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 تاءاضإ

 دا

 ىلع ّآلإ لوؤي نأ ٌحصي الف ليوأتلا يف ّقح جرخم هل ماد ام ضرافلا نبا مالكو ...»
 ًايأر رهظأ اذإ رابكلا ءاملعلا ىلع عقرتلا ملعلا لهأب لمجي الو ... هل لمتحا ام ّقحلا هجولا

 (ه1264) ىصورخلا رصان
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 ًاعساو اباتك نوكي نأ لمتحي ضرافلا نبا مظن نم تيب ّلك حرش نإ لئاق لاق ولو ...»
 .«اقداص ناكل

 (ه1264) ىصورخلا رصان
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 مهنأ ىلع هيبنتلا مهركذ نم ضرغلا ناكو «ةفئاطلا هذه خويش نم ةعامج ركذ وه اذه»

 ةّئسلا ةعباتم ىلع نوميقم ؛ةضايرلا قرط كولسب نوفصتم «ةعيرشلا ميظعت ىلع نوعمجم
 لكو «لوبقم ريغف ةقيقحلاب ةديؤم ريغ ةعيرش لكف .ةنايدلا بادآ نم ءيشب نيلخم ريغ
 .«لوبقم ريغف ةعيرشلاب ةدّيقم ريغ ةقيقح

 (ه564) يريشقلا ميركلا دبع



 ةحراج لك ءينع باغ نإ هارت
 اذإ ميخرلا يانلاو دوعلا ةمغن يف

 يف لئامخلا نالزغ حراسم يفو

 ىلع مامغلا ءادنأ طقاسم يفو

 اذإ ميسنلا لايذأ بحاسم يفو

 يعم وهو ناطوألا ةبرغام ردأ مل

 اهّتحب يبلق حاب ذإ يمد تحابأ

 امّنِإّرسلا رهظي نّمم ٌتنك امو
 اهرون ةعشأ يّرس ىلع تقلأف

 مهّبحأ نيذلا نأ بَجَع نمو

 اوقسولو .ٌنغتال :اولاقو ينوقس

 اضيأو ايفينح
 هل

 ايرعشأ انيحو اهيل
 ّ و

97 

 جهب قئار ٍفيطل ّىنعم لك يف
 َجّرَهلا نم ناحلأ نيب افلآت

 جّلَبلا يف حابصإلاو لئاصألا دْرَب

 جستنم راهزألا نم روت طاسب

 جرألا ٌبيطأ اره ّيلإ ىدهأ

 جعزنم ٌريغ - انك نيأ - يرطاخو
 (ه6 3 2) ضرافلا نب رمع

 َتّلحتسا ام اهمكح يف اهل ّلحو

 تّلجت يريمض يف اهاوه سورع

 ينيّوط ايافخ يسآلجل تحالف
 - َةّنعأب ىوهلا يديأ اوقلعأ دقو -

 ب
 ينوّقس ام نينح لابج

 (ه660) ىسدقملا نيدلا ّرع



 ايجراخلا تنك نيح يليلخ | ًاعيمج ًاًرط ٌمهنم ينعدف
 ايسدنحلا باحجحلا هب تقرخ اميكح ىناحور نآلا ترصو

 اَيقُر اهب تيقر راونأب ادعت توكلملل كلملا تزحف

 ايمدقأ ًارخف رخفلا تزخف نقاب دوق نكاوكلا :كتراتو

 (ه1237) ىصورخلا سيمخ نب دعاج

58 

 ميدع نكو «نآلا هبتنا ءضغبلاو بحلا يف ًامئاد تطّروتو ءبّضعتلاب تيلتبا نم ايا

 .سانلا يصاعم ءاصحإب كسفن تلغشو .كحور ىنفأ كبصعت نإ ءًامدق ضماو .بصعتلا

 ّلكو ؟كاذ مأ لضفأ هسفن يف اذه ناك نإ كينعي اذامف ؛كاذ ضفرت ةراتو ءاذه لبقت ةرات

 ةرضحلا يف كلوح نم ىرتس ادغو ؟ةدابعلل غّرفتت ىتمف «سانلا نيب نراقت هتيضق كرمع
 تصخمت ولو ؟أطخ ىلع ْنَمو .باوص ىلع اهنم ْنَم كينعي اذامف ؛ةقرف نيعبسو نيتنثا
 ءانسوفن نايغط نم نماطي نأ هللا وعدأل ىّنإو .ةدابعلل اوؤاج ًاقاشع ًاعيمج مهتدجول مهيف

 .«بصعتلا لهأ اًنع دعبيو ءانبولق يف امب انلغشي نأو ءانتغمدأ نم لوضفلا جرخيو

 (ه6 17) راطعلا نيدلا ديرف
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 ام لك نافم وأ عوبر وأ  للط نم هركذأ ام لك

 انهتأ وأ ”انرتشا نف دق .نل دسا دق تلك نإ اذمو

 امستبا ام اذإ رهزلا اذكو تكب تلق اذإ بحسلا اذكو

 امحلا فرو وأ رجاحلا ةناب 2 اوممي ةادحب يدانأ وأ

 امهفت نأ هلثم وأ هركذ  ىرج امم هركذأ ام لك
52 

 امسلا كر اهب ءاج ْثتلع وأ تلج راونأو رارسأ ةئم



 امّلُعلا طورش نم ىلام لثم هل نم داؤف وأ يداؤفل

 املعت ىتح نطابلا بلطاو اهرهاظ نع رطاخلا فرصاف

 (ه638) يبرع نب نيدلا يبحم
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 يناشغ فحاصملا رون يئدبم يفو هءاهتنا مورأ ال ماقم ّيأو

 يناهنأ ةياهنلا جوأ ىلإ ّرسب  ةقيقح لكب يناميإ ححّصن

 ينامحلو يئامد يف .يمسجب طوسم 20 ىدتغاف ّيحور ناميإلاب جز امو
 ناولسو رابطصا نادجو رديملو 2 هركذ رحب يف ماع بحب ماهف

 ٍنايحأ لك يف نيولتلا غيص ىلع 2 ةئيهو تقو لك يف هب مادف
 (ه1287) يليلخلا نافلخ نب ديعس
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 ءانثلا طومس هتوعدب ءهّرس هللا سدق «يليلخلا بطقلا يديس لتبت ةيفيك يب لصتي مل»

 اهلتري ناك بطقلا نوك نم هندي فيصخ نب ةعمج ةمالعلا خيشلا اهحراش هركذ ام الإ

 راهنلا ةعبار اهب ىمصي ةراتو ءرحسلا ةفدُس اهب رّوني اروطو ءراهنلا فارطأو «ليللا ءانآ

 اهسيمختب لع هللا ّنم اّملو «نيبملا حتفلا اهب هل هللا حتفو .نيكمتلا دئاوع هل تقر ىتح

 ّيبهو همالك ْنِإف ؛همالكل ةارابم ال هتاثفن نم حتفلل ادادمتساو ,بطقلا كلذ تاكربل اضرعت

 ىلإ حانجلا ريسك ثاغب : ويلف لبجلا عل محينني تع ىلتم»وأ غلبي [ جانجلا ةراغبلا دعصي وأ الا اهلا ةلابقلا نحمر ع لس وناقش هامل

 رحب نم فارتغالا بح تبرشأو .راكذألا ةمدخ تفلاح ؤرما ىنكلو .سلطألا كلفلا

 .«رارسألا

 يحاورلا ميدع نب ملاس نب رصان

 (ه1330) ملسم وبأ



 ءاريسع ًاقاش ًابكرم هبحاص هيف بكر «ةميدقلا ةينامُعلا ةبتكملا رئاخذ نم باتك اذه
 :نايتكم نإ يطق ذأ هنيبق قلع لاو ةفازقلا هلو نكتلا ةاذش [سيتم ديفا هولا طقشاو
 دعب هتيج هقيدص ىلإ 1797 ةنس رليش يناملألا فوسليفلا هبتك امب انركذي هّنأكو ءلعف دقو

 نع اضرلا لك ضار انأ» :لوقي بتك دقف ؛وطسرأل (رعشلا َنف) باتك ةءارق نم ىهتنا نأ

 ناننإلا ارقي نأ هيداعلا نومألا نم: وملف ءاضيأ سقن نع ني هدو :ولسرا نعال قطتسرأ

 اذه وطسرأ ْنِإ .ةنينأمطلا هعم دقفي نأ نود مكحلا عدوم «لقعلا نيصر ؛هلثم لجرل

 لكشلاب عيضولا كسمتلا يعّدي ْنَم لك ىلإ ةبسنلاب ميحجلا ةينابز دحأ هّنأك بيهر مكح

 نوكي نأ ةدئافب هأرقي نأ ءاش ْنَم ىلعو ... لكش لك نم قلطملا ررحتلا وأ .يجراخلا

 لبق نم فقي مل نم امأ «ةسيئرلا رومألا نع حوضولا ّلك ةحضاولا راكفألاب لبق نم ًافراع

 رظني) «ةحيصنلا هدنع سمتلي نأ ققحملا رطخلا نمف وطسرأ هجلاعي يذلا عوضوملا ىلع
 فلاسلا هّضن ىف رليش ْنأكو .(212ص .يودب نمحرلا دبع ةمجرت .ءوطسرأ ءرعشلا َنف

 اهلوأ ؛باتكلا اذه ىلع ديعب ىدم ىلإ ةقبطنم اهارن (رعشلا َنف) لّلجت ةثالث ًارومأ دّدحي
 .ةيركف تآجافمو «ةديدج ءارآ نم وطسرأ همّدقي ام ببسب «ةءارقلا دعب ةنينأمطلا نادقف

 «تاونسل ليوطلا ّيرثلا صنلا اذه عم لماعتأ انأو ءنادقفلا اذه صصغ نم تجلاع مكو

 .بابسألا فالتخا عم ةءارقلا يناعي وهو ةلاحلا كلت يف ًاقراغ ّآلإ ئراقلا بسحأ الو

 ءوطسرأ اهجلاعي يتلا ةسيئرلا راكفألاب ةقبسملا | ةفرعملا ةرورض اهيناثو .جئاتنلا امّيرو

 يتلا راكفألا تامدقمب أفراع نوكي نأ أرقي وأ قّقحي د نمل ىنغ الف ؛اضيأ انه قّقحتم اذهو

 ؛ةماع ةيبرعلا مولعلا خ خيرات يف ةميلسلا اهعضاوم يف اهايإ ًاعضاو .فلؤملا اهلوانتيس

 ائيش سيل ةءارقلا دعب هكسمي ام نأكو ,ركذي ءيش ىلإ لصي نلف الإو :ةصاخ فوصتلاو
 < لكحلا ناجح قلق لفي هعيخي ةنزئاعلا يراقلا نوفل ىف سانا كي اهنلاث و: ءازهلا كوس
 ةيالعلا أكف «نيقراسلا نيزمألا قوتي مل ماد اماةنيعم ةدئاف وأ نان ةحيبضب انهو في نلذإ

 يذلا اذهو قباسلا مّدقتملا كاذ ناباتكلا نكي ملأ !يهدب اذهو ءاهل ماصفنا ال ةدحاو ةدحو

 .بيجع مغانتو «عيدب ماجسنا يف اهرخآ ىلإ اهلوأ يضفي ةمحالتم ةدحو يديألا نيب



 هيف هلمعو ؛باتكلا اذه بحاصب قّلعتم همانسو لوقلا دومع َّنأ ريغ ؛ةئطوتلا نع اذه
 هتايورمو «هرابخأ لقانتتو .ةصاخلا هفرعت ءنامُع مالعأ نم ركذلا رئاس ٌمّلع وهف هبحاص اَمأ

 .يصورخلا ناهبن يبأ نب رصان خيشلا وه ءاهلوقح فالتخا ىلع هناظمو ؛ملعلا رداصم

 يف جرد ميرك تيب ةسائرلا هذهل هلّهأ ءيضابإلا بهذملا سوؤر نم سأر هنأ نع كيهان

 «ميركلا نآرقلا مولع اهنم ةرباثملاو «ربصلاب اهلّصح ةعونتم مولعو «هلالظ أّيفتو هّشع
 ىلإو «قطنملاو «ةفسلفلاو «ةيبرعلا مولعو ءلوصألاو .هقفلاو .6 هللا لوسر ثيدحو

 انه عراسن انّنأ ريغ «ةيكولسلا هتالوحتو «ةينادجولا هتاحبس هيف ّبص يذلا رعشلا اهبناج

 هحورو .هلقع بتارم يف اهفّنصو .هركف ءاضف يف مولعلا هذه رهص دق خيشلا َّنِإ لوقنل
 نكي ملو «ةدرفم يهو مولعلا كلت ةرشق نم ًاذافنو ءًاروغ ّدشأو ,قمعأ وه ًاضرغ قّقحتل
 (كولسلا) وأ ماعلا هحلطصمب (فوصتلا) ىوس ّحلملا قوتلاو .دوشنملا ضرغلا كلذ

 وهو هرمع قفنأو ءهبابسأب كسمتسا يذلا هاجتالا كلذ ءموقلا دنع صاخلا هحلطصمب

 غولبل دحاو رمع يفكي لهو «ةايح راعشو ءاكولس هلعجيف اهدعب حوريل ءأرظَن هنم لهني
 انفلسأ يتلا ةثالثلا رومألا يف ًالّممتم ٌّقاشلا بكرملاب هيلإ اندصق يذلا وه اذهو ؟كلذ
 اهيعونب هتاودأ ىفوتسا نأ دعب باتكلا اذه يف رصان خيشلا مّدقت دقف ءاهنع ثيدحلا

 ؛ىربكلاو ىرغصلا ناتيئاتلا امه ءضرافلا نب | رعش نويع نم امه نيتديصق ىلإ ؛نيريبكلا

 هيلع قفتاو ءًاميدق نوسرادلا اذه ىلع عمجأ .هررغو يفوصلا رعشلا نويع نم امه لب
 يذلا يملعلا مهيأر هرعشو ضرافلا نبا اوسرد نيذلا نيقرشتسملل ناكو ءاثيدح نوثحابلا

 ءامهل حرش عضو يف ًابغار نيتي نيتيئاتلا ىلإ خيشلا مّدقت لوقأ .برعلا نيسرادلا ءارآ معد

 ؛نيتديصقلل احرش - اذه ىلع - ةعرستملا ةءارقلاو ءىلجعلا ةرظنلا يف باتكلا ودبي دقو
 ريك لمحو «ةلكشي ربك لكع ريق «خيشلا لمع يف حلقي و اقف رهف ادع مقو نإ ينجو

 ىلإ اهنم قلطني رون ةطقن نيتديصقلا نم خيشلا لعج دقف «عقي مل اذه نأ دْئَب .هنومضمب
 .تاعانقو ءارآو راكفأ نم هدّلَخ يف روديو .هرطاخ يف لوجي اّمع اهيف ربعي ةبحر قافآ

 خيشلا دارأ دقل ءايانثلا يف ًاضيأ هسملنو .هؤرقن ام وهف .تاقارشإلاو ديجاوملا اهيلإ فضأو

 نم هقبس اًمع ةرياغم ايؤرو .فلتخم جهنم ىلإ ءاف اذه قيقحتلو .هلك كلذ نيتديصقلا نم

 ىربكلا اميس الو «ةليلقلاب تسيل هلبق نيتيئاتلا حورش ْنأ ملعلا ٌّقح ملعي وهو .حورشلا

 يتلا ماقرألا كلت ىلإ فاضي ًاديدج ًامقر هسفن نم لعجل هريغ ليبس كلس ولف « ءامهنم



 ءاهنم ديوستلاو ءاهيلع ليوعتلاو .حورشلا كلت نم ذخألا ىوس ذئدنع مهلا سيلو .هتقبس
 مدق اهأطت مل ةالف دارو .بعصأ رخآ ىلإ دمعو ءحضاولا ريسيلا قيرطلا كلذ بكتت هنأ ريغ
 لصوو ءارظنو ةسرادم نيتيئاتلا لخنف «ةيركفلا هتاعانق ةيلجتو .دّرفتلا هسفنل دارأو «هلبق

 نم ةبولطملا ةدئافلا قّقحتت نلو «ةيناثلا نع لزعمب ىلوألا مهف نكمي ال ؛ةدحاو امهّنأ ىلإ

 اهل دجن مل ةصاخ ةيؤر قفو هلَّوأ نم قيرطلا أدبف «ىلوألا اهتخأ نع ةروتبم يهو ةيناثلا
 اهحرش يفوتسيل ىربكلا تايبأ عم فنأتسي مث ءاهنم يهتنيل ىرغصلا تايبأ نم أدبف «ةقباس
 نم لعجيل امهيف رهوجلا نماكمو «نيتديصقلا قيحر صالختسا هلك كلذ قبسيو ءاضيأ

 سكعلا سيلو .هتحت اعم حرشلاو رعشلا يوضني تامدقمو .ًءازجأو ًاباوبأ قيحرلا كلذ

 لعج ءركتبم فلؤم وه ام ردقب احراش سيل انه خيشلا َنأكف ؛حارشلا نم هريغ لعف امك
 .ةريثك ءايشأ امهلالخ نم لوقيل نيتديصقلا صن ماخلا هتدام

 حرشيل دارطتسالا ةئيه ىلع يتأت يتلا ةليوطلا تافقولا كلت ريسفت عيطتسن انه نمو

 نم تايآ رشسفي وأ «ةيدمحملا ةقيقحلا اهتغلب ةبترم نع ثيدحلا يّلجي وأ ًاحلطصم

 يذلا لصفلا وأ «بابلل اًحيضوت باتكلل ماعلا جيسنلا نمض ةلخاد يه زيزعلا هللا باتك

 كلذك هانيأر ولو «نيتديصقلل حرش انيديأب ام سيل «معن ءايجهنم امهبجومب باتكلا مّسق

 نتايش جو رخل نم: زهمجح اندر كيمو «كخلاو ةئاطلا ىف. ريكا لمحلا اذه: يينصيشت
 ّحرشلا حورشلا كلت دصقم ناك دقف «ليوط تقوب اهنع رخأتم هنأ عم هعينص عنصت مل اهنايب

 كانه موقلا حلطصم ىلع (فوصتلا) يف باتك فيلأت وهف انه خيشلا ةياغ اَمأ .هدحو

 .باتكلا اذه ناكف دارأ ام قّقحت دقو ءانه موقلا حلطصم ىلع (كولسلا)و

 قّمعتو ((كولسلا) يف مدق خوسر وه ْنَم وهو «هباتكو ليلجلا خيشلا رمأ نم ناك ام اذه

 لحارم نم ريثك ىف ةنينأمطلا دقتفا يذلا قّقحملا لاح ام نكلو .هكلاسمو هنونف ىف رظن

 د امانا 11 ىرس ان ىلع هن عود لاح اهداف ادي لبا اقباهاتاو املع لوعلا

 ٌقحيو .هلك لمعلا اذه يف َتللا وه ءرخآ رمأ وهف وطسرأ هيلإ قّرطتي ملو «رليش نابسح يف
 ملأ دق - هتيج هب ينعنو - ثلاثلا فرطلا نكي نإو ءامهلمع نم سيل وهف ؛هاركذي ال نأ امهل
 يف ّبللا كلذ لّمتيو ءاّنع ديعبب (يبرغلا فلؤملل يقرشلا ناويدلا) سيلو «ًاليلق ًاماملإ هب

 ىلإ وعدي ام موقلا بتك يف أرقي ققحملاف ؛كولسلا وأ .فّوصتلا وهو .ّنفلا وأ .هسفن ملعلا



 «يبغلا ةئبنت) ««انبتك يف رظنلا مرحي موق نحنا :ًالثم يبرع نبا بتكي ؛لمعلا لازتعاو .سأيلا
 موقلا تاداس ضعب نع ترج ظافلأ يف هللا هللا» :يكبسلا بتكيو .(114ص «يطويسلا

 مهعم ضوخي رصان خيشلاو ءاهنطاوب نم هنوديري امو ؛ظافلألا رهاظ نيب ةحضاو ةفاسم

 هذهو ...» :يريشقلا لوق أرق نيحو ؟لمعلا امف ةّتبلا رهاظلا اهب ديري الو .ظافلألا هذه ىف

 لامجإلاو ,مهسفنأل مهيناعم نع فشكلا اهب اودصق «مهنيب اميف ًاظافلأ نولمعتسي ةفئاطلا

 ةريغ «بناجألا ىلع ةمهبتسم مهظافلأ يناعم نوكتل ؛مهتقيرط يف مهنياب ْنَم ىلع رتسلاو

 اهقئاقحل صلختساو «موق بولق ىلاعت هللا اهعدوأ ناعم يه لب .فّرصت برضب ةبولجم

 ضارعإ هعمو ءيريشقلا لوق أرق نيح :لوقأ .(200 /1 «ةيريشقلا ةلاسرلا) «موق رارسأ

 .موقلا ةقيرط هذه ام١ نأ نابسحب سانلا نم ةرهمجلل ملعلا اذه سيردت نع خويشلا ضعب

 «ضراعملا عمق) «اوأر ام ىأر مهرهس رهسو موقلا عوج عاج نم ءاوأن نم الو اوند نّمال

 هريغب ةوسأ لمعلا لزتعي لهف .نوقباسلا هرّرق ام ىفوتسا هنأكف «هيف نيتم كولسو «ملعلا

 نيذلا نيثحابلا كئلوأ نع هلأسيو ءاريسع ايباسح هبساحي لقعلا ىلإ ءافو ؟(ةلزتعملا) نم

 يتأيو ؟(كيلستلا) طرش اهّمهأو ءاهعيمج طورشلا كلتب اوفو له .«فوصتلا) نم اوبرتقا

 ملعلا اذهل نيقرشتسملا نم ةعساو ةرهمج ةسرادم ىفنلا كلذ يّوَمي اّممو ءيفنلاب باوجلا

 ةعبرأ مهنم ركذلاب ٌصخيو ءرخآ نيد ىلع مهو هيف ةباتكلا وأ ههصوصن قيقحت ثيح نم

 ةمّيق ةكراشم اوكراش نيذلا يربراآو .رهيستدلوجو .نوينيسامو «نسلكين ةذتاسألا مه

 ذخأو .نطبل ًارهظ ذئدنع رمألا بّلقف ؛ىمالسإلا ركفلا نم قيمعلا بناجلا اذه سرد ىف
 احتافو ءأثلاث ًالمأتمو ءًايناث ًافشكتسمو ءآلوأ ًائراق باتكلا نم برتقاو «نيرمألا مزحأب

 ربص كلذ ىلع هنيعي ءاريخأ اهعضاوم يف هتايلاكشإ نم اريثك ًاعضاوو ءاعبار هقيلاغم ضعب

 تلّهسو «هتيؤر تحضو «قيرطلا ىوصب هبشأ يه عجارمو رداصمو ءصتنلا مهف ىلع

 .اهيلإ عوجرلا ريغب لمعلا اذه مامتإ ناكمإلاب نكي ملو .هليبس



 وهو «(فاصنإلا) وه عاض دق هل باتك نع هلئاسر نم ةدحاو يف انيس نبا ثّدحتي

 نأ نكمي ال (فاصنإلا) باتك» :لوقي ؛هتباتك ةداعإ ةبوعص نّبيو .عايضلا اذهل رّسحتي

 لطابلا نع غّرفتملا اذه ْنَمو ءديعملا اذه ْنَم مث ءلغش هتداعإ يفو ءاطوسبم الإ نوكي

 امف ريغلا بلاخم يف ردقلا بشنأ دقل !لضفلل لوضفلا نعو «ةرخآلل ايندلا نعو ءٌقحلل

 ((245ص ؛«يودب نمحرلا دبع .د «برعلا دنع وطسرأ) ؛نطلختأو صلمتأ فيك يردأ

 ينامأ نم تناكو ءًاطوطخم هكرتو «هباتك أشنأف لضفللو ّقحلل هتذيرصان خيشلا غّرفت دقل
 نأ ةيشخ - هدحو هلل الإ لامك الو - هب قيلت ةيدقن ةيملع ةئيهب هرشني نأ يلاوغلا قّقحملا

 .نزحملا لآملا كلذ اهبيصن ناك بتكلا نم مكو ءانيس نبا (فاصنإ) باصأ ام هبيصي

 .ينامألا كلت نم ضعبل اقيقحت رشنلا اذه يف ٌلعلف

 صلاخ دومحم ديلو .د

 نك نري





 انأو هطوطخمب ترفظ موي كلذو ءتّلََت تاونس رشع ىلإ باتكلا اذهب يتقالع دوعت
 ةنازخو «ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو اهب ظفتحت ىتلا ةينامعلا تاطوطخملا اياوز ىف ثحبأ

 تسيل ةدم هنم خسنلاو هتءارقب اهموي تعرشو «يديعسوبلا دمحأ نب دمحم ديسلا يلاعم

 -يبرعلا جيلخلا يف بدألا) باتك يف هترشن ًاليوط ًاثحب ةءارقلا كلت ةرمث تناكو «ةليلقلاب

 ةيدقن ةرشنب هميدمتو ءايملع ًاقيقحت باتكلا اذه قيقحتب تدعوو .(صوصنو تاسارد

 عا ع و

 ًاباتك هدارأ يصورخلا ناهبن نئعأ نب وصان خيشلا هيحاص َّنأ عم «هترابع قاللغتساو «هتدام

 كلت ّدرم ىه هيتفد نيب باتكلا اهّمض ىتلا ةيملعلا ةداملا نأ ريغ «نيئراقلل اغتاس ءالهس

 .قيقحتلا هيضتقي امم ىرخأ حورش عم .هحلطصم ةيلجتو ؛هيلع قيلعتلاو ءصنلا ةءارقل

 .دعب اميف لصفم وهو
 :ةيلاتلا ثحابملا ىلع ةمدقملا رسكت نأ عوضوملا ةعيبط تضتقا دقو

 .ةيملعل | هتناكمو .هتفاقثو «باتكلا فلؤمب فيرعتلا - 1

 .باتكلا ةدام ليلحت - 2

 .ةيفاقثلا ةلزعلا ةيلاكشإ - 3

 .هفلؤم ىلإ باتكلا ةبسن - 4

 .باتكلا يتصوطخم فصو - 5

 .قيقحتلا يف انلمع - 6

 باتكلا اذه نم بناوج نع ةفشاك .ءبولطملاب ةيفاو ثحابملا هذه نوكت نأ لمآ
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 ىف اميس الو ؛ينامعلا ىضابإلا كولسلا ةدمعأ نم زايتماب هّدع نكمملا نم يذلا سيفنلا

 .يرظنلا هبناج

5 

 لواحنسو ءاقباس رم امك كولسلا مظن حاضيإ باتك بحاص وه دعاج نب رصان خيشلا
 .ةريبكلا ةيملعلا ةيصخشلا هذه نم بارتقالا

 ةروصب انيلع ّنضت رداصملا َّنأ وه بارتقالا اذه يف تابوعص نم انهجاوي ام مهأ لعلو
 نع ريسي ءيش عم هتايح نم افتن مدقت يهف ؛هتافو ىلإ هدلوم نم رصان خيشلا ةايحل ةلصفم

 «مجارتلا بتك يف ديدجب سيل رمأ وهو «ءانثلاو حيدملا تارابع ىلإ ةفاضإلاب ءاهليصافت

 ريغ ءاضماغ نيبت وأ ةلغ عقنت ال رئاطلا ةوسح ىلإ برقأ يه ةعيرس ةحملب تفتكا املاط ذإ

 ىلع دعاسي كانهو انه نم تاراشإب ةناعتسالا عم اينمز ابيترت اهبيترتو ءفتنلا كلت عمج نأ

 .ققدملا ىلع ىفخي ال ام تاوجفلا نم هيف لامكلا نم بيرق ءيشب ةروصلا زاربإ
 نب هللا دبع نب ىيحي نب كرابم نب سيمخ نب دعاج نب رصان» هنأ رداصملا انثدحتو

 مامإلا نب ناذاش نب ليلخلا مامإلا نب درو نب روصنم نب ديز نب نايح نب دمحم نبا رصان

 نينثا ىلإ دوعي هبسن نأ حضاولا نمو «(!'«يناطحقلا يدزألا يصورخلا كلام نبا تلصلا

 .2ةفلتخم تاقوأ يف ةمامإلاب اوعيوب نيذلا ةمئألا نم

 .139 /1 .نامعنلا قئاقشو .!46 ص ء.نيبملا حتفلا رظني (1)

 عاعشلاو 203 /2و108 /1 نايعألا ةفحت :امهيرصع يف ترج يتلا ثادحألاو نيمامإلا نيذه ةمجرت يف رظني (2)
 بتكلا هذه مدقتو .207و204 /2 .نامعنلا قئاقشو .3129264ص .ةمغلا فشكو .(67و 48ص ؛ناعمللاب عئاشلا

 كانه نأ هيف انمهي امو .حضاو لكشب ةمظنم ةغبص وذ قئاقشلا بحاص درسم نأ ريغ ةمئألا نع ةلصفم دراسم

 اميف اهدنع فقلس ةمهم ةلالد اذهلو ءرصان خيشلا مهيلإ يمتني نيذلا صورخ ينبو دمحيلا نم امامإ رشع ةعبس

 ةيطارقميدلا نامع باتك كلذك رظنيو ء.صورخ ينب بسن نع ةديفم ةموظنم 179 ص «نيبملا حتفلا يفو .دعب
 ةمهم لصافم عم اهديلاقتو اهلوصأو ةمامإلا ماظن نع ةيجهنم ةيملع ةسارد وهو ءشابغ نيسح .د «ةيمالسإلا
 .اهخيرات نم



 ملع تيب يف ةرجهلل 71192 ةنس صورخ ىنب يداو ؟!'ءايلعلا يف رصان خيشلا دلو

 نم سيمخ نب دعاج «ناهبن وبأ خيشلا هدلاوف ةماعلا ةايحلا يف ةكراشمو .سيردتو هقفو

 هذختاو .فرشلاو .ءلضفلاو «ملعلاب هنامز لهأ ىلع مدقتملا ناك» نامت يف ءاملعلا مالعأ

 هملع نم اوملع امل مهرمأ لضافألا هدلقو ؛مهايند حلاصمو مهنيد دشارم يف ةودق سانلا

 هفيناصتو ملعلا يف اخسار ًاخيش هب ىفكو ..سيئرلا ينابرلا ملاعلا خيشلا» وهو 0(هعروو

 ةمالعلا» ًاضيأ وهو (*!«نامع ءاملع ةذباهج ةمتاخ وهو ..ةمج دئاوف ىلع ةلمتشم ةريثكلا
 ناكو «0«رارسألا ملع يف ديحولا درفلا ناكو «نانبلاب هيلإ راشملا ينابرلا ربحلاو ..سيئرلا

 ىلع هنويع تحتفت دقو ىتفلا نأ كش الو «9«ةعيرشلاو ةقيقحلا يملع يف مدقلا خسارا

 لوغشم .رصبلاو عمسلا ألمي هدلاوف .ذخألا هل ءاش ام ذخأ دق يفاصلا يملعلا وجلا كلذ

 نمو دلاولا اهيلإ عجري كلذ دنست ةبتكم كانه نأ يف بير الو .فيلأتلاو ءاتفإلاو ملعلاب

 .ملعلا ىلإ ركبم تقو ذنم تفتلي ىتفلا لعج دق هلك كلذ نإ .اهنم ناديفيف دلولا هدعب

 مهكلسمو رصان خيشلا ةوخإ نديد نأ رداصملا انثدحتو ءهنم دوزتلاو هذخأ ىلع ةموادملاو

 .(7ناهبن وبأ هل لاقيف دلاولا ىنكي هبو ,ناهبن خيشلا هاخأ ًاصوصخو .كلذك ناك

 جاتنتسا عيطتسن اننأ ريغ رصان خيشلا اهاقلت يتلا مولعلا ةيعون نع ًائيش رداصملا مدقت الو

 مولعلا كلت ةمدقم يف فقيو ءاهكرت يتلا "”بتكلاو ءاهلالظ أايفت يتلا ةئيبلا لالخ نم اهتيعون

 .يليلخلا ةمالعلا نع يدشارلا كرابم لضافلا ثحب رظني ءلامشلا ةهج نم رضخألا لبجلا حفس ىلع عقت (1)

 6!١. ص

 نافلخ نب ديعس رعشو .156ص «نامع مالعأو .84ص .رابجنز ماكح نويديعسوبلاو .175 /2 .نايعألا ةفحت (2)

 .24ص ءرشنت مل ريتسجام ةلاسر :يئايحيلا ةفيرش ةلضافلا .يليلخلا

 .147 /2 .نايعألا ةفحت (3)

 .147 ص ؛«نيبملا حتفلا (4)

 .139 ١/ ,نامعنلا قئاقش (5)

 حلاص نب دمحم .د «يحاورلا ملسم وبأ رظنيو ء1 16ص .يليلخلا ةمالعلا نع يدشارلا كرابم لضافلا ثحب رظني (6)

 ' ِ .120ص ءرصان

 دقع لبق امامإ نوكي نأ هنم بلط يذلا وه ريخألاو ءسيمخو ديعسو ىيحي :ناهبن ريغ رصان خيشلا ناوخإ نمو (2)
 .نامعنلا قئاقشو «.!!8 ص .ىليلخلا ةمالعلا نع يدشارلا كرابم لضافلا ثحب رظني ءىبأف سيق نب نازعل ةمامإلا
 ْ .اهدعب امو «216 ص .ءشابغ نيسح .د «ةيمالسإلا ةيطارقميدلا نامعو ه١

 .ةدوجوملا هتافلؤم :امه نيمسق يف هلعج رصان خيشلا بتكل ًازاتمم تبث يربعلا ىيحي نب ميهاربإ ثحابلا مّدق (8)

 ةينامثلا بتكلاو «ةلاسرو ءاباتك رشع ةعبس يناثلا ّمضو .بتك ةينامث لوألا ىوح .ةدوجوملا ريغ بتكلاو



 ةفسلفلاو .مالكلا ملعو ءلوصألاو .هقفلاو .فيرشلا ثيدحلاو .همولعو ميركلا نآرقلا

 ىلإ ةفاضإلاب ءرابخألاو بدألاو ةغالبلاو فرصلاو وحنلاك ةيبرعلا مولع نم ريفو داز عم
 يذلا باتكلا لعلو ."'خيراتلاو كلفلاو تابنلاك اهب ًامتهم خيشلا اندجو اهب ةقحلم مولع

 كلت ىلإ ريشت ىتش ةيملع لئاسم هيف خيشلا جلاع دقف .لوقن ام ىلع دهاش ريخ انيديأ نيب
 هامس اباتك ةريثكلا هبتك نيب دجن اننأ امك «هباتك يف اهفظوف ةيناث داعو ءاهلصح يتلا مولعلا

 فئاطل) هامس رخآ ًاباتكو «2!«ةديقعلا اياضق نم ةددعتم بناوج لوانت" هيفو (نيقيلا قحلا)

 ريغصلا عماجلا) وه فيرشلا ثيدحلا يف ًاباتك هيف بتري نأ لواح (نئسلا ماكحأ يف ننملا

 ارصان خيشلا نأ نيح يف ةيئاجهلا فورحلا ىلع هبحاص هفّئص» ذإ .ًافلتخم ًابيترت (يطويسلل
 يفخلا رسلا) هناونع ثلاث باتك رصان خيشللو «”«ةيوبنلا ثيداحألا ىلع باتكلا بوبي ذخأ

 تاتابنلا عاونأب جالعلا هيف ركذ يبعش يبط» باتك وهو (يلحاوسلا تابنلا رارسأ ركذ يف

 امو ةيلحاسلا ةغللا تاحلطصم اهيف ركذ .. ةمدقم هيفو ..ايقيرفأ قرش يف كانه ةدوجوملا

 بتك هلو .7«ةيلحاسلا ةغللاب راجشألا ءامسأ دروأو ..هريغصتو ىمسملا ميخفت نم اهيف

 ةفلتخم ثادحأ نع ةيخيراتلا هتايورم نم ةرفو دجن امك ءأقباس هيلإ انبهذ ام دكؤت ىرخأ

 تبثلا ملاعلا كلذ ىوس دجي مل هنأكو «هيلإ ةبوسنم ةفحتلا بحاص اهظفحي نامعب تعقو
 .©!هباتك يف هلقني ام تبثيو «هنع لقني ققدملا

 اباتك ركذي ملو ءباتكلا اذهو .(صالخإلا) باتك وهو هقّقح يذلا باتكلا ادع ةطوطخم لازت ام ةدوجوملا
 .ءيمجعلا دمحم نب نسح تنب ةيلاع ةثحابلا هتققح يذلا (جهملا ةايح) هدلاو ةديصق حرش وه رصان خيشلل

 ريتسجام ةلاسر ةيبرعلا ةغللا مسق -ةيعامتجالا مولعلاو بادآلا ةيلك -سوباق ناطلسلا ةعماج ىلإ هتمّدقو

 .روطسلا هذه بتاك فارشإب

 ىلإ ةوقب ئمويو .ريدصتلا يف هيلإ انرشأ ام وهو ءرصان خيشلا ةفاقث زيمي يذلا مولعلا يف كباشتلا اذه ظحالي (1)

 .ادحاو اضرغ مدخت ةفلتخملا مولعلا .ددعتلا لالخ نم ةدحولا

 ةيملعلا بناوجلا يف مهرثأو نيينامعلا نع يليلخلا دمح نب دمحأ خيشلا ةنطلسلل ماعلا يتفملا ةحامس ثحب (2)
 ةلاسر «يئايحبلا ةفيرش ةلضافلا ءيليلخلا نافلخ نب ديعس رعش رظنيو «182-183ص ءايقيرفأ قرشب ةيفرعملاو

 هناونعو .هنم خسن كانهو ءاملاس انيلإ لصو باتكلا اذه نأ انه ركذي اممو ءاهدعب امو 24ص «ءرشنت مل «ريتسجام
 .72-73ص (صالخإلا) باتك قيقحت ةمدقم هنع رظني «(نيقيلا قحو نيبملا ملعلا) لماكلا

 .عايضلا نم املاس رخآلا وه لصو باتكلا اذه نأ ًاضيأ انه ركذي اممو .183 ص .قباسلا يتفملا ةحامس ثحب (3)
 .74ص .(صالخإلا) باتك قيقحت ةمدقم ىف نيتخسنلا نيتاه ليصفت رظني .هنم ناتخسن كانهو

 ش .183 ص .قباسلا عجرملا (4)
 .ريثك اهريغو 149 و147 وا45و و144 و43 و141 وا40 و24و20 /2 :لثم ةقرفتم عضاوم يف نايعألا ةفحت رظني (5)
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 نأ ىلإ يدشارلا كرابم لضافلا راشأ دقو ؛'!"أدج ةريثك ىهف ةيهقفلا هؤارآو هاواتف امأ
 ةعومجم اهنمو .نآلا ىتح اهجارخإو اهعمجب دحأ نتعي مل ةريثك ةبوجأ» رصان خيشلل

 ريثك هريغو هلك كلذ نإ «(2«برغملاب يبعصملا فسوي نب ديعس خيشلا ىلإ اهلسرأ ةبوجأ

 هبتك فيلأت يف دعب اميف اهنم دافأو ءرصان خيشلا اهلصح يتلا فراعملا ةعس ىلإ ةوقب ريشي

 ؛ىرخأ ةهج نم حصنلاو هيجوتلا ثيح نم اهيف كراش يتلا ثادحألا ةجلاعمو «ةهج نم

 اهنم دصق ىتلا ةيويندلا هلغاشمو «ىملعلا هفغش نيب قيفوتلا ىلع هتردق نم ءرملا بجعيو

 عم ملعلل مات ًافارصنا ينعي اذه نأ كش الو «لدعلا رشنو .عرشلا ةماقإ -هداهتجا بسح -
 هانيأر ام مالكلا اذه ىلإ اعد يذلاو .امهنيب نزاوتلا كلذ قّح امم اهنوؤشو «ةايحلاب مامتها

 نيكراشم اناك دقف نامعب ترج يتلا ةيسايسلا ثادحألاب هدلاوو رصان خيشلا مامتها نم

 نودي وهو امهنع لقنلا نم رثكي نأ ىلإ ةفحتلا بحاصب ادح ام اذهو ؛ةحضاو ةيلاعفب اهيف

 ."نامع خيرات

 ىتأ نمو ؛هورصاعم هل فرع «هتايح رخآ ىلإ ملعلاب ًالغتشم رصان خيشلا ّلظ دقو

 ارقتسم ّلظ هنأ ودبيو دعب اميف ىرنس امك اهيلإ لصو يتلا ةيملعلا ةلزنملا كلت مهدعب

 ىلإ لصي هارنو .ىرخأ نكامأ ىلإ اهنم لاقتنالا ىف أدب ىتح اهيف دلو ىتلا ءايلعلا هدلب ىف

 ثادحألا هقف نم رهظيو ءكولسلا مظن حاضيإ وهو ءانثيدح رادم هباتك فلأ اهيفو ءىوزن

 نم كلت هتشيعم هسفنب رَّوص دقو .ةعسلا ىلإ اهنم قيضلا ىلإ برقأ تناك اهيف هتشيعم نأ

 ""'ةشاقو حلمو نوميلو ًءامو انتوق بلاغل ٌربخ انتشيعم

 (5) ةناق وه امب اذه اذبح ايف ىقتلاو مسجلا ةحص عم تلصح نإف

 نأ ريغ ءاهيلإ لآ ىلا ةقيضلا لاحلا كلت نع اقيقد اريعت ناريعي حقاش لب حامهو

 .اهدعب امو 103 ص ؛«نيبملا حتفلا لاثملا ليبس ىلع رظني ()

 .8!1 ص .يليلخلا ةمالعلا نع يدشارلا كرابم لضافلا ثحب (2)

 اهاري خرؤملا مهت ىرخأ تاليصفت كانهو .162و147 /2 ًاصوصخو «ةقرفتم عضاوم يف نايعألا ةفحت رظني (3)
 .ةفحتلا يف ةثوثبم ئراقلا

 .يثراحلا خيشلا .نامع لهأ ةغل نع نايغألا ةحازإ رظني .كمسلا نم ريغص عون نامع لهأ ةغلب عشاقلا )4(

 .108ص

 .175/2 .نايعألا ةفحت (5)



 نع ليلقلاب هئافتكا نم دعب اميف هارنس ام دكؤي امم امهيف ةحضاو ففعتلاو دهزلا ةحسم

 ءاربغلا يذ نع ًالقن ةفحتلا بحاص هقاس ام وه ًاقح رظنلا تفلي ام نأ ريغ .ةعانقو اضر
 ةيمالسإلا قرفلا عيمج عم رابخألا هذه تَّمعو» :هلوق وهو ؛يربعلا دشار نب سيمخ

 مث ءنمحرلا دبع باصأ امب مهسوفن يف اوفسأتف «ةيسوجملاو ةينارصنلاو ةيدوهيلاو

 ىضري ال اولاقو ءناطلس نب ديعس مهالومو مهديس ةرضحب طقسم ردنب يف اوعمتجا
 اذه ىلإ ءناطلس نب ديعس ديسلا باجتسا دقو .(!!«مهئاملع يف ءارمألا نم اذه لثمب دحأ

 .ىرتس امك بلطلا

 «ةفاك نيملسملا نيب ةيماس ةلزنمو «ةمرتحم ةناكم لان دق خيشلا نأ ىلإ ةوقب ريشت صنلا ةهجو نإ

 هنع نامزلا ءالب ءردو هترصنل اعيمج اودانت انه نمو ءءاوس دح ىلع ىرخألا تانايدلا عابتأو

 ركف اذ نكي ملام دحاو لجر ىلع عمتجت ال لوقن ؛اهتالاقم يف ةقرفتم يهو قرفلا كلت عمتجت الو

 «عيمجلا ىلإ لدعلاو طسقلا نازيمب رظنلاو لادتعالا اهراعش ةيلاع سفنو .حجار لقعو «رينتسم

 .كش الب هل بسحي امت اذهو هترصن ىلع مهتملك تدحتا انه نمو

 نم ةداع ةداقلاو ءكولملا هعنصي ام (يديعسوبلا ناطلس نب ديعس ديسلا عنص دقو

 ىشم امهمو .هاسكو همظعو همركو هابح لصو املف .هيلإ لوصولاب بتكف» ءاملعلا ميركت
 يف هرومأ رثكأ يف هراشتساو هماعط نم همعطأو .هتبحص يف هذخأ رفس وأ رضح يف ةوطخ

 ,*!ه1243 ةنس اهدصق نيح رابجنز ىلإ هعم هبحصتسا لب اذهب فتكي ملو ."*!«هنامز لوط

 .175 /1 «نايعألا ةفحت (1)

 نم ناك ه1273 ةنس يفوتو ه1204 ةنس دلو .يديعسوبلا ديعس نب دمحأ مامإلا نب ناطلس نب ديعس ديسلا وه (2)
 اباتك قيزر نبا هنع فلأ دقو ؛ةمكحب اهجلاع ماسج ثادحأ هدهع يف تعقو .نرق فصن لاوط مكحو ةساسلا رابك
 .(يديعسوبلا ديعس نب دمحأ ديمحلا مامإلا نب ناطلس نب ديعس مامهلا ديسلا ةريس يف مامتلا ردب) هامس ًاريغص

 ةنيهج :كلذك هنع رظنيو «ةديفم ةيعامتجاو ةيسايسو ةيخيرات تاليصفت هيفو «نيبملا حتفلا هباتكب اقحلم عبط دقو
 ءايقيرفأ قرشب ةيفرعملاو ةيملعلا بناوجلا يف مهرثأو نوينامعلاو .236 /2 نامعنلا قئاقشو .233ص «رابخألا
 لجرلا ناكو) :هيف لوقيو ءاهدعب امو ء«177ص «ةئطلسلا ماع يتفم يليلخلا دمح نب دمحأ خيشلا ةحامسل ثحب

 ١180 ص ؛(كانه ةيروطاربمإ سسأ يذلا ناطلس نب ديعس ناطلسلا وه ةغلابلا هتيانع ةيقرشلا ايقيرفأ ىطعأ يذلا

 ينامعلا يبرعلا رعشلاو ءاهدعب امو .33ص .ديفملا زجوملاو ءاهدعب امو ء155 ص .ةيمالسإلا ةيطارقميدلا نامعو

 .اهدعب امو 25ص هرشنت مل ريتسجام ةلاسر ؛يناليغلا تيبس لضافلا .يقيرفألا رجهملا يف

 كلذكو خيشلا مرتحي ناك ديعس ديسلا نأ ؛.83ص هرابجنز ماكح نويديعسوبلا باتك يفو «175 /2 .نايعألا ةفحت (3)

 .عيمجلا ناك

 .237ص هرابخألا ةنيهج رظني (4)



 نم ةريخألا ةنس نيرشع ىضق دق نوكيف ه1264 ةنس يفوت رصان خيشلا نأ انملع اذإف

 روهشم هربقو ينوتملا ىمسملا ناكملا يف» اهيف !!'يفوت هنأ تباثلا نمو «رابجنز يف هتايح
 .2(كانه

 امهنم نينثا نأ ريغ «ءابدألاو ءاملعلا نم هدعب ءاج نميف ًايوق ًارثأ رصان خيشلا كرت دقو

 وه امهلوأو ءدئاصق نم هامظن امو .بتك نم هاكرت ام يف اذه ظحلن ءأريبك أرثأت هب ارثأت

 خيشلا ناك دقف :ةرجهلل 1287 ةنس ىفوتملا يليلخلا نافلخ نب ديعس ققحملا ةمالعلا

 ديفتسيو مهتروشمب ذخأي هل ةنواعملا ديلا اوناك نيذلا ءاملعلاو خياشملا ةمق ىلع» رصان

 (طقسمب هيلع ددرتي ناك دقف ىلوألا همولع ديعس خيشلا ىقلت» هنعو «مهئارآ نم

 هباوبأب هقفلاو عسوتب هقفلا لوصأو «نيدلا لوصأك عساولا يمالسإلا ملعلا» هيلع سردف

 الإ هركذي ال وهف رصان خيشلل ديلا كلت هند يليلخلا ققحملا ظفح دقو ؛'«ةفلتخملا

 ديكأت ريخ فيرصتلا ديلاقم هباتك ةمدقم يف هنع هلوق لعلو «مارتحالاو لالجإلاب ًاطاحم
 فيرشلا نفلا اذه يف ةينغم ةيفلأب ّيلع هللا َّنم دقف..» :لوقي هارنف هيلإ بهذن ام ىلع
 رحبلاو ينابرلا ملاعلا اهماظن ىلع علطا املو .فيرصتلا ديلاقمب هلل دمحلاو اهتيمسو

 ةمالعلا نب رصان دمحم وبأ «ةعنامم الب هرصع ديرفو ةعنامم الب هرهد ديحو ينارونلا

 افيطل ًاحرش اهيلع تبثأ نأ ينرمأ ءيصورخلا سيمخ نب دعاج ناهبن وبأ يلولا يولوملا
 ةمالعلا هخيش نم هيجوتب ناك حرشلا ىلع همادقإ نأ» صنلا اذه نم نيبتيو «7”«أرصتخم
 ققحملا اهاقلت يتلا مولعلا رثأ رهظ دقو :(!(ىلاعت هللا امهمحر ناهبن يبأ نب رصان ريبكلا

 .ءاوس دح ىلع هرثنو هرعش يف يكولسلا ههاجتا يفو .هبتك يف رصان خيشلا نع يليلخلا

 .150ص ءنيبملا حتفلاو .175 /2 .نايعألا ةفحت رظني (1)

 .237ص «رابخألا ةنيهج (2)

 عم يئايحيلا ةفيرش ةلضافلا ةلاسر هنع رظني «ريبك ملاعو روهشم ملع وهف يليلخلا ققحملاب فيرعتلل انب ةجاح ال (3)
 يف بدألا) انباتك رظنيو ,باتك يف تردصو هل ًاميركت يبدألا ىدتنملا اهماقأ يتلا ةودنلا ثوحبو ءاهرداصم
 ْ .يليلخلا ققحملاب انفّرع ثيح ثلاثلا ءزجلا «(يبرعلا جيلخلا

 .24ص .يئايحيلا ةفيرش ةلضافلا ءيليلخلا خيشلا (4)
 .6!1ص ؛ىليلخلا ةمالعلا نع يدشارلا كرابم لضافلا ثحب (5)
 ١ .6!1ص «ءقباسلا عجرملا (6)

 .3/1 فيرصتلا ديلاقم (7)

 .4ص ءاققحمو ًاهيقف يليلخلا نع ةنطلسلا ماع يتفم يليلخلا دمح نب دمحأ خيشلا ةحامس ثحب (8)



 يذلا ه1290 ةنس ىفوتملا '''قيزر نب دمح نب ديمح رعاشلاو خرؤملا وهف يناثلا امأ

 عاعشلاو «نيبملا حتفلا هيباتك يف دعاج خيشلا هدلاوو رصان خيشلل ًابحر ًالاجم حسفأ
 انورقم هيباتك يف امهركذ قوسي ذإ ةقيثو تناك امهب هتقالع نأ ودبيو «ناعمللاب عئاشلا

 خيشلا ناكو ءرصان خيشلا تالسارم نم ًاضعب نيبملا حتفلا يف ظفحي امك «ةعفرلاو ةلجتلاب
 دعب رصان خيشلا اهب ىثر دئاصق تس علاطم نيبملا حتفلا يف ظفحيو «(* هيلع ينثي رصان

 :هلوق اهنم «هتافو

 سردلا ةورذ يف سيردتلا ىلإاذنمف 2سنألا نم سينألا هقفلا سلجم الخ

 :اهنمو

 (”مايألا انموي اي اذكه ام مالظإ انمويف ءايضلا بهذ

 ام اذه يف لوقيو «رصان خيشلا بتك تاناونع اهنمضي ةليوط ةديصق مظني امك ءاهريغو

 روكذملا رصان خيشلل يتبحاصم لجأل .. ةديصق بتكلا هذه مسا يف تمظن دقو» :هصن

 :ةديصقلا هذه علطمو «هتايح مايأ

 لاعفلا وذ رصان بتكلا نم خ يشلا فنص ام تنأ مس :يل ليق

 لاقملا حيصف ىدنلا مي ن بن ىبأ لحن هيبنلا هيقفلا

 .(1«ليصفتلا ىلع بتكلا هذه ةيمست هذه ىتديصق ىف تبثأف

 ءرصان خيشلا بتك تاناونع قيزر نبا اهب ظفح دقف ؛ةديصقلا هذه ةيمهأ يف كشاالو

 ةدام هل مدقتسف اهتساردو بتكلا هذه نع ثحبلا ديري نمل قثوملا ليلدلا يه نوكتسو

 .هب علطضاو ءرصان خيشلا همدق يذلا لمعلا مجحو ءاهددع نع ةنيمث

 اصاخ اباتك فلؤي نيح رصان خيشلاب هتقالع يف هتياهن ىلإ طوشلا عطقي قيزر نبا ىرنو

 1290 ةنس يفوتو ةرجهلل 1198 ةنس دلو ءيلخنلا ناسغ نب تيخب نب قيزر نب دمحم نب ديمح وه قيزر نبا (1)

 ءيمشاهلا ديعس روتكدلا ثحب هراثآو هتريس نع رظني .نامع يخرؤمو ءارعش نيب ةمدقتم ةلزنم لتحي .ةرجهلل
 .اهدعب امو 10/1 ءديرفلا كلس قيقحت ةمدقمو

 .ًاضيأ باتكلا اذه يف قيزر نبا ركذ يتأي (2)
 .اهدعب امو .151 ص «نيبملا حتفلا رظني (3)

 . 15١ ص «نيبملا حتفلا (4)



 نع ًاثدحتم نيبملا حتفلا يف هل أرقن نحنف .هحدم يف اهلاق يتلا هدئاصق هيف عمجي هنع

 ناهبن 9 ةمالعلا خيشلا نب رصان دمحم ابأ حيصفلا ملاعلا خيشلا تحادم لقو» :هسفن

 .(نيبملا حتفلا) هباتك يف هيلإ راشأ ام عمجي انه هنأ ريغ «'"'"دئاصق ةلمجب هتايح مايأ

 امو «(نيعلا ةرقب بقلملا نيجللا كئابس) هناونع اباتك هلعجيو ىرخأ دئاصق هيلإ مضيو

 لهأل دمحلا ةعاذإ رحلا ىلع ناك امل» :هتمدقم ىف لوقي (©اطوطخم باتكلا اذه لازي
 مسا حاضيإ نع لئاسلا اهيأ ايف ..بلاسلا ىلإ لسني ال يذلا بجاولا برجملا نم دمحلا

 .0!«مالعلا ناهبن يبأ ديسلا نب رصان ..مظعملا مخفملا خيشلا وه كلذ ..ىمسملا اذه

 ةرشع نيب حوارتت هحدم يف ةديصق نيسمخ باتكلا اذه يف ظفحيف رعشلا ىلإ لقتني مث

 زّيمت يتلا ةيكولسلاو ةيملعلا خيشلا بناوج زاربإ ًادهاج اهيف لواحي ًاتيب نيعبرأو «تايبأ
 رثأ يفتقي قيزر نبا نأكو «هريظن لقي ءافولا نم رهاظم هاوسو لمعلا اذه يف رهظتو ءاهب

 لوصومو راعشألا هذهب خيشلل دري وهف .(ناسحالا الإ ناسحإلا ءازج لهو) :ىلاعت هلوق

 .ًافلؤمو ءارعاش اهب عفتنا يتلا كلت هيلع اهغبسأ يتلا ءاضيبلا ةيملعلا هيدايأ ركذلا
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 خيشلا تافنصم يف ةّيلج ترهظ يتلا مولعلا نم ًادحاو ةيجهنم بابسأل انرخأ دقو

 ينعنو «ةنيعم ةهجو هتيصخش ههيجوتو «هتيمهأل كلذو .باتكلا اذه يف اميسالو «رصان

 هدهجب وه هاّمنو ,ةضايرو ًاقوذ هيبأ نع هاّقلت هنأ تباثلا نمو كولسلا ملع وأ فوصتلا هب
 نأ  كشلل ًالاجم عدي ال امب  رداصملا يف عاذ دقو .ًاعانتقاو ًامهفو ةءارق يصخشلا
 كلذ ناقّمعي اناك امهنأكو «ةايحلا يف امهل ةقيرط كولسلا نم اذختا دق هدلاوو رصان خيشلا

 لعلو .ةقيرطو ًاراعش امهل هعانطصا ثيح نم ةينامعلا ةفاقثلا يف دجو يذلا برشملا

 نم قبس اميف هدنع انفقو يذلا بسنلا كلذ اهنم «ةقيرطلا كلت ذاختا ىلإ تعد لماوع كانه

 15ةنض قابلا رادسملا5)

 نيثالثو نيتنثاو ةئم يف عقيو بيسلاب يديعسوبلا دمحأ نب دمحم ديسلا يلاعم ةبتكم يف هنم ةخسن ىلع تعلطا (2)
 اهقيقحتو اهتسارد بجاولا بتكلا نم اذهو ءرمحألاو دوسألاب حضاو طخب بوتكم .طسوتملا عطقلا نم ةحفص
 . فاتت رصان خيشلا بتك رشن عورشمل الامكتسا

 .او طوطخم ؛نيجللا كئابس (3)



 ةينيدلا ةيلوؤسملا مجحب ًاليقث ًاساسحإ دلو امم «ةمئألا نم نيمامإب رشابملا لاصتالا ثيح

 وأ ةدايز الب يه امك اهتيدأتو صالخإب ةنامألا كلت لمح ةرورضو ءامهقتاع ىلع ةاقلملا

 امهرايتخاو «نبالاو دلاولا اهاّملت ىتلا ةصاخلا ةينيدلا ةفاقثلا لماوعلا هذه نمو .ناصقن

 ادا اني يطت ىلع اجماع اره. فاعلا هم قفين يضف سال دهرا نفاخ
 نع فوزعلاو ةولخلا رثؤت يتلا ةايحلا يف ةهجولا كلتب لماكلا عانتقالا اضيأ اهنمو «ةقدب

 لضافلا انل نّيِب دقو .ةايحلا يف امهاحنمو امهتيصخش بيكرت عم مءالتي امم وهو «تاذلملا

 قمع» ىلع موقي وهو هدلوو دلاولا هانبت يذلا هاجتالا كلذ ملاعم يبايسلا دوعس نب دمحأ

 ."")«داروألا ةرثكو ةولخلاو قطنملاو ةفسلفلاو مالكلا ملع يف قمعتلاو دوجولا يف لمأتلا

 هذهو «ةيناهبنوبلا وأ ةيدعاجلا ةسردملا» اهيمسي ةسردم هجوتلا اذه نم لعجي هنأ ظحالنو

 ةافو دعبو ..ىصورخلا سيمخ نب دعاج ناهبن وبأ سيئرلا ةمالعلا اهركف بحاص ةسردملا

 يف ًاققحتم هانيأر يذلا وه اذهو «2'ةسردملا كلت ركف ..رصان خيشلا هنبا لمح ناهبن يبأ

 .ءاوس دح ىلع هبتكو رصان خيشلا ةريس

 نإ ىتح ..» :هلوق ىهو ىبايسلا لضافلا اهدكأ ةطقن دنع فقن نأ يرورضلا نمو

 زعتشلاف كونا تيا هيلعا رهلطأ لزهفويضتلا هسا وتلا كلا اغا وقلظي مل ةيضابألا

 حلطصم كولسلا نأ ملعن نحنو .””«كولسلا رعش هنومسي ةيفوص ةعزن هيف نوكت يذلا
 وه رخآ حلطصم هب طبتريو ءاهركذ نورثكي يتلا ةيفوصلا تاحلطصم تحت يوضني

 يذلا يفوصلا هلولدم ةفرعم وه هنم انمهي ام نأ ريغ ؛ليصفتب هنع نوثدحتيو «(قيرطلا)
 وه كولسلاف ؛هل ًاراعش يدعاجلا هاجتالا هراتخا يذلا لولدملا نم ًاريثك برتقي هنأ ىرنس
 ايندلا بح لثم ةميمذلا قالخألا نع هسفن ريهطتب لوصولل دبعلا دعتسيل قالخألا بيذهتا»

 ملعلا لثم ةديمحلا قالخألا ىلع جهنلابو ..لخبلاو ربكلاو دسحلاو دقحلا لثمو هاجلاو

 ىنعملاب ةدابع لزنم ىلإ ةدابع لزنم نم لاقتنا» ًاضيأ وهو ؛(«ةلادعلاو ءايحلاو ملحلاو

 ةبرقلا قيرطب عورشم لمع ىلإ هللا نم ةبرقلا قيرط ىلع عورشم لمع نم ةروصلاب لاقتناو

 .١5ص «ينالهبلا ملسم يبأ نع هثحب (1)

 .5ا!ص «ينالهبلا ملسم يبأ نع هثحب (2)

 .51ص «ينالهيلا ملسم يبأ نع هثحب (3)

 .133ص «ينفحلا ميلحلا دبع .د ؛ةيفوصلا تاحلطصم مجعم (4)



 لقتنملاو ءٌلجت ىلإ ّلجت نمو «'''ماقم ىلإ ماقم نم ملعلاب لاقتناو ؛كرتو لعفب هللا ىلإ
 يف ماقتساو اهتاوهشو هسفن ىوه نع بات يذلا دبعلا» وه اذإ كلاسلاف ؛(22كلاسلا وه

 وه مدقت ام قفو كيلستلاو كولسلاف .26«صالخإلاو ةعاطلاو ةدهاجملاب قحلا قرط

 ىلع سيردت وهو ..يسفنلا كولسلا ىوتسم ىلع رهظت امك ةينهذلا ةيحورلا ناسنإإلا ةيبرت#
 ثيدحلا ةفوصتملا لّصفو :(*7«تباوثو جهانم نم سيردتلل ام لكب عتمتي يلمعلا ىوتسملا

 هداريإل لاجم ال امم اديفم ابصخ اقيقشت عوضوملا اوققشو «نيكلاسلاو كولسلا عاونأ نع
 قيرطلا ةلمج رصتخي» يذلا قيرطلا وه رخآ حلطصم كولسلا حلطصم نم برتقيو ."””انه
 نم ءادتبا اهلماكب ةيفوصلا ةبرجتلا هتحت جردنت ثيحب لومشلا نم ناك كلذل ءهللا ىلإ

 حتفتو يحورلا طاشنلا ىلإ ًالوصو اهتضايرو سفنلا ةدهاجمب ًارورم هتلفغ نم بلقلا هبنت
 .(90(هتايلاعف

 كولسلا نيب ةيحور مأ ةيوغل تناكأ ءاوس ىقثولا ةقالعلا ققدملا ىلع ىفخي الو

 هللا ىلإ عاطقنالاو ةدابعلا ىلع فوكعلا» وه 'فوصتلا نأ كلذ دعب انملع اذإف .قيرطلاو

 لامو ةذل نم روهمجلا هيلع لبقي اميف دهزلاو اهتنيزو ايندلا فرخز نع ضارعإلاو ىلاعت
 نيب هباشتلا انكردأ اذه انملع اذإ لوقن ,(«ةدابعلاو ةولخلا ىف قلخلا نع دارفنالاو هاجو

 وه امنإو ؛لامعألاب بستكي ال وهو ءلاحلا حلطصم هعم دريو .لامعألا قيرط نع دبعلا هيلإ لصوتي ام وه ماقملا (1)

 ليصفتب رظنيو ء171 ص ؛ىملح ىفطصم دمحم .د ءىهلإلا بحلاو ضرافلا نبا رظني .دبعلل برلا اهنمي ةيهلإ ةنم

 ١ :8ق رص ةومجم قلاشلا دبع د هفوضتلاو ىطوينلا تانك ركع

 .585 ص ؛ميكحلا داعس .د ءيفوصلا مجعملا رظني (2)
 .232ص .يواقرشلا نسح .د «ةيفوصلا ظافلأ مجعم (3)

 .721ص «ميكحلا داعس .د .يفوصلا مجعملا (4)

 .اهدعب امو 585ص «قباسلا عجرملا رظني (5)

 هيفف .573 ص .مجعملا قيفر .د .يمالسإلا فوصتلا تاحلطصم ةعوسوم كلذك رظنيو 720-721 ص ءقباسلا (6)
 .فاو ليصفت

 نوسلكين ذاتسألا عمج دقو .هل ةفوصتملا اهمدقي يتلا دودحلا ةرثك ببسب ةريبك ةلكشم فوصتلا فيرعت يف (7)

 «يمالسإلا فوصتلا خيرات رظني .بسحف ةينطابلا هتبرجتو هرهوج انه ذخأن اننأ ريغ هل ًافيرعت نيعبسو ةينامث
 ةيفوصلا ةكرحلا باتك كلذك رظنيو .دودحلا كلت نم اريثك قاس دقف اهدعب امو ,.!15 ص ؛يودب نمحرلا دبع .د
 اهتشقانم عم فوصتلل ًافيرعت رشع ةسمخ دروأ دقف ءاهدعب امو ,.18ص «ناير وبأ يلع دمحم .د .مالسإلا يف

 .اهحرشو
 .1097 /3 .نودلخ نبا ةمدقم (8)



 راكفألا ةلمجل يلمعلا قيبطتلا وه كولسلا نإ ثيح نم ريبك دح ىلإ نيحلطصملا لولدم

 ركفلاب تدح ًابابسأ كانه نأ يل ودبيو .هسفن ىلع اهقبطي حارو كلاسلا اهب نمآ يتلا
 ا ا ل ل ا

 اذه نم ذختت 2 'ةردان تالاح يف الإ قرفلا عي عيمجف ؛زيمتلا يف ةبغرلاو .ةيصخشلاب

 هل نأ ريغ هسفن فوصتلا لخاد نم وه ًاحلطصم يضابإلا ركفلا رثآف ءاهل ًاراعش حلطصملا

 هل اهلاطمما كت او ةيقااو ترفع

 ةفوصلا ع متهي ْلو» :اهوق يهو ميكحلا داعس ةروتكدلا اهتدروأ ةظحالمب هيف انأضتسا ناث ببسو

 اقفو اوشاعو يفوصلا ركفلا يف اونود لب كولسلا يف تافنصم نيودتب يرجهلا عباسلا نرقلا لبق
 - سداسلا نرقلا دعب الإ كولسلاو يلمعلا فوصتلا يف تافلؤملا ددعتت ملو ءيفوصلا كولسلل

 ركفلا نأكف ."«كيلستلا جهانمو ةيفوصلا ةيبرتلا ةلحرم فوصتلا لخد ثيح يرجهلا عباسلا

 (37يف ةرفوو بناج يف ًاصقن همامأ دجوف عوضوملا اذه يف كراشي نأ رخأتم تقو يف دارأ يضابإلا

 مهأ هنأ ىلإ بهذأ داكأ ثلاث ببس كانهو .ةبوصخو ءارث هديزي يكل لوألا رثآف رخآ بناج

 نم هب اظفتحم لظ يذلا ءاقنلا ىلإ ريشي قيمعلا هلولدمو كولسلا نوك يف لثمتيو اهاوقأو بابسألا

 لثمتي هبر ةدابعل نيعم قيرط ذاختا يف ناسنإلا ةبغرو اهماكحأو ةعيرشلاب قيثولا هماحتلا ثيح
 ةيبنجأ تارثؤمب هلولدمو فوصتلا طلتخا نيح يف .بسحف داروألاو نآرقلا ةوالتو «ةولخلا يف

 ءاهقفلا ضعب تلصوأ ةبعشتم ةيركف براسم يف هتلخدأو ,دهزلا وهو «يفاصلا هعبنم نع هتدعبأ

 اجهنم كولسلاب ىفتكاو .هنع هسفنب يضابإلا ركفلا ىأن ام وهو ءرفكلاب ةيفوصلا ضعب ماهتا ىلإ
 .©اهئادحأو ةايحلا عم ًالعافتو ةقيرطو

 ةفوصتملل ةفدارم تاحلطصم يهو «نييرقملاو «ةينارونلاو ءنيحايسلاو ءابرغلا نع خورف رمع روتكدلا ثدحت (1)

 يبيشلا لماك .د ريشيو «25ص ؛مالسإلا يف فوصتلا هباتك رظني ,ةيفوصلاو فوصتلا راشتناك رشتنت مل اهنأ ريغ

 عوجلا ْنأ مولعمو .339 ١/ ؛عيشتلاو فوصتلا نيب ةلصلا هباتك رظني ءنييعوج نوّمسي ماشلا يف داهزلا نأ ىلإ

 .اهريغو بايثلا نم نشخلا سبلو «ةلزعلا لثم ةقيقحلا ىلإ لوصولل ةفوصتملا لئاسو نم دحاو
 .712ص .يفوصلا مجعملا (2)

 ميقتسيو ةروصلا حضتت يك ثحبلاو ةساردلا نم ديزم ىلإ ةجاحب بناجلا اذه نأ ىلإ انه ريشن نأ مهملا نم (3)

 .هعضوم اذه سيلو .جهنملا

 ةديؤم ريغ ةقيقح لكو .ةلوبقم ريغف ةقيقحلاب ةديقم ريغ ةعيرش لك» نأ يريشقلا ديكأت اذه ىلع دعاسي اممو (4)

 نم اسانأ هتيؤر دعب الإ مالكلا اذه يريشقلا لقي ملو ,261 /1 ةيريشقلا ةلاسرلا رظني ««ةلوبقم ريغف ةعيرشلاب

 .ةعيرشلا ماكحأ ىلع جورخلاب يحوت بهاذم مهمالك يف نوبهذيو .ضئارفلا نم نوففختي ةيفوصلا



 هدلاو جهن ىلع راس دق ًارصان خيشلا نإ لوقلا عيطتسن - مدقت ام دعب - انلعلو

 هيلإ راشي حبصأف اهيلإ لصو يتلا ةلزنملا كلت نورخآلا هل فرعو ءاكولسو ًابلط
 لظ ةقيرطو اجهنم هذختا يذلا كولسلا نأ ريغ ءرابكلا نامع ءاملع نم هنأ ىلع

 نافل ايدديعس ىتدسلا ةيالكلا ءلدملم دهن ذإ ةةيلعلا هك اكمل ة ميلا ةنلا "وه

 ..ينارونلا رحبلاو 2ينابرلا ملاعلا ''اهمظن ىلع علطا املو» :لوقيف هفصي يليلخلا

 يليلخلا سيمخ نب دعاج ناهبن وبأ يلولا يولوملا ةمالعلا نبا رصان دمحم وبأ

 ؛ينارونلا رحبلاو ينابرلا ملاعلاب هفصي يليلخلا ةمالعلا ىرنف ؛”:«يصورخلا
 حليو ؛كولسلاو ةيفوصلا تاحلطصم نم يهو «!يلولاو .*”يولوملاب هدلاو فصيو
 .يولوملا وهف ءرصان خيشلا ىلع اهقلطي فاصوألا هذه لثم ىلع رخآلا وه قيزر نبا

 تماق تاسارد كانهو .هسفنب اهحرش مث يليلخلا ةمالعلا اهمظن فرصلا ملع يف ةليوط ةزوجرأ فيرصتلا ديلاقم (1)

 .م1994 ةنس «يبدألا ىدتنملاب هل ًاميركت تميقأ يتلا ةودنلا ثوحب رظني ءاهيلع
 .57ص رظني .جهانملا قدصأ هباتك يف ينابرلا خيشلاب كلذك يبايسلا ملاس خيشلا هفصوو(2)

 ناسل ىلع كلذو بطقلاب فصو هسفن يليلخلا ةمالعلا نأ ىلإ انه ريشن نأ ديفملا نمو «3 /1 .فيرصتلا ديلاقم (3)

 بطقلا يديس لتبت ةيفيك يب لصتي مل) :لاقف هناويد يف هنع ثدحت ثيح ينالهبلا ملسم يبأ ريبكلا رعاشلا

 .153ص .ملسم يبأ ناويد رظني .تارم ثالث اهداعأو (...يليلخلا

 ةنس ىفوتملا يمورلا نيدلا لالج اهسسؤم ىلإ بسنت ةيفوص ةقيرط يهو ةيولوملا عابتأ نم ناك نم يولوملا (4)
 يمورلا نيدلا لالج نيب ًابراقت نوسرادلا ظحليو ءًاضيأ هيلإ ةبسن ةيلالجلا ىمستو ءانالومب بقليو :ةرجهلل 2

 يهو ءامهريغ اهب لاق يتلا دوجولا ةدحو ريغ يهو دوهشلا ةدحوب امهلوقو يفوصلا امهكولس يف ضرافلا نباو
 قحلاب جازتما ريغب ةساسح قطانم يف لوخدلاو ةديعب ملاوع ىلإ حورلا لوصو ثيح نم يفوصلا قيرطلا ةياهن
 يولوملاب هدلاوو رصان خيشلا فصوي لهف «ةعيرشلا ىلع نيظفاحملا ةفوصتملا لوق اذهو ءمهريغ لاق امك

 نأ مأ ؟ىرخأ ةهج نم ةعيرشلا بادهأب اهكسمتو ةهج نم ضرافلا نبا نم اهبارتقا ببسب ةيولوملا ىلإ ةبسن
 انه اهارنو .هدافحأو «نيدلا لالج ءانبأ يف ةرمتسم تّلظ دقف ةقيرطلا ةثارو زيجت - فورعم وه امك - ةيولوملا
 ةدحوو ةيولوملا نع رظني ءلقتسم ثحبم ىلإ جاتحم عوضوملا اذه ؟ناهبن يبأ خيشلا هدلاوو ءرصان خيشلا يف
 ؛يمالسإلا فوصتلا ىلإ لخدم ؛ةيزيلجنإلاب (ةيولوم) ةدام ةيمالسإلا فراعملا ةرئاد «ةقيرطلا ةثاروو .دوهشلا

 ضرافلا نباو ءاهدعي امو «152ص .نوسلكين .يمالسإلا فوصتلا يف ءاهدعب امو ,213 ص «يمينغلا افولا وبأ .د
 دبع روتكدللو ءاهدعب امو .6022ص ؛يمالسإلا ملاعلا مجعمو ,.10ص .يملح ىفطصم دمحم .د ءيهلإلا بحلاو

 نيب ةلصلاو ءاهدعب امو 514ص .مالسإلا يف ةيفوصلا ةفسلفلا هباتك رظني .مدقت امل فلاخم يأر دومحم رداقلا

 .476 ١/ ؛يبيشلا لماك .د ,عيشتلاو فوصتلا

 فراعلا وهو ؛نايصع اهللختي نأ ريغ نم هتعاط تلاوت نمو .نايصعلا نم هظفحو هرمأ قحلا ىلوت نم وه :ىلولا (5)
 ةةقولصلا تادف قي + لضاعملا نيم ىنكتملا كاعاطلا قع بظاوملا : نكمي اه تسحب هتافضو هللاب
 ْ .قيقحتلا رداصم عم 76ص .يناشاكلا

 .150ص ءنيبملا حتفلا رظني (6)



 بنتك ىف ابحر ًاناكم تاحلطصملا هذه دجتو :2ىيفوصلاو © ىلولاو :(7بطقلاو

 دنع ىرخأ ةهج نم حملن .مهدنع كولسلا بتارمو مهيناعم اهيلع نوريدي ةيفوصلا
 باتك :ًالشم أرقن نحنف ءًاحضاو ًايفوص ًاهاجتا رصان خيشلا بتك تاناونع يف قيقدتلا
 ىهتنم باتكو ءجراعملا باتكو .فشكلا باتكو ءرافسألا أدبم باتكو .«*صالخإلا

 تاذ تاناونعلا كلت ْنأ مولعمو 030لاخلا ةمالس باتكو .ىلعلا علا باتكو «تاماركلا

 ةقباطم نكت مل نإ ناونعلل ةبراقم ثحابم اهتدام مضت نأ يرورضلا نمف ةيكولس تالولدم

 رصان خيشلاو ءموقلا تاحلطصم نم فشكلاو ءّرسلاو .ةماركلاو «جارعملاو ءرفسلاف .هل

 هيف همدق خوسر الول فيلأتلا نم همامتها بناجلا اذه يلويل نكي ملو «ملعلا قح اذه ملعي

 .«©قوذو ًاملع
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 راتخيو «ءضرافلا نبا رعش حرشل رصان خيشلا ىدصتي نأ مدقت ام دعب ابيرغ نكي مل

 نس نأ '"انلبق ملعي نك رصان خيشلاو  ملعن نحنو ؛هرعش نويع نم امه هل نيتديصق

 عضاوم يف فصو سيمخ نب دعاج خيشلا نأ انه ركذي اممو ء«115و .طوطخم «قيزر نبا ءنيجللا كئابس رظني (1)

 وه يذلا دحاولا وه بطقلاو «لاثملا ليبس ىلع 69ص ء.ناعمللاب عئاشلا عاعشلا رظني ءينابرلا بطقلاب ةريثك

 .قيقحتلا رداصم عم .153ص .يناشاكلا ؛ةيفوصلا تاحالطصا رظني .نامز لك يف ملاعلا نم هللا رظن عضوم

 .3و .ءنيجللا كئابس رظني (2)

 .1و «قباسلا ردصملا (3)

 /لضافلا هل ةديج ةمدقم ةباتكو هقيقحتب ماقو لصو دقو «(ملظلا نم صالخلاو ملعلا رونب صالخإلا) باتك وه (4)

 ةلاسر ؛م1998 ةنس «ةيمالسإلا ةفسلفلا مسق - مولعلا راد ةيلك ىلإ همّدقو .يربعلا نادمح نب ىيحي نب ميهاربإ

 .باتكلا اذه يف تارم هيلإ ريشي رصان خيشلا نوكل .تافقو هعم انل نوكتسو .ريتسجاملا ةجرد لينل ةيعماج

 .150ص ءنيبملا حتفلا رظني (5)

 اهخسنو اهدوجو نكامأ ةفرعم ثيح نم ديهمتلاب هبشأ نوكي صاخخ ثحب ىلإ ةجاحب رصان خيشلا بتك نإ (6)

 ثحابلا هعنص يذلا تبثلاو ءاقباس اهيلإ انرشأ يتلا قيزر نبا ةديصق ةيادبلا ةطقن نوكتو ءايملع افصو اهفصوو

 بتكلا هذه قيقحت يف نالثمتيف هيف لوخدلاو لمعلا ةمتت امأ .ديهمتلاب هاندصق ام اذهو يربعلا ىبحي نب ميهاربإ

 .ةريبك ةيانع نوسرادلا هلوي مل يذلا ,نامعب بدألاو ركفلا يف هاجتالا اذهل ةمدخ اهرشنو ًايملع ًاقيقحت
 نا ا ا اا ا ما

 نهانا. .هملعتيو هتحي ًاناسنإ هل رّحس ميظع ىلاعت هللا دنع ملع لك َّنأ ملعاو ... » :رصان خيشلا لوقي «هيف هيأر

 موي ىلإ هدعب نم هريغل ةزجعم دوجولا ملاع ريصيف ةحاصفلا يف ةمكح مكحأو حصفأب هناسل ىلع رهظيف هيف



 ثم ةفوضصلا ءارعتكل انأر ندي امك: ةفوضتملا يب ةساللا ةرهاظلا ةتئاكمالا نفرافلا

 .ةهج نم مهفلاو ةءارقلا :ًاعيمج اهعاونأب هتاودأ خيشلا لمكتسا دقف اذكهو ."'«برعلا

 انه دون اننأ ريغ .هلبق نورخآ هب ماق امك لمعلا اذهب مقيلف ىرخأ ةهج نم قوذلاو كولسلاو
 لمع فشك ىلع انوع نوكي ضرافلا نبا ناويدب حارشلا ءانتعا نع ةزجوم ةحمل ميدقت

 .حارشلا كئلوأ لامعأ نيب ميلسلا هلحم يف هعضتو ءرصان خيشلا

 نبا ناويد رفظ |ىك حارشلا ةيانعب برعلا ءارعشلا نيواود نم ناويد رفظي مل هنأ ةيادب ررقنو
 لوألا هناويد لان يذلا يرعملاو ىبنتملا لثم رابكلا ءارعشلا ضعب نيواود انينثتسا اذإف .ضرافلا

 يف لخديو هركذت ةيانعب (تايموزللا) يناثلا هئاويد ظنك ل نيح لع حارشلا ةيانع (دنزلا طقس)

 سايقلاب ادج ةليلق يهو نيواودلا كلت انينثتسا اذإ لوقن «مامت يبأل ةسامحلا ناويد هاجتالا اذه

 ثيح نم ةمدقملا يف فقي ضرافلا نبا رعش نإف انتلصو يتلا نيواودلا نم ةريبكلا ةرهمجلا ىلإ
 يف لوألا لثمتي :نيريبك نيمسق ناويدلاب حارشلا ةيانع ميسقت نكمملا نمو .حرشلاو ماهتهالا

 دقف هلك ناويدلا حرش وهو لوألا امأ ,ةدحاو ةديصق حرش يف يناثلا ودبيو هلك ناويدلا حرش

 ديشر عمج دقو «يسلبانلا ينغلا دبعو «ينيروبلا نسح حرش اهرهشأ لعل هل ةفلتخم حورش انتلصو
 (ضرافلا نبا ناويد حرش ) هامس دحاو باتك يف نيحرشلا نيذه ينانبللا حادحدلا بلاغ نب

 ىلع نيعت تاراشإ عضوو .تيب لك دنع يسلبانلا حرش نم ذبن عم هتمرب ينيروبلا حرش هيف مض
 ضئافلا ددملا) هناونعو يجنزخملا دمحأ حرش ًاضيأ ناويدلا حورش نمو «نيحرشلا نيب ةقرفتلا
 ناويد حرش يف ضماغلا ءالج) ىمسملا يروخلا نيمأ حرشو «(ضرافلا نبا ناويد حرش نع

 ميها إ .دو .دومجم قلاخلا دبع .دو .يناتسبلا مرك حرش ةثيدحلا حورشلا نمو «(ضرافلا نبا

 .يئارماسلا

 يتلا ةيميملا ةديصقلا تلان دقو «ناويدلا نم ةدحاو ةديصق حرش وهف يناثلا مسقلا امأ

 :اهعلطم

 مركلا قلخي نأ لبق نم اهب انركس 0 ةمادم بيبحلا ركذ ىلع انبرش

 مالك اذهو .«...ٌكب# الخ ام ىلاعت هللا قلخ عيمجل ةزجعم وه ملعلا اذه يف مظانلا اذه نأ كش الو .ةمايقلا
 .امومع يكولسلا هاجتالاو ءرصان خيشلا دنع ضرافلا نبا ةناكم نّيبي وهو «ليوط

 .ضرافلا نبال ةيفاو ةمجرت هيفو (7 ص .يملح ىفطصم دمحم .د .يهلإلا بحلاو ضرافلا نبا ()



 :اهعلطم ىتلا '”ىربكلا ةيئاتلاو

 ةديصقلا حرش دقو «ةريثك حورش |مهوح تماقف حارشلا مامتها /”ناتديصقلا كنيت تلان :لوقن

 حرش يف ةيرولبلا ةجاجزلا همساو يرمغلا دمحم نب دمحمو ءيرصيقلا دومحم نب دواد ىلوألا

 ربكأ بيصنب ىربكلا ةيئاتلا تيظحو .!ههريغو نمحرلا دبع هاشملع ىلوملاو «ةيرمخلا ةديصقلا
 دمحأ نب رمع حرشو «يرصيقلا دواد حرش اهنم ةرشعلا ىلع اهحورش تداز ذإ حارشلا ةيانع نم

 نكي ملو «”اهريغو يناشاقلا قازرلا دبع حرشو «يناغرفلا يناساكلا نيدلا ديعس حرشو ؛يونزغلا

 :يلي اب كولسلا مظن حاضيإ يأ باتكلا اذه ةمدقم يف حرصي ذإ هلك كلذ نع ًاديعب رصان خيشلا
 خيشلا نب رمع صفح يبأ فراعلا خيشلا مظن ملعلا اذه يف هانفرع مظن فرشأو لجأو ىوقأو ..»

 «ضرافلا نباب فورعملا وهو ..ادلوم يرصملاو ابسن يومحلا يلع نب دشرملا نب يلع نسحلا يبأ

 ةناكم ًاديج ملعي وهف .(”«كولسلا مظن اه|مس يتلا يهو ةيئاتلا هتموظنم ملعلا يف همظن ام مظعأو

 خيشلا ىلع ضرافلا نباب ماتهالا رصتقي ملو .فوصتلا ءارعش نيب هتلزنمو .ةيرعشلا ضرافلا نبا

 رعشلا ىف ىئاتلا نفلا ذاتسأ» وه ضرافلا نبا نأ ىلإ نيسرادلا نم ةرهمج هعمو رصن ةدوج فطاع .د بهذي (1)
 كرلتسلا ةنايبادف ورعلا ىرتكلا ةعاقلا ةيانلاو :ئركطلا ةداقلا لوألا ؛هفدتسق تدستسا هلا كلقو :يرغلا

 دمحأ ديسلاو ؛ينالطسقلا نيدلا بطقو .يقوسدلا ميهاربإك نورخآ ةيفوص نفلا اذه يف هلاونم ىلع جسن دقو
 كلذلو .306 ص .ضرافلا نب رمع رعش هباتك رظني ؛'مهئارآ نع ريبعتلا يف ضرافلا نبا وذح اوذتحاو .يودبلا

 اذه ءارعش نم مهريغب ةوسأ ضرافلا نباب - ىرنس امك - نوينامعلا كولسلا ءارعش رثأتي نأ ابيرغ سيلف
 :تركفلا

 هامس باتك يف ضرافلا نبال ةيئايلا ةديصقلا حرش دق يطويسلا نيدلا لالج مامإلا نأ ىلإ انه ريشن نأ ديفملا نم (2)

 :ةيئايلا علطمو .(ضرافلا نبا ةيئاي حرش يف ضماولا قربلا)

 يط نابثك ىلع جرعامعنم يطديبلا يوطي ناعظألا قئاس

 .نآلا هقيقحت ىلع لمعنو ءرطقو .برغملاو ءقشمدو «ةرهاقلا يف ةطوطخم خسن هنمو

 ص .يهلإلا بحلاو ضرافلا نبا رظني ؛ةديصقلا هذهل ةيسرافلاب احورش كانه نأ ىلإ انه ريشن نأ ديفملا نم (3)
 101. ١

 نبا ةيئاتو ءاهدعب امو .90ص .يملح ىفطصم دمحم .د ,يهلإلا بحلاو ضرافلا نبا حورشلا هذه نع رظني (4)
 .اهدعب امو ,26 ص .ةرهاقلا ةعماج .رشنت مل ريتسجام ةلاسر .دومحم قلاخلا دبع .د «ةيبرعلا اهحورشو ضرافلا

 مل نإ حورشلا كلتل اودصت نيذلا بلغأ نأ ىلع انه دكؤن نأ يرورضلا نمو ؛حورشلا كلتل ديفم ليصفت اهيفو
 .اهقامعأ نورباس اهايابخ نوفراع مه ضرأ يف نوريسي اوناك مهنأكف ؛يفوصلا برشملا يوذ نم مهلك اونوكي

 .1و ءكولسلا مظن حاضيإ (5)



 دعاج خيشلا هدلاو نم مامتهالا كلذ ىقلت هلعل لب (1!نيينامعلا ءارعشلاو ءاملعلا نيب هدحو رصان

 هتديصق يف اهيسالو «2«كولسلا مظن هتيئات يف ضرافلا نبا جهنمب ريبك دح ىلإ ًارثأتم» هارن يذلا
 ةمالعلا ىرنو .!«اهراكفأ قمعو ضومغ ةدشل» هسفنب وه اهحرش يتلا (حجهملا ةايح) ةريهشلا

 ,!اهركذ رم يتلا ةيميملا ضرافلا نبا ةديصق نم ًاتايبأ رخآلا وه حرشي يليلخلا نافلخ نب ديعس

 يف اميسالو ضرافلا نبا يبرعلا بدألا يف نيقشاعلا ناطلسب» هرعش يف ديعس خيشلا رثأت نأ اك

 رثكأ نيلسرملاو ءايبنألا رابخأ ركذ يف بهسأ دق هنأ ةظحالم عم» نيب حضاو (5!«ىريكلا هتينون

 يتللا هناويد يف ةتبثملا ةفورعملا ةيئاتلا هلف ينالهبلا ملسم وبأ ريبكلا رعاشلا امأ .©2صضرافلا نبا نم

 ريغ .ىربكلا ضرافلا نبا ةيئات ىلإ اهيف رظني هنأ كش الو «تيب ةئاتسو فلأ وحن اهتدع تغلب
 ةديصقلا هذه يف هناحبس هاعد»و ىنسحلا هللا ءاسأ نم دحاوب عطقم لك لفكت عطاقم اهلعج هنأ

 :اهعلطمو .7!"اهيف هيلإ لسوتو ىنسحلا هئاسأ عيمجب

 (””يتعزن هللا يفو يصالخإ هللا وه يترطف حيبست هللا مساب هللا وه

 ام عم هباشتت اهنوكل ءاهب نيينامعلا ءارعشلاو ءاملعلا ءانتعاب ةقالع ةديصقلا ناونع يف ةدراولا كولسلا ةظفلل لعلو (1)

 .(كولسلا) وه جهنم نم مهسفنأل هوراتخخا
 .334ص هرشنت مل هاروتكد ةلاسر ,قلاخلا دبع يلع .د ؛ثيدحلا رصعلا يف ينامعلا بدألا تاهاجتا (2)

 .334ص «قباسلا عجرملا (3)

 .(يبرعلا جيلخلا يف بدألا) هباتك نم ثلاثلا ءزجلا يف هرشنو .باتكلا اذه قّمحم حرشلا اذه قّقح (4)
 .65ص هرشنت مل ريتسجام ةلاسر ؛يئايحيلا ةفيرش ةلضافلا دادعإ ,يليلخلا نافلخ نب ديعس رعش (60 و (5)

 ماع يتفم يليلخلا دمح نب دمحأ خيشلا ةحامس ءايقيرفأ قرشب ةيفرعملاو ةيملعلا بناوجلا يف مهرثأو نوينامعلا (7)
 .187ص ءشيورد دمحأ .د ؛نامُت يف بدألا روطت كلذك رظنيو .186 ص .ةطلسلا

 ىفوتملا فاقسلا ركب وبأ وه فوصتلا ءارعش نم ًاينمي ارعاش نأ انه ركذي اممو ءاهدعب امو ؛42 ص ؛ملسم يبأ ناويد (8)

 خانملا مامتها ىلإ ريشي امم همظن نم نيتيئاتب ىربكلاو ىرغصلا ضرافلا نبا يتيئات ضراع دق ةرجهلل 992 ةنس
 روشنملا (هتيئاتو فاقسلا ركب وبأ) ىلازغلا دمحم هللا دبع .د ثحب فاقسلا ىتيئات نع رظني ءضرافلا نباب ىفوصلا

 مّدقت ام ىلإ فاضيو «م1996 ةنس ربمفون ؛يناثلا ءزجلا 40 دلجملا «ةرهاقلا ؛ةيبرعلا تاطوطخملا دهعم ةلجم يف

 ةيئات اهب ضراع ةليوط ةيئات مظن نابلا بيضق نبا هترهشو .دمحم نب رداقلا دبع وه عساتلا نرقلا ءارعش نم ًارعاش نأ

 يرصبلا رماع وه يرجهلا ن نماثلا نرقلا ءارعش نم ارعاش ّنِإ امك .482ص .ةيفوصلا ةعوسوملا رظني ءضرافلا نبا

 هنأ اهتمدقم يف حرصي هارنو «تايبأ ةتسو ةئامسمخ اهتدع تغلب ضرافلا نبا ةيئان رارغ ىلع رخآلا وه ةيئات مظن دق

 نب رمع صفح يبأ ةديصق هتنمضت ام ..ناوخإلا ىأر امل هنإف ...) :لوقيف هتيئات يف ضرافلا نبا لاونم ىلع جسني
 كلت نزو ىلع ةديصق بيترت ..مهنم ىدل برقملا ينم سمتلا ..قئافلا مظنلا نم ديحوتلا ملع يف ةيئاتلا ...ضرافلا
 نيب ةلصلا باتك يف هتديقعو هتيئاتو رماع نع ًاينغ ًاثحبم دجنو ؛20 ص .يرصبلا رماع ةيئات رظني «(اهّيورو ةديصقلا

 ضراع ْنَم ءاصحإ دصقلا نكي ملو .هرداصم عم اهدعب امو 115 /2 ؛يبيشلا ىفطصم لماك .د ؛عيشتلاو فوصتلا

 .اهراشتناو «ةيئاتلا ةرهش ىلإ ريشت دهاوشلا هذه نأ ريغ رثك مهف «هتيئات يف ضرافلا نبا



 ضرافلا نباب اورثأت نيح نيينامعلا ءاملعلاو ءارعشلا كئلوأ نأ ىلإ انه ريشن نأ يرورضلا نمو

 اذه ىلإ انحملأ دقو ,مهبهذمو مهتديقع مئاليام اوراتخا امنإ مهيفلؤمو ةفوصنملا ءارعش نم هريغو
 كلذ امهيلإ امو دوجولا ةدحوو «لولحلا نع هب اوأنو ,كولسلا حلطصم اوراتخا اذهو ,قبس ايف

 لوصأ عم يشمتملا» رايتلا كلذ تحت يوضني هسفن ضرافلا نبا نأ مك ,ةفوصتملا ضعب هيف هلاق امم

 ءارعشلا ندل نم هب ماتهالا كلذ ءاج انه نمو ('!«ةنسلاو باتكلا ميلاعت ىلع ظفاحملا «نيدلا

 .ةجيتنو اقلطنم :|مهنيب قفاوتلل نيينامعلا ءاملعلاو
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 اودصت نيح مهنأ ضرافلا نبا رعشب حارشلا مامتها نع ًاقباس هانمدق يذلا عيرسلا درسملا ني
 اذإف .مهبتك موقت اهيلعو .هرعش نم ةدحاو ةديصق حرشب نوفتكي اوناك يناثلا مسقلا يف حرشلل

 هوطلخي ملاهلهسأرب باتكلا اودرفأ ىربكلا ةيئاتلا حرشل اودصت نيح مهنإ انلق صيصختتلا ىلإ انلقتنا

 ؛ىربكلا عم هانيأر يذلاك لصفنم حرشب ىرغصلا ةيئاتلا رفظت مل هنيع تقولا يفو ,ىرخأ ةديصقب
 ليصافت يف لوخدلا لبقو ءامامت فلتخم لمع ءازإ انسفنأ دجن رصان خيشلا لمع يف اننأ ريغ

 بهسي نأ دعبف ءيناشاكلا قازرلا دبع وه ةيئاتلا حارش رهشأ نم دحاو دنع فقن لمعلا اذه

 ينم تثعبناف» :لوقيف اهعم هدهج نيبيل لوحتي ةيفوصلا اهتيمهأو «ةيئاتلا ةناكم نع ثيدحلا يف

 يترواجمب تسنأ اذإ ىتح سايإلا دعب سانيإلل اهتقطنتساو ءسانئتسالاو اهيلإ برقتلا يعاود

 يديأب اهعنمت ّباجح فشكأو .ديحوتلا ديب اهززعت َباقن وضنأ ثقفط يترماسم نم تذخأو
 ::قيفدتلاو.اماتلا مانأو قيفحتلاو قناعلا» اناعتس هوزغ دامو اهررذ دقاعم لخاو:ديبأعلا

 2 دادعتسالا نم يل ردق ام ردق ىلع اهيناعمب تيظتحاو ًاراوطأ اهتبلقو ًارارم اهتحفصت املف

 :لوقي نأ ىلإ «”«نادجولاو فشكلا جئاتن نع ةئبنم نافرعلاو ملعلا دعاوق ىلع ةينبم اهتدجو
 حوتفلا باب دست راثآو موسر يبلق يف مسترت ال يك هل حرش ةعلاطم ىلإ هئالمإ يف عجرأ ملو ..»

 .42ص .يملح ىفطصم دمحم .د .يهلإلا بحلاو .ضرافلا نبا (1)
 ةفرخزلا وحن وحنيو ءريوصتلاو تازاجملا ىلع موقي يذلا يناشاكلا همدختسي يذلا بولسألا ةظحالم ىجري (2)

 ام فصتا انه نمو ؛مهنم نيرخأتملا اميسالو مهتاباتك يف ةيفوصلا بولسأ نأش وه اذهو .ظافلألا لالظ قيمعتو

 .قيمعلا نومضملاب ةنرتقم ةزيمتملا ةغللاو ؛.ةبوصخلاو قمعلاب هومدق
 .8-9 /1 ءرغلا هوجولا فشك (3)



 يدي نيب مدقي نأ دعبو .'!"«ريسلا يف هوذح وذحأو ريغلا ولت ذئنيح ولتأف حورلا لايذأب ثبشتتو
 ريصقت مزل غلبملا اذه مالكلا غلب ذإو ..» :لوقي ةفلتخم ثحابم نّمضنت لوصف ةرشعب حرشلا

 تيبلا قوسي مث «(2'2..هلوق اهعلطم يتلا ةديصقلل دوعوملا حرشلا نم دوصقملا ىلإ عجرنلف هلايذأ

 ةصاخ ةغل هبحاص هيف فظو يذلا ديرفلا حرشلا كلذب انباجعإ عم نحنو .هحرشب أدبيو لوألا
 قباسب هيف رثأتي مل هب اصاخ ًاجهنم هعانطصاو «ليوأتلا يف ةيلج ةبوصخ عم ؛لالظو تاءاحيإ تاذ
 ام يوقيو ءحورشلا ةيقب عم كلسي هنإف هلك كلذ نم مغرلا ىلع لوقن .هسفنب وه راشأ |ى هيلع
 عنص دقو ءاهدحو ىربكلا ةيئاتلا حرش ىلع ماق هلك باتكلا نأ وهو ؛ثيدحلا ةيادب يف هيلإ انبهذ
 نم ةديصقلا كلت يف مهتلاض اودجو مهنأكو .هنع رخأتو يناشاكلا مدقت نم لك عينصلا اذه

 ادحاو اهيف لقنت يتلا هتاماقم ناطبتساو .هتالاح ريوصتو ءضرافلا نبا دصاقم اهفشك ثيح

 نمكت انهو ًافلتخم ًاجهن هسفنل طتخي رصان خيشلا نأ ريغ ةضاضغ ريبك اذه يف سيلو ءدحاو دعب
 ال ضرافلا نبال نيتديصق هباتك يف عمج دق خيشلا نأ يف فالتخالا اذه ملاعم لثمتتو «ةيمهألا

 راتخا هسفنب وه هنأل هحرش لوقن الو .هباتك ماقأ اهيلعو ىربكلاو ىرغصلا ناتيئاتلا امه .ةدحاو

 .هلوأ نم قيرطلا كلسنلو «ةريثك تارابتعال ىرنس امك باتكلا ةظفل

 :لوقيف باتكلا اذه فيلأت يف عورشلا لبق ضرافلا نبا رعشب هتقالع رصان خيشلا نيبي

 ءيش يناعم نم ىنعم يل حال |ملكف اهيناعم تربتعاو خيشلا اذه ةموظنم ىلإ ترظن امل ينأ ملعاو»

 دصقلا نكي ملو ءاهرمأ لم*أ نيح يلع بيغي الئل يسفنل ةركذت زاجيإ دشأب هتحت تمسر اهتويب نم

 ال يسفنل هنايب تدصق يذلا وهو هانعمب تيبلا ظفل ميدقت ريغ مسرأ مو ,يدعب ًايقاب ًاباتك نوكيل
 هثراق ّقحللو '7”ةريثك تادلجم ىلإ ىضفأل يناعملا نم هلمتحي ام تيب لك حرش ول هنإف «يناعملا حرش

 .9 /1 رغلا هوجولا فشك (1)

 .46/1 «قباسلا (2)

 دحأ نأ اهصخلمو ضرافلا نبا ناويد ةجابيد يف تدرو يتلا ةصقلا كلت ىلإ ديعب نم انه ئموي خيشلا لعل (3)

 مظن ةديصق حرش) يف ضرافلا نبا نذأتسا ؛هنامز ءاملع رباكأ نم ناكو .ضرافلا نبا يرصاعم نم خويشلا

 لك تحرشل تئش ول :لاقو ضرافلا نبا مسبتف .نيدلجم يف :لاقف ؟اهحرشت دلجم مك يف هل لاقف .كولسلا

 «ناويدلا رظني ءرشبلا ةقاط يف سيل امم وهو ديزيو دلجم فلأ حرشلا نوكيس اذه ىلعو «(نيدلجم يف اهنم تيب

 رظني (دلجم فلأ ىلإ هحرش ىضفأل هيناعم يناعمو هيناعمو تيبلا اذه حرش كل تيلمأ ولو ..) :ريخألا ىربكلا

 .147و كولسلا مظن حاضيإ
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 ةيادب أدبي وهف «قباسلا مالكلا يف عشت يتلا عضاوتلا ةربنب ىلوألا ةلهولا ذنم رعشن نحنو «"''«للملا

 انوع نوكتل هسفنل اهب ظفتحي تايبألا ىلع تاقيلعت اهدارأ لب ءأباتك هدري مل هنإ ثيح نم ةعضاوتم
 حرشلا يه ةزازج لكو «تازازجلا عنصب خيشلا أدب لهف .نيح دعب رعشلا ىلإ ةدوعلا دارأ نإ هل

 ريشي صنلا هقف ؟حورشلاف تازازجلا اذه دعب رثاكتتو «تايبألا ىلاوتتو ,تيبلل طيسبلا يئدبملا

 نأ ىأر هلعلو ؛باتكلا اذهل ةاونلا ناك رخآ لمع ىلإ لقتنا لب «دحلا اذهب فتكي مل هنأ ريغ ءاذه ىلإ

 هنم ًاعانتقاو .هحصن نم ةحيصنل ايغصم ىرخأ ةهجو ذختاف ايفاك نكي مل تايبألا ىلع هب هنتلعام

 ةيلعلا هبتارم نم لب هلوأ ريغ نم كولسلا مظنب أدب خيشلا نأ ملعاو..» :لوقي «ديدجلا جهنلا اذهب

 كولس ءادتبا ناكف هلك ىلاعت هللا ىلإ كولسلا مظن دصق وهو ,”يبحص تمهوأو ,(2ينتقس :هلوقب

 .!ًاسأر ا لمعف كلذ ريغ هل يغبني ناك هنأ فرعو مهكولس ءادتبا تأي مل مهركذ نيذلا هبحص

 نم هحاضيإب ئدتبن نأ انيبحأ نحنو ؛ةلصاوملل ؟/تايبأ ةثالثو ةئام يف هلوأ نم كولسلاب أدبو

 هتيمسو هتعمجو هتبجأف هيف رظنلا ءاشيو يتأي نمل باتكلا كرتب ناوخإلا ضعب انيلع راشأو .هلوأ
 هلوق نم مهفن له ,*«ءازجأ ةثالث هتيزجو كولملا كلم تارضح ىلإ كولسلا مظن حاضيإ باتك

 ىنستيي ال نأ ةيناثلا حرشل يدصتلا ديري نمل دب ال هنأو ءادحاو ًائيش * نيتديصقلا ىري هنأ قباسلا

 نم نأ ملعن نحن .؟ةيناثلا ملاع ىلإ لوخدلا ليسو لول ناك .ىلوألا حرش دعب الإ كلذ هل

 هسفن نع اهبتك ةيحورلا رعاشلا ةايحل ةمجرت الإ تسيلا ىربكلا ةيئاتلا نأ ىلإ بهذ نم نيثحابلا
 «تادهاجملاو تاضايرلا ناولأ نم هاناع امو بحلا راوطأ نم هيلع بقاعت ام اهيف ّصقو «هسفنب

 هجارعمل فصو» يه وأ «2”«راوطألا هذه نم روط لك يف مالآلاو نحملا بورض نم هل عضخ امو

 .او ,كولسلا مظن حاضيإ (1)

 :وهو لوألا ىربكلا ةيئاتلا تيب نم ىلوألا ةملكلا ىلإ رصان خيشلا ريشي (2)
 تلج نسحلا نع نم ايحم يسأكو يتلقم ةحار بحلا ايمح ينتقس

 :وهو يناثلا ىربكلا ةيئاتلا تيب نم ةيناثلاو ىلوألا نيتملكلا ىلإ انه ريشيو (3)

 ةرظنب يئاشتنا يف يرس رس مهبارش برش نأ يبحص تمهوأو

 .اهدعب امو .84ص «ضرافلا نبا ناويد رظني

 .ةليغدهموأ اديهمت ةياقكرب اسر 48)

 «ناويدلا رظني ؛تايبأ ةثالثو ةئم رصان خيشلا ركذ امك كلذك ناويدلا يف يهو .ىرغصلا ةيئاتلا تايبأ ددع وه اذه (5)
 .71-80 ص

 دعي هدنع فقنس ام وهو «ىئاهنلا هباتك ناونع ىلإ ةحارص ريشي خيشلا نأ انه ظحالن ءاو ؛كولسلا مظن حاضيإ (6)

 رضا خيشلا ىلإ تانكلا هب قيوت'ىف لذ
 .93ص .يملح ىفطصم دمحم .د .ءيهلإلا بحلاو ضرافلا نبا (0)



 ادرس ةيسفنلا هلاوحأ درسو ةيصخشلا هتارابتخا» ضرافلا نبا اهيف رثن امك «17«ًاماظن ىحورلا

 ردا نوح افيرط كام نع نيالا نماذأ افي لهو "10 مللو ةمشتالا نعادع
 ليبس يف ةمات ريغ تالواحمو ةدهاج براجتك ودبت يتلا هدئاصق ةيقبل عامج» ىربكلا ةيئاتلا نأ

 تءءاجل ةيفوصلا ةبرجتلا ةعيبطو اقماستم ايسفن ابيترت اهعيمج تبتر ولف «هتياغ ىلإ رعاشلا لوصو
 ,7!(ةياغلاو ةياهنلا ىلإ لوصو ةمالع هتمق ىلع ةيئاتلا عبرتت دحاو ينايب طخ ىلع ةدعاص ًاطاقن

 دئاصق ةيقب ةلصحم اذهم ىهف ..ىملإلا هبح قيرط يف رعاشلل ثيثحلا ريسلا فاطم ةيابنا اضيأ ىهو

 نم ىرخأ ةرثكو اذه لقت نست لونا ,(2«ةياغلا غولب نع ةرصاقلا هبراجت لثمت يتلا ناويدلا

 اثلاث ًاقيرط هسفنل طتخي ًارصان خيشلا نكلو «نيقباسلا نييأرلا نم بيرقلا اهيأر اه ناك نيسرادلا
  ىلوألا اهراوطأ يف ضرافلا نبال ةيحورلا ةايحلا هذه نأ ىريو «نيقباسلا نيقيرطلا نع فلتخي

 ءطقف ىرغصلا هتيئات يف ةلثمتم اهاري لب ءانيأر امك اهلك ناويدلا دئاصق وأ ءىربكلا ةيئاتلا يف أدبت

 يحورلا روطتلا كلذ ةظحالملل ىرغصلا دنع فوقولاو ؛هلوأ نم قيرطلا كولس بجوت انه نمو

 نيتديصقلا نم لعجو .هحصن نم حصنب ذخأ دقف ءًاقباس هررق امع انه لدعي هنأ [ك .هدصرو
 لب حرشلل رشابملا ىنعملاب ًاحرش سيل وهف ءدحاو ءيش |مبنأ نابسحب ءازجأ ةثالث اذ اباتك امهحرشو

 .نيتديصقلا لالخ نم ضرافلا نبال يحورلا روطتلل دصر

 ىربكلا ةيئاتلاب ناقلعتي نيمهم امهارن نيرمأ دنع فقن باتكلا جهنم ىلإ لوخدلا لبقو
 همالك عيمج بكر» ضرافلا نبا نأ نم رصان خيشلا هاري اميف صخلتيف لوألا امأ .اهدحو

 اهتدعاق لعجو ىلاعت هللا نع يع هللا لوسر اهاكح يتلا ةيورملا ةياورلا هذه ىلع اهيف

 لج هتاذ تافص نم ةعبار ةفصو هتاذ ءامسأ نم ىلاعت هللا ءامسأ ةثالث حرش يف اهاهتنمو

 يه فيرعتلا ةلآ الب هذهو لاقو ءاملكتم لزي ملو ريدقلاو ريصبلاو عيمسلا يهو العو
 هذه ىلاعت هللا لعجو «ملكتم ريدق ريصب عيمس وهف هلقع يه يتلا ءرملا تاذ تافص

 ةيزيو كا وكاتع لقعلا ناك اهرؤ ةزيدق ةفلخم ةزيضب ةعينس ةقرقشلا ىف ىف اهنآو تاذلا
 ًازنك تنك" :هلوق ىلاعت هللا نع لم هللا لوسر اهاكح يتلا ةيورملا ةياورلاب رصان خيشلا

 .120ص ءنسلكين .يمالسإلا فوصتلا يف (1)

 .138ص ء.خورف رمع .د .مالسإلا يف فوصتلا (2)

 .2ص .رشنت مل ريتسجام ةلاسر .دومحم قلاخلا دبع .د «ةيبرعلا اهحورشو ضرافلا نبا ةيئات (3)

 .15ص «قباسلا عجرملا (4)

 .ةدقعملا ةيمالكلا ةيضقلا هذه دنع دعب اميف ليصفتب فقئسو .!و كولسلا مظن حاضيإ (5)



 برقت امو «ينوفرع يبو اوناك يبف فرعأ يك ًاقلخ تقلخف فرعأ نأ تببحأف فرعأ مل

 اربش لفاونلابو يضئارفب يدبع ينم برقت اذإو هيلع تضرتفا امم يلإ بحأ ءيشب يدبع
 يضئارفب يلإ برقتي لازي الو ..ًاعاب هنم تبرقت ًاعارذ ينم برقت نإو ًاعارذ هنم تبرقت

 رصبي يذلا هرصيو هب عمسي يذلا هعمس تنكو هرمأ تيلوت هتببحأ اذإف هبحأ ىتح لفاونلابو
 اذه نأ ىلإ ًالوأ ريشن نأ ديفملا نمو «2/2..اهب شطبي يتلا هديو هب ملكتي يذلا هناسلو هب

 بحلا نع مهثيدح يف هدعبو ضرافلا نبا لبق ًاريثك ةيفوصلا هنم دافأ دق يسدقلا ثيدحلا
 خيشلا هيجوت نأ ريغ .ىرخأ ةهج نم هلل دبعلا بحو ؛ةهج نم دبعلل هللا بح يأ 2يهلإلا

 ةردقلاو رصبلاو عمسلا نأ امهلوأ :نيرمأ ىلع موقي ضرافلا نباب هتقالع ثيح نم هل رصان

 هذه ىلإ لصي نلو ءبحملا دبعلل هللا نم بهاوم ىه ثيدحلا ىف دراولا فصولا اذهب

 لوصولا اذه نأ ريغ ءتاضايرلاو تادهاجملا نم ًاليوط ًاقيرط هعطق دعب الإ ةلحرملا
 هرارمتسا ةلالدب ضئارفلاو فيلاكتلا هنع طقسي ال - يناثلا رمألا وهو - ةبترملا هذه ىلإ

 هاجتالاو ضرافلا نبا نأ ىري رصان خيشلا نأكف «رارمتسالا اذه ىلع حاحلإلاو اهب مايقلا

 ةهج نم هنأكو ءاهيلع دمتعم ءاهنم ذخآ ؛ةعيرشلا ماكحأل قفاوم هب وه مزتلا يذلا يكولسلا

 هيلإ انرشأ ام ةوقب انه انل ىّدبتي اذكهو .ةعيرشلا ىلع جورخ نم هب مهتا ام هنع يفني ىرخأ
 يفوصلا هقيرط نم ةمدقتم ةلحرم ىلإ ضرافلا نبا لصو ذإ ؛«نيتديصقلا لامتكا نم اقباس

 تايادب انل فشكت ةيلماكت ةرظنب نيتديصقلا ةيؤرب وه موقيس اذه ىلعو «ىربكلا ةيئاتلا يف

 ريغب فشكلا اذه ققحتي نلو ؛ىربكلا يف هتياهن ىلإ لوصولا يف أدب يذلا قيرطلا كلذ
 .هلوأو قيرطلا ةيادب يهف ىرغصلا ةيئاتلا ىلإ عوجرلا

 ل ًاديدج نوكي داكي ًاناونع اهل مدقي ًارصان خيشلا ىرن ذإ ةديصقلا ناونع وهف يناثلا رمألا امأ

 ةيئاتلا هتموظنم ملعلا يف ضرافلا نبا همظن ام مظعأو ..» :لوقي ءانيديأ نيب يتلا رداصملا يف هرن

 وهف الإو ءاهانرتخا نحن تارضح ةملكو ؛كولملا كلم تارضح ىلإ كولسلا مظن اهامس يتلا يهو

 تارضح ىلإ كولسلا مظن حاضيإ) هباتك ىمس اذه ىلع ادامتعاو .©':كولملا كلم ةمدخ ىلإ اهامس

 يذلا (ديدجلا) ناونعلا اذه دنع ًاليلق فوقولا نم دبالو .هسفنب وه كلذب حرص امك (كولملا كلم

 .او .,كولسلا مظن حاضيإ (1)

 .173 ص .يملح ىفطصم دمحم .د ءيهلإلا بحلاو ضرافلا نبا باتك عوضوملا اذه لوح رظني (2)

 .او ؛كولسلا مظن حاضيإ (3)



 نيب يتلا ةقيثولل فلاخم وهو «(كولملا كلم ةمدخ ىلإ كولسلا مظن) يه ةديصقلا نأ ىلإ بهذي

 هدج ةديصق ةيمست لحارم اهيف انل مدقيو ء«ضرافلا نبا طبس اهبتك يتلا ناويدلا ةجابيد يف انيديأ

 نانجلا حئاول) اهمسا راص مث ««نانجلا سئافنو نانجلا سافنأ) تمظن ام لوأ اهناونع ناك ذإ
 يف» كيه هللا لوسر ىأر هنأ هدج نع هيبأ نع ضرافلا نبا طبس لقني مث ؛(نانجلا حئاورو

 حئاول) : هللا لوسر اي اهتيمس :ضرافلا نبا بيجيف ؟كتديصق تيمس ام رمع اي :هل لاقو مانملا

 فقن ملو .""6كلذب اهتيمسف كولسلا مظن اهمس لب : هللا لوسر لوقيف .(نانجلا حئاورو نانجلا

 ةقباسلا تاناونعلا نأ ريغ ؛هيف نحن امع انجرخي اذهف مانملا يف 6 هللا لوسرل رعاشلا ةيؤر دنع

 مظن) اهامس يذلا وه ضرافلا نبا نأب حرصي ذإ رصان خيشلا هراتخا امع أنت ًافالتخا فلتخت
 خلطت مارد ايهم لع !دمتعم اداوذجب اناوتع رضا حلا منقي زهق ( كارلا فللب تدح ل تراسل

 يانا ريدا كايد نيواكم ةسرادلا نم ةرهمجلا هله نأ اضوضخو ؟ةناثلا اواو ةماهتلَع

 نيب لصفي ال حيحص دنس اذ ًاقثوم أصن هرابتعاب ةديصقلا تاناونع يف ًادمتعم ليلق لبق اهانقس

 نبالا :مهصرحو هبابسأ ءافتنال رييغت وأ .بذكب نوفصوي ال ةثالثلاو ,نبالا ىوس دجلاو طبسلا
 ةيرسأو ةينيد :ةريثك تارابتعال رييغت الب هناسل ىلع ءاج مك ضرافلا نبا هلاق ام ةيدأت ىلع طبسلاو

 ةيئاتلا حارش رهشأ دحأ همدقي ةديصقلل سماخ ناونع يف لثمتي رخآ هجو ةلأسمللو ءاهيلإ امو

 ةمتت انمهت الو «(ردلا مظن يناعمل رغلا هوجولا فشك) هحرش يمسي ذإ يناشاكلا قازرلا دبع وهو

 ؛ةعبطملا عنص نم اذهف (كولسلا مظنب ةرهتشملا ىربكلا ضرافلا نبا ةيئات حرش) يهو ناونعلا

 ةامسملا ءارغلا - ضرافلا نبا يأ - هتديصق يف ..» :لوقيف هباتك مساب حرصي هسفن يناشاكلا نأل

 اذهف ,”«ردلا مظن يناعمل رغلا هوجولا فشك - حرشلا يأ - هتيمسو» :لوقيو .2«ردلا مظنب

 رابتعاو «ةلأسملا هذه يف عطقلا نع فقوتن انلعجي ام اذهو «(ردلا مظن) وه ةديصقلل سماخ ناونع

 ةلقتسم ةسارد راظتنا يف ةديصقلا ىلع تقلطأ يتلا تاناونعلا دحأ رصان خيشلا هانبت يذلا ناونعلا

 ىلإ خيشلاب ادح يذلا ببسلا وهو هيف تبلا عيطتسن ال قلعم رخآ رمأ ىقبيو ؛هدحو ناونعلل
 .انل هنّبي ملامم اذهف ىرخأ لدب ةظفل رايتخاب ناونعلا يف رييغتلا كلذ ثادحإ

 «ميظنتلاو بيترتلا ىلع موقي باتكلا اذه فيلأت يف هب ًاصاخ ًاجهنم رصان خيشلا عنطصا

 .7-6 ١/ ءضرافلا نبا ناويد حرش رظنيو 27 .8! ص .ءضرافلا نبا ناويد رظني (1)

 .9صو 7ص هرغلا هوجولا فشك (2)



 هارنف ةياهنلا ىلإ لصويل عيمجلا مظتني ًايفخ ًاطيخ كانه َنأكف «ةمدقم اهقبستو «باوبألاف ءازجألا

 ىلإ دنتسي هنأ ريغ "''مولعلا فينصتب فرع اهيف لخدأ يه اياضقلا نم ةعومجم ةمدقملا يف جلاعي

 ثيدحلا امأو .*(12) نوُدبْميل الإ ىنإلاَو نفل ٌتفَلَح اَمَو) :ىلاعت هلوق يهف ةيآلا امأ ءثيدحو ةيآ

 ملاع ىلاعت هللا نأ ىلع لدي اذهو ..» لوقيل امهنم قلطنيو ءاقباس ّدم يذلا ةفرعملا ثيدح وهف

 اذه دعب ةدابعلا مسقيو '0!2هدابع نم ءاش امك ةدابعلا لجأل الإ قلخلا قلخي مل ةداهشلاو بيغلا

 مسقلاو «نطابلا ملع وهو ةقيقحلا يناثلا مسقلاو . .ديحوتلا ملع وهو يفشكا : يه ماسقأ ةث :

 ظح» لوألا اهمسق نأ نم ةفرعملل يرصملا نونلا يذ ميسقتب ةئب انركذي هّنأكو «*«ةعيرشلا ثلاثلا

 صاخ ثلاثلا اهمسقو ؛ءاملعلاو ءاكحلاب ةصاخ ةفرعم اهيناثو ءنيملسملا ةماع نيب كرتشم

 يذ دعب ءاج نم تاباتك يف ىدص هل دجنس ميسقت وهو ؛”«مهولقب هللا نوري نيذلا ءايلوألاب

 نع هثيدح اذه دعب رصان خيشلا قمعيو «ةقيقحلاو ةعيرشلا مولع نيب مهتقرفت ثيح نم نونلا

 ؛ةعيرشلا لئاسو ةقيرط» يه قرط ثالثب لثمتت اهاريف اهباستكا لئاسو ثيح نم مولعلا هذه
 هذه نع ثيدحلا لصفيو '؟«ةبحملا ةيارب ةفشاكملا ةقيرطو «ةقيقحلا نم ديرجتلا لئاسو ةقيرطو

 ةقيقحلا ملع امأو ءاهحيرشتب ءاملعلا نم ريثك لفكت دقف اهماسقأو ةعيرشلا ملع امأف» هلوقب قرطلا

 ارثن ءاملعلا ضعب اهيف ملكت نإو انايب لقأف ةبحملا ةيارب ةفشاكملا ة ةقيرطو ديرجتلا لئاسوو ةقيرط

 اذه دعب جرخيو (7'«ةرهاظلا ةعيرشلا ملع يف ءاملعلا مالك نم ًاضومغ دشأ اهيف مهمالكف امظنو

 .ىربكلا ضرافلا نبا ةيئات وه نيريخألا نيملعلا نيذه يف مظن نم هفرع ام ىوقأ نأ نايبت ىلإ
 ةقدو ناعمإب هأرق يذلا لدتعملا (؟!يفوصلا ثارتلا نم ًاريثك ديفي ارصان خيشلا نأ حضاولا نمو

 زرع اير اني بأ دور لاو سال ب وتو عيرزللا ثا ىف ةيددل د ايون هراخلا يما رحب

 هبتك امو يبارافلل مولعلا ء ءاصحإ باتك لاثملا ليبس ىلع رظني ءاضيأ ةصاخ ىؤرو .ءءاصقتساو باعيتسا ىلإ ريشت

 .اهريغو .ةمدقملا يف نودلخ نبا

 .56 :تايراذلا(2)

 .او ؛كولسلا مظن حاضيإ (3)

 .1و «قباسلا ردصملا (4)

 .101 ص .يمالسإلا فوصتلا ىلإ لخدمو «97 ١/ .عيشتلاو فوصتلا نيب ةلصلا رظني (5)

 .!و ءكولسلا مظن حاضيإ (6)

 .]و «قباسلا ردصملا (7)

 لباقت اهلك يهو اهريغو ةياردلا ملعو ؛ةقيقحلا ملعو .نطابلا ملع لثم ةريثك ءامسأ (مهملع) ىلع ةفوصتملا قلطأ (8)
 ادادعتسا اهفرخزو ايندلل ةوهشلا عزنو هناحبس هللا ىلإ ةيلكلاب هجوتلا هب داريف صنلا يف دراولا ديرجتلا امأ ,ةعيرشلا

 .يمالسإلا فوصتلا ىلإ لخدمو ,20 ص .ضرافلا نبا ناويد ةجابيد ءاياضقلا هذه نع رظني ءليوطلا قيرطلا يف رفسلل



 يف اهنع فلتخت ةقيرط مهذاختاو ,ةهج نم ةعيرشلاب فوصتلا ةقالع نع ةفوصتملا ثدحت املاطف

 مولع نع ثدحت هرصع مولعل أروصت مدقي وهو نودلخ نبا نأ امك ءىرخأ ةهج نم هللا ةدابع

 - موقلاب صوصخم فنصو ءايتفلا لهأو ءاهقفلاب صوصخم فنص» :نافنص اهنأ ىأرو ةعيرشلا
 .(!!«اهقيرط يف ةضراعلا دجاوملاو قاوذألا يف مالكلاو ,ةدهاجملا هذهب مايقلا يف - ةيفوصلا ديري

 زيمتي نيذللا رسعلاو ةبوعصلا كلت هيلإ فاضأ هنأ ديب «ىنعملا اذه نع رصان خيشلا جرخي ملو

 تاحلطصم نامدختسيو ؛ةيصخش ةبرجت نع ناردصي اههنأ نابسحب ثلاثلاو يناثلا ناملعلا اهب

 مدقيف ىرخأ ةرم دوعي هارن كلذلو .مهدحو قيرطلا اذه لهأ الإ ةقدلا هجو ىلع اهفرعي ال ةصاخ

 ترمأ ملع :مولع ةثالث بر يناطعأ) وه # هللا لوسرل ثيدح ىلإ هيف ًادنتسم مولعلل رخآ أيسقت

 يلع ذخأ ملعو قئاقحلا ملع وهو هنامتكو هفشك نيب ترّيخ ملعو «ىلاعت هنيد ملع وهو هغيلبتب

 طابترا ىلإ ةحضاولا ثيدحلا ةراشإ ةظحالم عمو «(2(نيبملا باتكلا يف كلذ لكو هنامتكب

 ارصان خيشلا نإ لوقن «ةعيرشلا ىلع ةقيقحلا ءاكتا موقلا ريبعتب وأ ءميركلا نآرقلاب مولعلا كلت

 يتلا تاوطخلاو ءضرافلا نبا رعش عم هلماعت ةقيرط نايبتل ةيلمع ةليسو ثيدحلا اذه نم ذختي

 ملعملا امأ ؛هلك حرشلا مظتنت ةسيئر ملاعم ةثالث نيبت عيطتسنو .نيتديصقلا هحرش يف اهكلسيس

 ةمئاقلا رعشلل ةيلكلا ةرظنلا ىلإ دمعيس هنإ يأ «0"هظافلأ ريدقتب ىنعملا جزم ةفص» وهف لوألا

 هتفرعم ىلإ هسفن بلط» يذلا وهو ظافلألا هب ىشت يذلا يرهاظلا ىنعملا ءارو امع ثحبلا ىلع

 5!«ريدقتلا هل حتفنا اذإ يناعملا هل حولت نطفلا» نأ رابتعا ىلع *!«هتموظنم يف مظانلا اذه مظن نم

 بيكرتلا ىلإ رظنيس امنإو ؛ةفاج ةيريرقت ةرظن هيدي نيب يذلا رعشلا ىلإ رظني نل هنأ اذهب ديريو
 هنم دحاو عونب نكل ليوأتلاب ذخأيس وهف اذه ىلعو «ةدّدعتم تاليوأت لثمي ًاحوتفم ًاصن هرابتعاب
 ايفخ انطاب اليوأت اه نأ ملعاو» :لوقي ذإ يناثلا ملعملا وه اذهو ءرعشلا هلمتحي يذلا بيرقلا وهو

 بلاغلاب همهف نكمملا رهاظلا يلجلاب انيفتكا نحنو ءاينادسج ًارهاظ ًاليوأتو ًايناحور ًايوامس ًايولع

 .417و 413/1 ؛يبيشلا لماك .د ءعيشتلاو فوصتلا نيب ةلصلاو ءاهدعب امو 96ص «يمينغلا ءافولا وبأ .د

 .كانه رظنيلف .ةمدقملا يف هطسب عوضوملا اذه لوح سيفن مالك نودلخ نبالو .1099 /3 ,نودلخ نبا ةمدقم (1)

 .2و .كولسلا مظن حاضيإ (2)
 .2و «قباسلا ردصملا (3)

 .نيملعتملا ضعب ىدل هب نظلا ةءاسإ ناكمإ نم هيلإ بهذ اميف ًابيصم ناك خيشلا ٌلعلو ,2و .كولسلا مظن حاضيإ (4)
 تاذ اهنأ رابتعا ىلع مهتاحالطصاو موقلا ظافلأ عم لماعتلا يف رذحلا ةرورض ىلإ هنت ةريفك تازاشإ انيدل ذإ

 .ةليعم تالولدمو ةيصوصخ
 .قباسلا ردصملا (5)



 نوكي هنإف هدرون ام نطاب نم هل حولي هنإف لغوت نمو ..نطابلا نع انضرعأو ةميلسلا لوقعلا نم

 نم بلاغلا هيلع فقو اذإ امبر» نطابلا ريسفتلا نأ وه اببس جهنلا كلذل مّدقيو .''”«ديلقإلاك هل
 ًارصان خيشلا َّنأكو «(2!انظ انب اوئيسي نأ امإو زوجي ال ام اورّوصي نأ امإف مهوقع رصقت نيملعتملا
 ماهفألا يوذل ًاحوتفم بابلا كرت هنأ ريغ «طقف ةبخنلا هيلع رصتقت ال ةفاكلل باتكلا اذه دارأ
 صنلاف «ليوأتلا يف اونعميو ءاولوأتي يك ةعساو ةحسف مهمامأف بيكارتلا روغ نيرباسلا ةقيمعلا

 ناذللا يقوتلاو ظفحتلا هعنمي ال اعيمج تالالدلا ىلع حتفنم حرشلاو ءاذه ىلع نيعي بصخ

 طبترم وهف اذه ريغ عنصي نأ رصان خيشلا رودقمب نكي ملو ؛ءاطعلاو قالطنالا نم خيشلا امهدارأ

 سيلف هيدي نيب يذلا ليوطلا صنلا ىلع نيمأ ىرخأ ةهج نم وهو ,ةهج نم اهماكحأو ةعيرشلاب
 ضرألا يف ثكمت يتلا حورشلاو بتكلا نأش اذهو لوأتيو عمسي نأ يقلتملا ىلعو ءلوقي نأ الإ هل

 .سانلا عفنت

 هركف نم اهعيمج حورشلا قالطناو .هلك باتكلا مايق وهف ريخألاو ثلاثلا ملْعَمْلا امأ

 هذختي نأ الإ هل سيلف هبوردب ريبخ هب ملعلا عساو وهف ءليثمت ريخ هلثمي يذلا يضابإلا

 هارنف ءضرافلا نبا عم هعطقيس يذلا ليوطلا هقيرط يف ّىوص هثحابم نم لعجيو ًايداه

 نع ثدحتي نيح خيشلا َّنأ انه حضون نأ ديفملا نمو ؛حاتفملا وه صنلا يف دراولا ديلقإلاو .قباسلا ردصملا (1)
 دب توبا ةقاحمملا وار اع اوس ميم لج موقلا هب يمر امب عساو ملع نع ردصي امّنإ (نظلا ةءاسإ)

 هلتقل ناملس بلق يفام ٌرذ وبأ ملع ول» هنأ هدافم يؤ نيسحلا نب يلعل ًالوق أرقن اننإ ىتح مالسإلا يف ركبم تقو
 يبأ لوق هلثمو ءّرسلا ملع يف ًابناج ناملسل نأ رابتعا ىلع ؛«قلخلا رئاسب مكنظ امف «٠ ءامهنيب هللا لوسر ىخآ دقو

 نع رظني ,«موعلبلا اذه عطقل هتنثب ولف رخآلا امأو .هتثثبف امهدحأ امأف .نيئاعو نم هللا لوسر نم تظفح» :ةريره

 خيشلاو .عضوملا اذه يف دري هلاثمأو اذه نإ ءاهدعب امو «31/1 «عيشتلاو فوصتلا نيب ةلصلا : هحرش عم هلك اذه

 : .مهفلا ءوس نم ةيشخ سرتحي رصان
 ثدحتي نيح خيشلا نأ انه حضون نأ ديفملا نمو .حاتفملا وه صنلا يف دراولا ديلقإلاو .قباسلا ردصملا (22و(2)

 اذه ناكو «ةقلغتسملا مهتارابع ببسب مهت نم هلبق موقلا هب يمر امب عساو ملع نع ردصي امْنِإ «نظلا ةءاسإ) نع
 ناملس بلق يف ام َرذ وبأ ملع ول هنأ هدافم دوو نيسحلا نب يلعل ًالوق أرقن اننإ ىتح مالسإلا يف ركبم تقو ذنم

 هلثمو ءّرسلا ملع يف ًابناج ناملسل نأ رابتعا ىلع «قلخلا رئاسب مكنظ امف ءامهنيب هللا لوسر ىخآ دقو هلتقل
 ««موعلبلا اذه عطقل هتثثب ولف رخآلا امأو .هتثثبف امهدحأ امأف «نيئاعو نم هللا لوسر نم تظفحال : :ةريره يبأ ألوق

 .عضوملا اذه يف دري هلائمأو اذه نإ ءاهدعب امو 231 /1 «عيشتلاو فوصتلا نيب , ةلصلا : هحرش عم هلك اذه نع رظني

 .مهفلا ءوس نم ةيشخ سرتحي رصان خيشلاو
 تاحلطصم فيظوتو مهفلا ىلع اهقالغتسا يهو ىربكلا ةيئاتلا حورش يف تدبت ةمهم ةرهاظ رصان خيشلا دصري (3)

 ىفطصم دمحم روتكدلا لوقي اذه يفو «ةبخنلا ىوس اهعم لماعتلا ميم 9 دم ادا ما لاو ريك وري

 ريثك ليوأت يف باهذلاو ؛ىوهلا ةرياسمو ططشلاو حومجلا نم ملسي مل مهضعب) نإ حارشلا كئلوأ نع يملح

 .95ص .ضرافلا نبا هباتك رظني «(اهيلع يوطنت يتلا يناعملا نع نوكي ام دعبأ وه ًاليوأت ظافلألا نم
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 دشأ هحرش يناعم ضمغأ يوامس حرشب مظانلا ذيملت ةذمالت نم ضعب حرش دقو..» :لوقي

 الإ هيف ةدئاف ال هنأك راصف "!!ةفعاضم فاعضأب مهفلا ىلع دعبأو مظنلا يناعم نم ًاضومغ

 ةبيرق ظافلأب هتلهسف .حرشلا ىلإ جاتحم ريغ مظنلا يناعمل فراعلاو ءمظنلا يناعمل فراعلل

 ةرهاظ يناعم اهل تعرتخاف «مهنيبو اننيب يذلا فالخلل اهدروأ يتلا هيناعم دروأ نأ درأ ملو

 (2!ةماقتسالا نازيم يف حصي ال امو ليوأتلا يف اهلمتحي مظنلا نأل ةماقتسالل ةقفاوم نيب

 راشأ يتلا فالخلا ةيضق يف رهظي مالكلا اذه يف ةيمهألا نمكمو «(”«مالكل ليوأتب سيلف

 فالخو ءاقباس هيلإ انعملأ ام وهو يبهذم فالخ :نيئيش لمتحي وهو مهنيبو هنيب اهيلإ
 لماعتي كولسلا يف نيعم جهنب هذخأ نأكف ءيبهذملا فالخلل ةجيتنلاب هبشأ وهو يجهنم

 عالخنالاب يحوت حورش ميدقتو «تاميوهتلاو تاحطشلا كلت نع هدعبأ نيتديصقلا عم هب

 امم هلك اذهف «ةمدقتملا حورشلا يف لاحلا هيلع وه امك .روظحملا يف لخدتو ةعيرشلا نم

 .هذختيس يذلا لقتسملا جهنلا ىلع ديكأت هيفو .باتكلا اذه هنع دعتبيس

 لوألا امأ ءاتاونع ءزج لكل لعجو ءازجأ ةثالث هباتك مسق خيشلا نأ ىلإ قبس اميف انرشأ

 نيبي هيفو ««نيديرملا ةبحم ةيارب لامكلا بتارم ىلإ حورلاو سفنلا صيلخت يف» وهف
 ايندلاب قئالعلا عطقو .ديرجت نم لئاسولاب هذخأو «قيرطلا كولسل ضرافلا نبا دادعتسا

 نيدارملا ةبحم ةيارب 2 يبنلا لامك يف» يناثلا ءزجلاو .ليوطلا رفسلل ًاديهمت اهفرخزو

 تاحلطصم فيظوتو مهفلا ىلع اهقالغتسا يهو ىربكلا ةيئاتلا حورش يف تدبت ةمهم ةرهاظ رصان خيشلا دصري (1)

 يتطيمم نحب روك دلا ل رفي اداه لو تيتجلا يربي اهح .اماعتلا ميطتسو ا ةضاخر قل ماوس اورق هيوم

 ريثك ليوأت يف باهذلاو .ىوهلا ةرياسمو ططشلاو حومجلا نم ملسي مل مهضعب) نإ حارشلا كئلوأ نع يملح

 .95 ص .ضرافلا نبا هباتك رظني .(اهيلع يوطنت يتلا يناعملا نع نوكي ام دعبأ وه ًاليوأت ظافلألا نم

 رظني ءيضابإلا بهذملا ىلع ةلالدلل ةلمعتسم ةرابعلا هذه لازت الو يضابإلا بهذملا عابتأ مه ةماقتسالا لهأ (2)

 يملاسلا نيدلا رون ةمالعلا ءاثر يف ملسم يبأ ةعئار يفو 288 ص .يئراحلا ناطلس نب كلام ؛ةيضابإلا دنع ةمامإلا

 :اهعلطم يتلا

 راحمتلا" نملإ ودعت  اهتانيحلو رامعألا ضراقمنونملاب ير

 :لوقي ثيح ةماقتسالا ىلإ ةراشإ

 زاتغدإ نمو لوف نع ترداخغ يذلاامةماقتسالامامهًالهم
 يرابلا نيد وهو كميتي مهحرإ تلمرأةماقتسالانإف عجرإ

 ةيهقف اياضق هيف ثحب .(ةماقتسالا) هناونع ءازجأ ةثالثب باتك ىمدكلا ديعس ىبأ ةمالعللو 331! ص .هناويد رظني

 .2و ؛كولسلا مظن حاضيإ (3)



 ةقيقحلا نع رعاشلا دصاقم حيضوت ىلإ خيشلا هيف دمعيو .«ديجملا هلل ديحوتلا يفو
 ثلاثلا ءزجلا امأو ,يفوصلا هانعمب ديحوتلا نم بارتقالا ةيادبو ءاهتلزنمو ةيدمحملا

 بابلا اذه َنأكو .«#2 يبنلا لامك يفو ديحوتلا يفو ةقيقحلا تاماقم» يف وهف ريخألاو
 هتياغ ىلإ رعاشلا 0000 فلا ا فادبللاو تايضايرلا حجن ثيح نم نيالا نيبابلل ةرمث

 .يقيقحلا ديحوتلا ةفرعمو فشكلا يف

 هروطتو ضرافلا نبا كولسل ةقيقدلا خيشلا ةقفارم ىلإ ريشي ءازجألل عيدبلا عباتتلا اذهو

 يضلل قريملو «نيتنناتلا يف ًاطوسبم هارن امم ةلحرمف ةلحرم لحارملا نيب هلقنتو ءيحورلا
 ًاباوبأو الوصف اهلخاد نم ذختاف باوبألا ىلع ًاحضاو هظحلن يذلا ميمعتلا اذه كرتي نأ

 بابلاف ءاناونع ىرخألا يه اهنم دحاو لكل لعجو ًالصف نيرشعو ةعبس ىلإ اهلصوأ
 ةدهاشمب ةفشاكملا ىف» ىناثلا بابلاو «ةلفغلا ةنسو ةلاهجلا ةدقر نم هابتنالا ىف» لوألا

 ءاةكم قيرط يف لقال ةفقوب بوبحملاب لاصتالا يف» ثلاثلاو ادرعسلا لامج

 عبارلا رفسلا وهو يع يبنلا رفس يف» وهو باتكلا نم يناثلا ءزجلا أدبي رشع يناثلا بابلابو
 عساتلا بابلاب ثلاثلا ءزجلا أدبيو .# هجارعمو هئارسإ ىلإ ريشي هّنأكو .'هب صوصخملا
 يهتنيو .«كولسلاو ةقيقحلا تاماقم يفو ةيهلإلا تاذلا ةفرعمب ديحوتلا يف» وهو رشع

 نأ يرورضلا نمو .«يهلإلا ديحوتلا ىلع هيبنتلا يف» وهو نيرشعلاو عباسلا بابلاب باتكلا

 دنع ىربكلاب أدبيو ؛ثلاثلا بابلا يف ىرغصلا ةيئاتلا حرش نم يهتني خيشلا نأ ىلإ انه ريشن
 كولسلا ةيادبو سأر يه ىرغصلا ةيئاتلا نأ نم هيلإ بهذ امل ديكأت اذه يفو «عبارلا بابلا

 اهيفو .باتكلا ةيقب الصف نورشعو ةعبرأ يهو ةيقابلا لوصفلا تقرغتسا ذإ هلوق دح ىلع

 انل ًايلج ودبيو ءاتيب نيتسو ًادحاوو ناعم تغلب يتلا اهتايبأب ىربكلا ةيئاتلا دنع فقو
 ءاهدحو ضرافلا نبا ةلحر ةعباتم يف ال رصان خيشلا هلذب يذلا مخضلا دهجلا كلذ

 اظحالمو ءاهيلإ اريشم ةلحرم لك دنع هفوقوو ءاضيأ ةلحرلا كلت لحارم قيقشت يف امنإو
 هجتت ديجاوملاو تاضايرلا لالخ نم ةلحرلا هذه نأ ىلع ًاهبنمو ءاهنيب ةقيقدلا قورفلا

 فورعم وه امم ةرمثلا فطقل ًاديهمت اهتيفصتو .حورلا بيذهت يف ىلعألا ىلإ ةدعاص
 غلبتف ًانايحأ لوطت يتلا تافقولا كلت قبس ام ىلإ فاضيو .ىربكلا فوصتلا تاياغ نع

 ىلع ّدر وأ «ةيمالك ةيضق ةشقانم وأ ءنيعم حلطصم نع ثيدحلل اهدرفي نيح تاحفص
 حلطصم همادختسا يف لثمتت ةيجهنم ةئيه تافقولا كلتل عنطصي وهو «نيفلاخملا ضعب



 نايسحب ّرم ام حاضيإل ًاليلق درطتسيس هنأ ىلإ هنم ةراشإب هبشأ (نايبلا) اذه َنأكف ؛(نايب)
 نكمملا نم ىتح (تانايبلا) هذه ترثك دقو «قباسلا مالكلا يف هنع ثيدحلا فوتسي مل هنأ

 .اهتاياغ حوضوو ءاهتيجهنم لامتكا ببسب ةلصفنم ثحابم اهضعب لعج
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 مهو «نيسرادلا ضعب اهيلإ راشأ ةرهاظ دنع فوقولل ًاليلق لاجملا حسفي مّدقت ام ٌلعلو

 نوبهذي مهف «ةيفاقثلا ةلزعلا اهب ينعنو «نامع يف ةيبدألاو «ةيركفلا ةايحلا ةريسم نع نوئّدحتي
 ةلزع ةرورضلاب عبتتسي اذهو ,فارطألا ميلاقأ نم نامع نأ ىلإ فارطألاو زكرملا ةلوقم ىلع ًاداهتعا

 ثارتلا» ْنأ هيف ءاج امو ءقباس ثحب يف ةيناكملا ةلزعلا ةرهاظ دنع تفقو دقو ءام عون نم ةيفاقث

 .. ميدق نمز ذنم نامعب رشتنمللا بهذملا وهو ءيضابإلا ركفلا نع ردصي ... هبلغأ يف يناعلا

 باتكلاب كّسمتلا لثم ... بهذملا اهم زيت اياضقلا نم ةعومجم نوركتي ال مهسفنأ ةيضابإلا ءاملعو

 وهو «ةملاظلا ةرّبجتملا ةطلسلا ضفرو ءضئارفلا ىلع ةظفاحملاو ءامهيف ءاج اهب لمعلاو «ةنّسلاو

 نيب عقو يذلا عازنلاو .بورحلا ةرثك نع ينامعلا خيراتلا انئّدحيو ءعضوملا اذه يف سرفلا طبرم

 لوصأل ةفلاخم اهنوري يتلا شطبلاو رهقلا ةسايس مهضفر ببسب نامع لهأو «ةمكاحلا ةطلسلا

 لوق ّدح ىلع ناطلس نامع يف هل نكي مل يذلا نايفس يبأ نب ةيواعم دهع ذنم اذه دجنو .عرشلا

 ركب ابأ ريهشلا يوغللا دجن انْنِإ ىتح رخأتم تقو ىلإ رمألا اذه رمتسيو «(!!(ةّمْغلا فشك ققح

 نب دمحم دي ىلع ثراوك نم نامع لهأب لزن ام هرعش يف قثوي ة ةرجهلل 321 ةنس ىقوتملا ديرد نب

 نيس نأ ف ًآبهسم ًافصو عقو ام فصي قيزر نبا نإ ىتح ,دضتعملا يمابعلا ةفيلخلا لماع رون

 .. دالوألاو ثرحلا نم ًاريثك كلهأو .دالبلا يف ثاعو ءاهلهأ قّرفو «نامع ةفاك ىلع ىلوتسا» رون

 «عازنلا رارمتس | ىلإ ريشي ام ,2*2بتكلا قرحأو «راهنألا نفدو «ناوه لاو لاكنلا اهلهأ ىلع لعجو

 ءافتكالاب هتيمست عيطتسن ام عقاولا اذه نع دّلوت دقو نامعو «ةيزكرملا ةطلسلا نيب فالتخالاو

 ىدم ىلع ةلودلاف «ةباجتسالاو يدحتلا نوناق قفو ةيتاذلا ةياحلا نم اعون هرابتعاب يلخادلا

 لباقملاب نامع لهأو ءًاضوفرم ًاكولسو ءًاضقانم ًايسايس ًايأرو ءًافلتخم ًابهذم قنتعت ةلواطتم نورق

 .541 /3 .يبرعلا جيلخلا يف بدألا رظني (1)

 .نامع نع نييسابعلا ءافلخلا يغب عزاعز تدكر املو ...» : .216ص ءاضيأ لوقيو :208ص ء.نيبملا حتفلا (2)

 خيرات كلذك رظنيو .«ناذاش نب ليلخلا ىلع ةمامإلاب نامع رباكأ دقع ناودعلاو «يغبلاب اهنع مهتدام تعطقناو

 .اهدعي امو .54ص ؛.ةمغلا فشك باتك نم سبتقملا نامع



 ذئدنع ّرفم الف «ماعلا قايسلا نع لصفنملا يسايسلا مهفقومو «ةصاخلا ةيبهذملا مهتيؤر نوكلتمي

 اذإف .جراخلا يف يرجي امع اديعب ىؤرلا هيف نيابتتو .تاهاجت الا هيف لمتعت لخادلا ىلإ ءوجللا نم

 نوزخملاب ءافتكالاو ءلخادلا يف دوجوم وه |مب عانتقالاو «يناكملا دعبلا ثيح نم ًاحيحص اذه ناك

 له ىنعمب ؟اًضيأ ةيفاقث ةهجو نم ٌحصي لهف «قبس امل ةبسنلاب ًاحيحص اذه ناك اذإ ءلوقأ .يتاذلا

 اذه نع ةيجهنملا ةباجإلا َنِإ ؟جراخلا ين يرجي امع ايفرعمو .ايفاقث اعاطقنا ءادتكألا اذه عبتتسا

 ءانه هعضوم سيل اذهو .نورقل دتمت نامع يف ةيفاقثلا ةايحلا لصافمل الماش الخن يعدتست لاؤسلا

 نيك نيرو دنع تقوتلا نأ ريغ ريقلا لمعلا اذه فيني ذأ دار يشل كمي نسل هنأ انك
 اهيلإ نانئمطالا نكمي جئاتن ىلإ لصويو ءعوضوملا اذه يف ةايحلا خفني نأ نكمي ةفاقثلا رواحم نم

 يذلا باتكلا اذه يناثلا روحملاب دصقنو ؛ةلديصلاو ّبطلا لوألا روحملاب ديرنو «ةريبك ةجردب

 مولع ىلع هفلؤم هيف دمتعا دقو ءانتلصو يتلا (كولسلا) بتك َمهأ نم هنأ نابسحب انيديأ نيب
 ىلع عالطالا هل أّيه جراخلا نيبو هنيب سوملم يفاقث لصاوت الول اهيف رّحبتي نأ هل ناك ام ةفلتخم

 ريرحت هل حاتأ امم ؛ىرنس امك هنم بيرق وه ايف وأ ءقيقدلا صصختتلا يف ءاوس ءرداصملا تارشع

 .باتكلا اذه

 ةيملع ةلئاع لالخ نم نامع يف ةلديصلاو ّبطلا ةكرح ةقباس ةبسانم يف تسرد دقو

 رابكلا اهمالعأ دحأ دنع ًالّوطم فقو دقو ءمشاه لآ يه نيملعلا نيذهل اهدهج تفرص

 عقيو اطوطخم لازي ام يذلا يملعلا هئارت لخنو :ةريمع نب دشار يلديصلا بيبطلا وهو
 ْنَم هثروأو «هقبس نّمع ةلديصلاو ءّبطلا ثرو بيبطلا اذه نأ ىلإ لّصوتو «بتك ةعبسب
 يف ةيبطلا زكارملا نم هتدافإب يشي امم هلمع يف ةبرجتلاو .ةظحالملا دمتعي ناكو .هدعب ءاج

 نيرعلا زكتملا ىلع فاك عالطا عم نمرافو .ةرهاقلاو فادقيو ققمو لف هليقو. ف رضع

 انيأر كلذلو «نيلاجملا نيذه يف ةربتعملا امهرداصمو «ةلديصلاو بطلا يف يبرعلا ريغو

 ءاهنم ديفي وهو .هبتك يف دّدرتت ةيبرع ريغو ةيبرع رداصمو «ةيبرع ريغو ةيبرع مالعأ ءامسأ
 مهيلإ فيضيو .نايحألا ضعب يف هقبس ْنَم ضعب ىلع دريو .تاظحالملاو براجتلا نمو
 َّنأ ٌكاش الو «نيملعلا نيذه يف خوسرو «ظوحلم نكمت ىلإ ريشي انمم ىرخأ نايحأ يف
 لصاوت دوجوب عطقي امم تاطوطخملا ةئيه ىلع جراخلا نم دفو دق رداصملا كلت رفوت

 داعتبا وأ يأرلا يف فالتخا لصاوتلا كلذ عنمي ملو ءلخادلا اذهو جراخلا كاذ نيب يوق

 .ناك اذكهو ءاهعبانم نم ذخؤتلف ةدوشنملا ةلاضلا يه ةمكحلاف .ناكملا يف



 يف فيلأتلا ةكرحل الّثمم زايتماب هرابتعا نكمي يذلا باتكلا اذه نع فلس ام لثم لاقيو

 لامكتساو .دادعتسا وه امنإو .بسحو ًافيلأت رمألا سيلف ءانه موقلا حلطصمب (كولسلا)

 رصان خيشلا ريشي طوطخملا ايانث يف هب ترفظ ردان صن يفو «مزعلاب ذخأو «تاودألل
 .ةفسلفلاو ءقطنملاو «نايبلاو ءيناعملاو .ةغللا ملع يف لغوت دق» ضرافلا نبا نأ ىلإ هيف

 اذإ ءلوقأ ««هانلق ام ىلع ًاليلد هسانجو «همظن كبسب ىفكو ءوحنلاو ء.ضورعلاو «عيدبلاو
 فشك جاتحي الفأ ءرصان خيشلا لوق ّدح ىلع مولعلا كلت يف لغوت دق ضرافلا نبا ناك

 هتنكمب نوكي ءىفاكم لغوتو .لداعم ملع ىلإ اهعضاوم ةفرعمو اهب هيونتلاو مولعلا كلت

 ضرعم هّلك باتكلاو ,باجيإلاب ّآلإ يتأي نل يجهنملا باوجلا َّنِإ ؟فشكلا كلذ قيقحت
 ةرهاظ مولعلا كلت تادرفم دجن ذإ ؛هيلإ ريشيو ءرمألا اذه ىلإ ئموي عسّتم ءاضفو ءبحر

 خيشلا هركذ ام ىلإ فيضنو «باتكلل ماعلا ءانبلا معدت ىرخأ ةرتتسمو ءانايع اذكه ةّرم

 فقيو «كلفلاو «خيراتلاو ءيوبنلا ثيدحلاو «تاءارقلاو «ميركلا نآرقلا ريسفت رصان

 هرداصم ىلع اعلطم خيشلا دجن ذإ ,مولعلا كلت ةمدقم يف انه (كولسلا)و ؛كانه (فوصتلا)

 نع اذه «مهلاوقأ نم ريثكلا ًالقانو ,مهرابخأ ًاعتتتم «رابكلا ةيفوصلا ءامسأ ًارباخو «ةربتعملا

 :ةيئارواملا ليواقألاو «ةيفسلفلا تايرظنلا كلت هب ديرنف رتتسملاب هيلإ انرشأ ام اَمأ ءرهاظلا
 نينثالا نيبو .بطقلاب ًءاهتناو ءكلاسلا نم اءدب فوصتلا ةينب اهيلع تماق يتلا تاروصتلاو

 يف ًاصوصخو .فوصتلا ةيفسلفلا تايرظنلا كلت تلخد دقو .نينافأ وذ عونتم فاش (رفس)
 .ةيدمحملا ةقيقحلاو «ةينوطالفألا ضيفلاو «ةينوطالفألا لاثملا ةيرظن لثم رخأتملا هروط

 نبا ًايراجمو «هباتك ءانب يف فيظوت ريخ اهايإ ًافظوم ءاهب ًاريبخ خيشلا دجن ذإ ءاهريغو
 ةعقابلا ناك دقف يفوصلا حلطصملا اَمأ «ةينادجولا هتالوحتو «ةيحورلا هنيوالت يف ضرافلا

 ناك .لوقأ (نيعلا ىف ليلخلا لوق ّدح ىلع رمألاب ريبخلا لاجرلا نم ةيهادلا ةعقابلاو) هيف

 نعي الكر ةفادقملا هيقليوأت تاق هه ةقدلا دك او هذي لماع فخ مرهق ةنقالا

 ريغب كلذ هل أيهتي ملو .تاحلطصملا نم ةعباتتملا جاوفألا كلت نيب ةقيقدلا قورفلا زييمت

 ةريبك ةبتكم ريغب طسبلا كلذ مولعلا هذه طسبنت الو ؛هناظم يف قيقدتو «هرداصم ىلع عالطا

 تملا ضرافلا نبا ملاع لوخد ىلع هتناعأو .هجضنأ رمثلا نمو .هرفوأ دازلا نم هل تمّدق

 كلذ حاضيإ ققحملا لمحت دقو .ةخسار ةوطخو «ةتباث مدقب كلاسحلا عونتملا «تابنجلا

 - هرثكأ امو - حلطصملا ًاحراشو ءاهلوصأ ىلإ تاجلاعملا ادار رتتسملاو ءرهاظلا :هّلك



 .هيمارم ةيلجتو ءصّنلا بيرقت ليبس يف رصان خيشلا هفظوي يذلا

 نامع يف ةيفاقثلا ةايحلا اهنم تناع ةيفاقث ةلزع نع لاقي ام َّنإف مّدقت ام ىلع ًاسيسأتو

 ىلإ ةجاحب ٌدعب .عوضوملاو «ةقباسلا تالوقملا قفو ٌداج رظن ةداعإ ىلإ ةجاحب عوضوم
 ضعب هيف عقي يذلا (مهولا) نع عفدت ال دهاوش مّدق فلس ام نأ ريغ ,ءءاصقتساو سرد

 مالكلا اذه نم بيرق ءيش لاقي نأ نكمملا نمو ءافازج ماكحألا نوقلطي مهو «نيسرادلا
 .ةروصلا لامكتسا ةيغب - ةعونتم ةريثك ىهو - ةيفاقثلا ةايحلا كلت نم ىرخألا بناوجلا نع

 دنع هيتس ان ريغ ىلع ةروضلا هله ىدسيااهلاذ دعو: ةلماكم ةروضب دهشملا قدفتو
 طئارشلاب اذخأ لصاوتلاب ةلّدجم .لعافتلاب ةنادزم ىهو رهظتس لب ءامامت نيسرادلا ضعب

 ةيفاقثلا هايل "نكت ملوراربكمالاووءاقبلا اهعشلا ديت ةيلدأ ةيركف هايج حال ةيفوتهوملا
 .ةّثبلا كلذ نع ةديعب نامع يف
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 يبأ نبا رصان خيشلا ىلإ ةبسنلا تباث (كولملا كلم تارضح ىلإ كولسلا مظن حاضيإ) باتك

 ريغ دنع خيشلا ىلإ باتكلا ةبسن اهوأ :قرط ةثالث انكلس ةبسنلا هذه قيقحتلو ءيصورخلا ناهبن

 اهثلاثو .هيلإ باتكلا ةبسنب هسفن رصان خيشلا حيرصت اهيناثو ءاثيدحو |ميدق نيثحابلا نم دحاو
 .اليصفت قرطلا هذه نم دحاو لك دنع فقنسو ؛هسفن باتكلا ايانث يف حيرصلا هناونع دورو

 نيثحابلاو «ءءاملعلا نم ةلمج دنع رصان خيشلا ىلإ هتبسن دورو وهف لوألا قيرطلا اَمأ

 ريض نم كانه سيلو «(!'(كولسلا مظن ريسفت باتك) هيّمسي قيزر نبا ىرنف ًاثيدحو .ًاميدق
 نوقوسي نيح مجارتلا بتك باحصأ اهيلع جرد ةميدق ةداع هذهف ؛ةيمستلا فالتخا يف

 (ةرجهلل 276 ةنس ىفوتملا) يرونيدلا ةبيتق نبا باتك كلذ لاثم ءرصتخم ناونعب باتكلا

 برعلا نيب ةيوستلا) هيّمسي ميدنلا نبا ىرنف ةيبوعشلا ةلداجمو .برعلا نع عافدلا يف
 برعلا باتك) هيمسيف ضايع يضاقلا اَمأ .يدفصلاو .يبهذلاو .يطفقلا هلثمو .(مجعلاو

 ليضفت باتك) هّيمسيف ديرفلا دقعلا بحاص اَمأ .رجح نباو .نوحرف نبا هلثمو ؛.(مجعلاو

 .132ص «نيبملا حتفلا رظني (0)



 ةعبرأ هذهف «!'(مجعلا ىلع برعلا ليضفت باتك) ةيقابلا راثآلا بحاص هيّمسيو ؛(برعلا

 لاقيو ؛(اهمولع ىلع هيبنتلاو برعلا لضف) وه همسا ىف تباثلا نأ ريغ «ةفلتخم تاناونع
 نم راتخي قيزر نباف ءاهيف ليصفتلا لاجم كانه سيل 2ىرخأ ةريثك بتك نع اذه لثم

 انرشأ ىتلا ةقباسلا ةداعلا ىلع ًايرج هدنع نم ةملك امهيلإ فيضيو «نيتملك لماكلا ناونعلا
 ىلإ هتبسن تبثيو «باتكلا اذهل ”ىصارحلا دمحم نب ناطلس ثحابلا ضرعتيو ءاهيلإ

 ةنطلسب ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازوب ةظوفحملا هتطوطخم ىلع ًادامتعا رصان خيشلا

 رصان خيشلا ىلإ هتبسن دكؤيو «يربعلا ىيحي نب ميهاربإ ثحابلا هيلإ ريشي امك ءنامُع
 «يديعسوبلا دمحأ نب دمحم ديسلا ىلاعم ةبتكمب ةظوفحملا هتطوطخم ىلع ًادامتعا

 حاضيإ» :لوقي ثيح ةبسنلا هذهب ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو تاطوطخم سرهف عطقيو
 كرابم نب سيمخ نب دعاج نب رصان .يصورخلا .؛كولملا كلم تارضح ىلإ كولسلا مظن

 .ُكشلل ًالاجم عديل امب ةبسنلا هذه دكؤت اهعيمج تاراشإلا هذهف ,(772ناهبن يبأ نب

 صن يف ءاج ذإ ؛هيلإ باتكلا ةبسنب هسفن رصان خيشلا حيرصت يف يناثلا قيرطلا لّثمتيو

 .يليلخلا نافلخ نب ديعس خيشلا ققحملل (ينامُعلا كولسلا يف ٌّصن) ناونع تحت هترشن

 ةبحملا نع هلأس يليلخلا ققحملا نأ هيف ءاج لوقأ ءانب ّرم امك رصان خيشلا ذيمالت نم وهو

 اهحرش هللا ةبحم :لاقف «هدبعل هللا ةبحم نع ناهبن يبأ نب رصان خيشلا تلأسو ...» :هلوقب

 اهركذو ءملظلا نم صاالخلاو ملعلا رونب صاللخإلا اياتك يف اهانركذ دقو «ليوط

 اهف ,«اهلصأو ءاهماسقأ نايبب الإ اهنايب حضّتي الو ءكولملا كلم تارضح ىلإ كولسلا

 .اهدعب امو .!0ص .يقيقحتب (اهمولع ىلع هيبنتلاو برعلا لضف) باتك قيقحت ةمدقم يف عوضوملا اذه ليصفت رظني (1)

 .اهدعب امو ء!! ص .برعلا لضف قيقحت ةمدقم رظني (2)

 ةنس ءايزيلام «ةيملاعلا ةيمالسإلا ةعماجلا ,ةروشنم ريغ هاروتكد ةلاسر ؛(ىضايإلا ركفلا ىف ىفوصلا دعبلا) رظني (3)

 ١ 0 .8 ص م7

 .م1998 ةنس ؛مولعلا راد ةيلك ؛:ةروشنم ريغ ريتسجام ةلاسر .رصان خيشلل (صالخإلا) باتك قيقحت ةمدقم رظنت (4)

 .73ص

 .108ص .«بدألا تاطوطخم سرهف رظني (5)

 ىلإ هنم ةنيرقلا ىلإ برقأ وه رخآ رمأ انه فاضيو 441 /3 ءصلاخ دومحم ديلو .د ؛يبرعلا جيلخلا يف بدألا (6)
 امك» :لوقي نيح كلذو هنت ناهبن يبأ خيشلا هدلاو مساب طوطخملا ايانث يف رصان خيشلا حيرصت وهو «ليلدلا

 حيرصتلا اذهف «(جهملا ةايح) ةريهشلا هتديصق نم ًاتيب قوسيو ؛«نيولتلا ةبترم يف هند ناهبن وبأ خيشلا اندلاو لاق
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 راتخيو ؛هيلإ هتبسنب حّرصي وهف باتكلا اذه امأ .«صالخإلا) باتك لصو دقو «باتكلا اذه

 .اقباس هانركذ ام دكؤي مامتلا نم ابيرق اناونع هل

 ةدحاو نأ انملع اذإف ءنيطوطخملا يف حيرصلا ناونعلا دورو وهو «ثلاثلا قيرطلا ىقبيو

 .ىرنس امك مدقألا يهو «ثارتلا ةرازو ةخسن يهو هسفن فلؤملا طخب يه نيتخسنلا نم

 كش هلخادي ال نانئمطاو «ةمات ةقث نم حيرصتلا اذه لمحي مك انكردأ اذه انملع اذإ لوقأ

 حاضيإ باتك رخآ اذهو ...» :يتأي ام ةرازولا طوطخم رخآ يف ءاج دقف «ةبسنلا هذه يف

 ةبتكم ةخسن يهو «ةيناثلا ةخسنلا ايانث يف دريو .«كولملا كلم تارضح ىلإ كولسلا مظن

 نب رصان نمحرلا دبع انأو .لوقأف ...» :هّصن ام يديعسوبلا دمحأ نب دمحم ديسلا يلاعم

 كلم ةرضح ىلإ كولسلا مظن حاضيإ باتك نم لوألا ءزجلا نم لوألا بابلا ... ناهبن يبأ

 رصان نمحرلا دبع انأو .لوقأف ...» :اذكه ةرازولا ةخسن ىف هسفن صتنلا دريو .«كولملا

 .«؛كولملا كلم تارضح ىلإ كولسلا مظن حاضيإ باتك نم لوألا بابلا ... ناهبن يبأ نب

 ضعب ينبلط نكلو ...» :هسفن رصان خيشلا لوقي نيح كلذو .ةخسنلا هذه يف ةيناث دريو

 ىلإ كولسلا مظن حاضيإ باتك :هتيّمسو «هارت امك ناكف هل كلذ عمجأ نأ باحصألا نم

 ءاهتابثإ ديرن ىلا ةنسنلا هذهب عطقت اهعيمج تاراشإلا هذه َنأكف .«كولملا كلم تارضح

 ءامهسفن نيطوطخملا عقاو نم هانصلختسا يذلا كلذ باتكلل يئاهنلا ناونعلاب عطقت امك

 (تاريضخ) راتخي هلفج يذلا يسيلابزرخا عضوم ىف حرم خنلا نااضيا اهرناصيافمو

 نع فوقولا نع ازارتحا تارضحلا عمجب دارملاو ...» :هلوق يف كلذو «(ةرضح) لدب

 قديضك ولع طوع و هنزل نأل ةنضقا راو ىلع[ هزيم قل طعس وال نادعلاب هتان ريعلا
 وه هسفنب رصان خيشلا هراتخا يذلا ناونعلا نوكي اذه ىلعو .«فوصتلا ةحصو «ةبحملا

 نب رصان خيشلا ىلإ ةبسنلا تباث وهو «(كولملا كلم تارضح ىلإ كولسلا مظن حاضيإ)
 .ةثالثلا قرطلا ىف هانقس امك ناهبن ىبأ

 ةلدألا تقناعت اذإف .ناهبن يبأ دالوأ دحأ وه باتكلا اذه بحاص نأ نانثمطالا ىلإ وعدي ام هفيعاضت يف لمحي

 .ريغ ال رصان خيشلا هنأ ىلإ انلصو
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 :(امأ) ىلوألا تلعجُج «نيتطوطخم نيتخسن ىلع باتكلا اذه قيقحت يف دامتعالا ناك
 ضعب يف الإ ءيش امهنم صقني مل ناتّمات امهو «ىلوألا (مألا) ىلع ةيناثلا تلبوقو

 زواجت ىلع ةلباقملا تناعأ دقو ءاريثك ةءارقلا يف رثؤي مل سمط اهيف عقو يتلا عضاوملا
 :امهنع لّصفم نايب اذهو .سمطلا اذه

 ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازوب ةظوفحم يهو «(لصألا) ب اهل انزمرو «ىلوألا ةخسنلا - 1

 ةخسن اهثأل ؛ةسيفن ةخسن يهو «ةقرو نوعبرأو عستو ةئام اهقاروأ ددعو 88 /1456 مقر تحت

 ةدرلاب 1243 ةنس بجر نماث هفيلأت مامت خيراتو» :وهو ءاهرخآ يف اذه دكؤي ام دري ذإ .فلؤملا

 خسن نم طوطخملا..١ :هلوقب اذه ىلإ ثارتلا ةرازو تاطوطخ سرهف ريشي اهك 'ىوزن دمس نم
 خيشلا اهيف ىهتنا يتلا ةنسلا نأ ىلإ انه ريشن نأ ديفملا نمو ؛'!"«خسنلا ناكم ركذ يذلا فلؤملا

 نم اهيف لقتنا يتلا اهسفن ةنسلا يه ةرجهلل 1243 يهو ؛هخسنو «باتكلا اذه فيلأت نم رصان

 .انيأر اى هللا هافوت نأ ىلإ اهب يقبو «رابجنز ىلإ نامع

 ظلغأ طخب حورشملا رعشلا بتكو ءداتعم حضاو دوسأ طخب ةخسنلا هذه تبتك دقو

 ءادتبا ىلإ ةراشإ رمحأ طخب باوبألاو .تامدقملا لسلست ءاج امك حرشلا نع هل ًازييمت

 ةملك ةرشع ينامث عم ءارطس نيرشعو ةسمخ ةقرولا نم دحاولا هجولا ٌمضيو «ديدج مالك

 سمطو «قاروألا فارطأ ضعب يف لكآت كانهو ,«بيرقتلا هجو ىلع دحاولا رطسلا يف

 ةديج ةخسن يهف مومعلا ىلعو ءاهحسمف تاملكلا ضعب ىلإ لصو ةبوطرلا راثآ نم هّلعل
 .ةسافنو «ةيمهأ اهيلع يفضيل فلؤملا ةخسن اهْنأ يفكيو «ةءورقم

 دمحم ديسلا يلاعم ةبتكمب ةظوفحم يهو :«(س) ب اهل انزمرو «ةيناثلا ةخسنلا - 2

 ةنس ىلإ اهخسن خيرات دوعي ذإ «ةقباسلا نم ثدحأ يهو «بيسلاب يديعسوبلا دمحأ نبا

 تارضح ىلإ كولسلا مظن باتك رخآ» :هّصن اذهو ءاهرخأ يف ءاج امك «ةرجهلل 8

 دمحم انديس ىلع مهللا ّلصو ؛ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو «كولملا كلم

 ىلع 1288 ةنس نم نابعش رهش نم يداح راهن نم نينثالا موي همامت ناكو .هبحصو هلآو

 .108ص .بدألا تاطوطخم سرهف (1)



 نب نافلخ يضاقلا ةقثلا هدو ّيفصو .هدلاو خيشلل هخسن «مالسلاو ةالصلا لضفأ اهرجاهم

 هللا قلخ رقفأ ريدقلا هّبر ةمحر يجار ريقحلا ملقب ءيضابإلا يريمحلا ليعامسإ نب مكاح

 .«هديب يليعامسإلا يلع نب رصان نب يلع نب ملاس هيلإ مهجوحأو

 طخب ةبوتكم يهو «ريبكلا عطقلا نم ةحفص نيتسو عبسو ةئامعبرأب ةخسنلا هذه عقتو

 .ىلوألا ةخسنلاك باوبألاو تامدقملا لسلست هب بتك دقف رمحألا اَمأ داتعم حضاو دوسأ
 ةخسنلا يف لاحلا هيلع وه امك حرشلا نع هل ازييمت ظلغأ طخب حورشملا رعشلا بتك امك

 ىلع دحاولا رطسلا يف ةملك ةرشع عبرأو ءارطس نيرشعو ةسمخ ةحفصلا ّمضتو «ىلوألا

 ودبي ذإ ؛سمطلاو لكآتلا نم اهّولخو ءاهطخ حوضو ةخسنلا هذه زّيمي اّممو ءبيرقتلا هجو

 تناعأ دقو «هيلع تكرت يذلا لصألاب اهظافتحا ىلإ اعد اّمم ديج لكشب تظفح دق اهنأ

 .ىلوألا ةخسنلا ىف ةحضاولا ريغو ء:ةسومطملا تاملكلا نم ريثك ةءارق ىلع ةخسنلا هذه

 يف ةرهاظلا ىلإ برقأ تحبصأ يتلا تاظحالملا ضعب ىلإ ريشن نأ يرورضلا نمو

 :يهو .تاملكلا مسر يف مأ نومضملا يف ءاوس نيتخسنلا

 رادقمب هيناثو «ةقرو نيرشع رادقمب هلوأ ءعضاوم ةثالث يف مألا يف طقس كانه - ١

 [س)] ىلع طقسلا اذه ربج ىف دامتعالا ناكو «تاقرو سمخ رادقمب هثلاثو «نيتفرو

 .هعضاوم يف كلذ ىلإ ريشأ دقو ءاهدحو

 تاطوطخملا امهب تيلتبا ناتللا ناتفآلا امهو .فيرحتلاو فيحصتلا [س] يف عيشي - 2

 .فيرحتلاو فيحصتلا كلذ حالصإ يف ةّمج تانوعم (لصألا) ةخسن تمّدقو «ةيبرعلا

 دقو .ةملكلل نيعم مسر رايتخا ىف قايسلاب ةءاضتسالاو .ىصخشلا داهتجالا نلإ ةفاضإلاب

 .هعضاوم ىف هلك كلذ ىلإ ريشأ

 «ريب :اذكه بتكت «لئاسولا «ةزئاجلا ءرئب :لثم زمهلا ليهست ىلإ ناتخسنلا دمعت - 3

 .مويلا ةفورعملا ةباتكلا يف هيلع فراعتم وه ام انتبثأ دقو «لياسولا «ةزياجلا

 دقو ؛مويلا هيلع فراعتم وه |مع فلتخت ةباتكلا نم بورض ىلإ كلذك ناتخسنلا دمعت - 4

 لثم ىفكت اهدحو ةرسكلا تناكو «ةملكلا ىلإ ءايلا ةفاضإ امهالوأ نيترهاظ دصر نم انكمت



 (ارقلا) بتكت (ىرقلا)و «(انملا) بتكت (ىنملا) لثم ةروصقم ًافلأ نوكت نأ اهّقح نم عضاوم يف

 يف انظحال كلذلو .هظفح نم تاميركلا تايآلا تبثي ث؛ ناك هن خيشلا نأ ودبي - 5

 ىف تدرو امك اهفورحب تايآلا انتيثأ دقو ءاريخأتو ا ءًأرتبو ءأريبخت اهنم نثكلا

 ىلع مهعيمج نيملسملا قافتا وه فورعم ببسل رييغتلا نطاوم ىلإ ةراشإ الب فحصملا

 .دحاو فحصم

 ةيدزألا ةجهللا يف ةيوغل ةرهاظ مادختسا ىلإ ممارعلا نيرك ىف تنؤبلا همع -»

 9 ةينثتلا ىلع لدت ةمالعب هيف يتأ عومجم وأ ىّنثم رهاظ ىلإ دنسأ اذإ لعفلا َّنأ» يهو

 : لثم تارابع هدنع دّدرتت كلذلو .نوديزلا اوماقو «ناديزلا اماق :مهلوق لثم ا''"«عمجلا

 لهأ نوفلتخي)و (فوصتلا لهأ هنوّمسي)و (نودصاقلا همساب اوناعتسا) ؛(هداوع هنوفرعي)

 نويوحنلا اهنع رّبعي يتلا يه ةليلقلا ةغللا هذهو ...) :ليقع نبا لوقيو ءاهريغو ؛(هللا

 رثأتلا اياقب نم اذه لعلف ؛(2«ينولكأ لعاف (ثيغاربلا) ف ... ثيغاربلا ينولكأ :ةغلب

 يف اهدئاوف مّدقت ال بتكلا هذه نأ تبثي اذهو ؛ةباتكلا يف مأ مالكلا يف ءاوس ةجهللا كلتب

 اذه يف هانظحل ام وهو «ةيعامتجاو «ةيوغل دئاوف ىلإ هاذعتت لب طقف هب تصّتخا يذلا ملعلا

 .هعضاوم ىف هيلإ انرشأو «باتكلا

 نم ةلمجل ًاعساو بابلا حتفت يهو ءانه اهتابثإ انيأر يتلا تاظحالملا ّمهأ يه هذه

 (كولسلا) ب قّلعتم وه ام مأ ,عمتجملا وأ .بولسألاب قّلعتم وه ام اهنم ءاوس تاساردلا
 .ىرخألا رصان خيشلا تافلؤم ىلإ لماشلا رظنلا ريغب تاياغلا كلت ققمحتت رق < نلو ءهسفن

 .اهيلإ انرشأ يتلا بناوجلا كلت نع ةلّصفم تاسارد ميدقتو

-9 

 :ةيتآلا طاقنلاب باتكلا اذه ىف انلمع صيخلت نكمملا نم

 .80 /2 ,ةيفلألا ىلع ليقع نبا حرش رظني (1)

 .(صالخإلا) باتك يف ًاضيأ رمألا اذه (صالخإلا) باتك ققحم ظحال دقو .85 /2 ؛ةيفلألا ىلع ليقع نبا حرش (2)
 .178ص «(صالخإلا) باتك رظني ءىرخألا خيشلا بتك يف ةرهاظلا هذه عويش دكؤي امم
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 هذه تلّتمتو «هباتكل فلؤملا اهاضترا يتلا يه ؛(مألا) ةخسنلل ةميلس ةءارق ميدقت - 1

 .ةلباقملل اديهمت ىرخأ ةرم (مألا) هذه خسن ةداعإ يف ةءارقلا

 يف قورفلا تابثإو «(َّمألا) ىلع [س] ب اهل انزمر يتلا يهو «ةيناثلا ةخسنلا ةلباقم - 2
 .شماوهلا

 تابثإو ءيملع قيقحتب عوبطملا ضرافلا نبا ناويد ىلع نيتيئاتلا تايبأ ضرع - د
 كلتمي ناك هني خيشلا نأ تابثإ يف ةيلمعلا هذه تدافأ دقو .شماوهلا يف تافالتخالا

 تاب ةقلتخما كا ءارق ةمدلع عب ام ناتخيو ةاهكب كزاوب ناويدلل ةقلتكم انين

 .اهماقرأ عم اهروس يف اهعضاوم ىلإ ةميركلا تايآلا در - 4

 رداصمو .ةدمتعملا ثيدحلا بتك يف ةيوبنلا راثآلاو «ةفيرشلا ثيداحألا جيرخت - 5

 .بدألاو .فوصتلا

 نم روهشملا وأ .ناويدلا ىلع قّقحملا دمتعا دقو ءادج ليلق وهو ءرعشلا جيرخت - 6

 .رعشلا رداصم

 .مجارتلا هذه رداصم ىلإ ةلاحإلا عم ةديفم ةرصتخم تامجرت مالعألل ةمجرتلا - 7

 يف ةمجرتلا نوكت نأ ةيشخ مالسلا مهيلع ءايبنألاك مهنم نيروهشملل ةمجرتلا تلفغأو

 .ةدايزو الوضف لاحلا هذه

 رابكل لاوقأ ًابلاغ يهو «هباتك ايانث يف فلؤملا اهب دهشتسي يتلا لاوقألا جيرخت - 8

 .لاجملا اذه يف ةدمتعملا فوصتلا رداصم جيرختلا اذه يف دمتعملا ناكو «ةيفوصلا

 دصقلا ناكو .فلؤملا هفظوي يذلا يفوصلا حلطصملل ةيفاو ةرصتخم حورش ميدقت - 9

 «ضرافلا نبا اهديري ىتلا ةديعبلا ىمارملا ةفرعمو «ئراقلا ىلإ صنلا بيرقت لمعلا اذه نم

 يتلا يفوصلا حلطصملا مجاعم ىلع حرشلا كلذ يف دامتعالا ناكو ءًاعم رصان خيشلاو

 ءارآ ميدقتو ,دحاو ناكم يف تاحلطصملا عمج ثيح نم لمعلا اذهل ةليلج ةمدخ تمّدق

 .دحاولا حلطصملا حرش يف ةفلتخم

 يتلا ةيفسلفلاو «ةيمالكلا اياضقلا ضعبل حيضوتلا ىلإ برقأ يه حورش ميدقت - 0



 «يمالكلا نيركفلل ماعلا قايسلاب اهطبرو ءاهروذج ةفرعم ةلواحم عم .فلؤملا اهجلاعي

 ركفلا وهو ءرصان خيشلا هنم ردصي يذلا ركفلا ىلع زيكرتلا عم «نيملسملا دنع يفسلفلاو

 .لمعلا اذه يف ةقوثوملا رداصملا ىلع اندمتعا دقو ءيضابإلا

 يكولسلا ثارتللو «ةماع ينامعلا ثارتلل ةعفان ةمدخ تمدق دق نوكأ نأ لمآ ًاريخأو

 رصان خيشلا تافنصمب مامتهالا ةرورض نم ةقباس تابسانم يف هانبت ام رّركي وهو .ةصاخ
 دعاج خيشلا هلثم يذلا يكولسلا هاجتالا ىلإ دججب رظنلاو ,يركفلا هثارتو ءيصورخلا

 نايبت ىلإ هجوتلاو «ةقيمع ةينادجو براجتو «ةبوصخ نم هيف امل ليثمت ريخ سيمخ نب

 نم نايبتلا اذه يف امل ةيبرع ريغ مأ ةيبرع تناكأ ءاوس هاجتالا اذه يف ةماعلا تارثؤملا

 رفاضتب الإ هلك اذه قّقحتي نلو «ةيفاقثلا ةلزعلا ةلوقم ضقن نم ًاقباس هيلإ انرشأ امل قيمعت
 ىلجتي كاذ دنعو .ءسردلا كلذ لوانت يف ةيجهنملا ةيملعلا ةيؤرلاو .ةصلخملا دوهجلا

 .اعم جهنملاو ملعلا ىلع ًامئاق هروص ىلجأ يف ينامعلا ثارتلاب ءانتعالا

 ديسلا يلاعم ىلإ ريدقتلاو ركشلا رفاوب مدقتأ نأ ةمدقملا هذه ماتخ يف ينتوفي الو

 نم لهني يك ثحابلا مامأ ةرماعلا هتبتكم حتف يذلا رقوملا يديعسوبلا دمحأ نب دمحم

 اهب ظفتحت يتلا باتكلا نم ةخسنلا ريوصتل يبلط ةيبلت يف دّدرتي مل امك .بذعلا اهنيعم

 امك «نيثحابلل رمتسملا همعدو .هردص ةعسو «هتحامس ىلع بيرغب سيل اذهو «ةبتكملا

 نم ةخسنلا ريوصت ىلع ةقفاوملاب اهلّضفتل ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو ىلإ يركش رفاوب مدقتأ
 اميسالو .سوباق ناطلسلا ةعماج يف ةسيئرلا ةبتكملا ركشأ امك ءاهب ظفتحت يتلا باتكلا

 ءرداصم نم يدي تحت اوعضو امب يلمع اولّهس ذإ .نامع ةعاق يف لضافألا ةوخألا

 رخآو «ريثك مهو «لمعلا اذه زاجنإ يف ينوناعأ نيذلا ماركلا ءالمزلا ركشأ امك ءعجارمو

 .نيملاعلا بر هلل دمحلا نأ اناوعد

 صلاخ دومحم ديلو .د

 م9 ءاتش

 كن ايدل اذ





 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 فرشأو لجأ دجوأو «هتفرعم ىلع ةلالد تادوجوملا عيمج دجوأ يذلا هلل دمحلا

 .هتدابعب هدابع نم هدّبعت ْنَم هب دّبعتو '!'ينارونلا لقعلا هدجوأ ام لك نم لضفأو ىلعأو
 دودولا هللا نم ةدوصقملا يهو .هريغو لقعلا فرش ىلع ىلعألاو مظعألا رمألا يه تناكف

 ءادأبو دوبعملا هّبر ةفرعم بوجوب 'بطاخملا وه لقعلا ناكو ءدوجولا عيمج داجيإب
 ؛هتيعر عيمج نمو لقعلا يه يتلا هتاذ نع هيلع هعرش يذلا هنيدب هيلإ صالخإلاب هتعاط

 لوسرلا هتدايسو هلامك يف دجوم مظعأو قولخم لضفأ ىلع كرابو ملسو مهللا لصو
 فتكئالمو هئايبنأو هللا لسر عيمجو هباحصأو هلآ ىلعو كغ دمحم مركألا يبنلا مظعألا

 نب رصان نمحرلا دبع انأو لوقأف دعب امأ .هتماركو هّبح لهأ هللا ءايلوأ عيمج ىلعو
 سنإلاو نجلا قلَخو ةداعسلا ضحمل ةكئالملا قلخ هللا ّنأ ملعا :ناهبن يبأ
 لاقف .ةداهشلاو ةلالدلل ءايشألا رئاس قلخو «.ةدابعلاو ءالتبالل نيطايشلاو

 فام هَل َحّبَسل :ىلاعت هللا لاقو .304 ٍنوُدْبمَيِ الإ نال َّنْلل ُتْدَلَ اَمَو# :العو َّلج
 #37 ور عبس الإ ٍءْوَّس ني نإو# :ىلاعت لاقو .*04 ٌمِيكََ ٌريرَعْلْاَوْهَو ٍضَراْلا ىفامو ٍِتومَّسلَ

 تادوجوملا فطلأ وهو ... جراخلا يف ةيدمحملا ةقيقحلا» وهو .موقلا حالطصاب لوألا لقعلا وه :ينارونلا لقعلا (1)

 ءٌقحلا دوجو ىلع باجحلاك لقعلا ةقيقح تناكف ةطساو الب قحلا دوجولا ةآرم يف رهظ هنأل ؛اهلمكأو اهفرشأو

 تاحلطصم ةعوسوم رظني 'ةينوكلا بجحلا لوأ وهف لقعلا ةروص الإ ىري الف قحلا ةأرم يف هدعب رظنب ْنَم لكو
 انه ركذت نأ ديفملا نمو ءمجعلا ةعوسومب دعب اميف اهل زمرتسو .6552ص ءمجعلا قيفر .د ,يمالسإلا فوصتلا
 لضفلاب ينارونلا لقعلا ٌصخيو ءانه دوجوم وه امل ةهباشم ةحتافب (صالخإلا) هباتك حتتفي ارصان خيشلا نأ

 .161!ص رظني ؛ةناكملاو

 هلحكف ءتكسف ؟انأ ْنَم :هل لاق لقعلا قلخ اَمل» هناحبس هللا نأ نم رداصملا يف درو ام ىلإ انه رصان خيشلا ريشي (2)

 فرعتلاو .63 ص .يسوطلا ؛عمللا ءرظني ؛«هللاب الإ هللا فرعي نأ لقعلل نكي ملف «هللا تنأ :لاقف ةينادحولا رونب

 .647و 646 ص .مجعلا ةعوسومو .39ص .يذابالكلا .«فوصتلا لهأ بهذمل

 .56 ةيآلا .تايراذلا (3)

 ١. ةيآلا ءرشحلا (4)

 .44 ةيآلا ىارسإلا(5)



 ا يل م يد وا إو هتبحمو هتفرعم رون لثم يف لاقو

 ٍةَجاَمُم يف ٌحبْمِيْل ٌعَبَسم ايا و دك ورث ُلَكَم ٍضْراْلاَو تونمَسلا ُرْو هنأ : قتلا ّقحلاب
 و ءئضي اهتبز داكي :قيبرع الو روك و و رجس نم دقو ىو 2 < ٌةَجاَجْرل

 ٍءْوَع لب هو سياتل لأهم ثدرضتو آي نَم ورونل هلأ ىدبم روف لع و را ل

 فرغأ هل ارك تنكا :0!لاق هنأ العو لج هّبر نع ًايكاح ذي يبنلا نع يورو .' #١ هيلع

 يشب يدب برهامود ينوفرع يبو اوناك يبف فرعأ يك ًاقلخ ٌتقلخف فرعأ نأ تببحأف

 هنم تبّرقت اربش لفاونلابو يضئارفب يدبع ينم بّرقت اذإو هيلع تضرتفا اّمم ىلإ بحأ

 بّرقتي لازي الو ءلورهأ هتيتأ يشمي يناتأ نإو عاب هنم تبّرقت ًاعارذ يّنم بّرقت نإو ًاعارذ
 هب عمسي يذلا هعمس تنكو هرمأ تيّلوت هتببحأ اذإف هّبحأ ىتح لفاونلابو يضئارفب َيلإ
 يضرأ ينعسو امو ءاهب شطبي يتلا هديو اهب ملكتي يذلا هناسلو هب رصبي يذلا هرصبو

 اذه نم رهظف .«مهبولق ةرسكنملا دنع يْنِإو .نمؤملا يدبع بلق ينعسوو يتاومس الو
 ّيفخلا نطابلا ملعلا نمو ءّىلجلا رهاظلا ملعلا نم ّيلعلا كلملا هللا نع يورملا مالكلا

 ميظعلا ىلوملا هب يّلجتملا ملعلا روحب عيمج ترادو املع هب مّلاعلا قبطل حرش ول ام

 هتقيقحو هتقيرطو هتفشاكم نم هانعم بطق ىلع هرسأب دوجولا ىلعو هدابع ىلع هللا هناحبس
 مل ةداهشلاو بيغلا ملاع ىلاعت هللا َّنأ ىلع لدي لوألا :اهنم ضعب ىلإ (ُرِشُنلو .هتعيرشو

 .هدابع نم اهءاش امك ةدابعلا لجأل آلإ قلخلا قلخي

 ملع وهو يفشك :ماسقأ ةثالث ىلع هلالج لج هل ةدابعلا َّنأ ىلع لدي يناثلا هجولا

 .35 ةيآلا ءرونلا (1)

 نبا نوكي نأ دعبي الو ءًابصخ ًالالغتسا ثيدحلا اذه تّلغتسا» ةيفوصلا ّنأ ىلإ يملح ىفطصم دمحم .د بهذي (2)
 نأل هللا بح نم ذختا ثيح «ىربكلا ةيئاتلا تايبأ ضعب يفو «ةيرمخلا هتديصق يف مهلثم هلغتسا دق ضرافلا

 كلذك رظنيو 2.173ص ءيهلإلا َّبحلاو ضرافلا نبا هباتك رظني .«ةديصقلا كلتو .تايبألا هذهل ًاعوضوم فرعُي
 باتك نع اهدعب امو ,25ص .يمليدلا .[فوطعملا ماللا ىلع فولأملا فلألا فطع] باتك ثيدحلا اذه نع
 .179 ص .يداوعلا نيسح ناندع .دادغب ةسردم لوفأ ىتح ىفوصلا رعشلا

 1 ةقعتت كاع قلتو دادعإ ةيسدقلا كرداحألا اين ظن «ةنلكم كايا ىندقلا فينا وو #3)
 .يراخبلا حيحص يف درو ام هنم بيرقو ةفوصتملا بتك يف عئاذ هسفن ثيدحلاو ءاهدعب امو 29ص ؛يريقشلا
 .تافصلا ثيداحأ نم ثيدحلا اذه» :هلوقب ملسم حيحص حراش يوونلا قّلعيو ,2675 .ملسم حيحصو :5

 .«تدز داز نإو «ةناعإلاو قيفوتلاو يتمحرب هيلإ تبرقت يتعاطب ىلإ بّرقت ْنَم :هانعمو ...هرهاظ ةدارإ ليحتسيو
 .جيرختلا نم ديزم هيفو ء196ص «يناخلا مساق ؛كولسلاو ريسلا باتك كلذك رظنيو

 .[ريشنلو] :نيطوطخملا يف (4)



 .يفخو يلج اهنم مس !'[ق لكو] :ةلالدلا ملعو .لآملا ملعو ,ديحوتلا

 .نطابلا ملع وهو ةقيقحلا :2/[يناثلا] مسقلاو

 :ناكرأ ةعبرأ ىلإ مسقنم وه ةئالثلا [و |] ماسقألا هذه نم مسق لكو

 .هكرتي نأ هعسي ال وأ .هداقتعا الإ هعسي الو .هداقتعا ءرملا عسي ال ام وه :لوألا نكرلا

 ءرملا هب ماق نإ يذلا يضرفلا بجاولا نكرلا وه اذهو .هنع عوجرلاو هكرت آلإ هعسي ال وأ

 قحتسم هللا َّنإف ٌبح ةوق ريغب وأ ّبح ةوقب ناك باوثلاو هللا نم برقلا هلو ءاجنو ملس
 ىوس امو باقعلاو طخسلا هيلعو ىّدرتو كله رذع ريغب هيف هاصعو هكرت ْنَمو «ةدابعلل

 .هنود وهف كلذ

 لمعلل باجيإ ريغ نم بودنملاب لمعلاو ميرحت ريغ نم هنع يهنملا كرت :يناثلا نكرلاو

 لمعلاو لزهألاو لدعألا ىلإ رظنلاب ءاملعلا ىلإ لوكوملا يأرلا :ثلاثلا نكرلاو

 عروأ هب لمعلا َّنأ رظنلا يف ناك اذإ ءارآلا يف لزهألاب لمعلا لضفألا نوكي دقف ءلضفألاب
 هرمأ هآلو ْنَم وأ هب لمعلا يف ذ رظنلا هيلإ نوكي اميف لب ءامصخلا نيب مكحلا يف ال هّنأ الإ

 .هيأرب نيدي الو هريغ هيف ءىطخي الو بابحتسالا يف

 هنأ الإ تاحابملا كرتب وأ لامعألا نم لئاسولا :عبارلا نكرلاو

 .لهاست يف طيرفت الو هيف رجأ ال ام الإ ّدحلا ةزواجم طارفإ ريغ
 نيذلا ةملكو ايلعلا يه هللا ةملك نوكت ىتح نيدلا ةماقإل ةّيلعلا ةضهنلا لئاسولا مظعأو

 هب برقلا ناك امو «ةيلامكلا نساحملاب اهيقرتو ضئارفلا ديوجت كلذكو .ىلفسلا اورفك

 .ىلاعت هللا ىلإ هب برقتلاو ةقيرطلاو ةقيقحلاو يعرشلا ملعلا ميلعتك مظعأ هللا ىلإ

 نم ديرجتلا لئاسو ةقيرطو «ةعيرشلا لئاسو ةقيرط :قرط ثالث "!ىلع لئاسولاو

 نم هكرتب هيف رجؤي اميف

 س نم ةدايزلاو .لصألا يف سومطم نيفوقعملا نيب ام (1)
 .لصألا نم ةدايزلاو ءس يف طقاس نيفوقعملا نيب ام (2)

 .[ىلإ] لدب [ىلع] :س يف (3)
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 .ةبحملا ةيارب ةفشاكملا ةقيرطو «ةقيقحلا

 .اهحيرشتب ءاملعلا نم ريثك لفكت دقف اهماسقأو ةعيرشلا ملع اَمأف

 ءانايب ٌلقأف ةبحملا ةيارب ةفشاكملا ةقيرطو ديرجتلا لئاسو ةقيرطو ةقيقحلا ملع اَمأو
 ملع يف ءاملعلا مالك نم ًاضومغ ٌدشأ مهمالكف امظنو ًارثن ءاملعلا ضعب امهيف ملكت نإو
 .ةرهاظلا ةعيرشلا

 صفح يبأ فراعلا خيشلا مظن ملعلا اذه يف هانفرع مظن فرشأو لجأو ىوقأو (!'[نايب]

 دلو .ًادلوم يرصملاو بسن يومحلا يلع نب دشرملا نب يلع نسحلا يبأ خيشلا نب رمع
 ىدامج رهش نم يناثلا يف يفوتو «ةرهاقلاب (7577 ةنس ةدعقلا يذ رهش نم عبارلا رخآ يف

 (!ةيئاتلا هتموظنم ملعلا يف همظن ام مظعأو ءضرافلا نباب فورعملا وهو .632 ةنس رخآلا

 اهانرتخا نحن تارضح ةملكو ؛[كولملا كلم ةرضح ىلإ كولسلا مظن] اهاّمس يتلا يهو

 ةياورلا هذه ىلع اهيف اهمالك عيمج بكرو ءكولملا كلم ةمدخ ىلإ اهاّمس وهف آلإو
 ةثالث حرش يف اهاهتنمو اهتدعاق لعجو ىلاعت هللا نع يف هللا لوسر اهاكح يتلا ةيّورملا

 عيمسلا :يهو العو لج هتاذ تافص نم ةعبار ةفصو «هتاذ ءامسأ نم ىلاعت هللا ءامنجأ

 ءرملا تاذ تافص يه فيرعتلا ةلآ الب هذهو :لاقو ءاملكتم لزي ملو «ريدقلاو ريصبلاو
 يف يه اهّنأو تاذلا هذه ىلاعت هللا لعجو .ملكتم ريدق ريصب عيمس وهف .هلقع يه يتلا

 «نذألا هرهظمف عمسلا اَمأف .ًالقع لقعلا ناك اهبو ؛ةريدق ةملكتم ةريصب ةعيمس ةقيقحلا
 هلوقل ديلا اهرهظمف ةردقلا اَمأو ءناسللا هرهظمف مالكلا اَمأو ءنيعلا هرهظمف رصبلا اَمأو

 هتوقو هتردق يأ 94 وأ ُدْي# :ىلاعت هلوقو 274 هِيَ ٌتكيِوْطَم ُتوَمَسلَأَو# :ىلاعت

 .س يف طقاس نيفوقعملا نيب ام (1)
 ىفطصم دمحم .د ؛[يهلإلا َّبحلاو ضرافلا نبا] باتك رظنيو :ةرجهلل 576 ةنس يف هدلوم ْنأ ناويدلا ةمدقم يف (2)

 .هدلوم ةنس يف فالتخاالاو ؛هتايح نع فاو ليصفت هيفف ءاهدعب امو «28 ص ءيملح

 .ىربكلا ةيئاتلا اهب ديري (3)

 .قلاخلا دبع دومحم قلاخلا دبع .[ةيبرعلا يف اهحورشو .ءضرافلا نبا ةيئات] يف عوضوملا اذه ليصفت رظني (4)
 .لوألا لصفلا :؛ثلاثلا بابلا ء1971 ةنس .ةرهاقلا ةعماج ؛ةروشنم ريغ ريتسجام ةلاسر

 .67 ةيآلا ءرمزلا (5)

 .10 ةيآلا .حتفلا (6)



 نكمي نكلو نذألا جاتحتو .''[نيعلا] اهل جاتحت ةردقلا تناك نإو .مهتوقو مهتردق قوف

 سمللاو مشلا اَمأو ءسكعلاب وأ شطبلا ىلع ردقي الو رصبللو عمسلل ًاريدق نوكي نأ

 حصي ال قوذلا َّنأل ؛سمللا ةّساح نم هلك ةقيقحلا يفف ًاضيأ ديلابو ءدسجلا ةيقبب [ظ١]
 هفنأ جلاو ةحئارلا فيطل سمي نأ دعب آلإ ٌمصي ال مشلاو ,همفب قاذملا سملي نأ دعب لإ

 ءامسأ نأ ّمصف هنع ديلا ركذب يفتكنو .كلذ ىلع تاذلا ةردق لعف نم كلذ لك نوكيف
 .مهفاف ةعبرأ ءرملا تاذ

 يل حال املك تنكف اهيناعم تربتعاو خيشلا اذه ةموظنم ىلإ ترظن امل يّنأ ملعاو
 لا يتلا ا ا

 1 ول ل ا أ وا ا با

 .!للملا هئراق قجحللو «ةريثك تادلجم ىلإ ىضفأل يناعملا نم هلمتحي

 َمتأ اذإ ىتح هيف هنيعب ظفل ريدقتب هوجزمي ملو هانعم مظنلا نورسفي نيرسفملا نم ريثكو
 يّنإ :لئاقلا لوق كلذ يف لاثملاو .ىنعملا كلذب تيبلا كلذ ظافلأ رّدقي نأ ردقي مل ريسفتلا

 .ءيشلاب ةنانضلاو ةقفشلا ديدش هنأ صيرحلا ىنعم فرعيف ءكيلع صيرحو كب صيرح

 .كب نينضو كب قيفش الإ رذقتي مل نينضو قيفش ىنعمب صيرح ىنعم ترّدق ول نكلو

 ىتقفش ةّدشلو نينض قيفش نوكيف كيلعب هرّدقي نأ دارأ اذإف .كيلعب هريدقت هيلع رذعتو

 صيرح ىنعم نوكيف كيف ههركأ ام كبيصي نأ كيلع ًافئاخ لزأ مل كب يتنانضو كب
 تبلط يذلا وهو هظافلأ ريدقتب ىنعملا جزم ةفص اذكهو .فوخ اهعم ةنانضو ةقفش كيلع

 .ريدقتلا

 .س نم ةدايزلاو ءلصألا يف سومطم نيفوقعملا نيب ام (1)
 لوألا عضوملا وه اذهو .هل ةركذت وه لب ءاباتك سيل حرشلا اذه َّنأ باتكلا نم ةريثك عضاوم يف خيشلا رركي (2)

 .ريثكلا ء ءيشلا مهسفنأ يف صقنلا مهنيبتو ؛ءاملعلا عضاوت نم هيفو

 رمأ وهو .تادلجم قرغتسي امم طوسبم ليوط حرش ىلإ اهجايتحاو ةديصقلا قمع ىلإ انه رصان خيشلا ريشي (3)
 نبا هلأسيف ةيئاتلا حرش يف هل نذأي نأ هنامز ءاملع رباكأ دحأ هلأسي نيح ضرافلا نبا ناويد ةجابيد يف ًالثام هارن
 اهنم تيب لك تحرشل تئش ول :لوقيو ضرافلا نبا مَسبتيف .نيدلجم يف :لاقف ؟اهحرشت دلجم مك يف :ضرافلا
 .82ص ءناويدلا رظني .نيدلجم يف



 دشَأ هحرش يناعم ضمغأ ٌيوامس حرشب مظانلا (!اذيملت ةذمالت نم ضعب حرش دقو

 الإ هيف ةدئاف ال هَّنأك راصف «ةفعاضم فاعضأب مهفلا ىلع دعبأو مظنلا يناعم نم ًاضومغ
 ظافلأب هتلّهسف حرشلا ىلإ جاتحم ريغ مظنلا يناعمل ٌفراعلاو «2'هظنلا يناعمل فراعلل
 اهل تعرتخاف مهنيبو ©اننيب يذلا فالخلل اهدروأ يتلا هيناعم دروأ نأ درأ ملو «ةبيرق

 نازيم يف حمصي ال امو «ليوأتلا يف اهلمتحي مظنلا ْنأل ؛ةماقتسالل ةقفاوم ةنّب ةرهاظ يناعم

 .لدعلا ةقيرط ىلع لوؤي نأ لمتحي مالكل ليوأتب هسيلف ةماقتسالا

 .ينادسج يلج رهاظ ليوأتو ؛يناحور ّيوامس يولع ّيفخ نطاب ليوأت اهل َّنأ ملعاو

 نطابلا نع انضرعأو «ةميلسلا لوقعلا نم بلاغلاب همهف نكمملا رهاظلا يلجلاب انيفتكا نحنو

 ءزوجي ال ام اورّوصي نأ اًمإف مهلوقع رصقت نيملعتملا نم بلاغلا هيلع فقو اذإ امّبر يذلا

 ملع وهو هغيلبتب ترمأ ملع :مولع ةثالث يّبر يناطعأ :8 يبنلا لاقو ءانظ انب اوئيسي نأ امو

 لكو .هنامتكب ّىلع ذخأ ملعو قئ ئاقحلا ملع وهو هنامتكو هفشك نيب تريح ملعو «ىلاعت هنيد

 ركع 1 كك نزلا لع ةريطل9 هل لق قله وما انااقأ .©هيبملا باتكلا ىف كلذ

 ار فروا هاجت دولا اولا ديس نإ دعو ره ىلا ان انا ل

 ًاذيملت ناك هّنأ ريغ ءرصان خيشلا لوق ّدح ىلع ضرافلا نبا ةذمالت ضعبل ًارشابم اذيملت ناك هنأ رداصملا يف دري

 .فورعملا يفوصلا يبرع نبال ًاذيملت هسفن يونوقلا ناكو ؛ةرجهلل 672 ةنس ىفوتملا يونوقلا ردصلا ذيمالت نم

 .هيلإ بهذ ام حمصي اذه دنعو .جهنملاو ةقيرطلا يف ةقفاوملا يه رصان خيشلا ةرابعب ةدوصقملا ةذملتلا لعلو

 حرش وه دوصقملا نأ انيدل حّجرت مهحلطصمو .مهتعزن هيلع بلغت يفوص حرش يناغرفلا حرش ّنأ انملع اذإف

 .هيلإ رصان خيشلا ريشي يذلا يناغرفلا
 باهذلاو ؛ىرهلا ةرياسمو ءططشلاو ؛حومجلا نم ملسي مل نيحراشلا ضعب نإ ...» :يملح ىفطصم .د لوقي (2)

 .'اهيلإ يمرت يتلا دصاقملاو ءاهيلع يوطنت يتلا يناعملا نع نوكي ام دعبأ وه اليوأت ظافلألا نم ريثك ليوأت يف

 اذه يف هجهنم دّدحيس يذلا رصان خيشلا حرش ةيمهأ يتأت انه نمو .95ص .يهلإلا بحلاو ضرافلا نبا رظني
 ةهج نم ةحضاو ةرابعب ةديصقلا هذه رارسأ نع فشكلا يف هتبغرو ةهج نم ةعساولا هتفاقث ىلع ًادمتعم حرشلا

 .ىرخأ
 مهليبس ضومغلا اولعج نيذلا نيقباسلا حارشلا كئلوأ نع ًافلتخم ًاجهنم هكولس انه فالخلا ديري خيشلا لعل (3)

 قفاوي اقيولب ةملشت] طقحال عجتيب ور هفيت يعنادلا قالوا عسر قرط بحته وأ ةديعتلا هزحربتب مهو

 نو اسوم قل روك قوي دما ؟يفارملا نيا عرلع اعلا خب (9)



 »4 ْمِِفْنَأ فو ِقاَهآْلا ناتي مهبِرْعَس » :ىلاعت هلوقف هيف ريخملا امأو 4 توكِرْمُمل
 اد حورلا نع كلبوُلَمَسيَو »» .34 جور نم هيف َتْحَفْنَول :ىلاعت هلوقكف موتكملا اَمأو .ةيآلا
 .ةيآلا

 اًمأو .اولضف هميهقي اوطيحي ملو «ليجتالا كل ذكو ءاهيفا فرتككم اهلك ةأروتلا نأ ملغأو

 زجع ْنَم امهنع ضرعُيل تاراشإلا قيرطب ينطابلا ملعلا امهنم لك دروأف ةنسلاو هللا باتك
 كلذلو .«كلذ نم ءاش امب هفشاكي نأ هللا ”![دارأ نم] اهيف صوغيو ءاهكاردإ نع همهف

 نطاب نم هل حولي هّنإف لغوت [و2] نمو ءيفخلاو ّيلجلا نود ّيلجلا يلج حاضيإب انيفتكا

 .مهفاف ©ديلقإلاك هل نوكي هَّنإف هدرون ام

 .ينتقس :هلوقب ةّيلعلا هبتارم نم لب هلوأ ريغ نم كولسلا مظنب أدب خيشلا نأ ملعاو
 هبحص كولس ءادتبا ناكف هّلك ىلاعت هللا ىلإ كولسلا مظن دصق وهو ءيبحص تمهوأو
 ءأسأر اهل لمعف كلذ ريغ هل يغبني ناك هنأ فرعو .مهكولس ءادتبا تأي مل مهركذ نيذلا

 هيلإ رظنلا ءاشيو .يتأي نمل باتكلا كرتب ناوخألا ضعب انيلع راشأو .هلوأ نم هحاضيإب
 .[كولملا كلم تارضح ىلإ كولسلا مظن حاضيإ] باتك هتيّمسو .هتعمجو .هتبجأف

 :ءازجأ ةثالث هتيرجو

 .33 ةيآلا «ةبوتلا (1)

 .53 ةيآلا .تلصف (2)

 .29 ةيآلا ءرجحلا (3)

 .85 ةيآلا ,ىارسإلا (4)

 .س نم ةدايزلاو ءلصألا يف سومطم نيفوقعملا نيب ام (5)
 ْ .حاتفملا وه ديلقإلا (6)
 ناويد رظني ,تايبأ ةثالثو ةثام - انه خيشلا ركذ امك - ناويدلا يف يهو ؛[ىرغصلا ةيئاتلا] ةاّمسملا ةديصقلا يهو (7)

 نم لعجبي هّنِإف نتملا يف خيشلا مالكل ًاعبت هنأ ىلإ انه ةراشإلا يرورضلا نمو ءاهدعب امو ,71 ص .ضرافلا نبا
 ىلوألا لزعن نيح هكولس قيرط مهف نكمي الو ,ىربكلل ديهمتلاب هبشأ ىرغصلا نأ ىنعمب ءًادحاو ًائيش نيتيئاتلا
 انلّضف دقو ءلبق نم - مهترثك ىلع - ضرافلا نبا رعش حارش دنع هدجن مل ديدج رمأ وهو ءسكعلا وأ ةيناثلا نع

 .ةمدقملا يف رمألا اذه نع ثيدحلا



 (2نيديرملا ةّبحم ةيارب '!'لامكلا بتارم ىلإ حورلاو سفنلا صيلخت يف :لوألا

 .ديجملا هلل ديحوتلا يفو ("7نيدارملا ةّبحم ةيارب 8# يبنلا لامك يف :يناثلاو

 .26 يبنلا لامكو .ديحوتلا يفو «ةقيقحلا 7تاماقم يف :ثلاثلاو

 .ًاباتك ءاجو ًالوصف باوبألا تمسقو ءباوبأ هتبّنرو

 .ىرت امك أباب نورشعو ةعبس باوبألا بيترتو

 .؛بجي امم صيلختلا يفو «ةلفغلا ةّئسو ةلاهجلا ةدقر نم هابتنالا يف :لوألا بابلا

 بجي امب مايقلاو .هكرت هل ّبحتسي وأ ءبجي ام كرتو .هنم صيلختلا هل ٌبحتسي وأ
 (©ةيهلإلا تارضحلا ةدهاشمب ةفشاكملا ىلإ كلذ دعب كولسلاو «هب مايقلا هل َّبحتسي وأ

 .ةيهلإلا ةبحملا ةيارب يّبحلا كولسلا اذه ىلإ نيدتبم تايادب فالتخاو

 هللا ىلإ لوصولاو «نافرعلاو دوهشلا لهأ نم اهبحاص نوكيو ؛هلل ةيدوبعلا يف بتارملا ىلعأ يه لامكلا بتارم (1)

 هيلع هل لعجي ملو .هناطيش ىلع باوبألا عيمج قلغأ نأ دعب ءانطابو ًارهاظ هناحبس هتيبوبر فئاظوب امئاق ؛ىلاعت

 .859-858 ص٠ مجعلا ةعوسوم رظني ءاناطلس

 ام الإ دوجولا يف عقي ام هنأ ملع امل هتدارإ نع دّرجتو هراصبتساو رظن نع ىلاعت هللا ىلإ عطقنا نم وه : كيوفلا(2)

 دبع .د ؛ةيفوصلا ةعوسوملا ر ظني «قحلا هذيري اه الإ ديري الف هتدارإ وحميف ةريغ هديريام ال «ىلاعت هللا هذيري

 .ينفحلا ةعوسومب دعب اميف اهل زمرنسو .953ص ؛.ينفحلا معنملا
 دصاقملاو تاماقملاو لاوحألا ربعو «تاياهنلا ىلإ لصو دقو ؛ةدارإ هل قبت مل يذلا فراعلا وه :دارملا (3)

 ّرع هللا دارم نكي ملول هّنأ رابتعا ىلع ةدحاو ةبترم يف مهضعب هلعجو .ديرملا قوف ةبترم يف نذإ وهف ؛تادارإلاو

 .950ص .ينفحلا ةعوسومو .867 ص مجعلا ةعوسوم رظني ءًالصأ ًاديرم نكي مل هديري نأب لجو

 ةرضح يف هباستكا رادقمب هتجرد نوكتو .داهتجالا لحم يف هعضومو بلاطلا قيرط يهو ماقم اهدرفم : تاماقملا (4)

 لثم تاماقملاو ءماقملا كلذ ماكحأ فوتسي مل اذإ ماقم ىلإ ماقم نم يقتري ال نأ تاماقملا طرشو «ىلاعت ٌّقحلا
 (917ص ءمجعلا ةعوسوم رظني .ديزتو ماقم ةئام ىلإ مهضعب اهلصوأو .دهزلاو ءرقفلاو ,دهزلاو «عرولاو «ةبوتلا

 .963 ص « «ينفحلا ةعوسومو

 ةثالث يهو .نيع يأر هآر ِهَّنأك مهفلا ىلع رثتسي ام لجو َّزع هللا هل فشكيف «نايبلا | تعنب بلقلا روضح :ةفشاكملا (5)

 ءدح الو فيك الب نيقيلا ةرشابمب ناميإلا قئاقحب بولقلا ةفشاكمو .ةمايقلا موي راصبألاب نايعلا ةفشاكم :هجوأ

 .مجعلا ةعوسوم رظني «تاباجإلاو تاماركلاب مهريغلو .تازجعملاب ءايبنألل ةردقلا راهظإب تايآلا ةفشاكمو

 ًاصوصخو دعب اميف عوضوملا اذه نع ثيدحلا لّصفيس خيشلا نأ ىرنسو 965 ص ٠ .ينفحلا ةعوسومو .930 ص

 .اهيف فلتخملا هيأرل [ةيؤرلا] وهو لوألا ةفشاكملا هجو
 ىلإ ةبوسنملا قئاقحلل يلاجمو رهاظم يهو ,تارضحو ملاوع ىمستو ةيلكلا بتارملا يه :ةيهلإلا تارضحلا (6)

 .289 ص .مجعلا ةعوسوم رظني .تارضح سمخ يهو .هناحبس قحلا



 ةيهلإلا ةرضحلاو ةيهلإلا ةبحملا بوبحملا لامج ةدهاشمب ةفشاكملا يف : يناثلا بابلا

 .ةيهلإلا ةبحملا ةيارب ةيلجلا تافصلا نم (!”ديرجتلا لفاونب صيلختلاو ةيمانملا ةيؤرلاب

 ءاضق ةلجع ىلع ةكم قيرط يف ةفقاوملا ةفقوب بوبحملاب لاصتالا يف :ثلاثلا بابلا

 لفاونب ةيناميإلا لامعألا ةيفصتو ءاهتافص عيمج نم سفنلا ةيفصتو ءًاليثمت جحلا كسانم

 .ةيهلإلا ةبحملا ةيارب ةيفصتلا

 رايغألا نم هتيفصتو ةيهلإلا ةرضحلا لامج ةدهاشمب لاصولا يف :عبارلا بابلا

 سفنلا رفس :لوألا رفسلاب بحملا ىلإ عجارلا يّبحلا لوألا روطلا ةيارب ظوظحلاو

 .ةيهلإلا ةبحملا ةيارب ةيهلإلا ةيلعفلا ةيرهاظلا تارضحلا ةدهاشمب

 ىلطمل اهصالخإو بوب حملا صالخ يف :سماخلا باب ّولطملا لامجلا هل ٠ الميخإو ب ةيحملا صالخ ىف :سماخلا بابلا
 لامج ىلإ اهتاذ ّبح نم سفنلا ديرجتو «ةقيقحلا ظوظحلا عيمج نم سفنلا صيلختو

 .ةيهلإلا ةبحملا ةيارب ةيهلإلا ةرضحلا

 ةنطابلا تارضحلا ةدهاشمب يناثلا رفسلا وهو ءحورلا رفس يف :سداسلا بابلا

 .ةيهلإلا ةبحملا ةيارب ةيهلإلا ةيئامسألا

 .ةيهلإلا ةبحملا ةيارب هيف هنم دّرجتي ب نأ هل ّبحتسي امو كولسلا ىلع ثحلا يف :عباسلا بابلا

 (©نيولتلا دعب نيكمتلا ةجردو '*اوحملا دعب '”وحصلا ةبترم يف :نماثلا بابلا
 «ضاوعألا نع هنطاببو .ضارعألا نع هرهاظب درجتي نأ ىنعمب .هللا ىوس امع هّرسو دبعلا بلق َولخ وه : ديرجتلا (1)

 توجو كلذ لعفي لبع لجآ الو لجاع نم ًاضوع اهنم كرت اّمع بلطي الو ءًائيش ايندلا ضرع نم ذخأي الأ وهو
 .678 ص .ينفحلا ةعوسوم رظني ؛هاوس ببسل الو ؛هريغ ةلعل ال ىلاعت هللا ّقح

 رظني ءًالّضفم ًاحرش خيشلا اهحرشيس عاونأ ةعبرأ وهو .هناحبس ٌّقحلا ىلإ بلقلا هّجوت موقلا حالطصا يف :رّمّسلا (2)
 .794ص .ينفحلا ةعوسوم

 نأ دكؤملا نمو «ةبحم وحصو «ةلفغ وحص :ناوحص وهو «ةبيغلا دعب ساسحإلا ىلإ فراعلا عوجر :وحصلا (3)
 .826 ص ؛ينفحلا ةعوسوم وحصلا نع رظني ؛يناثلا وحصلا انه ديري خيشلا

 اهيف هلقعل لخدم ال لاوقأو لاعفأ هنم لصحيو .هلقع نع اهدنع دبعلا بيغي ثيحب ةداعلا فاصوأ عفر :وحملا (4)

 .947ص .ينفحلا ةعوسوم رظني .ركسلاك

 ريغتي ينعي ءنيولت بحاص وهف قيرطلا يف دبعلا ماد امو ؛ةماقتسالا ىلع رارقتسالاو خوسرلا ماقم وه :نيكمتلا ()

 ؛نيكمتلا لصح دقف لصتاو لصو اذإف ءفصو ىلإ فصو نم لقتنيو .لاح ىلإ لاح نم يقتري هنأل .لوحتيو

 .690ص ءينفحلا ةعوسوم رظني ءنكسو رقتسا ينعي
 .689ص .ينفحلا ةعوسوم رظني قباسلا نيكمتلا لبق لصحي وهو هريبغتلا هانعمو ؛هلاوحأ يف دبعلا نّولت وه :نيولتلا (6)
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 .ةيهلإلا ةبحملا ةيارب (!'عمجلا ةرضحو

 ىلإ نيكلاسلا بتارم رخآ ثلاثلا رفسلا وهو ءاعم حورلاو سفنلا رفس يف :عساتلا بابلا
 .ةيهلإلا ةبحملا ةيارب ةينطابلاو ةيرهاظلا عمجلا عمج تارضح

 .ةيهلإلا ةبحملاب هيلإ دهاشملا ةبحمو ةيهلإلا ةبحملاو يهلإلا لامجلا يف :رشاعلا بابلا

 يهو (2اهب آلإ ةقيقحلا لامك ّحصيال تلا ةعيرشلا ىلإ عوجرلا يف :رشع يداحلا بابيلا

 اهنود وأ .عمجلا عمج تارضح تاماقم يف مايقلا نيح يف كلذو ةقيقحل ا يف ةقيقحل ا نم

 (3).[ةيهلإلا] ةبحملا ةيارب

 ثلاثلا روطلاب 6 يبنلا رفس يف باتكلا نم [يناثلا ءزجلا] وهو :رشع يناثلا بابلا

 ديحوتلا نم ءيش نايب هيفو «”'هب صوصخملا عبارلا رفسلا وهو [ظ2 ]7[ يهلإلا َيِب] حلا
 .ةيهلإلا ةبحملا ةيارب كلذو يق هللا لوسر امهب صتخملا ةفرعملاو

 نم نك هب صوصخملا عبارلا هرفس يف هريس أدبم يف ركذي اميف :رشع ثلاثلا بابلا

 ةيدحأ ةرضحب نيقلعتملا ةفرعملاو ديحوتلا ةقيقحب ةيقحتلل هدوجو رهاظو هسفن ثيح

 .ةيهلإلا ةبحملا ةيارب هماقم لاح ناسلب © هتيدوبع نم ةيبوبرلا قح ءاطعإل 'عمجلا

 ةرضح ىلإ ىنطابلا هريس أدبمو .هنطاب ريس يف هآر امل هركذ يف :رشع عبارلا بابلا

 تارضحلل ةعماجلا ةرضحلا يهو .قبس اميف اهيلإ انرشأ يتلا سمخلا تارضحلا نم ةدحاو يه : عمجلا ةرضح (1)

 .ينفحلا ةعوسوم رظني هع ةرضحو قئاقحلا ةقيقح ىمستو .«ةيدحاولا ةرضحلا يهو .ةقباسلا 0

 .720ص

 .ةمدقملا يف ليصفتب اذه انثحب دقو .موقلا دنع هنم غورفم رمأ ةعيرشلاب ةقيقحلا طابترا (2)

 .س نم ةدايزلاو ءلصألا يف سومطم نيفوقعملا نيب ام (3)
 .س نم ةدايزلاو ءلصألا يف سومطم نيفوقعملا نيب ام (4)
 يا رقادسلا لاختي يتلا ةةقنلاو هك [يربكلا لوسرلا لزم رمسلا اذهب ل15 للا كور اه عيشلا ضخ (5)

 ه هللا لوسر ىوس هب ضهني ال ام وهو ءىرخأ ةهج نم
 تاذلا ةفارصل مسا يهف ءروهظ اهيف اهتارثؤم نم ء ميل الون تافاعلل الر. ءامسالا نيل «يتاذ ىلجم ةيدحألا(6)

 دبعلا قرغتسا اذإ كلذ نم متأ رهظم ناوكألا يف ةيدحألا يلجتل سيلو ؛ةيقلخلاو ةيقحلا تارابتعالا نع ةدرجملا

 «ةيقحلا فاصوألا نم هقحتسي اّمم ًائيش هسفن ىلإ بسني نأ ريغ نم وه يف وه ناكل .هتارابتعا يسنو «هتاذ يف

 رابتعالا اذهب يهو .ناوكألا يف ةيدحألل رهظم متأ ناسنإلا نم ةلاحلا هذهف «ةيقلخلا توعنلا نم هل وه امم وأ
 الب يه يه ثيح نم اهرابتعاف عمجلا ةيدحأ امأ «ةيقولخملا هذهب هيلع موكحم هنأل قولخملل اهب فاصتالا عنتمي

 .630ص «ينفحلا ةعوسوم رظني ءاهتابثإ الو اهطاقسإ
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 لاح ناسلب أدتبملا اذهب قّلعتملا ديحوتلا يفو ؛ةيهلإلا ةبحملا يفو ءعمجلا عمج ةيدحأ

 .ةيهلإلا ةبحملا ةيارب * هماقم

 86 هماقم هب لّمكتملا يفخلاو يلجلا نيب طسوتملا ديحوتلا ىف :رشع سماخلا بابلا

 .ةيهلإلا ةبحملا ةيارب هلامكو هماقم لاح ناسلب عبارلا هرفس يف هب فشاكملا

 ىفو «هل امهجئاتنو 8 يدمحألا يدمحملا وحصلاو وحملا ىف :رشع سداسلا بابلا

 .ةيهلإلا ةبحملا ةيارب ديحوتلا

 هتدهاشمو يهلإلا لامجلا لالجو .يهلإلا لالجلا لامج ركذ يف :رشع عباسلا بابلا

 صقتخملا نيكمتلا رثأ ءاهتنا ركذو هيلإ ىعمجلا يدحألا ىلجتلا فشك أدبم ىف ةتفامهيلإ
 ةيارب هماقمو هلامك ناسلب لامجلا ةيؤرب شاهدنالاو هلدتلا يفو «ةيدمحألا ةيلمكألا ماقمب

 :ةيهلاآلا ةيشَيعلا

 ىقيقحلا ديحوتلاب ىلاعت هللا لامكل ةدهاشملاب ف هلامك داحتا ىف :رشع نماثلا بابلا

 .ةيهلإلا ةبحملا ةيارب يي هماقم ناسلب

 ةيناسنإلا تاذلا ةفرعمب ديحوتلا يف باتكلا نم [ثلاثلا ءزجلاو] :رشع عساتلا بابلا

 .ةيهلإلا ةبحملا ةيارب اهيف كولسلاو ةقيقحلا تاماقم ىفو

 عمج ةيدحأ ةرضح يف هماقمو يدمحملا لامكلا لاح هب ْأّبن اميف :نورشعلا بابلا

 .ةيهلإلا ةبحملا ةيارب هتدهاشم يف ديحوتلا قئاقح هقيقحتب عمجلا

 ةرضح لامك ضيف نم اهلك اهنأ تازجعملا روهظ نايب يف :نورشعلاو يداحلا بابلا

 .ةيهلإلا ةبحملا ةيارب اهيلإ نيلصاولل عمجلا عمج ةيدحأ ةرضحو .عمجلا عمج

 .ةيهلإلا ةبحملاب ةيارلا ىلإ داشرإلا يف :نورشعلاو يناثلا بابلا

 ىهاللا لاوحأ ةفشاكمب ديحوتلا ةفشاكم ىلإ داشرإلا ىف :نورشعلاو ثلاثلا بابلا

 .ةيهلإلا ةبحملا ةيارب ةفشاكملا ىلإ ةيارلاو ذبعشملا

 ةبحملاب هّبح لامكو تن يبنلل يهلإلا لامكلا باطخ يف :نورشعلاو عبارلا بابلا

 .ةيهلإلا
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 نعو امهيف هلاوحأ نع هماقم ءانبو ف ىبنلا لامك ءانب ىف :نورشعلاو سماخلا بابلا

 .ةيهلإلا ةبحملا يف هلامك

 ةدهاشمو ءيش لك يف يهلإلا لامكلاو لامجلا ديحوت يف :نورشعلاو سداسلا بابلا

 .ةيهلإلا ةبحملا ةيارب ءيش لك يف امهلالجو امهلامج
 كلم تارضح ىلإ كولسلا مظن حاضيإ] باتكل متاخلا وهو :نورشعلاو عباسلا بابلا

 .[كولملا

 سفنلا "1ليمكت] ىلعو يهلإلا ديحوتلا ىلع هيبنتلا يف هنم ثلاثلا ءزجلا رخآو

 .ةيهلإلا ةبحملا ةيارب يهلإلا لامكلاب

 نع اهبحاص غزي ملو ءهاضرو هللا لامك ّآلإ بلطت ال ءرملا تاذ يف ةبحم لك َّنأ ملعاو

 ىلع هللا 01[ ةبحيم] نأ «ىلاغتدللا نلإ ةفانقم ةنهلإ ةحم نيف ةققحتلاو ةماعلا قيزط
 يلولا لقع ةريصب يف هعدوي يهلإ ّرس ةيناثلاو .هتدارإ يهو هتاذل ةفص امهدحأ :نيينعم

 دارملا ّنكلو «”ةبحملا ةوق ريغب ةدابعلا '”حصتو .هيلإ الإ وعدي ال ميظع رون وهو [وذ]
 ةبحملا ةّلق عم ةدهاشملا َّنأل ؛ةبحملا ةيارب ةدهاشملا تاجردل كولسلا اذه يف مظنلا اذهب

 انزرتحا كلذكو ءاهيف عفن ال نوكيف الصأ لمعلا ريغ عم ملعلا لصحي دقو ءملع يه

 .ادبأ هلل دمحلاو ءادتبالا عورش اذهو ؛باب ّلك يف ةيهلإلا ةبحملاب

 .س نم ةدايزلاو ءلصألا يف سومطم نيفوقعملا نيب ام (20و(1)
 .ىنعملا ميقتسي اهبو [ّحصت الو] اهلعلو اذكه [س]و ءلصألا يف (2)

 يهو ةيلصألا ىّمست ىلوألا ءاهنم نيعون نع ثدحتتي انه خيشلاو ءاهعاونأو .ةبحملا نع ثيدحلا يف موقلا ضافأ (3)

 هدابعل هللا نع تابثإ يهو صاوخلا ةبحم ةيناثلاو .تاتحملا عاونأ عيمج لصأ اهنأل ؛اهتاذل اهنع تاذلا ةبحم
 .839ص .مجعلا ةعوسومو .941! ص .ينفحلا ةعوسوم رظني .ميظعلا لضفلا ةياهن اهعمو ,ءنيصلخملا
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 كولملا كلم تارضح ىلإ كولسلا مظن حاضيإ باتك نم لوألا بابلا

 مثآملا كرتو ءملاظملا نم صيلختلاو ؛ةلفغلا ةنسو ةلاهجلا ةدقر نم هابتنالا يف

 ىلإ كلذ دعب كولسلاو .بحتسملاو بودنملاو مزاوللا مايقب صالخإلاو .تاهوركملاو

 كولسلل نيئدتبملا لاوحأ تايادب نايبو ةيهلإلا ةبحملا ةيارب ةيهلإلا تارضحلا تافشاكم
 .«11285 يدمحملا ماقملا ناسلب يفشكلاو يبحلا

 :لاق

 تّبه نيح اذشلا كاذ اذّبح ايف يتّبحأل ابص يبلق ابّصلاب معن - 1

 لام يأ .«"ابص» هلوق .مَسَق -نيعلا حتفب- مَعَ هريدقتو «ريخأتو ميدقت هيفو :لوقي
 .يتبحأ مه ةقيقحلا يفو «ةقيقحلا ىلع مه نيذلا يتبحأ ىلإ يأ .يتبحأل ةبحملا ةوقب

 ّيلع تّبه نيح ابصلا حير ببسب كلذو ّىلإ ابصلاب يقيقح بحب ةقيقح يننوبحي يأ
 نم ّيلإ اهتلمح يتلا ةبيطلا حئاورلا يأ ءاذشلا كاذ اذّبح ايف ءمهب ينتركذف مهتهجو نم

 [اذ] نأ امك ءطسوتملا ديعبلل لمعتست «كاذ»و ءاهتبحصب ىلإ مهنم ةيده اهْنأك مهنكامأ

 يتلا اهاذش ركذي ملو «حيرلا ركذ املو ءطسوتملا نم دعبألل كلذو ء«رضاحلل [اذه]و

 «اذبح»و .حيرلا وه اذشلا نأ مهوأل [اذ] وأ [اذه] لاق ول هنأل ؛طسوتملاب هيلإ راشأ هتلمح

 امنإو ؛ةرضاحلا حيرلا يف لومحم هّنأل ؛رضاحلاب هيلإ راشأو ءاذه هل ًاّبح يأ «ةبكرم ةملك
 ريغ نم هانعمب تيبلا ظفل ريدقت وه اذهو «مهفاف اهيف هركذأ مل يذلا يأ «كاذب هيلإ راشأ

 ءللملاو ةلاطإلا فوخ هيناعم حرشل ضرعتن ال هدرون تيب لك يف اذكهو «هيناعمل حرش
 يف رظنلا تنعمأ نيح يسفنل ةركذت ريدقتلا تمسر امّنإو ءاباتك نوكيل اذهب درُن مل انّنألو

 ركفتلا لمهأ نيح هاسنأ نأ تفخو «ىنعملا ضعب يل حالو ركفلا تلطأو ةموظنملا هذه

 نأو دبال علطملا ةعارب نكلو «يناعملا نم كلذ ءارو ام مهفي نأ ردق مهف اذ ناك ْنَمو ءاهيف

 ىلإ هلصوت ثيح اهعم رمتسيل ةيادبلا ةطقن يه ىرغصلا ةيئاتلا لعجي ثيحب هلوأ نم قيرطلا أدبي خيشلا نأ ظحالي (1)

 .امهنيب ميمحلا لاصتالا ادكؤم ىربكلا ةيئاتلا
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 لوأ يف !!”تامدقمب بولطملا ضرغلا نيبي مل اذإ هّنأل ؛زاجيإ زجوأب هيناعم نم ًاضعب ركذي
 ةيادبلا يف هضعب حضوأ نإو «نايبلا لاطأ ولو ءمظنلا نم هدعب يتأي ام مهف رسع حاضيإلا

 .تامدقم عبرأ يف اهنم اضعب نّيبنو ءاهدعب حيولتلا هيلع لهس

 :ىلوألا ةمدقملا

 .ينتقسو «يبلق :لثم ملكتملا سفن ىلإ ةفاضإلا ءايب هنع ربخي ام هسفن دري مل مظانلا نأ ملعت نأ وه

 ."!اهنم دحاو تيبب الو هسفن ىلإ اهيف رشي ملو ؛ةموظنملا هذه عيمج يف الصأ كلذ هبشأ ام

 :ةيناثلا ةمدقملا

 ال هيلي يدمحملا ماقملا ناسلب اهمجرتو ةموظنملا هذه يف مّلكت مظانلا َّنأ ملعُي نأ وه
 ناك نإو لوقلا نم بانطإب هسفن ىلع "يناثلا وه تغ يبنلا نوكي الئل 7725 يبنلا ناسلب

 هللاو «ًالوهجم نوكي الثل دوجولا عيمج ىلع دوجولا يف هلضف حضوي نأو ّدبال 8# يبنلا
 ملكتي هيلع هللا تاولص يبنلا ّنكلو «ىلاعت هللا ّبحأ ام ريغ دارأ دق نوكيف هفيرعت ديري

 قيقدلا ىنعملاب باتك وه انيديأ نيب يذلا اذه َّنأ نم ًاقحال دريس امو ءاقباس هيلإ انرشأ ام دكؤت تامدقملا هذه نإ (1)
 باوبألا هذه مامأ قيرطلا َدّهمتل تامدقملا هذه يتأتو ءانيأر امك ءازجألاو .باوبألا هيفف .[باتك] حلطصمل
 .هبّتجت خيشلا ديري ام وهو ءًامئاد راركتلا ىلإ رطضي الئل اهنم بناوج حضوتل ءازجألاو

 هسفن ىلع تبقاعت يتلا هديجاومو هقاوذأ تارمث نم ةقداص ةرمث# اهّنأ نم ةيئاتلا نع فرغ ام انه خيشلا فلاخي (2)
 ةمجرت ىهف ... اهمظان سفن ىلع تبقاعت ىتلا لاوحألا ةفلتخملا اهتاحفص ىلع تسكعنا ةقداص ةآرم ىهو ...
 ٌلعلو .181ض :يملح ققطصم دمحم .د ؛يهلإلا بحلاو ضرافلا نبا 'هسفن نع هسفنب اهبتك ةيحورلا هتايحل

 .اهب صاخلا هليوأت هل راصف نيسرادلا نيب عاش امل ًافلاخم ًائيش اهنم مهف خيشلا
 ةملكلا وأ ةيدمحملا ةقيقحلا هنوّمسي ام نيبو .ناسنإك ْك# دمحم يبنلا نيب ًامساح ًاقيرفت يفوصلا ركفلا قّرفي (3)

 .ةلاسرلاو ؛ةوبنلا هنم ترهظ يذلا لوألا نّيعتلا اهب نوديريو ءانه خيشلا هيمسي امك يدمحملا ماقملا وأ :ةيدمحملا

 لك لصأو .دوجولا ديس مالسلاو ةالصلا هيلع - دمحم ناك كلذ لجألو «تانيعتلا عيمج هنم تأشنو «ةيالولاو

 لماك .دعيشتلاو فوصتلا نيب ةلصلاو «300 ص .مجعلا ةعوسوم رظني «نييبنلا متاخو نيلوألا لوأ وهو .دوجوم

 ب يبنلا هب بطاخي يذلا ثيدحلا سردو ءعوضوملا اذه دنع ليصفتب فقوت ذإ ءاهدعب امو :1]478 «يبيشلا
 قلعت دقو ؛هرون نم كيبن رون ءايشألا لبق قلخ ىلاعت هللا نإ ءرباج اي :هلوق هنمو ءيراصنألا هللا دبع نب رباج
 نع .159ص .جالحلا نيساوط كلذك رظنيو .قلخلا يف مهتيرظن هيلع اونبو ءأديدش ًاقلعت ثيدحلا اذهب موقلا
 .1]401 كلذك رظنيو ءاذهب لوقي ناك يرصملا نونلا اذ نأ هيفو :394]او 195 ١/ ؛عيشتلاو فوصتلا نيب ةلصلا

 ةياهن ىلإ مالكلا اذهب نيلئاقلا كئلوأ يراجي ال خيشلا ىرن كلذلو .مالكلا اذه ىلع ولغلا نم ءيش ادب امّبرو

 .ليصفت اهيفف ,4722ص .ينفحلا ةعوسوم رظنيو ءطوشلا
 .اهؤارطإو سفنلا حدم يأ .ءانثلا نم انه يناثلا (4)
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 ('![ئرما لآ كو .هنع ربخي هماقم لاح ناسل ّنكلو «ملكلا عماوجو زاجيإلابو ةراشإلاب
 هنطاب ملع ءرملا مص اذإف نطابلا امأو «هنع ربخي نأو ّدبال رهاظلا هلاح [ظ3] ناسلف

 لاح ناسلف كلذ تفرع اذإف «نطابلاو رهاظلا لاح ناسل ربخأ يبن لوق وأ ءيهلإ يحوب

 هلامك نع ةراتو .هسفن نع ماقملا ربخي ةرات ءهب ربخي وه ام نع مظانلا اذه ملكتملا هماقم

 لج مظعألا قلطملا لامكلا ةلزنم نع ربخي ةراتو .هلاح ناسلب هنع هلامك ربخي ةراتو

 .ةماقتسالاب ةعاطلا يف هكولس نيكلاسلا هباحصأ نع يدمحملا ماقملا ربخي ةراتو ءالعو

 سيلو «كلاسلا لاح ناسلب ةبحملا ةيارب كولسلا ىهتنمو طسوتو أدتبم نع ربخي ةراتو
 مالك ىلإ رظناو .©برعلا ءاحصف ةداع هذه لب ءبولسألا اذهب درفنم وه مظانلا اذه

 ىلاعت هللا ةدهاشم ىف هّبح ىنف قّقحم ةبطاخم نع اهتغيص ىف اهّنأك ىهف ةحتافلا ىف هللا

 :اهناراب ه2 تدداخير ةلامكلا ىلا ةناقخنالا ماج رف ةعيملا هلو ةفش الاب

 :ةثلاثلا ةمدقملا

 مالكلا يف علطملا ةعارب نوكت نأ ةحاصفلا ةغالب يف طورشلا نم َّنأ ملعت نأ وه
 نوكي نأ ردق نإو ,فينصتلا ىف هدروي نأ داري ام ىلع ةّلاد يرثنلا وأ "”ىمظنلا وأ يرعشلا

 منال واكل لع عجةياغلا وه ناك اهل ريبصتلاعف يارامو ةركانسلا» عمجل ةنايجلا#

 «تيبلا اذهب كلذك اذهب لعف دقو .فرشأ ناك درفلاب كّربت نإو لمجلاك تايبأب هدعب ىتأي

 انك لن مرلتلا مجان يدل فالس هللا نيج تيم نار هلاجع دنا نار كانا ةسيرابز
 يف ام عيمجو «ةحتافلا تايآ عبس يف ميظعلا نآرقلا يف ام عيمج لعجو «ناقرفلا ميظعلا

 ليلدب ”'ةطقنلا يف ءابلا يف ام عيمجو ءءابلا يف ةلمسبلا يف ام عيمجو «ةلمسبلا يف ةحتافلا

 .س نم ةدايزلاو ءلصألا يف سمط نيفوقعملا نيب ام (1)
 انه رمألا دري لب ؛ةيدمحملا ةقيقحلا عوضوم يف حطشلاب نيلئاقلا يراجي ال خيشلا نأ نم ًاقباس هاندصق ام اذه (2)

 .هبيلاسأ فالتخاو ؛مالكلا نيوالت ىلإ

 «ةيفاقو نزو ىلع ءاج نإو ءًارعش [مظن] ّلك سيلف ؛[يمظنلا]و [يرعشلا] نيب احضاو ًاقيرفت انه خيشلا دمتعي (3)
 .رظنلاب ةريدج ةظحالم هذهو . يتأيس ام ىلإ ريشي نأ هيلع علطملا َّنأ يف كرتشي عيمجلا َّنأ ريغ

 ةديصقلا تينب ام ىلع الاد علطملا نوكي نأ مظنلا يف (علطملا ةعارب) طرشو ...» :ةيعيدبلا ةيفاكلا بحاص لوقي (4)

 ؛«ملكتملا ضرغ ىلع الاد امهريغ وأ ةلاسرلا وأ ةبطخلا حاتتفا نوكي نأ رثنلا يفو ...رعاشلا ضرغ نم هيلع
 نيناوق يف عئاش وهو ءهيلإ خيشلا ريشي اّمم بيرق وهو .1]278 .بولطم دمحأ .د ميدقلا يبرعلا دقنلا مجعم رظني

 .ةيبرعلا ةغالبلا

 ىلإ لصو هنأ ديري «ءابلا تحت يتلا ةطقنلا انأ :لوقي يلبشلا ناك اذهلو .يفوصلا ركفلا يف زيمتم ناكم ةطقنلل (5)



 اذا [نن] نركيفةؤبلا ةراغإ كلك تؤكل و اهتم انيدلا ىلع لورسكلا ءابلا | رق نضال
 كلذو .ةقصالتم (''ةدّدعتم طقن ءابلاو ؛درغلا دحألا ىلإ ةراشإ ةطقنلاو يب ناك اهيلإ دج
 دادعت ىلع ينأت ةيمومع ةظفل ؛يب ناك «يش لك نأ ىلإ ةراشإ كلذو «هتاقولخم ىلإ ةراشإ

 نأ لبق رحبلا دفنل اهريسفتل ًادادم رحبلا ناك ولو «ءابلا عم ةطقنلا هذه َّنأ ٌحصف ف عيش لك

 رحال نأ ؛كلذل ةياهن ال ام ىلإ رحبأ ةعبس هدعب نم هّدمي رحبلا ناك نإو ءاهليوأت متي

 هذه نم زجوأ نكي ملف [ب] يناعم يف ةلخاد اهمعن دادعت يف يه كلذكو .اهل ةياهن ال

 ةعاربب العو لج يرابلا زجعأف زاجيإلا يف وه كلذك ؛ءيش يف اهليوأت لوطأ الو ةملكلا

 .كلذ يف مهبهذم ححّحصو قئالخلا عيمج ميظعلا همالك علطم

 :ةعبارلا ةمدقملا

 .رونلا ةيآو «حيسملا ةيآ يناعم ةدعاق ىلع اهلك هذه هتموظنم ىنب مظانلا َّنأ ملعت نأ

 الو :هيفو ءانركذ يذلا وهو «ىلاعت هللا نع 2 يبنلا هاور يذلا مالكلاو «حورلا ةيآو

 عمسي يذلا هعمس تنك هتببحأ اذإف هّبحأ ىتح لفاونلاو ضئارفلاب يدبع ّيلإ بّرقتي لازي

 ةراشإ يهو ءاهب شطبي يتلا هديو «(2اهب قطني يتلا هناسلو .هب رصبي يذلا هرصبو هب
 لج هللا تاذل ءامسأ ةثالث يهف «”'املكتم لزي ملو .ريدقلاو ريصبلاو عيمسلا همسا ىلإ

 (ةطقنلا نيساط) هناونع جالحلا ني نيساوط نم ًادحاو َّنأ امك ءاهب موقت يتلا يه ءابلا يف ةطقنلاف .تاماقملا ىلعأ

 ركنأو يناربلا ةرئاد يف وه ركنملا ديبي الو صقني الو ديزي ال «لصاألا قو ةطفتلا ركذ كلذ نم ٌقدأو١ :هيف لوقي

 رظني ءانيأر امك نتملا يف اهنع خيشلا ثيدح ءاج انه نمو .«ينامر ءوسلابو «يناّمس ةقدنزلاو .ينري مل نيح يلاح
 .179 ص .جالحلا نيساوطو ؛99ا ص .مجعلا ةعوسومو :337ص .ينفحلا ةعوسوم ةطقنلا نع

 دوجولا نم ةيناثلا ةبترملاو «ةنكمملا تادوجوملا لوأ اهّنأ نوري مهف ءاضيأ يفوصلا ركفلا يف حضاو رابتعا ءابلل (1)

 ةعوسوم رظني ؛ءايشألا نيب فلأ يذلا ىلاعت هللا ىلإ اهب ةراشإلا نأل ؛فورحلا مظعأو فورحلا لوأ فلألا امنيب

 ىلإ بهذ هلعلو ءانيأر امك درفلا دحألا ىلإ ةراشإ ةطقنلا لعجي نيح اذه سكع خيشلا ىريو «663 ص .ينفحلا

 فورحلا مسر أدبي اهنمو ,قلطنملاو ءلصألا يهو ءأزجتي ال يذلا درفلا رهوجلا يه ةطقنلا ْنأ رابتعا ىلع اذه

 .هتهاجو هل يأر وهو .هلوق ّدح ىلع ةقصالتم طقن اهلك فورحلا ّنأ نابسحب
 .ركذم ناسللاو ء[س]و لصألا ىفاذك (2)

 «عمسلاو «ةدارإلاو ؛ةردقلاو .ملعلا :يهو ىلاعتو هناحبس هلل ةيتاذلا تافصلاب ىمسي اّمع انه خيشلا ثدحتي (3)
 وه عمسي ال هتاذب عيمس هنإ يأ» ًاعيمس ىلاعت هنوك ىنعمف .هناحبس (هللا مالك) دنع فقي امك «ةايحلاو رصبلاو
 ةدئاز ةيقيقح ةيونعم ةفص ىلإ ةجاتحم ريغ أمات ًافاشكنا اهل تاعومسملا فاشكنا يف ةيفاك ىلاعت هتاذ يأ ؛هريغ

 وهف مالكلا اَمأ «(ريدقلا)و «(ريصبلا) اهلثمو «يملاسلا ةمالعلا لوق ّدح ىلع «ًاعمس ىمست اهب ةمئاق تاذلا ىلع
 نم نوكتو .ىلاعت هنع سرخلا يفن اهب داريو ءرابتعاب ةبجاولا ةيتاذلا تافصلا نم نوكت اهنأو .ىلاعت هلل ةفص»



 تاذل فيرعتلا ةلآ الب '!"[ءامسألا] ةعبرألا هذه كلذكو ةالوملا هتاذل ةعبار ةفصو ءالعو

 2[ريدق] ملكتم ريصب عيمس لقعلاف ءالقع لقعلا راص اهبو «لقعلا يه يتلا ناسنإلا
 ناسلل مالكلاو ءعمسلل نذألاو رصبلل نيعلا يه هلاعفأ رهاظمو ءهيلع هللا هردقأ ام ىلع

 نإو ءسمللا ساوح نم ةقيقحلا يف يهف سمللاو قوذلاو مشلا اَمأو ,ديلل [و4] شطبلاو

 تّسم اذإ مشلا كلذكو «مفلاب ةسمالملاب الإ ّمصي ال قوذلا َنإف يناعملا ضعبب تقرتفا

 هذه ريغ ىلع اهتهج نيع لقعلا يفو .فيطل مسج يهو ءاهيف جلوو فنألا نطاب ةحئارلا
 .همظن يف هركذيس امك ساوحلا

 :(ةاهوجو ةثالث هقلخ ىلع العو َّلج يرابلا يّلجت َّنأ ملعاف كلذ تفرع اذإف :نايب

 يلجتو «كلذ ريغ ىلإ ةّدش وأ ةوق وأ فطل نم هسفنب ءرملا يف هلاعفأ يلجت :لوألا

 ناك ءيش ّيأبو ,ناك ءيش ّيأ نم هريغ يف وأ هسنج عاونأ نم هريغ يف ءرملا ىلع كلذ

 يف ةمارك مظع ءرملا ىلع تّلجت مظعأ هتبحمو «هتماركو ءمظعأ هللا دنع ءيشلا ناك امّلكو

 ةباحصو «ةكئالملاو «ءايبنألاو .لسرلاو كف يبنلاك عقوأ لقعلا يف تناكو ء.مظعأ كلذ

 .هعرو ةغلابم يف هنامز لهأل ةيآ هللا هلعج يذلا دهاشملا رضاحلا كلذكو .ت# هللا لوسر

 .مهفلاو ملعلا يف هتعارب ةوقو .هدهزو

 .ةيتاذلا ءامسألاو ةيتافصلا ءامسألا ىلجت :يناثلا هجولاو

 ؛ةياهن الب لاح ىلع حصي الف تاذلا يّلجت اًمأو .تاذلا دوجو بوجو ىلجت :ثلاثلاو

 .الصأ يري انمءىشل نه تسيل اهنآل

 ىلإ ةلاهجلا ةدقر نم وأ «ةلفغلا ةّنس نم هابتنالاب أدب مظانلا َّنأ ملعاف كلذ تمهف اذإف :نايب

 رون مامإلا) عوضوملا اذه نع رظني ؛«هداجيإو مالكلا قلخ اهب داريو .هقح يف رخآ رابتعاب ةزئاجلا لعفلا تافص
 لوطي عوضوملا اذه يف مالكلاو ءاهدعب امو .154ص ؛يمشاهلا كرابم .د ؛(تايهلإلا يف هؤارآو يملاسلا نيدلا

 .خيشلا دصقم حيضوت دصقلا ناكو

 .س نم ةدايزلاو .لصألا يف سومطم نيفوقعملا نيب ام (1)

 .س نم ةدايزلاو ءلصألا يف سومطم نيفوقعملا نيب ام (2)
 اهيفو ءاهدعب امو ,.16! ص .؛مجعلا ةعوسومو :(678ص «.ينفحلا ةعوسوم ةثالثلا ههوجوو .يلجتلا نع رظني (3)

71 



 دحأب العو لج هيلإ ةبحملا ةياربو :ةماقتسالا قيرطب ىلاعت هللا ىلإ كولسلا بلط يف ''!ةظقيلا
 لوألا هجولاف «نيدارملا نطابلا لهأل نطابو «نيديرملا رهاظلا يلوأل رهاظ امهدحأ نيينعم

 يتلا يهو ءابّصلا حير هيلع تهف ّرحلا ةّدش نم ديدش بعت ىلع ليللا لوأ يف مئانلاب هلّئم

 عيمجل ةهج وه يذلا دوسألا هرجحو ؛مارحلا تيبلا باب ىلإ هّجوتتو ءقرشملا ةهج نم يتأت
 ةراشإ ؛كلذ ريغ ىلإ مهيدهو ؛مهترمعو .مهججحو ؛مهتاولص يف ىلاعت هلل اهيلإ هّجوتلاب قلخلا
 حير يهو «ىلاعت هللا ىلإ هّجوتلا ىلإ هل ةهّبتملا هلقع تاذ ىلإ ىلاعت هللا ةبحم رون قارشإ ىلإ

 .دايقنالا نع هبلق ةبوعص نّيلت ىلإ اهتبوطرب ريشت ةلدتعم ةبطر ةراح يهف ءضرألا راخب لمحت

 لامك] يه يتلا ةلدتعملا ةبحملا ىلع اهلادتعابو رمألا باعصتسا ةسوبي نم هئاضعأ بيطرتو

 نع ةهزنملا لدعلا مكح ىلع لإ قفاوتلا اهيف حّصي الو.ىوهلا ةّبحم الو .2[ةماقتسالا

 ىلاعت هللا دارأ ام تحو تعب نادللا فارآ 3 تحولا“ [هللا تح ىلع كلذ لدف] قولا

 يبنلا 6[نع ىوريو «هيلإ ءادألاب] ![ةيلامكلا ةّبحملا اهلامجو] «(7[ةبحملا] هيف قدصي نأ

 "[هبحو هركذ ىلإ ةراشإ كلذو ؛"”«روبدلاب] داع تكلهو ءابّصلا حيرب ترص :لاق هنأ ©
 "[كلذ يفو ؛هلامك نم ردق امب لامكتس] الاو هتقيقحو ؛هعرشب لمعلا هّبح قدصو قت

 حيرلاب ''"[أدبو .ك## هدجسمو] «ةنيدملاو ؛مارحلا هللا تيبو .ةكمك هناطوأو .هنكاسم ىلإ ةراشإ

 «دحأ ّلك هاري ال ِهَّنَأ ىلإ ةر] اشإ ءىرُت ال يهو «هيلإ ىلاعت هللا فطلل هرّكذت ىلإ ةراشإ اهفطلل
 ءاغصإب الو ءناسل قبطني الو هدي ضبقب هل هنم ضعت ريغ نم هدسجب وه (!!![هسمالي يذلابو

 ةبحم لبق دبعلل هللا ةبحم قبس ام ىلإ ةراشإ هيعس نم (!21[ببسب هيلإ لصت يتلا مغنلا نم نذأ]

 .[ةضقيلا] :لصألا يف(1)

 .س نم ةدايزلاو لصألا يف سومطم نيفوقعملا نيب ام (2)
 .س نم ةدايزلاو لصألا يف سومطم نيفوقعملا نيب ام (3)
 .س نم ةدايزلاو لصألا يف سومطم نيفوفعملا نيب ام (4)

 .س نم ةطقاس نيفوقعملا نيي ام (5)
 .س نم ةدايزلاو لصألا نم ةطقاس نيفوقعملا نيب ام (6)
 .12]521 .يرابلا حتف رظني (7)
 .س نم ةدايزلاو ءلصألا يف ةطقاس نيفوقعملا نيب ام (8)

 .س نم ةدايزلاو لصألا ىف طقاس نيفوقعملا نيب ام (9)
 .س نم ةدايزلاو .لصألا يف ةطقاس نيفوقعملا نيب ام (10)
 .س نم ةدايزلاو .لصألا يف ةطقاس نيفوقعملا نيبام(11)

 .س نم ةدايزلاو .لصألا يف ةطقاس نيفوقعملا نيب ام (12)



 #21 ءهتوبحيو مهيحت# :ىلاعت هلوقل (''[آلوأ لّضفتملا وه هّنأ ّنظي] الثل هبرل دبعلا

 (2)[ةفيطللا حايرلا مهيلع تّبهو ءتق]ولا ةدش نم بعتلا مهم اذإ سانلا بلاغو

 ةليلاةلوضو ىلإ اوقريتت ام اهيااوركذت ةيدعلا ةكامألا نم يدعلا ناكدلا ف ةيدغلا [14]

 .ًاراهن وأ ناك

 فطللا كلذ جولو ىلإ ةراشإ اهلثم ىرُيال فيطل وهو فنألا يف هجولوو ءاهاذش ركذو
 كاطلملاو ؛ةلاهجملا "نير وأ ,ةلفخلا خس نم هيف ناك اقماهل جرفملا بيطملا لّعلا ىلإ

 بيط ريغ وه بيطلا اذه ريغ َّنإو ءقيضلاو ؛خسولاو «نيرلا كلذ لوزيو «ٌقري ىتح كلذل

 ءيش لك يف ةنماك هلل ةبحملا َّنأ ىلإ ةراشإ اذه يفو ءالعو لج هللا ةعاط الإ بيط ال ذإ

 ةقيقحف .لالجو لامجو لامك لكو «هريبدت لامكبو ءاهداجيإ يف هللا ةّيحمل تقلخ اهنأل

 لامكلا ىلإ يقيقحلا لامكلا ةبحم نع هيف لحت يتلا بلقلا عنمي امَّنِإو هل ةبحم ةبحملا

 تاسوسحملا ىلإ ةيؤرلاب هتيؤر نع ةلفغلا خسوب وأ يلالضلا نيرلاب هخسوت يلايخلا
 ةماقتسالاو ةميزعلاو دصقلاب ترهظ ترهظ ىتمو .«تاالايخلاو .بلقلا يف اهتالاثمو

 دعب ىقسملا ذالوفلاب مدوص امهم ٌيرانلا يوقلا ىصحلا نم رانلا رهظت امك ءيش لك يف

 ءرملل ْنأ ىلع ةراشإ كلذ يفو .قارحلاب قلعتف حارقلا ءاملاب تيربكلا يف هئافطإو هيمح

 لعف ةدهاشم ىلإ يّقرتلا ناكمإ ٌحصي ًانماك ناك ام ثاعبنابو ًالوأ هنم اهراهظإ يف ًارايتخا
 ىلاعت هللا ىلإ ةدهاشملاو روضحلا ةوقب سفنلا تحتفنا املكو .«كلذ ريغ هللا لاعفأ نم

 كلذ ةرضح يف وأ ,ةفصلا كلت ةرضح يف وه ىّمسُي العو لج هتافص نم ةفصب وأ لعفب
 يف ءىدتبت اهبلاغ لوقعلا ّنكلو «ةيهلإلا تارضحلا نم مسالا كلذ ةرضح يف وأ «لعفلا

 ناكف ؛مهنيب فراعتملا يف اذكه ءاهيلع ناسحإلا لاعفأ يلجت نم اهيلإ نسحملا ةفرعم

 نم ([اونوكي] دقف نودارملا اَمأو «نيديرملا ءافعضلا نيبلاطلا ©”كولس لوأ كلذك

 .س نم ةدايزلاو ءلصألا يف ةطقاس نيفوقعملا نيبام (1)

 .54 ةيآلا .ةدئاملا (2)

 .س نم ةدايزلاو ءلصألا نم ةطقاس نيفوقعملا نيب ام (3)
 دوسي ىتح بنذلا ىلع بنذلا وه نيّرلاو .«مهبولق ىلع نار لب :ىلاعت هلوق هنمو .بلقلا ىلع عبطلا :نيّرلا (4)

 .325ص ءنيعلا رظني .بلقلا
 :[كولشلا] نس ىن(5)

 .[نونوكي] اهباوصو «[س]و ءلصألا يفاذك (6)
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 نولفاغلا رهاوظلا لهأ مه مسق :ماسقأ ةعبرأ ىلع (!!ىَقّتلا لهأ َّنأل ؛تاجردلا هذه ريغ
 لاعفألا نم ةرهاظلا تارضحلاب قيقحتلاو قيدصتلاب ىلاعت هللا نوفرعي ةفشاكملا نع

 ةماع ءالؤهو اهب .هوفرع كلذ اوركذت اذإ الإ ةلفغ يف مهرومأ بلاغ يف مهّنكلو تافصلاو
 .نيفشاكملا ريغ نيقتملا

 (”[لهأ ءالؤهو] .دوهشملا اهب اودهاشو ناوكألا يهو دوهشلا اوفرع يناثلا مسقلاو

 .دوجولا ةقيقح ةيؤرب ةيرهاظلا تارضحلا

 عبارلا مسقلا يف يه كلذكو ءاهل 0[ 1001 ريتا ىلا نزولا كازلا بكار

 .دوهشلا ىلإ اوعجري ملو دوهشملا اوفرع

 يف هنايب مظانلا يتأيس امك © يبنلا ةبترم بتارملا ىلعأ] نأل ؛هيقرت نكمي مسق لكو
 هابتنالابو لوألا مسقلا ىلإ ةلفغلا ةنس نم «مئانلاب ًالوأ هظفل رهاظب مظانلا راشأف هلحم

 .ةبحملاب كولسلا لهأ يناثلا مسقلا ىلإ ابصلا حيرب

 ةراشإ ابصلا حيرب نطابلا يف دارأ هّنأل نيرخآلا نيمسقلا ىلإ 1[ نطابلا يف راشأو :نايب

 اهقارشإ ةهج نم ّآلإ تءاج ثيح نم وه (؟/[آلإ دحأ اهاري ال يتلا هللا ةبحم تاحفن ىلإ]

 تاومسلاو ضرألا بر [هللاب ملعلا تارضح يّلجتل ةآرم يه يتلا] ءرملا تاذ ةآرم ىلع
 ةّيفخلا تالامكلا ([تادهاشم ىلإ ةيلقعلا تاذلا] ةبحم ةيناحور اهاذش بيطب ةيذاجلا

 [قاشنتسالاب ةايحلا حور بذجت] تمظع اذإ ةبيطلا ةحئارلا َّنأ امك «ةيهلإلا تارضحلاو
 ةحئار نع ىكحي امك] ءاهل اهباذجتسا ٌبح مامت لبق دسجلا حورلا قرافت ىتح اهيلإ 7

 .طاسبلا لهأو ؛ةدارإلا لهأو .داحتالا لهأ :لثم مهريغ كانهو ,.6!1 ص .مجعلا ةعوسوم ماسقألا هذه نع رظني (1)

 .مهريغو ؛هيبشتلا لهأو
 .س نم ةدايزلاو ءلصألا يف سومطم نيفوقعملا نيب ام (2)
 ىلإ اورظن ثلاثلا مسقلاو :اذكه ّصنلا دري س يفو .ةملك فصن رادقمب لصألا يف سمط نيفوقعملا نيب ام (3)

 .دوهشلا ىلإ اوعجري ملو دوهشملا اوفرع :عبارلا مسقلاو ,دوهشلا هب اوف رع مث ًالوأ دوهشملا

 .لصألا يف مالكلا بارطضال س نم نيفوقعملا نيب ام (4)
 .لصألا يف مالكلا بارطضال س نم نيفوقعملا نيب ام (5)
 .لصألا يف مالكلا بارطضال س نم نيفوقعملا نيب ام (6)
 .لصألا يف مالكلا بارطضال س نم نيفوقعملا نيب ام (2)



 فصن ىلإ ةهج لك نم هتحئار تّرَس راح وهو حتف اذإ ةيناوجلا '''[قرطلا يف ريسكإلا

 هدسج قرافتف دسجلا ىلإ عجري ملو ءاهيلإ بذجنا حورلا هقشنتسا اذإ ”هنإو .خسرف
 كلملا نبا ناكو ءريسكإلا لمعل الخ نيح دوبع نبا ميكحلا ىلع ىرج امك توميو

 هيفخيو هذخأيل هحتف هآر اًملف .هلمع دنع كلملا نبا هأجفو ؛هريسكإ لمكف هب 1[ 1

 «لسرلاو كغ يبنلاك نودارملا مه ءالؤهو «كلملا نبا هب منغف ,تامو هقشنتساف هنع

 وه ىلاعت هلل ديرم لك ةقيقحلا يفو ؛مالسلا مهيلع ةكئالملاو ؛مالسلا مهيلع ءايبنألاو

 لاملا اذهو ءءاملا اذه :هل ليق يذلا نأ لاثملا ّنكلو .(74!هيلإ ةقباس هللا ةّبحمو .دارم

 امب انرضحت موي لك انتأو «ةلغلا نم ىتؤت هيف كلمع ردق ىلعو ؛هنم برشاو لكو .هيقسا
 ةبرد ريغ نم دجوي يذلا نيبو ءانّبح يف هب ركستل وأ ءانعم هلكأتل بارشلاو ماعطلا نم كعم
 يف قرف هسفنب هّبح ةرمخب هركسيو ءأّيهم ماعطلاب هيتأيو .هتارضح يف كلملا هينديف هسفنب
 .مهفاف رهاظلا مكح

 يفو ءمهّتحي نيذلا ىلإو «هتوبحي نيذلا ىلإ ةراشإ عمجلا ظفلب يتيح أل :هلوقو :نايب

 َنيِبَّوَملا ٌبِحم## هللاو .# دتوُيححَو هيحب# :العو لج هلوق نم ىلاعت هللا ةبحم ىلإ ةراشإ كلذ

 ةيييرزللا :كخو اهرن يتلا هد هللا نيو لست ىلإ ةراهزو يق كوستا 2
 .هتعاط ٌبحيو .هتارضح يهو .هتفرعم بتارم ةدهاشم ٌبحيو .هتفرعم ٌبحيو «هتبحم

 اهبو «هبتك عيمجو «ميظعلا هباتك بحي اهبو ءاهميلعتو ءاهتفرعمو هتعاط لامعأ ٍبحيو
 هللا ةيصعم هركي اهبو هللا ءايلوأو ءهللا ةكئالمو .هللا ءايبنأ عيمجو تع ًادمحم هّيبن بحي

 ملكتي نأ ديري ِهَّنأ ىلع ءيصاعملا لامعأ ضغبي اهبو «ىلاعت هللا ءادعأ ضغبي اهبو «ىلاعت

 لك ةوعد ٌبحي اهبو .ءيش لك يف ٌقحلا هنيدب هلل صالخإللا اهقدصو «ىلاعت هللا ةبحم يف
 .لاقملا ناسلبو لاحلا ناسلب هللا ةّبحم ىلإو «ىلاعت هللا ىلإ هوعدي ْنَم

 .لصألا يف مالكلا بارطضال س نم نيفوقعملا نيب ام (1)
 ىلإ راشيسو ءاهدحو س ىلع دامتعالا نوكيسو ءابيرقت ةقرو نيرشع رادقمب وهو ؛مألا نم طقسلا أدبي انه نم (2)

 ًأطقس كانه نأ انه ركذي اًممو ءلصألا بيترت يف ءاج ام قفو ًارمتسم ميقرتلا لظيس امنيب ,دعب اميف طقسلا ءاهتنا

 .هعضوم يف هيلإ راشيس نيتقرو رادقمب مألا يف رخآ
 .اهتءارق نم نكمتأ مل ةملك نيفوقعملا نيبام (3)

 .هنيع تقولا ىف دارم وه يذلا ديرملا ىنعم ىف اذه دنع اقباس انفقو (4)

 ْ ْ .222 ةيآلا ,ةرقبلا (5)



 هتدارإ يهو «هتاذ اهب فوصوملا ةبحم اهدحأ (2![ناعم] ىلع ('!ةيهلإلا ةبحملا نأ ملعا

 لكو .همدع دارأ دقف همدع دارأ امو .هنوك بجوأ دقف هنوك دارأ امو ءديرم لزي مل هّنإف

 فتحي الو رفاكلا نوك دارأ دقو ءدحاو ىنعمب انه ةدارإلاو ةبحملاف هّتحأ دقف هدارأ ءيش

 ام الإ نكي ملو يصاعملا هنم ّبحي الو ؛ةيصعملا وأ «هلل ةعاطلا يف هرايتخا فشك دارأو

 .مهفاف هنم هفشكي نأ هنم دارأ ام فشكنا هنأل ؛دارأو ٌّبحأ

 اهب هدبعي نأ هل اهيضر يتلا هلامعأب دبعلا نع هاضر وه ةيهلإلا ةّبحملا نم يناثلا ىنعملاو
 نع هللا ىضري دق ذإ ءاضرلا قوف ةبحملا نكلو «نابراقتم امهانعم اضرلاو ةبحملا نوكتف
 مهتحي نوبرقملاو «كلذب هّبحأ دقو ءقحلا هنيدب هلالج ّلج هل صالخإلا يف هلامكإب دبعلا
 ؛ةيخملا تاعترد لوأ اهرلا قوكيف تتارملا كلت ريقي نيضلقتملا نيتمؤملا ةيقي. خم رثكأ

 فوصوم هبيرقتو هاضر يه يتلا ةبحملا هذه يف هتاجردو .ءيئاضرلا بيرقتلا يه ةبحملاو

 .ىلاعتو هناحبس وه

 .ةبحم ةيلوت ةبسن هللا ىلإ ةبوسنم ةبحم يه «ةيبسنلا ةيهلإلا ةبحملا نم ثلاثلا ىنعملاو
 ؛هكلم ريغ وه ءيش سيل ذإ ةدسافلا ةبحملا ىتح ةبحم لك كلام هّنأل ؛كيلمت لقن ملو

 نم اهيلويو اهبحي ةيلوت يه يأ اهلعلو ءاطقس مالكلا يف لعل يه يأ «ةبحم ةيلوت :انلوقو
 اهرون ضبقيو «ةيريصبلا نيعلا ىلع هيلجي ميظع رون يهو «هيلإ هبرقيو .هّبحي نأ دارأ

 يتلا يهو «هللا ةبحم ىلإ هلقع يئارملا نم رجحلا نويع نعذتف ةربدملاو «ةيزيرغلا ىلع

 تعي ايفو ؛اهيرناران كمر ام تكفر تدع ا تعكو يحض لهو ودا اهلاللا فيج
 ءاهب ةيريصبلا نيعلا طلغت الو «ىلاعت هللا ىلإ ةيعادلا يهو ءريغ ال هّبحي نأ اهل ّبحي ام

 ال ليوأتب لاض وهو هّيحي نأ هل هّبحي ام ّبحيو «ىلاعت هللا ّبحي نّمم ًاريثك َّنِإ :تلق نإف
 دق ىلاعت هللا ةّبحم رونو «ةربدملا نيعلا ٌبحو «ةيزيرغلا نيعلا بحب كلذ :لوقنف .دعسي

 نيعلاو «ةيزيرغلا نيعلا َّنِإ :تلق نإف ,رونلا كلذ ريغب بحي يقبو «هلالض ببسب بهذ

 .اهدعب امو .940ص .ينفحلا ةعوسومو ءاهدعب امو .838ص ءمجعلا ةعوسوم اهيناعمو ةيهلإلا ةبحملا نع رظني (1)

 س نم ةدايز(0)

 ىلع اوعقوف «نيأ نم مالكلا رداصم اوملع موق كانهو .ءايشألا هنم ودبت يذلا ءيشلا تاذ ىلإ ةراشإ :نيعلا (3)

 نويعلا عاونأ نع رظنيو .هاوس سيلو ىلاعت هللا ناك مهدوصقم نإ يأ ءبلطلاو ثحبلا نع مهانغأف «نيعلا

 .886-887ص .ينفحلا ةعوسومو ءاهدعب امو (684ص ءمجعلا ةعوسوم
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 لامكلاو .هاجلا بحت ةيزيرغلا نيعلا َّنِإ :لوقنف ىلاعت هلل بح امهيف سيل ةربدملا
 رّوصتي يذلاك ةيلالضلا تالايخلا ىرتو ءقحلا تالاثم ىرت يهف «يلايخلاو يقيقحلا

 كلذ نأ ىري رظنلا يوقلاو ءسانأ مهّنأك هنيعب هاريو ءائيش هل رّوصتي وأ ًءام بارسلا هل
 ؛نسادلا نم دحخا نسل كلاته نأ يري كلذكو +ابارس رظني ال لب ةءام وه نمل تارسلا

 اهرظني ملاعلاو ,ىعست تاّيح اهنأ ىصعلاو لابحلاب لّيخت يذلاك وأ «ةيرصبلا نيعلا كلذك

 يصعلاك ًالطاب لطابلاو اَقح ّقحلا ّآلإ ىرت ال ةيرصبلا نيعلا كلذكف ءاّيصعو ءلابح
 .رظنلا فيعض هلّيخ ام ءيشال هنأ رظني يذلا رظنلا ّيوقلاك ًائيش ىرت ال وأ ؛لابحلاو

 نيعلا رظانت ملو ءًاقح هتّيظف ًالايخ ةيزيرغلا نيعلا هتأر يذلا ّنأ نكميف كلذ تمهف اذإف

 ةيريصبلا نيعلا هرظنت ملف ًايّضعو ًالابح هارت اهّنأل ؛ًائيش َرَن مل اهترظان ول امم وهو .ةيرصبلا
 يذلا لايخلا اذه نم هتأر اميف اهترظان ولو ؛هرظنت مل ءيش نع اهعنمت ملو ءاهرظانت مل اذإ

 دقو هتيأر تنأ ام ىرأ الف .ءيشب سيل كلذ نأ اهيلع ّتمكحل (![ءيش] سيل هارت يه

 يهل لقحت نع رطاتت مل كيخ تقفاث اهلف بع هتبحأف ةيزيرغلا نيعلا يف هناسحتساو هلامج خسر

 كلانه َقْبَي ملو «ةيريصبلا نيعلا نع ةيهلإلا ةبحملا رون بهذ ىلاعت هللا نم لوسر ةلزنمب
 آلإ اهنم علطي الو ءيوقلا ىصحلا يف رانلا نومكك اهيف نماك وه يذلا يلصألا اهّتح ريغ
 «تاساجنلاب خسو دقو (2'[ ] يف هللا ةبحم رون يتأي الو «ىلاعت هللا ةّيحم رون

 هتحم رونو .هتدهاشمو .هتفرعم رون لحم هيفو «ىلاعت هلل ٌدجسم وهف ّبرلا تيب !لقعلاف
 سجن دجسم يف ةيهلإلا ةثالثلا راونألا هذه لحت الو ءهّقح رونو «ةيبسنلا ةبحملا هذه

 يف هللا ةبحم َّنأ ٌّمصف «ىلاعت هلل هيلع بجاو كرتب وأ ءاهدقتعم وأ ءاهلماع عسي ال ةلالضب

 :ريغ ال صالخإلاب حلا هنيدب هيلإ هبيرقتو .هاضر يه يتلا هللا ةّبحم بلطت يتلا يه ءرملا
 ةيئاضرلا هللا ةبحم ىلإ لصتتي اهبو ءاهب لصتي نأ ىلإ داهتجالاو ّدجلاب دهتجاو ماه ْنَمو
 دنع ةعئاذب ةوعتولا قرعا وأ كلكم هقرش نإ زكي كاوكشلا و لاجلا كاذأ راو علل زيدجف
 نم ىتأ ام ىتأ ولو «ةيفاضإلا ةيهلإلا ةبحملا الو «ةيئاضرلا هللا ةبحم لوصو قح ىّدأ امل

 .[ًائيش] هباوصو .س يف اذك (1)

 اهتءارق نم نكمتأ مل ةملك نيفوقعملا نيب ام (2)

 وه نوكيف مولعلل كردملا وه وأ .بلقلا هّلحم يذلا ملعلا ةفص نع ةرابع نوكيف رومألا قئاقحب ملعلا وه لقعلا (3)
 .ىرخأ ناعم هلو «647ص ءمجعلا ةعوسوم رظني .بلقلا



 غلابي نأ ّقحتسمل ّدحلا غلب ام امهنأش ةلالجل ًاراهظإو ءامهل ًاميظعت بحلا يف تالاثملا

 يهف اهب ماهو .ّجحلا قيرط يف اهعقاو هنأو «مونلا يف اهآر هنأ ةفصب اًمأو ءامهيف لوقلا يف

 نكلو .هذهب ةدوصقملا يه ذإ ةيئاضرلا ةيهلإلا ةبحملا هغلبت يتلا ةيفاضإلا ةيهلإلا ةبحملا
 دف فريش اأو لابلو أ نيفطلا هللا هزيخأ مو ةكتؤلمللاو لس رلإو «فايجألا اهدع نكت كالت
 اهدهاش ْنَم اهيف ماهو «هيلع تيفخ ْنَم اهركذي ال نأ ًافوخ اهيف اوماه كلذلو ,ىّلجتت
 اضيأو ءاعم الإ نالصحي ال امهنأل ؛دوصقملاو مسالا يف ناكرتشي امهّنِإف .مهفاف اهلامجل

 فتافص ةدهاشمو ءهللاب ةفرعملا ىهو ةيهلإلا تارضحلا ةدهاشم ىلإ ةلصاوملاب ريشي

 هنللذ تينان ةريتخلا ةمزةلوو: وضحا :رتر اه دار[ نكلو

 نأ نكميو «يناعملا نم مظنلا عيمج يف هركذيس امل ةلمجلاك وه اذه هتيب َّنِإ ةلمجلابو
 «ليوأتلاب ملعلا اذه عيمج ىلع يتأي هلعلو ,تيبلا اذه يناعم عيمج نم همظن يناعم جرخت

 .كلذ مهفاف كش ينم «لعل» ةملك سيلو ءالزان كلذك ليوأتلا ليوأتو

 :لاق

 ترف بيذُعلا ناريج ٌتيداحأ ةَكَدَع .داؤفلل تريسأف -تدش.- 3

 :لوقي

 اًمإو «هتلفغ ةنس لِيَلل اَمِإ كلذ راعتساو ؛ليللا يف يشملا ىرّشلاو .حير يأ ءترس

 تاحفنل هراعتسا وه اّمإو ءرهاوظلا لهأل اذه «ىلاعت هللا ىلإ بوتيف هتلاهج ةدقر ليلل
 يف اورهظيو ءاودلوي نأ لبق وأ .نودارم مهنأ اوفرعي نأ لبق نيدارملل ىلاعت هللا ةحب

 الف تاناويحلا الإ راهن وأ ليل يف يتأي ءيش لكل «ىرسلا» ةملك لمعتسُتو «ةداهشلا ملاع

 هيف راهنلاو ليللاف ًايونعم ًاورس ناك اذإ امأو .ًاليل ناك اذإ الإ اهلجرأب ىرّشلا اهيلع قلطي
 كلذك ةبيط كلذب دارأو ءاهضرأو ّوجلا وهو ءاهؤاوه ةبيط يأ ؛ةيدُغ ترس هريدقتو ءىرُس
 «هبيطو «هلادتعاو ,يّبحلا ىوهلا ىلإ ةراشإ اوهلا مسا راعتساو ؛هئاوهو بلقلا ضاير يف

 تارضح ىلإ كولسلا ىلإ يعادلا يرهجلا ريغ يرّسلا ولحلا بذعلا اهمالكب ترسأف

 ناريج ٌتيداحأ ماهلإلا قيرطب ءيش لك يف ةماقتسالاب لامكلاو .برقلا تارضحو هللا

 راشأو ءرخآلا نود امهدحأ ركذب ىفتكاو ءنافورعم ناءام ةبيذعلاو بيذعلاو ءبيذعلا

 .عونلا يف دحاو وه ءاملاو .دروملا امهئام ركذب دارأو «ةنيدملا ءامو ,ةكم ءام ىلإ امهب



 امو وه وأ ءنآرقلاو وه وأ تق ىبنلا كلذب دارأو ءرخآلا نود امهدحأ مساب ىفتكا كلذلو

 هركذتو ءامهناريجو ةكم ءام ىلإ هتراشإب مارحلا هللا تيبو «ةنيدملا ىلإ هتراشإب هب ءاج
 «ةنيدملا لهأ ناريج هركذتب هب ءاج امو يبنلاو «ةكم يف مارحلا هللا تيب هركذب امهناريجل

 هب ءاج املو «هيبنل ىلاعت هللا ةبحم ىلع امهتلالدو «ىلاعت هللا ىلإ امهتلالدو امهثيداحأو

 حصيو .ةيهلإلا ةيلامكلا تارضحلل ةفشاكمو «ةقيرطو «ةقيقحو ةعيرشو «ةنسو باتك نم
 وه نمل ترس نوكت نأو دن هباحصأو انتل يبنلا مهو ءالؤهل ترس ةبحملا نوكت نأ

 انه همالكف ,مهدعب تأي ملو .نطاوملا هذه يف هلامك ُرْحَب نوكي ْنَم رْحَب ضيف نع مهلبق

 .ابيطو احرفو ارورس هتلّوأف «ترسأف» :هلوق .يمومع قلطم

 :لاق

 يتّلع ءْرُب هنأش نم ضرم اهب 2 اهؤادر نذل ضورلاب َةَمَنيَهُم - ذ

 ضايرلاب اهتوصب ةقطان ابّصلا حير يأ «ءايشألا يف حيرلا توص ةمنيهلاو «ةمنيهم)
 اهنم توصلاو مالكلا كلذ لصأ َّنِإو ءاهل ناسللاك راجشألا لثم هّنأكف «راجشألا ةنسحلا
 تاذ ةفص ىلإ ةراشإ كلذ يفو ملكتي اهب «كلذ هبشأ ام وأ ةيرجشلا اهناسل امّنِإو ءيه

