللع اذإو .لحلل تبنملا وهو كلل

 نأ مح و لل زاج :قلل2 ابيض ةدملاو يبدع تضعهناو ؛ ئقلطو جورزلا ق لخدو
 اردد ؛ةىلا

 يالا
 ؛نيد رمأ وأ ةلماعم هنأل ؛ةقداص اهأ هظ بلاغ يف ناك اذإ اهقَّدّصي

 (ةيانبلا).عرشلا هرخخأ ام لجعتسا هنأل ؛ثاريملا مرحي هنإف «هثروم صخش لتق اذإ امك :ثروملا لتق
 ةمرحلا مرحت الو ءنكي مل نأك لوألا كلملا نم يقابلا كلذ لعجي هنأ نعي :خإ يباثلا جوزلا مدهيو

 ىقب امب اكلام جوزلا ىقبيو :ثالثلا نود ام [+ه/4 ةيانعلا].ىدارف وأ ءاعيمج اثالث اهقلط اذإ الإ ةظيلغلا

 نيصح نب نارمعو بعك نب يبأو يلعو رمع لوق وهو ؛كلذ ىهتتا اذإ ةظيلغلا ةمرحلا مرحتو لوألا نم
 :ىلاعت هللا لاق ءصنلاب ةمرحلل ةياغ يناثلا جوزلا نأ يعي :خل! ةياغ هنأل [/ ةيانعلا] دع ةريرغ أو
 هنم وهف «ةمرحلل ةياغ ناك ام لك و ,مدقت ام ىلع © ةرْيَغ ع اجور حكنت ىَتتع دعب م هل ٌلحَت الَف اًهقلط نإف#

 ةتباثب تسيلو ءاهتوبث لبق ةمرحلل ءاهتنإ الو «ةمرحلل ايهنم يناثلا جوزلا نوكيف «ةياغلاب يهتني اًيغملا نأل ؛اه
 [*5/14 ةيانعلا] .ثالثلا عوقو لبق
 11 ليش أ اند ايو وأ «قباسلا لحلا نوكي نأ امإ .هب تبثي يذلا لحلا مث :لحلل تبثملا وهو

 ناك و «صقان ل لوألاو «لوألا ريغ نوكي ةرورضلابو «يفاثلا نيعتف «لصاحلا ليصحت همازلتسال ؛لوألا

 نوكل ؛ةلماعم حاكنلا نأل يأ :خلإ هنأل [ع4//1 ةيانعلا] .ثالثلا تاقلطلاب نوكي ام وهو الماك ديدجلا
 تايالولاك زييمتلا طرشب اهيف لوبقمه دحاولا ربخخف «ةلماعم ناك اذإو «لوحخدلا دنع اموقتم عضبلا

 ١717| ةيائبلا] .ةراجتلا يف نذإلاو «تابراضملاو



 ةعج رلا باب ا

 : 2 ٌّك

 هلمتحت ةدملا تناك اذإ ركنتسم ريغ وهو «لوبقم امهيف دحاولا لوقو ؛هب لحلا قلعتل

 .ةدعلا باب يف اهنيبنسو «ةدملا هذه ندأ يف اوفلتخاو

 تور وأ .تراهطو كلل ةماسج يرسل هه .اعبأ دا كرف لبقيو ءحاكنلاب يأ :هب لحلا قلع

 يف اهركذي ملو دعو :ةدعلا باب ىف (ةيانبلا).ةروكذملا ةأرملا راخعإ يأ :وهو ا انبلا| . ائيدح

 نوثالثو ةعست امهدنعو ءءارقألاب يضملاب ترقأ نإ نارهش كني ةفينح ل دنع ةذملا هذه ىندأو ؛ةدعلا باب

 نيبالث نيرهظب اتدع يضميف ءاموي رشع ةسمخ اعرهطو :ةثالث اهضيح اهضيح | رولا سا يل اهناطدلا ذو

 |[ عقر هنا ناكمالل مايأ ةعسن ءارقأ ةنالثو ءاعوب



 ءاليإلا باب
 وهف «رهشأ ةعبدأ كلب ]أ ةأ ال هللاو :لاق وأ ءكبَرقأ ال هللا و :هنأرمال لجرلا لاق اذإو

 اهئطو نإف .ةيآلا كر هْشَأ ةَعِب أ ُصْيْرَ وَ نم نون :ىلاعت هلوقل ؛لوُم

 طقسو «ثنحلا بحب وم ةرافكلا نأل هر نحلا دّدم : زلو ( هني ِق ثثنح : يشألا ةعبرألا 2

 و

 هنم تناب :رهشأ ةعبرأ ٠ تضم يح ا / نإ 0 ثشللب عفت رت نيميلا نأل ؛ءاليألا

 بونيف «عامجلا يف اهقح عنام هنأ !يضاقلا قيرفتب نيب :هدللح يعفاشلا لاقو .ةقيلطتب

 عرشلا هازاجف ءاهقح عنع.اهملظ هنأ :انلو يعلو بجلا يف امك ؛حيرستلا يف هانم يضاقل

 ةثالثلا ةلدابعلاو ىلعو نامثع نع روثأملا وهو (ةدملا هذه يضم دنع حاكتلا ةمعن لاوزب

 هنأ الإ ءقالطلا نم عوف علخلا نأل ءءاليآلا لبق علخلا رش كلي نأ سايقلا ناك :يرارتألا لاق :] تان

 نأ ليلدب «ناعللا نم ةحابالا ىل ! برقأ راهظلا نأ ؛ناعللا 5 راهظلا مدق مث .,كلذك ع علخلا نسيلو (رورو

 .ةحابالا ةبئاش الب ةضحم ةيصعم دحلل ب بجوملاو ءدحلا بجي ةحجوزلا ريغ ىلإ ءانرلاب فذق وهو ناعللا ببس

 عنم نع ةرابع :ةعيرشلا ينو .فلح اذإ ءاليإ يلوي ىلآ :لاقي «نيميلا نع ةرابع :ةغللا ف وه .ءاايلا

 [4 ١/4 ةيانعلا] .نيميلاب ادكؤم اعنم ادعاصف رهشأ ةعبرأ ةحوكنملا نابرق نع سفنلا

 ةقرفلا عقت ال يأ :خ ! نيبت (ةيانعلا).قالطلا عقي ال رهشأ ةعبرأ تضم ول هنأ نعم ىلع :ءاليإلا طقسو

 يضاقلا قيرفتب نيبت لعفي نأ ىبأ نإف ءاهقرافي وأ اهيلإ ءيفي نأ ىلع ةدملا دعب فقوت هنكلو «ةدملا يضمع

 [نيتيصخلاو ركذلا عوطقم بوبحمل] :بجلا يف امك [47/5 ةيانعلا] .ةنئاب ةقيلطت قيرفتلا ناكو ءامهنيب

 اهنع ررضلا عفد :سايقلا ةحج و ا وأ يوي اهجوز تدجبو اذإ اميف قيرفتلا ْق ةبانم يضاقلا ب ولي يأ

 (ةيانعلا).ةدملا ف ءطولا وهو :اهقح ١-41 ١[ 4/9 ةيانبلا] .فورعملاب كاسمإلا توف دنع

 مه :نيئدحلا دنعو «رمع نب هللادبعو ؛«سابع نب هللا دبعو (دوعسم نب هللادبع :ءاهقفلا دنع مهو :ةثالاغلا ةلدابعلاو

 [ 47/4 ةيانعلا] .«##» دوعسم نب هللادبع مهيف اوركذي لو ءورمع نباو ءريبزلا نباو ءسابع نباو «رمع نبا :ةعبرأ



 ءاليإلا باب فش

 يذلا مل يمال ب اقالط ناك هنألو قود نإ فكر هنأ 2 تباك نب َكِيراو

 اهنأل ؛نيميلا تطقس دقف :رهشأ ةعبرأ ىلع َففلَح ناك نإف .ةدملا ءاضقنا ىلإ هليجأت
 نيميلا

 دجوي ملو «ةقلطُم اهنأل ؛ةبقاب نيميلاف بألا ىلع فلح ناك نإو ؛هب ةَمقَوُم تناك
 ٍِ ١ 5 0 روس 5 ب 08

 دعب قحلا عنم دجوي مل هنأل ؛جورتلا لبق قالطلا ُرَّركتي ال هنأ الإ «هب عفترتل ثحلا

 رونقا ةعبرأ ىضع تعفو الإو :اهئطو كإف ءعاليالا داع :اهجورتف داع نإف .ةنونيبلا
 ا

 ةدملا يف

 ربتعيو ؛ملظلا ققحتيف ققحتيف اه تبث جوزتابو اول ةيقد مبا أل اى : معآ ةقيلطن

 ةعب رأ (  ىصخ تعفوو 0-0 هايآلا داع 1 اغلا اهجورت لإف .ج ورتلا تن ن وه 3 اله ان

 ءالاياإلا كلذب عقي ملا مآ جوز دعب اهج وزت نإف .هانيب امل ؛ ايي رقي ل اتإ ىرخأ رشا
 0 ف اضع ف 3 3

 ةدملا يف

 .لبق نم رم دقو :ةيفالخلا زيجدتلا ةلأسم عارف ىهو ؛كلملا اذه قالطب ةدّيقتل ؛قاللط

 ةلاسملا هله 1

 ةدملا ءاضقنا ىلإ هليجأتب عرشلا مكحف ادت ءاليألا ذعب صخشلا اًبرقي هل تتيح روفلا ىلع :اقذاط ناك

 [4 54/5 ةيانعلا] .يضاقلا قيرفت وأ «ةقيلطت ىلع فقوتي الف ءليحأتلاب الإ هيف فرصتي ملف

 ءرهشأ ةعبرأ ىلع فلح ناك نأ امإ ولخي الف ءامرقي ملو ءرهشأ ةعبرأ تضم اذإ ىعي :2إ فلح ناك نإف

 ةعبرأ ىلع فلخحي يأ :هب ةتقؤم [45/4 ةيانعلا|.ّلإ نيميلا طقس دقف لوألا ناك نإف ؛دبألا ىلع وأ
 نم ءءانثتسا وهو :جورتلا لبق (ةيانبلا».ءطولا وهو ءثنحلل بجوملا عي :ثنحلا دجوي ملو (ةيانبلا).رهشأ

 ةنونيبلا دعب :اهحو ورزتف (ةيانعلا).اهدعب عامجلا يف اه قح ال ذإ :خ ! دجوي مل هنأل (ةيانعلا).ةيقاب نب «ميلاف :هلوق

 (ةيانعلا) .نئابلا قالطلاب لازيف :ملظلا ققحتيف (ةيانعلا).اقدع ٍءاضقنا دعب رهشأ ةعبرأ ضل

 ةلزسمت.هنأ انركذ امل :+2 ! هديقتل (ةيانعلا) .ملظلا ققحتيف د تناوووراورداوكلو ؛ةنقان كيمملا نأ :فانيب امل

 8 < ع هيف لصح يذلا كلملا كلذ قالط ىف رصحني قالطلا قيلعت و ؛«كابرقلا مدعي قيلعتلا

 ءاليإلا لطب اوت اهقلط مث ءامرقي ال هتأرما نم لجرلا ىلآ اذإو :"طوسبملا" ف لاق :>! زيجسلا ةلأسم

 دعب اهنم ءيش قبي لو ؛ةكولمملا تاقيلطتلا ىلع دقعني امنإف ؛لجؤم قالط ءاليإلا نأل ؛رفزل ًافالخ ءاندنع

 ايلوم نكي مل رخآ جوز دعب اهجوزت مث ؛تارم ثالث ءاليإلاب تناب ول اذكو ءاهيلع ثالثلا قالطلا عوقو

 (ةيانعلا).قالطلا يف نامبألا باب يف يأ :لبق نم [5417/5 ةيانعلا] .رفز دنع الإ



 فكشن ءاليرإلا باب

 «ثنحلا دوجول ؛هنيمب نع َرفك :اهنطو نإف «ثّنحلا مدعو اب ايقالطإل ؛ةيقاب ايعبلاو
 ءادليإ يل" : م55 سابع نبا لوقل ؛ هيلو 1 .ديعأ ةيبرآ م لفل ىلع فاح نإف

 هلثعو «عنام الب ةدملا رثكأ يف اهنابرق نع عانتمالا نآلاو *0"' يشأ ةنيرأ كونا سيف

 نيده دعب نيرهشو نيرهش كرف اي هللا و :لاق ولو .هيف قالاطلا مكح تبي ال

 .عمجلا ظفلب هعمجك راصف ؛عمجلا فرحب ادهني حم هنأل ؛لوَم وهف :نيرهشلا
 : واولا وبعو

 اايلوم نكح ديلا | ديروشلا دم ديرب كاتوأ ةلقنر ةلاق# ءاقوي .قلكف ولو
0-0 

 رهشأ ةعبرأ ةيناثلا لعب و («نيرهش ىلوألا دعب اعونمم راج كقو ادق باجيإ يناثلا نأ

 يناثلا نيميلا جوس جوزلا
 ولو .عنملا ها لماكتت ملف وي :اموي الإ ةنس كبرقأ آل هللاو :لاق ولو .عنملا ةدم لماكتت ديف تكف ان الإ

 تش (ةراجناإلاب ارابنغا ءاسربغأ لإ ءاضسالا ءظرضي وهز ىنشم رفزل افالح يلوم نكي م

 ده هنكو: «فمزلم ء يشب الإ ءرهشا ةعبرا :نابرقلا نجح ال نم يلولل نأ انور .عملا 5 ؛انهه هنكم و فمرلي ء.دشي الإ يشأ 3  تاثقلا نكي ع ليدل نأ ناس رشلا نم

 ءاهابرق نع عانتمالا نأ :هريرقتو :خلإ عانتمالا نألو (ةيانبلا). ارهش كلبرقأ ال :لوقي ناي :لقأ ىلع

 «نيمي هيف سيل هنأل ؛عنام الب لصاح رهشأ ةثالث وهو «ةدملا رثكأ يف ًارهش اهجوز اهنم ىلآ نم نابرق نع يأ
 ناكف ؛نيميلا نع دئازلا ولخل ؛رهشأ ةعبرأ يضم قالطلا تبثي ال رهش ىلع دقعنملا فلحلا اذه لثم, يأ هلثعو

 [4/- 41/5 ةيانعلا] .ءيش عقي ال رهشأ ةعبرأ يضع. هنإف ؛نيمي الب رثكأ وأ ءرهشأ ةعبرأ ارقي مل نمك

 كبرقأ ال هللاو :هلوق دعب يأ :اهوي ثكف (ةيانعلا).رهشأ ةعبرأ كبرقأ ال هللاو :لاق هنأك : عمجلا ظفلب

 ةنس هذه يراذ ترحآ :لاق ول امك يأ :ةراجإلاب ازابتعا (ةيانبلا) .ايلوم نوكي الف :لماكتت ملف .نيرهش

 ١[ 5/7 ةيانبلا] .دحاو موي يف همزلي ءيش الب ةأرملا نابرق انه اه ىلوملا نكمي يأ :هنكمبو (ةيانعلا).اموي الإ

 :لاق سابع نبا نع "هننس" يف يقهيبلا جرحأ [؟847/* ةيارلا بصن] .قرط ةعبرأ نم يعليزلا هجرخأ *

 نم .لقأ ناك .نإف .ءرهشأ ةعبرأ لو هللا تقوف .ءكلذ نم ردكأو نيفتسسلاو ةننسلا ةيلهانلا .ءاليإ كانك
 | رهشأ ةعبرأ نم لقأ هتأرما أطي د فلحي لجرلا باب ىلا .ءدايإب سيلف روش ةعبرأ



 ءاليالا باب نس

 انف ءاهحيحصتل رخآلا ىلإ فرضلا نأل ؛ةراجإلا فالخب :؛ركنم وي ئنتسملا نأل
 ةئسلا رح

 رجل مير يكاتلاو جرم يا اهرأ و . ةريكسلا عم حبن ل أ قاسلاو عهوب ْى ب ولو املا كالذدك كة 3 | هيأ
 لخدأ اي هللا و :-_ ةرصبلاب وهو - لاق ولو ايا طوقسل !اراوم راض 53 0

 همزلي ءىش ريغ نم نابرقلا هدكي, دنأل :ةايلوع نكي لل ب هيآرباو فوكلا

 :قالط وأ ءقتع وأ .ةقدصب وأ ,موصب وأ :جحب فلح ولو :لاق .ةفوكلا نم جارخإلاب

 ؛ةعئام ةيرحألا هذهو «ءازحلاو طرشلا ركذ وهو :نيميلب عنما ققحت ؛لؤم وهف وهف

 هيفو (هدبع قتع افاورفب 0 نأ :ققعلاب فلحلا ييسر (ةقشملا نم اهيف امل

 امهو .ءيش ممزلي الف «نابرقلا م ؛عيبلا هنكمي :لوقي هنإف كثي فسوي يبأ فالح

 ءاهقالط ىقايرتب قلك نأ قالطلاب فلحلاو هيف بف ةيعناملا عمي الف .موهوم عييبا :نالوقي

 ؛همزلي ءيش ريغ نم هيف اهيرقيف «ئيثتسملا مويلا هلعجي نأ هنكعيو الإ هنيمي دعب هيلع رمي موي نم امف :ركدم موي

 ةلاهجللا نأل ؛ةجاح. ريغب نيعملا ىلإ ركنملا نم همالكل ارييغت ناكف ءنيعم هنأل ؛ةنسلا رخآ ىلإ هفرص زوجي الو

 (ةيانبلا).ةعفنملا ءافيتسا نم نكمتلا وهو ءدوصقملا لوضح مدعل :ريكسلا عم | ٠/5 ةيانعلا| .نيميلا داقعنا عنمت ال

 (ةيانبلا).ءاليإلا نيعم ققحتي الف اميرقيف ءرهشأ ةعبرأ يضم لبق هبئان وأ هليكوب :جارخإلاب همزلي
 ىلإ .ىبقملا أ ةرهعلا وأ تيبلا جح ىلعف «كتبرق نإ لاق نأب : جمب .ءارجلاو طرشلا ركذب ىأ :فلح ولو

 ىلغفا :كعيرق نإ :لاق نأي قع. وأ :ةقدضب وأ ةةننس :ءوض ىلعف ؛كتبرق نإ :لاق نأب موضي وأ هللا تيب

 نيع امنإ :خلإ فلحلا ةروصو ١57/1[ ةيانبلا] .قلاط كترضف «كتبرق نإ :لاق نأب قالط وأ «ةبقر قتع

 يق ضرس همنا نمل وب سيرو للا ةقلع دق 137 ابلغ كارلا ةاييتو فنخلا روس ناي

 (ةيانملا) .هدبع عيبي قام“ :عيبلا هنكمت ما[١ هال ةياقبلا | :' 'هطوسبم"

 نأ لمتحيو عيبي ذأ لمتحي ئعي :موهوم عيبلا (ةيانبلا) .دبعلا عيب دعب هتأ رما نابرق هنكم مث يأ :تابرقلا 5

 ريغ نم اهنابرق كلمي لاحب راص هنآل ؛هنع ءاليإلا طقس دبعلا عاب نإ نكل :خإ ةيعناملا عسب الف (ةيانبل) .عيبي ال

 [د ١غ ةيانعلا | .ههزلي قتعب الإ اهابرق كلي ال لاخب راض هنأل ؟ءارشلا تقو نم ءاليالا هفرل هارتشا نإف اعيش هيه َرْ نأ



 "2. ءاليإلا باب

 030 ناك ةةيعجرلا ةقلطلا نم ىل نإ عام كلف كد ءاهتبحاص قالط وأ

 م ءاليإلا لحشو ؛ةيناثل هم ؛اَيِل وم نكي ىل ةنئاملا م ىلا

 هاا فس :ءاليإلا ةدم ءاضقنا لبق ةدعلا تضقنا ولف ,ءصنلاب انئاسن نم نوكت
 رهشأ ةعبرأ

 .اهرت مت ,ىتتأ رزطخ *رلع تنأو :كابرفأ ال ةللاو :ةيبحأل لاق ولو .ةيلغلا تارفل
 بلقتي الف «ةيلحملا مادعنال ؛الطاب عقو هجرخم يف مالكلا نأل ؛ًارهاظم الو ايلْوُم نكي م

 ٌةدمو .هقح يف ةدقعنم ُنيميلا ذإ ؛ثْنِحلا ققحتل رك :هترق نإو «كلذ دعب اديك
 .ةدعلا ةدمك قرلاب فّصنتتف «ةنونيبلل ًالجأ تّبرض ةدم ٍهذه نأل ؛نارهش ةمألا ءاليإ

 اليألا ةدم

وأ ,ءاقثر وأ قضي رف عيناك وأ ,عامجلا ىلع دقي 9 انظيرم يلؤملا ناك لإو
 ةريغس 

 نأ هؤيفف :ءاليإلا ةدم يف اهيلإ لصي نأ *دقي ال ةقايبنف امهنيب تناك وأ .عماجت ال

 كفي .ءاليإلا طقس :كلذ لاق نإف ءءاليإلا ةدم ىف اهيلإ تقف :هناسلب لوقي

 .اننح ناكل انيق ناك ىلا هلآ ؟يرواسللا بهذ ةيلإو ,عامجلاب الإ ف هل :ع هلم يعفادنبلا

 (ةيانبلا) 4ك رْهْشُأ عبر صبرت مهئاَسن ْنم َنوُلْوُيَنيِذَلل» :ىلاعت هلوق وهو :صنلاب .اهترض :ةخسن فو :اهتبحاص
 (ةتيملا عيبك ناكف صنلاب انؤاسن لحما ذإ :ةيلخملا مادعنال .يعجرلا قالطلا ةدع يأ :ةدعلا تضقنا

 اع هيلغ فولحملا لعفلا روصت دمتعي نيميلا نأل ؛ثنحلا قح ف يأ :هقح 8 (ةيانعلا) .الطاب نوكيف

 برشي ملو «مويلا ىضمو ؛مويلا اذه يف رمخلا نبرشأل هللاو :لاق ول هنأ ىرت الأ ؛هتمرحو هلح دمتعي الو
 [37/8 ةيانعلا] .اضحم امارح لعفلا ناك نإو «ءثنح

 ينعي قترلا ةنيب يأ :ءاقتر وأ .ضيرم وهو ىلآ يأ :اضيرم (ةيانبلا).قرلاب فّصنتت ثيح :ةدعلا ةدمك
 (ةيانبلا).ادعاصف رهشأ ةعبرأ ةريسم نوكي نأب :ةفاسم اًههنيب (ةيانبلا).لايملا الإ قرح امل نكي ىل

 ف ربتعي ال ناسللاب ءيفلا مث «ةقرفلا ءافتناو :ةرافكلا بوجو :نيمكح مزلتسي ءيفلا نأل :اغنح ناكل

 [585/54 ةيانعلا] .رحآلا ىف كلذكف :ةرافكلا وهو «نيمكحلا دحأ



 ءاليإلا باب فض

 ىزاجي ال ملظلا عفترا اذإو «ناسللاب دعولاب اهؤاضرإ نوكيف «عنملا ركذب اهاذآ هنأ أ ةآنلو

 َرَدَق هنأل ؛عامجلاب هؤيف راصو «ءيفلا كلذ لطب :ةدملا يف عامجلا ىلع َرَدق ولو .قالطلاب
2. 

 نع لكس. عا رجع ىلع .تل أ :هتارمال لاق اذإو .فلخلاب دوصقملا لوصح لبق لصألا ىلع

 هي :ليقو ريا فز عي هنأ ؛لاق امك وهف «بذكلا تدرأ :لاق كاف عدتين

0 

 الإ ةنئاب ةقيلطت ىهف ٠ :قاللطلا يشر :لاق نإو ءارهاظ 6 هنأل ؛ءاضقلا يف ق

 اذهو ؛راهظ وهف :راهظلا تدرأ :لاق نإو .تايانكلا يف هانركذ دقو «ثالثلا يوني نا

 000 دع عون راهظلا يو ,ةمرجلا قلطأ هنأ :امهو ديف ةيكرا وهو 5

 ءايلومب ريصب نيب وهف 0006 نأ م و .جرحتلا :تذرأ :لاق نإ كيلا اس
 1 تنقل

 ؛عامجلا ف اهمح عنم. رارضإلا هدصق نكي مم ءءاليإلا لاح عامجلا نع ارجاع ناك اذإ جورزلا نال : عنملا رح دب

 ناسللاب اهاضرأ اذإو «ناسللاب عفتر ي ملظ كلذ لثمو «كاسللاب شاحيإلا هدصق امنإو «دئنيح هيف اه قح ال ذإ

 بحت نأ هجولا اذه ىلع ائيف هنوك نم مزلي الو «قالطلاب ىزاجي الف «ةيانحلا بسحب ةبوتلا نأل ؛ملظلا عفترا

 .ناسللاب ءيفلا دعب :ةدملا يف [5 4/4 ةيانعلا] .ناسللاب ءىفلاب ققحتي ال ثنحلاو ءثنحلا ءازج اهنأل ؛ةرافكلا

 (ةيانبلا).ناسللاب ءيفلا وهو :فلخلاب (ةيانبلا).عامجلاب وه يذلا : لصألا ىلع

 تناك ةأ رمل نأ ؛همالك ةقيقح قون هنأ ؛اراهظ الو ءعاليإ ن وكي الو ؛قاللطلا عمي ال :لاق امك وهف

 لوقلا اذهو :خ2! ليقو [ته/84 ةيانعلا| .ابذك نوكيف ؛عقاولل قباطممي سيل ربخ- مارح تنأ :هلوقف ءهل الالح

 ميرحت هنأل :ارهاظ (ةيانبلا).ءاليإلا لاطبإ ف :ءاضقلا يف (ةيانبلا).يحركلاو يواحطلا نع لوقنم
 (ةيانعلا).نيتنث وأ ةدحاو ىون وأ ددعلا نم ائيش وني مل نإف :ةنئاب ةقيلطت (ةيانبلا).لالحلا

 نوكيف ءاهنم عون راهظلاو ءاعاونأ لمتحت يهو :ةمرحلا قلظأ (ةيانعلا).تايانكلا نم هنأل :ثالثلا يونب

 رفك اميرق نإف :خ! نيمي وهف [4/"5 ةيانعلا] .قدص همالك لمتحم ىون نمو ؛ةمرحلا قلطم تالمتحم نم

 [55/5 ةيانعلا| .ءاليإلاب هنم تناب رهشأ ةعبرأ تضم يح امبرقي مل نإو



 فض ءاليالا باب

 .-هللا ءاش نإ - نامبألا يف هركذنسو ءاندنع نيمي وه امنإ لالخحلا ميرحت يف لصألا نأل

0 
 يعبأ

 ةلحت كل هللا ضَرف دق :ةلوق ىلإ ككل هللا ّلَحَأ ام ٌءَّرَحَت مل ّئِبنلا اهيأ اي8 :ىلاعت هلوقل :اندنع نيحي

 هيقفلاو ءديعس نب ركبابأو فاكسإلا ركبابأ خياشملا نم دارأو :خياشملا نمو [07/8 ةيانعلا] .ْمكِناَم

 ترج ةداعلا نأل :فرعلا مكحب ١77/1[ ةيانبلا] .خلبب نيضاملا انئاملع رابك نم مهو «يناودنهلا رفعجابأ

 (ةيانبلا) .ذحأت هب وو :تيللا وبأ هيقفلا لاقو ءاذك قالطلا لوديري مهن اذه اننامز فق سانلا نع



 علخلا باب
 هنع انهسقك ضدعتت لأي أب ةلق دهللا داوتح انميقي ال نأ اقابعو هتاحورلا قاشقا ذو

 عقو :كلذ العف اذإف كدب ْثَدَقفا امي امهيلَع َحاَنُج الف :ىلاعت هلوقل ؛هب اهعلتعي ل

 قالطلا لمتحي هنألو *."ةنئاب ةقيلطت علخلا" :تثع هلوقل ؛لاملا اهمزل و قي ةقيلطت علخلاب

 ؛انه ةينلا نع ئيغأ لاملا ركذ نأ الإ «نئاب ثايانكلاب عقاولا و «تايانكلا نم راص يح

 :هلبق نم زوشنلا ناك .نإو .ةنونيبلاب كلذو ءاهسفن اهل َملْسَتل الإ لاملا ملست ال اهنألو

 الخب «قالطلا ىلإ برقأ ناك لاملا نع هدرجتل ءاليإلا نأ :امهدحأ :نيينعمل ءاليإلا نع علخلا رحأ :علخلا باب

 لبق نم زوشن علخلاو ؛جوزلا لبق نم زوشن ءاليإلا ئبم نأ :يناثلاو .ةأرملا بناج نم ةضواعملا نعم هيف نإف «علخلا
 كلم ءازإب ةأرملا نم لام ذخأ نع ةرابع :ةعيرشلا فا وهو : علخلا (ةيانعلا).ةأرملاب ام ىلع لجرلاب ام مدقف ابلاغ ةأرملا

 ءاممامت. هنم تدتفا اذإ اهجوز تعلاحخو ؛عزن يأ هندب نع هبوث علح :لاقي ءعزنلا حتفلاب علخلا ظفلب حاكتلا

 (ةيانعلا).بناج يأ قش يف امهنم لك راصو ءامصاخت يأ :قاشت [4//317 ةيافكلا] .مضلاب عقلا ميماللاو

 ىلع الو «ذخأ اميف لجرلا ىلع حانج الف يأ :حانج الف (ةيانبلا).ةيجوزلا قوقح نم اهمزلي ام يأ :هللا دودح

 جاوزألا دنع ناوع ءاسنلا نأ امل هذقنتسا ذإ ؛رسألا نم هادف نم ءادف هتطعأ ام ىلاعت هللا ىمس ؛ءتطعأ اميف ةأرملا

 ركذي ملو كتعلاخ :لاق اذإف :تايانكلا نم [ت//4 ةيانعلا] .ءادف نهصيلخت ف ىطعي يذلا لاملا ناكو :ثيدحلاب

 تصعتسا اذإ ةزشان يهف ءاهجوز ىلع ةأرملا تزشن :لاقي :هلبق نم زوشنلا (ةيانعلا).عقو قالطلا هب ىونو ءضوعلا

 [51/5 ةيانعلا| .هبحاص امهنم دحاو لك ةهارك «نيجوزلا نم نوكي زوشنلا :جاجزلا نعو ؛هتضغبأو هيلع

 لعج 2 ىلا نأ سابع نبا نع ةفركع نع بويأ نع ريتك نب ةابع انثدح "هنئس" ف يطق رادلا ىور *

 ريثك نب دابعب هلعأو "لماكلا" ف يدع نبا هاورو [قالطلا باتك ,*ة م٠ :مقر 4//7] .ةنئاب ةقيلطت علخلا

 اورذحا :لاق ةيعش نعو «ثيدحلا كورتم :لاق يئاسنلا نعو .هوكرت :لاق يراخبلا نع دنسأو ,يفقثلا
 هنم انفعا :نولوقيف هنع ثدحي ديمحلا دبع نب ريرج ناكو ءاداضتعا هتلقن |7:47/9 ةيارلا .بضن]| -ةقيدح

 57١/1١[ نئسلا ءالعا] .نيحراحلا حرخب هتفرعم عم ةنم ليداعت اذهو احلاص اعيينك ناك !ملكحيو :لوقيف



 "و ظ عّلخلا باب

 نأ ىلإ جور ناكَم جْوَر َلادِتْسُمُندَرأ نول :ىلاعت هلوقل ؛اضّوع اهنم ذحخأي نأ هل 7

 ذعأب اَهَتَسْحَو يف ديزي الف «لادبتسالاب اهننختا هلألو ,كايش ُهْنِم اونُحَأَت الف :لاق

 ةياور فو .اهاطعأ امم َرثكأ اهنم ذُحأَي نأ هل انضرك :اهنم ٌروشنلا ناك نإو ءلاملا

 ةنلع هلوق :ىرخألا هجوو عدب انولت ام قالطإل ؛اضيأ لضفلا باط :"ريغصلا عماجلا"
 ذععأ ولو .اهنم زوشلا ناك دقو "كلف ةدايزلا اهأ" :سافش نبب سيق نب تباث ةأرما يف

 :نائيش هانولت ام ىضتقم نأل ؛هنم زوشنلاو ءذخأ اذإ كلذكو ءءاضقلا يف زاح زادإيبلا
 ةدايرلا راح

 قالط باتك ةياور هذهو :اهنم زوشنلا ناك نإو .خلإ الف ًاراطنق نهادخإ ْمُتْيَئاَوا :لاق نأ لإ

 (ةيانبلا) .اهرهم رادقم ىلع لضفلا يأ :لضفلا .رهملا رادقم وهو :اهاطعأ (ةيانبلا).' 'لضألا"

 لضفلا نيب لصفي ال هنإف كدب ْثَدَنْا اًميف اًمِهْيَلَع َحاَنُج الفظ: ىلاعت هلوق نعي الوأ يأ :ءدب انولت ام

 (ةيانعلا)."لصألا" يف قالطلا باتك ةياور يهو ؛يرودقلا ةياور يأ :ىرخألا هجوو (ةيانعلا).هريغو
 اَمِهْيلَع َحانُج الف :ىلاعت هلوق :ةانولت ام (ةيانبلا).لضفلا ذحأ يف ةهاركلا ىلع ثيدحلا لدف :الف ةدايزلا امأ

 :ةدايرلا ذأ ةحايإ يأ ةحابالاو .ءاضقلا يف ةدايزلا ذأ زاوح يأ اهكح- زاوحلا :نافيش دب ٌثدَتفا امي
 هلوق وهو «ءضراعمل ةحابإلا قح ف لمعلا كرت دقو «ةهاركلا دض ةحابإلاو

 نأ باوجلاو ؟باتكلل ضراعُي ال وهو ءدحاو ربحت ثيدحلا نإف ثحب هيفو «زاوحلا وهو «يقابلا يف الومعم
 :هاقيَش ُهْنِم اوُذُحََت القل :هلوق ىلإ (جْوَر َناَكَم جْوَر َلاَدبعْسا ُمُنْدَرَأ نوط :ىلاعت هلوق وهو «بائكلل ضراعملا

 هاناوسح
 يقبف "الف ةدايزلا امأ" دك

 ناكف «ربخلاب ضراعي نأ هدعب زاج باتكلاب باتكلا شروع اذإو ؛تانكلا ضراعي نأ زوج بانكلاو

 [55/4-5 ةيانعلا] .ةزئاج تناكف «باتكلاب باتكلا ةضراعم دعب باتكلل انهراعت تيوفلا

 جيرح نبا نع "هننس" يف يطق رادلا هاور [؟ 515/7 ةيارلا بصن] .ريبزلا بأ نعو ءاطع نع السرم يور*

 7 ناكو لولس نب يأ نبي هكللاغبع كنب يتنيز ةهدنع كو ا نأ ريبزلاوبأ ينربخأ

 0 يبلا لاقف «ةدايزو معن :تلاق ؛كاطعأ ىلا هتقيدح هيلع نيّدرتأ :35 ىببلا لاقف .هتهركف ةقيدح

 تليق لق *:لاق 5 سيف نب تنبات كلذ غلب املف ءاهليبس ىلخو هل اهذحأف :تلاق ع هتقي لح نكلو ذاق ةدايزلا

 [ اختنا بانك همز :بقر عاب ] .دحاو ريغ نم ريبزلا وب أ هعس . ص هللا لوسر ءاضق



 علا باب ظ ظ 4

 يف الومعم يقبف «ضراعمل ؛ةحابإلا قح يف لثسلا 817 دقي تسايألاو انفتح راوقلا

 دعس جوزلا نأل لاما اهمزلو «قالطلا عقو :تلبقف لام ىلع اهقلط نإو .يقابلا

 ىلع اهتيالول ؛لاملا رتل .كلذل ظ + ةارللو ءاهوبقب ةثع دقو ءاقيلعت وأ اريحا قالاطلاب

 ناك و ,صاصقلاك ءالام نكي , إو «هنع ضايتعالا زوجي امث حاكنلا كلمو ءاهسفن

 تام م نيلدبلا دحأ جورزلا كلم دقو «سفنلاب ( لاملا ةيق واسم هنألو ءانيب ال ؛انئاب قالاطلا
 لاو

 علاخ 5-3 لع عياد 5 صوعلا ل و :لاقا ها واسملل انو :سيقنلا وهو ءرخالا ىه 4 00 " «لخلأ . 2 رض |[ انعب 5 | م 7 |

 َ يرودشلا رخالا لدبلا 9

 لطب لاو عقيل ةنلاب ةف ةقرفلا و «ج وزلل عيش هبباو : كيش و ءريرتخ وأ رمح ىلع ملسمملا

 : هثأرما

 «لوبقلاب قيلعتلل ؛نيهجولا قف قكالطلا عوقوف از قلك قالطلا ّى ضوعلا

 وهو «علخلا لي لوألا يف لماعلا ناك ْضوعلا لطب امل هنأل ؛مكحلا يف امهقارتفاو

 اهفأل ؛اهيلع ءيش جورلل بحي م امعإو (ةعججرلا بقعي وهو «حيرصلا يناثلا قو ,ةيانك

 ,مالسإلل ؛ىّمسملا باجيإ ىلإ هَحَو ال هنألو هل ا و قيني اهوقتم الاه تما ان
5 3 5 2 

 ؛رمح هنأ رهظف «هنيعب لَخخ ىلع علاخ اذإ ام فالخب ,مازتلالا مدعل ؛هريغ باجيإ ىلإ الو

 ؛ةضواعملا ماقم ةلالدب :اهوبقب (ةيانعلا)ل.مهرد فلأ ىلع وأ ءمهرد فلأب قلاط تنأ :لاق نأ لثم :لام ىلع

 دوجو عماجلاو ءهنع ضوعلا ذخأ زاجو ءلام. سيل هنإف :صاصقلاك (ةيانعلا).لوبقلاب قلعتم هيف مكحلا نإف

 (ةيانعلا) .اهسفن اهل ملستل الإ لاملا ملست ال اهنأ :انيب امل (ةيانعلا).ح ورشلا ضعب يف اذك .هلهأ نم مارتلالا

 قيلعت لجأل يأ «لوبقلاب قيلعتلل ؛قالطلا يف ضوعلا نالطبو ؛علخلا يف ضوعلا نالطب نعي :نيهجولا يف
 هذهو «ةثالثلا ظافلألا نم نكت مل اذإ ؛نئاب امي عقاولاو ءمدقت امك :ةيانك وهو (ةيانبلا).ةأرملا لوبقب قالطلا

 مزلي هنإف :رمح هنأ رهظف (ةيانعلا).هملستو هميلست نع ملسملا عانتمال يأ :مالسإلل (ةيانعلا).اهنم تسيل ةظفللا

 ؛ءاوس قادصلاو اذهو ءطسو لي خف كلذ لثم ليك امهدنعو ؛ةفينح يأ كح هققخأ يذلا رهملا در اهيلع

 [5/4 ةيانعلا] .نامضلا :بحجوي دقعلا نمضا قاريرغتلا نأل ؛ةنماض تتاكف «كلذي هترغو الام تنفع افأل



 4١" عّللا باب

 بحت ثيح رمح ىلع قتعأ وأ ,بتاك اذإ ام فالخبو ءارورغم راصف ءلام ْتَّم اهنأل

 ةلاح يف عْمضبلا كلم امأ .ًاناجم هلاوزب يضر امو «مّوقتم هيف ىلوملا كلم نأل ؛دبعلا ةميق
 مّرقتم لوحدلا ةلاح ف عضبلا نأل ؛حاكنلا فالخبو ,ركذن ام ىلع موقتم ريغ جورخلا

 هسفنف طاقسإلا امأف ءهفرش ارانيظإ ؛ضوعب الإ 1 عرش ملف «فيرش هنأ :هقفلاو

 الَدَب نوكي نأ زاح :ارهَم نوكي نأ زاج امو :لاق...لاملا باجيإ ىلإ ةحاحالاف :ففيرش
 لخ 5 يأ 5 يرودقلا

 :هل تلاق نإف ؛موقتملا ريغل اضوع َحلصَي نأ ىلوأ موقتملل اضوع حلصي ام نآل ؛علخلا 2 2 ع 2 2 3 ع
 عسب

 األ ؛اهيلع هل ًءيش الف :ءيش اهدي يف نكي ملو ءاهعلاخف يدي ف ام ىلع ٍيعلاخ

 ار

 انس

2 8 231 : /' 7 502 1 
 5 :كي ملف ءاهعلاخف لام نم يدي يف ام ىلع ئععلاخ :تلاق نإو ..لاملا ةيمستب هرغَت

 ١ د

 اسحب (ب

 ؛ضوعب الإ لاوزلاب ايضار جوزلا نكي مل آلام تّمم امل امفأل ؛اهّرْهَم هيلع تّدر :ءيش اهدي

 (ةيانعلا).ةميقلا بحت الو «قتعي مل قدأ ول يح ةلطاب ةباتكلاف مد ذأ ةةايه ىلع هةيئاك ولو :وخ ىلع

 لدبلا ميلست ىلع ردقي مل املف :اناجم هلاوزب (ةيانعلا).بصاغلا ىلع ةميقلا تبجو بصغ ول نيح :موقتم
 (ةيانعلا).ءيش اهمزلي الف :موقتم ريغ (ةيانعلا).ةموقتملا ةبقرلا وهو «لدبملا ةميق مزل ؛هموقت مدعل
 ,علخلا نيبو هنيب قرفلا ىلإ هب راشأ :خلإ حاكنلا فاالخعو (ةيانعلا).هقفلاو :هلوقب اذه ديعب :ركذن ام

 [ ١/30 ةيانبلا| .ءيش بجي الو ؛علخلا حصيو ؛لثملا رهم بجيو ؛حاكنلا حصي ثيح
 (ةيانبلا).عضبلا نع جوزلا كلم طاقسإ يأ :طاقسإلا .مد وأ رمح ىلع يأ :عضبلا نأل
 امك هجو لك نم اهسفن ىلع ةكلام دوعت ثيح ةأرملا فرشتي يأ فرش هسفنف :يقانغسلا لاق :فيرش

 امو ؛ءاملعلا عامجإب اذهو :خلإ زاج اهو ١85/17[ ةيانبلا] .ءيش جوزلا ىلع بحي مل كلذلف «تناك

 ءايشألا نم.نأل ؛ملخلا يف الدب ,نوكي نأ نوعاال ءارهم.قوكي نأ زويعال امو :لقي ل. كتي هسكع.ركلي
 .عضبلا كلم طاقسإ يأ :موقتملا ريغل ١[ ا ةيانبلا] .مهارد ةعست ىلإ مهردك علخلا لدبل حلصي ال ام

 (ةيانعلا) .هريغو لاملا لوانتت ةماع ام ةملك نأل :خلإ هّرغت مل اهنأل



 عّلخلا باب 6

 رهم نوعأ - عضبل ةميف 4 0 ايلا هتميقو (؛ يس باجيإ اد هجو الو

 ؛مهاردلا نم وأ #3 نم يدي يف ام ىلع ينعلاخ :تلاق اذإو .هنع ررضلل
 هلقأو «عمجلا تمس اهنأل ؛يهارد ةثالث اهيلعف ,ءىش اهدي يف نكي ملف «لعفف ري

 نإف .هنودب لتخي مالكلا نأل ؛ضيعبتلا نود ةلصلل انهه "نم" ةملكو «ةئ
 هنيع ميلست اهيلعو َأَرْبَت م :هنامض نم ةئيرب اهنأ ىلع «قبآ اهل ٍدبع ىلع تعلتحا

 ةمالس يضتقيف ةضواعملا ٌدقع هنأل ؛تزجع نإ هتميق ُميلستو «َتَرَدق نإ

 طورشلاب لطي ال علخ ا نأ الإ ءلطييف «دساف طرش هنع ةياربلا طارتشاو «ضوعل

 اهيلعف ةةدحا و اهقلطق ءفلأب اثالل ئقلط :تلاق اذإو .حاكنلا اذه ىلعو «ةدسافلا

 ؛فلألا ثلثب ةدحاو لك تبلط دقف :فلأب ٌتالثلا ْتَبلَط ال اهنأل ؛فلألا ثلث

 [5/14 ةيانعلا] .ةلاهج رثكأ ةميقلا تناك ل وهج ىمسملا ناك نإو ؛ىمسملا ةلاهحل يأ : ةلاهجلل

 ؛نم نودب يأ هنودب لتخي مالكلا نأل ؛ضيعبتلا نود نايبلل ينأ :ةلصلل (ةيانبلا).ىلإ هحو ال يأ :ىلإ الو

 اهمزليف ,عمجلا ظفل ىقبي و (ةلس ناكف ًالتخم مالكلا ناك «مهارد يدي ف ام ىلع ئيعلخا :تلاق ول اهنأل

 امك «ضيعبتلل نوكي هنودب مالكلا حصي عضوم لكف :هنودب لتخي ١45/17-١85[ ةيانبلا] .مهارد ةثالث

 ف امك «هنودب مالكلا لتخي عضوم لك فو رح هدبعف مهاردلا نم يدي يف ناك نإ عماجلا ةلاسم ف

 عضوملا نأل ؛التخم نوكي نم نودب مهارد يدي يف ام ىلع يعلاخ :اهوق نأل ؛ةلص نوكي علخلا ةلأسم

 |[ / 5 ةيافكلا] .ةديدحج هلذئاف لصحيل ؛ضيعبتلل لعجبي

 ءيش الف الإ و ؛هيلإ هملست لصح نإ لب ؛ةميلستو ةليصحتب بلاطت ال نأ نعي :هنامض نم

 ةأرما جوزت ادإ عي يعي :حاكنلا ادله ىلعو (ةيانعلا) .ةدّقعلا هيضتقت ال هنأل :لدساف طرش (ةيانعلا) .اهيلع

 (ةيانعلا).مخلإ هنيع ميلست هيلعو ءأربي مل هنامض نم ءيرب هنأ ىلع قبآ دبع ىلع



 5261 علخلا باب

 اب قالططلاو «ضوعملا ىلع وسسشلي ضوعلاو ؛ضاوعألا بحيص) عابلا اروع نأل اذهو

 دنع اهيلع ءيش الف :ةدحاو اهقلطف .ىلأ ىلع انذاث ئقلط :تلاق نإو .لاملا بوجول

 "ىلع" ةملك نأل ؛فلألا ثلثب ةنئاب ةدحاو ىه :الاقو «ةعجرلا كلميو هيلي ةفينح يبأ

 يهرد ىلع وأ ءمهردب َماعطلا اذه لمُحا :مهوق نإ يح ؛تاضواعملا يف ءابلا ةلزنمب

 لاب َنْكِر شي ال ْنَأ ىَلَع َكنعيايإم :ىلاعت هللا لاق .طرشلل "ىلع" ةملك نأ :هلو .ءاوس
 موزلل هبأل اذهو ؛اطرش ناك هرادلا ىلحدت نأ ىلع قلاط تنأ :هتأرمال لاق نمو .هكاميش

 ىلع ٌغّروعي ال طورشملاف ءطرشلل ناك اذإو «ءازجلا مزالي هنأل ؛طرشلل ريعّتساو 55

 عقوف ءائدتيم ناك لاملا بجي ل اذإو .رم ام ىلع ضوعلل هنأل ؛ءابلا فالخب ,«طرشلا ءازجأ

 .فلأ ىلع وأ فلأب اند كلف ىَقلَط :جوزلا لاق ولو .ةعجرلا كليو «قالطلا

 اهلك فلألا مَلَسُيل الإ ةتونبيلاب يضر ام. جوزلا نأل ؛ءيش عي م :ةلاو هس تلت

 ضوعلا ءازجأ مسقنا ,ةضواعم ناك اذإو :خلإ ءابلا ةلزنمت (ةيانعلا).يعجر قالط عقو :ةدحاو اهقلطف

 مزالي هنأل ؛طرشلل ريعُتساف «موزللا اهلص يا ؛طرشلل لمعتست يأ :طرشلل (ةيانعلا).ضوعملا ءازجأ ىلع

 (ةيانعلا) .هللاب كارشإلا مدع طرشب يأ :ىلع (ةيافكلا) .طرشلل يه ةملكب فلأب ثلثلل ةبلاط تراصف «ءازجلا

 /١/8/4/1[ ةيائبلا] .ةيئادتبا ةلأسم. يه تسيلو «طرشلل "ىلع" نأ ىلع داهشتسالل ةلأسملا هذه :لاق نفو

 (ةيانعلا).موزللا ثيح نم امهنيب ةبسانملا تناكف :ءازجلا مزالي

 نأل ؛طرشلا ءازجأ ىلع ىرت امك دعتم وهو ؛هومستقا اذإ هوعزاوت :لاقي «لوهجملا ةغيص ىلع :عزوتي ال
 طورشملا نم ءزج عقي الف «ءازحألا عيمج نع ةرابع طرشلاو ءطرشلا دوجو دنع الإ دجوي ال طورشملا
 ءابلا فرح نأل :هلوق هب دارأ :رم ام 17//١[ ةيانبلا] .طرشلا دوحو مدعل ؛طرشلا نم ءرج دوجوب

 ل ئقلط :تلاق نإو :اهوق ىهو ؛ةروكذملا ةلأسملا ف يأ :لاملا بجي مل (ةيانعلا)ل.ضاوعألا بحصي

 (ةيانعلا) .اهاؤس ىلع ئبم ريغ انة اقالط ناك يأ : انالحبم اك [ ١ 83/17 ةيانبلا] .هرخآ



 عّلُخلا باب ١ ؛

 اهضعبب تناك ٍفلأب ةنونيبلاب تّيضر اذ األ ؛فلأب ًاثالث ينقلط :اطوق فاللخب

 :هلوقك وهو ىلا اهيلعو تل :تلقق لأ ىلع قلاظ :تنأ :لاقا ولو .ىضرأ و مما

 لأ ضوعب "فلأب" :هلوق ئعم نأل ؛نيهجولا يف لوبقلا نم بالو و قلاط :تنأ

 ضوعلاو «كيلع يل نوكي ٍبفلأ طرش ىلع "فلأ ىلع" :هلوق عمو ؛كيلع يل بجي

 .انلق امل ؛نئاب قالطلاو ,هدوجو لبق لزني ال طرشلاب ُقَلَعْلاَو 7 نودب بحي آل
 كيلعو رج تنأ ةهذبعلا لاق وأ «؛تلبقف .«ىلأ .كليلعو قلاط :تنأ :هتأرمال لاق ولو

 ادإ اذكو "3 ةرينجح يبأ 3 1 امهيلع عيش يا و ةَأرملا تقّلطو دبعلا قتع : لبمتف 6«( فلا

 قالطلا عقي ال :لبقي مل اذإو ,لبق اذإ فلألا امهنم دحاو لك ىلع :الاقو .البقي مل

 كلو ّعاتملا اذه لمحا :مهوق نإف ؛ةضواعملل لمعتّسُي مالكلا اذه نأ :اممل .قاتعلاو
 (فلأ كيلع و)

 0 " و .مهردب :مهوق ةلزنم ؛مهر ذإ ؛ةلالدب الإ هلبق ام. طبترَت الف «ةمات ةلمج هنأ :هلو .مهردب :مهوق ةلزنم ىهرد

 عيبلا فالخب «لاملا نع ناكفني َقاتعلاو قالطلا نأل ؛ةلالد الو «لالقتسالا اهيف لصألا
 ؛رايخلاب نأ ىلع فلأ ىلع قلاط تنأ :لاق ولو .هنود َناَدَجوُي ال اممنأل ؛ةراحإلاو

 ىلع قلاط تنأ :هلوق يف يأ :نيهجولا (ةيانبلا).ةنئاب ةدحاو عقي ةدحاو اهقلطف :فلأب اثالث ينقلط

 :25 هلوق وهو «ثيدحلا نم بابلا اذه لوأ يف ىعي :انلق امل (ةيانبلا».فلأب قلاط تنأ :هلوق فو ءفلأ

 [77/5 ةيانعلا] .اهسفن احل ملستل الإ لاملا ملست ال امنألو :هلوق وهو :لوقعملا نمو :"ةنئاب ةقيلطت علخلا'

 |[ ةياياا تلبقث ءمهرد 0 قلاط تنأ :لاق هنأك ال لاح

 حلصيف «ةضحم ةضواعم امقوكل ؛لاملا نو يأ :هنود نادج وي ال (ةيانبلا).شفلأ كيلغ هلوق نأ يأ ' هنأ

 (ةيافعلاو .اليلذ ةنظواعملا لاح قوكي نأ



 "56 علا باب

 اذإ زئاج وهو ءجوزلل ناك اذإ لطب رايخلاف :تلبقف ,مايأ ةثالث رايخلاب كّنأ ىلع وأ
 و قالطلاف تلبق :تلاق

 الع اوبرا طق درت مل نإو ءلطب. :ثالثلا يف ر رايخلا تّدَر نإف «ةأرملل ناك

 فلأ اهيلعو عقاو قالطلاو ءني 11-5 طاب رايخلا :الاقو .هنلثظي ةفينح يبأ دنع اذهو

 نالمتحي ال نافرصتلاو «داقعنالا نم عنملل ال «داقعنالا دعب خسفلل ٌرايخلا نأل ؛مهرد

 نأ هكلي ةفينح يبألو .اهطرش اهبناج نمو «نيمي هبناج يف هنأل ؛نيبناحجا نم خسمفلا

 ءارو ام ىلع فقوتي الو ءاهعوجر حِصُي ىح عيبلا ةلزنمب اهبناج يف علخلا
 فقوتيو «ةعوجر حصي ال يح نيم هبناج يف امأ .هيفأ رايلإ طارتش أ حصيف ٠ «سلجما

 يف اهبناج لثم قاتعلا يف دبعلا بناجو «نامبألا يف رايخ الو 0 ءارزو انه ىَلَع
 تعال علاق ؛يلبقت ملف مهرد فلأ ىلع ن مممأ كئقلط :هتأآرمال ل نمو .قالطلا

 ت ؛لبقت ملف ءسمأ مهرد فلأب َدبعلا اذه كنم تعب :هريغل لاق نمو ؛جوزلا لوق لوقلاف

 ,هبناج نم نيمي لاملاب قالطلا نأ :قرفلا هجوو .يرتشملا لوق لوقلاف :تلبق :لاقف

 (ةيانعلا) .قالطلا عقو همايأ تضم ىح رايخلا درت ملوأ ؛«قالطلا تزاحأ نإ يأ :درت مل نإو

 داقعنالا دعب خسف الو :داقعنالا دعب (ةيانبلا).هبئاج نم وأ ءاهبناج نم رايخلا ناك اذإ اميف يأ :نيهجولا يف

 ؛نيمي هنألف ؛هبناج نم امأ :نيبناحجلا نم (ةيانعلا).ةأرملا لوبقو جوزلا باجيإ ٍنيعي :نافرصتلاو (ةيانعلا).انهه
 ؛نيميلا مامت طرش ةأرملا لوبق نألف ؛اهبناج نم امأو ءخسفلا لبقي ال نيميلاو :نيعم ءازحو طرش ركذ هنأل

 | ةيانعلا| .خسفلا لامتحا مدع يف نيميلا مكح اهوبق ذخأف .ةأرملا لوبقب متي جوزلا نيمي نإف

 هريخخ اذإ ؛دبعلا نم رايخلا حصي يعي :خل! اهبناج لشم (ةيانبلا».ضوعب لام كيلمت هنأل :عيبلا ةلزنمب
 نيب يأ :قرفلا هجوو (ةيانعلا).ةأرملا بناج نم علخلا يف رايخلا حصي امك «لام ىلع قاتعإلا يف ىلوملا

 اذهو «لاملا اهوبقي قالطلا قيلعت هنإف :هبناج نم نيمي (ةيانبلا).عيبلا ةلأسمو ؛قالطلا ةلأسم :نيتلاسملا

 (ةيانعلا) .هنع عوجرلا حصي ال



 عّلخلا باب ظ 4

 .لوبقلاب الإ متي الف عيبلا امأ .هنودب هتحصل ؛طرشلاب ارارقا نوكي ال هب رارقإلاف
 كرشل كلا ثا وحح ول

 ةأرابماو :لاق ا ل 1 لوبقلا هراكنإف يهب الإ متي ال اع ا رارقإلاو

 قلعتي مث رخآلا ىلع نيجوزلا نم كحاو لكل ّقح لك ناطقسُي امهالك لخلاك

 هيبايث# اع لإ اجهرف لاقلت هيا وف كلم دمحم لاقو .كلم ةفينح يبأ دنع حاكنلاب

 ؛ةضواعم هذه نأ كف ياو +. ةقيح يصر جلخ يل عام سوي وبأو
 و ةارابمل

 «ةءاربلا نم ةلعافم ةأرابملا 8 ,كلر فس وي يبألو .هريغ ال طورشملا ربت تاضواعملا قو

 (ةياتبلا) .طرشلا كاودب نيميلا ةحصل يأ ' نحصل .يلبقت ملف :كرفدسيا راق فزكأل

 أراب نم :ةأرابملاو .يلبقت ملف :هلوقب :لوبقلا هراكنإف (ةيانعلا).لوبقلا لبق عوحجرلا كلمي اذهو :لوبقلاب الإ

 ١[ ةيانبلا | .أطخ ةزمهلا كرت :"برغملا"' يف لاق ؛ةرمهلاب يهو ؛هبحاص امهنم دحاو لك أربأ يأ هكيرش

 اه سيلف ءاهرهم نم مهرد ةئام ىلع لوحدلا لبق هنم تعلتحاف افلأ اهرهم ناك ولف ا ناطقسي امثالك

 .فلألا تضبق تناك ولو «ةئامعبرأب هيلع عجرت :امهوق فو .ةفينح يبأ لوق يف ءيشب جوزلا ىلع عجرت نأ

 اهعلاجخ اذإو :فيسضتلا مامن ىلإ اهيلع عجري امتدنعو هلوق يف ةئاملا ريغ جورلل نكي مل «مهرد ةئام تعلتحا مت

 ىلإ ملست اُهِإف (« ضوبقم رهملاو امي الوخدم ةأرملا تناك نإف «قادصلا قى اوس فورعم مولعم ىمسم لام ىلع

 لدب جورلا ىلإ ملست ةأرملاف ؛ ض وبقم ريغ رهم ا ناك إو (ع يشب قالطلا دعب رخالا امهدحأ عبتي الو ؛جورلا

 لوم دبع ريغ ةآرملا تناك ادإ امأو .امش افالئع ع ةفينح ىبأ دنع رهملا نم ء يشب جوزلا ىلع عجرت الو علخلا

 لبق قالطلا ببسب رهملا فصنب اهيلع عحجري الو «علخلا لدب اهنم ذحأي جوزلا نإف ءضوبقم رهملاو ءامي

 اهجوز ىلع عجرت ال يهو «علخلا لدب اهنم جوزلا ذحأي اضوبقم رهملا نكي مل نإو «ةفينح يبأ دنع لوحدلا
 دمحم دنع هيف باوحلاف ءرهملا ىوس مولعم لامع اهأراب اذإ امأو .اممل افالحخ ةفينح ىلأ دنع رهملا فصنب

 [1/5/4-5 ةيانعلا] .ةفينح يبأ دنع علخلا يف باوجللاك هيف باوحلا فسوي يبأ دنعو ءهدنع علخلا ف باوجلاك

 ةقفنلا قحفست ةأرابملاو ةعلتعملل نآل ؛ةليقتسملا كوذ ةيبطاملا ةقفنلاو رهملا لثم :حاكنلاب قلعتي امث

 رهاظ ىلع طقسي هي ةناف ع رخخأ ابيسل انجج » نيد نع زارتحا لوقلا اذهو عئةدعلا ف تماد اع نيكسلاو

 ١[ 3/17 ةيانبلا| .ةياورلا



 ” ع عّلخلا باب

 علخلا امأ .ضرغلا ةلالدل ؛حاكنلا قوقحب هاك قلطم هنأ ةثأ أو «نييناحلا نم بصق

 .ماكحألا عاطقنا ىلإ ةرورض الو ,حاكنلا ضقن يف لصح دقو «عالخنالا هاضتقمف
 لمعلا علخو لْعَنلا علت هنمو ءلصفلا نع ىِبْنُي علخلا نأ :هكلس ةفينح يبألو

 ءلخ نمو .هقوقحو «هماكحأو حاكنلا يف امهقالطإب لمعيف «ةأرابلاك قلطم وهو
 ةلاح يف عضبلا ذإ ؛هيف اه ظن ال هنأل ؛اهيلع ّرَجَي مل :اهلامت - ةريغص ىهو - هتنبا

 ,لوحدلا دنع مّرقتم عضبلا نأل ؛حاكنلا فالخب .موقتم لدبلاو موقتم ريغ جورخلا
 اذإو «لاملا عينج نم لثملا ره. ضيرملا ح اكنو «ثلثلا نم ةضيرملا علخخ ربتعي اذهلو

 ةياور فو «ةياور ف قالطلا عقي مث .اهّلام َقِحَتْسَي الو رهملا طقمسي ال ْرُجَي م

 .طورشلا رئاسب قيلعتلاب ربتعيف ؛هلوبق طرشب قيل هنأل جيم :لوألاو .عقي ال
 (ةيانعلا).حاكنلاب ةبحاولا قوقحلاب ةءاربلا ديقتتف حاكنلاب ةئشانلا ةعزانملا عطق وهو :ضرغلا ةلالدل

 نوكي ال لصفلاو :لصفلا نع ئبني (ةيانبلا).حاكنلا ةلضو ببسب نكت مل اهنأل ؛ماكحألا رئاس يأ :ماكحألا
 ,ةأرابلاك حاكنلاب ديق ريغ نع اقللطم نص قو مقل ةنمؤال ةقونقتسو ؛حاكنلاب الإ لصو الو ءلصو نع الإ

 نكت مل ةدعلا ةقفنو «لصفلا لامكب ًالوق هقوقحو :هماكحأو حاكتلا يف ةأرابملا يف امك «قالطإلاب لمعيف
 [/17/4 ةيانعلا] .ائيشف ائيش هدعب بحت امنإو ؛هب طقستف ؛علخلا دنع ةبحاو

 ام ةلباقمو :هوقتم لدبلاو .ةيرظن بألا ةيالوو :رظن ال (ةيانعلا).هنع لماعلا لاصفنا وهو :لمعلا علخ

 ريغصلا هنبا جوز اذإ لحرلا نإف :حاكنلا فاالخب (ةيانعلا) .ءيش يف رظنلا نم تسيل ةميق هل امه موقتم. سيل

 دنع موقتمو :موقتم ريغ جورخلا ةلاح يف عضبلا نوك لجألو يأ :اذهو (ةيانعلا).حص لثملا رهم. ةأرما
 (ةيانعلا).رظنلا هوجو نم اذهو «موقتملاب موقتملا ةلباقم ناكف :لاملا عيمج - (ةيانبلا) .لوحدلا

 دقعتا ولو «ةباينلا اهيف يرحت ال ناميألاو ,نيميلا نيعم يف علخلا نأ :ىرخألا 9 هجو : حصأ لوآلاو

 كلذ يفو ء«هريغو «رادلا تلخد نإ :لوقي نأ لثم :طورشلا رئاسب (ةيانعلا).ةباينلا قيرطب دقعنا بألا نم

 [79/4 ةيانعلا] .لوبقلا دجو اذإ كلذكف ءطرشلا دجو اذإ عقي



 جاع هاب ٠ ظ 0

 طارتشا نأل ؛بألا ىلع فلألاو «عقاو علخلاف :نماض هنأ ىلع فلأ ىلع اهعلاخ نإو
 مو مس نع ع '

 لحدي مل هنأل ؛اهرهم طقسُي الو ءىلوأ بألا ىلعف ؛حيحص يبنجألا ىلع علخلا لدب
 لهأ نم تناك نإ اهوبق ىلع تفقو يبلع ىلألا ظرش كو. .ءبآلا ةيالو تت

َ 
 ا
 ةريعتصلا ور

 لهأ نم تسيل امنأل ؛ لاخلا :بنجت لوب هظرشلا دوو | ؛قالطلا ّعقو تلبق نإف «لوبقلا
 لوعقلا وهو
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 ا ىلع اهعلاخ 5 اذكو .تاتياور هيفف ءاهنع ب بألا لبق نإف «ةمارغلا

 بألا لبق نإو ءرهملا طقسي الو قلط علك ناك «اشوبق لع فلز :رهلا نيآلا

 ؛هلوبق دوجول ؛اتقاط :مشهرذ ىلا وبغو ءرهلا بألا نمنضنإو: .نيتياوزلا ىلعف ءايبع
 نآلا ل ِإ

 :ةريبكلا ق 3 هلصأو ؛فلألا همزلي :سايقلا فو .اناسحتسا ةئ ةئامسمح همزليو ءطرشلا وهو

 قحتسي ال جوزلا نأل ؛ةريغصلا نع ةلافكلا ال ؛هسفن ىلع لاملا مازتلا :انهه نامضلا ئعمو :نماض هنأ ىلع

 ضخم عفن وأ ؛ررضلاو عفنلا نيب رئاد فرصت علخلا نإف :ىلوأ (ةيانعلا) .دحأ اهنع لفكتي ىح الام اهيلع

 بألا نم حصي نآلف ءةقفشلا روضق عم اجيحض يبحألا نم ةلديب مازتلا ناك اذإف بحي لوبقك

 (ةيانعلا) .هطقسي علخلا ناك نإو عي :اهرهم طققسي الو [79/5 ةيانعلا] .ىلوأ اهروفو عم

 : حصي :ةياور يف :كاتياور هيفف (ةيانعلا).اهسفن نع ربعتو «دقعلا لقعت نأب عي لهأ ف

 ني

 ذه نأل ؛حصي

 «ويستق يف اذك «ةبهلا لوبقك بألا نم حصف «لام ريغب هتدهع نم صلختت ةريغصلا نأل ؛ةريغصلل ضخم

 لمتحي ال امم كلذو «نيميلا طرش قيععم. لوبقلا اذه نأل ؛حضي ال :ةياور فو .رظن هيفو ؛"مالسإلا رخف

 (ةياتعلازبةمارغلا لها رم تيسيلو (لوبقلا وهو طرشلا دوجول :2 ا طقسي الو ٠[ / 4 ةيانعلا | .ةباينلا

 (ةيانعلا).ًافنآ هانركذ ام نيتياورلا هجوو .حصي ال :ىرخأ يفو .حصي :ةياور يف :نيتياورلا ىلعف

 تناك اذإ اميف ةلأسملا ضرف نأل :اناسحتسا (ةيانبلا).جوزلا عم بألا علخ ةروص يف يأ :2 ! نمض نإو

 حاكنلاب امل بجاولاو ؛حاكنلاب اه بجي ام اهرهمو ءاهرهم ىلإ علخلا فاضأف ءاعلأ رهملا ناكفا ةومتس وك

 [431/4: ةيانملا] .ًايرص.ةلاس ني. ىلع اهعلاح هناكف ةلاه نيلفح وهو ءرفملا صم لوعدلا لبق قالطلا ق

 (ةيانبلا) .ةلأسملا هذه نم ركذ ام لصأو يأ :هلصأو (ةيانعلا).نامضلا مكحب يأ :همزلي



 لالحا عّلخلا باب

 ةئام سمح اهيلع :سايقلا يفق ؛فلأ اهّرهمو .ىلأ ىلع لوحدلا لبق تعلتخا اذإ

 .اهل مزلي ام لصاح ةداع هب داري هنأل ؛اهيلع ءيش ال :ناسحتسالا يو «ةدئاز

 فصنو «فلألا ةأرملا تمزتلا دقو «لوخدلا لبق قالطلاب تظقس رهملا نم ةئام سمح نأل :ةدئاز ةئام سمن

 بجوف «رهملا فصن طوقس دعب ةيقاب ةئام سمخ جوزلا ىلع اهل نأل ؛دصاقملا قيرطب اهتمذ نع طقس فلألا

 دوصقم نأل :اهيلع ءيش ال [81/5 ةيانعلا] .اهتمزتلا ىلا فلألل اميمتت فلألا ىلع ةدئاز ةئام سمخن اهيلع

 (ةيانعلا).كلذ ىلع دئاز ءيش اهمزلي الف ءلصح دقو «هتمذ نع رهملا لك طوقس جوزلا
 ءاط همزلي ام رهملا نلعب قلذألاب نوديري مهنأ ناسحتسالا هجو :ةعيرشلا جات لاقو :خلإ علخلاب يأ :هب داري

 دقو «ةئام سمح ىلع اعلخ ةقيقحلا يف اهرهم ىلع علخلا نوكيف ؛لوخدلا لبق قالطلاب ةئام سمح وهو
 /١97/1[ ةيانبلا] .مهفاف ءءيش اهيلع ىقبي الف ءجوزلا نع طقس



 راهظلا باب
 هل لحي ال هيلع تمرح دقف «ىمأ رهظك يلع تنأ :هتأرمال لحرلا لاق اذإو

 مدون : لام كلرقل ةةرايظ ع رفكي قح «ايليبقت الو اهتم لو اهوطو

 ف اقالط ناك راهظلاو .هكاَساَمَتي نأ لبق ْنِم َِقَر ديرحتفإم» :لاق نأ ىلإ ص

 ؛حاكنلل ليزم ريغ ةرافكلاب ِتقَوُم رحت ىلإ هَّمُكُح لقتو هلصأ ٌعرشلا رّرقَف ,ةيلهاجلا

 ةنيرطاب هيلع قال «هبساتش ءارؤث ور لوقلا نم اركتم هنركل ةيانس نآلا اذهو

 مارحإلا يف امك هيف َعقي اليك ؛هيعاودب َمرَح :َمَرَح اذإ ءطولا مث .ةرافكلاب اهعافتراو

 «جرحلا ىلإ ىضفني ىعاودلا َمّرْح ولف ءامهدوحو ٌرثكي هنأل ؛مئاصلاو ضئاخلا فالخب

 هيلع عيش الو عىل ااعق هللا دفقعسا :رقككي ل 1 لبق اهئطو لاف .مارحإلاو راهظلا كلذك الو

 :ةرافكلا لبق هراهظ يف ٌعقاو يذلل :ن هلوقل ؛رفكي نح د دواعي الو «ىلوألا ةرافكلا ريغ
 تا / .١ . 11131 لالا

 راهظلا متدقت ىلإ جاتحيو ءاهنم باب لك لوأ يف ةمدقتملا تامرحلا بيترت هجو مدقت دق :راهظلا باب

 ريغ ىلإ هتفاضإ دنع ناعللا بيس نإف «ناعللا ببس نم ةحابإلا ىلإ برقأ هنأ :ههحوو .ناعللا ىلع
 2 :ةغللا يف راهظلاو .ةحابإلا ةبئاش ريغب ةضحم ةيصعم دحلا بجومو «فذقلا دح بحجوي هتحوكنم

 افتا ديبأتلا ليبس ىلع ةمرحم اب ةحوكنملا هيبشت :ءاهقفلا حالطصا يفو «يمأ رهظك ىلع تنأ :هتأرمال لحرلا

 .خلإ 4ةيقر يرجتفاولاق امل نودوعيدتلع :عهئاسنا نه [88/8 ةياعلا] .ةرهاشم وأ ءعاضر وأ ءبسنب

 ىلع ميرحتلا يف اهلعج ءهتأرما قلطي نأ دارأ اذإ ةيلهاجلا يف مهدحأ نأ :كلذ نايبو :ةيلهاجلا يف اقالط

 [6/4 ةيانعلا] .جرفلاو ؛نطبلاو ءرهظلاو ءذخفلاك همأ نم اهيلع علطي ال لا عضاوملاك هسفن

 (ةيانعلا) .ةيانحلاو «لطابلاو ءبذكلا وهو :روزلاو ؛عرشلاو ةقيقحلا هركني ام ركنملاو :اركنم هنوكل
 مرحت ال ثيح :مئاصلاو ضئاحلا (ةيانبلا).ءطولا ىلإ نايعاد امهأل ؛ةلبقلاو سمللا يهو :هيعاودب

 (ةيانعلا). صوضنملا بيترتلا ىلع راهظلاب ةبجاولا ةرافكلا يأ :ىلوألا ةرافكلا (ةيانعلا).امهيف يعاودلا



 اذهو :لاق .ةياع دل ًايبلاو رخآ ءيش ناك ولو “باد ع ةقلالو هللا رفغتسا'

 هنأل ؛حصي ال :قالطلا هب ىون ولو «هيف حيرص هنأل ؛اراهظ الإ نوكي ال ظفللا
 ءاهذّحفك وأ «يّمأ نطَبك ىلع تنأ :لاق اذإو .هب ناينإلا نم نكمتي الف .خوسنم

 ىيعللا . اذهو :ةمّرحُملاب للملا ةيبشت الإ سيل راهظل نأل ؛رهاظم وهف :اهجرفك وأ

 ىلع اهيلإ ٌرظنلا هل لحي ال نم .اههّنش اذإ اذكو ىيلإ ٌرظنلا زوجي ال وضع يف ققحتي
 .مألاك دبؤملا سلا رو ؛ةعاضرلا ت يم همأ وأ هتمع وأ ؛هتخأ لثم «همراحم نم ديبأتلا

 «كفصن وأ «كتبقر أ كهجو وأ كحرف و ا .يمأ رهظك ” لع قلتنأر :لاق اذإ كلذك و

 ىدعتي مث ؛عئاشلا يف مكحلا تبثيو ,ندبلا عيمج نع ام ُربعُي هنأل ؛كندب وأ كقلث وأ

 ؛هتين ىلإ عجري :يمأك وأ ءىمأ لثم ىلع تنأ :لاق ولو .قالطلا يف هانيب امك

 .ًاقالط هنوك نأل يأ :خاوسدم هنأ (ةيانبلا) . ىمأ رهظك ىلع ثنأ :هلوق نوعي :ظفللا اذهو

 يف ماللا :ةمرحاب ةللخا (ةيانعلا).كلذ دبعلل سيلو ءعرشلا عوضوم رييغت كلذ يف نأل :خلإ نكمتي الف
 [88/ 4 ةيانعلا] .اتيقوت ال ءاديبأت ةمرحماب نيميلا كلمب ال ءاحاكن ةللحملا يأ ,دهعلل ةمرحماو ةللحما

 «سملاو رظنلا لحي هنأل ؛رفظلاو رعشلاو لحرلاو ديلا فالخب ةروكذملا ءاضعألاك :وضع يف ققحتي

 «سأرلاب يأ :امي ربعي (ةيانبلا).اراهظ نوكي اذكو يأ :اذكو (ةيانعلا).امي هيبشتلاب ًارهاظم نوكي الف
 عئاشلا ءزجلا يف يأ :عئاشلا يف .ندبلا عيمجمب هبش هنأكف :كدبلا عيمج نع .جرفلاو «ةبقرلاو ؛هحولاو

 (ةيانبلا).ندبلا رئاس ىلإ يرسي مث يأ :ىدعتي مث .ثلثلاو فصنلاك

 جرخخأ [37 45/17 ةيارلا بصن] .سابع نبا نع سوؤاطو ءسابع نبا نع ةمركع يأ نيقيرط نم هجرخأ *
 ءاهيلع عقوف هتأرما نم رهاظ دق 1 1 ىتأ الحر نأ سابع نبا نع ةعركع نع "هعماج" قفا قذمرتلا

 كلذ ىلع كلمح امو :لاقف ءرفكأ نأ لبق اهيلع تعقوف يجوز نم ترهاظ دق نإ هللا لوسر اي :لاقف
 :يذمرتلا .لاق هللا كرمأ امه لعفت يح اهيرقت الق :لاق ءرمقلا ءوض يف اهاجلخخ تيأر :لاق ؟هللا كمحري

 [رفكي نأ لبق عقي رهاظملا يف ءاج ام باب ١١595« :مقر] .حيحص بيرغ نسح ثيدح اذه



 راهظلا باب ١

 ف شاف هيبشتتاب | ميركتلا نأل ؛لاق امك وهف ءةماركلا تدرأ :لاق نإف ههمكح فشكنيل

 كل وضعلاب هيبشت يفو ءاهعيمبهيشت هنأ ؛راهظ وهف َراهظلا تذرأ :لاق نإو .مالكلا

 مألاب هيبشت هنأل ؛نئاب قالط : وهف قالطل | تدرأ :لاق نإو .ةينلا ىلإ رقتفيف .حيرصب سيل
 ءىشب سياف ؛ةين هل نكت مل نإو .قالطلا ئونو ؛مارح ىلع تنأ :لاق هنأكف «ةمرحلا يف

 نوكي :كني دمحم لاقو .ةماركلا ىلع لمحلا لامتحال ؛ا'ح فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع

 هيب تع نإ ؛ىلؤأ اهعيمجي ةيبشتلاف اراهظ نا 1 يد قطو هيلا نأل ؛ًاراهظ

 ,نيتمرخلا ئدأ هب تبادل نوكيل ةءاليإ وه :كلي :فسوي ىأ دنعف ريغ ال ميرحتلا
 هدف

 523 أ تس ىلع تنا :لاق كو د زي ةنييكعلا فاك نأل ؛راهظ :هتللو لمحم دنعو
 تا تك

 ناكل ؛راهظلا :نيهجولا لمتحي ةزكل 4ىيوت ام ىلع وهف :اقالط وأ «ارايظ قروتو

 لا لإو ةدل ذيكأتا .هييشعلاو ”0لل ةةييكعلا

 تن , امها: نايسدلاو «راهظ هل. لمحم لوق ىلعو عالي كلي فس وي يبأ

 هيكل ةفينخ 7 دنع راهظ الإ نكي مل :ءاليإ وأ ءاقالط هب ىونو ؛ رف رهظك مارح ىلع

 لمحيف «ةماركلا ثيح نم هيبشتلا لمتحي يأ :ةماركلا ىلع (ةيانبلا».راشتنالا وهو ءوشفلا نم :شاف
 ندأ ءاليإلاب ةتباثلا ةمرحلا نإف :نيتمرحلا بدأ (ةيانعلا).اهمدع ضرفلاو «ةينلاب هفالخ نّيبتي نأ الإ هيلع
 راهظلا ةمرحو «- ىلاعت هللا مسا ةمرح كته وهو -اهريغل ءاليإلا ةمرح ذإ ؛راهظلاب ةتباثلا ةمرحلا نم

 ءاليإلاب ةتباثلاو «ةرافكلاب الإ عفترت ال راهظلاب ةتباثلا ةمرحلا نألو «-روزو لوقلا نم ركنم هنأ وهو -اهنيعل
 [30/4 ةيانعلا| .ثنحلا وهو ءافودب عفترت
 ةلأسملا يف امك «ةماركلل المتحم همالك قبي ملا ةمرحلاب حرص امل هنأل ؛بسحف :نيهجولا لمتحي

 عةياحلا) دب: صحت هيرسملا فاك نأل لوقو: نييتضرحلا يدل هتسزاتلا :نوكيل ةدلوق نعي امكانيه جقيانعلا) .ىلوألا
 (ةيانعلا) ."طوسبملا" يف انك ًاقيبغ وبي مل اذإ اذكو يأ :اراهظ



 ”؟ نت راهظلا باب

 :.كلم دمحم دنع نأ ريغ ءانيب ام ىلع كلذ لك لمَتحَي ًمرحتلا نأل ؛ىون ام ىلع وه :الاقو

 2 لقا غ لفو اعيمح نانوكي :«كقن فس وي يبأ دنعو .اراهظ نوكي ال قالطلا ىون ادإ

 دريف كح وه مث «هريغ لمتحي الف ءراهظلا يف حيرص هنأ كلي ةفينح يبألو .هعضوم قاع
 نكي مل :هتمأ نم َرَهاظ ول يح ؛ةجوزلا نم الإ راهظلا نوكي الو :لاق .هيلإ ميرحتلا

 ؛ةحوكنملاب بدت الف عبات .ةمألا يف لحلا نألو ,4 مهئاّسن نمو :ىلاعت هلوقل ؛ارهالشم

 م ءاهرمأ ريغب ةأرما جورت نإف .ةكولمملا يف قالط الو «قالطلا نع لوقنم َراهظلا نألو
 .,فرصتلا تقو هيبشتلا ف قداص هنأل ؛لطاب راهظلاف :حاكنلا تزاحأ مث ءاهنم رهاظ

 (ةيانعلا).ءاليإف ٌءاليإ ىون نإو «قالطف ًاقالط ىوت نإو ءراهظف ًاراهظ ىون نإ :ىون اف ىلع
 :هلوق ىلإ نيهجولا لمتحي هنأل :هلوق ىلإ هب راشأ :انيب ام ىلع (ةيانعلا).ةحيحص لمتحما ةينو :خ2! لمتحي

 قالطلا عقي عي :اعيمج نانوكي (ةيانبلا).حصي ال ةنابما راهظ نأل :اراهظ نوكي ال (ةيانبلا).هل ديكأت

 ةمئألا نسمش هفعضو «هرهاظ نع مالكلا فرص يف قدصي الو «راهظلاب حيرصتلاب ًارهاظم نوكيو «هتينب
 راهظلاو «تناب ام دعب راهظلا ظفلب املكتم ناك مارح ىلع تنأ :هلوقب عقو نإ قالطلا نأب « يسحت ربسلا

 (ةيانعلا)."ةمئألا سمش طوسبم" نعي :هعضوم [37/4 ةيانعلا] .حصي ال ةنونيبلا دعب

 ؛ةينلا ىلإ هيلع ةلالدلا يف جاتحي ال اذهو ءراهظلا يف حيرص يمأ رهظك مارح ىلع تنأ :هلوق نأ يأ :هنأ

 قالطلا ميرحت لمتحي مارح ىلع تنأ :هلوقو .ريغلا لامتحا مدعل ؛مكحم وه مث «ءاليإلاو قالطلا نم هريغ لمتخحي الف

 [37/4 ةيانعلا] .مكحملا ىلإ لمتحملا در يف لصألا وه امك «راهظلا ىلإ يأ هيلإ ميرحتلا ُدَرُيف ءرم امك ءهريغو
 .ملإ «#مهئاَسن نم نوُرِهاظُي َنيِذلاَو» :ىلاعت هلوقل (ةيانبلا)."ريغصلا عماجلا" يف ءكللس دمحم يأ :لاق
 ببسب درلا ةيالو يرتشملل تبثي مل «:ةرهاصم وأ ءعاضرب هيلع ةمرحم اهدجوف «ةمأ ىرتشا ول هنأ ليلدب :عبات