 ال حيرلاك ةقيقح يهو .ديلابو «نيعلابو .نذألابو ,ناسللاب ةلعافلا يه اهنأ ةيلقعلا ناسنإلا
 .اهتاوصأو ءاهلاعفأو ءاهراثآ رهظت امّنِإو ىرُث

 ىلإ ىلاعت هللا نم حايرلا لضفأ يه يتلا ابّصلا حيرب ريشي ينطابلا يناثلا هجولاو

 هبرق تاماقم ىلإ كولسلا ىلإ هل ةيعادلاو ةهبنملا هديبعل ىلاعت هللا ةبحم تاحفن جرأ

 راجشأل اهتيطاخمو .هتحو هناوضرو هتامارك تارضحو «هتالامك تارضحو :هتارضحو

 ىلإ لقعلا نم ةرّبدملا نيعلاو «ةيزيرغلا نيعلل ةيعادلا ةيرصبلا نيعلا نم ةقرشملا بلقلا

 نيعلا هذه هارت يذلا يهلإلا لامكلل ةدهاشملا ىلإ امهساوحب تاسوسحملا قارتخا

 نويعلا هذه هل لقعلا َّنأل ؛تاسوسحملا ةهج ريغ نم اهيلع هللا ملع يلجت نم ةيرصبلا

 .اهتهج نم ملعلا بلجتسي ةهج ىلإ اهنم نيع لكو «ةثالثلا

 نم هتنودلو ءاهعرد قوف ةأرملا هب حّشوتت فورعم بوث ءادرلاف ءاهئادر ندل :هلوقو

 حّشوتلا يف هلمح اهلقثأ ىتح ةنسحلا حئاورلاو .تاروطعلاو تادوّدنلا ةنودلب هرطعت ةرثك

 هللا ةبحم نأ عم ,كولملا كلم تارضح ىلإ كولسلل اهراكذت نم حيرلا هذه هيدهت امو هب
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 نويع ءارمأ ىلإ ةيهلإلا تارضحلا نم ةبحملا حاير ٌثدهأ ام وأ ءاهب ركذتلا دنع اهتقبس دق

 مهتبحم ةيناحور اهيلإ بذجنتف اهحئاور قشنتستو «هتبوعص نيلتف بلقلا ضايرب لقعلا
 .اهئادرب ةأرملا هلمحت اّمم فرشأو لجأ هدنع نم تءاج ْنَم ىلإ

 تاحفن حيرب وأ .حيرلاب يأ ءاهب دارأ ءاهيف يأ ,يتلع ءرب هنأش نم ضرم اهب :هلوقو

 لوحنلا ةرثكب دسجلاب هلعف وه هلوحن هضرمب دارأو ءّبحلا ضرم امهيف امهالكو «ةبحملا
 ءاهئانفو ءاهب بونذلا ضرم ىلإ هباهذو .دسجلا لوحن راعتساف ضرملا ةرثكب لحني امك

 «ةلفغلا وحنو ءاهئانف ىلإ اهب اهلوحنو ءاهب سفنلا ةفوصوملا ةميمذلا تافصلا ضرمو
 .هنأش نم :هلوق ىنعم كلذو «ةيهلإلا تارضحلا (2[ةدهاشم] نع (!”[ةعناملا] بجحلاو

 ةدهاشمو ءءاقلب يقايتشاو ءيقوش ءربو .هلاوز ّبحأ ام لاوزب يتلع [ءرب] ضرملا كلذ يأ

 . قاف ر ةينلتو نلف نع متاح ءاقتدل لك هينريكملا

 :لاق

 يتركس ّيبحص نود رمخب ال هب شّرحت زاجحلا بايب اهل - ؛

 «نيمرحلا زاجحلاب دارأو ءزاجحلا باشيعأب سضشدوحتاهل :هريدقتو ءريخأتو ميدقت هيفو

 ءريغص باودلا هاعرت يذلا ريغصلا رجشلاو ألكلا وهو ءبشع ريغصت باشيعألابو

 رهاظلا يف رهاظلا يهلإلا ّبحلا نم مظعألا لامكلا هل نملو «نيمرحلل ةّبحم ريغصت
 .هناكم ٌّبحأ دحأ يف هتبحم تمظع اذإ ّبحملا نأ ىلإ أّبح هريغصتب ريشيو ءامهيف لماكلا

 «هيلإ هّجوتم لك بحب ىهتني ىتح هراوغأو «هراجحأو .هراجشأو .هضرأ باودو .هضرأو

 هبابحأ ركذت عضومو نري ارك دا هةاسارا كو قنا نكوأ .هنع رداص وأ

 .هّبحي ْنَم ىلإ هبلق ديصل شّرحتلاك كلذ نوكيو «هيف

 نم هتيب يأ .هرحج باب يف هدي لخديف ٌبضلا ديصل ءرملا دمعي نأ وه شّرحتلاو

 اهبرضي وأ ءًاربدم اهيلإ برقيو «ةّيح اهّتظيف ًاليلق اهب ضرألا برضيو ءاهكّرحيو ءضرألا
 ءاهل هلوق نم كلذب دارأو «ةليحلا هذهب هداص اذإ شّرحت نالف :لاقف .دئاصلا هضيقيف هبنذب

 تاحفنلا كلت وأ مهيلإ كولسلا ىلإ هل ةثعابلا هبابحأ راكذت هيلإ ةلماحلا حيرلا كلتل يأ

 .[تعناملا] :س يف (1)

 .[تدهاشم] :س يف (2)



 اهل تادجومللا هتف ةبحم 0 ةيهلإلا 3 اا .ةيهلإلا ب ةّيفخلا

 تا يي ا

 ناك امو «ّيلزألا ملعلا يف نيمرحلا يف نوكي مظعألا اهرحب ّلحم َّنأ هملع يفو «هرحب

 هقلخ اهب مركي يتلا ةيهّلإلا ةبحملا رحب لصأ َّنأ تبثف .تباث كلذك وهف ّيلزألا ملعلا يف

 نم وهف هدنع ناك ْنَمو .هدعب وأ يبنلا لبق ءيش اهنم هيلع ضيفأ ْنَم لكو «نيمرحلا يف وه

 نم ديص وه امَّنإف اهنم ةحفنب وأ ,حير راكذتب هيلإ تدهأ نمف .يمرحلا رحبلا اذه ضيف

 .يمرحلا رحبلا ضيف

 لوألا هصيصختب ٌصخو .مّمعو «ٌصخ يتركس ّيبحص نود رمخب ال هب» :هلوقو

 «ةبذجلا لهأ ءايلوألاو ؛ةكئالملاو ءلسرلاو «ءايبنألاك نيدارملا اهب !'نيبوذجملل

 «يلو هلل ّبحم لكل ةقباس هللا ةبحم َّنِإ ةقيقحلا يفو «نوبلاطلا نوديرملا مه بحصلاو

 هّنأو كتف يبنلا ّصخو ءاعيمج مهّمعو مهلك نيبّرقملا ٌصخف قبسلا مهل نوبرقملا نكلو

 سيلف هريغ ىلع ضاف نإو ءروهظلا نيح يفو .دوجولا لوأ يف اهلامكب ”اركس يذلا وه
 لد اهناضيف عستا املك دوجولا يف سمشلا ءوض ناضيف لثم لب ءرحبلاك ناصقن ناضيف وه
 .ديصي نأ لبق ةلماكلا ةبحملاب هيلع هللا ىلص ديصف .هعاستا ناكمإو ءاهئوض فرش ىلع

 رايغألا نع بوذجم ةحمل يف كولسلا ىوطف كولسلا لبق بذججو «ديري نأ لبق هب ديرأو

 .(2تاذلاب ال تافصلاب نكل رابجلا كلملا ةدهاشمب

 :لاق

 ىتدوم زيها نم دهع ةفيدح اهنأل ميدقلا دهعلا يترك 5

 ةرضحل هافطصاو ؛هسفنل ّقحلا هاضترا ْنَم وه بوذجملاو ؛هترضح ىلإ هدبع ىلاعت هللا بذجي نأ وه :بذجلا (1)

 «بساكملا ةفلك الب بتارملاو تاماقملا عيمجب هب زاف ام بهاوملاو حنملا نم زاحف هسدق ءامب هرّهطو «هسنأ

 .703-704ص ءينفحلا ةعوسوم رظني .بعاتملاو
 ءطاسبناو حرف نطابلاب ّمليو ءٌنمحلا لهذيف ةأجف بوبحملا لامج ةدهاشم دنع ٌبحملا ّرس قحلي شَهَد :ركّشلا (2)

 فطاع .د ءيفوصلا رعشلا نف يف ةسارد -ضرافلا نب رمع رعش كلذك رظنيو ,295ص ؛ءينفحلا ةعوسوم رظنب
 .ضرافلا نبا دنع هتيزمرو [ ركسلا] نع لصفم ثيدح هيفف ءاهدعب امو .!136 ص ءرصن ةدوج

 يف اهني يتلا هتعانق عم ًاماجسنا (تاذلاب) ال (تافصلاب) انه ةيؤرلا َّنأ ىلع ىرخأ عضاوم يفو ءانه خيشلا حلي (3)
 .باتكلا حتتفم
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 هركذت ام اَمأف «ءايبنألاو ءلسرلا لضفأل صوصخو «ءايلوألل مومع همالك يفو :لوقي

 هيلإ يهلإلا ّبحلا لزُن عضاوم يف هروهظ نيح لوقي ِهّنأ لاحلا ناسلب هنع ربخي هماقمف 8

 "!يرون ريغ يعم نوك الو ًارون تنك موي ميدقلا دهعلا ةيهلإلا ةبحملا ينرّكذت :هل عدوملا
 اذهف ؛ّىلع هملع يلجتو .تافصلاب ىلاعت هللا ةدهاشم نيبو ينيب بحاص الو «لغاش الف

 يل راكذتلا اذهو ءلاحلا كلذ يف تنك امك كلذك نوكأ نأ ىلإ ينجعزي يذلا وه ركذتلا

 دهع ةثيدح مهنم مهلاعفأ تردصو ؛مهيف تلح اهنأل ؛يتّدوم ليهأ نود .صوصخلا ىلع

 ليهأب" هدارمو .دهع ةثيدح مهيف يهف اوقلُم نيح الإ يهلإلا َبحلا رحب نم مهيلع ضَقُي مل
 امّنإ و ؛مهسفنأب مهل ًاريغصت مهريغصتب دارملا سيلو ؛ءايلوألاو ءايبنألاو لسرلا مه ؛هتدوم

 هّنأكف «ةقرفلا ةلمج رّعصف 204 ُروُكَّشلاَفِداَبِعْنَم ٌلِلَوَو# :ىلاعت هلوقل مهتلقل مهتقرف رَّفص

 ؛مدآ ىلإ هللا دهع نوركذتي مهنأ ءايلوألا عيمجل مومعلا ىلع امأو ءيتدوم لهأ قيرف :لاق

 ةرطفلا ىلع دولوم لكف .(70 جيد م  انَهَْلَأظَو :ىلاعت هلوقب هتيّرذل ىلاعت هللا هاطعأ امو

 سيلبإ هللا نعلو «هتيرذ عيمجلو هل ةمارك مدآ هيبأل ةكئالملا دَجبْسَأَو «ةماركلا كلت ىلعو

 تباثو «ةماركلا هذه ىلع وه دولوم لكف «مدآل هتوادع ببسب هلل دجسي ملو «مدآ ىداع نيح

 وه كلذف «ىلاعت هلل ةعاطلا ءادأ الإ هعسي ال امب دّبعتلا ةيلب هب لزنت نيح هعيضي مل ام كلذ هل

 الإ مهقلخي ملو ءمهلجأل آلإ دوجولا قلخي مل نأ لوألا دهعلاب مهتفرعم عم ميدقلا دهعلا
 دوهعلا كلت هروهظ نيح يف هتمزل يتلا دوهعلا هذه هتركذف ىلاعت هلل ةدابعلا صالخإ لجأل

 لهأ نم دهع ةئيدح اهنأل ؛كلت هذه هترّكذ امّنِإو ءكلذل آلإ قلخي مل هّنأ اهملع يتلا ةميدقلا
 .يتّدوم لهأ .ددعلا ةليلق ةقيرف نم يأ ««يتدوم ليهأ»

 «باحصأ ىنعمب يه يتلا «لهأ» ةملك فذحف يدوم لهأ ليهأ» نم مالكلا ريدقتو

 مه نيذلا ءايبنألاو لسرلا مهو .ددعلا ةليلق ةقْيَرُف ىنعمب يه يتلا ليهأ ةملك ركذب ىفتكاو

 111 هو يغلق ند هلا كالو نيل نام لكننا ناك إو :ةنجذلا ةرهتلا هلو اراجع

 .مهفاف ًاميركتو اهل ًاميظعت هتقرف نم همّدقت ْنَم ركذي نأو

 .قبس اميف اهيلإ انرشأ يتلا [ةيدمحملا ةقيقحلا] نع انه ثدحتي خيشلا َّنأ يف كاش ال (1)
 .13 ةيالا أبس (2)

 .21 ةيآلا ءروطلا (3)



 :نايب

 همكحف ؛همكحب #2 يبنلا ةيادب ركذب ٌصخ ةصاخو كولسلا لهأ هتاذب لمجأ اَملو
 عمسلا يه يتلا تاذلا ءامسأ ركذو هب أدب ام ءيرما لك ةيادب صيصخت يف مالكلا

 ركذب أدبو «ديلاو ءناسللاو «نيعلاو «نذألا يه يتلا اهرهاظمو ةردقلاو مالكلاو رصبلاو

 هناسلب اهقطنو .حيرلا توصب ناسللاو توصلاب مث .دسجلا عيمجف سمللاو ّمشلا ةّساح

 تافص رهاظم لمكأو .ءباحصألل «''رمخلا قوذو ءديلاب ديّصلا ضبقو «نذألاب هعامسو

 َلَمْجَأو ,راكذتلاب اهسفنب تاذلا لعف ركذ مث .تاذلا لاعفأ هلك كلذ َّنَأ ىلإ راشأو ؛تاذلا
 ضعب ةيادب ىلإ داشرإلا ةقيرطب ملكتي لقتنا ءتايبألا ةسمخلا هذه يف ملعلا عيمج

 ابصلا حير هتركذ نيح دك هباحصأو ن# يبنلاب راكذتلا صيصختب باحصألا نم نيكلاسلا

 .كلذ يف دوصقملا وه هّنَأ هيلإ راشأ امل ًاراهظإ ةيهلإلا ةبحملا تاحفنو

 :نيديرملا نم ىدمحملا ماقملاب راكذتلا صيصخت ىف لصف

 :لاق

 ةكيرألاك اهراوكأ نع كراَوَم 2 لا كرات كراوألا َرْمُْح ارجاَّرايأ - 6

 هتلمح ام عم نيمرحلا ةهج نم ةّبهملا ابصلا حيرب ركذت امل كلذو ,فوذحم ريدقت هيفو

 ةلماكلا ةبحملا سمش ءايض نم ةضيفملا ةبحملا تاحفنب وأ .لاحلا ناسلب راكذتلا نم

 ىلإ كلاسلا راكذتب حّرصي نأ دارأو ءحّرصي ملو هيلإ لماكلا امهضرأ يف رهاظلل ةيهلإلا

 بلاطلا قّوشتو «ةيهلإلا تارضحلا ىه ىتلا هتارضح تاماقم ىلإ كولسلا ىلإ هعضوم

 ارججازا انآ» لاق ههبلإ كلاجلا ف ولسلا ركذت ةهنح قم الوآ لضاولاب نكذتو :فيرعلا
 لبإلا فصو كلذب دارأو .رمحأ ءيش لك وه رمُحلاو ؛هدارأ ام رمحلاب ركذي ملو ««أرمح

 ةتيفشملا حي وبلا ءادعتلاب اهل :يانكلا وهي سا لاوتووم كمل صورك حلا معا اين ةيقاقلا
 ءاهيعت ةرثكو اهبصن ةّدش نع اهّسح بئاغ ةبرطم لبإلا ريست ىتح ةنسحلا تاوصألا نم

 189 ضو نضرافلا نا :قاويد رظني لافت للا ىلإ قوشلاو ةيبلألا ةفرعجلا لأ :ةيفلآلا ةيسملا رع ةبانك ةزيختلا(1)

 .1]239ا «عيشتلاو فوصتلا نيب ةلصلا رظني ؛يئايلوأل رمخلا تأبتخاو

 نع



 ركذت كلذك .هاكبأو هاجشأف هنزحأ ءيش ىلع حئانلاك يجشملا ّىجشلا نينحلاب هبواجتف

 ركذت هنأكف ءاهناولأ نسحأ وه ذإ اهناولأ يف رمُحلاب اهفصوو «لبإلل يداحلا توصب اذه

 .يوقلا ّيلعلا كلملا تارضح ىلإ يوبنلا كولسلا ةريس ركذتو ؛تالامكلاو نساحملا

 لئام ىلإ كاروأل اهروهظ قوف اهيف كراب رمحلا لبإلا يأ «لبإلا رمح ًارجاز ايأ :لاقف

 فذدخف هكاروأ دحأ لع كووتم هنأ دارآو.«ةرورت ءاهلا وهو ريمضلا فدحق هكاروأ ىلإ

 تارك اان عتسا و: ةةفلو ةةكارولا دخلا نامل روكتملا ةارآو» ةزؤونم ةاولا قهر رتسفلا

 بوكرلا هايع ىتم اهيف اهعضي لجرلل لعجت ةلآ ّنهو «"'كراوملا يف هلجرأ عضاو هنأك

 .ةكيرألاك هل وه هيف تباث لبإلا راوكأ ضعب يف كروتم اهلجر يأ .«اهراوكأ نم» :هلوق

 ىلإ نيتلزان هالجر نوكتف سولجلاو مايقلا نيب اهيلع سلجي ررسلا راغص كتارألاو

 هيلع ينثيو .هيف هتسارفو هبوكر ةئيه يف هيلع ءانثلا كلذب دارأو ءاهيف هسلجمو .ضرألا

 ؛ءيش نسحأ نم اهرّوصو «لبإلا ّبحأ هّنأكف «ىلاعت هللا اهفّرش برثي ةهج ىلإ هكولسل
 .لماكلا ىلإ قوشلا ةوق هيف رّثأ كلذ لكو «هتبكر ةئيهو ءيداحلا توصو ءاهنينح ّبحأو
 :لاق مث .هلامك تاماقم ضعبب ليمكتلا ىلإو

 (2يتَرْجَو مارآ تب يفايف َتِبْججَو ١ ًايحضم ٌعضوُت تحضوأ نإ ٌريخلا كل - 7

 :ةكيرألاك هل يه كراب «راوكألاو كراوملا يف هكاروأ ىلع كروملا بكارلل لوقي

 (عضاوملا نم عضوم وه) حضوت ىلع ترهظو تنب نإف يأ .تحضوأ نإ ريخلا كل
 .يترجو مارآ تْبََح .تاولفلاو رافقلا يهو «يفايف تبج مث ىحضلا تقو يأ ««ًايحضم»

 هيلإ فاضي نأ زوجيو .عضوم سيمخلا تبخو «لابجلا نيب ةعساولا عضاوملا تبخلاو

 .شوحولا هيف ىّيرتت ءلزنم هيف سيل ةرصبلاو ةكم نيب عضوم ةرجوو «نيمرحلا نيب ءارحص

 هذه لثم سانلا برب سنألاو ,سانلا نم ةشحولل اّبحو ابلط عضاوملا هذهب ركذت

 .ءابظلا يه مارآلاو ءعضاوملا هذه يف ةشحوتملا مارآلاو شوحولا

 .هدعب هدارم ركذي ملو عضاوملا هذه ىلإ تلصو اذإ :لوقي

 .لْخحّرلا ةمداق مامأ يذلا عضوملا :لاحّرلا نم ةكروملاو كارولا (898ص ءنيعلا يف (1)

 .[يترجو] لدب [ةرجو] :ناويدلا يف (2)



 :لاق

 ةقيوسل ًاقئاس ىوُرحُل ًانوزحل ١ ًاضراعم ضيَرُعلا ِبْنُك نع َتِبكنو - 8
 َتَّلَح هيف ٍةَّلِج نع لَسَق عّْلَسس حعليوط نع اذك تاناب َتْنْيابَو - و

 ىلا ىلع هن ايو تقلق اقلك قئرفا ةاكنبت قو 94
 يتشتب ٌةحْمَس يىعمجب يلع  ةئينض مايخلا كيتاه نيب يلف - 1

 ترسو «لمرلا بيثك عمج ضيرعلا بثك نم ًاطباه تلزن يأ :تبكن اذإو :لوقي

 اقئاس ىوزح ىلإ ىوزحل عفترملا عضوملا وهو ءانوزح ًابلاط ءالئام يأ .ًاضراعم
 دعب ًاعضوم اهيف كلست عضاوملا كلت ىلإ ركذملا قوشملا كتوصب لبإلل يدحلاب

 ىلإ ةرضح نمو «ماقم ىلإ ماقم نم ىلاعت هللا ىلإ كولسلا ىلإ ةركذم يه مث .عضوم
 كلبإ قئاس تنأ ْنَم اهيلإ لصوو ءاهب فشوك تارضح يه يتلا هللا تارضح نم ةرضح
 تزواج ئأ «تنياب اذإف .هتامارك ضعب لين ىلإ يداؤفل قئ ةئاس كلذكف .هلزنم وحن ىلإ

 ءعلس عضومب يأ .علسب دعاص يأ ؛علاطل ٍةبحم ٌريغصت ؛عليوط نع اذك تاناب عضاوم

 .تلح هيف ةلخ نع لَسَف «ةنيدملاب ريغص لبج وهو

 هتبحم مظعأب ًادحأ ٌدحأ بحي نأ يه ةلُملاو .ىربكلا ةبحملاب ىمظعلا ''اةّلُُجلا يف ناييب

 مكبحاص نكلو «2ًاليلخ ركب ابأ تذخّتال ًاليلخ ًاذَخَّتم تنك ول :لل# يبنلا لاق ,ءايشألل
 ةلخلا تناك هتذختا ْنَم ريغل ةبحملا تداز ول اهّنأل ؛ةبارق ةلخلا دعب سيلف نمحرلا ليلخ

 ّحصف «ةلُ ”[اهموافت] نأ زوجي ال يق دمحم هلوسرل هللا ةّلَُو «ةبحملا هل تدب دارأ نمل

 :تلق نإف «هليلخو .هللا بيبح وهف لع هلوسرل هتبحم يه «ءايشألل هللا ةبحم مظعأ َّنأ
 ظح ةفرعمل راهظإ كلذ :انلق ؟هللا بيبح لك دمحمو .هللا ليلخ الخلا ميهاربإ ليق فيك

 «ةيناسنإلا ةلمجلا رئاسو حورلاو سفنلا اهب فيكتت ىتح ّبحملا ةيناحور بوبحملا لئامش لّلخت يه :ةَلُلا (1)
 .ينفحلا ةعوسوم رظني .ةفلاخملا ليحتستف بلقلا اهب كرحتملا بوبحملا ةدارإ نع ّبحملا ءاضعأ كرحتتف

 :جالحلا تيب هصخليو 738 ص

 رلكذ ُُِمكلل هيفواالإ ردهسس ار رتفتم ىفا تحتاج

 .اهدعب امو .,326 ص ؛مجعلا ةعوسوم كلذكو .301 ص .هناويد رظني

 .بقانملا باب «17 /7 .يرابلا حتف رظني (2)

 .اهيلع عفترت وأ ءاهءازإ فقت نأ ىنعمب [اهمواقت] أرقُت نأ زوجيو ءس يف اذك (3)
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 وه يك ًأدمحم نأ ةقيقحلا يفف آلإو ءكلذب ةيمستلا ريغب فورعم ّبنلاو هللا دنع ميهاربإ
 ركذت املو «ترثك وأ ةبحملا تلق بوبحم لك ىلع قلطي بيبحلا مساو «ىلاعت هللا ليلخ

 ًامود هبح ىلإ هّتح بذجناو ءابيبح ًاليلخ كلغ ًادمحم ىلاعت هللا ذاختا يأ «ةيهّلإلا ةلخلا

 جّرعو :ىلاعت هللا اهفّرش برثي لصو اذإ لبإلا رجازل لاق .هّيح رحب نم هيلع ضافي نأ
 هباحصأو 6 نبنلا دارأو ءسانلا نم ةعامجلا قيرفلاو ءكلذل ةبحم ريغصت قيرفلا كاّيذل

 لوصول هلوصول ةبحم ًالوأ لوألا قئاسلا هكولس نيكلاسلا .هادهب نيدتهملا هل نيرصانلا
 مث ,ةمالسلا كل وأ ءكل ةمالس يأ ء«تملس :لاقف ؛همالس مهغلبي نأ دارأ ْنَم ىلإ همالس

 نوضترملا هباحصأو ف يبنلا مهو «يتيحت كانه ًابيرُع ًالصاو تمّلس اذإ ينع اغّلبم نك

 ريغصت زوجي الو كله يبنلا مهيفو ًابيرُع رْعصو د ًاعيمج هتماقتسا ىلع اوماقتسا نيذلا
 .هباحصأو يبنلا برعلا رّعصي مل وه هَّنكلو .ىلاعت هللا بتك الو ,ةكئالملا الو ءءايبنألا

 ةقيرف :لاق هّنأكف مهسوفن ال مهددعل ةبحم ريغصت رّبعم وهف ,مهددع ليلقت هدارم امّنإو

 .مهفاف .مهترثك عم هللا ءادعأ ىلع ةديدش ءلضفلا ةريثك .هللا عم ةميظعو .ددعلا

 «نيترم ةنينض ةنينض دارأو «يلع ةنينض تويبلا يأ :مايخلا كيتاه نيب يلف :هلوقو
 :لوألا هجولا .هوجو كلذ ىنعم يف هلو ؛عماسلا مهف ىلع ًالاكتا ًةرم ركذب ىفتكا امّنِإو
 ام اهنم َيلع ضافي نأ ًامود ةّلُلا كلتل ةميظع ةبحم كلانه يلف يأ .هتبحم ةئينضب ىنع

 يعمجب اهعانتماب ةزّزعتم «ّيلع ةنينض يهو ءاهتاماقم ضعبو ءاهتارضح ضعب ىلإ ينبرقي

 ىلإ لوصولا نيبو ينيب يتقرفب يأ «يتّتشتب ةحمس ءاهيلإ لوصولا نع يتجرد روصقل اهب
 .ةّيلعلا تاماقملا كلت

 كلت رحب ضيف نم اهلصأ ةّيلع ةيلاع ةزيزع ةميظع ةبحم يأ «ةنينض يناثلا هجولاو
 نأ لإ يفرز ةلف ره نم ةددنا# انو دمج الا ةكاذلل :فيمجملا ةييناألا هلخلا

 هتابرق ىلإ بّرقتلاو .هتارضح ىلإ كولسلاو ءاهرحب ىلإ عوجرلا ةبلاط يهف .هيلإ عجري
 تتفتب يأ «ينّتشتب ةحمس ءاهب يعمجب تارضحلاو تالامكلا اهبلط يف ّىلع ةديدش يهف

 يف هباحصأو 5 يبنلاب تلعف امك يكالهو «يلتقو «يئانفو ءيدسج لوحنو «يدبك

 ثيح ةرسح ىلع عجار مكو ءًاعيرص هتكرت مكف لاتقلا دشأب هلل سوفنلاو ؛لاومألا مهلذب
 دق اهْنأ هسفن ىري ىتح اهبلط يف دهتجي هارتف «ًاليتق اهب تمي ملو «ةيهلإلا ةبحملا هّنََت مل



 .ةايحلا ىلإ عجري ال ًاتوم تامو .هحور تذخأ

 ضيف مظع نمب اهلاعفأ راثآبو .ةيدمحملا تاذلاب ةيهلإلا ةلخلا لاعفأ راثآ يف لصف

 :كغ يدمحألا ماقملا ناسلب هدعب ءاج ْنَم وأ .هلبق ناك ْنَم وأ .هباحصأ نم هيلإ اهرحب

 :لاق

 0 - اني
 7 . ع 8

 تنثت ذإ انبابلأ ثنشا اهيلإ ابظلاو ةّنسألا نيب ةبجَحُم - 2

 ''”يتجهمو يبلق :نيدرُب ٌةلبرسم 2 اهباقن راذعلا ُعْلَخ ةمقنم - 13

 نسمي ند شيخر.. :كاذو ىنملا يل ُحيِبُت ذإ ايانملا حيت - 4

 َتَْفَوَت ذإ ْتَنَو نكل ىوهلا عْرَّش 2١ يمد ُترَدَمنأّب حلا يف ُترَدَغامو - 5

 ةيهلإلا ةبحملا هذه تاماقم ىلإ لوصولا ىلإ هتبغرو .هّبحو .هقوش ركذ اّمل:لوقي
 .هبحاصل هلاح نع هلاح ناسلب يدمحملا ماقملا هادان ىلاعتو هناحبس هتفرعمل ةفشاكلا

 ىلإ اهبو لوصولا اهيلإو ءقلطملا لامكلا يه اهّنأ حيحصو ءمعن :هبحاص باحصأو
 «(فويسلا يهو) ابظلاو .(حامرلا يهو) ةّنسألا نيب ةبججحم اهّنكلو .,تاجردلاو تارضحلا

 انتيؤرب اهدايقنا ةبوعص تنال نيح يأ .تّثت ذإ انبولق يأ ءانبابلأ تعجر يأ .تنئنا اهيلإو
 .اهرون لامجل

 علخ اهتالامكو ءاهنساحم ةفطلم يأ «ةمعنم يأ ءاهباقن راذعلا علخ ةمعنم :هلوقو

 ءاهمامز هيف طبري ةيطملا هجو ىلع طيخ 2[ ] وه راذعلا علخو ءراذعلا

 ةأرملا هب يطغت يذلا بوثلا وهو اهباقن علخل هراعتساف ءتءاش فيك تراس هعلخ اذإف

 .كاله وأ لتق نم تءاش فيك اهنساحمب انيف لعفتل اهباقن تعلخ دق :لوقي ءاههجو

 يبلق امه نيسايلب ةسبلم :لوقي .دربلا تقو سبلي بوثلا دربلاو «نيدرب ةلبرسم
 توملا يأ ءايانملا انل حيبت بلقلا يف ٌدون يه اهتقيقح ّنأل ؛اهتجهمو يسفن يأ .يتجهمو
 ىنملا غولبب حمست يأ «حيبت الو انغلبت ال نأ اندعت يهو ءاهيلعو اهيف كلاهتن نأ انل هربخت

 .[ةمغنم] ىلإ ريشي انه حرشلاو ء[ةمعغنم] لدب [ةعئمم] :ناويدلا يف (1)

 .اهتءارق نم نكمتأ مل ةملك نيفوقعملا نيب ام (2)



 ؛عبتملا !''ىوهلا ىلع ال اهماكحأ مكح ىلع لاومألا لبق سوفنلا لذبب الإ اهبو اهنم
 عضاوم يف بجوو «داهجلا زاج اهبو هلاب يف اهل امكو هيف اهعمجي ْنَم عابتا بجو كلذلف
 ءانفلاب تمكح دق يهو اهل اهداقل اهمكح يف هلتق تدارأ ول اهل ةّتنلاف آلإو .هبوجو

 .اهلهأل كالهلاو

 سيلو .يمد ّبحلا يف تقارهو ءتكفس يأ .,ترده نإ تعدخ امو يأ .تردغ امو

 مامتب تفوو ءاهلوقب تفو دقف سفنلا تفوت نأ نكلو ءاهلهأ ىلع هب تدان امل ءافو كلذ

 لعفو ءاهرماوأ كرتب هاوه رثإ نم اهتبحم ىوعد ّحصت فيكف ؛هيف تّلح نمل اهتبحم ةبترم
 ّبحب لغاشتم وهو ءاهنساحم نم ةرظن يعّدي فيكو ءاهنع ءيشب لغاشتي وأ ءاهيهانم

 ءاهب لإ لمع الو ملع عفني الو .هيف اهرون ةوق ردق ىلع اهيلإ بذجني ّلك لب :ًآلك ؟اهريغ
 لهجلاو طخسلا عقي امهم دعبو ءرثك وأ ملعلا ّلق اضرلا ٌحصي اهدوجوبو ءلصألا يهف

 تارضحلل ةفشاكلاو «ملعلا رونب تانئاكلا قئاقحل ةفشاكلا يهو ءرثك وأ ملعلا لق يملظلا

 ءرملا بلق يف ملعلل ةئيضملا يهو «مظعألا رونلا يهو «ملعلا رونب ءادتقالا عم ةيهلإلا

 .ةيآلا 24 ٌحاَبَصِم اف َوْوَكْشِيَك ءورون ْلَثَم ٍضْراْلاَو ِتنولمَّسلا زون اهيف هللا لاق يتلا يهو
 .* ٍِضْراْلاَو ٍتونمَسلأ رول :هللا لوقل نمؤملا لقع يف هللاب ملعلا رون كلذ َّنِإ :تلق نإف

 تاومسلا يف هللا ةفرعم َّنِإ :لوقتف ."؟'هب ملعلا وه ضرألاو تاومسلا يف هرون َّنأ مولعمو

 آلإ ءرملا لقع يف ضرألاو تاومسلا نم هتفرعم ةلالدب هتفرعم قرشت الو ءضرألاو
 تارت لاكي هلع و4 عيدلل سبل 0 ركل هلق وف ىدنعل هللا هب اهيل وود
 جارسلاك ةيرصبلا نيعلا نم ءرملا بلق يف قرشملا ءيضملا هتبحم رون لثمو ءضرألاو
 تاومسلا نم ةلالدلاب هللا رون جارسلا كلذب ىريف ةيلعفلا نويعلا ءارمأ نويع ىلع ءيضملا

 ءارمألا مه هللا رون ىلإ نورظانلاو «ةبحملا رون وه جارسلاف ءبيغلا ملاع نمو ءضرألاو
 جارسلا َّنأ ىلع ليلدلاو ءضرألاو تاومسلا رون مهنويعب نوريف مهيلع ءيضملا ةئالثلا

 هللا ديحوتب ملعلا يف نيلغوتملا نم ريثك دوجول ءرملا بلق يف ةيهلإلا ةبحملا رونل لثم وه
 ليلق وهو ةفشاكملاو ةقيرطلا ملعو «ةقيقحلا ملعو .هعئارش ملعو .هب ةفرعملاو «ىلاعت

 .[اوهلا] :س يف (1)

 .35 ةيآلا رونلا (2)

 .997 ص .مجعلا ةعوسوم رظني رونلل ليوأتلا اذه نع (3)



 رون هيف سيل «ةقيقحلا يف كلذ هعسي ال لطابل لحتسم ىلإ يلالض ليوأتب لاض وأ «ناميإلا
 ليلقو .هللا ديحوتب ملعلا ليلق وه نِّمم ريثكو ءملظمو «ةملظ هلك هملعو «ةبحملا جارس
 ملاعلا كلذو ءاهيلإ اهداقل هسفن نم ملعب الإ ءيش ىلع مدقي ال عرولا ّيوق «هنيدب ملعلا

 دؤق ىلع هبلقب يتلا هللا ةّبحم هيلع ثمكح ول هلل ةبحملا ديدش لاؤسلاب وأ ءاهنم مدعملا

 كلذك :تلق نإف ,ءيش ىندأب اهمكح فلاخي اهنم مدعملا ملاعلا كلذو .اهيلإ اهداقل هسفن

 هللا اهداقل هيلع بجو ولو هنيد يف مهعسي ال ام نيلحتسملا نم هللا ةبحم مهيف نّمم ريثك

 سيل ةقيقحلا يفف نيذه نم دحاو لكو «هيف هللا ةبحم ال هسفن ةبحم كلت ةبحم ْنِإ :لوقنف

 ءيش لك يف ىلاعت هللا ىضر ريغ بلط امل اهنم ءيش ىندأ هيف تناك ولو ءاهنم ءيش هيف
 رونلا نأ ٌمصف ءهب تمكح يتلا لدعلاو قحلاب اهل ةصلاخلا "'لامعأب الإ فقت ال اهتنأل

 .كلذ مهفاف هيلإ هل ةلصوملا يهو «ىلاعت هللا فرعت يتلا يهو اهرون

 .[لامعألا] اهلعلو .س يف اذك (1)
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 يناثلا بابلا

 ةرضحلاو «ةيهلإلا ةبحملا لامج ةدهاشمب ةيمانملا ةيؤرلاب بوبحملاب لاصتالا يف

 ةيارب ةيلخلا ةيناسفنلا تافصلا ديرجتب لّسوتلا يفو «ىلاعت هللاب ةفرعملا يهو ةيهلإلا

 :ة# يدمحملا ماقملا ناسلب ةيهلإلا ةبحملا

 :لاق
4 

 أ -

 ترب ئربت ال تَمَسِقا نإو تّول تدعو نإو تلو 6 ةدا شل مل ا ةقّدلا ُتَدَعْوْأ ىتم -16

 مك 3 : 7 8ع 5 5 ا . نبا ا صا

 تفلتا ملو قفشا ثتضرعا نإو ةبيهو ًءايَح قرطأ َتْضَرَع ْنإو - 7
 و 5 5 ِ 0 ا ٠ ىلإ ل 0

 يتلقمب اهارا عطسا ملو تيضفق يعجضُم وحن اهفيط ينرْزَي مل ولو - 8

 نم ءيش اهلاعفأ يف سيلو ءّرشلل لمعتسي لصألا يف دعوتلاو .تدعوأ ىتم :لوقي

 ضعب دارأ انه نكلو .دعسي ال ام ىلإ اهماكحأ نع لامو .هتاذ نع اهافطأ نمل الإ ّرشلا

 «بئاصملاو ءبعصتلاو «ءالبلا لّمحتو ,ءدسجلا لوحنب رهاظلا ىف دعوتلل هلمعتساف هانعم

 تدعو نإو دارأو ءريخلا ءاطعإل لمعتسي دعولاو .تدعو نإو اهنم هيلع كلذ لوزنبو

 .تّب ,مسقلا ءربت ال تمسقأ نإو «تنث يأ ْتَول ةحارلاب

 ىلإ هيقرت ىتح رارق هل ّرقي الف هنم اهباهذو .هنع اهدعُب نم فوخلا ملأ مقسلاب دارأو

 .ةيهلإلا تارضحلاو .برقلا تاماقم

 رهاظلا رهاظلا يفف اهنم ةبيهو ًءايح قرطأ يلقع نويع ةيؤر ىلع تضرع نإو :هلوقو
 هنم ةبيهو «ىتاذ ىلع اهالج نّمم ءايح نطابلا ىفو ءاهنأش ةمظعو ءاهلامج نسح نم

 ةيؤر نع لقعأو ءاهّقح ىسنأ نأ فاخأ يأ ,ءقفشأ ىتاذ نع الو .ىتيؤر نع تضرع نإو

 نأ هاك سس راكم اهرغ كح ًالدعتم نوكاف اقتيدب اهنع لكمشأف اهتساجمو ءايلابج
 .اهريغ ىلإ اهنع كلذ لجأل تفلتأ ملو «ةريغلا ةدشب بهذت
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 ينرزُت مل ول امهدحأ نيينعم لمتحي ءتيضق يعجضم وحن اهفيط ينرزي مل ولو :هلوقو
 «تيضق ««!!ةظقيلا يف اهتيأر لب ءيمانم يف يأ ءيعجضم وحن اهلامج لايخ يأ ءاهفيط

 اهلامج رظنأ ىتح كرادتأ الف يتلقمب اهارأ عطتسأ ملو ءلاحلا يف تكلهو تفعض يأ

 ةرثك نم تكلهل يمانم يف اهفيط ينرزي مل ولو يناثلا ىنعملاو .ةظحل لوأ يف ينكلهي لب

 .يتلقمب اهارأ عطتسأ ملف '*!ةظقيلا يف اّمأو ءمانملا يف اهتيأر نكلو اهرظن ىلإ يقوش

 كولسلا نوكيل مانملا يف ةيهلإلا ةرضحلاو «ةيهلإلا ةبحملا يأ ءاهتيؤرب أدب هنأ ملعأو

 اميفو ءّرش وأ ءريخب هلبق ايؤرلا يتأت ميظع رمأ لك بلاغ اذكه ماظنلا لماك ًابيترت ابّترم
 ريثك هيلع يحولا لوزن لبق ته يبنلا ناك :تلاق اهّنأ 9 ةشئاعو . 9 ةجيدخ نع ىورُي

 .كلذ مهفاف قدصتو آلإ ايؤر ىري ال ناكو «'7*هفرش ىلع لدي اميف ايؤرلا

 :لاق

 ةيؤرو ايؤر ريغ نع ههبشمل  اهلايخ ٌرور ناك رْوُر لّيخَت - 19

 هانعم ضعب الإ ْدُِي مل انه نكلو #نْئَملا روُزلا ىنعم لصأو ءاروز لّيخت دقو :لوقي
 ريغ ىلع هرهاظ ًالايخ لّيخت نأ اهلاوحأ نم ناكو «هرهاظ ريغ ىلع هنطاب ًالايخ لّيخت يأ

 ؛مانم يف ايؤر ريغ نم كلذك اهلايخ ىري ْنَم لقع يف رمألا رهاظ يف ههبشمل ِهَّنإو هنطاب
 رقفلاب "!اهلهأ ىلتبا ام لثم كلذو لاعفألاب كلذ لّيخت لب «نيعلا ةيؤر ىف رهاظ لايخ الو

 رت دي ال اقعاكارز رك ىلإ كلذ نه مل ذق الوز ةطلظلا ملف نداعسر امو وفقلا تاكو

 الضي امو: يملا ةقيفح اهم وزعت كلذ نأل ءاهتطظازي ىلع ًالابع اهدا ل: ىف ىقلا يتايعملا

 لصي امو «ةبحملا نايخ يفاوش ةيرمربو 1 وقير انئل قف ردلاو طدحبلا نمي ملاظلا لهأ ىلإ
 نطابلا يفو ؛ةبحملا لايخ يف هنومريو ”هنوديري امل قيفوتلاو ظحلا نم ملظلا لهأ ىلإ

 .[ةضقيلا] :س يف (1)

 .[ةضقيلا] :س يف (2)

 .ريبعتلا باتك .351 /12 ؛يرابلا حتف رظني (3)

 .799 ص ؛.نيعلا ءبوذك :َنوُيَم لجرو .بذكلا :نْيَملا (4)

 .ةيلاعلا ةرضحلا كلت لهأ يأ :اهلهأ (5)
 .بوصأ هانتبثأ امو ء[هوديري] :س يف (6)

 .بوصأ هانتبثأ امو .[هوديري] :س يف (7)



 .مهفاف اهبضغو اهطخس ةقيقح وه كلذ َّنأ

 :لاق

 ا'اتّمأو ّتَمَأ ىنبل اهتجهبو 2 هدجوب سبك َرُكذ يمارغ ِطْرَفِل - 0
 انه دارأو ءطرفل :لاقف ءاهب هلاح يف ملكتي لقتنا مث ةبحملا يف ملكتي ناكو :لوقي

 هلحاس دعُبو ءيّبح يأ .يمارغ رحب ضيف ةرثكلو ءضيف ىنعمل هراعتساف هانعم ضعب
 تناكف هب رهتشا ىتح هتقوشعمل سيق ىلإ ضافأ هيف يبارطضاب هجومت ةّدشو .هرعق ةرازغو
 ركل تديص أ تنمأ نعيفلا كلذ نب [نشلا] انتهي هزيل هدو نيتك هش ركذ

 ةبحمو ءامهوحن تماق هجوم نم ةرطق تضافو «هب يبارطضا نم جّومتو برطضاو «يتح
 ؛ئلامك اعيمج اهلك ةبحملا لصأ نإ :لوقيو «ماهفألل بيرقت اذه نكلو ءاذه نم لجأ هللا

 يف تعضو امو ةبحملا لصأو ءتمسقو اهنم ةرطق الإ قلخلا ىلع ضيفأ امو ءيرَُبو

 امف يه اَمأو ؛كلذ ريغ يف اهفرصي يصاعلا امّنِإو ءاهب ىلاعت هللا دبعيل الإ ئرما رجح
 رهاظلا تكرتو رهاظملا بح تبلطو .يقيقحلا لامكلا آلإ بلطت الف ءيشب سّندت مل

 2 [ءيش لك يف هلامك نسحو هلامج رهاظلا ّبح نع سنَّدلا كلذ اهبجح تسّندت اذإو]
 ّبح تكرتو ءرهاظلا اهنسح لجأل ةعنصلا تّبحأف هلامج هيف رهاظلا رهاظملا تّبحأو

 كرت عم هملع نم هتمكح بح َّنأ عم ةعنصلا كلتب ةرهاظلا هتمكحو هملع ّبحو عناصلا
 ٌبحي يذلاك وهف .فوصوملا ٌبحي الو ةفصلا ٌبحي هّنأل ؛هل ًاصلاخ نكي مل هتاذ ّبح

 صاالخإلاب تقدص نإ - هّبرل دبعلا نم ةبحملا ةقيقحو .هل لمعلا بحي الو هللاب ملعلا

 .مهفاف ريغ ال دبعلل هللا ةبحم يه - هيلإ حلا هنيدب

 :لاق

 ةجْهَب َتاذ ةقوشعم اهلْئم الو ةبابص اذ ًاقشاع يلئم َرأ ْمَّلَق - 1

 الو .ةغلاب ةديدش ةّبحم بحاص يأ «ةبابص اذ ًاميظع ًايوق ًاجاتحم يلثم َرأ ملف :لوقي
 ةعاطلا لامجو «ةيناميإلا لامعألاو .ةيهلإلا تارضحلا لامجو ةيهلإلا ةبحملا يأ ءاهلثم

 .هترهز ةدشو «ناتسبلا راجشأ ةراظن ةجهبلاو ءرورسو ةجهب تاذ ةبوبحم ىلاعت هلل

 .[طرفل] لدب [طرفب] :ناويدلا يف (1)
 .شماهلا يف بوتكم نيفوقعملا نيب ام (2)



 قشعلا َّنأل ؛"قشعلاب هيف فصولا حصي ال هللا ّبح يفو هتقوشعمو ًاقشاع :هلوقو
 .هتكئالمو .هللا يف اَمأف ءاريثك يوق اذإ تاليخملا وأ .تاسوسحملا ٌبح ىلع قلطي امن
 .ًاقشع مهيف ٌبحلا ىلع قلطي الف كلذ هبشأ امو ةيناميإلا لامعألاو هئايلوأو .هلسرو

 ؟كلذل قشاع هَّنِإ ةقيقحلاو ةعيرشلا ملع ةبحملا ةّوقب بلط نمل لاقي الفأ :تلق نإف

 ّنكلو ءًاقشاع ىّمسي الف ةقيقحلا يف اَمأو .ةغللا زاجمب عّسوتلا ىنعم ىلع معن :لوقنف

 اهئافصو «ةبحملا ةّرق ىلإ هظفل راعتسا دق نوكيف هانعم ضعب الإ انه قشعلاب دري مل خيشلا
 .ةبحملا رونو ملعلا رونو ناميإلا رونل جارسلاو ,عاجشلل دسألا مسا راعتسي امك

 َبَحت يهف اهريغ ال يه يه هل ىلاعت هللا ةّبحم اهب ء ءرملا ّبحي يتلا ةبحملا َّنأ ملعاو

 ةرضحلاب اهنع رّيعملا يهو هب ملعلاو «:ىلاعت هللا ةفرعم بحت يهو ءيه ٍبَلطُت يهو «يه
 نسنلا اهب كنصلا نمو .اهّبح ةقفش ىلع مول الو ؛هريغ ال ىلاعت هللا ةفرعم يأ «ةيهلإلا
 هلل صالخإلا تبلطو «ةيهلإلا ةبحملا ةوق اهتبحص اذإ ةفرعملا نم اضيأ ةدايزلا تبلط

 نوكتف ةدايزلا بلطت يه امّنِإَو ءاهميلعت يف داهتجالا تّيحأو ةيناميإلا لامعألاب ىلاعت
 دش هللا يحسم: نمروتلا هرعنلا حم تراض كلذلو :قلاعتا هللا ءانش اه ىلإ ىف ةلانزلاو نه

 .مهفاف اهل هللا ةبحمل ًاّبح ةّبحم ّلك

 :لاق

 (©ةمه ٌّيأ ٌةّمه اهيلإ يب ْتَمَس اهؤامَس يتاذو ًافاصوأ ٌردبلا يه- 2

 هتفرعم ةفشاكلا ىلاعت هللا ةّيحم دارأو ءًاليئمت يأ ءافاصوأ تءاج ردبلا ىه :لوقي

 ,هتغاط: ىلإ ةيعاذلا

 يأ ةَّمه يب ْتَلَع يأ ءاهبلط يف ةّمه اهيلإ يب ْتَمَس دق هل ءامسأ يأ ؛هؤامس يتاذو
2 

 نانعألا نفلعغا و ءاهنظ 13150[ عونلا : لع, ىاحح ال لامع هللا ةح نآل ةلاغةنه

 يف قشعلا» :872ص .ينفحلا ةعوسوم يف ءاج «ةقيقحلا ملع يف مدق خوسر ىلع لدي خيشلا نم ليوأت اذه (1)
 ؛هناحبس هيلع حالطصالا اذه قبطني الو .هللا قشعي نأ هل ناسنإلاف .هللا نم ردصي ال هنكلو زئاج هللا بناج

 ّآلإ ثدحي ال قشعلا امّنإو .عامسلاب ثدحت دق ةبحملاو ءكردُن ال هللا تاذو ,كاردإلاب الإ ققحتي ال قشعلاف
 .«هللا ىلع قبطني ال كلذ ىلعو .ةدهاشملاب

 .[ةّمه يأ ةمه] لدب [تّمه نيح يتمه] :ناويدلا يف (2)



 .هلذب بحي ام عيمجو ءلامو سفن لّذَبَو ,ّيوق مزعو «ةيلاع ةّمهب اهل ةماقتسالا ةلماكلا

 اهْنأ عم «دارملا غولب ّدح ىلإ داهتجا ةوقبو هنيدبو هللاب ملعو عروو ةغلابمو ناميإ هؤافصو
 ءاهاضر ةماقتسا ىلع ةظحل لك يف ماد ام الإ ةظحل لك يف هنع اهعافترا نم ةنومأم ريغ

 نم هيف رّضقي نأ هعسي ال ءيش يف رّضق ىنم هنأ ىلع لدي اذهو «ةمه ّيأ «ةّمه :لاق كلذلف

 هرون بهذي ردبلا لثم يهف بوتيو عجري نأ ىلإ لاحلاو نيحلاب هنع تعفترا ةعاطلا ءادأ

 ىلع اهلزني يتلا هللا ةبحم ْنأ دارأ هْنِإ لوقنف .؟سمشلاك لقي مل فيك :تلق نإف ءعجريو

 عوجرو ءاهرون باهذ ناكمإ يف ردبلا لثم يه هللا ةبحم ّبح ىلإ هيلإ ةيعادلا هبلق ءامس
 يتلا هللا ةبحم بسكت كلذك هتبتر غلبم ىلإ سمشلا نم ةيرونلا باستكا يفو «هيلإ رونلا
 «سمشلا نع ردبلا باستكا لثم هللا ةبحم يف ةدايزلا ءردبلاك يلولا بلق ءامس يف يه

 لالهلا َّنأل ؛هئامسأ مظعأب ًاميظعت ردبلا اهاّمس امّنِإو ءلالهلا وأ رمقلا انه ردبلاب دارأو
 ملعلا لهأ الو ءكلفلا لهأ عم ال ليثمتلا يف ةيفسلفلا ةعنصلا ءامكحو «ةقيقحلا عم لاله

 نيرشعو ىدحإ نمو ءرشاع ىلإ سداس نم رمقلاو رخآلا رهش نم سماخ ىلإ ١١25 نم
 14و 13 يه ردبلا يلايلف ملعلا لهأ عم اّمأو ءنيرشع ىلإ رشاع نم ردب ردبلاو 5 ىلإ

 ياو رع يصل ير يات اصلا ل م
 ٠ ١ -. .مهفاف (2ةدايزلا عانتما ةلالدل ليثمتلا

 :لاق

 كل وأ ُثتنطوأ يفرطو يبلقو ا عارذلا ينم اهلزانم - 23

 هنم ةيرصبلا نيعلاو ءردبلا ءامس لقعلا لثمف «ليثمتو ريخأتو ميدقت هيفو :لوقي

 .هئامس يف ًاردب اهب راص ىتح هلاله يف ردبلا نوك هيف يتلا ةّهلإلا ةبحملا ةبحمو «لالهلاك
 .اهلك كالفألا نطابو ءاهلك تاومسلا نطاب يف وهو

 يتلا لزانملا لّثمو «لقعلا ءامسب طيحملا ناسنإلا دسجب لزانملا هيف يذلا كلفلا لّثمو

 .دادعألا ةيقبو ءس ىف اذك (1)

 وه امب هلك كلذ طبرو ءرمقلا لزانمو .كلفلاب ةقيمعلا خيشلا ةفرعم هيلإ ىذأ لغلغتو .ديدش قمع هيف ليوأت اذه (2)
 هدنع فقيو «ليلج فيرش ملع هّنأب كلفلا ملع فصي هسفن ًارصان خيشلا ىرنو ءضرافلا نبا تيب حرش نم هيف

 .اهدعب امو .188 ص رظني .(صالخإللا) هباتك يف



 هللا ةبحمب رمقو لاله وه يذلا لقعلا رهاظم لزانمب ردبلاو رمقلاو لالهلا اهيلع رودي
 ةلزنم اهنأل ؛عارذلاب اهنع ىّتكو ءردبلا يه يتلا هلزانم يف هلاعفأ نارودو اهب أدبو «ىلاعت

 ؛مولعلا ىلع لادلا دراطع '''[ ] ةحلاصلا لامعألا ىلع لدي كلفلا يف ةديعس

 :ةيناميإلا لامعألاو .ةّيهلإلا تارضحلاو «ةّيهلإلا ةبحملا يه يتلا سمشلا رون ةبراقمو
 لزانم نم فرطلاو «لقعلا ردب رهاظم نم نيعلا ىلإ فزطلاب راشأو «هلسرو «هللا بتكو
 يواملا ناطرسلا اهجربو .لقعلا ءامس نم ةيريصبلا نيعلا ىلع لاّدلا رمقلا 2[ آ]رمقلا

 ةرهظملا هللاب ةفرعملا ىلإو .بلقلا ةّقر ىلإ ةراشإ كلذ يفو ءرهظملاو روهظلا ىلع لاّدلا
 كولسلا ىلإو ءرهظملا ملعلا ىلإو ءرهظملا ةّيهلإلا ةمسلا ىلإو «اهرهاظملو تاذلل

 .كلذ ريغ ىلإ رهظملا لمعلا ىلإو ءرهظملا

 قاقعلا لزاتخ نضعي نإ راتخأ والراس ءاجبلا ودبل نأ انك لزاتم ةلقشو دبل ناماملو
 ءامسب هلقع لّثم امدعب :لوقي تيبلا ريدقتو .ناسللاو نذألا ىلإ راشأ دقف نيعلاو ديلا ىلإ

 يبلق ءامس كلذكو :لاقف ردبلا رونب ىلاعت هللا ةّبحمو لالهلاب هنم ةيريصبلا نيعلاو ردبلا

 ءامسلا ريغ ءامس يف يهو ءهلزانم ىلع وه رودي امك اهريدُي هيف ةيهلإلا ةبحملا تنطوأ دق
 كلذكف ؛نطابلا يف اذهو رهاظلا وه هّنأكف لزانملا كلف نطاب ءامس يف وهف اهيف وه يذلا

 ينعي ءاديسوت يأ «عارذلا ينم اهلزانم ىلاعت هللا ةبحم نع يه يتلا يتبحم ردب لزانم
 يه تسيل ذإ ةقداص ريغ يهف الإو «لمعب الإ ةّبحم ّسصي ال ذإ هحراوج عيمجب اهل انعذم

 تلح اذإف «هبو «هيفو «هنمو .هل هبحي ام تّدحأ هيف تلجت اذإ ىلاعت هللا ةبحمل هللا ةبحم
 ءاهلامج لاعفأ ترهظ يأ .تلجنا :هلوق كلذو ءاضعألا يف اهلاعفأ لامج ترهظ بلقلاب

 طسبلاو ءضبقلل ديلاو ءرصبلل نيعلا اهلزانمب دارأو ينيع فرط يأ ؛يفرط اهتلزنم تناك
 ةيقبو «قوذلل مفلاو ءمشلل فنألاو ,عمسلل نذألاو «مالكلل ناسللاو «ةردقلا راهظإو

 «شسملل دمحلا

 َّنأل ؛ديلا هب دارأو عارذلاو .ةدحاو ةعفد يف اهيلع ةرثكلا يّلجتل نيعلا ّصخ امنإو

 .اهتءارق نم نكمتأ مل ةملك نيفوقعملا نيب ام (1)
 .اهتءارق نم نكمتأ مل ةملك نيفوقعملا نيب ام (2)

 .بوصأ هانتبثأ امو .[اهرهاظملا] :س يف (3)

 .بوصأ هانتبثأ امو «[ًالزانم] :س يف (4)



 يف ةيفسلفلا ةعنصلا لهأ بهذم نم ًابيرق '''زومرلاو ةراشإلاب ملعلا اذه يف مهمالك بلاغ
 عيمج اهمدعب مدع تمدع اذإ يتلا ربكألا لصألا يه اهنأل ؛ةردقلا ديلاب دارأو .مهزومر

 .ةيكاردإلا تافصلا لوصأ

 الإ نوكي ال هعارذب ءرملا نم دسوتلا بلاغ ّنأل ؛ةحملا يف ةراعتسا دسوت :هلوقو
 دق وه كلذكف ءاهب ةفلألا ديدش ناك اذإ هتليلخ ىه ىتلا -ءاخلا رسكب- هتلخل ةلخلا

 .مهفاف لماك ناعذإت هت وضع لك ماهر اهاطعأ

 :لاق

 يترفز بّهلت نم الإ قربلا امو يعمدأ ِبّلحَت نمالإ ُقْدَّولا امن - 4

 يتنحمل الإ ناك نإ امف يبلقل ا ملا

 ِتِتلَق مارغلاب ىقشتل اهتعد ام ليبق تناك ياشحأ ًةمَعنُم - 6

 يتوقشب يأ نأ الإ شيعلا نم ىرأ الو ٌميعنلا كاذ يل داع الف - 7

 يف ةفشاكلا ّىلإ ةيهلإلا ةبحملا ّبحب ىلع تلوتساو «ةبحملا ينم تنكمت دق :لوقي

 ليبس ىلع تاذلاب ال تافصلاب تادهاشملا ترضحأو «ةبيرقلا اهتاماقم يقرت ىلإو هتفرعم

 باكسناو لاهتبالاو عرضتلا ةرثكب يتربع تغلب ىتح ءيش لك يف لامكلاو ةماقتسالا

 كلذ مظعل لوقأ ترصف «غلب ام هاضر ةبحمو هللا ةبحم يأ «قايتشالا ران بّهلتو عومدلا

 قربلا امو ءيتربع باحس نم بكسنملا يعمدأ بلحت نم الإ رطملا وهو قدولا ام ينم
 تنكو «يقايتشاو يقوش ةوق باحس نم ءيضملا يترفز بهلت نم الإ باحسلاب ءيضملا

 دوصقملا ريغ ىلإ يدؤيف هرهاظ ىلع مالكلا ذخؤي الئل .ةمدقملا يف .هدنع انفقو .خيشلا نم يرورض هيبنت اذه(1)

 هل

 4 ّىَدَيِ ُتْفَلَح املا :هلوق يف و[ 10 : حتفلا ]4 ميِد َقوُف ِهَّسَأ دي# :ىلاعتهلوق يفةدراولاديلا» :يملاسلا ةمالعلا لوقي (2)
 لمحف ديلا ةقيقح يه تناك نإو اهنإف .ةحراجلا ىنعمب ال «ةردقلا ىنعمب , يه تايآلا نم اهوحنو 5: ص]

 نع «212ص - .راونألا قراشم «؛هنالطب تفرع دقو .هقلخب ىلاعت هللا هيبشت نم مزلي امل لاحم اهيلع تايآلا

 حا اقلك يسشاهلا .د لقنيو .191! ص «يمشاهلا كرابم .د .تايهلإلا ىف ف هؤارآو يملاسلا نيدلا رون مامإلا

 وه سيل ل هلرسر مالكو .هلل مالك نم هراكلإ أ اأو زاجملا راككإ نأ« هدافم يليلخلا دمحأ خيشلا يتفملا
 رمألا اذه يف رصان خيشلا يأر نايبت اندرأ دقو .188ص رظني ؛"عقاولل ًارفاس ًايدحتو ؛لقعلل ةحيرص ةرباكم لإ

 .دعب اميف هيلإ ةراشإلا رّركتتس ذإ ىرخأ ةرم هدنع فقن ال يك
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 ىطغي هارأ اذه كلو ةظفلا ني ةهتيلاوةدشكت روسيا قربا نأ نفت قت فرأ
 هلاتلاو هلولا و قوسلا : 2ك سلا ذاع نإ املق«ساننلا حلا زوج لكل ةذلا ىأ اهاكم

 ْ ” فاقملا فلكر

 ىلع ءاهئالب لمحتو قاشملا فلكت نم دبال ةّيحملا ةحص ّنأ كلذ ىلع هيبنتلا دارأو
 ياشحأ تناكو :لاق مث ؛ءالبلا ةدشب هيلبت نأ نم يه دب الو ؛هيلع اهمكح ىرج هجو يأ

 .ةعرسم اهتباجأو اهتوعد تبلف مارغلاب -ءافلاب- ىفشتل اهيلإ ةبحملا اهتعد ام لبق ةمعنم

 هبلطت امو ةبحملا بلط نع يلستلاب ةمعنم يأ -ءافلابو فاقلاب- ىقشتل :هلوقو
 : قتل دار اوبل تاويل ارامل تجوب نر افلا هلا تدخلا هلق حل نق بينا
 هال او يعل اون لكلا نمو ءايطت يشعر دارأ نقي كل رةيسسللاةلذلجل ورق لسا

 ماهفإل ةطسوتملا تاراشإلاو زمرلاب ملكتم هنأل ؛ةراعتساو ةغلابم اقشلا كلذل راعتساو

 .ملعلا لهأ نم مهفلا لهأ

 نطابلا يفو ءربخلا ةغيصب ملكتي رهاظلا يفو «ةحارلا يأ ,ميعنلا كاذ ينداع الف :هلوق

 ةيقب نم يأ ءشيعلا نم هنم وجرأ اميف هللا ءاش نإ ىرأ الو ءالصأ باهذلاب هيلع وعدي
 يأ .هذه يتوقش ىلإ يأ .يتوقشل رمعلا ةدم ىقبأ يأ ءشيعأ نأ آلإ هرمع يه يتلا ةايحلا

 ةايح ىلإ الإ رمع نم يقب ام ينييحي ال نأ ىلاعت هللا يلع َّنمي نأ وجرأ ال يتدارإو ينعي

 .هتارضحو ؛هتاضرمو «هتابرقو ؛هتبحم بلط بعت اهيف

 :لاق

 يتبحأ منْيَرَد ول يقالأ نأ مكب ىسع امو يلاح ّبحلا ليبس يفالأ - 8

 يكولس يف يدصق يأ :يلاح .ّبحلا قيرط يأ «ليبس يف الأ :هتبحأ ابطاخم :لوقي
 ًءالب يقالأ نأ يسفن كلمأ الو ًالاصو غلبأ ال نأ ىسع هيف لوقأ امو «ةميزع ةوقب مكيلإ
 يب متيرد ول مكلاصو يف ةبغرو مكيلإ ًابح هركذ تكرت كلذ لكف «ةنحمو ,ةدشو ءًأكالهو

 .229ص ؛يريقشلا ىلع دمحم لامج قيقدتو دادعإ ؛ةيسدقلا ثيداحألا رظني ءيسدق ثيدح نم ءزج اذه (1)
 .82 ص ؛كولسلاو ريسلا نع 750 /3 :(1180) مقر ثيدحلا .يطويسلل .ثيداحألا عماج رظنيو .يذمرتلا هجرخأ
 ةقاشلا فيلاكتلا لبقتو عّرجت اذإ الإ ةنجلا ىلإ دحأ لصي ال يأ (هراكملاب تفح) لجو ّرع هلوقو .جيرختلا هيفو

 .سوفنلا ىلع



 اهتم دل وتر اهو ةلحفلا حت هّبحت امو ةّيهلإلا ةبحملا دارأو «ةبحألا عيمجو يلاحب متيرد دقو

 .ةّيهلإلا تارضحلا ةدهاشم ىلإ اهب كولسلا ىف

 :لاق

 ('"يتلمجب هوست وتل مكّرض امف مكدنع ّيضعب وهو يداؤف متذخأ - 9

 (©ِتّلك لكلا هضعب نم ُتلمتحاول 20 قشاعّلك ىوُق ًادجو مكب ٌتْدَجَو - 0

 يتّوقل يفعضب وأ يمونل ينفجب ام فْغِض قولا مظعأ نم يمظعأ ىرب - 1

 يتقّرحو داؤفلاب يعايتلا مارغ مكنوفجب هل تع ْمَقُس ينلحنأو - 2

 مكّرض امف :هلوقو «يتلمجب هوعبتت ول مكّرض امف يضعب وهو يداؤف مكدنع متذخأ

 نلف# :ىلاعت هلوق مهعفني الو مهرضي ال هنأ يفنلا دارأ نطابلا يفو «رابختسالا قيرطب

 بتارم لوأو كولسلا لوأ يف هنأ ىلع لدي ام اذه يفو «ىنعمب زاجف "74 اًعيَس هنآ َّنُضَي

 دو وق زي همر لقا ىلع لوكسالا تلحلا هلع ردم ىل 1 كانت هللا كرك عملا

 ءاقوشو ءابح تهلو يأ .تدجو :لاقف .هسفن نع ربخأ امك هقح ىف هلوأ هّنكلو .ةوظح

 عيمج نم قشاع لك ىوق تلمتحا ول اميظع ابح يأ ءادجو مكبحب يأ :مكب انزحو «ةريغو

 نع نيقشاعلا نم لكلا تزجع يأ ءلكلا تلك ءهنم ءيش لقأ وهو .هضعب نم قئالخلا

 دحأ كلذك راص ولو هّقح ىف هيف كش ال ام اذهو ؛لابجلا باذأو مهدابكأ باذألو .هلمح

 .هللا قح يف ًاليلق كلذ ناكل هنع هاضر بلطو ؛هللا بح يف

 دارأ .مظعأ نم ءلوحنلا ةدش نم ىرُت ال تراص ىتح يماظع يأ .يمظعأ ىرب :هلوق

 فعض وهو يماظعو يمسج لحنأ يذلا ضعبلا كلذو ءقوشلا دشأ ىنعمب انه (نم)ب

 .ناصقنلاو ةدايزلل حلصت ةملك يهف .فصنلا ناصقن وأ لثملا ةدايز فعضلاو .ينفجب ام

 وه اهارب يذلا نأل ؛هماظع ىرب امم صقنأ هنفجب ام نوكيف ةدايزلا انه فعّضلاب دارأ نإف
 .فعض وه هماظع ىرب يذلا نأل هنوفجب ام نوكيف ناصقنلا هب دارأ نإو .هنوفجب ام فعض

 :اذكه تيبلا دري ناويدلا ىف (1)

 ي_تلمجب هوعبضشت نأ مكرضي يذلا امف يضعب وهو يداؤف متذخأ

 .[لكلا] لدب [ضعبلا]و [هضعب] لدب [هئبع] :ناويدلا يف (2)

 .144 ةيآلا .نارمع لآ (3)
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 .رثكأ نوكي هنوفجب يذلا بحلاف ؛هنوفجب وه امم لقأ يأ

 وأ ديزي فعض وه اهفيعضتو اهنيهوتل يأ ءيتوقل ينهوب وأ مونلا ينعنميل ينوفجب يذلاو

 لئاوأو ةبحملا لئاوأ يلجت ىلإ دارأ وأ .مكنوفجب يب يذلا ءالبلا وهو مقسلا كلذ يأ .هل

 ىف نيعلا ةزعل طسو ىلعو ءىشلا تاذ ىلع قلطت نيعلا نأل ؛ةّيهلإلا تارضحلا ضعب

 ضعبل وأ ةرظنب يأ ,.مكنوفجب :لوقي ,نوفجلاو هجولا ىلإ الإ رظني مل هنأك اذهو ؛ءيشلا

 .ةيهلإلا تارضحلا

 ةوق ىوج ةدش انه دارأو ءبحلا ةوق ةعوللاو عايتلالاو ىوهلا وه مارغلاف «يعايتلا مارغ

 .مهفاف «هران ةرارحب يتقرح ةدشو داؤفلاب يبح

 :لاق

 (!!ةعجرب مكنع سفنلا ٌتيدح كاذو 2 يلذاوع يناركاذ يمقٌّسو يفعضف -3

 ناركذم يأ «يناركاذ بحلا ةوقب يمقس ةدشو ياوق فعضف يأ :يفعضف :لوقي

 لذعلاب ىلذاوع يلع نودواعيف ءالبلا ةوقو ىوجلا نم هّنكأ ام نارهظي امهنأل ؛ىلذاوع

 «ينم سفنلا ثيدحك يدنع وه امهنم لذعلا اذ نكلو هنع ىلستأو كلذ كرتأل مزاوللاو

 الو «هنولوقي ام مهفأ الو لاذعلا نم هنأ ىرأ الف ّيلإ مكنم باوجلا ةعجرب مكنع ئبني امو
 مكنع رداص كلذ نإو ىماهلإلا مالكلاب نوعجارت متنأ سفنلا يف هرّوصأ لب ءالصأ مهارأ

 .مكيف يلقع رظن *قارغتسال

 :لاق

 ينيلب ىقبتو ىلبي هلّمحت اذل يدّلَج ىهو اّمم يدسج ىهو -4

 امم فُعَض يأ ءيدلج ىهو .هنورت امك ءيش هنم قي مل يدسج وه ىهو يأ :ىهو

 ؛ربصلا لمحت يربصت قطي ملف يربصت ةلمج نع فعض يذلا نم يأ ءيدلَج هب ىهو

 .[ةعجرب] لدب [يتعجرب]و [يناركاذ] لدب [يأرك اذ] :ناويدلا يف (1)

 .مالكلا عم مجسني هانتبثأ امو .[قارغتسالل] :س يف (2)



 ربص ىقبي الف ىلبي ربصلا نم هلّمحت ام اذك ربصتلاف دعبو ءبحلا هانفأ كلذك يربصت نأل

 .مهفاف «يتيلب ىقبتو كلذ دعب

 :لاق

 ىَسِيَتك يروضح يداّوعل ّرُضل اعضوم َيّنِم ٍقبُي ملاهب تْدْعَو - 3

 مل لاحب يأ ءاهب ءالبلا اذه ضرعتل يئانع يف تعجر يأ .تدع ىنعمو .تدعو :لوقي

 ىلع يتأت مالآلا ْنأل ؛كلذ نم ءيش ينرضي الف عجوو ملأب ّرض لوصول عضوم ينم قبي
 حورلا تيقبو ىشالت دق دسجلا ناك اذإ اعم اهدسج يف حور لك ذإ داسجألاو حاورألا

 مالآلا مدعل امِإ يتدايع ىلإ ليبس يداّرعل نكي ملف «بحلا ءالب الإ ءالب اهيتأي الف اهدحو

 .ترس مهنع نإ '''يننوفرعي الو ترضح نإ يننوري

 ةيهلإلا ةبحملا بحت يتلا سفنلا تافص لوحن وه دسجلا لوحنب انه هدارم َّنأ ملعاو

 .اهيلع اهنم ضؤفلا مكح ىلع آل اهيلإ لسوتلا يف اهتراهط

 لثم ىه داوعلاو اهنم لاذعلاو ءكرت ىلإ هوعدت ىتلا (2اهتافص انه لاذعلاو داّوعلاو

 .ههبشأ امو لسكلا تافص

 لاغتاهللا ريغ ء يش لك ركدو «كلذ هيأ امو سلا طرظحو ةابلا قت لكم ةاوقلاو

 ةياربو زمرلا قيرطب ملكتي هنإف هيلإ مهفاف «ىلاعت هللا ةبحم بح ىوس ءيش لك ةبحم كرتو
 لزي ملو .هيلإ ىلاعت هللا ةبحمو هللا ةبحمو تارضحلا ةفشاكمو ديرجتلا يف ةبحملا

 .مهفاف ديرجتلاو ةبحملا يف ةجرد ةجردو ةبترم ىقرتي

 :لاق

 يتيؤرل ُنويعلا ٌدْهَن ملف تيفخ يهّوأت الول كشلا لاله ينأك - 6

 ءاقب الولو لاذعلاو داّوعلا مهو ءيتيؤر نوديري كشلا لاله ينأك ترصو :لوقي

 .بوصأ هانتبثأ امو .ةقباسلا [ينوري] كلذكو ؛[ينوفرعي] :س يف (1)

 . سفنلا تافص ينعي (2)
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 ؛يتيؤرل نويعلا 3ِدْهَت ملف تيفخ ةيلكلاب هنع زجعلا نع (!!َّنفأ مل هدعب ينم يهوأت توص

 مظعل هوأت اهب سفن ريغ قبي ملو ءىشالت يربصو «ىشالت يربصتو .ىشالت دق مسجلا نأل

 ةبحملا ىهو بوبحملا ءاوس ىلإ رظنلا نم سفنلا ىف ةيقبل هلك اذهو «ةبحملا ءالب ةدش

 .مهفاف «رايغألا نم هب ريغلا ءانفو .تارضحلا ةدهاشم ةبحمو .هانركذ امك «ةيهلإلا

 :لاق

 يتربع زئاجل ثبودنم ّيّدخو بجاوو ليحتسم :يبلقو يمسجف - 7

 «بحلا ءالب يف */قاب تباث يبلقو 7 شالتم ينع ٌيفنم يأ :ليحتسم يمسجف :لوقي

 ههجوب بودنم يأ ءروهظلاو هّجوتلا هجولابو .هجولا ّدخلاب دارأو .بودنم يدخو
 .ىنضلاو ةبحملاو ءالبلا ةوقب ًارمأ تبلط ثيح يتربع قيرطل يأ ؛يتربع زئاجل هروهظو

 .بولطملا غلبت ىتح اهسفن ىلع اهئاكب باحتناو اهتربع زئاج يهف كلذ غلبت مل دعب يهو

 نَم ىلإ هرمأ ملسي بحملاو اهنع مارملا دعبب اهسفن ىلع ةريغ يكبت فيك تلق نإف

 هريصقت ةهج نم وه عانتمالاف اذه امأو .بوبحملا ةهج نم عانتمالا ناك اذإ معن :انلق

 .ةجردلا كلت هغولب نع هسفن نم

 ءاعم وأ هلعف 0 مسي ال وأ «داهتعا د عسي يذلا وه بجاولاو .هلعف الو هداقتعا مس

 بودنملا كلذكو .هوركملا وهو ءاعم وأ ءالعف وأ اداقتعا هكرت ٌبحتسملا وه بودنملاو

 مل يذلا حابملا هيف لخديو .هلعف زاج وأ هكرت زاج ام زئاجلاو .هداقتعا وأ هلعف بحتسملا

 ةرثك الو اهكرتب ةيهارك اهيف تأي مل يتلا لئاسولا هيف لخدتو .هلعف الو هكرت ابودنم نكي

 ةماقتسالا موزل دارأو «ةبحملا ةيآ ربس يف اذه هتيب يف عمجف ءاهلعف ىلع بدنو ضيرحت

 قرطو ةبحملا قرطو «ديرجتلا قرط هدعب نم مث يقيقحلا لامكلا لمكأب اهنم مسق لك يف

 .بوصأ هانتبثأ امو .[ىنفأ] :س يف (1)

 .بوصأ هانتبثأ امو ء[يدهت] :س يف (2)

 .بوصأ هانتبثأ امو [١ يقاب] وأ يشالتم] :س يف (4) و(3)

 تتوضأ ةاستتأ امو ء[هذه] :س يف (4)



 ىتأو ءًاكرتو ًالمعو ًاملع لوصألا كلت ماكحإ دعب الإ هذه ىلإ هجوتلا ٌمصي الو ةفشاكملا

 .ةّبحملا ةيار ربس يف ْنهِب

 :ةبحملا راوطأ نايبو ىلاعت هللا ىلإ نيكلاسلا ماسقأ يف نايب

 يف باقعلا ةدش مهل تلجت نم مهنم !ماسقأ ىلع ىلاعت هللا ىلإ نيدصاقلا نأل
 ىّدأف باقعلا كلذ نم فاخو .باوثلا كلذ ىف بغرو ةرخآلا ىف باوثلا ةذل وأ ,ةرخآلا

 ىهايإ همزلأ امب ءيشل عييضت ريغ نم قحلا هنيدب هيلإ صالخإلاب باهولا كلملا هلل ةعاطلا
 .نيصلخملا نم مسق اذهف

 ميلعتلاو لاهتبالاو عرضتلاو هلل ةبحملا يف غلاب هنكلو لوألا مسقلا وه يناثلا مسقلاو

 ٌبحم ةقيقحلا يف وهف ,تافشاكملا بتارم ىلإ ىهتناو سفنلل ديرجتلاو يناميإلا ملعلل
 قحتسم هنأ قيقحتلا نيعب ىلاعت هللا ىلإ نورظانلا مه ثلاثلا مسقلاو .(2'اذهو هسفنل

 بجاو وه ام ءادأ ةعاطلا هل نودؤي مهف ءاران الو ةنج قلخي مل ولو هل مهتيدوبع يف ةدابعلل

 هباقعو هطخس نم اونمأي مل امهوركذ نإ مهنأ عم ران الو ةنج ىلإ ةيؤر ريغ نم هيلإ مهيلع

 لصأ ّنكلو ءامهوركذ نإ هباوث نوجريو هباقع نوفاخي هباوثو هاضر نم اوسأيي ملو
 قاقحتسا ةيؤر نع لب اوفاخ نإو فوخ نم الو ءاوعمط نإو ةنجلا يف عمط نع ال مهتدابع

 امل مكتبيثأل وأ ةدابعلا نم اوصقن امل مكنبذعأل مهل لاق ولو ءمهيلع بجاو ةيؤر نعو هل

 مسق ءالؤهو ؛ىلعألا لثملا هللو «لثملا يف ةغلابم اذه امنإو كلذ نع هللا ىلاعتو اهوسكو

 .قيقحتلا لهأ

 سفنلا ديرجتو ىلاعت هلل ةبحملا ةوق ةيارب نكلو اذكه ءالؤه اونوكي نأ عبارلا مسقلاو

 مهتدابع يف اظح مهسفنأل نوديري ال «ةفشاكملاو ةبحملا قيرطب هللا ىلإ كولسلاو

 ىلع بوبحملل نوبحملا مه ءالؤهو «ةبحملا يف يناثلا روطلا وه اذهو .هاضر الإ الصأ

 .ةقيقحلا
-. 

 كلاسلاو ءاهدعب امو ,789ص ؛ينفحلا ةعوسومو ءاهدعب امو .451 ص .مجعلا ةعوسوم نيكلاسلا ماسقأ نع رظني (1)

 ماقتساو .هسفن ىوه نع هللا ىلإ بات يذلا فوصتملا وه هللا ىلإ كلاسلاو ءاهيف بهذ يأ قيرطلا كلس ْنَموه

 .هروصتو هملعب ال هلاحب تاماقملا ىلع ىشمو .قحلا قيرط يف

 .س يفاذك (2)



 مهف ءايلوألا ضعبو ةكئالملاو لسرلاو ءايبنألاك ءنودارملا مه سماخلا مسقلاو

 مهل نكلو رايتخا مهل ةقيقحلا يف اوناك نإو نيديرم اونوكي نأ لبق ةبحملاب نوبوذجم
 تارضحلا يف مهضعب لز نإو مهل هبحي ال ام لك نع نوموصعم مهف «ةيلعلا ةجردلا

 ةمكحل وه امنإف .هولعف ىتح كلذ نع مهمصعي ملف باتعلا هب قحتسي ام ضعبب ةيهلإلا
 لضف اوملعيلو ءادحأ همكح يف كرشي ال نأو مهل ىلاعت هللا نم ةيهلإ راهظإ يف ةينابر
 هللا ةمصع نأ نظت الو .هب الإ ءيش ىلع اوردقي مل ةظحل مهتمصع كرت ول هنأ مهيلع هللا

 نونوكي مهنأ هملع قباس يف مهنم ملع لب كلذ ىلع مهيف هنم مهربج قيرط نم يه مهل
 لز نإو نوئطخي الو نولزي ال هنأ مهلاوحأ ملع قلخلل هللا )"ف شكف مهرايتخا يف كلذك

 الف ةكئالملا ةنسلأ ىلع هب مهيلع يحوي ام امأو قحلا ىلإ لاحلاب عجري هنإف ًاليلق مهضعب

 «نيقيلاو كشلا نيب نوكيف ىلاعت هللا نم يحو ريغ ىلع ءيش يف رمألا نوكي نأ نكمي

 نوكي نأ لوصألا هذه يف مظانلا زرتحاف ءلاح ىلع زوجي الو هيف كشلا عسي ال ام اذهف

 ةيارب ةدابعلا كولس مظن دمتعم هنأل ؛لفاونلا قرط عيمج يفو ةبحملا قيرطب اهيف كلاسلا

 .كلذ مهفاف «ةبحملا

 "7 يللا ديب يحتل دعي يالا نعل
 ضعب يلجتو «ةيهلإلا ةبحملا لامج يلجت دارملاو ءروهظلا وه -ميجلاب- يلجتلا

 ىلحت نأ دعب يأ -ةلمهملا ءاحلاب- يّلحتلا دعب كلذو ؛ىلاعت هللاب ةفرعملا يهو اهتارضح

 يلختلا دعب كلذو .نوكسو ةكرحو كرتو لمعو داقتعا لك يف اهلامج يلحب اهبحاص

 .اهعم ةبوبحملا الو ةدومحملا ريغ تافصلا عيمج نم ىلختي نأ دعب يأ -ةمجعملا ءاخلاب-

 ىلوألا هؤاضعأ هنم تنفو لوألا همسج لحمضا هدسج ىشالتو هسفن تافص نم ىلخت املو

 يلح نم ةيلح هيلع تعلخ ”اهاوس بحي ال ارهاط ًايناحور يأ ؛ةرهطم ًاحور الإ ّقبي ملو
 .ةيبح تافصو «ةيبح سفنو «ةيبح ءاضعأو .يتح دسجب هتلحف اهلامج

 .[فكشف] :س يف (1)

 ينعي لوألاف :(ميجلاب) يلجتلاف .(ءاحلاب) يلحتلاف .(ءاخلاب) يلختلا :اذكه ةبترم تاحلطصملا هذه ىيتأت (2)

 ىلعأ وه يذلا يلجتلا اذه دعب يتأي ؛ةيلح هنأك حبصيف دومحم وه ام لكب ذخألا هدعبو ؛ةميمذلا تافصلا كرت
 ءاهدعب امو .678ص .ينفحلا ةعوسوم تاحلطصملا هذه نع رظنيو .انه خيشلا هحرشي ام وهو «بتارملا

 .اهدعب امو .16! ص ؛مجعلا ةعوسومو

 .ةيهلإلا تارضحلا ىلإ دوعت [اهاوس] يف [ءاهلا3(1)
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 اهتلحو ءاهلحمب قيلي ال امف كلذك اهتلح نكلو اهيف لبق نم اهنكسمف حورلا امأو

 .اهب يدّهف اهايإ الإ بلطي الو اهاوس بحي ال اهعم '':ًالماك اناسنإ ناكف اهلامج يلحب

 :لاق

 ِتَّلَق قوشلا ةرثك نم ترج رومأ 2 نع:ٌتلق كعومأرمُ ترج :اولاقو - 4

 (2'يتنجو قوف امد يعمد ىرجف ىرق ١ ىركلا ّينفج يف دهسلا يفيضل ترحن - 9

 يتمحرو كاذ فشك يلاؤس َيلَع 2 مكييب رض ينّسم نإاوركدُت الف - 0

 يتردق قوف اورذعاف مكنعو اقاطم ٌمكيلع يرْذَق تحت هارأ يربصف - 1

 يه ترج رومأ نع ترج اينأ اهدع ل :تلق لع ارم ترج :اولاقو :لوقي

 «ترجتسا لب ترج امل اهل قوشلا ران فيفجت الولو :تلق .قوشلا ران ةرارح ةرثك نم

 نيع يف تلق قوشلا نارين ةرثك عم ترظن اذإ اهنأ رخآ هجو هل لمتحيو .تقرغأو ءتمطو
 .امد يعومد يرج ىلإ رظانلا

 ترحنو تحبذ :لوقي .ماعطلاب هفيضتف كيلع لزانلا وه فيضلاو ءيفيضل ترحن

 ماعطإ وه ىرقلاو ءىرق ينفج يف هتفّيضو مونلا كرت وهو دهسلا وهو مونلا يأ ءىركلا

 .كلذ نم يفيض برشيو لكأيل يتنجو قوف امد يعمد ىرجف هل ًاماعطو ًافيض يأ .فيضلا
 تييحأو ءايح هتوم دعب هيلإ عجري الف تامو هرحن هنأو .مونلا كرت ىلإ تاراعتسا هذه لكو
 .ةيقب هل ىقبت ال ىتح هترحن يذلا يمون ماعطبو يعمد بارشب داهسلا

 مكعم يأ ؛مكنيب رض ىنَّسم نإ :لاقف ةيلامكلا ةبحملا هب بطاخ ام ركذ ىلإ لقتنا مث
 ينع كاذ فشك مكتلأس اذإ ّىلع اوركنت الف مكيلإ ةرظن ىلإ قوشلا ةرثكب ميظع رض

 يأ ؛مكيلع يربصف كلذ ىلإ يتبحمب ءالب دشأ يف ينإف «مكيلإ رظنلا ةحماسمب يتمحرو
 أ ءيردق تحت وهو يعم اقاطم هآلإ مكريغ كرت نمو هل يموزل نم ينم هنوبحت ام ىلع
 .كلذ قوف يه هتوق َّنأ دارمو ءيتوق تحت

 .هرخآ ىلإ هلوأ نم دوجولا كالفأ هيلع رودت يذلا بطقلا هب نوديريو ءموقلا تاحلطصم نم لماكلا ناسنإلا (1)

 هناونع باتك يليجلا ميركلا دبعلو .108ص ؛ءمجعلا ةعوسوم رظنت «نيدبآلا دبأ ىلإ دوجولا ناك ذنم دحاو وهو
 .عوبطم وهو .(لئاوألاو رخاوألا ةفرعم يف لماكلا ناسنإلا)

 .[دهسلا يفيضل] لدب [فيطلا فيضل] ناويدلا يف (2)
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 قوف وه هنإف كلذل مكيلع حاحلإلاب ينورذعاف مكلامج نم ةرظن نع يأ ءمكنع امأو
 .كلذ ىلع قيطت ال يتوق يأ ءيتردق

 نع ًالوأ ىلخت امل هنإ :لوقنف ؟-ةلمهملا ءاحلاب- يلحتلا عضوم نايب نيأو :تلق نإف
 هداّوع هورظني ملو هوفرعي مل ىتح ةيقب هنم قبي مل هنأو هدسج يشالت ركذو «هتافص عيمج

 عجر دق هنأ ىلع لد .هّرضو هتنجوو هنوفجو هباطخ انه ركذو .هوأت اهل حور ريغ قبي ملو

 لامكلاب لاخلا ليدبت ىلإ راغآ اقلو«ةييلإلا ةبعنلا نم اهصوع اهنع ًالده لا هلإ
 .هيلع تلجت



 ثلاثلا بابلا

 يذب ةيهلإلا ةرضحلاو ةيهلإلا ةبحملا بوبحملا ةدهاشمب ةقفاوملا ةفقو لاصو يف
 ةيناميإلا لامعألاو .سفنلا ةيفصت يفو .تقو قيضأ يف ىلاعت هللا اهفرش ةكم نم ىوط
 ةغ يدمحملا ماقملا ناسلب ةيهلإلا ةبحملا ةيارب ةيفصتلا لفاونب

 :لاق

 ةينّثلاو كو يذ يليبَس داوَس انّمضو ًءاشع انيفاوت املو - 2

 ('"يعفقو فّرعملاب يدنع لداعت 2 ةفقوب يلع تّئض امو تنمو - 3

 تمموأن ُترشأ نأ الإ ناك امو ّىقل نكي مل نأك بتعت ملف ٌتِبَتَع - 4

 .ىوط يذ يف يريس ةماقتسا يف يأ «يليبس ءاوس انّمضو ًءاشع انيفاوت املو :لوقي

 ةينثلاب دارأو «مارحلا تيبلا ىوط يذب دارأو هيف وأ هيلإ قيرطلا وأ لبج ةينثلاو ىوطو

 «ةلبق يه يتلا ةيهلإلا ةبحملا ىلإ هجوتلا امهركذب دارأو «هيفو هيلإ قيرطلاو تافرع لبج
 اتلعجج امهيلإ هلل ةدابعلا ضعب هجوتل ةلبق امهو «هيلإ هجوتمو فراع هلل يلو لكل تافرعو

 :ةيلالا ةتعيسلل كلزك

 امو اهب تّنمو «ةفقو انتّمضو ّىلإ ثضرعت اهقيرط يف ًاكلاس اهبحل اهتدصق املو :لوقي
 .ةراعتساو ًازمر ىنعم ضعب الإ حلا ةملكب دري ملو ىلع تحش يأ ءتّنض

 يهو هتارضح نم ةرضح ةدهاشمو ةيهلإلا ةبحملا يأ يتاذ ىلإ اهلصوب ْتَّنم :لوقي

 لاجعتسا نيح يف ةدحاو ةفقو ةكم برق عضوم .ىوط يذب اهتفقاو «مانملا يف اهتيأر يتلا
 لضف اهلضف لداعي يأ «يتفقو 'فّرعملاب يدنع اهتفقو لداعت ةفقوب جحلا كسانم ءاضق

 تقو صصخو «ةفرعلاب تافرعو لقعلا تاذل لبجلا مسا راعتساو .تافرع لبجب هتفقو

 .شماهلا ,75 ص .ءضرافلا نبا ناويد رظني .تافرعب فقوملا :فّرعملا (2)
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 اهيلإ لماكلا رظنلا نكمت هنكمي ال تقو يف الإ يلجتلا لصحي ملف ءىدتبم هنأل ؛ءاشعلا

 الو باتعب بجت مل يأ .بتعت مل اهتزعلف باتعلاب اهتبطاخ يأ ؛تبتع :لاق اميسالو
 .اهنيبو ينيب ءاقل نكي مل نأكف ؛هريغ نع الو باتع نع ناك اهتوكس نأ رهظت ملو «هريغب
 تراس ءالبلا ديغوو ءاقللا دعوت ةموأف اهنلإ تارشأ نأ زادقتن الإ ءاقللا نم انين اناك امو

 .نيحلاب نيحلا يف !''[ ] نيبلا تبتاعف نيعلا ةيؤر نع

 :اهلامجب هّلوتلاو اهل ةبطاخملا يف نايب
 :لاق

 تمّجحو تبل بابلألا يلوأ ٌبولق 2 اهلامجل يتلا نسحلا ةيغك ايأ - 5

 ةّيله ٌديخ وهف ايانثلا قيَرُي 2 اًنّسانل ىدهأ ك نم ايانثلا ٌقيِرَب - 6

 :لافيامك ةيوقلا نم رووظلا لوأ وه هجولاو ةاههجو كافي تلط تلجتاامل :لوقي

 اهلامج ىلإ يأ ءاهلامجل يتلا نسحلا ةبعك :اهل تلقف بكرلا هجو وأ .موقلا هجو ترظن

 ؛ةبعكلاب اهاّمسو ءتلصو .ءتماصو ءتَّجحو اهيعادل تبل بابلألا يلوأ عيمج بولق
 يأ «قيرّب اهل ًابطاخم لاق مث «ىلاعت هلل ةميقتسملا ةحيحصلا ةدابعلاب هجوتم لكل ةلبق اهّنأل

 (2يناعملا نم ًاهوجو (ايانثلا) :هلوق لمتحيو ءراونألا يأ ءانسلا انل ىدهأ كنم ايانثلا راونأ

 :اهعمج دصاق وه يتلا يناعملا ملعيل ًاعيمج اهدارأ

 جرخي هنم يذلا مفلا مدقم نم ةعبرألا سارضألا يه يتلا ايانثلا مسا راعتسا هنأ :لوألا

 هعمسنو هولتن انسارضأ ايانث قيرب انل اهنم كلذ نأو ميظعلا نآرقلا روس ىلإ مالكلاو قطنلا

 كلذو ةيهلإلا ةبحملا بطاخي هنأل ؛-فاكلا رسكب- كنم ةيده ريخ وه هراونأ انل ىلجتتو

 مل ول كنإ :اهل لاق ,مالكلا نم هريغب الو باتعب ملكتت ملف يأ ,بتعت ملف تبتع هنأب

 انل وه كلو .كنم لزنأ يذلا ميظعلا نآرقلا روس راونأف ةفقولا هذه يف نآلا ينيبطاخت

 ىناثملا لإ ايانثلاب ةراشإلا حصتو «ناكملا مست اهنآل ءاياتتلا هروسل راعتساو «ةيذه ريخ

 .اهتءارق نم نكمتأ مل ةملك نيفوقعملا نيب ام (1)

 ةيئاتلا حرش يف اهدجن مل نحنف آلإو .ىنعملا هقيقشتو هليوأت نم يه خيشلا اهركذيس يتلا يناعملا هذه َنإ(2)

 ناويد حرش ناونع تحت دحاو دلجم يف امهو ناحرشلا رظني ءالثم يسلبانلل رخآلا اهحرشو .ينيروبلل ىرغصلا

 .اهدعب امو .130 /1 «ضرافلا نبا



 ملكتم وه اميسالو .جرخملاو مسالا يف ةرواجملاب كلذو ايانثلا نم يناثملا ةوالت جورخل

 .حيرصتلاب ال حيولتلاو زمرلاو ةراشإلاب

 ركذي ملو هيلإ تموأ امنإو هبطاخت ملو اههجوب هل تلجت هّنأ ركذ امل هنأ :يناثلا هجولاو
 هل تمسبت هعمطو هئالب ةيكش باتع اهبتاعو اهلاصو اهلءاس امل هنأ هركذف اذامب ءاميإلا

 بارش نم هل يقسلابو لاصولاب هل ًاعيمطت اهايانث قير ادبو ءاهسارضأ ذجاون تدب ىتح
 يشملا يف ةراعتسالا تزاج امل نكلو قير الو ايانث الو مسبت كلانه سيلو ءاهروغت

 لوصولا يف هل عيمطت هنأ كولسلا كلذب لامجلا راونأ نم هل تّلجت امل راعتسا "''ةلورهلاو

 قيرلاب اهتبحم سأك برشلو ءسارضألا راونأ لامجلا راونألو .مسبتلا عيمطتلل راعتساف

 ءامو ميركلا كهجو نم ّىلع هب تيلجت يذلا كلامج راونأف ينيبطاخت مل نإو :لاقف

 يل ةيده يأ .يتيده لضفأ وهو ريثك ريخ وه كّتبحم نم برشأ نأ عمطأ امو ميركلا
 قيحر نم برشبي مل هنأل :كولسلا لوأ يف هنأ ىلع لدي اذهو «كريغ نم يتلا ايادهلا نم

 .اهئام

 نوكيف هكولس لوأ يف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلل ًاصوصخ نوكي نأ :ثلاثلا هجولاو

 اهبطاخو هاضرتو هّبحت ام ىلع ينتأر لب ّيلع بتعت ملف اهعم يسفن ىلع تبتع :ىنعملا
 .كلذ مهفاف ءميظعلا نآرقلا روس راونأ وه ايانثلا قيرب يف ىنعملا نوكيو .ءباطخلا اذهب

 :لاق

 تّنحو لامجلل تقاتف كامح ١> ٌرواجم يبلق َّنأ ينيعل ىحوأو - 7

 كانس يناثم نم كيلإ هكولس تفرعو كلامج نم هتدهاش يذلا انسلا كلذو :لوقي

 ةريصب نيع وأ هبلق نيع انه نيعلاب دارأو ؛هتدهاشمو هتيؤرب ينيع ىلإ يأ ,ينيعل ىحوأ

 نع اهل ًاربخم ؛ىلاعت هللا اهمظع يتلا عضاوملا ىلإو  يبنلا ربق ىلإ اهرظن ببسب ىلجت
 اذهب يسفن تقات كلذ لجألف «ىلاعت هللا ءاش نإ بيرق نع كامح رواجم وه يبلق نأ يبلق

 .هيلإ تّنحو كنم لامجلا ةرظن ىلإ يأ .لامجلل عيمطتلا

 هناحبس هللا نع #9 هللا لوسر هلقني ام وهو «تانكلا لوأ يف هتبثأ يذلا يسدقلا ثيدحلا ىلإ خيشلا ريشي ()

 .قبس ام رظني .«لورهأ هتيتأ يشمي يناتأ نإو" .هنم هللا بّرقت هللا نم بّرقت اذإ دبعلا ْنأ نم ىلاعتو



 :لاق

 ةكيأ ٌقرُو ْتَدَّض ذإ تكبأف يداؤف ْتَجَّم الو ًائرب ٌثيدهتسا ام كالولو - +

 !!!تنغأ دوعلا نع تّنغ نإ دوعلا ىلع هذهو ينيعل ىدهأ ىده كاذف - 9

 يداوف تحس الو كلامج قري:زاوتأ ترظن امنعأ ءافري تدهشأ ام كالولو:!لوقب
 ةطيغ ةكيألاو «كيلإ ًاقوش يداؤف تكبأف ةكيأ راجشأ يف ينغت ةمامح -ءارلا مضب- قرُو

 اهدارأو ؛ةكيأ يهف ليخنلا ىتح «ةبوطرلا ةريثك يهو ريثك تابن اهيف ةطيغ لكو ءرجش اهيف
 ءاشنإبو هنيع ىلع قربلا حملي هنأ حصي ناك نإو هسفنو هبلق ضاير ةكيأ ةبحم ةمامحلاب انه
 .هقوشو .هراكذتو .هبح جيهتف اهباطخ لامجو اهلامج راونأ امهركذتي ةكيألا ىلع قرؤلا
 قرولا يأ .هذهو ىنيعل ىدهأ قربلا يأ ءاذه كاذف .لاق امك هجاعزناو ؛هاوجو .ههلوو

 ةيجشملا ةبرطملا يقرأ ةبجعملا اهناحلأب تَّنغ (2!ةكيألا رجش ناديع نم دوعلا ىلع

 رهاظ لاثم اذه نإف كبلط نعو كنع يلستلاب داشنإلاو عوجرلا نع يأ «دوعلا نع تنغأ

 مث ناسللاب اهباطخ ةوالت وهو ءايانثلا قيرب ايانثلا انس راونأ وهو نطابلا لاثملا هب دارأو
 .مهفاف ءبلقلا ناسلب اهتوالت

 :لاق

 تّلُط يامرم نود ءامد نم مكو 2 ٌةرظن كنم ىدملا لاط دقو مورأ - 0

 كنم نيبلاط ءامد نم مكو ءىدملا لاط دقو ةرظن كنم بلطأ يأ ؛مورأ لزأ مل :لوقي

 ارده تكفسو ترده يأ ءتّلط كنم كنأ ىبلطم ىف تيمر ام نود يأ ,يامرم نود

 لانا زر كان ةزياط ا يممو كلوز وول ةيوز اقلادعأب بالك الوعيد راكإ ال اكسو
 .-فاكلا رسكب- ميركلا كهجو لامج يلجت نم ةرظن اوبلط امم مظعأ بلطأف كلذب لابأ

 .مهفاف

 :لاق

 - 0-4 7 7 ٠
 أ

 ىتعنم دعب السصم هب تّدْعف الساب كيّبُح لبق ىعدأ تنك دقو -1

 .[نإ] لدب [ذإ]و ؛[ينيعل] لدب [َيلإ] :ناويدلا يف (1)

 .فيرحت وهو ء[ةكيرألا] :س يف (2)



 (!7ءابلا دعب [ءاي] ةءارقلا يف ديز امنإو .كبح ىوجب ىلبتأ نأ لبق ىعدأ تنك دقو :لوقي

 يأ ءالسبتسم هب تدعف مهعم رمألا رهاظ يف سانلا عم اعاجش يأ ءالساب «نزولا ةماقإل

 .ًاريقح ًاليلذ

 كبحب يأ ءهب ترصف يأ .كالهلاو توملل ملسملا وهو .هوركملا وه لسبتسملاو

 ىعانتماو «ىتعاجشو «ىتبيهو «ىتزع دعب يأ :ىتعنم دعب كالهلاو توملل ًاملسم ًاهوركم

 نكلو هب ةملاع ىهو هل قرت نأ ىسع اهل هلاح راهظإ كلذب دارأو ءهّرضب ىندارأ نم ّلك نع

 ىلجتت ال كلذ ريغبو اهيلإ كولسلا ةفص لاح اذكه َّنأ نيبلاطلا نم هريغل ًاداشرإ كلذ رهظأ

 .اهنم هبلاط انأ امب

 :لاق

 يتنهل دعب هيأ يراصنأ داو يرجاهُم يرابطصاو ًاريسأ ٌداقأ - 2

 نع ىرفضو قا :يرابطصاو ءاليلذ ًاريسأ كبحب داقأ يتعاجش دعب ترصو :لوقي

 «بلطأف ىباذجناو ىلاصوب هل ةدارإ الف ينهركدق ىل رجاهم يأ .ءيرجاهم «كنم ةرظن

 سفنلاو حورلا يهو ءيراصنأ وعدأ انزحو ابح يأ .ىسأ ةوق لاح ىلع انأو مرغأو «ىوقأو

 كلذو .ءصالخإلاو «ضيوفتلاو «لكوتلاو .ىوقتلا نم امهيلإ اهتيدهأ تنأ يتلا امهتافصو

 .اهران ةرارحو ةبحملا ىوج ةدش ءادعص سفنت ةدش ىهو ىتفهل دعب

 :لاق

 ةفطعل ٌلْيَم كنم ًاملظ كملَطل دن عك ّلامأٌدصنعكَلاَمَأ - ذ

 ءٌدص ببس نع كضرع ىنعمب ؛ماهفتسا فلأ كلامأ :هلوقب دارأ ءَّدص نع كلامأ :لوقي
 كلذ كليم يأ «كلامأ ,ىغبني امع كنه يأ ءاملظ هب تلمتحا ىتم ءىشل ةهارك نع ىأ
 ةفطعب هيلإ يرظنت ملف كبح ةرارحب شطعلا ىوق نع يأ ءدص نع ةيهاركلا وه يذلا ّدصلا

 .اهرظنأ ةرظنب ّيلإ كنم ليم
 .ةرورض نزولا ةماقإل مآلل ةّدَملا رصق امنإو .كملظ ال :كملظل :هلوقو

 .[كتح] لدب [كيِتحح] دصقي (1)



 نم فورعملا ملظلاب دارأ امنإو ,دوهعملا ملظلا ال .يغبني امع ًاليم دارأ ءاملظ :هلوقو

 وه يذلا كلاصو ىف ىنم ىغبني امع اليم ىنم ناك ام كملظأل ىنعملاو .كملظ ال :هلوق
 ُهّسأٌرهَمْلَظ امَو## ىلاعت هلوقل يسفنل ملظ وه امنإ كقح بانج يف ًاملظ ىمسي نأ قيقح

#7 
 #27 توملظي مهسفَأ اراك نكلو هرم 0 همس

 املظ هارأ ىّنِإف كبانج ىف ىغبني امم ليم نع ناك ىلإ كنم ةفطع ليم نع كلامأ ناك نإف
 ءيررض عفر ّبحأ ال فيكف كيلع ال ّيلع هررض نأل ؛ّىلإ هترهظأف كل املظ ال يسفنل

 :لاق

 (ةاَوُنِم ٌُمظعأ كنم ًءافش لبي | اَفَّش ىلع ليلع نم ليلْغ ُدرَبْف - 4

 ضيرم ليلع لجر نم هترارح تدتشا دق ميظع يوق ضرم ملأ ديربتف يأ دَْبف :لوقي
 كنم ًءافش هاشح اهب لبي كنم ةرظنب هتدش هكالهو هب هتوم نم فوخ ىلع يأ ءافش ىلع

 :لاق

 ِتَلْبَأ ٌةبابصلا كيف لب كريغب 2 انضلانمٌُتيِنَق ينأ يبسحتالو- 5و

 :ابصلاو «ةبحملا :ةبابصلا نإف .بحلا لاحمل لاحملا ةرثك نم يأ ءانضلا نم اهفاصوأ نع

 .ةبابصلا ىنم كلذ تنفأ يأ «تلبأ كيف لب ءاهيلإ ةدايقلا اهئاطعإو اهاوهب قلختلا

 :لاق

 تّيمك ًاَّيح ُتْدَُم هيف مثللا نع 2 هّماثل نوصملا كاّيحم ٌلامج - 56

 فرط مشللاو «مثللا ةجاح نع يأ .هماثل نوصملا كهجو يأ .كايحم لامج :لوقي
 رهاظ ةقيقحلا يف كهجو لامج :لوقي .مفلا هب رتسي ام لك وأ .همف ىلع هيولي ةمامعلا

 وهو .ءبوجحم ريغ هلامكو هلالجو هلامج ةفرعم نم قلخلل فشك ام ردق فوشكم

 .33 ةيآلا ءلحنلا (1)

 .[كنم] لدب [هنم]و .[دربف] لدب [لبف] :ناويدلا يف (2)



 لهأ نم رثكألا هاري الف هروهظ ةدش عم نكلو ,باجتحالا يأ «مثللا ةجاح نع نوصم

 ْنملا نع موثلاو لصبلا اولدبتسا دقو «هريغ ىلإ رظنلاب مهلغاشتل ىرولا نم ىقتلا
 تنك امدعب ًامئاد ايقاب ًايح هنم تدع دقو «ليثمت اذه امَّنإو .كلذ نم مظعأو ءىولسلاو

 «تءاش فيك هفّرصت اهيدي نيب ِتيِمُك اهلامج عم يأ .هعم يتايح نكلو هنع ةلفغلاب ًاتيم
 .ّمهم لك يف اهيلع لكوتلاو رمأ لك يف اهيلإ ضيوفتلا هب ديري اذهو هسفن اهالوأ دقو

 :لاق

 يتريشع َعطَق ُتْشِع ام ينيتحو 2( يرِشاعُم َلْضَو كِّيُح ينجو - 7
 يتحصو يحايتراو يلقعو يبابش :عبرأ ُدْمُب يعبر نع يندعبأو - 58

 يسر شنألا نضقإ ندا ضسإلابو الفلا ىلإ ٌنوكس يناطوأ دعب يلف - 9

 ينبّتَحو ,رشاعم بيبح ّلك َلْصَو ؛نزولا ةماقإل كيبح لاق امنإو .كّبح ينبّتجو :لوقي
 .نطاب ىنعمل هراعتساو ؛هظفل رهاظ وه ًارهاظ كلذب دارأو .يتريشع عطق تشع ام

 افلاوم يأ ءًارشاعم يسفتل ناك ام لك لصو نع كل يتح يندعبأو يأ ءينبّتجو ىنعملاو

 عطق ًايح تمد ام يل كبحو كل يبح ينبّبَحو «رايغألا نم ءيش بح نم وأ تافصلا نم
 .رايغألا نم ءيشب لاغتشالاو تافصلا نم سفنلا باحصأ اوناك مه نيذلا يتريشع

 ىلإ ًاقوش يلقعو .كّبح يف يبابش : ينم عبرأ ءانف دعب يلزانم يأ ءيعُبرأ نع يندعبأو

 ىلإ نوكس يناطوأ نع يدعُب دعب ةبحمو ةبغر يلف اهنع ًادهاز .ءيتحصو «يحايتراو .كاقل

 كتيؤر نع نيلغاشلا سنألا نم ذإ ءسنأ سانلا نع ةشحوتملا باودلا نم شحولابو ءالفلا
 يلقع نويع رظن يأ «يندعبأو :لوقي ؛نطاب ىنعمل هراعتساو .هظفل رهاظ هرهاظو ءيتشحو
 يه رايغألاو «رايغألا ىلإ رظنلا نم اهيف اهرظن اهب لوجأ تنك يتلا ىلوألا يلزانم نع

 هتينف يبابش :عبرأ ءانف دعب كلذو .توكلملا ملاع يف هتلجأف ىلاعت هللا ريغ وه ءيش لك

 ةوقو «يطاشن ةرثكو يأ ءيحايتراو «عناوملا قرخل يلقعو .بجحلا قرخل بلطلا يف
 .ةحارلاو ةحصلا تنفو بابشلا ينف ىتح كلذب الإ اهتجرد غلبت ال ذإ يتحص

 رظنلا وهو «توكلملا ملاع تاولف يأ ءالفلا ىلإ ٌنوكس ىلوألا يناطوأ دعب يلو

 نورثكألا شحوتسا امبو يأ ءشحولابو ءاهيلع ىلاعت هللا تارضح يلجعتب اهقئاقح ىلإ

 و ١

 يب
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 2 أ

 ةبجوملا عناوملا عابسو ءدودصلا دوسأ تاَبُثَو لّمحت نم هب امل هيلإ ءاقترالا ةبوعص

 «تافصلا نع سوفنلا هب سنأت امم يأ ,سنألا نم ذإ ؛عانقلاو عقربلا فشك نع عانتمالل

 .كلذ مهفاف ءيتشحو رايغألا تاّبحمو

 :لاق

 "'!يتّمل حْنْجُج يف بيشل الا حبص جلبت ادّب ذإ ّيناوغلا لَو يندّهزو - 0

 0 يب عْرجلا َنَْحَب َنْحِرَف اهديعب تاعزاج نرحب َنسْحرَف - 1

 ىتف ٌلهتكم هنم يّنِإو اوباشو هَنِمِلَع ال ىوهلا ماولك َنلِهَج -

 1 جلبت ادب ذإ ءءاسنلا يهو .يناوغلا لصو كبح يف يندهزو :لوقي

 نيسمأف يأ ءنْخُرف «نينذألا ةمحش رواجملا رعشلا ةمللاو ءيتمل رعش داوس ليل حنج

 ريغصت :ديعب .هرعش داوس ليلب بيشلا حبص نيأر نيح يل ةيهارك عزج تاعزاج نزحب
 «ليللا نم ةفئاطلا عُرجلاو ظلغلا انه نزحلاب دارأ عُرجلا نّرَحِب .حرفلا نم يأ ,نحرف امدعب

 ىلإ اهعابشإو «ماللا رسكب- يتبيبشل ءيف ىنعمب يل هب نحرفو .هرعش داوسل كلذ راعتساو

 .ىبابشل يأ ءنزولا ةماقإل -ءاي ريصت نأ

 ةّدش ىف رهظي رونو ءاهنمز ىف رهظي ةبيبشلا ءامو ءًءرملا باش ””لامجلا ىه ةبيبشلاو

 نسح «ةرشبلا قيقر ءمحللا ءيلم ضايبلا يوق هجولا ناك اذإ غولبلا دنع صخشلا هجو

 كرك هناك ووسل جئار هل رهظيف «ةلدتعملا ةرمحلاو يوقلا ضايبلا نيب ًأجزتمم «'ةمدلا
 لامك عم ءاسنلا نم دحأ يف يتأ نإو نابشلا يف يتأي هّيلاغو ؛هرون ًالالتي هترشب نطاب يف

 ام لق اذه اننامز يف لعلو ءرصعلا ةديحوب ىعدت يتلا يهف ءيش لك يف اهلادتعاو اهتروص

 ةيتينلا نيف اريك مودتال ناءاغ اكد جيلا ظووحلا وجو مدعت دحا ل يفلان للجو

 .مهفاف .”'هيف ترهظ نميف

 لا ل 0

 :ظلاخ لمص [تاعار فاح [لاجعل] عضو هن انيهتبا د.( نجلا: نسف(
 .هجولا ةرمح ديري .258ص «نيعلا .مدلا نم ةعطقلا يه :ةمدلا (4)

 ا ل ا ا



 عم يّمهلا نزحلا عزج وه :تاعزاجلاو .ىنعم مهلا نزح وهف .هلوق نم لوألا نزحلا امأو

 هْنأو «'![ 2 ]1راقولاو ةنيكسلا هيف نأ :هنملعالو ءبيشلا لّضف نلهج ؛عزفلاك .فرخلا

 يأ .ىوهلا ماّولك .قلطملا لامجلاو «باوثلا ىلإ يعادلا باذعلا نم فوخملا توملا ريذن

 اعيمج اوباشو «نيكلاسلل هوهركو هتبوعصل هيلإ كولسلا اوهركو .هلضف اولهج هللا يف ّبحلا
 لهتكم ينأك هب حرفلا يأ .هنم ينِإو .مهعزج عفني ملف مهنم عوزجملاو هنم تاعزاجلا ءاسنلا

 .ةيفاقلا لجأل ديدشتلاو مضلاب ءايلا كّرحي مل امّنإو ةوتفلا نس ىلإ هسفن بسن .يتف يأ يتف

 تناك امو سفنلا تافص يأ ؛يناوغلا لصو يندهزو :لوقي نطابلا يفو .هانعم رهاظ يف اذه

 سمش عولطب سفنلاو لقعلا ءالج ضايب حبص جلبت ادب ذإ «رايغألا نم اهل اهّبحب اهل ةقناعم
 رايغألا نم اهبحب هتقئاع امو تافصلا َنْحْرَف ءسفنلا يأ ءاهسأر تافص رعش ليل ىلع كلامج

 .يبابش ءايض يف اهاوه ليل مكارتب َنُحِرَف ام دعب يف تاهراك ينم تافئاخ تاعراشم نرحن

 كلامج راونأو بحلا بعت لضف سمخلا اهساوحو ةربدملاو ةيزيرغلا نيعلا ينأ نلهج
 ©[نييعادلا] ىوهلاو لسكلا لثم ىوهلا ليبس كولس نع يماّرلك َّنكف ؛قلطملا مظعألا

 راقولاو ةنيكسلا ىلع ينم كلذب لكلا راص يأ .ًاعيمج اوباش ىتح ةحارلا بلطو كرتلا ىلإ

 ىلع ينأل ؛يتف لهتكم ؛مهايإو دسج ينم ةقيقحلا يف مهف «ناميإلاو ةبحملا رونب نيرونتم
 .يتايح يف يلادتعا لمكأ

 :لاق

 ينجح كُهجو ناك لادج كيف ّن يح بالو كيلع يحأللا ّيعطَق يفو - 63

 يتدجن ٍلهأ نم ٌراَص لب ًارذاعهب  ًالذاعَّناك امدعب نم يل حبصأف - 4

 هئالبل يلّمحتو ؛يهلوت مظعو كبح يف يل مئاللا يأ .يحاللا مالكلا يعطق يفو :لوقي
 كيلع ىفخي الو .هيف يّبح تينف نمب ملعي ملو ؛”ردي مل ثيح كلذ ىلع ينمولي وهو
 موقي دق رجلا فورح ْنأل ؛كيف ىنعمب كيلع انه نوكي نأ لمتحيو «هب رذعأ مل ولو يلاح

 :لداجو كليف: يحب يل متاللا يحاللا يفملا نورك اهتم ريغ مام عضاوم يقاايضع

 .اهتءارق نم نكمتأ مل ةملك نيفوقعملا نيب ام (1)
 مرضا هانتبثأ امو ء[نايعادلا] :س يف (2)

 .بوصأ هانتبثأ امو .[يردي] :س يف (3)



 .لادج كيف حمصي تقو سيلو يأ :لادج كيف «ةدئاز تلمعتسا ءاتلا :نيح تالو ؛ٌجاحو

 كهجو ّيلِ ناك امو مول نع هفوقو ناكف ٌفكو نعذأ كل يبح ََلَوَّنأ يرمأ هل رهظ املو

 ءيش لك ّبح هعم ناك اذإ هّنأل ؛كيلإ هنم كولسلاب هل ءاعدلا يفو فكلا يف كيلع يتجح

 نأ لقاع لك يفكي ام كلذ سيلأ ؛مالكلا عطقني كيفو «مالملا قحتسي كبح ىلإ كاوس

 .كل هّبح ناك ام بح كبحيو يفتكي

 لهأ نم يأ ءيتدجن لهأ نم راص لب ءًارذاع ًالذاع ناك ام دعب نم يل حبصأف :هلوقو

 وه ّبحلا يأ ءىوهلا راصف ىوهلاو لسكلا هب دارأ هنطابو .هظفل رهاظ هرهاظو ءيترصن
 .كلامج ضعب امهل ىلجت امل ينبحيو ينوعدي يذلا وه لسكلاو «يترصن لهأ نم

 يترْمعو يَجَح لثم يمالم لالَض ًايدهُم ّلظ ًايداه ءيرْمَع َيَجَحو - 65

 هنأ ّنظ امدعب ءيرمعل يجبح اممو يأ ءأئيمي ًامسق يرمععب دارأ :يرمَع يجحو :لوقي

 ءالب لمحتب ذَّذلتلا نع يمالم لالض ىلإ ايدهم ناك نإ هسفن ًافراع لظ «يمالمب ًايداه ناك

 ناكل كلذ يف ينمال ول نأ ءيترمعو يجح ءاضق يف ءالبلا لمحت نع يل همول لثم كبح

 .قاشم لمحت هيف نيهجولا نيذه نم كولس لك نأل ؛ىوسلاب كلذ

 :لاق

 ةحيصتلا شغو مول نم َمَّرحُم لا يِمْوَلَو بألا يعمَس ًابَجَر ىرأ -

 يوم مطعملا اشر وللا عاقكا ىلإ دايقنالا نع ّيبألا يعمس ىرأ :لوقي
 .يمّولو كت هربق ىلإ ةرايز يفو .هموص يف قاشملا تلمحتف 8# يبنلا ةرايز ةمظعملاو

 اوأرو ءاوفرع ام لضف اوفرع امل قاشملا لمحت يف '”'يننومولي اوناك مه نيذلا يأ

 ةحيصنلا ٌشغ اوأرو ا ا ا ا ع
 .هبلق عمس ىأر هنأ ىلع لدف نيعلاب ةيؤرلاو يعمس ىأر :لاقو ءاونعذأف ىلإ مهنم

 0 صبلاو رهاظلا عمسلا فالخب دحاو ءيش نم لقعلا يف ةيؤرلاو عمسلا نأو

 نع َمصأ يعمس َّنِإ يأ .خيشلا هلَّوأ امك .رهشلا سيلو ّمصألا وه انه (بجر) ب دوصقملا نأ ناويدلا شماه يف (1)

 .اذه نم بيرق مالك هيفف .139 ١/ ؛ناويدلا حرش كلذك رظنيو موللا عامس

 .بوصأ هاتبثأ امو «[ينومولي] :س يف (2)

 .قايسلا عم اهمؤالتل [رصبلا] انتبثأو ء[ريصبلاو] :س يف (3)
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 (!"يلعلا اذه لهأ دنع َّنإف .حورلا مولملا لوذعملاو ءسفنلا لذاعلاب دارأو ءرهاظلا
 لييختلا تملعت دق رحاس ةلزنمب يهو ةرّبدملا سفنلا اهدحأ :نويع ثالث لقعلل نأ

 يف لب دابعلا عيمج مومع يف هتقداصو «ىندأ نم سيلو هتقداصو ناطيشلا نم رحسلاو

 ساوحلا نم اهرظنو ءعضوم لك يف كلذ نايب 2تأي مل ولو مهيف يه كلذك مه يذلا
 الإ بلطي الو ءرهاقلا يوقلا كلملا ةلزنمب يهو ةيزيرغلا ةيناثلا نيعلاو .تاسوسحملا ىلإ
 نينا ديلا رماه لون ىو اللا: يودلا:ململا وتجنب هلظلاو فيد هدم ير انالا رسنلا

 ةربدملا نيعلاو نيعلا هذهو «تاالايخلاو تاللاثملا ملاع نم رظن اهلو «تاسوسحملا ىلإ

 .سفنلا اهنوّمسي

 ءأطخلا نع ةموصعم امهيلإ ىلاعت هللا نم لوسرو بن ةلزنمب ىه ةيريصبلا ةثلاثلا نيعلاو

 لاتع :ىلطع هنو يدللا عن: وا ويش ا ذلاب ال تامعلاب نلاساقللا ىلإ اهرامات لارلاو
 و «حورلا اهنومسيو سفنلل ةيعادلا يه هذهو «لالجلاو ةمظعلا يذ هللا ةبحم رون

 نوثدحتي مهارن لب ءميسقتلا اذه نومسقي مهدجأ ملو ء[ملعلا اذه لهأ] هلوقب [ةفوصتملا] ديري خيشلا نأك(1)

 عم ؛هترخآ رمأ رصبي يذلا رخآلاو :هايند رمأ رصبي يذلا لقعلا وأ .بستكملاو يزيرغلا :هيمسقو لقعلا نع

 رظني ءاهريغو ءلاَعف لقعو .ةرطفلا لقعو ءهرشاع لقعو ؛ةجح لقعو .لوألا لقعلا :لثم ىرخأ تاحلطصم

 نأ دعب خيشلا نأ تظحال يّنكلو ءاهدعب امو .876ص .ينفحلا ةعوسومو (646 ص ؛مجعلا ةعوسوم لقعلا نع
 ديفي هّنأكو ءسفنلا اهنوّمسي ةربدملا نيعلاو «ةيزيرغلا يأ .نيعلا هذهو :لوقي ىناثلاو لوألا نيمسقلا نم ىهتني

 :ةيناويحلاو «ةيتابنلا اهنم < اهاوقو سفنلا هذهل ماسقأ نع نوثدحتي مهدجن ذإ سفنلا يف ةفسالفلا ثحابم نم
 :اهاوقو سفنلا نع رظني .نتملا يف خيشلا ميسقت نم اهضعب برتقي ًاماسقأ مسقت اهنم ةدحاو ٌلكو «ةيناسنإلاو

 ركفلا يف حورلاو سفنلاو ءاهدعب امو ,278ص .هججاب نبا ءسفنلا باتكو «57ص ءانيس نبا .سفنلا لاوحأ
 ةعبرأ اهنولعجيو سفنلا نع ةفوصتملا ثدحتي امك .اهدعب امو 9! ص .دمحم دومحم فسوي .د «يناسنإلا

 رظني ءنتملا ىف ة خيشلا هرّرق ام نيبو اهنيب بارتقا كانهو .ةنئمطملاو .ةماوللاو .ةرامألاو ةيناويحلا :يه ماسقأ

 كندا قف اهدع امو .558ص «(صالخإلا) خيشلا باتك كلذك رظنيو ءاهدعب امو .984 ص :ينفحلا ةعوسوم

 .(حورلا)و (سفنلا) نع لّصفم

 .بوصأ هانتبثأ امو «[يتأي] :س يف (2)
 .بوصأ هانتبلأ امو «[للزو] :س يف (3)

 «ةفسالفلاو ةفوصتملا نم ةرهمج تلاق اذهبو ءحورلاو .سفنلا نيب مساح ًاقيرفت انه قّرفي خيشلا نأ حض ةاولا نم (4)

 لهأ نع نوينامعلا نويكولسلا هعمو خيشلا دعبي هنأل ؛هباب يف مهم قيرفتلا اذهو ءادحاو ًائيش نورخآ اهلعج نإو
 حورلاو سفنلا نأو ... هللا نم دمتسم يحور رهوج اهتقيقح يف حورلا نأ ىلإ اوبهذ» نيذلا يفسلفلا فوصتلا

 فسوي .د ؛يناسنإلا ركفلا يف حورلاو سفنلا رظني ««ىنعملا نود ظفللا يف فالتخالا نأو ءدحاو ىنعمب مهدنع

 ةدحوك ىرخأ لاوقأ نم هلاثمأو خيشلا هب ذخأي مل امب اوذخأ يفسلفلا فوصتلا لهأو .14! ص .دمحم دومحم

 هيلع علطُي ملو «هملعب هللا رثأتسا ءيش» خيشلا دنع حورلا نإف اذه ىلعو ءاهيلإ امو .حطشلاو .لولحلاو .دوجولا



 ةوقلا هذهو ءميظع هنأش ينابر رمأ يأ ؟4 قر ِرْمَأ ْنِم ٌحورلآ ٍلث# ىلاعت هللا اهركذ يتلا

 امهدحأ ةربدملا سفنلاو ةيزيرغلا سفنلا ريغ هيف ىقبت ال لب ةمايقلا موي رفاكلا يف ىقبت ال
 اتتعذأو اهل اتداقنا نيح اهل ةيريصبلا نيعلا تفشك امل ناذللا امهو «ماوللاو يحاللا

 افرع «ةيهلإلا تارضحلا لامج نم مهل تلج ام لامجو ةيهلإلا ةبحملا لامج رون اهيلإ

 امهعابتأ حالص عجر امو امهسفنأل الإ ةحيصنلا ٌشغو «موللا مّرحم ايأرو ءاهلوق قدص
 بلط ىلإ امهيلإ ةيعادلا يه اهنمو اهيلع ةيلجتملا هللا ةبحم نإ ةقيقحلا يفو ءامهيلإ الإ
 0 كلذ مهفاف ةيهلإلا تارضحلا ةدهاشم ىلإو ايضيأ ةنحملا

 :لاق

 نش لما نع روم - ةاهفي رج الخ وز مكرم
 تلج أ كاره حلا نافاس نقعيدازأ اه كلو: بلطلا وراق ةءاؤوتكو :لوقت

 0 :ىنعملاو .يدعب يأ .هانعم ضعب انه دارأ نكلو يتولس يأ «يناولسو

 خا اعنف م سايإلاب نوكأف ًايسان يل كنم ةرظن يلجت نع سايإلا ىلإ يعادلا يدعب كبح

 َرْمُع رّمُع ولو ةدحاو ةرظن كرظن نم ةين ليدبت كنع نكمي فيكو يأ :ىّنأو ,كاوس ًادصاق
 .هاجرو هبلط عطقنا امل ايندلا

 :لاق

 يفلت فالثلل الإ ققارأ ام :تلق .كنم ىقب ام فالت :لاقو - 8

 يقب ام ةايح كرادت 5 ءفالَت سايولاب هيبشلا عانتمالا لاح ناسلب كّبح لاقو :لوقي

 يأ .فالّتلل الإ يتبغرو يبلطو يفلت يف يسفن ىرأ اه. يأ «ينارأ ام :تلق ءايح كنم
 .هفالتإ ىنمتأ ام ةايح (2!ىفالتأ فيكف ًايح ينم يقب ام ّلكب كالهلل ضّرعتلل

 .دينجلا لوق ّدح ىلع «(يبر رمأ نم حورلا لق) :هلوقل دوجوم نم رثكأب هنع ةرابعلا زوجي الو .هقلخ نم ًادحأ
 ؛مازخ وبأ رونأ :ةيفوصلا تاحلطصملا مجعمو ءاهدعب امو 83ص اقول نب اطسق ءسفنلاو حورلا نيب قرفلا رظنب

 .اهدعب امو .772ص .ينفحلا ةعوسومو .9) ص

 .85 ةيآلا ءءارسإلا (1)

 .[افالتأ] :س يف (2)



 :لاق

 شيش دع ةييش تم ذواج اسفا نئالك الا نأ نقايإ +168

 يتح نع ًاحصان هب ينءاج نم لك لذعو مول عامتسا تفنأ يتفنأ :ىبأ يئابإ :لوقي

 ةميش عبطت ينم لواحي هل يفالخ الإ هنع يتفنأ يأ «يئابإ ينم ديري ولو هليبس كولسو

 ريغ ًاعبط يأ ءاهانعم ضعب ةميشلاب انه دارأو ءاهيلع يحور تعبط دق ىتلا يتميش ريغ
 حورلا باطخ هانعم نطابو ظفللا رهاظ هرهاظو .يسفنو يحور هب تعبطنا دق يذلا يعبط

 .اهيلإ ةّيلكلاب اهرمأ دايقنا لبق كلذو ءسفنلل

 :لاق

 ىتولس هاولسو ىتم هّنلم ىري  امّنأك كيلع ىلذع هل ْذلَي - 6

 كلذو ؛كيف ىنعمب كيلع يل هلذع يأ ؛يلذع لذاعلا مئاللا يحاللا يأ .هل ذلي :لوقي

 ىري هنأك امنأك دارأو «هيلإ ىنم ةلصو هنم ىري يذلاك يأ ءامّنأك كيف هّنأ ىبحب هملع لبق

 يل ةنكمم يتولس نأ نظيو ءيلذعب هحرف كلذك اهب حرفلا يف هتلصو ينم ِهّنم هسفن يف

 ملو ؛مومهلا نم هريغو يّبح مه لك نم سفنلا غّرفت ةولسلاو ,كلذ نم هاولس ناكمإ لثم

 .تدهاش ام لامج ىتدهاشملو هنكمت ةدشل لوزي ال اعبطنم اعبط راص دق ىب ام نأ ردي

 هنأو هب ماهو «مونلا يف هآر هبوبحمب هناميه لوأ َّنأ هتلالد يف رّوص كلاسلا اذه نأ ملعا

 .ىوط عضوم يف ةبحملا ٌجح ءاضقل ًادصاق .بحلا ةكم قيرط يف ءاشعلا تقو هب لصتا
 فوقو لاح نكي مل لاحلا كلذ يف هنأو ,ةدهاشملاو ةفرعملا تافرع لبج هب دارأو «ةينثلاو

 هئاضق دعب لاصتالاب هيلإ تموأ نكلو «ءكسانم ءاضقو «ةضافإ لاح ىف امهنأل ؛امهنيب

 نأ دارأ مث ءاهل هباطخ نم هركذ ام ركذف اهتلبق فاوط ىلإ هجوتلاو ةبحملا طورش كسانم

 ةيلامكلا تارضحلا نم هب تدبأ ام لامجو اهلامج ةدهاشم نع هتنونيب ىلع هرسحت ركذي

 كلانه نوكي نأ نكمي هنأل ؛(!'لاثم [و 5] نطابلا ىف هلو رهاظ ليثمت اذهو «ةفقولا كلت ىف

 ام وهو ءس عم ةلباقملا عم .[و5] يأ لصألا يف دوجوم وه امك ميقرتلا أدبيسو .مألا يف طقسلا يهتني انه نم (1)
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 ملو .كلذ ىلإ كولسلا بلطو هنع هاضر بلطو هل ىلاعت هللا نم ةبحملا رون هتاذل تلجت

 '''دهتجيو اهبلطي لزي ملف اهجاعزإ يف ةدشلا كلتو اهترثك يف ةوقلا كلت هسفن يف دجت
 هنع هاضر ةبحمو هللا ةبحم بلط ىلإ اقوش دادزا املكو «هلامعأو هملعو هسفن ةيفصت ىف

 اذإ الإ دركي ال كلذ كو هدي ةاهتجالا ينير كرلدلا يلع ةحيورسللر ةراسلا حدر
 ةبحمب ال ءكلذل هسفن ةّبحملا كلت نوكت نأ فاخي كلذ عمو «هبلقب يتلا هللا ةبحم تيوق

 مهو ىلاعت هللا دنع هب نورفكيو .مهعسي ال امب نيلحتسملا نم كلذ ىرت امك ىلاعت هللا
 امنإو مهيف هللا ةبحم يه تسيل ةبحملا كلت نأ ىلع ٌلديف ءرهاظلا يف تافصلا هذه ىلع

 الإ اهفرعي الو هللا ةبحم ىلع وفهي راص كلذلف «ةربدملا نيعلاو ةيزيرغلا نيعلا ةبحم يه
 .مهفاف «كلذ دعب اهتبغر ةوقو ءيش لك يف قحلا ىلع هكولس ةفرعمب

 :لاق

 ِتَّدص سفنلا ملسُم ىتعملا داؤف لا بهار نفجلا رماس نع ةضرعمو - 1

 اهب دري مل ةركن ةضرعم ءَّبُر ىنعمب انه واولا نوكي نأ لمتحي :ةضرعمو :لوقي
 ؛يعم اهلاحو اهعم يلاح كلذك ينإو .كلذك يه نم لك لب صوصخلا ىلع هتبوبحم

 اهعمو اهب يسفن تركذو اهتركذ املك ينإو دارأ لب ءّبَّر ىنعمب سيل نوكي نأ لمتحيو

 .ينع ةضرعم يهو اهب لاح يف لوقأ كلذك اهب يلاصتا نيح يف

 .لِئَملاو ىلقلا ّدصلاو .,تّدص ةضرعم َبْرو :لوقي ءحصأ لوألا ّلعلو

 ناك ةنيلآلا :رضحلاو ةييلإلا ةفيملا اهبتةازأ ناوكاع اهكفذارأ ةزك اهيادارأ اك إف

 ترخأ يأ .تّدصب دارأ كلذكو ترخخأو تّتحأ ىنعمب "[نوكي ليملاو ليملا] ىنعمب

 .ريخأتلا بجوي رمأل ريخأتلا تبحأو

 نيعلا دهاس يأ ءنفجلا رماس نع تّدص .حصأ تيبلا اذه يف ةركنلا ىنعمب لوألاو

 نم فئاخ ءاهيلإ قشاعلا يأ :ىّنعُملا .داؤفلا لجو فتئاخ يأ :بهار ءاهب هّبح ةوقب

 نك امن يول اذه عع ونوال حيرت نعال رعيجلا نقلا است ضرجم

 .[دهجيو] :س يف (1)

 .لصألا يف شماهلا يف بوتكم نيفوقعملا نيب ام (2)
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 .ةرضحلاو ةيهلإلا ةبحملا هذه نم نكمي كلذكو سانلا نيب

 «بلقلا لجو فئاخ يأ :داؤفلا بهار .هجولا اذه ىلع هسفن ينعي :نفجلا رماس نع

 نوكت نأ حصيو هللا الإ ًاملع هب طيحي ال رمأل سفنلا مّلسم ةبحملا ديدشلا يأ :ىّنعملا

 رظن نع تَّدص اهنأو .سفنلا ىلإ '”اعجار ريمضلا نوكيف -داصلا مضب- «تّدَص
 .مهفاف «ةيلامكلا ةبحملا لامجو اهلامجو تارضحلا

 :لاق

 ا””يتدمل ادم ٌنِئَيلا ىدبأف يرمغب تضقناو شيعلا ةَّذل ٌتناكف تءانت - 2

 !تفوأف ءاكبلاب ينوفج امأو ينناخف يربص نسخ اًمأف ْتَناَيو - 3

 يأ «شيعلا ةذل تناكف يرظن نع ةرضحلا لامجو ةبحملا لامج ةيؤر تءانت :لوقي

 .يرمع عم يأ .يرمعب ةايحلا ةذل تضقناو ؛ةدهاشملا تضقناو ءاهتدهاشمب ةايحلا

 نِإو توملا نيبلاب دارأو هرهظأ ىدبأب دارأو ءاددم نيبلا ىدبأف اهئاضقناب ىضقتا كلذك

 .اددم يأ ءادم :هلوقب دارأو ةقرفلا هانعم ناك

 .يتايح ةدم ىلإ هنم ًاددم يل توملا ىدبأو ىنعملاو «ىلإ ىنعمب ب ماللاف يتدمل :هلوقو

 ىضقنا دق هنأ ًالثم دارأ هنإ :تلق ؟هرمع ىضقنا دقو هددمب توملا هذمي فيك :تلق نإف

 ىدملا هب لاط نإو [ظ5] !نيترصابلا نينيعلا نم يقب امو .هتحص هيف فرعي يذلا هرمع

 تقرافو يأ :هنع تنابو .تاومألا عم تيم الو ءايحألا عم اّيح ال توملا ةرغرغ يف وهف

 .هبحصي ءيش هنم َّقبي ملف ءينفو بهذ يأ :ينناخف يربص نسح امأف .اهيلإو اهل هتيؤر
 يف نانوكي ال يلجتلاو يلختلا ْنأ اذهب دارأو «ةياهنلاو ةياغلا تفوأف ءاكبلاب ينوفج امأو

 لاحلا كلذ يف هيلع ىلجتو هللا ريغ وه امم ءيش لك نم ءرملا يلخت ْنأو ,ةظحل لك

 كلذو «هعم ةايحلا ةذل يهو «هيلإ هللا نم ةبحملاب هتارضح لامج تافشاكم نم ءيش

 عم ّيح ريغ هنأك راص لاحلا كلذ هنع بهذ ىتمو «كولسلا ءادتبا يف اميسالو مودي ال

 .[عجار] :[س]و لصألا يف (1)
 .[ىدبأف] لدب [يديأف] ناويدلا يف (2)
 .[تفوأف] لدب [تفّوف] ناويدلا يف (3)
 .[هتايح نم يقب امو] :س يف (4)



 ةرهاظ يناعم همالكل ّنإف ,مهفاف ءًادبأ اوفشاكي مل نيذلا عم ًاتيم الو .نيفشاكملا ءايحألا

 .ةنطاب ّيناعمو

 نيعلاو «ةلاحلا كلت ىلع ىقبي نأ هربص هناخ نطابلا يف دارأ ءيربص ينناخو :هلوقو

 ىنعملاو .لقعلا نيع نطابلا يف دارأو ,ةدهاشملاو ةيؤرلا نع هب تلغتشاف ءاكبلاب تفوأ

 اهيف !'"دهاش يتلا ةلاحلا كلتل هقارف ىلع ًانزح لاقي نأ ّحصي هّنأل ؛رهاظلل قباطم نطابلا

 .ةيهلإلا ةرضحلا لامج

 يهف هيلع تّلجت ةفص لك َّنأل ؛ةفص وأ هللا ءامسأ نم ©امسا ةرضح لكل نأ ملعاو
 كلذلو «!”ةيهلإلا تارضحلا اهيلع قلطي اهلكو ءمسالا كلذل وأ .ةفصلا كلت ةرضح

 ال هكولس لاح يف ءرملا ىلع ىلجتت يتلا نأل ةيهلإلا ةرضحلا مساب ةرضحلا مسا صخي

 لاعفألا تارضح نيدتبملاب بيترتلا يف 0 دلال ناك ةزو ةهلع نادم طحن كوع

 كلذ نأل ؛مساب هل تّلجت ةرضح مسا صصخعي نأ نكمي الف ؛ةريثك لاعفألا تارضح َّنإف

 تلكللا ة: فدل تلجت هلك انك ةرضح لاق ولو «كولسلل مظانلا الو ءرّسفملا هفرعي ال

 ريغ يه مهحالطصا يف ملعلا اذه لهأ عم ةينابرلا ةرضحلا نإ ءاهريغ نوكي نأ نكميف

 تارضح امأف «ةيسدقلا ةرضحلا ريغو «ةيميحرلا ةرضحلا ريغو «ةينامحرلا ةرضحلا
 ؛ةبحملا كلذكو ءاهمسا ىنعم يه ةرضح لكو ةيسدقلا ةرضحلا ىمست اهلكف ديرجتلا
 ىلجت اذإ هنأل ؛ٌةبحم ةرضح لكل نأل ؛كلذ ريغ مساب ال ةيهلإلا ةبحملاب اهصخن كلذلو
 لك ةرضحلا كلتو ةبحملا كلت نوكتف كلتب هل ىلجنت نأ ٌبحأ دقف ةرضحب هدبع ىلع

 امنإو ءاعرش كلذك الإ اهتيمست زوجي ال هنأ دارملا سيلو ؛ةفصلا كلت ىلإ ةبوسنم امهنم

 .قايسلاب قيلأ هانتبثأ امو ؛[هدهاش] :[س]و لصألا يف (1)

 .بوصأ هانتبثأ امو ؛[مسا] :[س]و لصألا يف (2)

 «ةيملعلا ةرضحلا يف ةتباثلا نايعألا ملاع اهملاع .قلطملا بيغلا ةرضح :يه تارضح سمخ ةيهلإلا تارضحلا (3)

 حاورألا ملاع اهملاعو .فاضملا بيغلا ةرضحو .كلملا ملاع اهملاعو «ىلوألا لباقت ةقلطملا ةداهشلا ةرضحو

 0 ا نما نو ا ك1 ب ا ا

 ةعوسوم اهنع رظني .دوجولا رفح حلا ةرضحو ةاتحلا تح نينو ةيدحألا يملا ريل سو

 دعب اميف اريثك خيشلا ثّدحتيسو ,75ص .مازخ وبأ رونأ .د .ةيفوصلا تاحلطصملا مجعمو 0720 ص ٠ .ينفحلا

 .قبس اميف (ةرضحلا) حرش ّرم دقو «تارضحلا هذه نع



 ةدهاشم ءيش لك يف ىلاعت هللا ةيبوبر تدهاش ول ًالثم مهحالطصا يف كلذك دارملا

 :ةينابرلا ةبحملاو ةينابرلا ةرضحلا ىهف ءىش لك ىفو .كيف اهتمظع كتشهدأو ءروضح

 مهتيؤرو ةيدوبعلا لذب مهسوفنل مهتيؤرل ةينابرلا ةرضحلا ىلإ مهرظن ةكئالملا نم ريثكو

 يف لوقلا انطسب ولو ءانّر انّبر :اهبلاغ مهتيعدأ ىرت كلذلف .هديبع مهنأو مهبر هنأ هللا ىلإ
 ةيافك تاراشإلا هذهبو ؛"2فوصتم دلجم ىلإ كلذ ىضفأل اهحرشب ةرضح لك ةفرعم

 .مهفاق

 :لاق

 يتّرسم تناك ثيح يحبصك يمونف ينّرْسَي ام اهدعب يفرط َرّيملف - 4

 يفو .يرصب َرّي ملف دارأو «نيعلا نم بودهلا عضوم :فرطلاو .يفرط َرَي ملف :لوقي

 .هيلإ رظني نأ 2[ ينرسي] ائيش اهدعب يتريصب رصب :نطابلا

 يأ «يمون تبهوف دارأ اهدحأ :يناعملا نم اهوجو لمتحي يحبصل يمونف :هلوق

 هلك كلذ تلعجو ( رتظقيل هتبهو يأ ناك رتظقي لحم وه يذلا وحبصل ل مون]

 كلذ يف انيقالت ثيح رهاظلا يف دارأ ءيتّرسم تناك ثيح ىلإ [و6] اقوش وأ راكذت ةظقي

 تافصلاب ةيهلإلا دهاشملا ثيح يأ ,يتّرسم تناك ثيح ىلإ نطابلا يف دارأو ,عضوملا

 .هيف لمعتسُي ام ركذ نع لحملا ركذب ىفتكاف

 و ع 0

 يف ماد ام ليللاو «ةحارلا مونلاب هدارم انه نوكيف يبولطم غلبأ ثيح يأ ,ءيترسم تناك

 ةرضحلا لامج راونأ روهظب يلجتلا لامج ةيؤرو ةدهاشملا حبصلاو «ةدهاشملا ريغ لاح

 .يتّرسم اهيف تناك يتلا يتهج وه يأ ءيترسم تناك ثيح يهو ؛«ةيهلإلا ةبحملاو ةيهلإلا

 ول ذإ ةفوصتملا بتك يف اهعاونأو ةرضحلا نع ثوحبلا نم ةرهمجلا كلت يه رصان خيشلا مالك دكؤي ام نإ (1)
 نم ردقلا كلذب ىفتكا هسفن ىلع هذخأ يذلا راصتخالاب ًامازتلا هنكلو .هلوق ّدح ىلع ًاريبك ًادلجم تناكل تعمج

 .ةريثك اهكلاسمو ؛ةبعشتم اهبورد إف آلإو ءاهنع ثيدحلا
 .س نم ةدايزلاو ءلصألا يف سومطم نيفوقعملا نيب ام (2)
 .س نم ةدايزلاو ءلصألا يف سومطم نيفوقعملا نيب ام (3)
 .س نم ةدايزلاو ءلصألا يف سومطم نيفوقعملا نيب ام (4)
 .[يتضقيل]و [يتضقي] :[س]و لصألا يف (5)



 ةرضحلا لامجو ؛ةبحملا لامج اهتدهاشمب يأ ءىحبصل اهتبهو ىتحارف يأ ,ءىمولف :لاقف

 :لاق

 ِتَرَق رهدلا نم ًاموي نكت مل اهب اهّنأك اهيلع ينيع ُتَنْحَس دقو - 5

 يهو ءرهدلا نم اموي نكت مل اهنأك اهل يقارف يأ ءاهيلع انزح ينيع تنخس دقو :لوقي

 برعلاو .دراب عمدب حرفلا ةدش نم نيعلا ترج ىتح اهب تحرف يأ ءاهب تّرق انلاصتا موي

 لصف َّنأ امك «دربلا وه ّرقلاو ءأدراب يأ ًاَرق حرفلا عمدو ءارحو انخس نزحلا عمد يمست
 ءاعدللو «هينيع هللا ّرحأ نزحلاو رشلاب ءاعدلل نولوقيف ءّرحلا وه ةرارحلا ٌيوقلا فيصلا

 نكلو ءاهعومد نكسأ يأ ( ةيئيكظ هللا ٌرقأ لمعتسي دقو (« ةينيح هللا دق رورسلاو حرفلاب

 اهفيفختب ءاعدلا دارأ نكمي عومدلا نع نوكسلاب اهرارق نأل ؛ريخل وأ رشا ماع هبآ لمتحي

 .مهفاف ءاهتبوطر لسغت ىتح ًالصأ

 :لاق

 ىستقرفل نر نا ام هئافكأو لمح ةنكمدو تنم ااهنانينإف 2 76

 نم هنافكأو .هلسغ يعمدو تيم اهبحاصف دارأو .هيئيع ناسنإ 5 ءاهئاسنإف :لوقي

 و

 َرُهَف نرحل ترم ةاتسع تضيبار# :ىلاعت هلوق كلذو ينقرفل ًانزح ينيع نم ضيبا ام

 ,(1 حيظَك

 :لاق

 تنس كيلا ىبنآلا ,يدقاع الت ىتأ له َلّوَأ ءاشحألاو نيعللف -

 انه نكلو ؛بيبطلا هلصأ :يسآلاو ءركذلا ةوالتلاب انه دارأو ءيسآلا الت نيعللف :لوقي

 لع َقَأ لّم# :ىلاعت هلوق ركذت ًالصأ تبهذ دق اهّنأ اهآر امل نيعللف يأ ؛يلاحب ملاعلا دارأ

 .(#2 اَوْودَمادِيَم شي ل ِرهّدلأ ني نيس نكنإلا

 .84 ةيآلا .فسوي (1)

 .1 ةيآلا .ناسنإلا (2)



 ل لمع هس ري حج ص

 ,010 بَل َتاَد ارا َلَصِيَس # :ىلاعت هلوق ركذت اهقوش نارين دقوتو يئاشحأب ملع املو

 نارين يئاشحأ يفو .تبهذ دق ينيع نأ هراصنأو ىوهلا يف ينآر امل هنأ نطابلا يف دارأو

 باهذو «ةنطابلا ينيعب الو ةرهاظلا ينيعب عمطي مل مهنم اهنم اند نم لك قرحت ةبحملا

 لصأ نأل ؛اهبرقت نأ يئاشحأب عمطي ملو ءًائيش امهل نيري نأ اهتافص باهذ ةنطابلا نيعلا

 .اهتربع ةدشل سوفنلا يف خسو َّلكو ؛نيطايشلا قرحت ىلاعت هللا ةبحم راثآ
 :لاق

 تّوَبو ُتْنَتَح نكل افو ال نأو افجلا ىلع بيقرلل انْمَلَح اًنأك - 8

 عضوملاو عضوملا اذه يف ءاشحألاب دارأو ءءاشحألاو نيعلا يأ ءانفلح انأك :لوقي

 ىلإ ةلباقملا يهو .حورلا يهو «ةيريصبلا نيعلا ىلإ ةراشإ تيبلا اذه لبق يذلا لوألا

 نيعلا ىلإ ةراشإ [ظ6] (2'ناترصابلا نانيعلاو .ىلاعت هللا ةبحم رون يلجتو بيغلا ةهج

 «لاثملا ملاع ىلإ ةينطابلا امهنيعب ناترظانلا سفنلا انيع امهو ةرّيدملا نيعلاو ةيزيرغلا
 ةراشإلا ءاشحألاب دارأ نوكي نأ لمتحيو ء,تاسوسحملا ىلإ نيترصابلا نينيعلاب ناترظانلا

 ىلع تباثلا ميقملا بيقرلل انفلح انأك :لوقي ءنيترصابلا ىلإ نينيعلاو .سفنلا ْيِنْيَع ىلإ
 :نيحلاو ءافجلا

 اهبلط نمو سفنلا تافص نم ةيهلإلا ةرضحلل ةدهاشملا نم بجاح لك وه بيقرلاو
 تبجح ةدهاشملا نيح يف هتركذ وأ «رايغألا نم هتبحأ ام لكو ءهاجلا لثم ظوظحلل

 ريغلا نأل ؛ريغلا كلذ ركذب يلجتلا لصأ ناك ولو «ةلاحم ال ةدهاشملا نيح يف ةدهاشملا

 هلوقل كلذ دعب هركذ باهذ نم ٌدبالف ةدهاشملل هيلع يلجتلا نيح يفو .ًاببس نوكي امّنإ
 تارضحب ىلاعت هللا هّصتخا نم الإ 4 .ِهوَوُج ىف ِنيَبلَق نم ٍلجرل ُهّلَأ َلَعَجاَم 9 :ىلاعت
 .كلذ نايب يتآيس امك عمجلا

 لاحلا ناسلب اهسفن ىلع تدان دق ةيهلإلا ةرضحلا يأ ءىهو ءالف ءادتبالا ىف امأو

 .3 ةيآلا دسملا (1)

 .قايسلاب قيلأ هانتبثأ امو ء[نيترصابلا نينيعلا] :[س]و لصألا يف (2)

 .4 ةيآلا .بازحألا (3)



 الف ينود هرهاظ ىلإ '''ناتنطابلا وأ ناترهاظلا كانيع رظنت رايغألا نم بيقر ماد ام هنأ

 «ةيؤرلل يلجتلاب ْثَفَو بيقر ال ناك نإو يأ ءتَفْؤأل نأو كيف رضحأ الو «ةيؤرلل ىلجتأ
 دوجو نم 2'فصأ ملف انأ تثنح نكلو «ةيلقعلا يأ ؛ةيرجحلا تاذلا تارمث ترضحو

 .يه تركذ امك رضحت ملو ”ٌلَجمتَت ملف اهدهعب يه تّربو «ءابقرلا
 :لاق

 تيل ٌتْدَقَع انقّرفت املف ةّيخأ ءاخإلا ٌقيئاوم ثناكو - 9

 نويع ةوافص تناكو يأ ءهانعم ضعب ءاخإلاب دارأ :ءاخإلا قيئاوم تناكو :لوقي

 اهتوافص ءاخإلاب دارملا سيلو ءاهيف روضحللو يلجتلل ةحلاص ةوافص ةيفاص اهلك هلقع
 هو ءاححإلا نككلو ةيهلإلا :تاربضخلل هي فصولا عضياال كلذ: نإف هتويع ةوانصو ىغ
 الإ روضحلاو يلجتلا نيب بجاح سيلو «ةيرجحلا هنويع نم يه ةحلاصلا ةوافصلا
 يف ٍلْبَح قرع نفدي نأ وه ةيدالاو فدعا هتئانص نأ ءلخوأ فاتقرلا لإ رظنلاب هلاغتشا

 .بهذي نأ ًارذح هرامح دوقم وأ هتيطم مامز وأ هليخ لبح اهيف طبري اهب ًايوق ًانفد ضرألا

 ىه تلحو «ةّيخألا كلت ىف ىمامز لبح تدقع انقرافت اًملف ةيوق ةورع اهنأ تَّنظ :لوقي

 ل هل اع اة تو ىف لا ىاععسزواو نر فكت هوق ءن | قسلموا لفعل كلذ
 ْ ْ ْ ْ ا رجلا

 :لاق

 6ةمذ ريخ ىلإ تءاف نإو ًءافو 2 اهردغ َةّمذم ْرَتْخَأ مل هللاتو - 0

 2 بجوي اميف '”ريصقتب ينترذع ثيح يل اهردغ ةّمذم رتخأ مل هللاتو :لوقي
 اهنم رذعلا كلذ نوكي نأو ءيرطاخ ةآرم يف اهروضحلو .يرظان ىلع اهيلجتل ةحلاصلا

 .بيقرلا لعافلاو «نيتنطابلا وأ نيترهاظلا كينيع رظني :اهلعلو :اذك :[س]و لصألا يف (1)
 .[ىلجتت]و [اوفصأ] :[س]و لصألا يف (2)
 .[ىلجتت]و [اوفصأ] :[س]و لصألا يف (3)
 .[ةوافص] :اهب ديريو .[س]و .لصألا يف اذك (4)
 .[يذكهو] :س يف (5)

 .[ةّمذ] لدب [يتمذ]و .[ريخ] لدب [رتخ] :ناويدلا يف (6)
 :[ىريمتتا نب يناد)



 ىلإ تعجر يأ «تءاف نإ امأو .يل اهنم ميظع مذ وه كلذ نأل ؛يريصقت ءافو وه يأ «ًءافو

 بلاطلا مهف ىلع ًالاكتا همتي ملو مالكلا عطقو ؛ينم هتدهع دهع ريخ ىلإ يأ ةّمذ ريخ
 ءالو لوح الو :اهيفاوق ضعب يف لوقيف فلألا عم ماللا ةيفاق ىلع ةديصق مظني يذلاك

 .أ''همامت مولعمو ءالو ايندلا يف :اهضعب يفو .ىلإ مكيديأب اوقلت الو :اهضعب يف لوقيو

 ريخ ىلإ تءاف نإو :دارأو «تيبلا نم لوألا هرطس يف ام ليلدب همامت موهفم اذه كلذكو

 .مهفاف ةرخآلا ةلاحلا راتخي هنأ ىلع لد ىلوألا ةلاحلا رتخي مل هّنأل ؛هراتخأ يذلا وهف ةمذ

 :لاق[و7]

 يتورث هنم ىرث .دايجأب داجو اننفلاب نكد: ٌئعِبَرلا افّصلاب ىقس -1

 اوصل لافتا وه يذلا لدتتملا ميترلا لصف هو ينيذلا اهضلاز هللا سن: لوك

 ةورملاو افصلا انه هب دارأ افّصلاو «ءلزنملا :عبرلاو .ةصلاخلا ةبحملا :افّصلاو .ةنسلاو

 لامج نم هرظن ام ىلع هرسحتو هءالب ركذ امل ءاعدلا قيرط ىلع لوقي ؛مارحلا هللا تيبو

 يلجت لامكو ةبحملا لامجب هللا ىقس :نكامألا هذه عضاوم نم عضوم يف هبوبحم
 هب رهظ اعبر هلضفأو هلجأو يلجتلا لمكأ يأ ءيعبّرلا رونلا يأ ءافصلا ةلماكلا ةرضحلا

 عضوملا وهو 235 هللا لوسر هلامكو هلالجو هيلع هللا لامج يلجتل رهظم لمكأ

 داجو .ىنمو «تافرعو ءرعشملاو «تارجحلاو «مارحلا تيبلاو ةورملاو افصلا هب يذلا

 قّوطي ام وأ همّدقم وأ "قنعلا وهو ديج عمج دايجألاو ءىلع ىنعمب انه ءابلاو .يدايجأب

 ديج ىلع دوجي نأ هسفنل وعدي «هئازجأ نم ءزجو .هاوق نم ةوق لكل دايجألا راعتساو هب
 قّوطي لامجلاو لامكلا كلذ نم ىنع «قاوطأب يأ ,ءىنغ يأ «ىرث دايجأب هنم ءيش لك

 .ءيش لك نع هب يانغ يأ «يتورث هنم نوكت ينم ءيش لك دايجأ

 ء[فوذحملا مالكلا] وأ ء[فوذحملا 0 وأ «[فذحلا زاجيإ] ب ةغالبلا يف ىّمسي ام ىلإ انه خيشلا ريشي (1)

 ءركذلا نم حصفأ ٍركذلا كرت هيف ىرت كن زأ كاذو ءرحسلاب هبشأ رمألا بيجع» وهو .ظحاجلا لوق ّدح ىلع
 ىلع هرعت مل اذإ انيبم وكت اخ ٌمتأو .قطنت مل اذإ نوكت ام قطنأ كدجتو .ةدافإلل ديزأ ةدافإلا نع تمصلاو

 تاحلطصملا مجعم اهنع رظني ةفلتخم عاونأو «ةريثك ثحابم هيفو .81 /2 ءرئاسلا لثملا يف ريثألا نبا لوق ٌدح
 .اهدعب امو ,1]349 .بولطم دمحأ .د ؛ةيغالبلا

 .س نم ةطقاس [هللا ىلص](2)

 لبج وأ ؛ةكم ضرأ دايجأ» نأ .145 ١/ ؛ناويدلا حرش يفو ؛ةكم ضرأ يه دايجأ نأ شماهلا 78ص .ناويدلا يف (3)

 ."'لماكلا ناسنإلل يرصنعلا مسجلا نع ةيانك يهو ...اهب



 ةلامج رح نم هيلع نفاقم لك ىلإ دعي راشأ و: ىدعجملا لامكلا ىلإ ًالوأ ناشأف

 يه يتلا ةيوبنلا ةريصبلا هنيعو لقعلا ىلإ ةراشإ كلذ يفو ءمظعملا عضوملا ىلإو «هلامكو

 .مهفاف «هيلع

 :لاق

010 

 يتوبص َنطومو يلامآ ةلبقو يبرآم َقوُسَو يناّذل مّيخم - 2 .

 ةيرجحلا ةئطابلا عضاوملا ىلإو «ةيرجحلا ةرهاظلا عضاوملا هذه ىلإ راشأ :لوقي
 نوكسلل ادصاق هتميخ دومع زكارلا وه مّيخملاو .يتاذل مايخ زكرم يأ .مّيخم :لاقف

 يذلا مظعألا قوسلا عضاوملا كلت يفو ءيبرآم قوسو ءاهلك تويبلل راعتسيو ماقملاو

 ءاهبلطب يلامآ ةلبق يه يتلا ةيهلإلا ةّبحملا يلجت هيفو يأ «يلامآ ةلبق "!![هيفو ءيبرآم] هيف
 ةدش يأ :يتوبص نطومو .هروهظ ناك اهنم 56 يبنلا ذإ اهيف ةيهلإلا تارضحلا يلجتو

 ّيبنلا ةيرجحلا نويعلابو يف يبنلا ىلإ ةراشإ ةيرجحلا ةرهاظلا عضاوملاب دارأو ءيّبح

 ؛هدعب وأ ؛هدنع وأ «هلبق ناك نّمم هلامك رحب نم هيلع ضيفأ ْنَم لكو ؛ملسو هيلع هللا ىلص
 (2نامرحلا امهو ةنيدملاو ةكمب اهلصأ تارضحلا راونأ يلجتو يّتحلا لامكلا رحب َنأل

 لمكأ وه نم امهيف رهظ نمل هلامكو .مهنم لامكلا لهأ قلخلا ىلع ضيفأ امهرحب نمو

 .كيْع هب قلخلا

 :لاق

 يدّنجو يران ُبرقلاو اهُدْمُب نمب اهّركذ سنأ مل نك سنأ ٌلزانم - 3

 ضيفأ نم وأ :ةيدمحألا ةيرجحلا نويعلا لزانمو ءارهاظ ةيمرحلا لزانملاب دارأو :لوقي
 .انطاب هنم اهيلع هلامك نم هيلع

 تارضحلا لامجو ةبحملا لامج يلجت لزانمب دارأو «ءيشلاب سانئتسالا وه :سنألاو

 نمف .ىقترملا كلذ ىلإ يبحو يتبغرو يبلط ةدشل اهركذ لفغأ مل يأ :سنأ مل «ةيهلإلا

 .س نم طقاس نيفوقعملا نيبام (1)

 . بوصأ هانتبثأ امو ء[نيمرحلا] :[سل]و ؛لصألا يف (2)



 .يميعنو يتّنج يقالأ اهنم برقلابو ءيرانو يباذع نوكي - ءابلا ٌمضب - اهدعُب

 :لاق

 تلح مقُّشلاو ٌفْحَت ملام ّنملا نع اهلجأو اهب يلاح اهلجأ نمو - 4

 000000اااااااارا:7:7:76956ج64هء4ه44”[<

 220 لا يي

 يلع اهنتم ةلمج نم يل اهنم ْنملا نمو يل اهنم ْنملا مظعأ نم وهو ءاهلجأل هئالب لّمحتو

 ىشالتي ىتح دسجلا هلاحنإل ىفخي نأ هعم نكي مل يذلا يأ ءفخي مل ام مقسلا اهلجأ

 نع عنام نع ينم باجح لك لكأ دق ةينارون ةدرجم ًاحورو ًاسفن نوكأف .ءيش ال نوكيف

 ريغب ّيلع نمت تماد امو .ةلاحلا هذه ىلع الإ اهيلجت نكمي الو ءّىلع اهيلجتو ءاهتيؤر

 هلاصتاو هئاقل ىلإ ءالب ّدشأ يف انأف ءاذه ينم ىنفي الو لكأي ال يذلا يمقسلا بحلا اذه

 كرولا ةيفاع رثكأو «ةمعن ٌرسأو ؛حرف ّدشأ يف هب انأف يلع هتبيصم تلح ٌمقسلاو

 وه يمقس نع يتيفاعو ءمقس ريخ وهو يمقس يف يتيفاعف «ةيفاع هب تددزا داز املكو

 رمأ لك يف اضرلا نسح ىلإ ريشي هنإف مهفاف ء.مقس رش وهو «هؤرب ىجري ال يذلا يمقس

 .ةبحملا كل وأ .كيلع هعضق

 :لاق

 يتريج ٌريخ مهف اوزاج نإو .يمارغ 22 رماع ٌبْعِش رماع ٍبْعَشِب يمارغ - 5

 ىنعمب وأ ءنم ىنعمب ءابلاو ءعضوم مسا وهو ءرماع بغشب ياوه يأ «يمارغ :لوقي

 «قيرفتلاو «عمجلا :(©) حيتفلابو «ةريثك تايمسم ىلع قلطي بغشلا مسا لصأو .يف

 : يلا .ديعبلاو دعبلاو .ةميظعلا ةليبقلاو .داسفإلاو «حالصإلاو ءعدصلاو .قرفتلاو

 .[تلح] لدب [يتلخ] :ناويدلا يف (1)
 .(ينشلا]دصقت(2)

 :[بفشلا] دِضقي (3)



 55 دانا ف ا 1 تن: 1 5
 نم ةفئاطلا :مضلاب ةبعشلاو «نيلبجلا نيب جرفنا امو ضرأ نطب يف ءاملا ليسمو قيرطلا

 عدصو ؛ةيدوألا يقاوس نم مظع امو ة ةعلتلا "نم رغص امو لمرملا نم ليسملاو ءيشلا

 نع هفك : هبعشو ؛هلسرأ يأ هبعش هيلإ ًالوسرو «ةلعش ةبعشو ءريطلا هيلإ يوأي لبجلا يف

 راك بنجر ورسال اار كروت دبس رجس قرت عار م ردع

 راشأ هنأ همالك هيلع لدي اميفو «يناعملا هذه عيمج نَّمضت دق «هّبنتف كلذ تفرع اذإف

 يذلا سماخلاو .بتارم عبرأ ىلإ وهف ” «نطاب ناي نمايو ؛نللا نطاوو زها ىلإ | كلذب

 هنأ لوألاف ءارومعم يأ :ةرامعلا نم لوألا يف رماعب دارأو ءعضوم مسا هنأ ًالوأ هانركذ

 «تافرع لبج باعشو .رعشملاو «رشحملاو «ىنمو .حطبألاو ٠ ءاهبعشو ةكم ىلإ راشأ

 ””نامّرحلاو ؛نيمرحلا نبي , يذلا يداولاو ع هللا لوسر هيف ماقأ يذلا لبجلا نم راغلاو

 روهظب رماع وأ .هميظعت 7 راهظإ يف هللا ةبحمب رماع بغش ٌلكو ردبو ةنيدملاو ةكم ًاعيمج

 ةيلحتملا ةفئاطلا مهو .هباحصأو هلآ ؛ :ةليبقلا بْعَّشلاب دارأو تف هروهظب هيف هللا ةبحم

 هب ىتأف .بعشب يمارغ :لاق هّنأل امنه نوم اك هارأ هن انلق امّنإو «ةيلامكلا قالخألاب

 آلإو .مهف نم الإ هفرعي الو هديري يذلاب ًاصوصخم نوكيل ًاركنمو ءامومع نوكيل ًاركنم

 .ماوعلا ةلمج مهف نع ركنم يهف

 هيلإ ىلاعت هللا ةبحمب رماع بعش يف وأ ءلك نم وأ .لكب يمارغ يأ رماع :هلوقو

 ىتبحم :لوقيف .النلا هيلإ ةراشإلا امأف .هريغلو هلك ىبنلل لمتحي ىمارغ رماع بعش :هلوق

 ةبحم هبو «هيفو «هنم رماع يمارغو ؛هلل هنم يتّبحم ىلاعت هللا ةبحمب رماع بعش لكل

 هذه يف يروهظب ىتح [وة] ىلفسلا اورفك نيذلا ةملكو ايلعلا يه هللا ةملك نوكت ىتح

 .كلذ لجأل عضاوملا هذهل عضاوملا

 :اهنم ناعمل عضاوملا هذه نم هللا ةّبحمل رماع بعش يف هّبح َّنأ هريغل يناثلا هجولاو

 اهيف رهاظلا يبنلل اّبح اهنمو «قلخلا لمكأ اهيف رهظأو ءاهمظع ثيح اهل هلل بحلا

 .س يف ةطقاس [نم(1)

 .مالكلا هب ميقتسي هانتبثأ امو .[نيمرحلاو] :[س]و لصألا يف (2)



 روعي اهب نأ اهتم 6 نلامتادللا ىلإ هل رللبللا لإ مق وكل اياؤ هللا ةنطفميا نت 53 هنأ اينفو
 يّنأو ءعضاوملا هذه يف رهظ نمل مظعألا هلالجو .هلامكو .هلامج يلجتو ةيهلإلا ةبحملا

 اهيفو ءيهلإلا يّبحلا مظعألا هرحب عدوأ اهيف هنأ لجأل هذه يف هتبحم يبنلا كلذكو

 .عبار هجو وهو تارضحلا تاجرد ىلإ ىقرتي

 لكو .هأاج ثحو .ةحار نم اهعبتي امو ؛ىلوألا يتافصب ينم رماع ءيش لك تيتشنو

 ساوحلاو رطاوخلاك اهباعشو سفنلاو حورلا ْيَمَرَح يف لهأتم رماع هركذ نكاس ءيش

 تارضحلا ىلجتو ةيهلإلا ةبحملا لعب ةدهاشملا لابج ىلإ ىقرتلاو ركفلاك ''!امهتايحو

 .ضحم بارخ اهنإف ىلوألا ةرامعلا ال اهل ةرامعلا ةقيقحلا ىف ىهف «ةيهلإلا تارضحلا

 الإ تلعج ام ةنطابلا كلذك ةدابعلا ضحمل الإ ةرهاظلا عضاوملا هذه تلعج امو

 ؛هعيمجب ”![هعمجي] نكي مل نإو يم هللا لوسر لمكي هب يذلا يهلإلا لامكلاب اهترامعل

 مهف :لاق مث ,ضئارفلا ءادأ دعب برقتلا لفاونب ىلاعت هلل ًابح داهتجالا يف ناكمإلا ّدح لب

 مهنم بوبحملا ينع دعب نإو ؛هانعم ضعب دارأ انه نكلو ءاولام يأ ءاوداح نإو .ءيساوح

 لك نم مهيلإ يبرقو .مهركذ يل ريخ لاح لك ىلع مهف .بولطملا غلبأ ال نأ اوبحأو

0-6 

 :لاق

 يتبيخب يئاجر اهنم ْتَمعْطَت دقو ١ اهدْنُبل يَّرسَرُساماهدعَب ْنِمو -6

 يأ «ّىلع اهلامج يلجتو اهب يلاصتاو اهيلإ يرظن دعب نمو يأ :اهدعب نمو :لوقي
 يأ .يّرس حرف ام يأ نس ام ىتيؤر نع كلذ باهذو ةيهلإلا ةبحملاب ةيهلإلا ةرضحلا

 .[امهتايحو] لدب [امهلايخو] :س يف (1)
 .س نم طقاس نيفوقعملا نيبام (2)

 .س نم ةدايزلاو ءلصألا يف طقاس نيفوقعملا نيب ام (3)
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 ءاهيلإ لوصولا نع يئاجر ينم تعطق دقو يتيؤر نع اهدعبل ءيش هل ذل الو .يبلق

 اهتافصب اهيلإ لوصولا نكمي ال لاح ىف اهنأك دعب اهآر هّنأ هسفن دارأو .ءىتيطم يأ :ىتبيخب

 .مهفاف .كلت

 :لاق

 يتعولب يعولو اهيف اعِلَو ادب الو ْتَبَع نع عّرجلاب يعزج امو -7

 دارأو «ليللا نم ةفئاطلاو قيرطلا عطق :عزجلاو ءعزجلاب يفوخ يأ ءيعزج امو :لوقي

 حبصو ؛راهن ىلإ اهيلجت نع ةعناملا بجحلا ةملظ ليل نم جورخلاو ءاهيلإ لوصولا قيرط
 بذكلا : - ماللا حتفب ال ماللا رسكب - اهيف اعلو ادب الو ءيلقع ةآرمب اهسمش قارشإ يلجت

 .روزلاو

 اذهب علوم :لاقي امك هيف ةبحملا ةرثكب هل يناعُملا يأ ؛ءيشلاب عّلوملا هب دارأ اذهو

 امنإو ءاهتاذب يه اهنياعي يأ ءاهب اعلوم نوكي نأ هل ّحصي ال هنأل ؛اهيف اذه لاق امنإو «ملعلا

 ءيتعولب يعول كلذكو ءاهيف كلذ نوكيف اهيلإ برقتلا ىلإ يدؤي ءيش لكب علوم وه
 اًمأف .ثبع نع ينم نكي مل كلذ لك ءاهيلإ يتبحم ةدشب يتعولب يضرم رثك كلذكو يأ

 وأ رهظ «لق وأ لج ءيش ىندأف اهتريغ ةقدلف يعلو امأو ءرمألا ةبوعصلف عزجملا يعزج

 لك ّنألو ؛ةيدوبعو اكلم اهل اهلصأ [ظ8]يتاذ ٌنألف ؛اهيف يتبحم ءانفو اهل يّتح اَمأو

 رانلا باذع سيلف «ةحمل رانلا ىلع ربصي ال امك !!![ةحمل اهنع ربصي مل] ةحمل اهلامج

 .كلذ مهفاف ءاهنع باجتحالا باذع نم ّدشأب

 :لاق

 ا” يرشح مّسحم يداو ىلع ٌدوو يرفس أن ناك يعمج نم تئاف ىلع - 8

 يترسح رّسحتو ءاهب يلاصو عامتجا يأ ءيعمج نم تئاف ىلع اذه يفسأت ناك :لوقي

 .س نم ةدايزلاو .لصألا يف طقاس نيفوقعملا نيب ام (1)



 ملو ؛عامتجالا َرَأ ملف هب يكاله يأ ءيدّوأ نم نيقي ىلع كلهم ميظع دو ةذل تاوف ىلع
 .يعم ءيش ذلأ وه يذلا كلهُملا يدوملا دولا اذه ةذل دجأ

 :لاق

 ''يتشيع دغرأب ىَلو ٌىوطب انل هطاسب يئانتلاٌضِنَقىوط طْسَبَو 9

 ىتلا ةفقولا كلت ىف اهنم ةرظنلا كلتب اهتدجو ةشيعم ةدغرو ةّذل ©طسب نم هللو :لوقي

 5 ور اهدي اهلاصتا ناك يذلا ةضوحلا وهو كم قفا عيظزم :يقوظرر اا تناك

 يئانتلا َّنأ ال ءطسبلا طاسب يأ ؛هطاسب اهتيؤر نع دعُبلا يأ ,يئانتلا ضبق ىوط :هلوقو

 ذلأب يأ .:ةشيع دغرأب يلو ّىطلا كلذبو .طسبلا كلذ طاسب ىوط نكلو ؛هاوطو طاسب هل
 00 .مهفاف «ةايح

 :لاق

 يتليل لوط يتحار يردص ٌحفاصُت قناعُم داهسلل نُمَجِب تيبأ - 0

 كل ناك يردص حفاصت يدي ةحار يأ ءيتحارو .داهسلل قناعم نفجب تيبأ :لوقي

 :هوجول هردص ىلع هدي ةحار عضوو ؛يتليل لوط

 .بعتلا ةوق نم :اهدحأ

 .عضوملا كلذ نم اهسمتليو «ءكلذ ّبحي وهف اهيّلجت لحم كانه نأ هملعل :يناثلاو

 نع بجحي مل نأ هملعل ةبجاحلا للعلا نم ءيش ةيقب كانه دجي هلعل ثلاث هجوو

 .©رايغألا الإ باجح الو هسفن نم باجحل الإ كلذ يف اهروضحو اهتيؤر

 :لاق

 .[يتشيع] لدب [ةشيع] :ناويدلا يف (1)

 يف فوخلاك .ضبقلا هلباقيو ءلاوحألا نم لاح وهو .سفنلا ماقم يف ءاجرلا ةباثمب بلقلا ماقم يف طسبلا (2)
 انطاب هيلإ هضبقيو ءارهاظ دبعلل هللا طسبي نأ وهو ّقحلا ماقم يف طسبلا كانهو .سفنلا ماقم يف ءاجرلا هلباقم

 فوخلا ىنعي طسبلاو ضبقلا :لاقف نيرمألا نيذه دينجلا نّيبو .667 ص .«ىنفحلا ةعوسوم رظني .قلخلاب ةمحر
 ' 44!. ص ؛مجعلا ةعوسوم رظني :ةيصعملا نع ضبقي فوخلاو ةعاطلا ىلإ طسبي ءاجرلاف ؛ءاجرلاو

 .74ص .مجعلا ةعوسوم رظني ؛ىلاعت هللا ريغ ءيش لك مهو :رايغألا (3)



 "'يتلا ّيتاقيوأ تداع ول يريمَس اهب ُتفلس يتلا تاقيوأ ٌركذو - 1

 نأ مل ىَأ « يقر يمس اهب تلصو يتلا كيِهول ةبحم ريغصت :تاقيوأ كد :لوقي

 دارأو ,همالك عطقو «يتلا يتاقيوأ تداع ول اذّبح اي ًاراهنو اليل يركذ يف لوقأوءاهركذأ

 :لاق كلذلو ءاهب ًاهلو لزأ مل ينإو «ّىلإ اهب تلصو يتلا

 ينّذل نيبلا ةلفغ يف اهب ٌتقرس ١ اهبانج ّلظب ًامايأ هللا ىعر - 2

 نكلو «ةريثك ناعم اهل ّلظب :هلوقو ءٌلظب امايأ ةياعرلاب اهل وعدي :ًامايأ هللا ىعر :لوقي

 كلذف هيف اهروضحو يرجح ةآرم ىلع اهيلجت تقو ّوندب دارأ ءاهبانج وندي ىنعمب انه

 يقيقحلا قارفلل لمعّتساو «ةقرفلا نْئبلاو «نيبلا ةلفغ يف اهب تقرس هيف نوكأ يذلا تقولا

 ملأ ةدش نم توملا ةرغرغ يف تقرس دق نوكأ نأ ىنعملاو هب يتسف توملا وه يذلا

 يلاصتا نيح اهتدجو يتلا ةيدبألا يتايح ةّذل ءيكاله جلاعي ءينرغرغي توملا َّنأك قوشلا

 نيح يف ينكله توملا يأ ءوه نإو .هنم ةلفغ ىلع اهنع يباجتحا نيح ىّنع تبهذو ءاهب

 .مهفاف مهيلإ يلاصوب يتايح قرسأ نأ دعب تومأ ال ”هئاد قاب

 :لاق

 يترجه راد يف ٍبرُقلا لصوب اهيدّل يرطاخب اهنع دْعُبلا رجه <هرادامو -3

 يف اهنم ٌنارجه يتارجه ةرثك امو ؟يأو ؟اذامو :هريدقتو ريخأتو ميدقت هيفو :لوقي

 ّلك ىرأ يِنإ الك .يرطاخب كلذ ةقشم ىرأ ةديعبلا اهراد ىلإ ينرجاهم يأ «يترجه راد

 تنك اذإ كلذ ةبوعص ٌدلتسأو [و9] ًالهسو ًابيرق اهبانج يف يأ ءاهيدل ّيف بعصو ديعب
 لذب ّيلع ناهو ءريسع لك ّيدل لهسف توجر دقو ءاهنم برقلا لصوب ىظحأ نأ وجرأ
 «ىلاعت هللا ّبح ىف لاومألاو .ءءاضعألاو ءسفنلا لذب ةّبحم ىلإ تاراشإ هذهو ءزيزع لك

 .[تاقيوأ] لصألا ىف (1)

 :نلاجت هلق ضم فللؤر» ةنيلإلا ةقيقسلا لع ةلاسألاب :روطن ذانفالا نار هةيناالا ةتنفلطلا نع رسوعلا7)
 ةفيطللا يأ رجحلا اذه دادوسا وه قئالعلاو ةداعلاو عئابطلا ىلإ ناسنإلا عوجرو 4 ٍمِيوْنَت ٍنَمْحَأ يف َنّسإلآ اقل دل
 .7!7ص «ينفحلا ةعوسوم رظني ءبونذلا نم كلذ لكو «ةيناسنإلا

 .س يف ام انتبثأو ؛[ماد] :لصألا يف (3)



 .مهفاف

 :لاق

 !!يتبرق بْرُقلا يف رجهلا ينمت راصف يبلطم نود اهّلصو يدنع ناك دقو - 4

 يبلطم َّنأ تنظ يأ ءيبلطم نود وه اهلصو َّنأ ينظو يسفن يف يدنع ناك دقو :لوقي

 ةآرم اهب تألج يتلا ةوافصلا نودبو «ةيوقلا هتوق نم ىندأب اهيلإ ينغلبي ةّيلع ةوق هل
 ينيب نأو ءلاصولل ىقري الو .ديفي ال هلك كلذ ْنأ تيأر رمألا يل فشكنا املف ءيرجح

 ءرجهلا ينمت اهنع يدعب ةّدشل يل يذلا لاحلا راصف «ةريثك هذه دعب (2”ابجح لاصولا نيبو

 ىلإ كولسلا ءادتبا لوأ يف يسفن تيأر يأ ؛يتبرق يه اهيلإ برقلا بلط يف ةرجاهملا يأ
 مهنأل ؛نيدتبملا نيبغارلا نيبلاطلا ةبرق يه يتبترم تناكف «ةديعبلا اهراد ىلإ ةرجاهملا

 ّجحلا ىلإ رفسلا ديرملا بلاطلاف ءاهيلإ رفسلا اوبلطي مل وأ ءاوبغري مل نيذلا نم برقأ
 يناثلا ةبرق وه نوكي رفسلا ناوأ هيلإ برق اذإ جحلا ىلإ رفسلل برقلا ءادتبا وه هببس يف
 نأ يسفن تيأر كلذك ءهنم ثلاثلا هبرق لوأ وهف رفسلل بهأت اذإف .هيلإ رفسلل يأ ,جحلل

 رفاسملل رفسلا برقل َّبنملا َنإف رفسلل ؤيهتلا برقأل رفسلا ناوأ برق ينمت وه اهنم يبرق
 هذه عيمج يف هب راشأ يذلا اذه نأ هلك اذهب لدو .مهفاف مزعلاو ةينلاو دصقلا لوأ وه

 سفنلا صيلخت ىلإ تاراشإ هلك [بحلا ايّمح ينتقس] :هلوق ىلإ همظن لوأ نم باوبألا
 .مزاوللاب مايقلاو .بويعلا عيمج نمو اهتافص نم كلذ دعب اهديرجتو بونذلا عيمج نم
 ةقيقد تافص كلذ ءارو نم نإو ءاكرتو ءالمعو ءايفنو ءاداقتعا بحتسملاو .بودنملاو
 .ىلاعت هللا ءاش نإ هلحم يف هحضونس امك يلاتلا مظنلا يف اهب يتأي

 :لاق

 كلوت كلوت امل ىتحار نمو ْتلَبقأ نيح تلبقأ يلة حار مكو -5

 .حرفو «رورسو .ةمعنو .ةذل نم ّىلإ تلبقأ نيح ىلإ تلبقأ يل ةحار مكو :لوقي

 .[راصف] لدب [داعف] :ناويدلا ىف (1)
- 

 تتوضأ هاك امو ء[بجخ] :[س]و لصألا يف (2)



 هريغ (!'لامكب فصوي ال يذلا قلطملا هللا لامك هيلع ىلجت ْنَم كفصو نيأف ؛كيهانو

 اهلامكب فصوي نأ ّمصي الو ةميظع ةنجلا ميعن ةذل تناك اذإو ءلاح ىلع زوجي الو

 ءيش ّيأف لاح ىلع زوجي الو «ىلاعت هللا لامك هلالج لامج لامك ىلع لامكب اهيبشت

 ةيؤر ال تافصلاب هتيؤرو «ىلاعت هللا ةفرعم يلجت نانجلا يف ام ذلأ نإ يرمعلو ءهنم مظعأ

 .لاح لك ىلع انعم هب لوقلا زوجي ال امم كلذ ّنإف .تاذلا

 تاذلا نود هتافصب هتدهاشمو ىلاعت هللا عم لقعلا روضح ةوق يه ةيؤرلاب اندارمو

 .مهفاف

 امنإو اهتيؤرب ذدلتلا لجأل اهبلطي ال هنأ عم اهتّذلو ةدهاشملا نع بجحُ امل لاق كلذلو

 يدي ةحار نم يأ ,يتحار نم يتحار ْنِإ :ىلاعت هللا عم هرجح نويع روضحل ةّبحم اهبلطي

 .مهفاف ؛ةحارلا كلت تّلوت ةدهاشملا كلت تّلوت امل

 :لاق

 كلي تلم هلام ّىأل ًاديعب لزأ ملو ًابيرق اهنم ْنكأ مل ْنأك - 6

 ةراهط نم هذه يلاوحأ عيمجب اهنم ابيرق نكأ مل يننأك يأ .نأك يسفن تيأرو :لوقي

 عز اوللاب اهنيك دانس اهم ان انس عر يطرق ورا مزاللا تونذلا عضد يفت
 .تاهوركملاو .ءتامرحملا كرتو «لفاونلاو .بحتسملاو .«بودنملابو

 [ظو] يأل ًاديعب اهيفو اهبو اهنم يفخلا ّرسلا قيقد نم اهعبتأ امب يسفن ىرأ لزأ ملو

 :"![هلو] ,ءيش ىنعم انه اهب دارأ نكلو [يذلا] ىنعمب انه اهلصأ :(ام)و «ةلم تلم هلام

 زاجو «نيدلا - ميملا رسكب - ةلملا لصأ نأل ؛قيرطو ءبهذم ىنعمب ةّلِمو هيلإ ىنعمب
 بهذم لك يف ركفتلاب هيلإ ُتْلِم ءيش ّيأل ىنعملا نوكيف هماسقأو هيناعم يف اهلامعتسا

 سفنلا ديرجت امهدحأ :نيهجو كلذب دارأو ءامامت هيف اهدجأ مل اهلاوحأ نم هيلإ ُثبهذ

 لك يف اهاري نأ يغبني كلذك هنإف اهب اهنع ىضرلا نيعب لامعألا يف اهتيؤر نم اهتراهطو
7 
 ل

 .س يف ام انتبثأو .[ميظع] :لصألا يف (2)



 هذهبو «ةدهاشملاب ةفشاكملا ىلإ يهتني نأ ةبحملا ريس بلاط هنأ رخآلا هجولاو

 .ماقم لاجر لكلو ؛لاجر لاح لكلو «لاح ماقم لكلو .ىلجتت ال لاوحألا

 لوقلا ٌحصي ال ام كلذ َّنإف .للملا نم هتّلم ةيهلإلا ةرضحلا يأ ءتّلم :لاق هنأ نظت الو
 .باجتحالاو دعبلا يف رمألا ةلاحإ دون ال انارت كلذلو هب

 ناي هدا ردلاو:ةدووملا هتلاطلا يفت لإ لإ نلاعادللا تاوضعحي قلت ةكض- كو
 نم الو «ةيهلإلا ةبحملا لبق نم ال يه اهلبق نم ناك امنإ اهنع باجتحالاو دعبلا لصأ

 .مهفاف «ةيهلإلا تارضحلا

 كولسلا مظنل ةيادب اهلعج يتلا '"ةموظنملا هذه نأ ّنظ نم ًاريثك نأ ملعا :(نايب)
 ةيادب تناك امنإو ءكلذك رمألا سيلو «2ىنتقس :اهلوأ ىتلا نم اهيناعم ىف ةوق ىندأ

 نأ ّحصي الف ,ىندأ هفاصوأ نم ءيش لك يف ءءدكملا 5 نأ نبال ةياذبلاو ةهكولس

 :اهلوأ يتلا كلذكو .هكولس لوأ ركذب ءىدتبي مل كلذب هفصو ول ذإ ؛هيناعم ىوقأب هيف يتأي
 .اهرخآ نم كلاسلل افصو ىندأ اهلوأف «ينتقس

 يف هتعارب ةوق ىلع لدي امم وه لب رمألا ةلازه ىلع لدي امم الو ,باعمب اذه سيلف

 ال مث ةوقلا ةياغ يف مهمظن لوأب نوؤدتبي ءارعشلا نم ٌريثكو ءبيترتلل ةفرعملاو ؛مهفلا

 كلذكو «ةنطابلا ةزيرغلا فيعض هّنأ كلذب هيلع لدتسيف ىندألا ىلإ يهتني ىتح لزهي لازي
 ,©)ذهو «يبنتملاك ءارعشلا ضعبو للملا هقحلي مث الوأ مهضعب لّوطي دق نورسفملا

 مهمظن يف ىدملا مهب لاط املك نيرسفملاو «ةغالبلا لهأ نم مهريغو !”يروذشلاو
 .كلذ مهفاف «هتوقو هتغالب كلذ يف تداز هريسفتب رسفملا وأ .هتموظنمل

 :لاق

 .بوصأ وهو ءس ىف ام انتبثأو ء[ةموضنملا] :لصألا ىف (1)
 .اهحرش يتأيس يتلا ىربكلا ةيئاتلا دصقي (2)

 .قايسلاب قيلأ وهو ءس يف ام انتبئأو ,[كولس] :لصألا يف (3)

 لزعمب اقح امهف ةيناثلا مهف نكمي ال ثيحب نيتديصقلا طبارتب امات اعانتقا رصان خيشلا عانتقا ىلإ ةوقب ريشي اذه نإ (4)
 .ىلوألا نع

 .ضرافلا نبا دصقي (5)

 .هتمجرت ىلإ دتهأ مل (6)



 َتْهْشا يدساح .مكتحا يرهد .مفننا يّؤدع ْمجسنا يعمد .مرصنا يربص .مقأ يمارغ - 7

 ءيشب يلابأ الف اهترضحب تنك نإو «ءيشب يلابأ الف اهنم دعُب ىلع تنك اذإف :لوقي

 يأ .ُمرصنا يربص ايو ءاهبح ىلع ْتْبْتا يبح يأ ؛يمارغ :لوقي يلاحف لاح لك ىلعف
 ىقبي ال ىتح يننفأ كنأ ينعي لب ءعزجلا هبقعتل همارصناب دارملا سيلو ,بهذاو ينع عطقنا

 تمقتنا وأ تنسحأ نإ يودع ايو «كراردإ مدأ يأ .مجسنا يعمد ايو ؛هيف ميقت عضوم كل

 ' منيل لاق ةنيع نصرت هريس نزع ىلا هللا ىكيخ امك نكلو كلا هرم «يلابأ الف

 ىنعملا سيل 214 ضاق تأ آم ِضْأَمط هلوقل ًاباوج هل اولاق "14 ٍلخَشلأ عوُدُ ىف مُكَتسيَسْأَلَ»
 .مهيف كلذ لعفب هورمأ مهنأ

 ايو ءاهبرقب يلابأ ال يّنِإ ذإ ؛اهدعب ملأب يلع كبئاصم تاقلحب مكتحا يرهد ايو
 نلع ربغلاو :تفاضملا لقت ىلإ تاراشإ هذه لكو:«ىلابأ آل ىلاف :ةيبشا يدضاع
 000000 لا نا

 امو حتفلاب (يعمد ايو) .هتباتك نود هتءارق ”طاقسإب هدعب امو فلألا حتفب مقأ :هلوقو

 .مهفاف ةباتكلا نود ةءارقلا يف ة ءايلا طاقسإب ىقب

 [و10] :لاق

 يّتفتف اقللا ّرع يدبك ايو يدعشُم تشل اقنلا دعب يِدْلَج ايو - 8

 ام تنأ لعفا راذنإلاو راذعإلا دعب يأ ءاقنلا دعب يرّيصت يأ :يدّلَج ايو لوقأو :لوقي

 «يدعسم كارأ تسلف هودع ّودعلا رذني امك تئش ام كب نلعفأل ىمارغ ىف انأ ىْنِإف تئش

 كادوا اطيل ا يتابع ل ردع ةكقكوب فر ادعلا ذكر كلل ئ راها كدب عم كيالكم كازا

 .تئش ام لعفت نأ ىرخأ ةرم "”كتضّرح دقف كاداعو كمصاخ نمب لعفلا نع

 كب درأ مل انأو .ءيدنع كعامتجا ماقم امف بوبحملاب اقللا رع يدبك تنأو

 .71 ةيآلا ىط (1)

 .72 ةيآلا ىط (2)

 .[طاقسإلاب] :س ىف (3)
 .[راذعإلا ام دعب] :س يف (4)
 .قايسلا عم اهمؤالتل س يف ام انتبثأو ء[كتضرح] لدب [كترض] :لصألا يف (5)



 .يتّتشتو يتتفتف َّرع دقو بوبحملاب اقللا الإ '!كعامتجابو

 .عّرضتلا ةرثكل ديكأتو ءىقب خسو لك هنم ىنفيل ربصلا ىلإ تاراشإ اهلك هذهو

 نع داعتبالاو .2ةناعإلا بلطو ءاهئالج قرطو بويعلا فاشكنا ىلإ لاؤسلاب لاهتبالاو

 .مهفاف .كلذ نع رذحلل ةغلابمو «لامعألاب اهنع اضرلا نيعب سفنلا ةيؤر

 :لاق

 هيلا ةاهلم..ردهدلا" ةيضو. اجار . لا اهئادو:ءاضامح الإ ثنا امل توف

 :ةيهلإلا ةرضحلا روضح نع اهنع يل ًاحامج لإ برقلا ىلإ ةيعادلا ةلاحلا تبأ املو
 يأ 0 علا روضح دارأو ءاهقيرط ل

 نا و

 :لاق

 اثره دعب ةَّرع ال نأو ُبِبطَي ا ول

 اهرسكبو نيعلا حتفب عل ناز هيلع دن ني آل الا الأ تّنَقَت مت :لوقي

 4 04 دا تمار مل

 هللا اهفّرش مارحلا هللا تيب ةبعكلا ةزعب دارأو «6 هللا لوسر ةنيدم ةبيطب دارأو

 :قلاعت

 ؟ةكم دارأ هنأ ىلع ليلدلا ام :تلق نإف

 دارأ هنأ ىلع لد ,؛ةكم ىف اهرظن اهيف هّبح ىنفأ يذلا نأ ركذو برثي ركذ امل هنإ :لوقنف
 .مارحلا تيبلا ةّرعب

 ىلاعت هللا َّنأل ؛تاراشإلا لضفأ نم ةزع مساب اهيلإ ةراشإلاو «ىليل ةبعكلا ءامسأ نمو

 .ملقلا للز نم اذهو ء[ةتانعالا] :لصألا يف (2)
 .[دعب ًالزنم ًالأ] لدب [دعب نم راد ال نأ] :ناويدلا يف (3)
 .قايسلل ةمءالم رثكأ ديري هّلعل (4)



 يع هللا !'لوسر اهب هللا ّرعأو ءاهمده اودارأ نيح ليفلا باحصأ هئادعأ نم هللا اهّرعأ

 اهتراهطب هللا اهّرعأو .مهتلبقب لابقتسالا يف دوهيلا مهئادعأ عابتا نع اهب نيملسملا ردعأو

 (2)# ٌمهماَع دعب ماَرَحْل َدِحْنَمْل ًأونرَقي الف» :ىلاعت هلوق دعب نيكرشملا لوخد نم

 «ةالصلل ةلبق اهلعج نأب ىلاعت هللا اهّرعأو ءانمآ ىلاعت هللا هلعج نأب ”اهمّرَحِب هللا اهزعأو

 ."حيرصتلاو ةرابعلا نود حيولتلاو ةراشإلاب همظن رثكأو ءكلذ فرعاف جحلا ضرغلو

 :يناعملا نم هوجو '”امهل هركذلو

 ماقملا بحاص مظعألا يبنلا لعج نأب ىلاعت هللا ةبحم ىلإ ترظن امل :لوقي :لوألا

 يف وهو ىلاعت هللا نيد راهظإو ةنيدملا يف هربق لعجو ءايندمو اّيكم مظعألا لامكلاو

 اهلبقتسي مل نم رفكب مكحو ؛مارحلا ؟تيبلا هتلبق لعجو «لسرلا متاخ وهو «ةنيدملا

 ريغ ةلبق ال نأو يندملا لوسرلا دعب لوسر ال ْنأ تنّقيت ءاهلابقتسا ضرف ةّيلب لوزن يف
 الإ لامك ال نأو «ريبدتلا يف ناك اذكه ةيهلإلا ةبحملا رمأ ىهتنم ْنأو «مارحلا تيبلا

 نملو «لامكلا رحبو ةبحملا رحب وه هنأو «هتبحم الإ ةبحم الو يندملا لوسرلا لامك
 نم [ظ10] برقو «هيلإ برق هدعب ءاج وأ .هدنع ناك وأ «هلبق ناك نَم «هنم هيلع ضيفأ

 ءةرخآلاو ايندلا رسخ هلامك نم ةلمكم ةيوبنلا ةيدمحألا ةيحملا هذه نم هتتاف ْنَمَو .هبر

 .هدعب ءاج نمل هتلبق ريغ ةلبق ال نأو

 وأ .هلبق ناك نم ههجوت ىلإ هّجوت /'نمف .ههجّجوت ىلإ الإ هّجوت ال نأ نطابلا يف دارأو

 .[هلوسر] :س يف (1)

 .ملقلا وهس نم اذهو «[نولخدي الف] :[س]و لصألا يفو ,#2 ةيآلا ,ةبوتلا (2)
 .س نم ةدايزلاو ءلصألا يف ةطقاس [اهمرحب](3)
 يتلا ةصاخلا ةغللا نم ًاساسأ اهدوجو ٌدمتست ةروصلا هذه ْنإ# :جالحلا رعش ىلع ًاقلعم يبيشلا لماك .د لوقي (4)

 اهمدختسا يتلا ةغللا نأ حوضوب ظحالي جالحلا رعش ئراقف .ثلاثلا نرقلا ذنم هسفنل يفوصلا رعشلا اهذختا

 ةينف تاحالطصا تاذ ةغل يهف «سانلا اهلوادتي يتلا ةغللاك تسيل ةصاخ ةغل ةيفوصلا هيناعم نع ريبعتلل جالحلا

 .143 ص .كرابملا دمحم .د .برعلا دنع صنلا لابقتسا باتك كلذك رظنيو ,391 ص .جالحلا رعش رظني .!ةصاخ

 هدنع فقيسو .نتملا يف رصان خيشلا تاراشإ يف هانيأر ام وهو ءعوضوملا اذه نع ديفم ليصفت هيفف اهدعب امو

 .ةلباق عضاوم يف

 .برثيو ةكم دصقي (5)

 .[هللا تيب] :س يف (6)
 .قايسلا عم اهمؤالتل س يف ام انتبثأو «[ْنَم] :لصألا يف (2)



 هللا ىلإ 'كولسلا وه نطابلا هختوتلاو ءاديعب الالب انه دقف الإو زاف دقق ةدغي وأ :ةدّتع

 .قحلا هنيدب ىلاعت

 هب راكذتلا ناكو ءرثكأ هل هللا ةبحم ىلع لد رثكأ هللا همظع ام لك نأ :ىناثلا هجولاو

 .يندملا لوسرلاب راكذتلا نم راكذت مظعأ ال هّنأو ءرثكأ كولسلا ىلإ نوفا كرلسلا

 ّبحأ هلل ناك نمو «ةيمالسإلا ةلبقلاب راكذتلا نم ىلاعت هللا ىلإ هججوتلل اراكذت لجأ الو

 للا يف ةيحيسلا دا نأ لع لور ماكو غ] مط راك ةقحا اهبا عشاوملا «ذهكاناك

 هذهب ١ ىتأ .هبحي نأ ىلاعت هللا ٌبحيو هلل هّبح نوكي امم هريغ ةبحم يفن بجوت ال

 ىلع وه سيلف «رايغألا ٌبح ءانفو .هللا بحب ءانفلا باوبأ نم هركذ يتأيس امل ةدعاقلا

 رظانلا همهوتي ًالثل هبحي نأ هل ىلاعت هللا بحي نم ّبح نع ىتح ىنفي نأب ةفصلا هذه

 كلذك رمألا ناك ولف ,نوقيفي الو .نوركسي مهنأ ماوعلا مهف رهاظ ىلع ءانفلا ْنأ هيلإ

 ةقيقح لب ءلاح لك ىلع لطاب كلذو يهانملا نم صلختلاو ءرماوألا ةماقإل قاف امل

 هتافصب ىلاعت هللا ىلإ ةدهاشملاب اهؤانفو ءاهظوظح اهبلطو سفنلا تافص ءانف 2 ءانفلا

 «لكوتلاو .مزعلاو ,ناميإلا يوق نوكيو '؟”ةاجانملا دنعو هاري ءيش لك يف روضحلا ةوقب

 .هيفو «هبو .هنم هللا هديري ام ىلإ ةدارإلا وحمو .ءضيوفتلاو «ةقثلاو

 هزنتلا غلاب .بحتسملاو «بودنملاو «مزاوللا ءادأ ىلإ ةعراسملا يوق كلذ عم نوكيو

 نم هللا ريغ يف ّبحلا نمو «ةميمذلا تافصلا نم ادّرجتم ,تاهوركملاو تامرحملا نع

 ليبس يفو ءرمأ لك يف ةلفغلا نع ةبقارملا ديدش «لاهتبالاو عرضتلا ريثك «رايغألا عيمج

 تاجرد ىف ىقرتلاو .هتافصب هتدهاشمو هللا ركذ نع ةلفغلا نع ةبقارملا ديدش ةبحملا

 ريق ءيوشل تلاط ريغ نئاقت هللا ملغ ىف تاماقعلا نمةلام ىلإ ةكطاشنلا ىف نوضننلا

 .قايسلا عم اهمؤالتل س يف ام انتبثأو ء[انأ] :لصألا يف (1)
 ةفص تلاز املكف «تاذلا نود ةيرشبلا تافصلاب ةيهلإلا تافصلا ليدبت ُةْمَدْك رصان خيشلا هحرش امك وه :ءانفلا (2)

 اهنم ًاعاونأ ةفوصتملا هقّقشو .ءايشألا نع ةبيغلاو ؛ةمومذملا فاصوألا طوقس وه وأ ءاهماقم ةيهلإ ةفص تماق
 ءانغلا ءانف ىلإ اولصي ىتح «ةطبارلا يف ءانفو .درفلا ءانفو .ىوسلا دوهش نع ءانفو .كلاسلا ءانفو «ةيلكلاب ءانف

 .راشأ امك حيضوتلا هدصق ذإ دحاو ىنعمب خيشلا ىفتكاو «ىقتلا لهأ دنع ءاقبلا زيلهد هنأل ؛ءانغلا نم ىلعأ وهو

 .اهدعب امو .905ص .ينفحلا ةعوسومو ءاهدعب امو 2730ص ؛ءمجعلا ةعوسوم هعاونأو ءانفلا نع رظني

 .ملقلاب ةطوبرملا ءاتلا برض مث اذكه [ةاجانملا] :لصألا يف اهبتك هنأ بيرغلا نمو «[تاجانملا] :اذكه س يف (3)
 .[ت] :اذكه ةحوتفم ًءات اهقوف بتكو



 هللا دبعي نأب ٌمصي ناك نإو ءلجآ الو لجاع ظح لجأل ال هبرق ءاغتباو هللا يف بحلا

 هذهو «ةبترم كلت ْنِإف هللا باوثل هلل ةعمطملو «هللا باذع نم هل ةفوخملا ةثعابلاب ىلاعت

 .مهفاف ءكولسلا قرط نم ًالوأ انركذ امك ىرخأ ةبترم

 لماك لقع ال هنأو .هلقع ىلإ ته[ يبنلابو] يبنلا ىلإ ةنيدملاب راشأ هنأ :ثلاثلا هجولاو
 هب ناك نم لكو .هدعب ءاج وأ ؛هدنع ناك وأ هلبق ناك نَم هنم هيلع ضيفأ ْنَمَو يع هلقع الإ

 نكلو هّبح ضيف نم وه امنإف بح هب نم لكو «هلقع ضيف نم وه امنإف هب دبعتلا مزل لقع

 الف نيهملا باذعلاب ءاب دقف هللا دنع هب رفكي ام ىلع هيلإ امهب هّجوت ام ريغ ىلإ اههجو ْنَم
 قلخ ذنم ههّجوتو «هتلبق ىلإ الإ هجّجوت الو يأ «ةلبق الو .هلامك الإ لامك الو .هلقع الإ لقع
 .ءىش ال ّنوكي نأ ىلإ دوجولا هللا

 ىلإ ةيعادلا حورلاب اهنع رّبعملا ةيريصبلا نيعلا ىلإ نق يبنلاب راشأ :عبارلا هجولاو
 .هدنع وأ .هلبق ناك نمم هليبس كلسو هعبت نمب راشأو ءأطخلا نع ةموصعملا ىلاعت هللا

 ءاههجّجوت ىلإ حورلل دايقنالاب نيتهججوتملا ةربدملا نيعلاو «ةيزيرغلا نيعلا ىلإ هدعب وأ
 ةهجلا الإ ةيهلإلا تارضحلا يلجتل ةهج ال هنأ ىلإ ىلاعت هللا اهفّرش [و11] ةبعكلاب راشأو

 .كلذ مهفاف ءاهيلإ هتلبق يهو اهيلإ كولسلاب ةةهللا لوسر اهيلإ هّجوتملا

 :نايب

 انحضوأ يتلا تيبلا ةئاملا هذه دارأو «تايبألا هذه تلمع :ضرافلا نبا خيشلا لاق

 .[يتلقم ةحار بحلا ايّمح ينتقس] اهلوأ يتلا كولسلا مظن نم تغرف امدعب اهيناعم ضعب

 .(©تايبألا ةثالثلا هذه اهدعب لقيلف اهب اهلصي نأ دارأ نمف

 :لاق

 يتف ام ةيرماعلا دهع ظفح ىلع ١ ىتف نم دهاعملا كلت ىلعٌمالَس- ]7

 ةرضحلل ةرظنلا كلت رظانلا كلاسلاب انعو :ىتف نم دهاعملا كلت ىلع مالس :لوقي

 يأ :ىتف ام «ةيرماعلا دوهع ظفح ىلع اهنأو ءهّسفن ىوط يذب ةيهلإلا ةبحملاو «ةيهلإلا

 .س نم ةدايزلاو ءلصألا يف طقاس نيفوقعملا نيب ام (1)
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 «ةيهلإلا ةبحملا اهتعدوأ يتلا ةبحملا يه :ةيرماعلاو ءكلذ ىلع تلاز امو تكفنا ام

 لامكلا تبلط نإ ةيهلإلا ةبحملا نم ةقيقحلا يف يهف ؛«هبلق يف ةيهلإلا ةرضحلاو

 هتاذب تّلح يتلا ةيهلإلا ةبحملا ىلع انه ٌلوقلا ّنكلو .هسفن ةبحم نم يهف الإو يقيقحلا
 خلا بوه تارضحلا يلجت دازهلاو ا تارضتعلا ىلجت ىلإ ءاهلم اهترايق ىلإ هل ةيعادلا
 ىلجتو .ءىش ىف ال هتافصب هتدهاشم امإو ,«ءىش لك ىف اّمإ تافصلاب هتدهاشمو «هللاب

 كلذكو ا ءءايشألا يف نوكت تانضلا .ءايشألا يف نوكي اهبلاغ لاعفألا

 ةيرماع هللا ةبحم نم يه يتلا هتّبحم ىّمسو ؛ءيش ريغ يف ىلجتت نأ نكمي لاعفألا
 اسلي ةيهلإلا كنارشلاىلجتا ةزهنألا ةبدنملا اهي هدعاع ىلا اهدووس هلق ةراتع
 (7[صالخإلاو] ًالوأ يضرفلا صالخإلاب يل تصلخأ اذإ لإ ىلجتأ ال ينأ «لاحلا

 ىبلقل ةرماعلا ةبحملا ىلع هتدهع ام ظفح ىلع ىَنِإ :لوقيو .كلذ دعب ىلفنلا ىلكلا

 ةرامتو .هترامعل هرجح يف ةميقم تراص اهنأل اخ اهبسن امْنإو .2لمعلاو :دعلاب
 .(3!هرهاظم

 وأ ؛هلبق ناك نّمم هباحصأو يبنلاو «نيمرحلا لزانم دهاعملاب دارأ ءدهاعملا :هلوقو

 هللا ةبحم لحمل لزانم يهف اهيف مهيلع ىلجتي امو ءمهلوقع لزانمو .هدعب وأ «هدنع
 دهاعملا ىمست دقو «ةيناسحإلا ةيناميإلا ةيمالسإلا لامعألاو .ةيهلإلا تارضحلا يلجتلو

 تاذاذللا نم ءرملا هركذتي ام دهاعملا ىّمستو ءاهلك ىلاعت هللا ىلإ ةبّرقملا لامعألا

 دهاعملا ةملك ْنِإف .كلذ ريغ ىلإ اهب لصتا يتلا (تاناكملا ىلإو ءهّبحي ام ىلإ هلوصوب

 .اهب هركذتيو ءاهيلإ هبرقي ام الإ وه دري مل نكلو ءاهحرشب باتكلا عستي رومأ ىلع يتأت
 .كلذ هبشأ امو ءاهلزانم ىلإو

 :لاق

 .قايسلا عم مءالتي هانتبثأ امو .[صالخإو] :س و لصألا يف (1)

 ش .س نم هانتبثأ امو .[ملعلاو] :لصألا يف (2)
 ءالوأ صنلل ةقيمع ةسرادم ىلإ ريشي اّمم ؛هريغ دنع هدجأ مل ةيرماعلل رصان خيشلا نم بصخ ليوأت اذه(3)

 .ًايناث مهكلاسمو ءموقلا حلطصملو



 ياا ٌتداَح لصولاو اهنارحهب ْنَم َرُكِذ .موقلا ّيداَش ىعمس دنع ذعأ - 3

 دشانلا وه يداشلاو .موقلا يداش ىعمس دنع هريدقتو .ريخأتو ميدقت هيفو :لوقي

 ءاّدمو ءاعفرو .”اضفخ ةبجعملا هتاوصأ عيجرت بيترتب هل نيعماسلا سلجم يف راعشألل

 فالخ ىلع اونوكي نأ نكمي هّنأل ؛موقلا نيعماسلا ىّمسف ,عيجرت ّذلأو .توص لأب ارصقو

 فالخ ىلع وهو ؛مالسإلا مكحب هيلعو .مكحب هل مكح نم لكف ءكلذ يف هكولسو هبهذم

 مهف نيدلا يف ؛هبهذم ىلع ناك نمو .باحصألا مهيّمسي الو «موقلا هدنع مهف هبهذم

 ءيش [ظ11] لك يف هكولس ىلعو هبهذم ىلع ناك نمو .بهذملا يفو نيدلا يف هباحصأ

 .ةقيرطلا يفو ؛ءكولسلا يف هباحصأ مهف ىلاعت هللا ىلإ تابرقلا نم

 ءاهنارجهب تداج ىتلا يأ ءْنَم ركذ ىبلقب انأ دعأ] داشنإلا كلذ تعمس املك :لوقي

 «تداج يتلا ٍّيأ نم حمست ملف كلذ دعب 7[تّدضو «ةدحاو ةرم لصولابو يأ :لصولاو

 :لصولاو هذه ىلاوحأ ىلع تمد ام ّىلع اهيلجت نع اهداعبب يأ ءاهنارجهب تلضفت يأ

 اهفّرش ةكم نم ىوط يذب ةدحاو ةرم يلقع ةآرم ىلع اهيلجتوهو لصولاب تلضفتو يأ
 .ىلاعت هللا

 ال نأ اهماكحأ يف تبحأ يأ .هانعم ضعب دارأو «كلذ دعب حمست مل يأ :تّئضو

 ال ديرملا نم باجحلا نوكي نأ لواحن اّنإف .مهفاف .هذه (يلاوحأب اهتدهاشم رضحأ

 80: راعتسالاو :ةيهلآلا ةبخملا ىلإ فاضيانأ ز وجب هنإف اهمكح هيسوأ اه نلع آلإ اهنم

 ةدهاشملا ةفرعم الو ,كولسلا فشك نكمي ال ذإ ؛زئاجلا اهانعم ضعب اهب ديرأ اذإ ةزئاج

 .كلذ نع هّزنم ىلاعت هللا ْنأ ىنعملاو «تاراعتسالاو هيبشتلاب الإ تارضحلا ىف

 مل ًازنك تنك :هلوأ يذلا # يبنلا نع يورملا ربخلا وه كلذ ةزاجإ يف ةجحلاو

 هيبشتلا كلذ نع هّرنم هللا نأ مولعمو «كلذ ريغ ىلإ (©ربش هنم تبرقت هلوق ىلإ .فرعأ

 .حرشلا يف تدرو ةرم لك يف اذكهو .قايسلا عم همؤالتل بوصأ هانتبثأ امو .[تنظ] :[س]و لصألا يف (1)
 .باوصلا هانتبثأ امو ء[ًاظفخ] :[س]و لصألا يف (2)

 .لصألا نم ةدايزلاو ءس يف طقاس نيفوقعملا نيب ام (3)
 .قايسلا عم مءالتي وهو :س نم هانتبثأ ام .[لاوحأب] :لصألا يف (4)

 .[ةراعتساو] :س يف (5)

 .[اعارذ] :س يف (6)



 ”نارقلا نم الإ لبقي الو ءٌحصي ال ربخ اذه لعل :تلق نإف ""![عابلاو] عارذلاو ربشلاب

 آم ٍلاَمَتلأ ُبَْصْصَأَو#» ةيآلا رخآ ىلإ #2 ِنيِمَيْل تعض آَم ِنيمَبْلأ بح ثضضأو ىلاعت هلوق :لوقنف

 ىف # :هلوقو .لامشلاب الو نيميلاب فصوي اال ىلاعت هللا نأ فورعمو ,1314 لامعا بع

 (#57 ِضْراْلاَو ٍتمونمَّسلأ رون ُهَلا لاقو «ةيدنعلا ةظفلب ىتأف 414 ٍرِدَتعُم ِكِيِلَم َدنِع ٍقَدِص ِدَعْفَم
 .هتغيص كلذك تأي مل ةيآلا ظفل رهاظ نكلو «هتفرعم رون ينعي هنأ مولعملاو ءارون يمس

 ءضرقل جاتحم ريغ هللاو #90 كلر ةَفْقسَف ان اَضو هلأ ُضِرْي ىلا 5 نم # :ىلاعت لاق

 .مهفاف ”اهرهاظ يناعم نع هَّزنم تاراعتسا هذه لكو

 ةرجاهلا يهو ةبجتحملا يه ةيهلإلا رجلا ريكا ف زرتحن نحن امثإو

 الو اهو خشب ال كلذ نإَن ةيلانلا يع

 قحلا هجولا ىلع الإ لوؤي نأ حصي الف ليوأتلا يف ّقح جرخم هل ماد ام مظانلا مالكو

 نوكي نأ يغبني دحأ ىلع ّدارلا َنإف .قحلا هجولا دارأ نوكي نأ نكمي هّنأل ؛هل لمتحا ام

 هرهاظ ناك نإو «هلطابب مكحيف لطابلا نم هل جرخم ال هنأ "ىريو .مهفلاو ملعلا يوق

 الو فالخلا حاضيإو «قحلا ليوأت نسح هّقح لمتحي لطاب هجو هلو لطابلا ىلع لدي
 اذك هيف ٌّقحلا ّنأو .هرهاظ ىلع !!!'لمحي نأ اذه ّمصي ال هنأ 1" هعم بدألا نسحي لب هفّتعي
 .هدوصقم وه هنإ لوقي الف هدصق ىف بيرلا 212هلخد نإ نكلو .دوصقملا وه هنأو اذكو

 نأ هل يغبني الو ءانمع ةيشكأ امو كلذ: ناك ةويطقملا ىلا: وهدا .دوصقملا لاق نإف

 س نم طقاس نيفوقعملا نيبام (1)

 .27 ةيآلا ,ةعقاولا (2)

 .41 ةيآلا .ةعقاولا (3)

 .55 ةيآلا ءرمقلا (4)

 .35 ةيآلا هرونلا (5)

 1١. ةيآلا ديدحلا (6)

 .فيرحت وهو ء[اهراط] :س يف (7)
 .روظحملا يف عقي الثل مالكلا يف هينأتو « همن خيشلا عرو نم اذه (8)

 .بوصأ وهو س نم هانتبثأ امو ؛[ىوريو] :لصألا يف (9)

 .[هيف] :س يف 10(4)

 .قايسلاب قيلأ هانتبثأ امو ء[لمتحي] :س ىف 6411)

 .قايسلاب قيلأ هانتبثأ امو [هلخدأ] :س يف 12(6)



 ايأر رهظأ اذإ رابكلا ءاملعلا ىلع عقرتلا ملعلا لهأب لمجي الو ؛لمتحا اميف ابيع هل رهظي

 كلذكو .""'هضراع يذلا نيبو هنيب اميف بدأ نسح ىلع هيأر رهظي لب .مهيأر نم لضفأ

 هيف امل لوقلا نسحأ نم وه كلذ ههبشأ امو ,دوصقملا وه هلوق انلق كلذلو ءلمتحي اميف

 هذه لكو .هعم بيغ وه ءيشب هيلع عطقلا نع فكلاو ءبدألا موزلو ,قحلا راهظإ نم

 .كلذ مهفاف .هلحم يف بدألا كلذكو هدبع نم ىلاعت هللا دنع ةبوبحم

 :لاق

 ينريرس يوحصب تفخأ امو يّرسب نلْغُم ٌركسلاو ٌتلقام هنّمِضَت - 113[و12]

 رهظم يأ «يتريرسب نلعم كلذ لاح يف ركسلاو هتلق ام عيمج يلاح هنّمضت :لوقي

 رهظم هنأ حصألاو .هاري ْنَم لك عم هتريرسل رهظم امهدحأ :نيينعم همالك لمتحيو ؛َّيلع

 (©!يتريرس ركس تقبأ امو يأ .تفخأ امو .هاوقو هئاضعأ عيمج ىلع هتريرس ركسي

 «يترشبو يمد عيمج يف ىرجو ءاهركس يّرس لب ًايحاص ينم ء يسب يأ ءيوحصب

 يئازجأ "نم ءزج لكو .يلقع نويعو ءيساوحو «يقورعو «يبصعو .يماظعو «يرعشو
 اذإو ءاعيطم هنم ءيش لك ناك هّبر ءرملا عاطأ اذإ هنأ كلذب دارأو .*!ياوق نم ةوق لكو

 راصو «لقعلا افص اذإف ,.مكحلا يف هلل ةبحم هنم ةوق لكو .هنم ءزج لك ناك هبر دبعلا ٌبحأ

 ًايفاص ًاميرك ًاحورو ءاميظع ًارون هنم ءزج ّلك مكحلا يف راص ًاميرك ًاحورو ءاميظع ًارون
 .قيفوتلا هللابو ءكلذ مهفاف ,(©”سكعلاب سكعلاو ًاسدقم

 قا 6 7

 .يبرعلا ثارتلا يف تعاش يتلا ةخسارلا ءاملعلا قالخأ نم اذه (1)

 .قايسلا عم مءالتي هانتبثأ امو «[يريرس] :[س]و ءلصألا يف (2)

 .[نعو ] :س يف (0)

 .[ياوقأ] :س يف (4)
 .هدصقي يذلا يناثلا ىنعملا وه [سكعلاب سكعلا] اذه لعل (5)



 عبارلا بابيلا

 تافصلا ديرجت ىفو «ةيهلإلا ةيلعفلا ةيرهاظلا ةيهلإلا تارضحلل ةدهاشملاب لاصولا ىف

 روطلاب ىناسفنلا لوألا رفسلاب رايغألا نم دّرجتلاو «ةيبلقلا ظوظحلاو .ةّيفخلا ةيناسفنلا

 لاوحأ لاقم نع ًاربخم ةقيدمحملا يدمحألا ماقملا ناسلب كلذ نايبو يبحلا لوألا

 :هيف ةجرد مهالعأ نع '''ائبنمو .ماقملا اذه لهأ نم نيكلاسلا

 :لاق

 'ةاِتّلَج نْسُحلا نَعَْماَيَحُم يسأكو 2 يتلقم ُهَحاَر ٌبحلا ايّمُح ينْئَقَس - ١
 ينيع يأ .يتلقم ةرظن دي فك ةحار ينتقس :هريدقتو .فذحو ريخأتو ميدقت هيفو :لوقي

 نسحتساو ءاّيمح تيّمسو .ةّبحملا ةرمخ يأ :ّبحلا ايّمح «ةيهلإلا ةبحملا نم ةرصابلا
 اهلاعشإو ءاهتّدح ةوق يأ اهترْؤَس ةدشو ءاهترارح ةرثكل اهئامسأ نم مسالا اذه عضو

 يأ ءاّيحم وه هبح اّيمحب تركسو «ينيع هنَرْظَن يذلا :يسأكو ءاهترارح ةدشب بلقلل

 لامجب اهفصو نع هترضح تلج يذلا ىنعمب -ميملا حتفب- ْنَم ةرضح لامج هجو وه
 فّيكم دوهشم لامجو لامكو نسح لك نأل ؛دوهشملا لوقعلاب فورعملا نسحلا

 ةيهلإلا تارضحلا يلجت هجو سأك لامجو .دجومو .,ثدحم وهف رّوصم وأ .دودحم

 .©!هل ةياهن الو .فّيكم الو ءرّوصم الو .دودحم الو ءدجوم ريغ دوجوم

 :نابب

 ةيهلإلا ةبحملا نم برش هنأو «ةيهلإلا ةرضحلا لامج ىّلجت هنأ هتيب ىنعم اذهب لدو

 .[ًانيبمو :س يف (1)
 هنم ةراشإ الب حرشلا يف رمتسم خيشلا نأ حضاولا نمو .ديدج مقرب اهعم انأدب دقو .ىربكلا ةيئاتلا ةيادب انه (2)

 ىف هانّيب ام وهو ءاعم امهب الإ ءانبلا لمتكي ال .دحاو لكيه نيتديصقلا ْنأ رابتعا ىلع ةيناثلا ةديصقلا ءادتبا ىلإ

 ١ ةمدقملا
 .اهل ىنعم الو [هل] لدب [هلعج] :س يف (3)



 .ةيهلإلا تارضحلا نم ةيلعفلا ةرضحلا ىلإ هترظن هل يقاسلا لعج هنأل ؛ةيهلإلا ةبحملاب

 هللا ىلإ "!اهفضي ملو «هتقس يتلا يه هترظن َّنأ هسفن ىلإ فاضأ فيك :تلق نإف
 ولا

 هتدارإو هرايتخاب بلطلا لوأ نوكي نأ دبال ِهَّنأو «ةدارإو ءًارايتخا ءرملل نأ تبثيل :انلق

 ةبحمف ؛هتبحمل هّبحي وهف هبلقب اهلعجي يتلا هللا ةبحمب الإ هللا ىلإ كولسلا بجي ال نكلو
 يتلا يه هحورب اهدجوأ يتلا ةيهلإلا ةبحملاف ,(2 ٍءهنوُبحيَو مهبحب# :ىلاعت هلوقل ةقباس هللا
 ءيش لك يف صلخي مل وأ .ءيش يف بلط نإو «ءيش لك يف ىلاعت هللا اضر الإ بلطت ال

 هسفن ىري وأ ؛هعسي ال لالض ليوأتب لالحتساب وأ هللا نيد يف هميرحتب نيدي امل كاهتناب
 نيل اثادللا عم اركي ةعنر الاء رج نواقل لاخي رهو كلاعب هلل ةاهتجالاو ةيحيعلا قوتنا

 مرحو «ىلاعت هللا ةبحم ال هسفن ةبحم كلتف .كلذب هللا [ظ12] دنع اكلاه نوكيو .هفالخ

 .مهفاف .هفالخ هعسي مل يذلا كلذ يف (21[هل] هفالخب العو لج هللا ةبحم

 «نيبوذجملا نيدارملا ةبترم يفال نيديرملا ةبترم يفو «ةيادبلا ماقم يف هنآ رخآلا هجولاو

 .يهلإلا ّبحلا ايّمح يتلقم ةرظن دي فك ةحار ينتقس :لوقي وهف كلذك ناك نإو هّتكل

 يلجت ىلإ يأ ءرظنلاب نيعلل ةرمآلا يسفن تاذ يف يه يتلا ةيهلإلا ةبحملاب ينيع ترظن

 ةبحملاب ةرظنلا لصأ تناكف ءاهلامج بح ينركسأف ةيهلإلا ةيلعفلا ةرضحلا لامج نماك
 هللا تارضح لامج ىلإ ترظنو ريعلا طن ناك ابو «ةرظانلا يه يتاذب يتلا ةيهلإلا

 ىلجت هنأ ءينيع رظنب ترظن «ىتاذب ىتلا ةبحملا يأ ءاهنأ هب راشأو «هللا لاعفأ ةبحم لامجو

 دما تليسدلا ىلع لذ كل يراك [بومسجتلا رك ةيهنلا يللا ةريظحتلا هل عضل

 وأ عطقل تاذلا ىلإ ةرظنلا يأ ءاهفاضأ ولو ,ءىدتبم هنأل ؛ءامسألا تارضح نود لاعفألا

 حاضيإو «بيترتلا مكحأ دق لب «نيديرملا كولس كرتل هللا ىلإ يقسلا فاضأ ولو كولسلا
 زجنأو .ةمكح غلبأب رايتخالل رايتخالاو ,بابسألا ةهج نم هيلع ّدرلا نع زارتحالاو .قحلا

 .اهل دي فك ةحار هنيع ةرظنل راعتساو «ةغالب زجعأب ةراشإ رفوأب ةمكح

 .فيرحت وهو [هفضي] لدب [هضفي] :لصألا يف (1)

 .54 ةيآلا .ةدئاملا (2)

 .س نم ةدايزلاو ءلصألا يف طقاس نيفوقعملا نيب ام (3)



 افلأ ريصت نأ ثيحب -اهعابشإو ءاحلا حتفب- (تاحار) :تيبلا يف [ةحار] ةءارقو

 نوكي سأكلل لوانتلا َّنألو ءاهضعب حضونسو «ناعمل ةحارلل انه هتراعتساو .نزولا ةماقإل

 هلامجف .هنسحو هلامج بح ةرمخب ركسلاو هب ''برشيل سأكلا ىلإ رظنلاو ءديلا ةحارب

 (2![هجّول] وهو ايحملابو .سأكلا ةيهلإلا ةيلعفلا ةرضحلا هجول راعتساو ءركسملا وه
 :هيلإ روظنم (4[لوأ2]1[ وه هولا كلذكو ةيلإ نظم لوأ وه نماكلا نأل ةهيجولا

 ىلإ رظنلا قيقحت ىلع كلذب لدف ءًاضيأ ههجو ءيش لك تاذو ؛ههجو ءيش لك لّوأو
 ةيهلإلا ةيلعفلا ةرضحلا لامج ةقيقح تاذف «تالايخلا يلجت نم ًازارتحا ةقيقح لامجلا

 لاعفألا '”لامك يلجت يف ملكتي نآلا هنإف هللا تاذ رظن هّنأ نظي الو ءاهرظن يذلا وه

 الب هنأل ؛هل رخآ الو هللا لامكل لوأ ال ةقيقحلا يفو .هيلع يلجتلا روهظ لوأ هجولاو

 اهب مهفيل تاراعتسا هذه امنإو .ديدحتلا ىلع لدي لكلا ذإ ّلك هل الو ءرخآ هل سيلف ةياهن

 فورعملا نسحلاب فصوت نأ تلج اهلامكو هتارضح لامج كلذكو ؛«ىلاعت هللا ديحوت
 ىلع لدو ؛ىهانتي ال يذلا قلطملا لالجلاو لامجلاو لامكلا هللا تارضحل نأل ؛فّيكملا
 ةعارب هتنمضت امع ءاطغلا كل فشك ولو ؛ةيديحوتلا ةفشاكملاو ةبحملا كولس دصاق هنأ

 تيأرل هيناعم عيمجو سأكلاو «ةرظنلاو «نيعلاو «ةحارلاب هتراعتساو ؛تيبلا اذه علطم
 (””علطم ةعارب كلذكو .ينابر ددمو .يهلإ رحب نم فرتغي هنأ تملعلو ءَّبللا شهدي ام

 ام هب حضتيل تيبلا اذه يناعم نم ًاضعب حضونسو ءاهيناعم ضعب ىلإ انرشأ امك '*ىلوألا

 .دعب اميف هركذنس

 سمخ يف كلذو يناعملا نم تيبلا اذه هنّمضت ام وه هدعب هركذنس ام عيمج لعلو
 .تامدقم

 .لصألا نم طقاس نيفوقعملا نيب ام (3)

 .يتأيس ام عم همؤالتل لصألا يف ام انتبثأو .[لامج] :س يف (5)

 .س يف ام انتبئأو .فيرحت وهو ؛[قلطم] :لصألا يف (6)

 .ىرغصلا ةيئاتلا دصقي (8)



 :هلوق نم هسفن همالكو ؛همظنب دصقي مل مظانلا نأ ملعُي نأ وه :(ىلوألا ةمدقملا)

 ماقملا ةلاقم نع ملكتم وه امنإو هسفن ىلإ هب راشأ تيب هتموظنم يف سيلو «ينتقس
 ةراتو [و13] كغ هبحاص كولس ةفص نع ةرات هلاح ناسلب ًاربخم هلامكو يف يدمحملا

 نع ةراتو «ءايلوألا نم هللا ءاش نم وأ «ءايبنألاو لسرلا نم نيدارملا كولس ةفص نع

 .ديرجتلاو «ةبحملا لفاونب لسوتلا قيرط نيكلاسلا ءايلوألا نم نيديرملا كولس ةفص
 مل نم نكلو .دارم ةقيقحلا يف وه لصو ديرم لك نأ نم ديجملا هلل ةيديحوتلا ةفشاكملاو

 ءاديرم يمس ,موصعم هنأو ىلاعت هللا يلو هنأ يبن لوقب وأ هنم يحوب ىلاعت هللا !'هفشكي

 .ًابوذجم ًادارم يمس موصعم هنأو ءاقح هللا ءايلوأ نم هنأب هنع هللا فشك نمو

 .!مههفاف 2!نيديرملا كولس لوأب مظنلا يف أدتباو

 ٍضْرالاَو ٍتاومَسلأ رو هَ #9 يه يتلا رونلا ةيآ ىنعم ىلع هتموظنم ىنب هنأ : (ةيناثلا ةمدقملا)

 فرعأ مل ًازنك تنك١ :ه86 هللا لوسر ىكح ام ىنعم ىلعو «ةيآلا مامت ىلإ 4 ءديرون لَم
 ّىلإ يدبع بّرقت امو .ينوفرع يبو اوناك يبف فرعأ يك ًاقلخ تقلخف ءفرعأ نأ تببحأف

 رقت اربش لفاونلابو يضئارفب يدبع يتم بّرقت اذإو ؛هيلع تضرتفا امم َيلإ ٌبحأ ءيشب
 لاري لول نرهأ قنا فيي رتاثأ نإو ءاغان هن عييرفت افارذ قمن نت دقت نإ ءاقارذ هيف

 هناسلو هرصبو هعمس تنك هتبيحأ اذإف ءهيحأ ىتح لفاونلابو يضئارفب يدبع لإ بّرقتي
 «يضرأ الو يتاومس ينعسو امو .شطبي يبو قطني يبو رصبي يبو عمسي يبف «هديو

 ."«نمؤملا يدبع بلق ينعسوو

 لاقو .يبارعأ لجر ةروص يف دحأ هءاج نيح 2 يبنلا نع يورملا ربخلا ىلعو

 دعق مث .الكا هيلع مالسلا درف ,ملسو ”كيلع هللا ىلص هللا لوسر اي كيلع مالسلا

 هللا ىلص هللا لوسر اي كلأسأ :لاقو ؛هيتبكر ىلع هيدي عضوو «دوعقلاب 6 هرمأ امدعب

 .قايسلاب انه قيلأ [هفشاكي] لعلو ء.[س]و لصألا ىفاذك (1)
 [ةيرعلا] :ضشوق#)
 .[دارملا]و [ديرملا] نيب قرفلا قبس اميف انحرش (3)
 .ثيدحلا جيرخت رم (4)

 .باطخلا عم همؤالتل قيلأ لصألا يف امو .[هيلع] :س يف (5)
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 هللا الإ هلإ ال نأ دهشت نأ وه مالسإلا :ّدُع هل لاقف .مالسإلا نع ينربخأف ملسو (!'كيلع

 هللا دبعتو هللا نم قحلا وه هللا لنمو دعم ةيدعاخت ام نأ و: نتك هللا لا وسنر اديحتم نأو

 لاق هن اك هك ميو ذل ادني ج6 ضو .دمحم اي تقدص :لاقف ةعاطلا عيمج ءادأب ًاصلخم

 .هللاب نمؤت نأ وه ناميإلا : هل لاقف ؟ناميإلا ام ينربخأ : هل لاق مث .ملعتم لاؤس ال تّنعتم

 دمحم اي تقدص :لاقف .هتدابع يف هلل ًاصلخم رخآلا مويلاو .هلسرو «هبتكو .هتكئالمو
 هارت نكت مل نإف هارت كنأك ىلاعت هللا دبعت نأ وه ناسحإلا :لاقف .ناسحإلا نع ينربخأ

 .(2كاري هّنإف

 اهيلع يتلا تافص عبرأب ىتأو ءاهلْفَتَو اهِضْرَف ,يناعملا هذه ىلع رودت ةدابعلا عيمجو

 ىلاعت هللا تاذل ءامسأ ةعبرأ ىلع ةّلاد ديلاو ؛مالكلاو ءرصبلاو ؛.عمسلا يه باطخلا رادم

 ال هلل ةفص املكتم لزي مل عبارلا اذهو ءاملكتم لزي ملو «ريدقلاو ءهريصبلاو ءعيمسلا يه

 دكان نه اما

 وهف «هلقع يه يتلا ءرملا تاذل فيرعتلا ةلآ الب ءامسأ اهنأ ىلإ ةراشإ هذه نإ :لاقو

 ىوقلا هذهبو ءًاربدم ًاراتخم ًالاعف ًارمآ ًالقع راص ىوقلا هذهبو «ملكتم ريدق ريصب عيمس
 ةيتاذلا ىوقلا هذه رهاظم ساوحلا رهاظم ْنإو «هيلإ اهنم هب هدّعتي امم ةدابعلا هيلع تبجو

 ديلاب شطبلاو ءنيعلا نم رصبلاو .فنألا نم ّمشلاو «نذألا نم عمسلا ىلع اهب تردقف

 .مهفاف ءاهب ءرملا يف تانكسلاو .تاكرحلاو .«قوذلاو ءسمللا عيمجو ءاهريغبو

 (*:ماسقأ ةعبرأ لامجإلا ىلع ىلاعت هلل نيصلخملا نأ ملعت نأ وه :(ةثلاثلا ةمدقملا)

 بحتسملاو «بودنملاو «مزاللا «ةقيقحلاو ةعيرشلاب عرولا لهأ صالخإ :لوألا

 :نيمسق ىلع ءالؤهو «ةدهاشملاب [ظ13] روضح ةوق الو ةبحم ةوق مهل سيلو ءامهيف

 مهبحي :هلوق ليوأت نإ :لاقو «هّبرل دبعلا ةبحمو «دبعلل ىلاعت هللا نم ةبحملا ركنأ مسق

 ةبحم الو هدبعل هللا ةبحم ىنعم مهفي ملو ريغ ال ةعاطلا ءادأب هنوبحيو «باوثلاو قيفوتلاب

 .ةقباسلاك ىهو .[هيلع] :س ىف(1)

 .114/1 ؛يرابلا حتف رظني (2)

 .ةيضقلا هذه نع ثيدحلا دم (3)

 .33ص ؛.ينفحلا ةعوسومو ءاهدعب امو ,24ص ؛مجعلا ةعوسوم نيصلخملاو صالخإلا نع رظني (4)



 اهاةنع بهذلو :ةتجح ىكالت ىلع لدي ام دهاشل ةاجااتملا ىف ةذل اهل تناك ولو :«ةيرل ذيعلا

 :هلهأل لغبلا ةّبحم هبش ىلع نوكي نأ الإ نكمي ال دبعلل هللا ةبحم نأ ّنظ ('!هلعلو ءهلئخت
 .زوجي الو حّصي ال هّنأ هّنظ ام ًاحيحص نوكيف هدلول وأ

 هل يذلا وه هّنأل ؛هب قلختل اّنم هتدارإو «ىقيقحلا لامكلل هتّيحم ىه ىلاعت هللا ةبحمو

 مسقلاو .اهنع لغش يف مهَّنكلو ةبحملا اوركني مل مسقلا ءالؤه نم نورخآلاو .قلطملا لامكلا

 .دوهشملا اهب اودهش مث الوأ دوهشلا اودهشف ةدهاشملا قرط اهب اوكلسو «ةبحملا لهأ :ىناثلا

 .نودارملا مهو ًارخآ دوهشلا هب اوفرعو ءالوأ دوهشملا اودهش :ثلاثلا مسقلاو

 .دوهشلا ىلإ اوعجري نأ اودارأ امو .ًالوأ دوهشملا اودهش :عبارلا مسقلاو

 .ناهبن ”اوبأ ينابرلا بطقلا فراعلا خيشلا كلذ يف لاقو

 وه اهب هيلع ىلجتملاو هتفرعم روهظ وه يهلإلا يلجتتا َّنأ ملعت نأ وه :(ةعبارلا ةمدقملا)
 احاتفنا اهيلإ حورلاو سفنلا حاتفناو ءروضحلا ةوقب اهل دهاشملاو «ىلاعت هللا ةفرعمب ملاعلا

 لمعلاو ملعلا يف لامكلا وه ةبحملا يف اهلامكو «ةفرعملا يهو هل تارضحلا يهف ءًايّلك
 هيلإ برقلا ةبحم ىلإو .هنع هاضرو هل هتّبحم ىلإو «ىلاعت هللا ةفرعم ملع ىلإ قوشلاو

 هلامكو هلامج ةدهاشم هتّتحم ىّتحو .هنع هاضر ةبحم قحو هل هللا ةّيحم ٌقح غلب ام غلب ولو

 هلوقل ءرملا تاذ ىلع اهب هللا يلجتو هتارضحو «هتفرعم عيمجو «هلاعفأو ؛هتافصو .هلالجو

 .(3) ورده َّنَح هلأ اورد امو# :ىلاعت

 .قلطمو «ديقم :نيمسق يف رصحنتو ءىصحت نأ نم رثكأ تارضحلاب يهلإلا يلجتلاو

 وأ «ةفص وأ ءامجفا ف ءادجباو ذامف هللا تارضح نم ءرملل ىلجتي نأ وه ديقملاف

 ىف هرويدم ىف ةرادقا هل تقككتو رظترب نأ الكم نلعبتلا كلذ ةرزك ىف دعمت نركيو فركأ
 ادوعو «ةقرو ةقرو اهقاروأ قزر مسقي هنأ ةرجشلا كلت يف ىلاعت هللا ةردق رظنيف ةرجش

 .قايسلاب قيلأ هانتبثأ امو .[لعلو] :[س]و لصألا يف (1)
 يف هتمجرت تّرمو «باتكلا اذه بحاص رصان خيشلا دلاو دعاج خيشلا وه ناهبن وبأو [ يبأ] :[س]و لصألا يف (2)

 .ةمدقملا

 .9] ةيآلا «ماعنألا (3)



 رهاظ '![ 2 ]1 ةكبتشم قورع ةقيقحلا يف هّلك قرولا ذإ «قرولا نم قرع ًاقرعو ءادوع
 نم هلاثمأو اذهف .هلقع كلذب شهدنيف هردق هعنمتو هردق همسق هيلإ لصوت هَّنأ اهنم ريسي

 :دفكلا ناحفلا هلع فلل راك وتايلال ”نلدقلاكتادطح

 شهدي ملو ءاهب اهرظان دّيقم يلعف !2لجت وه :غنكلا ىسومل اصعلا ةيآ ىلإ رظناو
 مهملعل رحس هنأ ال ىلاعت هللا ةيأ اهنأ اهوقّمح مهنأل ؛ةرحسلا اهب وشهدو اهب الكتطلا ىسوم

 تناك نإو رحسلا ةيآب مهعم اههابتشال مهريغ شهدي ملو «كلذ ىلإ غلبي ال هنأ رحسلاب

 رحبلا قالفنا ةيآب شهدي ملو ءاهتمظع ةقيقح مهل "لجتي ملف رحسلا ةداعل ةقراخ يه

 دييقت ةرضح يهو «لبجلا ةيآب ظنَقا ىسوم شهدناو «هتايآب مهتفلأل كلذب هموق شهدي ملو
 .لبجلا كلذ كاكدنا رادقمب ةدّيقم هتدهاشم يف

 (ة!امّنِإَو ءلبجلا كلذ كاكدنا نم مظعأ يه ضرألاو تاومسلا يف ترهظ يتلا هللا ةيآو

 قلطملاو .يلجتلاو ةدهاشملا نع مهسوفن يف مهل عنام باجحل اهب نورظانلا شهدي مل

 .اهل 7 /ةياهن ال هتردق يف هلاعفأ نأو هدهاشي ام لك يف ىلاعت هللا لاعفأ دهاشت نأ وه

 يف ىلاعت هللا ةردق يف نكلو ّدح هل ءايشألا لمجأ يف دوجوملا لامجلا نأ لاثملاو
 لماك ءىشب ءىش سيل ةقيقحلا ىف راصف ءاهل ةياهن ال ًادعاص هتدايزب لامجلا كلذ ىّقرت

 0 .ةيهلإلا ةردقلا يف ةدايزلل لباق هنأل ؛ىلاعت هللا الإ هفصو يف

 قلطملا يلجتلا يف كلذك هتافص وأ هلاعفأ عيمج ىري نأ طرش قلطملا يلجتلا وه اذهف

 .يئامسألا يلعفلا

 نودتبملا مه دوهشملا اهب نودهاشملاو «لاعفألا يلجت لوألا :ماسقأ ةثالث ىلع يلجتلاو

 ءادتبا كلذلو ءرهاوظلا لهأل ةرهاظ اهّنأل ؛ةداعلل ةقراخلا ءايبنألا تايآ لزنت اهبو ءنوديرملا

 ةوقلا يه ةردقلا نأل ؛تاذلا ىوق نم ةردقلا ىلإ ةراشإ ةحارلاب أدتباو «نيعلا ةيؤرب مظانلا

 .اهتءارق نم نكمتأ مل ةملك نيفوقعملا نيب ام (1)
 .[يلجت] :[س]و لصألا يف (2)

 .[ىلجتي] :[س]و لصالا يف ()

 .[امْنإف] :س يف (4)

 ميقرتلا رمتسيسو ءاهدحو س نم ةدايزلاو «نيتقرو رادقمب وهو ءًاقباس هيلإ انرشأ يذلا يناثلا طقسلا أدبي انه نم (5)
 .لصألا يف دوجوم وه امك



 ريثك ىلإ اهب رظني نأ نكمي نيعلاو ءاهناسنإ ءاضعأ نم وضع لك فرصت نأ اهل ةجاتحملا

 تارضحلا امهب ىلجتت نأ نكمي ال امم ِهّْنإف قطنلا فالخبو ءعمسلا فالخب ءايشألا نم

 ىلإ نيعلا ةرظنبو .«تاذلل ىتلا ةعبرألا ىوقلا نم ةردقلا ىلع ةحارلاب لدف «ةيلعفلا ةقلطملا
 رظنلا ىلإ «ةرذق ىلع ةردقلا قفيرولا ةحارلابو .ةقلطملا ةريثكلا ةدهاشملا تارضحلا يلجت

 قلطملا هلو ناستلا هل لحق هنأ قاغ لدين ةرقكلا ءايشألا ىف ةريثكلا لاعفألا تادهاشملاب

 م نع ماعم اهلصأ ةرظنلا كلت ةقيقح ذأ يلع تب 7 «لاعفألا تارضح نم

 «رظنلاب تركس ام نيعلاب ةرظانلا يه نكت مل ول اهنأل ؛(!'ةيقيقحلا تاسوسحملا ىلإ ةرظانلا

 ىلع لدو ؛هركسف .هتدحل هنويع ضمغأ بلقلا ىلإ لصو اذإ برشلاب فورعملا ركسلا َنِإف
 نيعلا ال ةرّبدملاو ةيزيرغلا سفنلا ئنيعب هنأ ىلعو «ىلوألا ةبترملا يهو لاعفألا يلجتب أدتبا هنأ

 ديري هنأ ىلع ٌلدو ,تاسوسحملا ريغ ىلع اهتهج حورلا نأل ؛ةيريصبلا يه يتلا ةيحورلا

 قرختل اهترمأ اميف حورلا ىلإ تداقنا دق اهنأ ىلع لدو .ًالوأ اهتيفصتو اهديرجتب سفنلا رفس
 «هيناعم عيمج يصقتسن نأ ردقن ال انإف مهفاف .حورلا ةيؤر سفنلا ةيؤر يقالت ىتح بجحلا

 .دعب نم هيتأي امل ديلقإلاك نوكي ام اهنم انيتأ امنإو

 .هركذنس امك بتارمو راوطأ ىلع ٌبحلاف ءّبحلا ًاعيمج :هلوقو
 ةدهاشم يف اهتاجردو ءاهبتارمو ةبحملا راوطأ ةفرعم نايب يف :(ةسماخلا ةمدقملا)

 .ةيهلإلا تالامكلاو ةيهلإلا تارضحلا

 طسوو لوأ هلو .تاجردو بتارم ىلع روط لكو راوطأ ةثالث ىلع ةبحملا َّنأ ملعاو
 .دّدرت ةرثك دعب الإ ءاهتنالا هل ّجتي الو ءوحصو ءءانفو .عوجرو ءدّدرت روط ٌلكلو «ءاهتناو

 .2نيكمتلا لبق نيولتلا نم ٌدبال ذإ .عوجرو

 ام اهبصي ملف .هل اخيلزلا َّبحك نيكمتلاو .فسويل ءاسنلا ّبحك نوأتملاو نيولتلاف
 ىلإ مئانلل ةهبنملا لثم يهو ةثعابلا ةبحملاو ّبحلا لوأو «ةرظنلا كلت نم ءاسنلا باصأ

 مث هب لاصتالاو لاصولا بلط ىلإ ريسلا ةيعاد مث «ةدارإلا هروصت رثأ نم رهظي مث «ةظقي

 يلجت ةطساوب يّبحلا لْيَملا رّوصتيو ءاهفشكو بجحلا عطق ىلإ ىقرتي مث قئالعلا عطق

 .قايسلاب قيلأ هانتبثأ امو ء[ةقيقحلا] :س ىف (1)

 .قبس اميف تاحلطصملا هذه حرش رم (2)



 .هلعف لعف لك يف رهاظلا هلاعفأ لامج قرشي مث ءاهتيؤرب دّيقم «هنم اهيلإ ليمي لاعفأ

 سيل وه اهلكو هاجلاك ةيونعملا مث .هريغو رظنلاك ةيّسحلا ظوظحلا ءانف ىلإ هجوتي مث

 وهف ليصفتلا ىلعو «هيف لامجإلا ىلع اذهف ؛هبحأ اميف بحلا ءانف لبق ءانف اذهو .هبوبحمل

 .مهفاف ءنيدارملل دحاو روطو «نيديرملل اهنم ناروط :راوطأ ةثالث ىلع

 ىلإ بحملا نم ةقيقحلا يف عجارلا ّبحلا :نيديرملا ُيَرْوَط نم (يّبحلا لوألا روطلا)
 .هتاذ تح

 ىلإ رظن ةرظن نع وأ «مانم يف ةيؤر نع نوكي دقو «لمجملا يف هانركذ امك نوكي دقو
 «ةذللا كلت لجأل بلطلا موريو «هانركذ امك كلذ يف اهدحو ةذلل هسفن تلامف ءيشلا
 ءاهلجأل هينفي يذلا نم ذأ يه هعم تناك اذإ ةذللا كلت غولبل هلاوحأ ءانف ىلإ هيف جردنيو

 :بتارم ثالث ىلع وه يلعفلا لوألا روطلا اذهو

 يف ال ءضعبل مهضعب دابعلا يف اذهو .همصاخيو هبوبحم بتاعي نأ :(ىلوألا ةبترملا)

 .ىلاعت هللا ةفرعم ّبح يف متصي اذهو .هاوهيو هنع ربصي الو «ىلاعت هللا

 «جاعزناو ءقوش ةوق اهنم دّلوتيف قلقلاو ّبحلا ةرارح ديزت نأ :(ىطسولا ةبترملا)

 :هئاكبو :هلوحنو «هتّدح يأ «هتروّسو «هترارحب هدبك تّبفتب ٌسحيف َناميَعَو ءشطعو ءهَلَوَو

 يف ال ضعبل مهضعب دابعلا نكمي دق هنوك يف لاثم اذه لكو ءانفلا ىلإ يضمي مث «هريفزو

 .ىلاعت هللا تاذ يف ال هتراعتسا حصي هللاب ةفرعملا بح ّنكلو ىلاعت هللا

 هيف انفلا بحيو ديزيف هبعتو هترارح نم هيساقي ام ةوقلف :(مهفاف ''' ىرخألا ةبترملا)
 يرجي ام لكب ساسحإلا مدعو «ةبيغلاو ءركسلا امك روطلا اذه رخآو .هنم ةحارلا هب موري

 .©قحملاو لوألا قٌعَّصلاب هنع رّيعملا وهو ًاضيأ هبوبحم نعو .هسفن ىتح ملألا نم

 لجأ .هللا تارضح لامجو .هلامجو فسويل تارظانلا ءاسنلا ىلع ىرج امب ىفكو

 .بوصأ هانتبثأ امو ء[رخآلا] :س يف (1)

 ءاقعص ّرْخي دقو ءشهََّدلا هبيصي قئاقحلا راونأ ةعلاطم دنع يفوصلاو .يتاذلا يلجتلا دنع ّقحلا يف ءانفلا :قعصلا (2)
 ءيش وأ .لولحلا هب داري ال ءانفلا ْنأ ىلإ هبنتلا بجي انهو .ىلاعت قحلا تاذ يف دبعلا دوجو ءانف وهف قحملا اَمأ

 اهيفف اهدعب امو .847ص ءمجعلا ةعوسوم رظنيو .943 صو .830ص .ينفحلا ةعوسوم رظني ءاذه نم بيرق



 لافج لانك تع نهالا اهعرحأ ه"ةفساكتلا كولقلاو ؛ققوي :لاحتكحو لانك دف

 .الكفللا فسوي

 ريشيف «هبرقل امو «ىلاعت هللا تارضح فشك ىلإ ةبحملا بتارم جّردت مظانلا خيشلاو
 ةبحملا قيرطب رايغألا بجحُح وحمو ءاهظوظح بلط وحمو .سفنلا تافص وحم ىلإ اهب
 .رايغألا عيمج نم حورلاو سفنلل ةصّلخملا رمأ لك يف ةلدتعملا ةيهلإلا

 قيفي ال هنأل ؛هّبح يف ىلاعت هلل ًاميظعت فورعملا ّبحلا بتارم ىلع سايقلاب يتأيو
 نوكي نأ نسحي ال نكلو «ةيضرفلا عئارشلاب همايق لطعتل كلذك رمألا ناك ول هّنإف ءكلاسلا
 بيبشتلا ناك املك هنإف هرهاظ ىلع ال هانعم نوكيو «سانلا نيب امم لقأب هللا ّبح يف زمرلا

 يف ميظعتلا هب بلطي ءيشلا نوكي دقو ءمظعأ هيلع ىنثملاو حودملل ناك ءمظعأ حدملا يف

 .كلذل ةمظعملا ةمكحلا راهظإ

 .ميظعتلا نون ىمسيو ءمظعأ هللا يف اهب فصولا ناك فيك عمجلا نون ىلإ رظناو

 لهأ يف رهاظ لاثم هتاذ ىلإ دبعلا نم ةعجارلا ةبحملا يفو ء.هّصخي لاح هل لحم لكف
 ةرثك وأ رانلا باذع ةدش هل ىلجت نم َّنأ كلذ يف لاثملاو رهاظلا لهأ نم صالخإلا

 نم هللا هيجني نأل ءاجر لمع لك يف ىلاعت هللا ىلإ صالخإلاب ضهنو «باوثلا يف هّبح
 الو ءًادبأ ةذل دجي مل وأ ؛ةميظع ةبحمو ةذل هلل ةدابعلل دجوو .هباوث يف هلخديو «هباذع
 ةبترملا لهأ عم نكلو صلخم اذهف ىلاعت هللا باذع نم ةفوخلا هتفلك امّنإو «ةدابعلل ةبحم
 هل مهتيدوبع بجاو نم مهل هتيبوبرل قاقحتسالاب ىلاعت هللا نودبعي '''مه نيذلا ةيناثلا

 سيل نكلو .مهنع هاضر نوجريو .هطخس نوفاخي مهو .كلذ ىلع مهل ةثعابلا يهو
 لهأ ْنأ نوري ةبترملا هذه لهأف .ةنجلا ميعن الو «رانلا باذع يّلجت كلذ ىلع مهل ةثعابلا

 نم ىندأ مهنأ كشالف مهسفنأل ةبحم نع تناك (2[و14] اهتقيقح مهتدابع ىلوألا ةبترملا

 .ةبترملا هذه لهأ

 .مهفاف ؛هانركذ يذلا وه لوألا روطلاف :نيروط ىلع ةبحملا نأ ّحصف

 .[مهنيذلا] :س يف (1)

 .نتملا يف تبثم وه امك [و14) ب ميقرتلا أدبيسو قبس اميف هيلإ انرشأ يذلا يناثلا طقسلا يهتني انه ىلإ (2)
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 ىلاعت هللا نودبعي !!'مه نيذلا ةيناثلا ةبترملا هذه لهأ مه :(يّبحلا يناثلا روطلا)

 مهيلع بجوأ ىلاعت هللا ْنألو «ةيبوبرلا حل مهنم ةيدوبعلا بجاو ءادألو ,قاقحتسالل

 امب هدبعي نأ هدّيعت نم ىلع بجاوو هتدابع ٌةبجاو ةقيقحلا يف ىلاعت هللا ّنألو ءكلذ
 ينجلاو يسنإلا عونلا اذه نم اضعب الإ نعذأف ءيشب هدّبعت دوجولا يف ءيش لكو .هدّبعت

 انآ آَْلاَم اَهَرَك وأ اًعْوَط اَيتْنَأ ِضْرََللو ا َلاَمَم :العو لج لاق .ىلاعت هللا هحّبق ىغطو دّرمت

 ِتوْسَسلَأ فام هني بسأل :لاقو .774 وري حالا ِءْىَش نّم نإوإ# :ىلاعت لاقو .(2)# َنيِوِبَأَط

 0 : : :١ هللا ءاش نإ هلحم يف روطلا اذه بتارم يتأتسو «ىلاعت هلل ّنهتدابع يهف (#44 ِضْرأْلا فاَمَر

 .ىلاعت هللا ءاش نإ هلحم يف هركذنسو «نيدارملا ّبح :(يّبحلا ثلاثلا روطلا)

 :نايب

 نايكي لستر( ةزيلألا ةدضنلا ىلجتت رم تويشنلا ةدهاتما يقرب ًالوأ مظانلا اذبق
 ةفقو يف ةدهاشملاب هنم لاصولا ناك مث «ةيمونلا ةيؤرلا يف ةفشاكملاب ةيهلإلا ةرضحلا

 لكو .هيلع ّجحلا توف نم فوخ يف ىلاعت هللا اهفّرش ةكم نم ىوط يذب ةفقاوملا
 ىلإ لاذلا ينيعلا رظنلاب لاصتالا انه ركذ مث .بيرقلا ليثمتلاو ,بيترتلا ليبس ىلع كلذ

 .؛يعامسلا نودو .ءيقوذلا نود يهلإلا يلعفلا قلطملا يلجتلا ىلإ ةدهاشملاب لاصتالا

 .ينتقس :لاق نإو ءدّيقملا يلجتلا ىلع لاَّدلا ًائيشف ًائيش الإ نوكي ال يذلا قطنلا نودو

 ءامهيف امم ريثك ىلإو ءضرألاو تاومسلا ىلإ ةرظن ةحملو ةظحل لك يف يتأي هرظن نإف
 هنيع هل هللا حتفو ربك ىتح ءًائيش عمس الو ًائيش رظني ملو ءّمصأو ىمعأ دلُؤ ًادلو نأ ولف
 هملعو همهف ةوق ىلإ رظناف .هب توملاو قعصلا هيلع فيخل ةحمل يف هلك اذه ىأرو
 :لاق مث .هتغالبو

 يترظنب يئاشتنا يف يّرس رس هب مهبارش ٌبْرَش نأ يبحص تمّموأف - 2 ثنو ئاشتتا ف مكس ة عل كاد

 .[مهنيذلا] :[س]و لصألا يف (1)

 .[! ةيآلا .تلّصف (2)

 .44 ةيآلا ىارسإلا(3)

 .1 ةيآلا ءرشحلا (4)



 انه دارأ نكلو ءكلذك ةقيقحلا يف وه سيل ءيشب لييختلا مهولاو .تمهوأف :لوقي

 يف يباحصأ مهو ةبحملا تاما هوك ا تيفخأف

 ةرضحلا كلت لامج ىلإ يترظنب م 0 يرطاخ يأ ءيرس حرف
 .قلطملا لامجلا ةيلعفلا

 اهلامج ىلجتب ةرضحلا لامج اهب ترظن ىتلا ةرظنلا كلتب تركس امل ىنأ ىنعملاو

 تفشوك '![دق] انأو دّيقملا يلجتلا تاساك نم نوبرشي مهنأل ؛كلذك رمألا سيلو

 يذلاوهو ءاهلامج ركسملاو «ةقلطملا ةرضحلا هجو ريغ يسأك نكي ملف ,قلطملا يلجتلاب

 دقف لامجلا هشهدأ نمو .ءشاهدإلل كلذ ىلإ ةرظنلاب ىفكو ءىنفو ءشهد الإ دحأ هرظني ال

 .كلذ مهفاف ءركس

 َّنأ لجأل نكلو .مهل يّنم دسح نع كلذ متكأ ملو «هلمتحي لوقعلا رثكأف دّيقملا امأو
 لاعفأ يلجت ىلإ تاراشإ هذه لكو ءكلذ مهل يراهظإ عفني الف دبعلل ال هلل ةفشاكملا رمأ

 ةبحم ىلإ هوعدتو .ةشهدلا هذخأت ىتح ءىش لك ىف هلالجو .هلامكو .هلاعفأ لامجو هللا

 هظح كلذك هنأ هب ىلاعت هللا ملع ام وه كلذ يف ةفشاكملا نم ئرما لكلو «ةصلاخلا ةيفصتلا

 لامجو ؛ءىش لك ىف هلامج لامك ةمظعب هللا هفّشاَك ّْنَم شهدي ال فيكو ء[ظ 14] ءاهنم

 ةياغ ىف وه هللا ريبدت نم ريبدت لكو «هيف هللا ريبدت لامج وهو ركذلا ٌصنب شهدأ دق فسوي

 الينا ىسوم شهد امك ةشهدلا دوجو نم لامجلا لالجب فشوك نم هّنأ كش الف ؛لامكلا

 ًاَمذ هل ىفكو .بوجحملا لإ ركني الف ةيهلإلا ةردقلا لامج لامك نم ءيش هل ىّلجت نيح

 هيري نأ هّبر لأسي مل انا ىسوم َّنأ ملعاو 204 ومعي أوُطبحن َرل ام أوَذَك لبي :ىلاعت هلوقب
 الو ءمسجب سيلف ًالصأ ىرُي ءيش وه سيل ِهّنأو «7ىلاعت هللا تافصب ميلعو «نبن هَّنأل ؛هتاذ

 .ىلاعت هللا وه ىنعملا ناكل ىنعم ناك ول هنأل ؛ىنعمب الو ,.حورب الو ضرع الو ,رهوجب

 «هتيفيك الو ؛هتيهامب هتاذ فصوي الو وه الإ وه فرعي الف ءًأريبك ولع كلذ نع هللا ىلاعت

 س نم ةطقاس نيفوقعملا نيباه(1)

 .39 ةيآلا ءسنوي (2)

 . هناك خيشلا ركف عم ًامامت مجسني ام وهو ؛ةيؤرلا يفن يف سيفن مالك يتأيس ام (3)



 يردن نحنو هنم ملعأب انسلو ؛هديحوت ملعب هقّقحت عم .ناكم الو نامز دعب ناكالو «هتينإ الو

 كلذ ىريف هتردق يف هلامك تايآ ضعبب هيلع ىلجتيل ىلاعت هّبر لأس نكلو ءوه فيكف اذه

 هلمتحي هنّيع ءيش يف هتردق نم ةيآ هيري نأ الكلكا ميهاربإ لأس امك لأسي ملو «هنيعب

 يأ .#2 َكَلِيلِإ ٌرظنأ ِفِرَأ تر :لاقف ىسوم امأو ,(104 َنوَمْلا حت ٌفْيَك ٍنِرآ# :لاقف

 ل30 ضب ل :ىلاعت هل لاقف دوجولا يف اهب ىلجت يلجتلا اهلك كتافص يف كلامك ىلإ

 تام دمة لامك كح رأ سودة اهن ذاب لامك نال سوما كلذ اله ردو نأ

 عم لبجلا لمتحاو «هناكم رقتسا نإف يتردق يهو «لبجلا ىلع اهب يلجتل روهظلا ضعبب
 كردي الف لبجلا ٌرقتسي هل نإو «نكردق لامك دم رت ىأ ينافس هيلع يزل ىلجت

 ىلجت امك كلذ يف يتردق لامك نم ىرت الو شهدنيو «لبجلاب لعفأ ام تبثي نأ كلقع

 لامجو «هلامج ىلإ رظنلا نم َّنهنكمي ملف «هترظن ةرظن لوأ نم ةوسنلا ىلع فسوي نسح
 امّنِإو ,ماوعلا ضعب هّنظ امك بايث نم باجحب ال ةرظن لك يف رظني نأ قلخلا نع بوجحم
 ؛هدابعل اهراهظإ هللا ديري ةيآل الإ .هلامج راونأ ىلجنت ال يأ .ىلاعت هللا نم ّينوك باجح
 :لبجلا ىلع هتردقب هّبر ىلجت امل ىسوم كلذك ءاعيمج سانلا لوقع تغاز اهرهظأ اذإف

 يف اهلك ةيآلا رظني ىتح اهيف نكمتي ملو «ةرظن لوأ ريغ ىسوم كردي مل هتردقب اكد هلعجو

 راصو ءىسوم ىشالتل يلجتلا كلذ ىسوم لقع ىلع ىلجت ولف ءاقعص ىسوم رخو «لبجلا
 اذهب ناك اذإو .ءيش ال باحسلا عجري امك أّرجتي ال يذلا ءزجلا ىلإ عجر لب ,ءيش ريغ

 ال هتردقو هللا لامكف ؟ةدحاو ةّكد ضرألا تّكُد اذإ فيكف ىسوم قطي مل دّيقملا يلجتلا

 لامكو .دوجولاب ةدّيقم ةيآ هذه تناكل ةدحاو ةكد دوجولا عيمج كد ِهَّنأ هارأ ولو ءاهل ةياهن

 الا لامك لانس ذل لةلشت الو هلام ل الون لوا لة لاج ل انوه ونق زج الو كنق يعامل

 .هقلخ ىلع هب ملعلا نم ىلجت ام ردق ةفرعملا ّقحب فرع امْنِإَو ءوه
 سفنلا ةداع نم نكلو ًاروهظ مظعأل اهنأو ءضرألاو تاومسلا قلخ ةيآب شهدي ملو

 نع ةلغاشلاو .اهتفلأب ةبجاحلا يه تناكف اهقرتخاف هللا هفشاك ْنَم الإ فولأملاب شهدت ال

 .العو لج هللا ةفرعم ىلع ليلدلا يه اهّنأ عم اهدوهشب دوهشملا دوهش

 .260 ةيآلا «ةرقبلا (1)

 .143 ةيآلا .فارعألا (2)

 .143 ةيآلا .فارعألا (3)



 ٍدْمَي نم # :لوصولا ىلإ مالعألاو ليلدلا يهو ءلوصولا نع ةعنام ابجحُح اهب بجعاف

 74 وزي مم كَ لي نموها
 متيو هب أدتبا هنأكو هباحصأ ةلمج نم هسفن نع ربخأ يدمحملا ماقملا ْنِإ :تلق نإف

 ؟هباحصأ ءادتبا ركذي ملو 6 يبنلا ماقم ىلإ هيفو «هب كولسلا [و15]

 هباحصأ مه انه هباحصأو «ئدتبم لك ءادتبا ركذب ىلوألا هتموظنم ىف أدتبا هنإ :تلق

 ءاشي نم هب ّصخي ىلاعت هلل هرمأ ةفشاكملا ظح ّنكلو ءدحاو كولسلا ةيفيكو ؛كئلوأ

 نم هقحتسي امب هقحتسم ىلإ ّقح لك لاصيإ هيلإو ,كولسلا يف داهتجالا ءرملا ىلع امنإو
 .كلذ مهفاف ءظحلا

 :لاق

 ةرظنب تينغتسا يأ ,.ىساك يأ :ىحدق نع تينغتسا «نيعلا قدح يأ :قّدَحلابو :لوقي

 تركسو برشلا نعو ؛هتاذ ءيشلا نيع نأل ؛نيعلا مسا ةرضحلل راعتسا ,قدحلا ىلإ

 .يلومش نم ال اهنساحم يأ ءاهلئامش رظن نم يتركس يأ «يتوشنف «ةرظنلا كلتب

 :لاق

 وأ ءاهعيب وأ :ةرمخلا لمع عضوم وهو «ةرورض ءاهلا فذح امنإو «ةناح يفو :لوقي

 .اهب ركسو اهرظن يتلا ةرضحلل هراعتسا اهبرش

 نم نوبرشي نيذلا هباحصأ مهو ةيتفل هركش تقو بجو يأ ,يركش ناح يأ :ناح

 وهو .دّيقملا ىنعم انركذ دقو ,قلطملا يلجتلا ةرظن ىلإ مهالعت دق وهو دّيقملا يلجتلا
 .ىوهلا منك هل مث .مهب ةعسلاو ةرثكلا ىلع قلطملاو .دحاو ىنعم ىلع هيلجت دوصقملا

 هنأل ؛مهعم رهتشم وهو مهبارش لثم برش دق هونظ مهنأل ؛هرمأ نامتك ناك مهببسب يأ

 بجو امنإو .همار ولو نامتكلا هل متي مل ركس هبو ءرظن ام ىلع اوعلطا ولو مهتلمج نم

 .178 ةيآلا .فارعألا(1)



 ءمهركش يدؤي كردي الف ,مهنع انفلاب نسح دق هنأل ؛كلذ ىلع مهركش تقولا كلذ يف

 .مهعادوو .مهركس مهركشب دارملاو

 :لاق

 ةيْشَح ٌضِنَق اهطسب يف يِنَشْفَي ملو ١ اهّلْضَو ُتيضاقت يوحص ىضقنا اًملو - 5
 َقْبَي مل يأ :هوحص .هلك لمك يأ :ىضقنا املو .مهتعّدوو كلذ ىلع مهتركشو :لوقي

 .قلطملا يلجتلاب ةرضحلا كلت ىلإ رظنلا ةرثك نم ركسف .فصو وحصلا فصو نم هيف

 «ءامسألا ىلجت ىلإ لاعفألا ىلجت نم همامت يأ ءاهلصو ءافو تدرأ يأ :اهلصو تيضاقت

 طاشنل طاسبنالا راعتسيو ءاهلصول بلطلا يف يطاسبنا يف يأ ءاهطسب يف يأ :ينشغي ملو

 «عنمت ةبيهلا ةَّدش نأل ؛ميظعت عم فوخ يأ «ةيشخ ضبق هتأي ملف لوقلا يف ةأرجلاب بلقلا

 ةرثك نأل ؛يلجخ باغ ىتح يركس ةدشل كلذ ينعنمي ملو ءطاسبنالا نع ضبقلا وهو

 اهلصو تدرأ يأ .ةصصاقملا نم تصصاقت !!'خسنلا ضعب يفو «ةلجخلاب بهذي ركسلا

 بلط يف يركس ةّدشل ةلجخ ريغب يبلطم اهل تصصق يأ ءصصقلا ىنعمب وأ ءاهل يّبحب

 .اهلاضو

 :لاق

 2 ع وا ع

 ا”يتولج ةولخب ظح اقب ٌبِيِقَر يرضاح كي ملو يلاح اهتثثباو - 6

 «يّسح نع ينتبّيغو .يسفن يف اهترارحو اهتذشو ّبحلا اّيمح ةرارح تنكمت امل :لوقي

 يل عنام بيقر اهنم ٌقبتي ملو ,بوبحملا ريغب ةقلعتملا يظوظح عيمج نعو يْنع ينتلفغأو

 تشثب ةرضحلا كلت ىلجتل ةحلاص ةيلجم ةيلاخ تراص لب ءىسفن "”ظوظح نم يأ ءاهنم

 حرش هلصاحو كلذ ريغ ىلإ انفلا ءانعو ءالولا ءالب نم يب لح اّمم ةرضحلا كلتل يلاح

 عضاوم يف اذه ىرنسو ءاهتاياور نيب حججري وهو هرصان خيشلا يدي نيب ةيئاتلا نم خسن رفوت ىلإ ريشي اذه نإ (1)
 .ىرخأ

 .84ص رظني .رصق مث ءاقب اهلصأ :[اقب] :ناويدلا يف (2)

 .[ضوضح] :[س]و لصألا يف (3)



 :لاق

0 

 تبثأو 2 ]و نينألاو ءّبحلا ريغ [ظ15] قبي ملو ةيقب كلذ نم يل قبتي ملو
 .نوكلا يف يروهظ نم يدقف دجولا

 :لاق

 (3تفلتملا ةرظن يف اهب كارأ ١ ةيقب ينم ٌبحلا ينفُي لبق ءيبَه- 8

 نم يقب ام يّنم بحلا ينفي نأ لبق يل يبه يأ ءيبه :ةرضحلا كلت يأ ءاهل تلق :لوقي

 .تّفلتملا ةرظن (1[كلامج نم] ةرظن بحلا ةوقب (*ناف نيقي نع يّنإف ءكاردإو مهف دوجو
 .عادولا ةرظن يهو اهب ىنفأ تافتلالاب عرسملا يأ

 :لاق

 ٍتْذل ّيريغل يلبق نمف ٍكارأ نأ ِتْفَتَم نِْنَلِب يعمس ىلع ينمو -9

 َنإف [ينارت نل] يأ ءنلب يعمس ىلع ةّئملا نم يّنّمف ينيعل ةرظنب يحمست مل نإو :لوقي
 لبق نم يريغل ذل دق امك «ةميظع ةذل هيف يل ةرظنلا مدع دعب ةملكلا هذهب ولو كعامس ةذل

 كلذ نإف .مهلثم انأو لاصولا لصحي مل اذإ لاصولا نع عانتمالاب ولو ةبحم مالك عامس

 .يلكلا نامرحلا نم ريخ

 :لاق

 َتَّنفُثمل-ىوهلاالول -يدبك اهل 2 ةقافإل ٌةَقاَف يركسل يدنعف - 0

 ام ردقب وأ «ةرظن ردقب كاردإلا يف ءانفلا نع ركسلا يف ةقاف يل ْثيقب دق ينإف :لوقي

 .[تبثم] لدب [يتبثم]و .[يبلقو] لدب [يلاحو] :ناويدلا يف 010(

 .اهتءارق نم نكمتأ مل ةملك نيفوقعملا نيب ام (2)
 .[يف] لدب [يل] : ناويدلا يف (3)

 .[يناف] :[س]و لصألا يف (4)
 . س نم طقاس نيفوقعملا نيب ام (5)



 ال ىتح دعب نمو تّتفتت مل ىوهلا الولو ,يدبك تّنفتب ىنفأ اهتّذلبو اهبو [نل] ةملك عمسأ

 .لوألا ءانفلاو !!"وحملاو قعصلاوهو ادبأ ءيشب ّسحأ

 ؛يتحلا لوألا روطلا نم ىطسولا ةبترملا :لاق

 :لاق

 َتَكَّدل يلجتلا َلِبَق اهب ءانيس ُر_ 3 وطناكو لابجلاب يبام َنأ ولو -1

 بلطو بحلا ةدش نم يب ام لابجلا عيمجو ؛ءانيس روط ىلع يب ام لح ولو :لوقي

 لبق اهلك لابجلا كيلجتب اهيلع ثكدناو ءانيس روط لبج كدنال كنم عمسو ؛لاصولا كنم

 ام لثم اهب نكي مل اهنأل ؛ىسومل اهتلق ذإ [نل] ةملكب كدنت مل اهنأل ؛ىسومل كدتسُت نأ
 ىسومو كيّلجت مامت لبق [نل] كلوقب كدناو ءيب ام كلذك كاذب عمست مل اهب ناك نإو «يب

 وهف يدمحألا ماقملا وه هنأ كولسلا اذهب ةقطانلا ةلاحلا نم ةراشإ «ةملكلا كلتب كدني مل
 ءقعصلا نم ىسومل لصحي ام [نل] ةملك عامس نم هل لصحي هنأل ؛ىسوم ماقم قوف

 نم هل ةحار ةقيقحلا يف وهو «ءالبلا عيمجو ملألاب ّسسحي الو يردي ال ةلاحلا هذه يفو

 .بحلا ملأ

 ةطاسوب ودبي ةرات ةينوكلا رهاظملا ثيح نم ةقلعتم رهاظلا يلعفلا بحلا اذه ْنأ ملعاو

 .عمسلا ةطاسوب ودبي ةراتو ءرصبلاب كردي رهظم ىلإ رظنلا

 :عاونأ ةعبرأ رصبلاب ةكردملا رهاظملاو

 ءافخ رثكأ ةملظلا ىلإ هتبسن عونو .سمشلاك هتاذ نم هرون روهظ ىلإ رظن رثكأ هنم عون

 .ىرت امم ّدشأ اهراوتأ نإف بكاوكلاك هتاذ نم

 ديقم ريغ عيمجلا نيب عماج عونو ءرمقلاك نيعونلا نيذه نيب رمقلاك دذرتم ثلاث عونو
 نم اروهظ رثكأ اهرون نورظني ال مهنإف .سمشلل ةكتالملا ةيؤرك ءاوسلاب امه لب ءيشب

 ؛يبكوكلا يلجتلا لثم هنأ ةياكحلا رهاظ يف التقلا ليلخلل يلجتلا ناكف ءاهتاذ ىلإ رظنلا
 2 مرر

 قعصلا هل لصحف .2*«َِضْرأْلاو توسل رف ىِدَنِل َىِهَجَو ُتْهَّجَو# لاق نأ ىلإ

 .تاحلطصملا هذه حرش ّرم دقو .[قحملاو] :س يف(1)

 ,9 ةيآلا .ماعنألا 22(

163 



 وأ دوهشلا دوهشملا فرع هن ليقو .دّيقملا نع لحترا امدعب قلطملا يلجتلا ىلإ رظنلاب
 ديقملا يلجتلا نم ةيادبلا هلهأ نم مه يذلا كولسلا '!'ىه مهب دارأ اهنإو .دوهشلا عم

 .مهتجرد لهأل كولسلل ًابيترت

 باوجلاف .قعصلاب ىسوم ٌصخ امنإو «هيلإ ريشيو «ميهاربإ كولس ركذي مل :تلق نإف

 و 224 اًنَِميِمِل ئَموُم َج امَلَو 8 ىلاعت هلوقب هيلإ [و16] هبرل ىسوم ءيجم ةفاضإل

 توكصلا تركذم يفتر , هون5و ارك لعالرلا ىلاقاةلاا ىلإ تاك وم ار
 .(2) ضر لَو

 يف متأ وهو ميهاربإ كولسب رشي ملو ءالتقلا ىسوم ريسب همظن يف رياس فيك :تلق نإف
 امك ايّدأت :باوجلاف ؟همظنب يدمحملا كولسلا ىلإ ريشم وهو يدمحملا كولسلا قح

 امبو «هيتأي امب يبنلا ريس ىلإ ريشم وهف ةبترملا كلت الإ هل أدبم ال هنأ مهوي الئلو هانركذ
 كولس ركذ هنأكف ,نيكلاسلا ةماعل مهركذ نيذلا هباحصأو ةبترملا نم هيلي يذلا يف هادبأ

 ىلع لدي امم كلذ دعب هيتأي اميف يدمحملا يبنلا ريسب يتأي هّنأل ؛قالطإلا ىلع عيمجلا
 ىلع الاكتاو ًابّدأت وه هب أدبي مل امنإو .دوصقملا وه هنأ ىلع لدي كلذبو ءبولطملا وه هنأ
 حدقي الف ديري نأ لبق هتيادب لوأ يف دارم هنأو ءيدمحملا ماقملا دارملا َنأ نيكلاسلا مهف

 ءاهلاح ناسلب كولسلا اذه ىلإ ةريشملا ةلاحلا ةلاقم نع ىكح اميف مظانلا مظن يف كلذ
 .مهفاف

 :لاق

 تدوأ“ نب ”اهؤاودأ قدح هن ثعت ىوجوةبثقت ٌةرْبَعْيَوَهَح 3

 مننا يه يغومدو يتربعف هسسكأ تنك يذلا يديك تتفملا ديدتكلا ياوه نإ :لوقي

 ديزت يتربعو .ديزي لزي مل ىوج نارينو ءّبحلا ةوق نم هيف ام ىلع يّرس يشفت يأ ءّيلع
 طرف نارين ءاجرلاو عمطلا داز املك نأو .ىوج ةرارح دايدزا ةوق ةربعلا عومد رثاكت رهظيف

 ءديزت ةربعلاف اهعمد رثاكتو .كلذب يتربع تمظعف لاصولا دعب نارين هيلع تراثأ ّبحلا

 .[لهأ] اهلعلو .[س]و لصألا يفاذك (1)
 .143 ةيآلا .فارعألا (2)

 .75 ةيآلا ,ماعنألا (3)



 :لاق امك لاحلا غلب ىتح ديزت ىوجلا رانو

 ''”يتعولك ليلخلا نارين ٌداقيإو يعمدأك يحوت دنع حون ٌنافوطف - 3

 عومدلا ةرثكو ,لوحنلاب مسجلا ءانفو ءانفلا يف ةغلابملا هذهب دارملا امو :ليق نإف :لوقي

 :هوجول :لوقأف ؟ةبحملا نارين داقيإو

 ةلاحلا لوق نع يكحملاك وه امنإو .هسفن يناعملا هذهب دري مل مظانلا نأ :لوألا

 هللا ىلإ نيكلاسلل ًاربخم 2 يدمحملا ماقملا لاح لوق نع هلثمو «كلذ نع ةربخملا

 هيلإ كلسي نأ هل هّبحأ امب هيلإ كولسلا ءاشي نمل ىلاعت هلل صالخإلاو ةبحملا ةوقب ىلاعت
 لاحو «ىلاعت هللا ٌقح يف بجاو وه امو .ميقتسملا هبح طارصو «ميوقلا هنيد جاهنم نم هب
 اهسفنب ةلاحلاو .دوجولا يف ءيش لك ةلاحو ؛ىلاعت هلل دباع لك ماقم لاحو يع يبنلا ماقم

 ول هّنَأ لاحلا ناسلب ىلاعت هللا دابع نم دبع لكو تانئاكلا عيمجو .دابعلا عيمج ىلع لدت
 نوكلا قبط وأ .هطخس نم ًافوخو ةربع هعمدأب طيحملا شرعلا ىلإ دوجولا عيمج قرغأ
 ددعب ةايحلا دعب ةريثك تارم ىنفو «.هنع هّبر اضر ىلإ هقوشو هقايتشاو هتبحم ران نم اران

 داع دودسرأا شنو لكاعت هللا يفتاو تاس ردع د دايلق كلذ ذاك وكمل تارذ
 ١ عب الر ثك 3ك

 «نمؤملا هدبع نم ىلاعت هللا ةيشخ نم عمد ةرطق نإ ةقيقحلا يفف اذكه رمألا ناك اذإو

 نمو «حون نافوط نم ىلاعت هللا دنع مظعأ وه صالخإلا ىلع هيلإ هنم قوش ران ةحملو
 ملاعلا قبطت ران نمو ؛دوجولا قرغي ءام نم مظعأ امه لب «مالسلا امهيلع ليلخلا نارين
 يبان ٍلاَبَيْلاَو ٍضْرأْلاَو تول لع َةَئاَمَأْلا َمْضَرَع اَنِإ 8 :ىقتلا ميظعت يف ىلاعت هلوقل هلك

 يع هخارل مج رع ع بس رع ل رس يح رس هس سل تح ع

 [ظ16] عم اهلمحي ملف رفاكلا اَمأو .نمؤملا يقتلا 2 ٌنسنإِلآ اهلَحو اهني َنقَفْسَأَو نلمح نأ

 اهقلخأ مل :دارملا امنإو ءنايصع ةءابإ اهب تأي مل 0” الوُهَج اًموُلَظ َناكهَنِإم هل ميظعتلا اذه

 ام ردقب ىناعملا نم اهل قلخ امنإو .ناسنإلا لثم اهقئاقدو ةدابعلا عاونأ عيمج ةلقاع ةمهاف

 .قباسلا تيبلا عم [ءافلا] هتّدأ يذلا ماحتلالا ببسب لصألا يف ام انتبثأو [نافوطف] لدب [نافوطو] :ناويدلا يف (1)

 [يترفز] درتس ذإ ءاطيإلل اعنم ناويدلا يف ام انتبثأو .[يترفزك] لدب [يتعولك] :ناويدلا يفو .رعاشلا دصقم وهو
 .يلاتلا رشع عبارلا تيبلا يف

 .72 ةيآلا .بازحألا (2)

 .ةقباسلا ةميركلا ةيآلا ةّمتت (3)

165 



 لد نكلو .هدّبعت اميف هللا دبعي ةقيقحلا يف وه ءيش لكف ءاهيلع ةبجاولا ةعاطلا هل يدؤت

 «لضفأ ناسنإلاف ؛يتدابع لجأل مكدوجو تقلخو .مكدوجو لجأ الإ امهتقلخ ام اذهب
 21 اور ري رمل و ا اواو

 .هملظأو .هلهجأ امف ًادمعتم ًالزان اهقوف نم هسفن طقسأف تانئاكلا قوف عفُر هنأل ؛وه
 - ع

 .هحبقاو

 دوجولا داجيإب دوصقملا نم ةلاحلا هب ءىبنت ام ءابنإ مظنلاب دوصقملا َّنأ :يناثلا هجولاو

 صاالخإب كولملا كلمو .دوجولا بجاو ىلإ كولسلا همزل نمم كولسلا هب دوصقملا هنأو

 .هركذ هب دوصقملل ميظعت بيبشتلا ميظعتو «(!!بيبشتلاب ءادتبالا برعلا ةداع نمو .ةبحملا

 ءاذه نم ىوقأ ىلع ةردق اهل ةلاحلاو ءاذه قوف وه ام اهبيبشت يف ىتأت نأ ةلاحلا مزليف

 .اهتلاقم نم همهف ردق ىلع لإ اهنع ءابنإلا ىلع ةردق هل سيل مظانلا َّنكلو

 لوق ىنعمسأ وأ ؛ةرظن ىنرأ :لوقي وهو هئانفب ةميمذلا هتافص لّثمي فيك :تلق نإف

 كلذ دعب ىنفتو ةيقب هيف اهنم ّنإو «ةميمذلا تافصلل اذه راعتسيأ .كلذب ىنفأ ينإف [نل]

 ؟كلذب

 نم هل ىلجتي نأ ديري هّنأو «هتاذل كلذ ةراعتسا امنإو «يه اهل ةراعتسالا سيل :لوقأ

 ةدهاشملا قارغتسا ىلإ هبذجيف هلقع شهدي ام ةيهلإلا تارضحلاو ةيهلإلا ةبحملا لامج

 ءانف ركذي وهف ءامهريغب لغتشيو ءبيعو سَنَد لك نم اهيلإ هّبح ةوقل هلامعأو هتاذ ىفصيف

 نع هللا لامج هتدهاشمب هنع ناينفي سفنلاو حورلاف .هّبر ٌبح يف هئانفب هسفن تافص

 بونذلال وكيل: اههراعتما ةفطللا ءانفعألاو دعحلاو ءانافذلا ناكدكو:ةريغ دوهش
 ريصي ىتح ىلاعت هللا بحب نيينافلا سفنلاو حورلل امهتعاطب ناينفي ةميمذلا تافصلاو

 .ىلاعت هلل لامكلا رون لكلا

 مسجو «بونذلا دسج لبج اهب كدنيل ةدهاشملاب لقعلا لبج :كاكدنالاب دارملاف

 امهمو .لقعلا ىلإو لقعلا نم اباطخ ىنعمسأو ىنرظنأ :هلوقب الصأ امهباهذب تافصلا

 ءرايذلا ركذب هتف ادا امنإ ديضقلا دصقم نأ كذي: تدألا لهأ ضعب تعمسو ...» :يرونيدلا ةبيتق نبا لوقي(1)

 .سوفنلا نم بيرق بيبشتلا ْنأل ... بيسنلاب كلذ لصو مث ... عبرلا بطاخو ءاكشو .ىكبف .راثآلاو .ىمدلاو

 .فورعم وه امك ةميدقلا ةيبرعلا ةديصقلا ماظن وه اذهو ١]74-75: .ءارعشلاو رعشلا .«بولقلاب طئال



 رجحلا لغتشاو «كلذ ىلإ ءاضعألا تبذجنا ّبحب وأ ةبيهب ءرملا نم رجحلا شهدنا

 .هشهدأ ْنَم ريغ يف تناك ةدهاشم لكو ةفص لك تبهذو ؛هشهدأ ن نمب ءاضعألا عيمجو

 هّبحب ةرعشم اهلك اهّنأ ءاضعألل راعتسي نأ ذئنيح ٌحصيو .هشهدأ ام الإ هشهدأ ام ريغ يفو

 هاقال ٌبحم تحب وأ ءكلم ةبيه نم شهدنا ىتم ءرملا َنِإف اهروعش ركني الو «هتبيهب وأ
 نوكي دق ناك اذإو «مالكلا يف هناسل جلجلتيو ؛هلقع شاعترا نم هدسج عيمج شعتري هارتف
 وأ ؛هتبحمب وأ .هتمظعب هللا ىلجت اذإ كّنظ امف .مهضعب ةدهاشمل سانلا ضعب يف اذه

 ىسوم ٌرْخف لبجلا ىلع اثيا ىسوم ىلع هتردقب هللا ىلجت امك هديبع نم دبع ىلع هتبيهب
 .كلذ فرعاف ءًاقعص

 ءاهلاعفأ ءانف الوأ بجي اهنم ةميمذلا مهسوفن تافص ّنأل ؛مهيف لاثم هل ثلاثلا هجولاو

 ىه هنا َّنَِف ع كولا ِنَع سْفنلا ىَّهتَ و ءِهيَر ْماَقَم َتاَح ْنَم امأَو# :ىلاعت هلوقل اهوعبات امو

 [و17] ءانف مث ةفيثكلا داسجألا ةلزنمب يه اهيف اّنكلو لوألا ءانفلا وهو '!”4كرأَمْل

 كلذو «ةفيطللا داسجألا ءانف ةلزنمب وهو «يناثلا ءانفلا وهو .ًالصأ اهنع دّرجتلاب تافصلا
 ءانف :ثلاثلاو ءاهئانفب فوصتلا قيرط نم يه امنإو ءاهوعباتي مل اذإ مزال ريغ اهءانف نأ

 ءانفلا وهو .هيلع بجاولا قوف ةدايز هللا هّتحي ام ريغ يف ةئيشملاو ؛ةبحملاو «ةدارإلا
 ابح ملأ نم هبيصي اميف ىتح هسفن يف ّسحي ال هّنأل ؛ساسحإلا ءانف ةلزنمب وهو ثلاثلا

 .ىلاعت هللا يف هبح ةوقل هلاوزل

 ىلإ ًادعاص دّيقملا يلجت نم هللا تارضح يلجت ةدهاشم يف قارغتسالا :عبارلاو

 الإ دهاشي ال هنأل ؛كاردإلاو لقعلا ىتح يلكلا ءانفلا ةلزنمب ذئئيح نوكيف قلطملا يّلجت
 ءاتباث دحأب مودي ال ناك نإو انهو ءاهيلإ تفتلي ملو :تانئاكلا عيمج نع ينف دقف هدهاشي ام

 كلذك نوكي ْنَم مهنمو «مهيف هماقم فلتخيو كولسلا اذه لهأ سانلا يف نوكي دق هّنإف
 ءاشي ام نمك ءايلوألا ضعب مهدعب نمو «ءايبنألاك يهنلاو رمألل هقلخ ىلإ هّدريو هللا عم

 .ةباحصلا نم هللا

 نم هدعب نمو يدمحملا كولسلا ىلإ ةلاقملا هذهب ةلاحلا ةراشإ نأ :”سماخلا هجولاو

 .4ا ةيآلا .تاعزانلا (1)

 .ملقلا أطخ نم وهو «ء[ سماخلا] لدب [عبارلا] :[س]و لصألا يف (2)



 .هّلك اذه نم مظعأ ةقيقحلا يف يبنلا كولسو «ًالزان هبتارم

 .ةمكحلاو «ملعلاو «ةئيشملاو «ةبحملاو «ةدارإلا قلخ ىلاعت هللا ْنأ :”سداسلا هجولاو

 لكو «ةردقلاو «ةرقلاو «ءايشألا ةفرعمب ةطاحإلاو ءنسحلاو ؛لامجلاو ؛رصبلاو ؛عمسلاو

 اذه يف كلذ عدوأو .هقلخ ىلإ اهيلجت يرابلا ديري يتلا هفاصوأ نم ةفص ىلع لدت ةفص

 هفصو يف هلو .تاذ هلو ؛لامجلا هل هللاف هلجأل دوجولا عيمج داجيإب دوصقملا سنجلا

 لقاعلا هدبع لعجو «لاعفأ هلو .لدعو «ميكحو «ميلعو «ريدق وهو .ةبحمو «ةئيشمو «ةدارإ

 ال اهنأل ؛هللا ةردقك تسيل ناسنإلا ةردقف «ىلاعت هللا تافص ريغ يهو تافصلا هذه عيمج

 كلذكو ؛هتئيشمو .هتطاحإو .هملع كلذكو ؛ءيش يف اههبشت ال يه لب ؛ةوقلا يف اهلئامت

 ةلادلا تافصلا هذه نأ يش لدف .ءقلخلا تافص فالخب يه قحلا هللا تافص عيمج

 يف اهلمكأو .ناويحلا يف اهضعب عدوأ ىلاعت هللا ىلإ تافصلا ّبحأ نم يه هتافص ىلع

 تافص نم ةفص لكب هنأ ىلع لدو «ميلعتلاو ملعلاب الإ اهلك ىلجتت ال نكلو نيدبعتملا
 .تانئاكلا عيمج نم مظعأ يه هيلع ىلاعت هتافص يلجت نم يه يقتملا دبعلا

 :(ناحح)

 دجوي مل ذإ ؛دوجولا يف ءيش لك يف اهيلجتو ؛هللا ةبحمو .هللا نع ئبنت ةرات ةلاحلاف

 يلجتو نيبحملا لاوحأ نع ربخت ةراتو .كلذك هداجيإ يف هللا ةّبحمب الإ دوجولا يف ءيش

 هللا ىلإ نيكلاسلا لامك نع ئبنت ةراتو .دوجولا نم ءيش يأ يفو ؛مهيف مهل هللا ةبحم

 اولعف ول مهْنأ مهربخت ةراتو .دوجولا يفام فرشأ مهنأ هلل لمعلا يف اهصالخإو ةبحملاب

 0 ا ل ا

 رااراام ناو وروما ةرات يهف '"'قحلا لامعأ يف ّقحلا يلجت وأ تافصلاب

 مظنلا لهأل لاثمألاو ةرابعلا تقتشا كلذلو ؛يناعملا نم اذه ريغ ىلإ «لاوحألا ىلع

 د ل ل ا يو

 لاحلا أبن نع ًاربخم سابعلا نبا لوقك «هتبحم ةراتو «ىلاعت هللا وه ةرات نونعي مهو ءاذك

 .ملقلا أطخ نم وهو «[ سداسلا] لدب [سماخلا] :[س]و لصألا يف (1)

 .[قلخلا] :اهلعلو .[س]و لصألا يف اذك (2)



 [و17] وهو «(!![يندجت ال ياوس بلطت نإو يندجت ينبلطأ دوجوملا انأ] :هللا نع ربخملا

 اذه ىف اهلاخ ناسلر ةلاخبلا ةلاقم دغ وزعتم وه: ىضرافلا ناقل ذك لاق هللا كلذب كفرت

 ةرضح ىلإ ةراتو ءبوبحملا ىلإ ّبحلا لهأ ةرظن يف اهتلاقم نع ةرات ربختو «قيرطلا
 ىف ةراتو «لاعفألا ىف هتدارإو هتّيحم ةرضح ىلإ ةراتو «هئامسأ ةرضح ىلإ ةراتو «.هلاعفأ

 ةرضح ىلإ ةراتو «ةداهشلا ةرضح ىلإ ةراتو .نيكلاسلا لامك يف ةراتو .كلذ يف مهتركس

 انك (تاعملا اله رتع ىلإ قلاع هللا ةلإ ةيملعي الا يذلا ئييخلا ةريقعتم ىلإ ةراتو"«لاقملا
 ةفشاكملاو ءيدمحملا كولسلاو نيكلاسلا لاوحأ نع ةئبنملا ةلاحلا ةلاقم نع ًاربخم لاق
 .مكتربخأ امك اوناك ولو هللا بجاو ٌىح نوغلبي ال مهْنأ مالك حصفأو ةرابع حضوأب مهل

 هلمتحت ام ردق ىلع مهل هتلثم نإو هللا ىلإ نيكلاسلا لضفأ كولس لامك فصو نوغلبيالو

 .ينع "!مهربخأ نَم يلاقم نع مهربخأ امك مهل تلّثم نإو ءاهلاثمأ نم مهلوقع

 :لاق

 يترفز ّينتقرحأ يعومد الولو يعمدأ ّينتق رغأ يريفز الولو - 4

 ام ردقب يل يقب امْنِإو ءامهدحأ ينانفأل يقوش رانو يتربع عومد ءيفاكت الول :لوقي

 .ةدحاو ةرظن رظنأ وأ «[نل] ب باطخلا عمسأ

 :لاق

 ينّيلب صضعب بويأ الب لكو هلقأ َتَب ُبوقعي ام َينزحُحو - 15

 نم ليلق كلذ نأ ةقيقحلا ىفو .كّبح ىف كلذك ىنباصأ ول ىنعملا :نايب :لوقي

 .هْغ يدمحملا ماقملا يف فصرولا

 :لاق

 يستنحم َلْوأ ٌتيقال ام ضعب ىّدر لا ىلع اوقشع ىلؤألا ىقلأ ام رخآو - 6

 ىلإ مهب ىهتنا نأ ىلإ همقسو «هئالبو قشعلا لاوحأ نم نولوألا هيقل ام عيمج َّنإ :لوقي
 :لاق «هئالب نم انأ هتيقال ام لوأ وه توملاو ءانفلا يأ .ىدرلا

 .954ص ءمجعلا ةعوسومو (974ص «ينفحل | ةعوسوم رظني (1)

 .[مهربخأ] لدب [مهريغ] :س يف (2)



 ِج

 تّرضأ يمسجب يماقسأ مالآل يهّؤأت ليلدلا ذا تيس ل

 ِتَّمَرز ٌسيعلا ذإ بكر يمطقنمُب 2 ةمزأ شيع ىذأ يبرك هركذأل - 8
 يذلا نينألا ةرفزلاو «ةربعلا ركذ هّنإف ينينأ يأ ,يهوأت ليلدلا نذأ تعمس ولو :لوقي

 تعطقناو ؛ءاملاو دازلا مهنع عطقناو «ةالف يف اوباغ بكر لثمب انه هركذف ءامهمزاول نم

 مهيلع ىسمأو .مهلبإو مه كالهلا ىلع اوفرشأ دقو ءام ةالفلا كلت يف سيلو قرطلا مالعأ

 اهماطخب اهّمز وأ ءاهيلع ّدشلاب لبإلا يأ .سيعلا اوّمزو «ليحرلل اوماق ءاليلق اومانو تقولا
 مهل ليلدلا بلق ٌقرو .مهتاوصأ عفرأب ىلاعت هللا ىلإ نوعّرضتيو نوكبي مهو ىعرت يهو
 نم هّرضو يمسج لحن امو ينينأ ليلدلا اذه عمس ولو :لوقيو .مهبايغ ناك هببسب يذلا

 ىذألاو يبرك ركذلو «هيلعو هيف مه ام رقحتسال مهيلع رمألا اذه عوقو لبق ىوجلا نارين

 هنأ كلذب مهركذلو .هبولطم لوصو نع عطقنملا ةدشلا ةايح يأ ؛ةمزأ شيع ينباصأ يذلا

 يف اوعمطيو مهنع ففخي ىتح مكباصأ امم ّدشأ هّنكلو باصملا اذه لثمب دحأ بيصأ

 .ةايحلا ءاقب

 :لاق

 ""يتقيقح ّيفخ ينم انَّضلا ىدبأو يندابأو يب ححيربتلا حّرب دقو - 9

 ةيقب هنم قبت ملف هلك يمسج كلهأ يأ .دابأو ءيب قرحلا دتشا يأ .حّرب دقو :لوقي

 يباحصأ نم بيقرلا نع تيفخ امل ةّيفخ لك ينم بحلا ضرم يأ ءانضلا ىدبأو ءالصأ
 يلجتلا ةرضح نم ةرظنب تركس انأو ءدّيقملا يلجتلا سأك نم نوبرشي اوناك نيذلا

 بهذو [و18] يمسج لحن املف «مهنع هتيفخأ ام اوملعي ملو ءقلطملا يلقعلا ينادجولا

 يمسجب هنم هرتسأ تنك ام هل فشكناف غلب ام بحلا يب غلب دق هَّنأ فرع يبيقر ينري ملو
 .هاري يذلا

 :لاق

 يتريس ليصفتو يرارسأ ةلمجب يبقارُم لوحتلا يركس يف ُتْمَداَنَق - 0

 .«برشلا لبق ركسلا بارش تقو يف هبحص ْنَم هملكي يذلا وه ميدنلاو ءتمدان :لوقي

 .[يتقيقح] لدب [ةقيقح] :ناويدلا يف(1)
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 .ىلاح ةلاحب همدانأ انأو ىبحص نع هب ربخي امم همالكل ىعامسب

 :لاق

 ِتّلْبَأ ٌبحلا ىوج نم ىولبل اهاري 2 ال ٌتيحب يئاذو ًافضَو هل ٌُترهظ - 1
 :لاق مث .هانلق ام وه :لوقي

 ِتَّمْخَأ ِهْنَع ام ّوِس يسفن ٌسجاوه ١ هعْمَسل يناسل ْقطْنَي ملو ثدبأف - 2

 نأ قطأ ملو هنع هتفخأ يتلا يرمأ ةقيقح رس نع يسفن هل ترهظأ يأ .تدبأ :لوقي

 .يرارسأ نعو «ينع ثدحتي امم هل يسفن سجاوه عامسب همدانأ امنإو ءلوقلاب همدانأ

 :لاق

 ةرضحلا ةرظن نم يركف يف هكردأ ام لجأل يأ .يركفل ترصو يأ :تلظو :لوقي

 ةرأف يهو .دلخ نذأ يأ :دّلَح .هبيقر يأ .هنذأ َّنأك ءيمسج اهب ىشالتو ءاهيف ينباصأ امو

 .""'عامتسالا ىلع ةصيرح يهو «نيع اهل سيل تقلخ

 دلخلاك هنذأ عامس هتنغأ يأ .تنغأ نيعلا ةيؤر نع يركف هب طاحأ امب يأ :هب رودت

 صصخ امّنِإو .هب تركس انأ امب طيحي نأ ديري وهو ؛ينينأ هعامسب يتقيقح علطت ىلع

 رهاظلاو نطابلاب طيحت ةطاحإلاو رهاظلاب طيحت ةراد هنأل ؛[طيحي] ةظفل نع [رودي] ةظفل

 .هنطابب طحُي مل وهو

 :لاق

 2 يتربخ لهأ نم وهو يرمأ نطابب ارهاظ َيَنَع حلا يف ْنَم ّربخأو - 4

 لهألا يأ ,تحلا يف نَم ربخأ ينم هالبأ ّبحلا َّنأ فرعو يمسج ىشالت املو :لوقي
 احيحص ناكو .ياوهو «هئالبو .ىوجلاو ّبحلا نم يرمأ نطابب ركسلا يف هباحصأ مهو

 .«نادلخ عيمجلاو .ةدلخ اهتدحاو .نويع اهل قلخي مل يم ناذرجلا نم برض دلخلا» :8!2ص «نيعلا يف (1)

 .[يتربخ] لدب [ةربخ]و ء[ربخأو] لدب [ربخأف] :ناويدلا يف (2)



 :لاق

 يتفيحص يف امب ًايْحَو هِبْلَق ىلع  اوّلَّرَنَت نيبتاكلا َماركلا َّنأك - *5
 .ءرملا لمع نوبتكي نيذلا مالسلا مهيلع ةكئالملا يأ «نيبتاكلا ماركلا َنأك :لوقي

 «يبح ةوقو يئانف نع رّبعف يتروص تشالت نيح يتقيقح فرعف يبيقر بلق ىلع اولزنت

 فرعي مل نكلو يبيع ىلع علطا هنأكف هباحصأ الو وه هب ركسي مل امب تركس يِنأ ينفرعو
 .هب تركسف هترظن يذلا ةقيقح

 :لاق

 تكا نوصملا ّرسلا نم ياَشَح يذلاامو ُنِجأام يردي ناك امو - 6

 ينريرس نم هل روتي ناك هب اهّرس َررْبأ مسجلا باجح ٌفْشَكف -7

 نم ياشح يف يذلا امو .هنع هيفخأ يأ ءّنجأ ام يردي يميدنو يبيقر ناك امو :لوقي

 امل نكل يأ ,.مسجلا باجح فشك ّنكلو «هنع هتننكأ هئانعو هئالبو هّبح نم نوصملا ّرسلا

 هاري ءيش هنم ّقْبَي مل ىتح لوحنلاب صقانتي لزي ملف يلاح فرعي مل يمسج ىلإ رظني ناك

 .اهب تركس ةوشن لوأ نم مهروط تيدعت ينأو ةقيقحلا فرع
 :لاق

 يتنأ ّيلوحُت نم ٍنْمَوِل همَقَخ دقو ٍةْفُح يف يّرسب ثنكو - :
 ريغ نم بوبحملا يف هب يذهأ تنك نينأب يرمأ فاشكنا يف لاحلا يب ديازت مث :لوقي

 :لاق

 ةببرغ لكب ينأي ىوهلاو هل ايفاحَح تنك هب ٌمقُس ينرهظأف - 9

 اذه يف ءانفلاو ءالبلا رخآ اذهو ءًايفاخ هل تنك يذلا ّبحلا مقس يبيقرل ينرهظأ :لوقي
 .ىتحلا لوألا روطلا



 :(يبحلا لوألا روطلا نم ةثلاثلا ةبترملا)

 :لاق

 تَمَن عمادملاك ننس تنداجلا هّسمل كتشالت بح ىع طرفأو - 30

 لا

 :دارهلا قكلو ل[ ] ةطرفلاو ,فرسأو دتشا يأ .كلذ دعب طرفأو :لوقي

 سملاو .ءبلطلا سمللاو «هاذأل يأ .هّسمل تشالت ىتح يّبح نارين ةرارح دادتشا فرسأو

 مل هنأ ىلع تَّمن يتلا يسفن ثيداحأ .نابراقتم ىنعملا يف امه امأو ءلمعتسي اميف ىذألا

 سجاوه كلذك لبق نم عمدلا يلع ٌّمن امك نينألا باهذب سفنلا سجاوه ريغ ينم قبي

 :لاق

 يتيفُح كبح ءافخإ نمو يناكم ىردامل يب ىدّرلا ُهوركم َمَهوَلَف - 1

 كلب

 الو يسفنب ٌسحأ الو هرطاوخو سجاوه نم ءيشب ّسحأ ال ةلاح يف ترصو :لوقي
 كل اهّبحب يسفن ردّت ملف ءًاضيأ تيفخ كبح نعو ءيسفن نع ىتح تيفخف يدوجوب

 «توملا [ىدرلاو] ءىدرلا هوركم نعو بيقرلا نع تيفخ ةلاحلا هذه يفف .مرج الف

 ملأو «لتقلا ملأو ءتوملا تاركس ةدش ينتبلط ول يأ «لتقلا ملأو ؛هتاركس ههوركمو

 ءامسألا يلجت ىلإ يقوش ةوقل هب سحأ مل يأ ؛ملألا كلذ يندجو امل رانلاب قارحإلا

 ءاقل بلط (*'قوشلاف «قايتشالا ينجعزيف اهنم ضعب يل ىلجتي ةراتو .تارات ىّنع هراتتساب

 :لاق امك .هل هيلجت تيل هيلإ رظنلا دعب هيلإ لوصولا بلط قايتشالاو .بوبحملا

 (7) يترضحب © لجن وأ رظَحب َلَوَت يف تسيِنَف قايتشاو قوش نيبامو - 2

 يلجت ةرظح ةرظن يهو .بوبحملا ءاقل ىلإ قوش نيب ةركس يف ًايناف ترص :لوقي
 هم

 .[َبح] لدب [رّيُ] :ناويدلا يف (1)
 .[ةمدعتلا] :ىلإ ءيموي اهمسر لعلو ءاهتءارق نم نكمتأ مل ةملك نيفوقعملا نيب ام (2)
 .[يردت] :[س]و لصألا يف (3)
 .س نم طقاس نيفوقعملا نيب ام (4)

 .قايسلاب قيلأ وهو ءس نم هانتبثأ امو .[قوشلاو] :لصألا يف (5)

 .[يلجت] :[س]و لصألا يف (6)

 .هل تسيل ةرضحلا ّنأل :بوصأ ناويدلا يف امو ,[يترضحب] لدب [ةرضحب] :ناويدلا يف (7)
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 ترظن ينم قايتشا نيبو ءّيلع تيفخ نإ ةرظنلا نع عنمل يأ ءرظحل ينع لَّوَتب ءامسألا

 .اهلاصو ىلإ ءاهيلإ

 :نايب

 كلذب قلعتم نونظمو ؛نقيتم لامك روهظل نيرمألا نيب لصاحلا طابترالا نأ ملعا

 «ّبحملاب قلعتملا بلطلاو ءروكذملا روهظ ىلإ ليملا وهو ءأدبم طابترالا اذهلو ءروهظلا

 روهظلا كلذ عانتما وهو هلّبق نم ةلصاحو بوبحملاب ةقلعتم ةياهن هلو .هنم ثعبنملاو

 كلذ عفدو ءطسو هلو ,بوبحملاو ّبحملا نيب زايتمالاو ةنيابملا ىلإ هب ام هيلع عنام لجأل

 مكح ةياهنلاو ءطسولاو ءأدبملا اذه نم دحاو لكلو .عناملا كلذ عفد ىلإ ليملاب عانتمالا

 نزح ةياهنلا مكحو ةّذل عّقوتو طاسبناو ءاجر أدبملا مكحف ءبحملا يف رهاظ صاخ رثأو

 ءاقشع ىمسي مكحلا اذهبو هرجشلا ففجي تبن وهو ءقشعلاك فلتم مئاد مهو .بلاغ

 ديعب نم هل ىلجت اذإف هيلإ رظنلاو بوبحملا ءاقل ىلإ ةفلتم ةقرحو ؛ةجعزم ةكرح هطسوو

 .قايتشالا وهو هعم برقلاو يلجتلا مامت بلط هيف داز يلجتلا لمكي ملو «بيرق وأ

 نيتاه نيب تينف :لوقي ديزي قايتشالاو .ءبوبحملا ءاقلب لوزي قوشلا :اولاق كلذلو

 يلجتلا عمو ءقوشلا يب جلف ترظح ىنعم وهو .تعنم ينع ةرضحلا يلوت عم نيتلاحلا

 .(''يلجتلا مامت بلطل اهيلإ رظنلاب يقايتشا ديزي ةرضحلا

 :لاق

 ةبرغ راد ىلإ بغري مل ّيداؤف يل در كئانَق نم يئانفل ولو - 3

 يذلا لوألا (2[لاثملا] ملاعب يحور تقحتلا نأ ىلإ ءانفلا يب غلب دق [و19] :لوقي

 تقلخ مث .كلذك لاق هنأ ## يبنلا نع ىوري اميف ماع يفلأب ماسجألا لبق حاورألا هيف

 .ةقيقحلا بورد يف قيقدلا هلغلغتو .عساولا خيشلا ملع ىلإ ريشت [قايتشالا]و [قوشلا] نيب ةقيقد ةقرفت هذه (1)

 قايتشالاو «ةيؤرلاو .ءاقللاب نكسي قوشلا :لاقو امهنيب قّرفف امهنع قاقدلا يلع وبأ ذاتسألا لئس دقف ءاهكلاسمو

 :ةلالدلا قّيض ؛ىنعملا عيفر رهف [حلطصملا] مهف يف ةقدلا تبججوت انه نمو .فعاضتيو ديزي لب ءاقللاب لوزي ال
 .اهدعب امو ,5!! ص .مجعلا ةعوسومو .818 ص .ينفحلا ةعوسوم نيحلطصملا نيذه نع رظني

 .س نم طقاس نيفوقعملا نيب ام (2)
 ىلع دوجولا يف اهقبس حورلا هب زاتمت ام ٌصخأ نأ انيأر ....» :هلوقب رمألا اذه يملح ىفطصم دمحم .د حضوي (3)

 يفو تاذلل اهّبح يف ةلقتسم يهو .ةداهشلا ملاع يف ندبلا دجوي نأ لبق رمألا ملاع يف ةدوجوم يهف .ندبلا
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 كيف ىبح ىنفأو .ةينامسجلا رادلا هذه ىف حورلا هيف تلزنو .ةداهشلا ملاع ىف ماسجألا

 ءانفلاو يئانفل حورلا وهو يداؤف ٌدَر ولف ءاهملاع ىلإ تعجرو اهدحو حورلا تيقب ىتح

 نم يراد ىلإ يئانف ىلإ يداؤف ّدر ولف ءرادلا لوح نم رادلا عم دتما ام -ءافلا رسكب-

 نأل ؛كلذ ىلإ يداؤف بغري مل «لوألا ملاعلا وهو لاثملا ملاع كراد نم يأ .كئانف

 ٌدلتست ملف ةرئاز ةبيرغ هيلإ تءاج امنإو «لبق نم هيف نكت مل اهنأل ؛اهل ةبرغ راد يمسج

 .ىلصألا نطولا نع ةبرغلا راد

 :لاق

 يتردق َقْوَق ُهراهظإ هتححت امو | هَضْمَب كّنبأ ام يناش ٌناونُعو - 4

 كترضحب هب ملكتأ يذلاو يأ .هضعب كّقبأ امو .كيلإ رهاظ لانك ناونعو :لوقي

 ىلع ديزي ام طخلا جلاو يف وه امنأ ىلع لديل طخلا ناونعب هّتبي امل راعتساو .هضعب وه
 .ناونعلا

 ةردق ىل سيل يأ ءىتردق قوف وه طخلا نطاب ىف ناونعلا تحت امو يأ «هتحت ام :هلوق

 :لاق

 روطتلا وه لاثملا ملاعو .259ص ؛ يهلإلا ّبحلاو ضرافلا نبا رظني ؟هساوحو ندبلا نع ًامات ًالالقتسا اهتفرعم

 ةفلتخم روص يف اهروهظو حاورألا دّسجت هيلع اونبو «لاثملا ملاعب ةيفوصلا هينتست يذلا وهو :ةفلتخم راوطأب

 هذه يف ًاينيطولفأ اذه دعب نمو ءاينوطالفأ اريثأت كانه نأ ودبيو .603 ص .مجعلا ةعوسوم رظني .لاثملا ملاع نم

 تناك امل حورلا رّكذت قيرط نع ةفرعملا يه ةليضفلا» َّنأ ىلإ ريشي (نونيم) ةرواحم يف نوطالفأ ىرنف .ةلأسملا
 ؛لاله يمينغ دمحم .د ,ثيدحلا يبدألا دقنلا رظني ؛"يداملا ملاعلا ىلإ اهطوبه لبق يولعلا ملاعلا يف هملعت

 ىلإ تطيهو «يلاعلا اهملاع تكرت تناك تإو .ةديسلا ةقيرشلا سفنلا» نأ (هتايعاست) يف نيطولفأ رّرقيو .32 ص

 رظني ««اهرّبدتلو اهدعب يتلا ةينآلا روصتل ةيلاعلا اهتوقو اهتعاطتسا عونب كلذ تلعف اهنإف ؛يلفسلا ملاعلا اذه

 رظني ؛هسفن وطسرأ ىلإ يأرلا اذهب يشيبارط جروج عفتريو .84ص .يودب نمحرلا دبع .د ءبرعلا دنع نيطولفأ

 :اهعلطمو انيس نبا ىلإ ةبوسنملا ةديصقلا ىتأت ىنعملا اذهبو .833ص ء.ىبرعلا لقعلا دقن دقن

 علمتو ززتنعت تاذ ءاردذزلع عسفرألا ليحملا نم كيلا تطيم

 .د باتك كلذك رظنيو .ندبلاب محتلتل اهئايلع نم حورلا لوزن ثيح نم قايسلا اذهب ةديصقلا هذه يتأت :لوقأ

 ىف (ةيسمره) تاريثأت نع هيف ثدحتي يذلا اهدعب امو .172ص .(ىبرعلا لقعلا نيوكت) يرباجلا دباع دمحم

 هدحو رصان خيشلا ذخأي ال يفوصلا ركفلا يف عئاش رايت اهنإ ثيح نم رظن لضف ىلإ ةجاتحم يهو .ةلأسملا هذه

 .هب



 - ان

 تلق ُتلق ولو ىصحُت نل ّيقطنب ةريثك رومأ نع ارجع ٌتكْشأو - ةو

 امو ءاهلهأب عنصت امو «ةّبحملا بئاجع نم يب امم ةريثك رومأ دادعت نع تكسأو :لوقي

 دادعتبو .نكمي ال اهءاصحإ ْنأل .تلق اهدادعتب تلق ولو ءيقطنب ىصحي نل يب تعنص

 ال ةرضحلا لامج بئاجع نم هدهاشي ام نطابلا يف دارأو ءاهذح كلذ نأ مهوي اهضعب

 :لاق

 يتلغ َّرحَح ٌدجاو يليلغ ُدْرَبَو ىضق نأ ٌدجولا ىضق لب .ىفشأ َيئافش - 6

 هلوق كلذو .هب يكاله براق يأ ءىفشأ «يئافش هيف يذلا يبح لوأ يأ ءيئافش :لوقي

 هدهع ّبحلا افو يأ .دجولا ىضق نكل :ىنعمب لب 1١4(. راه ٍفّرِج امس لعو» :ىلاعت

 .لتقو .تامأو .ءكلهأ نإ يأ .ىضق نإ نيبحملا ىلع

 دارأو ءءاملا برشب هديربت هدربو «هترارح ةوقب شطعلا ىوقي هب ملأ ليلغلاو يليلغ دربو

 .هافش هيف يذلا بحلا انه ءاملا برشب

 هيلع دح ةذارر سو نأ جاو ةفلا ءام رك يقرع يطع ةوق يرو لوك

 حورأ توملاف هضرم ديزي يذلا وه دربي يذلا ناك اذإو ءيضرم شطع ةرارح ديزم يأ

 .هل

 :لاق

 (ةاةّزلب تطين مادعإلا يف ٌثتاذلا هب يدلَجت بايث نم ىلُبأ َىلابو - 7

 بوث نم عايضلا عيرسلا ميدقلا وه قلخلاو ,قلخأ يأ :ىلبأ ,يبلق يأ :يلابو :لوقي

 نم هنأل ؟«يانثلا مسا ربصلل راعتساو «ىرتصت أ .يدلجت بايث نم :انه لاقو «.هريغو

 سفنلا ىه :تاذلا .نكل ىنعمب :لب ؛يرتصت بايث نم قلخأ هبلق :لاق نكلو ءأضيأ هسابل

 .حورلاو

 تاراشإ هذه لكو .ءانفلاو لتقلاو كالهلاو توملا 5 مادعإلا ةذلب تقلع يأ «تطين

 .109 ةيآلا .ةبوتلا (1)

 .[ةذلب] لدب [يتذلب] :ناويدلا يف (2)



 .ةيهلإلا ةبحملاب ةيهلإلا تارضحلا لامج يلجت نع عنام باجح لك ءانف ةدارإ ىلإ

 صاالخإلاب ىلاعت هللا الإ بلطت ال تناك اذإ ءرملاب نوكت يتلا ةبحملا '!'[نأ] ملعاو

 قلطت ©ةيهلإلا ةبحملا نأل ؛ةيهّلإلا ةبحملا يهف لمعلاو ملعلاو بلطلا يف تقدصو ههيلإ
 :نيينعم ىلع

 ال و

 هلا 5 59 هللا 0 ملا يخلو ل نيعلا وعديو لا [ظد1و]

 ةبحملا ىّمستف ىلاعت هللا ىلإ بسنت نأ حصيو .نمؤملا رون وهو «ىلاعت هللا نم قلخ يه

 اهرحبو .ءايلوألاو ءايبنألا هدابع ىف اهدجوأ ىتلا ةبحملا نم ةدايزلا بلطت ىهو .ةيهلإلا

 مركبا رم ا حل يك راسا

 يف مالكلاو هتاذل ةفص ىرخألاو .هل امهدحأ :ن رو ناموا حسا ايرعوا

 ,ُهتمِلَكحَو » :هَّنِإ ىسيع يف هلوقو .04 جور ني هِي ٌتْحَمتَول :ىلاعت هلوقل :تلق
 ىلع لدف .هتيآ يأ .هتملك ىسيع لعجو .هيلإ كلذ بسنف 48 ُهَنِم ٌحوُرَو م َلِإ آهَقْل
 .هتاذل ةفص امهدحأ :نيينعم ىلع مالكلا نأ حصو .همالك وه دوجولا يف ءيش ّلك َّنأ

 ؛ةثدحم ريغ هللا بتك لاق نَم ةّجح عضعضتت ديحوتلا اذهبو «هيلإ يبسن يناثلا ىنعملاو

 .همالك اهنأل

 هللا ىلاعت «تاذلا ىه اهّنأ تتبثل هتاذ ةفص تناك ول يأ «هتاذ ةفص ىه تسيل بتكلاو
 هلك ال ىه كلو .ةيناسلألا تالا مالح وهف مالكب نانسللا | تيبلكت اذإ كلذك أ ريبك ولع
 ةفص وه لب ءاهتاذ ةفص مالكلا كلذ سيل اهلاعفأ نم مالكلا كلذ ةفص ناكف .فورحلاب

 «مهفاف مالكلا كلذب دارملا روكذملا تاذ ةفص هنأ كلذب دارملاو «هانعم هيف وه ام تاذل

 .مالكلا ميقتسي اهبو .س نم ةدايزلاو .لصألا يف طقاس نيفوقعملا نيب ام (1)

 .ةيهلإلا ةيحملا نع ثيدحلا رم (2)

 .29 ةيآلا ءرجحلا (3)

 .« ُهَنَم ٌحورَو ممم لإ اهنقلأ :ُهْنمِلَححَو هلأ فوُسَر جرم نبأ ىَسِع ٌحيِسَمْلا امنه :ىلاعت لاق 7١ :ءاسنلا ةروس يف (4)



 .هريغ نوكي نأ ّحصي ال هتفصو .هل ةفصلاب ال بسنلاب ىلاعت هللا ىلإ فاضت ءايشألا َنِإف

 ريغ كلذف هللا ريغ اهمالك ضعبب فوصومو هللا ريغ يه بتكلاو .هريغ اهب ًافوصوم الو
 .('كلذ مهفاف «ىلاعت هللا يه الو .هللا ةفص يهالو ءهللا ةفص

 :لاق

 ِتَّقِبَأ ٌةبابصلا يّتم ام حوّللا نم 2 اوقّقحتو يب لاَّذُعلا ٌفِشوك ولو - 8

 َتيَم باوثأ تخت حور للخَت 20 ىوس مهرئاصب يتم ْتَدَهاَش امل - 9

 .ةينارون حورو «ةيناحور سفن آلإ قبي ملو ءقسحو ينم مسجو دسج لك ينفو :لوقي
 ولو ءآدبأ ائيش اوأر امل يمقسو يضرم نودوعي يننوتأي نيذلا يأ ءداّوعلا فشوك ولو

 سيل ذإ تقبأ ةبابصلا يّنم ام اوققحتو «حاورألا ملاع وهو ”ظوفحملا حوللا نم اوفشوك

 طرت رتشأ ينإف ينوفرعيل مهل ةليح ال ناك نإو حوللاو «حوللا نم الإ ينوفرعي نأ ةليح مهل

 مهنيعأ يأ ,مهرئاصب ينم ثدهاش امل ةغلابم وه امنإو نكمي ال هّنكلو ءنكمأ ول لوقأو

 .تيم باوثأ تحت حور للخت ىوس

 يف تعجر ىتح رايغألا عيمج نم هساسحإو .هحورو «هسفن ةراهط هب دارأ اذه لكو

 .مهفاف .ظوفحملا حوللا نم هيف اهلوزن لبق تناك امك ةراهطلا

 :لاق

 7 ها وسل ل 0
 يتركف ّينوكب رفظت ملف يدوجو يف ٌتْمَهو ٌتْمهَو يمسر افع َدْئُمو - 0

 .[نآرقلا قلخ] ةلأسم يف بتكلا تفلأو ءاميدق ءارآلا هلوح ترجتسشا ام ًاديفم ًاصيخلت انه رصان خيشلا صلي (1)
 يأر نيبو ؛ةلأسملا هذه يف ثيدحلا يمشاهلا كرابم .د لصف دقو .حوضوب هيأر نيبتيو ؛ثدحم مأ ميدق وهأ

 .د ؛تايهلإلا يف هؤارآو يملاسلا مامإلا رظني ءرصان خيشلا هب ذخأ امم اريثك برتقي وهو ءاهيف يملاسلا مامإلا

 اهدعب امو 225 ص .هسفن رصان خيشلل (صالخإلا) باتك كلذك رظنيو .اهذعب امو .154ص « «ىمشاهلا كرايم 1

 .ديفم ليصفت هيفف
 جوللا اهنم ةعبس موقلا دنع حاولألاو ؛مولعم ّدح ىلإ لجؤملا ريطستلاو نيودتلا لحم نيبملا باتكلا وه حوللا (2)
 ماسح هما مسبما د رما ماس عا

 .اهدعب امو .815 ص .مجعلا ةعوسومو ءاهدعب امو .933ص



 ؛يبحب نامّيهلا نم :تْمهَو «يبيكرت (''دوجو يأ ءيمسر سردنا يأ :افع ذنمو :لوقي

 6-5 ِِع ع ع 5 5 8 6.5.2. 0 . . 5 شخ م

 ركني نأ دارأ يأ ءيدوجوب يأ ءينوكب يتركف رفظت ملف يدوجو يف تطلغ يأ :تْمهَو

 ىف هنم طلغ كلذو ةدوجو ىري نأ دارأ وأ .دوجوم ريغ مأ وه دوجوم هنأ هسفن دوجو

 .هل دوجو الو ءيش ال هنأ هنوكب هتركف رفظت ملف هل دوجو ال ناك امك راص هنأل ؛هتركف

 لامك نامت ةيؤرب .شاهدتالا و ةييلالا ةسيجلا' ةنارن: نسشلا نيهطق نلإ اهلك هدو

 .هللا تارضح

 مهفاف ءاهعامتجاب امك ىودجلا ةليلق ةّيهلإلا ةبحملا ةوق ريغ ىلع ةدهاشملا نأ ملعاو

 .كلذ

 :لاق [و20]

 يه يحور يأ كيف اهّبح ىلع اهسفنب ةمئاق اهدعب يتلاحو يأ :يلاحف دعبو :لوقي
 نأل ؛ةبحملا دوجو لجأل عوجرلا يف بغرت ىتح ءانفلا اذهب كلذ اهنفي مل كبح ىلع
 كح اهمايقو يحور قبس كلذ ىلع يليلدو :يتنتيو «هبوبحم نع أدعُب بغري ال ٌبحملا
 0 ناهس بنك رعب ىأ نتن :ب اهلوزن لبق اهسفنب ةمئاق يه لاثملا ملاع يف

 لصألا َّنأ كل انّيب دقو ؛(رخآلا ةبترم رخآو ىبحلا لوألا روطلا ىف ءانفلا رخآ اذهو)
 ءانف مث ,ةميمذلا اهتافص ءانفو «ةميمذلا اهتافصي نئشلا لاعفأ ذا كا راق بل دارملا

 العف بحأ ام الإ بحي ال ىتح هتئيشمو هتدارإو هللا ةبحم يف ةئيشملاو «ةبحملاو «ةدارإلا

 ريخ ههااهل هللا هنؤك اهدزغ هنعمل ةدازإ ةسنت لف تكي الو فان الو انو الو ءانوك الو
 لي ول هناوزوكللا ىلإ قمر اراض[ هنزب لعد: وهلا هلامعأ ند كلدعو هوم وأ ]ىذا وأ

 نم هللا دنع وه اَمأو «هلل دبعلا نم ىلاعت هللا بانج ٌّقح يف ًاليلق الإ نكي مل غلب ام هبرمألا

 ؛راوطألا بتارم ىلإ عجر ةياهنلا دعب نمو .دوجولا عيمج نزو نم انزو مظعأ هليلقف هدبع

 .[يدوجو] :س يف(1)

 هدافمو .لاجملا اذه يف همدق خوسرل ريع اب حبضلا هطقبلاو «ةيقرتعلا 2 ا ا لا

 نم قيرط يأ نع بستكت مل يهو .ندبلا ىلإ طبهت نأ لبق حورلا اهتقلت : .اهسفنب تماق لاح يه هللا ةبحم نأ

 .172ص ؛يملح ىفطصم دمحم .د .يهلإلا بحلاو ضرافلا نبا باتك يف اذه ليصفت رظني ءبسكلا
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 هلوق لاثم كلذ يفو «نينألا ىلع ردقي ال ةجرد ىلإ ىهتنا امدعب ةبطاخملا ىلع ردق هنأل

 .(11 هل كو لإ ُهُبولفَو ْمُه دوُلُج ُنيَِت مث هير توتي نيرا ُدوُلَج ُهْنِمٌرعَتْصَنا» :ىلاعت

 :(يبحلا لوألا روطلا بتارم ىلإ عوجرلاو ركسلا يف ةقافإلا يف نايب)

 :لاق

 (2يتبرك سيفنتل لب بارطضال اهب  ًامّربت يلاح كبح يف كحأ ملو -2
 ءامربت كلذ نكي مل هدئادشو ّبحلا مالآ نم تيق ال امب كيلإو كيدي نيب ِهّتبأ امو :لوقي

 «ناولسلا ىلإ ليمو ةدارإ ىلإ دّدرت يأ ءينم بارطضا لجأل الو .ةمآس نع نكي مل يأ

 .هملأو هبعت ديدش هسفنب رسلا نامتك نأل ؛كيلإ هراهظإب كعم يتبرك سيفنتل وه امنإو

 :نايب

 صلختتي نل هراوطأ بتارم يف هبحي ْنَم يف هتبحم يقرت يف ّبحملا َنأ انركذ دق اّنأ ملعا
 هلوأ ىلإ هب عجري مث هرخآ ىلإ ّبحلا هب يهتني نأ آلإ اهنم يلك روط لك ماكحأ نم ةيلكلاب
 ىلإ ريشي امك اهؤانف ققحت امو ءروطلا كلذ قئاقد يف هنم ةّيفخ اياقبل كلذو «ةريثك تارم
 :هلوق دعب اميف كلذ

 ا"'ةيكز ريغ هيف يسفن دهشأو هتبكر ام اهنود 0 َقْبَي ملو

 .هلحم يف هنايب يتأيس امك اهيف (َنْفَأ مل هقئاقد اياقب نم ةّيقن ريغ يأ

 ةدارإو ءاهبرك نم صالخلا بلطو .هماقسأو بحلا مالآ نم بحملا ملأت اهتلمج نمو

 نم كلذو ءاهنم ةحارلاب ةذللا لوصح لجأل ةدارإلا هذهف ؛كالهلا كلذ لجأل صالخلا

 اهظح بلط نم وهو «بوبحملا بحي ام الإ ديري ال نأ اهتياغو سفنلا ظح بلط اياقب
 .كلذب اهتذل عسل

 .23 ةيآلا هرمزلا (1)

 .حرشلا عم همؤالتل ناويدلا يف ام انتبثأو ؛[لب] لدب [وأ] :لصألا يف (2)
 .هعضوم يف ةيناث هدنع فقوتيسو .داهشتسالا ليبس ىلع فلؤملا هقاس ذإ ماعلا ميقرتلا نمض تيبلا اذه لخدن مل (3)

 .(202) لسلستلا نمض همقرو

 .بوصأ هانتبثأ امو ء[ىنفأ] :[س]و لصألا يف (4)



 رججضتلاو «ملأتلا ركذ نم ىلوألا هتبترم ىلإ عجر يّبحلا لوألا اذه رخآ ىلإ ىهتنا املو
 «ةبحملا يف كتهتلا ليبس ىلع ماعنإلا نم هدعب ءالبلا كلذ نأ ركذيو ىقرتي مث «ءالبلا نم

 هّبحأ ْنَم ىوس اهب ديري ال هْنأو «ةبحملا يف هصالخإ ركذ ىلإ ىقرتي مث ءاهركش ءادأ موريو
 ريشي وه يذلا هّبحي امع بغري الو «ءيش هرتغي ال ِهَّنأو .بحلا يف هتابث ركذ ىلإ ىقرتي مث
 ءانفلا ىلإ هاطخت اذإ مث .هساسحإ الإ هيف ىقبي ال اذه يفو .همارم ةياغ وه هنأ ىلإ مث ؛هيلإ

 .دوعي ال

 هلك اذه َّنأ كل ترهظأ دقو «"'اهيف ًابّبرم كلذك هارت يتأت يتلا هتايبأ نم اذه رظناف
 .اهتدارإ ءانفو سفنلا تافص ءانف يف مكح راهظإو ءزومرو [ظ20] تاراشإ

 :لاق

 ةّبحألا دنع زجعلا ٌريغ ُحِبْقَيَو ادعلل دّلجتلا ٌراهظإ ُنْسْحَيَو - 43
 ةدشو .ءالبلاو بعتلا نم ّبحملا ىف ام ىلع نامتكلاب ربصتلا راهظإ نسحيو :لوقي

 ريغ ىلع ناك اذإ حيبق ريغ وهف سأب الف هبوبحم دنع امأو ءهب اوتمشي الئل يداعألل مالآلا

 .ناولسلا بلطو للملا يأ زجعلا ىنعم

 نكلو «ةغللا يف عسوتلا ىنعمب زاج نإو ءآلوأ هيزنتلا هللا يفن هبوبحم :انلوق نأ ملعاو
 لقني مث .بوبحملاو ّبحملا يف لثملا كلذب اندرأ امنإو .هللا يف ةملكلا هذهب درن مل نحن

 ٍتومَسلا روف هلا :ىلاعت هلوقل قيلي هجولا اذه ىلع هّنإف ءىلاعت هللا ىلإ ةملكلا ال ىنعملا

 نم مظعأ تانئاكلا يف هتفرعم روهظو ىلاعت هللا ةفرعم ْنِإ ةقيقحلا يفو 4 هور لكم ٍضْرْلاَو
 0 دعلا نم اناهرب لسكأ اهنآل ةؤرتلاب وفض وي نأ

 مث «سمشلاب "اثم برضف مظعأو لجأ وهو «سمشلا رون دوجولا يف روب مظعأو

 «ميركلا يبنلاو ءميظعلا نآرقلا يف ايهلإ اغلاب ايمكح اليثمت سمشلا نم لقأ وهو جارسلاب

 الثمو «هناميإو ؛هملعو «هلقعو .هبلقو «يبنلا ردصل الاثمو ,ملعلا نم ميظعلا نآرقلا يفامو

 .ناميإلا رونل الثم جارسلاو .هنيد نم قحلا يهلإلا ملعلل الثم تيزلاب برضو «نمؤم لكل

 نع ىلوألا هتركف نم هيف قلطني وهو ءهسفن رصان خيشلا هب ذخأ يذلا يجهنملا بيترتلا اذه ةظحالم ىجري (1)

 .ًاقباس هيلإ انرشأ ام وهو دحاو يركف ءانب امهّنأ ثيح نم امهيلك نيتديصقلا
 .ةهبش يأ نم يلاخلا ديحوتلا نع رفظ ةمالق ولو جرخي الئل هنم ٌرذح قوتو ءرصان خيشلا نم ديدش عرو اذه (2)
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 ينامسجلا بلقلا لثم ةجاجزلاو «ملعلاو ناميإلا رونب ءيضملا لقعلل ًالثم ةليتفلاو

 ّمج ملع كلذ تحتو ءردصلل ًالثم رادجلا يف ةّرك يهو ةاكشملاو «لقعلا هيف بكرملا

 اهلاق تايبأ حرش '!'[ملظلا نم صالخلاو ملعلا رونب صالخإلا باتك] انباتك يف هانحرش

 نمل لوقت نأ نسحيو زوجي هنأ حصف ؛قيزر نب دمحم نب ديمح قيطنملا حيصفلا خيشلا

 تنأو ,0اذك اذك نوكي نأ هبوبحمل ّبحملا تامالع نم العو لج هللا ّبح ىف هبطاخت

 تالق نم نإ لاق ول كالذكو «القمت ريغ هيندير# امنإويذللا توحملا كدت
 نسحت نكلو .هللا ىف نسحت ال ىوهلا ةملكو ءاذكو اذك هبوبحم ىوه ةحص ىف بحملا

 هللا بح ىف هبطاخي نمل نسحيو زوجي نأ ىتح .لثملا ىنعمب كلذ نوكيو «هللا ريغ ىف

 اذإ ةبحملا تامالع نم ّنأل ؛ةيلكلاب ةبحملا مامت قدص نم هذه سيل هل لوقي نأ ىلاعت

 .ةبترملا هذه غلبت مل كدعب تنأو ءاذكو اذك نوكي نأ هاوه ةوقب هلهأب ءرملا فغش

 .ءاسنلا بح نوركذي مهارتف «ىلاعت هللا ىلإ "كولسلا لهأل تارابعلا تعستا كلذلو

 ىلاعت هللا بح يف لثملا كلذب نوموريو ءًاضعب مهضعب سانلا ّبحو «نكامألا ّبحو

 ىوهلا ركذ مهل مصيف لثملا هب نوديري اوماد امو ؛ىلاعت هللا يف ةبحملا قدص كلذك هنأ
 .ىوهلاو قشعلا ةملك نع هوهّزن ىلاعت هللا هب اودارأ اذإو .قشعلاو

 ل ا ل ا ل

 هللا بح يف لثملا هب بورضملاب دارملا ناك نإو «زاج اّمم تئش ءش ام هللا ريغ يف لثملا يف

 .اهذعب امو .596 ص ءرصان خيشلل [صالخإلا] باتك رظني (0)

 .ةرجهلل 1290 ةنس يفوتو .ةرجهلل 1/98 ةنس دلو ءيلخنلا ناسغ نب تيخب نب قيزر نب دمحم نب ديمح خيشلا (2)

 امو .10/1 .ديرفلا كلس قيقحت ةمدقمو .يمشاهلا ديعس .د ثحب هنع رظني .ةفلتخم نونفب ملم .رعاش .خرؤم

 .رصان خيشلا ذيمالت دحأ هرابتعاب ةمدقملا يف هيلإ ترشأ دقو ءاهدعب

 .[كلذك] :س يف ()

 تاراشإلاو .زومرلا يهو يفوصلا رعشلا اياضق دقعأ نم يه ةيضق عوضوملا اذه يف نك رصان خيشلا جلاعي (4)

 ةراشإلا» ّنأو ءاهرهاظ ريغ ىلع تارابعلا مهف ةرورض ىلإ بهذي يذلا يأرلا ىنبتي تي هارن كلذلو ,مهرعش يف

 بولا لطفا ول هلل هتاف عملا ان وذلا لهأ نه شيل ةوع متاقتت عمو ةقاوذأ رض ىلإ يف ىفوصلا ليبس

 رعش نأ نّيبت دقو ... سانلا هيلع قنحي ام كلذ يف ناكل .هقئاقحو هرارسأ نع حوضوو ةحارص يف رّبعف ةرابعلا

 ظحالي نأ بجي امّنِإَو .هظافلأ رهاظ ىلع ذخؤي نأ عصي ال ءرمخلا فصيو .بحلا هيف ىنغتي يذلا ضرافلا نبا

 بحلاو ضرافلا نبا رظني .مهفلا اذهب اضرلا ىلإ اعدو ءرصان خيشلا همهف اذكهو .«ةراشإلاو حيولتلا لماع هيف

 .122ص ءرصن ةدوج فطاع .د .ضرافلا نب رمع رعش كلذك رظنيو .153 ص .يملح ىفطصم دمحم .د يهلإإلا

 .تاراشإلاو .ءزومرلا هذه نع ليصفت هيفف اهدعب امو
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 :ضرافلا نبا لوقك ءمهفاو سأب الف

 لقع ''اهلو هب ىنضم هراتخا امف 2 ٌلهس ىوهلا اماشحلاب ملساف بحلا وه

 ةقيقح دصق امنإو ءالوأ يرابلا هب دصقي مل ءيش لك يف ىوهلا ةقيقح يف ملكتم وهف
 امك ؛كلذك هللا يف ّبحلا نأ ءيش لك يف هدصق دعب كلذب دصقي مث .ءيش لك يف ىوهلا

 الو ىوه ال هيف ًابح ىمسي نأ آلإ نسحي يذلا ّبحلا سيقيف «كلذك هريغ يف ىوهلا نأ
 [921] ىف ئوهلا قدص نأ امك َهَّنِإ اقشعو:ىوه هيف ىمَسي نأ سخي ذل بحلاب ًاقشع
 ْ .مهفاف .هللا يف ةبحملا قدص كلذك قولخملا اذه

 لثملا يف اهانرخخأو «ةبحملا ىلع كلذ يف ةيمستلا راصتقا هللا يف انببحأ اننأ مهفاو

 هلل ةيمست ال ًالثم الإ اهب ديرن ال بوبحملا ةظفل كلذكو ؛هريغ «2'ةدارإ هيف نكمي يذلا

 ركذ يف هب ٌصخت ال ءيش لك يف ًالثم هب ديرن امَّنِإ قوشلا كلذكو ءزاج نإو «كلذب ىلاعت
 ءايفريم نركياتت لكجلاو لعوب لزض ةللا ةعلظط نف اناث كاذلا ريغ ذاع ةاونئراللا

 ام يمومعلاو .صوصخم ءيش يف لثم هب برضي ام يصوصخلاف ءايمومع نوكي دقو
 هلاثمو .ءلك ىنعم ىلإ هجوتي مالكلا ناك امو ءالعو لج يرابلا هب ٌصخي ال لك ىنعمب ناك

 لثم يفو «لك ىنعمب وهف اذكو اذك نوكي نأ بوبحملا يف ّبحملا نم ىوهلاو ٌبحلا نأ
 هتيفنب لدملا هيرو دام كلذ نكي هن :نلامثاو هناديس ربل هينا رجلا »ناك قلوبا

 قيلي ال لثمب هلل اصيصخت هعفري مل ام هظفلب مظانلا هعفري مل ولو «هيزنتلاب ىلاعت هللا ىلإ
 :كلزك ىيكآلاو

 ىف ّبحلا ىلإ [هاوه] ةظفل انلحأف «هب هل هاوس نع هاوه ىف ىتف :لئاقلا لوق لثم كلذو

 ١ .نيدلا يف ةماقتسالا لهأ نم كلذب لئاقلا ناك اذإ هب هل هيلإ هيف هّبح ىتف :هانبتكف هللا

 ءايشألا يف ةبحملاب هّجوتلاب نكلو ءدحاو ىنعم نم هلك قشعلاو ءىوهلاو .بحلاو
 كسب لاك هللا ينقل تسلا فيضرت نانو قرشا اهنامتسأ تلد اماكن تركت

 اهبوبحمب اهبلطو سفنلا يف اهتاكرح تيوقو .تاسوسحملا ىلإ تهجوت اذإف ءابحو ىوه

 ظحالملا نمو .185 ص 000 2 2 2 ز 27

 .قبس امك ىربكلا ةيئاتلا تايبأ نم دحاو يف عنص امك داهشتسالا ليبس ىلع ضرافلا نبا تيب قوسي فلؤملا نأ

 .س يف ام انتبئأو ء[هدر] :لصألا يف (2)



 مل ءيشلا كلذ تاذ هدبع هبحي نأ هللا دارأ املو «هلل ةّبحملا تهجّجوت نإو ءأقشع يمس

 :ريغ ال ًابح الإ ىمسي ال هللا بح َّنأ امك ءكلذ ىلع ةدايز ال لاح ىلع اّبح الإ (1)ِةَسْي
 هئايبنأو .هلسرو «هتكئالمو هللا تافص نم هّيحي نأ ىلاعت هللا دارأ امل دبعلا ّبحو

 دارملا سيل :لوقأف «ىلاعت هللا ههركي ال امم نهقشعو ءاسنلاو لاملا نإ :تلق نإف

 .مهفاف ؛ءيشلا كلذ تاذل هللا بحل ءيشلا بح دارملا امّنإو كلذ

 اهجوز اهقشع ول لهألا ْنِإف .ءىشلا كلذ تاذل هللا ّبحل نوكي ال ءىشلا قشعف

 اهل هتيالوف رهاظلا مكح يف َةّيلو تراص ىتح ىلاعت هلل صالخإلا يف اهداهتجا ةوقل
 هللا بحل هلل بحلا ىه اهل هتيالوو سفنلا ىف بحل قشعلاف ءاهل هقشع ةقيقح وه سيل

 ءرملل اهتحي ىتلا ىهو ءىلاعت هللا دنع ةميرك ىه ىتلا اهنم ترهظ ىتلا لامغعألا تاذل

 هلل اهيف صلخيو ءاهلمعي نأ اهّبحأ يتلا يه رهاظلا مكح يف اهلامعأف ءاهيف هل صلخي نأ

 تناك اذإف ؛هدبع ةبحم ىه نوكت نأ بحأ ىتلا هتبحم ىه ءىشلا تاذل هللا ةّيحمف ؛ىلاعت

 ةبحم الو .هللا ةبحم الو ءىوه ىّمست نأ زجي مل ءيشلا تاذ يف هللا ةبحم يه دبعلا ةبحم

 :لاق

 تكشأل يداعألل يب ام وكشأ ولو يربصت ُنْسُح ياوكش ينُمنمَيَو - 4

 يشاولاو «مئاللا مهو يداعألا نع اهدجأ يتلا مالآلاو ءالبلل ياوكش ينعنميو :لوقي

 .ءالبلا ةدش يل مهّبحل

 :لاق

 (2ةديمح ُريَغ كنع نكلو كيلع 22 ةةديمح َكاَوَه ىف يرابطصا ىبْقُعو - 45

 - فاكلا رسكب - كاوه يف يربصت يأ «يرابطصا ةبقاعو يأ :ىبقعو [ظ21] :لوقي

 .[ىّمسي] :[س]و لصألا يف (1)

 .89ص .ناويدلا رظني ,قايسلاب قيلأ يهو .ناويدلا يف ام انتبثأو .[بقعو] :[س]و لصألا يف (2)



 لثملاب دارملاو ءالثم براض هَّنأل ؛كاوه لاق امَّنِإو .ةرضحلا كلت هدارمو .كّبح ىف يأ

 نكلو .كعم يأ ؛كيلع ةديمح كّبح ىف اهتبقاعو كاوه ةظفلب لهاست كلذلف ةرضحلا

 .ةديمح ريغ كنع ريصلا ةبقاع امنإو ىنعمب

 :لاق

 ("يتميزع ِدَّفَع لح نم ُتِمِلَس دقو | َةَحْنِم يهف ةنحم نم يب لحامو - +6

 ةدايز ةدارإو ءيسفن يف كّبح تابث نع يتميزع دقع تّلحنا اذإ ةنحملاو ءالبلا امّنإو «ءالب

 ملأ الو ءالبب يلابأ الف كيف ينم ةميزعلا هذه دقع لالحنالا نم تملس اذإو .كيلإ ّبحلا

 .كبانج قح ىف ةمعن هلك لب

 :لاق

 2 يتيكّش ناكم يركش هل ُتلَمَج  ادباذإ كم ّبحلا يف ىذأ ّلكو - 7

 يتدارإ وحمو ءاهتفلاخمل يسفن تافص وحمل يداهتجا ببسب ينقحل ىذأ لكو :لوقي

 يلجت ىلإ اهيف يتيقرو ؛ةرضحلا يلجتبو «ةناعإلاب كّبح رهظأ اذإ يل كّبح نع كّبح يف

 ىلع تردق ام يل كبح الولو .كلذ يف تدجو ولو يسفن ظوظح يّنع لوزت نأ يتبحم
 .كنم ّبحب ىسفن ىف هتهرك يذلا كلذ «ةلازإ

 :لاق

 (4 ىتّدع بحلا ىف ءامعنلا نم ىلع ْتَدَع نإ ةبابصلا ٌحيرابتو ءمَمَن - 8

 ىلع اهتدشب ّدحلا تزواج يأ :ْثَدَع نإ «ةبابصلا ةّدش دئادش يأ :حيرابتو معن :لوقي

 تالآ نم وهف كيلإ هب بّرقتأ يذلا يأ ءيتّدع وه كيف يتم ّبحلا يف كلذ ّدعأ ينإف

 .ةحنملا ىلإ ةراشإلل ناويدلا يف ام انتبثأو ؛[يهف] لدب [وهف] :لصألا يف (1)
 .[لكو] لدب [لكف] :ناويدلا يف (2)

 .[تلازإ] :س يف (3)

 .[يتَّذُع] لدب [تّدُع] :ناويدلا يف (4)



 ٌبحلا !'!مالآو ءالبلا ذلتسأ ينأل ؛ّىلع ةمعنلا رثكأ نم هّدعأ ينأل ؟ةدعلا ىنعم وهو «سرقلا

 .لاصولا غلبأ ىتح كيلإ برقتأ ةذللا كلتبو كيف

 :لاق

 (2ةمعن ّعِبْسَأ سؤبلا ٌُسابل كيفو  ٌّةَنِم ّيئالب لب يئاقش ِكْنمو - +9

 كيلإ رظنلا ّبح ىف ءالبلاو بعتلا يأ ؛ءاقشلا نم هدجأ امو ةرضحلا يأ :كنمو :لوقي

 بعتلا يأ :كيفو «نامرحلا ال ءالبلا كلذ أ ةمعن أ «ىل ةئم كنم وه نامرحلا عم

 .ةمعن ربكأ يأ ء.عسوأ يأ «ةمعن غبسأ وه كيف ّبحلا نم ءالبلاو

 :لاق

 ةيتف رش نم كيف 8 يئالو ٌميِدَق ةيلق َرْيَخ هتيلوأ ام ّينارأ - 60 3

 ميدق وهو اّيِإ ينتيلو يأ .ةرضحلا يأ «هتيلوأ ام نأ يسفن رظنأ يأ :ينارأ :لوقي

 ينتيلوأ يأ «حابشألا قلخ لبق حاورألا قلخ دنع ميدقلا دهعلا يف يبح ميدق يأ .يئالو

 نمو «لاملا يأ «ةينق ريخ وه يبيكرت ملاع يف هايإ ينتيلوأو ءميدقلا دهعلا يف يبح ميدق
 «نيشاولاو .لاذعلا رش نم ىتاجن كلذكو ع ىبش لضفأ أ «ريخ ريخ يأ ريخلا هئامسأ

 نمو .كنم هلصأ وه يذلا كّبح ةوق مهعابتا نع ينعنمت مل ول ذإ يل ةيتف رش مهو ماوللاو
 نكلو .ُتلم امبر ائيش يل يفشكت مل ولو ءيل كلامج ضعب يف كفاشكناو كيلإ يرظن

 .يل كنم لضف ريخ اذه

 :لاق

 ةريغل يذهي لظ يب اذو الالَض ةّرغل ىدهُي كاذ :سشاوو حالف - 51

 اولامو .هتر ديحوت يف 15 يذلا هدارمو هل مئاللا انه هدارمو :حال مهنمت :لوقي

 يذلا وهو ءعضوملا اذه يف ماّمنلا يأ :يشاولاو «ىلاعت هللا ّبح اوركنأو «هيبشتلا ىلإ

 [و22] لامج هراكنإل كيف ىّتحب ينمولي اذهف «ةبحملا ركنأ امَّنِإو .ديحوتلا يف لضي مل

 .قايسلا عم همؤالتل .س يف ام انتبثأو ؛[ملألاو] :لصألا يف (1)

 .[سؤبلا سابل] لدب [ٌسؤبلا يسابل] :ناويدلا يف (2)
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 .هداقتعا فالخ يداقتعاو .هل ىفالخب هريغ ىلع ةميمنلاب

 :لاق

 (!)ةَيقت نع هموق ىف اذ فلاخأ امك ىَقُت نعهمْؤَل ىفاذ فلاخأ -2

 نع اذه فلاخأ ينأ امك ,ىوقت نع يأ «ىقت نع هللا ديحوت يف هبشملا فلاخأ :لوقي

 متكب هفلاخي هنأ ّمصيو ءاضيأ ىقتلا نم اهلصأ هعابتا نع ةيقتلاو «هعابتا نع ةيقت يأ «ةيقت

 رثكي الئل نامتكلا هتّنس نم بحلاو .هب ني نأ نم ًافوخ بحلا ريغ هل رهظيو «هنع ٌّبحلا

 هدري ال ٌّبحلا قداصلا ناك نإو «لذعلا ةرثكب هنع ةرتفلا هلأ وأ هيلع هنع نوداصلا

 .هردكي نأ بحلا ردكي ءيش لك فاخ هّبح يوق اذإ بحملا ّنكلو «موللاو لذعلا

 ءاياطع هبوبحم ٌّقح يف هنإف ًءالب كلذ ناك نإ هنأو .هايالبو بحلا مالآ ركذ نم غرف املو

 .عوجرلا أدتبم يف هانّيِب امك هتابث ركذ يف ىرخأ ةجرد ىلإ عرش

 :لاق

 تسَسَم كاذ ىف َءاَرض الو ٌتيقل امُّلْؤَه كليبس نع ىهجو دَّرامو - 5َذ

 كولسلا نع يأ :كليبس نع ءيدصقو يهّججوت يأ :يهجو ءدص امو يأ :ةرامو :لوقي

 بحلا ءالب ةذشو ؛«نيلذاعلاو ماوللاو نيشاولا نحم نم تيقل ام لوه .ءكتبحم قيرط يف

 1 ا لا ا ا

 نعى دري مل كلذ لك هءاؤسلا نه رعتم - م ام الو ,لاوهأ كلذ نع يندرت مل دارأ هنأ

 .كيلإ هجوتلا

 :لاق

 ينّدوم جدمل وأ يدمحل يدؤب ينلان كيف ام لْمَح يف يل مّلِج الو - 4

 امم كيف يتبحم ببس نم ىذألا نم هتلّمحت اميف ملحلاب يحدم ىق قحتسأ ملو :لوقي

 .حرشلا عم اهمؤالتل لصألا ةياور انتبثأو .[فلاخأ] لدب [فلاحأ] :ناويدلا يف (1)

 .[مني] لدب [متأي] :س يف (2)
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 هب ءانثلا ىلإ :يدمح ىلإ اذهب يدؤي ؛ماوللاو لاذعلاو نيشاولا ىذأ نمو ءاهتَّدش نم ينلان

 ةرظنل هلمتحت امنإ هلك كلذ نأل ؛اهصالخإو يتبحم ةرثكب يئانث ىلإ الو .ميلح يّنَأ ىلع

 .كلذب ىل كنم كلذ ناكف ءاهاّيإ ىنتيرأ

 :لاق

 ىنَّصق َدْمَبامَدْعَب ىصقأو ٌتْضَصَح ١ املامتحا كيلإ ىعاّدلا كُيسُح ىَضَق - 55

 يعادلا - فاكلا رسكب - ةرضحلا بطاخي ؛كلامج ىلع مكح يأ :ىضق :لوقي

 نم تيقال امم هتيضق ام لامتحا ىلع مكح وه ةّيبحلا ةقيرطلا هذه ىلإ هجوتلا ىلإ ىلإ

 انأ يرظن نيأو .هتدهاش امو كلامج ٌقح ىف ليلق كلذ ناوي تودعو ءالتلاو ةدعلا

 صصقو اهنم ىتّصق دعب نم دعبأ يأ :ىصقأ ىهف !؟ةقلطملا هئساحم دادعتو كلامج نم

 ذنم كلامج نع ةفص ّصقت ةرذ لك دوجولا تارذ عيمج تضق ولف «تانئاكلا عيمج

 .كلامج نايب نم ةرذ حاضيإ ىلإ '!هتني مل تناك امك نوكي نأ ىلإ ىلاعت هللا اهنّوك

 0[ نابجن]

 :لاق

 ثنو نْسْحلا ىلع ٍفاصوأ لمكأب يرظانل َتْرّهَظ نأ الإ وه امو - 6

 ةّيلح ّلمجأ كنم ثناكف ينيبو اهنيب تيّلخف ىولبلا يل تيّلحف - 7

 تفشكت يأ .ةرضحلا يأ ءترهظ نأ الإ كلذ يف ببسلا سيلو يأ :وه امو :لوقي

 قولخملا نسحلا ىلع يأ ؛تبرأ نسحلا ىلع فاصوأ لمكأب يرظانل كلامج ضعبب
 ءاحلاب- :تيّلحف .يديحوتلا قلطملا لامجلا ىلإ فورعملا نسحلا ىلع تداز يأ تبرأ
 نوكي نأ لمتحيو «ةبذع ةولح ّبحلا يف ىولبلا يل تلعجف يأ -ةروسكملا ءاتلاو ةلمهملا

 ينيب ينيتكرتف -ةمجعملا ءاخلاب- :تيلخف ؛ىولبلا ىلإ يأ ءيل تلزنأف يأ «تيّلحف هدارم

 دُعَبو ءاهب يئالبو ينتكرت ىولبلا يل تّلحو ؛كلامج نم ًائيش يل ترهظأ املو يأ ءاهنيبو

 .بوصأ هانتبثأ امو .[يهتني] :[س]و لصألا يف(1)

 .طقف س يف نيفوقعملا نيب ام (2)



 «ةيلح [ظ22] لمجأ كنم تناكف .تقولا يف كلامج (!![نايب] يلجت يتاذ نع كلذ دعب

 .مهفاف ءاهتيؤر نع دعُي ال اهاولبو ةرظنلا كلت يأ ؛22[ةيلح نسحأ] يأ

 :لاق

 تدر شيعلا سَمْنا نم هَسْفَن ىرأ ح> ىّدرلا ىلإ لامجلاب شّرحتي ْنَمَو - 8

 .«بحلا ةوقب هبلطيو ؛لامجلاب ذذلتلا ىلإ هسفن ضرعي نمو يأ :شّرحتي ْنَمو :لوقي

 ةعس نم تّدر يأ :تّدر ؛ةايحلا يأ «شيعلا عسوأ يأ .سفنأ نم اهنأ هسفن رظنأ يأ :ىرأ

 «ةفورعم ةليحب ّبضلا ديص هنأ شّرحتلا ريسفت ىضم دقو «ىكالهلا اهقيض ىلإ ةايحلا

 لمحل نهرعت دقف اضوبقن نوكي ىتخ لامجلا# تحلب هاضيل هين نضوحَي نمو :ةارأو

 نأ هعم ةقيقحلا ىف وهف الإو .ضروبقملا داصملا ٌبضلا سايق ىلع كلذو .كالهلاو ءالبلا
 .مهفاف «ةايحلا ةذل وه هبوبحم نيبو هنيب اميف كلذ

 :لاق

 تّدصص ةبابصلل تّدص تام ىتم انَع ىرت ال نأ ّبحلا يف ىرت سْفَنَو - 9

 اهّبح يف هسفن يف دجي مل نمف «ءانقلا درومو ءالبلا أشنمو ءانعلا ةيطم ّبحلا َنِإ :لوقي

 نيب زييمتلا مكح لزي ملو ءانفلا [دراوم] هدروي ملو ءاليلا 1 تاقمو ةبحملا يأ ءانعلا

 .«تّدصت ىتم لامجلا نم ءيش اهل لجَتَي ملو ءامهنيب ةتباثلا ةنيابملاو بوبحملاو ّبحملا

 «كلذ نع تّدُر يأ :تَّدُض «ةبحملاب ةّبحملا ىف نامّيهلا بلطل يأ «ةبابصلل تضرعت يأ

 تاللامجلا ىلإ رظنلاو ءاهنم لوخدلا ةيفيكو ءّبحلا باوبأ فرعي مل ْنَم ّْنأ ىلع لدي اذهو

 .كلذ نايب يتأيسو ءاهركنيف ةبحملاب كولسلا ىلع ردقي ملو ءّبحي مل ةقلطملا

 :لاق

 ()تَّدَو شيعلا اَمَص ءسْنَن الولابالو 22 ةحارُم ٌسْفَن دولاب ُتَرِفَظامو - 0
 رم

 .طقف س يف نيفوقعملا نيب ام (1)
 .طقف س يف نيفوقعملا نيب ام (2)

 .[تاساقمو] :[س]و لصألا يف (3)
 .س نم طقاس نيفوقعملا نيب ام (4)

 .حرشلا عم همؤالتل لصألا يف ام انتبثأو «[ سفن] لدب [حور] :ناويدلا يف (5)
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 ترفظ الو «هئانفو هئالبو هئانع نم ةحارم هسفن تناك نم ّبحلاب ترفظ (!”للو :لوقي

 يأ .دجوم هؤاهتناو ءاصوم هطسوو .برقم بحلا ئدابم ْنِإف .بحلا لوأ وهو «ءالولاب
 ءامهدحأ طقسف اباحت نيلجر نع يكح امك ةينينثألا طقستو .هبحاص الإ هسفن ىري ال
 كنا تنل ح كر تيرعك لافف ؟ كلتا امو : ركل لوكا لاق هه تني رخألا :ساوو

 بلط نم تقبأ يأ «ةايحلا يأ ءشيعلا ءافص تّدو سفن بحلا لوأب ىتح ترفظ الف .ينأ

 ريغو تايعلاو هكافاو قذألا لامعا قدمت هه ألا مل يفر ل تكلا نرخ ةدقابلا
 :هتيمال يف لاقو .كلذ

 لقع هلو هب ىنضم هراتخا امف  ٌلهس ىوهلا اماشحلاب ملساف بحلا وه

 اونفو ,مهانضأ نيذلا مه هل نوراتخملا امنإ .هسفنل لقع هلو ىنضُم هرتخي مل يأ

 ريغ ال بوبحملل اَبح امنإو «هب ذذلتلا ريغل وأ «هئالب يفو هب ذذلتلا يفو هيف مهلوقع

 مل يذلا ىنضملا وه هل راتخملا امْنِإ هل راتخمب وه سيلف هيف َنْمَي ملو لقع هل يقب يذلاف
 .مهفاف .هب نسحي القع هسفنل قبي

 :لاق

 3 مها 0222 م ها نم 5

 تفحخحن هراكملاب ندع ةْنَجَو قشاع شيع نم تاهيه ؟افصلا ّنيأو -7

 ؛قشعلا مسا قلطأو «قشاع ةايح يف يأ :شيع نم «ةحارلا يأ :افصلا نيأو :لوقي

 نيقولخملا يف وه كلذكو «ىلاعت هللا هب ٌصخي مل قشاع لك يف يمومع ينايب ظفل هنأل
 وهف هتّزعل هبلط نمل افصلا لصحي الو .كلذك هللا يف هقتدصو ّبحلا نوكيو .هركذ امك

 فوفحم ىلاعت هللا يف بحلا كلذك .هراكملاب تْمُح اهتّزعل ةنجلا نأ امك ءاهب فوفحم

 نود تانونكملا يف اهرطاوخو اهركفو اهتدارإ بلطو «ةميمذلا سفنلا تافصب ًالوأ
 يمكح زمرب تاراشإ اهلك هذه نإف ,مهفاف «ىلاعت هللا ءالآ يف ركفلا قارغتساو ءرظنلا

 فولأملا كرت نآل ؛ءرملا ىلع ءيش بعصأ نم كلذو «ىلاعت هللا يف كلذ عيمج ءانف ىلإ

 .[الو] لدب [امو] :س يف (1)



 :لاق

 ِتَّلَسَت ام ىنملا قوف ام ءِكيَلَت 2ىلعاهل ٍتاذبولّرحُم ٌُسْفَن يلو - 2
 ال يأ «ٌقرت ال رح َسْمَن ىل َّنِإ :اهلامج ضعب هل ىلجتملا ةرضحلل [ظ23] :لوقي

 انننا يل تناأ تلد 100 اهءارو امو ةقامالاو (!)ظوظحلا هذه لاثمأل دبعتست

 .تافشاكملاو «مولعلا لثم ةيناحورلا ينامألاو ©ظوظحلاو تاّذللا نم ىنملا قوف
 بلطو «كيف يّبح نع ىلستأ نأ ىلع ؛كلذ ريغ ىلإ ةينوكلا مولعلا ءارو امب تادهاشملاو

 .ينامألا كلذ ينالس الو ,كلذ تدرأ ام كنم برقلا

 :لاق

 ("تّلخت ام يتَلُح نع اجرلا عطقَو ىلقلاو ٌدَّصلاو رجهلاب ْتَدعْبَأ ولو - 3

 قرط دعب دارأو «ىلقلاو ّدصلاو رجهلاب ةيهّلإلا ةرضحلا ةدهاش تدعبأ ولو :لوقي
 ءيش لكل رجهلاب اهدعب نكلو هل اهرجهب انه نطابلا يف انه دري ملف رجهلاب لاصولا
 .هل هاضرت ال ءيش لكل ىلقلاو هّبحت ال ام لك نع ّدصلاب كلذكو ءاهاوس

 اهالقو هنع اهذدصو هل اهرجهب يه تدعب نإ :هظفل رهاظ يفف ءءاجرلا عطقو :هلوقو

 ةدهاشملا نع تدعب نإو :نطابلا يفو .ضعب يف مهضعب سانلاب اليثمت هءاجر اهعطقو هل

 الإ ىلجتت ال اهنأ عم ءاهلاوز يف اهتبوعصل تراص ىتح هل ةبجاحلا بجحلاو عناوملا هذهب
 هبح ةوقلف ءكلذك تناك نإو ءكلذ عم اهنكلو ءاجرلل ةعطاق - بجحلا يأ - اهّنأك اهعفرب

 يلابأ الو ءيبحو يداؤف ةرواجم نم تبهذ يأ :يتلخ نع تلجت امو ءاهتبوعص رظني ال
 نلب] اهباطخ ينءاج ولو .ءيش ذلأو ءيش ّبحأ هارأ لب اهتلص يف ءالبلا نم هارأ ام عيمجب

 .ينثني الو بحي نأ ةبحملا قدص نكلو ءاهاريل دصاق لك سيل ذإ [ينارت

 :لاق

 تلم :تاقراف هن اسوي تل نإ ٌّبِهْذَم يلام ّبحلا يف يبهذم نعو - 4
-. 

 .[ضوضحلا] :[س]و لصألا يف (1)

 .[ضوضحلا] :[س]و لصألا يف (2)

 .[دصلاو رجهلاب] لدب [رجهلاو دصلاب] :ناويدلا يف (3)



 اذه نع ّثْلِم ىتمو ءبحلا قدص لامكب الإ كيلإ هب دصقأ بهذم يل سيل هّنأل :لوقي
 :نبهاذمو تيد ىأ «ىعلب )كف ةراف بهذملا

 :لاق

 5 ٌتِيْضَق ٍدَضَق ًاوهس يرطاخ ىلع ةدارإ كاوس يبلق ُثرطَف نإو - 65

 قح يف ابنذ كلذ تلعجل ينم اوهس كريغ ركذ يف ةرطخ يبلق يف ترطخ ولو :لوقي

 كلذ نع يتعجرب يأ «يتّدرب تمكحلو يأ ,تيضقلو «كنأشل اميظعت كيف يل ةّبحملا

 .اهيلع ًايبح ًامكح
 :لاق

 يتبغر ِكْنَع ال كيف الإ كت ْمَلُ يعنصاف تش ثامف يرمأ يف ٌمكحلا كل - 66

 كيف الإ ْكِي َْلَق ؛ةرضحلا يأ ,يعنصاف تق امن يرعأ لك ل كل كل لح

 .تئش امب يمكحاف تنأ آلإ ةدارإ يل ّقَْ  ملو «كريغل ال يأ .كنع ال يتبحم

 الو «تاذلا ةقيقح ىلجتت الف هللا يف امأف .تاذلا لوألا :بتارم هل يلجتلا َّنأ ملعاو
 وهف اهدوجو قيقحت يلجت ّحصي يذلا تاذلا قيقحت 7 يلجت نكلو .وه الإ هللا تاذ فري

 وق قيقحت ىلإ اًمأو تحصي ال هتاذ ىلإ رظنلا ةقيقح يلجتو «نيقولخملا قح يف تاذلا يلجت

 رد «ىلعفلا ثلاثلا © اععلاو .ىتافصلا نناثلا ىلجتلاو .حصي وهف هتاذ دوجو

 .ىلعفلاو .ىتافصلا ىلجتلاو .تاذلا دوجول ىقيقحتلا ىلجتلل عماجلا ىلجتلا عبارلا

 يلجتلاو ءرمألا ملاع يف يلجتلاو «ةدارإلا ملاع يف يلجتلاو .ءبيغلا ملاع يف يلجتلاو

 .قحلا تايلجت هذه .ةداهشلا ملاع يف يلجتلاو .ظوفحملا حوللا وهو «.لاثملا ملاع يف

 .هيلع اهنم يلجتلا ٌمصي يتلا بتارملا هذه .ناسنإلا لقع يف قحلا رخآلا يلجتلاو

 ناك نمو «ةلاحم ال ةبحملا بلط يلجتلا كلذ ةرضح نم هل فشكناو اهنم دهش 8 ْنَمَو

 1 ا ا ا و ا

 .[ةقراف] :[س]و لصألا يف (1)
 .قايسلا عم همؤالتل لصألا يف ام انتبثأو ؛[كاوس يبلق] لدب [كاوس يف يل] :ناويدلا يف (2)

 .قايسلا عم همؤالتل [يلجتلا] انتبثأو .[يلجتو] :[س]و لصألا يف (3)



 ملو ءاحورشم هدجو نإو «هنم هّيح بهذي ىتح هبلط هسيآ هيف ًاحورشم هبتك دجي ملو

 باتكلا كلذ يف هقيقدت ةوق هرهبأو مهف ةوق هل ناك نإو .حرشلا كلذ ّبحي مل هل مهفي

 ديعب ''![ناك] نإف ملعلا كلذ حرش يذلا ىلإ هّبح لسلستيو «هيف لغوتلا قشعي [و24] هنإف
 هتاقوأ عيمج قرغتسي هارتف امامت هظفح طحُي مل نكلو .همهفي وهو لغوتلا ريثك .روغلا

 اهرّوص ةروصل ال هحراش ّبحيو ؛هيف ام ءاصقتسا نع هلغشي امل ليللا هركي امبرو «هيف

 لجأل هملعم ٌّبحأ هملعم (2[هيف] همّهف هنأ ولو ىادبأ امل نكلو ءحراشلا تاذ لامج نم

 تبلط اذإ هللا ءالآ يف ركفتلا وه هللا بح يف لوخدلا ةقيرط َّنأ ٌمصف ؛هتروصل ال كلذ
 ريغ همهف ًاريسع املع ملعلا اذه بلاطل ىتأ ول هنأ امك ةبوجحم يهف بلطت مل نإو «هسفن
 هّبح هيف عمتجا نم هّمه عمج ول نأ همهف ىلع اهب ردقي ةوق همهفل ناك ولف ؛هبلط يذلا

 رظني الو .هبلق يف هّبح لخدي مل هيف ركف ولو .هنع هّبح ضارعإلو همهف رسعل نكلو همهفل
 هيلجت نع باجح هنيبو هنيب نوكيف هبلط يذلا نم لمجأ ةقيقحلا يف ناك ولو .هلامج ىلإ
 ةبحملا قيرطب هللا ىلإ كولسلاو لوخدلا هنكمي نم كلذ تحضوأ دقف .مهفاف ءلامجلاب

 راكنإ ىلإ ثعابلا ببسلاو «ةعناملا بجحلاو .لوخدلا ةيفيكو «هنكمي ال "[نم]و

 ركني الف عناملا ببسلاو .تالامكلا نم يلامجلا يلجتلا ىلإ ثعابلا ببسلاو «ةبحملا

 :فيبنلا لاقو «تاذلا روصت ريغل نوكي دق ٌّبحلا َّنأب كتربخأو ءًابوجحم ناك نَم الإ
 .ىلاعت هللا ىف هدوجو ةجح ةرهاظ بحلاف «(*[هللا ىف اوركفتت الو هللا ءالآ ىف اوركفت]

 :(مسقلاب هل ةيلجتمل تملا ةرضحلا ةبطاخم ىف نايب)

 مامتي الإ قدصت الو ءاهبجاو ءادأب هيلإ ةبحملا قدص هللا ىلإ ةبرق مظعأ ناك اَملو

 .خيشلا اهب فلح اهرومأ ناقتإ يأ ,ماكحإ

 :لاق

 ةّيلأ ع لحقو 0 ا اننيب هزماخي مل بح ُمَكْحُمو - 7

 .س نم ةدايزلاو .لصألا يف طقاس نيفوقعملا نيب ام (1)
 .س نم طقاس نيفوقعملا نيبام (2)

 .س نم طقاس نيفوقعملا نيبام (3)

 . 188 ص .مجعلا ةعوسومو .686ص .ينفحلا ةعوسوم رظني (4)



 قى رماخي مل .للخ هيلع زوجي ال يذلا وه مكحملاو ءّبحلا مكحمب مسقأ :لوقي

 1 .خسن هللخي ّبحلا دقع هنأ كش اننيب ةلاحلا روصت ال يأ .خسن لّيخت اننيب طلاخي مل

 .نيمي يأ «ةّيلأ لضفأ يأ :ريخ اذهو «لاوزو خاسنإ

 ف [2١1 يبنلا] ةريس لاح نع ءىبنم هنأل :انلق ؟اذه ىلع عطقلا هل زاج فيك :ليق نإف

 .بحلا تاذ ةقيقحب مسقو «كلذك هنأ كش الو .هلاح نع ربخي وهف

 :لاق

 يشيط نق ف نسفنلا سنل رديظع ْنِبَأ مل ثيح الولا ٌقائيم كذخأو - 8

 :كلوقل كل نوعئاط نونمؤم اّنَأ همكحب انل تمكحو .الكللا مدآ بلص يف نحنو :لوقي
 .هناميإب نيم ّوم مكحلا يف انكف .مهتايرذ مهنع اضرلا يف ة كءايلوأ يأ #2 مب انقل

 لفطلا امنإو «مدآ انيبأ ناميإ ةرطف ىلع يأ '"”[ةرطفلا ىلع دولوم لك] :ةيبنلا لوقلو

 مكح يف ال رهاظلا مكحلا يف هناسجميو هنارًصنيو هنادّوهي ءمكحلا غولب لبق يبصلاو

 غلبي نأ ىلإ ةمالسلا مكح يف وهو ءيشب دّبعتم ريغ ملحلا غلبي ْنَم لك راصف ءهاوبأ ةرخآلا

 .(![هل قلخ امل رسيم لك] 25 يبنلا لاقو حلصي نأ امإو عيضي نأ امإف «ملحلا

 :لوقي

 ذخأ مكح يف كمكح يل قبس دقو .يل كنم آلإ هلصأ نكي مل ينم بحلا اذه لكو

 ناكو .هتيرذ عيمجل دهع وهف عضُي مل نم كمكح يف مهنأ هتيرذو مدآ ىلع لوألا قاثيملا

 «يتنيط مسج يف يأ :ءيف يف .دسجلا اهسابلو ءسفنلا سبل رهظمب رهظأ يأ «ْنبأ نأ لبق اذه

 ةفيطللا ماسجألا نيب ,ًازييمت ءيرب دسج نماالإ نوكيال هنأل ؛هانعمو ءيفلا مسا مسجلل راعتسا

 لاثملا ملاع يف ناك ام َنإف ءيل كنم لاثملا ملاع يف ناك ًاضيأ اذه لك مث «ةفيثكلا داسجألاو

 يفو ءرمألا ملاع يف ةبحملاو .يلجتلا اذه يل كنم ناك مث ءابحم ةداهشلا ملاع يف ناك اّبحم

 اذهب ينتصصخ دقو ءيل كتبحم نم كل يتبحمف «ةيادب يب كملع [ظ24] يفو ةدارإلا ملاع

  ءس نم طقاس نيفوقعملا نيب ام (1)
 مرومويل# ىلإ يعمل 9 ري رخل سرج سر عمل عرج ص سا عل 2 01

 .« تير يِباَنْفَلل نميإب ميِد مننا! َنيِدلآَو :ىه ةيآلاو ,21 ةيآلا ءروطلا (2)

 .2658 ثيدحلا .ملسم حيحصو .1358 ثيدحلا ءيراخبلا حيحص (3)

 47 ثيدحلا ءملسم حيحصو 6506 ثيدحلا .يراخبلا حيحص 4



 .ىلاعت هللا ىلإ اهصالخإو ةبحملاب نيكلاسلا لمجم يف

 :(نايب)

 ةبحملا لصأ َّنأ اذه نم رثكأب هيلع لدت ةلاحلاف يدمحملا ريسلا ىلإ ةراشإلا يف امأو
 قبسأ وهف ىلاعت هللا ىلإ ةفرعملاب قلخلا قبسأ يبنلاو .فرعيل ىلاعت هللا نم ةدارإلاو

 ةملاع هسفن ْنِإف هملع ىف قبسأ ال هل هللا نم ةيحم قئالخلا قبسأو ءهلل ةبحم قئالخلا

 ْ .. الا نا قيسا اجب و ياني نيو وك
 ةبحم وه امَّنِإ عّيض ْنَم ىلع ناميإلاب مدآ ةيرذ ىلع ذخأ دهعلا لصأف اذكه ناك اذإو

 .قلخ هلجألو يبنلل هللا ةبحم ةمظعل وه امّنِإ هل اهميظعتو ؛مدآل هللا ةبحمو «يبنلل هللا
 لجأل دوجولا قل هنأل ؛دوجولا عيمج بأ وه 2 يبنلا ْنأ نيوكتلا لسلستي ةقيقحلا يفف

 دوجولا دجو امو .دوجولا داجيإ هلجأل ناكف 8 يبنلا هللاب نيفراعلا مظعأو «هللاب ةفرعملا

 وه يبنلا ناكف ءاهّلجأو اهلضفأ اللا يبنلا يف ةبحملاو ؛هداجيإل ةدارإلاب يأ «ةبحملاب الإ
 الف (!!ةداهشلا ملاع ىلإ يجورخلا ولا هنبا وهو «يقيقحلا ىنعملا يف مدآل بألا

 :لوقت اهنأ هتلاح نع ةئبنملا ةلاحلا أبن نع مظانلا أبن نأ ورغ

 .ةّيلأ ريخ وهو خسن ليخت ١ انيب هرماخي مل بح مكحمو

 ْنِبَأ مل ثيح هِبَنُرلا يف لسلستملاو ميدقلا لوألا ّبحلا وهو :ءالولا قاثيم كذخأو

 .يتنيط ءيف يف سفنلا سبل رهظمب

 ةبحملا ىلع لدي ام ةبحملاب مسقلا ْنأ باوجلاف ؟همساب مسقي مل فيك :تلق نإف

 لديل ثلاثلاو «مالكلل (”ةاعارم يناثلاو ميظعتلا ىلع لدي ام مسالاب مسقلاو .ميظعتلاو

 .هلالج لج هل ةبحملا ميظعت هسفن ىلع

 هلوقك «هباتك نم عضاوم يف دهعلاو قاشثيملا ركذ ىلاعت هللا ْنأ ملعا :(نايب)

 «نيطلاو ءاملا نيب مدآو ًارون تنك :#ت لوسرلا ىلإ بوسنملا ثيدحلا هعمو ؛قبس اميف عوضوملا اذه دنع انفقو (1)
 رظنيلف ليوط ثيدح عم .عوضوم ثيدحلا اذه نأ ىلإ .6555 ص .هتعوسوم يف ينفحلا .د باهذ انه فاضي امو

 :1]394و ؛جالحلل اًضن لقني وهو .401و 1]73 .يبيشلا لماك .د .عيشتلاو فوصتلا نيب ةلصلا كلذك رظنيو ,كانه

 .ىنعملا اذهب يرصملا نونلا يذل اصن لقنيوهو
 .[تاعارم] :[س]و لصألا يف (2)



5-5 
 نعل نام ْذَِول :ىلاعت هلوقو «'''4 ٌروُظلآ مكَقَ اَسَعَرو كف اذَحأِْإَو )ف :ىلاعت -

 (2 ع لب ا ي##خ لع #1 ا

 اًظِيِلَع ام مُهنم انآ مجرم نبأ ىَسِعَو مومو َمِسرْبِإَو جو نمو كلو ْمُهَفَِم

 مدا ب ْنِم َكْيَر َدَحَأ ْذِإَول :ىلاعت هلوق نينمؤملا ةماعل قاثيملا ذخأ نأ مهضعب َنظو

 نإ ٍةَمَيِقْلا موي أولوُمَت تنأ ًاندهَس لب أوُاَق نيب ْتَسْلَأ ٌمهِشنَأ لع هَدَبْشَأَو بيرد رهروُهظ نم

 .#0 َنيِْفَغ اذه ْنَع انك

 (ّرذلا لثم دحاو عيمج يف مهئابآ روهظ يف هتيرذ مدآ ينب نم جرخأ ىلاعت هللا نإ

 يتأت ىلب ّنآل ءاورفكل معن :اولاق ولو:ءانبو تنأ يأ ءىلب :اولاق ؟مكبري تسلأ مهانهشأو
 هودهاع مث ,هيف مهفتسملل يفن باوج ىيتأت معنو ؛هتابثإ دارملا مهفتسملا تابثإل ًاباوج
 مهذخاؤي ىلاعت هللا َّنأو «ةعاطلا هل اودؤيل كلذ دعب مهجارخإو ءمهئابآ ىلإ مهّدر اذإ

 .ةداهشلا كلتو دهعلا كلذب

 هللا ْنأ كش اهعم حصي ال يتلا مهلوقع ةداهش يه امّنِإ ةداهشلا كلت نأ حيحصلاو

 يف هيبأ بلصو ءهمأ بئارت نم دلو لك جارخإ وهو «جارخإلا وه ذخألاو ءمهّبر ىلاعت
 هلل ةداهشلاب ذوخأم وهف ىلاعت هللا ةفرعمب دّبعتلا بوجوو «ملحلا هغولبو هجورخ تقو

 نإو ,دهاع دقف دقتعا اذإف .دهش دقف كلذ فرع اذإف «هلل ةعاطلا داقتعاب ذوخأمو «هبر هنأ

 دقو .دقتعم ةقيقحلا يف وهف ىَّذأ همزل ءيش لكو .فالخلا وْنَي ملو «داقتعالا ىلإ دتهي مل

 4 مْييَرَد موب . انقل :هءايلوأ هتيرذ مكح يف ىلاعت هلوقل ءاوح همأو مدآ هيبأ ناميإ هل تبث

 مل نَم اضرلا نم هلام هتيرذل َنأو «هيلع هدهع وهف هنع ىضريو هدبعي نأل مدآ هللا دهاع دقف

 .63 ةيآلا .ةرقبلا (1)

 .7 ةيآلا .بازحألا (2)

 .172 ةيآلا .فارعألا (3)

 راكنإلاو .راكنإ ماهفتسا هنأ هتقيقحو ءايريرقت ًاماهفتسا ماهفتسالا نم عونلا اذه زاجعإإلا وسرادو نويغالبلا يّمسي (4)
 يف نأ ملعاو» :هّصن ام 32412 .ناهربلا يف يشكرزلا لوقيو .تابثإ يفنلا يفنو .يفنلا ىلع لخد دقو «يفن
 دقو .معنب باجي نأ زاجل يفنلا نع مالكلا جرخ ول هنأل ؛ًالاكشإ عونلا اذه نم /مكبرب تسلأ /ةيآلا مهلعج
 تيما ال اماه رعقلا هنن دج ملاولو تالا يفاالا لو بطل اهوار 'معنا اولاق ول مهّنِإ :ليق
 ةعساولا خيشلا تاءارق ىلإ ريشي اذهو ءرصان خيشلا هيلإ بهذ امم برتقي وهو ؛؛ذئنيح لاؤس ال ذإ .باوجلا

 .بولطم دمحأ .د «ةيغالبلا تاحلطصملا مجعم ماهفتسالا نم عونلا اذه نع رظنيو «ميركلا نآرقلا مولع يف

 .ديفم ليصفت هيفف ءاهدعب امو 190/1



 لك] :[و25] © يبنلا لوق ىنعم كلذو .هعسي ال ًامّرحم بكري وأ .هعسي ال ًابجاو عّيضي

 مالسلا مهيلع حون يبنلا ناميإو ءءاوحو مدآ هيوبأ ناميإ ةرطف ىلع يأ [ةرطفلا ىلع دولوم

 عّيضي مل ام كلذك .هغولب دعبو ءملحلا غلبي مل ام هبلص نم يذلا هيبأ ناميإ ةرطف ىلعو

 ماكحأ يف رهاظلا مكحلا يف يأ «(هاوبأ هاسجميو هارصنيو هاّدوهي امنإو) :لاق مث .كلذ

 .ةرخآلا ماكحأ نود ايندلا

 تقلخ ام ينأ مهل هباطخ وه يمومعلا هدابع ىلع ميدقلا هللا دهع نأ يناثلا هجولاو

 يفو ءرمألا ملاع يف مهداجيإ نيح نم ةدابعلا لجأل مهداجيإف «نودبعيل الإ سنإلاو نجلا
 ةدابعلا ءادأل الإ نكي مل هلك كلذ نأو ءروهظلا ملاع يفو .ةداهشلا ملاع يفو «لاثملا ملاع

 نم هدابعلو .هدابع ىلع هدهعي ام وه دهعلاو «ةدارإلا نيح نم مهيلع عقاو دهعلاف ءاهموزلو
 ظيلغلاو ءًابوجو هايإ مهمزلأ اميف مهيلع ديدشلا قاثيملاو ءاهطرتشي يتلا طورشلاو نايبلا

 دتعتم لك ىلع ًايصوصخو ًايمومع هقاثيمو هللا دهع ناكف .كلذ فلاخخ نَم ىلع دعوتلا
 نإ هيبأ ناميإ نم هل تباثلا هدهعو «هلل هداقتعا وه دبعلا دهعو ءصوصخلا ىلع هب هدبعتي

 .ءاوح همأو مدآ هيبأ ناميإ نم هل تباثلا هدهعو .ذغنكا حون يبنلا هيبأ دهع ًاملسم ناك

 :(نايب)

 ىه ىتلا هتافص لامج نم ًاضعب دابعلا 21[ ضعب] ىلع ضافأ «!![هللا] نأ كتربخأ دق
 قلخ ام غلب اهلامج لمكو هتافص تت نمف .كلذ ريغ ىلإ ملعلاو .ةدارإلاو .ةبحملا

 ال امم تافص نم ضافملا ينوكلا لامججلا ةقيقحن قلختلا نم ةفص عّيض نإو «هلجأل
 .ىلاعت هللا هدعبأو .حبقو لض هعسي

 0 ابا

 هللا ملع يف هل قبس ام الإ اهيف ةايحلا هذه نم ءرملا لاني ال هّنَأ ملعاف كلذ تفرع اذإف
 اذك' بحت هسفن نأ هملع قبس نكلو ةهيف:هملغ ىف قبس ام لعف ىلغ هربجت هنأ ال ءىلاغت

 ايندلا ملاع يف ةرضحلا يف هلامج ىلاعت هللا فشك نم مهنمو .هسفن تاذ نم اذك هركتو

 .س نم ةدايزلاو ءلصألا يف طقاس نيفوقعملا نيب ام (1)
 .س نم طقاس نيفوقعملا نيب ام (2)

 .ضايب س يف (3)



 مومعلاب ملكت ةلاحلاو ةرخآلا يف الإ هلامج (![روط] فشكي مل نم مهنمو ؛ءايبنألاك
 نم كولسلا يف هللا ةبحم يه يتلا هلل ةبحملاب هللا دَبَع ةقيقحلا ىلع صالخإلا لهأ يف

 امْنِإو ءلوقي كلذك يبنلا ْنأ يورت اهنأ ال .يدمحملا مظعألا كولسلا يفو .كلاس لك

 مهركذ نيذلا بحصلا مهو «هنود وه نم كولسو هللا ىلإ هكولس تافص يكحتو يورت

 .مظانلا

 لاق امك هسفن ردي ملو ءىدهلا ريغ ىلع وهو هدبعيو هللا بحي ًاريثك َّنِإ :تلق نإف

 .4)22 عن َنوُئِسح ْمُهنَأ َنوبَسح زهو# :ىلاعت

 «دبعلل ىلاعت هللا ةبحم ةعفانلا ةبحملا امنإو هلل دبعلا ةبحم ةعفانلا ةبحملا سيل :لوقأف

 هلل دبعلا ةبحم ناك نإو «لامجلا هل مت ريغ ال هل هللا ةبحم يه هلل دبعلا ةبحم تناك اذإف

 هريغ ال هلل دبعلا ةبحم ىه ىتلا هدبعل هللا ةبحمو «ءىشب وه سيلف هل هللا ةبحم ريغ ىهو

 وهو هلل هسفن ةبحمب ىفتكا دقف فلاخ نإو هنمو .هل هّبحي يذلاب هيلإ لمعلا ةقفاوم يه

 اههجوب ةدابعلا لامك ةبحم يه هللا ةبحم ّنأل ؛العو لج هللا ةبحم نع اهب ىفتكاو :ىوهلا

 هكولس يف ىلاعت هلل صلخم ّلكو يع يبنلا نأ ٌحصف ف «قلخ كلذ لجألو ءاهيف لّلخت ال

 ةلاحلا تناب اذإ ورغ الف «يلزألا ميدقلا دهعلا يف هل ةبحمب ىلاعت هللا ىلإ بذجنا امَّنإ هيلإ

 كذخأو :مظانلا ناسل ىلع تلاقف ميدقلا قباسلا دهعلا يف هل هللا ّبحو هلل هّبح نعو هنع

 نم ينلعجتو .كتعاطو كتبحم ينمزلت مل يأ .ميدقلا لوألا ّبحلا يأ ؛ءالولا قاثيم

 لوأ يدمحملا كولسلا ّقح يف ينتلعجو .نيكلاسلا ةلمجل مومعلا يف نيدبعتملا سنج
 كيلإ كولسلا ينتمزلأو .دوجولا عيمج تنّوك يلجألو «ّيلإ روظنم لوأو .[ظ251نيبرقملا

 .دسجلاو مسجلا وه سفنلا سبلو ءسفنلا سبل رهظمب رهظأ يأ نبأ نأ لبق

 الإ نوكي ال ءلظلا وهو «ءيفلا ْنأل ؛هانعمو ءيفلا مسا دسجلل راعتسا :يتنيط ءيف يفو

 ىلاعت هللا ناك نإو ميدقلا دهعلا يف يل كنم ناك ّبحلا اذه يأ ؛سمشلا رتسي دسج نم

 ةبحملا صالخإو .هل ةدابعلا صالخإ لجألو هب ةفرعملا لجأل الإ تانئاكلا دجوي مل

 هيلإ روظنم لوأو ءنيكلاسلا لوأو «نيفراعلا فرعأ وه تكلا يبنلا ناكو «هل هتبحمب هل

 .[روهظ] :س يف (1)

 .104 ةيآلا «فهكلا (2)



 ىلع دوجولا عيمج وبأو ؛ءءاوحو مدآ وبأ وه اذه ىلع وهف ورغ الف ءدوجولا دجو هلجألو

 بجو ام دعب هنم ًائيش عّيض ْنَم آلإ ناميإلا ىلع مدآ ةيرذ مكح ناك هناميإلو «قالطإلا

 :هنع ةئبنملا ةلاحلا ناسل تلاق نأ ورغ الو له دمحم لجأل وه امّنإ هتيرذل ناميإلا

 ةَيلأ ريخ وهو خسن لّيخت - اننيب هرماخي مل بح مكحمب

 يتنيط ءيف يف سفنلا سبل رهظمب نبأ مل ثيح الولا قاثيم كذخأو

 .كلذ مهفاف

 :لاق

 "اةرتفب َّلحُي مل ٍدْقَع قيجالو  هُنْدِهَعْذُمْلُحَيملِدْهَعقباسو - 69
 مل قا تلال ينتردفو .يل هترذق يذلا يلزألا ميدقلا دهعلا (2كلذ قباسو :لوقي

 دّقع قحالو .يبيغلا يلزألا دهعلا يف هلجأل ينتقلخ ذنم هايإ ينتمزلأ يأ .هتدهع ذم هضقنأ

 .كيلإ كولسلا نع ةرتفب ضقني مل يأ ءلحي مل ةداهشلا ملاع يف ينترهظأ امدعب

 :لاق

 "ا هدا ' زودنا لك اهتح ل ىنلا ءاتعلطب راونأ ل - 00

 كهجو تاذ روهظ يلجتبو «يراونأ علطمبو «هتيب رخآ ىلإ دهعلا قباسب مسقأو :لوقي
 يأ «كتعلطل :هلوق ىنعم كلذو «تاذلا هجو روهظ انه هب دارملا علطملا نإف كلئمفتل

 رارسإلاو ءتّرستسا رودبلا لك يقيقحلا قلطملا اهلامجل يأ ءاهتجهبل يتلا كتاذل

 يأ .لوقعلا راونأ كلذب دارملاو .سمشلاو بكاوكلاو موجنلا رودبلاب راعتساو .ءافخإلا

 .العو لج ([هتاذل] الإ ادبأ ءيشل ىلجتت الف تانئاكلا عيمج نع تفتخا

 :لاق

 .[ةرتفب لحي مل] لدب [ةرتف لح نع ٌلج] :ناويدلا يف (1)
 .اهل ىنعم الو :[كلذ] لدب [كل] :س يف (2)
 .ًاعم ناويدلاو لصألا ةياور هانتبثأ امو [رودبلا] ّلك لدب [رودبلاك] :س يف (3)
 .س نم طقاس نيفوقعملا نيب ام (4)
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 تّدمتسا هنم ٍقْلَخْلا يف اهُموقأو ةروص ٌنَسْحأ كيف لامك ٍفضَوَو - 1

 «تدمتسا هنم قلخلا يف اهموقأو :ةروص نسحأ وه يذلا لامكلا فصوب مسقأو :لوقي

 امب هفصوو هتاذ لامج نم الكطا مدآ اهتفص ىلع تقلخ يذلا كلامك فصوبو يأ

 ةفص هلو ؛طيحمو «ريدقو ؛ميلعو ؛ملكتمو هرّبدتو ؛ءاشتو .ديرم كّنأ كسفن هب تفصو

 مل تانئاكلا عيمج َّنإف «ىلاعت هللا تافص نم كلذ ريغ ىلإ رصبلاو «عمسلاو «لدعلا
 ةينحا نأ ٌحصف «لوقعلا لهأ دابعلاو «ناسنإلا الإ ىلاعت هللا تافص نم كلذ اهل قلخي

 نع ىوري اميف ليق كلذلو «ىلاعت هللا تافص ىلع وه ْنَم دوجولا يف اهموقأو ةروص
 ىلع يأ ؛هتروص ىلع قلخ هنأ ريثك نظف (”[هتروص ىلع مدآ قلخ ىلاعت هللا َنِإ] :يبنلا

 يأ .هتروص ىلع هنأ حيحصلا هفصو ىلع ناك اذإ ّمصي اذهو ءاهيف قلخ يتلا مدآ هتروص

 ؛هتروصك لقي ملو «كلذ ريغ ىلإ ةردقلاو ,ملعلاو ءرصبلاو ءعمسلا نم ىلاعت هتافص ىلع
 ةقولخم دابعلا تافصو ءاهنم ةدمتسم نكلو هللا تافصك يه تسيل دابعلا تافص نأل

 هنأ مهوي الثل هتافص ىلع لقي ملو ءكلذك تسيل هللا تافصو ءصخشلا يف ةعومجم

 نع موهفملا ىلإ لدعف .ةروصلاب فصوي ال ىلاعت هللا نأ مولعمف [و26] ةروصلا اَمأو

 .288 هبتشملا

 *:لاق

 .[لامك] :س ىف(1)

 ....» :ملسم حيحص حراش يوونلا لوقيو :2841 ثيدحلا .ملسم حيحصو :3326 ثيدحلا :يراخبلا حيحص (2)
 يتلا هتروص ىلع هتأشن لوأ يف قلخ هنأ دارملا َنأو .مدآ ىلإ دئاع (هتروص) يف ريمضلا نأ يف ةرهاظ ةياورلا هذهو

 ةنجلا يف هتروص تناكو .هتيرذك ًاراوطأ لقتني ملو ؛ًاعارذ نوتس هلوط :يهو اهيلع يفوتو ءضرألا يف اهيلع ناك
 مولع ءايحإو .جيرختلا نم ديزم اهيفو 51/1 ءلسيقلاو للملا فالك راو رار مل رألا يف تروج يف

 «نيملكتملا فوفص يف اقيمع ًاماسقنا ثدحأ» ثيدحلا اذه نإ يشيبارط جروج لوقيو «168 /2 .يلازغلل «نيدلا

 هلل وهأ :(ءاهلا) ريمض يف دئاعلا ىلع فالتخالا فالخلا اذه رهاظم زربأ ناكو ءنيهقفتملا ىتحو «نيفوصتملاو

 حضاوو ءاهدعب امو ,244ص «يمالسإلا يبرعلا لقعلا ةدحو هباتك يف كانه رظني ليوط مالك يف «هسفن مدآل مأ

 بهذ اّمم برتقي وهو ءميسجتلل ايفن ىلاعت هللا نع (ةروصلا) يفن ىلإ حنجي نتملا يف هليوأت يف رصان خيشلا نأ

 ثيدح اهيفو .656ص .ينفحلا ةعوسوم كلذك رظنيو .64ص رظني .(ناظقي نب يح) هباتك يف ليفط نبا هيلإ

 امو ء14/4 .يسلجملل (راونألا راحب) يفو ءا١5 /1 ؛يبيشلا لماك .د ؛عيشتلاو فوصتلا نيب ةلصلاو .ليوط

 .ثيدحلا اذه نع ليوط ثيدح اهدعب

 20ظ0



 ىَلُدَ و هذنع ولحيو ىباذع هنود ُبُذُهَي كم لالج تْفَنَو - 2

 هنود ٌذلتسأ يأ :بذعي «كلالج لالج يلجت فصوب يأ :لالج تعنب مسقأو :لوقي

 .ىّبحلا انفلا هدارمو ؛ةريثك تارم لتق ىلإ يأ :ىتلتق ولحتو :يباذع دشأ هذلتسأ ام ّلقأ يأ

 راونأ يلجتو ءتاذلل تافصلا يلجتو ؛تاذلل تاذلا يلجت :"”هوجو ىلع يلجتلاو

 يف ىلجت امب ينادجولا لقعلا يلجتو .داهشألا ملاع يفو «لاثملا ملاع يف تافصلا

 َّنأل ؛دوجولا بجاو هلاعفأو هتافص نم وأ .دوجولا نم هل تّلجت تافصلا نم دوجولا

 .دوجولا بجاو هب دهشو دوجولا دهش نم مهنمو ءأعم دوجولاو هللا دهش نم مهنم
 يف ينف لب دوجولا دهشي ملو هللا دهش نم مهنمو .دوجولا هب دهشو هللا دهش نم مهنمو
 يهو اهيلإ انرشأ يتلا تافصلا ءانف دعب هب دارملا نأ ًارارم هب كانربخأ دق ءانفلا َّنأو .هتح
 هللا تافص ىف ةركفلاو ةدارإلاو ةبحملا ءانف ةرخآلا ةبترملا «ةيناسفنلا ةميمذلا تافصلا

 يورط ىف را دق ورجل نأ كارو اضم ةححص ىلع ليلدلاو .هتاذ ةدهاشم يف ال «هلاعفأو ىلاعت

 نإو هقيرط يف هب ّرمي ام لك نع لفغيو ءادبأ ”ًاباحصأ هعم ّنأ لفغيف رمأ يف ركفي وهو
 :هناسحإو «هللا ءالآ يف ركفي نم ركني فيكف «ريثك دهاَّشُم اذهو «ةرم لوأ يف عمسي ل مَلُك
 اذوكفشنل :## يبنلا لاق دقو .تاذلا يف ركفتلا كرتيو هتمظعو «هلالجو .هفطلو ؛همركو

 توم ندا ولج هنو روتكلا# لاغتلاقو #[هللا يف اوركفتت الو هللا 0

 لوُسَرلا َلِإ َلِنَأ آم أوُمِحَس اَدِإَو# :ىلاعت لاقو 514 هلآ رْكِذ َلِإَةَهْبولُمَو مُه دوُلَج نيت مث مهي
 هذه هللا تايآ ركذو هللا ركذ يف هسفن نم دجي نمف 6 #١ عم ّذلا كرم ُضيِن د

 لك ىلجتي اذه مسقف ءاهيف ركفلا ءانفو ةبحملا قيرط ركنأ نإ ورغ الف اهركذ دقو تافصلا

 لك ولحيو «باذع لك هعم بذعيو .هيلإ نيكلاسلل هيلجت نكمي ال يذلا ىلاعت هللا لالج
 اذه َّنأ كل انركذ دقو ءتوملا هل هللا راتخا نإ توملا يأ .هسفن لتقلا وأ ءءانف يأ ءلتق

 ءاهدعب امو 16١. ص .مجعلا ةعوسومو ءاهدعب امو .678ص .ينفحلا ةعوسوم :ههوجوو [يلجتلا] نع رظني (1)
 .هعالطا ةعس ىلإ ريشي ءاديج اصيخلت انه يلجتلا هوجو صخشلي رصان خيشلاو

 .ىنعملا ميقتسي هبو .لصألا نم هانتبثأ امو ء[ةفص] :س يف (2)

 :ةيكاوتضأ اوفو ء[باحصأ] :[س]و لصألا ىف (3)

 .ثيدحلا اذه جيرخت رم (4)
 .23 ةيآلا ءرمّرلا (5)
 .83 ةيآلا ,ةدئاملا (6)



 .يدمحملا كولسلا نع ءانبلا يف ًابلاغ هرثكأ

 :لاق

 (!تّمتو نيملاعلل ُترَهظ هب ةحيلم لك كدع لامج ٌبسو - 73

 ةنسح ةحيلم ةفص لك نع كلعفب ىلجت يذلا يلعفلا كلامج رسب مسقأو :لوقي
 .ةحيلم هب تراصف ةيلامجلا اهتافص لمكأب تّمتو «نيملاعلل ترهظ

 فطل ىلع قلطي لامجلاف «ناعم ىلع قلطي لامكلاو لذلوبلاو :لامجلا نأ ملعأو

 «ةميظع ةفص '77[لك] ىلع قلطي لالجلاو ؛ةنسح ةفص لكو .هتمكحو هملعو ىلاعت هللا

 ههنا ضتسو هئاقد رجيزلا ل نجس انهم دعلاو كو هلولجلاو لامجتلا ماكل لاجكلاو

 .ىلاعت هلل الإ ىلجتي ال يتاذلا لامكلاو لالجلاو لامجلاو

 يف هّدح ىهانتي ال لامج وهو .داجيإلا لامج ىف هللا لامج يلجت رخآلا لامجلاو

 لامجب مسقي وهف .هتردق يف ةياهن الب هيقرت ”[ىلع] رداق وهو لامجلا قلخ هنأل ؛هملع
 هتردق يف ىهانتي ال هنأ هملع يف يذلا يداجيإلا لامجلا نم هملع يف ىلجت يذلا هللا

 هّنأل ؛فورعملاو دودحملا اذه وه سيل لامكلا داجيإ مامت ةقيقح ْن نأ ىلع لدف هذاجيإل

 .هل ةياهن ال كلذ ةياهن كلذك اهل ةياهن ال كلذ نم رثكأب هنيسحت ىلع هللا ةردقو «هانتم

 ةفص لك كنع تربخأ لامج ّرسبو هدارم :لوقنف [ظ26] كنع :لاق هّنِإ :تلق نإف

 مسقي وهف ءاهنسح هب تّمت يذلا اذه وه سيل كتردق ةياهن نأ نيملاعلا يف تّمت ةحيلم

 هيف كلعف لامجف هتروص تمت نإو هّنأ ربخي يذلا كلذ يف ىلجتي يذلا لامجلا كلذب

 هملع يف هل ةياهن ال ةقيقحلا يف اهلالجو تاقولخملا لامك كلذك «هانتم ريغ هيقرت ىلع

 يف رهظ يذلا اذه نم لمجأو ّلجأو لمكأ اهلعجي نأ ىلع ةياهن الب رداق هّنأل ؛هتردقو
 يذلا ّدحلا ىلع دوجولا يف تّمتو «هتافص لامكو هتردق لامكب رهظو ؛هلامجب دوجولا

 .حرشلا عم مءالتي هانتبثأ امو ء.[ةحيلم] لدب [ةحالم] :ناويدلا يف (1)

 ةعوسومو .928و 706و ءاهدعب امو ,207ص ؛.ىنفحلا ةعوسوم [لامكلا]و [لالجلا]و [لامجلا] نع رظني (2)

 .اهدعب امو ,799و ءاهدعب امو ,248و ءاهدعب امو :250ص .مجعلا
 .س يف ام انتبثأو ءلصألا يف طقاس نيفوقعملا نيب ام (3)

 .س يف ام انتبثأو .لصألا يف طقاس نيفوقعملا نيب ام (4)



 .(!!رامحلا هقفي راركتلاو .ءكيلع ترّرك دقو مهفلا رسع هّنإف ,مهفاف ءاهيف يرابلا هدارأ

 لك كلذك ءاهل ةياهن ال اهتوقو دوجولا يف اهقرح يف ٌدح اهل رانلا نأ كلذ يف لاثملاو

 سيلو داجيإلا يف ةياهن هل ًانسح ًاقلخ دوجولا يف رهظ لامك ّلكو ؛لامج لكو 2'لالج
 دابع نم دبع لك تافص نأ ىلع لدي اّمم اذهو .كلذ نم هيّقرت ىلع ةردقلا يف ةياهن هل

 يف اهيقرت يف اهل ةياهن ال ىلاعتو هناحبس هتافص ىلع هللا لضف نم هيلع تضيفأ يتلا هللا

 ىلع لدتسُي اذهبو ءاهمامت ةياهن ةقيقحلا يف يه تسيلف نوكلا يف اهتفص تمت نإو «هتردق

 «ىطعا اهردخ الإ طغت كدتال ءادي أد تاعنم ١ وانا يح رباط مان راو نسال

 يف يداجيإلا لجعلا رخآ وهو ع © ةييححف يبنلا (4[ًالامجو] ًالامك دوجولا َمتأو

 اذإ هّنألو ,رفك كلذ يف ديدحتلا َنإف .هللا نم يقرتلا ىلع ةردقلا ّدح ال ءلامكلاو نسحلا
 ؛لالضلا وه كلذ ناكل نسحلا يف ةياهنلا وه ِّنأ آلِ داجيإلا يف هللا لامج هل "ٌلجتي مل

 نق تسلا ةباهت وه اذه نأ نلع لو اذه ةةقودقل نااغتاهللا نأ نلغ لدي داجيالا نذل

 لامكلاو «لامجلا نع روصقلاب هسفن فرتعا هنأ ىلع لدتسُي اذهبو .ىلاعت هللا ةردق

 .ةتاذل هللا لام ناسك ون قللذ نق هللا لامع: لخت ىن كف: عاندإلا: قاظملا

 :لاق

 يتلذ كّرمل هيف ْتَكْسَح ٌىَوَه ىلع ينلد ىهّللا ىبسُتهب نْسُحَو 4
 كلذ يأ :ينلد ,لوقعلا يأ ىلا ذخؤتف رسؤت يأ :ىهنلا ىبسُت هب نسحب مسقأو :لوقي

 تنسح ّبح ىلع يأ .ىوه ىلع ينلد يأ ءاهلامجو تارضحلا يلجت نسحب هدارمو ءنسحلا

 راص كلذلو .قلطملا ّزعلا كّرعلو «ةزيزع كنإف كتزعل يأ ,.-فاكلا رسكب- كِّرعل يتلذ هيف

 نسح ريغ وه ةقيقحلا ىلعف نسح لك ّنأل ؛كنسح ريغ يف نسح الو ءانسح كبح يف يللذت
 كلام نيكل

 .هيلإ مالكلا هججوي نمب مربو .ردص قيض ىلع لدي .فلؤملا نم برغتسم قيلعت اذه (1)
 .[لاح] :س يف (2)

 .[اتافص] :[س]و لصألا يف (3)
 س ىف طقاس تافوقعملا نيبام (4)
 .س يف طقاس تافوقعملا نيب ام (5)
 .[يلجتي] :[س]و لصألا يف (6)



 ؟هب مسق انهو ءتّلج نسحلا نع ًالوأ لاق فيك :تلق نإف

 الب هيقرت نإ ىتح يقرتلل لباقلا يداجيإلا نسحلا هدارم هنأ فورعم كلانه :لوقنف

 يذلا وه قلطملا نسحلا امأو هل قَوْمِ الإ ًايقرتم نكي مل ذإ صقان ةقيقحلا يف هنأل ؛ةياهن
 :لاق كلذلو .هلامكو .هلامجو «(!![هللا لالج] لامج لامك وهو هل ةياهن ال

 ةرسيصب ِنِيَع كاردإ نع قد هب هَثدهَّش كيف نشا ًءارو ٌىنْعَمَو - 5

 يأ ءكاوس دحأ هدهشي ال يذلا يأ .هتدهش يذلا نسحلا ءارو ام ىنعمب مسقأو :لوقي

 ال هللا تافص لامج لامك ّنأل ؛قلطملا لامجلا وه نسحلا ءاروو «كاوس دحأ هفرعي ال

 تافص هذه امَّنإَو ؛ىلاعت هللا الإ ةفص ّلك لامك يف هفصو يف ةقيقح فرعي الو هل ةياهن

 له الإ اهلطعي هل اهلامك ةقيقحو اقص ةقئقحس ىلإ ةليصؤمللا
 ريغ يعادبإلا نسحلا ءارو وه يذلا كلامكو كلامجب مسقأو :لوقي ىنعملاو

 قلطملا كلامكو كلامج نأل ؛هيّلجت نع يتريصب نيع زجعت املع كتردق يف 2! يهانتملا
 .نسحلا اذه ىنعمب مسقأ ينإو .هتيؤر نع يتريصب نيع زجعت كتاذل الإ ىلجتي ال يذلا

 ءايشألا لّيخت رحاسلا لثم يهو [و27] ةربدملا ىلوألا :نويع ثالث لقعلل نأ ملعاو

 اة خت فرو ناطيشلا نمر دجسلا تيلعت لقاو ةكيرع ةحتقلا

 ةراتو ءقحلا تالاثم ةرات اهل لّيختتو «مولعلا ىلإ رظنلا لحم ةيزيرغلا نيعلا :«”!ةيناثلاو

 وعدت ال اهنم ةدحاو ٌلكو ءارمأ ٌنهاوقأ ىهو ناطلسلاو كلملا ةلزنمب ىهو «ةيلايخ تالاثم

 .هللا ّبح ىلإ

 ةلزنمب ىهو ءادبأ طلغت الو ءىلاعت هللا ©[ىلإ] ةيعادلا ىهو ةيريصبلا :ةغلاثلاو
 ةربدملا هذهو .كلملا اذه ىلإ ىلاعت هللا نم لوسرلاو ”[ملسو هيلع هللا ىلص] يبنلا

 .[هللا] ةملك تطقسو ء[هلالج] :س يف (1)

 .[يهانتملا ريغلا] :س يف (2)

 .نويعلا هذه نع ديفم ليصفت هيفف اهدعب امو ,578ص .رصان خيشلل (صالخإلا) باتك رظني (3)

 .[هلّيخت] :س يف (4)

 .خسانلا نم وهس وهو .[ ةثلاثلا] :س يف (5)

 .س نم طقاس نيفوقعملا نيبام (6)

 .س نم طقاس نيفوقعملا نيبام (7)



 ىلجتت اهيفو .هللا ىصع دقف امهنم اهاصع نمو .هللا عاطأ دقف اهعاطأ نمو «ةرحاسلا

 دقو مج ملع كلذ تحتو ءامهنم رحاسلاو كلملا :نارمآلا !)اهعاطأ اذإ ىلاعت هللا ةبحم

 .©هلظلا نم صالخلاو ملعلا رونب صالخإلا انباتك يف هانحرش

 اهّنأل ؛ىلاعت هللا ىلإ ءاعدلا يف طلغت ال يتلا هذه هتريصب نيع نع قد هنأ اذه راشأف
 اهركذب زرتحا كلذلو هطظلخلا نيف ةنيونضتم ىوذ هلع 3 كلو لاب كورا هنوتجتالا عش رك

 .مهفاف «ةربدملاو ةيزيرغلا نع

 :(نايبر)

 ركس يتلا ةرضحلا هذه ريغ هل بوبحم ال هنأ دحاو ىنعم هلصاحو .هب مسق ام ٌّرعأ اذهو

 .هنايب يتأيس ام كلذ لك ليلدلاو ءاهيلإ ةرظن لوأب

 :لاق

 "”يتريخو يرايتخاو يدارم ىهلأو 2 يبلطم ُةباَعو يبلق ىنُم تنأل - 6
 ةياهنو يبلطم ةياغ تنأو «يبلق هانمتي ام ةياغ يأ ءىَنُم ةرضحلا يأ .تنأ كّنأل :لوقي

 .يتريخ لمكأ ترتخا دق ينِإف يل ريخلا ةياغ وه :يتريخو .هراتخأ ام يأ .يرايتخاو يدارم

 :لاق

 ينعلخو يملَخِب ًارورسم ةعالخ لا ّسبال ّيراذتعاو يراذع ُتعلَخ - 7
 يتنس ةعالخلاو يموق تىيبارت قا ىبأ نإو يضف كيف يراذع علخَو - 8 ِ ًّء ع هكا ف 0 ٠ هاو

 بح يل سيلف يدارم ةياهنو «يبلطم ةياغو 1[ يبلق] ينامأ "1[تنأ] كنأ عمو :لوقي

 .[اهاعاطأ] :س يف (1)

 .باتكلا يف دوصقملا عضوملا ىلإ قبس اميف انرشأو «باتكلا اذه ىلإ ةراشإلا رصان خيشلا رّركي (2)

 .[قيفوتلاب] :س يف (3)

 .[ىبلطم] لدب [ىتيغب] :ناويدلا ىف (4)
 ريب اوف ةلقفاس تاف وكمل نب اه(4)
 .س نم ةطقاس تافوقعملا نيبام (6)



 لبحلا :راذعلاو ,يراذع (!!تعلخ دقو ىّبح ةدشب كيلإ تئج ىنإف .ةرضحلا يأ «كريغ

 ءاهكنح ىلإ اههجوب راد امو اهفنأ عم لعجيو ءاهدارم نع هب ّمزتو «ةيطملا هب ٌداقت يذلا

 ءيش لك ّبح وهو ءيراذع تعفر انأ كلذكف ءاهاوه ىلع ريست ىتح اهنع هعفر هعلخو

 امهم «كيلإ رظنلا نع باجحو ديق ىه ىتلا ىسفنل تادارإو ظوظحو تامارك نم كريغ

 تكرتف كلذ ببسي كتيؤر نع ىنعنمتف كريغ ركذ نم يل [رطخت] ةرطخخ لك يأ

 اقلختم يأ ءاتسأل كتئجو «ءراذتعالا (![اهب] بجي يتلا كنيبو ينيب ةعناملا تارطخلا

 :يتعلخو ؛كاوس ركذ نع ةيبلقلا رطاوخلا لاوزب يأ .يعلخب ًاحرف يأ ءارورسم ةعالخلاب

 .ىبلق ىنم ةياغ وه يذلا اذه رسّتت ىل لصح ذإ كيدي نيب قلختلا اذهب ىسبلبو يأ

 .-فاكلا رسكب- كتيؤر نع ينبجحي باجح لك يعفر يعلخ ىنعم نوكي نأ نكميو

 رورسم وهف ظحلا هدعاسي ملف اهعفر (*”وه مودي نأ نكمي هنأل ؛ينع اهعافترا يأ :يتعلخو

 .هدارأ ام ريسيتبو هتدارإب

 ركذ تارطخ يهو .كنيبو ينيب ةبجاحلا تامامزلاو .بجحلا عفر يأ :يراذع علخو

 رظنلا كفو« كف دع هش نك تاظولا"[ كاوتس هير لك] هتلظور كا رسام تك لك

 نإو .ءكّقح بجاو ىف ّبحلا بهذم ىف ىنيدو ىبهذم يأ ءيضرف وه كيف اذه .كيلإ

 مازتلالا هدارم ضرفلاو «كيف اذه ريغ مزتلأ نأ ديرأ ال يّنِإف ىلع كنم ضرف ريغ ناك

 داّبعلا لهأ نم بهذملا اذه يموق هرك نإو .يموق يبارتقا ىبأ نإو .يعرشلا موزللا ال

 ىلإ ءاهتنالا َمِلَف [ظ27] موللاب مهلوقو ءاذه نودب مهنع نيضرت كنإ مهلوقو ءداهزلاو

 نم يل ىلجت ام ضعب مهل لجني ملو ؛مهيلع هتدشل هّوَبَأَف ؟هيف ةدئافلا امو ؟ماقملا اذه

 مهرمأ اورثكتساف ءاليلق كّقح يف كلذ ناكل اوغلب ام اوغلب ول مهّنأ نوفرعيف كلامج

 .خسانلا نم وهس وهو ء[يراذع تعلخ تلعج دق]و :س يف (1)

 .س نم طقاس نيفوقعملا نيب ام (2)
 .س نم طقاس نيفوقعملا نيبام(3)

 .[وهو] :س يف (4)

 .س نم ةدايزلاو ءلصألا يف طقاس نيفوقعملا نيب ام (5)

 .[ىلجتي :[س]لو لصألا يف (6)



 نم لك اومّولو كريغ يف ةرطخو ةظحل لك هسفن نع علخ نمب اومختساو .كيف مهّبحو
 عفر يأ «ةعالخلا ريغ يل سيلف انأ اّمأو ,كعم ماقملا اذه ىلإ لصولا ىلإ ءالبلا لّمحت

 .هتدهاشمو كّبحو كركذ يف يل رطخت ةرطخ لك

 :لاق

 ىتوفج كيف اونسحتساو يلق اودبأف ىكتهت اوباعتسا ام ىموقب اوُسيلَو - 9

 اودبأف ّبحلاب دبكلا تّتفت بحلا ىف كتهتلاو ءىكتهت اوباعتسا نيذلاو :هريدقت :لوقي

 اوسيل انه هدارمو ءيموقب ءالؤه اوسيلف يتوفج كيف اونسحتساو «ةيهاركو اضغب يأ :ىلق يل

 :لاق

 يتحيضف اوباطتساو يراع َيلاوْضَر دقو هلهأ .ىوهلا نيد يف ّيلهأو - 0

 اوقرافي مل ام ةيرهاظلا سيماونلا اوقرافي مل نيذلا ةيرهاظلا ةمسرتملا ءالؤه نإ :لوقي

 يف اولخدي ملو «دييقتلا نم هيف مهامع (''وقلطني ملو «ديلقتلا ضيضح نع اوقرتيو ءكلذ

 لهأب اوسيل ةيريصبلا نيعلا بلقلا ءاضف ىلإ سفنلا قيضم نم اوجرخي ملو .بحلا جاهنم

 .مهسفنأ "ظوظح اونف مه نيذلا كيف بحلا لهأ يباحصأ (21يآ] يلهأ امنإو ءيبهذم

 .مهقيرط كولس يتبحم يأ .مهبر هللا يف مهّبحو ,مهركف اونفأو «هللا تادارإ يف مهتدارإو

 :لاق

 يتريشع ٌمارك ىنع ثيضر اذإ ىذأ الف كاوس ٌبضغيلف ءاش ْنَمَف -1

 ماوللا نم كيلإ ةّبحملا "قيرط كولس '”7ببسب يلع بضغيلف ءاش نمف :لوقي
 .ديحوتلا لهأ ىنع تيضر نإ ىذأ الف كلذ لجأ نم اوءاش امب ىنوذؤيلو «لاذعلاو

 كولسلا هب دارملا ناك اذإ مهتاجرد تيّدعت دق ينأ يلع مهتداهشب ةقداصلا ةبحملاو

 .قايسلا عم اهمؤالتل بوصأ [اوقلطي] لعلو :[س]و لصألا يف اذك (1)

 .س يف طقاس نيفوقعملا نيب ام (2)

 .[ضوضح] :[س]و لصألا يف (3)

 .[ةقيرط] :س يف (5)



 .كلذ يف ةميقتسملا ةقيرطلا لهأ مهو ءمهتلمج نم ترص دقف الإو .يدمحملا

 مسا راعتساو هل ةيلجتملا تارضحلا (!!هتريشع مارك دارأ نوكي نأ اضيأ لمتحيو

 هنع ىضرت ىتح اهتافصب هفاصتا ةبارقلاو ةيبارقلاب هدارمو «ةبرقلا هدارمو «ةبارقلل ةريشعلا

 .هيلإ ةيلجتملا تارضحلا

 :لاق

 يتنتف ٌعضوم كنم لكف كيدل 2 نساحم ُضعَب كاسنلا َنَنَف ْنِإو - 2

 ضعب ىلجت كيف هّيح ببس ناك يأ نتف داتعلا يأ ءكاشسنلا ضعب نكي نإو :لوقي

 مظع وأ ءكشطبو «كرادتقاو ءكرهق وأ .كفطل مظع ىلإ رظن هّنأ ًالثم كتافص نم نساحم

 يف هب نتتفا هلك ءالبو .بئاصم ءارجإو «لذو ّرعو يريغل وأ يل ضفخ وأ عفر نم كلاعفو

 ام نوك بجاو قيدصت نع ال «قيقحتل ةدهاشم ةيؤر ًانساحم هلك كلذ ىرأ ينأل ؛َكَب

 .هّبحأ الف تنأ هنيبحت ال امو .تارضحلل باطخلا ّْنأل ؛-ءاتلا رسكب- تنأ هنوك تببحأ

 :لاق

 يترْيَخ كيف نكت مل ول يتريحاوف ابهْذَم كيُح ُترتخا ىتح ٌثرتحاامو - 3

 هترتخا ىتح ّقحلا تفرع نإ امو .رمألا ىف دّدرتم هئات انأ امو يأ ءرّيحتم انأ امو :لوقي

 وكذملا تاطخ ةينقرفللو نزولا ةماقأل كنت لاق انتو «فتحاوعو [هذم فكيف نافل

 .ةهج يأ ىلإ كولسلا الو قيرطلا

 ىلإ اهلاح ناسلب باطخلا اذهب ةبطاخملا ةيلجتملا 2'[ةرضحلا] باوج در يف نايب)

 :رعاشلا لوق ىلإ رظني ناك ضرافلا نبا لعل (1)

 يتريشع مارك ينع تيضر اذإ
 اهماثل ّىلع انابضغ لازامف

 .ديعبلا موقلا مالك نمض لحخاد وهف رصان خيشلا هقوسي يذلا ليوأتلا امأ
 .س نم طقاس نيفوقعملا نيب ام (2)



 :(بطاخملا ٌبحملا

 [و28] :لاق

 ىتخححم ءاوس نع 2 ٌتْدَضَت قا هنودو ٌتدَّصَق يريغ ىوه :تلاقف - 4

 ءاهل يتّيححم قدص يف هب اهل تمسقو .ءّبحلا يف يلاوحأ اهل تصصق امل :لوقي

 ةبحملا قرط تفرعو ؛كلاوحأو كسفن َترظن ول كّنإف هبتنا :تلاق ينباصأ ام اهتربخأو

 «كسفن وهو ءانأ ىل ال يريغل وه امّنِإ كلذ لكو ءيريغ ٌتبحاص دق كنأ ترظنل اهتّحصو

 ام ةياهن لين هب َتْمُر هيلإ تيهتنا املكو ءكسفن يف كل ُثعقو ةّدلل وه امنإف اهتينف نإو

 .مهفاف ,يتحلا لوألا روطلا وه اذهو ءكسفن هتهتشا

 :لاق

 تنتحت سفن ٌسِبل نيم َنِْيَش هب  ًاسبال تلّقامّسلق ىَتَحكَرَغَو - 5

 نم هتلق ام تلق ىتح كنع انل ةبحملا ةقيقح ةيهام ةفرعم دعب كّرغو :يل تلاقو :لوقي

 كيلع تسبل انتّيحم حيحص يف حيحص ريغ يأ ّنْيَمَو انّقح يف نيش وهو «تايبألا هذه يناعم

 اسبال انتئج كّنأ كسفن تفرعل انل كتبحم قدص يف قحلا كل فشكنا ولو ءتّنمت يتلا كسفن

 :لاق

 نديم هووط» تدق“ نسق, انماط كيتتنآ راطوألا يتلا قوت

 سفنب ؛ةمهملا جئاوحلا :راطوألا .عسوأ يأ ءسَمْنَأ يف ًاعماط تيسمأو :تلاقو :لوقي

 بلطت ٌتنج يأ .ٌّدحلا تزواج يأ .تّدعتف اهبلطم يف اهتبترم تزواج يأ :اهروط تّدعت

 .بلطلا اذهب تذدعتف اهنم لوانتلا ةديعب ىه سفنب ةميظع ةبترم

 :لاق

 ةلخ حبقأ ومو «ىوعدب زوفت ةلخ 97 حل وهو يحب , فيكذف ه7

 .بذكلا ءوس [نيم نيش]ب ديري (0)
 .[وهز] لدب[يه]و [فيكف] لدب [فيكو] :ناويدلا يف (2)



 مظعأ وهو يأ .-ءاخلا ٌعضب- ةلخ نسحأ وهو «يّتحب عمطت فيكف :تلاقو :لوقي

 .ّبحلا يف للخ حبقأ وأ ,ةلصخ حبقأ وأ ءبحاص يأ .ةّلخ حبقأ ىوعدلاو

 :لاق

 تّرَغ كينامأ نكل اف اهَس هدارم ْنَعهَمْكأ نم اهّشلا نيأو - 8

 .ىمعأ دولوملا وهو :همكأ نع ,شعنلا تانب نم مجن وهو :اهسلا نيأو :تلاقو :لوقي

 كتّرغ نكلو ءاهئات اريحتم تيقب يأ :اهمع ءتلفغ يأ :اهس «هيلإ رظنلا نع يأ :هدارم نع

 فصوت نأ نع تلج يتلا يتجرد مظع ىلإو .كتلزنم ةراقح ىلإ رظنت ملف كسفن ينامأ
 .العو لج وه الإ هفرعي ال يذلا قلطملا نسحلا اهل لب .سانلا عم فورعملا نسحلاب

 :لاق

 تطخت ام اهظَح نع مَّدَق ىلع هنود كلك طق فاقت تيقن ك8

 دقو ءاهتبلط يتلا ةجردلا هذه غولب نع كردق طخ اماقم تمق دق كَّنِإ :تلاقو :لوقي

 # ع

 .ادبأ

 ءيش لك قراف نمل الإ حلصي الف «هيف ةقيلخلا نم دحأ ةكراشم نع هّزنم ماقم اذهو
 نيأو ؟هنع تنأ نيأف .هريغل الو .هسفنل هسفن نم رطاخ هظحلي ىتح هكراشي الف ؛هاوس ام

 ؟طورشلا هذهب هيلإ لصاولا

 :لاق

 َتَّدَُجَن هيلإ موق اهقانعأب 2 ُتَلَواَطَت مك هنود ًامارم َتْمْوَو - ه0

 تنأ كنأل بلطملا اذه نود يأ هنود ابلطم تبلط يأ :تمرو :تلاقو :لوقي

 ىلإ هقنعب لواطتو «ةدّيقملا تارضحلا بلط ؟2كريغو .ةقلطملا تارضحلا «!![بلطت]

 ريغ نم بلط وأ «ىنمتلاب بلط نم لاح اذهو ,تعطقف يأ :تذجف ءاهنم ةرضح لين

 .س يف طقاس نيفوقعملا نيب ام (1)



 ردي ملو .هفّوصت يف ةبحملا ةقيرطب هللا ىلإ كولسلا بلط نم لاح كلذو .لوخدلا باوبأ

 .جولولا ىلع ردقي ملف باوبألا

 :لاق

 ٍتَّدُس كنب َعْرَق نع اهاوبأو اهروهظ نم ْلَتُت مل ًاتويب ٌتيِنأ - 1

 ىلإ هقنعب لواطتو ؛هيلع انيلجتو انّيح بلط يذلل تارضحلا تلاق يأ :هل انلقو :لوقي

 مل ؛ةيهلإلا تارضحلل ًالثم ٍبَرَض :ًاتويب َتيتأ [ظ28] :ليَّنلا زيزع عينم نصحل لوصولا
 نع تَدَس دق اهباوبأ نمو ىلعأ نم اهرادجو اهراوسأ فارطأ نم يأ :اهروهظ نم لنت

 مهقانعأ تَّذُج نيذلا مهو ءيّلجتلاب ةدهاشملا تاجرد غلبي مل يذلل باطخ وهو «كلئم

 .اهيلإ لوصولا نع

 :لاق

 ِتّرَع هيمارم اَّرِع هب ٌُمورت  ًافُرْخَرَتمَدَق كاوُجَن ْيَدَي نيبو -2

 يأ :مورت ءآفرخز كاوجن يدي نيب َتمَّدقو فض كدت قذلل افا هل بق و :لوقي

 ءانتبحم يف ًاصالخإو ءانل كنم ًاحْنَم هتندظو هتمّدق امب لانت نأ تّرع ءانتبحمل ًاّرع هب بلطت
 ىلإ ةراشإلا تناك اذإ هنأل ؛هّتحب ينافلا اذهل باطخ امه سيل هلبق يذلاو تيبلا اذهو

 .هبحب ينافلا باطخ يف اذه نكلو .هماقمب باوجلا اذه قيلي الف يدمحملا كولسلا

 :لاق

 يتوُفَص َبِطاَخ َكِْئَراَذ يف كهاجل  ٍطقْشُم َرْيَغ ضيبأ هجوب َتْنِجَو 3

 بحلا كالبأ دق كَّنإو .يل كتبحم نم ىوعدب ًاميظع ًازيزع ًامارم تمر :تلاق :لوقي
 .ضيبأ هجوب انتئجو كانضأف

 بيتك ريغ تنأو «مهيف هرثأ ةوق نم مههوجو دّوست بَصّنلاو ءالبلا لهأ تامالع نمو

 ّبحلا اذهب ظحلا كسفنل بلطت يأ .كهاجل طقسم ريغ حرف هجوب ٌتئج لب ءنيزح الو
 سانلا ضعب نإ :مهلوق ىنعم اذهو «ةرخآلا رادو ايندلا راد :كيراد يف ةّدللاو ةحارلاو



 ةماع ةبترم ىهو «ىلوألا ةبترملا يهو .(!!ةنجلا ىف ًاعمط رانلا نم ًافوخ ىلاعت هللا نودبعي
 َهَّنَج بلطل الو ران نم فوخل ال هل هتيدوبع نم اهّمح ةيبوبرلا يطعيل مهضعبو «نينمؤملا

 مه نيذلا ةعيرشلا لهأ ءاملعلا ةبترم يهو ؛«ةيناثلا ةبترملا يهو .هاضر الإ بحي ال لب

 .كلذك نودصافقلا دابعلا وأ ,مهتافص كلذك

 ةرضحلا باوج دعب نمو «ىلوألا ةبترملا ىلإ ةراشإ مظنلا نم ىضم ام عيمج َنأكو

 بح يف 5 ةركفلا قارغتساب نكل ةيناثلا لثم كلذك ةثلاثلا ةبترملاو «ةيناثلا ةيترملا ىلإ ةراشإ

 ,(2فّوصتلا لهأ مهو .هتدارإو هللا ّبح يف مهتركفو مهتبحمو مهتدارإ ىنفت ىتح هللا

 .مهفاف

 :لاق

 (”'يتليحب هّلَتَت مل ام ىلإ ٌتمفُر َةَضْفَح ءابلا ةطّْقُ يف يب َتْنُك ولو -4

 "يتّدع ريغ هتددع يذلا َْنأو هتددع انه ئوخ أل نأ ئرت كيحي 5

 كرّبصت نم هتركذ امو «هب ةذلو ّبح نم كب ام عيمج نأ تفرع ول يأ :يب تنك ولو :لوقي

 ناك هلك كلذ نأ هتيأر كلذ بلط ىلإ كتدارإ ثاعبناو .هتدرأ يذلا كل ءانفلا رّسيتو «هئالب ىلع

 يأ ؛ةضفخ ءابلا ةطقن نم يب تنك ولو : :هلوق ىنعم وهو «كل يتناعإبو «ينم يأ ؛يب كنمو كيف

 «تانكلا رص كلذ: ئاعم ناب انركذ دقو «يبيوش لك ةرأرو هوب انعم

 ةفشاكملل صوصخملا ىسامخلا مسالاب تافشاكملل ةناعتسالا ىلإ ةراشإ هيفو

 «ةناعتسا ءاب هنأ ىلإو [ميحرلا نمحرلا هللا مسب] ءاب ىلإ ةراشإ هيفو .كلذك هيف ةيصاخب

 ةلزنم مظعأ لوصول مظعألا مسالابو «هللاب اوناعتساف «هيلإ نودصاقلا همساب هب وناعتسا

 نأ تفرع ولف ءاهيلع مظعألا مسالاب ةناعتسالاب لانت ال اهّنأ اوملعف ,مهبولق يف تمظع
 ماقملا ىلإ تعفرو «ةقيقحلا تفرعل كلذ ىلع هللا مساب تنعتساو .ينمو «يب هلك كلذ

 ًافوخ هللا تدبع ام» :اهلوق يف اذه ىّلجتيو ءاهمارم ىلإ لوصولا ةيغب هبّتجت ةيودعلا ةعبار تلواح يذلا وه اذهو (1)
 يتكلو ؛تلمع تيطعأ نإ ءوسلا ةمأك نوكأف ةنجلل ًابح الو «تلمع تفاخ نإ ءءوسلا ةمألاك هل نوكأف هللا نم

 .232ص .ينفحلا ةعوسوم رظني ««هيلإ ًاقوشو هل ابح هتدبع

 .اهلصاو ليلق ةجرد يهو «ةعيفرلا ةجردلا هذه ىلإ لوصولل ةئاتت رصان خيشلا دصقم ىهتنم وه اذه (2)

 .[ يتليحب ] لدبي[ ةليحب ] :ناويدلا يف (3)

 .[هتدّدع] لدب [هتددعأ] :ناويدلا يف (4)



 بسحو ءانتّبحم ىف ٌصالخإ هنأو ءانل كنم ناك هنأ كلذ لك ترظنف تنأ امأو .هتبلط يذلا

 هباصأ ام الو .هسفن ىري ال نأ ّبحلا حيحصو «هادهأ ام رثكتسملاك هب انركذت انيلإ هددعب

 يدعو فاضلا ءاتفودرجولا كارذوده ىف ولو [ود8]ةندش وان الرو دنع قرت لاو ءادش

 :لاق

 تمعأف تع ءاوهألا اهتكلو ىدتها نمل ٌحضاو يليبس ُحسْهْنَو - 6

 يأ .جهنو :هلوقب اهيف هتح ينافلا ّبحملا اذهل ةيهلإلا تارضحلا يأ .؛تلاقو :لوقي
 بلطي ال نأ وه هبوبحمل ٌبحملا نم ةّبحملا حيحص نأ ىدتها نمل حضاو يقيرط كولسو

 قلخلا ةماع تّمع اهظوظحل سفنلا تاّتحم يأ «ءاوهألا ام نكلو ءادبأ أظح هسفنل هل

 .مهيلع ّقحلا قرط ترتسأف تمعأف

 :لاق

 52 2 2 م

 يتّبحم كاعّدا يفني امب كانض هب ْنَمو كاوه يدبأ نأ نآ دقو - 7

 أ «كانض ديزمو .كاوه راهظإ 5 .ءاذبإ تفو رضح 0 نأ لقو :تلاقو :لوقي

 .يريغل ٌّبحم ةقيقحلا ىف كّنأو ءىتبحم كاعدا ىفني امب كح بعت

 :لاقو

 يتلدأ ٌضعب كم ًاَمْضَو كاقبإو هِيْنَتب نكل .ّتنأ مارَغ ٌفيلَح - 8

 ٌبحم تنأ نكل يأ .هسفنب نكل بح ةّدش يأ «مارغ فيلح تنأ معن :لاق :لوقي

 ثم فلنا ىلدأ نقع هو هكاقبا و ماكمشلا اقويرت ةذلل :تنعبلا تيلظ: فرتأل فانا
 ايمو ًالاعفأ كيقل رظقو ءةاقلاو ءاضلاو اللا وم كباصضأ ام رعذت قتال كتف
 .كنم آلإ اهرظنت ملو ءاهترثكتسا

 اك 6 +“

 .[دقو] :س يف (1)





 سماخلا بابلا

 ةبحملا ةيارب سفنلا نعو .رايغألا نع سفنلا ديرجتو .بوبحملل ةّبحملا صالخإ يف

 ءاحلاب] ىّلجت نايبو .ىّبحلا يناثلا روطلاب ةعيمجلا ةيهلإلا تارضحلل ةفشاكملاو ةيهنإلا
 )000 يدمحألا ماقملا ناسلب ىلاعت هللا تافصب ةيناسنإلا تاذلا (!'[ةلمهملا

 :لاق

 ”ينروص كبف ىلتجُت ملام َنْفَنملو 2 ًايناف يف نكت ملام ينّوهَت ملو -9
 ءّبحلا وه يذلا هانعم دارأو ,ينوهت مل :اهلاح ناسلب ةيهلإلا ةرضحلا تلاقو :لوقي

 لك ّنأل ؛هسفنل ّبحملا ةبترم يف نآلا تنأ امأو «كيف ال ًايناف ّيف نكت مل ام ينّبحت مل يأ

 غولب لجأل هّنأل ؛كسفنل بح وه امّنإف هدئادش تلّمحتو ءّبحلا بعت نم كّقحَّل "[1م]
 .كشفن هتّيحأ ام

 لك نع ًايناف ءيريغ ءيش لجأل الو .كلجأل ال كبح نوكي نأ وه يل كتبحم امأو

 ىنعم كلذو «ينافص يأ ءيتروص كيف رهظت يأ ٍلتجت مل ام َنْمَت ملو ءيريغ ؟”[وه] ءيش

 ؛هتروص ىلع هقلخ هنأ سانلا نم ريثك َّنَظ ؛«هتروص ىلع مدآ قلخ (”[هللا] نإ» :ةتقهلوق
 اذه ناكل كلذك ىنعملا ناك ولو .([:ةننقلا مدآ يأ .هتروص يه ىتلا] مدآ ةروص ىلع يأ
 .(”لصاحلا ليصحت نم

 .هيلع هّبْن ام الإ يتأيس ام لك اذكو ءقّقحملا نم ةدايز تسيلو .ءلصألا يف دوجوم نيفوقعملا نيب ام (1)
 .[مل ام] لدب [الام] :ناويدلا يف (2)

 .مالكلا اهب ميقتسي اندنع نم ةدايز نيفوقعملا نيب ام(3)

 .س يف طقاس نيفوقعملا نيب ام (4)
 .س نم طقاس نيفوقعملا نيب ام (5)
 .س نم ةدايزلاو ءلصألا يف طقاس نيفوقعملا نيب ام (6)

 .ثيدحلا جيرخت رم (7)
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 :قاسسن

 .ةيصاخلا هذهب نوصوصخم هتيرذ الو مدآ سيل هتروص ىلع هللا هقلخ ءيش لك ذإ

 يه يتلا ءرملا تاذب ملعلاو «ىلاعت هللاب ملعلا َّنأل ؛مظانلا هيلإ راشأ ام وه ىنعملا امنإو

 هناذن كرمي 210[ وت هل اتاكلل نأ كتفاكملا ءرملا يطاق ةلفعو ةسشنو ا ةكحور

 ملل تاذو «ىلاغت هللا ال[ اهقرعي الؤ ئرت ال' كلو «ةفاخور اناذ: كل نإو وهلا

 نم تنأو ءاملكتم لزي مل ريدق ءريصب «عيمس :هتاذ ءامسأ يه يتلا *!ىلاعت هللا افا

 ءءاشي ام لعفي هللاو ,ديرت تنأو «ديري هللاو .مّلكتم ءريدق ءريصب ءعيمس :كتاذ ءامسأ

 هللا ىتسو .رومألا ضعب يف ءاشت ام لعفت ضيوفتلا يف ال :ةردقلا يف رايتخخا كل تنأو

 0 ءرملا تأشل امظعت# ءرشلا تاد لمت رهاظم ىف امك هلعف رهاظمل ىلاعت

 الوم ُملَس :لاقو .#40 يع ب ىرجتإ# :ىلاعت لاقو .2704 ٌرِيِصَب هب يس هَل نإ اشرح مسه
 هيلع يسم يسمح يع

 [ظ29] ناسنإلا تاذ لاعفأ رهاظمو « "# ميِيِديَأ قوه هلأ د دي## :لاقو «” #١ ٍمِيحَب بر نَم

 ال ىلاعت هللا َّنأ مولعمو «ةردقلل ديلاو ءلوقلل ناسللاو ءرصبلل نيعلاو عمسلل نذألا
 كلذكو .فكلا يه يتلا ديلا الو ءناسللاب قطنلا الو .نذألا عمسب الو «نيعلاب فصوي

 لكيهلا اذه يف اهرهاظم هذه امّنِإو «ةملكتمو «ةريصبو «ةعيمسو «ةرداق اهتاذ ءرملا تاذ

 اهيف هللا تاذ لعف رهاظمل يلك لكيه وه دوجولا عيمج نم ءيش لك كلذكو .يناسنإلا

 ءيش لكف ؛هل ةردق روهظ اهلكو .هل ٌرصب اهلكو .هل مالك اهلكو .هل ٌممس اهلكف ءاهبو
 جو لاذ نار تاك رإوال اقر رضا: ميسو مزاح در حس وهلا كم

 ئرتو: هللا تاطخأ نعش اهنإف ةلاحلا ةلذلدت كلذ ىلع ةرذقلاو «لاحتلا رّضتَو :لاحلا

 .س نم طقاس نيفوقعملا نيباه(0)

 يف هتاذل سيلو «ةراشإ مولعمب مهفُت الو «ةرابع موهفمب ىردُت ال «ةيدحألا بيغ موقلا دنع هناحبس هللا تاذ (2)

 [ةيهلإ تاذ] نيبو اهنيب اوقّرفو 2753 ص .«ينفحلا ةعوسوم رظني .داضم الو فانم الو قباطم الو بسانم دوجولا

 نع ةسدقملا تاذلا ةفارصل بيغلا بيغبو ءقلطملا بيغلاب اههوجو ضعبب اهنع رتعملا دوجولا بتارم نم يهو

 لبقتسا املك همالك يف قّقديو .ثيّرتي خيشلا ىرنو .358ص ءمجعلا ةعوسوم رظني ؛تايلجتلاو ِبسّنلا رئاس

 .اعروبو نم [فوت هلا قدتلاب اقلمتم ايدج

 .1 ةيآلا ,ةلداجملا (3)

 .14 ةيآلا ءرمقلا (4)

 .58 ةيآلا ءسي (5)

 .10 ةيآلا .حتفلا (6)



 اًعدَسَتُم اًعِشَح ْهُهَتيَرَل لَبَج َلَع َناََرُْلااَدَم لأ ْوَل# :ىلاعت هلوقل هرمأل نعذتو] «هرمأ
 اهباطخ عمسي كتاذ رمأل ٌنعذم وه لكيه كل تنأ كلذكو .(#28 ِهَّنآ َةَيْسَح (')[ْنَم

 تّلجت اذإف .توصب الو فرحب هرمأي نأ ريغ نم اهرمأب نكسيو ءاهرمأو اهنذإب كرحتيف
 هللاو .كلكيه وه يذلا ككلم يف ًالداع نكف .هكلم يف ٌلداع هللاف كيف اهّلك هللا تافص
 هرمأ الإ لامك الو «ريبدتو يهنو رمأ ّلك يف ًالماك نكف] ريبدتو يهنو رمأ لك يف ٌلماك

 ىهتاذل هتافصب قيلي ال ام لك نع هّرنم هللاو [هريبدتو هيهنو هرمأ عبتاف هريبدتو هيهنو
 تافَضلا هللو .كلاعفأو كتافص نم كتاذب قيلي ال ام لك نع ًاهّرنم تنأ نكف «هلاعفألو
 ءاميكح ؛ًاميلح نكف ىلاعت هللا تافص ملع اهيف ىلجتت ىتح كتاذ ةآرم لقصاف ايلعلا

 نم هانعمب قّلختت نأ نكمي اّمم كلذ ريغ ىلإ ءًاروكش ءاميلع أيَوَق ءايلع ءاريصب ءاعيمس
 .ءيش لك حيبست عمسيو «هللا حيبست وه دوجولا يف ءيش لك ىري هللاو .هئامسأ يناعم

 نم ءزج لكو .هركشيو .هدمحيو «هللا حّبسي ءيش لك رظنت ىتح داهشألا بجح قرخاف

 املع تنأ تملع امب هملعو «دوجولاب (*[كملع] دحتيف كاوق نم ةّرق ّلكو «كئازجأ
 ؛ءيش ّلك يف لامكلاب قّلختلا ىلع كلذ ملع يف هلامكب كلامك ذئنيح دحّتيو ءّدحاو

 يف كلامك نوكي نأب داحتالا الإ ٌمصي الو هلامك ””ضعبب لمكت نأ كلامك لصأ َّنأل
 كملع فلتخي نأ ّحصي ال هنأل ؛هلامك نم كلامك نوكيو «ملعلا يف هلامك وه هب ملعلا

 ال اذهف هملعت مل امب ملعأ وه هنأ امأو .هتملع يذلا ملعلا كلذ يف هسفنب هملعو هب

 هلامك كلامكو .كلامك هلامك فلاخي امّنِإو ؛هملعت مل كلذ َّنأل ؛هلامك كلامك فلاخي
 ال لطاب اذهو .هسفنب هملع فالخب هب كملع ناك اذإ دوجولا ةدهاشم يفو .هب ملعلا يف

 دوهشلا تقرتخاو .ةدهاشملا نيعب ,حيبست اهلك كسفنو .دوجولا كسفن تأر اذإف .ٌمصي

 .كرظن راص ةظحل لك يف .ةّرذ لك يف دوهشملا تافص ىلإ اهيف سيلوأ ءاهيف رظنلاب
 ةياغ يف كتاذ تناك اذإ هتافصب كتاذ تفصتا دقو ءدحاو كلذ يف «كلذ ىلإ هللا رظنو

 .س نم طقاس نيفوقعملا نيبام(10)

 .21 ةيآلا .رشحلا (2)

 .س نم طقاس نيفوقعملا نيبام(3)

 .قايسلا عم اهمؤالتل [كملع] انتبثأو .كلمع هلعلا :س شماه يف ءاجو .[كلمع] :[س]و لصألا يف (4)

 صقت هنم مهفي ام اذهو قلاخلا لامك لمكي كلاسلا لامك نأ اهنم مهفي ذإ ءزوجي ال ام وهو ء[ضعب] :س يف (5)

 .اهباصن يف رومألا عضتل لصألا ةخسن تءاجو ءريبك أ ولع كلذ نع هللا ىلاعت هلامك



 ىلجتل ًةآرم تنكو .كتاذ ىف هللا تافص تلجت ذئتيحو .ءىش لك ىف لامكلاو ءلامجلا

 عيمج يف كملع راص دقف «هللا يلجتل ٌةآرم تادوجوملا عيمجو كسفن تيأرو .هتافص

 كل كلم هلكو ؛ملعلاب هب فّرصتملا تنكو ؛ككلم ةرئاد تحت دوجولا راصو ءدوجولا

 هارت تنك اذإو .دوجولا عيمجب ًاملع تطحأ دقو «كلذك هارتل كلجأل آلإ قلخُي مل ذإ

 1 امر تروج ع 0

 [و30] راونأب الإ ءىضت الو .هتافصب تقلختو «هلالجو هلامجو هللا لامكب تءاضأ اذإ

 قرتحيف بيغلا ملاعل ةلباقملا ءرملا حور '!'نيع نم ىلجتي هللا ةّبحم راونأبو «هللاب ملعلا
 حورلاو يه اهرظن يقتلي ىتح توربجلاو توكلملاو ةداهشلا ملاع سفنلا ينيع اهب

 اذإو «ناسنإلل هللا ةمارك ىلإو ء«ءرملا تاذب هملع رون ةمظع ىلإ رظناف .بيغلا ملاع ىلإ

 اهينفي ال ةدلاخ ةيقاب تراص هلامكب لّمكتلاو «هللاب ملعلاو ىلاعت هللا تافص اهيلع تّلجت
 ؛ةياهن الب (”هلامك ْنأ ىلاعت هللا ىرت اهنأل ؛ةياهن الي اهلامك راصو تتام نإو .توملا

 «دبأ دلاخلا ميعتلا يف ًادّلخم توكي نأ ى قحتسا كلذ لجألف ؛قولخم ريغ وه يذلا هللا

 ةيآلا وه ناكل هبئاجع ىلإ ناسنإلا رظن ولف ءادبأ هيف ىقبي وه يهلإلا لامكلا كلذ ّنأل

 «ضرألا يف وه نوكيو .هل اكلم نوكي نأ نكمي دوجولا عيمج ْنأو .دوجولا يف ىربكلا

 يف ىلاعت هللا نأ امك «ملعلاب توربجلاو توكلملاو .حوللاو .شرعلاو «تاومسلاو

 هدبع ملع وه هب ملعلا وه كلذ يف هللا ملع نوكيو .هملع يأ ءضرألاو .ءتاومسلا

 تاومسلا ىف هدبعو ءضرألاو تاومسلا ىف هللا نوكيو .هفشاك يذلا فّشاكملا اذه

 نين نع ل ودا رمل فلاا7 11123 ةنيعو يشر الاون عسل [كلق هلو ةىنضرألاو

 :[ريغ] سوف(
 رايتخا هيف دبعللف توكلملا ملاع اَمأ .ىدهلا لزانمبو ؛نيدلاب هنع رّبعيو .توكلملا ملاع ىلإ ةاقرم ةداهشلا ملاع (2)

 هنكمي الو .ديري ام ديري نأو .قحلا راتخي نأ ىلع ًاروبجم راص توربجلا ملاع لخد اذإف .ملاعلا اذه يف ماد ام
 .اهدعب امو (601 ص .مجعلا ةعوسومو .,703ص .ينفحلا ةعوسوم اهنع رظني .الصأ هتفلاخم

 .[لامك] :س يف (3)
 .س نم طقاس نيفوقعملا نيبام (4)

 .س نم طقاس نيفوقعملا نيب ام (5)



 نع َّينغ هللا نأ ملعتل هيبشتلا نيع ال .ديحوتلا نيع وه اذه نكلو «ءيش يف هيبشت ريغ
 فلتخي نأ ّحصي الو .هب ملعلا لجأل ,كلجأل ناوكألا (''نّوك امّْنِإو ءضرألاو تاومسلا

 .هتافصبو هتاذب هلمع نع كل هفشكو .ضرألاو تاومسلا يف هب ىلجت يذلا هب كملع

 الو ءضرألاو تاومسلاب هملع عيمجب املاع نوكت ْكّنَأ اذه انمالك نم دوصقملا سيلو

 .ريغ ال ىلاعت هللاب ملعلا دوصقملا لب ءملعلا نم كلذ يف هعدوأ ام لكب هملع

 ملعلا نم َتنأ هتملع يذلا ملعلاف .كيلع يفخ يذلا ملعلا ال .تنأ هّتملع يذلا ملعلاو
 هب ملعلا وه تنأ هلامكو «هلاعفأو .هتافص لامك وه يهلإلا لامكلاو .فلتخي ال يذلا وه هب

 رون نم وه اهلك ملاوعلا ٍبّقن يذلا هب كملع رونو .هلامك كلامك راصف «هتافصبو هلامكب
 هتافص يأ .كتروص ىف هتروص تّلجت دقف ءىش ّلك ىف ًالماك اذكه ٌترص اذإف هب هملع
 اان نر وعملا اذه ىف لرقلا وكل لعاب دورك دوو تطال قررا يدل وشومتللا# ىف

 .(37كلذ مهفاف ءّنظ انب اَمإو .هب اّمِإ ءيستف كل حضتي

 :لاق

 يتتلاب َكِّيَع ُكنع غفداو كَداؤف هريغل داو ٌبحلا ىوعد َكنَع ْعَدَق - 0

 هذه كنع ْعَدَف انل ٌٍبحم كّنأ يعّدت تنأو «ةفصلا هذه ىلع تنك اذإف :تلاقو :لوقي

 .حيحص هَّنِإ فشكلاب هرظنا اًمأو ءكل ريخ وه لوقلا قدصاو «ىوعّدلا

 قيرط نع كغيز يأ :كّيغ كنع عفداو ,كداؤف هيلإ هّنأ هتيعّدا يذلا ريغل يأ :هريغل

 ءيش يف كسفنل هب درُت ال نأ وهو «هنم انيتأتو هجاهنمب رفظت ىتح نسحأ يه يتلاب ءّبحلا

 قوطلا وهو« اوت ؤلوو يحس دنع فرق نأ ةايعف دام | كيت ب. الاذاو فلسأ لاوخألا خف

 .بحلا نم يناثلا

 ّبحملا هبلطي ةقيقحلا ىف هرخآ ىلإ هلوأ نم وه يذلا ىّبحلا روطلا نايب رخآ اذهو

 .اقباسديلا انرخأ اموهو':ةيفاصلا ةينادتحولا شدت التل زارع لاو: ىقوتلا اذه ظشحالي (2)
 صرحي اهوجو لمتحي مالكلاف .نونظلا نظيو .مهولا يف ئراقلا عقي الثل رصان خيشلا نم ةيرورض ةراشإ هذه (3)

 .دحاو هجو ىلإ هّجوتلا ةيشخ اعيمج اهحيضوت ىلع خيشلا



 .(!!كلذ مهفاف ءهبو ءهنم اهديري ةذّللو ءهسفنل هبح لجأل

 :هتاجردو هبتارم نايبو يّبحلا يناثلا روطلا يف نايب

 تارضحلا نم بوبحملا هجو ىلإ (2!ّبحملا ةّبحملا ليحت روطلا اذه يف َّنأ ملعا
 قافأ اذإف «هنع ةيزايتمالا ماكحألا ةيئانف ببسب هطسوو هيناث ىلإ هروط لَّوأ نم ةيهلإلا
 ةلاّدلا ةلاحلا هب هتدان ام ةحص هل فشكناو .لوألا روطلا رخآ وه يذلا لوألا هركس نم

 .هل تلجت يتلا ةيهلإلا تارضحلا ضعب هتفرع دق امك ةّيحملا قدص ىلع [ظ30] هيلع

 اهاريف بوبحملا ريغب ةقلعتملا اهتاّذلو اهظوظح عيمجو هسفن ايداعم حبصأ ءاهب ركسو
 بجو دق كناحبس :لوقيف «بوبحملا لاصو ىلإ يّدؤملا ءافصلا لامك نع ةعنام ابجح

 «كل بح هنأ هارأ تنك اميف يلالض ربكأ ام .كّبح يف كريغ ةكراشم نع كهّرنأ نأ يلع

 هل اضيا نوطلا ادعو: ست لخأل ءىش بلط'نعو: «(ىبق ةذل بنط :نع:كيلإ كت دقن

 .تاسارفو :تانايلاو يكحي مولع روهظ مكح هل ءأدبم هل مكح :بتارم ("1[ثالث]

 .ةينافرع رارسأو

 :نايش

 .ةيناقح تانياعمو «ةينابر ةيهلإ تادهاشمو «تافشاكم هطسو مكحو

 يردي الف يأ ؛هريغو قالطإلا نم هلباقي امو ءديق لك نع ءانف يف ءانف هرخآ مكحو

 تاذلا يلجت امأ .«تاذلا دوجو بوجو يلجت 2 وحمو «قالطإلا مكح يف (41[ نأ ]

 ئّتبسن ةرثك نم ![تبحملاب] ّبحلا ىقرتي مث .تاذلا دوجو بوجو ىلجت نكلو لاحمف

 مكحو ءامهايإ دوجوملا ٌبحملا ةلدجحو لإ ةينطابلاو ةيرهاظلاو .ةيبوبحملاو ةّبحملا

 أدبيل لوألا روطلا انه يهتتي ذإ ةمحقم اهّلعلو [بوبحملا هجو ىلإ ٌبحملا] :يه [كلذ] دعب ينأت ةرابع س يف (1)
 . لصألا يف امك يناثلا

 .[ٌبحملا ىلإ] :س يف (2)
 .اذكه [3] :لصألا يفو ء[ةثالث] :س يف (3)

 .س يف طقاس نيفوقعملا نيب ام (4)
 .[بويحملاب] :س يف (5)
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 لك نع ّبحلا نيع هلغشتف تاذلا دوجو بوجو ىّلجت يأ «ةيتاذلا ةيعمجلا ةرضحلا

 :(7نونجم لاقو ءيفصولا ّبحلا يف روطلاو ؛ماقملا اذه نيع ىلإ ريشي ؛''1[َىلإ ءايشألا

 .[كنع كّيح رنلغش]

 :ثلاثلاو ,يرثألا :يناثلاو .ىفصولا :لوألا :هوجو ةئالث هل ءانفلا َّنِإ :انموق ضعب لاقو
 كلل :علا

 لاوحألاو .,تاماقملاو ءبتارملاب قّقحتلا وه ىفصولا لوألا ءانفلاب !قّقحتلا قيرطو

 «ةيقب هل ([هنم] ىقبي الو ءىنفي ىتح بنذ لك اهب وحمي ةبوتلاك ةيناميإلاو «ةيمالسإلا

 ققحتو .دهزلاو .قدصلاو .صالخإلاو .عرولاو «ةدهاجملاو «ةبقارملاو .ةيساحملا مث

 .اهايافخو ءاهقئاقحو ءاهقئاقد

 © قّقحتلا نطابب ّبحملا نع ةيلصألا تافصلا ءانف وهو «يرثألا ءانفلا يناثلا هجولاو

 .اهتامّمتمو ءاهتاقّقحمو ءاضرلاو .ضيوفتلاو .ميلستلاو ؛لكوتلاو «ةقثلا ماقمب

 امهذاختاو «ةئيشملاو «ةدارإلاو .ةبحملا كالهتسا وه ىنيعلا ثلاثلا [ءانفلا] اَمأو

 ىهّبحأ ام الإ ًادبأ ءيش ضغُب الو .ءيش تح هسفنل رظني الف هتدارإو «هتّحمو هللا ةئيشمب

 .ةينامحرلا تارضحلا ىف هتدهاشم ءانفو .هتحأو هءاشو.فذازأ اهو نعال دلة خالو

 يكح امك نوكيف .هتاذ دوجو بوجو يأ .ههجو الإ ىري الو .ههجو ألإ ديري الف ةيهلإلاو

 ىبو ءرظني ىبو هرصبي ىبف .هلقعو .هرصبو ؛هعمس تنك هتيبحأ اذإف» :(265 ىبنلا نع

 .«شطبي يبو «لقعي يبو .عمسي

 .239 ص .يدورهسلا نيدلا باهش .فراعملا فراوع رظني (1)

 .تاماقملا بلطب لاغشنالاو .ىهلإلا بحلاب هلدتلا بيسي هلوح اّمع لهاذلا انه نونجملا (2)

 .ةعبس ىلإ اهب لصي ثيحب ههوجو نعو .هنع ثيدحلا انه رصان خيشلا لّصفيو .قبس اميف ءانفلا دنع انفقوت (3)
 ل ويقحتل 2لا] :س يف (4)

 .س نم ةدايزلاو .لصألا يف طقاس نيفوقعملا نيب ام (5)



 نانعحا [١ :

 «لوحنلاو ءءانفلاب مظانلا زومر تاراشإ اهيلإو ء.هوجو ةعبس ىلع ءانفلا 5 لوقأو

 :لوقنف ًاضيأ ءانفلا ليصفت كيلإو ءآلوأ هانركذ دقو ؛هانركذ امك ىشالتلاو

 وأ «2ًمّرحم هتلعف ام ّلك نم صلختلاو «ةبوتلاب اهاوه سفنلا عابتا ءانف :لوألا
 نم جورخلا ءانف هيفو ؛هيف هللا ىصع ام لك نم صلختي ىتح ايلك ًاوحم ابجاو تكرت

 .تاهوركملا

 .ةميمذلا سفنلا تافص ءانف :ىناثلاو

 يف صالخإلاو «تابودنملا اهقحليو «تابجاولا عيمجب مايقلا يف سفنلا ءانف :ثلاثلاو

 ءيش لك مامتتساو ؛هوركم وأ ءاهنم هكرت بجاوو ءلمعلا يف اهب قيلي ام لك ءانفو .كلذ

 .دهزلاو .عرولاو «.ناسحإلاو «ناميإلاو «مالسإلا مامتب كلذ نم

 .كلذ هبشأ امو ءاضرلاو ءضيوفتلاو [و31] «لكوتلاو ءاضّرلا مامتتسا يف هؤانف :عبارلاو

 .كلذ هبشأ امو .ميلستلاو ءاضّلا ىف هؤانف :سماخلاو

 .ةئيشملاو .ةدارإلاو .ةّتحملاو .ةركفلاو .ةبحملا ىف هؤانف :سداسلاو

 ىوس هلابب رطخت (؟!ةرضح لك ءانفو «ىلاعت هللا تارضحل هتدهاشم يف هؤانف :عباسلا
 .هلابب رطخي نأ هل هّبحي امو «ىلاعت هللا

 هللا عم ًاروضح قئالخلا مظعأو «ءايبنألاو «ةكئالملا الإ ًامئاد هلصي ال ماقملا اذه ّلعلو

 عم تارضح يلجت ءايلوألا ْنِإف ماودلا ريغ ىلع اَمأو كَيْع ئبنلا هّبرل ةدهاشم مهّدشأو ؛ىلاعت

 نوجاني ىلاعت هلل اتاقوأ نولعجي فوصتلاو «ةقيقحلاو «ةعيرشلاب ملعلا لهأ *[لعلو] ,مهّبر

 :لاقف هسفن نع ربخأ دقف 6 يبنلا امأو]و .هتارضح نم هءاش امب ىلاعت هللا مهفشاكيف مهّبر

 .س يف طقاس نيفوقعملا نيبام (1)

 .[خلإ ...ابجاو كرت وأ .تامرحم] :س يف (2)

 .[ةرظح] :[س]و لصألا يف (3)
 .اهل ىنعم الو ء[دعبو ] :س يف (4)



 [يانيع تمان نإو ماني ال ىتح يبلق ىلع ناغيل ينإو] :تث لاقو .('![ يبلق ماني الو يانيع مانت

 .2![هبلق يف رقو امب نكلو «ةالص الو .موص ةرثكب ركب وبأ مكلضف ام] :8 يبنلا لاقو 2

 يّبحلا مظعألا ماقملا اذه ىلإ هلل كلاس ّلك يف لاق هّنِإ ىلاعت هللا نع ًايكاح ف يبنلا لاقو

 هرصبو «هب عمسي يذلا هعمس تنك هتببحأ اذإف هّبحأ ىتح ىلإ بّرقتي يدبع لازي ال هْنِإ] :يئانفلا

 ىلاعتو هناحبس هدارم ْنأ '!يعمو ء[اهب شطبي يتلا هديو .هب لقعي يذلا هلقعو ءهب رصبي يذلا

 ةبحمب نوكي نأ اَمِإ دبعلا تاكرح ْنآل ؛هتم هتحي ام ىلع يأ «هللا ةّيحمب هلك كلذ نوكي هنأ

 كلذ سيلف هللا هّبحي ام ريغ ىلع ناك اذإف .هتانكس (”كلذكو .ىلاعت هللا ةّيحمب وأ .هسفن

 اذإو «؛ىلاعت هللا ةّيحمب وهف هنم ةنكسو .ةكرح لك يف هنم هّبحي ام ىلع ناك نإو .هللا ةّيحمب

 لقعلاو ءرظنلا كلذكو .هعامس هل هّبحي ام آلإ عمسي ال يأ ,عمسي هب راص هلل هتبحمب هنأ تبث

 تناك اًملو .تانكسلاو «تاكرحلاو ءشطبلا كلذكو «هلبقي نأ هل هّبحي ام الإ هلقع لبقي الف

 اهيف هّبح ءانفو هقارغتسا نيح ىف ءرملا ناك ام يقالطإلا يّلجتلا ًامامت ىلجتت ال تارضحلا

 كش الف ءيش ركذ هبلق يف ناك ىتم هّنأل ؛هلابب رطخت ةرطخ ّلك كلذ نيح يف ىّلجتي نأ الإ

 يف نبق نم لجل هلا َلَعَجاَم # :ىلاعت هلوقل ةدهاشملا نع بوجحم (©[كلذ نيح ىف] هّنأ
 ْنَم نع لوحي ال هركذو «هبلق َنإف .هوملكو ءسانلا ملك نإو ّبحلا ةّرق عم نكلو ,2704 فوج

 ماقملا نع ةئبنم ةلاحلا تناك اّملو .ضعب يف مهضعب سانلا يف ىتح فورعملا اذكه .هّتحي

 يف هروضح عم ؟؟'ءانفلا نم عباسلا ماقملا بتارم نم ىلعألا ماقملا وهو «يدمحملا مظعألا

 هلف ماقم لك يفو 7 عمجلا ماقم يف وهف ثلاثلاو «عبارلاو .سماخلاو .سداسلا ماقملا

 .763 مقر .ملسم حيحص يف ثيدحلاو ءس يف طقاس نيفوقعملا نيب ام (1)
 ١]311. ؛يلازغلا .نيدلا مولع ءايحإو .2702 ثيدحلا ءملسم حيحص (2)

 .هجيرختو ثيدحلا هيفف 231١ «يلازغلا ؛نيدلا مولع ءايحإ رظنيو «رداونلا يف يذمرتلا حيحص يف ثيدحلا (3)

 .هدارأ ام :اهانعم لعلو ؛[عمو] :س يف (4)

 :نيتّدم [كلذكو] ترركتا:نس يف (5)

 .4 ةيآلا .بازحألا (27)

 .ةعبسلا ءانفلا هوجو يأ .قبس اميف اهنع ثّدحت يتلا هوجولا يهو (8)

 «راحبلاك يه يتلا ةيدحألا ىلاعت هللا تاذ ىوس اودهشي ملو «ةيدحألا راحب يف اوقرغ ْنَم ماقم وه عمجلا ماقم (9)

 .923ص .مجعلا ةعوسوم رظني «ةلزنملا عفترم ءلاع ماقم وهو
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 دابعلا لامعأ عيمج نإ انلق انّنأل ؛ماقم '!'[لك يف ثلاثلا روطلا] يف هنأ عم .تاجردلا ىلع
 .©!ةّنجلا يف اوعمطو «رانلا نم اوفاخ راوطأ ةثالث ىلع مه صالخإلا قرطب هلل

 .هلل مهتّيدوبع نم ةيبوبرلا ّقح ءادأل نودبعي مهف رمألا اوققحت روطو

 .مهتبحمو «مهتدارإ ءانفو .هتافصب هلل ةدهاشملاو ءروضحلا ةّوق عم نكلو .كلذك روطو

 .هيلإ مهيشمو

 ماقملا وه اذهو ءاوداري نأ لبقأو .ديرأف هللا ىلإ اوبذج نكلو .كلذك مه روطو

 .ىلاعت هللا تارضح نم ةرضح لك يفو .ماقم لك يف مظعألا

 ةرضحلاو ءضعب نم برقأ اهضعبو «فلتخت ىلاعت هللا نم برقلا تارضح َّنأ ملعاو

 .اهيف وه يتلا نم هللا ىلإ اهلاصو بلط وه يتلا

 :ةسنل آل «ةيويحتل تحف: ديزم[831] اذهو ةهسفل تحس ةيرم لوألاف

 «يقيقحلا يدمحملا روطلا وهو ءبوبحم بوذجم دارم .هذه دعب ةينآلا 0!ةلاغلاو

 .01[كلذ] مهفاف

 ناك ْنَم ِهَّنأو .يدمحملا ماقملا "اذه نع ةيناثلا ةرضحلا هذه نع ةئبنملا ةلاحلا تلاق
 ةيلجتملا ةرضحلا نع ةئبنم تلاقف ءالعو لج هللا بجاو ّقح يف ليلق وهف هللا عم كلذك

 .مظانلا ناسلب اهيلإ هّتح يف ىنافلا ّبحملا اذهل

 :لاق

 تم ًاقداص نكت نإ ٌّيحح ٌتنااهو ١ نكي مل تاهبه ءلْضَولا َباَنَج ُبناَجَو - 1

 ذإ «ةبحملا قدصب ىلإ لصت نأ تاهيهف هذه كلاوحأ ىلعو :ةرضحلا تلاقو :لوقي

 نكي مل لاوحألا هذهب لصولا َّنإف ءًابناج يبانج نع دعباف ءاهقدص ةححص كلذك تسيل

 .س نم طقاس نيفوقعملا نيبام(1)

 .ةعبار ثيدح انب رم دقو راوطألا ىندأ وهو (2)

 .[س]و لصألا نم ةيناثلا ةرضحلا تطقس (3)

 .[دارملا]و [ديرملا] حرش ّرمو ءس نم ةدايزلاو لصألا يف طقاس نيفوقعملا نيب ام (4)

 .[هذه] :س يف (5)
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 نمت مل يأ .كسفنل كيلإ انلو ءانل ٌكنم ٌهَّيحّملا كتدارإب يح تنأ اهو ؛هنوك لصحي مل يأ

 ءانل اهصلخأو ءكسفنل كتدارإ تمأ ًاقداص نكت نإف ىنافلا ضيقن ّيحلا ّنأل ؛انل كتح

 :لاق

 يّلُح ُلَخ وأ كاذ رتخاف ٌّبحلا نم ابرأم ضْفَت مل ضقت مل نإ ٌبحلا وه - 3

 ءاضق نم ضقي مل ءانفلاو توملاب يأ ءضفَي مل نإ حيحصلا بحلا وه :تلاقو :لوقي

 مل هب كسفن ظوظح بلط نفت مل نإ ؛هّئمرام لوصو يف ةجاح كل ِضْمَي مل يأ .برآملا

 رتخاف ءبححلا وهو ّمضلاب لوألاو .بحملا يأ '!”[ءاحلا رسكب] ّبحملا نم ةجاح ٍضْقَي

 .كسفنل كتبحم لجأل ءىل كتبحم لجأل ىّبح ىف ءانفلا يأ :كاذ

 ٌبحلا وهف كلذ ىلع ٌتردق نإف ءركذلا ىف ةبيرقلا دعبألا قيرطلا يأ «ةراشإ كاذ :هلوقو

 .يتبحص يأ .يتّلخ كرتا يأ :لَخَف آلإو .كيلإ يّلجتلاب يلاصو هب غلبت يذلا حيحصلا

 يناثلا روطلا لوأ يف لوخدلا ءادتباب ةبيرقلا ةرضحلاب ينافلا بحملا باوج يف نايب

 2 يتضنقب ةئَقِب نوكت نأ ئلامو .كيلإ اهْضْبَتو كيدل يحور اهل تلق أقف - 3

 ىف الوأ هّبح ىنف اّمل كلذو ءكيدل يحور :ةبيرقلا ةرضحلا هذهل يأ ءاهل تلقف :لوقي

 ْنِإو ءاهبلط ىتلا نم ىندأ ةبترم تناكو ءبرقلا تارضح نم ةجردلا هذه لاصو بلط

 ةرضحلا يف هئانف يف هنم ّقْبَي ملو .هبوبحمل ٍّبحم ٌديرم هذهو .هسفنل ّبحم ٌديرم كلت

 َقْبَي ملو .هساسحإو .هتينامسجو 0[ ] هنم ىنف هّنأل هحور آلإ ةرخآلا هذهل هبلطو «ىلوألا

 .هحورألإ

 مذهل لاقف «ءانفلا نف تاجرذو ىنارم فانضوأ ءاتف ىلإ تاراشإ مده نأ كتملغأ دقو

 .لصألا يف دوجوم نيفوقعملا نيب ام (1)
 .ميقتسي الو .[كيلإ] :س يف (2)
 .اهتءارق نم نكمتأ مل ةملك نيفوقعملا نيب ام (3)



 بلط يف اطخ هسفن ىلإ كلذ هفاضأ نإ ّقحلا هل فشكتا هنأل ,كديب اهؤانفو اهضبق نوكي

 :كلذر بف دغاف هك رتخأ امك ةقردلا هذه

 :لاق

 ينيّجَس هاوس ىبأت ءآفو ينأَشَو ىوهلا ىلعةاََولا يناَّشلاب انأامو - 4

 يأ .ىوهلا ىلع ةافولل ضغبملاب انأ امو يأ :فلألا زمهب ينأشلاب انأ امو :تلقو :لوقي

 يلاحو يأ :ةزمه ريغب يناشو ؛يل ال كل اّبح كّبح يف ىنفأ نإ يتّبحم هذه لب .كتح ىلع

 .كّقح يف اميسالو «ءافولا '!'[ىوس] يأ ؛هاوس ىبأت يتّيجسو هلوقأ امب ءافولا يعبطو

 :تلطلاهرقا ىف ةعلايل دكان اذهو

 :لاق

 ينيغب وهو اذب يل ْنَم ىوه ٌنالُث 20 ىضق ىوس لاقُي ينع ىَسَع اذامو - 5
 حدمب ّبحلا ةوق نم نالف تام لإ لاقي نأ ىسع ام كّتحب كّبح يف ّتِم انأ اذإف :لوقي

 .كّتحب ينتينفأ نإ يل كعم ةمارك يأ «ّىلإ دي مظعأ نم اذهو ءاذهب يلابأ ال انأو ءمولل وأ

 :لاق «هيلإو هيف تبغرو [و31] «هتببحأو .هتبلط يذلا يدارم يأ ,يتيغب وهو

 يتبشن كحل تحّحص نإ لضَو الو َةَبابَص هاّضقنا ىضرأ يلجأ .ُلَجَأ - 6

 ماهفتسالا باوج يف [معن]و .دوجأ قيدصتلا يف [لجأ] َّنأ الإ معن يأ :لجأ :لوقي

 .”!ماهفتسالا يف تابثإلل [ىلب]و .يفنلل دوجأ

 كيف ةبحم نم يأ «ةبابص نم نوكي نأ هّبحأ يأ .هاضرأ يلجأ ءاضقنا يأ :يلجأ لجأ

 يئانف ةيلوتملا تنأ تنك اذإ يأ ءكتتحل يتبسن تحّحص اذإ لاصولا كردأ مل ولو .كلو

 .يل هتببحأ دق تنأ ام الإ تحأ ال ينأل ؛لاصولا لبق يلجأ تيضق ولو .كتبحمب

 :لاق

 ("!يتمهتب ًاراختفا يبشسَح اهتَّرعل ةَبشنب كيلإ ًاَّمَح ٌرْقأ مل نإو - 7

 .تاودألا هذه نع ثيدحلا رم (2)

 .[ يتمهتب] لدب [ةمهتب] :ناويدلا يف (3)



 كنيبو ينيب ةبسنلا دعبل كنم يبرقو ءيلع كيّلجت ىلإ لاصولاب ًاقح ْرْفأ مل نإو :لوقي
 يأ ؛ةمهتب ىبحف «ةراقحلاو لذلا ىلإ ىتبسنو ءقلطملا لامجلاو ةمظعلا ىلإ كتبسن ةّرعل

 ام غولبو ءلاصولاب يسفن ٌمهات انأو تومأف كيّلجت ىلإ وأ ءكيلإ يلاصو ىلإ كنم ةبحملاو

 .هيلإ تبغرو هتبلط

 :لاق

 تدك ؛ةداهتشلا» :نمقت“ .تاسأ ٠ - انف نا كيَضَت نإ ىسايتا نودو د6

 نإف .يل تنأ هنيّتحت ام ّبحأ انأف لاصولاب يسفن مهتأ مل نإو يأ ءيماهتا نودو :لوقي

 بلط ةوق نم نزح ىلع يأ .ىسأ ىلع ّتمو ؛يل كّتحو .كل يّتحب ينينفت نأ تببحأ

 ةداهشلا ىه ىتلا ةّيلعلا ةجردلا ىنتغَلب دق لب ءكّبح ىف ىحور كلانفإب تأسأ امف كلاصو
 .ةداهشلا يف ةلزنم مظعأ يهو .يل كلتقب

 :لاق

 0 2 9 ا 2ك
 ىتينم ىعاد ملع ءاديهش ذدعأ ملو يمد ترده نإ فاك كنم يلو - 9

 مدلا نأل ؛يلتق تزجأ نإ يأ ءيمد ترده نإ كنم ينيفكيو يأ :يل فاكو :لوقي

 نإ يأ .هزاوج لحم ىف الإ كلذك نوكي الو ءصاصق الو هيف ةيد ال يذلا وه رودهملا

 .يل كتتحب ًاليتق نوكأ نأ ينيفكي يل كنم ٌّقح ضيوفت الو ءصاصق ريغب يلتق تزجأ
 ينيفكي انأو :ةرخآلا يف ءازجلا مهل فعوض ءادهشلا َّنأل ؛ًاديهش ّدعأ مل ولو كل يتحو

 :تولطسلا نضرعلا وه كلذز كملعو.ه نا فاد نيم نلإ ىقاذلا نأ ني كلغ كتم

 01[ ابنا

 ءاهاندأ ىلإ اهبتارم ىلعأ نم ةيمهولا ظوظحلا كرت تايبألا هذه هتنّمضت امب هدارمو

 .ةبحملا لهأ عم اهتالامك مزاولو «ةداهشلا ةجرد لين يهو



 :لاق

 ةلذبو نْوَص نيب ِنْوَبل .ّيدل  اهلذَب كلاصو يف يحورّوست ملو- 0

 يدل تناك ولو .ءيش اهيف يل سيل انأو ؛كديب اهضبقو .كل اهتقيقح يحور ْنِإ :لوقي

 يف اهتلذب اذإ ًائيش تلذب دق نوكأ ىتح ًالصأ ائيش اهرأ مل يديب اهتضبقو يل يه يأ
 ءنْؤَّصلا نم برقأو ءلضفأ لذبلا ْنإف ؛لذبلاو نْوَّصلا نيب ام قؤفل يأ :نؤَبل ءكلاصو

 .ًالصأ ءيشب سيل هلصأ ًائيش لذبأ فيك نكلو

 :لاق

 تَّدَه َيريَغ ٌناكرأ هِلْوَه نمو ٌٌنكار توملاب ديدهتلا ىلإ يّنإو - 1

 لوه نمو «ةّبحملا ةوقب لئام يأ :نكار ءتوملاب مدهلا يأ :ديدهتلا ىلإ ينإو :لوقي

 نأ ىوهأ انأو .توملاب مهناكرأ تمدهنا يأ .تّده اياربلا عيمج :يريغ ناكرأ توملا

 :لاق

 3 ع . ةلتأ تنأ نإ 5 ب اهل لب َن هن لثقلاب .٠ ةملو- 2

 ةقيرط ريغ ىلع يسفن ذخأت مل يأ ءيسفن يفعست ملف ةبحملاب ينتلتق تنأ نإو :لوقي

 نإ اهانم ةياغ يذلا كنم اهبولطم ىفاوت :ىفعست [ظ31] لتقلاب هب اهل كنم كلذ لب .لدعلا

 :لاق

 يىتميق تيلغأو يرادقم تيلعأو يتتْغَفَر كنم ُلأَقلا اذه ٌحَص نإف - 3

 نإو ؛هريخب اولءافت رمأ مهّمهأ '''[اذإ سانلا نأ كلذو «لأفلا اذهب لءافتأ انأو] :لوقي

 [تنأ] نتيلتفت نإو كلل نتي فنومأ نأ الإ لءافتأ تدك اهانأو:«ةلاؤري اولءافت ارش نآك
 ىلإو ؛لامك ريخ وه لامك ىلإ يرادقم تيلعأ دقف يل لأفلا اذه كنم مص نإو ءاّبح 2

 فيكف ءادبأ ءيشب سيل يسفن ىرأ ينأل ؛يتميق تيلغأو ءقلخلل فرش مظعأ وه فرش

 .س نم طقاس نيفوقعملا نيب ام (1)
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 ءيشب تسيل يسفنو ؛ءيش وه ّرذلا لاقثم نع ّرذلا نم ةدحاولا َّنأ ىتح ةميق اهل نوكي
 نّوكملا دوجولا نزاوأ ةميقلا ميظع ذئنيح نوكأف كل ةبحملاب تنأ ينيتلتق نإو «ًالصأ ًادبأ

 «:فاعمو كددع هلك ةداشلا رتعل

 :لاق

 يكلم ريخأت ٌراتخأ الو ءكاضر هبامو كاَضَق عدتشُم انأاَهَو - 4

 ىلع يضقت نأ كلأسأو كوعدأ يأ :كاضق عدتسم انأ اهف كلذك رمألا ناك اذإو :لوقي

 ءاهريخأت تنأ يراتخت مل نإ يتّدم ريخأت راتخأ الو ءينم كاذ كاضر ناك نإ ءانفلاب يحور

 .ئل تنأ ةنيزاتحت اهآلإ ايش نسفل راتخأ اًهفانأ آلإو

 :لاق

 َتِيْثَي ٌمْرُي نإ دعبلا ريغب ّىلو ّىنم ُهزاجنإو .ٌدعو ىل كٌديِعَو - 5

 دعول الإ لمعتسي ال دعولا نأ امك ءّرشلاب دّعوتلل الإ لمعتسُي ال ديعولا :كديعو :لوقي

 ديلا

 تاماركلا لضفأ وهو .مَعنو ريخ يأ ءدعو وه كالهلاو لتقلاب يل كديعو َّإ :لوقي

 ذوخأم ءاطعلا عفد زاجنإلاو ءيئانم وه يل كنم هئاضق مامتو يأ :ئنم هزاجنإو ءيل كنم

 هريغو بئاصملا نم ءيش ّلكب َمْرُي نإ لاح ّلك ىلع بحم يأ :ٌيلو يّنإو «ةزئاجلا نم
 .ّبحلا ىلع تباث ينإف كنع يندعبي ام ريغ

 لعفي بوبحملاو ءأّتحم هيلع تبثي ال هنأ هب ىمُر اذإ دعبلا ىتتسا فيك :تلق نإف

 تن ولو ةةلوق كلذ ىلع لدت انايأ قاذلقو تحصم ةرغ ةلعألاو عاش انفك هقحأ زنبق

 هدارم ْنِإ :باوجلاف ؟..كاشنلا نتف نإو :هلوقو .تيبلا رخخآ ىلإ ىلقلاو ءرجهلاو ءّدصلاب

 هدعبي امب هتمر اذإ هسفن تافص نم ءيش لب هبوبحم ريغ هل يمارلا ناك اذإ دعبلاب َمْرُي نأ انه

 .مهفاف .هبوبحم نع

 :لاق



 تّدعتسا ةايحلل تِيَم حور هب يدعسأن فاخُبام وجرأ ُتْرِص ْدَقَْف - 6

 اي ءلتقلاو .توملا وهو سانلا هفاخت ام بجاو وجرأ تادارإلا هذهب ترص دقف :لوقي

 نع ةرابع كلذو .هب ٌيدعتساف ٌبح َةليتق تم اذإ ةيدبألا ةايحلل تَّدعتسا ّبحلاب تيم حور

 هتايخ الإ اهل يع ريبوأ اعيش تلطي ال تيملا نآل' «نيقنلل نيفنلا 0! ضرضتم بلطءانف
 ةيهلإلا ةبيرقلا ةرضحلا هذه ّبح ىف ءانفلا كلذك ءءادعسلا نم ناك نإ ةرخآلا ىف ةيدبألا

 «يقيقحلا ءانفلا بلطي راص 5507 ىلإو .ةرخآلاو اهدنا نن احلا ىساةتتعلا ف

 .(©فوصتلا لهأ دنع ةيقيقحلا ةايحلاب زوفلاو

 :لاق

 3 يتعرش ريغاوبأ يلبق ىَلوُألا َليِبَس اكلاسبحلا يف ُتْسَفاَن اهب ْنَم يبو - 7

 ءاهلجأل يتلا يأ :ٌبحلا يف تسفان اهب ْنَم .يحورب يأ ءيب يدفأ يأ :يبو :لوقي

 ليبس ًاكلاس ءاهل يّبحب ىنفأ نأ تدرأ يتلا ةيهلإلا تارضحلا نم ةبيرقلا ةرضحلا يهو

 ريغ اوكلسي نأ اوبأو «يلبق نم ةقيرطلا هذه يف اوسفان مه نيذلا نيلوألا يأ :ىلوألا
 :نافنص مهو ءاهبلاطو اهدصاق انأ يتلا بحلا عئارش نم ةعيرشلا هذه ريغ يأ :يتعرش

 تارضحلا يلجت لامج نم ةرظنب اوزوفي ملو .مهدهج اوغّرف ىتح هطئارش اوكلس فنص
 اوزافف ةبذجلا ةيانع ميسن [و32] نم َةّبه اوقشنتساو ءاهيلإ رظنلا ةقيقحب ةيتافصلا ةيهلإلا

 ةبذجلا مهتكردأ رخآ فنصو .ةبذجلا نود مهو .مهنود فنصو .ةينملا مهتكردأو ءاهب

 اذه يفو .لوألا فنصلا تيبلا اذه يف ركذف «ةبحملا كولس طئارش اوّمتي نأ لبق اوتامو

 .هارت امك رخآلا فنصلا هدعب يذلا يتأي يذلا

 :لاق

 كراع ندخل سونا
 ءاقبب هتايح نوكت ْنَم ال هقلاخ ةايحب هتايح نوكت ْنَم ّيحلا َّنإ :ًالثم دينجلا لوقي :ةيفوصلا نيب رشتنم ىنعم اذه (2)

 مثال فناق و دي هن ب داس قادم ةتادعب تنتاك 02و هتانهج قو قف هنت اف هيت ء اة يوو ان دكر نو تلكم
 ام وه اهالعأ عاونأ ةسمخ ةايحلا اولعجو :728ص ءينفحلا ةعوسوم رظني .«ةيلصألا ةايحلا ةبتر ىلإ كلذب لصي
 .اهدعب امو .309صص .مجعلا ةعوسوم عاونألا هذه نع رظني هرصان خيشلا هيلإ راشأ

 .[ّبحلا يف] لدب [سفنلاب] :ناويدلا يف (3)
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 ةرظنب اهيلإ ًاموي ْرْفَي مل ئسأ اهب ىَضَق ليتق مك لبق لكب - 8
 ةرظن لني مل ًانزح يأ .ىسأ هيلع تيضقف كل هّحبو ؛كّتحب هيتلتق ليتق مكو :لوقي

 مك هّنأل ؛دحاو ريغ مهف كّبح ةعامج لهأ يأ ,كل يه ةليبق لكب كلذك تلعف مكو «كنم

 .ليتق لكب كلذك تلعف مكو .رمألا مظعو «ليتق

 نأ ؛هيلع هّبنن مل انّنإَف ءهيف رظناف عيدبلا لهأ طورش هب يعاري نأ همظن تاداع نمو

 ."!.هفاف ريغ ال ظفل زجوأب يناعملا حاضيإل راصتخالا اندارم

 :لاق

 تيخأل هيلإ ًافطَع ْترَطَت ولو 2 ٌةبابص ُثتامأ يلم ىرولا يفمكو - 9
 يأ «ةبابص كلاصو ىلإ هكولس يف هتتامأ ّبحلا لهأ نم يلثم ىرولا يف مكو :لوقي

 مس كصلا كرت م ص هامل

 00 0 15 نيبو اقرت كالا 0 .كولسلا ماكحأ

 :لاق

 َتّلحأ يردق ءايلعلاو ٌّرملا ىرُذ يفف يمداهاوه ين ُتَّلحأ اماذإ - 0

 ءاهاوه يف يلتق تّلحأ يأ .اهل ًالالح هتلعج يمد كفس يأ يمد تّلحأ ام اذإ :لوقي
 رعلا تاجرد ىلعأ ينتلحأ قى «ءايلعلاو زعلا ةورذ يتتلزنأ يأ ؛ينتلحأ دقف ءاهّبح 5

 .ىبلطم ةياغ كلذو ءاهبح لهأ قح ىف ءايلعلاو

 :لاق

 اذه ىلإ نيثدحملا نيسرادلا نم ريثك تفتلا دقو ءاهتغالبو «ةيبرعلا بيلاسأ يف رصان خيشلا نم ذفان رظن اذه (1)

 ضرافلا نبا رعش هب زاتمي ام رهظأ لعلو ...» :لوقي يملح ىفطصم دمحم .د ىرنف ءضرافلا نبا رعش يف بناجلا
 ءضرافلا نبا هباتك رظني ؛«ةيعيدبلا تانسحملا يف قارغإلاو «ةيظفللا ةعانصلا يف فارسإلا وه ةينفلا ةيحانلا نم

 عيدبلاب فغشو .ةنيزلاو قيمنتلا ىلإ داح عوزن ضرافلا نبا رعش يفو ... "رض هد تلاع .د لوقيو . 83ص

 اذهل دعو . 150ص .ضرافلا نب رمع رعش هباتك رظني .«ةلباقم وأ ؛ةيروت وأ أ :ةسناجم نم تيب هعم لخي مل

 .يداوعلا نيسح ناندع .دادغب ةسردم لوفأ ىتح يفوصلا رعشلا كلذك رظليو .هباتك يف ًالماك الصف عوضوملا

 .اهدعب امو ,223ص
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 تلبأ ىاشح تلبأ نإو .ٌتحبَر اهتحب ئرمع تفلتأ نإو ىَرَمَعَل - 3

 تفلتأ نإو .حيحص مّدقملا تيبلا يف هتركذ يذلا ْنَأ يرمعب مسقأ يأ :يرمعل :لوقي

 :تلبأ ءاهتكته يأ :ياشح تلبأ نإو .هبلاط انأ يذلا حبرلا وهف اهّتحب يتايح يأ:يرمع

 يأ «ءىرب اذإ ءضرملا ىلب نم تلبأو ءاقلَت راص اذإ بوثلا ىلب نم لوألاف ,ىنتفشأ يأ

 حا

 مدع مث ةيناسفنلا ظوظحلاو «ةيناوهشلا هتافص ءانف ركذيس ًاتيب رشع (2'ينثا ىلإ انه نمو
 .هيلع اهنم ءيش روهظ

 :لاق

 ينّمه َقوَق مهّدنع لانَم ىندأو ١ ينْذَجَو ىتح ءّيحلا يف اهب ٌتْللَذ - 2

 ضيقن رسكلابو «ةّرعلا ضيقن ّمضلابو «ةلذلا يف ةياغلا تغلب يأ :اهب تللذ :لوقي
 لهأ مهو - هلهأ يأ ءّيحلا نظ ىتح اهل لّلذتلاو ,ةعواطملل نيللا يف تغلب يأ «ةبوعصلا
 ةدايز يتّمه قوف مهدنع لانم ىندأ يه يتلا تاماركلا نم هلانأ ام لك يّنَأ - ةقيرطلا هذه

 باطخ :ينُددجو ىتح :هلوقو يب هوّنظ امك رمألا سيلو .يبلطم ةياغ وه يأ «هديرأ اًمع

 يّبح ةّوقب تللذ ىنعملاو ءقوشلا قوف "اوه يذلا دجولا نم هتدجو «ةبيرقلا ةرضحلل

 نيب نم انأو اهلاصو ىلإ يقوش نارين ينتقرحأ ىتح ,ينتدجو ىتح ةرضحلاب يأ ءاهب
 اهنم ينيفكي هّنأو ءيتّمه قوف وه اهنم بلطم ىندأ ْنأ يب اوّنظو ,مهعم ّبحلا لهأ يتريشع
 .اهيلإ لوصولا نكمي يتلا ةياغلا ىلإ غولبلا الإ اهنم بلطأ ال انأو .كلذ

 :لاق

 .س نم طقاس نيفوقعملا نيبام(1)

 .بوصأ هانتبثأ امو «[انثا] :[س]و لصألا يف (2)
 .س يف نيترم [وه] ترّوكت (3)

 .س يف نيترم [اهلاصو] ترركت (4)



 0 2 0 8 ِ 0 ساهل رم

 (1) ئوُخَت دعب نم لذلا تاكَرَد ىلإ ادلُحُم ٌتيسمأ ٌرعلا تاجرد نمو - 3

 ةرثكب ارهاط يتيادبو .ءيكولس لاح يف ماقملا اذه يلوصو لبق تنك دقو :لوقي

 اهّنأ ّنظ ىلع ةيبلاغلاو «ةيبلقلا لامعألاو ؛مولعلاو ءقالخألاو ,تادهاجملاو «عرولا

 .ةوخن كلذ ىف ىسفنل تناكو «[ظ 321 ةيبرقلا ةجردلا هذه ىلإ ىلوصو لوصحل لئاسو

 ّنعلا تاجرد ىلعأ يف ينأو .فرشلاو ةعفرلاو ميظعتلا نيعب اهارأ يأ ءرتكتو ميظعت يأ

 ؛ىل اًرع اهتننظ ىتلا ّرعلا تاجرد نم ىسفن تلزنأ ّتحلا قيرط ىف ٌقحلا ىل فشكنا اًملف
 تاكرد يهو .هذه نم ىلعأ يه تاجرد يف ّرعلا ةياغ يل فشكناو هّرعلا ةياغ يه امّنِإَو

 ةّيحملاو ءاهل تادارإلاو «ةيناسفنلا ةميمذلا تافصلا عيعج ءاتفو .ةّتحملاب للَدبلاَو لذلا

 اهيلإ رظنملا ىلإ يسفنل رظنلا اذه نع ًالئام يأ ءادلُحُم تيسمأف .بوبحملا ريغل ءيشل
 ىلإ رظنلا نع ءانفلاو «ةّيحملا ةقيرط اهكولس ىلإو ءلذلا ©تاكرد لفسأ اهلازنإو «لذلاب

 :لاق

 ”ينيمح دْفَفِل ىمحُي يل َراَج الو 22ىجترُب ةاّجالو ىشْعُي يل باب الف - 4

اج يل الو «يباب ىلإ يوأي دحأ ال يأ :ىشغي يل باب ال تيسمأو :لوقي
 ينأل ؛دحأ عم ه

 دقفل ينيمحي راج يل الو «ةراقحلاو لذلا لزانم يسفن تلزنأ اّمل ءيشب تسل ينأك ترص

 ينرظني مل ىتح لذلا لزانم لفسأ اهتلزنأ ينأل ؛لذلا نع يسفنل يتّيمح مدعل يأ .يتّيمح

 .هسفن لامعأ هتيّور نم هسفن باب يأ «هباب ىشغي ال هدارمو «ىتراقحل ادبأ ءىيش ىَنأ دحأ

 «ريبدت اهل سفنلا تافص نم ةفص الو يأ ءراج الو اهسفنل أظح بلطي ال يأ هاج الو

 كلذ تعجر لب ؛ةبحملاو «ةدارإلاو ءضيوفتلاو لكوتلاو ءمزعلا نم يسفن (![يف] ريخأتو

 يل هّبحيو هب ينرمأي ام الإ ريبدتلا نع يسفنل نكي ملو .راتخيو ءاشي ام ىلاعت هللا ىلإ هلك

 :وه تيبلا اذه قبسي ناويدلا يف تيب كانه (1)

 ةمدخل الحم ءيب ًاناوه .ينوري ملف مهل يعوضخ انهو ينلمخأو
 .[125] همقرو «ليلق دعب تيبلا اذه يتأيسو

 .[تاجرد] :س يف (2)

 .[ىل] لدب [ىب] :ناويدلا ىف( 3)

 ندب ل طقاس ننوكيفلا ني اما(4)



 تافص ءانف :«!'ةث ةثالث ءانفلا لصأ َّنأ كلذو .هلبق تيب لك يف هركذ ام تيبلا اذه يف عمجف

 ال ام لاوزو «ةيناميإلا لامعألا ليمكت يف هؤانف يناثلاو «ةيلكلاب اهلاوزب ةميمذلا سفنلا
 انّررك دقف مهفاف .تاّبحملاو تادارإلا ءانف ثلاثلاو «ةيبرقلا تاماقملا ىلعأ تاماقمب قيلي

 :ايورك اع وه دوضقنلا نأو: ءاغرهاط ريغ اهدطاب اهلك تاراتغالا هذه نأ كيلع

 :لاق

 (©يتمذخل الحم يب ًاناوم 5 ملف مُهَل يعوض ًانْهَو ينلمخأو - 5

 لجأل يتراقحل يب ًانواهت يأ :ًانْهَو .يتعمسو يرابتعا طقسأ يأ :ينلمخأو :لوقي

 يأ مهل هعوضخ ةّدشل هنإف هتاّبحمو «هتادارإ ©أانه] هدارمو «هّبح يأ مهل يعوضخ

 هضيوفت كلذكو ءاهدارم نع اهتضراعم هلف هعوضخو هبوبحمل هتّبحم تادارإ مهاطعأ

 نأل ًالهأ نوكي ال ءيشب سيل يذلاو «ءيشب سيل هَّنأك مهعم راص ىتح هميلستو هاضرو

 .مركيو مدخي

 :لاق

 يتّدشو يئاخر يف !ريقع مهيدل ْلَّزَأ ملو ًاريطخ مهيف نكأ مل نأك - 6

 فرعلا وهنا دتلاو«لدلا قرأ نأ لقوم ًانيرتف يا ءاررطخ يع كا كا: ىئاكلوقب

 مهعمو .يسفن عم كلذب تنكو «ةيناميإلا ةرهاظلا يلامعأب ٍةوخن يف تنك نيح ىلعألا

 ىتح ًاناوهو «ًةراقح مهعم دادزأ لزأ ملو ءاريقح مهعم ترص نيح لامعألا كلتب ًاريطخ

 تافص عيمجو «يتئيشم ال و .يتبحم الو .يتدارإ ىلإ رظني الف .ءيشب سيل مهعم ترص

 ةمزشو ناقلاد د نوم بق يدع ل ديم ناقرو يردا هدو ول

 !؟ًاًيسنم ايست مهدنع راصو

 :لاق

 .[خلإ ... ءانف ةثالث لصأ نأ كلذو] :س يف (1)
 .[يتمدخل] لدب [ةمدخل] :ناويدلا يف (2)

 .س نم طقاس نيفوقعملا نيب ام (3)



 ةَّنِج فِيط هّنم وأ 6 :ليقل اهمساب تحّرصو ؟ىوهت ْنَم ليق ولو - 7

 ليبس ىلع ؟ىوهت ْنَم :ليق ولف .ءيشب سيل اناهم اريقح مهدنع ترص اَملو :لوقي

 ةدش نم ىل ليقل اهمساب تحرص اذإف «ةيهلإلا ةيبرقلا ةرضحلا ةمظع لالجل ءازهتسالا

 يذهي ةلع يه .-حتفلاب نيوئتو [و33] فاكلا رسكب- ىنك هب ْنأ اهلالج مظعو :يتراقح

 :هل ليقل دارأو ءّنجلا نم ةّنج لايخ يأ ,فيط هّسم وأ نجلا نم ضراعملاك ءرملا اهيف

 نردجم اذهانإ

 .لقعلا (!!فيخص كّنِإ كل لاقي الئل ةيانك يأ «ينك اهب ليقل هّنأ رخآ هجو هل لمتحيو

 سانلا فعضتسي ريطخلا ميظعلا بلط اذإ مهعم ريقحلا ّنأل ؛مهفاف «ةّنج فئاط كّسم وأ

 .هل لقع ال نونجم الإ اذه لوقي ال هّنِإ لاقي ىتح هلقع

 :لاق
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 يتزع لذلا يف بحلا الول كت ملو ىوهلا يل ذل ام لذلا اهيف رع ولو - 8

 لل ام لذلا دوجو لصحي مل ول يأ ءيل لذلا دجوي مل ول يأ :لذلا اهيف رع ولو :لوقي
 حملا قم ةلوضحو لذلا ةزجوو.«هلوصخحو تحلا هوجو آلولو ايت أ ءافاؤه:ىل

 يهو ؛يبوبحمل يتلذ دوجو يف يترع تلصح نكلو «لذلا يف ةّرع يل كت مل بوبحملل

 لذلاو «للذتلا ةّيحم هدارمو ؛ىئانم تغلب ىل اهلوصحو اهدوجوبو «ةلذلا يأ ءاهّتيّنمت ىتلا

 ؟ههركي فيكف هبوبحم ىف

 :لاق

 اةلذم ٌّرِعَو دوهجم ٌةحصو  هّلدم لقع ٌلاَح اهب يلاحف - 9
 ِِع 5 و ع

 «رّيحتم شوهدم يأ «؛هلدم لقع هلقع ْنَم لاح .ةرضحلا يأ ءاهب ىلاح راصف :لوقي

 هله «نيح لك يف هتوم سانلا بقرتي يذلا ضيرملا يأ .دوهجملا ةحص يتحصو

 هاتلق ام هدارمو ءدحأ هيلإ رظني ال ريقح ناهم لولذم ةّرع ىهف ىتَّرع اأو ءىتحص ةلاح

 هيوبيس اهبسنيو ؛ةفورعملا يتوصلا لادبإلا رهاوظ نم يهو .[فيخس] ديريو .داصلاب [س]و لصألا يف اذك (1)
 :ىلاعت هلوق يف ةينارقلا تاءارقلا ىدحإ اهيلع تءاجو .ميمت ينب نم مهو .ربنعلا ينب ىلإ (4]381 .ءباتكلا)

 .1]212 «ينج نبا .بارعإلا ةعانص ّرس رظني .(نوقاصي) تأرق 016 :لافنألا] «ِتوَمْلآ َلِإ َنْوفاَسُم منك » هر لس سس خا
 .[لقع] لدب [لقعب] :ناويدلا يف (2)



 ءاهبوبحم عم ةشوهدملاك يه لب «''هيدل تفتلُي الو .هيلإ رظني ال هتئيشمو هتدارإو هتّبحم

 ال اهيدي نيب كلذك اهتلذو ءاهبوبحم يأ ءاهب ملاعلا يدي نيب ًائيش ديرت ال يتلا ةضيرملاو

 اهتاّبحمو ءاهتادارإ نم تدّرجت اهيلإ اهرمأ عيمج راصف ءّبحي الو ائيش بلطي نأ ىلع ردقي

 ال هذا ةيرب 0 ركن الإ هيل ا1يرع ربك راما دارملا نيبو يختم ا

 .كلذ مهفاف ءءاشت يه ام الإ ةئيشم ءاشت الو .هتّيحأ يه ام الإ هتبحم بحت الو ءديرت يه

 2 (ناحت]

 لوألا ةغيولاو <ةقكلك هوو ةقاث هز: 01 عاوقت و اهررخن ةنيلعلا عدفتلا نأ ملعاو

 ملاع يلي اّمم يناثلا هجولاو ؛ةيندبلا ةيرصنعلا ةروصلا ريبدتل ةعيبطلا ملاع ةرثك يلي امم

 أ يه يتلا ةينادجولا ةنئمطملا سفنلا نم ٌدمتستف .دادمتسالاو لامكتسالل حاورألا

 نم امهيتلك نم دمتست يهو «ةيناحورلا حورلا وه يذلا اهنطاب] نم دمتست يهو ءاهنطابو

 ةطساوب امِإ هدجوم (”[نم دمتسي وهو .ظوفحملا حوللا يه يتلا ةدحولا يف اهتروص
 .ةطساو الب امإو «ىلعألا يونعملا ملعلا

 ىلع َّنأ ّلك ددملا قيرطب ضافملا فاضملا يدوجولا ّرسلا يلي امم ثلاثلا هجولاو
 .هروهظ دعب ّىقتلا ّيقنلا بلقلا يف رهاظلا ضيفملا دوجولا نم ّرسلا كلذ دمتسملا همسج

 اذهب دارملاو «ةعيبطلا ملاع يلي يذلا اههجو ماكحأ رازوأ نم سفنلا رهط هّقح دنع هنيعيو

 «هلاعفأو هتافص لامج تدهاشو «ىلاعت هللا تارضح يف اهتركف تنف املك بلقلا نويع نأ

 تققرو «ةلدعلا ةيناميإلا لامعألا تْمَصَو ءاهنم رايغألا تلجناو «هتدارإ يف اهتدارإ تنفو

 نم ٌدمتسملاو ءاهّرسو يلقع نويع راونأ تفطلو .يقيقحلا اهفطل ىلإ تعجرو تفطلو

 هللا ةّيحم راونأ تقرشأ لاثملا ملاع نم هراونأ ىلع هراونأ تعجرو .يحوللا حاورألا ملاع

 تترفلا كارم لإ قوقلا داو وم ةكحملا تدا و رتكأ كللذ ىل[ايفح ىدحجتاو ةغ| انينف

 اعيش دهاش املك هّنأل ؛ينّمتلا مظعو «ةيهّلإلا تارضحلا ىلإ ةدهاشملا ىلإو «هتاجردو

 .[هنرز سس وق()
 :ىه رم فانتا نيف فشلا نيب اه
 .نيكمتلاو توبثلا ماقم نع اهدعبل .[8:سمشلا] «اًهِوْقَتو اهو اَهَمْهَأَف# :اهيف ىلاعت لاق يتلا يه ةمهلملا سفنلا (3)

 .986ص .مجعلا ةعوسوم يف اهليصفت رظني .بتارم عبس تاذ مهضعب اهلعجو .ةيفصتلاو .داهتجالا اهمزليو

 .س نم طقاس نيفوقعملا نيب ام (4)
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 يلجتلا تارضح راصو .لمعلاب اهغولب برقلا تارضح لاصولاو ةلاضوب نا ايوحم

 .يناعملا هذه يف تايبألا نم ىتأي اميف ركذيس هّنِإف ,مهفاف قارشإلا ةدايزب

 :لاق

 تّصخو يّرسل اد .ىجح َبِيَقَر ال ٌتيح ُسْفَنلا اهّبُح ينمُت ُتَيَسأ - 0

 وه انه سفنلاب هدارمو ءاهبح ىّنمت سفنلا تفخأ يأ :يئمت ترسأ [ظ33] :لوقي

 ثيح نم بوبحملا ةرضح ّبح يأ ءاهّبح ىّتمتت سفنلا تراص يأ ؛لقعلا امهو ؛حورلا
 ملاع وهو دابعلا قلخ هللا َّنِإف .هب تّصخ ءيش ّيأل يهلإلا ّرسلا اذه ةيهام لقعلا كردي ال

 ركفتلا الو «قباسلا هملع يف لخدم لقعلل سيلو .هملع يف ةيادب الب يصاعلابو ,عيطملاب
 ةرضحلا هذهل يسفن يّتح يمت كلذك ؛تاذلا يف ركفتلا ىلإ هب يهنتي هّنأل ؛مكحلا ىلع هيف

 يّمخ ّرس وهف كلذب يصيصختو ءايّمخ يأ ءارس يلقعل يأ ءيّرسل كلذ نايرسو «ةيهلإلا
 .تانئاكلا نوك لبق '''ةيخزربلا ملاع يف

 :لاق
- 

 ع

 يترْبَع ةراسغ يّرس نع ٌترْعَت يرئاسل ثيدحلا رْبَس نم ُتْفَفْشَأَو - 131

 اهلامعأو «حورلا ءافص ةّدشل هبوبحم ةرضح لاصو يتمت ةّدشو «يتح ةّوق نمو :لوقي

 ةوق فيطللا ملاعلا نم هدوجو ٌدمتسملا دسجلا ىف اهلولح لبق لاثملا ملاع يف يه امك

 ءيش لك راصف .ءءاضعألاو ءديلاو ءرصبلاو .عمسلا يف يرئاس عيمج يف ينمتلا كلذ
 «ةيبارتلا ةبسنلا ”[نم] يفاصلا لوألا هملاع ىلإ ينم ءيش لك عوجرل اهّبح ىّتمتي ينم د , 2 5 3 ١ كو

 يتداهش ملاع يف رهظ امْنِإو ءلبق نم لاثملا ملاع يف وه امك 1[ هتيمسجل] ةيمسجلاو
 يمسج يف يهلإلا ّرسلا اذه ريس فاشكنا نم ميدقلا كلذ وه راص ثيدحلا اذهو ًاثيدح
 رهظيو «نيبتف يأ :برعتف «يئاضعأ نم وضع لك يف يب ام رهظتف يئاضعأ رئاس يف اثيدح

 تارابع يأ :يتربع تارابع كلذ .يئاضعأ نم ءيش لك يّئمتو «يّبح نم يأ :يّرس نم

 حاورألا ملاعو ةفيثكلا داسجألا نيب زجاحلا يأ .لاثملا ملاع نع هب رّبعيو .نيئيشلا نيب لئاحلا وه خزربلا (

 .677 ص .ينفحلا ةعوسومو ؛143 ص ؛مجعلا ةعوسوم رظني «ةرخآلاو ايندلا ينعي .ةدرجملا
 .ىنعملا ميقتسي اهبو ءس نم ةدايزلاو ءلصألا يف طقاس نيفوقعملا نيب ام (2)

 .ىنعملا ميقتسي اهبو ءس نم ةدايزلاو ءلصألا يف طقاس نيفوقعملا نيبام (3)



 ."!"َبحلا لهأ دنع بجاو نامتكلاو «يلاوحأ نع يئاضعأ نم وضع لك

 :لاق

 نبل قدا هتنافعإ ىف" تيفو: ' :٠ ةنايف شنت دع ىيعنت طلاب

 كلذ رهظي نأ ىّنم ضعبلا داك امّلك يأ ءاضعب هضعب طلاغي ىَنم ءىش لك راصو :لوقي
 «نامتكلاب هطلاغ هيلع هروهظ ىف قفشأو .ىّئم رخآلا ضعبلا ىلع ّبحلا كلذو ءىّنمتلا

 «بذكلا وه نيملاو .كلذ ةحص مدع يأ .ىنْيَم تلعجو «لاوحألا كلت ريغ ىلع هنأو

 لوق يأ ءيتجهل قدص بوبحملا ةرضح عم كلذ ةحص مدع تلعجو يأ ءانه هدارمو

 يريغل رهاظلا يف ةرضحلا عم وه امْنِإ ينم ءيش لك ناسل لوق ةحصو هدارمو «يناسل

 .نامتكلا ةذشل كلذ فالخب

 :لاق

 يستيور نع هُّننِص .يركف ا يحناوجل هراهظإ ْتَبَأ اَملو - 113

 هيف هروضحو .هتدهاشم ءانفو هّيحأو هاّنمت ام رهظي نأ ىنم ءىش لك ىبأ اّملو :لوقي

 .يحاورأو .يئاضعأ ةيقب نع كلذ تمتك ءاهتلهو لوأ يهو ةءاجفلا :ةهيدبلاو .يركف

 نع سلا تنص كلذك «ةبئاصلا ةركفلا ةيورلاو .ىتّيور نع رسلا يأ ءهتتص «ىسافنأو

 نم ّرس هل ىلجت ينم ءيش لك راصف ؛ةبئاصلا يتركف نع ىتح رخآلا نع ينم ءيش لك

 رس هيلع قرشأو ءاهلاصو ىنمتو ءاهّبحب ينفو «ةيهلإلا تارضحلا نم ةرضحلا لامج

 اميظعتو « اهل ةّبححم يضعب نع هلاوحأو هّرس ضعب متكو ءاهرونو ؛:ةرضحلا نم ةّبحملا

 .مولعملا ىلإ ملعلل ةقرطم ةوق ةركفلا تناك اّملو .يضعب ىلع يضعب فشكأ مل اهلالجل

 ءّرسلا ًاروطو .حورلا ةّرمو .سفنلا ةراتو ءلقعلا ةوقلا هذه فوصتلا لهأ نولمعتسي ةراتف

 ذاختا لب ةلمج مالكلا كرت اذه ينعي الو .حوبلا كرتو .نامتكلا مهسفنأ ىلع اهنوذخأي يتلا موقلا طورش نم (1)

 ةرابع راص اذإف ةراشإ اذه انملع ْنأ نم يرابذورلا يلع يبأ لوق مهفن انه نمو .مهل اجهنم ةراشإلاو ءزمرلا

 رصان خيشلا دنع هارن امك رّبدتو ةانأ ىلإ ةجاتحم يهو مهرعشو مهرثن يف (تاحلطصملا) ترثك كلذلو ,«يفخ

 .الثم

 .قيلأ وهو .س نم هانتبثأ امو ء[اهل يتبحم ضعب نع] :لصألا يف (3)
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 اهيلإ عيمجلا ةبسن يه يتلا ظوفحملا حوللا يف ةيعامتجالا ةئيهلا يهو «!!ةنانألا ةراتو

 :لاق امك يدوجولا هّرس انه (هّتْنِص)ب هدارمو ؛ءاوسلا ىلع

 تَبَسَأ ىلإ ام يىمثك كمت هُنيسينق هنامتك يف ٌتْفَلاَيَو - 4

 .يضعب نع يتم ضعب ّلك نع يهلإلا ّرسلا ىأ :هنامتك يف تغلابو [و34] :لوقي

 ّىلإ ام يضعب نم هبحاص يأ ءاّيسنم هعم راصف 2[همتك] ينم ءيش لك تيسنأو .هتيسنو

 راثآ نم يرارسأ يف ٌبصناف ةيهلإلا ةرضحلا يأ ءاهّرس نم ّىلإ تضافأ ام يأ .تّرسأ

 نق «ىّْنم ودبي ام لك نعو «ىنع ىنلغشأ اناا 3 ] ماسقأو «ةينامحر

 .ةيناّنألاو ةيعمجلا ناسلب ملكتي عجر ّمث .هيلإ رظنلا نع

 :لاق

 01 يلعت اهانم ىف سفن هلْلَق انعلا رجس ىنملا سْرغ يف نأ نإف - 5

 تيجو نقلا 1[ شرا يت رسرلار جحا ورنا ىذ رار :لوقي

 ىسفن تدجو الو .«تانئاكلا تدجو ام ذإ هبرق لاصو اهانم ىف ىلاعت هلل تبصنو «تبعت

 اذهو «برقأ هللا ىلإ كلذ ناك قوشلا يف ّدشأو مظعأ بعتلا ناك امّلكف ؛كلذ لجأل الإ
 .(©!هل هللا ناك هلل ناك ْنَمو .هعم هللا ناك هللا عم ناك ْنَم :مهلوق ىنعم

 :لاق

 ”)ٍتَسْنَأ سفنلا اهركذ نم هب اهاّنَع 2 ْثَضَقاَم سَّّنلل ٌبُحلا ينامأ ىلحأَو - 6

 يبلقو يحورو يسفن :هلوقك دبعلا نم ءيش لك اهيلإ فاضي يتلا ةقيقحلا يهو ًاضيأ ةينينألا ىمستو «ةينانألا (1)

 دنع ةدوجوم يهف اهيلإ عيمجلا ةبسن ىلإ رصان خيشلا بهذ انه نمو ءّقحلا ريغ اهب لئاقلا ةقيقح نوكتو .يديو
 .98ص .؛مجعلا ةعوسومو .654ص .ينفحلا ةعوسوم اهنع رظني ءلكلا

 سوم طفاس نيفؤقعملا نياام(2)
 .اهتءارق نم نكمتأ مل ةملك نيفوقعملا نيب ام (3)

 .[رجش] لدب [رمث] :ناويدلا ىف (4)

 لاذ ةملاك نهر ع وه طفاس حرق رقمحلا وم اقا(5)
 رومألا دانسإو ءهللا ىلع بئاوشلا نم يفاصلا لكوتلا هب نوديريو ءريثك فوصتلا بتك يف ددرتي روثأم لوق اذه (6)

 .هنأش ىلاعت هيلإ

 .[سفنلا اهركذ نم هب] لدب [اهتركذأ ْنَم هب] :ناويدلا يف (7)

239 



 هب اهانع ىضقنا يأ .تضق يأ :تضق ام ءسفنلل ّبحلا يف ام َذلأو يأ :ىلحأو :لوقي

 يناسنإ سفن اهتركذ اذإ ةرضحلا يأ ءاهفصو نم يتلا هبوبحم ةرضح لاصو هلصو نأ ىلإ
 ّسحأ ال ىتح بعتلا يأ «ءانعلا نم هدجأ امو .يئالبو يئانعو يئانم عيمج اهلاصو ركذ

 ىنملا غولب ينامألا لك ىلحأو ءاهيف بحلا ينامألا ىلحأ يهف اهلاصو ركذ عم توملا ملأب

 تنك هتببحأ اذإف] :ىكحي اميف ىلاعت هلوق وه هانعم يذلا يقيقحلا ءاقبلا وهو ءاهنمو اهيف
 ملو :ًافنآ هلوق ىنعم اذهو ء[شطبي يبو ءلقعي يبو .عمسي يبو .رصبي يبف .هرصبو ؛هعمس

 بهذي ءانفلا اذه يفو ءيتروص كيف (''لجتت مل ام نْفَت ملو ءايناف يف نكت مل ام ينوهت
 (3).نيأ الو :ىتم الو فيك الو «كلانه ربخ الو ءنيعلا دعب رثآ ال هّنإَف © ءانعلا

 :لاق

 َتَمَلأ نإ ىوهلاب ىبلق ٌرطاوخ ًابقارُم َنِملَع ىّتم اهل ْثَماَنْأ - 7

 يل تماقأ يئاضعأ نم وضع لك ىلعو ءاهراونأب يبلق ىلع اهيلجتب تّملأ نإ :لوقب

 نم اهأدبم ْنأل ؛ةيبلق رطاوخ اهاّمسو ءّبحلا يأ .ىوهلاب ىبلق رطاوخ ىه ءابقر اهنم

 .حراوجلا ناطلس وه بلقلا َّنألو ءءاضعألا ىلع اهيلجت لبق ىلجتي هيفو ءبلقلا

 بلقلا ىلعو يئاضعأ نم ءيش ىلع ةيهلإلا تارضحلا ىلجتت ال هّنَأ ىنعملاب دارملاو
 تناك في كلذ لك ىف لامكو: :قاشتاو بت ةزق اهنو ديزي اهتم ءافر ةتلسراو لإ
 ىلإ رصبي يبو .عمسي يبف «هتدارإو «هتئيشمو .هتتحمبو «.هللاب نكستو .كرحتت ءاضعألا

 هذه يف اهرمأ ةيّلوتملا يه تناك ذإ اهاوس لخاد اهيلع لخدي الثل كلذ اهلاسرإو ؛هرخآ
 .[ شحاوفلا مّرح هتريغ نمو «هللا نم ريغأ ٌدحأ سيل] :6# هلوقل ةجردلا

 :لاق

 يبيه لالجإ تقرطأ رظاح الب 2 يرطاح مُهّولا نم اَّرِس ْتّقَرط نإف - 8

 نم هتفخ يأ :ًاًرس يرطاخ تقرط نإف «ليللا يف كلاسلا قراطلاو :تقرط نإف :لوقي

 .[ىلجتت] :[س]و لصألا يف (1)
 .قايسلا عم همؤالتل [ءانعلا] انتبثأو .ميقتسي ال ام وهو .[ءانفلا] :[س]و لصألا يف (2)

 .7403 و 5220 ثيدحلا .يراخبلا حيحصو .2760 ثيدحلا .ملسم حيحص (4)



 20[ رطاخ الب يأ] ءرطاخ الب ٌّقحلا ريغ ىلع وهو ّقحلا ىلع لثمتي ''[مهولاو] .مهولا
 .دّدحيو .فّيكيو ءرّوصي مهولا َنآل ؛اهتبيه نم ًالالجإ يسأر تسكن يأ «تقرطأ اهنم

 فرعي ال يذلا قلطملا لامجلا اهل لب «دييقتلاو .فييكتلاو .ديدحتلا نع ةهزنم اهتمظعو

 فرعي الف كاردإلا ةقيقحب هكاردإ نع هّرنم ىلاعت ةللاو ؛ىلاعت هللا الإ اهلامك ةقيقح تاذ

 .ديحوتلا حيحص اذهو وه لإ وه
 [ظ 35] :لاق

 ِتَّقُك طسبلا ىلإ يّقك ْتْطِسُب نإو ١ ةرظنب ٌتْمَمَه نإ يفرط ٌفَرَطُيو - 9

 مكحب اهرهاظمو «ةيلصألا يتافصو .ينطابو ءيرهاظ عيمج غبصنا املو :لوقي
 دهاشلا دهاشأو الإ ًائيش دهاشأ مل ثيحب ترصو .هتافصو هفصوب يبوبحملا يلجتلا

 مث دوهشلا ىرأ ال يأ .هتريغو ةرياغم دوهش الب هاّيِإ لوعفملاو ءلعافلاو .دوهشملاو

 ىلإ رظنأ نأ ٌتممه امّلكف مّرَج ال دحاو لاح يف ًاعم اذه ةيؤر يف اذه ىرأ لب .دوهشملا

 :هتيؤر نع (!![ رصقي يأ ءينيع فرط] رصقي يأ «ينيع "1[فرط] فرطب ةرضحلا كلت ريغ
 ريغ نم لعفأ نأ نع يدي فك عنم يأ ,يفك هنع فك لعفلاب طسبلا ىلإ يفك تطسب نإو
 رصبي يب] :لاق امك هللا عم ةلاح يف راص هّنأل كلذو ءينم كلذ يّلوتملا هللا نوكي ام

 هللا نم ةمارك َتعنُم ءيش لعف ىلع يحراوج ىدحإ تّمه ولف «[ شطبي يبو «عمسي يبو
 هيلإ مهتلسرأ نيذلا ءابقرلاب ةرضحلا اهترّكذ ةلفغلا ىلع ًائيش (””لعفي نإ :دارملاو «ىلاعت

 .هئاضعأ ىلإو

 :لاق

2 8 0 

 يتبهر ٌماجخإ ماظعإلا ةببَه نمو ةبْغَر مادقإ ىف وضع لك يفف - 0

 .س يف طقاس نيفوقعملا نيب اه(1)

 .س يف طقاس نيفوقعملا نيب ام (2)

 .س نم طقاس نيفوقعملا نيب ام (3)
 .س نم طقاس نيفوقعملا نيب امه(4)

 .قيلأ هانتبثأ امو .[ًائيش ىلع لعفي نإ] :[س]و لصألا يف (5)
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 تلجت نيح '!!يئاضعأو ءيلقع وأ .يركف ىلع ءابقرلا نم َّيلإ متلسرأ امب راصف :لوقي

 نع فارصنا يأ :ماجحإ ميظعتلا ةبيه نمو ءاهيلإ ةبغر مادقإ وضع لك يف اهتافصب اهيلع

 :لاق ءاهنم نذإ ريغب اهيلإ مادقإلا نع ةبيهو «رايغألا نم اهتريغ نم ةبهر اهاوس ءيش لك

 ةمُحَر راثيإك يدنع ْثَدَب اهيلع ةَمْحر ٌراثآ ّيف يعمَسو ّىفل - 1

 ٌيفل :لاق امَّنإو ؛يمفل هانعم «-نيونت ريغ نم اهرسكو ءايلا ديدشتب- ّيفل :لوقي
 يمفل َّنِإو :لوقي ءّيِف ةلباقم يف عيدبلا "لهأ عم مالكلا بيكرت طورشل ةاعارم
 ةملك ْنأل ,يئاضعأ عيمجو .يسفنو ءيحورو «يلقع يأ ؛يتاذ يفو يأ :ّيفو .يعمسلو

 بوبحملا ةرضح نم ّىلع تادراولا نم ةمحارم يأ :ةمحر راثآ ؛[154] لكلا عت [َيِف]

 نم هكولس موي ّبحلا ملأ نم هبيصي ام وأ ؛:ةشهدلاو «ةبهرلاو «ةبيهلا نمو «ةبغرلا ةوق نم

 نم وأ ءاهببس نم هيلع دري ام عيمج كلذ هلوقب عمج دقو ءسايإو عّمطتو «داعبإو درط

 .هيلع اهيلجت نم وأ .هيلع اهتضافإ نم وأ ءاهبانج

 يهو ؛يبلقو .يلقعو «يسافنأو .يحاورأو .ينم ءاضعألا هذه يأ .تدب هيلع :هلوقو

 نوكت دقو ءاهنم ةمحر مظعأب ىلع لضفتلاك يأ ؛ةمحر راثيإك ينم ءيش لك دنعو ءيدنع

 ةرضحلا بانج نم اهيلع ىرُي امب اهضعب ىلع اهضعب نامتكو .ىئاضعأ نيب ةمحارملا

 .ةيهلالا

 :لاق

 َتُمْصَي ٌمَص امو يعمَس هَمْضَو هل اهّمسا التام اذإ ىدبأ نإ َيناَسل - 2

 يغصي ال نأ ةرضحلا يف كلذ بوجول عامسلا نع هل ةعنام ةبيه دوجول اَمِإ :هوجو ةثالث

 نكي مل اذإ يناثلاو «هيلإ اهنم عنملا ىلع ليلد تأي مل ام نوكي دق نكلو ءاذهل تدبأ اذإ اذه

 ةثالثلا هذه دحاب ينذأ ّمصت مل اذإف :لوقي عناملا ليلدلا مكح ثلاثلاو .عنام بيقر اهنم

 .قايسلاب قيلأ هانتبثأ امو ء[ءاطعاو] :س يفو .[ءاضعأو] :لصألا يف (1)

 .[تاعارم] :س يف (2)

 عم مالكلا بيكرت طورشل ةاعارم ...) :هلوقب انه رصان خيشلا دصقيو ءس نم اهانتبثأو ءلصألا يف ةطقاس [لهأ](3)
 .(يتاذ يف) اهانعمو ةيناثلا (َيف)و ؛.(يمف) اهانعمو ىلوألا (َيف) نيب ماتلا سانجلا قّمحت (عيدبلا لهأ



 ركذي يأ ءاهمسا ولتي نأ دارأو «ةيهلإلا ةرضحلا تادراو نم ىناسل ىلع ىلجت اذإف هوجولا

 .ضعب ىلع ءاضعألا ضعب نم ةرضحلا يأ .كلذ ىلع اهتريغب اهملعل تمصي هّنإف اهمسا

 :لاق
 (!!تّمَص َتْمَّصلا دبعتست ملف يبلقل 2 اهّركذ َيناسل ىدهأ نإ َينذأو - 3 : :

 َنأل] بلقلل ةيده هلسري يأ «ىبلقل اهركذ يدهي نأ ىناسل دارأ اذإ ىنذأ كلذكو :لوقي

 تبلط لب هل “ادَقْنَت مل يأ ءتمصلا ينذأ دبعتست ملو «بّرلا تافص ىلجت تيب وه 2بلقلا

 روهظ [و36] ةثالثلا هوجولا دحأب قبال ركذ عامس نع تعنم يأ .نذألا تَّمص ءاغصإلا

 .بدأتو ةبيهل وأ ءاهنم عنام بيقرلو ؛«ةيهلإلا ةرضحلا نم اهيلع ةريغلا

 :لاق

 ىتريغ ٌدكنأف يرادقم فرتغأو اهَبُحب ّميِهَأ نأ اهيلع ُراَعَأ - 4

 اهلصول بلاطلاو ءاهّتحب مئاهلا انأ نوكأ نأ اهيلع راغأ ةراقحلاب يسفنل يتيؤرلو :لوقي

 نوكأف هل دوجو ال ْنَم راغي فيكف نوكلا يف ًالصأ يل دوجو ال هنأ يرادقم فرعأ مث

 الاانا وتدرج فل تقلا اهتلع لقريش ىتآل ةاهفك و تنووأ ةتنيع وه ناغأ :ناوقب

 هيف ءيش لك نع ءابنإلا يأ «ةقرفتلا ناسل ىلإ عجر مث ءعمجلا ناسلب اذهو ءيل دوجو

 .ىرت امك نيتيبلا نيذه يف "!ةيباجحلا ماقم نم هدجو

 :لاق

 .[دبعتست ملف] لدب [دبعتسي ملو] :ناويدلا يف (1)

 .س نم طقاس نيفوقعملا نيبام (2)

 .بوصأ هانتبثأ امو ء[داقنت] :[س]و لصألا يف (3)

 .(ةقرفتلا)و (عمجلا) نع ثيدحلا ٌرم (4)
 يذلا وه باجحلاو .يهلإلا يلجتلا لوبق نم ةعنام اهّنأل بلقلا يف ةينوكلا روصلا عابطنا بجحلاو باجحلا (5)

 سفنلا نم ةنطابلا تاكردملا ّلكو .مسجلا ةملظ ريثأتب ًايناملظ نوكي دقو .هللا برق نع ناسنإلا هب بجتحي
 ةعوسوم رظني ءاذكهو ... قحلا ريغ ىف ةظحالملا بلقلا باجحو «تاوهشلا سفنلا باجحف «ىلاعت هللا نع
 ْ .716ص .ينفحلا



 "و مقوت ْنم يسفن ءىّرب امو .اهل ًاحايترا ٌحوُرلا ُسلَمْخَتَق - 5 أ

 وأ ءاهنم ةريغل ضعب نع يضعب متكو ءاهلامج نم ينم ءيش لكل ىلجت اًملو :لوقي
 «بلاطو ديرمو رمأ نيع لك يف «نويع (2ثالث لقعلا يف تناكو ءاهنم بيقرل وأ «ةبيهل

 يعادلا وهو ءطلغلا نم موصعملا َيبنلا ةلزنمب وهو ةيرصبلا نيعلا يف عدوملا امهدحأ

 «بلاغلا رمآلا فّرصتملا كلملا ةلزنمب وهو ةيزيرغلا نيعلا يف عدوملا يناثلاو هللا ىلإ
 لكل ةرضحلا نم يلجتلا اذهبو «”ءوسلاب رمآلا وهو ةربّدملا نيعلا يف عدوملا ثلاثلاو

 ءًاطاشن يلجتلا اذهب فطتخت يأ ءًاحايترا ةيريصبلا نيعلا يهو .حورلا سلتخت يّنم ءيش

 كلذ َّنأل ؛كلذب ًارورسو ءًاحرف قلطملا اهلامج يلجتو ءلاصولا بلط يف ًاطاسبناو
 نم ةيقب ضعب امهيف نوكت نأ ةيزيرغلاو «ةربدملا يسفن ءيربأ ام نكلو ءاهبلطم ةياغ وه

 ةربدملا يسفن لبق نم يكش ّنظ نم يأ ءمهوتلا نم اهلك يتاذ ءيربأ امو يأ ءيتينم مهوت
 نيقي ىلع تسيلف بلطملا اذه ريغ امهل ظح بلط يمت نم ةيقب امهيف نوكي نأ ةيزيرغلاو
 لك نألو ؛ةيكزتلا ريغب هسفن دبعلا مهّتي نأ مزال اذهو ءامهلبق نم يّنم ءيش ّلك نم قيقحتو
 .مهفاف ءاهريغ دنع ام عيمج فرعت الو ,رظنت ال تراص ةدحاو

 :لاق

 4 ينقي نيح رئاز مالم ٍفيطب يعمم ِنْيَعلا نع ٍدعُب ىلع اهاري - 6

 اهيلع فاط اذإ نيعلا ةيؤر نم دعب ىلع ةيهلإلا ةرضحلا ىري ”[دق] يعمسمو :لوقي
 اهارأف .بوبحملا ةرضح بح يف ىلتق ةدارإو .يئانفو يّبحب يل مولم نم مالم فئاط

 .نيعلا ةيؤر ريغ نم ةمالملاب اهركذ عامسب

 ينيقَب ينم هّنتَْق ام ٌدِسْحَتَو 2 اهركذ َدْنِع يعَمْسِم يفرط طِبْغَيَف - 7

 هعمس تنك ءانفلا ةبترم ىلإ هيقري ام ىلجتلا نم هئانف دعب ىعمس ىأر اذإو :لوقي

 .[يتينم] لدب [ةينُم] :ناويدلا يف (1)

 .[ةثالث] :س يف (2)
 .قبس اميف نويعلا هذه رصان خيشلا ركذ (3)

 .[يتضقي] :[س]و لصألا يف (4)

 .س نم طقاس نيفوقعملا نيب ام (5)



 طبغيف ءانفلا ةيترم يف هب رصبي يذلا هرصب تنكو «ءانفلا دعب ءاقنلا ةجردب هب عمسي يذلا

 ىف ةّذل ةوق ىلع بلطلا ىف طاشنلاو «طاسبنالا :ةطبغلاو «ىفرط اهركذ دنع ىعمسم

 دسحتو «ءانفلا دعب ءاقبلا ةبترم نم نذألا اهتغلب يتلا ةجردلا ىلإ ىقري نأ اعمط ةمعنلا

 هتافص ىّلجت ىهو «ءاقبلا ةجرد هتكرو «هتنفأ يذلا ةجردلا هذه ىلإ ('هتنت مل ىتلا يتيقب

 اهلغم نوكي نأ ًابلاط أ هنداألل اديناع ويش لكزاف ىأ «نذألا هدارمو ءاهيلع ةيقابلا

 ءةمغنلا لاوز ىّتمت ىلع قلطي دسدحلا ّنِإَف ءاهنع كلذ لاوزل © ٌدمت ريغ نم اهتجرد قف

 .نامومذم ناهجولا ناذهو «هيلإ اهلاقتناو

 لهأ هيمسي هجولا اذهو «هنع كلذ لوزي ال نأو .هلثم نوكي نأ ىّئمتي نأ ثلاثلاو

 .مهفاف (*”ةطبغلا فوصتلا

 :0![نايب]

 بترتيو «# بنلا هب ٌصتخي عبارو ىّمعت ثالث ءبتارم عبرأ ءانفلا [ظ36] هوجو يف

 يهو «ةيلكلا تارضحلا نم ةرضح نم لصاحلا ءاقبلا نم مكح اهنم ماقم لك ىلع
 اّمأ .بتارم ثالث كلتف ءامهنيب عمجلا ةرضحو «نطابلا ةرضحو [رهاظلا ةرضح]

 عيمجب سفنلا ءانف وهو ءسفنلا رفس وهو .©لوألا رفسلا وهف ءانفلا نم ىلوألا ةبترملا
 ةيلصألا اهتافص عيمجو ءضافملا دوجولا بتارم نم ءاهيلع ةئراطلا ةيضراعلا اهتافص

 قّقحتلا وه ءانفلا اذه ىلع بترتي يذلا ءاقبلاو «هنع ةرداصلاو ءاهدوجو نيعل ةبحصتسملا

 ىلإ ةبوسنملا ةيقيقحلا هتدحو مكحب هنم ءانفلاو «ةينامحرلاب فوصوملا دوجولا رهاظب

 «حورلا رفس ةرضحلا هذهو ءرهاظلا همساو ءنمحرلا مسا رهاظ وهو .ىنسحلا اهئامسأ

 .[يهتنت] :[س]و لصألا يف (1)

 .[ينمت] :س و لصألا يف (2)
 حرش نم برتقي ًايوغل ًاحرش يناشاكلا اهحرشيو .يدي نيب يتلا يفوصلا حلطصملا مجاعم يف (ةطبغلا) دجأ مل (3)

 رظني .«هنع اهلاوز ينمت مدع عم ريغلل ةلصاح ةمعن لوصح سفنلا ينمت ةطبغلا» :هلوق وهو ءاهل رصان خيشلا

 .127 /1 «رغلا هوجولا فشك

 .س نم طقاس نيفوقعملا نيبام (4)

 .س يف طقاس نيفوقعملا نيب ام (5)

 .كانه حرشلا ّرم دقو .باتكلا ةيادب يف رفسلا بتارم دنع رصان خيشلا فقو (6)



 .ةقيقحلا ملاعو ؛عمجلا ماقمب (!'!ههحالطصاب اهنع ربعي رهاظلا همسا ةرضح ينعأ

 .اهب ةقلعتملا اهملاع صئاصخو ءاهتقيقح تافصو حورلا ءانف يهف ةيناثلا ةبت ةبترملا اّمأو

 هبيغو ©![دوجولا] نطابب قّمحتلا وه ءانفلا اذه ىلع بّترتي يذلا ءاقبلاو ءاهيلع ةبلاغلاو

 ملاع يف وه امك ةياهن الب يلزألا هملع يف دوجوم دوجولا َنأل ؛يلزألا هملع قباس يف

 .هعمجو «نطابلاو ءبيغلا ةرضحب قيقحتلاب ءاقبلا اذهب رّبعيو «ةداهشلا

 «يبيغلا نطابلاو ءيدوجولا رهاظلا ئمكح يف ءانفلا وهو ءعمجلا رفس ةثلاثلا ةبت ةيترملاو

 .ةيناسنإلاو «ةيخزربلا ”[رونلا] ةقيقح ةقيقح مكحب قّقحتلا نع ءانفلا اذه ىف بّترملا ءاقبلاو

 باقب قيقحتلا لهأ عم هنع رّبعملا وهو ءاهتروص ىلعو ءاهيلع مدآ قلخ يتلا ةيعمجلاو

 كلتب قلختيو .هتافص ةقيقح ىلع لدت (تافص هيف بّتر ىلاعت هللا َّنِإ يأ ءنيسوق

 ال ةبحمو ءاضر هيلإ ءايشألا برقأ ريصي امو ءاهراونأ نم هيلع علخيف هتافص نم تافصلا

 ءحورلا ةيؤر يقتلي اهيفو "عمجلا عمج عمج ةرضح اهل لاقيو .ءكلذ نع هللا ىلاعت «ةفاسم

 ملاعب ءاقبلا تاماقم عيمج نع رّبعيو «ىلاعت هللا تافص يلجتل ةآرم انوكيف سفنلا ةيؤرو

 ماقملا الإ ا موو باق الو .عمجلا عمج لاقي ال نكلو «عمجلا ة ةرضحو .ةقيقحلا

 «ثلانلا

 يأ 280(ىندأ وأ) :وهو 5 يبنلا ماقم وهف عبارلا روفسلا وهو ةعبارلا ةبترملا امأو

 .هحرش ّرم عمجلا ماقمو ؛:ةفوصتملا يأ مهحالطصاب ديري (1)

 .س يف طقاس نيفوقعملا نيب ام (2)
 .س نم ةدايزلاو .لصألا يف طقاس نيفوقعملا نيب ام (3)
 رخآ ىلإ هيف تافص بكر ؛[نيسوق باق] يف كانه هللا ّنأ وه ةءارقلا يف هجو اهلو ؛[ىلاعت] لدب [مُن] :س يف (4)

 را
 .[اتافص] :[س]و لصألا يف (5)
 .256ص جو ا يش و كلا ةرضح (6)

 يفو .ةعساتلا ةيآلا ؛ ءمجنلا .«ىندأ وأ نيسوق باق ناكف .ىلدتف اند مث» ولامن ةلوق نم درعأم يطوق تاق(
 دوجولا ةرئادب ىمسملا يهْلإلا رمألا يف ءامسألا نيب لباقتلا رابتعاب يئامسألا برقلا ماقم وه موقلا حلطصم

 ةعوسوم رظني .زّيمتلا ءاقب عم قحلاب داحتالا وهو :ةيلباقلاو «ةيلعافلاو .جورعلاو ءلوزنلاو .ةداعإلاو .ءادبإلاك
 .901 ص .ينفحلا ةعوسومو 0742 ص ءمجعلا

 .برقلا ةدش ببسب (نيسوق باق) يأ «قباسلا ماقملا نم عفرأ اذهو (8)



 ءيشل لاقي الو «"'عمجلا ةيدحأ ةرضح اهل لاقيو ,نيسوق باق ةرضح نم ىندأو

 ماقمل الإ عمجلا ةيدحأ الو ءنيسوق باق نم ىندأ ةرضح نيمسالا نيذهب تاماقملا نم

 . 2! تبنلا

 :[ناينز

 ملاعب هنع رّبعملا ءاقبلا نم لوألا ماقملا اذه نع ربعي ةعبسلا تايبألا هذه يفو

 امك ةقرفتلا مكح نم ءيش روهظ يه يتلا هتاجرد يف ًاجردنم عمجلا ةرضحو «ةقيقحلا

 قّقحت ببسب كلذو ءأئيشف ًائيش هنع كلذ ءافتنا مث هنم ءيش ّلك يفو .ءاضعألا يف انركذ

 كلت عيمجب قّمحتي نأ ىلإ ءامسألا تايلك نم رهاظلا همسا هلمتشي ام لكب هيف رئاسلا

 ةرثكلا ىلع ةيقيقحلا ةدحولا ةبلغ مامت وه يذلا ماقملا اذه رخآ يهتني ذئنيحو «تايلكلا

 ىلإ ةبسنلاب هعباوت عيمج يذلا رهاظلا مسا ةرئاد زكرم نم ققحت ثيح ةيئامسألا ةيبسنلا
 .كلذ ملعاف ءءاوس زكرملا كلذ

 َّنِإ :لوقأف ؟كلذ ىف لاثملا امو ؟ةدحولا ىف ةرثكلا قّقحتت فيك :ليق نإف :لوقأ

 كلذ ديانا لمح كنه زار هنإنا وراجما عيمنع نلإ: طرت ااعس قار اذ[ :ناسقإلا
 ةلمج اهنم كلذ قّمحتي هّنِإف اهيناعم ىلإ رظن اذإف هللا ءامسأ يف لاثملا كلذك .هلقعب

 .©!ههفاف ءاهب ىّمسملا وه دحاو ءيش ىلإ يهتنت اهلكو .ةدحاو

 :لاق

 . (*يتّهجو ٌتهَجَو ُتيح ُثناكو يئارو ىرولاو ةقيقحلا يف يمامإ ٌتْممأ - 8

 .15ص .مجعلا ةعوسومو .629-630ص ؛ينفحلا ةعوسوم اهنع رظني (1)

 ةنكمب َّنأ نظيف دحأ ىلع رمألا سبتلي الئل و هب ًاصاخ ماقملا اذه لعجي نيح رصان خيشلا نم مهم زارتحا اذه (2)
 .مجنلا ةروس يف ةميركلا ةيآلا ىلإ اذه يف دنتسي وهو .ماقملا اذه ىلإ لوصولا هريغ

 .دوجولا ةدحوب ال دوهشلا ةدحوب امهلوق ثيح نم ضرافلا نبا ةدحولا عم ةرثكلل هليوأت يف رصان خيشلا عباتي (3)
 فلتخت يهو .هريغ دوجولا يف دهاشي ال فوصتملا حبصأف هللا ىوس ءيش لك نع ءانفلا يه دوهشلا ةدحوو
 نبا يأر نع رظني ءامهالك رصان خيشلاو ضرافلا نبا اهب ذخأ انه نمو .دوجولا ةدحو نع ًايرذج ًافالتخا
 هناك ىف نملد ىتطيو هيح و اليوت اهس رق ابك قل نع ىقحلا ةعوسوم د رهتعلا ةزجو نك نفرافلا
 كل ْ .اهدعب امو 313 نض»:ضرافلا نبا

 .[ىرولاو] لدب [ىرولاف] :ناويدلا يف (4)



 يف يكولس يف هيلإ دصاق انأ ام ىلإ يأ ,يمامأ تدصق يأ :تممأ [و37] :لوقي
 لامعألا عيمج يف عرشلا مكحب ةقرفتلا نم روضحلا مكحب بوبحملا ةرضح ىلإ ةقيقحلا

 ا ل ل لا ل تل

 .هللاب ملعلا وه هتقيقح عمجلا ةرضح َّنأل ؛عمجلا اذه ةرضح ىلإ هجوتم وهف هئاعدو

 ةراقح نإ لامعا لك 1 يوجب كتم ىو لاقت لباب لعل ىلإ فرض رك كفو

 ال اهاوس ام عيمج تناك اًملف «ةطاحإلاو كاردإلا نع ةهّزنملا ةيدحألا ةرضحلا كلت نطاب

 .يهجو ةلباقم يأ ,يتهجو يهف تهّجو امنيأ يْنأ مص دقف هيلإ لبقتسم انأ الو هيلإ رظنأ

 .ةرضحلا هذه ركذ مث

 :لاق

 يتمتأ ممامإ يبلق ينُدَهَمَيو ١ يرظان ّيتالّص يف يماَمأ اهارّي - 9

 عيمج يف اهيلجت رثأ يّرسو ءيبلق يف ماقأو .بوبحملا ةرضح ىلجت امل :لوقي

 ال ثيحب اهفصوبو ءاهملحتو اهّرس نم ينم دحاو لك غبصنا ىتح يئاضعأو «يتافص

 رظني ال هتالص يفف مرج الف ءهمساو «هركذو «هادن الإ نذألا عمست الو «هايإ الإ نيعلا ىرت

 .هلل اهيلإ هججوتم وهف اهاَيإ الإ
 دباع دبع لكل ةلبق يه يتلا ةرضحلا هذه يلجتب يبلق ينيريو يأ :يندهشيو :هلوقو

 َّنأل ؛ىلاعت هللا ىلإ هّجوتم ّلكلو «ةمئألل مام يّنَأ ةيقيقحلا ةيدحاولا] ةرضحلا يهو هلل

 هّجوتم انأ يتلا يبلق ىلع ةيّلجتملا '"[ةرضحلا هذه ىلإ وه هللا ىلإ ةقيقحلا يف هّجوتلا

 .هتافصب هتدهاشمو هللاب ملعلا ةرضح ىيهو ءاهيلإ

 :لاق

 يسلبق لبق يهو يداؤفب 0-0 ْنأ ّىلإ مانألا ىلص نأ ىورغالو - 0

 ىلإ يأ «ّيلإ مهبولقب اوهججوت نأ يأ ءّيلإ مانألا ىلص نأ بجع الو :ىورغ الو :لوقي
 يه يتلا ىلإ اوهججوت نأ ورغ الف ءيهججوت ةلبق يأ .يتلبق ةلبق يهو] .يبلق ىلع 2 ةيلجتملا

 .نم يف نشناهلا يف ايرتكم نيفوقسملاا نيا(



 آلإ اهري مل نأك ءيش يأ ىلإ وأ «ّيلإ هججوت نإ اهيلإ هجوت .هججوت امنيأو يبلق ''1[يف ةيلجتم
 هوجولا هجّجوت ال مهتالص يف اوهّجوتو «ماقملا اذه اوغلب نأ بجع ال يأ ءىورغ ينعي ءيه

 ةبحملاو ءصالخإلاو داقتعالاو دصقلا هّجوت لب «ةبعكلا ىلإ اهب اوهّجوتي نأ نيموزلملا
 ْنَم ىلإ مهبولقب كلذ يف اوهججو يأ .يبلقب تلجت يتلا ةرضحلا يهو «ةلبقلا ىلإ ءانفلاو

 .فيرشلا دوصقملا هججوتلا وه هّنإف بجع الف يأ ءىورغ الف .هيلإ تهّججوت
 :لاق

 ٍةرْمْعَو ٌجحَو ِكشُن ْنِم مك امب 0 ْثَهَجَوَت يوحن تلا تاهجلا ٌلُكو

 تانئاكلا عيمج نم ةبعكلا يه يتلا ةلبقلا نم تسلا تاهجلا عيمج تراصو :لوقي

 ءيش لك َنأل ؛هللا ةرضح يهو ءاهيلإ ٌتهجوت يتلا يتهجو ىلإ يأ ءيوحن تهججوت يه

 لكو ءاهيلإ هّجوتم انأ كلذكو .هذه هترضح ىلإ «ىلاعت هللا ىلإ هّجوتم وه نوكلا نم
 مههوجوب اهب اولبقتسي نأ مهمزل يتلا ةيناميإلا لامعألا نم هولمع امب اهيلإ هّجوتم دبع

 يهو ةرضحلا هذه ىلإ اهب هّجوتلاف «ةقيقحلا يف اهلكو .لامعألا نم اهريغو «ةبعكلا ىلإ

 ّنظت الو .مهفاف .ةدهاشملاو روضحلاب يبلقب تّلجت دقو «ةلالدلاب ءيش لك يف ةيلجتم

 .هللا ىلإ هّجوتم ةرضحلل هّجوتملاو .ىلاعت هللا ةرضح ؛ةرضحلا ينعي لب .هسفن ينعي هنأ

 :لاق

 ةاتَّلَص يل اهنأ اهيف ٌدهْشَأَو اهميقأ ماقملا يف يتاوّلَص اهل - 2

 عضوم ةبعكلاب راد ام وهو الا ميهاربإ ماقم يأ «ماقملا يف اهميقأ يتلا يتاولص :لوقي

 يتلا هللا ةرضح ىلإ يأ .يتالص هّجوأ اهيلإ ىلإ ىنعمب ؛ ؛مالسلا انه يتالص ءاهل فاوطلا

 وضع ّلك راص ىتح اهُّرس يئاضعأ عيمج يفو .هيف يّرسو ءيبلق ىلع تلجتو ءاهب دهشأ

 يتيدوبع نم يل [ظ38] ةيبوبرلا ّقح ءادألو ءيلصي يب كلذكو ءرصبي يبو ؛عمسي يب ينم
 اهتناعإبو ؛ّىلع اضرف ةرضحلا كلت نم ةقيقحلا يف اهتيلص يتلا ةالصلاو «ةدابعلا تناك هل

 ذإ لعافلا وه هللا َّنِإ ةقيقحلا يفف ءًاعفنو ةناعإو ًاضرف تناك يلجأل يأ .يل اهنم يهف يل

 س يف طقاس نيفوقعملا نيب ام (1)

 .[ماقملا يف] لدب [ماقملاب] :ناويدلا يف (2)



 ةقولخم يهف لماعلا ىلإ عجار كلذ عفنو .لدعلا لمعلاو لماعلا نّوكملا وهو «قفوملا وه

 (!![كلذ لكف] «كلذ نع ىّنغ هللاو «هلل هيلع بجاو وه ام ءادأب ةليمكت هلجأل يأ هل

 ىلاعت هللا ىلإ ةقيقحلا ىفو .هتهج ىلإ هّجوتم وهف هتاذ ىف هملع ناك ىلإ هللا ىلإ هّجوت هنأل

 بلق ينعسوو ءيضرأ الو يتاوامس ينعسو ام» :ىلاعت هلوقل هتاذ يف هملع ىلجت يذلا

 */[َيبن] ةلزنمب حورلا يهو «ةيريصب نيع (”'لقعلا يف :رخآلا هجولاو .72نمؤملا يدبع
 «ةيزيرغلا نيعلا ىلعو .ىلاعت ] هللا ىلإ 10 يهو .ىلاعت هللا ىلإ الإ نعذي ذل

 (60)[هللا ىلإ ة ةهجوتم ٍيشو ءاهب الإ مامت كلأو ءاهعهد 4 اهتهج ىلإ هحجوتلاو ءاهيلإ ناعذإلا ةربدملاو

 وه هدبعت يذلا هللا َّنأل ؛اهتهج ىلإ .هلل ةهججوتم اهّنأك ىهف ءاهيف هملع اهيلع ىلجت يذلا

 .مهفاف ءاهيف هملع ىلجت يذلا

 :لاق

 ةدْجَس َّلُك يف عمجلاب هِيقيقَح نإ دعا ساو ام ع ع

 وأ تلايك روكا اعلا يكسو رودس يكيللا نتعرف اكلك :لوقي

 اهتناعإب تناك اهنأل وأ ؛هيف اهنذل ؛هترضح وهو ملعلا وأ .هلامك راونأ يأ .هتقيقحو وه

 ا ل ل ا

 سئشنلا ءانف دعب ءاقبلا انه عمجلا ماقمف «عمجلاب هتقيقح ىلإ دجاس يلصملاو .يلصي يبو

 راونأ نم ةضافإلاب رهاظلا دوجولا ةقيقح نيع قيقحتب عمجلا ءاقبو لوألا ءانفلا وه يذلا

 َّمث نكت مل اهالول اهب يه ذإ اهنمو ءالعف يّنم ةدجس ّلك يف كلذك ةيئامسألا تافصلا

 9 ] اذاتسأ رمأ اكلم نأ ول كلذ يف لاثملاو .ةرمعالو ,كسن الو ّجح الو .ةالص

 ىلع كلملا قفنأو .هتروص ةيفيك نقتأو .هعضوم نّيع عضوم يف اتيب هل ينبي نأ ءانبلل

 .س يف طقاس نيفوقعملا نيب ام (1)
 .ثيدحلا جيرخت رم (2)

 ائيع باوصلاو ء[نيع لقعلا ىف َنِإ] :س ىف (3)

 ىف ىف ظلام نوف رقعقلا نسامك4)
 .س يف طقاس نيفوقعملا نيب ام (5)
 .امهتءارق نم نكمتأ مل ناتملك نيفوقعملا نيب ام (6)



 كسشعلاب هديبشتو .هتعانص مكحأو دّمتأ ىتح ءانبلا ىنبي هدبعو .ةميظعلا تاقفنلا هئانب

 لاقي نأ حصيو .همدخ نم دحأل وأ .هسفنل ينالفلا كلملا هانب ءانبلا اذه نإ لاقي نأ مصيف

 ةالصلا كلذك ءهيلإ عجر هعفن نأ لجأل هسفنل وأ .كلملل ةمدخ نم ذاتسألا اذه هانب اذه

 .مهفاف .كلذك اهيف لوقلا حمصي لاثملا اذه ىلع ةقيقحلاو ءزاجملا ىلع ةدابعلاو

 :لاق

 ةعكر لك ادأ يف يريغل يتالَص نكت ملو ياوس ىَلَص يل ّناك امو - 4

 ىلع تبجوأ نإو تارضحلا كلت ّنأل ؛يريغ دحأ يل (!0لصي مل ةقيقحلا يفو :لوقي

 انأ يتلاف ءيريغلو يل ةنيعمو «يريغ ىلعو ّىلع ةضراف يهف «ينتثئاغأو ءاضرف راصو

 يريغل ال ا ل ا1 يا واو ع راي تام

 كلذكو .(#7 ءهِسْفَِل ُركفَماَمَنِإَف رْكَس نمو# (#2 ءدسسْفَنِلَف اًحِيلَص َلِيَْع ْنَم# :ىلاعت هلوقل

 تاذلا َّنأ ةيفوصلا لهأ دنع َّنأل ؛ىتاذ ىف ةيلجتملا هلا 0 0 «ىتاذ ىلإ ىهَجوت

 نكلو «مدع ريغ وه ةقيقحلا يف ناك نإو اضحم امدع ناك هاوس امّنِإ لمعلا رون ىه

 اهبحاص هداسفإب ةدابعلا هيلع دسفت همدعيو «ىلاعت هللا دبعي هب يذلا رونلا اذه ةلباقم ىف

 تيهخوتو ةقرعملا قح ىرابلا تقرع ىتلا ىه ةيئاروتلا تاذلا كلتو'ءًالطاب نوكيفااهل

 بولطملا ىلإ هلديل ليلدلا دُصَق ىلإ هّجوتلاو ءليلدلا ىه [و39] هّجوتلا نوكيو ءاهلجأل

 ليفي فيغلاا نأ ةقيفحلا نتف ةقاقعلا هارطحلا كاتذك قحاو «ةيليفت هيلع ىياولا
 ةفصلا فرعت مل اذإف تاذلا ةفرعم ىلع ليلدلا يه ةفصلا ّنكلو «ةفصلا ال تاذلا هتدابعب

 :حورلا رفس هدعب نمو :ضسفنلا رف سن رخآ اذه : نايب

 مكحب ّقحلا ىلإ سفنلا نم لوألا :بتارم (؟*[عبرأ] ىلع ٌّقحلا ىلإ رفسلا َّنأ انركذ دق