 ةأرما نم رهاظ ول نعي :لإ جوزت إف (ةيانعلا).اه قحلت ىح ةحوكنملا ئعم يف ةمألا نوكت الف «ةمرحلا

 (ةيانبلا).اهراهظ حصي ملف .هتجوز نكت مل لحرلا اهنم رهاظ نيح اهنأل ؛هراهظ حصي ال ,فوقوم اهحاكن
 [337/5 ةيانعلا] .ةمرحم اب ةللحما هيبشت وهو ءراهظلا نكر دجوي ملف ءاّتزاجإ لبق ةمرحم افوكل :قداص دهنأل

 [7 ٠١/97 ةيانبلا] .بذاك ريغ هيف قداص هنأل ؛ةمرحلاب ةمرحلا هيبشت تقو يأ :فرصتلا تقو



 يقاتعإ فالخب «فقوتي تح هقوقح نم ٌّقحب سيل راهظلاو .لوقلا نم ًاركْنُم نكي ملف
 ناك ىمأ رهظك ىلع ننتأ :هئاسنل لاق نمو .كلملا قوقح نم هنأل ؛بصاغلا نه ىرّتشملا

 اكل هيلعو .قالطلا فاضأ اذإ امك راصف «نهيلإ َراهظلا فاضأ هنأل ؛اعيمج نهنم ارهاظم
 ّ وع . 4 ضن 5 َ ل 5 57 2, يم

 ةيم رجلا 2 : ءاهددعتب ددعتتف «ةمرحلا ءاشإل ةرافكلاو ودحاو لك قح ىف تبث ةمرحلا نآل ؛ةرافك ةدحاو

 .مسالا رك ددعتي و مسالا ةمرح ةنايصل هيف ةرافكلا نأل ؛نهنم ءاليإلا فالخب
 هللا ىسا

 ةرافكلا يف لصف
 | . 5 , . . | - غ6 "< 1 [ 3 . نيس 5 3
 «عضتسل م لاف «نيعبأتتم ني رهس مايصف دع ضم لاف بقر قتع راهظلا هراغفك 0 :لاق

١ 

 .ةببئارقلا اذه ىلع ةرافكلا كديشي 2 (هيف دراولا صنلل ؛انيكيسم نيتتس ءاعطإف

 نوكي نأ يغبنيف .فوقوم كلملاو ؛كلملا ىلع ئبم راهظلا نأ :هريرقت ءلاؤس باوج :خ! راهظلاو

 نم رداصلا عيبلا هنم بوصغملا ةزاجإ ىلع بصاغلا نم يرتشملا قاتعإ فقوت ةزاحإلا ىلع افوقوم راهظلا

 ىلع حاكنلا فقوت نم مزلي الف «همزاولو حاكنلا قوقح نم سيل راهظلا نأ :باوجلا ريرقتو .بصاغلا
 سيل راهظلاو .عورشم رمأ حاكنلا نأ ؛هقوقح نم سيل هنأ ىلع ليلدلاو ءاهيلع راهظلا فقوت ةزاحإلا

 [37/5 ةيانعلا| .عورشملا قوقح نم نوكي ال ءاعورشم نوكي ال امو «لوقلا نم ركنم هنأل ؛عورشمم

 نعنأ :لاقو «نهيلإ يأ :قالطلا فاضأ (ةيانعلا).هل امهتمو «كلملل ًايِهْنُم هنوكل يأ :كلملا قوقح

 ةعبرأ تضم نح نهيرقي مل اذإ هنإف «ٌنكبرقأ ال هللاو :نهل لوقي نأ نعي :نهنم ءاليإلا (ةيانبلا).قلاوط
 ةنايصل هيف ةرافكلا نأل ؛ةدحاو ةرافك هيلع بجي ةدملا يضم لبق لكلا برق نإو اسوق َنقلَط رهشأ

 ةمرح وهو ءراهظلا مكح ركذ امل :ةرافكلا يف لصف [314/4 ةيانعلا] .مسالا ركذ ددعتي ملو ءمسالا ةمرح

 1٠١1| ةيانبلا| .ةرافكلا وهو ؛ةمرحلا كلت يهني ام لصفلا اذه يف ركذ «هتياهف ىلإ هيعاودو ءطولا
 ؛ةرافكلا نع بوني ال دق قتعلا نإف ؛ةبقر قاتعإ :ةبقر قمع (ةيانبلا) ."هرصتخم" ىف كلي يرودقلا يأ :لاق

 (ةيانعلا).اقدهع نع جرخي ال ةرافكلا ىونو «هابأ ثرو ول هنأ ىرت الأ



 528 راهظلا باب

 اذكو ؛هيلع صيضتتلل ؛رهاظ موصلاو قاتعإلا يف اتننو 1 سيسملا لبق كالؤ لك ا

 نوكيل ؛ءطولا ىلع اهلقت نم دب الف :ةمرحلل ةيهنم هيف ًةرافكل نأ ؛ماعطإلا يف

 يغِصلاو «ىثنألاو رك ةقلاو ةسلشو ةرفكلا يق ةرلا قتعلا ىف ئرزجتو :لاق .الالح- ءطولا
 0 يرودقلا

 نم كولمملا قوقرملا تاذلا نع ةرابع يه ذإ ؛ءالؤه ىلع قلطي ةبقرلا مسا نأل ؛ريبكلاو

 زوجي الف «ىلاعت هللا ّقح ةرافكلا :لوقيو «ةرفاكلا يف انفلاخي ههللد» يعفاشلاو .هجو لك
 قمح لقو (ةبقرلا قاتعإ هيلع صوصخملا :لوقن نحنو ةاكرلاك هللا ودع 1 هَ

 اقلطم
 .هرايتحا ءوس ىلإ هب لاحي ةيصعملا ةفراقم مث ,ةعاطلا نم ُنكمتلا قاتعإلا نم هدصقو
 يهو ,ةعفنملا . سندجب تئافلا نآل ؟نيلجّرلا وأ !' ءرقبلا ةيحوطقملا الو عايمعلا عرخي الو

 ا 9

 يح «عنام ٌريغ وهف «ةعفنملا 55 اذإ امأ .عناملا وهو .يشملا وأ ثفبطَبلا وأ رضبلا

 تاف ام هنأ ؛ ف الجن نم نيلجرلا ىدحإو ؛نيديلا ىدحاإ ةعوطقمو (عاروعلا زوجي

 ؛زوجي ال ثيح لدحاو بناج نم نّيَتعوطقم اتناك اذإ ام فالخب «تلتحا لب ةعفنملا ٌسنح

 لامكلا نأل ؛كولمملا نود قوقرملاب قلعتم :هجو لك نم .ءطولا لبق نوكي نأ نم هل دب ال يأ :ماعطإلا
 ريدملا ىتغأ ولو :ةراقكلا نغ.حص انيش هوي مل يذلا بتاكملا قتعأ ول اذهو «كللملا نود طرش قرلا يق

 [345/4 ةيانعلا] .ةرافكلا يف ةرفاكلا ةبقرلا قاتعإ زوجي ال يأ :ةرفاكلا يف (ةيانعلا».حصي مل اهنع
 هيف تأل ءاضيأ .هيلإ ةاكرلا فرض زاوتج سايقلا نأ :باواو :[رفاكلا ىلإ اهفرص زوج الإ :ةاك رلاك
 نع مهجرخأ :مهئارقف ىلع اهدرو مهئاينغأ نم اهذخ" :525 هلوق نكل «ىلاغت هللا دابع ةاساوم
 دصق نأ :هريرقتو «ىلاعت هللا قح ةرافكلا :هلوق نع باوج :خلإ هدصقو [95/4 ةيانعلا].فرصملا

 .ىلوملا ةمدحخ نع هصولخب ةعاطلا نم قتعملا نكمتي نأ وه قاتعإلاب رفكملا
 (ةيانعلا).هرايتخخاو هداقتعا ءوس ىلإ هب لاحي رفكلا نم هيلع ناك ام ىلع هؤاقب يأ :ةيصعملا ةفراقم
 .نيلحرلا ىدحإو «نيديلا ىدحإ يأ :نيتعوطقم (ةيانبلا).عناملا وه ةعفنملا سنج تئاف يأ :عناملا وهو



 راهظلا باب "5

 ءزوجي ال نأ :سايقلاو مصألا زوجيو .رذعتم هيلع وه ذإ ؛يشملا ةعفنم سنج تاوفل

 لصأ نأل ؛ٌزاوحلا انسحتسا انأ الإ «ةعفنملا نس تقئافلا نأل ؛"رداونلا" ةياور وهو

 ّمصأ َدلُو نأب ًالصأ عمسي ال ٍلاحب ناك ول تح «عمس هيلع َحِيص اذإ هنإف «قاب ةعفلا

 ءاممب شطبلا ةوق نأل ؛نيديلا يماهبإ عوطقم زوجي الو .هيزجي ال .سرخألا وهو

 حراوجلاب عافتنالا نأل ؛ْلَقْعَي ال يذلا نونحللا زوجي الو «ةعفنملا سنج توفي امهتاوفبف

 ريغ لالتخالا نأل ؛هئزجي :قيفُيو ّْنَجُي يذلاو «عفانملا تئاف ناكف «لقعلاب الإ نوكي ال

 قرلا ناكف «ةهجب ةيرحلا امهقاقحتسال ؛دلولا مو َرَّبَدُملا ٌقتع ئرجي الو «عنام

 نعو .لَدَبي نوكي هقاتعإ نأل ؛لاملا ضعب ىَذأ يذلا ُبئاكملا اذكو ءاضصقان امهيف

 7 اق كَ نفل مدع لا _ مي 4
 فاالخب «حاسفنالا ةباتكلا لَّبقَت اذهو ءهجو لك نم قرلا مايقل ؛هئزجي :كني ةفينح يبأ

 ,زاج ائيش دوي مل ابتاكم َقّتعَأ نإف .خاسفنالا نالمتحَي ال امهنأل ؛ريبدتلاو دلولا ةيموُمأ

 مصألا نأل :هظفللا هذه ركذ امغإ [317/4 ريدقلا حتف| .ملكتي الو ءالصأ عمسي ال هنإف :سرخألا وهو

 عطقف ءاعنام ناك ةوقلا كلت هب لوزي ام نأ ديفي :خلإ ةوق نأل .سرحأ نوكي نأ الإ فرعي ال دولوملا

 (ةيانعلا) .هتقافإ لاح يف هقتعا اذإ يعي :هنزجي (ةيانعلا).اهعيمج عطقك دي لك عباصأ رثكا

 دلولا مأو ربدملا ةبقرو ؛لماكلا ىلإ ف رصني قلطملاو «ةقلطم ةبقر رورو ةيلع صوصنملا نأ أ ىرج ذلو

 (ةيانبلا) .داليتسالا ةهج و ريبدتلا ةهج ىهو :ةهجب (ةيانعلا).خلإ امهقاقحتسال ةلماكب 5557

 [117/4 ةيانعلا] . يمكحلا فعضلا نم ءيش هتلباقم يف لاز ؛ةيمكحلا ةوقلا نم ءيش هيف تبث اذإ هنإف :اصقان امهيف

 لجألو يأ :اًذهو (ةيانبلا)».لدبلا نم ىدأ ام. صقني ال هقر نأل :هجو لك نم (ةيانبلا).ةياور يف دالي دمحأو
 [؟1 2/9 'ةيانبلا] .هلبق وأ «ضعب ءافيتسا دعب ناك ءاوس ,خاسفنالا ةباتكلا لبقت هجو لك نم قرلا مايق

 .صقان كانه قرلاف :خاسفنالا نالمتحي



 نأ :انلو .رّبدملا هبشأف «ةباتكلا ةهجب ةيرحلا قحتسا هنأ :هل بشع يعفاشلل فالح

 هيلع َّىَقَب ام دبع بتاكملا" :اكتلَع هلوقلو ءانيب ام ىلع هحو لك نم مئاق قرلا

 هنأ الإ «ةراجتلا يف نذإلا ةلزنمع. رجحلا كف هنإف «هيفانت ال ةباتكلاو *.'مهرد

 هلمتُحي وه ذإ ؛قاتعإلا ىضتقمي خسفني ًاعنام ناك ولو «هبناج نم مزليف ءضّوعب
 حسفلا نأل وأ «ةباتكلا ةهجي رخنا يف ّقتعلا نأل ؛دالوألاو ُباسكألا هل ْمِلْسَت هنأ الإ

 ءارشلاب يوني هنبإ وأ ءهابأ ىرتشا نإو .بسكلاو دلولا ٌّقح يف رهظي ال يرورض
 :نيمبلا ةراقك فالق اذه ىلغو ؛ زوجي ال :كلس يعفاشلا لاقو ءاهنع زاج :ةرافكلا

 كرتشم دبع فن قيعأ نإف للا ءاش نإ -:نامألا باعك يف كيتأت ةلأسلاو

 ام ىلع انباحصأ ىلع ىعفاشلا نم مازلإ اذهو «زئاج ةرافكلا نع هقاتعإو ربدملا عيب هدنع نأل :ربدملا هبشأف
 نأ يغبنيف «ةهج قتعلا قحتسم هنإ :متلق مكنأل ءمكدنع ةرافكلا نع هقاتعإ زوجي ال ربدملا نأ يعي ءاوباجأ

 [7 7 <17 ةيانبلا] .ال كلذو ؛ خسفني هنأل ؛لطاب وهو ؛ةهجب قتعلا قحتسم هنأل اشي بتاكملا قاتعإ زوجي ال

 رخآ ليلد :هيفانت ال ةباتكلاو (ةيانعلا».خاسفنالا ةباتكلا لبقت اذهو :هلوق ىلإ ةراشإ :انيب اه ىلع

 ةباتكلاو «هيفانم. الإ لوزي ال ءيشلا نأل ؛امي هقر لزي لو «ةلاحم ال ةباتكلا لبق قيقر بتاكملا :هريرقتو

 ةراعإلاك باسكألاو عفانملا الإ بتاكملا هب كلمي مل ذإ ؛رجحلا كف ةباتكلا دقع يأ هنإف «قرلا يقانت ال

 قيرطب باوج :خلإ ناك ولو (ةيانعلا).ةراجتلا يف نذإلاك ةبقرلا كلم يثاني ال رجحلا كفو «ةراحإلاو
 خسفني ةرافكلا نع هقتعأ اذإ هنكل «ةرافكلا نع قاتعإلا نع عنام ةباتكلا دقع نأ انملس ول نعي لزتلا

 [5//3 ةيانعلا|] .خسفلا لمتحي ةباتكلا دقع يأ وه ذإ ؛قاتعإلا ىضتقم. قاتعإلا لبق
 (ةيانعلا) .قاتعإلا ةحص ةرورض تبث يأ :يرورض

 نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نع ميلس نب ناميلس نع شايع نب ليعامسإ نع "هنئس" يف دوادوبأ هجرخأ *
 بئاكملا يق تاي 89+ :يقر] .بهرف ةتبانك نم هيلع ىفب اه دبع بتاكلا لاق قبلا نع هدح

 [تومبي وأ زجعيف هتباتك ضعب يدؤي



 راهظلا باب "هم

 هنأل ؛امهدنع زوجيو كلم ةفينح يبأ دنع ٌرَجَي م *هيقاب ةميق نمضو ءعريسوم وهو
 ا قسعم

 0 وهو «ةرافكلا نع دبعلا لك اقم راضق «لامدلاب ةيحلاص بيست كللك

 :كيرشلا بيضن ق ةياغسلا هيلع بنحو ةنآل ؛ةارسعم قيغملا ناك اذإ ام فالخب

 مث .هكلم ىلع ُصقَتْنُي هبحاص بيصن نأ :.كني ةفينح يبألو .ضّوعب ًاقاتعإ نوكيف
 هم 7 6

 قتعأ مث :هترافك نع هدبع فصن ققعغأ لاو .ةرافكلا عنمُي هلثمو ؛نامضلاب هيلإ لوحتي
 2 ىلا

 ةهجب قاتعإلا ببسب هكلم ىلع نكمتم ناصقنلاو ,نيمالكب هقتعأ هنأل ؛زاح :اههنع هيقاب

 فال ءاهنُيع نيكحسلا باصأف ,ةيحضُدلل ةاش عجضَأ نمك ؛عنام ريغ هلثمو .ةرافكلا
 قىرخأ ةهج ا

 نقل ةفينح ىبأ لصأ ىلع اذهو :كيرشلا كلم ىلع نكمت كاصقنلا نأل ؛مّداقت ام

 امهدنع ةرافكلا نع ةعووم هك ةةياطلا ةيع نحت ارسم تاك اق[ هنأل ؛هب ديق ؛نيغ هنأ لاحلاو يأ : رسوم

 .امهدنع لكلا قاتعإ فصنلا قاتعإ نإف :دبعلا لك (ةيانبلال. ضوعب قاتعإ هنأل ؛اضيأ
 كلملا ةمادتسا رذعتل :ةكلف يلع (ةيانعلا).قافتالاب ةرافكلا نع زوجي ال هنأ ٍنعي :2إ اذإ ام فالخب

 (ةيانعلا).ةرافكلا عنمي هلثمو ءائيش الإ دبع قاتعإ ىعملا يف ناكف ءهنم يقب ام :2! لوحتي مث (ةيانعلا).هيف

 ناصقنلاو ءرم امل ناصقنلا هيف نكمت دق :ليق نإف :نكمتم ناصقنلاو (ةيانبلا).هيف روذحم الو :نيمالكب

 فصنلا ضعبو فصنلا قتعأ هنإف :قاتعإلا ببسب (ةيانعلا).خإ نكمتم ناصقنلاو :هلوقب باجأ «عنام

 (ةيانعلا) .يقب ام قدعأ 5 ءرخالا

 (ةيانعلا).ةرافكلا لعفب لصاحلا ناصقنلا كلذكف «عنمي مل ةيحضتلا لعفب لصح امل ناصقنلا نإف :لإ عجضأ نمك
 مادعنال ؛ةرافكلا ىلإ ًافورصم يقابلا فصنلا يف لصاحلا ناصقنلا لعجي نأ نكمي ال ثيح :خ! ناصقنلا نأل
 هقتعأو يقابلا فصنلا ةميق نمض اذإف «ةرافكلا نع عقي ملو ؛ناصقنلا ردق لطبف ءفصنلا كلذ يف هل كلملا

 ١٠١٠١/4[ ةيانعلا] .ناصقنلا ردق الإ ادبغ قتعأ هنأك لصاحلا قف راصو ءضقان وهو :ةرافكلا ىلإ هفرص دقف

 (ةيانعلا).قاتعإلا ئرحت يف :خلإ لصأ (ةيانعلا) .نيمالكب اقاتعإ هلعج يأ :اذهو



 "4 راهظلا باب

 .نيمالكب اقاتعإ نوكي الف «لكلا ٌقاتعإ فصنلا ٌقاتعإف ءأزجتيال ٌقاتعإلاف :امهدنع امأو

 رجي م :هيقاب قتعأ مث : ءاهنم ٌَرَهاظ ىلا عماج مث «هترافك نع هدبع فصن ققعأ .لا

 سيسملا لبق نوكي نأ قاتعإلا طرشو «هدنع أرجتي قاتعإلا نأل ؛كثر ةفينح ىبأ دنع

 لصحف لكلا ٌقاتعإ فصنلا قاتعإ :امهدنعو .هدعب 6 فصنلا قاتعإو -

 ,نيعباتتم نيرهش موص راك هك ام رهاظملا دجي مل اذإو .سيسملا لبق كا
 او ةيقر

 عباتتلا امأ .قيرشتلا مايأ الو ءرحنلا موي الو ءرطفلا موي الو ءناضمر رهش امهيف سيل
 ؛هللا هبجوأ ام لاطبإ نم هيف امل ؛راهظلا نع ُعَقَي ال ناضمر رهشو «هيلع صوصنم هنألف

 َعَماَج نإف .لماكلا بجاولا نع بوني الف .هنع ّيِهْنَم مايألا هذه ف موصلاو

 كنع ءوصلا قشناتما 72 ًادانيل وأ انهاع ايل 5 نيرهشلا لالعغ 86 اهنم رهاظ يتلا

 امنا اذه
 ؛عباتتلا عني ال هل هنأل ؛؟فنأتسي ال :ءيل كس قسريربأ لاقو ال اة دمتوب ةفيرسس ىب

 .زوحيف نيسيسملا لبق ىلكل قاتعإ لصحف يأ :سيسملا لبق .لكلا قاتعإك سيل فصنلا قاثعإف :ةدنع

 ةلهألا ريغل ءاع اذإو اسوي نيرقحو ةعبتا رهف لك ناك نإو «زاج ةلهألاب ماص نإف :نيرهش موص

 رطفلا موي وأ ء:ناضمر رهش همايص يف لخد نإ اذكو «لبقتسي نأ هيلعف ءاموي نيسمخو ةعست مامتل رطفأف

 .راهظلا نع هعوقو يف يأ :هيف امل ١٠١١/4[ ةيانعلا] .باتكلا يف هركذ امل قيرشتلا مايأ وأ ءرحنلا موي وأ

 .مايألا هذه يف موصلا يأ :لماكلا بجاولا (ةيانبلا).قيرشتلاو رحنلاو رطفلا مايأ يف يأ :مايألا هذه
 عامجلاك ءموصلا دسفي انطو ناك نإف ءاهريغ عماج اذإ هنأل ؛اهنم رهاظ لاب هديق امنإ :خ ! اهنم رهاظ يتلا

 ليللاب وأ ءايسان راهنلاب اهبطو نأب هدسفي مل نإو :قافتالاب فانئتسالا همزليف «عباتتلا عطق ادماع راهنلاب

 راهنلاب اهنم رهاظ يلا عامج يف ديق امنإو «قافتالاب فانئتسالا همزلي الف ؛عباتتلا عطقي مل ناك ام فيك

 نأل ؛اقافتا عقو دقف ليللا يف هيف دمعلا ركذ امأو .قافتالاب فنأتسي ءادماع هيف اهعماج اذإ هنأل ؛ًايسان

 ١١7/8[ ةيانعلا] .موصلا دسفي ال ءطو يف فالفخالا نأ فرعف ءءاوس ليللاب ءظولا يف نايسنلاو دمعلا



 راهظلا باب نسا

 ايد اييفق , اميفف ءاطرش سيسملا ىلع هميدقت : ناك نإو ءطرشلا وهو .ٌموصلا هب ُدّسَفَي ال ذإ

 لبق نوكي نأ موصلا ف طرشلا نأ :امهلو .هنخ لكلا زيخأل داك امو :ىطسبل مق ديل
 فانئتسالا يتعب

 لإو .فنأتسيف هب مدعني طرشلا اذهو ,صلااب ةرورض هنع ايلاح ل 1 «سيسملا

 كإو .ةفاع هيلع رداف وهو ,عباتتلا تاوفل كقلايرلا :ردع ريغب وأ ودع مو اهنم رطفأ

 ريفكتلا لهأ نم نكي ملف هل َكلم ال هنأل ؛موصلا الإ ةرافكلا يف رخي ل :ٌُدبعلا رهاظ
 اكلام ريصي الف ؛كلملا لهأ نم سيل هنأل ؛هَرْجُي ل :هنع َّمَعْطَأ وأ ؛ىلوملا قتعأ نإو .لاملاب 3

 5 ١ 5" َ 1 1 0 « 1 5 1 | نق 0

 مل نمفإ» :ىلاعت هلوقل ؛انيكسم نيتس ملا :مايصلا رهاظملا عطتسي مل اذإو .هكيلمت

 2 ع هو 3 ١ 5 92 ا اوهام

 نم اعاص وأ «رب نم عاص فصن 7-9 لك معطيو .«انيكسم م نيتس ماعطإف عطتسي '

 :رخص نب لهسو تماضلا نب سوأ كيد ق ةكلع هلوقل ؛كلذ ةميق وأ «ريعش ريعس هوا ور

 «سايقلا فالخ ىلع ضنلاب تبث نايسنلا يف داسفلا مدع نأ باوجلاو :موصلا [عامجلا اذهب يأ] هب دسفي ال

 وه عباتتلا يأ :ظرشلا وهو ١[ ةيانعلا | . لصفلاب لئاقلا مدعل دمعلا يفو ؛عباتتلا عطق ىلإ ىدعتي اللف

 (ةيانبلا).. لكلا ريخخأت نم ل وهأ ضعبلا ريخأتو :لكلا ريخأت (ةيانبلا).دحجو 1 كفو ةرافك موصلل لظارشل لا

 دعس نع ايلاح موصلا نوكو ؛ن رسيسملا لبق موصلا نوك : نيطرش يضتقي ن صنلا نأ :هانعم :صدلاب ةرورض

 طرشلا يأ طرشلا اذهو ؛هنع موصلا ولخ مزلتسي سيسملا ىلع هميدقت نأل ؛لوألا ةرورض نم يناثلا طرشلاو
 لبق نايتإإلا نع زجع لإ هنأل ؛:فاتعتنالا بتر تي ملعنيف 3 سيسسملاب أ هب مدعني هنع م وهو 7

 ءلتقلا ةرافك يف ةأرملا ترطفأ اذإ امع زارتحا اذهو ١ عر رداق وهو عيال: ضيرم أ رقاسك زال
 ضيَح ال نيعباتتم نيرهش دج ال ذإ ؛ةذاغ ةروذعم األ ؛ىناتست ال اهإف «شضيبللا ردعب: ناطفالاو

 نيكسم لك معطي وأ :هلوقل ليلعت :نع هلوقل .ماعطإلاو قاتعإلا نود يأ :هوصلا 5/*١٠١[ ةيانعلا] .امهيف

 [5 5551-57 ةيائبلا] .كلذ ةميق وأ :هلوقل ليلعتب سيلو « "ريعش وأ" :هلوق ىلإ "عاص فصن



 كسم لكل مويلا ةججاح- ٌمفد رتل نذل و” نع عاص ُفصن نيكسم لكلا

 5 .ةاكزلا يف هانركذ دقو ءاببحنم "كلذ ةميق وأ" :هلوقو ءرطفلا ةقدصب رم
 دحّتُم سدجلا ذإ ؛دوصقملا لوصحلا ؛زاج :ريعش وأ «رمت نم نْيَونَمو رب نم انُم ىطعأ

 ريقفلاو عم نقار قتسا هنأل ؛هأزجأ :لعفف .هراهظ نم هنع معطي نأ 2 رمأ ذإو
 - ؛هكيلت مث هكلَم ققحتف «هسفنل مث ءالوأ هل ضباق

 رمآلا

 اريقف ىطعي نأب انهه قيرفتلا نأ وهو ءرحآ هجو نم قرف امهنيب نكلو «رادقملا يف تعي :رطفلا ةقدصب
 | تدعم ديعلا :قاكفا ءانيكسم يقام ماعطإ بجاولا نأل ؛روجي ال رخآ اريقق رخآ اًنمو .ةطنح نم ام

 نود ردقلا اهيف ربتعملاف :رطفلا ةقدض يف امأو .نيكاسملل داتعملا ماعطإلا دجوي مل قرف ىبمو «رادقملاك

 (ةيانعلا) .ازئاج قيرفتلا نوكيف هنع انوكسم هنوكل ؛ددعلا

 ثيح نم نعي :دحتم سدجلا (ةيانبلا).اذكه يرودقلا يف ةروكذم ةلأسملا نأل ؛يرودقلا لوق يأ :هلوقو

 امأو .رخآلاب امهدحأ ليمكت زوجيف ؛ماعطإلا ريعشلاو رمتلاو رْبلا نم دوصقملا نأل ؛ةعوجلا دسو ؛ماعطإلا
 «نيكاسم ةسمخ اسكو «ةحابإلا قيرطب نيميلا ةرافك يف نيكاسم ةسمخ معطأ اذإ امك ستجلا فلتخا اذإ

 ةحابإلا نأ ىرت الأ .ماعطإلاب دوصقملا ريغ ةوسكلاب دوصقملا نأ امل ؛هرجي مل «ماعطلا نم ضرأ ةوسكلاو
 ٠١[ 54/4 ةيانعلا] .رخآلا نود زوجي امهدحأ يف ةحابإلا قيرطب نيميلا ةرافك

 ىور [؟417//* ةيارلا بصن].بيرغ ثيدحلاو ءرحص نب ةملسو :هباوصو «"ةيادهلا'يف عقو اذكه *
 نع مالس نب هللا دبع نب فسوي نع ةلظنح نب هللادبع نب رمعم نع قاحسا نبا نع "ةننس" يف دوادوبأ
 ؛هيلإ هركما 6 هل لوسر تدحف تَماضلا نب ضوأ يجوز يم رهاظ :تلاق ةبلعت نب كلام تدب ةليوح

 يتلا لْوَق هللا َعمّس دق نآرقلا لزن تح تحرب امف كمع نبا هنإف هللا يقتا :لوقيو هيف ندا وهو
 هنإ :تلاق 226 موصيف :لاق دجي ال :تلاق «ةبقر قتعي ةَكِلَع لاقف «ةيآلا 4اَهَحْوَر يف َكلداَحُت
 ٍنأف *:تلاق «هب قادبصتي ءىنك نم ةدقغ ان :تلاق:ءانيكسم نيفنم مهظيلف :لاق مايص نم هب ام ريبك خيش

 هنع اي يمعطأف ييهذا تيسحأ :لاق «ريغآ قرعب :هنيعأ ينإف هللا :لوسر ايب :ثعلقا برق نم .قرعب لفقعاس

 [راهظلا باب 57١4« :مقر] .اعاص نوتس قرعلاو :لاق ءكمع نبا ىلإ يعجراو نيكس نيس



 راهظلا باب كح
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 : كلج يعفاشلا لاقو .اريثك وأ اولكأ ام ناك اليلق ءزاج :مهاشعو مهادغ نإف

 «ةجاحلل عفدأ كلنبلمتلا نأ اذهو ؛رطفلا ةفدصو ةاك زلاب ار 1 ابتعا ؛ كيلمتلا الإ هن زج دي

 20 1 ةيشعتلا و ةيدغتلا

 نيكمتلا ُْق ةقيقح وهو ماعطإلا وص هيلع صوصخنملا نأ :انلو .ةحابالا ةبانم 6 هاف

 ,ءاتيإلا :ةاكزلا يف بجاولا امأ .كيلمتلا يف امك ؛كلذ ةحابإلا فو يعل نم
2 31 

 :ميطف يه عام نميف ل ناك ولو .ةقيقح كيلمتلل امهو ىاذدألا :رطفلا ةقدص فو
 أبت

 نبللا نع

 ل ءافيشنالا ةنكتفيل ١ ةريعشلا زب ريخخ م مادإلا نم دبالو لاماك يفوتسَي هي هنأ هن رح هي

 كإو أ رجلا 5 .ناعس انجلو اكسب ىطعأ لإ و .مادإلا طرتشي ب ال ةطنحلا زبخ يفو عبشلا

 دداجنت ةجاحلاو «جاتحلا ِةَلَ دس دوصقملا نأل ؛هموي ن :رع الإ هرج مل :دحاو موي ىف هاطعأ
 جاتا ةدباح

 : فاللون ريغ ند. ةحابالا ف ادعو هريغ ىلإ عفدلاك يناثلا مويلا يف هيلإ عفا موي لك ف

 ءزوجي ال ةيدغتلا ريغ نم ةيشعتلاو «ةيشعتلا نود ةدحاولا ةيدغتلا نإف وأب ال ءواولاب ةياورلا :مهاشعو مهادغ

 [7173/197 ةيانبلا] زوجت ال نيرحآ ىشعو ءانيكسم نيتب ىدغ ولا كلي ةفينخ يأ نعو ("طوسبلل" يق ةركذ
 (ةيانبلا) .رطفلا ةقدصو ةاكزلاب اهرابتعا هجو يأ :اذهو (ةيانعلا).رادقملا ال ؛عبشلا وه ربتعملا نأ نيعي :زاج

 بحجاولا ئدأتيف ؛كيلمتلا ف امك :؛نيكمتلا يأ :كلذ ةحابألا (ةيانعلا).امعاط ريغلا لعج هنأل :ةقيقح وهو

 كلم اذإ هنأل ؛هيلع صوصنملا ىلع هلامتشالف :كيلمتلاب امأو ءصنلا نيع ةاغارملف نيكمتلاب امأ ءامهنم دحاو لكب

 ١١7/5[ ةيانعلا] .هيلع وول 3 كيلمتلا ماقي كلذلف «ىرخأ ةجاح ىلإ هفرصي وأ همعطي نأ امإف هنم

 (ةيانعلا)."نونومت نم اودآ" ::لع ةلوقل :غادألا (ةيانعلا). ف ةاكرلا اوُنآ و :ىلاعت هلوقل يأ :ءاتيإلا

 الإ هرجي مل :هلوق ىلإ ةراشإ :ادهو يا نع ئرخب الف ةصقان هتيدغتو هتيشعت نأل :يفوتسي ال

 مدع يف دحأل فالخ الف ؛ةحابإلا قيرطب ةرم نيتس دحاو موي يف دحاو نيكسمل عفد اذإ نيعي «هموي نع

 دس دوصقملا نأل ؛زوخجي ال :مهضعب لاقف .هيف خياشملا فلتخا دقف :كيلمتلا قيرطب ناك اذإ امأو ءهزاوح

 فرصب ةلخلا دس ىلإ هل ةحاح ال «مويلا ةفيظو قوتسا اه دعبو «نيغلا ىلإ فرصلا زوجي ال اذهو «ةلخلا

 نأ نكمي الو ءغودعملاك ةرافكلا كلت مكح يف قوتسملا نأل ؛ىئرحأ ةرافك فالخب «هيلإ ىرحأ ةفيظو

 ٠١١1/4[ ةيانعلا] .ةرافكلا هذه يف هلثم لعجي



 :ليق دقو «هئزجي ال :ليق دقف «تاعفدب دحاو موي ف ٍدحاو نيكسم نم كيلمتلا امأو

 ٍةعفدب عفد اذإ ام فالخب ءدحاو موي يف هدّدجتت كيلمتلا ىلإ ةحاحلا نأل ؛هئزحي
 دحاو نيكسم

 : ماعطإإلا لاللح يف اهنم رهاظ ى لآ برق ن و .صنلاب بجاو قيرفتلا نأب ؛ةدحاو

 نم عمي نأ الإ «سيسللا لبق نوكي نأ اعطالا يف طرش ام ىلا قي باغي ريق جة وو
 نعمل عنملاو ءسيسملا دعب ناعقتيف ؛موصلا وأ قاتعإلا ىلع رقي اير هنأل ؛هلبق سيسملا
 لكل انيك نيتس نيراهظ نع ا اذإو .هسفن يف ةيعورشملا مدعب ال ةريغ ٍِق

 .اند فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع اهنم دحاو نع الإ ار ا ةربا نم اعانص نيكس
 .امهنع هأ رجأ :راهظو راطفإ نع ,كللذ معطأ ن و ءامهنع هير : دمحم لاقو

 قافتالاب 'رهاظملا

 فلا وأ ادن ةنبس عقل كعب السم لإ 2 فورصملاو ءاممي ءافو ىدوملاب نأ

 وقل دحاولا سمسا قا ةيبلا نأ :انمطو ,عفدلا يف قدوأ :يبسلا

 هنإف ,ماعطإلاب ةحابإلا ةجاح فالخب ,مايألا يف امك ءزاج دحاو موي يف ٍتاعفدب قرف اذإف :خلإ ةددجتت

 ١١1/4[ ةيانعلا] .مايألا ددجتب الإ ددجنتت الو ؛ماعطلا ىلإ هتحاح يهتنت موي ف يف اهنم ةتحاح قوتسا اذإ

 جاحلاك زوجي الف ءاريدقت الو «ةقيقح ال دجوي ملو انيك َنيّس امض :هلوق وهو :صنلاب بجاو
 (ةيانعلا).قاتعإلا ىلع ةردقلا مهوت ئعي :هريغ يف ١٠١1/4[ ةيانعلا|] .ةدحاو ةعفد عبسلا تايصحلا ىمر اذإ

 (ةيانعلا).ةهوركملا تاقوألا يف ةالصلاو «ءادنلا تقو عيبلاك :هسفن يف

 ءافو عاصلا يفف ءرب نم عاص فصن نيكسم لكل راهظ لك نع بحاولا ذإ :[نيراهظلاب يأ| امي ءافو
 :ةلخلا ءاقبل افرصم هنوك نع نيقحلا دحأ ذخأب جرخي ال ريقفلا نأل :امه لحم ١٠١/5[ ةيانعلا] .ةلاحم ال امهم

 ىطعأ نأب :عفدلا يف (ةيانعلا).راهظو راطفإ نع كلذ معطأ نعي :ببسلا فلتخا (ةيانعلا).ةنيعتم ةينلاو
 زاج ىرخألا ةرافكلا نع هايإ رخغآلا .فضنلا ىطعأ مث :نيترافكلا ىدخإ نع عاصلا فصضن انيكسم
 (ةيانعلا).ةينلا تغلف ءاهمدع ضرفلاو «ةفلتحملا سانجألا نيب زييمتلل ةينلا نأل :وغل [؟ 59/7 ةيانبلا] .قافتالاب



 راهظلا باب نك

 عاصلا فص( نأآل ؛ةدحاو ةراقك حلصي ؛ىدؤملاو ةينلا تّعل اذإو ,ةربتعم نيسنكلا فو

 فدالخب «ةرافكلا لصأ ىون اذا امك ءاهنع عقتيف (ةدايزل لا نود قاصتقنلا علسيف ريداقملا ندأ
 ةةيلحل ىلا قه رافكلا ملا د

 هيلع تبحجو نمو رح تست مكح 2 ةيناغلا ةعفلدلا َْق هنأ ؛عفدلا 8 قرف اذإ ام

 ءاص اذإ اذك و ءامهنع زاج :اهنيعب امهادحإ نع يوني ال «نيتبقر قتعاف :«راهظ اترافك
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 كيبل 9 ةحجاح الف ءدحتم سنجل نأ ؟ زاحج : انيك نيرشع و ةئام 558 هأ رهتشأ ةعب رأ
2 

 امقيأ ع كلذ قو نأ هل ناك :نيرهش ءاص وأ ىمدحاو ةبقر امهنع ئتتعأ ناو . ةنيعم

 نع هئزجي ال :كنع تلي رهز ل 219 دين دقو ندوب ال انقو راهظ نع قتعأ ن !! و ءعءاش
 ةذدحلاو ةيقر

 نأل نيلصفلا يف امهدحأ نع كلذ لعجي نأ هل :.كلن - ىعفاشلا لاقو .نيلصفلا يف امهدحأ

 نع َىَّْعأ هنأ :دلي رفز لوق هجو .دحاو سنج دوضقللا ٍداخت رابتعاب اهلك تارافكلا
 رمألا جورخل ؛امهنع قتعأ ام دعب امهدحأ نع َلعْجَي نأ هل سيلو هدبعلا فصن راهظ لك

 كيفم فلتخملا سنجلا يفو .وغلتف «ديفم ريغ دحتملا سنا يف نييعتلا ةين نأ :انلو .هدي نم

 ءاضق قو «نييعتلا ةين هيف بخي الو ءزاج ءاضقلا موص ىونف :ناضمر نم مايأ ءاضق هيلع ناك نم ىرث الأ :ة ربتعم

 نع عقي هنإف :ىون اذا امك [؟؟ ةيانبلا |  اهتهيتييحب فالاتخ ال ةينلا نييعت ىلإ رقتفي رذنلا موصو «؛لاضمر

 نم رمألا جورخ ركز لوق وهو يزوج ال نأ سايقلاو ؛ كايححة ألا باوج خا هل ناك (ةيانبلا) .قافتالاب امههادحإ

 عديفم ريغ دحاولا سنجلا يف ةينلاو :دحاو سنج (ةيانعلا).هفلتكم و سنجلا دحتم ىف ئعي :نيلصفلا يف (ةيانعلا).هدي

 07 ٠ 8/4 ةيانعلا |. اذه اذكف ءاش امهيأ نع كلذ ل اعجي نأ هل كاك ؛ةرافكلا ل عب ولو ؛ةرافكلا لصأ ةين يقبف

 اد ناك و «دحاولا سنجلا يف عيزوتلا ىون :هانعم :ليق :وغلتف .لتقلاو راهظلا نع اذكو :راهظ لك نع

 عءءاش اهنأ لإ اهف رضي نأ هلو عرزئاجج للا ءامهنع وني مل و ؛نيراهظلا نع ةبقر قتعأ هنأك راض تغل اذإو

 «فلتخملا سدجلا يف عيزوتلا ىون هنآل ؛نيفلتخم نيسنجا نم ناترافكلا تناك اذإ ام:فالخب انهه كلذكف

 ١١[ 3/4 ةيانعلا] .اههنم دحاو نع نوكي الف ؛ةربتعم تناكو



 25ه راهظلا باب

 :لوألا ريظن «ءببسلا فالتخاب - انه ةرافكلا وهو - مكحلا يف سنجلا فاالتحاو
 كتم سنا 5 ل

 اذإ :ىناثلا ريظنو ءدحاو موي ءاضق نع هئرجي ؛نيموي نع داضمر ءاضق يف اموي ماص اذإ

 .ملعأ هللاو «زييمتلا نم هيف ّدبأل هنإف ءرذنلاو ءاضقلا ٌموص هيلع ناك

 (ةيانعلا) . دحتم سنجل ذإ ؛ةينلا لصأ ءاقبو ؛عيزوتلا ةين ءاغلإ نم انركذ ام ىلع ءانب 2غ! هنرجي

 ٠١/4 ١[ ةيانعلا | .امهنم دحاو نع عقي ال الإو هن دب ال ةينلا نييعتو «فلتخم



 كاعللا باب
 2 د ا 7 7 7 15 رد ١ د2 + 8

 .اهفذاق َدَحُي نمم ةأرملاو ؛ةداهشلا لهأ ن :رم امهو ءانزلاب هتآرما لحرلا فذق اذإ :لاق
 ٠ يرودقلا

 اندنع ناعللا نأ :لضألاو .ناعللا هيلعف :فذقلا بجومت هّثبلاطو ءاهدلو بسن ىفن وأ

 انزلا لح َماقمو هقح يف فذقلا ّدح ماقم ةمئاق ةدقللاب ةلورقم «ةاعألاب تانكي تاناهش

 نم نوكي اه ءاشتسالاو هس الإ ءاَدهس لنك ملول :ىلعت لوقل هاهم ي
 ,نيميلاو ةداهشلا ىلع صن «؟ِّللاب ٍتاَداَهَش ع يرجح ةداَهَشف : ىلاعت هللا لق و سنجل

 بذاك ناك ول نعللاب هبناج يف نكرل َنَرَق مث نيمبلاب ةدكوملا ةداهشلا وه ٌنكرلا :انلقف

 :ةعيرشلا يفو «داعبإلاو درطلا :ةغللا يف ناعللاو ؛راهظلا لوأ يف ةبسانملا هجو مدقت دق :كاعللا باب

 هيف ناك نإو ءبضغلا نوذ ناعللاب بابلا بقل مث ءبضغلاو نعللاب ةنورقم نيجوزلا نيب يرحب تاداهش

 ءامهئادأ لهأ نم يأ :ةداهشلا لهأ (ةيانعلا).مدقم وهو «لحجرلا بناج نم نعللا نأل ةانقبأ بقلا

 تجورزت نأب كلذ نم نكت مل ول ىح :[ةنصحم نوكت يأ] اهفذاق دحي (ةيانعلا).نيكولمملا نيب يرجي ال اذهلو
 ١١١1/15[ ةيانعلا] .امهنيب يرخي ال بسنلا لوهجم دلو امل ناك وأ ءامي لخدو دساف حاكنب

 يه ىلا ةئنهتلا يضم لبقو «دلولاب رارقإلا لبق ئه سيل :لاق وأ ءانزلا نم دلولا اذه :لاق نأب :اهدلو بسن

 بجوم نأ ملعا :خلإ لصألاو (ةيانبلا)».اهجوز ةأرملا تبلاط :هتبلاطو [7 84/17 ةيانبلا] .رارقإلا ماقم ةمئاق

 نومْرَي يذلا :هلوق مومعل ؛ةيبنجألا يف امك «ءادتبالا يف فذقلا دح ناك هتحوز لحجرلا فذق

 ناعللا ف لصألا نأ ىلع ةلاد اهاندجوف ؛ناعللا ةيآ ف انرظنف «ناعللاب كلذ خستنا مث «ةيآلا ِتاَنَّصْحُمْلا

 ١١7/5[ ةيانعلا] .مخلإ نعللاب ةنورقم نامبألاب تادكؤم تاداهش نوكي نأ

 ناعللا لهأ اندنع نأ ىح «ةداهشلا ظفلب تادكؤم ناميأ »2 يعفاشلا دنع نأل ؛اندنع :لاق امنإ :اندنع

 ىلاعت هللا نأ يعي :خلإ ءاشتسالاو [* 4 ةيانبلا] نيعيلل الهأ ناك عم هدو ةداهحلا الهأ ناك" كه

 قيكتسا ىلاعت هللا نأ :لالدتسالا هجوو 0 مِهسفَن اهلا ءاديش يل 36 لَو ْمِهَحاَ زأ كروم ري يذلا 8 :لاق

 اميف ةداهش الو :ةداهشلاب الإ ءادهش الو ءسنجلا نم نوكي نأ ءانتسالا يف ليمألاو .ءادهشلا نم جاوزألا

 ١١1/5[ ةيانعلا] .ةمهتلل ايفن نامبألاب تدكأ تاداهش امنأ لدف «ناعللا تاملك الإ هيف نحن



 راق ناعللا باب

 - تب اذا الرا هس ماقع متاق وعو «بضعغلاب اهبناج فو «فذقلا ١ لح ماج ملا# وغو

 نأ دبالو ”ةقداهشلا هيف نكرل نأل ؛ةداهشلا لهأ نم انوكي نأ دب ال لوقت ؛ ءاذه
 ٠ لا 0-4

 .افاصحإ نم دبالف ءفذقلا ّدح ٌماقم هقح يف مئاق هنأل ؛اهقذاق لحي نمم يه نوكت
 | ةأرملا ةأرل

 رك 1 لاما رش لاو .ًرهاظ اهل افذاق راص اهدلو ىفن امل هنأل ؛دلولا يفنب بجيو
 جورزلا

 نآل اذهو ؛فورعملا هيأ نع هّبسن يهنجأ ىفن اذإ امك ؛ةهيش نم ءطولاب هريغ نم ٌدلولا

 ةج وزلا
 حيحصلا لئارقلا رع هيبدخا نعي ,قخنام .ةسافلاو حيحصلا ققارقلا بسلا "ىف لصأل

 رئاسك ءاهبلط نم دبالف ءاهقح هنأل ؛اهبلط طرتن رتشُيو هب حلم َرَهْظَي ح فذق

 كاسح وع هلآلا ةاسفقلا فيلكو وأ «َنعالي يح مك احلا هسبح :هنم عنتمأ كي :قوفخلا

 عفت ر بل 9

 ؛جوزلاب أديب هنأ الإ «صنلا نم انولت امل ؛ناعللا اهيلع بجو :نع عال ولو . فيوعلا

 نعللا نرثكي نمنأ" تيبقلا وب درو اذ لعب اننا نو نعللا نلمعتسي نمنأل :لإ اهيناج يفو

 ىلع نعللا يرج ةرثكل ؛مادقإلا ىلع نئرتجي نهاسعف «نهنيعأ نع نعللا ةمرح تطقسو ؛"ريشعلا نرفكيو
 ١١7/84[ ةيانعلا] .مادقإلا نع نمل اعدو ؛!بضغلاب اهيناج يف نكمرلا نرقف «نمولق نع هتعقو طوقسو «نهتنسلأ
 (ةيانعلا).نابألاب تادكؤم تاداهش اندنع ناعللا نأ لصألا نأ تبث اذإ نيعي :اذه تبث اذإ
 .اذه كلذكف ؛ةأرملل افذق نوكي هنإف «فورعملا هيبأ نع دلو بسن ىبنحأ ىفن اذإ امك يأ :خلإ يبنجأ ىفن
 هنأل ؛فذقلا بحومب :اهبلط طرتشيو (ةياببلا).ربتعي الو :هلوق ىلإ ةراشإ :اذهو [؟*7-107+/ا/ ةياببلا]
 .دحلا هيلع بجيف :هسفن بدذكي (ةيانعلا).اهنع انزلا راع عفدني ناعللاب هنأل ؛اهقح

 هئافيإ ىلع رداق ريغ هنكل «هيلع قحتسم قح نيدلا نإف .سلفملا نويدملا نع زارتحا :هئافيإ ىلع

 امنِإ ناعللا نأل ؛بذاكتلا وهو «هتلع يأ ناعللا ببس يأ :ببسلا عفتريل ١55/4[ ةيانعلا] .سبحي الف
 .هسفن بذكأ اذإ امأو «ءانزلاب هتأرما جوزلا فذق دعب هيعدي امت رخآلا امهنم دحاو لك بذكأ اذإ بحي
 ١١[ ه5 ةيانعلا| . كلذ دعب ناعللا رجب الو «نزت مل انغأ يف ةأرملا .قفاونا لب «بذاكتلا قبي ملف

 .©هللاب تاداهش عبر ْمِهِدَحَأ ةَداهْشْف :ىلاعت هلوق وهو :صنلا نم



 ناعللا باب لي

 هو .هنأل ؛ةقدصت وأ 3 نعالت نوح «مك ؟اكا اهسبح :تعنتما نإف .يعّلملا وه هنأل

 ءارفاك وأ اد جوزلا ناك اذإو .هيف سبحتف «هئافيإ ىلع ةرداق يهو ءاهيلع قحتسم

 ىلإ راصيف «هتهحح نم ىنعمل ناعللا رف هنأل لحل ةيلعف :هتأ رما فذقف .,فذدق يف ادودحم وأ

 ناعللاو «ةيآلا 4 ٍتاَنَّصْحُملا نوم ينل هله :ىلاعت هلوقب تباثلا وهو ءيلصألا بجوملا

 تناك وأ ءفذق يف ةدودحم وأ «ةرفاك وأ .ةمأ يهو «ةداهشلا لهأ نم ناك,نإو .هنع َفلَخ

 ؛ناعل الو «هيلع دح الف «ةيناز وأ «ةنونجم وأ اةيببيعا سيتا“ ني :انيفذاق و نم

 ءاهتهج نم ىيعمل ناعللا عانتماو ءاهبناج يف ناصحإلا مدعو «ةداهشلا ةيلهأ د

 نيبو مهنيي ناعل ال ةعبرأ" :9 تلاع هلوق كلذ ف لصألاو .هتقذص اذإ امك حلا طقسيف
 ليلدلا دح الو ثاعل ذلك

 ةباةليلملا جربت قرد ركنا فس يولع ,ملسملا تحت ةينارصنلاو ةيدوهيلا : نقلا اوزأ

 نيرفاك اناك نأب :ارفاك وأ (ةيانعلا).يعدملا وه امي بلاطملاو ؛تاداهش ناعللا نأ ىلع ءانب :يعدملا وه

 لهأ نم سيل هنأل :ىنعمل (ةيانعلا).مالسإلا هيلع ضرعي نأ لبق جوزلا اهفذقو «ةأرملا تملسأف

 الخ ناعللا راص مث ءالوأ عورشملا وه ناك هنإف :[فذقلا دح وهو] يلصألا بجوملا (ةيانعلا).ةداهشلا
 ١١/84[ ةيانعلا] .لصألا ىلإ ريص تمدع اذإف ءطرشلا دوجو دنع جوزلا فذق يف هنع

 نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نع يناسارخلا ءاطع هيبأ نع ءاطع نبا نع "هننس" يف هجام نبا هجرخأ *
 تحت ةيدوهيلاو .ملسملا تحت ةنيارصتلا :وههتيب ةتعالم ال ءاسبلا نم ةغبرأ :لاق 2 هللا .لوسو نأ هدج

 ءاظنعو :ىقهييلا لاق [ناعللا باب 5١١+ :مقر] .كولمملا تحت ةرحلاو .ءرحلا ثحت ةكولمملاو :ملسملا

 [؟ 4/8/7 ةيارلا بصن] .طلغلا ةرثكب فورعم ىناسارخلا

 متاح يبأ نبا هركذ نامثع هنباو « 'هحيحص" يف ملسم هب جتحاو ءامهريغو متاحوبأو نيعم نبا هقثو اذه ءاطع

 :تلقق «هب سأب ال : :لاقك هع اهيضر كلاس ةيبأ نع رك ذا مت ةفييدعع بكي ؛ لاقف يبأ هنع تلأس : لاقو ءهباتك يف

 [مابا ةيانبلا | .هثيدح نسحتساو «ثيدحلا يف نامثع ثيدح عيش يأو :لاقف «هنوفعضي هةناحمسأ نأ

 [؟١١/748 ننسلا ءالعإ] .هب جتحم هدنسو



 54 ناعللا باب

 ءجورزلاب يضاقلا ؟ء ىدتيسي نأ :ناعللا ةفصو .دحلا هيلعف ,فذق يف نيدودحم اناك ولو

 م لا اعز ع

 نم هب اهتيمر اميف ن *:قداصلا نمل نإ هللاب دهشأ :ةرم لك يف لوقي ؛تارم عبرأ دهشيف

 ريشي ءانزلا نم هب اهامر اميف نييذاكلا نم ناك نإ هيلغ هللا ةتغل ةةسمانللا يف لوقيو «انزلا

 نمل هنإ هللاب دهشأ :ةره لك يف لوقت «تارم عبرأ ةأرملا دهشت مث ءكلذ عيمج يف اهيلإ

 نم ناك نإ اهيلع هللا بضغ :ةسماخلا يف لوقتو ءانزلا نم هب ىنامر اميف نييذاكلا

 رع نيسحلا قورو عيل نم ةانولقااعسوق لاسالاو هالؤا نم هب يامر اميف نيقداصلا

 لامطسالا عاق هك انزل نيمو كلينر اميف : لوقي ةهجاولا ةظفلب أب هنأ هنأ هيلث ةفينح يبأ

 .لامتحالا مس ؛ةراشإلا اهيلإ تمضنا اذإ ةيباغلا ةظفل نأ :بانكلا يف ّركذ ام هجو
 و يرودقلا

 دوسان يلا كلاب كلم رفز لاقو مهني: ىضاقلا قرف قتتح ةقرفلا ممن ال :انعتلا اذإو :لاق
 يرو هدقلا

 «ف ورعملاب كاسمالا توفب ةمرحلا توبث نأ :انلو .ثيدحلاب ةدبؤملا ةهردألا ١ تيب شت هنأل

 لوق هي له مظل د هانم يضاقلا بان عم اف «ذاسح الا ميرا مر كلذ ا تا الق 1 املا بان | اذإاف ءناسحالإلاب | هم
 هسفن ف فذقلاو .....ةداهشلا لهأ نم سيل هنوك وهو ؛هتهج نم نعمل ناعللا عانتما نأل :دحلا هيلعف

 مدع رهظ اذإف ءهل ايضتقم هفذق دقعني هنإف «هبناج نم ةيلهألا دجو اذإ ام فالخب «دحيف دحلا بجوم

 ناعل الو «ناعللا دقعنا لب هل دقعني مل هنأل ءدحلا بجي الف ءيضتقملا لطب هفذق يف ةدودحم اهوكب اهتيلهأ

 .ةبوبيغلا ظفلب ال :ةظفلب .لادلا بصنب داهشإلا نم :دهشيف ١١157/14[ ةيانعلا] .عناملاب هنالطبل

 امهدحأ تام ول هنأ ديفي :خا قرفي ىتح (ةيانبلا).ىلوأ وهف ءفيرعت اتادأ عمتجي هنأل :لامتحالا عطقنا

 ةقرفلا عقت ال نأ ىلع يأ :هيلع لذ 4//١١[ ةيانعلا] .اثراوت مكاحلا قيرفت لبق نعالتلا نع غارفلا دعب

 هنأ لالدتسالا هجو :كللذ لوق (ةيانعلا).لمأتف «ىملوأ ناك ءاضيأ هيلع لد :لاق ولو ءيضاقلا قرفي يح

 درحم امهنيب ةقرفلا تعقو ولو دك ئبلا هيلع ركني لو ةهرخآ ىلإ 2ك يبلا دنع اهيلغ تبذك :لاق
 .525 هللا لوسر ركنأل نعالتلا



 ناعللا باب "ياو

 :لاقف ءاهكسنأ :هلأ لاق اهلا لوسر اي اهيلع حيلك : تلاع يبلا دنع نعالملا
 ينالجعلا روع

 ةفييخع ىأ كنع ةنت هكا ةفيلطتا ةكرفلا تكرر فاعلا دعي هلق *ءاثالث قلاط يهف ءاهكسمأ
 ف ْ ناعللا دعب

 هسفن بذكأ اذإ بطاخ وهو ,نينعلا يف امك" هيلإ بستلا يضاقلا لعف نأ ؛اجر دمحمو
 7-5 هدياكت جورلا هتع هتباينل

 نيل ناعمتجي ال نانغالتملا" .: تاع هلوقل ؟لب وم مر 1 كلج قسوووبأ لاقو امقدنع

 ناعتلاب تباغل

 «ةقرفلا ةأرملا تبلط اذإ امهنيب يضاقلا قرف الإو ءاهيلإ لضو نإف ؛ةنس يضاقلا هلجؤي ثيح :نينعلا يف امك
 (ةيانبلا).نئابلاب الإ كلذ لصحي الف ءاهنع ملظلا عفد دوصقملا نأل ؛ةنئاب امنأ ريغ «دبأتت ال قالطلاب ةقرفلاو

 هل زوجي يأ «باطخلا نم ابطاخ راص باذكإإلا دعب لجرلا اذه يأ «ةأدتبم ةلأسم هذه :ل2اإ بطاخ وهو

 [5 57/17 ةيانبلا| .هسفن باذكإب دخلا هيلعف ءاهجورتي نأ زوجي هريغل امك اهجوزتي نأ
 الز

 هحيحص" يف يراخبلا هجرخأ [؟49/# ةيارلا بصن] .باهش نبا ثيدح نم ملسمو يراخبلا هاور *

 ؛«يراصنألا يدع نب مصاع ىلإ ءاج ينالجعلا رميوع نأ هربحأ يدعاسلا دعس نب لهس نأ باهش نبا نع

 0 لس ؟لعفي فيك مأ هنولتقتف هلتقيأ ؛الجر هتأرما عم دجو ًالجر تيأرأ مصاع اي :هل ل اقف

 5 هللا لوسر نم عمس ام مص هي :ج اًباعو راسل اا لوب درو 71 قادلوموب كلا

 هن :مضاع لاقف دك هللا لوسر لاق اذام مصاع اي :ل اقف ءرميوع ءاج هلهأ ىلإ مصاع عجر املف

 تأ نيد روت لبقاف ءاهتع نلاحا يح يهتنأ ال هللاو :ركوع لاق ءاهنع هتلأس هيلا 26 هللا لوسر هك فق

 مأ هنولتقتف هلتقيأ * الجر هتأرما عم دجو 57 يآ رآ طدألا نأ روسو ان لاق سانلا .ظسو 28 هللا لوم

 انعالتف :لهس لاق "اه تأق بهذاف كتبحاص قو. كيف هللا لزنأ دق" :2866 هللا لوسر لاقف 8 زغفي فيك

 ءاهكسمأ :هل لاقف !هللا لوسر اي اهيلع تبذك :رميوع لاق اغرف املف 325 هللا لوسر دنع سانلا عم انأو

 ةنس كالت كتناكف :باعش نبأ لاق م هللا لوسر هرمأي نأ لبق اند قلاط ىهف اهككسمأ نإ :لاقف

 |ثالثلاب قالطلا زوج نم باب 8 :مقر | .نينعالتملا

 يرهفلا هللا دبع نب ضايع نع بهو نبا انث حرسلا نب ورمع نب دمحأ انثدح :"هننس" يف دوادوبأ هاور **
 2 هللا لوسر هذفنأف:«تاقيلطت ثالث اهقلطف :لاق ربخلا اذه يف دعس نب لهس نع باهش نبا نع هريغو

 اعمتجي ال 9 امهئيب قرفي نأ نينعالثلا ىف دعب ةنسلا تضمف 23 هللا لوسر دنع اذه ترضح :لهس لاق

 [ناغللا باب .25١5٠ :مقرإ اهنا



 ”ا/ ناعللا باب

 ءاحل َمْكُح ال عوجرلا دعب ةداهشلاو :عوجو باذكإلا نأ :امهو .ديبأتلا ىلع صن

 .ناعمتجيف «باذكإلا دعب همكح الو نعالتلا قبب ملو «نيتعالتم اماد ام ناعمتجي الو

 َرمأي نأ :ناعللا ةروصو ءدمأب 00و هعسن نيداتلا يق : :دلولا يفنب فذقلا ناك ولو

 نالوا ”ىلقلا نزع دب كامب امن .قيقداتسلا يأن قل هلام ديشأ :لوقيف ءلجرلا مكاحلا

 ىفني مث «نيرمألا ناعللا يف َركذ :دلولا ىفنو انزلاب اهفذق ولو .ةأرملا بناج يف اذكو

 ةيمأ نب لاله ةأرما دلو ىفن دك يببلا نأ يور امل ؛همأب هقحليو هقلولا بيت ىضاقلا
 بألا نع

 فدوصنم هياعرفويف هالولا قل ناعللا انعيرم بوصقلا ألو *ءامب هقحلأو («لاله نع

 نع يأ عوجر :[بذكلاب رارقإلا يأ] عوجر باذكإلا (ةيانعلا).ًابطاخ هدوع فاني وهو :ديبأتلا
 ناعمتجي ال هانعم نأل ؛ًابطاخ دوعلاو ديبأتلا صن نيب ةافانم الو ءاهمكح لطبي اهنع عوجرلاو :ةداهشلا
 عهمكح ءاقب رابتعاب ازاحم وأ «ناعللا امقرشابع 2323 امإ «نينعالتم نانوكي امهنأل ؛نينعالتم اماد ام

 ةدنللا هيلع بجو: هسفلا بذكأ 1 هلآلق ؛ايكح امآو. رهاظق :ةقيقح. امأ «:باّذكالا دعب عوق قيبملو
 ١7٠0/4-١51١[ ةيانعلا| .ناعمتجيف ؛همكح عفترا ةيلهألا تلطب اذإو «ناعللا ةيلهأ تلطبف

 (ةيانبلا).دلولا ىفن نم :لوقت يأ :ةأرملا بناج (ةيانبلا).دلولا يفن يف يأ :ناعللا ةروصو

 (ةيانعلا).هب فذقلا ناك ثيح :دلولا يفن (ةيانبلا).دلولا يفنو ءانزلا اممب دارأ :نيرمألا

 ةثالثلا دحأ وهو ةيمأ نب لاله ءاج :لاق سابع نبا نع ةمركع نع روضنم نب دابع نع دوادوبأ هحرخأ *

 يح هجهي ملف هنذأب عمسو هنيعب ىأرف الجر هلهأ دنع دجوف ءءاشع هضرأ نم ءاجف ؛مهيلع هللا بات نيذلا
 تعمسو ئيعب تيأرف ؛ءاشع يلهأ ىلإ تفج ينإ 22 هللا لوسر اي :لاقف لي هللا لوسر ىلع ادغ مث :حبضأ
 امهنيب هل هللا لوسر قرفف :لاق نأ ىلإ .امهنيب نعال مث امهركذو امهظعوف هتأرماب ىتأف. لِلَع ثعبف «قذأب

 نأ ىضقو ءدحلا هيلعف اهدلو ىمر وأ اهامر نمو ءاهدلو ىمرُي الو ىفرت الو بأل اهدلو ىعدُي ال نأ ىضقو

 دعب اهدلو ناكف :ةمركع لاق ءاهنع قوتم الو قالط ريغ نم ناقرفتي امهأ لجأ نم ةوق الو ؛هيلع اهل تيب ال

 وهو "هدنسم" يف دمحأ هاورو [ناعللا باب 25557 :مقر] .رصتخم .بأل ىعدي الو رصم ىلع اريمأ كلذ
 [/.١/هةيائبلا] .ناطقلا ىجي هقثو :"حيقنتلا" يف لاقو [؟ 51١/7 ةيارلا بصن] .روصنم نب دابعب لولعم



 كاعللا باب ؟ ا

 هتمزْلأ لق :لوقيو (قرفي يضاقلا نأ هيلا فس وي يبأ نعو «قيرفعلاب ءاضقلا هنمضتيف

 ب أو جورلا داع نإف .ةركذ نم كيال .هنع كفي هنأل ؛بألا بسلا نم ةتحجرختأو قم

 ءامهدنع اذهو ءاهج و زتي نأ هل لجو (هيلع دحلا| عل .هرارقإل ؛يضاقلا 59 :ةسفن
 كاعللا دعب

 نإ كلدذكو (ميرحتلا وه وهو (هب طرتلا هقظاح عراف :ناعللا لهأ قبب د مل :دح ال هيي

 .اهبناج نم ناعللا ةيلهأ ءافتنال ؛تّدَحف «تنز اذإ اذكو ءانيب امل ؛هب دف ٍءاهَرْيع فذق

 ناك ول اهفذاق ُدَحُي ال هنأل ؛امهنيب َناعل الف :ةن ونحب 0 ةريغص يهو هّنأرما فذق اذإو
 فذاقلا لجارلا ل

 مدعل ؛انونحم و 1 57 - جوزلا ناك ادا اذكو فماقم همايقل ؛جورل ١ نعالي يأ اذكف اع

 ,ناعللا - فذقلا دح ناعللا

 ؛فذقلا دك حيرصلاب قلعتي هنأل ؛ناعللا هب قلعتي ال سرحألا فذقو «ةداهشلا ةيلهأ
 ةراشإلا نود ناعللا

 0 ا د قيرفتلاب يضاقلا ءاضق دلولا ىفن نمضتي يأ :هنمضتيف

 فتني مل «ءكلذ لقي ملول ىح :خلإ لوقيو ١77/4[ ةيانعلا] .همأب هقحليو ءهبسن ىضاقلا ىفني نأ ىل

 ؛قيرفتلا نع يأ هنع كفني دل يبا :هنأل (ةيانبلا) .همأ دلولا تمزلأ يأ :هتمزلأ نفي رهف سلا

 ىفتني الو «ناعللاب امهنيب قرفي هنإف .دلولا تامول امك ءدلولا يفن ناعللاب قيرفتلا ةرورض نم سيل ذإ

 (ةيانعلا).هنع بسنلا يفنب يضاقلا حرصي نأ دبالف ءهنع بسنلا

 لقتو :ءاعيرفت كانه: ركذ :لاقي: نأ زوجعو ءانهدتع هسفنا بذكأ اذإ بظاخغ وهو. :هلوقل راركت :هلآ لحو

 هنإف يأ :ناعللا لهأ (ةيانبلا) اع دمحمو ةفينح يبأ دنع :امهدنع 4/+١7[ ةيانعلا|] .يرودقلا ظفل انهه

 (ةيانبلا)٠. يضاقلا قيرفت دعب يأ :فذق (ةيانعلا).اهجوزتي نأ هل :كلذكو .ةداهشلا لهأ نم قبي مل

 نأ هل :تدحف (ةيانبلا).هب طون ونملا همكحب عفتراف «ناعلل الهأ قبي مم دع امل هنآل :ةلوق هن ديزي :انيف ال

 (ةيانعلا).لقعلاو غولبلا هطرش نم نأل ؛امفاصحإ مدعل :خل إ اهفذاق دحي ال ١١7/4[ ةيانعلا] .اهجوزتي

 فذقلا دحو .فذقلا دح ماقم مئاق هنأل يأ :خإ قلعتي هنأل (ةيانعلا).بطاخم ريغ هنوكل :ةداهشلا ةيلهأ

 نأ :انلو .قطانلا ةرابعع سرخألا ةراشإ :لوقي وه ءيعفاشلا فالخ هيفو «ناعللا كلذكف ءحيرصلاب الإ تبغي ال

 ١7[ 4/8 ةيانعلا] .دحلا يعم ف ناعللاو «تاهبشلاب ئردنت دودحلاو ؛ةلمتحم افوكل ؛ةهبشلا نع ىرعت ال ةراشالا



 لح و ناعللا باب

 لاق اذإو .امب ئردنت دودحلاو ؛ةهبشلا نع ىَرَعَي ال هنأل اذهو ؛هنللي يعفاشلا فالح هيفو

 مايقب نقيتي ال هنأل ؛انلس رفزو ةفينح يبأ لوق اذهو .ناعل الف ءنيم كلمَح سيل :جوزلا

 تءاج اذإ لمتللا ىفنب بحي ناعلل ء|مهفلوجر لمحو فس وي وبا لاقو ءافذاق رصّي ملف (لمحلا

 .هدنع لمحلا مايقب انقيت انأل ؛لصألا يف ركذ ام ىنعم وهو ؛رهشأ ةتس نم لقأل هب

 لاق كاك وصيف طرشلا كاك رصي لاخا يف اقذق نكي اذإ :انلق .فذقلا قققحتيف

 ءتِيَنَر :اه لاق نإف .طرشلاب هقيلعت حصي ال فذقلاو ءنيم سيلف لمح كب ناك نإ

 يضاقلا فني لو «حيرص انزلا ركذ ثيح فذقلا دوجول ؛انعالل انزل لآ م لبخلا اذهو

 * .الماح اهفذق دقو .لالع نع كولا ىقت 3 هنأ ؟ هيشني : بالا يعفاشلا لاقو .لمحلا

 هنأ رما م وللا

 رهشأ ةتس نم رثكأل هب تءاج اذإ هنأل ؛رهشأ ةتس نم لقأل هب تءاج اذإ :هلوقب ديق امنِإو :خل ! هب تءاج اذإ

 .فذقلا تقو نم يأ :رهشأ ةتس [؟5 1١/17 ةيانبلا] .فذقلا دنع لمحلا دوجوب نقيتي ال هنأل ؛ناعللا بجي ال

 (ةيانبلا)."لصألا" يف كلي دمحم هركذ ام رهبطأ قس نم لقأل دلولا ءيجمت. هديق يأ :خا| ىعم وهو

 :هلوق نكي مل اذإ ئعي ::4لي ةفينح يبأ ةهج نم باوج اذه [لمحلا مايقب نقيتلا مدعلإ :لاحلا يب افذق

 فلحي ال امم فذقلا نأل :خ ! هقيلعت حصي ال [537/1 ةيانبلا] .لامتحالاب لاحلا يف افذق نيم كلمح سيل

 ئردني ام تابثإل لايتحا كلذ يفو «فلاحلا ةمذ يف طرشلا دوجو نامز ىلإ هئاقبا ىلإ هئاضفإل ؛هب
 ١[ ؟ ه5 ةيانعلا] .تاهبشلاب

 سابع نبا نع ةمركع انث :"هننس" يف يقهيبلا هاور [؟57و757/* ةيارلا بصن| .ةددعتم قرط نم هاور*

 :لاقف 525 هللا لوسر ىلإ ةيمأ نب لاله ءاجف :- لاق نأ ىلإ - ه؛ِتاَنَصْخُمْلا َنوُمْدَي َنيِذَلاَولظ تلزن امل :لاق

 نعال مث اهركذو امهظع وف هتأرماب ىتأف د هللا لوسر ثعبف «ينذأب تعم و ع تنعي :كميأر هللا لوسر اي

 ةقفث الو ىكتي هنو ترف هيلع صبلاو اههس قرقيلا 9 هللا لوسر ىضق مث :-لاق نأ للا ءامهنيب

 «بأآلل اهدلو يعدي ال نأ رمأو ءاهججوز اهنع قوت الو قالط ريغ دع ةلماس ىئاكق ءامهنيب ثاريم الو

 اذه ىأر هنأ ةمركع ثدحف :روضتم نب .دابع لاق ةدحلا دلج اهدلو مز وأ اهامز نمف ءاهنلو يىكرف ل

 [ناعللا باب ىقعلالا . مصتخم .هوبأ فرعي هي اهربنم ىلع بطخي راصمألا نم رصم ريمأ مالغل



 ثاعللا باب "1

 لاله ثيدح

 بيقع هتأرما دلو لحجر | ىفن اذإو يخول قيرطب لبللا مايق أفرغ هنأ ىلع لومحم

 4 وأ هأفن لإ و هب نعالو هيفت حص : :هدرلو لا هلا ع اتبثو :ةئنهتلا لبق ١١ ةلاحلا 8 ' حالو /
 اج

 اللب دا : 1 و "1 ١-2 ا د 1 ثنا موا هت قا
 : ا كدمك و فهس هي وب لاثو ندولحي ةقردجم 7: كت كي نثيبوستلا تسي +. .بللذ دعب

 تن احر

 ةليوط هدم ف حصي الو ءةريصق ةدم ف حصي ىفنلا نا ؛سافنلا هلم ف هيفن حصي

 نامزلا نأل ؛ريدقتلل عم ال هنأ :هلو .ةدالولا رثأ هنأل ؛سافنلا ةدمب امهنيب انلصفف

 : ا ل 1 20 ل 1 8 يدلل دع
 «يفنلا نع عنتمم وهف «تقولا كلذ يضم وأ ةدالولا اتم هعايتبا وا «ةكنهتلا دنع

 .نيلصألا ىلع اهانركذ ىلا ةدملا ُرِبَمعَت َمِدق مث «ةدالولاب ملْعَي مو ءابئاغ ناكولو

 :لإ [525 هللا لوسر يأ] :فرع هنأ ىلع (ةيانبلا) .هماكحأ نم مكح دلولا يفن نأ نيعي :ماكحألا ن

 قيرطب الإ :فرعي ال كلذ لثمو ءاذك ناك ؛ءاذك هي تءاج :نإ :لاق ةتلع هنأ انيور ام ليلدب

 م ةعيهلا بذلا لبق ول قتال لعافلا ال ؛لوعفملا ءانب ىلغ : ”ةيافعلا" يف لاق :ةئنهتلا لبقت (ةيانعلا) . يحولا

 يدلا ءيشلاو «طامقلاو دشلا لئم ةداللولا هلآ دق رجشي نبأ :ح اتبتو ١[ ؟ د: ةيانعلا | .هيفن حصب دل يفن

 [م؟ هع ةيائبلا | . رف فاق ف7 يدع دلولا اهيفان فلي # قبلا كايشألاو عضوي ني دلولا ثحت شرفي

 دلولا يفن يف عمي عا لمأتلل .ةريصق ةدم ىهف يأ 1 سافنلا ةدمت (ةيانعلا). يان ناك اذإ نيغي :هيفن

 دلولا حالضإل هيلإ جاتحي ام هعاتبا كلذكو هل دلولا نأ هنم رارقإ كلذ نإف :خ ! ةئدهتلا ةلوبق مياسلاو اه

 (ةيانعلا) .هدعب يفنلا حصي ال لوبقلا ليلد هنم دجو اذإو :2! كلذ يضم |[ د[

 يف امهدنعو «ةئنهتلا هيف لبقي ام رادقم يف ةفينح يلأ دنع فلا هلف ءنآلا هتدلو افأك لعجيف :خل | ربتعت

 لاحك مودقلا لاخ تراصف ؛هب ملعلا دعب الإ مزلي ال بسنلا نأل ؛مودقلا دعب سافنلا ةدم رادقم

 (ةيانبلا). اع دمحم و فس وي يبأ لصأو كلي ةفينح يبأ لصأ ىأ :نيلصألا ىلع [ة 5/4 ةيانعلا | .ةدال ولا



 "ا كاعللا باب

 ؛امهبسن تبثي نافلاب فرتعاو لوألا ىفتف هدحاو نطب ىف نيدلَو تدلو اذإو :لاق
 55 , أ غو رودشلا

 نإ و ١ .ىاثلا ىوعدب هّسفن بذكأ هنأل ؛عجوز ه8 لو هسا واس دمع انيك انآ رقاسللا

 ناثلا يمنب فذاق هنأ ؛دعالو ءانرك ذ مل سفن تشن اغلا ىفنو لوألاب ف عا

 مث «ةفيفع انإ :لاق اذإ امك راصف .فذقلا ىلع قباس ةفعلاب رارقإلاو «هنع عحري ملو

 .اذه اذك «نعالتلا كلذ يفو ؛«ةيناز يه :لاق

 ربتعي «دلولا ىفن دعب قاب بسنلا توبثب لوألا رارقإلا نأل ؛فذقلا دعب هسفن بذكأ هنأل ؛دحلا هيلع بجي

 اذكف ؛دحلا بجوو ؛باذكالا تبث ىفنلا دعب رارقإلا دجو ولو ؛«رارقإلا ءادتباب فذقلا دعب رارقإلا مايق

 51١/4 ١[ ةيانعلا] .ةقيقحلاب رابتعالاو «ةقيقح فذقلا ىلع قباس ةفعلاب رارقإلا نأ :باوجلا ريرقتو ءانهه

 (ةيانعلا).اباذكإ كلذ نوكيالو :خ2! كلذ فو



 هريغو نينعلا باب
 امهنيب قرف الإو ءاهيف اهيلإ لصو نإف «ةنس مكاحلا هلجأ اًنيَّنِع جوزلا ناك اذإو
 مكانا ] ' ا 0

 قحلا نآلو ” نو دوعسم نباو يلعو (رمع نع ير دكه فللد أ للا هعببلطظ ١ دا

 قيرفتلا

 دبالف ةيلصأ ةفال لمتحكيو :ةضرتعم ِةلعل عانتمالا نوكي نأ لمتحيو ,عطولا يف امل تباث

 تضم اذإف «ةعبرألا لوصفلا ىلع اههامتشال ؛ةنسلاب اهانرّدقو «كلذل ةفّرَعم ةدم نم

 بجوو «فورعملاب ٌكاسمإلا تافف «ةيلصأ ةفآب َرجعلا نأ نيبت اهيلإ لصُي و هكا

 ؛اهبلط نم دبالو ءامهنيب قرفف «هبانم يضاقلا بان :عنتما اذإف ا اب حيرستل هيلع
 ةقرافملا نم

 «جورلا لعف ىلإ فيضأ ىضاقلا لعف نأل ؛ةن ةنثاب ةقيلطق ةقارقلا ف .اهقح قيرفتلا نأل

 ماكحأ بابلا اذه يف ركذ «؛قالطلاو حاكنلاب ةقلعتملا ءاحصألا ماكحأ هوجو نم غرف امل :خل ! نينعلا باب

 .ءاحصألا مكح ركذ دعب ضراوعلا هب نم مكح نأل ؛قالطلاو حاكنلاب قلعت اهل ضرم عون هب نم

 بيبثلا ىلإ لضي أ سبو ءمقت م وأ ةهتلا موقت نأ نب قرف الف ءعانسكلا نايتا ىلع ردعي يآ يذلا وش :نينعلا

 ءرحسل وأ نة كيمسن يعل وأ ةقلخم نإ فتصل وأ يهل نرمل نوحي نأ نينو ؛ صعب كود ءاسنلا ضعب ىلإ وأ عركبلا لود

 ١[ 71/54 ةيانعلا] .اهقح يف دوصقملا تاوفل اهيلإ لصي ال نم قح يف نينع هنإف «كلذ ريغل وأ

 رع ) / 4 5 .قحلا ءافيإ ج وزلا ع عانتما يأ :عانتمالا ةيانعلا).ةموصخلا تقو نم اهّوؤادتبا :ةنس

 ة ةيانبلا] .كلذكف ؛ ةس وبي وأ ةبوطر وأ عهداضي ام يك واذيف «ةدورب وأ ةرارح نه : ةض رتعم ةلعل

 اهب ىوادتيف ءةبوطر ظرفل نوكي دق زجعلا نأل خا اًهامتشال (ةيانبلا).ةقلخلا لصأ يف عي :ةيلصأ ةفآل

 (ةيانعلا) .عئابطلا ةيقب كلذك و ءكلذ نم سكعلاب وأ «ةسوبيلا نم هداضي

 |[ ه4 ةيارلا بيض ةبيش يأ نبا هاورف د وعسم نبا ثيدحو ىلع ثيدح امأو «قرط اهلف رمع نع ةياورلا امأ *

 يف باطخملا | نب رمع ىضف :لاق بيسملا نب ديعس نع يرهزلا نع رمعم انربخأ ' 'هفنصم" ٍِق قازرلادبع ج رخأ

 [نينعلا لجأ باب 2٠١177 :مقر :5517/7] .همصاخت موي نم ليحأتلا نأ يغلبو :رمعم لاق ؛ةنس لجؤي نأ نينعلا



 "ا ةريغو نينعلا باب

 ءاندنع خسمفلا بقي ال حاكنلا نكل .خسف وه ٠ يبالل_ يعفاشلا لاقو .هسفنب اهقلط هنأكف

 نكت مل ولا ا لصحي ال -اهنع ملظلا عفد وهو - دوصقملا نأل ؛ةنئاب عقت امو 23 م ولااغألا هاي لإ -اهنع ملظلا عفد وهو - دوصقملا نأل ؛ةئئاب عقت ام
 ةحييحبع نينعلا ةولتح نإف لان وازع ناك نإ انقرهتم لامك امو «ةغحارملاب ةَقْلَعُم دروعت ةنئاب

 جوزلا فلتخا ولو .اهيلإ لص مل هنأ جوزلا رقأ اذإ اذه ليك نم انيب ا وظففلا بجيو

 قاقحتسا ركني هنأل ؛هني عم هلوق لوقلاف 1 تناك نإف ءاهيلإ لوصولا يف ةأرملاو

 لّجؤي :لَكَت نإو ءاهقح لطب :فلح نإ مث .ةلبجلا يف ةمالسلا وه لصألاو «ةقرفلا ّقح

 .هبذك روهظل ؛ ةنرس لبا رك ب دعب ,ىه : لق نإف ياسنلا اهيل لفن ارك 3-2 كإو «ةئمس

 :ةنس لجؤي :لكن نإو ءاه قح ال :فلخ نإف ,جوزلا ْفْلَحُي ءبّبَت يه :نلق نإو

 هامث دعب نعي :خسفلا لبقي ال (ةيانعلا).اهتهج نم ةقرف هنأل :خسف (ةيانبلا).امهنيب يضاقلا قيرفت يأ :وه
 مامت نم عانتما كلذ نأل ؛ةقاتعلا رايخو «غولبلا رايخ ف امك «كلذ لبقيف ءدقعلا مامت لبق امأ .دقعلا

 تاوفلف :ىلوألا امأ :ةقلطم الو جوز تاذ نوكت ال ىلا يهو :ةقلعم دوعت [؟”٠1/1 ةيائبلا] .دقعلا

 ١١١/4[ ةيانعلا] .ملظلا عفد اط لصحي الف ءجوز تحت اهنألف :يناثلا امأو .ءطولا وهو ءدوصقملا

 مهوتل يأ :ةدعلا بجيو (ةيانعلا).لدبلا هيلع بجيف «ةلآلا دوجو عم لدبملا تملس دق ةأرملا نأل :ةحيحص

 قيرفتلاو «ةنس نينعلا ليحجأت يأ :اذه (ةيانعلا).رهملا باب يف عي :انيب امل [ةياقعلاو اناسكشا اطايتحا لغشلا

 (ةيانبلا). لإ لصي مل :ةأرملا تلاقو ءتلصو :جوزلا لاقف :خل! جوزلا فلتخا (ةيانبلا).ةنس دعب

 رهاظلا ناكو «ةمالسلا ةلبحلا يف لصألاو ؛ةروص لوصولل ايعدم ناك نإو «ةقيقح :خلإ ركني هنأل
 ركنم هنأل ؛هلوق لوقلا «ةعيدولا در ىعدا اذإ عدوملاك ناكف ءرهاظلا هل دهشي نم لوق لوقلاو هل ادهاش

 (ةيانبلا).ةقلخلا لصأ يف ةلآلا ةمالس يأ :ةلبجلا يف |[! ./: ةنايملا] .ةرويص ًايعدم ناك نإو :ئعم

 ءرخآ هجوب تلاز اهتراكب نأ ناكمإل :جوزلا فلخي (ةيانعلا).اهتبصأ دقل ىلاعت هللاب يأ :فلح نإ
 (ةيانعلا).ةجح نوكيل ؛نقداهش عم نيميلا طرتشيف



 ةريغو نينعلا باب اا

 ( ايجاتلا 3 ةذقاف الب ا ءسيلط تن لالا ق ةيعنم قل ةيوقفما كا قل
 ليح ى - . أح 0 تهد 00# ١ وبجش ج وزلا 00

 ب 55 / 3 5 26 85 3 8 < , 3ك : ّ

 نمداهش نأل 52 ركب ىه :نلق نإف ءءاسنلا اهيلإ رظن :تركنأو ءاهتعماج دق
 7 5 ةئيسلا ف

 5 9 0000-2 ج نا 5 3 5 نب 3

 ؛تريخ لكن نإف ؛ج م فلح ؛بيث يه :نلق نإو .ةراكبلا يهو ديؤمي ْتَدْيَأت

 عم هلوق لوقلاف : لضألا يف تراك نإو بخت ال :٠ شلجع لإ و .لوكنلاب اهديأتل
2. 