 .[يلصي] :[س]و لصألا يف (1)
 .15 ةيآلا .ةيثئاجلا (2)

 .40 ةيآلا ءلمنلا (3)

 .س يف طقاس نيفوقعملا نيب ام (5)
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 ء«ريصبلاو عيمسلا وحن ةيلصألا ةيلكلا هتامسأو رهاظلا مسالا ةقيقحب قّمحتلا لجأل ّبحلا

 .هرخآ اذهو ءامهوحنو

 ءنطابلا مسالا ةقيقحب ققحتلا لجأل ّبحلا مكحب ٌّقحلا ىلإ حورلا نم يناثلاو

 .امهوحنو سوّدقلاو «مالسلا وحن هب ّصتخملا ءامسألاو

 امهنيب ةعماجلا ةيهلإلا ةرضحلا رهاظ ىلإ نيمسالا نيذه دحأب دّيقتلا نم ثلاثلاو
 .تاذلاب

 ةرضحلا هذهو ءاهنطاب ىلإ ةيهلإلا ةرضحلا رهاظ نم وهو #2 نبنلا رفس عبارلاو

 نم اهيلإ كولسلا ةيفيك نع اهلاح ناسلب ملكتيو ءمظانلا مظنب ةدوصقملا يه ةيدمحملا

 .# يبنلا الإ اهلصي ال ناك نإو ءاهيلإ ّمث .ثلاثلا ىلإ يناثلا ىلإ لوألا رفسلا ةيادب
 :[ناحن

 مكحب اهنع ةيقلخلا ماكحألا ةلازإو ءحورلا يف ف هريسب عّرفت لوألا رْفَّسلا اذه ىهتنا املو

 ماكحأ نم فافش باجحو «قيقر رتسب ٌسحأ ةرفسلا هذه نم عجر اّمل هنأ كلذو .«بحلا

 لبق لغشلا اذه نم تغرف دق يْنأ ّبحلا هباجأف هب ًائيعتسم بحلا ىلإ هجّجوتف حورلا ةيقلخ
 ةضرع ىلإ كمودق أدبم دنعو .كّبر ملع ةرضح يف ًامودعم تنك ثيح كتيَّنِإب كساسحإ

 رمألا ملاع يف هب كزوربو ءاهيلإ فاضملاو .كتقيقح ىلع ضافملا دوجو قّلعتو ءنوكلا

 مّدقتو مدقأف هريسلا ىلع مدقأو مّدقتف ءالصأ اهملاوعو روصلل روهظ ال ثيح حاورألاو

 ءةّمهلا ةّوقب مدقت اًملف .يوقلا كمزع ةوقب كيف هدجت يذلا قيقرلا رتسلا كلذ قرخاو

 ىرع نأ ىأرف رتسلا كتهنا ذئنيحف امهيف هريثأت لامكو «ّبحلا ةيارب نكل مزعلا ضراعتو

 لبق فرعأ نأ تببحأف دقع دنع ّبحلا ديب ةيخرتسم تناك بجحلاو ءرتسلا اذه دقع

 اهنم لحنا مث داجيإلا ةدارإ دنع «يناثلا دهعلا دنع ّبحلا ديب تلجنا مث «هتقيقح روهظ

 يف دوجولا عم نكي مل ام لك ىنفأ مث .حاورألا ملاع وهو ءرمألا ملاع يف هروهظ دنع ءيش

 فاصوألاو «ةيقيلخلا ةبترملا ماكحأ نم حورلاب قحتلاو «ةيلصألا تافصلا نم اتباث هملاع

 بتارملا يقاب ماكحأ نم اهلايذأب تّبشتي تتش فيفخ فيفخ رابغ ىندأ نمو .حورلاب ةصّتخملا ةينوكلا

 دمر اكد ايطالي طعم لا اهو يييدتلا نب ديالي كلا دبع

 ضراوعلا هذه عيمج ّبحلا ينغي ّبحلا مكحب ةّمهلاو «مزعلا ةّوقب تتحلا لإ هجوتلا
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 راتسألاو بجحلا تكتهناو .تلحمضاف هملاع يف تّمتو .دوجولا عم ةتباث نكت مل يتلا

 .ىرت امك ىناعملا هذه ركذي ةيتآلا تايبألا ىفو .ةّيلكلا

 دي يري ترا





 ةينطابلا تارضحلا تادهاشمو .ةيهلإلا ةّبحملا ةيارب حورلا رفس «.ىناثلا رفسلا ىف

 :ه55 يدمحملا ماقملا ناسلب ةيهلإلا ةيئامسألا

 :لاق

 يعيب ٍدّقَع يف بجُحلا يخاوأ لَو 2 هكته دق اه ؟ٌرْثَّسلا يخاوأ ْمُك ىلإ - 5

 ًاباجح تيأر ًاباجح تكته املك انأو [ظ39] اهيلجت نعو «كلذ نع ىّنع ةعناملا بجحلا

 مل بجحلا نم مك يأ ؟يخاوأ مك ىلإ :لاقف اهترثكو اهعطق ةّدم لوطتسا هّنأكف ًاعنام
 :ةنلا ةدنع لالخ «نافض ةوغا تك عاملكو ؟ايب الوغشم ءاهب افلك انهن ًايزاقم لَو
 َقْبَي ملو .هتكته دق ىّنأ تننظو .كلذ ىلع اهل يحورو .ءيسفن ةعيب تدقع ىتلا هتوخأو

 را احم فار هونغ

 :لاق

 (1 ينيلوأ :ئف َدْهَعلا قبع ل ثَدَب نأ لبق مويال موياهالو ٌتحِنُم - 6

 ءاهلاوزو ءاهقرخب اهل يتعيب يه تدقع دقو ءاهعطقأ بجحلا هذه مك ىلإ :لوقي

 ةدارإ لبق يلزألا ملعلا يف يأ ءموي ال موي يه بجحلا لاوزو ءدقعلا لوبقب ينتحنمو

 قلخأ مل ينأ رمألا ملاع وه يذلا داجيإلا دنع داجيإلا يف ىلع اهنم دهعلا لبقو داجيإلا

 :لاق

 لج بالتجاو باستكاب الو رظانو عمَسب ال اهاوه ٌتْلِبَق - 7

 .[دهعلا دنع يل] لدب [دهعلا ذخأ دنع] :ناويدلا يف (1)



 الو باستكاب الو رظن الو اهلاح ناسل نع ينم عمسب ال اهّبح يأ :اهاوه تلدف :لوقي

 اهل كلذك يّنأ يلزألا بيغلا ملع يف ةمارك لب «سفنلا يف عبطب الو يأ «ةليح بالتجاب

 قباس يف امك تنكف يدوجو رهظ نأ ىلإ كلذك رمألا لزي ملو ءّبح يل كلذك يهو «ةبحم
 .يلزألا يبيغلا هملع

 :لاق

 يتأسنَت لبق يتوُشَت ُثناكو ٌروهظ ال ٌتيح رمألا ملاَع يف اهب ُتْمِهَو - 8

 يحور تقلخ امل حابشألا لبق حاورألا داحتاب رمألا ملاع يف اهّبحب ٌتْمهَو :لوقي

 هذهل اهّبحب تماهف ءظوفحملا حوللا يف حاورألا قلخ عم ةداهشلا ملاع عيمج قلخ لبق

 ةقيقحلا يف تناكف اهّبح لهأ نم اهنأ يلزألا هملع يف قبس امك ةيبيغلا ةينطابلا ةرضحلا

 تنك امك ةداهشلا ملاع يف يروهظ لبق !![يأ .يتأشن] لبق اهّبحب يتركس يأ «يتوشن
 .رمألا ملاع ىلإ يروهظ لبق بيغلا ملاع يف كلذك

 :لاق

 تّلحمضاف اَنَِيَب تافص نم انه  ًايتابْمَّن نكي ملام ىوهلا ىَنْفأف- 9

 نم ًالاح اهيف نكي مل ام يأ ءايقاب مَ نكي مل ام ّلك ّبحلا يأ .ىوهلا ىنفأو :لوقي

 ةفص نم وه يذلا ىلإ ًايقاب رمألا ملاع يف اهتافص نم هلصأ نكي ملو ءابلتجم وأ ءتافصلا

 ةقيقح فاشكتناب كلذو ءرمألا ملاع يف تناك امك تعجرو ءتلحمضاف يقيقحلا اهئاقب

 يف دوجولا نطاب قئاقح فاشكناو «حورلا ىلع اهيلجتو «ةيبيغلا ةيلزألا ةيملعلا ةرضحلا
 بهذ اهيلإ رظنلا ّبح يف تنفو ءاهيف ةركفلا تصاغ ىتم هنأ ىنعملاو «ةيملعلا ةرضحلا

 .اهيف اهتدحوب تّدحوتو ةداهشلا ملاعو ءرمألا ملاع نم نوكلا يف نوكم لك

 :لاق

 (22 ين ريصبب ًادراو ينمو .نللإ ًارداص ّىتنع ُتِبَقْلا ام ٌتيفلأو - 0

 يحور ىلإ ال يدوجو نيع ىلإ ةفاضملا يتريصبب تدجوف يأ -ءافلاب- تيفلأف :لوقي

 . س يف طقاس نيفوقعملا نيب ام(1)

 .[يتريصبب] لدب [ةديزمب]و «[تيفلأو] لدب [تيفلأف] :ناويدلا يف (2)



 وأ ؛يتقيقح نم ارداصو يحور نع ناك ام ىّنع هتحرط يذلا وه يأ .هتيفلأ ام وه يلقعو

 يذلا يأ ءَيلإ ًارداص ناك ام :هلوقو ءيّلجتلا نع عنام باجح وه اّمم ادراو اهيلع ناك ام

 يف وهف هتريصب ىلإ ادراو ناك امو ءاهيلإ دراو ةقيقحلا يف وه يتقيقح تافص نم ردص

 يحابشأ ملاع يف حورلا يأ ءاهلوزن لبق لصألا يف لكلا ذإ ءاهنعو اهنم رداص ةقيقحلا

 ملاع يف الو ءرمألا ملاع يف اهتافص نم تسيل هتيفلأ ام لكو .كلذك اهتافص نم تسيل

 :لاق

 ىتبجُحو يدوهش ىف ىنع تْْيجَحَت 2 اهب ىتلا تافصلاب ىسفت ٌتْدَهاَشَو - 1

 تناك يتلا ةيلزألا ةيبيغلا ةرضحلا ملع يف يسفن ترظنو يأ ,ءيسفن تدهاشو :لوقي

 ةفرعمو ءاهتفرعم نع ةبوجحم [و40] يهف ىلاعت هللا آلإ دحأ اهفرعي الو ءاهعم ءيشالو

 يباجتحا] لاح يفو .دوهشلا ملاع يف يدوهش (!![يفو ءاهل] يدوهش يف اهترظنف اهتافص

 لزأ مل ينأ كلذك اهتافصب اهنوك مدعب ةنوكملا ءايشألا عيمج باجتحا لاحو ([اهنع

 الب هللا ملع يف ةيلزأ ةميدق يتافص عيمج كلذكو ؛«ةيادب الب هللا ملع يف ًاميدق كلذك

 «يبحو يملعو «يتايحو يتدارإو .يرصبو يعمس لثم رونلاك ال رون يذلا كتافص

 ءيش يف اههبش ىلع وأ ءاهلثم نوكي نأ نم هللا تافص ىلع ةفص لك ةلادلا يل ةقولخملا

 .اريبك اًولغ هللا ىلاغت

 :لاق

 يتليحُم ٍّيلع يسفن اهل تناكو ًةلاحم ال اهُيَبْحَأ ينلا يّنإو - 2

 يهو «يلزألا ملعلا يف بيغلا ملاع يف اهتدهاش ىتلا سفنلا كلت انأ ينإو :لوقي

 ىقبتو «ةّيبوبحملا ةرضحلا كلتل اهّبحب ةيناف نوكت نأ اهتدرأ ثيح مويلا اهتببحأ انأ يتلا

 ةيملعلا ةرضحلا كلت يأ ءتناكو «ىقابلا تافص نم اهل ءاقبلا تافص ىه ىتلا اهتافصب

 كلت ىلع ةلوخملا يأ «ةليحملا يه اهل ةّبحم هللا ملع يف ةيلزأ اهعم يسفن يتلا ةيلزألا

 .س نم ةدايزلاو .لصألا يف طقاس نيفوقعملا نيب ام (1)



 ؛اهنع ''1ال] اهل ليوحت وه ىلع يسفن اهليوحتو .دوهشلا ملاع يف يدسج ىلإ سفنلا

 .يلزألا قباسلا ملاعلا يف تنك ناك امك ءاقبلاو ءافصلا يف ترص يتأل

 :لاق

 ةلوهُج ريغ رمألا سفنب يدوهش يف يهو رْدَن مل ُثِيَح نم اهب ُتَماَهَف - 3

 ردت مل ثيح نم (2[رمألا ملاع يف ةيبوبحملا ةرضحلا بحب يأ :اهب تماهف] :لوقي

 مويلا ةلهاج ريغ يأ :ةلوهج ريغ رمألا سفنب ,يتداهش ملاع يف يأ :يدوهش يف يهو

 يلزألا ملعلا يف يه كلذكو ءاهّبحب ةمئاه رمألا ملاع يف تناك كلذك اهّنأ رمألا ةقيقحب

 .كلذك اهّنأ ةلهاج ريغ كلذب مويلاو ءاهتاذب يردت ال اهنوك لبق

 :لاق

 مطشتل ك العشي تكمل اق لافخإو ٌالَمخُم هك كلت ام دف هن ىل ّنآ دقو - 4

 ردقب امهئاقب ةبترم تلصوو «ةنطابلاو ةرهاظلا «©ىّئم ةرضحلا ىل تلجت اًملو :لوقي

 حرش (؛1[ لّصفأ] نأ رضح يأ ءنآ دقف ءاقبلا لك الو «لجتلا لك ال .كلذ لوبقل يدادعتسا

 يأ ءاطسب :هلوق «ربخملا زاجيإلا دارملاو .هتلّصف ام لامجإو ؛كولسلا اذه ىف تلمجأ ام

 ءادح ىدحأو «قيرطلا ىلإ يدهأل الوصوو المعو املع يقّقحتل يأ ءيتطسبل احرش

 :تايرأ ةلالت يف ةيلزالا ةيلوكلا يملا ةريضحلا هو ءاهلوأ نم ةقيقحملا
 :لاق

 َتَدَك نيّبحملا داع نع ٌرداون انداحتال اهّبُخ يذاختا ةانأ 2363

 دارملا سيلو «هّبحت ىه امب اهل ةبحملا ىف يأ .داحتا اهل ىّبحو ىل اهّبح :دافأ :لوقي

 تاق نأل 4 قي اهداعتتا ريغ نه وكلو «اهتافطن: نتاقتع ةقفاؤمو: ريغ ةقفاوملا ريغ
 «تانوكملا تافصب ىلاعت هللا تافص داحتا حمصي ال ذإ ءيتافصل ةنيابم يه اهتافصو اهّبح

 .قايسلا يف ةمهم ةلالد تاذ انه [ال]و ءس نم ةدايزلاو ءلصألا يف طقاس نيفوقعملا نيبام (1)
 .س يف طقاس نيفوقعملا نيب ام (2)

 .قايسلا عم همؤالتل س يف ام انتبثأو ؛[خلإ .... ةرهاظلا ناترضحلا يل تلجت اًملو] :لصألا يف (3)

 .س يف طقاس نيفوقعملا نيب ام (4)



 .«فاصوألاب هباشتلا يف نوّدحتي دق مهّنإف .مهفاف نيبحملا نيب داحتالا ةداع رداون نم هذهو

 .('!كلذ نع ةهّرنم ةرضحلا هذهو

 :لاق

 يتحيصت اهيدل يدي د اهب اهيلع يمئالو اهيلإ يي يشاولا ّيب يل يشي - 6

 نمو «سفنلا نم ةينطابلاو ةيرهاظلا :نيترضحلا نيتاه ىلإ يلوصو لبق ناكو :لوقي
 ءّبحملا عم ةرات ريسي يذلا وه هنأ فورعم يشاولاو ءيشاولا يل ديري يأ :يشي حورلا

 يف هّبح ىلع ّبحملا مولي هرثكأف مئاللا اًمأو ءامهتفلأ امهيلع دسفي امب بوبحملا عم ةراتو

 نّمم يِنأ يلزألا ملعلا يف قبس امل نكلو .يرمأ ةيادب يف اذه ناك .هّدصي نأ ديري هبوبحم
 ناك اهيدل يتحيصن اهب يدبي ةاشولاو موللا ضرعم يف اهل امهركذ ةرضحلا هذه ٌبحي

 و ءامهنع رفسلاو ءاهلاصو ىلإ كولسلا ىلإو ءاهّبح ىلإ ينعجريو ءاهبرق ىلإ ينّثحي
 يف يتحيصن تناكف اهيلإ دصقلا تمرو ءاهّبح يف تمه اهاركذ امنيح ينأل ؛امهفاصوأ

 .مهفاف ءامهتاشوو ءامهمولو [ظ40] امهلذع

 :لاق

 اةاةّبحملا قدصل اًرب ينحتْمَتَو نلف ةفلسا اهر ارك اهواك - 167

 يأ ؛يتاذ ىلع قلطملا يلجتلاب عمجلا ماقم يف /”ناترضحلا يل تلجت اّملو :لوقي
 ؛(”'دحاو ىنعمب انه امهركذو ءاعم حورلاو سْفَّنلا عسوأ يأ يلجتلا كلذ اهعسوأف يسفن

 تايلجتو «ةّبحم روهظو «ةماركو ًايلجتو «ةبرقو اضر يأ :ًاركش « 0 ةبترم يف امهّنأل
 ةيعمجلا ةرضحلا كلت يأ :ينحنمتو «نيترضحلا ىلإ رظنلا ىلإ قيقحت يف ةيقيقحت مولع

 نال و يب ل ل

 .ًاليصفت انه رصان خيشلا اهحرشيو .ضرافلا نبا اهب لوقي يتلا [دوهشلا ةدحو] نع ثيدحلا ّرم (1)
 .ناويدلا عم مءالتي وهو س نم هانتبثأ امو .[تلفسأ امو] :لصألا يف (2)
 .[يتّتحملا] :س يف (3)

 .بوصأ هانتبثأ امو .[نيترضحلا] :[س]و لصألا يف (4)

 .امهنيب قرفلاو «[حورلا]و [سفنلا] نع ثيدحلا رم (5)
 .ةقباسلاك يهو ؛[نيترضحلا] :[سآو لصألا يف (6)



 نم 01 كيفلنلا انوكاهاتإ ىف تحت ىلا حبلا قادؤفلا ءاقبلا :قئافتم ةنيقافإو هلكت
 «ةبحم ريغ يأ ىلق كلذ اهنم ناك ام ياَّيإ اهبيرقتو «يل اهيلجت نع اهدعابت نم ةدملا

 ؛رايغألا يف ّبحلا لهأ فالخب يهف ءيلاصول اهتّبحم لثم اهتّبحم نيع وه كلذ امْنإو
 انأ كلذكو ءاهيلإ يلوصو ناك اهب ذإ اهيلإ تلصو امل يل ّىلق نع اهنم كلذ ناك ول اهنأل

 ةركاش يه ةقيقحلا يفو .كلذ عيمج ىلع ينتركش دق يه امك كلذ عيمج ىلع اهتركش دق

 .مهفاف ىلإ اهنم ناك اهل يركش َّنأل اهل يركشب اهسفن

 :[نايب]

 بجو اهّيحأ دقو «ىلاعت هللا ىلإ ةليسو يه ةبحملا هذهب هللا ىلإ كولسلا ناك اّملو

 ىلإ كولسلا مار نمل اهنايب ؛مازلإ ال بابحتسا بوجو اهطورش ىلعو ءاهكلس ْنَم ىلع
 نم هيلإ بلاطلا لخديل هكولس لّوأ ال .كولسلا لوأ ركذي نأ ّبحتسملا ىف ناكو ءاهب هللا

 بلاطل لاحلا ناسلب كلذ نع ةئبنملا ةلاحلا لوق نع ًائينم كولسلا لوأب مظانلا أدب باب
 ةلاح َّنإف امهنم كلذ هيلع عقو دق وه نكي مل ولو .هسفن مئالو .هحور يشاوب كولسلا

 هنكلو 28 يبنلا كولس نع ءيبنت نأ اهدارم ةلاحلا َّنإف ,مهفاف ابلاغ كلذك يه ةزملا

 ةغ يبنلاو «نيديرم اونوكي نأ ءايبنألا ريغ قلخلا يف بلاغلا ّنأل ؛هلوأ نم أدبي مل وه

 ىلإ هلوأ نم الإ مهترمز يف مهعم هيلإ كولسلا بلاطلل حصي مل هّنكلو «نودارم ءايبنألاو

 .مهل تلجت يتلا مهت تارضح ضعب لصي نأ

 :[نايب]

 اهيلإ ةيبرقلاو «ةيهلإلا تارضحلا يلجت نيبو .ءسفنلا نيب ةلئاحلا بجحلا َّنأ ملعا
 .اهب لاغتشالاو اهب ءاقبتسالاو .ظوظحلا بلطو تافصلا امهدحأ :نيمسق ىلإ مسقنت

 برشلاو لكألاك صخشلاب لصّتم عون :نيعون ىلع كلذو .كلذب سفنلا قلعت يناثلاو

 ٌبحو .هاجلاك صخشلا نع لصفنم يناثلا عونلاو ؛ةنسحلا تاذللا نم كلذ ريغو «حاكنلاو

 ."!فرحلاو «مولعلاك ةيمهولا ظوظحلاو «تاذللا نم كلذ لاثمأو ءكلُملاو «لاملا

 .س نم هانتبثأ امو ٠ [تلفسأ امو] :لصألا يف(1)
 نيمسقمو ؛نيحراش مهمالعأ هدنع فقو املاط يفوصلا ثارتلا يف ًارئاد ًاريثأ اعوضوم انه رصان خيشلا سملي (2)

 مهو ,ةاغتبملا ةياغلا ىلإ لوصولاو .قيرطلا عطق نم كلاسلا نكمتي يك اهبّتجت ىلإ نيعادو ءاماسقأ بجحلا هذه
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 دنع ىّمسي ةيسحلا تاّذللا بلطو «تافصلاو .لوألا هعونو «لوألا مسقلا اذهل كرتلاو

 ىّمسي هنع ضارعإلاو ؛هعونو يناثلا مسقلا كرتو «""!ةبوت مهحالطصا يف ةيفوصلا لهأ

 نيذهل تاّمتمو .تاماقمو «عورف اهلك ةيمالسإلاو ةيناميإلا تاماقملا يقابو «©دهزلا

 هيلإ ةبرقلا وه هللا ىلإ رقفلا َّنِإف ءاهتاجردل عماج (”رقفلا تاجردو ؛بتارم ىلإ امهنع
 ىلإ ةلصوملا بابسألا ربكأ نم راصف ءاهيلإ يعادلاو وير لا يقع ىلإ لصوملا وهو

 اّملو «راّبجلا كلملا هللا ىلإ رقفلاو «رايغألا ىف دهزلاو «ةيدهزلا ةبوتلا تارضحلا ىلجت

 سفنلا لّدبت ىلإ رقفلا قيقحتو دهزلاو رايغألا ىلإ رظنلا نع ةبوتلا نوك حصي ال ناك

 .تايبألا هذه يف يناعملا هذهب خيشلا ىتأ .كلذ نع اهلصو

 :لاق

 ٍتّنْذأف ًاباوث اهنع ايجار ْنكأ ملواهل ًاباستحا سْفَّنلاب تْبَرَقَت - 8
 رظانلا بستحملاك ًاعّدبتم اهحالصل يأ ءاهل ًاباستحا يسفن لتقب تبّرقت [و41] :لوقي

 مل ينأل ؛اباوث اهنع ًاضوع ايجار نكأ ملو ءاهنم كلذ يلعف ىلع ةرجأ بلط ريغب حالصلل

 ةيلمع يهو ءاهقرخو بجحلا كلت ىلع بلغتلا ةيغب مئادلا [هقلق]و ءكلاسلا كلذ [قارتحا] نوزربي كلذ يف
 .لاوهأو قاشم اهنود

 نأ يه : هلوقب يروثلا اهفصوو ؛نيكلاسلا تاماقم نم ماقم لوأو .هللا ىلإ عاطقنالا تاماقم نم ماقم لوأ ةبوتلا (1)

 اهيف مهلو .حوصن ةبوتو .بئاتلا ةبوتو «ةبانإلا ةبوت وحن ًاماسقأ اهولعجو .ىلاعت هللا ىوس ءيش لك نع بونت

 .اهدعب امو .695 ص .ينفحلا ةعوسومو ءاهدعب امو ,211 ص .مجعلا ةعوسوم اهنع رظني ءلوطي بصخ مالك

 كرتي نأك دهزلا نودب هدوجو نكمي رقفلا َّنأ وه رقفلا نيبو هنيب قرفلاو .ديلا هنم تلخ اّمع بلقلا ّولخخ وه دهزلا (2)
 صخشلا دهزي نأك رقفلا نودب هدوجو نكمي ًاضيأ دهزلاو ءًأيقاب لازي ال اهيلإ هليم َّنأ آلإ تباث مزعب ايندلا ريقفلا

 مالك موقللو ,نيدهازلاو دهزلا ةورذ هرابتعاب كيف دمحم لوسرلاب ةيفوصلا يدتقتو هيلع اهلابقإ مغر ايندلا يف
 دهزلا نأ اهيفو ءاهدعب امو .870ص .ينفحلا ةعوسوم ىف رظني مهعاونأو نيدهازلاو .هماسقأو دهزلا يف ليوط

 .ةعستلا نيقيلا تاماقم نم

 مهب ًاصاخ ًاجهن اهجهنو ؛ةيفوصلا دنع ظافلألا ةيصوصخ ىلع لئالدلا رهظأ نم حلطصملا اذه لعل :رقفلا (3)
 ةقثلا دومحملا رقفلا وه لب .مدعلاو ةقافلا وه سيل مهدنع رقفلا ةقيقحف «ةفورعملا ةيوغللا ةلالدلا نع مصفني

 لوق ّدح ىلع برلا ىوس دحأ لك ىلإ اهوحمو ؛بلقلا ىلع ةجاحلا فوقو وه وأ .مسق امب اضرلاو ؛ىلاعت هللاب
 .مجعلا ةعوسومو ءاهدعب امو 902ص .ينفحلا ةعوسوم رظني .بتارمو اماسقأ ءارقفلا اولعج امك .يدرورهسلا

 .اهدعب امو .717 ص
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 اهنع اهب ٌحرأ مل كلذلف ءيشب ةبوبحملا ةرضحلا ؟!'هذه ٌّقح يف تبّرقت يْنأ يسفن رظنأ

 «تبرق يأ تندأ ةفصلا هذه ىلع اهل يلتقبو ءأضيأ يباستحا ىلع ًارجأ اهنم درأ ملو ًاباوث
 يأ «ةبوتلا ةبترم انه هدارمو «ةيبوبحملا ةرضحلاو «ةيبرقلا ةرضحلا اهتبرق اهنأ دارملاو

 .رايغألا يف دهزلا ةبترم ىلإ لقتنا مث «ةّيسحلا اهظوظح بلطو ءاهتافص تينفأ

 :لاق

 يتلينُم نوكت نأ اهاسع نإ امو  االجاع ّيلآم يف يلام ُتمَدَكَو - 9

 نم نوكلا ىف ىل ناك امو ءلامو هاج نع ظوظحلا نم ىلام لذبلاب تمّدقو :لوقي

 :ةرضحلا ىلإ لوصولل ايندلا ىف ةبقاعلا يأ ءىلآم بلط ىف ًادهز ءًالجاع هتكرتف ظح
 هّنإف ايندلا يف ىلع ةيلجتملا ةيبوبحملا ةرضحلا يلجتبو «برقلاب زوفلل ةرخآلا ةبقاعلو

 ايندلا ىف هيلجت نكمي ال امو «ريغ ال ةرخآلا ىف اهيلجت كلذك ايندلا هذه ىف ىلجتت امك
 اهتكرت ىتلا ظوظحلا كلت نوكت نأ ىسع هنأ ىسفن ىف سيلو «ةرخآلا ىف كلذك تاذلاك

 ال يّنأل ؛كلذ يتلينم تابرق اهلذبي اهّنأ نيرادلا يف ةيبوبحملا ةرضحلا ىلإ لوصولل ًابلط

 .ائيش تلذب ينألو ءائيش اهارأ
 :لاق

 متّيطم ّنوكت نأ ضارب تحلو ايفل كاَذ ينيؤر يفلَخ َتَفلَخَو -6

 ءادأ نم ائيش تلذب يّنأ رظنأ ملف هتلذب يذلا يأ ءكاذ يتيؤر يفلخ تفلخو :لوقي

 ةرضحلا ىلإ ىنلصوت ىتلا ىتيطم نوكت نأ ضارب تسلو ءادهز اهلجأل هتكرت اهالو :ةعاط
 تسلو ءرخآ ىنغم هلو «كلاسلا نوكي نأ ىغبني كلذك هنأ هدارمو :ىلامعأ ىلإ ئتيؤرب

 تيلوت» :هلوق ةجرد هدارم لب ءاهل قباسلا انأ نوكأ نأ يأ ,ىتّيطم ىسفن نوكت نأ ضارب

 نوكيف «شطبي يبو «قطني يبو ءعمسي يبف «هديو «هناسلو «.هرصبو .هعمس تنكو «هرمأ

 .مهفاف ءًابوذجم ذئنيح

 :لاق

 .[ةرضحلا هذه يف تبرقت] :س يف (1)



 يتورثو يراقتفا ٌتِيقلأف ٌتيَنْغ هِفْضَوِب نكل رفَقلاب اهُتمَتَيَو - 31

 (!)اهيلإ راقتفالاب يأ ءرقفلاب ةيعمجلا ةيهلإلا ةرضحلا يأ ءاهتدصق يأ :اهتمّميو :لوقي

 نأ ؛ةلاحم ال لوصولا ىلإ غلب راقتفالا ةقيقحب ىلاعت هلل صلخأ ْنَمو .هفصو ةقيقحب نكل

 مل ءيش يف فلاخ ْنَمو ءًادبأ ٌبحأ اميف هفلاخي ال نأ لامعألاب ًالوأ هيلإ راقتفالا ةقيقح
 ٌثبحأ ام ريغ وه ٌتحأف هيلإ هللا هّتحأ اّمع هيأرب ىنتغا هّنأك هّنأل ؛كلذ ىف هيلإ ًارقتفم نكي

 .ًارقتفم هيلإ نكي ملف
 نكمي ال هنأ امك «نيراقتفالا ةقيقحب هدصق اذإو .هداجيإ ىلإ هراقتفا ىناثلا راقتفالاو

 .رمأ لك يف هيلإ هراقتفا ناك كلذك «هب الإ هداجيإ

 :لاقو

 ملف ءيش لك نع تينغ ىنأل ؛تنغ راقتفالا يف ةرضحلا يأ ءاهيلإ كولسلا اذهبو

 ملو «يرقفب اهتمّمي ينأ يسفن ىلإ رظنأ مل يأ ءيتورثو يرقف تيقلأف اهاوس هيلإ جتحأ

 ةرظن ةورثلا نوكت نأ حصيو ءأدبأ ًائيش هارأ ال هلعفأ ام لك َّنأل ؛كلذب يئانغو يتورث رظنأ

 .2 زايغألا ىلإ

 ىنعم نوكيف اهلك رايغألا ىلإو .كلذب يئانغ ىلإو ءيرقف ىلإ يرظن تيقلأف :لوقي
 ءيشب سيل يتيؤر يف ”![ةرثكلا كلتو] «ةرثكلا ىلإ ةراعتسا ىنغلاب دارملاو «ىنغلا :ةورثلا

 :تيبلا ريسفت ىف ةججوأ لوأآلاو هاد

 :لاق

 يتايضف تش * رطاف يدصق ةليضف ىنغلاو ّيرَقَف ٌءاقلإ ىل َتِْنَأَق - 2

 يرقف يتيؤر - ءافلإب - اهانف ىلإو .يرقف ىلإ يتيؤر كرت يأ :ءاقلإ يل تبثأف :لوقي
 كلذك يأ 3 تليضف 1 تحرط كلذك نكلو .ةميظع 5 [ظد 1] ةليضف 3 اهيلإ يدصف ةل مضف

 هللا ّقح يف لامعألا ماظعتسا ةيؤر كرت هدارم هلك اذهو «ةليضفلا هذهل يتيؤر تكرت

 .انه رصان خيشلا هيلجيو ءًاقباس هدنع انفقو ام وهو «موقلا هدصقي يذلا رقفلل يرهوجلا ىنعملا وه اذه (1)
 .قبس ام دكؤي ةورثلل قيمع ىنعم اذه (2)

 .س نم طقاس نيفوقعملا نيب ام (3)



 يلعلا هللاب الإ هللا ةعاط ىلع ةوق الو هللا ةيصعم نع لوح ال هّنأ ىلإ رظنلاو «ىلاعت
 هلعف ام لك ناك اذإ ةقيقحلا ىلع هنم ءيش ّيأف .ءكلاسلا ىلع لضف هيف لكلا ذإ .ميظعلا

 اذإو 21١4 َنونَمَكَتاَمَورْكَفَلَح# :ىلاعت لاقو ءردقي ملألاو «هتناعإب هنم هّبحي ءيش نم هيلإ
 اهردقأ هدبعل ىلاعت هتناعإبو «لعافلا قلاخخ وهف «لعف دبعلا نمو .هللا نم رّيخلا لمعلا ناك

 وه كل يركشو كل يركش امو ءّبر اي :لاق «ينركشا دواد اي] :ىلاعت هللا لاق .دبعلا

 امب كنم لمعلا عم كنم كلذ يفكي دواد اي :لاق .ةياهن الب كلذك لضف يل كنم كلذك

 .©[هركأ ام كرتو ءبحأ

 :لاق

 يتبيثم اهاوس ًائيش اال يباوث 2تحبصأو يحارطا يف يحال َعالَف- 3

 رظنب ”يلامعأل يتيؤر كرت يف يأ ءيحارطا يف يحالف رون حملف يأ :حالف :لوقي
 هّنأك كلذ ّلك ّنأو يبو «يتم ناك ًائيش َّنأو «ىلاعت هللا بانج ّقح يف اهيلإ ماظعتسالا

 ّنأو ؛هتددعأ ام ىرت ال نأو ءأقباس يل تركذ امك ًالمع ُدعب لمعأ مل يّنأو ؛ءيشب سيل

 يلع اهيلجت (**[يلاوت] يباوث يأ ءيه يباوث كولسلا اذهب تحبصأف ةّدع ريغ هتددعأ يذلا

 .اهنم هتبلط يذلا وه كلذو «يل ةبيثم اهاوس ءيشب نكأ ملو ءاهيلإ يبيرقتو

 :لاق

 كات لد يهو ىدهلا لبس نع لض هب نم لد اهبل ون الاه لو 6

 يف تناك امك ةدّرجم اهيلإ رايغألا عيمج نم يصولخ يف ترصق يأ :تلظو :لوقي

 يف اهلوزن لبق تناك امك رايغألا عيمج نع ةيناف يحورو ءيسفن تراصو يأ ءرمألا ملاع

 اهدسج يأ ءاهلكيه ملاع يف اهلوزن دعب الإ اهب سندت مل اهّنأل ,ةداهشلا ملاع يف دسجلا
 .يل اهتناعإبو ءاهل يّبحو يل اهّبح ببسب يأ ءاهببسب يأ ءاهب ناك كلذ لكو ءهتروصو

 .96 ةيألا .تافاًصلا (1)

 .236 ص .فراعملا فراوع يف لوقلا (2)
 .هَجْوَأ لصألا يف امو ء[لامعألا] :س ىف (3)

 .شماهلا يف ةبوتكم كانه يهو .س نم ةدايزلاو ءلصألا يف طقاس نيفوقعملا نيب ام (4)

 .[اهيلع] لدب [اهيلإ] :ناويدلا يف (5)



 ةيؤربو «هتدارإبو هسفنب يأ (!'هب ّلك لدأ اهب ةناعتسالا ىلع يأ ءاهب اهيلع لدأ تحبصأو

 :تلد يهو ءاهاده يأ ,ىدهلا لبس نع هب ءرملل ىه امّنِإ اهنع رايغألا بجحبو «هلامعأ

 .لوصولا ناك اهبو ءاهيلع اهنم ةلالدلاف ءاهيلع ينتلد يهو يأ

 .[هسفنب يأ هب لض ْنَم لك لدأ] :س يف (1)





 عباسلا بابلا

 ناسلب ةيهلإلا ةبحملا ةيارب هنم دّرجتي نأ هل ٌبحتسي اميفو ,كولسلا ىلع ثحلا ىف

 :ه5 يدمحملا ماقملا

 نوكي نأ يغبني امو ؛هيف بيغرتلا يف ملكتو ءلوصولا دئاوفو ؛كولسلا ةياغ نيب املو

 ةيطت نهرب .نيبنت ندم كتان“ ”ايطغت ةئارت ندع اهل لت - 96

 هيي ل ا سو ل ا هامل

 .ةعجرلا عوسأو كلذ دعب نعم ماقملل باتو .حالصإلا نم كتافو يقي ام حلصأف عج را

 كتدارإ يأ :كقارم ؛يليلخ يأ ءيّلخ اي اهل كرتا يأ ؛يل لح كّنِإ كل لوقأ انأ كلذكو

 ةداقنم ءاهريغ ىلإ ةتفتلم ريغ اهيلإ ةنكاس يأ :ةنئمطم سفن نم كدايق ًايطعم اهيلإو ءاهكرتا

 .كلامعأل ةيؤر الو ءاهل دانع ريغ نم اهرمأل

 :لاق

 "1ندثت كلذددعب ثقاو كفيفع نع ُمْساو كظوظح نعًاَيلَخ سْمأَو - 6

 ال كسفن ىتح ؛كسفنل ءيش بلط نع كظوظح نع ًايلاخ يأ :ًايلخ سْفأو :لوقي

 ا تمسح لع كرا :مساو ءاهديرت

 ا ا ل ا

 .بوصأ هانتبثأ امو .[كظيظح] :[س]و لصألا يف (1)
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 :لاق

 تبخُم ةبانإ نع اهيلإ ايي اهل مقتساو مصتعاو براقو ْدّدَسَو - 7

 و

 (!!ةضهنب داهتجا قاس نع همسك أ ادغ بستحاو بحتساو بيرق نم ُدَعَو - 8

 ءانب مصتعاو ؛ةظحل لك يف انيلإ بّرقتو هرمأ لك يف باوصلا مزلا يأ :دّدس :لوقي

 هاندرأ امل ٌبجتساو ءآلوقو ًاكرتو ًالمعو ءأداقتعاو ًاملع ةماقتسالا مزلاو ءانيلإ مقتساو

 : دعو 21[ ] يأ تبحخُم عوجر يأ «ةبانإ انيلإ عجرا يأ :انيلإ بنأو .ءكنم
 امل بجتساو ءانرمأ تقّقحتو ءانيلإ تلصو امك ةعرس نع يأ «بيرق نع عجراو يأ

 لقت الف دغ ىلإ مويلا يف فيوستلا بنتجا يأ :ًادغ بنتجاو] «ةعرسلا نم هب كرمأن
 ال ًادغ كّنِإف .:ةضهنب داهتجالا يف قاس نع «7![مويلا ال ًادغ يناوتلاب وأ لعفلاب وأ لوقلاب

 كلت كتوفت ةعاس ريخأتب امّبرو ءكيفكت انل كنم ةرظنو «كيلإ انم ةرظنو .كلاح يردت
 .كيذيب ل كلج نأل 5 رظنلا

 :لاق

 ِةَلِع ٌرطخأ يهف يلع ٌكاَيإو 2ح2ىسعويف ُتَْملاف تقولاك ًامراص ْنُكَو 179-

 ىلإ ككولسب قيلي ©[ال] ام لك هب عطقا يأ ءًايضام ًافيس يأ :ًامراص نكو :لوقي
 ءزج رشع ءزج لك نِإف .تقولا يضامك :تقولاك .عنام باجح لكو «ةيهلإلا ةرضحلا

 نعو ؛كنع كصلخت يف كلذك .دوعت الو فزطلا حمل نم عرسأب يضمت تقولا نم ةحمل

 .ءىدتبا ًادغ ىسعل ؛ريخأتلا يف داسفإلا وهو ءتقملا َّنِإف :ةرضحلا يأ ءاهاوس ءيش لك

 ىسعو .كولس ريغب لصي ٌلعلو .لصت الو ,كردت ال َّلعلو ءًادغ ّلعلو ؛مويلا ريغ يّلعلو
 ءاهدوجوب مكحلا بجوي ام اهب داري دق ةّلعلاو «ةلع فوخأ يأ ؛ةلع رطخأ وه اذهو كلذ

 ريغ اهب لتعي يتلا ّبطلا لهأ عم ةّلعلاو .قطنملا لهأ عم كلذو ءاهدوجو مدعل عفريو

 .[ ةظهنب] :س يفو ء[ بستحاو] لدب [بنتجاو] :ناويدلا يف (0)

 .قافتالا بيرغ نم اذهو .نيتملك رادقمب [س]و لصألا يف ضايب نيفوقعملا نيب ام (2)
 .س يف طقاس نيفوقعملا نيب ام (3)

 .اهب لإ مالكلا ميقتسي الو .قايسلا عم اهمؤالتل اهانتبثأو ء[س]و لصألا يف دوجوم ريغ نيفوقعملا نيب ام (4)



 اذه دارملا نيهجولا ىفو ءاهيبسب وأ ءاهنم كلاهلا فوخملا ىه ةرطخملاو !'هيحصلا

 : قنتعملا

 :لاق

 تّوَمُم زعل ْدلْخُت الو اطاَشَن لواحُم َرْيَغ َعساو اهاضر يف ْمُقَو - 0

 .كدوعق نم ضهناو ءكتدقر نم «2ظقيتساو .ءكتلفغ مون نم هبتنا يأ :مقو :لوقي

 دصقلا وه كلملا ةرضح اضرب دارملاو «ةيبوبحملا ةرضحلا يأ ءاهاضر دصقاو يأ :َعْساو

 ىضريل كلملا يدي نيب بدأتلاو .ةرضحلا اضر كلذب دوصقملاو ءاهبادآب بّدأتلاو اهيلإ

 «كسفن يف هدجت طاشن تقو هل لواحت مايقلا رخؤت ال يأ :ًأطاشن لواحت الو ءكلملا كنع

 ءىتف ًالواحم ةرخؤت الف َكلذْلا طاشتلا قوق ريغ كديح يف كفن نم تدجتو اذإ كلذك

 «ةبغرلا ةوق طاشنلاب دارملاو ءافعض الإ يدامتلا كديزي الو .كيتأي ال نأ ىسع كيلإ هتقو
 زجع يعادل يدامتلا ىلع توفم زجعل ًاتباث ©هيقت يأ :دلخت الو ءاهفعض فعضلاو

 كّنِإف .كلذ نع هزجع يعاد كوعدي هلجأل الإ قلخت مل ام ىلإ مايقلاو ءيعسلا كل توفم
 .ىلاعت هللا ةدابع ىلإ مايقلاو يعسلل الإ تقل ام

 يف هيتأي امّنِإو «ىلاعت هللا يف ًاحيرص هتأي ملو ؛ثينأتلل باطخلا يف ةدئافلا ام ليق نإف

 ءاسنلا يف نوكي نأ ًافرش مظعأ هنأ "”ّبحلا يف برعلا بولسأل ةاعارم :لوقأف ؟ةرضحلا

 اهريغ يه ملع يف اهتلالد نأ ريغ ةدحاو ةملكلاف ءاهنيب قورفلا نبيل مولعلا تاحلطصم نيب رصان خيشلا لقنتي (1)

 ةيدابلا ةميدقلا ملاعلا للع نإ :ةفسالفلا ضعب لوقك لوألا لعافلاو .ببسلا يه قطنملا يف ةلعلاف ءرخآ ملع يف

 يف امأ .هلوق ّدح ىلع هنّوكتو «ملاعلا اذهل بابسأ هذهف «مامتلاو .ةلعافلا ةلعلاو .ةروصلاو .ىلويهلا :ي ىهو ةعبرأ

 للعلا وأ ءللعلا وأ .ةلعلا :لثم تاناونع لمحت يتلا ةيبطلا بتكلا ترثك انه نمو .ءادلاو ضرملا يهف بطلا

 ملع يف ةملكلا نارود قفو امهنيب قّرفي رصان خيشلاف ءاهجالع قرطو ءضارمألا ىلإ ريشي امم ءاذكهو ءءاودلاو

 .لوقي امك عضوملا اذه يف نيحلاص امهالك ناينعملا ناك نإو .حاضيإلا اهتياغ ةمزال ةقرفت يهو .هنيعب

 .بوصأ هانتبثأ امو .[ضقيتساو] :[س]و لصألا يف (2)

 ذنم هتّمرب يبرعلا لزغلاف هيلع بيرغب سيل اهمالك يف برعلا بيلاسأ ةفرعم يف رصان خيشلا نم قيقدت اذه (4)

 ءاهتاعوضومو «ةقالعلا هذه نيوالت عّونت عم «ةأرملاو لجرلا نيب ةقالعل فصو رضاحلا رصعلا ىتحو ةيلهاجلا

 «ةيبرعلا ةعيبطلا ىلع دفاو بلجتسم وهف ركذملاب لزغلا وه ضرغ نم اذه دعب لزغلا اذه ىلع تأرط ام اَمأ

 نم مهريغو .برعلا نيب عقو يذلا ريبكلا يراضحلا حقالتلا دعب تمجن ىرخأ تافاقث نم امهيلك اهرعشو



 ركنأ هلثم لجر يف بحلا ةوقب لّزغت اذإ لجرلا َّنإف .هتليضفو حاكنلا فرشل لاجرلا نم
 امك ؛ةصاخ ّبحلاب لّزغتلا ثينأتلا يف مظعأ ناك اّملو ءءاسنلا يف هب لّرغتي امم برعلا عم

 يف لجرلا اذه مظنو «ءاسنلا يف هب لّرغتلا نم ةجرد مظعأ لاجرلا يف ةعاجشلاب لّرغتلا َّنأ
 يف ىلعألا ةجردلا هب كلسي نأ ىلاعت هللا بانج ٌّقح يف بجو ورغ الف ىلاعت هللا بح

 «هتارضح يف الإ كلذك [ظ42] هب كلسي نأ حصي الو ؛ميظعلا كلملا هلل اميظعت بولسألا
 يف وهف .هتارضح يف وأ فوصوملا ةفص يف لوقلا نم ناك امو «هتافصو هبرق تاجردو

 داو ,(1)# ناَءرَفْلا يف ةنوعلملا ةرَجّشلاو# :ىلاعت هللا لاقو «ىلاعت هتاذ ىلإ عجار ةقيقحلا

 ةقرتح نإف.تاذلا ند ةفضلا هداني ديغي نأ هأرملا نأ نظن الوم ةرجشلا بحاص كلذب

 ىلإ وه اهيلإ لابقإلاو هتارضح اضرب دارملاو ءالعو لج هتاذ يأ «ىلاعت هللا هجول ةدابعلا

 .كلذ مهفاف .ةرضحلا كلم

 :لاق

 (ةةَبْحٌصل ًامْرَع ٌترحخأ ام ةلاطبلا 2يفكّظحف ًاريسك ضهناواَمَّرْرِسَو - 31

 نم هتلّمحم ام ةرثكو ؛مولعلا ةرثك نم هتلّمحت امب القثم يأ ءانمز كلساو يأ :ْرِسَو :لوقي
 موصخلا ره بلقلا رسكنم يأ ءارسك ةميظع ةوقب ضهناو «ةيهلإلا ةبحملا نمو «لامكلا

 كظحف .يشملا ىلع ىف قئاط ريغ هلمح ام ةرثكل ًاريسك يشمي يذلاك هتلمح امو ,عوشخلاو
 .كسفن نع هترخأ يذلا يف يأ ءترّخأ اميف ةلاطبلا ّرشف ًاميظع اظح ذخو يأ :ةلاطبلا يف

 ءاهافص بوجوو ةبحصلا ةحصل يأ «ةبحصل ةبحملا بجاو يف هكرت بجو يذلا يف يأ

 .مهفاف .برقلا بجوي اال اميف ةلاطبلا ريثك ىلإ كولسلا يف مزعلا يوق نكف

 :لاق

 اذه دص ريل رصان خيشلا يتأيو .هنع ثيدحلا يف ةثيدحلا عجارملاو «ةميدقلا رداصملا تضافأ امم وهو .ممألا

 .هسفن رعشلا اهدنس ةعقاو ةقيقح هنم لعجيو .رمألا

 .60 ةيآلا ىارسإلا(1)

 .فوذحملا ىلع لدي هيلإ فاضملا ءاقبو .فاضملا فذح باب نم وهو ؛[فذحلا زاجيإ] ىمسي ىغالب نول اذه (2)

 .353 /1 .بولطم دمحأ .د ؛ةيغالبلا تاحلطصملا مجعم رظني ءاهلهأ يأ (ةيرقلا لأساو) :ىلاعت هلوقك
 .[ةلاطبلا يف كظحف] لدب [ةلاطبلا كظحف] :ناويدلا يف (3)



 (!!تفلتلا دوعق نع جرخاو .فلاوَحخ لاعمهل تْدَمَكام مِدُقأو ْمّدَقَو - 2

 (2[فلاوخلا دارأ] .فلاوخلا عم هيلإ تفقو يأ .هل تدعق يذلا كرت ًالوأ مّدقو :لوقي

 نم هنود تراص ام عم فوقولا وأ «ةيلامكلا تاماقملا هذه ىلإ برقلا بجوي ال ءيش لك

 نع جرخاو ءانيلإ ةميظع ةوقب مدقأو ءاهلهأ عم اهيف فوقولاب ةلاطبلا كرت مّدق يأ ,تاماقملا

 لك لب] ةبترم ىف رارق هل سيل ٌبحملاف «رايغألا ىلإ رظنلاب تّفلتلا ىف كدوعق يأ :دوعق

 نم كيفكي كظحف :ةرضحلا هل تلاقف «ةياهن الب كلذك اهنم برقأ بلط اهاقري ([ةبترم

 يف ًارئاس كفوقوب انيلإ لوصولا ترحتأ وأ ءبتارملا نم تزجأ اميف اّنع كفوقو يف فوقولا

 :لاق

 ِتَّدج تدم نإ سلاف ًاسّمَت ذجت  ْذُجَت ْنإف ّفوس مَا ٍفِيسب لَو - 3
 مزعلا فيسل عطقاو ىأ :اهديدشتو اهحتفو ةمجعملا لاذلاو ميجلاب لَو :لوقي

 «ءلههملا نادلاو مكلابد دجت عطقت نإف يأ :ّدجت نإف «ريخأتلا فوسب دارأو [ًافوس]

 يأ «تّذج نإ دارأ دج نإ كتاذ يهو سفنلاف ؛ةعس يأ :نيسلاو ءافلاو نونلا حتفب- ًاَسَمَن امه

 ءكولسلا يف تّدج يأ ؛تالمؤملا لالابج تك دنت اها وهو ااهنارطو اهنا زيه نرغ تفلت

 .كلذ مهفاف ءاهنم داري ام ىلإ تعرسأو

 :لاق

 ينّيصو َتْلِبَق نإ يحضُنل َتِيَصَو  دقف الفم اهُحْناو اهيلإ لبقأو - 4

 رايغألا نم ًايلخ يأ :اسلفم ءاهدصقاو يأ :اهحناو ءاهيلإ ةميزعلا ةوقب لبقأو :لوقي

 ءيش لك ةيؤر نمو .كلامعأ ةيؤرو كتيؤر نم اسلفمو ءاهنم ءيش كبلق يف سيل اهلك

 ؟تعمج ىنعمب تلصو ىنعم دارأو ءتلصو ىنعمب تيصوب دارأ .تيصو دقف اهاوس

 .[دوعق] لدب [دويق]و .[مدقأو مدقو] لدب [مدقو مدقأو :] :ناويدلا يف (0)

 ءاسنلاك ةفعضلا نم نيدهاجملا نع فلخت ْنَم ىهو «ةفلاخ :فلاوخلاو ءس يف طقاس نيفوقعملا نيب ام (2)

 ةروتلا ]64 تمر همنا الروك نييرلف لع يلو يلازخلا ارم كأي اوشض »د ات قوق ىلإ ظن وهز نايعلاو
7 

 .س يف طقاس نيفوقعملا نيب ام (3)



 نايب كل تعمج دقف يأ «نيلوصوم نيب وأ ءلوصومو لصاو نيب عمج (!'لصولا ّنأل
 يتيصوو «ءيضيرحتو كل يراذنإو يراذعإ يأ :يحصن لذي .ءيحصنل هطورشو كولسلا
 .ةرخآلاو ايندلا يف ةيدبألا ةداعسلاب تزف دقف يتّيصو تلبق نإ كيلع

 :لاق

 ةرسُع ُرِئْؤُم أَي مل هب اهنعو  هداهتجاب ٌرسوماهنم ٌنْئَيِملف - 5
 ةرضح لكو «توافت ىلع هدابع نم ىلاعت هللا ىلإ برقلا تارضح تناك امل :لوقي

 تلق دقو ءقح كلذو .كولسلا اذهب الإ لانُت ال ةرضحلا هذهو ءاهيلإ كولسلا نم هجوب لات

 ىتح رايغألا نم ءيش ةيؤر نم سالفإلاب اهدصقت نأ كل يحصنو .كيلإ ينّيصو يف كل
 تححما نم مك هنإ هاهنا قع يف يشي نتبل اهناك كلامعأل كتيؤر نعو «كسفن نغ
 :اهنم ْنْذَي ملف ءاهيلإ هبانج نم ناك ام مظعتساو .هداهتجا يف هلامعأ ةرثك ىأرو اهمار
 انه دارملا نِإف [و43] اهنود يه ةرضح ىلإ برق نإو «ةرضحلا هذه اهيلإ برقي مل يأ
 مالسإلا لهأ ةماع لثم لامعألا نم هداهتجا ةرثكب يأ :هداهتجاب ًارسوم «ةرضحلا هذه

 لمعلاو ءتاهوركملا نم هيلع اوردق امو ,مّرحملا كرتو بجاولا ءادأب هللا ىلإ نيصلخملا

 ةيؤر نم اوصلختي ملو .مهيلع ةفيفخلا ةيعرشلا لئاسولاو .ءبودنملا نم هيلع اوردق امب

 اوغلب نإو مهف ءاهاوس ءيش لك نم نيسلفم اهيلإ مهلامعأ ةيؤرو ءمهسوفن ةيؤرو «رايغألا
 ًالماك اهاتأ ْنَم اهنع أني ملو .ةرضحلا هذه ىلإ اوندي مل مهّنإف برُقلا نم ىلوألا ةرضحلا
 لجألو ءاهاوس ءيش لك نم كلذ دعب سالفإلا راتخم يأ ؛ةرسعلا رثؤم وهو «ةعاطلا ءادأب

 .هب اهيلإ يتأت نأ كترمأ كلذ

 :لاق

 تفوق ثَقؤأ ٍدْهَعلاِ ةنفئاطاو هلهأ نيب ىوهلا طْرَش ىرج كاذب - 6

 قدص لامك ىف ّبحلا لهأ يأ .ىوهلا لهأ نيب ىرج طورشلا هذهب يأ :كلذب :لوقي

 :هيريحم نم اهذارأ ىلا ةماقتنالل امرأل الئاكأالا هيئأبال نأ ةيوبحيمل كحينلا نم جحبملا

 الو ةرضحلا ركذي ال ىتح هبوبحم ىوس ءيش لك نم هلاب ًايلاخ ًاسلفم كلذ عم نوكي نأو

 :(كوصولا] نب َنف(1)



 ةفئاطو «'بوبحملا ركذ ريغ ءيش سيل هبلق يف امّنإو ءاهيلإ ًادصاق وه ناك نإو ءاهريغ
 اهورمضأ يتلا مهتميزع ةوق وه مهدهعو «هافوب مهسفنأ هب اودهاع يذلا دهعلا اذهب تّقو
 يأ :تفوف .لوصولا لبق (اوتومي وأ ءاولصي ىتح نوعجري ال مهنأ كلذ يف كولسلل

 .هودصقو هوّبحأ امبو مهدارمب اووف دهعلاب اوفوف
 :لاق

 ةعتيرل .تبع دققلاب ولو انغ اخأ ُتَمَصَق انّفلا حير ُتَفَّصَع ىتم - 7

 «لامعألا ةرثك ىلإ ةرظنلا يأ «ءانفلا حير ةوقب تّبه يأ :ءانفلا حير تفصع ىتم :لوقي

 «ءانع اخأ ترسك يأ :تفصق «رايغألا ىلإ ةيؤرلا ةرثك وأ ءاهل ماظعتسالا نيعب اهتيؤرو

 امك ةرضحلا هذه ىلإ لوصولا نع اهيف ءانعلاب بعتلا بحاص يأ ء.ءانعلا بحاص يأ

 يأ «تبرل دقفلاب تّبه ولو ءانيلإ لوصولا لبق تَّذَجيف اهيلإ قانعأ تلواطت مك :تلاق
 ىتم :ليقو ءاهاوس ءيش لك نع ءانفلا دقفلاب هدارمو ؛عافترالا يه يتلا ةوبرلا نم تعفرل

 جتحي مل يأ «جايتحالا مدع هدارم انه نكلو «لوألاك -ةمجعملا نيغلاب- «ءانغلا حير

 تقلخ ام كالول» :ىلاعت هلوق ىلجتو «ةيعمجلا ةرضحلا كلتب ىنغلاو ءاهاوس ءىش ىلإ

 از را اير انتا نطلق اكمل يكل اح سلا ال1 كانمشم او [ننايق هيلع «نؤكلا
 تّته ولو «هيلع ةّبحملا مظاعتل اضيأ ءانفلا كلذ ىري الف ءًاضيأ يقيقحلا ءانغلا كلذب ةورثلا

 نيب قرفلا مهفاف ءًاضيأ برق ةبترم تداز يأ ءْتَبَرَل اهب ءانفلا كلذ ةيؤر دقفب يأ :دقفلاب
 .نيهجولا

 :لاق

 ِتَدُم ٌبحلا يف ٍلْصَّوللام عطقلا ىدُم اهنا رايسلا فيش ىدعاو

 كلذب اهل ىنغ يأ ءراسي هّنأ هارت ام لك نوكت نأ نوكي نيمي دي يأ :نيمي ىنغأو :لوقي
 اميف ىتح ةيقيقحلا ةرضحلا نم ىنغ هارت وأ ءىنغب سيل ةقيقحلا يف وه يذلا رايغألا نم

 .[ةبوبحم] :س يف(1)

 .[نوتومي وأ نولصي] :[س]و لصألا يف (2)
 .[دقفلاب] لدب [رقفلاب]و [انع] لدب ء[ءانغ] :ناويدلا يف (3)

 .ءانغتسالا ينعي (4)



 .عطقلا ىدُم يأ «ىنغ اهاري يتلا ءايشألا كلت يأ ءاهؤازج نوكي نأ اهتافص نم هيلع ضاُفُي

 لّصوتلاو ءّبحلا بابسأ يأ ؛ةدم لصولل اهعطقي ماد ام يأ :لصولل ام ؛عطقلا نيكاكس يأ

 الو .هتيؤر كرتي هّنإف ىنغلا كلذ ىلإ هتيؤر كرتب هل ةذمم ةجردلا كلت نم برقأ وه ام ىلإ هب

 الب كلذ عطقب هل ةّدمم ةدايزلا تماد ام برقلا ةدايز ىلإ هل ةعناملا بابسألا عطق نع فقي

 .توملا كلم هحور ينفي ىتح ةياهن

 :لاق

 تكزت رب لامعأ نم كراقت فا ةنوعُر نم اهب ٌصلخاو اهل صلخأَو - 9 20 5 0 58 55 : 4 ها فكر

 :لوقي

 ال هّنأل اهب صلخأو ءاهاوس ءيش ّلك نم اهل صلختو «ةعاطلاب اهل صلخأو [ظ43]

 كباجعإ نم يأ ؛ةنوعر نم اهتيؤرب يأ :اهب صلخأو .كنم هّبحت لمع ّلك يف اهب الإ ٌمصي
 يأ .تّكزت ّرب لامعأ نم ىتح اهاوس ءيش لك نم كّولخل كتيؤر نم يأ .كراقتفا كتيؤرب

 ىلإ الو ؛كلامعأ ىلإ الو ءاهيلإ كراقتفا ىلإ رظنت الف ءاهاوس ءيش لك نم اهيلإ تصلخ
 هلك نك ا عليا ىلا لل هاير قا

 :لاق

 5 ل ري 0

 هعمس ل اهقدص واعد ىداوع نم ٌجناو لاقلاو ليقلا يعاود داَعَو - 1ظ0

 ءكولسلا نع كفقوي لوق لك كرتا يأ «لاقلاو ليقلا كرت دارأ ىنعملاو :داعو :لوقي

 ليبسلا دصق نع دودصلا هدئاوع نم ناك ام لك يأ :يداوع نع ناو .هيلإ تافتلالا كرتاو

 اهقدصو «ىواعد اهتدجو نيقيلا نيعب اهترظن اذإ لامعأ ىلإ آلإ كوعدت ال يتلا ءايشألا نم
 كلذك لوؤي اهتقيقح يأ :اهقدص ىنعملاو «(!'باجعإلاو ءايرلاو ةرهشلاو ةعمسلا دصق

 ءاهتدصق اذإ ىلعألا ةرضحلا دنع اهنإف تاماقملا دحأ يف فوقولا كلذكو .كنع اهعدف

 .ًاضيأ ىوعد اهل كدصق اهعم نوكت اهتنإف هذه عم تفقوو

 هباتك يف كلذو ءسانلا نيب ةفرعملا بلطو ؛ةرهشلاو .ةعمسلا يأ ءبلاطملا هذه نع ثيدحلا يف يلازغلا بهسأ (1)

 .اهدعب امو ,274 /3 ءرظني «نيدلا مولع ءايحإ



 :"7[لاق]

 تلك تارابعلا كلت تربع نإف 6 فراَع نَسْلأب ىَعْدُي ْنَم ُنَسْلأَف - 71

 كلغشيو ءاهنع كعنمي ام ّلك كنع ٌلخو «ةيبوبحملا ةرضحلا هذه ىلإ دصقاف :لوقي
 ىلعو «ةقيقحلا يف ةبوبحملا تافصلا اهل يتلا ةبوبحملا يه اهنإف اهنود هّبحت ءيشب
 ناسل عمج :نّسْلأَف .ةرخآلا يف الو ءايندلا يف ال بوبحم ءيش اهلثم سيل يتلا ةقيقحلا

 نم اهب فراع حصفأ يأ ءْنَسْلَأ وه ْنَم اهفصو اذإ اهفصو ىلإو ءاهتفرعم ىلإ ىعدي ْنَم
 5 7 عاضألا مناع هيوم اهتاضرأ ين اهتنيتح نعرعي نا دارارل هنإف اهيلإ ءنيلصاولا

 نإ هترابع ّنإف بيغلا ملاع وأ ءّرسلا ملاع وأ ءرمألا ملاع وأ ؛يناعملا ملاع وأ ؛لاثملا ملاع

 نايك لابن ناذ اهيَصَو ةقيقح كاردإ نع تّلك اهل ينلا تافصلا يأ ؛تارابعلا كلت تربتع

 هللا فصو ةقيقح فرعي ال هّنأل ؛ىلاعت هللا الإ هب طيحي ال اهلالجو اهلامج لامكو اهئافص
 .هفصو ةقيقح ىلإ ةلوصوم اهّنإف ّقحلا هتافصب هتافص نع انرّجع نحن نإو .وه لإ ىلاعت
 هلامك ىريو ءهتافص ملعي وه امك تافصلا لامك تاذ ةقيقحب طيحي ال ثيح نم نكلو

 .العو لج «هلالجو

 :لاق

 تناطاف كلف نإ هيف كيرغ كفار ُهَلْهَأ كّنإف ْحِصْفُت مل هْنَعاَمَو - 2

 هلامجو هلالجو هلامك ةقيقح نع حصفت نأ ردقت مل كنأ كترابعب تملع نإو :لوقي

 هّنأو ؛هنع ترّتع تنأ امك سيل هلامكو «هلامج لالج ةقيقح َّنأ كلذو «هنع كترابع يف
 نإ همز لهأ نيمو: هه يمل اها ىأ هةلهأ كيا وت الاسللاةنافض عت تفرغ ال
 .هب ةفرعملا لهأ نم تسلف هتياغ وه كلذ ْنأو .هفصو يف كترابعب تطحأ دق كنأ َتننَظ

 طيحي ال هللا لامك نأ ىلع لدي كدوجو نطو َّنأل ؛كنطو ريغ يف تنأ يأ ,بيرغ تنأف
 نعو ءديحوتلا ةّحص يف هنع دعُبلا ىلإ حيحصلا كنطو نم ترفاس دقف وه لإ هتقيقحب

 ء.اهنم حلا حيحصت ىلإ .كيلإ ةبيرق كتاذ ةلالد يأ .بيرق يأ ,نآ تنأ كنأل ؛كتلالد

 .س يف طقاس نيفوقعملا نيب ام (1)

 .[كلت ترتع] لدب [لك تربُع] :ناويدلا يف (2)
 .اهدعب امو .600ص ءمجعلا ةعوسوم رظني ديزمللو ء«ملاوعلا هذه نع ثيدحلا ٌ,م(3)



 طيحي ال هّنأو «هلامكل ةياهن ال هّنأو ؛هتافصب هفصوو ءهلل اهحيبستب (!)[هللا ىلإ] ةبيرقو

 دوجولا عيمج ةلالدو ءاهيناعمو كتاذ ةلالدف ؛هتافص عيمجب كلذكو .وه آلإ هلامكب

 كاردإ نع زجعلاب هل ةداهشلاو «حيبستلاو 2[هلل] هيزنتلاب هللا ىلإ ةبيرق ةدحاو هيناعمو

 ريغ تنأف كلذك تنك اذإو «هلامكو هلالجو هلامج ةقيقح ةفرعمب ةطاحإلا نعو «هتفرعم

 .ةرابعلا نع تمصاف ديحوتلاب قّقحم

 كلاس ريغ تنأو هتفرعم [و44] قيقدتب تلغتشا (*![نإ] كنأ هانعم يف رخآ هجو هلو

 قيقحت ّنأل ؛ةفرعملا كلتب هيلإ لوصولا نم بيرق تنأ يذلا كنطو نع بيرغ تنأف «هتح

 هنأ ّنَظ اذإ هاج بلطل نوكي دق نكلو «كب ام ىلوأ (تمصلاو .هيلإ اهب دصقت نأ ةفرعملا
 .هل حدمألا وه

 :لاق

 ا" تكنُم َرِيََخ هنظ ْنَم هّدِبَع اد 2 ةكس ُهاَج هَدْنِع ٌتْمَس ِتْمَّصلا ينو - 3

 تمصلاو هب طيحت ال اّّمع زجعلا يف تمصلاب كترمأ يّنإو :ريخأتو ميدقت هيفو لوقي
 ةبحصب يأ :هدنع ءدصق يأ ؟ٌتْمَس تمصلا هوجو ضعب يف نوكي دقو هوجو ىلع

 نأ نكميو ؛ءيشلا ضعبب كسمتلا ىنعم نم ذوخأم ةيقب يأ :ةكسُم .هاج بلط يأ هاج

 هاجل هبلط يف كّسمتم هاجب بلط نم ةيقب ةبحصب دصق تمّصلا ضعب يفو :هريدقت نوكي

 يأ .هّنظ نم هاجلل ًادبع يأ ؛هدبع حبصأ يأ ءادغ دقف كلذك ناك ْنَمو .دصقلا اذه نم

 ريخ كلذب راص دق وأ «كلذب ريصي هنأ توكسلا ىف هتابثل ىعسلاو بلطلاو دصقلا كلذ

 ناكاملك هلأ لربما كيب ريع هالك را دعت اذه لع فكتبت دنا نإ فكم

 .س يف طقاس نيفوقعملا نيب ام (1)

 .س يف طقاس نيفوقعملا نيب ام (2)
 رم نقانق وققملا نو م1 30
 بجاولا تافصلا نم وهو ءاهّلك حراوجلاو بلقلا ىلع هّتكل ناسللاب ّصتخي ال وهو ؛ةرضحلا بادآ نم تمصلا (4)

 تمصو .مهبولقب نيفراعلا تمصو .مهتنسلأب ماوعلا تمص :موقلا دنع روثأملا نمو .كلاسلا يف اهرفاوت

 .ينفحلا ةعوسومو ءاهدعب امو .550ص .مجعلا ةعوسوم تمصلا نع رظني ؛مهرارسأ رطاوخ نم نيتحملا
 835ص

 .107ص .رظني «ناويدلاو .س يف [تمس] يهو ؛ميقتسي الو .[تمس] لدب [تعمس] :لصألا يف (5)

 .107ص .رظني «ناويدلاو .س يف [تمس] يهو ؛ميقتسي الو .[تمس] لدب [تعمس] :لصألا يف (6)
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 نأ افوخ هتوكس ناكو «ىلاعت هلل ال هاجلل ًابلط سانلا عم هل بيهأ (!'وهف رثكأ توكسلا
 هرمأ امَّنِإو ءالعو لج هللا ريغل هبلطو .هب ءايرلا نم اذه لكف .هنم ملعأ وه ْنَم عم حضتفي

 ملسأ نامتكلا ّنأل ؛اهيلإ فصولاب انيهتنا يتلا ةيعمجلا ةرضحلا ىلإ هكولس يف تمصلاب

 امك كلذ عم نوكيو ءاهاوس ءيش لك نع هتيؤر نع هامعل تمصلا كلذ نوكي نكلو هل

 .لاق

 :لاق

 ةقيرط ىدُمأ ٌعمجلاف ّلقو ًاناسل كو .عَو اعمسو .رظلاو ًارَصَب ْنكف - 4

 ءاهرصبب ًارصب اهايإ الإ كتيؤر مدعل اهاوس ءيش لك نع كتمص عم نكف :لوقي
 لقو ءاهب ملكتو ءاهمالكب اقطان يأ :اناسل نكو ءاهلوق عو ءاهعمسب اعمس نكو ءاهب رظناو

 يه يتلا ةجردلا هذه ىلإ ككولس لاح اهلاح ناسلب لقو هدارمو :ةقيرط ىدهأ عمجلاف

 «سفنلا ءانفب دوجولا ريغ نم رهاظلا ةرضح ىلإ امهنم حورلا ءانفو سفنلا ءانف يأ «عمجلا

 «نيترضحلل ةعماجلا ةيهلإلا ةرضحلا يهو .حورلا ءانفب يلزألا بيغلا نطابلا ةرضح ىلإو

 ملعلا ملاع ةرضحو هب دوهشلا ةيرهاظلا ةرضحف «سفنلا ةرضحو «حورلا ةرضح يأ

 نوكي ىتح كلذ ركذ مّدقملا دوهشلاب لجتي مل يذلا ملعلا وه بيغلا ملاع ىنعمو ءيبيغلا
 كيرلا عبي يبو ويعبر نوح وودازو بئاجلو نرهتر .هعمس تنك هتبيحأ اذإف» :لاق امك

 لعافلا وه هّنأكف هلعفي نأ هّتحأ ام آلإ لعفي الف يتبحمبو «يتدارإب يأ .«شطبي يبو .قطني

 رمأ الو عمس الو «قطن الو مالك نع يهن ال تافصلا هذهب ذئنيحف «هب اذه لعف دارأ ثيح

 .هتدارإو هتّيحمبف كلذ نم ناك ام ْنأل ؛تمصب

 :لاق

 تّرمّتْساو ٌةراَثأ هل ثراَصق هل هْسْفَن ْثَلَّوَس نلَم عبتَت الو - 5

 تدعق اَمإو ,ةيصعملا لامعإل اَمإ هسفن هل تلّوس ْنَم عّبنت الو كل تلق امك نك :لوقي

 ىلإ اَمإ ةراّمأ هل تراصف تاجردلا هذه ىلإ ءاقترالا نع هيلع بجاولا ناميإلا لامك دعب هب

 .اهل ىنعم الو [... وهف رثكأ تولسلا توكسلا هلعل ناك املك هنأ ] :س يف (1)



 هب تّرمتساو ءاهب ءرملا كلهي ال ىتلا لئاسولاب ءاقترالا نع (!'دعاقتلا ىلإ اًمإو .ةيصعملا

 هزجاعت يتلا يه دعاقتلاب ةراثألاو .ةيصعملاب ةرامألا يه ءوسلاب ةراّمألا سفنلاف .كلذك

 ةحارلا بلطت لزت مل اهنأل ؛اهل ءالب ّدشأب الإ لاني ال يذلا ءاقترالا بلطب بعتلا ةرثك نع

 .اهتحار ةقيقح هيف يذلا اهئالب نع رفنتو ءاهتحار يه تسيل ةقيقحلا يف يه يتلا

 ةماوللا نسفنلا نيشلعب «ةيسوةراعألا سسفتلاىةانهو] ةنعيطتلا ننقتلاالوأ ركذ ذقو

 [ظ44] تامرحملا كرتب ةرات (7[ةيفصتلا بتارم ركذي لزي ملو ؛بتارملا همظن يف عمجيل

 امو «ةبودنملاو ةبجاولا ةيعرشلا ناميإلا ناكرأ صالخإب ةراتو .ءتاهوركملا كرتب ةراتو
 ملعب ةراتو «ةقيقحلا ةلماعمب ةسمخلا هوجولا هذهب كلذك ةراتو ,لئاسولا نم هللا ءاش

 ريونتو ديرجتلا ةقيرطب فوصتلا لئاضفب ةراتو ءزئاجلاو ءليحتسملاو .ءبجاولا ةفشاكملا

 مظنب ًامكحم '[ًابيترت] ًائيشف ًائيش امهيف ءانفلاو ةّبحملا ةقيرطب ةراتو :ةدّرجملا سفنلا
 «مالكلا ةسناجمل هلامعتسا ةرثك ىلإ رظناو «نايبلاو ؛يناعملا ملعو «عيدبلا عاونأ هيف لمكأ

 ءاقداص ناكل ًاعساو ًاباتك (*[نوكي نأ] لمتحي همظن نم تيب لك حرش نإ :لئاق لاق ولو

 (”'ةركذت هانلعج امّنِإو ءأباتك نوكيل حاضيإلا اذهب بلطن مل اّنألو للملا فوخ انزجوأ اّنِإو
 :كلد مهفاف ءانل

 :لاق

 4 ٍنَصْخَأب اهنم ّذُمَو اهادع 2 ْنِم يهفَكَسْفَت ٌدْعاو اهادع م ْمَدَو - 6

 زواجو يأ :كسفن «©ًدعاو ,ةيعمجلا ةرضحلا ادع ام يأ :اهادع ام عدو :لوقي

 .برحلا يف ودعلا نم ٌدعاو دارأ نوكي نأ نكميو ءاهيلإ رايغألا عيمج زواجو .كسفن

 ءاهل ةّودع يه يأ ءاهئادعأ نم يأ ءاهادع نم يهف اهمصاخو ءاهداعو :كلذب دارأو

 .انه اهل ىنعم الو ء[ دعاقتلا] لدب [ ءانفلا] :س يف ()

 .س يف طقاس نيفوقعملا نيبام0)

 .س يف طقاس نيفوقعملا نيب ام (3)
 رش ف طقاب يفوتعملا نتناه(4)
 باتكلا طورش نم هيف باتك وهف آلإو .هيف ءاملعلا عضاوت نم اذهو .هباتك ايانث يف ىنعملا اذه هندي خيشلا دّدري (5)

 .عيدبلاب ضرافلا نبا علو دنع قبس اميف انفقو دقو هرفوألا بيصنلا
 .[اودعأو] :[س]و لصألا يف (6)
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 نم يه اهّنأل ؛كسفن ىتح اهاوس ءيش لك زواجو :دارأ نوكي نأ نكميو .ةرضحلا يأ

 «سرتلا يهو :ةّنج نصحأب .كسفن يأ ءاهنم ذعتساو يأ :ةمجعملا لاذلاب- ْلُعَو ءاهاوس

 نع ىتح اهئانفو اهتفلاخم ريغ وه سيلو .اهنع كيقي نصح يأ .ءاقو نصحأب دارملاو

 .ةيعمجلا ةيبوبحملا ةرضحلا ىوس ءيش لك ةيؤر نعو ءاهتيؤر

 :لاق

 يطق تناك "نيعأ وأ تقع اهثطأ ىنم ٌةَماَول لبق ثئاك َيسْفَتَف - 7

 بلط نع دعاقتلاب ةراّمأ وأ .ءوسلاب ةراّمأ كسفن تيأر نإو ءكترمأ امك نك :لوقي

 «ةرات يصعت دقو .هلل ةعيطملا يه ةماوللاو «ةماّول تناك كلذكو ؛ةبيرقلا ةبترملا هذه

 يتلا ةتباثلا ةنكاسلا يأ :ةنئمطملاو «ةبوتلا ىلإ تردابو اهسفن ْتَمال تصع ىتمو

 «نينمؤملا ةماع صالخإب ةنئمطم نوكت دق نكلو ءالصأ ةيصعملا ةبغر ىلإ اهبذاجت
 دهزب نينمؤملا ةماع صالخإب ءاملعلا صالخإب وأ ,لالحلا يف مهداّقز صالخإب وأ

 صاالخإب وأ .هنم ّدبال ام الإ لالحلا يف مهداهز صالخإب وأ «تاهوركملاو مارحلا
 ةقيقحلا لهأ صالخإب مهصالخإ وأ ,ديرجتلاب نيفوصتملا ةقيقحلا لهأ صالخإب ءاملعلا

 يف توافت ىلع مه ةبترم لكو «2'بتارم ّتس هذهف ءاهتاجردو ةبحملا قرطب نيفوصتملا
 بوبحملل ّبحم ديرم اّمِإو .هسفنل ّبحم ديرم اَمِإ نهنم ةبترم لك مث .مهتوافت تاجرد

 ىلعألا ةبترملا هذه يف وه دارم اّمإو ءىلعأ ةبترم يهف هسفن ءرملا ىتح هريغ هيف هكرشي ال

 ىنعمب اهنم لك يفو «ةبترم "!ةرشع ينامثب ثالث ىلع اهنم لك صالخإلا بتارم نوكتف
 تلزن مث ؛هيف تلع اميف ةماّولو .ءلضفألا نع ىندألاب هدعاقت ىلع ةراّمأ سفن مزاللا ريغ

 اهّنإف ىلعألا بلطت ال ةنكاس اهنأ دارملا سيلو «لوزنلا ديرت ال ةنئمطمو ءعوجرلا تبلطف

 .كلذ يناعم عيمج ىلإ ريشم وهو «ةّيلعلا بتارملا يف ىتح كلذب نوكت

 :لاق

 مسرف نوك افي ةايشفناو هضْعَب ْبَسْيأ ٌُتوملااماهَتْدَرْوَأَق - 8

 .[صعأ] لدب [ّصْعُت] :ناويدلا يف (1)
 .صاللخو ال ضرافلا نبا موهفم نع ثيدح اهيفف .633 ص .ينفحلا ةعوسوم رظني (2)

 .[رشع ةينامث] :[سآ]و لصألا يف (3)
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 لّمحتو «؛كولسلا دئادش اهتدروأ يأ :هضعب رسيأ توملا ام اهتدروأو اهتفلاخف :لوقي

 هتدروأ ام دئادش ضعب نم أبعت نوهأ يأ :رسيأ ءهتّدشو توملا ملأ ناك ام هيساقأ ام ءالب

 ءةرضحلا [و45] ٌبحب ىنفأ يك يأ ءيتحيرم نوكت يك هيف اهتبعتأو هءالب اهتلّمحو اهاَيِإ

 ئذلا لإ هى ةحأ لابضو نأل «ةحئارلا ىف: ةياخلا تغلي دق نوكأ ةييسف هاوس رنا آلو
 قباطي هلوقو «ةحارلا ةقيقح يه هاوس ًائيش '!'[رظنأ الو] «هيلإ رظنلاب ركسأ هتلصو اذإ
 ةّدش نم مظعأ يأ ءّدشأ وه رايغألا نم جورخلاو .ىوهلا ةفلاخم َْنأل ؛رهاظلا ىنعملا

 لك ءالجو «سفنلا ةفلاخمو «ةيصعملا عم بوبحملا اضر غلبت ال توملا ةّدش ذإ ءتوملا

 .توملا دئادش عيمج نم مظعأ يهف «برقلا ةدايز اهب بجوتسي رايغألا نم ةرذ

 :لاق

 تذأت اهنَت ٌتفَفَخ نإو ىتم هل تحت كلن ايقنز تكاتك 9

 دارأو .ةّيلعلا تاجردلا بتارم نع لوزنلاب ةماوللا ىسفن تعجرف يأ :تداعف :لوقي

 - هلعاف 2!ءسُي مل ام - هتلِّمُح امهم تراصو ؛كلذ بلط نع لذعلاب همولت يتلا ةماوّلاب
 كرت وأ .هلمعت نأ اهل بجي امم لمع اهيلع ليقثلا رمألا كلذ لمع يأ ؛هتلّمُح امهم يأ

 ع 0

 ةيفاص ريصت ىتح هؤالج اهيلع لقث ام ءالج وأ .هكرت اهل بجي اّمم هكرت اهيلع لقُث وه ام
 صخشلا ةروص وهو .'”اهلكيه ملاع يف اهلوزنب سندتت نأ لبق اهرمأ ملاع يف يه امك

 رهاظ يف فخألا بلطب ليمحتلا كلذ اهنع تففخ نإو ءاهل ينم فيكتلا كلذ يأ ءهتلَمُح

 ىلإ لصت نأ ىلإ كلذ عيمج ىلع فيلكتلا لامك ىلإ ترظن امل ينم كلذب تذأت رمألا

 .اهبوبحم ةرضح

 :لاق

 يقلب ٌتفلك ىتح اهفيلكتب اهَمايق ٌتلْفك اَمَك لب ال اهُتَّْلَكَو - 0

 .س يف طقاس نيفوقعملا نيبام (1)

 نش ب] :[سا]و لصألا يف (2)

 اهئايلع نم سفنلا لوزن نع ةعئاشلا ةلوقملا هيف عباتم - كش الب - وهو .؛تارم ىنعملا اذه رصان خيشلا رّركي (3)

 الإ اذه مّثي نلو ءيلصألا اهملاع ىلإ عوجرلل عزنتو سفنلا بغرت نيح ةديدج ةرود اذهب أدبتو .دسجلاب محتلتل

 .هيف نحن ام وهو كولسلا قيرطب
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 يأ ءاهمايق تلفك لب ال :لاقو كردتسا مث .هتّقشم اهتلّمحو يأ :كولسلا اهتفلكو :لوقي

 نوكأ نأ نع كلذب ينتفك يهف كلذل اهّبحب هتّقشم اهليمحتب يأ ءاهفيلكتب اهمايق يل نمض
 تعلو أ تقلع ىو ة حلاو ةديلاو تلطلا ةيرق فراس ىه اهنا ؛ةقشمابل الخشن
 انأ نوكأ نأ نع كولسلا ىلإ اهّتح ينافك يأ كولسلا كلذب ًابح يعولوب يأ ؛يتفلكب ًابح

 يتّبحم ةدشب يأ «يتفلكب كولسلل ةبحملا ديدش ترص ىتح يأ .تفلك ىتح اهل لّمحملا
 ٌبح يف عولولا ةرثكو ءكلذ يف ّبحلا عاونأ يتاساقم ىلإ يعولو ةدشب ةرضحلا كلت ىلإ
 مث ةيناسنإلا ّمث ةيناويحلا سفنلا نمو ءادعاص ةبترم ةبترم ركذي لزي ملو ءاهيلإ ينبّرقي ام
 :لاق امك ةنئمطملا ىلإ ةماوللا ىلإ ةراّمألا سفنلا نمو «ةيناحورلا

 تّنأمطاف اهداَع نع امداعبإب ةَذل َّلك اهبيذهت يف ٌتِبَمْدَأَت - 1

 ٌقح يف ةذل يه ةذل لك اهكولس قيرط يف اهبيدأت يأ :اهبيذهت يف تبهذأو :لوقي

 لوصولا ةدارإ ىوس تاماركلا كلت ىلإ يتيؤر مدعب اهتمارك نم كلذ دعب ةّذل ّلكو ءاهريغ
 ول ام كرت كلذت دارأو ءاهتاداع يأ :اهداع نع اهداعبإبو ءادنأ اهنم برقلا ةدايزو ءاهيلإ

 ىلإو «كلذ كرت ىلإ تنكس يأ «تنأمطا ىتح كولسلا ىلإ اهّبح نكمتي نأ لبق نم اهتاف

 «لصت نأ لبق تومت وأ ءلصت ىتح ىقتلا نع ادبأ اهل فوقولل اهداهتجا دحأب كولسلا
 .اهنم لوبقم كلذ لكو

 :لاق

 تك دنع هك نه ذهشاو  .ةتكراع اب وك لوس يك و 7

 :لوقي

 .لوصولا نود وه قيرطلا هذه عطق يف كولسلا بعص رمأ يأ :لوه ّقْبَي ملو

 تلصو املكو «هتلّمحتو ألإ '![ةنئمطم] اسفن اهب ريصت ىتلا ةبترملا ىلإ اهلوصو لبق يأ

 .ةنئمطم ريغ يأ «كلذب ةيكز ريغ اهنأ هيف اهرظنأ يأ ءيسفن تدهشأ كلذ نم ةبترم ىلإ

 :لاق امك

 .س نم ةدايزلاو ءلصألا يف سومطم نيفوقعملا نيب ام (1)



 (!'يتدوبعب 51 ةّبيدوبُع هُتْمْطَق كولس نع ماقُم لكو - 203

 يف كولسلا تاماقم نم ماقم لك فصولا اذه ىلع يكولس يف كلذ عم انأو :لوقي

 ةّيكز يسفن هيف (اَرأ ملو [ظ45] هكرت يل تّبحأ ام كرت يفو .هلمع يل تّبحأ ام لمع

 يتيدوبع ىلع كلذ بوجول اهل يتيدوبع ّقح ءادأ هب تدرأ يأ ءاهل ةيدوبع هيف تصلخأ

 اقح ةدابع اهدبعأ يّنأ يتم ةفرعمب يأ :اهل يّنم ةدوبعب «ةدابعلا كلت يأ :اهتقّقح دقو ءاهل

 كلو ريغ ىلإ ًاجايتحاو .7[اًقرو]

 :لاق

 تببحأو اهل يىنتدارأ تدارأ ام ٌتكرئامّلق ًاّبص اهب ٌتنُكَو - 4

 املف ءابحم يأ :ابص ءاهركذ مّدقملا ةيعمجلا ةيهلإلا ةرضحلاب يأ :اهب تنكو :لوقي

 ينتبحأو ينتدارأ ريغ ال اهيلإ ينبّرقي ام آلإ اهاوس ءيش ّلك وهو .هكرتأ نأ تدارأ ام تكرت

 .ّىلإ تلجتو

 :لاق

 يتبيبح يسْفَت :ّرَم لوَقَك سيلو 2 هسْفَئلًأَبحُم لب .ًابيبح ٌتْرِصَق - 5
 اهيلحتو ةةيمقلا ةيلمالاوتةيرهاللا ةفرسلا يفضل 01 كومو ةيرسف':لوقب

 ةّيحملا يه يأ :اهل ابيبح ءاعم روهظلا ملاعو بيغلا ملاع يف اعم حورلاو سفنلا َيناف ّيلع

 .لامكلا وهو ىنتدارأ امك تنك ىنأل ؛ةيلامكلا ةرضحلا يأ «ىل

 وخال م ع تزات فماجل زل ىل نمل

 :هتنلاو الاسك هلع يالا هلابك حلا دق رهن «هلامك الإ تحو ملت قلن هزيات لامك

 هلعج يذلا هلامكو ىلامكو «ةدحاو ىل هتّبحمو ىتّتحم تناكف «هّتحبو هلامكب ٌتدحّناو

 .[يتدوبعب] لدب [ةدوبعب] :ناويدلا يف (1)

 .[ىرأ] :س و لصألا يف (2)
 .س يف طقاس نيفوقعملا نيب ام (3)

 .[تدارأ] لدي [ديرأ] :ناويدلا يف )04(

 .[يلصوب] :س يف (5)



 .مهفاف ءًادحاو هريبدت يف ًالامك يل

 :لاق

 ةَعْجَرِب لوقي ال يلْثمو ّىلإ ْدَعَأ ملو اهيلإ يَنَع اهب ٌتْجَّرحَخ - 6

 يسفن تافص نع يأ .ىّنع يسفنب ترفاسو ترسو تبهذ يأ :اهب تجرخ :لوقي

 يه يتلا ةيعمجلا ةرضحلا ىلإ يأ ءاهيلإ اهريغ نم اهيلإ درو ام لك نعو .'''اهظوظحو

 كلذ دقي مجيرأ كلو يأ :ّيلإ دعأ ملو ءاهاوس ءيش لكو يسفنو رايغألا تقرافف ؛لامكلا

 اهتافصب تّلجت دقو «ةينافلا تافصلا اهلو ءانفلا تافص يسفن تافص ّنأل ؛يسفن ىلإ

 لوقي ال هذه يتلزنم يف راص ْنَم يأ ,يلثم لب ال .ءاقبلاب ىلحت نم ءانفلا بحب يّنإف «ةيقابلا

 .ققحتو ىأر امل ةعجرب ينثني الو .عوجرلا ديري الو ىنمتي ال يأ ,ةعجرب

 :لاق

 ضعب يلجتو ءيسفن نع يسفنب ةرضحلا ىلإ يأ ءاهيلإ الوأ تجرخ املو :لوقي

 اضيأ سفنلا هذه تلزع يأ ءيسفن ةذ نع اهيلإ ًالوأ اهب تجرخ يتلا يسفن تلزع اهلامج

 جورخ اذهو ءاهفاصوأ نع يأ« ءسفنلا نع جورخلا هانعم لوألا ْنأل ؛اهب تجرخ يتلا

 يل و ا ا عر دج ا

 يا ا يي رع

 .هسفن يأ ءاهسفن ركذ نع ىتح ةيناف

 :لاق

 2 1 و 54 3 2

 ا!” ىترضحب ىسص و ءادبإ ىنمحا ري ال ثيحب ىسفن دارفإ نع تبّيغَو - 8

 .[اهضوضح] :[س]و لصألا يف (1)

 :وه ناويدلا يف تيبلا اذه دعب تيب كانه (2)

 ينتدجوف تدب ذإ يبيغ تدهشأو
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 5 00 ل 0 5 5 5 55 1 7 2 -

 ءاهنع اهتدرفأ ينأ يسفن َرأ ملف يسفن دارفإ يتيؤر نع تينفو يأ :تبّيغو :لوقي

 يل يفصو روهظ ىلإ يأ ءيترضحب يفصو ءادبإ ىلإ يرظن ينمحازي ال ثيحب ترصو
 ّىلع ةيلجتملا ةرضحلا ىرأ يْنأ يسفن ىرأ ال يَنِإ ثيحب ترص يأ ءاهب يترضحب يّنأ

 .كلذك ىفصوب ترص دق ىنإو

 :نايب

 قالطإو «ةدحولا زاونأب ضّصختو ةرابغألا تعحو «ةوبقلا نم نصلخت نأ كغيو

 ةينطابلاو ةيرهاظلا تارضحلا نم قّمحت ام ركذب عرش دودولاو نمحرلا ةرضح ءاقبب ءاقبلا
 هقّقحت امو .لوألا كولسلا ىلع ٌتحللو بيغرتلل ًاثعاب ًاببس كلذ نوكيل ءامهنيب ةيعمجلاو
 :نسفللا قس

 [و46]:لاق

 ''"'يتعفر عضاوت يف يئاهتنا تلا يادنم يداشتا يف ئدبأ اننأ انعَو 08

 ايفرت ناو يفدكأو وقنا يا دنا انآ اهو ةةريدقلو ساكو ميدقت ةيفو لوفي
 عمسي يب :اهيف ريصأ يتلا ةيداحتالا ةيلامكلا ةيعمجلا ةرضحلاب يداحتا يف ًانايب نيكلاسلل

 نأ يدفن يهنأ يأ :يتعفر عضاوت يف يتاهننا يهنأو ءنئطبي ينو: «قطني يبو رصين يبو
 ال ّبحملا ْنأل ؛ةبحملا لامك يف بدألا ءوس نم كلذ نأل ؛برقلا يقرت يف ةياهن بلطت

 يسفن ترظن ىتمف .يتعفر عضاوت يف يئاهتنا يهنأ امنإو «ةياهن ةبرقلل بغري الو ءبلطي
 ىف ىّبحل راصو «ةعفرلاب ىسفن رظن ىلع لد كلذب تيفتكاو برقلا بتارم تلمكأ دق ىنأ

 00070 دبا جيشا مل دعب لاك قوكافا هله ىتعقر نع مهاولا يعلو تح تلطلا

 .ةميلع هب هتاذ لزت مل يذلا هبيغ ةرضح يف هب هللا ملع امهدحأ :«”!ناينعم هل داحتالاو

 يتولخ ةولجب اهايإ كلاته
 سل لدن[ تنمو كا زملا قوي[ 04 ][ةعفرو ليبلسملا ةيكم لنك كيب كرمت

 :[013] ةاريدلا ىقهمعرو# زيلع دعب كيلا انه دريسو فاويدلا نقره اقع تاننألا بسرد فالتعا اكه(1)
 هذي امم ةييرق تناكولو هركف يأ دغبتب اهعيمج يف وهو ؛ىرتس امك ناعم ةئآلث دآتحتالل رضان خيشلا مدي (2)

 ّبحملا نيب ةينينثالا اهيف طقست ةيفوص ةلاح وأ ,ةدحاو نيتاذ رييصت وهو .رخآلا هانعمب داحتالاب نولئاقلا هيلإ

 ةيسفن ةلاح هنوك نع دعتبي ال داحتالا ْنأ نايري اناك رصان خيشلاو ضرافلا نبا َنِإ لوقلا نكمملا نمو .بوبحملاو

 نيع دهاشملاو .بوبحملا نيع ّبحملا ْنأ دهشيف هسفن نع باجحلا اهيف فشكتيو .هكولس يف كلاسلل ضرعت



 لامكو «هللا ةّيحمو دبعلا ةبحم دحتتف هدبعل لامك هدنع وه يذلا لامكلل هتّبحم ىناثلاو

 .مهفاف دبعلا تاذ هب ترّونت اذإ هتاذ هب فوصوم

 :لاق

 ('"يتيؤرب اهارأ ٌنيئْزَم لك يفف >يرظانل ةوجولا اهيلجت يف تلج - 0

 ىلع اهيّلجت يف ةرهاظلا ةرضحلا داحتالا لوأ يف ترهظأو تفشك يأ :تّلج :لوقي
 يفف ءيرظانل هتقيقح نيع ةيؤر نع عناملا هباجحو هءاطغ هنم تلجو .دوجولا ةقيقح نيع

 ةقيقح نم ءيش لك يف ةرضحلا يأ . تلجت دق يأ ءاهارأ ةداهشلا ملاع نم يب ّرم ءيش لك

 لب «هريغ وأ مانملا يف لايخلا ةيؤرب مهوي الئل اهصّصخ ةقيقح ينيع يتيؤرب دوجولا نيع

 .اهتيؤر نع مورحم هتلفغب مئانلا َّنأل ؛(2!ةظقيلا يف اهارأ

 ملسملاو «كرشمو ءرهاظلا مكح يف ملسم :نيرطشل ماسقأ ةعبرأ ىلع سانلا َّنأ ملعاو
 امل كهتنم قفانمو «ىلاعت هللا نيد فالخ هليوأتب لحتسم رفاك قفانم :ماسقأ ةثالث ىلع

 فرعو ء.دوجولا دهش ْنَم مهنم ,ماسقأ ةعبرأ ىلع ىلاعت هلل نوصلخملا نوملسملاو

 وأ «لالحلاب ايندلا ىلع اولبقأو .دوجولا دوهش نم قيقحتلا ضعبو «قيدصتلاب ىلاعت هللا

 «؛ىلاعت هللا ةعاط ىلع مون يف ءالؤهو .«كلذ نم رثكأ مُهَف مهل سيل نكلو ءاهلالح اودهز

 :ىلاعت هلوق ىنعم لاقو .هلل دبعلا ةّيحم ركنأو «هدابعل هللا نم ةّبحملا ركنأ مهضعبو

 حصت ال هّنأو «باوثلاو ةناعإلاب مهّبحيو «ةعاطلا ءادأب هنوّبحي يأ .#30 مهيب :هتويحمو

 راكنإلا اذه ىلإ مهل يعادلاو «كلذ نع هللا ىلاعتو ءتارّوصملا يف الإ دبعلا نم ةّبحملا

 فانركذ يذلا اذه ىلإ آلإ ريشي ام اهيف سيلو ءداحتالل اهقاس ىتلا ةثالثلا ىناعملا تءاج انه نمو .دوهشملا
 .يملح ىفطصم دمحم .د .ضرافلا نباو .628ص .ينفحلا ةعوسومو .6ص .مجعلا ةعوسوم داحتالا نع رظني

 : .290 ص

 .[214] وه ناويدلا يف تيبلا مقرو «بيترتلا يف اضيأ فالتخا انه(1)

 .[ةضقيلا] :[س]و لصألا يف(2)

 .54 ةيآلا ,ةدئاملا (3)



 لدي ام انحضوأ دقو ءاهباوبأب مهلهجو ءاهيف مهلوخد مدعو «ةّبحملا ةقيقحب مهتفرعم مدع
 .تاذلا "''[ريوصت] ريغب ٌحصي هنأ ملعلا بلاط يف ًالثم هاندروأ امم مهمالك ضقن ىلع

 َّنأل ؛ّىلإ ةبوسنملا ةظقيلا ةيؤرب يأ «يتيؤرب :هلوقب ةقرفلا هذه لهأ نع زرتحا مظانلاو

 .2ةيقيقحلا يتيؤر ةقيقحلا يف يه تسيل مانملا ةيؤر

 تاذ دوجو بوجو اودهشو .تادوجوملا يهو .دوهشلا اودهاش يناثلا مسقلاو

 مهف هيف هتاذ دوجو بوجو اودهش ءيش لك يف هتافص مهل تلجتو .ءيش لك يف ّنحلا

 نكلو .اهدوهش نكمي ال امم هنإف اهسفنب تاذلا ال تاذلا ّقح قيقحت نودهشي

 مظانلا راشأ ةرضحلا هذه ىلإو ءتافصلا ّقحو ؛ءيش لك تاذ يف تاذلا ّقح دوهش

 .اذه هتيبب

 يبنلا نع ىلاعت هللا ربخأ امك دوهشلا هب اودهش مث «ًالوأ دوهشملا اودهش ثلاثلا مسقلاو
 هللا ىلإ [هجوت] مث ءسمشلا مث رمقلا مث .مجنلا ىأر اًملف :هلوقب [ظ46] لنكا ميهاربإ

 ليقو .دوهشلاب دوهشملا اوفرع فهكلا لهأ باحصأ كلذكو .(””كلذب هللا فرع نإ :ليقف
 مهيلع جاجتحالاب مهيّقرت كلذب دارأ امّنِإو .دوهشلاب هتفرعم لبق ًالوأ ىلاعت هللا فرع َهَّنِإ

 قيلألا وه اذهو ؛ىلعألا ةبترملا لهأ نم اونوكي مل ذإ ,دوهشلاب دوهشملا اوفرعي ىتح
 .الفلا ميهاربإب

 ملو ؛ةدهاشملا تاجرد يف نوقرتي اوقبو .دوهشلا لبق دوهشملا اودهش :عبارلا مسقلاو

 كولسلا ىلإ ضوهنلاب ةظقيلا لهأ مهو «ةيناثلا ةبترملاب أدب مظانلاو .دوهشلا ىلإ اوعجري

 لك يف ةرضحلا ىري راص هنإو .ديرجتلاو «ةّيحملا قيرطب كولملا كلم تارضح ىلإ

 وه هل ةبحملا ةرضحلل هتبحم ّنأل ؛هسفن بيبح يهف اهّبحب ينف اذإ ةبثرم يف وهو ءءيش

 .قايسلا عم همؤالتل س يف ام انتبثأو ء[روصت] :لصألا يف (1)
 .قبس اميف هيلإ انرشأ اماذه (2)

 .ىرخألا ةقرفلا نيبو ءرصان خيشلاو ءضرافلا نبا نيب قرفلا رهوج وه اذه (3)

 .قايسلا عم اهمؤالتل س ىف ام انتبثأو ء[هجوتلا] :لصألا يف (4)
 املك 07 تيلآلا ٌبِحأ ةكَلاَق لك آمل نر اذه َلاَم ابكك 20 لَ َّنَجامَلَقظ :ىلاعت هلوق ىلإ رصان خيشلا رظني (5)

 اذه َلاَم ٌةَضْزاَب سْمّقلأ اَراَمَلَق 180: َنيِلآَّصلا وَلا ني كروُكحأل نر ِفِيَم ْمّل نيل َلاَم َلقَأ امَلَق َقِراَدَه َلاَف اًضْاَب َرَمَصْلا ار
 م 01 م
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 : لاج هلرقل هنتفن ىزدوهش عازر نإ ويف هوه ةكت ىيف هك ام حا اذإ هنأل (ةليقن تحتم

 ."'(نمؤملا يدبع بلق ينعسوو ءيضرأو يتاومس ينعسو ام)

 | ناننضا

 .ةيبيغلا ةرضحلا ىلإ مث
 :لاق

 اةاَووُلَح ةوُلَجب اهايإ كلاه يتدجّوَف ْتَدَب ذإ يبيغ ٌتْدِهْش او 211

 «كلذ دعب ةيبيغلا ةرضحلا ىلإ اهب تكلسو يأ ءتدهشو لقي ملو :تدهشأو :لوقي

 ينتدجوف .تلجت ذإ يأ :تدب ذإ «يبيغ ةرضح يف ةبيغ يهو ءيحور تبيغو يأ :يبيغ
 :[ميجلاب] ةولجب ءبيغلا ملاع يف يأ ؛كلانه ةرضحلا يف ينتدجو يه يأ:اهايإ كلانه

 داحتا نم ءالخلا وهو ء[ةمجعملا ءاخلاب] هر دا تارك ءيش لك ءالجناب يأ

 مل هّنأل ؛وه الإ اهملعي ال يتلا هتافصب هملع :هوجو (*ةثالث ىلع ىلاعت هللا بيغ يف ءيش
 الب كلذ نم ّلقأ وأ ءرحب نم ("”تارطق نم ءزج فلأ فلأ وأ «ةرطق آلإ هتافص نم فشكني

 الب ءايشألل هداجيإ ىلع هتردقو هملع ثلاثلاو «هتاذ ملعو «ةياهن الب رحب نم رثكأو «ةياهن
 دجوأ ىلع اهروصو ءايشألاب هملعف اهدجوي يتلا ءايشألل هملعو ءاهدجوي ال يتلا ةياهن

 ىلع وهف هنّوك امو .فوصتلا لهأ دنع نوؤشلاب ىّمست يتلا يه اهدجوي يتلا اهروص

 هللا ْنِإ :كغ هلوق ىنعم نإ ليق ”كلذلو ءاهيلع اهدجويل يتلا لاثمألا كلتب هملع لاثم

 ةروص هل يه يتلا مدآ ةروص ىلع مدآ قلخ ىلاعت هللا َنِإ يأ «ةهتروص ىلع مدآ قلخ

 .ثيدحلا جيرخت رم (1)

 . س نم طقاس نيفوقعملا نيب ام (2)

 .[ةولخ] لدب [يتولخ] :ناويدلا يف (3)
 .نتملا يف امك تمسر :س يفو «3 :اذكه ةثالث تمسر :لصألا يف (4)

 .[ةرطق ] :س يف (5)

 كلذب قئال رثأ دوجولا يف مكحلا كلذلو ءيهلإ مكح هناحبس هتايلجت نم لجت لكل وهو نأش عمج نوؤش (6)
 ىلع مكاحلا يلجتلا هاضتفا يذلا يهلإلا نأشلل رثأ وه امّنِإ .نامز لك يف هرّيغت يأ .دوجولا فالتخاو .يلجتلا
 .487 ص .مجعلا ةعوسومو .805 ص .ينفحلا ةعوسوم رظني ءرّيغتلاب دوجولا

 .قيلأ لصألا يف امو .[كلذلو] لدب [كلذكو] :س يف (7)

 .ثيدحلا جيرخت رم (8)



 يلزألا هملع يف هنأل ؛هقلخي نأ لبق ىلاعتو هناحبس يرابلا اهاري يتلا بيغلا ملاع يف

 تبثيو «ناميدق نائيش تبغل ًائيش تبث ولو «ىلاعتو هناحبس هملع يف ةفص الإ وه سيل
 ءءايشألا] ىري ال ىلاعت هللا نأ ّحصي الو ءالعو لج ىلاعت هللا اهملعي يتلا ةرثكلا مدق

 ةفصو «ملع ريغ كلذ زّيح يف يه تسيلو ءاهرّوص نيح الإ اهروص الو ءاهتالاثم الو

 اذهب بجوي الو ءاهتالاثمو اهملع عدبأ يذلا وهو «"'7[كلذ ريغ الإ ٌحصي ال ذإ ؛هملع يف
 ىتمو «ريدقو ميلع هنأل ؛لزألا يف اهعادبإ نيح اهتالاثم ىأر امنإو ءاهب ميلع ريغ ناك هّنأ

 :ءيشب تسيل ةرضحلا كلت يف انأ يتلا يتفص يأ ؛يبيغ دهشأو :لوقي] .مهفاف ؛هرّدق ءاش

 .©1[بيغلا ملع يف انأو

 :لاق

 تنم َرِيَغ ًايحاَم يدوهش دوجو نع ُتْنِبَو يدوهش يف يدوجو َحاَطَو - 2

 تدهشأو .يدوجو هيف تيأرو .دوجولا نيع ىلإ يرظن ةرضح نم تلفقتنا اّملو :لوقي

 يدوهشو .يدوجو ةيؤر نع "/!يرظن طقس يأ ؛ةرضحلا هذه يف حاط بيغلا ةرضح يبيغ
 هذه نم لقتناو :ىنعمب حاطو :دارأ هنأ لمتحيو ءاهيف يل دوجو ال يتلا ةرضحلا هذه يف

 مث ءيلزأ هب هللا ملع يف دوجوم هّنأل ؛بيغلا ةرضح «*ادوهش يف هدوجو لزنو «ةرضحلا

 .يدوجو نع تبغ دق ين َرأ ملو يأ .يدوهش ةيؤر نع يرظن تقرافو يأ :تنبو :لاق
 كلذ لك [و47] «بيغلا ةرضح يف يّنأو :ةرضحلا هذه يف حاط هّنأ يدوهشب ”ردأ ملو

 ؛ةجرد يف يقوفو ؛ّيلع تبثم ريغ يّنم كلذ وحم ًادصاق يأ «تبثم ريغ ًايحام هيلإ رظنأ مل
 وحمبو «(؟ةجرد ةجرد يف ىقرتي لزي ملو ءاهاوس ادبأ ءيش يف يتيؤر ّىلع تبثمالو
 :لاق امك اهيف هّنأ هتيؤر نعو ءهتيقرت ةيؤر نع هتيؤر

 :نس وس ]مقاس نيك رقمقلابانع)
 .س نم طقاس نيفوقعملا نيبام (2)

 .اهل بجوم الو .يرظن دعب [ةيور] ةملك درت س يف (3)
 .[هدوهش] :س يف (4)

 .[يردأ] :[س]و لصألا يف (5)

 .[ةجرد ىقرتي لزي ملو] :س يف (6)

 .[يحمبو] :[س]و لصألا يف (7)



 يتركّس ٍدْعَي نم وحّصلل هدهْشُمب 2 يدهاشوُْحَم يف ٌُتدّماش ام ُتَْفَاَعَو - 3

 يأ :يدهاش وحم يف تدهاش ام ءتافصلاب تفصتاو «كلذب دارأ :تقناعو :لوقي

 أ ءوحصلل هتبيغ ملعب يأ :هدهشمب .مويلل دوجو الو .يل دوجو ال موي يدوجو وحم نم
 يّنأ ينع يتيؤر ةبيغ دعب نم يأ :يتركس دعب نم ءاهتافصب يلحتلاب وحصلا ةجرد ًادصاق
 دارأو ."'”يلزألا ملعلاو «ةيهلإلا ةيعمجلا ةرضحلاب وحصلل ًابلط تافصلا كلتب تفصتا دق
 .هملع يف وه امب كلذك فصتأل ينأو «هبيغ ملع يف انأ امك ترص ينأ كلذب

 .قايسلا عم اهمؤالتل س يف ام انتبثأو .[ يكزألا] :لصألا يف (1)
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 نماثلا بابيلا

 ناسلب عمجلا ةرضحو «!!نيولتلا دعب نيكمتلا ةجردو .وحملا دعب وحصلا ةبترم يف

 :255 يدمحملا ماقملا

 :لاق

 (2!تّلجت تلخت ذإ يناذب يتاذو اهَريَغ أ ملوْخَملا َدَبوحَّصلا يفق - 4

 ريغ ءيش لكل وحملا دعب يوحص يف يتدهاشم لاح يفو يأ :وحصلا يفو :لوقي

 اهريغ نوكي نأ زوجي ال ذإ ؛ةرضحلا يأ :اهريغ نكأ ملو ءسفنلاو حورلا نويع نم هللا

 نوكت نأ زوجي لامكلاو لامجلا ةرضح كلذكو «ىلاعت هللاب ملعلا يف كش كلذ نأل]

 « يرجحب يأ «يتاذب ترهظ يأ 5500 ذإ يلامك ماقم ةرضحو يأ :يتاذو 2![اهريغ

 يهلإلا لامكلا ةرضح يه مهعم تاذلا نأ نّولتم اهتملظ بجح نم ترهظ يأ :تلجت

 هيلع هب هليمكتل ءرملا هللا ريبدتل هيلإ بوسنملا يهلإلا لامكلا ةرضحو «هتاذ هب فوصوملا

 يذلا يهلإلا لامكلا يلامكو يأ .يتاذو :لوقي ءًاحالطصا ملعلا اذه لهأ عم تاذلا يهف

 اذإ اهنع رايغألا توحم امدعب هسفنو هحور ىه ىتلا ىتاذ لمكت هب ىتاذل الامك هلعج

 .مهفاف «تقرشأو ترهظ يأ 0-5 «يتاذب لامكلا راونأ قا 0

 :لاق

 هس وأ . يو سار 7 1 موو 5 00

 يتئّيه نحن دحاو ذإ اهتئيهَو اهفصَو نينثاب عدت مل ذإ يفصوف - 5

 .ىلاعت هللاب ملعلا ةرضحو .لامكلا ةرضح فصوو ءاهب اهلامكو ءاهب يتاذ فصوف :لوقي

 مل ذإ :ةيمستلا يف تارضحلا عيمج عمجب لامجلاو لامكلا ةرضح َنإف ءلامكلا ةرضح يهو

 .قبس اميف تاحلطصملا هذه حرش رم (1)

 :اههعضوم ىف امنهبلإ ريشأ دقو ءاقباس رم ناويدلا ىف َتيبلا اذه دعب نائيب كانه (2)

 .س نم طقاس نيفوقعملا نيب ام (3)



 انرص ذإ اهتئيهو ءيفصو اهفصوو ءاهفصو يفصوف ءانأ يهو «يه انأ ترص ذإ يأ :نينثاب عدت

 ملعلاب اهفاصتاب اهلامكو ءاهل هللا ريبدت لامكب اهرّونتب هتاذ لامك ْنأ كلذو «ينآيه دحاو نحن

 هتبحم تناكو «ةبحملاب ةبحملاو .لامكلاب لامكلا دحتاف قلطملا لامكلا وه يذلا هللا تافصب

 لمك يذلا لامكلاو .هللا لامكو .هسفنب هللا ملعو ؛هللاب هملعو هللا (!!هعيحمب لامكلا كلذل

 ىلع يتأت 2 [داجيإلا ةرضحو] .داجيإلا ةرضح يف ملكتي هّنإف مهفاف ريغ ال دحاو وه اذه هب

 .مهفاف «لامكلاب ليمكتلا ةرضح ىلعو «”بيغلا ةرضح

 :لاق

 تَِبلَو يناعد ْنَم ْتَباجأ ٌىداَتُم 2 ْنُكأ نإو ّبيجملا تنك ْثِئِعُد نإف - 6

 لامكلا ةبترم تيدون يأ :تيعد نإف .يهلإلا لامكلاب داحتالا ةرضح يف ترصو :لوقي

 ىه انأ ترص ىنأل ؛تّتلو ىناعد ْنَم يه تباجأ *!يدانملا انأ نكأ نإو ءانأ بيجملا تنك

 لامكو نا توصوملا لاذع ا 80 لجني مل ىلاعت هللا ْنأ كلذي دارأو ءانأ يهو

 يذلا يهلإلا لامكلا وه راص هب فصتا اذإو .هتدابعب هدبعت يذلا هدبع هب لّمكتيل الإ هريبدت

 (©نينثإلا راصو «لامكلاب لامكلا دحتاو .هتئيشمو هتبحمو هتمكحو هملع يف ًالامك هلعج
 ايلا لاك ظنت قنا و] ةداذإ] هل هلو ةكازإ كلوب يسم هلو دكت كلل نأ ءا وعلو

 ةينينثإلا تبهذ ''”[هتدارإو هلامكو هتبحم ىلإ كنم تجرخ اذإف ءًايقيقح ًالامك ىري وهو
 .كلذ ىلع لامك هللا تاذ ملع يف وه يتلا لامكلا ىلجتو ءداحتالاو (*!ةدحولا تحّحصو

 .كلذ مهفاف ءالامك هللا تاذ هارت يذلا لامكلاب ةلماك تراصو

 .[هتبحمل :س يف (1)

 .مالكلا ميقتسي هبو .س نم هانتبثأ امو ءلصألا نم طقاس نيفوقعملا نيب ام (2)
 .720ص ؛ينفحلا ةعوسوم ؛بيغلا ةرضح نع رظني (3)

 .[دانملا] :لصألا يف (4)

 .[ىلجتي] :[س]و لصألا يف (5)
 بجوتسملا [راص] مسا اهنوكل [نانثالا] لوقي نأ بجاولا نم ناك آلإو .دحاولا ةينثت سيلو حلطصم انه [نينثالا](6)

 .درتس يتلا ةينينثإلا اهب داري احلطصم اهرابتعاب ةمضلاب ةعوفرم نينئالاف «عفرلل
 .س نم طقاس نيفوقعملا نيب ام (7)
 .اقباس انّيب امك دوجولا ال دوهشلا ةدحو يه (8)



 :لاق

 تضف ىه امْنإ ًاثيدح ُتْضَصَق نإ كاذك ىجانملا ٌتْنُك ْتَقَطَن نإو - 7

 يتلا ةيلامكلا ةرضحلا يأ ءقطنلا كلذب اهل يجانملا انأ ينإف تقطن نإ كلذكو :لوقي

 ناب تميس د تاززكو هيمن ءاعرإ ىلإ راق قادوا | ةفاييحسملا

 :لاق هّنأ ف هيبن ناسل ىلع ىلاعت هلوق ىلإ اذه ريشيو 2 [هتّصق] يأ :(!تّصق يه امن

 كي ا ا ار ةح ّيلإ بّرقتي يدبع لازيال)

 ىتبحم ىلع كلذ نوكي أ ,0(اهب شطبي يتلا هذبو ءاهب قطني يذلا هناسلو هب رصبي

 .هعمسي نأ هتحأ امل عمسي الو .هبلإ رظنلا ُبحأ امّآلإ رظني ال ىتح هدّدسأ نأ يتدارإو

 .هيلإ يقيفوتب هلمعي نأ هل هبحأ ام الإ ًالمع لمعي الو .هب ملكتي نأ هل هّبحأ امب الإ ملكتي الو

 ىلع ةمكحلا عيباني هللا ىرجأ ًاحابص نيعبرأ هلل دبعلا صلخأ اذإ) :ت# يبنلا لاقو

 فورحلا لاثمأ روصب ملاعلاك ءالمعو املع هنقتأ نَم الإ ةمكح ملعلا ىّمسي الو .27!(هبلق

 ىمسي الو «فرحلا ديوجت ملعب ملاع وهف هسفن يف اهلّثمف اهروص ىأر ذإ ةنسحلا

 ام ىلإ كنف يبنلا راشأو ءاهيف ًاميكح يمس ًالمع (7'و ًاملع اهديوجت مكحأ اذإف ءاهيف ًاميكح
 نع سانلا يف بلاغلا يّمع ف رحأ ةسمخ يذ مساب مهكولس يف فوصتلا لهأ هب نيعتسي

 .[ يتّصق] :س يف (1)

 س نم طقاس نيفوقعملا نيبام(2)

 .ثيدحلا جيرخت رم (3)

 .[ةضاير] لدب [ريبدت] :س يف (4)
 .لوحكمل لوقلا اذه ْنأ اهيفو .44712 «ةيريشقلا ةلاسرلا رظنت (5)

 .[فرحلا] لدب [فورحلا] :س يف (6)

 .[وأ] لدب [و] :س يف(7)

 وه سيل ةيفوصلا دنع [مسالا] يف لصألاو .مظعألا مسالا ًاضيأ ىمسيو ه[هللا] وه فرحألا ةسمخلا وذ مسالا (8)
 عماجلا مسالا وه مظعألا مسالا راص انه نمو ءريدقلاو ميلعلاك ةيدوجو ةفص هرابتعاب ىّمسملا تاذ لب ظفللا

 .638ص «ينفحلا ةعوسومو 59ص .مجعلا ةعوسوم رظني ءنتملا يف رصان خيشلا هحرش ام وهو .ءامسألا عيمجل

 ا لل ل ا م يسامخلا مسالاب ديري نم ةفوصتملا نمو

 يف قرعم خيرات وذ مسالا اذه ْنأ انه فيضن نأ ديفملا نمو :850 ص .مجعلا ةعوسومو 944 ص .ينفحلا ةعوسوم

 مسالاب ملكت ملاعلا قلخ دارأ امل ىلاعت هللا َّنأ ةالغلا نم مهو .لثم ةيريغملا ىرت ذإ ءيعيشلاو يفوصلا نبركفلا

 2ظ3



 هانغو ىلاعت هللا ةيمويق ىلع دهاشم (!!لوأ نإف هتافص ىلع مه مهنأ كلذو ءاهتّيمك ةفرعم

 اننا ءاسعألا عيمج نأ ىلإو .هتينادمصو «هتينادرفو .هثيدح ىلإو ؛هيلإ مهراقتفاو .هقلخ نع

 لدي ينارون ءيناحور فيطل وهو «هنم يه هعاونأ نم اذه ىوس ام عيمج نأ امك «هنع يه

 (2![ءاضعألا] ءافص ىلع لدي ينارون ينامسج دعب امو .لاثملا ملاعو بيغلا ملاع ىلع

 ينامسجلا ملاعلا اذه ىلع يبيغلا ملاعلا يلجت ىلع لدي هلوأك هعبارو .هنيدب هلل لامعألاب
 لدي سماخلاو .ينارونلا يلقعلا حورلا ةلزنمب وه يذلا هيف عدوملا (””يناثلا يف لوألا يلجت

 ؛يناحورلا ءفيطللا ءينامسجلا بلقلا اذه يف يبيغلا حورلا اذه هيف بكرملا ةفاطل ىلع

 يلقعلا سماخلا اذه يف يلجتملا يهلإلا رونلا ىلع ثلاثلاو ,حورلا ىلع سماخلا لديو

 اورظن اذإف «ةينارونلا لامعألاب ينارونلا فيثكلا دسجلاو .فيطللا مسجلا اذه يف بكرملا

 ا ل ا ولا

 هعبارو هيناثو هلوأ عم كلذب اورظن نإو '*[.وه لإ ةدابعلا قحتسي يال هب اوققح فورحلا يأ

 نإو «هتابثإ مهيلع بجي ام اوتبثأو «هيفن مهيلع بجو ام ّلك اوفن مسالا لامك عم يفخملا

 اث» كاردلا هركذ دقو .هبلق ىلع ةمكحلا عيباني هللا ىرجأ ًاحابص نيعبرأ مسالاب اورظن

 دقو «عورفلا الإ فشكي ال هنإف ةحيحصلا اهعضاوم نم اهملعتي نأ ّدبال لوصألا نإ :لاقو
1 

 ام يذلاو «غلب هّرسبو «غلب ام غلبف ةنس نيثالث دينجلا هب رظنو ء.هرس يطعأف ةنس هب رظن

 ىلاعت هللا ءامسأ كلذكو «ىلاعت هللا ةمحر ينملع هبو «ينربخأ كلذبو (؟ملعلا نم هغلب

 نيب ةلصلا رظني « .رضخلا نم مسالا اذه ملعت مهدأ نب ميهارب | يفوصلا َّنأو ه1 .لحنلاو للملا رظني .مظعألا

 «جالحلا كلذكو .مظعألا هللا مسا ىلع ًاعلطم ناك يرصملا نونلا اذ َّنأ :1]391 «هيفو «138 /1 ؛عيشتلاو فوصتلا

 .مهنيب هراشتناو .طاسوألا كلت يف هلغلغت دكؤي امم .مهريغو «536]ا .مصألا متاح هلثمو ١]403.

 .[هلوأ] : س ىف(10)

 ني فال ليف رقما ياما

 .[يناثلا] لدب [ثلاثلا] :س يف (3)

 لب هيف رثؤي ال مسالا نم فورحلا دحأ فذح ّنأ نع انه رصان خيشلا ثدحتيو ءس يف طقاس نيفوقعملا نيب ام (4)
 اذإ هنأل ؛هللا :وه مظعألا هللا مسا) :هلوق يف عملا هباتك يف يسوطلا هيلإ بهذ اّمم برتقي وهو ؛هلاح ىلع لظي
 ىقبيف رخآلا ماللا هنع بهذ نإو ؛ةراشإلا بهذت ملف [هل] ىقبي ماللا هنع بهذ نإو «[هللا] ىقبي فلألا هنع بهذ

 .59 ص .مجعلا ةعوسوم رظني ء[وه] :هانعم نأل ؛ءاهلا يف رارسألا عيمجو [ءاه]

 .يتالا دينجلا ربخ كانهو ١]20. .نيدلا مولع ءايحإ رظني (5)

 هل وعديو .هخيش يطقسلا يرسلا نع ءايحإلا يف درو امك - دينجلا ثدحتيو .[ملعلا] لدب [ملاعلا] :س يف (6)

 .ةمحرلاب



 دقو .مسالا يناعم نم ىنعم لك بلطيو .هانعم يف مسا لك ّرس «ةميظع رارسأ '!'[اهل]
 ؛هب الإ ىلاعت هللا ركذي ال ءًامئاد هركذي كّلَم هب لّكوم ىلاعت هئامسأ نم مسا ّلك نإ :ليق
 هناك ذهول: وع نالوا ةهريعو كلل هللا دوركدي هظتداملا نععب ا" ةاكدفإب

 لع نوقف لن امكاد كلذك دعلا ةؤلت اذإف ةطخملاشرغلا [وو8] ىلإ نونه ركذ رع نعم

 وهو «ةدهاشملاو روضحلاب امإو «ةبترم مظعأ وهو «بلقلاب امإو ناسللاب اَمِإ ةمه عمج
 هاطعأ هب لصتا اذإف كلملا كلذب لصتي ىتح ءامسلا ىلإ رون هنم دعصي هنإف «ةجرد اهالعأ

 كلدأ الأ :بلطلا لهأ نم دحأل نيفراعلا ضعب لاقو .ناكف نك :ءىشلل لاق اذإف .هفيرصت
 ءادنلا ءاي الب فرحألا ةعبرألا اذ ةلالجلا مسا 7لتا :هل لاف قا :لاقف ؟ميظع ّرس ىلع

 نع لزتعاو ءاهنم جرخ امو حاورألا تاوذ لكأ عانتماو «ةولخلاب ةضايرلا طورش ىلع

 يالا ب ىلإ سرا زك ناحل ياوشملا ني احر اير ا اقرا يك تااو نماحا

 5 لْحَي مل نإ هب ةولخلا عفنت ال باجح هنكلو «ليبسلا اذه كلس نم لك هّرس لانل هالول

 وأ ؛ةَئس كيلع تطغ املك كل فشكتت هنإف تعطتسا ام مونلاو لكألا نم لّذقو هيل !هركف

 ةيناثلا يفو ءىوهلا بئاجع كل فشكني ىرخألا عبسلا يفو «ضرألا بئاجع مون كيشغ
 تيهتنا ادعاص تغلب اذإ مث ؛ةكئالملا كمون وأ كتنس يف ىرت كّنأكو «تاوامسلا بئاجع

 تلق اذإو .دوجولا يف فيرصتلاو .هّرس كيطعيو «هريغ دحأ هعم سيل هب لكوم كلم ىلإ

 ريغ ادعاق مونلا اهب اندرأ نحن نكلو «مونلا نم نيع ةظحل ةنّسلا لصأو .ناكف نك :ءيشلل

 هولتي مسا لك كلذكو ءوهآلإ هفصي نأ دحأ ردقي ال ام (””ةظقيلا يف ىأر امّبرو .عجطضم

 «تاماركلا نوديري الف فوصتلا لهأ امأو .هفيرصتو هّرس هل ىلجت هيلع بظاويو «ءرملا

 كرت ىلع هب نونيعتسي يذلا يسامخلا مسالا كلذب مهل تّلجت نإو ءاهيلإ نوتفتلي الو
 ةديدع نينس يف هيلع نوردقي ال ام ةليلق مايأ يف بجحلا هب نوعطقي مهّنإف تافولأملا

 مهنع دْعَب نورخآو .هلوأب اورظن نإو هفورح لاثم ىلع مهبذجي هنأل ؛هفورص يف ةيصاخب

 .مالكلا ميقتسي هبو .س نم هانتبثأ امو ءلصألا يف طقاس نيفوقعملا نيب ام (1)

 س يف ةطقاس [ناك] (2)
 .[اولتا] :لصألا يف (3)

 .[اولخي] :[س]و لصألا يف (4)

 .[ةضقيلا] :[س]و لصألا يف (5)
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 «هبيرقتو هبرق اودارأ ام '''مهيلإ برق ًاسكع هلوأو ؛هرخآب اورظن نإو هدعُب اودارأ ام لك

 «ءيش لك يف مهبوبحم اودهش هرخآب اورظن نإو ,مهبطاخت اهنأك تارضحلا هب اودهاشو

 تحضوأو ءاذه لبق هيلإ ترشأ دقو ءالعو لج هتافصو ههجو الإ ءيش لك مهنع ينف مث

 كلاسلا ىلإ اهلاح ناسلب ةبطاخملا ةلاحلا هب تراشأو .همظن يف مظانلا هيلإ راشأو ءمسالا

 .كلذ مهفاف ءاهيلإ هتيادب لوأ يف لوألا

 :لاق

 (2يتعفر عمجلاةَقْرُق نعاهْفَر يفو 2 اننيب بطاخملا ٌءات ْتَمِفُرَُدَقَف - 8

 لوقي ال ةيلامكلا ةرضحلاو ءانأ ثيحب ترص يأ :انئيب بطاخملا ءات تعفر دقف :لوقي

 ءىش لك ىف لامكلا داحتا ىلإ تاراشإ هذه لكو :تنأ ايل ءانأ ايأ :آلإ هبحاصلت اندحأ
 لوقن اّنأ ىنعملا سيل ءانأ اي :اهل لوقأ ءانأو انأ اي يل يه :اهلوق يأ ءعمجلا ةقرف نع هلوقو
 ايلك ًاداحتا اهب يعامتجا يأ ؛عمجلا ةقرف نع ينم داعتبا وه لب «ىنعملا نود لوقلاب كلذ

 :هلوقو «ةيبيغلا ةرضحلا نم انأ يهو يه انأ ُثرصف ءأدبأ ءيش يف اهنيبو ينيب ةّنينثا قبي مل
 .تيبلا لوأ يف امك اهلاوز ال ءاهّمض هب دارملا عضوملا اذه يف ءاتلا يأ :اهتعفر يفو

 :لاق

 تاتبتتلا دم ُْتِيي ملو لاجح | ًادحاو نيتلاةيؤر وجي مل نإف -9
 ةحص كلقع يف تبغي ملو .ءكلقع يأ :كاجح ًادحاو نينثالا ةيؤر زّوجي مل نإو :لوقي

 لامك اهيلع ىلجت يتاذ نإ ثيح .ءكلذ توبث يف مهفلا ككاردإ دعبل يأ :تبغتلا دعبل كلذ

 :هلوقو «هتيلامكب [ظ48] ترؤنتف هريبدت لامكو «يتاذ هب ترّونتف هتاذ هب فوصوملا هللا

 ءاهب قطني يتلا هناسلو .هب رصبي يذلا هرصبو .هب عمسي يذلا ةعيجف تنكر وما كل ركل

 .ءىش لك ىف هب تلمك يذلا وه هلامكف «اهب شطبي يذلا هديو

 .[عمجلا] لدب [قرفلا] :ناويدلا يف (2)

 .[تّثتلا] لدب [تبنثت] :ناويدلا يف (3)



 :لاق

 'اةيلج كيدل تارابعك اهب  ةّيَفََح كيلع تاراشإ ولجأس - 0

 .كيلع ةيفخ يه دارأ :ةيفخ كيلع تاراشإ .فشكأو حضوأس دارأ ولجأس :لوقي

 تارابع لئم اهّنأل ؛كشلا نّيَر كنع ىلجني اهب يأ .تارابعك اهب ةيفخلا رومألا نم ىه وأ

 .كمهف قح ىف يأ «كيدل ةّيلجلا تارابعلا لثم يأ :ةيلج كيدل

 :لاق

 ةيؤرو عاَمَس :ئنايبتب ل يح تال ثيح ًابرْغُم اهنع ٌبرغأو - 1

 كيلع سبتلي ال ثيح :لوقي ءاهيف ةدايز تلمعتسا ءاتلاو ءسبل نيح ال ثيح يأ :سبل

 نايب امهدحأ نينايبتب يأ :ئنايبتب كلذ نايب ىتآ ىنأ كلذو .كل ىناهرب نايتإ نيح ىف كلذ

 .كسفن ةيؤرب اهارت ةيؤر نايب رخآلاو ءعامس

 :لاق
 5 م 7 و #2

 يتدمع ٌةقيقحلاو ٌّقحم لاثم  ًابراَض َيلوَق ناهربلاب ٌتِْنأو - 2

 (4تَّنُج ثيح اهّسم يف اهمُهَف ىلع اهُريغ عرّصلا يف َكِيِْنُي ةعوبتَمب - 3

 لك يف] يتدمعو «قحم لاثم ابراض يلوق ةحص ىلع يأ :يلوق ناهربلاب تبثأو :لوقي

 بولغملا ةأرملا يأ .ةعوبتملاب لثملا برضأس .قدصلا ىلع يأ «ةقيقحلا ىلع ©[ رمأ

 .نونجلا اهلخاد اذإ يأ ءتَّنُج ثيح اهنونج يأ :اهّسم ىف ءاهلقع ىلع يأ ءاهمهف ىلع

 اهارتف اهل لخادملا ّيحلا وهو ءاهريغ هعمست تنأو اهناسلب كؤبني هَّنإف اهنونجب تملكتو

 كلذك «ةيؤرلا يف دحاو صخش يف ناصخشو نائيش امهنم هارت الو ءاهيف وهو ءيه يه

 نوكلا يف هلصأ ءيش ّلك َّنأ عم .هتمصعو هديدستو ؛هل هقيفوتب هدبع ىلع ىلاعت هللا ةيلوت

 .يعابطلا أطخلا نم اهلعلو .ناويدلا يف كلذك يهو ؛[اولجأس] :[س]و لصألا يف (1)
 .يعابطلا أطخلا نم اهّلعلو :ناويدلا يف كلذك يهو .[اولجأس] : [س]و لصألا يف (2)
 يو ا ا ا ل ا ع ناويدلا يف (3)

 اعم قايسلاو .تيبلل بلل ماعلا ىنعملا عم اهمؤالتل هَجْوَأ انه ةياورلاو ء[اهمهف] لدب [اهمف] : ناويدلا يف (4)

 .س يف طقاس نيفوقعملا نيب ام (5)
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 هّبحو هرايتخا ينف اذإف «دبعلل رايتخالا لعج نكلو .هتمكحو هتردقب يأ .هللا نع قطان

 َنيِدْلاَو # :ىلاعت هلوقل يردي ال ثيح نم همصعو .هرمأ ىّلوت .هل هرايتخاو هللا ةبحم يف
 يبو «قطني يبو ءرصبي يبو «عمسي يب :هلوق قلع كلذو ,0174 نلبس مهني اًنيف أاوُدَهَْج

 ضراعملا وه امّنِإو .كلذل لعافلا وه ضراعملا نأ هارت ّنجلاب ضراعملا ىرت امك شطبي
 ؛جهفافءرمللاةللا قيقوت كل ذك هل

 :لاق

 تَحَص ةلدألا ٌنيهارب هيلع اهناسل ٍريَقِب ودبت ِةَمَْل ْنِمَو - 4

 هلوقي ام حّصيف يّنجلا اهلخد يتلا هفرعت ال رابخأو مالكب رهظت يأ :ودبت دقو :لوقي

 .اهريغ (*!نع هنأ حيحصلا ناهربلاب لديف ينجلا

 :لاق

 َتَدْبَأ ٌيسحلا يف ىهو اهاوس َتعمَس ام بيرَغ ىدنم َّنأ اقَح ملعلا يفو - 5

 تعمس ام بيرغ ىدبم نأ اقح ملعلا يف تبثو وأ «ملعلا يف ًاقح تبثو «هريدقتو :لوقي

 دهاش ربكأ كلذو ءدعب نم الو لبق نم كلذ فرعت نكت مل يتلا ةغللاو ملعلاو مالكلا نم

 ةساح ىف يأ .ءّسحلا ىف ىهو ءاهل ضراعملا ىنجلا نم هنأو ءاهريغ "نع هنأ ىلع

 .اهريغ ال كلذ تدبأ يه اهّنأ ةيؤرلا ةساحو .عمسلا

 :لاق

 ةقيقح نع نكات ا ةلّزانم ادهلو تحبسأ كنا انسئاودرلل 56

 :ادجاو تعبنا ءاكاواستالا ةثرم: ف اةسعا لو ةادحاو فيكما ولو ةريدقتو :لوقي

 ناوكألل كتيؤرو .ملعلا كلذ يف هب هسفن ملعو هب كملعو .هلامكو كلامكو تحبصأ يأ

 يريبدتلا هلعف لامك وه يذلا كل هريبدت لامكو تنأ :نيتيؤر ىف اهيف وه هتيؤرو ءهب املع

 .69 ةيآلا .توبكنعلا (1)

 .س يف ةطقاس [نع](2)

 .س يف ةطقاس [نع(3)

 .[داجيولا] :س يف (4)



 :ةلزانم .ءيش لك يف هب تنكو ءيهلإلا لامكلا ةرضحب ًادحتمو «هلامكب ًادحتم ًادحاو

 ىلجتي ام َّنأ ملعاو .ةقيقحلا ملع نع هتركذ ام يأ :ةقيقح نع هتلق ام ,ةقداصم [و49] يأ

 نم ولخي مات ريغ دعب وهو ءاهيلإ هبّرقي اّمم اهبلاط وه يتلا ةرضحلا ىلإ هكولس يف ءرملل
 نع اهب ةولخلا نيح يف وهو .كلذ هل ىلجت اذإو .'''[يلدت] مهدنع ىّمسي وهف اهريغ

 .مهحالطصا يف ©7[ةلزانملا] وه مهعم 2[ يلجتلا] كلذف اهريغ

 ِتّلَض ٌّقحلا ىده نع سْفنب َتْفَرَع ول َتْفَكع َيفّكلا كرسشلا ىلع نكلو - 7
 هللا لامكو ,كلامك يف ةينينثإلا توبث ىلع كؤاقبو داحتالا ىقبي نكلو :لوقي

 ىتم هب ملعلا وه كلامك ّنأل ؛تّلض قحلا ىده نع سفنب تفكع ّيفخلا كرشلا ىلع
 دقف يهلإلا لامكلاب الإ فصتي الو .هللاب ملعلا ريغ اهيف ىلجتي ال هللا تافصل ةآرم كتاذ

 هسفنب هملع هب كملع تفلاخ ىتمو هب ملعلاب كلامك َّنأل ؛داحتالا ٌتبثأو «ةينينثإلا تيفن

 لامكلا نأل ؛ةينينثإلا تعقو ذئنيحو ءهب كشلا ىف تعقو كنأل ؛تفخلا كرشلا تكرشأ

 .ًاديعب ًالالضو «ًالطاب ”ترص لب ًالصأ ءيشب سيل تنأو «لامك هنأ هلصأ ىلع قاب

 :لاق

 ةعيطق ران هنم ىلْصَي كْرِشلابف  هّبح ٌديحوت َرَعْنَم هّبُح يفو - 8
 عنتما يأ .هّبح ديحوت نع عنتما ْنَم يأ :ّرع نَم ؛ءءاحلا ّمضب هّبحُح يفو :هريدقتو :لوقب

 هللا ةبحم يف كرشلابف «ةدحاو ةبحم ةبحملا نوكتف .هدبع بحو هّتح ةدحو ؟[زوجي] ْنَم
 قلاب يأ هفطنلا راب قلعت دقق ةامعر هلع دل لاوقلا د ةكعيب اينجل ةحكمو

 .يواقرشلا مجعمو .171 ص مجعلا ةعوسوم ؛ينادتلا دنع مهيلإ ّقحلا لوزن ءازإب قلطيو .نيبّرقملا لوزن يلدتلا (1)
 .59 ص .مازخ يبأ مجعمو 75 ص

 .[يلجتلا] حرش رم (2)

 ةيناحور ةكرح ةّمهلا كرحتتف هيلع لوزنلا بلط هبلق يف لعجيو .كلاسلا ىلإ لوزنلا يف حلا ةدارإ :ةلزانملا (3)

 ىلإ هنم لوزنو .لزنملا غلبي نأ لبق هيلع كلاسلا نم لوزن :نيلوزن نيب هب عامتجالا عقيف هيلع لوزنلل ةفيطل
 رظني «ةلزانملا وه نيتلزنملا ريغ يف عامتجالا اذه عوقوف «لزنملا غلبي نأ لبق يهلإ مسا هجّجوت يأ .كلاسلا

 .944ص .مجعلا ةعوسوم

 .[داجيإلا] :س يف (4)

 .س يف ةطقاس [ترص](5)
 .قايسلا ىلع ًادامتعا [زوجي] يف تدهتجا دقو ؛[زوحي] :اذكه ةمجعم ريغ ةملكلا [س]و لصألا يف (6)
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 :لاق

 تت ٌحْمُت نإ كنع ًاقح هاوعدو 2ىوّسلا ىوس ٌكنم َنأَنلا اذه ٌناَشامَو - 9

 آلإ :ىوسلا ىوس «كنم ميظعلا رمألا يأ :نأشلا اذه ,حبق امو يأ :ناش امو :لوقي
 يحمت يأ «كنع (2 حملت نأ 8 لامكلا أ «كنم هؤاعدا يأ :(!!هاوعدو .ةيريغلا توب

 ةارم كوكتو «هتيخميو لامك, لتكتتو ءاهيلإ اتخ نايغألا نم اهيلغ ىلحت امو. (كتافض

 وه يذلا يلقعلا لامكلاب ةقلختم هب ملعلاب ةرونتم يأ «هتافصب كتافص فصتتف هتافصل

 لامك رهظأو .هب ًاملع دوجولا عيمج رهظأف كل لامكلا وه هلعج يذلا يهلإلا لامكلا
 .ليوأتلا نم هجو اذهف «ريغ ال كتاذب كتاذ لّمكتتل كلجأل كلذ لك .هتافص

 هملع ريغ بيغلا ةرضح يف ءيش ال تنك كنأ بيغلا ةرضح ىلإ راشأ هنأ رخآلا هجولاو

 نوكي نأ حصي ال نكلو .هملع دجوأ هّنأ بجوي الو ءايلاثم املع كدجوأ يذلا وهو .كب

 ٌحصياال ام اذهف ًاميلع هب لزي مل وهو «ًيلزأ ًاميدق كلاثم نوكيف هب ميلع وهو ًالاثم تنك
 هملعو «ةيادب الب لوأ ىلاعت هللا َّنأ كلذ ىف ّقحلاو فخ كرش هنإف ىلاعت هلل هب فصولا
 ؛ةفص الو فصو الو لاثم الو .هعم ءيش الو هللا ناكو ؛«يلزأ ءيش لكبو ءيش لك يف

 ,مزاللا ديحوتلا وه اذهف هتافصو هتاذ ريغ ءيشلا ىتح هعم ءيش الو هللا ناك ةلمجلابو

 لزي مل ةيلزأ ةدارإ يهو هتبحمو «هتئيشمو «هتدارإو ءّبحيو ءءاشيو «ديرم هنأ هديحوت نمو

 ءاهب ةميلع هسفن لزت مل يتلا ءايشألا نم هدجيس امب ةميلع هتاذ يأ .هسفن لزت مل ءاهب

 نأ لبق اهاريو ءائيش نوكتس اهْنأ هملع يف يهو ؛ءيش ال يهف ءاهب هملع الإ ءيش ال يهو

 اهل لاثم وه اهيف هاري يذلا نإ لاقي نأ حمصي الو ,ءيش يهو ءاهاري امك ءيش ريغ نوكت

 يف دوجولا دوجو عم ىلاعت هلل ةدحولا تّححصف ةيلزأ تالاثملاو ءايلزأ يرابلا نوكيل

 نوكي نأ حصي الو ءاهب هملع يأ .بيغلا نوؤش يهو «هب هملع الإ الايخ الو الاثم ال هملع

 هبو هيف ًالاح نوكيف هريغ ءيش وه نوكي نأ ةميلع هسفن نأ هفصو نم وه يذلا هللا ملع

 .نيترم [هاوعدو] تءاج لصألا يف (1)

 .[حمت] :[س]و لصألا يف (2)

 .[يلزأ ميدق] :[س]لو لصألا يف (3)
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 «ميلع وهف [ظ49] تامولعملاب ميلع هَّنأل ؛ًاميلع نوكي نأ ٌمصي الو «ةميلع هسفن لب ,ملعي
 «ميكحلا ميلعلا وه تامولعملاو .ملعلا قلخي نأ لبقف اهقلخ وه تاقولخم تامولعملاو

 يلزألا ملعلا يف دوجوم هَّنِإ هتلاح لوق ناسلب هنع مظانلا ملكتملا كلاسلا اذه كلذكف
 نوكي نأو «هتافص راونأ نم هيلع هضيفي امبو .هتافصبو .هب لزت مل ىلاعت هللا نأل ؛هملع

 يف ناك امك املاع «ةناعإلاو ديدستلاب هرمأ ىلوتي نأ ىنعملاو .هّتاسلو .هّرصبو ؛هّعمس

 هنأ الو هدوجو نيح يف هل دوجو الو ؛يلزألا هملع يف دوجوم وهف '' 'داجيإل بيغلا ملاع

 ءيشب سيل وه لب ءالعو لج هنع ًالصفنم ًائيش الو ؛كلذ نع هللا ىلاعت هسفن يف ةّلاح ةفص
 .هب ًاملاع لزي مل هّنأ هفصو نم يذلا هسفن هملع يف هدوجو يأ .ءيش وهو «كلذ نيح يف

 لوألا وه هّنِإف ءىلاعت هللا ىوس ءيش ّلك انه ينف نإف ؛ءيش ريغب ًاملاع نوكي نأ حصي الو
 ءايشألا 2'هلاع لولح يقبو «ةرثكلاو «ةنينثإلا يفن اذهف هعم ءيش الو ناك يذلا يلزألا

 ادحاو هتلعج ذإ هللا ديحوت حيحصتو .هتاذ يأ .هللا سفن يف اهل هللا داجيإب نوكتس يتلا

 كلذك ىقبيو .هعم ءيش الو ءادحاو لزي مل هنإف هتينادحو ىلع قاب وهو .هعم ءيش الو

 .هعم دوجولا نم ءيشل دوجو الو هللا ناك لوألاب دارملا نكلو .هعم ءيش الو ًادحاو

 هدوجو ىلع قاب وه امّْنِإ دوجولا ّنأل ؛دوجولا ىتح هعم ءيش ال ,دحاو وهف دجوأ امدعبو

 تم ئتابلاك نييلو:نكي , مل هلعفي مل ىتمو .هلعف نإ هئاقبل دوجو الف آلإو «هايإ وه هئاقبإل

 هئاقبل ينابلا ىلإ جتحي مل هل ينابلا ءانب دعب ءانبلا َّنأل ؛ناك ىنب ىتمو ءنكي مل نْئَي مل

 ,كرتلاب لحمضي وهف نكي مل هل هداجيإ هكرت نيح يفو «نئاك وه هل هداجيإ نيح يف اذهو
 يفو ءءاملا قشني هيف ةباتكلا نيح يفف ءاملا يف ةباتكلا لثم لاقي نأ فصولا يف برقأ لب

 هتينادحو ىلع قاب ىلاعت هللاف - كش اال وهو - اذكه رمألا ناك اذإو .لحمضي كرتلا نيح

 هد ال للا يك يل ا رو اك هور هل وكمل اونوتل كن وع اع هنا ةرع راو

 لعفلا كلذ نإ لاقي نأ زوجي ِهّنإف ًالعف دبغلا نمو ءاقلخخ لمعلا كلذل هللا نم ناك نإو «هنم
 امم هلمع امو ءدبعلاو ءدبعلا نم كلذ ناك هتدارإو «هتبحمو «هتئيشمب ِهّنأل ؛هللا لعف وه

 .هعمس تنك) :قهلوسر ىلاعت هللا نع لاق امك هتقيقح َّنأ ّحصف هللا لعف نم وه هل هّتبحي

 يأ ءيهو .كلذ وه وهف كلذك نوكي هنأ ةيبيغلا ةرضحلا يف هل قبس امو .(هناسلو .هرصبو

 .[داجيإلا ملاع يف ناك امك ًاملع] :س يف (1)
 .[ملع] :س يف (2)
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 «ديحوتلا ىف ةدحولا ىناعم هذهف «ريغ ال وه ةيبيغلا ةرضحلا ىف هل تقبس ىتلا تافصلا

 .ةدحاو بوبحملاو ٌبحملا نم ةدارإلاو .ةئيشملاو .ةبحملا ىفو «ةيملعلا ةرضحلا ىفو

 .كلذ مهفاف ءاّبحم بوبحملاو ءابوبحم ّبحملاو

 :لاق

 ةيوُنت نع كفنأ ال َرسبّللا نم اطغلا َفَشُكُي ْنأ َلِئَق ًانيح ٌتْنُك اذك - 0

 «تاسوسحملا ملاع ىلإ الإ رظنأ ال موي يأ ءنسحلا ملع يف ًانيح تنك كلذك :لوقي
 يأ «سحلا ملاع ىلإ رظنلا وه :اطغلاو «:ةرضحلا ملاع ىلإ يتيارب اطغلا يل فشكي نأ لبق

 نع يأ يتيونث نع :ّىلع حيحصلا رمألا سابتلا نم يأ :سبللا نم كفنأ ال .ةداهشلا ملاع

 ءاطغلا فشكنا ىتح ةدحولا !''دوجو توبثو «ّيف قحلا يلع سبتلمو «ةينينثإلا ىلإ يرظن

 ةرضحلا يف ةدحولا توبث ءاطغ اّمإو ءديحوتلا يف ةدحولا ىنعم هكاردإ نع زجعلا ءاطغ امإ

 .ديحوتلا نم يهو ةيملعلا

 توبث ءاطغ اّمإو ءديحوتلا نم يهو ةيملعلا ةرضحلا يف ةدحولا توبث ءاطغ اَمإو

 ىفو ديحوتلا ىف اّمأف .لامكلاب داحتالا ىف ةدارإلاو «ةئيشملاو «ةبحملا ىف ةدحولا

 ره ءاطكلا# ةيياغلا# قتلا نت ةةلابل ةهانالاو عملا 48 زان يكل نتف ةريغحللا

 .اهاوس ءيش لك ةيؤر

 :لاق [و50]

 اخ اع

 يتّتشُم دوجولاب ٍدجَوب ودغأو يفلؤُم دوهّشلاب دْفَعِ ٌحورأ - 1

 اهارأ نكل "ف تادوجوملا يهو :دوهشلاب ؛يئانفب يأ :دقفب ءيسمأ يأ :حورأ :لوقي

 ةرضحب يأ :اهب يفلؤم دقفلا كلذف ءيعمج ةرضح *ىرأ اهب ينإف ايحيبست ايهلإ املع

 هللا لامكب يتاذ لمكأل هتافصب ىلاعت هللا ةيؤر يف سفنلاو .حورلا ةرضح يهو .يعمج

 .س ىف ةطفقاس[دوجو](1)

 .س يف ةطقاس [يف2(1)

 .س يف ةطقاس [َيف3(1)

 .نيترم [ىرأ] تءاج لصألا يف (4)



 ىلع] 21[ لجأو ىلعأ] ةرضحل حابصلاو .ةرضحل ءاسملا راعتسا ءحبصأو يأ :''اودغأو

 قوفم يأ: ىتتشم ءدوجولاب بحب عمجلا ةرضحو «ةيبيغلا ةرضحلا ّبحب يأ :دجوب ؟![دجاو

 .ّىلع هئاليتساو ءبحلا يأ «هتوقل هنيبو ىنيب

 ملع يف ّينادسج رهاظ امهدحأ :نيينعم ةموظنملا هذه ترس رم ركل نأ ملعاو

 نطابلا ملع يف يناحور نطاب رخآلاو .فوصتلا ملعو ةقيقحلا ملع نم ّىلجلا رهاظلا

 نطابلا يديحوتلا فشكلا ملعو «َيفخلا نطابلا ملعب فوصتلاو ةقيقحلا ملع نم ّيفخلا

 .يفخلا

 اهيف ليوأتلا حصأ وه ناكف ”مظانلا ذيملت ذيملت ةّيفخلا ةنطابلا اهيناعم حرش دقو

 دوصقملا ناك ثيح نكلو .هسفنب مظانلا نع هخيشو .هخيش نع اهيناعم ذخأ هنأل ؛اهلو

 ال ,يْفْخلا نطابلاب فوصتلا لهأ آلإ هكردي ال ّيفخ نطاب ملع ىلإ] يناعملا نم (؟!هظنلاب
 كاردإ نع ناديعب امهالك اهل حراشلا ةرابعو ؛([يناعملا نم مظنلا هب دوصقملا راص مَرَج
 رّبعملاو مظانلا :امهملع راصو .فوصتلا يف امهكلسم كلس نم لوقع ىلع امهدوصقم

 اهمالك رصَي ملف ,كولسلل بلاطلا ءيدتبملل ةدئاف ال هل هحرش يف اذهو .همظن يف كاذ .هل

 نم ٌتبثأ اذه لجألف هايدبأ ام ىلإ جاتحم ريغ وهف ءامهتبترم ىلإ لصو ْنّمو «هيلع هل ًاليلد
 ديحوتلا ملعو ءرهاظلا فوصتلا ملع نم هتمظن امم دسجلاك يه يتلا ةرهاظلا هيناعم همظن

 .ةيهلإلا تارضحلا ىلإ اهب كولسلاو «ةنطابلا هيناعم مهف ىلإ ةليسو نوكيل مهعم رهاظلا

 نم يل حال انتم هل ريبعتلا نم ةموظنملا هذه نم تيب لك تحت مسر نم دصقلا يف سيلو
 ”اهيناعم نم هركذتأ امل يسفنل ةركذت كلذك هتمسر امّنِإو ءًاباتك نوكيل ةرهاظلا هيناعم

 .[اودغأو] :[س]و لصألا يف (1)

 .س نم ةدايزلاو ءلصألا يف طقاس نيفوقعملا نيب ام (2)
 .س يف طقاس نيفوقعملا نيب ام (3)

 .قبس اميف اهانحرش بابسأل [مظانلا ذيملت ذيملت] ب دوصقملا نّيبت عطتسن مل (4)
 .[مظانلا هب دوصقملا] :س يف (5)
 نم ىف طفاس نيفزقعتلا نييام(6)
 باتك هنأ نم هانلق ام انرودب ديعن نحنو .هسفنل ةركذت لب ًاباتك هدري مل هنأ نم قباس عضوم يف هقاس ام خيشلا ديعي (2)

 .ريثكلا ءيشلا باتكلا تايآ نم هيف
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 عمجأ نأ باحصألا نم ضعب ينبلط نكلو .همظنل ربعملاو «مظانلا هب دارأ كلذك هنأ هّتظأو

 .'”كولملا كلم تارضخ ىلإ كولسلا مظن عاضيإ باك :ةعيمتيو هارت امك ناكف هل كلذ

 ىلإ ] ةرضح نم كولسلاب ًامئاد ريسلا نع فوقولا نع زارتحا تارضحلا عمجب حب دارملاو

 ل

 .«تاجردلاو بتارملا هذه ىلإ نودارم مهنأل ؛نييفوص نوّمسي ال ءايبنألا ْنأ ملعاو

 .كلذ مهفاف .هبتارم ىلإ لصاولا ديرملا وه يفوصلاو

 :لاق

 ينتبيغب ًاَمالطصا يبلَس ينغمجيو يِرَضْحَمِب ًامازتلا يبل يقَرَفُي - 2

 يتيؤر مازتلا يأ :يرضحمب ؟"لامازتلا ءيلقع يأ :يّتل عمجلا ةرضح نع ينقّرفي :لوقي

 يل سو كلرماظلا ةرضحلا يف تادوجوملا عيمجلو .يسفنل :ل يدوهش ةرضحب

 اا ل رو يملا

 1 0 ا ا ل ع ا ل ا ىتبيغب

 ههبشي ال يديحوت ملع ءايشألل هتيؤرو هللا ملع نأل ؛هاري وه يذلا صيصختتب دارملاو

 .هللاب ءرملا ملع فلتخي نأ زوجي الو ,فلتخي ال ملعلا نأ دارملا امنإو .«ءيش يف دحأ

 .ىلاعت هللا يف اكش ناك آلإو .هسفنب ملعلا كلذب هللا ملعو

 :لاق

 اكاةرذس َباَق ىهنْنُم يوحمو اهيلإ يِجرْعَم ٌركّشلاو ّوْحَّصلا يضيضح َلاَحِإ - 213

 ىهتنم يأ :ةردس باق ىهتنم وأ ءينظ يف يل لّيختي 5 :لاخإ تنكو :[ظ50] لوقي

 ال ةيمست يهو .باتكلا ةيادب يف هسفن ناونعلا انيأر دقو .هسفنب هباتك ناونع فلؤملا رّركي نيح ةليلج ةدئاف هذه (1)
 .كش اهلخادي

 .س يف طقاس نيفوقعملا نيب ام (2)

 .[امازلإ] :س يف (3)
 .[ يتبيغب] لدب [ يسفن] :س يف (4)

 .[ةردس] لدب [يتردس] :ناويدلا يف (5)



 نوكي ماقم لوزن نكلو «ةبترم لوزن ال هيف يلوزن يأ :يضيضح وهو ؛هيف لزنأ يذلا يبرق
 يوحم يف يسفن ٌتدهجأف ءيوحم كلذكو ءاهيلإ !!'يدعصم يأ :يجرعم ركسلاو «هيف

 ؛يلامكو يبرق ىهتنم ةردس يه يتلا وحصلا ةبترم ىلإ يهتنأل امود اهّبحب ركسلا ةوقل
 .مهفاف ,عمجلا عمج ةجرد يهو

 :لاق

 تدق نيعلاب ٌنيعلا ىّنمو 2 ىتنِئلَتِجا ىنع َنْيَملا ٌتْوَلَج املف - 4

 بقشكأ نأ «ىنع :هلوقو ىتلازإ هؤالجو 2 تاحسلا وهو :نيغلا تولج املف :لوقي

 جئتم يأ : اندم عمحلا ةريقحلا ينع تفشك يأ :ءاتلا حتفب «ينتيلتجا .هتاذ نع ءاطغلا

 .ةيدوجولا ةرثكلاو «ةينينثإلا ءانفو .ةدحولا ةرضحو .عمجلا عمج ةرضح يهو .ركسلا دعب

 «نيعلا يتم اهب تققحت نيح ةدحولا تقّقح ةرضحلا يف اهبحب يتركس دعب يتقافإبو

 ءةدحولا ةحصو «ةرضحلا تاذ ةقيقحب يأ ءتّرق نيعلاب ,يلقع نم ةيريصبلا ةوقلا يأ

 ىفو .ديحوتلا ةدحو ىف ةقيقحلا َنيع ىنيع ىنم ثدهاشو دارملاو .تدهش يأ :تّوق

 تدقتسا ةقيقحلا نيعبو يأ «نيعلابو :لمتحيو .ةبحملا ![ةدحو ىفو] .ةرضحلا ةدحو

 «نيعلا ةّرق نم تّرق لمتحيو ءاهيف يتفرعمب ””نيولتلا لاح يف تنكو «'*نيكمتلاب اهيف
 لاقيف .نزحلا يف نخاس ءام اهنم جرخي هنأ امك ,حرفلا ةوق عم اهنم جرخي دراب ءام وهو

 .ليوأتلا يف حمصي كلذ لكو .داؤفلا ةبحم '؟[نيعلا ةرقو] نيعلا تّرق يحرفلا عمدلل
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 .[يدعصم] لدب [يدصقم] :س ىف (1)

 ىشغ ام ّلكو ءميغلا قابطإ وهو :ًانِيَغ ءامسلا تنيغ لاقي ءباحسلا :نيغلا :هيفو (619ص :ليلخلل نيعلا رظني (2)
 .هيلع نيغ دقف ءيش هجو ءيش

 .س يف طقاس نيفوقعملا نيب ام (3)
 .[نيكمتلا] حرش رم (4)

 .[نيولتلا] حرش ّرم (5)
 .س يف طقاس نيفوقعملا نيب ام (6)





 ثلاثلا رفسلا يف '''عساتلا بابلا

 ناسلب عم ةينطابلاو ةيرهاظلا عمجلا عمج - ةرضح ىلإ أعم حورلاو سفنلا عمجي رفس

 .ةظ يدمحملا ماقملا

 :لاق

 ”'يندحوك يعمجف يئانلا ّيقْرَف اذل ًةقافإ تيِنَغ ًاركُس ينقاق ْنِمَو - 5

 تينغ ينّنأل ؛ًاركس ّيلع تبجوأ عمجلا ةرضح يف يوحص نمو يأ :يتقاف نمو :لوقي
 (3!يأ ؛يئانلا يقرف بلطل يأ :يقرف اذل ءوحصو ةقافإ ةحار يأ ءىنغ تدجو يأ :ةقافإ

 ليقو ءدعبألا وهو يئانلا هعمج ىلإ اهيف ركسلا نم تيحص يتلا ةجردلا هذه قارف

 ةرضحلا هذهب يعمج نوكيف يأ :يتدحوك يعمجف «براقتم ىنعملاو «ةثلثملا *![ءاثلاب]

 ةديقملا ةدحولا ةرضح يه لب عمجلا ةرضح ىمست ال يتلا تادّيقملاب يترضحك ءيتدحوك

 عمج يتلا ىلعألا بلطل تقف ام اذه يف ”'ٌحْضُأ مل ولو ءاهبلطأ انأ يتلا ةرضحلا عمج

 ةنطابلا '[ةرضحلاو] «ةرهاظلا ةرضحلا ىلإ يرظن يأ :يتدحوك يعمج نوكيف 0

 ةيبيغلا ةرضحلا يف اعم امهيلإ ةيؤرلاو «ةنطابلا ىلإ حورلاو «ةرهاظلا ىلإ سفنلا ةيارب

 .ةيداجيولا ةيلامكلا ةرضحلاو «ةيحورلا

 :لاق

 . هه >7 2 26 سرب ىو 2

 ةنيكس دوجو نع انوكس ٌتْفَصَو ام ءارو كنم كيف ٌدهاَشت ٌدهاجف - 6

 .بيترتلا ميقتسي هبو .س يف هانتبثأ امو .[عباسلا] :لصألا يف (1)

 .[اذك] لدب [ىدل] :هيفو ءاهيلإ ةراشإلاب فلؤملا لفكتيسو [يئانلا] لدب [يناثلا] : ناويدلا يف (2)

 س يف ةطقاس [يأ]3(1)
 .س يف ةطقاس [ءاثلاب] (4)
 .[اوحصأ] :[س]و لصألا يف (5)
 .س يف ةطقاس [ةرضحلا](6)



 «كيف دهاجف ماقملا اذه ىلإ لوصولا تئش اذإ يأ :كيف كنم دهاشت دهاجف :لوقي

 لهأ دنع اذهو .كسفنب يأ .كنم دهاشت كّنِإف كيف داهجلا اذه لعجا أ «كلسفن يأ

 [تفصو ام قوف يأ] تفصو ام ءارو ريخأتلاو ميدقتلا يف '''رشنلاو فللا هنوّمسي عيدبلا

 يأ ةنانمطا يأ ءانوكس انأ هب تطحأ ام ءارو ىنعمب ديري الو ءيسفنب هتدهاش اّمم كل ©

 «ثوبثلا ةئيكسلاب انه دارملاو :ةئيكس دوجو نع ًارداص ًادكمت يأ ؛ةئيكس دوجو نع ًانكمت

 نوكيف برقلا يف ذ ىلعأ ةبترم دهاش نإ وحصلا كلذب ركسي دق نكلو ءركسلا دعب وحصلاو

 رظني مل ٌحْضَي هي رز ألا دف قرف اهعسر سون اسي ينوو رك ما ونلا ىلإ وصقل
 يف كلذك هفصو ٌحص امك ؛هوحص يف هركسو .هركس يف هوحص َّنأ رخآ فصو هل نوكيف

 .هفصو يف كلذك ىرخأ ةجرد نم ةجرد لك يقرت يف وهف «ةيادبلا
 :لاق[و51]

 (7يتودُق ّيب لب ّيايإ يل ٌّيداهو 2 يدهُشَم ُتدهاَش ُتْدَماجامِدْعَب ْنِمَق - 7

 يمك ينمو يل يتالص كاذك يهججوت ّيلإ لبال يفقوم يبو - 8

 :لوقي .قحلا يف هجو اهلف اهرهاظ اَمأف .ةرهاظ ناعمو .ةنطاب ناعم هلاق املو :لوقي

 لامك يلجتل ةآرم الإ تقلُ ام يَنأ يتافص يأ :يدهشم تدهاش تدهاج ام دعب نمف

 لمكتل وه امّنِإ هلك لماكلا هلعف ةقيقح َّنأل ؛ىلقعلاو ىتافصلا هلامكب فصتاو «ىلاعت هللا
 يهو يتاذف .يتاذ لجأل لامكلاب يلجتلا رح ا .هتدابعو هتفرعمب ةدّبعتملا تاذلا

 ةيدهملا دارأو ,يايإ ىل ةيدهملا يأ .يداهلا ىهو .ىلامك اهّنأل ؛انأ ىهو ىهانأف ىتاذ ةقيقح

 لمكتل اهب ىلجت لات هللا نأ هئاذ يلمح امتزو هاذ اهله كيس اتا لاق امدإو :اعانإ

 ءاهاوس حرطو .يمه اهتبثأ هّنأك هتاذ ةرضحلا كلت تراص «[هتاذ اهب تلمتكا املف] هتاذ اهب

 ىلإ دري عماسلا نأب ةقث «ةلمج امهريسفتب يمرت مث نيئيش فلت نأ وهو ءرشنلاو يطلا !اضيأ نيشيو نشنلاو فللا (1)
 ليللا ىقلأف «. ِهِلْضَف نموه هيف اوُسَتإ راَهنلاَو لكلا لكل ّلصَج ٠ ِهَيَمْحَر نمّو# :ىلاعت هلوقك هلام اهيف دحاو لك
 ةدهاشملاو ةدهاجملا ىقلأ ثيح ضرافلا نبا كلذكو «قزرلا بلطل يناثلاو ءنوكسلل لوألا لعجو ًالوأ راهنلاو

 دمحأ .د ؛ةيغالبلا تاحلطصملا مجعم حلطصملا اذه نع رظني ؛يناثلل ةنيكسلاو ءلوألل نوكسلاب ىتأ مث ًالوأ
 .اهدعي امو :72/3 .بولطم

 .س نم ةدايزلاو .لصألا يف طقاس نيفوقعملا نيب ام (2)
 .[يتودق] لدب [يتردق] :ناويدلا يف (3)

 .س يف طقاس نيفوقعملا نيب ام (4)



 .ءيش ال اهنأ اهل هتيؤر ٌّقح يف .هتاذ يأ ءاهاري اهب تاذلا لمكت مل اذإ هنأ كلذب دارأو

 رايتخالاو بابسألا لطبُي الثل ييعسب يأ «يب امهدحأ :نيهجو لمتحي يتودق يب لب :هلوقو

 «يب :هلوق يناثلاو ءاببس برقتلا ناكف (ّيلإ برقتي يدبع لازي ال) :ىلاعت لوقي هّنأل ؛ءرملل
 ىنعمب ؛يب :هلوقو .هاؤدتقا ناك هيلع اهيلجتبو «هلامك اهّنأل هسفن ىلإ اهفاضأ امَّنإو ءاهب يأ

 ةراشإ يهجوت ىلإ كلذكو :ىنعمب لب .تافرع لبج يف فوقولا ىلإ ةراشإ يفقوم يفو
 :امهدحأ نيينعم كلذب دارأو :يتبعك ينمو .يتالص يف كلذك ىلاعت هللا ىلإ هجوتلا ىلإ

 لك يفو ةالصلا يفو .ىلاعت هللا ىلإ هجوتلا يف ًامامنتا حورلاب ّمتأت نأ ةرومأم سفنلا نأ

 ةبحم رون ىلجت لحم اهّنأل ؛ىلاعت هللا ةيصعم اهنايصعو ءهللا ةعاط هللاب اهتعاط َّنأل ؛ةدابع
 قفيو نلاتهللا لإ ةسوتلا نأ نئاثلا ىتعملاو:ءاهنلإ هعسوتلا الإ عيمياالو«ةيبلإلا حبلا هللا

 يتلا هيهاونو .هرماوأو .هتبحم رونو «هللا تافص يلجت اهيفو «لقعلا ةآرمب هملع يلجتملا

 الو يتاومس ينعسو ام :هلوقل دوبعملا ىّلجتي اهيفو :ةلبقلا اهيفو ؛هجوتلا اهيلإف لامكلا يه
 هجوتلا امّنِإو ءاهيلع اهيلإ هججوتي ةهج يف هللا سيلف ؛نمؤملا يدبع بلق ينعسوو ءيضرأ
 دهاش امب ربخأ اّملو .مهفاف .هجوتلا ةلبق يه تناكف ؛لقعلا ةآرمل يلجتلا وهو ًاصلاخ هيلإ
 .مهمئازع ةوقب هيلع رادتقالاو ,كلذ لوبق ىلإ مهبولق ةدعتسملا هيلإ كولسلاب رمأ

 :لاق

 ''ةّرغ سِبَل ىلع ًافوقوم كيفنب ًابَجْمُم كجحب ًانوْفَم ُكَتالَف - 9
 كلاعفأ ةساخمل اضرلاو ةحملا ةوقب كبخي افوعشم. ئأ :ًانؤتفم َكَت الف :لوقي

 افوقوم ,كلامعأ ىلع كرادتقا ىلع كسفن كتبجعأ ثيح يأ :كسفنب ابجعم .ةنسحلا

 وه فوقولا كلذف يأ .ةّرغ سبل ىلع افقاو «ةيلعلا بتارملا ىلإ دوعصلاب يقرتلا مورت ال

 .كيلع تسبل ةّرغ فوفو

 :لاق

 ِتَّدحَت داحتالاب ةقرف ىَدُه حت ٌعْمَجلاف ِقْرَقلا َلالَض َقراَفَو - 0

 ىلإ لوصولا نع كّلضي ءيش لك نع كسفن دّرج يأ :قرفلا لالض قرافو :لوقي

 .تيبلل تاءارقلا ىدحإ اهنأ ناويدلا شماه ىفو .[كبحب] لدب [كشسحب] :ناويدلا ىف(1)



 .داحتالا ةبترم اهدعب نمو .عمجلا ةبترم لصت نأ ىلإ اهنع كبجحيو .داحتالا ةبترم
 ةيلامكلا ةرضحلاب داحتالا ةبترم اهدعب نمو ؛عمجلا ةبترم لصت نأ ىلإ اهنع كبجحيو
 كلذو .تنأ يهو ءيه كتافص نم ءيش لك يف تنأ نوكت يتلا رايغألا نم ةيفصتلاب

 يف امك كمسجب اهلوزن لبق بيغلا ملاع يف تناك امك كسفنو .ءكحور نوكت نأ ثيحب

 املع هترظنو «رايغألا ىلإ ترظن نإو ءرايغألا رظن نم ةدّرجم ةصلاخ ظوفحملا حوللا

 هل ًادوهش اهدوجو بحأ هللا َّنأل ؛عمجلا بتارم يهو ءًاضيأ يلامكلا رظنلا وهف ًايديحوت
 .هفرعاف ءالامك هلعج يذلا يهلإلا لامكلا نم كلذك اهرظنو .هب ملعلا ىلع
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 رشاعلا [ظ':1] بابلا

 ماقملا ناسلب ةيهلإلا ةبحملاب هيلإ دهاشملا ةّبحمو «ةيهلإلا ةّبحملاو يهلإلا لامجلا يف

 .ةف يدّمحملا

 :لاق

 ةنيز ٍِفرُخُرل االِبَم هدييقتب - ٌلُقَتالو لامجلا قالطإب ْحَيَصَو - 1

 «ةبحملا ةدشو :ةميزعلا ةوفو .كولسلاو .لمعلاو .لوقلاو .داقتعالاب لكو :لوقي

 اعيش ركنأ ْنَم َنأل ؛هتيؤر ىلإ كلستل قلطملا لامجلا توبشب ديحوتلاو «ملعلا يف ةدارإلاو

 َّنِإ هيف لوقلا ىلع رصتقت الو يأ «هدبيقتب لقت الو :لاق كلذلو «هيلإ بغري ملو «هبلطي مل

 "سوا كالو نإف رتغاأل اهده رعازفلا ءانسح ألا نق ةرويظ ديقنلا وه لامسلا ند وكتلا لوقلا
 ال اهَّنأو ءهلل دبعلا ةّيحمو .دبعلل ىلاعت هللا ةّيحم نوركانلا مه ةقرفلا هذهو «ةفرعملا يف

 نحل ا هتردو هلل هقاوايع نيف هلل نعلا ةنحيب انا: ةكاسوؤسكيلا ىلتالا ةنسلا نت نورك
 يف يقرتلا نوموري ال نيذلا مهو .دييقتلا لهأ نم ءالؤهف «هل هتمارك هدبعل هللا ةبحمو

 نع مهاضرل مهماقمب اوضرف هتارضحل ةدهاشملاو «هيلإ روضحلاو ةبحملاب هللا تابرق

 كلذ َّنأ مهلامعأل مهتيؤر كلذ «ىلاعت هللا بانج قح يف مهتعانقو ءمهلامعأب مهسفنأ
 «ةنيز فرخزل :لاق كلذلو #21١. ورده َّقَح َهّنأ ورده امو# :لوقي هللاو «ريثك هّقح يف مهنم

 نسل ةسملا نأ تيزو كس هع ئأ ةنيزف رعرل وأ هفلذ كس وأ :ناطيشلا كل نثز
 .بوبحم لامج هلل سيلو .ءيشب

 :لاق

 ةحيلم لك ٌنِشَُح وأ هل ٌراعُم  اهلامج نم هّْئشُحُم حيلَم لكف - 2

 ةيمكحلا ةيلعفلا ةرضحلا لامج نم يأ :اهلامج نم هنسح رهظ حيلم لكف :لوقي

 .91 ةيآلا .ماعنألا (1)



 لامكو .هلامج ريبدتب ناك هّنأل ؛اهنم هلداعم ةيهلإلا ةّيحملا لامج نمو «ةيلامكلا ةيهلإلا

 نم ءرملا رايتخا ىف ام لك روهظ ةدارإ ىضقت ةدارإلا نكلو «ةبحملا ىهو ةيهلإلا ةدارإلا

 لك ىف لادا سعب احالطتما دعنا اذه لأ مع ضيقتي ةخمل انا وبورتك را ريغ

 كلت نسح ناك امّنإف ةحيلم ةفص لك [نسح] يأ :ةحيلم لك نسح وأ :هلوقو .ءىش

 لاخلا لابس ازور ناوتكلا فج لسا ةدهل م ةروتديفل فحل | كرا يعتقل قال ذو 1 ةقيعلا
 (3[لامكو لامجو .ةلاحم ال] لامكو «لامج وهف ىلاعت 0-1 5 لك نأل ؛يهلإلا

 لامجلاو .لامكلا نم دوجولا يف هرهظي ام لكو «ةيهانتم الو «ةديقم ريغ ةقلطم هللا ةمكح

 ءاهلامكل ةياهن ال هتافص يلجت نكلو «هل ةياهن ال هتمكحو «هتردق يفو هانتمو ءدّيقم وه
 هلا ةراهت "11 لامك الفتي نركف لئاكلا هيلا كاني ىلجت فادك ىو

 :لاق

 ةَّرع رثك وأ ىليل نونجمك شاع لك لب ماه ىنبتُسِبَتاهب - 43
 ”ةروص نسخ يف حال نش ةروصب اهسنحُم ٍففْضَو ىلإ مهنم اص ٌلكَف - 4

 تلجت مهيف يهو اهاوس اونظف 2رهاظمب تدب نأ آلإ كاذ امو - 45

 يف اهراهظإ دارملا ةيهلإلا «ةيمكحلا «ةيلامجلا ةرضحلا كلت لامجب يأ :اهب :لوقي

 .ةأرما مسا وهو «ىنبل بحب سيق ًاقشعو اح ماه اهب «هيف اهلامج يّلجتل ًادوجو دوجولا

 .ىليل بحب نونجمك «هبوبحم رهظم يف اهلامج يّلجتب هبوبحم قشع امّنِإ قشاع ّلك لب
 قأرما مسا ةّرع ّبحب ماه لجر مسا -اهرسكو ةّيتحتلا ةاّنثملاو «ءايلا ديدشتب- (؟ريثك وأ

 نس ةروصب هل تّلجت ذإ اهنسح فصو ىلإ ابص ؛مهنم ماه امنإ ماه ْنَم لك ةقيقحلا يفف

 يأ .رهاظمب هل تلجت يأ تدب نأ الإ كلذ يف ببسلا امو .ةروص نسح يف هل حال

 .[ةبحمل] :س يف (0)

 .س نم ةدايزلاو ءلصألا يف طقاس نيفوقعملا نيب ام (2)
 .س نم ةدايزلاو ءلصألا يف طقاس نيفوقعملا نيب ام (3)

 ةرابع يهو .[ةياهن هلامكب ًافصتم] :س يفو .قايسلا عم اهمؤالتل [ال] انتبثأو ءاهل ىنعم الو [هل] :لصألا يف (4)

 .تيبلل تاءارقلا ىدحإ اهّنأ ناويدلا شماه يفو 1 نيح] لدن[ تم]و [اهشخ] لدن [ اهل 2

 .روهشملا يومألا رعاشلا وه رّيثك (6)



 نع نوبوجحم [و52] مهو رهظت يهف «ةليمجلا ةروصلا يف مهل اهنم رهظي صاخشأب
 هّنأك كلذ ناك امّنِإو :ةبجتحم يه ال اهل ًابجحُم اهكاردإ نع مهلوقع روصق راصف ءاهتفرعم
 كلذ نأ مهلوقعب نورظني امكف ؛قيقحتلا لهأ لوقع لإ مهلوقعو ؛مهنويع نع اهل باجح
 ''7لامجو ؛مدلا نسح وه امْنِإ ةروصلا هذه ةرشب يف رهظ ةرمحلاب بوشملا نسحلا نوللا
 يف رهظ نسحو لامج لك نأ نوري كلذك «ةرشبلا تّقر نيح ةايحلا ةدام وه يذلا ةايحلا
 .ةيهلإلا «ةيمكحلا «ةيلامجلا ةرضحلا لامج ىّلجت نم وه امّنِإ لامجلا ىّلجت رهاظم

 :لاق

 ةرزت لك يف نيولتلا ْغِيِص ىلع را ب

 ىلع هانركذ امك وه :رهاظمب تفتخاو باجتحاب ترهظو تلجت : يأ .كثاذب :لوقي

 ىلع يأ «نيولتلا غيص ىلع هدارمو ؛هروهظ (”لك يف يأ :ةزرب لك يف «نيولتلا غيص
 رونو ؛ةضفلا ضايبو .بهذلا ةرمح يف ترهظ اهنإو ءاهنّولت يف عاونألا ةريثك غابصأ ناولأ
 ام ردق ىلع (![لك] .ءلامجلا لهأ سانلا ناولأو «راجشألا غابصأو .رانلا ءايضو ءسمشلا

 .اهل قشاعلل اهيلجت ردق ىلع ًابوبحم راصف هيف تّلجت
 :لاق

 ةمومألا مكُح لبق اًوح رهظَمِب مدآل ْثَءارَت ىلوألا ِةَأْضَّنلا يفف - 7
- 

 ةّونبلا رس نيجوّرلاب َرَّهظَيِو ١ اَبأاهب َّنوكي اميك اهب َماَهَف - 8
 م 0 ع 0 ر#

 ةضغبب دصي دذض الو ضعبل اهَضْعَب رهاظَملا بح ادتْبا ناكو - 9

 دوجولو ؛تادوجوملا عيمج هللا دجوأ اهلجأل يتلا ةيناسنإلا ىلوألا ةأشنلا يفف :لوقي

 تلح أ تءارث# ءيش لك هلجأل قلُخ يذلا مظعألا بيبحلا وهو ءاهنم لك دمحم يبنلا

 روهظبو ءامهنم لسنلا جورخ لجأل اهّبحب دارملا هنأ فرعي نأ لبق ءاّوح رهظم يف مدآل

 مدآ دجوف «ةيرذلا جرخي لامجلاو ءّبحلا يف هلسن رهاظم يف يهلإلا يريبدتلا لامجلا

 .[لامجو] لدب [لاحو] :س يف (1)
 .س يف ةطقاس [لك](2)
 .س نم ةدايزلاو .لصألا يف طقاس نيفوقعملا نيب ام (3)



 دجو هلجأل يذلا بوبحملا هنم جرخيل كلذكو .رعشي ال ثيح نم اهيلإ هسفن يف ًأّبح

 ةيبوبحملا ةيهلإلا ةرضحلا يلجت رهاظم بح ءادتبا '''[وه] مدآ بح ناكو 0 دوجولا

 هل قيعل قا :ةضغس -ةلمهملا داصلاب- هذصي -ةمجعملا داضلاب- هل دض الو .ةيلامجلا

 .هضغبب اهبح نع هذصي ذض نم

 :لاق

 بق ٍةَبْقَح ّلك يف ٍتاقوألا بَسَح ىلع ةلعل ىَمْحَتو ودبت ُتَحَرَب امو - 0

 نيني كس دا يف نصر نك رهظَم ّلك يف ٍقاَسُفلِل ٌرِهظَتَو - 1

 ةّرع َةَّرعب 2 ىعدت | ةنوآو ١ ةئيِثُب ىرخأو ىنبل ِةَّرَم يفف - 2

 ةكيرش نم اهنسح يف اهل نإ امو اهّريغ نك الو الاهاوس َنْسَلَو - 53

 :سبللا نم قاّشعلل رهظتو ءىرخأ رهظتو «ةرات رهاظملا يف ىفخت لزت ملو :لوقي
 اهلامج رهظ اهلامك تافص ىلإ برقأ لكشلا ناك املك ةعيدب لاكشأ يف بجححلا نم يأ

 ةنوآ ةراتو «ةنيثب يف ىرخأو ءاهقشع نمل ءاسنلا نم ىنبل يف تءارت ةرم يفف ءرثكأ هيف

 يف تسيلو ءاهنم اهل اهلامج ةيؤرل هبلط يف كتّزعب ةّرع اي يأ :ةّرع ةزعب .ىدانت يأ :ىعدُت
 اهلج لكل ياماه بغا رع اولا هدف كلر يع قل نر أل 2 فحل ى داما ودم ةقيععتلا

 ؛اهنسحو اهلامج يف كيرش اهل سيل يهو ءاهيف ةيلجتملا لاكشألا روص فالتخا ىلع

 كيرش ال هتمكح لامجو [ظ52] ؛هتردقو هتمكحو ىلاعت هملع 2!ةرضح يف اهلامك ّنأل

 لان لكر «ولطملا نامجلا هلذانل ةزاهن ال هققاك :هل كير الونابل امج ملك وييدتؤمل

 .مهفاف ءهلعف لامج نم وهف رهظ

 :لاق

 "ِتَيرَثو اهريغ يف ْثَدَب يلامك  اهيسحب داحتالا مكُحِب كاذك 4

 ةرضحلا يأ ءاهنسح وأ اهلامجب !يلامجو ينسح يف داحتالا مكحب كلذك :لوقي

 .[ةرضحلا] :س يف (2)

 .نزولا ميقتسي هبو ؛ناويدلا نم هانتبثأ امو .[كاذك] لدب [كلذك] :[س]و ءلصألا يف (3)

 .قايسلا عم مءالتي لصألا نم هانتبثأ امو [١ يلامجو] لدب [اهلامجو] سس يف )4



 لقي ملو «ىلامكو ىلامج ترهظ ضأ :تدب .دحاو نسحو دحاو لامج وه ةيلامجلا

 .اهل رهاظملا (1'نم اهريغ ىف ادحاو هلامكو اهلامكو .هلامجو اهلامج لعج هّنأل ؛تدبأ

 :لاق

 ةّيبو هس عيدب ّيأب ميم ٌبَص لك يفاهل ُتْوَدَب - 5
 ٍِقأ .يأب ميتم بص لك يف ؛ةيلامجلا ةرضحلا يأ ءاهل ترهظأ يأ :تودب :لوقي

 وهو دحاو هانعم لامجلا ّنأل ؛لكشلا ةعيدب ةنسح ةروص ةيأبو هلامجو هنسح عيدب لكشب

 ءًالامج ينم ءيش ّلك راص اذإ داحتالا مكحب يتافصو ؛يلامعأو ءيتروص يف رهظ يذلا

 ءاهريغ يأ ءيريغ يف رهظ يذلا لامجلا وه هيف رهظت اهل ًارهظم تنك يذلا لامجلا كلذف

 .ةقلطملا ةيلامجلا ةرضحلا يأ

 :داحتالا 27 ىنعم ىف نايب

 دّيقملاو ءقلطملاو «'داحتالاو ,تامدقمب الإ مهفُي ال ام يناعملا نم نأ ملعا

 ىلعو «ناعم هلف داحتالا امأ .نيفوصتملا حالطصا يف يه ام ءاهيناعم مهفت ال رهاظملاو

 ةروصلا يف هبشلا داحتا اهنمو «حارق ءامب حارق ءام جازتماك حازملا داحتا اهنمو «ةريثك لاوحأ

 رودي نأ لثم ةيلكشلا ةروصلا داحتاو .هل هيبش ءامب ءام لثم ةروصلا ىف داحتالاف ءلكشلاو

 داحتا اهنمو .هوجولا هذه فوصتلا لهأ دري ملو ,ءيشب اهريغي مل /ةدحاو ةلآب نيب رئاد

 امو .نادوصقملا امه ناهجولا ناذهو «ىنعملا ىف داحتالا اهنمو .ءفاصتالاب فصولا ىف

 ىلإ اوجاتحا نكلو «ةقيقح ال ًالاثم الإ ملعلا لهأ هدري ملف ةآرملا يف يلجتلاب ءيشلا داحتا

 ملعلا هللاب اهملع ْنأ قيقحتلا يف ةغلابم ءرملا تاذ ىلع اهيلجتو .هتافصب هللا لامك فصو

 ةبحملاك ىنعملا "”داحتاب قلطم اهنم ناعم قلطملل كلذكو .,فلتخم ريغ كلذك وه قحلا

 صاخشألا ىف هروهظو .دحاو امهانعم لامكلاو لامجلا كلذكو .دحاو اهانعم سانلا نم

 .س يف ةطقاس [نم1(1)

 .اهل ىنعم الو .[ىنعم] لدب [رفس] :س ىف (2)

 :[داحتالا] نع كيدحلا ةما9)

 .[ةدحاو] لدب [دحاو] :س ىف(4)

 ةعوسوم رظني .يّلكلا وهو طرشب ال قلطملاو نايعألا يف ال ناهذألا يف الإ نوكي ال يلقعلا يّلكلا وه قلطملا (5)
 .يتآلا هثيدح ايانث يف [رهاظملا]و [ديقملا] رصان خيشلا حرشيسو .989 ص .مجعلا



 وهو .هفاصوأ يف الو هتفص يف '!'ىهانتي ال يذلا قلطملا لامجلاو «حبق هلباقيو اهب ديقم
 قلخلا تاّبحم عيمج نأ ملعاف كلذ تمهف اذإف .هل ةياهن ال يذلا ؛هلامجو هللا لامك

 يف قلخ هللا َنَأ نكمأ نإو .ىنعملا يف ذ ةدحاو ةبحم ةدحتم ةقيقحلا يف يه ضعبل مهضعب

 دحاو قف اهلك ةيدملا فم إن رعألا يق اهتلخ ىلا ةدتلا رع ضف كش لك
 تاّبحملا تراصف ؛مهيف رهظت يتلا رهاظملا يف اهلاوحأ تفلتخا نإو ءًايلك اداحتا ّدحتم
 يف اهروهظو «ةقلطملا ةّبحملا ىنعملا يف اهداحتا يف لاقيف «ىنعملا يف ةدحاو ةبحم يه

 رهظت يهف هريغ نود هصخش يف اهروهظب ةداقتلا فاتت رهط اهلا يطا وو نصحش لك
 رصبلاو .عمسلاو «ملعلاو «ةئيشملاو «ةدارإلا كلذكو «ةقلطمف اهلصأ يه امأو «دييقتلاب

 ًادّيقم رهاظملا يهو ءصاخشألا يف هروهظو .ىنعملا يف قلطم وه كلذ نم دحاو لك

 ّدحتت ىتح يقيقحلا لامكلاو «ةيهلإلا ةبحملا بلطتل هيف ةبكرم اهلصأو ءاهيف هروهظ
 ,2!ىهانتي ال يذلا هلامك رونب رونتت وأ ءآلامك هلعج يذلا يقيقحلا هلامكبو «هللا ةبحمب

 لامجلاو ءكلذك يهف الإو ءاهل هسفنب اهداسفإ كلذ امّنِإف اهب دوصقملا نع اهفّرَص نمف
 لامجلا دهشيل ال هريبدت يف ةيلعفلا ةيهلإلا ةمكحلا لامج هب دهشيل دوجولا يف رهظ امنإ
 هعمل هللا موحدا هكر نعام يحس هما در رفا نيف هناا هيق

 ىنعم دحّتاو ءايشألا عيمج نم ةبحملا ىنعم تدحتاف ,باجح هللا ىلع سيل هّنإف [و53]

 وه اعيش لامجلا نوكي نأ نكمي ال هنأل ؛قلطم ةقيقحلا يف وه لامجلا كلذكو «لامكلا
 .ىنعملا يف قلطملا اذه ًاقلطم ناكو ءوه وهف هانعم ىلع ناك امو .هل ًاضيقن هانعم ريغ ىلع
 ىف ةياهن ال هلنأل ؛ًاديقم: ىغملا قلطم هتلباقم ىف نوكي يذلا وهف ئقيقحلا قلظملا اًمأو
 قوي نأ اقارب نجت روناذ 4 كيو وعلا يقلالا ناوكلا نيس ردكلا ينال فاعتالا

 .رصبلاو .عمسلاك هتافص ىلع ةّلاد ت تافص فاضأ يتلا هتاذ ىلع هضافأ 4! ىلع هب

 اهناذ رض ل ةرجعرلا ولع اهي بولجت قلع ركز .لدعلاو ءملعلاو .ةردقلاو .مالكلاو

 .[اهانتي ال] :[س]و لصألا يف (1)
 .[اهانتي ال] :[س]و لصألا يف (2)
 .بوصأ هانتبثأ امو ء[ءيش] :[س]و لصألا يف (3)
 .س نم هانتبثأ امو .لصألا يف ةطقاس [ْنَم4(1)

 .[ىلجتي] :[س]و لصألا يف (5)



 اهب اهليمكت لجألو «ةيرجحلا تاذلا يهو ءاهتافص اذكه يتلا تاذلا اهب '!'[لمكتل الإ]

 ؛(2هلامكب اهلامك دحتا دق تفصتاو هب تدحتا اذإف .تادوجوملا عيمج دجوأو اهدجوأ

 لامجو ةبحملا لامكب هداحتاو «يهلإلا لامكلا كلذ اهتاذب دحّتي نأ الإ اهل لامك ال اهّنأل

 ال ىنعملا 3[ يف رهظ] ثيح نم ًاقلطم لامجلابو ءاقلطم ةّبحملا داحتا يقيقحلا لامكلا

 لك يف ريبدتلا لامج رهظي نأ ةيهلإلا ةمكحلا لامك لامج ناك ثيح كلذو .فاصتالا يف

 «لامعألا ىفو «تالايخلا ىفو «تالاثملا ىفو ءروصلا نم رهاظملا ىفو «ةبحملا ىف ءىش

 امّنإف ءرفكلا رفاكلا لمع يف ىتح تائيشملاو تامل ريكو يفو :كاتصلا يفز

 دصق نع هب رفكو .هّيحأف هللا نم ءالتبا لمعلا كلذ ىفو ءىهلإلا يريبدتلا لامجلا هل ىّلجت

 احدا رق طاب وو هينا نا ناكل ىف هلل الجل وطور« ىلاعت هللا ءايتدلقو «فارإت
 روهظب العو لج يرابلا هرفك رهظأو ؛هعابتأ نع اهفرصي نأ هنكمي ةردق هل لعجو «دعتبيف
 نكلو هدارأ ول نأ هاوه هيف فلاخي نأ ([ردقي ام] ردقب هل رهظأو يريبدتلا لامجلا اذه

 هيف يلامجلا ريبدتلا اذهب ىلاعت هللا ناكف .هنم رايتخاو ةبغر نع هفلاخيل هّنأ ىلاعت هملع يف

 لج هناحبس هّنكلو ءالك .هيصعي نأ بحأو دارأ هنأ ال ثيح نم هسفن يف ام هنم رهظملا وه

 اميرات هرم از ناعيا مرورك ىلا الإ ةفلغ وف ةييمحو د هلأ يدق لانج هلع اهب العر
 لامجلا هل ىلجتو .قلطملا لامكلاو لامجلا ىلإ هادهو «هريغ هنع ىهن امبو «هريغ هب رمأ

 هلخي ملف هسفن نع هيلخيف هريغل كلذ ىلجتي امك ةحببق لصألا يف يه يتلا تالايخلا يف

 ىّلجت ام ثيحو .(”ًاقلطم ًالامج ىلاعت هللا ريبدت يف دوجولا داحتا عيمج راصف .هعبتا لب

 ىلع رامحلا ةروص يف روصلا يف رهظي نأ قلطملا لامجلا نم ناكف ءلامج وهف لامجلا

 يفو .لحنلا ةروص ىلع لحندلا يفو .ناسنإلا ةروص ىلع ناسنإلا يفو ءرامحلا ةروص

 ةروص ىلع دوسألا راقلا يفو .بهذلا ةروص ىلع بهذلا يفو ؛مركلا ةروص ىلع مركلا

 .ىلاعت هللا نم قلخ رفكلا َّنأل ؛(”كله نم هب كلهيف رفكلا ةروص ىلع رفكلا يفو .راقلا

 .س يف طقاس نيفوقعملا نيب ام (1)

 .لمكأ نتملا يف ءاج امو ؛[هلامكي] تطقس دقو «[اهلامك] لدب [هلامك] :س يف (2)

 .س نم ةدايزلاو .لصألا ىف طقاس نيفوقعملا نيب ام (3)
 نم يف طقاس نيفوقعملا نيب ام (4)
 .هل تعن قلطمو ءراص ربخ [لامج] نوكل بصنلا امهّقحو ؛[قلطم لامج] :[س]و ءلصألا يف (5)

 .[كلمو هب كلهف] :س يف (6)



 نم كلذ ناكل دوجولا يف ريبدتلا نسح يف سيل رفكلا قلخ نإ :ليق ولو ؛لمع دبعلا نمو
 ءيش لك نأ ٌّمصف نسحلا وه لامجلاو ءنسح هلك هُريبدتو «ىلاعت هللا ريبدت يف بيغلا

 هل روهظو .يونعملا يريبدتلا قلطملا نسحلاو ؛لامجلا ةروص هيف رهظ امّنِإ دوجولا يف

 باين الب ولطف اشيا رهف ةياهنا نار رك ترتر هللا لع قوي هايدحم يويقما روق دع
 نأل ؛هسفن نع (!'هبجح هنع بجحي امنإو ءلكلل يمومع لامجو لامك وه هروهظ لصأو
 ةبحملا ىلع ىّلجتو «رهاظملا يف لامجلا نم رهظ امو «نيدبعتملا نم ٌلكلل دبعتلا ةمكح
 .مهضعب رهاظملا ضعب يف [ظ53] هيلع هيلجتب لضيف يصاعلاو عئاطلل هضعب رهظي وهف

 ةمكحلا لامج روهظ لصأو .يصاعلا ىلع ةجبح نوكيف مهضعب ىلاعت هللا هبرق هب دازيو
 (2!ىقرتيل تالايخلاو روصلا يف رهاظلا لامجلاو «ءيونعملا لامجلاو .ةّبحملا روهظ يف

 ءرملا رجح تاذ ىلع ضيفأ امو ءامهيفو امهب هللا يصعيل ال «ىلاعت هللاب ملعلا ىلإ كلذب

 حالطصا يف ىمسي دوجولا ىلع ضيفأ ام لضفأ يه يتلا اهعباوتو .عبرألا تافصلا نم

 .ةّبحملاو «ةدارإلاو .مالكلاو «ةردقلاو ءرصبلاو ءعمسلاك هيلإ فاضملاب ملعلا اذه لهأ

 هل هللا ةّيحم راونأك لامجلا نم هيلع ضافي امو «هتاداقتعاو .هلاعفأو .هلامعأو «ةئيشملاو

 «ضافملاب مهدنع ىمسملا وهف «كلذ ريغ ىلإ ديدستلاو قيفوتلاكو ,قلطملا "”لامجلا نم

 يذلا يقيقحلا لامكلاو .لامجلا ىلإ ةيفصتلا يف هب غلب ىتح هيلإ فيضأ امم ىّلج اذإف

 ةدارإب هيلإ فيضأ ام ّلك يف هتدارإ تدحّتاو ءاهلمكأو «ىلاعت هللا ىلإ ءايشألا ّبحأ وه
 امال كا راف هللا 1" يقر مقود ريمنق) لفمادللا يهتم عضو ولاقت هللا

 نع ذاق ردت العزب دافع وأ هلع همع ايلمكأ ره وجم ايلايك او سللا نإ اهننلا رهثنلا
 سيلو «7'ملعلا اذه لهأ عم داحتالا وه كلذف .فلتخم ريغ ملعلا كلذب هتاذب هملع وه

 ال راص لب ؛ةدوجوملا تاذلا هذه ةدارإ يه تراص هتاذ اهب فوصوملا هللا ةدارإ نأ ىنعملا

 دققف كلذ لإ ءاشي الو ؛هنمو هب هللا ©هديري امأألإ ديري الو :هتحي نأ هل هللا هتحي ام آلإ تحي

 .[هبجحي ْنَم] :س يف (1)
 .[اقّريل] :[س]و لصألا يف (2)
 .[لامجلا نم هللا هتبحم نم اوناكو لامجلا نمو] :س يف (3)

 .س يف ةطقاس [ةئيشمب](4)

 .هريغ هب لوقي يذلا ماحتلالا نم لاخ ؛كرشلا نم ارّبم وهو .هيلع رصان خيشلا حلي يذلا داحتالا ىنعم وه اذه (5)

 .[هدارأ ام] ديري هلعلو ؛[هديرأ امو] :س يف (6)



 «قلطملا لامجلا هيلع ضافأو ؛هنع رايغألا تبهذو «تافصلا ىف لوألا هملاعي قحتلا

 ثلا ءاذسآو ةبحملا ىنعمو 0و لانشلا ىنعم ناك اذإو لمعلا ةقلطملا ةبحملاو

 َّنِإ :يريبدتلا لامكلاب داحتالا ةبترم ىلإ لصاولا كلاسلا لاح لاق نأ «ورغ الف كلذ
 يذلا ٌبحلاو .؛لامجلاو لامكلا وه ءاّوحب مدال رهظ يذلا لامجلا كلذو .ءّبحلا كلذ

 ريغ ىهلإلا لامجلاو ءكلذك كلذو .هللا ةمكح لامج نم ىلامج نأل ؛ىلامجو ىّتح وه

 ا ىذلا قلطتلا لايجلا ةلامج آل ايل يجر هل الو داقنلا كيفس هانت الكم

 ةبجتحم ةبَحُملا ثاذلا تناك نإف هيلإ تلام ةّيحملا ىلع لامجلا ىلجت ىتمو «هيف داضت

 رهظم ٌبح ىلإ تلام قيقحتلا دهاشت تناك نإو ءرهظملا ٌبح ىلإ تلاح قيقحتلا ىلع
 عناصلا لثم كلذو يقل يغ ال عناصلا ةمكح لامج وه لامجلا ةقيقح ْنَأ ٌحصف ةلامحسلا

 ْنَم مهنمف ءاهيف هتمكح لامج ىلجت دقف اهنسحب لوقعلل ةرهبم ةعنص عنص اذإ سانلا نم
 «هتاذ يف اهليصحت يف دهتجي هارتف عناصلا ةمكح لامج ّبحأ نم مهنمو «ةعنصلا قشع

 يهلإلا لامجلا نأ كل حضتتا .كلذ تفرع اذإف ؛هتمكح لامجو هلامكل عناصلا ّبحأو

 املع هب هتاذ ةفصّتملا وه كلاسلا اذه (اَّنأو ءرهاظملا يف يلجتملا وه هّنأو ءدحاو ةقيقح

 .هريغ ةقيقحلا يف بوبحم ءيش سيل هّنأو «ًالمعو

 :لاق

 «ةميدقلا يلايللا يف ِقْبَسِل ّيلع  مّدقتل ىوهلا يف يريغباوسْيلَو - 6
 ةارتسع ىورش نيقسشاعلا يأ اوسلو وقفتملا ةلايصو ايلا قي لامجلا نإ #قوقي

 .كتاذ يف لحأ نأ لبق اوضم اوناك نإو ىوهو بح هيف اوكلاهت نميف ىوهلا يف اوكلاهت وأ
 يلايللا يف كيلعو كيف يروهظ ىلع يأ ءّيلع مهقبس لجألو ؛مهمدقتل ةَبح الف اهلمكأو
 لامج لكو ؛ءاّوح يف مزال رهظ يذلاف نسح ليمج لك يف ترهظ يذلا انأ ينإف ؛ةميدقلا

 .بوصأ هانتبثأ امو ء[دحاو] :[س]و لصألا يف (1)

 .[يورغ الف] :[س]و لصألا يف (2)

 .قايسلا عم همؤالتل س يف ام انتبثأو ؛[هريغ ىلإ] :لصألا يف (3)

 .طرشلا باوج [حضتا] نوكل مالكلا ميقتسي الو واولابو ء[كل حضّئاو] :[س]و لصألا يف (4)
 .نيتّرم لصألا يف [َنأو] خسانلا بتك (5)
 .تاءارقلا ىدحإ اهنأ ناويدلا شماه يفو ؛[يريغب] لدب [ياوس] :ناويدلا يف (6)



 ىلع ّتحلا كلذب دارأو «ىهلإلا ('لامجلا ىّنأل ؛رهاظلا لامجلا انأف ءرهظم ىفو ةبحم ىف
 .ىلاعت هللا ريبدت لامج ديحوتو .ليمكتلا

 :لاق

 ةئيه لك يف ِسِنْلِل مهب ُتْرَهَظ  امّنإو ّياوه يف يريغ ٌموَّقلاامو - 7
 (2ةنيب ليمَجب ودبأ ةنوآو ًارثك ىرخأو سيق ةّرم يفف - 258 [و54]

 رهاظملا يف يّلجتملا قلطملا لامجلا وهو .هب دحتا يذلا لامجلا لاح ناسلب :لوقي
 امْنإو ؛يريغ مه سيل يأ ؛يريغ قلطملا لامجلا يأ ؛ياوه يف اوماه مه نيذلا موقلا امو

 لك ىف الكشم لكشلل يآ «"اريللاك تافص وأ ؛ةروص دوجولا يف مهب ترهظ يذلا انأ

 ةرم يفو ؛مدآو ءاوح ترهظ ةرم يفف ؛ ؛ةبحملا يف ةنسح ةئيهو ؛ةروص لك يف يأ «ةئيه

 ًالامج مهل روصتأ انأف «ةنيثبو ليمج ةنوآو ءاهاوه نمل ًارّيثكو «هتبوبحمل ًايحم ًاسيق ترهظ

 كتروص نأ عم كتروصب ال كتاذب ترهظو ءيتروص دوجولا روص عيمج نأل ؛ةبحمو
 لك يف ةقيقح كيلإ يفاشكناو ؛كتاذب (”ًالماك يروهظ يف لامكلا ّنكلو ءاهب ترهظ

 يدتهيو ءىمعلا لهأ اهب لضي رهاظملا يف يروهظ اّمأو هيف هلعف لامجو .هللا ىري ءيش

 ًالمعو أملع ءيش ّلك يف هلامجو .هللا تيأر امّلكو «تنأ انأو ءانأ تنأ نكف ىدهلا لهأ يب

 .كيلإ لوذبم ريثكلاو نودلاب عنقت الف كلامج مظع دقف

 :لاق

 ةرْثْسب فشكل بجغاف مهب ًانط ١ ابٌثبجتحاو ًارهاظ مهيف تّيَلَجَت - 9

 «ةروصلا روهظو .داحتالاب ًارهاظ مهيف تيلجت :قلطملا لامجلا نع ًاربخم :لوقي

 ال مهل رهظأ دحاو انأ ينأ ينوفرعي مل يأ :مهب انطاب تبجتحاو .مهيلإ اهلكشت نسحو

 .مالكلا هب ميقتسي هانتبثأ امو ء.[لامجلا] لدب [لامج] :[س]و لصألا يف (1)
 .[اودبأ] :[س]و لصألا يف (2)

 .[تافص] لدب [ًافصو] :س يف (3)
 .[سبللاب] :س يف (4)
 يف لامكلا ّنكلو ... :مالكلا ريدقت يأ فوذحملا [راص] صقانلا لعفلل اربخ اهرابتعاب ةبوصنم [الماك] تءاج (5)

 ... كتاذب الماك راص يروهظ



 يئافتخا وهو :ةرتسبو ءمهل يروهظ وه فشكب بجعاف ءمهصاخشأ تفلتخا نإو ءيريغ
 :ىقش ووص ىلع نكشملا كلذ ئريغل انأ نا

 :لاق

 ةْرَضَنو بحب انيَّلجتب انل ٌرِهاَظم - مْهَوَنْهَوال - مُهَو نو - 0

 ءاهلا نيكستب- ّنَهَو ال .نوقشاعلا يأ : مهو «تاقوشعملا رهاظملا يأ :نّهو :لوقي

 .بحب انيّلجتب رهاظم تالايخ يأ ءرهاظم مهو .مِهّنأ هيف لْزَه ال لوق يأ ؛- نونلا حتفو

 رهاظلا لامجلا نع رهاظملا بح ىلإ ضرعت الف ةرظنلا يفو ءّبحلا يف انيلجتب يأ ءرظنو

 رهاظملا كبجحي الو .رهاظملا يف رهاظلا لامجلاو «لامكلاب قّلختلاب لغتشاف يقيقحلا
 .المعو املع ءيش ّلك يف هللا لامج فرعتل انأ كلذ نأ اهتيؤر نع

 :لاق

 ٍةَسِبُل ءامسأ ّلكلاو ,ىنف َّلُك ب ١ بح يهووهانأ ٌبُح ىنف ٌلكف - 1
 بحاص يأ ءّبُح ىتف ٌلكف ؛هب دحّتملا ناسل نعو قلطملا لامجلا ناسل ىلع :لوقي
 .يريغ ال بحلا انأو ىتفلا كلذ وه انأ -ءاحلا ٌمضب- بح

 :لاق

 تفخَت سب يدانبلا :ننل :ثنكو ةقيقَح ىقسملا تنك اهب ماَسَأ - 3

 رهاظملا كلت اهب تَيّمُس يتلا ءامسألاو رهاظملا يهو تادّيقملا يف يروهظ نإ :لوقي

 ءامسأ يأ .ماسأ يه امنإ ءامسألا كلتو ؛كلذ يف رهاظلا انأ امنإ دوجولا يف ة ءيش لك نم

 .يل ترهظ امّنِإ دوجولا يف يروهظب تنكو «ةقيقحلا يف يأ «ةقيقح اهب ىّمسملا انأ تنك
 ل ىلا ترتسم ىأ هفدحت تاكو“ ءسفنب يتاذ يأ ٠ .يسفن تببحأو «ريغ ال يسفنل يأ

 .كلذ انأ يْنآ ابلاغ سانلا رثكأل رهظت

 :لاق

 تأ يتاذل يتاذ لب قرف الو ْلَرَت مل ّيايإو اهاَيإ ُتُلْزاَمَو - 3

 انأ يأ :يايإو ءلامجلا ةرضح يأ :اهاّيإ تلز امو :لامجلاب دحتملا لاحلا ناسلب :لوقي
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 (١١نأ نم يئاهتنا يروهظ يف كلذكو «لاثملا ملاع .بيغلا ملاع يف اهب تفصَتا ذنم انأ يهو يه

 .يلامج ةجرد ىلإ تيهتنا دقف كلذ ىلإ تيهتنا ىتمو .لاثملا ملاع يف الامج تنك امك نوكأ

 هنأ لمتحي :قرف الو ءّبحم اهل لزأ ملانأو .ةّبحم يف يه لزت مل يأ :قرف الو :هلوقو

 ءالمعو ًاملع هّبحت ام ّبحأ ترصف «يل اهتبحمو ؛ءيش يف اهل يتبحم نيب قرف ال :دارأ

 حورلا ةيؤرب ىلاعت هللا ىلإ [ظ54] رظنلا يهو عمجلا ةبترمب يأ «قرف الو :لمتحيو
 يقتليو .بيغلا ملاع ىلإ اهقرخت ىتح دوهشلاب هللا ىلإ سفنلا رظنو .ءبيغلا ةهج نم
 يتاذ :هلوقو تع يبنلا ريغ نيكلاسلا ةبترم رخآ يهو ؛عمجلا ةبترم يهف حورلا ةيؤرب
 دا للاب رالي او ا يتاح واكل دك رصارإ دري حا وتاذلا]

 اهتاذ تّيحأ يه ابنا ةحفر الابح يتاذ يهو ءاهتاذ انأ ترص دقف 21[ يتاذ لجأل لإ

 أل ؛ءانلق امك حيحص وه طرشب داحتالا ثيح نم اذه ّنأ ملعاو اهتاذ انأ ذإ ينتّبحأ دقف

 ّبحم لامجلاو ؛لامجلا كلذكو .ةدحاو ةقيقحلا يف اهَّنِإ كل انلق دق ةبحملا ةقيقح

 يف حصي ال نكلو «هّبحي هللا ّنأل ؛هسفن بحأ دقف هّبر بحأ اذإ درفلا َّنِإ ىتح .هسفن

 صلخأ اذإف ءاهيف صالخإلاو ءاهيف صولخلا الإ قلطملا اهلامج لامكو ةّبحملا قيقحت

 :تلق نإف .دوجولا يف ترهظ يتلا ةيلامجلا ةقلطملا ةبحملا ملاعب قحتلا دقف ءرملا

 .ةدحولاب ![لوقت] تنأو «مهتدارإو صاخشألا يف لامجلاو ةبحملا فلتخت فيك

 «صاعم يف نوكي دقو «ىلوألا اهترضحبو لوألا اهملاعب اهقاحتلا وه نهيف لامكلا َّنأو

 هللاب كرشلاو رفكلا بح بحلا لهأ ضعبل روصتي فيك لامجلا كلذكو «ةلماك نوكيو
 لامجلا ىن تعفو ةحسلا دم ةققخ نأ انركذ نق :لوقأف ؟ةدحولاب لوقت تنأو «ىلاعت

 عماجو .فلتخي الو ّبحلا عاونأ عيمجل عماج وه امهنم لك نوكي نأ الإ نكمي ال
 لخدت يتلا سمشلا لاثم لامجلا وأ بحلا لاثم امَّنِإو ءلامجلا يناعم لامجلا ىنعمل

 يف رهظيف غابصألاب ةعّونم ءايشأب اهلباقي نأ ءرملا نكميف «تويبلا نم حيباصملا يف
 لامجلاو + ىلاغت هلل ةيضغملاو رفكلا ةبختملا ةلياقه ىلإ ةراشإ وهو «داوسلا نول داوسلا

 ىلجتيو .هآر ام فالخ ىلع وهو ءانسح هآرف سفنلا يف رفكلا كلذ لايخ يف ىلجت دق

 .ًاعيمج امهتايثإ يف ميقتسي مالكلا ّلعلو .[نأ] تطقسو [ْنَم] كانه [نأ] لبق س يف (1)
 . س يف طفاس نيفوقعملا نيب ام (2)

 .مالكلا ميقتسي هبو ءس نم هانتبثأ امو ءلصألا يف طقاس نيفوقعملا نيب ام (3)
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 يف هتبحمب هرمأيو «هيلإ ليميو «هّتحي نأ هاهني نّسَحلاو «ةيصعملا لايخ يف نسحلا هل
 َىَئْيَع ضمغأف ةنتف كلانه "”يروهظ َّنإ :هلاح ناسلب هل لوقيو «ىلاعت هلل ةعاطلا لامعأ

 بوثلاو ءسمشلاب هيلجت لاثمو «تاحلاصلا لامعألا نم ىنرظناو .ءىتيؤر نع كبلق

 دوسأ رظنو «سمشلا هيلع تّلجت املف هتملظ يف هتيؤر نع ابوجيجم ناك هّنإف دوسألا
 .ضيبأو «[رضخأو] .رمحأ يف سمشلا يلجت هنّولي نأ نكمي دقو ؛هرظان بجعأ

 ّوك نم سمشلا هب ىرت ال ثيح نم تيبلا يف قرشتف اهنم سمشلا رظني ىتح ةآرمو
 دقو «كلذ لوبقل ةدعتسملا لامعألا ىف اهيلجت كلذكف ةآرملا كلت نم ىريو «تيبلا

 لامجلاو ةقلطملا ةبحملا كلذكف ةيتارودكو ناولألا ءافصو ةآرملا ءافص فلتخي

 باودلا نم ءيش يف سانأ نم ةبحملا رهظت دقو ؛هرهاظم يف هروهظو هيلجتو ءقلطملا

 ةروص ٌبحي امم رثكأ ريزانخلاو بالكلاو تايلهألا رمحلاك هريغ ©هبحي ال ىتلا

 1 فنانا ا يروم هكدا ننجح

 ةّبحملاو قلطملا لامجلا نم هروهظ ىلجت امّنِإ دوجولا داجيإ عيمج ْنأ ٌحصي اذهبف
 يف لامجلا راصف هداجيإ يف لامجلاو .هداجيإل هللا ةبحمب دوجوم هلك هنألو ؛ةقلطملا
 عيمج ّنأل ؛يلزألا ملعلا يف هب ملعو .ًالامج هللا هلعج يذلا لامجلا وهو ,تادوجوملا

 لعفل ةيمستلا تراصف اليمج الإ نسح الو .دمح نوكي الو «ءانثو ٌدمحو ٌنسح هللا لعف
 .مهفاف «ةدارإلاو ةبحملاب ناكو ءلامج هنأ هللا

 :لاق

 يتّيعملا ىلع دطْخَت مل ل لاو ياوس ٌةيَش كِلُملا يف يعم َسِيَلَو - 4

 نلعب ناسا دن هرب ويصل ىلزكلا نيلالا لامها لاه كانت ارش لوفي

 دب تاوضوملا لاهجلا ىلإ لقتا نولالا يزيبدتلا همالع ركذ الانا هب فصتملا اذه

 ّىلع رطخت مل ةّيعملاو ءياوس ءيش كلملا يف يعم سيلو :لاق هب دحّتملل ابطاخم هتاذ

 ةبحملاو «ةقلطملا ةيلامجلا ةرضحلا هذهو .لوقعلاو ءاكذلا :ةيعملألا .ةيعملالا [و55]

 .س يف طقاس نيفوقعملا نيب ام (2)
 . لصألا نم هانتبثأ امو ء[اهّبحي] :س يف (3)



 ءيش ال هنأب هتفرعمو] .هعم ءيش الو هللا ناك دق نادجويس امهنأ هللا ملع يتلا ةقلطملا

 ريغ ناك لب '!![هعم ءيش الو هللا ناك هنأ هفرعي يكذ لقعل دوجو ال ذإ ةدوجوم ريغ هعم

 تاكت (فرعأ نأ ثيبحأت ةفرعأ جل ارك تنك) لاق هلأ تؤ نخ ارقي 35 هلوقل ف ورع
 حصياالو «يرابلا هب ملاع يأ .ءيش وهو «ءيشال وهو «2'[ًائيش] هللا ملع يف لامجلا اذه

 مل لاقي نأ زوجي امنإ لب ءايلزأ ملعلا كلذ نوكيف] يرابلا هب ملع (””ًاملع ناك هّنِإ لاقي نأ
 الاح نوكيف (*[ىلاعت هللا هملع ملع وهو ال .كلذب ةملاع هسفن ْنأو ءاملاع هب هللا لزي

 نأ ًاقوخ ءرملل ىلوأ كنانه ركفتلا كرث لب ءاريبك اولع كلذ نع هللا ىلاغت ءهل هملعب هيف
 ربخأ نوكي نأ نكميو «(7/[ىلاعت هللا يف اوركفنت الو هللا ءالآ يف اوركفت] :ةهلوقل لضي

 امهنع ًاربخم لوقيف دوجولا يف يرابلا اهرهظأ نيح ةقلطملا ةبحملاو «قلطملا لامجلاب
 دوجولا يف كلملا ملاع وهو .دوجولا يف سيل ِهّنأ هب امهداحتال هسفن نعو «لاحلا ناسلب
 سيلو .دوجولا يأ ءكلملا نم ءيش لك يف ًاقلطم ًالامج هللا ةبحمل تنك يأ .ياوس

 حوللا وهو «لاثملا ملاع يف كلذو «ةيعملألا ىلع رطخت مل ةّيعملاو ءياوس ءيش يعم

 يل اهتفرعم اهيلع رطخت مل يأ «ةيعملا رطخخُت مل ملاعلا كلذ يف لوقعلا َنإف ظوفحملا

 ىلإ لزني نيح الإ كاردإلا اذه كردت مل (لوقعلا َّنِإف .ءيش يعم ريغ وأ .ءيش يعم يّنأ
 .اهرهاظم

 .ينبللا ءاذغلا بحيف «قلخي موي ذنم ناويح لكو ءءرملا اهب '!ىّبرتي ةبحملا نأ ملعاو

 كلذكو «بأ ريغ وأ بأ نم هبراق ْنَم مث هّمأ مث .تاناويحلا ضعب نم نبللا ريغ وأ ءالوأ
 ىلجتت ىه امثإ اهيلجتو ةّبحملاف .كلذب ربتعاف .هتعضرأ يذلا ٍّبحأ همأ ريغ هتعضرأ نإ

 1 .مهفاف ءقلطملا نسحلا ةرضح يأ «ةيلامجلا ةرضحلا نمو «لامجلا ملاع نم

 :لاق

 .س يف طقاس نيفوقعملا نيب ام (1)

 .س نم ةدايزلاو .لصألا يف طقاس نيفوقعملا نيب ام (2)

 .[املاع] :س يف (3)

 .س يف طقاس نيفوقعملا نيب ام (4)

 .ثيدحلا جيرخت ّرم (5)

 .[لوقعلا] لدب [لوقلا] :س يف (6)

 .[اًبرتي] :[س]و لصألا يف (2)



 ٍتَجرَت ريخل يرْيَغ الو ّياوس ١١ َْفَوَحَت يسفت ّنأال يدي يذَمَو - 5

 :ىدي ئدذعو :هيديححتشلل قريبدتلا ةلامج ع اريخم نهلإلا لامجلا لاح ناسلب :لوقي

 .كل ترهظو .كلجألو كيفو كيلإ يريبدت لامج 5 وه دوجولا يف هترهظأ ام عيمج يأ
 ةماركلا "'[لامج] كل رهظأ مل يأ :تججرت ٍريخل يريغ الو ءياوس تفّوخت يسفن نأ ال

 ةصلاخ ةضحم ةمارك يه امنإ «هب عفتنا اريخو اعفن ايجار الو «هتفّوخت ءيش ىلع يننيعتل

 .كل

 :لاق

 (2تمّحوت ركشل لابقإ رع الو ْتَمَنوَت يركذل لامخإ لذ الو - 6

 ذآ كلذك ينيقت تحوي يركذل لاب لذ عنخ وتل كرو تافشن توي و ةلوقب
 ايف ع الو يول لذ كلذ يتيقت تدق ون عرج وشي ركدلا نافل نحو ةنامعألا
 .يروهظ يلجت ناك ىمعُ سانلا ركشل َّىلع ّرع لابقإب تحّحوت الو يأ :تحّحوت ركشل

 ينم ةماركو ؛كتاذ ليمكتلو ؛كلجأل هلك امّنِإو .يندبعيل نوكلا ةدارإو ؛يتمارك روهظو
 كتعاط ينعفنت الو .كل هاضرأ ال تنك نإو كرفك ينرضي الو .كيلإ ينم ةبحمو .كل

 نيوكت نأ ملعت نأ كلذب دارملاو ءيلامجو «[يلامكو] يتافص يف ادمح الو اّرع دادزالو

 لامكلاو دمحلا هل َّنأل ؛ًآالامك الو ءانث الو هفصو يف ًادمح اهب ددزي مل هللا نم تانئاكلا

 .مهفاف .قلخي مل ولو

 :لاق

 يتدجنب نيدجْنُملا يئايلوأ الم ىلع هنْعط نَْع َّدَصلا ٌّدَّصل نكلو - 7

 .دوجولا تارذ نم ةّرذ لك يف يريبدت لامكو «يتافصو يلامجب ترهظ نكلو :لوقي

 ىلع هنعط نع ينيصعي هنأ يلزألا يملع يف هتملع يذلا يصاعلا يأ ءدضلا عنمل يأ :ّدصل

 .ءادعألا 5 .ذصلا لهأ نم ةدجنب نيدجنملا يئايلوأ

 .س نم طقاس نيفوقعملا نيبام(1)

 .[ركشل] لدب [يركشل] :ناويدلا يف (2)
 .[ركشلا نع لابقإ الو ...] :س يف (3)
 .س نم ةدايزلاو ءلصألا يف طقاس نيفوقعملا نيب ام (4)



 [ظ55] (!!رشع يداحلا بابلا

 يف ًاضيأ ةقيقحلا يهو ,'21هب الإ ةقيقحلا لامك حي ال يتلا ةعيرشلا ىلإ عوجرلا يف
 .ةظ يدمحملا ماقملا ناسلب ةفشاكملا نيح

 :لاق

 ىتذع ةدارإلا لا وحأ ٌتددغأو ٌةَداَع ةدابعلا لامعأل ٌتُمَجَر - 8

 روصلا رهاظم يف يروهظ فشك نع تعجر :قلطملا يقيقحلا لامجلا نع ًاربخم :لوقي
 باجيإ ىلع ةججحلا ماقيل (”'امّنِإ هيف ترهظ روهظ لك ينأل ؛ةدابعلا لامعأ يف يرهاظم ىلإ
 يف نكل يلامجو يلامك ىلجتي هيفو .ىلاعت هللا ةفرعم ىلع ةلالدللو «ىلاعت هلل ةدابعلا

 نكيلو ؛ّيلإ ًالوأ كولسلا مار نم كلس اهيلإو ؛ةيلامكلا يرهاظم يهو ءاهّبحأ يتلا لامعألا
 ءالوأ اهتلمع دق يتلا يأ :ةداع ةدابعلا لامعأل تعجر :ةقيقحلاب ّيلإ !”ثّدحتملا لاق امك

 ةدارإلا ©”قدص يأ :ةدارإلا تلعجو يأ :يلاوحأ تددعأو ءاهداتعأو اهدواعأ نأ ينمزلو

 شيعلاو ؛حالسلاك برإلا غولب ىلإ هب لّصوتي ام لك يه ةّدعلاو ءاهب ٌدتعأ يتلا 7[ يه يتدع]

 .هيلإ جاتحي ام عيمجو ءبرحلل

 :لاق

 )ةفعل ضابقناب يطشَب ةعالَخ نم تْدُعَو يكْنَم دعب يكُن ُتْذُعَو - 9

 .[رشع يداحلا] لدب [رشاعلا] :س يف (1)

 سيلو «ةقيقحلاب ةنورقم ةعيرشلا :نيينامعلا كولسلا لهأ نم هعم ْنَمو هني رصان خيشلا كولس رهوج وه اذه (2)

 .ةمدقملا يف اذه انحرش دقو «ةعيرشلا نع لزعمب ةقيقح نم كانه

 .[امنإف] :س يف (3)
 .[دحتملا] :س يف (4)

 .[قدص] لدب [دصق] :س يف (5)
 .س نم هانتبثأ امو .لصألا يف طقاس نيفوقعملا نيب ام (6)

 .[ةفعل] لدب [ةفعب] :ناويدلا يف (7)



 ّىلع تبجو يتلا ةدابعلا كسانمل يئادأب يأ :يكسنب -ةلمهملا لادلاب- تدعو :لوقي

 ا رد امو .هداقتعا وأ هكرت وأ هلعف بودنم وه ام وأ ءأكرتو ًالعف ةعيرشلا يف

 هيف صالخإلا آلإ هعسي ال امم ةعيرشلا يف صلخي مل ْنَم ِهّنأ ىلع لدي امم اذهو «لئاسولا

 هل ةعيرش الف هيف صالخإلا الإ هعسي ال امم ةقيقحلا يف صلخي مل ْنَمو «هل ةقيقح الف اهنم
 عم | '

 هللا بحب ينافلا نأ ىلع لدي اّمم اذهو «تابرقو لئاسو امهيفو امهنم لئاسو كلذ دعب امو

 كلذك ىنعملا ناك ولف .ءيشل نوقيفي ال ىتح نوركسي مهنأ نولهاجلا همقوتي ام ىلع ال

 اهيلجتو «ةميمذلا تافصلا ءانف ءانفلا امّنِإو .تامرحملا كرتو تاولصلا ءادأل قاف امل

 «ةيحملاو «تادارإلا ءانف مث .هدابع يف تالامكلا يه هللا اهلعج يتلا ةيهلإلا تالامكلاب

 هديري ام آلإ ديري الو .هّبحي نأ هل هللا بحي ام الإ بحي ال «هبلق يف '!'عطسي ىتح ةئيشملاو
 رطخي ءىش لك ىف ةئيشملا نوكتف هءاشي نأ هل هللا ءاشي ام الإ ءاشي الو «هديري نأ هل هللا

 كلذكو لاعب هللا نع هاك هنماب هللا وجت اه لك فو هفار إلا و ديحملا وتتلق نلغ

 ىلاعت هلل هركذب ةمولعم تاقوأ يف هركف ينفي مث «هيلإ هتقثو هتميزعو .هلكوتو هاضر ءانف

 هلغشي ال ىتح هركذب ىنفي نأ ٌدبال هّنِإف .هتافصب هيلإ رظنلاب ةراتو «هيف ةنسحلا هلاعفأ تافصب
 اّمم اذهو .عمس امل لاحلا كلذ يف يدون ول ِهَّنِإ ىتح هتاجانم ةّذل هسفن يف دجيو «لغاش
 يف سانلاو «ءيش ّلك نع لفغي دق هّنإف ءيش يف ركفي فقو نميف ًالوأ هانلّتم امك ركني ال
 .ايندلا يف مودي ال كلذ نأل ؛همزل ام لك ءادأ نع لفغي ال كلذ عم وهو «توافت ىلع كلذ

 :ةرخآلاو ءايندلا يف يرابلا ةيؤر '”!ىنعم يف :نايب

 يف ةيؤرلا هذهو ,تافصلاب ىرُي نكلو .هتاذ ىرُث ال هللا َنإف ريغ ال ىلاعت هللا ةيؤر يه هذهو
 عم روضحلا ةوق اهب دارملاو .مهنع لوزي ال ًامئاد مهبر اهب "”ةبحملا لهأ نوري يتلا يه ةرخآلا
 :ناهبن وبأ (”خيشلا لاق دقو «تاذلاب ال تافصلاب هل ةدهاشملاو «ىلاعت هللا

 (؟هبلقل تافصلاب ًاروههظ ىّلجت

 .[عطس] :س يف (1)
 .[ىنعم] لدب [دوقعم ] :س يف (2)

 .[ةبحملا] لدب [ةنجلا] :س يف (3)
 .ةمدقملا يف هل انمجرت دقو ءرصان خيشلا دلاو ٍهَنَدَ دعاج خيشلا وه ناهبن وبأو ء.س يف ةطقاس [خيشلا](4)

 :هتمتتو .[ جهملا ةايح] ةريهشلا هتديصق نم تيب ردص وهو ء[هبلقل] لدب [هتاذل] :س يف (5)



 ال ف يبنلا نأ امك ءأدبأ لوقعلا نم تافصلاب ىلاعت هللا ةدهاشم لوزت ال ةرخآلا يفف

 هّبر عم هلقع ٌرضاح يأ هاري وهف ىلاعت هللا عم هلقع روضحو ءهنع ىلاعت هللا ةيؤر لوزت

 ىتح يبلق ىلع ناغيل يّنِإو .مكدحأك تسل) : هلوقل هتاذ ال ,هتافص دهاشيو ءأدبأ ًامئاد
 يف] هتافصب ةدهاشملاو روضحلاب هّبر ىلإ يبنلا ةيؤرف .(7(يلقع !![ماني الو يانيع مانت]

 ةرثكو ءروضحلا ةوق يف [و56] هغلبم دحأ غلبي الو «ةرخآلا يف هروضح لثم يه ايندلا

 .ىسومو «ميهاربإو .حون مهو مزعلا "”ولوأ لسرلا هدعب نمو .3/[هتافص ةرثكب هتدهاشم
 «ءايبنألاو ؛ةكئالملاو .ءلسرلا مهدعب نمو تف يبنلاب ةسمخ مهو ؛مالسلا مهيلع ىسيعو
 ىلاعت هللا تافص نوري امّنِإو ””ناسللاب ال هللا ركذ نع نولفغي ال مهّلكف ةرخآلا يف اّمأو

 .مهضعب ةيؤرلا ركنأف لض ْنَم لض انه نمو ءروضحلا ةوقو بولقلاب

 َّنإف .هب لوقلا لحي الو .حصي ال يذلا وهو «تاذلا ةيؤرب اونادو ؛ةيؤرلاب مهضعب لاقو
 ءكلَم الو يبن ال «ىلاعت هللا الإ ؟[اهفرعيس الو ءاهاريس الو] ءاهفرعي الو ءاهاري ال تاذلا

 ناك نإو ءلاح لك ىلع لالض هب لوقلاو ءلاحملا نم كلذو .لاح ىلع ًادبأ ءيش الو
 هضمي جو :ىلاعت هلوق **[كلذ] ىنعم نوكي الف ىلاعت هللا يف ٌحصي هانلق يذلا اذه
 ديحوت يف مكحملا لوقلاو «ةرظان اهّبر ةمحر ىلإ :انه دارملا َّنِإف .004 ران امير ل507
 رصتألا َكِرَدي وهو ردصبألاُهُكِرَدُت ال # :هلوقب هسفن هب فصو امك دجوي ِهّنَأ ىلاعت هللا
 سيل وه اًمع هومتهّزن مكنأ ىنعملاو «ةرخآلاو ايندلا يف كلذو .# ٌريِبَكَأ ٌفيِطْللَأ َوُهَو

 ابهس اهرون يف كدناف ءاهروط ىلإ

 .27ص .ليعامسإ قداص .د قيقحت «جهملا ةايح حرش رظني ءس يف امك «[هتاذل] :ةديصقلا حرش يفو
 . س يف طقاس نيفوقعملا نيب ام (1)

 .1]207 ؛ةيريشقلا ةلاسرلا انه فاضيو .؛ثيدحلا جيرخت ٌرم (2)
 .س يف طقاس نيفوقعملا نيب ام (3)
 .بوصأ هانتبثأ امو ؛[يلوأ] :[س]لو لصألا يف (4)
 .س نم هانتبثأ امو ؛.[ناسلاب] :لصألا يف (5)

 .س يف طقاس نيفوقعملا نيب ام (6)

 .س يف ةطقاس [لك](7)
 .س نم ةدايزلاو .لصألا ىف ةطقاس [كلذ](8)
 .22 ةيآلا .ةمايقلا (9)

 .103 ةيآلا .ماعنألا 10(6)



 ام لك كلذكو «كلذك سيل ىلاعت هللا َّنإف رصبلاب كردُي ام ّلكب هوفضت الف فةتافص نم

 عطاق باوج (24 يَ نال :ىسومل هلوقو ءكلذك سيل هللا ّنإف .مكلوقعب «!هنوهوتت
 ملو 230 قر قزم اكتم ٌرَهَّمَسَآ ِنِإَق ٍلَبَجْلا لإ رظنأ نكلَو# :هلوقو ءايندلا يف هل

 همالك نم [فوس]و «لبقتسملل [فوس] ب هل باوج «*هاري نل هنأ ىلع لدف لبجلا رقتسي
 .ةرخآلاو ايندلا لبقتسمل يتأي

 «ءليحتسم هقلخ نم دحأ نم تاذلا ىلإ ىلاعت هللا ةيؤر توبثب لوقلاف ةلمجلابو

 لئاق وهف 'دقتعاو كلذ لاق ْنَمو ءلالضلاب نئاد وهف كلذب ناد ْنَمو ءلالضو .لاحمو

 .2لاح ىلع هل جرخم ال يذلا لالضلل دقتعمو

 :ضرافلا نبا لوق ىنعم امف :تلق نإف

 (7[ىرت نل] يباوج لعجتالو .حمساف ةقيقح كارأ نأ كتلأس اذإو

 دارأ امنإو «تاذلا ريغ ةيؤر دارأ نوكي نأ لمتحي هنِإ :لوقأف ؟ٌقح هجو هل لمتحي له

 قيقحت اّمأو ؛هتافص يه يتلا ىلاعت هلل تافصلا قيقحتو «تاذلا بوجو قيقحت ةيؤر

 يذلا قحلا وهف تافصلا نم هلام بوجو قيقحت امأو ءاهاري نأ تاهيه كلذكف هتافص

 (4 فرع اذإف «كاردإلا وه كاردإلا نع زجعلا كاردإ َّنِإ ةقيقحلابو «دّبعتم ّلك هققحتي نأ ّدبال

 بوجوو «هتافصب يرابلا اهب فرع يتلا ةيؤرلا كلت َّنأل ؛ةقيقح هآر دقف ةفرعملا قح هللا

 .[هنومهوتت] لدب [هومقوتت] :[س]و لصألا يف (1)
 .143 ةيآلا :هقارعألا )2

 .143 ةيآلا «فارعآلا (3)

 .باوصلا هانتبثأ امو ؛[هاريس ال] :[س]و لصألا يف (4)

 .[هدقتعا ْنَمو] :س ىف (5)

 هيأر حيضوت يف رصان خيشلا دّدشي نأ يهدبلا نمو ءرمألا اذه يف ةيضابإلا هب ذخأت يذلا دئاسلا يأرلا وه اذه (6)

 ةرخآلاو ايندلا يف ةيؤرلا ةلاحتسا ىلإ بهذو) :يليلخلا دمح نب دمحأ خيشلا يتفملا ةحامس لوقي اذه يفو .هيف

 دمحم ةزع باتك كلذك رظنبو 32ص .غمادلا قحلا هباتك رظني ؛(... ةلزتعملا لوق وهو - ةيضابإلا - انباحصأ

 .ديفم ليصفت هيفف (نيفانلاو نيتبثملا نيب ىلاعت هللا ةيؤر) دياز معنملا دبع

 :اهعلطم .ضرافلا نبال اتيب رشع دحأ اهتّدع ةديصق نم تيب اذه (7)

 ارقست كاوه ىظلب اشح محراو | ًارّيحت كيف ّبحلا طرفب يندز
 .231 ص «هناويد رظني

 .باوصلا لصألا يف امو .[فرع] لدب [تفرع] :س يف (8)



 هنأ "1[هل] لّيخت امو «ةقداصلا ةيؤرلا ةقيقح يه تاذلا دوجو بوجوو «تافصلا نم هلام

 هقح لمتحي هجولا اذه ىلعف «ةقيقحلاب (2!هتيؤر يه تسيلف ةبذاك ةيؤر يهف تاذلا ىأر
 الو .تاذلا ىري ال تاذلا دوجو بجوي ام ىري نأ الإ دري مل دارأ ولو «تاذلا درُي مل هّنأ

 مسا لكب كوعدأ يّنِإ مهللا) :8 هلوقل اهل ةياهن ال ىلاعت هللا تافص ّنأل ؛تافصلا ةقيقح

 اهل ةياهن ال ىلاعت هللا تافصو «(كعم بيغلا ملع يف هب ترثأتساو ءكسفن هب تيّمس

 .هريغ دحأ كلذ فرعي فيكف

 بجح ينم فشكت نأ كتلأس اذإو يأ ءىرت نل يباوج لعجت الو حمساف :هلوقو

 ىلع كنيعأ ال يأ «[ىرت نل] يباوج لعجت الف كركذ يف روضحلاو ,كتفرعم نع ةلفغلا

 هتفرعم قيقحت وه ةيؤرلا ةقيقحب يرابلا ةيؤرف ءيسفن ىلع ينلكت ال يأ «كنم ةلفغلا لاوز

 .مهفاف «تاذلا ةيؤرال .قحلاب

 هكسنو «ةدابعلا ماسقأ يه يتلا يكسن ىلإ تذعو :هلوق نم هتيب مامت ليوأت ىلإ عجرنلو

 هللا ىلإ كولسلا ّمصي [ظ1]56ال يتلا ةيعرشلا لامعألا ىلإ تذعو يأ اهب لمعلا وه

 نم يكولس يف اهتركذ يتلا ةبحملا يف يكتهت دعب كلذو ءاهعم اهب الإ ةقيقحلاب ىلاعت
 .يطسب ةعالخ نم تذعتساو يأ -ةمجعملا لاذلاب- تذعو .يكتهت ينم صقني نأ ريغ

 ده امج الإ هيف.( معا ل يأ .اهيف لهاستلاب يطسب ىلإ يعالخنا نم تذعتساو يأ

 وه يذلا طسبلا نع ضابقنالا ىلإ ًالئام يأ :ةّمعب ضابقنال «ىلاعت هللا ىلإ تحأو لمكأ
 .عرو لامكب يأ .فافعب يأ :ةفعب ءاهنم ءيش لك يف لدعألاو ءلضفألا ريغب لهاستلا

 :لئاسولا ىلإ لقتا تانودعملاو تامزاللا ثركذ ايتو ةقنقتب ىوقتو هدهوو ةفعو

 :لاق

 .س نم ةدايزلاو .لصألا يف ةطقاس :[هل1(1)

 .[هتيؤر] لدب [ةيؤر] :س يف 220

 .فيرحت وهو [هلوقو] لدب [هلوقلو] :س يف (3)

 .هجوأ نتملا يف امو ء[اهب] لدب [اهل] :س يف (4)

 .[لمعأ ال] لدب [لامعألا] :س يف (5)



 ةبوقع نم َةِبْهَر يليل ٌتيَِبْحَأَر 2 ةبوثم يف ٌةَبْعَر يراهن ٌتْمّصو -0

 ةمرخل فاكتعاو تْمَسل تْمَّصو دراول دروب يتاقوأ ترّمعَو - 7

 يتلزُم ُترَتُخاو ناوخإلا ةلصاوُم 2 عطاق َنارجه ناطوألا نع ُتْنبَو - 2

 هطخس نم نمآ ريغ يأ «"!'هتبوقع نم ةبهر عم يليل تييحأو ءيراهن تمصو :لوقي
 يأ :دروب هتاقوأ رمعو ءاهقراف يأ :ناطوألا نع نابو .دصقلا :تمسلاو .هباوثل يئاجر عم

 «ةبحملا باوبأ حاتفناو .برقلا تاحفن يهو ءّىلع درت تادراو بلطل يأ «دراول ءاعدلاب

 هللا ءامسأ نم ءيش وأ ءاهولتي راكذأ نم] ةبحملاب هللا ىلإ كولسلا يف ّدبال هنأ ىلع لدو

 ىلإ "[ةبحملا باوبأ حاتفناو «ةيناسفنلا تافصلا نع درجتلا يف ءيش عرسأو «ىلاعت

 لصاولا كلاسلا تافص ىلع اهبيكرت فرحأ ةسمخ يه فورحلا يف ةيصاخب ىلاعت هللا

 ماوعلا] رثكأ نع هيف يفخ فرحب فرحألا ةسمخلا وذ ميظع مسا وهو لك دمحم لماكلا

 (2][ةماعلا رثكأ نع يفخ مسا هيف ةسمخ هنطابو .فرحأ ةعبرأ هرهاظ دمحم مسا نأ امك

 هنإف 'كولسلا لهأل هنم ٌدبالو .هحرشو هركذ ىضم دقو مسالا كلذ كلذك سانلا نم

 .مهريغ اهمهفي ال مولع يف مالكلا نم ةمكحلاب ملكتيو مه الإ هفرعي ال ام مهل حتفني هب
 انكرتو «ةينادسجلاو ةينامسجلا ةرهاظلا هيناعم هنم انرسف نحن امنإو .هنم مظنلا اذهو

 .كلذ مهفاف .ةيناحورلا ىناعملا

 :لاق

 يتّوق ّيتوُق حالصإ يف ٌتيعارو | ًاعّروت لالحلا يف يركف تُكققدو - 3

 تاهبشلا نم ءيش يف لخدأ الثل ””هارحلاو لالحلا ةفرعم قيقدت يف تدهتجاو :لوقي

 اذهو «لئاسولاب لمعلا يف يتّوقو .يتدعم هلمتحت يذلا يتوق حالصإ يف تيعارو ءاعروت

 مزاللا ماكحإ دعب لئاسولاب هللا ىلإ برقتلا يف لالحلا دهزلا يف لدعلا نازيملا ادح

 .[هتبوقع] لدب [ةبوقع] :س يف (1)
 .س يف طقاس نيفوقعملا نيب ام (2)

 .لصألا نم شماهلا يف بوتكم نيفوقعملا نيب ام (3)
 .#8 (دمحم) هب داري مسالا اذه نأ ىلع رصان خيشلا رارقتساو .رمألا اذه يف لاوقألا فالتخا قبس اميف ّرم (4)

 .[مارحلاو ةفرعم لالحلا قيقدت يف ...] :س يف (5)

 .قيلأ لصألا يفامو .[دح] لدب [دحأ] :س يف (6)



 .ءيش لك يف ةماقتسالاب رمأو «ةماقتسالا ىلع ءيش لك يف لمعلا مكحأ دقو

 :لاق

 ِةعَلُب رسيأب ايندلا يف شيعلا نم ًايضار ةعانقلا رسي نم ٌتْفَقْنَأَو - 4

 تطغ ةتارفلا خان نشم نتلإ» يعلو ةقايرلاب نفت تدعو 6

 تنك ام كرتأ مل هلمعأ نأ يل ٌبحتساو ؛ينمزل امم !'”تغرفو كلذ تيّدأ املو :لوقي

 دئاوعلا بج ام فشك ىلإ بهاذو «ةقيقحلاب لماع ينإف ةعيرشلاب يلمع عم لب هيلع

 .رايغألا عيمج نم تافولأملا يه دئاوعلاو .تطغ

 :لاق

 يتوعد ةباجتسا يكسن يف ٌترثآو 2 ًادهّرت يمزع ديرجتلا يف تدّوجو - 6

 وهو «ةوعدلا هب باجتسي يذلاب وعدأ 5 :ةوعدلاو «ةباجتسا ىكسن ترثآو :لوقي

 هكولس ىلع ناعتسا هنأو .هدارمب ملعأ وهو ءمظانلا ذيملت ذيملت هركذ اذكه .مظعألا مسالا

 مسالا [و57] وهو «كولسلا اذه باوبأ اهب حتفي يتلا ءامسألا مظعأ يأ ,.مظعألا مسالاب

 حتفيو «هللا تارضح ىلإ كولسلا لهأل صوصخم وهو .ءفرحأ ةسمخ يأ ءيسامخلا

 .مهفاف .هريغب حتفي ال ام هريغ نود هتيصاخب

 دارملاو ءاهيف لوقلا لطُي مل كلذلف ؛ةعرسب دّرجتي مسالابو .ديرجتلا ةقيرط انه ركذو
 اهل ىلجتي امب سفنلا لغتشت مظعألا مسالاب نكلو ءاهتافولأمو اهتافص نم سفنلا ديرجت

 كلذب اهتافولأمو ءاهتافص نع دّدجتتف هارت امب سفنلا لغتشتف ىلاعت هللا تارضح نم

 .لاحلا

 :لاق

 َتّلَح يف اّنأ - اهادُّه اشاحو - 2 ُلكَآ وأ ّيهانأ :ىلوق نع ٌتْلَح ىتم - 7

 تافص لامك ةرضح يأ ءانأ يهو .يه انأ :يلوق نع تفرصنا يأ :تلح ىتم :لوقي

 نأ اهاده اشاحو :تلح -ءايلا حتفب- َيف اهّنِإ لقأ وأ ءاهلامكب يفاصتاو «ىلاعت هللا

 .قايسلاب قيلأ نتملا يف امو ؛.[تغرفو] لدب [تفرعو] :س يف (1)



 ال اهب ملع لولح آلإ يتاذب اهلولح يعّدأ نأ اشاحو .هب تّلجت ام ريغ ىلع نوكيف فلتخي
 .مهفاف «ريغ

 نونجمل ُترّوصت ىتلا انأ ىتبحمب تلاق ثيح يريغ ةبحم كلذكو ««!!هللا ىلاعت ىتاذ

 يف ىنعملا داحتال كلذ يلوق امنإو ءانأ يتاذ يف تلقتنا مهتبحم َّنأ ال ؛ةزع رتثكلو «ىليل
 لعج اذه نم :لاقو ءام فك ذخأ ْنَم كلذ يف لاثملاو ءىنعملا يف دحاو ءيش يهف ةبحملا

 .مهفاف ,2[هفكب يذلا ءاملا دارملا سيلو] ءىح ءىش لك هللا

 :لاق

 03١ تل اش ينجو ليحتشم ىلع الوال كّليحأ بيغ ىلع ٌتشسلو - 8

 الو .كلذ تقّقحت دق ينأل ؛ةقيقح ىلع لب ءينم بيغ ىلع كليحأ تسلو :لوقي

 دق يذلا قحلا ىلع كلدأ لب ءاهيفن مزال يأ ءاهبلس بجاو ةّلبج ىلع الو ءليحتسم ىلع
- 

 . ةنقفحيع

 :لاق

 4! يتفيخُم لال كلا ا در وقلخت ّلَظ ٌّق || مسابو ٠ ةيكف - 9

 يأ ؛يتفيخم لالضلا لهأ فيجارأ نوكت فيك :هريدقتو ءريخأتو ميدقت هيفو :لوقي

 ءلوصولا تقّقحتو ءقحلا مساب تقلخت دقو «ماقملا اذه ىلإ يكولس نع يب ةفوخم
 ةدحولا ىناعم نم هب تقطن امو ءدهاش ام راكنإ ىف دناع ْنَم لوق لبقي فيك دهاش ْنَمو

 كلذ ّنِإف ؛هتافص تاذالو .يبلق ىلع بوبحملا تاذ ةرضح يلجتب درأ مل يّنأو .عمجلاو
 لحت هتافص الو .لولحلاب فصوي نأ ّمصي الو ؛ءيش يف هتاذ ّلحت ال هللاف ءلطاب هّلك

 .باوصلا نتملا يف امو ؛[هللا ىلاعت] لدب [ىلاعت هللا] :س يف (1)
 امب ميقتسي لب .هب مالكلا ميقتسي الو .[هفكب يذلا ءاملا كلذ نم دارملاو] :اذكه :س يف نيفوقعملا نيب ام درو (2)

 . لصألا يف درو

 .[بجاو] لدب [بجوم] :ناويدلا يف (3)

 تاياور ىدحإ [ىقلخت] نأ ناويدلا شماه ىفو ؛[ىقلخت] لدب [ىقّقحت]و .[فيكف] لدب [فيكو] :ناويدلا ىف (4)
 ١ نا :تاظرطخيملا نم ةيعناو يفك



 ىلع انأ ىه الو .ىه انأ دوجولا ةقيقح نيع نأ الو ؛هداقتعا زوجي ال كلذ لكو ءءىش ىف

 وه ىنأو ؛ةبحملاب هانلّقمو كلذ انركذ دقو .همقوتت ام ريغ ىلع ىنعملا امّنِإو ؛ةقيقحلا
 .ةيحد ةروص ىلع 6# يبنلا ىلع هلوزنو .الفكا ليربجب رخآ لثمب

 :لاق

 (!اةوبّتلا يحو ءْدَب يف هتروصب انّيبَن ّنيمألا ىفاو ةيحد اذهو - 0

 را قلو ع و ل رتل لاك ف نر

 سك يحل ذاك ع

 :لاق

 ةيرشب ةروص يف ىدهلا يدْيمل ادب ذإ ٌةيحد ناك :يل لق ليربجأ - 1

 ا” يتبحصب هيدل ىعري الجر ىري هّريغو هيلإ ىحوي اكلم ىري - 2

 وه راص وأ ءآلوزن هيف ىّلجت له وأ ؟تروص نلغادب ذإ "ةندكناك ليوخأ ؛لوق
 ناكف ؟ةيحد اذه َّنأ هب دهشي نأ ةيحد هنأ هّنظو ؛هباحصأ نم هآر نمل زوجي لهو ؟ةقيقح

 ةروص ىلع نيتروصلا لاكشأ تدحّناف ؛ةيحد ريغ وه 8 يبنلا عمو .ةيحد وه هباحصأ عم

 لولح وه ءرملا تاذب هب ملعلاو .هللا لامك ىلجت كلذك .هبشلا يف يواستلا يف ةدحاو

 نا امك تثزعلا ثاذب لفت ةلعو عيدنا تافه نا الا ويف دما3 ناجحا ريثاك انف
 ىف ليئاربج فاصتا لثم هللا لامكب فاصتالاف [ظ57] ةيحد ةروص ىف لحي ال ليربج
 كاس هللا نلعلاب كلما كذك قققتم ةيسو# رضا عاش ووصل كليو خذ ةروص

 .[اذهو] لدب [اهو] :ناويدلا ىف (1)

 .ناميإلا باتك يف ثيدحلا :ملسم حيحصو :50 ثيدحلا «يراخبلا حيحص رظني (2)
 :وه ناويدلا يف ثلاث تيب نيتيبلا نيذه نيب (3)

 ةيزم .هيرضاح نع .هملع يفو

 1 ةيرم ريغ نم ٌيئرملا ةّيهامب
 و ا الا

 رظنيو .«يبارعأ ةروص يفو «يبلكلا ةيحد ةروص يف * الفلا ليربج كليف هللا َلوسر ىتأو «ةفلتخم روص يف لثمتت
 : عيرختلا نم ديزم هيفف شماهلا

 .[ىلجت] لدب [يكحت] :س يف (5)



 .هللا ىف كش فالخلا َّنأل ؛كتاذ ىف لولح ريغ نم ةقيقح هللا تافص كتاذ

 :لاق

 '"يتميزع لولحلا يأر نع هّرنُت 2 ٌةراشإ نيتيؤرلا ٌحصأ يف يلو - 3

 هسفنب ةيحد ةيؤرو «ةيحد ةروص يف الينَغلا ليئاربج ةيؤر يأ :نيتيؤرلا حصأ يف يلو :لوقي

 «لولحلاب لاق ْنَم يأر نع لقعلا يئرم ىلع هيلجت يف ىلاعتو هناحبس يرابلا هّرنت ةراشإ

 ىف ةيحد 0 مل] ةيحد ىف 2[لح] ليئاربج ناك ول هنأل ؛يملعو يداقتعا كا :يتميزع

 .مهفاف ,نيحلا كلذ

 :لاق

 (*ةنسو باتك :ئمكُح نع ٌدغغأ ملو ركنمب سيل سّللا ٌركذ رُكّذلا يفو - 4

 يف زواجأ مل يأ :دغأ ملو هركنمب سيل سبللا ركذ ميظعلا نارقلا يأ :ركذلا يفو :لوقي 8 0 2 . .٠ 2 00 . هك ع

 ركذي نأ عيدبلا لهأ عم '”سيبلتلاو «# هيبن ةّئسو هللا باتك يمكح نع يملعو ئمكح

 ص 1604 َنيِلعْلا بر هلا نحبسو اهَلوَح َنَمَو ٍراَثلا ف نم كروب نأ ىدوُت# :ىلاعت لاقو ءمذلاو حدملا

 تْفِإ رومي نأ َةَرَجَّسلا نم ٍةَكَمْلا وَلا يف ِسيأْلا دولا يطلش نم فوود :ىلاعت لاقو
 يف اذه هللا انأ يّنِإ ىلاعت هللا نم ءادنلا ةرجشلا نم عمس هّنأ سبتلم رهاظف 774 ُهّسأ ان
 هّبر ةفرعمب يماهلإلا ءادنلاب انه دارملا نوكي نأ لمتحيو «ةيآلا هذه يف موقلا "”ليوأت

 ليئاربج هيلع لزني وأ .هيداني اتوص هل هللا قلخيو .ةرجشلا كلت يف هّبر ناهرب روهظب

 .[يتميزع] لدب [يتديقع]و .[ٌخصأ يف] لدب [متأ نم] :ناويدلا يف (1)

 .س يف طقاس نيفوقعملا نيب ام (2)

 .س يف طقاس نيفوقعملا نيب ام (3)

 .[وذعأ] :[ض]و لصألا يف (4)

 ًالمتحم مالكلا نوكي نأ - رصان خيشلا ركذ امك - وهو .[نيّدضلل لمتحملا] ًاضيأ نويغالبلا هيمسيو :سيبلتلا (5)
 باب نم اذه لعج اذإ [87 :دوه] 4 ُديَِلَأ ُميِلَسْلا َتأَل ََلَتإل :ىلاعت هلوق هنمو ءًايواستم ًالامتحا َمذلاو حدملل
 .228 /3 .بولطم دمحأ .د «ةيغالبلا تاحلطصملا مجعم رظني ءاَمذ ناك هيلع ءاردزالاو هب مكهتلا

 .8 ةيآلا ءلمنلا (6)
 .30 ةيآلا .صصقلا (7)

 .حضاو فيرحت وهو .[ليوأت] لدب [ليوأتلا] :س يف (8)



 :هل لوقيو «ليئاربج وأ .هملكي اتوص هللا قلخي فيك :تلق نإف .هاري ال ثيح نم هملكيف
 هلسرأ يذلا هب ديري هنأ ةدارإلا ىنعم ىلع زوجي :لوقأف ؟هللا ريغ وه كلذ لكو هللا انأ ينإ

 :هتموظنم يف (١'سابعلا نبا لاق امك هيلإ

 يندجت ال ياوس بلطت نإو  يندجت ينبلطاف دوجوملا انأ

 :هلوق كلذك سيبلتلا يمس هجولا اذه نمو .هسفن نعال هللا نع ربخم وهف ءاهرخآ ىلإ

 رهاظلا انأو .دوجولا ةقيقح نيع انأو ءانأ ىه ةيبوبحملا ةرضحلاو «ةيبوبحملا ةرضحلا انأ

 يملالا لامجلا ةرضح كلذب دارملاو ؛ىتعملا قفاوتل وه امنإف هدوجولا نم رهظم ّلك يف
 دحتا دق وه ناك نإو «(2[هب] هداحتال هب هسفن ىمسو «ءيش لك يف رهاظلا يريبدتلا

 مسالاب دحاو وهو .حارقلا ءاملا وه راهنألا عيمج نم ءاملا َنِإف ءدحاو هلك ىنعملاف هضعبب

 يراجلا ءاملا تاذ ريغ وه ةقيقحلا ىف رهنلا كلذ ءام تاذ ّنكلو «ةقيقحلاو ىنعملاو

 تو علو امس ناك كيم بهتلا وش هذا كلذ روب جالا نونلا اذه يف
 نم ءيش نع يكحت نأ ٌحصيف ؛:ةيصخشلا يف كلذ ريغ وه بهذلا اذه َّنأ ةقيقحلا يفو
 .لوقعلا عيمج بذجو ءشويجلا شّيجو «ندملا رّمعو «كولملا اسك يذلا اذه ْنأ بهذلا

 هتلمع وأ «هندعم نم كسفنب هتجرخأ فصولا اذهب هفصتو .كعم يذلا بهذلا كلذو

 يهو .يه انأ :يلوقف ءادبأ ءيش يف ناسنإ هلمعتسي مل هيف ةحيحصلا ةقداصلا ةمكحلاب

 .هجولا اذه نم اهدجو دوجولا يف اهرهظي هنأ هللا ملع يف يتلا ةيلامجلا ةرضحلا يأ ءانأ

 ىلاعت هللا تاذل فصو يه يتلا ةيلامجلا ةرضحلاو ءاهتافصب فاصتالا وه اهب داحتالاو

 اهيلع ةلالد يرابلا اهدجوأ يتلا اهيلع ةّلادلا تافصلاب اهتافصآلإ رهظت الو ءيلجت ال كلدف
 «ريغ ال اهب اهوفرعي نأ يرابلا اهدارأ يتلا ةفرعملا ٌّقح هتفرعمو ,ديحوتلا ةقيقحب : ليحوتل

 يذلا لوألا مسقلاف .هيمسق رخآو «ىلاعت هللا ىلإ نيدصاقلا نيديرملا هلا ادرعأ اذهو

 ئلغ:زادلا فود يضل اع حل ىلإ مهضهنأف اوفاخف رانلا باذع الوأ مهل ىّلجت

 هلل صالخإلا ىلإ ءاجرلاو عمطلا مهضهنأو .هب اوعمطف ةنجلا ميعن مهل ىلجت وأ ,مهسفنأ

 :ىلاعت هلوق ركذ ميكحلا ركذلا يف هلو ؛نيجانلا نينمؤملا [و58] ةماع ماقم كلذو «ىلاعت

 .[سابعلا] لدب [سابع] :س يف (1)
 .س يف ةطقاس [هب](2)



 مكسوفن اهب نوفّوختو .مكلوقعب #1 ٌمِيِحَحْلأ َتْوَرَل 2" نقيل َمْلِع َنومْلَمَت ْوْلالك *
 اذهو .هنع مكانيجن اّمم انتمارك مظع اوفرعتل ةرخآلا يف #2 ِنيِقَبْلا يع اَيْوَرَل مث

 ىلع مهو ؛نينمؤملل ىلوألا ةرضحلا يهو «ىلاعت هللا نم ةبيرق ةرضح هل وه ماقملا

 ولو «هتدابع ةبجاوو «ةدابعلل ٌقحتسم هنأ نيقيلا ٌقح هللا اوفرع نيذلا مه يناثلا ماقملاو

 مهلوقعب اوأرل توملا رشح دعب (3ًارْشَن الو ءأران الو ةنج لعجي ملو «باجيإ هنم مهتأي مل
 مهتيدوبع نم مهل هتيبوبر ٌّقح ءاطعإل هنودبعي مهف ءلاح لك ىلع ةمزال هتعاط داقتعا َّنأ

 .#هعاطأ نمل ةنجلا هءازج نأ دوتقوم مهنكلو .ةنج ءاجرل الو ءرات نم فوخل ال .هل

 الو نوبحي الو .نوؤاشي ال مِهَّنأ عم هوُؤَشَي مل وأ كلذ اوؤاش ةلاحم ال هاصع نمل رانلاو

 هللا ملع يذلا قلطملا نسحلاو لامجلا وه اذهو .ًادبأ ءاشو دارأو بحأ ام آلإ ءنوديري

 لوقلا ٌحصي ةرضحلا هذه يفو .بوبحملا لامجلا وهو .دوجولا يف ذ هرهظيو .هدجويس هنأ

 .كلذ مهفاف ةننع انلاوبو جلا محو محلا و كاسل

 ّنإف .ةجرد ىلعأ مهو «ةكئالملاو ءلسرلاو ءايبنألا مهو نودارملا :ثلاثلا ماقملاو

 نوكي دقو ءمهل هتبحمب ىلاعت هللا نم ددمب غيزلا نع ؟'نيموصعم مهنوك لوأ نم ءالؤه

 هّنأ ىلاعت هملع يف نكي مل ول هن هنإق ؟نيدارم ةقيقحلا يف ءايلوألا لك وأ ءءايلوألا ضعب

 لوح ال ذإ هاضر ىلإ لوصولا ىلع هل ةردق الف الإو همصعيو هدّدسيو «هئايلوأ نم نوكيل

 هل فشكي مل ْنَم نكلو .ميظعلا َّيلعلا هللاب الإ هللا ةعاط ىلع ةوق الو .هللا ةيصعم نع

 وأ ءيحو هيف لزن ْنَمو ,2”[ديرم وأ] دارم هنأ فرعي الف هريغل الو هسفنل هسفن نع اطغلا

 يذلا كلذ عمو «يبنلا كلذ عم مص ىلاعت هللا ءايلوأ نم انالف َّنَأ يبنلا لوق نم هيف عمس

 نأ ٌحصو «ةقيقح هتيالو تناكو] «نيدارملا نم هنأ هنذأ ىلإ هناسل نم هعمسو هب هربخأ

 .5 ةيآلا ,رئاكتلا (1)

 .7 ةيآلا .رئاكتلا (2)

 .مالكلا ميقتسي هبو ءس نم هانتبثأ امو ء[رشن الو] ءلصألا يف (3)

 .فيرحت وهو .[هعاطأ] لدب [هاطعأ] :س يف (4)

 .وحنلا ن نيناوق غم معالتيءانعبا امو[نوعوضعت ]1 [س]و لصألا يف (5)

 .وحنلا ن نيناوق عم مءالتي هانتبثأ امو .[نودارم] : [س]و لصألا يف (6)

 . س يف طقاس نيفوقعملا نيب ام (7)



 .ةرخآلا يف هللا مالس هيلع هنأ '''[عطقلاب هللا نع رابخإ توملا دعب الففظلا نأل ؛اكنتلا :لوقي

 ال ا لا اللا را يعمل ال طاع سدس رين لأ عجرو هجانار

 هريغ لوق وأ هلوق نم كلذ دعب رهش ولو هسفنب يبنلا عمس يذلل الإ ةقيقحلاب هتيالو ٌحصت
 اهموزل هجو ىلع تناك اذإ ةرهشلا ةحص لبق نم رهاظلا مكحب هتيالو نوكت امَّنِإو .هعم

 ثلاثلا ماقملا اذهو ءربخلا ةرهش يف يلولاو «ةقثلا دحاولاب بابحتسالا ىلع وأ «نينثاب

 .ىلاعت هللا الإ مهتوافت تاجرد يصحي ال توافت ىلع هيف هلهأ

 :نايب

 رفسلا ّنأو ,ماسقأ ةعبرأ ىلع وه ةبحملا ةليسوب ىلاعت هللا ىلإ رفسلا َّنأ انركذ دقو
 (© يناثلا رفسلاو .دوجولا ةقيقح نيع يه يتلا ةرهاظلا ةرضحلا ىلإ سفنلا رفس لوألا

 نم حورلاو سفنلا رفس ثلاثلا رفسلاو «ةيبيغلا ةيملعلا ةنطابلا ةرضحلا ىلإ حورلا رفس

 ةرهاظلا ةرضحلا نيب عمجلا ةرضح ىلإ لاثملا ملاع يف دحاو ىنعمب امهنأ عمجلا ةهج

 نم مزعلا يلوأك ىلاعت هللا ىلا ةنيكلاشلا نيتف وهو .داحتالا ةرضح ىلإو .ةنطابلاو

 عبارلا رفسلاو ءنيسوق باق ةرضح يهو «مالسلا مهيلع ءايبنألا نم هللا ءاش ُنَمو ءلسرلا

 ؛نيقولخملا رئاس عيمج نم اهب ٌصخ يتلا هترضح ىلإ داحتالا ةرضح نم 6 يبنلا رفس

 ًاحالطصا ةيمستلا يف فوصتلا لهأ ةرابع يف [ىندأ وأ] ةرضح و «ةيدحألا ةريقح ىعو

 كلذ نعاهللا ىلاعت ةفانملاب كلذك هيزق نأ ةلوزيق !ههفاف كلذك نآرقلا ةيآ ىنعم َّنأ ال

 امك [ظ58] هديحوت اهب مهفُيل هللا بانج قح يف ةراعتسالا زوجت نكلو ءًاريبك ًاًولع
 هتببحأ اذإف هّبحأ ىتح لفاونلاب ّيلإ بّرقتي يدبع لازي ال) :لاق هّنأ هّبر نع ًاربخم لاق

 ,(4'(هب ملكتي يذلا هناسلو) ةياور يفو ؛«(هب رصبي يذلا هرصبو «هب عمسي يذلا هعمس تنك

 («(«شطبي يبو .ملكتي يبو ءرصبي يبو ءعمسي يبف ءاهب شطبي يتلا هديو) ةياور يفو

 ارون هيلع لسري وكلاو للا عمس هعمس نوكي نأ لاحمف الإو .هدّدسأ يْنأ ىنعملاو

 س يف طقاس نيفوقعملا نيب ام (1)

 .لسلستلا هب ميقتسي لصألا نم هانتبثأ امو «[يناثلا] لدب [ثلاثلا] :س يف (2)

 .قبس اميف هلك اذه حرش ٌرم (3)

 [ناسللا] نوكل [هب] انتبثأو «[اهب] :[س]و لصألا يفو ءس نم هائتبثأ امو .[يذلا] لدب [يتلا] :لصألا يف (4)
 .اركذم



 لضل لقأ وأ ؛نيع ةفْرَط هتمصع كرت ولو ؛غيزلا نع همصعيو هب هدّدسيو )هب هيدهي
 ّنأ فشكي مل نكلو .هتمصعب هئاضر ىلإ اولصو امّنِإ هللا ءايلوأ عيمجف .لاحلا يف

 هلوقل كلذ نايب هيف لزنأ ْنَمو ,ةكئالملاو ءايبنألاك رهظي نأ دارأ ْنَم الإ ”'ءوصعم ًانالف
 ام هنع مهانيهن ام اوكرتو .الاثتما 4![هب] مهانرمأ امب 34 امي أوُدَهْج َنَِلَأَو 9 :ىلاعت
 .قحلا مهل نّيبنل يأ 974 اَنلَبس ْمهتيِدَبمْلط لئاسولاب انيلإ اوبّرقتو ءالالض مهّمح يف ناك
 مامت ف لاق مث «ةلالضلا نع نوملعي ال ثيح نم مهمصعنو ؛هلمع ىلع مهقفونو

 بّرقت ْنّمو ءاعارذ هنم تبّرقت اربش ينم بّرقت ْنَمو) :لاق هّنأ هّبر نع اهب ربخأ يتلا ةياورلا
 هزنم ةقيقحلا يف ىلاعت هللاو ة(لزرهأ هتيتأ يشمي يناتأ نمو ءأعاب هنم تبّرقت ًاعارذ ينم
 مدُقَت الف 5 ثيح نم ملعلا لهأ للضت الثل مهفاف .يشملابو «ةفاسملاب بّرقتلا ع

 .9[هبر ىلإ ةبحملاب] 6# يبنلا رفس أدتبم اذهو

 .س يف ةطقاس [هب](1)

 .َّنأ ربخ اهنوكل [موصعم] انتبثأو .[ًاموصعم] :[س]و لصألا يف (2)
 .69 ةيآلا .توبكنعلا (3)

 .س نم ةدايزلاو .لصألا ىف ةطقاس [هب]4(1)
 .69 ةيآلا .,توبكنعلا (5)
 .س يف طقاس نيفوقعملا نيب ام (6)





2)[باتكلا نم ثلاثغلا ءزحلا وهوز] ءرشع (1) مئاغلا بابلا
) 

 هللا ىلإ عبارلا رفسلا وهو .نيدارملا ّبح يّبحلا ثلاثلا روطلاب تك يبنلا رفس يف
 هلاك ناسلي 8 هللا لوسر اهب نضصتخملا ةنرعملاو تيحنوتلا ننس ناي هيلو.« لات
 .ةظهماقمو

 (7كلاسلل اهتادانمو ؛ةيداحتالا ةيبوبحملا ةرضحلا لوق نع ةربخم ةلاحلا تلاق

 .لاحلا ناسلب كلاسلا لوقو ءاهلوق نع ارّبعم 8 مركألا

 :لاق

 تعي عابتا يف عرتتاو. ناب در هَمْشُك درت نإ ًامْلِع ٌكُيْحَتَم - 5

 كلآ] هنإو هايإ كتحنم ًاملع يدنع كل نإ ةيداحتالا ةيبوبحملا ةرضحلا تلاق :لوقي
 هتدجوأ ءيش لك برقأ مويلا كّنأل ؛كريغ ًادحأ هب ٌصخأ ال يلزألا قباسلا ملعلا *[يف
 يليبس ْدِرَق ,ملعلا كلذ يأ :هفشك درت نإف هفللحكل ال ءامقألا كلك مو ةنحي ىلإ

 «ىلاعت هللا هلزنأ يذلا نيدلا وهو ءيتعيرش عابتا يف عرشاو ءءاملا دورو ىلإ دصاقلا دراولا

 .هدابع هب دّبعيو

 :لاق

 ةعيقب بار نم ينعدف .يدل هعيقت بارش نم ءاّدص ٌعِبْنَمَف - 6

 نطاب نم ءاملا نم جرخ ام ةعيقنلاو «ةعيقن ءام بارش نم ابارش كنودف :لوقي

 .[يناثلا] لدب [ثلاثلا] :س يف (1)

 .س يف طقاس نيفوقعملا نيب ام (2)
 .قايسلا عم همؤالتل س يف ام انتبثأو .[نيكلاسلل] :لصألا يف (3)
 .س يف طقاس نيفوقعملا نيب ام (4)
 .اهب مالكلا ميقتسي الو ء[ نم] لدب [و] :س يف (5)



 ءاذصلاو .ءاملا نم ءاّدص عبني يأ .ءاذص وهو «هعسم نطابلا ملعلا نم ابارش 5 «ضرألا

 ؛هريغ دحأ هّسمي نل هنأ '!'لثملا اهب برضي ةيفاص ةواشغ ههجو ىلع نوكي يذلا ءاملا وه

 - ىلوألا ةعيقب ًابارس كرتاف ينعدف ءكل صاخلا وه اذهف ءّنسُم ام ءاَّدص نوكي ال هنأل

 لب .كل لّيخت لايخو «بيرو ءكش ىلع يعم نوكت نأ تاهيه يأ -ءابلاب -هذهو -نونلاب

 كريغك سيل تاذلاب [ال] تافصلاب 2[ يقيقحلا] يلجتلاو ؛يقيقحلا ملعلا ةقيقح ىرت

 .اصاخ نيكملا لحملاب كنأل ؛ديعب ناكم نم ىننوري

 :لاق

 «يتَمْرُح عضومل ًانْوَص هلحاسب 2 ىلألا َفَقَو هُيْضُحَأرحَب كّنودو - 7
 و

 :تلاقو .يفخلا ملعلا رحب هل فشكو «ءاعدلا عقو نيح ةباجإلا ىلإ رداب هتدان اّمل :لوقي

 كتردابمو ءكل يفشكو يل كتباجإب هتضخ دق يأ :هتضخ ميظعلا ملعلا نم أرحب كنود

 [و59] قئالخلا ىوقأ هّنأل ؛فرطلا حمل نم عرسأ هب هرمأت اميف ّرمي هّنإف "”هضوضخ ىلإ
 درف :اهلوقب لدو ءاهيلإ قلخلا برقأ نوكي نأب دارملا وه هنأل ؛ريسلاو ةباجإلا ىلإ

 مث ءرمألا نيح يف ةصاخ هنأ ىلع '”يضاملا لعفب هتضخ تلاق نأ يلإ كنودو .عرشأو

 يأ ؛هتمرح عضومل هلحاسب ادلوم كقبس نم لك فقو «”هنود هريغ ىلع هتمرح تمظع

 دحأ كلذ سيلو «يدنع مهلجأو «ّىلإ قلخلا ٌّبحأ آلإ ًادحأ هب ٌصخأ ال هتَّرعو هتمظع

 هذهو ءمهلوصو ىهتنمو لسرلا نم مزعلا يلوأ ةرضح يهو ةيهلإلا ةرضحلا هذهو «كريغ

 ةرضح ىلإ 8 يبنلا رفس اهنمو «ةيئامسألاو تارضحلا عيمجل ةعماجلا يه ةرضحلا

 امأو .هنم برشي مهضعبو ءرحبلا ىلإ نورظني مهبلاغ ءايلوألا ناك املو ؛عمجلا ةيدحأ

 مهل سيل برعلل ءام ءادصو .ءلضفأ امهدحأ نأ آلإ لضف امهل نيلجرلل ًالثم برضي .ءادّصك الو ءام :وه لثملا (1)

 24/2 «يركسعلا لاله يل «لاثمألا ةرهمج «هلئاقو «لثملا نع رظني ؛هنم بذعأ

 .س يف ةطقاس [يقيقحلا](2)

 .مالكلا ميقتسي اهبو ء.س نم ةدايزلاو ءلصألا يف ةطقاس [ال3(1)
 .ىنعملا ميقتسي هبو .ناويدلا نم هانتبثأ امو ء[ىلوألا] :[س]و لصألا يف (4)

 .[هضوخ] ديري هلعلو .[:هضوضخ] :[س]و لصألا يف (5)

 .مالكلا ميقتسي هبو ءس نم هانتبثأ امو «[ يضاملا] لدب [يصاعملا] :لصألا يف (6)

 / .[كنود يريغ ىلع] :س يف (7)

 ةفص [ةيئامسألا] نأ رابتعا ىلع لضفأ اهفذح لعلو .[ةيئامسألا] لبق [واولا] دوجوب [س]و لصألا يف اذكه (8)

 .[ةيئامسألا تارضحلا] :يأ ليلق دعب اذكه درتسو «ةرضحلل



 .'هرارسأو رهاوجلا صاوخب ملاعلاكف ِدْيِكَي يبنلا امأو ءرهاوجلا نوجرختسيف ءايبنألا

 :لاق

 ِتَّدصَت ذإ هل ْثَّدُص ٍدي ٌفكل  ٌةراشإ ميتيلا َلاَم اوبَرْقَت الو - 8

 لوصولا ىلإ عمط نم لك يلي يبنلاب ةصوصخملا ةيدحألا ةرضحلا تلاقو :لوقي
 ةراشإ ًاميتي أشني يذلا يبنلا ماقم اوبرقت ال يأ «ميتيلا لام اوبرقت ال :هتدان ءايبنألا نم اهيلإ
 ىنعي :تّدصت ذإ .هل سيل ام ءىشلا لوانت نع تّدص دي فكل ةراشإ ىهنلاو هييكَيىبنلا ىلإ

 .اهلوصو نع هّدصل ظافلألا هذه راعتسا «هيلإ لوصولا ىلإ عمطلاب تضرعت اذإ

 :لاق

 يتفام طسبلاو ضبقلا يف ْئمَّدق ىلع 2 تف ىوس ًائيش هنم يريغ لانامو - 9

 زمرلاب مهل تراشأ اهنأل ؛ميتيلا لام يأ :هنم لان امو :ةيدحألا ةرضحلا تلاقو :لوقي

 ام طسبلاو ضبقلا ْىَمَدَق ىلع ىتف ىوسو ءانأ يريغ ًائيش هنم لان امو :لاقف «ميتيلا لامل
 .هضبق عيمج يف حرب ام ىنعملا يف ىوس لزي ملو ؛حرب امو كفنا امو :يتف ام ىنعمو «يتف

 لصو ام هنأ ىنعملاو .ىتئيشمو ىتدارإبو «ىلألا هلامعأو هتاكرح يأ .هطسبو هنوكس يأ

 الو .هللو هللاب هتانكسو هتاكرح عيمج يذلا ِةيِثَك يبنلا الإ دحأ هرظن الو .ماقملا اذه ىلإ

 يأ ءيتيؤر كردي ال يأ ءيريغ :هلوقو در هلصي نأ دارأ ْنَم لكو «نيع ةفرط هللا نع لفغي

 .للَك يبنلا وهو دحاو ىتف ريغو «يريغ «ةرضحلا هذه

 :لاق

 يتقيرط َنْيَع شغاو .يريغ راشيإ ْن بَغ شخاو يريَس راثآ نع ضَمنالو - 0

 الو -ةلمهملا نيعلاب- َشْعَن الو :45 يبنلل ةيبوبحملا ةرضحلا تلاقو :لوقي

 يأ :شخاو .ّيلإ كولسلاو ريسلا يأ ءيكولس ةعيرش نع يأ «يريس راثآ نع ضرعت

 نيغلاي- ٌشغاو ؛يريغ ةبحم يأ «يريغ راثيإ باجح يأ -ةمجعملا نيغلاب- نيغ فَحو

 .برشلاف ءرظنلا :بتارملا يف ءىداهلا عباتتلا كلذ يف اهتدارف نمكمو ءانه رصان خيشلا اهمسري ةديرف ةروص هذه (1)

 عقو يذلا هيبشتلا ىلع رصان خيشلا ءاكتا اهنم قّمعو ؛:ةصاخ ةلالد ةبترم لكلو .رهاوجلا هذه ربسف «رهاوجلاف

 .ديرفلا طمنلا اذهب ةروصلا جتناف عباتتلا كلذ عم امحالتم ءاجف هعقوم
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 ضرعت الو :لوقي ءيتقيرط -ةلمهملا نيعلاب- نيع كلساو .لخداو .مدقأ يأ : -ةمجعملا

 يأ «تاذ يأ :نيع كلسأو «يريغ تاتحم بجح فخو ؛َيلإ كولسلا ةعيرش راثآ نع

 .يلوصو ىلإ كلصوت يتلا ةقيرطلا يأ ءيتقيرط ةقيقح

 ةبحم برق وه امّنإو «ةفاسمو لاصيإ برق وه سيل هللا نم برقلا تارضح نأ ملعاو
 يلجت ةيتافصلاو «ةيئامسألا تارضحلا يف ةبرقو .هريغ ىلع ليضفتو ميركتو ميظعتو
 روضح ةوقو «هئافص ةوقل هلقع لوبقو «ةرثكلاب هريغ ىلع اهيلجت نم رثكأ هيلع هللا تافص
 يفو «كلذ يف دحأ هغلبم غلبي ال امم هلامعأ ىلع هللا ةبحم رون مظعو «هّبر عم هلقع ركذ

 «ةلطاب تالايخ رّوصتو «لصت نأ رذحاف هللا نم برقلا تافص يه هذهف هتافص عيمج
 مهمظعأو «ةبحم هللا دنع مهمظعأو «ةلالج قئالخلا مظعأ هنأ كش ال يبنلا َّنأ ملعاو

 تدان نأ ورغ الف هّبر عم ًاروضح مهمظعأو «هللا تافص ةرثكل ةدهاشم مهفشكأو «ةبرق

 .ىفطصملا يبنلا الإ ةبترملا هذه ىلإ غلبم ال نأ هترضحو ء[ظ59] هتبترم

 ْنَم كلذ يف لاثملا َّنِإ :لوقأف «ةيهلإلا تارضحلا نيب قرفلا ملعأ مل :تلق نإف
 ةئام ىري ْنَم لاثمو «هلقع ردقب هفطلو هتمظع ةلالجو هللا ةوق ىلإ ركفلاب هلقع رضح

 ةفص لك ةلالج هشهدأ دق ةظحل '!![ءيش] لك يف ىلاعت هللا تافص نم ةفص فلأ لكل
 نوكي الفأ .هئامسأو هتافص عم هلقع روضحب اّمإو .دوجولا يف اهيلجتب اَمِإ هتافص نم

 ريغ نوفرعي ال ىلاعت هلل نيصلخملا هلُبلا نينمؤملا ماوع نم اريثك ْنِإف !؟قرف كلذ نيب

 مهفي ال يح هللا َّنِإ :(2[هل] ليق ولو ,ءيش لك قلخ يذلا وه هّنأو ءّقح ىلاعت هللا َّنأ
 لكأي يذلا ّيحلا ْنأل ؛يح هللا ْنأ هفصت نأ زوجي ال :لاقو ءهتايحك اهّنظو «ةايحلا ىنعم

 لاثمأو ؛هتيرخآل رخآ ال رخآو «هتيلوأل لوأ ال .ءيش لك لوأ «قاب هللا نأ ملعيو ءبرشيو

 هتفرعم قّمحتي ملو «تابسلا لاح يف ةوشن نيح نم عامسلاب اهفرع ةّيلجلا تافصلا هذه

 نوقّقحملاو «قيدصتلا لهأ ةيفوصلا حلطصم يف نوّمسي ءالؤهو .يقيقحلا فشكلاب

 .س يف ةطقاس [ءيش](1)

 .س ىف ةطقاس [هل2(1)

 .مهءاملع اودلق ةيناثلاو .مهءابآ اودلق :لوألا :فانصأ ةثالث مهو .ديلقتلا لهأ اهيا كودو دعا لهأ (3)
 .657ص .ينفحلا ةعوسومو ء.8!1ص ءمجعلا ةعوسوم رظني ؛ةيربخ ءالؤه ةفرعمو .مهءايبنأ اودلق ةثلاثلاو

 .ةماعلا مهو مومعلا لهأ مهيّمسيو



 «ةيتافصلا تارضحلا يناعم كل تحضوأ دق ذئنيحف «'2امهنيب ناّتشف !'قيقحتلا لهأ مه

 هركف صاغ ْنَم َّنإف ءليصفتلاو لامجإلاب ةيلعفلا تارضحلاو «ةيهلإلا تارضحلاو

 يف آلإ كلذ ىري الو «ةيلعفلا تارضحلا ([يف] وهف هلقع تشهدأو ءهللا لاعفأ يف
 تافص يف «ركفتلاب صوغيو ءركفلاب هل ىّلجتي نأ اَمِإ ة ةيتافصلا تارضحلاو .دوجولا

 .ةرضح هل لعف وأ «ةفص وأ هل مسا لكو ءدحاولاو .دحألاو .ريصبلاو ؛عيمسلاك هللا

 يأ .تاذلا ةرضح اّمأو .”هلالج لج هل ةفص لك يف هلامكل ةياهن الو «ةميظع ناعم يأ

 كلقع ركذي مل لب «نيحلا كلذ يف هتافص نم ًائيش ركذت نأ ريغ نم هللا ركذ عم كروضح
 كلذ هنيح يف ركذي نأ ريغ نم هللا عم ”روضحب مصيو .تاذلا ةرضح يهف طقف هللا الإ

 ةرضح يهف هئامسأ نم ةفص وأ ؛هئامسأ نم ءيش عم كبلق رضحأ امّلكو .هتافص نم ًائيش
 «ةيهلإلا ةرضح يهف ةيهولألا 7! ىنعم مبكلعع وضح ناو نقلا كليو مسالا كلو

 .تاذلا ةرضح يهف لّيخت الو «لّثمت نأ ريغ نم ىلاعت هللا عم آلإ كلقع رضحي مل نإو

 هتاذ تافص نأل ؛تافصلا لامك ةقيقح دهاشي الو «تاذلا دحأ دهاشي ال ةقيقحلا ىفو

 الك اجرا( ةرشق زوز ماش نسا هداوشلا كاع نياوهااط ري دلا» كاد نع

 ال امكف .هقلخ نم قلخ وه امّنِإف .كلذ ريغو «ةايحو «ةمحرو .ةمكحو ءرصبو .ءعمسو

 هل ىلجتت ام كتب ال[ ةتانص لامك دحأ يروا كل ذك «ةقاذ نحل ف رعي أل و ةتاؤ لها قاري

 .نيقولخملا ملع هبشي ال هملع ْنِإف رداقو ,ميكحو «ميلع هللا ْنَأ ققحملا ىأر نإو ءاهنم

 ىنعملا سيلو «نيقولخملا مالك هبشي ال همالك كلذكو «نيقولخملا ةردق هبشت هتردق الو

 فلؤملا مالكلاو .فورحلاب نيقولخملا كد وه سيل يدق وقلا نق هيلو الاملا

 يود رش اع ل ردم كلاحار برنار هيلا

 .657 ص .ينفحلا

 ةبترم يف قيقحتلا لهأ لعجي ًارصان خيشلا َّنأ بير الو .ءالؤه نع كئلوأ دعبأ ام يأ «ةذفان ةلالد تاذ ةمتاخ هذه (2)
 لوصولا قيدصتلا لهأ عيطتسي ال قامعأ ىلإ مهذافنو «ةرياغم ًاقرط مهكولسل قيدصتلا لهأ نم ىمسأو .ىلعأ

 .اهيلإ
 .س يف ةطقاس [يف]3(1)

 .[ركفلاب هب صوغيو ...] :س يف (4)
 .[هلالج] لدب [العو] :س يف (5)
 .[ روضحب] لدب [ةرضحلا] :س يف (6)

 .[ ىنعم] لدي [يناعم] :س يف (2)



 فلؤيو ءأرقي لزي مل 27[ ] فرحلاب ناك ولو ًامّلكتم لزي مل ىلاعت هللا َّنأل ؛موظنملا
 ديحوتب ًاملكتم لزي مل دوجولا َّنأ امك .هسفن ىلع هتلالد وه همالك لب نك :هلوقب مظنلا
 .ىلاعت هللا هنّوك ذنم (2'[هللا]

 هذه عيمج َّنِإ :لوقأف «ةقيقحلاب هدحون مل اَنإف ةقيقحلا فرعن ال انك اذإف :َتلق نإف
 ربخأ هنأل ؛هتفرعم قيقحت ىلإ ةلصوم يه هتفص ىلع ةلالد هدابعل هللا اهلعج يتلا تافصلا

 ىنعم كلذب هلل دهاشلا فرع .؛كلذك يه هتفص ةقيقحب ميلع هْنأو .عيمس هنأ هسفن نع

 دحأ فرعي ال هنأ عيمس الو .هانعم ام ميلع هنأ هللا فرعي ال هّنِإ لوقن الو «هفرعي مل وأ كلذ

 لامكو «ميلع [و60] هّنأب هتفص يف هلامك َّنأ ىنعملا امّنِإو .كلذك ىنعملا سيلف «هانعم

 .©[هل] ةياهن الب كلذ يف هلامك ّنأل ؛هل ةياهن ال ةفص لك يف هلامك نأ ىري وهو ءوهآلإ
 هللا نأ ركفو ءرظن لب ضبقي مل وأ .ءءاوهلا نم ةرذ لاقثم دحأ ضبق ول كلذ يف لاثملاو

 هذه ىلع ًءازجأ اهأّرجو .قلخ ام عيمجو ءشرعلاو ءضرألاو .ءتاومسلا مده ول ىلاعت

 :تلق نإف ؟ةرذلا هذه ىلع '*1[كلذ] عيمج ءا زجأ دعب ةرذلا هذه ئّرجي نأ ردقي له ةرذلا

 ددعب كلذك اهمسقي يتلا ءازجألا كلت نم لك ّمثو .كسفن كل لوقتف ءقحلا وهو «معن

 كلت دهاشي كلقع نيأف ةياهن الب "'ىرج ّمثو .كلذك ةرذ ّلك مث ءًاعيمج دوجولا تارذ

 دابآلا دبأ ىف ةياهن الب كلذك هانضرف انأل ءريدق ءىش لك ىلع هللا نأب رارقإلاب الإ ةردقلا

 ةظحل ّلك ىلع ءيزجتلا كلذ ىقبيو .كلذك ةظحل ّلك يف نوكي ءيزجتلا كلذ َّنأ عم
 ال ةفص لك لامك دهاشم نأ كل نيبتي ذئتيحف ءأدبأ اهل ةياهن ال ,ةدم الو ءةمايقلا موي ىلإ

 هيف قّقحم ٌفصو «ريدق ءيش لك ىلع وهو ,ةياهن الب رداق كلذ نإ معن :انوق نأ ؛ةفصلا

 .هل ةفرعم اهب ىفكو .هفصو ةقيقح ىلع ةّلاد هللا تافص نإ ار لال ينال ات

 لاح ةققخ نهاكي فكو «لامكلا ةقيقحخت ةقيقحب دهاشي مل ولو .هفصو ةقيقح ةقيقح ىلع هل ةداهشو

 .اهتءارق نم نكمتأ مل ةملك نيفوقعملا نيب ام (1)
 .س يف ةطقاس [هللا2(1)

 س نم هانتبثأ امو ءلصألا يف ةطقاس [هل3(1)
 .س نم ةدايزلاو ءلصألا يف ةطقاس [كلذ](4)
 .[ارج] :[س]و لصألا يف (5)



 ىف وه كلذك هّنأل ؛هيف حلا فصولا وه كلذ نوكيف .هل ةياهن ال ِهّنَأ رارقإلاب الإ هل ةياهن ال

 هارن امك قحلا ةيؤرب كلذ ءيزجت يف هتردق دهاشي ًالثم كف يبنلاف .كلذ مهفاف «ةقيقحلا

 ةيؤر لوقعلا نع بهذت كلذ دعب مث ءانلوقع هيف لضت ءازجأ ىلإ اهئزجي نأ ردقي هنأ نحن

 ىلع اهتزجت ىلع ةردقلا دهاشت الف ًائيش ىرت نأ كردت ال ةيوه ىف ءازجألا رغص فشكت

 [ىري] #2 ىبنلاو :ةدهاشملاب ال ةياهن الب رداق هنأ كلذ دعب رارقإلاب لقعلا دهشيف هارت الام
 ىّدعتي الو ءءازجألا رغص ىري ام ردق ىلع ةدهاشملاب هتردق ىريو .كلذ دعب اهرغص (!)