 اهقح .نالطبل
- 

 تيضر اهنأل ؛رايخ كلذ دعب اه نكي مل :اهجوز تراثخا نإف .هانركذ دقو نيم

 ماياب بستحيو :حيحصلا وه ,ةيرمقلا ةنسلا ربتعت ليجأتلا و ءاهقمح نالطبب

 نأل ؛اهضرمو هضرم, بستحي الو ؛ةنسلا يف كلذ دوجول ناضمر رهشبو ضيحلا

 لد يعفاشلا لاقو ,جوزلل رايخ الف :بيع ةجوزلاب ناك اذإو .هنع ولخت دق ةنسلا

 تراتخا ولف يأ :تاريخ (ةيانبلا) .عطقلا وهو «بجللا نم «ةاتيصخو هرك 3 لص وتسا يذلا وشو :اب وبجح

 يه ةراكبلا ذإ «ةراكبلا يهو نقداهشل ةديؤملا يأ :ةراكبلا ىهو (ةيانبلا) .امهنيب يضاقلا قرف «ةقرفلا

 لعب ةرهو ؛ليحأتلل لجألا لبق ةره : نيب رم ءابستلل ةءارإلا نأ :هلصاح :جورزلا فلح (ةيانبلا) . لصألا

 نع جوزلا لوكنب اهعماجي مل هنأ ةأرملا ىوعد ديأتل يأ :لوكتلاب اهديأتل (ةيانعلا).رييختلل لحألا

 (ةيانعلا).ةقرفلا قح قاقحتسا ركني هنأل ؛هنيب عم هلوق لوقلاف :هلوق نعي :ةانركذ دقو (ةيانعلا).نيميلا

 يهو :ةيسحشلا ةنسلا ربتعت هنأ نسحلا ىورو ا لوسمخح-و ةعبرأو ةئاه ثاللك يهو :ةيرمقلا ةنسلا

 [١*؟/: ةيانعلا | .م مولا نم ارح نيرشعو ةئام قام رعو امور ةوكسر هنو ةفارظلا

 ةيرمقلا ىلإ فرصنت ةنسلاو «ةيسمشلا الو ةيرمقلاب هديقي ملو 'لصألا" يف دمحم قلطأ : حي حيحصلا وه

 ةده يف ةعقاولا ناضمر رهشو ءضيحلا مايأ نع ضوعي اال نعي 14 بست و [ م لاب ةيانبلا | .اقلطم

 نكي ملف «ضرملا نع أ :همع ولخع هش ةيانعلا| .ليجأتلا ةدم نم ةبوسحم يه لب «رخخأ مايأ ليجأتلا

 (ةيانعلا).خياشملا ىوتف هيلعو «رخأ مايأ :١ م كلذل ضوعيف ؛«كاضمر رهش و ضيا مايأ نيعم ف نظرا

 (ةيانعلا) .حاكنلا خسف ف :جورلل



 1١"”" ةريغو نينعلا باب

 ءافيتسالا عنمت امنأل ؛نْرقلاو «قتّرلاو ,نونجلاو ءصتربلاو ماذحلا :يهو :ةسمخلا بويعلاب در
 جاكنلاب

 نأ :انلو ””دسألا نم كرارف مونذحملا نم رف" :كلع لاق ؛عرشلاب ديؤم عبطلاو ءاعبطو اًسح

 نأل اذهو 4 بويعلا هذمي هلالتحاف جيسفلا بجأوُب ال تدملاب ًالصأ ءافيتسالا توف

 عل ونجج جورلاب ٍ اك اذإو .لصاح وهو ؛« كولا وه ركقللاو «تارمثلا نم ءافيتسالا

 , 9 "1 2 حوحو 3 | : , لا ع 2

 ؛رايخلحا ان ٠كم دمحم لاقو انيق فس وي ىلاو ةفينح ىلإ لديع اه رايح هاف :مالجج وا «صدرب وأ

 نوكيو -ندبلا يف رهظي ضايب وهو - صربلاو «ءادوسلا ةرملا راشتنا نم ثدحت ةئيدر ةلع وهو :ماذجا يهو
 كيبلس ف ( ضييبأ هلك ندبلا رهاظ ناوكي خو يل ؛ءاضعألا رئاس يف ناوكي امترو ءضعبلا نود ءاضعألا ضعب يف

 :كلوق نم ردصم وهو ؛قترلاو -لقعلا لاوز وهو -نونحلاو «مغلبلا ةبلغو ةدوربلا ىلإ وضعلا جازم ءوس
 وهو «ءارلا نوكسب «نرقلاو .لابملا ىوس بقن اه نوكي ال نأب اهعامج عاطتسي ألا قكرلا ةببب ءاقتر ةأرما

 |؟</5 ةيانبلا]| :هريغ وأ ِمظَع نم جرفل هلا ف رك ذلا كولس نم عنمي عنام

 ةميلسلا عابطلا نأل ؛نونحلاو صربلاو ماذجلا 56 5 امأو «نرقلاو قترلا يفف : نس انآ :اعبطو اسح

 ةحوتفملا ءارلا ديدشتو ءافلا رسكب :رف 7/4*١[ ةيانعلا] .دالوألا ىلإ يرسي امبرو ءءالؤه عامج نع رفنت

 ؛كرارف لثم يأ ضفاخلا عزنب بوصنم كرارف :هلوقو «ماذحلا هباصأ يذلا موذحملاو ءاهرسك زوجيو
 هذي هلالتخاف ءاهرهم نم ءيش طقسي ال ىح :خسفلا بجوي ال .عئارذلا دس ليبق نم ثيدحلا اذهو

 ١715/5[ ةيانعلا] .امهتايحب تقوم حاكنلا نأل ؛فعض هيف :ليق ؛ىلوأ بويعلا

 دقعلا يف رثؤي ال ةرمثلا توفو :تارمثلا نم (ةيانبلا).خسفلا بجوي ال بويعلا هذه نوك يأ :اذهو

 ءاذحلا يف امأ :لصاح وهو (ةيانعلا).خسفلا قح نكي مل «ةشحاف حورق وأ ءرفذ وأ رخبل فوتسي مل ول هنأ ىرت الأ
 لومحم ثيدحلا ؛"موذحملا نم رف" :ة-ع هلوقو «قتفلا وأ قشلابف نييقابلا يف امأو ءرهاظف نونحلاو صربلاو
 بجلا ةلزنمت ناكف «هيف ئعمل اهقح ىلإ لوصولا اهيلع رذعت هنأل :رايخعا امن (ةيانعلا).قالطلاب رارفلا ىلع

 ١4/14[ ةيانعلا] .هاوس اهل قيرط ال ثيح ررضلل اعفد ؛ريختف ةنعلاو
 ةريط الو ىودع ال" 22 : لوسر لاق :لاق كي ةريره ىلأ نع ع عارم: ني يع وع اقيلفع نق راشبلا هيدا

 [ماذحلا باب 517٠007 :مقر]."دسألا نم كرارف مودحملا نم رفو «رفص الو ةماه الو



 ةريغو نينعلا باب ”مو

 ررضلا عفد نم نكمتم هنأل ؛هبناج فالخب ةُّعلاو بَل يف امك ءاهنع ررضلل ًاعفد
 يف تبشي امنإو «جوزلا قح لاطبإ نم هيف امل ؛رايخلا مدع لصألا نأ :امملو .قالطلاب

 هب ةلخم ريغ بويعلا هذهو حاكنلا هل عورشملا دوصقملاب نآلخي امهنأل ؛ةنعلاو بمجلا

 .باوصلاب ملعأ هللاو ءاقرتفاف

 .مخلإ نأل ؛هل رايخن الف ءصرب وأ ؛ماذج وأ ؛نونج ةجوزلاب ناك اذإ يأ :هبناج فالخب

 ١784/14[ ةيانعلا] .ءطولا لحأل حاكنلا ةيعرش نأل ؛ءطولا وهو :دوصقملاب نالخي



 ةدعلا باب

 :قالط ريغب امهنيب ةقرفلا تعقو وأ اّيعجر وأ ءانئاب اقالط هتأرما لجرلا قلط اذإو
 َنهسفْنأب صبرت ْتاَقلَطُمْلاَول :ىلاعت هلوقل ؛ءارقأ ةثالث اهتدعف :ضيحت نمم ةرح ىهو

 يبت 2
 تبجو ةنعلا نأ ؛قاللطلا نئيعم يف ىهف «قاللط ريغب تناك ادإ ةقرفلاو .ءورق ةيالد

 :ءارقألاو .اهيف ققحتي اذهو «حاكنلا ىلع ةئراطلا ةقرفلا يف محرلا ةءارب نع فرعتلل

 .دادضألا نم وه ذإ ؛امهيف ةقيقح 0 0 راملمألا دك للي يعفاشلا لاقو ءاندنع ضيحلا

 ءاعمج قي مل نسور اهي سويت رحل ادلب يسلب ةفابأتس

 ؛ةدح ىلع باب يف قيرفتلا هوجو ركذل اهبقعأ ءهريغو قالطلاب ةقرفلا رثأ تناك امل ةدعلا :ةدعلا باب

 كلم لاوز دنع ةأرملا مزلي صبرت :ةعيرشلا فو «ةأرملا ءارقأ مايأ ةغللا يف :ةدعلاو .رثؤملا بقعي رثألا نأل

 نأل ؛اب لحد دقو :لقي ملو :ايعجو وأ [152/+ ةيانعلا] .توملا وأ «ةولخلا وأ ءلوخدلاب ًادكاشم ةغئملا

 رايخو قتعلا رايخك :قالط ريغب (ةيانعلا).امب لوخدملا يف الإ نوكت ال ةعجرلا ذإ ؛هنع ٍئغي ايعجر :هلوق
 (ةيانعلا).دسافلا حاكنلا يف ةقرفلاو ءرخآلا نيجوزلا دحأ كلمو ءةءافكلا مدعو غولبلا

 رهطلا ف دادضألا نيب ةكرتشملا ظافلألا نم ناكف :امهيف ةقيقح (ةيانعلا).محرلا ةءارب نع فرعتلا يأ :ادهو

 ةقيقح .وأ «نيتقيقح نيفلتخم نيينعم ىلع لدي ال اندنع دحاولا ظفللا نإف :كارتشالل (ةيانبلا).ضيحلاو

 4//١1[ ةيانعلا] .خلإ لمحلاو ءامهدحأ ىلع لمحلا نم دب الف ؛ءلوصألا يف فرع ام ىلع ازاحبو
 ةثالث عمجلا لقأ نأ :ههجوو :خلإ لم“ ول (ةيانعلا).مضلاو حتفلاب ءرق عمج هنإف ءءورقلا ٍنعي :عمجا ظفلب

 وه مث ؛ةنسلا وهو رهط يف عقوي قالطلا نأ امل ؛رهطلا ىلع ال ءضيحلا ىلع لمحلا دنع ققحتي امنإ كلذو
 يف ةثالثلا ظفلو ءثلاثلا ضعبو نيءرق اهقدع ةدم ذئئيح نوكيف ءراهطألاب لوقي نم دنع ءارقألا نم بوسحم
 اذهو «ناصقنلا لمتحي ال وهو «دارفنالا ىلع مولعم يعمل عضو هنوكل ؛صاخ يور ةَنالَثأ» :ىلاعت هلوق
 [1774/5 ةيانعلا] .انالث لمكي هنإف :ضيحلا ءورقلاب ديرأ ول ام. فلم :لوضألا ق:فرع امم اًضيأ



 ةدعلا باب ”ىم

 *."ناتضيح ةمألا ةدعو ::- 1 هلوقل وأ وصلا قو .محرلا ةءاربل فرغم هنأل وأ

 هلوقل ؛رهشأ ةثالث اقدعف :رّبك وأ ءرغص نم ضيحت ال نمم تناك نإو .هب انايب قحتليف

 ١ اان ف # يلا اذك و «ةيآلا ْمُكئاَسِن ْنِم ٍضيِحَمْلا َنِم َنْسِدَي يئاللاَوإل :ىلاعت
  0اهيا

 : :ىلاعت هلوقل ؛اهلمح ٌمَّضَت نأ اقدعف :الماح تناك نإو ؛ةيآلا رخآب ضحت لل هي 7 | هل 55 ١ | 1 ا . , 3 - ةيالا 31 3 /
 اع و و2 وقل بيسأل 5 ١ وعش 8م | 0 رخ !ك 00

 ةالط" :ينلَع هلوقل ؛ناتضيح اهقدعف ةمأ تناك !و .نهلَمَح َنْعَضْينَأَن :رهلَجأ لامَحألا

 55 أرجتت ذل ةيف حلاو 5 شاصتم 9 قرلا نو نا ع 2 اقدعو «ناتقيلطت "5 ةمكلا

 لصحي الف ,ناعمتجيف دتمم رهظ لمحلا نأ امل ؛رهطلاب ال ضيحلاب رهظت امنإ اًتَءارب نأل :محرلا ةءاربل

 باب لبق قالطلا .باتك يف ىضم دق ثيدحلا اذه :33: هلوقل (ةيانعلا)ل.لئاح وأ ءلماح اهأب فرعتلا

 قحليف «ضيخلا ىلإ رهطلا نم لقنلا ف ال .فيصنتلا يف رثؤي امنإ قرلاو :كاتضيح (ةيانبلا). قالطلا ع اقيإ
 [١ءو-١ +: ةيامعلا] .ًانايب باتكلا نم كرتشملاب ريخلا اذه قحليف يأ «هب انايب

 ةعر دمقعو نةشوت نأ لوق ىلع ةنس رشع نسي يأ :قسلاب .كرهشأ هلت نهتدعنت زا نإ» .:ةيآلا

 :ىلاعت هلوق وهو. :ةيآلا رخآب [؟7-507١ه/1/ ةيانبلا| .ث_ ةفينح يىبأ .لوق ىلع ةئنس ةرشع عبسو

 ١ مو/ 4 ةيلقتللا] ءانتععإو ان امش لعججاو ا بشي ى د ا: ىلع يطع 8 : مضحي مل ىثاللا ه:

 دع ام فصت -ييلعف# :ىلاعت ؛هلوق' ليلدب :فضنف اهنا ةضيح ةمألا ةدع تراصف :قرلا تالو

 (ةياتيلاا). © يب اذعلا دل. تاتضحم

 ةشئاع نع "هعماج" يف يدذمرتلا هحرخأ [؟58/* ةيارلا بضن] .سماخلا ثيدحلا يف قالطلا يف مدقت '

 ثيدح ةشئاع تيد «ىلمرتلا لاق .تاهضيح اقدعو تاتعيلطت ةئمألا قال لاق 25 هللا لوس نأ

 :قييدحلا ان ريغ هلعلا يق هلا هفرعتا للا رعاظمو: يلسأ ني رهاظع قيد حم لإ اعوقرم”هقرعت ال بيرق

 لاقو «نيعباتلا عابتأ نم تاقثلا يف نابح نبا هركذ [ناتقيلطت ةمألا قالط نأ ءاج ام.باب «5١١؟ :مقر]
 مامحملا نبا ققحو «حيحص اذإ ثيدحلاف ,حرخب انخياشم يدتقم نم دحأ هركذي مل :"كردتسملا" يف مكاحلا
 ١81/1١١[ ننسلا ءالعإ] .نسح وهف احيحص نوكي مل نإ هنأ :"ريدقلا حتف" يف



 و ٌةدعلا باب

 *ءافصنو ةضيح اهتلعحل تعطتسا ول :هلوقب كقذ رمع راشأ هيلإو «نيتضيح تراصف

 هدعو .قرلاب المع ؛هفيصنت نكمأف ئكزجتم هنأل ؟شفصلو رِهَش  اهتدعف | ردو ا
 ةتاطملا ةهذلا

9 

 هب نهسفلأب نصري احاوزأ نورذيو# .لاعت هلوقل ؛ رئظطعو رهشأ ةعبرأ :ةافولا ف ةرحلا
 2 ا

3 
 الم اح تناك كإو ,فصنم قرا نأل ؛هايأ ةسمخح و لارهش ةمألا ةدعو .كارشعَو رهش /

 ركضت انآ نيك ٍلاَمْخَأْلا تال وأو :ىلاعت هلوق قالطإل ؛اهلمح ّعَّضَت نأ اتدعف

 ىرصفقلا ءاسنلا ةرووسس نأ هتلهاب عاش نم" : هنكيف د وعسم نب هللادبع لاقو نلمح

 ةضيح ةمآلا ةدع تلمح يتأ "اهتلعنل تفطتنلا ول" هلوقي دط رمع راثغا ةضيلتا خيرت مدع لإ يأ :هيلإو
 ةرثكو ةلق فلتخت اهنأل ؛ةضيحلا ئزحت ىلع ةعاطتسالا مديل !نيتاماك نوتطيج اهتلعج نكلو «ةضيح فاضنو

 تناك نإو عي :تناك نإو .خلإ «#نو لي 2 َنوفَوَتُي َنيذْلاَو :ىلاعت كرف [؟10/10/1 ةيانبلا] .انقوو

 نم خسفلا دعب وأ «دلولا مأ وأ ةمأ وأ ةرح تناك ءاوس اهلمح عضت نأ اهتدعف ءالماح اهجوز اهنع قوتملا
 | 51/3/51 ةيانبلا] .ةهبشلاب ءطولا وأ «دسافلا حاكتلا

 رهشأ ةعبرأب وأ لمحلا عضوب امإ :نيلحألا دعبأب دتعت :لوقي ميد يلع ناك يأ :خلإ هللا دبع لاقو

 ءلمحلا عضوب دادتعالا يضتقي ةيآلا 4«َدْهلَحَأ لاَمْحَألا تالوأو# :ىلاعت هلوق نأل ؛دعبأ ناك امهيأ ءارشعو

 هللادبع لاق :انلقو ءًاطايتخا امهنيب عمجيف ءرشغو رهشأ ةغبرأب دادتعالا بحوي #ٌنهسفلأب َنصْيرتيام :هلوقو

 اذإ :نولوقي اوناكو «نعللا وهو ؛لهبلا نم ةنعالملا يأ ةلهابملا نم :هتلهاب ١[ 41/14 ةيانعلا] .خلإ دوعسم نب
 |[! 7 ةيانبلا] .اضيأ اننامز يف ةعورشم يه :اولاق ءانم بذاكلا ىلع هللا هتلمب ؛ءيش يف اوفلتحا

 :ُتقلط ادإ وبنلا اهي اي هروس يعي ' :[ إ 8 لاكشلألا تال وأو# ةيآأ اهيف ىلا يأ] ىرصقلا ءاسنلا

 ١[ 51/4 ةيانعلا] .خلإ كةَءاَسَنلا

 يعفاشلا قيرط نو ةقتصم 5 ةيمش يأ نباو سو يعفاشلا هآفرو "ص 2 قازرلا ديع هاهر ان

 راتيذ نبا ورمخ نع "هند قف يقهيبلا جرخأو [؟ هد/ع نتسلا ءالعإ| . ةفرعملا باتك" يف يقهيبلا هاور

 :لجر لاَقف «تلعفل امصنو ةضيح ةمألا ةددع لعجأ نأ تعطتسا ول :لاق هيَح رمع نأ سوأ نب هرمع نع

 [ةمألا ةدع باب :47/97] .تكسف :لاق ءافضتو ارهش اهلعجاف نينمؤملا ريمأ اي



 ةدعلا باب "1

 ىلع اهجوزو «؛تعضو ول" :ه:فؤرمع لاقو "هل ةرقيلا روم يلف يبا ةيثلا عب احلر

 .«وضوملا 8 ةقلطملا ترو د 57 . جوزتت نأ ا . لجر ليلعب تضصضقنالا هريرمس

 5 كعب نفدي م

 اهيلعف 50 ناك اذإ امأ 01 هاا ل ناك اذإ :هانعمو « ضييح ثالث

 «قاللطلاب توملا لبق لبق عطقنا لق حاكنلا 0 :ندفلب فس وي يبأل .عامجولاب ةافولا 5

 قكاطلا ةدعغ ال

 «ةافولا يف حاكنلا لاز اذإ ةافولا ةديغ بش انقإو «ضيح ثالث اهتمزاو

 4ِلاَمْحَأْلا ٌتالوُأَوإج :ىلاعت: هلوق نأ ديري :[لإ ىلا لإ ؛ 4روخأ ميزا نوبسفلا َنْصَبَرتي ام يأ| ةيآلا دعب

 [1 41/4 ةيطفلا] لالا تاوؤ»: ل اسمان نر هكا هيغل ديرتي :هلوق نع رخأتم

 يهو «تام مث «ةئئاب وأ ءاثالث هتأرما قلط اذإ توملا ضرم ضيرملا عي ةياقلا ةأرما هب دارأ :2إ تثرو اذإو
 قالطلا لجأ يأ| نيلجألا دعبأ [1/1/1 ةيانبلا] .مهنيب فالتحا ةدعلا يفو ءانباحصأ قافتاب ثرت ةدعلا يف

 ؛ضحت لو ءارشعو رهشأ ةعبرأ تدتعا ول ىح ضيح ثالث اهيف ارشعو رهشأ ةعبرأ دتعت يأ : [ةافولا لحأو
 يضقنت ال ارشعو رهقأ ةنيرأ مامت لبق ضيح ثالث تضاح ولو ءضيح ثالث ضحت ملام ةدعلا يف تناك

 (ةيانبلا).نيلجألا دعبأ اقدع نوك يأ :اذهو ١[ 57/4 ةيانعلا] .ةدملا متت يح اهقدع

 (ةيانبلا).حاكنلا عاطقنا مدعل :ع امجإلاب (ةيانبلا) .نيلحألا دعبأ يف فالخلا نعم يأ :ةانعمو

 (ةيانعلا).فالح الب حاكنلل عطاق وهو «نئابلا قالطلا يف مالكلا نأل :إ عطقنا دق

 (ةيانبلا). 8 ديبع وبأو روث وبأو كلامو ىعفاشلا لاق هبو «ةافولا ةدع اهمزلي الف :خل ! حاكنلا لاز

 دوام الو ظيلغتلا اهيلع نولعحتأ لاق ةنع ةرقبلا لئاوأ يفو «قالطلا ةروس ريسفت يف يراخبلا هب يعأ *

 1 نو لسح نمشي أ نولحا لاسحأل ٌتالوأَو )9 لوظلا: دعب :قرصتقلا ءانسنلا ةروعم كتلويقلا قست لا ان

 [اجاوزأ نورذيو مكنم نوفوتي نيذلاو باب «4577:مقر]

 :لاقف لماخ يهو اهجوز اهنع قوتي لا ةأرملا نع لئس هنأ رمع نبا نع عفان نع أطوملا يف كلام هاور **

 هريرتس ىلع اهججوزو تعضو ول لاق رهع نأ ناصتألا نم لجعر هريعأف «تلع كقف اهلمح تعضو اذإ

 [الماعع تناك“ اذإ اهتعوز اهنع قوتملا ةدنع باب 2555 :ض]' .تلخل دعب, نقاتي ل



 ك1 ةدعلا باب

 قاب حاكنلا نأل ؛يعجرلا فالخب «ةدعلا ريغت قح يف ال ءثرإلا قح يف يقب هنأ الإ ش عب رس . 9 2 : / ا دي نا
 # (قالطلا) م 6 1 2 1

 ءاطايتحا ةدعلا قح 2 ايفاب لعجي ثرإإللا قح ُْ يفب امل هنأ :امطو .هجو لك نم

 نع إلا

 «فاللتخالا اذه نيل اّمدعف هّتأرما هتلرو يح هتدر ىلع لتف ولو ءامهنيب عمجيف

 يف توملا تقو ىلإ ايقاب ربّتعا ام ذئئيح ّحاكنلا نأل ؛عامجإلاب ضيحلاب اهقدع :ليقو
 قالط نم اّقدع يف ةمألا تقتعأ نإف .رفاكلا نم ثرت ال ةملسملا نأل ؛ثرإلا قح . : 7 ع 7-5 76 7 و اا 8

0 1 5 !1 3 

 يبهو تقتعا كإو .هجو لك نم حاكنلا مايقل ؛رئارخلا ةدع ىلإ اهتدع تلقتنا : ىعحججر

 ةقلطملا ةأرملا 0

 نأ يأ هنأ الإ :هلوقب باحأو ؛ثرإلا قح يف يقب امل ؛كلذك ناك ول :لاقي امع باوج اذه :خلإ هنأ الإ

 [؟/81/17 ةيانبلا] .ةدعلا ريغت قح يف ال «رارفلا ببسب اهثيروت ىلع لادلا ليلدلاب ثرإلا قح يف يقب حاكنلا
 .نيلجألا دعبأ ةدعلا لعجف :ةدعلا قح (ةيانبلا). يعجرلاب عطقني ال هنأل :هجو لك نم

 ثرت ءهتدر ىلع لتق وأ ءتام اذإ دترملا نأ ىرت الأ :لاقف ءفسويوبأ هب لدتسا امع باوج :خلإ لتق ولو

 حاكنلا لاوز كلذكف ىهتومع, ال هن درب ناك حاكنلا لاوز نأل ؛عامجإلاب ةافولا ةدع اهيلع سيلو ةملسملا هتحج وز

 ؛نيلجألا دعبأب دتعت امهدنع ؛:فالتخالا اذه ىلع اضيأ كلذ نأ :هريرقتو .توملاب ال ؛نئابلا قالطلاب انهه

 ربتعا ام ذئنيح حاكنلا نأ بائكلا يف هركذ ام كلذ نع امهرذعو :عامجإلاب ضيحلاب اقدع :ليقو ءاليلد ضهتتي الف
 قاقحتسا دنتسي نكلو ءرفاكلا نم كرت هل ةملسملاو :ةملسم هدنع امل ؛كثرالا قتع قف: توما تنقاو لإ ًابقاب

 ثاريملا قاقحتسا انههو «ةافولا ةدع اهمزلي الف ءضيحلاب ةدعلا اهتمزل ببسلا كلذبو .ةدرلا تقو ىلإ ثاريملا

 ١-44 ١[ 47/4 ةيانعلا] .امكح توملا تقو ىلإ امهنيب مئاقلاك حاكنلا نأ انفرعف «قالطلا دنع ال توملا دنع
 اقدع تلوحت ءاقدع يف اهالوم اهقتعأ مث اخو اهجوز اهقلط ةحكدملا ةمألا :هتروص :خل تقتعأ نإف

 نإ رهشأ ةثالثبو ءضيحت نمث تناك نإ ضيح ثالثب دتعت نأ اهيلعف «قالطلا تقو نم رئارحلا ةدع ىلإ

 (ةيانبلا) . انالث وأ انئاب اقالط ةقلطم يأ :ةتوعبه |7485 /7 ةيانبلا] .ضيحت ال نمم تناك



 ةدعلا باب "0

 اهَدَوَع نأل ؛ةداعلا ىلع ّمدلا تأر اذإ :ةانعمو «ضيحلاب ةدعلا فنأتست نأ اهيلعو

 ٌققحت ةيفلخلا يب نأل اذهو افلح . نكي مل هنأ رهظف ؛حيحصلا وه َسايإلا لطي

 تضاح ٠ .يبافلا خيشلا قح . يف ةيدفلاك عاملا نع زجعلا ةمادتساب كلذو «سأيلا
 فلا ةأرمالا معي م اذا

 ةخ وكنملا :لدْيملاو لّدبلا نيب مسا نع ازرخت ءروهشلاب 05 ٠ 1 رأ ع 56 هديح

 نع فّرعتلل اهنأل ؛توملاو ةقرفلا ىف ضيحلا امبقدع :ةهبشب ةءوطوملاو ءادساف احاكن
 دل ولا 2 | ىلوم هتاف ادإ د 7-5 ةييرملاو «حاكنلا َقح اضف كل ءمحرلا ةءارب

 بحت اهنأل ؛ةدحاو ةضيح :هللي يعفاشل لاقو ءضّيح ثالاث اقدعف :اهقتعأ وأ ءاهنع
 وعلا

 ل رم

 ا
 دل ولا مأ ةدرع

 خيا قف ا توملا 3 سأيلا وه طرشلاو ءاققحتم * م لصألا ىلع سابا نأ ملت مدلا تأر
 تأر اذإ ءيرودقلا لئاسم نم ةلأسملا نأل ؛يرودقلا هركذ ام نيعم يأ :هانعمو |[ ةيانبلا | . افلا

 لب اع نوكي ال ةريسي ةلب تناك اذإ اهأ الئاس ري يعي «سايإلا لبق تناك لا ةداعلا ىلع مدلا

 [7/7/107 ةيانبلا] .ضيحلا مكح هب قلعتي ال ادساف ناكف محرلا ن :تن نم كلذ ناك

 اذإ امأف ءاهسايإب مكحي مل اذإ اذه :لوقي ناك هنإف ؛يزارلا لتاقم نب دمخم لوق نع ًازارتحا :حيحصلا وه

 نكي 5 كلذ دعب مدلا تارف ءاهوح وأ غةنئس نيعست ةنبا تناكو ءاهسايإب مكحي يح انا اهنع ملا عطقنا

 يف ةيفلخلا طرش نأ نعي :ةيدفلاك (ةيانبلا).ةيفلخلا روهظ مدع يأ :اذهو ١-45 ١[ 44/4 ةيانعلا] .اضيح

 حاكنلا :دسافلا حاكنلاب دارأ :ادساف احاكن (ةيانبلا).انهه اذكف ءرمعلا ةدم زجعلا رارمتسا افلا خيشلا

 [5/1./5/ ةيانبلا] .ةعبارلا ةدع يف ةسماخلا حاكنو ؛ءتخألا ةدع يف تخألا حاكنو «دوهش ريغب

 حاكنلل قحاال ا :ح اكنلا ح وعيوب اهجوز ريغ ىلا تفز يلا ىهو :ههبشب ةووطوملاو

 (ةيانبلا).توملاو ةقرفلا نيب كلذ يف قرف الو :خل! ضيخلاو (ةيانعلا).ةهبشب ءطولاو ؛دسافلا
 (ةيانبلا).ةافولاو ةايحلاب فلتخت ال اذهو :ءاربتسالا



 "؟ مال ةدعلا باب

 ينبت هي كام :لاق هنإف هش هرمع هيف انمامإ مث ,حاكدلا ةدع هبشأف

 ىهتأرما ن * ليس ريغصلا تام اذ !: .حاكنلا يف امك ٠ رهشأ ةالغ اهكدعف : ضيع ال م فاك ول ه

 هلع قس وأ لاقو دق دمحم و ةفينح ىبأ دنع اذهو ءاهلمخ عضت نأ اركدعف ا لبح اكو

 2 ظ ريغصلا كاملا تال وأو وف :ىلاعت هلوق قالاطإ :امضو .توملا دعب ثداحلاك راف (هنم

 .لامحألا تالوأ يف لمحلا عضو ةدك ةردقم اهألو :4ترلتخ نقيل كل
 ةأف ولا ةكيرع

 دوجو عم رهشألاب اهعْرَشل ؛محرلا غارف نع فرعتلل ال علال وأ ةنلإ يوت
 د لمحلا نكي م إو «يبصلا ُُ قمحتي ىنعملا اذهو .حاكنلا قحح ءاضقل نكل ءءارقألا

 «كلملا ثادحتسا هببس نأل ؛فيعض ءاربتسالا ىلع سايقلاو «ةدحاو ةضيحب يفتكي ال اهيفو :حاكنلا ةدع

 اذإ رهشأ ةثالثب دتعت نأ بجي امك نعي :حاكنلا يف امك (ةيانعلا).امهنيب ةبسانم الو «شارفلا لاوز اهببسو
 ةماع دنع توملا موي نم ادعاصف رهشأ ةتسل توملا دعب عضت نأب يعي :توملا دعب (ةيانبلا).اهجوز اهقلط

 دنع لبحلا مايق ريسفتو «حصأ لوآلاو :"ةياهنلا" .نفالاق .نيس نم رتكأل أي نأب :مهضعب لاقو «خياشملا

 ١[ 43/4 ةيانعلا| ."ةيريهظلا دئاوفلا" يف اذك ءتوملا تقو نم رهشأ ةتس نم لقأل دلت نأ توملا

 .ةافولا وأ «قالطلا ةدع يف هريغ نم وأ ؛جوزلا نم لمحلا نوكي نأ نيب لصف ريغ نم :خ! قالطإ امهو

 يأ «ةافولا ةدع عرشل يأ :اهبعرشل (ةيانبلا».فرعتلل ةردقم ريغ يأ :فرعتلل ال اوس ةيانعلا |
 ضيحلا نأل ؛رهشألاب عرشت مل محرلا غارف نع فرعتلل تناكول نيعي :خ! رهشألاب (ةيانبلا).اهتيعورشمل

 (ةيانبلا).حاكنلا قح ءاضق نعي :ىنعملا اذهو (ةيانعلا) .رم ام ىلع فرعملا وه
 ىعازوألا نع سنوي: نب ىسيغ انثدح :"هفنضم" يف ةبيش ارب نور [؟كفإ# ةيلرلا بضنإ .بيرغ” الب

 رمع ىلإ بتكو ضيح ثالث دتعت نأ تقتعأ اذإ دلو مأ رمأ صاعلا نب ورمع نأ ريثك يبأ نب ىِحي نع

 :"كردتسملا" يف مكاحلا لاقو [دتعت مك تقتعأ اذإ دلولا مأ يف اولاق ام باب ء5/54١١] .هيأر نسخب بتكف
 [؟3/7١١].هاجرخي لو نيحيشلا طرش ىلع



 ةدعلا باب 84

 9 ع 8 ١

 اميفو ؛لمحلا ثودحب ريغتت الف ءروهشلاب ةدعلا تبجو هنال ؛ثداحلا لمحلا فكلاذغ

 ادإ ريبكلا ةأرما | مزلي الو ءاقرتفا علمحلا هدم ةردقم قضعو 1ك ايه هيف نحن

 .امكح توملا دنع مئاقلاك ناكف «هنم تبثي بسنلا نأل ةتبوللا دع ليطأ ا. .كييح

 ولعلا هنم, روصُمُ : ييصا نيهجول ا ل : 12 رلعلا هدي روم لق ل 6غ 3 ةرسألا ق0 ةةيضعيلا ىف دلارلا يف كبي هلو

 :ضيحلا ةلاح يف هتأرما لحجرلا قلط اذإو .روصتلا عضوم يف هّماقم ماقي حاكنلاو

 صقتي الف «لماوك ٍضّيح ثالثب ةردقم ةدعل نأل ؛قالطلا اهيف عقو ىلا ةضيحلاب دعت م

 «ناتدعلا تلخادتو ؛ىرخأ ةدع اهيلعف :ةهبشب ةدتعملا تئطُو اذإو .اهنع

 انأل ؛روهشلاب اقدع تناك امنإ نعي «توملا دعب ثداحلاك راصف :هلوق نع باوج :خإ لمحلا فالخب

 «لمحلا ثودحب ريغتت الف ءصبرتلا ةيآب حاكنلل اقح روهشلاب ةدعلا انمزلأ و «توملا دنع اهمحر غارفب انمكح

 يأ اقرتفاف ءصنلاب لامحألا تالوأ ةدع األ ؛لمحلا ةدمب ةردقم تبجو «ةدعلا تبحو امك «هيف نحن اميفو

 تام اذإ :لاقي امع باوح :خل ! مرلي الو 4-5١ ١[ ةيانعلا | هدعب ثداحلاو «توملا دنع مئاقلا لمحلا

 ؛لمحلا عضوب اقدع نوكي لمحلا رهظ اذإ مث ءروهشلاب ةدعلا اهانمزلأ دقف ءالماح ةأرمل | نكت ملو ءلحرلا

 [07/1./7 ةيائبلا] .ريبكلا ةأرما مزلي الو :هلوقب باجأف «لمحلا عضوب ةدعلا تريغت دقف

 دبال اننهها تبل تيحو كين ال لمح آلي بسلا نأل ةايسنلا توب وهو هرخآ ىعرش يك اع :امكح

 | اق لمحلا لعج ىلإ جتحي مل بسنلا تبثي مم امل ريغصلا ةأرما قو ءامكح مئاقلاك هانلعحف ءلمح نم هل

 ١ ه4 ةيانعلا | . ةلاخم اي رهشألاب اقدع ءادتبا ناكو «تاقوألا برق ىلإ 35 لمحلا ناكف «توملا دنع

 (ةيانبلا).هتوم دعب انداح ناك اذإ اميفو ءريغصلا ثوم دنع امئاق لمحلا ناك اذإ اميف يأ :نيهجولا يف

 .دوجوم حاكنلا :لاقي امع باوج اذه «قولعلا ماقم يأ :يرارتألا لاقو «ءاملا ماقم يأ :خلإ ماقي حاكنلاو
 [1//1 ةيانبلا] .هماقم ماقي جاكنلاو :هلوقب باجأف ؛"شارفلل دلولا :5 هلوقل ؛ءاملا ماقم ماقيف

 لحجر نئاب قالط نع ةدتعملا يأ :2! تئطو اذإو (ةيائبلا).ءطولا روصتي عضوم يف يأ :روصتلا عضوم

 (ةيانبلا) .يل ل اهتيبظ :لاق نأب ؛ةهبشب اهئطو



 "4 ةدعلا باب

 ؛«ىلوألا ةدعلا تتيدقنا ادإو ايف امهنم امستخم ضيخحلا نم ةأرملا هأرتث م نوكيو

 ؛نالخادنت ال :ءكث يعفاشلا لاقو .اندنع اذهو «ةيناثلا ةدعلا مامت اهيلعف :ةيناثلا لمكت ملو

 نيموصلاك نالئخادتت الف ؛جورخلاو جورتلا نع فك ةدابع اهغإف ؛ةدابعلا وه دوصقملا نأل
 ٌةدعلا نم

 ,ةدحاولاب لصح دقو «محرلا غارف نع فرعتلا دوصقملا نأ :انلو .دحاو موي يف
 ٌةدعلا نم

 .نفكلا اهكرت عمو ؛اهمْلِع نك ودب يضقنت هنأ قرت هلأ ,عبات ةدابعلا ىنعمو «نالحخخادتتف

 ؛اهيف ضيحلا نم 714 بسلا نعل حب :ةهبشب تنطُو اذإ ةافو نع ةدتعملاو

 ةافولا فو «قالطلا بيقع قالطلا يف ةدعلا ءادتباو .ناكمإلا ردقب لحخادتلل اقيفحت

 ؛انقدع تضقتا دققف :ةدعلا ةدم تّضَم يح ةافولا وأ «قالطلاب ملعت مل نإف «ةافولا بيقع

 «ببسلا دوجو تقر نم اهاانشاا ربت «قاقولا وأ «قالطلا ةدعلا بوجو ببس نأل
 هدعلا

 يناثلا ءطولا دعب اهيلع بجي ةضيح ةأرملا تأر ام دعب ناك اذإ ىاثلا ءطولا نأ :كلذ ةروصو :خلإ مامتإ اهيلعف

 يناثلا ءطولا نع ةثلاثلاو «ةيناثلل ناتضيحو ؛ىلوألل ناتضيح :ضيح عبرأ نع بونت ناتضيحلاو ءاضيأ ضيح ثالث

 [اف8181/4 ةيانل] فيس ةظن.نعا بوق يقر نضيج ال اهنلخ سياق: نيد تر نك م نإوب اع
 امك ؛جورخلاو جوزتلا نع فك ةدعلا نإف :خلإ نيموصلاك .تادابعلا يف لحادت ال هنإف :تالخادتت الف

 ١[ 557/4 ةيانعلا| .ةدعلا يف اذكف «موصلا يف لحادت ال امكف «نيتوهشلا ءاضتقا نع فك موصلا نأ

 نأل :هلوق نع باوح :ةدابعلا ىنعم (ةيانبلا).ىرحأ ةدع ىلإ ةحاح الف «ةدحاولا ةدعلاب :ةدحاولاب

 تجورت وأ ءتحرخ اذإ ىح جوزتلاو جورخلا نع :فكلا اهكرت عمو (ةيانعلا).ةدابعلا وه دوصقملا
 ةدابعلا نأل ؛فكلا نودب صقنت مل ًادوصقم انكر اهيف ةدابعلا ئعم ناك ولو «ةدعلا لطبت ال رخآ جورب
 (ةافولا ةدع يف تجوزت ول :"طوسبملا' يف لاق :خلإ امج بستحتن و [؟7٠3/1 ةيانبلا] .نكر الب ققحتت ال

 ضيح ثالث اهيلعو ءرشعو رهشأ ةعبرأ مامت لوألا نم اقدع ةيقب اهيلعف ءامهنيب قرفف يناثلا اب لخدف
 [ ت26 ةياسلا] اهيا ةاقرلا ةدنع دم ىيرشلا دعب هشاح ان بشعو .رىلاألل



 ةدعلاو .ةعضاوملا ةمهتل ًايفن ؛رارقإلا تقو نم اهءادتبا نأ قالطلا يف َنْوُي كلب انخياشمو

 كلم رفز لاقو ءاهنطو كرت ىلع ءىطاولا مزع وأ ؛قيرفتلا بيقع دسافلا حاكنلا يف

 دسافلا دقعلا يف َدجْوِءطو لك نأ :انلو .بجوملا ُببسلا وه طولا نأل ؛تآطولا رخآ
 لكلا ف ىفنكي اذهو ءدحاو دقع مكح ىلإ لكلا دانتسال ؛ةدحا ولا ةأطَولا قرح يرجي

 نكمتلا نألو «هريغ دوجو زاوج عم ةدعلا تبثت ال مزعلا وأ ,ةكراتملا لبقف ,دحاو رهمب

 لزم كلتفلط تنك :اه لاق انام هتأرما لجرلا قراف اذإ :دمحم لاق | دنقرمسو ازا ةاملع كيرنإ :اننعاشمو

 ١8[ 54/5 ةيانعلا] .لإ انخياشمو «تقولا كلذ نم ادع ربتعتو ءهقدصت نأ ا «كلذب ملعت ال ةأرملاو ءاذك

 هتيصوو «نيدلاب اه ضيرملا رارقإ ح 0 يس ساو زاوحل :ةعضاوملا ةمهتل

 ١[ 54/4 ةيانعلا] .اهاوس اعبرأ وأ ءاهتحأ جوزتي نأل ؛ةدعلا ءاضقنا ىلع اعضاوتي وأ ؛ءيشب اهل

 ؛هيلع علطي ال نطاب رمأ مزعلاو :خلإ مزنع وأ ةزاسلاو امون قيرفتلاب مكاحلا مكحي نأب :قيرفتلا بيقع
 مكحلا راديو ,هماقم ماقيف ؛هانعم ديفي اموأ ءاهأطو تكرت :لوقي نأب كلذب رابخإلا وهو ءرهاظ ليلذ هلو

 (ةيانبلا).ةدعلا بجت مل ءاهأطي مل ول ذإ ةدعلل يأ :بجوملا ببسلا ١[| 55/4 ةيانعلا| .هيلع

 نكل «بحعوملا ببحلا وه طولا نأ انلم : و نأ هواه بتجوملاب لوقلا ةةريرقتو ا ءطو لك نأ

 ىفتكي اذهو ءدحاو دقع ىلإ لكلا دانتسال ةدحاو ةأطو ةلزبمت دسافلا دقعلاب دجوت ىلا تآطولا عيمج

 هنأل ؛مزعلا وأ ؛قيرفتلاب الإ ةدعلا اهيلع بترنت ةأطو رخآ تبثي مل كلذك ناك اذإو ءدحاو رهمج لكلا يف
 دعلا :ةتكنلا هذه ديرحتو .اهرخآ تآطولا رخآ هانضرف ام نوكي الف ءهريغ دجوي نأ زاج كلذ لبق

 ؛مرعلا وأ قيرفتلاب الإ تبثت ال ةدعلاف ءمّرعلا وأ قيرفتلاب الإ دجوت ال ةأطو رخآو ءةأطو رخآب الإ تبقت ال

 «قيرفتلاب الإ دجوت ال ةأطو رخآ نإ امأو .مصخلا نيبو اننيب قافتالابف ةأطو رخآب الإ تبثت ال اهنأ امأ

 ١[ 35/4 ةيانعلا] .هريغ دوجو زاوج عم :لاق املف ؛مزعلا وأ

 نم نكمتلا وهو ؛رهاظ هل ؛يفخ رمأ ءطولا ةقيقح نأ :هريرقتو «رخآ ليلد :خلإ نكمتلا نألو
 نكمتلاف ؛مكحلا هيلع راديو .هماقم ببسلا ماقي رهاظ ببس هل يفخ رمأ لكو «ةهبشلا هجو ىلع ءطولا

 ناك ايقاب نكمتلا ناك امهمف ءاهماقم ماق اذإو ءءطولا ةقيقح ماقم موقي ةهبشل ةهبشلا هجو ىلع ءطؤلا نم :ء

 غَزعلا وأ ءةكراتملا نم دبالق «ءتضرف ةأطو لك دعب قاب نكمتلا ذإ ؟؛تآطولا رخآ نيعتي الق ءايقاب ءظولا

 ١ ه5 ةيانعلا] .تآطولا رخخأ نيعتيف ؛نكمتلا عفت ريل



 5ظظؤظغك ةدعلا باب

 كلا ةفرعم ىلإ ةجاحلا ساسمو ؛هئافخل ؛ءطولا ةقيقح ع ةاقم لأ ةيبقلا هوب ىلع

 عم اهلوق لوقلا ناك ترف اهلل نبع تدع :ةدتعملا تلاق اذإو .هريغ قح يف

 قلط اذإو .ع وملاك شامت «يذكلاب ْتَمِهْن دقو ؛كلذ يف ةنيمأ اهنأل ؛نيميلا

 رهم هيلعف :اك لوحدلا لبق اهنقلطو ءاقدع يف اهحورتا مث ءانثاب اقالط هنأ ما 06

 :هيللم دمحم لاقو .اككنو فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع اذهو «ةلبقتسم ةدع اهيلعو «لماك

 بج وي الف ءسيسملا لبق قالط اذه نأل ؛ىلوألا ةدعلا ماَِإ اهيلعو ءرهملا فصن هيلع

 ءلوألا قالطلاب بجي امنإ ىلوألا ةدعلا لاهو قنسلا ةقاسسا لو عريلل لافت

 ءبُمكح رهظ يناثلا قالطلاب عفترا اذإف «يناثلا جورتل لاح رهظَي مل هنأ الإ
 . «ىلوألا ةأطولاب ًةقيقح هدي يف ةضوبقم أ :امهو .اهقتعأ مث : دلو مأ ىرتش ا ول

 ؛هنيمي عم هلوق لوقلا نإف «كلذ عدوملا ركنأو ءاهقددر :لاق وأ «ةعيدولا تكله :لاق اذإ نعي :ع دوملاك

 نأ وه ءدحاو لصأ ىلع ةلأسملا هذه :خ2إ قلط اذإو (ةيانعلا).نيميلا الإ نيمألا ىلع امو «نيمأ هنأل

 امهدنعو :نوكي ال دمحم دنعف ءال وأ قائلا حاكنلا يف الود نوكي له «لوألا حاكنلا يف لوخدلا
 (ةيانبلا) . ىئاثلا حاكنلا دعب قاللطلا يأ :اذه نأل ١ هذ ةيانعلا | .نوكي

 بجي ام ىلعف :ليق نإف يأ :خلإ ةدعلا لامكإو (ةيانبلا).ةحيحصلا ةولخلاو لوحدلا لبق يأ :سيسملا لبق

 اهقلط اذإف يأ :خلإ عفترا ذإف ١[ 57/84 ةيانعلا].خلإ لامكإو :هلوقب باحأ «ىلوألا ةدعلا لامكإ اهيلع

 (ةيانعلا).ىلوألا ةدعلا لامكإ اهيلع بجيف ؛مودعملاك يناثلا حاكنلا راص لوخد الب ايناث

 نم ناتضيح :ضيح ثالث اهيلع بجي هنإف ءاهقتعأ مث ءهنع تدلو ىلا هتحوكنم يأ :خلإ ىرتشا ول امك

 اهارتشا امل هنأل ؛اهيف بدتحت ال قتعلا نم ةضيحو «نيزتلاو جورخلا نم ةحوكنملا بنتحت ام امهيف بتحب حاكنلا
 وهو عنامل هقح ف ةدعلا مكح رهظي مل امنإو ءاهجوزتي نأ زوجي ال هنأ ىرت الأ .ةدعلا تبحوو حاكنلا دسف

 قاتعإلا نم ناربتعي امهو ءداسفلل اقح تبجوف ءاضيأ هقح يف ةدعلا مكح رهظ «عناملا لاز اذإف ءنيميلا كلم

 ١[ 817/4 ةيانعلا] .دادحإلا اهمزلي الف ؛:ةضاخت قتعلا نم بحت اهنإف :ةثلاثلا امأو .دادحإلا اهمزليو ءاضيأ



 نع ” ضيبقلا كلذ بان ةضوبقم يهو «ّحاكنلا دّدج اذإف «ةدعلا وهو مهر يقبو

 ٌريصي هدي يف يذلا بوصغملا يرتشي بصاغلاك حاكنلا اذه يف | رشا ضبفلا

 ةدع ال :هلم رفز لاقو .لوحدلا دعب قالط ه هنأ اذهب حضوف .دقعلا درجمب اضباق

 هباوحو ميج مل ةيناقلاو .دوعت الف «جوزتلاب ْتطَقَس دق لوألا نأل ؛ًالصأ اهيلع

 انيلإ هيو را تحجرخ اذإ اذكو ءاهيلغ ةدع الف «ةّيمذلا يمذلا قلط اذإو .انلق ام

 كني ةفيدح ىأ دبع هلك اذسو كاماح نوكت نأ الإ راج :ثتحججورت نإف ةملسم
 يف فالتخالا ٌريظن اهيف ُفالتخالاف :ةيمذلا امأ .ةدعلا ةيمذلا ىلعو اهيلع :الاقو

 ناك اذإ اميف هلل ةفينح يبأ لوقو .حاكنلا باتك يف هانيب دقو :مهمراحم مهحاكن
 تعقو ول ةقرفلا نأ :امهوق هجوف :ةرحاهملا امأو .اهيلع ةّدع ال هنأ مهدقتعم

 . اجلا رجاه اذإ ام فالخب :نيابنلا هبيسإ انك ةدعلا ةثيعبز أ يبس
 رادلا نيابت قااطلاك 2

 يف لوحدلا دعب اهقلط هنأك راص اهقلط اذإف :خ ! [لوحدلا يأ| ضبقلا نع ا ناك يذلا| ضبقلا

 ضبق بانف :دقعلا درجمب ١[ 31/5 ةيانعلا] .ةلبقتسم ةدع اهيلعو ؛ءلماك رهم هيلع بجيف «ياثلا حاكنلا

 ىلإ ةراشإ :انلق ام (ةيانبلا).لوحدلا لبق قالط هنأل :بجت مل .عيبلاب قحتسملا ضبقلا بانم بصغلا ةلاح

 (ةيانعلا).خلإ هدي يف ةضوبقم اهنأ :امهلو :هلوق ىلإو «ىلوألا ةدعلا لامكإو :هلوق

 :ةبضاغملا يأ ةمغارملا ليبس ىلع جورخلا وه طرشلا لب ؛ةدعلا بوجو مدع يف طرشب سيل مالسإلاو :ةملسم
 اهل انيلإ نيجوزلا نعل جرح اذا : لاقو .ىشاترمتلا 15 5 ءادبأ ب رحلا راد دوعت هي نأ ةمن ىلعو

 [595/1 ةيانبلا] .ةيجوزلا تلاز دقف ءهبرح ىلع رخآلاو ءايمذ راص وأ ملسأ مث ءانمأتسم وأ ايمذ وأ

 مهنيب اميف مراحملا حاكن نأ امك ئعي :مهمراحم (ةيانبلا).مالسإلا راد ىلإ ةرجاهملا هذه يأ :تجوزت نإف

 رفاكلا نم اهيلع ةدع ال ةقلطملا ةيمذلا كلذك ءممل ضرعتي ال ىح كلذ مهدقتعم ناك اذإ .هدنع حيحص

 (ةيانعلا).كرشلا لشأ حاكن باب يف نعي :حاكنلا باتك ١[ 54/4 ةيانعلا].كلذ مهدقتعم ناك اذإ

 (ةيانبلا) .مالسإلا راد ىلإ جوزلا يأ :لجرلا رجاه



 ١ ةدعلا باب

 ؛4نهوحكنت نأ هكيلع َحاَنُج الَو## :ىلاعت هلوق هلو .غيلبتلا مدعل اهكرتو

 يح ؛دامجللاب قحلم يرحلاو ,مدآ ىنب قح اهيف ناك تبجو ثيح ةدعلا نألو

 نعو .بسنلا تباث ادلو اهنطب يف نأل ؛الماح نوكت نأ الإ ؛كلمتلل الحم ناك
 .حصأ لوألاو ءاتوكلا م ىلْبحلاك اهوطي الو ءاهحاكن زوجي هنأ : :ءنأللب ةفشضح ةفينح يبأ

 دادخلا :ةملسم ةغلاب تناك اذإ ؛اهجوز اهنع قوتملاو «ةتوتبملا ىلعو :لاق

 عرشلا ماكحأ غيلبت مدعل يأ :غيلبتلا مدعل (ةيانبلا).قافتالاب اهيلع ةدعلا بجت ال برحلا راد يف :اهكرتو
 ةدايز ةدعلا ءاضقنا دعب امن هديقتف ءاقلطم تارجاملا حاكن ْق حانجلا يفن : حانج ال و (ةيانبلا) .اهيلإ

 قح الو «لوحخدلا لبق بحجت ال اذهلو «مرتحم ءامل ةنايص بجت اهنأل :مدآ ينب قح (ةيانعلال.صنلا ىلع

 ١[ 4 ةيانعلا| .خلإ قحلم هنأل ؛يبرحلل

 هل قح ال يبرحلاو :هانعم قل ؛ئعم دامنطاب قلم يبرحلاو :هلوق نم ءاشثتسا نوحي نأ روخي :ةلاماح نوكت

 :هلامتحا نم عنمأ نوكي بسنلا ثباثلا لمحلاو «بسنلا ثباث دلو اهنطب يف نأل ؛ًالماح .هتأرما نوككت نأ الإ
 ناك اذإ دلولا نأل اذهو ؛كلذ هل زاح لئاح تناك اذإو ءاهالوم اهجوزي ال ةلئاس. كنا اذإ دلولا مأ نأ ىرت الأ

 ١[ 55/4 ةيانعلا] .نككي مل اذإ كلذك الو «نيشارفلا نيب غمدلا مزلتسي اهحاكنف ءامئاق شارفلا ناك ءبسنلا تباث

 .انزلا ءامك يبرحلا ءامل ةمرح ال يأ :خلإزوجي [ةلماح اهوك لاح ةملسم انيلإ ةيئاحلا ةيبرحلا حاكن| هنأ

 فاللخب «دلولا بسن توبثل حضأ لماحلا ةرجاهملا حاكن زوجي ال نأ وهو :لوألاو [1//59 ةيانبلا]

 ؛بوجولا ةيفيكو ءةدعلا بوجو سفن ركذ امل :لصف ١[ 53/4 ةيانعلا] .هل بسن ال هنأل ؛انزلا نم ىلبحلا

 .بجي ال امو :هنلعفي نأ تادتعملا ىلع بجي ام لصفلا اذه يف ركذ ءبحت ال نم ىلعو ؛بحت نم ىلعو

 (ةيانبلا)."هرصتخم" ف يرودقلا يأ :لاق ١0/5[ ةيانعلا]
 ةقلطملاو «ةعلتخملا يهو :ثالث ىلع عقت يهو ؛ةعجحرلا قح اهنع عطقنا نم :ةتوتبملاب دارملا :ةتوتبملا ىلعو

 (ةيانعلا).اهجوز ةافو دعب ااضخو ءاهتنيز كرت وهو :كادحلا ٠0/4 ١[ ةيانعلا] .ةنئاب ةقيلطت ةقلطملاو ءاثالث



 ةدعلا باب 54

 نأ رخآلا مويلاو هللاب نمؤت ةأرمال لحَب ال" :العلع هلوقلف ؛اهجوز اهنع قوتملا امأ

 ةتوتبملا امأو *."ًرشعو رهشأ ةعبرأ اهجوز ىلع الإ «مايأ ةثالث قوف تيم ىلع دجت

 ٍتْوف ىلع فسأتلل ًاراهظإ بجو هنأل ؛اهيلع دادح ال :هب يعفاشلا لاقو ءانبهذمف

 نأ كور اع هيلو هند تست يلق «ةنايآلاب َهَشَحْوَأ دقو ,هتامه ىلإ دبع فو جوز
 رلا اذه / 2 وتبملا ف رمالا

 تح هنألو نيد ابا" :لاقو «ءاتحلاب بضتخُ نأ ةدنعملا ىك 9 يببلا

 .اهوصل ببس وه يذلا حاكتلا ةمعن ِتْرَف ىلع فسأتلل اراهظإ

 ةيدعسملا ُق ناك كئنيحف ؛هسفن دادحاإلا يفن دادحاللا لالحإ يفنو ىدادحاإلا لالخإل يفن :خإ لحب هيل

 اهنع قوتملا الإ مايأ ةئالز قف تنم 5 ةأرملا دحن ال :ثيدحلا ريرشت ناكف ةلامحم ال دادحالا تابنإ

 ؛ابجاو ناكف ءاهجوز اهنع قوتملا دادحإب ارابخإ ذئئيح اذه ناكف ءارشعو رهشأ ةعبرأ دحت اهنإف ءاهجوز

 ةتوتبملا ىلع دادحإلا بوجو امأو :خلإ ةتوتبملا امأو ١7٠0/4[ ةيانعلا] .رمألا نم دكآ عراشلا رابخإ نأل

 (ةيانبلا).قالطلا ةدتعم وأ «ةافولا ةدتعم نوكت نأ نم معأ :ةدتعملا ىش (ةيانعلا).انبهذمف

 (ةيانبلا).زوجي ال ام باكترا نع ةأرملا نوصل يأ :اهوصل

 «شحح+ تنب بنيز ثيدح نمو ةصمح ثيدح نمو «ةبيبح مأ ثيدح نمو ؛ةيطع مأ ثيدح نم يور“

 ىهنت انك :تلاق ةيطع مأ نغ "هحيحص" يف يراخبلا هحرعحأ [؟5/© ةيارلا بضن] .ةشئاع ثيدح نمو

 ابوث سيلن الو بيظن الو لحتكن الو ءارشعو رهشأ ةعيرأ جوز ىلع الإ ثالث قوف ثيم ىلع دجن نأ
 تسك نم ةذبب ىف اهضيحم نم انادخإ تلستغا ادإ رهظلا دنع انل ضخر لق و :تصغ بوث الإ اظويضت

 [رهطلا دنع ةّداحلل طسقلا باب 274١« :مقر] .زئانجلا عابتا نع ىهنُ انك و رافظأ

 [؟71/8 ةيارلا بصن] .ءانحلا نع ةدتعملا يف ثيدحو «بيط ءانحلا ثيدح "جحلا تايانج" يف مدقت **

 نب هللادبع نب ريكب نع ةعيش نبا نع جحلا يف رع بيدي يف يقهيبلا هجرخأو ءدحاو ثيدح ثيدحلاف

 ءانخلا ىبسمت الو فم رج تثأو يميل : لاق 2 هللا ل وسر أ اهمأ نع ميكح تنب ةلوخ نع جشألا

 يور نكلو «اريثك هيف اوملكت :تلق هب جتمي ال ةعيط نبا نإف ءفيعض هدانسإ :يقهيبلا لاقو .بيط هلإف

 ارت نأ نع تعب سقت يش, هيب هوو 3 رهسمب ةعبج نبا ,لثع تاكا نع :لاق هنأ دمحأ نع

 | ةمسب/ه ةيانبلا | .يواحطلاو ةعبرألا ١ هل ىور «ثراحلا نب ورمعب انوزفلم ملسما#ل تورو



 "؟ ةدعلا باب

 ابا لبق تيم كصغت نأ امل ناك يح «توملا نم اه عطقأ ةنابإلاو .اهنَوُم ةيافك و

 : "تيا هي وف َكدْدَت نأ :ناتغل امهو ءدادحإلا :لاقيو ءدادحلاو .اهيلعب ذل

 نم الإ :"ريغصلا عماجلا" يفو ءرذع نم الإ - بيطملا ريغو َبّيِطَملا - َنْهَدلاو
 هذه نأ :يناثلاو ءفسأتلا راهظإ نم هانركذ ام :امهدحأ :ناهجو هيف ىنعملاو ءعجو

 ةعيرذ ٌريصت اليك ؛اهبنتجتف حاكنلا نع ةعونمم يهو ءاهيف ٍةبغرلا يعاود ًءايشألا
 *.ءلاحتكالا يف ةدتعملل نذأي مل 3ع ينل نأ حص دقو يرمملا يف عوقولا ىلإ

 :لاق .هنع ُمرْحُملا ُعَنمُي اذهو ءرعشلا ٌةنيز هيفو ءبيط عون نع ىَرْعَي ال نهدلاو
 0 ,نهدلا تداتعا ولو «ةنيزلا ال ءاودلا :دارملاو ةرورض هيل نأل ؛رذع نم الإ

 نأ ىلإ ةافولا دعب قاب حاكنلا مكح نأل :خإ امل عطقأ (ةيانبلا).اقوسكو اهتقفن نم ةنؤم عمج وهو :اًهؤم
 عماجلا"ب ىتأ :إ ريغصلا عماجا يفو (ةيانبلا) .الصأ اهدعب حاكتلا ىقييال هنأل :اهدعب (ةيانبلا) .ةدعلا يضقنت

 ١517/14[ ةيانعلا] .ةنيزلا ال يوادتلا وهو ءرذعلا ىلإ ةراشإ عجولا فو ؛يرودقلا ظفل فلاخي هظفل نأل ؛"ريغصلا

 ,ةبيطتم ةنيزتم تناك نإ ةأرملا نأل :خإ! يعاود (ةيانعلا).ةنيزلاو بيطلا كرت باجيإ يف يأ :هيف ىنعملاو
 (ةيانعلا). قالطلا وأ «ةافولا ةدع يف تماد ام :حاكنلا نع (ةيانعلا).اهيف لحرلا ةبغر ديزت

 هيف قبي مل نإو ءبيط عون نع ىرعي ال هتاذ يف هنأل ؛ًاقلطم عونمم نهدلا نأ ىلإ اب راشأ :خإ نهدلاو

 هنوك لجأل يأ اذهلو ؛ةجمي هيف ديزيو ؛هنسحي هنأل ؛رعشلا ةنيز هيفو ءبيط عون نع :لاق اذهو :بيطلا
 لاحتكالاو ناهدالا زوجي ذدئيحف :ةرورض هيف نأل (ةيانبل).هلامعتسا زوجي الف ؛هنع مرخما عنمي رعشلل ةنيز

 ٠"[ 4/17 ةيانبلا| .تلحتكاف اهنيع تكتشاو ءاهسأر تنهدف ؛عادص امي ناك اذإ امك «ةنيزلا هجو ىلع ال

 (ةيانعلا).ةنيزلا ال ءاودلا لامعتسالاب اهدارم نوكي نأ يغبني ئيعي :ءاودلا دارملاو

 .اهمأ نع ةملس مأ تب .بتيز نع ال رطمو ارصتخم مهبتك يف ةتسلا ةمثألا هجرخأف لاحتكالا امأ *

 يفوت ةأرما نأ :اهمأ نع ةملس مأ ةنبا بنيز نع "هحيحص" يف يراخبلا هحرخأ [171/7 ةيارلا بصن]
 .ثيدحلا ؛ءلحتكت ال :لاقف ءلحكلا يف هونذأتساف 6 هللا لوسر اوتأف ءاهنيع ىلع اوشخف ءاهجوز

 [ةداحلل لحكلا باب ؛57/. :مقر]



 ةدعلا باب 4

 سبل اذكو «عقاولاك بلاغلا نأل امل حابي ار ارمأ 2 ل نإف ءاعجو تفاخف

 5 سبلت الو ءانيوو ال ؛ءانحلاب بضتخي الو .هب سأب ال رذعل هيلإ تحاتحا اذإ ويل

 ىلع دادح الو ل

 ءاهنع عوضوم َباطخلا نأل ؛ةريغص ىلع الو ؛عرشلا قوقحب ةبطاخم ريغ امنأل ؛ةرفاك

 :لوملا زح لاطنإ هيف سيل ايف لاا هللا قرف ةيطاقع انأل ؟دانحنالا اةمألا ىلبعو

 .بيطلا ةحئارإ هي عحوقي د ؛؟نلارهعزب الو رفصعب اوبس

 8 سيلو :لاق .هتجاحل مَّدقم دبعلا َّق يو هقح لاظبإ هيف نأل ؛جورخلا ن :رم عنملا فالخب

 ير ودقلا تيبلا نم دعو

 "يلع حاكنلا ةمعن اًكاف ام اهكأبإ ؛دادحإ :كسافلا حاكنلا ةدغ 8 الو «دلولا مأ ةدع

 ؛ةبطخلا ف ضيرعتلاب سأب الو «ةدتعملا بطخُت نأ يغبني الو ,لصأ ةحابإلاو «َفّسأتلا

 (ةيائبلا). امناوحنو لمعلاو ةكيللا و : ردعل (ةيانبلا). اهئاضعأ ن م وضع وأ ءاهسار ّق أ :اعجو

 9 ا يهق وقح نم دادحلاو :ع رشلا قوق (ةيانعلا).' 'بيط ءاتحلا" :الكاع 5 ملا ةراشإ :انيوؤر امل

 مادختسالا نم ىلوملا قح يأ :هقح لاطبإ (ةيانعل)."رخآلا مويلاو هللاب نموت ةأرمال لحي ال" :535 هلوق

 ف اميسال ةنيزلا يف ةحابإلا وه لصألاو :خلإ لصأ ةحابإلاو .امهنم ةدحاو لك نأل يأ :اهأل .هوحنو
 1١524/4-١55[ ةيانعلا] . دال ج ردع نيجلا هللا ةنيز َمَرَح ْنَّم لق# :ىلاعت هللا لاق ءءاسنلا

 ١[ 55/84 ةيائعلا] . 4 ُهَلَجَأ ُباَتكلا علب لِي ىَتَح حاكُتلا َةَدَقُع اوُمَرْعَت الو :هلوقل :خ ! يغبي الو

 نأ لثم كلذو :خلإ ضيرعتلاب سأب الو (ةيانبلا).زوجي ال ةدتعملا حاكنو جوزتلا ةبطخلا :بطخت نأ
 ءاتركذ امك ءاريتغ كيلإ قوسي هللا لعلف ءقيَجاَح نمل ءاسنلا :نإو: ءةباشلا كتإو ؛ةليسل كلتإ :لوقي

 :فلحوزلا وأ فلحكلا نأ ديرأ ءاحيرص :لاقياتأ زوجي الف ؛حاكنلاب حيرصتلا نود ةراشإلا نم كلذ هبشأ اهو

 طفلا ربي ةيبشلا ركل ةيلتعلا نأ .ءيضيررفلاو ةيانكلا نو ؛ قرفلاو هزتلا ةبطخلا نأل ؛كبطخ أ وأ

 نلقي اع ريكا كاف نأ ضيرعتلاو ؛فابضملل دام رل | كا عةماقلا ليوطل اعلا ليوط :كلوقك هل عوضوملا

 مس. ةيائبلا] .هركذي ١ ءىش لع



 "؟/ ةدعلا باب

 رق 2

 :لاق نأ ىلإ هين ةنايع نم هب متضّرع اميف مُكلع حاج لإ :ىلاعت هلوقل

 *."حاكتلا رسلا":التع لاقو ,كافوُوّْم ًالْؤق اوُلوقَت نأ الإ ارب َنُهوُدِعاَوُت ال ْنكلَول
 ريع نب كيعس نعو **ج وزتأ نأ يأ نإ :لوقي نأ :ضيرعتلا :امجد سابع نبا لاقو

 ةقاطملل زوجي الو #5 .عمتجت نأ ديرأ ٍنإو «بغارل كيف نإ" :فورعملا لوقلا يف
 اراف جرخت :اهجوز اهنع ىفوُتملاو ءاراهف الو اليل اهتيب نم جورخلا ةتوتبملاو «ةيعجرلا

 نهوُجرْخُت الَوإ» :ىلاعت هلوقلف ؛ةقلطملا امأ .اهزنم ريغ يف تييبت الو «ليللا ضعبو
 مكتنسلاب هوركذت ملف : نمكيولق يف مترتس يأ «حكسفلا يف مقنكأ» :هلوق ئيعمو :2إ مكيلع حانج الو

 مكن ُهللا لع :ةريدق فود ارب نُهودِعاَو ال ْنِكلَو» :هلوقب كردتسملاو «نيحرصم الو نيضرعم ال

 هاف ورم وق اوُوُعَت نأ لإ رسي امم هنأل ؛اطو يأ كار َنُهودِعاَون ال ْنِكَلَوِإل نهوركذاف هَ هنو رك لتس

 ةدعاوم الإ طق ةدعاوم نهودعاوت ال يأ ؛نهودعاوت الب قلعتم ءانثتسالاو ءاوحرصت الو اوضرعت نأ وهو

 هيف راغي وأ ههطوقس تفاخ نإ وحن «ترطضا اذإ الإ :خل! زوجي الو (ةيانعلا)'فاشكلا" يف اذك «ةفورعم
 ردقت ال وأ ءابئاغ اهجوز ناك وأ ءءاركب نكست تناك نأب لزنملا لهأ اهجرخأ وأ ءالام وأ ءاهسفن ىلع
 (ةيانعلا).ةقرافملا تقو هيف تناك يذلا لزللا نم يأ :اهتيب نه ١[ 785/5 ةيانعلا] .ةرجألا ىلع

 .جاوزألا ىلإ باطخلا :نهوجرخت الو

 يبعشلا نع روصنم نع ريرج انثدح :"هفنصم" يف ةبيش يبأ نبا جرخأ ١77/7[ ةيارلا بصنإ .بيرغ *

 باب 0810/9 .هريغ جورنت ال نأ اقاثيمو ادهع اهيلع ذحأي ال كار نه مدجاوت ا نككلو) :ىلاعت هلوق يف

 [كارس ٌَنُهوُدَعاَوُت الإ :ىلاعت هلوق :
 حانجال"سابع نبا نع دهاجم نع روصنم نع ةدئاز انثدح و يل لاقو :"حاكنلا" يف يراخبلا هجرخأ **

 كنإ لوقي :مساقلا لاقو ةخانض ةأرما .ىل رسيت'هنأ تندد مو جيوزتلا ديرأ نإ :لوقي "متضرع اميف مكيلع
 هلا باب 5١74 :وقر].اذه وحن وأ اري قليلا قال .لاصقلا ترو. ينقال كنق ينإو ؛ةعيرك يلع

 .ِءاَسّنل ٍةَطح ْنِم هب ْمُكْضَرَعاَميِ ْمُكَيلَع انج الَو19 :ىلاعت

 نإو ءبغارل كيف نإ :لوقي :لاق «افوُرْعَم ًالْوَق اولوقت نأ نإ ريبج نب ديعس نع يقهيبلا هجرخأ ””*
 [ةبطخلاب ضيرعتلا باب 2179/1 ] .عمتجب نأ وجرأل



 ةدعلا باب نحلل

 :ليقو «جورخلا سفن :ةشحافلا :ليق كَم ةْشجافب َنيِأي َنيِأَي نأ الإ ْحّرَحَي الَو َنهتويب نم

 ىلإ جاتحتف ءاش ةقفن ال هنألف ؛اهجج وز اهنع قوتملا 0 .دحلا .ةماقإل نجرخيو ءانزلا

 ةقفنلا نأل ؛ةقلطملا كللدك ألو ليلا محيي نأ كل تمي دقو ؛شاعملا بلطل اراك جورخلا
 ليللا لخ دي

 ارا جرخت اف :ليق ءاَعدَع ةقفن ىلع تعلتا ول يح ةيسلا لااع وع ةيله ا 8

 . شاعملا بلطل
 دَبعَت نأ ةدتعملا ىلعو .اهيلع ّقح هب لطيي الف ءاهقح تطقسأ اهنأل ؛مجرخت ال :ليقو

 3 اهقح طاقسإب

 :ىللاعت هلوقل ؛توملاو ةقرفلا عوقو لاح نكسلاب اهيلإ فاضي يذلا لزللا يف

 اذهو نكست نذلا تييبلا وه اهيلإ فاشملا تيبلاو ,4 نهِتوُيُب نم نه وُج رخُت الإ

 202 لاقو هيف َدتعتف ءاهزنم ىلإ َدوُعَت نأ اهيلع ناك اهُجوز اهقلطو ءاهلهأ تراز ول
 * ."هلججأ بانكلا غَلبَي يح ِكنيب ف قكشسا' :اهجوز لق يتلل

 انيك ةةوعاف اهجورحخ نوكي نأ الإ :ةانعم نوكيف 7-7 ةشينح وب لاق هب و ( يعجنلا ميهاربإ :هلاق :خ| ليف

 د وعسم نبا :هلاق :ليفو [ 1 راب ةيانبلا| .اقساف نوكي نأ الإ دحأ يبزي الو ءرفاك الإ يبلا بسي ال :لاقي

 ناقو# :ىلاعت هللا لاق الو «نيكسلا قب نيهيلإ:تويبلا بسن :نيقويب نم (ةيابيلاو.هللح لقسويوبأ ذحأأ هبو

 رجأتسملاو كولمملا تيبلا لمشي ماع نيكسلاو :هنكست (ةيانبلا):جاوزألل تويبلا امنإو :#نكتويب يف

 (ةيانبلا).ئ كسلا مهيلإ فاضي ا بوجو لحألو يأ : اذشو نب ةيمعراتسللو

 .كتدع يضقنت ىح يحرخت ال عي :يبكسا ١1/1"[ ةيانبلا] .هولتقف مهقحلف ءاوقبأ

 يهو نانس نب كلام تنب ةعيرفلا نأ هرجع نب بعك تق بنيز نع "هعماج" يف يذمرتلا هحج رخخأ ملا

 نأو ةردخ ب ف اهلهأ ىلإ عجرت نأ هلأست 25 هللا لوسر تءاج اهنأ :اتريبخأ يردخلا ديعس يىبأ تأ

 - 225 هللا لوسر تلأسف :تلاق ؛هولتقف مهقحل مودقلا فرطب ناك اذإ يح ؛اوقبأ هل دبع بلط يف جرح اهجوز



 ا ةدعلا باب

 نأل ؛تلفقتتا :مهبيصن نم ةيرولا اهجرخأف ءاهيفكي ال تيما راد نم اهبيصن ناك نإو
 | ةدتعملا

 وأ ءاهعاتم ىلع تفاخ اذإ امك راصف راذعألا اهيف ٌرْثَوُت تادابعلاو ءرذعب لاقتنا اذه

 ةقرفلا تعقو نإ مث .هيدؤت ام دحت الو ءرحأب اهيف تناك وأ ءلزنملا طوقس تفاح

 نأ الإ ةمرحلاب فرتعم هنأل ١ ناب ال م ماسه ةرتس ن .رم كيال :ثالاث' وأ نت قالطب ذأ الا ةءم للاب ف م ةئأل هي لأب داب

 هيلإ تلقتنا امع جرخت الو «رذع هنأل 2 طيس دس اهيلع نات ذللك

 «نسحف ةلوليحلا ىلع ردقت ةقث ةأرما امهنبب العج نإو .اهكرتيو ءوه جرخي نأ ىلوألاو

 اهجوز عم ةأرملا تجرح اذإو .هجورحخخ ىلوألاو .جرختلف «لزنلا امهيلع قاض نإو
 هةحج اور

 نم لقأ اهرصم نيو اهني ناك نإف ءرصم ريغ يف اهنع تام وأ ءاثالث اهقلطف ,ةكم ىلإ

 .ءانب ع ؛نيعم جورخلا ءادتباب سيل هنأل درس ىلإ تعجر :مايأ ةثالث

 وأ ,ةقرس نم لزنملا كلذ يف :خإ تفاخ اذإ امك (ةيانبلا).اهانكسب اوضري مل 314 :اهجرخأف

 (ةيانبلا).دحاو تيب يف اهنكسي نأ سأبال ؛ةرتسلا دوجو دعب يأ :هب سأبال مث (ةيانبلا).بف
 (ةيانعلا).ىلوأ بحاولا ةياعرو «حابم هيف هثكمو ءبحجاو جوزلا لزنم يف اهثكم نأل ع وه جرت نأ ىلوألاو

 لقتنت يذلا عضوملا نييعت جوزلا ىلإف تحرح اذإف ؛راذعألا ةلمج نم لزنملا قيض نأ ىلإ ريشي :خلإ جرختلف
 4//١7[ ةيانعلا] .ئئكسلا رمأ يف اهدادبتسال اهيلإ نييعتلا نإف ءرذعل تجرح اذإ اهجوز اهنع قوتملا فالخب ؛هيلإ

 (ةيانبلا).لوألا جورخلا ىلع ءانب وه لب ؛نعملا ثيح نم يأ :خل! ءادتباب سيل هنأل

 :تلاق «معن :ُدكو هللا لوسر لاقف :تلاق ؛ةقفن الو هكلمي انكسم يل كرتي ل يجوز نإف يلهأ ىلإ عحرأ نأ <
 ؛تلق فيك :لاقف هل تيدونف ؛يب رمأو ودوام ةرجحلا يف تنك اذإ يح تفرصناف

 :تلاق هلجأ باتكلا غلبي تح كتيب يف ىثكما :لاق يجوز نأش نم هل تركذ ىلا ةصقلا هيلع تددرف :تلاق

 لاق .هب ىضقو هعبتأف هتربحأف كلذ نع ئلأسف يلإ لسرأ نامثع ناك نلف ا رقع ريشا ةعيرأ هيف .تدتعاف

 [اهجوز اهنع يفوتملا دتعت نيأ ءاج ام باب ؛١17 4 :مقر] .حيحص نسح ثيدح اذه :ىذمرتلا



 اهعم لاك هاوس هتطم كفانع نإ «(تعجر تءاش ور كإو

 اهدتصقما ىل اهرصم ىلإ /

 ناكملا كلذ .ق ككل نأ ءابضي مايأ ةثالث دصقملا ىلإ ناك اذإ :هانعم . وأ ؛يلو

 :لاق .جرورلا لرش يل ةادتعالا نوكبأ ىلوأ عوججرلا نأ الإ هجويرخلا نم ايي فوغ
 نإ جرخت مث هّدَنعَ قيح جرخت ال افإف رصم يف هن +! فيا أ ءاهقلط نوكي نأ الإ

 رصملا كلذ نس

 اهعم ناك نإ :اكع دمحمو فسويوبأ لاقو .هيثلح ةفينخ ىلأ دنع اذهو «مهرحم امل ناك

 5 رل صو سس 5 1 رو هذ د 5 هلا

 ىذأل اعقد ؛حابم جس ورفكعا سعب نأ :ام .لدتعت نا لبق رصم لا ىف جر كاب ساب داق م يح

 3 3 9 5 0 1 .٠

 نا :هلو .مركاب تعفترا لقو (رضيسلال ةمرحلا اعإو ردع ادهو ةدح ولا ةشحوو ةبرغلا

 (مركم ريغب رفسلا دود ام ىلإ جرخم نأ ةأرملل نإف ؛مرحملا مدع نم ج ورخلا نم عنمأ ةدعلا

 ع رق نع

 .ىلوأ ةدعلا يفف «مّرْحملا ريغب رفسلا ىلإ جورخلا اهيلع َمَرَح املف ؛ءكلذ ةدتعملل سيلو
 مارقح ل نأب ب بيب

 اهقرط ب بلاغو ءةكف ىل | جورخلا يف ةلأسملا عضو نأل :اهيلع ف وخأ .اهرصم ناو امهتفا قا :مايأ ةثالث

 األ ؛اهدصقم ىلإ تضم ءلقأ ناك نإو :ىلوأ عوجرلا (ةيانعلا).:جورخلا نم دبالف ءشطعمو ةزافم

 ؛ذهلف ءارفس ةعشبتنم ناك تعحر نإو هرفسلا ةدم ةدعلا ىف ةرئاس الو :ءارفس :ةعشنم كوكي ال تضف اذإ

 هنآل ؛4ل وألا ةدقلا نم:جهتقي انت ىلع اذاسلا ىف وشلا اذه باتكلا يف فنصملاركذي ملو .اهدضصقفم ىلإ تنم

 ١5/8/14[ ةياتعلا] .نيعت لقأ امهدحأ ناك اذإف ءرايخلاب تناك نييواستم نابئناحلا ناك اذإ

 «تعججر تءاش: نإ :هلوق نم ءانثتسا :خإ نوكي نأ الا (ةيانبلا). "ريغضلا عماجلا يف هلي لوم يأ :لاق

 |[ 151/4 ةيانعلا] .رضما ف ةقرافملا تناك اذإ كلذ يف رايك اذن: نأ يعي ثم توياش»قإو

 يف ةدتعملا ىلع ضبرتلا نأ يه «نيرحخأ ةنكل ىلإ ةراشإ :ردع اذهو .رمعت# قا رفسلا ىف عا

 ةشحوو (ةبرغلا قذأو ؛ةريغو كرا مادهاك ردعب لاقتالا نش زوم نكل اعلا ناك 8 اًشرنم

 لصاخلا| مهرحتلا عافترا وه فو «عناملا عءافتناو ىضتقفملا دوحج و كل الغ ؛لاقتنالا اه زوجيف ردع ةدح ولا

 .رفسلا نود ام ىلإ جورخلا يأ :كلذ ١53/4[ ةيانعلا] .مرحما دوجوب رفسلل



 بسنلا توبث باب

 موي نم رهشأ ةتسل ًادلو تدلوف اهجورتف ؛قلاط يهف «ةنالف تجوزت نإ :لاق نمو
 رهشأ ةتسل دلولاب تءاج امل اهنأل ؛هشارف اهكألف ؛؟بسنلا امأ .رهملا هيلعو «هنبا وهف :اهجوزت

 ةلاح يف هلبق قولعلا ناكف ؛قالطلا تقو نم اهنم َلقأل هب تءاج دقف ؛حاكنلا تقو نم

 طاتْحُي بسنلاو «ًحاكنلا لازنإلا قفاوف ءاهطلاخي وهو ءاهجوزت نأب تباث ٌروصتلاو ؛حاكنلا

 :لافا دي هللا دكان امك ماو لمح هس كسلا تبقا ةنقلف ةرهلل اننآوب تانج ف
 ؛اهقدع ءاضقتاب َدقَت م ءعرخاو وأ :نيتنسل هب تءاج اذإ ةيعجرلاةقلطملا دلو بسن تّْبْثَيَو

 , دلولا

 نم لقأل ' : واح لإو ولعل ةلئمم نوكت اك زاوجل (ةدغلا ةلاحع 8 قولعلا لامتحمل

 ف وأ كتل 2 قولعلا دوج ول ؟ةيسفل كتبو ؛ةدعلا ءاضقناب اهجوز ن ' مه تنأب . لاششسمل

 امحلا عضوب

 رولا د «هذعب ل «قاللطلا لبق قولعلا مع هنأل ءايارب ريصير الو عةدعلا

 فالس دب قوافلا نأ ةييببر تاك“ نيس نم رتككأل هن تءاج لإو :ةلشلاب اعيجلاوم

 نم مزلي ام 2 «لامحألا تاللوأو رهشألاو ءارقألا تاّوذ نم تادتعملا عاونأ نكد ا :ةيسستلا توبث

 نأل ؛اهجج وزت تقو نم يأ :اهجورت موي نم |[ < ةيانبلا | .بسمنلا تدووبث وشو «لامحألا تال وأ دادتعا

 [١ا/.-١ 54 ةيانعلا] .ناصقن الو ةدايز ريغ نم عي تفقولا وعم ن وكيف يدتمم ريغ لعفب نرق مويلا

 .فطل نإو «نامزب طرشلا بقعي طورشمل . او «حاكنلاب طورشم قالطلا نذل :خل ! [دلولا] هب تءاج دقف

 لإ ةيعجر اًهوكل ؛لالح ءطولا نإف :قولعلا لامتحال .قالطلا تقو نم :رثكأ ١7١/4[ ةيانعلا]

 ["10//117 ةيانبلا] .اهيلع ةعجر ةدعلا يف عقاولا بسنلا توبث نم مزاللا هؤطو ناكف

 هنأ رهاظلاو «نيتنس نم رثكأ همأ نطب يف ىقيي ال دلولا ذإ :خإ قولعلا نأل .قالطلا تقو نم يأ :نيتنس

 ١757/4[ ةيانعلا] .حالصلا ىلع اهاحل المح فتنم وهو ءانزلا مزل الإو ءهنم



 بسنلا توبث باب م.