 هل دهشيف اهفييكت نع هلقع كلذ دعب بهذي مث .ءازجألا كلت رغصل هتيؤر يف دحأ هروط

 نأ ٌحصف «ةدملا يفو ءيزجتلا يف ةياهن الب كلذ دعب كلذك كلذ ىلع رداق هّنأ رارقإلاب

 ءٌّقح كلذ لكو ءعضاوم يف ةدهاشملاو «عضاوم يف رارقإلاب فرعُت امّنِإ هللا تافص لامك

 .ىلاعت هللا تارضح نم ةرضح ىهو «هيف هلقع روضح وهف ةدهاشملاب ناك ىتمو

 ةياهن ال اهّنأ ةملاع هسفن ْنِإ :لوقنف ؟ةياهن كلذ يف هتردقل هللا ملعي لهو :تلق نإف

 زوجي الو ءادبأ هريغو ؛كلذ ىف اهل ةياهت ال اهّنأ هتردق ىري وهو ءادبأ كلذ ىف هتردقل

 .هانلق ام كل حضتيل اذه انفشك امّنإو .ءرملا هب لضي اميف كلذ دعب ركفتلا

 دوجولا يف هريبدت يف وه امأف هللا ةردق يف نكمم وه امَّنِإ ءيزجتلا اذه انلق امّنأ ملعاو

 ىتح اهلالحمضا ىلإ ىهتني ةرذلا كلت ءيزجت ّنإف ًارادقمو ءاّدح ءىش لكل لعج دق هّنإف

 هنإف باحسلا ىرت امك ءأّرجتي ال يذلا ءيرجلاب قحتلتف ًالصأ دوجولا ىف ًائيش نوكت ال

 مل كلقع نيعب هتلّئم اذإ كنأل ؛أزجتي ال الاثم ىقبيو .هدوجو بهذيو «ىشالتي هئزجتب

 .كلذ مهفاف .هريغ لثم وه ءزج لك ناكل هتأّرج ولو .لثملا كلذ أّرجتي

 .يدمحملا ماقملاب ةصتخملا ةبيرقلا ةرضحلا ةبطاخم يف مظنلا ىلإ عجرنلو

 :لاق

 يترمإ تحت ٌلخاد يرمأ ةيبالو 2 يفداؤفلا يحاص حاص اهالو يِداْؤُف - 1

 ءاهتحأ يأ :اهالو يداؤف :لاقف وه ملكت هانركذو ؛هركذ امب ةرضحلا هتبطاخ امل :لوقي

 . س يف ةطقاس [ىري](1)

 .[يف] لدب [ىلإ] :س يف (2)

 .فيرحت وهو [ ىشالتي] لدب [ءيش ال] :س يف (3)



 ام# :ىلاعت هلوقل ءلقعلا رضاح يأ :داؤفلا يحاص [ظ60] انأو ءيبحاص اي يأ :حاص اي

 يلقع يأ :يرمأ ةيالو يف 24 ميركل هي ِهْيَر تيا نِمكَأر دَمَل ا :لاقو 1١4". ّىط قط اَمَو رَصِبلا َعاَ

 رمز تحت لخادةماقم ىلإ هر رمل ولو متققحو هويت تالا زل كرو ووحاضو
 تحت لخاد وهف «يلقع رمأ تيطعأ ينأ هانعمف هداؤف :هدارم ناك نإف .يكلمو يتيالو يأ

 هكولس نيكلاسلا هباحصأ دارأ ناك نإو .هدهاشيو هاري ام لكب عوري ال يتيالوو يكلم

 وه هليبس كلس نم لك نوكيل اركنم «.حاص اي :هلوقب ركنملا دحاولا ظفلب مهادان نيذلا

 نم) :ىلاعت هلوقو ,(3204 َلَومَسلا اوعيِطأو هلا اوُعيِطأ# :ىلاعت هلوقل هرمأ كلم يف وهو .هبحاص

 ٌمّسدُك نإ لق نت وسال

 .اذ)# دي كبي نوعا هللا نوصي

 :لاق

 *يتّيعر نيقشاعلا لكو يناعم لا يدنجو يكلُم ٍقْشَعلا يناعم ُكْلُمَو - 2

 ؛ةراعتسالا قشعلا ظفلب دري ملو ءّبحلا ةوق انه هب دارأ :قشعلا يناعم كلم لكو :لوقي

 ّلكو :لوقي .بحلا ةوق ىنعمل 7[ ظفلب دري ملو «] ةراعتسا وه امّنِإو هللا يف زوجي ال هّنأل
 دق يأ ؛يكلم يه يريغ دحأ اهتاجرد ىلإ غلبي ال يتلا ىلاعت هلل *'[ةبحملا] تاياهن يناعم

 لقأ مهنم يه امّنِإف مهل هللا نمو هلل ةبحملا نم هوغلب ام لك َّنإف ؛يريغ نود اهايإ تيلو

 هلأ وجت سنك نإ لق # :ىلاعت هرقل يل فللا حس: نم انيمح ا وطغا اقم لقأو «يتيادب نم

 لمكأب ةقيرطلاو ؛ةقيقحلاو «ةعيرشلا يهو ةيقيقحلا يناعملا يدنجو ." هنأ يتب نوُعأَ

 اذهب ناكف ءاهب اهيلإ كولسلاو اهيف يعابتاب آلإ تارضحلا نم ةرضح ىلإ لصي الو .فاصوألا
 .17 ةيآلا .مجنلا (1)

 .18 ةيآلا ء.مجنلا (2)

 .59 ةيالا ىاسنلا (0)

 عطب نم :ىلاعت هلوق وهو 80 ةيآلا ءءاسنلا ةروس يف هقاس ام ىنعم يف يتلا ةيآلاو «ةيآ سيل فلؤملا هقاس ام (4)
 .4 اًظيِفَح َمهِيَلَع َكَسلَسْرَأ آنه لون نَمَو هش َعاَطأ ْدَمَم َلوُسَرلَأ

 .31 ةيآلا .نارمع لآ (5)

 .[ناعم] لدب [يلاعم] :ناويدلا يف (6)

 .س نم ةدايزلاو ءلصألا يف طقاس نيفوقعملا نيب ام (7)
 س يف ةطقاس [ةبحملا] (8)

 .31 ةيآلا .نارمع لآ (9)



 يوق ْنَم ىلإ ةراشإو «ةراعتسا امّنِإو ,قشعلا انه قشعلا ةظفلب دري مل نيقشاعلا لك رابتعالا
 .هعابتأ مهّنأل يتيعر مهف «ىلاعت هللا يف هّبح افص

 :لاق

 يتينر ود ىوهلاف ًاباجح هاري نعم كحبعُتنيدقاهّبُحلا كف 9
 دق ينأ كل هنّيبأ امل كعمس رضحأ يأ :اه ءّبحلا بحاص اي يأ :ّبحلا ىتف :لوقي

 نود ىوهلا راص يأ :ىوهلاف ءالغش يأ :ًاباجح هاري نم مكحب «هتقراف يأ ءهنع تْنِب

 .همالك عامس نع هلغشي ىتح هبوبحم دهاش ىتم نكست دق بحلا ةوق َّنإ :لوقي «يتبتر
 ىلاعت هللا تافص يف ركفلا ةوق كلذكو .ضعبل مهضعب رهاظملا يف هلثم كلذ ريغو

 هتركف تناك ْنَم !![نأ] كلذ يف لاثملاو .تاولصلا ضعب نع ىتح ركفلا

 هنأ امّبر .ةالص تقو رضحو ؛ءيش مظعأ وه يذلا ديحوتلا ملع نم ءيش قيقدت يف

 ٌسحأ ال ينأك ترصف انأ امأو لَكَ اذه امّنِإَو «ةبحملاب ءانفلا كلذكو «لفغيف كلذ هلغشي

 هل هتبحم فرعي الو ءاّبح هدلو ّبحي دق هنأ كلذ يف لاثملاو .ةرضحلا نم يبرقل يتبحمل

 هل تناكو ءًاديدش ءًاميظع ابعت بعت باغ وأ ضرم اذإف ءًريثك هّبحي ال هنأ ّنظيو ءاهتوقو
 نأ ٌحصف هدلو نم بعت امك بعتي مل تضرم املف ءاميظع ًابح اهّبحي ِهّنأ هسفن ىري ةجوز
 «هيلإ رظنلا نع فسوي ّبح اهلغشي مل اخيلزلا ىلإ ىرت امأ ءلغاش ريغو بح ةوق نوكت
 اخيلزلا تيقبو «2هتيؤر نع ىتح نهساسحإ تباغف نهيديأ نعطق يتاللا ةوسنلا لغشو
 ٌّبحلا نإ :لوقي كلذك ماقملا اذه بحاصف اهل ًاباجح نكي ملو «ةبحملا ىلع ةتباث

 َّنأل ؛اهنع يلقع بيغي ال ةيبوبحملا ةيدحألا ةرضحلا يلجت ةيؤر نع بجاحلا لغاشلا
 هنأ الإ ©[اهب] دارملا سيلو تالاثم برض هلك اذهو ءباجح ةيؤرلا نع لقعلا باهذ
 اميف كلذ مهيف اهتاماقم ىلعأب صاخشألا يف ًالاثم اهروصيف .هلل ةبحم بتارملا ىلعأ

 س نم هانتبثأ امو ءلصألا يف ةطقاس [نأ]1(1)
 اه اَنِإ اب اَهَمَمَح ده .ِهِسْمَت نع هدف دوم يملا ترمة ىف وس لَو :ىلاعت هلوق ىلإ انه رصان خيشلا رظني (2)

 1 اذه ليقع عقلا او نقيب قلت دعو لك تَئاَو انكم َّنَل ْتَدَتْعَأَ َنِبتَلِإ ْتَلَسَرَأ ٌنِهِرْكَحِي ْتَعَس َمَلَف 5: ني ٍلكَص ىف

 ميظعلا هللا قدص 4 هيف نَتَْل ىِرأ َنُكَِدَم لاق 5 7 ميركل لإ اَدَه ْنِإ ارم اَذنَه اَم ني شح َنلْقو نيد َنْمَطَعَو ميم

 .[32-30:فسوي]

 .س يف ةطقاس [اهب](3)



 :لاق

 يتلحر ّيداحتا جارعم وأش نعو ىلقلاك ٌبحلاف ىشعلا ّدَح ُتْرَواَجَو - 4

 :لوقي

 ىلإ لامكلاو «ةياهنلا يف هغلبم فورعملا ّبحلا يأ :قشعلا ّدح تزواجو [و61]

 ىلقلاو وه يعم هب نوبحي مه يذلا ٌبحلا كلذ راص ىتح سانلا هفرعي ال يذلا ّبحلا

 ىلقلاو ءوه اهل يّبح لامجلاو ةرضحلا هذه ٌقح يف ّبحلا كلذ ىرأ ينآ دارأ .ءءاوسلاب

 يف ىلق بحلا كلذ نأ ىرأ يّبح لامك يفو ءاهّقح يف ًالصأ ًابح هارأ الف ؛ءاوسلاب اهل

 (")هّنأك هقحتست ام قح يف يّبح ىرأ وأ «ةبحملا نم هقحتسي ام ةلباقم يفو «يبح ةلباقم

 «قبسلا :وأشلاو ءىتلحر داحتالا ةرضح ةياغ نع يأ ءوأش نع :هلوق ءىوسلاب اناكو ءىلق

 جارخملا و دخلا ةيدحأ ةريرقتم ىلإ ةرضتملا هلع نمر لح وجل قرا ةقاقلا انهماجلاو
 ىلإ اهتافصو اهظوظح نع سفنلا رفس لوألا جارعملاف «هنايب اقباس ىضم دقو .يقرتلا

 ةيحملاو تادارإلا ءانفب حورلا رفس يناثلا جارعملاو ءرهاظلا همسا نم ةرهاظلا ةرضحلا

 جارعملاو «نطابلا همسا نم ةيبيغلا ةنطابلا ةرضح يهو هل هللا هّبحي ام ىلإ ةئيشملاو

 جارعملاو ؛داحتالا ةرضحو .عمجلا عمج ةرضح ىلإ ًاعم 2'سفنلاو حورلا رفس ثلاثلا

 .مهفاف .هماقمب ةصتخملا ةرضحلا ىلإ 6 يبنلا رفس عبارلا

 :لاق

 ِةَمْأ لك يف داَبٌُعلا نم دابع لا سفنأ ٌَتْدس دقن اسْفَن ىوهلاب ْبْطَف - 5

 هلامجو هنسح لج يذلا ([اسفن] بحلاب بطف ةيبوبحملا ةرضحلا هتدانف :لوقي

 ٌبحلاب فصوي نأ نع لج فورعملا بحلا ّيلإ ةبسنلاب وهف ءرشب هب طيحي نأ نع هلامكو
 تنأف .مهيلع كتمّدق ينأل ؛ةمأ لك يف (*[داتعلا نم] دابعلا سفنأ َتْدَس دق .فورعملا

 .ىنعملا اهب ميقتسي الو ء[ناك] :س يف (1)

 .[حورلا] عم همؤالتل قيلأ نتملا يف درو امو [سوفنلاو] :س يف (2)

 .س نم ةدايزلاو ءلصألا يف ةطقاس [اسفن](3)

 .س يف طقاس نيفوقعملا نيب ام (4)



 :لاق .يل ةبحملا لهأو «ىلاعت هللا ''ىلإ نيصلخملا داّبعلا نم دابعلا كلم

 تك سْمَنَو ٍلامعأ رهظمب الع كسان ىلع ْرخفاو العلاب ْرُفَو - 6

 ءرهظمب امس ٌّيأ الع كسان لك ىلع رخفاو العلاب زفو :©1[ةرضحلا] تلاقو :لوقي

 لك نم ىلعأ كّنِإف .ترهطت يأ :تّكزت سفنو ؛ةحيحص ةصاخ (”الامعأ لإ هئادبإب يأ
 :لاق ءاهنم هب ًافطلت اذه لكو ىلإ بّرقت دبع

 ةمكح لوقعمو ماكحأ لوقنمب ًالَكومٌفَطَفَحولآلَقْنُمْرْجَو - 7

 ىلإ تفتلم ريغ اليقث القثم يقيرط اكلاس ياوس ءيش لك زواجو يأ :ْرَْجَو :لوقي
 ةنازرب القثمو «نيقيلاو ملحلا نم هتيلجتو ؛مولعلا نم تلم ام ةرثكب القثمو ؛يريغ ءيش

 دارملاو «ةليلقلا ةدايزلا ٌفطلاو .ٌفط تلمح امب يأ .هب فختسا ولو يأ :فخ ولو ؛لقعلا

 ل ل ا ا

 دال لت را و اي للا طيف ور لسقو طرطر كر اح ع

 :لاق

 ةّمه ريثأت َراثيإ هّمه ادغ 2 ففراععفْرَأ ثاريمالولابزحو - 8

 عفرأ اي ًاثاريم كل ينم ةبحملاب يأ :ءالولاب .كتمه عمجاو يأ :ْرَحَو :هل تلاقو :لوقي

 نود هب هل قاقحتسالل ثاريملا ةملك راعتساو ؛ةرورض [ثاريم] نيونت كرتو ءيب فراع

 هنع تيت امل يهانلاو يرماوأب رمآلا ضرألا يف مئاقلا تنأ نوكتف كل ينم ةبه يأ «هريغ
 :راثيإ هّمه ,حبصأ يأ ءادغ ْنَم عفرأ نكو .كلامكو كلامجو كلالج يف كل كيرش الف

 كرشلا لهأ لاتق يفو ءّىلإ كولسلا يف ةمهلا ريثأت ءيش لك ىلع هتبحم يف ًامّدقم يأ

 .[ىلإ] لدب [ّبحلا] :س يف (1)

 .[رهظمب] لدب [رهاظب] :ناويدلا يف (2)
 .س نم ةدايزلاو .لصألا يف ةطقاس [ةرضحلا](3)

 س يف ةطقاس [لك](4)

 .بوصأ هانتبثأ امو ؛[لامعأ] :[س]و لصألا يف (5)



 هبحأ ام لك يفو ؛ىلفسلا اورفك نيذلا ةملكو ءايلعلا يه هللا ةملك نوكت ىتح قافتلاو
 :لاق ءيبرق نم [ظ61] ماقم ىلعألو .ةدابعلا ٌدشأل كترتخا دق ينإف ءّدشأو .هلعفي نأ هل

 تّرَج ةّرجملا ىلعأ الع لصوب قشاع لايذأ بحساب ًابحاس ُهِبَو - 9

 قوف باحسلا دنع يأ .ءاوهلاب يأ :بحسلاب ابحاس ءرتكتو يأ :ُهتَو :هل تلاقو :لوقي
 يف الو «هللا يف هب داري نأ ّحصي ال :كل تلق دقو «ةبحملا ّيوق يأ :قشاع لايذأ ءقلخلا

 ظافلألا نم هريغ راعتسُي امك هراعتساف هانعم الإ هب درُي مل هنأو هتكئالم يف الو «هئايبنأ
 لصو قرطب يأ :لصوب :هلوقو .كلذك اهب داري ال امم ىلاعت هللا تافص يف ليثمتلا يف

 لك ىلع ًاربكتم شماو يأ ءايندلا ءامس يهو ةّرجملا ىلع هفرط امس يأ :الع ءانيلإ ةلصوم

 ريغب هدايق ٌبحلا يطعملا يف كلذ راعتسي «بحلا لايذأ ابحاس كل يبحب كتلالجل ٌبحم

 مَّدق اذإ كلملا نإف لجخ الب تنأ نك كلذك .ىوهلا لايذأ بحس :لاقيف ءأربكتم لحم

 يلالج مظعلو ؛'"'كل يتبحم مظعلف ؛ .مهيلع هفرشل مهيلع رّبكت ةيعرلا عيمج ىلع ًادحأ
 يتلاب الإ مهل كّدخ رّعصت الف ,مهيف كلملا تنأو «سانلا ربكأ نوكت نأ ىلوألا تنأ يكلمو

 نوكي يأ ءركتي امّنِإو ءاهعم هنع يهنملا رتكتلا مهيلع ربكتي نأ دارملا سيلو ءنسحأ يه

 محرأو ٌقرأو ءاصع نم ىلع بلقلا ظيلغ ءأظف نوكي نأو ءاناطلسو ًاكلمو ؛مهيف ًاريبك
 .كلذ مهفاف ءعاطأ نمل قلخلا

 :لاق

 َتَنْقَأ َرِمْعلا هريغ يف ةئف ىلإ 2 ُدحَتالو داحتالا نونف يف ْلَُجَو - 0

 الو .ىلعألا لامكلاب فاصتالاو «ةّبحملاب داحتالا نونف ىف كتاذ تافصب ُلُجَو :لوقي

 ةراوللاب نم واالا كس دق ناك ةزو هان ةريعلافبنا ريع وف ةكن لإ مجال ويل ذعت

 يماقم ىلإ تنأ كتيلهأو «ىرخأ تاجرد كلت َّنأل ؛كلذب لاتُت ال يترضحو ءيتجرد َّنِإف

 .يترضحو

 :لاق

 ةجُح غلبأب ُتجحُح ٌةمضرش ه 2 ادَتَْمَوُرِيفَملا ٌمجلاهٌدِجاوَق - 1

 .س يف ةطفاس [كل]1(1)



 ةعامجلا يأ ؛ريفغلا عمجلا يأ ءّمجلا هدحاوف :ةيداحتالا ةرضحلا هل تلاقو :لوقي

 لصاولا ىلإ ةبسنلاب مهّنإف نيريثك اوناك نإو مهف هنود ناك نّمو يأ :هادع ْنَمو ء«سانلا نم

 تضق يأ «ةبح غلبأب تجبح دق تناك نإو «ةليلقلا ةمذرشلا ةلزنمب ةيداحتالا ةبترم ىلإ
 «قحلل قفاوم نيد ٌحصأب يأ «نيدلا يف ةّجح غلبأب لامعألا نم مهايإ اهتمزلأ امو ءاهضورف
 فلأ ةئام نع دحاو وهف ؛ةعامجلا لثم وه داحتالا ةبترم ىلإ لصاولا دحاولا ْنأ ىنعملاو

 «لصاولا دحاولا نم ىندأ مه لضفلا يف هريغ نم فلألا '!”ةئامو فلألاو «دابعلا لضفأ نم

 .مهفاف

 :لاق

2 8 
 تيفا هيف ده عبتاو ةاتعم ْثْمَق وأ هيف شعّو هانعمب تقف - 2

5١ 

 فاصتالا يف هانعمب انيلإ لّسوتف يأ -هديدشتو ءاتلا حتفب- ّتمف :هل تلاقو :لوقي انامل

 تْمَو :ىنعملاو ءتمف وأ «كتايح لوط هيف شعو ءانيلإ ةلصوملا (يناعملاو ,قلختلاو

 ىلع ىندأو :دارملاف .# َنْدَأَْأِنْيَسْوَم َباَق # :ىلاعت هلوقك ةدئاز [وأ] نم فلألاو .توملا نم
 .هظفل ال هانعم انه دارملاو .ءقشاعلا ىّنعملاو ءىّنعم هب ّتمو :لوقت .كشلا ىلع ال قيقحتلا

 .انلاصو يف ةبغر تدصق يأ ءَتَّمأ هيف ةقرف يأ :ةمأ عبتاو «ةبحملا ةوقب ّتمف يأ

 :لاق

 ةفيخو ءاجر نع ٌدجم داهت جا يخأ نم ٌردجأ دجملا اذهب تنأو - 3

 يتبحم تّمأ ةمأ عبتاو :هل تلاق امل هل ةرضحلا لوق نع هل ةئبنملا ةلاحلا تلاق :لوقي

 هنأ ىلع لدي ام هل تلاق .هيف امامإ ال '2'[أمأ الإ] كلذب نكي مل هّنأك كلذب اهرمأي ناك ىلإ

 (ةّبحملا تاماقم نم ىلعألا فرشلا يأ :دجملا اذهب تنأو «ةبحملاب هيلإ نيكلاسلا مامإ وه

 كولسلا يوق يأ .ّدجم داهتجا بحاص نم يأ .داهتجا يخأ نم هب ٌقحأو ىرحأ يأ :ردجأ
 هكرتي وأ .هلمعي وأ هدقتعي نأ هل هّبحي ام لك يف ةماقتسالاو ءّقحلا ةقفاومب صالخإلاب انيلإ

 ناك نّمم مظعأو فرشأ تنأ «هيلع انطخس نم هفوخ يفو .هنع اناضرل هئاجر يف ًالدتعم

 .س يف ةطقاس [ةئام1(1)
 .قيلأ لصألا يف ءاج امو ؛[يناعملاو] لدب [ىنعملاو] :س يف (2)

 .س نم طقاس نيفوقعملا نيب ام (3)



 .ةلزنملا هذهب ءايلوألا نم انعم

 :لاق

 ةَّرسمَو ةذل ىهنأو ىنهأب هّنود ٌكَِفطِع رم بيج ُرِئَعَو - 962[304]

 ةبحملاب رخفلاب حرفلا ةوق ىلع نيفطعلا ّره راعتسي .كيفطع ره ابيجع سيلو :لوقي

 سيل يأ «كلذ كنم ابيجع سيلو :لوقت ءاهقالخأب رهاظ قلختلاو «١![بوبحملا نم]

 ةياهن ةياغ يف تنأو 2[سيل يأ] .ىهنأو ةّذل ىنهأب ًارختفم تحبصأ اذإ كنم نونجب

 تنأف .تادوجوملا عيمج نع كل يتبرقبو ءكيلع يلامج يلجتبو .كل يتبحمب ةرسملا

 يف هب رمأ ام غيلبتو [دوجولا عيمج ىلع] دوجولا عيمج يف هراهظإو رخفلاب ّقحأ
 .ةلاسرلا

 :لاق

 كيما انكار ايسْنَم سانلا نسم ُتفطصا مك هبلإ ىزعُيام ٌفاصوأو - 5

 يداحتا مام ىلإ هيلإ /1بسني يأ :هيلإ] ىزعي ام فاصوأ تفطصا مكو :لوقي

 ءاّيسنم سانلا نم هرمأ تيلوت يأ ءرمألا يلو نم -واولا رسكب- يتيالوب دارملاو ؛يتيالوو

 اوناك نيذلا ءايبنألاك ةيبرقلا يتارضح تافص هيفطصت نأ لبق هيلإ روظنم ريغ ناك يأ

 و امتنأ تلغأف يأ :ةيميساف «ةدادحلاو منغلا ىعرك اهيلإ رظني ال وتلا لامعألا نوثرحي

 يولعلا نيملاعلا يف رشتناو هرخف دوجولا يف ًالعَف ءًايبن وأ الوسر وأ ناك يلو هن رهشب

 ركاب ال اهتمت ناكل ةزمأل ضالوو رق تافض ال ول و هينا ىلقبتلاو

 :لاق

 ةبيرقب ىرشللا ”ايرللا .,نسّيلَو ٌحزان ّيّنع تنأ ام ىلع ٌتنأو - 6

 يف وه يتلا نم هللا ىلإ برقأ يه يتلا اهب صوصخملا ةرضحلا [هل] تلاقو :لوقي

 . س يف طقاس نيفوقعملا نيب ام(1)

 .س نم طقاس نيفوقعملا نيبام(2)

 .س نم طقاس نيفوقعملا نيب ام (3)

 .س نم ةدايزلاو .لصألا يف ةطقاس [هل5(1)



 هيف تنأ ام ىلع تنأو :نوكلاسلا يهتني اهيلإ يتلا داحتالا ةرضح يهو ءاهيف هرمأ ءادتبا

 نم ىلعأ كتبتر َنِإ يأ :ةبيرقب ىرثلل ايرثلا سيلو ديعب يأ :حزان ينع .برقلا تاجرد نم
 .انأ يترضح يهو «لهأ هل تنأ ام ىلإ اهنم عفتراف اهيف تنأ يتلا

 :لاقو

 ااَتَّنَظُكَتملُسِمّلاْشيح كروطَّق وف َتْمَلَبَو ِهَمَّْلُب دق كّروطو - 7
 هدّعصت ذإ ءانيس روط لبج نم ذوخأم كتاماقم ىلعأو يأ :كروطو :هل تلاقو :لوقي

 ؛كروط قوف تغلب دقو .هيلإ كولسلل كتيدهو .هتفرعم كتغلب دق يأ :هتغلب دق .الكفلكلا ىسوم

 يتياده يف كروط ةياغ تغلب دقو :تلاقف «ةياغو طسوو لوأ هل نوكي نأ ٌدبال روطلا نأل

 ؛كلذ ىلإ غلبتس اهنأ تّنظ نكت مل سفنلا ثيح ىلإ كب تغلبو ؛هلاصو كولس ىلع كل

 بلق هيلع رطخيس الو ءرشب بلق ىلع رطخ الو ؛لقع هكردي ال ماقم ىلإ تغلب كّنأل
 يطعأ يذلا كلامكو كلالجو كلامج تافص نم ةفص ّلك يف تنأ آلإ ًادبأ ةياغ الب رشب

 .تنأ تيطعأ ام ضعب نم مهلك لامكلا لهأ قلخلا

 :لاق

 ةوذجب َتقرتحال ًائيش تْنَدَقَت 2 ولهْنَمَْفقهدنعاذه ُكَدَحَو 8

 .كريغ هلصو دحأ الو .ءنيقولخملا لوصوو كلوصو ّدح اذهو :هل تلاقو :لوقي

 ول عملو هرانلا نسنق- هو ةودجيب تقرتشلال 5الق انيق هنتع كمادقت ولف-هلتعفقو

 لامك ل ذاجلاوب كلل نادل ويل كرو كياط ترا اقنع قال كاع
 ىلإ رظناو ءتيشالتو تبهذو .كلقع لمتحي مل كل تفشك انأ امم رثكأ ؛ .فشكلاو

 ىلإ رظناو أكد هلعجف لبجلا ىلع ىلاعت هللا ةردق هل تلجت اَمل ًاقعص ّرخخ فيك ىسوم

 رظناو ءاقعص رخي نأ داك هللا ةردقب تبيحأ اهحبذ يتلا رويطلا ىأر امل فيك :ةاميهاربإ

 نمو «هّبلو هلقع رمألا كلذ شهدأ هيدي نيب ايحي ًاميمر راص دقو رامحلا ىأر امل ريزع ىلإ
 ملو امهيف امو امهنيب امو ضرألاو ءامسلا نم ىلاعت هللا قلخ نوري ءالؤه نأ بئاجعلا
 ملو «كلذ نم ىندأ تايآب نيقعص اوّرخناو مهشهدأو «كلذ مهشهدأ الو ءنيقعص اوّرخي

 .[كروطو] لدب [كروطف] :ناويدلا يف (1)



 ذإ ةرحسلا [ظ62] نيقعص اهب اوٌُرخناو ةميظع ةيآ يهو اصعلا ةيآب الكل | يننوم اقع هي

 ٌحصف ىوهلا بجحب نورخآلا بجحُحو «ىلاعت هلل نيدجاس اوٌرخناف اهتلالج مهل ىلجت
 هللا فشاك ىتم هنأو ؛ىلاعت هللا تافص يلجت ىلإ رظنلا نع ًابجحم قئالخلا عيمج ىلع َّنأ
 ماقم لكلو .ماقم لاح لكلو .قعصو !!'شهدنا هلاعفأ يف هتافص يلجت نم ءيشب هدبع

 ىّلجتت ال ىلاعت هللاو موتحم رمأو ؛موسقم قحو ؛مولعم ماقم هل الإ اّنم امو ءلاجر

 .العو لج هناحبس هلاعفأ يف هتاذ تافصو .هلاعفأ تافص ىلجتت اَمَناَو «هتاذ

 :لاق

 (”يتطبغ كردق قوف يردقو ًاَوُمُس ١ هود طَبْنُي ٌءرملا ٌتيحب يرْذَقَو - 9

 يتلالجو يأ :يردقو :برقلا تاماقم نم هب صوصخملا ىلعألا هماقم هل لاقو :لوقي
 أ :طبغي ءيماقم نود ىلإ ًاعافترا يأ : ومس «نوكلاسلا طبغي ثيحب «يتلزنمو يلامكو

 :يردقو ءالزان ةبترملا يف يماقم نود وه يذلا ماقملا كلذ ىلإ هلوصوب ًاميظع ًاحرف حرفي

 كلقع نأل ؛كلقع هيفكي ام قوف يأ ءكردق قوف يماقمب ةطبغلا ردق يأ ءيتطبغ ردقو يأ

 كلقع يف سيلو .كلقع ىلع رطخي مل هنأل ؛لوصولا دعب آلإ يب كتطبغ رادقمب طيحي ال
 .هيلإ كلوصو لبق هتفرعم ىلإ عسو

 :لاق

 يتوخإ نيب نم عمجلا ٌوُحَص ُتْرَُخ يِبَّب لأ َريغ َمدآ ٌءانبأ ىرولا لكو - 0

 ّلك َّنأ ملعاو هتاماقم يف هئاهتناو كلم يبنلا ةلاح لوق نم ةئبنملا ةلاحلا تلاقو :لوقي
 ءءايبنألا يأ :يتوخإ نيب نم عمجلا وحص ءتعمج يأ :تزح يْنأ ريغ ؛مدآ ءانبأ ىرولا

 هلمتحي مل ًاماقم ىلعأ وه امم ىلع ىلاعت هللا تافص تارضح يلجتب قعصأ مل ين يأ
 نم ىلاعت هللا لالج لامج لالج لامك نم اورظن امم رثكأ رظنأ ىّنإف هتدهاشم نم ءايبنألا

 .هلافلأ تاكضر هةناقل

 .اهل بجوم الو ء[شهدنا] لبق [واو] كانه [س]و لصألا يف (1)

 ا ا .] :لصألا يف ءاج ذإ .ىنعملا ةماقتسال س ىف ام انتبثأ (2)

 .[يردقو] لدب [نكل] :ناويدلا يف (3)

 .اهب ىنعملا ميقتسي الو [كولسلا] لصألا يف درو ذإ ءس يف ام انتبثأ (4)
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 :لاق
 وش

 ةيدمحأ ةلقُم ايؤر تدمحأب امه قبلقو نملك نقشتف تا

 ىلاعت هللا تارضح باطخب يعمس يأ -هديدشتو ماللا رسكب- يميلك يعمسو :لوقي

 عمسلا ْنأل ؛لولح ريغ نم يلجتلا حيحصت ىلإ ةراشإ هذهو ؛هتعمس امب لوقأف ينملكي وه

 ايؤر .فرشأب يأ :دمحأب يناسل هنع ءيبنم يبلقو ءناسللا ملكي امهنم لك داؤفلاو رصبلاو

 هتيأر امب ملكتأ :لوقي «ةيلضفأ ةيدمحأو 28 دمحم وهو «ةيدمحأ نيع ةلقم يأ :ةلقم

 :ىلاعت هلوقل اهقدصأو ءاهحّصأو ةيؤر لضفأب ينذأ عامسو .يبلق نيعو ءيتريصب نيعب

 بدك امل :لاقو 4 قط ابو ُرَصَْلأ َماَراَمإل :ىلاعت لاقو :4 رجلا ِدْيَر تيا نمر دَمَل م
 .كلذ عم هلقع توبثب هيلع ىنثأ ام راصبألا هب غيزت اّمم هآر ام مظع الولو 1١", َىََراَم ُداَوُمْل

 .وه الإ هتبثي مل ةقيقحلا يفو

 :لاق

 يتنيط ضيف نم نوكلا يف ًانَسَح ىرت ام لكو حور حاورألل ّيحورو - 2

 «يتنيط ضبق نم وهف ةروص يف لامج لكو ؛حاورألا عيمجل حور يحورو :لوقي

 لامجلا لصأ وه ناك اذإو «يداجيولا لامثملا ةقيطحت قهتدتال ؟يبيك رث لامج نم دارأو

 نم جرخ دق ءام فك ناسنإ ذخأ ول ذإ ؛هلامج نم وه امّنإف لامج لك لاقي نأ ححصيف

 اّيح ءيش لك هب هللا لعج يذلا وه اذه نإ :لوقي نأ مصيف هذخأ نيح يف ضرألا نطاب

 ريبدت يف يح ءيش قبي مل اذه الول هّنأو ءاقلطم] ءاملا ىلإ ةراشإو .يلفسلا ملاعلا يف

 ىف وه يذلا ءاملا (2[كلذ نأ عم «تايمانلا يف كلذك نوكي نأ هدارأ يذلا ىلاعت هللا

 ةقيقح وه هنأ امهدحأ :نيهجولف حاورألل حور وهف :هلوق امأو ءًائيش هب هللا يحي مل هّفك

 راصف «هنود قلخلا ّلكو «ىلاعت هللا ىلإ لامعألاو .تافصلاب يبرقلا لامكلاو لامجلا

 نأل ؛حاورألا حور وهف ءَيلوو لوسرو يبنو كلَم نم الماك ناك هلامكب قلخت نم لك

 اضعب [و63] اوذخأ دق مه امنإف نيلماكلا لكو ءاهلامكب قلختلاو «ةعاطلا يه حورلا حور

 .11616:17:مجنلا(1)

 .لصألا يف شماهلا يف بتك نيفوقعملا نيب ام (2)



 قلخ ام لوأ نأ ىوري ام يناثلا هجولاو .ةدحاو ىوقتلا يناعمو «ناميإلا يناعمو «ةعاطلا

 عيمج هنم دجوأ مث ؛هريغ دوجولا يف ءيش الو ىلاعت هللا دبعي ماقأو 5 دمحم رون هللا

 كف هرون نم ًارون !'"هئايلوأ نم هَّنأ هملع يف ناك نم ىلع ضافأو .دابعلاو تادوجوملا

 :نكمعاذهو يونلا كلذي ئىلاعتهللا ىلإ فلكي و ونلا كلذ هبرق وهف ةرازسأ نع ارتمو

 .كلذ مهفاف 2!لقعلاب هتحص دهاشم لوألاو

 :لاق

 ”!يتقفر رْدَت مل ّرذلا يف يلو ًاصوصخ هتفرع روهظلا لبق نم َيلرَذَف - 3

 .ءيرهاظ فصوي الو «ءيريغ هب فصتا امب ينفصت الف ينفصت نأ تئش اذإ :لوقي

 روهظلا لبق هتفرع ام تافصلا نم يل عدف يأ يل رَّذَف ءيتقيقح فرعت نأ تئش نإ نكلو

 ًارون تنك موي يترضح هيف تفرع يذلا هلبقو ءيروهظ ملاع وه يذلا ةداهشلا ملاع يف
 ءيش لك ناكو .ةظحل تافصلاب يبر ةيؤر نع يتاذ بجحي باجح الف .يعم نوك ال
 لحملا كلذ يفو «ةبترم ناصقنل رهظأ مل يّنأل ؛يترضح عم (*!ينطاب كلذكف رون نم
 مه ثيح .يرارذلا يف ءايلوألاو لسرلاو ءايبنألاك :يتقفر ءائيش فرعي مل يأ ردي مل

 ٍضْرَأْلا يف هارد ىلا وهو # :ىلاعت هلوق نم ذوخأم التل مدآ ةيرذ نم ّرذلا ةلمج يف
 مها فب ْنِم َكْيَر َدَحَأ ْدإَول :ّرذلا يف ينعي :نيلوأتملا ضعب لاقو ا هَ

 نم جرخأ هنأ كلذو .4 قب 9[ اوناَقل 8 ْتْسسلَأ مهبِشنَأ لع ْهَرَبْشَأَو موكَيِرَذ رهروم

 .[هللا ءايلوأ] :س ىف (1)
 اَمأ :ةطلاخملاو ,ةبرجتلا ىلع ًادامتعا لقعلاب هتحص دهاشم لوألاو :لوقي نيح رصان خيشلا نم قيقد زّرحت اذه (2)

 .نورخآ هركنأ موق هب ذخأ اذإف ءاهوجو لمتحي (ربخ) ِهّنِإ يأ .لوقعملا ال لوقنملا نم هنأ ىنعمب ةياور وهف يناثلا

 خيشلا ةفاقث راثآ نم زّرحتلا اذه لعلو ءادج ةريبك ريبك اهيف باوصلا ةبسن ةبرجتلا ىلع ةمئاق ةيلقع ةيضق لوألا امنبب
 .اهم ةيفملفلا ةيقظنملا

 .ةءارقلا هذه ىلإ ةراشإ ناويدلا شماه يفو ء[ردت مل ٌرذلا يف يلو] لدب [ّرذلا يف ردت مل يبو] :ناويدلا يف (3)

 .مالكلا اهب ميقتسي الو ءلصألا يف [نطاب] يه ذإ ءقايسلاب قيلأ اهنوكل س نم [ينطاب] انتبثأ (4)

 .79 ةيآلا .نونمؤملا (5)

 . لصألا يف ةطقاس [اولاق](6)



 مهبر وه هنأ اودهشو .كلذب مهسفنأ ىلع مهدهشأو ءّرذلا لثم هتيرذ عيمج مدآ بلص

 وهف «معن :اولاقف ؟هنودبعي له مهئابآ نم مهجرخأو ءمدآ بلص ىلإ مهداعأ نإ هنأ
 نم مهذخأ هنأ ةيآلا هذهل حيحصلا ليوأتلا نإ لوقن نحنو .دهعلا ('[كلذب] مهذخأي

 ءايندلا ىلإ هجورخ نيح يف هجرخأف هيبأ رهظ نم هذخأ لك «ىلاعت لاق امك مهئابآ روهظ
 كلتب مهدهشأف ىلاعت هللا ةفرعم راكنإ اهعم حصي ال يتلا ةيكذلا لوقعلا مهيف بكرو

 ولو ءانيقي هللا تفرعف دّعتلا هيف مهيلع بجي يذلا ّدحلا مهغولبب مهدّبعت نيح لوقعلا
 لك ةعاطلا ءادأ داقتعا مهمزلأف هتعاطو هتدابعل الإ مهقلخ ام هنأ اوملعو :مهتنسلأب اوركنأ
 يأ ا :مييلع ره دوم ليلا معدوم وود كلذ ديعللا اب ارتد

 دهعلا نايب ىضم دقو ءاكرت وأ ًالمع وأ ًاداقتعا هءادأ الإ مهعسي ال امب مهنم نيدبعتملا

 امم مهلك ”قئالخلا روهظ لبقو ءمدآ روهظ لبق هب ٌصخ ام امأو «ةيافك هيف ام هماسقأو

 امم هانركذ ام وهف يناكمإلا امأ ءدهاشمو «يناكمإ :نيهجو ىلعف هب فصوي نأ قحتسي

 «ىلاعت هللا دبعي رهدلا قلخي نأ لبق ًارهد يقبو ؛هرون قلخ ام لوأ ىلاعت هللا َّنأ ىوري

 ام عيمج هنم ىلاعت هللا قلخو ءايندلا ملاع ىلإ هراهظإ يف هيلع هضيفيس ام هيلع ضافأو
 ا ا ل ل ل

 يطعأ ام عيمجو ءلثملا يف رحبلاك وهف يدوجولا قلطملا لامجلاو لامكلا وهو
 نرألا نهب رتل هان نوت نقحي ناجشلا ربو يكل نما صتعوملا نكد زتكرلا يف
 اّمم كلذ سيلأ ؟ هئازجأ نم هريغ نوكي فيك : تلق نإف .هئازجأ نم هو تهور ةءالقالاو

 لامجب ناك ول هنأ هاندرأ ام ىنعمل لاثملاو ءىنعملا مهفي مل :لوقأف ؟هئازجأ نم صقني

 هللا ضرتفاف لامكلا ىهتنم وهف ةعكر فلأب ءرملا دّبعتي نأ وه "”لامكلا لامجو .لامجلا

 ةعكر فلأ هيلع ضرتفا © يبنلاو ءرشع ىلإ رثكأ مهضعبو «ةعكر ةعكر ءيرما لك ىلع

 هلك هب لّمكت وه يذلا هلامك ضعبب لّمكت لك يقب امو ءلامكلا يف ةياغلا وه نوكي الفأ

 [ظ63] هراكنإ ٌمصي الو .هتحص ةدهاشم اذهو .هئازجأ ناصقن نم كلذ ناك لهو

 .س يف ةطقاس [كلذب] (1)
 .[قئالخلا روهظ ليبقو ؛مدآ روهظ هب ٌصخ ام امأو ...] :س يف (2)

 .[لامكلا لامجو ؛لامجلا لامك ] :س يف (3)



 عوكر يف (!لعج يذلا كلذ هلامك َّنأو .هلامك ضعبب (1'[نيلّمكتم] كلذب نونوكي مهن
 .كلذ مهفاف ءلامكلا هب "!قحتسي ةسيام وه لمع ام ضعيب اولمع ذإ مهيف يّرس وه تاعكرلا

 .كلذ فرعاف اهيضام لمعتسي الو .هعراضم رذيو «يل كرتا يأ :[يل رذ] ةملكو

 :لاق

 ةمصعل ٌرِيقَف ًابْذَج اهل ًادارُم يعد نمف ًاديرُماهيف ينمشثالو- 4

 ال نيوتسلا (قييدارملا ةكمرم ىف انآ يأ :ادنيره اهل نسم الوب #لوقي
 ةبحملاب ةيهلإلا (تارضحلا ىلإ "اهل ًادارم اعد نمو ؛نيبلاطلا ءنيديرملا

 ةمصعلاب ًادّيؤم نوكي نأ ىلإ جاتحي يأ :ةمصعل ًاريقف ناك ءأبوذجم يأ ايدج ةيهلالا

 يف ناك رهاظلا مكحلا يف ًاموصعم ناك نمو ءًادارم ©[ ىّمسي ال اموصعم] ىمسي ال نمو

 اأو ءادارم ىمسي الف ًاموصعم ىمسي ال رهاظلا مكحلا يف ناك ْنَمَو ءادارم رهاظلا مكحلا
 هناحبس هقيفوتب الإ هاضر ةجرد غلبي مل هّنأل ؛موصعم وهف ىلاعت هلل يلو لكف ةقيقحلا يف

 .مهفاف «ىلاعتو

 :لاق

 ”يتعنص ةغيص راثآ نم يهف  اهبّانَكلأُعلَتالو ينع ىنكلا ْغْلأَو - 5

 يفو ءاعدلا يف ةينكتلا يآ :ىنكلا «يتيمست يف يأ :ىنع «كزتاؤ يأ :غلأو :لوقي

 ل لل ل ل و ا ل

 نم هس هوم دلو وه يأهيعنص نسح ةعنص انآ م رهاقلاّنأل ؛يتعنص ةعنص راثآ

 .قايسلا عم مءالتي :س نم هانتبثأ امو .[نيملكتم] :لصألا يف (1)
 .[لعج] لدب [هلعج] :س يف (2)
 .[ قحتسي] لدب [قحتسي ال] :س يف (3)

 .س يف ةطقاس [اهل4(1)
 .[تارضحلا] لدب [ةرضحلا] :س يف (5)

 .س نم ةدايزلاو ءلصألا يف طقاس نيفوقعملا نيب ام (6)

 .[ةعنص] لدب [ةغيص] :ناويدلا يفو ؛[يتغبص ةغبص] :س يف (7)
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 ا ل ل ل را م

 (11 ا دل لولا را 0

 :لاق

 تَّقنُت ركذلا يف باقلألاب َرْباَنَت 2 0لاىرتنإف عجرا .فراعلاب يبَقل نعو- 6

 باقلألا هذه لاثمأو ءذاتسألاو .نطفتملاو .نطفلاو «فراعلا مسأب ينبقلت الو :لوقي

 «ةلزنم ينود وه نم هب فصوي نطفلاو فراعلا نإف ءيتلزنمب يفصو نع روصق يه يتلا
 توقمملا بنذلا تقملاو ءاهبحاص كلهت يأ ةةقمت انينأب :تاقلالاب :زنانتلا تحس دقو

 .انأ يب فيكف يريغ يف ركذلا يف كلذ ىرت تنك نإف

 :لاق

 تقر فراعملا راكبأ شسئارع هبلق ِنْيَع ىلع يعابتأ ٌرْغصْأَو - 7

 يرضي حلاو « نيغاسنارلا ىلامتالل يصلخملا يف يا اك :لوقي

 قرب مو ةلامكلا فاضوألا نم 00

 .ىلاعت هللا الإ لامكلا ىف هفصوب طيحي ال نميف كلوق امف .لوقعلا شهدي ام تاداعلا

 :لاق

 يترطف لصأ نم وهو يعابتاب اكز ةّنطف عرف نم نافرعلا َرَمَت ىَتج - 8

 ينيدلا لمعلاو يقيقحلا ملعلاب ةفرعملا يأ :نافرعلا رمث يل عّبتملا كلذ ىنج :لوقي

 يل هعابتا ببسب يأ «يعابتاب رهظ يأ ءيكذ لقع ءاكذ عرف نم يأ :ةنطف عرف نم ءيفخلا

 (*”لصأ نم وه .هللا يف ّبحلاو ناميإلاو ملعلاو رونلا كلذ يأ :وهو .ءلقعلا رّونم راصف

 هلل هبحو] هناميإو هلقع ىف هل ىلجت يذلا رونلا كلذ نم قولخم ىلصأ انأ يأ :ىتقلخ

 .63 ةيآلا ءرونلا (1)

 .قايسلا عم همؤالتل س يف ام انتبثأو ؛[ لضفأ] :لصألا يف (2)



 .(!)[هئر

 :لاق

 (2![تّقد مهولا ن]-ع لب تّلج مهفلا نع بئارغب ىتأ ٌىنعم نع ليس نإف - 9

 نم هيلع ضيفأ يذلا يل عبتملا كلذ لئس نإف يأ -ةزمه ريغب- ليس نإف [و64] :لوقي

 :تلج .مهفلا نع اهقئاقح نم بئارغب اهيف "!ىتأ مولعلا يناعم نم ىنعم نع يلامكو يرون

 (*!لب .مهماهفأو مهلوقع اهكردت وأ اهومهفي نأ اهتلالجب تلاعت يأ ءتلج ةماعلا ماهفأ يأ

 ام وه مهولاو ءاهاري الف هيلع تقد مهولا اهاري نأ نع يهف كلذ عمو يأ :تقد مهولا نع

 :لوقي .قح ريغ يهو ءأقح اهبسحت يتلا تالايخلا نم ةيزيرغلا نيعلاو «ةربدملا نيعلا هارت
 «هتفرع هريغ تأر نإو ,قحلا (”الإ ىرت ال يتلا ةيريصبلا نيعلا اهارت لب مهولا اهاري نأ تّقد
 يلاثملا قحلاو ؛يلايخلا مهولا نيب دحأ قرفي نأ ردقي ال هنأ ملعاو .اهيف مهولل لاجم الو

 سابع نبا ىلإ رظناو .رومألا ضعب يف لقعلا نويع تردق نإو .ءيش لك يف ءايبنألا الإ
 نع ناك هنأ هفرع قحلا فرعو هب لسرأ املف .فالتخالا نم هاَّيإ يرأ ام ةحص ىأر نيح

 الو .هرمع رخآ ىلإ هيف يقب هنأ امبر هل نوحضويو .لسري مل ولو الاثم ال الايخ هنم كلذ

 يلاخلا ينيدلا ملعلا ْنأ ّحصف «نيدب هفالخب لمع وأ ءلاق نم ءيطخي وأ هب ْنِدُي مل ام هّرضي

 فب نوكسمتملا مه نوّمحملاو .مهبر دنع نم ءايبنألا هب ءاج يذلا نيدلا وه مهولا نم

 «مهنم ةيريصبلا ةربدملاو «ةيزيرغلا ءافصلو .مهلوقع نويع رظن ةوقل ءايبنألا تأي مل امنإو

 اهل لثمتي امَّنإو .ءيش اهل ليختي ال ةيريصبلاو ءايبنألا ريغ اّمأو «ةمات ةيالو مهتيالو لامكو
 تاالايخ دعبلا ىلع ةيزيرغلل ىءارتي دق ةربدملا نيعو ةيزيرغلا نيع فعضل نكلو .قحلا

 «ةنسح تالايخ ءايشألا لّيخت اهسفنب ىهو كلذكف ةربدملا امأو ءكلذك سيلو اًقح اهنظي

 همصع ْنَم الإ اهل ىلجت وهو ؛هتفداصو كلذ ناطيشلا نم تملعت دق سفنلا يف ةحيبق يهو

 يتلا ةيريصبلا نيعلا كلملاك يه يتلا ةيزيرغلا هنيعو «ةرحاسلا ةربدملا هنيع تلوتو هللا

 .س نم هانتبثأ امو :ةقرولا فارطأ يف لكآت ببسب لصألا يف مرخ نيفوقعملا نيب ام (1)
 .ناويدلاو .س نم ةدايزلاو .ةقرولا فارطأ يف لكآت ببسب لصألا يف مرخ نيفوقعملا نيب ام (2)
 .[اتأ] :[س]و لصألا يف (3)
 .س يف ةطقاس [لب4(1)

 .[الإ] لدب [اهب] :س يف (5)



 نأ انركذ دقو ءمهولا عافدنا نم ال كالهلا نم ملسي هّنإف «ةمات ةيالو لوسرلاو يبنلاك يه

 عون اذهف ءانه كيلع انرّركو ءقبس اميف ةيريصبلاو «ةيزيرغلاو «ةربدملا :نويع ثالث لقعلل
 :لاق امك فصولاب حيرصتلا نع يناثلا عونلاو هب ةيمستلا نع يهنلا نم

 "'ةريرج قوف عميل م هارأ 20 بّرقم تعنب اهيف ينغْذَت الو - 0

 تصصخ ىتلا يترضح يف يأ :اهيف ءينفصت الو يندانت ال يأ :اهيف ينعدت الو :لوقي
 .عمجلا مكحب .بّرقملا ىنعم يأ .هارأ ينِإف بّرقم فصوب يأ :تعنب ءيفاصوأ يفو اهب

 نأل ؛هيف انأ ام لقأب يركذب ىلع ةءارج يأ «ةريرج ةدايز ٍّيأ قوف ةبحملا يف داحتالا يأ

 برقلا ىنعم ّنأل ؛هيف لاحم هفرش نع مدن عفرملا ليرتتو (ريكصتلاو ريحتلا ىو عون كلذ
 .كلذك تسلو ءلصوف ًاديعب وأ «ّدوف ًاضيغب وأ ءبرقف اديعب ناك نم

 :لاق

 ينيادب يئاهتناو يّدص ّيّدوو يدٌعابت يبارتقاو يعطق ّيلصوف - 1

 ملا هلا ا ةفيخي ةرالا »حولا وسوم لسنا عقيل نايلزت ا ندع لوقو
 هللا ياخ نكنلع اهب طغت كافضو ماقنو ةرضخ نواانأ ىلإ اهلاج هادا اا

 انأف ءَّدُص آلإ ةرضحلا كلت يف هعم نوكي الو ءّدص هلباقي ال قلطم لامك يف يّنأل ؛ىلاعت

 يف اذهل لاثم كيفو ءىرحأ يفصو فييكت نع فوقولاو ؛ماهفألا هب طيحت ال لامك يف
 بيرقلاف .دعبلاو برقلا ةفص اهيف دجوي له هب هدهاشت امم كلقع نم اهفرعت اهنم ةدحاو

 هذه رظناف كلذ ةحص نايب تئش نإو .ىوسلاب اهلك كلقعل تادوهشملا يف ديعبلاو

 هللا نم وأ «مهنيب اميف *[ةنجلا لهأ عم دجوت له] .ضقنلاب لامكلل ةلباقملا يناعملا

 ؟هللاب مهتفرعم ةيادبو .داعبألاو .ضعبلا مهيف دجوي له ؟ىلاعت هللا عم مهنم وأ ؛ .مهل

 ؟ىلاعت هللا نم ةبرق وأ ءامولع نودادزي له ؟ًامئاد هللاب ًاملع ةظحل ّلك يف نودادزي لهو

 ,هدعبأ وأ انالف برق نالف وأ «هفرعي مل نأك اذك فرع [ظ64] نالف مويلا َنِإ لاقي له وأ

 الف صقنب لامكلا داضي ام لكف ؟هل ةبحمللو هل بيرقلاب أدتبا وأ .هضغبأ وأ هّبحأ مويلا وأ

 نإ :تلق نإف .لامكلا الإ ناعم اهل نوكت الو ءاهيناعم دجوي الف ءامسألا تفرع نإو ءدجوي

 .[قوف] لدب [قرف]و .[اهيف] لدب [ًاموي] :ناويدلا يف (1)
 .لصألا يف ةقرولا فرط يف لكآت دوجول س نم نيفوقعملا نيب ام (2)



 .باذعلل ىلقلاو ةيهاركلاك اهضعب "معن :لوقتف ءرانلا لهأ يف ةدجوم «'![اهيناعم]

 .ةوادعلاو .ىلقلاو ءةيهاركلاو .بضغلا ْنَأ امك ءالف بيرقتلاو] بضعغلاو ّبحلا امأو

 مهيف دجوي ال ىتح ةنجلا لهأ يف دجوت ال اهيناعم هذه لك ءعمطلاو ءدسحلاو [١ ضغبلاو

 تناك نإو ءًالغاش ًالغش ناكل مهيف دجو ول كلذ َّنأل ؛ةنجلا يف مهرارقتسا دعب رانلا لهأل

 : 6 مييزا# ىذا هيف لب اهل يحلو واحلا لغاا ميم دوكرب تلاحتسا دق اهنأ ٌّحص دقف 5 ىف ةميظع ةذل اهل َّنكلو ءرانلا زهأل مهنم ةدوج
 لكلو .دبعتلا لجأل ناسنإلا يف تبكر تافص هذه نأ حصو ءايندلا يف اهيناعم نع اهيناعم

 مل كلذك كلذ ناك ولو ؟ٌّبحت سفن هيف له ديدحلل هبذجو سيطانغملا ىلإ رظناف .لاثم

 ؟ءاوس هضغبو ةديدحلا بح هدنع لهو .«بذجي ال ّبحلا نأل «ةنححب بذجي نأ ردقي

 ريغ ناعم ظافلألا هذهل سيل العو لج هللا نم برق يف ةنجلا لهأ ناك اذإو .كلذ مهفاف

 اذهب فصوي نأ ىرحألا سيلفأ !؟كلذ نم مظعأ وه برق ماقمب كّنَظ امف مهيف لامكلا
 رهاظ لاثم هل كلذ هلوق ليوأت يف '*[يناثلا هجولا] ؟ةتك يسفن هب تفصو يذلا فصولا

 هتفرعم وه هفصو قيقحت ىلإ هلصو نأ كلذو 8# ىبنلا هب ّصخي ال هنأ الإ .ةعيرشلا ىف

 ءيش هلثمك سيل هّنأ هفرعي نأ وهو :هدعابت هبرقو «هيف هملع عاطقنا وهو «هكاردإ نع زجعلاب

 هتافصب هفصوو .هفصو نع هفصو دعابتف ءمهيف يه يتلا نيقولخملا تافصب فصوي الف

 هب قيلي ال لمع لك نع هذصو .هل ىحلا حاضيإو .هفييكت نع هذص هل هوو «هبرق وه حلا

 .ةياهن الب هلامك ديزي نأ ىلع رداق هللا َّنأل ؛هلامك ةءادب ىه هئاهتناو

 ةضراعلا وأ ناسنإلا يف ةبّكرملا ةيضرعلا تافصلا هذه عيمج َّنأ ”1[ثلاثلا هجولاو]
 .رصبو .ءعمسو «مالكو «ةئيشمو «ةدارإو «ةبحم نم ةرات بهذتو «ةرات هل ضرعت يتلا هل

 اهلك .كلذ ريغ ىلإ ءاهتناو .ءادتباو «بضغو «ىلقو « ضغبو .ةيحمو .ةمكحو .ملعو

 ىلع ىه هتبحمو «هتئيشمو «هتدارإو .هتمكحو .هملع نإف ءاهب فصوي نأ نع هّرنم يرابلا

 نأ ىلاعت هللا فصوي نأ ٌحصي الو «ةديرمو ؛ةميكحو «ةميلع هسفن ْنِإف .نحن انيف ام فالخ

 هّبح ديزيو «رمألابو .بيرقتلاب ءيدتبت ةراتو ؛هركت ةراتو .ضغبت ةراتو بحت ةرات سفن هل

 .س يف ةطقاس [اهيناعم](1)
 .س يف ةطقاس [معن](2)
 .س يف طقاس نيفوقعملا نيب ام (3)

 . لصألا نم ةدايزلاو .س يف ضايب نيفوقعملا نيب ام (4)
 . لصألا نم ةدايزلاو ء.س يف طقاس نيفوقعملا نيب ام (5)
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 رهاوجلاو ضارعألا يف هلولح وأ هيف ضارعألا لولح نع هّرئم هّنإف .صقني وأ ءرملا يف

 هاضرو ءهاضر هتبحمو «هؤازج هبضغف ,موهفملا ىلع (''ال هبضغو هللا ةبحم نأ ىلع ٌلدف
 ْنِإ :تلق نإف ءانيف يه امك موهفملا ىلع *![ال] هتدارإو .هتدارإ هتبحمو .موهفملا ىلع ال
 .هيصعيل هّنأ هملع يف قبس نم دوجولا يف رهظي نأ دارأ ىلاعت هللا ّنأل ؛ةدارإلا ريغ ةبحملا

 يف صاع هّنأ يصاعلاب هملع َّنأل ؛قاقحتسالاب هّيذعيل هملع هيف قبس ام رهظي نأ دارأو
 هنم"تحبب الو دبحي الو ةاجيإلا ني كوهنولا نف ةتايضع هوو دع ءارش قاتحتتالا
 ىلع هتبحم ىلاعت هللا َنأ نّيبت انه نمو ءءاوس هللا فصو يف ٌّبحأو دارأ :انلق ؛ةيصعملا

 بولغم ريغ وهو ءاهّبحي ال وه هنم اهروهظ ٌّبحأو «ةيصعملا بحي ال هّنأل ؛موهفملا ريغ
 ال وهو .داجيإلاب اهدوجو ٌّبحأف ةيصعملا قلخ يذلا وه ِهّنأل ؛اهدوجو يف الو .هلعف يف

 :28 يبنلا لاق دقو .موهفملا ىلع ال هللا ةبحم نأ قحلا كل فشكتي هّنإف ؛مهفاف اهحي

 الو هللا ءالآ يف اوركفتو ,كاردإ كاردإلا نع زجعلاو 7 اارّيحت كيف يندز يّبر [و65]

 قيقحت يف قحلا فشك ماقم يف © يبنلا نأ حص دقف اذه تبث اذإو .هللا يف اوركفتت

 3 هللا لامك اّمأو ءّقحلا كلملا هّبر تافصب قلخلا ملعأ هّنأل ؛قلخلا رثكأب هللا تافص

 ّنأ مظنلا يف راشأ دقو ؛ةياهن الب هلامك ّنأل ؛العو لج وه الإ دحأ هاري الف ةفص لك يف

 .مهفاف «هءارو ام ىلإ كل ةزواجم الو ءانه فق نأ هيلإ تراشأ ديحوتلا ةلاح

 :لاق

 و
 يتينكو يتعنو يمسا تفلخ ياوس ذرأ ملو ينع َتيَّرَو اهب ْنَم ىفو - 2 5 2 كَ ٠ 2 ريث يس ه س .٠

 .مالكلا ميقتسي اهدوجوبو .س يف ةطقاس [ال1(1)
 .مالكلا ميقتسي اهدوجوبو ءس يف ةطقاس [ال2(1)

 س نم ةدايزلاو ءلصألا يف ةطقاس [ال3(1)
 .بوصأ هانتبثأ امو ء[يصاع] :[س]و لصألا يف (4)

 :لاقف هدئاصق نم ةدحاو يف (ثيدحلا) اذه ىلإ ضرافلا نبا رظن (5)

 ًاريحت كيف َبحلا طرفب يندز
 ارقست كاوه ىظلب اشح محراو

 ريحتلاو ءثيدحلا كلذ ىلع حلطصملا اذه اونب مهنأك ةيفوصلا تاحلطصم نم رّيحتلاو ,231 ص .هناويد رظني

 مهعمطت الو .دصقملاو بولطملا ىلإ لوصولا يف عمطلاو سأيلا نيب نيفراعلا بولق ىلونت ةلزانم مهدنع
 .679 ص .ينفحلا ةعوسوم رظني ؛نورّيحتي كلذ دنعف اوحيرتسيف بلطلا نع مهيّسؤت الو ءاوجتريف لوصولا يف
 .169 ص ؛مجعلا ةعوسومو

365 



 الو :يلوقب اهيلإ ترشأ يأ ءاهب تيّرو يأ ءتيّرو اهب يتلا ىفو يأ :ْنَم ىفو :لوقي

 00 فرعا يأ يتلكر يابن يان كملت« دكا .ةريعيفلا هيدا ايد ينعاا

 يسفن فصو يأ «تعنلاو مسالا تكرتو ءاهعم يلضف غلبم فرعأ مل يتلا اهميركت
 ءاهعم اهيف انأ يتلا ةبترلا نع يسفن ىلع يسفن ءانث تصقن دق نوكأ نأ نم افوخ يتينكو

 معنملا قح يف فصو ناصقن كلذو اعلا فرتعم ريغو ركاش ريغ وه يذلاك نوكأف
 .7ر تاقولخملا عيمج نع اهب تصصخ يّنأل ؛ياوس ةرضحلا هذهب دجأ ملو .بوبحملا

 :لاق

 تنلش..نناوعلا». لرقم قلْضَو نال قت و ةةوحلاع ىلإ ثق تق

 :لوقي

 .لمعلاو ملعلاب برقلا تاماقم نم لسرلاو ءايبنألاك "'ىلألا فقو هنود ام ىلإ ترسو

 دئاوعلا بجحب مهلوقع تراح يأ ءتّلض نم ءايبنألا ريغو ءبرقلا تافصب فاصتالاو

 راشملا ناك ذإ «ءايبنألا تاماقم وأ «ماقملا اذه قرط نع تداح وأ ءتملظأ يأ :تلض

 مه :دئاوعلاو «ىلاعت هللا تارضح يلجت نع بوجحم وه نمم مهريغ ةراشإلا هذهب

 .مهلوقعل ةشهدم ريغ تراص ىتح تايآلا تادهاشم ةفلأب بجحلا لهأ «نوداتعملا

 لامجو .حلاص ةقانو داع ةقعاصو دوه حيرو «ليلخلا رانك ءايبنألا تايآ ىلإ ىرت امَّوأ

 اصع اهدْؤَعو :ةيح اهبالقناو رحبلل اهّقشو ءرخصلل اهريجفتو ءىسوم اصعو .فسوي
 تايآو «ناميلس كلمو «'*هتوص نسحو .دوادل ديدحلا نيلو ءحون نافوطو «تناك امك

 تايآ ىلإ مهرظن عم تايآلا هذه مهلوقع تشهدأ فيك ؛مالسلا ًاعيمج مهيلع (!ىسيع

 كلذك اهب مهتفلأل كلذ لك ؟اهنم ءيش مهشهدي ملو «ةيآ ربكأ وه امم ضرألاو ءامسلا

 انل عدا :هل اولاقو ,.مهدلب يف طحقلا نوكشي سانلا ءاج هلامعأ هلل صلخأ ًاناسنإ نأ ول

 .س يف ةطقاس [يأ1(1)
 .[نيقولخملا] :س يف (2)

 .بوصأ وهو .ناويدلا نم هانتبثأ امو [ىلوألا] :[س]و لصألا يف (3)

 .فيرحت وهو [هتروص] :س يف (4)
 اقافتا اهنم ديفيو ءاهيلإ رظني رصان خيشلاو ءميركلا نآرقلا يف ةطوسبم مالسلا مهيلع ءايبنألا كثلوأ تازجعم هذه (5)

 .ةعيرشلا ىلع ةقيقحلا دامتعاب ماعلا هجهنم عم



 ثيغلا لزنيو .ءلاحلا يف هل بيجتسيف ىلاعت هللا وعديف اندلب بصخي وأ ءانيقسي نأ كّبر

 هعفري كبر ؟''عداف قرغلا اننادلب ىلع انفخ دق :هل نولوقيو ىرخأ ةرم هوتأيف ءيوقلا
 ىلاعت هللا ةمارك مظعل وه شهدناو .لاحلا كلذ مهشهدأل وعدي نيح لاحلا يف هعفريف

 .دوجولا يف هل ىلاعت هللا ةمارك مظع هشهدي ملو «ىلاعت هلل ًاركش ًادجاس ّبخو ههيلإ

 يف هماركإو هبرقب هدعيو «هسفن اهب ذذلتتو .هدسج اهب ومنيو «هلقع رّونت معن نم هّدمأ امو
 كلذكو ءاهب ةفلألا وه امّنِإ ىلاعت هللا ةمارك مظع يلجت نع باجحلا نأ حصف «ةرخآلا
 طفيل نلاغت هللا نمذلسالاو ةحضملا ةورظو ىلاعت هللا ىلإ كلح لمو هةلاعدو نافع امك
 فنا كو هللا لاق نلإ 1[ هلقع | طين احا و قلل مقالا ةظذ ع مع اينح قال رلا
 ءاش اميف ةفلألا باجح هنع فشكي هللا َّنإف فورحلا يسامخ مظعألا مسالا ولتي وهو

 ركنم ريغ كلذف ءاهعم قعصي نأ نكمي تالاح هيتأتو «تاماركلاو تافصلاو لاعفألا نم
 ل ل 2

. 

 مث مهر توسع َنيِذْلا دوُلِج ُهِْم َرِعَمَمْت# :ىلاعت هلوقل هيلع مودي الو .هدوجو نكمي هّنأ

 «ىلاعت هلل ةبحملا هنمو هيف ثعبنت **[نكي] مل نمو 74 لل رْكذ َكِْمهبولوو مُهدوُنُج ني
 رظناو «[ظ65] ءيش (؟![هب] هل ىلجتي الف مسالا يلت ولو ؛دئاوعلا بجحب ًالوغشم ناكو
 «ةاجانملا نع رتفي ال هارتف ةميظع ةذل ىلاعت هلل ةاجانملا يف دجي نم مهنم فيك سانلا ىلإ

 ىوري اميف ليق دقو «ىلاعت هلل نيصلخملا نم وهو «ةَّذل كلذل هبلق يف دجي ال نم مهنمو
 عزنأ نأ مهب عنصأ ام ىندأ ْنإف مهبحب يريغ ىلع ءاملعلا لبقأ اذإ :لاق هنأ ىلاعت هللا نع

 هتاجانم ةذل نع مهتبجح دق نكل نيصلخملا نم اوناك اذإ ينعي «يتاجانم ةذل مهبولق نم

 .كلذ مهفاف «ةيلالجلا مهتاف ول امب ذّدلتلا

 :لاق

 تعنا وأ ٌنكف ينكُت نإف ٌمْسَو ُم 2 سالا كاذك مْسَر ٌفْصَولاو يل َّفْضَو الف - 4

 قحلت نأ وه هب قطنلا ةحصو «هنزو ةماقإل تيبلا اذه بارعإ ىف لوقأ نأ دعب :لوقي

 .س نم هانتبثأ امو ء[اوعداف] :لصألا يف (1)
 .س ىف ةطقاس [هلقع](2)
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 .س نم ةدايزلاو ءلصألا يف ةطقاس [نكي] (4)

 .س يف ةطقاس [هب] (5)



 نكاسلا ماللا كلذ نوكيف (مسالا) ةملك نم مال لوأ يه ةنكاس امال (كاذك) ةملك رخآب

 مث مسالا ةملك نم ةحوتفم مالب يناثلا عارصملاب ءىدتبي مث لوألا عارصملا رخآ وه
 ءاواو ريصت ىتح اهعابشإو ءمسالا نم ميملا ّمضب مث ءنيسلا نيكستب مث .ةضوفخملا هفلأب
 نكل «مأ ةملك ينكو كلذكو «ءاي ريصي ىتح (مسو) ةملك نم ميملا ضفخ عبشي كلذكو

 مسالا نم فلألا طقستو «لكل اذك اذكه كلذك ةملك ظفل «نزولا ةماقإل اهظفخ عبشي

 .كلذ مهفاف «(مسال) اذكه نوكتف

 يدؤي مسر فصولاو «"!)هب هلامك ةقيقح فرعي يل فصو الو :لوقيف ىنعملا امأو

 يحدم هب داري حدم مساب تيّمس نإو .مسالا كلذكو ؛كردي ال ثيح نم هنكل ةقيقحلا ىلإ

 دمحأ يأ .دمحأ وأ .ءيش لك يف هلل دماح وأ .ءيش لك يف دومحم يأ دمحم (2!لثم

 فرعي ال نكلو ؛يفصو ةقيقح ىلإ لصوم اذهف مهلضفأو مهلمكأو ؛ىلاعت هلل قئالخلا
 يسفن الو .كلم الو ٌنيبن ؛هاهتنمو يلامك ةيهام ىنعم الو ,دمحلا يف يلامكب طيحي الو
 ءانثلا ءامسأ نم تئش امب ينّمسف كلذ دعب تئش نإف يب كلذ تققحت اذإف .كلذب طيحت

 لك يف ينفصت نأ ديرت نكت نإ ينْفصو يأ :تعناو ؛َّنكف «ينيتكت نأ ديرت نكت وأ ةقئاللا

 نم موهفملا فصولا كلذ ريغ ىلع يّنأ يب تقّقحت دق كّنأل ؛قئال وه امب كلذ نم ءيش
 .موهفملا كلذ ريغ ىلع انأو .يناعملا كلت

 :لاق

 ينعجرب ٌدوجولا ٌترطعو ٌتجرَع ىلإال ثيح ىلإ اها انأ نمو - 5
 يريغ نود اهل انأ يأ :اهاّيإ انأ .ةصوصخملا ةبيرقلا ةرضحلا هذه ماقم نمو :لوقي

 ىلإ تّدرت امك يدوهشلا دوجولا يف مث «يلاثملا دوجولا يف مث ,يلزألا قباسلا ملعلا يف

 نم يتعجرب دوجولا ترطعو ؛لاحلا يف اهريغ ىلإ ال يه ثيح َيلإ اهيلإ تجرع دوجولا
 لامك مامت يه اهدوجو ةيقيقح َّنأل ؛ًارونو ًالامك دوجولا ءالمإل ةيبيغلا تارضحلا كلت
 ىنعم وهو .دوجولا لمكأ داجيإب الإ دوجولا داحتا لامج لامك متي 1[ال/] ذإ .دوجولا

 .[ لثم] لدب [مث] :س يف (2)

 .فلؤملا هدارأ يذلا رصقلا هيضتقي هانتبثأ امو [س]و لصألا يف ةطقاس [ال3(1)



 نيكو ةييرشلاو ةرعدلا ناهظ اب ينال ةلماعلا تقارلا صنف وينك انا راو (كتوطغعو)

 .اهيلإ ريسملا نيع يه لب ءاهنع رئاس ريغ اهنع يعوجر نيح يف انأو ءاهب لامكلا لهأ

 «لتاقأ مكلثم ينومتيأر نإو يْنأ :كلذ يف ىنعملاو ءاهيف يفوقو نيع وه اهيلإ يريسمو

 هروضح نع يلقع لغشي ال اذه لك ْنإف مكسلاجأو .برشأو لكآو .حكنأو .ملكتأو

 الو ءيرون دل هحيععو ءالملا يفو «ةولخلا يف يروضحف «نيع ةفرط ىلاعت هللا عم

 يف ءاوس كلذ لكف «يل اميظعت دوجوم لك داجيإ لبق دجو هنأل ؛دوجولا يف هريغ ءيش
 ' ْ :ىدحاع ةقيقحلا يف كيبل هللا تيئرويعم

 :لاق

 '''يتوعدل تميقأ ماكحأ رهاظو ةمكح نطابل ياَيإ انأ نعو - 6

 ملاع ىلإ لاثملا ملاعو لزألا يف اهب صوصخملا يترضح ماقم نم تعجر نإو :لوقي

 جورخو ءيتافص نع عوجر كلذ سيلف ء.صوصخلا ىلع يل يه يأ :يايإ انأ ؛ةداهشلا

 .ةمكح نطابل يجورخ ناك امْنِإو ءاهيف يماقم نيع وه امْنِإو .ةرضحلا كلت نع ينم

 :يتوعدل «ةعيرشلا يهو :تميقأ ماكحأ رهاظلو «لزألا ملع يف قبس ام راهظإ وهو
 كلملا َّنأل ؛هل ًاعيطم ىلزألا هملع ناك نم بيثيل [و 66] هللا ىلإ قلخلا اهب © وعدأل يأ
 ترف ند ءارو نهال الو ةدقاكب نأ الكل اهلك هلع فانا يون كل وال نكحلا
 .هبراحيو هدعبي نأ لإ ًايصاع ادسفم

 :لاق

 ”ايتبوت لبق نم تفلسأ ام هيدارم ىهتنمو اهيلإ يبوذجم ةياغف - 7

 «ةبيرقلا ةرضحلا كلت ىلإ :اهيلإ «4[يسفنل] يسفن بذج يأ :يبوذجم ةياغو :لوقي

 .هسفن فيرصت هتطعأ اهّنأو .هل اهلالجإ مظع ىلإ ةراشإ هسفن ىلإ بذجلا فاضأو
 .هآلو نم عيمج ىلع ديزت ةيالوب ءاش اميف ًادحأ يلوي يذلا كلملاك دوجولا يف ًافيرصتو

 .[تميقأ] لدب [تمقأ] :ناويدلا يف (1)
 .[اوعدأل] :[س]و لصألا يف (2)
 .[لبق نم تفلسأ ام] لدب [لبق هتفلسأ ام] :ناويدلا يف (3)

 .س نم هانتبثأ امو ءلصألا يف ةطقاس [يسفنل] (4)



 «نيقيرطلا ّيأ كلسي نأ ردقي رايتخالا ةوق دّبعتملا ءرملا تاذ يف نأ داشرإ هيف رخآ ىنعملو

 "1 تادانعلا ضعب ارك رت ههنإ تفي نين ئاعجلا نم رابتخالا تاسدقتعا نم ىلع ورا لهو

 كمهف يف للخ وه امّنإف كعم لتخا نإو ًاللخ هيف دجت مل كّنِإف مظانلا اذه مالك يف ْركف

 آلإ رايتخالا نم اهلوتي مل هّنكلو «رايتخا هتاذل ةتظيبنلا كلذكو .مهفاف هتدارإ يناعم نع

 ةينثتب هّيّدارم ىهتنمو :هلوقو ءالعو لج هللا رايتخاب هرايتخا ذختاف اهل ىلاعت هللا راتخا ام

 لبق يأ «يتبوت لبق هتفلسأ يذلا ماقملا يأ .تفلسأ ام وه يبذج دارمو «يدارم يأ :دارم

 ةرضحلا كلت ىف دوجولا داجيإ لبق اهيف هللا دبعأ تنك ىتلا ىلوألا ةرضحلا نم ىعوجر

 هبذج ةدارإو تح ريكا رن يلج دارمو ؛يدارم ىهتتم وه دوجولا يف يروهظ لبق
 .كلذ مهفاف ةلظنللا دوق راغتتنا

 :لاق

 ينأطو عضوم ٍراثآ ىرث شضيضح  مهمعزب نيقباسلا ّجْوَأ ينمو - 8

 «ءايبنألاو ءلسرلا نم نيقباسلا 2!لامج لامك عافترا لامك يأ :جوأ ينمو :لوقي

 وه ىرث لفسأو لّرنأ يأ ءضيضح َّنأ ًايقيقح ًاملع كلذب نودهشي يأ :مهمعزب «ءايلوألاو
 ىلإ لوصولا يأ ءاهب أطأ يتلا يلاعن عضوم رثأ يأ .يتأطو عضوم راثآ ءاملاب يرثلا بارتلا

 وهف لاعنلا يف يقب ام لامكلا يف مهلامك ةياغ وه هقالخأب قلختلاو .هنم ذخألاو «بارتلا اذه

 لهأ ءايلوألا لامك وه لاعنلا نم طقس دق ضرألا يف ناك امو «ءايبنألاو لسرلا لامك لثم

 لثم وه لاعنلاب قلعي مل كلذ تحت ناك امو «هّبحي ام لك يف هل صالخإلاو هللا بحب ءانفلا

 الو لامكلا نم دوعبم وهف هتأطو راثآ نم لتي مل ْنَمو «نينمؤملا ةماع نم نيصلخملا لامج

 كلذ ّنِإف ,ناميإلا ناكرأ نم هريغلو هريغب دسفم وهو ًاحلاص لمعو نمآ نم َّنِإو .هل ناميإ
 ريغ نم يه لامعألا كلت َنِإف هرمع رخآ يف عيض اذإ كلذكو .هعفني الف هتأطو ريغ نم بارت

 .مهفاف «لاثملا يف هتأطو رثأ

 :لاق

 ىتح ًادبأ تادابعلا طقست ال ثيحب ةعيرشلا ىلع ةقيقحلا دامتعا يف ماعلا ههاجتا نم قّمعي انه رصان خيشلا مالك (1)

 وهو .ةنيعم تالاح يف اهضعب وأ .فيلاكتلا طاقسإ ىلإ بهذ ْنَم ىلع ّدر اذه يفو .تاماقملا ىلعأ لصو نمل

 .ةوقب رصان خيشلا هيفني ام

 .[لامج] لدب [لالج] :س يف (2)
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 ةوطخ ِلَوأ ٌعضَو عافترا يَقرَت ال ثيح ةراشإلا دعب ام ٌرخآو - 9

 لوط :الوأ لاق ام لثم اوزواجتي ال مهل ةراشإلا ثيح نيكلاسلا بتارم رخآو :لوقي

 وه لسرلاو «ءايبنألا نم دحأ عافترا ىقرت ال ثيح ماقملا كلذف 174 ِِيِتِسْلأ َلاَم ْأوُبرَمُ

 ال ثيح ىلإ هنم ةوطخ لوأ :هلوق كلذف ىلاعت هللا ىلإ يكولس يف هتعضو مدق عضو لوأ

 .هفصو يردا

 :لاق

 "يتحدمب الإ نوكلا يف قطان الو ٌملاع َيلْضَقِب الإ ملاع الف - 0

 يأ :يتحدمب الإ نوكلا يف قطان الو ,ملاع يلضفب الإ قحلا ملعلاب ملاع الف :لوقي

 مولعم وهو هداجيإ لبق هلصأ دوجولا َنأل ؛ملعلاو ملاعلاب راشأو «ءانثلاب يل دهشيو الإ
 ملعلا ناك املاع هب لزي مل هنأ ىلاعت هللا فصو نمو .ملعلا لضفلف يلزألا هللا ملع يف

 مظعأ ناكو ءأملاع اهب هللا لزي مل يتلا تامولعملا وه دوجوملا ملعلاو .ةفص فرشأ وه
 مظعأ هنأ امك ؛هملع رحب نم ةرطقل دوجولا عيمجو ؛#يبنلا وه ”املع تادوجوملا
 َّنأ هل ٌجص هنأ اميسالو هلامك رحب نم ةرطق اهلامك امّنِإ تانئاكلا عيمجو ءآلامك تانئاكلا
 وهو «ملعلا ريغ هيف حدم ال ذإ دوجولا يف حدم لكو .[ظ66] هملعب دهاش وه ملاع لك

 تناك اذإو يف هل حدم وهف حدملا نم هتفص ىلع ًائيش حدم ْنَم لك راصف ةقهلصأ نم عرف
 مظعأ يأ «ىلاعت هللا تافص يف رفكلا نم كلذف «هريغب الإ هل لامك ال نّركم تافص هذه

 ىلاعت هللا ّنأل ؛رفك وهف العو لج يرابلا هب فصو اذإ لامك لمكأو تم يبنلا ىلع ءانث

 هنأل ءارقك ناك هلاوكل نككملا وه هنأ كضوااذإ حال مكس ةوكيننأ زوجي الا هلابك

 كلذ نع هللا ىلاعت .دوجوم ريغ وه نم قلخي فيكو هسفن قلاخ هنأ فصولا اذهب نوكي
 .ًاريبك اولع

 :لاق

 ةورع قثوأب هط نم تككفت دقو اوقبس ىلألا ٌتْدُس ْنأ َوْرَغالو - 1 |

 .152 ةيآلا ,ماعنألا (1)

 .[الف] لدب [امف] :ناويدلا يف(2)

 .[املع] لدب [املاع] :س يف (3)



 لسرلاو ءايبنألا ديس ترض ىأ :ىنوقيس نيذلا (طرلألا تدس نأ ورغ الو :لوقي

 :ءاهلاو ءاطلا يناعم امإو «ةروسلا دارأ ان نط يناعم نم تكسمت دقو ءاعيمج دوجولاو

 ءاطللو ؛ني يبنلا مسا هط َّنأو ("'ءاهلاو ءاطلا يناعم دارأ ِهَّنأ 2هظانلا ذيملت ذيملت دنع امأف
 وهو هللا وه ىنعملا وه ةراشإلا مسا ىلإ ةراشإ اهيف ءاهلاو ءبيطلاو رهاطلا اهنم ةمج ناعم

 فرعي ال يذلا وهو «ءيش يف دجوي الو «هريبدتو هملع ءيش لك يف دوجوملا وهو ءرخآلا

 ,*فورحلا ّرس ملع ىلإ ةراشإ روسلا حتاوفبو ءامهب مسق مسق فرح هط ليقو وه الإ وه

 ةراهطلاب هكسمت ىنعمو حلا ىلإ هّجوتم لكلاو «كلذ ىلع هّبتف اهصاوخو اهرارسأ ةمظعو

 ريغت امب دوجولا يف هداجيإب هتافص ريغتت ملف دوجولا عيمج لبق دجو نيح اهيلع ناك يتلا

 يف ترص دق لب .تافصلا نم مهيف امب وأ ؛تافولأملاو دئاوعلاب نيقولخملا نم هريغ هب
 فصو لمكت امك هب يفصو لمكأف ءوه الإ يلامكب ملعي ال يْنِإ ثيح نم ةراشإلا مسا ةيوه
 ىلع ةلاد ؛مهلامكل اهقلخ ةقولخم تافصب نكلو ءاهب اوقلختي نأ ّحصي ال يتلا هتافصب ءايلوأ

 هط ؟/يناعمب تكسمت دقف «كلذ ريغ ىلإ ميلحلا ىلع ملحلاو «ميلعلا ىلع ملعلاك هتافص

 :ىلاعت هلوقل نآرقلاب دارملا ناك نإو .هط تيمس كلذلو «ميدقلا دهعلا ىلع ينأ ةورع قثوأب
 نم هيلع تنك ام فالخخ ىلع ريصتل ال يأ 45 َّهْمَتِل َناَءرَْلا َكَِيَلَع انلَرنَأ آم 00 هط»
 .دوجولا يف ةيآ مظعأو لضفأ وه يذلا هليزنتو هيحوو همالك وه يذلا نآرقلاب ينملكو «لبق

 قئالخلا لامك ءمهلك قئالخلا لوقع الو لقع اركف طيحي ال امكو .هفصو ىلع يقلخ ناكف
 .يملعو ,يفصوب طيحي ال كلذكف همولعو هرارسأ يناعمو «ميظعلا نآرقلا لضف لامك مهلك

 .قايسلا عم مءالتي هانتبثأ امو ء[ىلوألا] :[س]و لصألا يف (1)

 هيلإ ةراشإلا تّرم (2)

 .عاريلا تآلز نم يهو [ءاطلاو] :س يف (3)

 ببسب مسالا اذه اهيلع اوقلطأ ؛ةيفوصلا نم ةقرف مهو ؛[ةيفورحلا] ىلإ اذهب رصان خيشلا ريشي :فورحلا ّرس ملع (4)
 2718 ص «ينفحلا ةعوسوم رظني ؛تاملك نم اهنم بكرتي امو .ءاجهلا فورحل اهوعضو يتلا ةيفوصلا يناعملا

 «يبرع نبا لوق ّدح ىلع تارابعلا نم ٌّقحلا هب كبطاخي ام وهو «ةغللا وه فرحلا َّنأ ىلإ مهتاليوأت يف نودنتسيو
 ثحبم يبيشلا ىفطصم لماك روتكدلل (عيشتلاو فوصتلا نيب ةلصلا) باتك يفو «280 ص .مجعلا ةعوسوم رظني

 هسفن رصان خيشلا اهدنع فقوو ءاهبتك ّمهأو ءاهرّوطتو ءاهتأشنو ءاهمالعأو ؛(ةيفورحلا) نع دئاوفلاب ءيلم ليوط
 زيزعلا هباتك يف هيلإ راشأو .فيطللا كلملا همظع دق فيرش ملع» هنأب ملعلا اذه فصيو ؛«(صالخإلا) هباتك يف
 .اهدعب امو «.199ص رظني ؛«هنم روسلا ضعب حتاوف يف

 .[يناعمب] لدب [ ىنعمب] :س يف (5)
 : .ةيناثلاو ىلوألا ناتيآلا ؛هط (6)



 .مهفاف ىلع ًاليلد كلذب ىفكو .يقلخ نآرقلا ْنأل ؛كلذ يف يلامكو ءيلضفو

 :لاق

 0 ةيحبت نفلإ يّنم ٌكقيقَح اهنأل يمالس ٌيَراجم اهيلع - 2

 ٌتملسأ يتلا ةرضحلا َّنأل ؛يزاجم كلذو «يمالستسا اهيلإ يأ :يمالس اهيلع :لوقي
 يف ةرضحلا يأ :اهنأل ؛يزاجم كلذ راصف يتاذ يف ةرضحلاو ءاهيف "يه يتاذ اهيلإ

 لصأ «ّىلإو ىتيحت ىنم تراصف اهلامكب ةفصتم تراص اهنأل ؛ىتاذ لامك ىه ةقيقحلا

 يهف «كلذب ةملاع تراص اهّنأل ؛اهب ةفصّتم يتاذو ءيتاذ يف يه يه هللا ةفرعم ةرضح
 .مهفاف ؛ىلاعت هللاب تاذلا ملع ريغ يه ةرضحلا سيلو «ملعلا كلذب ةلماك
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 .[اهنأل] لدب [امّنِإو] :ناويدلا يف (1)





 رشع ثلاثلا بابيلا

 رهاظو .هسفن ثيح نم هب صوصخملا عبارلا هرفس يف هريس أدبم يف ركذي اميف

 ('ةفرعمو .ديحوتلا ةقيقحب قيقحتلل لع يدمحملا ماقملا ناسلب ةبحملا ةيارب هدوجو

 .هّبر هلل هتيدوبع نم هل ةيبوبرلا قح ءاطعإل عمجلا ةيدحأ ةرضحب نيقلعتملا

 :لاق

 (ةرد: لك اهب. ىدبأ دقو يمارغ 0 لا

 هيف هع لاجلاو# ”ايرط» انهن دِشْنُم ّيلاح ٌتيفخأ ُدَقَو يروهظ - 4

 اا يل حب

 يفو ءيمسجو يدسج يأ ؛يبيكرت ءازجأ نم ةرذ لك اهبحب يأ :اهب ىدبأ دقو ءاهل يبح

 اهيلإ كلذك "!يروهظ وه ينطابو يرهاظو «يتافص نم ةفص لك يفو ءياوق نم ةوق لك
 ؛يئازجأ نم ءزج لك نع يتاذ لاح يأ :يلاح تيفخأ دقو ءاهحب غلبت يهف ةبحملا ةوقب

 نم اهل عملت ةعمل لك ةّذلب يّنم اهريغ بحب يردت الو اهّبحب ةلغتشم ينم ةرذ لك ّنأل

 د ًادشنم اهيفخأ نأ تدرأو ءاهل يتيؤرو يلقعب انأ كلذكو ءاهيلع اهلامج يلجت

 ديرأ نكلو ءاهيلإ يلوصول قوشلا ةلزنم يف تسل تنك نإو ًاقوش يأ :ًابرط ءاهبحب يأ ءاهب
 لاحلا َّنكل ءًاقوشو ابح يأ ءابرط ةرضحلا (*[يأ] اهيف تايبأ داشنإب اهل يبح اهيفخأ نأ

 ردقأ مل يّنأل ؛اهلامجب لوغشم كلذك يّنأ يناسلو يلقعب تربخأ يتلا يه يأ :ةيفخن ريغ
 اهب تربخأ 0ت ايبأ يهو اهيف اهدشنأ نأ تدصق يتلا تايبألا هذهو ءالغش داشنإلا ىلع

 .قيلأ هانتبثأ امو «[ةفرعملاو] :[سا]و لصألا ىف(1)

 .[ةرذ] لدب [ةرذن] :ناويدلا يف (2)
 .[يروهظ] لدب [يرهاظ] :س يف (3)
 .س نم ةدايزلاو ءلصألا يف ةطقاس [يأ](4)
 86 . تربخأ أتيب رشع ةتس يهو .. 21 :ش ف (5)



 .اهلوقأ نأ نع تلغشف انآ امأو «ىنع ةلاحلا

 :لاق

 يتنحم ردع ىهثلا دنع اهب ماقو يتبوت ضمن يف ٌمزحلا ٌتيأرف ْثَدَب - 5

 .ينطابو .يرهاظو .ياوقو « يئازجأ نم ةرذ لك يف اهتتحم ترهظ املو :لوقي

 مزحلا تيأر .تايبألا داشنإب قايتشالاو قوشلاب هّبح ىسفن ىفخأ نأ تمرو «ىتافصو

 ماقو «يماقم نود وه ماقمب قلختلاب يتدارإ نع يعوجر ضقن يف يأ :يتبوت ضقن يف

 يأ .ةدارإلا هذهب ىتبحم يأ :ىتبحم رذع ؛ىلقع دنع يأ :ئهنلا دتع:اهنلإ رظنلاب ْئأ :اهب

 يل ىضرت ال اهنأل ؛َيلإ اهتبحمب اهيلإ راذتعالا بجول اهتملع ول يتلا ةدارإلا هذه تكرت

 .مهفاف ,يتبحم رذع لاوز اهب ناكف اهيلإ رظنلاب يلاغتشاب اذه تكرت امنإو .هلهأ انأ ام ريغب

 :لاق

 تّحش مث ْتَحَس لامآ ّينامأ ١ اهب يدَّسَج ىنض نم ينامأاهنمف- 6

 سئفنلا ةنينأمط ينامألاب انه دارأو «ينامألا ةيبوبحملا ةرضحلا نم يأ :اهنمف :لوقي

 املك هنأل ؛ىنضي ال هّنإف اهلامكب وضع لك لامكلو ءاهبحب يأ ءاهب هلوحن "[نمو يدسج

 عم يأ ؛لامآ ينامأ يه ةنينأمطلا يأ ,ينامألا كلتو «لامكلا هّبنت يدسج ّبحلا لحني نأ داك

 نع فوقوو نوكس ينامأ يه تسيل ىلعأ بتارم بلط ىلإ لامآ يه اهنوكسو اهتنينأمط

 ءارو امب تَّحش مث «ةياغلا تغلبو ءاهينامأ لكب تخس لاق هنكلو هب هلمؤيو .ءاطعلاب دّعوتلا

 اهححش راصف ؛ىل اهنم ةبحم نعألإ تَحش امو ءزواجت الو هدنع فقف كّدح اذه :اهلوقل كلذ

 ءاهقح يف ءادتبا كلانه يئاهتناو ءآبرق كلذ نع يدعبو ءًالصو كلذ نع يل اهعطقو .ًءاخس

 .اضيأ هجولا اذه نم الو .هتلق ام ٌمصو ءاهنم اّبح كلانه نم يل اهّدصو

 .قايسلا عم اهمؤالتل لصألا يفام انتبثأو ؛[اهكولسو] :س يف (1)
 .س نم ةدايزلاو ءلصألا يف طقاس نيفوقعملا نيب ام (2)
 .[العأ] :[س]و .لصألا يف (3)
 .س يف ةطقاس :[يل](4)



 :لاق

 ةوتفلا ُسْفَن سْفّنلا ٌفالتو .ههل -ةحص مقسلاب مسجلا ىنالت اهيفو - 7

 :لوقي

 «بحلا ضرع أ :مقسلاب .فالت نع مسجلا كرادت يأ :فالت ءاهلح يفو يأ :اهيفو

 بحلا هلحني يذلا ةلزنم يتلزنم سيلف ءاهتافصب يلجتلاو رظنلا ىلع ةوق كلذ نم يأ :ةحص

 لامكلاف انأ امأو ,ةعاطلا لمحت ءادأ نع ةوقلا فعضي امم كلذ ْنأل ؛هلسج ىنفي ىتح

 «ةميمذلا سفنلا تافص لاوز يه مسجلا لوحنب هدارم نأ كتفّرع دقو .يدسج ينضي ال

 هفصي ملو هيف تبثي تبغي مل كلذ لجألف هذه نع رّهطم 5 يبنلاو «تادارإلا ءانفو «حورلا ءانفو

 سفنلا فالتو ال نرد طملا حو اجب احلا ناو ءرملل ةحص يأ :؟''هل :هلوقو .لوحنلاب

 انأ امأو ءيريغ ىح يف ةءورملا نيعو «ةءورملا تاذ وه يأ :ةوتفلا نست ةن وه هللا بح يف

 .مهفاف .,تربخأو تلق امك يتبترمف

 :[ظ67] لاق

 يتّصغب تشع ٌّبحلا يف ْثمأ مل نإو ةئينه ٌةايح ًادْجَو اهب يتومو - 8

 ءاّبح يأ :ًادجو «ةيبوبحملا ةرضحلا يأ :اهب .فورعملا توملا وه :يتومو :لوقي
 :يتصغب تشع ّبحلا يف تمأ مل نإو «ةئينه ةايح يه اهحب ًادجو اهل صلاخ انأو يتومو

 يّنأ تملع دق يتكلو ,يتّصغب تشع دق تنكل اهّبح ىلع انأو] تومأ ال يّنأ ملعأ ولو

 ناعسرملا نأ رك دامو نا اهتعشال امك وابل يحب قالته نلغاانأو الإ ©[فرمأ ال

 اهيف توملا ةيفيك ركذ ةئينهلا ةايحلا يه اهتبحم يفو ءاهتبحم
 :لاق

 يتبيذم كاذك ينوك ينعول ايو ةبابصو ىوَج يبوذ يتجهم ايف - 9

 يأ :يتجهم ايف :ٌتلق اهتبحم ىلعو ءاهتبحم يف توملا مالحأ اهّنأ ت تقّقحت امل :لوقي

 يأ .هانعم انه دارأو ءقشعلا يهو :ةبابصو ءّبحلا ةرارح ىوجلاو :ىوج يبوذ ءيسفن

 س يف ةطقاس [هل1(1)

 .س يف طقاس نيفوقعملا نيب ام (2)



 يعول ايو لاقك كحل كماعت نجح كوني نأ لفات الو ءاون ةريدش ةحعلا بقوت
 .ىتبيذم ىنوك «(!!كلذك قوشلل ةجيهملا ةفيطللا ةبحملا ىهو

 :لاق

 ةميوق ٌريغ يهف يعولض ايانح ١ ىوجلا نم يميقأ يئاشحأ ران ايو - 0

 ةرارح نم يأ .ىوجلا نم يه يتلا رانلا اهتيأ اي يأ :ىوجلا نم يئاشحأ ران ايو :لوقي

 لب .ةميوق ريغ اهّنإف «ةدايزو كنم ةوقب ىعولض ايانح ىميقأ ,ءىئاشحأب ىه ىتلا ّبحلا

 راشأ امنإ ءاهمّوقي هاوج ران فيكف بحلاب تكتهت دق ناك اذإو ءّبحلاب ةكتهتم تراص

 لاق امنإو .هكلهتو هتيمت نأ الإ نكمت ال ةدايزلا ْنأ ملع دق هّنأل ؛اهب اهكالهإ ىلإ كلذب

 .كلذب ةذللا ّنع ًارابخإ

 :لاق

 َتِمْشُم ريغ يب رهدلل نكو لّمجت 2١ اهّبحأ نم ىوه يف يربص َنِسْحاِبو -1

 :اهبحأ نم ىوه يف يربص نسح ايو :اهّبحب ءالبلا ةدايز دارأ نيح هربصل لاقو :لوقي

 اهيأ نكو يأ :رهدلل نكو ءتوملا رخآ ىلإ ربصلا مامتب يلع لّمجت ءاهبحأ يتلا يف يأ

 دوجوب ةيبوبحملا ةرضحلا عم يب تمشم ريغ .هيف شيعأ يذلا رهدلا ةدم ًانيعم يل ربصلا

 ؛لاق ةلحت

 (ةميظع لك لكلا كادع لمحت 2 اهّبح تاعاط ثيح ىف يدّلجايو - 2

 ىف لمحا وأ ءلمجأ يأ ءلّمجت ءاهبح تاعاط ّبح ىف ربصت يِدّلَج اي تلقو :لوقي
 .كبو .كنم هّبحت ام عيمج يف اهل ةعاطلا عيمج ءادأ ىلع - ءاحلاب وأ ميجلاب - ربصلا

 .مهفاف .كيفو

 .[كلذكو] :س يف (1)

 .[تاعاط ثيح] لدب [ةعاط بنج] :ناويدلا يف (2)



 :لاق

 006 نأب يل نم يدبك ايو افشل ف ابل ينضمل : ايدسجابو - 3

 يأ :افشلا نع لست ّبحلا ىوج ةوقب ضيرملا يأ ءينضملا يربص ايو :تلقو :لوقي

 0 لا دا سا او عسا ل

 0 «ماقسألا بطاخ + ماقسألاو البلا ا هسشفن 595 0 هنأ

 ةّقبلا 5 ةنعلا "انيق :”ثيبأ دقف ًاقمر يل قتال يمقس ايو - 4
 لذ

 ةرذ لك ىلبأ ءاسفن يأ ءاقمر يل تبت ال :يونعملاو يروصلا يمقس ةس ")البل تلقو :لوقي

 لك ىرأ ينأل ؛ينم ةيقبلا لذ يسفن ىضرت نأ تيبأ يّنإف ياوق نم ةوق لكو .يئاضعأ نم
 ينم ةرذ لكل ّرعلا ءاقب يأ] ّرعلا ايقب َّنأ ملعأ ينأل ؛ْلُذ يف يهف ّبحلا اهمقسي مل ينم ةرذ

 (©[ءاقبب يملعل وأ ءّرعلا ءاقب ىرأ يّنأل يأ ءايقبل هلوق نم ماللاو «ةبحملا ةوقب مقس وه
 ىلبتل ماقسألا بطاخو ءايالبلاو ماقسألا وأ ءاضعألا بطاخ اًّملو ءمقسلا يف لامكلاو ءزعلا

 .تافصلا بطاخ هؤاضعأ

 [و68]:لاق

 ةرجهك أنْيَم ءايحألا يف كَلِضَوَو ىضقنا يتبحص نم ناك ام يتّحص ابو - 5

 دقو «ةايحلا بحصت امّنِإ ةحصلا ْنأل ؛ىضقنا يتبحص نم ناك ام يتحص ايو :لوقي

 .ءايحألا نيب اعقاو يأ :ءايحألا يف ًاتيم كلصوو ءيعم كل ّلحي الف ةايحلا تضقنا
 الو ؛هلصو نم لاصوب ديفتسي ال تيملا َّنأل ؛هلاصو عاطقناو قارفو ةرجهك يأ :ةرجهك
 ةقيقحلا يف مه نيذلا مهتلمج يف يأ «ءايحألا ءالؤه يف كلذك انأو .هرجه ْنَم نارجهب

 :لاق .تافصلا نم ىفخأ وه ام ىلإ لقتنا مث ,مهيف يقابلا ّيحلا ةقيقحلا يف انأو ,تاومألا

 ةميمَر ماظع يف ىوأم كلامف لحترا ينم انضلا ىقبأ ام ّلك ايو - 6

 .[ىلست]و [انضملا] :[س]و لصألا يف (1)
 .[ءالب] :ديري(2)

 .س يف طقاس نيفوقعملا نيب ام (3)



 كلامف لحترا ,ىوقلا نم يهو .ساسحإو ىوقو ةايح نم انضلا ىقبأ ام لك ايو :لوقي

 نر رع تبن اال يالا وعر يقرأ او ءاطنجلا ني راطت كليه كوام لح "عودا

 .هنع يفخ امم ىفخأ وه ام بطاخ مث ءًادبأ

 :لاق

 ةشحوب كنم ٌتسنوأ ادنلا ءايب امهّوت يدانأ ينم :مىسعامايو -7

 تلقف .هملعأ ال ءيش ينم ىقب ِهَّنَأ ىسع ًامهوت تلقو «ىلع يفخ املو :تلقو :لوقي
 اهب يسفن فرعأ مل 0 يدانأ انأو ءينع نفي مل 5 يذلا يأ :امايو :ءادنلا ءايب

 ل اس ل اسوا ب سييش حد

 ل ل لا ل ل ل

 تَضْرَأ ٌةبابصلاو ضار انأ هب هّئود ٌتوملاو هاضرت يذلا ّلكو - 8

 .هنم ةدش لقأ يأ هنود هتّدش نوكيو «هريغو ءالبلا نم يبو يل هاضرت يذلا لكو :لوقي
 هانعم َّنِإ :ليقو ؛كيف ينم كلذب تضرأ ءهتدشو بحلا ةوق يأ :ةبابصلاو :©!ضار هب انأف
 ةيضار يبايصو «توعلاب نغاواانأف:كسبااذإ الإ ةقلبأ النير نيب لئاخ اهئود كتوملاو
 داحتاو ءرمألا ميلست هانعم اذه لكو ؛لّمحتو انيلع “ضقاف اّنع كاضر لجأل يتومب

 .ةفيطل تاراشإب اهيلإ يناعملا هذهب راشأ ءاضرلاو «ةدارإلاو .ةبحملاو «ةئيشملا

 :لاق

 َتّسأت يريغب تناك ْتَعْرَج ولو ىسأ اهفالتإب َعْرِحَت مل َيسْفَنَو - 9

 تربتعال يأ ءيريغب تّسأتل تعزج ولو ءاّبح اهفالتإب انزح عزجت مل يسفنو :لوقي

 «بحلاب اوتام امو .هب اوتومي نأ وه ءيش (”أنهأ ْنأ مهدنعو .بحلاب اوتام مه نيذلا يريغب

 .[اهتنويل :س يف (1)

 .[ىنفي] :[س]و لصألا يف (2)

 .[ضار] لدب [ىضرأ] :س يف (3)
 .[يضقا] امهيفو ؛قايسلا عم اهمؤالتل س يف ام انتبثأو «[ ضقا] :لصألا ىف (4)

 .[ىنهأ] : [س]و لصألا يف (5)
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 نم هّبحأ انأ يذلا نود وه كلذك ناك اذإو بوبحملل ّبحلاب توملا ةذل ّبحب اوتام نكلو

 .بوبحملا وه ْنَم بحب فيكف .هبح نع ىتيادب لوأ نم ٌرهظم انأ نم ّبحب وأ ,تاماقملا

 ل لقا ل لعب زم اننا خلا نوهاتسلا لعا ماقإ ليس انور وقم (ناهجلا لو

 نزاوت ال هوّبحأ ام لك يف قالطإلا ىلع نيقولخملا عيمج بح َنأ مولعملا نم هّنأل ؛هنم

 «قلطملا ّبحلا يل ناكف يّتح روحب ةرطق نم ءزج فلأ ةثام راشعم رشع نم ادحاو اءزج
 لثم يبح سيلو ءدحأب ةقيقحلا يف ىسأتأ ال انأف ءيرحب نم ةرذ لاقثمك الإ مهّتح امو

 ءدابعلا نم قلخلا بحك سيل ةيهلإلا تارضحلا بح ّنأل ؛ضعبل مهضعب قلخلا بح

 ين أ عم مهيف يلامك فرعأ ال يّنأ امك هيف يلامك نوفرعي ال هلهأو ؛هلهأ الإ كلذ فرعي الو

 :لاق هيف ًاعيمج مهنم ملعأ

 ديم ُرِيَخ ىوهلا ُلْثَك هَدْنِع اهب ٍتِيمك يح ّلُك يح لك يفو - 0
 عيمج نع تادوجوملا عيمج سانجأ عاونأ لئابق نم ةليبق يأ :ّيح لك يفو :لوقي

 ؛ّيحلا مسا دوجولا نم ءيش لكل راعتساو ؛كيدي نيب تيمك وه اهنم ّىح لك ؛تانئاكلا

 لدي اهنم ّيح لك ّنأ هاّمس مث ؛ةنكسلاب مهعامتجالو سانلا نم رئاشعلاو لئابقلل مسا وهو

 ىمسي دوجولا ملاع يف هدوجوب وهف ىلاعت هللا نم هل داجيإلاب يح وه ءيش لك نأ ىلع
 اهباهذب يتلا حورلا وهو ءّيحلا ناسنإلاب [ظ68] فرعت يتلا ةايحلاباّيح دارملا سيلو ءاّيح

 داربلا ب هرعت هلع اهي ورحل راجت نايك الو: تارجلا يح كالدجر يرد ترش

 نم تيملاو ,"!'قاب دوجوم يأ ءّيح ىلاعت هللا َنِإف دوجولاب وأ أ .داجيإلا يأ .ةرطفلا ةايح

 ءيش لكو يأ ؛ّىح لكو :تيبلا ريدقت ناكف .دوجولا يف دوجوم يأ ءّيح وه ناويحلا

 لب ؛لّشسغملا يدي نيب تيمك وه تادوجوملا سانجأ عاونأ نم ةليبق لك يف دوجوم وه
 ىلإ جاتحم هّنأل ؛ىلاعت هلل ّبحم وهف دوجوم ّلكو «كرمأل ًامالستساو ًاناعذإ ُرئكأ وه
 لكو .هرمأل ملستسم لكلا ّنأل .فرعي مل وأ ّبحم هنأ فرع ؛هددمب دوجولا يف (2'هئاقب

 ةتيم ريخ ىوهلا لتق هدنع «ةيبوبحملا ةرضحلا بحب يأ ءاهب دوجوم "1[لكو يأ «َيح]

 ىلإ نوك نم هلقنت نأ ملعي دوجولا يف ءيش لك ّنأل ؛ةتيم ريخ ةبحملاو ّبحلا توم يأ

 .[يقاب] :[س]و لصألا يف (1)
 .[هءاقب جاتحم ] :س يف (2)

 .س نم طقاس نيفوقعملا نيبام (3)



 لاح نم هلّقنت كلذكو «ىناثلا نوكلا ىف هل ةايحو .لوألا نوكلا ةايح نم هل توم وه نوك
 كلذ كرش هك وبن امج هلك لاق هللا رست نال كلا وه كلل نأ ةونغيو كاع ىلإ

 نم كلذ نأ ىري لكلاو ء«تيملاك كيدي نيب لكلاف ؛كتدارإو كتبحمب نوكي هّنأ ملعي
 عيمج ّبح ناك امو ؛لاوحألا لدبتو توملا هركأ نوكأ انأ فيكف «ريبدتلا لامكو كتبحم
 الإ دوجولا عيمجل كبح نم ةيانعلا مهتكردأ امو !؟يبح رحب ةرطق نم الإ تادوجوملا

 هبحت امل ةبحملا نم ةدارإلاو ءاضرلاب دوجولا عيمجب ىرحأ انأف يل كتبحم مظع نم ًاليلق
 .هديرتو هاضرنو

 :لاق

 ٍةوْبَص َرْيَغ ىرَي ال ٍّبَص َرِيَغ اهب 20 ىرتامفاهيفٌءاوهألا تعَمَجَت - 71

 ائيش ىرت امف ؛ةيبوبحملا ةرضحلا يف يأ ءاهيف تانئاكلا عيمج تابحم تعّمجت :لوقي

 ىري ال ءّبحلا ةوقب لئاملا وه ٌٍبصلاو ءاهّبحب ٌبص وهو ألإ يأ :اهب بص ريغ دوجولا يف
 «ةرضحلل ّبحم وه دوجولا يف يف ءيش لك دارملاو «تحلا ريغ يأ ريدم روق يس رك

 :لوقي ,0114 وري ب الإ ٍءْوَع ني نإَدإ :ىلاعت هلوقل اهلامج لإ ًائيش ىري ال ءاهيلإ ّهلاو
 تاتعتب نيب ملقعا يدوتجو تنارد ري ورعب ا[ لكر] كلدك مل تارت رتارع ا كالالكو

 .همهفاف «نيقي ّقح اذهو .دوجولا عيمج ءازجأ

 :لاق

 ةليبق لك ٌراصبأ اهنسح ىلع ٌتمحازت ديع موي يف ترفشأ اذإ - 2

 ملاوعلا عامتجا لثم عامتجالا موي يأ :ديع موي يف .تّلجت اذإ يأ :ترفس اذإ] :لوقي

 ىلع ءيشلا داجيإ ضعب مدقت نإو .داهشألا ملاع يف مث ؛لاثملا ملاع يف اهلك ءايشألاو

 لك راصبأ اهنسح لامكو ءاهلامج رظن ىلع تمحازت عامتجا ةقيقحلا يف وهف ضعبلا
 اّبح لكلا نم مظعأ وه هّنأ هلك اذه فشكب دارملاو «تانئاكلا عيمج عاونأ نم ؟7'[ةليبق

 .44 ةيآلا ءارسإلا(1)

 س يف طقاس نيفوقعملا نيبام (2)

 .س يف طقاس نيفوقعملا نيبام (3)



 ١" طعُي مل نمب كفصو امف اذكه تانئاكلا تناك اذإو ءالابقإو ةعاطو ًامالستساو ًادايقناو
 .دوجولا تارذ ددع ىلع ديزي ام ىلامك تارذ نم ةرذ لإ لامكلا اذه نم

 :لاق

 ةقيدح يف اهنسح نم مهققادحأو ١ اهلامج ىنعملوبصت مهحناورأف - 3

 :لوقي ءصوصخلا ىلع دايعلا وأ «تادوجوملا نم ءيش لك يأ :مهحاورأف :لوقي

 تافص ىناعم ىأ :2[اهلامج ىنعمو] ءاهلامج ىنعمل بحلا ةوقب ليمت ئأ :وبصت

 فطتقت يهف ءاهيلإ رظنلا ةَّذل نم ةقيدح يف اهّنأك مهنيعأ تارظنو يأ ,مهقادحأو ءاهلامج

 .نمدقلا زاونأ نتحتو «نسنألا رامث

 :لاق

 ةريرق نيعب اهاّيحم كلامج اهب ىرأ موي لك يديع ٌيدنعو - 4

 اهب ىرأ موي يه يرورس ةقيقح نأ يديع ْنأ يسفن يفو ءيعم يأ :يدنعو :لوقي
 ىرت ال اهنأل ؛ةرضحلاب اهب وأ «هتيؤرب يأ ءاهب دارأ هنأ نكمي ءاهب ىرأ يأ :اهاّيحم لامج

 [و69] ؛اهلامج نم هل ىلجت ام انه هجولاب دارأ ءاههجو نسحُح يأ :اهاّيحم لامج ءاهب الإ

 نم ةنمآ ةرورسم نيعب يأ :ةريرق نيعب :هلوقو .هلك ىرُي الف هل ةياهن ال اهلامج لامك َنأل

 .كلذ ريغ ىلإ اهترضح نم جورخلاو ءاهنع عوجرلا
 : 1[ نان

 .ماسجأو .«تافصو .لاوحأو .هماسقأو «نامزلاك تائيه اهنم دوجولا رهاظم عيمج نإ

 .هتافصب وأ .هتئيهب امإ .ضعب نم رثكأ ةبحملاب هللا ىلع لبقم هضعب دوجولا ىف ءىش لكو

 كلذ نم ىلاعت هللا دنع مظعأ ناك اهلكو .همسجب اّمإو .كلذ نم لاحلاب وأ .هلاوحأب وأ

 «ةعمجلا مويو ءردقلا ةليلك .ضعب ىلع اهضعب ءايشألا تلّضف كلذلو «هيلإ ّبحأ وهف
 نيدلا لامعأك تافصلا نمو .ديعلا مويو ءتاولصلا تاقوأو .جحلا مايأو .ناضمر رهشو

 .[ىطعي] :[س]و لصألا يف (1)
 .س يف طقاس نيفوقعملا نيب ام(2)
 تاهل لل[ نبق



 هيف لحت يذلاو .«'"رصبلاو .عمسلاك هللا تافص ىلع اهيناعمب ةلاّدلا تافصلاو .ّنحلا

 دجاسملا ةيقبو ءىصقألا دجسمو «ةنيدملاو .ةكم لثم ةدابعلل دجاسملاو «لقعلاك ةفرعملا

 نم اهبرقو «ىلاعت هللا ىلإ برقأ يه يتلا ءايشألا هذه مظانلا اذه راعتساف «كلذ ريغ ىلإ

 .مهفاف ءاهريغ نم رثكأ ءاهايإ هللا ةبحمو «ىلاعت هللا ميظعت ريغ يه ءيش سبيل هللا

 :لاق

 ةعمج ُموي اقللا مايأ لك امك ْتَنَد نإ ِرْدَقلاٌةليل يلايللا ٌلُكو - 5

 هللا اهمظع يتلا يردق ةليل يعم يهف اهيف يلع اهيلجتب تند نإ يلايللا لكو :لوقي

 امك ميظعلا ردقلا تغلب دق مايألا كلت يف نأل ؛مايألا يف ردقلا ةليل مظع امك يل ىلاعت
 يتعمج موي انأو ءاهردق هللا مظع ميظع موي يهو ؛ةعمج موي '”[يه] ءاقللا مايأ لك نأ

 .اهب تصصخ يتلا ةرضحلا يأ ءاهب يعامتجا يأ .يتعمج موي يه ىلاعت هللا دنع ةميظعلا

 :لاق

 ٍةفقو َّلك ُتَلَداع دق اهباب ىلع هنو ع هن سايل سو د1

 ّجحلا ىلإ هجوتي امك ّحح وه هّبحت يذلا يعسلا نم اهلجأل يأ :اهل يعس لكو :لوقي

 لثم يأ .ّجح وه تادابعلا عاونأ عيمجو «دئاوعلا كرتب يعسلا عيمجف «ةليضفلا لجأل

 لامعأ لكو «ةقيقحلا يف ةلبقلا يأ *[يه] يأ ةلبقلا هب دصقي يذلا جحلا ىلإ هججوتلا

 ةيدحاولاو «ةيدحألا ةرضحلا هذه ىلإ هجوتلا هب داري ةبعكلا ىلإ هجوتلاو ءاهريغو جحلا

 رجألا نم اهيلإ هّجوتلا ّجحب وأ .يعسلاب يأ :هب .71[ىلاعت] هللا هجو هب دصقي نأ هب دارملاو

 اهنم ىلجتي امل بابلا مسا راعتسا ؛:ةرضحلا هذه باب يأ ءاهباب ىلع ةفقو لك يف ميظعلا

 لبج ىف فوقولا نم ةفقو لك 'لضفلا ىف تلداع دق ءلالجلاو لامكلاو لامجلا نم

 اهفقو ةفقو لك لداعت ةدحاو ةفقو يأ ؛ةرضحلا باب ىلع فوقولا نم ةفقو لك تافرع

 .[ريصبلاو عيمسلاك] :س يف (0)

 س نم ةدايزلاو ءلصألا يف ةطقاس [نأ](2)
 .س يف طقاس نيفوقعملا نيب ام (3)

 .س يف ةطقاس [ىلاعت] (5)
 .[لضفلاب] :س يف (6)



 ىلاعت هللا لضف ام ركذ املو ءرشحلا موي ىلإ تيبلا جحو ءالنقلا مدآ هللا قلخ ذنم قئالخلا

 لمتشي امم هلّضف ام ىلإ لقتنا هّبحأ امل اًبحو «هللا ّلضف .هللا لضفب ًافارتعا نامزلا نم
 هّبحأ ام ىلإ ًارظن هّقح ءيش ّلك يطعيل ةنكمألا ركذ ىلإ صّلخت مث ,ناكملاو نامزلا ىلع
 .هّر وهو ءالعو لج

 :لاق

 ةكم ريغ ْتَلَح ينيع يفو كارا امف اهب ُْتَّلَج هللا دالب أو - 7

 نيكستو ةحتفو اللا ديدشتب- :ثلَج - ؛ىلاعت هللا دالب ٌيأو يأ :هللا دالب أو :لوقي

 ءاحلاب- تلح ينيع يفو الإ اهارأ امف اهيف يتيؤر ىلع اهيلجتب يأ ءاهب تمظع يأ | -ءاتلا

 اهارأ الف ءاهيف ّيلع ةرضحلا يأ ءاهلامج يلجت ببسب ينيع يف اهتيؤر تْلَح يأ -ةلمهملا
 كللذك ننإ مت .ىلاعت هللا ىلإ اهّبحأو دالب مظعأ يه يتلا ةكم ىلإ الإ رظنأ ال يأ «ةكم ريغ

 .مهفاف «ةكم يه ة ةرضحلا هذه اهيف يل ىلجتت ةعقب ةب لك تراصو «ةكم دلبلا كلت ىرأ

 :لاق

 (!يتبرغ ٌراد تنطوأ راد لك ىرأ اذك ٌمَرَح اهّمض ناكم يأو - 2358

 ملف ؛ةرضحلا هذه لامجل ًارهظم هتيأر هيلإ ترظن ناكم ٍّيأ كلذكو :[و70] لوقي

 يف اههق] هل رق قع كللذو دق كلاين امج زولك ترآ ر امل و تاكفلا نلإ نأ نظنا

 ,"”ةالصلاب هّجوتلا اهيلع يتلا ةلبقلا يه يتلا ةبعكلا مرحلا عمجم نأ امكو ءميظع ٌمرح

 رهظ يذلا رهظملا كلذو .هجوتلا اهيلع ىتلا ىتلبق ىه ةرضحلا لامج روهظ ىرأ كلذك

 لامك كبار لامكلا نالخأب افلكعم [ضحش تلقوا راد لكاذك ييتلزقل رع اهلاوي

 راج اهاكسو ةةنيدجلا ىأ «ىقرغ زاد قادت دقن قرأ اكو: :نسحفلا كلذز ايلجعت

 ايد جركل ركل وهروب لاسفل ةاقق مآل يرق ره وا لافملا مناع نك ناكل ؛ةيرغ

 .ىنعملا يف رزغأ لوألاو ءىنعم ّحصأ وهو (يترجه راد) :(0ةخسن يفو ءاهريغ نكسيو

 .دعب اميف فلؤملا اهيلإ ريشيسو .[يتبرغ] لدب [ةرجه] :ناويدلا يف(

 .س يف طقاس نيفوقعملا نيب ام (2)

 .[ةالصلا يف] :س يف (3)

 .اهنيب نم رّختي وهو :ةيئاتلل ةفلتخم خسن يف أرقي ناك ةئدتت خيشلا نأ ىلإ ريشي اذه نإ (4)



 يف ّىلع ةرضحلا يلجت ةقيقحلا يف ىرأ امْنِإ ةنيدملا ىلإ يتيؤرو .ءصخشل يتيؤربو

 الإ ًائيش رظنأ ال لب .دوجولا ينلغشي يريغك تسل يّنأل ؛يريغ يفو «يدالب يفو ءيسفن
 الإ روضحلا ينرضحي ال ينأ ّنظت الف ءاهلامكو اهلامجو ةرضحلا ةمظع يلجت ىرأو
 متي مل كلذك نكي مل اذإ هنآل ؛دوجولا لامك يب متيل عمجلا ماقم يف انأف «رايغألا ةقرافمب

 .انأ نوكأ نأ آلإ كلذ نكمي الو ؛لامكلا ةياغ غلبم يف ةياهنلاب داجيإلا لامك

 :لاق

 َتَرَق َياَشْحَأ هيف ينيع ةَّرَقُِب | ٌسَّدقم ٌتِنَب وهف هنتكّسامو - 9 5

 اهنم كلذ يل ىّلجتو ءاهنسحو اهلامجل رهظم وه عضوم ٌلكو يأ :هتنكَس امو :لوقي
 تاسعا كك را رسام كتب وت ادع هو ب ريم يزال رن عراب ا ريف

 ءاهلامج ىلإ رظنلاب تَّرَس يأ ءهب تّرق ينيع ْنأ ببسب يأ : :ينيعأ ةّرقب : :هلوق هنع ليمأ ال

 دك هزم ةنّيعم يريغ ىلإ ةبسنلاب يه امَّنِإ ةلضافلا عضاوملا هذه ّلكو «هريغ اهل ولحي الف
 ةليلك ةنمزألاب ةدّيقم يلايللاو مايألا كلذكو ,تاهج نود تاهجب ةصوصخم عضاوم يف

 يتيؤر يف امأو ءىصقألا دجسملاو «ةنيدملاو ةكمو هديعلا مويو «ةعمجلا مويو ءردقلا

 دق هليل كلذك يهل ميقا رجلا لك رب وفابألا لك قلطإلا نعد ع نك ىف رمح

 .كلذ مهفاف ءىصقأ دجسمو «ةلبقو «ةبعكو ءبرثيو .ةكمو «ةعمج مويو ءديع مويو

 :لاق

 "تشمت اهيلع ضرأ ىرث يبيطو اهدُرب ٌبحاسَم ىصقألا دجسمو - 0

 رج عضوم يأ :اهدرب بحاسم ءسدقملا تيبلا وهو :ىصقألا دجسمو :لوقي

 نيعلاك ىصقألا دجسملا ْنأ كلذو ءاهئايربك يلجت عضوم كلذب دارملاو ءاهئادر لايذأ

 رظني هب يذلا ريصبلا لثم وه هيف يذلا سدقملا تيبو ءضرألا راطقأ عيمجل ةيناحورلا
 .ءضرألا ةيناحور عيمج نم ةيناحور ىلعأ ةسدقملا ضرألاو «ةيرهاظلا تارضحلا ىلإ
 لامج اهب رظني يتلا لقعلا نيع ةلزنمب يهو ءًالامك لمجأو ءًالامج لمكأ يهف ةكم اّمأو

 ؛ةجرد ىلعأ انأو .عمجلا عمج ةرضح اهب ىرت يتلا اهتريصب ةلزنمب ةكمو ؛عمجلا ةرضح

 .[دجسمو] لدب [يدجسمو] :ناويدلا يف (1)
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 هذه عيمج يل ثلج ًائينش ترظن ىتمف «ءيش لك يف اهلك تارضحلا هذه ىرأ يّنأل
 يريغل لالجلا يلجت ناكف هذهب دهاشي ال ام يتيؤرب دهاشأف ءاهريغو هذه يف تارضحلا

 يريغ ىلع مارحلا هللا تيبو .ةكم ةيؤرب لامكلاو لامجلا يلجتو ءسدقملا تيب ةيؤرب
 نم اهريغو هذه يف تارضحلا هذه عيمج ىلجتتف انأ امأو ءاهريغ يف هذه يلجت نم رثكأ

 فذح امنإو «ةنيدملا يهو «ةبيط ضرأ ىرثو يأ :ضرأ ىرث يبيطو :هلوقو «زييمت '!'نود

 يف يأ «ةيبوبحملا ةرضحلا اهيلع تَّشمت يأ :تّشمت اهيلع :هلوقو نزولا ةماقإل ءاهلا
 كاس اق هرقل يطترملا ناسيصأو.ءاهيف ىلا لولحتل ىعملا هني اهل راتختا اهيلجت

 هنأ كمي اضيا تشمت اهيلخو ل7! [لووها هنأ تقفي ىنانأ نم] :لاقاهنأ ىتاعتادللا كغ

 ةفطا يشاملا فاصتاو ءاهلعف ةفص تَّشمت يأ «هيف اهلعف لامج يلجتب هسفن [ظ70] ىنع
 ٠ .ةوحولا يف ىداجبإلا اهلامنجت رهظم مظغأ وك هنألا:اهنانضب

 :لاق

 يتفيخ ٌنمأمو يراطوأ ٌراوطأو يبرآم ابْرَمَو يحارفأ ٌنِطاوَم - 1

 ّلكو ءعضوم ّلكو ؛تقو ّلكو «ةلضفملا ةنكمألا يهو «ةنمزألا هذه تناكف :لوقي
 ؛يبرآم ةدايزو يأ نزولا ةماقإل تفذُح امنإو «ةزمهلاب :أبرمو .يحارفأ نطاوم ءيش

 يعلطتب يماقم تاجرد يف يقرتلا ىلإ يجن -اوح تادايز ناك اهبو :هدارمو ءيجئاوح يأ

 تايلر ةريضخلا عين قتل ردم تق رع املك ىتالا رك لاب ىلا لاك لإ هي رانأل ينابك ىلع
 هذهو هل ٌركْشَأ كلذب نوكأف يل اهتمارك لامك لالجب ةفرعم كلذب دادزا يّنأل ؛ًاّبح اهعم
 يف ىنعم ةراشإ لكل نإف ؛حيرصتلاب ال حيولتلاب ركشلا ركشو ءركشلا ىلإ تاراشإ
 تاكو :هلوقو «ىلاعت هللا ةبحم هللا همظع امل ًاميظعتو ءاهيلع حولت ةقيقحلاو ؛ةعيرشلا

 تاهت هنأل ؛ ؛يتفيخ نمأمو .يجئاوح ئأ يراطوأ «تاجردو بتارم :يراوطأ هذه

 ًاضيأ هذه الولو ءاهريغ ةيؤر ىلإ يفارحنا نم نامأ ّيلع ناك امل اهتيؤر نع ءيش ينلغشي
 بججحُنال انأو هرايخألا نع هئانغبألا عانقلا هل فشكيال يريغنآل ل دل

 .زيممت نم [س]و لصألا يف (1)

 .ثيدحلا جيرخت َّرم (2)



 :لاق

 ةقرفب نامزلا فَ انذاك الو اننيب ٌرْمَّدلا لدي ملاهب ناعم - 2

 تادوجوملا نم ءيش لكو «ةفّرشملا ةنكمألاو ,ةلضفملا ٌتاقوألا هذه تناكف :لوقي

 لك ىلعو .ينم ةوق لك ىلعو «ّف ةرذ لك ىلع تافصلاب اهب ىلجتت لزانم يأ ءاهب ناغم

 ءرهدلا فّرصت اهتيؤر نع ينبجحي مل يأ ءاننيب هتافرصتو هرهدلا لخدي مل ينم ةفص
 .دوجولا ىف : "ارون مظعأ ىلع ءاوهلا يف رئاطلا ّرذلا نم ٌقدأ وه ام بجحي نأ ردقي فيكو

 ميظعتب دارملاو .هسفنل ًاميظعت [انداك] عمجلا نونب عمجو «ةقرفب نامزلا فْرَص انداك الو

 اذإ اميسالو معنملا مظع دقف «هيلع تمعنأ ام مظع اذإ هّنأل ؛اهريغ ال ةرضحلا ميظعت هسفن

 ام الإ ّبحي نأ هل سيلف ؛كلذك هنم اهتبحمب هقّقحتل هلف هسفن مظع اذإو .هسفن هب دري مل

 .مهفاف ؛هبر عم هسفنب ملاع وهف 24 ٍوِيِظَع ِقْلُخ لَم َكَنِإَو  ىلاعت هللا لاق امك بحت
 :لاق

 ةوفجب يلايللا انيف تئمكح الو انلمْمش تَّسَش يف ُمايألا تعَس تعَّسالو - 3

 ةبكنب ٌتاثداحلا انتثّدح الو ةوبنب ٌتابئانلا انتحّبص الو - 4

 ةولَسو نيب يحاللا كعدأ لو ةوفجو ٌدِصَب ييشاولا َعَّنّش الو - 5

 كس لام ىلا 4 رت اال( عع س از دولا دج يلو رق نا انه رك لوب
 .ةولسو ةقرفب يأ :نيبب ءلذاعلا يحاللا انبولق فجري

 :لاق

 يشيفر. نمنع ينحل ىف اهب لع ْلَرَت ملو بيقرلا ٌنيع ٌتظقيتسا الو - 6

 .هيوبحم نع هلغشي لغاش لك بيقرلاب انه دارأو :بيقرلا نيع تظقيتسا امو :لوقي

 ينلغشي دوجولا نم ءيش ظقيتسي ملو .يدي نيب مئانلا لثم وه ءيش لك تانئاكلا عيمجو

 ءابيقر نوكي نأ ينم ةّبحم يل ةبيقر يأ :يتبيقر يه يتاذ يأ ؛ينيع لزت مل لب «نيع ةفرط
 ّبحلا يف اهب دارأ نوكي نأ نكميو ءاهريغب ال اهب نكل ّبحلا يف ميهأل ّيلع يتبيقر يهف

 .[رون] لدب [ران] :س يف (1)

 .4 ةيآلا ءملقلا (2)



 :لاق «نيع ةفرط ةلفغلا نع ةبقارملا ىلإ تاراشإ هذهو ءّبحلا ىف اهتيؤرب ذذلتلاب

 تنل مساوم يتاقوأ لك اهب هببطب تقو نود تّّقَو ٌصُمخا الو - 7

 لب ءاذه نم بيطأ تقو اذه َّنِإ يأ :هبيطب تقو نود تقو صتخا الو :[و71] لوقي

 ذذلتلاو ءاهيلإ يتيؤرب يذذلت روضح تقو وه تقو لك يأ ءاهب يتذل مساوم يتاقوأ لك

 :لاق ءاهب

 ىتيحت ( درب  اهنم هلئاوأ كيفكت نإ لك ليصأ قراتهن 6

 :لوقي ىرخأ (!'ةخسن يفو
 يتّيحت درس اهنم هلئاوأ تفيستت“ نإ هلك اهيف ّيليلو

 تقو ليصألاو .هلك ليصأ يراهنف ءاهنم نوكي ام نسحأك اهب يتاقوأ يف ترصف

 راهنلا يأ «هلئاوأب يلع تمّسبت نإ امّنِإو :لوقيو ءّرحلا ةّدش يف راهنلا ّرح نم مهباصأ امم

 نإو .يراهن نوكي هّنإف .تاولصلاو هلل تاكرابملا تايحتلا :كلوق نم يتّيحت در حايرب

 .لصاح طرشلا لب طرشلا لصح اذإ انه دري ملو .ّيلع اهيلجت عم هتّدش ىرأ الف هّرح ٌدتشا

 :لاق

 دنس توق ف انتم نل' قري 111 ةففت هلك انهق تتلو ا

 يأ :ىرس اذإ رحس هلك ءاهيلإ يأ ءاهيف يتيؤرو ءاهّبح يف يأ :اهيف يليل راصو :لوقي
 وضع لك ىلع تلجت اذإ هدارم كلذ لكو ءاهنم حير ةحئار يأ «ةميسن فْرَع اهنم تّبه

 مهيلع ٌدتشيو .مهليل مهيلع لقثي ليللا لوأ نأل ؛ليللا نم رحسلا ٌصخو .هئاضعأ نم

 تافيطل حاير مهيلع تّبهو .«تقولا مهيلع درب ّرحلا نمز يف رحسلا ءاج اذإف ءهّوح

 ارحس يل هلك ريصي يليل لَّوأ نم بيط اذش اهحير نم يل ىرس اذإ انأ :لوقي «ةدوربلا

 يلجتل مهعم راعتسي راهنلا ْنأل ؛ليللا ركذب ٌصحخو .اهب الإ ءيشب يل ةذل ال ذإ ؛ةذللا يف

 كاردإ نع قلخلا لوقع لضت يتلا ةرضحلا ىلإ راعتسي ليللاو .ةيرهاظلا ةرضحلا

 .لامكلا تارضح نم يك ىبنلا الإ اهتادهاشم

 .اهنم راتخي خيشلا يدي نيب تناك يتلا خسنلا دّدعت ىلإ ىرخأ ةراشإ هذه (1)



 :لاق

 ةرْزَّرب ًاجاهتبا ٍرْذَقلا ٌهليل اهب 2 هّلك يرهشُت اليل ْتَقَرَط نإو - 0
 نوكت اهلك يرهش يلايل نإف رهشلا نم ةليل لوأ نم اليل ّىلع اهيلجتب تقرط نإو :لوقي

 دعب ةرم هيلع تلجت اذإ ةروزلا مسا راعتسا ءيلإ اهنم ةروزب احرف يأ ءًأجاهتبا ردقلا ةليل
 تّلجت دق يهو فيكف «تاقوألا هذه يف الإ اهلامجب ىلع ّلجتت ملو تناك ول اذه ؛ةّرم
 ؟كلذ نم لقأو ةحملو نيح لك يف يتافصو ياوقو يتارذ نم ةرذ لك ىلع

 :لاق

 ةضيرأ ضاير يف ٍلادنعا ٌعيِبر هلك ّيماعف يراد ْتَبْرَق نإو - 1

 يماعف «هراد ةقيقحلا يف ىّنأك يهف يتاذب تلجت نإو دارأ :يراد تبرق نإو :لوقي

 ءاملا ةريثكلا يه ضايّرلاو .ضاير يف لادتعا عيبر لصف يعم نوكي اهلك يتنس يأ :هلك

 ةنسح «ةعسلا ةريثك «ءاملا ةريثكلا ةرضخلا ضرألا تناك اذإ كلذك ةضيرألاو .ةرضخلاو

 ال يذلا بيرغلا بيجعلا بولسألا ىلع راجشألا ماظتناو ءرارضخالا ةبيجع «ءاوتسالا

 .اهتيؤر نم رظنلا لمي

 :لاق

 ةبيبشلا ٌرْضَعَو ًابيط ابّصلا ٌناوأ هلك ّيرمُمف يّنع ْتَيِضَر نإو - 32
 نامز وهو ءابّصلا ناوأ هلك يرمعف ىنع تيضر دق اهّنأ ةظحل ىف ٌتملع نإو :لوقي

 ْئأ «ةبيبشلا رصعو :هلوقو .غولبلاب ل أ وهو :ايطقل ناكر دلأ نه يذلا هبابش

 هجولاب رهظي ءام وه ةبيبشلاو ءرصعلا اذه وه ىتذل ىف رمعلا لك ةعاّسلا كلتب نوكي

 ةرمحلاو ضايبلا يف ًانول لامجلا يف غلابلا «ةرشبلا هبلا (ةجولا نسحلا «فهرملا
 ةرشبلا نطاب نم مدلا كلذ ىرُي هّنأك ةرشبلا لخاد مدلا ءافصو ءمسجلاب هجولا ءالتماو

 رهظ نإو .ثانإلا نود ةفصلا هذه ىلع مه نيذلا روكذلاب رهظي هبلاغو .ميظع حئار هل

 ىلإ عست ىلإ غولبلا دعب نينس عبس نم رثكأ مودي الو ءرصعلا ةديحوب تيعد ّنهنم ةدحاوب
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 يتيؤر ءيشلا كلذ يعم انأ ءيش بيطأو .ءيش ذلأ مهعم ءيش لك يعم انأ :لوقي .رشع

 وأ ؛هسفنل اهبلط اهيلإ تافتلالا مدع ىلإ تاراشإ هذه لكو :[ظ71] بوبحملا ةرضح ىلإ

 .ىلاعت هللا ىلإ ةبغرلاو «ةدارإلاو ؛ةبحملا فْرَّصو ؛نيع ةفرط اهب ذذلتلا

 :لاق

 (!!ةَقبَقَّدلا يناعملا لك اهب ْتَدِهَش ةروُص نساحملا كلت ُثَعَمَج نئل - 3

 ةدحاو ةقيقح يأ :ةروص ءرهاظملا يأ :نساحملا كلت تعمج اذإ هنأل يأ :نئل :لوقي

 هذهب يأ :اهب تدهش ءايديحوت ًاملعو ءأيهلإ الامكو ءايريبدتو ًايهلإ ًالامج اهّلك اهتيأر

 يف لامكلاو ءلامجلا نم ىلجت ام لك نإف ؛ءيش لك يف ةقيقدلا يناعملا لك «ةيؤرلا

 .ةئيهو ةفصو ىنعم لك يفو «ةّرذ ّلك يف ”ٌلجتم وهف ,دوجولا
 :لاق

 ةوْبَص ّلك نع كيني ٌىوجَو اهب 0 ةبابص لك ياشحأ ُتَعَمجدَقَف - 4

 ةبحم تانئاكلا تاّتحم لك تعمج ولو يأ ةلانض, رك يافع تيد رك

 نم بعتلا وه :ىوجلاو ءاهيف ىوجو ءاهب يتبحم مي نم ةرطق لثم آلإ نكت مل ةدحاو
 لح اميفو نميف لح امو ءّبحلا رحب انأف «ريغ ال ةبحملا ةوق انه هب دارأو ءّبحلا ةرارح

 اهّنأ ةوبص لك نع كربخي يأ :كيبني يبح رحبف كلذك ناك اذإو «هترطق نم الإ هنم هيف

 ىنعملا داحتا ىنعم ىلع يّبح رحب رهاظم نم يه امَّنِإ بحم ّلك ةبحم يأ ,يبح رحب نم
 يف هداحتابو ءيتافص نم وهف قلطملا ّبحلا يل انأو ءبحلا مسا هيلع لمتشي هلك ِهَّنَأ وه

 ءيش لكل ناك نإو .يّبح رهاظم نمو .يّبح نم وه بح لك لاقي نأ ٌحصي ىنعملاو مسالا
 عضوم يف هتذخأ نإ حارقلا ءاملا يف هانلّتم امك ةدحاو ةبحملا ىنعم َّنإف هب صوصخم بح
 يذلا كلذ ال امومع سنجلا هب دارملاو ءاذه نم هللا هلعج يح ءيش لك :لوقت نأ ٌحصيف

 .مهفاف «هتفرتغا

 1[ نابع

 .[ كلت] لدب [لمش] :ناويدلا يف(1)

 .[يلجتم] :[س]و لصألا يف (2)
 .س نم طقاس نيفوقعملا نيبام(3)



 نأ هتحي ام الإ ديري الو .هللا ةدارإب هدوجو ناك امّنإ ءيش ّلك نأ ص اَمل هنأ ملعاو

 الو ءاهتحي الو .ءتناك ةيصعملا نإ :كتلق:نإف فاز[ و ةععتم الإ انيق ناك امق نكت

 كلذك ناك ولو ديري الو ءّبحي ال ام نوكي فيك :انلق .هلل نيصاعلا نم نوكت نأ اهديري

 هتبحمو هتدارإب اهداجيإ ىف ناكف ىصاعملا قلخ لب ؛(!'هللا ىلاعت هكلم ىف ًابولغم ناكل
 ايصاع نوكي نم هملع يف قبس دقو «ةعاطلاب مهرمأو «ةيصعملا نع مهاهنو .دابعلا قلخو

 هيصعيس هنأ هب ملع نم يراجيو «هعيطيس هنأ هب ملع نَم مركي نأ دارأو ءاعيطم نوكي نمو

 ةيصعم رهظيل هيف ةدارإ ىهنو رمأف «هيف ركفتلاب نيقولخملا ملع هيف عطقني ايلزأ املع
 الف يصاعلا كرتيو عئاطلا نيعيو .هسفن تاذ نم عيطملا ةعاطو .هسفن تاذ نم يصاعلا

 باحصأ ىري امك «ًءالتبا يصاعلا نم اهديري يتلا رومألا ضعب هيلع لهسي نكلو ؛هنيعي

 :هلوقل نيدبعتملا عيمج يف كلذكو «هولعفي نأ هبحي ال يذلا مهنم كلذ راهظإ ٌّبحأ له

 ىنعم ىلع ال هتدارإو هللا ةبحم ىنعم نأ لدتسُي اذهبو .004 نوُفسفي اناكأَمي مهوُلَبت#

 لك نأ ملعاف هتدارإو هللا ةبحمب نوكي امّنِإ ءيش لك َّنأ تققحت تققحت اذإف ءانتدارإو انتيحم

 نوكي نأ ىلاعت هللا ةبحمل رهظم وهف ليمج نسح لكو «ىلاعت هتبحمل رهظم وه ءيش

 ريغ وه يرابلا هب فصوي يذلا لامكلاو لامجلا ناك نإو «ءتافصلا لامك لامج ىلع

 .ملعلاو ءنسحلاو ؛لامجلا لكو «ةنسحلا تافصلا عيمج نكلو .لامكلاو لامجلا اذه

 .نيقولخملا يف ةبكرملا تاقولخملاو ةئيشملاو «ةدارإلاو ءرصبلاو .عمسلاو ؛ملحلاو

 عيمجو ؛ملعلاو «ةبحملاو ءلامكلاو ؛لامجلا ناكف ىلاعت هللا ىلع تألاد يه امَنِإ

 ةثالث ىلع ةقلطملاو .ةديقمو ةقلطم :نيهجول ماسقأ (*ةعبرأ ىلع يه ةنسحلا تافصلا

 افوصوم لزي مل هنأ هتاذ ©”تافص يف «ىلاعتو هناحبس يرابلا هب صتخي اهدحأ : :هوجو

 .س نم هانتبثأ امو ءلصألا يف ةطقاس [هللا (1)

 َةَرِضاَح تناك ىلا ٍةَيرَقْلأ ِنَع َمُهْلَْسَو :ىلاعت هلوق ىلإ اه رفات يضل طنب و ء( يعم دي[ نرتسلا س يف (2)
 مهول اكد كح دهباتال رشا مولد ارش هنن موي هت امج ْمِهِمْأَت ذِإِتْنَسلَأ ف توُدَني ذإ رخبلا

 63 ةيآلا «فارعألا ءميظعلا هللا قدص ى# َنوُهسَفي أناكاَمِي

 .163 ةيآلا .فارعألا (3)

 .حاضيإلل س يف ام انتبثأو «[ةعبرأ] لدب [4] :لصألا يف (4)
 .[تافصب] :س يف (5)



 .هدجويس هنأ !”هملع يف قبس ام يناثلا هجولاو ءاهب هفصو يف ةبجاولا .ةنسحلا تافصلاب

 وهو «حاورألا ملاعو «لاثملا ملاع ىمسملا وهو ؛تالاثم [و72] هدجوأ ام :ثلاثلا هجولا

 .©!يداجيإلا قلطملا وهو .ظوفحملا حوللا ىمسملا

 لباق هّنأ هتردقو هملع يفو .ًادودحم ًاديقم هدجويس امب هملع وه :عبارلا هجولاو

 َدبال قولخم ّلك َّنأل ؛قولخم '”هغلبي ال يذلا قلطملا وهف ؛هدّدح امع ةياهن الب ةدايزلل
 وهو ءاهل ةياهن ال هل كلذ ةدايز يف هتردقو هللا ملعو «ةياهن هل ءيش لك يف نوكي نأ

 يف هرهظأو هللا هقلخ امو .هملعو هتردق يف اهل ةياهن ال اهنأ اهاريو «ةدايزلا كلتب ملاع

 .لامجلاو ءلامكلاو «ةبحملاو «ةدارإلا يف هل ًارهظم هللا هلعج ام رهظو .ةداهشلا ملاع

 يذلا رهظ نكلو ءهتاذ اهب فوصوملا ةقلطملا هللا ةبحمب ناك امّنإف ةروصلاو «لاثملاو

 اهانعم يه يتلا لاثملا ملاع يف ةدجوملا .ةقلطملا ةبحملا نم وه امّنِإ ةبحملا نم هيف رهظ

 حاورألا ملاع يف هللا هدجوأ ءيش لكو ءرهاظملا ىلع هنم ضيفي رحب اهّنأك دحاو ىنعم

 لامجلا اذهو ةّبحملا هذه تناكف .هتافص اهنأ ال .كيلمتلاب ىلاعت هللا ىلإ فاضي امنإ

 هللا ةبحم ىلع نآلاد امهّتكلو «ىلاعت هلل لامجو هلل ةبحم يأ .هللا ةّبحم وه رهظ يذلا
 تف قو هل ناك ل يوق كو هلا ركوملا 3 قو ط وحلا ةلادخو سنتا اهب قوس علا

 «رثكأ هللا تافص ىلإ هب رّكذتلا يف ناك ىلاعت هللا نم ًاميظعتو ًالامكو ًالامج سفنلا يف
 ءرمألا رهاظ يف مظعألا ريغ يف سانلا ضعبل ركفتلاب هللا تافص ضعب يلجت عقي دقو

 ريغ نم هتافصب اهيفو ءاهيلع هللا يلجتل لحم يه دوجولا يف ةّرذ لكف نطابلا يف امأو

 يف دّيقم وهف ءيش يف هللا تافص نم ةفص لامج وأ لالج هل تلجت اذإف ءاهيف لولح

 هتشهدأو ءاهريغو «ةفصلا كلت يف هب ملعلا حيحص ىلع ناك اذإف «ةفّصلا كلت ةرضح

 كلتب هبلق ىلع يرابلا يلجت نم عون كلذف ةفصلا كلت يف هتمظع نم هآر امب هللا ةمظع

 ًايناف كلذ نيح يف نوكي نأ آلإ ةفّضلا كلتب يرابلا ةمظع هل ىلجتي نأ نكمي الو «ةفّضلا
 م

 نّم ٍلْمَرل هنأ َلَعَجاَّم * :ىلاعت هلوقل يه اهركذ ىوس ءيش لك نع هبلق ةيؤرو هلقع ُركذ

 .تاحلطصملا هذه حرش رم (2)
 .مالكلا ميقتسي اهبو .س نم اهانتبثأو ءلصألا يف [ال] تطقس (3)

 .[كيلمتلا يف] :س يف (4)



 مانت ىتح يبلق ىلع ناغيل ِهَّنِإ مكدحأك تسل] : دمحم يبنلا الو «2174 هوو يف ِنيَبلَ

 قلطملا لامكلا هل َنأل 74 ٍويِظَع ٍقْلُخ َلَمَل َكَنِإَو # ىلاعت هلوقو .2/[يبلق ماني الو يانيع
 .ةيداجيإلا ةقلطملا يهف يناعملا نم لاثملا ملاع يف ناك ام هب انلق يذلا وهو .يداجيإلا

 هنم هريغ يف رهظي ام لكو «يبنلل وه امّنإف يداجيإلا لامكلا نم قلطم نسح ءيش لكف
 كانا لاك هيب يح زك ولا نرحل يحفر يظإ ليقع يف هردجر نحن تياربطب امْنإف
 «نسح ءىش لكو «تائيهلاو ءتافصلاو ؛لامجلاو ءرمقلاو .سمشلاو ءلخنلاو «ليخلاو
 «رثكأ ةئاع يداجبإلا قلطملا لامكلا ضيف ناك ىلاعت هللا دنع لضفأو لمكأ ناك املكو

 .رثكأ هب راكذتلا ناكو ءرثكأ هل هللا ةبحم ىلع لدو

 :([نايب]

 هلالجو هلامج يلجتلو .هيف هللا ةبحم يلجتل ًارهظم (؟”[وه] وت رك ناك تيعو

 نينافلا هللا يف ّبحلا لهأل عستا هيف هيلع ةيلجتملا اهلقعي يتلا هتافص عيمجو .هلامكو

 ةوق عم هركذ مهل ىلجت ءيش لكف ؛هتبحمو هئالآو هتافص لامج يف ركفتلا يف مهلوقع

 قرط مهل تعستا كلذ لجألو ؛مهل ٌحص كلذ يف اوُلزغتي نأ اودارأو .هيلإ مهتّبحم

 ركذب بيبشتلاب هللا بح يف هب اوملكت ام عيمج - مهفي رابتعالا اذهبو .هللا يف بيبشتلا

 ءاهلامجو ةأرما نسح نوركذي دق مهّنِإَف نيقشاعلاو «نيكلاسلاو «ةاعدلاو ءلاجرلاو «ءاسنلا

 هلامكو .هلامجو ؟[ىلاعت] هللا ةبحم كلذب نوركذتي مهو ءال وأ اهيف ةّبحملا حيحصو

 نوّرمي ةراتو .كلذ يف هتافصب مهل ىلجتي نيح هيلإ مالكلا نوفرصي ةراتف ؛هتارضحو
 ةراتو «ةبحملا يف نوملكتي ةراتو ؛ةفصلا كلت هيف تلجت يذلا رهظملا يف مظنلاو «مالكلا

 ةراتو ءاهلاح ناسلب هنع ربخت ةلاحلا [ظ72] دارملاو .هسفن نع ًاربخم ناك كلاسلا يف

 «هتاذ فصوب ةصتخملا تارضحلا يف نوملكتي ةراتو .هنع نوربخيو كلاسلا يف نوملكتي

 .4 ةيآلا ءبازحألا (1)

 .ثيدحلا جيرخت ٌرم (2)

 .4 ةيالا ىلقلا (3)

 س نم طقاس نيفوقعملا نيب ام (4)

 .س نم طقاس نيفوقعملا نيب ام (5)

 .س نم طقاس نيفوقعملا نيبام (6)



 ةراتو .هدجوي نأ لبق هدجويس َّنأ ملع امب ةيبيغلا تارضحلا يف ةراتو «هتاذ تافص يهو

 لامكلاو ءيداجيإلا قلطملاو ءيداجيإلا ملاعلا وهو «لاثملا ملاع يف ةقلطملا يناعملا يف

 «هتردقو هملع يف هل ةياهن ال هنأ يداجيإلا يف يملعلا قلطملا يف ةراتو .يداجيإلا قلطملا

 ةراتو :داجيإلا لبق ءيشلاب هملعك وهف طقف هب هملع وه امّنِإ دوجوم ريغ نآلا وه هّنكلو
 يْنأ فرعاف كلذ تفرع اذإف «ةداهشلا ملاع يف دجو ءيش لك وهو .رهاظملا يف نوملكتي
 ّبحلا لهأ هب ملكت يذلا مالكلا عيمجو .خيشلا اذه ناويد يناعم عيمج كل تفشك دق

 رهظم همظعأو ؛هلك دوجولا لمكأ ْنأ حصو .يوق مهف اذ تنك اذإ ملعلا اذه يف هللا يف

 تافصو «ملحو ,ملعو «ّبحو «لامكو .لامج لك نأو .6 دمحم يبنلا ىلاعت هللا ةّبحم
 تادوجوملا عيمج داجيإ َّنأو .كلذ نم ءيش ّلك يف هلامك رحب ضيف نم وه امّنِإ ةنسح
 هنأ حصف تادوجوملا لمكأ وهو .دوجولا داجيإ لامكلا نم ناك هنأل .هلامك رحب ضيف وه

 .تافّصلاب هيلإ هّبر يلجت نع اباجح نوكي فيكف هلامك ضيف نم هداجيإ ناك

 اهوزواجي نأ مهل ٌمصي ال 28 يبنلا ىلعو .قلخلا ىلع بتارم هل يلجتلا نأ ملعاو

 لبجلاب الفلا ىسوم ىلع هللا ةردق لامك نم ىلجت امل هنأ كلذ يف لاثملاو .مهتقاط مدعل

 ىلجت ول ذإ «لبجلا كاكدنا لبق لامكلا كلذ هل لجتي ملو ءًاقعص ىسوم ّرخو اكد هلعجف
 هلقعو هنم مظعأو يلجتلا كلذ ىري # يبنلاو ءلبجلا كاكدنا ريغ نم ًاقعص ىسوم رخل هل
 هارأو ءضرألاو تاومسلا نم جراخ عضوم يف ل يبنلا كرت ول لوقت تدك ايو منحت

 ريا هك د كادت او وص اج دررهجولا ىلع هللا ةردت ةلديوةدحاور ةليضن: هلك ةوجولا هللا

 الو ءكلذ لمتحي #2 يبنلا ناك نإف ؟ىسوم ىلع يلجتلا نم مظعأ يلجتلا اذه ناك امأ

 اهلمتحي الو ءاهب قعصي امم هللا تافص لامك ىلجت ىف ةياهن هل نوكت نأ ٌدبالف قعصي

 هنآك كالذك كلذ. ىف هللا ةزذق/ يري رهو هي قعصي آل يذلا ةعلا يفودفلاةللا داسيإ: يف
 مظعأ هللا دنع ناك امّلك هنأل ؛('!ىلاعت هللا عم هتارضح ىهتتم يهو .هّدح وه كدنا دق
 نيأف العو لج هتافص نم ةدحاو ةفص يف اذكه ناك اذإو .رثكأ هتمظع ةدهاشم هب تلجت

 يه انه عيمجلاب دارملا امّنإو ؛عيمج اهل سيلف ءاهل ةياهن ال هئاغصو .هتافص عيمجب لوقلا

 تافَضصلا نم هل امو .غ يبنلا اهعمجي اهلكو .قلخلا ىلع ىلجتي نأ نكمي يتلا تافَّصلا
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 .كلذ مهفاف ؛عيمج اهل سيلف كلذ دعب

 :لاق

 ةوظحب يراختفا يف يمهانأو اهب ىوهلا يعَّدي ْنَم لك يهابأ ال ْمِلَو - 5

 ةرضحلاب يأ :اهب ءبحلا يأ :ىوهلا يعّدي نم ّلك «تاهابملا نم :يهابأ ال ملو :لوقي

 ةياهن ىلإ ءاهتنالاب رخافأ يأ :ةياهنلا نم ةوظحب يراختفا ىف ىهانأو .ةيدحألا ةيهلإلا

 الإ ةلمألا تيننلا نس نخاف اهون: ىويع دعنا اهبلإ طخ الو فس اهلا أل تلا اجرت

 .يلاثملا قلطملا يّبح رحب نم

 :لاق

 ينبرق برق نم ُتلَمأ نكأ مل امو 2 ًايجار ٌثنك ام قوف اهنم ُثْلِنُدَقَو - 6

 تنك ام قوف اهتافصب ىلع يلجتلا نم ةرضحلا يأ :اهنم .تغلب يأ :تلن دقو :لوقي

 لهأ 'هنوحلمتسي ىنعم اذهو «[و7ة]هتلّمأ نكأ مل ام اهيلإ يتبرق برق نم تلنو ءايجار

 ماقمو «ميظع ظح ىلإ تغلب يّنأ هانعمف وه امأو .هوجرو هولمأ ام قوف اوغلب اذإ برآملا
 .هفصو ةطاحإب يل ملع ال ميرك

 :لاق

 اةينم لك ىلع يبري امب يلع  اهلامتشا ُفْطُل نيبلا َفنأ َمَعْرَأو - 7

 هب داريو ءاهطقسأ يأ :اهمغرأو «ةقرفلا فنأ يأ :نيبلا فنأ .0ام لعف مغرأو :لوقي

 يئازجأ نم ةرذ لك ىلع اهتّبحم روهظ يأ :ّيلع اهلامتشا فطلو :لوقي ءءرملا هرك ىلع

 لك تاذ ىلع يأ هيف ّيلع اهروهظ لمتشم ينم ءيش لكو «يتائيهو يلاوحأو «ياوقو
 اذه قارتفالا فنأ مغرأف «قئالخلا هانمتت ةينم لك ىلع ديزي يأ :ىبري امب ءيتم ءيش

 ةرذ لك ءانم رحب نم ًةرطق الإ ناك امل دحاو (!ءانم مهلك قئالخلاو انم عمج ولف لامتشالا

 .بوصأ هانتبثأ امو ء[هوحلمتسي] :[س]و لصألا يف (1)

 .ناويدلا شماه يف درو امك تاءارقلا ىدحإ يهو .[ةينم] لدب [ةّنم] :ناويدلا يف (2)

 .[ضام] اهلعلو ء[س]و لصألا يف اذك (3)

 1 .ىنملا يه ءانملا (4)



 نأ يل فيكف «هتياهن ملعأ مل يئانم َنأل ؛يئانم غلب ام قوف تغلب كلذ عم انأو ءاهبرقي ينم

 ؟يئانم ىلع داز ام غلبأ

 :لاق

 فنا وشكلا جمدت تفهم انو امَرْغُم ٌتحبصأ ٌتيسمأ ام ّلْثِم اهب - 8

 يف اهنسُح فشكو .برقتلاو يلجتلاو بحلا نم هيف يل تحبصأ امو ءًامرغم تحبصأ

 ىل ءاقترا ال ىتلا ىتبترم ىف ةياغلا تغلب كلذب دارأو ءتيسمأ كلذك اهلامكو اهلامج

 هّبح ةفاضإ يف حابصلا ىلع لوألا يف ءاسملا مّدقو ءكلذ ىلع اهنم يل ةدايز الو ءاهدعب

 يف روهظلا دعب حبصأو .هيف ةركفلا ملظت يتلا هبيغ ةرضح ىلع لدي ءاسملا َنأل ؛اهل
 ؛هل اهتّبحم ةفاضإ يف ءاسملاب ربخأو .حابصلا مّدقو «ةيبيغلا ةرضحلا يف ام ىلع دوجولا

 «نسحلا ىلع تحلا مدقو .ةداهشلا ملاع وأ ؛لاثملا ملاع يف هروهظ لوأ هنأك حابصلا نأ

 ملاعو «بيغلا ملاع يف هل قباس ّبحلا لصأ ّنأ ىلإ ةراشإ مّدقم نسحلا َّنأ ةقيقحلا يفو
 ريخأتلاو ميدقتلاب هفصو زوجي ال يلزألا ملعلا يفو «ةداهشلا ملاع يف هروهظ لبق لائملا

 .هب هملع يف ةيادب الب كلذب 'ًاملاع لزي مل هللا َّنأل ؛لطاب لكلا لب

 :لاق

 ةّيزمب مهتاف ام اففسوي الخ 2 اهنسح ٌضْمَب ىرولا لك ثحتم ولف - 9

 .قلطملا لامجلا اهلامج ىيتلاو ءاهتلصو يتلا ةبترملاو ةجردلا كلت تحنم ولو :لوقي

 لاقثم نم ءزج فلأ ةئام راشعم رشع نم لقأ وه :اهنسح ضعب «دابعلا يأ] :ىرولا لك

 كلذ قّرُفو .هتطعأ دق ام اهلامج نم هتطعأ دق يذلا فسوي الخ ام .ءاوهلا ىف رئاطلا ةرذ
 .هلامج نم ةفص لكب يأ :ةيزم لكب .فسوي فصو مهتاف ام "![ىرولا عيمج ىلع ءزجلا

 .لسرلاو .ةكئالملا نم هليبس نيكلاسلا لضفو تع ىبنلا لضف فشكل تالاثم اذه لكو

 ناك ىلاعت هلل هلامعأ يف هلامك نم ذخأي مل نَم ّنأل ؛مهاوس ام حرطو «ءايلوألاو «ءايبنألاو

 .[يف] لدب [نم] :س يف (1)

 .[ملاع] :[س]و لصألا يف (2)
 .س نم طقاس نيفوقعملا نيبام (3)
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 :لاق

 'اَدَّلْضَو لك اهئاسعإ يل فعاضف اهنسح ءدب ىلع يلك اهل ٌتفرص - 0

 ةيادب ىلع يأ :ءدب ىلع «يماوقو يتارذ ءازجأ نم ءزج لك يأ :يلك اهل تفرص :لوقي

 ةياهن ال هنأل لامكلاو نسحلا نم ضعبلا ىلجتي نأ الإ نكمي ال هنأل ؛اهنسح يلجت روهظ

 ةظحل لك يف يأ :ةلصو لك ءاهفطلو اهناسحإ يتائيزجو يسفن فرص يل فعاضف .هل

 .يتارذ نم ةرذ لك يف اهلاصو نم ةلصو لك يل فعاضت

 برقلاو لصولا تاجرد َّنأل ؛معن :لوقنف ؟ةلصو لك لوقي نأ نكمي فيك :تلق نإف
 لك دارأ هنأ نكميف «كلذ ءارو ام ىلإ مهل ةزواجم ال مث ةياهن اهل هقلخل ىلاعت هللا نم

 يف يه تلصو ةظحل لك يف كلذ دعب مث ءقحلا يف كلذك وهو «هريغل هب تلصو ةلصو

 ءركفت ةدايزب ديزي الو .هلعفب صقني ال ةبترم يف وهف هتياهن غلب دقو «يتبتر يه امّنِإ ملعلا
 توملا هيتأي الو .كلذك هروهظ يف وه .معن :لوقأف «ىقرتي لزي مل تك يبنلا ْنِإ :تلق نإف

 كلذك ةرضحلا كلت يف وهف «لاثملا ملاع يف كلذك هل ناك امو ؛هروط غلب [ظ73] دقو الإ
 هنع ربخت هتلاح لب ؛لوقي كلذك وه هّنأ هسفن ىلإ فاضي امم ءانب الإ اذه سيلو «ةلمج

 لدي ءيش لك نعو ؛عمجلا نعو «ةياهنلا ىلإ اهريغو «ةيادبلا نع ربخت نأ ٌحصي ةلاحلاو
 .كلذ مهفاف ًالّضفم وأ ًالمجم هيلع

 :لاق

 ةَفْرَط لك يف لاج ٍفْرَط لك اهب ٍةَرذ لك اهتسُح ينم دهاشُي - 1

 ةرذ لك يف يأ «ةرذ لك اهنسح دهاشي ياوقو يدوجو تارذ نم ينم ءيش لك :لوقي

 يترضح ءاهتنا ثيح بيغلا ملاع ىلإ «لاثملا ملاع ىلإ اهرهاظمو .دوجولا تارذ نم

 ىف دوجولا تارذ يأ ءاهيف اهنسح دهاشي يأ ءاهب دارأ نوكي نأ لمتحي :اهب :هلوقو «هيف

 :ةفرط لك .اهيف ىلع اهيلجتبو ةدهاشملا تناك اهب يأ ءاهب دارأ نوكي نأ لمتحيو ءاهملاوع

 يأ «لك اهب يأ .فرط لكب هانعم قلعتم اهب دارأ نوكي نأ لمتحيو «نيع ةحمل لك يف يأ

 .[ءدب] لدب [دي] :ناويدلا يف (1)



 اهيف ركفتلا يف حراسم ةعس يف يأ ءلاجم يف حرس يأ لاج «نيع رظن يأ ءفرط رّيحت

 اهدهاشأو ىناثلاو ءاهب اهدهاشأ لوألا :ةثالثلا ىناعملا هذه ىف ةرركتم اهب ةملك تراصف

 مهفاف ءاهيف ركفتلاب لاح لك رّيحتو زجع اهبو .ثلاثلاو ,تادوجوملا يأ ءاهيف يأ ءاهب

 :كللد

 :لاق

 ةظفل لك يف لاط ناسل لكب  ةفيطل لك ّيِف اهيلع ينثيو - 2

 نم ةظفل لك يف يأ :ةفيطل لك .ينم ىنعمب :ّيف ؛ةرضحلا يأ :اهيلع ينثيو :لوقي

 .مهفاف «ةظحل لك يف حيبستلا

 :لاق

 كح نك نشات فنا لك :اهنإ ”ةتفيقر لكن هاتر قشيو > 383

 ا ا ل

 اهكاردإ نع زجع يأ :لك ءاهحئاورب يأ :اهب :لوقيو .مّشلل اهئافص يف ةغلابم ةيّمشلا ةوقلا
 نم هريغو ءبيطلا نم ةحئار لك يأ «ةّبه لك قشان فنأ اهاذش نسح لامك يف قيقحتلاب

 هلامك قيقحت كردت ال كّنأو ءقلطملا لامجلا تافص ىف تالاثم اذه لكو «ديعب ناكم

 :لاق

 يحضن عماس دف ما للك اهب ةَعْضِب لك ا ظفل ينم ُم رو - 4

 نال حب للا ز ناوقر اح 0

 يف ةرذ لك نمو «نهنم ْنهلاح ناسلب اهمالكو اهادن هنم ةرذ لك عامسو ءظفللا رركتي

 ءاهعمس دقف اهفرع اذإف ءءايشألا ةلاح ناسل لوقي امب هملع وه لقعلا عمس نأل ؛دوجولا

 .[قشنيو] لدب [قشنأو] :ناويدلا يف (1)
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 نإف ءًاعمس يلقعلا رصبلاو ءًارصب يلقعلا عمسلا نوكيف ؛هعمسو هرصبأ دقف هفرعو ءيشلا
 كلذك لوقأف .هلاح ناسل عمسي ملو رظن دق نوكيف هانعم مهفي الو يشلا ىري دق :تلق

 يأ :لك اهب :هلوقو «ةلاحم ال هيف لاحلا ناسل عمسو .هآر دقف ءيشلا مهف اذإف هانعم ري مل

 دق ناك نإو يئازجأ هعمست ام عمسي ال يأ ءيب تّصنتم يأ :يتصنتم عماس عمس ءزجع

 .يئازجأ هعمست ام عامتسا ىلإ تصنتلا يف هسفن دهجأ

 :لاق

 ةلبُث ّلُك هيشل نم مف ّلكب اهمال ءزج ّلك ينم ِمُقَيَو - و
 ءزج لك نأ دارأ ءاههجو ماثل يأ :اهماثل ,ياوقو يئازجأ نم ةرذ ّلك يأ :ينم مئليو :لوقي

 مثللاب انه هدارمو «ةّبحملا هجو مثليو .[و74]اهتبحم '!1[بارش نم] برشيو اهدهاشي ينم
 تعي تدخن نق ةيناعم م عم لك نأل ؛اهتتساحيم ةخو ىلإ هرظن لاضتآ ريغ اعيك نبيل

 فرع اذإ ىّمسي نأ ٌحصي كلذكف .ءايشألا تالالد نم رصبلاو عمسلا يف هانرّوص امك رخآلا

 .ههجو مثلو ؛هرظنو .هيف ٌّقحلا عمس دقو «ةفرعملا ةحئار هنم قشنتسا دق لاقي نأ ءيشلا ءرملا

 هذه تدحتتا كلذك «كاردإلا ىنعم يف يناعملا تدحتاف هتبحم كردأ هنأ ىلإ لّوؤي هلك ىنعملاو

 مف وه دوجولا يف ءيش لك َّنأ دارأ :مف لكب .ىلاعت هللاب ةفرعملاو ةدهاشملا ىنعم يف يناعملا

 نم ءيش لكو يأ ءّمف لكو «لالجلاو ءلامكلاو ءلامجلا روهظبو .دحوتلابو .ةرضحلاب قطان
 كلذ لجألف .هتافص تارضحب هل ةدهاشملابو «ىلاعت هللا ةفرعمب دهاش يأ ؛ٌمثال وه دوجولا

 نم يأ :همثل نم .دوجولا يف ءيش لكب اهدهاشأ يأ ؛مف لكب اهماثل ءزج لك ينم مئليو :لاق

 دوجولا ّنأل ؛اهنم ةدهاشم لكبو ءاهنم ةداهش يأ «ةمثل لك يأ :ةلبق لك .هتداهشو هتدهاشم

 ءيش لك نمو «هنم ءيش لك دهاشي ْد# يبنلاو ,ةظحل لك يف هيف تلجت هلل ةفص لكب دهاش
 هملعو «هتدهاشم رحب ضيف نم الإ تفرع امو يأ .تدهش امو ءاهتداهشك دوجولا تارذ نم

 ءاهب لدتسي هنأ دارملا سيلو ءاهبو اهنم دهاشي وهو .هضيف نم اهّنأل ؛هلامكب يأ «دهاشت هب يهن
 .هبو هيف تافصلا يلجت الإ ءيش يف ىري ال لب

 :كولملا كلم تارضح ىلإ كلاس لكل كولسلا اذه قالطإ مومع يف :نايب

 .س يف طقاس نيفوقعملا نيب ام (1)



 نأ ٌحصي فيكو ؟هدعب نمل هتدئاف امف تع يبنلا هب ًاصتخم ماقملا اذه ناك اذإ :تلق نإف
 لهأ نأ اهدحأ :''هوجول :لوقأف ؟هحاضيإ يف لوقلا ةلاطإ يف ةدئافلا امو ؟هريغ هيف كلسي

 يناثلا هجولاو «قيقحتلا نود قيدصتلاب تع يبنلابو هللاب مهتفرعم يف نوعنقي ال قيقحتلا

 هجولاو «قيقدتلاب الإ قيقحتلا حاضيإ حصي الف يرابلا ةفرعم قيقحت فشك ديحوتلا نأ
 «بتارملا ضعب ىلإ كلاس لك قرطل قرط اهّنإف ## ىبنلا بتارم هذه تناك نإو ثلاثلا
 5000 «تارضحلاو «تاجردلاو

 يف لاثملاو ءبرقأ هيلإ مث : هللا ىلإ ناك رثكأ هقالخأب قلختو .هتافصب فصتنا ْنَم لكف

 ةيؤرب دهاشف هآر ءىش لك ىف هّبح ةوقل هبلق ىف ىلاعت هللا ركذ رضح ْنَم لك ْنأ كولسلا اذه

 ةيرقملا هلاك ليه ىذللا نيظملا كر ناين اس ان لب دعوت نعال مانع هبات نع

 تددتتاو« ةفرعملا كاع معو ةدنقازوب« اينشو ءاناسشلو ءامالكو «القضو ا رصرو ( اعمنح هللا
 .سايقلا اذه ىلعو ؛ةدهاشملاو كاردإلاو ةفرعملا يهو دحاو ىنعم يف هاوقو هساوح

 يف ءيش لك ءانفو «كولسلا ىلإ تاراشإ اهنطابو # يبنلا حدم تاراشإلا هذه رهاظو

 هتبحم ىلإو لاعفألاو تافصلاب هيلإ رظنلاو .هلامكو هلالجو هلامك ىلإ رظنلاو هللا بح
 ناسللا نود بلقلاب ةوالت هيلإ راشملا فرحألا يسامخلا مسالا ةوالت عم هناسحإو هفطلو

 داهشألا ملاعب نولوغشملا هاري ال ام ةبحملا يوق ناك اذإ هدهاشي ىلاعت هللا َنِإف .ىوقأ ِهّنإف
 تح هر نعل ىف دكور مل زو «ءاعارو مطادلا هلا اقدر ماع وسو هي تويرججمملا

 الاجر ماقم لكل َنِإف ملع هب هل سيل ام ركني الف ءمسق مسقلا اذه نم هل سيلف ةبغرو هلل

 هكولس هيف فشك الو ؛تع يبنلا حدم ريغ دري مل اذه نأ ّنظت الثل مهفاف ءاماقم لاجر ّلكلو

 ىلع كّنِهّبن دقو .كلذك سيل هّنإف ىلاعت هللا تارضح ىلإ هريغ كولسل فشك الو ءهّبر ىلإ
 هيلعو «ةوالح هل مظنلا نوكيل ةراشإلاو زمرلاو ةياكحلا ليبس ىلع هيتأي امّنإو .بولطملا
 .2[تاماقملا] هذهل ًاميظعت نيعماسلا بولق يف ةوالط

 هيف كلسيو هملعتيو هّتحي ًاناسنإ هل رّحس ميظع ىلاعت هللا دنع ”[ملع] ّلك نأ ملعاو
 حصفأب هنأ هناسل ىلع هرهظيف هيف ىهانتي [ظ74] نأ ىلاعت هللا هدارأ يذلا ّدحلا ىلإ هيف ىهانتيف

 .اهدرسي حار مث .هوجول هحاضيإ يف ببسلا دوعي :هريدقت فذدخ انه (1)

 .[تاماقملا] لدب [تابسانملا] :س يف (2)

 [ملغ] لذي [امأ] سس يف (3)



 ,ةمايقلا موي ىلإ هدعب نم هريغل ةزجعم دوجولا ملاع يف ريصيف ؛ةحاصفلا يف ةمكح مكحأو
 الخ ام ىلاعت هللا قلخ عيمجل ةزجعم وه ملعلا اذه يف مظتلا اذهب مظانلا اذه نأ كش الو
 يف مظنلا ةوق يف هلثمب اوتأي نأ نالقثلا تعمجأ ولف ءرعشلاب (![آلإ] ملكتي ال هّنكلو تغيبنلا

 نأ آلإ حصي ال نوكي نأ نكمي ناك نإو .'2اريهظ ضعبل مهضعب ناك ولو ءاوزجعل ملعلا اذه
 اهتوقو .فعضت لزت مل لوقعلا نأ ىلاعت هللا ريبدت ةدهاشم يف هّنكلو .نوكي نأ نكمي نوكي

 ال نأ دبالف ملعلا اذه يف اذه نم ملعأ وه دحأ ءاج نإو ؛كلذك اهتحاصفو اهملعو «فعضت

 اهب هللا مركأ ةمارك لكب يرابتعا ينظ لوق اذهو ؛هنوك ًانكمم ناك نإو ءاذهل قفتا ام ّلك هل قت

 .كلذ مهفاف ,ناكمإلاب الإ لوقن الو هريغل نوكي نأ لق ءيش يف هقلخ نم ادحأ

 :لاق

 ةَححَت ّلك هيف بل لك هب رهوج لك تأر يمسج ْتطَسَبْوْلَق - 6

 ءاههنكب طيحي ال ءازجألا ريصت نأ ىلإ ءازجأ هتللح يأ :ىيمسج تطسب ولف :لوقي

 لك ارجل كلت تأ رل لاحقا تلد نون اهعنل تدق كارتر :نلامت هللا الإ اهيروطتو

 تارذ نم رهوج لك يف يأ :ةبحم لك هيف بلق لك «رهوجلاب يأ ,دوجولا تارذ نم رهوج
 تارذلا كلت نم ينم ةرذ لك تأرل «ةّبحم هيف بلق لك عمتجا دق هيف ناك ولو .دوجولا

 تابحملا كلت يلجتملا مسجلا يأ .هب امهدحأ :نيهجولل [هب] ةملك ماقأف ءاهيف كلذ لك

 هيف نوكيف «ةّبحم لك هيف بلق لك رهوجلا كلذب يأ هب يناثلا هجولاو ,.مسجلاب يأ ءهب
 نم هيلع ضافم ٌبح نم هيف ام َّنأل ؛دوجولا عيمج ةّبحمو .هسفن تاذ نم ةبحم :ناتبحم

 7ك دك 5

 .قايسلا عم همؤالتل ًاداهتجا هانتبثأو .[س]و لصألا اهنم ولخي نيفوقعملا نيب ام (1)
 هرعشو ء0ضرافلا نباب باجعإلا ةدشب الإ هريسفت نكمي الو . هندي رصان خيشلا مالك يف ةغلابملا نم ءيش ودبي دق (2)

 .ةيكولسلا هتالوحتل ةليوطلا ةلحرلا هذه نايبت هلالخ نم نكمت يذلا



 رشع عبارلا بابلا

 عمجلا عمج ةرضح ىلإ ينطابلا هكولس أدتبمو 558 هنطاب ريس يف هآر امل هركذ يف

 يفو ءأدتبملا اذهب ةقلعتملا ةفرعملاو ,ديحوتلاو .ةّبحملا يفو .ةيدمحملا ةقيقحلل يدحألا
 ١ 4 هلامكو هماقم ناسلب لوألا هرون نم تانئاكلا عيمج نيوكت أدتبم

 :لاق

 ةبير ّلك ًابهذُم ًافشك حفلا هب 2 يلداجو ٌثذجتسا اهيف ام ُبرْغَأو - 7

 ةدوملاك هَُّدَص .ٍفالتتا ّيلَو 2 ٍفلاخم َّلُك عمجلا نيعب يدوهُش - 8

 دارأ :يل داجو ءًاديج ترص امل يأ .تّدجتسا يتلا ةرضحلا يأ :اهيف ام برغأو :لوقب

 يأ «هب يندارأو .فشكلا يأ ؛حتفلاب يل داجو يأ :حتفلا :هلوقو ءءاطعلا نم هل َداَج امب

 :تيرو كبش لك يأ «ةبير لك اليرم ىأ :ايهذك افك .حتفلاو فشكلاب

 نيع ّبحب وأ .عمجلا نيعل يعل :ىأ .عمجلا نيعب ؛ يتدهاشم 56 .عمجلا نيعب , يدوهش

 رظنملا حيبقلاو ءنسحلاو ةدوملاو ّدصلاك موهفملا يف داضتم يأ .فلاخم لك ىلإ عمجلا

 لامج وه هللا ريبدت نم دوجولا يف ام لك َّنأ يعمج ةرضح ينترأف مكحلا يف : حيبقلا ال

 لمكأ ةبحملا لامج الو .ةروصلا حيبقلا ةروص نم نسحأب ليمجلا ةروص سيل دحتم

 الإ يهلإلا ديحوتلا يف حصي الو .يلامك يهلإ ريبدت هلك هنأل ؛ىلقلاو ضغُبلا لامج نم
 .كلذك

 :لاق

 يتبقرب َراحف يشاولا اهب ماَمو ينمالف راَمف يحاللا يتنّيح |[ 8و



 يتمعن ٌراثآ لكلاو لبطاو اذن اهرب ثيح لصاح اذهل يركشف - 0

 يتلا ةيهلإلا ةبحملا «ةّيحملا لامجب يأ :اهب ماهو ءرمألا رهاظ يف يل هتبحم ببسب ينمالف

 ءيش لك يف يرحب ضيف نم اهضافأو :اهب ينلمكأو دوجولا يف ةّبحم «ىلاعت هللا اهدجوأ

 0 0 ا ا ا

 ؛هتبحم يأ :اهاري ثيح لصاح مئالل يركشف ءاّمغ امل تدهاش ام يشاولاو ودعلا دهاش

 يحور ينفأ نأ تدرأ دق يذلاب ردي مل هنأ رخآلا هجولاو ىهلقع هآر ام رادقم كلذ ْنأل

 هتدهاشمو .يروهظ ناك ثيح لصاح هل يركش ودعلا يشاوللو «يتدهاشمب يسفنو

 ىلامج راصف ىلاعت هلل ةوادعلا نم «!'هيلقي ام راهظإ ىف ةمكح «ّيهاونو يرماوأو «ىل

 ةيصعم راهظإلا اذهو ؛ىلاعت هللا ملع يف قاقحتسالاب باثيل هلل هّتح راهظإل اذه لاحكو

 .يهلإلا ديحوتلا يف كلذك «ىلاعت هللا ملع يف قاقحتسالاب ٍبّذعُيل

 :لاق

 (2يتفطعل ًافطع هنم يني ياوب ىوّسللو ىنثُي رايغألا نع يريغو - 71

 :ينثيو «ىلاعت هللا ىوس ءيش وه رايغألاو ءىوسللو ىنثي رايغألا نع يريغو :لوقي
 يش قلعت املك اهتعءاتفلاو ةكشملا هَ ةقيرطب هللا تارضح ىلإ هكولس يف اهنع عجري يأ
 اهيف دهاشي يتلا يه و «ةيرهاظلا ةرضح لإ اهنه نطلع ةسنت نفاو هلخو تاس هب اهتم

 ةرضح يهو '١[ىوسلا ىلإ] يأ :ىوسللو :هلوقو «تاذلاب ال تافصلاب اهنم ءيش لك يف
 عمجلا ةبترم يهف .تادوجوملا اهيف دهاشي ال يتلا ةنطابلا ةرضحلاو .ةرضحلا هذه عمج

 وهو .هسفن نم ضرعيو يأ :هنم ينثيو ءامهركذ ّرم نيتللا حورلا ةيارو سفنلا ةيار نيب

 فطعل يأ :هفطعل .كلذ نع بجحي نأ نع ةقفشو اليم يأ :ًافطع . سفنلا نع ىتح ءانفلا

 .اهتءارق يف تدهتجا دقو .ماجعإ الب [س]و لصألا يف ةملكلا هذه ناخسانلا كرت (1)

 .[نع] لدب [ىلع] :ناويدلا يف (2)

 .لصألا نم ةدايزلاو ءس يف طقاس نيفوقعملا نيب ام (3)



 قتفطعل وأ «تارضحلا كلت ىلإ وه هنم ةبحمل وأ «تافاقملا كلت ىف هل تلجت هئبحم

 .كلذ ىلإ هتبذج يل هللا ةّبحمو .ىّبح رحب نم هفطعب يأ .بطاخملا سفن ىلإ ةفاضإلاب

 تارضحلا دهاش انأ لب ءاهنع ءانفلاب الو رايغألاب ىلوصو سيلف ءانأ الإ يأ :ياوس :هلوقو

 .مهفاف ؛يلامكو يتقيقح ضيف ضعب نم لكلا ذإ ؛تادوجوملا قئاقحو

 :لاق

 تدبتسا يداحتاب يسفنو ّىلإ لصاو ينم ٌربلاو يل يركشو - 2

 يأ ءّىلإ لصاو ودعلا يشاولل يّربو «ّىلإ هّبح رهاظب مئاللا يحالل يركشو :لوقي

 يف لامك لك َنِإ تلق ينأل ؛يسفنل يربو يسفنل يركش ىلإ امهل يّربو يركش عجار

 هرايتخا يف نوكي ام راهظإل هيلع ضيفأ نم لك ىلع ضيفأ امنإو ءانأ هرحب لصأ دوجولا

 .لامكلا نم وه يهلإلا ريبدتلا كلذ ْنأل ؛يسفنب ّربو يسفن ىلع ٌءانث وه رش وأ ريخ نم

 .مهفاف .تلق امك هيلع ضيفأ ْنَم ىلع ضيفأ هنمو «يل هقلطمف دجوم لامك لكو

 يتلا تالامكلا عيمجب اهريغ نود هب تدرفنا دارأ :تّدبتسا يداحتاب يسفنو :هلوقو

 يأ .تّدبتسا رخآ عضوم يفو «يتبترم يف يل كيرش الو «ىلاعتو هناحبس يرابلا اهرهظأ

 نم ضاف ام تركش اذإ ينأل ؛هيأر الإ ٌَضْرَي مل اذإ هيأرب ءرملا دادبتسا نم ذوخأم «تدّرْفت

 ىنعمب نالامكلا عجريف ىنعملا يف امهداحتال ًالامك نوكيف قلطم لامك يريغل سيل ِهّنأل
 ىلع لدف .ءىلضف لثم هلضف نوكيف ىلامك لئم لامك دحأل الو ءريغ ال لامكلا وه دحاو
 :ةبلاو ركشلاو ةنسكلاو«ةبحملاو ؛لامجلا كلذكو «ىلامك نضيف نموه لامك لك نأ

 .(!![ةنسح ] ةروصو «ةئيهو .ةفص لكو «نيقيلاو .ىوقتلاو «ناميإلاو

 :لاق

 (2تطغت يئاوس نع قيفُم وْحَصَي | اهّرِسفْنك ذك يلَعَتٌرومأَعنَو - 3

 .تطغت يئاوس نع قيفم وحصب ءاهقيقحت يأ :اهّرس فشك يل مت رومأ ّمثو :[ظ75] :لوقي

 .لصألا نم ةدايزلاو ءس نم طقاس نيفوقعملا نيب ام (1)

 .[يئاوس] لدب [ياوس] :ناويدلا يف (2)



 .حيحص اذهو «تطغت هاوس نع (!![ام] دهاشف كلذ ىلع ةدعتسم هلقعو هئيقيو هحور ذإ

 [نايبآ

 تايلجتو ءرهاظلا مسا ةبترم ىلوألا :بتارم عبرأ ”نيولتلا بتارم نإ :انلق دقو

 لاعفألا ءامسأ عيمجو «قزارلاو قلاخلاك ةيتوبثلا ءامسألا نم هانعمب ةلمتشملا ءامسألا
 هترضحب دّيقم وهف رخآلا يّلجت هرضحي ملو ءاهنم هل ىلجتي مسا ّلكو ءهلعف ىلع ةلاّدلا

 ةبترملا ىلإ نّولتي مث «هيف ًانكمتم نوكيف رهاظلا مسا ىنعمب لمتشا ام عيمج هل ىلجتي ىتح
 .مالسلاك ةيبلسلا ءامسألا نم هانعمب لمتشا امو ؛نطابلا همسا ةرضح ىّلجت يهو ؛ةيناثلا

 يه يتلا كلذ وحنو «يلعلاو .ينغلاو هرتولاو «درفلاو «ريبكلاو .ميظعلاو ءسودقلاو
 ىتح ةينطابلا هترضح يف دّيقم وهف هل ىلجت مسا لكو «لعف ىلع لدت الو «هتاذ ءامسأ

 ةينطابلا ةرضح يف نوكيف نطابلا همسا ىنعمب لمتشا ام ةلمج ةظحل لك يف هل ىلجتي
 عمجلا ةبترم ةثلاثلا ةبترملا يهو ءاهيلت يتلا ةبترملا هبلطمب ًانولتم نوكي وأ ءاهب نكمتيف
 .نطابلا مسالا ىنعمب ةلمتشملا ءامسألاو .رهاظلا ىنعمب ةلمتشملا !ءامسألا يلجت نيب

 ؛عمجلا ةبترمب نّولتم وهف ةدحاو ةعفد اهاري "ةيؤر لك يف لكلا هل ًايلجتم نكي مل امو
 يبنلا آلإ ءارو ام ىلإ ةزواجم ال مث .مهفاف ؛عمجلا عمج ةبترم يف نكمت دقف كلذ عت اذإف

 تارضح عيمجو هب تّصخ تارضح ىريو ؛مهنم رثكأب اهلك تارضحلا هذه ىري ِهّنإف
 .ىنعمو «ةفص لك يفو .دوجولا تارذ نم ةرذ ّلك يف ًاليصفتو ًالمجم اهاري ىلاعت هللا

 ملاع نم ًاضيأ هللا تارضح عيمجل هحور ةدهاشم عم ًاليصفتو ءالمجم .ةئيهو «ةلاحو

 المجم تاسوسحملا نم دوهشلا ريغ يف ىلاعت هللا هب يلجتملا ملعلا ملاع وهو «بيغلا
 ام ىري هنأ حص دقف كنه اهب صوصخملا عمجلا ةيدحأ 7[ةبترم] يه هذهو ءاليصفتو

 .مهفاف ؛هريغ نع يطع

 :لاق

 .لصألا نم ةدايزلاو ءس ىف طقاس نيفوقعملا نيبام (1)

 .قبس اميف (نيولتلا) حرش ّرم (2)
 .مالكلا ميقتسي هبو ءس نم هانتبثأ امو [ءامسأ] لصألا يف (3)

 .لصألا نم هانتبثأ امو «[ةيؤر لك يف] لدب [ةيؤرب] :س يف (4)
 .لصألا نم هانتبثأ امو ءس يف طقاس نيفوقعملا نيب ام (5)



 ('تّدح ٌةرابعلا ام ىنعم ةراشإ لا يفو دَمَد حبي مل ْنَم ُحِبَي ملاهب - 4 لس يتا

 اهفشك اهّضني مل ًارارسأ هل نإ مث .هدابع نم دحأل هفشكي ال ًارسو ًاملع هلل نإو :لوقي
 اهفشك يل زاج ولو ءاهفشك يل زوجي الو ءاهلك اهاّيإ يل فشكو .هدابع نم ءاش نمل
 :لاقف ءاهنامتك اوقيطي ملو «مهلتق حابأل اهوحضوأ نإو ءاهنامتك مهيلع ضرتفال سانأل

 مل يأ ءاهب حبي مل يذلا وه همد كفس هسفن نم اهب حبي مل نم يأ :همد حبي مل ْنَم
 ال الثل مهنع هللا اهمتكف همد كفس هسفن نم حابأ دقف اهب مهنم حابأ نمو ءاهب اهرهظي

 ىوريو ؛كلذب نورفكيف مهئامد كفس مهسفنأ نم اهب اوحيبي الثل مهب ةمحر اهوقيطي

 ملعو ءٌقحلا نيّدلا وهو هفشكب ترمأ ملع :مولع ةثالث يّبر يناطعأ :(0لاق هنأ ُكَبْع هنع

 لك نايبو ؛هنامتكب دهعلا ىلع ذخأ ملعو .قئاقحلا ملع وهو هنامتكو هفشك َنيِب تريح

 رك ْوَلَو هلك ِنيِدلَأ َلَع ُهَرهظِل# :ىلاعت هلوق هفشكب رومأملاو ءباتكلا ىف كلذ

 «مِيمنأ فو ِقاَقآْلا ىف اَِنِلَ ْمِهِبِرُرَس » :ىلاعت هلوق هيف رخملاو .4 تْوِرْنُمْل
 « ور نم ِهِفإ ٌتْحَفَنَو# :ىلاعت هلوق لثم رخآلاو «هانعم نطاب هنطابو .هانعم رهاظ هرهاظف
 .هفرعاف كلذ ريغو © جورلأ ِنَع كلتوُلَمْسَيَو »

 هتءاج تم هتبترم ىلإ زواجتلا دارأ ءيش لكل ةراشإ يأ .ىنعم ةراشإلا يفو :هلوقو
 هيف ام ةراشإلا هذه ىنعمو ءيبن نوكي ميتيل ماقم كلذ نإ 4 تبل َلاَم اوُبَرَمَن اَلَول ةراشإلا سموم د اس * ريس

 نأو دب الف ءمهّدح نم ىلعأ ًاّدح يل َّنأو ءًاّدح يبن لكل تَّدَح اهّنإو «هانركذ ام ىلع ةرابع
 .[و76] .مهل سيل ام ةفشاكملا نم هيف يل نوكي

 :لاق

 *!تنعتملل 2 حيرصتلا نع ّينغ ٌقئاذ ينغي ام حيولتلاب ّيّنعو - 5

 يأ :قئاذ ينغي ام حيولتلاب يّنع مهفاو يأ :ءايلا حتفو «ةلمهملا نيعلاب ,ينعو :لوقي

 يأ .تّنعتملا مالك مهفي يأ :تنعتملل حيرصتلا نع ّينغ .مهفلاو ةفرعملا نم قوذ هعم

 .ةءارقلا هذه ىلإ ةراشإ ناويدلا شماه يفو .[تّدح] لدب [تطغ] :ناويدلا يف (1)
 .قايسلا عم مءالتي هانتبثأ امو [مهب] لدب [مهنم] :[س]و لصألا يف (2)

 .تاميركلا تايآلاو .ثيدحلا جيرخت عم عوضوملا اذه نع ثيدحلا رم (3)
 .[ينغي ام] لدب [مهفي] :ناويدلا يف (4)



 ىفخي ال يذلا مهفلا فراعلا ريصبلا دارأ ءاهمهفي له يباغتلاب هبحاص لقعل ربختسملا

 .القع رضحتساف ةديعبلاو ةبيرقلا زومرلاب يباغتلا هيلع

 :لاق

 01 ا أب ٌعمجلاو يقف ىلإ ابسست ناذللا اهادبم أدِنَمَو 06

 هللا 3 بّقتلا اهادبم يأ :ابّتست ناذللا ءةيرهاظلا ةرضحلا يأ :اهادبم أدبمو :لوقي

 «يتقرف تارضح ىلإ يأ :يتقرف ىلإ ابّيست ناذللا ببسلا امهو «لفاونلاو ضئارفلاب ىلاعت

 «تادوهشملا قئاقح ىف اهل سفنلا ةدهاشمب ةيرهاظلا تارضحلا ىه قرفلا تارضحو

 اهتتاتحن نور نل] ةويدكلا فارسخاب ةيقيعتلاو ىكايعلا لامعا اهادجم اذيم دارا هت لمكتيو

 ضرعتلاو «ةبحمو لامعأ نم ءيش لك يف ًاقلطم ةيفصتلا وأ «ةبحملا ةوقو .لامعألا وأ

 ملو ءهلمتحي ام لك معيل الإ يه ام اهادبم أدبم يف ابّتست نيذللا ركذي مل هّنإف ةفشاكملل

 «لمعو ملع :نينثا ىلإ امهعمجي نأ ّحصي يتلا يناعملا ةرثك ىأر دقو الإ كلذ معي نأ دري

 ؛يتتشت ىبأت يتاذ ىلع اهلامج يلجتو .عمجلا عمج ةرضحو :لاقو .اببست ناذللا امهو

 هسفن كلامتي مل عمجلا تارضح دهاش نم ؛قرفلا ةرضح يف يفوقوب اهنع يتقرف يأ

 تارضحلو «قرفلا تارضحل ةعماج عمجلا تارضح ْنأل ؛قرفلا تارضح يف فقي نأ

 تاراشإ اهلك اهّنإف مهمالك يناعم مهفا مث ,مهتغل يف مهتاحالطصا ًالوأ فرعاف «ةنطابلا
 .هتك يدمحملا ماقملا ناسلب ىلاعت هلل '”ديحوّتلا ملع ىلإ

 :ةفرعملا قيقحت '"1[يف] نايب

 الب هتاذ تافصب ٌصتخي مسق :نيمسق ىلع يتأت ىلاعت هللا ةفرعم قيقحت ْنأ ملعا

 ةبترملا :بتارم عست ىلع كلذ لكو «هانعم يف هتاذ ريغ كراشي ام اهنمو ءهانعمل ةكراشم

 يف الو ءايندلا يف دحأل اهتفرعم ّحصي الو «ىلاعت هللا تاذ يهو .تاذلا ةفرعم :ىلوألا

 هدوجو داجيإ وه اهتفرعمو اهتيؤر قيقحتو ءوه الإ وه فرعي الف وه الإ اهتيؤر الو «ةرخآلا

 .[اهادبم] لدب [اهادبإ] :ناويدلا يف (1)

 يرهاظلا مهفلا نع ًاديعب بولطملا ههجو ىلع موقلا مالك مهف ىلع هنم ًاصرح رمألا اذه رّركي رصان خيشلا أتفيام (2)

 .بارطضاو .سابتلا ىلإ يدؤي يذلا
 .لصألا نم ةدايزلاو .س يف طقاس نيفوقعملا نيب ام (3)



 يف اهدوجو داجيإ ةدهاشمو ءاهتفرعم كاردإ نع زجعلاب ةفرعملاو «(!!ىلاعتو هناحبس أيقاب
 مسالاو ءالعو لج هناحبس هركذب يلقعلا روضحلاو «ءيش ريغ يف قيقحتلاب وأ ءيش لك

 .هفرعاف مظعألا مسالا وهو هتاغل تفلتخا نإو .هللا مسا وه تاذلا هذهل ملعلا

 الو ةدئاز ةفص اهيف سيل يتلا تاذلا ءامسأ يهو «ةيديرفتلا ءامسألا :ةيناثلا ةبترملاو

 هدبعي مل ولو هلإ هللا َنِإف هلإلاو ,درفلاو ءرتولاو .دحاولاو .دحألا لثم كلذو .دئاز بعت

 ةفص الو «تاذلا ءامسأ هذهو .دبعيل هنأ وأ دوبعم هّنأل مسالا اذه هل ناك هنأ سيلو .دحأ

 ام حيحصلاو ءَيناعم هل نإ :ليقف .هلإلا مسا الإ هتيهولأ قيقحتو هديرفت نع ةدئاز اهيف

 ىنعم نأ امك ءهّقح ّقح يذ لكب ملاعلا هلإلا ىنعم :ليقو .ريغ ال هللا هانعم نإ :هانلق
 َنإف ّقح نم اهل امو «ءايشألا روص روهظ يف ىتح هقح ّقح يذ لك يطعملا نمحرلا

 ؛نداعملاو «ناويحلاو «تابنلا كلذكو .؛كلذك رامحلاو ءاهتروص ىف اهقح كلذك ليخلا

 فلاتفاوهتاقل دير زنون كاذلل د12 عار هارت قرقطملا ينج حاول اهون هئاوعلاو

 ائيش هبشي الو ءءيش ههبشي ال دّرفتم .هفاصوأو هتافص يف دحاو وهو «هتاذ يف دحاو هّنإف

 .هتافص نم ةفص لك يف

 هريغ ىنعم اهيف لخدي امزال هتاذ ٌصخت ةفص اهيف ىتلا تاذلا ءامسأ :ةثلاثلا ةبترملاو

 ءديمحلا ءيحلا «مالسلا .سودقلا .ينغلا .ميظعلا :نلعلا .لاعتملا «ريبكلا :هئامسأ لثم

 .ربكتملا ءزيزعلا ءرخآلا ,لوألا ءلالجلا وذ .نطابلا «مئادلا ءيقابلا .قحلا «ديجملا

 ريغ اهيف لخدي ناعم ةكراشمب تاذلل ةيتافصلا [ظ76] ءامسألا :ةعبارلا ةبترملاو

 ميلعلا لثم كلذو .هدجوي ال امو «ءايشألا نم هدجويس امب يلزألا قباسلا ملعلاك تاذلا

 .ديجملاو ءيوقلاو ءردتقملاو ءرداقلاو .ريدقلاو ءميحرلاو .نمحرلاو ريصبلاو «عيمَسلاو

 .فيطللا ؛ليكولا .ديهشلا ؛عيرشلا ؛مويقلاو .ميلحلاو .ركاشلاو .فوؤرلاو ؛عساولاو
 ؛ماركإلا وذ «نيتملا ةوقلا يذ .ءلوطلا يذ .ديدشلا «نيبملا ءميركلا ,قداصلا ءريبخلا

 .ةهيهملا :مؤملا

 ىنعم حيرصت اهيف لخدي نأ ريغ نم هريبدت ءانث ىلع ةلاّدلا هؤامسأ :ةسماخلا ةبترملاو

 .عيدبلاو ءميكحلا لثم كلذو «ريبدتلا

 .عوضوملا اذه دنع قبس اميف انفقوت (1)



 اهيف لخدي نأ ريغ نم تاقولخملا ىنعم اهيف لخدي يتلا هؤامسأ :ةسداسلا ةبترملاو
 .يلولاو ؛كيلملاو «"'كلاملاو ءبّرلا لثم كلذو .لاعفألا ةيفيك حيرصت

 «ىفاكلاو «باوتلاو «قزارلاو .قلاخلا لثم كلذو ء«هلاعفأ ءامسأ :ةعباسلا ةبترملاو

 عاقل طفلا ةكدقملا»« ياقوت اود ظنا ون ووقنافل اوه وروقنلاو نرد اقرار قكلاو
 «ثعابلا «ثراولا «ناّنملا ءقالخلا ديري امل لاعفلا .ظيفحلا ءريصبلا .تيمملا ؛ىيحملا
 هعديحلا وز رصملا»يرابلا نايجلا هق زا رلارئاقلا رولا «عافنلا «ئذاهلا فاينل
 ءامسأ نم كلذ هبشأ امو «قلاخلا لثم ءامسألا هذهب يرابلا ىمسي له :تلق نإف ؛ديعملا

 ءامسأ ةيقب كلذك هقلخيس هنأ ملع امل ًاقلاخ لزي مل هللا َّنأل ؛معن لوقأف ؟لاعفألا
 .هلاعفأ

 ام ىنعم اهيف لخديو .هسفنل ةمزاللا هلاعفأ تافصب ّصتخي اميف '2 [ةنماثلا ةبترملاو]

 .مالكلاو «ةئيشملاو ةدارإلاو «ةبحملا لثم كلذو ؛هدجويس هَّنأ ملع

 .دوهشملاو .دوبعملا لثم كلذو «.هيلإ هتاقولخم ةهج نم هب فصو ام :ةعساتلا ةبترملاو

 .كلذ هبشأ امو

 :25 يدمحملا رونلاب داجيإلا أدتبم يف نايب

 نم هيلع ناك ام ىلع نآلا وهو .هعم ءايشألا نم ءيش الو ناك ىلاعت هللا َّنأ ملعا
 ناك ام ىلع وهو ءيمع يف ناك :لاق ؟قلخلا لبق هللا ناك ام ل يبنلا "لئسو «لبق
 الو «نيح الو .تقو الو «نامز الو «ناك هَّنأ موهفملا ىنعملا نكلو معن .لبق نم هيلع

 لجأل هّنِإف كلذب لوقلا زاج نإو «نيحلا وأ ءرهدلا وأ ءتقولا كلذ يف ِهَّنِإ لاقي الو ءرهد

 .رونلاو «ةملظلاو .دجوم ءاوهلاو ,نّوكم ناكملاو ءقولخم تقولاف الإو .هفصوب ةفرعملا
 فرعي فيكف ّوجلا وه يذلا ءاوهلا لبق ناك ام فرعي الو ,ناثدحم نوكسلاو «ةكرحلاو

 ىلاعت هللا نع ًايكاح يي يبنلا لاقو .هيلع وه امو ءتاومسلاو ءضرألا بر هيلع ناك ام

 .[كلاملاو] لدب [كلملاو] :س ىف (1)
 مام ةدايزلاو + ادمأللا نت افرع نيقوقجيلا درب اه 3)
 يأ .ناخد هبش :ليقو ءقبطم فيثك باحس ءامعلا وأ يمعلاو .453 ص «ةبيتق نبال .ثيدحلا فلتخم ليوأت رظني (3)

 .حرشلاو جيرختلا نم ديزم هيفف شماهلا رظنيو .ءيش هعم سيل



 وو اوناك نق( كرعأ نع املك نسلجتا كرغا نأ كيحات: فرعأ مل ريع تنك لاقانلا

 ىلعّلجتي مل ام هملعب ىّلجت هنأ ىمسي الو ؛هملعب ىّلجت اّمل هتفرعم تعقو امَّنإو ءينوفرع
 قلي اه لأ نإ زباجل غلا لافوبهنوكر فلل نهال هوغو وش الو ةةريغ وف
 نيف نوذلا دان ىروهظرد ءدقألا مدح هلل لك جدو رباح | كريت نول لات هللا

 :بتارم عبس ىلع يهلإلا داجيإلا بيترت ةفرعمب حضّتي كلذ يف ىنعملاو «"''داجيإلا

 لوأ رهظُي نأ دارأ امل ىلاعت هللا َّنأ - ملعأ هللاو - ليق اميف كلذو :ىلوألا ةبترملا
 انركذ دقو «هب ةفرعملا نم هقلخ ىلع هرهظي نأ دارأ يذلا هتافص ملعب ىلجت هدجوي دوجو

 اهانعم يف دحأ هكراشي ال يتلا هتاذ تافص ملع امهدحأ :نيينعم ىلع هللاب ملعلا ْنأ

 املاع هب لزي مل يذلا هملع يناثلا ىنعملاو .كلذ هبشأ امو ريبكلاو ءيلعلاو .ميظعلاك

 يذلا وه كلذ نإف ,كلذ ريغ ىلإ ناعمو صاخشأ روصو لاثمأ نم هقلخ نم هنوكيس امب

 لهأ هيمسي اميلع هب هللا لزي مل يذلا ملعلا اذهو «كلذ ريغو «يناعمو تالاثم هدجوأ

 لبق نوكي نأ كلذ بوجوب بجوي الو .هدجوأ وه كلذ ملعو ."نوؤشلاب ملعلا 2[اذه]

 كلذك امهّنأ الو ءاهب هملع ثدح هنأ الو ءًاملع اهب دادزا هنأ الو ءاهب ميلع ريغ اهدجوي نأ

 هتافص ملعب ىلجت اّمل هنأ ملعاف كلذ تمهف اذإف [و27] اهب ميلع وهو ةميدق ًالاثمأ تناك
 ءالخ نكي ملف ءالخلا ةلزنمب وه يذلا ايخزرب اميظع ارون ملعلا رون نم ىلاعت هللا دجوأ

 وه ملعلا رون ّنأل ؛نيرونب انلق امنإو «ملعلا رون نم دجوملا رونلاو «ملعلا رون هيف هّنأل ؛ادبأ
 يذلا رونلاو ءاثدحم نوكي نأ زوجي الو .دجوم ريغ هللا تافصب ملعلاو ؛ريغال ملعلا تاذ

 لوأ وه ناكف هيلع هملعب (*[ىلاعت هللا ىلجت ام لوأ وه ملعلا رون نم] ىلاعت هللا هدجوأ

 رداص لوأ وهو .فيرشلا يدمحملا رونلا» :اهيفو .1000 ص .مجعلا ةعوسومو :986 ص .ينفحلا ةعوسوم رظني (1)

 اذه قازرلا دبع جرخأو .«ءيش ةطساو ريغب ءيش ال نم (نك) رمأب هدجوأ هللا نأل ؛ارمأ يمس امنإو .هناحبس هنع

 !95و 74]ا رظني .عيشتلاو فوصتلا نيب ةلصلا هباتك يف يبيشلا لماك .د تارم هدنع فقوتو .هدنسم يف ثيدحلا

 «ناسنإلا :مومعلا ىلإ ريشي اّمم ثيدحلا يف (نَم) سيلو (ام) دورو ةظحالم يغبنيو .401و 394و شماهلا 197 و

 قلخلا ةلوقم عم ميقتسي ال ام وهو .هدحو لقاعلا ىلع قلخلا رصتقال (نَم) تدرو ولو .دامجلاو «ناويحلاو
 .ماعلا

 .لصألا نم ةدايزلاو ء.س يف طقاس نيفوقعملا نيب ام (2)

 .[نوؤشلا] نع ثيدحلا م (3)

 .لصألا نم ةدايزلاو ءس يف طقاس نيفوقعملا نيب ام (4)



 ءيش دوجو حصي ال ذإ ًايخزرب هانلق امّنِإو كيك دمحم يبنلا رون وهو هب ملعلاب هلل دهاش

 اعم هدجويس يذلا ملعلابو هتافصب يلجتلا نوكي نأ نكميو «راونألا فالخب ملعلا رون َنإف
 .هتافص ملعب الوأ ىلجت وأ

 ىلجت ىلع لاد وهف دوجوملا هانعم وه يذلا حلا همسا ىلجت نمو :ةيناثلا ةبترملا

 .عيمسلا ةيا ا ىلجنتو دحاولا همسا ىلجت نمو «تاذلا ىلجت ال تاذلا بوجو

 هذه راونأ نمف ءلوصأ ةعبس يهف ةدارإلا يلجت نمو ءاملكتم لزي ملو «ريدقلاو ءريصبلاو

 لقعلا وه ناكو .هتردقو .همالكو .هرصبو .هعمسو «هتيدحأو لقعلا تاذ ىلاعت هللا دجوأ

 ملعلاو «ىلاعت هللا تافصب ملعلا لقعو .هسفنو ءيهلإلا ملقلا لقع وهو .يلكلا لوألا

 ملعلل ناكو «هيلع هللا هب ىلجت امم ليصفت ريغ نم ةدحاو ةلمج ىلاعت هللا هدجويس يذلا

 داجيإلا ('”[يلي] امم يهو سفنو تاذ يهو «تاذو «ملعلا يلي ام وهو حور :هجوأ ةثالث

 سمشلا ءوض يلجت لثم ملعلا رونب ىلاعت هللا يلجت َنأ ّنظت الو «ىلاعت هللا هدجويس يذلا

 لقع تاذ سفنلاو ,حورلاو «تاذلا هذه نمو «هب لوقلا زوجي ال اّمم كلذ َنإف .سمشلا نم

 .هسفنو .هحورو #3 يبنلا

 هل ىلجتف ؟بتكأ امو :لاقف .بتكا :هل لاقف ملقلا ىلاعت هللا رمأ مث :ةثلاثلا ةبترملا

 .هتاذو .هسفن هنم ضافو .ةبيه ملقلا دعتراف ميكحلا همسابو «ميلعلا همسابو .ةمظعلاب

 طوسبم يمسج حول وه حوللا سيلف ظوفحملا حوللا وهو ءاسفنو ءاتاذو ءاحور هحورو

 راصو ؛«ىلاعت هللا هب ىلجت يذلا يلكلا ملعلا ةقيقحلا يف وهف .باتك هيف تاومسلاك

 لك ةداهشلا ملاع يف رهظف .تائيهو ءتالاثمو ناعم ىلإ لّصفت مث دوجولا يف ًامولعم

 هتاذو .هحور نم يحوللا يلكلا لقعلا نم لثم لك ىلع ىلجتو .لاثملا كلذ ىلع ءيش

 ظوفحملا حوللا يف لاثم هل ءيش لخي ملو] «ةداهشلا ملاع يف هصخشل نوكي ام هسفنو

 تاللاثملا يلي اًممو .هحورو ملقلا يلي امم «ةداهشلا ملاع يف (”[هلقع نم دودمم ريغ

 .هسفن تالاثملا يلي امو .هحور ملقلا يلي اّمم حورلاف ءلثم لكل ىلجتي ام كلذكو ءهسفن

 .س نم ةدايزلاو .لصألا يف طقاس نيفوقعملا نيبام (1)
 .لصألا نم ةدايزلاو ء.س يف طقاس نيفوقعملا نيب ام (2)



 .ةداهشلا ملاع يلي اّمم سفنلاو ؛حوللا يلي اّمم حورلاف ؛لثم لكل ىلجتي ام كلذكو

 لاثملاو ءحوللاو «ملقلاو ءلوألا رونلا ىلع ىلاعت هللا ةمظع يلجت نمو :ةعبارلا ةبترملا

 (7[نوكسلاو ةكرحلا نمو ءنوكسلا دلوت هفطل يلجت نمو «تادجوملا هذه ةكرح] تدلوت

 قوف امهيلع فطللاو ؛ةمظعلا يّلجت نمو «ةدوربلاو ةرارحلا ظوفحملا حولا دعب تدلوت

 «ةبوطرلاو .ةدوربلاو .ةكرحلا نم ةرارحلا تداز اهنوكسو ؛حوللاو «ملقلاو ءرونلا ةكرح

 يتلا ةكرحتملا ةايحلاو ءىربكلا ةعيبطلا يهو «(”توسانلاب هنع رّبعملا وهو .ةسوبيلاو
 مث .تاكرحتملا عيمجو «تاومسلا كرحتت هتكرحبو «هنم دلوتملا نوكلا ةكرح تناك اهب

 ركذلا ةلزنمب امهو «ءاملا ةدوربلا نمو ءرانلا ةرارحلا نم دلوت ىتح ةعيبطلا بارطضا مظاعت

 امك رانلا كلذكو ءاينادسج ال ءاوهلا ةبوطر يف وه امك يناحور فيطل ءام نكلو «ىثنألاو

 دلوتو «ىربكلا ةعيبطلا ةكرحب عئاّبطلا تبرطضاو ءالب رون اهل ًران ال ءاوهلا ةرارح يف يه
 نوكلا راصو ء[ظ1]771ناخدلا اذه لثم الو ءراخبلا اذه لثم ال امهنكلو «ناخدلاو «راخيلا

 .مهفاف .كلذك هلك

 ِتْومَّسلا# :هلوق كلذو تاومس راخبلاو ناخدلا ىلاعت هللا قتف مث :ةسماخلا ةبترملا
 امهتنقئفف اقر انناك ضرألاَو (#33 َمُهفَنَفَف قير 1-7

 اتبرطضاو .ءضرألاو ءامسلا نيب رانلا تدسجتو «ءاملا دسجت مث :ةسداسلا ةبترملا

 رد ولا ةعيلللا نها كر تتر قع رأل او ءاطسلا زو نك نمل ىرعتصلا ةفيطلا ةزاوت

 000 :يضصحتلاو :لاجلاو اجلا هير نع دل وتو ءايلع تنافس كا

 «باتكلا هب لوطي كلذ حرشو .كلفلا تاكرحو .ءىطسولا ةعيبطلا ةرارحو «رانلا ةرارحب
 .يلفسلا ملاعلا يف ربيغتلا عقو ىطسولا ةعيبطلا هذه ريغتبو

 . لصألا نم ةدايزلاو ءس يف طقاس نيفوقعملا نيبام(1)

 نأ نم نتملا يف هحرش نم نّتبت امك موقلا عم قفتي وهو «(توسانلا) دنع لباق عضوم يف رصان خيشلا فقيس (2)

 ؛ينفحلا ةعوسوم رظني «حورلا هب مئاقلا لحملا وأ .ةيناسنإلا ةأشنلا وه وأ ءايندلا يأ ةداهشلا ملاع وه توسانلا

 :وه جالحلل تيب يف ةملكلا تدرو دقو .955ص ؛مجعلا ةعوسومو .978ص

 بقاشثلاهتوههالان سوس هسبودسات ريجوسطلا حت نات

 يوغللا عيزوتلا رظني .ءاتو واوب ةموتخم اهْنَأ اذه ىلع لدي ميدق ينايرس لصأ تاذ ةملكلاو ,291ص ههناويد رظني
 .83ص «يئارماسلا ميهاربإ .د .يفارغجلا

 .30 ةيآلا .ءايبنألا (3)

413 



 ءاملا نم ناسنإلا مث .ناويحلا مث ءتابنلا مث .نداعملا تدّلوت مث :''!ةعباسلا ةبترملا

 .رصبلاو عمسلاب :تافص عبرأب اكردم راص يذلا لقعلا بتارم كلذكو .ظوفحملا حوللا

 .اهانركذ يتلا لوصألا ةعبس ّرس نم ءيش لك يف هتدحوو هتاذو «مالكلاو «ةردقلاو

 :ةيصخشلا رهاظملا ىلع ضافملا لقعلا بتارم ىف :نايب

 «تاومسلا لثم مهفلا هيلع قلطي ال مسجو .دامج لك ىطعأ ام وه :ىلوألا ةبترملا

 .كلذ ريغو .ءىطسولا ةعيبطلاو «ىربكلا ةعيبطلاو ؛ءاوهلا تاركو .ضرألاو .موجنلاو

 اًءْوُط اَييَْأ ٍضْرَأَللَو اَه َلاَمَ# هركذ لج هلوقك ىلاعت هللا فرعت ام ردقب اهيلع ضيفأ دق اذهو

 هتفرعم ىلع تاذ امهّنِإ امهقلخ ىف ةلالّدلاب نايب اتلاق :ليق .(24 َسيِعِبأَط اَنَأ َتَلاَم اَهَرَك وأ
 دوحج هّنأل ؛اترفكل كلذك اتلاق ولف ءتآلاد ريغ ةقيقحلا ىف ّنهف الإو .هركلا ىلعال ةقيقح
 الو ءامهلوق يف صوصخم وه لوقب :الاقو هللا باطخل مهف نع اتلاق :ليقو ؛هللا ديحوتل

 .هدابع نم كلذ هل حتف نمو «ىلاعت هللا الإ دامج لك لوق فرعي

 ريست اهَّنأل ؛تادامجلا نم رثكأ اهّنإف ,ةّيساحلا نم تابنلا ىلع ضيفأ ام :ةيناثلا ةبترملا

 يف سمشلاو 2[افًصلاب سحت ثيح ىلإ اهعرفب ريسنو .ءاملاب] سحب ثيح ىلإ اهقورعب

 .كلذ مهفاف .ءاضفلاو سمشلا تحت يذلا تانثلا

 ىملعلا يناعم مهفت ال نكلو ءاهريغ نم ًالقع رثكأ يهو «تاناويحلا :ةثلاثلا ةبترملا
 .ىلاعت هلل ةعاطلا هب يدؤت ام ردق اهلقعو «ةدابعلاو

 اذإ دّبعتملا ىلع دتعتلا هب هللا بجوأ يذلا لقعلا هلوأو .ناسنإلا لقع :ةعبارلا ةبترملا

 ام وأ مئاهبلا لقعب ٌقحالف كلذ نود ام امأو .دبعتلا نم ءيش لوزنب ةَّبحلا هيلع تماق

 .هب هاصع ضعبو هب هللا ٌدبع ضعب اذهو «هنود

 يف مهتاجردو «لامكلا يف ةماقتسالا لهأ «نيقحملا ءاملعلا لوقع :ةسماخلا ةبترملا

 .ةفشاكمو «ةقيرطو «ةقيقحو «ةعيرش ةدابغلا

 .خسانلا نم مهو اهّلعلو ء[رشع ةعباسلا] :س يف (1)

 1١. ةيآلا .تلصف (2)

 .س نم ةدايزلاو .لصألا يف طقاس نيفوقعملا نيبام (3)



 ةدودمم مهلوقعو ءلسرلا نم مزعلا يلوأك مهتاجردو «ءايبنألا لوقع :ةسداسلا ةبترملا

 .ظوفحملا حوللا نم مهلاثمأب ةدودمم !!مههلوقعف مهريغ امأو هظوفحملا حوللا لقعب

 لقعلا نم هلاثم ىلع ىلجت ام ردق ىلع ظوفحملا حوللا يف باتكلاب ةاّمسملا يهو

 .يحوللا

 سفنو حورو تاذ نم هسفنو .هتاذو .هحورو .هلقعو .ت# يبنلا لقع :ةعباسلا ةبترملا

 هبجحي امك ينوك باجح يهلإلا ملعلا يلجت نيبو كن# يبنلا لقع نيب سيلف .يهلإلا ملقلا

 «رايغألا بجحب ىلاعت هللا ةدهاشم نع بجتحم قلخلا عيمج لوقع امك هنع هريغ نع

 ءاهلالج نمو «ىلاعت هللا نع ةبجتحم لوقعلا ّنكلو .بجتحم هللا َنِإ لاقي نأ حمصي الو

 ناك الو ةلقعلا باجح هلق نع تنك دقق ءايديحت انهالإ املع ناوكألا دهامَو

 نوك دجوي نأ لبق هب ىلجت يذلا لوألا يهلإلا ملقلا] يلي امم هحور هروهظ يف تق يبنلا

 ؛لّوألا روّدلا راد دقف ملقلاك اذهو ءاذه دهاشو «(2[تادجوملا يلي امم هسفنو هرون ريغ

 لوأ َّنكلو ءاهرود ىلإ تعجر دقف ةيلكلاب اهسفن نع اطغلا تفشك حورو ءسفن لكو

 :باوبأ ةعبسو .نطبأ ةعبس ىلع وهو .يهلإلا يلجتلا يف نايب

 حتفنا نيذلا مهو .هب اوعفتني ملو ءباطخلا اومهف نيذلا لوقعلا لهأ مهو :لوألا نطبلا

 .ىلاعت هللا اوصعو «دبعتلا هب مهمزلي ام ردق رهاظلا هللا ملع يلجت نم دحاو باب مهل

 تارضحو «ةيهلإلا ةبحملاب هللا رون يلجت نم ناباب مهل حتفنا نيذلا مهو :يناثلا نطبلا
 .رهاوظلا لهأ نم ةماقتسالاو «ناميإلا لهأ مهو .ديحوتلا نم يلجتلا

 نم '"مزل امو ةعيرشلا لهأ مهف نيدلا يف ةماقتسالا لهأ ءاملعلا :ثلاثلا نطبلا

 ملعو ءيلجلا ملعلا نم هللاب ملعلا باب :باوبأ ةثالث مهل حتفنا يذلاك ءالؤهو «ةقيقحلا

 .ةقيقحلا ملع نم ّىلجلاو «ةعيرشلا

 .يلجتلا عم «ةقيقحلا ملع نم 58 | ةعيرشلا يف ةماقتسالا لهأ ءاملعلا :عبارلا نطبلا

 .خسانلا نم وهس وهو ؛[مهلولقعف] :لصألا يف (1)
 . لصألا نم ةدايزلاو ء.س يف طقاس نيفوقعملا نيبام (2)
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 ام ةفرعمو «هللا ةفرعم نم باوبأ ةعبرأ مهل حتفنا يذلاك ءالؤهو .«كلذ عم دهزلا ةرثكو

 .هلل

 تارضحلا ةدهاشمب تادجوملا قئاقحب نوفشاكملا ءاملعلا مه :سماخلا نطبلا

 ةسمخ مهل فشك يذلاك ءالؤهو «مهبتارم رخآ ىلإ ةنطابلا تارضحلا ةدهاشمو «ةيرهاظلا

 .سماخلا نطبلا يف مهّنإف ةريثك تارضحلا تناك نإو «باوبأ

 .عمجلا عمجو .عمجلا تارضحب ىلاعت هللا نودهاشملا مهو «ءايبنألا :سداسلا نطبلا

 .ىلاعت هللا الإ مهتوافت يصحي الف ةبترم لهأ لكو

 ةدهاشمو «هللاب ملعلا هحور ةدهاشم وهو .آَق يبنلا هب صوصخملا ماقملا :عباسلا نطبلا

 نع] اهبجحي ءيش ريغ نم حورلا هارت امك دحاو لاح يف ًايديحوت ًايهلإ ًاملع دوجولل هسفن
 اهبجحي بجاح اهلغشي الف دوجولا تأر نإو ء.سفنلا كلذك «هتيؤر اهلغشيف ىلاعت هللا

 .ايديحوت املع هتيؤر نع ('![اهلغشيو

 نيعلا يه حورلا ْنأ سفنلاو حورلل ةيمستلا يف ملعلا اذه لهأ حالطصا يف نأ ملعاو

 ىلإ اهرظن حوّرلا ْنأو .ءلقعلا نم ةربدملا نيعلاو «ةيزيرغلا نيعلا يه سفنلاو «ةيريصبلا

 ثحبلا يف قحلاو .دوهشلا ملاعو «بيغلا ملاع ىلإ رظنت نأ ىلإ اوركذي ملو «بيغلا ملاع

 ملاع ىلإ رظنتو ءًالطاب لطابلاو ءأقح قحلاو «2ًلاثم لاثملاو ءًالايخ لايخلا فرعت اهّنكلو

 فيقوت ىلإ 'دتهت مل كلذك نكي مل ولو ءتوربجلاو ءتوكلملاو .كلملا ملاعو «بيغلا

 ملو ءقحلا اهل حضتي ىتح ةيزيرغلا نيعلا اهتأر يتلا رومألا يف فقوتلاب ةيزيرغلا /”نيعلا

 يف لمتحيف كلذ مص اّملو ءامهرمأ اهايلوأ اذإ هنع امهاهنتف ءسفنلا هلّيخت ام ىلإ '””دتهت

 لهأ قافتا رثكأو ؛نويع عبرأ لقعلل نوكي لثملا اذهب نكلو «نانيع اهل نوكت نأ دثمتلا

 حورلا يهو ةيريصبلا نيعلا نوكتف ةئالثلاب مهبهذم ىلعف «نويع ثالث لقعلل نأ ملعلا اذه

 . لصألا نم ةدايزلاو ء.س يف طقاس نيفوقعملا نيب ام (1)

 .[ًالاثم لاثملاو] لدب [ًالثم تالاثملاو] :س يف (2)
 .[يدتهت] :[س]و لصألا يف (3)
 .س نم ةدايزلاو .لصألا يف ةطقاس [نيعلا](4)

 .[يدتهت] :[س]و لصألا يف (5)
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 راما يك كاكاجل نيا رافال ايتو يتلا حلبا ملا اهلك جلاربلا اهني
 و يول ملا ا افرع ار كاويظل مح ام راح !ملاع ىلإ

 ."'!ههفاف .كلذك آلإ رظنلا حيحص يف حمصي ال ذإ ءاهانركذ امك اهّنأ

 «حورلاب كلت اوُمسو «تاالايخلاو «تاالاثملاو «تاسوسحملا ملاع ىلإ اهرظن سفنلاو
 رق حرس رع

 هيف تخفنو» ىلاعت هلوقبو ؛نهنم ةدحاو لك يف ملكتيام مهفتل احالطصا سفنلاب هذهو
 رع عل

 :لاقو 414 ءهَسْفَن هل ٌتَعَوطَف :سوفنلا يف :لاقو 34 قي رش نم ٌحورلأ لثطو 14 جورني

 يف دف 10يوم ديار كير لإ هجن 5 ُهَئيَمظمْلا شل اياك :لاقو مير ع ميم الو
 ملف 7( كرأملا ل نإ 0: كره ٍنَع سْفَنلا ىهَتَوإ# :لاقو 04 ع ينج يشدو (50) دبع

 يلجت نأ ىلع كلذب لدف ءالعو لج (؟اهماسقأ عيمجب سفنلا ركذو «ءانثلاب الإ حورلا ركذي

 يف ءرملا ةّين تقدص اذإ ةيريصبلا نيعلا يه يتلا حوّرلا حول ىلع هتبحم رونو .هرمأو هملع
 .كلذ مهفاف .ءيش ّلك يف قحلاب ًالمعو ًاملع هلل [و79] اهب هصالخإ

 كرتشلا وهو .دوحج فك ًارفاك ناكو .هلّقع هعفني ملو ىهلقعب دّعتلا همزل دّبعتم لكو

 ال لالضو ليوأتب ةنونيدب ًالحتسم وأ ؛هميرحتب نيدي امل ًاكهتنم ًاقفانم ًارفاك ناكو يلجلا

 ,558 ص رظني ءليصفت هيفف ءرصان خيشلل (صالخإلا) باتك يف درو امب (سفنلا)و (حورلا) نع انه درو ام نراقي (1)

 .اهدعب امو

 .29 ةيآلا ءرجحلا (2)

 .85 ةيآلا ,ءارسإلا (3)

 .30 ةيآلا ,ةدئاملا (4)

 .2 ةيآلا «ةمايقلا (5)

 .29 ةيآلا ءرجفلا (6)

 .40 ةيآلا .تاعزانلا (7)

 اهلصوأ ذإ .سفنلا ماسقأ هيّمسي اًمع رصان خيشلا ثدحتي انهو ؛.(«سفنلا)و (حورلا) نيب قرفلا دنع قبس اميف انفقو (8)

 .«سفنلا نع رركتملا هثيدح يف اصوصخ ميركلا نآرقلا ىلع ميسقتلا اذه يف نودمتعي مهو .ماسقأ ةعست ىلإ موقلا

 «(سفنلا لاوحأ) هباتك يف ًاصوصخو اهماسقأو سفنلا نع ةضافتساب ثدحت انيس نبا نأ انه هركذ بجي اّممو
 جاب ونا ف ونانفلا نأ امك( راصتالا ليست ىلع ةتامفتلا ضوقلا تيرغت نفل وهو هم ىتاثلا لصقلا ىف كلذو
 - كش الب - امهو ءاهماسقأو ءاهتيهام نع ليصفتب هيف ثدحت (سفنلا باتك) وه سفنلا نع ًاباتك رخآلا وه درفأ
 ءاهدعب امو 969 ص .مجعلا ةعوسوم عوضوملا اذه نع رظني :ةفاضإو ءريوطت عم اهنع وطسرأ مالك نم ناديفي

 ريغص دمحم قيقحتب سفنلا يف ةّجاب نبا باتكو .يناوهألا داؤف دمحأ .د قيقحتب انيس نبال سفنلا لاوحأ باتكو
 .يموصعملا نسح
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 هللا نيد نم يفخلا ملعلاب ًالهاج ناكو ؛ىلاعت هللا دنع باقعلا هب قحتسيو «لاح ىلع هعسي
 ةسمخ ءالؤهف ءافشاكم ىلاعت هلل ةبحملا يوق وأ «ةبحملا يوق ريغ اغلاب ًاملاع وأ .هديحوتو
 هللا اوبحأ نإو «ةيريصبلا مهنيع ىلع ىلاعت هللا ةبحم رون يلجت نم نوّيلخ مهلك ماسقأ

 نوّبحي يذلا بحلا مهّبحب هنوبحي مهعسي ال اميف هفالخ ىلع مهف هتفرعم اوققحتو «هتدابعو

 َنِإف هللا ةبحمب ال ةّيحملا كلتب هتفرعمو هنيدو ىلاعت هللا ءالؤه ّبحأف هللا ريغ مهريغ هب

 لصأو «ةملظ يف هلقع يقبو «ةيريصبلا نيعلا ةجاجز نم اهحابصم ٌدسنا دق ىلاعت هللا ةبحم

 يهو هل هللا ةبحم رون اهيف قرشيف هللا اهب ضهنيل لقعلا تاذ يف تَّلح امنإ اهّلك ةّبحملا
 فوصوم لامك وهف هتاذ تافص لامك امهدحأ :نيينعم ىلع !!'يهلإلا لامكلا نِإف .لامكلا

 ًالامك هلعج هّنِإ ثيح نم ال هيلإ بوسنملا يهلإلا لامكلاب هلامك ّعتو ؛ءرملا هملع اذإو ءهب
 هتبحمبو هلامكب ملعلاب هللا لامكبو ءالامك هلعج يذلا وه هنأل ؛يهلإ لامك وهف ءرملل

 ءظوفحملا حوللا يف هلاثم ىلع ىلجت ام لقعلا نم هل ةداهشلا ملاع نم ءيش لك َّنإ :انلوقو
 ًاملع ءًالقع هل لعج نم ًاريثك َّنأل ؛لقعلا نم هل لعج ام ةلق نم هتيصعم روهظ َّنأ بجوي ال

7# 
 يلجت ردق ىلع ةعاطلا َّنأ ٌحصف «ىلاعت هللا عاطأ ًالقع هنود وه نم ًاريثكو ؛ىلاعت هللا ىصع -

 .لامعألا يف صالخإلاو «ةبغّيلا ةوقب ىوقت اهّنإو هريغ ال لقعلا ىلع ىلاعت هللا ةبحم رون
 .ملعلا يف ةيوق نوكت دقف ةربدملا نيعلا اّمأو .حورلاب اهنع رّبعملا ةيريصبلا نيعلا يف اهلحمو

 نيعلا اهدعب نمو ءاهسفن اهلوت مل اذإ ةرهاقلا ةبلاغلا ةيوقلا يه اهنأل ؛اهنيَرب اهتسند دق نكلو
 اهلك ءايشألاو روصلا تناكف ةيزيرغلا نيعلا اهبلغت ةبولغم يهف .ةرحاسلاك يه يتلا ةرّبدملا

 ةعيبطلا نم لكلا قلطملا مسجلا نم اهّلك ماسجألاو ؛ظوفحملا حوللا لاثم يف ام ىلع
 كلذو ءظوفحملا حوللا حورو ءسفنو «لاثم نم حاورألاو «لاثمألاو ,سافنألاو ءىربكلا

 .العو لج هب ىلاعت هللا يلجت نم «ملعلا نم رونلاو «رونلا نم ملقلاو ؛ملقلا نم

 ا ناين

 هلامكل سيلو «كاردالل ةلباق ريغ هتيهامو «هتيهام نع ةرابع هللا لامكو ءاهراثآو تافصلا نع هيزنتلا وه :لامكلا (1)

 .مهتاوذ يف ةدوجوم ناعمب تاقولخملا لامك َّنأل ؛تاقولخملا لامك هبشي ال هناحبس هلامكو .ةياهن الو ةياغ
 رظنيو (928 ص ءينفحلا ةعوسوم رظني هيلع ةدئاز ناعمب ال هتاذب هناحبس هلامكو .مهتاوذل ةرياغم يناعملا كلتو

 .ليصفت اهيفف اهدعب امو ,799 ص ؛مجعلا ةعوسوم
 .لصألا نم ةدايزلاو ءس يف طقاس نيفوقعملا نيبام (2)



 .تاومّسلاو ءىطسولا ةعيبطلاو ءيلفَسلا نوكلا عيمج ملع دوجو رس ناسنإلا يف ناكف

 ءانلا ف هدي ىكرو .هللا ملع ّرس هيفو ءرونلاو ءملقلاو ءحوللا ّرسو ,ىربكلا ةعيبطلاو

 نم ظوفحملا حوللا حور نم ةيريصبلا نيعلا لوألا :ءايشأ ةثالث نم هلقع بكرو «نيطلاو

 اهل سيلو هيلإ الإ وعدت الو «ىلاعت هللا الإ بحت ال يهف ؛ملاوعلا نم ءيشب طالتخا ريغ
 حوللا ىلعو .ملقلا ىلع ىلاعت هللا هب يلجتملا ملعلا ملاع وهو ؛بيغلا ملاع ىلإ الإ ةهج

 ةعيبطلا ''!1[ملاعب] ةجزتمم ظوفحملا حوللا سفن نم ةيزيرغلا نيعلا بكرو .ظوفحملا
 .يلفسلا نوكلا عيمج نم فئاطللاو ءاهبر ىلإ ال ءاهجوأ ىلإ ّولعلا ثحت يهف ىربكلا

 .ىطسولا ةعيبطلاو .ضرألا فئاطلب ةجزتمم ةيلكلا سفنلا نم ةربدملا سفنلا بكرو
 أم اًمأو «ءايبنألاو لسرلا الإ تاسوسحملاو «تالايخلاو «تالاثملا ملاع ىلإ اهرظنو

 نأ دعب الإ ضرألا فئاطل نم مهسوفن جزتمت مل نكلو «ّنجلا كلذكو ءانلق امكف مهاوس
 ءاهرمأ سكعناو ءهب تجزتما ام ىلع اهتحب تلبقأف «ىري ال ًاناخدو ءرانلل ٌءاذغ تراص

 .مهيلع اهبوجول هتدابع هدابع نم ءاش ْنَم ىلع ىلاعت هللا بجوأف ناسنإلا سفن لثم يهف
 تجزتما اهّنكلو ءاهل هسيندت نم نيترهاط هسفنو [ظ 79] هحور تعفتراو هعاطأ نم مهنمف

 حوللا يف اهلاثم ملاع ىلإ تعجرو ءاهلبق نم نكي مل كلذ َّنأل ؛كلذب دجوت مل اهّنأل هب
 يهو .حورلا يهو .لقعلا يهو :ًاعيمج نويعلا ةثالثلا اهنم ةجراخ اهّنأل ؛هب اهبح قلعتل
 ىلإ لبقأ نّمو «تالاثملا كلت هيف ىلجتت يلاثم ملاع يف وأ ءيلقعلا بلقلا يهو ءسفنلا

 اهلوزن لبق اهلاثم ملاع يف يه امك اهتافصب تقحتلا هب تجزتما امم اهصلخو ىلاعت هللا

 .دوعصلا ىلع ردقت ملو ءتفثكو تدوسا هلعفب اهسّند نّمو .ظوفحملا حوللا نم هيلإ
 ىلع ليلّدلاو .لفسألا تالاثملا ملاع وهو «نيجَسلا ملاع وهو «لفسألا اهلاثم يف تيقبو

 كل لثمتيف كينيعب هارت ام وه ًاضيأ 2[ًايلاثم ًاملاع] هيف نحن يذلا لفسألا ملاعلا يف نأ

 رفاكلا سفن ىقبتف كلقعب هرت مل لاثم يلفسلا ملاعلا يف هل نكي مل ولف كلقعب هارت الاثم
 .ظوفحملا حوللا ريغ يف ءايشألا تالاثمو «رانلا لهأ تالاثم ملاع وهو ءنيجّسلا ملاع يف

 ىلجتت لاثم نيجسلا ملاع كلذك «تاللاثملا كلت اهيف يلجتل ةأرملا لثم وه هريغ يف هنمو

 رمآلا حورلا ّآلإ هيف تناك يذلا اهصخش لثم ىلإ حور لك ريصيف رانلا لهأ تالاثم هيف

 .س نم ةدايزلاو ءلصألا يف طقاس نيفوقعملا نيب ام (1)
 .باوصلا هانتبثأ امو ء[يلاثم ملاع] :[س]و لصألا يف (2)



 ؛تيب ةوك نم هيلع سمشلا رون لثم هرون ضيفي ظوفحملا حوللا يف هْنِإف ةيريصبلا نيعلاب

 .ءىش هيف سيل وهو تامو .هسفن نع هّدس دق هنأكف ىلاعت هللا ىصع اذإف

 .كلذ مهفاف .نيجس يف ىقبت يتلا هسفن امهو «نايقبي امهف ةيزيرغلاو ةرئدملا اّمأو

 لامكلا تافص الإ لّوألا رونلا يف الو «ملقلا يف الو .ظوفحملا حوللا سيل هنأ ىلع لدف

 تلح نيح تاّذلا لعف نم ناك حبقلا امَّنإو «حبق الو مظانلا هفصو امك هيف داضت ال يذلا

 حيبق دوجولا يف ءيش سيل هلصأ هنأ ّحمصو ؛«ىلاعت هللا يصاعمب اهسفن تسندف اهدسجب

 هنم لك ًالماك ًايلك ًاناعذإ هلل ةنعذم تادوجوملا عيمجف آلإو .هسفن حتقملا حيبقلا اذه الإ
 ءاهل وه يذلا اهلحم ىلإ عجرت تاذ لك ْنأ ٌحصو ءالعو لج هيلإ هب ىلاعت هللا هدّبعت امب

 سفتلا ىلإ ةلبقم مهتالاثم نكلو «مهتالاثم ىلإ ظوفحملا حوللا يف ءايبنألا حاورأ عجرتف

 ء[نوكلا رادتسا] :يغ يبنلا لاق كلذلو «ملعلا ملاع ةهج ىلإ هتهجب لباقملا ملقلا حور

 نوّدؤملاو .ظوفحملا حوللا يف مهتالاثم ىلإ تافّصلا نيلماكلا سوفنو حاورأ كلذكو
 عجرت مهتاوذو .«تاجرد ىلع لامكلا لهأ َّنكلو ءاضيأ تافصلا !!'ولماك مه بجاولا

 نم دبالو .عمجلا ةيدحأ ةرضح تاجرد نم هتاذو #2 يبنلا ماقم ناك اّملو .مهتالاثم ىلإ

 نم مسق لك ةبترم تفشكناو .مهفاف .اهيلإ هبذجي نأ آلإ اهلامج ىلإ هتارضح دهاشمو

 تربخأ كلذ لجألو كلذ مهفاف .6 ىفطصملا ةجرد تفشكناو «مهلاثم ىلإ نيدبعتملا

 قئاقح يلجت .هللا تارضح ىلجت هتأذب أدبم نأ مظانلا ناسل ىلع اهلاح ناسلب هنع هتلاح

 .ىتقرف ىلإ اببست ناذللا تانئاكلا

 :لاق

 تدع ٍقْرَلا رهاظ يف ةعبرأو  ٌدحاو عمجلا نطاب يفانَعَمامه- 7

 امّنِإو .هتيؤر عم يأ :انعم .تانئاكلا قئاقح ةيؤرو ءتارضحلا ةيؤر يأ :امه :لوقي

 يف اهاري امك تارضحلا آلإ دوجولا يف ال هّنأل ؛دحاو عمجلا نطاب يف «ميظعتلا نونب عمج

 .[نولماك] :[س]و لصألا يف (1)



 ءاهتقيقح كلذك اهّنأل [و30] ىلاعت هللا تافص هيف ىريو آلإ ًائيش دهاشي الف ءدوجولا ريغ

 ةيناثلاو .سفنلا ةيارب ةيّرهاظلا تارضحو ىلوألا يأ :تّدع قرفلا رهاظ يف ةعبرأو :هلوقو

 سفنلا ةيارب عمجلا عمجو عمجلا تارضح ةئلاثلاو «حورلا ةيارب ةينطابلا تارضحلا

 يه عبرألا هذه ّلكو . يبنلا تارضح ءعمجلا ةيدحأ تارضح عبارلاو ءاعم حورلاو
 اهليصفتو «ةدحاو هذه يف يهف عمجلا عمج ةيدحأ ةرضح يهو اهل ةعماج ةدحاو ةرضح

 .كلذ مهفاف «عبرأ هذه ريغ نم

 :لاق

 ِتَدِبَت ٌتافص اهنع ىَّنَو اهب 20ىشو ْنَمَو ٌتاذل اهاّيإو يّنِإو - 8

 ةدحاو تاذل ('!عيرألا تارضحلا اهيف ةدحتملا ةرضحلا كلت يأ :اهايإو يّنِإو :لوقي

 يتاذ يف اهلامك ةلباقم عم هب ربتعي ال اهلامك اهريغبو ءاهب اهلامكو يتاذ ةقيقحف «يتاذ يه

 ديري يذلا اهب ىشو .حورلل 3[ ] ملعلا ملاع ناكف يتاذ اهب تلمك يتلا
 يهو «يحاللا يأ ءاهنع ىنث نمو ءاهانركذ يتلا ةيلوصألا تارضحلا عبرألا نم ةقرفتلا

 تقرتخا نأ ىلإ اهب رفاسف رهاظملا رهاظ ةدهاشمب همولت نأ تدارأ ذإ هتاذ ىه ىتلا سفنلا

 تدحتا تافصو «ةدحاو ًاتاذ ًاعيمج انرص دقف حوّرلا ةيؤرو ءاهتؤر ىقالتو ؛ناوكألا

 .مهفاف «ءادتبالا يف عمجلا عمج وأ ءعمجلا ةيدحأ ةرضح يف يهلإلا دحاو لامكب

 :لاق

 ا””ةيونعم ةغيص يف ادغ ًادوهش اهقفأل دام حوّرلل ٌرهظم اَذَق - 9

 يرونلا ملاعلا اهقفأو ,ىلعألا يملعلا حورلا يأ :اهقفأ يف حورلل داه ٌرهظم الف :لوقي

 دوهشلا يف ىلجتي امك ملعلا هيف ىلجتي رهظم ملعلا ملاع نيبو ينيب سيل يأ .مظعألا
 كلانه يحورل رهظي ارهظم الف :لوقي :ملعلا ريغ دوهش هقوف ام ْنأل ؛تادجوملا نم

 نيبو ينيب سيل لب ءاهنم يرابلا تارضحو .ملعلا دوهش ىرأ ةيونعم ةغيص يف ادغ ًادوهش
 .اهريغ ءيش خزربلا كلذ يف ةيلجتملا تارضحلا

 .قباسلا تيبلا حرش نيح اهدنع فقو يتلا تارضحلا يهو (1)

 .اهتءارق نم نكمتأ مل ةملك نيفوقعملا نيبام (2)
 .[ةغيص] لذدب [ةروص] :ناويدلا يف (3)



 :لاق

 (!ةيرصنع ةروص يف ادب ًادوجو اهقفرل داع سفّنلل ٌرهظُم اذو - 0

 دوهشملا ةيؤر اهقفأو :اهقفأ ىلإ قئاس يأ :داح سفنلل رهظم دوهشلا يأ :اذو :لوقي

 ىربكلا ةعيبطلا نم ًاروصم يأ :ةيرصنع ةروص يف ادب ,دوهشلا يأ :ًادوجو .دوهشلاب
 تارضح ىلإ (2ناتيؤرلا دحّتتو .حورلا ةيؤرب يقتلتو .دوهشلا درك ىتح ةيتوسانلا

 يبنلا حورو ءسفن امهو «ملقلا حور ىلوألا حورلاو ءملعلا سفن يهو «عمجلا ةيدحأ

 يف نوكيس امم هدحو ءيش لك تزيمو ةرثكلا تمهف ف يتلا] مظعألا سفنلا يهو تف

 ةعيبطلا ىلإ ظوفحملا حوللا ىلإ ًالزان اهدادمإ ([لزت ملو «ةمايقلا موي ىلإ هللا ملع

 ىلإ :تادلوملا ىلإ ضرألا ىلإ ىطشؤولا رضانغلا ىلإ :تاومشسلا ىلإ ىربكلا ةيرضنعلا

 .ساندألا نم سوفنلا قحل ام آلإ .ناك امك ءيش لك عوجر ىلإ ءرودلا رخآ وهو «ناسنإلا

 ملعلا وه شرعلا :ليقف ءامهيف سانلا فالتخال يسركلاو] /شرعلا ركذن مل انأ ملعاو

 امك ليق يسركلا كلذكو ؛'””[اهلك كالفألا ىلعأ كلف :ليقو حولا :ليقو ءلوألا يرونلا

 يسركلاو ناسنإ ةروص يف شرعلا ليقو «شرعلا تحت كلف هّنِإ ليق الإ شرعلا يف ليق
 دجو يذلا ةلاثم هلال ؛ذ6 يبنلا ةروص ىلع نوكي نأ الإ حضي الف ملقلا امأو ! شارل هثف

 .مهفاف ءانركذ امك هيلع

 :لاق

 .[ةيرصنع ةروص] لدب [ةيروص ةغيص]و ء[ادب] لدب [ادع] :ناويدلا يف (1)

 .[نيتيؤرلا] :[س]و لصألا يف (2)
 . لصألا نم ةدايزلاو ءس يف طقاس نيفوقعملا نيب ام (3)
 .ةمظعلا رهظم وهو .ةديقملا ءامسألا ىوتسم وه شرعلا َّنأ هيلإ فاضيو ءرصان خيشلا ركذ امك وه :شرعلا(4)

 «تسللا تاهجلا نم هزنملا ناكملا هتكلو ءاهناكمو ةرضحلا مسج - ىمسيو «تاذلا ةيصوصخو .ىيلجتلا ةناكمو

 شرعو ؛ةايحلا شرع :اهنم تافص هيلع موقلا غبس أو ؛ةيروصلاو .ةيونعملا كالفألا عيمجب طيحي كلف وهو

 ءاهدعي امو .633ص .مجعلا ةعوسومو .87] ص ؛ينفحلا ةعوسوم رظني ءاهريغو ؛ميظع شرعو ؛ينامحر

 .127ص «مازخ يبأ مجعمو

 . لصألا نم ةدايزلاو ءس يف طقاس نيفوقعملا نيب ام (5)

 تافصلا ةلمج ىّلجتو .يهنلاو رمألا عضوم وه يسركلا نأ هيلإ فاضيو .رصان خيشلا ركذ امك وه :يسركلا (6)

 ؛ماهبإلاو ليصفتلا أشنمو .مادعإلاو داجيإلاو يهنلاو رمألا ذوفن لحمو .يهلإلا رادتقالا رهظم وهف «ةيلعفلا
 .147ص .مازخ يبأ مجعمو .924ص .ينفحلا ةعوسوم رظني عفنلاو ّرضلا زكرمو
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 ةهبُش لاكشإ عفر يف ىده كْرِشد 2 ِنّشَي مل ّيلئم لاكشألا فرع ْنَمَو -1 # سا

 فرعو ءاهل همهف رسع يأ ءلكشم ةهبش لك لاكشإ عفر يف يلثم ناك نمو :لوقي

 رون طلاخي مل يأ :ُهْبْشَي مل .ةروصو ةئيه ينيقيلا قحلا تالاثملا يأ :لاكشألا قئاقح

 روصتي امك ىتح [ظ80] تالاثم اهنأك هل ىءارتت ةلطاب تالايخ قأ :ىده كرش «هلقع

 يلئثم ناك ْنَمو :هلوقو ءمهولا وهو كلذ ةربدملا نيعلاو ةيزيرغلا نيعلا ىلع] ءايبنألا ريغل

 مهولا مهلوقع طلاخي ال نيذلا ءالؤه نأل ؛ةكئالملاو .ءايبنألاو (١!![لسرلا هعم كرش

 ةمأ تقرتفا اذإ مهتعيرشو مهنيدب كسمتم وه نم عم قحلا نأ ىلإ ةراشإ كلذ يفو .ًالص
 :ميهقافا نبت لك

 :لاق

 ]ل

[ 

 َتَّمَعَو عمَجب ٌدادمإ اهعومجمب ىملاوع تّصَخ تاذّللاب يتاذق - 2 م -

 ةيدحأ تازؤضحلل ةدهاشملا ةذلب يأ :تانللاب يسن يعور يأ :ىتاذف :لوقي

 ءءزج لك دادمإب ياوق نم ةوق لكو .يئازجأ نم ءزج لك يأ :يملاوع تّصخ ؛عمجلا

 مهفاف ءيملاوع يهو ءيئاضعأ كلذك تّمعو ؛عمجلا تارضح عيمج ةدهاشمب ةّوق لكو

 كلو

 :لاق

 تّدعتسا لوبقلل ىّيهتلا لِبَقَو ١ اهضْيَفِب بشك ٌدادعتسا الو ْتَداَجَف - +403

 داهتجا يأ :بسك «.دادعتسا ريغ نم يأ :دادعتسا الو ؛تلع اهيلجتب ىل تداجف :لوقي

 دارأو ءىه تّدعتسا ءالجلاب لوبقلل ىنم ءىيهتلا :ليقو .داهتجالا كلذ ىلع اهضيفب ىتم

 اهيلجتل اهلوبقل ينم هتأيه اميف ّيلع تلجت يه مث .دادعتسالاو «لوبقلل ينتأيه يه اهنأ

 :لاق

 ِتَّنِهَت دوهشلا حٌحماورأ حورلابو > ْتمّقنت دوجولا ٌحابشأ سِفًئلابف -4

 دوجولا حابشأ اهيف يأ ؛ك6 يبنلا سفن مظعألا سفنلا يهو «ةّيملعلا سفنلابف :لوقي

 سمفنلا هذه ضيف نم دوجولا عيمجف ةمايقلا موي ىلإ نوكيس ام بتكا :ىلاعت هلوق ليلدب

 . لصألا نم ةدايزلاو .س يف طقاس نيفوقعملا نيبام(1)
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 ءاهيلع هللا تافص ىلجت اهب دهاشي يهلإلا لامكلا ةدهاشمب تّمعنت ةيملعلا ىربكلا

 رهظم لوألا يملعلا مظعألا رونلا نيبو هنيب سيل كده هحور يه ةّيملعلا مظعألا حورلابو

 ىلاعت هللا تافص يلجت ىلإ رظنلاب تّنهت ءاهرهاظمب رظن يتلا حاورألا عيمج هبو ءوه الإ
 حور نأ ىلع ليلدلا امو :ليق نإف ؟كلذ نم ًةذل مظعأ ءيش ٌّيأو ,باجح ريغ نم هيلع

 :لوقنف ؟هتاذ هسفنو نغ يبنلا لقع يه هتاذ َّنأ ىلعو .هسفن َّنأ ىلعو .هلقع يتلا يه ملقلا
 ّلك نم لمكأ نوكي نأ الإ مظعأ نوكي الو «ىلاعت هللا قلخ ام لضفأ 6 يبنلا َّنأ ليلدلا
 نكي مل ولف هلقعو ءهمّلع ام بتكو ملعلا لقع هنأ ىلع ّلد بتكي نأ هرمأ امل ملقلاو ؛ءيش
 ,#2 يبنلا وه ملعلا نأ ىلع لدي :تلق نإف ءاذه يف هنم لمكأ وه ناكل هنم هّلك يبنلا
 هدادمإو ليم يبنلا لقع لاثمو ريغ ال ملقلا هَّنأ تبث كلذ تبث اذإ ملقلا كلذك :كل لوقنف

 يلجت لثم كيف يبنلا ملعو ؛ملقلا ملع لاثمو «ءاوهلاب اهلاصيإو تببلا ةّوك لثم ملقلا لقعب
 .هملعو .حوللا لقعب لصتم هملعو «هلقعف ءّوكلا كلذ ءاوه نم سمشلاو «راهنلا ءوض

 ّوكلا ءاوه رونو قحلا رونو .دحاو ٌءيش ءاوهلاو ؛ةّوكلا ءاوه نأ امك ءدحاو ءيش امهو

 .مهفاف ءامه كلذك .دحاو ءيش

 :لاق

 2 ل ع

 ةحيصنلاب هَقفر عارم حالو هقفأل عاَس َنِئَب يدوهش لاحف -5

 مظعألا رونلا ملاع هقفأو ؛ىلعألا لقعلا وهو .هقفأل عاس نيب يدوهش لاح راصف :لوقي

 امو .دوجولا ىلإ ةرظان مظعألا سفنلا يهو «هنم لفس ام ةيؤر ىلإ هّرجي حال نيبو «يملعلا

 يأ :هقفرلو «هنيدب هل صالخإلاب هلل ةعاطلا ءادأب ةحيصنلا مهنم ةقفرل عارم .دابعلا نم هيف
 .ىسفن رون نم ةحيصنلا دادعإب :ىلاعت هللا ءايلوأ

 :لاق

 '"يتيضق ّرمم وأ يّرقَم ٌءاضق ١ يبذاجل عامسلاب يلاحل ٌديهش - 6

 ءاضف ىلإ حوّرلا ةبذاجل يأ :يبذاجل عامسلاب ءيلاح ةحصل يأ :يلاحل ديهش :لوقي

 هللا تافص يلجت رون ةقيقح وه [و81] يذلا مظعألا ىلعألا رونلا ىلإ ةرظن وهو .يرقم

 .[يلاحل] لدب [يلاحب] :ناويدلا يف (10)
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 ةدهاشم ىلإ دوهشلا قارتخاب ىليمكت ٌرممل يأ ءىتيضق ّرمم ةيلكلا سفنلا ةبذاجلو «ىلاعت

 ميكحلا ركذلا عامسب ىفكو هدارمو «كلذ ىلع ًاليلد عامسلاب ىفكو «تافصلاب دوهشملا

 .لضفألا وه كلذ ناكل يريغ روكذملاو «يريغ ىعادلا ناك ولف ءهللا بتكو

 :لاق

 ةنيبملا ساوحلا سمخلاب نيلاثم لا ٌقباطت سابتلالا َيْفَن ُتِْنْيَو - 7

 يتيؤر ىلإ ًارضاح ًارظان ٌتنك يّنأ هتحص راهظإل هتلق امع سابتلالا يفن تبثيو :لوقي

 .دحاو لاح ىف هلك دوجولا قئاقح ىلإ يرظن ىلجتو .هللا تافص ىلجت ىلعألا ىقفأ ىلإ

 اذإف ءسمللاو ءمشلاو .,قوذلاو ءعمسلاو ءرصبلا :ىهو :سمخلا ساوحلاب نيلاثملا قباطت

 .لقعلا نيعب هلاثم ىرتو «نيعلاب هارت تنأف كلقع نيعب هتيأرو ءرصبلاب ءيشلا ةروص تفرع

 ''نييراقتم ناناكملا ناك اذإ ءامهيف هتيأر تنك نإ لقعلا نيعب نيناكم يف هلاثم ىرتو

 ملاع وه يذلا ظوفحملا حوللا يف هلاثم يّلجت نم وه لقعلا نيعب هارت يذلا لاثملاف
 .هلايخو وه اّمأو ءنيعضوم يف هلايخ اَّمأ ءدحاو ءيش يف نيتيؤر عامتجا ّمص اًملف ؛لاثملا

 ةيؤرو ؛ملعلا ملاعل يحور ةيؤر كلذك دحاو لاح يف امهاري هلظو ءرملا ةيؤر كلذكو
 .كلذ مهفاف .كلذ ناكمإ ةّحص ىلع ةجحح كلذب ىفكو .دوهشلا ةهج نم ملعلا ملاعل

 :لاق

 تقلأن ًاًرس ٌُسْفَنلا اهنم هّقلت 2 ام ٌرس كنود يامرم ْيَدَيَنِيَبَو -8

 .ةبحملا قدصو ةدهاشملاو روضحلا نم رس هتقلأف حوّرلا نم يأ ءاهنم سمّنلا هتّقلت ام

 .تايبألا هذه ىف كل هيدبأ ام وهو ,ةفشاكملا ةحص اهتامالعو

 :عامسلا يفو ؛ميكحلا ركذلا عامس بادآ يف نايب



 «ةردقلاو ءرصبلاو عمسلا يهو «ىوق عبرأ ةيرجحلا تاّلل َّنأ ًالوأ انركذ دق اّنأ ملعإ
 .رهاظملا ىلإ اهنم ناجرخي امهنم ناتوّقف .هتموظنم اهيلع مظانلا ىنب يتلا يهو .قطنلاو

 ةوقو ءرصبلاو عمسلا امهو ءاهنع ناب ام ملع اهيلإ نابلجي ناتوقو .قطنلاو ةردقلا يهو

 ةدحاو ةحمل ىف اهنم ريثكلا ةيؤر ناكمإل ةقلطملا ةيلعفلا تارضحلا ةيؤر ىلع لدأ رصبلا

 .عامسلا يف أدب مث «ةيرهاظلا تارضحلا يف ىلوأ اهب ءادتبالا ناك كلذلف ءعامّسلا فالخب

 .تايبألا هذه يف هارت ام وه لاق «ىلاعت هللا مالك ,ميكحلا ركذلاب أدبو

 :لاق

 ةروس يأ يف نْرَحلا ىّنعُم حانو ةروص ٍّيأ يف نسحلا ىنعم حال اذإ - 9

 :لوقي

 اندرأ نكلو ,قشاعلا هلصأ ىّنعملاو :نزحلا ىَّنعم -نونلاب- حانو .ءيش ّيأ يف يأ :ةروص

 ميظعلا نآرقلا روس نم ةروس ّيأ يف نيزحلا بيئكلا قاتشملا يأ «هانعم نم ًاضعب انه
 ركذم توصب ميظعلا نآرقلا روس نم ًائيش قاتشملا ّبحملا نيزحلا الت اذإ يأ ,حانب دارأو

 لب «ئراقلا توص ىلإ تفتلي ال هتارضحب فشاكملا هللا يف بحلا يوقلا اذه ٌَنإف عشاخ

 عضوم يف ًافطلو .ديدهتلا عضوم يف ًاديدهت كلذب هبطاخي وه هّنأك هاري ىلاعت هللا مالك
 هيلع فاخُي هنإف هللا ةمظع ىلإ روضحلاو ةدهاشملاو ةبحملا ّيوق ناك اذإف .فطللا

 تب وتبعا خر ىلاعت هللا لاق .هناكمإ هيلع روكنم ريغف قعص نمو «قعصلا

 هللا ةفشاكمو ةبحملا ركنت فيكف ًاعمد كنيع ضفت مل اذإف 1١4" ٌقَحْلأ َنِموفَرَعاَمم عْمَّدل

 ؟ىلاعت

 :[ظ81] لاق

 يتنطف عّمشسمب يركف اهُعمسَيو يلّيخت ٍفْرطب يركف اهُدهاشي -0

 «ىلاعت هللا باتك نم ةوالتلا كلتل ىعامس ببسب تارضحلا يأ :اهدهاشي :لوقي

 نم كلذك ةقيقحلا وهو .هللا نم هللا مالك عمسأ يأ ًالّيخم يأ ءيلّيخت نيعب يأ :فرطب

 .83 ةيآلا .ةدئاملا (1)



 هنم هعمسأ يّنكلو «اريبك أولع كلذ نع هللا ىلاعت «هللا نم هّنأ توصلا لّيخأ يأل ال هللا

 اهنم دعترتو ءسوفنلا اهنم قعصت ةفشاكم ةبيه هتبيهو .هتمظع ةرضحو .هترضح ىف انأو

 دجت مل نإف ؛ناسللا اهعم جلجلتيو ءءاضعألا اهنم ٌزتهتو ,دولجلا اهنم ّرعشقتو ءصئارفلا
 هدنع ام فرعت ملو كلم كاعد ول كنأ ليلّدلاو «نيفشاكلا نم تسلف كلذك كتاذ يف

 «كسفن ىف كلذ تدجول ةميظع ةبيه اذ ناكو «هيدي نيب ٌترضحأو ءّرش وأ ريخ نم كل

 .هتبيهو .هلامكو ؛هلامجو ؛هلالجي فشاكم ريغ نكلو ءامئاد هترضح يف هللا عم تنأو

 .هتعاط دقتعملا هنع ديعبلا كلملا لاثم كلاثم لب اهنايبو .ىوعّدلا ةحص اذهو «هتمظعو

 هدنع كياجتحال كل هتفشاكمو «هيلإ كتفشاكم نعو هللا نع بجتحم كبلق كلذك

 .كلذ مهفاف «ةفشاكملا لهأ نم هب اهفشاكي امم رثكأ

 :لاق

 !!"يتميدن يهو ّسحلل اهبسحيف اروصت يمهو سفنلل اهّرضحَيو -71 و 2 1 5 ١

 عيمجو عمسلا ةيساح ْنأل .حورلل لقي ملو ءسفنلل ةوالتلا كلت يأ :اهرضحيو :لوقي

 :هلوقو .مهحالطصا يف حوّرلا رظن ال .تاسوسحملل سفنلا رظن تالآ يه ساوحلا

 ةرضح يف ميظعلا همالكل يعامس نيح يف ينبطاخي هللا نأ روصت لّيخت يأ :يمهو

 يسفن نيع ةيَساَح ىلإ يأ .ّسحلل اهلوصول يروصتو يمهو يأ :اهبسحيف «هتبيهو هتمظع
 تنك نإو يأ «ةوالتلا وأ ىسفن ةّيساح يأ :ىتميدن ىهو «كلذب ىل بطاخملا وه هللا نأ

 يذلا مالكلل يعامس ةذل ةياغ يه يأ ,يتميدن يه هعامسل ىتح نم يّنإف قعصأ نأ داكأ

 .مالكلا نم هريغ عامس يمونب بهذي الو هاوس يل ذلي ال

 :لاق

 ا””يتبيرط ينمو يّرس يف ٌبرطأو ةمادم ريغب يركس نم ٌبجعأف -2

 ءاهريصعو ءاهترمثو ءاهتابنإو ءاهتمركو ءيترمخو .يسأكو .يركسو «يتاذ يف يبارش لب

 .[يمهو] لدب [يمهف]و 1 سحلل] لدب [ سحلا يف] :ناويدلا يف (1)

 .[يتبيرط ] لدب [يتبرط] :ناويدلا يف (2)
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 :برطأو ؛يتاذلو .يتاذ نمو ؛يتاذ يف دحاو لاح يف نوكي كلذ لك ءاهرصاعو ءاهندو

 نمو ءيرجح نويع يهو «يتاذ يف يأ :يرس يف .قوشملا ركذملا مالكلاب دّرغأو يأ

 لج هلل ًاحيبست هللا معنب احرف لبلبلا دّرغي امك ديرغتلا مالكو ءيديرغت يأ :يتبيرط يتاذ

 ال اهمالك وأ ءاهبرط وه اهب تاذلا نايذهو «ةبحملا ةرثكل تاراعتسا هذه لكو ءالعو

 .مهفاف ءكولسلا يف دجلاو بلطلا ةوقب نكلو ,توصلاب الو فورحلاب

 :لاق

 (!'يتنيق ّيحورو يداشلاك قفصيو 0 يلصافم شاعتراو يبلق ٌصقريف - 3

 ؛ىلاعت هللا نم ةيشخ يلصافم شعترتو ءّبحلا ةوق نم ٌرتهيف دارأ :يبلق صقريف :لوقي

 راعشأ داشنإب ىّتعملا وهو ءيداشلاك برطضيو ءفكلاب فكلا برض قيفصتلاو :قفصيو

 امو ءّبحلا عاونأ عيمج نأ بولطملاو «تاراعتسا هذهف «يل ةينغم :يتنيق يحورو «ةبحملا

 ّيف ناك كلذ هلك ءصقرو .برطو «ءانغو ءرمخ حادقأ برش نم هيفو .هبو .هعم دّلوتي

 :لاق ام ءيبلق صقريو :لاق هنأل ؛قشعلاو .ىوهلا لهأ عم وه ام ىلع ال نكلو «يبو ينمو

 يونعم كلذ لك ْنأ ىلع لدف «هناسل ال هل ةينغم هحورو .هاديال هبلق قفصيو .هالجر صقرتو

 .مهفاف ءيروص آل

 :لاق[ و8 2]

 (2!تَّوَقَت ىّتح فعَّضلاب ىوقلا وحنتو ىنملاب ٌتَّوقَت يسفن ُتَحِرَبامو -4

 يأ :ىنملاب «([ىوقتت] يأ :تّوقت ءيسفن لزت مل يأ :[يسفن] تحرب امو :لوقي

 فذحو هومنلا لصحي هب ءاذغ هنأل ؛هلعفو توقلا مسا راعتساو «ةدايزلا ىلإ يقرتلا ءاجرب

 .لّرتتت يأ "14 اّبيف ٌحُرلأَو ةكيتلملا ُلّرََت ا ىلاعت هلوق يف اهفذح لثم وه توقتت نم ءاتلا
 دصقت يأ وحنت اهفعض ةلاح عم يأ ءاهفعضي ىوقلاو يأ .فعّصلاب ىوقلا وحنتو :هلوقو

 .[قفصيو] لدب [قفصي] :ناويدلا يف (1)
 .[وحنتو] لدب [وحمتو] :ناويدلا يف (2)

 .س نم ةدايزلاو ءلصألا يف طقاس نيفوقعملا نيبام (3)
 .لصألا نم ةدايزلاو ءس ىف طقاس نيفوقعملا نيبام (4)
 .4 ةيآلا ءردقلا (5)
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 ."![مهفاف] «كلذ ىلع ةيوق تراص يأ «تّوقت ىتح ىقرتلا تاجرد

 :لاق

 يتنيعم ينم نوعلاو اهّنأ ىلع 2ثفلاحت تانئاكلا ٌتدجو كانه - 5

 مظعألا لوألا رونلا ةرضح يهو .عمجلا ةيدحأ يه يتلا ةرضحلا يف يأ :كانه :لوقب

 ؛اهيلإو اهيلع تفلاحت يأ ,تفلاحت تانئاكلا عيمج اهيف يأ ؛كانه :هلوقو «هانركذ يذلا

 اهلك اهيف اهعوجر يأ ءاهتفلاحمب نوكت اهّنأ ىلع كلانه اهلك اهتارضح قئاقح تعجر يأ

 يأ ءينم ناك كلذ ىلع نوعلا ببسو ءاليصفتو «ةدحاو ةلمج اهتيؤر ىلع يل ةنيعم يه

 .اهيلإ اهكولسو «عمجلا ةّيدحأ تارضح ىلإ اهبحو «يتاذ ءافص نم ىنعملاو «يتاذ نم

 .ةرذ ةرذ ةلصفمو «ةلمج اهلك تانئاكلا يأ ءاهتأرف اهيلإ اهدوهشو ءاهيف اهروضح ةوقو

 ءًاضيأ ًاليصفتو ءًالمجم عمجلا ةيدحأ ةرضح يأ ءاهتارذ نم ةرذ لك يفو ءاهتلمج يفو

 .مهفاف

 :لاق
 53 5 هرا- 06 5 8 2و 0

 ا”ةرعش تبْنَم لك يلمش ٌعمجيو ١ اهب ةحراج لك يعمج َعمجيل - 6

 .ةلصفمو ةلمجم يعمج ةرضح يف تانئاكلا لك ىلاعت هللا يندهشأ امنإو :لوقي

 لك يلمش عمجيو ءاهب يعمج ةيدحأ ةرضح ينم ةحراج لك َعمجيل يأ :يعمج عمجيل

 .ياوق نم ةوق لكو .يئازجأ نم ءزج لك ينم اهدهاشي دارأو :ةرعش تبنم

 :لاق

0 7 0 _ 1 
 يتفلا ٌرْيغ هفلا مل يننأ ىلع اننيَب سبل اننيب اميف علخيو - 7

 يتيؤر عمج عمجيل ةّيلكلا ةرضحلا هذه عمج ىلإ هلك فلاختلا اذه ناك امنإو :لوقي

 ّىأ :اننن ءاهاّيإو ىنيب يأ انك «ةرضحلا هذه يف يأ ءاهيف علختو .ةدحاو ةلمج اهيلإ

 ريغ يأ :ةفلأ ريغ «ةقرفلا يأ «نيبلا كلذ يأ :هفلأ مل ينْنأ ىلع «ةقرفتلا لوزنل يأ ءانتقرف

 يفتنتو ,تارضحلا عيمج ىلإ يرظن عمتجيل ناك امْنِإ هلك رمألا اذه نأ دارملاو .عامتجا

 .س نم ةدايزلاو ءلصألا يف طقاس نيفوقعملا نيبام (1)

 .[يلمش عمجيو] لدب [يعمج لمشيو]و [يعمج] لدب [يلمش] :ناويدلا يف (2)
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 مل لب ءيريغ بتارم يف يه امك ًالصأ ةقرفتلا دجأ مل يأ هَفْلَأ مل يتلا ىلع ةقرفتلا ينع
 .عمجلا الإ فلأ

 :ريسلا يف نايب

 :لاق

 ("'ةهيدبلا يحوب تدبأ ام سرّدلا نع ًابغار سْفّنلل ٌسحلا لقنب هبت - 8

 يأ محلا لقنب هنت :سفنلا ريس يف لاق اهنم هتقلت ام حورلا كولس يف لاق امل :لوقي
 ىحوب ةيهلإلا ةرضحلا كيلإ تدبأ ام سْفَّنلا ىلإ يأ :سفنلل .تاسوسحملا قئاقح كاردإ

 ًابغار ْنكو ؛كنم اهّبحت يه يتلا ةحيحصلا لوصألاب اهيلإ كبرقي انتم ماهلإلا يأ :ةهيدبلا
 ع سقت ع سلسل قمازحلاا هبتاسكالاو نينردلا ةرغ
 "عاود يه دوجولا تاّرذ عيمجو لالا ناسلر:كنلا كتذدنأ اميو. عاودو لامعأو

 مولعو «تائيهو .,تافصو ءصاخشأو «لاثمأ نم نوكلا يف ءيش سيلو ءاهيلإ كوعدت
 امب ءيش لك نع كئانف ىلإو ءاهاوس كرت ىلإو ءاهيلإ كوعدي وهو الإ تائيهو لامعأو

 ناسلب كلذ لك ءاهكرت ىلإ كوعدت اهسفن يصاعملا ىتح كنم هتّبحأ وأ ءكيلع تبجوأ
 .هلاح ناسلب كوعدي هلاحو هلاقم ناسلب كوعدي وهف لاقملا ناسلب كوعدي نمو .لاحلا

 حورلا [ظة2] ةيؤرو اهتيؤر يقتلت اهّنإف دوجولا اهب تقرخو ؛ءكسفن ىلإ كلذ تلقن اذإو
 .دوهش ةطساو ريغ نم حورلا ىلع ىلجتي يذلا بيغلا ملاع نم

 :لاق

 َتَبِهَو لامش اهنم 0 ل دو يا

 ا ل و وكمل يسار و

 دعصيف اهركذ ّيلإ تدهأ دقف يحور ىلإ هتدهأو ًارحس يلع اهفطل حور حير تّبه املك هّنأ

 كلذك اهنأل ؛لامشلا حيرب هيلإ هيدهت امل راعتساو .هقفأ ملاع يف ةدهاشملا ىلإ حورلا

 .[ لقنب] لدب [ لقنل] :ناويدلا يف (1)

 .[يعاود] :[س]و لصألا يف (30و(2)



 حير ةراعتسا ىلإ هنم ةراشإ ةبسانمب هيلإ اهفطل نم '!![يه] هيلإ ّبهت امب تّبه ىتم هركذت
 الا راو وحلا تاور عيررا) نوبل رادو لا تو وحال

 ءرملا ليمكتو «ليضفت هن ةراعتسا لب ءلامشلا باحصأو ؛ ؛نيميلا باحصأك اهل مذ ةراعتسا

 .مهفاف .ىرخألاب امهدحأ

 :لاق

 ٍتَنغتَو ْثَدَش ْقْرُو قَرَو ىلع 2 ىحُضلاب ّيعمس هْنَجاه نإ ًذَعليو 0
 ةرورضل هلمعتسا اَمّنِإَو ءايذعتم ًايئالث لمعتسي ال ةتجته ىأ :هتجاه نإ ٌذتليو :لوقي

 يأ :قرو .مزاللا ىلإ موزلملا قالطإ ركذ قيرط نم قرولا ركذب ىفتكا امنإو .قروم
 هّبح ىف اهناميه ىلع راعشألا ةدشنملا هبشي يذلا اهتوصب تتّوص يأ :تدش «ةمامح

 اهتبطاخمو ةّيبوبحملا ةرضحلا مالك عامس ينركذ داشنإلا كلذب ةمامحلا يأ «هب تّنغو

 ىلع ال ءكلذك اونوكي نأ هتفصو كولسلا ىلع لدي نآلا وهف ؛نيكلاّسلا لاح اذهو ىلإ

 :لاق

 سس 1
 هَمعْنَيَو

 تدهأو قورُب اهنع هناسنإل ٌةَيِشَع هتوَر نإ يفرط مَن

 0 ل ا

 ناسنإ كلذب دارأو «هنيع رصب وه يذلا هفرط ناسنإ يأ :ناسنإل ءسمشلا بورغ تقو

 اهنأل ؛ةّيشعلا تقو تعمل قورب اهركذ ةيهل ةيهلإلا ةرضحلا نع تور اذإ هسفنب هنيع فرط

 اراكذت كلذب ينتركذو يأ :تدهأو :هلوقو ءراهنلا طسو يف اهناعمل نم ًاناعمل َّدشأ نوكت

 نم هبساني ام هنيح ىف ىريو الإ ائيش ىري ال راص هنأل ؛يلع ةرضحلا ىلجت ىناعمل

 .ةيهلإلا ةرضحلا

 :لاق

 .لصألا نم ةدايزلاو ءس يف طقاس نيفوقعملا نيبام (1)



 (!1تودأ ئلغ الل .اذإ :بارش لا سوكأ ّّيسملو ىقوذ هحتميو -02

 «يلقع روضح عم تاركلا سوؤكل يسملو :هريدقتو ءريخأتو ميدقت هيقو :لوقي

 ءاهيارش سوؤك راكذت سوؤكلل يسمل هتّساحب ةيهلإلا ةرضحلا لقعلا حنمت يأ :ةحتحت

 يأ :ترّذأ ّىلع اليل اذإ .بارشلل يقوذ ةيّساحب اهتبحم رمخ بارش يلقع حنمت كلذكو

 سأكلا دري ملو .سلجملا يف تريدأ يأ «تريدأ :(2ةخسن يفو ءاهنم بارشلاب تّردأ

 نم هيرشي تارش لكل ةراعتسالا امهب ةارأ امثإو رمخلا تارش تارشلا آلو رمحبلا أك

 امب برشلابو ءاهّبح ةرمخب بارشلا نم هيف امبو .ةرضحلا سأك ءانإلا هركذ «ءانإب لالحلا

 كلو هركذ ءانإ قم هاف يرش املك هنأ دازرأ هلألا ةنعملا ريتك ره توكلا اهنف

 :لاق

 تّدأ حراوجلا 07 رهاظب ًانطاب حئناوجلل يبلق هيحويو - 3

 حناوجلا مسا انه راعتسا :انطاب حناوجلل ,ءيسفنو يحور نيب عماجلا يبلق هيحوي :لوقب

 «يبلق ىلإ تاسوسحملا مولعلا نم رهاظلا اهكاردإب ةفرعملا نم تّدَأ اهركذ يتلا سمخلا

 .ةيهلإلا ةرضحلا ىلإ ةدهاشملاو .كاردإلاو .مهفلا ىلإ هيحوي ىبلقو

 :لاق

 (يتلمجب عامسلا دنع اهّدهشأف ادش اهمساب ْنَم عمجلل ينرضخُيو - 4

 نيب عماجلا بلقلا يف عمجلا ةيدحأ ةرضح ىلإ يأ :عمجلل ينرضحيو [و83] :لوقي

 ءاهمساب ارعش دشنأ يأ -ةلمهملا لادلاو ةمجعملا نيشلاب- ءادش ْنَم ركذب حوّرلاو سفنلا

 نم ءزج لكب اهدهشأ يأ :ىتلمجب عامسلا دنع «ةيدحألا ةيعمجلا ةرضحلا يأ:اهدهشأف

 .ياوقو يئازجأ

 :لاق

 .ةياورلا هذه رصان خيشلا ركذيسو ؛[تّردأ] لدب [تريدأ] :ناويدلا يف (1)

 .ءاشي ام اهنم يقتني خيشلا يدي نيب خسنلا رفاوت ىلإ ىرخأ ةراشإ هذه (2)

 .[عمجلل] لدب [عمجلا يف] :ناويدلا يف (3)



 يبرز بارنأل ونحي اهب ىّوسم لا يرهظمو يحور خلا ءامّس وحنتف - 8

 «خفنلا ءامس ىلإ يحور داشنإلا يف اهمسا ركذ عمسأ نيح دصقيف يأ :وحنتف :لوقي

 «تادجوملا ريغ يف الوأ هللا هب يلجتملا ملعلا ملاعو .بيغلا ملع وهو «حورلا خفن يأ
 ىلع هب ملعلاب ىلجت ام الوأ تافصلاب ىلاعت هللا ىلجتف © هرون دجو هرون نم يذلا وهو
 اذه وه لوألا ملعلا كلذو .ةيصخشلا رهاظملا يف «''رهاظلا وه ملعلا كلذو ءرونلا كلذ

 يلجتملا بيغلا ملاعو ءاهملق ملاعو .ملقلا ملاع وهو ءحوّرلا ةهج نيع هيلإ يذلا ملعلا
 «تاسوسحملا ىلإ ةرظانلا هسفن ئنيع عمس رهظم دارأ ءيعمسلا يرهظمو «ىلاعت هللا هب

 ءاهنطومو اهفلإ ىلإ تقاتشا اذإ لبإلا نم نينحلاو :ونحي .تاسوسحملا ةهج ىلإ اهتهجو
 ةساح لوقي كلذك ءاهناطوأ ىلإ اهريس يف تعرسأو ءاهتاوصأب تّنح يداحلا اهركذو

 ةقيقح قارتخا ىلإ كلذب دارأو ءيتروص بيكرت ىلإ يأ ؛يتبرت بارتأل قسحت يسفن عمس
 يقتلي ىتح اهيف يبيغلا ملعلا يلجت ىلإو ءاهيلإ رظنلاب اهلك تانئاكلا روصو ءيتروص

 نحت لزت ملف حورلاو ,ءسفنلا :اقرتفا هنمو ءاهنطو وهو «ملعلا ملاع وهو «حوّرلا ةيؤرب
 ركذبو ءاهلك تانئاكلا ركذ نع «يتبرت بارتأل :هلوقب ءزجلا ركذب ىفتكاو .تلصو ىتح
 «لكلا ةدارإب ءزجلا ركذ نم قظنحلا لهأ دنع وهو هلك كلذب دارملاو .رظتلا نع عمسلا

 هلوقل بيغلا ملاع ىلإ اهرظن نأ حوّرلا تفرعو .ميكحلا ركذلا يف ًاريثك هلامعتسا ءاج دقو

 :هركذ لج هلوقو ءاهيلع هب تلجت يذلا يبيغ ملاع نم يأ « جور ني هيف ٌتَحَمَتَو# :ىلاعت

 موصعم َيبن ةلزنمب وهف «ىلاعت هللا ىلإ الإ وعدي ال يناتر رمأ يأ .# قر ٍرَمَأ ْنِم ٌحوُرلا»
 ةهج هيلإو .لايخلاو لاثملا ملاع نم ليختي مهولا ْنأل ؛مهولا هل ليختي الو ءأطخلا نم

 ىلإ الو تاسوسحملا ىلإ ال .بيغلا ملاع ةهج ىلإف حوّرلا رظن ةهج امأو ءسفنلا رظن
 .مهفاف .تالايخلاو تالاثملا

 :لاق

 ٍةبْذَج لك يف ِعْرَللا ُمْرََو ّيلإ  ٌبْذاَججو اهيلإ ٌبوذجمم َيَنِمَق - 6

 ةرضحلا يأ :اهيلإ بوذجم «يسفنو يحور يهو «ينم ضعبف يأ :ينئمف :لوقي

 نم ةرذ لكل بذاج اهنم لك ءيسفنو يحور يأ :ّىلإ بذاج ينم ضعبو «ةّيبوبحملا

 .[رهاظلا] لدب [يرهاظلا] :س يف (1)



 .يسفنو يحورل ةرضحلا نم ةبذج لك يفو ؛ةرضحلا ىلإ كلذك ءامهتبحم ةوقل يئازجأ

 حورلا عزن لثم يأ «عزنلا عزن لثم يئازجأ تارذل يسفنو يحور نم ةبذج لك يفو

 امهيلإ نابذجي حورلاو سفنلاو ءسفنلاو حورلا بذجت ةرضحلاف .دسجلا نم توملل

 .كلذ مهفاف ءامهيلإ اهتبحمل ال ةرضحلل امهتّيحم ةّوقب تارذ ءازجأ

 :لاق

 ِتَحْوَأ نيح اهسفن نم اهتقيقح >> ْترّكذت يسفن نأ الإ كاذامو - 7

 بذاجتو ؛«يسفنو يحورل ةيهلإلا ةرضحلا نم بذاجتلا كلذ ببس ناك امو :لوقي
 ا لا دك ا ل

 00 ل ل

 اهملع عستيلو ءاهلجأل كلذ لك .هب ملعلا نم هب هللا ىلجت امو ءملقو حول نمو «نهنيب امو

 ملاع وهو .توكلملا ملاعو .«كلملا ملاع [ظة:3] قرتختو .هتافصب هللا دهاشتو ءاهيف

 هب يلجتملا يبيغلا يهلإلا ملعلا ملاع وهو ؛توربجلا ملاعو «يناعملاو لاثملاو حاورألا

 كلذ دوهش ثتققح يأ «تركذت اًملف ءايديحوت ايهلإ ادحتم املع لكلا ىريو «ىلاعت هللا

 .بذاجتلا عقو

 :لاق

 ل

 ينمزاب ذخآ كو .بارت لا خِزْرَبي باطخلا ٍديرجتل تنحف - 468

 ةفشاكلا ميظعلا نآرقلا ,ميكحلا ركذلا .يهلإلا باطخلا ىق قئاقح ةدهاشمل تنحف :لوقي

 وهو «ضرألا ملاعب يلثملا هللا مالك يأ :بارتلا خزربب :هلوقو «ةيهلإلا تارضحلا هقئاقح

 .هتارضح نم ةرضح لكو هللا مالك نأ :لكو ءاهلك ىلاعت هللا بتكو ءميظعلا نآرقلا



 هسورل ةدخأ نيف ءادوهيخو اقرشدلا هل حملا ةرقب ماعز لحي كقاق' نأ ؟نكقرأب دعا

 «تارضحلا ىلإ ًاقوش اهعم اهبحصي نأ ديري «هئازجأ نم ءزج ّلكل ةذخآ هحورو ءهسفنو

 نيفشاكملا لاوحأ فرعت نأ تئش اذإو ءميظعلا ميكحلا ركذلا قئاقح تارضح ىلإو

 ام ىلإ رظناف ,مهلاوحأ حححصتو «ميظعلا همالكب هباطخ تارضحو «ىلاعت هللا تارضحل

 نم ةيآ كل هيدبي ءيش لك يرُي '!!لفطلا يف جحلاو «تاسايقلاو ؛لاثمألا نم كيلإ هيدبي
 .هللا لج يناّبر ددمو ؛يهلإ رحب 0 ا اق امس امال

 ارارأ لإ كيض دب اَهو نكح 2 قو ديف ةكحعلا تون كو انين ةيكحَمأ قوي
0 

 :لاق

 (7ةنطقو يحوك ماهلإب ًاديب اشناذإديلولا لاح نع كيبنيو - 9

 فطل نم ىلاعت هللا لاعفأل رّكذتلا راركت َّنِإ يلوق ةحص فرعت نأ تعش اذإو :لوقي
 ىلإ ىَقرتي نأ بال هلأ نّيَر لك نم سفنلا ريهطت عم .هتافصو هلاعفأ ىلإو .ةماركو .ناسحإو

 ىوس ام ّلك نع هيسنيو ؛هدهاش ام ّلك كلذب ركذتي نأ ىلإ اهب يهتني ةفيرش ةّيلع تاماقم

 قلخ ذنم هدعب ناك اذإ ريغصلا دلولا يأ :ديلولا .كل هتلق يذلا اذه ىنأش نع كيبني كلذ

 يأ ءيحوك امه ماهلإب فرعيو مهفيف هرغصل ًاديلب اهيف أشن دق ةليلق ًامايأ الإ هل "ضمت مل
 عيبا ترعب ءارك .مهلوقع ءاكذ ردق ىلع ملعلا لهأ ىلع هب ىحوي يذلا يحولا لثم

 تكسو ىغص مّلُك نإو ءىكبو ّنح طابرب طبر اذإو .هيف نسحي نّمو «هيوبأ فرعيو ؛هيلإ

 هللا ىلإ كولسلا ةحص ىلع ليلد كلذ لك .هب ركذف ناك ام ىسنيو ؛عمتسملا لقاعلاك

 :لاق

 ًاعم رصان خيشلاو ضرافلا نبا ثيدح وهو يتأيس امب انأضتساو .عضوملا اذه يف ًامحقم (لفطلا يف جحلا) ودبي دق (1)
 ال ام جحلا يف ىري لفطلاف ؛كاذ لثم اذه ّنأكف ؛ةفلتخملا هتالوحت هدعبو اذه لبقو .ماهلإلا هيتأي يذلا (ديلولا) نع
 .هئامعنو هللا لضفب هريغ هاري

 .269 ةيآلا «ةرقبلا (2)

 .[اذإ] لدب [نإو]و [لاح] لدب [ينأش] :ناويدلا يف (3)

 .[ يضمت] :[س]و ءلصألا يف (4)



 ةبُك طارفإ جيرفت ىلإ طاشن يف َّنحو طامقلاّدش نم َّنأ اذإ -0
: 9 : 

 تضنتملاك هاغان نمل ىفغصيو هّياصأ لَك لك ىفلُيف ىَعانُي - 31

 ةميدق دوهع ىوجن هُركذُيو ١ هباطخ ٌوْلُح بطخلا َّرُم هيسْنُيو 2

 ةصيقنلا ًءافتنا صقرلل ٌتِيْنَيق هلاحب عامّسلا لاح نع ٌبرْعُيَو -3

 يف بايثلا نم هب طبري ام وهو «طامقلا ّدش نم هدهم يف عيضرلا ىكبو َّنأ اذإ :لوقي

 كلذ نم ةبرك طارفإ جيرفت ىلإ هنم بلطو .ةوقو ةحص يأ :طاشن يف وهو َنَحو .هدهم
 همّلك نمل يأ :هاغان نمل .مهفي ال يذلا هاغنب بطاخي يأ ءيغاني هّمأ ايغتبم وأ «طابرلا
 نع لكف هلمحت هيف هبعت هايعأو هبعتأ ام عيمج يأ :هب ام لك كرتي يأ :ىغليف .هبطاخو

 ّرم هيسنيو ءلضافلا فراعلا .نطفلا لقاعلا تصنتملاك هاغان نمل يغصيو ؛هيلع ربصلا

 ديري ءعوجو طابر نم هملآو هبعت يذلا بعتلاو ءاليلا يأ .بطخلا ةرارم يأ :بطخلا

 يغن ةوالح يسني وأ ؛هبلق يف كلذ ةوالح يأ :هل يغانملا باطخ ولح .عاضرلاب ءاذغلا

 هب همئرتو هاغنل هعامسب اهنع لفغيف بئاصملا ّرُم هاغان يذلا هل يغانملا بلق يف لفطلا

 دقو «هيلع اوتامو ءادالوأ دلو دق ناك اذإ ةميدق دوهع لحم يأ [و84] :ىوجن هركذيو

 يسنو ءاهيسن دق ًارومأ ركذي ِهّنَأ عامسلا لاح نع فشكي يأ :برعي ذئنيحو ؛كلذك مهاغان

 ايوق هلل ةبحملا لهأ نم ناك نم ذئنيحو .هلاحب هتفرعم نم كلذ فرعيف اهيف وه ًارومأ
 ٌقحلا دوهشب هلقع صقن يأ .هنع صقنلا لاوز تبثي يأ .هنم ةصيقنلا ءافتنا هنم تبثي

 اذإو .تاجردلا هذه ىلإ هلوصو ةّلقل لقعلا ناصقن نمو .كلذ ناكمإ هيفن َنأل ؛هانلق اميف

 ّبحلا ةوقب زازتهالاو برطلا ىلإ يأ .صقرلل ناكمإلا هعم مص .سايقلا اذه هل حضتتا

 .كلذ مهفاف ءاهيلإ تادهاشمللو تارضحلل

 :لاق

 ةيلَّوألا هناطوأ ىلإ ٌريطي نأّمهَّو يغانملاب ًاقْوََش ماه اذإ -4

 تّره هّيبرم يديأ هلام اذإ هدهمب وهو كيرحتلاب ٌنُكسُي - 5

 ةيكزتو .هحور ةيفصت ىلإ هب ركذت امبو ءلفطلاب يأ .يغانملاب ًاقوش ماه اذإ :لوقي
 «ىلاعت هللا ىلإ هلامعأ صالخإو .هركف سّدقتو .هئاضعأ دايقناو .هساوح فيطلتو .هسفن
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 هحور ناطوأ يأ .هناطوأ ىلإ ريطي نأ مهو .ةّيحملا قدصتو «هنم هّبحي امب هيلإ بّرقتلاو

 ملاع يف مث ؛ملقلا ملاع يف مث لاثملا ملاع يف ةرهاظ يه يتلا ةيلوألا هنكاسمو .هسفنو
 نع هيسني هنأ ؛كولسلا ةحص يف هكش بارطضا نكسو ؛تافصلاب هلل ةدهاشملاب ملعلا
 يذلا دهملاو ؛هدهمب وهو كيرحتلاب نكسي هنأ لفطلا ىف ف هآر امب بوبحملا ىوس لك

 تّزهو .هيّبرت يتلا يأ :هيّبرم .هكّرح يأ :هلام اذإ لاق امك هي كرخبل ناهد كفي

 يتلا يه ةكرحلا َّنأ اذه ملعت كلذك ءصقرلاو بارطضالاو نينألا نع نكس هيلع دهملا
 «هبوبحم هب ركذي نأ هبساني ام لك ءيش ّلكب ركذتي نأ بحملا ةقيقح َّنأل ؛هناطوأ هنكست

 .هعم َيعس ال ٌراكذت عفني الف الإو ءيعسلاب كرحتي مث

 َّنإف .هتلزنم غلبت ال تنك نإو «كيلإ ًابيغرت هسفن نع كلاسلا كربخي ةرات هنأ ملعاو
 هظقوي امو هيف يغبني امو «كولسلا ةلاح نع كربخي ةراتو «هتوق ردق ةدابعلا نم ذخأي ءرملا

 كال ًايعمطت كلذ لك :ئلعأ ةيترم قف وهو ةهسقن نع كلاثب كل يكحيو هيف ةيغريو ههيلإ
 مير ليلدلاو ةلالدلا نم رو اهو وه ربو هنواك ةانعجلا و عيجداظلل (هويعتسو: ةرادكإ

 .مهفاف ءعامسلا يف هلاح ركذ ىلإ

 :لاق

 تّيص ناحلأب وأ لات ريبحتب اهركذ دنع يذخآ دجوب ٌتْدََجَو -6

 2 و نم 5

 تفوت ايانملا لْسُر هل ام اذإ 0هسفن عْرَن يف ٌبوركملا دجيامك -7

 دنع ةرضحلا يأ ءاهيلإ يبذاج يأ .يذحخآ ىوهب تيوه يأ :دجوب تدجو :لوقي

 وأ ءاهيلإ برقي اّمم ءيشلا وأ ءميظعلا نآرقلل توص نيسحتب يأ :ٍلات ريبحتب ءاهركذ
 يف توص نيسحت نم تّيص ناحلأب وأ ءىرخأ ضفخنيو ةرات توصلا عفتريف اهب ينركذت
 ىأرو ءران توص وأ «حير وأ ءناويح توص وأ «رئاط ةمغن وأ ءلالح ءيش يف وأ ءرعش
 عامسو ةرضحلا ةيؤر ىلإ سفنلا كّرحي كلذ لكف هعامس حابم منرتم توص لكو «ةرمح



 اهملاع ةدهاشم ىلإ سفنلاو ء.حورلا قوشتو «حوَرلا هب ركذتو ءلاحلا ناسلب اهمالك

 ملاوع دوهشملا قارتخاب سفنلا ترظنو ءاهملاع ىلإ ةدهاشملاب حورلا ترظنف يملعلا

 ىزرتف فتم اورتن يذلا اهيبلاع يف ا عبو تح حورلا مناع وجو :ملجلا لاغ ىلا نعحلا
 الامك ءأيهلإ ًايديحوت اًدحتم ًادحاو اًملع هلك ةداهشلا ملاعو «بيغلا ملاع :نيّملاعلا تاذلا

 حورلل راكذتلاب ةثعابلاك سفنلاو ءسفنلل قوشتلاب ةثعابلاك حورلا تناكف ءالالجو الامجو

 ردقت ال نكلو هاقاتشا ام ىلإ اقوش يئازجأ نم ءزج لك نابذجي امهو ءاهبذجت ةرضحلاف

 امك كلذ دجأ ترصف توملل ينم حورلا عزن هّنأك كلذ راصف [ظ84] «"!'دوعصلا ىلع

 يف هحور هل تفوت «توملا ةكئالم يأ ءايانملا لسر ام اذإ .هسفن عزن يف بوركملا دجي

 .ءىش ّذلأ يعم وه ملألا ةدش

 :لاق

2 2 2 4 

 (2ةقؤفل قايتشا يف دجو بوركمك ةقزفل قايّسلا ىف برك ٌدجاوف -8

 اةاةِّيلعل ١ ىدابملل كنرت ىحورو هبادبام ىلإ ٌتَقَرهثْفَئاذف - 9

 نم ةقرفب توملا قايس يف يأ .قايّسلا يف برك يقالم يأ .دجاو ةَّدش َّنإف :لوقي
 لثمو «هلثم يأ .بوركمك وهف بعتلاو ملألاو بركلا نم كلذ يف هدجي اّمم هدسج

 قارفلا بعت ةّدشب مهيلإ هحورو هسفن تّنحو «هبابحأ قراف دق ّبح يأ :دجاو بوركم

 يفايفلا عطقي بهذو .مهيلإ ريسملا ىلإ هقارف ملأو هقوش برك ةّدش هرّمشو «هّبح ةوقو

 حورلا تّتحف ؛مهيلإ ريسملا نع هعنم وأ .هحور فلتي ام يقالي نأ لابي ملو رافقلاو

 نم امهيلإ ّبحأ بوبحملا كلذ راصف اهدسج اهقارفب هسفنو هحور َرَث ملو .سفنلاو
 ناك ولو تحيل" ةهلل> كليتنا قو اوي ءالتلا يف دوو عزنا ىذلاو رهف :ءاوهاجج
 هتروص نأ امبرو «هتبحأ تاذ ةبحمل بوبحم يفو «سانلا يف دهاشم اذهو .هتوم ببس

 اذف يأ :هسفن اذف ؟يهلإلا 1[ قلطملا لامجلا] دهاش نم فيكف لامجلاب ةبوبحم ريغ

 .[دوعصلا] لدب [لوصولا] :س يف (1)
 .[ةقرفل] لدب [ةقفرل] :ناويدلا ىف( 2)

 .[ادب ام] لدب [تدب ام] :ناويدلا يف (3)
 .[يلابي] :لصألا يف (4)
 . لصألا نم ةدايزلاو ء.س يف طقاس نيفوقعملا نيبام (5)



 ىف بوبحملا لامجلا نم هل رهظ ام ٌّبحأف يأ .هل ادب ام ّبح ىلإ تّقرت هسفن قشاعلا

 هل دعت قل فنزل اج ال ةنحا ىلا لي ةوزسلا ناقتي ناجع ةاؤدلا نتنل يرون

 ةدهاشم ىلإ يأ :ةّيلعلا يدابملل تقرت يحورو .هلاوحأ هيف اذكه تناكف هيلإ هّبح بذجف

 ال اهلامج ّنأل ؛يدابم اهنم هل ىلجتي ام لعجو «ةيهلإلا ةّيلعلا تارضحلا لامج يدابم

 .مهفاف ءاهنم لامجلا ضعب ىلإ رظني نأ نكمي الو .هل ةياهن

 اك دك





 رشع سماخلا بابلا

 يدمحألا ماقملا ناسلب الكا هماقم هب لمكتملا يلجلاو يفخلا نيب طسوتملا ديحوتلا يف

 .ةغ عبارلا هرفس يف لصاحلا

 :لاق

 تقرت يحور هنع لاصو ّباجح ١ ال ٌُتيحب يلاصتا يطخت بابو -0

 كلذ يف امو .تاسوسحملا يف ةيرهاظلا تارضحلا يف سفنلا رفس ركذ اّملو :لوقي

 فتافص ءامسأ تارضح «ةنطابلا تارضحلا يف حوّرلا رفس ركذ يهلإلا ديحوتلا نم

 ةماقإل ءيلاصتا نم فلألا حتفب ءيلاصتا يطخت بابو :لاقف العو لج هتاذ ءامسأو

 ثيحب «ةيهلإلا ةنطابلا تارضحلا ىلإ ةدهاشملاب يلاصتا يطخت باب اَمأو :لوقي نزولا

 اهتيؤرب اهّنأل ؛ًابجحُم دوهشلا لعج اهيلإ لصوم باجح ال ثيحب يأ :لاصو باجح ال
 سفنلل ةلصوملا يه اهنأ عم يهلإلا لامجلا ةدهاشم نع ىمعلا لهأ تبجح اهرهاوظ ىلإ

 .فشكلا لهأل يهلإلا لامكلاو ةدهاشملا ىلإ

 يحور هنع تّفرت ةدهاشملا ىلإ لصوم باجح سيل ثيح نم يأ :تّقرت يحور هنع :هلوقو

 ةدهاشم ىلإ يلاصتا باب لب هتقرتخاف سفنلا هنع تقرت لصوم باجح سفنلل وه .هتقرتخاف
 يهلإلا ملعلا ملاع ىلإ اهتهج َّنِإف .حورلا باب وه لصوم باجح ريغب ةيهلإلا تارضحلا
 ملق ىلع هب ىلجتي كلذك «حوللاو ملقلا ىلع هللا هب يلجتملا يبيغلا ملعلا ةهج نم هب اهلاصتاو
 ملع ىلإ رظناف كلذ فرعت نأ تئش نإو «بيغلا ملاع ةهج نم اهجولو «ةيرجحلا تاذلا حور

 نم وه هّنِإف .ساوحلاب لصو ام ىلإ سايقلاب الو .ساوحلاب سفنلا ىلإ لصي مل يذلا ماهلإلا
 ْنِإف هب ىلجتي ال يذلا بيغلا ال ؛ىلاعت هللا هب يلجتملا بيغلا ملاع نم دارملاو «بيغلا ملاع

 اوعمسو ؛مهنع باغ ام لك كلذب ٌديريو 1١4 لأ َنومْوبل :ىلاعت هللا لاقو ناعم هل بيغلا

 .3 ةيآلا ,ةرقبلا (1)
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 عمو .لوقعلا يف ةققحم يهو هللا رابخأو «ةكئالملاو ءبتكلاو .رانلاو ةنجلاو ء«باسحلاك هب

 (!!بيغلا ملاع مهحالطصا يف ملعلا اذه لهأ عمو [و85] «بيغلاب ىلاعت هللا اهامسأ اهقّمحت

 .ساوحلاب تاسوسحملا ةهج ريغ نم ىلاعت هللا نم اهيلإ لصيو ءحورلا هرظنت يذلا ملعلا وه
 .كلذ مهفاف

 :لاق

 ةمزَع قدِص هل ٌبكريلف َيِلْئِمَك هَّدْضَق ٌرِئوُي ناك ْنَم يِرَنَأ ىلع -1
 يف يشمي يدصق يف يلثمك هدصق رثؤي ناك نمو :هريدقتو ءريخأتو ميدقت هيفو :لوقي

 ةميزعلا قدص هتّيطم لعجيلف يأ ؛ةميزعلا قدص يدصق يأ «هل بكريلف يرثأ ىلع هكولس
 رفس نايبل ةمتت نآلا هيدبأس اميف هل ركذأ امكو ؛هل تركذ امك سفنلاب ”وجنيو هيلع بكريو
 ءاضعألابو «حورلاب يشمي يرثأ ىلع كلذكو ءاهل حوّرلا ةيؤرب دوهشلا ىرت ىتح سفنلا
 َنِإف لكلا عمجي مل نإو ءيتارضح ىلإ لصي هّنإف ةظحل لك يف هنم ةنكسو ؛ةكرح لك يف
 ملعلل الإ ءايشألا قلخ .كلام كلاس لكل تارضح يهو «ىلاعت هللا عم يتارضح لكلا

 .كلذ مهفاف «هلامكب لمكتلاو «هب

 :لاق

 (ةاةبغُتب اهنم تلت ام ىنغلا ٌريِقَف هجولو َلْبَق ٌتْضُْح دق ةَجل مكو -2

 ءامسألاب ديحوتلاب ماقملا اذه باب يأ .هجولو لبق اهتضخ دق ةّجل مكو :لوقي

 ىلإ ةيؤرلاو «نطابلا همسا ىلع ةلمتشملا ديحوتلابو ءرهاظلا همسا ىلع ةلمتشملا

 يعمجلا مظعألا ماقملا ىلإ تلصو نأ ىلإ اهتيأر ةيؤرل عمجلاو ءءامسألا هذه تارضح

 ىلإ لصوملا ىنغلا نم ريقف يأ «ىنغلا ريقف انأو «ماقملا اذه ىلإ يقرتلا تمر مث ءامهنيب

 املو ءاهبارش نم ةعرجب يأ :ةبغنب ءتقولا كلذ يف اهنم تلن امو «مويلا لبق ةرضحلا هذه

 ملاعو ءرمألا ملاع وهف بيغلا ملاع اَمأ ءلقعلا ةهيدب هيضتقت الو ,ّسحلا هكردي ال يذلا َيفخلا رمألا وه :بيغلا (1)
 ةعوسوم رظني «ةدمو ةدام ةطساو الب قحلا رمأب تدجو اهنأل ؛تايناحورلاو حاورألا ملاع وهو ءتوكلملا

 .602ص ؛مجعلا ةعوسومو (892ص .ىينفحلا

 .[اوجنيو] :[س]و لصألا يف (2)
 .[تلن ام] لدب [َلبام] :ناويدلا يف (3)
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 .هالعأ يذلا تمر ماقملا اذه ىلإ تلصوو يتوق تقرت

 :لاق

 ةريصب عْمَسِب يقلأ امل غضأف هكيرأ ٌتمَّرَع نإ يلوق ةآرمب - 43

 راعتساو ءروصلا تالاثم اهيف رهظت يتلا ةآرملاب :هلوقل راعتسا :يلوق ةآرمب :لوقي

 "ىلإ تمزع نإ :لوقي .ةأرملا يف لاثملا رهظي امك هانعم ةحصو هقدص نم هل رهظي امل

 املو «يتيؤر نع هحرطأ امل يأ «يقلأ امل كينذأب تصنأ يأ «2غصاف يتقيرطب كولسلا

 انّنأل ؛ىلاعت هللا ىلإ ةيعادلا يهو «ةيلقعلا ةيريصبلا نيعلا نذأ عمسب لوقلا نم كيلإ يقلأ

 رحسلا تملعت دق سانلا ضعب يف ةرحاسلا لثم اهدحأ :نويع ثالث لقعلل نأ ًالوأ انربخأ
 نيعلا ةيناثلاو «ةرّدملا نيعلا يهو .اهتالايخب بعلت لزت مل يهف هتقداصو .ناطيشلا نم

 :ءولعلاو نهاظلا ىتارخلا ءاتلاو نقل( نلظتوةزهاقلا ةيوقلا كلما لكم نهر ءةيويرلا

 هللا "[ىلإ] ةيعادلا يهو «ليثمتلا يف يبنلاو لوسرلا لثم يهو «ةيريصبلا نيعلا ةثلاثلاو

 يأ كيرا ىتإف ةنغرلاو «هدصقلا ةزقب تمزع نإو ةهلوقو «ظانلا اهركذ ىلا ىهو «ىلاعت

 ."1[كلذ مهفاف] ؛ىرت امك يلوق كيرأ

 :لاق

 ةّلمف لك يف ٍلامفألا نم يّظحو  ًةرِبَغ ّيظفل لاوقألا نم ٌتْظَقَل - 4

 :هلوقو .هحرطو هاقلأ اذإ همف نم ءيشلا ءرملا ظفل نم ذوخأم تحرطو تظفل :لوقي

 :ةلمهملا نيعلابو .ةمجعملا نيغلاب ةريغ .(3![ىلوق] دارأ -ءايلا حتفب- يظفل لاوقألا نم

 هللا نم ةمعن نع هارأ نكلو .يرايتخا نع ال هنأل ؛يّتم هنإ يلوق ةيؤر ىلإ رظنأ مل يأ

 لب .ءيشب ٌتلضفت يّنأ ىرأ الف هتمعنو هتردقب هتدبع نإف .هللا نم ةمعن لكلا ذإ هتردقبو

 هلأ هلل ةفابعلل نفر يلمع ىلإ نأ مل: هةلغف لك ىف لاسفل انزع حفلا اكرمكم لكلا

 .[ىلإ] لدب [ىلع] :س يف (1)
 .[يغصاف] :[س]و لصألا يف (2)

 . لصألا نم ةدايزلاو .س يف طقاس نيفوقعملا نيب ام (3)
 .س نم ةدايزلاو ءلصألا يف طقاس نيفوقعملا نيب ام (4)
 .لصألا نم ةدايزلاو ءس نم طقاس نيفوقعملا نيب ام (5)



 ةمعن انأو .هبو هنم يهف ةدابعلا نم اهتلعف ةلعف لك ذإ هنم ةمعن لكلا َّنإف ينم ناك نإو ءيّنم

 ةرضح لالج لامجل يتدهاشم دنع يأ :ةمجعملا نيغلاب ةريغ : هلوقو «تنك هبو هنم يتاّذل

 ىرت نأ يتاذ راغتف «هبو هنم آلإ هل ينم ركش نوك مدعو «يتراقح ةدهاشمو ءيهلإلا معنلا

 ىنعم ىلعو .اهركش يف ينم نوكي امب اهيلإ ينم اهيف ةكرش يل يهلإلا معنلا ةرضح َّنأ
 نم اهّنأ معنلا ةقيقح ىلإ رظن ىتم هَّنأ ةدهاشم كلذ [ظ85] تظفل يأ :ةلمهملا نيعلاب ةربع
 يهو «نطابلا ةربع هب دارأو ؛هليوأت يأ .ءيشلا رابتعا ةربعلاو «ةربع يهلإلا معنلا تارضح

 ."'1[كلذ مهفاف] «ةيهلإلا معنلا تارضح ةدهاشم يهو «ةيقيقحلا ةدهاشملا

 :لاق

 ةئيز ٍنْيَش نم لاوحألل ّيظفحو اهباوث نُسْسُح لامعألا نم يظخَلَو - 445

 .هدصاق انأ يذلا ىلعألا ماقملا اذه ىلإ يكولس يف ("/[كلذك] '”[تحمطو] :لوقي

 .ءيشلا ىلإ نيعلا رظن يه ةظحالملاو ,يتظحالم يأ ءيظحل ةيؤر
 ءًالصأ كلذ ىلإ رظنأ الف ءاهباوث نس لامعألا ةيؤر ىلع يأ ؛لامعألا ىلع :هلوق

 يف لاوحألا نسحأ بلط ىلع يأ ؛لاوحألل يتظفاحم ةرثك يأ ءيظفح تحرط كلذكو
 1 :نلو تم اهكنبت نع ىتلا ةعييحسفلاتاعاطلا لامعأ نم له لك

 ناك امو ءاهنم بجو ام ةنيزلا يه ةقيقحلا يف يه لامعألا كلت يأ :يتنيز نيش :هلوقو

 ءاهنع ضرأ ملف نيشلا كلذ اهنم ٌتحرط انأو ءاهنع اضرلا نيعب اهتيؤر اهنيش نكلو ءالفن
 اهترضح يف هلمعأ ام ّلك يّنأل ؛ًالصأ لامعألا نسحأ ىلع تظفاح اهّنأ يسفن 'رأ ملو
 ينم ناك ءيشب سيل وأ ءىرُي ال ءيش هّنأك وه لب ,ءيش مسا ٌنحتسي هارأ ال يلع اهيلجتو

 اذإو هب الإ ءرملا ىلاعت هللا دبعي امف .ىلاعت هللا نم لكلا ذإ «ةقيقحلا يف كلذكو ءالصأ

 لؤطلاو ةوقلاو لوحلا نم يربتلا تاماقم هذهو «هنم لكلاف هللاب الإ هدبعي نأ ردقي ال ناك

 لقتنا مث ءالعو ّلج هب آلِ هتعاط ىلع ةوق الو .هتيصعم نع لوح الف ميظعلا يلعلا هللاب الإ

 .س نم ةدايزلاو .لصألا يف طقاس نيفوقعملا نيبام (1)
 .مالكلا ميقتسي هبو .س يف ام انتبثأو .[تحمطو] لدب [تحرطو] :لصألا يف (2)

 . لصألا نم ةدايزلاو ء.س يف طقاس نيفوقعملا نيبام (3)

 .[ىرأ] :[س]و لصألا يف (4)
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 .اهيف هللا تارضح يلجتو هلامعأ ىلإ هرظنو هظعوو هظفل يف ىرخأ ةيؤر ىلإ

 :لاق

 ةمشق ةَمشسق لك يف ظْفّللا رابتعا يضْفلَو صلح ٌءاغلإ ٍلوَقلا قدصب يظْعوَو - 6

 و ب يل لطيور ردا نان ل لج دلو رق
 عمسي الو .هلامعأ نم ءيش ىلإ رظني ال صلخم ءاغلإ هّنأك ناكف هتيؤر تحرط كلذك ءقح

 ناسا هلوقت ام هاو وجتوملا نخ عيمج مالك مهفي امك ءاغلإ نم مهفي امنإو «هلاوقأ نم وشل

 ئبني اهمالكو .تارضحلا دوهش يل ىّلجتي امنإ يمالك ينذأ ٌثعمس اذإ انأ كلذك «لاحلا

 يعم ناكف «يلوق ةرابع نود اهترابع هنم ٌمهفأف اهتلاقمب يناسل هتلاق امب ال هلاح ناسل هنع

 ُمهفأف اهمالك راكذت ىلع هتلالد وهو «نطابلا وه ىنعملا امَّنِإو .هل ىنعم ال هرهاظ ءاغلإ هنأك
 يف ظفللا رابتعا يظفلو :هلوق ىنعم كلذو ءاهيف هلاح ناسل هلاق ام لوقلا نم هلوقي ام هنم

 نم اهدحو اهتمسق يف اهلاح ناسلب ملكتت يه ةّرذ ّلك َّنإف دوجولا تارذ نم ةمسق لك
 رابتعالاب دارملاو ءاهتلالدب تادوجوملا ظافلأ رابتعا لثم وه يظفل رابتعا كلذك .دوجولا

 .مهفاف ؛هترابعو هليوأت يف انه

 :لاق

 يييْجُح ينم هنع ينافص ٌروهظ هنود ُنكسأ هيف تيب ّيبلقف - 7
 ملعلا وهو ؛ىلاعت هللا تافص يلجت رون وه داجيإلا يف ناك ءيش لوأ ناك اّملو :لوقي

 لكو .يتافصو يرونو يتاذ رون دوجو رونلا كلذ نم ناك امو .راونألاك راونأل ةفرعملاو
 تنكس يذلا انأو ءتيبلا انأ يأ ءنكسأ هيف "تيب يبلق راص ورغ الف هنم وهف دجو ءيش
 يف مه يبنلاو ءرونلا كلذ هيف نكسو هرونلا كلذ نم وه ملقلا يف وه امك «تيبلا كلذ

 ضيف نم وه تادوجوملا عيمج نم دجو ام دجو امّنِإو ءلوألا رونلا كلذ وه ةقيقحلا

 نمو :لوقي .رونلا كلذ لضفل تلضفف ةلبقلا يه يتلا ةبعكلا تناك رونلا كلذ نمو «هرون

 هّنأل ؛يتافص روهظ اهيف ةبعكلا [و36] يهو «ىلعألا رونلا كلذ نود يأ «هنود تيب يرون

 نم يأ ؛هنع يتبيجح يهو ءاهنوك ناك ىتم وهو ؛ىلعألا رونلا لضفل الإ اهلضف ناك ام



 نم لضفأ يف يبنلا نأ ىلع لدي امم اذهو «بابلا ىلع مئاقلا بجاحلاك يتافص روهظ

 امنإو ءاهل اهيلإ هّجوتلا ةقيقحلا يف سيلو ءضرألا يف ةعقب لك نم لضفأ يهو «ةبعكلا

 عيمجو «ةهج لك نم دابعلا لك هيلإ هجوتي يذلا طسولاك اهّنكلو «ىلاعت هلل اهيلإ هججوتلا

 هلل تادجوملا عي عيمجو لك هرون نم ناك دوجولا عيمج تأ انيك اف كو ا ضرألا

 0 ا ا و
 هللا ىلإ هجوتلا يف مامتإلاب ةلبقلا وه ةقيقحلا يف راصف ./"هئانف موي ىلإ دوجوملا لَو

 العو ّلج هللا نم تقملا هيلع بجوو ءاّديعب ًالالض لض دقف ههججوت نع غاز نّمو «ىلاعت

 .فيعضلا حيبقلا يصاعلا اذه آلإ دوجولا يف ذ ءيش فلاخي مل نكلو .تانئاكلا عيمج نم

 ةقيقح ةدهاشم ىلع ءايشألا لدأ نم ةبعكلا تناكف .هتاذ حبق نيح ىلاعت هللا هحتق
 .كلذ مهفاف .هيجوتلاب ىلاعت هللا ىلإ ءيش لك هيجوت ةدهاشم ىلعو 8 يبنلا

 :لاق

 ”يتلبق ٍّيَف يف مكحلل يتلبق نمو 2 لَّبقُم ٌنكر ِّيِف ينيمُي اهنمو - 8
 يتاذ تناكف ءيتهج وهف ىلاعت هملع يتاذ يف يلجتملا يأ ءىلإ يتهج لصأ نإ :لوقي

 يتلبق نمو «يلّبقم نكر يهف هللا ىلإ اهب مامتإلا بجاولا ةيريصبلا نيعلا يهو :ينيمي اهنم
 وه مكحلا يف ةيهلإلا ةبحملا رونب هيلإ هجوتلا بحتسملا نمو مزاللا نمو يأ :ّىف مكحلل

 ةنطابلا ةلبقلا ةقيقح تراصف يتاذ يف وهو «يتلبق وهف «ةيريصبلا نيعلا يه يتلا يتاذ يف

 تاذ لك ةبعكلاك "”[ملسو هيلع هللا ىلص] يبنلاو .ءدجاسملاك ّنهو ءءرملا تاذ يف

 اهنأك هتروص رهاظ يف اهنأ يناميلا نكر ىلإ ةراشإ (اهنم) هلوق يفو «ىلاعت هلل اهيلإ هّجوتت

 .كلذ مهفاف «ءيش لك يف هب مامتإلاب هلل هيلإ هجوتلاب ليثمتلا يف 8 هنم هدي نيمي

 :لوقي

 يتوُرَمل يتافص نم يهجول يبعسو ةقيقح يفاوط ىنعملاب يلوحو - 9

 ملعلا وهو .يتاذب يتلا يتلبقب يأ :يفاوط يقيقحلا نطابلا ىنعملاب يلوح نمو :لوقي

 .دوجولا ىلإ دوعت [هئانف] يف ءاهلا(1)

 .[ يتلبق مكحلل ّيف يف يتلبق نمو] :اذكه ناويدلا يف زجعلا دري (2)

 س نم ةدايزلاو .لصألا يف طقاس نيفوقعملا نيب ام (3)



 ؛ةلبقلا وه راصف اهيف ىلجتملا وهو .هب اهلمكأل تقلخ يذلا ىقيقحلا لامكلاو ىهلإلا

 ؛نطابلا هججوتلا ةقيقح لب رهاظلا هّيوت ال ًانطاب يأ :ةقيقح يفاوط ىنعملاب ؛هيلإ يهججوتو
 نأ حصي ال ذإ العو لج هتفرعمو ؛هملع تاذلا يف يلجنملا ىلإ رهاظلا هجوت ةقيقحو

 يأ ءيهجول ييعسو :هلوقو ءاهيف هتفرعمف .هتاذبو هتاذ يف هفرع يذلا هللا ىلإ الإ هجوتُي

 نيع هّجوت ىلإ يأ ؛ىلاعت هللا ىلإ اههّجوتو «ةيريصبلا نيعلا ههجو دارأو ءيهجو هّجوت ىلإ
 نيأ ىلإ لجرل ليق ول :لوقنف .يهجو ههجول لقي ملو ,يهجول لاق هّنِإ :تلق نإف ؛يتريصب
 يأ ءيهجو هّجوت نيأ ىلإ بهذأ دارأ هنأ ًاموهفم أمات ًاباوج ناك ءيهجول :لاقف ؟بهذت
 يأ :ةورمل «ةيزيرغلا نيعلا ءافص ءافصلاب دارأ ةورمل ءافص نم :هلوقو ؛ةهجلا كلت ىلإ

 ةهج ىلإ هجوتلاب راشأو ءءافصلا ةلماك ةدحاو لحم نوكت ىتح ةربدملا نيعلا ءافص ىلإ

 «ةيهلإلا ةيئامسألا ةينطابلا تارضحلا نم بيغلا ملاع ىلإ حوّرلا يه يتلا ةيريصبلا نيعلا
 لصي نأ ىلإ ةيرهاظلا تارضحلاب دوهشلا ملاع سفنلا ئنيع قارتخا ىلإ ةورملاو افصلابو

 نأ هتموظنم مظن نم دوصقملا َّنأل ؛لثم لك يفو ءيش لك يف وه دهاشي ىتح تارضح

 يف ركذي امّنِإو ءطقف مظن يف هركذي اميف ال .قالطإلا ىلع ءيش لك يف تارضحلا ىري
 .مهفاف ءهيتأي ام لك يف هريغ ال دحاو ىنعم يف ملكتي لزي مل هنأ هّتظت كلذلو «هبشلاك همظن

 .[ظ86]

 :لاق

 يتريج ٌفطَخت ىشْخُي هلوح ْنِمو يرهاج نما يطا وك هرج ينو عفو

 ءيرهاظ نمأ نم ينطاب نامأ نم وه امّنإ ًانمآ هللا هلعجو .ةكم مرح نوك يفو :لوقي

 هروهظ يف وهف ةدوجولا يف هروهظ وه هرهاظ نمأو ءمظعألا لوألا رونلا وه هنطابب دارملاو
 يف هلك ناك ثيح ًانمآ ةكم مرح ناك كلذلف ءارون ناك موي هتافص يف هفالتخا نم نمأ يف
 فطخت «تامولعملا عيمج ينشخت هلوح نم نمألا اذهو «هتافص ضعب هبش ىلع هتافص

 «تيبلاب هنطاب ىلإ ةراشإ كلذو «سدق هلك وهف همرح ىلإ ةريجلاب فطختت نأ يأ :ةريج
 ؛ةريحب رونلا كلذ ىلإ تادوجوملا تالالد فطختت نأ زوجت الو «مرحلاب هرهاظ ىلإو
 ىلع ةّلاد اهلك اهَّنأ هدارم وه اذهو .هللا ديحوت ىلع ةّلاد ريغ اهّنأ ىلع يفني امم كلذ َّنأل
 ىلع ىتح ءيش ىلع ىلجتت نأ ّحصي الو .وهآلإ اهفرعي ال هتاذ ّنأ ىلع ةدهاش هتافصب هللا
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 .مظعألا رونلا وهو .داجيإلا لوأ يف هتافص رون نم ىلجت يذلا لوألا ملعلا

 :لاق

 '"اجكزت ينع ٍضِيَللا لضفبو ثكذ | ارك ياوس نع يموصب يسْنَتَو 1
 قئاقح هتدهاشمب ةلفغلا نع كاسمإلا هب دارأو .يموص عم يأ :يموصب يسفنو :لوقي

 ىتح كلذب ةيدعتلا نع «©اعاطقنا يأ ًادّرفت ءاهيف تارضحلا يلجت يه يتلا تادوجوملا
 لوأ نم اهدهاشأ امّنِإ اهلك دوجولا ىف ةيلجتملا تارضحلا لب 0[ ] اهب ىقرتأ

 نت ريغ نم تادوجوملا يف هدهاشأ يذلا وهو «قفألا قوف ام ينم ٌدَهاُي يتأل «يتيادب
 :ا رمي الك كليذ يدش دال« وكلت ال هرخزلا ىف اهيدعابكا 9 ةقيقحللا يلف ةدادوج رملاب
 ناكف اهيف يلجتملا ملعلا كلذ اهيف ىرأ ي يتاذ ىرأ الو «يتاذ يف يتاذب ةدهاشأ انأف يتاذ

 ءالعو ّلج هللا تافص يّلجت ةيؤرب ًادرفت ءيش ّلك نع يعاطقناو يسفنف «يتاذ وه هّنأك

 يذلا كلذ يأ .تكز دوجولا عيمج يف يملعو يرون نم ضيفلا لضفبو :يسفن تكزو
 «يرون نم ةاكزلا دوجول ةاكزلا تضرفف «سفنلا نم ةاكز وه دوجولا ىلع يرون نم ضيفأ

 لوأ يف هيلع هللا تافص َيلجتو «يرون الإ ءيش لك ةيؤر نع يسفن كاسمإل موصلا ضرفو
 ةلبقلا ىلإ هجوتلا ضرفو «ىلاعت هلل هدايقناو ءرونلا كلذ عوضخل ةالصلا تضرفو داجيإلا

 فاوطلاو جحلا ضرفو «يرون وه يذلا لوألا ملعلا كلذ ىلإ تادوجوملا عيمج هجوتل

 كلذ ةطاحإل فاوطلا ضرفو ؛هللا ديحوت ىلع ٌلادلا ملعلا كلذ ىلإ ءيش ّلك ةلالد ريسل

 4 سايقلا اذه ىلعو ؛ءيش لك ىلع رونلا
 :لاق

 يتوفغ ظقيت يف اًرتو ّيداح تا يف لظ يدوهش يف يدوجو ْعْفشَو -2

 .[تكزت] لدب [تكز] :ناويدلا يف (1)
 .مالكلا هب ميقتسي هانتبثأ ام .فيرحت وهو ء[اعطقنا] :[س]و لصألا يف (2)

 .اهتءارق نم نكمتأ مل ةملك نيفوقعملا نيب ام (3)

 يغبني ال مهظافلأ نأ نم هسفن رصان خيشلا هيلإ راشأو ءموقلا بتك يف عاش ام يرانا روان نيالا ايراني 0

 «[فاوطلا]و [ةاكزلا]و < [موصلا] وه اهو جرخملا امه جيولتلاو زمرلا لب ءرهاظلا اههجو ىلع ذخؤت نأ اهل
 يونعملا ليدبلا ميدقتو ,جهنلا وه فولأملا شدخ َنأكف .فولأملل ًامامت ةرياغم ةيلالد تالومحمب مّدقت اهريغو

 .اهجراخ نم ال اهتاذ ةبرجتلا نم عباتلا
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 رونلا الإ دوجو الو هللا ناك مث ؛هعم ءيش الو هللا ناك يأ .يدوجو عفشو :لوقي

 هللا تافص يلجت يدوهش نيح يف هداجيإ ناك يأ ءيدوهش يف يرون وه يذلا مظعألا

 الو ,ءزج ال ءايخزرب ءادحتم ًادحاو ًارون يأ :ًارتو .يداحتا ىف راص يأ :ّلظ ءالعو لج

 تافصلاب يلجتلا كلذو ؛كلذ نم وهف دوجوم ّلكو دوجومزييمتلا َّنأل ؛زييمت الو ؛نوك

 يّنأك ترصق ةوفغ ظقيت يف :هلوق .تافصلا يلجت نم ملعل ًاداحتا سفنألا رهظم ريغ يف

 ارون تنك نيح نم ينأ دارأو ءمون يأ .ةوفغ نم ظقيتم كلذ يف هللاب يتفرعم نيح يف

 ؛يل دوجو ال يدوجو لبقو «ىلاعت هللا تفرعف لاحلا يف تهبتنا ةوفغ نم تظقيت ينأك

 يه نوؤشلاو ءنوؤشلاب فوصتلا لهأ عم ىمسملا وهو ءريغ ال يب هللا ملع يف تنك امّنِإو

 ."'""اهدجوي نأ لبق اهدجويس هنأ هللا ملع يتلا تامولعملا

 :لاق

 ةعيرشلا مومع يف يرْيَسك ّيلإ ةقيقح صوصخ نع يّرِس ًءارسإو - 3

 :[وة57] لوقي

 ذيع ال ىشملاو ركنلا وهو ناعم 01[ رفعي ] دارأ انه كلوا اللا دف وهنوةءارتشإاو

 صوصخ نع يبيغلا ملعلا وهو ءاهقفأ ىلإ ةدهاشملاب يحورب ّيلإ يريس ريسو :لوقي

 ىف هارأ اصوصخ ىلإ كلذ ناك هب ّصخ يذلا نطابلا هملع ةقيقحلاو ءاهب تصصخ ةقيقح

 ءيش لك هانعم ققحت هّنأ كلذب دارأو «ىلاعت هللا ىلإ ةعيرشلا مومع يف يريسك ملعلا كلذ

 امك ملعلا كلذ نمو ءتارضحلا كلت يف هدهاشي اذك لبق نمو ءاذك لجأل وه ةعيرشلا نم

 .ضتئارفلا ضعب ضارتفا ىف هانركذ

 :لاق

 يتمكح ٌرهظُم توسانلاب سنأ ملو 2 يرهظم مكح نع توهاللاب ُهَلأ ملو -4

 يأ «نزولا ةماقإل ءايلا فذح امنإو .ىتوهاللابو هريدقتو ءريخأتو ميدقت هيفو :لوقي

 ملو ءلفغأ مل يأ هلأ مل عمجلا ةيدحأ ةرضح يف يهلإلا ملعلل يتدهاشم يف يئانفبو

 .(نوؤشلا) نع ثيدحلا َره(0)

 .مالكلا ميقتسي اهبو .رصان خيشلا بولسأ ىلع ًايرج اهانتبثأو .[س]و لصألا اهنم ولخي [ ضعب] ةملك (2)
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 ءاضرف هؤاذأ ةعيرشلا ىف يلع بجو ام ءادأل هيف ترهظ يذلا يرهظم مكح نع لغتشأ

 ملو «لطابلا لهأ لاك رمأو ءابابحتساو ًاضرف هكرت مزل ام كرتو ءبابحتسا هب لمعلا وأ

 ءاذاملو .دوجولا ىلإ يروهظ يف ةمكحلا قي ق قيقحت يأ .يتمكح رهظم لفغأ مل يأ :ّسنأ

 يلضف راهظإلو ؛ةعيرشلا حرشو «ىلاعت هللا ىلإ ٌاعدلاو ؛مولعلا يه يتلا يتمكح روهظو
 عيمج نيوكت يف يتوسانلا ملعلا قيقحتب اذه قيقحت سنأ مل .دوجولا عيمج ىلع كلذل
 ا إو ا ترحل

 نع ءيش ينلغشي نأ ريغ نم ةيؤرلا ةقيقحب هرهظأ نأ هب ترمأ ام رخآ ىلإ ىلعألا رونلا نم
 ناك امنإو :ةفيلرشلا لع يفاالو «ثرعلا مالك نف اركذي مل توتنانلاو:توهاللاو يش

 توسانلابو ةيهلإلا رس توهاللاب اودارأو ءاهولمعتسا ثيح ىراصنلا تاعوضوم نم
 7 سنع ةرونض "ا هيف لخدو .توسانلاب توهاللا سبلت :اولاقو «'!)ةعيبطلا

 عمو تلألا يعن ره توعذللا نأ قلع لدي امع نأ نو :لوقلا اذه |ورفكو هللا نأ

 نعل ند الا عومي قدام اهئاغ .) وري ان ةيرعلاب ىفلالا دق رمال

 يف أموي هاتأف ءانامز هتعاط يف ناكو ءمهعم حازملا نع هاهنو .بهذملا هللا دبع نبا وهو
 «ةيتوهاللا ءامسألاو :لاقو بهذملا بضغف !تنأ ديّصلل كبجعأ ام :هل لاقف ريط ةروص

 فصاعلا حيّرلا 7 ّرمُي امك اقيزمت كتقزمل كنيبو ينيب يذلا دهعلا الول ةينارونلا فورحلاو

 حّلَص ىتح ةلماك ةنس هوعدي نأ ردقي ملو «هنم ةبيه لجّرلا صئارف تدعتراف ؛بارتلا يف يف

 امل ةمولعم ةغل يف ةفورعم توهاللا ةملك نأ الولو ءامهنيب ىخآ يذلا خيشلا امهنيب

 .هتافص ءامسأو «هتاذ ءامسأ نم ةيهلإلا ءامسألا يه ةيتوهاللا ءامسألاو .ينجلا اهب مسق

 عنق ىسيع رهظف ىربكلا ةعيبطلا يف لخد توهاللا َّنِإ ىراصنلا لوقو «هلاعفأ ءامسأو

 (27يرونلا نيفوصتملا نم نيتملكلا نيتاهب ملكت نم لوأ ْنِإ :ليقو .ىلاعت هللا نبا وهف

 نم امهو «ناينارصن نيحلطصملا َّنِإ ثيح نم باوصلا وه رصان خيشلا هلوقي امو .توسانلا نع ثيدحلا ثم (1)
 .ءاتو واوب ناموتخم امهنأ ةلالدب ميدق ينايرس لصأ

 روشغب اهمسا ةيرق ىلإ ةبسن يوغبلا نباب فرعيو ؛ةرجهلل 295 ةنس ىفوتملا يرونلا دمحم نب دمحأ وه :يرونلا (2)
 نم ةعومجم يرونلا بحص .ةيرونلا اهل لاقي هيلإ بسنت ةيفوص ةقيرط هلو «دادغبب أشنو دلو دق ناك نإو ناسارخب
 حابصلا يف هتيب نم هءادغ لمحي ناك هّنأ هنع ىوري اّممو مهريغو «راّضقلاو ءيطقسلا يرسلاو «دينجلا مهنم ةيفوصلا

 لهأ ّنظيو «توناحلا يف لكأي هنأ هتيب لهأ نظيف ؛مويلا ةيقب امئاص لظيو «قيرطلا يف هب قدصتيف هتوناح ىلإ اهجوتم
 نع ربخي مل يرونلا تام ذنم :دينجلا هنع لاق يفوت املو ؛ةنس نيرشع لاحلا هذه ىلع لظو .هتيب يف لكأي هنأ قوسلا
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 :لاقف

 تنقاثلا .”-ةتوه. 79١ انين ديس هتوسان رهظأ نم  ناحبس

 '"'براشلاو لكآلا ةروص يف ًارهاظ هقلخ يف ادب ىتح

 لوألا رونلا وهو .بقاثلا هتافص رون يأ .هتوهال رون يأ ءانس رس نم ناحبس يأ

 مث ,حوللاو «ملقلا هنم دلوت يذلا ةفرعملا رون وهو .هتافص يلجت نم رهاظلا مظعألا

 هقلخ يف رهظ يأ ءادب ىتح عئابطلا يأ ؛هتوسان رهظأ :هلوقو .توسانلا يهو «ةعيبطلا

 وهو ؛توسانلا نيوكت يف رمألا ىهتنا يأ .براشلاو لكآلا ةروص يف توسانلا يأ ءرهاظ

 لكآلا ةروص يف ناويحلا اهنم رهظ ام رخآو .دوجوم لك اهنم رهظ ىتح ىربكلا ةعيبطلا
 وه يذلا فيطللا مسجلا وهو «ةدحاو ةعيبط يأ ءدحاو توسان هلصأ عيمجلاو ءبراشلاو

 تادوجوملا عيمج داجيإ ىلإ راشأف أزجتي ال يذلا ءزجلا وهف ءازجأ [ظ87] ئزجتم ريغ

 مهّللا :©لاقف هتاجانم يف !2جلحلا اهلمعتسا مث .كلذ حرش ّرم دقو .نيتيبلا نيذهب

 يمايق ْنأل ؛يقحب كمايق فلاخي كقحب يمايقو يّمحب كمايق ؛ةهج لك نع يلجتملا تنأ

 ريغ كتيتوهال يف ةكلهتسم يتيتوسان نأ امكو «ةيتوهال يّمحب كمايقو «ةيتوسان كقحب

 تمعنأ ام ركش ينقزرت نأ ءاهل ٌسامم ريغ يتيتوسان ىلع ةيلوتسم كتيتوهال و ءاهل ةجزامم

 يأ «ةيتوسان هّبر ّقحب همايق نأ هدارمو .كتافصب كتدهاشمب يرايغأ تبيغ ثيح هب يلع
 هللا مايق َّنأل ؛هّبر مايق هباشت نأ ٌمصي الف ضارعأب تفصتاو ءارهوج ترهظ ةعيبط مايق
 ةدهاشم يف اهتراقحل يأ ههّبر ةيتوهال يف ةكلهتسم هتيتوسان نأ امكو ؛يهلإ مايق هب ىلاعت

 كلذ َنإف ءالعو لج هتافص يف ءازجأ ةقرفتم ةيناف اهنأل ؛ًائيش ىرت ال ةيتوهآللا تافَصلا

 ثلاث تيب نيتيبلا عمو :291ص .جالحلا ناويد رظني ءامهّضنب هناويد يف امهو ؛جالحلل لب .يرونلل ناتيبلا سيل (1)

 :وه
 بجاحلاب بجاحلا ةظحلك هقلخ هنياعدقل ويتح

 روك نم ءاضيبلا نم هلصأ .روهشملا يفوصلا .دادغبب ةرجهلل 309 ةنس لوتقملا ءروصنم نب نيسحلا :جالحلا (2)
 مهبولق يف امب مهفشاكي ناك هنأل جالحلاب بقل هّنإ اولاق هعابتأ نأ اهنم لاوقأ جالحلاب هبيقلتلو ؛سرافب رخطصا
 ًابتكو ءرعش ناويد كرت «هلتقب رمألا ىهتن 1 وتم ول 0يج رواج 01 ا كرار اوس اع ماو افلا

 لامعألاو ءاهدعب امو .164ص .ينفحلا ةعوسوم هنع رظني ءاهريغو ءريسفتلاو ؛ةفرعملا ناتسبو .نيساوطلا اهنم

 .هرداصم عم سابع دمحتم مساق .جالحلل ةلماكلا

 .ريسي فالتخاب 246 ص .رظني «(ةيالولا صوصن) هباتك يف جالحلا لاوقأ نم ةاجانملا هذه (3)
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 ةيلوتسم يأ ؛يتيتوسان ىلع ةيلوتسم كتيهالإو يأ .كتيتوهالو :هلوق كلذكو «(''رفك
 | .كلذ مهفاف ءأطخ هلاق اميف سيلو ؛ةّسامم ريغ نم اهل ريبدتلاب

 :لاق

 5 دودحلا ٌسحلا ىلع ينمو ُثمككحت ُدوُقعلا سْفَنلا ىلع يَنَعَف - 5

 يتلا دوهعلا يأ ءدوقعلا تتبث تتبث ًارون تنك موي ةدابعلاو ةعاطلاب هللا يدهع نعف :لوقي

 : ديد ا ىلا فو اك رعلا عينج قال راب هكر نع عد ناطق

 عيطجو يل عالعإو «لصنت دهع يل ىلاعت هدهنيو ؛ىلاعت هلل يناميإب ناميإلا مهل تبثيو

 عّيض ْنَم الإ مهتايرذ مهب انعبتأ 2 َجَْتَيرُد يب انقله :هلوق لوألا يرون نم دجو نم

 دودكلا نيفيا نت لاقت هللا ودحر نع رك ىلعو + كح دوعلا كلذ نمنل فيقاان

 ىلع وأ «هلل ةدابعلا نم هتَّساح لك مزلي ام سمخلا ساوحلا ىلع يأ .ّسحلا ىلع تميقأ

 ٌتَقَلَخ اَمَو أل :دابعلا نم لوألا يرون نم يعم دجوأ يل هدهع يف ىلاعت هلوقب «بابحتسالا
 .#31 نوُدبَل اَّلِإ سنإلاو َّنْلِ

 :لاق

 ةفأرل ٌصيرَح ءيب زيزع ٌتِنَع ١ ام هيلع لوسر ينم ينءاجدقو 8

 ْرثِنَع اَم ِهئََع ٌريِزَع كرش ْنَِم كوثر ْمُكَحةب ْدَّقَل# :ىلاعت هلوقو :لوقي

 برعلا اهيأ مكءاج دقل هذه ىنعمو 44 2 فور تييِمْؤْمْلاب مكب  ضيِرَح

 تاداس اونوكي نأ مهومتيضر نممو .برعلا فرشأ نم يبرع يأ .مكسفنأ نم لوسر
 ىلع رخفلا مكل نآلا .مهلسرب مكيلع نورختفي مه نيذلا ممألا تناك لبق نم مكل

 هب متدناع يذلا ىءأ .يذلا ىنعمب [ام] «هيلع ديدش بعص يأ :هيلع زيزع ىممألا عيمج

 وهو «مكيلع اهب فّوختم «نينض يأ ءصيرح ىلاعت هللاب كرشلاو .هللا نيدل فالخلا نم
 .ميحر فوؤر نينمؤملاب

 .ًارفك راصل اذه ريغب لاق ول ء'رفك كلذ َنِإ 8:هلوقب رصان خيشلا ديري (1)
 .21 ةيآلا ءروطلا (2)

 .56 ةيآلا .تايراذلا (3)

 .128 ةيآلا ءقبوتلا (4)
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 ماقملاو «نيرفاكلا ىلع ةبوعّصلاو ةدشلا ةياهنبو «نينمؤملل فطللا ةياغب هفصو

 ةتغ يبنلا ناك اّملو .ينءاج دقو :8 هلاح لوق نع ًاربخم هلاح ناسلب لوقي يدمحملا
 ركذو .مهوبأ وه مهلك دابعلاو .دابعلا عيمجل بأ ةقيقحلا يف وهف تادجوملا عيمجل بأ

 يأ #1١ ُكصِتوُيُب نم أوك ات نأ مكحيفنأ ع الَو# :ىلاعت لاقف سفنلاب ءانبألا ىلاعت هللا
 دلو كلذ ةازأ هنأ ىلع لدف هلو ركذي ملو ؛ءرملا براقأ ركذ هّنأل ؛مكءانبأ تويب

 راهظإو ءافطلتو افطعت لاقف «نينمؤملا بأ وه كلذكف ءنينمؤملا تاهمأ هءاسن ىّمسو

 دقو :هريدقت ءريخأتو ميدقت هيفو «ىلاعت هللا ءايلوأ نينمؤملا نم هوعبتا نيذلل هتقفش

 ةءارق يفو .مكفرشأ يأ .مكسفنأ نم مكنم لوسر :هريدقت لوسر ينم مكءاج يأ ؛ينءاج
 ملكتم هنأل ؛حصي نيهجولا ىلع مكسفنأ نم ةملكلا ةمتت ينمو ءاهّمضبو «(2ءافلا حتفب

 هب مّننع ام ىلع [و88] مككرتي نأ هيلع بعص يأ [هيلع زيزع] :هلوق ةيآلا ىلإ ةراشإلاب
 مكب يأ «يب ةفأر ةرثكل يأ «ةفأرل ًاضيأ نينض يأ :صيرح «نينض يأ :زيزع «ىلاعت هللا
 اودجي نأ مهلامك] ةقيقح َّنألو ؛مهل هتمارك يف ةغلابم هنم ةملك لك يف هسفن ىلإ مهفاضأف

 ال هرون نم مهرونو ءآدحاو ارونو ؛ةدحاو ةقيقح ءادحاو ائيش ةقيقحلا يف اونوكيف هلامكب
 .3![مهفاف ريغ

 رمآلا وهو ءلوسر ىلإ يتاذ نم يأ ءيّنم ينءاج دقلو :لوقي رخآ ىنعم نمضتيو
 هيلع زيزع «ّنهفرشأ يأ ءيتاذ نويع سفنأ نم ةيريصبلا نيعلا يف ىلاعت هللا ىلإ يعادلا
 ام .ءاضعألاو ءساوحلاو ءرطاوخلاو «ةرّبدملا نيعلاو «ةيزيرغلا نيعلا ىلإ ةراشإ :مّتنع ام

 ؛يب ةفأر ةدشل نينض ىنعمب زيزع صيرح «ةلفغ وأ لمع نم مكب قيلي ال يذلا يأ «متّنع
 ؛كلذ عيمج لائم هيف نأ هسفنل آليثمت كلذب دارأو ءميحر فوؤر ؛مكيلعو .مكبو ءَيلعو
 نع ةمظعلا يفو ؛هيلإ ءاعدلا يف ىلاعت هللا نم لوسرلا ةلزنمب ةيريصبلا نيعلا رمأ َنأو
 دارملا 050 هللا و ا نإو .هللا عاطأ هعاطأ نإف ءرجح يذ لك يف أطخلا

 يفو .هتعاط موزل يفو .ىلاعت هللا ىلإ ءاعدلاو ,ةمصعلا يف نكلو «ةلاح لك يف يبن ةلزنمب

 .6| ةيآلا رونلا (1)

 نم لوسر مكءاج دقل :يكملا طيسُق نب هللا دبع ةءارق كلذ نمو» :هّضن ام :306 /1 ينج نبال بستحملا يف ءاج (2)

 .«هرايخو هدوجأ يأ .عاتملا سفنأ اذه :مهلوق هنمو :مكرايخ نم هانعم :حتفلا وبأ لاق .مكسفنأ

 .لصألا يف شماهلا يف ةبوتكم نيفوقعملا نيبام (3)
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 اهتعاط همزليو «نيعلا هذه هيف م8 ؛ يبنلا كلذكو .هفالخب رفكي اميف هفلاخ نَم رفُك مكح

 نم لوسر لزنمب يهف اهفالخ هل زوجي الو ءاهرماوأل لاثتمالاو ءاههّجوت ىلإ هجوتلاو .هلل

 ىلع وهو «ىلاعت هللا لج سفن نم لوسر هيلع] لوسر نم بجعاف ًاضيأ هيلع ىلاعت هللا
 ا رك

 :لاق

 ِتَلوَت ام اهّرمأ ْثَّلوت املو | هّنِبَضَت اهيلع يسْنَن نم ّيمكحف - 7

 دبعت ام عيمجو .بوجولا بجاول هيلع ام هيلع نوكي نأ يضقت ملعلا ةقيقح ن نإ :لوقي

 ام لكو «ملعلا ةلالد نم وه هب دهشت نأ اهمزل امو .دوجولا تالالد عيمجو .دابعلا هب هللا

 ناك اذإو .حوللاو ملقلا هنم يذلا لوألا ملعلا نم وه ةمايقلا موي ىلإ دوجولا يف نوكيس

 كلذب يسفن مكح وه ءيش لك يف يمكح ناك انأ وه مظعألا رونلا لوألا ملقلا كلذ

 هب تيضق امو .لوألا داجيإلا يف يمكحلا ملقلا انأو «يملعلا رونلا انأ ينأل ءيسفن ىلع

 تلوت اّملو ءوه انأو لوألا ملعلا يف قباس هب ًءاضقلا كلذ ْنأل ؛يسفن ىلع هب تيضق دقف

 ىلع ةداهشلا تّدأ لب ءتّلوت امو .دوجولا يف ترهظ امل يأ :تلوت ام يتاذ يأ :اهرمأ
 امنيأ ينم لكلا ذإ .مظعألا رونلا لوألا ملعلا يف قبس امك تمكح ماكحألاو ءاههجو

 .صيخشتلا يف ال يلوألا ىنعملا يف كلذ انأ يندجت كركفب تهججوت

 هلق هنا: لوقت ؟ةيهدل رقت هنن او عفللا هب دعي هونغ رهو وه ترك يفرق :تلاق نق
 ,باذعلا هيلع بجو هقرافو ؛هللا عاطأ يذلا رونلا كلذ فلاخ اّملو ؛لوألا هرون نم يأ

 دّلوتم هلصأ ءيش لك نأ ينعي د .صيخشتلاو ماكحألا يف وه وه سيلو .بألا نم ةلولاو

 اناا عر هيرخ دقن صح نيود نات ميرع ضنالا لإ هعوعب احا هن دعا نّمو «يئم

 «صاخشأ هنم رّوصيف ءاملا كلذب نجعيو «بارتلا يرعق نم ذخؤيف ولحلا بذعلا رحبلاك

 هتضغبأف ىصع نإو «ةبسنللف هتييحأ نإف راجشألا نم هيقسأ امم دعسو ءينم برشيو
 مهفاف .صخشت دقف هنوك ناك يّنم هلك ناك نإو .يتفلأ هتيهاركو .هقارفو هفالخلف

 .كلذ

 . لصألا نم ةدايزلاو :س يف طقاس نيفوقعملا نيب ام (1)
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 :لاق

 يتثعب راذنإ لبق ثغْعَب راد ىلإ يرصانع رصَع لبق يدهع دهع نمو - 8

 نيح نم يل ةعاطلا مازلإو ,يتبحمو يملع يأ ءيدهع نمز يأ .ءيدهع نمو :لوقي

 نامز يأ ؛رصع لبقو «هريغو نمزلا دوجو لبق داجيإلا لوأ يف مظعألا رونلا روهظ
 راد ىلإ لوسر يننأ اهلك تادوجوملا روص وأ «ةيرشبلا يتروص بيكرت يأ ءيرصانع

 يأ .يتثعب راذنإ لبقو ءاهمدع دعب اهدوجو راهظإ اهثعبو ءدوجولا داجيإ راد وهو «ثعب

 ينأل ؛دوجولا ةفاك ىلإ لوسر يّنأ قلخلا ىلإ ًالوسر ةنيدملاو [ظة8] ةكم يف يروهظ لبق
 ءيش لكل كلذ تبثو «هتدبعو .داجيإلا لوأ يف ًارون تنك موي هتدابعب هلل دهاعم لَّوأ تنك

 ءيش لكو «ةعاطلاو ةدابعلاب هللا ىلإ نيهجوتملا مامإ ترصف عيضي ملو يرون نم دجو

 ىنعملا يفف .يتعاط لثم هنوعيطيو «يتدابع هللا نودبعيو ؛ىلاعت هلل يهّجوت ىلإ هّجوتم
 .هودهاشي مل ولو ةمأ ّلك ىلإ لوسر لوسرلا َّنأل ؛ينودهاشي مل ولو ؛مهيلإ لوسرلاك مهيف
 امب هللا دبعو ءلوسرلا مساب عمسي مل نكلو هتمأ نم وهو ,موق لوسر لوق ؤرما غلب ولو
 ناوكألا ةهج نم ءىش لكف .هتّمأ نمو هيلعو هيلإ لوسر وه ناكل لوسرلا كلذ هب ءاج

 ةءأ كد وجمل نقال نيقفللا يف وهن نب دقلا اليس ةقاطلا جال فقام مصرا

 :لاق

 :اهديدشتو ءايلا حتفب «ّيلإ ينم الوسر ًالسرم تنك هريدقتو ءريخأتو ميدقت هيفو :لوقي

 ىوقب يأ «ىتايآب ىتاذ ىلع يأ :اهديدشتو ءايلا حتفب ىلع تلدتسا يتاذو «يتاذ ىلا

 هلاسرإ وه لوسّرلا انه دارأو «ةردقلاو ءقطنلاو .رصبلاو ءعمسلا يه يتلا عبرألا اذ

 اهتردق ةوقب دوهشلا ملاع ىلإ هتاذ ةيؤرو ءيدوهشلاو يبيغلا نيملاعلا ىلإ هحور تاذ ةيؤر

 لسرأ اهقحبو «هيلإ هلسر اهعوجرو .هلسر ةيؤرلاف .هيلإ لسر يه يهلإلا ملعلا نم هل تتأف

 كوبكو:مرملل نايفحالا زك فوت ىلإ يكنه كلو هللا ذيع نم لكلو غهيلإ ةلشر

 تاذلل تايآ يهف «عبرألا يتاذ ىوقب يأ «يتايآب يتاذ :هلوق كلذكو ,بابسألا ةحص

 فشكتسي نأ نكمي هّنأو ,ىوقلا هذهب اهسفن تاذلا ةفرعم اهتاذ ىلع اهلالدتساو «ةيناسنإلا
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 لكيه يف ةرهاظلا اهرهاظمب ةردقلابو .قطنلابو عامسلاب ةعيرشلا مولعلاو .قئاقحلا اهب
 هذهب ةرّسيم يهو «ةدابعلل الإ ُتَقِلُح ام اهنأ ةفراع تاذلا ّنِإف دهتجيلف ءاش نمف ءاهدسج

 «نيدلا يف ةماقتسالا لهأ ءاملعلا راثآو ةيهلإلا بتكلا يف اهدوجوو ءاهب اهتفرعمو «ىوقلا

 .كلذ مهفاف

 :لاق

 (اذَدَّنَج ضرأ ىلإ اهنم ارّشلا مكحب اهضرأ كلُم نم َسْفَنلا ُثلَقَن اًملو - 0

 تفوأ نيح اهعْيَب ىرشُيب ثار اهليبس يف ٌْثدهشتساف ثدهاج دقو - 7

 يتفيلخ ضرأل يدالخإ ٌضْرَن ملو 2 اهئامس دولخ نع يعمجل يب ْتَمَس -2
 ةيؤرلاب كلملا ملاع ةيؤر نم يأ ءاهضرأ كلم نم سفنلا نيع ةيؤر ٌتلقن اّملو :لوقي

 تارضحلا نم ارشلاو .عطقلا عيب ينم عيبلا مكحب اهقئاقح ىلإ ةيؤرلا نع ةدّرجملا ةرهاظلا
 يأ :ةنج ضرأ ىلإ ءاهيلإ يّنع عنام بجاح لك نع الخلاو دّرجتلا طرشب ةيعمجلا ةيهلإلا

 قلختي نأ ٌحصي د يتلا ةيهلإلا تافّصلا يهو ءاهيف مئادلا دولخلاو ءءاقبلا علخ ضرأ ىلإ

 .نطني يبو «شطبي يبو «لكعي يبو نصب بو ةعنسي يب هلوق ءاهج ىلع علكيو ءاهب
 يف مهيلع دولخلا تافص علخل الإ ميعن : يف ةنجلا لهأ دلخ امو ,نكسي يبو .كرحتي يبو

 :هلوقو عك يبنلا رونو :مدآ مهيبأو «مهئابآ علخ مهل تبث نم وأ ؛مهيلع علخ نّمم ايندلا

 ّنأو ءاهل يعس ريغب تالامكلل ينمتلا ْنأ ةراشإ كلذ يفو .دهعلا مامتإ يف تدهاج دقو

 .فويسلاب ءادعألل داهجلاك ةبعص رومأ تالامكلاو «ةماقتسالاو «ةقيقحلا نيبو هنيب

 يأ ءاهلبس يف تتامف ْئأ .«تدهشتساف :لاقو .فويسلاب تتامف يأ «تدهشتساف :لاقو

 نأ ؛اهاوس ءيش لك نم ديرجتو «ناعذإو عوشخو اهل عوضخ توم اهيلإ اهكولس يف

 «هيفو «هيلإو هب هتوم َّنأل ؛هبوبحم الإ هلغشي ال وه كلذكف ءادبأ ءيش هلغشي ال تيملا
 [و39] نيح تارضحلا ىلإ يأ ءاهل هتاذ يأ ءاهعيب لوبق ءاجرب يأ :ىرشبب تزافو .هلو

 نيح لتقلاب تحرفف اهتلتقف لوصولا ببس ّنأ اهنم ًادهع اهتلقنل اهّنأ تارضحلا تفوأ
 ةملك يف بلاغلاو .حصأ لوألاو ءطرشلا نم اهيلع امب هتاذ تقو دارأ ِهَّنَأ لمتحيو ءتَفْوَأ

 َتَمَس لتقلاب تفو املف «نزولا ةماقإل اهنسحتساف اهلمعتسا امّنإو .فلأ ريغب [تفوأ]

 .[ضرأ] لدب [كلم] ناويدلا يف (1)



 عمج ةيدحأ وأ ؛عمجلا ةيدحأ يهو ءيعمج تارضح ىلإ يأ ءيعمجل يب تلغ يأ «يب

 اهئامس ءاقب دولخ علخ ىلع يأ ؛[ىلع] ىنعمب [نع] انه دارأ :اهئامس دولخ نع .عمجلا

 ؛ملاوعلا نم ءيش لك يف هللا هب يلجتملا ملعلا وهو ؛بيغلا ملاعو ؛ ىملعلا ملاع وه

 قلختي نأ ٌحصي ةفصو ؛مسا ّلكب اهلامكب قلختلا علخلاو «ىلاعت هللا تافص ملع وهو

 .يدالخإ ضري ملو ءاهرمأ هديب هتاذ ىوق نم ةوق لك نوكت ىتح هرمأ ىلاوتيو «هانعمب
 نم لكأف اهيف دولخلا بلط نيح انتكلا مدآ وهو .يتفيلخ ضرأ يأ ءضرأل يدالخإب يأ

 .هنبا وه ةنونعملا ةنطابلا ةقيقحلا يف هّنأل ؛هتفيلخ هاّمسو ءضرألا يف دولخلل ًابلط ةرجشلا

 .كلذ مهفاف ءيدمحملا لوألا رونلا نم دجو اّمم دجو هّنأل ؛!![هابأ] ناك نإو

 :لاق

 يتعيشو يبزحو يعابتأو يكلم ء ايلوأك يكلم تحت يلوخد فيكو - 3

 ايكاجس نلاعت هلوق كالفتلا يتعاوه تحبتلا ىتفناو يكلم تحت يلوخو فك لوقا

 .قوفلا ضيقن تحتلا ىنعم نوكيو 24 ىحَت ني رجح ٌركهدَألآ ٍهِذدَهَو# :نوعرف لوق نع
 فرصتيل ةيناسنإلا تاذلا لجأل تدجو اهلك اهّنأ اهل داحتالا ىنعم يف ناهّجوتي ناينعملاو

 ىلجت يذلا ىلاعت هللا رون وهو ءاهيف هللاب هملع رون عسّتيل هللاب ملعلاب اهيف هتاذ ملعب اهيف
 ىلاعت هللاب هملعو ؛هللا ملع هيف دحّنيل دوجولا قئاقحب ةقشاكملا يلولا هدبع تاذ ىلع هب

 نإو كلو هيلقل املع ننسي ال نأ داك حو ءرملا ملع نم لجأ هللا ملع ناك نإو ءاهيف

 ءكش وهف آلإو ىلاعت هللا ملع هملع فلاخي نأ زوجي ال اهيف هملعب هب هللا ىّلجت امبف ّلق
 وه يكلم لعجأو ءيكلم تحت لخدأ فيك يأ :يكلم تحت يلوخد فيك :هلوقب دارأو

 رداقلا انأ يأ .يكلم وه ةقيقحلا يفو «ىلاعت هللا ةدهاشم نع ينبجحي يتاذب فّرصتملا

 ةقيقحلا يفو .هب ملعلا نم هيف ّيلع ىلاعت هللا ىلجت امب يملعب هيف فرصتملاو هفشك ىلع
 فشاكم دبع لكل كلم وه دوجولا لك ناك نإو «تاذلل كلم يه تادجوملا عيمج ْنأ

 ىلع هللا معن قيقحت ةفرعم كلذ ةفرعمو ؟يكلم دوجولا لك :لوقي ال 26 يبنلا فيكف اهب

 ردقيو .هكلم وه ام هيهلي وأ هلغشي فيكو ؟ىلاعت هلل ًاركش 8 هب فرتعي ال فيكف .دبعلا

 حرشو ءابوصنم نوكي نأ مزلي يذلا ناك ربخ ؛هابأ مدآ ناك 1211110117
 .قباسلا يوبنلا ثيدحلا ىلإ ًادانتسا ةوبألا هذه دعب اميف رصان خيشلا

 .51 ةيآلا .فرخزلا (2)



 فيك مأ ؟هنع اهلغش فرصي الو «ميظعلا ىلوملا تارضح لامج ةدهاشم نع هلغشي ال نأ

 ؟مهل اكلم راص ىتح يكلم اولو نيذلاك يأ .يكلم ءايلوأك نوكأ الف لاق امك نوكي ال

 نأ هل رخسم «ءرملا كلم دوجولا ّلك ناك اذإو ؟كولمم يل كلُملا كلم انأو مهروهظ

 الو .همدخيو .هل عضخيو هتاذب بعلي هل اكلم هتاذ ءرملا لعجي فيكف هملع هيف لوجي

 .كلذ مهفاف ؟هتضبق يف هرخسيو ؛هيلع كلملا وه هسفن لعجي

 :لاق

 يتئيشمب ىدهلا ىدهُي ُكلَم هب 20ينطاب رون نمو الإ ُكَلَق الق - 4

 :ةيولعلا كالفألا نم كلف الف عمجلا ةيدحأ ةرضح ءملعلا ةرضحل ًاميظعت :لوقي
 مهو «ةفرعملا رون وه ينطاب رون ْنأل ؛ينطاب رون نوكي ينم كلم هبو الإ .تاومسلا يهو

 .ةفرعملا رون نم نونّوكم

 يلجتملا يهلإلا ملعلاو ءيملعب يأ .يتئيشمب ىدهلا هل فشكي يأ .يدهي :هلوقو

 هلل ةعاطلا ةدارإبو .دابعلا عيمجل ىدهلا فشك ةدارإب يدانت ملعلا ةقيقح نأل ؛يتاذب

 يف هملع رون مدقل مهيلع هسفن مّدق امّنإو .دوجولا يفو .دحأ يف ملع لك اذكهو «ىلاعت

 .داجيإلا لوأ

 :لاق

 )تحس ٌبئاحسلا اهنع ٌةرطَق هب 202<يرهاظ ضْبَن نموهوألإ رطئالو - 465 [ظ89]

 ةرطقك ٌطيحملا ٌرحبلا يعرشُم نمو ١ ةعملك طيسبلا ٌرونلا يعلطم نمو - 6

 رون وه يذلا طيسبلا رونلا اذه ءيملعلا يرون قرشم نم يأ :يعلطم نمو :لوقي

 نمو :هلوقو «ةعمل ىّمسي ام ىندأ ةفيفخ ةعملك الإ وه ام راونألا عيمج رونو ءسمشلا

 ©[ ]وه سيل ملعلا نم عرشام عيمج َّنِإ :ناينعم هل ةرطقك طيحملا رحبلا يعرشم
 طيحملا رحبلا نم عرشو .دوجولا يف رهظ ام لك نأ :يناثلا هجولاو «ىلاعت هللا ملع نم

 .[وهو] لدب [لح] :ناويدلا يف (1)
 .اهتءارق نم نكمتأ مل ةملك نيفوقعملا نيب ام (2)



 نوكي ال ةيدمحألا تاذلا ىلع هب ىلجتو .يهلإلا ملعلا وه يذلا ىلاعت هللا هب يلجتملا
 نع ةرطقك سيل ةيدمحألا تاذلا ىلع هب ىلجت ام رون نم قئالخلل رهظ امو «ةرطقك

 .ةقهرحب
 :لاق

 ةّنعألاب ٌبذاج يضعبل يضعبو ةّجوتم ٌبلاط يلكل يلكف 2-0

 كلذل يأ .يلكل هّجوتم بلاط ياوقو يتاذ ءازجأ نم ءزج لكف يأو :يلكف :لوقي

 .باودلا اهب داقت يتلا تامامزلاب يأ :ةّنعألاب بذاج يضعبل يضعبو «هيلإ هّجوتلاب ملعلا

 ؛يبيغلا ملعلا وه يذلا اهقفأ ةيؤر ىلإ اهّبح اهبذجي هحور َّنأ هنايب ىضم دق ىنعملا اذهو
 اهقفأ نم اهرظن بلطتف تادوجوملا ىف ةيلجتملا تارضحلا نم هدهاش امب اهبذجي هسفنو
 ىلإ ةهلاو دوجولا رهاظم ىف ةيلجتملا تارضحلا كلت ىلجتل هتارذ نم ةرذ ّلكو «ىلعألا
 ننعملا رركتي امثاور6«كللذ ىلإ نسفلا تيس نر اه طن حبلا اهزادجف ضفنلاه لإ ثيل ان
 ىلإ يأ ؛دحاو ىنعم ىلإ لوؤت اهلك دوجولا ةقيقح نأ فشكي هنأل ؛ظافلألا فاالتخاب

 .ةدحاو ةقيقح

 :لاق

 (!!ةهجو لك ْثَنَع يداهلا ههجو ىلإ تحت قوقلاو تحتلا قرف قاع اهو

 وه ام آلإ ءيش نوكي ال هّنأل ؛ىنعملاب ءيش ّلك قوف وه تحتلا قوف ناك امو :لوقي
 ءملقلا وهو هنم ىلعألا دارأ ؛هتحت وه قوفلا اذه ناك امو .ءيش لكب طيحم وهف «هملع هيف

 امهيف امو ءضرأو تاومسو «ةيتوسان ىربك ةعيبط نم حوللا تحت وه ام عيمج َّنأ دارأو

 امهيف ملعلا لهأ فلتخا دقف ”يسركلاو شرعلا اّمأ ,ملقلا نم حوللا قوف امو ءامهنيب امو

 ليقو ءيدمحملا لوألا رونلا دجو هرون نم يذلا هب يلجتملا هملع هللا شرع :ليقف

 وه شرعلا ليقو .هتحت كلف يسركلاو .ينوكلا دوجولا عيمجب طيحم كلف ليقو .حوللا

 ملع يسركلا ليقو .هسأر يسركلاو ناسنإ ةروص ىلع وهو .تادوجوملاب طيحم كلف

 هسفن يذلا قولخم ريغ هللا ملعف هللا ملع امهانعم اناك نإ امهف ةلمجلابو .هب يّلجتملا هللا

 .[امو] لدب [نمو] :ناويدلا يف (1)



 :هلوق ةراشإ يف نالخادو .ناقولخم امهف هللا ملع ريغ امهانعم ناك نإو «ةملاع لزت مل

 لك ْتَنَع يداهلا ههجو ىلإ :هلوقو .قوفلا قوف ىنعملاو .هتحت قوفلاو ءتحتلا قوفام

 هّجوتم ءيش لك ّنأل ؛هلل لك يبنلا تاذ هّجوت ىلإ مامتإلاب هّجوتم عيمجلا َّنأ دارأ :يتهجو

 يف هلالج لج هل ةعاطلابو «هيلإ راقتفالاو .هرمأل مالستسالاو هب رارقإلاو «هللاب ملعلا ىلإ
 (1!يماميألا ىنعملاب وهف « هدْغ يبنلا تاذ هلل ءيش لكب هللا ىلإ نوهجوتملا اَمأو .ءيش لك

 .هلل هجوتم ءيش لك ةلبق

 :لاق

 ينس ٌرهاظ قْنَّرلا َقْنَقَو تفتت ام قْنَرِل ريثألا قوف ىرشلا َتحَتَق - 9 و

 لك يف ًاليصفتو ًالمجم عمجلا ةيدحأ تارضح ىرأ يّنإف يأ :يرثلا تحتف :لوقي

 كّلدي كلذو .ءاملا رحب هتحتو «ءاملاب يرثلا بارتلا وهو ءىرثلا تحت ءيش نم ناك ام

 دعاص راخب هبارطضا نم جرخيف برطضي دقو ءءاملا رحب ىلع تحطس ضرألا نأ ىلع
 يما ءاوزللا وري كايت را تاب راربل اور يس يورو حلووو

 .هراهنأ رّجفتو «هباحس ءام راهنألا [و90] رجفنتف ضرألا هجو ىلع هبارطضاب ولعيو

 وهو :ضرألا ةرك ىلإ ىرثلاب راشأ نوكي نأ لمتحيو .باتكلا هب لوطي كلذ حرشو
 قوف يه يتلا ةبوطّرلا يهو ءءاملا ةرك ًاجزامم هنم ناك ام هارتو .ءاوهلا يف رئاطلا ّرذلا

 ةجزامملا ضرألا ةركو «ةبوطرل ءاملا ةركو .هتبوطرل ءاوهلا ةرك عمجف مرا ةرك
 قوف ناك امو يأ «قوفو .نزولا ةماقإل واولا فذح «ريثألا قوف ىرث ءاوهلاو ءاملا ةركل

 مث ؛بارتلا مث «ءاملا ةرك مث ؛ءاوهلا ةرك اهتحتو ءرانلا ةرك ركذف ءرانلا ةرك ريثألاو ءريثألا

 امو ؛هحرش ليوط ميظع ىلإ همالك ضرعم يف هّبنف .ىرث ٌبارتلا راص ىتح تاجازتمالا
 امو ملاوعلا نم اهقوف امو ؛تاومسلا ريثألا اذه قوف امو ءاهلك ضرألا ىرثلا اذه تحت
 كلذك لعجج كلذ لكو .يعمج تارضح يرأ كلذ نم ةرذ لك يفو .ملعلا ملاع ىلإ َنهيف

 دحاو ملع ىلإ ناتيؤرلا يقتلت ىتح ةيرهاظلا تارضحلا عمجل تقتف ام ٍلجأل يأ ءقت

 ةيؤربو «ةيبيغلا ةينطابلا تارضحلاو .حورلاو سفنلا تويم ةيؤرب ءالخ ءيش سيل يهلإ

 نيترضحلا عامتجا قتر قتف يأ .يتنس ٌرهاظ قترلا قتفو ءادبأ هللاب ملعلا نع حورلا نيع

 .[يمامألا] اهلعلو [س]و لصألا يف ةاذك (1)



 كلتو .دارفنالا ىلع يه امك تارضحلا هذه ىرأ ينأ عم ءاهعيمج ةيؤرو «ةدحاو ةرضح

 ىرأ ينأ عم عيمجلا] نيعب اهارأ ينأل ؛يتبغرو يتداع نم يه امك ةيبيغلا ةهجلا كلت نم

 [ملاع باب نم تارضحلا هذه ىرأ كلذ عمو .ءيش لك نم تارضحلاو وه امك دوجولا

 .مهفاف ءاهلك تاهجلا ىلإ ةرضاح يلقع نويع يأ ؛ءكلذك بيغلا «')

 :لاق

 (2)تّششت نيب نئيألاو ةهجو الو نسقيت ُنْيَع ٌعمجلاو ةهبتش الو - 0 9 34 َّء 2 0

 روضحلا ةوقب هيف يل ىلجتيو الإ دوجولا يف ءيش ّقْبَي مل يأ :ةهبش الو :لوقي

 «نيقيلا قح يهو «نيقيلا تاذ نيعلا انه دارأو «نّقيت نيع هيف هارأ ةيدحأ ةرضح ةدهاشملاو

 يف هرهاظمك هيف رتتسم رهظمب نقيتلا ٌقحب يأ ءنقيت ّقح هيف اهارأ عمجلا ةرضح الو يأ

 ءباجح ريغ نم نّقيت نيع وه عمجلا َّنأل ؛ملعلا هيلع لّدي ام ةفرعمب الإ هاري ال دوجولا

 ليحت ةدم الو يأ :ىتّتشت نيب نيأ الو .ةهج نود هيلإ هّجوتأ ةهج هل سيل يأ :هل ةهجالو

 .هنيبو ينيب اميف يقّرفت يأ «يتّتشت شت نب ببس كلذ نوكيف هنيبو ينيب

 :لاق

 تّقؤم ٌكرثش دّحلاو ٌةدَنُم الو 2 مّطاق دحلاك دّنَملاو ٌةدَِعالو - 1

1 

 كلا

 ّنأل :ةدم الو .دودعملا نيب زّيمم يأ .عطاق ٌدحلاك ددعلا َّنإف كلانه ةذع الو :لوقي

 دعب ءيزجتم ريغ ِهّنأل ؛رونلا كلذل ديدحت كلذو ءددع وهو ءرخآو لوأ اهل نامز ةدملا

 يف كيرش يل نوكي نأ تقؤم كرش ددعلاب ديدحتلاو يأ :ّدحلاف ,ينع ةهجب الو «ةدمب الو

 نوكيف «نيرونلا نيب ؛ ءالخلا دوجو نم نيب ال هّنأل ؛نيرون رونلا كلذ نوكي هّنأل ؛كلذ يتقو

 كلذب نوكيو هللاب ةفرعملا رون ريغ نم ًادوجوم نوكيو «نيرونلا ريغ نم ادوجوم ءالخلا
 .عضومو «ناكم يأ «نيأ وأ .ةهج كلانه تناك ول كلذكو .دوجولا لّوأ ىف ىل كيرش

 هب ملعلاو «هللاب ةفرعملا رون نم دوجوم اذه لكو .مويو ءتقوو «ةّدمو «نامز يأ «ىتم وأ

 .كلذ مهفاف .هتافص يّلجت نم ًالوأ دوجوملا ملعلا

 .س نم ةدايزلاو لصألا يف طقاس نيفوقعملا نيبام (1)

 .[ةهجو الو] لدب [ةهج الو] :ناويدلا يف (2)



 :لاق

 يترمإ َمكح هّرمأ يضمُيو تيب ام ضْقَنِب يضقي نيرادلا يف دنالو - 2

 .يضقي يل دناعم الو .يماكحأ يف الو .يرهوج يف يل لثم الو يأ :يل دن الو :لوقي

 موي ىلإ ظوفحملا حوللا يف مسّرو .نوكيس امم لوألا ملعلا يف تينب ام ضقنب مكحي يأ
 يتيالوو يترامإ يأ ءيترمإ مكح فالخب همكح يأ .هرمأ يضمي نأ ردقب نوكيو «ةمايقلا

 َّنأل ؛هسفن ىلإ كلذ ريطست فاضأو .حوللا يف رطس ام مث لوألا ملعلا يف اهتيلو يتلا

 رطسي مل هب ملعلا رطس هنأل ؛هفالخب يضميو هفلاخي نأ دحأ ردقي الف هرون نم وه كلذ

 ةرخآلا ماكحأ ّنإف ةمايقلا موي ىلإ حوّللا يف رطس امَّنِإ ناك نإو «ةرخآلا يف كلذكو «هربخ
 .لامكلاو ءلامجلاو .فطللاو ,ناسحإلا تافص فلتخت الو .لوألا ملعلا نع فلتخت ال

 انأ يذلا ملعلا يفو ءايندلا يف هانعم نع ةرخآلا [ظ90] يف قلطم لامج لكو هللاب ملعلاو

 .ملعلا كلذ نم وه امهددمو «ةرخآلاو اينّدلا يف دوجولا عيمج نأ ٌمصف .هرون نم تقلخ

 ءرونلا كلذ نم وه ملعلاو ءملعلا نم وهو «ةرخآلا يف نوكيس ام هنايب نم ضعب ءاج دقو

 .مهفاف

 ؟ ىلاعت هللا ديحوت وه يبنلا ةقيقح فشك ىنعم ام :ليق نإف '''[نايب]

 ةمظع (2كل تّلجت هدابع نم دبعب هللا فطل اذه ناك اذإ :امهدحأ :هوجو نم :انلق

 .هللا فطل

 نم ملع ملقلا ملعو .هقلخ نم قلخ لامكو ؛هدابع نم دبع لامج اذه ناك اذإ :يناثلاو

 هللا لامجو لالجو لامكب كملع امف ءهب ملع وهو «ىلاعت هللا هنّوك رون لالجو «هنوك
 ؟قلطملا

 انملع دق :تلق نإف 8 يبنلا ةقيقح قيقحتب اهب هللا ةفرعمو .قئاقحلا فشك :ثلاثلاو

 همّلكي نم مهفي له ءيش لقأف دوجولا يف ءيش هيلع ىفخي ال هَّنِإ :تلق نكلو «هيف هتلق ام

 فاشكناب هفصو نم للضت الو ءلضت الف كلذك دارملا سيل :لوقأف ؟ةّيسرافلا ةغللاب

 .س نم ةدايزلاو ءلصألا يف طقاس نيفوقعملا نيبام (1)

 .[كل] لدب [هل] :س يف (2)
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 ناسلب ('![همالك] هلوقي ام ملع ةيسرافلا ةغللاب ءرملا ملكت ىتم هنإف .تادوجوملا قئاقح

 تادوجوملا هيلع لدت ىتلا تارابعلا نم ءىش ّلك ىلع هتالالدو «هللا ديحوت نم لاحلا

 ءرملل ىلجتي دقو .كلذ ريغ ىلإ هماكحأو .هلاعفأ تافصو .هتاذ تافصو .هللا تافص نم

 هتك يبنلاو .ىنعم فلأ ىلإ كلذ قوف ام ىلإ يناعملا هذه نم ىنعم كلذ نم ةلالدلا نم

 نّمضتم وه امك لاحلا ناسلب ةرابعلا هنع رتعتو .كلذ هيلع لدي ام لك ىناعملا نم ىري

 يّبن ال قولخم هب طيحي ال يملعلا رونلا كلذ َنِإ ةقيقحلا يفو ءيرونلا لوألا ملعلا يف هيف

 هيلع روتلا"قلذ نلجت ىف قلخلا نيتازمه ىلعا نينلاو.ةقرهدحأ لكل امتار كلم لو
 رهاظمب رهظ يذلا وه ملعلا كلذو ءتادوجوملا نم ءيش لك هيلع لدي ام هتطاحإ يفو
 لوقلا نم حيحّصلا وه اذهف «ةرخآلا رهاظم نم رهظي يذلا وهو ءايندلا يف تادوجوملا

 .هلامكو هلالجو هللا ةردق ىلع تاقولخملا تالالد 2[فشك] مظاّتلا دارم امّنأ حصو

 ةليضف فشك يف هتريسو هملع يف ناك ام فلتخي ال هنأو «هتردقو «هفطلو «همركو .هلامجو

 .مالسلاو ةالصلا لضفأ هيلع ىفطصملا

 :لاق

 ةّقلخ توافت نم يواستلل مهب ىرتام ُقْلَخلاَو نينوكلا يف دِّضالو -3

 نوكلاو "”يدوجولا يناثلا نوكلاو .يملعلا لوألا يأ :نينوكلا يف ّدض الو :لوقي

 يأ .هقلخ توافت نم ىرت امك يأ .ىرت ام ولخل ا نأ عم ءيوارخألا نوكلاو يوايندلا

 وهف لوألا يف ناك امف لوألا ملعلا يف وه ام نيبو كلذ نيب يواستلل هّنإف .مهقلخو مهقلخ

 هجوو لوألا ملعلل يواستلاب كلذ مكح لكو ءيوارخألاو يوايندلا دوجولا يف رهاظلا

 .كلذ مهفاف ءرخآلا ةلالد هللا يف هتلالد فلاخي ءيش سيل هنأ رخآ

 :لاق

 تديعأ ّيلإ يب يداوبلا ىّنعو | هّنْسِل لعام يلادب ىّتمو - 4

 حتفب- يلع -ءابلاو «ماللا حتفب- هتسبل امو هريدقتو ,ريخأتو ميدقت هيفو ,تلاقو :لوقي

 .لصألا نم ةدايزلاو ء.س يف طقاس نيفوقعملا نيب ام (1)

 .س نم ةدايزلاو ءلصألا يف طقاس نيفوقعملا نيبام (2)

 .مالكلا هب ميقتسي لصألا يف امو ؛[دوجولا] :س يف (3)



 ؛ىهانتي ال يذلا لامكلاو ءلامجلا راونأ سابل نم رهظ ينمو ءيل وه ىلع يذلا يأ -ءايلا

 هسفن ملعلا وه هتاذ ملعلا ْنأل ؛يتاذو يتافص وهو .يّبر تافص وهو ؛يّنم وه هل ةياغالو

 كتافص دحتّتتو «ةياغالو هل ةياهن ال لامكب كتاذ لمكتل كتاذل الامك ترص دقو «هريغال

 «يّنم وهف مولعلا نم ىّدبت ام لك يأ «يداوبلا تردص يّتعو ؛يلامكب كلامكو «يتافصب

 ىلإ عجري ملع لك نأ كلذب دارأو .دوعي ّىلإف ملع لكو .تديعأ ّيلإو ءاهروهظ ناك يبو
 اذه وه ملعلا كلذ باطخ اذهو .داجيإلا لوأ يف ىلعألا ملقلا ىلع ىلاعت هللا هب يلجتملا

 .كلذ مهفاف .فلتخي نأ زوجي الو «ريغ ال دوجولا عيمج يف يلجتملا ملعلا

 :لاق

 يتدجس ّمدآ ٌتنك ينأ تقّقحف يرهظمل نبدِجاّملا ُتدهَش ّيفو - 475 [و91]

 ؛لوألا ملعلا وهو «ءلوألا يرون يف يأ :اهديدشتو ءايلا رسكب ّيف تدهشو :لوقي

 فاضأ امْنِإو ءوه هروهظو دوجولا يف يروهظ لاح يف يأ :يرهظمب نيدجاَسلا عيمج

 يف تقّمحف دوجولا يف ادوجو هرون روهظ نم دوجولا عيمج روهظ نأل ؛هرهظمب مهروهظ

 دجاّسلا كلذ تنك انأ يّْنأ دوجّسلا يف مهل ًامامإ هدوجسب ةكئالملا دوجسو .مدأ دوجس

 مهدوجس ناك كلذك مهنأل ؛يدوجس وه ةكئالملا دوجسو .ءيتدجس يه مدآ ةدجس ْنأو

 دحاو لكل زييمت ريغ نم نيدجاَسلا دوهش دهاشأ كلذكو ءمهدهاشأ انأو ءملعلا كلذ يف

 .هانركذ امك ًاماسقأ زيمتم ريغ يملع دحاو يرون ّنأل ؛ةيصخشلا رّوصم مهنم

 :لاق

 ىتبتر ءافكأ نيّيلع كئالم ىف نيضرألا ةيناحور ٌتنياعو - 6

 ضرألا لهأو صاخشأو سافنأو حاورأ عيمج يأ ؛نيضرألا ةيناحور تنياعو :لوقي

 ًاروص نوكي نأ نم ءاوس ملعلا يف مهلك ةبتّرلا كلت يف يأ :يتبتر ءافكأ «نييلع كئالم يف
 .ظوفحملا حوللا يف الإ تالاثم مهروص زيمتت مل اهنأل ؛ةزيمتم

 :لاق



 (!ايتدحو ٌعْمَج ادب يناثلا ّيقرف نمو ىدفلا ّيقفر ىدتجا ينادلا ّيقفأ نمو -7

 ,ىدهلا ءاطعإ اوبلط يأ ,ءىدهلا ىودج اوبلط يأ :ىدتجا ينادلا يقفأ نمو :لوقي

 نمو ءاهب مهدّتعت يتلا ةعاطلا عيمجب هلل نيصلخملا ناميإلا لهأ يباحصأ يأ :يقفر

 عمج الب يّنأك مهيلع يروهظ وهو ؛(2[يناثلا يقرف نم ىدهلا اوبلطيو يأ] يناثلا يقرف

 ةرهاظلا قالخألا هذهب الإ يننوفرعي ال مهرثكأف ةرضحلا كلت دهاشأ ال ينأك يأ ءيتدحو
 ال مهبولق يف هنأل ؛اهنع نيع ةفرط لفغأ ال نوكأ نأ اهعم عصي ال رهاظلا يف يه يتلا

 مهف 74 .ِدنَوُج ىف ِنِبَبْلَق نم لجرل ُهَّنَأ َلَعَجاَم # هللا لاق امك بلق يف ءايشألا عمتجت

 «ضرألاو تاومسلا لهأ نم ناميإلا لهأ عيمج نطاوبو «ةقيقحلا لهأو ءيرهاظب نودتهي

 .ملعلا كلذ وه يذلا ينطاب ىده نوبلطي .ملعي مل نمو مِلَع ْنَم

 :لاق

 ةيوسوملا ةبوتلا لبق ُسْفنلا يل  ٌةقافإ تّرخ حلا كد ءٍقْعَص يفو 8

 نا ىسوم قعص يف لوألا ملعلا يف يتدهاشمو :هريدقتو ءريخأتو ميدقت هيفو :لوقي

 تّرخ ءتاسوسحملا يأ ءّسحلا ملاع نم وه يذلا راّبجلا كد نيعلا ةّساحب هتيؤر ببسب

 لجأل يأ .هل ةلوعفملل ةقافإ بصن «ةقافإ اهب هديرأ ام ىلإ ةنعذم ةعئاط سفنلا ىلإ يأ :يل

 نع اهلقع بهذل تقعص ول اهنأل ؛قعصت ملف ملعلاب تدهاش نيح اهل تلصح ةقافإ
 كاكدنالا دهاشأ انأو :ةدهاشملا ماود اهب دارملا ْنأل ؛ةعاطلاب ةّرجنم نعذت ملو «ةدهاشملا

 اهارأو «ةيوسوملا ةبوتلا روهظ لبقو .ةثنكا ىسوم ىلع يلجتلا روهظ لبق ملعلا كلذ يف
 .[ًانيقي ٌثددزا ام اطغلا فش ول] :هلوقل ىسومل اهروهظ يف

 :لاق

 تَحْصَأ وحّضصلاب نيعلا ٌنِيَعو ٌتقفأ دق هنم ٌركّشلاو نيعلا َدعب َنيأ الف - 9

 ىلإ قيفي نأ دحأل هيف سيلف يريغ دحأل ماقم ال ماقم ىلإ تيهتنا يأ :نيأ الف :لوقي
 اذإ ءرملل لاقي .دوصقملا نيعو ءيشلا نيع لوصح دعب يأ «نيعلا دعب نيأ ال ذإ «نيأ

 .ًاعم حرشلاو قايسلا عم همؤالتل ناويدلا يف ام انتبثأو .[يتدحو] لدب [يتقرف] :[س]و لصألا يف(1)
 .لصألا نم ةدايزلاو ءس يف طقاس نيفوقعملا نيب ام (2)

 .4 ةيآلا «بازحألا (3)



 ءيشلا نيعو .دارملا نيع لوصح دعب يأ «'!'نيعلا دعب نيأ الف نيأ ىلإ :هبولطمب رفظ
 لامعا دل رطل لامك نعت مج ريغ 2 بلا نال تقلا دق ةقفر لاو هل رق 1
 باحسو يأ «نيعو «(#2 قط امو ٌرَصِبلأ عاَراَم إم انأ امأو «غئاز داؤفلا بهاذ وه لب .هقيقحتو

 يأ :تحصأ ءوحصلا ببسب يأ ءوحصلاب ركسلا ىف ءانفلا وه يذلا باجحلا يأ .نيعلا

 .هبحاص ةقافإل 5 ءوحصلاب بجحلا بحسب تحبصأ

 رظني .ينتاف نيح هرثأ عبتتأ مث .هنياعأ انأو ءيشلا كرتأ ال هانعمو ؛نيع دعب ًارثأ بلطأ ال :لاثمألا بتك يف دراولا (1)

 .598 ص .ليلخلل نيعلاو 389 /2 .يركسعلا «لاثمألا ةرهمج

 .17 ةيآلا .مجنلا (2)



 رشع سداسلا بابلا

 .ةتغ هلامكو .هماقم ناسلب [ظ 91] امهجئاتنو وحّصلاو يدمحملا وحملا يف

 :لاق

 ةّدعب ماسترال وْحَص لّوأك هّدعب َيمتَح ءاَج وحم ٌرخآو - 0

 ءايبنألاو لسرلا بتارم يف يمتخ وحم رخآو :تيبلا ريدقتو ءريخأتو ميدقت هيفو :لوقي

 لوألا يوحص لوأ يف ينأك كلت مهتارضحل يتدهاشمو ؛يقح يف هدعب ءاج ءايلوألاو

 يف وحصلا َّنأ كلذو .ًالصأ دعب تارضحلا يف تاذلا ءانف يف لخدأ مل ثيح يذلا

 لامك ءادأب مايقلا :لوألا وحصلا :نيهجو ىلع ةيمستلا يف (!'هلعلا اذه لهأ حالطصا

 مل هنأ الإ ءاكرتو ًالمع امهيف بودنملاو مزاللاب ,ةقيقحلاو ةعيرشلاب ىلاعت هلل ةعاطلا

 ماقم يف وهف «ةيهلإلا تارضحلل ةفشاكملا لئاسوو ةبحملاو ديرجتلا لئاسو ةقيرط كلسي

 اهقئاقح ىلإ ةيؤرلاب هسفن ةيؤر نمو «رايغألاو بجحلا وحم وه مهعم وحملاو وحصلا
 ةوقبو .ةدهاشملاو روضحلا ةوقب هاري ءىش لك ىف هتافصب ىلاعت هللا ىري ايديحوت املع

 اذيذ هيا هلأ قلاع هللا بيرام الإ زايغال /قحت وسمو هايل ةيقرلاو اهيلاكت هازال
 هلوق ىنعم كلذو «ةريثك تاجرد ىلع وه ماقم لكو ءوحم ماقم لكلو «لوألا وحملا وه

 تاذ لكل ْنأو «ةريثك بتارم هدعب امهّنأ وحصلاو ءوحملا مسر توبث يأ «ةّدعب ماسترال

 يف رون تنك موي نيدباعلا لوأو .ىلاعت هللا ىلإ نيقباسلا لوأ يّنأ مولعمو .2اماقم ئرما

 رخآ نأ ىلع ليلدلا وه اذهو .نيعمجأ قئالخلا لضفأو ءنيهجوتملا مامإو .داجيإلا لوأ

 مل ولف .يوحم تاجرد هدعب نمو ءيوحص تاجرد لوأ وه ءايلوألل يمتخ وحم بتارم
 .مهيلع هيف لضف كلذ يل نكي مل تاجرد ىلع وحملا مسا نكي

 .وحصلا نع ثيدحلا َرم (1)

 .باوصلا هانتبثأ امو .:[ماقم] :[س]و لصألا يف (2)
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 :نايب

 ةيرهاظلا تارضحلا مامت ىلإ نيترضحلاو ةرضحلا لثم وه هيف ءانفلاو لوألا وحملاف

 ةينطابلا تارضحلا ةدهاشم مامتب هيف ءانفلاو وحملا لثم وه يناثلا وحملاو «ةيلعفلا هئامسأب

 اهلك تارضحلا ةدهاشم يف ءانفلاو ثلاثلا وحملاو ؛نطابلا همسا ىلع ةلمتشملا ءامسألاب

 بتارم رخآ وه وحملا اذهو ءعمجلا عمجو ءعمجلا ةرضح يهو «ةدّدعتم ةدحاو ةلمج

 ةيلفسلا تادوجوملا تارضح ىري نأ وهو تع يبنلا وحم :عبارلا وحملاو «نيكلاسلا

 هتيؤر بهذت هنأ آلإ .ةدحاو ةيؤر يف اهلك ىلوألا ةيملعلاو «ةيملعلاو «ةيحوللاو «ةيولعلاو
 يف هاري يذلا وه هاريو رهاظملا يف رهاظلا ملعلا يف هتيؤر ىقبتو .هوحم يف رهاظملا نع

 .كلذ مهفاف .هقفأ

 :لاق

 ةّمكب ًاقْرَف ٌسحلا وُحَص دودحمب هر انكتب نيطلا وكت وغانا

 ةرضحلا ىوس ءيش ّلك نع هانفب اقحم سمطلا وحم هذخأ يذلا يأ :ذوخأمو :لوقي
 هتنزو «ةينطابلاو ةيرهاظلا تارضحلا نيب عماجلا يأ ؛عمجلا عمج ماقم يف ةيبوبحملا

 ءّسحلا وحص عوطقمب :دودحمب .ءيقحمو يوحم هتنزو ءيترضح ةيؤر نع هباجتحا يف

 هيف قبت مل اهنع ةوحص ًاّضفنم اهل ًاقرافم يأ :ًاقرف .تاسوسحملا عيمج نع يئاقلإب يأ
 تارضحلا يف قرفلا بتارم يف ءانفلا يف ىلوألا ةبترملا يهو ءاهنع هئانفل اهيلإ ةيؤر ةيقب

 يقحمو «يسمطو .يوحمو «يئانفو «يترضحل مهتدهاشم مدع يف مهتنزو املف «ةيرهاظلا

 مهلك يترضحل عمجلا لهأ كئلوأ ٌبرقو يتبترم نم قرفلا لهأ ءالؤه دعب ىلع مهتدجو
 ىصقأ نم اهيلإ كلاسلا (![سانلا نيب] مارحلا تيبلا ةيؤرل بلاطلا َنِإف ,ةدحاو ةفك يف

 .ءاوسلاب اهل ةدهاشملا مدع يف ةيبيدحلا ىلإ لصاولاو .فقاولا برغملا نادلب

 :نايب

 مادعإلا قحملاو «ةلازإلا يف ةغلابملا وه سمطلاو .رثألا ةلازإ وحملا َّنَأ ةغللا يفو
 يتلا ةلعلل باهذو «ةداعلا فاصوأ عفر وحملا ّنأ قيقحتلا لهأ حالطصا يفو .ًالصأ

 .س نم ةدايزلاو ءلصألا يف طقاس نيفوقعملا نيبام (1)



 .«فاصوألا يمت عفر 0 ييلطلاو .«بهذت اهباهذبو ةداعلا فاصوأ دجوت اهدوجوب

 ءاهيلإ ثعابلاو «ةيناسفنلا تافولأملا وحعم وحملا نأ كلذ نايبو ,كالهتسالا :قحملاو

 هتحب اميف الإ ةدازإ اهل توكت "ل تح اهديرشتو :نيقتلا شتافص تاهذ [وو2] نسمطلاَو

 ةيوارخألاو ةيوايندلا ظوظحلا بلط نم حورلا تافص قحم وحملاو ءاهنوكم اهيفو ءاهل

 .هّبحي اميف الإ ةبحم الو «ةدارإ اهل ىقبت ال ىتح

 :لاق

 تفغلأ يوحم نييعلا نيع ةظقنو تحمت نا يوحص نع نْيَقلا نبع ٌةطقنف -2

 كلذ تاذ يأ .عمجلا عمج ةيدحأ ةرضح تاذ يأ .نيع ىلإ هتيؤر لّثم دقو :لوقي

 تاذ يأ ء.سمشلا نيع ىلإ هتيؤر لثم داجيإلا لوأ يف دوجوملا لوألا يملعلا ملاعلا

 فرح نيعلاو ءاهب رظني ىتلا ناسنإلا نيع نيعلاو «هتاذ ءىشلا نيع نآلا اهسفنو ءسمشلا

 ءطوقنم فرح نيغلاو «!قيقرلا باحسلا وهو ميغلل مسا ةموطقنملا نيغلاو طوقنم ريغ

 يه يتلا باحسلا نم ةريغصلا ةطقنلا ىلإ باحَسلا نيغ نم نيغلا فرح ةطقن راعتساو

 نم ناسنإلا نيع يه يتلا نيغلا ةطقن راعتساو «ةباتكلا يف يتلا نيغلا فرح ةطقن لثم

 ةباتكلا ىف اهب طقنت ىتلا نيغلا فرح ةطقنف :لوقي وهف كلذ تفرع اذإف «ةلع نم وأ دَمَر

 .ءيوحص نع تحّما همسا ةملك ةطقن لثم هتلق يف وه يذلا ميغلا وهو «نيغلا ةملك نم
 نكي مل نمو .مظعألا رونلا يملعلا ملاعلا وه يذلا يقفأ نعو .يتدهاشمو يتيؤر نع يأ

 «هنيب لئاح ادبأ ءىش الو ءاهنم لقأ الو «ةطقن ىتح بجحلا بحس نم يأ :نيغلا نم

 .روضحلا ةوقب هتافصب هللا ىري هب يذلا ملعلا تاذ يأ «نيعلا الإ َرَي مل ةدهاشملا نيبو
 الو .هب ىري ال كلذلف .دّرجملا ملعلا كيذا ىتح لجتت مل اهّنإف تاذلا امأو .ةدهاشملاو

 يذلا يقابلا دلاخلا ””[ملعلا وه] ملعلا كلذ ْنأل ؛ةرخآلا يف الو ايندلا يف ال دحأ هاري

 .ىلاعت ٌقحلا تافص يف دبعلا تافص ىنفت يأ «ةيبوبرلا راونأ تافص يف ةيرشبلا تافصلا رئاس باهذ :سمطلا (1)

 حضوأ سمطلل فيرعت نم رصان خيشلا همدق امو .58ا ص .مجعلا ةعوسومو «855ص «ينفحلا ةعوسوم رظني

 .مهفلل ابرق رثكأو ,نيتعوسوملا يف وهام
 .619 ص .ليلخلل نيعلا رظني ءرصان خيشلا ركذ امك وه (2)

 .س نم ةدايزلاو .ءلصألا يف ةطقاس [يتلا](3)

 .[ىلجتت] :[س]و لصألا يف (4)
 .س نم ةدايزلاو ءلصألا يف طقاس نيفوقعملا نيب ام (5)



 نأ زوجي الو .دحأ هاريس الو ؛هاريال هللا نأ ىلع لدي ملعلا كلذ ّنأل ؛لّدبتي الو ريغتي ل

 «ىلاعت هللا الإ رايغألا دعب ام ذإ «نيغلا تّلجتو «نيغلا مص املو ءالعو َّلج هللا ملع لّدبتي

 انزك انيك ناعهنا نقلا نوع ةلظقتو ا ا
 يأ «نيغلا نيع ةطقنو :''!لاقف ةدهاشملا ةقيقح نيعل ناسنإلا نيع اهب لتعت يتلا ةطقنلا
 نيع يف ّقْبَي مل يأ .تحرط يأ :تقلأ هب .ةدهاشملا كلتو ؛ملعلا كلذ تاذ سفن ةطقنو

 .هتدهاشمو هتيؤر يف ةلع هل يه ةطقن يف باجح ةدهاشملا سفن

 .يقيقح يونعم ثلاثلاو «نايوغل نانثا :هوجو ةثالث ىلع مهعم وحصلا نأ ملعاو

 ءركسلا ضيقن ىناثلا وحصلاو ءضرألاو ءامسلا نيب وه يذلا وجلا وحص لوألا وحصلاف

 هنانارسو نالا ىف زكر قرتعيت نقل هل يعل مامات سابعا نهج نأ دايفاربو

 ّبحب وه مهعم ّقحلا ركسلا ةقيقح نأل ؛هالوم بح هركسيف .هتافص نم ريثك نع ىنفيو
 نع هلغشيف هللا ّبح هركسي مل ناسنإلا ماد امو ؛ءيش ال هّنأك ءلطابف هاوس امو هللا

 ركسي مل ام حاص هنأ همكحف رمخلا ركاسب ًاليثمت لوألا همكح ىلع وهف هاوس ءيش لك

 ةطقن لثم رايغألا نم ةطقن ىري ال ىتح هبوبحم ىوس ءيش لك وحم لوألا ركسلا مامتو
 ةطقنلا كلت ردقب لوألا هوحص حاص وهف ةطقن ىري ماد امو .بجحلا باحس نم نيغلا

 الو «ىلاعت هللا ةدهاشمل وحص وهو ؛ىقيقحلا يونعملا وحصلا وهف ثلاثلا وحصلا امأو

 نق يا تلال ةيحرل ذه وعيضلا يذم ىف نه دار ا اوفا رشا نعل ريوس دا رك

 هريغ وحم لكل فلاخم 6 يبنلا وحم َّنكلو .هئافصو ّوجلا وحصب هفصو اذه يوحص

 دوجولا قئاقح ىري نكلو دوجولاو تارضحلا ىري نأ وحمو ءتارضحلا ريغ ىريال نأ
 ىري ال نأ هريغ وحصو «لكلا ىري هوحص كلذكو ءلوألا ملعلا قفأ نم كلذ ىري امك

 ةيؤرلا نع ةريحلا هذخأت ىتح شاهدنا عم ًأوحم نوكي دق هنإف شهدي الو ءتارضحلا لإ

 ام ىأر نإو شهدي الف هوحم [ظ92] دعب يحاصلا اَمأو «(انّولتم كلذب ىّمسيو «هركفب

 لاق امك ؛كلذ مهفاف ءىرخأ ةبترمل هبلطب نّولتمو «ةبترملا كلت يف نكمتملا وهو «ىأر
 :نيولتلا ةبترم يف هذ ناهبن وبأ خيشلا اندلاو

 .لصألا نم ةدايزلاو .س يف طقاس [لاقف](1)
 .[هللا] لدب [هالوم] :س يف (2)

 .(نيولتلا) نع ثيدحلا َرم (3)



 (!!بلقلاو سفنلا شهدي ىريدق امل ىرولا رظني مل دوهشملا دهاش نإف

 :لاق

 ِةَمْلُز نيكمتل لهأ هنيولتل دِجاو وحملاو وُحَّصلا ىف ٌدقافامو - 3

 اذهو ءوحصلا دقاف اذه ءاوس سيلو يأ ءدحاو امو هريدقتو «ريخأتو ميدقت هيفو :لوقي

 ةيؤر نع هتيؤر تباغ يذلا اذه وحملا يف بئاغلا ْنأل ؛بئاغلا وه دقافلاو ءوحملا يف دقاف

 ةيدحأ ةرضح ىف وحملا دعب وحصلا ىف بئاغلاو «ةيبوبحملا ةرضحلا ىلإ تاسوسحملا

 اهاريف لوألا ملعلا ةّيخزرب يف كلذك اهاريو .ءيش لك يف تارضحلا ىرت عمجلا عمج

 ,24 لاَ ْرَصبْلا مانام » :ىلاعت هلوقل اهتقيقح ىلع تاسوسحملا ىريو «ةدحاو ةيؤر
 دعب ةرثك لجأل يأ .هنيولتل .ماقملا اذه برق يف يأ «ةفلز يف هنيكمتل لهأ وه كلذ سيلف

 .يريغ دحأ هلصي نأ تاهيهو ؛ماقملا اذه لصي نأ ىلإ هنيولت بتارم دادعتو

 :لاق

 ةريظخ مسوب وأ نوف مْسَرِب مهتْغَتل ٌةاحصلاو ىواشّتلا ىواست -4

 دعب ةاحصلاو .هللا ٌبحب ىراكسلا مهو .يواستلا ماقم نع عنملا يف ىواست :لوقي

 ناميإلا لهأ نم مهتافص اوحمي ملو ءالصأ بحلا يف اوركسي مل مه نيذلا مهوحم

 ةدهاشم نود اهيف مه يتلا تارضحلل مهوحم دعب مهوحص يف ةدهاشملاو ءروضحلا

 لهأ نم الصأ عنملا ةمالعب وأ .ةرضحلا مسوب نوفوصوملاو ءاذه يف مهنم يتارضح

 برقلا يف مهتاجرد توافت عم «ديعبلاو بيرقلا عنملا يف ءاوس اوراص مهلك رهاوظلا

 رصمب ناك نمو «ةيبيدحلاب ناك نم مارحلا تيبلا ةيؤر يف هانلّثم امك كلذو ءاريثك اتوافت

 .ءاوس نامرحلا يف امهالكف «لبق نم اهري ملو

 2138 ص .حجهملا ةايح حرش رظني « هنتر يص ورخلا دعاج .ناهبن يبأ خيشلل (جهملا ةايح) ةديصق نم تيب اذه (1)

 .17 ةيآلا .مجنلا (2)



 :لوقي

 ةَبقَب ٌتامس وأ سابتلا ٌتافص ١ ْثَبَئاَعَت مِهيَلَع نم يموقب اوسيلو -5

 مزاللا ريغلا ءيّبحلا كولَسلا اذه يف يبرق نيبراقلا يباحصأب :يموقب اوسيلو :لوقي

 ةدهاشم نع هبجحت يأ هيلع سبلت سابتلا تافص هيلع تبقاعت نم ًابدنالو ًاضرف مهيلع
 ةّيلكلاب درجتي مل هسفن تافص نم ةيقب تامالع يأ ءتامس هيف نكي وأ «ةيهلإلا تارضحلا

 مهف ؛موق '''رهاظلا لهأو ءٌموق ةبحملا لهأ َّنكلو ءيباحصأ ةلمج نم وه ناك نإو ءاهنع
 .ةقيرطلا هذه يف يموق نم مه اوسيلو .رهاوظلا لهأ موق نم

 :لاق

 ةبوقعلا ىف شصكان هيبقع ىلع ضٌقانف لامكلا يّنع ْثِرَي مل ْنَمو - 4566

 اناا ا شا واف تال افلا نمو يشر نتا 04ل نساك دل ور رك

 يأ «ةبوقعلا يف عجار «هئارو ىلع يأ «هيبقع ىلع (2”نئنم يأ صكانو «لئامكلا ثرو نم

 نيضاعلا اذه اذهب دري. مل هنأل «ةرمخآلا ةبوقع ال 'تاماقملا كلت لين نلع نامرخلا ةبرقغ

 :ىلاعت هللا

 ةبحملاب بودنملاو مزاللا ءادأ دعب هللا ىلإ كولسلا نم مظعأ ءيش سيل هنأ ملعاو

 ةحملا لحال الة ةداعلل جكس نلاعت هللا نإف «ةيدوتعلا وف ةقوبرلا قس ءاذأل ىلاعت هلل

 كلذ موزل لجألو .هقاقحتسا لجأل هبحيو هدبعي وهف «دابعلا نم هقاقحتسال نكلو اهقدصو

 .هدلو بألا دبعي نأ بجول ةعاطلا دوجول ةلع ةبحملا تناك ول ذإ ؛هّبحي هنأ لجأل ال هيلع

 ةبغر هللا ةدابع يف هسفنل دجي ملو هرانلا فوخ هسفن يف هل ىلجت دقو .هّبر ءرملا دبع ولو
 فيلكتلاب اهلك ةعاطلا هلل ىَدأ ىتح اهفلك نكلو .كلذل ةهراك اهدجي امّنِإو «ةبحم الو
 نم ةبحملا نأ صف ءنيصلخملا نم هللا دنع ناكلو «ةبحم نع ةقيقحلا يف كلذ ناك ام

 نوكي [و93] دق نكلو «هيلإ لئاسولا برقأ نم ىلاعت هلل ةدابع اهب كولَسلاو ءلئاسولا

 ىملعلا ميلعتل هسفن ءرملا فيلكت لثم اهنم لضفأ وه ام دارفنالا ىلع ةعيرشلا لئاسو يف

 ةماقإو «هلفن وأ هموزل عضوم يف داهجلاو ءركنملا نع يهنلاو .فورعملاب رمألا ىلعو

 .[رهاظلا] لدب [رهاوظلا] :س يف (1)

 .[ينثنم] :[س]و لصألا يف (2)



 ريغو .باستحالا ليبس ىلع وأ .نيملسملاو ءاملعلا نم ةعامجب مامإ ريغب وأ مامإب نيدلا

 فوصتلاو ءاهب فوصتلاو «.هللا ىلإ ةبحملا كولسب تنرق اذإ لامعألا هذه َّنكلو .كلذ

 يتلا هللا تافصب اهتيلحتو اهتافصو اهفاصوأ نم اهتيلخت وأ ءاهسيدقتو سفّنلا ديرجتب
 هتافص ىلع ةلالدو ءاهدجوأ ىتلا تافّصلا ىه هللا تافص ىنعملاو ءاهب ىلحتت نأ نكمي
 اب تسب اللا فرص رمل ا هللا هانم نال دلل تانضحا فللا تاندم سلا نو

 يذلا مالكلا يف لاقي امك هيلإ تفيضأ ةقيقح هتافص ىلع ةلالد هذه ناك امل نكلو .دحأ

 ةطساوب نكي مل املف .دحأب ةطساو ريغ نم هدجوأ هل مالك يأ ؛ىلاعت هللا مالك هنع ىوري

 يبن هب ربخأ وأ هتكئالم نم كلم ناسل ىلع هللا هلزنأ لب «هرايتخاو هتاذ نم هب ملكت دحأ

 :ليقف ىلاعت هللا ىلإ الإ دحأ ىلإ بسني نأ زجي مل ءاذكو اذك ىلاعت هللا لاق هّنأ هئايبنأ نم

 بسنت ناويح ةطساو ريغ نم اهدجوأ حور لك كلذكو ءهلل بوسنم مالك يأ .هللا مالك

 هيف تحَمتوإ# :لاقف ءهسفن ىلإ اهبسنو هيلإ تبسن ىسيع حور لثمو ءمدآ حور لثم هيلإ

 .هتملكو هللا حور ىسيع حور َّنأ امك .هتيآ يأ ؛هتملكو هللا حور ىسيعو (1)# جور ني
 هللا ّبحأ كلذك ءهيلإ بسن دحأ نم ةطساو ريغب هقلخو ءوه هدجوأ مالك لك كلذكو
 .هملعب هفرعاو «هتردقو هتدارإب كلذكو ءاهدارأو اهبحأف اهقلخ يتلا ةّبحملاب يأ .هتبحمب

 نيتليسولا نيب عمجلا نأ كشن الو «ىنعملا اذه ىلع وه هللا تافصب قلختلاف اذه ىلعو

 ةيلعلا لئاسولا يف ةعيرشلا بتارم ضعب نكلو .مظعألا لامكلا وه ةيقيقحلاو ةيعرشلا
 اهءاش نم لكل ةلوذبم ىه ديرجتلا ةقيرطو «ةبحملا ةقيرط اّمأو ءاهآر نم لكل نكمت ال

 داق كلللكءاواهف ةداعلا يوما تقلع ان ردلل ينو ةقر حقب نارك علاوكلا
 ,2:الاح ماقم لكل نأ ٌّحصف .قئاوعلا عطق هل أيهتي دحأ لك سيلو «قئاوعلا عطقي ىتح ردقي

 ملعي ال هّنأل ؛بلطلا يف داهتجالا ءرملا ىلعو .هل قلخ امل رّسيم لكو ءًاماقم لاجر لكلو

 .مهفاف ءال مأ كلذل رّسيم وه نّمم هنأ

 :لاق

 ةئيفب يلع يضقي يل يىتف الو | ةيقتب رسْبلل يضُفُي ام َيِفاَمَو - 7

 .29 ةيآلا ءرجحلا (1)

 .[ًالاح] لدب [ًالاقم] :س يف (2)



 ام ردقب بجحلا نم ةّيقب -اهديدشتو ءايلا رسكب- ّيف امو هريخأتو ميدقت هيفو :لوقي

 ليحي وأ «ىنعمب باجح ىلإ دارأو .باجحلل يأ .سبلل يب زواجت يأ -ءافلاب- يضفي

 يباجح لظ يسفنل ّقْبَي ملو يأ ءيل لظ الو يأ - زمهلاب- ءّيف امو .تارضحلا ةيؤر ينيب
 ءايلا حتفب- ّىلع مكحي يأ :يضقي .ةرضحلا هيف دهاشأ نأ نود هدهاشأ رايغألا نم

 الإ هيف ىرأ ال يّنإف هتيأر نإو كلذ ةيؤر ىلإ وحصلا نع ةعجرب يأ «ةئيفب -اهديدشتو

 ةغيصو يحو نيب ٌناسل ُهوُفَي هبامو ٌنانج ىقلي ىسعاذامو - 8

 دق نوكي نأ ىسع هيف اذه ام ءاذام ءيش ّيِف هنم نبي مل هّنأ هتيقب امو يأ :اذامو :لوقي

 ىحوي يحو نع ام يأ ؛ةغيصو يحو نيب دابعلا نم دحأ بلق يأ .نانج كلذ ىقليو «يقب

 اميف ناسل هب هفي مل امم يأ ءناَّسل هوفي هب امو علطتي نأ نكمي ةركف ءافص نع امو «هيلإ
 .لخدم يلوق يف ىسعل سيلو ؛ءيش َقبي مل هْنأ قيقحتلا ىلع الك ءىضم

 :لاق

 ةَيوَّسلا مكحب ًالذَع ىوّسلا طاسب 20 ىوطناو ّيدنع ٌفارطألا ٍتَقناَعَت 9

 ءادتبالا يأ .فارطألا تقناعت دق يتدهاشمو .ةرضحلا كلت يف انأ :[ظو3] لوقي

 ملعلا كلذ يف يدنع راص هلك تارضحلاو تادوجوملاو «ةيورخألاو ةيلوألاو .ءاهتنالاو

 ءيش الو هللا ناك ذإ ءيعم ءيش الو يريغ الو ؛كلذ انأو هلك كلذ دارأ ءلوألا يخزربلا

 يلجت رون نم ًاًيخزرب ًاملع ءايشألا لَوأ يندجوأ يذلا انأ الإ دوجو الو ناك مث ءهعم
 ملعلا تاذ لب .تافصلاب هللا ةدهاشم نع رايغأب ًابوجحم كلانه ملعلا نكي ملف ءتافّضلا

 ةيؤرو .«تادوجوملا ةيؤر يأ ءىوسلا طاسب ىوطناو ؛تاقولخملا نم ةّرذ الو .هدحو
 مكح لطبي دوجولا داجيإ لبق ةرضحلا هذه يفو ؛ملاعلا اذه يفف .ىوّسلاب قفألا كلذ

 يأ «ةيوّسلا مكحب يأ ءآلدع ىوسلاب امهتيؤر نوكت ىتح دوجو كانه سيل ذإ ءىوسلا
 ريغ دوجو كانه ناك ول هّْنإف .ءيش نوك مكح هؤزجي ال يذلا رونلا كلذ عامتجا مكحب

 نأ ٌدبالو ؛ءءزجلا كلذ ردقب ةيريغلاب ًاريختم ناكل ةّرذ لاقثم لثم ولو .ءيش ملعلا كلذ



 .أزجتي ال ءيش وهف «ءزجلا كلذ ردقب دحّتم ريغ ًاصلاخ ملعلا ريغ للخ هيف نوكي

 :لاق

 يتّيدحأ اَقَب يف ًادوهش دوجولا لاةّونثانق يف يدوجو داعو -0

 دوجو ال يخزربلا ملعلا يف يدوهش تيأر املو .هريدقتو ءريخأتو ميدقت هيفو :لوقي
 يأ «ةيونث يف يتدهاشمو يتيؤر يأ ءيدوهش عجر مثو يأ :داعو .تادجوملا نم هريغل

 ىلإ يدوهشو «لوألا يدوهشو .تادوجوملا عيمج يف يدوجو ءائف ىلإ يتعجر يف

 ءاقب يف ًادوهش نوكيل كلذ لكل يدوجو نم تادجوملا عيمج دوجوو ؛يسفن دوجو
0 

 :لاق

 َةَضْبَق رخآ ٍلَقَتلا روط تحت امك ٍَضِيَف لّوُأ لقعلا ٍرْوَط ٌقوف امف - 31

 ةّربلا دبع نوُثلا يذ ىلع اناهن . - هلهآ وهو - هليضفت نع كنلذل- 93

 لوأ وه يخزربلا ملعلا وه هقوفو .ىلعألا ملعلا لقع يأ :لقعلا روط قوف امف :لوقي
 رون وه ًايخزرب ًاملع ىلاعت هللا تافص يلجت نم ةضيف لوأ يأ -ءايلا مث ءافلاب- ةضيف

 امب ءايبنألا مه لقنلا روطو ءلقنلا روط تحت امك وهو ةبترملا روطلاب انه دارأو «ةفرعملا
 مهلوقع نعو .ءضعب نع مهضعبو «ءايبنألا نع (2!هنولقني امب ءاملعلاو .هللا نع ''اهنولقني

 روطلاو .بيجع روط ىلع هبيكرت ءاجف :لاقي امك نسحلا بيكرتلا انه روطلاو ءقحلا نم
 مسا هراعتسا هنأ نكميو «هبر نع سانلل هلقنيف يحولا هيف هيلع لزني يذلا ةثيكلا ىسوم لبج
 يلا فقدمت اكيح ضلال  ىلاعق هلوق ىلإ ةراشإ ةهف رخآ لوقو ةاطلعلاو ءاننألل
 ءايقألاو لسّرلا هب ءاج امو ءهرسأب دوجولا يف امو ءملعلا نم مدعلا قفأ يف ام عيمجو

 ةدحاو ةضيف يف وه ةقيقحلا يف لكلاو «هتدابعو هتفرعم ةلالدلا امّنِإ هلك نوّقحملا ء ءاملعلاو

 وه يأ -فاقلاب- ةضبق رخآ وه امو .ضيف لوأ وه امف ةدحاو ةقيقح وهو ءدحاو ىنعمو

 يف رخآو لوأ اهل نكلو ءاهل رخآ الو ةضيفلل لوأ ال ةقيقحلا يف وه امأو «ريبدتلا يف رخآ

 .باوصلا وه هانتبثأ امو «[هولقني] :[س]و لصألا يف (1)
 .باوصلا وه هانتبثأ امو ءاهولقني] :[س]و لصألا يف (2)

 .67 ةيآلا ,رمزلا (3)
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 ريبذتلا لوألو -ةدحوملا ءابلاو فاقلاب- ةضبق رخآ ريبدتلا رخآل راعتسي نأ مصيف «ريبدتلا

 ملعلا تققح ثيح نمو .دحاو ىنعمب هلك هنأو -ةيتحتلا ةانثملا ءايلاو ءءافلاب- ةضيف لوأ

 ال ملعلاف اهموجن تحت نمو ءضرألا نم وأ ,تاومسلا ىلإ هتحت نم وأ «ملعلا قوف نم

 نيح سنوي يخأ نم ىلاعت هللا ىلإ برقأ ينولعجت ال] :# لاق كلذلو ءلاح ىلع فلتخي

 برق يفن ًاضيأ كلذب ديريو '"[تاومسلا نا يقرع نيحو رحبلا رارق يف توحلا هبّيغ
 0 مولعمف آلإو ,لفسألا نم ىلاعت هللا ىلإ برقأ ىلعألا نوكي نأل ةفاسملا

 ىلع مهّلديل برقأ لاق لب ءلضفأ ينولعجت ال :لقي مل كلذكو ؛سنوي يبنلا نم

 :لاق

 (2ةفيطلب هّثتحضوأ دقف ىطْغَتن يذلاو ٌةرابعلا يضقت امب ٌترشأ -3

 يدع دحا صحتنا نع رجا رتالاو الاون اعلا يفتت وي كرس ووك كرف
 ردقي فيك آلإو ةفيطل ةذبنب هتحضوأ دقف يفخ يأ ءملعلا نم ىطغت يذلا ضعبو :لوقي
 ْتمَكَدْعَت نأ له ُرحْبلأَدِقَل قر ٍتْمكْل اًداده ٌرَحَبْلا نك و لفل :لوقي هللاو ءائيش فصي نأ دحأ

 هدم سبلاو سلفا ورك نع ضرالا قامتأ ولو 2: قلاعت لاقو اذ ادري قلتي اذه دلوقت
 ل

 ا ا مط ُتَدِقَتاَم رخضأ ُةَعِبَس ءوِدَعَب ْنِم

 .مهفاف ماهفإلل ًابيرقت  ةلاحلا

 :لاق

 (ة!يتليلو يسمويو يحبص الع يحنجو ادغ نمل ًارِيَغ سمألا ٌتْسَّلَأ سيلو - 4

 سمألاب يضاملا باطخلا سيلو يأ ءرمألا سيلو هريدقتو .ريخأتو ميدقت هيفو :لوقي

 مهبطاخ نيح مهنم دبعتلا مهمزل نّمم هلسنو هدالوألو مدآل ىلاعت هللا نم يضاملل هانعم

1 

 نيح مهئابآ روهظ نم يأ 4 ٌرهِروُهظ ني َمَداَء ب ْنِم َكّْيَر َدَح ذخأ ذإو# : وعي اهوهعاسللا

 .فالتخاب ,2377 ثيدحلا .ملسم حيحصو ,3395 ثيدحلا .يراخبلا حيحص رظني (1)

 .[ ىضقت] لدب [ ىطعت] :ناويدلا ىف( 2)

 ١ 109 ةيآلا فيلا(

 .27 ةيآلا .نامقل (4)

 .[الع] لدب [ادغ] :ناويدلا ىف (5)

 2 ةيآلا .فارعألا (6)



 يتلا لوقعلاب مهسفنأ ىلع مهدهشأو دتتعتلا ةيلب مهيلع لزنتو ؛ملحلا نوغلبيو نودلوي

 نكميو ءاقح انبر تنأ يأ 01١4. قبب أوُلاَق مُكَيَرب تسْلَأ# راكنإ اهعم حصي ال يتلا مهيف اهبكر

 موي ىلإ مهنم دبعت نّمم هلسن عيمج ىلع ًاتباث ناكف مدآ هباجأف الا مدآل كلذ لاق نوكي نأ

 ام مهل تبثأف 218 َمِهَتيَرُد َمياَنَفَللأا :نينمؤملا يف ىلاعت هلوقل لّدبو ريغ نَم الإ ةمايقلا
 مهيلع سيل هّْنأ كلذ مهل تباث وهف اورّيغيو «ملحلا اوغلبي مل ام ناميإلا نم مهئابآل تبثأ

 نيح مدآ انيبأ ناميإ ةرطف ىلع يأ ”(ةرطفلا ىلع دولوم لك) :ٌةْيْك يبنلا لاق كلذلو ؛ةوعد

 ايندلا ماكحأ يف هاوبأ هناسجتميو «هنارصتيو «لفطلا ناّدوهي امنإو ءًاحلاص لمعو هللاب ّرقأ
 00 ما صاع مصار س4 رو ير هس وس سيل 1 200 5 5

 اهلمح لإ ةلَقْمم عدت نيو 4 ئرخأ و هدو رو اَلَو# :ىلاعت هلوقل «ةرخآلا ماكحأ يف ال

 دوجوب ناميإلل ةلباقلا ةرطفلا ىلع دولوم لك نأ رخآ ىنعم هلو ,(#7 2س ُهْنِم لَمَحياَل

 هنارّصنيف ةبراقملا ءرملا عيضي امنإو «ةربدملا نيعلاو «ةيريصبلا نيعلاو «ةيزيرغلا نيعلا
 هللا نم باطخلا اذه لوقي ةقهلوق اهنّمضتي هذه لكو هاوبأ (7هنادوهيو ا ا

 تاطخ ذه نأ ةفاعلا موهفم يفو 4 ٍراَّهَمْلا ٍدِحْوْلا وِ مول كِْلَمْلا ِنَمِل# :هباطخو ىلاعت

 ءانأ يتبترم يف نكلو .دوصقملا وهو ءليوأتلا يف حيحص كلذك وهو «ةرخآلل صاخ

 الو ؛مّدقتب باطخلا اذه نع "”!ادرفنم ًاباطخ اذه سيل يخزربلا لوألا ملعلل يتدهاشمو
 كلت يف ىرأ ينأل ؛طقف ةرخآلل عقاو ةرخآلا باطخ الو «؛كلذ ريغ اذه الو ءال رخأتب

 سيل ةدحاو ةعفد ملعلا كلذ يف ةرخآلاو ايندلا ىرأو «ةدحاو ةعفد اذه لك ةرضحلا

 «ىلوألا نم رثكأ ىرخألا الو .ىرخألا نم رثكأ ىلوألا ىرأ الو ,ىرخألا لبق امهادحأ

 ريغ اذه الو ءاذه ريغ اذه ىرأ ال ادغ كلملا نمل يأ ءادغ امهارأ تسل سيل :هلوق كلذو

 يتليل يمويو :يحبص كانه راص يأ ءادغ يليل ةملظ يأ .يحنجف ايندلا مايأ كلذكو ءاذه

 .172 ةيآلا .فارعألا (1)
 .21 ةيآلا ءروطلا (2)

 .ثيدحلا جيرخت َرم (3)

 .164 ةيآلا ,ماعنألا (4)

 .18 ةيالا طاف (5)

 .باوصلا هانتبثأ امو .[هاحسميو] :[س]و ءلصألا يف (6)

 .باوصلا هانتبثأ امو «[هادوّهيو] :[س]و لصألا ىف(2)

 .16 ةيآلا رفاغ(8)

 .باوصلا هانتبثأ امو ء[درفنم باطخ] :[س]و لصألا يف (9)



 هارأ كانه هلك حبصلاو «ةملظلا وهو ؛حنجلاو «ليللاو ؛مويلا ذإ «مايأب كلانه ةقرفت ال ذإ

 يحنجف ىنعم :ليقو «تادوجوملا نم هريغ ءيشل دوجو ال ضحم ملع هَّنأل ؛زيمتم ريغ
 انأ امك اهيف يناري الو ءاهاري ال قلخلا ىلع ةملظ وه كلانه يملع ةبيغ يأ :يحبص ادغ

 مويو ءيحبص وه ةداهشلا يف يروهظب هرونو ملعلا كلذ ادغو ؛يريغ يتقيقح كلانه
 بولق ىلع ملظملا ملعلا كلذ يف يتليل يف قاب انأو ءمهعم راهن هّنأك هيف ترهظ يذلا

 .هتدهاشم قلخلا

 :لاق

 ةّيعملا ُيَْفَن عمجلا ىنعم تابثإو هفْشَك ٌةآرم هلل ىلب ٌرسو - 45

 اهب لباقت يتلا ةآرملاك كلذ هنوك امّنِإ ناكف دوجولا يف نوكيس ام عيمجو :لوقي

 .ىلاعت هللا باوج [ىلب :اولاق [ظ94] مكبرب تسلأ] باوج يأ [ىلب] ّرس كلذكو .روصلا

 [ىلب] ًاباوج دوجولا يف مهلوقو ؛ءزجتم ريغ رون يف دحاو لاح يف لاؤسلاو باوجلا ىرأ
 الو ,حيحص اذهو .ملاعلا كلذ يف ةآأرملاك وه دوجولا يف هروهظ مهل هللا لاؤسو هلل

 ىنعم تابثإو ءعمجلا ةدحو يف هاري هنأ دارأو .فلتخي ال ىلاعت هللا ملع ّْنأل ؛هريغ حمصي

 يأ «ةّيعملا يفن وه يخزربلا ملعلا كلذ ةرضح يهو .عمجلا ةرضح ىنعم يأ .عمجلا

 نيف اهيف تك كا زو ةلضأ تادوحك ملا ةغسو نك ال و وودلا كلذ ناك هلأ نتي نأ وه
 دحر نك ورام يطل هلأ فيلا نإ رزبقللا بلع ناقل دج طعم 2 كيا دقن عي دوهؤم لا
 ملعلا وه وهو لوألا ملعلا وه نوكي نأ امأو «ملعلا ريغب هنأ تبثأ دقف ملعلا لبق كلذ

 ٌحصيال :انلق ,هدعب ملعلا دجو مث ءاليلق ائيش ملعلاب دجوأ معن :تلق نإو ءانلق يذلا لوألا

 ولو ءحّضي ال ام اذه ءًاميظع كلذ دعب ىلجتي مث .ميظع ريغ ًائيش نوكي هللا تافص يّلجت
 ملقلاو يملعلا خزربلا دجوأ ام دعب نوكيس ام عيمج بتكا :ملقلل لاق امل تلق امك ناك

 ناكمإ ضرف ول ًاضيأو ءرمألا نيح ملقلا ضيف نم الإ دجوي مل حوللا َّنأ عم ؛حوللاو
 ايواستي نأ امإ دبالف ءنوكلا كلذ هعم ناكف ملعلا دجو مث ًانوك ناكف ملعلا ضعب دوجو

 تعجرو .دوصقملا وهف مظعأ لوألا ناك نإف افلتخا نإف ءافلتخي نأو لامكلاو ةمظعلا يف

 رخآلا ناك نإو داز هّنأل ؛هنّوك يذلا ملعلا يف وه ")امك نكي ملو لوألا وه ملعلا َّنأ ىلإ

 .قايسلا عم اهمؤالتل س يف ام انتبثأو .[املك] لصألا يف (1)



 ناك نإف ءمظعألا وه ملع رون نم الإ 6# يبنلا هللا هقلخ ءيش لضفأ نوكي فيكف :مظعأ

 نم ناك نإو ؛يداجيإلا لامجلا لماك ءيش دوجولا يف نكي ملو لامكلا عمجي مل لوألا

 ةفرعملا رون ىلاعت هللا قلخ ام لوأ ْنأ حصف «قبسلا ةبترم زجي ملو ءلضفأ قباسلاف رخآلا

 تادوجوملا نم ءيشل دوجو الو ,ئزجتم الو «زيمتم ريغ ايخزرب ًارون هتافص يلجت نم

 ملولو .هتافص يلجتب هلل ادهاشم لزي مل وهو الإ ةقيقح ىري ال نم يبنلا رون وهو «هريغ
 ءأريبك اولع هللا ىلاعت ءيش ال ناكف .هتعاس نم دوجولا سمطنال ةظحل هيلع هللا '!'لجتي

 هب ملعلا لهأ لوقع يف تافصلاب ىلجتي امك وه :لوقأف .تافصلاب هللا ىلجتي :تلق نإف
 هفرعي ال ىلاعت هللا نأ تبثل تافصلاب ىلجتي ال هنأ تبث ولو «تافصلاب ىلجتي ال فيكو

 «كلذك سيل وه قحلا نم هب هللا فصو املك راصو .ديحوتلا دوجو لطبو «هتافصب دحأ

 .ًاريبك ًاولع هللا ىلاعت .هللاب كرشلا عقوو

 :لاق

 ينمقن ران تأفطأ يرون يل ىشتخُي َمْلَظ الو ىشغُت ٌمَلَظ الف - 6

 دليل مل ال هزيل اكلت نق ىآ هديروتتو ميما عتظيو مالا نيرت كك فة لوقي
 .ىشتخي داسفو يغبو ملظ كلانه سيل يأ ملظ الو ءاهتملظ داوسب يطغت يأ ,ءىشغت

 .يتمقن ران تأفطأ يرون ةمعنو :ةرضحلا كلت يف هّلك اذه ملع ناك نإو ءهنم فاخي يأ

 ترهظ كلذلو «يتمقن ران تأفطأ يرون وه يذلا رونلا كلذ لامج لامك لجألو يأ

 ران أفطأ يذلا وه رونلا كلذف .فاصوألا لامكب ترهظو ««ًميحر افوؤر نينمؤملاب

 نع ةمقن يب ناكل روهظلا لبق ةرضحلا كلت يف يفاصتا يف كلذك نكأ مل ول ينأل ؛يتمقن

 يتلا بجحلا نارين هلازأ رونلا كلذ َّنكلو ءايندلا ملاع ىلإ روهظلا نيح كلت ىلإ لوصولا
 رخآلاو .هسفنل امهدحأ ناينعملا ناذه هلوقل رابتعالا اذهب نوكيف لوصولا نع يل ةمقن يه

 .مهفاف .هتمعنو هتمحر لامك مامت نم رافكلا ىلع هبضغو .هريغل

 :لاق

 ةلهألا باسح نم يدوجو دوجو ٌبساَح َتقوال ُتيحآلإ َتْقَوالو - 7

 .[ىلجتي] :[س]و لصألا يف (1)

 .باوصلا هانتبثأ امو .[ًاميحر افوؤر] لدب [ميحر فوؤر] :[س]و لصألا يف (2)



 ةلهألا باسح نم ًابساح أتقو كلانه ىرأ الو :هريدقتو «ريخأتو ميدقت هيفو :لوقي

 دوجو ثيح ىلوق الإ يأ :ثيح لإ ,رهدلاو ءنينسلاو ءروهشلاو «مايألاو .تاعاسلاك

 [و95] تقو وه ال انأ كلذك ثيح دارملاو .تادجوملا نم يريغل دوجو الو ,ءيدوجو

 ملق يف رهظ نأ دعب هنم دوجوم كلذ لكو .هريغو تقولا ْنأل ؛تقو ٍّيأ ثيحب درأ مل ينإف

 .تانوكمو حولو

 :لاق

 ''"ةيدبأ ةنَج يف هتيححس ع اروام ْرَي مل رْضَعلا رضَح ُنوجسمو - 8

 امو نامزلا يأ ءرصعلا ةيؤر نجس نوجسم يأ :رصح نوجسم ناك نمو :لوقي
 هتدهاشمو «ىلاعت هللا ملع يف هثحب ةيهلإلا رارسألا شيتفت نع ًالوغشم «هيف هيلإ جاتحي

 ءارو ام ىلإ رظني مل يأ -نزولا ةماقإل ةَدَم اهعابشإو «ءايلا حتفب- ري مل ةيهلإلا تارضحلل
 تارضحلا ءاضف يف ًاحراس هلقع ري ملأ «ةيدبأ ةَّنج يف عبط يه يتلا هقالخأ يأ .هتيجس
 .ةيدبألا ةدلاخلا تافصلا يه اهّنأل ؛اهب فاصتالاو ةيهلإلا

 :لاق

 ةطقث ٌركرم ٌبَطّقلاو اهب طيحُم لا اهبطقل بجعاف كالفألا ثراد يبق - 9

 .ًاتابنو ءًاضرأو ءاكالفأ تادوجوملا عيمج تناك اّمل ينعي كالفألا تراد يبف :لوقي
 هدهاشأو «هارأ انأ يذلا وه ملعلا وه ملعلا يف هتلالدب هلك دوجولا يف ءيش ٌلكو ءاناويحو

 رظانو «هيلع لبقم انأ ام ىلإ لبقم وه امْنِإ ءيش لكو «نيحّسملاو نيققحملا مامإ انأ تنكف
 ينأل ؛تادوجوملا عيمجو «كالفألا يب تطاحأو تراد دقف ورغ الف «هيلإ رظان انأ ام ىلإ

 بطقلا ىنعم يأ «ةطقن زكرم بطقلاو .اهمولعل ققحملاو .طيحملاو ؛ملعلا يف اهبطق

 ام لكل أبطق تناكل هساطرق يف ملق نم ةطقن ءرملا طقن ولف ءاهيلع رودت ةطقن زكرم لثم
 تنك تنأ بجعاف «ءيش لك مث .تاومسلا عيمج مث .تاهجلا عيمج ىلإ اهنم اهلوح وه

 ينأك ةروصلا يف ترصف يتقيقح ىلع رودت اهقئاقح لكف .دوجولا عيمجل ةطقن زكرم

 .يملع قّقحت عم ةطقنلا لثم يهف ءاهقئاقح عيمجب طيحم كلذ عم انأو ءاهنم رغصأ

 .[ةيدبأ] لدب [ةيدبألا] :ناويدلا يف (1)

 .باوصلا وه هانتبثأ امو ء[ارت] :[س]و لصألا يف (2)
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 :لاق

 ةَيلدَب  ْنمَع داتوألا ةّيطقو هُنفْلَح ثالش ن نع يلبق بَطُق الو - 500

 نع هتوم دعب هتفلخ دق نوكأف يلبق بطق الو :هريدقتو «ريخأتو ميدقت هيفو :لوقب
 نم دحاو بطقلا ْنأل ؛مهنم هلدب هنع انأ نوكأف «عبارلا مهبطق توم دعب داتوألا ةثالثلا

 ةثالث نم دحاو ليقو .ءلامشو بونجو برغو قرش :ايندلا ناكرأ ىلع داتوألا ةعبرألا

 :لوقي «ةيلدب نع داتوألا ةيبطق امَّنِإ ىلبق بطق الو ءالك ؛«!':ريمامإو ًابطق داتوألا نوكتل

 لوأ انأ ةفيتحلا يلف كالا زعا تيعيداو انأ يتيلدب نع مه مدآ قلخ ذنم باطقألا ةيقب امّنإ

 بطق هاجلا مجن بطقك ءايشألا هيلع رودت يذلا زكرملا وه (بطقلا ىنعمو .تادجوملا

 وه سانلا نم بطقلاو .طسولا اهراسم ىحرلا بطقو .تاومسلا نارودو ؛موجنلا عيمجل
 تارضح يف "ىقرت دق ىلاعت هلل ًابحو ًالمعو ًاملع ضرألا عيمج يف هنامز يف لمك يذلا
 .دوجولا عيمجو «ءايلوألاو «ءايبنألاو .ةكئالملاو ءلسرلا عيمج بطق يبنلاف ءعمجلا

 ةثالثلا داتوألا مث .هب ملاعلا ةثاغإل ثوغلا ىمسي بطقلاو ؛ملعلا نم هيف امب هتطاحإ ليلدب

 نم دحاو تام امّلكو ءابجنلا نوعبرألاو ةعبسلا لادبألا بطق مهو «ةعبرأ مهبطقب اونوكيف

 داتوألا نم هللا عفر بطقلا تام اذإف «هلدب هريغ ماق لادبألا ءالؤه نمو .داتوألا ءالؤه

 كلذلو ءابجن ءانوألا نفت الذي 4+ ءابجنلا ضعب عفرو ءآدتو لادبألا نم عفريو ءابطق

 يأ .لادبألا نم ٌصخأ امه نتملا ىف نادراولا نامامإلاو .باوصلا هاتبثأ امو .[نامامإو بطق] :[س]و لصألا ىف (1)
 .لادبألا نع ثيدحلا يتأيسو .122ص ءمجعلا ةعوسوم رظني ؛ةجرد عفرأ

 كانهف دلو نيا خقاإلا بيرل رفا قوصللا هدمتعي يذلا ميلتنللا نع ليلف ديب يناون امو عرساا حيشلا تدسو (2)
 يف ملاعلا نم ىلاعت هللا رظن عضوم وه دحاو لجر وهو «ةقيرطلا يف تاجردلا ىلعأ بحاص وهو بطقلا

 دتولا كانهو ؛ ءصّنلا يف ًاضيأ رصان خيشلا هرّرقي ام وهو .هيلإ فوهلملا ءاجتلا رابتعاب ًاضيأ ثوغلا ىتسيو نام

 تاهجلا كلت هللا ظفحي مهب .ملاعلا نم عبرألا تاهجلا مهلزانم ىلع نيذلا ةعبرألا لاجرلا مهو .داتوألاو

 ةعبس رصان خبشلا ركذ امك مهددعو بطقلا ناوعأ مهو لادبألا كانهو «ىلاعتو هناحبس هرظن لحم مهنوكل

 ًايح ؛هتروص ىلع ًادسج كرت هعضوم نع رفاس نإ هّنأل [ًالدب] يمسو «لادبألا مه نوعبرأو ءءانمأ ةعبس «نوعبرأو

 0 ا ل

 امو (665 ص «ينفحلا ةعوسوم :تاحلطصملا هذه نع رظني ,رمألا اذهل قيمع ليصفت نتملا يفو «هب ملعلا خس

 ا ل ا ل وا اور ب وسما سا

 .لباق عضوم يف بيترتلا اذه دنع فقنسو .هرظن عضوم مهو .ًاعيمج داتوألاو لادبألا فرعي بطقلا نأ انه
 .[اقرت] :[س]و لصألا يف (3)

 لاوحأ حالصإب نومئاق مهو .هلوق يف وأ ؛هرظن يف دمحُي يذلا وأ بسحلا ميرك وهو بيجن عمج :ءابجنلا (4)
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 هانركذ امب لكلا يف لدبتلا ركذ ّمعيل ةيلدبلا ةيروتب لادبألا ركذب ىفتكاف «ةيلدب نع :لاق
 نوكي نأ نكميو «هتحص دوجو نكمي اذه هّنإف ملعأ هللا لوقن نحنو .همظن ىنعم اذكه

 نأ ديالا نذل نراك كنب آل اذهو فو ركذ امن لودي قكلو اييحتما ةعير لاو ةعتسلا كل وه

 َدبالو ؛هنامز بطق وه ىلاعت هملع يف مهلضفأ نوكي ىتح نيح لك يف دابعلا '!'توافتي
 هّنأل ؛هراكنإ ٌحصي ال امم اذه ّنإف 2نوعبرأو ةعبسو «ةعبرأو «ةثالثو «نانثا هدعب نوكي نأ
 [ظو5] هنأل ؛هدابعب ىلاعت هللا ملعل ركان هركانو «هيف ميغال موي يف سمشلاك رهاظ قح

 امو :مهيلإ راشملا مه اونوكيف نيعبرألا ىلإ هيلي يذلا مث ءلضفألاب ًاملاع نوكي نأ ّدبال

 ملعل راكنإ هّنأل ؛ةفصلا هذه ًاملع راكنإلا زوجي الو «نينمؤملا ةماع نم مهف مهنود ناك

 .©هيلع ءيش لكب هللاو ءايندلا يف نم لضفألاب ىلاعت هللا

 :نايب

 لامك ىلإ لوصولا ىلع ردقي مل نإو «هلمهي نأ ءرملل يغبني ال فوصتلا َّنأ ملعاو

 ةقيقح سيلو «ةيعرشلا لفاونلاب لسوتي امك ءردق امب هب ىلاعت هللا ىلإ لسوتيلف هتاجرد
 هللا ىلإ عاطقنالا هتقيقح لب ءضرألا يف ةحايسلا هنأ هب هل ملع ال نم هّنظ امك فوصتلا

 قيرطب امإ كلذ دعب لسوتلا مث ؛ءيش لك يف ةماقتسالا موزل عم ءيش لك يف ىلاعت

 ناميإلا لامعأ تاجرد تاماقمب اهتيلحت مث ءالصأ ةميمذلا اهتافص نم سفنلا ديرجت

 يف ةماقتسالاو ءأكرتو ًالعفو ًاداقتعا بودنملاو مزاللا ءادأب ةعاطلا لامك دعب لئاسولا

 ءاضرلاو ءضيوفتلاو ءلكوتلا صالخإ مث ةحيصنلاو «نيقيلاو ءىوقتلاو .دهزلاو .عرولا

 هللا ىلإ عرضتلاو .راقولاو .ةنيكسلاو «ةيشخلاو (ةبيهلاو «ميظعتلاو ءاجرلاو .فوخلاو

 مهظوظح اَمأ .مهريغ ظوظح يف آلإ نوفرصتي ال مهّنكلو ؛ةيرطف ةمحرب مهتاصاصتخال مهلاقثأ لمحو سانلا
 .981! ص .ينفحلا ةعوسوم مهنع رظني ءاهيف مهل ةيزم الف مهسفنأ

 .مالكلا ميقتسي هبو .س نم هانتبثأ امو ؛.[تافتي] :لصألا يف (1)

 .باوصلا وهو ءس نم هانتبثأ امو .[نيعبرأو] :لصألا ىف(2)

 ةنس ىفوتملا رفعج نب يلع نب دمحم) يناتكلا ركب يبأل ًاّضن :3]75 .دادغب خيرات هباتك يف يدادغبلا بيطخلا ظفح (3)
 «ةثامثالث ءابقنلا» :لوقي .هتيمهأل هتبثن (ةيحورلا ةكلمملا) هذه نع رصان خيشلا ثيدح نم برتقي (ةرجهلل 2

 .برغملا ءابقنلا نكسمف ءهدحاو ثوغلاو «ةعبرأ دمعلاو ؛ةعبس رايخألاو .نوعبرأ ءالدبلاو .نوعبس ءابجنلاو

 نكسمو ءضرألا اياوز يف دمعلاو .ضرألا يف نوحاّيس رايخألاو .ماشلا لادبألا نكسمو ءرصم ءابجنلا نكسمو
 .دمعلا مث هرايخألا مث ,لادبألا مث .ءابجنلا مث ءءابقنلا اهيف لهتبا ةماعلا رمأ نم ةجاحلا تضرع اذإف ,ةكم ثوغلا

 .«هتوعد باجت ىتح هتلأسم َمَتُي الف ثوغلا لهتبا آلإو اوبيجأ نإف
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 .ديرجتلا ةقيرط يه هذهو «ىلاعت هللا تافصب اهتيلحتو .لاؤسلا يف حاحلإلاو .لاهتبالاو

 [ةقيقحلا مولعو ةيعرشلا مولعلا يف هركف] قرغتسي وهو هلك اذه عم ةبحملا قيرطب امإو
 «قزرو .ةمحرو .ةماركو .فطل نم هللا لاعفأ ىف ركفتلا ىف هركف امهب قرغتسيو «(')

 فرحألا (”يسامخلا مسالا كلذ عم ولتيو ءالعو لج لانا كلذ ريغ ىلإ ةردقو

 تافص نم ةعرسب درجتي ِهّنإف ءائيش هفرحأ ىلع ديزي الو .هناسلب ال هبلقب ًالوأ هانركذ يذلا
 تادوجوملا قئاقح هّرسب فشكنيو «هللا يف بحلا باوبأ هل حتفنتو .هيف ةيصاخب هسفن

 ام ال نأ هل ّبحتسيو «ةلاحم ال هلقع شهدي ام ىريو ءاهيف ةيهلإلا تارضحلا هل ىلجتتف

 ءاهاري يتلا تاماركلا كلت هب بلطي الو «ءانثلا هب بجي وأ ءسانلا هب فختسي (”الئل هاري

 هجو ءاغتبا الإ هيف بلطي ال فوصتلا نكلو «هنيد يف هّرضي الف تفتلا نإو ءاهيلإ تفتلي الو
 هتئيشمو «هتدارإو ءهتبحمو .هضيوفتو .هلكوتو كار .هللا بح يف ىينف اذإف .ىلاعت هللا

 ام عيمج يف هبو ءهنم هديريو هؤاشيو هللا بحي ام آلإ ديري الو ءاشي الو بحي ال راص ىتح
 «ةدابعلا نم هنم هبحأ امو «ةدابعلا نم هنم هدارأ ام عيمج يفو هبو هيفو هيلع هللا لبق نم ناك

 هبو .هيفو هنم هللا بحي اميفو .هللو هللا يفو هللاب الإ نوكس الو ةكرح يف نكي ملو
 .هانركذ يذلا مسالا 8 لولو يفوصلا وه كلذف

 :ناحن
6 

 امم هلاعفأ تافص نم ءيشب هللا ىلإ هرظنو هركف حتفنا املكف تارضحلا بتارم اَمأو

 ةرضحلا كلت يف وه ةفصلا كلتب هللا عم هروضحب ىمسي وهف ءيش يف هريغ وأ «هانركذ

 ىف وأ ,غلبأ ناك تارضحلا ءىشلا كلذ ىفف هتيؤر ترثك "ترضح املكو ءاهب ادّيقم

 يف ةلمج اهاريف هبلق رضحيو .لاعفألا ءامسأو .لاعفألا تارضح متت ىتح ةريثك ءايشأ

 ماقمو «ةيرهاظلا تارضحلا يهو ءرهاظلا همسا ةرضح غلب دقف دوجولا نم هاري ءيش لك

 اهب "نّولتي لزي ملو ,تاذلا تافص هل تلجت اذإف ,مهحالطصا يف سفنلا ةيارو «قرفلا

 . لصألا نم ةدايزلاو ءس يف طقاس نيفوقعملا نيب ام (1)

 .قبس اميف هحرش رم (2)

 .[الثل] ةباتكل مالكلا قايسب انأضتساو ء[الثل] لدب [الال] :[س]و لصألا يف (3)

 .باوصلا وه هانتبثأ امو ء[ولتي] :[س]و لصألا يف (4)
 .س نم هانتبثأ امو ءلصألا يف ةطقاس [ترضح](5)
 .(نيولتلا»و (تارضحلا) نع ثيدحلا َرم (6)
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 همسا ةرضح يهف تاذلا ءامسأو .تافصلا عمجي ىتح نيتفص وأ «ةفص عم هلقع رضحي

 هلقع بغي مل اذإف .عمجلا ةرضح غلب دقف ةينطابلاو ةيرهاظلا تارضحلا عمج اذإف «نطابلا
 ملو «ىلاعت هللا تافص لامجو .«تارضحلا لامجو .دوجولا دهاشو ءاعيمج اهتيؤر نع

 عمج ةبترم يهو «(!'وحملا دعب وحصلا وهف ؛مهيف هللا نيدب ماقأ نإو دابعلا رومأ هلغشي
 تافصو «هتاذ تافص عيمجب ةدهاشملاب ىلاعت هللا عم روضحلا نع لفغي مل هنأل ؛عمجلا

 هذهو .مهيلعو مهيف هللا نيد مايق عيمجب قلخلاب هلاغتشا ةوقو .دوجولل هتيؤر عم هلاعفأ
 نولفغي ال مهنإف ًاعيمج ةنجلا لهأ [و96] ةبترمو .ءايلوألا ضعبو «لسرلاو ءايبنألا ةبترم

 مهلغشي ملو «ةدحاو ةلمج ةظحل لك يف هتافص عيمجب نيع ةفرط هللا عم مهروضح نع

 مدعو را هتاعصب دلل دوو نع يقتل دقاملا ياتو مار دايعتل :ب ذذلتلا نع كلذ

 نيرثكألا ,ٌقح يف ايندلا هذه يف مهّبر اهب نوري يتلا حيحصلا ىلع ةنجلا يف ةيؤرلا يه
 ّنإف تاذلا ةيؤر ال ةمئاد يهف ةرخآلا يف امأو هل مدت مل مرحي مل ْنَمو ءاهنم نومورحم

 نمو «ءايبنألا ماقم رخآ اذهو «(2!لالض اهب لوقلاو ءزوجت ال ةرخآلاو ايندلا يف تاذلا ةيؤر

 تارضحلا ىري وهو ءصوصخم وهو ءعمجلا ةيدحأ هماقم َنِإف ك8 يبنلا تاماقم هدعب
 .تادوجوملا نم هعم ءيش ال املع يخزربلا ملعلا ةدحو يف تادوجوملا قئاقحو ةيهلإلا

 هعامتجا ىرتو «هنيعب ملعلا كلذ وه كلذك تادوجوملا قئاقح ىريو ءاماسقأ زيمتم ريغو

 ىلإو «ةيحوللا ةيلكلا حورلا ىلإ ءايبنألا تاماقم ىهتنمف ؛حوللا ىلإ هتضافإو .ملقلا يف

 بتارم امأو ؛عمجلا عمج - بتارم يه هذهو .ءيحوللا يلكلا لاثملا ىلإو «ةيلكلا سفنلا

 ًادعاص احول ملقلا ةضافإ نمف يبنلا امأو «ليثمتلا يف حوللا تالاثم ىلإف ًابلاغ ءايلوألا
 ايش قاقجلا اهف ىريهنأل ؛عمجلا ةيدحأ ةبترم يهو ؛ملعلا ىلإ "'ملقلا نم مث ملقلا ىلإ

 اس عجل يسكردس ا فتور او را: ل ةهازي كللذعو ةرمقت ريغ اعمج اديعاو

 هللا ىري ملعلا كلذ لزي ملو «ملعلا كلذ دوجو رهظ اهنم ىلاعت هللا تافص ملعلا كلذ

 هللا ملع ىلإ بوسنم وه ملعلا كلذو .ملعلا كلذ ىتح اهاري الف تاذلا امأو «هتافصب

 ناك اذإو «هيلإ وه هّجوت ام ىلإ ةهّجوتم اهلكو «5 يبنلا اهمامإ دوجولا عيمج راصف «ىلاعت

 .(وحملا)و (وحصلا) حرش ٌره(0)

 :يبسامبق يصغي (ةيؤرلا) وع كيدحلا 562)
 . لصألا نم هانتبثأ امو ء[ملقلا لهأ نم] :س يف (3)
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 لابقتسال ًامامتإ هيلإ نوهجوتم مهف ؛مامإلاكو ةلبقلاك وه ناكف هيلإ ةهجّجوتم اهلكف كلذك
 ىلإ هّجوتم وهو .هب ةّمتؤم اهرسأب تانئاكف هلل عوضخ وأ ةلالد وأ لمع نم ءيش ّلك يف
 قولخمل ةبترملا هذهل عمطم الو تك يبنلا ىلإ ةمتؤم نكلو «هللا ىلإ ةهّججوتم يهو ءهبر
 ةالص الو موص ةرثكب ركب وبأ مكلضف ام] :© يبنلا لاق بتارملا هذه نمو «هريغ أدبأ

 نم نينمؤملا ةبوت ْنِإ :قيقحتلا لهأ لاق بتارملا هذه يفو «'''[هبلق يف رقو امب نكلو
 ءيش لك ركذ نم صاوخلا صاوخ ةبوتو «بولقلا ةلفغ نم صاوخلا ةبوتو ءبونذلا
 اميف الو هللا ىف الو .هلل ال ءىشلا كلذ ركذ ناك اذإ كلذب دارملاو .©بوبحملا ىوس

 ١ ْ لووك هلل محب

 :نايب

 يف ءاسن عبرأ نيب ماني ناك ولو ٌمصي فوصتلا ةليسو ىلاعت هللا ىلإ لسوتلا نأ ملعاو

 ,©قلخلا رومأب امئاقو ءًاضيأ ةليسو نوكيو مهداهج حابملا رفكلا داهج يف هراهنو هليل
 ةقيقح يفوص اذه نأ دحأ ملعي الو .فوصتلا دسفي ال اذه لك «ةعيرشلا ملعب هسفن لغشيو

 :ةيبلق لامعأ فوصتلا ْنأل ؛كنذأ ىلإ همف نم هعمس يبن لوق ريغبو هللا نم يحو ريغب

 الف - لاق نإو - هّنأل ؛يفوص اذه نأ زوجيف مكحلا رهاظ يف هب فصتم وه ْنَم ةيمست اَمأو

 ام هدقتعي مل اذإ هيف رذعب لهجب لئاق وهف كلذك هب ىون نإو «قيقحتلا ىلع نوكي نأ حدقي

 :لاق

 (*ةصرف َرِيََخ ُرهتناف ايافخ اياوزلا يف َّنإف َميقتسملا يطحَح ودعت الف - 1

 ء.اهلمكأب ةقيقحلاو ةعيرشلاو ةقيرطلاب ملعأ انأف باطقألا بطق انأ تنك اذإو :لوقي

 .ثيدحلا جيرخت رم (1)

 ىفوتملا يميمخألا ميهاربإ نب نابوث ضيفلا وبأ وهو .فورعملا يفوصلا يرصملا نونلا يذ ىلإ لوقلا اذه بسني (2)
 .اهدعب امو .222ص .ينفحلا ةعوسومو .«211! ص ؛مجعلا ةعوسوم رظني ؛ةرجهلل 353 ةنس

 رومأب اولغشنا اذه عمو «نيدباع نيدهاز اوناك دقف .نامع ّييكولس نم هنارقأو ءرصان خيشلا هعنصي ناك ام اذه (3)

 .مهريغ تدافأو «مهتدافأ ةيباجيإ مهتلزع تناك ثيحب حالصإو بيذهتو «نيدلل رشن نم ؛هلوق دح ىلع قلخلا

 .[ايافخ] لدب [ايابخ] :ناويدلا ىف (4)
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 :اياوزلا ىف «(!”ةنماكلا .لدعلا «حضاولا قيرطلا :ميقتسملا ىطخ ء.زواجت ال يأ :ودعت الف

 تيّدعت اذإ ةلطابلا ماهوألاو «تالييختلا نونظلا نم ايافخ ينع ةيحتنملا بناوجلا يف يأ

 لمعلاو .يتقيقح قيقحتو «يتقيرط كولسبو «يب ةصرف ريخ زهتناف لضت نأو ٌدبالف اهيلإ

 تّرد ّيّثم عمجلا ٌيدت ٌنابل يلو الولا ّىف ّرذلا يف ادب يّسَعَف -2

 [ظو6] :لوقي

 ىلاعت هللا تببحأ ْنَم لوأ انأ ينأل ؛ىلاعت هلل ّبحلا يأ ,ءالولا رهظو ردصو ادب ينعف

 ةبكرملا ءازجألا كلت نم رهظو .دوجولا تارذ ءازجأ يف يأ ءّرذلا يف يخزربلا ملعلا يف

 يف -اهديدشتو ؛ءايلا رسكي- يف ناك يذلا وهو «ناسنإلاو ناويحلاك اهنم تابكرملا يف

 يمس هقراف اذإف .يدثلا وأ عرضلا يف ماد ام ضخملا وه نابللا نابل يلو ؛لوألا رونلا

 .عمجلا يدث نابل يل ناك هّنأل :لوقي هّمأ نبلب لاقي الو .هّمأ نابلب هوخأ اذه :لاقي «نبللاب

 اصلاخ ارون هعامتجال عمجلاو ؛لوألا هرون يه يتلا ةيملعلا ةرضحلل يدث ةملك راعتسا

 تائيهو .«تاينوك تادجومو ءاملع ترد مث يأ «تّرد ينم :هلوق .هريغ هعم نوكأل

 دقف افرص ناك امك افرص هنم برشو «نبللا كلذ هل صلخ نمف .كلذك وه امك لامعأو

 درو امدعب هسجن نم اجنو .رذعلا هل ناك جرح هيف هيلع نكي مل امب اجوزمم هبرش نإو ءزاف
 أَّرج نم هنأل ءيمسق نم هل مسق امب ينمصاخو ءرسخ دقف هتساجنب هبرشو ءًافرص هيلع
 ءوسو ةنعللا هلو ,ينمصاخ دق هنأ كش الف .هدسفأو هسخبو هعّيضف نيقيلا ّقحب هللا دنع

 .رادلا

 :ناين

 ًاروط «ةجرد ةجرد هتارضح يف عبارلا هرفس يف ني يبنلا كولس ركذ امل هّنأ ملعاو

 .عمجلا ىعمجو .ىعمجلاو «ىنطابلاو .يرهاظلا ةيلحت ركذو .لماك يترتب ًاروطف

 كلت تناك نإو «ثلاثلاو ىناثلاو لوألا رفسلا ىف هاهتنمو «هأدبم ركذو ؛عمجلا ةيدحأو

 .مالكلا ميقتسي هبو 2. س نم هانتبثأ امو ء[ةلماكلا] :لصألا يف (1)



 ًاملع عيمجلاب ًاطئاح نوكي نأ ّدبال ِهّنإف «عبارلا رفسلا هل وه امّنإو ؛هريغ ٌّقح يف يه رافسأ
 ناك نمو ءاهتوافص تلمك ىتح اهتافص نم هسفن ةيفصت ّيدتبملا َّنأ كلذ لائملاو ءًالمعو
 ءاهب ملاعو «ةبترملا كلتل ''زواجم وه ةقيقحلا يفف رخآلا لوأ نم اهنم ًايفاص كلذك وه
 دق ام ةيفصتب مهرمأل هتقيرط ىلإ سانلا اعد اذإ ةقيرط أدبم لصألا يف يهو ءاهنع رفاسمو

 هؤدبم امّنِإو ءوه هئدبم لوأ سيل هلَّوأ لصأ يدمحملا كولسلا َّنأ رابتعالا اذهبو ءهنم افص
 (2الالجو ًالامج ٌلجت ةبترم ّلكل َّنأ ملعاف كلذ تفرع اذإف ؛هنع رفاسو هنم افص دق وه ام
 ةرفسلا هذه يف ركذي ملو ءرافسألا ةثالثلا نم رفس لك لالجو لامج يلجت مظانلا ركذو
 «لالجلا ىف لامجلا ركذ الوأ «ةيتآلا تايبألا هذه ركذف اهلالج الو ءاهلامج ىلجت ةعبارلا

 ١ .مهفاف ءلامجلا يف لالجلا كال دوو كدت

 6 اك

 .لصألا نم هانتبثأ امو ء[زواجتي] :س يف (1)

 .باوصلا هانتبثأ امو ءىنعملا برطضي اهبو [لالجو لامج يلجت ةبترم لكل نأ] :[س]و لصألا يف (2)





 فشك أدبم يف امهتدهاشمو ىهلإلا لامجلا لالجو .يهلإلا لالجلا لامج ركذ يف

 ماقمب صتخملا نيكمتلا رثأ روهظب امهمكح ءاهتنا ركذو ءيعمجلا يدحألا ىلجتلا

 هماقم ناسلب ةيهلإلا ةبحملاب لامجلا ةيؤرب شاهدنالاو .هلدتلا ىفو .ةيدمحألا ةيلمكألا

 ْ .ف هلامكو

 :لاق

 يتعور عوّرلا يف ِسْدُقلا حور ِثْفَن نمو ينعارف ٌتْدِهَش اهيفام ُبجْعَأَو - 3

 ةرضحلا يأ ءاهيف تدهش ام لمكأو يأ :بجعأو :هريدقتو «ريخأتو ميدقت هيفو :لوقي

 .لالجلا لامج لامك وهو «هانعم الإ بجعأ ةملكب انه ْدِرُي مل هنإف لدلعو الامح ةيدحألا
 ينشهدو يتعور ينشهدأو يأ «هانعم انه دارأو ,ينقارو ينبجعأ ينعارف ىنعمو «ينعارف

 ةبيهو «ةمظعلا ةبيه نم ىلجتي ام وهو ءاهيف هتدهش يذلا كلذ نم يتبيهو يتشحو
 ةبيه تنزو ول ةيشخو «ةبيه ةردقلاو «ةوقلا ةبيهو «ةرعلا ةبيهو ءايربكلا ةبيهو .لالجلا
 تشهدف «ةيشخلاو ةبيهلا كلت رحب نم ةرطقك آلإ نكت مل ّنهتيشخو .تادجوملا عيمج

 «ةبيهلا كلت ىلإ يرظن عم فطللا لامج رظناو .داعبإب ىلع فوخ ال نأب يملع عم كلذب
 تدهش ام لمجأ يأ .ءبجعأ نم وهف دحاو لاح ىف كلذ لكو «هب طسبناف لالجلا كلذو

 ةقازبلا وهو ةلفتلا نم لذا ًاليلق ءرملا ةيقلي اه وه كقنلاو كنت دهاشم كلذكو اوبن

 يتدهاشمو «ّيلع [و97] يحولا ليئاربج سدقلا حور ءاقلإ يأ ءهانعم انه دارأو «ةليلقلا

 وه ّىلع هيقلي يذلا ملعلا كلذو «يرون نم هنوك ناك امْنِإ يلع يحولا هءاقلإو ليئاربج ْنأ

 الإ ؛كلانه سيل ذإ كانه ليئاربج ةيؤرل زييمت ريغ نم نيحلا كلذ يف انأ وه يذلا ملعلا

 ."!'هدهاشأ كلذك انأ وه كلانه ىلع هءاقلإو هملعو ليئاربجف ؛ملع



 :لاق

 (!)يتشهدل يئالج تبنأ ملو يئاجح نع ُتْنهُدَن اهتشحُم ينتدهُشأ دقو - 4

 انأو «ىلاعت هللا تافص لامج اهتدهاشم وه اهلامج يأ :اهنسح ىنتدهشأ دقو :لوقي

 يأ :يئاجح نع تشهدف ؛دوهشملا تافص لامج ىلإ هّجوتم ولا .دهاشملا كلذ

 يماقم يف كلذ نم رثكأ اهيلإ يتيؤر فاشكنا يأ :يئالج ةدايز يلع تبثأ ملو «يلقع

 يشاهدنال يأ ءيتشهدل :هلوق «ةعبارلا ةرفسلا هذه يف هكولس ءادتبا يف انه هءانب ّنأل ؛اذه

 .هتدهش امب

 :لاق

 (2! ينظم ءاوس دصقأ مل َيئاوس ينّئنَتَظ ثيحب يتع اهب ٌتْلهَذ - 5

 ٠ اهب تشهد امم تيسنو «تلفغ يأ .تلهذ :هريدقتو «ريخأتو ميدقت هيفو :لوقي

 را وكل كل 4 4 لا ا وا

 نأ ىلإ يأ :ثيح ءيسفن نع يأ ؛ينع تلهذف اهيلإ يكولس لوأ يف اهارأ تنك امم ةدايز يل

 هيف ّنظأ ق لا عيضوملا يأ .يتنظم قيرط طسوأ يأ ءياوس دصقأ مل يسفن تنظ يأ «ينتنظ

 كلت َّنأ تننظف ءانأ يه يتلا يسفن ةن ةرضح يهو «ءيشلا هيف يذلا عضوملا ةّنظملا َّنأل ؛يدصق

 اهنرأ وذي ل عع عرار ماقملا اذهب ل ىلا قريش رقت ىلا وازع يصحب نفاذ فعلا

 .يئاوس ةرضح اهّنأ تننظ اهلامج يل ىلجتو اهنم تبرق املف لامجلا اذهب
 :لاق

 ا*يعنظب يسامتلا فق ملو يلع ْقِنَأ ملو يلوهذ اهيف ينلَهَدَو - 6

6 

 نإ

 دوصقملا نأ ىلع ديكأتلا عم «ةرشابملا ريغ ةيزمرلا ةءارقلا َّنأ ريغ :457ص .ينفحلا ةعوسوم لاثملا ليبس ىلع
 اذه نإ لوقأ :ةريثك عضاوم يف رصان خيشلا هيلع حلي ام وهو .هلك اذه يف ضرافلا نبا ال (ةيدمحملا ةقيقحلا) وه
 .هدحو تيبلا اذه ال ءاهلك ةيئاتلا نم يرهوجلا دصقلل قمعلا يف رئاغلا ىنعملا ىلإ دوقي اعمتجم

 «[يئالج] لدب [يالح] هيفو «ةءارقلا هذه ىلإ ةراشإ ناويدلا شماه يفو ء.[ تشهدف] لدب [تهدشف]:ناويدلا يف (1)

 .نزولل [يالح] تلعججو [يلاح] اهلعلو .ناويدلا ققحم اهحرشي ملو
 .[مل] لدب [ملو] ء.[يئاوس] لدب [ياوس] :ناويدلا يف (2)

 .مالكلا ميقتسي اهبو ءس نم ةدايزلاو ءلصألا يف ةطقاس [اهب](3)

 .[ينلّهدو] لدب [ينهلوو] :ناويدلا يف (4)



 نه ةرضحلا كلت نأ نيستا كت آلوأ تأ يحب لؤعذلا قف رمألا ئتداز مك :لوقن
 ةدالبلا ةغلابم يهو -ةلمهملا لادلاب- ينلّقدو ءيترضح دصقأ مل ينأو ءيسفن ةرضح

 ملو يأ «قفأ ملو :ةرضحلا يأ ءاهيف يلوهذ ينبّيغو :لوقي «ساوحلا كاردإ نع ةبيغلاو

 عتتتأ ملو يأ «قفأ ملو «لهاذ ينأ يساسحإو يكاردإو يسفن ىلع يأ «ّيلع عجرأو هبتنا

 لب ءّنظأ ثيح عبتتأف يتتظ ببسب يأ ءيتنظب هدهشأ ىتح يكاردإو ءيساسحإو يسفن

 يفرعم رظخي مل ناك ترص دف ؛يلادب رطخي ملام عيا مله ينعي يشب نانلا اتم
 :نلان

 :لاق

 َتَّهْلَأ هنع اهب ًالغُش ْتِهَلَو ْنَمَو اهب ايهال ًاهلاو اهيف ٌتحبصأف - 7
 امم رثكأ اهيلجت روهظل تحبصأ راعتساو «كلذب اهيف ترصف يأ :تحبصأف :لوقي

 ءاهلاو :هلوق ءراهتلا رهظألا يلجتلاو «ليللا لوألا يلجتلل راعتساف نا نفل عل

 ءاهب ًالغاشتم يأ ءاهب ًايهال .ّبحلا ةوقل اهيلإ يتيؤر ىلإ هب يتيؤر نع لقعلا بهاذ يأ

 ًالغش هسفن ةيؤر نع هلقع تبهذأ نمو يأ -ماللا ديدشتب- تهلو نمو ءاهيلإ رظنلاب يأ

 .ءيش الو ؛«ءيش لك نع هتهلأ يأ :تهلأ ءاهتيؤرب

 :لاق

 َةلّْقُب يردأ تنك ام ىَدَر ٌتِبَضَت ١ اهبولف ُتْلْغُش ينع ىلْغُش نعو - 8

 نع يأ ءينع تلغش ًاضيأ اهب يهلوو يلغش نعو :هريدقت ريخأتو «ميدقت هيفو :لوقي

 يناو اهب تلديت ىناب يفرطم نعو يّنع تلغشف ءاهب لوغشم هلاو ينأ يسفنب يتفرعم
 امك ءاكاله تم يأ ,ىدر تيضق اهّبحب يأ :اهب ولف ءاعيمج يسفن نع يأ ءىّنع تلغش

 يتوم نمو .يتوم ىلإ يتايح نم يلاقتناب يأ :يتلقنب يردأ تنك ام ءًاسولج تدعق لاقي
 مل اهدضاق داك ىلا ةريضحتلا كلت نلإ لقت ول هنأ كلر هفاضتا كلذب دارأو"ةينايحمولا

 هتلقنب ىرد ام ةرخآلا ةأشنلا يف ّدري امك ًاضيأ ةايحلا ىلإ اهنم در ولو ءاهيلإ لقن هّنأ "ردي

 رّيغتي [ظو97] مل ايندلا يف رهظ ولو هلل ًاصلاخ ًارون ناك هّنأ ىلإ تاراشإ هذه ّلكو ءًاضيأ

 .[يردي] :[س]و لصألا يف (1)



 ذإ لبق نم ناك امك نوكي نأ ىلإ هتايح يف هيلإ ىقري لزي ملو «لبق نم ناك امك هتافص نع

 .ىلاعت هللا ديحوت كلذب فشكيو ءًاناصقن ال هتبترمل ًاليمكت الإ هروهظ نوكي نأ حصي ال
 ريشم هّنأك هرهاظو .ملعو رون هلك ةقيقحلا ىف هّنأو هب دهاشو هيلع لاد وه ءيش لك ّنأو

 يلجت نم ًايملع ًارون هدجوأ يذلا هللا ملع يه اهلك تادجوملا نطابلا يفو ,تادجوملاب

 .كلذ مهفاف هب ملعلاو هب ةفرعملاو «هتافص راونأ

 :لاق

 (!!ةلفغك ِبْلَس ُيْبَس يلقع هلوم لا ىوهلا يف هلدملا دجولا بججع نمو - 9

 .يسفن ةيؤر نع يلقع ةيؤرب بهْذُملا هَّلدملا بحلا ةوق يأ :دجولا بجع نمو :لوقي
 ءيشلا ذخخأ وه ىبسلاو ؛ىلقع لغاشلا يأ .هلوملا بحلا يأ ؛ىوهلا ىف اهساسحإو

 8-00 نأ ةيكف بيني نافل ملا هريدقتو «عازتنالا تلال ارو
 لثم هنأ همامت ىلإ راشأ لب «مالكلا متي ملو «ةلفغ لثم يأ :ةلفغك وه «هل عازتنا يأ ءبلس

 .لامجو لامكب مه مهيف كلذك رمألا ناك اذإو ءرابخألا يف نيروهشملا نيلفغملا ةلفغ

 .ىلاعت هللا الإ هاصقأ ملعي ال ّبحو «ىهانتي ال لامجب فيكف لماك الو «يقيقح ريغ ّبحو

 :ةياكح

 رخآلا ىقلأف رحبلا يف امهدحأ عقوف ةنيفس يف ابحطصاو اباحت نيلجر نع ىوري اممو
 يذلا امف تنأو ءاذكو اذك ينطقسأف انأ :امهنم لوألا لاقف ةنيفسلا لهأ امهعلطأف هسفن

 يأ ءىنع كتيؤرب تبغ يأ .ىنأ كّنأ تننظ ىتح ىنع كب تيهذ :رخآلا لاقف ؟كطقسأ

 ١ © طقاسلا انأ أ ها تلا فلل نان يت

 .[بجع] لدب [حّلُم] :ناويدلا يف (1)
 .س نم ةدايزلاو ءلصألا يف ةطقاس [وه](2)

 .دلاخ انالوم ةرضح تابوتكم يف دحاولا ةيغب باتك نم ربخلا اذه لقني وهو .851 ص ؛مجعلا ةعوسوم رظني (3)

 دوهش نع ءانفلا -وحملا) حلطصم تحت ربخلا اذه لعجيو .14و 28ص «يدنبشقنلا ينامثعلا هداز دمحم

 .(ىوسلا
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 :ىرتخأ (!![ةياكح]

 ديعُب ةالف يف .دلبلا نع جراخ عضوم يف هيقالت نأ هتدعوو «ةأرما ّقشع ًالجر نإ ليق

 نحطي ناحط دنع فقوف هيلع ليللا ملظأو ءاهئاقل ىلإ هقيرط يف بهذف ءسمشلا عولط
 دنع :لاق ؟افقاو كارأ ءنحطلاب أدبت ىتم :ناحطلل لاقو ءرمقلا علطي ىتح ءام ىحر ىلع

 .ةقلخ بايث هيلعو ؛ةحالفلا لاوحأ يف لمعي حالف رخآ لجر ناحطلا دنعو .رمقلا عولط
 يف مانأ انأ :حالفلاو ناحطلل لاقف .نوكي ام نسحأ نم حالسلاو بايثلا نم هيلع قشاعلاو

 ادحأ يقالأ نأ ةديعو ّىلع َنإف ينظقيأ نحطلا تدرأ اذإف .نحطت ال تماد ام ىحرلا هذه

 :الاقف .كلذ ريغ هل لاق وأ «2!هيلع تبجو اذك ةالف يف ةريثك مهاردب ينيقالي عضوم يف

 ًارازإ هسبلو "”[فطلب] هبايث هنع عزني ناحطلا ذخأف ءرمقلا علط ىتم كظقون نأ كل انيلع
 ءلامعلا (*ةلآ نم ةديدح هرازإ دش يف لعجو حالسلا ذخأو ,قلخ بوثب همّمعو ءاقلخ

 همزحم يفو .حالفلا سابل هسابل ىأرو .حبصلا رفسأو ىضم املف رمقلا علط نيح هظقيأو
 لجرلا اندعو دقو «حالفلا انأو ناحطلا انأ ًابجعاو :لاقو «حالفلا وه هّنَأ هسفن َّنظ حالف ةلآ

 .ءاقل دعو هيلع لوقيو .نسحلا سابللا بحاص ظقوي ملو ءانأ ناحطلا ظقوأف هظقونل

 ىلع هدجي ملو ءعجرف لجرلا ظقوأ عجرأ انأف هؤافو الإ يغبني ال دعولاو «هاندعو نحنو

 لجرلا تظقوأ انأ :هل لاقف ءلجرلا ظقوت ملو انأ ينتظقوأ فيك ناحطلا بتاعف ىحرلا

 هلعل :لاقف قوسلا ىلإ بهذ لب «ليللا يف كلو يل اهركذ يتلا ةالفلا ىلإ بهذي مل نكلو

 نع لأسي وهو «هيقل نَم لك هنع لأسيو .هسمتلي بهذف قوسلا نم هسمتلأ ريسأ انأف لفغ

 كلذك هنأ هلاح ناسلب هبحاص ربخت يلمكألا ماقملا ْنأو .ءالؤه لثم دارأ مظانلاف .هسفن

 .مظانلا هنع أبن امك عمجلا ةيدحأ يه يتلا هترضحل هّبحي

 :لاق

 تّلضأ ّيادُم يل ثدهأ ٌُتيح نمو اهُنيقل ام اذإ ىَنَع اهلئاسأ - 0

 تدارأ باب نمو يأ :تدهأ ثيح نمو ءاهتدهش يأ :اهتيقل ام اذإ ىنع اهلئاسأ :لوقي

 .س نم ةدايزلاو ءلصألا يف طقاس نيفوقعملا نيب ام (1)
 .مهاردلا يأ (2)

 .لصألا نم ةدايزلاو ء.س يف طقاس نيفوقعملا نيبام (3)
 .[تالآ] :س يف (4)
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 :تلضأ «هنع اهلئاسأ يذلا كلذ انأ ىَنأ ىسفن نع ىل اهفشكب ياده ىلإ يأ ءىل يدهت نأ

 ينلغشت [و98] امّنِإو ءىنعملا عمسأ الف اهمالك ىلإو ءاهيلإ يرظنب ةدايز ينتلضأ ء

 ركذو «ةفرعمب يّنع نع اهلأسأ مل انأو ةدالبو ًاشاهدناو اهلدت دادزأف اهمالك ةنيزو ءاهتيؤر

 يلابب رطخي مل هّنأك ءيش نع اهلئاسأ فيك ينأل ؛نايذه نع هّنأك عقاو يلاؤس امْنِإو يسفنل

 .الصأ

 :لاق

 تّنجتسا يّنع فيك يب اهل ُتِبِحَع ْلَرَت مل ّيدنعو يتم اهُبلطأو - 1

 نم يأ ءىئم ةرضحلا كلت يأ .بلطأ ىْنأ اهيف هتدهاش ام بجعأ نم كلذكو :لوقي

 يأ .تّتجتسا فيك اهلاحو اهرمأل يأ :اهل تبجعو ءاهسفن انأو يسفن اهّنأل ؛لوزت ال 2

 ؛«ىسفن ةدهاشمب ىسفن نع تلفغ اهل ىتح ببسب ىأ ءىب ىتيؤر 90 نع ىأ «ىنع تفتخا

 رونلا كلذ رهدتال ةايلانش دعاك نقلا ةيضذرالا ةيلعلا ىلوألا ةرضحلا نه نق دارأو

 ال امكو «ةدلاخلا ةيقابلا ةمئادلا ةدهاشملاب هعجرم هيلإو .دوجولا يف رهظ هب يذلا لوألا

 ةياهن ال كلذك «ةياهن الب اهدوجو ةتباث هللاب ةفرعملا َنأل ؛هللا ملع يف رونلا كلذل ةياهن

 ؛هماودو ؛ةفرعملا رون ىلجتل اهريغ داجيإ نم ٌدبالف تّلدبتو ,تريغت نإو تادجوملا ءاقبل

 دولخلا ناك كلذف «يرابلا فرع دق ِهَّنأ قاب مسرلاف قلخلا تنف ولو ءاهدوجو ماودو

 .مهفاف «ةرخآلا يف دولخلاو

 :لاق

 "يترمَخ ٌنِساحملاو يّبح ةوشنل اًددرتُم اهب يسفن يف ٌتلزامو -2

 .ءيسفن نم يسفن بلطأ ينأل ؛اهلدمو اهلاو يأ :اددرتم يسفن يف تلز امو :لوقي

 .يتح يتيؤر نع ةركس يأ ةوشن ببسل يأ «يبح ةوشنل اهل يتدهاشمب اهنع بيغأو

 .لصألا نم ةدايزلاو ءس يف طقاس نيفوقعملا نيبام (1)

 هتاف نم نكمل ل ديك ييرعملا نين
 .س نم ةدايزلاو .لصألا يف ةطقاس [نع](3)
 .[يّبح] لدب [يّسح] :ناويدلا يف (4)
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 اهب دادزا لزأ مل يتلا يترمخ يه اهنم نساحملا ىلإ يتيؤرو ءاضيأ يساسحإ ةركسو

00 

 :ناحح
- 

 لوأ نأ هدارم نإ :لوقأف ؟ركسلاو ةريحلاو هّلدتلا يف ةغلابملا هذه ىنعم امو :ليق نإف

 ناكف 6 يبنلا رون وه رونلا كلذو .هتافص يلجت نم ًارون ملعلا نم ىلاعت هللا دجوأ ام

 ةقيقح 56 يبنلاو «ةداهشلا ملاع يف ترهظو «تادجوملا عيمج دجو هنمو ءايخزرب ًارون

 هل ىلجتي ام ردق ماقم هلو .هلقع يف هل ةياهن ال هنكلو ءهنمو هيف وهو ءرونلا كلذ وه هرون
 ال دحاو رون وه لب رهاظملا روهظ لبق رهاظم يف رونلا كلذ يأ ؛,ءيزجتم ريغ وهو ءهنم

 ءايشألا َنِإف ءيش لك يف نآلا هاري كلذك تلف يبنلاو .تادوجوملا نم ءيشل هعم دوجو

 هللا ملع يفو «ةياهن هل ملعي الو ؛هرون وه ملعلا كلذو ءاملع ريصي ىتح هعم فشت اهلك
 هنم ىري ال هّنأو .هسفن هلديو هلل عضخي نأ © هماقمل ٌّقحف هل ةياهن ال هدادمإ يف هتردق

 بلطي نمك وهف ؛هرون يلجت بلطي ةقيقحلا يفو .يلجتلا ةدايز بلطي وهف هل حتف ام الإ
 وهو ءهنع بئاغ وهف هدهشي مل امو .هدهاشي هسفن نم هبلطي يذلا نأ حيحص وهو .هسفن

 هنأو ,تاقولخملا ملعأ هنأو .هملع ةطاحإ هماقم حضويل كلذو ءهسفن نع بئاغلا لثم

 يف غلابو .ةعاجشلا يف ًاموق حدتما نم ّنإف ًائيش فرعي ال يذلا هلدتملا لثم وه كلذ عم
 ركذي ملو ءبلاغلا حدتما نمم حدملا يف فشكأ ناك مهلذأو ؛مهبلغ نَم ركذ مث .مهحدم
 ةطاحإو «هلامكو يبنلا لامج فشك كلذك ءانابج نوكي نأ نكمي دق ذإ بولغملا لاح

 يذلا ملقلا لامع نظم قا هنفت ةلرزر مق موش نك ف: قلتخلالطكأ وع ئدلا ةعلغ
 ملعلا فشك نوكيف هللا قلخ نم ٌقلَح الإ دعب وه سيل ملعلا كلذ ّنِإ مث ءًاملع هللا هدجوأ

 فصولا قيقحتب الإ وه الإ هتقيقحب فرعي ال يذلا هلالجو هلامكو هللا لامج ىلع ةلالد

 ربخأ اذإ يدمحملا ماقملا ْنإف .مهفاف .كلذك هفصوو «هتافص ةقيقح يه يتلا تافصلاو

 نطابلاب ليو ءّسحلا لهذيف ةأجف بوبحملا لامج ةدهاشم دنع ّبحملا ٌرس قحلي شهد ةيفوصلا دنع ركسلا (1)

 نمو «قاشعلا تاماقم نم ركسلاو «ةبحملا سأكب ركسو ؛ةدوملا رمخب ركس :ناعون وهو «طاسبناو ةّزهو حرف

 .469 ص .مجعلا ةعوسومو :795 ص .ينفحلا ةعوسوم رظني .يقيقحلا ركسلاب ركسلا اذهل ةقالع ال نأ نّيبتي انه

 امو ؛.!173 ص ؛هللا بيرق حتافلا نسح .د ؛[ةيفوصلا دنع رمخلل يزمرلا موهفملا] باتك كلذك رظنيو ءاهدعب امو

 .ةيفوصلا دنع امهموهفمو ركسلاو ةرمخلا جلاعي هلك باتكلا ناك نإو ء.اصوصخ اهدعب
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 هحورو ملقلا لقعب ةدودمملا هتاذو هلقعو يبنلا سفن رون وه ملعلا نأ لاحلا ناسلب هنع

 [ظو8] ملعلا ّنكلو .حيحص وهف ملقلا ملعلا قفاو ًاَيلك ًالاصتا اهب ةلصتملا هتاذو هسفنو
 ةردقو «هللا ملع لاقيف هللا ىلإ فاضم وهو «ىلاعت هللا الإ هلامجو هلالجو هلامك ملعيال

 ةردقلاو .هقلخ يذلا ملعلاو ءاهقلخ يتلا ةوقلا كلذب دارملاو هللا مالكو هللا ةوقو .هللا

 .هتاذ ةوقو .هتاذ ملعو «هتاذ ةردق ىلع ةلالد كلذ لكو .هقلخ يذلا مالكلاو ءاهقلخ يتلا

 .كلذ مهفاف .هتاذ اهب فوصوم يه يتلا هتافص عيمجو ؛.هتاذ مالكو

 :[نايب]

 هب ملعلا رون يلجتلا نم رهظف هتافص تّلجت مث هعم ءيش الو ناك هللا َنِإ :لوقأو
 رون نأ امك ءراونألاك ال ًايخزرب رون ملعلل اميظعت ملعلا رون نم هللا دجوأو «هتفرعمو
 تأرجت نإو تادجوملا ةقيقحف تادجوملا ترهظ رونلا كلذ نمو ءراونألا هبشي ال ملعلا

 .هلامكو ؛هللا تافصب ملع :ناملع ملعلاو .ملعلا كلذ راونأ رون نم اهنإف تصخشتو

 .هلامكو .هلالجو .هلامجو «هتافص ملع اَمأف هدجويو هنوكيس امب ملعو .هلامجو .هلالجو
 وهف هللا ملع يف وه اَمأو .قالطإلا ىلع ةدارإلاو ءاهدجويل يتلا ةبحملاك قولخمب تسيل

 وه هّنكلو «قولخم ريغ هب هللا ملعف ىلاعت هللا هنوكيس امب ملعلا اَمأو ءاملاع اهب لزي مل
 نأ بجوي الو .هدجويس ام لكو ؛يناعملاو صاخشألاو .اهتالايخو اهتالاثم ملع قلاخ

 هنأل ؛اهب ةميلع لزت مل هسفنو ءاهملع قلاخ وه لب ءامهب هملع قلخ هنأ بجوي كلذب نوكي

 .ءيشب يه تسيلف اهل اهعادبإ لبقو ءاهعادبإ نيوكت ملعي مل اهب ًاميلع نكي مل ول
 دارأ اًملف .ءيشب تسيل اهرّوصي نأ لبق :انلق ؟اهرّوصي نأ لبق اهاري سيلأ :تلق نإف

 هملع قلخ دق نوكي نأ اذه بجوي سيلأ :تلق نإف .ًائيش تراص هملع يف ًائيش نوكت نأ

 ريغ نم ةياهن الب اهلصأ ءايشألا روص تناك ولو «ةياهن الب قلخلا ىلع هتردق ّنأل :انلق ؟اهب
 ؛مدقلا ديحوت لطبو «ةرثكلا مدق بجول ءاهملعيو ءاهاري نكلو اهرّوص يذلا وه نوكي نأ

 قلعاسألا قلص هللا نأ ةكيثو:ةئيذق اهلك ءايشألا تالاثعنأ[ تقو «ىلاعت هلل ةنرآلاو

 يذلا ّيفخلا كرشلا نم ناكو «ىلوألا تالاثملا كلت رّوص وه نكي مل اهرَّوص تالاثم

 تفرع اذإف «هانلق ام تبث اذه ّحص اًملف ؛ىلاعت هللا يف هل داقتعالا الو .هب لوقلا زوجي ال

 ملعلا يلجت رون نمو «ةيهلإلا تافصلا يلجت رون نم دجو هتك يبنلا رون نأ ملعاف كلذ



 ًايلجتم هللا لزي ملو .ملعلا دجوأ كلذكو .دوجولا يف ًادوجو العو َّلج هللا هنوكيس يذلا
 ملو «يهلإلا ملعلا راونأ رون نم ظوفحملا حوللا كلذ رون ًاضيأ وهو ءرونلا كلذ ىلع

 نم لقعلا لهأ لاعفأ ىلعو .تادجوملا عيمج ىلعو .راونألا كلت ىلع ًايلجتم هللا لزي
 « رب ُحيْماَلِإ هوت ني نإَف9 :ىلاعت هلوقل ةيصعملا لامعأو ؛ةعاطلا لامعأ ىتح تادجوملا
 (!![ءيش لكو] ءيش يصاعملاو .هبو هل صتخملا لاقملا ةلاقم ناسلب وأ ءلاحلا ناسلب

 «هديحوتو هللا ةردق ىلع ةّلاد اهّنأل ؛ةدسافلا تالايخلا يف ىلجتيو ءالعو لج هللا حبسي
 [هلا هللا تنقع نمو ةيساست هل نو خللا نا :ةوعدي هللا لإ ةععيست هلا ناجم هلكو
 ملعلا وهو لوألا ملعلا وه يذلا ملعلابو «هلقعب هتيؤر يف نوكلا فشو «ةريصب نيع نع 7

 املكو ءًاضحم ًاملع ءايشألا عيمج ىأر تادجوملاو ءدوجولا يف رهاظلا ملعلا وهو ؛يقابلا
 .ءيشلا كلذ هيلع فلتخي لازي الو «هنم هتقيقح يهو ءهتجرد يهف كلذ نم ةبترم هل تلجت

 ةقيقحلا يف يه .داسجألاو ماسجألا ىتح ًاضحم ًاملع َّلكلا ىري ىتح هرسأب دوجولا وأ
 تحتلا تحت نم اهلك اهآرف تانئاكلا عيمج هعم تّمش لع يبنلاو ؛ةروصلا كلتب رهظ ملع

 هنم وهف ءرملل ىلجتي املكو «هريغ اهاري امك اهاري ةرذ قبت مل املع اهلك قوفلا قوف ىلإ
 لثم امّنإف مولعلا عيمجو «هللاب ملعو ,ناسحإو .مالسإو «نيقيو .ةبحمو .ناميإو ملع نم
 «سمشلا رون آلإ ىري ال ّوجلا ىري ام لثم فافشل "؟'لاثمو .هتّرك يف لخدي سمشلا ءوض

 ءوض لإ ري ملو ءٌفش فيك ءاوهلا يف ذ يذلا ّرذلا لاقثم وهو ءضرألا ةرك هيف وهو
 ا رطل ف ادلع ار [ رهن ضر ال ندع نق درسا تالنت نينيسلا

 هنأ امك املع اهاري ِهّنإف تادجوملا ىري ناك نإو ينعي ءأزجتي ال يذلا مسجلا هّنأك دوجولا
 لثم هلك دوجولا ىريف ةيؤرلا يف : غلاب نإو ؛هيف سمشلا ىري هّنإف ءاوهلا يف : ًرذلا ىأر نإو

 ؛ًاملع اهاري ىتح دوجولا يف د مف نوال تلدق ير ايار ص ع نيينشلا ارح

 رم ل تل او ا يي ا

 ةَقيَق ةقيقح ناك اذإ هسفن يف يبنلاف ,ماقمو ةجرد اهنم ءيرما ّلكلو ءُكْيْع يبنلا يف آلإ لمكت ال

 اي يقيكو نقلل عسب ديجي ال هنأ لالي الو ةلاقجم الو ةلاجك يدم ال دين كعلا

 .لصألا نم ةدايزلاو ء.س يف طقاس نيفوقعملا نيب ام (1)
 .لصألا نم ةدايزلاو ءس يف طقاس نيفوقعملا نيبام (2)
 .[لاثمو] :لدب [لثمو] :س يف (3)



 ذنم هتافصب ملعلا يأ .هيلع يلجتلاو «هتافص يلجت نم وهو ءارون هدجوأ يذلا هللا ملعب

 ملعلا نأ ريصي هّنأل ؛لالض اذه ريغب لوقلاو ءاذه ريغ زوجي ال ذإ «ةياهن الب ًامئاد هدجوأ

 ؛ةياهن الب ملعلا رونو] ملعلا ىلع هتافصب هللا يّلجت نأ تبث اذإو ؛هللاب ملعلا ىلع لاد ريغ
 مل نإو هل ةياهن ال '!'[ملعلا نأ ىلع لد اهلامجو اهلالجو اهلامكل ةياهن ال هللا تافصو
 اذإف ءروصلا اهيف ىلجتت يتلا ةآرملا لثم تادجوملا نأ كلذو رخآ لاثم كانه هانلق ام مهفت

 رظنت ةراتو ءاهتلباق اذإ اهيف روصلا كل ىّلجتت ةراتف اهتاهج ىلإ كرظن تبّلقو ةعساو تناك
 تيب رادج يف اهتقصلأ نإو .ةروص اهيف ىرت الف ءاهكمس نم ًابيرق اهتلباق اذإ ةيفاص اهتجاجز
 اهتاذ نأ اهيلإ يئارلا ّنظي لب ءاهتجاجز ىلإ رظنت ملو ءاهلباق ام ّلك اهيف ىلجت ًامكحم ًاقضَل
 رظني يذلاك املع اهاري الو ءاهرظني نم دوجولا كلذكف .رخآ تيب ىلإ ةذفان رادجلا يف ةّوك

 اهيف ًائيش ىري الو ءاملع تادوجوملا ىري يذلاو ءاهكمس ىلإ رظنلا نم ًابيرق اهتجاجز ىلإ
 ادحاو ائيش دحتملا يلكلا ملعلل ةآرم دوجولاف ءرادجلا يف اهعضوم نم اهيلإ رظانلاك هريغ

 (3[ام] تادجوملا الولو «'2ءاوهلا يف يتلا ةرذلا هيلع لدت ءامَّسلا هيلع لدي ام نأ ليلدب

 لازي ال هبو هيفو هيلع هللا تافص يلجتل ةآرم ملعلاو .يرابلا هب فرع امو ؛ملعلا فرع
 الو ءلولح يلجت ال ملعلا يف ةيلجتملا هللا تافص ّنأ ىلع لدف «ةياهن الب هنّوك ذنم كلذك
 ةيعلاو هيف انس نم نامه نأ اقناع أل ليف ال كل وفد نيه تانعلا بردي
 رهظي مل يذلا ملعلا كلذل ةلباقملا ةوكلا ةلزنمب ملعلا نم اهل ىلجتي ام لقعلا نم ةيريصبلا

 ةيزيرغلا نيعلا ىلع ىلجتي امو ,رهظم يف دعب ّلجتي مل يذلا يبيغلا ّنكلو «*ارهاظملا يف
 احيحص هللا هدارأ امو «ةفيطل رهاظم ىه ىتلا تالايخلاو تالاثملا ىلإ ةذفانلا ةوكلا لثم

 تالايخلا كلت يف هرهظأ ملعلا فالخ ىلع ناكامو «تالاثملا كلت يف ًايلجتم ملعلا رهظأ
 ةردق ىلع نهل هللا داجيإ يف نهتلالدل ملع رهاظم نهتاذ ةقيقح تاللايخلاو .«تاللاثملاو

 .لصألا نم ةدايزلاو .س يف طقاس نيفوقعملا نيب ام (1)

 خيشلاو ضرافلا نبا اهب لوقي يتلا (دوهشلا ةدحو) اهيلع موقت يتلا زئاكرلا مهأ نم وه انه رصان خيشلا هرّرقي ام نإ (2)
 يف رصان خيشلا لوق ّدح ىلع ةرذلا هيلع لدت ءامسلا هيلع لدت امف .ًادحاو هلك دوجولا لعجت يهو ءاعم رصان

 امك جازتمالا سيلو :يدبألا دحاولا قحلا يف رهاوظلل ءانف ىوس سيل داحتالا ّنأ ىلإ نولصي كلذب مهو «نتملا

 .اهدعب امو .300 ص .يملح ىفطصم دمحم .د .ضرافلا نباو (999 ص .ينفحلا ةعوسوم رظني «ةيلولحلا لوقت

 .قايسلا عم اهمؤالتل [ام] انتبثأو ء[اام] لدب [مل] : :[س]و لصألا يف (3)

 .قايسلا عم همؤالتل س يف ام انتبثأو ء[رهاظم] لصألا يف (4)



 .تاسوسحملا ىلإ ةذفان ةّوك نم هّنأك ةرّبدملا نيعلا ىلع ىلجتي امو .هب ملعلاو هللا

 ةآرملاك يهف «ةرهاظلا مولعلا الإ مولعلا اهيف ىلجتت الو ,رهاظملا اهيف ىلجتت تالايخلاو

 يأ ءاهسفن تّلو نإو ءرهظ ام رظنت يهف اهكمس ةهج نم ابيرق اهتجاجز ىلإ رظنت ال يتلا
 ةبحملا ثعبنتو ءاهتوك نم ْنأ رظنيف اهتهج ىلإ امهتلاحأ ةيريصبلا نيعلا «ةيزيرغلاو «ةربدملا
 نوغلبي ام نوغلبيو .دوجولا ٌفشي ىتح ةيفصتلا يف ًاعيمج نوكلسيف يقيقحلا لامجلا ىلإ
 وه اذهو «ةبتر لك يف لامجلا فاشكنال ةبحملا ىوقتو ءتادهاشملاو تارضحلا نم

 نيعلا سفنلاو «ةيريصبلا نيعلا حورلاب نونعي مهف ءحورلا ةيارو .سفنلا ةيارب مهعم رّبعملا
 امهدحأ ّنأل ؛ريمأ نيع لكل ةثالث ءارمأ ءرملا ىف نأ ىلع ليلدلاو «ةربدملا نيعلاو «ةيزيرغلا

 نإ ثلاث تتأ مث «ةربدملا نيعلاو :ةيريتعلا نيعلا امهو .هكرتب كرمأي رخآو «لعفب رمأي
 .تكله [ظ99] كعسي ال اميف اذه تعبتا نإو «ةيريصبلا نيعلا يهو .تملس اذه تعبتا

 ةربدملاو .كلملا لثم يهف «ةيزيرغلا نيعلا يهو «؛ثلاثلل باطخ وه تعبتا نإ دارملاو

 يئارم لك ةقيبنلاو ءامهيلإ ىلاعت هللا نم لوسرو يبن لثم ةيريصبلاو .ةرحاسلا لثم

 املع ملعلا ىريو ءرهاظملا يف رهاظلا رخآلا وه وه يذلا لوألا ملعلل ةلباقم ةئثالثلا هلقع

 قحلا ملع رون وه ةيقابلا هتقيقحو ناسنإلا تاذ نأ ّحصو .رهاظملاب هؤزجت هعنمي ال ادحاو
 هنأو «هل ةياهن ال ملعلا ْنأو «هتاذ ةقيقح وه يذلا هلقع هب رّونملا هملع رون نم هناميإ لامك

 .دحأ اهاري ال يتلا ةيوهلاو مالكلاو ملعلا عطقني كلانهو «ىلاعت هللا تافص يلجتل ةآرم

 لالجو لامك هنأل ؛هدهاشي نأ دحأ قيطيال يذلا لالجلاو لامجلاو لامكلا ةدهاشم يأ

 زمر مظانلا] هنع ىكح ام كلذ يف لوقي نأ يدمحملا ماقملا ىلع قحو «ةياهن الب لامجو

 ."'١[كاردإلا وه كاردإلا نع زجعلا نإو «كاردإلا نع زجعلا ةدهاشمل

 :لاق

 يتلحر ةقيقحلا ثيح هّقَح ىلإ هنيعل نيقيلا ملع نع ٌرفاسأ - 3

 نيعلا نيعو «يقيقحلا قحلا يف قيدصتلا ةقيقح وهو «نيقيلا ملع نع رفاسأ :لوقي

 دوجو كاردإ وهو ؛طيسب كاردإ :ناعون موقلا دنع كاردإلاو ءلصألا نم ةدايزلاو .س يف طقاس نيفوقعملا نيب ام (1)

 خيشلا هدصقي يذلا وه اذه لعلو ءٌّقحلا دوجولا وه كّردملا نأ نعو كاردإلا اذه نع لوهذلا عم هناحبس قحلا

 كَرْدُملا نأو كاردإلا اذهب يعولا عم هناحبس وحلا كاردإ نع ةرابع وهو بكرم كاردإ وه يناثلا كاردإلاو .رصان

 .635ص .ينفحلا ةعوسوم رظني .هناحبس ٌقحلا دوجو وه



 ةقيقحب متقدص ول يأ 4 ِنيَِبْلأ َمَلِع َنوُمَلَْت ْوَل الك » :ىلاعت هللا لاق .نيعلاب هتدهاشم

 قح اَمأو :مكنويعب يأ «نيقيلا نيع ةرخآلا يف اهنورتل مث #* ٌمِيِحَسْلا َترْوَرََل # قيدصتلا
 تصوم ره رجخنول لاذي اك نأ مضي ول ان الد يف نانجتا ون دما عجل اورااجلا وون نيف

 رظني مل نكلو ءكش هجلتخي ملو قّدصف ؛ةوهشلا هذه ىلع أشنو .مهريغو كولملا عم
 هترظن يذلا كلذ ْنِإ ليق نكلو «ةدهاشملاب ققحت ةدحاو ةرم هرهوج رظن اذإف «هتيرهوج

 ءرحبلا نم هيلإ صوغلا هلغش نّمم وه نمك وه سيلف يلصألا رهوجلا وه سيل يلمع رهوج
 رحبلا رخآ اذهو «!'ينالفلا رحبلا رهوج نم اذه ْنِإ ىتح رهوج لك سنج فرعي راصو
 هذه ّنأو .دوجوم هّنأ رهوجلاب هملع يف نيقيلا قح وهف ًايقيقح ًاملع هب املاع راصو «ينالفلا
 نيقيلا نيعو «قيدصتلاب سفنلا قيقحت 2 نيقيلا ملعف ةقيقحلا لهأ دنع اًنأو :هتيرهوج

 نع هسفنب رفاسي وهف كلذ تفرع اذإف ءرسلا قيقحت ملع نيقيلا قحو «حورلا قيقحت ملع

 عم هحور رفاستو .هعم رفاسيل هحور ملع ؛ «نيقيلا نيع ىلإ يأ «هنيعل سفنلا ملع «نيقيلا ملع

 ينم رفسلا اذه ناك امنإو :لوقي «ةقيقحلا ةقيقح يهو .عمجلا ماقم نيقيلا قح ىلإ سفنلا

 .كلذ مهفاف ءيتلحر اهيلإو يلزنم يه ةقيقحلا نإ ثيح

 :لاق

 يدك دنع ىدشرتتم ىلإ نابل نلعب ندع را لف تلت ا اسلا

 يأ :يندشرأل ءيسفن نع يأ:ينع .هسفن اهامس امّنإو ءاهدشنأو يأ :يندشنأو :لوقي

 :لوقي «يندشرتس يتلا يه اهناسل ىلع يأ ,يناسل ىلع يه يندشرتل دارأو ءيسفن دشرأل

 «هيلإ بهذأل كلذ نيح ءاهاَيإ يتدشن دنع ىّنع اهدشاني وه يذلا ىلإ يندشرتل اهدشانأ

 .اهّبحب ههلدت ةّدِشل كلذو .يه اهعم ريسي دارأو .هسفن عم ريسيل هسفن نع دشانلا وه وهو

 :لاق

 يتليسو ّيلإ تناك يبو تاق لا ّيفشكب باجحلا َعْفَر ينلاسأو - 5

 .قايسلا عم همؤالتل س يف ام انتبثأو «[يناغلا] :لصألا يف (1)

 دوروب لاصلصلا ثول نع لاصفنالا قيقحتب ناك ام نيقيلا قحو .لالدتسالاو رظنلا قيرط نم ناك ام نيقيلا ملع (2)

 امك بويغلا دهاشي نأ وهو «كلذب دبعلا ققحتي ام هّنإ :لوقيف نيقيلا قح نع دينجلا ثدحتيو .لاصولا دئار

 .675 ص ءمجعلا ةعوسوم رظني .قدصلاب هنع ربخيف بيغلا ىلع مكحيو «نايع ةدهاشم تايئرملا دهاشي
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 باجحلا عفر يسفن لئاسأ يأ .ينلأسأ انأف اهل يلاؤس يف نكلو ءاهلأسأو :لوقي

 ملو .هسفن ىلإ يه اهفيضي فيك :تلق نإف ءاهيلإ دارملاو ءيسفن ىلإ يأ .لاؤسلا كلذ

 لدي '"1[نأ تحيألا انه كلذ نإ تاركا ؟ايبلا هءاظ لدن صح اهنلإ هشفنا بقي
 انأ اي :اهل لاق نإو .هسفن دصق هنأ مهفي مل هسفن ينعيو «تنأ اي ءاهل لاق ول داحتالا ىلع

 امهتبطاخم يف هاكلس ام داحتالا يف ٌمصألاف ءانأ اي :هبطاختل يه كلذك داحتالا مهف دقف

 :لاق

 ينَمْلَط ّيدوهش يف يدوجو َلامج ىرأ يك ّينسح ةآرم يف ٌرظنأو - 6

 دارأو ءيهجو روهظ 5 :يتعلط رظنأو هريدقتو هريخأتو ميدقت هيفو :لوقي [و100]

 يه ةآرملاو ءينسح ةآرم يف يتاذ نسحو روهظ رظنأو يأ ,تاذلاو نسحلا انه هجولاب

 ىري هّنأو ؛ءايشألا قئاقح ىري هنأل ؛ملعلا رونل اهراعتسا ءروصلا اهب رظني يتلا روظانلا

 هتعلط تدادزا املع هللا يفو .ىهللاب دادزا املكو ءهب ترّونت اذإ ملعلا رون يف هتاذ نسح

 ءيدوهش يف يدوجو لامج ىرأ يك يرظن ةيلكلاب تهججو :هيف لوقي .ًانسحو ًالامج
 لامكلاو ملعلا يف يتاماقم ىرأ يك يأ ءايندلا يف ةداهشلا ملاع يف يدوجو روهظ يأ

 «يدوهش ملاع وهو ءايندلا هذه يف هيلإ يهتنأ ىتح ىلاعت هللا ملع يف يل قباسلا لامجلاو

 «يتبترمو ءيترضح غولب يتياهنو «ريغ ال ىلاعت هللا نم هب برقلاو ؛ملعلا رون وه ينسح َّنإف
 اعيمج امهدارأو ءاعيمج نيهجولا هانعم نوكيف هجو هجولا اذه عم هل لمتحيو ءيتجردو

 ىرأ يك .هسفن ىلإ اهفاضأ اهلامج هجو ةعلط يأ .يتعلط ةآرم يف رظنأو :هريدقت نوكيف
 .اهنسح يتدهاشم يف يأ ,ينسح :يدوهش يف ءاهدوجو يأ :يدوجو لامج

 :لاق

 كدنرطلا و دلل نرتكا نيت ىلفإ اقّوشت يوحن غضأ يمساب ُتْهُق نإو -7

 هنأ لمتحي :يمساب .هسفن اهاّمس يه تهاف نإو دارأو -ءاتلا مضب- ٌثهف نإو :لوقي

 .س نم ةدايزلاو ء.لصألا يف طقاس نيفوقعملا نيبام (1)
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 ىلإ يأ ءيقطنب ىركذ عمسم ىلإ ًاقّوشت اهوحن يأ :يوحن غصأ ءاهمساب وأ .همساب دارأ
 .كلذ ىلإ تصنأو ءاهقطنب اهركذ عامس

 :لاق

 "ايتّمض دنع اهعضو يف اهقناعأ نأ قانببف تك ءادتخال اب قلو ح38

 ياسع يدي ةحار يأ «ىفك ءاشحألاب قصلأ هلدتلاو هلولاو بعتلا ةدش نمو :لوقي

 رهام اهيل اقع الرا رعد ياكخاب اهل يتلف نع قدر قلاب ىأ ءاهكفور ىو اهقلاغأ

 ههّلدت نِإف ههّلدت يف كلذ لاق نإو ءانطاب اهتدهاشم انه ركذ مث ءاهمالكو اهعامس ركذ مث

 :ةلدنعو ؛الايكو «الاهجو ءاملع اهلاتك ةطاعالاو ةلاووكلا ذرعا علا رعي ورا

 فاصتالا دارملاو ءاهتفصب هفاصتا ريغ اهتقناعمب دارملا سيلو ءاهب اهفصي ةفص لك نعو

 اهفاشكتا ْنأل ؛ًابيغ هّرسب اهآرو ءاقيقحتو ًالقع اهب عمسو ءاملع اهدهاش يتلا هللا تافصب
 «لامكلاب فاصتالا وه لامكلا نأ ملعو .ىفخألا هللا دس وه ًالوأ] ملعي ال ثيح نم هيلإ
 تفصتا هرسو «هتاذو «هسفنو .هحور نأ ملعي نأ ىلإ '*[هسفن تهلوف اهلامك الإ لامك الو

 اميظعت بذعأ مظنلا نوكيل كلذ ىلع الاد ازمر تاراعتسالا هذه كلذل مظانلا راعتساف

 .اعيمج ةيلاعفلاو ةيفصولاو ةيتافصلا تارضحلا يأ ءاهنأشل

 :لاق

 َتَرَم ّيب اهَنأ ًازيجتسُم اهب 20 يدجاو َىّلعل يسافنأل و فهأو - 9

 اهسامتلاب يسافنأ ىلإ يأ .يسافنأل ّبحلا ةوقب ليمأ يأ ءوفهأ نأ لزأ ملو :لوقي

 يف ىنعم نم بيرق :يسافنأب .كلانه اهدجاو انأ يلعل يأ :اهب يدجاو يلعل :لوقأو ءاهنم

 طالتخالل لمعتست [اهب]و ,ءيشلا يف ءيشلا جلاول ةيفرظ لمعتست [يف] نكلو يسافنأ

 ءيب اهرورم نوك ازيجتسم تنك ينأل ؛ةرضحلا كلت يأ :يب تّرم اهنأ «ةقصالملاو

 يدنع ناك يب اهرورم َّنأل :لوقي .انكمم نوكي يذلا يأ .ءيشلل زوجملا وه زيجتسملاو
 بلق ينعسوو يضرأ الو يتاومس ينعسو ام] :ىلاعت هلوق كلذب دارأو «هنوك ًانكمم

 .[اهقئاعأ] لدب [ينقناعأ] :ناويدلا يف (1)

 .لصألا نم ةدايزلاو .س يف طقاس نيفوقعملا نيبام (2)
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 ةدابعلاب ةعاطلا لامكإو «هنيدلو هب ملعلاو هيلع هتافص يلجتب هعسو يأ «('1[ نمؤملا يدبع

 هبلق راص نّمم راص له هنأو .هتلزنم كلذك نوكتو ءابغار هبلق وفهي وهو «هل ةصلاخلا
 ؛كلذب هملعل هدنع ًانكمم كلذ نوكو ءالعو ّلج وه ركذ امك هّير [ظ100] تافص عسو دق

 ركذ هكولس لوأ يف ىلوألا ةبترملا يف هنأ ملعاو .كلذ هلوق هللا نع يكاحلا وه هّنأل

 ركذف .هسفن تنكس هشهدأ يذلا ماقملا اذه ىلإ ىهتنا املو هلدتلاو ةريحلاو شاهدنالا

 :لاق امك

 ”ينّيجد تنابو يرجف انس نابو ٌقراب ّينيعل ينم ادب نأ ىلإ - 0

 يتّلْضُوو يلاصتا ينم يبو ُتْلَصَو 2 هتودٌلقعلا َمججحأ ام ىلإ كانه - 1

 ملعلا رونب اهيلإ ُرظنأو «يتاماقم ىلإ يقرتلا يف ًابغار كلذك ىقرأ لزأ ملو :لوقب

 .ينيعل ,يماقم رون وه يذلا لوألا يرون نم يأ ءينم عمل ورهظ يأ ءادب نأ ىلإ لمعلاو
 يتدهاشمب يرجف سمش ءوض يأ :انس نابو ؛ّىلع اهيلجت رون نم قراب يلقع نيع يأ
 يلامك ةرضح يف يأ .كانهو ءاهنع يباجح ةملظ يأ «يتيججد تقراف يأ :تنابو ءاهاتإ

 كاردإلا يأ «هتاذ ال هانعم لقعلاب انه دارملاو .لقعلا عنتما يأ .مجحأ .ّىلإ تلصو

 يأ ءاهب يلاصتا ناك يبو .هنم برقأ وه ام نعو هنع كاردإلا عنتمي يأ .هنود دوهشلاو

 يهو ءاهيلإ يتلصو ناك ءيلامجو يرون نمو يأ :ينمو ءاهب يلاصتا ناك يلامكو يرونب

 ىنعمب ال قيقحت كلذو ءانأ يهو .يهانأ اهنأل ؛ينمو يب اهتلصو اهنمو اهبو ,يتقيقح ًاضيأ
 .كلذ مهفاف «ءانثلا

 :لاق

 يترفسل لخر دش يش ؛نيقي نع ّيلإ ُتْمَلَب ذإ ًارشب ٌترفسأف - 2

 ىلإ يأ «ّيلإ تغلب اذإ ًارورسو ارشب هجولا قرشم تحبصأف يأ :ترفسأف :لوقي
 نف قي لامك ني نم تلصو ىلا نيك نع اهلا هاف الاودلاخ ىلا تدع ىلا تتح
 .اهيلإ يزقش يف يلو دش يف ينيقر نسحب تلماكا يأ «يترتسل لغو دم

 .يسدقلا ثيدحلا جيرخت رم (1)

 .[يتيجد] لدب [يتنج] :ناويدلا يف (2)



 :لاق

 ''""يتليلد ّيلَع يب ىسفنو ّىلإ يدشان ّيّتع ٌُتنك :ك ذإ يناشرأو - 3

 يتقيقح ىلإ يأ ءّىلإ يسفن دشرأو يأ ءيندشرأو :هريدقتو ريخأتو ميدقت هيفو :لوقي

 ىتقيقح نع يأ «ىّنع دشان انأ تنك اذإ يأ :يدشان ىنع تنك اذإ ؛ءىلامك ىه ىتلا كلت

 ّىلع ىتليلد تناك امّنِإ كلت ىتقيقح ىلإ اهداشرإو ءاهداشنإ ىف ىسفنو «ىتياغ ىه ىتلا

 امل يلقع رون الولو «يتاذ رونب يأ :يب .كلت يتجردو يتقيقح ىلع يأ -ءايلا حتفب-

 .اهيلإ تيدتها

 :لاق

 َتَحْرَأ ىمكح ٌرارسأ اهل تناكو اهّتفشك امل ٌسحلا سبل راتسأو - 4

 لا روايه اا اعلا تداولا يا لكلا حارسا :لوقي

 ءرملا ققحتي ب ال هّنأل ؛قيقحتلا فرُع ام اهالول اهّنأ عم قيقحتلا لهأ آلإ اهيفو ءاهنم هاري

 امل :لوقي .لوألا ببسلا يه اهّنِإف لقعلاب مولعلا ضعب تفرع نإو هسحي الو ءهاري ال امب

 ام ىري امّنِإو ءروظانلا ةجاجز ىري ال امك املع اهلك اهءارو تفشو تفص يأ ءاهتفشك

 اهل تناكو ءًاملع اهآر املف .هل ةآرم يهو .تادجوملا يف ىلجتي ملعلاف ءاهيف 2ىّلجت
 هلك دوجولا تيأرف اهتحرط يأ :اهبجح تخرأ عفترت نأ يملعب يئاضق يأ ,يمكح رارسأ

 .ىتقيقحو ىترضح ىلإ تلصوو «هريغ ءىش داجيإ لبق ناك امك هنيبو ىنيب باجح ال املع

 الك 6 6

 .[يندشرأو] لدب [ينتدشرأو] :ناويدلا يف (1)

 .[اهيف ىلجت ىلجتي ام] :س يف (2)



 رشع نماثلا بابلا

 ناسلب ىقيقحلا ديحوتلاب ىهلإلا لامكلاب ةدهاشملاو «ةفشاكملاب كغ هلامك داحتا ىف

 1 ١ 8 هناقمو كلام

 :لاق

 يتبيجم يلاؤس نع تناكو َباقت 2لاَيفشكب اهنعسْنَّنلا َباجح ٌتْمََر - 5

 كلت ىلإ تلصوو «قئاقحلاو تارضحلا تزواجتو ءاهلك بجحلا تفشك املو :لوقي
 هب ىطغي ام وه باقنلاو .باقنلا يفشكب اهنع سفنلا باجح تعفر «ةقيقحلاو ةرضحلا
 [و101] باقنل يفشكب اهنع يسفن باجح تعفر :لوقي .هنم نانيعلا آلإ رهظي الو .هجولا
 ةميلع يسفن تناكو .باقنلا وهو ءباجحلا وهو «ةشهدلاو «ةلفغلاو ءهلدتلا وهو يهجو
 ةعواطم باقنلاز باجحلا تسك نإ هل لاو ىف يعن: ىلإ ديحت اهلا ةقمديم هيلا

 .اهنم هديرأ امل

 :لاق

 "!ينعشأ يب تقّدخأ ينمو يتافص ادص نم ّيناذةآرم الج ٌتنكو - 6

 اذهو .هب ىلجت يذلا الجلاو ءوحصلا الجلاو ءالج انأ تنكو يأ :الج ٌتنكو :لوقي

 هب خّسوتت يذلا خسولا وهو اديه نم فاذا نا كراس لجل تع راهم ملازف

 جاجز نم نوكي دق روظانلا نأل ؛روظانلا يهو اهنم روصلا ىرت يتلا ةيلجملا ةديدحلا

 يتافص أدص تولجف :لوقي .ًاروظان لمعي نأ حمصي ناك امو ,ديدحلا لثم هريغ نوكي دقو
 اّملو ءيماقم نود يه يتلا تاماقملا كلت يف ىلعألا يماقم ىلإ يلوصو نع ةبجاحلا

 يرونبو يأ ءيب تقدحأ ينمو «يراونأ ةعشأ يأ ءيتعشأ يب تطاحأ يأ .تقدحأ اهتلصو

 .[يتعشأ يب تقدحأ ينمو] لدب [ةعشأب تقدحأ ينمو] :ناويدلا يف (1)
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 يأ ينمو يب اهلصو ناكف اهب اهتلصو يتلا يراونأ يه يهو يب تقدحأف ءاهتلصو كلذ

 .يتقيقح رونو «يترضح رون يهو «يرون ىلإ لصولا مص يرونبو «يرون نم

 هرونبو اهب اهيلإ لصتي وهف .هترضحو هماقم رون نم هرون دودمم دحأ لك نأ ملعاو

 .مهفاف .هماقم وه يذلا كلذ هرون نم يلجتملا هلقعب يذلا

 :لاق

 ("!ةمحزب رىضقيف ٌدوجوم يدوجو يف ّياوسال ذإ يانإ ينتدهش 000

 ياَيإ ينتدهشأو دارأو «-نزولا ةماقإل ءاتلا يف لادلا ماغدإب- ياَيإ ينتدهشأو :لوقي
 ءوحص نع انه هّنأل ؛لوألا هلاح لثم ةشهدل الو .هّلدتل ال .هسفن ىلإ اهفاضأ امّنِإو ءىه

 هرون يه يتلا ىلوألا يتقيقح يأ .يايإ :هلوقو .هترضح يأ ءاهفصوب هفصو داحتال نكلو

 ياوس كلانه دوجوم ال ثيح يأ .ذإ :لاق كلذلو .هعم ءىشل نوك الو ناك يذلا لوألا

 المع اروث آلوأ فك ايتغدوجولاو وه سفن ىرأ كللذك ةيرتمو هكللا'ى دوو نف

 لزت مل هللا تافص هيف تّلجت ًاملع كلذك الإ هارأ ال يّنإف دوجولا ىرأ تنك نإو ءًادحّتم

 ل اد
 :لاق

 2 و
 ٍتَمْسَأَو ْتَمِضَأ ٌسسحلا يفَتِب يسْفَنَو يركاذ ّيمسا يركذ يف ينُممْسْأَو - 8 سمس وك

 دازأو»:ةسفن عمسُي وه دعتم لعف هنأل ؟-نيعلاو فلألا مضب- ا :لوقي

 ركذ لك ةقيقحلا يف يه ءيش لك اهيف تيأر يتلا ىلوألا يترضح يأ ءيه ينتعمسأو

 اهلك ءامسألاو ءركذلا ّنأل ؛يترضح يف ينأل ؛يركاذو ءيمساو يركذ يف وه مساب

 ءارون تنك امك املع اهلك رهاظملاو ملعلا تيأرو .هللا تافص يّلجت ملع رهاظم اهارأ

 يفنب يسفنو .يسفن عمسأ هعمسأ ام ىرأ انأن ءيش لك يف وه وه كلذك يرون وهو

 ركذ وه ركذ لك ىرأ ىتح ءاغصإلا اذه ىلإ تغصأ يسفنو يأ :تمسأو تغصأ ّسحلا

 ىنعمو «يترضح ىلإ يب تدصق وأ ءينتدصقو يأ .ينتمسأو يأ .تمسأو .يترضحل

 تلصو امّنِإو ءدحاو ىنعملاف ءيترضح يه يتلا يتقيقح ىلإ يسفن تدصق ينتدصق

 .[يدوجو] لدب [يدوهش] :ناويدلا يف (1)



 ايخزرب الإ نوكلا رأ ملف يتيؤر نع ٌّسحلا ملاع بجح يفن ببسب يأ ؛ّسحلا يفنب اهيلإ
 يفو هللاب ملعلل ةآرم اهلك تادجوملا تيأرف ,دوجولا يف هداجيإ لوأ يف ناك امك ًايملع
 وه ملعلا نأ ةقيقحلا يفو ءيملع راص يذلا وه لك هب قطن يذلا ملعلا كلذو .هللو هللا

 نإو لوألا يرون وه يذلا لوألا ملعلا آلإ تانئاكلا ةآرم يف رأ ملف ءيش لك يف قطانلا

 «يرون يذلا لوألا ملعلا يّلجت ةلالد لاح ناسل مالك هنمو .هيف عمسأف ًامالك تعمس

 ءيصاعملا دوجو دوجولا يف (!)َّنِإ :تلق نإف ءاضيأ كلذك كلذ هيف تيأر ًائيش تيأر نإو

 لدي اهدوجو ّنأل ؛فلتخت ال اهريغ لثم ملع رهاظم اهتاذ يف يصاعملا نإ :لوقأف
 ىلع لدت يه كلذكو ءاهب هللا ملع [ظ101] ىلعو .ةقولخم اهْنأ ىلعو .هللا ةردق ىلع

 ءيش نم نإو] :ىلاعت هلوقلو ءاهنم ديحوتلا كلذ دهاشي وهف ؛ديحوتلا نم اهريغ لدي ام

 «ىلاعت هللاب كرشملا سفن دوجو ىتح حّبسي ءيش لكو ؛ءيش يهو ه[هدمحب حتبسي الإ
 لب «هتدارإ نم ال كلذ َنأل ؛هل رجأ الو ءالعو لج هديحوت ىلع ةلالدلاب هللا حّبست يهف

 سفنو «هللاب ملعلاو .هللا ملع ىلع لدت يهف .هتردقو هملعب كلذك اهل ىلاعت هللا داجيإ

 ءءاوس ىلاعت هللا ديحوت ىلع اهداجيإ ةلالد يف هللا هنعل سيلبإ سفنو «ةكئالملاو «ءايبنألا

 اهداجيإ ةلالد يف ناسحإلاو مالسإلاو .قافنلاو كرشلاو «ناميإلاو رفكلا داجيإ كلذكو

 هللا ةفرعم ىلع ةلالدلاب هدمحب حّبسي ءيش ّلكو .ءايشأ اهّنأل ؛ىلاعت هللا ديحوت ىلع

 .بذكلاو قدصلاو .ةحابإلاو لحلا يف تفلتخاو .ةلالدلا ةرضح يف تواستف ؛ىلاعت

 هعم تفشو تفص نمو :انلوق ىنعمو .كلذ مهفاف ءلطبملاو قحملاو «لطابلاو قحلاو

 يمس هاش ابل فرم ةفاقك: اهاز هنأ دارحلا نيت ادهتم |دجاو ملغ كانضوتلا

 رظني امك اهماسجأ ةيؤر هلفغأف ًانايع هءارو اهحيبستو اهقطن عمسف هب ةقطانلا هللاب ملعلاو
 نم عناصلا ىطعأ ام يف هركف بهذي ىتح هتفرعمو هتنطف هشهدتف هفرعي (2عناص ةعنص ىلإ

 املع اهلك تادجوملا ىف هتيؤر دح ىف كلذك راص اذإو «ةعنصلا كلت ةيؤر دنع ةمكحلا

 دحر انف لكلا دعتو كل رعاذقي نه تلا ملعلا وع ينلعو هفلط نه كرات ادعلاو

 .ادحاو ايش نفرآلاو«ءاستلا :"رسعاوبلا نحنا امك

 ءاهلك بناوجلا ةيقب وه هنم بناج لك ناكل ءايشألا لقعي لقع هب ءاوهلا ناك ولف

 . س نم ةدايزلاو .لصألا يف ةطقاس [َّنإ] ( 10

 .[عناص] لدب [عناصلا] :س يف (2)



 ًابناج قطن نإو ءهّلك هب فصو ًابناج لفغ نإو هلك ركذ دق هّنأك ناك هنم ًاضعب ركذ نإف
 عيمج مولع تدحتا هترضحو «يبنلا ملع كلذلف ,سايقلا اذه ىلعو هلك هب فصو

 ال ًادحاو ًارون داجيإلا لوأ يف ناك امع ًادحتم ًادحاو ًاملع ّلكلا راصف هملعب تامولعملا

 ةقيقحلا يفو «هماقمب ملكتي هّنأ ءيش لك ناسلب هماقم ملكتي نأ ٌحصيف .هعم ءيشل نوك

 ءيش لك حيبستف ءاهحيبستو .تامولعملا عيمجب لصتم هملعف ىلاعت هللاب ملاع لك نأ
 ينالفلا ءيشلا نإ :لاق ولف .هريغ ال حيبستلاف .ءيش لك حيبست وه هحيبستو «هحيبست وه

 انأو «يرظنب رظنيو .يعمسب عمسيو «يناسلب ملكتيو .يقطنب قطنيو .يحيبستب حّبسي
 يف اّمحم ناك اذإ ًاقداص ناكل كلذ ريغ ىلإ هرظنب رظنأو .هعمسب عمسأو «هناسلب حّبسأ
 عضوم دوجولا يف سيلو «مهف نمل هيف فالخ ال يذلا ٌقحلا وه كلذ ناكلو .هديحوت

 تادجوملا عيمجو ؛هملعو .ىلاعت هللا تافص ملع يلجت هلك لب «ءالخ الو ءللخ ةرذ

 لكو ءًاضيأ كلذك يه اهدحو ةرذ لكو «حيبستو ءرصبو .ءعمسو ؛مالكو ءقطنو .ناسل

 يلجتو حيبست رهظم وه مالك لكو .ءلقع ٌلكو ءرصب لكو ءعمس لكو ناسل لكو «لمع

 يهف «ىلاعت هللاب كرشلا مالكو ءكرشملا ناسل ىتح هديحوتو .هتافصو «هيف هللا ملع

 1 ل ل

 '"'وهو .هرصب يرصبو ؛هعمس يعمسو .نوكلا ناسل يه يناسل لاق ولف ءاهنع أجلم ال

 ىلع ًاحيحص ًالوق ناكل يعمسب رظنيو «يناسلب رصبيو ءيرصبب مّلكتيو ءيعمسب قطني
 .دسألاب عاجشلا ىّمسي دقو ءاهيف نوكرتشم لكلاف «فلتخت ال ةلالدلا ْنأل ؟يناعملا هذه

 ناك اذإو «تافصلا صضعب يف امهكارتش ثا «رحبلاب داوجلا ناطلسلاو .ءسمشلاب ملاعلاو

 :لاق امك هلاح ناسلب يدمحملا ماقملا لوق نع ملكت مظانلاف كلذك

 ينّيوه ٌتقنتعا ىتكل حناوج لا يحراوَج مازتلاب ال يسّسْقَئاَعَو - 9

 عمجلا ةيدحأ ةرضح يهو ءاهتقناعو يأ -فاقلا نيكستو ءاتلا مضب- يئتقناعو :لوقي

 هتاذ تافص لامكو ءاهتقيقحب هتاذ [و102] قّقحت ىف ؟”هسفن ىلإ اهفاضأ امنإو «ةيملعلا

 .هيف ىهو .ءاهملعب ةفصتم هتاذو .هتاذ ىف ىه تناك ثيح هتاذب داحتالل اهتافص لامكب

 .س نم هانتبثأ امو ءلصألا يف ةطقاس [وه](1)

 .[هسفن ىلإ] لدب [هسفنو] :س يف (2)



 .ىنتقئاعو :لاق كلذ لجألف «هتاذ رون آلإ ىري ال وهف هتاذ رون ىهو ههتاذ نم هتاذ اهارتو

 يأ ءحراوجلاب يحراوج مازتلاب ال :هلوق .اهل هتقناعم هذهف يتاذ رون يتاذب تدهاش يأ

 نم يتشاشح ىلع يدي عضوب الوأ تلعف امكو «ةماعلا عم فورعملا وه امك اهحناوجب

 .يتيوه اهيف يتلا عمجلا ةرضح ةدهاشم تقناع يأ :يتيوه تقناع يّنكلو ءاهب هلّولا ةرثك

 كلذ دعب صوغالو «كاردإلا وه كاردإلا نع زجعلا ريغ اهيف سيل ةيوه ىلإ ديحوتلا يف يأ

 .نيصتاغلا ىهتنم ىّنأل ؛ادبأ قولخمل

 :لاق

 تتقفمل ةفملا ريبعل ! ٌسافنأ 907 ىسفنت ُحوَرو يحور ينّندَجْوَأَو - 0

 .ينتدحوأو ءبحلا ىنعمب لوألا :نيينعم همالك لمتحيو .-ءانلا مضب- ينُّئدجوأو :لوقب

 ,تّتفملا ريبعلا سافنأ رطعي يتلا اهيف يسفنت بيط حير وأ :ةحئارو يأ :حورو «ينتمهو يأ

 :ىحور «كلملا توكلم ملاعو «بيغلا ملاع ءاضف ىف ةدهاشمو .هرظن لاجم سنت وهو

 ةيئاضرلا ةبحملا راونأو «هنيد راونأو «ةيهلإلا ةبحملا راونأ يه لب «هتاذ ريغ حورلا انه دارأو

 نمو «ءاقبو ةايح هلو ,حور يف وهف راونألا هذه هيف تناك نمف .هؤاقبو «هتايح اهب يتلا هحورو

 عم قحتسي ال يذلا نارسخلا ءاقب آلإ ءاقب الو «ةايح الو هل حور الف ءيش اهنم هيف نكي مل

 : نيتاقتأ رطعت ءاهحيز ةحئار وأ ءاهتحئار يتلا يسفنت حورو .ءاقب ىمسي نأ ءاقبلا اذه ةلاقم

 ىنعملاو .قاشنتسالا هل سفنتي يذلا هاذشل سافنألا ةملك راعتسا .تتفملا ريبعلا تاحفن يأ

 ملعلاب ًالامك يل هللا اهلعج يتلا ةيلامكلا راونألا كلت يحور ينتدهشأو يأ:ينتدجوأو «يناثلا
 بيطو وأ ؛ةحئارو يأ :حورو «ةيرجحلا تاذلا ةبعك ناكرأ يه يتلا اهلامكب ليمكتلاو ءاهب

 ريبعلا ةحئار يأ .تّتفملا ريبعلا لهأ سافنأ ةحتار رطعت ىحور رظن لاجم ءاضف يأ :يسفنت

 مهو .تّتفملا ريبعلا لهأ سافنأ راعتسا نوكي نأ ٌحصيو «يملعلا ملاعلا كلذ ءاضف بيط نم

 .كلذ مهفاف ءقوشلاو ةبغرلاو ةبحملاب ةتتفملا ةيريبعلا ةبيطلا حاورألا لهأ

 :لاق

 ""يتهزن يسفن ٌتدحو دقو ّىفو ١ ٌهَّرَنَم يلك نسُحلاٍفْضَو كْرِش نعو -1

 .[يسفن] لدب [يتاذ]و [نسحلا] لدب [نسحلا] :ناويدلا يف ()



 يلك امهدحأ : نييلعم همالك لمتحيو «ءهزنم يلك نسحلا فصو كرش نعو :لوقي

 لامك ّنأل ؛فورعملا نسحلا فصو كرش نع ىلاعت هلل هّرنم وه هنم ءيش لك يأ .هّزنم

 يذلا هلامك يأ .هّرنم وه يأ .هّرنم ىلك ىناثلا ىنعملاو .فورعملا نسحلاب فصوي ال هللا

 ًاديحوتو ًاحيبست هتدجو هتقيقح ىلع ترظن اذإ ءيش لك يأ «ىلاعت هللا تافص ملع وه

 نأ دعبو هّزنم تادجوملا يف دجو امل نسحلا فصو كرش نع حيبستلاو ديحوتلا كلذو

 ديحوت نمو ءنسحلا فصو كرش نم تادجوملا ىف دجوملا فصولاب ىلاعت هللا فصو

 :امهدحأ نيينعم همالك لمتحيو :-اهديدشتو ءايلا حتفب- ّيفو :هلوقو .كلذ نع هزم هللا

 ىلاعت هللا ديحوت يئازجأ نم ءزج لك يفو .دارأو «ىلاعت هلل يديحوت يأ ءيتهزن يفو

 ديحوتل ىتدهاشم لاحف يأ ,ىتهزن فو :ىناثلا ىنعملاو .هدهاشأو هفرعأ نأ ٌترمأ يذلا

 ءأيديحوت ًاملع يسفن تدهاش يأ ءيسفن تدجو دقو «يئازجأ ملاع يف هحيبستو هللا

 ديحوت هتيأر ءيش لكف .هلامجو هلالجو هللا لامك ىلإ رظنأ ملف دوجولا عيمج تدهاشو

 رظني مل اَمل هّنأل ؛هسفن ال .ىلاعت هللا حيبست يه يتلا هسفن ةقيقح دوجوم وهف ىلاعت هللا

 «ريغ ال اهنم كلذ وه اهتقيقح نأ اهفرع هنم ءازجألا كلتب هللا حيبست ىلإ رظنو ؛هرهاظ ىلإ

 .ىنعمب ىنعملا اذه ىلع معن :لوقنف ؟يسفن تدجو لاقي نأ ٌّمصي له :تلق نإف

 «.ىلاعت هلل اهديحوتو هلل اهحيبست وه يذلاو .ءىسفن ةقيقح ىلإ [ظ102] ترظن دقو

 لمتحي مالكلا ّنإف كلذ تدهاشو ءاهنم ءزج ّلك يفو ءاهيف هب ملعلاب ًايلجتم هللا تيأرو

 .مهفاف .قحلا هوجو نم هلمتحي ام ىلع لوأتف فوذحملا ريمضلاو .فوذحملا ريدقتلا

 :لاق

 يتّمذم تافصلاب يحْدَمَو يدمحبل 0 يحدام ُقَفوُي يب يتافص ُحْدَمَو 2

 عمسلا يه يتلا عبرألا يتافص ريونتو يأ ءيونعملا حدملاب دارأ يتافص حدمو :لوقي

 تيهتنا امهم حدملا قحتسا اهب يتلا ةيهلإلا تالامكلا راونأب ةردقلاو قطنلاو رصبلاو

 هللا اهلعج يتلا عمجلا عمج ةيدحأ تارضحو ؛عمجلا تارضحو «تالامكلا بتارم

 يدمح يأ [نع] ينعي ماللا انه دارأ :يدمحل يحدام فقوت «يتاذ اهب لمكأ الامك يل

 ىلع ىنثي نأ ردقي دماحل نيأف .هل ةياهن ال ىتاذ ىف ىلجت يذلا هللا لامك نأل ؛ىئانثو

 :هلوقو .هب اهرونتو ءاهيلع ةيّلجتم ىتاذ هب تلمك دقو هل ةياهن ال يذلا ىلاعت هللا لامك

53210 



 نذإ ,يونعملا حدملا دارأ امّنِإو هل ريغلا حدم حدملاب انه دري مل :يتّمذم تافصلاب يحدمو

 نيعلا نم تاعونتملل رصب ةوقو نذألا نم عمسلا ةوقب راصتقالا تاجرد ىلع تفقو اذإو

 تغلبو ءشطبلاو .لقعلاب ةعاجشلا ةوقو .ظافلآلا يف ناسللاب قطنلا ةوقو .تاروصبملل
 نوكأو «ةيهلإلا راونألاب تاذلا رّونأ ملو عبرألا تافصلا هذهب يفصو نسح يف ةياغلا

 رظان ٌرصبأو ءتوربجلاو توكلملاو كلملا قئاقح ملاوعو ؛بيغلا ملاوع يف لئاج ٌمجشأ

 يأ ؛يتمذم وهف اهلامكبو اهب قطان ّقطنأو «ةيهلإلا تارضحلا يف عماس ٌعمسأو .دهاشمو
 .دحأ ينّمذي مل وأ .دحأ ينّمذ «يل ةّمذم

 :لاق

 55 رمي: قد يباجتحال هب يدهاشو يسيلج يب يفصو ُدِهاَشَف - 13

 راونأل اهتدهاشمو «يتاذ فصو يأ .فصو ىلإ رظانلاف يأ :يفصو دهاشف :لوقي

 ةقيقحبو يب فراعلا وه يأ ءوه سيلج وه اهلامكب ليمكتلاو ءاهلامجو تارضحلا
 تارضحلا راونأ اهيف تلجت اذإ اهّنإو «هتاذ ريغ ةقيقحلا يف دهاشلاب دري ملو ؛يلامك
 كلذ نأ هلامك ىلإ ةرظانلا هسيلج ىهف ةيهلإلا تابحملاو «ةيهلإلا تالامكلاو «ةيهلإلا

 يقل ل رانا مم كيل يك ةقرفضي دواجن وو كل اع علطملا وأ ؛هروصو هلامك وه
 يعمسل دهاشملاو يأ «(!'هب يدهاشو :هلوقو .هسلاجي نم ىلع علطملا وه سيلجلا نأل

 ةياغ وه هذه يف يلامك نأو .رهاظلا يلعفو .رهاظلا يقطنو .رهاظلا يرصبو ءرهاظلا
 ةفرعم رادب لزني نل يأ «لزنملاو «رادلا :ةلحلا .ةلحب ّلحي نل هاهتنمو .هدحو لامكلا

 ؛لامكلا ةقيقحب ةفشاكملا هلحم لحي ملو ءآدبأ هفرعي ملو هرظني مل يذلاك هلثم يتقيقح
 .طقف رهاظلا لامكلا وه سيل لامكلا نأ ىلع هتبئتلا دارأ امّنِإو ءطقف هسفن كلذب دري ملو

 يذلاب دري ملو ءرهاظلا لامك مث «هلامكو .ىلاعت هللا رونب نطابلا لامك لامكلا امْنِإَو

 نأ تأرو .كلذك تّنظ ىتم اهّنأ هتفرعم ريغ هتفرعم رادب لحي ملو .هتفرعمب فشاكي مل

 .كلذ مهفاف .هبلقب يأ .هرادب ةفرعملا لحت مل هرهاظ لامك هتياغ لامكلا

 :لاق

 يتعجه نموت ايؤر اهب يركذو 2 ةيؤر ظقيَت يئامسأ ٌدُكَو يبو - 4

 .س نم اهانتبثأو .لصألا يف ةطقاس [هب1(1)



 .ةدهاشملا وه يذلا ينطابلا ركذلا انه دارأو ءركذو :هريدقتو «ريخأتو ميدقت هيفو :لوقي

 «ةريصب «ةعيمس يه ىتلا ءامسألا ةعبرألا يهو «يتاذ ءامسأ يأ ءيئامسأ ةدهاشمو يأ

 ىلع اهيلجتو «.ةيهلإلا تاّبحملاو «ةيهلإلا تالامكلاو «ةيهلإلا تارضحلل ةقطان .«ةريدق

 .ةيهلإلا تالامجلا ةدهاشم ىلإ ةلفغ ةنس نم هابتنا كلذل يتدهاشم يف ةيؤر ظقيت يتاذ

 ةدهاشمو «ةيؤر ىلإ يتدهاشمو «يتيؤر ةظقي اهب ينفرعو ءكلذك يندهاش نم يأ «يلوقو

 تفرع اذإ ىسفن كلذكو «ةيهلإلا تالامكلاب [و103] تاذلا ليمكتو ؛.ةيهلإلا تارضحلا

 اهتاوذب ىأ هان يتدهاشم امأو يأ ءاهب يركذ اَمأو .كلذب يريغ ينفرع اذإ امك كلذ

 .هريغبو .ديلاب لعفلاو ءناسللا نم قطنلاو «نيعلا نم رصبلاو .نذألا نم عمسلا يه يتلا

 .فيفخلا مونلا وهو «ةنسلا مون وه نسوتلاو ,يتعجه سنؤت ايؤر لثم يهف هذه يف يلامكو
 ايؤرلاب هرهاظ لامكب هتدهاشم لثمو «ليللا لوأ ةليلقلا ةمونلا ةعجهلاو .ةظحل نوكي دقو

 هيرت امب لب «ةيهلإلا تارضحلا ىلإ اهب يل هتدهاشمك هظقوت الف يأ .ةفصلا هذه ىلع يتلا

 يأ «ةعجه يف ةفيفخ ةنس يف يأ ءنّسوت ايؤر لثم هللاب ملعلا ىلإ ةبيرقلا تالالدلا ضعب
 اميرو «ريبعت ىلإ جاتحت امبر ايؤر ىريف «مانملاو ةظقيلا نيب ةليلق ةمون يف همون لوأ يف
 وه امبرو ينم هآر ام ليوأت ىلإ جاتحت امبرو ءًاليلق ىرت يرهاظ ةيؤر كلذك «جاتحت ال

 :ةقباسلا تايبألا يف هلوق ىنعم وه اذهو «زييمتلا ملع ىلإ جاتحم دعب وهف هرهاظ ىلع
 هنأ ةليل يف مانملا ايؤر هل راعتساو .ءيفصوب يأ .هب يدهاشو :هلوقو .تافصلاب يحدمو

 ملو .هّبر دنع ملاس هّنكلو .هبجح ةملظو .هتلفغ يف وه هنم هآر امب هملعو .هتيؤر كلذك وه
 امو ءاهتفرعم يف كلذك اهنأ هسفن دارأ نوكي نأ دعبي الو «هبرق يف ةيبلقلا تارضحلاب ظحي

 ىلاعت هللا ةعاط ىلع اهّلدت ايؤرب مونلا نم ةهبتتملاك يهف .كلذ يف هنياع اهلامك ىرت تماد
 ةيؤر يه أعم رهاظلا لامكو ؛تاذلا لامكو «تاذلاب اهتدهاشم يف اهلامك نأ اهتفرعمو

 تاّبحمو تارضح ىلإ كولسلا بلاطل هّبنتلا نود هسفن هب دري مل هنإف .كلذ ىلإ اهظقيت
 .كلذ مهفاف ءالعو لج كولملا كلم

 :لاق

 ''!ةقيقحلاب ملاع يب هراعو ل هاج يب يفراع يلعفب كاذك - 5

 .[ملاع] لدب [فراع] :ناويدلا يف (1)



 يتافص عبرأب يلامعأو ءيملع نم هل رهظ امب ينفرع يذلا يأ :يفراع كلذك :لوقي

 يأ :هفراعو ؛ملاع ريغ وه يفصو يف يأ :ّيف لهاج وه «يلامك ىهتنم كلذ َنإو «ةرهاظلا

 دارأو «ةقيقحلا ىلع ملاع يب وه يهلإلا لامكلاو .يهلإلا لامجلاو .يهلإلا ملعلاب ملاعلا

 .مهفاف «هيبنتلا ريغ كل دصقي ملو .كولسلا اذهب صوصخم وه سيل كلذك وه نَم لك نأ

 6 د6





 (1)كتلاغلا ءزحلاو .«رشع عساتلا بابلا

 ماقملا ناسلب ةقيقحلا تاماقم يفو .ةيناسنإلا تاذلا ةفرعمب ديحوتلا يف ذ باتكلا نم

 0 كانك .يدمحألا

 :نايب
0 

 ماقمو ءصيلختلا ماقم :('تاماقم ةعبس ىلع هذه هتموظنم ىنب خيشلا اذه ْنأ ملعا

 ماقمو صيخلتلا ماقمو .صيحمتلا ماقمو .صيحفتلا ماقمو ءصالخلا ماقمو .صالخإلا

 ىلع قوقحلا نم هؤادأ ءرملا مزل ام عيمج ءادأ وهف صيلختلا :لوألا ماقملا اَمأ :ةصالخلا

 همزليو .ىرخألا يف هب كلهي امم ءرملا هلعف امم ةبوتلاو ءقيضو ةعس يف لدعلا هجولا
 هنم قبي مل نأ ىلإ مسجلا لوحنب هيلإ راشأ يذلا وهو ءبونذلا عيمج نم هنع بوتي نأ

 وهف ءصالخإلا :يناثلا ماقملا امأو .هتفرعم روهظو هتفاثكل دسجلا هل راعتساو «ةيقب هيف

 ملع نم ًاضرف اهب هدّبعت يتلا تادابعلا نم هءادأ ءرملا ىلاعت هللا همزلأ ام عيمجب مايقلا