 ادإ اهدلو بسن تبثي ةتوتبملاو .اعجارم ءطولاب ريصيف ءاهنم انزلا ءافتنال ؛هنم هنأ رهاظلاو
 َّحو وزلا تف

 نقيتي الف «قالطلا تقو امئاق ٌدلولا نوكي نأ لمتحي هنأل ؛نيتنس ةنوتتس نم لق لق هب تءاج

 تقو نم نيتنس مامتل هب تءاج اذإ و .ًاطايتحا بساتين قرطلا زوق رارفل لاوزب

 مارح اهأطو نأل ,هنم نوكي الف ,قالطلا دعب ثداح لمحلا نأل ؛تبن ؛تبثي م :ةقرفلا

 هتشملا تناك نإف .ةدعلا يف ةهبشب اهئطو نأ هججو هلو ,همزتلا هنأ هع نأ الا

 ةعست نم ّلقأل هب ' أت قبح هْنَلَي ل : رهشأ ةعستل دلوب تءاجف ءاهلثم عماَجُي ًةريغص

 تدلل تاو رع دل

 ؟ ناتلسا لإ ةقف ببحتلا تبق : اللب نفيس وي وبأ لاقو .انهعب دمحم و ةفينح يبأ دنع رهشأ

 .ةريبكلا تهبشأف «ةدعلا ءاضقناب رقت ملو تانامع نوكتا نأ لمع ةديسم األ

 ءءاضقنالاب ٌغعرشلا مكحي اهيضمبف ”هشألا وهو :ةئيعم ةهج اقدع ءاضقنال نأ :امهو

 ءانثتسا :هيعدي نأ 9 (ةيانعلا).لطاب وهو «نيتنس ىلع لمحلا ةدم رثكأ دازل الإو :قالطلا دعب ثداح

 هيف جاتحي له مث «نيتنس نم رثكأل هب تءاج نإو ءهنم بسنلا تبثي هاعدا نإ هنأ نيعي تبقي مل :هلوق نم

 نأب يعرش هجو هلو «هاوعد دنع بسنلا مازتلا يأ :همزتلا هنأل (ةيانعلا).ناتياور هيف «ةأرملا قيدصت ىلإ

 .قالطلا تقو نم يأ :نيعنس ١7/14[ ةيانعلا] .تبفيف هتابثإ ف طاتحي بستلاو :ةدعلا ف ةهبشب اهعطو

 لمحتف ؛ةعاسف ةعاس لبحلا لمتحت يهو ءامك لوخدملا ةقهارملا يف مالكلا نإ :ليق ام لامتحالا نايبو :خ2 ! لمتحي

 ةدعلا ءاضقنا دعب تلبح اهنأ لمتحيو ءلمحلا عضوب اهقدع ءاضقنا نوكيف :قالطلا تقو ًالماح نوكت نأ
 (ةيانعلا).نيتنس ىلإ اهدلو بسن تبثي ةدعلا ءاضقناب رقت مل اذإ ةغلابلاك تناك كلذك ناك اذإو ءرهشأ ةئالثب

 تءاج مث ءرهشأ ةئالثب ةدعلا ءاضقناب ترقأ اذإ اهنأل ؛ةدعلا ءاضقناب رقت ملو :لاق امنإو عا رقت ملو

 رقت مل اهأك تراصف «ءاهرارقإ نالطب روهظل بسنلا تبثي رارقإلا تقو نم رهشأ ةتس نم لقأل دلولاب

 مكحي ال كلذك فرع امو «نيقيب ةريغص اهانفرع انأل :ةنيعم ةهج (ةيانعلال.بسنلا تبثيف ءاهئاضقناب

 (ةيانعلا).رقت مل وأ هب ترقأ :عرشلا مكحي ١74/4[ ةيانعلا] .لامتحالاب هلاوزب



 نودو بسنلا توبث باب

 2 1 هةدع زاراإلاو تقلق لسفال يع ني هلال تناك نا ١ قالا ا ك9 اا ا ةلالدلا

 نيرشعو ةعبس | تسكن :هدنعو . لامه دنع باول ياا :ايعججر اقلط ةَقلظُم
 تسلا فسوي يأ

 ةدم رثكأل هب ' يأت مث ءرهشألا ةيالثلا يهو ,ةدعلا رخآ يف اًنطاو لَعجُي هنأل ارهش
 دلولا ١ قالطلا تقو نم

 قو اهبخأ باونباخ :ةدعلا يف لحلا َتَعَدا ٌةريغضلا تناك نإو «ناتتس وهو «لمحلا

 اهجيوز اهنع ىّقوتملا دلو ٌبسن تبغيو .اهغولبي مكي اهرارقإب نأل ؛ءاوس ةربكل
 2 تءاج اذإ انيس نيبو ةافولا نيب ام

 قة دعبل يف انيب امك ءءاضقنالاب اب تو اذإ اذإ امك راصف

 مكح اذإ اذكف ءبسنلا تبغي مل ءرهشأ ةتسل تدلو مث «ةدعلا ءاضقناب ترقأ ولف :هلمتحي رارقإلاو

 لقأل تدلو نإ عي ا دمحمو ةفينح يبأ دنع يأ :امهدنع باوحلا 4 ةيانعلا | . يضملاب عرشلا

 نول لالخ عامولا نإف :ةدعلا رخآ ىف انطاو [11/5/4 ةياتعلا]ةلفاالاو :بسنلا تبني ءرهشأ ةعست نت
 قالطلا يف نيتنس نم لقأل اهدلو بسن تبتيف ءاقدع رمأب فرعأ اهنإف :اهغولبب مكحي .ايعجر قالطلا
 [57 ٠/1 ةيانبلا] .يواحطلا حرش يف حرص هبو ؛يعحجرلا يف ارهش نيرشعو ةعبس نم لقألو «نئابلا

 ةرشع نم لقأل تدلو اذإ تبثي اهدلو بسن نأل ؛ةريغص اهجوز اهنع قوتملا نكي مل اذإ اذه :تبغيو

 .هكللب فسوي يبأل افالخ انكر دمحم و ةفينح يبأ دنع تبفي ال ؛ءكلذ نم رثكأل تدلو اذإو ؛مايأ ةرشعو رهشأ

 لبحلا نككي مل امل هنأل : ! ءاضقناب مكح ايه رهشأ ةعبرأ :ةافولا ةدعع |7515 1٠7/. ةيانبلا]

 ترقأ اذإ امكراصف ءاهرارقإ نم ىوقأ كلذو ءارشعو رهشأ ةعبرأ يضمبءاضقنالاب عرشلا مكح دقف ءارهاظ
 لبق لبحلا دوجوب انقيت انأل ؛بسنلا تبثي ءرهشأ ةتس نم لقأل تدلو اذإ ةدعلا ءاضقنا دعب مث ؛ءاضقنالاب

 (ةيانبلا).كشلاب بسنلا تبني الف ءلبحلا ثودح لامتحالف ؛كلذ نم رثكأل تدلو اذإو :ةدعلا ءاضقنا

 775١/10[ ةيانبلا] .ةنيعم ةهج اقدع ءاضقنال نأل :هلوق ىلإ هب راشأ :ةريغصلا يف



 نأل ؛ةريغصلا فالخب «لمحلا عضو وهو :ىرخأ ةهج اهتدع ءاضقنال :لوقن انأ الإ

 تفرتعا اذإو .كش هيفو :غولبلا لبق لحمي تسيل انقل ؛لمخلا مدع اهيف لضألا

 رهظ هيأ فيس تشي : يشأ ةئلس <: .اقأل دل ولاب توءاحجج 3 ءاقدع ءاضقناب ةدتعملا

 نالطبب ملعن مل انأل ؛تبثي مل :رهشأ ةتسل هب تءاج نإو «رارقإلا لطبف «نيقيب اهُبِذك

 تدلو اذإو .ةلتعم لك لوا هقالطإب ظفللا اذهو «هذعب وخلا لامتح"؟ل ؛ رارقإلا
 ابحلا ثودح

 «نالجر اهدالوب دهشي نأ الإ كليا ةفيدج ىأ كفنغ هيبتا عبو 4 :ادلو ةدتعملا

 5 و . 3 5 ١ 0 تن 5

 51 كبيثيف «جورلا لبق نيعبتاربعا ربا رقالخ لوح كانغ نوكي نأ الإ «ناتأرماو لجر وأ
 د 5 8 ٠ 2 ١ , 1 . 7 ا ص - , 9 ,

 ٍدارما هداهشب عيمججا يف تبي :اونص دمحمو فسويوبا لاقو ؛ةداهش ريغ نم :بسيفلا

 هنأ دلولا نييعت ىلإ ةعاجلاو ةيسفلل دل مِزلُم رهو عةدعلا مايقب مئاق َشارفلا نأ ؛ةدحاو
 شارغلا مايق ةلياقلا يو

 .حاكنلا مايف لاح ُْق انهك قدا نيعتيف ءاهنم

 يف لصألا نكلو ءلصألا ىلع مكحلا انيضمأ ةريغصلاو لماحلا نم لك يق نأ :هلصاح :خلإ لوقت انأ الإ

 ؛لابخالا ةريبكلا ف لصألا نأل كلذو ؛اضيأ هيلع ئب يذلا مكحلا فلتحخا كلذكف ؛فلتخا دق نيعضوملا

 اهقح يف انربتعا كلذلف «لابحإلا مدع ةريغصلا يف لصألاو ؛رهشألاب ةدعلا ةهج نيعت اهقح يف ربتعي ملف
 رخ قع. ىف هقللذ لوقت اتأل ؛لايحالا منع اشيأ ةريتكلا يك لبسألا لاقي أل .رينغألاب اةدعلاا ةهدع نيعن

 ١75/4[ ةيانعلا| . لابالاب الإ دقعي الف :حاكنلا امأف ؛ةحوكتملا

 ىلإ ةراشإ :ظفللا اذهو (ةيانعلا).كشلاب لوزي الف ءنيقيب اتباث ناك رغصلاو ءكش غولبلا يأ :هيفو

 تناك ءاوس يعي ةدتعم لك لوادي ني رجا نود ةدتعمم ديقي م ثيح هقالطإب ةدتعملا تفرتعا اذإف :هلوق

 ,نئاب قالط نع يأ :ةدتعملا ١77/14[ ةيانعلا| .ضيحلاب وأ ءرهشألاب نئاب وأ ءيعجر قالط نم ةدتعم

 (ةيانعلا) .هتابثإ ىلإ ةجاح الف :بسدلل مزلم .ةدالولا جوزلا ركنأ دقو :ادلو .يعجر وأ

 .ةددععملا قءاذك عدلولا بيست تب ,حاكنلا مايق لاح تدلو اذإ اُهإف :حاكنلا مايق لاج



 قش سيل يضقنملاو «لمحلا عضوب اهرارقإب يضقنت ةدعلا نأ :هيانم ةفينح يبألو

 ناك اذإ ام فالخب «ةجاحلا لام طرتشُيف ًئادتبا بسنلا تابثإ ىلإ ةساسلا عصف

 نيعتلاو «ةدالولا لبق تباث ّبسنلا نأل 101 نم ادن ردص وأ «لبحلا رهظ

 دهشي مو «ةدالولا يف ةث رولا اهقدصف ٍةافو نع تناك نإف .اهداهشب تف

 ةيسلاس دلل ؟رهاظ ةنرالا قدح قب انهو ءاعيج مههلوق يف هنبا وهف :دحأ 01و
 0 قيدعت

 :ج وق: امهربا قيل تيب لع :بسنلا قدح قف امأ .مي يناس هيف لاعيف مهّح

 :ليقو .ةداهشلا ةظفل طرتشن : :ليق اذهو ةجحلا مايقل « تبني ةداهشلا لهأ نم اوناك
2 

 اعيق تي اسو بيغ رارقإب مههقسس يف تنريتلل جيت مريخ قيس يف ةتنوينلا أل طرت ا
 د نيقدصملا

 ديه رهشا 4 ع لقأل ٍدلوب تءاجف قا لجارلا 0 ادإو .طئارشلا هيف ىعاري ال

 تءاحجب كإو ,. كيس نوكي لاف ءحاكنلا ىلع قباس قولعلا نأ ؟ةسل تش " :اهج ورت موب

 جورلا : | ش

 مئاق شارفلا نأل ؛تكس وأ «ٌجوزلا هب فّرّتعا هنم هبسن تبثي :ادعاصف رهشأ ةتسل هب

 ,ةدالولاب دهشت ةدحا وّةأرما هدامشب .تسثي :ةدال هلا دَحح نإف .ةمات ةدملاو
 جوزلا 7 ' ١

 اهنأل ؛ةمئاقب تسيل انهه ةدعلا نكلو «ةدعلا مايقب امئاق نوكي شارفلا نأ انملس نعي :خلإ ةدعلا نأ

 تبقي كلذو «نييعتلا ىلإ ةجاحلا امنإو ؛هتابثإ ىلإ جاتحي الف :ةدالولا لبق 5//١11[ ةيانعلا] .خلإ يضقنت
 (ةيانبلا).ةدالولا ىلع ةلباقلا ةداهش زاجأ 32 هنأل ؛ةلباقلا ةداهشب يأ :اهداهشب (ةيانعلا) .اقداهشب

 ايضيأ نيركنملا دلولا كراسي ئنع :مهريغ قع ,يف بسلا تبي يآ :تبفي مةيانبلا).لودع مهوب انانإ وأ
 (ةيانبلا) .ةداهشلا لهأ نم موك طارتشالو يأ :اذهلو [7754/17 ةيانبلا] .هنيدب تيملا يرغ بلطيو «ثرإلا يف



 بسدلا توبث باب ميد

 ُبجَي امنإ ناعللاو ءمئاقلا شارفلاب تبثي ّبسنلا نأل ؛نعالي جوزلا هافن ول يح
 بل ولا بت

 !اهليجحا 5 تدلو إف :هنودب حصي هنإف ,دلولا ثدوحعو هترورض نم سيلو «فذفقلاب
 دل ولا

 ؛هنبا وهو اًض وق لوقلاف :رهشأ ةقس كلم ١ يفت تلاقو أ كاتجوزت :ج لا لاف

 ءقلاط :تنأف :تدلو اذإ 97 لاق نإو .فالتحالا 1: وهو «فالحتسالا
 أ ربحت - 3

 راك

 يعد دمحمو فسويوبأ لاقو .هنللي ةفينح ىبأ دنع قلطت ملا :ةدالولا ىلع ةأرما تدهشف
 (ةلباقلا)

 عيطتسي ال اميف ةزئاج عابستلا ةداهش" :ةغاع لاق كلذ يف ةّجُح اهتداهش نأ ؛ ؛قلطت
 ةأرملا

 .ةقالاطلا رهو ءاهباع قت اميق. قل هد ةدالولا يف ْتَلبق امل اهنألو *"اهيلإ ”لظنلا لاجرلا
 ةدال ولا

 دلولاو .دلولا يفنب بحي امنإ انهه ناعللا :لاقي امع باوج :خ! كاعللاو .ئم سيل :لاق يأ :جورلا

 نو ميخلا وعم ىف ةاعللا فأل عروق هل دعو ةلباقلا ةدابنسي اجاث ناعللا ةوكفةلباقلا ةدايبغب تبق

 اه فذق نيم سيل :هلوق نأل ؛دوجوم فذقلاو «فذقلاب بجي ناعللا نأ :ههجوو .ءاسنلا ةداهشب تبني ال

 امنإو «ةلباقلا ةداهشب تباثلا دلولا ربتعي ملف «هنودب حصي هنإف ؛دلولا دوجو مزلتسي ال فذقلاو «نيعم انزلاب

 [371// ةيانعلا] :هنع ادرفم فاثقلا لإ تاغللا .قيضأ

 ءايشألا يف روكذملا فالتخالا ىلع وهو ءال وأ فلحتست ةأرملا نأ يأ ءفالحتسالا دمحم يأ :ركذي ملو

 |" هرل/ ةيانبلا] .حاكنلا وأ امسشلا ف عقو فاالتخالا نأل ؛هلي ةفينح 5 افالحن ءامهدنع فلحتستف «ةتسلا

 ينعأ ةأرملا نألو يأ :اهألو (ةيانبلا).ةدالولا باب يف يأ :كلذ .قالطلا عقو ةدالولا تبث املف :ةجح

 تابثإ يف ةجح ةلباقلا ةداهشو «ةدالولاب قلعتم مكح قالطلا نأ يعي :خإ ىنتبي اميف (ةيانبلا).ةلباقلا

 [ ١/8/4 'ةيانعلا] .ادصق تبقي الو ًانمض تبقي ءقش 01 ءانمض ان قلعتي اميف كلذكف «ةذالولا

 نع يغازوألا نع سنوي نب ىسيع انثدح :"هفنضم" يف ةبيش يبأ نبا ىور [؟5515/7 ةيارلا بصن] .بيرغ *
 ؛نميويعو ءاسنلا تادالو نم نهريغ هيلع علطي ال اميف ءاسنلا ةداهش زوم نأ ةننملا تدع ؟لاق قررا

 [ءاسنلا ةداهش هيف زوخت باب :8/ه] .كلذ ىئوس اميف ناتأرماو لالهتسالا ىف اهدحو ةلباقلا ةداهش زوحتو



 ١ تيسنتلا تاوببلا دياب

 نهتداهش نك تهز ؛ةمات ةجحب لاعبي ذاق «ثذدحلا َتَحَدا انكأ كر ةفينح يبألو

 ناك تاو .اهنع كني دكنأل ؛قاللطلا قح يق ضن لاف .ةدالولا قح ُْ ةيرورص

 لح مشت :امتدنعو لطم .ةيبس قادس: ةفاوفا 7-3 نه تنقل : لبحلاب ٌرقأ دق جورلا

 5 ار ىلع و هحح اهلاوي ؛ثنحلا اهاوعيلا ني نم ديأل هزذب ؛ةلباقلا ةداهش
 ل ١ ةلأسملا

 (ةنمت ٌؤم اًكوكب ءقأ هنألو ٌةدالولا بهو .هفيلإ ىضْقي ان رارقإ لبحلاب رارقإلا نأ :هلو

 دلولا" :ه#ذ ةشئاع لوقل ؛ناتنس لمحلا ٍةدم رثكأو :لاق .ةنامألا رب لب انهلوقا ليف
 ير ودقل

 * .ٍلّرغملظب ولو نيتتس نم َرثكأ نطبلا يف ىقيي ال

 يف هثنح اهاوعد امنإو ءاقداهشل ةدالولا نمض ف تبثي يح قالطلا تسيل اهاوعد نأ :ءكلي ةفينح يبألو

 نكل «قالطلا اهاوعد نأ انملس «ةلماك ةجخب الإ تبثي الف «ةدالولا تارورض نم سيل ثنحلاو «هنيعي

 رهظت الف ءاهدنغ لاجرلا روضح مدعل ةدالولا قح يف ةيرورض نقداهش نأل ؛انمض اهتداهشب اهتابثإ نكمب ال

 مزال ءيشلاب قلعملاو «ةدالولاب قلعملا قالطلا يف انمالك :لوقي نأ لئاقلو .اهنع كفني هنأل ؛قالطلا قح يف
 ١179/14[ ةيانعلا] .همزاول عيمجمب تبث تبث اذإ ءيشلاو ءاقداهشب تبنت ةدالولاو ءهمزاول نم

 اهذكو «تدلو :ةأرملا تلاقف ىف اهقالط قلع مث ؛لبحلاب جوزلا رقأ اذإ نعي :خإ جوزلا ناك نإو

 .ةداهشلا ىلإ ةجاح الف :هيلإ تاس ا تيوس وو ما نإف ؛جوزلا

 84/:/١[ ةيانعلا| .ةنامألا يا لوق لوقلاو «ةنمتؤم اهفوكب رارقإ اهلبحب هرارقإ نألو :خ! هنألو

 عرسأ نار ودلا ةلاح لزغملا لظ نإف «ةدملا ليلقت ضرغلاو «نارودلا لاح لزغم لظ ردقب يأ :لزغم لظب ولو

 رودبا ولون يأ كرعم ةكلني ولو :ياتكلا عبص سعير« حاضبإلا رو "طولا ةيلؤروب .لالظلا رااص نعاالاوز
 ةفرعم ىلإ يدنهي ال لقعلا نأل ؛اعامس هنلاق ةشئاغ نأ رهاظلاو ءىرخألا ةياورلا يف ام وه ىعملاو ءلزغم ةكلف

 .مضلا هلصأف «ربدأ يأ لزغأ نم وه :ءارفلا لاق «كود ميملا ةثلثم :لزغم ١0/4[ ةيانعلا] .ريداقملا

 ةليمج نع جيرج نبا نبع نمحرل اادبع نب دواد انثدح كرابملا نبا قيرطظ نم ”هنئسأ ' يف طق رادلا جرخأ *

 .لزغملا دومعع لظ لوحتي ام ردق نيتتس ىلع لمحلا يف ةأرملا ديزت ام :تلاق ةشئاغ نع دعس تنب

 [حاكنلا باتك ؛٠888.:مقر .197/*]



 كن يماَعُهلاَصفَول :لاق 3 ها رهش ١ نونا 1 و هلَمَح ول :ىلاعت هلوقل ؛ رهشأ ةنيس هلقأو

 تانيور اسديلغ ةحيخلاو «نينس عيرأب ريكألا ردقي كثي يعفاشلاو هرهتلا ةننم لمصلل يقي

 مدح ةقئاع نع

 ١ مث اهقلطن عاوز نمإو يدتهي ره 3 ناشف ءاهارتش .٠ ثبلإ ُ أد مالمو ا زن -:ض .هيلإ هي ةعلا دإ ءاعاوم ها اههنأ الخلا
 دلولا 5 ةشسئاع

 هجولا يف نأ ؛ةيعزلب, مل الإ و. ,فمزل ةايقارتشا خوي. للم رهتشأأ ةقتس..نرم لقأل ٍدلوب تءاج

 هنأل ؛ةك ولما دلو يباثلا هجولا يفو ءءارشلا ىلع قباس قولعلا نإف ,ةدتعملا دلو لوألا

 انئاب ًادحاو ّقالطلا ناك اذإ اذهو ,ةوعد نم َدْبالف ,هتقو برقأ ىلإ ثداحلا فاضي
 اهنأل ؛قالطلا تقو نم نيتنس ىلإ بسنلا تبني ؛نيتنثا ناك اذإ امأ .ايعجر وأ ءاعلخ وأ

 8 .ءارشلاب لحت ال األ ؛هلبق ام ىلإ الإ قولعلا فاضي الف «ةظيلغ ةمرح هيلع ْتَمْرُح

 (ةيانعلا) .هيف افلتخم هنوكل ؛هرك ذب امامتها اهلقأ ىلع ةدملا رثكأ نايب مدق امنإ :خلإ هلقأو

 ةمطاف ىلوم نالجع نب دمحم لئم تاياكحب كلذ ىلع جتحاو |لمحلا ٌةدم رفكأ يأ] : دكاألا ردقي

 كاحضلاو «كلذل ايعزه ىمسف «نابح نب مره كلذك و «نيئس عبرأ همأ نطب ف يقب ةبتع نب ديلولا تنب

 ام ةدم رادقم ىلإ يأ :هيلإ ١81/8[ ةيانعلا] .دلو نيح كحض هنأل ؛اكاحض ىمسف اذكه محازم نب
 (ةيانعلا) . رهشأ ةتس نم لقأل هب تواج اذإ يأ :لاوآلا هج ولا ف (ةيانعلا).محرلا ف

 ثتقو نم رهشأ ةتس نم لقأل ثدلو اهأل :2! قولعلا كإف .لمحلا عضوب لماحلا ةدعو يأ :ةدتعملا دلو

 ١[ 81/4 ةيانعلا] .امكح شارفلا مايقل ؛ةوعد الب تبني ةدتعملا دلو بسنو ءءارشلا
 اًمرقأو :هتقو برقأ (ةيانعلا).ءارشلا تقو نم رثكأ وأ ءرهشا ةعبمل هب تنءاج اذإ عي : يباثلا هج ولا يفو

 (ةيانبلا). هبعدي ْنآَب الإ تيستلا ةتمنشلا يعي :ةوعد ن ٠ يش (ةيانعلا) .ةوعدلاب الإ تبثي الف عةك < ولمث اكوك تفقو

 ةمرح مرحت ةمألا نآل :ءارشلاب لحت ال (ةيانبلا).هريغ احوز حكنت ىح هل لحت الو نيتقلطب :تمرح افأل

 نم لب «تاقوألا برقأ نم قولعلاب يضقي ال لحت مل اذإو «نيميلا كلمب هل لحت الف «نيتقيلطتب ةظيلغ
 هب تءاج اذإ ؛دلولا همزليف ؛قالطلا لبق ام وه نامزألا دعبأو .حالضلا ىلع نيملسملا رومأل المح اهدعبأ
 فاضيف: :نيميلا كلمي اهوظو:هلا لحيف «ادحاو :قالطلا ناك اذإ امأو .قالطلا .تقو. نم نيتنس .نم: لقأل
 ١[ 85/4 ةيانعلا] .ةوعذ ريغب هبسن تبقي الف ؛ةمألا دلو ناك ذئنيحف «تاقوألا برقأ ىلإ دلولا



 يهف :ةأرما ةدالولا ىلع تدهشف ءئم وهف دلو كنطب ف ناك نإ :هتمأل لاق نمو

 لاق نمو .عامجإلاب ةلباقلا هداهشب كلذ تبثي و ,دلولا نييعت ىلإ ةجاحلا| نأ ؛ةدلو مأ

 ةئيا وهو هنأ رما يهف هتأرما انأ :تلاقو عمالاغلا 1 توءاجفم («تام 5 «نيبا و : ماللغل

 ال نوكي ال نأ :سايقلاو ,ناسحتسالا باوج اذه لَعَج :"رداونلا" يفو .هناثري هيك هل كل < ىاقلاو ةةاعسالا ةيامع اذه , امنع 2" قاينلا" قو ريق

 اميف ةلأسملا نأ :ناسحتسالا هحو .حاكنلاب ارارقإ هلوق نكي ملف «نيميلا كلعو «ةهبش

 كلذل نيعتملا وه حيحصلا حاكنلاو «مالغلا مأ افوكبو «ةيرحلاب ةفورعم تناك .اذإ
 بسسنلا توبنآ ' 0ك

 نأ ام ثاريم "او دلو مأ تنأ :ةنرولا تلاقف ع«ةرح اهكأب ِملعَي / ولو .ةداعو اعضو

 .ثاريملا قاقحتسا يف ال «قرلا عفد يف ةديبدع رادللا رابتعاب ةيرحلا روهظ
 و رطل د

 ىلإ ةجاحلا امنإو ءنيم وهف :هلوقب ىلوملا نم دجو دق ةوعدلا يهو ءبسنلا توبث ببس نأل :هدلو مأ يهف
 نإف ءرارقإلا تقو نم رهشأ ةتس نم لقأل تدلو اذإ اذه ,عامجإلاب ةلباقلا ةداهشب تبثي وهو «دلولا نييعت

 اذه ايعدم لوملا نكي. ملف «لوملا ةلاقم دعي تلبج انأ لامتحال ةهمرلي آل ادعاضق رهشأ ةثسل تدلو

 ١85/4[ ةيانعلا] .ىوعدلا تحصف لوقلا تقو نطبلا يف دلولا مايقب :ةمث انقيت انإف ؛لوألا فالخب «دلولا

 .يئبا وه مالغل رقملا لوق يأ :هلوق (ةيانبلا).تيملا ناثري نبالاو مألا يأ :هناثري

 تف لصألا نم ةرح اهكأب ةفورعم نكت م ول اهنأل ؛ةيرحلاب ةفورعم افوكب كيق :خا ةيرخاب ةفورعم

 اذإ هنأل ؛مالغلا مأ اوكي اضيأ ديقو قومي تقنع امتإ ءانثرومل دلولا مآ تنك نإ ؛اولوقي نأ ةثرولل نأل

 .ةهبشب ءطو نع نوكي ال ذئنيحو :نيعتملا وه 77٠/1[ ةيانبلا| .ثرت الف مالغلا مأ اهنأ تبني مل

 (ةيانبلا).عرشلا ةهج نمو عضولا ثيح نم يأ :اعضو
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 هب قحأ نمو دلولا ةناضح باب
 لوسر اي :تلاق ةأرما نأ يور امل ؛دلولاب قحأ مألاف :نيجوزلا نيب ةقرفلا تعقو اذإو

 هنأ هوبأ م اق هل ىبدُنو عاوح هل يرجحو م ناك اذه يبا لإ !هّللا

 ىلع ٌردقأو فشأ هلا ذالو ؛ يحوزت رت ملام يي فحأ بأ ا اع لاقف ؛ئيم هعزني

 ٍلَسَعَو ٍدهش نم ريخ اهقير وقب 455 قيدصلا راشأ هيلإو ءرظن 57 ةاطخلا هل :هلوقب +45 قيدصلا راشأ هيلإو َيظنأ اهيلإ عفدلا ناكف ,ةناضحلا
 ** .نورفاوتم نورضاح ةباحصلاو «هتأرما نيبو هنيب ةقرفلا تعقو نيح هلاق «رمع اي كدنع
 دحأ ركني ملو 0 حمو

 (ةيانعلا).نايب ىلإ جاتحت ال ةرهاظ بسنلا توبث بابل بابلا. اذه ةبسانم خا ةناضحح باب

 (ةيانبلا).نيدلا فالتخاب فلتخت ال ةقفشلا نأ ؛ةيس وحب وأ :ةيباتك تناك ءاوس ل قحأ مألاف

 ؛حاحصلا 52 انك ,ةيوحألا عمجماو ؛ربولا نم تيب :واولا فيفخت و ةلمهملا ءاجلا ركب يو :ىوح

 مس مع ةيانبلا| .هعمجيو همضي يأ ءيشلا يوحي يذلا ناكملا مسا ءاوجلا كلا نبا لاقو

 (ةيانعلا).صقملاب اهنم صقي تيح نم امي هلاصتا ةدايزل هيلع :قفشأ

 نم هلاح يف ارظن ىوقأ نعي هقح يف يأ :رظنأ (ةيانبلا».همأ ىلإ دلولا عفد ناكف يأ :عفدلا ناكف
 نيشلا 3- :دهش .ةليمح اهمساو 5 باطخملا نب رمع ةأرما مصاع مأ قير أ :خ) اهقير (ةيانبلا) .هريغ

 [م8 17 ةيائبلا] .هعمش يف لسع :اهحتفو

 ورمع ئيدح يعازوألا عي ؤرمع يبأ نع ديلولا انثدح ىملسلا دلاخس نب دومحم انئدح :هتنس قا ةواذ وبأ هاور"

 يكب هاب قوما ذم يافا كوسبا :تلاق ةأرما نأ ورمع نب هللادبع هدج نع هيبأ نع بيعش نب

 هب. قحأ تلا *5 هللا لوسر احل لاقف ؛نيم هعزني نأ 0 يحي عاب هوني

 [57/7ةيارلا بصن] .هدانسإ ححصو "كردتسملا" يف مكاحلا هاورو [دلولاب قحأ نم باب 21171 :مقر] .يحكتت م

 مساقلا نع ديغس نب ىيي انربخأ :"اطوملا" يف كلام ةاور [755/7* ةيارلا .ببضت | :ظفللا ادق بيرغ ”*

 ءابق ىلإ اموي بكرف ءرمع اهقراف مث ءامهاع# كيلرق راضتألا نه:ةأرما رم دنع تناك :لاقأ دمحم نب

 هتعزانف «مالغلا ةدجم هتك ردأف (ةبادلا ىلع هيدي نيب هعضوف «هدضعب ةذخأاف ءدحسملا ءانفي بعلي هنبا دججوف

 هعجار امف ءاهنيبو هنيب لخ 0 وبأ لاقف يبا :ةأرملا تلاقو با :رمع لاَقف ركب ابأ ايتأ ىح البقأف عهايإ

 [دلولاب قحأ نم باب ؛١77ص] .مالكلا رمع



 15 هب قحأ نمو دلولا ةناضح باب

 ةناضحلا نع رجعت تّسع اهأل ؛هيلع ملا ربجت الو ءركذن ام ىلع بألا ىلع ةقفنلاو
 / دلولا ةقفن

 ُدافَتْسُت ةيالولا هذه نأل ؛تدعب نإو :بألا مأ نم ىلوأ مألا مأَف :مأ هل نكت مل نإف

 نم األ (تاوخألا نم ىلوأ بآلاف ألا هل نكي مل إف .تاهمألا ليف نم
 هل نكت مل نإف .دالولل ةقفش رفوأ افألو «سلدسلا نهباريم زرخن اذهو «تاهمألا

 8 داب ولا لج

 يف َنَمَدَق اذهو 5 تانب نمنأل ؛ثالاخلاو ثتامعلا نم ىلوأ ثاوحألاف ةدَج

 ليقو ”"ةدلاو ةلاخلا" :3ع هلوقل ؛بأل تحخألا نم ىلوأ ةلاخلا :ةياور يفو .ثاريملا

 مو نأل تخألا مدَقُنو .هتلاحع تن اهنإ ا :لاغت #1 ُِق

 .مألا لبق نم نمل وحلا نأل ؛بألا نم تخألا مث .مألا نم تعألا مث قفشأ اهنأل
 ةناضحلا قح

 ؛تاوحألا انلزن امك َنلَّرَمُيو :مألا ةبارقل ًاحيجرت ؛تامعلا نم ىلوأ تالاخلا مث

 نأ الإ هركذ امل ءبلطت مل وأ «تبأ اذإ دلولا ذحأ ىلع يأ :هيلع مألا (ةيانبلا».تاقفنلا باب يف يأ :ركذن ام

 ةقفش ال ةيبنحألا ذإ ؛دلولا قح توفي الثل هتتاضح ىلع ربجتف ؛مألا ىوس مرحم محر وذ دلولل نوكي ال

 (ةيانعلا) .ذئنيح ةمودعملاك اهِإف ءينجأب تجورت وأ ءتتام نأب :مأ هل نكت مل ١85/54[ ةيانعلا] هيلع اهل

 (ةيانعلا).بأب ىلدت نمم ىلوأ يهف «مأب هيلإ ىلدت تناك نمف ؛نهتقفش روفو نم انركذ امل :خلإ ذافتست

 (ةيانعلا).تاهمألا نم ةدحلا نوكلو يأ :اذشو (ةيانعلا).ةمومألاب ةيالولا هذهو :اهنأل

 تاذ ىلع حجرتت نيتبارق تاذ نأ :هانعمو :خلإ مدقتو (ةيانبلا».قالطلا باتك ةياور يف يأ :ةياور فو
 (ةيانعلا).ةقفشلا ةدايز نم اهيف امل ؛ةدحاو ةبارق

 حرخأ [55717/7 ةيارلا بصن] .ةريره يبأ ثيدح نمو «دوعسم يبأ ثيدح نمو ءيلع ثيدح نم يور *

 هَوْعَدُي نأ ةكم لهأ ىبأف :ةدعقلا يذ يف دك يبنلا رمتعا امل :لاق هدف ءاربلا نع "هحيحص" يف يراخبلا

 :يلع لاقف -لاق نأ ىلإ -اوبتك باتكلا بتك املف «مايأ ةثالث اهي ميقي نأ ىلع مهاضاق ىح ةكم لخدي

 اهب ىضقف يخأ تنب :ديز لاقو «يحت اهتلاخو يمع ةنبا يه :رفعج لاقو ,يمع تنب يهو اههذحأ انأ

 [ءاضقلا ةرمع باب 476١« :مقر] .رصتخم .مألا ةلزنمةلاخلا :لاقو ءاهتلاخل 0 ىبلا



 هب قحأ نمو دلولا ةناضح باب ظ قف

 هيطعي اًيبنجأ ناك اذإ ملا جوز نألو ءانيور ال ءاهقح طفشي ةالوع نع تورت
 ةناضحلا يف 7 ءاستلا

 ماققم ماق هنأل ؛ ؛دحللا اهجوز ناك اذإ ةددلعا ل :لاق .رظن افا هاروش:هيلإ رظعيو ءارزن

 يرودقلا

 ل ًارظن د ؛هنم مّرحَم مجَر ود وه جوز لك كلذك و هل رظنيف «هيبأ

 لولا اع“ دلولا

 دق عناملا نأل ؛ةيجوزلا تعفترا اذإ دوعي جورتلاب 57 طقس نمو .ةبيرقلا ةبارقلا

 ؛ًاببصعت مهيرقأ مهالوأف :لاجرلا هيف مضتحاف ؛لهأ نم ةأرما يبصلل نكت مل نإف .لاز
 تابصعلا 0

 ىلإ 2ظًئ ةريغصلا نأ ريغ ع قف هيئئارفلا فرع دقو «برقألل ةيالولا نأل

 مالغلاب قيسأ ةنيطاوب مألاو .ةنتفلا نع ازرحت 4 ؛معلا نباو ةقاتعلا ىلومك مرحم ريغ ةبصع

: 3 

 تاذ مأل ةلاخلاو «نيتبارق تاذ مأو بأل ةلاخلاو «مأل ةلاخلا نم ىلوأ مأو بأل ةلاخلا نأ نعي :خلا حيجر 0

 نأ عي :كلذك نلزني .ةدحاو ةبارق تاذ ىلع :نيتبارق تاذ [8+-+ه/9/ ةيانبلا] .ةدحاو ةبارق

 تنأ" :255 .هلوق نم :انيوو امل (ةيانبلا).بأل 'ةمعلا نم ىلوأ مأل ةمعلا مث ,مأل ةمعلا نم ىلوأ مأو بأل ةمعلا

 ؛جوزتلا دنع تاف دقو ؛ريغصلل رظنلل ةناضحلا قح نألو :خا| جوز نألو (ةيانعلا). يحجوزتت ملام هب قحأ

 ءازو نون هتدامو ؛ليلق يأ رزن ءيش :لاقي ءاليلق ائيش ريغصلا يطعي يأ :ارزن هيطعي (ةيانعلا) .خلإ جوز نأل

 هرزش :لاقي .هينيع رخؤمب. ريغصلا ىلإ يبحألا مألا جوز رظني يأ :خإ رظنيو [م+>/ يرد ءارو

 |؟375/1/ ةيانبلا] .ءار مث ءازو ةمجعم نيش ةتذامو ءهينيغ رخؤع هيلإ رظن اذإ هنيعب

 ةيالوو «ثاريملا باب يف يأ :هعضوم يف (ةيانبلا).اهقح طقسي ال همأب جوزت اذإ دلولا معك :جوز لك

 ناك ءاوس «تابصعلا برقأ ىلإ عفدي ريغصلا نأل ؛ةريغصلا :هلوقب ديق :2! ةريغصلا نأ (ةيانبلا) .حاكنلا

 دحاو نكي مل نإف :يشاترمتلا ركذو «دمحم نع يور اذك :ةنتفلا نع ازرحت (ةيانبلا).مرحمريغ وأ امرحم
 قح ال :دمحم لاقو ءبرقألاف برقألا ؛ماحرألا يوذ ىلإ م ةفينح يبأ دنع مأل خألا ىلإ عفدت ؛ةبصعلا نم

 1١178/4[ ةيانعلا] .هنضخت ةقث ىلإ عفدي يضاقلل ريبدتلاو ءءاسنلا لبق نم ركذل



 نانا هب ّقحأ نمو دلولا ةناضح باب

 قعملاو ءههدحو سبليو ؛ةدحو برشيو ؛هدحو لل اكأيف ئغتسي يح : ريغصلا عماجلا" يفو

 لإ جاتحي ئعغتسا ادإ د جيس .ءاحنتسأالا ىلع ةردقلاب ءانغتساللا 3 نأ ؛دحاو

 ءاعيتتسا ا

 :يقتلاو بيدأتلا ىلع ردقأ بألاو ؛مهقالخأو لاجرلا بادأآب قلتو بدذأتلا

 590 5 ةدحلاو ءألاو .بلاغلل ارابتعا ؟نادس عيبسب مانغتساللا عع لل فاصخلاو

 كلذ ىلع : ًأرملاو ءءاسنلا بادآ ةفرعم ىلإ جاتحت ءانغتسالا دعب نأل ؛ضيحت نح

 نعو .ىدهأو كرا هيف ابآلاو عبسملاو نيصحتلا 1 جاتحت غولبلا دعب و َردقأ

 نمو .ةنايصلا ىلإ ةحباملا ىقحتلا ةةوهيشلا ١ دع تقلي بألا ىلإ عفدت اهنأ :هكنع : كل. دمحم

 ؟ نوعتس ع "ريغصلا عمات يفو :ىهتشت اذه غن غلبت وح «ةيراحلاب ق ةحأ ةددلاو ملا ى وس

 عملا نأ ركذو ءيجنتسي ظفل فذحو «نيغتسي ظفل ةدايزل "ريغصلا عماجلا" ةياور ركذ :خلإ عماججا ينو

 دنع هدشيو «ءاجنتسالا دنع هليوارس حتفي نأ هك نأ وهو :ءاجنسسالا ىلع (ةيانعلا).رهاظ وهو ءدحاو

 ىوتفلا هيلعو :نينس عبسب (ةيانبلا).رمع نب دمحأ ركب وبأ مامإلا خيشلا وهو :فاصنلاو (ةيانبلا).غارفلا
 نع ئغتسي «نينس عبس غلب اذإ بلاغلا يف يبصلا نأ عي :بلاغلل ارابتعا (ةيانبلا).هريغو "قاكلا" ف اذك

 ١[ 8/4/4 ةيانعلا] .هدحو يجنتسي ذئنيحف «ةيبرتلاو ةنانطنملا

 (ةيانعلا).اهوحنو بايثلا لسغو خبطلاو لزغلاك :ءاسنلا بادآ .هلاثمأو هدحو لكألاب :ءانغتسالا دعب

 سيل ام ةريغلا نم لاحرلل نأل :ىدهأو ىوقأ (ةيانعلا).بألا ىلإ جيورتلا ةيالوو «جيورتلاب :نيصحتلا
 (ةيانعلا).كلذ نم مألا نكمتت ال هجو ىلع اهظفح نم بألا نكمتيف ؛ءاسنلاب
 (ةياتبلا).نامزلا داسفل ماشه ةياور ىلع دامتعالا :"فملا ثايغ" فو :خل ! [هنع ماشه هاور] دمحم نعو

 دح :ثيللا وبأ هيقفلا لاقو ."ةياهنلا" يف اذك ءمهلوق يف ةنس ةرشع ىدحإ غلبت نأ ةوهشلا دحو :خلإ تغلب اذإ

 «تالاخلا وأ تاوخألا دنع ةريغصلا تناك اذإ نعي :خإ ىوس نمو (ةيانعلا).نينس عست غلبت نأ ةوهشلا

 ةياور ىلع نيغتست حو «'يرودقلا" ةياور ىلع «يهتشت اديس غلبت نأ ىلإ نهدنع 0 اًمِإف «,تامعلا وأ

 عون هيف نكل ءءاسنلا بادآ ملعت ىلإ جاتحت تناك نإو اهنأل ؛اهدحو سبلتو ءاهدحو لكأتف :"ريغصلا عماجلا'
 ١8/8/4[ ةيانعلا] .ميلعتلا وهو ءدوصقملا لصحي الف ؛مادختسالا ةيالو نيتدحلاو ؛مألا ريغل سيلو «ةريغصلا مادختسا



 هب ّقحأ نمو دلولا ةناضح باب م١

 فدل هيي يوما ةمدخلل اهرجا هت ال اذهلو ءاهمادختسا ىلع ”لقت ال اهفذل

 تنفق اذإ دلولا ٌءأو ءاهالوم اهقتعأ اذإ ةمألاو :لاق .ًاعرشإ هيلع امقردقل ةدحلاو مألا
 ٍيرودقل

 قح قتعلا لبق امش نسجل و ني توب نا وأ ناترح اي ؛دلو هلا قي ىف .ةرحلاك
2 

 ةناضحلا قَح

 ملسملا ارغفل وب يحأ ةيمذلا و .لؤملا ةملدخ لاغتشالاب ةناضحلا 2 امه :جعل ؛لل ولا

 (ةدعب ررضلا لامتحاو «.كلذ لبق هيا و نقلا نأ 5 و ,نايدألا 0 0 ام

 نيوبألا َن

 نأب كلذو :خا ةمألاو (ةيانبلا) .اهمادخختسا ىلع ةدجللاو ءألا ىوس نم ةردق مدع لجألو يأ :اذشو

 عم نوكت امنإ انه ةموصخلا نأل ؛امهالوم نم دلولاب قحأ اتناكف ءاتقتع مث ءاتدلو مث ءامهالوم امهجوز

 يف اذك ؛هريغ نم هب قحأ كولمملا كلامو «كلملا يف مألا عبتي دلولا ذإ ؛دلولا يف هل قحال جوزلا نأل ؛ىلوملا

 نايدألا لقع نإف :نايدألا لقعي ملام (ةيانعلا) .املسم اهجوز ناك نأب :ملسملا" ["85 :/1 ةيائبلا] ."يقاكلا"

 (ةيانبلا). روهشملا يف كلام لاق هبو ءبألا ىلإ عفديو ءاهنم دخؤي

 نأ ىلإ يأ ىقح ىيطعت وأ كنمزلأل :هلوق يف امك .فاخي نأ ىلإ ريدقت ىلع بصنلاب :فاخي وأ
 ررضلا لمتحي هدعبو «يبصلل رظنلا كلذ لبق اهيلإ عفدلا نأل يأ :خإ رظنلل [584 1/1 ةيانبلا] .نييطعت

 هيلع فاخي نأ لبقو «نايدألا لقعي نأ لبق :كلذ لبق ١8/4[ ةيانعلا] .هنهذ يف رفكلا لاوحأ شاقتناب

 عنمي ال بألا راتحا نإف «هراتختا نم ىلإ ملسيو «زييمتلا نس غلب اذإ يأ :رايفا امه (ةيانبلا).رفكلا ةنتف نم

 ١84/4[ ةيانعلا] .ةفرحلاو بتكملا ىلإ هميلستو هتاعارم بألا ىلعف «مألا راتحا نإو «ةرايزلا نم
 ىلع هنع باجأو «فئصملا هركذ يذلا وهو ؛نانس نب عفار ثيدحب : ىعفاشلا لدتسا :ريخ الندَع ىبنلا نأل

 [8 47/17 ةيانبلا] .يأي ام

 هجرخأ [57/8/» ةيارلا بصن].ةنوميم يبأ نع ةماسأ نب لاله نع ةعبرألا ننسلا باحصأ هجرخأ *
 امالغ رّيخ 25 يبلا نأ ةريره يبأ نع ةنوميم يبأ نع يبيلعثلا ةنوميم يبأ نب لاله نع "هعماج" يف يذمرتلا

 يق ءاج اه باب ؛١ ” هال :مقر] .حيحص نسح ثيدح ةريره يبأ تيد :ىذفغرتلا لاق .همأو ةيآ تب

 [اقرتفا اذإ هيوبأ نيب مالغلا رييخت



 م١1 هه هب ّقحأ نمو دلولا ةناضح باب

 قلب ناك اذ اذإ هام راع يشار قلع هئاعدب رن يصور قفوف * وداعا

 لصف
 رارضإلا نم هيف امل ؛كلذ ال سيلف :رصملا نم اهدلوب جرحت نأ ةقلطملا تدارأ اذإو

 هيف ماقملا مزتلا هنأ ؛هيف اهحوزت جورزلا ناك دقو ءاهنطو ىلإ هب جرخت نأ الإ بألاب

 ؛'مهنم وهف ةدلبب لهأت نم :ة2اع لاق ءاعرشو افرع دعت ١" 0 ين ع _ ١ سنا كك 9 ف ف

 (ةيانبلا) .«هللس ىعفاشلا هب لدتسا يذلا :ثيدحلا (ةيانبلا).ةحارلا يأ ةلمهملا نيعلاو لادلا حتفب :ةَعَدَلا

 نكلو «يعفاشلا ثيدح نع ناث.باوج اذه :خلإ لمحي وأ .رظنألا هرايتخال قفوف :ةطوطخملا يفو :ةرايتخال
 غرف امل :لصف ["17/»4 ةيانبلا] .غلبي مل ريغص امهل نباب ءاجف ؛هيف حرص هنأل ؛مصخلا ىضري الو .هجومب سيل
 4/.١5٠[ ةيانعلا] .ةدح ىلع لصف يف هريغو ىرقلا ىلإ جارخإلا نم هلعفي ام نيب ةناضحلا هل نم نايب نم

 (ةيانبلا) .هنع هدلو عاطقنال دلولاب جورخلا يف يأ : بألاب رارضإلا (ةيانعلا).ةدعلا ءاضقنا دعب :ةقلطملا

 (ةيانبلا). ةداع هيف جوزتي يذلا دلبلا يف مب جورلا نأل :افرع

 هتأرما تبأو ملسأ هنأ نانس نب عفار يدج نع يبأ نع رفعج نب ديمحلا دبع نع قالطلا يف دوادوبأ هجرخأ * |
 ؛ةيحان دعقا 26 ىبلا هل لاقف «ىنبا :عفار لاقو .ههبش وأ ميطف يهو نبا :تلاقف 5 يبلا تتأف ءملست نأ
 مهللا :525 يبنلا لاقف ءاهمأ ىلإ ةيبصلا تلامف ءاهاوعدا :لاق مث امهنيب ةيبصلا دعقأو :لاق ةيحان يدعقا اهل لاقو

 [دلولا نوكي نم عم نيوبألا دحأ ملسأ اذإ باب ,ىء ؛ ؛ :مقر] .اهذخعأف اهيبأ ىلإ ةيبضلا تلامف ءاهدها
 . "ةفرعملا" ف يقهيبلا ركذو 0 ف دمحأو 1 5 ىلعي وبأو 7-0 ف ةيسنك يبأ نبا هاور دع

 نأ هيبأ نع بابذ ىبأ نب نمخر لا كبغ ني هللا دبع انثدح :"هدنسم" .يف دمحأ ةجرخأ [؟0/1/7 ةيارلا بضن]
 ليه ةكع تلهأت نإ سانلا اهيأ اي :لاقف ؛هيلع سانلا هركنأف «تاعكر عبرأ ني. ىلص 0-5 نافع نب نامثع

 [157/7] .ميفملا ةالص لضيلف دلب يف لهأت نم :لوقي 5 هللا لوسر تعم نأ و (تمدف



 هبا قحأ نمو دلولا ةناضح باب م5١

 0 ناك دقو ءاهنطو ريغ رصم ىلإ جورخملا تدارأ نإو .اًيمذ هب يبرحلا ريصي اذهلو

 عمات يف ركذز رع تانك ةياور هذهو «كلذ مل سيل هنأ ىلإ باتكلا َّى غي

 1و واسوا - نم ةديقعلا نك قللذ ا نأ : دغعصلا

 راد ف جورتلا نأ :لوألا هجو دالوألا كاسمإ قح كلذ ةلمج نمو فتاكم يف ميل

 :انيح نربألا مديل هنأ ' :لصاخلاو .حصأ اذهو فرع هف ثلا ازلا سيل ةرغا

 هج | وألا هج ىلا

 نكي ثيحب ابراقت ادإ امأ «توافت نيرصملا | كيا كاك اذ هلخ انهو .حاكنلا دوحج هو «نطولا

 نيم تلقا ولو هتوفيرفلا قب باوحلا اذكو .هب ىلب لف عيب يف تييو هلو علاطي نأ دلاولل
 جارتخإلاب

 سيلو ءرصملا لهأ قالحأب | قلعت ثيح رصْاظنبف نأل ب سصأب ال :رضملا ىلإ رصملا ةيرق
 اق الا ادي

 .كلذ اهل سيلف ,داوس | لهأ قالا هقاخلا ؛ريغصلاب ريض ةسلتم يلو ةبألاب ربط هيف
 ءارقلا

 :'ةياهنلا "يف 5 لاق 0 ةدلب يف جورتلاب تأ هب ءققلأ و أ نك اريكخو ىرخعا نصخخشلا نعأ :خا ريصي اذهو

 ةيمذ نمأتسملا جورت اذإ *ناثكلا رئابسا ريس ل اع رك دا قسللا ف دك كففعملا نذل ا اذهو

 ظفاح مامإلا نع لقنو :يرارتألا لاقو ١3١/4[: ةيانعلا] .عجريف اهقلطي نأ هنكمي هنأل ؛ايمذ ريصي ال
 نم وهسلا نوكي اذه ىلعف «فنصملا ةخسن عم تلبوق بلا ةحيبملا قاعسما ةلوخلا هذه نآ ريبقلا قيدلا

 (ةياببلا).ظوسمملا هب ةارملا ؛ ايقو «يرودتقلا يأ :باتكلا 0 ة/ا/ ةيادبلا | :بتاكلا

 دال وألا نأ ٠ : دالوألا كاسما (ةيائبلا) .دقعلا عضوم ف يأ :هناكم ُّق (ةيانبلا) .ةيلع د وقعملا ميلست يأ :ميلستلا

 وهو ؛كلذ اهل سيل :هلوق هب دارأ :لوألا هجو (ةيانبلا».دقعلا عضوم يف اهكاسمإ بحجويف «جاكنلا تارمث نم

 ىلإ هعوجر بألا نكمي ال ثيحب دعبلا هب دارأ :توافت .دلولا جارخإ زاوحل :دبال (ةيانبلا).قالطلا باتك ةياور

 ةعلاطم بألا نكمي ثيحب ناتيرقلا تناك اذإ عي :خإ باوجلا اذكو (ةيانبلا).هدالوأ ةعلاطم موي ف هتيب

 (ةيانبلا).ةيرقلا ىلإ رصملا نم لاقتنالا وهو :هسكع يىفو (ةيانبلا).الف الإو «ءكلذ اهلف ءهموي قف دالوألا

 هرك ذ ءكلذ اه ذئنيحف ءاهيف دقعلا عقو اذإ الإ «ةيرقلا ىلإ رصملا نم راغصلا لقنت نأ ال سيل يأ :كلذ ال سيلف

 |5437 45/1 ةيانبلا] .ال وأ كانه دقعلا عقو لاحب كلذ اهل سيل :"يلاقبلا ىوانف"يفو ؛"يواحطلا حرش" يف
 اج



 ةقفنلا باب

 اهتسفن تملس اذإ .ةرفاك . 1 تام ةملسم ةانهحور ىلع ةحورلل ةيعاو ةئافنلا *لاق
 يرودقلا

 قِفنُيِلإ» :ىلاعت هلوق :كلذ يف لصألاو .اهانكسو اهتوسك و اهتقفن هيلعف :هلزيم ىلإ

 .4(ٍفوُرْعَمْلاب َنَهنَوْسْكَو ١ 1 نفق 3 ٍدولوَمْلا ىلعَوإ» :ىلاعت هلوقو «هِتعَس ْنِم سو
 , بألا وه

 نألو ة.«ى سلب نيكرسكو نيثزر مكيلغ نقرا :عادولا ةجح ثيدح ف يقلع هلوقو

 هلضأ تيلع دقق تنئا# ورا ةريسقم وع ًاسرعم ناك نع 82و «ىدايتختلا مارت قتلا

 [ةرفاكلاو ةملسلا اهيف يوتيش ءاهيف لصف ال لئالدلا هذهو ؛«تاقدصلا ف لماعلاو يضاقلا

 بحت نمو ةقفنلا نايب ىلإ جاتحا ,ةناضحلا اهل نمو «دلولل ةناضحلا قح نايب نم غرف امل :ةقفنلا باب

 راردإلا نع ةرابع وهو «قافنإلا يعمم مسا ةقفنلاو .هريغو ىيكسلا نم هيلإ جاتحي ام ركذب درطتسا مث ؛هيلع
 ؛ةياورلا رهاظ يف مزالب سيل طرشلا اذه :"ةياهنلا"يف لاق : :خإ تملس اذإ .هؤاقب موقي هب امت ءيشلا ىلع

 تيب ىلإ لقتنت مل نإو ءامل ةبجاو ةقفنلا دقعلا ةحص دعب :ةياورلا رهاظ يفو «'"طوسبملا' ف ركذ هنإف

 (ةيانبلا).ةقفنلا بوجو يف يأ :كلذ ٍف ١[ 37/5 ةيانعلا] .جوزلا
 ام :هريسفت يف جاجزلا لاقو «طسولاب يأ :فاورعملاب (ةيانعلا).بوجولل رمألاو «قافنإلاب رمأ :قفنيل

 ةأرملا سابتحا يأ :سابتحاللا ١[ 5/4 ةيانعلا] .بوجولل ىلع ةملكو «ناكمإلا ردق ىلع لدعلا هنأ نوفرعي

 ؛تاقدصلا يف لماعلاو ىضاقلا .هريغ ىلإ عجرت ةعفنمل اسوبحم ناك نم لصأ يأ :هلصأ (ةيانبلا).لجرلا دنع

 اذإ براضملاو يصولاو يلوتملاو يفملا كلذكو ءامهتيافك بجيف «نيملسملا حلاصمل امهسفنأ اسبح امهأل
 (ةيانعلا).ةنسلاو باتكلا نم اهركذ ىلا نيعي :لئثالدلا [ 45/107 ةيانبلا] .ةبراضملا لام رفاس

 رباج نع ملسم هاور ثيدحلا اذه [؟7/١17 ةيارلا بصن] .جحلا يف ليوطلا رباج ثيدح يف مدقت *
 متالحتساو هللا نامأب نهومتذخأ مكنإف ءءاسنلا يف هللا اوقتاف :"هيفو ءادح ليوط ثيدح وهو هللا دبع نب

 ًابرض نهوبرضاف كلذ نلعف نإف ؛هنوهركت ادحأ مكشرف نئطوي ال نأ نهيلع مكلو ؛هللا ةملكب نهجورف
 5 منلا ةحجح باب ءا) “4 :مقر] .هف ورعملاب ن :.هوسك و نيهفزر مكيلع نغو ءحربم ريغ



 ةقفنلا باب م14

 هيلعو «فاصخملا رايتخا اذهو :فيعضلا دبعلا لاق امي ايي كلذ يف ربتعُيو

 سن دك رسشاانا# نزع زامل ةققي يلق سرع انا# اذ] امنفأ ةدريسفلاو «عرعللا

 قوفو ؛تارسوملا ةقفن نود اهُتقفنف ءارسوم جورلاو ,ةرسعم تناك نإو ءراسعإلا

 ؛.دتلج يعفاشلا لوق وهو ؛جورزلا لاح ربتعي :كهل يحخركلا لاقو «تارسعملا ةقفن

 :نايفس يبأ ةأرما دنهل 7:1 هلوق لوألا هجو .4ِهِتَعَس ْنِمٍةَعَّس وذ َقِفُْيلإ» :ىلاعت هلوقل

 *,"فورعملاب كَدْلَوَو كيفكي ام كجوز لام نم يذح“"

 ريسفت يأ :ةريسفتو (ةيانعلا).كلذ يف امهاح رابتعا يأ :اذهو (ةيانبلا).:- يرودقلا ظفل اذهو :ربتعيو
 جوزلا ناك اذإ ام يأ «عبارلا مسقلا فنصملا ركذي ملو :خلإ ةرسعم تناك نإو (ةيانبلا).فاصخلا لوق

 يئععي ةحلاص ةقفن ا ضرفي «هباتك يف ركذ فاصخلا نإف «ءثلاثلا مسقلا نم ملعي هنأل ؛ةرسوم ةأرملاو 00

 «نيرسعملا ةقفنب تيضر دقف ءرسعم نم اهسفن تجوز امل مل :لوقي :ةياورلا رهاظ يف لاقو ءاطسو
 ١[ 114/4 ةيانعلا] .هلاح بسحب الإ جوزلا ىلع بجوتست الف

 اهتيب يف لكأت تناك ةأرملاو ؛«تاجابلاو ءيوشملا محللا وأ ؛ىولحلا لكأي جوزلا ناك اذإ :خ2! ةقفن نود

 نكلو ءاهتيب يف لكأت ةأرملا تناك ام الو ؛هسفنب لكأي ام اهمعطي نأب جوزلا رمؤي ال «ريعشلا زبح
 ١[ 3414/14 ةيانعلا] .نيتجاب وأ ةجابو ءربلا زبح اهمعطي :«كلذ نيب اميف اهمعطي

 ؛اعيمج نيتلاحلا يف لجرلا لاح ريتعا يَا انآ امم قِمْنِيلَف هقزر ِهْيَلَع َرِدَق نَمَْوإ» :هععس نم ةعسوذ قفنيل

 راتبعا يف فاصخلا لوق ينعي :لوألا هجو ١315/54[ ةيانعلا].هريغ ىلإ ريصم الف «قافنإلاب هرمأو
 .نايفس يبأ لخب نم تكش امل :نايفس يبأ ةأرما (ةيانعلا).امهاح

 [578 - 771/8 ةيارلا بصن] .ةشئاع نع هيبأ نع ةورع نب ماشه نع يذمرتلا الخ ةعامجلا هجرخأ *
 ةبتع تنب دنه نإ :تلاق نك ةشئاع نع هيبأ نع ةورع نب ماشه نع "ةحيحص" يف ئراخبلا هجرخأ

 وهو هنم تذخأ ام الإ يدلوو ئيفكي ام ئيطعي سيلو حيحش لجر نايفس ابأ نإ هللا لوسراي :ثتلاق

 نأ ةأرمللف لجرلا قفني مل اذإ باب «57514:مقر] ."فورعملاب كدلوو كيفكي ام يذح" :لاقف «ملعي ال

 [فورعملاب اهدلوو اهيفكي ام هملع ريغب ذخأت



 "8 ةقفنلا باب

 ةيافك ىلإ رقتفت ال ٌةريقفلاو ؛ةيافكلا قيرطب بحت ةقفنلا نإف .هقفلا وهو ءاهلاح ربتعا
 ردقب بطاخي هنأ :هبجومي لوقن نحنف :صنلا امأو .ةدايزلل نيعم الف «تارسوملا

 هبو ءبحاولا وهو ,طسولا "ٍِفوُرْعَملاب' :هلوق ىنعمو «هتمذ يف نْيَد يقابلاو هعّسسُو
 ىلعو َناَّذُم رسوملا ىلع هنأ هلم يعفاشلا هيلإ بهذ امك «ريدقتلل نعم ال هنأ نيبتي
 يف ًاعرش ردقتي ال ةيافك بجو ام نآل لم ُفصنو ّدم طسوتملا ىلعو ذم رسعملا
 «قحب عنم هنأل ؛ةقفنلا اهلف :اهرهم اهيطعي زج كسلا نما :ه تعنتما لإو .هسفن

 ف 5 اوما

 ةقفنلا بجتف سابتحالا ءاج تداع اذإو 9 بلا توف 3 لوني ىلإ دوعت
 ةجو ا ا - لسؤال

 لوق راتخا هنأ ىلإ اذهبي راشأو ؛لئالدلا نم مهفي يذلا وه يأ هقفلا وه ةأرم لاح رابتعا يأ :هقفلا وهو
 [م ه1 /9/ ةيانبلا] .هراتخا امل هسفن ةهخ نم ليلدلا ركذ هنكل ءامهاح ربتعا ثيح فاصخلا
 .هتَعَس م ةَعَس وذ ْقِفْنبلا» :ىلاعت هلوق يأ :صنلا امأو (ةيانعلا).جوزلا ىلإ ارظن اهتيافك ىلع تعي :ةدايزلل
 اهتيافك داز نإ نكل ؛عسولا يب سيل ام. فيلكتلا مزاي الثل ؛هعسو ردقب قفني نأ بطاخي هن أ يأ :بطاخي هنأ

 ١[ 35/14 ةيانعلا] . زجعلا عم يدوي الو ءرم امك «نيليلدلاب المع ؛هتمذ يف انيد يقابلا نوكي سو. لام ىلع
 كبنكي ام كحوو لام نم يلخ :له نايفس يبأ ةأرما دنهل هلوق ف فورعملاب :)ع هلوق يأ :هلوق ىنعمو
 [ت 37/17 ةيانبلا] .ةيآلا 5 فو دب ريكو يفز هل دواؤملا ىلغر» :ىلاعت هلوق يف اذكو ؛فورعملاب كدلوو
 25 هلوقب يأ :هبو (ةيانعلا) .بجاولا وهو ةأرملا لاحو ؛لحرلا لاح نيب نوكي يذلا وه طسولاف :طسولا
 (ةيانعلا)."كيفكي ام كجوز لام نم يذحخ" :دنهل

 نالطرو ءزاجحلا لهأو يعفاشلا دنع يقارعلاب ثلثو لطر و ديدشتو مضلاب دملا :ثادم
 هيفك ًالميف ؛هيدي لجرلا دمب نأب ردقم دملا لصأ نإ :ليقو ؛ » قارعلا لهأو ةفينح يبأ دنع
 بايلقلا «بسحه سانلا ,لاوأ اهيق :قلتخم ان ايفأل :خلإ اعرش ردقتي ال |" ه+ل ةيانبلا| . 25

 ١[ 35/4 ةيانعلا] .ارارضإ نوكي دق : ريدتل يفف (نكامألاو تاقوألا بسحبو «مرهلاو
 (ةيانبلا».جوزلا لزنم ىلإ ةأرملا يأ :تداع



 ةقفنلا باب م

 دقي جوزلاو «مئاق سابتحالا نأل ؛جوزلا تيب يف نيكمتلا نم ت تيعتما اذإ ام فالك

 عاتمتسالا ع انتما نأ ءاه ةقفن الف : اح ةعيكسي ال هريعص تناك نإو اهلك هظولا نع
 تاطوتالا

 دوب لو «حاكلب قحتم دوصقم ىو نكي ام يول حالا اه نم

 نع ضّوع اهنأل ؛ةقفنلا امل :. يعفاشلا لاقو .نيبن ام ىلع ةضيرملا فالخب

 عمتجي الو :كلملا نع ضوع 7 نأ :انلو .نيميل ا كلمي ةكولمملا ف امك هدنع كلملا
 جورلا لكللم
 ىلع بعصت 1 فود روما اهلق# و ضوعم نع ناضوعل ونفلز ل او جورلا ن ا نا دمشلا الدعس لا نلف هناا د دع وك نا تع حلو

 هلبق ني زجعلا امنإو ءاهنم قمح ميلستلا نأل ؛هلام نم ةقفنلا اهلف :ةريبك يهو ءعءط ولا

 ١  0 5ا يا رو دن ا مدد 7 :
 سابتحالا توف نال ؛امل ةقفن الف :نيد يف ةأرملا تسبح اذإو .نينعلاو بوبجماك راصف
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 اهبصغ اذإ اذكو .هنم سيلف ؛ةزجاع تناك نأب اهنم نكي مل نإو «ةلطامملاب اهنم
 نيدلا عأ اذأ ٍ نيدلا ءادأ ف ه

 ؛لوألا ىلع ىوتفلاو «ةقفنلا اه نأ :ددللي فسوي يبأ نعو .امب بهذف ءاهرك لحجر

 .ءطولا ىلع جوزلا نيك أ :نيكمتلا م نم (ةيانعلا).اهنم سابتحالا توف نأل :هلوقب لصتم :حلإ فالخع

 (ةيانعلا).عامخلا قيطت يلا ةلاحلا ىلإ ريصت يح نكت مل وأ ءجوزلا لزنم يف تناك ءاوس :اه ةقفن الف

 نأل «[757/19 ةيانبلا] .ءيش بجي الف :دجوي ملو (ةيانبلا).هيعاود وأ .عامجلا وهو :حاكنلاب قحتسم

 ١35/5[ ةيانعلا] .ةاهتشم ريغ اهنأل ؛هيعاودل حلصت ال عامجلل حلصت ال ىلا ةريغصلا

 نأل اذهو :خ ! كلملا نع ضوع ةيانبلا).عامجلا رذعت نإو :ةضيرملا يف ةقفنلا بجي ينعي :ةضيرملا فالخب

 ضوعلا نأل :خإ ضوع رهملا نأ (ةيانعلا).ةكولمملاك ءاوس اهيف ةريبكلاو ةريغصلاو «ةجاحلا ببسب اهّبوحو

 جورزلا نم :هنم سيلف (ةيانعلا).ةقفنلا نودرهملا وه هتحت لحادلاو ؛ةيمستلاب دقعلا تحن لخدي ام وه

 (ةيائبلا).سابتحالا تاوفل اهل ةقفن ال اذكو يأ :اذكو (ةيانبلا).ةقفنلاب بلاطي الف ءاضنأ

 وهو «ةياورلارهاظ ىلع يأ :لوألا ىلع (ةيابنلا).يدْعُسلا هراتحاو اهتهج نم عنم ال هنأل :ةقفنلا اهل نأ
 (ةيائبلا) .ىضم اميف ةبوصغملا يف ةقفن ال هنأ



 ما ةقفنلا باب

 نأل ؛مرحم عم تّحح اذإ اذكو ارد 9 لعَجُيِل ؛هنم سيل سابتحالا توف نأل

 ٌرذع ضرفلا ةماقإ نأل ؛ةقفنلا اهل نأ :ءكلي فسوي يبأ نعو .اهنم سابتحالا توف

 بس سو وا ؛رفسلا نود رَضُحلا ةقفن هيلع بحت نكلو

 رضحلا ةقفن بحت و «اهيلع مايكل مئاق سابتحالا نأل ؛؟قافتالاب ةقفنلا بخب جوزلا

 ةقنق يلع يروق لوسح و كقهرم و .انلق امل ؛ءاركلا بجي الو ,رفسلا نود

 .عاتمتسالل سابتحالا تاوفل ؛عامجلا نم عنمي اضرم ناك اذإ اهل ةقفن ال نأ :سايقلاو

 :تميبلا ظفحتو ءاهسكو اه نأتي هنإف مئاق سابتحالا نأ :ناسحتسالا هحو

 مث ءاهسفن تمس اذإ اهنأ 5 فسوي كى نعو .ضيخلا هبشأف د

 ميلستلا أل ؟بجت ل :تملس م كتضرم ولو ةميلشلا ققحتل ةةققتلا بحت أ :تَضرَم

 .هيلإ ريشي ام باتكلا ظفل يفو ءنسح اذه :اولاق ,حصي ىل

0 
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 كلذ لعج هتهج نم ئعمل تاوفلا ناك اذإف «هتيب ف سابتحالا نع ضوع ةقفنلا نأ :هنايب :حلا ايقاب لعجُيل

 ءأ ريال انقأب سابتحالا كلذ لعجي نأ نكمي الق :هتهح نم نعمل ال :تاوفلا ناك اذإ امأ اق سابتحالا

 (ةيانعلا) .ةقفنلا بحب الف ءجوزلا نودب نعي د :مرحم عم |[ ةيانعلا] .ةقفنلا بحت ال هنودبو

 فارسإ رفسلا ةقفن فو «هيف فارسإ ال امع ةرابع وهو «فورعملاب ةقفنلا وه رومأملا نأل انين نود

 يه اهنأل :هلوق ىلإ ةراشإ :انلق امل [*5/1/ ةيانبلا|.كلذ بجي الف ءافورع+ نكي لقا رفا موقت

 .نيبن ام ىلع ةضيرملا فالخب ءاذه :ليق :هلوقب دوعوملا وهو عا تضرم كإو (ةيانعلا).هيلع ةقحتسملا

 هيلإ ريتكي اه ىروققلا باقك أ :باتكلا ظفل يف و (ةيانبلا) .ةقفنلا بجنب و اعئام هنوك يف :ضيحلا هبشأف

 هنم مهفي هنأل ؛جوزلا لزنم يف تضرم نإو :لاق هنأل ؛رهاظ يف هلي فسوي يبأ نع يور ام ىلإ يأ

 [؟17//3 ةيائبلا] .هيف تضرم مث ؛هلزنم يف جوزلا ىلإ اهسفن تملس اهنأ



 ةقفنلا باب ما

 ةقفن نايب :اذهي دارملاو ءاهمداح ةقفنو ءارسوم ناك اذإ ةقفنلا جوزلا ىلع ُضَرفُتو :لاق
 ةقشن ارو ناك ادإ جوزلا ىلع ضرفتو' 0 نرتب 5 ركذ اذهو ,مداخلا

 وطرف اأو .:ةف اك كيال ذإ ؛اهمامت نم اذهو هيلع ةبحاو اهتيافك نأ :ههجوو « اهمداح

 أ رملا

 : ناللج فس ويوبأ لاقو كنوع دمحم و ةشينح يبأ لدع اذهو ىدحاو تاك ةقفن نم رثكأل

 .جراخلا حلاصمل رخآلا ىلإو ؛لحادلا عقابا امهدحأ ىلإ جاتحت اهنأل ؛نيمداخل نش رف

 ناك هسفنب اهتيافك ىلوت و هنألو «نينثا ىلإ ةرورض الف «نيرمألاب موقي دحاولا نأ امو
 لحا ول / مداخلا

 م مداخلا ةقفن نم همرلي رسولا جوزلا نإ :اولاقو .هسفن ماقم دحاولا ماقأ اذإ نكت ايفا

 :"اريسوم دثاك اذ" :باتكل يف هلوقو .ةيافكلا ئدأ وهو .هأرما ةقفن نم رع مزلي

 دللي ةفينح بأ نع نسحملا ةياور وهو «هراسعإ دنع مداخملا ةقفن ةقفن بحت ال هنأ ىلإ ةراشإ

 يف لاق هنأل ؛اراركت اذه رهاظ ناك املو :2! ىلع ضرفتو (ةيانبلا).يرودقلا لئاسم نم هذه يأ :خلإ لاق
 ةحورلل صضرفيو :هلوقب يأ ادش دارملاو :هلوقب فتنصملا هردع ءاهج وز ىلع ةج ورلل ةبجاو ةقفنلا :بابلا لوأ

 هتقفن بحبو «مداخلا ةقفن ركذي مل كانهو «مداخلا ةقفن نايب اهمداح ةقفنو ءارسوم ناك اذإ ةقفنلا جوزلا ىلع

 ديق امنِإو .هيلع دمتعي ربخ هيف ءاج ام هنأل ؛مداخلا ةقفن بحت ال :ةيرهاظلا تلاقو ص ةعبرألا ةمئألا عامجإب

 مداح اه ناك نإو :مداخلا ةقفن هيلع بحت ال ءارسعم ناك اذإ هنأل ؛ديقلا اذه هيف دازو ءارسوم ناك اذإ :هلوقب

 غةرح تناك ول. يح عاش ةك ولمملا :ليق ,مداخلا يف خياشملا فلتحا مت . ةقينج يبأ نع نسحلا قور ام ىلع

 [؟ه 9/17 ةيانبلا| .اهريغل وأ ءاط ةكولمم وأ تناك ةرح اهمدخي نم لك :ليقو «قحتست ال اهل ةكولمم ريغ وأ

 (ةيانبلا).مداخلا ةقفن ضرف يأ :اذهو (ةيانبلا).مداخلا نايب اذمي دارملاو :تلق ام ةحصلو يأ :اذهشو

 (ةيانعلا) .ةاك زلا بوحجو باصنب ال عةقدصلا لامرح باصنب ردقم انهه رابسيلا :رسوملا جورلا لا

 ءمحللا مادإلا ىلغأو عزبخلا لود مادإإلا قح ٍِق نكل «اهتمفن نع مداخلا ةقشن نعي 1 رسعملا مزلي ايف"

 .مزلي ام :هلوق ىلإ عجري ريمضلا :ةيافكلا ندأ وهو [؟4/١١5 ةيانعلا| .نبللاو حلملا هاندأو «تيزلا هطسوأو

 [؟17/٠5 ةيانبلا] .هتأرما ةقفن نم رسعملا مزلي ام وهو «ةيافكلا ىدأ مداخلا ةقفن نأ :لصاحلاو



 ما ةقفنلا باب

 ىهو «ةيافكلا ندأ رسعملا ىلع بجاولا نأل ؛كللي دمحم هلاق امل افالخ ءحصألا وهو
 'اه لاقيو ءامهنيب قرفي / :هتارما ةمفنب رسعا نمو .اهسفن ةمدخب يفتكت لف ةجوزلا هةر 5 ع 3 1 5

 ةأرملل 'ء

 «ف ورعملاب كاسمإلا نع زجع هنأل قر : دلل يعفاشلا لاقو يع ينيدتسا

 ةقفنلا ىلإ ةحاحلا نأل ؛ىلوأ لب هةّنعلاو بسلا يف امك :قيرفتلا يف هياتم ىضاقلا بونيف

 ةقفنلا نأل اذهو ؛ررضلا يف ىوقأ لوألاو ءرخأتي اهّقحو لطي هقح نأ :انلو .ىوقأ
 ف عبات وهو - لاملا توفو «ىباثلا نامزلا يف قرت «يضاقلا ضرفب اند ريصت

 ضرفلا عم ةنادتسالاب رمألا ةدئافو .لسانتلا وهو ,دوصقملا وه اه حلي ال - حاكنلا

 تناك يضاقلا رمأ ريغب ةنادتسالا تناك اذإ امأف ءجوزلا ىلع مترغلا ةلاحإ اهن مي نأ

 :هتمصاخف ءرسيأ مث ءراسعإلا ةقفنب اه ىضاقلا ىضق اذإو .جوزلا نود اهيلع ةبلاطملا

 ناك اذإ هنأل ؛هتقفن هيلع بجي مدا اهل ناكو ءارسعم ناك اذإ جوزلا نإ :دمحم لاق ام نيعي :دمحم هلاق ام
 |[. ةيانعلا] .اريسوم ناك ول امك «ةقفنلا هيلع بجيف ءاهسفن ةمدخب فتكت ١ ةأرملا هذهف (مداحت اه

 (ةيانبلا) .هنمث جورزلا يدؤي نأ ىلع ةكيسن ماعطلا يرتشت نأ :ةنادتسالا نعم و : هيلع ىيدتسا

 نأل ؛عامجلا نم :ىوقأ (ةيانعلا).خلإ بونيف ىبأ نإف ءناسحإلاب حيرستلا همزليف :خلإ كاسمألا نع زجع
 «ديدج بيبسب الإ هيلإ لصي ال ذإ ؛قيرفتلاب :لطبي هقح نأ (ةيانعلا). يناثلا نود كلهم ةدم لوألا عاطقنا

 ءررضلا يف ىوقأ لوألاو «يىناثلا نامزلا يف قوتسيف «يضاقلا ضرفب انيد ريصت ةقفنلا نأل ؛رخأتي اهقحو

 |[ ةيانعلا| . ىلعألا عفدل نيررضلا ُّق وأ ؛ لمحتيف

 لطاب وهف «قرافلا عم سايق اذه نأ :هريرقت ةنعلاو بجبا ىلع سايقلا نع باوج 1 لاملا توفو

 ةأرملا ىلإ لوصولا نع زجعلاو .حاكنلا باب يف عبات وهو «لاملا نع نوكي امنإ ةقفنلا نع زجعلا نأل ؛كلذو

 زجعلاب ةقرفلا زاوج نم مزلي الو «لسانتلاو دلاوتلا وهو ؛حاكنلاب دوصقملا نع نوكي امنإ ةنعلاو بحلا ببسب
 (ةيانعلا) .جوزلا اضر ريغ نم عي :اهنكمب نأ ٠١17/4[ ةيانعلا] .عباتلا نع هب اهزاوج ءدوصقملا نع



 ةقفنلا باب د6

 دقت هب ىضق امو ءراسعإلاو راسيلا بسحب فلتخت ةقفنلا نأل ؛رسوملا ةقفن اهل مت

 وأ ,ةقفنلا اه َصضَرف ىضاقلا نوخي نأ الإ اغ ءىش الف :كلذب هتبلاط و ؛اهيلع جوزلا

 :ةلص ةقفنلا نأل ؛ىضم ام ةقفنب ال ىضقيف ؛اهيف ٍرادقم ىلع َجوزلا تحلاص

 بالو نأل ؛ءاضقلا ةلزنمب ٌحلصلاو .ضبقلا وهو دكوؤمب الإ كلما يحتال ةبهاك
 هل بوهوملل -

- 

 دعب جوزلا تام نإو .ضوع هنأل ؛رهملا فالخب ,يضاقلا ةيالو نم ىوقأ هسفن ىلع

 نأل ؛ةجوزلا تتام اذإ اذكو «ةقفنلا تطقس :روهش ىضمو ,ةقفنلاب هيلع يضق ام

 .ضبقلا لبق توملاب لطبت ةبهاك ؛توملاب طقست تالصلاو «ةلص ةقفنل

 فني مل ةدم تضم اذإو .اهقح مامتب ةبلاطملا امل هلاح لّدبت اذإف ءبحت مل ٍةقفنل

 :لاقي امع باوج :خلإ هب ىضق امو (ةيانعلا).ةلأسملا هذه سكع مكح كلذكو «ربيغتلا نم دبالف :ممت

 با ةقفنل ريدقت هب ىضق ام :هريرقتو .لوألا ءاضقلا ضقن هيف نأل ؛ ؛راسيلا ةقفن اهل ممتي ال نأ ىغبلني

 :هبوجو لبق بحوملا ببسلا لدبت زاوحل امزال نوكي ال بجاوب سيل ام ريدقتو ءائيشف اًئيش بحت ةقفنلا نأل

 هلا وع راص نأب :لدبت [؟١ 5/5 ةيانعلا] .مكاحلا مكح هيف مكحتسي مل ءامزال نكي مل اذإو

 .ناسحإو ةيطعو عربت :ةلص .(اهتقفن):تاعوبطملا يفو ؛تاطوطحملا يف اذك :اهيف

 (ةيانعلا).دحاو ضوعم نع ناضوعلا عمتجي الو ؛كلملا نع ضوع رهملا نأل :هلوق ديري :رمام ىلع
 .ءيش ىلع هعم ةأرملا حلص يأ :ءاضقلا ةلزسمب .ةلص ةقفنلا نوك ىلع عيرفت :خلإ مكحتسي الف

 (ةيانبلا) .ىلوأ لب ءءاضقلا ةلزنمم هحلص ناكف ؛فورعملاب يضاقلا مزلي ام قوف ةقفنلاب مزتلي نأ هل نأل :ىوقأ

 (ةيانبلا).ضارت الو ءاضق الب بجي ثيح ضوعب تسيلو :هلوقب لصتم :رهملا فالخب

 (ءاههدحأ توم طقست مم هقالقب اهرنأ اذإ هنأل ؛ةنادتسالاب اهرمأ ناك امو :هلوقب انديق امعإو :خا يىضن ام دعب

 لطبت مم هسفنب نادتسا ولو ءامهيلع هتيالو مومعل ؛جوزلا ةنادتسا اهتنادتسا ناك :؛كلذب اهرمأ امل ىضاقلا نأل

 (ةيانعلا) . يضاقلا مكحب تنادتسا اذإ اذكف «توملاب



 ضخ ةقفنلا باب

 ؛هدنع ضوع هنأل ؛توملاب طقست الو «ءاضقلا لبق اني ريصت :هكلي ىعفاشلا لاقو
 عاتمتسالا نع ةقفنلا

 تام مث ءاهلّجع يأ ةنسلا ةقفن اهفلسأ نإو .هانيب دق هباوجو «نويدلا رئاسك راصف

 :كلذر دمحم لاقو .الج فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع اذهو ؛ءءيش اهنم عحرتسي م

 ىلعو .هنللم ىعفاشلا لوق وهو ءجوزلل وهف ىقب امو ءىضم ام ةقفن احل بستحي

 دقو «سابتحالاب هيلع هقحتست امع اضوع تلجعتسا األ ؛ةوسكلا فالخلا اذه
 جوز ا

 .ةلتاقملا ءطعو ,يضاقلا قزرك هردلقب ُضوعلا لطبيف «توملاب قاقحتسالا لطب

 ءاهتنال ؛توملا دعب تالاصلا يف عوجر الو ءضبقلا هب لصتا دقو ءةلص هنأ :امهو

 اهنم ءيش ٌدرَتْسُي ال ؛كالهتسا ريغ نم تكله ول اذهلو «ةبحلا يف امك اهمكح
 اهنم عحرتُسُي ال هنود ام وأ رهشلا ةقفن تضبق اذإ اهنأ :كللس دمحم نع «عامجإلاب

 هيلع نيد اهتقفنف :ةرح دبعلا جوزت ادإو .لاحلا مكح يف راصف ريسي هنأل ع يش

 ضوعم نم ناضوعلا عمتجي الو ؛كلملا نع ضوع رهملا نأ انلو :هلوق نم مدقت ام ىلإ ةراشإ :هانيب دق هباوجو
 (ةيانعلا).ةدملا يضم لبق تتام وأ :تاه مث [؟١٠ 5/5 ةيانعلا| .عضبلا نع اهوع ةقفنلا فرك هلق هدحاو

 (ةيانعلا) .اكلهتسم ناك نإ هتميقو ءامئاق ناك نإ يأ :جوزلل (ةيانعلا).اهتكرت ىلع الو :ءيشب
 (ةيانبلا).جورتلا لبق تامف ءاهجوزتيل ةقفنلا ىطعأ اذإ امك سابتحالا نالطب ردقب يأ :ةردقب

 (ةيانبلا).كلذ باسحب يقب اميف دري ةدملا مامت لبق تام مث «:ةدم قزر يضاقلا لخأ يأ :يضاقلا قزرك

 .ةدملا نم ىقب اميف مهنم درتسي «ةدملا مامت لبق اوتاه مث ,ةدم مهقازرأ اوزرحأ اذإ :ةلتاقملا ءاطعو

 داز اه اهتكرتا نم درتسيو ناسا نيشاةققتا زافقم انهقم ةلرق.ةروتخ نع كا ناك قالو :2 رهشلا ةقفن

 تذحأ اذإ نيعي :لاحخلا مكح يف (ةيانبلا).هنود اموأ رهشلا نأل يأ :ريسي هنأل [- 4/17 ةيانبلا] .كلذ ىلع

 [؟١٠ه/4 ةيانعلا] .رهشلا ةقفن امل لجع اذإ ام درتست ال اذكف «توملاب درتسي ال «لاحلا يف ةبجاولا ةقفنلا
 (ةيانبلا).ءيجي ام ىلع ةئوبتلا لبق ةقفنلا قحتست ال «ةمأ تناك اذإ ةأرملا نأل ؛ةرحلاب ديق اهنإ :ةرح



 ةقفنلا .باب فش

 رهظ دقو ( كيبيس كة ؛هتمذ ف بجو نيد ٠ هنأل ؟ىلوملا ندإب جور ادإ :ةانعم و اهيف عابي
 دلو

 نأل 576 4 «ءرجاتلا ديفلا قب ةراسلا لن نبقي. قل ةلعتيف ىلوملا قح يف هبوجو

 نيدلا

 ؛حيحصلا يف ؛َل اذإ اذكو ؛تطقس ٌدبعلا تام ولو ةبقرلا نيع يف ال ةقفنل قف ايد

 قنات هنأت ةقفنلا هيلعقا :ًالوتم. دعم اهتالوع اعلن نمأ كيللا جورت نإو .ةلص هنأل

 يف هنيبو اهنيب يلخي نأ ةئوبتلاو «سابتحالا مدعل ؛امل ةقفن الف :اهئوي مل نإو «سابتحالا

 00 تاف هنأل ؛ةقفنلا تطقس «ةئوبتلا دعب اهمدختسا ولو ءاهمدختسي الو ءهلزنم

 ءاهمدخختسي نأ ريغ نم انايحأ ةيراحلا ةيلوخ ولو ؛حاكتلا يف رم ام ىلع ةمزال ريغ ةئوبتلاو

 .ةمألاك اذه يف دلولا هأو ةربدملاو اداه نوكيل ؛اهمدختسي مل هنأل ؛ةقفنلا طقست ال

 يف سيلو ءايناث عيب ؛ىرأ ةرم ةقفنلا هيلع عمتجا مث «عيب نإف :يسحرسلا ةمئألا سمن لاق :اهيف عابي
 ءنامزلا يضم< اهدوجو ددجتي ةقفنلا نأل اذهو ؛ةقفنلا الإ ىرخأ دعب ةرم هيف عابي ام دبعلا نويد نم ءيش

 اذمي هرسف امنإو :خلإ هانعمو ٠١5/84[ ةيانعلا] .نويدلا رئاس كلذك الو ءثداح نيد مكح يف كاذف

 نويدلا قلعتت نوذأملا :رجاتلا دبعلا (ةيانبلا).دقعلا حصي ال «هالوم نذإ ريغب جوزت اذإ هنأل ؛ريسفتلا
 (ةيانعلا) .ءافيتسالا لحم تاوفل ءيشب ىلوملا ذحاؤي الو :تطقس (ةيائبلا).هتبقرب

 حيحصلا :يرودقلا نسحلا وبأ خيشلا لاق .هتميق يف نوكت اهفإ :يحخركلا لوق نع زارتحا :حيحصلا يف
 ؛لاؤس باوج :خ! ةئوبتلاو [؟5/14١ ةيانعلا] .ضبقلا لبق توملاب لطبت تالصلاو ؛ةلص األ ؛طقست نأ

 ريغ ةئوبتلا :باوجلا ريرقتو .مادختسالاب اهضقني الو ءكلذ ىلع يضم نأ هيلع بجي ةرم اهأوب امل :هريرقت
 ناك ءاهمدختسي نأ هل ادب مث ءاهأوب اذإ :لاق ثيح قيقرلا حاكن : باب يف يأ ح اكنلا يف رم ام ىلع ةمزال

 [؟5/85١ ةيانعلا] .حاكنلاب لزي امك «ةئوبتلاب لزي مل ىلوملا قح نأل ؛كلذ هل

 فاالخب «ةئوبتلا لبق امم ةقفن ال دلولا مأو «ةربدملا كلذكف «ةئوبتلا لبق اهل ةقفن ال ةمألا نأ امك نعي :ةمألاك

 نأ هل سيل ديسلا نأل ؛ةئوبتلا طرتشت الو .ةملظ هنم اهسفن سبخت مل اذإ ةقفنلا اهل بحت ثيح ةبتاكملا

 |0771 117.39 ةيانبلا] .ةباتكلاب اهعفانمو ءاهسفنب صخأ تراص اهنأل ؛جوزلا نم اهعنم كلمي الو ءاهمدختسي



 ما ةقفنلا باب

 ؛كلذ راتخت نأ الإ هلهأ نم دحأ اهيف سيل ةدرفف راد يف اهتكسي نأ ج جورلا ىلعو

 اذإو «ةقفنلاب نورقم ىلاعت هللا هبجوأ دقو «ةقفنلاك ال بحيف ءاهتافك نم نيكسلا نأل

 ءاهعاتم ىلع ن نمأت ال اهإف «هب ررضتت امنأل ديف اهّيغ كري نأ هل سيل اهل اح بحو
 تل

 ضاقتناب تيضر اهل ؛راتخت نأ الإ عاتمتسالا نمو اهجوز عم ةرشاعملا نع كلذ اهعنمبو

 يف اهنكسأ ولو ءانيب امل ءاهغم هتكسي نأ هل سيلف :اهريغ نم دلو هل ناك نإو. .اهقح

 اهْيَدلاو عنمبي نأ هلو .لصح دق دوصقملا نأل ؛اهافك ٌقَلَع هلو «درفم رادلا نم تيب

 نم غتملا يح .هلف هكلم لزنلملا نأل ؛اهيلع لوحدلا نم اهلهأو :هريغ نم اهّدلوو

 ةعيطق نم هيف امل ؛اوراتخا تقو يأ يف نقلل ويقف ا نم مهعنمب الو .هكلم لوخد

 نم مهعنمي امنإو ؛مالكلاو لوخدلا نم عنمي ال :ليقو ءررض كلذ يف هل سيلو محرلا
 ما ردع نونو

 ؛نيدلاولا ىلإ جورخلا نم اهعنمي ال :ليقو ؛مالكلا ليوطتو .ِثاَللا يف ةفل نأل ؛رارقلا

 (ةيانبلا) اهعم 3 ناكسإ يأ :كلذ راتخع (ةيانبلا).نيكسلا نايب ف عرش «ةقفنلا نايب نم غرف امل :لصف

 ْتِيَح ْنِم َنُهوُنِكْسَأإل :ىلاعت هلوق ف هند دوعسم نبا ةءارق يف تبث ام هب دارأ :خل! ىلاعت هللا هبجوأ دقو

 (ةيانبلا) .اهعم ريغلا ناكسإ يأ :كلذ اهعنميو (ةيانبلا).هنوقيطت ام نعي مكتقاط نم يأ ةيْؤكِدْجوْنِم تنكس
 (ةيانبلا) .ررضنت انكأل :هلوق ىلإ هب راشأ :انيب امل (ةيائبلا).هيعاودو عامجلاب :عاتمتسالا

 عنملا يف يأ :هيف امل (ةيانبلا) .اهعم مهمالك اضيأ مهعنمب ال يأ :اهمالكو (ةيانبلا) .جوزلا اذه ريغ نم يأ :ةريغ

 (ةيانبلا).ررض اهعم مهمالكو ءاهيلإ مهرظن يف جوزلل سيل يأ :خل! هل سيلو (ةيانبلا) .مالكلاو رظنلا نم

 لاقلا ىلإ يدؤي مالكلا ليوطت نأل :مالكلا ليوطتو (ةيانبلا.ثككملا وهو ؛ثبللا يف يأ :ثاّبللا يف
 (ةيانبلا).داسفلاو رشلا جتنيف «ليقلاو



 ةقفنلا باب نير

 وهو «ةنسب ريدقتلا مراحما نم امهريغ يفو «ةعمج لك يف اهيلع لوحدلا نم امهعنمب الو
 ىوتفلا هيلعو

 يضاقلا ضف :ةيجورلابو دب فرتعي لحجر دي يف لام هلو «لجرلا باغ اذإو .حيحصلا

 .كلذ ىضاقلا ملع اذإ اذكو «هيدلاوو ءراغصلا هدلوو بئاغلا ةجوز ةقفن لاملا كلذ يف
 5 ع 0 ع 5 ع َّ معا ع ا 5 5 2 : 0 قا

 ذحأت نأ امل نأل ؛اهل ذخألا قح نأ رقأ دقف «ةعيدولاو ةيجوزلاب رقأ امل هنأل ؛هب فرعي لو
 5 0000-5 017 ' ؛ 4

 اميسال هسفن قح يف لوبقم ديلا بحاص رارقإو ءهاضر ريغ نم اهقح جوزلا لام نم
 ٌّى مصخ سيل عدوملا نأ ؛ كبف ةأرملا ةنيب لَبقُت ّ ؛نيرمألا دخبأ ركذأ ول هنإف ءانهه

 ىدعت هقح يف تبن اذإف «بئاغلا قوقح تابثإ يف مصخ ةأرملا الو «هيلع ةيجوزلا تابثإ

 هلك اذهو .نّيّدلا يف باوجلا اذكو .ةبراضم هدي يف لاملا ناك اذإ اذكو «بئاغلا ىلإ

 اهمح ,سيج+ نس ةاوسكا وأ ءاماعط وأ ريناند وأ ءمهارد اهقح سنجب نم لاما ناك ادإ

 ةولكلا ف ةقفنلا يفق

 لك ف ةرايزلا نم مراحملا عنمب ال :لوقي هنإف ءيزارلا لتاقملا نب دمحم لوق نع زارتحا :حيحصلا وهو

 ءالؤهل ةقفنلا يضاقلا ضرفي اذكو يأ :اذكو .ةقفنلا ةجوزلا تبلطو :ةيجوزلابو [؟4/١ ةيانعلا] .رهش
 (ةيانبلا).بئاغلل لاملاو ةيحج وزلا نم رق أم يأ *قفللذ (ةيانبلا) :نيروك كملا

 نم ًالوبق دشأ انهه هرارقإ نإف :انهه اميسال (ةيانبلا) .ذ نايفس يبأ ةأرما دنه ثيدحل :اه ذخألا قح

 دحأ ركنأ ول هنإف «ةنيبلاب هتابثإ مدعل هرارقإ يف قحلا تابثإ قيرط نيعتل ؛عضوملا اذه ريغ يف ديلا بحاص رارقإ

 تابثإل تناك نإ اهتماقإ نأل ؛نيرمألا دحأ يف يأ هيف ةأرملا ةنيب لبقت ال ةعيدولا وأ ؛ةيجوزلا نم نيرمألا

 «بئاغلا قوقح هتابثإ يف مصخب تسيل ةأرملاف «ةعيدولا تابثإل تناك نإو ؛هيف مصخب سيل عدوملاف .ةيجوزلا
 [؟١٠١-5 ٠.5/4 ةيانعلا] .هكلم هب رقأ ام هنوكل ؛بئاغلا ىلإ ىدعت «هسفن ىلع هرارقإب قحلا هيلع تبث اذإو

 (ةيانعلا).هجو نم ةنامأ هنأل :لاملا ناك اذإ (ةيانبلا).نيروكذملل ةقفنلا ىضاقلا ضرفي اذكو يأ :اذكو

 نيدلاب فرتعاف «يضاقلا دنع بئاغلا اهجوز ميرغ ةأرملا ترضح اذإ يعي :نيدلا يف باوجلا اذكو

 ضرف زاوجج نم انركذ ام يأ :اذهو (ةيانبلا).الف ءامهدحأ دححج نإو ؛ةقفنلا يضاقلا ضرف «ةيجورلاو

 (ةيانعلا) .ةقفنلا يضاقلا
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 عابي الو «عيبلا ىلإ جاتحي هنأل ؛هيف ةقفنلا ضَرفُت ال :هسنج فالخ نم نإك اذإ امأ

 اذكو ءرضاحلا ىلع عابي ال هنألف :هكلس ةفينح يبأ دنع امأ «قافتالاب بئاغلا لام

 ال ,هغانتما فرعُي هنأل ؛رضاحلا ىلع ىضقي ناك نإ هنألف :امهدنع امأو «بئاغلا ىلع

 ؟ يت رن 1 0 ا .هةعانتم ميم ؛بئاغل اعنا ؛تاغلل ا : ؛امك افك ل ْ ا

 ال ثيح لح ة ندب يفعل هيلو ار (ةنيبلاب و ثاريملا

 مولعم انههو ءلوهجم هل لوفكملا كانه نأل ؛ءكللم ةفينح يبأ دنع ليفكلا مهنم ذخؤي
 ثاريملا 30 2

 لام يف ةقفنب ىضقي الو :لاق .بئاغلل أرظنا# ؛ةقفنلا اهاطعأ امم: هللاب اهَقْلَحُيَو ؛جوزلا وهو
 يرودقلا

 ناك اذحلو ءيضاقلا ءاضق لبق ةبجاو ءالؤه ةقفن نأ وه :قرفلا هجوو ,ءالؤش الإ بئاغ
 نيروك ذملا

 ,مراحملا نم مهريغ امأ «مهمل ةناعإ يضاقلا ءاضق ناكف ءءاضقلا لبق اوذحأي نأ مهل

 [م7/107 ةيانبلا] .ضورعلاو دبعلاو رادلاك اهقح سنج فالخ نم يأ :هسنج فالخ نم

 غلابلا لقاعلا رحلا ىلع رجحلاو ءرجحلا قيرطب نوكي امنإ هيلع عيبلا نأل :رضاخلا ىلع [لاملا] عابي ال
 لام عيبي يأ :رضاحلا ىلع 5١١/4[ ةيانعلا] .ىلوألا قيرطلاب لب «بئاغلا ىلع اذكف ؛.حيحص ريغ هدنع
 .هيلع يذلا قحلا ءادأ نم يأ :هعانتما .عيبلا زاوج يف طورشملا يأ :فرعي ةقآلا رس رظاؤللا

 فلو: ئىأ :اهفلحيو (ةيانبلا) .انه ليفكلا ذحأ نيب يأ :اذه نيب (ةيانبلا) .ائيش قحتست الف يأ :ةقفنلا

 مراخنا نم مهريغ امأو ءهيدلاوو ءراغصلا هدلوو :«بئاغلا ةجوز نعي :ءأل وه الإ (ةيانبلا) .ةأرملا يضاقلا

 [؟١1 1١/14 ةيانعلا] .هيف مهتقفنب ىضقي الف ساما مامعألاو تاوحخألاو ةوحالاك
 هئاضق زاوح مدع نيب و ؛بئاغلا لام يف ةقفنلاب نيروكذملا ءالؤل يضاقلا ءاضق نيب يعي :قرفلا هجوو

 [17/.737 ةيانبلا] .براقألا يوذ رئاسو معلاو خألاك هريغل
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 زوجي ال بئاغلا ىلع ءاضقلاو .هيف دهتجم هنأل ؛ءاضقلاب بحت امنإ مهتقفنف

 «ةيحج وزلا ىلع ةقيبلا تماقأف كب اًرقُم نكي او «كلذب يضاقلا ملعب / ولو

 اهرمأيو «بئاغلا ىلع اهّتقفن يضاقلا ضرفيل ؛ةنيبلا تماقأف ءالام ِففلَخَي مل وأ

 :كلم رفز لاقو .بئاغلا ىلع ءاضق كلذ يف نأل ؛كلذب يضاقلا يضقي ال :ةنادتسالاب
 را 5 ب

 ءاهقلصرو ءريطخم وب هنإق «بئاغلا ىلع ةيف روض الوب اه الظن هيغ نآل ؛هيف ىضقي

 ةنيب تماقأ نإو ,ءقّدص دقف ءلكن نإف ,فلَحي دحح نإو ءاهقح تذحأ دقف
 ورا

 1 ب #0 َك :

 ىلع مويلا ةاضقلا لمعو :ةأرملا وأ ءليفكلا نمضي ترجع نإو ءاهقح تبث دقف

 هذه فو «هيف دهتجم وهو ,سانلا ةحاحل ؛بئاغلا ىلع ةقفنلاب ىضقي هنأ :اذه

 (ةيانعلا) .نيدولوملاو نيدلاولا ريغل ةقفنلا بجوي ال يعفاشلا نأل :ليق :هيف دهتجم هنأل

 هب فرتعي :هلوقب لصتم :هب ارقم (ةيانعلا).كلذب يىضاقلا ملع اذإ اذك و :هلوقب لصتم :خخاإ ملعي , ولو

 عمسي عي :هيف ىضقي (ةيانعلا).ةيجوزلا ركني نكلو «ةعيدو ةمث ناك اذإ :تماقأف (ةيانعلا).ةيجوزلابو

 [375/1/ ةيانبلا] .ةنادتسالاب اهرمأي لام هل نكي مل نإو ءجوزلا لام نم ةقفنلا اهيطعيو ةنيبلا

 هيف نأل وأ ءرفز فالخ هيف نأل امإ ءانئاملع نيب يأ :هيف دهتجم وهو (ةيانبلا).:- رفز لوق ىلع يأ :ىضقي

 مث ؛"يفاكلا رصتخم" يف هركذ ام ىلع لوألا هلوق ىلع وأ ةاقلطم فاصخلا ركذ ام ىلع هكليد فسوي ىبأ فالح

 [1//7.0/ ةيانبلا] .ةقفنلل الام فلخي مل ةجوزلا نأ ىلع ةنيبلا ةماقإ ىلإ ةأرملا جاتحت ال ضرفي نم لوق ىلع
 لوق يف لبقت ؛حاكنلا ىلع ةنيبلا تماقأف ؛حاكنلاب املاع نكي مل اذإ يضاقلا نأ :اهنم :خ! ليواقأ

 ةقفنلاو ,حاكنلل دحاجلا نويدملا وأ :غدوملا ىلع ةئيبلا تماقأ ول هنأ :اهنمو .لوألا هدحو كلي ةفينح يبأ

 ال وأ ب فس وي يأ لوق ىلع ةنيبلا نأ :اهنمو ١ لبعي ال :لاق (عحججر 5 ءال وأ كلي ةفينح ىلأ لوق ْق لبقت

 [81/8/1-88.0/ ةيانبلا] ."ىرغصلا ىواتفلا"و "ةمئتلا" يف اذك «حاكنلاب ىضقت ال نكلو ؛لبقت
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 لف
 لاقو ءانكا وأ ناك احر اقنع بلا, ةقفنلا اهلف :هتأرمأ ل اججرلا قلط اذإو

 هدعب حاكنلا نألف يحول نأ قاف تلك اال ص0 ؛- يعفاشلا

 *."ةقفن الو ءئكس التل هللا لوسر يل ضرفي ملف ءاثالث يجوز ئقلط" :تلاق سيق تنب 6 ظ ١) ظ

 ؛اهجوز اهنع يفوتملل بجت ال اذهو «كلملا ىلع ةبّترُم يهو هل كلم ال هنألو
 نول :ىلاعت هلوق وهو ؛صنلاب هانفرع انأل ؛ًالماح تناك اذإ ام فالخب ,همادعنال
 ءانركذ ام ىلع سابتحا ءازج ةقفنلا نأ :انلو .ةيالا هلع اوَقِفْنأَف لْمَح ٍتالوأ َنُك

 ةقفنلا لوأ ف ثتاقلطملا تاج وزلا
 .حاكنلاب دوصقم مكح ّقح ف مئاق سابتحالاو

 (ةيانبلا).ةقرافملا دعب كلذ نايب ف عرش ءامهنيب حاكنلا مايق لاح نئيكسلاو ةقفنلا نايب نعع غرف امل :لصف

 لجأل يأ :اذهو (ةيانعلا).ةدحاو تناك نإو ء«ضوعب اهقلط وأ ءاثالث جوزلا اهقلط يلا يهو :ةتوتبملل
 (ةيانبلا).لماحلل ةقفنلا بوجو انفرع يأ :ةانفرع (ةيانبلا).كلملا مدعل

 نع ملسم هجرخأ [777/7 ةيارلا بصن] .سيق تنب ةمطاف نع يبعشلا نع يراخبلا الإ ةعامجلا هجرحأ *

 قسما يف ازا اوي لعبا ميقا ميرة بلاط سلس يييرستلا نأ :سيق تنب ةمطاف
 :ةقفن هيلع كلل سيل :لاقف هل كلذ ترركذف 26 هللا لوسر تءاجف ءءىش نم انيلع كل انه هللاو :لاقف
 هنإف ؛موتكم مأ نبا دنع يدتعا ؛يباحصأ اهاشغي ةأرما كلت :لاق مث ,كيرش مأ تيب يف دتعت نأ اهرمأف

 نايفس يبأ نب ةيواعم نأ هل تركذ تللح املف :تلاق «ئيينذآف تللح اذإف ؛كبايث نيعضت ىمعأ لحجر

 كولعصف ةيواعم امأو ؛هقتاع نع هاصع عضي الف مهحوبأ امأ :5 هللا لوسر لاقف ؛نابطخ مهحابأو
 اريخ هيف هللا لعجف .هتحكنف ؛ةماسأ يحكنا :لاق مث «هتهركف ءديز نب ةماسأ يحكنا ءهل لام ال

 [احل ةقفن ال ًاثالث ةقلطملا باب 2١1/0 :مقر] .تطبتغاو
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 نئيككسلا امل ناك اذهلو «ةقفنلا بجتف «دلولا ةنايصل ةبحاو ةدعلا ذإ ؛دلولا وهو
 يابت هاذ

 هنإف كح رمع هدر سيق تنب ةمطاف ثيدحو :ةلفاح تتناك اكإ املك راض ,ع امجإلاب

 تظفح «تبذك مأ تقدص يردن ال ةأرما لوقب انيبن ةنسو ءانبر باتك عدن ال :لاق

 ِق تا ةقفنلا ثالفلا ةقلطملل" :لوقي قلع اع هللا لوسر تعمس هك بست أ

 ةقفن الو ةشئاغو رباح كيو. ني ةفانمأو تنبات نوب كيز انشبأ هدرو *,"ةدعلا

 ولا نإف عرفنا قلق ؛جوزلا قد سيل اهسابتحا نأل ؛اهجوز اهنع قوتملل
 طرتّشُي ال يح هيف ىعارع. سيل محرلا ةءارب نع ِفِّرعتلا نيعم نأ ىرت الأ ءاهنم ةدابع

 توملا دعب هل ثللم الو ءائيشف ائيش بحت ةقفنلا نألو «هيلع اهتقفن بحت الف ؛ضيجلا هيف
 - ا رع !|

 هديل زف هةيصمفت ةأرللا ل رق دره سياحي يي“ 1 .ةثرولا كللم يل اهتابضإ نكمي الف

 .يعفاشلا نيبو اننيب يأ : ع امججإلاب (ةيانبلا).عاتمتسالاو دلاو متلا وه حاكنلاب يدلل كساب 7 وهو

 (ةيانبلا). فاعلا هي جيتحلا يذلا سيق تنب ةمطاف ثيدح نع باوج اذه ذه :خإ ةمطاف ثيدحو

 وه دج ولا نأ ؟قفللذ هجوو كك دو نات وحلا نس رو نكس . : ىلاعت هلوق هب ديري :انبر باك

 نكسي ثيح هكلم ريغ يف افاكسإ كلع دق هنإف ؛ناكسإلا امأ .هب كلمي ام ىلإ عجري كلذو «نيغلاو ةعسلا

 نم نهيلع اوقفنأو :كذ دوعسم نبا هالت ام -ملعأ هللاو-هريدقت ناك و ءهكلم ريغ نم قافنإلا كلمي الو ءوه

 (ةيانبلا) .هيَو يراصنألا تباث نب ديز سيق تنب ةمطاف ثيدح در يأ :ةذرو [؟5/85١ ةيانعلا]. مكدجو

 (ةيانبلا).اهجوز اهنع يفوت يلا ةأرملا نم يأ :اهنم ةدابع (ةيانبلا).نآرقلا قف روك ذملا :صبرتلا

 رهشألاب اقدع لب :طرتشي ال .اهجوز اهنع قوتملا صبرت يف يأ :هيف
 72 هللا لونسر نأ سيق ثنب ةمطاف ثيدحي ىعشلا ثدح :لاق قاحسإ بأ نع ملسم هجرخأف رمع ثيدح امأ *
 لاق هاذه لكي تدم كليو :لاقشا هي هيضحتف + ىضح نمت افك ىوسألا لدغأفا اققتا لاو ان نيكس ل لاق
 لاق ؛ةقفتلاو كسلا ايف .تيسن:مآ تظفح يردن ال ةأرما لوقب انيبنا ةنس الو انبر: باتك كرتن ال :رمغ

 [73777/ ةيارلا بصن] [اهل ةقفن ال اثالث ةقلطملا باب ١4٠١ :مقر] .ةيآلا ؟َنهتوُيِب نم نهوُج رخت ال## :ىلاعت هللا
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 ايت تنراضل «ودس ريدر اهتيقت ةسياخ- ترا انفأل ءاش ةقفن الق :ج وزلا نبا ليبقتو

 ءعطولاب رهملا قح يف ميلستلا دجو هنأل ؛لوحدلا دعب رهملا فالخب ,ةزشان تناك اذإ

 ,غولبلا رايخو ,قتعلا رايخك ؛ةيصعم ريغب اهلبق نم ٌةقرفلا تيأح اذإ ام فاالخيو

 اذإ ا ةققملا طقس ل و قع اهسسفن تسيح امنأل ا مدعل قيرفتلاو

 ةطظقس :هللاب ذايعلا و- تّدترا مث ءاثالث اهقلط نإو .رهملا ءافيتسال اهسفن تسيح
 ةقفنلا اهلف

 ةدقالازفلا دادي عنكم :داسسم .فققنلا انيلغ ءاهسفت نم اهجوز نبأ ٠ تنكُم نإو ءاهتقفن

 سيحل ةدترملا نأ الإ ,نيكمتلاو ةدرلل ابهيف لمع لو عكرذلفلا تاقلطلاب تش تك ةقرفلا نأ

 .قرفلا عقي ؛ اذهلف «َُبْحُن ال ةنكمملاو «ةسوبخملل ةقفن الو «بوتت نيح

 ةققي ا ةكرابخي ايل امك بعل اهيف كراتشي ] بألا ىلع رافسلا كالزألا قفز

 .بألا وه هل دولوملاو 4َنِهقْزر هل ِدولْوَملا ىلَعَو# :ىلاعت هلوقل ؛ةجورزلا
 ؛اهيلع قحتسم تيبلا يف رارقلا نأل ؛تناك ةقرف يأب ةبحاو اهنأل ؛ئكسلل ضرعتي مل امنإ :اه ةقفن الف

 .جوزلا تيب نع ةجراح :ةزشان 7١[ 5/5 ةيانعلا] .اهلبق نم ةيصعم. طقستف ءال ةبجاوف ةقفنلا امأف ءاهتيصعم. طقسي الف

 :ةقرفلا اتراتحعاف ءاتيب امل ىلوملا أوب دق جوزلا دنع امهو «تقتعأ ةربدملا وحنو ءتقتعأ دلولا مأ وحن :قتعلا رايخك
 [* 6.5/39 ةيانبلا] .ةقفنلا اهلف ءاهسفن تراتحاو «تكردأ ةريغضلا وحن غولبلا رايو «ةقفنلا امهلف

 هجو يف ليق :خل ! ىلاعت هلوقل (ةيانعلا).دالوألا ةقفن نايب يف عرش «تاحوزلا ةقفن نايب نم غرف امل :لصف

 «ىلوألا قي دلولا قزوز هيلع بحعو «دلولا :ببس بألا نلخح بعو ال تادلاولا قّرر: نإ :لالدتسالا

 ققملا ىلغ ةينوثو :ققفم ىلع ميت مكحلا نأل ؛دلولا ببسب ناك هيلع نهتقفن بوجو نأ :كلذ نايبو

 يفن ىلع ةيآلاب لدتسا :لاقي نأ زوجيو .ينازلاو قراسلا يف امك .كلذل هنم قتشملا ةيلع ىلع ليلد
 امهنم الك نأل ؛دلولا ةقفن يف ةكراشملا يفن هيلع ساقو ءفرظلا مهدقتب ةجوزلا ةقفن يف دحأ ةكراشم
 [؟١//14 ةيانعلا] .اممب ةتباثلا ةقفنلا اذكف ءكارتشالا لبقي ال



 ةقفنلا باب ضرع

 .بألا ىلع ةيافكلا نأ انيب ال ؛هعضْرُت نأ همأ ىلع سيلف :اعيضر ريغصلا ناك نإو

 هيلع ربجلل ئيعم الف ءاك ردع عيلع ٌردقت ال اهاسع اهألو ؛ةقفنلاك عاضرلا ةرحأو

 عاضرإلا

 الهو اوت عب جاضرألا اهمال يوب اال : ىلاعت هلوق ليوأت يف ليقو

 هبه دوت لأ ناك" امأ هد يشك ناك اذإ كلذو مكحلا ناين انرك ذ يذلا

 < يرودقلا نم بألا رجأتسيو :لاق .عايضلا نع يبصلل ةنايص ؛عاضرإلا ىلع مألا ربحت .هعضرت

 تدارأ اذإ :ةانعم ؛"امهدنع" :هلوقو :هيلع رجألا نألف ؛بألا راجئتسا امأ ءاهدنع هعضرُت
 مألا يرودقلا عملا مأ

 ر 260 8 0 0 :اهدلو عضرتل 1 (هنلدعم وأ هتجوز ىهو اهرحأتسا لإو .ال ىلا نأل «كلذ

 (َنُمالْوَأ َنْعِضْرُي ُتاَدِلاَوْلاَوإل :ىلاعت هللا لاق كنايد اهيلع ٌقَحتسم عاضرإلا نأل
 ليل ناكف ءاهئردق ترهظ «رجألاب هيلع تمدقأ اذإف ءاهزَجَع لامتحال ؛تّرذع امنأ الإ

 ؛ةدحاو ةياور يعجر قالط نع ةدتعملا يف اذهو هيلع رحألا ذأ زوجي الف ءاهيلع ابحاو
 حاكنلا نأل ؛اهراجفتسا زاج :ىرخأ ةياور يفو «ةياور يف ةتوتبملا يف اذكو «مئاق حاكنلا نأل

 هتحوكنم ىهو اهرجأتسا ولو .ماكحألا ضعب قح يف قاب هنأ :ىلوألا هجو «لاز دق

 هيلع بجي هنأ امكف :ةقفنلاك (ةيانبلا).دحأ اهيف هكراشي ال :هلوق ئعي :انيب امل .ءاضق اهيلع بجي ال يأ :همأ

 بوحجو مدع قبعي :كلذ و (ةيانعلال.تدجو اذإ هعضرت نم رح اقلسي نأ هيل نم ىممطف اذإ «هتقفن

 وهف ءرسكلاب عايضلا امأو (عيضي عاض نم ردصم داضلا حبت :عايضلا نع (ةيانبلا).مألا نام عاضرإلا

 (ةيانبلا) .ةناضحلا قحب اهلل ةيبرتلا نأل يأ :امل رجحلا نأل (ةيانبلا).ةعيض عمج

 يدث الإ لبقي مل اذإ ءبوحولا هجو ىلع وأ ءبدنلا هجو ىلع رمألا ئعمب ربح هنأ حصألاو :خلإ نعضري

 مدع وهو :ىلوألا هجو (ةيانبلا).ةراجإلا زاوج مدع نم روكذملا اذه يأ :اذهو [53 ٠/1 ةيائبلا] .همأ
 هتداهش و ءاهيلإ هتاكز عفد مدع كسلا ةقفنلا بوجوو ةدعلا ىئهو : ماكحألا صعب (ةيانبلا). زاوحبا

 [78 ٠/17 ةيانبلا] .حاكتلا مايق لاح يف امك ءاهراجئتسا زوجي الف ءاش



 م ةقفنلا باب

 تضقكقنا كإو ءافيلع وحتي ري هنأل ؛زاج :اهريع 4 هل نبا عاضرإل ؟ هر لدعم وأ

 ,ةيبنجألا رجأ 7 ءألا تّيَضَرَف هرفي ها ءاجو ءاهرجأتسأ ال :بألا لاق نإف .ةيبنجألاك

 .اهيلإ عفدلا يف يبصلل ارظن ناكف قفش :أ األ ؛َقحأ يه تناك !زغبأ رغب تينطير زا
 غصلا رولع :

 :ىلاعت هلوقب ةراشإلا هيلإ و هنع ررضلل اعفد ةيزاغو ردا شيل | :ةدايز تيسمتلا لإو

 ةعفنو .ةيشحألا هرجأ نمر يخ طيارأي :يأ يلوم دولْوَماَو اهلل َراَصتالإ
 الا بألا و

 لإو ؛جورلا ىلع هحج وزْلا ةقفن ابن س فدنيد ف هففلاخخ كدإو عهيبأ ىلع ةيحيلاو ريغصلا

 هنألو «ةيآلا 4نهقزر هل دوُلْوَمْلا ىَلَعَو» :انولت ام قالطإلف ؛دلولا امأ .هنيد يف هْتفْلاخ
 ءازإب هنإف ميدبللا هللا رعحبيعلا الكل اةسورلااهاوبدغسقل يقسم يف وكب كازغ

 بألا

 «سابتحالا هيلغ ؛بّترتو هةرفاكلاو ملسملا نيب ٌدقعلا حص دقو «هب تباثلا سابتحالا

 لام ريغصلل نكي مل اذإ بألا ىلع ٌةقفنلا بجت اف ةرتشام عيسلو .ةقفنلا تيحوف

 (ةيانبلا).ةيبنجألا ةرجأ ىلع :ةدايز تسمتلا .اهريغ نم هل نبا عاضرإ نأل يأ :هنأل

 (ةيانبلا) امل ةناضحلا نأل ؛مألا دنع هعضرت «رئظلا ىلإ ريغصلا عفدي لب :خ ! اهيلع جوزلا ربجي م

 هوبأو -ىلاعت هللاب ذايعلا-دثرا وأ :رفاك هوبأو «لقاعلا ريغصلا ملسأ اذإ اذه :هنيد يف [بألا] هفلاخ نإو

 .ةيباتك تناك نأب يأ :هنيذ يف هتفلاخ 831١| /17 ةيانبلا| .اندنع حيحص همالسإو هدادترا نأل ؛ملسم
 تبت يأ ”ببسلا تالق (ةيانغلاو ترج :ةققلا ىف ااذككفأ مست ةقفلا ق. رثؤي ل هرفكو. ةةسلفلا قعَم

 ةقفاوم عم دلولا ةقفن نم يأ :انرك ذ ام (ةيانبلا).ةقفنلا بوجو ببس نإف :هنإف .(ةيانبلا).ةقفنلا بوجو

 انلا قايس يف هعوقوب همومع ىلإ ريشي ادب لام ريكنتو :لام ريغصلل نكي مل اذإ (ةيانعلا) .هتفلاخمو نيدلا
 ناك اذإ :"ةريخذلا" يف لاق .ابايث وأ ءاراقع وأ ارا وأ ءاهستج ريغ نم وأ «ةقفنلا سنجج نم ناك ءاوس

 لصألا نأل ؛هيلع قفنيو ؛هلك كلذ عيبي نأ بألل ناك «ةقفنلل كلذ ىلإ جيتحاو «بايث وأ ءراقع ريغصلل

 [؟7 ٠/4 ةيانعلا] .اريبك وأ ناك اريقيه يسأل لام يف نوكي نأ ناسنإلا ةقفن يف



 ةقفنلا باب مم

 .اريبك وأ ناك اريغص .هسفن لام يف ناسنإلا ةقفن نأ لصألاف ناك اذإ امأ

 .هنيد يف هوفلاحخ نإو وأ رفق اوناك اذإ هال و هدادج آو هي وبأ ىلع قفني ف نأ ل لا ىلعو

 نيوبألا يف ةيآلا تلزن  ًافوُرْعَم نا انوع سو :ىلاعت هلوقلف هيأ امأ

 ءاعوج ناتومب امهكرتيو «ىلاعت هللا معن يف شيعي نأ فورعملا نم سيلو «نيرفاكلا

 دنع بألا ماقم ٌدحلا موقي اذهو «تاهمألاو ءابآلا نم مهنألف ؛تادجلاو دادحألا امأو

 طرشو «نيوبألا ةلرتخم ءايعسالا هيلع اوبج وتساف ؛هئايحإل دهس مهألو همدع
 يرو أ لح رلا

 ؛هريغ لام يف امياجيإ نم ىلوأ هلام يف هتقفن باجيإف «لام اذ ناك ول هنأ ؛رقفلا

 «ةحج وزلل الا نيدلا فاللاتخا عم ةقفنلا 52 الو .انولت امل ؛نيدلا فاللتمخاب كلذ ْعَنَمُي و

 ع
 ةبجاو اهنأ انركذ املف ؛ةجوزلا امأ ءدلو ولا دل و و دل ول |و «تادجلاو «دادجألاو ءني بالا ؛

 ا 1 , 7 72 - 5 , زن 3 لل ا 5

 نالف ؛اهريغ امأو .ةلملا داحتاب قلعتي ال اذهو [لوضقم هل قحل اهسابتحال ؛دقعلاب اه
 رق

 ةقفن عنتمي ال .هرفكب هسفن ةقفن عنتك ال امكف .هسفن ئععم يف ِءْرَملا ٌءزجو ةتباث ةيئردجلا

 ؛نينمأتسم اوناك نإو ؛ملسملا ىلع مهتقفن بجت ال ؛نيّيبرح اوناك اذإ مهنأ الإ ؛هئزج

 (ةيانبلا).مداخلاو دادجألاو ءابآلا ةقفن نايب ف عرش «دالوألا ةقفن نايب نم غرف امل :لصف

 اوقحتساف ي يع :هيلع ا وبج وتساف (ةيانبلا) دن صاقو يبأ نب دعس يف تلزن :نورسفملا لاق : نيرفاكلا نيوبألا

 :ىلاعت هلوق هب دارأ :انولت امل (ةيانبلا).نيوبألا ىلع ةقفنلا بوحو يأ :كلذ عمم ال و (ةيائبلا) .دلولا ىلع

 (ةيانبلا).هريغو ءطولاب امي عاتمتسالا وهو :قححل اهسابتحال (ةيانعلا).«/ًافوُرْعَم ايندلا ىف اًمُهْبِحاَصَوِ
 (ةيائبلا) .مهايإ دالولا لومشل ؛هريغ قح يفو ءرهاظف :دلولا قح يف امأ :ةتباث



 ضخ ةقفنلا باب

 ملسملا هيأ ةقفن ىنارصنلا ىلع بجت الو .نيدلا ىف انلئاقي نم قح يف ربلا نغع اديه انأل

 ,صنلاب ثراإلاب ةقلعتم ةقفنلا نأ ؛ىئارصنلا هيحنأ ةقفت ملسملا ىلع بجتب ال اذكو

 ةبحج وم ةبارقلا نألو «ثيدحلاب ةيمرحأو ةبارقلاب قلعتم هنأ ؛«؛كلملا كنع قتعلا فدهلئع
 اندجو دقو

 ةقفنلا نامرح نم ةعيطقلا يف ىلعأ نيميلا كلم ماودو لك نيدلا ُُق قافتاللا عمو ةلصلل
 محر يود

 دلولا كراشي الو .اقرتفا اذهلف ؛ةدك وما ةلعلا ندألا فو «ةلعلا لصأ ىلعألا يف انربتعاف

 وع لام ف امض ليوأت الو ,صنلاب دلولا لام 2 اايوات اممل نأل ؛دحا هيوبا ةشقن 8

 وهاك اكو عدل وجر أذ ةنيقلا يق واع ويقل نع هللا هك اهني امن :ىلاعت هللا 5 5 :خإ انيك انأبإ

 عورف نم :! بحجت الو [؟71/14 ةيانعلا] .ن ركلاظلا هه كَل وأَف هَل هقوةهراوت نأ اكيعا رخخإ ىلع

 دنع قتعلا عوقوو «ةقفنلا بوحو مدع نيب قرفلل انمضتم نيدلا فالتخا عم ةقفنلا بجت الو :هلوق
 (ةيانعلا).دالولا ةبارق ريغ يف نعي + :ةقلعتم ةقفنلا نأ ا ةيانعلا] .كلمتلا

 ةقفن بحت الف «يمذلاو ملسملا نيب ثرإ الو . كلذ لثم تراَولا ىَلَعَو:ىلاعت هلوق وهو :صنلاب

 ؛هيلع قتعي ثيح رخآلا امهدحأ كلم اذإ ام فالخب يأ :خل! قتعلا فالخب (ةيانبلا).رخآلا ىلع امهدحأ
 هنم مرحم محر اذ كلم نم" :80ع لاق «قتعيف ءدجو دقو «مرحما بيرقلا كلم ىلع بترم ققعلا نآل

 (ةيانبلا) .نيدلا يف فالتخالا عم ةلصلا باجيإ نه يأ : :دك [مةى//7 ةيانبلا | ."هيلع قتع
 محرلا عطق نمرثكأو ىلعأ نيميلا كلم ءاقب يف محرلا تاذ عطق نأ :هانعم لصاح :خلإ ةعيطقلا يف ىلعأ

 سفن وهو «ةلعلا لصأ نيميلا كلم وهو :ىلعألا يف انربتعاف [5/1 ةيانبلا| .ةقفنلا نامرح نم لصاحلا

 .دجوي مل وأ «ةلملا يف داحتالا دجو ءاوس «كولمملا بيرقلا قتعي تح ؛محرلا عطق ئيعم ةوقل ؛بيرقلا كلم
 اذهلف ؛ةلملا يف داحتالا عم ةبارقلا يهو «ةدكؤملا ةلعلا ةقفنلا وهو «ندألا يف انربقعا يأ ىقدألا قو
 [ 810/9 ةيانبلا] .ةقفنلا بوجوو قتعلا يأ اقرتفا محرلا عطق نم فعضأ ةقفنلا نامرح نوك لحألف يأ
 :25 هلوق وهو :صنلاب (ةيانعلا).ةياورلا رهاظ يف مهريغو مامعألاو تاوخألاو ةوحإلا نم :لحأ
 (ةيانعلا).هريغ ىلع هتقفن بحت ال ئغلاو «هلامب نيينغ اناكف ."كيبأل كلامو تنأ"



 ةقفنلا باب ماب

 روكا ىلع. ا ؛هيلع امهتعفن قاقحتبساب ىلوأ ناكف ءامهيلإ سانلا برقأ قالو
 دلولا

 هوب ةققن هلا

 لكل ةقفنلاو .امهلمشي نيعملا ١ نأل ؛حيحصلا وهو ,ةياورلا رهاظ يف ةيوئملاب ثانإلاو

 اغلاب اركذ ناك وأ «ةريقف ةغلاب ةأرما تناك وأ ؛اريقف اريغص ناك اذإ مرح محر يذ

 :لصافلاو «ةديعبلا نود ةبحاو ةبيرقلا ةبارقلا يف ةلصلا نأل ؛ىمعأ وأ ءآنمز ًاريقف

 ةءارق ينو ,4 كلذ ُلْثم ِثراَولا ىلَعَو :ىلاعت هللا لاق دقو 7 محر اذ نوكي نأ

 نم دبال مث ."كلذ لثم ٍمَرْحَملا محرلا يذ ثراولا ىلعو" :هأف دوعسم نب هللادبع
 ؛ رجعلا قوطي هدبايلل 31 ؛يمعلاو ةنامزلاو ةكونألاو رتسلاو ةعاجلا

 (ةيانعلا).قاقحتسالاب ىلوأ وهف ءبرقأ ناك نمف «ةبارقلاب تبحو ةلص 5 :خإ ىلوأ ناكف

 نع فس وي يبأ نع نسحلا نع "قفاكلا" حرش ُق يبسخ رسلا ةمئألا نوف رك امع زارتحا :حيحصلا وهف

 ةقفن سايق ىلعو «ثاريملا سايق ىلع نييثنألا ظح لثف ركذلل ثانإلاو روكذلا نيب ةقفنلا نأ هلي ةفينح يبأ

 كلملا قحو «ليوأتلا رابتعاب وه امنإ نيوبألا قاقحتسا نأ :هنايبو :امهلمشي [1/./87 ةيانبلا| .ماحرألا يوذ

 ءاوس نانوكيف «ثانإلاو روكذلا لمشي ئعملا اذهو::"كيبأل كلامو تنأ" :525 هلوقل ؛دلولا لام يف امل

 [؟؟7/4 ةيانعلا] .ثراوتلا مدعنا نإو «ةلملا فالتخا عم قاقحتسالا اذه امه تبني اذهو

 تحاألا وأ ؛عاضرلا نم خألا وحن محر يذ ريغ امركم ه وأ ءمعل !| نبا وحل مرجم تدك لا ولو :مرحم محر يذ

 [19/./59 ةيانبلا| .ةقفنلا بحت ال عاضرلا نم خألا وه مع نبا وخن ةبارق نم ال انيرتغ اخر وأ «عاضرلا نم

 .هلام يف هتقفن بجي ىغلاو «بسكلا نع زجاع ريقفلا ريغصلا نأل ؛رقفلاو رغصلاب ديق :اريقف اريغص

 (ةيانبلا).ةديعبلاو ةبيرقلا نيب يأ :لصافلاو [ 9/17 ةيانبلا]

 نوكيف «ديعبلا ىلإ ةراشإلل كلذ نإف :كللذ لثم .مرحم محر اذ نوكي نأ لصافلا نأ ىلع ليلد :ىلاعت هللا لاق

 ثراولا ىلع نأ ىلع لديف .َنِهتْوْسِكَو نهقزر هل ٍدولْوَملا ىلَعَو8 :ىلاعت هلوق وهو «ةيآلا لوأ ىلإ ةراشإ
 نأ يرن 1 الو :خإ ةءارق يفو |[! ؟ 4:4 ةيانعلا| ..-ددوعسم نبا ةءارقب ؛مرخا محرلا يذب ةدييشت و عةقفنلا

 زاجف ء«فرع ام ىلع روهشم ربخ ةلزنمي تراصف «ةروهشم هتءارقو كل يبلا نم ةعومسم تناك هتءارق

 (ةيانبلا) .ةقفنلا بوجو يف دبال مث يأ :خ ! نم دبال [539/10 ةيانبلا] اه باتكلا قالطإ دييقت



 76 ةقفنلا باب

 ءبسكلا ُبعَت امهقحلي هنأل ؛نيوبألا فالخب ,هبسكب ٌينغ بسكلا ىلع رداقلا نإف

 :لاق .بسكلا ىلع امقردق عم امهتقفن بجتف ءامهنع ررضلا عفدب رومأم دلولاو
 ير ودقلا

 ىلع ةيبنثا كبراولا ىلع نضيصعلا نأل انيلع هدب و «كاريملا زاناقم ىلع كلذ بحيو

 ةنبيالا ةّمفن بخ و :لاق . قحتسم ودع ءافيال 0 منغلاب مزغلا 3 ,رادقملا رابتعا

 يرودقلا

 نأل ؟ثلغثلا مألا ىلعو «ناثلثلا بألا دع 0 هيوبأ نيا: قو رمز نبالاو عةغلاملا

 غلابلا

 فاصخملا ةناقو هركذ يذلا اذه :فيعضلا دبعلا لاق .رادقملا اذه ىلع امل تاريمل
 يرودقل

 ولما لَو :ىلاغت هلوقل ؛بألا ىلع ةقفنلا الك ةياورلا رهاظ فو ءاقثد نسحلاو

 هنأ :ىلوألا ةياورلا ىلع قرفلا هجوو ءريغصلا دلولاك راصو ,4َُمّتْوْسْكَو َنُهقْرر هَ
 فاصخلاةياور و و

 يك هل ع يعور قع ةةثلثو ةيالؤو ريقسلا قف لألأ تميقحا
 ريغصلا بالا الا

 رابتعا ىلع اًهيبنت «َكلَذ لثم ثراَوْلا ىَلَعَو :هلوقب ثراولا ىلع صن ىلاعت هللا نأ نيعي :ّلإ صيصنتلا نأل
 اذه ىلعو هتلع ردقب مكحلا تبثيف «ةلعلا وه هنم قتشملا وسار ا سيم ؛رادقملا

 انمز لجرلا ناك اذإ اذه ىلعو «ثاريملا ردق ىلع مهل ةيصولا تناك «تانبو نونب هلو «نالف ةئرول ىصوأ ول
 هيحخأ ىلع لجرلا ةقفنف ءنورسوم نوقرفتم ةوخإ ةثالث لجرللو «نمز ريبك و ,ريغص رسعم نبا هلو ءارسعم
 دلولا ثاريم نأل ؛ةصاخ مأو خألا ىلعف :دلولا ةقفن امأف .اييئارع جسق باول مأل هيخأ ىلعو مأو بأل

 [5 75/84 ةيانعلا] .مأل معلا الو ؛«بأل معلا هعم ثري الو .مأو بأل مع هنإف :ةصاخ بألا مدع دنع هل

 فسوي يىبأ نع :نسحللاو (ةيانبلا).ثاريملا وه يذلا منغلا ةلباقم يف قافنإلا وه يذلا مرغلا يأ :مرغلا نألو

 لدف «؛ماللا فرحب هيلإ دلولا فاضأ :خ] دولوملا ىلعو (ةيانبلا) .كبح يعفاشلا لاق هبو «ةفينح يبأ نع

 .نمزلا ريبكلا نبالا يأ :راضو (ةيائبلا).ةبسنلا هذه ىلع ئبت ةقفنلاو «ةبسنلا هذه هصاصتخا ىلع

 تبجو ثيح ريغصلا دلولا ةقفن نيب نعي :قرفلا هجوو .بألا ىلع هتقفن نإف يأ :ريغصلا دلولاك

 :مألا ىلع ثلفلاو .,بألا ىلع اهاثلث بجو ثيح نمزلا ريبكلا دلولا ةقفن نيبو :ةصاخ بألا ىلع اهتلمحي

 [؟١1 5/5 ةيانعلا] .ثرإلا ف امك



 ةقفنلا باب م4

 ريغ فو .مألا هكراشتف هيف ةيالولا مادعنال ؛ريبكلا كلذك الو ٍةتقفنب صتخاف

 خألا ةقفنو ءاثالثأ دحلعا و 150 ىلح ريشسلا ةقفقت نر يدع كناريلل هنا رمق ءلاولا
 ةدحأو ةيأ ور 5

 بتل نأ ريغ «ثاريملا ردق لع اسال وا ريهوملا تاقرفتملا تاوحخألا ىلع رسْعْلا

 هتقفن نوكت مع نباو لاخ هل ناك اذإ رعملا نإف «هرارجإ ال هلمبللا ي :ثرإلا ةيلهأ

 نالطمل 6 بلا فاالتحا عم مهتقفن بحب الو .همع نبا هزرحي هن ريف ,هلاخ ىلع

 وهو لأم 55 اهنأل ؛ريقفلا لع 5 ال «ةرابتعا نم ديالو «ثرإالا ةيلهأ
 قل ةقفنلا 5 ةقفنلا ثرإلا 3

 هنأ ؛ريغصلا هدلوو .ةجوزلا ةقفن فالخغ هيلع قحتسس فيكف هريع ىلع اهقحتسي

 .راسعإلا اهلثم يف لمعي الو ءافود مظتنت ال حلاصملا ذإ ؛دقعلا ىلع مادقإلاب اهمزتلا

 ىلع ةقفنلا يف اذكف ؛هسفن ىلع ةقفنلا يف هكراشي ال هريغو هسفن ةلزنع. ريغصلا ناك هنإف :ةتقفنب صتخاف

 نوكي هئاريمو «هثاريم ةربتعم هتقفن مراحملا رئاسك ناكف ؛هغولبل ةيالو هيلع بألل سيلف ريبكلا امأو .ريغصلا
 (ةيانبلا) .هغولبل ؛ةيلع هل ةيالو ال يأ :ةيالولا مادعنال [5؟5/54 ةيانعلا] .هتقفن كلذكف ءاثالثأ امهنيب

 أو بآل تخألل :نوكت كاريملا نم سايكألا ةثذلث عي :اسامحأ (ةيانبلا) .ناثلثلا دخلا ىلعو «ثلثلا مألا ىلع : ناثأ

 [؟؟ هذ ةيانعلا | .ل ايضفتلا اذه ا ةقفنلا كلذكف عدرلاو ضرفلاب ءأل تحخّذلل سمخلاو (ىأآل .تقألا سمخلاو

 :لمكألا لاق :ثرالا ةيلهأ (ةيانعلا). ثاريملا ردق ىلع ر عت كلا ول || ريغ فو :هلوق نم ءانثتسا :خإ ريتعم ا نأريغ

 نكي مل ول هنأل ؛ثرإلا ةيلهأ ربتعملا نإ :هلوقب ثرإلا ديقو :يكاكلا لاقو او نوكي ال نأ ثرإإلا ةيلهأب ةاوللو

 (ةياعلا).رسؤم وهو ئيعي :هل كاك [4 . ١/9 ةيانبلا] .ةقفنلا بحت ال «هنيدل افلاخم ناك نأب ثرالل ًالهأ

 ا يق ا قرا ليه نوكي نأب :هتاريمو (ةيانبلا).معلا نبا نود ؛مرحم محر وذ لاخلا نأل :هلاخ

 (ةيانبلا).ريقفلا اهجوز ىلع بحت ثيح :ةجورلا ةقفن (ةيانبلا) .عرخملا محرلا يذ ةقفن يأ :مهتقفن

 لسانتلاو دلاوتلا يهو ؛حاكنلا نم يبعي دصافملا يأ : مل اصملا ذِإ (ةيانبلا). حاكنلا دقع ىلع يأ :دقعلا

 ةقفن ىرجم ةيراح اهنألف ؛ريغصلا هدلو ةقفن امأو :خل! اهلثم يف لمعي الو (ةيانبلا».كلذ ريغو ؛ةرشعلاو
 [4 ١1/17 ةيانبلا] ."فورعملاب كدلوو كيفكي ام نايفس يأ لام نم يذحخ" :3#ع هلوق ةلالدب ؛ةحوزلا



 هر ةقفنلا باب

 هرّدق هنأ :هنللي دمحم نعو .هكلي فسوي يبأ نع يور اميف باسنلاب رقم زاسولا #

 رقت فيلا نبع قلل يلع لباب 3 :ارهش, هلايغو هسفن ةقفن نع لطفا اب

 ءريسيتلل هنإف «باصنلا | نود ةردقلا وه امنإ «دابعلا قوقح يف ّربتعملا نأل ؛موي لك

 بئاغلا نبالل ناك اذإو .ةقدصلا نامرح باصن باصنلا نكل «لوألا ىلع ىوتفلاو

 زاج :هتقفن يف هعاتم هوبأ عاب اذإو هيف هجولا انيب دقو ءهيوبأ ةقفنب هيف ىضق :لام

 لاح كلمج ال اذهو « ,عولبلاب اهعاطقنال .' ؟مل ةيالو ال هنأل ؛سايقلا وهو هلك كلذ يف
 علب اذإ

 .ةقفنلا يف ٌمألا كلمت ال اذكو «ةقفنلا ىوس هل ِنْيَ يف عيبلا كلمي الو ءهترضح
 لا ع ةلابلا

 زوجي ال :امهوق يو جي مل : راقعلا عاب كإو .ناينيحي نا اذهو نيللي ةفينح يبأ دنع

 هتالغتسم نم هتقفن تناك اذإ اذه ليق :لضفي امب (ةيانبلا).بابلا اذه يف راسيلاب دارملا يأ :راسيلا مت

 محرلا يوذ ةقفن هيلع بجي هنإف ؛هلايعلو هل رهش ةقفن ىلع لضف هل ناك اذإ يعي «[577/4 ةيانعلا] .خلإ

 (ةيانعلا).هدي بسك نم قفني المتعم ناك اذإ :لضفي امب وأ [4 ١/1 ةيانبلا] .الف الإو :مراحم ا
 (ةيانعلا)ل.باصنلاب ردقم راسيلا نأ عي :لوألا ىلع ىوتفلاو (ةيانبلا).هلايع ةقفنو هتقفن نع يأ :كلذ ىلع

 ,ناك لام يأ نم مهرد يئام غلبي ام ةيلصألا هتجاح نع لضف ام كلمي نأ وهو :ةقدصلا نامرح باصن

 .ةضف نم مارغ 517,75 ةميقب مويلا يواسي باصتنلا اذهو :ةظوحلم | 5 ١ 1/”7/ ةيانبلا] .حيحصلا وهو

 اذهو :هلوق ىلإ ءالؤهل الإ بئاغلا لام يف ةقفنب ىضقي الو :هلوق نم مدقت ام هب ديري :هجولا ائيب دقو
 (ةيانبلا).بئاغلا هنبا عاتم يأ :هعاتم [؟171/84 ةيانعلا] .مهل ةناعإ يضاقلا ءاضق ناكف ءاوذحأي نأ محل ناك

 .هنبا لام عيب بألا :كلمي ال (ةيانبلا).غولبلا دعب ةيالو عاطقنا لحألو يأ :اذهو

 نوكي كأ امإف «نيوبألل عيبلا زار نم يرودملا هركق اكو هديسقألا يف: ريثذ اخ فلا انهو هقلل# ل اءذكو
 اهو ءامهعمج ةدالولا يعم نأل ؛بألاك عيبلا مألا كلمت يرودقلاو ةيضقألا ةياور يف :ناتياور ةلأسملا يف

 ؛عيبي يذلا وه بألا آب اا سا ساسسلا] هلا ١١ امإو .ءاوسلا ىلع ةقفنلا قاقحتسا يف

 ,رهاظلا وهو :لمكألا لاق ءامهيلإ دوعت عيبلا ةعفنم نإ ثيح نم امهيلإ عيبلا فاضأف ءامهتعفنم ص
 [4 ٠١ 4/1 ةيانبلا] .ىفخي ال ام ىلع لوألا :تلق



 ةقفنلا جاب 8

 «كلذ يصولل نأ ىرت الأ ؛بئاغلا لام ف ظفحلا ةيالأو بلل نأ : دنل_ ةفينح يبألو

 اهنأل ؛راقعلا كلذك الو ءظفحلا باب نم لوقنملا عيبو «هتقفش روفول ؛ىلوأ بألاف

 فرصتلا يف ًالصأ مهل ةيالو ال هنأل ؛براقألا نم بألا ريغ فالخبو ءاهسفنب ةنَّصَحُم

 وهو «هقح سنج نم مثلو «بألا عيب زاج اذإو .ربكلا دعب ظفحلا ق الو ءرغضلا ةلاح

 مث «ةيالولا لامكل ؛ زان ريغتسلا ىلخ لوقمملاو ٌراقعلا عاب ول امك عم ٌءافيسسالا لق «ةقفنلا
5 8 

 هي وبأ لي ىف 0 بئاغلا :يالل ناك نإو .هقح سنجج نم نذل :ةهيققي هم دععأي نأ هل

 ,رم ام ىلع ءاضقلا لبق ةبحاو امهتقفن نأل ؛امهقح ايفوتسا امهنأل ِ؛انمّْصَي ل :هنم افنأو

 : ىضاقلا نذإ ريغب امهيلع قفئأف :ىببحأ دي يف لام هل ناك لإ و .قحلا سنج اذحأ دقو
 هيوبأ نبالل فا اوبألا

 اذإ امتفالخت «ريخال طفلا يفد بلاق هنآ ةيالو ريغي ريغلا لامي ترق هنآ ؛ طظ5

 هنأل 0 ىلع عجري ال نمض اذإو «هتيالو مومعل ؛مرلُم هرمأ نأل ؛يضاقلا هرَمأ

 فودو نيب ملاو دلولل ىضاقلا ى ٍضق اذإو .هب ًاعربتم ناك“ هنأ أ رهظف «نامضلاب هكلَم
 4 وفدملا

 ند و -

 ىح ةحاحلل 0-لا نذل :تعقس ' ةلرم تضمق ةقفنلاب ماح رألا

 ؛يضاقلا امب ىضق اذإ ةجوزلا ةقفن فالخب «ةدملا ّيضمب تلصح دقو راسيلا عم بحب ال

 .عيبلا مهل سيل هنإف :بألا ريغ (ةيانبلا).ظفحلل اهعيب ىلإ جاتحي الف :اهسفنب ةنّصحم
 [4//537 ةيانعلا| .مهل ةناعإ يضاقلا ءاضق ناكف ءاوذحأي نأ مهل ناك اذهلو :لاق ام ىلإ ةراشإ :رم ام ىلع

 (ةيانبلا).مألاو بألا وهو :ضباقلا ىلع عجري ال .نيوبألا ىلع قافنإلاب :يضاقلا هرمأ
 ىرحب ةيراج ةأرملا ةقفن نأل ؛طقست ال ثيح :ةجوزلا ةقفن فاالخب .ءالؤه راسي عم يأ :راسيلا عم

 (ةيائبلا) .ثويدلا



 2 ةقفنلا باب

 نذأي نأ الإ :لاق .ىضم اميف ءانغتسالا لوصحب طقست الف ءاهراسي عم بجت اهأل
 يرودقلا هأرمل 1 3-0 ورزلا ةقفن

 ريصيف «بئاغلا رمأك هنذإ راصف ةماع ةيالو هل يضاقلا نأل ؛هبلع ةنادتسالاب ىضاقلا

 .ةدملا ىضمم. طقست الف «هتمذ ف انيد

 مهلعج مكناوخإ مهفإ" :كيلامملا يف اةتاءع هلوقل ؛هدبعو هتمأ ىلع قفني نأ ىلوملا ىلعو

 الل الو قوس مغ مهوسبلاو ,نولكأت امك مهومعطأ «مكيديأ تح ىلاعت هللا

 :ةياجللا لن هيفاقأل ءانقفنأو ابستكا بسك اهيل ناكو عيبا هنو *. لا ذابع

 [553/4 ةيانعلا] .اهراسي عم بجت اذهو ؛ةحاحلا قيرطب ال ؛سابتحالا ةلباقم بجت اهنأل :2إ بجت اهنأل

 طقست ال «هيلع ةنادتسالاب يضاقلا نذأ اذإ :هانعمو «تطقس ةدم تضمف :هلوق نم ءانثتسا 5 نذأي نأ اللا

 رمأك ةنادتسالاب هنذإ راصف «ةماع ةيالو هل يضاقلا نأل ؛ةدم تضم نإو ؛تاحوزلا ةقفنك ءاضيأ مهتقفن
 يضاقلا نذأ اذإ اذكف «ةدملا ىضعي طقسي ال هتمذ يف انيد راض «ةنادتسالاب بئاغلا رمأ ولو ءامب بئاغلا

 [؟؟ 9/4 ةيائعلا| .كلذب

 (ةيانبلا) .عيمجلا نع هرخأو «تاناويحلا نم هريغو قيقرلا ةقفن نيب لصفلا اذه يف عمج :خ2إ لصف
 لومحم رذ يبأ ثيدحو «سبلي امم هسبليو لكأي ام همعطي نأ بحتسملا مث :خإ نولكأت ام مهومعطأ

 نأ بلاغلاف «بلاغلا جرخم جرح لكأي امم همعطيلف ::ع هلوق :باهش نبا لاقو «بابحتسالا ىلع

 هتمأ ىلع قافنإلا نع ىلوملا يأ :عنتما نإف 4٠07/9[ ةيانبلا| .مقوسك اذكو ةيواستم مهتمعطأ

 (ةيانبلا).دبعللو ةمألل يأ :اممل ناك و (ةيانبلا).هدبعو

 نع "هحيحص' يف يراخخبلا جرخخأ [777/* ةيارلا بصن] .ديوس نبرورعملا نع ملسمو يراخبلا هجرخأ *
 ىنإ :لاقف «كلذ نع هتلأسف «ةلح همالغ ىلعو «ةلح هيلعو «ةذبرلاب رذ ابأ تيقل :لاق رورعملا نع لصاو

 مكناوخإ .ةيلهاج كيف ؤرما كنإ ؟همأب هتريعأ رذابأ اي 0 يبنلا يل لاقف ءهمأب هتريعف دج تبباس

 مهوفلكت الو «سبلي امث هسيليلو ؛لكأي امم همعطيلف هدي تحت هوخأ ناك نمف ءوكيديأ تحت هللا مهلعج ءمكلوح

 [ةيلهاجلا رمأ نم يصاعملا باب ٠,« قرا .مهونيعأف مهومتفلك نإف ءمهبلغي ام



 ةقفنلا باب 245

 ناك“ نأب بسك امه نكي مل نإو .كللما كلم هيف ىقيو اح كولمملا ىفيب يح
 لهأ نم امهنأل ؛امهعبب ىلع ىلوملا ربجأ اهلثم رجاوي ال ةيراج وأ ءانمز ادبع
 ؛ةجوزلا ةقفن فالنع ؛فلخلاب ىلوملا قح ءاقبإو ءامهقح ءافيإ عيبلا فو «قاقحتسالا

 .ينيز ناكل رايد رس 9 كفرلسلل ةلافو قاركال اج لع ًارمأن ددكت ب عد

 الا اهتقفن ىلع ربحي الف «؛قاقحتسالا لهأ ن :نجب مسيل اهكأل ؛تاناويحلا رئاس فاالخعبو
 كلاملا

 «كلذ هيفو ”.ناويحلا بيذعت نع ىف 32 5ع .هنأل (يلاعت هللا نييو.هننب اسيف عب رهؤي هنأ

 عنتما اذإ ىلوملا نأ يف «كولمملاو ةجوزلا ةقفن نيب قرفو :خ2ل ةقفن فالخب (ةيانبلا).نمثلا وهو :فلخلاب

 ةجحورزلا ىلع قافنإلا | كيووت ند ؛كولمملا عيب ىلع ربحجأ هل هل بتشك ال نم وهو «قافنالا ن : ع

 تاوف همدع يفو ؛نمثلا وهو فلخ ىلإ ىلوملا كلف لاوز عيبلا ىلع رابجإلا يف نأب قالا لط دب

 امأو .لاوحألا نم لاحت لقيبملا نلع انيذب ريب“ كءبلسملا ةقشن نأ ؛ فلخ نا ةققنلا 8 كولمملا قح 3

 لاخلا 5 ةأرملا قح تاوف همدع لو دقات او ويلا ىلع راح ياك :جاكتلا يق 5

 7 ؛يضاقلا هب ىضق اذإ ةجوزلا ةقفن فالخب :هلوق ىلإ ةراشإ ا

 77٠0/4[ ةيانعلا] .ىلوأ عفدلاب ناكو ءدشأ جوزلاب قحاللا ررضلا ناكف

 ءاضقلل دبال ذإ :خإ تسيل األ (ةيانبلا).اهيلع قافنإلا ىلع ربخي ال ثيح :تاناويحلا رئاس فاالخعو

 [4 ١8/1 ةيانبلا] .حلصت ال تاناويحلاو ,حلصي دبعلاو ؛هيلع يضقملا نم رابحإلاو

 بينت | كيوي دارا نع هللا قلعت اوبذعت الو رس سس رسول نسي يل يش وما دقت 94

 ا رذ ابأ تيأر :لاق ديوس نب رورعملا نع شمعألا نع "هنئس" يف دوادوبأ جرخخأ [؟7/7* ةيارلا

 ا تذخأ تنكول رذابأ اي :عوقلا لاقف :لاق .هلثم همالغ ىلعو .«ظيلغ درب هيلعو

 همأ تناكو ءالجر تبباس تنك يفإ :رذوبأ لافف :لاق :هريغ ًابوث كمالغ ثتوسكو ةلح ثناكف ءاذه عم

 مكناوخإ مهفإ :لاق ؛ةيلهاج كيف ؤرما كنإ رذابأ اي :لاقف 0 هللا لوسر ىلإ ناكشف «همأب هترّيعف ةيمجعأ
 [كولمملا قح يف باي «51177 :مقر] .هللا قلخ اوبذعت الو ؛ةوعيبف مكمئالي مل نمف :مهيلع هللا مكلّضف



 عه ةقفنلا باب

 حصألاو ربَجُب هنأ كني فسوي يبأ نعو «هتعاضإ هيفو *«لاملا ةعاضإ نع ىو

 .ملعأ هللاو ءانلق ام

 ءاهيلع ةقفنلا ىلع تاناويحلا كلام يأ :ربجي هنأ (ةيانعلا).قيقرلا ىلع هاساق يأ :كلي فسوي ىلأ نعو
 [4 ١.5/10 ةيانبلا] .نايهنم امهو .ناويحلا بيذعتو «لاملا ةعاضإ هيف نأل دج دمحأو كلامو يعفاشلا لاق هبو

 نم هل دبال ءاضقلاو ءءاضق عون هكولمم ىلع ىلوملا يضاقلا رابحإ نأل ؛ربحلا مدع نم يتعي :انلق ام حصألاو

 ىلعو «ىلوملا ىلع ًاقح قحتسي نأ لهأ نم هنوكل ؛قيقرلا يف دجوُي اذهو قاقحتسالا لهأ نم وهو هل يضقم
 قحتسي آلف قيقرلا ريغ امأف اك ولع ناك قول ولا ىلع ًاقوقح قحتسي ةباتكلاب هنأ ىرت الأ ؛ةلمحلا يف هريغ

 [؟./4 ةيانعلا] .ءاضقلا مدعنيف ؛ءاضقلا طرش مدعناف «هل ًايضقم نوكي نأ حصي الف ءاقح ىلوملا ىلع
 [7177//»ةيارلا بصن] .ةبعش نب ةريغملا نع داّرو نع ءاضقلا يف ملسمو ؛ضارقتسإلا يف يراخبلا هجرخأ *
 ةريغملا ىلإ ةيواعم بتك :لاق ةبعش نب ةريغملا بتاك ئثدح :لاق يبعشلا نع "هحيحص" يف ىراحبلا ج رخخأ

 :ًاذاث مككل هرك هللا نإ :لوقي دك ىبنلا تغمس" :هيلإ بتكف 325 يتبلا نه هتعمس ءيشب ىلإ ببكا نأ ةبعنش نب

 [كءافاَحلإ َساَّنلا نولأتسُي ال# لجوزع هللا لوق باب ١41 :مق ر] .لاؤسلا ةرثكو:«لاملا ةعاضإو ؛لاقو ليق



 قاتعلا باتك

 لكب هللا قتعأ اتهم قتعأ ملسم انهأ" :كيلع لاق :هيلإ بودنم فرضت قاتغإلا

 ؛ةمألا ةارلاو ؛دبعلا لجرلا قتعي نأ اوبحتسا اذهو 3 اعلا نم اويطع هنم وضع

 هكلم يف لقاعلا غلابلا رحلا نم حصي ْقْنعلا :لاق .ءاضعألاب ءاضعألا ةلباقم ققحتيل

 نأل ؛غ ولبلاو ءكولمملل كلم الو كلما يف ذ الإ حلصي ال قتعلا نأل ؛ةيرحلا طر

 نأ ؛لقعلاو هيلع يلولا هكلمب : ال اذحلو ءارهاظ ًايريزع هلو ؛هلهأ ا

 .هلوق لوقلاف ءيبص انأو تقتعأ :غلابلا لاق ول اذهو ءفرصتلل لهأب سيل نونا

 كل ها وجو ؛ارهاظ ناك هنونجو عل ونجح انأو ْتَقَبْعَأ :قعلا لاق ول اذكو

 ا :عسلطحلا 6 رس ريق هكا كلم لك :يببصلا , لا د
 0 قاتغالا]

 قالطلاك موزللاو ةيارسلا ىلع ئب طاقسإ هنأ يف هل هتبسانمل ؛قالطلا دعب قاتعلا ركذ :قاتعلا باتك

 ريصي يك ٌةوَق :ةعيرشلا قو ءهركو نع راطو :ةىئوق اذإ ّح رفلا قتع :لاقي «ةوقلا :ةغللا يف هريسفتو

 نأ بداف هرمألا هبدن :لاقي :هيلإ بودنه [ موو يالا ءاضقلاو. ةيالولاو «ةداهشلل ًالهأ اما عرملا

 :لاق هنآ قاتعإلا نعي د :قتعلا نأ (ةياعبلا) . "هرضتقع" يف ئرؤودقلا يأ :لاق (ةيانبلا)ل.باحأف هل اغد

 [7// ةيانبلا] .يصولا اذكو هنع قاتعإلا ىلع ينأ :هيلع (ةيانعلا) .لإ غولبلاو

 دنسأ امل هنأل :هلوق لوقلاف (ةيانعلا).اطرش لقعلاو غولبلا نوكلو يأ :اذهلو .فرصت قاتعإلاو :فرصتلل
 لوقلا نوكي يعي :اذك و (ةيانعلا).ركنملا لوق لوقلاو «قاتتعإلل ةنم اراكنإ ناك :قاتغاللا ةيفانم ةلاح ىلإ

 [77/4] .همالك عمسي ال ارهاظ نكي.مل ول هنونح نأل ؛هب ديق :ارهاظ ناك هنونجو (ةيانبلا).هلوق

 هجرتخأ [711/ ةيارلا بضن] .ةريرغ يبأ نغ ديس نب ديعس نع مهبتك يف ةتسلا ةمئألا هجرخأ *

 لكب هللا كقتتساا اسلم ءرما قفغأ لج انآ 2 يبلا لاق :لاق ةريره يأ نع "هحيحض" قف يراخبلا