 اصلاخ ةلالدلاو .لآملاو .ديحوتلا ملع وهو «ةفشاكملا ملعو «ةقيقحلا ملعو «ةعيرشلا

 تاماقملا نم هدعب امو صالخإلا ماقم وهو «ءلوألا وحصلا وه اذهو .«بويعلا عيمج نم

 نم ناك امو «هئانفو دسجلا لوحن ةرابعب ةقحال لامعألا هذه نم بويعلا ءانفو ةليسوو لفن

 ةيعرشلا لئاسولا لامعأ ةيفصتو «ةرهاظلا ةيعرشلا لامعألا نم هوركم كرتو بودنم لعف

 .مهفاف ءنيماقملا نيذهب ةقحال

 يحمدت ىتح اهلك ةميمذلا اهتافص نم سوفنلا ةيفصت وهف صالخلا :ثلاثلا ماقملا امأو

 وهو ؛«ىلاعت هللا تافصب [ظ103] اهتيلحتو بولقلا تالفغ نم ةبوتلا يهو .ًالصأ اهنم

 فلؤملا هدارأ يذلا ميسقتلا عم مئالتملا وه [ثلاثلا] ّنأل ؛خسانلا نم وهس هلعلو ؛[ ثلاثلا] لدب [نماثلا] :س يف (1)
 .ًاباب نيرشعو ةعبس جضت - ًاقباس درو امك - طقف ءازجأ ةثالث وهو

 اهنم رصان خيشلا راتخي اماقم نيرشعو ةعبرأو ةثام ىلإ مهضعب اهلصوأ دقو ؛[تاماقملا] دنع قبس اميف انفقو (2)

 .964 ص .ىنفحلا ةعوسوم تاماقملا ددع نع رظني .ةعبسلا تاماقملا كلت
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 ًاضحم ةبحملا صيحمت وهف صيحمتلا :عبارلا ماقملا امأ .سفنلا ساسحإ ءانفب هنع رّبعملا

 تارضح ىلإ ركفلاو «ةئيشملاو «ةدارإلاو ؛ةبحملاو ءاضرلا يف اهب جورخلاو .بوبحملل
 نساحلا ماقملا اَمأو برحملا ىوس هيلع رطخي ءيش لك نم انه ةبوتلاو .بوبحملا

 الإ ًائيش ىري الف .هللاب ًاملع اهقئاقح ىلإ رظنلاب تادوجوملا نطاوب شيتفت وهف صيحفتلا
 ةدهاشملا يف يقرتلا وهف صيخلتلا :سداسلا ماقملا امأو .ًاحيبستو ةفرعمو ًاديحوت هاريو

 تاماقم يهو ءاهنطاوب الإ ري ملو ءاهرهاوظ ىلإ رظنلا هلفغأ تادجوملا ىلإ رظن ىتم ىتح
 هذه نم ماقم لك يف نكلو .كلذ يف مهبتارم يف توافت ىلع مهو «ءايبنألاو لسرلا

 امأو .بحلا ةيطم ىلع نوكي لب .طقف املع ًابلاط ال ةبحملا ةيارب امّنِإف ةعبرألا تاماقملا
 هدجوأ امك ًادحتم ًارون هللاب ًاملع تادجوملا عيمج ىري نأ وه ةصالخلا :عبالا ماقملا
 نع لفاغ ريغ يه امك تادجوملا ىري كلذ عمو .هعم ءيش الو ءارون داجيإلا لوأ يف هللا

 نم هلالجو «لوألا رونلا لامج هلامج نوكيف تافصو «ةفصلا ىري وهف يه امك اهتيؤر

 ماقم اذهو ءرونلا كلذ لامكل الو لالجل الو لامجل ةياهن الو هلامك نم هلامكو .هلالج

 اينيقي ًايقيدصت ًاملع ال ةدهاشم ًاملع اهدهشي ال دوجولا يف ةرذ هبجحت مل ثيح يف يبنلا
 يتأي هرظنو «ةآرملا يف روصلا دهاشي امك نيقيلا ٌّقحب لب «نيقيلا نيعب الو ؛نيقيلا ملعب

 .انجووضلاو ةارملا رظن نَلَع

 :نابيتن

 ةليسولاو .ىلاعت هللاب ملعلاب ةفشاكملا ملع وه :ةصالخلاو ءصيخلتلاو .صيحفتلاو

 سانجأ نم دبعتملا وه اهب ىلاعت هللا ىلإ لّسوتملاو .تادجوملاب فرعتو «كلذب هيلإ
 ىلاعت هللا تافص نم تافص عبرأب اهيلع علطتلاو ءاهب ةفرعملا لوصأو .تادجوملا

 .ملكتم ءريدق ءريصبو ءعيمس هنأ وهف ىلاعت هللا تافص نم اَمأف .هتافص نم اهفرعي

 هذه ىلعو .هقطنو «لعفلا ىلع هحراوج ةردقو .هرصبو .هعمس هسفن ءرملا تافص نمو

 :بيلاسأ ةعبرأ ىلع ةصالخلاو .صيخلتلا ماقم يف هتموظنم خيشلا ىنب لوصألا

 هللاب ملعلا رون تافصلا عبرألا هذهب تادوجوملا عيمج ةدهاشم يف :لوألا بولسألا

 .ىلاعت

 ةعبارلا ةرفسلاو ؛لامكلا تاماقم ىلإ ةثالثلا رافسألا ماكحأ نايب يف :ىناثلا بولسألا



 ىلإ تاسوسحملا رهاوظ ىلإ رظنلا نع سفنلا رفس يه يتلا يدمحألا ماقملاب ةصتخملا

 .اهئطاوب

 يف قارغتسالاو «تافصلاب ىلاعت هللا نولإ ةدهاشملا وهو .حورلا رفس :يناثلا رفسلاو

 .عمجلا ماقم ىلإ سفنلا رفسو ؛حورلا رفس :نيماقملا نيب عمجلا ثلاثلا رفسلاو ؛كلذ

 ًارون داجيإلا لوأ يف وه امك دوجولا ةيؤر ىلإ دمحم يبنلا رفس عبارلا رفسلاو
 .اذحتم

 لك عورشو .هماقم عم هفصو يف رهاظلا مكحب ع يبنلا عورش يف :ثلاثلا بولسألا

 ةدعاقلا :دعاوق عبرأ ىلع ثلاثلا بولسألا اذه ىنتبيو رهاظلا مكح ىلإ ققحم كلاس

 ماكحألا ركذو «ىلاعت هللا ىلإ قّمحملا ناسنإلا ريس يف تايلك تاماقم ةرضح يف :ىلوألا

 .هتاماقمو ءناسحإلاو «ناميإلاو .مالسإلا يه يتلا اهنم لك ماقم لكب ةقلعتملا

 رظنو «بيغلا ملاعل هحور ةدهاشمو .قّمحملا لماكلا صئاصخ يف :ةيناثلا ةدعاقلا

 ءاببثألا هتف اوعرش امو .ةقيقحلاو ةعيرشلا يف ذ اهماكحأو «تاسوسحملا ىلإ هسفن

 (!!:راشبألاو .ءاملعلاو ءلسرلاو

 .اهليثمتو ءلامعألا تائيه ىف :ةثلاثلا ةدعاقلا

 .حورلاو سفنلا يف لامعألاو ملعلا ريثأت يف :ةعبارلا ةدعاقلا

 نم عمجلا ةيدحأ هماقم راثآ نم اهب رهظ يتلا 26 يبنلا تايآ يف :عبارلا بولسألا

 .لوألا بولسألا يف ءادتبالا عورش اذهو .ىربكلا هتايآو [و104] هتاوعدو هتاثويغ

 :صيخلتلا ماقم يف يدمحألا ماقملا ناسلب لوألا بولسألا يف :نايب

 :لاق

 حلطصم يف وهو ء(ريشب) عمج هب ديري خيشلا لعلو 54ص .ليلخلل نيعلا رظني ؛ةرشبلل عمج عمج :راشبألا (1)

 لك غالبإب طونملا هّنأل ؛ريشبلا يمس اذلو .ىوقتلا يف ًاظح مهرفوأو ؛ةعامجلا دهزأ نوكي يذلا ريمألا موقلا

 «ىتفحلا ةعوسوم [ريشبلا] نع رظني ءاملعلاو لسرلاو ءايبنألا ةبترم يف هعضي خيشلا ىرن انه نمو ؛ىرشب

 .669 ص



 ةميلع كاذب ست نم ملاعم 2 لا رهاظب ٍتافصلا مالعأ َمْلِع َذُحَن - 6

 مالعأ ملع نم كلذ فشك ذخف تادجوملا يف هتافصب هللا يلجت ىرت تئش اذإ :لوقي
 ذخف يأ ءاهيلع لدتسي قيرطلا ىلع ًاملع بصني يذلا وهو .ملع عمج مالعألاو .تافصلا

 .سانلا عم دوهعملا شطبلاو ءرصبلاو ؛عمسلاو مالكلا يه يتلا تافصلا قيرط لئالد ملع

 يأ ءاهب لدتسُي يتلا يه ملاعملاو «ملاعملا رهاظب :هلوقو ؛ةدهاشملا قيرط ىلع مالعألاك يهف

 .شطبلا ىلع ةردقلل ديلاو ؛مالكلل ناسللاو ءرصبلل نيعلاو ؛عمسلل نذألاك اهتالولدم رهاظب

 ملعلا تققحت دق سفن نم هذخ يأ :ةميلع كلذب سفن نم ؛كلذ ريغ ىلإ طسبلاو ضبقلاو
 .كل تفصو امك كلذ ةقيقح ىرت كنف ء.عمجلا ةيدحأ ىلإ ىهتنا نيح

 :لاق

 ةريشُم كاذب حور نم ملاوع لا نطابب اهنع ِتاَّذلا يماسأ مُهَفَو - 7

 .همالكو .هعمسو .هرصب َّنأل ؛هتاذ ىلإ ةريشم يه ءرملاب يماسألا هذه يناعمو :لوقي
 يه يه هتاذو ءهتاذ لعف هدي لعفو .هتاذ مالكو .هتاذ رصبو هتاذ عمس وه امْنإ هلعفو

 .هتاذ ىلع لدت ىلاعت هلل تافصلا هذه كلذك ةملكتملاو .ةعماسلاو «ةرظانلاو .ةلعافلا

 ادعت رون نوت ةلو فاك نك هلو رهظأو تتاقصت ىلع اكل ىلانق هللا نأ لعاو

 نأ ءاش نكلو «ىلاعت هللا ديحوت يف زوجي ال فصو كلذ ٌنِإف كلذ هنم لصفنا هّنأل ؛ًايخزرب

 كلذك روصلا اهنم رظني يتلا ةآرملاك ليثمتلا يف ناكف «هتافص ىلع ًالاد ًاملع هتيلجتب نوكي
 رون وه رونلا اذهو .هتافص يكحي ملعلاف .هتافصب هيلع هللا يلجتل ةأرملاك ليثمتلا يف وه

 دوجو بوجو يلجت نم ملقلا دجو ام لوأف .كلذ دعب تادجوملا تدجوأ هنمو كتف يبنلا
 يقابلا دوجوملا ّيحلا ىنعم نأل ؛مئادلا يحلا همسا وهو ؛تاذلا يلجت نم ال ؛تاذلا

 «هتينادرفو هتينادحوو هللا ةيدحأ بوجو يلجتبو .ملقلا تاذ تدجو ءايشألا تاوذو

 «صاخشألا ةيدحأو ملقلا ةيدحأ تدجو ةيدحاولاو ةيدرفلاو ةيدحألا يلجت نم ال

 ةلصتملا ىلعألا حورلا يهو ءملقلا حور تدجو ريصبلا «عيمسلا هللا تافص يلجتبو

 هل ىلجتف ةيثيح لك نم ال هّنكلو ؛ليثمتلا يف ضعبب هضعب ءاوهلا لاصتا يبنلا حورب

 ام عيمج لّقَعو هللا فرعو «ةئيشملاو ةدارإلا هلل ةبحملا هيف تدجوف دودولا هنأ هتفصب

 هيلع هللا ىلجتي نّمو القع يمس كلذلو «ةدحاو ةلمج ملقلا نم هيف هعمجي نأ هللا دارأ



 هتفصب هيلع ىلاعت هللا يلجتبو .مالكلا ىلع ملقلا ةوق تدجو ًاملكتم لزي مل هنأ هتفصب
 ىلجتف ؟بتكأ امو :لاقف ءفرحأ ريغ نم بتكا :هل لاقف ؛باتكلا ىلع ملقلا ردق ريدق هنأ
 سفن اهنمو «هنمو «ىلعألا ملقلا سفن هز يه تناكف .هملع ام ليصفت مهفف ميلع هّنأ هتفصب هل

 بتكي نأ هدارأ ام مهفو ء[بتكا] ب ءادنلا عمس املو ءانفصو امك اهب ةلصتم دمحم انيبن

 راصف هسفن نم مث ؛هيلع هحور تضافو .حوللا تاذ كلذ نم تناكف «ةبيهلا نم ملقلا لاس

 «ةيلكلا سفنلا يهو اسفنو «ةيلكلا حورلا يهو احورو «ةيلكلا تاذلا يهو ءايتاذ حوللا

 نمو «تالاثملا يهو ةباتكلا مكحأف .ميكحلا هنأ هتفصب هيلع ىلجت بتكي نأ دارأ اًّملف

 ةرّوصملا ءايشألا روص روهظ ناكف «لوأ هانركذ امك ءايشألا تدجوأ تالاثملاو «حوللا
 «ميلعلا «ريدقلا .ملكتملا ؛دودولا ءريصبلا ءعيمسلا دحألا «يحلا ىلاعت ؛هئامسأ يلجتب

 .دوجولا يف ددملا رهظي هب يذلا ددعلا دوقع تّمت اهبو ءءامسأ ةعست كلتف ؛ميكحلا

 ءامسأ ريدقلاو ءريصبلاو [ظ104] ميلعلاو ءعيمسلاو «تاذلا ءامسأ دحألاو ءّرس يحلاف

 وهف كلذ تفرع اذإف ؛هتاذ ىلع لدت هتاذ تافصو «تاذلا ةفص ملكتملاو .تاذلا تافص

 تافص يلجتل ليثمتلا يف ةآرملاك امه نيتللا ةيملقلا ةرضحلاو «ةيملعلا ةرضحلا يف لوقي

 عيمس :عبرألا كانا هذه مهف يأ ءاهنع تاذلا يماسأ مهف ْنِإ :امهيلع ىلاعت هللا

 ملاوع نع ملاوعلا يأ ءاهنيب مث ةيولعلا ملاوعلا يأ «ملاوعلا نطابب ريدق .ملكتم ءريصب

 ًاحور هسفنو هحورو هتاذ يأ .هملاوع ىقس كلذلو «ةريشم كلذب يه ىلعألا ملاعلا حور

 يذلا ملقلا سفنو .هلقع وه يذلا ملقلا حور نم هلصأ ءيش لك اذإو هيلع لدتل ًادحاو

 اهلكو ,تافصلا عستلا هذهب فصٌنم وهو .هتاذ وه يذلا '!'[ملقلا] تاذ نمو همهف وه

 رون هلصأ لقعلا ناكف .تافصلا عستلا هذه نم هيف ءيش لك نأ مص ةدحاو ةفص يه هيف
 «حوللا يف هلاثم دمح ام ردقب ئرما لك يف هتاذو هحورو هسفنو حوللا لقع نم دودمم

 «ليثمتلا يف هيلع ىلاعت هللا تافص يلجتل ةأرملاك وه يذلا يهلإلا ملعلا يلجتل ةآرم وهف

 ءاقرف لاثملاو ليثمتلا ىنعم نيب َنإف كلذل لائم وه لاقي نأ حصي الو «لاثملا يف ال

 يه تالآلاب الإ لقعي ال لقعلا َّنكلو ,يونعم سايق ليثمتلاو ءينوك لاثم وه لاثملاو
 / ساوحلا يه ةرهاظلا تالآلاو .تالايخلا اهنمو «ةنطابلا تالآلا نحو «ةيماهلإلا رطاوخلا

 هل ةلآ هذه نم ءيش لكو .ءسمللاو ءرصبلاو «عمسلاو ءقوذلاو ءمشلا يه يتلا سمخلا

 .س نم ةدايزلاو ءلصألا يف طقاس نيفوقعملا نيبام (1)



 نكلو «هيلع رطخت يتلا رطاوخلا ةسداسلاو ءاهريغب اهكردي الو .تاسوسحملا اهب كردت

 كودي نزكلاو ؛ىلاعت هللا فرعي نل حراوجلا ةكرحو «مالكلاو ءرصبلاو ءعمسلا نم مدع ول

 .لوصألا ىهو ٠ «لقعلا كلذ تافص يه تافصلا عبرألا هذه نأ ٌّمصف تامولعملا ملع

 تاففصلا هذه كلذكو .كاردإلا ىلع ةردقلا وه ًادحاو ىنعم لقعلا يف اهيناعم لوؤت اهلكو

 هئامسأ ةيقبو .هذه اهيلع لدت هتاذ ءامسأ ّنأل ؛ىلاعت هللا ءامسأ عيمجل لوصألا يه عبرألا

 اهب قّقحملا ىأرو «هّبر دبعلا فرع كلذلو «تافصلا عبرألا هذه ىلإ فاضنت اهلك هتافصو

 هللا تافص ىلع اهنم ةلالدلا يه دحاو ىنعم يه ءيش لك يف اهتافص نأ ءيش لك ىلإ

 .كلذ مهفاف «ةلمج يف ًاليصفتو ءليصفت يف ةلمج

 :لاق

 تمست قينبشل مكحلل اهب انا يحراوججب يماسأ نع ينافص ٌروهظ - 8

 يه يتلا يحراوج يماسأ نع ةوقو ًامالكو ًارصبو ًاعمس يتافص ميسقت روهظو :لوقي

 هذهب يأ اين ىسنت تيم اراجع ةلاذك ايعمت ناك امّنِإ نيعلاو .ديلاو .ناسللاو .نذألا

 هللا ةردقل ةدهاشملاو ءاهنم ءىش لكب دبعتلا ماكحإ لجأل أ .مكحلل ةنسحلا ةانشألا

 .كاردإلا يه اهتقيقح امأو «هيلع هب هردقي ال امب ردقي ال هنأ ملعيل زجعلا راهظإلو «ىلاعت

 ىف امل هكاردإو .لقعلا تافص ىهو .ةلالدلا اهتقيقحو .ةلالدلاو .كاردإلا ىلع ةردقلاو

 هلقع يذلا لوألا ملعلا ىلإ تالآ تاسوسحملاو ءتاسوسحملا ةفرعم ىلإ هساوح

 هتافصب هيلع هللا ىلجت اهنطاوب نع تاسوسحملا باجح لقعلا نيب نكي مل اذإف ءلقعلا

 .ةقيقحلا ىلع هللا تافص هيف ىري يذلا ملعلا يف

 :لاق

 تّرو سفّنلا يف ٌسحلا ءارو ام ىلع لكايه روتس يف مولع ٌموقُر - 9

 مولع موسر يأ :مولع موقر يه ةعبرألا اهملاعمو .عبرألا تافصلا هذه لك :لوقي

 ديلاو ءمالكلل ناسللاو رصبلل نيعلاو ءعمسلل نذألاك ءيش * كاردإ ىلع اهنم ءيش لك

 [و105] © ءوْيِبِمَيب تيِوطَم ُتَومَتلََو# :ىلاعت هلوقل ةردقلل ديلا لعج امّنِإو «ةردقلل



 رصبلاو ءتاعومسملا كاردإل عمشلا مث «هتردق يأ * ممييِديَأ فوق ِهَنَأ ديو .هتردقب
 «لعفلا ىلع ةردقلل ديلاو .تاقطانلا نم قوطنملاب قطنلل ناسللاو .,تاروصيملا كاردؤإل

 هللاب ملعلا ىلع تالالد ًاضيأ اهلك لاعفألاو .هب قطنلاو .,تاعومسملاو «تارصبملاو

 لكيهلاو ءىراصنلل تويب لكايهلاو «ةيناسنإ ةيناويح روص يف يأ ءلكايه يف ىلاعت
 هذهب دارأو «ةفوجم ةروص لكو «لكايه ناويحلا روص تيمس اهمسا نمو ءمخضلا سرفلا
 .هرهاظ ىنعم ريغ ىلع هب دصقي مالكب لاقي نأ ةيروتلاو ءتّرو سفنلا يف يه يتلا تافصلا

 صخشو «ناسنإلا تاذل تافصلا هذه لك :لوقي .""موهفملا نع دعبألا ىنعملا لب
 ءاهملع كردي ال يتلا ةنطابلا هتاذ دوجو ةلالدل رهظم تاذلا لعف ةلآ وه يذلا ناسنإلا

 ةريشم رهاظملا ةعبرألل ةرّبدملا يهو «ىرت ال يتلا ناسنإلا تاذ دوجوف ءاهريغ اهب دارملاو

 تافصلا هذهب ناسنإلا تاذ تافصو «ىرُت الو «ىلاعت هللا تاذ دوجو بوجو ملع ىلإ

 تاذ نم تاففصلا هذه روهظو «عبرألا هذه هتافصب هللا تاذ تافص ىلإ ةراشإ ةيلوصألا

 يلجتلاب رهظف ءالوأ هللا تافص يلجت روهظ ىلإ ةراشإ يه ةفيطللا اهملاوع يف ناسنإلا

 ملع روهظ ىلإ ةراشإ وه ناسنإلا لكيه يف رهاظملا هذه روهظو ءاحولو املق مث ءًاملع
 امّنإو «هللاب ًاهيبشت اذهب دارملا سيلو ءسوسحملا كلملا ملاوع عيمج يف هللا تافص

 راصف .هملع رهظم هلك دوجولا َنأو هب ملعلاو ؛هللا ةفرعم ىلع ةلالدلا هذه فشكل دارملا

 كلذلو «ىلعألا ملقلا ىلع تّلجت امك اهلك هللا تافص ةفرعم تّلجت يتلا ةآرملاك ناسنإلا
 ةآرملاك وهف .هتاذ دوجو ىلع ةلادو ؛هتافص قلخ يأ ؛هتروص ىلع مدآ قلخ هللا َنِإ :ليق

 هيبشت الو لولح ريغ نم ىلاعت هللا تافص هتافص يكحي «لائملا يف ال ليثمتلا يف
 نع لديهقلخ تحضر ةكلو وق ستة وتمر هيقب ألا كات هللا تلعو نال

 000 .مهفاف ,2اهفصو

 ناينعم هل ًادرفم أظفل ملكتملا ركذي نأ يهو .ةطلاغملاو ءليختلاو ؛هيجوتلاو ؛ماهيإلا ًاضيأ ىمستو ةيروتلا(1)

 ةّيفخ هيلع ظفللا ةلالدو ديعب رخآلاو .ةرهاظ هيلع ظفللا ةلالدو بيرق امهدحأ .زاجمو ةقيقح وأ «نايقيقح

 سيلو «بيرقلا ديري هنأ ةلهو لوأ عم عماسلا مهوتيف بيرقلا ىنعملاب هنع يّرويو ديعبلا ىنعملا ملكتملا ديريف
 مجعم رظني ءاهريغو ؛ةحشرملاو «ةدرجملاو «ةنيبملا اهنم عاونأ ةيروتلاو ءاماهيإ ّنفلا اذه يمس كلذلو .كلذك

 .اهدعب امو «383 /2 .بولطم دمحأ .د ءاهروطتو «ةيغالبلا تاحلطصملا

 اذه اهنمو .باتكلا اذه نم ةفلتخم عضاوم يف رصان خيشلا هيلع حلي يذلا يفاصلا ديحوتلاو «هيزنتلا وه اذه (2)
 .عضوملا



 :لاق

 تّروس ٌحورلا اهب رارسأل اذاونج يىحناوج تافص نع ىئاذ اهنا هاو

 لاعفأ تافص اهْنأ تافصلا عبرألا هذهب ةعبرألا هذه يحناوج تافص ةفرعم قيقحتو :لوقب

 ءامسأ نع يأ «ىتاذ ءامسأ نع ةرداص اهنأ هرسأب دوجولا لكيهل لاثم يذلا لكيهلا اذه ىف

 نوكي دوجولا لكيه ىف ةرهاظلا هلاعفأو .هللا تاذ تافص ىلإ ةراشإ ىه ىتلا ىتاذ تافص

 قيقحتب تّرس يأ «حورلا اهب تّرسأ رارسأ ىلإ يأ ,رارسأل ًالصوم ازئاج ًاقيرط يأ ءازاوج
 فصتا نأ ىلاعت هللا دنع مظعألا رسلا وه هنأو ءناسنإلا فرش كلذب روهظو «ىلاعت هللاب ملعلا

 .ميظعلا ليضفتلا اذه ىلع ىصع نإ باقعلا هيلعف آلإو .هتافص ةقيقحب

 :لاق

 ِتْفُح ٌرئارسلا يفخُت ام نونكمب ةراشإ يناعم نع زونك ٌرومر - 1

 يدؤت تافص ىلاعت هللا تافص ىلع اهتالالدو .هسفن تافص ىف ركف نَم َنِإ :لوقي

 نع اهرهاظ رداص هيف ةنطاب زونك زومر اهرهاظ َّنأ هتدهاشم يف هيرت ٌّقحلا ةقيقح
 اهرهاظم رهاوظ ىف اهلعف الإ ىرّت الو ىرت ال ىتلا ةيناسنإلا تاذلا نع يأ ءاهنطاب ىناعم
 «هتاذ ال ناك اذإ ءرملا َّنأل ؛ىلاعت هللا تاذ ملع يأ ءرئارسلا يفخي ام ملع نونكمب ةريشم
 هتفرعم ىلع كّلدي ام اذه لكف .هتاذ فرعيو ءالعو لج يرابلا ىري فيك اهكردي الو

 لوصالا هذه نإإ ةنحار: نسون الا نلافقللا تاق نما ءاوش نسلق هل اهتاو هناقوش
 هب فرعيو آلإ عبرألا هذه ىلاعت هللا تافص نم ءيش سيلو ءاهنم ةرداصو «ةعبرألا

 .كلذ مهفاف .هصخش يف اهروهظو .هتاذ تافص نم ققحملا

 :لاق

 ةَينَع ٌرِيَغ ٌناوكألا اهب اهنعو  اهملعب نيملاعلا يف اهّراثآو - 2

 يف .ةعبرألا مهحراوج يف اهرماوأو .ةيناسنإلا تاذلا يأ :اهراثآو :لوقي [لظ105)

 يف اهتدارإب اهتفرعمب يأ ءاهب اهملعي هدلحو صخش لك اهعيمج سانلا يف يأ :نيملاعلا

 ةداقنم كلذك اهّنأ اهنوكم نم اهنع ةينغ ريغ ناوكألا عيمج ىلع لدي ام ًايلك ًادايقنا هعرش

 اهقرصتو اهرمأب ةريدق «ةملكتف ةقيلع :ةعيمس تاذ اهل نوكت نأ: دبأل اهنأو ءاهتر رمآل
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 «مالك الو ءنذأ ريغب عمسيو ءرمألا يف فرح ريغ نم همالك مهف كردي ىلاعت هللا تاذ يه

 :ىلاعت هلوقل اهرمأ امك نوكي نأ ردقتو ءاهّبر رمأل تداقنا دق اهنأ ىرتو .توص الو

 َلاَمَمل :لاقو * ٍضَرَأْلاَو توما ىف ام هني َمّبَسأ# :لاقو 4 دع يف الإ ٍءْىَش نم نإو#
 كب ملعلاو .كتفرعم ىلع نيّلاد يأ . َتيعباَط اَنْ آَتلاَم اًهْرَك ْوَأ اًعْوَط اَتَْأ ِضْرَأنَو ا

 ناسلب كلذ آلاق :ليقو ءانتلدأ ىري نأ دارأ نم لك نيئارو ءانعامس دارأ نم لك نيعمتسم

 همالك موهفم ءرمآ ملكتم لقعلا َّنإف .فرحلاب اقطن انوكي مل نإو ءًالاقم الاق :ليقو ؛لاحلا
 رصبلاب الو «نيع ريغب هرمأ رصبتو ,فورعملا عمسلا ريغب همالك عمستف ءاضعألا رمأي

 هّبر ماهلإ كردي كلذكو «هتردق الو .هلعف ىرُي الو لعفلا ىلع ردقيو لعفيو .فورعملا
 ناسنإلا تاذ تافص عيمجف .كلذك رمأيو .توص الو فرح ريغ نم هملعيف مولعلا نم

 .هرسأب دوجولا ناسنإ لكيه يف هلاعفأو «ىلاعت هللا تافص يكحي اهلكيه يف اهلاعفو

 هللا يلجت ىلع ليلد يه يهلإلا هباطخ هكاردإو .لقعلا ىلع ىلاعت هللا تافص يلجتو

 كلذ روهظو «لقعلا ىلع تافص يلجتو «ملقلا ىلعو ؛يملعلا داجيإلا لوأ ىلع ىلاعت

 ىلع هتافصب هللا يلجت ىلع ليلد هلك ناوكألا ىلع مث ؛حراوجلا عبرألا ىلع يلجتلا

 ناكف ءلعنلاب لعنلا وذح ناوكألا عيمج ىلع مث «ةعيبطلاو حوللا ىلع ملعلاو ؛ملقلا
 يلجت لاثم ىلع دوهشلا روهظ ىلإ داجيإلا لوأ ىلع داجيإلا لوأ نم هتافصب هللا يلجت
 :قنلا تان ةقيقسو ةةوهتشلا ىف نهاش دوينشلا روهأ ل[ لقحلا تاذ ىلع ةنافنعب هللا

 ىنعمب ال العو لج ىلاعت هللا هدهشي امكو .ملقلا لقع كلذ دهاش امك هدوجو ةقيقحو

 .مهفاف .ءيش يف فلتخت ال اهّنأ هتفرعم قيقحتل فشك نكلو «هيبشتلا

 :لاق

 ةميمع ديأب ركش انتبحأ ٌدوهُش مكحت يديأب ركذ انتقا ٌةوجو - 3

 .ءانتقا نوك يأ .دوجو هب فراعلا قّقحملا ناسنإلل ىلاعتو هناحبس هنم اذه لك :لوقي

 هكلم تحت هّلك دوجولا نوكيو «ملعلاب دوجولا عيمج يف ًافرصتم نوكيل هل ركذ رخذ يأ

 هلقعل طلستلا كلذو ءاهيلع هللا نم هل طلست يأ ءمكحت ةوقب ديأب اهمامزب ذخآ ءقيقحتلاب

 هللا نم ةبحملاو «ةدارإلا ىلإ ةراعتسالا هب دارأو ءانتبحأ دوهش وه ناوكألا فشك ىلع

 .هدابع ىلع ةميمع هللا نم ةمعنب يأ «ةميمع ديأب ؛هدبعل ىلاعت



 :لاق

 (''يتّرْرَب نطوم لبق ٍفاخب يلع 2 نكأ ملو ٌتْوَدَباهيف يل ٌرهاظو - 4
 «نذألل عمسلا يهو «تاذلا تافصو ءامسأ يه يتلا عبرألا تافصلا هذهو :لوقي

 لاعفأ راثآ اهيف رهظي رهاظم يأ ءرهاظ يل يه لعفلل ديلاو ءقطنلل ناسللاو «نيعلل رصبلاو
 «توديب ةعبرألا ةرهاظلا رهاظملا هذه قاب ةعبرألا ءامسألا هذه يناعم يلجتب تاذلا

 «تاذلا تفرع ام رهاظملا هذه نكت مل ولف ءاهتافصو تاذلا ءامسأ ةفرعمب ترهظ يأ

 لعجي نأ ىلاعت هللا دارأف .فرعت مل ًازنك تناكو ءاهلاعفأ الو اهءامسأ الو ءاهتافص الو

 نأ ىلاعت هللا ٌبحأف فرعي مل ًازنك تناكف ءاهب ملعلاو ام ةفرعم اهيف رهظي رهاظم اهل

 [و106] ءسفنلا تفرع اهلكيه يف اهلاعفأو اهرهاظمبف .فرعت يك ًاقلخ اهل قلخف فرعت
 نم ًالاثم هل دجيو ّآلإ ديحوتلا يف ًائيش دجت ال كّنِإف ؛ىلاعت هللا فرع سفنلا ةفرعمبو
 دوجوب هتاذ دوجو فرعو ءدوجولا هداجيإب ىلاعت هللا فرعف .هتقيقح ىلع كّلدي كسفن

 اهفيرصتب ناسنإلا تاذ تفرع امك رومألا ضعب يف هلّدبتو «هرّيغتو .هفيرصتو .دوجولا
 هيف كرحتي ال اهل دوجوو ءاهل لكيه وهف اهلكيه يف اهلاعفأ روهظو ءاهلكيه دوجو يف

 الو كرحتي ال ىلاعت هلل عيمس وه دوجولا كلذك ءاهكيرحتو اهتردقو اهرمأب الإ كرحتم
 ردقلا ملع نإ :انلق ,ةردقلا ملع يف حدقي امم اذه :تلق نإف «ىلاعت هللا رمأب الإ نكسي
 يف ناك نوكت نأ لبق ءايشألا قلخ دقو ؛ميلعلا وه هللا ْنِإ لوقلا انلطأو .هيف انملكت دق

 ناك نإو «هل ةعاطلا يدؤت ًاسوفن ْنأو .2هل ةعاطلا يدؤت ال ًاسوفن نأ هتمكحو .هملع

 هملعب قلخلا طيحي الو ءميلع ءيش لكبو «ميلع هّنإف رمألا لوأ نم قلخلا قلاخ وه
 اّلِإ ولِْلا نم ّشيتوُأ امو# :لاقو 44 آس اَمي اَّلِإ وِمْلِع ْنَم ِءْىّنِح َنوُطِحُي اَلَو# ىلاعت هلوقل

 ءالصأ هللا هرهظي مل ثيح هيف رظنلا حمصي الو «ةيوُه هيف ركفتلا ةياهن ملعلاو ("74 اليل

 ناسنإلا ْنأو .ةروص هل هللا نأ دارملا سيل ؛هتروص ىلع ناسنإلا قلخ هللا ْنِإ انلق دقو

 .لصألا نم هانتبثأ امو ءس يف ةطقاس [هل2(1)
 .لصألا نم هانتبثأ امو ء.س يف ةطقاس [هل3(1)
 .255 ةيآلا ,ةرقبلا (4)

 .85 ةيآلا ءءارسإلا (5)

 .رادحنالاو ءطوقسلا :ةيوهلا (6)



 «ةعيمس ًاتاذ هل قلخ نكلو ؛هديحوت ىلاعت هللاب يفخلا كرشلا نم كلذ َنإف هتروص ىلع
 ان عانق ايف ةفالقمار نيمو هه مو هودار[وجا راجل اهل قلو: ةراأف قطا: قريع

 «ةيلايخلا تالامكلا ىلإ هتاذب يذلا هنيع ترظن نم مهنمف ءاهاهن امع ءاهتنالاو ءاهرمأ

 دقو ءاهب هّدمأ يتلا ىوقلا كلتو ءاهرايتخاب هلل تصعو ءاهيلإ تلامو ءاهتاذ نم اهتبحأو
 .كلذ مهفاف ءريجلا بجوي ءيشب ملعلا سيلو .كلذك نوكي نأ هب ملع

 :لاق

 ةربعل ٌنيع ّيف يلكو طع ٌتّدحُم ٌناسل يب يلكو ظْفَلَق - 5

 ةّرق دي ىدّرلا در يف َيّلك»  ادّنلا ٌعَمْسَأ ىدّنلاب يّلكو ٌعْمَسَو 46

 .لاق امك ءدحاو ءيش يه هذه يتافص عيمج ىلوألا كلت يترضح يف تنكو :لوقي

 كلانهو .ناسللا لثم صوصخم ءيش هيف سيل :ثّدحم ناسل يلك نكلو قطن يأ :ظفلف

 يأ «رابتعال يأ :ةربعل هرصبت نيع ّيف ءيش لك يأ ءيلك نكلو «ةرظان نيع يأ ءظحل

 ءادنلا عمسي ينم ءيش لكو يأ .يلكو .عمس كلانه يبو «ىلاعت هللا تافص كاردإل

 فاصتالا نع درلا در يف ةوق دي ينم ءيش لكو يأ «ةوق يديأ ّدرلا در يف يلكو «يهلإلا
 عيمج كلذكو .هيلع ءيش لبقأ وه ملعلا كلذ لب «ىلاعت هللا عم هب فاصتالا حمصي ال امب

 ءاهتردقو ءاهمالكو ءاهرظنو ءاهعمس نإف اهيف ترهظ يتلا يتاذ يف لاثم كلذلو «ناوكألا

 نمو «يّنم ءزج ّلك َنإف هرسأب نوكلا كلذكو ءدحاو ءيش وه اهنذأو ءاهنيعو ءاهناسلو

 «ةوقلاب كرحتم كرحتملاو ءملكتمو ءقطان وه ءيش َّلك ىريو ؛يتاذ عمسي نوكلا ءازجأ
 هرمأل ةيغاص «ةبصان ؛هرمأل ةرظان اهّنأك اهّبر رمأل ةلبقم اهلكو «ةوقلاب نكاس نكاسلاو
 رمؤت امل ةرظان .ىلاعت هرمأل ةيغاص هللا حيبستب قطان اهنم لك يتارذ ءازجأ كلذك .ىلاعت

 ىلع ليلد يتاذ عمس ءاضف «يتاذ رمأل يه كلذكو «ةردقلاب ةنكاس «ةردقلاب ةكرحتم هب

 مالك ىلع ليلد يتاذ قطنو مالكو ءريصب هللا نأ ىلع ليلد يتاذ هريصبو عيمس هنأ هللا ةفص

 يه كلذك اهرهاظ ىلع ال ,يتاذ يف هذه ْنأو «ىلاعت هللا ةردق ىلع '![ليلد] يتاذ دي هللا

 ىلاعت هللا ةفرعم ىلع ققحملا ناسنإل فشكأ امف اهرهاظ ىلع هنأ اهب هللا تاذ فصو ىف

 :بيناقا هنا رو

 . لصألا نم ةدايزلاو .س يف طقاس نيفوقعملا نيبام (1)



 .لوألا بولسألا رخآ اذهو

 «ةثالثلا رافسألا ماكحأ نايب يف هنأ [ظ107] هانركذ يذلا يناثلا بولسألا يف :[نايب]

 هللا ةدهاشم ىلإ اهنم حورلا رفس رفسو .تادجوملا قئ ئاقح دوهش ىلإ اهنم سفنلا رفسو

 وه يذلا عمجلا عمج - ةرضح ىلإ وأ .عمجلا ةرضح ىلإ سفنلاو حورلا رف رفسو .هتافصب

 ةيدحأو .عمجلا ةيدحأ ةرضح ىلإ تك ىبنلا رفس وهو ءرسلا رفسو .وحملا دعب وحصلا

 :ةيناسنإلا تاذلل يتلا عبرألا تافصلا يناعم يف لوألا .عمجلا عمج

 :لاق

 (ا)تَّنب ٌسسحلا ارو امم تاذ ءامسأو َْنبْنَأ سلا ارو ام تافص يناعم - 7

 نطاب وه ام يف يأ :سبّللا ءارو ام يف تتبثأ ؛عبرألا تافصلا هذه يأ :تافص يناعم :لوقي

 .ةدحاو يه يأ ؛ءامسألاك اهل يهو ؛تاذلا يف تتبثأ يأ ءاهحراوج يه يتلا رهاوظلا هذه

 ىنعم كلذو .دحاو ىنعم تاذلا يف يه لب ءاهرهاوج رهاوظ يف امك ال ءاهتاذ تافص هذهو

 تاذ ةفرعم تفشك يأ .تبث يأ ءٌسحلا ءارو وه ام فشك ىف اهقئاقح تبث تاذ ءامسأو :هلوق

 رفا ال 215 تانغ تانصلا نحب ناو كلارذألا وه اويق ةقارقألا نيه دنع هنأ نامت هللا
 .ةرهاظلا اهيناعم

 :نايب

 .رصبلاو ءعمسلاو ءّمشلا يه يتلا عبسلا اهتافصو ءسمخلا ساوحلا هذه َنأ ملعا

 تافص اهرهاظف ناسنإلا نم تاذلل رهاظم اهلك ةردقلاو ءسمللاو «قطنلاو .قوذلاو

 هتاذ تافص ءامسأ اهنطابو «حراوجلاو .ديلاو «ناسللاو مفلاو «نيعلاو «نذألاو .فنألل

 وهو .دحاو ىنعم ىلإ هيف لوؤت اهلكو .بلقلاو ءسفنلاو .حورلاب ىمسملا لقعلا يهو
 «ةيلكلا حورلا وه يذلا ظوفحملا حوللا نم تاذو سفنو حور هلصأ لقعلاف ؛كاردإلا

 نم ةذفانلا ةّوك نم تيبلا ىلإ ضافي امك هنم هيلع ضيفأ ةيلكلا تاذلاو «ةيلكلا سفنلاو

 .[ارو ام] لدب [ىور ام] :ناويدلا يف (1)
 رثأت دق ىرخأ ةهج نم ملاعلل صاخلا هميسقتو «ةهج نم يفسلفلا هبناج يف فوصتلا نأ نيسرادلا ضعب ىري (2)

 رمألاو ءيسمره وه ام اهنمو «ينيطولفأ وه ام اهنمو ءيدوهي وه ام اهنمو «ينارصن وه ام اهنم ةيجراخ تارثؤمب
 يحوي اهتاقلعتم عم صتنلا يف [ضيفأ] ةملكل خيشلا مادختسا نأ ريغ ءاهعضوم انه سيل لوطأ ةفقو ىلإ جاتحم



 يكحت ةآرملاك هّنأ هانركذ امك وه يذلا ملعلا هئارو نم ملقلاو .ملقلا هّدمي حوللاو ءاوهلا

 هيف رطخي ام لكو هيف دودمم هنأل ؛حوللا لثم وه ءرملا لقع كلذكو «ىلاعت هللا تافص

 بتكي يذلا وه يهلإلا ملقلا امْنِإف ىلاعت هللا نم هللاب يتلا رطاوخلا عيمجو «ماهلإلا نم

 ءيش وه سيل حوللا نأ ٌحصف .هللا تافص ىلجت يذلا ملعلا ملقلا ءارو نمو .كلذ هيف

 هتافصب هللا يلجت َنأ رمألا فشكناو ؛ملقلا كلذكو .ءتاومسلاك مولعم ناكم يف طوسبم

 بتاكلا ملقلا داجيإ مث .تافصلا يلجتب ملعلا دجو امدنع ملقلا ىلع داجيإلا لوأ يف

 ال ةيحوللا ةيلكلا حورلا يه ةيلقعلا حورلاو ءريغ ال يلكلا ملقلا وه عستلا تافصلا نم

 ينامسجلا يف ابكرم ءرملا يف ناكف ؛هنم هيلع ضيفأ ام ردقب لقعلا نم ئرما لكلو ءريغ

 ءملقلا ملاع ىلإ امهدحأ ناتهج هل ةجاجزلا هيف بكرملاو .تيبلا ةّوك وه يذلا حابصملاك

 تادجوملا اهب ىري حيباصم ةسمخ هلو .هلكيه يف ءرملا ىلإ رخآلاو ؛ملعلا ملاع ىلإ هنمو

 :تلق نإف .ىرخألا هتهج نم اهاري امك ملعلا ملاع ةهج نم ىأر اقرتخا نإف ءاهب دهاشيو

 ىلإف ةيريصبلا اّمأ ءدحاو ءيش يف ّنه نهّلك :لوقأف ؟هذه امهّيأ نويع ثالث لقعلل َّنِإ
 ملاع ىلإف ةربدملا اًمأو ءسحلا ملاعو لاثملا ملاع ىلإف ةيزيرغلا امأو ءيحوللا حورلا ملاع

 ةيريصبلاو ءاهراونأ نم امهل ىلجت ةيريصبلا ىلإ تهجوت اذإ ةربدملاو ةيزيرغلاو ءّسسحلا

 «مالكلاو ءرصبلاو ؛عمسلا نأ َّحصف : ءامهدحأ هتأر ام امهتهج نم تأر امهيلإ تهجوت نإو

 «تاذلا كلتل ءامسأ ءامسألا هذهو ؛ناسنإلا تاذ ةفص يه ىتلا ةكردملا ةوقلا يه ةردقلاو

 ؛يملعلاو يماهلإلاو يلوقلا يهلإلا باطخلا مهف ىلإ لصوتي اهب عبرألا تافصلا هذه ْنأو

 ىلإ تلبقأ نإف ءاكردم لقعلا راص اهبو ءباقعلا نوكي اهبو ؛باوثلا تاذلل نوكي اهنمو
 تقحتسا معنملا هللاب ترفكو ءاهلصأو اهنطاوب رت ملو .تاسوسحملا ىلع ةلبقملا سفنلا

 تفاخ وأ ,يدبألا ميعنلا يف تعمطو [و107] يقيقحلا لامكلا ىلإ ترظن نإو .باذعلا

 ىلإ ريشن نأ يفكيو «ةيفوصلا تايبدألا يف ةعساولا هتاءارق نم - كش الب - خيشلا هدافأ يذلا رثأتلا اذه نم ءيشب
 لزي مل يذلا مئادلا يلجتلا ىنعمب ةيفوصلا دنع حلطصملا دريو ,حيرص ينيطولفأ لصأ تاذ ضيفلا ةيرظن نأ

 امكف «ةليقصلا ةلزنمب يهلإلا حورلابو «ةليقصلا) ريغ ةآرملا ةلزنمب يهلإلا حورلا نودب ىّوسملا ملاعلاف ؛لازيالو
 لبقي يهلإلا حورلا لوبق ببسب ملاعلا كلذك ءاهبحاصل اهيطعتو اهيذاحي نم ةروص لبقت اهئالج ببسب ةآرملا نأ
 اّمم بيرق وهو .74| ص« مجعلا ةعوسوم رظني «(لمكملا لحملا كلذ يف هيلإ هنيع هنيع روهظ وه يذلا مئادلا يلجتلا

 دنع نيطولفأ كلذك رظنيو .حرشلا يف (يّلجتلا)و ؛«ةآرملا)و (ضيفلا) هفيظوت ثيح نم رصان خيشلا هيلإ بهذي
 .ديفم حرش هيفف اهدعب ام ء115ص .يودب نمحرلا دبع .د ,برعلا



 مسالا التو .ىلاعت هللا ىلإ ةيحملا تيوق نإو «ةدابعلا تصلخأ يدمرسلا باذعلا نم

 هينأثو «تاذلا نع ةرايع هلّوأف دوجولاو .حوللاو ءملقلاو .لقعلا ىف لاثملا اذه ىلع يذلا

 .ةيهلإلا تاذلا ىلإ هعبارو ءاهلك ناوكألا نع ةرابع هثلاثو «ةعيبطلاو حوللا نع ةرابع

 ملاعو «لاثملا ملاعو .ملعلاو .هملقو .هتاذ حول ىه ىلا تاسإلا تاذ ىلإ ةراشإ هسماخو

 لثمو .هتاذ تافص هيف ةيلجتملا ناسنإلا تاذ لكيه لثم ىه فورحلا روصو .ةعيبطلا

 دوجولا ىف ةيلجتم ناسنإلا تاذ تافصو .هللا تاذ تافص هيف ةيلجتملا دوجولا لكيه

 ةطيحم هتاذ نوكي نع لامغألاو تائيهلاو لاعفألاو «توربجلاو توكلملاو كلملا

 ديري ام ردق ةفشاكملاب هتاذ تافص لصتت امّنإو ءاتاذو ًالكشو املع ةيلك ةطاحإ دوجولاب

 .هرسأب نوكلاب لصتم ةقيقحلا يف وه اَمأو «عبرألا هتاذ تافص نم هب اهفشاكي نأ ىلاعت هللا

 .مظانلا لاق امك هل هللا ةبحمب هلل ةدابعلا ءادأ وه هب داري رمأ لكو

 :لاق

 ةظيفح ءالولاب اهيلع سب  ًالٌوأدهعلا ظفاح نم اهفيرصَتَق - 8
 ةّيجر يداوغ .تاماكف يداوب هّبنت يداوه .ةاهابم يداوش - 9

 رون نم تادجوملا ناسنإلا تاذ تافص يتلا تافصلا هذه يأ :اهفيرصتف :لوقي

 يتلا تافصلا هذهو ءاملكتم لزي مل ءزيزعلا «ميلعلا ,عيمسلا يهو .هللا تاذ تافص ملع

 فرعأ مل ًازنك ٌتنكل : هلوقل هتدابعلو هتفرعمل هنّوك يذلا دبعلا تاذ يف اهدوجو هللا ٍتحأ

 ىنعمب الإ فرعي ملف [ينوفرع يبو اوناك يبف ءفرعأ يك ًاقلخ تقلخف فرعأ نأ تببحأف

 ًالوأ دهعلا ظفاح ملع نم فرعي امّنِإ اهب دارملا اهفيرصتو «ناسنإلا تاذ ىف تافصلا هذه

 امب ماهلإلابو .االتللا ليئاربج حورل يحولاب ءايبنألاو لسرلاك هلّذبي ملو ههرّيغي مل يذلا

 ملعلا يه يتلا تافشاكملا ملعو :ةقيقحلاو ءاهلك ةعيرشلاو «ينيدلا ملعلا نم هب اوءاج

 نأ تببحأف :هلوقب داجيإلا لوأ يف ًآلوأ مهيلع هللا دهع امب نوظفاحلا مهو «ىلاعت هللاب

 وهو «ملعلا رون نم دجوملا لوألا رونلا يناثلا دهعلاو ءاوقلخ كلذل مهّنأ اوفرعف .فرعأ

 * مَُنَيَرُد ب اق :ىلاعت هلوق كلذ يف ناكو «ىلاعت هلل ةعاطلا ءادأو كغ يبنلا رون



 رونلا دهعو «مهيلع هللا لضف كلذ ّنكلو «'ادهع همزلي ال ناك نإو .مهل هللا دهع اذهف
 نمو ءملعلا تاذ نم وه ءيش لكو ءرونلا كلذ نم وهو .ملعلا دهع مث ,ةعاطلا ءادأ هّبرل

 # منير ب انقذ :هلوقل تادجوملا عيمجل دهعلا كلذ تبثف هتافصو .هسفنو ؛هحور

 يف هل تبث ام لكب عّيضف هتاذل صوصخلا ىلع دبعتلا ةّيلب هيلع تلزن نَم الإ ناميإلا يف
 ةلع يه يتلا ةعيبطلل كلذ تبثف هلل ةعاطلاب ةباجإلا ىلع حوللا دهاعو «لوألا دهعلا

 ةعيبطلا ةجزامم اضيأ ثالثلا تادلوملا ةايحو .كالفألا ةكرح ةلعو ءدوجولل ةايحلا

 عقو اهرّيغت هملعب يتلا اهيف 2[ ] كلفلا تاكرحب ةريغتملا ىطسولا

 «ةباجإلاب تدهاعو ءاهل تتبثو ؛يلفسلا ملاعلا يف ةايحلاو .توملاو .داسفلاو «نوكلا

 «ىربكلا ةعيبطلا ةايح حورلا لكيه يه يتلا امهنيب امو ضرألاو تاومسلا ملاعل تبثف

 هللا تافص يكاحلا ملعلا هيف يلجتملا ةردقلا ملق هيف شقانلا يحوللا لقعلا تاذلو

 امهيلع باطخلا لزنو .هنم قلخ يذلا ناسنإلا ةروص يف وه يذلا دوجولا مت هبو «ىلاعت
 مث .ةعاطلل اباجأف لاحلا يف كله آلإو ؛هل تبث ام ىلع تبث نأ هباطخب ءيش لك ٌصخيل

 مهيلع لزنو ءناسحإلاو ؛مالسإلاو «ناميإلا كلذ مهل تّبثو «ةكئالملا [ظ107] تقلخ

 مهل يصيصختلا باطخلا لزن مث .كلذ مهل تّتثو .نجلا قلخو ءاوعاطأف صيصختلا

 ةكئالملا ضرألا هللا نكسأو .ءامسلا ىلإ سيلبإ عفرو ءىصع نم مهنمو نمآ نم مهنمف

 لزن مث ؛ىلاعت هللا دبعي عبسلا تاومسلا ةكئالم مامإ ءامسلا يف سيلبإو ؛ةنس فلأ نينامث

 كِفْسَيَو اَبيِف ٌدِسْفُي نَم ابيِف ُلَمْيَأ أوُلاَم ةَميِلَخ ٍضَرَأْلا ىف ُلِعاَج قل ةكئالملل باطخلا
 هللا قلخ امّلف .دسح ريمض سيلبإ يفو ءّنظ ليلق هيف ماهفتسا باوج ناكف "4 َءآَمِدلَ
 هيف بكرو ءاهيلع قلخي يتلا هساوحب سوسحملا رهاظلا رهوجلا نم هندب بكرو ؛مدآ

 ملقلا دهعو .هدهع هيلع تباثلا ظوفحملا حوللا لقع نم ادودمم .هلقع اظوفحم احول

 ةروص ىلع ناسنإلا ناكف «ىلاعت هللا تافص يكاحلا ملعلا هئارو نمو «ملعلا هئارو نمو

 ىلاعت هللا تافص ىلإ بيغلا ملاع ىلإ لقعلا باب :ناباب ناسنإلل راصو «'”هرسأب دوجولا

 .ةفلتخم تابسانم يف خيشلا هيلع صرحي ام وهو «هيبشلا نع هناحيس هللا هيزنت ملاعم نم اذه(1)

 .اهتءارق نم نكمتأ مل ةملك نيفوقعملا نيب ام (2)
 .30 ةيآلا ,ةرقبلا (3)

 ءاشنإ هباتك يف يبرع نبا لوقيو .ينامسج الو مسجي سيل دوجوم وهو «عماجلا نوكلا وه موقلا دنع ناسنإلا (4)
 هرسأب ملاعلل ةيهاضم ةرهاظلا ةخسنلاف «ةنطاب ةخسنو ؛ةرهاظ ةخسن :ناتخسن ناسنإلا نأ اندنع رّرقت» :رئاودلا



 ىلإ دوجولا نمو ؛دوجولا ىلإ سمخلا ساوحلا ىلإ بابو ظوفحملا هحولو .دوجولا لثم
 دوجو نعذأو .هلل هلك دوجولا نعذأف .هتاذ قيقحت ىلإ هللا تافص ىلإ ملقلا ىلإ حوللا

 ميظعلا رمألا اذه ىلإ ةكئالملا رظنو هداجيإ هللا مت املف ءالعو لج هتاذ ىلإ ناسنإلا

 ديري ام سيلبإ فرعو «ةكئالملا فرع نيقيلا ملعلاب هللا ةفرعم يكحي ابيكرت هبكرم يذلا
 مدآ مّلعو ,مهتغل ّآلإ تاغل ءايشألل نوملعي ال ةكئالملا ناكو ؛نوملعي ال اوناكو «هذهب هللا
 هوُنَظ اميو ءاوّنظ امب ةكئالملل دّبعتلا ةمكح متنو .هلضف رهظيل اهلك تاغللا يأ .ءامسألا

 هللا عم مهترضح يف نوسدقم مه امم ًاليلق مهماهفتسا بوشم نكلو ملع نع وه امَنإ
 سيلبإ ةمامإ نكي ملو .ءيش يه يتلا ةدابعلا يف مهل امامإ وه هلعجي نأ هللا دارأو «ىلاعت

 نيح دوجسلاب مدآ رمأف هل هللا ةمارك نملو .داري امل ليصفت ةمامإ لب «ةدابعلا يف ةكئالملل

 دهاعو «هيلع هدهع وه ناكف اهايإ همزلأو «هتدابعب هللا هبطاخو «ةفرعملاو «لقعلا هل لمكأ

 ءامهنمو قولخملا ءاملاو ضرألا ناميإب لبق نم ناميإلا هل تبث دقو «ةعاطلا ءادأب مدآ

 ىلاعت هللا لعجو «ىلاعت هلل مدآ دوجسل اودجسف هدوجس يف هب اومتأي نأ ةكئالملا رمأو

 رئاس نود ًاصوصخ © دمحم ةمأل لضفألاب ةالصلا يف مامتثالا يه يتلا ةليضفلا هذه
 هقبس يذلا دهعلاو دبعتلا مدآل هللا رهظأف ءسيلبإ الإ مهلك ةكئالملا ةعاطلا اوّدأف «ءايبنألا

 هانركذ امك نيتهجلا نم رونلا هب لصتاو .هنم هلقعل ىلجتو لَه يبنلا رون لسن هلبق هب

 هللا دهع مث ءهل تبث ام عّيضف دبعتلا ةيلب هب تلزن ْنَم الإ هتيرذ عيمجل كلذ تبثو .همتأف

 هبر ٌدهاعم هّنأ اتباث مدآ هيبأ ةدهاعم لعجو «ةدابعلا موزلب هتدابعب هدّبعت دبع لك ىلع ىلاعت

 دهعلا هيلع ضقتنا ةيصعمب هضقن نإو «ةيناث داقتعالاب دهعلا همزل كلذ ضقن اذإف «ءادألاب

 هكرش نم ملسأ نإف ءكرش رفكب وأ ,قافن رفكب هعسي ال امب ىلاعت هلل ةيصعملا كلت هلعفب
 دهعلا راصف هل تباث وه اضيأ هيبأ ناميإ لعجو ءامهنم هللا لبق هلعف امم قفانملا بات وأ

 .«تاسوسحملا مث «ةعيبطلا مث .تالاثملا مث .حوللا مث .ملقلا مث ,رونلا دهع وه لوألا

 يلوأ مث .مدآ دهع مث .لوصألا هذه اًمتأو .جئاتنو «قئاقد امهنيبو ءىطسولا ةعيبطلاو

 :ىلاعت هلوقل ءايبنألا مث ءىسيعو ءىسومو «ميهاربإو ,حونو هَ دمحم :لسرلا نم مزعلا

 «ةقيقحلاو قالطإلا ىلع يلكلا وه ناسنإلاف ؛ةيهلإلا ةرضحلل ةيهاضم ةنطابلا ةخسنلاو .ماسقألا نم انرّدق اميف
 رظانتلا ظحاليو .104ص ء.مجعلا ةعوسومو 655 ص .ينفحلا ةعوسوم رظني ««تادوجوملا عيمجل لباقلا وه ذإ

 .يبرع نبا مالكو .خيشلا مالك نيب



 مُهنم ادعو رم نأ ىسعو بوو َمِهزَِو حف نيو كلنمو ْمُهَمَسِم نيل نم اَنْذَع ْذِإَوط
 هب ءرملا يضر .هفلاخ نمل ديعولاو ديدشتلاو مازلإلا ريغ قاثيملا سيلو #1١ اًظيِلَع اتم

 [ةرطفلا ىلع دولوم لك] :8# هلوق ىنعم كلذو .هسفنب ءرملا مث ؛ءرملا ىلإ دهع مث ؛هرك وأ
 هاوبأ هسجميو «هاوبأ هرصنيو «هاوبأ هدوهي امّنِإو الكا مدآ اهيلع رطف ىتلا ناميإلا ةرطف يأ

 4 رخُأ َرْو ُهَرزاَو ُرِي اَلق# :ىلاعت هلوقل [و108] ةرخآلا مهماكحأل ال ايندلا مكح يف
 :كرشلا يف يهو اوتام مه نيذلا راغصلا اهدالوأ نع هتلأس ثيح ةجيدخل هع يبنلا لوقو

 مولعملا نم ِهَّنأل ؛رانلا يف ال مهَّنأ ىلع لدي ام وهو «رانلا يف مهءافغل كتعمسأ تئش ول
 مهئابآ نع مهنامتك نوكي نأ مهيف هللا ةمكح ىأر ة# يبنلا نأ تملع نكلو ءءاشت ال اهّنأ

 هيناعم مهفت باوجب اهباجأف مهبولقلو ةيلستلاب مهئابآل ةيزعت هللا نم كلذ نوكيل لضفأ
 ىلإ هتبحمل تدجو امّنِإ تانئاكلا عيمجو هلل ةدابعلا لجأل الإ قلخلا هللا قلخ امو ؛هّلك
 راشملا يه تناكف .هتفرعم كاردإ اهب تححص يتلا تافصلا هذهب هتافصو .دبعلا تاذ

 لسرأف «ةدابعلا نوناق تافصلا هذهب تاذلا هذه فرعت نأ حمصي الو :«(تببحأ) ب اهيلإ

 اعيمج ضعبب مهضعب نيدبعتملا ٌرس لصتيل ةكئالملا مهيلإ ىحوأو «ءايبنألاو «ءلسرلا هللا
 هتاذف 8 يبنلا آلإ ًاعيمج ظوفحملا حوللا نم مهتاوذو مهسافنأو مهحاورأ لاصتال

 اعيمج تانئاكلا مامإ نوكيل ىلعألا ملقلا سفنو حورو تاذب ةلصتم هسفنو هحورو

 ءءاملعلا لفرلا دعب نمو «ىلوألا هتهج ىلإ الإ هّجوتم ريغ وهو هب ةّمتؤم هيلإ ةهّجوتم
 وه نم عئارشب فرعي دبعتملا دبعلا تاذل يتلا تافصلا هذه يأ ءاهفيرصتو :هلوق كلذو

 تافصلا هذهب دارملا ىلع يأ ءاهيلع ةظيفح سفنب ًالوأ ناك يذلا ىناميإلا دهعلل ظفاح
 ةضنب اهراعو عيرالا تاقصلاة دهب ةطملاب قا يكلؤلاب ىلاع للا ىلإ كرات ف اهتحي

 .مهدعب نم ءاملعلا كلذكو .هب هدارأ امو ءدوجولا داجيإ يف هللا

 ظافلأ نم بكرملا مالكلا نم ًارثن وأ ءامظن وأ .تناك ًارعش ًةدشنم ,عمج يداوش :هلوق
 ىنعم ناك نإو ءيداني نم الوأ هب داري ينيد رمأل امالك دوصقملا ىنعملا ةدافإل ةدرفملا هتغل
 تافصلا هذهب (*1[كردت] عفانم يه يتلا مومعلا هب دارأ انه هّنِإف .دشانملاب ةينغملا ةدشانلا

 مظعأ مالك لك نأل ؛ةرخافم يأ «ةاهابم :هلوقب مومعلا دارأ امدعب صوصخلا دارأو «عبرألا

 .7 ةيآلا .بازحألا (1)

 .س نم ةدايزلاو ءلصألا يف طقاس نيفوقعملا نيبام (2)



 دوجولا عيمج داجيإب دوصقملا رمألا ىلع ةّلاد هظافلأ تناك امّلكو ؛ٌةدئاف رثكأ ناك ًارس
 عفرألا تاذلا هذهل يتلا عبرألا تافصلا هذه فيرصتو :لوقي .رخفألا يه تناك هلجأل

 «(!![ءيش] يه ةقيقحلا ىلع يه يتلا هذه مالك ظافلأ يناعم قئاقح كاردإل اهب ديرأ امنإ

 .ةزجعم تلزنأ تاهابم ظافلأ ةقيقحلا ىلع يه يه ىتلا ةموظنم ةبكرم ظافلأ يأ :يداوش

 .دوواد روبزو ءميهاربإ فحص لثم هلسرل ىلاعت هللا بتك يهو .قلخلل تازجعمو

 يفو #2 يبنلا ىلع لزنملا ميظعلا نآرقلاو .مالسلا مهيلع ىسيع ليجنإو .ءىسوم ةاروتو
 لكل .نوّقحملا ءاملعلاو ءلوسرلا مهيتأي امبو ءاهيلع لمعلاب هللا نم رمألا بتكلا هذه

 لمعلا نوكيف لوألا باتكلا يف اّمم ًائيش خسني هدعب رخآ يبن يتأي ىتح مهتبن باتك موق
 َراَثاَو .ميركلا يبنلا تاياورو .ميظعلا نآرقلا هب ءاج ام ىلع مويلا لمعلاو .رخآلا ىلع

 لقعلا هاري امبو «ةثالثلا لوصألا هذهب لمعلاو «نيدلا يف ةماقتسالاو ملعلا لهأ نيملسملا

 ةينغمو ةدشان عمج يهو .يداوش ىلاعت هللا بتك ىّمس فيك :تلق نإف ءقحلا نم اقح

 ةعبرألا هذهف اهلاح ناسلب اهظافلأب يداوش اهّنأ اهظافلأ يناعمل راعتسا :لوقأف «؟رعشلاب
 قحلا كلذ هاري امم قحلا نم لقعلا رظنو .حيحصلا رثألاو «ةنسلاو ءٌباتكلا :لوصألا

 يداوشلا نم كلذ ىنعم نأ ىنعملاب لاقي نأ ٌمصف .قحلا قيقحت ىلع لاحلا ناسلب ًاقطان
 ةرهبملا ةزجعملا ةرخافلا يداوشلا هذه ظافلأ يناعم يفو ءاهب حال وهف يونعملا هقطنب

 ىدتهي يتلا يه يداوهلاو .ةلفغلا ةدقر نم وأ .ةلاهجلا ةدقر نم هنت يداوه قحلا رونب

 يداوشلا هذه نم قحلا رون نم ودبي امل هراعتساف اهنم ودبي امو ليخلا قانعأ يداوهلا ءاهب

 .هللاب سنأ علاطم قى ءمهل [ظ108] تاهاكف ئدابم يهو ءاهب كولسلا لهأل ةرهبملا

 نع وأ ؛هللا نع نيبجاحلا رايغألا بجح نم شاجيتساو .بيغرتو «قيفوتو .تاماركو
 ام ءادأب 8 يبنلا مهيلع عرش ام ءادأ دعب هيلإ ًاقوش لوقعلا برطضتف هتافصب هلل ةدهاشملا
 انو ءاكرتو فاعف وأ ءاداقتعا انودتم ناك ام ءاذأبز «اكرتو :ةلييعو: ءادافتعا هيلع اهزأل ناك

 هجوتلا دارأ نإ مث .ةقيقحلاو ةعيرشلا يف كلذك قحلاب هلل صلخأو «لئاسولا نم هيلع ردق

 اهتيلحتو «ةميمذ تافص ىه ىتلا سفنلا تافصل ديرجتلا قرطب فوصتلاب ىلاعت هللا ىلإ

 را ملا عقر انابيب هبل ةلرايتلا ظيقاانإو ةنتانلا ةيقايسمل ةعبحلا تافعلاب
 ا

 لكف .كلذ ريغ ىلإ لكوتلاو ءاضرلاو «ةئيشملاو «ةبحملا و «ةدارإلا صالخإو «لاهتبالاو

 .س نم ةدايزلاو .لصألا يف طقاس نيفوقعملا نيبام(1)



 اهنإو «نيققحملا ملعلا لهأ راثآو «ءايبنألا تاياورو ءميكحلا ركذلاب هنايب ءاج امم كلذ

 اهلك يأ .قحلا رون قارشإل اهراعتسا ًاحابص نوكت يتلا بحسلا يداوغلاو ؛ةبحر يداوغل

 .كلذ مهفاف ,قيفوتو .فطلو «قيقحتو «راونأ تاراشبو .ءاجر بحس

 :لاق

 (!ةَيبأ ءابإلا رع ىلع سّنب ًارخآ دْهَعلا رخآ نم اهُفيقْؤَنو - 0

 ةلْوَص ٌرهاوق ءابنأ رهاوظ ةلْصُو ٌرهاوز ءابنأ ٌرهاوجج - 17

 ءيش لك اهتاذل عبرألا تافصلا هذه نم اهب داري امل تاذلا هذه يأ :اهفيقوتو :لوقب

 ءابدن وأ ًالعف وأ ًاداقتعا هكرت مزال وأ «ةليسو وأ .بودنم وأ .هداقتعاو ءهلعف مزال نم هنيعب

 رخآو ؛هلوسر وه موق لك دهعلا رخآ ءاج نم ملعب نوكي امّنِإ ةفشاكم وأ ٌةقيقح وأ ًةعيرش
 دهع هموقل دّدجتي ةمايقلا موي ىلإ هدعب وأ .هرصع يف ءاج نم لكل تع يبنلا ًادهع ءايبنألا

 ددجتل نوكي نأ ّحصيو هب مهل ًاتباث ناك ىلاعت هلل دهع لك يف مهل تبثأف .مهضعبل رخآ

 لكل ّدبال مث .الظطل مدآ مهيبأ ىلإ ًارون ناك موي ندل نم مهل ةتباثلا دوهعلا ريغ رخآ دهع

 ءاجف ؟هضقنت مأ اهيلع هللا لضفب دوهعلا نم اهل تبث ام متت له اهالتبا نم ةدبعتم سفن

 هنأ هسفن فرعيل هيبن هب ءاج امف هب هللا هدّبعت امب هل هللا دهعب دبعتم لك رخآلا دهعلا اذهب

 ْنَم ةفاك ىلإ يف دمحم يبنلاو .هموق ىلإ ءاج يبن لك هضقني مأ هل ىلاعت هللا تبث ام ّمتأ

 ىلع ظيلغ «نينمؤملاب فوؤر «ةيوق سفنب ًارهاظ هموق ىلإ ءاج نيدبعتملا نم ضرألا يف
 رع ىلع مهعانتما يف مهكرتو ,مهنع توكسلاو «ماقملا ىلع ةَّتبأ ءنيقفانملاو نيكرشملا
 مهلاتقل برحلاب هّبر هلل هبح ةوقل هسفن لذبي ىتح كرشلا يف ءابآلا عانتما ىلع يأ ءابآلا

 رهظيو ءىلفسلا اورفك نيذلا ةملكو ءايلعلا يه هللا ةملك نوكت ىتح برضلاو نعطلابو
 ١ .هلك نيدلا ىلع قحلا نيد

 نيدبعتملا نم هلل ةعاطلا ءادأ يف هكلسم كلس نَم لكو .8 يبنلا ىلإ ةراشإلاو

 نيفراعلا لوأو ؛نيدباعلا ةودقو «نيعئاطلا مامإ وهف هدعب ءاج نمو .هلبق ناك نم ًاعيمج
 مظعأو هللا مالك مالكلا مظعأ ناكف .ملكلا عماوجب هللا هّصخ دقلو «نيملاعلا ٌبر هللاب

 .[رخآ] لدب [قثوم] :ناويدلا يف (1)



 كيك يبنلا مالك ءايبنألا مالك مظعأو ءايبنألا مالك سانلا مالك مظعأو .نآرقلا هللا مالك

 نع رابخأ يأ ءءابنأ رهاوج :هلوقب هيلإ راشأ يذلا مالكلا وه اذهو «نيقحملا ءاملعلا مث

 راعتسا «لوقلاب رهجلا نم ذوخأم رهاوجلاو .ةفشاكملاو «ةقيرطلاو «ةقيقحلاو «ةعيرشلا
 هتلمح امل هراعتساو ءضّرَعلل لماحلا رهوجلا عمج رهاوجلاو ءاهراونأ روهظل كلذ

 «نمثلا يلاغلا ءزيزعلا .فورعملا رهوجلا :رهاوجلاو .راونألاو «لئالدلاو يناعملا نم

 اهتّرعو هراونألاو يناعملاو ظافلألا كلت يف قحلا رون ءافصل هراعتسا .راونألاب ئلألتملا

 «[و109] هراونأو هفرشو «ملعلا اذه ةزعل هراعتسا .برآملا نم هب نوغلبي امو ءاهلهأ عم

 ىفصأو ءيفاصلا رهوجلاك ًاينارون ًاملع دوجولا هب نورظني مِهْنِإ ىتح «هب نوغلبي امو
 اهب ىدتهُي يتلا موجنلا :رهاوزلاف ؛ةلصو رهاوز ةيناسنإلا تاذلل اهيفو ءاهبو .كلذ نم

 «ةقيرطلا ملع ىلإ رهاوزلابو «ةقيقحلا ملع ىلإ رهاوجلاب راشأف .دوصقملا لوصو ىلإ

 ةميزعلا ةوقب هللا ىلإ اهب كولسلاو «لوبقلاب اهوقلتو اهوققحت دق ةقيقحلاب كولسلا يأ
 ءابنأ ناوعأ يأ «ءابنأ رهاوظ .اهيلإ نعذي مل ام ىلع هلل بضغلاو ءاهيلع ةريغلاو «ةيامحلاو
 مهو دُهَبَحح ىَضَف نم مهن هلع هلأ أوُدَهَعاَم اوُقَدَص ٌلاَجِرأ# ضرألا يف اهراهظإ ىلع رصنلل
 ال «ةميظع ةريغو «ةّدشو ةوقو ؛ةلوط رهاوق يأ ؛ةلوص رهاوق «1! اَيَْودَباَمَو ظني
 نورظني ال .هعم ةرضاح مهتاوذ لزي مل نم آلإ نوفاخي الو ءضرألا يف نَم عيمج نوفاخي
 .برض الو لاتقب الو برحب نولابي الف «ىلاعت هللا وهو ءوه الإ

 :لاق

 ةّيخس دوجأولاب نيس ادد ًارهاظ مْرَحلا دصاق نم اهفيرعتو - 2
 ل

 ةّيضق ينابم ةاجاحم يناغم ةهابن يناعم ةاجانم يناثم - 53

 تافص ةيهلإلا تارضحلا ىلإ اهيقرت يف عبرألا اهتافصب تاذلا يأ :اهفيرعتو :لوقي

 يناسنإلا لامكلا ةياهنو ؛مزحلا ةياغ دصاق مزحأو لجأو لضفأ وه نم تافص .كولس

 ةدابعلا لمكأب هندبب رفاسو «ةقيرطلاو ةقيقحلاو ةعيرشلا قرط فشك دق هلك ينوكلاو

 لوزي ال هيلع ةبتاث سفن عبطو قلخ يأ :سفن ةيجس هلو ,رهاوظلا لهأل ةياده ًارهاظ هلل
 نطاب نيع قئاقح ىلإ رظنلاب رهاظلا اهرفس ةبحملاب .هسفن ةيارب دوجوملا لذبب ةّيخس ءاهنع

 .23 ةيآلا «بازحألا (1)



 ىريو الإ دوجولا نم ءيش ىلإ ءرملا ىري ال يتلا يهو «ةيرهاظلا تارضحلا ىلإ دوجولا
 وه تارضحلا هذه ىلإ عبرألا اهتافصب ءرملا تاذ يقرتو «هتافصب هيف ىلاعت هللا يلجت

 يف ًارون ناك موي يك يبنلا ةاجانم يناثم :لوألا :هوجو اذه هلوقلو ءتاجانم يناثم اهفيرعت

 ةدواعملا ىنعمب يناثملا :يناثلا هجولاو ,كلملا ملاع ىلإ هروهظ يف اهانثو .داجيإلا لوأ

 ىّنثت اهنأل .ءكلذك تيّمس «ةحتافلا تايآ اهنأ #17 ناَتَمْلَا نم اعبس# :ىلاعت هلوقل راركتلاو

 «تاولصلا ىف ركذلا ىه تاجانملا ىناثمب دارملا نوكيف ءةعكر لك ىف لب «ةالص ّلك ىف
 28 يبنلا ريغل :رايقلاو «ّجحلا يف ةعدأك ةداع راركتلا يف لغسل ةزرهكملا ةيعدألاو

 يف حاحلإلا ةرثكو «رافغتسالاو ءتاولصلا فلخ ءاعدلاو ءَدَْدذ رمعو ءركب يبأ هيبحاصو

 «ريبكتلاو ليلهتلاو ءلالجلاو ةمظعلا يذ هللا ىلإ لتبتلاو ,لاهتبالاو .عرضتلاو «لاؤسلا

 ركفتلاو .نآرقلا ةوالتو «ةلقوحلا راركتو ف يبنلا ىلع ةالصلاو .ديمحتلاو حيبستلاو

 .اذه هبشأ امو .هب لمعلاو ؛هيف

 هيناعم نمو .هانعم ركذلاب دارملاو ىلاعت هلل ركذلا تاجانملا يناثم :ثلاثلا هجولا

 :عبارلا هجولاو .ىلاعت هلل امهب لمعلل ةفشاكملاو «ةقيرطلاو ةقيقحلاو ةعيرشلا ملع ميلعت

 ءلكوتلاو «ةميزعلاو «ةبقارملا ةوقو «ءيش لك يف قحلا نيدلاب لمعلاو ءبنذ لك نم ةبوتلا

 ءناميإلاو .مالسإلا لامكإو ءءاجرلاو .ءفوخلاو «نيقيلاو .ىوقتلاو .ضيوفتلا نسحو
 ركذ ىنعم نم تاجانملا يناثم :سماخلا هجولاو .اضرلاو ءركشلاو ءربصلاو .ناسحإلاو

 اهتيلحتو ءوفصت ىتح ةميمذلا اهتافص عيمج نم سفنلا ديرجتب ةقيقحلا لئاسوب فوصتلا

 ىلإ كولسلا :سداسلا هجولاو .ةيناسحإلاو «ةيناميإلاو «ةيمالسإلا قالخألا تالامكب

 ةيارسلاو «دبعتملا دبعلا ةيدوبع نم ةيبوبرلا قح ءادأل ءيش لك يف صالخإلاب ىلاعت هللا
 فشكل صوصخملا يسامخلا مسالا ةوالت عم ةبحملا ةيارب كلذ يفو .كلذ دعب هيلإ
 هبلق ىلع اهحاتفناو ءاهباوبأ ىف لوخدلا دارأ نمل اهباوبأ [ظ109] فشكلو .قئاقحلا

 آلإ ءاشي الو ءّبحي الف ةهتدادإو «هتئيشمو .هللا ةبحم ىف هتئيشمو .هتدارإو .هبح ىنفيف
 هللا تفاعل لافج ىلر ركل ىلا هنن را بلاغ وو عسير ةليرم امل كيور الويب فاقع
 .اذه لاثمأو .هبضغو .هطخسو ءهاضرو .هتردقو .هناسحإو .همركو

 .87 ةيآلا نجحلا (1)



 «تارضحلا يف تافشاكملاو .,تادهاشملاو روضحلا يف يقرتلا :عباسلا هجولاو

 ةجرد اهالعأو ءالعو لج هللا ركذب تاولخلا تاقوأو ءاهاّدعتي ال ةجردو ةبترم هل لكو

 ًادبأ بيغي ال هّنكلو ,مودي ال كلذ َنإف هغلب ام هلقع غلب نإو «ءرملاف كلذ عمو .غ يبنلا

 دنعو .تاولخلا ريغ يف مودي هنأ ركسلا يف هولاق ام سيلو «ىلاعت هلل هتبغرو .هّبح ةوقل

 «ةقيقحلا ملعو ءاهميلعت يف داهتجالاو .ةرهاظلا ةعيرشلاب مايقلا نم هل ّدبال هنأل ؛تاجانملا

 ةاجانملا يناثمب دارأ :نماثلا هجولاو ءكلذ ىلإ مظانلا راشأ كلذلو «ةفشاكملا يف ةقيرطلاو

 ءاماكحأو ًانايدأ ةعيرشلا ناكرأ عيمجب مايقلا وه هانعم ركذلا نم دارأو ءركذلا اهب هانعم يتلا

 عيمج ىلع لدت اهّنأل ؛ةملكلا هذه يف اهلمجأ اهلك ةدابعلا عاونأو «ةفشاكملاو «ةقيقحلاو

 اهانركذ يتلا تاجانملا يناثملا هذه نأ هدارم لمتحي ةهابن يناعم اهنأل ؛لاق امك ؛كلذ

 لمعلا ىلإ ترّمشو ءاهنيعب اهتظخال امهم ءرملا تاذل ةهبنم يأ «ةهابن ىناعم ىه اهلك

 .دعاقتلا ةلفغ نم ههّبنت وأ ءحوصنلا ةبوتلاب لهجلا ةدقر نم هظقوت يأ 58 اهّنإف اهب

 نع وأ ءباجيإلا يف دوصقملا دصقلا نع ةعناملا بجحلا ىلإ لابقإلاو ءرايغألا بجحو
 يناعم اهقئاقح َّنأ تانوكملا ىلإ لقتنا ِهّنَأ لمتحيو ,بابحتسالاب هيلإ بوغرملا دصقلا

 ءاهنّوكم ىلإ اهنع اهنم رفسلا ىلإو .يقرتلا ىلإو ءلمعلاو «ملعلا ىلإ ةهبنم يأ «ةهابن

 امأو -ةمجعملا نيغلاب- يناغم :هلوقل اهنطاوب ىلإ رايغألا رهاوظ نم سفنلا رفس وهو
 باستكا ىنعمب انه دارأو .ينغم ثينأت ةينغم عمج يهو -ةلمهملا نيعلاب - يهف ىلوألا

 يأ ,تاجاحم دئاوف باستكا يأ ,ناغم يهو لوقي رقتفملاو .راقتفالا تاجاحملاو .دئاوف

 «سفنلا نع اضر ةلقو .لاهتباو هراقوو «ةنيكسو ؛ةبيهو .فوخو .عوضخو .للذتو .راقتفا
 جايتحال ارظنو «رابج ميظع كلم ةرضح يف لذو «لابقإب راسكناو .«بدأتو .رافغتساو

 لابقإلاف .هللا ىلإ ةجاتحم اهسفنب يه تناك اذإو .راهقلا دحاولا '![هللا] ىلإ رايغألا

 اهفعضب كتربخأ دقف راهقلا زيزعلا هيلع تلبقأ ْنَم ىلع لبقأف هيف ةدئاف ال جاتحملا ىلع

 اهيلإ كلقع رظنب اهنع تينغأو ءاهرقف ةّدِشل كتدان نيح اهنع كتنغأو ءاهجايتحاو اهلابقإو
 عبرألا كتافص تلصتا كلذ ردقبو ءاهل كحرط ردق ىلع بتارملا نم تغلبو ءاهتحرطف

 :ةيضق ينابم :هلوقو .عبرألا كلذ تافصب تلصتا ام ردقب ناوكألا تقرافو ءاهتافصب

 مكحأ اهبيترت مكحأ ةمكحم ماكحأ دعاوق يأ .ىنعملا دارأو .مكحلاو ءربجلا ةيضقلا

 .س نم ةدايزلاو ءلصألا يف طقاس نيفوقعملا نيبام (1)



 تاذ داحتا ىلإ كلذب راشأو ,تالصفم تايآو .مكحو ؛مولعو يأ «رابخأو «نيمكاحلا

 تافصلا عبرألا هذه ىلإو ءتادوجوملا عيمج داحتا ىلإو «نيدبعتملا عيمجو «ناسنإلا

 نيدلا ىلإو ءاهنمو اهب ديرأ ام ىلإو «ىلاعت هلل صلاخلا يف ةميظعلا تاذلا هذهل يتلا

 ءاملعلا راثآو «ةيوبنلا تاياورلاو «ةيهلإلا بتكلا نم مولعلا يفو .هيف لزنأ امو مكحملا
 .ىلاعت هللا تافص ىلإو .دوجولا قئاقح يناعمو .مولعلا راونأ نم اهيف امو «نيقحملا

 ناعم هلك كلذ نأو «ديفم ءيش لك ىلإ ةريشم ةملك يهف «ةلالدلاو لآملا ملع ىلإو

 نوكتل عفرألا تاذلا هذهل عبرألا تافصلا هذه لاصتا اهب دوصقملا اهلكو «ناعمل ةينبم

 ءيش لكب ةملاع هللا تاذف ىلاعت هلل صلخملا نمؤملا تاذ نكلو .نوكلا ةقيقح يه

 ققخملا [و110] فراعلا نمؤملا نوك تاذو ؛هتردقو هملعو هريبدتب فّرصتم .نوكلا يف

 نوك نأ عم .هب ملعلا نم هيف ىلجت ام كاردإ ىلع هتردقو هملعب هيف فرصتم .فشاكملا

 يتلا اهتردقو ءاهلوحو اهنذإب الإ هنم الو ءيش هيف نوكي الو .هتاذ فلاخي ال نوك وه هلكيه
 نورها وهب ىدلا علا كارذإ ىلع وردم و ةهماع فوه كللذ جي ةوكلاو ءاهل هللا لعج
 .مهفاف ءالعو لج هرهاظم

 .هلامجو ؛هلامكو هلالج دهاشو بغر ىلاعت هللا ىلإ هبلق ناك نَم ّلك َّنأ ملعاو
 هيلعو هرّيغأ هللا نيدل ناك رابجلا كلملا تافص ةدهاشمب رايغألا نع ينفو .هتارضحو

 ؛ىرحأ هيلإ ًاليبس دجوو .هل زاج وأ همزل نإ هداهجلو ءىدعأ هفلاخ نم ىلعو ءصرحأ
 ناك الو لانعاللا ىلإ تعا رهف ىلعألا توني ال نأ هنلإ هةمعاوهويشلالذبأ نذل
 كلذلو «ىلاعت هللا ىلإ ءيش ّبحأ وه هزاوج عضوم وأ ؛هموزل عضوم يف هلل سفنلا لذب

 :لاق ءيدمحملا ماقملا ناسل لاقم نع مظانلا خيشلا ىكح
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 يف نوكت امَّنِإ عفرألا تاذلا هذهل اهانركذ يتلا عبرألا تافصلا هذه فيرشتو :لوقي

 وه نم تافص نع يدمحملا ماقملا هب قطن اهب وه ةيهلإلا تارضحلا تاماقم ىلإ اهكولس

 حورلا نم رفسلاو «ةيرهاظلا تارضح ىلإ سفنلابو سفنلا نم رفسلاب انطاب مزعلا قداص

 .[انفيرشتو] لدب [اهفيرشتو] :ناويدلا يف (1)



 حورلاو «سفنلاب عمجلا تارضح ىلإو «ةيتافصلا ءامسألا تارضح ىلإ ''![حورلابو]

 رفسلا مث ءوحملا دعب وحصلاب عمجلا عمج ىلإو «ةيلعفلا ءامسألاو «تافصلاب امهئانفب

 وحصلا وهو «عمجلا عمج ةيدحأو .عمجلا ةيدحأ ىلإ يدمحملا ماقملاب صتخملا عبارلا

 .وحصلاو .وحملاو ؛عمجلاو ؛.حورلا رفسو ءسفنلا رفس ىنعم ام :تلق نإف .وحملا دعب

 ةقيقحلا لهأ عم نِإف .تاحالطصا هذه لك :لوقأف ؟عمجلا عمج ةيدحأو ؛عمجلا ةيدحأو

 يف نكلو «كلذك ةفشاكملا لهأ دنعو ءدحاو ىنعمب لقعلاو .بلقلاو .ءسفنلاو «حورلا

 حاورألا ملاع نم ةدودمملا يهو «لقعلا نم ةيريصبلا نيعلا يه حورلا نأ "'ههحالطصا
 .ىلاعت هللا ىلإ وعدي يبن : ةلزنمب يهف لئاح هنيبو ءامهنيب نكي ملو ؛ظوفحملا حوللا نم

 ,فقوتلا هيف بجي اميف هنع فقوتلاب ترمأ هتركنأ امو ؛هب تعد هتفرع امف ءًادبأ طلغي الو
 «لاثملا ملاع ىلع ةيلجتملا ةيحوللا ةيلكلا سفنلاب ةلصّنملا يهو «ةيزيرغلا نيعلا سفنلاو
 نيعلاو ءاضيأ سفنلاو .كلملا ةلزنمب يهو «تالايخلا ملاعو .ظوفحملا حوللا باتك وهو
 سفنلا يهو «لييختلاب رحسلا هنم تملعت دق ناطيشلا ةنيدخ ةرحاسلا ةلزنمب ةربدملا

 تاذب ةلصتم هتاذو لقع .دحاو ءيش لكلاو .«تاسوسحملاو تاللاثملا يف ةيلجتملا

 ءاهملاع ىلإ ةلبقم اهنم ةهج لكو ءاعيمج ينامسجلا بلقلا بلاق يف ةبكرم يهف .تالاثملا
 نم تاسوسحملا ملاع يف اهب ركفتلا ىلإو ءاهتيفصت ىلإ ءرملا رّمش اذإف سفنلا اهالعأو

 كلذك .,تاسوسحملا ملاعب ةلصتملا يه اهنأل ؛سفنلا رفس هوّمس هتافصو هللا لاعفأ

 ثركف اذإف حورلا اًمأو .هتافصو هللا لاعفأ يف تركف امهم تالاثملا ملاع ىلإ ةيزيرغلا

 .حورلا رفس يّمس تادجوملا رظنت نأ ريغ نم هتردقو .هلالجو .هتمظعو هللا تافص يف

 .ءامسألا ىلإ رظنلاب هلقع ينف تادجوملا ىلإ رظن امهم هحورو .هسفن يف عمتجا اذإف

 لاح يف تافصلاو ءامسألا عيمج هل ىلجتي نأ طرشب عمجلا ةبترم لصو دقف تافصلاو

 امو «ءرملل مودي ال اذه لكو ءايحاص يّمس نكمت اذإو ءايناف يّمس شهدنا اذإف ءدحاو

 كلت يلجتب ديقم وهف اهلك تافصلاو ءامسألا ال ًامسا ًامسا وأ ؛ةفص ةفص هل ىلجتت ماد

 ارون ادحاو املع هلك دوجولا رظني نأ وهف عمجلا ةيدحأ اًمأو ءتافصلا كلت وأ «ةفصلا
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 ل ا كل ل مل جا و يق اا سام

 نارمأ امهو (ةيريصبلا نيعلا) حورلاب داري امنيب (ةربدملا نيعلا)» سفنلاب داري كانه درو امك انهف ءادحاو ائيش

 .ليصفت هيفف قبس ام رظنيو .نايحألا ضعب يف ةيمستلا يف اطلتخا نإو .نافلتخم



 دوجو ال ًاملع الإ هنوك لبق دوجولا ناك امك يسمشلا رونلا اذه لثم وه سيلو ءاميظع

 هلك دوجولا راص امدعب ملعلا لاصتا نع هل بجاح ريغ دوجولا ىريو .هعم [ظ110]
 ماد ام هه يبنلا ةبترم هذهو .داجيإلا لوأ يف ناك امك ًايخزرب اينارون املع أدحاو هتاذ يف

 عمج ةيدحأ ةبترم يف وهف احصو ؛نكمت اذإف :عمجلا ةيدحأ يف وهف ءاهيف هيقرت يف شهدي
 ىلإ روضحلا ءاقب عم عوجر نم هل ٌدب الو .هبر تاجانمب الخ اذإ نوكي اذه لكو ؛عمجلا
 ىلإ نيغابلا نيقفانملاو ,نيكرشملا داهجو «ةوعدلا غيلبتو .ماكحألا ءارجإو «نيدلا ةماقإ
 لزي ملف هسفن يف هرّوصو هلخدو ءابيجع اديشم ارصق ىأر نم لاثملا يف وهف كلذ ريغ
 رظن نم كلذكو «سانلا عم رضحي وهو لمع ام لمع ولو لوزي ال ًارضاح هلقع يف هلاثم

 هّتح ةوقل هتلازإ ىلع ردقي ملو ءاهتروص هلقعب ىري لزي ملف هتفغش دق ةأرما لامج ىلإ

 ولو «ريوصت ريغب بحأ نّم عم بلقلا روضح يف ليثمتلا ىنعملا اذهلو ؛ةروصلا كلتل
 ريغف هتحب هفشاكي نأ دبعب هللا دارأ اذإو ءنكمم كلذ ّنإف ةرهاظ لامعأ سانلل هنم ترهظ

 .اهتدان هع كلذ نأ نقع اهدحو نمو تاجاتملا ةذل ةوؤلخت نقف نم الإ زكي ال وكم
 اوضرعأو ءايندلا ىلع اولبقأ اذإ ءاملعلاب لعفأ ام ىندأ نأ هللا نع يكحي # يبنلا نع ليقو

 نع هلفغي امم كلذ سيلو «يتاجانم ةذلو ؛مهبولق نم ناميإلا ةوالح عزنأ َّنأ ةرخآلا نع

 املك لب «نيملسملا رومأو «نيدلا مايق يف سفنلا لذبو ءاهميلعتو ةعيرشلا يف داهتجالا
 لاح ًادهاش كلذب ىفكو هلل رمأ لك يف امزع ىوقأ ناك ىلاعت هللا ىلإ ٌبحأ ءرملا ناك
 دقو ةتقهللا لوسر باحصأو .د## باطخلا نب رمعو .قيدصلا ركب يبأ اتلاحو أك يبنلا

 .ةمايقلا موي ىلإ هبهذم ىلع راس ْنَّمو ءرساي نب راّمعو

 «تاياغ بئاغرو ؛ةهزن بئارغو «تايآ بئاجن :هلوقو «ةلوص رهاوق :لاق كلذلو

 مهَّنَأ تافصلا هذهب نيلصاولا فصو هَّنأ امهدحأ :نيينعم كلذب دارأ «ةدجن بئاتكو

 يأ :بئارغو «نيملاعلا يف تايآ اهب اوراص ىتح غلابم اوغلب يأ «تايآ ءابجن يأ ءبئاجن

 اوغلب دق ءابغر يأ :بئاغرو «مهنود وه نم تافص نع مهتهازن ةغلابم يف يأ «ةهزن ءابرغ
 .تارضحلا يف مهفصو عمجف هللا نيدل ةرصن تايار يأ :بئاتكو .اهتاياغ ةبغرلا يف

 هنيدب كسمت نمو هباحصأو #2 يبنلا ىلإ تاراشإ هذهو ءرهاظلا تافصب مهروهظ يفو
 نيد ةرصن يف مهرمأ عبتا نّمو ءايبنألا كلذكو ءنيملسملا رصنو «هللا نيد رصنل هدعب نم

 ىلع يتأت يهو «ءرملا اهب بجني ةلاح لك عمج بئاجنلاب دارأ يناثلا ىنعملاو .ىلاعت هللا



 دعب انه دارأو «ىلاعت هللا نم برقلا تارضح ىلإ لوصولاو .ةرخآلا ةاجنل ةدابعلا عيمج

 اهقرخب دارأو «ةداعلل ةقراخ يأ .تايآ بئاجن يهف ةيهلإلا ءامسألا تارضح لكلا مومع

 يأ :ةهزن بئارغو .اهيلإ لوصولا يف تازجعملاك يه يتلا تاجردلا مهلوصو يأ «ةداعلا

 هيزنتلا َّنأل ؛موهفملل فلاخم بيرغ ركشو ركذو .دمحو ريبكتو «ليلهتو حيبست بئارغ
 روهشملا هظفلب سانلا عم فورعملا وه ريبكتلاو ءليلهتلاو ءدمحلاو «حيبستلاو «موهفملا

 «ربكأ هللاو .هللا الإ هلإ الو هلل دمحلاو .هللا ناحبس وهو «هانعمل بلقلا روضح عم مهعم

 .دوجولا عيمج قرخو «ةدهاشملاو ةفشاكملاب اذهو «راكذألا عيمج كلذكو .دمحلا هللو

 نم باجح الب افشك ريبكتلاو ليلهتلا كلذكو .هسفن دمحلاو .هسفن حيبستلا ةدهاشمو

 دوصقملا ىنعملاب ملعلا ةلق بجح نم الو «ةبحملا ةلق بجح نم الو .ةلفغلا بجح

 يأ ,تارضحلا يهو .تاياغ بئاغر اهاري اهلكو «رايغألا بجح نم الو .دوجولا يف امب

 .قلطملا لامجلا نم دهاشي امل بيغرتلا يف ةياغ غلبأ يه لب ءيقرتلا ىلإ بيغرتلا ةيوق

 قلطملا بوبحملا نوكي ال فيكو «ةقيقحلا ىلع بوبحملا وه يذلا ققحملا لامكلاو
 ىلاعت هللا هّيحأ ام لامجو «ىلاعت هللا هّبح أ ام لامجو .[و111] ىلاعت هللا هتافص لامج

 سنن علغلا لامع الإ نانلا قام ذل قلخغ انوا ةهلإ بش كحل هدحبوأ يذلا ملعلا قم
 لامج ةدهاشم َّنأل ؛كلذ دعب هب هسقت ال مث ؛ملعلا لامج ميعن ةذلب هتذلو «نانجلا ميعن
 هتافصب ىلاعت هللا ةيؤر ماود ثيح نم الإ ةرخآلا ميعنب لثمت نأ زوجي ال ىلاعت هللا تافص

 ركنأ لصي مل نم نكلو ءايندلا يف اهماود ةّلقو ءاهب لوقلا زوجي ال يتلا هتاذ ةيؤر ال ءاهيف

 ركني نأ هل زوجي هتيلف .هغلبم غلبي مل مهنم نأ ملعلا يف هريغ ىلإ رظني ملو .هفرعي مل ام

 يف هسفن ىلإ رظنيلو ءاذه كلذك .هقوف ناك نم ملع وه ركنيو «هنود هفرع ام ةحص هيلع

 دجي ال هريغف اهل دجي ناك نإو .مورحم وهف ةميظع ةّذل اهل دجي مل نإف ىلاعت هللا تاجانم

 ىلعأ هريغ نوكي نأ نكمي الفأ ةذللا كلتب هيلع ىّقرت وه امكف ًالصأ هبر يجاني الو ءاهل
 نم هالوم ءرملا هيطعي ام دجو رادقمبو .دحأ هزواجي ال امب دجو رادقمب هملع ني دأ و ؟ هده

 يأ «ةرصنلاو «ةبلغلا ةدجنلاو ءشويجلا تايار بئاتكلاف ؛ةدجن بئاتكو :هلوقو .كلذ

 نيدهاشملا اهتبلغو ؛عمجلا تارضح يهو يأ ؛ةدجن بئاتك اهل راعتسا ةيهلإلا تارضحلا

 الف ءاهلامكو اهلالجو اهلامج ةدهاشمب مهحاورأل اهرسأو .مهلوقعل بذجلا ةوقب اهيلإ

 ىلإ ةبغرلاو ءاهل مهّبح ةوقب نوكي اهنم كلذ ىلإ اميسالو ؛مهيلع رصنلا اهل نأ كش
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 اهب يتلا تافصو «هيلإ لوصوملا تافصو ؛«نيلصاولا تافص هتيب يف عمجف اهلاصو

 باتك ىلإ هليوأت يف جاتحي هتموظنم نم تيب لك ناكل زاجيإلا انتدارإ الولف ءاولصو
 ول رظنا «ليلقلا نايبلا نم كل هحتفن امب انلوق ةحص كل نيبت مهف اذ تنك اذإو .فوصتم

 !؟يهتني نيأ ىلإف حاضيإلا انطسب

 :ثلاثلا بولسألا يف نايب

 :لاق

 "اةّيمكحلا هماكحأ نم مالسإ لا مقم يف قّلعتلاب اهنم سبّلِلو - 6

 ةطشّب ٌقئاقر ماكحإ ٌةئاَفَع ةمكح ٌقئاقد ماكحأ ٌقئاقع - 7

 سبّللاب دارأو «تاذلا هذهل عبرألا تافصلا هذه نم (اهنم) ب دارأ :اهنم سبألو :لوقي

 سيل وه يذلا دبعتملا لكيه انه هدارمو «ةينادسجلا هتروصب دوجولا يف رهظ ام لك وه
 اهيلعو ءاهب قّلعتلاب اهلكيه نم اهنم ةرهاظلا هذه تافص رهاظمل لعج امو :لوقي :تاذلل
 ضفخيو «ماللا لبق فلأ الب ماللا حتفب- مالس ال .-ميملاو فاقلا نيب فلأ الب -مقم يف

 امّنِإو ءمالسإلا ماقم يف كلذب دارأو -ةباتكلاو «ةءارقلا يف كلذك ماللا دعب يتلا فلألا

 نم «نزولاو مظنلا ةماقإل ةرورض .-ةءارقلاو «ةباتكلا يف ماللا تحتفو «نافلألا فذ

 مكحأ دقو ,ةمكح نوكي ال فيكو «ةمكح عمج ةيمكحلا مالسإلا ماكحأ يأ :هماكحأ

 ناميإلاو مالسإلا ةمكحل الإ تمكحأو ناوكألا تنوك امو .نيمكاحلا مكحأ هماظن

 اهنأ كش ال اهنأو ءاهلجأل تدجو اهّنأل تادجوملا ةمكح نم لجأ يهف .ناسحإلاو

 ةيندعملا رهاوجلا وهو قيقع عمج قئاقعلاو .-ماكحأ يف فلألا حتفب- ماكحأ قئاقع

 قوطنمو .هب عومسم رهاوج هنأ امهدحأ :هوجول هب ةراعتسالا دارأو .ةيلاغلا ةيفاصلا

 ةبوبحم .سانلا بولق يف ةزيزع اهنأ :يناثلاو .يديألاب سوملم «نيعألاب روصبم ؛هركذب
 ْ ْ .هبح ىلع

 هئارش يف ةليزجلا مهلاومأ نولذبيو سانلا لبقي يندعم (”فاص رهوج هنأ :ثلاثلاو

 «ةروصبملا «ةبرقملا .ةعومسملا ةرهاظلا ماكحألل هراعتساف ةميظع صاوخ هيف :عبارلا

 .[مقم] لدب [ماقم] :ناويدلا يف (1)

 .باوصلا هانتبثأ امو ؛[يفاص] :[س]و لصألا يف (2)
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 لب «ىري ال ام ىلإ ةراشإ قئاقحلاو .ضمغأ وه ام ىلإ ةراشإ :ةمكح قئاقدو .ةخوسنملا

 ىلع الإ ٌقدت يتلا مولعلا نم فطلأ ناك ام وه :ةطسب قئاقر .قحلا رون نم اهيف ام ىلإ وه
 يتلا رهاظملا ةعبرألاب ةقلعتم ماكحألا نأ لوألا :هوجول ءايشأ ةعبرأ ركذو .رابكلا ءاملعلا

 لجرلاو ديلاك ةحراجلاو ,ءقطنلل [ظ111] ناسللاو ءرصبلل نيعلاو ءعمسلل نذألا يه

 نم تاذلا ىلإ عجار لكلاو ءاهّصخي ام مكح اهيلع قلعتي هذه نم ءيش لك «لعفلل
 :ةعبرأ ةرهاظلا ةدابعلا وه يذلا مالسإلا ماكحأ لوصأ نأ :يناثلا هجولاو .مالسإلا ماكحأ

 «باتكلا نطاب يناعم ليوأت اهتقيقح يه يتلا ةنسلاو .قئاقعلا .ةراشإلاو ءديلاو ,باتكلا

 .قئاقحلا يهو .ةنسلا ليوأت يه يتلا ةحيحصلا راثآلاو ءقئاقدلا يهو

 ءاهيف لقعلا رظن فطلل قئاقرلا يهو «ينارونلا لقعلا نم قحلا حيحصلا رظنلا :ثلاثلاو

 ةعبرأ ىلع ملعلا َنِإ :ثلاثلا هجولا .هرون نم هب رقأو «لقعلا هلقع ام ىلإ حارشنالاب هطسبلو

 مايقو .هروهظل قئاقعلاب ةراشإلا هيلإو .ةلالدلابو «لاملابو هللاب ملعلا وهو ءيفشك :ماسقأ

 .هيف كشلا هعسي مل قحلا مهفو دّيعتملا بلق ىلع ترطخ امهم لقعلاب هتجح

 .ةعيرشلا ملع نم ةرهاظلا تادابعلا :قئاقحلاو «ةقيقحلا ملع نم ٌىلجلا قئاقرلاو

 مزال قح وه ام اهروهظل قئاقعلا :عبارلا هجولاو .ةعيرشلا ملع نم ماكحألا :قئاقدلاو

 دهزلاو ةبغرلا قيقحت تامالع نم ءرملا نم نوكت اهنأل ؛اكرتو المع ائيد ءرملا ىلع

 .ماسقأ ةعبرأ كلتف «يأرلا هيف زاج ام «قئاقعلاو .تاحابملاو لئاسولا :قئاقرلاو .عرولاو

 .عامجإلاو ةنسلاو باتكلا رهاظ :قئامعلا سماخلا هجولاو

 مولعلا طابنتسا قئاقرلاو ءاهب لمعلا ماكحإ قئاقحلاو ءاهليوأتو اهيناعم مهف قئاقرلاو

 ىملعلاب اهؤادأ قئاقدلاو .قيدصتلاب ةعاطلا ءادأ قئاقعلا ْنأ :سداسلا هجولاو .اهنم ةضماغلا

 روضحو (هيف روضحلاو «ةبقارملا نسحب قئاقرلاو «هيف لامكلا ماكحإب هؤادأ قئاقرلاو

 قئاقعلا :عباسلا هجولاو .ركفلا ىلإ ةبيرقلا تارضحلا نم كلذ ريغو «ىلاعت هللا نم ةبيهلا

 ةداهش قئاقدلاو ءلقعلا نم كلذب ةجحلا مايقلو ؛هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش

 تايآلا نم هدروأ ام يناعم قئاقد ةرثكل قئاقدلا مسا كلذل راعتسا هللا لوسر ًادمحم ْنأ

 نع هب ءاج ام نأَو .قئاقحلاو "لكلا عماجم تيطعأ :هلوقل «تاياورلاو تازجعملاو

 تيطعأو ءملكلا عماوجب تثعب :امهيفو 0523 ثيدحلا .ملسم حيحصو .2977 ثيدحلا .يراخبلا حيحص رظني (1)



 .ًالمجم هللا نع هب ءاج ام ّلك ىلإو ءآلوأ ميظعلا نآرقلا ىلإ ةراشإ وهو هللا
 ءًابابحتسا وأ «ةنونيد همزلي ام ىلع هلمع ءرملا مزل امم هب ءاج ام عيمجب لمعلا قئاقدلاو

 ريشم هّنأ ىنعمب لب ءاهيف اهدارأ ىتلا ىف ارتحت هوجولا هذه نايتإب دارملا سيلو «كلذ ريغ وأ

 ةيداويش :ةلوق ىف الرآ هر كدات نان وع ادعوا كج ماعم كلذ نع لاو ءاهعمح نآإ

 .كلذ مهفاف ءانه اهحضوأ .يداوغ .يدابم ءيداوهو

 :لاق

 ''اَةّيلمعلا همالعأ نع ناميإ دلامقم يف قلختلاب اهنم ٌسحللو - 58

 ةّرع  ٌعماوق راثآ ٌعماوَج ةركف ٌعماول راكذأ ٌعِماوَص - 59

 سحلاو :ٌسحللو .دسجلا نم عبرألا تافصلا هذه رهاظمل هانركذ يذلا كلذ :لوقي

 ليمكت نم يأ ءاهنم سفنلل لعج امو دارأو «ةرهاظلا تالآلا هذهب تاسوسحملا كاردإ

 حتفب- ناميإلو «-رخآلا ميملاو فاقلا نيب فلأ الب -مقم يف قيقحتلاب عبرألا اهتافص

 امنإو ناميإلا ماقم يف دارأو .-ماللا دعب يتلا فلألا ضفخبو .هلبق فلأ الب ماللا

 همالعإ نع هنزو ةماقإل ةزئاج ةرورض ةءارقلاو «ةباتكلا يف ماللا حتفو «نيفلألا فذح

 يهو «عماوصب سفنلل راعتسا .راكذأ عماوص يهو «ةنطابلا ةيلمعلا لامعألا يف

 «هتكئالمو .هللاب سفنلا ناميإ هدارمو ؛يبلق ركذ ةدابع يأ ةدابعلل الإ ذختت ال عضاوم

 :هلوق .هداقتعا مزلي يبلق لمع لكو «باسحلاو ءرخآلا مويلاو .هلسرو «هئايبنأو «هبتكو

 روضحلاو ركفلا ةرثكب ةبقارملا ةوق كلذب دارأو .ةركف روهظ [و1121يأ :ةركف عماول

 حيحصو .باتكلا ليوأت نم قحلا نم هعم امب قيقحت ةوق يأ :راثآ عماوج .قحلا ةيؤرو
 ٌقحلا وه يذلا قحلا يف لقعلا ةيؤر ةحصو «ةحيحصلا ءارآلاو ,قحلا عامجإلاو «ةنسلا

 2 يبنلا نع ءاج امب كسمتلا وهو .قحلا بهذملا عابتا ىلإ ةراشإ هيفو ء.حيحصلا

 .ةزعلا عماوق نيقحملا ءاملعلاو ءنيضترملاو «ةباحصلاو

 «ةفسلفلاو .قطنملاو «نايبلاو ؛يناعملاو «ةغللا ملع يف لغوت دق مظانلا اذه َّنأ ملعا
 هانلق ام ىلع ًاليلد هسانجو .همظن كبسب ىفكو ءوحنلاو .يفاوقلاو ءضورعلاو «عيدبلاو

 .367 /2 .يلازغلل نيدلا ءايحإ رظنيو .ملكلا عماوج

 .[مقم] لدب [ماقم]و .[قلختلا] لدب [قّقحتلاب] :ناويدلا يف (1)



 ناكل ةموظنملا هذه يف مظانلا اذه مظن لإ ىلاعت هللا مالك دعب مظنلا يف مالك ال ليق ولو

 .باوصلا نع دعب دقف ةغالبلاو ةوقلا يف دحأ رعشب يرعش مظنب ههّبش + ضو ءاقج الرق

 نوكي نأ اذه انموي ىلإ رعشلا يف ليق ذنم هنأ اَمأ .همهف ةكاكرو .هلقع فعض ىلع لدو

 ا ءلاح لك ىلع ملعلاو مهفلاو ةفرعملا يف أطخ وهف ههبشيو .هتبترم يواسي دحأ

 عماوجب يتأي وهف .عماوق :هلوقف «هعسي ال ام ىلإ كلذب '!اًدعتي مل ام هرضي الف هنيد يف
 هل لمتحيف ارعق الو ًافارطأ فرعي ال يذلا رخازلا رحبلا لثم اهيناعم يتلا ملكلا نم
 نم فوخلاو .هللا دنع اهيف عمطلاو عوشخلاو روضحلا ةّرع عماوق :اهدحأ :ًاهوجو
 .مدنلاو «ةبوتلاو ءراقتفالاو .لاؤسلا يف لاهتبالاو «هباوثو هاضرل ءاجرلاو .هباذعو هطخس

 .ةنوعرلا عمقت عماوق اهّنإف هلك اذه هبشأ امو ءراقولاو «ةنيكسلاو ءراسكنالاو .ءايحلاو

 بلطو «قافنلاو «ءايرلاو .دسحلاو .ءبضغلاو .هرشلاو ءقمحلاو .ةروطبلاو «ةبوعصلاو
 ىلع وأ ناك مزال هللا هّبحيام ريغ يف قشعلاو .هللا ريغ يف ّبحلاو «يلايخلا هاجلا

 مهتلحو «ةميمذلا مهقالخأ نع مهتعمق نمل ةَّرع عماوق يهف بابحتسالا وأ .بدنلا

 ةوقل قافنلاو «كرشلا لهأ اهب عمقي ةَّزع عماوق :يناثلا هجولاو «ةميلسلا لدعلا قالخألاب

 .ينابمو «يناغمو «يناعمو «يناثم :هلوق ريسفت وه اذهو .مهناميإ

 اميولاو مالسإلا ىنعم يف نايب

 وه مالسإلا نإ :انموق لاقف .ناميإلاو ,مالسإلا ىنعم يف اوفلتخا سانلا َّنأ ملعاو

 هب ءاج ام ّنأو ,( هللا لوسر ًادمحم نأو ؛هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ) يه يتلا ةلمجلا ةداهش

 نادبألاب ةرهاظلا لامعألا عيمج كلذكو :مهضعب لاقو .هللا نم ّقحلا وه هللا نع دمحم

 ريغو .ّجحلا لامعأو ؛مهب ةقحال ةاكزلاو ,.موصلاو «ةالصلاك اهب ءرملا دّبعتملا ةرهاظلا

 .ةلالدلاو «لآملا داقتعاو ؛هلل ديحوتلا داقتعاك نطاب يبلق لمع لك وه ناميإلاو .كلذ

 .[اًدعتي] :[س]و لصألا يف (1)
 .باوصلا هانتبثأ امو ء[رعق الو فارطأ] :[س]و لصألا ىف(2)

 نييكولسلاو ؛ةيضايإلا مومع نيب اقيقد ًاقيرفت قرفيس هّنأل ؛ًامومع ةيضابإلا بهذم ىلع مه ْنَم [انموق]ب ديري هلعل (3)
 ادب امير ناميإلاو مالسإلل اقيقد ىنعم نومدقي نيذلا نييكولسلا ىلع [انباحصأ] ظفل هقالطإب كلذو ةصاخ مهنم

 هيفف اهدعب امو 442 ص .رصان خيشلل (صالخإلا) باتك رظنيو «ىرنس امك ةيضابإلا مومعل ةبارغلا نم ءيش هيف

 .عوضوملا اذه نع ليصفت



 تسلا كاقولكتملا نأ ىلع ةلكل دلاز ةياتعلاو تاوثلا و تانك وه كاملاب:ةازعلاو

 امو ءضرألاو .ءتاومسلاك هقلخ هلك اذه ْنأو «ىلاعت للا ادد امْنِإ اهلاثمأو ةايحلاو

 .ةكئالملاو .ءبتكلاب ناميإلاو «ةيلجلا تالالدلا نم اذه هبشأ امو ءامهنيب امو امهيف

 ريغ ىلإ بولقلاب ركنملا راكنإو .هئادعأ نم ةءاربلاو .هللا ءايلوأ ةيالوو ءلسرلاو .ءايبنألاو

 دحاو نطابلا يف ناميإلاو مالسإلا ىنعم َّنِإ :'''انباحصأ لاقو .يبلق لمع وه امب كلذ

 نمؤم وهف «رهاظلا يف ملسم وهو «نطابلا يف نمؤم ريغ ناك نم َّنِإو .كلذك رهاظلا يفو
 هحئابذ ليلحتو ءايغاب رصي مل ام .همدو هلام ةمرحو «ةساجنلا لبق نم رهاوظلا ماكحأل

 ةيالولا مكح يف وأ .تام اذإ ةقيقحلا مكح يف وه نم اّمأو .هتحكانمو «هنذإب هماعط لكأو

 دقف همالسإ عّبض نم كلذكو .هقافنو هرفك ىلع ماد ام نمؤم الو .ملسم ريغ وهف ةءاربلاو
 لمعلا وهف نطابلا ناميإلا قّدص رهاظ مالسإلا َّنِإ لوقلا نم حيحصلاو .هناميإ عّيض

 َّنأو ءاقح نمؤم ريغ راصو «هناميإ قدص عّيض همالسإ عّيض نمو ؛ةمزاللا رهاوظلاب

 رهاظلا [ظ112]همالسإ هقيدصت عّيض نمف «مالسإلا رهاظ قدص قيقحت نطاب ناميإلا

 «مالسإلا نطاب ناميإلاو .ناميإلا رهاظ مالسإلا راصو «هلطبأ دقف نطابلا هناميإ نطابب

 ةيضرفلا لامعألا عييضت عم بلقلا ناميإ متي ال هّنأل ؛رخآلا لطب امهدحأ لطب اذإ ىتحو

 رفك عم ةيمالسإلا ةرهاظلا لامعألا ّمصت الو ءرفك هعسي ال ام ىلع اهكرت نَم يتلا ةينيدلا

 ىف ميال ٍلْخَدياَمْلو امل ولو كلو اوُسِصْوم مل لق انما ُباَرَْلا تلال :ىلاعت هلوقو «بلقلا
 اولخد مهّنَأ ىلع لدي اذه امّنِإو ءاذهب مهرفك عم هتوبثو اذه ةحص ىلع لدي ال 214 ميول
 مكبولق َّنأ هللا مهحصنف لتقلا نم اوملسيل ًارهاظ اوملسأف ةلمجلا ةداهشب مالسإلا يف

 ةمزاللا ةعاطلا لامك ناميإلا ةقيقح نأ طابترالا اذه ىلع ٌمصف ملست نلو «نمؤت نل

 ةقيقح نأو .همالسإو .هناميإ لطب هب كلهي ًائيش عّيض نإو ءايمالسإ ًارهاظو ءيناميإ انل

 باحصألا بهذمو» :ىملاسلا ةمالعلا لوقي ددصلا اذهبو .ةصاخ نييضابإلا نم كولسلا لهأ [انباحصأ] ب ديري (1)

 مالسإلا فصو قحتسا نمف ًايحالطصا افرع دحاو ءيش - مالسإلاو ناميإلا يأ - امهنأ ىلاعت هللا مهمحر

 هؤارآو يملاسلا مامإلا نع 92]ا .حيحصلا عماجلا حرش رظني .«سكعلا اذكو مالسإلاو ناميإلاب فصولا قحتسا

 .255ص ؛«ىمشاهلا كرايم .د ؛تايهلإلا ىف

 .14 ةيآلا .تارجحلا (2)



 هلاطبإ هعسي ال ءيش لطب نإو ءًيبلق ًاناميإو «ةرهاظ ًالامعأ ةمزاللا ةعاطلا لامكإ مالسإلا

 يف همكح نع هلطبي الف رهاظلا مكح يف امو «نطابلا (!'مكح يف هلك همالسإو هناميإ لطب

 ناميإلا يف اوفلتخا اذهلو «ىلاعت هللاب اكرشم هب نوكي ءيشب كرشي نأ لإ ًاملسم رهاظلا

 ىلاعت هللا ىلإ ةبغر ىوقأ ءرملا ناك املك هنأل !2صقنيو ديزي :انموق لاقف ءصقتنيو ديزي
 كلت تصقن ام ردقب صقن دقف ًائيش عّيضي مل هنأ ّآلإ هسفن يف كلذ دجي مل اذإو ءداز دقف

 دامبإلا ةقيتس د '”انياحسإ لرن عصي ىححبللاو ءمهلوق حححصي رمألا رهاظو «ةبغرلا

 لعفب هنم انكر لطبأ اذإ الإ هصقني الو ءًاقح نمؤملا وهف اهّمتأ اذإف ةمزاللا ةعاطلا لامكإ وه

 امّنِإو صقني مل هناكرأ نم كلذك ضقن اذإو .هكرت هعسي ال ام لمع كرت وأ «هلعف هعسي ام

 .هجارس رون دادتما يف ديزي امم يهف لئاسولا ةدايز امأو .هّلك همتأ اذإ الإ متي الو هلك لطبي

 اذإ ء.جارسلا لثم ناميإلاف «هدادتما ةعس صقتني امّنِإَو ءجارسلا رون صقني امم اهكرت سيلو

 .جارسلل ًاناصقن كلذ نوكي الو «هرون ٌدتميل هناكم تحسفأو «لئاسولا كرتب هناكم ترَّعص

 .كلذ مهفاف

 نم اف ناك نَم انحرم :هلوق يف ًاملسم نمؤملاو ءائمؤم ملسملا ىلاعت هللا ىمس دقو

 ىوري اميف ربخلا رهاظب اوذحخأ موقلا ّْنكلو #4 َيِيلمْلا نم ِتَبَريَع اف ند اه( َنيِِمْرَمْلا

 .قايسلا عم اهمؤالتل س يف ام انتبثأو ء[مكح] لدب [لك] :لصألا يف (1)
 يتفملا ةحامس يأر لقنو ؛عوضوملا اذه يف ثيدحلا يملاسلا مامإلا نع هباتك يف يمشاهلا كرابم روتكدلا لصف (2)

 يأر»و يملاسلا مامإلا يأر وه اذه نأ نّيبو صقني الو ديزي ناميإلا ْنأ نم يليلخلا دمحأ خيشلا ةنطلسلل ماعلا

 ...» :الئاق يمشاهلا كرابم .> فيضيو ءنتملا يف رصان خيشلا هرّرق اًّمع فلتخي وهو .هلوق دح ىلع «بهذملا

 نم ةبراغملا ءاملع نع لوقلا اذه لقنيو .هناصقنو ناميإلا ةدايز ىري نم ةيضابإلا نم كانه نأ ركذلاب ريدجو

 زرخ وبأ خيشلاو .(ه971ت) يدهم وبأ خيشلاو .«ه570ت) (زجؤملا) بحاص رامع وبأ مهنم .بهذملا لهأ

 لعلو «"نيبلاطلا جهنم هباتك يف يصقشلا ديعس نب سيمخ خيشلا مهنم ؛م .قرشملا ءاملع ضعب نعو .(ه380)

 ًاليلعت مّدقي هنأ اصوصخو .ناصقنلاو ةدايزلاب لوقت يتلا ءاملعلا نم ةفئاطلا هذه نم هيأر ىري ْنَّمو ءرصان خيشلا

 .نتملا يف اذهل

 مومع هب ذخأت ام وهو .هناصقن مدعو ؛ناميإلا ةدايزب نولوقي (باحصألا) ّنِإ لوقي نأ رصان خيشلا ديري له(3)

 نيذلا ءاملعلا كئلوأ (انموق) ب دارأ هنأكو ءكلذ ىلإ ريشي صنلا هقف ؟اقباس درو امك مهنم ينثتسا نم الإ ةيضابإلا
 ؛(انباحصأ لوق حمصي قيفحتلا) نأ رابتعا ىلع قبس اميف ًاضيأ هيلإ انرشأ ام وهو .هناصقنو ناميإلا ةدايزب اولاق
 .انركذ امك كولسلا لهأ يأ

 .36و 35 ناتيآلا .تايراذلا (+4)



 كيلع ُمالسلا :هل لاقو لجر هيلإ ءاجو و هباحصأ هعمو .عضوم يف ناك هنأ 8 يبنلا نع

 ىلع ىئثجو هل نذأف دوعقلل نذأتساو «هيدي نيب فقوو ءملسو كيلع هللا ىلص هللا لوسر اي

 .ملسو كيلع هللا ىلص هللا لوسر اي كلأسأ نأ ديرأ ينإ :لاقو هيدي امهيلع لعجو «هيتبكر
 نأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشت نأ وه :هل لاقف ؟مالسإلا نع ينربخأ :لاقف .لس :هل لاقف

 يلصت نأو .هللا نم قحلا وه هللا نع هللا دبع نب دمحم هب ءاج ام ّنأو .هللا لوسر ًادمحم
 اليبس هيلإ تعطتسا اذإ تيبلا جحت نأو «ةاكزلا يدؤتو ءناضمر رهش موصتو ءسمخلا

 هّنأك ؛هقّدصيو «هلأسي فيك اوبجعف .تلق امك وهف مالسإلا وه اذه َّنِإ .تقدص :هل لاقف
 :لاقف ؟ناميإلا ام ينربخأ :هل لاقف .كلذك دارملا سيلو ءال مأ هيرديأ هربختسي هل ضّرعتم

 لوسر اي تقدص :لاقف ءرخآلا مويلاو «هئايبنأو .هلسرو «هبتكو .هتكئالمو هللاب نمؤت نأ وه

 لاقف .ناسحإلا نع ينربخأف ءتلق امك ناميإلا وه اذه نإ .ملسو كيلع هللا ىلص هللا
 نكلو .ةحيحص ةياور هذهف .""'كاري هّنِإَف هارت نكت مل نإف هارت كّنأك هللا دبعت نأ وه :هل

 حراوجلاو .ةيحراوجلا ةيضرفلا ةمزاللا لامعألا لامكب الإ يبلقلا ناميإلا متي ال ناك ام

 امهانعم ةقيقحلا يف امه ناميإلاو ؛مالسإلا نأ مص بلقلا لمعب آلإ كرتت الو ,لمعت ال
 .©ريغال دحاو

 ءاهنقتأ يأ .ةعنصلا نسحأ لاقي امك ءيشلل ناقتإلا ىنعمب نوكي دقف "'ناسحإلا امأو

 نيذه ىلعف «معنملل ةعاطلا لامك ءادأ ركشلا ةمالعو «معنملا معن ركش ىنعمب نوكيو

 امهناقتإو امهلامعأ ءادأ هانعمو «ناميإلا وهو [و113] مالسإلا وه ناسحإلاف نيهجولا

 :نذلرألا ناسا هاك ةزكف ل ةدايت هلأ ىقملا نوح جم ةدانز :هنقو كامعو الع

 نأ اهتلالدو ةياورلا ىنعم نوكيو ءاهعاونأ عيمجب لئاسولا ىلع لدي ثلاثلا اذهو
 ةدئاف ال ةرهاظلا لامعألا َنأو «لتقلا نع كرشلا ماكحأ نم ءرملا هب ملسي امب أدب *يبنلا

 ناححصي ال امهّنأو ,نطابلاو رهاظلا لمعلا يف ناقتإلا ركذ مث ءنطابلا بلقلا ناميإب الإ اهيف

 ليربج وه لئاسلا اذه نأ ةمتت هيفو .ناسحإلاو مالسإلاو ناميإلا نايب باب .نماثلا ثيدحلا ؛ملسم حيحص رظني (1)

 .35 /1 ءيناتسرهشلل .لحنلاو للملا رظنيو ,نيدلا سانلا ملعي ىتأ

 ةعوسوم لاثملا ليبس ىلع رظني .مهريغ هرّرق اًمع فلتخي [ناميإلا]و [مالسإلا] نع ليوط ثيدح ةيفوصلل (0)

 .اهدعي امو ,128و ءاهدعب امو .56ص ءمجعلا ةعوسومو ءاهدعب امو :660ص .ينفحلا

 .اهدعي امو . 16ص ءمجعلا ةعوسومو .630ص .ينفحلا ةعوسوم موَقلا دنع (ناسحإلا) نع رظني (3)

 .ليلق لبق تّرم يتلا ةياورلا دصقي (4)



 ركذ مث ” .يركشلاو «يناسحإللاو .يمالسإلاو «يناميإلا جارسلا وهو ءركشلا وهو ؛ةهب الإ

 جارسلا رون هيف ٌدتميلو .ءءاضفلا عيسوت ىلع لد اهلمع نإ يتلا لئاسولاب هرون دادتما ةعس

 ءعساو باب نم وأ «ةريغص ةّوك نم تيبب تءاضأ اذإ سمشلاك هرون يف ةدايز ريغ نم

 «سمشلا ءوض رادقم وه كلذ نأ ىلع هقيضو «كلذ ةعس لدي الف اهلك قافآلا تءاضأو

 «مالكلا مت نكت مل نإف !"ناسحإلا يف رهاظلا هانعم ريغ ًانطاب ىنعم نوفوصتملا طبنتسا مث

 كتاجانم ىف تانئاكلاو كسفن ىرت نإف (ءانفلا بتارمو قحملاو وحملا ىلع لدي وهو

 هارت تاذلا ال تافصلاب هيلإ ارظان هللا عم كروضح ةوقل اهنم كتبيغل نكت مل اهّنأك اهلك

 ةفشاكملاو برقلا نيعب كاري ذئنيح هّنِإف هارت نأو مالكلا مامتو ءهارت كنِإف يأ .تافصلاب

 .نيح دعب مظانلا ىنعملا اذه يتأيس امك

 :لاق

 ©ةيوبنلا هئابنأ نع ناسحإ ١ لامقم يف قّقحتلاب اهنمسْفّنللو - 0

 ةَبسح فئالخ .رابحأ نكاح ٍةَحْنِم ٌفئاظو رابخأ ٌفئاطل - 1

 مقم يف اهب ققحتلاب تافشاكملا نم عبرألا اهتافص ظح نم يأ ءاهنم سفنللو :لوقي

 ضفخبو «هلبق فلأ الب ماللا حتفب- ناسح ال .-ةرخآلا ميملاو .فاقلا نيب فلأ الب-

 ةباتكلا يف ماللا حتفو «نيفلألا فذح امْنِإو ءناسحإلا ماقم يف يأ «-ماللا دعب يتلا فلألا

 ناسحإلا بتارم يف ءاج امم .ءارعشلل ةزئاج ةرورض همظن نزو ةماقإل ةرورض ةءارقلاو

 رابخأ فئاطل اهيفو اهبو اهّنأ كش الو «ةيوبنلا رابخألا نم يف هرابخأ نع يأ «هئابنأ نع

 (نوكلاسلا ةقدلا لهأ الإ اهمهفي ال يتلا ةّيفخلا انه فئاطللاب دارأو ؛«-ةمجعملا ءاخلاب-

 هْنإف هارت نكت مل نإف هارت كنأك هللا دبعت نأ ناسحإلا] :ةهلوق لثم كلذو .ءقرطلا كلت

 يدبع ّىلإ بّرقت ام] :لاق هّنأ ىلاعت هللا نع ًايكاح # هلوقو ءاذه لبق هانرّسف امك [كاري

 ةدهاشملا ماقم نود ماقم ناسحإلا) :ًالثم مهلوق هيفو ءرصان خيشلا هيلإ ليمي ام وه نطابلا ىنعملا اذه لعلو (1)
 ًارظان لازي الف «ىلاعت هللا يدي نيب هّنأك هتدابع ىف روصتيف «هتافصو قحلا ءامسأ رثكأل ًاظحالم هيف دبعلا نوكي
 ةعوسرم- رت (ةفارعلا تاسرح قارا هذهو لإ قام اهللا نأ ىلإ ظني قآ هئاضرك لفاونةنرتيكلا هده ىلإ
 .630ص .ىنفحلا

 .[مدقم] لدب [ماقم] :ناويدلا يف (2)
 .باوصلا هانتبثأ امو .[نيكلاسلا] :[س]و لصألا يف (3)
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 ىتح لئاسولاو ضئارفلاب ّىلإ برقتي يدبع لازي الو هيلع هتضرتفا امم ىلإ ٌبحأ ءيشب

 ءرصبي يبو «عمسي يبف «هذيو «هناسلو .هرصبو ؛هعمس تنكو .هرمأ تيلوت هتببحأ اذإف .هبحأ

 .هنم هبحأ ام ىلع ّآلإ كلذ نم ًائيش لمعي ال يأ .يتبحمب دارملاو ه[شطبي يبو قطني يبو
 اذه ْنأ رابخألا فئاطلب دارأو «[ينعاطأ نإ يب يدبع َنظ دنع انأ] :هلوقو «هبو ؛هيفو .هلو

 نطابلاو رهاظلا مالكلا قح وهف تع يبنلا هب قطن امم ًاملكتم لزي مل ىلاعت هفصو يلجت نم
 نم رظنلاب اهكاردإ ّمصي رابخألا تناك نإو ءاهلاح ناسلب ةقطان ءايشألا ىري اّممو .ًاضيأ
 ةمارك ضحم نع ةيطع يأ ؛ةحنم تادايز ىه فئاظولاو ,ةحنم فئاظو :هلوقو «باتكلا

 هله البلا نم ةنزئابلا ةريضبلاو ةفاظلا يضنلا لاق همس ناحل ناو ياوهر» تخف

 مسقلا اذهو «ءاملعلا مهو «-ةلمهملا ءاحلاب- رابحأ فئاحص :هلوقو «ةيهلإلا تارضحلل

 ءرابخأ نم ةميدقلا بتكلا يف ءاج ام وهو «تاذلا عمسلا اهقح كاردإو .عامسلا مسق نم

 كولسلا ىلع اليلد ناك اّممو .هقدص حضتاو .هقح ّحصو «قيقحتلا لهأ مولعو ءراثآو

 هعبتي لمع لك فئالخلاو -ءابلاب - ةبسح فئالخ :هلوقو ,كولملا كلم تارضح ىلإ
 مور يأ :ةبسحلاو ءىرخأ ةجرد [ظ113] اهعبتت ةجرد رخآ لاح هدعب يتأي لاحو ءلمع

 17 .ورَمأ ملي هلا نإ :هْبْسَحَوَهَف هلأ لع كوب نمو :ىلاعت هلوقل ىلاعت هللا نم ةبسح
 الو لجاع ظح بلطل الو «ةعمسل الو ءايرل ال ميركلا ههجو ءاغتباو هلل باستحا وهف

 هيف هنوك كلذ نإف ءامهل هللا ميظعتل امهميظعتو «هباوث وجريو هباقع فاخي ناك نإو ءلجآ
 اقع هلت نفت نمار كل كا هلال كيحأ :دقاودسل هللا ةنفو اهالا يح ال مرش
 .يناغملاو «يناعملاو «يناثملا هلوق يف هركذ ام ىنعم اذهو .هباوثو هاضر نم سأيي الو

 .كلذ مهفاف «ينابملاو

 :لاق

 (2ةيرظُنلا هيآ نع (نكت مل نإف) اهتناو (كنأك) ادْبَم نم عْمَجللو - 2

 ةبيتك ثويل .«تالاصتا فروع هرْنَت ٌتوعُب ,تالاعفنا ُتويغ - 3

 اهنلعت هل ىدلا هق نلتارجتت لآش يذلا نوهشملا مشل للا راشأ كفو لوقت

 .3 ةيآلا .قالطلا (1)

 .حيضوتلل قّمحملا نم ساوقألا (2)



 ؟ناميإلا ام ؟مالسإلا ام :لاقف «ناميإلا ماقم يف هاندروأ يذلا ربخلا وهو .ت#هباحصأل

 هْنإف هارت نكت مل نإف هارت كنأك هللا دبعت نأ وه :## هباجأف ؟ناسحإلا امو :هل لاق ىتح

 امك هارت تنأو ءهدبعت نأ وه هانعم لب «هارت ال كنأ ىنعمب ال [كنأك] ىنعم يف لوقي .كاري

 ةقيرطلا يه هذهو .هنع هلقع ةيؤر بهذت مل ناك اذإ ينالفلا ءيشلا ىرأ ينأك ءرملا لوقي

 .العو لج هتافصب ىلاعت هللا ىلإ رظنلاو ءقئاقحلا فشك يف قيقحتلا لهأ كولس يف
 أ «ظرشلا كللذل باوجةارتا :ةلوقو ءءانفلاو وحمل ىف: مان مالك نك ملاذإو لوو

 تارضحلا ىلإ كولسلا ليلدل بولطملا ضرغلا هب ىهتناو «مات مالك وهف «هارت ذئنيح كنإف
 .عمجلاو ةينطابلاو ةيرهاظلا

 وه هلوأف ءىلإ ىنعمب يه ماللاف ءعمجلا ماقم ىلإ كولسلاو يأ :عمجللو :هلوقف

 يف هلاعفأب وه هارت تنك اذإو «هارت هل كتدابع يف كّنأك ىلاعت هللا ىلإ كرظن ادتبم نم

 هارت ىتح سفنلا رفس وهو «ةيرهاظلا تارضحلا يف هيف كركفب قرغتسم تنأف تادجوملا

 لك يف اهب هارت ةيؤر يف اهلك تعمتجا اذإف ؛ءيش لك يف هتافصو هلاعفأ ءامسأ عيمجب

 «ةيرهاظلا ةقلطملا ةرضحلا يهو ؛رهاظلا همسا ةرضح لكل تّمت دقف دوجولا نم ءيش

 كلذ دعب هارت تنأو هللا دبعت مث ءاهب دّيقم اهبحاصف ةنطابلا تارضحلا ثيح نم اهّنكلو

 ةرضح يهف اهلك تعمتجا اذإف ,حورلا رفس وهو ءتادجوملا ىلإ رظن ريغ نم هتافصب
 الثل [كنأك] هظفل ءاج يذلا هارت تنأو .ىهتنم انه َنِإ :هلوق كلذ دعب ٌحصيو «نطابلا همسا

 دارملاو «مالكلا متو ءنكت مل نإف يهو كلذ دعب نم عمجللو «مالكلا رهاظب ماوعلا لضي

 ةدهاشملا وهو «عمجلا كولس قيرط وهو ءنكي مل هنأك راص ىتح ةدهاشملاب ءانفلا كلذب

 نوكيو «ثلاثلا رفسلا وهو ءاعم حورلاو سفنلا رفس وهو «ةينطابلاو ةيرهاظلا تارضحلل
 .هرصبو .هعمس تنكو :يه يتلا هعلخ كيلع علخي يأ كاري ذئنيحف يأ «(هنإف) ىنعم

 همسا ّرس اذه لكو .شطبي يبو .قطني يبو ءرصبي يبو ءعمسي يبف .هديو .هناسلو

 تافصل يه ناسنإلا تاذلا علخلا هذهو ءاملكتم لزي ملو «ريدقلاو هريصبلاو ,عيمّسلا

 .تادجوملا عيمج هللا دجوأ عبرألا هذه لجألو «لقعلاو «مالكلاو ءرصبلاو .عمسلا

 هتدابع لجأل كلذب دوصقملاو .العو لجو ٍّرع فرُع اهب هّنأل ؛تادابعلاو مولعلا عيمجو

 مالكلا ىهتناو «هارت كنأك هدبعت نأ عمجلل نأ دارأ نوكي نأ لمتحيو «ىلاعتو هناحبس

 ,نكت مل نإف اهلوأو 8 يبنلا بتارم يهو «نكت مل نإف اهل بتارملا هذه هدعب نمو .ّمتو
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 عمج ةيدحأو .عمجلا ةيدحأ ةرضح يهو ءاهرخآ نوكت ىتح تادجوملا ءانف ةبترم يهو

 ارون دارملا سيلو .داجيإلا لوأ يف ناك امك ًادحتم ًارون ملعلا الإ اهيف ىري ال يتلا عمجلا

 سمشلا الول ةملظ ءاضفلا لصأو .ملع رون هلك نوكلا َنإف ءاضيأ سمشلا رون لثم وه

 نكي مل نإ يأ «ةيرظن ةيأ نع :هلوقو .موهفملا رونلا فالخب وه [و114] ملعلا رون ْنِإف
 َدقَلَو 25) ئريام لع هئورمَمَأ # :ىلاعت هلوقل اهدهاشي ةيرظن ةيأ نع وه ببس نع وه امن
 اَم [5) َمْقَياَم ةَرديلا تشي ذإ(0) وألا ُهَنب اَهَدنِع 110 تلا َةَرْدِس َدنَع 05 خه ما
 يلح َلَعَل َكَنِإَو # :ىلاعت هلوقو 14:0 ئربكلا هير تيا نم أر دَقَل (05)) قط اَمَو ٌرَصبْلأ عار
 يفو ؛(7![يبلق ماني الو يانيع مانت ىتح يبلق ىلع ناغيل هْنِإو] 8 يبنلا لاقو 24 ٍويِظَع
 تارضحلاو «ةيرهاظلا تارضحلا يف وحملا بتارم نم ىلوألا تاماقمو ؛ماقملا اذه

 يتلا تافصلا عبرأب تارضحلا كلت ىلإ هيقرت تادراوو ,تادهاشم عمجلاو «ةينطابلا

 نم صتخي اّمم يهو «تالاعفنا ثويغ :لاق امك عيمسلا نمؤملا سفن عفرألا تاذلل

 لاؤسلاو .تاوعدلل هكّرحي ام تادراولا نم هل ىلجتيف املكتم لزي مل ىلاعت هفصو يلجت

 ةذل لوزنو .رومألا ريسيت نم هدارأ ام هل لعفي يأ ؛تالاعفنا .؛ثويغلا يهو ءءامسألاب

 يناثلا عونلاو .هب ثاغتسي ام لك وه «ثويغلاب دارأو ءيقرتلا ىلإ هل ةبذاجلا تاجانملا

 ءاضفلا يف جّرفتلا وه '*[هزنتلاو هزنت ثوعب] وهو ء«ريصبلا همسا يلجت نم ٌصتخي امم

 ىرتو .فطللاو لامجلا نم هل ىلجتي امل كلذ راعتساف ءاهتارهزو هتاولف ىلإ رظنلاو

 .باتكلا هدادعتب لوطي اّمم كلذل طاسبنالاو ءسنألا ةذلو «قيفوتلاو .ناسحإلا لالج

 قطن نم هعمسي ام لكب تالاصتا ثودح يهو «عيمسلا مساب صتخي ام :ثلاثلا عونلاو

 .اقوش كلذب هديزيف تافصلاو ءامسألاو تايآلا نم هعمسي ام وأ ءلاحلا ناسلب تالاحلا

 .ناعجشلا مه ثويللاو :ةبيتك ثويل يهو .ريدقلا همسا يلجت نم صتخي :عبارلا عونلاو

 هلوق اوعمسو اوأرو] ىلاعت هللا ةردق اودهاش اذإ مهنأ كلذو .شويجلا تايار :بئاتكلاو

 ةعاجشو 2)[ىلاعت هللا نم ةردقو ةوق هل ثدح (انل هللا بتك ام الإ انبيصي نل) :ىلاعت

 .12-18 تايآلا ءمجنلا (1)

 .4 ةيآلا ءملقلا (2)

 .ثيدحلا جيرخت ٌرم (3)

 . لصألا نم ةدايزلاو .س يف طقاس نيفوقعملا نيبام (4)
 . لصألا نم ةدايزلاو ء.س يف طقاس نيفوقعملا نيب ام (5)
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 ًالجر نإ ليقو .هلمعي نأ هل ّلحي ءيشب ('!لابي ملو «ةدابعلاو داهجلا يف هسفن لذب ىلع
 اذه ءاجف .داسف لهأ سانأ ةرثك اهيلعو .ند ةئام اهّنِإ ليق رمخ ناندأب ّرم نيفراعلا نم

 ىلإ هب اوبهذو ءاهلهأ هوضبق هدنع فقو اًملف .هنع فقو ًادحاو آلإ ًاعيمج مهيلع اهرسكو
 نع تبذجج :لاق ؟فخت مل ىتح اذه ىلع كلمح ام :لاقو هرمأ نم بجعف .ناطلسلا

 تلجع بنذ :لاق ؟اهرخآ يف كوضبق ملو :هل لاق ءيتوق ريغ ةوق يل تثدحف .يسفن .*

 تددرف «بدألا تأسأ يْنأ تملعف كلذ نيح تنأ كتركذ :لاق ؟وه امو :هل لاق .هتبوقع

 لاق نيح ينم ريخ وه نم كلذ ىلع يزوج دقو «ينم ةوقلا كلت تبهذو .يسفن ىلإ

 رف نكي مل ولف ننس مضر نوكلا يف تبا هلاوللا هيحيرن 064 كرر جرو ركع
 نع سفنلا صالخ يف يعسلا ّنأل ؛حيحص هلوقو .كلذب ًادحاو ًاموي يزوج امل نيبّرقملا

 ةبوتو .بونذلا نم نينمؤملا ةبوت َنِإ :اولاق كلذلف «نينمؤملا قح يف لئاضفلا نم ملظلا
 ,2بوبحملا ىوس ءيش لك نم صاوخلا صاوخ ةبوتو ءبولقلا ةلفغ نم صاوخلا
 .مهفاف .بئاتكو بئارغو بئاجن :هلوق ىنعم وه اذهو

 :لاق

 تشحأ ينم ُسْفَّنلا ام ءيدتجُملا ةد اهّشلا ملاع يف نسحلل اهُمِجْرَمَق - 4

 ةَّيَطَع لوف .تاراشإ ٌلوصح ةيحت َلوصُو .تارابع لوصُق - 5

 نأ هسفن ةدهاشم ةلاح نع ًائبنم هلاح ناسلب يدمحملا ماقملا لوق ىلإ راشأ دقو :لوقي
 هسفنو «يبيغلا ملعلا ملاع اهقفأ ىلإ اهتيؤرب ةصخاش هحور عمجلا ةيدحأ ماقم يف *يبنلا

 ملاع يأ ءّسحلل وأ ؛عبرألا اهتافصب اهيف ةساحلا ةوقلا يأ .نسحلل هسفنو يأ ءاهعجرم
 وهو «ةداهشلا ملاع يف عبرألا اهتافصب اهلاجمو «ةّساحلا يه اهنأل ؛اهملاع وهو .ّسحلا

 هسفن ىرتف ةظحل لك يف هئاقبل ىلاعت هللا نم ددملا بلاطلا يأ :يدتجملا «ّسحلا ملاع

 [ام] :هلوقب دارأو :تّسحأ [ظ1141] يّنم سفنلا ام :هلوقو ءادحتم ًاملع اهلك تاسوسحملا

 راصف «هارت ام سفنلا ةيؤر نع هارت ام حورلا ةيؤر فلتخت ملف يّنم وه هب تّسحأ يذلا يأ

 .[يلابي] :[س]و لصألا يف (1)
 .42 ةيآلا .ءفسوي (2)

 .يرصملا نونلا يذ ىلإ اهيف لوقلا بسنيو «212ص .مجعلا ةعوسوم رظني (3)
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 .عمجلا ةيدحأ '!![ةرضح يهو ءًادحاو] ةداهشلا ملاع يف هرظنو .بيغلا ملاع يف هرظن

 «ةربدملا نيعلا يهو .سفنلاو حورلا ملاع ضيف نم اهلصأ حورلا نإ هانلق امل كلذو

 تاسوسحملاو .ءىطسولا ةعيبطلاو «ىربكلا ةعيبطلاب ةلصتملا سفنلا ملاع نم اهضيف

 ملاع ىلع تّرمو ؛تالاثملا ملاع نم ةيزيرغلا نيعلاو ءاهيلإ اهرظن ناك كلذلف ءاعيمج

 ىلع تادجوملا ىرت يهف ملقلا سفن نم هسفن نع يبنلا ّنكلو ءاهيلإ اهرظنف تالايخلا
 ريغ ال ملعلا كلذ رهاظب اهلك اهنأل ؛تاسوسحملاو .تالايخلاو .تالاثملاو ءاهتقيقح

 وه رهظ ىتح هنم ادجوم ناك داجيإ لكو .لوألا هرون داجيإ يف كلذ ىري امك اهاري وهف
 تانئاكلا ميمحتو ءارزون ناك يح ةديعياناك امي نلاعت هللا: ىلإ ةرغالل «داهشلا مناخ

 باتكلاب رهظف «لبق نم وه ناك ام ىلع ىلاعت هللا ىلإ نوعدي امّنِإ لسرلاو ءايبنألاو

 لك ةقيقحلاو .بلقلا مزلي امو .وضع لكل لامعألا نم مزلي امو ؛ةعيرشلا حاضيإو «ةنسلاو

 .«بطاخملا وه ةقيقحلا يفف ءاهنم بلقلا تافص رهاظمل ءاضعألاب لعفلاب دّيقي امْنِإ كلذ

 باتكلا نم هب عرش ام ماسقأ دارأ :تارابع لوصف :هلوقو «لقعلا يأ :وهو .فلكملا وهو

 اهب ديرأ تارابع لوصف يهف ًالصف ًالصف هتمأل اهريغو «ةعيرشلا ماسقأو «ةنسلاو ءًالّضفم

 ءعروو «ىوقتو «ناميإلا لامك ركذو «ءانثو دمحو هلل ركش لوصو يأ «ةيحت لوصو
 جاتحي امّنِإ ةرهاظلا لامعألا نم هريغ ام لوصف نأ كلذب دارأو ءمزعو ءلكوتو «نيقيو

 «ناميإلا لامكو ركشلاب لمعلا يف اهلاصتا ىنعمب وأ ءاهبو اهيف ناميإلا لامك لوصو ىلإ
 ءبلقلا ناميإ لامكب ةلوصوم نكت مل ام ةرهاظلا لامعألا عفنت ال هنأ ىنعملا نوكيف

 دحاو لك نأ عم «نيقيلاو ءعرولاو .ىوقتلاو ءركذلاو «ءانثلاو ءدمحلاو ءركشلا لامكبو
 لصأو ء.ظافلألا ةفلتخم ىنعملا ىف ةقفتم ىهف «ةعاطلا لامك هانعم ءامسألا هذه نم

 داما نما نم نحوي رق لك وه يذلا طملا نش ايكو ةانفكلاب نانا فلا يحب

 اهيناعم قباطت يف امل ركشلاو .ءانثلاو .دمحلاو ركذلا ةيحتلا ظفلو ءىنعملا لمعتسا مث

 ءركذلاو «ءانثلاو .دمحلاو ءركشلا يأ .هلل تايحتلا ىنعم كلذو «ةيونعملا ةايحلا ىنعم

 لامعألا يف تابيطلاو ,تاولصلاو هلل ةدابعلاو ,ميظعتلاو «ريبكتلاو «ليلهتلاو «حيبستلاو

 «ربكأ هللاو هللا الإ هلإ الو هلل دمحلاو ءهللا ناحبسو «هيلإ اهب اندّبعت يتلا تاحلاصلا

 نم هللا نع هب لصو ءيش لكو «يناعملا هذه ةيحتلا مسا مظانلا راعتساف .دمحلا هللو

 . لصألا نم ةدايزلاو ءس يف طقاس نيفوقعملا نيبام (1)



 آلإ امهدحأ جصي الو ءاذهب اذه ًالصوم امو .بلقلاو ءاضعألا مزلي امم هب ملكت وأ هباتك
 لوصح كلذ ءارو نم اهيفف كلذك 6 همالك يفو .دبعتلا كلذ يف هللا مالك يفف ءرخآلاب

 ىتح تالالدلاو ؛ةيلقعلا نيهاربلاو ءسايقلاب جرخي دبعتلاو ؛ملعلا نم ريثك ىلإ تاراشإ

 انيد ,ةعيرشو ةقيقح هل ةياهن ال ارحب زجعملا زجوملا مالكلا كلذب ةعيرشلا ملع راص
 امّنِإو ,ةنسلا ّصن يف الو ءباتكلا صن يف ركذت مل ءايشأ يف ًاماكحأو لئاسوو ءايأرو

 ةيطع لوصأ ةقيقحلا يف هذه لك «ةياهن الب كلذك !![ليوأتلا] ليوأتو «ليوأتلاب ترهظ

 مث هنم ةمارك كلذ مهمهليل ءاملعلا مث «ءايبنألاو لسرلا مث 8 يبنلل اهلو «ىلاعت هللا نم

 انين أوُدَهَجَنيَِلأَو ل :ىلاعت هلوقل اهب لمعلل هقيفوتب ىلاعت هلل نيصلخملا مهل نيعبتملا
 .مهفاف 74 البس متي

 :لاق

 تّدجتسا ّىلع ينم مَن نم ُت ١ ُرَجّوام بيغلا ملاع يف اهُمِلْطَمَو - 6

 ةوعد  ٌرئاخذ ,راثآ ةداودس ةربع فاست نآزفإ ٌرئاشُي - 7

 ىتاذ يهو .هسفنو هحور يأ «بيغلا ملاع يف اهروهظو يأ :اهعلطمو [و115] :لوقي

 ءاهرظنو حورلا انه ركذ ءّسحلا ملاع ىلإ اهرظنو سفنلا ركذ امل «ةيتاذلا اهؤامسأو

 ام ّلك :هريدقت :تّدجتسا ينم معن نم تدجوأف :هلوقو .يهلإلا ملقلا ماقم يف هّنأك وهف
 يأ :ينم «هللابو هلل ناك امو .هللاب ملعلا نم يهلإلا ملعلا معن نم تدهاش يأ .تدجو

 نم هتاذ رظني الإ ملعلا رظني الف هب ملاعب سيلف هتاذ ريغ يف ناك ام ْنأل ؛يتاذ نم هتدهاش

 هتاذب هتافصب هللا رظني وهف .هب ملاع ريغ وهف اهنم هرظني ملو «هتاذ يف نكي مل امو «هتاذ ةأرم

 اهب هدجي مل ةفرعملا نم ناك امو ءاهنم رظني وهف اهب هتفرعمو هملع ىأر نإف .هتاذ ةآأرم نم

 ؟لاؤسلاب وأ «ءايلوألل بتكلاب وأ ءيحولاب :تلق نإف ءدبأ اهريغ نم هرظني مل

 ّآلإو اهيف ملعلا كلذ رظنيو «هتاذ ةآرم ىلع لجني مل امف هبستكي نأ دارأ نإو :لوقنف
 ةدهاشمل بلطلا يف هحور تّدجتسا هنم دارأ ء,تدجتسا َّىلع :هلوق «هب ملاع ريغ وهف دعب

 .ىنعملا ميقتسي اهبو .لصألا نم ةدايزلاو ء.س يف طقاس نيفوقعملا نيبام (1)

 .69 ةيآلا «توبكنعلا (2)
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 هتاذ يف ةيهلإلا تارضحلا يهو «ملعلا ''[ ] ال ىتح ةيبيغلا ةيهلإلا تارضحلا

 «برقو «ليمكتو .ملع تادايز يرارقإ رئاشب اهنمو ءىصحت نأ نم لجأ هتاذبو هتاذ نمو

 اهب ةفلأ نوكس اهيلإ نكست يأ «حورلا هبّرقت ماهلإلاب وأ ءلاحلا ناسلب مالك ةبطاخمو
 يه رئاشبلا كلت يفو ءاملكتم لزي مل ىلاعت هتفص يلجت ىلإ ةراشإ كلذ يفو ءاهيلإ ةبحمو
 وه رابتعالاو ءريصبلا همسا يلجت نم اذهو «رابتعا تايآ يأ «ةربع فراعم يأ «ةربع رئاصب

 ءرصتخملا طسبو ءزومرملا حاضيإو «قلغملا ريسفتو .ءزجوملا حرشو ءلمجملا ليصفت

 هذه رئاصب هذه رئاشبلا كلت يف نأ ينعي ,كولسلل هبغريف هب ظعوتي ركذب ءرملا هب ربتعي امو
 «لامكلا ةدايزل تارضحلاب يلجتلا ةدايزو «هللا نم برقلا رثؤت راثآ رئارس اهيفو «تارابعلا

 قيفوتلا يف لاؤسلاو ءعرضتلاب ءاعدلا ةباجتسا زونك اهيفو يأ «ةوعد رئاخذ كلذ يفو

 ريغ ىلإ تادهاشملل حتفلاو ءلامكلاو ةدهاشملاو برقلا ةدايز يفو «ةيناميإلا لامعألل

 .مهفاف «يهلإلا برقلا تامارك نم كلذ

 :لاق

 يرسأ نود هبارشنإلا نم تضصخت ام توكلملا علاع قف اَهُعضْوَمَو - 8

 ةَعْنَم شسراوف «ليوأت ٌسراْغَم ةطبغ ٌسراحم ءِليِزْنَت ٌسرادم - 9

 ةعبرألا اهئامسأب هتاذ يأ ءاهلاجم يفو يأ ءاهعضوم يفو دارأ :اهعضومو :لوقي
 ملاعو سحلا ملاع وه كلملا ملاعو ءتوكلملا ملاع يف ةيهلإلا تارضحلل ةدهاشملاب

 اهيلع هب يلجتملا ىلاعت هللاب ملعلا ملاع وهو ءاهقئاقح ملاع توكلملا ملاعو ؛ةداهشلا

 .عمجلا ةيدحأ تارضح ىلإ رارسألا نم هب تصصخ يذلا يأ :هب تصصخ ام .اهيف
 اذه نوكلاسلا يباحصأ يأ :يترسأ نود .تاماركلاو ءاطعلا نم عمجلا عمج ةيدحأو

 يذلا ميظعلا نآرقلا ىلإ راشأو «ةءارقلا انه دارأ سردلاو «ءليزنت سرادم يه جاهنملا

 مالكب هيلإ يحوأ ام عيمجو .ميظعلا باتكلا وهو «ليزنت ةءارق يأ ءسرادملا يف سردي

 نم برقلاو ملعلا معن ىلإ راشأو .سؤب اهبقعي ال ةمعن يأ :ةطبغ سراحم «ىلاعتو هناحبس

 كلذ يفو .كش اهبقعي الو «ءاقبلا يه يتلا ىلاعتو هناحبس هتارضح ةدهاشمو «ىلاعت هللا

 رمثيو ءومنيو ءسرغي يذلل سراغملا راعتسا «ءليوأت سراغم ملعلا كلذ يفو .«باتكلا

 .بيرغلا قافتالا نم وهو ةملك رادقمب .[س]و لصألا يف ضايب نيفوقعملا نيبام (1)
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 يذلا ملعلا كلذ يف امو ؛ميظعلا نآرقلا ليوأت .كلذك ةياهن الب ديازتيو ءضرألا يف رذبيو

 ةعّئملاو ءليخلا ىلع بكارلا وهو سراف عمج «ةعنم سراوف اهلكو «ةياهن الب هليوأت ملع

 ةيهلإلا تارضحلا كلت يلجت يف كلانه دارأو ءقحلُيو كردي نأ نم عانتمالاو «ةزعلا

 مهفاف ءاهل ةياهن ال ذإ كاردإلا نع ةعنتمم ةياهن اهل كردت ال هتافص نم ةفص لك هتافصب

 .كلذ

 :لاق

 تهْبُم  رئاصبلل حف قراشم نم توربجلا ملاع يف اهٌعِقومو - 0

 ةرصن كئالم .دكيحمت كلاسم ةَمَلَر كرادم ءديحوت كئئارأ - 571 [ظ115]

 يه يتلا هتاذ ةيؤر لحم ركذ توكلملا ملاع يف هسفن ةيؤر لاجم لحم ركذ اّملو :لوقي

 ملاع وهو ؛"'توربجلا ملاع يف اهلاجمو اهعضومو اهملاعو يأ ءاهعقومو :لاقف هحور
 شقنب حورلا حول ىلع هب ىلجتي يذلا هبيغ ملعو «ىلاعت هللا تافص ملع «يبيغلا ملعلا

 هذه اهتافص ىلع تعلخ ام هيف لوجتل تلعج يذلا اهلمح يف اهتلجأف ةيهلإلا ةردقلا ملق

 «حتف قراشم نم تيطعأف يهلإلا لامكلا كلذب لمكتتو ءكلذ دهاشتو .كلانه لوجتل الإ
 كنارا نمو «لوتعلا تهم جورلا نع يتلا ةيريصبلا نيعلل يأ رئاصبلل ميظع فشك يأ

 ةعفترم دحاولا لجرلا اهيلع دعقي ريغصلا ريرسلاك يهو «ةكيرأ عمج كلئارألاو ءديحوت

 دعاوقل اهراعتساف لجرأ ةعبرأ اهلو ءضرألا يف هالجر نوكتل عارذ ردق ضرألا نع

 :لوصأ ةعبرأ هنأو .(2”ديحوتلا

 .تافصلا ءامسأ :ثلاثلاو ءتاذلا ءامسأ :يناثلاو .تاذلا دوجو بوجو :لوألا

 تافصلاو ءامسألا هذهب ىلاعت هللا ةدهاشم يفو «لاعفألا ءامسأ :عبارلاو ,تافصلاو

 «ةيهلإلا تارضحلا ىه ةداهشلا ملاع نم ءيش لك يفو ؛بيغلا ملاع يف سفنلابو ؛حورلاب

 نيف اعز امنع اهلامك ىاذلا هلدكو ءاهتاذ يف تاذلا اهتأرو .تاذلا يف تلجت اذإف

 ةعوسومو (703ص «ينفحلا ةعوسوم رظني «ةيهلإلا تافصلاو ءامسلا ملاع هنأ ىنعمب ؛ةمظعلا ملاع وه توربجلا (1)
 .245 ص .مجعلا

 ليصفت هيفو ,222ص «ءمجعلا ةعوسومو ءاهدعب امو .696 ص .ينفحلا ةعوسوم موقلا دنع ديحوتلا نع رظني (2)

 .اهدعب امو ,203 ص .نيساوطلا رظني .ديحوتلا نيساط جالحلا نيساوط نم دحاوو .عساو
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 كلاسم اهيفو «ىلاعت هللا نم برقلا يأ «ةفلزلا تاماقم اهب كردي يتلا يه يأ «ةفلز كرادم

 يمه اهنأو .هيزنتو سميدقتو ريبكتو ليلهتو حيبستو ءركشو ءانثو دمح يأ .ديجمت قرط يأ

 .ديدستو «قيفوتب هللا نم دادمأ يأ .كئالم ةيلامكلا ةرضحلا يفو :ينعي ؛ةرصن كئالم

 نكلو «ةكئالملا ةرصن نم غلبأ يهو .دارملا غولب ىلإ ىلاعت هللا نم ةيوقتو «ناميإو

 ,هيبن ةرصن مهب هللا َّدمأ دقو .نيدبعتملا ىوقأ مهنأل ؛مهفلل ًابيرقت كلذل مهراعتسا

 .رومألا نم ريثك ريبدت مهيديأب هللا مهلعج ذإ مهل ًاميظعت مهركذو

 :لاق

 ('تّرْسَأ تاقافإلاب سفن ةقاقل ِمَلاَع لك يف ضتيقلاب اهُقَتتَمَو 3

 ةمعت 227 .ماعنإ ٌدَئاوَع ل دئاور .ماهلإ دئاوف - 33

 :لوقي ءرهظي ثيح ءاملا عبنمب يفتخملا ءيشلا روثي ثيح وه عبنملاو :اهعبنمو :لوقي

 يف يأ ؛ملاع لك يف يه اهب ىلاعت هللا يلجتب يأ ءضيفلاب ةيهلإلا تارضحلا هذه عبنمو

 .ىناعملا ملاعو «تاالاثملا ملاع ىفو .حوللا ملاع ىفو ءملقلا ملاع ىفو ؛بيغلا ملاع

 ةعيبطلاو .ءاوهلا ملاعو «تاومسلا ملاعو «ىربكلا ةعيبطلا ملاعو «تاالايخلا ملاعو

 «ناسنإلا ملاعو «ناويحلا ملاعو «تابنلا ملاعو «نداعملا ملاعو ءضرألا ملاعو .ءىطسولا

 لك يف اهب هللا ىلجتو .دوجولا تارذ نم ةرذ لك يفو .ةكئالملا ملاعو .نجلا ملاعو

 راقتفالاب يأ «تاقافإلاب سفن رقفلاو يأ ؛ىنغلاو رقفلا :ةقافلاو سفن ةقافل .«"”ءيش

 ةدهاشملل تارضحلا هذه كولس ىلإ راقتفالا ةدشب ةريسأ تذخأ :ترسأ «جايتحالاو

 رقتفي مل نمو ءهيلإ ىعس ءيشلا ىلإ رقتفا نم َّنأل ؛رقفلا راعتسا ءاهلامكب ليمكتلاو ءاهل

 ىنغلا نم دهاشو ىعسو «جاتحاو ءرقتفا نملو .دهاشي ملو عسي مل هل جتحي ملو هيلإ

 امو «ةيرصبلا نيعلا حور حول ىلع ةردقلا ملقب شقني ام وهو .ماهلإ دئاوف تاماركلاو

 ماهلإلاو .ةيماهلإلا مولعلا عيمجو .ةيهلإلا تارضحلا ةدهاشمو .مولعلا نم اهل ىلجتي

 * َتيِعباَط اَنْ آَمَلاَم اهرَك وأ اًعْوَط اين ٍضْرَأفِلَو اَك َلاَفق# :هلوقل تادجوملا عيمج ىلع قلطم

 دعب عيض نَم الإ امهيف ام لك نمو ءامهنم ماع باوجو ءامهيف ام لكلو ءامهل ماع لاؤس

 .قبس اميف يلجتلا اذه دنع انفقو (2)



 (1)# لل َلِإَكْيَر سْرَأَو # :تاناويحلا ماهلإ يف لاقو ؛نيطايشلاو ةنجلاو سانلا نم كلذ
 :ناسنإلا يف لاقو 2 ٍريلأَقِطَم انمَلُم# :مالسلا امهيلع دوادو «ناميلس نع لاقو [و3]

 فّشاكملل يلولل ىلجتي ام انه دارأو 71442 اهَوفَتو اَهَروُل اَهَمشَأَف (5)) اهَّوس امو َْنَو
 نيغلاب- ةمغن -ةمجعملا ءازلاب- دئاوز ماهلإلاب هبطاخي امو «ةيهلإلا تافشاكملا ماهلإ نم
 باطخلاب اهمهلأ امب ىلاعت هللا اهب بطاخي ةمغن ةفشاكملا تاذلل ةدايز يأ .-ةمجعملا

 ةبحملا ةدايزبو .لاؤسلاو ءاعدلا ةدايزب ماهلإلا كلذب هبطاخت يهو «ماهلإلاب اهبطاخي وهف

 تداز املكو ءاهتمغنل ًاديزم ىلاعت هللا ماهلإ ناكف ءاهتمغن يهف «لاهتبالاو عرضتلاو
 ركش ةدايزو «ةدايز تارضح ىيلجت نم اهيلع رتاوتت ماعنأ دئاوع نم ديز ًابرقتو ًاعرضت
 ةمظعلا يذ هللا ريغب لاغشأ :قئالع عطقو .لاب ٌرّونتو «لاعفألاو لامعألا يف ءافصو برقو

 هللا معن عيمج هيف ءانإ وه دوجولا عيمج َنِإف هللا دئاوم رثكأ امو :ةمعن دئاوم .لالجلاو

 قلخ امو ءّرسو ؛ةمكحو .ملع نم ءرملا تاذل ةدئام هيف دوجولا تارذ نم ةّرذ لكو «ىلاعت

 .هرسأب دوجولا عيمج دئاوم هيفو لإ هرسأب هيف دوجولا تارذ نم ةرذ دوجولا ىلاعت هللا
 هل نوكيو ءاهاري هّنإف هبلق ىلع يذلا ءاطغلا فشكو «هتدصقو هتءاش تاذ لكل كلذ لكو

 .كلذ مهفاف ءاهل وه نوكيو .يه

 6 د6

 .68 ةيآلا ءلحنلا (1)

 .16 ةيآلا ءلمنلا (2)
 .7 ةنآلا+<صمشلا(3)



 نورشعلا بابلا

 اننا هلامك نع عمجلا ةيدحأ ةرضح يف هماقمو ,يدمحملا لامكلا لاح هب ىنب اميف

 .ةظ يدمحملا لامكلاو .ماقملا ناسلب ديحوتلا قئاقحب هققحتب

 :لاق

 تطغأ ةقيقحلا يّنم ام جْهَن ىلع يرئاس ٌةقيرطلا ىطعُ امب يرجيو - 4

 ىلإ تارضحلا يف يقرتلاب ىلاعت هللا ىلإ كولسلا يأ :ةقيرطلا يطعت امب يرجيو :لوقي

 يتم تطعأ ام كولس ىلع يأ جهن ىلع وه امّنِإ يتافص نم ءيش لك يأ ءعمجلا تارضح

 ىلوألا ةرضحلا كلت يف انأ اّمع دوهشلا ملاع يف فلتخأ مل يّنإف ءماقملا كلذ يف ةقيقحلا

 .هعم نوكأل ًايملع ًارون تنك موي

 دروي انه نمو «ءاميإلاو لامجإلا جهن ىلع ناك انه ىلإ بابلا لوأ نم مالكلا نأ ملعاو
 ةلئثمأب مهبأ ام حاضيإو ءسّسأ ام ماكحإو ءأموأ ام نييبتو ءلمجأ ام ليصفت ليبس ىلع

 ىضتقمب هيلع وه ام ىلع هنايبو رمألا قيقحتو «ةفرعملاو ديحوتلا ركذ نم ةدارإلل ةقباطم
 مظانلاو .# يدمحملا برشلاو .يدمحألا ماقملا قوذ وهو ءيش لك «هيف ءيش لك قوذ

 ناسلب هضعبو ءاهيف هبسحو .''!ةينامجرتلا ناسلب هضعب ىلع الإ قوذلا اذه نايبل ضّرعت

 كلذو .فيرعتلا وأ ؛ناونعلا اهب ديري رصان خيشلا ّلعلو .فوصتلا مجاعم نم يدي نيب اميف (ةينامجرتلا) دجأ مل (1)
 وأ ,حيضوتلا هب ديري رصان خيشلا نأكف .(ةمجرتلا) وه ناونعلل ىمادقلا نيفلؤملا ىلع بلاغلا حلطصملا نأل

 يبدألا ثحبلا جهنم باتك (ناونعلا)و (ةمجرتلا) عوضوم نع رظني .نومضملا ىلع لدت ناونعلاك يهف ةراشإلا
 باتك يف كلذو «هيف نحن امم برتقي ٌصنب ترفظو ءاهدعب امو ,726 ص «يدجنلا مساج دمحأ .د ,برعلا دنع

 يوحنلا مركلا ابأ تعمس :يْفَلَّسلا رهاط وبأ ظفاحلا لاق» :هلوق وهو .282/1 ءيشكرزلل نآرقلا مولع يف ناهربلا
 انه ةمجرتلاف "4 ب اوَدنُسِلَو سلي ْمَلَب اًذَه # :لاقف ؟هللا باتك ةمجرت امف .:ةمجرت هل باتك لك :لئسو :دادغبب

 .اقباس انلق امك ناونعلا ينعت
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 .داشرإلا ناسلب هضعبو «ةقرفتلا ناسلب هضعبو ."!'عمجلا

 :لاق

 1 7 3 ا را

 *تّتشمم ٌريغ بفصولا قرفب لْمْشَو هروطف ُثمانلاو ٌعْدَّصلا ٌتْبَعْشاَملو - 5

 ٌيَدضل مسا وهف ةقرفتلا بعشلاو .عمجلا بعشلاو :عدصلا تبعش املو :لوقي

 ءعطقلا يف لمعتسا نكلو ءّىشلا وه عدصلاب دارأو ؛'مهنم لكل قيرفتلاو عمجلا
 .ةداهشلا ملاعو ءيبيغلا ملعلا ملاع اذهب دارأو «ءقرفتملا عامتجا لمشلاو ءلصفلاو

 يف امه نيذللا ملعلا ملاعو «ةداهشلا ملاع يأ .عدصلا تعمج يأ «تبعش املو :هدارمو

 يف تمأتلاو .,تاسوسحم ترهظ يتلا رهاظملا يهو .عطاوق امهنيب نائيش امهنأ ةيؤرلا

 ءازجأ ميسقتل اهراعتساو ؛عطاوقلاو قوقشلا يهو ءروطفلاو .اروطف تعمتجاو «يتيؤر

 ماسقأ تعمتجاو :دارأ .يملع دحاو ءيش يه اهتقيقح يأ ءلمش :هلوقو .تادجوملا

 امهنأ امهنيب اميف فصولا يف قرف ةيؤرب يأ ءفصولا قرفب ةدحاو ةقيقح لمش عمج
 يأ «يتّتشم ريغ اهارأ كلذك دحاو ملاع ةقيقحلا يف امهو «ةداهشلاو «بيغلا ملاع :ناملاع

 ّسحلا ملاع ملع نع يتيؤر تباغ ملعلا ملاع ىلإ ترظن اذإ نوكأف يتيؤرل قّرفم ريغ
 ةعماج يتيؤ رز لب «يبيغلا ملعلا ملاع نع يتيؤر تباغ سحلا ملاع ملع تيأر نإو [ظ 1]

 ريغ ًادحّتم املع كلذ عم لكلا ىرأ ي ينأو ةرهاظلا يف امه امك ءامهفصو قارتفا عم امهل

 .ًادبأ ائيش يّنع عطاق الو .فلتخم

 :لاق

 ةشحول يدؤي ام يذو سانيإب يقّنوت نيبو ينيب قِئَي ملو - 6

 ةقرفت ةقرفتلاو .تاقرفتم عمج وه عمجلاف «ةيفوصلا دنع ةلوادتملا تاحلطصملا نم :ةقرفتلاو عمجلا(1)

 ىرخأ ةرابعبو .تقّوف دقف قلخلاو ةرخآلاو ايندلا :تلق اذإو .تعمج دقف هاوس الو هللا :تلق اذإو .تاعومجم

 ءادبإ نع ّقحلا لبق نم نوكي امو ؛قرف وهف ةيرشبلا لاوحأب قيلي امو «ةيدوبعلا ةماقإ نم دبعلل ًابسك نوكي ام نأ
 .253ص ءمجعلا ةعوسومو ءاهدعب امو ,708ص .ينفحلا ةعوسوم رظني ءعمج وهف ناسحإو فطل ءادسإو .ناعم

 .اهدعب امو

 .[لمتشو هروظف تماتلاو] لدب [لمش نوطق تمأتلاو] :ناويدلا ىف (2)

 .حلصأ ديدشت الب (بعش)و :قّرف :ديدشتلاب (بغش) َّنأ 412ص :ليلخلل نيعلا يف (3)
 .باوصلا هانتبثأ امو .[روطف] :[س]و لصألا يف (4)
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 تارضحلل يتدهاشمب ينانأمطاو يتقث نيب يأ :يقّنوت نيبو ينيب ام قبي ملو :لوقي

 ذإ ءاهنع باجح وأ دعُب ةشحول يّدؤي ام يبحو يّدو سانيإ نسحب يأ «سانيإب ةيهلإلا

 هللا ةدهاشم يه تارضحلا لصأ َّنأل ؛رفك كلذ يف كشلاو ؛ملعلا دعب كشلا زوجي ال

 .رفك دقف اهب هملع دعب هبر تافص نم ءيش يف كش ْنَمو «ةفرعملا ةقيقحب هتافصب
 :لاق

 تّتشتلا ّوْحَم عمجلا ٌوْحَص ٌتبثأو ٌدحاو ةقيقحلا يف انأ ٌتقَقَحَت - 7

 «ةيهلإلا ةرضحلا ةدهاشمل ةآرم يتاذ تراص املو «-نونلا ديدشتب- انأ تققحت :لوقي

 يتاذ ةآرم نم يتاذ اهدهاشت الو «يتاذب نكت مل نإ اهنأل ؛يتاذب يتاذ يف يتاذ اهتدهاشو

 ديدشتب- انأ تققحت انأ يهو .يه انأ ترصف اهيف يهو ءاهتدهش املف ءاهيف يه تسيلف
 اهب ةملاع اهنأ اهتفص يف تراص يه يتاذ يأ ءدحاو ةقيقحلا يف يهو ءانأ يأ -نونلا

 ةرضحلا يأ ءيهو ءاهتافص نم ةفص راص اهملع ْنأل ؛يتاذ يه تناكف ءاهملعب ةفصّتم

 .هللا تاذ تافص لامكو ملعب اهفصو ءاهملعب ءرملا تاذ لامك متو «ىلاعت هللا تافص

 تارضح ةدهاشم تمزلو يأ «ةدهاشملا انه وحصلاب انه دارأ ,عمجلا وحص تبثأو :هلوق

 تارضح ىري ام وه تّنشتلاو ءرعشلا ةرورضل [واو] طقسأ امّْنِإو ءتتشتلا وحمو .عمجلا
 يهو «قرفلاو «'!![بيغلا] تارضح نع لفغيو «ةيهلإلا تافصلا تارضح يهو «بيغلا

 تارضح نع لفغي نأ امأو «ةيهلإلا لاعفألا تارضح يهو «ةداهشلا ملاع قئاقح تارضح

 .مهفاف ءقرفلا تارضح عم رضحيو «(2[بيغلا]

 :لاق

 ةشطبو عمسو كاردإو قطنل دي ٌعَّمْسِم ٌرظان ٌناسل يّلكف - 8

 تفغصأ 01 ُممَسلا ينم ٌقطْنِيو  ٌدهاشُم ٌناسللاو تجان ّينيعف - 9

 تصنَت موقلا ادش نإ ٌعْمَس َّينيعو ادبام لك يلتجت ٌنيع ّيعمَسو - 0

 ةبطخو يباطخ يف ْناسل يل يدي امك دي يناسل ٍديأ نع َيَنِمَو - 1

 .س نم ةدايزلاو ءلصألا يف طقاس نيفوقعملا نيب ام (1)
 . لصألا نم ةدايزلاو ء.س يف طقاس نيفوقعملا نيب ام (2)
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 '''يتطسب دنع ةطوتتم د ينيعو ادب ام َّلك ىرت ٌنيع يدي كاذك - 2

 تصنُم ٌعْمَس اهئاغصإ يف َيناسل اذك يتبطاخم يف ٌناسل يعُْمَسَو - 3

 ةيضقلا سكعب وأ يتافص داحتا يف سايقلا دارطا ُماكحأ ٌمشللو - 4

 ةردقلاو .مشلاو .مالكلاو ءرصبلاو ءعمسلا يه يتلا يتاذ تافص نم ةفص لك :لوقي

 يهو .تاذلا يهو .ةكردملا ةوقلا يهو .كلذب ةفوصوملا يه يتاذو «يتاذ ءامسأ يه

 عمست يه اهنم دحاو لكو .رهاظم ديلاو .ناسللاو ؛نذألاو «نيعلاو ءلقعلا يهو «حورلا

 ول نيعلا ّنأل ؛لقعلاو ةعاطلاو عمسلاب اهمّلكتو ءاهدارم رصبتو ءاهمالك مهفتو ءاهرمأل
 .عمسأ :لاقي نأ مصيف كلذك تناك اذإو «هعابتا حمصي مل هفرعي ملو ءلقعلا مالك عمست مل

 قطنأو ءعمسأ ء.شطبأ كلذكو ءيتاذب يأ ءيب دارملاو ءيتردقب يأ .يديب قطنأو ءرصبأو

 أ « يعمسب شطبأو «قطنأو ءرصبأ :هلثمو .يتاذ نيعبو «يتاذب يأ « ينيعب وأ «يرصبب

 َّنأل ؛يتاذ ناسلو .يتاذب يأ ءيناسلب رصبأو ءشطبأو ءعمسأ اذه ىلع يتاذ نذأبو «يتاذب

 .ناسللاو «نذألاو ءتاذلا يهو .دحاو ءيش يه ةلعافلاو .ةقطانلاو .ةرصابلاو «ةعماسلا

 .يتاذ نذأب يأ «ينذأب رظنأ :لاقي نأ ٌمصي كلذكف ءاهرهاظمو ءاهل تافص نيعلاو ءديلاو

 .فرح ريغب هل هللا باطخ عمسي وه دوجولا يف ءيش لك [و117] كلذكو ءاهتيقب كلذكو

 امك ءاعوط هرمأل داقنيو «لعفيو «هّيحيو هللا هديري ام رصبيو ءعمسيو ,قطنيف توص الو
 .توص الو فرح ريغب لقعلا مالك ءاضعألا تمهف امكو «ماهلإلاب هللا باطخ لقعلا مهف

 َّنأل ؛ديو ءلعفو «ةردقو ءقطنو «مالكو ءرظنو .عمس وه دوجولا يف ءيش لك نأ ٌحصف

 تعمس :لوقي نأ هل حصل ًامالك دحأ نم دحأ عمس ول رخآ لاثمو «ةمعنلاو ةردقلا يه ديلا
 .ةردقلا يه ةوقلا ّنأل ؛ةردقلا يهو «عمسلا ةوقب هعمس تكردأ دقف هتعمس اذإو ءاذه

 اهلك هذه يناعم ّنأل ؛هقدص تممشو .هتحص تيأر :لوقت نأ خصيف ناتفص هيف تعمتجاف

 يتاذ يف ةوق لك :لوقي وهف كلذ تفرع اذإو «ةردقلاو كاردإلا ىنعم ىلإ تاذلا يف لوؤي

 .اهلعفو ءاهقطنو ءاهرظنو ءاهدوهش وه اهعمسو «ةيهلإلا ةرضحلا عمست عبرألا هذه نم

 تارضحلا دهاشتو .رصبتو هرظنت يه كلذك ءاهنيعو ءاهناسلو ءاهقطنو ءاهنيعب عمستو

 .اهتفرعمو ءاهتردق وه لب ءفرح ريغب اهمالك َّنأل ؛اهمالكو ءاهعمس وه اهدوهشو .ةيهلإلا

 .ةءارقلا هذه ىلإ ةراشإ ناويدلا شماه يفو ء[يتطسب] لدب [يتوطس] :ناويدلا يف (1)
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 كلذ يف رياغتلا نأ لصاحلاو ءاهقطنب عمستو ءاهقطنب دهشت يه كلذكو ءريغ ال اهكاردإو

 عبرألا هتاذ ىوق نم ةوق لك نأ دارأو ءدحاو كلذ يف ىنعملا لكو ؛باتكلا هطسبب لوطي

 ةرضحلا تراصو ؛ةيهلإلا ة ةرضحلا يلجتل ةآرم تراص ثالثلا هرجح نويع نم نيع لكل

 وه اذهو .فوصوملا اهب داري ةفصلاو ءاهتفص نم ىهف اهب ةميلع تراص ثيح هتاذل ةفص

 .كلذ مهفاف .داحتالاب هدارم

 :لاق

 ةريصب نيع ّلثم فصو رييغتب هريغ نود نم صح ٌوضع َيِفاَمَو - 5

 تّضخأ حراوجلا لامفأ ٌعماوَج ةَرذ لك اهدارفإ ىلع ىّنمو - 6

 '''ةوق دي نع لاحلا يف هعومجمب فّرصت دوهش نع يغصيو يجاني - 7

 .فّرصت دوهش نع ًاعمس هللا نم عمسيو هللا ديحوتب قطني يأ .عمسيو .يجاني :لوقي

 نم ءزج لكو ءاهيف ىلاعت هللا فّرصت ةفرعم نع دوهش نع ىلاعت هللا نم ةدهاشم يأ

 هعومجمب هللا ديحوتب اهقطنو .هللا رمأل اهعامسو .دوجولا تاّرذ نم ةرذ لكو ءىئازجأ

 اهقطنو ةملكتشو 4 ريصتاو ةفيمشو«ةزيدق اهنأ ىلع :لذف للذي ةردك دموع لاخلا نف

 .دحاو لاح ىف هليضفتب قطنتو «هتلمجب قطنت نيح لك ىف يأ .لاحلا ىف هللا ديحوتب

 .هباطخ مهفيو .ىلاعت هللا حّبسي ءيش لك نأ ىلاعت هللا ديحوت وه فشكلا اذهب دارملاو

 لعفتو ءاهلوق عمستو ؛تاذلا رمأ مهفت ءاضعألا هذه نأ امك ؛هرمأي ام لعفيو .هادن عمسيو

 وه يذلا ماهلإلا نم اهيلع هللا لزني ام مهفت تاذلا كلذكو .توص الو فرح ريغب اهرمأ

 هديحوتو هللا تافص ىلع ةّلادلا اهئافصب هتاذ دحوت رهاظلا يفف .باطخ ةقيقحلا يف

 فيكف ءيش لك يف اهملعو ؛هئاضعأ يف اذكه ءرملا تاذ ةفص ناك اذإو .هتافصل يقيقحلا

 .هديحوت ىلع اليلد قلخلا لعج نكلو ؟ءىش ىف ههبشي نأ العو لج هللا تافصب

 :لاق

 ةظحلب نيملاعلا ىلع ولجأو ةظفلب نيملاعلا مولع ولتأف - 8

 امهنأ ىلإ راشأو «ةيؤرلا ينعم هرخآ يفو .قطنلا ينعم تيبلا اذه لوأ يف صخ : و :لوقي

 .[ةوق] لدب [يتردق]و [فّرصت] لدب [فّرصم] :ناويدلا يف(1)



 .ةدهاشملاو ركذلا يهو .نطابلا ةوالت دارأو ,ولتأو :لاقف ءىنعم ىلإ تاذلا يف نالّوؤيدق

 هللا يلجتملا يهلإلا ملعلا وهو مهلك قئالخلا يأ «نيملاعلا مولع عيمج دهاشأو يأ

 نم ةّرذ لك يفو .فرح لك يف يأ .هظفل يف هب ملعلا يه يتلا تارضحلا نم هب ىلاعت

 ىلجت هب ملعلا تارضح نم دوجولا عيمج يف ىلاعت هللا هب ىلجت ام ّنأل ؛دوجولا تارذ

 فشكأو يأ :ولجأو ؛يئازجأ تارذ نم ةّرذ لك يفو .دوجولا تارذ نم ةّرذ لك يف يعم

 يتاذب اهارأف تارضحلا يأ ءاهيف يهو .يتاذل يتدهاشمب يتاذ ىلع يأ «ىلع [ظ117]

 ,ةقطانلا يهو ؛ةظحالملا يه تاذلا َّنأ تبثأ هّنأل ؛اهل يتاذ ةدهاشم يف يأ ؛ةظحل يف

 ىنعم ىلإ قطنلا ىنعم عجرف اهتيؤر وه اهدوهشو ءاهدوهش وه اهركذو ءاهركذ وه اهقطنو
 دوصقملا وه ذإ ءيش لك يف ىلاعت هللا ديحوت فشكيل ديري اذه لكو . قلد مينا دربها

 دوهشلا ملاع ملعو .يملعلا بيغلا ملاع يأ «ملاع ةّينث نيملاعلا هلوق ةفشاكملا ملعب

 ءاهموجن ىأر اذإ ليللا يف ءامسلا ىلإ رظانلا نإ بجع الو «ةدحاو ةيؤرب يأ .ةظحلب
 معايا طخ الا كا: تالكدنل نيتك رك نك اهديمحا اا ناتو هين ىلا كلكطو

 ل راما تامل هاك و

 :لاق

 ةحنل رادقم نود تقوب تاغلل لا ٌرئاسو ةاعدلا َتاوصأ ٌعممسأو - 9

 يف هارأ ام ةرذ لك نمو «ةرذ لك يف ىرأ امكو :لاقف .تيبلا اذهب عمسلا ٌصخو :لوقي

 اهيف ةيهلإلا تارضحلا يلجت ةغل لكب توص لك يف ىرأو عمسأ كلذك اهلك تادجوملا

 .تقوب اهلك هلاعفأو «هللا ةردق اهيف دهاشأ نكلو ءاهيناعم مهفأ مل نإو ءاهقئاقح مهفأف

 قئاقح رظنب قرفلا تارضح لامك كلذب دارأو «ةحمل رادقم نود نيحو .ءتقو لكب يأ

 لك يف ةيهلإلا ةيلعفلا تارضحلا دهاشي مل اذإ هّنأل ؛ًائيشف ائيش اهيلع هيبنتلاو «تانئاكلا

 يف ام عب عيمجب هددع ولو «راركت هنأ ّنظت الف ءالصأ عمجلا تارضح ىلإ (!'يتن ةري مل ءيش
 كلذ مهفاف ءاراركت ناك ام تانئاكلا

 .[يقتري] :[س]و لصألا يف (1)



 :لاق

 (!!ةضمغب ةضمغب نلع يفرط ْددَتْرَي و ةلمج د علل ٌَرَعْذَق امٌرضح أو- 0

 دعبلا لجأل يأ .دعبلا عنتما يأ ءّرع دق ام رضحأو :لاقف انه ةردقلا ٌصخ دقو :لوقي

 يفرط ٌدتري نأ لبق يأ .:ةضمغب ّىلع يفرط دتري ملو «يتاذ ةوقو ءيتردقب هرضحأف ةلمج

 ىأرو هلقع يف هرضحأ هركذ ىتم ديعب ناكم نم هلقعب ءرملا هاري ام لثم كلذو ىلع

 ءءاوس هيلع ديعبلاو بيرقلاو ءاديعب وأ ًابيرق ناك رصبلا حمل نم عرسأ يف هتروصو «هلاثم
 مل ءيش لكف .ءاوس هيلع ديعبلاو .بيرقلا َنأو .هللا تافصب ملعلا ىلع ةلالد كلذ لكو

 .انلا لعج اهل ةياهن ال اهّنأ هتردق لثم الاثم هل لعج هللا تافص نم لقعلا يف روصتُي
 «حورلاب هتيذغتو «ةيندعملا ةقرطنملل ممتملا كلذكو ءاهل ةياهن ال اهل ءاذغ بطحلا اهلكأو

 ىلع ىقلأو ؛لماكلاب ةينادسجلا هيلع ترثك امّلك هب اهليمكت دعب ةصقانلاب وأ «لماكلابو

 .ادبأ ادبأ ةياهن الب كلذك لماكلا ىلع ىقلأ مث : .حورلا

 :لاق

 ةمسنب حابرلا لايذأ ٌحِفاصُي ام َفْرَعو نانجلا َحاورأ ُقَشْنَأو - 1

 دارأ هنأ نكميف نانجلا حاورأ مش ءأو يأ او :لاقف مشلا ةلآ ٌصخ دقو :لوقي

 نهمالك عمسأو .نانجلا نيع روح أ «حاورأ ميسنو :دازأ هنأ لمتحيو «نائجلا حئاور

 ّمْشأو .لقعلا ةيؤرب حصي اذه لكو .يننقناعيو .نهقناعأو .ءينبطاخيو .نهبطاخأو

 نم ذخأتو ءضرألا راجشأ حايرلا سمت امل راعتسا «حايرلا لاندإ حفاصي ام فْرَع كلذ

 .نانجلا حاير وأ ءايندلا حاير دارأ هّنَأ لمتحيو ءاهلايذأب اهل ةحفاصم اهحئاور يأ ءاهفْرَع

 كلذ دهاش ْنَم ّلك ةجرد ىف لمتحي اذهو «ةدحاو ةّمشب يأ «ةدحاو ةمسنب اذه لك ْنأو

 اذه دهاشي يدّمحملا ماقملا نأ هريغو يدمحملا ماقملا نيب قرفلا ّنكلو ؛هلقع ةيؤرب

 ةظحل لك يف هلك كلذ نم بيغلا ملاع يف امو ءبيغلا ملاعو ءايندلا ملاعو «ةرخآلا ملاع

 تافصلل تاذلا كاردإ نانجلا حاورأ قشني هنأ لثملا اذه نم نطابلا دارملاو .عمسو ةّمشو

 وه يذلا اهلامكب ليمكتلا ةقيقحو .ديحوتلا تارضح حاورأ يأ .حاورأ راعتساو ؛ةيهلإلا

 لايذأ حفاصيو «ةرخآلاو ايندلا يف برقلاب ىظحي لامكلا كلذك هنأل ؛هل مئادلا ءاقبلا

 .[ّيلع] لدب [ّيلإ]و .[ةلمج] لدب [هلمح] :ناويدلا يف (1)
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 :ةمسن لك يف ةيهلإلا ةبحملاو ءيهلإلا لامكلا كلذ نم ةيهلإلا ةيّبحلا حايرلا [ ه3
 مهفاف ءاهكاردإو اهدوهش وه اهرصبو اهعمسو تاذلا ّمش لعج هنأل ؛ةدهاشم لك يف يأ

 .كلذ

 :لاق

 (اةوطخب ٌقابطلا َعْبَّسلا قريحاو ةرطخب يوحن ّقافآلا ٌقرغتسأو - 2

 نم ةدحاو ةرطخب يوحن اهرضحأ يأ ءاهملع ىلإ ةدهاشملاب قافآلا قرغتسأو :لوقي

 ةدهاشملا ةوطخ ةوطخلاب دارأو «ةدحاو ةوطخب تاومسلا عبسلا قرتخأو «يتاذ تارطخ

 اين اف يلوي دحر هردت و ودخاز ةييشو ورز هراطسو ةلظخلا يراللد» لك ءاهملع ىلإ

 لقي ملو .214 ِتَوستلأ َتْوكلَم َميِهربإ تل :ىلاعت هللا لاق ءاهتروص ةيؤرب ال ,ملعلا نم
 ."يهلإلا ملعلا نم كلملا يف ام ملع وه توكلملا ْنأل ؛تاومسلا كلم

 اهيّلجي هتاذ تناك اذإو «هتاذب هتاذ نم هاري وهف هتاذ يف ىلجت ءيش ّلك َّنأ ةقيقحلا يفو

 رهاظلا يف اذه لكو .هتافصو هللا ةردق ىلع اهلدأ امف ءاوس «ديعبلاو ءبيرقلا اهتيؤر يف

 .مهفاف ءالعو لج كبر تاذ تافص اهب فرعتل كتاذ تافص ىلع كلذب

 :لاق

 - مخ 7 حاورألاك 2 ةيقب مهنم قبت مل ْنَم حابشأو - 3

 نم يأ ءاهنم ةيقب يباحصأ نم يأ ؛مهنم عمجلا ةرضح يأ «قبت مل ْنَم حابشأو :لوقي

 يأ .ءيعمجب تفح .اهتفاطل يف حاورألاك تراص ىتح تْمخف اهلك اهتنفأ لب ,مهحابشأ

 مهترّيص لب ءاحابشأ مهل قبت مل يتلا ةيعمجلا تارضحلا لهأ لعج «يعمج ةيدحأ ةرضحب

 .[قرغتسأو] لدب [ضرعتسأو] :ناويدلا ىف(1)
 5 ةيآلا ماعنألا (2)

 ءمجعلا ةعوسومو (967ص ؛ينفحلا ةعوسوم رظني ءسوفنلاو حاورألاب ٌصتخملا بيغلا ملاع وه :توكلملا (3)
 مسق :ماسقأ ةثالث نيب مسقني دوجولا ءايشأ نم ءيش لكو ءضارعألاو ماسجألا ملاع وهف كلُملا اَمأ .940 ص

 مسق وهف يتوكلملاو يكلملا نع هزنم ثلاثلا مسقلاو ءتوكلملاب ىمسيو نطاب مسقو .«كلملاب ىمسيو رهاظ

 ريخألا ثلثلا يف لزني هللا نإ :2 هلوق يف عقو امك ريخألا ثلثلاب ةراشإلا ناسلب هنع رّعملا يهلإلا يتوربجلا
 .967ص .ينفحلا ةعوسوم رظني ....له ...له :لوقيف ايندلا ءامس ىلإ ةليل لك نم
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 دارأو .مهفاف ,ىلعأ اهنأ آلإ مهتارضح طسو يهو .هترضح لوح نوقاح مهّنأك حاورألاك

 يف مهتوافت يف هللا لهأ نوفلتخي نكلو .فلتخت ال ىلاعت هللاب ةفرعملا ةقيقح نأ كلذب

 .مهفاف ءاهتلقو تارضحلا ةرث ةدهاشم

 :نايب

 ءاهلاح ناسلب اهلوق نع هماقم ربخأ نع هعمج ةيدحأ ةرضح ركذ املو

 :لاق

 ةقيقرب هل  يدادمإب ٌتمَي امَنِإ َلاَصوأ .ّلاط ْنَموُأ لاق ْنَمَف - 4

 ينّمهب الإ َنارينلا ّمحتقا وأ اوهلا يف ٌراط وأ ءاملا َقْوَف راس امو - 5

 ةقيقد يف هعومجم نع ٌفّرصت 2 ةقيقرب هثددمأ ْنَم ّيّنعو - 6

 ةمتخ فلأ الت يعمج هعومجمب الت ْنَم كلذ َنود وأ ةعاس يفو - 7

 تديعأو هّسْفَن هيلإ ْثَدُرل ةفيطل تيمب ُتماق ول يّنمو - 8

 ناسل وأ لاقملا ناسلب قطن نم لك يأ لاق نم لكو :يعمج ةيدحأ تلاقو :لوقي
 يأ :لاص وأ .تانكسلا وأ تاكرحلا نم ءيش ىلع ردتقا نم لكو يأ :لاط نمو «لاحلا

 الفلا ىسيع نع ىكحي امك ءاملا قوف دحأ ىشم يأ :راس وأ .ءيش ىلع ءيش بلغ وأ

 نم ءاوهلا يف راط وأ «"!'ءاملا ىلع يشمي ناك هنأ ءاملا يف حبست يتلا ءاملا باود وأ

 ليلخلا ميهاربإك نارينلا محتقا وأ ءهرويطلاو .ةكئالملاو .مهتردقب ّنجلاو .هملعب سنإلا

 تارضحلا ىلإ هترظنو هتيؤر يف فّرصت ىتح عمجلا تارضح تاجرد دحأ غلب وأ النقل

 ةقيقد يف اهرظني .هتافص ءامسأو «هللا لاعفأ ءامسأ نم ةينطابلا تارضحلاو «ةيرهاظلا

 ضعب يه يتلا هعمج ةرضح يف يأ :هعومجمب ةمتخ فلأ ,ةحملو ةظحل يف يأ :ةدحاو

 ةحمل يف ءيش فلأ يف عمجلا تارضحب هللا ةدهاشم كلذب دارأو ءيعمج تارضح

 عمج اهنم ءيش لك يف ىأر ةحمل يف هرظني ءيش ّلك هّنأل ؛فلألا نم رثكأب دارأو ؛ةدحاو

 .فرح يه دوجولا تارذ نم ةّرذ لك ّنأل ؛َّقَح اذهو .ةدحاو ةحمل يف عمجلا تارضح

 رظني ««حيسملاب مهعمجي كلذ نأل ؛مارغ يأ مارغ ءاملا ىلع يشملاب ةفوصتملل ناكو ...» :يبيشلا لماك .د لوقي (1)

 425/١ ءعيشتلاو فوصتلا نيب ةلصلا هباتك



 دوجولا لكف «هلك دوجولا يف امك ديحوتلا ملع اهيف ءّمات باتك يهو «ةيآ يهو «ةملك يهو
 فرح وه هيف تارضحلا ةدهاشم يف هنم فرح لك ميظعلا نآرقلاو ؛ةمتخ ةرذ لكو ؛ةمتخ

 هيف ناك نم لكو «عمجلا ةيدحأ ةرضح لاح ناسلب لوقلا اذكه مهفاف «ةمتخ ةيآو ةملكو

 يأ «ةقيقرب هل يدادمإب لصوتي يأ ءّسمي امْنِإ [ظ118] هلعفو هفصو يف تافصلا هذه نم

 «ةياهن هل نوكي نأ زوجي الو .هل ةياهن ال يذلا يلامك رحب نم فيطل ليلق ءيش يأ «ةفيطلب

 ةئيشملاو ةدارإلل اهراعتساف اهانعم ضعب ةمهلا انه دارأ .يتمهبو .يدادمإب الإ ردقي الو

 .«تافصلا ىلإ ةئيشملا بسنت الو ؛هللا تافص يه تارضحلا ْنِإ :تلق نإف «يتدارإب يأ

 ّنأل ؛فوصوملا تاذ ىلإ اهب راشي نأ ٌحصيو ءفوصوملا اهب داري تافصلا نإ :باوجلاف
 ,هب ملعلا وه تارضحلا نأ ؛ريدقلا وهو «عيمسلا وهو «ىلاعت هللا ءامسأ تارضحلا يف

 نع زجعلا وه تاذلا ملع ْنأل ؛هتاذب ملعلا اهيفو «هتاذ دوجو بوجوب ملعلاو «هئامسأبو

 ىلاعت هنع هزنم وه ءيش لك نع اههّزنو هللا تاذ ةفرعم نع هزجع فرع نمف «كاردإلا
 عمجلا عمج ةيدحأ ةرضحو «ةقيقح هدهاشو «هتافصو هللا تاذ فرع دقف هتافصب هفصوو

 ناك كلذلو .هدابع ىلع ىلاعت هللا اهب يلجتملا تارضحلا عيمجل ةعماجلا ةرضحلا يه

 ترهظ ءيش سيلو ءلامج لك يفو «ءيش لك يف ترهظ يذلا انأ :لاحلا ناسلب اهلوق نم

 ةفيطل «ةليلق ةدامب يأ «ةقيقرب هتددمأ نم يبو يأ :يّنعو .لامكو لامج يهو آلإ هيف

 يف اهدهاشي يأ «ةقيقد يف هعمج تارضح يلجت نع يأ .هعومجم نع هتدهاشم فرصت

 تيمب تماق ول ينمو «هل ةياهن ال يذلا يلامك يرحب ضيف نم كلذ لك «ةدحاو ةظحل

 هللا نم هّنأ ىلإ ةراشإ اذه لكو .تديعأو .حورلا هيلإ تّدرل هل يدادمإ نم ةفيطل يأ «ةفيطل

 .تاماقملا هذه ىلإ اولصو نيذلل '''يتامارك اهلك هذه نأ دارأو «ىلاعت هللا نعو «ىلاعت

 ملاوع يف اهناريطو «لامكلاب ةفشاكملا ىلإ ةيناسنإلا تاذلا لوصو ىلإ نطابلا يف ريشيو

 .ءيش لك يف ةيؤرلاب اهمتخو «ةيهلإلا تارضحلا ةدهاشمب توربجلاو توكلملاو كلملا

 اهيلع ّدرتل اهّنأو ءاهئاقب تافصب اهيلحتو ءاهيلع اهيلجت مدعل اهتوم دعب اهب تاذلا ءايحإو
 .كلذ مهفاف ءاهب ذئنيح داعتو «حورلا

 صتخت ةماركلا نأ آلإ ةزجعملاو ةماركلا نيب قراف الف ةيرظنلا ثيح نمو يلو لبق نم ةداعلا قرخ يه :ةماركلا (1)

 ةماركلا تايبدأ باتك ةماركلا نع رظني «ةريثك لئاسوو قرط اهلو «ءايبنألاب ةصتخم يهف ةزجعملا اَمأ «ءايلوألاب

 .عوضوملا اذهل هتّمرب صّصخم وهف ناردب لضفلا وبأ دمحم .د ؛ةيفوصلا



 :لاق

 ةَدَذ لك اهّلعف ثطعأو اهاوق ُْتََفَعاصَت اهاوه ْتَّقلأ نإ ُسْنّنلا يه - 9

 يلجت نم مهل فشكي امم عمجلا عمج ةيدحأ ةرضح لامك ضيف ركذ امل :لوقي

 نوتفتلي ال يتلا تاماركلا نم مهيتأت امو ءتارضحلا يف تافصلاو .ءامسألاو «لاعفألا

 يه :لاقف مهلانم لان مهغلبم غلب نم نأ ربخأو .مهل ًاميظعت ,مهسوفن ىلع ءانث «'''اهيلإ
 تاسوسحملا ملاعو ءاهّسح ملاع عيمج نع هتطقسأو هتحرط يأ :اهاوه تقلأ نإ سفنلا

 امإ ةرذ لك اهلعف تطعأو «عبرألا اهتافص يأ ءاهاوق ةوق تديازت يأ ءاهاوق تفعاضت

 اهلعف عبرألا تافصلا يأ ءاهنم ةدهاشم ءاطعإ امإو ءاهنم كلذ دهاشي مل ولو ءمكح ًءاطعإ

 نم ةّرذ لك يف يه ةردقلاو ,قطنلاو ءرصبلاو ؛عمسلا يه يتلا اهنم ةوق لك يأ «ةرذ ّلك

 ىلإ نيلصاولا «نيققحملا «نيفراعلا قح اذكه ناك اذإو .هرسأب دوجولا ءازجأو «هتازجأ

 يف لاعفألا ءامسأو .هلل تافصلا ءامسألا ةفشاكم مهل تعمتجا دق نيذلا عمجلا ةرضح

 .دوجولا نم ةرذ لك

 ًابيذهتو مهسوفنل ًابيدأت الإ ءايلوألل تاماركلا تسيلو ءاهؤافخإو هتامارك رتس هيلع بجي يلولا» َّنأ مولعملا نم (1)
 .نتملا يف رصان خيشلا هدصق ام وهو .922ص .ينفحلا ةعوسوم رظني .'اهل
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 نورشعلاو ىداحلا بابلا

 عمجلا ةيدحأ ةرضح لامك ضيف نم اهّلك اهّنأ ةيوبنلا تازجعملا عيمج روهظ نايب يف
 :ه55 يدمحملا ماقملا ناسلب

 تَقْؤُم نامز وأ '. سيتم ناكم يتحاسم ِقْرَقِب ال ءاعْمج ٌكِيِهاَنَف - 0

 رصبلاو .عمسلاو ؛مالكلا نودهاشي مهْنأو ,عمجلا تارضح لهأ تاماقم ركذ اّملو :لوقي

 دعبأ ام يأ كاهن كاردإ نيأف يأ :كيهانف .دوجولا تارذو .مهتارذ نم ةرذ لك يف ةردقلاو

 عمجلا عمج ةيدحأو ؛عمجلا ةيدحأ ةرضح هلالج لامج لامك يأ ءاعمج كردي نأ ةكارذإ

 تقؤم نامز ديدحت وأ .ناكم ىتحاسم ديدحتب يأ «قرفب هلامك ددحي ال قلطملا لامكلاو

 رادقمو «[و119] عرذلاب اهديدحت وه اهتحاسمو ضرألا سيقم ناكمب ةحاسم عسو لثم

 «تاومسلا تاحاسم كلذكو ءأعارذ اذكو اذك ضرألا هذه ةحاسم :لاقي ءاهضرعو اهلوط

 ىلإ هتياهن ديدحتب يأ تقؤم تقوب هتياهن ديدحت يف حمصي الو ءاضرعو الوط اهعسو ٌدح يأ
 ال هللا لامكل دودحم عساو ءاضف يف عسولا ريثك يأ ؛ميظع :لاقي نأ ّمصي ال يأ ةتقؤم ةدم

 هربكل ةياهن ال نكلو ءماسجألا ريبكل امك ريبك يأ «ةدمب هتياهنب فصوي الو .كلذب فصوي

 ملع فرعي امّنإو ,نامزب الو ناكمب فصوي ال هللا لامك نأ رخآ ىنعم هلو ؛كلذ نع هللا ىلاعت

 لك ىف قلخي نأ رداق هنأ كلذ ىف لاثملاو ءتقؤم تقوب ةياهن الب هّنأو «نامزلاو ناكملاب هلامك

 لك يف اهلثمو ءاهلثمو ءاهلثم قلخي ةياهن الب كلذك وه ّمث .ضرألاو تاومسلا هذه لثم ةظحل

 هتافصو هئامسأو هلاعفأ ةرضح تلاق كلذلو ؛كلذ مهفاف تاظحللاو قلخلا يف ةياهن الب ةظحل

 .اهنم هّنِإ :ةيوبن ةزجعم لك روهظ يف



 :لاق

 اجن دقو ٌحون َنافوطلا الع كاذب - 1

 ةباجتسا هنع ضافام هل ضاغو - 2

 هطاسب تحت حيرلا ٌنتمو راسو - 3

 ابَس ْنِم رضحأ ٍفْوَطلا دادترا َيَقَو - 4

 ءةودنع زان ٌميهاربإ َدَمْخَأو - 60و

 قهاش ّلك نم ٌرايطألا اعداّملو - 6

 ٌتفّقلت ههصع ىسوم هدي نمو - 7

 ةبرضب ًانويع ىرجأ رجح ْنِمَو - 8

 ةنيضتمك ةكننلا يقل إ فلسوتو -3

 ىكب همدقم َلِبَق نيعب هآر - 0

 لا نم ٌةدئام ليئارسإ لآ يفو - 1

 ادعحَّضَو نمواربأهَّمكأ نمو - 2

 ةنيفسلا يف هموق نم اجن ْنَم هب

 تّرقتساو اهب ٌّيدوجلا ىلإ ّدجو

 ةطيسبلا َقْوَف نيّشيجلاب ٌناميلس

 ِةَّقشَم ريغب سيقلب ششْرَع هل
 َةَنَج ضْوَر هل ثداع هرون نمو

 ةيصع م هتءاج 5 دقو

 َتّقََش سّنلا ىلع ًالاوهأ رْحَسلا نم

 ةبوأب هيلإ بوقعي هجو ىلع

 ِتَّفُحَف هيلإ ًاقوش اهب هيلع
 تدم ََث ُتلْزنَأ ىسيعل امس

 ةخفنب ًاريط ّنيطلا داعأو ىفش

 ضعب تادهاشم ّرسب تازجعملا روهظ يف عمجلا ةيدحأ ةرضح تلاقو :لوقي

 يأ «كلذب اهلامجب هتبحم تلصتاو ءاهلامكب اهتاذ تلمكو ءاهيلإ لصو نمل اهتارضح

 ةئام هل ضاغو «ةنيفسلا يف بكر نَم اجن نّم اجن دق نافوطلا ىلع حون :اهلامكب لّمكتلاب

 ءراخب باحسلا ءام لصأو «باحسلا نمو ءارهاظ اهنطب نم ضاف امدعب ضرألا نطاب ىف

 رحب جيهي ام ردقبف ءيضرألا ءاملا رحب ناجيه نمو ءضرألا ةرارح نم فيطل ناخد مث

 ناجيه جومب روفيو .باحسلا ءامس رطميف ًاباحس ءاوهلا يف هراخب عفتري يضرألا ءاملا

 اَنرَجَفَو (00) رمَجنُم وأ هلمّسلا بوَبأ اَنحَنَفَف # :ىلاعت لاق امك ءاملا يقتليو ءيضرألا ءاملا رحب

 ىهتناو يأ :ّدجو .هئاعدل يأ «ةباجتسا :هلوقو 14 َرِرع دق رمأ كلَ ُءآَمْلا قتلا انوع صر

 نيب ام وه نتملاو .حيرلا نتمو :هلوقو «2دنهلاب لبج وهو .يدوجلا يف ّدجلا هرمأ يف

 .12و !١ ناتيآلا رمقلا (1)
 .لبجلا اذه دوجو ناكم يف ىرخأ لاوقأ كانه (2)



 .حيرلل هراعتساو «هيفتك نيب هرهظ ىلع ءايشألا سانلا ضعب لمحيو «نيفتكلا

 اهدمخأ «نارينلا دمخأو :هلوقو ءضرألا ةطيسبلاو .نجلاو سنإلا يأ :نيشيجلا :هلوقو

 ةننطا ميهاربإ بكر امل كلذو «ىلاعت هللا اهدربأ يأ «ةراعتسا اهدارأ اذه نكلو ءاهأفطأ

 كل له :هل لاقو .التللا ليربج لزن خسرف يف خسرف يه ران يف هب اومريل قينجنملا ىلع
 يلاحب ملعأ وه :لاق ؟ءيشب هللا وعدت الفأ :لاق .الف كيلإ اَمأ :لاق ؟ةجاح [ظ119] نم

 يأ «تفّقلت :هلوقو «لبجلا قهاشلاف ءقهاش لك نع :هلوقو هل !اةَّنُج ىلاعت هللا اهلعجف
 .اهعابتا يف سفنلا ىلع تلقث يأ ء.تبعص يأ .تقش سفنلا ىلع :هلوقو .اهنطب يف تعلتبا
 رعبا تفرع يأ ءاخفش يمي ادع تعت رعبا لوقو ءاقرسو اني نأ اهل عيداظنعتا ينو

 رتاوتملا ريثكلا ءاملا يأ «هانعم انه دارأ نكلو ءعطقنملا يوقلا رطملا ميدلاف ءاميد : هلوقو

 .ةعجرب يأ «ةبوأب :هلوقو .فسوي ربخب رَّشبملا وه ريشبلا :هلوقو ءأنيع رشع ينثا عطقملا
 ةرظن ةعجرب يأ ؛ةبوأب مالسلا مهيلع بوقعي يبنلا ىلع ريشبلا نم صيمقلا ءاقلإ يف :هلوقو
 لوصو لبق ةحئارلا مشو ؛كل د ليف ةريصب نيه اردنا رن 402 رطل ىناعت هارقلا لإ

 ةوق نع هنيع تفك يأ .تفكف :هلوقو .# َفُْسْوُي َعيِر ٌدِجأل ْقِإإ :ىلاعت هلوقل ريشبلا
 ؛ليئارسإ ينب عيمجل تعستا يأ :ةدئاملا تدمو :هلوقو د هئاكب لبق نم اهب اهرظن

 هلءاس ام هيلع هللا لزنأ هولأس ام هولءاسو ءاونظ ام هب اوّتظو ؛مدعلا هب غلب دق هآر امل كلذو

 .اهيف ةبغر عم زجعل ال اهنع ةبغر الإ اهدهزو ءايندلا قلط ام هنأو «ىلاعت هللاب هانغ اوملعيل
 ءصربأ دلو يذلا وهو ءصرب يأ .حضو هب حبصأ يأ ءادغ نم ىفشو ؛مهيلع ةجتحو
 .ىمعأ دلو نم همكألاو

 :لاق

 ينغيص َكنذدأب ْتقلأ ام نذإلا نع انطاب رهاوظلا ٍتالاعفنا َر ٌرسو -3

 نوُكَحَه# :ىلاعت هلوقل ىهلإلا نذإلا نع تردص يتلا رهاوظلا تالاعفنا ّرسو :لوقي
 كلذ ناك امّنِإ 4 قدا ّنوَمْلا يم ذِإَو نإ سو لاو هيكخلا قت ندا ايل

 ءايبنألا تازجعم رابخأ نم كبلق ىلإ تقلأ يأ ,كنذإب كيلإ تقلأ ام عيمجو ءانطاب نذإلا

 .ةياقو :ةنج (1)

 .110 ةيآلا ,ةدتاملا (2)



 وه امّنِإف كنذأ ةلآب كعمس ةّساح «مالّسلا مهيلع رضخلا تايآك «ءايلوألاو لسرلاو

 ؛ءيشلا ماظن نسح يف لمعتست ةغيصلاو -ةمجعملا نيغلاو «ةيتحتلا ةانثملا ءايلاب- يتغيص

 ىلع هّنكلو احيبق اعذج ناك ول كلذكو .همكحأ ام يأ .رمألا اذه ةغيص نسحأ ام :لاقي

 انه هدارمو !عذجلا يف هماظن مكحأ ام يأ !رمألا اذه ةغيص حبقأ ام :لاقيف ! بجعم ماظن

 نإ اهيف ىلاعت هللا لوق نع ةئبنم اهلاح ناسلب ةرضحلا لوقل هراعتساف ةملكلا ىنعم ضعب
 ىلإ اولصو نأ دعب آلإ كلذ اوغلبي ملو «ةوبنلا ماقمل يتايآو يتماركو يتمكح نم هلك كلذ

 اهل عماجلا ةيهلإلاةّيبحلا ةبيرقلا تالامكلا هذه بتارم نم ةيعمجلا تارضحلا هذه ضعب

 .عمجلا عمج ةيدحأ ةرضحب تف يبنلا

 :("لصف

 :لاحلا ناسلب اولاق مه ةراشإلا مهل 6 يبنلا ماقم نع ءايبنألا يف مالكلا لقتنا مث

 :لاق

 ةرتف نيح ىلع ًامْيَخ مهل انيلع 2 اهُضيفُم عيمجلا رارسأب ءاجو - 4

 يدمحملا ماقملا مالك لقتناو «ىلاعت هللا نع ًاربخم 8 يبنلا ماقمل مالكلا ناكو :لوقي
 ثعب يأ .ءاجو اولاق :لاقف (”'يبحص تمهوأف :هلوقب مهركذ نيذلا هباحصأ لوق نع ًاربخم

 ةّيبحلا تابرقلاو «ةيليمكتلاو «ةيملعلا «ةيهلإلا تارضحلا نم عيمجلا رارسأب مهروهظب
 ءانيلع اهل هلامك ضيفم يأ :اهضيفم .ىلاعت هللا ىلإ ةيعادلا ؛ةيهلإلا ةبحملا راونأو «ةيئاضرلا

 ةّبحملا تابرقو .مهبرق تاماقمو ءاهيلإ اولصو يتلا تارضحلاو «ءايبنألا مولعب يأ :مهب

 ىلع هتّمأل اهب ءاج دقو لإ ةليضف نيلوألل قبت مل اهّلك اهل امتاخ يأ :ًامتخ «ةيئاضرلا ةيبحملا

 هل نيعئاطلا هتمألو هل ةمارك كلذ لكو «هثعبم ىلإ مهثعبم نم دعابي يأ ءلسرلا نم ةرتف نيح
 .مهفاف

 :لاق

 ٍةَيعَِت نع نحلل هَموَق هب  ًايعاد ناك دقو الإ ٌمهْنِم امو - 5

 .[ لصف] لدب [نايب] س يف (1)

 .باتكلا يف محالتلا اذه ظحليلف .ىربكلا ةيئاتلا هذه نم يناثلا تيبلا وه (2)
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 لامكلاو ملعلا كلذب يأ «هب ًايعاد ناك دقو الإ ءلسرلاو ءايبنألا يأ :مهنم امو :لوقي

 نع ملعلا وهو .ٌّقحلاب لمعلل يأ ءٌقحلل هموق [و120] 26 يبنلا هب ءاج يذلا هب ليمكتلاو

 حاضيإ اذهو «ىلاعت هلل نيهجوتملا مامإ هنأل ؛# يبنلاب ةقيقحلا يف مامتإ نع يأ «ةيعبت
 يبنل فلاخم رش وهف هفلاخ نّمو ؛يبنل عبات لضفأ وهف هتمأ نم هعبتا نم َنأو .هتمأ لضفل

 .فلتخت يصاعملا َنأل ؛ةيصعم لك يف الإ امهنيب هيف هفلاخ يذلا رمألا كلذ يف هنأ الإ

 .اعيمج نارينلا رش اهلو .نانجلا نم سودرفلا اهل ته دمحم ةمأ ْنِإ ليق انه نمو

 :لاق

 ةيلْسّرلب ماق اّنم ّقحلا ىلإ اعد ْنَمو يبن مهنم اًثملاعف - 6

 لامجلاو .يلكلا نسحلاو .يلكلا .قلطملا يلامكلا رهظ هرهظمب مص املف :لوقي

 نيملاعلا ناميإ نزو ول] :6# هلوقل ةنسحلا هتافص نم ةفص لك يف مظعألا رحبلاو ءيلكلا

 ةضافإ َأ لد ,"'1[حجرل ركب يبأ ناميإب يتمأ عيمج ناميإ نزو ولو .حجرل مكيبن ناميإب

 انملاع َّنِإ :ليق ام ٌحصو ءاروهظ هقبس نمل هتضافإ نم ةضافإ مظعأ هتمأ ىلع هنم كلذ
 ىلإ اعد نمو «نامزلا كلذ لها نم يأ .مهنم يبن ماقم مئاق نضلحيلا ققحملا لماعلا

 رثكأ وأ نانثا مهنم دقاعت اذإ ءاملعلا وأ ءهسفن ءاملعلا ّيلو وأ ءامامإو ءاملاع ناكو ّقحلا

 ماقم اوماقأف هلك نيدلا نوميقيو ءركنملا نع يهنلاو «فورعملاب رمألاب قلخلا وعديل

 نم رمألا ةغيصل دودحلا ةماقإ يف ىتح :ليقو .دودحلا ةماقإ يف الإ رمأ لك يف مامإلا

 ماقم ماق ةلزنملا هذهب راص نّمو «ّحصألا وهل هّنأو ,عمجلا ظفلب نينمؤملا باطخ يف هللا

 .نيلوألا نم ةلاسرلاو ءلسرلا يأ «ةيلسرلا

 :لاق

 ةميزعلاب ٌدخآ مهنم مزعلا يلوأ  نَمّيدمحألاانتقو يفانراعو - 7

 لهأ نم ناكو «نيدلا ةماقإو «ملعلا يف هتلزنم يف ًاضيأ كلذك ناك نّمو :لوقي

 يف :هلوقو «لسرلا نم مزعلا يلوأ ماقم ماق عمجلا تارضح تاماقم يف غلبو «قيقحتلا

 ىلإ هانعم هّجوتم ةميزعلاب ذخآ :هلوقو .يدمحألاب هتمأ ءاقب نامز بسنو .يدمحألا انتقو

 .حيحص دانسإب رمع ىلع افوقوم يقهيبلا هاورو



 هتمأل ًاميظعت رجألا نم هل نوكي كلذك هّنِإ رابخألا ضعب ليقو .هماقم مئاقلا ىلإو ءلوسرلا
 نآرقلا يأ # ُهَنْلَرنَأ اَنإ# :ىلاعت هللا لاق دقو .ةثنكلا هل اميظعت هنطابو رمألا رهاظ يف هيه

 لزنأ ةنس لك يف النا ليئاربج ناسل ىلع ايندلا ءامس ىلإ هلزنأ يأ 4 ٍرْدَقْلآ هَل ىف# ميظعلا

 ةصق نع لإ لزنت ال نآرقلا تايآ ّنأل ؛* يبنلا ىلع ةنسلا كلت يف لزني ام وه ردقلا ةليل يف
 كربخأ نمو يأ  َكنَردَأ آمو# :لاق مث اهانعم يفو ءاهيف لزنيف ءلوزنلا لبق ودبت ةيضقو

 ال وهف كيردي امو ءهيف ام لكو .هملعي نم يبنلاف ءكاردإ نآرقلا يف ام لك «ٍرْدَمْلأ هلل ام

 ةدابع نم لضفأ اهيف ةدابعلا يأ «ِرَمَّس ِفلَأ ْنَي ٌريَح ٍرْدَقلُهَليلال :العو ّلج لاق مث .هملعي

 مهنإف ,مكلبق نم اولخ نيذلل ال ليضفتلا اذه مكل ةصاخ اهريغ يف ةدابعلا نم رهش فلأ

 # ةكيكلملا ُلّرَن # .اهريغ ىلع اهيف مهل لضف ال مهقح يف نكلو ءاهيف نودبعي اوناك كلذك
 ايف حرلأَو# ىلاعت هللا مهيلإ يحوي اممم ةكئالملا ىلع لسرلا لثم مه نيذلا نيبرقملا
 هّنأ هنع ىلاعت هنم ًارابخإ مومعلا يف ًالخاد ناك ام دعب ركذلاب هّضخ ليئاربج وه حورلاو
 اهلك تاومسلا ىلإ ةعباسلا ءامسلا نم نولزنيو «قالطإلا ىلع ةكئالملا عيمج مظعأ وه

 هيضقي ام يهلإلا ريبدتلا يفو ءءايشألاب نيلكوملا ةكئالملا اوربخيل ايندلا ءامس ىلإ ملعلاب

 مهَنأ ©ىمعلا لهأ ّنظ دقو 104 ٍرِيكَح رْمَأ ُلُكُنَرْفُب# :اهيف لاق امك اهلك ةنسلا كلت يف

 يلوزن رخآ اذه :تف يبنلل لوقي ةةتكا ليئاربجو ءايندلا ىلإ نولزني فيكو ءايندلا ىلإ نولزني
 هانلق ام ةحص ىلع كلذ ٌلدف 4 ٌنْرلَو ُدكيتلمْلأ ُلَزََل 8# :لوقي ىلاعت هللاو ءايندلا ىلإ

 .ىتح يهو (ِمَأ لكني مهبو مهنم هللا ديري ام ملعب اهيف نولزني يأ © مر نبل كلذو
 «ةليل لك ءاضقنا كلذكو «ةليللا تضقنا رجفلا علط اذإف ءرجفلا [ظ120] علطم ىلإ يأ

 ؛ليق ام ناكمإ دعبي الف ه8 دمحم ةمأ نم ناميإلا لهأ نم رجألل فعاضتلا اذه ناك اذإو
 .ملعأ هللاو

 :لاق

 ةفيلخ وأ هل قيدص ةفارك هّدعب راص ارجْعُم مهنم ّناكامو -ح8
02 

 .4 ةيآلا .ناخدلا (1)

 ءاهرارسأ ىلإ صوغلا مهتنكمب سيلو ءصوصنلا رهاظب نوذخأي نيذلا (ىمعلا لهأ) ب دكت رصان خيشلا ديري له (2)
 .هركذن نأ نم رهشأ امومع كولسلا لهأو .ءاهقفلا نيب فالخلاو ءاذه ىلإ ريشي ّصنلا هقف ؟اهليوأتو
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 راص تازجعملا راهظإ نم هئايبنأ نم دحأل ىلاعت هللا تامارك نم ناك امو :لوقي

 ال هل ةفيلخ وأ يع يبنلا هل قيدص ةمارك يبنلا كلذ دعب يأ ؛هدعب ميركتلا كلذ ضوع

 اهنيعب ةزجعملا كلت نوكت نأ دارملا سيلو «ىلاعت هللا نيد مايق يف نكلو ءهماقم موقي هنأ

 يف اهضوع لعجي نأ وه ةيآلا كلت لضف نأ دارملا َّنكلو «ةفيلخ - وأ قيذص دي ىلع رهظت

 نيدب رمألا مايق يفو ,كلذ يف ةفيلخ وأ .هملعو همزعو هناميإ يف ًاقيّدص 26 دمحم ةمأ

 كلت روهظ نم مظعأ وه هلامكو كلذ ناميإ رونو ملعلا كلذ رون روهظ نإف «ىلاعت هللا
 لادبألا ءافلخ مه ةفيلخلاو .مهل تايآلا كلت راهظإ نم هتمأل اذه راتخي 8 يبنلاو «ةيآلا

 نم ةثالثلاو «ةثالثلا نم بطقلاو ءبطقلاو «مهنم ناك ام آلإو «ةعبرألا داتوألاو «ةعبسلا

 (!!نيعبرألا ةلمج نم ةعبسلاو «ةعبسلا ةلمج نم مهلصأ ةعبرألاو «ةعبرألا

 :لاق

 ةمئألا نيعباتلاو هباحصأو ىرولا لسرلا نع تنغتسما هترتعب - 9

 «لسرلا نع هتمأ نم هدعب قلخلا يأ :ىرولا تنغتسا .هلهأو هبراقأ ملعب يأ :هترتعب :لوقي

 «نيقحملا ءاملعلا يأ «ةمئألا نيعباتلا ملعبو ءدد هباحصأ ملعبو ؛مهيلإ لسرلا ناسرإ دعوا

 .يبن اَمإو ءلوسر ام 34د ام لعل :ىلاعت هلوقل ًالمعو ًاملع نيدلا يف ةماقتسالا لهأ
 .014 َنََُاَلْرْثْكَنِإ كذا َلْهَأ ونسال :ىلاعت لاقو ؛لداع مامإ امإو ملاع انو

 :لاق

 ةليضف ّلك ثرإ نم مهّصخ امب  هبمهّصَحام ضعب ْنِم مهُتامارك - 0
 مهل وه هتمأ نم ءايبنألا تازجعم لئاضف اوطعأ نيذلا يأ :مهتامارك ْنِإ :لوقي

 ا ل لا ول يا
 ءاخلاب- مهّصخو ءهباحصأ نود هل صوصخلا ىلع وه لوسرلا كلذل ةماركلا كلت

 -ةلمهملا ءاحلاب- مهّضح امم يأ وه اهب اوّصُ يتلا ةماركلا كلت امَّنإو .-ةمجعملا

 ةمسقلل ثرإلا ةملك راعتسا .هلئاضف رحب ضيف نم ةليضف لك ثرإ نم بيصن نم مهل امب

 .مهددعو (بطقلا)و (داتوألا)و (لادبألا) نع ثيدحلا رم (1)

 .7 ةيآلا .دعرلا (2)

 .43 ةيآلا ءلحنلا (3)



 ال ,ثّرون ال ءايبنألا رشاعم نحن] :ةتفهلوقلو ءكلذ نم بيصنلا نم ئرما لكل ام ةيهلإلا

 هلئاضف نم ةفيلخ وأ هل قيّدص لكل ام ناكف ءايبنألا ةثرو مه ءاملعلاف (''[ملعلا الإ ثّرون

 كلذ نم - ةلجيملا ءاهلاب- هططنمام

 :لاق

 ةفينح لآل ركب يبأ لات هّدعب ٌيفينحلا نيّدلا ةرْضُن نمف - 1

 ةزجعم ةلزنمب يه يتلا 6 دمحم باحصأ نم صاوخلل هللا تامارك تايآ نمف :لوقي

 نع لئاملا يأ «ّيفينحلا نيدلا ةرصن ن5 قيدصلا ركب يبأ يدي ىلع رهظ ام لوسرو يبن
 هترصنو .همالسو هيلع هللا تاولص هيبن نيد مث .هللا نيد وهو ةماقتسالا ىلإ جاجوعالا

 مالسلا مهيلع ءايبنألل ىلوألا تازجعملا لثم يه يتلا تاماركلا مظع ىلع ةلادلا هدعب
 كك هتوم دعب بارعألا تدترا نيح هتّدع ةلقو .همزع ةوق عم ه2#قيدصلا ركب يبأ لاتق وه

 ةفينح لآل هلاتق كلذ نمو ءارهقو ةبلغو ًارسق مهّدر ىتح ًاعيمج مهلتاقف نودترملا رثكو

 ءايرخسلاب ةوبنلا يعدملا باذكلا ةمليسم وهو «ةفينح ةعامجو .باحصأ يأ «لآ مهو
 وهو ءشحفلا ءيذبلا لزهلا مالكلا [و121] نم هيعّدي اميف يتأي هنأل ؛ةوبنلاب لزهلاو

 هباحصأ ناكو ؛لئاو نب ركب نب يلع نب بعص نب ميجن نب ةفينح نب بيبح نب ةمليسم
 يأ 214 َتوُمِم وأ ممتن دس نيب ىلْوَأ موه كِإ َنْوعَدُمَسل :ىلاعت هلوقل ةوق سانلا ّدشأ نم
 .©ًعيمج نيدترملا ةيقب كلذكو «('وملسي ىتح مهولتاق

 :لاق

 ةيرق يع ةاذنلاو دمع نم .2' "ادنلا لسكلل ةاجلا ةيرايودل 6

 تازجعم لثم يف يه يتلا : هباحصأ نم صاوخلل هللا تامارك نم كلذكو :لوقي

 نيستا 051 يناس ريخلل لطملاو للملا كللدك رطب را 842 الار ةياديلا ويقل 2 يرانلا مص رطبا

 ل لا ل

 .ةوبنلا ثاريم يف رصان خيشلا يأر

 .16 ةيآلا .حتفلا (2)

 .باوصلا هانتبثأ امو ء.[نوملسي] :[س]و لصألا ىف(3)

 .اهنم مزاحلا هنيظ ركب يبأ فقومو .ةّدرلا بورح نع ثيدحلا يف خيراتلا بتك تضافأ (4)



 مهيف مّدقو «قارعلا ىلإ "'"اركسع ثعب نيح باطخلا نب رمع يدي ىلع رهظ ام ءايبنألا

 4 رمع موق ىلع ّودعلا لعجو ءدنواهن دلب دنع ّودعلا ًادصاق "ةيراس همسا الضاف الجر

 موي ةبطخلا يف وهو «نيمكلا ءارو ةنيدملا نم باطخلا نب نم ارق نجلا ناسي عامك

 ةيراس عمسأو ءودعلا نيمك رذحاو لبجلا قيرط ذخ ىنعي .لبجلا ةيراس اي هادانف .ةعمجلا

 ةنيدملا نيب ةفاسملاو .ودعلا ةياكن نم نوملسملا ملسو «لبجلا ىلإ ءادنلا هأجلأو «هادن

 نم هنيذ باطخلا نب رمع © يبنلا ٌصخ امم كلذ ناك ءنيرهش ةريسم نم رثكأ دنواهنو

 .هلضف رحب نم اهاّيإ هصخ ىتلا لئاضفلا -ةلمهملا داصلاب- صصح

 :لاق

 ةّيملا ّسأك موقلا هيلع رادأ دقو هدُرو نع ٌنامثع لغتسشي ملو - 3

 هيلع اورادأو كيف هللا لوسر باحصأ ضعب , .نوملسملا هلتاق نيح نامثعو :لوقي

 .©7لتق نأ ىلإ ميظعلا نآرقلا نم هتءارق عطقني مل هنأ هيلإ راشأو .ةينملا سأك

 :لاق

 ةّيصولاب هلان ملعب يلع ًالكْشُم ناك ام لبوأتلاب ٌحضوأو - 64

 نم ريثك نم ًالكشم ناك ام دع يبنلا مالكلو ؛ميظعلا نآرقلل ليوأتلاب حضوأو :لوقب
 لوسر ةيصو هذه :لاقي امك هل ميلعتلاب يأ «ةيصولاب هلان ملعب بلاط يبأ نب يلع مولعلا

 1اس را كتل دولا موب لل نوار حر ع

 ””ههفاف «هب لمعلا ىلع مكضّرحو .هب مكر بخأ يأ #40 هب د "ضو -؟لاد# : ىلاعت هلوق هأتن

 .باوصلا وهو ءس نم هانتيئأ امو [ركسع] :لصألا يف (1)

 ديزم شماهلا يفو كانه ربخلاو ,350 ص «ةبيتق نبال ثيدحلا فلتخنم ليوأت يق امك يلؤُدلا ميلر نب ةيراس وه (2)

 .جيرتختلا نب
 قط نافع نب نامثع لتقمب تهتنا ةفورعم ةعئاذ يهو .نوخرؤملا اهيلع حلطصا امك رادلا ةعقاو يه (3)

 15١. ةيآلا ,ماعنألا (4)

 ماق يذلا عارصلا يف تلخدو ؛نيملسملا دنع ىرخأ ًاداعبأ تذخأ دق (ةيصولا) َّنأ ىلإ انه ةراشإلا يرورضلا نم (5)

 لثم ةينيد ةدعاق ىلع مالسإلا يف فيس لس امذإ .. . ةمألا نيب فالخ مظعأ» يهو (ةمامإلا) ىلع نيملسملا نيب
 اهلك ةعيشلا قرف بهذتو ء٠8 يا ا ول و

 ١]117« .ءىناتسرهشلا ؛لحنلاو للملا .«اّيفخ امإو ءاّيلج اَمإ ةيصوو ءاصن هتفالخو بلاط ىب نب ىلع ةمامإ# ىلإ

 0 لا هو رول يب



 :لاق

 ةحيصنلاب ىدتها هلم مهيأ ىدتقا نم موجنلا ٌلشم مهُرِئاسو - 25

 هباحصأ 8 يبنلا نأ ةقيقحلا يفو ؛!!'[متيدتها ّقحلا نم متيدتقا مهّيَأب موجنلاك يباحصأ
 م

 .ههفاف (#2 ىلْهَأ ْنِم نبأ َّنِإ# :ىلاعت هلوقل ريغ ال حلا ىلع ناك نَم مهنم

 :لاق

 ا ِبرُقل ِبْرُق ابتجا هْؤَرَي 2 ملو هب نينمؤملا ءايلوأللو - 6

 ةبَِغ ةرضحب بجعاف ًةروُص مهل هقايتشاك هل ينعم ُمهْبْرْفَو - 27

 ملو ب نينمؤملا ءايلوألل ام هلامجو هلامك رحب ضيف نم ةيصوصخ كلذ دعبو :لوقي

 اوّصخ يتلا تاماركلاب اوّصخ امنإو «ةمايقلا موي ىلإ هدعب نم يتأي نّمو .هنامز يف نَم هوري
 برقل نكلو ءناكم برق ال «مهنيبو هنيب برق ءافطصا يأ «برق ءابتجا ببس وه اهب
 ةقغهللا لوسر اي مكناوخإ نحن انسلأ :هل ليق يناوخإ ءاقل ىلإ هاقوشاو] :# هلوقل ةوخألا

 اوريغي ملو ينوري ملو يليبس اوعبتاو يب اونمآ نيذلا مه يناوخإو .يباحصأ متنأل :لاق

 مهل هقايتشاك «”ايونعم أبرق هيلإ مهبرق يأ :ىنعم .هيلإ يأ :هل مهبرقو (*'[ًاليدبت اولّدبي ملو

 ًارصان خيشلا نأ دكؤملا نم و دليم لاقي هيلث نشمارهلا عم امنعب اهو 101 يك نبال ءاكياتخلا تلحيم

 .ةيركفلا هتاعانق نم ًاقالطنا يحالطصالا ىنعملا ىلإ هزواجتي الو ؛ةيصولل يوغللا ىنعملاب ذخأي هَ دلع

 .160 ص .ءضرافلا نبا ناويد حرش رظني (1)

 ريالا حونل باطخخ يهو 46 ةيآلا .دوه(2)

 .ضئارفلا و ةميزعلاب ذخألاو .ٌقحلاب ًامازتلا ةبحصلا لعجي نيح هتك رصان خيشلا نم ةلالد تاذ ةقيمع ةرظن هذه (3)

 ةيرهوجلا يناعملا ىلع صوغلا يف هرمع قفني نيح هيلع بيرغب اذه سيلو «ةيناكملا وأ ةينامزلا ةبحصلا دّرجمب ال
 ةفاقثلا) ناونع تحت يل ةقباس ةسارد يف عوضوملا اذه دع كنفق رتدقو ءاهيسافت ا طضاو: ءاهزاوغأ رس ًالواحم
 لطلب عوشرملا اذه دع تقرر ودا انو ودل رايها 12 نكابلاو كرختملا نين يرغلا جيلشلا يف

 ةقرفلا» ْنأ ىري ماع هاجتا نمض  عقي ةنانت رصان خيشلا هيلإ بهذي ام ّنأكو [ةيجانلا ةقرفلا] نع ثيدحلا يف

 548 /3 ؛يبرعلا جيلخلا يف بدألا رظني . «كولسو ؛مازتلا يه ام ردقب تاحلطصمو بهاذم ةيضق تسيل ةيجانلا

 .هب طخأيو .رصان خيشلا هاريام وهو
 .هحيحص يف هجرخأ يذمرتلا نأ شماهلا يفو 574 /2 ؛ةيريشقلا ةلاسرلا رظنت (4)

 .باوصلا هانتبثأ امو ء[يونعم برق] :[س]و لصألا يف (5)



 كلذي راشأو «قرف ال هباحصأ دهاشي امك هنودهاشيو ءمهعم رضاح هنأك هنوري يأ :ةروص

 مهداحتا مهل هّبحو هل مهبح ىنعم نأ ىلإ نطابلا يف راشأو «هّدح ةياهنو ناميإلا ةوق ىلإ
 ملعلا رونب ةرّين تراص اذإ تاذلاو ريغ ال هتاذ رون نم هتاذ رون [ظ121] َنِإف «ةقيقحلا يف

 «ةيئاضرلا ةيهلإلا ةبحملا رون يلجتبو «ىلاعت هللا ىلإ ةيعادلا ةيهلإلا رونل ةبحملابو .هللاب
 ةدحاو ةبحملا ّنأل ؛يفاصتالا ىنعملا يف ةدحاو ًاتاذ رونلاب مهتاوذ تراص .قحلا رونو

 وه ةبحملا هذه هّبحت يتلا راونألا لامجو .هيف وه تاذ لك نمو ؛هتاذ نم اهراونأ بحت يهف

 هلامكو هرون مهنم دحاو لك اوناكو ؛ءيش لك ّبحأ ضعبل مهضعب راصف هريغ تاذ يف يذلا
 مهضعب روضحلا اذه نم برغأ الو «ةبارقلا هذه نم بجعأ امف .رخآلا تاذ يف وه

 يف هلامك رونو ءالصأ هفرعياال هّنأ نكمي هنأ عم هبحاص نع دحاو لك ةبيغ عم ضعبل

 يف يداحتالا ىنعملاب كلذو ءاذه يف يه لامكلا كلذ اهب ّبحأ يتلا هتبحمو ءاذه تاذ

 ءدحاو يتافصلا يهلإلا لامكلا ىنعمو .دحاو ةيهلإلا ةبحملا ىنعم ْنأل ؛لامكلاو ةبحملا

 ىفو ءدحاو ةيئاضرلا ةّبحملا ىلعمو ءءرملا تاذل ًالامك هلعج ئذلا ىهلإلا لامكلا ىنعمو
 (”[لك] (2لوتم نطابلا مكحلا يف كنأ "''ةءاربلاو ةيال را كحل ةراشإ ىنعملا اذه

 لامكلا كلذو ,كتاذب يذلا لامكلا كلذ تببحأ كنأل ؛هفرعت مل وأ هتفرع ىلاعت هلل يلو

 .مهفاف ««*!هضيقن لهأ تضغبف هضيقن تضغبو «كريغ هب لمكي يذلا وه

 :لاق

 يتّجحب نيدحلملا اوّجحو يليبس ىلإ اوعَد يمساب حورلا يفلت لهأو - 8

 هذهف كيك هلوسر يّلوتو .هيهاونو هللا رماوأ ناسنإلا عابتا وهف ماعلا اَمأ ءصاخو ماع :ناينعم ةءاربلاو ةيالولل (1)
 ةثالث ىلع موقلا دنع ةيالولا ىنعمف صاخلا اَمأ .ةءاربلا يه هذهف .هلوسرو هللا هنع ىهن ام كرتو ؛ةيالولا يه

 يهو صخألا ةيالوو ,ةبحملاب صاصتخالا يهو صاخلا ةيالوو .ةوادعلا نم جورخلا يهو ماعلا ةيالو :ماسقأ

 هناحبس ٌّقحلا ىلوتي لب ةظحل هسفن ىلإ هلكي الف هرمأ هناحبس هللا ىلوتي يذلا وه يلولاو ؛ةيالولاب ءافطصالا
 ةصاخلا ةءاربلا امأ ,ةمدقملا يف ّرم امك دعاج خيشلا هدلاوو هرصان خيشلا ىلع (يلولا) فصو قلطأ دقو .هتياعر

 .اهدعب امو .105ا ص .مجعلا ةعوسوم ةيالولا نع رظني .ايئاهن اهنم ؤربتلاو .,تامرحملاو بونذلا كرت يهف

 .باوصلا هانتبثأ امو .[يلوتم] :[س]و لصألا يف (2)

 . لصألا نم ةدايزلاو ءس ىف طقاس نيفوقعملا نيبام (3)
 اذه ىلإ هت رصان خيشلا رظن ةعس نم هيلإ انرشأ نأ قبس ام دكؤي (ةءاربلا)و (ةيالولا) يحلطصمل ليوأتلا اذه َّنإ (4)

 ًاسايقم هل مدقيو ءاهسفن ةعسلاب رمألا اذه ىلإ رظني انه وهف © هللا لوسر ةبحص ىنعم نع ثدحتي وهو .عوضوملا
 .عورف هادع امو ّقحلا ينيدلا مازتلالا وه لصألاف ءاهتاعّرفتو بهاذملا نع ًاديعب عرولاو نيدتلا وه ًاديحو



 هللا نم هيحو هيقلت لهأو ءالكا ليئاربج وه حورلاو .حورلا يقلت لهأ عيمجو :لوقي

 نيح ةميلع اهنأ ءاهتافص ءامسأ نم هتاذ مساب دارأو ءيمساب ءايبنألاو ءلسرلا مه ىلاعت

 ةبحملا راونأو «ةيهلإلا تالامكلا نم ّقحلا راونأو «ةيهلإلا ةفرعملا راونأ اهيف تلجت

 اهتافص ءامسأ هذهو «ةميلع اهمسا راص املف .ةيهلإلا ةيئاضرلا ةبحملا راونأو .ةيهلإلا

 :ةيهلإلا راونألا هذهب ليمكتلا ىلإو ءراونألا هذهب ىعد ىلاعت هللا ىلإ يعد ىلوو يبن لكف

 َّنأ ملعتل كلذ «ةلطاب يهف هذه ريغ ليبس لكو «ىلاعت هلل يلو لك ليبسو «يليبس يهو

 لسرلاو ءايبنألا اوججح راونألا هذه تايآ ٌجحبو .ءلاح ىلع نامز يف فلتخي ال قحلا

 هللا ةقيرطو .هلل يتقيرط يهو .يتجبحم نيلاضلا نيدحلملا يأ .يتججحم (!'نيدحلملا

 .ىلاعت هلل ّيلو لك ةقيرطو «ىلاعت

 :لاق

 يتعيرش نم ٌدراو وأ يترئادب ٌرئاد يانعم ٍقْبَس نع مُهلكو - 9

 قبس نع «ىلاعت هلل يلو لكو ةكئالملاو لسرلاو ءايبنألا عيمج يأ :مهلكو :لوقي
 نوكي هنأ هملع يفو ءقئالخلا دجويل هّنأ هللا ملع يف ناك امل هّنِإ يأ .هانعم قبسو :يانعم

 هللا عم مهلمكأو ؛هتبحمب هلل ةبحم مهلمكأو اهب ًالامك مهلمكأو هب ةفرعم قئالخلا لمكأ
 ْنأو «لطاب هاوس امو .هلامك الإ ّقحال هنأو «هيلإ نيهجوتملاو نيقباسلا مامإ هّنأو «ةبحم

 يأ .رئاد مهّنأك مهلك ىنعملا يف راص تالامكلا لهأ ىلع ضافي يذلا وه لامكلا كلذ
 وه دراولاو ,يتعيرش نم دراو وأ «ةرئادلا ةقلحلاك ىه ىتلا ىترودب يأ .ىترئادب طيحم

 .ءاملا نم درولا دعب درولا نع رداصلا وه ءاملا نم درولا بلاط

 :لاق

 يتّوبأب ٌدهاش ينعم هيف يلف ةروص َمدآ نبا ُتنك نإو يَنإو - 0

 ىنعملاو .ةوبأب ٌدهاش ىنعم هيف يلف ءًاصخش يأ :ةروص مدآ نبا تنك نإو يّنِإو :لوقي

 نَم لكو ؛مهلوأو قئالخلا قبسأ وه هنأ يناثلا ىنعملاو ؛هرون نم دجو ءيش لك نأ لوألا

 ماقملا ناسلب انه ثدحتي هّنأ رابتعا ىلع وه هتجحب نيلاضلا نيدحلملا اوججاح دق لسرلاو ءايبنألا نأ دصقي (1)

 .ءيش لك هرون قبس يذلا يدمحملا



 هل نأ ثلاثلا ىنعملاو ءلضفلاو قبسلاب هوبأ وهف هرحب ضيف نم وه امّنِإف ءىش هيلع ضيفأ

 ؛مدآ ىلعو ؛مدآل تبثو .دوجولا عيمجل كلذ تبثو «ناميإلاو ةعاطلا ىلع لوألا دهعلا

 .دوجولا عيمجل تبث #2 يبنلا رون دهعو «هتيرذ عيمج ىلعو «هتيرذ عيمجل تبث مدآ دهعف
 هعّتض ْنَم الإ مدآ [و122] ةيرذ عيمج ىلعو .مدآ ىلعو .دوجولا عيمج ىلعو ؛مدآلو

 .مهفاف «هسفنب

 :لاق

 تبئرت يلجتلا رجح يفو تلخت اخت اهدشرب يلحتل هلا رجح نم يسفن ةنو - 1

 ءاحلاب- يلحتلا -ءاحلا حتفب- رجحح نم يسفنو هريدقتو «ريخأتو ميدقت هيفو :لوقب

 أ ءاهدشرب اهيلع ةروجحملا قالخألاب قلختلا ةمرح نم انه دارأ -ةلمهملا

 ىلح سبل نم تخلسناو ءتدرجت يأ -ةمجعملا ءاخلاب- (!تلخت اهدشرو ءاهاده
 :يلجتلاو .-ةلمهملا ءاحلا رسكب- رجح نمو .يلحلا سبل وه يلحتلا َّنإف تاروجحملا
 ىلإ اهئوشن ىفو ءاهتيلوفط لاح نم تّبرت تارضحلا تادهاشمو .فاشكناو روهظ يأ

 ىلإ نميألا اهذخف نم اهمامأ نوكيف سولجلاب ةأرملا عبرت وه رجحلاو ءاهتياغ تهتنا نأ

 لوأ نم يلحتلا رجح يف هتيبرتل هراعتسا ءاهدلو هيف عضت يذلا رجحلا وه رسيألا اهذخف

 :لاق

 ةعرش لك يحض ضوملا يعْرَشب ٌتْمَتَح تح يرهاظ فيلكت : نود يلاصف لبقو - 2

 رونلا كلذب َنأل ؛ءايبنألل تءاج ةعرش لك حضاولا يأ :يحضوملا يعرشب ءتملع يأ

 .مهفاف كانه انأ امم ةبتر لقأب رهظأ ملو ءرونلا كلذ انأو .يتأيس ام لك ملع

 ببسي

 :لاق

 .(يلحتلا)و (يلختلا) دنع قبس اميف انفقو (1)



 (!!يئروش ُحْنَقلاو ظوفحملا ّيحول رص انعلا يفو ءايبنألا يبْزح دهملا يفو - 3

 يف بنك ام نيح نم هنأ رهاظلاف ء.نطابو رهاظ :نيينعم ىلإ هجوتي هانعمو :لوقي

 هعابتأ يأ .ءايبنألا يبزح :هلوق هب كرحيل لفطلا هيف عضوي يذلا وه دهملاو ءايبص دهملا

 (”!عئابطلا .رصانعلا يفو :هلوقو .يهلإلا لامكلاو .يهلإلا ملعلاب ليمكتلا يف هعايشأو

 ءءاوهلا ةركو ءرانلا ةرك اهرهاظف «ةسوبيلاو «ةبوطرلاو «ةدوربلاو «ةرارحلا يه يتلا

 .رهاظلا ءاملا يهو ءضرألا يف طئاسبلا مث .ءاوهلا يف ذ 0[ ] ةركو .ءاملا ةركو

 ؛رصانعلا دلوتت عئابطلا هذه نمو «رهاظلا رانلاو .ةسوسحملا حايرلاو ءرهاظلا بارتلاو

 ناويحلا دعبو «ناويحلا مث «تابنلا مث ءندعملا :تادلوملا نوكتت طئاسبلاو رصانعلا نمو

 ةرخآلا ةعبارلا ةبترملا وه ناك هنم لمكأ ناك امل هنأ الإ ءناويحلا ةلمج نم وهو «(!ناسنإلا
 ءرصانعلا تادلوم لضفأ يه يتلا ةيناسنإلا ةعبارلا ةبترملا يروهظ يف دارملا نوكيف

 بكرملا هلقع حور حول يأ .ظوفحملا هتاذ حول يأ يحول :هلوق «ءايبنألا مهنمو مهيفو
 ىلإ ةراشإ ةيرانلاو «ةيئاوهلاو «ةيبارتلاو «ةيئاملا رصانعلا نم ةدلوتملا ةيناسنإلا تاذلا يف

 ”[ميظع ملعب] ميظع ملع ىلإ راشأف «ةعبارلا ةبترملا يف وه يذلا يناسنإلا بيكرتلا

 ةبتر ىلإ داجيإلا لوأ نم تانيوكتلاو تاديلوتلا عيمج حرش ىلع يتأي هنأل ؛هحرش ليوط

 ةروس ركذ امنإو هباتك يأ يتروس ميظعلا نآرقلا يأ ءيتروس حتفلاو :هلوقو .ناسنإلا
 اهريغ ركذ نع اهصيصختب راشأو .قطنملا ملع يف لكلا ةدارإب ءزجلا ركذ نم حتفلا

 .قباسلا تيبلا لبق ناويدلا ىف تيبلا اذه دري (1)

 ةفسالفلاو ءابطألا اهنم دافأو .هدعب نم ءابطألا هعبتو سونيلاج اهنع ثّدحت ةميدق ةينانوي ةلوقم عئابطلا ةيرظن (2)
 ملعا» :هلوق ًاضيأ فلؤمو ؛ينامع بيبط وهو ناميلس نب رصان نب دمحمل (قرزألا) باتك يف أرقنو .نوملسملا
 «دربلاو ّرحلا ءايشألا هذه نايبو ءءاملاو ؛بارتلاو ءرانلاو .حيرلا نم :ءايشأ ةعيرأ نم اهيف امو اتدلا قلخا هللا نأ

 .15]17 .قرزألا رظني .«سبايلاو ءبطرلاو

 رصان خيشلا ركذ ؛عبرأ تاركلا اندجوف مجعلا ةعوسومب انأضتساو ءاهتءارق نم نكمتأ مل ةملك نيفوقعملا نيب ام (3)
 .788ص ؛مجعلا ةعوسوم رظني .انه اهدصقي هلعلف .بارتلا ىوس ّقبي ملو «ءاملاو .ءاوهلاو ءرانلا :يه اثالث اهنم

 نم برتقي نتملا يف هلوقي امو ؛ةفسلفلا اهنمو ةميدقلا مولعلا ىلع عساولا هعالطا نم ْهَنَدنَب رصان خيشلا ديفي (4)

 اذه رّوطت دقو .لاثملا ليبس ىلع «داليملا لبق 546 ةنس ىفوتملا سيردناميسكنا ىنانويلا فوسليفلا بهذم

 دوجولاو ء16ص ءمرك فسوي .د ؛ةينانويلا ةفسلفلا خيرات رظني ؛نيقحاللا ةفسالفلا دي ىلع دعب اميف بهذملا
 .اهدعب امو ,20ص .دمحم نسح ىلع .د «نانويلا ةفسالف دنع

 . لصألا نم ةدايزلاو ءس يف طقاس نيفوقعملا نيب ام (5)
 «ٍةَسْؤُم َدقَر رسل :ىلاعت هلوقو ,بيقررلا يف نيعلا لثم ةيبرعلا ةغالبلا يف لسرملا درفملا زاجملا بيلاسأ نموهو (6)
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 عيمج نع هب دحوتملا ةيهلإلا ةفشاكملا يف فشكلا وه يذلا ميظعلا حتفلا ىلإ ةراشإ

 ركذ يفو «ىلاعت هللا بتك نم ءيش مظعأ وه يذلا ميظعلا نآرقلا لوزنب هدّحوتك قئالخلا

 «ةردقلاو «قطنلاو هرصبلاو ءعمسلا يه يتلا عبرألا هتاذ ءامسأ ىلإ ةراشإ حوللاو ءرصانعلا

 مهّنَأو .هبزح مهلك هللاب ملعلا رونب هتاذ نم ىوقلا ةعبرألا هذه راونأ ءايبنألا عيمج ْنأو

 .هظوفحم حول يهو .هتاذل يه يتلا عبرألا هاوق رون ةلباقم عم دهملا لاح يف مهنأك مهلك

 هشقني نأ هللا ءاش ام يهلإلا ملقلا سفنب هيف ءرملا يف ظوفحم حول يه لقعلا حور نإف

 يمسج ملق هنأ مظعألا حوللا يف شقانلا ىلعألا ملقلا َنأ ّنظن الو ءيونعم ملق وهو «هيف

 .هفرعاف ءيونعم لكلا لب ءيروص يمسج حول الو ءيروص

 :ناحبش

 ربخأ عمجلا عمج ةيدحأ ةرضح يف ىلاعت هللاب نيفشاكملاو نيفراعلا مامإ هنأ ركذ املو

 .اهيف ىلاعت هللا لوق نع ايكاح هلوق نع هماقم

 :لاق [ظ122]

 يتيششم ّىطاوم اودعي مل ّيطارص قلع هين زتب اولا ىلرألاومهو ت34

 :ةباتكلاو طخلا نود ةءارقلا يف -ىلوألا نم واولا فذحب- ىلوألاو مهو :لوقي

 هنأ لمتحيف نيدحلملا نم مهوّجح نيذلاو «ءايبنألا ركذ دقو .ىلوألاو مهو :هلوقو

 عئاط لكو «ءايبنألا مهو روكذم برقأ مهو «نيدحلملا دارأو ءروكذم دعبأ ىلوألا دارأ
 اهيف لخدي ةراشإلا نوكتف ةراشإلا مهبأ لامجإلا دارأ اذإ هتداع نم اذكهو ؛«ىلاعت هلل

 يف َنإف «ةراشإلا ريكنتل دوجولا تارذ عيمج نم تادجوملا عيمجو .نوصاعلاو نوعئاطلا

 لوقلا انه دارأ ,مهلوقب اولاق :هلوقو ءاهيف لخدي نأ لمتحي ام لك هيف لخديل ةدئاف اهريكنت
 .عبرألا اهتافص نم هب تاذلا لعف روهظل لوقلا ٌصخ امّنِإو .هريغو لوق نم تاذلا لعف

 «ةعماسلا اهتاذ ءامسأ نم نأ تبثأ امل هنأل ؛ةيرجحلا مهتاوذب يأ .مهلوقب :هلوقو

 رصبلاو .عمسلا اهلاعفأ ءامسأ نم ّنأو «ةلعافلاو «ةرداقلاو «ةلئاقلاو «ةقطانلاو «ةرصابلاو

 .ةفص ّيأبو مسا ّيأب اهيلإ ريشيو .كلذ دعب اهركذي نأ هل زاج شطبلاو «ءقطنلاو لوقلاو

 .207 /3 .بولطم دمحأ .د ءاهروطتو ةيغالبلا تاحلطصملا مجعم رظني ءنمؤم دبع ريرحت يأ [9 2:ءاسنلا]



 نيلاضلا نيدحلملاو «ءايلوألاو ءايبنألا نإ :هللا لوق نع ًايكاح لاقف ءاهلاعفأ نم لعف ّىأبو
 ىلع مه امّنِإ عمس وأ ءرظن وأ ءلعف وأ ءلمع وأ ,لوق نم ةلعافلا مهتاوذب مهلاعفأ مهلك

 مل يأ ءيتيشم ءيطاوم اودعي ملو ؛يعنصو يريبدت ةقيرط مكح ىلع مهلك يأ ءيطارص
 هراعتسا يتيشم لمتحيو .يتدارإ يأ ,يتيشم راثآ يأ .ءيطاوم نع أمدق مهنم دحأ طختي

 ياعلا ينضعي اهنا كلذيراشأو «يريدت يف يكنس ير رثا اوذعي مل يأ ؛يشملا نم
 نأ رمألا رهاظ يف لمتحاف ؛يتدارإ فالخ نوكلا يف ًائيش راصف هنم درأ مل ام لمع ثيح

 تعش ىَنِإف كلذ ّنظت الف بولغملا ةفص هذهو .ديرأ ام ريغ ىلع نوكلا ىف ءىش نوكي

 فب اهل اناذتل كيكات «سضعب ذأ راككر يذلا ىقلع قاب ورنا كيلعاام ناعما

 يف قبس ام لمعيل رابختسا اذهو ءاذه ىلع ةرداق يريبدتب هتلعجو ءةردقو .قطنو ءرصبو

 يلق لكاو «يتدارإ ريغا ىلع ناك تنيكف هي منعت ل يئواذع تفيليو ا لمعيسالا يلع
 يهللذ يناقءاهي ىضغل هلأ تيلعدقود هيف اهتيكر ىلا ةردقلاب ىئاصتعف كلخاانأ هن

 :لاق

 ىترستب نيقحاللا رسشّيو ىنبمب ىف ىلإ نيقباسلا ةاعدلا ٌنْميَق - 5

 دارأو :نمُيف ءعمجلا عمج ةيدحأ ةرضح يف هل ىلاعت هللا لوق نع ايكاح :لوقي

 صاالخإ ىلإ راشأف هيف ةغلابملا ناسحإلا نيعو ءناسحإلا ديلاب دارأو «ديلا نيميلا انه
 «نيقباسلا ءايلوألا نم مهعّرضتو ؛مهداهتجاو «مهتدابع مهاوعدو .دابعلا مهو «ةاعدلا

 نيدتهملا ةمئألاو .ءءاملعلا نم مهماقم نيمئاقلا ءايلوألا ضعبو .لسرلاو ءايبنألا مهو

 مه (50(114) نورمملا كيلو (): نوفل َنوُفينَسلَاَو# :هلوق يف ىلاعت هللا مهركذ نيذلا مهو

 نيعباتلا رومأ ليهستو يأ ءًأرسُيو .مهل ًاميظعتو ءاليثمت ينيمي ةضبق يف مهّنأك لاثملا يف
 مهراعتسا لامشلا باحصأ نأل ؛يلامش يف لقي ملو .ءيراسي ةضبق يف مهّنأك ناسحإب مهل

 املو «ليثمت اذهو ءراسيلاب نيعباتلا ,نيقحاللا ءايلوأل راعتسا كلذلف يصاعملا لهأل

 سيلو «هتيصعم لهأل لامشلا باحصأو .هتعاط لهأل نيميلا باحصأ ىلاعت هللا لّثم

 لهأ عّسوف ءمهريغل ىندألا ةظفلو ءلضفألل لضفألا راعتسا نكلو ءلامش الو «نيمي ديب

 ناك نمل ارخف ىفكو .هديحوت حاضيإل ىلاعت هللا يف ةراعتسالا يف ةفشاكملاو .قيقحتلا

 .10-11 ةيآلا ,ةعقاولا (1)



 .هترصنب نوكيف ةبرقو «ةيحم ةضبق ىرسيلا هذي يف نّمو «ىنميلا هدي يف هللا ةضبق يف
 .ىلاعت هللا ديب هتانكسو «هتاكرحو «هتبحمو «هتيلوتو «هتيالوو

 :لاق

 ىتدوبع ىف ٌلخاد الإ داس امف  ًاجراخ َيتعرمألا ٌنَيسْحَتالَف - 6

 نم ريبدتلا نم ًائيش يأ ءرمألا َّنبسحت الو :عمجلا عمج ةيدحأ ةرضح يف لاقو :لوقي

 بولغم يّنأ َّنظت الو «هيلع يتردق نع [و123] ًاجراخ يصاعلا ةيصعمو .عئاطلا ةعاط

 داس الو ءاهداس نم ةعاطلاب هتاذ داس امو ءيتمكحو يريبدتب ءيش لك لب .كلذ ىلع

 دابع مهلكف ,يكلم يف يأ ,يتدوبع يف لخاد وهو الإ كولملا نم داس نم يتيصعمب رّبجتو

 ءاعيمج مهتيدهل تئش ولو ؛مهبولق بيلقت ىلعو «مهيلع رداقلا انأو ءيل كلم مهلكو .يل

 ال مهرايتخا نم مهبولق يف ام فشكأو «يتدابعب يتدابع هتمزل نم لك دبعتأ نأ تئش نكلو
 ةعاطلا راتخي امنإو ''ةيصعملا رتخي مل تئش ولو «مهرايتخا ىلع لب ؛مهيلع يتردق ىلع

 ملو ءّبحأ مل نكلو ,يتعاط يف سانلا بغرأ نم هيلع يتردقب هلعجأ نأ ىلع ارداق تنكل

 ؛يناعملا هذه ىلإ راشأ انه هّنإف كلذ مهفاف ,مهيلع يتردق ىلع ينودبعي نأ أشأ ملو ءدرأ

 «حيولتلاو ةراشإلاب هركذي نأ ديري ام ركذب ةرات هنأل ؛لحملا اذه ريغ يف كلذ نايب رهظيسو

 .كلذ مهفاف ءرخآ عضوم يف حيرصتلاو «ةرابعلاب هيتأي مث

 :لاق

 ةديرم نينسفت لك يدارم عوطو هنايح ىتايح نع آلإ يح الق - 27

 ةايحلاب لوألا عملا ناعم ةعبرأ ىلع ةايحلاو يتاح نع الإ تح الفا :(2)لوقن

 .باوصلا هاتبثأ امو .[راتخي] :[س]و لصألا يف (1)

 ةسمخ ةايحلا لعجي ثيح (دوجولا بتارم) هباتك يف يناليجلا ميركلا دبع نم ةايحلا يناعم يف رصان خيشلا ديفي (2)
 يف ةرئاس يهو ةيدوجو ةايح لوألا عونلاف «رايتخالا هل ءاش ام راتخي وهو ءرصان خيشلا ركذ امك ةعبرأ ال عاونأ

 .ةلاصألاب يناحورلا ملاعلا يف تادوجوملا رئاسل ةيكلملا ةايحلا يهو ةيحور ةايح يناثلاو .تادوجوملا عيمج

 .دبكلا فيواجت يف يراجلا مدلا يف ناتنماكلا ناتزيرغلا ةبوطرلاو ةرارحلا يه ةايحلا هذهو ةيميهب ةايح ثلاثلاو
 هّنإف عيبرلاكو «لهجلل ةايح هّنإف ملعلاك هيلع دراولا رمألا بسحب ةلصاحلا تالامكلا يهو ةضراع ةايح عبارلاو

 نوكي ام ةياغ يف تارابتعالا لكبو دوجولا لك نم يه يتلا ةمزاللا ةيلصألا ةئيهلا ةايح سماخلاو ءضرألل ةايح
 امو «3!! ص ؛مجعلا ةعوسوم رظني «نتملا يف رصان خيشلا هرّرق امم هلمجم يف برتقي ميسقت وهو «لامكلا نم

 .اهذعب



 ىرت امك .ءاوهلا ميسنو ءاملا اهؤاذغو ةيرانلا ةرارحلا اهلصأ يه يتلا هتايح ةكرتشملا

 بهلي امع هتايح اهب يتلا هحور ران ىلع بهلي وهف قاشنتسالاب ءاوهلا بذجي ناسنإلا

 ران لطبت كلذك .رانلا تلطب خفنلا نع فقو ىتمو «هران ىلع خافنملاب روكلا بحاص

 اًمأو .ءاوهلا ميسن نم ذخأت اهران راجشألا كلذكو ءاهنع خفنلا اهنع عطقنا ىتم حورلا

 .عاذغلا ةبوطر رانلا تخبط اذإف ءاملا ميسسن ىلإ جاتحي دي ةرارح ةوقلف ءاملا ناويح

 ةليحتسملا ةبوطرلا ةناهد فجيو .مسجلا فجي نأ داكو مسجلا يف امسج تدقعناو

 رانلاو راصعإلا اهؤاذغ يهف «ةناهدلا الإ بلطت ال رانلا ْنأل ؛اهخبطي ءاذغلا نم ةناهد

 حورلا تابنلاو ناويحلا يف ةكرتشملا ةايحلا حور يه هذهف ءيه يتلا ةايحلا ناكف ءءاملاو

 .ةيريصبلا نيعلاو ءلقعلا يه لب # جورلا ٍنِع َلتوُنَدْسيَو # :ىلاعت هللا اهركذ يتلا ةيلقعلا

 دوجوم لك اهيف كرتشي ىتلا ةيدوجولا ةايحلا :(!'ثلاثلا ىنعملاو .ةصاخ لقعلا نويعو

 ريغ وه يحلا ريغلا ّنِإف ناويحلاو سانلا نم تاومألا ىتح ًايح ىمسي 2[دوجوم لك نإف]
 .الصأ ©دوجوملا

 ةيهلإلا هتبحم راونأو ءءرملا تاذ يف ىلاعت هللاب ةفرعملا راونأ ةايحلا عبارلا ىنعملاو

 هْنإف .هلامعأو ءرملا تاذ ىلع ةيئاضرلا ةبحملا يلجت راونأو «ءرملا تاذ اهب يضقت يتلا

 ءيش اهنم هل نكي مل نّمو «ةثالثلا راونألا هذهب الإ ناسنإلا تاذل ةايح ال ملعلا اذه لهأ عم

 ال هنأ عمجلا عمج ةيدحأ ةرضح يف هللا لوق نع رابخإلا دارأ مظانلاو ّيحب وه سيلف

 يتلا يتبحم يه يتلا يتايحبو ءراونألا لهأل يراونأب يأ ءيتايحب الإ يح ءيش ال يأ ءّيح

 ةايحبو .اهب هتببحأ يتلا ةكرتشملا ةايحلا يتايحبو .«يئاضر هنع ت ا

 اير يلو هن وع اضع يتماكلا لأ قال هلي قدس رد كدا ريو طر دب فات أ

 دقو «يفيرصتو .يكلمو يرهق يف لكلاف .يتعاطل ابحم اعئاط ابغار هلعجأ نأ زجع نع

 نكلو (54 اًميَِج سائل ىَدَهَل هنأ كَم وَلا 44 َنيِعَمبَأ خس َدَهَل َهآَس وفل يباتك يف تلق
 كلذ فلاق ةضنعلا ناضل نا رعت ىلع الولع نع فما كا دللاع تنش

 .قايسلا يف يناثلا ىنعملا دريم ()

 .لصألا نم ةدايزلاو .س يف طقاس نيفوقعملا نيب ام (2)

 .باوصلا هانتبثأ امو ء.[دوجوم] :[س]و لصألا يف (3)

 .149 ةيآلا «ماعنألا (4)

 .31 ةيآلا .دعرلا (5)



 :لاق

 يتّمذب ٌدوهع ذهعُت ملو ٌدوهش >> نكي ملوٌدوجو د جوي مل يالولف - 8

 هناحبس هدوجول تابثإ يالولو 00 :نيهجو هدارم لمتحيو:يالولف :لوقي

 هللا نأ الول يأ .ءيدوجو رخآ يف يدوجو دجوي مل يالولف تيبلا ظفل نوكيف «ىلاعتو

 ملو ءقلخ الو دوهش مث نكي ملو .هدوجو فرعي مل يأ ءدجوي مل دوجومو ءٌقح ىلاعت

 ةدابع مزلي يأ دهعي مل يأ ءءاي ريغ نم ءات ةبولقملا ءاهلاب .هتمذب دوهع قثوي يأ ,دهعي

 نكي مل اذإو .نّوكمب الإ هنوك نوكي نأ حمصي ال ذإ ءأدبأ ءيش نوكي ال [ظ123] هّنأل ؛دحأ

 ًاقلاخو ءاهدجوأ ًادجوم اهل ْنأ ّحص دوهشلاو نوكلا دوجو مص املو ءنوك نكي مل انّوكم

 ةجبحلا هذه يف ءيش لكل قلاخلا وه هنأ مص دقو ؛ءيش لك قالخ وه ناك اذإو ءاهقلخ

 وه هاري ام ّلك لب .هديري ال ام هكلم يف نوكي فيك مأ «ةبلغ نع ىصعُي فيكف ('ةيلقعلا
 هبلق يف ام يصاعلا نع فشكي نأ ءاشو «ةعاطلا عئاطلا نم رهظي نأ ءاش هتئيشمو «هتدارإب

 ؛عمسلا ىلع ةوق اهيف بكرو ؛هتعاط لهأل اهبكر امك تاذلا هل بكرف ؛ةيصعملا هرايتخاو

 هنأ ملع دقو ءلعفلا ىلع ةوقو «ةردقلا ىلع ةوقو .ءقطنملا ىلع ةوقو ءرصبلا ىلع ةوقو

 ىلع برخت ريطلا ْنأل ؛ايصاع نكي مل هل اههركي مل ول ذإ ةيصعملا هنم هركيو ؛هيصعيل

 لعجأ مل ثيحو ءاضعب اهضعب سرتفي عابسلاو ءباودلا غدلتو ءمهغدلت ةيحلاو «سانلا
 .ادبأ اروج كلذ نكي مل كلذ ىلع نهبذعأل ثيح نم مهسوفن يف ام راهظإل اهل كلذ

 رداق يّنأو .يديب رومألا لك نأ ىلع لدي ام اذهف «ةياهن الب يغبني ام ريغ ىلع نوريغتي الو
 .مهفاف .ردقلا ملع ىلإ تاراشإ اهلك هذهو ؛ءيش لك ىلع

 مل دوجولا عيمجل : و .يصاعلاو عئاطلل يداجيإ الول يأ ءيالول :هلوق ىناثلا هجولاو

 .قباسلا تيبلا لبق ناويدلا ىف تيبلااذه دري( 1)

 هناحبس هللا دوجو ىلع اهاوقأو ؛ةيلقعلا ججحلا مدقأ نم هدي رصان خيشلا اهاّمس امك ةيلقعلا ةجّبحلا هذه (2)
 دعب دجوي ام ّلك نأ اهدافمو ةلعاف ةلعك هللا دوجو ناهرب نع هئيدح ىف اهب لوقي ًالثم نوطالفأ ىرن ذإ ءىلاعتو

 ةفسالف دنع دوجولا رظني ؛ريثأتلا ةوق ىلع تلمتشا اذإ الإ رثؤت ال يهو ؛هيف ةرثؤم ةلع نم هدوجول ّدبال نكي مل نأ
 .اهدعب امو ءا22ص .يلع دمحم نسح ىلع .د «نانويلا

 .[س]و لصألا يف اذكه (ًادبأ) ترركت (3)



 مل اذإو دوهش] نكي ملو «-لادلا مضب- دوجولا ظفل ىنعملا اذهب نوكيف ءادبأ دوجو نكي

 :امهدحأ :ىنعملا نم نيهجو لمتحي يدابع نم دبع ةمذب ادوهع نكي ملو ينم داجيإ نكي

 نيأ نمو ءيصاعلاو عئاطلا فرعي فيكف هب دبعت يأ .ةمذب دوهع ينم '"[نكي مل نإو
 ّمث نكي مل ثيح ةّرضم ةباد لكو تايحلاو عابسلا ىرت امك ؟ًاعئاط وأ ًايصاع ءرملا نوكي

 نكلو .مهدبعتأ مل ول سانلا لاح نوكي كلذك ءايصاع الو ًاعئاط اهيف نكي مل دبعت اهيلع
 لوقعلا نم مهل تلعج امل كلذو ؛مهيلع يمكح يف كلذ ناكو .مهدبعتأ نأ كلذ تئش هكا

 مهتلّضف ينلا لوقعلاب مهيلع وه بجو ام مهيلع تبجوأف ؛مهيلع كلذ باجيإ ىلع ةلاّدلا

 يّنكلو ءًأدبأ ءيشب مهدتتعتأ ملو ءًالوقع ماعنألاك مهتلعجل كلذ ريغ تئش ول نكلو ءاهيلع

 نوفتكي ال قيقحتلا لهأو 24 توُلَعَسي ْمُهَو ُلَعْف لعفي اَمع لحي ال 8# قحلا وهو .ءاشأ ام لعفأ

 نال نال ةتاوعللا بيحب نم انين يدعو ظني ىءاذس ا تدك قحاطنألا لهي زها

 مهلعجأ نأ ىلع ًارداق تنك نإو .مهرايتخا ىلع مهتكرت اذإ يل نوصعيل مهّنأ يملع يف

 ناك اذإو .مهيفو مهيلع يتردق ىلإ مهّدرأ نأ أشأ مل مهرايتخا يفو .ءيتعاط ىلع ةبحم لهأ

 هدعبي الو هترضح يف ادساف ميكحلا كرتي نأ ةمكحلا نم سيلف كلذك مهارأ يملع يف

 ملاع يف ناك اذإ هسفنل هسفن ةداهشو «مهيلإ دابعلا ةداهشو .يتداهش ةرضح يف مهو اهنع

 قلاخو مهقلاخ هنأ عم يبيغ ملاع يف قحتسي ال فيكف ؛باذعلا هرفكب قحتسي ةداهشلا

 لزألا يف اونوكيف لزي مل مهب ميلع هللاو ءائيش لصألا يف اونوكي نأ نكمي ال هّنأل ؟مهملع
 اهب ملعأ هللاو «ةيلزأ اهتالاثمو ءايلزأ هللا نوكيف ةميدق لزألاو ,بيغلا ملاع يف مهتالاثم

 «ةيلزأ تالاثم ملعلا يف يهو اهدجوأو «هريغ يه يتلا كلذ هملعب يأ «ملعب هملع نوكيف

 وهو «ةميلع هتاذ هللا ْنِإ :لوقنف ؟اهب هملع قلاخ وه ىلاعت هللا ّنأ بجوي الفأ :تلق نإف

 قلخ دق نوكي الفأ :تلق نإف ءًاملع ءايشألا قلاخ لب هملع قلاخ ريغ وهف ًاملع ًالوأ اهقلاخ

 ؟هريغ هملعي الو .هملع وهو ًاملع

 «ةملاع هسفن ملع :ناملع ملعلاو «هريغ اهل قلاخ الو .دوجولا قلخ كلذك :لوقنف

 قلاخ هللاف ءاهقلاخ وهو ملع هعئارشو ءاهقلاخ وهو ملع اهلك يناعملاو ءًاملع هقلخ ملعو
 يذلا غئاصلا نأ كلذ يف لائملاو .املع دوجولا هللا قلخ ام لوأو ؛ملعلا قلاخو .ءايشألا

 . لصألا نم ةدايزلاو ءس يف طقاس نيفوقعملا نيبام (1)
 .23 ةيآلا ءايبنألا (2)



 عدبي نأ ءاش املك لب ءاهسفن يف اهدجو [و124] تالاثم يكحي نأ ريغ نم تاشوقنلا عدبي

 ملف هب هشقن يذلا ملعلا وه تاشوقنلا روصل هعادبإف ءًلثم الوأ ناكف لاحلا يف هرّوص ًأشقن

 ءاش ىتمو «ةميلع هللا تاذ كلذكف ,تاشوقنلا روهظ ردص ملعلا كلذ نعو «ةميلع هب لزت

 ءاشي ال هّنكلو :ةظحل لك يف ةياهن الب داجيإلا ىلع هتردقو «ناك هريغو ملع نم ءيش داجيإ
 مل هّنكلو ؛ءاش اذإ داجيإلا ىلع هتردق يف ةياهن الو ؛هملع يف ةياهن ال تادوجوملاف .كلذ

 تبثل تالاثم تتبث ول اهنأل ؛اهعادبإ ديري ال هّتكلو اهاري تالاثم يه سيلو «ءاش ام الإ أشي

 اهْنأ اًمإو ءًاملع ًالوأ اهقلخ وه هّنِإ هانلق ام ىلإ لوقلا عجرو ءآلاثم اهجرخأ وه نوكي نأ اَمِإ
 رحب ديحوتلا رحب َّنإف .مهفاف ءنكي مل دري مل امو ناك دارأ ام الإ ًائيش الو ًالاثم ال دجوت ال

 ىلإ يهنتي رمألا عيمج نأ امك '!!ةّيوُه ىلإ يهتني هيف صوغلاو «ميظع رحب ةردقلاو «ميظع
 اند نقلا قون هوفر كار ؟وه ام ءاوهلا اذه ليق نإ ةّيوُه ىلإ يهتني ءيش لقأو «ةَيوُه

 ل املا ا و ل وا

 مهفاف ؟هريغو ردق نم هقلخ يف دحأل هفشكي مل يذلا هللا ديحوتب كّنظ امف ةّيوه ىلإ يهتني