 يسود مقر هر ثلا دوه يه اول ىلا



 معا قاتعلا باتك

 ةهرهغ فينع قيعأ ول قيس .هكلم يف دبعلا نوكي نأ دبالو .مزلم لوقل لهأب سيل هنأل
 0" را لا

 رجع نأ : هتمأ وأ ةدبعل لاق اذإو "عفا نبا هكلمي ال اميف قتع "١ : ماع هلوقل ؛هقتع دفني ال

 1 58 ع 9 ع 0 5 ع تع 1 ع 55 0ك 5 ع نا مص رق

 .قتعلا هب ىون («قتع لمع :كلتقتعا كف وأ :كتررح لف وا ءررحم وأ «قيتع و . قيحم وا

 نع كلذ ئغأف ءافرعو اعرش هيف ةلمعتسم اهنأل ؛هيف ةحيرص ظافلألا هذه نأل ؛وني مل وأ

 «ةجاحلل ؛ةيعرشلا تافرصتلا يف ءاشنإ لعُج دقف -رابخإلا يف ناك نإو - عضولاو «ةينلا

 :لمعلا نم رح هنأ وأ «لطابلا رابخإلا كي ا :لاق ولو .امهريغو عيبلاو قالطلا ف امك

 : قيد اي 2 اي :هل لاق ولو .رهاظلا فالح هنأل :ءاضق يدي الو هلمتحي هنأل ؛ةئايد قدص

 ,روكذملا فصولاب ىدانملا راضحتسال وهو «قتعلا ُْق حيرص وه اهي عادت هنأل ؛ قتعي

 :لقي ملو «ذفني ال :لاق امتإ :ذفني ال (ةيانعلا).لاوقألا نع رححلا بجوي ابصلا نأل :+! لهأب سيل هنأل
 [8// ةيانبلا] .هتزاجإ ريغب ذفني الو ءاندنع كلاملا ةزاحإب ذفنيو .حيحص ريغلا كلم قاتعإ نأل ؛ زوجي الو ,حصيال

 (ةيانبلا).ظافلألا هذه عضو يأ :عضولاو (ةيانبلا).دحأل هيف فالح الو قاتعإلا يف يأ :هيف

 قف رابخإ قلاط تنأ :هلوق نإف :قالطلا يف امك (ةيانبلا).رابحإلا ةروص هنأل ؛لصألا يف :رابخإلا يف

 لوقو «تعب :عئابلا لوق نإف عيبلا يف امكو يأ «عيبلاو هيلإ سانلا ةجاحل ءاشنإ لعج هنكلو «لصألا

 [3/7 ةيانبلا] .اهوحنو ةراجإلا لثم امهريغو ءاشنإ لعج هنكلو «لصألا يف رابخإ تيرشا :يرتشملا
 (ةيانبلا) .لمع يف هلمعتسأ ال يأ :لمعلا نم (ةيانبلا).ةروكذملا ظافلألا نم ظفلب يأ :هب تينع
 (ةيانبلا).قدصي الو يأ :نيدي الو (ةيانبلا).يلصألا هعضو رابتعاب هدصق ام لمتحي يأ :هلمتحي هنأل

 (ةيانبلا).ةيرحلا وهو :روك ملا فصولاب

 يف يذمرتلا هجرخأ [717/* ةيارلا بصن] .لوحألا رماع نع قالطلا ف يذمرتلاو دوادوبأ هجرخأ *
 ردن هل :38 هللا لوسر, لاق" لاق ةدح نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نع لوحألا رماع نع "هعماج"

 نسح ثيدح يذمرتلا لاق «كلمي ال اميف.هل قالط الو «كلعي ال اميف هل قتع الو «كلمي ال اميف عدأ نبال
 [حاكنلا لبق قالط ال ءاج ام باب 21١8١ :مقر] .بابلا اذه يف يور ءيش نسحأ وهو ,حيحص



 قاتعلا باتك م/م

 هتوبت يضقيف «هتيج نم تبني هنأو هيف فصولا ققحت يضنقيف «هتقيقح وه اذه
 هادان مث ءاّرح هامس اذإ الإ ىلاعت هللا ءاش نإ دعب نف هررقنسو «ربخأ اميف هل اقيدصت

 دقو «دازأ اي ةيسرافلاب هادانولو ءدهب هبل ام وهو هملَع مساب مالعإلا هدارم نأل ؛رح اي

 ع ارابخ] ريغيف .ةملع مسلاب ءاده سيل لآل ةسكع اذكو ءقشي ةاولاقا هريطاب هبقل

 هثمأل لاق وأ «كندب وأ «فتبقر وأ «كلهجو وأ ءرح قلسأر :لاقا ول اذكو: .ضصضولا

 هفاضأ نإو .قالطلا يف رم دقو «ندبلا عيمج نع امب ربعي ظافلألا هذه نأل ؛رح كُحخزف
 قفانعاإلا يتلا

 | (ىلاعت هللا ءاش نإ .هيف فالتخالا كيتأيسو .ءزجلا كلذ يف عقي :عئاش ءزج
3 

 ءاندنع عقي ةي ال لجرلاو ديلاك ةلمحا نع هب ربعي ال نيعم ءزج ىلإ هفاضأ نإو

 كلم ال :لاق ولو .هائيب دقو «قالطلا يف مالكلاك هيف مالكلاو دن ىعفاشلل افالح

 يل كلم ال دارأ هنأ لمتحي هنأل ؛قتعَي م 00 نإ و .قتع :ةيرخلا هب ىونو ؛كيلع ىل

 .ةينلاب الإ ادارمامهدحأ نيعتي الف « هكتقتعأ ينأل لمحو هءشلتعب ينأل كيلع

 (ةيانبلا).ةيرحلا وهو :فصولا ق ةقح (ةيانبلا).ةيرحلل ع خوضوم وه امتع ىدانملا ةقيقح يأ : هتقيقح

 ئئبا اي :ةلأسم يف يأ :دعب نم (ةيانبلا).ىدانملا ةهج نم تبثي ةيرحلا وهو ءفصولا نأو يأ :هنأو

 (ةيانعلا) .رح اي :هل لاق ولو :هلوق نم ءانثتسا :[قتعي الف رح اي هادان مث :ارح هامس اذإ الإ (ةيانبلا).يحأ اي وأ

 (ةيانبلا).قتعي كلذكو يأ :اذكو (ةيانعلا).!رح اي :هلوقب هادان نأب نيعي :هسكع اذكو

 ةيانبلا)-قاللطلا بانك يف يأ" :قالظلا فا رم .هلاقمأو سأرلا يأ :ظافلألا هذه
 (ةيانبلا).هتيراج ضعب قتعأ نمك عيمججا 010 مث نع ؛عئاشلا ءزجلا كلذ يف قتعلا عقب يأ :ءرجلا كلذ يف عشب

 (ةيائبلا) . لب هيبحاصو ةفينح يىبأ دنع قاتعإلا ئزحت ف فالتخالا هب ديري :فاللتخالا كيتأيسو

 [١١-8/١١].قالطلا عاقيإ باب ف يأ :هانيب ةةيانيلاو :قامعالا فاضأ نإو يأ :هفاضإ نإو



 م قاتعلا باتك

 و يل ليبس الو .ىكلم نم تجب رخخ :هلوق لثم كلذو «قنعلا تايانك اذكو :.كلم لاق

 نع جورخملاو «ليبسلا يفن لمتحي هنأل ؛كليبس تيلح .دقو كليلع يل قر الو :كيلع
 اذكو «ةينلا نم دبالف «قتعلاب لمتحي امك .«ةباتكلا وأ ؛عيبلاب ليبسلا ةيلخت و «كلملا

 نع يورملا وهو ةقلااين قيل دق :هلوق ةلزنمج هنأل ؛كتقلطأ دق :هتمأل هلوق

 :لاق ولو .لاعت هللا ءانكنإ .دعب نم نين ام ىلع «كتقلط :هلوق فاالخب ؛.كني فسوي يبأ

 ناطلسلا يمعهو ديلا نع ةرابع ناطلسلا نأل ؛قتعي ملا :قتعلا ىونو «؛كيلع ىل ناطلس ال

 يل ليبس ال :هلوق فالخب .بتاكملا يف امك «ءديلا نود كلملا ىقبي دقو هدي مايقل ؛هب

 .قتعلا لمتحي اذهلف ءاليبس ب بتاكللا ىلع ىلوملل نأل ؛كلملا افتاب اقلطم هيفن نأل ؛كيلع

 ىون نإ نعي :اذكو (ةيانبلا).الف الإو «ةينلا تدحو اذإ قتعلا امي عقي اذكو يأ :قتعلا تايانك اذكو

 ؛قنعت ل انقإف «كققلط ةهلوقا فاإلتتت «ليبسلاةيلخك لاس ىلا ةيسانمل :خلإ ةلزبمت هنأل (ةيانعلا).عقي قتعلا

 [؟75/4 ةيانعلا] .هنايب ٍيأِي ام ىلع قتعلا هب تبثي الف ؛حاكنلا نع قالطلا يف انعارص رابضدنأل

 (ةيانبلا).قتعلا هب تبثي الف «قالطلا ف حيرص هنأل ؛ىون نإو قتعلا هب تبثيال ثيح :هلوق فالخع

 نع ةرابع وه لب «حماست هيف :ديلا نع ةرابع (ةيانبلا) .قلاط تنأ :ةقمأل هلوق دنع هب دارأ :دعب نم

 نم ةتباثلا ةردقلا هب داريو ةنطلس نالفل :لاقي :لمكألا لاقو ؛يكاكلا هلاق اذك :ةنطلسلاو ديلا بحاص

 قتعلا هب ىونو «كلذ لاق ولو «كيلع يل دي ال :لاق هنأكف :ديلا نع (ةيانبلا).ءاليتسالاو ديلا ثيح
 ١7/4[ ةيانبلا] .كلملا ىقبيو ؛ديلا لوزت نأ زاوحلل ؛قتعي مل

 (ةيانبلا).ءاش فيك هفرصتب :هدي مايقل (ةيانبلا).ناطلسلا ظفلب يأ :هب ناطلسلا ىممس

 .ىون نإ قتعي هنإف :هلوق فالخب (ةيانبلا).قاب هيف هكلمو «بتاكملا ىلع هل دي ال ىلوملا نإف :بتاكملا يف امك

 (ةيانبلا) .قتعي ةءاربلاب كلذ هنع ىفتنا اذإ يح «ةباثكلا لدبب ةبلاطملا ثيح نم ىعي :اليبس
 .كيلع يل ليبس ال :هلوق لمتحي كلملا ءافتناب اقلطم ليبسلا يفن نأ لحألف يأ :اذهلف



 قاتعلا بناتك" ارض

 هلثل ءاكي دلوي ناك اذإ :ةلأسملا ئعمو ؛ قع :كلذ ىلع تسلاو (با اده :لاق ولو

 لئاقلا

 فب هايس بس ديفأ نإ مث ءاذه دعب هَركذ «هلثمل هلثم دلوي ال ناك نإو
 يرودقلا

 هنم هبسن تبثيف .بسندلا ىلإ جاتحم دبعلاو «ةتباث كلملاب ةوعدلا ةيالو نأل ؛هنم هبسن

 ف ورغم بسن 4 ناك نإو «قولعلا تقو ىلإ بسلا كنسي هلال ؟قفع قف جل اذ

 سبور قت معإ رذص دع ءزامب ي طفل ًالاصو قاكو :رقسلل هس هيضاحبف نال

 .قدع :يالوم اي وأ «يالوع اذه :لاق ولو .ملاعت هللا ءاش نإ دعب نم هرك ذن زاجما

 نيدلا يف ةالاوملاو ءمعلا نباو رصانلا مظتني ناك نإو ىلوملا مسا نألف ؛لوألا امأ

 ؛اذهو هل صاخ مساك راصف «لفسألا نيعت هنأ الإ «ةقاتعلا يف لفسألاو ىلعألاو

 :فورعم بسن هل سيلو «هلثمل هلثم دلوي يذلا هدبعل لاق نم :خلإ [يرودقلا نم ةلأسملا هذه] :لاق ولو

 ةماركلا هذ عدي ١ «كلذ - اسال :هلوق ىئعم و هيلع قتعيف انيستا سحب كلذ ىلع تبت و (ئبا اذه

 ؛بتسنلا طرش تابثلا ليقو ءقدص كلذ ىعدا ول ىح لضفلا ٍ :يرودقلا حرش يف اذك «ةقفشلاو

 [؟54//1 ةيانعلا] .يقافتا طرش وه :ليقو «قتعلا نود احيحص هنع عوجرلا نوكل 8 ّ هرج 6

 (ةيانبلا) .ريغلا نم بسنلا تباث هنأل :رذعتلل (ةيانعلإ.فورعم بسن هل سيل هنأل :بسنلا ىلإ جاتحم

 هرصانلا نعم ءيجي كرتشم يول ظفل نأ ىلإ ان اذهب ىاشأ .:رصانلا مظتني ناك عيال » الاي ةفينخ ىبأ دنع

 تدع يل 00 : ىلاعت هللا لاق يمامعأ ءانبأو ؛ ءمهل رصان ال يأ ظوهل ىلوه ل يرفاكلا نأ و01 : ىلاعت هللا لاق

 ١[ 4/8 ةيانبلا] .ريسفتلا لهأ لاق اذك «يوم دعب يمامعأ ءانبأ يأ © يئارو نم نلاّوسلا

 ءدحأل قيتع ريغ ملسم غلاب لقاع رح :ةالاوملا ةروصو «ةالاوملا ىلوم :هل لاقي :نيدلا يف ةالاوملاو
 «تلبق : رخآلا لوقيو 6تينحج+ ادإ لقعتو 6 تريم ادإ يع ثرت «ي'ل وم كتنأ : رخال لوَقي ع هنع لقعي مو

 ؛ىلعألا ىلوملا يأ :ىلعألاو ١[ 4/4 ةيانبلا] .ئئج اذإ هنع لقعيو ءتام ذإادنم كبري هل ىلوم لباقلا نوكيف

 (ةيانبلا) .قتعلاب هيلع معنأ يذلا وه :ل افسألاو (ةيانبلا).قتعي يذلا وهو



 ”«هأ قاتعلا باتك

 ئباثلاو لوألا ىفتناف ,فورعم بسن دبعللو «ةداع هكولممي رصنتسي ال ىلوملا نأل
 نيعتف ءاقتعُم هنوك يقانت دبعلا 94 ةفاضإإلاو ةقيقحلل مالكلاو زاج عون ثلاثلاو

 :لاق ولو طال ؛نالوم هذه :هتمأل لاق اذإ اذكو .حيرصلاب قحتلاف ؛لفسألا ىلوملا

 يف قدصي الو «ىلاعت هللا ن نيبو هني اميف قدصي «بذكلا وأ ءنيدلا يف ىلوملا هب تينع

 ,حيرصلاب قحتلا ادارم لفسألا نيعت امل هنألف :يياثلا امأو .رهاظلا هتفلاخلمل ؛ءاضقلا
 مالكل | رهاظ

 .ظفللا اذُج ءادنلا اذكف !قيتع اي !رح اي :لاق نأب قتعي تو ظفللاب ءادنلابو

 !يديس اي ا با و طور ا ياسو اي رفز لاقو

 نسيلا هنآ ؛هركذ ام فالخب .هب لمعلا نكمأ دقو «هتقيقحل ةل مالكلا :انلق .!يكلام اي
 هتقيقحي مالكلاب

 ؛قتعي مل !يأ اي وأ !ئيبا اي :لاق ولو .اضحم اماركإ ناكف ؛قتعلاب صتخي ام هيف

 هب دارأ :ثلاغلاو .معلا نبا ىيعمب هنوك يأ :يباثلاو (ةيانبلا).معلا نبا ىلع هلمح وهو :لوألا ىفتناف
 يقرشملا نيب برق الو .برقلا وهو «يلولا نم قتشم ىلوملا نأل :زاجم عون (ةيانبلا).نيدلا يف ىلوملا

 ,نيدلا ثيح نم برقلا نيعتف ؛ناكملا ثيح نم الو ؛ءبسنلا ثيح نم الو «ةقيقحلا ثيح نم يبرغملاو
 500 هنوك وهو «لحملا يف لاحلا ةلالدب نعي :حيرصلاب قحتلاف [3/5*7 ةيانعلا] .هيفن زاج اذهلو

 (ةيانعلا).يالوم اي :هلوق هب نعي :يباثلا امأو (ةيانبلا».يالوم اذه :هلوق يف ليلدلا نم :انيب امل
 نأل ؛هتقيقحب لمعلا نكمأ اذه :هلوقب يأ :ئباثلا يف قتعيال (ةيائبلا) .يالوم اي :هلوقب يأ :ظفللا اذهب

 :هلوق عي :ةركذ ام فالخغ | 7/4 ةيانبلا] .لفسألا نيعتف «ةقاتعلا ءال و هيلع يل نم يالوم اي :هلوق نعم

 «ةقاتعلا ءالو هيلع ىل نم اي ؛يالوم اي :هلوق نيعم نأ :هانعم قتعلاب صتخي ام هيف سيل هنأل !يكلام اي !ىديس اي

 فالخب .قتعلا ةيقباس يضتقي وهو «ءالولا وهو «قتعلاب صتخي ام لوقلا اذهي تبثيف ءادارم لفسألا نيعت ثيح
 لمحيف «قتعلاب صتخي ءيش هب تبثي لو «ىلع كلملاو «ةدايسلا هل نم اي :هانعم نإف !يكلام اي !يديس اي :هلوق

 (ةيانبلا) .قتعلا لصحي ال هبو :اضخم امارك [555/4 ةيانعلا] .فطلتلاو ماركإلا وهو ءزاحملا ىلع



 قاتعلا باتتك مو

 قيقحتل ناك «هتهج نم هتابثإ نكمي فصوب ناك اذإ هنأ الإ ؛ىدانملا مالعإل ءادنلا نأل
 ئدانملا

 !ًرح اي :هلوق يف امك ءصوصخملا فصولاب هل اراضحتسا «ىدانملا ف فصولا كلذ

 2 رجا م : 7 ل نإ نكمي فاصوبل 0 ىلع نود د ىلا مالعألل ناك فتفحب ٠م ةتاسا ٠كم اال ىف ادنلا ناك اذا . قانيب انه , .

 قلما ىل هنأل ؛هتهحج نم ءادنلا ةلاح اَهتابثإ نكمي ال ةونبلاو ءهرذعتل ؛هيف فصولا قيقحت

 كل ةفينح يبا نع ىوريو ,مالعإلا درحب ناكف ىادنلا اذهك هل انبا نوكي ال (ةريغ ءام نم

 نأل ؛قتعي ال ؛نبا اي :لاق ولو .رمهاظلا ىلع دامتعالاو ءامهيف قتعي هنأ :اذاش / 100 7 * - 2
 ةدغل

 نبا اذه :هلثمل هلثم دلوي ال مالغل لاق نإو .ربخأ امك رمألاو :ةفاضإ ريغ نم تببلاو

 1 ْ] ع ع 7 ع ع 9 صا #6 5 00 200-<

 كني ةفينح ىلألو :قليفت نأ لبق وأ ,قلحأ نا لبق كتقتعا :هلوقك وغليو دريف «هتقيقحب

 ؛هكلم نيح نم هتيرح نع رابخإ هنأل ؛هزاجم حيحص هنكل «هتقيقحب لاحم مالك هنأ

 نم هيف ةيرحلا ةفص تابثإ ىلع رداق هنإف :رح اي هلوق يف امك .ةوبألاو ةوحألاو ةونبلاك :فصولا كلذ

 ىدانملا راضحتسا وهو ءحيرص وه امت. ءادن هنأل :هلوق يف يعي :هانيب ام ىلع (ةيانعلا).لاحلا يف هتهج

 نأ :لصاحلاو !يحأ اي !ئببا اي :هلوق ين يأ :امهيف قتعي .ةوبألاو ةوخألاو ةونبلاك :فصوب (ةيانعلا).خلإ

 ظافلأ ةسمخب نسسحلا ةياور فو .!يالوم اي !قيتع اي !رح اي ةياورلا رهاظ 5 ظافلأ ةثالثب ءادنلاب عقي قتعلا

 رهاظ ىلع يأ :رهاظلا ىلع دامتعالاو [؟١ 4٠0/4 ةيانعلا| .!يحأ اي !ئبا اي :هلوقبو «ةروكذملا ةثالثلاب

 ١/8/4[ ةيانبلا] ."يفسنلا رداون" ف روكذملا وهو .ءيرودقلا هركذ يذلا وهو «ةياورلا
 (ةيانبلا).قتعي ال اذكو يأ :اذكو (ةيانبلا).درفملا ىدانملا ةروص ىلع ةفاضإلا عطقو ءمضلاب :نبا اي

 نسحألاو ؛يكاكلا هلاق فطللاو ماركإلل نوكي دق ريغصتلا نأل :رمألاو (ةيانبلا).ملكتملا ءاي ىلإ :ةفاضإ

 .هنم انس ربكألا ئيبا اذه :هلوق نأ يأ :هنأ ١[ 3/4 ةيانبلا] .محرتلاو ةقفشلل نوكي دق :لاقي نأ



 م قاتعلا باتك

 ببسلا قالطإو هيلا اعامجإ امإ | ةهعرخح ببس وامل ف ظ يبا نأل 5

 فاالخب «ءاغلإلا نع ادن ميعدسز مقالا كارم وان يبت نسبا تسيب

 :هريغل لاق اذإ ام فالخب اذهو .ءاغلإلا نّيعتف ءزاحملا ف هل هجو ال هنأل اهي كقشتسا انف

 «همازتلاو لاملاب رارقإلا نع + ازاحم لعجي م فريح :نيحيحصا امنهحع رخخأف كدي تبعطق
 ل وقلا انش

 « صوصخ لام بروج ول اببس أخ عطقلا نأ ؛لاملا ب وج ول هم عطقلا ناك كإو

 «نيتنس يف ةلقاعلا ىلع بجو يح فصولا يف لاملا قلطم فلاخي هنأو «شّرألا وهو
 صوصخملا لاملا

 دقو الإ كولمملا يف ةونبلا دجوت ال ةنآل ريس اعلا موس وج ,ابحنإ :هلوق ىلإ هب راشأ :اذهو

 ةونبلا نوكتف ؛ةلص قتعلاو ؛ةلصلل ةبحوم ةونبلا نأ ئبعي :ةبارقلل ةلص وأ (ةيانبلا).اهعم ةيرحلا دجو

 (ةيانبلا).هريغو لوصألا يف :فرع .مزاللا ديرأو :موولما ركذف :كولمملا يف ةونبلل (ةيانبلا).قتعلل ةبجوم
 (ةيانبلا) .همالكل ايي ةيرحخلا وهو «زاجملا ىلع يأ :هيلع (ةيانبلا) .نيبا اذه :هلوق يأ :لمحيف

 نأل ؛تكلم نيحح نم رحح تنأ لوف اسوم قضت نأ لي تزن :هلوق نسيلاذإ :خل ! هل هجو ال هنأل

 الإو ؛هيفاني امل اموزلم نوكي ال ءيشلاو «ةتبلا هدورو ىضتقي :ياثلاو ؛هيلع كلملا دورو مدع يضتقي لوألا
 [؟ 41١/85 ةيانعلا] .لاحم وهو :مزاللا نع موزلملا كاكفنا عزل

 نكي مل نإو «زاجملل ةزوجم مزاللا ةدارإو موزلملا ركذ ةحص ناك ول :لاقي امع باوج :خلإ فالخب اذهو

 نوكيف ؛لاملا بوجول ببس أطح عطقلا نأل ؛ةروكذملا ةروصلا ف شرألا هيلع بجول اروصتم مكحلا
 ريرقتوب ؛ةلقم موزلملاف ءلطاي مزاللاو ءيهرقن قالآ ةسه يلع كل هلو: نع ارا كدي, تعطقا :هلوق
 يح ضرألا وهو ؛فصولا يف قلطملا لاملا فلاخي امل لب ,قلطم لاملا ببسب سيل أطخ عطقلا نأ :هباوحج

 وه امف .عطقلا نودب هتابثإ نكمب ال ءعطقلا نع ببسم وه يذلا لاملا كلذو «نيتنس يف ةلقاعلا ىلع بجو

 ةقيقدظا هيفا ردت امن ةروصلا هذه نأ :هلصاحو :ببسق سيل ةتابثإ نكم امو «ةهتابثإ نكفإ ال ببسم

 .عطقلا موزلم وه يذلا شرآألل مورلم أطخ ديلا عطق نآلف :زاحا امأو ؛ةرهاظف :ةقيقحلا امأ ءوغليف ءزاحاو

 [؟ 54١/14 ةيانعلا] .كلذك شرألا وهو :موزلملاف ءفتنم عطقلا وهو :مزاللاو



 قاتعلا باتك مه

 :ةيرحملا امأ هل ببسب سيل عطقلاف ,هتابسإ نكمأ امو عطقلا نودب هتابثإ نكمب الو

 هلثمو ,يمأ وأ يبأ اذه :لإق ولو «هنع ازاحب هلعج نكمأف ءامكحو اتاذ فلتخت الف
 ايلا 8 2 0 سا يفساإلل

 وه :ليق ءيدج اذه ريغص يببصل :لاق ولو .انيب ال ؛فالخلا ىلع وهف ءامهلثمل دلوي ال

 ,ةطساوب الإ كلملا يف هل بجوم ال مالكلا اذه نأل ؛عامجإلاب قتعي ال :ليقو .فالخلا ىلع

 ةوبألا فالخب ةاييفيرلا ع : ازا لعجي نأ رذعتف تدازاك يل نإ ريغ يهز .بألا وهو

 رهاظ يف قتعي ال « يأ اذه :لاق ولو .ةطساو ريغ نم كلما ف ًابجوم امه نأل ؛ةونبلاو

 (ئبا اده :هدبعل لاق ولو ,ةانيب ام نيتياورلا هحجوو (قتعي تعي هنأ :هيللب ةفينح يبأ نعو ةياورلا

 ؛ىمسملا سدج نم سيل هيلإ راشملا نأل ؛عامجإلاب وه :ليق دقو ؛فالخلا ىلع :ليق دقت
 اهنع ازاخم كلم نيح نم ةيرحلا يهو ءاهنع ازاحب با اذه :هلوق انلعج يلا ةيرحلا :هانعم :خلإ ةيرحلا امأ

 (ةيانبلا) .اهلك تاياللولاو ةداهشلاو ءاضقلل هتيح الص وه ف انك الو «قرلا لاَوز وهو ءاتاذ فل اي

 [7 47/4 ةيانعلا] .روكذملا وأ (قتعلا ليوأت ىلع ةيرحلا نع يأ هنع زاحب ئبا اذه :هلوق لعج يأ :هلعج نكمأف

 اذه :هلوق ف نيبناحلا نم هحولا يعي :انيب امل (ةيانبلا)..8- هيبحاصو ةفينح يبأ نيب روكذملا :فالخلا

 .ةيرح وأ ةولئب نم :بحام دي (ةيانعلا) .مدقت أم هحج ولا :فالاولا| ىلع (ةيانعلا) با

 ع«قتع يبأ وبأ يدح اذه :لوقي نأ لثم ةروك ذم تناك ول ةطساولا نأ ىلإ ريشي اذهو :خ ! ةتباث ريغ يهو

 كولعملا قف 3 هونبل بلا نأ اذهو :هلوقب هركذ امف قتعلا ةياور هحجو امأ :ةانيب اه (ةيانعلا) . نيحراشلا ضعب هركذ دقو

 ةلأسم يف هلوقف :قتعلا مدع ةياور هحو امأو .قتعلا بجوت كلملا يف ةوخألا انهه كلذكف لإ ةيرحلا ببس

 بناآلا 3 الإ د كاب اس ةطسا وب الإ كلملا يف هل ب حوم ال مالكلا انه نذل :دجلا

 ةهلكلا هذه بحجب وم الو «ةروك ذم ريغ ةطساولا هذهو ءمحر وأ («(بلص يف ةرواحم نع ةرابع اهب ؛مألا وأ

 .هيبحاصو مامإلا نيب :فاللخلا ىلع[ ؟ 4 7-4 4/4 ةيانعلا] .ةطساولا هذه نودب

 نم هيلإ راشملا نكي مل اذإو «نافلتخم ناسنج مدآ نيب نم ثانإلاو روكذلا نأل :ىمسملا سنج نم سيل

 اربتعم نوحي 5لف م ودعم انهه ىمسلاو ؛حاكنلا تانك ُّق مادقت امل ؛ىمسملاب وكحلا قلعتي ىمسملا سنجب

 [؟ 45/5 ةيانعلا] .امهنيب ةمزالملا مدعل ؛نبالا نع ازاحم الو ةقيقح



 مومو قاتعلا باتك

 لاق نإو .حاكنلا يف هانققح دقو «ربتعي الف ,مودعم وهو «ىمسملاب مكحلا قلعتف

 كلر يعفاشلا لاقو «قتعت لا :قتعلا هب ىونو «يرّمََت وأ «نئاب وأ «قلاط تنأ :هتمأل

 لق ام لعن نيف حيرصلا ظافلأ رئاس فاالخلا اذه ىلع اذكو «ىون اذإ قتعت

 دحاو لك ذإ ؛ةنقفاوم نيكلملا نيب نأل ؛هظفل هلمتحي ام ىون هنأ :هل .ك- مهخياشم

 «نيعلا كلم مكح يف حاكنلا كلم اذكو ءرهاظف :نيميلا كلم امأ «نيعلا كلم امهنم

 وع اه .طاقس] قا: نيلقفللا لحعو .كالنب ةئباكلاو ؛«هطرش نم ٌديبأتلا ناك يح

 ملا ايبيسب هجيبطلا ماقاسمالا امأ .طرشلاب هيف قيلعتلا حصي ؛ اذفو «كلملا وهو .هقح

 .ةوقلا تابثإ :ةغل قاتعإلا نأل ؛هظفل هلمتحي ال ام يون هنأ :انلو .هسكع

 ىلع ةأرما جوزت نإف :هلوق دنع رهملا باب يف حاكنلا باتك يف لصألا اذه انققح يأ :حاكنلا يف هانققح

 اننيب يأ“ :فاالخلا اذه [؟7/8 ةيانبلا] .هل عحريف كلي ةفينح يبأ دنع اهلثم رهم اهلف ءرمخلا نم ندلا اذه

 «يبرغاو «يعنقتو «يرمخت و «كتقلطو «ةقلطم تنأ :هتمأل هلوق لثم :ةيانكلاو حيرصلا .ةيعفاشلا نيبو

 امئإو «ةيعفاشلا خياشم يأ :مهخياشم لاق ام ىلع [717/8 ةيانبلا| .كلذ هبشأ امو ؛مارحو ؛ةيربو «ةيلخو
 ظافلأ رئاس اهيلع اوساق هباحصأو ءبسحف قالطلا ظفل هلي يعفاشلا نع صوصنملا نأل ؛مهخياشم لاق

 (ةيانبلا).حاكنلا كلمو نيميلا كلم امهو :نيكلملا نيب [7/*1 ةيانبلا] .ةيانكلاو حيرصلا

 (ةيانبلا) .ًاطاقسإ قاتعإلا نوك لجألو ينأ :اذهو (ةيانبلا).نيعم تقو هل لعجي نأ :تيقأتلاو
 ظفل حلصي يأ هسكع اذكف ءازاخي حص قالطلا هب ىونو «ةرح تنأ :هتأرمال لاق اذإ عي :خإ حلصي

 ائيش بساني ال ءيشلاو «ةبسانملا ىلع زاحملا ئبم نأل :هسكع اذكف (ةيانبلا) .قتعلا قا قالطلا

 نع راطو يوق اذإ ريطلا قتع :مهوق نم ذوخأم :خلإ ةغل قاتعإلا نأل (ةيانعلا).هبساني رخآلا ءيشلاو الإ

 (ةيانعلا).خلإ دبعلا نأل كلذك اضيأ عرشلا يفو ؛هركو



 قاتعلا باتك مهد

 .ردقيف ايحي قاتعإلابو «تادامجلاب ُقحلأ دبعلا نأل اذهو ؛ديقلا عفر :قالطلاو

 ,عناملا عفتري قالطلابو ؛عنام حاكنلا ديف نأ الإ :ةرداق اقإف 3 وكنملا كللذك الو

 ناكف ,حاكنلا كلم قوف نيميلا كلم نألو ,ىوقأ لوألا نأ ءافح الو ,ةوقلا رهظتف
 قاتعإلا

 اذهلف (هقوف وه امهخ ال (ةتقيقح نود وه امع ادام حلصي ظفللاو «ىروقأ هطاقسإ

 نأل ؛قتعي مل ءرحلا لثم تنأ :هدبعل لاق اذإو .هسكع يف غاسناو هيف ع زانتملا يف عنتما

 تنأ ام :لاق ولو .ةيرحلا يف كشلا عقوف افرع ناعما ضعب يف ةكراشملل لمعتسي لثمل

 .ةداهشلا ةملك يف امك «ديكأتلا هجو ىلع تابثإ يفنلا نم ءانغسالا نأل َقَتَع رح الإ
 هللا الإ هلإ ال

 نع عناملا عفر نع ةرابع وهو «هتللح اذإ ديقلا نع ريعبلا تقلطأ :مهوق نم ذوحأم «ةغللا يف يأ :ديقلا عفر

 (ةيانعلا).خلإ ةرداق اههِإف ؛هتيكلام لزت مل ةحوكنملا نأل ؛عرشلا يف كلذكو «قالطنالا ةوق تابثإ ال ؛قالطنالا

 (ةيانبلا).لاعفألاو لاوقألا يف ةيعرشلا تافرصتلا ىلع يأ :ردقيف (ةيانبلا).ةوقلا تابثإ ىلإ هب راشأ :اذهو
 اهلحم يف ةتباثلا ةوقلا لمعتل ؛عناملا عفر نيبو ؛ءنكي مل لحم يف ةيعرشلا ةوقلا تابثإ نيب سيلو :ةوقلا رهظتف

 (ةيانعلا).ىلعألل ًاراعتسم نوكي نأ 5 ال ئدألاو [ناثلا نم] :ىوقأ ١ ب ةيانعلا | :ةبسانم

 دنسلا راهظإو «ةبسانملا عنم لوألا يف نأ باتكلا يف نيتروكذملا نيتتكنلا نيب قرفلا و :خل ! نيميلا كلم نألو

 ؛ىوقأ قاتعإلا نكل «طاقسإ امهنم الك نأ مدلست :ياثلا يفو .نابسانتي ىأف ؛عفر قالظلاو :تابثإ قاتعإلا نأب

 فداص اذإ ةعتملا كلم .مزلتسي دق نيميلا كلم نأل :حاكنلا كلم قوف (ةيانعلا).ةراعتسالا يقاني وهو

 ااا نيميلا كلم مزلتسي الف :حاكنلا كلم امأو نمي عاتمتسالا نع عنمي امع ةيلاخلا يراوجلا
 «قالطلل قاتعلا ظافلأ ةراعتسا زاوج كل رهظ «ىوقأ نيميلا كلم ةلازإ نأب:ملعلا دعب رهظ اذإ يأ :اذهلف

 هب ىولو هجمأل قلاط تين :هلوق ُْق زاجل عنتما أ :خلإ ع زادتملا يف عنتما | ؟ ؛ هر ةيانعلا | . هناك نود

 [؟3/7 ةيائبلا] .قالطلا هب ىونو «هتحوكنمل ةرح تنأ :هلوق يف زاج يأ هسكع يف غاسناو «قتعلا

 .ماعلا فرعلا ف يأ و .دوجلا يف نيلئامم اناك اذإ ءورمنع لثم ديز :لاقي :ةكراشملل

 . ظوتسيملا' قا اذك :ىتعيف علشلا لاز دقف ةةرخلا وت اذإ امأو وني ملاذإ اذه :خلإ كلشلا عقوف



 مهذب قاتعلا باتك

 سمار كلسأر :لاق ولو, هَهقّوَح فاذخ هيبقت هنأل ؛قدعي ال ريع سآر:كلسأو لاق ولو
 امسح

 .ندبلا عيمج نع هب ربعي سأرلا ذإ ؛هيف ةيرحلا تابثإ هنأل ؛قتع رْخ

 : اع لاقو * لع يببلا نع يورم ظفللا اذهو هيلع قتع . ثنه مارحم محر اذ كلم نمو

 4 001005 : 1 ديدلع ١١ هم | خا 1
 ٍةديؤم ةبارق لك مظنني همومعب ظفللاو 26 رح وهف هنم مرحم محر اذ كلم نم
 ريغ نم 3 !؛ةكويبت نأ : هل .هريغ ف انفلاخي «ك يعفاشلاو هّريغ وأ ءاذالو ؛ةيمرحماب

 عتاللولا ةيارق ورع لازال اهيهاضي ام ةوحخألاو ءهيضتقي ال وأ ؛سايقلا ةيفني كلاما حكم
 ةجرد

 (ةيانبلا).رحلا لثم :هلوقك راصف ءرح سأرك كسأر :هلصأ نأل ؛فاكلا وهو «هيبشتلا فرح يأ :هفرح فذخحب

 قثعلا لئاسم ةماع لصفلا اذه ف ركذ ءلصألا وه يذلا يرايتخالا قاتعإلاب لصاحلا قتعلا ركذ امل :لصف

 (ةيانعلا).اهالوم نم ةمألا دلوو ءاملسم انيلإ يبرحلا دبع جورخو «هبيرق ثرإك رايتخا ريغب لصحي يذلا

 هنمو ءامحر دالولا ةهج نم ةلصولاو «ةبارقلا تيمس مث ؛همأ نطب يف دلولا ءاعو :لصألا يف محرلا :خلإ محر اذ
 [؟ 1 ىثنأ رخآلاو اركذ امهدحأ ناك ول امهنيب حاكنلا زوجي ال يذلا وه :مرحملاو ءمحرلا وذ

 ريغ يف قتعي ال هنأ هلي يعفاشلا بهذمو :خلإ هلل يعفاشلاو .نيدلاولاو دلولا نيب ةبارقلا يه :اذالو
 هيضتقي ال ام لك و سايقلاب رخآ ءيش هب قحلي ال «سايقلا هيفني ام لكو :خل! هيفني (ةيانبلا).دالولا ةبارق

 ءهجو لك نم هب قحلملا ئعم يف قحلملا ناك اذإ الإ صنلا ةلالدب دي عا ١ فيت هيف هريغ لحدي ال

 [؟14//4 ةيانعلا] .خإ اهيهاضي امو ةونعألا ةبارق نأل ؛كلذك سيل انههو

 نع "هدنسم" يف دمحأ هاور [585/هةيانبلا] .هللادبع نب رباجو دوعسم نباو رمع نع كلذ ىوريو *
 [8١/ه] ."قيتغ وهف مرخم محر اذ: كلم نم" :لاق 225 يبلا نع بدنح نب ةرم نع نسحلا
 ةيارلا بضن] .ةرم# نع نسحلا نع ةداتق نَع ةملس نب ةذامح نغ ةعبرألا نتسلا باحصأ هحرخأ ”*

 مرخم محر اذ كلم نم" 26 هللا لوسر لاق :لاق ةرمس نع نسحلا نع "ةتنس" ف د واد وبأ ج رحخأ [؟ 7 /ع

 قيد اذه :"كردتسملا' ىف مقالا لاقو [عرخم محعر اذ .كللم نسيفأ باب 94544# :هقر] ."رح وهف

 1١[ 54/7] .نيخيشلا طرش ىلع حيحص



 قاتعلا باتك "هرب

 دال ولا ريغ يف ىتاكملا ىلع بتاكتلا عنتما اذهلو :لالدتسالا وأ قاحلاللا عنتماف

 هيلع قتعيف «ةيمرحملا يف ةرثؤم ةبارق هّبيرق َكَلَم هنألو ءانيور ام :انلو .هيف عنتمب ملو

 اهعطق مرحيو ءاهلصو ضرتفُي يلا يه اهنأل ٍ؛ىَمَلُم ُدالولاو ءلصألا يف رثؤملا وه اذهو
 اذا لل انيس كلاملا ناك اذإ امنيب قرف الو ؛حاكنلا َمرَحو تققنلا بجو قح

 ُك ولمملا كلذكو

 بتاكتي ال هارحب يرجي نمو هاحنأ ىرتشا اذإ بتاكملاو «ةلعلا مومعل ؛مالسإلا راد يف
 95 اخلاو معلاك

 فالخب «ةردقلا دنع ضارتفالاو «قاتعإلا ىلع هزدعي ماق كلل هلا سيل هنأل هيلع
 ةلاسملا ضرف 9

 ىدقعلا دوصقمل اقيقحت قتعيف «عيبلا عنتماف «ةباتكلا دصاقتم نم هيف قتعلا نأل ؛دالولا

 بتاكملا كلم اذإ ٍنيعي :خل ! عنتما (ةيانبلا).ةاواسملا مدعل ؛دالولا ةبارقب ةوحألا ةبارق قاحلإ يأ :قاحلإلا عنتماف

 محر اذ كلم نم" :25 هلوق وهو :انيور اه (ةيانبلال.بتاكتي ال هنإف ,خألا فالخب ءبتاكم وهف «هنبا وأ «هابأ

 قتع كلذ لعف نم لكو «ةيمرحما يف ةرثؤم ةبارق هبيرق كلم هنألو يأ :خل! هنألو (ةيانبلا)."هيلع قتع هنم مرحم
 عملا اذه نأل ؛دالولا ىلع سايقلابف ؛هيلع قتع كلذ لعف نم لك نأ امأو .عامجإلابف ءكلذ كلم هنأ مأ :هيلع

 [1 75-15 ةيانعلا | .خلإ اهنأل ىغلم دالولاو ءدالولا يف ةرثؤملا ةلعلا وه مرحما بيرقلا كلمت وهو

 بوجو امأو عامجإلابف اعلا ةمرح امأ :تبجو ىتح (ةيانبلا) .ةيمرحما يف ةرثؤملا ةبارقلا نأل يأ :اهنأل

 كلذ لثم تراّولا ىَلَعَو#ل :ىلاعت هلوق وهو ءيعطق ليلذب لبق نم كلذ تبثأ ال نكل ءانيهذمف :ةقفنلا

 قلعتم باتكلا يف مالسإلاراد يف :هلوق نأ :"ةياهنلا" ف لاق :مالسإلا راد يف .هب لدتساف «ةتبلا ًاتباث ناك

 :هلوقب هقلعت رصحني ال ارفاك وأ ءاملسم كلاملا ناك اذإ ام نيب قرف الو :هلوق نم هلبق ركذ ام عومجمت

 (ةيانعلا).حاكنلل ةمرخملا ةبارقلا يهو :ةلعلا مومعل 74-.١5[ ةياتعلا] .ارفاك وأ

 هنأ ملسن ال :هريرقتو «دالولا ريغ يف بتاكملا ىلع بتاكتلا عنتما اذهو :هلوق نع باوج :خلإ بتاكملاو

 ؛هيلع بتاكتي ال اهنإف ءانملس نئلو ءاضيأ خألا ىلع بتاكتي ناك هنأ ,كللي ةفينح يبأ نع يور دق لب «هيلع بتاكتي ال

 دوصقملا وه اميف كالملاب قحلأ امنإو ,مهرد هيلع ىقب ام دبع هنأل ؛قاتعإلا ىلع هردقي مات كلم هل سيل بتاككملا نأل

 [؟ 51/585 :/4 ةيانعلا] .ةردقلا دنع ةلأسملا ضرف نأل ؛هيلع قتعي «قاتعإلا ىلع هل ةردق ال نمو «ةباتكلا نم



 مق قاتعلا باتك

 ,عنم نأ انلف ءلامهاوق وهو ءاضيأ خألا ىلع بتتاكتي هنأ : هناللد ةقينح يأ نعو

 تبث ام ةيمرحملا نأل ؛عاضرلا نم هتحأ يهو ؛همع ةنبا كلم اذإ ام فالخب اذهو

 امهيلع بيرقلا َقتَع ع ىتح نونحما اذق و :قتعلا اذهل الهأ َلعُج يبصلاو «ةبارقلاب

 :قلانق كلا مجول اذيع قغأ نمو .ةقفنلا هباشف ءدبعلا قح هب قلعت هنأل ؛كلملا دنع
 كل اينو

 ةبرقلا ؛ فصوو :ةلم ِّق هلهأ نم قاتعإلا نكر دوجول ؛ قتع :منصلل 1 «ناطيشلل وأ

 هّركملا قتعو .نيرخآلا نيظفللا ف همدعب ّقتعلا لتخي الف «ةدايز لوألا ظفللا يف 22 , - . و / 7

 (لبق نم هاني لقو «قالطلا َْق امك لا َّق لهألا نم نك رلا رودصل ؛عفاو ناركسلاو

 :كلملا ىلإ ةفاضإلا امأ .قالطلا يف امك ءحص :طرش وأ كلم ىلإ قتعلا فاضأ نإو

 ,طرشلاب قيلعتلا امأو «قالطلا باتك يف هانيب دقو هك ىعفاشلا فالح هيفف

 عنص ريغب امهكلم يف امهبيرق لحد اذإف :خل ! قتع ىتح (ةيانبلا) اح دمحمو فسوي يبأ لوق يأ :امهوق

 قح هب قلعت دقو ء«تدجو دق مرحملا محرلا يذ كلمت يهو «ةلعلا نأل ؛امهيلع قتع ؛ةبهاو ثرإلاك امهنم
 امهيلع بحت ىهو :[لاخلاو معلاك] ةقفنلا هباشف [؟4/١51 ةيانعلا] .ةقفنلاك ناكو «قتعيف «دبعلا

 «ىلاعت هللا هجول رح تنأ :هدبعل لاق نمو :خلإ قتعأ نهو (ةيانبلا).كلملاب مرحما امهبيرق قتعي اذكف ؛برقلاب
 (ةيانعلا) .خلإ منصلل وأ .ناطيشلل وأ

 هلحم يف كلاملا غلابلا لقاعلا وهو ؛هلهأ نم قاتعإلا ظفل وهو :[قاتعإلا بترتيفإ قاتعإلا نكر دوجول
 (ةيانعلا) .ىلاعت هللا هجول هنوك وهو :ةبرقلا فصوو [*7/7 ةيانبلا] .قتعملا كولمملا دبعلا وهو
 باتك نم ىناثلا لصفلا يف هبن هنأ دارأ :لبق نم (ةيانعلا).منصلاو ناطيشلا عي :نيرخالا نيظفللا

 لاق نأب هفاضأ يأ طرش ىلإ وأ ءرح تنأف كتكلم نإ :لاق نأب :خلا قتعلا فاضأ نإو (ةيانبلا).قالطلا

 «قلاط تنأف كتجوزت نإ :لاق نأب «قالطلا يف امك عقو يأ ء.حص رح تنأف رادلا تلخد نإ :هدبعل

 [؟// ةيائبلا] .قلاط تنأف ءرادلا تلد نإ :هتأرمال لاق وأ



 قاتعلا باتك و

 م ادإو .هعضوم يف فرع ام ىلع تاكيلمتلا فالخب «قيلعتلا هيف يرجيف «طاقسإ هنالف
 قاتعالا

 :نيملسم هيلإ اوجرخ نيح فئاطلا ديبع يف نا هلوقل ؛قتع :املسم انيلإ يرحلا دبع

 .ءادتبا ملسملا ىلع قاقرتسا الو ءملسم وهو هسفن وروح هنألو يلع ا اقع مه

 قتع :ةصاخ لمحلا قتعأ ولو .امي لصتم وه ذإ هال اعبت اهلْمَح قتع :ال ةتعأ نإو

 رف هيفا 11, اعيث ايلإ الو ءاهيلإ ةفاضإلا هج ؛ادوصقم اهقاتعإ ىلإ ب ؛اكود
 لماخلا

 طرش هسفن ميلستلا نأل ؛هتبه و (هعبي حصي الو (حيحص لمحلا قاتعإ 3 خوضولا بلش
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 املا بح ايلاو دحض |: ام د امحلا قت ول .اف ذاف «قاتع | 3 طرش

 يردي آلا طرغب اقلط هلصح قبو رامقلا نعم ىلإ هئاضفإل قيلعتا اهيف يرجي ال ثيح ا «ا ْ أل 1 كيلمتلا ف

 مم ةيانبلا] . اضنقن دري الف «سايقلا فاالخع ءاصن تبث عيبلا ف طرشلا رايحتو ع نوكي ال مأ نوكي نأ

 هؤاقب زوجيف :ةيئارحلا نود ةيمكحلا رومألا نم ءاقبلا يف هنأل ؛هئاقب هيلع هزاوجل ءادتبالاب ديقو :ءادعبا

 (ةيانبلاو.اعبت ةيراحلا قاجعإ ىلإ هجو الو. ىأ :هيلإ الو [ ئه ؟/4 ةيانعلا] . امبيابسأ دوجو دعب كالمألا ءاقبك

 (ةيانبلا).دساف وهو ءاعبات عوبتملاو اع عبتلا نوكي نأل :عوضوملا بلق

 قاتعإ زاوج اقارتفا يأ :اقرتفاف (ةيانبلا).ميلستلاو ةردقلا نم يأ :كلذ .عيبلا ف طرش يأ :دجوي ملو
 (ةيانبلا) .هتبهو هعيب زاوج مدعو لمحلا

 رمتعملا نب روصنم نع حلاص نب نابأ نع قاحسا نبا نع بقانملا يف يذمرتلاو «داهجلا ف دوادوبأ هجرخأ *
 748٠-581١[ ةيارلا بصن] .بيرغ حيحض نسح ثيدح :يذمرتلا لاق .يلع نع شارخخ نب يعبر نع

 ةيبيدحلا موي نعي 75 هللا لوسر ىلإ نادبع جرخ :لاق بلاط يبأ نب يلع نع "هنتس" يف دوادوبأ جرخأ

 كيلإ اوجرح امثإو كنيد ىف ةبغر كيلإ اوجرخغ ام هللاو دمحم اي :اولاقف ؛مهيلاوم ةيلإا تكف ؛حلصلا لبق

 مكارأ ام :لاقو 5 هللا لوسر بضغف ؛مهيلإ مهّدر هللا لوسر اي اوقدص :سان لاقف «قرلا نم ابره

 ءاقتع مه :لاقو مهّدري نأ ىبأو اذه ىلع مكباقر برضي نم مكيلع هللا ثعبي ح شيرق رشعم اي نوهتنت

 [نوملسيف نيملسملاب نوقحلي نيكرشملا ديبغ يف باب ال٠٠ :مقر] .لجوزع هلل



 م1 قاتعلا باتك

 قح يف هنأل ؛ٌمألا همازلإ ىلإ الو «هيلع ةيالولا مدعل ؛نينحلا ىلع للملا مازلإ ىلإ هجو ال ذإ
 لاملا

 ,علخلا يف رم ام ىلع ءزوجي ال قتعملا ريغ ىلع قتعلا لدب طارتشاو ؛ةدح ىلع سفن قتعلا

 .ء عاق لق

 ةدم قدأ ؛ هنأل ؟هنم . رهشأ ةثس نم لقأل هب تءاج اذإ قتعلا تقو لبحلا مايق فرعي اعإو

 :لصألا وه اذه ءديلع قتعيف ءئإم نم قولخم هنأل ؛ رح اهالوم نم ةمألا دلوو :لاق .لمحلا
 ةمألا دلو ” يرودقلا

 ححرتل ؛اهديسل كولمم اهجوز نم اهدلوو ءاهالومل ةمألا دلو نأل ؛هيف هل ضراعم الو
 ةمألا

 لق ايس ةققحتم ةافانملاو ءاهئامم. هلام كالاهتسال وأ ةناضحلاا رابتعاب ملا يتاح

 لاح لك ىلع رح ةرحلا دلوو هب يضو ام دلاولا أل ؛روزغا دلو فالخب هب يضر

 عماجلا"يف علخلا ةلأسم هدارم نوكي نأ لمتحي مث ؛ةجئار ريغ ةلاوح هذه :يقانغسلا لاق :علخلا يف رم ام ىلع

 يف هركذ ام ىلإ ةراشإ كلذ نوكي نأ زوجيو :يرارتألا لاقو ءاذه دعبتسي رمألا سفن يف :تلق ."ريغصلا
 دلولا قلخي نأ لصألا نأ نعي : لصألا وه اذه [*5/8 ةيانبلا] .باتكلا اذه لبق هنأل ؛"يهتنملا ةيافك"علح

 هل كولمم اهءام نأل ؛هءام ضراعي ال ةمألا ءام نأل ؛دلولا ف يأ هيف هل ضراعم الو ءءاملا بحاص ءام نم

 [؟ 5 54/8 ةيانعلا| .ةضراعملا تققحتف ءاهديسل كولمم اهءام نأل ؛ريغلا ةمأ فالخب ءهل نآاملا نوكيف

 نوكي زوجي الف «ةدالولا دعب تبثي امنإ ةناضحلا قح نأل ؛رظن هيفو :[مألل ةناضحلا قح نإف] ةناضحلا رابتعاب

 ضراعتلا :هريرقتو «ضراعتلا دعب هيلإ حيجرتلا :لاقي امع باوج : ! ةافانملاو (ةيانعلا).اهلبق وه امل انييرم

 نوكي ال ,بألا بناج ربتعا ولو ءاهديسل اكولمم ناك «مألا بناج ربتعا ول هنإف «ةققحتم ةافانملا نأل ؛دوجوم

 .(ةيانعلا).ربتعا بناج يأ ىلوملل هنإف «ىلوملا نم دلولا فالخب «ةافانملا تتبثف ءاهديسل اكو لمت

 هبنألا رص اهلل اكرم دلولا تركي عع هقألا باع نسعا لاك ايه بارخ :خلإ جورلاو

 دلولا نأب ًاملاع ةمألا ج جيوزت ىلع مدقأ ثيح دلولا قرب يضر دق جوزلا :هريرقتو ءاعرش عوفدم ررضلاو

 ضري مل ملع الب ةمألا جوزت امل رورغملا نأل يأ :هب يضر اه دلاولا نأل [؟514/4 ةيانعلا] هب قري

 ناك ءاوس يأ :رح ةرحلا دلوو [87/4 ةيانبلا] .نيبناجلل ارظن ةميقلاب ارح هدلو راصف «هبيصن طاقسإب
 (ةيانبلا).ادبع وأ ءارح اهجوز



 قاتعلا باعك انحادب

 ,ةيفوقرملاو ,ةيكولمملا يف اهعبتي امك (ةيرحلا فصو ف 0 جعار اهبناح نأل
 هْزْلا باج

 .ملعأ ىلاعت هللاو «ةباتكلاو .دلولا ة ةمرمأو ,ريبدتلاو

 دلولا مأو ربدملا يف نإف .ناصقنلاو لامكلا ثيح نم امهرياغتل نيظفللا نيذه دروأ امنإ :ةيقوقرملاو ةيكولمملا يف

 ؛دلولا ةيمومأو «ريبدتلاو :هلوق نوكي اذه ىلعف :ةسكنع ىلع بتاكملا فو ؛ضقان قرلاو ؛لماك كلملا

 مكح يف دلولا نوكي لجر نم هتربدم جوز اذإ عي :ريبدتلاو [؟ 54/4 ةيانعلا| .كلذل ريسفتلاك ةباتكلاو
 عي «ةباتكلاو ءهمأ مكح يف دلولا نوكي لحجر نم هدلو مأ ىلوملا جوز اذإ ٍئعي دلولا ةيمومأو ءهمأ

 [1///. ةيانبلا] .اعبت مألا ةباتك يف دلولا لخخد ءثدلو مث «هتمأ ىلوملا بتاك اذإ



 ةيظعب قدسي كييعلا باب

 2-1 هال ول | كيه 0 ىف ةيشب 5 معرشسي ف ىردقلا الذ شع . تليق صعب ىلوملا ق قتعا اداو

 ام ىلع رصتقيف ؛هدنع أزجتي قاتعإلا نأ :هلصأو 5 ,.قنعي :الاق و يلو ةفينخ يبأ
 قاتعالا ةشينح يأ

 ىلإ هتفاضإك ضعبلا ىلإ هتفاضإف شم يعفاشلا لوف وهو ءأزجتي ال امهدنعو :قتعأ
 دلولا ضعب قاتعالا قاتعاإلا

 ةلازاي قاب و «ةيمكح ةوق وهو «قتعلا تابْثِإ قاتعإلا نأ :مهل هلك قتعي اذهلف ؛لكلا

 وفعلاو ,قالطلاك راصف .نآ زجتيال أمهو «يمكح قع وه يذلا قرلا وهو ءاهدض
 قاتعإلا قرلاو قتعلا ٍدضْلا

 .كلملا ةلازإي قتعلا تابثإ قاتعإلا نأ :.كني ةفينح ىبألو .داليتسالاو صاصقلا نع

 (ةيانعلا).ميدقتلاب ىلوأ هيلع قفتملاو «هيف افلتخم هنوكل ؛لكلا قاتعإ نع ضعبلا قاتعإ رخأ :خلإ باب

 بحاص لاق :خل! أزجتي قاتعإلا نأ (ةيانبلا) لج هيبحاصو ةفينح يبأ نيب فالخلا لصأ يأ :هلصأو

 لب «لاحم هنأل ؛أرجتي همكح وأ ءأرجتي لوقلا تاذ نأ وه سيل ءأزجتي قاتعإلا :انلوق نم ئعملا :"نازيملا"

 فالخلا لصاحو .فصنلا نود فصنلا يف هتوبث روصتيف ءأزجتي قاتعإلا مكح لوبق يف لحما نأ كلذ ىععم

 لك ىقبي لب ءبحجوي ال هدنع «ال مأ هلك لحنا نع قرلا لاوز بحوي له فصنلا قاتعإ نأ ىلإ عحجار
 [؟58/ ةيانعلا] .لكلا نع قرلا لاوز بجوي امهدنعو :هردقب كلملا لاز نكلو ءاقيقر لحمل
 ءامهوقك هلوق كلذ دنعف ارسوم قتعملا ناك وأ ءادحاو كلاملا ناك اذإ اميف يأ :كلي يعفاشلا لوق رهو
 لاق ىعقاشلا لوقبو ءةعبهو هعيب هل زوخي يح ؛ناك امك تكاسلا كلم ىقيي ارسعم قتعملا ناك ول ان

 (ةيانبلا) . لع يعفاشلاو دمحمو فسوي يبأل يأ :مهل [3/8 ةيانبلا] . بح دمحأو كلام

 (ةيانعلا) .رخآلا تابثإ بجوت امهدحأ ةلازإف ءاممدحأ نع ولخي ال لحما نأل :اهدض ةلازإب

 قطعا ريدا مدع يف :قالطلاك (ةيانبلا).قاتعإلا كلذكف «قافتالاب :ناآ رجتيال

 ؛كلملا ةلازإ قاتعإلا يأ وه وأ ءفرصتلل قلطملا يعرشلا فصولا وهو :كلملا ةلازإب قتعلا تابثإ

 [؟ 57/4 ةيانعلا] .يزجتلا مدع مزليل ؛قرلا ةلازإ وه الو «قرلا وه يذلا هدض ةلازإب قتعلا تابثإ ال



 هضعب َقَتْعُي دبعلا باب قا

 - ةماعلا قحح وأ جردلا قح قرلاو ءهقح كلما نأل ؛كلملا ةلازإ وه وأ

 نأ :لصألاو هريغأ قيس ال هقح ةلازإ وهو فرصا ةيالو تخت لحدي ام فرصتلا

 ,ئزحجتلا مدع ةرورض هءارو ام ىلإ يدعتلاو «ةفاضإلا عضوم ىلع رصتقي فرصتلا

 سابتحال ةياعسلا بحتو .لصألا ىلع ىقييف «ةبهلاو عيبلا يف امك ,ئرجتم كلملاو

 «ضعبلا ىلإ ةفاضإلا نآل' ؛ةددع .بتاكللا ةلؤمع ىقعسقسلاو .ديعلا دفع ضعبلا اةيلآم
 ققاتعالا ةفاضإ ةفيئح 5

 ابتاكم هلازتإي .نيليادلاب انلمعف دسع هطع, يق كلتا ءاقبو دلك .يةيعلالا توب بيو

 ؛ هشتعي نأ رايخ هلو ث كهيعيستمسسب نأ هلق ةباتكلا كييك ةلاغستلاو لق هي ادي كللام وه دإ

 ىلوملل

 ةماعلا قح وأ ىةديع كبع هريضصق سهلا تازاحج هللا كيع ن وكي نأ فكنتسا امل رفاكلا نأ :ع رشلا قح فرلاو

 ءانيب ىرت امك اذهو :ةقرجعم»كلملاو [75ج>757/4 ةيابعلا | .هنومستقي قيقرلا ريغ نومسقي امك نيفاغلا نآل

 ؛كلملا ةلاز اب دعا تايبئإ قاتعإلا : :ةريرقتاا .ب هلظملا هدافإب لمتسم امهنم ل 5 نيرمألا دل ىلع ةماكاكل

 قاتعإلا نأب ؛قرلا ةلازإب "ال «كللملا ةلازإب .قتعلا تابثإ ةهئأب ءانلق امنإو .«كلذك قاتعالاف ءرحجتم كلملاو

 ىلع نوح امعإ فرصتملا ةيالوو «ىدعتي ال قاتعالاف .هفرصتملا ةيالو ىدعتي ال فرصت وهام لق اف رضت

 هريرقت ,عامجإلاب كلذف ع زجتم للملا ا امأو ,كلملا نيل ثاوكل امعإ هتيال وف غقللملا هشح و عهفح وه اه

 ريرقتو «عامجإلاب كلذف ءزجتملا ةلازإو ءزجتم ةلازإ قاتعإلاف ؛زجتم كلملاو ؛كلملا ةلازإ قاتعإلا :رخآلا

 [؟ 557/4 ةيانعلا] .زجتم ىرجتملا ةلازإو ءزجتم ةلازإ قاتعإلاف ءزجتم كلملاو ؛كلملا ةلازإ قاتعالا : رخآلا

 امك :ةبشاو (ةيانبلا) .هعاب يذلا ضعبلا نع هكلم لوزي كرتشملا دبعلا نم هبيصن عاب اذإ :عيبلا يف امك

 رصتقي نأ وهو : لصألا ىلع ىقبيف :ضعبلا نع هكلم لوري ؛هكيرشل كرمشملا كيبعلا ى م ةبيضل بهو اذإ

 هنأل ؛قتعلا رابتعاب لكلا يف دبعلل :2! ةيكلاملا توبث بجوت (ةيانبلا).ةفاضإلا عضوم ىلع فرصتلا

 بسلا دقق وسال هزل عقر اشعأب لكلا ةةيكلاملا هعيوت نع هعنمي هضعب يف كلملا ءاقبو ءأرجتي ال

 ةلازنإبا .5ىث نيليلدلاب لمعلاو 5 كلا قى 8 كلملا عاقب بحجج وب امو لكلا ف 5 ةيكلاملا كروت بحجج وي اه كيلا

 نزكخي نأ زوو ه«يعستمملاك ةبقر 5 اذي فللاس بتاكل نأ !ايناكس ةائلعح و امك المعلا ءاناكو

 [؟4//51 ةيانعلا] .بتاكملاك ةبقر كولمم «ةياعسلا لحأل ؛ادي كلام ضغبلا قتعم يأ وه ذإ هانعم



 مده هضعب َقَتْعَي دبعلا باب

 حا لب ل ظافسإ ألا 8قرلا لإ يل ءزجع اذإ هنأ ريغ قاتعإلل لباق بتاكملا نأل
 ىعستسملا اذه

 يف سيلو ؛ (خسفيو اي «لقع هنأل ؛ةدوصقم | ةباتكلا فدالئغ «خسفلا لبقي اف

 1 رحملل انيمريح ؛لكلا 5 هانتيثأف (ةطس وتم ةلاح صاصقلا نع ع وفعلاو «قاللطلا
 حيبملا ىلع وفعلاو قالصلا

 ل نقلا فو هيلع رصتقن «ةربدم نم هبيصن دلوتسا ول يح .هدنع ئزجتم داليتسالاو

 ةفينح ىبأ

 نيب دبعلا ناك اذإ : .داليتسالا لُمكف «نامضلاب هةكلم داسفإلاب هبحاص بيصن نمض

 ةدعملا مخ نم نإف «دبعلا ىعستسا ءاش دار فيس يبق ةكيرخ :مض ءاش لإو

 قتعملا

 اتا عملا ناك نإو.ءامهنيب ءالولاق ىغستس | وأ قدعأ قر يقفوا ل |١و .دبعلا ىلع
 82 نا

 لا يف امهنيب ءالولاو َدبعلا ىعستسا ءاش نإو ؛قتغأ ءاش نإ :رايخلاب كيرشلاف

 ءراسعإلا عم ةنانبلاو يلسيلا عم نامضلا لاهل سيل :ةلاقو نضلر ةقيح يبأ دنع اذهو
 قيل راس

 يف قتعلا تبثن مل انأ :ههجوو ءصاصقلا نع وفعلاو قالطلاك راصو :مهوق نع باوج :خلإ يف سيلو
 ءاهيلإ راصي «ةباتكلا يهو «قرلاو ةيرحلا نيب ةطسوتم ةلاح دوجوب ؛نيليلدلاب لمعلا ناكمإل لكلا

 :بطوق نع باوح اذهو :داليتسالاو 53 ةيانعلا] .لإ يف هانتبثأف «ءكلذ وفعلاو قالطلا يف سيلو

 نيلجر نيب ةربدملا ةمألا تدلو اذإ نيعي :[دلوتسملا بيصن ىلع يأ] هيلع رصتقي (ةيانبلا).داليتسالاو

 فصضن قتعي انام ول امهفأ ىلع مو ةربدم اهفصنو «دلو مأ ةيراحلا فصن ريصت امهدحأ هاعداف دلو

 [27/48 ةيائبلا] .امهنيب دلولا ءالوو «ةلمحلا نم رحخآلا فضنو «ثلثلا نم كيرشلا

 هدنع .داليتسالا نأ ال ةهسفن ةيراج دلوتسا هنأكر اصف نامضلاب ةئقلا داليتسا لمك يأ :داليتسالا لمكف

 قاتعإ نوكي نأب ببسلا ةفص يف فالتخالا نأ ىلإ ريشي :امهنيب ءالولاف [8//47 ةيانبلا| .ئزجتم ريغ

 |[ ةيانعلا] .اعيمج امهنيب ءالولا توبث ياني ال هنودب رخآلا قاتعإو لام امهدحأ

 (ةياتبلا) .ةياعسلا ةروضو قاتعإلا ةروص يف يأ :نيهجولا



 تيرم لع نبا كان هذهو قتعملل .ءالو لاو «كدبعلا نويت قتعملا مجري الو
 نيتقيقد نيلصا

 ةزانعس عم ال قتعملا راسب نأ "قالا و :هانيب ام ىلع همدعو «قاتعإلا يرخن :امهدحأ

 ناك نإ" :هبيصن قتعي لحرلا يف لع هلوق يناثلا يف اممل ؛عنمي امهدنعو ؛هدنع دبعلا

 .ةك رشلا يئانت ةمسقلاو .مسش 0" علا ةصح ِِق ىعس ًاريقف ناك ناو نيَض اينغ

 ديعلا و

 برا [نيرلا بيع انإ امك ةزيضي هلأ لن نيل هب ديس هيام نقبل :هلو

 ءرخآلا غبص ةميق بوثلا بحاص ىلعف ههب غبصنا نيح «هريغ ْعْبِص يف هتقلأو «ناسنإ

 راسي ربتعملا مث كسل هيل دملا نا 1 انه اذكف ةانلق اها رسم وأ قلك اًسرن

 لدحو هه نأ ؛.نيغلا ناسي ال ءرخآلا بيصن ةميق ردق لاما نم كلم نأ نا وهو «ريسيتلا
 رييسيتلا راسي

 .هيلإ تاسلا عع لاقي :لابسلاو ,ةبرقلا نم قتلا هَدّصَق ام قيقحتب نييناحجلا نم ظنا

 (ةيانبلا) .نامضلا ءادأ دنع عوجرلا مدعو ؛دبعلا ىلع قتعملا عوجر يأ ةروكذملا :ةلأسملا هذهو

 (ةيانبلا) .هرحخأ ىلإ هدنع ارجعي قاتغإلا نأ :هلصأو :جابلا لوأ ف هلوق دنع يأ :ةانيب ام ىلع

 يقانت ةمسقلاو «ةراسعإو قتعملا راسي ىعأ نيلاحلا نيب ةتياعس و دبعلا صالاخخ نعأ نيرمألا 2 يببلا :مسف

 هنأ هلو :هلوق هب ديري :انلق امل [55/4 ةيانبلا] .قتعملا راسي عم دبعلا ةياعس تكاسلا كيرشلل نوكي الف ةكرشلا

 دبعلا عفتني انهه اذكف ءغبصلاب بوثلا بر عفتلا امكف يأ :انهه اذكف (ةيانبلا).هبيصن ةيلام تسبتحا

 (ةيانبلا) .ريسيتلا راسي وه نامضلا هيلع هب بجي يذلا قتعملا راسي يف رابتعالا 1 راسي ربتعملا 5 (ةيائبلا) . قتعلاب

 (ةيانبلا).قتعلاب ىلاعت هللا ىلإ برقتلا يأ :ةبرقلا نه .تكاسلاو قتعملا بناج :نيبناجلا نم

 نع "هحيحص" يف يراخبلا جرخأ [187/ ةيارلا بصن].ةبورع يبأ نب ديعس نع ةتسلا ةمئألا هجرخأ "
 نم :لاق 0 يبنلا نع ةريره يأ نع كليخت ني رشي قع سنا نب ريضنلا نع ةانق نع ةبورع يبأ نب ديعس

 باب “شت. + :مقر| .هيلع قوقشم ه ريغ سعستسي الإ ه علام هل ناك لأ هلك ققعأ كني ُْق هل اصقش قفا

 [فيعللا وصلا لامدل نللاو فيع ق ايست قعأ اذإ



 م هضعب َقَتْعُي دبعلا باب

 و علا مد ؛دبعلا ىلع نمض امت. قتعملا عوجر مدعف ,رهاظ امهوق ىلع جيرختلا مث

 ىلع جيرختلا امأو .يزجتلا مدعل ؟هتهحج نم هلك قتعلا نأ ؛قتعملل ءالولاو 'راسيلا ةلاح
 لوألا لصألا

 نأل ٌنيمضتلاو ؛هدنع أزجتي قاتعإلا ذإ ؛يقابلا يف هكلم مايقل قاتعإلا رايخف :هلوق
 ةقينح ىلا ١ك 9 كيرشلل هلي ةفينح يب

 قاتعإلا ىوس امث كلذ وحنو ,ةبهلاو عيبلا هيلع عنتما ثيح هبيصن داسفإب هيلع ٍناج ّقتعملا
 ةيصولاو قدصتلا 0

 تكاسلا ماقم ماق هنأل ؛دبعلا ىلع نمض امت.قتعملا عجريو ءانيب امل ؛ءاعستسالاو «هعباوتو
 تكاسلا ىلإ دبعلا تكاسلل ءادأب هكلم هنألو «قتعملل كلذكف «ءاعستسالاب كلذ هل ناك دقو ؛«نامضلا ءادأب
 ىعستسي وأ :يقابلا قتعي نأ هلف .هضعب قتعأ .لقاو هل لكلا نأك ريصيف ءانمض نامضلا

 ءادأب هكلم ثيح هتهج نم هلك قتعلا نأل ؛هجولا اذه يف قتعملل ٌءالولاو ءءاش نإ
 دبعلا

 .انيب امل ؟ ىعستسا ءاش كإو تكلف ءاقبل ؛قتعأ ءاش نإ قتعملا راسعإ لاح قو (ناهمضلا

 وهو ؛جيرختلا يف مالكلا يقب ءنيلصأ يأ نيفرح ىلع ةينبم ةلأسملا هذه نأ ملع اذإ عي :خإ جيرختلا مث

 هراسيو 5 نيييضنلا ف قتعلل اننقاوم قتعملا ناك اكدت نكي مم اذإ قاتعإلا نآل ؛رهاظ امهوق ىلع

 مدعل ؛دبعلا ىلع نمض ام. قتعملا عجري الف (ةياعسلا تفتناو ؛نامضلا هيلع بجوف «ةياعسلا نع عنام

 [؟717/4 ةيانعلا] .ةياعسلا هيلع ناكل ءعجر ولف .يناثلا لصألل راسيلا لاح يف هيلع ةياعسلا

 عباوت يأ :هعباوتو (ةيانبلا).نيمضتلا رايخف يأ قاتعإلا رايخف :هلوق ىلع فطع عفرلاب :نيمضتلاو
 امل :هلوقو ءنيمضتلاو :هلوق ىلع فوطعم :ءاعستسالاو (ةيانبلا) .داليتسالاو «ةباتكلاو «ريبدتلاك قاتعإلا

 (ةيانعلا) . ناثلا لصألا ىلع ئيببم وهو «دبعلا دنع هبيصن ةيلام تسبتحا هنأ هلو :هلوق ىلإ ةراشإ انيب

 (ةيانعلا).ربدملاك هماقم ماق نم اذكف «ئاثلا لصألا ىلع ءانب ؛ءاعستسالاب ةميقلا ذحأ يأ :كلذ هل ناك دقو

 نأ :هريرقتو ؛كلذ لبق فيكف «بتاكملاك ىعستسملاو ؛لقنلا لبقي ال بتاكملا :لاقي امع باوج :انمض
 (ةيانعلا).قتعملا نمض اذإ نيعي :هجولا اذه [17 54/84 ةيانعلا] .زبتعت ال تاينمضلاو ءئيمض كلذ

 (ةيائبلا).ةبيصن ةيلام تسبتحا :هلوق ىلإ ةراشإ :ائيب امل (ةيانبلا».تكاسلا كيرشلا ءاش نإ يأ :ءاش نإ



 هضعب َقَتْعُي دبعلا بااب مس

 يأ اه ينأا نع ئاضيسلا سب الو ؛هتهج نم قتعلا نأ ؛نيهجولا يف هل ءالولاو
 تكاسلا كيرشلل

 هيلع ءيش ال ذإ ؛قتم | ىلع ًانيد يضقي ال وأ هتبقر كاكفل ىعسي هنآل ؛اننيب عامجإي

 يضقي وأ تكف دق ةبقر يف ىعسيهنأل هرسعلل ُنهارل هقعأ اذإ نوهرلل فالخب «هترسعل

 لاقو ءامهوقك مرق ين للا بعدحمو اذهلف ؛نهارلا ىلع انيد
 ب

 قاتعإ ىلإ الو ؛هب ضار الو ءٍناجب سيل دبعلا نأل ةياطسلا ىلإ 1و ةفياستو كلءرغلا

 ىلإ رقتفي ال هنأل ؛؟ليبس ءاعستسالا ىلإ ءانلق :ةاتيع ام نيعتف :تكاسلاب رارضإلل زكلا

 هدوجو يف يعفاشلا بروج

 ةبجوملا ص نيب نب عوضا ىلإ راصي الف «ةيلاملا سابتحا ىلع ةياعسلا ىئتبت لب «ةيانجلا
 وحرم رخو

 اناك نيرسوم «هبيصن ف امهنم دحاو 0 ا هبحاص ىلع نفد

 اع رخالاو (ارسس وم امهدحأ ناك ادإ اذكو ىهئالطم ةقينح يبأ كنع ني ريسعم وا

 .تكاسلا كيرشلا ىلإ :ىدأ امت (ةيانبلا).هبيصن يف ءاعستسالاو قاتعإلا ف يأ :نيهجولا يف
 ماع دبغلا نوككي الو قاتعإلاب ةرقثم ىلوملاو ملعلا دعب قتحتي.امنإ اضرلا نأل ءقاتعالاب يأ :هبب ضاو.الو

 يف امك :ةيانجلا (ةيانعلا)ل.قر ام قرو «قتع ام قتع ئعي :ةانيع ام [؟55/5 ةيانعلا] .ايضار نوكي الف هب

 ىلإ راصي الف :هلوق :يكاكلا لاق :2! راصي الف (ةيانبلا) ارتدي نهارلا ناك اذإ نوهرملا دبعلا قاتعإ

 ءاعستسالا ىلإ ناك اذإو يأ :راضي الف (ةيانبلا).هفصن يف اقيقدو .هفصن يف ريع هنوك عي خلإ عمجلا

 (ةيانبلا) .ضعبلا قاتعإ نم ةلصاحلا :ةبجوملا (ةيانبلا).خلإراصي الف «ليبس
 (ةيانبلا) .هرصتخم يف يرودقلا يأ :لاق (ةيانبلا).هلاثمأو عيبلا ةحصب ةيكلاملل يأ :اه بلاسلا

 (ةيانبلا) .هبيصنب قاتعإلاب يأ :قتعلاب (ةيانبلا).ةعيرشلا جات هلاق ءرقأ يأ :دهش ولو



 م٠ تا يطس ناب

 راو

 هنايعستسي اذهلف 0 ولمث وأ .هئاكم هنأل ءاقداض وأ ناك ابذاك .ءاعستسالا قح

 تعملا راسي نأل ؛نيئيش دحأ يف نيلاحخلا يف هققح نأل ؛راسعإلاو راسيلاب كلذ فلتخي الو

 ةياعسلا وهو ءّرخآلا نيعتف ءكيرشلا راكنإل ؛نيمضتلا رذعت دقو ودع ةياعسلا عجل

 قتعو «هل هؤالوو هقاتعإب هيلع يجاص بيصن قتع :لوقي امهنم ًالك نأل اي ا
 ةياعس الف «نيرسوم اناك نإ :اكلع دمحمو فسويوبأ لاقو .يل هؤالوو ةياعسلاب ىبيصن

 راسي نأل ؛هبحاص ىلع نامضلا ىوعدب يلمس نغ أنك امهنم دلو لك األ هيلع

 ةياعسلا نع ةءاربلاو ءرخآلا راكنإل تبثت مل ىوعدلا نأ الإ ! لدم ةناحتسلا نيب وسلا

 انيهتم لجاو لك“ ن9 ايزل عبس ؟نيريسم ااك قو سقت ,ىلع :هرارقألا تما لق

 . تعم قتعملا * فاكر اه ىلع ياك وأ ناك اقواض ؛هيلع ةياعسلا يعدي

 ؛هالومل كولمملا بسكو .«بذكلا ريدقت ىلع هكولمم وأ ءقدصلا ريدقت ىلع هبتاكم دبعلا نأل يأ :هبتاكم هنأل

 يكيرش قتعأ :هلوق يف ابذاك ناك اذإ ىلوملا نأل :هكولمت وأ 5٠0/74-31١[ ةيانبلا|. شوشم رشنو فل اذهو

 :هلوق يف اقداص ناك اذإو «ىلوملل بسكلا نوكي نأ وه :ءاعستسالاب دارملاو .ىلوملل بسكلا نوكي هبيصن
 ءاعستسالا ناكف ب ةفينح يبأ دنع قاتعإلا يرحب رابتعاب انكم زانس لبعلا أب رقم نكي قليوشلا قتعا

 (ةيانعلا).دهش يذلا قح يأ :هيقتح |1115 ةيانعلا | . زئاج اضيأ كلذو «ةباتكلا لدب ذخنأ ةلزنم. ذكنيح

 نيمضتلا ىأ :نيكيش دحأ (/ةيادبلا).هراسغإ لاحو. ةبيصن قتعأ يذلا هكيرش راسي لاح ىف يأ :نيلاحخا

 انأل :هلوق هب ديري :ةائيب اه ىلع (ةيانبلا) .اًد# دمحمو فسوي يأ دنغ يف :امهدنع (ةيانعلا) .ءاعستسالا وأ

 هبتاكم هنأل :هلوق ىلإ ةراشإ وه :ليقو «"ةياهنلا" يف اذك اقدام وأ ناك انقل تاهيكينالا قم انيك

 [4//71 ةيافعلا | .هكولمت وأ



 هضعب َقَتْعُي دبعلا باب مالو

 نامضلا يعدي ال هنأل ؛ ؟امهنم ريس وملل نعم كار ركعالاو اريسوف ئهدحلا ناك

 رس وملا

 رسعملل  ىعسي 2 0 أريتي كاف ةياعسلا هيلع ىعدي اعإو «ةراسعإل (ةبحاص لف

 2و
 ةراعسلا نح ديعلل نق دوك هراسيل ؛هبحاص ىلع نامضلا يعدي هنأل ؛امهنم

 وهو ؛هبحاص ىلع هليمي امهم دحاو لك نأل ؛امهدنع كلذ عيمج يف فوقوم ءالولاو

 نإ :نيكيرشلا دحأ لاق ولو .امهدحأ قاتعإ ىلَع اقفتي نأ ىلإ ًافوقوم ىقبيف «هنع أربتي
 عال ولا عالول ا

 ىضمف ع رجح وهف .لخد نإ :رخخآلا لاقو رح وهف ١ رادلا هده ناللف لخدي ,

 كنع ادهو ؛ ف صنلا قى امش  ىعس 9 :؛ ف صنلا قع ا هأ لحد [ يردي الو ئدغلا
 و ا و

 ّس ىف 5 98-0 - 9 ء ألا 0 51 1 حام 1
 هيلع يضقملا نال ؛هتميث عيمج يف ىعسي :هثع لمح لاق»و .ايهنع فس وي يلا و ةقينح- ىلا

 ع

 كل :هريغل لاق اذإ امك راصف ؛لوهجملا ىلع ءاضقلا نكمبي الو ءلوهجم ةياعسلا طوقسب

 انقيت انأ :امهو .اذه اذك ؛ةلاهجلل ءيشب ىضقي ال هنإف ,مهرد فلأ اندحأ ىلع

 فيك فصنلا طوقسب نقيتلا عمو «نيقيب ثناح امهدحأ نأل ؛ةياعسلا فصن طوقسب

 :هيدبع دحأ قتغأ اذإ امك «عيزوتلاو عويشلاب عفترت ةلاهجلاو ؛لكلا بوجوب ىضقي

 دحا وَ عسي 1 نيرسوم اناك نإو «نيرسعم اناك نإ نيفضن امهبنيب : هتميف عيمج .رادلا هذه نالف :لخد لا

 رسعملا نأل ؛امهنم رسوملل هتميق فصن يف ىعس ءارسعم رخآلاو ءارسوم امهدحأ ناك نإو ءءيش يف امهنم

 أذا اميف :دمحت لوق هحج و ةياعسلا بوجو عنمي اضيا ةدنع قتعملا راسي كإف ءاهيعدي ومن ولا و ؛ةياعسلا نع اربي

 (ةيانعلا).امهنم ثناحلا وهو :هيلع يضقملا [174/5 ةيانعلا] .خلإ هيلع يضقملا نأ نيرسعم اناك

 .لوهجم هيلع يضقملا نأل :هلوق نع باوحج اذه :2! عفترت ةلاهجلاو (ةياببلا) .اذه وأ ءاذه امإ هنأل :لوهجي

 عيزوتلاب نأل ؛هعيزوتبو يأ ؛عيزوتلاو ءقتع يذلا فصنلا عويشب يأ :عويشلاب عفترت ةلاهجلا نأ :هريرقتو

 [3 57/4-1 ةيائبلا] .امهيف ةلاهج الو «نييلوملا هيلع ىضقملا ريصي



 اظش 2 هضعب َّقَتْعَُي دبعلا باب

 اك اذه

 لك بسلا قيس فأل هنقافطعالا ىلع يملا |  ةيعسا يجب لع

 .لوهخب قتعلاب هيلع يضلل نأل :امهتم كحلاو قتعي 2 :هديعب اهعدتحألا امهدع داو
 ىلوملا وه

 هل يضقملا دحاولا دععلا يفو ءءاضقلا عنتماف ةلاهجلا تشخحافتف م يدعل كلذكو

 بيصن قتع :امهدحأ َنبا نالجرلا ىرتشا اذإو .لوهحجملا مولعملا بلغ را هب يضقملاو

 رخالا ملع ف ناَمَضِ الو .رم ام ىلع قاتعإ هؤارشو ؛هبيرق صقش كلم هنأل ؛بألا

 هبيصن قتعأ ءاش نإ رايخلاب كيرشلاو «هاثرو اذإ كلذكو ءملعي مل وأ ؛هكيرش نيا هنأ

 بألا نمضي ءارشلا يف :الاقو .كلي ةفينح يبأ دنع اذهو «دبعلا ىعستسا ءاش نإو

 هيبأ كيرشل هتميق فصن يف ّنبالا ىعس ارسعم ناك نإو ءارسوم ناك نإ هتميق فصن

 يذلا يسن يأ «هيسنو هنيعو ءرح امهدحأ :لاق ول يأ هنيع وأ «هنيعي ملو رح اههدحأ :هيدبعل لاق نأب :هنيعب ال

 .هفصن يف امهنم دحاو لك ىعسيو ؛هفصن امهنم دحاو لك نم قتعي هنإف «نايبلا وأ ءركذتلا لبق تامو «هنيع

 [5 4/7 ةيائبلا|] .حصألا وهو «نايبلا يف هماقم ماقي ثراولا :لوق يثو ءامهنيب عرقي :لوق ف يعفاشلا دنعو
 (ةيانبلا) .عنمب امهدنعو 0 ةفينح يبأ دنع ةياعسلا عنمي ال راسيلا نأ وهو :2إ فالتخالا ىلع

 ءادغ رادلا نالف لخد نإ :امهدحأ لاقف ؛ةدح ىلع دبع امهنم دحاو لكل ناك اذإ نعي :خ! افلح ولو

 [3 4// ةيانبلا] .همدعو لوحخدلا ردي ملو ءدغلا ىضمف ؛لحدي مل نإ :رخآلا لاقو ءرح يدبعف
 نأل ؛مولعم دبعلا فصن قتع وهو هب ىضقملا اذكو «مولعم هيلع يضقملا نينثا نيب :دحاولا دبعلا فو

 [5 4/7 ةيانبلا| .لوهجملا نم رثكأ مولعملا نأل ؛لوهحجملا مولعملا بلغف ةلاحم ال ثناح امهدحأ

 ةأرما :هتروصو «قافتالاب نعي :خ! ةاثرو اذإ كلذكو (ةيانبلا).مرحم محر اذ كلم نم لصف يف :رم ام
 .بأو جوز اهل ةأرما وأ «هيلع قتعيو كلوف فصنلا ناك ؛جوزو خأ نع تتامف ءاهجوز نبا ترتشا

 [؟73/ ةيانعلا] .اهيبأو اهجوز نيب اثاريم اهمالغ راص ةأرملا تتامف ءاهجوز وبأ وهو ؛مالغ الو

 .ةثارولا ةروص ف ال يأ :ءارشلا يف



 هضعب َقَتْعي دبعلا باب طب

 «تالججر هأرتشا ادإ اله ىلعو ةيص و وأ «ةقدص وأ ةبك هاكلم اذإ فدولائلا اذه ىلعو
 دنعلا

 ؛قاتعإلاب هبحاص بيصن لطبأ هنأ :اممل .هفصن ىرتشا نإ هقتعب فلح دق امهدحأو

 . ةييبكن امهلوحأ قتعأف توج نحب دبعلا ناك ادإ اهكا راصو «قاتعإ بيرقملا ءارش نأل

 ةلايل الدو ءاحيرص هبيصن قاتعاي هل نذأ اذإ امك «هنمضي الف «ةبيصن داسفاب ىضر هنأ :هلو

 7 0- نيكي رشلا لجأ رخآلا كيربخلا

 ىح «قاتعإ بيرقلا عار نأل ؛ءارشلا وهو (قتعلا ةلع وه اميف هك راش هنأ كلذ

 فاد ىح ءامفوق رهاظ يف داسفإ نامض اذهو .اندنع ةرافكلا ةدهخ نع هب عرق

 رهاظ وهو هملعو ملعلا نيب با وجا قلد الو ءاضرلاب ل طقسيف ءراسعإلاو داو
 ةبارقلاب ظ

 ؛ماعطلا اذه لك :هريغل لاق اذإ امك ؛ببسلا ىلع رادُي مكحلا نأل ؛هنع ةياورلا

 هب قدصت نأب ةقدص وأ ءلحر امل هبهو نأب يأ :ةبي (ةيانبلا).هنبا رحآلاو ؛بألا كلم اذإ يأ :هاكلم اذإ

 هنأل ؛فصنلاب ديق امنإ [دبعلا] :هفصن ىرتشا نإ (ةيانبلا).اممْل صخش هب ىضوأ نأب ةيضو وأ ءامهيلع صخش

 57٠/4[ ةيانعلا] .دحوي ملو .دبعلا لك ءارش طرشلا نأل ؛هيلع قتعي ال رخآلا ةكرشب هارتشا مث «هقتعب فلح اذإ
 .ىعسي دبعلاف الإو اوتو ناك نإ هبيصن ةميق هبحاصل نمضيف ؛امهدنع أرجتي ال قاتعإلا نأل :امثهدحأ قتعأف

 (ةيانبلا).نمضي ال هقتعأف :كبيضن قتعأ :هل لاق نأب :احيرص هبيصن قاتعاب

 قتعلاب اضر قتعلا ةلع يف ةكراشملاو :2 ! هكراش هنأ (ةيانعلا).هبيصن داسفإب هاضر ىلع ليلدلا يأ :كلذ

 فاضي مكحلاو «قتعلا ةلع بيرقلا يف كلمتلاو «كلمتلا ةلع ءارشلا نأل ؛ةلعلا ةلع :ةلعلاب دارملاو «ةلاخم ال

 0206 تبثي «ءيعرش مكح كلمتلا نأل ؛كلذك انههو ءاهيلإ ةفاضإلل ةلعلا حلصت مل اذإ «ةلعلا ةلع ىلإ

 717٠١/5[ ةيانعلا| .ةرافكلا نع هب جرخي ال اذهلو :كانه قاتعإ ال هنإف ءثرإلا فالخب «رايتخا ريغب هتلع

 يور هنأل ؛امهوق رهاظ يف :هلوقب ديق امنإو :امهوق رهاظ يف (ةيانبلا) دبي يعفاشلل افالح :اندبع ةرافكلا
 [؟5/١171 ةيانعلا] .نامضلا هب طقسي الف ءراسعإلاو راسيلاب فلتخي الف ؛«كلمت نامض اذه نأ فسوي ىبأ قع

 اذإ ام نيبو «ةبارقلاب املاع ناك اذإ ام نيب لصق هنأ كلي ةفينح يبأ نع نسحلا ىورو :ةياورلا رهاظ وهو

 (ةيانعلا).احك املاع ناك اذإ الإ ققحتي ال اضرلا نأل ؛نامضلا مكح يف اهي ملاع نكي م

 (ةيانعلا).دج و دق ببسلا و ؛ةلعلا يأ :ببسلا ىلع



 مو هضعب َقَتْعُي دبعلا باب

 ىرتشا مث ,.هفصن ىرتشاف يبنحألا أدب نإو .هكلم رمآلا ملعي الو ءرمالل كولمم وهو

 يضر ام هنأل ؛بألا نّمض ءاش نإ رايخلاب ىبحألاف :رسوم وهو ءرخآلا هفصن بألا
 : 0-0 كدسسفل كنع اذهو «ةدنع هتيلام سابتحال ؛هتمبق فضصن 8 نبالا ءا أ ءاش نإو 59 : داسفإب 1 بألا

 نسال

 بألا نمضيو «هل رايخ ال :الاقو ؛هدنع ةياعسلا عنمبي ال قتعملا راسي نأل ؛كنس ةفينح يبأ

 :رسوم وهو «هنبا فصن ىرتشا نمو .امهدنع ةياعسلا عنمب قتعملا راسي نأل ؛هتميق فصن
 يرتشملا ,

 ىرتشا اذإ :هانعمو ءارسوم ناك اذإ نمضي :الاقو ىكنم ةفينح ىبأ دنع هيلع نامض الف
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 دبعلا ناك اذإو .هانركذ دق هجولاو «هدنع ائيش هعئابل نمضي الف .هلك كلمب نمت هفصن
 بألا يرتشملا م

 نسي نأ ريدم للو.«قنعملا نمضي الو. ءانق هقميق ثلث ٌرّيَدملا نّعِضُي نأ تكاسللف

 ."ريغصلا عماجلا" لئاسم نم ةلأسملا هذه :خ! هانعمو (ةيانبلا».لجرلا نبا فصن يأ :هفصن ىرتشاف

 نيكيرشلا دحأ بيصن ىرتشا اذإ هنأل :هلك كلمب نم (ةيانبلا).خلإ هانعمو :هلوقب فنصملا اهحضوأو
 هبيصن داسفإب يضر هنأل ؛كلي ةفينح يبأ دنع يأ :هدنع (ةيانعلا).عامجإلاب تكاسلل نمضي «هنم

 [ 5317/7 ةيانبلا] .قاتعالاب هبحاص بيضن لطبأ هنأل ؛نمضي امهدنعو «قتعلا ةلع وه اميف هتك راشمل

 نأل ؛ادارأ يأ :نامضلا اودارأف (ةيانعلا).يضر هنأ هلو ءلطبأ هنأ امه :هلوق ىلإ ةراشإ :هانركذ دق

 قيرطب عمجلا قلطأ وأ عةينثتلا عمجلاب عاملا ناكف «قتعملا نود ربدملاو ءاعيق انسلا وه امعإ نامضْلا ديرم

 ارانيد نيرشعو ةعبس :تناك نإ .دبعلا ةميق نأ :قللذ قايبو :خ2 ا! نمضي نأ [7177/14 ةيانعلا] .بيلغتلا

 امل ؛نقلا ةميق اثلث ربدملا ةميق نأل ؛كلذو ةتس قتعملا نمضي ربدملاو «ةعست ربدملا نمضي تكاسلا نإف ؛الثم

 ءنقلا ةميق انلث ىهو «ربدملا ةميق ىلع اعقاو قاتعإلاب فالتإلا ناكف «ةعست هنم تفلت ريبدتلابف «هركذن
 يه ىلا ةعستلا هنمضي الو .طقف ةتسلا كلت قتعملا ربدملا نمضيف «ةتس رشع ةينامث ثلثو ءرشع ةينامث يهو

 [؟77/4 ةيانعلا] .اهايإ هنمضي ىلا ةتسلا كلت عم تكاسلا بيصن



 هضعن قَتعُي دبعلا باب اب

 ,هكماجج ةشييجح- ىلا تءنع اده ه8 ع * نقوميتلا ىدلا ثلثا كاييهيد 3 3 عأ لن له تيد 2 0 1 3 علأ لل 0 0 | : مس أ[ 2 |خأ ]1 ا 20 2 طه 159 همنا
 ف 9 وول 5 5 نتي 6

 ظ ”تكاسلل ” ,

 دو ني 7 - + 7 5 نوازؤإا 0 نا 5 |

 ناك اربسونه «هيحيرشل هتميق يىثللد نمضيو (ةهرم لوأ ةريد ىذلل هلك دبعلا :لاقو
 , طاب قاثعالا و

 ؛قاتعإلاك امل ًافالخ اب ةفينح يل دنع ارجتي ريبدتلا نأ :اذه لصأو . اريسعم وأ

 هبيصن ىلع رصتقا ,هدنع ائزجتم ناك املو هب اربتعم نوكيف هبْعُش نم ةبعش هنأل
 تيا

 «قتعي وأ «هبيصن َرِبَدي نأ امهنم دحاو لكلف «نيرخآلا بيصن ريبدتلاب دسفأ دقو مح ها رق

 قاب:ةبييضن أل ؛هلاخب لع هكرتي وأ «دنعلا ىعبضتس وأ «ربدلا نمضي وأ بتاكي وأ

 ىلع ةبهو عي هب عاتنالا قرط هيلع دس ثيح «هكيرش داسفإب ًادساف هكلم ىلع

 تكاسلل هجوتف ؛هريغ هرايتخا طقسو ءهيف هقح نّيعت ّقتعلا امهدحأ راتخخا اذإف .رم ام

 نوكيل ؛ربدملا نمضي نأ هل نأ ريغ د سلا اذع ,قافعإو ةريدلا ويقع كاعط اين

 ءانلصأ ىلع ةضواعم نامض بصغلا لعُج ىتح لصألا وخذإ ةةيخواعم ناجح نام
 ةمك واعم ا لاف

 (ةيانيلا).نيرخألا نم دحاو لك بيصن يأ :ةييضن نألا ةيابزلاو امل اقل هدع ادعي هنإفا قاتعإلاك

 (ةيانبلا).امهنم دحأ لك ىلع يأ :هيلع (ةيانبلا).ربدملا كيرشلاب دارأو ءامهنم دحاو لك كيرش يأ :هكيرش

 (ةيانعلا).ةبهلاو عيبلا هيلع عنتما ثيح هبيصن داسفإب هيلع ناج قتعملا نأل :هلوق ىلإ ةراشإ :ره اه

 نأ للف نيرو كاس بس اطلا لافعاألا قا اس ربدملا ىلع نامضلا رصح نايب :خلإ نأ ريغ

 نامض وع :نامضلا .فف لصألاو .«فالثإو ةيانح نامجح قتعملا ناهضو: ءةضواعم نامض ربدملا نامض

 هفلتأ ام نمضي .هنألف «ةضواعم نامض ربدملا نامض نأ امأ .زجعلا دنع الإ هريغ ىلإ لدعي الف ؛ةضواغملا

 رمل للاب ايكوم قاسفلا بسس ةللفاق قلتو ةلئاقم قام اكن ؛لقنلل ةلباك هلاك نسر ويدنلاب

 ناكف «لقنلل لباق ريغ كلذو «ربدملا ريبدت دعب ناك هفلتأ امو .هفلتأ ام نمضي هنإف «قاتعإلا نامض فالخب

 [7101/ 4 ةياقعلا] :ةياننللا تام, نسل كللذو توما قللق ريغ دم ًاناهط هتاضط
 نأ يهو «نوذأملا ةلأسم ةضواعم نامض بصغلا نأ ىلع ليلدلا :يناساكلا لاقو :2! بصغلا لعج ىتح

 [70/7 ةيائبلا] .قتعلا دعب ام ىلإ رخؤم فالتالا نامضب هرارقإ نأ عم ءاضيأ حصي بصغلاب هرارقإ



 نكمي الو ريدتلا تقو كلم ىلإ كلم نم لقتل ًالباق هنوكل ؛ريدتلا يف ىف كلذ نكمأو

 ما هضعب ٌقَنْعُي دبعلا باب

 ةض واعملا نامض

 نس دبالو ؛نيلصألا فالنخا 6 رح وأ أ «بتتاكم كلذ دنع هنأل ؛قاتعإلا ُِق كلذ

 قاتعإلا
 نمضي نأ ربدملل مث .ٌرّبدملا نمضي اذهلف «لاقتنالا لبقي يح هخسفب بتاكملا اضر
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 ةييقو فلل ةييقب رقي نانمطلا و4 ريدنم ةكيضو هيلع دسقأ هلل : دع هش فلك ةتعملا
 ردبعلا

 ؛تكاسلا ةهج نم نامضلاب هكلم ام ةميق هنّمضَي الو ءاولاق ام ىلع نق هتميق انلث ربدملا

 .نيمضتلا قح يف رهظي الف .دجو تود هجو نم تبان اذهو ادعس: يبق هكلع نذل
 كلملا اذه ربدملا كلم

 (ةيانبلا).كلم ىلإ كلم نم لقنلا يأ :كلذ (ةيانبلا).ريبدتلا نامض يف يأ :ريبدتلا يف
 ,نيد هيلع رح امهدنعو شي ةفينح يبأ دنع بتاكم ضعبلا قتعم دبعلا نأ يعي :نيلصألا فالتخخا ىلع

 اذكو ؛ميقتسم ريغ نيلصألا فالتخا ىلع رخ وأ بتاكم :هلوق :فنصملا نبا نيدلا لالح مامإلا لاقو

 امئإو ءرح الو «بتاكمي سيل قاتعإلا دنع هنأل ؛لاقتنالا لبقي يح هخسفب بتاكملا اضر نم دبالو :هلوق
 خسفني ال هنأ الإ بتاكملا ةلزنمبي ناك نإو ؛كليةفيتح يبأ دنع ىعستسملاو «قاتعإلا دعب كلذك ريصي
 |[ - ةيانبلا | .ربدم كلذ دنع هنأل :لاقي نأ حيحصلا اغإو «خسافتلاب الو ءرجعلاب

 عون هيف هل ناك ريبدتلا لبق نأل ؛نقلا ةميق فصن :مهضعب لاق ءافالتخا هيف نأ ىلإ ةراشإ :اولاق ام ىلع
 :مهضعب لاقو ءرحآلا يقبو «عيبلا وهو ءامهدحأ لاز دقو ءاهلكاش امو ةراحإلا ةعفنمو ؛هلكاش امو عيبلا ةعفنم

 ؛باتكلا يف هلاق ام حصألاو .نظلاو زرحلا ثيح نم هرمع ةدم وه مدختسي مكب رظني «ةمدخلا ةميق هتميق

 [774/5 ةيانعلا] .لوألا ىلع ىوتفلا :ليقو «ةلئاز عيبلا ةعفنمو «ةيقاب ةياعسلاو ءطولا ةعفنم نأل
 بيضن ربدملا كلم ءاتق هتميق ثلث وهو «؛تكاسلا بيصن نامض ىدأ امل ربدملا نأ يعي :خ2! هنمضي الو

 ا ريدم ثلثلا وهو ءلصألا يف هل ناك ام ةميق نمضي نأ هلو «دبعلا اثلث ربدملا كلم يف عمتجاو «تكاسلا

 نمضي نأ هل سيلو «نمضيف قاتعإلاب دسفو ءانركذ يذلا هجولا نم هب اعفتنم ناك هريبدت دعب هبيصن نإف
 [؟514/4-78 ةيانغلا] .نامضلا ءادأب تكاسلا ىلع كلمت يذلا ثلثلا ةميق قتعملا

 (ةيانبلا).نامضلا ءادأ لاح ىلإ رظنلاب يأ :هجو نم (ةيانبلا).ريبدتلا تقو ىلإ :تبث
 (ةيانبلا).ريبدتلا لاح ىلإ رظنلاب هجو نم تباثب سيل يأ :هجو نود



 هضعب َقَتْعي دبعلا باب ضل

 ىلع قتع دبعلا نذل ؛قتعملل :ثيلقلاو ءربدملل :هاثلت دل ريدملاو قتعملا نيب ءالولاو

 ريدم هلك راص ءامهدنع اثرحتم دييدتلا نكي م اذإوب ..رادقلا اذه ىلع امهكلم

 ؛راسعإلاو راسيلاب فلتخي الو ,هنمضيف ءانيب امل ؛هيكيرش بيصن دسفأ دقو ,رّبدملل
 تكاشلاو قتعملا

 ءالولاو «ةيانج نامض هنأل ؛قاتعإلا فالخب .داليتسالا هبشأف .كلمت نامض هنأل

 ظ |ظ هلك كلم هنإف

 دنع ركسلا مل اهوجو ءاموي ةفوقوم يهف : رجالا كلذ ركنأو هبحاصل دلو

 نوكت مث ءاهتميق فضن يف ةيراجلا ىعستسا ركنملا ءاش نإ :الاقو .ديظي ةفيدخ يب

 هنأك هيلع رقما ٌرارقإ بلقنا هّبحاص هقدصي مل امل هنأ :امهل .اهيلع ليبس ال ؛ةرح

 ؛عيبلا لبق عيبملا قنعأ هنأ عئابلا نيلع.يرتشملا َرقأ اذإ امك راصف ءاهدلوتسا

 هلك دبعلا :بيرق نع ىضم اميف :هلوق دنع هب دارأ :انيب امل (ةيانبلا).ربدملا ةبصعل يأ ءابلا رسكب :ربدملل
 [- ةيانيلا | .أ ريسعم وأ ناك (يننتاؤتف هيكيرشل هتميق يللا .ن .مضيو (ةرم لوأ هربد يذلل

 ؛كلمت :نتامض ريبدتلا نامض نأل أ :كلمق كامض .هنأل /ةيانبلا).هيكيرش بيصت نمضيف ئأ :هسضيف

 [77/4 ةيانعلا] .داليتسالا نامضك راسعإلاو راسيلاب فلتخي الف :هتمدخو هبسك كلي هنأل

 هاعداف دلوب ءاحف «نينثا نيب ةيراج تناك نإف داليتسالا نامض نامضلا اذه هبشأف يأ :داليتسالا هبشأف

 نامض فالخب يأ :قاتعاإلا فالخب [1؟// ةيانبلا| .هكيرشل اهتعيق نمضيو «هنم هبسن تبثي اههدحأ

 (ةيانعلا).راسعإلاو راسيلاب فلتخي وهو :ةيانج كامض (ةيانبلا).قاتعإلا

 (ةيانعلا).ءاعستسالاب رقملل نعي :اهيلع (ةيانعلا).ًاموي ةمدخلا اهنع عفرت يأ :اموي ةفوقوم يهف
 هقدصي ملو ؛كلمي نم ىلإ هفاضأ اذإف ,حص داليتسالاب هسفن ىلع رقأ ول رقملا نأ :هريرقت :خلإ هنأ امه

 [؟/4//1 ةيانعلا] .هيلع هرارقإ بلقنا كلذ



 مالا هضعب َقَتْعُي دبعلا باب

 ءمكحلا ف هةكلم ىلع ركدلا هبيضلاو ,ةمدخلا عدتميف ءاذه اذنك" ءققعأ ةناك لعجي

 نأ :هلي ةفينح يبألو .تملسأ اذإ يئارصنلا دلو مأك ةياعسلاب قاتعإلا ىلإ جرختف
 مدنا رصف دل قات ل ولو «ركصلا اهلك ةمئطلا تناك قدم ول رقلا

 ؛ءاعستسا الو دهاشلا كيرشلل ةمدخ الو ؛:فصنلا وهو هب نقيتملا وهام تبثيف

 دلولا ةيمومأب رارقإلاو «نامضلاو داليتسالا ىوعدب كلذ عيمج نع أربتي هنأل

 رقملا لعجي نأ نكمب الف «درلاب دتري الو «مزال وأ ١ و ؛ةايستلاب ىلارقألا ند
 ابن هلق سرع رهو البنا ايقاف قوي فلو 9 تتا# نو .دل تسلك
 ةموقتم ٌريغ دلولا مأ ةيلام نأل ؛اهتميق فصن نمضي :الاقو .هنلي ةفينح يبأ دنع هيلع

 ُق اهاندر وأ لئاسملا نم ةدع ئتبت لصألا اله ىلعو ءامهدتع ةموعقتمو عةدنع

 هرارقإب راص رقملا نأل ؛ركنملل ةمدخلا عنتما ؛هسفن ىلع رقملا رارقإ بلقنا اذإ يأ :خلإ ةمدخلا عنتميف

 ىلع ركنملا بيصن ناكف «داليتسالاب هسفن ىلع رقأ ام هنأل ؛رقملا نيمضت ركنملل نكمي الو ءاه دلوتسملاك

 قتعلا ىلإ جرخت :خلإ نارصنلا دلو مأك (ةيانعلا).خلإ جرخخيف :ةيراجلا دنع اسبتم مكحلا يف هكلم
 [؟117/4 ةيانعلا] .رفكلا ىلع هرارصإو ءاهمالسإ دعب هكلمو «ىلوملا دي يف اهئاقبإ رذعتل ؛ةياعسلاب
 فصنلا نوكيو :فصنلا وهو (ةيانبلا).امهنيب ةنق اهأل :ةمدخلا فصن (ةيانبلا).هل دلو مأ اهنأل :ركسملل

 ىوعدبف :ءاعستسالا نع امإو ءداليتسالا ىوعدبف :ةمدخلا نع امإ يأ ا ىوعدب (ةيانبلا). افيوفرم رخآلا

 اهدلوتسا هنأك :امهوق نع باوج :خل! رارقإلاو (ةيانعلا)ل.ىرت ام ىلع رشنو فل همالك يفف ؛نامضلا

 ىدرلاب دتري ال مزال رمأ بسنلاب رارقإلاو ءبسنلاب رارقإلا نمضتي امي رارقإلاو دلولا ةيمومأب رقأ امل هنأ يعي
 ؛حصي مل هسفنل ريغصلا كلذ بسنب رقملا رقأ مث «هل رقملا هبذكف «لحرل ريغص بسنب رقأ اذإ لحرلا نأ تح
 [71778/ 4 ةيانعلا] .دلوتسملاك رقملا لعجي نأ نكمي الف ءدرلاب دتري ال بسنلا نأل

 /ةيابعلا) ,ةايعداف' دلو قيلطجرلا ني ةيراخ تدلو نآب :امهتيب



 هضعب َقَتْعُي دبعلا باب ما

 هه اذهو ءامانعتملاو ةةراختو طا امب عفتنم اهأ :امهوق هجو ."يهتنملا ةيافك"
 قافتالاب

 9 مأ نأ قرت الأ ,ربدملا يف امك ءاهموقت طقسي ال اهعيب ع انتمابو موقتلا ةلالد

 ةنق اهتميق ثلث اهتميق نأ ريغ موقتلا ةيآ اذهو ,ةياعسلا اهيلع تملسأ اذإ ينارصنلا

 تئافلا نأل ؛ربدملا فالخب ,توملا دعب ةياعسلاو عيبلا ةعفنم تاوفل ؛اولاق ام ىلع
 ربدملا 52

 موقتلا نأ :.كني ةفينح يبألو .نايقابف :مادختسالاو ةياعسلا امأ بيبا ةعف

 ياست 9 اذهو «عبات موقتلل زارحإلاو «موقتلل ال ءبسنلل ةزرحم يىهو «زارحإلاب

 «لاحلا يف ققحتم اهيف ببسلا نأل اذهو اربملا فالك هتوايل الو ءمترغل

 لل ولا مأ

 يف ةروكذم ةروهشم لصألا ىلع ينتبت يلا لئاسملا نكلو «دوقفم مويلا يهتنملا ةيافكو :يهتنملا ةيافك

 ؛كلذ دعب تدلو اذإ :اهنمو «ىعست امهدنعو «هدنع رخآلل ىعست ال امهدحأ تام اذإ :اهنه .بتكلا

 هكيرشل نمضي امثدنعو «هدنع هكيرشل ائيش هتميق نم نمضي الو (« قتع و عهنه هبسل تش امهدحأ هاعداف

 تتامف بضاغ اهبضغ ول :اهنم ءارسعم ناك اذإ قصنلا يف دلولا ىعسي وأ ءارسوم ناك نإ هتميق فصن

 (ةيانعلا) .دل ولا مأ موقت يف :امهوق أ!" هم ةيانبلا | .امهدنع اهتمضيو ءهدنع اهنمضي اال هدي يف

 عانتمابو :هلوقب باجأ «موقتلا مدع ىلع ليلد كلذو ؛عنتمم اهعيب نأب ضروع نإف :خل! اهعيب ع انتمابو
 (ةيانعلا).ةميقلا رادقمل نايب :اهتميق نا (ةيانبلا).موقتم وهو «هعيب عنمي هنإف : ربدملا ف (ةيانعلا).خإ

 (ةيانبلا).ةئرولل الو ءءامرغلل ىعست اال اهإف «ىلوملا توم يأ :تووملا دعب .مادختسالا ىقبيو :عيبلا ةعقنم

 [ 5/7 ةيانبلا| .تومب نأ ىلإ هالوم عدخيو ةءامرغلل ىعسي هنإف :كايقابف .انق هتميق اثلث هتميق نإف :ربدملا فالخب

 بسنلل ةزرخم انفأل ؛دلولا مآ ف :لومقلل زارحإ الو «لومشلل زارحإ آل م ءوقتلا نأ ئيعي :خلإ موقتلا نا

 هنأل ؛دوصقك. سيل يأ عبات موقتلل زارحالا :هلوق ُِى كللذك ؛لومتلل :هأنعم موقتلل ال :هلوقو ل وعكلل ل

 [؟15/5 ةيانعلا] .لومتلا دضقل ال «ةقتعملا كلمع عاتمتسالل اهزارحإ نأ رهظ اهدلوتساو ءاهصخ اذإ

 فاللخب يعي ربدملا يف امك :امطوق نع باوج :ربدملا فالخب (ةيانبلا).بسنلل زرحت اهنوكلو يأ :اذشو

 ني قرفلا ىلإ ةراشإ :اذهو |؟ م. ةيانعلا | .ءامرغلا قَح هب قلعتي اذهو «بسنلل زرحممب سيل هنإف ءربدملا

 (ةيانعلا) . ربدملا نيبو دلولا أ



 8 هضعب ْقَْعُي دبعلا باب

 رهظي مل هنأ الإ ,ةرهاصملا ةمرح يف فرع ام ىلع دلولا ةطساوب ةتباثلا ةيئزحجلا وهو
 دقعني ربدملا يفو «موقتلا طاقسإ ف ببسلا لمعف «عافتنالا ةرورض كلملا قح يف هلمع

 ينارصنلا دلو مأ يفو ءاقرتفاف .ةدوصقم ققحتل هبق عيبلا عانتماو «توملا لعب ببسلا

 .موقتلا ىلإ هبوجو رقتفي ال ةباتكلا لدبو «نيبناحلا نم ررضلل اعفد ؛هيلع اهبتاكتب انيضق

 ؛نيئام نم دلولا لصح امل هنأل :ةرهاصملا ةمرح يف (ةيانبلا).دلولا مأو ىلوملا نيب :ةتباثلا ةيئزججا وهو
 [77/4 ةيانبلا] .سكعلابو ءاهعورفو اهوصأك هعورفو هلوصأ راص رخآلا نع امهدحأ جزامتي ال ثيحب

 ؛كلذل حاكنلا كلم لاوز يف رهظي مل امك ؛عافتنالا ةرورض كلملا لاوز قح يف يأ :كلملا قح يف
 تنأف تم نإ :هلوق نأل :2إ ببسلا دقعني (ةيانعلا٠.ببسلا هيف لمعف «موقتلا طاقسإ يف ةرورض الو

 [ري + ةيانعلا] فزع ام ىلع هدوحو لبق ادع ايس دقعتي ذل طوشلاب قلعلاو :ضغ قيلت رح

 ربدملا عيب عنتمي ال نأ سايقلا ناك :هريرقتو ءاهموقت طقسي ال اهعيب عانتمابو :امهوق نع باوج :خل! عانتماو
 [5/1/8 ةيانعلا] .هتوم دعب قتعلا وهو «ربدملا دوصقم عنتمال عيبلا زج ول ذإ ؛هدوصقمل اقيقحت عنتما امنإ هنأ الإ
 (ةيانعلا).هيلع اساق امع باوج :خإ دلو مأ فو (ةيانبلا).ةيرحلا وهو «ريبدتلا نم ىلوملا دوصقم يأ :هدوصقم

 تناك «ةميقلا ءادأب هكلم نع جرخت اهنأب انمكح امل نكلو «بتاكتلا ةقيقح هب دارملا سيل :هيلع اهتبتاكتب انيضف

 و «نارصن تحت ىقبت الئلف :دلولا مأ قح يف امأ .نيبناحلا نع ررضلل اعفد ؛اذكه انلعف امنإو «ةبتاكملا نعم يف
 لدب نيعم يف هتدأ ام ناك ةبتاكملا نعم يف يه تناك املف ءاناحب هكلم لطيي الئلف : نارصنلا قح يف امأو ؛ةملسم

 ريغ رجحلا كفو ءرجحلا كفب لباقم لصألا يف هنأل ؛هلباقي ام موقت ىلإ هبوجو رقتفي ال ةباتكلا لدبو «ةباتكلا
 [؟/4/١ ةيانعلا] .انلق ام درطاف «نارصنلا دلو مأ موقت ضتقي مل اهبتاكت نإ :انلق كلذلف «موقتم



 د طاف ريو 5

 ىلحاو 5 مك عرحجح امك دحاأ :لاقف ع نانا هيلع لخد دبعأ ةثاالث هل ناك نمو

 ل 8 ق

 لوقلا هيلع ديعا يذلا نم قَتَع ا مو تام 3 رح امك دحا :لاقف ءرخآ لخدو

 لاقو ىأدقلوجر فس وهي ىلأو ةرقينح ىلأ َكَنَع دنع نيرخالا نم دحاو اك فضنو 52 دبي ةنكلت
 1 5 لحادلاو جر .انخلا 9

 باجيإلا نلف :جراخلا امأ .هعبر قتعي هنإف ءرخآلا دبعلا يف الإ كلذك :كني دمحم
 لحادلا وش 3 هفصن ل

 ؛امهنيب دة ساس رفق هلصدعأ يذلا وهو - تباثلا نيبو هنيب رئاد لوألا
 تباغلاو لخادلا لوألا باجياإلا

 اعبر يناثلا باجياإلاب دافتسا تبانثلا نأ ريغ «فصنلا امهنم 35 بتبتيضرف يونا
 لوألا 0-0

 7 ىاثلا باجيالا

 قحتسملا باصأ امف (ةهيفصن 2 ىناثلاب ا ١ع اشف لوألا ٠ باحجيإلاب ةيرحلا

 لوألا ق جتعلاب

 ,عابرألا ةثالث هل تمتف ؛عبرلا هل نوكيف ( يب خراف تتالويفأ امو ءاغل لوألاب

 لبق دحاولا نآل لوألا مَّدقو «نيدبعلا دحأ .قدع نيب .دبعلا ضعبا قْتَع نايبب نم غرف امل :قتع باب

 نايبلا يف عجريف ءلمحملا وه هنأل ؛ايح ماد ام نايبلاب ىلوملا رمهؤي يأ :خلا تام مث [؟/5/١ ةيادعلا| .نييثالا

 يناثلا مالكلا يف نايبلاب رمؤيو «جراخلا قتع جراخلا يف لوألا مالكلا نيب نإف ءهنيع يذلا قتعيو «هيلإ

 ءاريخ راض هنأل ؛ياثلا مالكلا لطبو «تباثلا قتع تباثلا ف لوألا الكل نيب نأو .ةهنيع رع قتعيو

 نايبب أدب نإو .دبعلا ىقنعي ال ع رح انيك نوحأ :لاقو عليعو رجح نيب مم ول امك عقتعلا هب قحتسي داف

 ءاضيأ جراخلا قتعيف ب قفعيف ةلوألا مالكلل ج ج راخلا نيعت نيعتو يباثلا , مالكلاب تياغلا قتع تيناقلا يناثلا مالكلاب تينع

 (ةيانعلا).رح امكدحأ :هلوق يأ :لوقلا هيلع [؟/01/5./1-7 ةيانعلا] .خلإ قتع نيبي ملو «تام نإو

 :لاق نإو «لوألا مالكلا كايبب رهؤيو ؛لحادلا قتع لحخادلا يناثلا مالكلاب تينع : لاقو يناثلا مالكلا

 ؛لخادلاو تباثلا نيب يأ :امهنيب (ةيانعلا).هفصن جراخلا نمو «هعابرأ ةثالث تباثلا نم قتعي نيعي :كلذك

 (ةيانبلا).لاحم رحلا ريرحت نأل :اغل (ةيانبلا).ةيولوألا مدعل



 م/م نيدبعلا دحأ قتع باب

 .«فصنلا اذه قتعي ال لحادلا هب ديرأ ولو هيلا ,قتعي ينباثلاب وه ديرأ ول هنألو
 ياا يباجيالاب

 :لوقي دع ن كمحمف :لحادلا امأو ؛لوألاب قايل «يناثلاب عبرلا هنم قتعيف هفصتتوا
 يقابلا ٠

 بيصي كلذكف اال باصأ لقو :تيباقلا نيب و هنيب يناثلا باجيإلا راد امل
 عيرلا يع

 قدح فا عبرلا ىلإ لت امت و هيفيصسلا هييشقو ءامهنيب رئاد هنإ :نالوقي امهو .لحادلا
 تياكلا لعغادلا يناثلا باجيالا

 نم لحادلل قاقحتسا الو + فرت امك «لوألا باجيإلاب فصنلا هقاقحتسال ؛؟تباثلا

 ءاذه ىلع ثلثلا ٌمّسق :ضوملا يف هنم .لوقلا ناك" نإف :لاق .فصنلا هيف :تبثيف ؛لبق
 هرب لكك لعبا انألا ةاسيغرت ىلع ةعبس نيعو بسلا ماهم نري عمم هنأ !كلظ حربشو
 نيرخآلا نمو ؛مهسأ ةثالث تبافلا نرم قتعي :لرغع ايزل هدلث لإ اهدا ةعيرأ يلع

 (ةيانبلا) اج فسويابأو ةفينحابأ يأ :امثهو (ةيائبلا).تباثلا نم ىقابلا فصنلا يأ :فصنلا اذه

 (ةيانبلا) ."ريغصلا عماجلا" يف هلي دمحم يأ :لاق (ةيانبلا).خلإ يناثلا نأل :هلوق دنع يأ :انركذ
 نإف «كلذك باوجلاف ءثلثلا نم نوحرخي اوناك نإف :[ديبعلا هذه ىوس هل لام الو] ضرملا يف

 ,ةيصو ذئنيح قتعلا نأل ؛مهاياصو ماهس ردق ىلع مهئيب مسقي ةبقر قتع وهو «ثلثلا ناك اوجرخي مل
 ىلإ انتجاحل مهسأ ةعب رأ ئلع ةبقرب لك اي وأ لعجيف «هتيصو ردقب لك برضيف «ثلثلا نم ذفنت ةيصولاو

 ,عابرألا ةثالثب تباثلا برضيو لحادلا اذكف .نامهس وهو «ةبقرلا فصنب برضي جراخلاف :عابرألا ةثالث

 هاثلثو نيرشعو ادحأ عيمجلا ناك «ةعبس ثلثلا ناك اذإف «ةعبس اياصولا ماهس عومجمف ءمهسأ ةثالث يهو

 ةثالث تباثلا نم قتعي ؛لحادلا كلذكو «ةسمخ يف ىعسيو نامهس جراخلا نم قتعيف «ةلاحم ال رشع ةعبرأ
 .مهسأ ةثالثب تباثلاو ,نيمهسب جراخلا برضيف :هلي دمحم لوق ىلع امأو .ةعبرألا ف ىعسيو ,مهسأ

 قتعي جراخلاف ءرشع ةينامث لاملا عيمج ناك «ةتس ثلثلا ناك اذإف ؛ةتس اياصولا ماهس تناكف ءمهسب لخادلاو

 ىعسيو «مهس هنم قتعي لخادلاو «ةثالث يف ىعسيو «ةثالث هنم قتعي تباثلاو «ةعبرأ ف ىعسيو ءنامهس هنم
 [؟/28/4 ةيانعلا] .ةتس اياصولا ماهسو ءرشع ثا ةثرولا بيصن وهو ؛ةياعسلا بيصن ناكف ؛ةسمح يف

 (ةيانبلا) .جراخلاو لحادلا امم دارأ :نيرخألا



 نيدبعلا دحأ قتع باب ما

 «ةيصو توملا ضرم ف قتعلاو «ةعبس قتعلا ُماهس غلبيف ءنامهس امهنم دحاو لك نم

لا ءزيربا ةلرولا ماينم لطب نأ كاتلا دفعا اهنا لغو
 ىلع ةبق 1 لك لعي هقل

 تاثلثلا

 ماقتسا تعمجو تلمأت اذإف ,.ةسمح يف ىعسيو «نامهس امهنم دحاو لك نم نيقابلا
 لخادلا ق0 راخلا

 هدنع لحخادلا نم قتعي هنأل ؛ةتس ىلع ةبق لك لعبا : ,داللد لمكح كدنعو .ناثلثلا و ثلثلا

 ام جيرحتتلا يفابو «رشع ةينامث كاملا و عيمج راصو (مهسب قتعلا ماهس تصقنف (مهس

 طقس *نايبلا لبق جورلا تامو (تاال وحن لم ريع نو ؛«قاللطلا 8 ادله ناك ولو . رم

 لوق اذه :ليق «هنمث ةلخادلا رهم نمو .هنامتأ ةثالث ةتباثلا رهم نمو .هعبر ةجراخلا رهم نم

 «قرفلا انركذ دقو ءاضيأ اهقوق وه :ليقو ؛هعبر طقسي 52 ةصاحخن هكا
 ةلخادلا رهم

 هل لجر :هتروصو :خلإ [مالكلا اذه ناك ولو يأ] :اذه ناك ولو (ةيانبلا).رم ام ملعي نيعي :ره ام

 يعي تاال وخدم ريغ نهو غةوسن ثالث

 .قلاط امكادحإ :لاقف عةغلاغلا تلخدو («نهنم ةدحاو

 قتعلا نيب قرفلا نم دبالف :قرفلا انرك ذ كفو (ةيانعلا).قاتعلا نم عبرلا ةلزنم قادصلا يف نمشثلا :هنامجا

 0 قتعلا فرصو ؛بايبلا قح هل ناك بلكت نيح هنأ ؛تتاكملا ةلرسمت قتعلا 5 تياغلا نأب قرفو «قاللطلاو

 نم ادبع هجو نم ارح نيدبعلا نم دحاو لك ناك «نايبلا قح هل ماد امف «جراخلاو تباثلا نم ءاش امهيأ

 دبعلاو بتاكملا نيب رئاد هنأل ؛هجو لك نم احيحص ىناثلا مالكلا ناك بتاكملاك تباثلا ناك نإف ؛هجو

 نوكت نأ نيب ةددرتمف :قالطلا يف ةتباثلا امأف .انلق امل ؛فصنلا لخادلاو ؛عبرلا هنم تباثلا باصأ هنأ الإ

 ,ةحوكنم ةتباثلا تناك «لوألا باجيإلاب ةدارم تناك اذإ ةجراخلا نأل ؛ةيبنجأ نوكت نأ نيبو «ةحوكنم

 (يناثلا باجيإلا وغليف «ةيبنجأ تناك «لوألا باجيالاب ةدارملا يه ةتباثلا تناك نإو .يناثلا باجيإلا حصيف

 وهو «فصتلا فصن طقسيف هحججو لود هححو نم يناثلا باحجيإلا حمم ءهججو نود هجو نم ةيبنحأ تلعجف

 [؟85/5 ةيانعلا] .نمفلا امهنم ةدحاو لك بيصيف «ةتباثلاو ةلخادلا رهم نيب اعزوم عبرلا



 ءاههرحأ عابف رح انيك نوحأ :هيدبعل لاق نمو . تادايزلا" ُُق اًتاعيرفت مامتو

 الصأ قتعلل الحم قبي ل هنأل ؛رخآلا قتع «قوم دعب رح تنأ :هل لاق وأ ءتام وأ

 ىلوملا ١ هنألو «رخآلا نيعتف «ريبدتلاب هجو لك نم قتعللو «عيبلاب هتهج نم قتعللو «توملاب
 نايفاني نادوصقملاو «هتوم ىلإ عاقتنالا ءاقبإ ريبدتلابو «نمثلا ىلإ لوصولا دصق عيبلاب
 قرأ لو. .نيينعملل اهادسإ كرفسا (3إ اذكو تلال ربخآلا هل نيعتف ءمزتلملا قتعل

 دحأل رايخلا طرشبو «قلطملاو «هنودبو ضبقلا عم دسافلاو حيحصلا عيبلا نيب

 يف هب قحلم عيبلا ىلع ضرعلاو .انلق ام ئيعملاو ,باتكلا باوج قالطإل ؛.:ريدقاعتملا

 كلر فسوي يبأ نع ظوفخلا

 ةلخادلا نيب مسقني نمثلا وأ ؛عبرلا وهو ءءاسنلا ثاريم نأ اهنمو :[ةلأسملا هذه يأ| ااعيرفت مامتو

 نأل ؛نييلوألا نيب رخآلا فصنلاو «نييلوألا ىدحإ الإ اهمحازي ال هنأل ؛ةلحادلل هفصن :نيفصن نييلوألاو

 (ةيانبلا)."تادايزلا حرش" يف يأ :تادايزلا [؟89/-585/4 ةيانعلا] .هب ىلوأب تسيل امهادحإ

 .خلإ ءاقبإ دصق يأ :ءاقبإ (ةيائبلا) .رحآلا نيعتف ءرح امكنحأ :لاق ىدذلا ةهج نوم يأ :هتهج

 تراص هنأل ؛هنم ءامهادحإ ئطو اذإ يعي :غلإ دلوتسا اذإ ء[ىرخألا نيعتت اذكو يأ] اذكو

 نع ىفتنا اذإو ءاهنغ زجنملا قتعلا ءافتنا اهي قتعلا قاقحتساو ؛دلولا ةيمأ ةحض ةرورض نمو .هل دلو مأ

 نم داليتسالاب قتعلا ةيلحم مدع نعي :نيينعملل 4//١/8[ ةيانعلا] .ةمحازملا لاوزل ىرخألا يف نيعت امهادحإ

 (ةيانعلا).هتوم ىلإ عافتنالا ءاقبإو ءهجو لك

 ئعملاو «ءيشب هديقي ملو ءامهدحأ عاب :هيف لاق ثيح :"ريغصلا عماجلا" نعي :باتكلا باوج قالطإل

 (ةيانعلا).هل رخآلا نيعتف «قتعلا يئاني هيلإ لوصولاو ؛نمشلا ىلإ لوصولا دصق هنأ وهو ءانلق ام
 قتعلا نيعتلا عي انايب ناك امتدحأ مواس اذإ هيلي فسوي يبأ نع ةعامس نبا ىور :فسوي يبأ نع ظوفحا يف

 [5/3/4 ةيانعلا| .ةبوتكم هنع ةياورلا تبنت ملو ءظفحو عم اميف لمعتسي ةرابعلا هذه لثم :ليق .رخآلا يف



 نيدبعلا دحأ قتع باب ماب

 :هيتآرمال لاق ول كلذكو .كيلمت هنأل ؛عيبلا ةلزنم.ميلستلاو ةقدصلاو هيلستلاو ةبهاو

 لاق ولو .نيبن امل امهادحإ ئطو ول اذكو ءانلق امل ؛امهادحإ تتام مث ؛قلاط امكادحإ
 ىرخألا نيعتي

 :الاقو , هناك ةدقينح يبأ كنع قى معلا ن ةعل 1م :امهادحا عماج 5 ةرح امك ادحإ : هيتمأل

 يف كلملا اًيقبتسم ءطولاب ناكف :ةرح امهادحإو :«كلملا يف الإ لحي ال ءطولا نأل ؛قتعت

 ف مئاق كلملا نأ :هلو .قالطلا يف امك «قتعلاب هلا وزل ؛ىرحخألا تنيعتف «ةءوطوملا
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 «انايب لعجي كاف لكذاح اهؤطو ناكف (ةنيعم يهو «ةركنملا ُُق عاميإلا نإل ؛ةءوطوملا

 ؛نايبلا لبق لزان ريغ قتعلا :لاقي مث «هب في ال هنأ الإ هبهذم ىلع امهؤطو لح اذهو
 اهئطو لحب سسوساسللاب رتل

 اذإ "يكلمإلا" يف ركذ.هللد دمع نأل «اييعات هركذ اغإو ءاظرش سيل ميلستلا :ليق :2! ميلستلاو ةبهلاو

 نكي مل نإو «قتعملل رخآلا نيعي دسافلا عيبلا نألو ءرخآلا قتع ضبقأو قدصت وأ ءهضبقأو امهدحأ بهو

 دوجوب لصحي امإ نييعتلا نأل اذهو ؛ضبقلا نودب كلملا ديفي ال امهنم الك نأل ؛ةقدصلاو ةبهلا كلذكف ءضبق

 (ةيائبلا).قالطلل ىرحألا نيعنت كلذكو يأ :كلذكو [؟5/4/4 ةيانعلا|].دجو دقو «كلملاب صتخي فرصت

 (ةيانعلا) .هل ىرخألا نيعتف «قالطلل وع قب م كلذكف «قتعلل وع يمل. كيلا نأ :انلق امل

 اذإف ءاهيف لحي ال ءطولاف ءاهيف كلم ال :ةرح امهادحإو (ةيانبلا).اذه دعب يلا ةلأسملا ف ىأ :نيبف امل

 كلت تنيعت اذإف ,حالصلا ىلع هرمأل المح ؛الالح ءطولا عقيل ؛اهيف كلملل اًيقبتسم لعج امهادحإ ئطو

 امكادحإ :هيتأرمال لاق نأب :قالطلا يف امك [؟3.-7/85/8 ةيانعلا | .قتعلاب هلاوزل ىرخألا تنيعت كلملا

 (ةيانبلا) .انايب ناك امهادحإ ئطو مث ,قلاط

 ءمئاق كلملا نإ امأ ,الالح اعوطو ناك اتاك للا ناك اذإو مهتم لك نم أطوت ىلا يف يأ :ةءوطوملا يف

 اذإو ءاهيف عاقيإلا نوكي الف «ةنيعم يه لب «ةركنم ريغ ةءوطوملا يأ يهو «ةركنملا يف وه امنإ قتعلا عاقيإ نألف

 جاتحي ال رهاظف ءالالح عءطولا ناك اما قاف اذإ كلملا نأ امأو الئاز اهنع كلملا نوكي ال ءاهيف عاقيإلا نكي مل

 ىلع اهؤطو لح اذهلو ةفصلا هذه ىلع امهنم ةدحاو لك نأل ؛ًانايب نكي مل ًالالح ءطولا ناك اذإو «نايبلا ىلإ
 53٠/4[ ةيانعلا] .هب في ال هنأ الإ قيقحتلا ءاميس اهنم حوليو «ةقدلا ةياغ ىلع اذهو ؛هبهذم



 مم نيدبعلا دحأ قتع باب

 فداصي ءطولاو ؛هلبقت مكح قح يف رهظيف ةقركتلل يف لزان :لاقي وأ ءهب هقلعتل
 ءطولاب دلولا ٌدصقو «دلولا حاكنلا نم يلصألا دوصقملا نأل ؛قالطلا فالخب «ةنيعملا

 ءاضق اهئطو نم دوصقملاف :ةمألا امأ «دلولل ةنايص ةءوطوملا يف كلملا ءاقبتسا ىلع لدي

 هئيدلت دلو لوأ ناك نإ :هتمأل لاق نمو. .ءاقبتسالا ىلع لذي الف ءدلولا نود ةوهشلا

 فصن قع :الوأ دلو امهيأ يردي الو «ةيراجو امالغ تدلوف ,ةّرح تنأف ءامالغ

 اذإ ام وهو «لاح يف قتعت 1 امهس ةتساو زك ل و ؛دبع مالغلاو ةيراحلا فصنو مألا

 نيح ةرح مألا ذإ ؛امل اعبت اهنوكل ةيراحلاو «طرشلاب مألا :ةرم لوأ ٌمالغلا تدلو

 فصن قتعيف ءطرشلا مدعل ؛ًالوأ ةيراحلا تدلو اذإ ام وهو ءلاح يف قرتو ءامتدلو
 ءاديع نوكي اذهلف «نيلاحلا يف قري مالغلا امأ .فصنلا ف ىعسيو امهنم ةدحاو لك

 هلوق لوقلاف :ةريغص ةيراكاو ليولل ركلاو ءالوآ ةولوملا وه ةالعلا نأ مآلا :تفقا نإو
 سطس لكن نإو «مهنم دحاو قتعي مل فلح نإف «قتعلا طرش هراكنإل ؛نيميلا عم

 ريتعاف ءاضحم اعفن اهفوكل ؛ةربتعم ةريغصلا ةيرح مألا ىوعد نأ ؛ةيراحلاو مألا

 ءايش عدت لو (ةريبك ةيراحلا تناك ولو . .انقنمف اهنهجيرخخ. قيح يف لوكبلا

 هن ا ةيراحلاو مألا 0-3 ىلوملا لوكن_

 لاقو :قتع (ةيانبلا).ىرخألا يف قتعلل ًانايب اهوطو ريصي الف :ءاقبتسالا .ةمألا يف ءطولا يأ :لدي الف
 سيل هركذ يذلا باوجلا اذه "تايناسيكلا" يف هلي دمحم ركذو :"طوسبملا" يف يسحخرسلا ةمئألا سم

 اهنأ ملعي ام هللاب ىلوملا فلحي نكلو ءمهنم دحاو قتعب مكحي ال لصفلا اذه يف لب ءلصفلا اذه باوج
 :"ةياهنلا" بحاص لاق .ءاقرأ مهق فلخ نإو «هزارقإك لوك «نيميلا نع لكك نإف ءألوأ مالغلا ثدلو
 فرط يف ناك اذإ ام وهو هدوجوب نقيتي مل يذلا طرشلا نأ امل ؛حيحصلا وه "تايناسيكلا" يف هركذ امو

 .ةريغصلا قح يف يأ :اهوككل [؟357/4 ةيانعلا] .نيميلاب هدوجو ركني نم لوق هيف لوقلا ناك دحاو



 نيدبعلا دحأ قتع باب م/م

 ريغ مألا ىوعد نأل ؛ةيراحلا نود ةصاخ ىلوملا لوكنب مألا تقتع :اهلاحب ةلأسملاو

 قح يف رهظي ملف ؛ىوعدلا ىلع ىتبُت لوكنلا ةحصو «ةريبكلا ةيراحلا قح يف ةربتعم
 :ةتك اس آلا و «مالغلا ةدالو قبسل ةيعدملا ىه ةريبكلا ةيراحلا تناك ولو ةي دراججلا

 ؛انركذ اميف ملعلا ىلع فيلحتلاو .انلق امل ؛ءألا نود ىلوملا لوكنب ةيراحلا اعدك

 ةيافك "ىف هوجولا نم انركذ ام فرعي رداقلا اذهو ءريغلا لعف ىلع فالحتسا هنأل

 دنع ةلطاب ةداهشلاف «هيدبع دحأ قطع هنأ ( عجز ىلع كالخجر دهش اذإو :لاق . ىبهتنملا

 (22ظ0ظ-6ً ؛ةيصو ىف نوكي نأ الإ .كلي ةفنيح يأ

 ةيرح ف :مألا ىوعد (ةيانبلا).ىلوملا ركنأو «الوأ دولوملا وه مالغلا نأ مألا تعدا يأ :اهاخب ةلأسملاو

 (ةيانبلا).ىوعدلا ىلع تبت لوكنلا ةحصو :هلوق ىلإ هب راشأ :انلق امل .ةريبكلا ةيراحلا

 ةيافك" هيناكأ 3 3 ًاليصفت هوجولا خم انرك ذ اه (فارغي نايبلا نم ردقلا اذكو يأ :خإ ردقلا 59

 :"ريغصلا عماجلا" حور يف :افيرطضت اةتسوإ ةةقنم ييلخ | ليق :هوجولا نم أر ةالا] يبل :

 نأ 4 يعدت نأ :ىناثلاو .الوأ باتكلا ّق روك ذملا وهو ؛الوأ دلو امهيأ كوردي ال مههأ اوقداسعتي ل

 .اناث بالا ق 3 روك ذملا وهو ؛ةريغص ةير ,احجاو «ءكلذ ىلوملا فو كلوا ةيلوملا وج مكلقلا

 .اثلاث باتكلا ف روك كملا وهو اي عدت م ه «ةريبك ةيراحلاو غل وأ مالغلا نأ ءألا يعدت نا :تلاغلاو

. 

 ءاسار بالا قف ىركانللا رعو ءالبآ كلو تملا نأ عكس كنار زب# يهو «ةيراحلا يعدت نأ :عبارلاو

 قتعلا طرش مدعل مهنم دحاو قتعي ال هنأ باوجلاو ال وأ تدلو ىلا ىه ةيراجلا نأ اوقداصتي نأ :سماخلاو

 اع ةيراحلا كلذكو «قتعلا طرش دوحجول قتعت مألا نأ باوجلاو الو دلو مالغلا نأ اوقداصتي نأ :سداسلاو

 «طورشملا قبسي طرشلاو ءاهقتع طرش هتدالو نوكل ؛قرلا لاخ يف مألا نع لصفنا دق هنأل ؛دبع مالغلاو ءمألل

 [7957/4-53414 ةيانعلا] .امهتروهظل ؛باتكلا يف امهركذي مل فنضملا لعلو يقال ًاعياق هلم نكع الز
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 يدبع دحا :هتوم ضرم ف لحجر لاق نآب :2! نوكي نأ الإ (ةيانبلا). ريغصلا عماجلا" يف دمحم يأ :لاق

 8١/4[ ةيابلا] .ةزئاح ةداهشلاف ءنوركديف هتئرو كرئيو «لجرلا تومي مث ءرح



 م مبا نيدبعلا دحأ قتع باب

 "جيو «ةداهشلا ثزاح :ةئاسن ىدحإ قلط هنأ ادهش .نإو .قاععلا بانك ىف ةركذ
 ' كلي دمحم
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 رب/ - سا * - 2ث * اع ع ذي أ 1 د كيو دمعححو شعيب هنأ لاق .عامجإلاب اذهو «.رهادحإ هلظم نأ كغ ..سودلا

 ريغ نم لبقت ال دبعلا قتع ىلع ةداهشلا نأ :اذه لضصأو «كلذ لم قتعلا يف ةداهشلا

 ةمألا قتع ىلع ةداهشلاو «لبقت :امهدنعو .دك ةفينح يبأ دنع دبعلا ىوعد

 ناك اذإو .ةفورعم ةلأسملاو «قافتالاب ىوعد ريغ نم ةاويظ ةح وكنملا قالطو

 لوهجملا نم ىوعدلا نأل ؛باتكلا ةلأسم يف ققحتي ال «هدنع أطرش دبعلا ىوعد

 مدعنا كإو ؛ةداهشلا ريكا بينو نيل نساعيو «ةداهشلا لبقت كاف ,ققحتي هيإ

 تسيل اهنأل ؛ةداهشلا يف ةلانغ برد ال ىوعتلا مدعف :قالطلا يف امأ .ىوعدلا

 يلد ةقيدح بأ دنع لبقلا 5 ديلتا ىلإ ىيعأ دنا كاهل وار ءاهيف طرشب
 ةداهشلا

 ؛توملا دنع اذه ناك نإ :نادهاشلا لاق ول :لاقو ءلضألا قاتع يف ناسحتسالا ركذ يأ :قاتعلا يف هركذ

 ىلع قتعلا عقوي نأب رمويو :كلذ 81١/8[ ةيانبلا]| .هفصن امهنم دحاو لك نم قتعي نأ نسحتسا

 هنإ :امهوق هجو ءامهدنع عرشلا قوقح نمو «هدنع دابعلا قوقح نم قتعلا نإف :خل ! لبقت ال (ةيانبلا).امهدحأ

 ىلع ليلد كلذ لكو .لوهحما يف هباجيإ حصيو هب فلخي نأ زوجيو «هدرب دتري الو ,دبعلا لوبق ىلإ هيف جاتحي ال

 لكو «ةيكولمملاو قرلا لذ ءافتنا هيفو «ةكيلاملا ةوق تابثإ قاتعإلا نإ :هلوق هجوو .عرشلا قح قتعلا نوك

 دابعلا قوقح نم ناك امف هتارمث نم هنوكل ؛هريغب ربتعم الو هب دوهشملا وه اذه «ةلاحم ال دبعلا قح كلذ
 [؟5 4/4 ةيانعلا] .اهودب لبقت عرشلا قوقح نم ناك امو ؛ىوعدلا نودب هيف ةداهشلا لبقت ال

 نأب بيحأو ..نيعم نم تلصتع ئوخعدلا نآل ؛ةئيبلا لقت نأ بعو كلذ ايعالا اذإ هيلع : ليق :ققحتي ال

 ةقباطم نوكت ال ذقيح ىوعدلا نأبو ءقحلا بحاض ريغ ىوعد امهاوعدف ؛هنيعب ال امهدحأ قحلا بحاص

 يف ةداهشلا ف يأ :اهيف [؟35 /5 ةيانعلا] .نيدبعلا ىلع ال «نيدبعلا دحأ ىلع ةداهشلا نأل ؛ةداهشلل

 قحح يف طرشب تسيل ىوعدلا نآل ؛كللي ةفينح :ىبأ ىلغ ضقن ةروصك : :2إ دهش ول و (ةيائبلا). قالطلا

 [؟ 5/4 ةيانعلا | .ملإ هنأل :هلوقب هركذ ام هعفد هجوو ءانهه ةنيبلا عمست ملو «ةمألا



 نيدبعلا دحأ قتع باب مرام

 جرفلا ميرحت نمضتي هنأ ال ىوعدلا طرتشي « هل اه .هنآل ةديف اطرش:ىوعدلا نكي ل نإو

 راصف «ةانركذ ام ىلع ه - جرفلا رحت بجوي ال مهبملا قتعلاو «قالطلا هباشف

 دحأ قتعأ هن ! ىلع هدب يف ادهش اقإ كل الهو. نيد كسل قس ىلع ةداوتتلا

 .هتحص يف ةريبدت ىلع ادهش وأ ؛هتوم ضرم يف هيدبع دحأ قتعأ هنأ ادهش اذإ ام رول

 ريتدتلا نآل ؛اناسحتسا لبقت :ةافولا دعب وأ .هتوم ضرم يف ةداهشلا ءادأو ءههضرم يف وأ

 وه امنإ ةيصولا يف مصخلاو «ةيصو توملا ضرم يف قتعلا اذكو «ةيصو عقو ؛عقو امثيح

 توملا ضرم يف قتعلا نآلو «ثراولا وأ ءيصولا وهو ؛فلَخ وعر مولس و فو 00
 لاق هنأ هتوم دعب ادهش ولو ابيض اسيع امه دحاو, | اك راصف ءامهيف توملاب عيشي

 ىلوملا

 .عويشلل لبقت :ليقو ةيبصوب سيل هنآل ؛لبقت ال :ليق دق ءرح نيك بح :هتحص يف

 نوكي نأ مزلتسا لصح اذإ قتعلا نإف :2! نمضتي [قتعلا] هنأ امل (ةيانبلا).ةدحاولا ةمألا قح يف يأ :هيف

 ِْق مئاق كلملا نأ هل :هلوق عي :ةانرك ذ اه .جرفلا مر هنوك يف يأ :هباشف (ةيانبلا).انز هدعب ءطولا

 ةقيانعلاو .اناسحتستبا هتيصو يف نوكت نأ الإ :هلوق نايب :اهأ (ةيانعلا).امهؤطو لح اذهو :هلوق ىلإ ةءوطوملا

 (ةيانبلا) . سايقلا 5 لبقت ال ةداهشلا هذه نإف :اناسحتسا (ةيانبلا).هيدبع نأ رب هنأ ىلع يأ :ةريبدت

 (ةيانبلا)ل.ضرملا لاح يف وأ ء«ةحصلا هلاح ف ءاوس نيعي :عقو امثيح

 (ةيانعلا).فلح هنعو 0595 0 تنسملا ناكف «تنسملا قح اياضولا ديفنت نأل ؛ ؛[ ةداهشلا لبقتف] : مولعم وهو

 ناكف «نايبلا نع هزجع لاح يف امهدحأ يف قتعلا بجوأ هنأل :[نيدبعلا يف يأ] امهيف توملاب عيشي
 هجو ركذي ملو ءانيعتم ًامصخ امهنم دحاو لك راصف ءامهنم دحاو لك فصن قتعي اذهو ءامهل اباجيإ
 [؟317/4 ةيانعلا] .مدقت امم هروهظل ؛ققحتت ال لوهجملا نم ىوعدلاو ؛لوهجم هل يضقملا نأ وهو «سايقلا

 لبقت :مهضعب لاقو «مولعم وهو ءيصوملا وه مصخلا نوكي يح ةيصوب سيل هنأل :لبقت ال لبق دق
 لوبق يضتقي يهو ؛ةحيحص امهاوعد ناكف ءاييعتم اميضتح انهيت دحاو لك ناكف ءامهيف قتعلا عويشل

 [؟3/-5؟591/5 ةيانعلا| .ةداهشلا



 قتعلاب فلحلا باب
 لاول هلا سيلو هرج ويف هكفمرم .1. قولت لك نادلا فيتا اذإ :لاقأ نمو

 طقسأ هنأ الإ «تلخد ذإ موي :هريدقت "ذئموي' :هلوق نأل ؛قتع :لخد 5 ءاك ولم كرتشاق

 هوي هكلم ف ناك ول اذكو «لوحدلا تقو كلملا مايق ٌربتعملا ناكف «نيونتلاب هضوعو «لعفلا
 .ذكم وي. :هنيكي ف لاق نكي مل ولو .انلق ال ؛قتع :لخد يح ؛هكلم ىلع يقبف دبع َفلَح

 اب
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 لحد امل هنأ الإ لاش كرليلا ةيرسمارتلو .لاحلل "يل كولمم لك :هلوق نآل قتعي م

 ,لوحدلا تقو ىلإ هكلم ىلع ىقب اذإ قتعيف ءطرشلا دوس لب ضاق كربلا ىلع طرسلا
 ءازملا

 يي

 ةيراحج هل هلو ءرح وهف ةركذد يل كولم 03 :لاق نمو :ينفسيلا دعب فرقا نش لواط الو
 تق

 ظفللا نأل ؛رهاظ ادعارت رهشأ ةمسل هتيذلو اذإ ذهو ؛قتعي م :اركذ تدلوف «لماح
 ا يسع

 تدلو ادإ اذكو ةذعب لمحلا هلم ُلقأ دوج ول لاما 55 تقو لمحلا مايق يو «لاحلل

 رهشأ ةقسن
 ,ادوصقم ال ءمألل ًاعبت كولمم ٌنينحللاو قلطملا ةلولمملا ل لوني ظفللا نأل ؛رهشأ ةتس نم لقأل

 ءازج قتعلا لعجي نأ فلحلاو افلح قل للاب للع نم نايسم ماللا رسكي قكلللا :خل ! قتعلاب فلحلا باب

 [//4//, ةيانبلا] .زيجنتلا نع قيلعتلا رخأ ةيببسلا يف ارصاق قلعملا ناك املو ؛ءيشب قتعلا قلعي نأب فلحلا ىلع
 ناكف :هلوق هب ديري :انلق امل (ةيانبلا).تلخد :هلوق وهو :لعفلا طقسأ (ةيانبلا».فلحلا نامز يعي :كولمت هل

 [8.5// ةيانبلا] .فلحلا دعب هارتشا ام قتعي ملد يأ :قتعي مل (ةيانعلا).لوحخدلا تقو كلملا مايق ربتعملا
 هل كلملا نكي مل ول ذإ ؛لاحلا يف هل كولممم نوكي امنإ صاصتخالاو ءصاصتخالل ماللا نأل :ليق :لاحلل

 ىلإ فرصني قلطملاو ءقلطم كولمملا نأل :قتعي مل ٠٠0/54"8[ ةيانعلا] .ءاوس هريغو وه ناك «لاحلا يف
 نأ لمتحيو «نيميلا تقو لمخلا نوكي نأ لمتحي ئعي :لامتحا (ةيانبلا) .لماكب سيل نينحلاو ءلماكلا
 .خلإ نأل ؛قتعي ال هنكل لوقلا تقو لمحلا دوجوب نقيتي دئنيحف : لقأل (ةيانبلا).نوكي ال

 (ةيانبلا) . زوجي ال هنيمب ةرافك نع هقتعأ ول هنأ ىرت الأ :ادوصقم ال



 قتعلاب فلحلا باب م4

 ب كلج اذهو .ءاضعألا كود نب "< يفنألا لوانتي كولمملا مس أو 1

 0 كولمت لك :لاق ول هنأ نراك فص وب دييقتلا هدئافو :فيسخلا كديعلا ل اق .ادرفنم

 دع باععل رح دماث : كلما صل | ولم قا لاق كإو ا اعبت لمحلا لخديف «لماحلا لحخدت
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 قتع + لع 00 احح َّ 5 رجا 7 رتشاف عكأ لح هلو تلي لعب رح وهف لل ك ولم 93 1 0

7 7 500 
 1 ِء ع : :

 ركع ءاذكو اذك كلمأ انأ :لاقي ةقيقح لاحلل "هكلمأ" :هلوق نأل ؛فلح موي هكلم يف

 امن 2 اذ اه

 ا ||
 بالا

 نوكيف «فوس وأ نييسلا ةنيرقب لابقتساللو ةنيرق ريغ نم هل لمعتسي اذكو ؛لاحلا هب داريو

 لوانتي الق هدغلا دعي اه ىلإ ًافاضنع لاخلا يف كولمملا ةيرخ نا ناكف «لاحلل هقلطم
 فكلما قلطم

 0 ١ 1 1 قاوع 2 | . 3 ١

 كيأ فب ءىإ وه لعبي نجح 8 هل ةلق 93 :لاق ها ئهحلما ل هلم كك .ىاك .نعميلا لعب كي رسسي دام

 لا 5 ريدا 98 شالا 3 نأ كيبليف فما 2 تقود ةدنع ناك ىدلاف ين رخخأ اك ولمث 2 رتمش ف 6ك ولم

 تملا تو
0 8 

 سس 4 5 ملي 1 ١١
 وو يس جو وو فس هي را | لاقو .هثيلقلا : ضف اقيع ؟:كيأق

 ' , هيفا نيك تشم ىلوملا
 3١هل .ريع وهف «عسااذإ ىل كولق لك :لاق اذإ اذه ىلعو «هنيمب دعب دافتسا ام قتعي الو

 شا قوم ري ره راس الركام سيرت . الف كانيب ام ىلع لاحلل ةقيقح ظفلا

 نم اوضع هنوكل يأ :اذهو (ةيانبلا).اهئاذغب ىذغتيو ءهمأ لاقتناب لقتني هنأ ليلدب :هجو نم وضع

 (ةيانعلا) .هدعب هارتشا يذلا ال :فلح (ةيانبلا».رح وهف ركذ يل كولمم لك يق :دييقتلا (ةيانبلا) .اهئاضعأ

 هنأ ىلإ بهذ نم مهنم لب ءامهنيب كرفت عراضملا نأ ىلع نيعمج ةايج نيل ا هةقيبقح لاحلل

 مهفلا رذدابتل فنصملا راتخم هلعلو «كلذ ومع ىلإ بهذا نم مهنمو علاحلا ُْق زاح لابقتسالا 2 ةقيقح

 نوكي نعي :2! لاق اذإ اذه ىلعو (ةيائبلا).ريبدتلا قيرطب عي

 (ةيانبلا).ربدمت سيل هدعب هارتشا يذلاو 1 فلحلا موي هدنع يذلا

 (ةيانبلا).فلحلا موي ةكلم يف يذلا يأ : وه (ةيانبلا).لاحلل ةقلطم ن وكيف :هلوق دنع :ةانيب اه ىلع

 (ةيانبلا).نيميلا دعب هكلعي يذلا وهو : رخالا لوذ

 : قتعي [5.5-* ٠.1١/84 ةيانعلا] .هيلإ



 مو قتعلاب فلحلا باب

 ةلاح لا ربتعت اياصولا فو ؛ثلثلا نم ربتعا بح ٍءاصيإو قتع ثباجيإ اذه نأ :امحلو

 ؛ةيصولا دعب هديفتسي ام للملاب ةيصولا يف لحدي هنأ ىرت الأ ,ةنهارلا ةلاحلاو ,ةرظتتنملا

 ىلإ وأ مقلط انانطم حمي اه باجيإلاو ءاهدعب هل دلوي نم نالف دالوأل ةيصولا فو

 ريضيف ديا ةلاحلل ارابتعا ١ ةاولعلا دبعلا دا قتعلا باجيإ هنإ | تيس نسي روب

 ةلاححلا 1 رابتعا ؛هيرتشي يذلا لوانتي ءاصيإ هنإ ثيح نمو (هعيب زوجي ال يح اربدم

 تحن لحدي الف «ضحم لابقتسا كلليمتلا ةلاحج :تبولل لبقو «توملا ةلاح يهو ةصبرتملا

 يم :هكلمأ كولمث لك وأ «ىل كولمم لك :لاق هنأك ريصي توملا دنعو ظفللا
 هيف سيلو «قتعلا باجيإ وهو ءدحاو فرصت هنأل ؛مدقت ام ىلع ,دغ دعب :هلوق فالخب

 انأل ؛لابقتسالاو لاحلا نيب متعمج مكنإ :لاقي الو ءاقرتفاف لابقتسا ضح ةلاحلاو ءءاصيإ

 .دحاو ببسب كلذ زوجي ال امنإو .ةيصوو «قتع باجيإ :نيفلتخم نيببسب نكل ؛معن :لوقن

 :هلوقبف ءءاصيإ هنإ امأو ءرح وهف «ىل وأ هكلمأ كولمت لك :هلوقبف ءقتع باجيإ هنإ امأ :ءاصيإو قتع باجيا

 لامع فلك: ىأ :قيلغلا نم (ةيانعلا).خلإ اياصولا يفف «كلذك ناك اذإو «ءثلثلا نم ربتعا اذهو «قوم دعب

 اميف ال ءاهيف سوبحم نمترملاو ءسبحلا وه نهرلا نأل ؛ةنهارلاب تيمس «ةرضاحلا يأ :ةنهارلا ةلاحلاو .تيملا
 توم تقو ىلإ شاع اذإ يأ :هل دلوي نم 5٠5/84[ ةيانعلا|.حورشلا يف اذك ءاهدعب اميف الو اهلبق
 (ةيانبلا).هكلمأ كولمم لك :هلوق يأ :هنإ (ةيانعلا). يصوملا

 وملا توم لبق :اربدم (ةيانعلا).كلملا ىلإ افاضم باجيإلا ريصيل [ةرضاحلا] :ةنهارلا ةلاحلل ارابتعا
 دعب رح يل وأ ؛هكلمأ كولمم لك :هلوق فالخب يأ :دغ دعب .هكلم قف تيولأ ديَح ادويسوم ةقوكلا قا :ريضي

 اذه هنأل يأ :هنأل (ةياببلا).هرخخآ ىلإ دغ دعب هكلمأ كولم لك :لاق نإو :هلوق دنع :مدقت اه (ةيانبلا).دغ

 (ةيانعلا).هببس ىلإ و ؛كلملا ىلإ ةفاضإلا مدعل باجيإلا اهوانتي ال لابقتسا ضحم :كلمتلا ةلاح يأ :ةلاخاو .لوقلا

 :نيفلتخم نيببسب :هلوقب دارأ هلعلو :نيفلتخم نيببسب (ةيانعلا) .:ل2 فسوي يبأ باوحج ىلإ ةراشإ :لاقي الو
 تافص نم زاخحبلاو ةقيقحلا نأل ؛مالكلا يفرط يف كلذ ىلع ةلادلا ظافلألا :ةيصوو «قتع باجيإ
 (ةيانبلا) .لابقتسالاو لاحلا نيب عمجلا يأ :زوجي ال [؟"5/14٠ ةيانعلا] .ظفللا



 ١ | رق 3

 لعج ىلع قتعلا بنان

 ىلع رح تنأ :لوقت نأ لقع كلو .قتع :كبعلا لبقف .لام ىلع هدبع قوعأ نمو

 ديعلا دإ ؟لاملا ريعب لاملا 555 هنأ ؛هلوبقب قتعي امعإو ءمهرد فلأب وأ مهرد فلأ

 عيبلا يف امك ؛لاجلل ضوعلا لوبقب مكحلا توبث ةضواعملا ةيضق نمو هّسفن كلمي ال
 : لدب د خلا يح و وبلا ا ايتح لبق اذإ ؛ةرانكلا لدبي فكان هب ةلافكلا ةدصق هج هيلع -وذ طرش امو .ءارح راض ابق اذإف

 هعاونأ مظتني لاملا ظفل قالطإو .فرع ام ىلع قرلا مايق وهو «يفانملا عم تبث هنأل

 رخأ امنإو ءرسكلاب ةلاعجلا كلذكو .هلعفي ءيش ىلع ءيش نم ناسنإلل لعج ام مضلاب لعجلا : لعج ىلع
 ؛ناويح وأ ءضورع نم ناك لام يأ :لام ىلع (ةيانعلا).قتعلا باب ف لصأ ريغ لاملا نوكل بابلا اذه

 فلألا ءادأ طرشب اقلعم قتعلا نوكيف ؛طرشلل ىلع ةملك :لاقي ال :[هلوبق ةعاس] قتع (ةيانعلا).امهريغ وأ
 ؛قيلعتلا ال ءضوعب زيحجنتلا هدارم ناك اذإ اميف مالكلا نأل :ليق امل ؛ال افلأ يلإ تبدأ ثنإإ :لاق ول امك

 .افلأ كيلع ىل نأ ىلع وا :مهرد فلا [©+ه/4 ةيانغلا] .لاخلا ةلالذ ةيطرشلا نع فراصلا ناكف

 نم :ءيش هدي يف هب لخدي ملف ءاطاقسإ ةنوكل ؛دقعلا اذن هسفن كلب ال .ذبعلا نأ يعي :هسفن كلم ال

 ؛لامت, سيل ام ةلباقم يف هلذب ام ناكف «ةلاحم ال لام تسيل يهو ؛ةيعرش ةوق هب هل تبث هنإ :لاقي اه ةياغ لاملا

 (ةيانبلا).انه قتعلا هب دارأ :مكحلا توبث [5.7-* ٠.5/4 ةيانعلا] .ةيعرش ةوق وه ام لب
 (ةيانبلا).دقعلا عقي «تعب :عئابلا لوقي نأ دعب تيرتشا :لاق اذإ هنإف :عيبلا يف امك

 [705/4 ةيانعلا] .لطب سلجلا عطق هب ملعي امب لاغتشالاب وأ «مايقلاب سلبا نع ضرعأ وأ در نإو :2! لبق اذإف
 (ةيانعلا).ةلافكلا هب حصت ال ثيح :ةباتكلا لدب (ةيانعلا).رح وهو ىعسي هنأل :هب ةلافكلا حصن

 املف ؛هدبع ىلع نيدلا ىلوملا بجوتسي نأ يفني سايقلا ذإ ؛سايقلا فالخ ىلع هتوبش ناكف :يفانملا عم

 «ةرورضلا عضوم ىلع رصتقا «ىلوملل لاما لوصحو «بتاكملل ةيرحلا لوصح ةرورض سايقلا فالخب تبث
 (ةيانبلا). بتاكملا باتك يف :فارع اه [707/84 ةيانعلا] .ةلافكلا ىلإ دعي لو

 (ةيانبلا).لام ىلع هدبع قتعأ نمو :هلوق يف قعي :لاملا ظفل قالطإو



 نما ظ لْعَج ىلع قتعلا باب
 هلل

 لاملا ريغب لاملا ةضواعم هنأل ؛هنيع ريغب ناك نإو «ناويحلاو ضّرعلاو دقنلا نم

 نوزولاو ءليكملاو ؛ماعطلا اذكو ءدمعلا ر-: نم سطسلاو «قالطلاو ّحاكنلا ةباشف

 هقتع قلغ ولو :لاق . ةريسي رهأل ؛فصولا ةلاهج هرضت الو «ءسنجلا مولعم ناك اذإ
 يرودقلا , لاب

 يحد فل يلإ تبدأ نإ لوقي نأ لثم كلذو ءانو قاع راصو ءحص . لاملا ءادأب

 هنأل اسوا هلع اكل نم مم أ يب 9 ىعمو (رح تنأآق

 لام - دنع"

 هنم َءادألا هبلطب دلع كل باسلالا قدي هنأل وذم راصا اغغإو .لاعتا هللا ءاش

 نأب عونلا هب دارأ نكلو عةمذلا يف انيد نوكي نأب ةنيعم ريغ ناويحلا ناك نإو ئعي :هنيع ريغب ناك نإو

 اذإ عي :خل! حاكنلا هباشف (ةيانبلا).لاملا ىلع قاتعإلا نأل يأ :هنأل [17/4 ةيانبلا] .رامح وأ سرف :لاق
 14/"٠"[ ةيانعلا] .دوقعلا كلت ف كلذ زاج امك ءانه ةمذلا يف انيد ناويحلا تبثي نأ زاج كلذ :هباش

 نم زيفق ةئام :ىلع كتقتعأ :لاق نأب قاتعإلا نع اًضوع ماعطلا نوكي نأ زوجي اذكو يأ :ماعطلا اذكو

 [47/4 ةيانبلا] .لاكي ام هوحنو «ريغشلا نم ليك ةئام ىلع كتقتعأ :لاق نأب :ليكملاو (ةيانبلا) .ةطنحلا

 (ةيانبلا)ل.نزوي ام هوحنو ءلسعلا نم ةئام ىلع كتقتعأ :لاق نأب :نوزوملاو

 عنمت ال فصولا ةلاهج نإف «ةيفيرخ وأ «ةيعيبر .ةئيدر وأ :ةديح اهفإ :لقي مل نأب :فصولا ةلاهج ةرضت الو
 :قيلعتلا ةغيص هذهو :خ! تيدأ نإ :لوقي نأ لغم |. ةياسلا] .ةريسي اهوكل ؛ةيمسنلا ةطيبح

 هدرب دتري الو ءدبعلا لوبق ىلإ هيف جاتحي ال اذهو .«طورشلا رئاسب قيلعتلاك لاملا ءادأب هقتع قلعتيف

 [017/4 ةيانعلا] .طورشلا رئاسب قيلعتلا يف امك ءادألا لبق هعيبي نأ ىلومللو
 «نيبتاكملا ماكحأ تبثت ال نعي :ابتاكحم ريضي نأ ريغ نم (ةيانبلا).يرودقلا لوق ئعم يأ :هلوق ىنعمو

 ف ام عم هنع ثروي قيقر دبعلاف «ىلوملا تام ولو .هنع ىدؤي الو «هالومل لاملاف ءءافو كرتو تام ول ّىح
 [8.017/4 ةيانعلا] .عيمجلا يف ركذ ام سكع ىلع مكحلا ناكل ابتاكم ناك ولو ؛هباسكأ نم هدي
 طوطخ دعي يأ :نيبن ام ىلع (ةيانبلا).رح تنأف (مهرد فلأ ىلإ تيذأ نإ :ىلوملا لوق نأل يأ :هنأل

 (ةيانبلا).دوصقملا ىلإ ١ لفن ةضواعمو ءظفللا ىلإ 5 قيلعت هنأ انلو :هلوق دنع



 لعَج ىلع قتعلا باب مو

 لع مكاحلا هربجأ :لاملا رضحأ نإو .ةلالد هل انذإ ناكف يّدكتلا نود ةراجتلا هدارمو
 ا يوم ا ابعلا

 .ةيلختلاب ًاضباق لزني هنأ قوقحلا رئاس يفو «هيف رابحإلا ئيعمو .دبعلا قّتعو .هضبق

 ةتعلا قيلعت وه دإ ؟نيمب فقدصت هنأ ؛سايقلا وهو «لوبقلا ىلع ربجي ال ::-رفز لاقو

 ىلع َرْبَج لو ؛خسفلا لمثحي الو «دبعلا لوبق ىلع فقوتي ال اذهلو ءاظفل طرشلاب
 هنأل ؛ةباتكلا فالخب ءطرشلا دوجو لبق قاقحتسا ال هنأل .؟نامعألا لغورش. ةرشابم

 ىلإ ارظن ةضواعمو ,ظفللا ىلإ ًارظن قيلعت هنأ :انلو ةيبحلأو اهبق لدبلاو كاضراوع

 (ةيرحلا فرش دبعلا لانيف «لاملا عفد لع هديل 2 ءادألاب هقتع قلع ام هنأل ؛دوصقملا
 ءاقأب ىلوملا نذي

 ,ظفللا اذه لثم يف قالطلا يف ًاضوع ناك اذهو ,ةباتكلا ل زب هتاباقع لاملا ىلوملاو

 ىئرملا لذي هنآل ؛يدكتلا نود رايتحالا دنع ةعورشملا ىه اال ؛باستكالا ف بيغرتلا نم عي :ةدارهو

 هنح يأ :ناكف [[ 4 ينيج ذاروبلاو ؛سانلا نم لاؤسلا :هانعمو .ىسراف ظفل لضألا يف يدكتلاو

 لدبو «نمشلا هب ديري :قوقحلا ر لامس ٌّى و (ةيائبلا) .هيلع طرش امن. م ماق هنأل :دبعلا قتع وه (ةيانبلا).لاملا ءادأ ىلع

 ضبق ءاوس «عناملا عفرب ةيلخختلاب اًضبأق كونت: ليوملا نعي :هنأ (ةيانعلا) .اههبشأ اهو «ةباتكلا لدبو ؛علخلا

 (ةيانعلا).سبحلا وأ ءبرضلاب هاركإلا نم سانلا دنع هنم موهفملا وه ام رابحإلاب دارملا سيلو ءضبقي مل وأ
 «لاملا ,نم' اذك ىلع كببتاك :هدبعل لاق ول هنإف «ىظفل قيلعتي تسيل افإف :ةيانككلا نع زارتحا :اظفل

 هنوكل حيضوت : اذشو [017/5 ةيانعلا| .هيف طرشلا ظافلأ مدعل ؛يظفل قيلعت هيف سيلو ؛ةباتكلا تحص

 :هري رمت :خإ قاقحتسا ال هنأل (ةيانعلا) . نيم فقريشت هنأ : هل وقب لصتم ,ريج ال و (ةيانعلا).ن :نمي فرصت

 [؟4//017 ةيانعلا| .ءادألا لبق عيبلا هنكمي اذهو ءطرشلا دوجو لبق قاقحتسا الو «قاقحتسالاب الإ ربح ال
 (ةيانعلا) .ةباتكلا دقع ةع نأ يأ أ :هنأإ .اظفل ّط سشلاب قتعلا قيلعت وه ذإ :هلوقب لضتم :ةباتكلا فءانع

 طرشلا نيعمو ؛ءلضصألا يف ةضواعم افإف :ةباتكلا ةلزنمت (ةيانبلا).طرشلا فرح هيف نأل :ظفللا

 (ةيانبلا) .دوصقملا ىلإ ارت ةضواعم قتعلا ةلباقمم. لاملا نوك لحألو يأ :اذهو (ةيانبلا) .عبات

 | / 4 ةيان انعلا] .ًانئاب ناك «ةفصلا هذ اهقلط ول يح قلاط تنأف ءافلأ يلإ تيدأ نإ :لوقي نأ :ظفللا اذه لثم
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 يح (ىلوملا نع ررضلل فقذو ىظفللاب مع ءادتبالا ُْق اقيلعت ةانلعجف انئاب ناك يح

 لبق دولوملا دلولا ىلإ يرسي الو «هبساكم ّقحأ ُدبعلا نوكي الو هُعيب هيلع عنتمي ال
 دملا لوقلا لولا ربجي بجي تح ءدبعلا ني رورغلل اعفد ؛ءادألا دنع ءاهتنالا 2 0 . نلعب ىادألا»

 .ضوعلا طرشب ةبحلا هريظن «لئاسملا جرَخُتو «هقفلا رودي اذه ىلعف «لوبقلا ىلع

 طح اذإ امك ؛طرشلا مدعل لكلا ٌّدؤي لام قتعي ال.هنأ الإ لوبقلا ىلع ربجي ّضعبلا ىدأ ولو

 نأب لاملا ءادأ لبق يأ :ءادألا لبق (ةيانبلا).رح تنأف :افلأ يلإ تيدأ نإ :ىلوملا لوق انلعجف يأ :هانلعجف

 (ةيانبلا).اهعم دلولا قتعي مل لاملا تدأ مث تدلو مث ؛ةرح تنأف ءافلأ لإ تيدأ نإ :هتمأل لاق

 [8//45 ةيانبلا] .ةيرحلا فرش لانيل الإ لاملا باستكا ِق ةقشملا لمحت ام هنإف :رورغلل اعفد

 ؛ىلوملل كلم ءادآلا دبع انعكلك لديملاو لدبلا نأل ةالصأ ةشواعم هلعج كم الا :ليق نإف :خ | ربجي ىتح

 يذلا هجولا نم ةباتكلا نيعم ءادألا دنع تبث امل هنأب بيجأ .هالومل هدي ف امو وهو «دبع ءادألا لبق هنأل

 دججو تيم ءءادألا ىلع اًهيآس اذه تبثيف «ىدؤملاب وحأ دبعلا ريضي نأ وهو عاطتقا هت طرش تيث'ءاتيب

 قحأ ريصي هنإف «ةباتكلا لبق الام بستكا ناكو «هلامو هسفن ىلع هدبع بتاك اذإ امك راصو عءادألا

 |". م./4 ةيانعلا] ."ةياهنلا" يف اذك «قتع كلذ ىدأ ول يح «لاملا كلذب

 تنأف :مهرد فلأ ىلإ تيدأ نإ :هلوق نأ نعي :2 ! ةريظن (ةيانعلا) .نيهبشلاب لمعلا ىلع يأ :اذه ىلعف

 ةريغو عيبلا رم ةنك# نيم نئايقلا للاسم نم اثركذ ام يهو «قيلعتلا ضحمع. ماكحألا ضعب يف قحلأ ءرح

 .ظفللا ىلإ ارظن ؛اقيلعت ظفللا اذه ناك ال هنأل ؛لوبقلا ىلع ىلوملا ربج نم ةباتكلاب اهضعب يف قحلأو

 ءاهتالا ةلاح نإ ةيسواعلا هينكو ءءاذقبالا ةلاح قت قيلعتلا هبش :نيهبتعلاب انلمع ةوضقملا لإ ارظن ةضواعمو

 ءاهتنا عيبو ءسلحملا يف ضبقلا طرتشاو «عاشملا يف زجب مل ىح ءادتبا ةبه اهإف ءضوعلا طرشب ةبهلا يف امك
 ٠09/14[ ةيانعلا] .بيعلاب دريو ءراقعلا يف ةعفشلا ترجو :ءعوجرلا نم بهاولا نكمتي مل ىح

 نإ :هل لاق اذإ اميف فلألا ضعب ىلوملا طح اذإ ٍنيعي :طح اذإ امك (ةيانبلا)ل.لكلا ءادأ وهو :طرشلا

 فلألا ءادأ طرشلا نأل ؛ظرشلا مدعل ؛قتعي ال فلألا ىفاب يأ يقابلا ىدأو ءرخ تنأف ءافلأ يلإ تيدأ

 [31/8/4 ةيانبلا] .مكحلا اذه ىلع يفاكلا يف مكاحلا رسف دقو ءمهاردلا ناكم ريناندلا ىدأ اذإ امك ءدحؤي ملو
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 قتع و هيلع ىلوملا عجر :قيلعتلا لبق اهيا افلأ ىدأ ول 3 .ىقابلا ىدأو ضعتبلا

 ءادألاب 0 نم نوذأم هنأل ؛هيلع عج ري ب دعب اهبيلا ناك ولو ءاهفاقحتسال

 5 وو رييخغ هنأ ؛سلجما ىلع رصتتقي ' 5 نإ" :هلوق يف ءادألا مث هنم

 كننأ :ددبعل لاق كريما 6 هلو تقولل لمعتست ١" ذإ" نأل ؛رصتقي ال "تيذأ

 دعب ام ىلإ باجيإلا ةفاضإل ؛توملا دعب لوبقلاق وهرذد فلأ ىلع قوم دعب رح
 انيس

 اذ

 أ :لاق اذإ ام فالخب .مهرد ىلأ ىلع ًادغ رخ تنآ :لاق اذإ امك راصف :«تولملا

 لاخلا يف ريبدتلا باجيإ نأل ؛لاحلا يف هيلإ لوبقلا نوكي ثيح ؛مهرد فلأ ىلع ربدم
 كعلا

 ,باتكلا ةلأسم يف هيلع قتعي ال :اولاق .قرلا مايقل لاملا بجي ال هنأ الإ
 ديعلا

 .ىلوملا بناج نم ةقحتسم ثناك اهادأ يلا فلألا نألف ءاهلثم ىرحأ فلأب هيلع ع وجرلا امأ :2ا عجر

 نكي مل امن: ىلوملا كلميف :ةبسك نف ىدويل ؟باسكالا ىلع:هعي نأ ةدوضقم نأل هئاذأب ةوضقلا لصخ#ي الق

 عنمي ال ةقحتسم فلألا نوك نأ امل ثنحلا طرش دوجولف ءقتع هنأ امأو ءكلذك سيل اذهو ءاذه لبق هكلم يف

 [ 1/6 ةياعلا] :ةادأ و: تاسنإ لام بصخ ولامك تقلل لكرتك ةناوك

 ناكف «هنغ عانتمالاو ءادألا نيب دبعلل تأ رييخغ هنأ (ةيانبلا). فلألا ىلوملا قاقحتسال يأ :اهقاقحتسال

 ىلع رضتقي الف معي تقولاو :تقولل (ةيانعلا).تعش نإ رج تنأ :لاق اذإ .دبعلا ةعشت ريختلاك

 دعب نوكي لوبقلاف :توملا دعب (ةيانعلا).ةيرحلا ةقيقح باجيإ يأ :باجيإلا [48/4 ةيانبلا] .سلجما

 (ةيانبلا».باجيإلا لوزن تقو هنأل ؛ادغ لوبقلا نوكيف :ادغ رح .باجيإلا نوكي ال لوبقلا نإف :توملا
 (ةيانعلا).كلذك لوبقلا نوكيف ؛ءيجيس ام ىلع :لاخلا

 ىلع انيد بجوتسي ال ىلوملاو ءامئاق قرلا نوكيف ءاهتقيقح ال ؛ةيرحلا قحح بحجوي ريبدتلا ذإ :قرلا مايقل
 بحوتسي دق ىلوملاو هرحلا ىلع بجي لاملاو :ةيرحلا ةقيقح هب تبثي هنأل ؛لام ىلع هقتعأ ول ام فالخب ءهدبغ

 ينوم دعب رح تنأ :هلوق يهو «ريغصلا عماجلا يأ :باتكلا ةلأسم يف 5١1/4[ ةيانعلا] .هقتعم ىلع هلام

 (ةيانعلا).مهرذ فلأ ىلع
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 .حيحص اذهو «قاتعإلل لهأب سيل تيملا نأل ؛ثراولا هقتعي مل ام توملا دعب لبق نإو
 ديعلا

 ةيلعف :هتعاس ٠ تام 2 : جتع دنعلا ابقف ءنيئش عبرا هتمدحخ لع هدبع قتعا رهو :لاق
 ]ديلا ةعاس 3 6-0 يقل )) ١ ا 3 د 55-5

 ىاذنلا ةقعاب
 ل -- 5 با - ريق أ ع يي 5 م اه ادع 5 »هل |؛ كف ةهلجخ ةيورش .ةسحح تامحت / 8 8 ع يويسو 3 .٠ قيس -- 1 ه كقرييباقح 1| تكي هتلر م 5 تايمعطل كيسمش ا 4 2 © نما را دا ءاذل بع ِ د مح أ : 7 ا - - ا 1 ا _- 1 -. 1 ا م || 5 5 -

- 
 اني

 دقو «لوبقلاب ّقتعلا قلعتيف ءاضوع ةمولعم ةدم يف ةمدخلا لعج هنألف ؛قتعلا امأ .نينس

 فلأ ويل هقتعأ ادإ امك راصف اضوع حلصب هنأ ؟ ننس عبرأ ةملجن هتمزلو «دججو
 قتعلا لزفف

 سفن عاب نم نأ ىهو ؛ىرخأ ةيفالخ- ىلع ءانب هيف ةيفالخلاف ءدبعلا تام من ,مهرد

 ةميقب دبعلا ىلع ىلوملا مخرب :تيكلم وأ ؛ةيراحلا تقحتسا مث ءاهنيعب ةيراجب هنم ِدبعلا

 ميلست رذعتي امك هنأ :ءانبلا هجوو .ةفورعم يهو «هدنع ةيراحلا ةميقبو ءامهدنع هسفن

 .ىلوملا تاووع اذكو (دبعلا توم.ةمدخلا ىلإ لوصولا رذعتي (قاقحتسالاو كاللهلاب ةيراحلا

 ؛ثراولا هقتعي ملام قتعي ال هنإ :حيحص خياشملا لوق يأ :اذهو (ةيانعلا).يضاقلا وأ ءيصولا وأ :ثراولا

 «توملاب تمدع دقو «باجيإلا دنع طرش بوجولا ةيلهأو «توملا دعب ام ىلإ فاضم باجيإ هنأ ىلع ءانب

 :لاق ول امك ؛«هدنع طرشب تسيل ةيلهألاو ءطرش توملاو «ةتباث ةيلهألاو لاحلا ين باجيإ هنإف «ريبدتلا فالخب
 (ةيانبلا)."ريغصلا عماجلا" ف دمحم يأ :لاق (ةيانبلا).نونحمب وهو «طرشلا دجوف ءرح تنأف «رادلا تلخد نإ
 (ةيانعلا) اهلك ضاوعألا يف مكحلا هنأل :قتعلا (ةيانبلا).دبعلا وأ ىلوملا يأ :تام

 ىلع قاتعإلا يق ةيفالخلا ةلأسملا يأ :2! ةيفالخاف (ةيانعلا).دقعلاب ةيلالا مكح ثودحل :اضوع حلصي

 تقحتسا مث قتعو «دبعلا لبقف :دبعلا سفن (ةيانبلا).ىرخأ ةيفالخ ىلع ءانب ةمولعملا ةدملا يف ةمدخلا

 (ةيانبلا).:كللي دمحم دنع يأ :ةدنع (ةيانبلا).اج فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع يأ :امهدنع (ةيانبلا).خلإ

 (ةيانبلا).فالخلا ةقيرط يف ةفورعم تقحتسا اذإ ةيراجب هنم دبعلا. عيب ةلأسم يأ :يهو
 ىلوملا توم نأ يعي :ىلوملا تومب اذكو (ةيائبلا).ةيفالخلا هذه ىلع ةيفالخلا كلت ءانب يأ :ءانبلا هجوو

 (ةيانعلا) .دبعلا تومك ةروصلا هذه يف
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 5 لاعخأ 4 ءاهينحجو رك نأ ىلع مهرد لا ىلع فلَتمأ وقع : ىخآل لاق نفو .اهريظن راصف

 )ا 5 .ء سن ' 17 1١" 07 ' ١

 ىلع لربع قتفنا :هريغل لاق نم ناي ؛رهالا ساق - سعيا 5 : نب زئاحج قتعلاف , نيك ةه ل لا فتباث

 رمآلا < ةهألا

 ل لا و يلع محر» فا

 لاق 0 وبر و
 ب7

 2 , 50 ِ فا 3 2 و 0

 ءاهلثم رميهم و اهن : دبش ىلع نقلآلا تسوس اها ةلاسملاو وسعر م نقلا ىلع و قلتم قتع |

 بجاولا نأ يف ىرخألا ةيفالخلا ريظن ىلوملاو .دبعلا تام اذإ ةمدخلا ىلع قاتغإلا راص يأ :اهريظن راصف

 لدب ةمدخلا نأ :دمحم لوق هجوو 1١١[ 1/4 ةيانبلا| .ديعلا ةميق بجاولا امتدتعو»ةمألا ةميق دمحم دنع

 .اهتميق ميلست بجوف ؛هتومم ةمدخلا ميلست نع زجعلا لصح دقو ؛«قتعلل ةميق الو «قتعلا وهو «لامت سيلام
 ميلست باو 6ةميلست رذعت امل :لدبلا نكل :ةدبعلا نسفن :لذب. انعأل ؛لام .لديب ةمدخلا نإ :اطوق هححوو

 كلذ ناكمإل ؛هتميق ميلست بجوف «خسفلا لبقي ال قتعلا نأل ؛هميلست نكمي ال نكل ءدبعلا وهو ؛لدبملا

 هسفن نم دبعلا عيب نأل ؛قتعلا وهو «لامت سيل ام لدب اذه.نأ دمحم هجوف :هيلع ئبملا امأو .ئبملا ف اذه

 نإ :امهوق هجوو .لدبلا ةميق بجيف «ةميق قتعلا وهو ؛لدبملل سيلو «لدبلا ءافيإ نع رجع دقو «قاتعإ
 اخسافتف ؛دبعلا تام مث ةيراحب ادبغ اعيابت اذإ امك ؛هتميق ميلست بجيف «قتعلاب دبعلا سفن لدب ةيراحجلا

 3١[ 4/4 ةيانعلا] .دبعلا ةميق همزلي ؛ةيراحلا ىلع دقعلا
 ذإ ؛قالطلاب امل ءيش توبث مدع يف ةأرملاك «قالطلا باب يف ىبحألا نأ قرفلاو :زئاج قالطلا يف

 اتعلا فالخب .يبنجألا كلذكف «لاملاب ةأرملا مازتلا زانج امكف «ريغ ال اهنع جوزلا كلم طوقس هب تباثلا
 يبحألا سيلو «كلذ ةلباقم يف لاملا ناكف ؛كلذ لبق هل نكت مل ةيمكح ةوق قاتعإلاب دبعلل تبثي هنإف

 يرتشملا ريغ ىلع نمثلا طارتشاك هيلع لدبلا طارت ثنا ناكفا.ءاللصأ ءىلغا هل اة تيفب ذل قيم ةمعلاق'

 هجو ىلع ةريغصلا هتنبا بألا علخ ةلأسم يف علخلا باب يف يأ :لبق نم ١5/4*[ ةيانعلا] زوجي الف

 ١١7/7[ ةيانبلا] .ىلوأ بألا ىلعف ؛حيحص يبنجألا ىلع علخلا لدب نأب ةراشإلا

 (ةيانعلا).هجوزتت نأ تبأف «لعفف ءاهينجوزت نأ ىلع :لاق يأ :اهلاحب ةلاسملاو
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 ءارمشملا نمضت عا :لاق امل هنأ ؛هننع لطب رهملا باصأ امو عرمآلا هادأ 3 كلا 275 اف

 / / ع ٌ ءاحاكن عضبلاب و ٌئارش ةبقرلاب فلألا لباق دقف ؛كلذك ناك اذإو .فرع ام ىلع ًءاضتقا 7 ف مالا ء ار
 ٍ وهو «ملسي مل ام هنع لطبو «ةبقرلا وهو هل مس ام ةصح تبحوو ءامهيلع مسقتاف

 هجولا يف طقس «اهتميق باصأ ام نأ :هباوجو .هركذي مل هنم اهسفن تحوز ولف ؛عضبلا
 نيتلاسملا يف

 .نيهجولا يلا ا ناك ءاهلثم رهم اقل امو .يباثلا هج ولا ُْق ىوملل يمو .لوألا

 (ةيانعلا) .هقفلا لوصأ يف نيعي :فرغ ام (ةيانبلا) .اهقتعأ مث ءنيم كتمأ عب :لاق هنأك :ءاضتقا

 (ةيانعلا) ."ريغصلا عماجلا" يف دمحم لاثملا اذه يأ :هركذي مل (ةيانبلا).عضبلاو ةبقرلا ىلع يأ :امهيلع
 لاق يذلا يأ :ئباثلا هجولا (ةيانعلا).نامضلا ةحص مدعل ؛نيع :هيف لقي مل اذإ ام وهو :لوألا هجولا يف

 (ةيانبلا).لقي مل وأ «نيع :لاق اذإ اميف يأ :نيهجولا (ةيانعلا)."يبع" هيف



 ريبدعلا باب

 77 ل 3 ل رس 1 5
 | بحب أ |

 يبت 1
 15 ريق ْ * ىلا - و أ و ب 1 | ع ( ' انا | 5 5 . 1 1 1 1 5

 ىبآ 9 7-0 1 5 / َّح 4 أ مز اي أ 8 ل نايق احلا 2 5 ءيالا وع حا 5- 7 ةةسسلا 3 (ا7 د ايدل ف ٠ ىيآل اذا ى كأن 35 قف ثا

 نع قتعلا تابثإ هنإف «ريبدتلا ف حيرص ظافلألا هذه نأل ؛اربدم راص دقف «كنرْبَد دق وأ

 لاقو .ةباتكلا ف امك نهي رخلا 9 الا هكا .٠ لح هحجأ ا د 4 هته هيأ و ندعم ١ نكح 1 3 2-
7 

 رئاس يف امك قبفاو ٌعيبلا هب , عنتكي الف «طرشلاب وتعلا قيلعت هنأل 2 - يعفاشلا

 :انلو .كلذ نم ةعنام ريغ ىهو «ةيصو رييدتلا نألو .ديقملا ربدملا يف امكو ,تاقيلعتلا

 ؛ةيرحلا بسبس هنألو *,"ثلثلا نم رح وهو ثروي الو بهوي الو عابي ال ٌربدملا" ::ة-ع هلوق

 :لاحلا يف هدوحول ىّلؤَأ لاحلا يف ًايبس هلعج مث «هُريغ بس الو ءتوملا دعب تبث :: ةيرحلا نأل

 2 :ةغللا يق ريبدتلاو «ةبسانملا رهاظ ةايحلا يف قاتعإلا بيقع توملا دعب عقاولا قاتعإلا ركذ :ريبدتلا باب

 احيرص هيلع لدت ظافلأب ناسنإلا توم دعب لصاحلا قتعلا باجيإ وه :ةعيرشلا فو .رمألا ةبقاع ىلإ رظنلا

 |7114 ةياتعلا] رح تتأف كمااذإ ةةلوقك ةلآلد وأ يدم تنأ وأ «كلتربد ب

 (ةيانبلا).ةيرحلا ىلإ الإ هكلم نع هجارخإ الو «هتبه الو «بتاكملا عيب زوجي ال ثيح :ةباتكلا يف امك
 (ةيانبلا) امش ريغو هتقدصو هتبه اذك و يصح دوادو دمحأ لاق هب و هعيب يأ زوبع

 هيف زئاج كلذ نإف :ديقملا ربدملا (ةيانعلا).امهريغو رهشلا سأر ءيحبو ءرادلا لوخد نم :تاقيلعتلا رئاس

 امك «هريغو عيبلاب فرصتلا نم يصوملا عنمت ال ةيصولاو «لاملا ثلث نم ربتعي نح :ةيصو (ةيانعلا).فالح الب

 :يرارتألا لاق :ىلوأ (ةيانعلا».ببس نم هل دب الف :توملا دعب 7١3/14[ ةيانعلا] .ناسنإل هتبقرب ىصوأ ول
 هنم كاذف :«توملا دعب ببسلا دقعني ربدملا فو :هلوقب نيدبعلا دحأ قتع باب لبق "ةيادهلا" بحاص هلاق امو

 ىلع علطا دق نوكي وأ ءضقانتلا عفدنيف ؛ىلوألا ريغ ىلع كانه ركذ ام لمحي :لمكألا لاقو .ةلاحم ال ضقانت

 ٠/4 ١1١[ ةيانبلا] .داهتجالاب هزاوج راتحا وأ «توملا دعب اببس نوكي نأو ءزوجي هنأ انباحصأ نع ةياور

 لاق :لاق رمع نبا نع عفان نع بويأ نع ناسح نب ةديبع ةياور نم 'ثروي الو" صقنب ينطقرادلا هجرخأ
 نامسح نب ةديبع ريغ دنتسي مم :ئيطق رادلا لاق تلق # مح شو مشوي اله خاب 3 كداح 5 دلل كوس

0 

 ع [؟ 46ه -؟/84/» ةيارلا بضن] |[بتاكملا باتك :57/14] .هلوق نم رمع نبا نع وه امنإو ءفيعض وهو



 5٠١ ريبدتلا باب

 ٌريخأت نكمي الف ءفّرصتلا ةيلهأ نالطب لاح توملا دعب ام نألو ؛,توملا دعب همدعو

 لبق مئاق ةيببسلا نم عناملا نأل ؛ تاقيلعتل رئاس فالخب «ةيلهألا نالطب نامز ىلإ ةيببسلا
 «قاتعلاو قالطلا عوقو داضي هنأو ءدوصقملا وه عنملاو «عنام ةوعيلاو «نيع هلل ةلطرشلا

 ةيصولاو «ةيصو هنألو ءاقرتفاف هدنع ةيلهألا مايقل ؛طرشلا نامز ىلإ ةيببسلا ٌريخأت نكمأو
 .كلذ هيهانضيا امو عيلا قو هروب ال ببسلا لاطبإو :ةثارولاك لاخلا ف ةفالخ

 روصو داق نكي الاف ةياببلا):لاخللا يف بيس ناوكي. كأن نيعنف «ىقيي ال اضرع امالك هنوكل :تد.وملا دعب همدعو

 ذيب فنصضملا دع يف نأ ملعاو :خلإ عناملا نأل ١١١/4[ ةيانبلا] .لهألا ريغ نم ببسلا داقعنا
 عم ءيشلا هب يفتني ام وه عناملا .٠ ل وقم ةيكأ ؛نايب ةدايزب الإ ليصحتلا هجو ىلع فشكني ال

 ساب, رئاس + نأ يضتقي سايقلا :انلق ءاذه رهظ اذإو ؛موزلملا يفاني مزاللا ثاني ام لك و «هيضتقم
 نيميلا نأل ؛مئاق انيمي قيلعتلا فرصت نوك ةفص وهو «لاحلا يف ةيببسلا نع عناملا نكل «لاحلا يف ابابسأ
 اعنام ناك امو ؛طرشلا ققحت نع عنملا وه نيميلا نم دوصقملا نإف ,مكحلل مزاللا طرشلا ققحت نع عنام

 «قالطلا عوقو وهو ءمكحلا وه يذلا موزلملا ققحت نع اعنام ناك ءطرشلا وه يذلا مزاللا ققحت نع
 هل اببس نوكي ن أ نكمي ال مكحلل اعئام ناك امو «قاتعلاو قالطلا عوقو داضي ةنأو :هلوقب راشأ هيلإو
 [7 ٠/4 ةيانعلا] .قاتعلاو قالطلا وهو يكحلل ابساوو# نحيف انيع قيلعتلا ةظرصت نوك ةفصف

 ىلإ ةيببسلا ريخأت هيف نكمي ال ريبدتلا نأ :ههجوو ؛تاقيلعتلا رئاسو «ريبدتلا نيب رحآ قرف :خلإ ريخأت نكمأو
 1 نامز ىلإ هيف ةيببسلا ريخأتف :تاقيلعتلا رئاس امأو «ذئنيح باجيإلا ةيلهأ ءافتنا نم 0 امل ؛توملا دعب

 قلطملا ريبدتلا نأ :هريرقتو ءامهنيب رخآ قرف :خلإ ةيصو هنألو 57٠/4[ ةيانعلا] .اقرتفاف «هدنع ةيلهألا مايقل ؛نكم
 ,ةثارولاك هتوم دعب هلام ضعب يف افلخت هلا ىضوملا لعتمم ىضوملا نأل ؛لاحلا ىف ةفالخلا ببس ةيصولاو ؛ةيصو

 امو «ةيرحلا ببس هنألو :هلوقب لصتم ليلدلا ةمثت :2! ببسلا لاطبإو (ةيانعلا).لاحلا يف ةفالخ ببس اهإف

 فو «هلاطبإ زوجي ال ةيرحلا ببسو «ةيرحلا ببس ريبدتلا ءاذكه نيتمدقملا بيكرتو ؛ةيضقلا هذه تابثإل امهنيب
 [51/4 ةيانعلا] .زوجي الف ؛ةيرحلا ببس لاطبإ يأ كلذ راهمألاو «ةقادصلاو ةبهلا نم ههباشي امو عيبلا

 ملو ربدملا ةمدخ عاب 75 هللا لوسر نأ رفعج يبأ ثيدح لصألا يف دمحم ركذ ام انلو :يرارتألا لاقو <
 الو عابي ال ربدملا مت رمع نبا نع هريغو "طوسبملا" يف انباحصأ ىورو .ربدملا رجآ نعي ؛هتبقر عبي

 ١١[ 9/4 ةيانبلا] .لاملا ثلث نم رح وهو بهوي



 ريبدتلا باب ا

 كلملا نأل ؛اههحج ه زي نأ هلو ءاهئطو ةمأ تناك نإو .هرجاؤيو همدجختسي نأ ىل ِْ همللو :لاق
 ”ير ودقلا

 قيلت ' ممل ربدملا قع : ىلا ولا تاس اداف .تافرصتلا هذه ةيذللاو دافتست 8م هل تساث هيف
 5 1 نمل

 ريغ ٌمكحلاو «توملا تقو ىلإ فاضم عربت هنأل ؛ةيصو ريبدتلا نألو ءانيور ال ؛هلام
 ناك نإو «هيثلث يف ىعسي هريغ لام هل نكي مل ول نح «ثلثلا نم ذفنيف «لاحلا يف تباث

 هرتعلا ينطق نكح الو ةيصولا ىلع نعلق ميقتأ ةةسيف لك يل بيب «نيضر لولا ىلع

 ديت

 ةلع لاو ميو هب احصلا ٌعامجإ َلِقن كلذ ىلعو «ربدم ةرب يملا دلوو (هتميق و مب

 وف وأ الدش كر قس 0 ءادش بح رش 2 ةدا لا 98 هش نأ اثم ةعص كاع دذ وع ريبدتلا

 كلت يف ٍددرتل ؛لاحلا يف دقعني مل ببسلا نأل ؛هعيب زوجيو «ربدمت سيلف :اذك ضرم
 رق - 6 . ا

 تام نإف .ةلاحم ال نئاك وهو «توملا قلطم. هقتع قلعت هنآل ؛قلطملا ربدملا فالخب .ةفصلا

 مكح تس هنأل ؛ثلثلا نم :هانعم بدملا 00 امك قتع :اهركذ ىلا ةفضلا ىلع ىلوملا

 نمو «ثلثلا نم ربتعي اذهلف (هيف ةفصلا كلت ققحتل ؛هتايح ءازجأ نم ءزج رخآ يف رييدتلا

 ةئام ىلإ :لاق اذإ ام فالخب ءانركذ امل ؛نينس رشع وأ ؛ةنس ىلإ تم نإ :لوقي نأ ديقملا

 .ةلاحم ال نئاكلاك هنأل ؛بلاغلا يف هيلإ شيعي ال هلثمو ؛ةنس

 (ةيانعلا) .اتباث هيف كلملا ناكف ؛ةيرحلا قاقحتسا تبثي امنإو ؛لاحلا يف ةيرحلا تبني اال ريبدتلا نإف :هل تبا

 ا ل ا :توملا تقو ىلإ (ةيانبلا) نكح رمع نبا ثيدح ىلإ ةراشإ :انيوو امل

 كلذ نم أرتيو : ١) كلذ نم عحجري امكرف :ةفصلا كلت ِِق (ةيانعلا).ديقملا ربدملل نايب : هت وع

 ف ددرتل :هلوق نوعي :انرك ذ امل (ةيانبلا). ثلثلا نم قتع :يرودقلا لوق نئععم يأ :ةانعم (ةيانعلا) .ضرملا

 (ةيانعلا) .رح تنأف تم نإ :لاق هنأك راصف :نئاكلاك (ةيانعلا).تافصلا كلت



 داليتسالا باب

 ؛اهكيلق الو ياهعتب وجي ال هل دلو م تراض دقف. ؛اهالوم م ةمألا :تدلو اذإ

 ؛عيبلا ةمرح وهو :هبجاوم ضعب تبثيف ءاهقاتغإ نع ربخأ *."اهدلو اهقتعأ" :ككلع هلوقل

 ءاطلتخا دق نيئاملا نإف ؛دلولا ةطساوب ةءوطوملاو عرطاولا نيب تلصح دق ةيئرجلا نألو

 ىقبت لاصفنالا دعب نأ الإ ليسوا ١ ردي يي عون
 ل وضل ١١ يف

 يتم نق كيلا نرش ف اذكف «لاجرلا بناج نم وهو بدلا راينا اكتم هولا

 لكل نإ ثيح نم امهنيب ةبسانمل ؛هبيقع داليتسالا نايب يف عرش «ريبدتلا نايب نم غرف امل :داليتسالا باب

 يف ةريغصلاك ةبلاغلا ءامسألا نم دلولا مأف «دلولا بلط داليتسالاو ءايتقيتع لا :ةيرطلا قح امهنفا دعاو

 زيهم ىلع لدا نإ: كيدنلا - :خ2 ! تبقيف (ةيانبلا) 5 5 يبنلا ربختأ يأ :ربخخأ (ةيانعلا).ةبلاغلا تافصلا

 ةقتعم يهف هنم ةمأ تدلو لجر امبأ" :لاق هدفك هللا لوسر نأ ضف. نابع نبا نع يور ام هضراع نكل ةةيرحلا

 [؟85/4 ةيانعلا] .ىاثلا ثيدحلاب زيجنتلاو ءلوألا ثيدحلاب عيبلا انعنمو ءاعيمج امي انلمعف «هنم ربد نع

 ءام يأ :نيئاملا نإف (ةيانعلا).مارح هتبهو رحلا ءزج عيب نأل ؛اهتبهو اهعيب عنمت يهو :خلإ ةيئرجلا نألو
 ءءافلاب ركذ اذهلف «مدقت ام ةجيتن اذهو ءميجلاب ال «ءاحلاب ةيوارلا تحص :ةيرحلا اذكف .ةأرملاو لحرلا

 ١١[ 3/7 ةيانبلا] .مهقح يف تعقو ةيرحلا نأ جتنأ بسنلا رابتعاب تناك امل ةيرحلا نأ نعي

 حاضو نب دمحم انثدح :"هباتك"يف غبصأ نب مساق لاق ديج دانسإب ىور دقو "هباتك"يف ناطقلا نبا لاق *

 يرزجلا ميركلا دبع نع -يقرلا وه -رمع نب هللا ديبع انثدح يصيصملا ةمثيحوبأ ديعس نب بعصم انئدح

 ' اهدلو اهقتعأ " : 25 هللا لوسر لاق ميهاربإ ةيرام تدلو امل :لاق سابع نبا نع ةمركع نع
 حيحص :عويبلا باتك يف لاقو «ةقث هتاور لك دتسلا ديح ربخ اذه :مزح نبا لاق [7807/7 ةيارلا بصن]

 [+3535/63 قيسلا عكاعإ] ..كسسلا



 داليتسالا باب كه

 تتاوبشبو ءاقومت. قتعي م :هنم ْثْدلو دقو ءاهجوز ةرحلا تكلم اذإ نح نهقح ين ال

 جوزلا

 ف ةيرحلا ىلإ ال اهتارعإو عيل زاوج عنتميف «لاحلا يف ةيرحلا قح تبثي لّجؤم يتنع
 داايتسالا نأل ةهل اك يلمع ااهنضعي هلاك اذإ اذكاو تقوم دعب اهقتع بحويو لاخلا

 ءانكراجإو ءاهمادختساو ءاهّوظ ْ ه هلو رك ةلضصاأب ربتعيف ؛ ةةبعتلا رف هنإف .أزجتي ال
 9 ًارجتي ال وه

 نأ الإ ! ثيبسلا ثقي لو وف رد تهبشأف اف اهيف كلملا نأل ؛اهجيورتو

 دلولاب
 07 ءطو نأ 4 شق يضل لقورزإ كو فشلا

 نيميلا كلم ةلزنمه. ةوعدلا نم دبالف .هنع عناملا دوجول ؛دلولا ود (ةوهشلا ءاضق

 نإف .ةوعدلا ىلإ ةحاح الف هنم ًادوصقم نيعتي دلولا نأل نقيا فحل ,ءطو ريغ نم

 هنال ؛لوألا دلولاب هنم فارتعا دعب :هانعم رارقإ ريغب هبسن تبث :دلوب كلذ دعب تءاح

 حاكنلا دعب ةدوقعملاك ًاشارف تراصف ايد أدر ماقمةلاولا نيعتت لوألا دلولا كوب
 ولا مأ

 دلو ْمأ تناك امهدحأ اهدلوتساف «نيلجر نيب ةكرتشم ةيراحلا تناكول ئيعي :خلإ ناك اذإ اذكو

 دعب ءىجي ام ىلع داليتسالا لمكيف «هبيصن كلم عم نامضلاب هبحاص بيصن كلمتي يأ :أزجتي ال (ةيانعلا) .هل

 ةلباق يهو «ةنقلا يف عقو داليتسالا نأل ؛دلوتسملا نامضب لقنلل لباق هبحاص بيصن نأل ؛بابلا اذه يف اذه

 (ةيانعلا).اهتقيقح ال ةيرحلا قح بجوي داليتسالا نإف :مئاق اهيف [7 53/5 ةيانعلا| .كلم ىلإ كلم نم لاقتنالل
 ةباحب مدع وأ ءامهدنع ةميقلا ناضقنو ؛هدنع موقتلا طوقس وهو «دلولا بلط نع يأ :هنع عناملا دوج ول

 |" ./ 4 ةيانعلا] .مهدنع ءامإلا دال وأ

 7١/4 ١[( ةيانبلا| .يرودقلا ظفل اذه :كلذ (ةيانعلا).ةوعدلا ريغب هيف بسنلا تبث ال هنإف :نيميلا كلم

 (ةيانبلا).يرودقلا مالك نيعم يأ :هانعم .دلو مأ ةمألا ةروريصو لوألا دلولاب فارتعالا دعب يأ
 (ةياقبلاو بسلا كاريث قف ىزعدلا ىلإ ةحاح نكي ل اهارقا كراض املغ ':اًهارف



 6*2 داليتسالا باب

 فالي يي هلق كلي تح فشيعص اهشارف نأ ؛هل وقب يفتني ةاشن اذإ هنأ كلا

 هلاطيإ كجمال يح شارفلا دكأتل ؛ناعللاب الإ هيفنب ٌدلولا ىفتني ال ثيح ةحوكتلا
 / جوزلا

 لري ملو ءاهنّصحو اهثطو ناك نإف :ةنايدلا امأف .مكح هانركذ يذلا اذهو ءجيوزتلاب

 :اهنصحي مل وأ ءاهنع لزع نإو «هنم َدلولا نأ رهاظلا نأل ؛يعديو هب فرتعي نأ همزلي :اهنع

 كني ةفينح يأ نع يور اذكه ءرخآ رهاظ هلباقي رهاظلا اذه نأل ؛هيفني نأ هل زاج

 . " ىنهتنملا ةيافك " يف امهانركذ اج دمحم نعو .فسوي ىبأ نع نايرخأ ناتياور هيفو

 ءاضق دعب امأف «ةدملا لواطتت مل وأ «هب يضاقلا ضقي مل ام ناعل ريغ نم :هلوقب [يناثلا دلولا يأ| يفتني
 هذه يف رارقإلا ليلد دجوي هنأل ؛لواطتلا دعب كلذكو «هلاطبإ كلمي ال هجو ىلع هب همزلأ دقف :يضاقلا

 يف قبس دق لواطتلا ةدم يف مهفالتخاو «رارقإلاب حيرصتلاك كلذو («هوحنو ةئنهتلا لوبق نم ةدملا

 (ةيانبلا).دلولا مأ شارف يأ :اهشارف [71/5 ةيانعلا] .ناعللا

 ةنايدلا امأف ءيضاقلا ءاضق يأ مكح ىوعدلا نودب ةمألا دلو بسن توبث مدع يأ :ةانركذ يذلا اذهو

 نيصحتلاب دارملاو ءاهنع لزعي ملو اهنّصحو اهئطو نإ ىوعدلاو هب فارتعالاف :ىلاعت هللا نيبو هنيب اميف نعي
 ,نيصحتلا دنع هنم دلولا نأ وهو :رهاظلا اذه نأل [7/5 ةيانعلا] .انزلا ةبير بحوي امع اهظفحي نأ وه
 كشلا عقوف «نارهاظلا ضراعتيف ؛نيضحتلا كرت وأ «لزعلا وهو ءرخآ رهاظ هضراعي يأ هلباقي لزعلا مدعو

 ١77/7[ ةيانبلا] .هيفث زاجف «لامتحالاو كشلاب ةوعدلا همزلي ملف «ىلوملا نم دلولا نوك يف لامتحالاو

 (ةيانبلا).ةيناثلا ةروصلا يف يفنلا زاوجو «ىلوألا ةروصلا يف ةوعدلا موزل يأ :اذكه

 هنإف ءامهقافتاب امهنع نيتياورلا نأ مهوتي نم مهو عفد نع راركت ةدئاف :ليق :ّلإ فسوي يبأ نع
 هنأ يهف ::كي فسوي يبأ ةياور امأف .رخآلا ةياور فلاخت ةياور امهنم دحاو لك نع امنإو ءكلذك سيل

 ؛لزعي مل وأ اهنع لزع ءاوس هيعدي نأ هيلعف ءدلوب تءاج ىح كلذ دعب اهئربتسي ملو ءاهثطو اذإ
 :دمحم ةياور امأو .هفالخ نيبتي ملام حالصلا ىلع اهرمأل ًالمحو ءامب نظلل انيسحت ؛اهنصحي مل وأ اهنصح
 دعب اهقتعيو ءا عتمتسيو «دلولا قتعي نأ هل يغبني نكلو «هنم هنأ ملعي مل اذإ هيعدي نأ هل يغبني ال هنأ يهف

 «بسنلا يعدي ال نأ ف كلذو «نيبناحلا نم طاتحيف ءاعرش لخي ال هنف سيل بسن قاحلتسا نأل ؛هتوم

 [م م7 /4 ةيانعلا] .هنم نوكي نأ لامتحال ؛هتوم دعب اهقتعيو ءدلولا قتعي نكلو
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 لولا ىلإ يرسي ةيرحلا قح نأل هم كح يف ريق :دلوب تءاحفر اهجّمز نإو
 1 /| ىلا

 محي قع ف نيكولا م كافل 11 ؟اق حاكنلا ناك نإو «هل مم

 2 ريصن و «دلولا أ قبو هزي نق:ايسسللا تبآت هنأل ؛؟هنم هسس تشي شي ال ىلوملا هاعّدا ولو

 دل بينا ندعم را ؛لاملا عيمج نم تقتع ىلوملا تام اذإو .هرارقإل هل ٍدلو م
 دا

 *"ثلغلا نم مقعش الو نيد 5 َنعَبي دي نأو دال وألا تاهمأ قع رمأ ماع يببلا

 ؛ريبدتلا فالخب :نيفكتلا# نيدلاو ةثرولا قدح ىلع مد ةيلضأ دلولا ىلإ ةحانلا كآلو

 .ربدم ةربدملا دلو نإف يأ :ريبدتلاك (ةيانبلا).لاملا عيمج نم ناقتعي «ىلوملا تام اذإ نيعي :همأ مكح يف

 نكل «ةدعلاو رهملا بوجوو «بسنلا توبث لثم ماكحألا قح يف حيحصلا حاكنلاب يأ :حيحصلاب قحلم

 هل نوكي «لخد اذإف «عفرلا بجاو هنوكل ؛لوخدلا لبق هل مكح ال دسافلا حاكنلا 9 ؛لوحدلا دعب

 ىلوملا جوز اذإ :هانعم :ىلوملا هاعدا ولو ١١15/4[ ةيانبلا| .ماكحألا قح يف هب قحليف ؛حيحصلا ةهبش

 همأ ريصتو ؛دلولا قتعيو «ةريغ نم بسنلا تباث هنأل ؛هنم بسنلا تبقي آل ىلوملا هاعداف «تدلوف هتمأ

 دلولا مأ ةيمومأ نأل ؛هل دلو مأ همأ ريصتو :هلوق ميقتسيل ؛كلذب همالك انرسف امنِإو .هرارقإل ؛هل دلو مأ

 [* 8/4 ةيانعلا] .هل دلو مأ همأ ريصتو :هلوق ذئنيح ميقتسي الف «ةوعدلا هذه لبق ةتباث

 رمألا ال ,.مكح رمأ :هلوق عمو :خلإ قتعب رمأ (ةيانعلا».فاك هتوبثل داليتسالاب رارقإلا درحبو :ةرارقإل

 نلعجي الو «ةثرولاو ءامرغلل ةياعسلل ايفن نيدلا رركت امنإو ءمدقت امك «توملا دعب نقتعي نمنإف ؛حلطصملا
 ناسنإلا نأل :ةيلصأ [8 14/4 ةيانعلا] ."نيد يف نعبي ال نأو":هلوق نم كلذ مهف هنأل ؛ديكأت ثلثلا نم

 قح ىلع مدقت ةيلصألا جئاوحلا نم ناك ام لكو «هسفن ءاقبإ ىلإ جاتحي ةنأ امك فلست ءاقبإ لل جاتخحي

 [4/4 ةيانعلا] .نيفكتلاو زيهجتلاك ءامرغلاو ةثرولا

 دمحم نب سنوي نع "هننس" يف نيطق رادلا هجرخأ ام :اهنم [18/7 ةيارلا بصن] .ثيداحأ بابلا فو «بيرغ ”"

 ال :لاقو «دالوألا تاهمأ عب نع ىف 5 يبنلا نأ رسوب ناز“ لايف حبلا دنخ نخ ملمع نب ريزعلا دبع نع

 5 ” :مقر ؛بتاكملا باتك «14/4] .ةرح يهف ثام اذإف ايح ماد ام اهديس امي عتمتسي نئروي الو نيهوي الو



 ءءء داليتسالا باب

 ءانيور امل ؛ءامرغلل ىلوملا نيد يف اهيلع ةياعس الو .جئاوحلا دئاوز نم وه ام. ةيصو هنأل
 دلولا مأ

 دلولا مأ دلولا مأ
 دلو ّهأ تملسأ اذإو .موقتم لام هنأل ؛ربدملا فالخب ,صاصقلاك ءامرغلا قع 01

 يدؤت يح قتعت ال ةبتاكملا زن يهو ءاهتميق يف ىعست نأ اهيلعف :نارصنلا
 اذا اميف قالخل اذهو.ءاهيلع نيد: ةياعسلاو «لاخلا ىف قثعت  :كنم رفز لاقو ..ةياعسلا
 دعب اهنع لذلا ةلازإ نأ هل .اهلاح ىلع ىقبت ملسأ نإف «ىبأف مالسإلا ىلوملا ىلع ضرع

 نأ :انلو .قاتعإلا نيعتف ,عيبلا رذعت دقو «قاتعإلا وأ «عيبلاب كلذو «ةبحاو فيساسلا آه

 ٌررضلاو ءادي ةرح اهقروريصل ؛اهنع لذلا عفدني هنأل ؛ةبتاكم اهلعج ف نيبناحجا نم رظنلا

 .هكلم لدب ىلإ يّمذلا لصيف «ةيرحلا فرشل ؛الين بسكلا ىلع اهثاعبنال يمذلا نع
 ؛ةيلاملا ءافتنا ىلع لد " نعبي الو" :لاق امل هنأ كلذ هجوو «بيسملا نب ديعس ثيدح نم ينعي :انيور امل

 هدنع تتامو «لجر اهبصغ ول ىح :خ! نمضت ال ىتح (ةيانعلا).ةياعس اهيلع قبي مل اهتيلام تمدع اذإو
 (ةيانعلا) .هدنع ةموقتم ريغ اهتيلام نأل ؛,كني ةفينح يبأ دنع بصاغلا اهنمضي ال

 هيلع نم اوذخأي نأ نويدلا بابرأل سيل .نويدم وهو «تام اذإ صاصقلا هل نم نإف :صاصقلاك

 لامي سيل صاصقلا نأل ؛مفويدم نم صاصقلا هيلع بجو ام ةلباقم. مهفويد هنم اوفوتسيو «مهنيدب صاصقلا
 وهف ءبصاغلا دنع تام اذإ هنإف : ربدملا فاالخب (ةيانعلا) .اموقتم اًئيش هتلباقع. هنم اوذحأي يح «عوقتم

 دنع اهيلع ةياعسلاب :لوقلا لكشتساو :خلإ ىعست نأ اهيلعف .عامجإلاب موقتم ربدملا نأل ؛هتميقب نماض
 ام لدب ةياعسلا ذإ ؛موقتلاب لوق ةياعسلاب لوقلا نإف ؛هدنع ةموقتم ريغ دلولا مأ ةيلام نأ عم 0 ةفينح يأ

 ["ه/ 4 ةيانعلا] .لاكشإلا اذه نع باوج :خلإ دلولا مأ ةيلامو :هلوق ءاهتيلام نم بهذ

 (ةيانبلا).اهعيب زوجي ال دلو مأ نأل :عيبلا رذعت دقو (ةيانعلا).ةنق اهتميق ثلث يهو :اهتميق ف
 (ةيانبلا) .ينارصنلا بناجو دلولا مأ بناج يأ :نيبناجا
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 7 . 1 10 ١ مانا |: ب هع 1
 ةموقتم يمذلا اهدقتعي دلولا مأ ةيلامو «بسكلا يف نارتت :ةسلفم يهو تقتعا ول اما

 ؛نامضلا بوجول يفكي اذهو «ةمرتحم يهف «ةمّوقتم نكت مل نإ اهألو .هدقتعي امو كرتيف

 مار تنام ولو .نيقابلل لالا بع ميرا جت افع اذإ كرتشملا صاصقلا يف امك
 ىنارصنلا“وه

 ةنق تدر ول اهأل ف درت ال هتايح يف ترجع ولو لو أ األ ؛ةياعبس الاب م

 ةملسملا دل. ىلا مأ

 ريصا 3

 دلو أ ت راض :اهكلم 5 قع اكتب د ريع ةيفأ أ دل وتسا ٠ مق 8 .بجوملا هايل ؛ةمتاكم تديعا
 - ١ نت# | ع ف يأ اذ رد 5 ل 00

 :تقحتشسا م ,نيمي كلمت. اهدلوتسا ولو ءهل دلو مأ ريصت هل ٠.نش_ يعفاشلا لاقو هل

 ثاللخااها 2 .نورفلا دلو وهو «نالوق اهيف هلو ءاندنع هل دلو مأ ريصت :اهكلم مث

 ةيمومأ نأل اذهو ؛ئبازلا اهكلم مث ءانزلا نم تقلع اذإ امك .هل دلو مأ نوكت الف «قيقرب

 .لكلا فلاخي ال ءزجلاو ,ةلاحا كلت يف مألا ٌءزج هنأل ارح دلولا قولع رابتعاب دلولا

 ؟ينارصنلا دلو مأ ىعست فيك :لاقي امع باوج :خ! ةيلامو .ئارصنلا ىلع ررضلا هيفو :بسكلا يف
 ١717/4[ ةيانبلا] .-كي ةفينح يىبأ دنع ةموقتمي تسيل دلولا مأو «موقتلا ليلد ةميقلا يف ةياعسلاو

 اذإ عي :كرغشملا ى داصقلا يف امك (ةيانبلا).دلولا مأ ةيلام نألو يأ :اشألو (ةيانبلا). عم ئيعم.واولا :امو ك

 هيكل اهون الام صاصقلا نكي مل نإو «نييقابلل لاملا بجي مهدحأ افعو ؛ةعامج نيب اك رغم ضاعقلا ناك

 [885/4 ةيانعلا] .مهدحأ وفعب هدنع نيرخآلا بيصن سابتحال ؛نامضلل ًابجوم نوكي نأ زاجف ؛مرتحم قح
 (ةيانبلا).ةياعس اهيلع سيلو :دلو مأ اكأل

 ريصت :لوق يف :نالوق هيف *- يعفاشلل يأ :هلو (ةيانعلا).اهالوم رفك عم اهمالسإ وهو :بجوملا مايقل
 .حاكن وأ «نيمي كلم ىلع ادمعتم ةأرما أطي نم :رورغملا دلو وهو (ةيانبلا).ريضت ال :لوق فو هل دلو مأ
 .هل دلو مأ ريصت ال :ئبازلا اهكلم ١748/4[ ةيانبلا] .ةموصخلا موي ةميقلاب رح هدلو قحتست مث ؛هنم دلتف

 مألا نأل ؛كلذك سيل عازنلا ةروص يفو :لكلا فلاخي ال (ةيانبلا).قولعلا ةلاح ف يأ :ةلاحخلا كلت

 (ةيانعلا).لكلل افلاخم ءزجلا ناك ءارح دلولا قلعنا ولف «ةلاحلا كلت يف اهالومل ةقيقر
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 ةبسنب امهنيب تبثت امنإ ةيئزحلاو «لبق نم انركذ ام ىلع ةيئرحلا وه ببسلا نأ :انلو

 هذ ةيئزجلا تبنتف ١ ف يسن عسب دقو تامك امهنم كساو لك لإ دحاولا دلولا

 اذإ ىنازلا ىلع قتعي امغإو ؛قارل ىلإ دلولل هيف بسن ال هنأل ؛انزلا فالخب ,ةطساولا

 ةهيلغ قلي ال انزل ىم ةاحأ ىرتعنا سدو ريطت ةظساو ريقي ةقيقحس هوردم هيألا يكلم

 هنبا ةيراج عئيطو اذإو .ةتباث ريغ يهو «دلاولا ىلإ هتبسن ةطساوب هيلإ بسني د
 هيلع سيلو ءاهتميق هيلعو هل دلو مأ تراصو ؛هنم هبسن تبث :هاعداف زدلوي تياجف

 نبالا ىلع ا ءىطاولا ٠ ءىطاولا

 اذه نم حاكنلا باتك ف اهلئالدب ةلأسملا انركذ دقو ءاهدلو ةميق الو ءاهرَقُع

 لبق ام ىلإ كلملا دانتسال يلم ّدح قلعنا هنأل ؛دلولا ةميق نمضي ال امنإو ؛باتكلا

 دحلا ةيآلو هي هنأ ؟ىسسللا تسب / :سألا عءاشب عم بألا وبأ ءرطو لاو .ةةايتسالا
 نيالا نبا ةيراخ

 ةبلآألا :رهويفت ةعيشااط#“ فنا همست ماكس بألا ناك“ دلو هبألا ءاقب لانع
 ام ادع تسل تل

 لوأ لبق نم انركذ ام ىلع نيدلاولا نيب ةلضاحلا ةيئرحلا وهو «داليتسالا ببس يأ :ببسلا نأ انلو

 عيطاولا نيب يأ :امهنيب (ةيانعلا).ةءوطوملاو عيطاولا نيب تلصح دق ةيئزجلا نألو :ىلاقا تيوع ةيابلا

 نع باوج :انزلا فالخع (ةيانبلا) .دلولا ةيمومأ تتبث «ةيئزحلا تتبث اذإو :ةيئزحلا تبغتف (ةيانبلا).ةءوطوملاو

 يف ةربتعملا ةيئزحلا تبثت الف «يازلا ىلإ دلولل انزلا يف يأ هيف بسن ال هنأل ؛انزلاب تقلع اذإ امك :هلوق

 [م4//8:10 ةيانعلا] .دلولا ةيمومأ تبغت الف «ةيمكحلا ةيئرحلا وهو «بابلا

 تناكف («ةفظرتن يبازلا نع ةبسنلاو عدلولا 0 ةطساوب انبي اًكإف عدلولا ةيم ومأ فاز :ةطساو ريغب

 مأل خألا امأو ءبأل خألا خألاب دارملاو :ةاحخأ [57/-7 717/5 ةيانعلا] .ّلإ نم هريظن ءانزلاب دلولا ةيمومأ

 رقعلاب دارأ :اهرقع [*/./4 ةيانعلا] .ةتباث امهنيب ةبسنلا نأل ؛انزلا نم ناك نإو :هكلم اذإ هيلع قتعي هنإف

 (ةيانبلا).قيقرلا حاكن باب رخآ يف يأ :حاكنلا باتك (ةيانبلا).لثملا رهم
 (ةيانبلا) .ءطولا ليبق بالا ىلإ لقتنا كلملا نإف :خ! كلملا دانتسال
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 .ةيالولل عطاق هنأل ؛هتوم ةلزنم هقرو بألا ٌُرفكو ؛بألا دقف دنع .تيالو 2

-_ 

 هزل ؛هنم هّسن تبث :امهدحأ ةاعداف (دلوب تءاجف «نيكيرش نيب ةيراجلا 5 اذإ

 نم كا زش ا كة ربرع نال يي ظتسدااسل دس و نسال

 نآل ؛هل 0 مآ تاو :نيناه: عرما.قلحي ل 4 لولا .ذإ ؟قولعلا وهو .ءأرحو ل

 .اهتن نع أرجتي ؟ دكاقسالا
 سي . 50
 كلمتي 3 يهل دلو هه كييييشلل ربيعي : اللد كرت

 1 يللا
 ص

 5 و نوع سلع 1 هيحاص بيض كلالق هنأ ؛اهتمش فقصن نمصيو فلس اناق هش دا ؟ةيكابرش بتسسقت

1 

 اهكيع تو كلما ذإ 335 رقم ةيراج عرطو هنأل ؛اهرقع فصن نمضيو داليتسالا لمكتسا
 يعدملا

 نأل ؛هنبا ةيراج دلوتسا اذإ بألا فالخب بحاص بيصن يف كلملا هبقعتيف «داليتسالل

 تق"

 ؛اهدل و ةميق مرغي الو .هسفن كلم انطاو رابسف :همدقتيف عددليتسالل اطرش تبش:ةللابيه قللملا
 يعدملل كيرشلا

 كيرلا كلم ىلع نم ءيش قلعت ملف «قولعلا تقو ىإ ادتسم جي بيل نأ
 يدلل نم ةةلولا هيتس

 ةيالولاق ءانوتمج وأ نعل دأ ءانيع نوكي نأ لفمل ةيذلو ةلودءايح بألا ناك" اذإ اذكرو :بألا' قفا دبع

 (ةيانعلا).ضرملاو ةحصلا نيب كلذ يف قرف ال :امهدحأ هاعداف //١70[ ةيانبلا] .هتوعد حصيف «دحلل
 عجار بتناوضتملا ريسفلا :قرارتألا لاق :كللملا ةيقععي .اهئطو ءوي:ااهقدتقا كنا ءاذأب ينعدملا :كلمتي مث

 دعب كلملا نوكيف ءءطولا دعب قولعلاو «قولعلا تقو نم هعم تبثي لب «داليتسالا ىلإ ال ءىطولا ىلإ

 اب ةيانبلا] .امضنيأ ع افاق عءطولا نوكيف ءعءظولا

 تقو مئاق فصنلا يف كيرشلا كلم نأ ثيح نم دلاولاو كيرشلا نيب ةقرفتلا هذهو :2إ بألا فالخب

 قإ ًاعقاو ءطولا وكيف ءةاليقنالل امكحس ةيحلاس بيصن كللقا لعجيف «ةاليسالل ىقكي كللذو «قواعلا
 يف كلمهل نكي ملف :بألا امأو .رقعلا بجيف «كيرشلا ةهبشب طقس هبكل دجلا بحوي كلذو: :هكلم ريغ

 نوكيف :حالضلا ىلع هرمأل المح هكلم يف داليتسالل اظرش اهيف هكلم لعجيف ءاقدلوتسا دقو ؛ةيراجلا
 قلعنا قلع امل هنأل :خ ! قلعني ملف [84.-+53/5 ةيانعلا] .رقعلا بحوي ال هيف ءطولاو هكلم ف ءطولا
 (ةيانبلا).هيف قرلا توبث عنمب هنأو ؛هكلم ىلع قلعنا هفصن نأل ؛لصألا رح
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 :انلو *.هنقف ةماسأ ف :فئاقلا لو دلل لوسو رب كقو ميشلاب انلمسق تمني -نيلاف

 وهو ءامهل نيل نيب ولو ءامهيلع سّبلف اسيل :ةثداحلا هذه يف حيرش ىلإ 0 رمع باتك
 «* أو ةباتصلا رم طعم كلذ ناكو ءامهنم يقابلل وهو «هناثريو امهثري امهنبا

 ةيادبلا بخ كلت اذ[ اسينم ةيسلتب :قرودنقلا :لوق يعم يأ :ةانعم (ةيانبلا).يرودقلا ظفل اذه :كإو

 يفق ؛ربعآو.وه اهارتشا مث ءاحاكن امهدحأ كلم ىلع لمحلا ناك اذإ هنأل ؛كلذب ديق امنإو :امهكلم ىلع

 [ 41/8 ةيانعلا] .اضي أ هكيرش بيصن يف تبثيف ءأزجتي ال داليتسالاو ؛هل دلو مأ راص اهنم هبيصن نأل ؛هل دلو مأ

 فاق نم «ءانبألا ف ءابآلا راثآ عبتي يذلا وهو «عئابلا عمج يف ةعابلاك فئاقلا عمج يهو :ةفاقلا لوق ىلإ
 (ةيانعلا).نيلحف ءام نم يأ :نيئام نم [؟ 541١/84 ةيانعلا] .هعبتأ اذإ هرْثأ

 ةكرتشملا ةيراحلا هتدلو يذلا دلولل اعم نيكيرشلا ىوعد اهيف تناك ىلا ىهو :ةثداحا هذه يف

 اذإ اناك نيذللا نيوبألا نم يقابلا بألل نوكي دلولا يأ :امهنم يقابلل وهو ١[ 51/4 ةيانبلا] .امهنيب
 [41/4 ةيانعلا] .ثيملا بألا ةثرول هفصن نوكي نأ نود ؛يحلا بلل ثاريملا لك نوكي ىح امهدحأ تام
 .هذرمع مكح يأ :كلذ ناكو

 ةشئاع نع :"هحيحض" قف يرانعبلا ةجرحأ ["ة ٠/8 ةيارلا بصن]. 0 ف ةعسلا ةمقألا هدجريعأ *

 لحد يحلدملا ازّرحم نأ يرت ملأ !ةشئاع اي" :لاقف ءرورسم وهو موي تاذ 5 هللا لوسر يلع لخد :تلاق
 هادقألا هذه نإ :لاقف ءاهمادقأ تدبو اهسوؤر اًيطغ دق ةفيطق امهيلعو 3 ديز نب ةماسأ ىأرف يلع
 ١[ 41/4 ةيانبلا] [فئاقلا باب 5171١« :مقر] .ضعب نم اهضعب

 جرخأ ([؟5591/» ةيارلا بصن] .هفنصم يف قازرلا دبع هاورو ؛ريسي صقنب يقهيبلا هاور ثيدحلاو
 مات ركذ بيصن امهنم دحاو لك نم ثري :نالحجرلا هيعدي دلولا يف نايفس نع 'هفنصم" ف قازرلا داع

 هبجح «هنوثري الو تيملا نم هتوخإ ثري هنإف ءامهنم يقابلل وهف امهدحأ تام اذإف :سلسلا هنآك اعيفع اها

 اذإف هيلع هلقعو يقابلل هثاريم نوكيو ءمهوأ هنأل ؛وه مهثريو تيملا نم ةوخإلا هثري نأ نع يحلا اذه هوبأ

 [دلولا تايعدي نالجرلا باب +4 48/9/] .اعيمع حيربألا نم هتوعأل هئاريمو هلقع رابه نيويألا نم رخآلا تاي
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 هيف نايوتسيف .قاقحتسالا ببس 8 ايوتسا ٍايهألو *.كلذ لثم دف ىلع نعو

 يف تبني ةئزحتلا لبقي امف :ةأزجتم ماكحأ هب قلعت نكلو ءأزجتي ال ناك نإو بسنلاو

 سيل نأك مك امهنم دحاو لك قح يف تبني اهلبقي ال اهو ةئزحتلا ىلع اميهقح

 وخآألاو املسم امهدحأ ناك وأ ءرخآلل آبأ نيكيرشلا دحأ ناك اذإ الإ :ةّريغ هعم

 قحلا نم هلام وهو ,بألا قح فو «مالسإلا وهو ييويطملا لن نيا دوجول ؛ايمذ
 بسن ف نونعطي اوناك رافكلا نأل ؛يور اميف 3ع يبنلا ٌرورسو .نبالا بيصن يف

 ؛اههدلو ّهأ ةيبألا تناكو .دب لف بسك ايلا اقل لوق ناكو هد ةماسأ

 ةيالوو «دلولا ثاريمو «ةقفنلاك :ةأزجتم ماكحأ (ةيانعلا).ةوعدلا :ليقو «كلملا عي :قاقحتسالا ببس يف

 ١[ 47/7 ةيانبلا] .حاكنإلا ةيالوو ءبسنلا توبثك تبثت ةئزجتلا يأ :اهلبقي ال امو (ةيانبلا).هلام ف فرصتلا
 دحاو لك تح يف يسستلاك ةئزختتلا ,لبقي ال ان, يأ اهليقيإ ال اهو :هلوق نم ءانثتسا :خ2إ ناك اذإ الإ

 دة لوأ لكلا دركي اسوي راع ةلواسم ايعدك ياللا الأ نيكويلا دحلا ناك اذإ لإ ادهن

 .ناصاقتيف ءرقعلا فصن دحاو لك ىلعو «ةيراجلا ةميق فصن بألا ىلعو ؛حيجرتلا
 "ةليبأل قللاعو تنأ" للي هوتي :بألل يأ :هلام وهو (ةيانبلا).ىلوأ ملسملاف ءاعم هايعداف :ايمذ رخآلاو

 مدخت نعي :امثدلو مأ (ةيانبلا) ..5 يبنلا رس دقو !ةقوقي بضل جاهتتلال يناون الخ نع يزقا رؤوس

 تام اذإو «ةمدخلا كلم لاطبإ يف داليتسالل ريثأت ال ىنأل ؛اذه لبق هلعفت تناك امك اسوي امهنم دحاو لك

 ؛توملا دنع امهقتعب امهنم اضرلا دوجول ؛قافتالاب تيملا ةكرت يف كيرشلل نامض الو .؛تقتع امهدحأ
 يف اههدحأ قتعأ ولو .امهدنع ىحلا كيرشلل اهتميق فصن ف ىعستو . ةفينح يبأ لوق يف اهيلع ةياعس الو
 قتعملا نمضي اههدنعو ..كلي ةفينح يىبأ لوق يف ةياعس الو :هكيرشل قتعملا ىلع نامض الو «؛تقتع هتايح لاح

 |[ ةاسلا] ارسعم ناك نإ اهتميق فصن يف ىعستو ءارسوم ناك نإ هكيرشل دلو مأ اهتميق فصن

 رهط يف ةيراج ىلع نالجر عقو :لاق موزخم نبل ىلوم كامس نعو "راثآلا حرش" يف يواحطلا هجرخأ ”
 ىقابلل وهو هناثرتو. امكثري امكنيب وه. :لاقف انقل ايل انعأذا ىتخ اسيبأ نم رتل 7 ,ةيراحلا تقلعف «دحاو

 [؟91/» ةيارلا بصن] [نالجرلا هاعدا اذإ دلولا مكح باب :755/17] .مكن



 1 داليتسالا باب

 .اهدلول ًاعبت دلو ّمأ اهنم هّيصن ريصيف هدلولا يف هبيصن يف امهنم دحاو لك ةوعد ةحصل

 دحاو لك نم يالا ثرو هرخآلا ىلع هلام اصاصق فلا فصن امهنم دحاو لك ىلعو
 هل يذلابا

 تاريم هن ناثريو هقح يف ةحح وهو ءهلك هئاريع.هل رقأ هنأل ؛ لماك ربا كم :اريم امهنم

 رارقإلا
 .هبتاكم هي راج ىلوملا عىطو ادإو .ةنيبلا اماقأ اذإ م ءانيبسلا 32 امهئاوتسال ؛لحأو لأ

1 

 : كل فس وي يبأ نعو فنيه دلولا اسس ع :بئاكملا ةقلص نإف هاعداف ,دلوب توءاجف

 نأ :- قرفلا وهو - رهاظلا هجوو .هنبا ةيراج َدلو يعدي بألاب ًاابتعا هقيدصت ربتعي ال هل هنأ
 ةياورلا رهاظ

 الف ,هكلمت كلمي بألاو :هكلمتي ال يح هبتاكم باسكأ ف فرصتلا كلمب ال لوملا

 ناك" وللا نم هل اه..نل ؛كلللا همدقتي ال هنأل ؛اهرقع هيلعو رمألا قيدصتب ًربتعم

 ايلف ديه قيد ىرقأا نعم قادنأل ؛اهدلو ةميقو .ةرك ذن ال ؛داليتسالا ةحصل

 اذإو ءانهه كلذكف ؛ءاوسلا ىلع امهنيب اكرتشم كلذ نوكي ءىش ىلع ةنيبلا اماقأ اذإ ئعي :ةنيبلا اماقأ اذإ
 ريصت الو :خل! بسن تبث (ةيانعلا).انهه اذكف ءاذكه مكحلا ناك ءبسنلا لوهجم نبا ىلع ةنيبلا اماقأ

 اا تي و اضيأ بسنلا تبثي الف ءهبذك نإو ءىلوملل دلو مأ ةيراجلا

 ةيراجو «ىلوملا بسك بسك بتاكملا ةيراج نأ :امهنيب عماجلاو «بألا يف امك ؛بسنلا ىلوملا ةوعد درجمت
 .نبالا قيدصت ربتعي الو ءبسنلا تبثيف :يعدي [" 4-80 4/4 ةيانعلا] .بألا بسك بسك نبالا

 طرتشي ثيح بتاكملا ةيراجو «قيدصت ريغب بستلا هيف تبقي كيح نبالا ةيراج داليتسا نيب :قرفلا وهو

 بتاكملا بسك كلمي ال اذهلو ؛هسفن ىلع هرجحب :خإ فرصتلا كلمت ال [؟545/4 ةيانعلا] .قيدصتلا اهيف
 بسك كلمتي ال يأ :هكلمتي ال (ةيانعلا).هقيدصتب الإ ىلوملا 'اهكلمب الف ءفرصت ةوعدلاو :ةحاحلا دنع
 /ةيانبلا) .هسفن ىلع رجحي مل هنأل ؛هنبا لام كلمت يأ :هكلمت كلمت بألا و «ةيانبلا).ةحاحلا دنع بتاكملا

 (ةيانبلا).بتاكملا ةيراجرقع ىلوملا ىلعو يأ :اهرقع هيلعو
 لوألا طقس دقو «ءرقعلا وأ .دحلا مزلتسي وهو :كلملا ريغ يف اعقاو ءطولا ناكف :داليتسالا ةحصل
 «بتاكملا باتك يف بتاكملا ىلع ىلوملل يذلا قحلا ركذن يأ :ةرك ذن امل (ةيانعلا). يناثلا نيعتف «ةهبشلاب
 |["4*-غهرل/4 ةيانعلا| .هدعب ام ةلالدب دلولا بسن ةحصل "داليتسالا ةحصل" :هلوقب دارملاو
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 دل ولا . :ةنم بسلا :تباق ةميقلاب اًردع نوكيف قرب غري ملف .هبسك بسك هلآ وهو

 لإ .رورغملا دلو يف امك (ةقيقح اهيف هل كلم ال هنأ هل دلو 2 ةيراجلا ريضت الو

 ل اه وي هكلم ولف ؛هقيدصت نم ديال هنأ أقف امل ؟تسثي " :بيسفلا ق بتاكل هةيذك
9 : 

 .ملعأ ىلاعت هللاو .عناملا وه ذإ ؛بتاكملا قح لاوزو «بحوملا مايقل ؛هنم هبسن

 بتاكملا ةيراجو «هبسك بتاككملا نإف «هبسك بسك نم هل لصح دلولا نأ ئيعي دلولا يأ :ليق :هنأ وهو

 ىلإ ارظن ريمتضلا ركذو .«هبسك بسك ةيراجلا "هنأ" توكي نأ زوجيو «فلكت عونا هيقو ةهبسك .بسك
 ؛رورغملل دلو مأ ريصت ال ةيراحلا نأ امك يأ :رورغملا دلو يف امك [747/4 ةيانعلا|.بسك وهو «ربخلا
 تبث ءرهدلا نم اموي بتاكملا هبذكو «هاعدا يذلا ةيراحلا دلو نيعي :هكلم ولف (ةيانعلا).اهيف كلملا مدعل

 [؟57/4 ةيانعلا] .بتاكملا قح وهو «عناملا لاوزو «داليتسالاب رارقإلا وهو «بجوملا مايقل ؛هنم هبسن



 ثئاشلا دلجملا سرهف

 ةحفصلا عوضوملا

 |0001 1 زر -ر 2251 حاكنلا باتك

 را ع داو ووو ماحس تامرحملا نايب ف لصف

 لا ءافكألاو ءايلوألا ف باب

 000711 1 ةءافكلا يف لصف

 1 اهريغو حاكنلاب ةلاكولا ف لصف

 5 ا و . رهملا باب

 0 222آ86- لصف

 9.٠ .... ةّئيَم ىلع ةينارصن ينارصنلا جوزت اذإو
 ها ١ ظ0ا001 قيقرلا حاكن باب

 0 واو كرشلا لهأ حاكن باب

 01/1 و و و و م هدد *.قلا باب

 1/6 جوج تموت صو عاووووموو عاضرلا باتتك

 1 007 قالطلا باتك

 ا سا وسم ”ظك ظه ظ ك5 ةئسلا قالط باب

 ١٠١ .... ًالقاع ناك اذإ جوز لك قالط عقيو
 07 قالطلا عاقيإ باب

 ا ع نامزلا ىلإ قالطلا ةفاضإ ف لصف

 8 و و كوم و روش عج انو وو لصف

 ١17 ........قلاط كنم انأ :هتأرمال لاق نمو

 0 ا هفصوو قالطلا هيبشت يف لصف

 ١97 .......... لوخدلا لبق قالطلا يف لصف

 ةحفصلا عوضولملا

 1 1717 م سس ع عسجس» قالطلا ضيوفت باب

 11ص وح عضو ديلاب رمألا يف لصف

 0 0 ب ةئيشملا ف لصف

 اقرب وو اع طم تمدح قالطلا يف نامبألا باب

 11 ذ ءاتثتسالا يف لصف

 يل وج و لا ع ضيرملا قالط باب

 ا اا ةعجرلا باب

 07 ممم ةقلطملا هب لحت اميف لصف

 1 عالياألا باب

 1 ور ص عسم ءاقتبا
 01 1 ز ز زآ آ راهظلا باب

 81 ع ا كوع ةرافكلا يف لصف

 17 11441 11م7 لوما ام تتم عع عر ناعللا باب

 0و م يسم هريغو نينعلا باب

 00 00 00 0000505252232د2ز2نز8 ةدعلا باب

 1 ووو م وسم وست دسد هصصممسسمم فل

 00 ] ]ز ]ذا

 ا ا هب قحأ نمو دلولا ةناضح باب

 لا 0000 151 لصف

 8١5 .... اهدلوب جرحت نأ ةقلطملا تدارأ اذإو



 داخل

 ةحفصلا عوضوم لا

 اا وسم سمسم لا بج 57: لوقا

 571....ةدرفم راد يف اهنكسي نأ جوزلا ىلعو

 ا 000000707

 1 1 ةقفتلا اهلف تأ مأ لجرلا قلط اذإو

 اوس مووت لصف

 ا د بألا ىلع راغصلا دالوألا ةققتاو

 010157 سس طع جاك كن جت عقب . لصف

 و000 .. هيوبأ ىلع قفني نأ لجرلا ىلعو

 ١ لصف

 م4+.....هديعو هتمأ ىلع قفني نأ ىلوملا ىلعو

 ةحفصلا عوضولملا

 0 ا قاتعلا باتك

 ن0 2-10 -... لمفف

 ؟ هاب ..هيلع قتع :هنم مرحم وحر اذ كلم مو

 7 طي دوب هم دم جول هضعب قتعي دبعلا باب

 ا و وحب وعر نيدبعلا ليحأ قع باب

 1 ا ا ني مرح قتعلاب فلحلا باب

 1 وو لغعجج ىلع قتعلا باب

 0007 ذآ رييعلا تينا

 21309 ا وا جس لال را جاو عنه هج عم داليتسالا باب

 م 8 ف ساه هه# هاه هه ها هك خذ غشاشه نخآهاه ننظش 8ك هن هس شاش شده # # يل اه ضش هنن شا ننشف ها ه # ف هلا # فخ لل



 ئرشبلا ةبتكف تاروشدم نم
 ةيبرعلا بتكلا

 عويتنسا
 تادلجم/ لماك (نّولم) ةيادهلا

 دلجم ماكحألا ثيداحا ىلإ مانألا يداه

 دلجم اطوملا باتك حرش ىطغملا حتف

 ةقاطبلابديلجتلا راثآلاو ةنسلا قيرط ىلع لجرلا ةالص

 ةقاطبلابديلجتلا راثآلاو ةنسلا قيرط ىلع ةأرملا ةالص

 ةقاطبلابديلجتلا (نولم) ةيواحطلا ةديقعلا نتم

 ةقاطبلابديلجتلا (نولم) نيرامتلاو ةلئسألاو ةصالخلا عم “وحنلا ةياده”
 ةقاطبلابديلجتلا (نولم) نيبغارلا دازم هتيشاح عم “نيبلاطلا داز”

 دلجم (نّولم) يشاشلا لوصأ

 ىلاعت هللا نوعب ابيرق ةيطس

 (نولم) ةيفاك «نّولم) (قطنم)تاقرملا

 (نّولم) نيرامعلاو ةلئمألا عم ةغالبلا سورد" (نّولمر راونألا رون

 (نولم) ملسمل حيحصلا «نّولم) ةيريرحلا تاماقملا

 (نولم) حيباصملا ةوكشم «(نّولم) (ودرا -ىبرع) ىرشبلا سوماق

 (نولم) يناعملا رصتخم «(نّولم) ثاريملا يف يجارسلا

 (نولم) بيدهتلا حرش «(نّولم) برعلا ةحفن

 (نولم) يماجلا حرش «نّولم) يرودقلا رصتخم

 (نولم) يماسحلا



 ئرشبلا ةبتكم تاعوبطم

 (مرش نت ) بتتل و درا

 ىناث-لوا نآآرقلا ناس

 ىناث-لوا نآرقلا ناس انقم

1 
 (مرش ني ) بتل و درا

 روك راك( ني) 2 (مووءلواصح) عمى رعأ لم ( نحت )
 ىرتب اليس رول راك

 لم ماسالا ميت | دبع ( نأ ) لكي بيرت كيب يأ مظل بز
 هرعاق اسآ كى رع رول راك ( نإ ( لقي بيعت كدب كيا( قبس مكشلالا بزر

 (كتعاشاري رج )ةماجحلا

 لال د
 ( نييرخ آو نالوا ) فرصلا مل
 رداصم ا وفصل رع

 لوسرلا ثي دع ىف لوصالارش

 ا

 ىلاثعر يس
 ىديرتلا لئغ حرش وبن ل ئاصخ

 ثلا نآرقلا ناس
 كثللش ١ نآرقلا نال حر اشم

 ل06 طع مياطاتعطعل كانو“ أل آهعطق .ةلاقلل

 هرعاث كاس آ اكق راف | رول راك ( نزعل (

 كرت وف | روك راك( نبل )

 نارقلا لامج | روك راك( نحت )

 لامعا لاف | روك راك( نر )
 كييواطلا ل قخ | رورو( تلا )

 رد

 ( كو بايتسدلجشلاءاغنا) و

 رم[ دل (نبك)
 رولز“ | دلع (نبحت)
 تاياماة رس دلج و
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