 .تايبألا هذهب ةردقلا نايب هب دارأ هلك اذه ْنِإف .كلذ

 :لاق

 (”يتلقم ريظانب الإ رثظان الو ُثَدحُم يظفلب الإ لاق الو - 9

 ا”يتشطبو يِلْزَأب الإ شّطاب الو 2 ٌعماس َيعمسب الإ تّصْنُم الو - 0
 ةقيلخلا عيمج نم ياوس ٌحيمس الو ٌرظان الو يريغ قطان الو - 1

 «ةرظانلاو .ةعماسلا يه يتلا ةعبرألا اهءامسأ ةيناسنإلا تاذلا ءامسأ ىتأ دقو :(4)لوقي

 انأ ينأ هتردق نايب يف ىلاعت هللا لوق نع ةلاحلا أبن نع رابخإلا دارأو «ةشطابلاو «ةقطانلاو

 .ديعبلا قيحسلا رارقلا اهب ديري ةيوه(1)

 .[يظفلب ] لدب [يلوقب] :ناويدلا يف (2)

 .[يتشطبو] لدب [يتّدشو] :ناويدلا يف (3)
 ءاملع لاطأ يتلا (هللا تافص) يه مالكلا ملع لئاسم نم ةقيقد ةلأسم نع ثيدحلا انه ةتَدب هت رصان خيشلا لصفي (4)

 يأ .ةردقلا تابثإ عم هناحبس هلل قلطملا هيزنتلا وه انه خيشلا دصق لعلو ءاهلوح اوفلتخاو ءاهيف ثيدحلا مالكلا

 كرابم .د لصف دقو .184ص هراونألا قراشم يف يملاسلا مامإلا لوق ّدح ىلع «هريغ يه ةردقب ال هتاذب ريدق» نإ

 اهدعب امو «153ص ؛(تايهلإلا يف هؤار آو يملاسلا نيدلا رون مامإلا) هباتك يف ازاتمم ًاليصفت رمألا اذه يمشاهلا

 .كانه رظنيلف



 يهف «ةعيمس اهتلعج يذلا انأو «هتاذل قلاخلا وه سيلف يصاعلا تاذو «عئاطلا تاذ قلاخ

 رصبت يهف ءارصب اهل هتدجوأ يذلا يرصبب رصبتو ءاعمس اهل هتدجوأ يذلا يعمسب عمست

 ءاهل امالك هتدجوأ يذلا يمالكب ملكتت يهف ,تلّمكت ىتح اهل يفاطلأب لوقتو قطنتو «هب

 قطنملا انأ ةقيقحلا يفف ءاهب لعفلا ىلع ردقت ةردق اهل اهتلعج يتلا يتردقب شطبت يهو

 انأ يأ -فاقلا نيكستب- هتاذل ردقملا انأو .هتاذل رصبملا انأو ىفتاذب هل عمسملا انأو «هتاذب

 لكو .عمس ّلكو ,يمالك وه مالك لكف داجيإلا مكح ىلعف.كلذ ىلع ةرداق اهتلعج يذلا
 رّوصملاو كلذل قلاخلا انأ ينأل ؛يتردقو ءيمالكو ءيرصبو ءيعمس وهف رصب لكو «قطن

 وهو «ىلاعت هللا مالك وه دوجولا تارذ عيمجف ءاقلخو اكلُم ّيلإ فاضيو ؛يل وهف ءهل

 نم ياوس عيمس الو ءرظان الو «يريغ قطان الف :هلوقو .اهقلاخ وه هّنأل ؛اهب ملكتملا

 هتلعج يذلا يرظنبو ءيتردقب الإ رظان الو .قطان الو ؛ةقيقحلا يفف :لوقي ؛ةقيلخلا عيمج
 ام ّآلإ قطن الو .ًاعمس هل هتلعج يذلا يعمس ريغ يأ ءياوس عمسي الو هب رظني ًارظن هل
 تاراشإ هذه لكو «"'"صاعو عئاط نم ةقيلخلا عيمج نم كلذك يأ «عيمج نم هتلعج

 هل ةمعنب الإ هصعي مل كلذ ّلك هّنأل ؛هاصع نَم نايصع يف بولغم ريغ هنأ ىلإو ءردقلا ىلإ
 .هملع قباس يف كلذك هل هنم ربجب هصعي ملو .هصعي ملف هنع اهفرصل ءاش ولو «هتردقبو

 زوجي الو «ميلعلا وهو «هداجيإ لبق املع هنيوكتو .داجيإلا لوأ يف هنيوكتو هب هملع و
 هدجوأ يذلا وهف ًايلزأ ناك نإو هب هملعو وه الإ اهب طيحي ال ةّيوُه هنأل ؛كلذ يف لوخدلا
 .هدجوأ ملعلا نم ًاريثك ّْنأل ؛هب ملع هدجوأ امدعب ثداح هب هملع نأ كلذ بجوي الو ءًاملع

 ملع هلصأ دوجولا نوكي نأ زوجي ال هّنإف .,تمصيلف ىنعملا اذه يف همهف صُعَي مل نمو

 وه لب ءوه هدجوي مل ملعب املاع نوكيف [ظ124] ًاملاع هب لزي مل ىلاعت هللا ّنأو يلزأ

 ملعلا َنإف نّييلزأ لعجت نأ رذحاو ءءاش ىتم ءاشي ام دجويو .ءاشي ام لعفيو .ملعلا دجوأ

 نأ ًاميلع ًارداق يأ ءًاميلع هب هللا لزي مل ملعو «ميلع هّنأل ؛ًاميلع هللا لزي مل ملع :ناملع
 .كلذ مهفاف ؛هريغو ملعلا قلخي نأ ىلع ًارداق لزي مل وهف .ءاش ام دجوي

 :لاق

 "”ةيلكيه ةروص يف ال ترّوصت يرهاظم هْنُب مل ينعم ّلك يفو - 2

 .باوصلا هانتيثأ امو ء[ صاع] لدب [يصاع] :[س]و لصألا يف ( 10

 :وه .هلبق تيب كانهو «[ةيلكيه ةروص] لدب [ةيروص ةئيه] :ناويدلا يف (2)



 «ةيلكيه ةروص يف ال يرهاظم هرهظت مل يأ ءهْنبُت مل يناعملا نم ىنعم لكو :لوقب
 يريبدت نم ءيش لكو يأ «ةينادسج ةروص لكل ةظفللا هذه لمعتستو «تيبلا لكيهلاو

 «ةداهشلا ملاع نم تاسوسحملا يرهاظم هرهظت يأ ههْنُت مل يتفرعم هيف ترهظ يذلا

 راشأ اهبو :(ىنعم لك يف) ركذو .روصت ام ركذي ملو .تروصت لايخ يف الو لاثم يفاالو
 دارأو «تائيهلا و يناعملا ىلإ راشأ هّنأ ىلع لد تاسوسحملاو ءايشألا يأ ؛يناعملا ىلإ

 نم يديحوتو .يتردقو ءيملع يلجتب ترهظ يأ «هراعتساف هانعم ضعب [تروصت] نم

 رطاوخلاو «مولعلاو ءماكحألاو ؛تائيهلاو ,يناعملا يف ءايشألا هذه نع جراخلا يريبدت

 يفو ؛ءيش لك يف هديحوت حاضيإ كلذب دارأو ,ةروص الو ًاصخش الو الاثم روصت ال يتلا

 بيغ ملع نم تاذلا تافص ملاع ركذو «ةداهشلا ملاع ركذ امل ةئيه لك يفو ءملع لك

 لك يفو .هملعو هتفرعمو هللاب وه ءيش لك ّنأو ,مولعلاو لاوحألاو تائيهلا ملع ركذو

 .مهفاف ءكلذ نم ءيش

 :هلامك ماقم يف لاح يف نايب

 :لاق

 ةقدب ىّتعملا ىنعملا نع ٌتيفَخ ةسارف فْشُك حورلا هارت اميفو - 3

 «بيغلا ملاع ىلإ اهتهجب ةلباقملا ةيريصبلا نيعلا يه حورلاو :حورلا هارت اميفو :لوقي

 «مولعلاو ؛«تائيهلاو «يناعملا نم ةفرعمو .ةنطف يأ ؛ةسارف فشك :هلوقو ؛يهلإلا ماهلإلا ملاع

 .هللا ملعب ءيش لك نأ ىلع قّقحملا لدي ام اذهو «ىلاعت هللا نم ماهلإو ءرارسألاو ءمكحلاو

 ىلإ عئاطلا هّبنتف صاع وأ عئاط نم ءيشلل ركاذ ريغ نوكي دق هنأل ؛هريبدتو .هتمكحو .هتردقو

 تناك نإ هفقوت وأ هب ةملاع تناك نإ هركذيف هلمعي دارأ ءيش يف هفرعي لبق نم نكي مل ءيش

 وأ ريخ نم هتيهاركب وأ هبحب ىلتبتف ادبأ لبق نم اهيلع رطخي مل ًائيش ركذتي دقو .هب ةملاع ريغ
 هلوق ملعتل كلذ لك ؛ىفاعم هتاذب هملع كلذ لوزن لبق نم ناكو ,يصاعلا تاذ كلذكو ءرش
 ّرَّشلاب كولبتو» :ىلاعت هلوقو «!4َن ةوتتلال محو انتا: نرش نة فانا يحاول لا

 تتئيز نسحلاب هنع ىنعمب ترهظ ةروص لك يف بيكرتلا ملاع يفو
 .انه دري ملو

 .2 ةيآلا .توبكنعلا (1)
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 لل را رى

 مُهوُلبتل :ىلاعت هلوقو ,214اَلَمَع ُنَسْحأ كي ْمُكْوَْبمط :هركذ ّلج هلوقو «2114 هَ ريو ل
 نع ّصُْي مل هلأ لبق نم هفرعت ال اميف سفنلل ىلاعت هللا ماهلإب ىفكو .74 َتوُقَسْنينكأَم
 ةعاط فشك دارأ نكي مل ولف «هيف هعيطي اميف وأ .هيف هيصعي اميف هتاذل ركذملا وه هَّنأل ؛ةبلغ

 هيصعي هنأ ملعي امب هلبي ملو ءكلذب هركذي مل نيصاعلا نم يصاعلا ةيصعم فشكو ؛.عيطملا

 ىّرحتي يذلا وه رهاوظلا لهأ دنع (ةسارفلا لصأو ءامهرايتخاب هيفو هب هعيطي وأ ؛هيفو هب
 ةوقل كلذ راعتسا اذه نكلو ءاهعقوت امك نوكتف ىلاعت هللا ريبدت يف ىرجتس يتلا رومألا عقوت

 اهيردت ال ثيح نم اهيلع رطخت يتلا رطاوخلاو بيغلا ملاع نم ماهلإلا اهيتأي يتلا تاذلا ةنطف

 ةسارفلاو يه اهنأل ؛ةسارف :اهامسف .هيصعيل مأ اهبو اهيف هعيطيل :اهب اهيلتبي نأ هللا ديري امم

 .كلذ مهفاف «حورلا ةيؤرو بيغلا ملاع نم امهالك ةفورعملا

 :لاق

 اثاةطيسب لهأ لامآ تطسب اهب 2 ٌةبغر َىَّلُك ٍطسَبلا توِمَحَر يفو - 4

 ةغلابم يف ةغل تومحرلاو :تومحرلا ةرضح يفو 5 يبنلا لاح لوق ناسلب :لوقي
 ةمحر ةعس فطل ةمظع لامج لالجل يتدهاشم يفو :دارأ .اهتعس مظع طسبلاو ؛ةمحرلا

 ءاهل ةبغر يتارذ ءازجأ نم ءزج لكو .[و125] ياوق نم ةوق لك يأ «ةبغر يلك ىلاعت هللا

 نأ لمتحيو ءايندلا ضرأ لهأ يأ :ةطيسب لهأ لامآ .تطشنو تبغر يأ ,تطسبنا اهيلإ يأ

 لامك ماقم لوصو نم هيف بغر ام ىلإو ؛ةبغر ىلإ وأ .ةمحرلا ةعس ىلإ (اهل) يف هريمض
 نوكيف ةيبارتلا هبيكرت ءازجأ ةطيسبلاب دارملا ناك اذإ نكلو .هّجوتم لكلاو «لامجلا

 اهل راعتساو .ءءازرجألا 6[ ] لهأ نوكيو ةفاضإلا ءاي اهرخآ (يتطيسب) ظفل

 ءازجأ ةبغر ركذ «هاوق ةبغر ركذ امدعب لوقي .لقعي نّمم آلإ نوكت ال ةبغرلا ّنأل ؛لهألا
 .مهفاف .كلذك كولسلا اذهل بلاط لك نوكيل ّثحلا كلذب دارأو .يتيبارت يأ ءيتطيسب

 .35 ةيآلا فايبنألا (1)

 .7 ةيآلا دوه (2)

 .163 ةيآلا .فارعألا (3)
 .اهدعب امو ء2]136 .يرونيدلا ةبيتق نبا ءاهمولع ىلع هيبنتلاو برعلا لضف باتك برعلا دنع ةسارفلا نع رظني (4)

 .[تطسب اهل] لدب [تطسبنا اهب] :ناويدلا يف (5)

 .قافتالا بيرغ نم اذهو ؛ةملك رادقمب [س]و لصألا يف ضايب نيفوقعملا نيب ام (6)
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 :لاق

 تلجأ ينم َنيعلا تلا نيف ةبيه َيَلُك ضِنَقلا توبهر يفو - 5

 :صبقلاو «ةبهرلا يف ةغلابملا :'"'“توبهرلاو ,.ضبقلا توبهر ةرضح يفو :لوقي
 يدي نيب مالكلاب طسبني نأ ردقيال يذلا لثم ءيشلا يف طاسبنالا دنع ضابقنالاو .فوخلا

 :هنم ةبيه يلك ؛هلالج نم ةبيهلاو «ىلاعت هللا ةمظع يلجت يف كلذب دارأو ؛هتبيهل كلملا

 ىلجت اذإ امك «ةبهرو هنم ةبيه قئالخلا مظعأ يئازجأ نم ءزج لكو .ياوق نم ةوق لك يأ

 ةدعلا تلخأ اقف لاقت هللا ىلإ ةبغرو اطاسنو اظسن قئالخلا مظعأ ةمحرلا ةفصب ّيلع

 : تارت جعلا ىلإ رخل رع اس نونا اف[ تم يعل رددت لم دي شا رككريفا ىف

 «ماللا ديدشتب- تلجأ :ةمظعلا ةبيه يل تلجتو ؛ءامسألا يلجت ىلإ ةيريصبلا نيعلا امإو
 .«تلجأو «ةبيه هتاذ يف تداز اهيلجت ىلإ رظن املك هّنأ دارأو .تمظعأ يأ -اهحتفو

 اذه كلاس لك نوكي نأ يغبني كلذك «هماقم غلبيل هرمع رخآ ىلإ ةياهن الب كلذك تمظعو

 .كلذ مهفاف ,كولسلا

 :لاق

 ةليمجلا يلالخ ىبرُق ىلع َيحَف  ٌةبرُ َيَلُك نيفصولاب عْمَجلا يفو - 6
 .توبهرلاو ءتومحرلاب يأ نيفصولاب عمجلا ةرضح يفو يأ :عمجلا يفو :لوقي

 يشعر داما نايت كس قرف رو عرلا كاسل امجر دخ را لامج لالج امهو

 لاعتملا «ريبكلا ءميظعلا .يلعلا :هئامسأ يلجت مكحبو «فوؤرلا .فيطللا .ميحرلا

 امك ىلاعت هللا دهاشأ يأ ءلامجلاو لالجلا ىنعم نيب عماجلا مسالا يلجتو «يوقلا

 ةعيمس اهلكو «هتعاط وه يذلا هلامك ّبحبو هللا ّبحب ةقرغتسم اهلكو «تاذلاب هدهاشأ

 عيمس وه ءرملا نم ءيش لك ْنأل ؛هللا رمأل ةلعاف .هللا رمأل ةرظان «هللا رمأب ةقطان هلل

 هللابو هللا يفو «هلل فيكف ءاهرمأل لعاف ءاهتعاطب هلاح ناسلب قطان ءاهرمأب ريصب «هتاذل

 لكو ءهنم ءيش لك راص تاذلل عبت يهو «ىلاعت هللا لامكب تلمك دق تاذلا تناك اذإو

 ةبهرلاب تفصتا دق اذه ىلع اهلكف اهيلإ نعذأ اذإ اهمكح هللا عم ةمكح هئازجأ نم ءزج

 نيتملكلا عمجف .«محرُت نأ نم ريو يفت نأ :يأ .تومحر نم ريخ توبهرو» :هضنام 317ص «نيعلا ىف هءاج (1)

 :ةحاو ناك: ف
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 عمو ءنوكسلاو ؛ةكرحلا نعو «ىلاعت هللا يدي نيب قطنلا نع ىتح هعنمي ام هللا ةبيه نم
 هللا ّنأل ؛لاهتبالاو ءعرضتلاو .لاؤسلاو .ءاعدلاب طسب هلكف ةماركلاو ؛ةمحرلا ىلإ رظنلا

 هللا ّنكلو ؛ةبيهلا ةذش نم تامو «ينفو «كدناو ,قعصل ءرملا ىلع هتمظعب ىلجت ول ىلاعت
 هب اوسنأي ىتح ةمحرلابو «مهلوقع هلمتحت ام ردق نيفشاكملا ىلع ةمظعلاب ىلجتي ىلاعت

 ىلجت ولو ؛هتمحرو هفطل لامك لالج نم كلذ لكو ءاوءاش ام هولأسيو هودبعيو هوجانيف

 ىلاعت هللا ّنكلو ءاوشالتو اونفو اوتام وأ ءاوشهدناو اوقعصل ًاضيأ هفطل لامك ةمظعب مهل

 دبالف كولسلا اذه كلسو ء«هيف هتبحم ميظعتل يلجتلا يف بغر نمو ءءاش ام ردقب ىلجت

 ىلع ّىحف :هلوقو .كلذ مهفاف «ةبغر هيلإو ءاتح هب دادزيف ءاش ام ردقب هل ىلجتي نأ
 اومله يأ .يركشو يتمظع لثم :يبرق ىلع [ظ125] -اهديدشتو ءءايلا حتفب- يبرق

 نيب عمجلا نم ةليمجلا مكتربخأ ام ىلع اهكولس ىبرق بلط ىلع اولجعتساو اوعرسأو
 ءركشلاو ركذلاو «لاهتبالاو ؛عّرضتلا ىلإو ءقوشلا ىلإ مكوعدت ةبغرلاف «ةبغرلاو ةبهرلا
 مكتحيو ءلشفلاو ءلسكلاو ,نمألا نع مكفوخت ةبهرلاو ءلامعألا عيمج يف داهتجالاو

 ّنِإف ءكولسلا اذه يف لوخدلا ةقيرط هذهو ءمكيفو .مكنم هّبحي رمأ لك يف ربصلا ىلع

 .ةّيلعلا بتارملا هب غلبي هللا نمو هللا يف ةبهر هديزي اميفو «ةبغر ءرملا ديزي اميف ركفتلا

 :لاق

 ةّيحس لامك نع يدوهش لالج ًادحاو ّيل ْلَّزَأ مل ءيف ىهتنم يفو - 7

 ِةَلْقُم رظانب ال يدوجو لاش ًادهاش ّىف لزأ مل يف ال ثيح يفو - 8

 يل اميلع يب لزي مل ىلاعت هملع يف يّنأ لزأ مل ّيف يذلا ملعلا ىهتنم يفو :لوقي
 يل ًاميلع يب لزي مل يذلا هملع ىهتنم يف هّنأ اهدحأ يناعم لمتحي ًادجوم :هلوق ءادحاو
 وه هللا دوهشو ءاروهظ مث ءالاثم مث ءاملع يندجوأ امدعب هملع يف يدوهش لالخ ادهاش

 يف كلذك يندهش دقو .كلذك يندجوأ وه يأ ؛ةّيجس لامك نع يندهشيو .دوهشلا لالج

 بيغلا ملع ىهتنم يفو :دارأ هنأ لمتحيو .هتعاط يلجت ىلإ ًاميلع يب لزي مل يذلا هملع
 نع هملع يف يل هللا نم يدوهش لالج ادهاشم يأ ءًادحاو ىرأ ًاميلع يب هللا لزي مل يذلا

 ال ءرملا دوهش نأل ؛هل هللا دوهش وه دوهشلا لالجو ءيدوهش لالج ىرأ يأ .ةيجس لامك

 وهو ءًاملع هدجوأ يذلا هملعلو ؛هتاذ ملعل هللا دوهش عم دوهشلا لالج ىمسي نأ قحتسي
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 .مهفاف هلل هتعاطب هملع نع بيغلا ملع يف هتاذل ىلاعت هللا دوهش ىري

 الو ءثيحل دوجو ال ثيح ىفو :اهدحأ ىناعم همالك لمتحي ءال ثيح ىفو :هلوقو

 -ءايلا حتفب- ّيف هللا لزي مل وه امْنِإو .هل دوجو ال ثيح يفو .ناكم الو تقو الو نامز

 هلامعأو «هلاوحأبو .هب هملع عمجيل ّيف :لاق كلذلو .يْنم نوكي امبو يفيرصتبو ءيب يأ

 هللا ْنأ ينعي ناك نإف «هللا ىلاعت ةلقم رظانب ال ينرظنيو يب هملع فلتخي ملف ءيدوجو

 ةكلذك اري هلأ ىلاعت هللا ئرت هتاذ نأ ذارأ تاك نِإَو ةةلقم رظنيأل هني وهف كلذك هذهاش
 ةيرجحلا ةيحورلا هتاذ نيع رظني لب ءهتلقم رظانب ال هب ىلاعت هللا ملع رظني كلذك وهف

 ملعلا ىنعم ىلإو هيف هللا ملع قباس ىلإو ءيصاعلا ىلإ راشأ امل هّنأ كلذو «ةيلعفلا يأ

 .كلذ مهفاف ءًاروهظ مث الوأ ًاملع امهدجوم وه ىلاعت هللا ّنأ ىلإو .قباسلا

 2ؤ12





 نورشعلاو ىناثلا بابلا

 : يدمحملا ماقملا ناسلب داشرإلا يف

 :لاق

 ةميبطلا حجل ْحَنْجَت الو ءيعْدَص ف ١ ززَفحفاو .يمْمَج ُحْلاَف ينم تنك نإف -9

 هذه يتاماقم ىلإ ةبغرلاو لوبقلاو دادعتسالا لهأ نم تنك نإ يأ :ينم تنك نإف :لوقي

 نيونتب- يعدص قرف كنع ٌحْماو ,يعمج ةيدحأ تارضح ةقيرط دصقا يأ ءيعمج حئاف

 :لوقي .ةينطابلا تارضحلا ىلإ امإو ؛ةيرهاظلا تارضح ىلإ اَمإ راطشنالا عدصلاب دارأو ؛-ءايلا

 رخآلا كرت عم امهدحأب عادصنالا َنأل ؛عمجلا تاماقم ىلإ لصت ىتح يعادصنالا قرفلا حما

 دهاشي نأ اًمإو .حورلا نيعب هتافص نود هلاعفأ ىلإ سفنلا نيعب ىلاعت هللا دهاشي نأ امإ بجوي

 قرفلا مهعم وه اذهف ءسفنلا نيعب ةداهشلا ملاع يف هلاعفأ نود هتافصب حورلا نيعب ىلاعت هللا

 ماو ةيهلإلا تافصلا تارضح دهاشت ىتح حورلا بجح خماف ؛'!'وههحالطصا يف يعدصلا

 نوكي الو ءاهعم ةلفغ ال ةدهاشم ةيهلإلا ءةيلعفلا تارضحلا [و126] دهاشت ىتح سفنلا بجح

 ام نعو .هنع اهتلفغ تلّلق ءيش يف ةبحملا تيوق امّلك هّنأل ؛ةبغرلا ةرثكو «ةبحملا ةوقب لإ كلذ

 يف دوجوم وه امك اهقدص يف حيحصلا نازيملا وه اذهو «هيلإ هبرقيو هّبحي اميف يعسلاو .هّبحي

 نّمم ءاملعلا نم ريثكو .نوماني الو ليللا نورهسي مهْنإ ىتح ؛مهتبحم هيف تيوق ام يف سانلا
 كلذك .ملعلا كلذ اهيف هل حتفنا يتلا كلت هتليل ماني ال هل تحتفنا مولع عادبإ يف مهتبحم تيوق

 .كلذ مهفاف هلامكو هلالجو هلامج ةدهاشمو ةفرعم

 0 ا

 دقو .ًاعمجو ًاوحمو ًامالطصاو ًاركس اذه لثم لاح ىّمسي دقو «هسفنو هدوهش نع ًاضيأ هتيبيغ لب .هدوهشم ىوس

 .لاصئتسالاو عطقلا وهو مالطصالا نع 67و 851 ص ءمجعلا ةعوسوم رظني « اهحرش يف ةيفوصلا بهسأ
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 :لاق

 ةليزُم كْنع ٌسحلا سْدَح ماهوأل ةمكح ماهلإ تابآ اهكنودف - 0

 ؛كنودف ىلاعت هللا ىلإ لئاسولا نم كولسلا اذه ىلإ ًابغار تنك نإ يأ :اهكنودف :لوقي

 ماهوألاو ءّسحلا سدح ماهوأل كنع ةليزم ,ةمكح ماهلإ تايآ اهْنإف يناعملا هذه ذخف يأ

 ئطخيو ةرات نظلا بيصيو ءركفلا ةعرس نع رداصلا نظلا وه سدحلاو «ةيلايخلا ىه

 دقو وحلا ملاغ ىف ددملا ركن نط نأ سدح طخ ىأ قاهرألا ده اقف: يرحأ
 يهو ةيزيرغلا نيعلاو ءادبأ ئطخت ال يتلا يهو «ةيريصبلا نيع :نويع ةثالث لقعلل نأ انركذ

 :يبنلاو هللا نم لوسرلاك هل يه يتلا ةيريصبلا عابتاب ةرومأملا يهو ؛كلملاك يه يتلا

 تملعت دق ةرحاسلا لثم يه يتلا ةليخملا ةرّبدملا سفنلا طلغ ةفلاخمو هطلغ ةفلاخمبو

 ةيزيرغلا نيعلل الإ ليختت الو ,مهولا يه تالايخلا هذهو .ناطيشلا نم يرحسلا لييختلا
 نم لإ نوكت ال اهّنأل ؛مهرظن ةوقل تالايخلا مهيتأت ال مهّنإف ءايبنألا الإ ,ةربدملا نيعلاو
 .مهفاف ءامهنم رظنلا ةوق ةلق

 :لاق

 ةلزعي هاري اَمع ف وتارخأ د ٌعقاو خشّملاو خلاب لئاق نمو - 1

 ةرود لك يف ٌححص ول ادبأ هب قئال ُحسولاف خشَفلا ىوعدو هْعَدَو - 2

 :ةيديحوتلا «ةيفشكلاو «ةيبرقلا تاماقملا هذه ىلإ كولسلا ىلإ ًابغار تنك نإ :لوقي
 عدو «ةفشاكملاو «ةقيرطلاو «ةقيقحلاو «ةعيرشلا ملعو ءاهريغ ملعب لغتشت الف ةيليسولا

 لئاق لك لوق يف ركفتلا كنع عدو ؛مهولاو ّنظلا ىلع َينبم اهبلاغ يتلا ةعيبطلا مولع كنع
 ا'”حاورألل خسنلاب لئاق نمو ءاهلاق نّمم كملع ذخأت الو ءكلذ ىلإ تفتلت الو ءاهريغ يف

 آلإ للملا نم ةلم نم ام»و .دونهلا نم ةمهاربلاو ةئباصلا نم ةينانرحلا مهنم نوريثك خسانتلا وأ خسنلاب نولئاقلا (1)
 .لحنلاو للملا يف يناتسرهشلا لوق ّدح ىلع «كلذ ريرقت يف مهقرط فلتخت امْنإو خسار مدق اهيف خسانتللو

 ثدح ام لثم رود لك يف ثدحيو .هل ةياهن ال ام ىلإ راودألاو ؛راوكألا رركتت نأ وه» خسانتلا ةصالخو 602

 خيشلا انيأرو .54/2 ءلحنلاو للملا .«اهيف لمع ال ىرخأ راد يف ال ءرادلا هذه يف باقعلاو باوثلاو ,لوألا يف

 ىلإ ناسنإلا صخش نم سفنلا لاقتنا وه خسنلاف ءارسفمو ًاحراش ةعبرألا هعاونأ دنع فقي نتملا يف رصان

 ىلإ لاقتنالا وه خسفلاو ؛ناويحلا روص نم اهريغ ىلإ ناسنإلا سفن لاقتنا وه خسملاو .رخآ ناسنإ صخش
 ةيمالسإلا ريغ تالاقملا باحصأ ىلع هعالطا ةعس ىلإ ريشي اذهو «تادامجلا ىلإ لاقتنالا وه خسرلاو «تابنلا

600 



 ملاع اهليمكت يف قحتلت مل ام ناسنإلا سفن نأ نئاك عقاو حيحص هنأ خسملاو «ةيناسنإلا

 ًامئاد كلذك رخآ ناسنإ يف ريصت اهناسنإ دسج ةقرافم دعب تاومسلا يف اكلم ريصتف ةكئالملا

 ناويحلا سفن ةلزنمب سفنلا تناك نإو .خسنلا وهو ءاهل لّمكم نم ةكئالملاب قحتلت ىتح
 تناك نإو خسملا وهو «يناسنإلا اهدسج ةقرافم دعب اهلثامي ناويح يف تلقتنا ناسنإلا يف

 نإو .خسفلا وهو «تابن يف اهناسنإ توم دعب تلقتنا ناويحلا سفن نم نهوأ ناسنإلا سفن
 ندعملا يف تلقتنا يه الو ؛عمست ال ةدماج اهفصو يف تناك وأ ءًاضيأ كلذ نم نهوأ تناك

 :ةباتكلا نود ةءارقلا يف أربأ نم فلألا طاقسإب- ارْبأ هب :هلوقو .خسرلا وهو «هريغو بارتلاو

 .لطاب لوق هنأل ؛هداقتعا نمو .دسافلا ملعلا اذه بح نم كبلق ٍفشا دارأ .-فلألاب ءارلا ّدمو

 بيصي ركفلاو ءيركف ةعيبطلا ملع ْنأل ؛يفشكلا يقيقحلا يهلإلا ملعلا كلذب يأ .هب :هلوقو

 يماهلإ ملع وهف ةفشاكملا ملع اًمأو ءكباوص نم كأطخ يردت ال امبرو ءىرخأ ئطخيو ةرات

 كلهج ىفشأو أربأ هب ىلاعت هللا نم ماهلإو .فشكب عقو امّنِإ ءكركفب كلقع يف هنوك نكي مل
 هنع ةلزعب هاري اّمع نكو .خسرلاو ,خسنلاو .خسملاو «خسفلا توبشب لاق نم لض امك لضت نأ

 كلذك هلوق مص ولو .خسرلاو خسفلا ىوعد عدو هعدف اذكه هتاسايقو .همهفو .هملع ناك نم
 بهذملا [ظ126] اذه لوقلا اذهب يأ ءًادبأ امئاد هبؤي ال خسرلا ناكل معز امك «ةرود ّلك يف

 يتلا هتجيح يهو ءأدبأ هب قيلألا وه ناك خسرلا َّنأو ؛ةرود لك يف :هلوقو ,حيحص ريغ هّنكلو

 .اهب هاوعدو هلوق ضحدأ

 :21[ناحس)

 0 1 افلا ملع نأ عم ةف افلا ملع يف اوطلغ مه نيذلا ةفسالفلا لوق َّنأ كلذو

 .لصأللا نم ةدايزلاو .س نم طقاس نيفوقعملا نيب ام (1)

 مولعلا نيب ب طبارتلا كاردإ ىلع هتردقو .هقفأ ةعس ىلع ىرخأ 100 ُهَندْدَجَي رصان خيشلل بسحي فقوم اذه (2)

 فقوم اهنم هريغ فقو امك فقي ملو ءاهثحابمو ةفسلفلاب بحري وه اهو .ةدحاو ًاضارغأ اهعيمج مدخت ثيحب

 ؛لقعلا عفنت ةديفم بناوج اهيف لب اضحم ًارش تسيل يهف «ءاقتنالاو ءافطصالا نيعب ب اهيلإ رظن لب ءضفرلاو ءادعلا

 ةفسلفلا نع ديفم ليصفت هيفف «206 ص «[ صالخإلا] هباتك كلذك رظنيو ,فاشتكالاو قيلحتلل همامأ لاجملا حسفت و

 هبو ءليلج فيرش ملع وه هيف اوؤاطخأ ام ريغ يفو .ديحوتلا ريغ ء يف فسلفتلا ملع» نأ كانه رّرقيو ءاهئحابمو

 .هحوضول قيلعت ىلإ جاتحم ريغ اذهو ."؟هميرحت عصي فيكف تاومسلاو ضرألا نم تاقولخملا قئاقح فشكنت
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 لك ّنكلو .كلذ ريغ ىلإ قرافم وه امو .«تباث وه امو .ءلوزي امو ءضارعألاو ءرهاوجلاو
 نم صوصخم اذهب ةفسلفلا ملع سيل ءلاض مهضعبو ءّقحم نيملكتملا ضعب هيف ملع

 «خسرلاو .خسفلاو ؛خسملاو ءخسنلاب لاق نَم لوق هيف لض نَم هلالض نمو ؛مولعلا ١

 هيف ئزجتم ريغ يلك ةعيبطلا ملاع يف وه ةايحلا ملاع لصأ َّنإ :اولاقف «راودألا ةعبرألاب

 ندعملا ةروص يف رهظ هنم ءيش لمكتسا اذإف ءاهبارتو اهراجحأو ضرألاب لصتم وهو

 لماكت دق تناكو «تناك رجح وأ ,ندعم نم رهوجلا كلذ دسف نإو «هلماكت ردق ىلع

 ملاع يف اهردق ىلع راجحألاو بارتلاو تابنلا يف تلاحتسا ةيرجحلا ةبترم قوف اهرمأ
 ىولحلاو ؛هنم ريبكلاو ءريغصلا ىف «تابنلا ىف نوكت اهردق ىلع كلذك ءراجحألاو بارتلا

 يف تعجر «لماكتي مل نإو تاو كانلا كلذ دسف اذإف «ةيناثلا ةرودلا يهو ءرملاو

 ىلإ تقر فاقلا كلذ ىف تاو نإ لوآلا# اناين نهرآلا نم كرهظ وأ فرغ تان

 ءناويح يف ةثلاثلا ةرودلا يهو «ناويحلا يف تلقتنا ةيتابنلا بترم نع تلماكت نإو ءندعملا

 ىلإ تعجر هيف اهتروص نع فلتخي ملو ءتام نإف .دلولا نيح يف اناويح ترهظ وأ

 تعجر ةيناويحلا نع تنهو نإو .ىوقأ ىلإف تيوق نإو .فعضأ ىلإف تفعض نإو «هلثم
 نيح ناسنإ ىف تلقتنا ةيناويحلا نع تلماكت نإو «هانركذ امك ندعملا ىلإو .تابنلا ىلإ

 د دا نع ايتو كلو ملاك دو كام ترو ءاناشإ تووط وود وعن دندحلو

 نإو ءاهملاع ةياغ وهو «(!'ةيناحور ًاحور لب دسج ريغب ءامسلا يف ًاكلم تراص ةيناسنإلا
 نم دجت ىتح كلذك لزي ملو ,خسنلا وهو ءاناسنإ تلقتنا ةيناسنإلا ةبترم نع لماكتت مل
 ءأدسأو ًارمن ةعاجشلاك اهلكاشي ًاناويح ةيناسنإلا ةبترملا نع تنهو نإو ءاهملاع اهيقري
 ترهظ ةيناويحلا نم نهوأ تناك نإو ,خسملا وهو «ةميهب ةميهبلاكو ءابلعث ةغوارملاكو
 ولو :لاقف .خسرلا وهو ؛بارت وأ ءندعم يف تلقتنا نهوأ تناك نإو ءخسفلا وهو ءاتابن
 ءاهفعضل ةيندعم لقتنت ةين ةيناسنإلا تناك اذإ هّنأل ؛ادبأ امئاد هب ىلوأ خسرلا ناكل اذه مص

 ىتمو «ةيناويح ريصت ىتح ةيتابنلا لمكت ىتمو .أتابن ريصت ىتح ندعملا حور لمكت ىتمف
 اهتاذ فرش ةلق نم اَمإ ةيندعم تعجر ناسنإلا نأ عم «ةيناسنإ ريصت ىتح ةيناويحلا لمكت

 ريصتف سفنلا لمكت نأ ىلإ دسج ىلإ دسج نم لقتنت لازت ال سوفنلا نإ ذإ خسنلاب نيلئاقلل ةيئاهنلا ةياغلا يه هذه (1)

 .مجعلا ةعوسوم رظني «ةتباثلا ةراهطلاو .سدقلا ملاع ىلإ صلختت ذئنيحف «ةينامسجلا قئالعلا عيمج نع ةرهاط
 .997 ص
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 فلتخت ال اهبلاغ تاوذلا عيمجف هيف يتلا هتنهو لاعفأب امو «ةنهو تاذ يقرت حمصي الف

 خسرلاو .خسرلا ىلإ عجرت اهبلاغف تابنلا كلذكو .ءتفعضو تنهو تربك نإو ءاهعابط
 .اهاندأ هضرف دقو «عفترت ىّنأف اهاندأ هنأ معز هنأل ؛هيف لمكي ال

 رمتو «كتاذ فشكأل وأ ,قحلا قيرط ىلع كتهتن دقو ,ديعبلا لالضلاو ضقانتلا نم اذه نإ

 .اهتاذ ءامسأ رهاظم يهو ءاهتافص ءامسأو ءاهتافص مث ةيلوصألا ءامسألا :ةعبرألا اهتاذ ءامسأ

 اهفرصتو ءاهكاردإ مث ءسمخلا ساوحلا يهو سماخلاو «ةعبرألا رهاظملاب اهلاعفأ ءامسأ مث
 تافص يلجت مث ء,توربجلا ملاع يف مث .توكلملا ملاع يف اهتافشاكم مث .هرسأب دوجولا يف

 ةفرعم نم هتفرعمب هتاذ دوجو بجاو ةفرعم مث .هتاذ تافص ءامسأ مث «هلاعفأ ءامسأ مث .هللا

 «كتافص ةفرعم ىلجتل ةارم كتافصو «.هتاذ سوجو ةفرعم ىلع اليلد كتاذ تراصف .كسفن

 ءامسأ فرصتو :ىلاعت هللا تافص رهاظم يلجتل ةيناويحلا حورلا ىلإ ةآرم كتافص رهاظمو

 ةمظع يف حيرص فشك اذهو .دوجولا يف هللا تافص يلجتل ةآرم دوجولا يف اهيلجتو ءكلذ

 نم هللا ىصع نم الإ ىلاعت هلل ًايصاع دوجولا يف [و127] ءيش سين هنأ ملعاو .كل هللا ةمارك
 مهتاوذ رمأ امّنِإويلاعت هللا ةعاط يف اهلك ءالؤه ءازجأ عيمج نأ عم ,نيطايشلاو نجلاو سنإلا

 هل ةدابعلا اهمزل اهل يهلإلا ميركتلا اذه لجأل تقملا تقحتساف هتصعو ؛ىلاعت هللا تفلاخ

 .هحيبستو هتعاطب ةقطانو .هرمأل ةعماس «ةعئاط ؛ةملستسم تانئاكلا عيمجف آلإو .هعطت ملف

 .ةيعاد ةبغرو «ةيعاو نذأ كل تناك نإ هللا نم حتساو رضحتساف ءاهبو اهنم هديري امل ةلعفتمو
 .ةيلاع ةمهو «ةقئاس ةبيهو

 :لاق

 ةَّرَم َدَمَب ةَّرَم ينأشب كيلع ٌةَّنِم ينم لاثمألا كل يبرضو - 3

 .يتاذ فصو نم هتركذ ام عيمج يف يلاحب يأ .ينأشب لاثمألا كل يبرضو :لوقي

 كلذ راركتب يأ «ةرم دعب ةرم ملاوعلا عيمج يف اهفرصتو ءاهلاعفأو ءاهتافصو ءاهئامسأو
 ديحوتل كلذ فشكو ؛كتافصل فشك وه يتافصل يفشك َّنأل ؛كيلع ًالضفت يأ «ةّنم ينم
 .مهفاف هيلإ كولسلل هللا

 :لاق



 يتروشم لوف دَّمْحَت هنيولتب ربتعاو ّيجورسلا تاماقم لّمأَت - 4

 ةروصو لكش لك يف اهرهظمب انطاب ٌسحلاب سْفَّنلا ٌسابتلا رْدَنَو - 5

 ةَذجُم ٌرِيَغ شُسْفَّنلاو الَثَم هب ٌبراض ٌقحلاف نام ْنِإ هلوق يفو - 6

 ؛ةيهلإلا تارضحلا ةدهاشم يفو «قباسلا هللا ملع يف هتلق ام يردت تئش اذإ :لوقي

 «يريرحلا تاماقم دارأ :يجورسلا تاماقم لمأتو .اهنم ''نيكمتلاو ءاهيف نيولتلا ناكمإو

 لوبق دمحت تالاثملا نم هادبأ ام عاونأب يأ :هنيولتب ربتعاو ءيجورسلاب لاثمألا هبرضو

 «لاثمألا نم كل هبرضأ امب كيلإ ّقحلا فشكو .كل يتلالد لوبق دمحت دارأ ءيتروشم

 ملعلاب يأ ءانطاب تاسوسحملا بجحب يأ ءٌسحلاب سفنلا سابتلا ملعتو يأ :يردتو
 هساوح نم ةروص لك يف ءرملا تاذ ريبدت رهظمب يردت يأ ءاهرهظمب اهيف يبيغلا نطابلا

 نم سايقلاب تادجوملا عيمجلو .ءرملا تاذ ةروص لك يف هروهظو «ىلاعت هللا ريبدت

 نإو «تالاثم هعدبأ ام يفو يأ :هلوق يفو .تاللاثم هعدبأ اميف يريرحلا تاذبو .كتاذ

 ناك دقف نكي مل كلذ ناك نإو يأ .هانعم ضعب دارأ انه نكلو ,بذكلا نيملاو ءاهيف نام

 سفن يأ ةَّدجم ريغ سفنلاو .هددصب نحن امل حيحص لاثم وهو ءٌقحلا يف هب ًالثم ًابراض
 هتاياكح يف نّولتو «ميلعتلاو «ةيادهلا هب دارأ امْنِإو ؛هلثم ام نئاك هنأ كلذ ذخّتت مل يريرحلا

 «ةحيصنلاو ةظعوملا راهظإو ءظعاو ةروص يف ةراتف «هيف ملكتي نأ دارأ يذلا ملعلا عونتل

 مالك راهظإو ءدجم دهاز ّيز يف ًاتقوو .تالاثملاو مكحلا قيفلتو ,ميكح لكش ىف ةّرمو

 فراع لكش يف اتقوو ؛مالكلا نم كلذ بساني ام راهظإو .لزاه ةئيه يف ًاروطو .داهزلا
 ةروص يف ىرخأو .ىوتفلاو ةعيرشلاب ءاملعلا ّيز يف ىرخأو «ةغالبلاو ةحاصفلا نونفب

 يف زغال ّيز يف ودبي ًانامزو ءقذاح بيبط ّيز يف ىرخأو .فرحلا ملع رارسأب فراع
 اذهب درفنم وه يريرحلا سيلو «ةيونعملا لاكشألا هذهب رهظي دحاو صخش وهو ؛همالك

 تايآ ىلإ رظناو ءرثنلاو ءرعشلا يف لاثمألاب هيبشتلا يف برعلا ةداع هذه لب .بولسألا

 «ةيهلإلا تارضحلا يف ىقرت ءّيلو هلل دبع نع اهنأك اهمظن ةغيص يف اهنإف «ةحتافلا
 تارضحلا يف هتافصو «هتاذ ءامسأ ةرضح يف هب ملعلاب ةفشاكم نع اهب هّبر بطاخيو

 «ةرخآلا تارضح ىف نيملاعلا يف لاعفألا ءامسأب ةيلجتب هلاعفأب ةفشاكم نع مث «ةينطابلا

 .(نيكمتلا)و (نيولتلا) نع ثيدحلا ,(10)
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 ةوقلاو لوحلا نم ءيربتلاو ةناعتسالا تارضح يف مث «ةيدوبعلاو ةدابعلا تارضح يف مث

 نيقباسلا ىلإ رظنلا تارضح يف مث :لاهتبالاو لاؤسلاو للذتلا تارضحح يف مث ءلوطلاو
 ىلإ عوجرلا تارضح يهو .نيصاعلا [ظ127] ةدهاشم تارضح يف مث ؛هيلإ نيعادلا

 يتلا تاماقملا عيمجو 8 هماقم ةغيص يف وهف عمجلا تارضح ىلإ لوصولا دعب ةدابعلا

 بطاخملا هريغ ناك ةغيص يف اهب ىتأو «ىلاعت هللا مالك نم يهو .نولصاولا لصو اهيلإ

 .مهمالك يف ةحاصفلا ةغالب يف برعلا نوناق كلاس وهف .يبرع نآرقلا َنأل ؛اهب هل

 مهحالطصا يف ضعبل مهضعب مهتابطاخم يف ةّيلعلا مولعلا نم نف لك لهأ جهنم كلاسو

 روهمج اهيلع يتلا يه لب «ةقيرطلا هذهب دّحوتم وه يريرحلا سيلف .ةحاصفلا نم يبرعلا
 تاذب لثملا برضب مظانلا راشأو «ةغالبلاب مهكولس يف ىربكلا ةّداجلا يهو .ءءاحصفلا

 ىلإ راشأو :لوألا ىنعملا ,ىناعملا نم هانركذ ام وه تالاثملا نم هعدبأ امو ,يريرحلا

 لذو هيحرتلا ل ةييظعةلا مدعو ءابيزع هياقللا لاول دنا و ورجل قلاعت هللا ةاجنإ
 ءاهيف لوقلا نم ًالمجم اهبلاغ يتأي امّنإو .بتكلا يف ًاريثك اهحاضيإ ِتأي ملو ءاهل مهفي نم
 كلذ يف ىنعملاف ءاميلع لبق نم اهب لزي ملو «ءايشألا دجوأ ىلاعت هللا نإ مهلوق كلذو

 اهاري لزي مل وهف «تالاثم ًاملع اهدجوأ نيح نم ًاميلع اهب لزي مل امهدحأ :نيهجو ىلع
 :يناثلا ىنعملاو .كلذ آلإ حمصي الو ءًاروهظ اهدجوي نأ لبق املع اهدجوأ امك كلذ دعب

 ؛اهدجوأ امدعب اهاري امك اهدوجو لبق اهاري هللا لزي مل هّنأ اهداجيإب ًاميلع هللا لزي مل هّنأ

 .اهب امب اميلع لزي مل ىلاعت هللاو «ةيلزأ ةميدق تالاثم اهلصأ ءايشألا نأ تبثي كلذب هنأل

 :انلق ءقدص دقو .ءيش يه :لاق نإف ءال مأ ءيش يه ءايشألا نإ لاقي نأ كلذ حيضوتو

 تالاثم اهتبثأ ءايشأ :لاق نإف .ءيش ريغ اهاري وأ «ةنّوكم ريغ ءايشأ اهداجيإ لبق هللا اهاري

 :انلق ؛ىلاعت هللا :لاق نإف ؟ءايشأ اهلعج نَم هللا اهاري يتلا ءايشألا كلت :انلق .ةلاحم ال

 ريغ اهاري هّنِإ :تلق نإو .هنع كفني ال اتابثإ اهتيلزأ تبثأ دقف ءايشأ اهاري لزي مل وهو ؟ىتم
 اهدجوأ ام دعب اهاري ِهّنِإ :تلق نإف .فلاختلا نم اذه ؟ءيش ريغ ًائيش ىري فيك :انلق «ءيش

 لزي مل ىلاعت هللا َّنأ ٌتبثأو ءقحلا تبصأ ءالصأ ءيش ريغ لبق نم اهّْنِإو ,تالاثم ءايشأ
 ريغ يه اهدجوي نأ لبق :لوقنف ؟اهدجوي نأ لبق اهاري الفأ :تلق نإف ءاهداجيإب ًاميلع
 ىلع ةرداقو «ءيش ريغ لصألا يف يه يتلا ءايشألل عادبإلاب ةميلع لزت مل هسفنو «ءيش
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 املع ءايشأ اهداجيإب ًاميلع يأ «ءايشألاب ًاميلع لزي مل ىلاعت هللا َّنأ ىنعملا وه اذهو «كلذ
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 يتلا هتاماقمل يريرحلا عادبإو ءاهرهاظمب كتاذ ريبدت ًالثم كلذ يف كل برضو .ًاروهظو
 اهآرف تناك اهعادبإ دارأ امل مأ ؛هتاذب اهاري الاثم اهعدبي نأ لبق تناك له .ملعو لاثم يه

 مل اهعادبإب يأ ءاهب ملاع ريغ ناك ول ذإ ءاهب ملاع ريغ اهعادبإ لبق لاقي لهو ؟كلذ دعب
 ملول هّنأل ؛ةملاع هب تراصف ملعلا كلذ هتاذل عدبأ لاقي الو ءًايلاثم ًاملع اهعادبإ ىلع ردقي

 امل كلذك اهاري اهب املاع ناك ذإ املاع راصف تالاثملا كلت عدبأ نيح آلإ ةملاع هسفن نكت

 عادبإلا ىلع ردقي مل كلذ عدبأ نيح الإ ةملاع ريغ هسفن تناك اذإ هّنأل ؛عادبإلا ىلع ردق
 ءايشأ تناكف «تالائم ًاملع ءايشألا عدبأ وه هّنأ ىلاعت هللا نع هب ربخي لاثم اذهو ءًالصأ

 ةملاع نكت مل ول اهنأل ؛كلذب ةملاع ريغ هتاذ نأ الو ؛ءءايشأ اهاري ءايشأ تناك اهْنِإ لاقي الو

 ءاهاري ءايشأ تناك اهب ةميلع تاذ تناك اذإ اهْنأ بجوي الو ءًاملع اهعادبإ ىلع تردق امل

 اهل هعادبإ لبق تناك اهّنأ بجوي الو .هعدبأ امب ةميلع ريغ ىّمست ال يريرحلا تاذ نأ امك
 اهعدبأ نيح نوكتل امك ءايشألا ىأر ىلاعت هللا كلذك اهعدبأ نيح اهآر امّنإو .ءايشأ اهاري

 ىلع ًارداق ًاميلع لزي مل هّنِإ :انلق ؟اهعدبي نأ لبق اهب ميلع وه سيلفأ :تلق نإف ءاملع

 تسيل اهّنأل [و128] اهب ميلع هّنِإ لاقي الف ءالصأ ءيش يه سيل اهعدبي نأ لبقو ءاهعادبإ

 َّنِإف ,مهفاف اهعادبإ ىلع ردقي مل اهعادبإب ًاميلع نكي مل ولو ءاهعادبإب ميلع هّتنكلو .ءيشب
 لزت مل هسفنو اهب ميلع وهو «ءايشأ تناك اهّنأ ال ءاهعادبإ ىلع ءايشألاب اميلع لزي مل هللا
 الو .هدري ملو «بيترتلا اذه ريغ ىلع دوجولا رّيغل ءاش ول هللا ْنِإف .ءاشي امك عادبإلاب ةميلع
 هملع يف ءايشألاو ءاهل ةياهن ال هتردق ذإ .هتردق يف امك ءايشألا دجوي لزي مل هنأ بجوي

 مل هّنكلو «ةياهن الب ءايشألا ةرثك نوكتف «ةياهن الب ءايشألا دجوي نأ ىلع هتاذ ةرداقو «ةياهن

 ةياهن الب اذه اهلامك نم لمكأب ءايشألا ليمكت يف هتردق كلذك «ةياهن اهترثكل تناكف أشي
 دعب ءيش الو «ةياهن هل اهلامك راصف كلذ أشي مل نكلو «ةياهن الب هتردق يف اهلامك نوكيف
 بجول ةياهن الب ءايشألا ّنأ بجو ولو ءائيش نكي ملف ىلاعت هللا اهدري مل هّنأل ؛ةياهنلا كلت
 الب داجيإلا لبق اهيف هملعو .داجيإلا كلذ دعب اهيف هملع نوكي هنأل ؛ةياهن الب ةميدق اهنأ
 :ةريدقو ةميلع هسفن امّنِإو .ءيش ريغ تناك اهّنأ ىلع لد هقولخم ّنأو «ةميدق نوكتف ةياهن

 تيهتنا ثيح :تلق نإف .اهل داجيإب هملعو ءاهل هداجيإ ةردق ىف يأ ؛هملع قباس ىف تناكو

 نييوشلا نلاخ ىتف هللا ةآوةودلقلا ملعتون خدي نسبلا» ىقخلا نيعيوتلا يق ءاقملا اذهل

 تبث اذإ ًايلزأ املع اهب ميلع هللاو ءسوفن لصألا يف يه نكت ملو «ثيبخ اهنمو بيط اهنم
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 ةيصاع اهّنأ اهيلإ هرظنل قاقحتسالل اهقلخو ءاهب ميلع هللاو ءاسوفن لزألا يف نكت مل اهنأ

 ءاملع الو ءالاثم الو ءامسر الو ءامسا ال الصأ ءيش ريغ تناك اهْنأ تيفن كنأل ؛هملع يف

 بيط اهنم ناكف سوفنلا عدبأف ءءاش ام عدبي ءيش لك ىلع ةرداقو «ةميلع هسفن هللا امْنِإَو

 ةثيبخ ةثيبخلا تناكو ءاهعدبأ نيح نم ةبيط نوكتل اهّنأ هملع يف تناكو «ةبيط اهعدبأ وه
 قباس يف تناكف ءاهب هملع يف اهب ملعلا وه لاثملاو «بيغلا ملاع يف الاثم اهعدبأ نيح يف

 قلخي نأ لبق ىلاعت هللا نأ ملعا :كلذ يف :لوقتنف .ًايملع الاثم اهعدبأ وه امك هملع
 نم مهل فشكو «قلخلا قلخ اّملو .دحأ هديحوت فرعي الو .هفرعي ال يأ '''ىمع يف قلخلا

 نم مهل فشك امك كلذك وهو «هب هوفرع يذلا وهف مهيلع هب مهل ىلجتي نأ هدارأ ام هديحوت

 ,ىمع يف قلخلا نع وهف «هتفرعم نم هب مهل لجتي مل امو ءاهفالخ زوجي ال ةقيقح هتف رعم

 نوكي نأ زوجي الف هفشك امو ؛هديحوت هفشكي مل امم ىمع ىلإ يهتني هلك ىلاعت هللاب ملعلاف

 ربجي مل هّنأو «ةينارونلا لوقعلا ةفص يف وه امك لدع هنأ هسفن هب فصو اّممو ءكلذ ىلع

 نأ لبق هعيطي نمبو «هيصعيل هنأ هيصعي نمب ميلع ِهّنَأو ,ةعاط ىلع الو ةيصعم ىلع دابعلا

 ءيش لكب نكي مل نّمو ؛ميلع ءيش لكب سبيل هنأ ىلع لد هب ملاع ريغ تبث ول هنأل ؛هعيطي

 ءيش ىلع ردقن انرص نحن انثأل ؛الصأ ائيش فرعي الو ءالصأ ائيش قلخي نأ ردقي مل ميلع

 سانلا ردقي نأ ردقي مل ءيش ّلك ىلع ارداق نكي مل اذإو «هيلع انردقأ وه امب ءيش نود

 هللاو .هيلع ربجلا بجوي ءيشلاب ملعلا سيلو ؛ميلع ءيش لكب هنأ ىلع لدف ءيش ىلع
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 اميلع لزي مل وه ائيش لبق نم نكت مل اهنأو ءرمألا لوأ يف سوفنلا قلاخ ناك نإو ىلاعت
 ,قلخي امب املع دادزي لزي مل هّنِإ لاقي نأ هفصو يف حمصي الو «ةرداق ةميلع هسفن َنإف اهب

 لبق نم هل تدب دق نكت مل رومأ هل ودبي هنأ الو ء.صقني الو ديزي ال هملع كلذك هنآ الو

 «لبق نم اميلع هب نكي مل رخآ رظن هل ادب دق نوكيف «لبق نم هركاذ نكي مل ءيشل ركذتلاك

 .ىمع يف لبق نم ىلاعت هللا ناك نإو

 .هحرشو ؛هجيرختو .هب داهشتساالا ّرم يوبن ثيدح ىلإ دنتسي مالكلا اذه (1)

 ملعلا يف ءادبلا اهنم ةفلتخم ناعم هلو (ءادبلا) وهو قرفلا ضعب هب لوقت أدبم نع انه هتك رصان خيشلا ثدحتي (2)

 دارأ ام فالخ ىلع باوص هل رهظي نأ وهو ةدارإلا يف ءادبلاو ءملع ام فالخ - هللا ىلاعت - هلل رهظي نأ وهو

 ضرعي خيشلاو ءاهريغو .كلذ فالخب هدعب رخآ ءيشب رمأي مث ءيشب رمأي نأ وهو رمألا يف ءادبلاو ,مكحو
 .اهذعب امو 1 1]18 .لحنلاو للملا .(ءادبلا) نع رظني .هنع ىلاعت هللا هّرنيو .عوضوملا اذه نم بئاوج



 دفن نإف ايلك كالا هته عادتك لانج ةللاقأ فرست نأ ةقخا وت ةفلا اذر لج رطل ذه

 الو ؛ءيش ريغ لبق نم هنوكيس امب ءيش لكب ةميلع لزت مل هتاذو ءىمع ىلإ يهتني ديحوتلا
 ىضم [ظ128] اميفو «ةدملا هذه يف ريخأتلا دارأ هّنأو .كلذ دري مل ةدم هيلع تضم هنِإ لاقي

 ةفص ّلك يفو «نيح الو نامز الو ةدم كلانه نكت مل هّنإَف كلذ دري مل ةدملا نم هيلعو ءهل

 صوصخم ردقلا ملع سيل ؛ىمع ىلإ اهيف قلخلا ملع يهتني اهتياهن ىلاعت هللا تافص نم
 ىهن دقو «(104 الق اَلِإ لآ َنّم سيو امو :ىلاعت هللا لاقو ءىمع ىلإ يهنتي ثيح اذهب

 هنأ 6 يبنلا نع يورو .ىلاعت هللا يف ركفتلا نعو ءردقلا ملع يف صوغلا نع هيقل يبن لك
 ديحوتلا ملع ىف انيهتنا ثيح نكلو 2[ ىلاعت هللا يف اوركفتت الو هللا ءالآ يف اوركفت] :لاق

 هللا يف سوفنلا روصت الئل هروصت ٌمهصي لاثمب ردقلا يف ملكتن نأ دب الف لحملا اذه ىلإ

 ديحوت يف ةفشاكملا قايس يف نحنو «ةفشاكملا نود قيدصتلاو رارقإلاب لدع هّنأ ىلاعت
 لدع نإو «ىلاعت هللا لدعب قيدصتلاو رارقإلا ناك نإو ءردقلا ملع ةفشاكم كرتتف ىلاعت هللا

 هرايتخا ىلع ةردق ءرملل ّنأو ؛ةعاط ىلعالو ؛ةيصعم ىلع دابعلا ربجي مل هّنأو .ءيش لك يف

 نكلو «ىقتلا لهأل ٍفاك هرايتخابف هعاطأ نإو .هرايتخابف هاصع نإ هّنأو «نيقيرطلا دحأل
 .ىلاعت هللا يف ّنظلاب حدقي امم ردقلا يف هلدعب ىلاعتو هناحبس هتفشاكم نع كلذب ءافتكا

 لبق نم ءيش لكو ءسوفنلا قلخ معن «ىلاعت هللا َنأ ملعا :لوقنف هيف لوخدلا نم ّدبال ناكف

 رون قلخ ام لّوأ قلخن ىلاعت هللا نأ كلذ يف لاثملا نكلو ءًاملع الو الاثم ال ءًائيش نوكي نأ
 «رونلا كلذ نم الإ ءيشل دوجو نكي ملو ءالعو لج هب ملعلا رون يلجت نم يه 7!يبنلا

 وه سميلو «رونلا نم وه امّنإو .يمسج ملق وه سيلو .هسفنو هحورو هتاذ ملقلا هنم قلخو

 نم حوللا قلخو ؛ةروص هل نوكي نأ لمتحيو ءسمشلا رون يف فورعملا وه امك ضيبأ رون
 ملعلا عيمج حوللا كلذ يفو ءيمسج حول وه سيلو ؛هتاذو هحورو هسفنو ملقلا رون

 رونلا كلذ نم ةكئالملا ىلاعت هللا قلخو «تائيهلاو ؛يناعملاو «تالائملاب ًالصفمو ًالمجم

 طلتخي ملو «هتاذ نم مهتاوذو «ةيلكلا هحور نم مهحاورأو .هسفن نم مهسوفنو .يحوللا

 يف مهنيب نكي ملف ”ىطسولا ةعيبطلاب الو .ىربكلا ةعيبطلاب الو .فئاثكلاب مهتقلخ

 .85 ةيآلا ,ءارسإلا (1)

 .ثيدحلا جيرخت رم (2)

 .قبس اميف عوضوملا اذه دنع ليصفتب انفقو (3)

 ىلع «ةكئالملا تافص نم يهو .ةدّرجملا ةعيبطلا يه ةسماخ ةعيبط كانهو ءقبس اميف عبرألا عئابطلا ىلإ انرشأ (4)



 لك يف ةبجاح بجح هتاذ ةدهاشم ال هتافصب ىلاعت هللا ةدهاشم نيبو ,مهحاورأو مهسوفن

 ءرخآلا ىلع هب ىلجتي ال ام اذه ىلع ملعلا نم ىلجتي هنأ عم ,ملعلا نم هب مهل ىلجت ام

 «هتلازإ ىلإ جاتحي مهسوفن يف باجح ريغ نم مهنيبو هنيب اميف ةفشاكملاب مهملع عيمجف
 ال هللا نع وهف مهسوفن يف عقو ءيش لكف «ىلاعت هللا ملع يلجتل ةدعتسم مهسوفن لب

 تضمغأ امل هسفنو ءرملا حور َنإف «ةقداصلا ايؤرلا يه ءرملا تاذ يف لاثم كلذلو .ةلاحم

 وأ ءسفنلا وأ ءبيغلا ملاع ىلإ اهتهج حورلا تراد اذإف ءتمانو بجحلا ةدهاشم نع

 «تالاثملا ملاع ىلإ وأ :ةداهشلا ملاع قئاقح ملاع ىلإ وأ بيغلا ملاع ىلإ ًاعم امه وأ ؛حورلا

 ايؤرلا نم هتأر ام تأر بيغلا ملاع ىلإ وأ .ءكلذ نم ءيش رظن ىلإ اهترادإب تعقاو اذإف

 ماهلإ كلذك «ىلاعت هللا نع هّنأ ملع .هيف كش ال "'ًاحيحص ًاليوأت اهل نأ حصو .ّرحلا

 نَم لك سيلو «ىلاعت هللا نع وه حيحصلا قحلا نم لقعلاب هنوجرخي امو «ملعلا ءاملعلا
 ىلاعت هللا َنِإف .هآر ام لك ىلع ردق ةداهشلا ملاع قئاقح ىلإ وأ ءبيغلا ملاع ىلإ رظنلا مار

 هللا ةعاط ىلع مهلك اوناكف مانم ايؤر ريغب ةكئالملا كلذكف «ىلاعت هللا دارأ ام هل ىّلجت

 نم الإ اونوكي مل ثيحو «ملقلابو حوللاب يتلا ةيلكلا ةبحملاب مهلوقع تذم دقو «ىلاعت

 قلخو «كلذ ريغ بحت ملو ؛يهلإلا لامكلا ىلإ الإ اهرظن نكي مل صلاخلا ضحملا رونلا
 الإ رهظت الو ءىطسولا ةعيبطلا ملاعب ةطلتخم ةقيقحلا يف رانلاو «رانلا نم َّنجلا ىلاعت هللا

 نإ :كلع نإ: ةيناحدلا ةيبعرألا ءازجألاب [طادتيم ةليضأ ناك ام لإ ءاذغاهل سلو ءاذكب
 نم تفص نإو رانلا ّنكلو .معن :لوقنف «*'ناخدلا نم يفاصلا رانلا بهل وه جراملا

 يف لزت مل [و129] يه يتلا ةيرذلا ةيبارتلا ءازجأل ةلماح يهو .حيرلا اهءاذغ َنإف ناخدلا

 ناسنإلا ىلاعت هللا قلخو ,ناهدألاو .بطحلاك ضرألاو ءءاملا نم ناك ام اهؤاذغو .ءاوهلا

 هدسج هيلإو «بارتلاو ءاملا نم تابنلا نم ءاذغلاو ءءاذغلا نم هلسنو «بارتلاو ءاملا نم مدآ

 «حيرلاك ىرُي ال ًافيطل امسج ّنجلاو ءافيثك ًادسج ناسنإلا هللا لعجو ءبارت ريصيو .هلآم

 اذه ىلعو .568ص ؛(صالخإلا) هباتك يف هلوق ّدح ىلع ؛اهماسجأ ةفاطلل ةيناحور حاورأ» ةكئالملا َّنأ رابتعا

 تراصف .ةسوبيلاو ةبوطرلاو ةدوربلاو ةرارحلا يهو تاصقتسالا سابل نع ةيلختملا يه ةدّرجملا ةعيبطلا نإف

 .مجعلا ةعوسوم رظني .«ناكم نود ناكمب ٌصتخت الو زّيحتت ال يهو ... ةداملا نع ةدّرجم تادوجوم» اذهب

 .933 و572 ص

 .باوصلا هانتبثأ امو ء[حيحص ليوأت] :[س]و لصألا يف (1)

 .«ديدش بهل تاذ ةعطاسلا ةلعشلا :رانلا نم جراملاو» :774ص «ليلخلل نيعلا يف ءاج (2)



 امك مهسوفن اوفخأ دق مهنأ الإ سنإلا مهاري ال كلذلو .ءاوس حيرلا مسجو ّنجلا مسجف

 ملع نَم يحوللا يلكلا لقعلا نم مهلوقع مهروص يف هللا بكرو «سانلا نم ماوعلا مِهنظ

 يف مهنيب ةمسقلا نوكتل دحاو لقع نم مهلك مهرمأ «هيصعيس هنأ ملع نّمو ؛هعيطيس هّنأ

 لقع لمك دقو ءاهرايتخاب عيطتو اهرايتخاب يصعت سفن لك نأ لوقعلا ملعتلو .ةيوسلا
 اهلعج يتلا ةيلكلا ةردقلابو .يلكلا قطنلابو ءيلكلا رصبلابو .يحوللا يلكلا عمسلاب هدّبعت
 ظوفحملا حوللا يف ةئزجتملا ريغ ةيلكلا ةبحملا رحب نم لقع لك ّدمأو ءيلكلا لقعلا يف

 ريغت مل ظوفحملا حوللا يف اهلاثم تّدم ام كلذ نم تّدمأ ةروص لك َنأ الوأ هانركذ امك

 ةيلكلا ةدارإلا نم هتدارإ ىلاعت هللا ّدمأو .هروهظ نيح وه رّيغ امَّنِإو .ظوفحملا حوللا يف

 «رونلا نم دودمم ملقلاو ءملعلا نم دودمم وه حوللا يف اذه نم ءيش لكو «ةيحوللا

 «كلذ ىلع ىلاعت هللا هب يلجتملا ىلاعت هللاب ملعلا دوجو ءاقبب دوجو ءاقب دودمم رونلاو

 هللا لعجو ءدحاو رحب نم يصاعلا سفنو عئاطلا سفن تناكف تادجوملا عيمج ىلعو

 يهو «ناسللاب ةقطانلا يهو «نذألاب ةعماسلا يهو «نيعلاب ةرظانلا يه حورلاو سفنلا

 هللا تافص ىلع اهتافصب ةليلد يهو ءاهفصو ىلع اليلد رهاظملا هذه لعجو «ةلعافلا

 ةيلايخلا تالامكلا ىلإو ةيقيقحلا تالامكلا ىلإ ةيناسفنلا تاذلا نيع تأر اذإف «ىلاعت

 نيع كلذكو «ةيلايخلا تالامكلا ىلإو «ةيقيقحلا تالامكلا ىلإ اهتبحم فرصت نأ تردق

 ردم امهكم لكراودعاو رحت حس قوقلا نم هيق امه. ودمت امهتنن لك ذإ مطملا نين

 يفو .ىلاعت هللا ةدهاشم نع رهاظلا يف بجحلاك يه يتلا ةّيسحلا فئاثكلا نم هسفن

 يأ ءامهنم دحاو لكو .ةكئالملا سوفن فالخب مهسوفن تناك كلذلف ؛ليلدلا يه نطابلا

 ًاحور هل بكرو «ةيلامكلا هل نيو «ةيلايخلا هل نّيز امهنم دحاو لكو ءاهيلإ رظني عئاطلا
 فرح اهنأك دغاكلا نم ةعطقلا ليخت نم نأل ؛ةيقيقحلا ىلإ ليملاو «ةيلايخلا كرت ىلإ هوعدت

 ىلع ءايشألا نيسحتب ًادارم يصاعلا سيلف «ةروصلا كلتب يصاعلاو عئاطلا اهاري بهذ

 «لوزت اهّنأ اهاريف ةيقيقحلا تالامكلا ىلإ هنيع رظن لّيخي مهضعب ّنكلو ؛ةيلايخلا عئاطلا
 رظن لّيخي مهضعبو ؛كلذك لامكلا ْنأ ىري اهب سانلا شغي نأ ىضري الو .كلذك ىقبت الو

 دق تناك اذإ وأ ,ةيدغاكلا ىلإ كلذ دعب تداع نإو ءاهب هتجاح ءاضق ىلإو ءاهنسح ىلإ هتاذ

 اهب ةجاحلا ءاضق دعب اهب هتمصاخم ىلع ردقي ال هنأ .هسفن هل تليخو «هريغ عم تراص

 الف نسحألا هيرتل اهيلإ اهرظن لّيخي نأ ىلإ حورلا هوعدتف .هسفن يف هرّوص ًالايخ هل لمكأ



 هذهف ءاهيلإ تفتلي الف اهلايخ ديزتل اهيلإ تافتلالل هوعدت عئاطلا سفن ْنأ امك ءاهيلإ تفتلي
 :دحاو ءيش نم نوقولخم مهلك مهّنأ يصاعلاو عئاطلل ىلاعت هللا نم ىلوألا ةمسقلا يه

 مه ام عيمج نم دحاو ءيش نم مهتاوذ ةدودمم مهلكو .رانلا نم نجلاو «بارتلاو ءاملا نم

 رمألا لوأ نم سفن لك قلخ هّنأ ال .مهتيصعم تناك هبو ؛مهتعاط تناك هب يذلا هيلعو «هيف

 امم ةمسقلا تسيلف ٌنهماسقناب اميلع هللا ناك نإو «ةثيبخ هذهو «ةبيط هذه :اهتاذب ةدرفنم

 ةمسقلا كلت تناك ام .فلاخف ًائيش هب لمعي نأ هرمأو ءائيش دحأ مسق ول هّنأل ؛ربجلا بجوت
 نم ئرما لك تاذل دحاو ءيش نم دادمإلاو ةمسقلا يف لاثملاو «هفالخ ىلع هربجل ةبجوم

 ءهتيب ىلإ دحأ لك تيب ّوك نم ءاوهلاو سمشلا [ظ129] ءوض لوخد لاثم وه دحاو ءىش

 ّنهنم رولبلا نم ًاعاونأ هل ىلاعت هللا أّيه ام لثم تالاثملاو هل اهؤيهتو تايلايقتلا لاقمو

 قرشأ رمحألا سمشلا ءوض ىلع تبصن نإ هدعوأو .دوسأ ّنهنمو «رمحأ ّنهنمو ءضيبأ

 «تيبلا يف تئش ام رظنت نأ تردقو «تيبلا رون داز ضيبألا تبصن نإو ءاهبهذأو كينيع يف

 ,رايتخالا ىلع هل ةردقلا لعجو «تيبلا ءوضو ءسمشلا ءوض صقن دوسألا تبصن نإو

 ضيبألا لمعتسا نمو .هرظن بهذأ ىتح هنسحل رمحألا ّبحأ نمف ءءاش ام لامعتسا ىلعو

 .مهسفنأ نم مهيصاعم ّنأو ءسانلا سوفن فالتخا يفو ءردقلا يف لاثملا اذكهو .هرون دازو

 هذهو «ةبيط هذه ءاهدحو سفن لك قلاخ هللا ْنِإ تلق امك ناك ولف ,مهسفنأ نم مهتعاط ْنأو

 هرادتقا ىلع مهقلخي ملو «ةمسقلا يف لدع دق ىلاعت هللا ّنكلو ءتلق امك ناكل ةثيبخ

 ال ةيناث ةمسق وه رادتقالا اذه ّنكلو هتعاط ىلع مهلك مهقلخي نأ ىلع رداق هنإف مهيلع

 ةردقلا هذه عفرو «عيطم ةعاط الو ءصاع ةيصعم هب نيبنت الو ؛هوعاطأ نإ ًاباوث هب نوقحتسي

 سوفن ىلوتي امّنإو ءاعيمج نيقيرفلا نع رابختسالا نيح يف ةماركلا هذهو ؛مهيلع هنم
 الو .نولدبتي الو «نوريغتي ال ةنسحلا لهأ كلذ لجألف .ةرخآلا يف مهيلع هتردقب هئايلوأ

 .ةفشاكم موي لك نودادزي الو .مهتدهاشم صقنت الو .مهملع صقني الو ءاملع نودادزي

 الو «ةيهاركب اضعب مهضعب ىلع نوريغتي الو ؛مهيلع اهب ىلجت هلل ةفص نولهجي الو

 نأ ٌحصي الو ءًاضعبل مهضعب ًاقوش الو ءأبح نودادزي الو ءًاضعب مهضعب عم امب نوعمطي
 "١ ضرألا لهأ عيمج ءاش ولو «مهيلع هتردقب مهبولق وه ىلوت اذإ الإ تاجردلا هذه اوغلبي

 .هرمأ ذفني نأ ىلع ًارداق هللا ناكل كلذ سكع ضر آلا لهأ عيمج -ءاش ولو :دصقي(1)



 َّنِإ :تلق نإف .(14 َنيِعَمجَأ ْكَسَدَهَل هس ولَف# :ىلاعت هلوقل ًارداق ناكل كلذك اونوكي نأ

 ىلإ سف رك تعمير اذإف ندوتكلا ءوض لكس ةدحا و نست نقتل نأ ىلع لدي ادع فمك
 بحاص هلباق دقو «تيبلا كلذ ّوك نع لاز ىتم سمشلا ءوضك ةسند ريغ تعجر اهملاع

 تناك امك ةدحاو ًاسفن لكلا ريصيو ءنّولتم ريغ عجر هلباق ام ناولأب نّولتف ناولأب تيبلا

 لوقب تذخأ كتنأكو ءاهدادعتو اهتدحو يف ملعلا لهأ فلتخا دقو ءسوفنلا ةدحوب تلقف

 .كلذك وه ةيثيح لك نم ال «ةضافإلل الثم هب انبرض انإ :لوقنف ؟اهيف ةدحولاب لوقي نم
 دعب اًمأو ءىوقلا ملاعو «يناعملا ملاعو ءسافنألاو «حاورألا ملاع يف اهتدحوب لوقنو

 ءيرما لكلف ةضافإلا دعب اَمأو .فشكلا لهأل ةقيقح هلدع ىلاعتو هناحبس يرابلا رهظيل

 سفنلا ملاعو ,دحاو رحب وه حورلا ملاع ْنِإ :انلقو زاجل رحبلاب هانلّثمل انئش ولو ءسفن

 رايتخالا رحبو .دحاو رحب ىوقلا رحبو ؛ئزجتم ريغ دحاو رحب يناعملا ملاعو .دحاو رحب

 نيدبعتملا يطعأ مسق لكو ؛ةردقلاو ءرصبلاو عيبا ةرثو#كلدك هرعلا ر خيو هحار رجب
 وهو بارتلا نمو .ءدحاو وهو «ءاملا نم سانلا اعيمج اوقلخو .دحاو رحب نم اوطعأ امْنإ

 امم هافصو هقّور مهضعبو «هرايتخاب روحبلا كلت نم هيلع ضيفي ام سحي مهضعبف ءدحاو
 ءاملا ءامكحلا يّفصت امك ةقلعلاب ةرات هتيفصت لزت ملو .هقحلي اًممو رابغلا نم هقحل

 هيلع رركيو ءّرحي ىتح 'اوسألاو عرفلاب هرطعي نم مهنمو ءرعشلاو فوصلاب يحلملا
 ةفرعملاو ةردقلاو «ىبأ ْنَم الإ هل أيهم ّلكلاو .ًالصأ مهتحولم نم جرخي ىتح ةيفصتلا

 يف رايتخالاو .عيمجلل اهقلخ يهف اهسجني نأ ءاش نمل تاساجنلاو ءاهفرعي نم دنع ةلوذبم

 هل دحأ لك نأ ٌحصو ءًاضيأ كلذل ابّرقم الاثم ناكل لكلا يف هراتخي ام ىلع ةردقلاو «لكلا

 يف لوق لك اذه ىلع دادعتلاب لوقلاو .ةدحولاب لوقلاب نيلوقلا حيحصت زاجو .ةمسق
 .كلذ مهفاف .هّلحم

 :لاق
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 شاش بال .دعاسملا رظني .سوسأ ةرهز ىمسي يذلا حلملا هيلع دّلوتي رجح وهو سوسألا هلعلو يسألا(3)
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 يأ ءهانعم ضعب دارأو ءالداع يأ :ًافصنم [اهبتنم ءافراع ءانطف نكف] [و130] :لوقي

 «كل هيدبأ اّمم هيف ركفت اميف [ّدحلا قوف زواجت الو ءروصق ال ثيحب] ركفلا يف ًالدتعم
 «ةردقلاو ء[رصبلاو ءعمسلا يهو ءاهب سمحت يتلا كتاذ تافصب] يأ .ءكشحب ربتعاو

 امهّْنإف سفنلا يهو ءحورلا يهو] «ةنطابلا كتاذل يتلا يأ .كسفنل يتلا مالكلاو

 ءامهدحأ ىلإ] فصو لك فاضيل ًاحالطصا ناقرتفيو «ىنعملاو مسالا يف[ناكرتشي

 كقطنو ,«تاروصبملل كرصبو «تاعومسملل كعامس يهو ةيرثألا هلاعفأ يف :هلوقو

 ناجراخ نانثاف هذه نم ءيش لك ىلع كتردقو «لاعفألل كلعفو ؛[هب قوطنملا مالكلاب

 امهو ءاهنم ناجرخي نانثاو ءرصبلاو عمسلا امهو ءاهريغ نم اهل كاردإلا نابلجي امهنع
 يهو ءاههبشأ امو .ديلاو .ناسللاو «نذألاو «نيعلا نم رهظت اهلكو «ةردقلاو مالكلا

 «ةرصابلا يهو «ةعماسلا يهو «ةقطانلا يه تاذلا نإ ةقيقحلا يفو «تاذلا لاعفأ رهاظم

 ءامسأ يهف «ةرداق ؛ةملكتم ةريصب ةعيمس ءاهتاذ يهو ءاهتافص ءامسأ يهف ؛ةلعافلا يهو

 اهكردت ال كتاذو «راصبألا كردي وهو ءراصبألا هكردت ال ىلاعتو هناحبس هللاو ءاهتاذ

 ةعيمس هتاذ لب «نذأ الب عيمس هّنأ هتاذ ءامسأ نم هللاو .راصبألا كردت يهو ءراصبألا

 هتاذ لب «نيع الب ريصب هللاو ءاهرهاظم نم نذألاو .ةعيمس اهتاذ لب «نذأ الب ةيعمس كتاذو

 َّنِإ ؛مالكلا كلذكو ءاهرهاظم نم نيعلاو «ةريصب اهتاذ لب «نيع الب ةريصب كتاذو «ةريصب
 ؛ةملكتم كتاذو «ةملكتم هتاذ لب ءناسلب الو .توصب الو ,فرحب ال ًاملكتم لزي مل هللا
 ءناسل الو توص الو فرح الب هللا باطخ ةمهاف يهو .ءاضعألا اهرمأب ةرمآ اهنأل

 اهناسلبو اهتعاطب ةقطان ءاهرمأ ةرظان اهل ةيعمس يهف كتاذل ةداقنم كئاضعأ عيمجو

 هللا نع قطان ناسل هلثم كلذك تنأو هلك دوجولاف .تنأ كلذك ناك اذإو ءاهرمأل ةلعاف

 ىلإ تاراشإ اذه ّلكو .دارأ ام الإ ائيش نكي مل هتمكحو هريبدتو هرمأب ءيش لكو «ىلاعت
 دارأ ام ريغ عنصي نأ ردق هنأ نظي الثل صاع ريغ هلعجي نأ ءاش ول نأ رداق هللا نأ يصاعلا

 امب رهاظلاب ةميلع هتاذ ىلاعت هللاو «ىلاعت هللا ةئيشمب كلذ ىلع ردق امْنِإ ِهّنِإف .هنم هللا

 هملعي ال يذلا بيغلاب نطابلاب ةميلعو .دوجولا عيمج يف ملعلاو ءتافصلا نم هب ىّلحت
 نإو .دوجولا يف ملعلاو تافصلا نم ىلاعت هللا ىلجت امب رهاظلاب ةميلع كتاذو .وه الإ

 ملاع يف رهظي ملو ,ملعلا ملاع وه يذلا ينيعلا ملعلاب نطابلاب ةميلعو هلك نكي مل
 اهيلع ايلجتم هللا نم كتاذ تراصف .هتافصب هيلع ايلجتم هللا لزي مل يذلا وهو .ةداهشلا



 يلجتل ةآرم كّنأ ٌمصو «هتملع يذلا هملعبو «هب هتفرع امب هب املاع تنك نإ تافصلاب

 ناكو .دوجولا يف ريغ ال هملع وهو .كملع رهظو .كتافصو كتاذ يف هللا تاذ تافص

 نإ كلملا كلام تنأو «كلام تنأو «كلملا كلام هللاف .تادجوملا عيمج كلم هللا

 لكلا راصف «ملعلا نم هيف ام لاحم يف فيرصتلاو ؛ملعلاب كلملا تكلم هتافصب ٌتفصتا

 ملع وهو .كملع مثو هللا ملع وهو ّآلإ ءيش قبي مل هملعو هللا تافص يلجتل ةآرم

 قيرطب الإ هفشك نكمي ال ملعلا نم ضعب نكلو .هيبشتلا قيرط ىلع ال اذهو «ىلاعت هللا
 هلوقو .ءيش لك هلل حّبس هنأو ؛هللا دمحب حّبسي ءيش لك نأ ملعتل اذه ّلكو «ليثمتلا

 يف ءيش سيل هنأ ملعتلو "114 ْحهََأ َنْلَم اَلَو ٍضْرأْلاَو ٍتْوْمّسلأ َقْلَح ْمُهُتدَجْحَأ آَمإآ ىلاعت
 اي .نيطايشلاو نجلاو سنإلا نم يصاعلا ثيبخلا اذه سفن آلإ هلل ًايصاع دوجولا عيمج

 نم هيلع ةلالدلاب هتافص عيمجل ًايكاح ىلاعت هللا هلعج ثيح .هباقعو هللا باذع نم هحيو

 فصتي نأ نكمي يتلا ىرخألا هتافصب عبرألا كتافص تفصتا اذإف ءلاصتا الو لولح ريغ

 ثيح هتافصو هفصوب فاصتالا ريغ هئم برقلا سيل ذإ «هنم ابيرق [ظ130] تنك ءرملا اهب

 ىنعم وه اذهو ,مظعألا برقلا مص هتافص اهيف تّلجت اذإف ةآرملاك هتافص ًايكاح هلعج

 ؛يتروص كيف ّلجتت مل ام نفت ملو ءأيناف يف نكت مل ام َنْفَت ملو ,مظنلا ردص يف هلوق
 يأ .هتافص ىلع يأ 1[هتروص ىلع مدآ قلخ هللا نإ] :ق هلوق ىنعم وهو ءيتروص يأ
 ْنأ نظي الئل هتافص ىلع لقي ملو ؛هيبشتلا نم جرخيل هتروصك لقي ملو «ةآرملاك اهل ًايكاح

 موهفملاب حضوأف ةروصلاب فصوي ال ىلاعت هللا نأ مولعمو :”ىوس ىلع يه تاففصلا

 ّيلإ يدبع بّرقت ام] ىلاعت هللا نع ًايكاح #2 هلوق ىنعم وهو ؛ماهفألا ماهوأ نع ًالازتعا
 ينم بّرقت اذإو اعارذ هنم تبرقت اربش ينم برقت اذإو «هيلع هتضرتفا اّمم ّبحأ ءيشب

 ىتح لفاونلاب ىلإ برقتي لازي الو ءلورهأ هتيتأ يشمي يناتأ نإو ءاعاب هنم تبرقت ًاعارذ
 ءاهب قطني يتلا هناسلو ؛هب رصبي يذلا هرصبو .هب عمسي يذلا هعمس تنك هتيبحأ اذإف هبحأ

 دارملا َّنأ ملعاو 1#[ شطبي يبو ءقطني يبو ءرصبي يبو ءعمسي يبف ءاهب شطبي يتلا هديو
 ؛اهتاذب ال هيلإ اهب لمعلاو .كلقع ةآرم ىلع اهيلجتبو ءاهانعمب يأ «هتافصب فاصتالاب

 .51 ةيآلا .فهكلا (1)

 .هجيرختو ثيدحلا اذه نع ثيدحلا َرم (2)

 .هباشتم دحاو ءىش ىلع يأ (3)
 .ثيدحلا جيرخت ّرم (4)



 ةآرم ىلع اهيلجتو هتافص اّمأو .ةقولخم كتافصو ةقولخمب تسيل العو لج هتافص ّنأل

 ءلضت الو مهفاف «ةآرملاك اهيلجت يف هانلق امك هتافص اهنأل ؛ةقولخمب يه تسيلف كلقع

 .(7كمهف ةلقب هانلق اميف حلا فالخ لوانتت الو

 :لاق

 ةليقَّصلا يئارّملا يف - ءارم ريغب - 2 ىرتامُكَسْفَن ٌتيلجتسا اذإ ُدِهاَشو - 8

 ةعشألا ساكمنا دنع اهب كيلإ ٌرظان َتنأ مأ حال اهيف كّريغأ - 9

 ؛ىلاعت هللا تافص يلجتل ةآرم وه دوجولا عيمجو تنأ كّنأ كل هانلق ام دهاشو :لوقي

 اذإ ءلادج الو كش ريغب يأ ءءارم ريغب كلذ فرعتف كسفن نم هفرعت هملع نم ءاش امو

 اهيف كريغأ «ةليقصلا ةرظنملا يهو ؛ةآرم عمج «يئارملا يف تيلجت اذإ يأ :تيلجتسا

 ىلإ يأ ءاهب كيلإ كرصب ريصب راونأ ةوق نم ةعشألا ساكعنا دنع كنيعب رظان تنأ مأ حال

 يذلا ملعلا ىلع هملعو ءهتافصب ىلاعت هللا يلجت كلذكف .ةآرملا يف كسفنب كسفن كرظن

 كتاذ ىلع هللا ملع يلجت كلذكو .هرسأب دوجولا ىلعو ؛ءرملا تاذ تافص ىلع هدجوأ

 نإو ءاهنع لزعم يف تنأ نكلو ؛معنف «تنأ ةآرملا يف يلجتملا ْنِإ :تلق نإف .كتافصو

 ىلاعت هللا تافص ملع ذخف ءاهيف يلجتملا كلذ نَم ينربخأ ؟وه نمف كريغ كلذ :تلق

 .كتافصو كتاذ ملع نم

 :لاق

 ةديشَملا روصقلا ٍفانكأب كيلإ 2 هعاطقنا دنع ِتوَّصلا عْجَرِل غصأو - 0

 تّوصملا ٌكادَص ْنم ًاباطخ َتْعِمَس مأ كاَوَس مّن ٌكاجان ْنَم ناك ْلَهَأ - 1

 هعاطقنا دنع توصلا عجر ىلإ يأ :عجرل ءتصنأ يأ «كنذأب غصا :رخآ لَكَمَو :لوقي

 ةيلاعلا يه ةديشملاو ءروصقلا ردجج يأ ءفانكأ برقب :فانكأب ءكتوص تعفر اذإ كيلإ

 ملكت اذإ ءلقصلاب ةموكحملا ءضايبلا ةيوقلا ةرونلاب ةيرغملا ىصحلاو ءصجلاب ةينبملا
 وه هتوص عاطقنا دعب رادجلا كلذ نم عمسي اهردج نم ةهج برق لاع توصب ءرملا

 ةهج نم ناسنإلا تافصو ؛ةهج نم هللا تافص نيب ةقرفتلا يف ةياغلا غلب هت رصان خيشلا نم ديكأت اذه(1)
 .قرخأ



 .-لادلا دعب ةزمه ريغب- ىدصلا توصلا كلذ ىّمسيو «هنيعب مالكلا كلذو .توصلا كلذ

 ىنعمب سيلو -ءاثلا- حتفب ّمُث توصلا كلذب كمّلك يأ كاجان ْنَم كلذ ناك له :لاقف
 مأ ككاوس وه ىنعمب يه انه لب :فطعلا فورح نم فرح يه يتلا ءاثلا مضب يه يتلا م

 يذلا تّوصملا كتوص يأ :كادَص نم -واولا حتفب- .تّوصملا كادص نم اباطخ تعمس

 يلجتو «لاثملا يف ءاوس ةآرملا يف روصلا [و131] يّلجت لاثم اذهو «كيلإ عجرو .هتّوص

 قيقحت اذهب دارملاو .كلذك دوجولا ىلعو ؛ملعلا ىلعو .كتافصو كتاذ ىلع هتافصب هللا
 ام ّآلإ ىلجتت الف ةآرملا يف يلجتملا ىلإ رظنا نكلو «'كتافص فلاخي ال هْنَأ هللاب ملعلا
 هفشك دارأ ام الإ هتافص عيمجب دحأ طيحي ال ىلاعت هللا كلذك ءاهيف يلجتملا نم اههجاو

 .مهفاف ؛هقلخل

 :لاق

 هّمولع كيلإ ىقلأ نم :يل لقو - 2

 ىرج ام كموي لبق يردت تنك امو - 3

 ىضم ْنَم رابخأب ملع اذ ٌتحبصأف - 4

 (ةاَوَلْفَغِب ٌساوحلا كنم ٌتَدَكَر دقو

 ةَوُذُعِب يرجي فوس ام وأ َكِمأب
 و . 3 300 5

 ةرّبخب الدم ينأي ْنَم رارسأو

 ىركلا ةَئِس يف كاراج ْنَم ُبَسْحَنَأ - 5

 اهلاغتشا دنع ُسْفَنلا الإ يهامو - 6

 ملاع لكش يف بيغلاب اهل ثلجت - 7

 ُتملعأو ٌمولعلا اهيف تعبُط دقو - 8

 ُتمّكنت ام ىوّسلا قوف نم ملعلابو - 9
 اذإ ركفتو رظنا :لوقي لوألا ىنعملا :![ناعم] (!ةثالث تايبألا هذه يف همالكلو :لوقي

 «عمسلاو ؛ّمشلا يه يتلا سمخلا ساوحلا كنم تدكر دقو «لقعت الو مهفت ال ًالفط تنك

 ةليلجلا مولعلا عاونأب كاوس

 ةيرشبلا رِهظَش نع اهملاعب
 ةبيرغلا يناعملا مُهَف ىلإ اهاده

 ةّوبألا يحوب ًامذق اهئامسأب

 كلمت . انهيلع كلتا انني .:ننعلو

 .قايسلا عم مجسنم وهو س نم هانتبثأ امو ء[هتافص] :لصألا يف (1)

 .[ةلفغب] لدب [ةوفغب] :ناويدلا يف (2)

 مث ؛[ةثالثب] بتك لصألا خسان نأ انه ركذي اممو «باوصلا هانعبثأ امو :[ةثالث] لدب [ثالث] :[س]و لصألا يف (3)

 .[ثالث] بتكو اهيلع بطشف داع

 .باوصلا هانتبثأ امو ؛[يناعم] :[س]و لصألا يف (4)



 «ناسللاب قطنلاو قوذلا ْنأل ةتس تراص امّنإو ءسمللاو .ءقوذلاو ءقطنلاو ءرصبلاو

 متي ىتح لمكي لقعلاو هروطتت لزت مل مث «لفطلا ةنطف ةلقل اهتلفغ اهدوكرب دارملاو

 ناسنإلا اهملعي يتلا يهو «ةيرورضلا مولعلا نع ىتح ًاريثك يردت تنك امو .يردتف لقعلا

 ام الو ءكسمأ يف الو ,ءكموي يف اهل لقعلا ةفرعمو ءاهترهشل اهملع نم هل بال ةرورض

 تحبصأف ؛ ملعلا يف ىقرتت لزت مل كتودغ يف كيلع يرجي اّمم قيدصتلا نم هيلإ جاتحت

 :ةريخب ءاريخم ىأ :الدم ءادغ يتأيس امم ةسارفلاب ًاريثك فرعتو .ىضم ْنَم رابخأب ملع اذ

 يف ريسلا ةوقل يرجي نأ وه ةاراجملاو :كاراج نم بسحتأ ؛كلذ يف كنم ةفرعمب يأ

 يذلا نأ ّنظتأ يأ .ةقواسملا ىّمستو ءضرغل وأ .ىوقأو بلغأ امهّيأ ملعيل يشملا

 (!!ةلفغلا ةدقر يهو .هانعم ضعب انه دارأ نكلو مونلا ىركلاو ,ىركلا ةنس يف كقواس

 ؟ةليلجلا مولعلا عاونأب كيلإ ءاج ءيش هنأ ّنظتأ ءدعب نم هملع يذلا ملعلا كلذ ةفرعم نع

 الإ يه امف ءالف .كاوس ٌءيش وه كلذ ْنأو ءامتكرادت ىتح امتيراجتف هيلإ ترس ثيحو

 اهلاغتشا دنع لقعلا نيع كلذك تحتف ىتم ءايشألا روص اهيف ىلجتت نيعلا لثم سفنلا

 يف تاذلا يه ثيح يأ «ةيناسنإلا يأ «ةيرشبلا رهظم نم اهملاع ىلإ رظنلاب يأ ءاهملاعب
 ىلإ رظن اذإف يناسنإلا اهلكيه يف ترهظو «بيغلا ملاع نم اهنأل ؛يرشبلا اهناسنإ رهظم

 يبيغلا ملاعلاب يأ ,بيغلاب اهل تلجت تاسوسحملا نيعلا رظنت امك يبيغلا اهملاع يف ام

 اهاده ملاعو ءتالاثملا ملاعو .يناعملا ملاع وهو ءاهاده ملاع لاثم يف يأ لكش يف

 يناعملا مهف ىلإ اهاده ملاع وهو «عبرألا اهتافص اهنم يناعملا ملاعو «ءرملا تاذ ًاضيأ

 لقعلا نأ هانعم دارأ هنأ لمتحيو ءتشقن يأ :اهتملع يتلا مولعلا اهيف تعبط دقو .ةبيرغلا

 اليحتسم هنم اءزج ملعلا كلذ ريصيف «لحلاو ةليتفلا هل ترك امهم جارسلا لثم ملعلاب ديزي
 طخ امك هّنأو ,ظوفحملا حوللا تاذ نم هتاذ لعج هنأ لمتحيو «نايسنلاب صقنيو «هيف هيلإ

 اذإ نيعلا ىرت امك [ظ131] عبط هنأ لمتحيو «تاذلا هذه كلذك يونعملا طخلاب ملعلا هيف

 ال اهنم وه كلذ نأ هلك ىنعملاو «ةآرملا يف روصلا عبطنت امك اهيف عبطناو ءترظنو تحتف

 كلذ ىلجت امّنِإو ءءامسلا يف هتأر مجن اهيلإ لصي مل نيعلا َنأل ؛اهريغ اهيلإ لصو ءيش

 ءاهريغو «ةبلغ مونو .ةداع مونو هت, رصان خيشلا هركذي يذلا وهو ,ةلفغ مون اهنم ماسقأ ىلع موقلا دنع مونلا (1)

 «ةيحورلا تاذللا ىلإ رظنلاب اهتعيبط نع سفنلا نوجعزي نيذلا ممهلا بابرأ هنع دعتبي كلذلف باجح ةلفغلاو
 .987ص .ىنفحلا ةعوسوم رظني



 يه امنإو «ةيريصبلا نيعل لصت يه تسيل :لوقي .مولعلا كلذك «نيعلا يف هتروصب مجنلا

 هب هملع قبس يذلا هملع نأ ىلاعت هللا ديحوت فشك هدارم اذهو .هملعتو كلذ رظنت اهتاذ

 هيلع نا لاخ وتل ره نمت تانيعومل اب هيلع كلل 14و وة ادع وعم وقاوخ جل ابلذأ
 ءاهئامسأب تملعأو :هلوقو كسفن يف اهتآرمف هلل ةفص لك َنإف كسفن نم اذه ملع دجو

 :ةرشع اهنطابو «ةّماشو «ةملكتم «ةريدق «ةريصب «ةعيمس اهْنأ يهو .ةسمخلا يهو يأ

 ريغبو فنأبو .ةحراج ريغبو ةحراجلاو .ناسل ريغبو ناسلبو «نيع ريغبو «نذأ ريغبو «نذأب
 ىلاعت هللا ماهلإ نم ًاميدق اهل كلذ ناك يأ :ةوبألا يحوب ًامدق :هلوقو ؛ةرشع كلت .فنأ

 نم تمعنت ام ملعلابو :هلوقو «ةّلعب مهنم لتعا نم ّآلإ كلذك هلسنف كلذك هلعج :الكتقا مدآل

 ؛مدآل ىلاعت هللا قلخ ةيادب لوأ نم يأ .هانعم ضعب انه دارأو «ىلعأ نم يأ .ىوسلا قوف

 .#017 جور نِم هيف ُتَحَّفَنو ُهَسَّوَس اََِف # :ىلاعت هللا اهركذ يتلا يهو .ةيوستلا :ىوسلاو

 «عمسلا يه يتلا ةعبرألا يهو ءاهتاذ ءامسأو «عبرألا اهتافصو «حورلا هذهو :مظانلا لوقي

 امف ملعلاب امأو .ةيوستلا موي نم هنم تءاج تاذ لك هب تمعنت قطنلاو «ةردقلاو ءرصبلاو

 املاع كلذك قلخي ىتح ةيوستلا ةيادب لوأ نم هتفرعمب هلسن نم ئرما لك تاذ تمعنت

 نكلو ءدلوي موي لوأ نم ًاريدق املكتم ًاريصب ًاعيمس قلخي امك ءرملا دلوي ام نيح نم
 تلمأو «تألتما يأ -هديدشتو ماللا حتفب- تلمت :هلوقو .تّلمت اهيلع تلمأ امب ملعت

 راعتساو «هربخي امالك دحأ ىلع ءرملا ولتي نأ وه ءالمإلاو «-ةحتف عم ماللا فيفختب-

 هتكردأ امم هل ةصوصخم ىه امب ةّساح لك سمخلا ساوحلا تاذلا ىلع ىلمت امب اذه

 زم اول نلفت ايدنض كلا هر ىلا قا محال ريضاتلا نعله ابك نابع عنا ذل ازد تع

 لق :لوقي يناثلا ىنعملاو .ةساحلا هذه اهل تحتف ام قوف ةقيقدلا يناعملا نم اضيأ كلذ

 فرعت ترص ىتح ايندلا رومأ نم ًاريثكو ؛مولعلا هذه تملع اذإ همولع كيلإ ىقلأ نم يل
 ةجحو «هئايبنأو هللا بتك نم يتأيس ام رابخأو ءىضم ام رابخأو ءىضم ام رابخأ نم ًاريثك
 نيتارحلاا كس تود روت اريك نمانلا يف املاخ تريصو امل فلنا تالكناو هنععلا

 ال ءايلاب- .كموي لبق هيردت تنك اّمعو ءكسحو كسفن ىلع كنم ةلفغب كمون يف

 .29 ةيآلا .رجحلا (1)

 .[تدقر] لدب [تدكر] :س يف (2)



 ءرشحلاو «ةمايقلا موي يف يأ ءكدغ يف كيلع يرجي امو .كسمأب امو .('-نونلاب
 لك حبصأو .تحبصأف هلك اذه نع تلفغو .باقعلاو «باوثلاو ءباسحلاو ءرشنلاو

 نيح يف كاراج هّنأو .همولع كيلإ ىقلأ أدحأ ّنأ بسحتأ ءهارت تنك امك هارت ملعلا كلذ

 تحتف امل .كحورو كتاذ يه يتلا كسفن الإ يه ام ءالك ؟كيلإ لصاو وهو «هبتنم تنأ

 نيرخآلا نيتيبلا حرش نأل ؛حرشلا مامت ىلإ هانركذ امك الوأ هتدهاش ام تدهاش امهنيع

 وه :ثلاثلا ىنعملاو .امهلبق يتلا يف اهانركذ يتلا يناعملا هذه لمتحت امْنِإو .فلتخي ال

 همولع كيلإ ىقلأ نم يل لقف :هلوق ىنعم نوكي نأ لمتحي هنأ امهلبق يتلا تايبألل كلذك

 اهملع لبق ناك دق ام وأ .نوكيس ام ملع نم اهيف كيلإ لّثمت ام عيمجو «ةقداصلا ايؤرلاب

 مونلاو ءكمانمب يأ :ةلفغب ساوحلا كنم ”تدقر دقو .ماهلإلا وأ ساوحلا ةهج نم يه

 امك تضمغأو «لقعلا نيع تطغ اذإ كلذو .اهنم ةلفغ نيح ىلع الإ ساوحلا ىلع يتأيال
 يردت تنك امو «هبتنت ىتح ساوحلا عيمج ساوح تبهذو «مونلاب تدقر نيعلا ضمغت

 ةودغب كيلع يرجي ام ملعت الو ءكسمأب هتملع الو «ميلعتلاب كموي لبق هتيأر يذلا كلذ

 يأ .هربخب [و132] اربخم يأ ءآلدم يتأي نم رارسأبو ءىضم نم رابخأب ملع اذ تحبصأف

 كريغ دحأ نم كلذ نأ ّنظت يأ :كاراج ْنَم بسحتأ .ةقداصلا ايؤرلا يهو .كنم ةلالدب

 كيلع ىقلأ كاوس ىركلا ةنس ىف ؛كيلع كلذ ىقلأف كلقع ىلع كقواس يأ .كاراج

 ةايملاع اهلافع وندهن اوس ع انيس دنع وللا الإ ىعتاس زال ريل عرللا عارلاب

 بيغلا ملاع نم بيغلاب اهل تلجت بيغلا ملاع ىلع يتلا اهتهج تراد اذإ يأ .بيغلا ملاع

 انه هدارم .بيغلا ملاع نم ةقيقدلا يناعملا مهف يأ ءاهاده لاثم يف يأ ءاهاده لكش يف

 اهتهج تراد سفنلاف آلإو ءأقح ايؤرلا تناك نإ *ءيش لك لاثمأ هيف يذلا حوللا ملاع وه

 .كلذ مهفاف «ليوأت هل نكي ملو ءالايخ اهل ىّلجتف لايخلا ملاع ىلإ

 :لاق

 .مونلا سيلو مويلا ديري «قايسلا عم همؤالتل باوصلا وهو س نم هانتبثأ امو «[نونلاب] لدب [مونلاب] :لصألا يف (1)

 .اقباس رم امك ء.[تدقر] لدب [تدكر] :س يف (2)

 ؛ةدرجملا روصلا ملاع وهو ينوطالفألا لثملا ملاع نم ًأريثك برتقي هت رصان خيشلا هحرشي امك حوللا ملاع(3)
 الالظ الإ سوسحملا ملاعلا يف هارن ام سيلو «ةيدبأ ةيلزأ اهنكلو .دسفت وأ رثدت ال يهو «ةدلاخلا قئاقحلاو

 40ص ءابيلص ليمج .د ؛ةيبرعلا ةفسلفلا خيرات ةينوطالفألا لثملا نع رظني «يلاعتملا يلاثملا ملاعلا كلذ نم
 .107ص «يناوهألا داؤف .د .نوطالفأو



 تبثئاف ٌيِداَعَملا يناثلا اهدّرجت ًالوأ تبن ٌيداَملا اهديرجتو - 0

 05 1 نيعب يلثم اهتدهاشل تدّروجت مانملا َلْئَق اهّنأ ولو - 1

 «يأ -اهديدشتو «ءايلا حتفب- ّيداعلا اهديرجتو «تاذلا يه يتلا حورلا يأ :لوقب

 ملاع اهملاع ةهج ىلإ اهلابقإو ءساوحلاب اهكاردإ باهذو .مونلاب اهتاداع نع اهدّرجتو

 نم ًاءزج 2نيثالثو ةعبرأ نم ءزج يهو ؛ةحيحصلا ايؤرلا نم هارت امل اهتيؤرو «بيغلا
 ةيؤرلا نع ةظقيلا ىف وه يذلا ىناثلا اهدّرجت ْنأ ىلع ًالوأ ناهربلا اذهب تبثأ ىحولا

 اذإ اهعجرم هيلإو ؛هنم يه يذلا اهداعم ىلإ يأ «ّيداعملا اهتيؤرب يتلا تاسوسحملا ىلإ
 ققحي مل نإف .هكلست ىتح داقتعالا اذه ةحص ىلع حاضيإلا اذهب ذئنيح تبثأف .تدّرج

 مانملا لبق كتاذ يأ ءاهنأ ولو :هلوق ىنعم كلذو .هيلإ بغري ملو .هبلطي مل هتحص ءيشلا

 ةيؤرلا كلت يأ ءاهتدهاشل يبيغلا اهملاع ىلإ تلبقأو «مانملا يف تدرجت امك تدرجت

 يلثمب دارأو .ةحيحص نيعب ةظقيلا يف كلذ دهاشأ انأ ام لثم يأ ءيلثم مون ريغ نم كتاذ

 تناكف ءايؤرلاب تنأ هارت امك مولعلا نم ًاضعب ةظقيلا يف فشكلاب انأ كلذكو يأ .هانعم

 ([ةوبن] ةيادب نأ 9 ةشئاع نع ىوريو ءبيغرت اهيفو «ملعلا اذه ةحص ىلع ًاليلد ايؤرلا

 ريثك كلذكو .*باصأ آلإ ًائيش ىري ال ناك هّنأو .ةقداصلا ءايؤرلاب رهشأ ةتس يف يبنلا
 لدي ام اذهو .كلذ مهفاف ءايؤرلا مهل ودبت مهريغ وأ ,مهكلم يحمنيل ناك اذإ كولملا نم

 كبلق ىلع ىلاعت هللا تافص يلجتل ًالثم برضف ةيهلإلا تارضحلاب ةفشاكملا ةحص ىلع
 تبثيل ةلمج تارضحلا ةدهاشم ناكمإ يف ًالثم برضو .توصلابو ةآرملاب تافصلاب

 اهّنأ ىلوألا ةيوستلاب نكمتي ىتح نيولتلاو يقرتلا ناكمإ يف ًالثم برضو .عمجلا ةيدحأ
 الثم برض مث «ةيوستلاب اثراوت عبرألا تافصلا تاذلا دوجو تغلب امك اهب ملعلا غلبت مل

 نم هيف ملكتي نأ دارأ ام ىلع هنيهاربو هججح ماقأو ءبيغلا ملعب ةفشاكملا ناكمإ يف

 :لاق مث «ملعلا
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 تزفتساو هلقع تلقتسا ثيحب هسورد هّتشّيط نلّمم كت االو - 2

 .قباسلا تيبلا لبق ناويدلا يف تيبلا اذه يتأي(1)

 .ماقرألاب [نيثالثو ةعبرأ] تبتك [س]و لصألا يف (2)

 . لصألا نم ةدايزلاو ءس يف طقاس نيفوقعملا نيب ام (3)

 .160 ثيدحلا ءملسم حيحصو .4953 و 3392 ثيدحلا .يراخبلا حيحص رظني (4)



 ةميلسلا لوقعلا تاياغ كرادم نع قدي ٌملع ِلَقّتلا ًءارو َمَّنف - 3

 يتَدمُم يئاطع نم تناك ّيسفنو هنذخأ ينعو ينم هُنيقْلَت - 4

 بتك يف هسورد ركفتلل ثبلي الف ؛هلقع تفّفخ يأ :هتشّيط نمم نكت الو :لوقب

 رارسألاب ةفشاكملا ملع اهيف دجي ملو ؛ةقيقحلا ملعو ؛ةعيرشلا ملع يف ءاملعلا نم لقنلا
 هترّيص نأ ىلإ اهركذ مدع لجأل اهركنأف ؛ةفشاكملاو ماهلإلا قيرطب بيغلا ملع نم ةيهلإلا

 واولاو فاقلاب- ترقتساو «قيقحتلا كاردإ مهف نع هلقع تللق يأ ,تلقتسا نأ ثيحب

 ىلإ هتعدو .هتجعزأ يأ -ةمجعملا ءازلابو «ءافلابو- اهراكنإ ىلع تتبث يأ -ةلمهملا

 ملعلا كلذ دعبو «لقنلا كلذل ناعم [ظ132] لقنلا ءارو دعب ْنإف يأ :ّمَّنف .راكنإلاو شيطلا

 اهب يتلا عبرألا اهتافص يه لوقعلا كرادمو «ةميلسلا لوقعلا كرادم رثكأ نع قدي رهاظلا

 .باتك نم كبلق ىلإ ءيشلا لاصيإ هانعم ةقيقح نيقلتلاو «هتنقلت دقو ءاهب ملعلا كردت

 يلقع نع يأ :يّتعو ءيلقع ةآرم نم يأ :يئم هتّتقلت :لوقي وهو ءرظن نع وأ ؛ملاع وأ
 يئاطع نم تناك يسفنو .كلذك وهو .هلقع نعو .هلقع نم هلقع هذخأ هدارمو .هتذخأ

 .ىلاعت هللا تافصلو ملعلل اهلباقتو ءاهتافص نم يأ ءاهنم ءاطعلاب اهذمم يأ ءيتّدمم يه

 الإ هفشك ٌحصي الو ءنطابلا رسلا فشك انه ديري نكلو «ىلاعت هللا نم لكلا ةقيقحلا يفو

 نمف «هللا ديحوتل ةآرم ءرملا تاذ ْنأ هانركذ ام ىلإ ةراشإ هسفن نمو .هسفن نع هلثمي نأ

 ال بيغلا ملع ْنِإ :تلق نإف .ىرخأ هب انحّرصو «ةرات هيلإ انرشأ امك هديحوت ذخ كتافص

 هلوقو 11١4 هَآ الإ بيلا ٍضْرَأْلاَو ٍتوَمّسلأ ِفْنَم ُهكَتياَل لق# :العو لج هلوقل ىلاعت هللا الإ هملعي
 ل سمسا سم م ربع سال ع

 ْنِمَو ِهْيَدي نيب نم كِل ءهْنِإَ ٍلوُسَر ني ضير مال[ اًدَحأ دونَ َلَع ٌرهظي الق :هركذ لج
 ىلع بيغ وهف قلخلا نع يفخ ام لك نإ ةقيقحلا يف نكلو ؛معن :لوقنف 24 اًدَصر ءِِفلَح
 (#37 ليلي َنونمؤي# العو لج لاق دقو «هللا مالعإب ملع امنإ ملعلا لكو .مهيلع يفخ نم

 .باوثلاو .باقعلاو .ءباسحلاو ءرشنلاو ءرشحلاو ءرخآلا مويلاو .هللاب نونمؤي دارملاو
 ْنَم رذع عطقو «(*![هملعب] كلذ ملعب مهدّتعت نيذلا هقلخ ىلع ةجحلا هللا ماقأ اّمم كلذو

 .65 ةيآلا ءلمنلا (1)
 .27 ةيآلا .نجلا (2)

 .3 ةيآلا .ةرقبلا (3)
 .س نم ةدايزلاو .لصألا يف طقاس نيفوقعملا نيب ام (4)



 هللا هاّمس اذه عمو ءهلّقَعَف لابب رطاخ وأ عامس نم كلذب ةفرعملاب هل ةجحلا غولب دعب كش

 هنمف .ماسقأ ىلع هّنأو .هماسقأ نم ناعم ىلع قلطي (!'بيغلا مسا نأ ّمصف «بيغلا ملع نم

 ردق هتافص نم ءيش لامك يلجت لثم وهو .هقلخ نم دحأ ىلع هللا هرهظي نأ ٌمصي اال بيغ

 ءيش ال راصو ىشالتل كلذك هيلع ىلجت ولو .دوجولا هلمتحي ال وأ ,لوقعلا هلمتحت ال ام

 ام هنمو .ءيش ال راصو ؛ىشالتف هلمتحي ال ام ردق لبجلل ىلجت امك .هدوجو لبق ناك امك

 باطخ نوملعي ءيش ّيأب رظناف ؛ةكئالملاك ضعبلا ىلع هرهظيو .عيمجلا ىلع هرهظي ال

 ىلع هفشكي ام هنمو ؟ةفشاكملا قيرط نم كلذ سيلأ ءلسرلا ىلع ةلزنملا هبتكو .مهل هللا

 ام هنمو ءمهل ةفشاكملاو «ماهلإلاب هنمو ؛نيدلا ملعك ةكئالملا ةنسلأ ىلع ءايبنألاو ءلسرلا

 قيرطب هيلإ نيكلاسلل هفشكي ام هنمو .التكا رضخلا يف هتفرع امك هئايلوأل ىلاعت هللا هفشكي

 ىلإ ةبغرلا ةوق عم هنأ الإ قئاقحلا فشكلو ءصوصخملا يسامخلا مسالا ةءارقو ةبحملا
 اهيف ملعلا نم نوجرختسيف ةعيرشلا لهأل هللا هفشكي ام هنمو هل ريثأت الف ًآلإو «ىلاعت هللا
 هنمو .دحأ نم هملعي مل هنأل ؛ماهلإلاب بيغلا ملع نم وهو .دحأ هب مهقبسي مل ام مهلوقعب

 كلذ ريغ ىلإو ؛عئانصلاو ,مكحلاو ءرعشلاك تالاثملاو روصلا عادبإ نم قلخلل رهظي ام

 مل وه هنأ الإ هريغ هب طاحأ وأ «هريغ كلذب طحي مل ًابيغ تناكو .هلقع نم اهجرختسي امم

 قالطإو نظلا ىلع ال ملع ىلإ جاتحي باتكلا ليوأتف .بيغلا ملع نم اذه لكو .هنع ذخأي
 اوفشاكي نأ نكمملا ملعلا وه فشكلا لهأ دنع بيغلا ملعل فشكلاب دارملاو «يناعملا

 لوقع ريغ ْنأل ؛ءاملعلا يأ «ةميلسلا لوقعلا لهأ رثكأ نع هكاردإو همهف ديعب وه امم هب

 .كاردإلا ةَلق يف اهب ةجيح ال ءاملعلا

 نم َنِإ :لاق كغ يبنلا نأ ملعاف ءكوكشلا كنع تبهذو «كلذ (©تقذ تفرع اذإف

 ءانه هضيفيو .نيعملا اذه نم فرغي ُهَنَاَْت رصان خيشلاو .هلاجرو بيغلا نع بعشتم قيمع ليوط ثيدح موقلل (1)

 .اهدعب امو .694ص .مجعلا ةعوسومو ءاهدعب امو .892ص .ينفحلا ةعوسوم بيغلا نع رظنيو

 ًاناكم موقلا دنع قوذلل نأ مولعملا نمو ؛ىلوألا ةرملل حلطصملا اذه مدختسي هديت رصان خيشلا نأ ظحالملا نم (2)

 .ىهتنملاو هيف أدبملا وه قوذلاو .قوذلاب الإ كردي ال يذلا (قوذلا ملع) هلك ملعلا نوّمسي مهّنأ يفكيو ءايلاع
 قاذ ْنَم :ةروهشملا ةيفوصلا تاحالطصاللا نمو» :هيفو ءاهدعب امو ,756ص .ينفحلا ةعوسوم قوذلا نع رظني



 هللاب ةّرغلا لهأ الإ هركني مل هب اوقطن اذإف «هللاب ءاملعلا الإ هملعي ال نونكملا ةئيهك ملعلا

 هنطابو ءيّسح نم ملعلا رهاظ تذخأ ينأ يدمحملا ماقملا ملكت نأ بجع الف «(!!ىلاعت

 فشكلا لهأ نم هنود وه نم كلذكو «يّرس نم هنونكمو ءيحور نم هّرسو ؛يلقع نم
 نم ملعلا قّقحتي ملو ؛ملعلا رهاوظ [و133] ىلإ الإ رظني مل نم َّنَأ ملعاو ,مهردق ىلع
 يف اهلامكو «ةيهلإلا ةمكحلا ةدهاشمو «ءيش لك يف .قحلا ةدهاشم نم ريثك هتاف اهنطاوب

 نإف .ىوهلا عابتا نم ةرداصلا كلذ ريغو .وهللاو بعللاو لزهلا روهظ يف ىتح ؛ءيش لك
 ارفكو ءًالزه ناك ام ًالزه وأ ءأنطاب ناك ام اهنطاب الإ رظني ال يعرشلا ملعلا ثيح نم اهرظن

 نكلو ؛كلذك ةفشاكملا قيرط نم اهيلإ رظنلاو ؛ةقيقح وأ رهاظ كلذك وهو ءأرفك ناك ام
 هيف لزه ال يذلا ّدجلا مكحملا هريبدتب هلهأ نم كلذ فشك يف يرابلا نم ةمكح اهاري

 يف وه هب ىتأ نّمم رفكلاو .هب ىتأ نّمم لطابلاو .هب ىتأ نّمم لزهلاف ءاثبع الو ًابعل الو
 .لوقعلا تشهدأل تفشكتا ول ةينابر ةمكحو .ّدج وه مهنم كلذ راهظإل ىلاعت هللا ريبدت

 فالتخاو «تاناويحلا ىرت كلذكو .مهلوقع هلمتحت ام ردق فشكلا لهأل اهنم ىلجتيو

 «تابنلا كلذكو ءاهقالخأ فالتخا ىلع اهعادبإو ءروصلا كلت ىلع اهروهظو ءاهروص

 عفن الب رهظ هنأ رهاظلا يفو ءىشالتي لب يقسي الو رهظي امو ءباحسلاو «هعاونأو

 اهتبوعصو اهفالتخا ىلع لابجلاو ىصحلا روص يف ىصحي ال امم رومألا نم ريثك كلذكو

 عيمج كلذكو ءرويطلا كلذكو ءاهئانب يف مكحملا ردججلا لثم نيعلا ةيؤر يف اهقلخي ملو

 قيقحتلا لهأ ّنِإف ,مهتابغرو «مهتائيهو .مهلاوحأو ,.مهروص فالتخاو .دابعلا قالخأ
 .هرارقإل ةدهاشم ءيش لك يف ةمكحلا لامك نورظني فشكلا لهأو

 تاكردملا تالآلاب :لوألا :هب تاكردملا هكاردإ يف هوجو ةثالث لقعلل نأ ملعاو

 ةيركفلا ةوقلاب :يناثلا هجولاو .تاسوسحملا كردت اهب سمخلا ساوحلا يهو «ةيرهاظلا
 هحرلاو ل دكيملا يعيبطلا ءاذغلاب اهدادمتسال اهناوهدلاو ةفيطلا كح راقت الإ ىلا

 ءاعيمس نكي مل اذإ هنأل .هتاذ تافص يه يتلا عب رألا هتافص دوجول تاذلاب هكاردإ :ثلاثلا

 فراعملا نع ةيفوصلا مولعلا يه ةيقوذلا مولعلاو .نيفراعلا نم ناك ةفرعملا ةليسو قوذلا لعجي نم ينعي .فرع
 .اهدعب امو ,372 ,.مجعلا ةعوسوم رظنيو «رارسألاو

 فوصتلا يف هل نيعبرألا يف يملسلا نمحرلا دبع وبأ هاور :شماهلا يفو 220/1 ٠يلازغلا «نيدلا مولع ءايحإ رظني (1)
 .فيعض دانسإب ةريره يبأ ثيدح نم



 ةفشاكملا ةجرد غلبي الو .هيلع دعت ال ًادساف ناكو ءًالقع نكي مل ًارداق ءًاملكتم ًاريصب

 يف تاسوسحملا ةيؤر نع هيلجتو «تارضحلا ىلإ هلوصوو .قئاقحلا ىلع هعلطتب الإ

 مسالا ةوالت عم هيلإ عّرضتلاو «ةبغرلا ةوقب هللا ىلإ سفنلاو .حورلا هّجوتو .كلذ نيح
 وه امّنِإو ؛هيلع تارضحلا يلجتل الو .هل قئاقحلا فشكل ال هّبحب هلل ًاصلاخ يسامخلا
 ةاجنل الو «ةذل لجأل ال ىتح ًاصلاخ ههجول هنم داهتجالا كلذ ءاغتباو ءهنم برقلا ةدارإل

 ةقيرط هذهو .قيرط ةجرد لكل نكلو ؛هّبر نم هدعب يف حدقي ال امم اذه ناك نإو .هسفن
 هيلع بجيف هبلق ىلع ةمكحلا عيباني يرجيو «ةفشاكملا ملعب هفشاكي هللا ْنِإَف ةجردلا هذه

 هتفرعم لوبق رثكألا لوقع يف غاسي ال امم هدهاشي ام '!'متكي نأ هل هللا بابحتسا قيرط نم

 املو ؛مظانلا اذه لعف امك هدعب نم يتأي نمل ابيغرت زمرلا قيرطب هيدبي نأ الإ .هقح حاضتاو
 احاضيإ هحاضيإ تببحأف هيف ةدئاف ال يذلاك راص هيناعم مهف ىلع مهف ةوق هل ادحأ دجأ مل

 .مهفاف «يناعملا نم كلذ ءارو ام لقع هل ناك نم مهفي ديلقإلاك اليلق

 :لاق

 ةَدَِحُم سفن دج يهالملا َلَْهَف ًةلمجج وهّللا نع يهاللاب كّنآلَو - 5

 ةليحتسم ةلاح وأ ةهّومم ةروص ّلك نع ضارعإلاو كاَيِإو - 6

 تفش ٌرئاتّسلا هنع ام نيليرللا رتك يف كيلإ يدهُي ّلظلا ٍلايَح ٌفِيَطَف - 7

 ةقلخ لك يف نسصنللا باجح ةارو ْنم كيلع ودبت ءايسشألا ٌروص ىرت - 8

 كت الو يأ «ةلمج يهاللاب كت الو :هريدقتو ؛تاراعتساو ريخأتو ميدقت هيفو :لوقي

 نم هارت اميف اهّمحو اهلدع يأ :اهّدجو «ةيهلإلا ةمكحلا ةدهاشمو ءرظن نع ةّيلك لفاغلاب

 ّدبال ناك اذإو ءلاوحأ نم هب نوّرمي ام ةعاذإ كرتو .نامتكلا يف ةقداصلا مهتبغر نم نيح لك يف موقلا هيلع ام اذه (1)
 اهمّدقت ةروص غلبأ لعلو ءانيأر امك رصان خيشلا ريشي اذه ىلإو «ةديحولا ةغللا امه ةراشإلاو ءزمرلاف مالكلا نم

 دق هللا نإ :هل لوقت بولصم وهو جالحلا ىلإ ةأرما دفوأ نيح يلبشلا هعنص ام موقلا دنع ّرسلا متك نع رداصملا
 ءارس هل تعذأ ام هل يلوقو يبهذا :جالحلا اهل لاقف .ديدحلا معط كقاذأف .هتعذأف هرارسأ نم ّرس ىلع كنمتتا

 هسفن ىلبشلاو .ليبس هيلإ كل سيل :لاق ؟هالعأ امف :تلاق «نيرت ام هيف ةاقرم نوهأ :لاقف ؟فوصتلاو :هتلأسف

 فادني ةفوصتماو ء#16 لع .ينفحلا ةعوسوم رظني .تمتكو رهظأ هنأ آلإ ءادحاو ًائيش جالحلاو انأ تنك :لوقي
 هيف دقع دقف اهدعب امو «572ص ءرصان خيشلل (صالخإلا) باتك كلذك رظنيو ,262ص .مساج ديسلا زيزع

 .ههوجوو .هاوقو .لقعلل الصف
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 ضعب وهللاب دارأو .لزهلا وهو ء.[ظ133] رهاظلا يف بعللاو وهللا ةروص ىلع هلاعفأ

 روصتيو «موي لك يف ودبي باحس نم هارت ام لثم كلذو هريغ ال لزهلل هراعتساف هانعم

 ةحيبقلاو ,قالخألا ةئيسلا باودلا نم هارت امو «ةدئاف الب لحمضيو ىتش روص ىلع

 دج وه لزهلا ةروص يف رهاظلا اذه لزهف يأ ءيهالملا لزهف ءاذه هبشأ امو .روصلا

 .ةقيقح .ٌقح وه يأ .قحلا ٌدجلابو «هتقيقحو ءيشلا تاذ انه سفنلاب دارأ .ةذجم سفن

 ةلفغ لفاغلاب نكت ال كلذكو :لوقي رخآ ىنعم هل لمتحيو .همكحو هملع ىف هتايآ ةققحم

 هللا نواة مكسلا نه اقم كاهل يفلت ىلإ قنا يع وم دازملا و هةنسر اك قم أ كلك

 يأ ءسفن دج وه اهبحاص نم يهالملا لزهف ؛هبحاص نم وهللا فشكل هريبدت يف ىلاعت
 ةيصعم وأ ةعاط نم هرايتخا فشكل هيف «هنم ةئيهلا ةمكحل لزهلا كلذ ىف ةّدجم هسفن

 ننعم هللا ةطكتتل ده اخو يرق قلقا سالو, دلايإ كللوكو هيساض سا نع غو وع

 هقلخ يذلا لايخلا كلذب دارأو .ةشوقنملا ةهّومملاو ,ةهّومم ةروص لك راهظإل هريبدت
 ةدهاشم نع وأ ؛ءيشب سيل وهو ءاقحو ًائيش ءرملا هشحي سوفنلا يف ًالايخ ىلاعت هللا
 يذلا بارسلاو ؛مالحألا ثاغضأ لثم ةليحتسم ةلاح لك راهظإ يف هريبدت يف هللا ةمكح

 تالايخلاو ءءرملا ىلع ليختت يتلا ةدسافلا تالايخلا نم هللا قلخ امو ءءام ديعب نم

 ةليحتسم روص وه هل امم هلاثمأو اذه لكف .لعف اهلهأ نمو .قلخ هللا نم اهّنإف ةيرحسلا

 .هنوك نم دال رمأل اهنوك نم ٌدبال ةلدع «ةيهلإ قئاقح اهنطابو ءاهداجيإ يف لزه اهرهاظ
 ةيدنصتلاب نا نإ ونتي دهتلاب ذل ىقعتلاب هيفا لدسلا يور ع كلذ ؟تادهاشاذإ نعتز
 وه فيطلاو «لظلا لايخ فيطف :هلوق :مهتبترمب نوعنقي ال قيقحتلا لهأف .ءرملا ملسي
 ام وه لايخلاو «ليللا يف انه دارأو راهن وأ ليل يف كيتأي لاح نم كيلع فوطي ام

 يذلا لثملا لايخلا ةراعتسا انه نكلو «لايخ ريغ ءيش وه سيلو ؛لبق نم كيلإ ليختي
 هنأل ؛ةراعتسا هنم سمشلا ةهج ءارو نوكي يذلا ءيشلا لظ وهو لظلا لايخك ءيش وه

 وهللا ةروص يف يتأتو ءٌقح يه يتلا مانملا يف ةيؤرلا انه دارأو ءيناحور حيحص لايخ

 يذلا لظلا لاثم ىلع وه يذلا يأ ءلظلا لايخ فيط نإف :لوقي ءلزهلا وهو .بعللاو
 كيلإ يدهيدق هّقحو هتيناحورل هراعتساف ءلظلا لايخ ّقحك ّقحلا ايؤرلا نم مونلا يف يتأي
 مون يف يأ ءىرك يف بيغلا ملع نم كيلإ ىلاعت هللا هاحوأ ملع هنطابو ءرهاظلا يف وهللا

 ةمكح وه لب .بعل الو ءوهلب هسيل كلذ ْنِإو «كريغ هفرعي وأ «هريبعتو هقح فرعتف همانت
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 هّقح ةيؤر رتس نع تفطل يأ «ةرتاسلا هنع تش ام كلذ «ةبيرغ كيلإ ةماركو «ةبيجع

 ليوأتبو ءايؤرلا ليوأتب ملعلا لهأ ىلع رهاظلا لزهلا كلذب هيلع ةرتاسلا ةرهاظلا بجحلا
 ةهيبش اهاري ىتلا رهاوظلا بجح هلقع ىلع تّفش نَم نأ ًاليلد اذهب ىفكو ءايؤرلا كلت

 لوب هلج نماظلا نك ةيكحلا تاو ءاهج دانة يكح لل نيو اوتناقح قول هنأ لوول

 هّنإف ءلزهلاو دجلا يف هللا ديحوت يف قيقحتلا نع لفغت الف ءامهنيب قرف ال هلزه رهاظلا
 .ءءايشألا قئاقح يأ ؛ءايشألا روص !!َرَت باجحلا فشكاف لزه ةيهلإلا ةمكحلا يف سيل

 لك يف يأ .ةقلخ قح لك يف سبللا باجح ءارو نم كيلع ىلجتتو رهظت يأ :ودبت
 .قالطإلا ىلع ةروص

 :لاق

 ةئيه لك ىلع ودبت اهلاكشأف ةمكحل اهيف ٌدادضألا تعّمجت - 9

 ةّبوض َرِبَخ رونلا يدهُت ُكّرحُت 2 قكاوس يهو َقُطلا يدبن ُتماوُص - 0
 يف يه يتلا اهّدجو ءاهلزه يف اهلك رهاوظلا يف يأ :اهيف دادضألا تعمجت :لوقي

 ءاهروصق يأ :اهلاكشأف ءنيركفملا لوقع شهدت ةميظع ةمكحل اهيف لزه ال ةقيقحلا

 رهظت ةدحاو ةلاح يف دادضألا تالاح نم ةلاح لك ىلع يأ «ةئيه لك ىلع رهظت يأ :ودبت

 ,رمألا رهاظ يف تماوص اهتمص لاح يف قطاونلاو ,تماوصلا عيمجف ءاهتائيه دادضأ

 هللا ديحوتو حيبستلاو ةلالدلاب قطاون يهف قطنلا [و134] رهظت يأ ودبت اهتمص لاح يفو
 درع اهنوكسالاح ين حو وك اوم رعالولا يف يعن يتلا رهالعلا ىف كارب مو اع
 دجيو «هب ةوقب ضهان هلل حّبسم لك ْنأل ؛كرحتم وهف قطان لك ّنأل ؛ةلالدلاو ىنعملاب

 ةيؤرلاو «هنم هديري امل لاعفنالاو .هل ىلاعت هللا رمأل عامتسالاو .ناعذإلاو حيبستلا يف

 هللا دارأ امل هئادتهاو «تابنلا ىلإ رظناو .كلذب كرحتم وهف «.هنم هللا ديري ام ىلإ ءادتهالاب

 كلذل هبح يف هعفرو ءضرألا فيطل نم ءاذغلاو .ءءاملا برش نم هرمأل نعذأف «ىلاعت

 هللا ديري امل لاعفنالاب كرحتم وه ءىش لك ْنأ ىلع لدي اّمم كلذ لك «هتياهن ىلإ ءاذغلا
 يدك لاس هاوتسلا كير علا وا اب ركن ريخ كلا زوبع ع را رقاق ىف اهلك واكب

 يتلا ناوكألا عيمج تراصف «يملعلا رونلا يدبت كلذك اهتملظ ءاقب ىلع يهو «ةفيطل ريغ

 .باوصلا هانتبثأ امو [ىرت] :[س)و لصألا يف (1)
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 يتلا قحلا ايؤرلاك ةرهاظ اهلكو رونو «قح اهلك دجلا ةروص يفو «لزهلا ةروص يف يه
 ةنكاسو «ةملظ اهرهاظ كئازجأ نم ةرذ لك ةقيقح كلذكو ؛لزهلا باجح ةروص ىف ىه

 للاب للاب ةلالرب نللا ةملظاو بحار لاك ىف قالك ىه جلع نونو رسم اهظابو
 ةبجتحملا عم سمشلا رونو سمشلا نم أوضأو .فشكلا لهأ عم راهنلا نم أوضأ ىلاعت

 نع هتاذ تبجح نمل هللا نع باجح اهنأل ؛ليللا ةملظ نم ملظأ ىلاعت هللا نع مهتاوذ
 :دادضألا ضعب ركذ مث «ىلاعت هللا اهفرعو ءاهب هللا فرع نمل رونو ءاهب هللا ةفرعم

 :لاق

 ةنيزح ىلكت ّلثم ًاباحتلا يكبتو 2 حراف لّدبأك ًاباجعإ ُكَحْضَتَو 1

 ةمغن بيط ىلع ْثَنَغ نإ ُبَرْطَتَو ةمعن ٍبْلَس ىلع نأ نإ ٌبدنتو - 2

 .ةجردو «ةبترم «ةبترم ءيش لك يف ديجملا هلل ديحوتلا يف كيقرت لزي ملو :لوقي
 ثيح نم ةنطابلا ةقيقحلا يف ءيش لكف :لاقف ءيش لك يف لاثمألا كل برضيو ؛ةجرد

 انعم ضعي انه كحضلاب دارأ :ًاباجعإ كحضتو ؛لاق امك اهسفنب ءايشألا يردت ال

 لّدَجلاو .بجّعتلا ىنعمب ال ربخملاو هرظنملا نسح انه باجعإلاب دارأو "''ةرهزلا وهو
 :ىلكثلاو .توصلا عفر باحتنالاو ,حرفلا حرافلاو ءرورسلاو حرفلا -ةمجعملا لاذلاب-

 ءرظنملا ةنسح يأ ءًاباجعإ ةرهز كحضتو ءاهدلو وأ اهوبأ وأ اهمأ اهيلع تام يتلا ةأرملا

 .هرهظمب رهظ اذإ ءرملا كحض رهظي هبو ؛ءيش لك يف وه يذلا كحضلا ةقيقح وه كلذو

 هللا فطل ىلجت اذإ كلذكو .(2اهكحض وه اهرظنم نسح وه يذلا ءايشألا رهز روهظو

 تطشنو .«تطسبناف ؛ملعت مل وأ تملع اهّرسي امم كلذ نأ ةقيقحلا يف ءايشألا ىلع

 اهيلع هللا ىلجت اذإو .كحضلل هراعتسا يذلا وهو .رهظي مل وأ رهزلا ترهظأ :ترهزو

 يه اهيف ةلاحلا هذهو ءتضبقناو تنكس «هتفيخو هتوطس نم فوخلاو «ةبيهلاو ةمظعلاب

 جارسلا ؤلألت :روهزلاو ...اهتجهبو اهنسح :ايندلا ةرهزو «تابن لك رون :ةرهزلا» :.340 ص .ليلخلل نيعلا يف (1)

 : :روهشملا تيبلا هنمو (2)

 املكتي نأ داك ىتح نسحلا نم اكيعاف لاتخي قلطلا عيبرلا كانأ

 :اضيأ هنمو



 كحضت ىهف .دحاو لاح ىف ءىش لك ىف امه نيتلاحلا نيتاه لكو «ءاكبلا اهل راعتسا ىتلا

 ىلعو 00 ىلكت لثمأب ًاباحتنا نكتو .حراف حرفأك يأ :لذجأك ءارورس يأ اج

 نإو .تتام نإ ًانزح ّنئت يهف هب اهتفرعم يهو ءاهتمعن اهنع هللا بلسي مل ولو ءاهتمعن بلس
 يهف اهبرب اهملع قارف ىلع يهو ءاهلاح ناسلب اهترهز قارف ىلع دوجولا يف اهدعب تناك
 اهتثيه يف يه كلذك نكلو دعب اهتفت مل نإو ءمعتلا كلت تاوف ىلع نزح دّدعت يأ «تآبت

 «ناسنإلا رهاظم يف رهظي كلذلو «ىلاعت هللا هنّوك لك ةلاح يف ةدوجوم ىوقلا هذهف «ةمئاد
 ةمغن لك نع تقطنو «تملكت نإ .تّنغ نإ لاحلا ناسلب حرفت يأ ءبرطت :هلوق كلذكو

 ىلع حرفو .برط وه ةمغن لك يف اهقطنف ءاهمالك نم ةملك لك ىلع -ةمجعملا نيغلاب-
 يأ .ةراعتسا ةمعن لك ىلع نوكيف ءاهل هللا باطخ اهتفرعم ىلع وأ ءاهيلع هللا معنأ ام

 «فرح ريغب تانئاكلا ىلع هباطخب ًايلجتم لزي مل هللاو .هللا نم [ظ134] باطخ لك ىلع
 هذه رهظت الو ملعلاو تافصلا نم اهيف ىلجت ام عب عيمجو ءاهرومأ عيمج يف توصاالو

 لاوحأل ًارهظم ناسنإلا راصف «ناسنإلاك تاناويحلا ضعب يف الإ ناولألا يف يتلا تافصلا

 ءاهمالكو اهرصبو اهعمس رهظمو «.هب قطني امب قطني يتلا هناسل وهف «تانئاكلا عيمج

 :لاق امك ناويحلا ضعب كلذكو ءاهبدنو اهنينأو ءاهئاكبو اهحرفو اهنزحو

 ةّيجش كيدل ناحلأ ديرغتب اهُمْجَس ُبِرطُب ناصغألا يف ٌريَطلا ىرست - 3

 ةّيمحعأ نسلأ نع نع ْتَبَرْغَأ دقو اهتاغلب اهتاوصأ نم ٌبَجعَتو - 4

 ديرغتب اهعجس كبرطي يأ ءاهعجس برطي ناصغألا يف ريطلا ىرت كلذ نمو :لوقي
 اهتاوصأ ةذل نم نسحتستو يأ :بجعتو «ةنيزح يأ :ةّيجش .كبرقب يأ .كيدل ناحلأ
 نسيل كلذ لكو:«ةموهفم ريغ ىأ :ةيمجعأ نسلا نع «تحصضفأ ىأ :تبرعأ دقو ءاهتاغلب

 نم ًانزحو «ىلاعت هللا ةفرعمبو .هب احرف دوجولا ىلع هللا فطل يلجتل رهاظم اهّلكو ءلزهب
 ىلع نزحلاو «هب ملعلاب هلل دوجولا ةبحمب هيشالتبو «هب ملعلاو هفطل يه يتلا همعن تاوف
 يفو ؛تاناويحلا ضعب يف برطلاو حرفلاو .ءاكبلاو نزحلا رهظ ةميظعلا ةمعنلا هذه قارف

 .هريبدتو .هلعفو .هملعو .هتافصو هللا يلجت رهاظم كلذ َنإ ةقيقحلا

 :لاق

 ٍةَجَل طْسَو يف ُنْفّسلا يرجت رحبلا يفو الَفلا قرتخُت ٌُسيعلا يرسن ربل يف قو - 5
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 ةّرم ّربلا يف نيشيجلل ٌرظنتو - 6

 مهسأبل ديدحلا جن ٌمُهَسابل - 6572

 سراف نيب ام بلا شْيَج ٌدانجأف - 8

 بكار نيب ام رحبلا شيج ُدانكأو - 9

 ريك عويس ىف ىرخأ رحبلا يفو

 ةَسأو ًابظ ْيَدَح ىمح يف مُهَو

 ةلجر َتَر لجار وأ سرف ىلع

 َةدْعَص لثم دعاص وأ بكرم اطَم

 انقلا“ رفح نعاطو ًاكتف ضيبلاب براَض ْنِمَق - 0
 أ

 ةيرهمسلا ةلاشمعلا

 ةلعشب ًاقْرَر ءاملا يف ٍقرخخُم نمو
 ةييزملا ..لذ فيش اريشك يلوي (دو.هشنت الذان ارينم ا: فوت ا و

 '''ةعينملا نوصحلاو يصايصلا مديل 2 اهيمرو ٍتينجنملا َبْضَن ٌدِهْشَتَو - 53
 هللا هرهظأ ريبدت لك ىف هتافصب كلذ ىف هللا ىلجتو قحلا دهاشو رظناو :لوقي

 لهج باجحب لرقعلا ىلع هلع نديم رع انهبهزاهظإ هللا دارأ ام راهظإل هتمكحب
 لبإلا يهو .ءسيعلا ىرت ءاهيف ءيش لك فالتخاو ءروصلا نم هرهظأ امو ؛هب اهملع

 «رحبلا ةجّيل طسو يف نفسلا يرجت رحبلا يفو ءاهيف ريسلاب اهعطقت يأ ءالفلا قرتخت
 ىرخأ ةّرم رحبلا يفو «ةرم ّربلا يف نيلباقتملا نيشيجلا ىلإ يأ 0 رظنتو
 «نولابي ال مهو .ءمهتومو مهؤانف كلذ يفو .كلذل مهسفنأ مهتمه ةريثك عومج يف

 «كلذ نم ريخ مهل حالص وه يذلا مهحالص ىلإ ناعذإلاو ءمهل فوقولا نأ نوملعيو

 ًاضعب مهضعب لاتقل يأ :مهسابل :عوردلا يهو :ديدحلا جسن مهسابلو ؛ىبأت سوفنلاو
 :يّدحب دارأو «حامرلا يأ : :ةئِسآو «فويسلا ئأ ان: ىدح :ةنامخ أ :ىمح يف مهو

 «ةينملا مهفوخ ىلع لدي ام اذه يفو ,نعطي ثيح نانسلا ّدحو ءعطقي ثيح فيسلا ّدح

 شيج تربتعا اذإ ىرتف يأ :دانجأف .ضعب يف مهضعب نم دصق نع اهيلإ نورّوهتم مهو

 بحاص يأ :ةلجر ّبر «شام [و135] يأ لجارو ءسرف نع بكار سراف نيب ب أم بلا

 وه ّيطملاو ءيطم بكار نيب ام رحبلا شيج موصخخ يأ :دانكأ ىرتو «هيلع يوق يشم
 لثم يأ :ةدعص لثم دعاص وأ ءبكرم حطس كلذب دارأو .هنم أطوي يذلا عضوملا

 يأ ءضيبلا براض وه نم مهنم يأ نمف مهيلإ رظنلاب ىرتو ءاهيلع دعصي ةجرد

 مُهشأب ًاَقْشَر رانلا يف قرْفُم ْنِمو - 1

 .[اهيمرو] لدب [هيْمَرَو] :ناويدلا يف (1)



 ةلاّسعلا حامرلا يهو ءانقلا رمسب نعاط نم مهنمو ًالتق «يأ :ًاكتف «ةّداحلا فويسلا

 توملا ةرارح يف يأ .رانلا يف قرغم وه ْنَم مهنمو .''![ ] ؛ةيرهمسلا
 ةرارحب قرحم وه نَم مهنمو ءباشنلا يهو .ءسوقلا مهْسأب ًانعط يأ .مهسأب ًاقشر
 .قرحم وأ ءتوملا ةرارح ران ةلعشب ًاقرز ءاملا يف كلذ نيح يف وه ءاملا يف توملا

 هذه يه رانب وأ 21 قدانبلاو عقادنلا لم ةمكحي هيف هليناران ةنلعشب ًاقرؤ داملا قفاوهز

 نم الإ رصنلا امو «ةميزهلاب اريسك يلوي اذو .هسفن الذاب اريغم اذ ىرتو «ةفورعملا رانلا
 نع ةديعبلا تويبلا يأ 3 يصايصلا مدهل هيمرو .قينجنملا بصن يأ .دهشتو «هللا دنع

 لوك نعم ردن ىلع دهر :هعشلا نوصحلا هدهلو ءاهب آلإ اهيف لوخدلا ىلإ لوصولا
 زاك فلو رنا لييكتا نو لْبَكَت ٌةكِف اعَمَتْلا نْيَعَفِف ىف 3 يآ مل نا َدَق# ىلاعت

 اذا 15 نمار رشي ةيزز هنآك بسلا كار طوق كت
 :لاق

 هسا درتقا لضرب امرت "ايما سرع علا رناكوو
 ةعرسب اهنم دايَّصلا دي كامَس لا ٌُجرْخُتف كابشلا رهنلا يف ُحَرطَتَو - 6

 اهيف ريطلا صامخ عوقو دما رمال زا

 (؟”ةسيرفلاب ىرّشلا ٌداسآ ظن هباود يراض رَْبلا َنْفْس د ٌرسكيو - 8

 000 رثحولا 2000067 اودهلا تم ايفعي ريطلا ضقت ءاطفيز ك9
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 ةتجتسُم اهضرأ ىف ةدّروجُم 6<سفنأب ىءارت ًاحابشأ ظَحْلَتَو - 4

 راقنالا تيرع وم ار صرت هلك يامل اليست لوعالا ن نتاا
 ملعي نم ريخ وهف آلإو ء.ضرافلا نبا دصاقم بيرقتو ءحيضوتلا يف هنم ةدايز انه ثيدحلا ِةْنَدَتَي رصان خيشلا ققشي (2)

 .اهفرعي ضر افلا نبا نكي ملو .رعشلا يف درت مل عفادملاو .قدانبلا نأ

 ميركلا نآرقلا يف ل ا ل ا ا ل

 .26 ةيآلا .بازحألا .# ْمِهِيِصاَّيَص نِم ٍبَنِكْلا له ني مهورهظ َنيَلأ َلَْنأَو  :ىلاعت هلوق يف
 .13 ةيآلا .نارمع لآ(4)
 .[رحبلا] لدب [ّميلا] :ناويدلا يف (5)

 .ةءارقلا هذه ىلإ ةراشإ ناويدلا شماه يفو .[ضبقيو] لدب [صنقي]و «[اوهلا] لدب [اضفلا] :ناويدلا يف (6)



 "َةَحْلُم رِبَخ ىلع آلإ دمتعأ ملو 2 هّلْعَف ٌتيطخت ام اهنم ُحَمْلَتَو - 0

 ةليطتشُم ةَّدُم يف. كيل ”ادنب ام لك َقْلَت ربتعا دَْقلا ن ٍنمزلا يفو - 201

 ةّنكألا بخجخُحب نكل هدرفمب دحاو لم ُهدهاش يذلا ٌّلكو - 2

 وأ ءاداسجأ يأ ءاحابشأ ةساحلا كنيعب محلا ملاعل كتدهاشم يف ظحلتو :لوقي

 يه حابشألا كلت نأ اهيلإ نيرظانلل ةيؤرلا يف رهظت يأ ؛ىءارتت يأ ءدملاب ىءارت ًاروص
 تّبكُر ةيناحور اهلصأ يأ .ةدّرجم ةلعافلاو «ةلاعفلا ىه سفنأ اهنطاب اهنأب يأ .سفنأب

 يفو لعفت رهاظلا يف يهف «ةيئاذغلا ةيتابنلاو ةيئاملاو ةيبا رتلا اهداسجأ يأ ءاهضرأ يف

 رتل نوعي ظلت دارا هنأ لدقو فردا عع أ ةدكتم اهنك ىف ىللاملا

 دارأو «ةيفتخم يأ :ةّئجتسم ءايندلا يأ ءاهضرأ يف ةفيطل يأ .ةدّرجم سفنأب تءارت ًاحابشأ

 سفنلا هذه ًاضيأ نجلا حابشأ يفو .هل ليوأتلا نم هجو هّنإف نجلا انه اهسوفنو حابشألاب

 مهماسجأ اوفخأ مه مهن ال ءاهفطلل ناسنإلا نيعأب ىرت ال ةفيطل حابشأ يف مهو «ةلعافلا

 نأ ىلع لدي اذهبو ءحايرلا مسج لثم مهحابشأ فطلل مهوري مل لب «سانلا ماوع هّنظ امك
 ران نم اوقلخو ءأيئرم ًادسج مهيف دمحل ىري امب اودعبأ ولذ ! ءيئرم مسجب سيل مهباذع

 ةشحول يأ ءاهتشحول مهنيب اميف ّنجلاو ءسنإلا سانئتسا يأ ءسنإ نيابت كلذلف ءمومسلا
 مل سنإلا ىلع اوفشكنا ول ذإ سنإلاب ةسينأ ريغ مهروصف «سنإلا ةروص عم ّنجلا ةروص
 ءاش ولو «ىلاعت هللا وه رّوصملاف كلذ لكو ءاهل سنإلا ةبحم مهروص فلاؤي [ظ135]

 ءاهرهاوظ ىلإ رظنلاب ىرتل ةيهلإلا ةمكحلا راهظإ ىلع كهبني اذه لكو ءمهروص نسحأل
 «تادجوملا يف هللا لاعفأ يلجتو «تافصلاب اهرّيدمل ةدهاشملاو ءاهنطاوبل قيقحتلاو

 يف كابشلا حرطي ىرتو «مظانلا لاق امك دوجولا يف اهرهظأ يتلا هتمكح يف ىرت كلذكو

 ركذب قطنملا لهأ دنع مازلإلا قيرطب رهنلا ركذ صّصخو «ةولحلا راهنألا يف يأ .رهنلا

 «هريغ وأ ناك ارحب ءاملا يف كابشلا حرطتو :دارأو «2'سكعلا ّحصي امك ةدارإو .ءزجلا

 .[هلعف] لدب [هركذ] :ناويدلا يف (1)

 ل ل ل ل ل

 نيا ا يال ع نب درع | نول يلا دبع

 .اهدعب امو .9/2 .بولطم دمحأ .د ءاهروطتو ةيغالبلا تاحلطصملا مجعم رظني «ةريثك هدهاوشو
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 .طويخلا كباشتب يأ .كارشألاب لاتحيو .ةعرسب اهنم دايصلا كمسلا يأ ءكاّمسلا جرخيف

 صامخ ؛عايجلا صامخلاو ريطلا صامخ عوقو ىلع دايصلا وهو ءاهبصان اضيأ لابحلاو
 ببس نوكتف اهيف عقتف كابشلا كلت يف اهلعجي :ةّبحب .عوجلا ةّدشل ريطلا نم نوطبلا

 تبر اهنأل ؛ةريثك ًابوبح «ةبحلا كلت ريغ نم يتأت نأ ردقت اهناريط ةوقل يهو «ةّبح اهتوم

 سنإلا نم ّنهريغ كلذك ءاهببسب تكله ىتح عمطلا اهلذأف ؛ةبحلا كلت ريغ ىلع تربكو
 .ةوقلل دوسألا مسا راعتسا ؛هّتاود دوسأ يأ ءيراض رحبلا نفس رسكي ىرتو .نهلثم وه

 رحبلا تايآ ةرات ءركذي وهف ءّربلا يف ةسيرفلاب ''ىرشلا داسآ رفظتو ءاهنم ةيوقلا ىلإ يأ
 ضعب ضبقيو هيلع هتوقب ءاوهلا نم ًاضعب يوقلا ريطلا ضعب داطصيو ءّربلا تايآ ةراتو
 سنإلا ركذ ىلإ لقتنا ضعبل مهضعب سانلا لعف ركذ اّملو .ةشحوتملا باودلا يأ .شحولا

 هضعب تاناويحلا لعف ىلإو «تاناويحلا يف سنإلا لعف ىلإ مث ؛مهلاوحأ قارتفاو ءنجلاو
 دو ا ع هوو ل تالا ع

 : [ام] ؛تانئاكلا عيمج يأ ءاهنم حملتو ءاهيلع اهنم ةيوق ةضبق وأ .ةوطخب يأ «ةرفقب
 را ل را ا :تطخت ؛يذلا

 يذلا كلذك رادقملا دارملا سيلو © هاعطلا اهب حلمأ ةحلم ةضبق ىلع الإ يأ ٠ .ةحلم

 حصي يذلا هيبنتلا ردقب ينعي ةقيقحلاب الإ قطني الو .ميكح هّنِإف .هركذي مل يذلا عم هركذ
 ريغ كلقع ناك نإو .كلذ لوبقل ادعتسم تنك نإ رابتعالاو ءركفلا باوبأ هب كل حتفني نأ

 ىلإو «ىلاعت هللا رماوأ يف لوخدلا ىلإ ءاعدتسالا لبق نم الإ هبطاخي ال وهف كلذل دعتسم

 اعيمج نيدبعتملا كلذ ىلإ عاد وه دوجولا يف ءيش لك نأ امك .هنم هبحي ام

 لاعفألا هذه يف كل رهظ امّلك يأ ءاهيف كلدي ام ّلك ّقْلَت ربتعا درفلا نمزلا يفو :هلوقو
 لهأ ةيلوت كلذكو .لزهلا ةروص يف يهف «ةدئاف ريغل يهلإلا ريبدتلا يف اهرهاظ يف يتلا

 :«ضرألا ملاع يف وه اّمم كلذ هبشأ امو «نينمؤملا ىلع مهطلستو ؛ءسانلا ىلع روجلا

 ملاعلا يفو ءّدج لاعفألا نم رهاظلا يف هلك كانهف ء«تاومسلا ملاع نع "سآّدقم هلك اذهو

 .409 ص «ليلخلل نيعلا مجعم رظني «ةرثكلل لثملا هب برضيو .دوسألا ريثك عضوم :ىرّشلا (1)
 نم هب بذعتسي ام وأ .791ص ء«نيعلا يف امك ةحيلملا ةملكلا يهو:ميملا مضب (ةحلُم) ديري ضرافلا نبا لعل (2)

 .فورعملا حلملاب قلعتملا يقيقحلا اهانعم ىلإ ةملكلا رصان خيشلا درو ؛مالكلا
 .دوجوم ريغ يأ ؛هّزنم انه رصان خيشلا اهب ديري :سدقم (3)
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 يتلا ةقداصلا ايؤرلاب تربتعا اذإو هيف ةمكحلا روهظ يف ةدئاف ريغل هنم ىرت امم ريثك
 ةدم يف ال ءكل فشكلا اذهب اذه تققحتو ؛لزه كلذك اهرهاظ يف لاثملا اذه ىلع يه
 يذلا هرعلا نمل يل هلم اجت ف كلل يح نو رح رحب هدي نا ب ملحم

 ملعلا ناك مث ءاملاع هب لزي مل يذلا ملعلا دوجوو .هللا ناك مث .هعم ءيش الو هللا ناك

 ءسناللا يفو ؛ةكئالملا يف لوقعلا هنم تدمتساو .يحوللاو يملقلا لقعلا يفو ءملقلا يف

 هللا تافص يلجتل ةآرم لقعلا ناكف ريغ ال ّنجلا نم عون مهو «نيطايشلا يفو .نجلا يفو

 «لاثمألا يلجتل ىرخأ ةهج نم لقعلا ةهج رخو :سفنلاو .هئالتباو هيهاونو هرماوأو هيلع
 .يقيقحلا بلطت يه ةقيقحلا يفف ءاهطلغب ًالامك اهبسحت يتلا تالايخلاو .تالاثملاو

 هيلع هللا يلجت ةهج ىلع وه يذلا لقعلا تفلاخ ثيح وه هبسحتف هريغ اهل ىءارتي نكلو
 دع ولكم ةردشأ اهووغتف [و 1351 اهلع ينغت ةازأ اليك رن اهتلعع ور وكمل هنيلطو :ةناقضت
 أدباف «ةيريصبلا هحور ةيزيرغلاو ةربدملا هسفن تعاطأ نّمم ريثكو «ةبلاغلا ىه تناك نأ

 نقر مهلاعفاو قالك هيلع ىف قباش نلاعتا هللا نأ قرألا ىف ةاكاقلو :ةنيمعتلا لاعفلاب

 ال ميكحلا ْنأو ,ميكح هنأ هفصو نم ناكو .ةيصعملا مهنم يدؤي نمو «ةعاطلا مهنم يدؤي

 هملع يف ناك نّمو .دوهشلا ملاع ىلإ بيغلا ملاع نم هجرخيو الإ هل اعيطم هاري اعيطم عدي
 الف اذهل املاظ هلعف نوكي كلذك هنأ هملع بيغ يف هاريو .هقلخب ّرصم هلل صاع هنأ هكلمو

 عئاطلا ئفاكي ىتح امهيلتبيو ؛هدوهش ملاع ىلإ هبيغ ملاع نم هرهظي نأ الإ ةمكحلل لامك
 لوقعلا ىف اقحتسم نوكي كلذك هنأل ؛هدابعل هملظو هتيصعمب رفاكلا يزاجيو «هتعاطب

 هللا ةريطخلا يف داستلا لطوو كاملا شح يف( للبلاب | فاق ناك نم نأ ةجقلدتلا
 ةاضق نمردنع ةالجلا تراكم أ زارت لالا لوقملا لأ هلوسوت تلكتلا كلتا ةرضح

 كيلإ كرظن نأ تلعج آلإو ,كلذك هللا عم بيغلا ةرضح يف وهف كلذك ناك اذإو .هلامك

 .كترضحو هترضح ىلإو «هيلإ هللا رظن نم قاقحتسالا يف غلبأو ,ةجح ىوقأ دوهشلا يف
 ءايبنألا رمأ يذلا ردقلا ملع قيقحت اذهو «بيغلا ةرضحو بيغلا ملاع يف هرفكو هنايصعو

 ضوخلا نع يهُن اميف ملكتت فيك :تلق نإف .هّقح انفشك دقف «هيف ركفتلا نع ءاملعلاو
 لهأ قلخلا عادبإ يف هللاب اوّنظ اوركف اذإ مه نيذلا ماوعلا ىلع عقاو يهنلا َنِإ :لوقنف ؟هيف

 هللاب نونظيف مهرّبدي وه ام ىلع الإ ةردق مهل سيل مهّنأو ؛مهبّذعيل مهقلخ .مهبّذعيل رفكلا
 ىلإ رظن ْنَم اًمأو .ىلاعت هللا ردق يف ّقحلا ةفرعم نع عناملا باجحلا وهو .مهمهف ةلقب
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 ءاعونمم نكي مل ردقلا يف ّقحلا قيقحت كاردإ ىلع ةوق هل تناكو .فشكلا قيرط نم كلذ
 .هنيوكت يف هعدبأ ءيش لكو ءلدع هللا ىري ىتح هقيقحت هنم دوصقملا نيع وه لب

 ال ,ناسحإلاو ناميإلا تاجرد يف نايعلاو «ةدهاشملاب دمحو ءانثو ةمكح وه هريبدتو

 صالخإلا تاجرد لوأب ناميإلا ةحصب نانجلاب قيدصتلاو .ناسللاب رارقإلاب هيف ءافتكالاب
 عيمجو .دابعلا نوكو «ناوكألا هذه عيمج نأ ًاعيمج فشكلا لهأ ىريو ىريو ,ناسحإلاو

 ملظلا لهأ ةبلغو ,مهليحو .مهعئانصو ؛مهلاعفأو ؛مهلامعأ عيمجو ءاهريغو «تاناويحلا

 ناميإلا لهأ زجعو «ناميإلا لهأ ىلع مهتبلغو ةربابجلا ةيلوتو .ملحلا لهألو ملعلا لهأل

 ءرمألا ةماقإ ىلإ نيبغارلا ءاملعلا دوجوو «ىلاعت هنيد ةماقإو .مهملظ عفدل مهتمواقم نع

 لزهلا هبشت يتلا تاناويحلا عيمج لاعفأو مهلاعفأو «مهلاتقو مهيلع ةربابجلا ةبلغو

 «لامجلا يف ةلماكلا ةمكحلا يه لدعلاو دجلا رهظم ىلع اهنم ناك امو ؛وهللاو بعللاو

 دقو ؛مهنم لاعفألا كلت راهظإو .مهدوجو راهظإل هتمكحو هريبدت نع ناك كلذ لك نأو

 ترهظف ءرهظي هنم هنأ هملع يف قبس نّمم رهظت ىتح ريبدتلا يف ةمكحلا مكحأو ءاهقلخ

 هركشو دمحو حيبست اهتقلخ يف اهتقيقح اهلكو ءكلذ ىلع هنم مهل ريخ ريغ نم ملع امك
 .دوجولا نم اهريغ لثم اهيلع هملعو هتافصب هللا ىلجت دق اهل يداجيإلا نيوكتلاب يهو

 اهنم هللا هديري امل ةلعفنم ؛هديحوتب ةملكتم .هرمأل ةرظان «هباطخل ةعماس ةعيطم يهف

 َنوُهَمفَت ال كلو وِ حي الإ ٍءَْش نم نإَو» :ىلاعت هلوقل ءيش لك كلذكو ءاهداجيإ يف
 ار 3

 ا رقك وأ اناهيإ نأ ءالذاتفوأ ءالدع تناك يهو # َمُهَحِيِبَن

 هللاب كرشملا َنِإ ىتح .ةلالدلاب معن :انلق ؟هللا حيبست ةيصعملا نوكت فيك :تلق نإف

 هتلالدو .ةملظو باجح هرهاظ ؛ىلاعت هللا حّبسي هاوق نم ةوق لكو هنم ءزج لك ىلاعت

 نأ حمصي كلذبو «هرايتخا نم ال كلذ ّنأل ؛هللا بضغ هيلعو .كلذ هعفني الو رونو حيبست

 كيقري لزي ملو «دابعلا لامعأ [ظ136] ىتح هيف هللا ملعو رون وه دوجولا يف ءيش لك
 كاقرف كلقع هركنأل لوقعلا رثكأ نع يفخلا رمألا كل رهظ ول هنأل ةبترم «ةبترم ديحوتلا يف
 ريغ .ءيش لك يف دحّتم هللا ملع نأ ملعتو .ءيش لك يف قحلا دهشت ىتح ةجرد ةجرد

 يف ناك نإو ءّرش الو ريخ الو ,ءلمع نم الو ءلعف نم الو .عضوم الو .ةهج نم لصفنم

 .هلقع ةأرم ىلع هتافصب ىلجت نم هب بطاخي مولعم هنطابف لزهلا ةملظب ًابوجحم ةيصعملا
 اهيف رظني ىلاعت هللا ْنأ ةقيقحلا يفو ءاهيلإ هللا رظن يف كلذك يه ًاملع تانئاكلا ىلإ رظنف
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 اذإ دوجولا ىلإ رظنت تنأو .هملعو هتافص كنم رظنيو ءاهيلع هّيلجتو هملعو هتافص ىلإ

 هملعو هتافص ىلإ كسفن نم رظني كلذكو ؛هملعو هتافص ىلإ فشكلا لهأ نم (١![تنك]

 اريصب ًاعيمس تنك كتاذ ىلع ءأملكتم لزي مل «ريدقلا ريصبلا ءعيمسلا :هئامسأ يلجتبو

 اهنم رظنت هللاب ملعلل ةآرملاك دوجولا تنكف .هملعو هللا تافص ةيؤر ىلإ ًاريدق ًاملكتم

 نأ ٌّمصو هللاب ملعلا فلتخال اذه الول نكلو ؛هيبشتلا انه دارملا سيلو ءاهيف هللا ىري ام

 ريغ هللا راصو ءهفصو يف قحلا لهأ هب هفصو ام ريغ ىلع وه هللاب 2'[ملعلا] قيقحت

 وه ديحوتلا ةحص نأ يصف ءاريبك ًاولع هللا ىلاعت ءديحوتلا دحج مصو .هتافصب مولعم

 كلذو ءديجملا هلل ّقحلا ديحوتلا وه اذه ْنِإف يقيقحلا فشكلا اذه ىلع رمألا نوكي نأ

 هلل ريبدتلا لك يأ .هدرفمب ىلاعت هللا وهو (دحاو لعف هتدهاش يذلا لكو) :هلوق ىنعم

 بجحبي لوقعلا نع ىطغم يأ «ةّنكألا بجحب نكلو .هل كيرش ريغب يأ .هدرفمب ىلاعت

 ةمكح وه دوجولا يف ام عيمجف .لوقعلا لكل هروهظ نع قحلا ىلع ّنكت يتلا ةتكألا
 0 ل 0 ل لا ا 5

 مهو .ءاشي نم هلالض رهظي يأ .©# عاشه نم فدهتو ءاثذ نم ٌلِضِي# :لاق امك ىلاعت هللا

 .هتمكحو هريبدتب ةيادهلا لهأ مهو ءءاشي نم هتياده رهظيو .هتمكحو هريبدتب ةلالضلا لهأ

 .هتيصعم نع ىهنو هتعاطب رمأو «عاطيو اهب ىصعُي يتلا يناعملا قلخو .قلخلا قلخف

 مهردقأو ءقطنلاو .ةردقلاو ءرصبلاو ءعمسلاو «ةئيشملاو «ةدارإلاو ؛ةبحملا مهيف قلخو

 ةيصعملاو ةعاطلل رايتخالا ةوق مهل لعجو .ةيصعم وأ ةعاط نم هنوديري ام لك ىلع

 مّرحو «ةعاطلا مهمزلأ لب .كلذ يف رايتخالا مهل لعجي ملو ؛(هنوراتخي اميف اهنوفرعي
 .مهفاف .ةيصعملا مهيلع

 اك دع

 .س نم ةدايزلاو ءلصألا يف طقاس نيفوقعملا نيبام(1)

 .س نم ةدايزلاو ءلصألا يف طقاس نيفوقعملا نيبام (2)

 .باوصلا هانتبثأ امو ء[هوديري ام] :[س]و لصألا يف (3)

 .باوصلا هانتبلأ امو «[هوراتخي] :[س]و لصألا يف (4)
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 نورشعلاو ثلاثلا بابلا

 ماقملا ناسلب ذبعشملا يهاللا لاوحأ ةفشاكمب ديحوتلا ةفشاكم ىلإ داشرإلا يف

 :'185 يدمحألا

 :لاق

 ةبير لاكشإ لاكشألاب ّقِبَي ملو هريغ َرَث مل َرْثَّسلا لازأ ام اذإ - 3

 بوث نم باجح ءارو نم روصلاب بعلي يذلا ذبعشملاب لاعفألا لّثم دقو :لوقي

 اهسفنأب اهّنأ رظانلا اهاريو ءروصلا كلت كرحتت جارسلا ءوض ىلع ليللا يف قيقر ضيبأ
 ةدارإ قلخلل سيل نوكي نأ زوجي ال هنأل .هانعم ضعب ىنعملا ءادبإ دارأ نكلو ؛كرحتت

 .رصبلاو ؛عمسلاو «ةردقلا راعتسا نكلو ءًاثبع فيلكتلا نوكيف .مهتانكسو مهتاكرح يف

 اولعف ام اهعطق ولو ,نولعفيو نوكرحتي اهب لصتم ددمب اهب ىلاعت هللا مهّدمأ يتلا قطنلاو
 ولو :لوقي .تكرحت امل تعطقنا ولو ءروصلا كلت اهب بعاللا كّرحي يتلا طويخلاك ائيش

 كلذك .ذبعشملا نم لعف هلك كلذ نأ ع بعاللاو ىئارلا نم رتاسلا باجحلا لازأ

 كسلا ريس اذهل مقق وخر ل سلا هياجج فاعمل لاذ رأفرملا كار اماذإ

 :لاكشألاب ّقْبَي مل .كلذ يف ةفشاكملابو هللاب آلإ نوكس الو ةكرح الف «ةيهلإلا ةمكحلاب

 حوضول كشو بير ةهج نم يأ «ةبير ةهج نم َّنظ ةيقب يأ :لاكشإ ءاهارت يتلا روصلاب يأ
 ؛روصلا يأ .لاكشألا نع كشلا يأ .لاكشإلا عفترا هرتس ذبعشملا فشك ول امك «قحلا

 الو ةكرح ال :تلق دق كَْنِإ :تلق نإف «ىلاعت هللا ةردقب ءيش لك كلذك .هب كرحتت اهنأل

 الو ءاهولعفي ىتح ةيصعملا لعف هدابع ىلع رّدقي مل هللا نإ :تلقو ههللاب الإ نوكس

 اهبكرف هللا دنع نم يه يتلا ةوقلاب هوصع مهنأل :لوقنف .هللاب الإ اهيلع مهل ةوق [و137]

 .[ذيعشملا يهاللا لاوحأ ةفشاكمب ديحوتلا ةفشاكمب ديحوتلا ةفشاكم ىلإ داشرإلا يف] :س يف (1)
 .مالكلا ميقتسي هبو ءس نم هانتبثأ امو ءاهل ىنعم الو ء.[بعلي] لدب [تغلب] :لصألا يف (2)
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 ىلإ ةبوسنملا ةوقلا َنِإ :كل انلق دقف .مهيف اهقلخ يتلا هتردقو هتوقب هنوصعي مهف .مهيف

 هيلإ ةبوسنم امهدحأ :نيهجو ىلع يه ىلاعت هللا ىلإ ةبوسنملا تافصلا عيمجو «قلخ هللا

 .ةريصبو ةميلعو ريدق هتاذف .ءكلذك هتاذ لزت مل هب ةفوصوم

 يهو .ةردقلاك هقلخ نم ضعب اهب فصتيو .هيلإ هفاضمو .هقلخ نم يه :يناثلا هجولاو

 ؛هعنم ىلع رداق وهو «ةردقلا هذهب هيصعي وهف .ناسنإلا حور يف اهقلخ هللا قلخ نم قلخ

 .مهفاف «ةمايقلا موي هيلع ةجح نوكيل هيلعو هيف وه ام راهظإ دارأ نكلو

 :لاق

 (!ةةَيِجّدلا يف هلاعفأ ىلإ َتيدت ها هرونب َّنأ ففشكلا دنع َتقّقحو - 4

 .ءيش لك يف ديحوتلاو ,ءيش لك يف قحلا كل فشكناو باجحلا لاز اذإو :لوقي

 هريبدتو هللا ةمكح نم اهّنأ لدعلا يف وأ .لزهلا "ىلإ ةرهاظلا لاعفألا هذه عيمج ْنأو

 نم هديحوت قيقحت ىلإ تيدتها دقف «هريبدت يف رونو ركشو دمح اهلك اهّنأو ءاهراهظإل
 نع ةرتاسلا بجحلا ةملظل انهاه دارأ نكلو «ليللا ةملظ يهو ةّيجّدلا يف لاعفألا ةهج

 تارضح ىلإ ىقرتو ءادحتم رون هلك دوجولاو ملاعلا ىري ىتح اهيف قحلا ةيؤر فاشكنا
 يف [ءيش] ةيؤر نع ًابوجحم مادام اهيلإ كلاسلا لصوي ال عمجلا تارضح َنإف عمجلا
 ىاحيانا لبق ناعم اذديتم ا روت لكل يري تح لب ةمكغ الو لع الو نول ريغ حوسزلا
 .ةيرهاظلا تارضحلا يه كلذك دوجولا ةيؤرو. يبنلا ةبترم يهو .هنم تانئاكلا هللا

 «تارضحلا نم اهءارو ام عم «ةيقرفو ةيدييقت يهو «ةيرهاظلا تارضحلا عمج اهمامتو
 تاذلا ىرت نأ ريغ نم نكلو .ذبعشملا ىرت امك هتمكحو «ريبدتلاو .لاعفألا تافص ىرتو

 .مهفاف «هلاعفأو هللا تافص ةيؤر يف

 :لاق

 و 2 9 5 ع 1

 ةملظ لك ىف سْمَّنلا سابتلا باجح ١ البسُم ّينيبو ىنيبام ٌتنكاذك - 5

 .ةءارقلا هذه ىلإ ةراشإ ناويدلا شماه يفو .[ةيجدلا] لدب [ةنجدلا] ناويدلا يف (1)

 .[ىلر] كذبا ن1: سينا(د)
 .لصألا يف ةدايزلاو .س يف طقاس نيفوقعملا نيبام (3)



 :لاق

 ةديعبلا يمارملا تاياغ كمقفل ًابّرقم كاذ َلَْه يّدذجب ٌتْنَرَق - 7

 .هلامكو .هتافص يلجتو «هللاب ملعلل يفشكب يأ :يّدجب .تعمج يأ :تنرف :لوقي

 و »

 كاذ وهو «بعل يأ :لريه «.لاثمب تاسوسحملا بجح راتسا عفرب هلالجو .هلامجو

 «تاياغ كمهفل ًابّرقم اهلاعفأ لاعفألابو .ءرملا تاذ ذبعشملاب ًاهّيشم انركذ يذلا ذبعشملا

 نع ًالضف «ءاملعلا لوقع ّدج نع اهكاردإ نع ةديعبلا بلاطملا يأ ,يمارملا تاياهن يأ
 مسالا ةوالتو «ةبحملا كولس ريسلاب الإ اهيلإ لوصو الو ءالك ؛ءافعضلا لوقعل اهكاردإ

 لك ىف ٌّىحلا دهاشت ىتح ةدهاشملاو «ةبحملا باوبأ هب تعنتل روضحلا ةوقب ىسامخلا

 .ءىش

 :لاق

 ةهيبستب . .هلاح .ىلاخل ..تسيلو < ةباشت نيريظملا ىف اتفيخيو -8

 نم يقطنو .ءينيع نم يرصبو «ينذأ نم يعمس روهظ يأ :نيرهظملا يف انعمجيو :لوقي
 كلذل ةلعافلا يه ءايشألا هذه ّنأو .يتروص روهظو ؛يديب يشطبو «يفنأ نم يّمشو «يناسل

 ؛تاذلا يه ةقيقحلا يفو «ةيؤرلا رهاظ يف اهتاوذب ةكرحتملا يه روصلا كلت َنأ امك ءاهتاوذب

 امّنِإ دوجولا يف وه ام لك كلذك ءاهب بعاللا ذبعشملا وه «لعافلا ةقيقحلا يف كلت نأ امك

 ةوق الو هللا قيفوتب الإ هللا ةيصعم نع لوح الف «هتردقو هتوقو «هريبدتو هللا ةمكحب هلك وه

 لزهلاب ّدجلا هيبشت يف ليثمتلا ةهج نم اذهو ءالعو لج هللا نم ةناعإب الإ هللا ةعاط ىلع

 يف ناهيبش كلذك اضيأ هاّيإو يّنإف .هلكيهو ذبعشملا تاذبو «يتاذبو «ذبعشملاب يهيبشت
 لامجل يتدهاشمب نكلو :لوقي .فطعلل ال كاردتسالل انه واولاف :تسيلو :هلوقو ؛ةروصلا

 «هلالجو .هملعو «هللا لامك يلجتو .يسفنو يحورب هملعو «هتافصو «هلالجو «هلامكو .هللا

 يف ّيلع هللا لزي مل ىلعألا ملقلا حور وهو ءمظعألا حورلا نم ةدمتسملا يحور ىلع هلامجو

 اهقرخو .تاسوسحملا راونأ ىلإ يسفن ةيؤرو ءاهيف ىلع يتافصو «هملعب يئاقب ةدم نيح لك
 هتأرو ؛بيغلا ملاع ةهج نم هارت يذلا وهو ءايملع رون اهلك ناوكألا تأر ىتح اههبجح عيمجل
 ةدهاشمو .ةدحاو ةيؤر ىلإ حورلا ةيؤرو ءسفنلا ةيؤر :اتقتلاف ةداهشلا ملاع ةهج نم سفنلا

 ءارصبو ءاعمس ناوكألا ءازجأ نم ءزج لكو ؛يئازجأ نم ءزج لك تيأرو «ةدحاو ةقيقحو
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 يف هرمأل لعفنتو «هديحوتب قطنتو .هرمأ رظنتو هللا مالك عمست يهف «ةردقو ءاقطنو ءامالكو

 يف الو .هبعل يف ذبعشملا ةلاحب لاوحألا نم ةلاح يف تسل ترصف «نيح لك يف دحاو لاح

 .ىلاعت هللا ىلإ هتيؤرل الو .ناوكألا نم ءيشل هتيؤرل الو .هسفنل هتيؤر يف الو .هبعلل هتيؤر

 ىنعمب لاحلاو «ةبيرقلا ىنعمب يتهيبشو ىلإ ىنعمب انه ماللاو ,يلاحل يتهيبشب هتافص عيمجبو

 ؟امهلاوحأ ىف نيفاصتالا نيب دعبلا نيأف ءلاوحألاب ىفاصتا ىلإ ةبيرقب تسيل يأ .فاصتالا

 (!1[ةفرعمل] ًابيرقت ًالثم ذبعشملاب تبرض امَنِإ الك ؟ىلاعت هللا يف كلذب هيبشتلا نوكي فيكف
 .هتردقب متيو «هتردقب نكسيو .هتردقب كرحتيو .هقلخ وه نوكلا يف ءيش لك نأ هللا ديحوت

 دابعلا ربج ىلاعت [و138] هللا نأ الو .هيبشتلا ىنعم ىلع هب درأ مل ينإف .مهفاف هتردقب ىنفيو

 .كلذ فرعاف .ةيصعملا ىلع الو .ةعاطلا ىلع

 :لاق

 تلوو ىلجت ذإ كثشالت رتسب هلغف ٌرهاظَم تناك هلاكشأف - 9

 كرحتت اهّنأ نورظانلا اهاري .رتسب هلعف رهاظم تناك .ذبعشملا يأ :هلاكشأف :لوقي

 ام هيلع رهظي نأ افوخ كيرحتلا ىلع وه فقوو ءرتسلا فشكنا يأ :ىلجت ذإو ءاهسفنب
 نم كلذك ءائيش لمعت ملف لامعألا كلت روهظ نع تّلوو «تقّرفت يأ :تشالت .هلمعي

 هتمكحب هكرحيو هردقي ءيش لك َنأو ,ءيش لك يف هللاب ملعلا ىأر بجحلا رتس عفر

 هنأ ىنعن انْنأ ّنظت الو .دوجولا ىف رهظي اميف هتبحمو هتئيشمو هتدارإ ىف وه امك هريبدتو

 هللا نأ ينعن انْثأ ّنظت الو .هاصع نّمم ةيصعملا فشكل هريبدت ٌبحأ نكلو هتيصعم بحي

 هيصعي وهو ءاهب هّدمي لزي مل يتلا هتردقب ينعن امّْنِإو ؛ةيصعملا ىلع يصاعلا كرحملا وه

 .مهفاف .هتوم لبق وأ ؛هتومب هنع اهلاوز نيح ىلإ هل هدادمإ يف كلذك اهب

 :لاق

 2 طوني سبالاو لاكشالا# نيتحمو ٌةهيِبَّش يسْفَت لغفلاب هل تناكو - 0

 ةهيبش هحور ىهو «ةلعافلا ىتاذ يأ ءىسفن تناكف رهاظلا ليثمتلا ىف اّمأو :لوقي

 ءاهلك ىتروص ةلزنمب باجحلا وهو :سبللاو ءروصلا يأ ؛لاكشألاك ىّسح رهاظمو ؛هل

 .لصألا نم ةدايزلاو ءس يف طقاس نيفوقعملا نيبام(1)

 .[يتروص] لدب [يترتس] :ناويدلا يف (2)
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 .ديللو ,ناسللو نذأللو ءنيعلل ةكرحملا يه يسفن كلذكف روصلل كرحملا وه هّنأ امكف
 كرحتت يتلا ةروص لثم يهف اهب لعفُي ام لغفو ءاهب كردي ام كاردإل تالعافلاو «لجرللو

 دحاو لاثم ىلع رهاظلا يف امهف حورلاو ءلقعلا يه يتلا تاذلاب كرحتت هذه نأ امك ءهب

 كلذك هدي ال هتاذ كلذل ةلعافلا نأ ةقيقحلا يفف ءيتاذ لاثم يف وه يذلا ذبعشملا َنِإ مث

 عمسلابو «ةيهلإلا ةردقلاب قطنتو ءرصبتو ءعمستو «لقعتو «كرحتت امن ةقيقحلا يف يتاذ
 ملاع يف هلك كلذ قلخ يذلا يهلإلا لقعلاو «يهلإلا مالكلاو ءيهلإلا رصبلاو يهلإلا

 بسن كلذب دارملاف «هانلق ام رخآ ىلإ يهلإلا عمسلابو :انلوقو «يتاذ يف هبكرو «هبيغ
 .كلذ مهفاف ءءرملا تاذ يف تافص لولح ال ,كيلمت

 :لاق

 ىدخأ ةركف ىف تنعي ةعضو) . ل وردات رولا اق ةدان وحبا

 يتنيفس َقْرَخَو يماكحأل ٌرادج لا يتماقإ نيب سَْنلا مالُع ُثْلََق - 13

 يتلا يتاذ نع يأ .ينع رتسلا تعفر اَملف :هلوق ىلوألا ةبترملا :بتارم همالكو :لوقي

 لثم يه يتلا اههبشأ امو .ديلاو ءناسللاو .فنألاو «نيعلاو .نذألا :اهرهاظمب ةلعافلا يه

 كحملاو ريدملا وه ديفكملا نأ انك هذه ن وا ةلعاقلا يه: اهنأ '“تقرعو ةيعتكملا زوض

 ةلعافلا َّنأ ةيناثلا ةبترملا يف ًاضيأ تملعو «هتمكح ناقتإو هعينص نسحب تاكرحلا كلت رمأ

 اهراتسأ هتاذ ةلزنمب ال وه هتلزنمب يه يتلا يتاذ نع تعفر كلذك ذبعشملا يأ «هتاذ يه

 ءاهعمسو ءاهكيرحت ءاهتنا يف تعلط دقو .راتس ريغب هلاعفأو «هراتس نع وه هعفرك اضيأ

 لج سدقألا «ربكألا .مظعألا تاذلا اهمكحأ ةمكح يمه امّنِإ اهلاعفأو ءاهمالكو ءاهرصبو

 تأللأالتو ءاهرادكأ نم تفص نيح اهيلع ىلجتو .هتعنصو هتمكحو هلاعفأب ىلاعتو هللا

 .شطبي يبو ءقطني يبو ءرصبي يبو ءعمسي يب] :لاق امك تراصو ءاهرمأ ىلوتف ءاهراونأب

 هب ةشطابلاو .هب ةعماسلاو «هب ةرصابلاو «هب ةيشاملاو هب ةقطانلاو [لقعي يبو ءيشمي يبو
 ار نفي ال نك ر ةاك هنيزر نعال تعمم ا قالا فولو داعيا ىو تاذلا
 ديرم هّنأل ؛حيحصف ةدارإ هل َّنِإ :تلق نإف هوه هديري ام ّآلإ ديري ال نكلو يي وه 3
 نوك يهتشي ال ىنعمب هنأل ؛!حيحصف ديري ال تلق نإو هروبجم الو [ظ138] روهقم ريغ
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 نم يصاعملا َّنِإ :تلق نإف .ىلاعت هللا هنّوك ءيش لاوز يهتشي الو .هللا هنّوكي مل ءيش

 لك هركي راص اذهو ءاههركي هللاو .دابعلا لعف نم اهّنكلو معن :انلق ءاهقلاخ وه هللا نوك

 وهف «ىلاعت هللا هّتحي ام الإ ءىش ىف ةوهش هل سيل هللا هّتحي ام لك ٌبحيو .هللا ههركيام

 .مهفاف .هتعاطلو هللا ءايلوأل ةبحم سانلا ليسا .هيصاعملو هئادعألل ةوادع سانلا ٌدْشَأ

 «ةبجح ريغ نم ّىلإ يأ ,يل تاذلا يأ .سفنلا ترهظ يأ .تدب ثيحب :هلوق ىنعم كلذف

 هرهاظم لّثمف «لثملا ىف ذ لعنلاب لعنلا وذح هراتس ذبعشملا عفر امك «ةرتّس ريغ نم يأ

 ديعتفملا كاذيموللا ةردقي هلاك ناسفأب لكعو# ؛ىلوألا ةبترملا ىف ذبعشملاو روصلاب هتاذو

 .مهفاف .هتاذ رهاظمو

 قرشأف دوهشلا ملاعو «بيغلا ملاعل يتدهاشمب دوهشلا سمش تعلط دقو :هلوق

 دارأو ءيدييقت يأ «يت يتّيخأ دوقع نيملاعلا يدوهشب يأ ءيب تلاز يأ .تلحو ؛دوجولا

 ىتح يملعلا اهراونأ ملاع لاجم ىلإ سفنلا رظنب قالطنالا نع بجحلاب يدوهش ديبقت

 ملاع ىلإ لضنو ءاهلك كاوعلاو :ملقلاو ءحوللاو ءشرعلاو «تاومسلاو ءضرألا قرتخت

 ؛اهلثم ملاوعلا هذه ىلإ رظنت كلذك حورلا نأ عم اهرظنو «حورلا ةهجب يقتلتو .يلجتلا

 سيلو «بيغلا ملاعب ركذلا بلاغ يف اهانصصخ نإو ءاعيمج نيملاعلا ىلإ رظنت اهنأل

 .مهفاف ؛ةداهشلا ملاع ىلإ اهرظن يفني اّمم كلذ انمالك

 تلتق :هلوقو .مهفاف ةبادلا طابر هيف طبريل ضرألا يف نفدي ةورع هيف لبح ةّيخألاو
 يه ىتلا تاسوسحملا رهاوظ ىلإ رظنلاب اهدعاقتو «ةمومذملا اهتافص يأ :سفنلا مالغ

 امهّبر حورلاو ءسفنلا يأ ءامهلدبيل اهقرخ عم سيل نكلو ءنسح اهيلإ رظنلا نأ رهاظلا يف

 رماوألاب مايقلا يهو ءرادجلا يتماقإ نيب برقلاو ءىضرلاو ءّبحلا وهو «ةاكز هنم ًاريخ

 :هلوقو ءامهيف بدن وأ مزل ام كرتو ءبحتسملاو ءامهيف بودنملاو «ةيقيقحلاو «ةيعرشلا

 الهظا "ىسوم ةصق نم رادجلا مسا اهل راعتساو ءاهئادأ لامك يناقتإل يأ .يماكحإل

 رادجلا كلذ نم صالخإلا ٌرنك حورلاو سئفنلا ا” يميتي جرختسيل «نويعلا يف هروهظل

 #2 هم كت ضني نأ ُديِري ارادج ايف اَدّجوَف اَمُهَوُفَيَصُي نأ أَوبَأَف اهله امعطتسا َمْيِرَق لهأ اينأ آذإ وح اًقْلطنأَف# :ىلاعت لق(0)

 .77 ةيآلا «فهكلا

 ملبن كبر دارأف اًصِلنَص اَمُهَوبَأ َناكَو اَمُهَّل ردك هَ اكو ٍةَيدَمْلا ىف ِنإَميِتَي نسلم َناَكَم ُراَدَْلاَمأَول : ىلاعت هلوق ىلإ رظني (2)
 مسرع 26

 .52 ةيآلا .فهكلا .* كير نم هَمْحَراَمهْرُك اَميِرْخَسْسيَو امهدشأ
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 بجحلا يهو «يتنيفس قرخ نيبو .كلذ يف امهبرل امهنم ةعاطلا لامك يف امهذح غولبب
 ملع وهو «ةفشاكملا ملع وه يذلا مظعألا رحبلا اهءارو نم يتلا تاسوسحملاو «ةيسحلا

 اهرظنأو «يفن راكنإ ال .همهف نع زجع راكنإ رهاوظلا لهأ عم روكنم وه ام رهظأل ديحوتلا
 ةنيفس لك ذخأي يذلا نم ارذح اهسفنل ظح وأ .هاج بلط نم اهبيعت ةفص اهب ناك نإ اهبيعأل

 ام دهاشأف «بيغلا ملاعل ةآرم يلك نوكأ ىتح ناطيشلاو «ةراّمألا سفنلا يعاد وهو ءابصغ
 ءلمعلاو ملعلاب مهعمو مهنمو مهيف تنك امدعب رهاوظلا لهأ نم ناميإلا لهأ هدهاشي ال

 هدابع فشاكي ىلاعت هللا ّنأ ىلع اداهشتسا مالسلا امهيلع رضخلاو ىسوم ةصق راعتساو

 ىتأو .الفللا رضخلا ةصق كلذب ًاليلد ىفكو .نوفشاكملا هب فشاكي يذلا بيغلا ملع نم
 ىلإ مالغلا لتقب راشأف «نيتدئافلا نيب عمجيل كولسلا ةروص يف داهشتسالا يف اهركذب

 يلحتلا ىلإ لدبلابو ءبحتسم وأ مزال نم هنعو .هنم ىلختي نأ بجي ام عيمج نم يلختلا

 .«بحتسم وأ مزال نم هلمعي نأ هل بجي ام ىلإ رادجلا ةماقإبو .ةيضرملا قالخألاب

 .تاسوسحملا بجح قرخب ةفشاكملا ملع ىلإ ةنيفسلا قرخبو ءصالخإلا ىلإ زنكلابو

 وهو .هلكيه ةنيفسلابو ,ناطيشلاو ,ءىوهلا ىلإ بصاغلابو ,ظوظحلا بلط ىلإ بيغلابو
 ديلاو .فنألاو ءناسللاو ءعمسلاو «نيعلا :ةسمخلا رهاظملا ىلإ اهلامعبو .هتروص

 تاذبو .ءىسوم تاذبو .ءسفنلاو [و139] حورلا ىلإ مالسلا امهيلع ىسومو .ءرضخلابو

 لسرلل حوللا سفنو حور ىلإو .6 يبنلل ملعلا سفنو حور ىلإ مالسلا امهيلع رضخلا
 هذه نم تّدمأ ام ىلإ تاذ لك ىلاعت هلل ّيلو لكل حوللا يف يتلا لاثمألا ىلإو «ءايبنألاو

 اهيرجمبو «بيغلا ملاع ىلإ ةنيفسلا قوف سمشلابو «ةداهشلا ملاع ىلإ رحبلابو «ملاوعلا
 .مهفاف «!'هيهفتلا يف ءاوس ذبعشملا لاثمو لاثملا اذه ناكف «ىلاعت هللا ىلإ رحبلا يف

 اك 6

 .صوصنلا راوغأ ربس يف مهسفنأ موقلا هب ذخأي يذلا ماعلا قايسلا نمض ديعبلا ليوأتلا اذه مهفي نأ يرورضلا نم (1)

 لب صوصنلا كلت رهاظب ءافتكالا ضفر ثيح نم كلذو .هنوعبتي يذلا يركفلا جهنملا عم مءالتي ريسفت ميدقتو

 نم مهريغ نيبو ؛مهنيب حلا فالخلا نمكم وه اذهو .دصقملا وهف اهتاراشإ هب يحوت امو ءاهنطاب ىلإ لغوتلا
 نمو ؛موقلا هب عنتقي ال ام اذهو .يوغللا اهرهاظب ذخألاو .صوصنلا تابتع دنع فوقولا ىلإ وعدت يتلا فئاوطلا

 .ضرافلا نبا تايبأ عم امجسنم ةتثتت رصان خيشلا همّدق يذلا ليوأتلا كلذ انأرق انه
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 نورشعلاو عبارلا بابلا

 :256 يبنلل عمجلا ةيدحأ ةرضحو .يهلإلا لامكلا '![باطخ] نم

 :لاق

 ِةَّذم لك يف لامفألا بّسَح ىلع 2 ملاعّلك ىلع يدادمإب ٌُتْدعَو 4

 ناكل ل لاك دعنا مح يدان نعل لكلا وفصل تيوتا اًملو :لوقي

 ىلجتب كيلإ ىتفشاكم نم أغلبم تغلب دق اهيف كل ىلاعت هللا لاق :ةرضحلا ىل تلاقو
 تانيا كلن رخال ةليج ردك كلذ دوب تيتو ةج زرع ناار ىنامح و ناك
 الو .قولخم هغلبي مل يتافص لامك يلجت نم ًاغلبم تغلب نأ كلذب دارملاو ؛يهجو
 يلامجو يلامكو يلالج لامك يلجت نم كتدز ول هرسأب نوكلا ىتح قولخم هغلبيس
 حيبست وه ناحبسلاو ءيروهظ ناحبس لامك يأ ءيهجو تاحبّس كتقرحأل ةلمن ردقب
 «كلذل ةياهن ال هنأ هملعو .هلالجو هلامجو هلامكب هملع وه هسفن هحيبستو ءهسفن هللا

 هناحبس هل اهحيبست وه هلامكل دوجولا دوهشو .هسفنل هحيبست وه هلامك ىلإ هدوهشف
 كغ يبنلا حور ىلع هب ىلجت يذلا لامكلاب دوجولا ّلك ىلع هللا ىلجت ولو «هلالج لج
 الو .هنوك لبق ناك امك ءىش لك راصو «ىشالتو ةدحاو ةكد كدناو .تقاطأ امل هسفنو

 للا نلحح الا ضاق رلخملا معا وركب الو كاب رلخفلا لبعأ تال هاذه حس آلا تفي
 عيمج هلالجو هلامكو هللا لامج يلجتل ةآرملاك راصف ءاهلك تاقولخملا رثكأ هلامكب هيلع

 هتافص لامك نم هيلع هللا ىلجت ام ردق ىلع هلضفف يلو لكلو .هقلخ ىلع هب ىلجت ام
 عيمج نم اهل لقصلاو ءافصلا ردق ىلع آلإ ىلجتي الو ءلامعألا لمكأب كلذ لّمك اذإ
 لامك نم وه ّيلولا ءرملا لامك َنأ ٌحصف ءاهلك هل ةعاطلا ءادأب لقصلاو ءافصلاو .بجحلا

 نم © يبنلا لامكل ّنأو © يبنلا لامك ضيف نم قلخلا عيمج لامك ْنأو ؛هريغ ال هللا

 .س نم ةدايزلاو .لصألا يف طقاس نيفوقعملا نيب ام (1)
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 .هل ةياهن ال هللا لامكو «مهيلع ىلجتي امم مهلوقع هلمتحت ام ردقب نكلو «ريغ ال هللا لامك

 ىلع هللا ىلجتو .ىسوم ةيآ هانلق ام ىلع ادهاشو ًاليلد ىفكو ءىلجتلا كلذ رادقم وه سيل

 ملو ءرحبلا قاقشناو ءىصعلا ةيآ نم قعصي ملو ءاقعص ىسوم رخو لبجلا كدناف «لبجلا

 لاق :ىعمج ةيدحأ ةرضح ىف لامكلا لاقو .هتعاطب هتعاط نمو «ىلاعت هللا لامك نم وهو

 داجيإلا لوأ يف ًارون تنك موي هيف تنك امك ماقملا كتغلبو ءكتاذ تلمكأ اّملو :ىلاعت هللا

 ناك كلذكو «نيلماكلا لوأو «نيلّمكتملا لوأو «نيفراعلا لوأو .نيدباعلا لوأ تنكف

 كلامكو كلامج رخب ضيف نم يدادمإب كدعب تدعو آلوأ تأدبف .كروهظ ىف كلامك

 لك يف لاعفألا بسح ىلع اهلوبقو ءاهيلع يرون يلجتل هتاذ هلباق يلو ملاع لك تاذ ىلع

 .مهشي اس تنأ لكلاف .كدعب يتأيو «كلبق ءاح وأ «هيف تنأ نامزو رصع لك يف ا قدم

 .مهل دهاشلاو .مهتودقو .مهديسو ءمهلوأو

 :لاق

 يتّيجَس ءانس نم يتاذ ٌرهاظم ُتقرحأل َتافّصلاب يباجتحا الولو - 5

 ضعب باجتحالاب انه دارأو «ىباجتحا الولو :ةرضحلا كلت ىف ىلاعت هللا لاقو :لوقي

 لامكب تيلجت ولو :دارأ هّنكلو .هقلخ نع بجتحا هنأ هللا فصوي نأ زوجي ال هنأل ؛هانعم

 نم ةفص [ظ139] لك روهظ يأ ءرهاظم تقرحأل تافصلاب تيلجت امم رثكأب ىتافص

 :88 هنع يور ام وه اذهو ءيتحبس رون يأ ءانس نم ىشالتو .دوجولا عيمج يتاذ تافص

 كمدقت قل مهلا نيمع ان عيدوت فلس نتاذ نافرمللا لامك ناعم دم تفلت ل]
 ةردق الف نيقولخملا لامك روط تغلب دقو .ىهجو تاحبس كتقرحأل ةلمن ردقب كلذ دعب

 مظنلا يفو ؛«!![كناكم فقف اذه نم رثكأ ةفرعملاب هل ىلجتأ نأب كلذ دعب دحأل ةقاط الو

 ؛ءيش ّلك يف هروط فشكي هّنأل ؛بجتحم وه هللا باجتحال انه دري مل هنأ هيلع لدي ام

 هانعم ضعب دارأ .يباجتحا الو .هانعم نأ حمص .كلذك هبهذم نأ ص اًملف «ةرذ لك يفو

 .كلذ مهفاف ءيهجو تاحبس مكتقرحأل كلذ نم رثكأب يتيؤر نع مكلوقع زجع الولو يأ

 :لاق

 .فالتخاب .179 ثيدحلا .ملسم حيحص رظني (0)



 "!ةحيصَق لاحب يديحوتب يدوهش  ًايعاو تنك نإ ناوكألا ٌةنسلأو - 6

 ا ا ل سما فلسا

560706000000002 

 .مهفاف 4 دب حيض اَلِ ٍءْيَش نّم نإو# :هلوقو #2 ٍضيْلا ٍفاَمَو ِتَوَمَّسلَأ ىف ام هني ميسوم

 .[يدوهش] لدب [دوهش] :ناويدلا يف (1)

 .1 ةيآلا ءرشحلا (2)

 .44 ةيآلا ,ءارسإلا (3)
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 نورشعلاو سماخلا بابلا

 :2 امهناسلب امهيف هلاوحأ نع هماقم ءانبو 25 يبنلا لامك ءانب يف

 :لاق

 (!ةفيعض ٌريغ لْقَنلا يف هُّشياور تبا ّيداحتا يف ٌثتيدح ءاجو -7

 ةضيرف ءادأ وأ لفت هيلإ | بّرقت دعب ّقحلا ٌبحب ريشُي - 8
 ةريهظلا رونك امن ذدلا كنكيا :ٌرهاظ ةراشإلا هيبنت ٌمضومو - 9

 هيف كش ال يأ «ةفيعض ريغ هتياور لقنلا يف تباث مالك يأ :ثيدح ءاج دقو :لوقي

 يلجتب يلامكبو «هللا ةبحمل يتبحم يف يداحتا توبث يف ىلاعت هللا نع هنأ بير الو

 هللا ةبحم توبثب يأ ءالعو لج قحلا ّبحب ثيدحلا كلذ ريشيو .يتاذ ىلع هللا لامك

 ىنعمب انه [وأ]و «ةضيرف ءادأ وأ «لفنلاب هيلإ لسوتلاب يأ «لفنب هيلإ بّرقت دعب ىلاعت
 «ةريهظلا رونك رهاظ ةراشإلا هيبنت عضومو «ىندأو يأ ؛(ىندأ وأ) :هلوقك ةضيرفلا ءادأو

 اهنم هيلع ضيفأ نّمو «ّيلإ اهلك لب .هب اهيف دوصقم لوأ انأ يّنأب لاوزلا سمش رونك يأ
 ب وه هيلإ راشملا ثيدحلاو «تيبلا ةوك ىلع سمشلا رون نم ضافي امك هيلع ضيفأ امّنإف
 بقت ام) :لاق ِهّنأ هبر نع ايكاح ةققهنع ىوري اميف كلذو «هناسلو .هرصبو .هعمس [تنك]

 تبرقت ًاربش ينم بّرقت اذإو «لفاونلاب مث هيلع هتضرتفا امم ّيلإ ّبحأ ءيشب يدبع ىلإ
 لازي الو ءلورهأ هتيتأ يشمي يناتأ اذإو ءاعاب هنم تبرقت ًاعارذ ينم برقت اذإو ءاعارذ هنم

 هرصبو ديس فللا نس كك هتببحأ اذإف هّبحأ ىتح لفاونلاو ضئارفلاب يلإ برقتي
 ىلعو ؛(هب لقعي يذلا هلقعو ءاهب شطبي يتلا هديو ءاهب قطني يتلا هناسلو «هب رصبي يذلا

 «تاذلا يناعمو .ءامسألا هذه يناعم هيف نإف .كولسلا اذه عيمج مظن ثيدحلا اذه يناعم

 يغبني ام عيمج نم صيلختلا ىنعمو لع يبنلا لامكو «لامكلا ىنعمو «يلجتلا يناعمو

 .[يداحتا يف ثيدح] لدب [يداحتاب يثيدح] :ناويدلا يف 0
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 نم هيف ىقرتيو «هنم صحمتيو (!"[هيف صلخي نأ يغبني ام عيمجو] هنم ءرملا صلختي نأ

 28 يبنلا لامك ىلإ ةراشإ اهيفو ءاهيف لامكلا بتارم ىلإ تارضحلا يف روضحلاو ةبحملا
 هةتاقم بو هيقدر اك رشلا جدو نيش دم طر نريجو جلا كوب لاهم رك ذأو
 هيلع هضيف نم وه امّنِإف هنم هيلع ضيفأ نّمو .دوصقملا وهو ؛هيلإ مالكلا اذهب ةراشإلا َنِإو
 .ةفشاكملاب قحلا قيقحت ىلإ رظنلا يف اذه لإ ٌحصيالو

 هيلع هللا ةفرعم يلجت اهلوأ :ءايشأ ةثالث ءرملا هب لمكي يذلا لامكلا َنأ [و140] ملعاو

 تاذلا يناثلاو ءقولخم ريغ يهلإ لامك اذهو «هلالجو .هلامجو .هلامكو .هتافص ةدهاشمب
 .هقلخ ىلع ًايلجتم لزي مل هللا ّنأ كلذو كاردإلا ثلاثلاو ءلقعلا وهو يلجتلا اذهل ةلباقلا

 .ةدهاشملاب كاردوال ةدعتسمو .هدادعتسا ردق ىلع لقع لك .كلذل ةدعتسم مهلوقعو

 ءاهيف ىلجت اهلباقي امل ةآرم لوقعلاف ,دهاشت مل كلذ لجألف كلذ ريغ ىلإ ةلبقم اهنكلو

 رونب هيلع هللا ىلجت ًالمعو املع قحلا رون اهيف ىلجت نإف ءاهيف ىلجتي ام ردق ىلع اهفّرشو
 قحلا رون ءافطناب ملظأ نإو ءالماك ةرخآلا يف ىقبي هبو .يلزألا يقابلا هلامكبو «ةبحملا
 «نيكلاهلا نم ناكو رسخو «هللا لامك راونأو «ةبحملا راونأ يلجت هنع تدسنا ًالمعو ًاملع

 .مهفاف ءلقعلا يف هلامك يلجت رونو ءهللا ةبحم رون هرونو .ةعاطلا وه ناميإلاف

 :لاق
 2 و 8 9

 (ةَولَّدألا ىدحإ باسنألا ةطساوو هثئدجو ىتح ديحوتلا ىف ٌبِّيسَت -0

 ةيعرشلا لفاونلاب بّرقتلاو ضئارفلا ءادأب ديحوتلا ملع فشك يف ييعس بست :لوقي
 بّدقتي لازي ال) :ىلاعت هلوقو .هركذ لج هناحبس هتفرع ىتح يأ :هتدجو ىتح «ةيقيقحلاو

 ةطساو ةحص ىلع ةلدألا ىدحإ .هرخآ ىلإ (هّبحأ ىتح لفاونلاو .ضئارفلاب يدبع ىلإ

 مَ مث# :ىلاعت هلوقل دارملا ضعب غولبل ةطساو نوكت بابسألا ضعب يأ .بابسألا
 .دبعلا نم بّتستلاو ءبابسأ نم نوكي دق ءيش لك يف قحلا ةفشاكم كلذكو 7 اّبَبَس

 ىلع ببس لك نم ءيش لك يف ةلعافلا يه اهتقيقحب بابسألا ْنأل ؛هللا نم لعفلاو

 . لصألا نم ةدايزلاو ءس يف طقاس نيفوقعملا نيب ام (1)
 .[ةلدألا] لدب [يتلدأ]و [بتست] لدب [تبتست] :ناويدلا يف (2)

 .89 ةيآلا .فهكلا (3)
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 .كلذك اهلعج يذلا وه ىلاعت هللا نأ ةقيقحلا يفف ًالعف رثؤي اهضعب نأ ّحص نإو ؛قالطإلا

 .مهفاف

 :لاق

 ةليسو ىدجأ ديحوتلا ظنا اهثدقف ىتح بابسألا ىف ٌتدّحوو - 1

 لاني ال: ىلاغت هللا اضر.نأ تابسألا توفي اقم هتعطأو.«ىلاغت هللا تدّغوو :لوقن

 نم ّبحتسي وأ .هبو هيف عاطي نأ مزلي ام عيمجبو «هئيد نم هعرش امب ةعاطلا ءادأب الإ
 ءركشلاو «لكوتلاو .عرولاو .ءىقتلا يف صالخإلاب هكرت بدنو .هكرت مزل ام كرتب دابعلا

 كرتو ءاضرلاو ءربصلاو .ناسحإلاو .ناميإلاو «مالسإلاو ءاجرلاو ءضوخلاو «هب ةقثلاو

 ءىلجلاو ىفخلا قافنلاو ءىلجلاو ىفخلا كرشلاو «ءايربكلاو ءبجٌُعلاو ءدسحلاو «ءايرلا

 «ةبوتلا هنمو هيف بحتسا وأ ءمزل ام لك نم ةبوتلاو «لطابلا ىوهلا عابتاو ءيملظلا لهجلاو

 دعب تكلس مث ىلاعت هللا ىلإ ةلصوملا بابسألا يه هذه ْنأو «ىلاعت هللا ىلإ عّرضتلاو

 قيرط كلس مث «ةيلامكلا تافصلاب اهيّلجت مث «ةميمذلا اهتافص نم اهديرجت ةقيرط كلذ

 نيعب يسفن َرأ مل ىتح يأ ءاهتدقف ىتح ةيهلإلا تارضحلل ةيهلإلا ةبحملا ةوقب ةفشاكملا

 َرأ ملف ءّيلإو يل ىلاعت هللا نم الضف هلك كلذ تيأر لب ءائيش لمعأ مل ينأو ءاهيف اضرلا

 وه هنأل ؛كلذ ىف ببس سيل نوكي نأ داك ىتح ىتدابع تناك هلضفبو «هتدبعو ىنقلخ

 ةمزالم وأ ,ةدصارمو يأ :ديحوتلا ةطبارو «تلق امك بابسألل راكنإ ريغ نم بتسملا
 ىلعلا هللاب الإ هللا ةعاط ىلع ةوق الو .هلل ةيصعم نع لوح ال ذإ ؛ءىش لك ىف ديحوتلا

 .ىلاعت هللا ىلإ يلئاسو نم ةدحاو يأ .يتليسو ىدحإ :هلوق «ميظعلا

 :لاق

 ةديحو ٌريغ طق موي كَن ملو ٌتدحوتف امهنع ىسفن ٌتدّروِجو - 2

 لامعأ اهنأ يتيؤر نعو ءالصأ يلامعأ ةيؤر نع يأ ءامهنع يسفن تدّرج مث :لوقي
 دعب ٌتيأرف «ىلامعأ تيأر دعب [ظ140] ىنأك كلذب ىنأل ؛ىلاعت هللا نم لضف ىه اهّتكلو

 .يل ةمارك ةلباقم عم اهلمع ةّلقل ًالّقتسم لمعت مل اهّنأك يسفن تيبلا اذه يف تلق امك كلذ



 سيل ةدحاو اهّنأك تراص يأ «ةيؤرلا هذهب تدحوتف ءاعيمج نيلاحلا نع ىتيؤر تدّرجف

 يأ ؛ةديحو ريغ نوكت نأ] ىضرت كلذ دعب ًاموي نكت ملو ءاهل ًابحاصم نوكي لمع اهعم

 ّنَأل ؛هارت الف تلمع نإو لمعت مل اهنآك اهّنأ ىلإ ةرظان ريغ اموي نوكت ('1[نأ ٌضرت مل
 وهو ركاشلا وهف .هلضفبف تركش نإ هتلعف امو ءاهيلع ىلاعت هللا نم لضف هلصأ كلذ

 امو :لاق .يل ركشا دواد اي :ىلاعت هللا هل لاق نيح لدلك دواد نع يورو ,تروكشملا

 لبقأ ليلج ىنإف كلذ ىفكي دواد اي :لاق .هركش كلذكو ءىل كنم لضف وه ؟كل يركش

 .مهفاف ءليزجلا يطعأو ![ليلقلا]

 :لاق

 (ةويف لك ٌتجرختساف ّيدارف ذا ىلع اهْنْضُح لب عمجلا ٌراحب ٌُتْضْعَو - 3

 ٍةعيمس نيعب يلاوقأ ٌدهشأو 2 ةريصب عْمَسِب يلاعفأ ٌعمتْسأل - 4

 تالامك ةدهاشم يهو ؛عمجلا تارضح يف يأ ؛عمجلا راحب يف تصغ مثو :لوقي

 اهلك تارضحلا يف ةيقرت عمجو «ةيتاذلاو ةيلعفلا ءامسألا راحبو «ىلاعت هللا تافص

 دارأو لب :هلوقب اهيف هسفن درفأو ءعمجلا ةيدحأ ةبترم ىلإ ىقرت مث «عمجلا راحب :هلوقب

 ىلإ نيلصاولا نم كيرش يعم سيل يأ ؛يدارفنا ىلع اهتضخ نكلو :لوقي .نكل ىنعم انه
 ةّردلا ةميتيلاب دارأو «ةميتي ّلك تجرختساف «عمجلا ةيدحأ بتارم يهو ؛عمجلا راحب رخآ

 .كل ةصلاخ يه يأ «ةميتي :هقحب هدعب هكلمي مل يذلا زيزعلا ءيشلل لاقي .دحأ اهكلمي مل

 تيطعأف «نيقولخملا نم يريغ دحأ اهب طحي مل مولعلا نم ةّرد ّلك تجرختساف :لوقي
 ىلجت امم مظعأ يتاذ ىلع هللا لامك يلجت هلك اذه نم مظعأو «ةوبنو ًاراثآو ةّنسو ًاباتك

 .مكل ثاثحتسا كلذف كولسلا يف ديرملا ظفلب تيتأ نإو يتكلو ,قولخم لك ىلع هب
 بوذجملاو ءبوذجم بوبحملاو «بوبحم دارملا و ««”دارمف انأ الإو .مكبولقل بيغرتو

 هبلطي ال ميرك بلاطملا ّنكلو «ةبحملاو برقلا هبلاطت تنأ نّمم رثكأ موركمو موصعم

 .س نم ةدايزلاو ءلصألا ىف طقاس نيفوقعملا نيب اه(1)

 :اهدغعب امؤ :500 نع ءيجعلا ةعوسوم هيناعمو ركشلا نع رظني (2)

 . لصألا نم ةدايزلاو .س يف طقاس نيفوقعملا نيب ام (3)

 .[اهتضخ] لدب [اهتصغ]و «ةءارقلا هذه ىلإ ةراشإ ناويدلا شماه يفو .[تصغو] لدب [تضخو] :ناويدلا يف (4)

 .امهنيب قرفلاو [ديرملا]و [دارملا] نع ثيدحلا َرم (5)
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 لهأ نم هّنأ هملع يف قبس ام آلإ وه ّبحي الو ؛هبحي وه نم آلإ هبلطي الو .هتحأ الإ دصق
 اولا ةدعاقلاو لوألا لامكلا وه اذهو ءهّلك رمألا عجري هيلإو .هنم ٌلكلاف ءهتح

 تارضح ىلإ ةبحملاب كولسلا مث «يناثلا لامكلا وهو «ةديمحلا تافصلا ةضافإو ديرجتلا

 يهو ءايديحوت املع اهاري ىتح تادجوملا يف ىلاعت هللا لاعفأ ىلإ رظنلاب ةفشاكملا

 تارضحلا يهو «ةيتافصلا ءامسألا تارضح مث «ثلاثلا لامكلاو .قرفلا تارضح

 تارضح يهو «ةنطابلاو ةرهاظلا تارضحلا نيب عمجلا مث «عبارلا لامكلاو «ةنطابلا
 عم عمجلا تارضح مث ءسماخلا لامكلا وهو ءاهعم تادجوملا دهاشي مل اذإو ءعمجلا

 دارفنالا ىلع ةّرذ لك يف كلذ ةدهاشمو .عمجلا عمج تارضح يهو .دوجولا ةدهاشم

 ةيدحأ ةرضح يهو «ةّرذ لك يفو ؛دوجولا ةلمج يف تارضحلا رظن يف ةلمج] دوجولا نم
 ةرذ لك يف ًاليصفتو يهم ا[ملاعف أو انهو هللا ءامسأ 58 ةدهاشم مث ؛عمجلا

 (©نيتاه يف عباسلا اذهو .عمجلا عمج ةيدحأ ةرضح يهو ءاليصفتو ًالمجم دوجولا يف

 لكو هلل ةفص لكو ءهلل لعف لك لامك يف هتدهاشم نوكتو ؛6 يبنلا ماقم نيترضحلا
 لوسر ريغ دحأ هلصي مل يذلا ماقملا وه اذهو ؛قئالخلا عيمج هدهاشت مل ام هلل مسا

 :ةميتي لك تجرختساف :لوقي ةرضحلا هذه يفو ؛عمجلا عمج ةيدحأ ةرضح يهو هللا

 عمس .نطابلا [و141] عمسلا انه دارأو ءعمسأل :هلوقو «يريغ هفرعي مل ميظع ملع لك يأ

 جتني امو ؛ىلاعت هللا ةفرعم عيمج يتاذ ةدهاشم رضحتل يأ «يلاعفأ دهشأل هدارمو «تاذلا

 .ةريصب نيعب ناميإلا لامعأ نم هلعفأ لعف لك دنع فوخو ةبحمو «ميظعتو ةبيه نم اهنم

 نيعب يلاوقأ دهشأو ءيدوهشلاو يبيغلا نيملاعلا ةدهاشمل ةعماجلا حورلا ةدهاشمب يأ

 هتعمس امك اهيف نوكأف ةرضحلا كلت نم ةعيمس نيعب ودبت يلاوقأ رظنأ ىتحو يأ ؛ةعيمس
 يرصبو اهيف يعمس نوكيف (شطبي يبو «قطني يبو «رصبي يبو ءعمسي يب) :اهيف هللا نع
 ال ةرضحلا كلت يف نوكي ىتح يأ .رصبلاو عمسلا نيب فلاختلاب دارأو ءدحاو ىنعمب هلك

 يبو .شطبي يبو ءرصبي يبو .عمسي يب :ةبترمل "امور اهتبحمبو ءاهنذإبو ءاهب آلإ ملكتي

 يأ .ةعيمس نيعب ةرضحلا كلت يف يلوقو ءيرصبو «يعمس دهاشأو .نكسي يبو .كرحتي

 . لصألا نم ةدايزلاو ءس يف طقاس نيفوقعملا نيبام (1)

 .باوصلا هانتبثأ امو ؛[نيتاه] لدب [هذه] :[س]و لصألا يف (2)

 .ةبغرو ابلط يأ ًامور (3)
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 ءاهرصبو اهب اهعمس َّنأل ؛رظانلا عمسلا يهو «ةعماسلا نيعلا يه تاذلا َنأل ؛يتاذ نيعب
 ءاهلك يتاذ يف يه ةرضحلا كلت لاوقأو مالك يتاذ عمست ةدهاشمب يأ «ةعيمس نيعب دارأو

 نطاب وهو ءاهنم يتردق يفو ءاهنم يلوق يفو ءاهنم يرصب يفو ءاهنم يعمس يف يهف
 ءاهيف عمجلا ةيدحأ ةرضح يتاذ هانعمو ءيتردق يأ ؛يلاعفأ دهشأل يأ «عمسأل هدارم

 ةداهشب يأ .ةريصب عمسبو «ةريدق :اهئامسأ نمو «ةردقلاب لعفلا ّنأل لاعفألاب اهاّمسو

 ةيدحأ ةرضح ةقطانلا ءامسأ نم َنأل ؛يتاذ يأ :يلاوقأ .ىرأو يأ :دهشأو .ةيريصبلا نيعلا

 هنأ اهنم قطنلاو ةردقلا ركذف «حورلاو ءسفنلا «تاذلا نيعب يأ :ةعيمس نيعب ءاهيف عمجلا

 عمسلاو ءاهيلإ نابلجُي ال اهنم اهلاعفأ جرخت ةردقلاو مالكلا ْنأل ؛اهرصبو اهعمسب اهدهشي

 ءلعفلا مساب اهتردق ىنكو ةردقلاب اهاّمسو ءاهنع جراخ وه ام اهيلإ نابلجي رصبلاو
 ءاهنع جرخ امم ملعلا اهيلإ لصوملا عمسلاب ىّمسو ؛لوقلاب اهقطن ىنكو «ةقطانلا اهامسو

 «ةقيقحلا رحب يف صاغ هنأ دارأو ءاهنع جرخ امم ملعلاب اهيلإ ةلصوملا نيعلاب اهاّمسو

 دوجولا يف هب يلجتملا هللاب ملعلل ةعماجلا ةرضحلا دهشيل ملعلا نم ةميتي لك جرختساو

 اهرظن نوكيف اهاوق نم ةوق ّلك يف ىتح اهقطنو ءاهتردق يفو ءاهرصب يفو ءاهعمس يف هّلك
 ةرّونم ةملاع تراص اذإ ءرملا تاذ َنأل ؛اهب اهمالكو ءاهب اهعمسو «ةرضحلا كلت ملعب

 .ملعلاب تلعفو ملعلا رونبو ملعلاب تعمسو ؛ملعلا رونبو ملعلاب ترظن ىلاعت هللا رونب

 نإو ملعلاب تكرحتف اهرمأب ءاضعألا تكّرحتو «ملعلا رونبو ملعلاب تقطنو «ملعلا رونبو

 هذه ىلإ لصيل ةقيقحلا ملع يف ضافُي ىلاعت هللا رونبو «ملعلاب تتكسو ءاهرمأبف تنكس
 .تاجردلا

 :لاق

 ةَحْوَد لك يف ٌرايطألا هل ًاباوج >ثدّرغو ٌرازهلا كبألاب حان نإف - 5

 ِةَنيَف ٍدَي نم راتوألا ةبسانم 2 ىلع هُحِلْصُم رامزملاب برطأو - 6
 "را لك ىف ”ناوسسمألا :ايتزدتل ْتَقَتراف ٌقرام راعشألا نم ْتَنْعَو - 7

 ىرأ هريبدت لامكو ءىلاعت هللا لامكل يتدهاشم لامكو ءيعمج ةرضح يفو :لوقي

 يه يتلا اهلزه رهاظ وأ ءرومألا دج نم هريبدتو هللا ةمكح يه امْنِإ قلخلا لاعفأ عيمج

 .[ةرذش] لدب [ةودش] :ناويدلا يف( 1)



 ليقو .فتلملا رجشلا كيألاو :كيألاب حان نإف .ةمكح اهّلك لب .ءلزه ريغ ةقيقحلا يف
 رازهلاو .ةكيأ اهدحاو ؛ءاملا نم ةبوطرلا ريثكلا روغلا ةضيغلاو ءرجش اهب ةضيغ مسا

 «نيزح يأ ّيجش توص هل لبالبلا نم عون وهو -هرخآ ةلمهملابو ًالوأ ةمجعملا ءارلاب-
 «ةميظعلا ةرجشلا ةحودلاو «لبلبلا آلإ برعلا مالك حيصف يف لمعتسي مل "برعم وهو
 ناصغألا ةميظع ةرجش لك يف رايطألا هل ًاباوج تدّرغو «رازهلا كيألاب حان نإف :لوقي
 .ابرط عماسلا كلذ ديزتف اهناصغأب بعلت حايرلاو «[ظ141] ةبرطملا ةبجعملا اهتاوصأب
 .هحلصم .رامزملاب هداسف ىلع ّبكم برطم هريدقتو ءيضام لعف -ءابلا حتفب- برطأو

 يأ «راتوألا ةبسانم ىلع هتاوصأ جرختل همكحأ ةعنص يف هنأ هسفن دنعو .هلمع يذلا يأ

 ديري مث .فورعملا رمزلا ال ءطويخلاب لومعملا يهالملا نم «اعون انه دارأو «طويخلا
 ءزجلا ركذ نم هريغو ءرمز نم ةنسحلا تاوصألا تاوذ يهالملا عيمج ىلإ ةراشإ ًاضيأ هب
 عم تنغو «ةينغم دي لعف نم هنع تاوصألا كلت زربت يأ «ةنيق دي نم :هلوقو "لكلا ةدارإب

 يتدهاشم تقتراف ءبرطلاو ىوهلا يف ديزيو .فطلو قرام راعشألا نم تتأف هل اهبرض
 .هيف امو دوجولا راهظإ ةمكح يف يلزألا ملعلا ىهتنم ةردس ىلإ يأ ءاهتردسل كلذل

 بهذلا «غئاصلا ةرذش يهو -ةمجعملا لادلابو .ةمجعملا نيشلاب- ةرذش لك يف :هلوق

 ةمكح نع كلذ لك تدجوو ءريثكو ليلق نم كلذب دارأو ءامهنم ةريغص ةبح .ةضفلاو

 ىلإ رايطألا ىلع ةبحملا طّلسف .هراهظإ دارأ ام ّلك راهظإل هريبدت لامكو «ىلاعت هللا نم

 يتلا هتدابعب مهدّبعتو ءاهب هودبعيل هدابع بولق يف ةبحملا طلسو «تنحلأف اهناحلأ عامس
 ربج نع ال مهرايتخا نع وه ام فشك يف ريبدتلاب ةمكحلا مكحأو .مهيلع ةبجاو يه

 دعب اذهو اذه ىلع امهنم الك ردقأو .ةيصعملاو ةعاطلا :نيرمألا امهنم لكل رّسيو ءهنم

 ّبحأ نَم مهنمف ءرهاظملا يف ريبدتلا لامج رهظأو .هل هيلع بجاو وه امب امهدتتعت ام

 ىلاعت هللا اهب ىصعو «ةينتفلا رهاظملا ىلإ تفتلي ملو ؛هلامج رهاظلا لامجلا بحاص
 يصاعلا هاصعو «هرايتخاب عئاطلا هعاطأف هفشك دارأ ام رهظف «هللا ىلاعت «هيلع اهرثآف

 تابرعملا مجعم رظني ؛نوللا رضخأ لبلب وهو .(ناتسد رازه) برعم ةفدرصان خيشلا ركذ امك وه :رازهلا(1)

 .157ص .يجنوتلا دمحم .د ؛ةيسرافلا

 .باوصلا هانتبثأ امو ء[عون] :[س]و لصألا يف (2)

 4ٍةَتِمؤُم َةَبْقَر ٌرِرَسَهط :ىلاعت هلوق هنمو رداصملا هتركذ يغالب ّنف وهو ءلسرملا درفملا زاجملا نم عون اذه (3)
 .207 /3 .بولطم دمحأ .د ؛ةيغالبلا تاحلطصملا مجعم رظني ,نمؤم دبع ريرحت يأ . [92 :ءاسنلا]
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 ؛داجيإلا هقاقحتسال هدجوأف هدجوأ اذإ آلإ هب يلزألا هملع قباس يف كلذو «هرايتخاب

 .هيزاجي الو ءاهنع هلزعي الو ءاهيفس هترضح يف نَم ىري نأ ميكحلا تافص نم سيل هّنأل
 وه ةيصعملا روهظ نأ ال ؛هريبدتو هللا ةمكح وه ءيش لك نأ تيأر اذه تيأر اّملو :لوقي

 «هالتباف .هيصعيل هب هملعل هرايتخا نع اهبحاص نم اهرهظأ امهيف هريبدت ّنكلو ءاهل لعافلا
 هتمكحب رهظي يأ 0114 سمج نم ىِدُهَمٌو ءآَنَي نَمْدَقَأ لصف -ىلاعت هلوق ىنعم كلذو

 لضيل وه نم هلالض هتمكحو هريبدتب رهظيو «يدتهيل هنأ هب هملع يف وه نم ةياده هريبدتو
 يف ركفتلا زوجي ال يلزألا ملعلا قباسو «هلدعو همكح يف باقعلا قحتسيو .هملع يف

 .مهفاف ءاريبك اولع ىلاعتو هللا لج هكاردإ نع لوقعلا زجعت هّنأل ؛هيف رمألا اذه

 نك ترث دن

 .4 ةيآلا ,ميهاربإ (1)





 نورشعلاو سداسلا بابلا

 ناسلب ءيش لك يف هريبدتو .هتمكح لامج راهظإب يهلإلا لامكلاو ءلامجلا ديحوت يف
 :ك35 يدمحملا ماقملا لمك هب يذلا يهلإلا لامكلا

 :لاق

 ينفلأو يعمج رايغألاب كْرَّشلا نع ١ ًاهَّرَُم يمْئُص راثآ يف ُتهْزَتَت - 8

 .راثآ يف تهزنت :لامكلا لاحو ناسلب ىلاعت هلوق نع ائبنم يهلإلا لامكلا لاق :لوقي
 يلامجو يلامك 5 : يعمج ًءاسدقم :أهّرنم «يتمكحو ئريندت :ىأ «يعنص لاعفأ يف يأ

 يف عضوملا اذه يف ةكراشملا يأ :كرشلا نع «يريبدتو يلاعفأو يتافص عيمجب يلالجو

 .ىلاعت هللا ريغ وه ءيش لك يه رايغألاو:رايغألاب .يريبدتو يلامكو يتافص نم ءيش
 يريغ دحأب ريبدت وأ ؛هيبشتب ةفص يف يعامتجا يأ ؛يتفلأ يف ةكراشملا يأ ءكرشلا نعو

 نم مركأل ّآلإ قلخلا عادبإ يف يل ةيعاد ةجاح الو ءّدن الو ,نيعم الو ءّدض الو هيبش الف

 دبعتأ مل ؛يلدعو يمكح يف باقعلا قحتسي نم بّذعأو ؛يملع يلمع يف ماركإلا قحتسي
 .ديمحلا ينغلا انأو ًابولغم "'"صعأ ملو ةحاعل

 :لاق

 يتعيلط ٌنيع راَمخلا ةناح يلو علاطُم ُعْمَس راكذألا ُسلُجَم يبف - 9

 يأ :راكذألا سلجم .«يتيادهبف يأ :يبف هريدقتو .ريخأتو ميدقت هيفو [و142] :لوقي

 فقاومو «عماوصلاو «عيبلاو «تاولصلاو هدجاسملاك سلجملاب دارأو «راكذألا لهأ

 ميكحلا ركذلا سرادمو ؛ملعلا سرادمو ءسدقملاو «ةنيدملاو ,مارحلا دجسملاو .جحلا

 عمس وه دوجولا عيمجو ءاهلك تاومسلا عضاومو .يركذو يمسا هيف ركذي عضوم لكو

 .باوصلا هانبثأ امو .[ يصعأ] :[س]و لصألا يف (1)
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 ىلع مهتقفو نيذلا مهو «ةميلسلا ةعيمسلا لوقعلاب عومسم قطن هلك يأ ءيحيبست علاطم

 ةرقلا يلو ؛يبيغ ملع يف كلذك '''يننوبحي مهّنأب يملعل يتبحمب مهتأدتباو ؛يتعاط
 .داّسفلاو قاّسفلاك اهلمعي نم كلمو .ةعاطلا ريغ هيف لمعي عضوم ّلك يلو ؛ةبلغلاو رهقلاو

 مهلامعأو ءبرشي وأ لمعي وأ رمخلا هيف عابت يذلا عضوملا وه :ةناحلاو :راّمخلا ةناحو

 انأو مهتقلخ انأو نوكأ فيكف ءيكلم مهلك لب يكلم يف يل مهنم ةبلغب سيل مهقسفو
 ام فشكل مهيف يتمكحو يريبدت روهظ يأ «يتعيلط ةقيقح يأ ءنيع كلذ لب ؟مهتيمأ

 رهظف كلذ راهظإل يم ريبدتلا ناكف ,باذعلا مهقاقحتسا يفو مهرابتخا يفو مهيف هتملع

 يملع يف قبس امع اوفلتخا الو «ةدارإلا تفلتخا امف يتدارإ نيع كلذو .هفشك تدرأ ام

 .ًاريبك ًاولع ىلاعت ءلطابلل مهرايتخاب مهنم كلذ نوكيس هّنأ مهب
 :لاق

 ِتَّلَح يهف يب رارقإلاب لحم نإو يدي ىوس ًامكح ُرانُزلا َدَقَعامو - 0

 فلاخيل طيخب هسفن نع هبايث ّرزي كرشملا يأ .(2رائزلا دقع امو :ىلاعت لاقو :لوقي

 يأ .ءيدي ىوس :هلوقو .هكرش ىلع هئاقبل هل كلذ راعتساو ,مهّيزو نيملسملا سبل هسبل

 هلعف امف «يبيغ ملع يف رفكو .بيغ نم هتأدب ام جارخإل هيف هتمكحأ يذلا يريبدتو يتردق

 رارقإلاب لح نإو ؛ةمكح يأ ءًامكح هنم هفشكل ةمكحلا هيف تمكحأ يذلا وهف رفك نم

 اهلحو .رفكلا ةلعفل ةدقعلا راعتسا هيلع ناك ام ّلحو .يرمأل ملستسا نإو يأ ؛يب

 ةدقعلا كلت هنم تلحأ يتلا هيف يمكحو يتردق يأ ءيديق يأ :تلح يهف .همالستسال

 يتمكح فالخ ىلع نوكلا يف ًائيش ناك امف .ملسيس هنأ هب يملعل مالسإلا ””رهظأ ىتح

 .يتدارإو يريبدتو

 :لاق

 ِةَمِيَب ٌلكيه ليجنإلاب راب امف 2 ٍدجسم ُبارحم ليزتتلاب َراَنْنإو -1
 .باوصلا هانتبلأ امو ء[ينوبحي] :[س]و لصألا يف (1)
 بدأ يف تدرو دقو ءبيلص ىلع ةلمتشم ةالصلا تقو رصخلا يف شت ةقطنم وهو «ةينارصنلا ظافلألا نم :راّنزلا (2)

 .78ص ؛يئارماسلا ميهاربإ .د ؛يفارغجلا يوغللا عيزوتلا رظني ءاريثك تارايدلا
 .[رهظأ] لدب [راهظإ] :س يف (3)
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 ةليل لك يف ٌرابحألا اهب يجاني 2 هموقل ميلكلا ةاروت ٌرافسأو - 2

 لمعلاب دجسم بارحم ليزنتلاب ران نإو ,يتمكحو يريبدتب وه ءيش لك :لاق :لوقي
 اهيف وه ام اهتلزنأ يتلا بتكلا عيمج ماكحأل خسان وه يذلا ميظعلا نآرقلا «زيزعلا يباتكب

 نم نيدلا يف هرييغت الو هليدبت زوجي اّمم ال «رييغتلا اهيف زوجي اّمم مارحلاو لالحلا نم
 تلزنأ انأ نإو هب ناميإلا تمزلأ امب ناميإلاو «هرابخإو .هديعوو .هدعوو «هللا ديحوت

 نب ىدهلا عت تاو ءهب نمآف ءمهلوسرب اونمآ امك لوسرلا اذهب اونمؤي نأو ءعيمجلل ياده
 كرت امف ذ :راب امف ءدوهيلاو ىراصنلا لثم نمؤي ال هّنأ تملع نّمو «نمؤيل هنأ تملع

 .مهب يملع فلاخ امف :ةدابعلل ىراصنلا تويب :عيبلاو ؛ةعيب تيب يأ :لكيه .ىراصنلا

 هب ناميإلا نم يمألا يبنلا اذه يف مهمزل ام اوكرتي مل هموقل ىسوم ةاروت رافسأ كلذكو

 ىجانت نامز يف تلاط دقو .مهبو مهيف تملع امك اونمؤي ملف هماكحأب لمعلاو «هباتكبو

 دارأو ءاهماكحأب يل ةعاطلا نودؤيو «رايخألا ءاملعلا مهو «ةليل لك يف رابحألا ءاملعلا اهب

 قطنملا لهأ عم نّمضتلا مسق نم هّنإف رخآلا نود امهدحأ ركذ نإو «ةاروتلاو ليجنإلاب

 يتمكح كلت تناكف .هب اورفك يلوسر ىلع يباتك تلزنأ اًملف لكلا ةدارإو ءزجلا ركذب

 .مهيف يتدارإ نع رمألا فلتخي ملف مهب تملع ام راهظإل مهيف

 :لاق

 ةيبصعلا يف راكنإلاب ٌدْمَت الف ككاعّرُبلا يف راجحألل ّرخ نإو - 33

 ةينثولا يف كارشإلاب راعلا نع ةرنم ىنعم ٌرانيدلا دبع دقف - 734 [ظ142]

 ًارفك ًادجاس ّرخ نم رخو ؛مهتيهنو مهترمأ اميف ينوفلاخ نإو :ىلاعت هللا لاقو :لوقي
 هلصأ .ةدابعلل مانصألا هيف لعجت يذلا عضوملا وهو :ّدبلا يف ءمانصألل يأ:راجحألل «يب

 ةرَجّشلاَو# :ىلاعت لاق امك .هعضومل همسا راعتساف منصلا وهو هدبلا '"!بَرعف تيبلا
 زواجت الف يأ :دعت الف ءاهتدابعل فكاع ءاهبحاص نوعلملا يأ (24 ِناَءْرَمْلا يف ةنوعلملا

 هنإف هللا يف ةريغ ةلقو ةبارق نم ةّيمحلا ببسب يأ .ةّيبصعلاب هيلع راكنإلا كرتب يأ «راكنإلاب

 .ةيسرافلا تابرعملا مجعم رظني هددب هعمج «مئصلا وهو برعم يسراف ةث ةطال رصان خيشلا ركذ امك ءابلاب :دبلا((10)

 .36ص .ىجنوتلا دمحم .3

 .60 ةيآلا ءءارسإلا (2)
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 كيلع كلذ يموزل عمو «تنأ هركنأف كلذ هركأ ينِإو .كيلع هموزل عضوم يأ «كيلع مزال
 ؛كيلع يمكح يف ههركأ يذلا راهظإل هيف ةمكحلا هذه رّبدملا انأف .كيلع هموزل لحم يف

 الولف .ءكلذ هل ىضرأ الو ءيتيصعم نم وه هّيحأ ام رهظيل كلذب هرمأ فشك تببحأو
 رذحاف «هرفك رهاظ وه ذإ هيلع ركنت نإو .هفشكل ةمكحلا هل تمكحأ امل هفشكل يتبحم
 ىتح هل مهّبحب ًاضماغ رانيدلا دبع دقف .مهرمأ رهاظ ريغ وه اّمم ينع قلخلا لغشأ ام
 نع ًاهّزنتم يأ ءاهّزنم مالسإلا رهظأف هّنكأ ناك هسفن يف ىنعم لجأل هب ىفتخاف هب ينوصع

 لوألاب دارأو «ةيمنصلا ةدابعلاب يأ «ةينثولاب كرشلا وهو ءكارشإلا يف هرفك روهظب راعلا

 .قافنلا رفكل هراعتساو ءراتيدلا رفكب دارأو .نوكرشملا هراّمكو ءكرشلا وهو .دوحجلا رفك

 :نيمسقل ماسقأ ةعبرأ سانلا ْنإف «مالسإلاب رارقإلا لهأ رافك مهو .نوقفانملا هباحصأو

 ىنعمل رخآلاب امهدحأ ةيمست حمصي ال نامسالا ناذهو .نوقفانمو نوكرشمف نامسقلا امأ

 رفاكلاو ءلاضلاو ءقسافلا لثم حصتف رفكلا يف ةيمومعلا ءامسألا ةيقب امأو ,ماكحألا

 قراسلا لثم هلعف امب آلإ دحأ ىمسي نأ حمصي الف لاعفألاب ةيصوصخلا امأو ءلطبملاو

 فالخب نئاد مسق :نامسق نيقفانملاو ءمسق نيكرشملا نأ حصف «كلذ هبشأ امو «ينازلاو

 امل كهتنم مسقو «"!!ليلجلا رثألاو ةنسلاو ليزنتلل لطابلا ليوأتلا لالحتساب هللا نيد

 مسق ددعب عبارلا وهو «رارقإلا لهأ نم ثلاثلا مسقلاو .قحلا نيّدلا نم هميرحتب نيدي

 :ماسقأ ةعبرأ ىلع نوصلخملا ءالؤهو ءًاضيأ نوصلخملا نوملسملا مهو «نيكرشملا
 مهملع عم ءاهروص ىلإ تاسوسحملا نيرظانلا نيقتملا ةماع مهو «رهاوظلا لهأ مه مسق

 .تادوهشملا ىلإ اورظن مسقو «ةرهاظلا تافصلا نم كلذ ريغ ىلإ هريبدتو هللا قلخ اهنأ

 مسقو «دوهشلا هب اودهش مث ءالوأ دوهشملا اودهش مسقو .دوهشملا كلملا اهب اودهشو

 مه ماسقألا ةثالثلا ءالؤهو .هيلإ اوتفتلي مل يأ .دوهشلا ىلإ اوعجر امو ؛دوهشملا اودهش

 نأ بجي دودح هل ليوأتلا ْنأ ىري وهف ؛(ليوأتلا بتارم) ب هيلع حلطصُي امل رصان خيشلا نم ةقيمع ةراشإ هذه (1)

 رصان خيشلا ثدحتي لهف «نيقفانملا ةلمج يف لخد يملع دنس هل نكي ملو ءام ناسنإ اهاّدعت اذإف ءاهدنع فقوتي
 ىلإ ريشي صّنلا هقف ؟تالاقملا باحصأو .قرفلا ضعب دنع ًارشتنم هارنو «هتينطاب ىف لغوملا ليوأتلا كلذ نع

 ؛يفوصلا حلطصملا تامجعم يف خيشلا هيلإ بهذ يذلا ىنعملا اذه (قفانملا) يناعم نم دجأ مل يّنأ امك ءاذه
 دق خيشلا نإ لوقلا ىلإ وعدي اذهو «قافنلل عئاشلا ىنعملا وهو .بسحف ةينالعلاو ّرسلا نيب فالتخالا كانه امن

 .ةيركفلا هتعانق ىلإ ادنتسم هيلإ لصو قافنلل رخآ ىنعم ىلع عقو



 ةعيرشلاب هلل ةعاطلا مهلامكإ '''دعب ةفشاكملاو ةبحملا لئاسوب ىلاعت هللا ىلإ نوكلاسلا

 ءابح لقأو .ةفشاكم لقأو .هلل ةدهاشم لقأف لوألا اَمأو «ةميقتسملا ةقيقحلاو .ةحيحصلا

 ةبحم دبعلل سيل :لاقو «هدبعل ىلاعت هللا ةبحم ركنأو «هلل دبعلا ةبحم ركنأ مهضعب ْنِإ ىتح
 يف ةعاطلا ىلإ هقيفوتو «ةرخالا يف هتباثإ ريغ هدبعل ةبحم هلل سيلو «هّترل هتعاط ريغ هلل

 ىلإ عرضتلا ريثك ناك ولو يه ام ةبحملا ىنعم همهف ةلق الإ راكنإلا ىلع هلمح امو ءايندلا
 هلعل نكلو ءاهناونع نياعل ركذلا ةوالحو .«تاجانملا ةذل دجوو .لاهتبالاب ةاجانملا يف هللا

 يف هنع لغتشم «هريغ ىلإ لبقم هّنأ هب هملعل كلذ همرحأف هريغ ّبح هلقع ىلع بلغ دق
 ىضم امو «ناديملا اذه يف ريسلا انب ّرم دقو «هالوم نيد يف هل زئاج لمع نع هاهلأ يذلا
 ضبقتلو .ركذلاب دهعلا كيلع دعابت ىتم كلقعو كمهف ريضحتل هانرّرك نكلو «هنايبل ةيافك
 .مظنلا داريإ ىلإ نانعلا

 :لاق

 ”اىُعَبْنم َينعْراذنإلا عَلَبدقو - 453

 لم لك نم ٌراصبألا ٍتغاز امف - 6

 ابَصض ةَّرغ نع سمشلل ْنّمَراتحا امو -7

 ٌتفطنا امو ٌسوجملا ٌرانلا دبع نإو - 8

 مهّدصت ناك نإو يريغ اودصت امف - 9

 ومهوتف ةَّرَم يرون َءوض اوأر - 0
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 ةقرف لك يف ٌراذعألا ّيب ثماقو

 اةاّولِم لك يف ٌراكفألا تِغاَر الو

 2 هاا 5 5

 يتّرغ رافسا رون نم اهقارشإو

 ةّّجح فلأ ىف رابخألا ىف ًءاج امك

 ةّين َدَقَع اورهظُي مل نإو ّياوس

 ("ةعشألا يف ىدهلاب اوُلضف ًاران »

 راذعألا يب تماقو ءىغب نم هيغب يتدابعب هتدبعت نم عيمج ينم راذنإلا غلب دقو :لوقي

 ءءايبنألاو ءلسرلابو .مهلوقع نم مهيلع ينم ةجّيحلا يمايقب يأ «يب :هلوق ؛ةمأ لك يف

 هعسي يتلا ةجحلا هتغلب نمل رذع الو .معن :لوقأو «ءاملعلابو .ةكتالملابو ءبتكلابو

 ناك امف .كلذ لقع امهم لابلا رطاخبو عامسلاو لقعلا ةجح نم لهجي الو ءدعب اهلهج

 .مالكلا ميقتسي هبو ءس نم هانتبثأ امو .[دعب] لدب [يلب] لصألا يف (1)

 .[ىغب] لدب [يعي] :ناويدلا يف (2)

 .ةيناثلا [ةلم] لدب [ةلحن] :ناويدلا يف (3)
 .[ةعشألا يف ىدهلاب] لدب [ةعشألاب ىدهلا يف] :ناويدلا يف (4)
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 ملع دجو نكلو «عامسلاب الإ ةجبحلا هب موقت ال ناك امو ؛هريغو لقعلا نم ةجّيحلا هب موقت

 ىتمو «هيلع ةبح كلذ ناك هل ربع نم لك نم ةّجحلا هب موقت اّمم ناكو .هسفن يف كلذ

 يف هنيح يف همزلت مل اّمم ناك نإو «هل رّبعم لكل ةّجحلا هيلع تماق دبعتلا ةضيرف تلزن

 هلهج عسي اميف ةجحلا هب موقت ملاع ىوتفب وأ .هسفن نم هملعب آلإ هيلع ةجحلا مقت مل كلذ

 عسي امم نيدلا يف ةجحلا موقت ال هْنِإ لوق نم ضعب هيفف ءعامجإلاب ال هّنكلو «نيدلا نم

 ل ل ا و لا ل تع ا ين ا دوي

 لك نم هتمزل ةرابعلا كلت ظفحي ناكو توفي امم ناكو هتقو رضح ىتمو «هل لمعلا همزلي

 ولو هتاوف فاخيو ءرضحي نيح همزل هريخأت نكمي امم ناك نإو ؛كلذ هل رّبع دق ناك َنَم

 .هكرتي نأ الإ هل زجي مل هلعفي نأ هل زوجي ال امم هلعف دق وه اميف كلذكو .هتوم دنع ناك
 هلعف دق اميف ةجح هيلع نكي مل هكرت دق ناك نإو هيلع ةجّبح وه هل رّبع '!![نم] لك نوكيو

 هل رّبع دق نم لك ةجبح هيلع نوكيو .لوقلا رثكأ يف ىوتفلا يف ةمّسحلا ملاعلاب الإ هكرتو

 هيلإ دوعي نأ ديري ال هّنأ هتين يف ناك اذإ ةبوتلا نم همزل امو رذعلا عوطقم ناك هلعف رشاب اذإ

 يف ناك نإو ؛هل رّبع نم لك كلذ دعب ةجّبح هيف هيلع نوكي الو ؛هملع ةلق عم هل ةبوت وهف

 كلهي هنأ فالتخالا زاوجل ملاعلا نم هيلع ةجبحلا مايق يف فالتخالا ىلع ناك دوعيل هتين

 مزلي مل اميف ةجبحلا مايق يف نيدلا يف فالتخالا ناك اذإو ءال مأ لعفي مل ام لعفلا ةدارإ ةّينب

 هب تحّرص امالو «نآرقلا ركني نأ هل زجي مل هحّرصم نآرقلا نم هّنأ هيف هل ٌرقي نأ الإ هلعف
 :هوركملاو .بودنملاو .بحتسملا لثم يأرلا هيف زوجي امم الو «نيدلا ريغ نم وهاماّمأو

 هيف زوجي ام اَمأو «فالتخا الب رذعلا عطقل هب ةجبحلا موقت ال اّمم اذهف حابملاو ءلئاسولاو

 نأ هل زاج دهزألاب لمعلا هل زاج لزهألاب لمعلا يف هل دهزألا ناكو .حصألا يأرو «يأرلا

 ىأر نكلو كلذ ريغ لدعألا ْنأ ىأرو .ةصخر هيف ىأر نإو هل دهزألاب هسفن ىف لمعي

 هيلع مول الف صخرت نإو .لدعألاب هللا نيبو هنيب "[اهيف] لمعي نأ هل زاج ةصخر هريغل

 نإو «هيدؤي نأ هيلع ناك قحلا كلذ همزلي هّنأ لدعألا يأر ناك نإف .سانلا نيبو هنيب اميف

 .مالكلا ميقتسي اهبو ءس نم ةدايزلاو ءلصألا يف طقاس نيفوقعملا نيب ام(1)

 . لصألا نم ةدايزلاو ءس يف طقاس نيفوقعملا نيبام (2)
 ءايحإو .جيرختلا نم ديزم هيفو .82ص .كولسلاو ريسلاو ؛.11180 مقر ثيدحلا ءيطويسلل ثيداحألا عماج رظني (3)

 .278 /4 .ىلازغلا ءنيدلا مولع
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 «ةنونيدب نكي مل اذإو «ةنوئيدب هيلع هّنِإ لوقأ ال يّنكلو ءكلذ يف فالتخالا دجو دق ناك

 همكح همزلي مكاح هيلع مكحي مل ام هكالهب هيلع مكحأ مل صخرتي نأ هل زوجي هنأ ْنَظو

 هدؤي ملو ؛هريغ [ظ143] ري ملو .نظلاب ال ملعلاب هيلع هنأ ىري ناك نإو .هيف فلتخملا يف

 نأ هل زجي مل ًامكاح نوكي نأ الإ هباسح ىيلوتملا هللاو «هتاجنب لقأ مل ةالابملا ةلق ىلع

 امم ناكو .لدعلاب مكح نإو .هتاجنب لوقأ نأ ردقأ مل افلاخم '!'مكح نإو كلذب مكحي

 ناك نإو ءلاح ىلع فالخلا هل زوجي الو ءكلذ هيلع ناك هيف فلتخملا يف همكح مزلي

 رصتني نأ هل زجي مل لوقلا رثكأ يف هل كلذ نأ ىريو .فالتخالا ىلع هريغ ىلع هل قحلا

 رضتنا نإو ؛ىوقأ هل هيلع ناب لوقلا َّنأ هعم كلذ نأ فرغ ولو ؛قالتخالا ىلع هّمح لخأل
 نإو ءهقح ذخأ يف رصتتي نأ هل زجي مل هل سيل لدعألا نأ ىري ناك نإ امأو .هكالهب لقأ مل

 زوجي كلذ نأ ىأر نإو .هل زوجي ال كلذ نأ ىأر اذإ هتاجنب لقأ مل اضرلا ريغ ىلع هذخأ

 «مارح هّنأ تع يبنلا نع يهن ءيشلا يف قبس دق ناك نإو .يأرلا يف اذه .هكالهب لقأ مل هل

 زاج ميرحت ال بدأ يهن هنأ ىأرو «ليلحت وأ ميرحت يهن هنأ فالتخالا هيف زوجي امم ناكو
 هنأ هّنظل كلذ دسفأ نإف هللا نيبو «هنيب اميف اّمأو .لدعألا نود لضفألاب ءلمعي نأ هسفنل

 ريغ ناك نإ اّمأو .هكالهب لقأ مل كلذ نامض ملسي مل نإ نكلو .كلذ هل زجي مل هل زوجي

 هجوب لمعو «لأسي مل اذإ نكلو .ءاملعلا لأسي نأ هيلع َّنِإ ليقف حصألاب الو .ءارآلاب ملاع
 نأ دري ملف ملاعلا كلذ هل زجُي ملو .هزاوج ّنظ هّنكلو ءعمسي مل وأ .هل زوجي هنأ هب عمس

 .ضحملا لطابلا ىلإ جرخي مل ام كلهي ال هّنِإ ليقف .هسفن يف هدارأ ام الإ هلوقب لمعي
 :هوجول اذه ىلع آلإ ٌحصي ال نكلو ءاذكه اذه اولصفي مل مهبلاغ ءاملعلا نأ ملعاو

 هل زوجي ال هنأ اَمِإ ناينعم اذه مهلوقلو «يأرب نيدي نأ هل زوجي ال نإ مهلوق نم اهدحأ

 وه هاري ماد ام ةنونيدب هسفن يف هيلع مزال وهف الإو .هفالخب لمع دحأ اذإ يأ .هب نيدي نأ

 ىتح هسفن ىف ىتح نيدي نأ هل زوجي ال هنأ اًمإو «يأرلاب نيدي نأ هل زاج دق نوكيف .لدعألا

 ةيرفيدلاب هردلا هقرايزمل اكو هنا ري يديك | 2ل تضر ال هيك تركت رادع هاري ماقلاخ

 .كلاه ريغ وهف لطابلا ىلإ جرخي ملو .قح جرخم هيف هل ناكو

 هجو هل ماد ام كلهي مل مزاللا نيدلا نم نكي مل اذإ لمعلاب لماعلا نأ :يناثلا هجولاو

 .يضاملا لعفلا ىلع اهلوخد زوجي ال هنا انك ءاهل ننعم الو :[ كحل [نإ]1 نين[ ل] كانه [ندو لاسألا ق()



 اهيف ةلأسمب ادحأ ربخأ اذإ ملاعلا نأ :ثلاثلاو .ضحملا لطابلا ىلإ جرخي ملو ءٌقح

 هل زوجي ال ناك اذإو .كلذب نيدي نأ هل زوجي ال هنأ عامجإلاب ءارآلا نم لوقب فالتخا

 نأ هل سيل ءرملا ْنِإ ءاملعلا لوق رثكأ امأو .ءارآلا نم هريغ ىلإ هفالخ هل زاج هب نيدي نأ

 يفو .هل اميفو قوقحلا نم هيلع اميف كلذو .عضاوم هل اذه يفو .ءاش ام ءارآلا يف راتخي

 :تلق نإف «هيلع مزال كلذ نأ ةنونيدلا ىلع ال .بحتسملا يفو «ةئطختلا يفو ّنهب مكحلا

 يف ءرملا مزلي هللا ْنِإ :لوقأف ؟هب لمعلا ريغل ناك اذإ لدعألا ىلإ رظنلا مزلي ءيش ّيألو

 زاوجلا ّنظ ىلع لب «ةيصعملل ةّينلا ريغ ىلع كلذب لماعي مل نإو «ةنونيد مازلإ ال هتلماعم

 قوقحلا نم ءرملا ىلع اميف كل تلق اميف هب لمعلا مزلي اميف رظنلا مزليو .هكلهي الف

 دعب بابحتسالا يفو «ةئطختلا يفو ؛هريغ نم ذخأي نأ هل اميفو ,مههبشأ امو «دابعلل
 هدبع) ىلإ رخآلا دهشتلا يف اهرخآ تايحتتلا نإ ملاع لاق ول :هانلق ام ىلع ليلدلاو .كلذ

 نيدي نأ هل زجي مل اذه ريغب ملعي ملو ءصقنلا هيلعف كانه ىلإ اهّمتي مل نإو «(هلوسرو
 هلل تاكرابملا تايحتلا لاق امدعب اهعطق نكلو ءاهّمتي نأ هنكمي ءيش هضك ولو «كلذب

 الو .هكلهي نأ دحأل هل زجي مل ملع الب هل زئاج كلذ ْنأ َّنظو ءبهذو ملسو «تاولصلاو

 ال ِهّنَأ ملعلا لهأ رثكأ نع درو امم اذه يف لوقلا كيلع تلطأ يّنإف ,مهفاف ءاكلاه نوكي

 اذه ىلعو ءليصفتو ليوأت ىلإ جاتحي كلذ َنإف .قالطإلا ىلع لدعألاب آلإ لمعلا زوجي
 وه اميف وأ «هكرت وأ هلعف وأ هداقتعا نيدب مزلي اميف ةقيقحلا ملعو ةعيرشلا ملع لك يف

 ملع كلذكو .هّلحم يف ءيش ٌلكو حابم وه اميفو ءاكرت وأ ًالعف وأ ًاداقتعا كلذك بودنم

 «لئاسولا نم يهف ةيفخلا ةفشاكملا ملع امأو .[و144] اهيف رهاظلا ملعلا نم ةفشاكملا

 ناسلب ملكتف مظانلا اذه مهنع ىكح امك رومألا نوري نيذلا مه اهلهأو «تامزاللا نم ال

 لهأ هبحص نم نيكلاسلا لاوحأ نع ربخي ةراتو يف هماقم نع ربخي ةرات يدمحملا ماقملا
 .قلطملا لامكلا .يهلإلا لامكلا نع ربخي ةراتو .داشرإلا قيرطب ربخي ةراتو .فشكلا

 ءايلوأ عيمج ىلعو أك يبنلا ىلع هنم ىلجت ام ردق وهو «يهلإلا لامكلا نع ربخي ةراتو

 لاح ناسلب ملكتي ةراتو .تارضحلا ىلإ كولسلا قيرط نع ربخي ةراتو .هردقب لك هللا

 ناسلب ملكتي ةراتو ءلاوحألا هذه عيمج يف رومألا هذه عيمج نع مظعألا قلطملا لامكلا

 .ك يبنلا ىلع يلجتملا يهلإلا لامكلا
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 :نايب

 «لامكلا لاح ناسلب اهيف ىلاعت هللا لوق نع ًائبنم عمجلا ةيدحأ ةرضح يف لامكلا ملكتف

 اعيمج نيدبعتملا تيدانو ءاهقرط تحضوأو «يتدابع موزل يف ةّّجحلا تمقأ دقو :لاقف

 50 2 و وفسُفياوناك امي مهولبتإ: ىلاعت لاقو 11و نودبعيل لإ | سفإلاو نبأ ٌتَفَلَح امو

 رطاوخلا لسري نكلو «ريمض هيلع رطخي ملو ءأرشو ًاريخ ءريمض نم دّتعتم ّلك يف ام فشكل

 .هسفن هراتخت ام كلذب رهظف ؛ةيصعملا مأ ةعاطلا هرايتخاو هرمأ رهظي اهب هنأ ملعي يتلا هيلع

 ةلم لك يف راكفألا تغاز الو ةّمأ لك يف مهنم نوكيس هّنأ هللا ملع اًمع راصبألا تغازالو

 وأ ةعاط نم هوبحيل مهنأ تملع امآلإ اوّبحي ملف مهرايتخا يف مهنم فشكني نأ ديرأ امع
 لام يأ ءابص ةلاهج نع يأ «ةّرغ نع سمشلل ازمر راتخا امو «رادقمب ةغلاب ةمكح «ةيصعم

 نم اهقارشإو دك شنو نو ريدت لاك يلمع اهنحأ ةيكوشل وه امنت اهتاازنل ان

 اهتبكرو اهتقلخ يتلا ةبحملا عضوو .هنسحو يلامك ردب هجو يلجت يأ :يتّرغ رافسإ راونأ
 لامكلا تّلض ىّنع ةبوجحم يبلق يف تناك ام نكلو ءنسحلاو لامكلا بحت يهف هيف

 ةمكحلا يه ةمكحلا هذه تناكف هنع بجتحا نّمم هبلطت ملو «ةيبجحلا رهاظملا نم هتبلطف

 «يتعاط لهأ لامكلا ةبحمو لامكلا رونب ىدتهاو .هب ينوصعيل مهْنأ تملع ام فشك يف

 هنأ تملع نم ىدتها اهب يتلا يهو «ةعداخم الو ؛ةقباس ةمكح يه لب «ةلبج يه تسيلو

 ميظع رون ةملظلاو يهو .يتيؤر نع نيبوجحملا ّقح يف ةملظ ةرهاظلا راونألاف ءيدتهيل

 اهنم نوذخأيو .بطحلاب اهنوّدميو ءاهنودبعي ةنس فلأ يأ .ةجتح فلأ تيب يف اهودقوأ
 اورهظي مل نإو ءيل مهدصق نأ اورهظأ نإ يريغ اهتدابع يف اودصق امو ؛مهتدابع عضاومل

 انأ ينأل ؛ياوس مهدصق ناك نإ كلذكو .نورعشي ال ثيح نم دوصقملا انأ ينإف ةّين دقعل

 لامك رون مهآرو .رانلا ةروص نيسحت يف يتمكح ماكحإو يريبدت نسحب تلمكأ يذلا

 ْنأل ؛ةعشألاب ىدهلا ىف ذ اولضف أران .هودبع يذلا يأ :هومهوتف ركفت ريغب يأ «ةرم ةمكحلا

 ل ا رك ارح ل اقق ناو ل كائن و يتوسل هنا نع وول وسلا نوع ناكل اولا

 ملو ؛يلامك ةبلاط ةقيقحلا يف يهف ءلامكلاو نسحلا تأر مهتبحمو ؛رانلا تأر مهنيعأف

 .56 ةيآلا .تايراذلا (1)

 .163 ةيآلا .فارعألا (2)



 ةبجتحم ةبحملا تناك ثيح نكلو ءرعشي ال ثيح نم مهنيعأ هترظن يذلا لامكلا ريغ دصقي
 هذه تناكو .تكرشأو ترفكو .كلذب تلضو .هرهاظم نم هتّبحم تبلط يلامك ةيؤر نع

 لهأل ةيصعملاو ةعاطلا يف هرخلا ناد ا ت1 هدوجلا نحر وكحلا عا يلد ا يكحلا

 :ىلاعت هلوقو «أ١ ١م ٌةَنَتِف ريكو َرَّدلَب كولو :هلوق ىنعم كلذو ؛ عملا فاو عال

 َْلَول :لاقو .34 اًعيِج ٌساَّنلَأ ىدَهَل هنأ آََي وَلط :لاقو ,24 َنوُقَسْفَي را امي مهوُلَبت»
 يريبدت يف هتدرأ امك ناكف .تدرأ امك [ظ 144] ءايشألا تقلخف #4 تيعمج يعم مكدَدْف هاش

 ٌبحأو .هّيحي نم ّبحأ الو ,رفكلا ٌبحأ الو .يتدارإب هوجولا يف ءيش ّك نأ ملعيل كلذ
 مهفاف .تببحأ ام ّآلإ نوكلا يف ًائيش نكي ملو ؛ةعاطلا لهأ ّبحيو عيطي نم ّبحأو ؛ةعاطلا
 .كلذ

 .35 ةيآلا .ءايبنألا (1)

 .163 ةيآلا «فارعألا (2)
 .31 ةيآلا .دعرلا (3)

 .9 ةيآلا .ءلحنلا (4)



 ءزجلا رخآو ؛كولملا كلم تارضح ىلإ كولسلا مظن حاضيإ باتكل متاخلا وهو
 .يدمحملا ماقملا ناسلب اهليمكتو .سفنلا ىلعو .ديحوتلا ىلع هيبنتلا :يف هنم ثلاثلا

 :لاق

 يتكسُم رماظملا ماكحأب يمايق امنإو تلق نوكلا ٌباجح الولو -1

 باجح الولو «بوبحملا هللا لامك رهاظم يف هلاح ناسلب يدمحألا ماقملا لاق :لوقي

 هتاذ تافصو هلاعفأ ىف هللا تافص لامكو لالجو لامج نسح ىلجت روهظ نع نوكلا

 يح اهل زف مرش هع تاز را حجل تحزن ناوي نعل قام ريحت كل يذلا

 تاذ تافص لامكو لامج ىلع ّلدت ةعنصلا نسح ّنأل ؛كلذ يف هللا لامج يّلجتل
 الولو .هيف ىلجت هلعف لامج نم وهف بوبحم نسح ءيش لكف ءاهفصو يف عناصلا
 يذلا ام همالك متي ملو .تلقل ىلاعت هللا لامج هّنأ كلذ يف لوقعلا نع لامجلا باجتحا
 ريغل دباع لك ْنِإ تلقل يّنأ كلذب دارأو .هلوقي نأ هزاوج نم هعنم عنامل هلوقي نأ دارأ

 الإ هتدابعب دصقي ملو .دبعي مل نطابلا يف هنأ هبحأ ءيشب ىلاعت هلل صاعو «ىلاعت هللا

 هيف ىلجت هلامجو هللا لامك ريغ هّتحأ ءيش وه كلانه سيلو .هّتحأ يذلا بوبحملا كلذ

 .هتدبعو هتبحأف لامجلل ةّبحملا ةّبحملا هيلإ ترظنف .كلذ يف هلعف يلجتملا بوبحملا

 هللا بحي وهف «تاذلا ّبحأ لامجلا ّبحأ نمو ءلامج الإ نطابلا يف بحي مل وهف

 يف هب اووني مل وأ ءاوَوَن هب ينودصق :هلوق ىنعم وهو ءيردي ال ثيح نم هللا دبعيو «ىلاعت

 نوكلا يف ءيش سيل هنأ ديحوت فشك اذه لكو .هوّحأ ام لكو ءرانلاو سمشلا مهتدابع

 .ىلجت ثيح هلامجو هللا لامك الإ ةقيقحلا يف بوبحم الو لامك الو لامج الو ءنسح
 ىلع لدي هيلإ قلخلا بولق تلام ىتح هعنص يف قلخلا رهب اذإ ميكحلا عناصلا نأ ملعتلو
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 هنأك وهف كلذ يف هتمكح لامكو .هتافص لامج ىلجت دقو ءميكحلا كلذ تافص لامك

 لك كلذك ءاهسفنب تلام اهّنأ رهاظلا يف تناك نإو «هتبحم هيلإ تلام ْنَم لك بلق لامأ

 ىلإ تلام ءيش ىلإ هسفن تلام نم لكو ؛ميكحلا هلإلا ةمكح لامج يلجت نم وه نسح
 لامج رون وه ءيش لكف .هريغ ال بوبحملا وه هلامج نأ صف «بوبحملا لامجلا كلذ

 ينعنم امثإو ءاذهب تلقل يأ .تلقل :لاق ىنعملا اذهبو .هديحوتو هلالجو هلامكو هللا

 وهف رهاظملا ماكحأ يرجت ماكحألا ْنأو ,يبدأ موزل يأ .يمايق بوجو اذهب لوقأ نأ

 ءرهاظملا نم ءيشلل ّبحملا يف مكحلا ناك امل هنأ دارأو .ءيتمص بجوم يأ .يتكسم

 نم] مكحلا يفف عناصلا ةعنص ّبحأ نم نأ امك ءرهظملا كلذل ّبحم وه ناوكألا نم يأ

 وهو «هتعنص دبع امّنِإو ءاهعناص دبعي مل اهدبع ولو «ةعنصلا كلتل ّبحم وه ''![رهاظملا
 هللا دبعي ملو ؛ءيشلا كلذ دبع دقف ءيشب ىلاعت هللا ىصع نم كلذك .هريغ يهو ءاهريغ

 هجولاو ءالاض ارفاك ناك هيف هفلاخي نأ هعسي ال دحاو فرح ىف فلاخ نم ّلك ناكف «ىلاعت
 تاذلا دبعي امْنِإو «ةردقلا الو ةلازعلا درعا دعي كا: ةفيفلا ييييرتي ١) دابا نأ :يناثلا

 ّآلإ زجي مل اذهلف .هلاعفأ تافص يلجت وه ءايشألا يف هللا لامج يلجتو «ةميلعلاو ةرداقلا

 يف هاري امو ءنظلا الو ءسفنلا ىوه ىلع ال هدابع هب دّبعت امب ىلاعت هللا هجول صالخإلا
 ١ .كلذ مهفاف 22 ةّيفخلا تالاثملاب ةهبتشملا ةدسافلا تالايخلا دوجول هسفن

 :لاق

 ةديدسلاب مهلاعفأ نكت مل نإو ىدساوقلْخُي مل ُقلَخلاو ٌتَبَعالَف - 42 [و145]

 َتَرجبَأ مكحلل تاذلا ٍفْصَو ٌةمكحو مهرومأ يرجت ءامسألا ةّمِس ىلع - 3

 ةوقش 0 ميعنت ةْضِيَقَف الو الو نيتضبقلا يف مهفَّرَصُي - 4

 ؛ءيش ريغل ًالامهإ يأ ءىدس اوقلخي مل قلخلاو :هريدقتو «ريخأتو ميدقت هيفو :لوقي
 «ةداعسلا ضحمل ةكئالملا هللا قلخف «ةدابعلا لجأل الإ اوقلخي مل يأ «ىلاعت هللا لاق امك
 .ةداهشلاو ةلالدلل ءايشألا رئاس قلخو «ةدابعلاو ءالتبالل نيطايشلاو نجلاو سنإلا قلخو

 .دبعتلا ةّيلب لوزنب ةجحلا هيلع تماق نم لك بطاخو «هل مهيلع بجاو وه امب مهدّبعتف

 .س نم ةدايزلاو ءلصألا يف طقاس نيفوقعملا نيب ام (1)
 .مالكلا ميقتسي هبو .ءلصألا يف هانتبثأ امو .[ةيفخلا] لدب [ةفيفخلا] :س يف (2)



 ملع دقو .ماركإلاو لالجلا يذ ههجولو هيلإ ًاصلاخ هئادأب هدابع ةفاك نم هرذع عطقناو

 يف ةديدسلاب ةيصعملا لهأ لاعفأ نكت مل نإو «عيمجلل باطخلاف هيصعي نّمو هعيطي نم
 وه كلذ فالخو .لدع هلك لب ءمهداجيإ يف ملظ الو ءمهباطخ يف ثبع الف مهب هملع

 مهبذعي نأ الو .مهسفنأب مهملع ىلع آلإ بيثي نأ دري مل هنأل ؛لامكلا ريغو لدعلا ريغ
 كلذف «مهتاذ رمأب مهتاذ رهاظمب هولمعو ,مهسفنأ يف هوراتخا امو ,مهسفنأب مهملعب الإ

 رهاظ يف مهماكحأ يرجتو :هريدقتو ,مهرومأ يرجت ءامسألا ةمس ىلع :هلوق ىنعم

 نيعلاو ؛عمسلل نذألا :يهو ةعبرألا ءامسألا نم ةمالع ىلع يأ ءءامسألا ةمس ىلع مهرمأ

 «سمللا ةلآ يه يتلا ندبلا عيمجو جرفلاو لجرلاو ديلاو «لكأللو قطنلل ناسللاو ءرصبلل

 اهفصو يف رهاوظلا هذه لامعأ نأ ةيهلإلا ةمكحلا ترجأو .ديلا ركذب ّنهركذ نع يفتكيو
 امل كهتنم وأ ءلحتسم قافن وأ .كرش نم ءرملا مكح يف رهاظلا مكحلل هيلع يه ام ىلع

 «ةءارب وأ ءلتق وأ ءبدأ وأ ءليلحت وأ ءجيورت ميرحت نم هيلع يرجي امو «هميرحتب نيدي
 انه دارأ ءتاذلا فصو ةمكح ةعنص يف ةيهلإلا ةمكحلا ترجأو كلذ ريغ ىلإ «ةيالو وأ

 «يقيقحلا نطابلا مكحلل يه اهل ىلاعت هللا ةعنص يف تاذلا ةئيه يأ «ةئيه ىنعمب فصو

 وأ ؛مّرحملا وأ «زئاجلا وأ ءمزاللا داقتعالا نم هّنكت امو ءاهنم ةرهاظلا لاعفألا كلت نأو

 نإف ؛ةبقاعملا يهو .ةبطاخملا يهف ءاهنم هلكف ,حراوجلا نم هرهظي ام قوف ةدايز .هوركملا

 رهاقلا كلملا يهف «ةيزيرغلا ةوقلا يهو «ةيصاعلا يهف تصع نإو «ةعئاطلا يهف تعاطأ

 اهفلاخ نإو «ريخلاب هل ةرمآلا ةوقلا يهف ةيريصبلا امأو «ةربدملا ةوقلا اهريزوو «بلاغلا

 هللا ىلإ اهيف يعادلا ةقيقحو «ةآرملاك يهو ءهعم ىقبت الو ةرخآلا يف هنم بهذت يهف

 ال يهف .كلذ ريغ اهيف ىلجتي الو .هّبحي يذلا هملع رونو «ىلاعت هللا ةبحم رون يلجت وه

 اهركذ يتلا حورلا يهو .هيف لايخ ال ثيح بيغلا ملاع ةهج ىلع ةلبقملا يهو ءادبأ طلغت
 وه كلذ ىنعمو «ينابر رمأ يأ «[يبر رمأ نم حورلا لق حورلا نع كنولأسيو] :ىلاعت هللا

 ةربدملا امأو .ةداهشلا ملاع ىلإ رظنت يهف «يبيغلا ملعلا ملاع ىلإ اهرظن عمو «ىنعملا اذه

 يناعملا ملاعو تالاثملاو «تالايخلاو سحلا ملاع امهتهجو «سفنلا امهف ةيزيرغلاو

 لسرلا عابتاب الإ هللا نيد نم هلك ّقحلا ءرملا بيصي الف ءىرخأ نائتطخيو ةرات نابيصي

 تالاثملاو .تالايخلاو سحلا ملاوع مهسوفن ةقراخلاو ؛هللا نم مهيلع ىحوملا ءايبنألاو

 مهسوفنو «ةيلقعلا مهحاورأف هيلع حورلا يلجت ملاعو ملعلا ملاع وهو «بيغلا ملاع ىلإ



 طلغي ال كلذلو .نوطلغي ال كلذلف .ملعلا ملاع وهو ءدحاو ملاع ةيؤر ىلإ نايقتلي ةيلعفلا

 هنيد لمحو «مهنيدب كسمتي مل نَم مهريغ ملسي ال كلذلو «نيدلا يف مهنيدب كسمتملا
 ءطلغلا [ظ145] نم مهحاورأ هرظنت ملو ؛ةرظن ىلإ مهسوفنل لاجم ال اميف سايقلا ىلع

 دري مل :اريِصَب اًميِمَس ُهَتَلَمَجَم ِهِلَتَي جاَسْمَأ ٍةَْطُن نم َننإل اَنَقَلَح اَنِإ# :ىلاعت لاقو

 ل ا د ا ل

 الئلغأو ُاَلِسلَس تيفكلإ اًدَمْعَأ آَنإإ» 24 اًروُهَك اَمِإَو ارِكاَس اَمِإ َلِسَلَأ ُهَسْيَدَه اَنِإ#
 ىلوملا مهفرصي #41 اًروفاك اَهْجَّرِم كاك بأ نم تور ارجل 94 يس و

 مهو ؛لاح ىلإ لاح نمو .ةجرد ىلإ ةجرد نم ةمايقلا موي ىلإ داجيإلا لوأ نم العو لج
 يأ امهو يأ ءالو ءالو :هلوقو ءاوقلخ ام دعبو ءاوقلخي نأ لبق نيتضبقلا يف هملع يف

 يأ ءالو الو :هلوقل ليوأت ةضبقو ءواوو ءامهو ىنعمب ىلوألا واولاف ءالو ال ناتضبقلا

 الو ال :هلوقب راشأو ءرانلل ةضبقو ةّنجلل ةضبق يأ ؛ةوقش ةضبقو ميعنت ةضبق ًاضيأ ءامهو
 مكعماج يّنإف اولمعا يدابع اي] :العو لج لاق هّنأ هبر نع ًايكاح # يبنلا نع يور ام

 ل و ا ل كلب ا للا دع محلا

 .كلذ مهفاف مهل يتضبق يف مهريغ كرت
 :لاق

 ةحيبص لك ٌنافرعلا اهب ىلتُيو الف وأ ُسْمَنلا ِفرعَتلَف اذكه الأ - 5

 ِتّلْثَأ ينم ٌتلَّثأ ام سلا ىلع 2 ينلا يهو اهيفن نم اهُنافرعو - 6

 سفنلا ةفرعمو «هتفرعم ءاش نَم كولسلا اذه ىلإ ديرملا بلاطلا اهيأ الأ يأ :الأ :لوقي

 يف هتحرشو مكل يباطخ يف هتحضوأ ام عيمج اذكه :فرعتلف ءاهسفن اهتفرعمو ءاهّتر

 يف بحتسي امو ءهل لمعلا همزلي ام ةفرعمو ؛«ءيش لك يف هب ملعلا ةقيقحب هللا ةفرعم
 اهتيدوبع يف هسفنب ءرملا ةفرعمو .هكرت هل بحتسم وهو .هكرت هيلع بجي امو ؛هتدابع
 فرعي ال هْنإف تادجوملا عيمج نيوكتبو .هتقلخ عيمج يف هل هتمارك مظعو ءاهزجعو هل

 يه هذهف «ةبحملا صلاخب هيلإ لئاسولا قرط كلسيو ءاهب فشوك نم الإ معنلا مظع

 .2-5 :ناسنإلإ 1 (2)و(1)



 اهفرع دقف كلذب اهفرع نّمم ءاهلجأل تانئاكلا عيمج نيوكتب ةبولطملا ةفرعملا ةقيقح

 .نافرعلاو ةفرعملا يهو .ناسللا ةوالت ال سفنلا ةوالت انه دارأ ىلتيو :هلوقو ءالف آلإو

 لك يف اهسفن اهتفرعمب يأ ءاهب ناّيدلا هللاب ملعلا فرعيو يأ .نمحرلا .كلملا .هللا ةفرعم

 يأ .حبصلا تقو وهو «ةحيبصلا راعتسا امّنِإو ءتقوو نمز لك يف كلذك يأ «ةحيبص
 اهملع يأ .اهنافرع نأ امكو «ةفشاكملا نع ةعناملا بجحلا ليل نم قرشم فشك لك يف

 هللاب ملعلاف ءاهتاذ يأ ءاهسفن ملع نم نوكي اهبرب اهنافرع كلذك اهب اهملعب فرعي اهرب

 ةيزيرغلا نيعلا يهو ءنسحلا ةهج ىلع يتلا سفنلا يهو ءاهملع نمو يأ ءاهنمو ءاهفرعي
 نيعلا َنأل ؛لقعلا نويع نم ةرحاسلاك يه يتلا ةربدملا نيعلاو ءيوقلا كلملاك يه يتلا

 ىلجتي نأ ءاش اّمم اهيلع هملعو .هللا تافص يلجت ىلإو «بيغلا ملاع ىلإ اهتهج ةيريصبلا

 ضيبأ رونأل يونعملا رونلا .مظعألا رونلا قرشي اهنمو «ةققحم يهف .كلذ نم اهيلع

 ال امّنِإو ,ةداهشلا ملاع ىلإ هنم رظني باب اهلو ءىنعملا يف مظعأ وه لب ءسمشلا لثم
 نمو ءاهسفن كلمت نأ ةيزيرغلا نع ًامور نيرلاب اهاخَسو اذإ نويعلا هذه ىلع اهرون رهظي
 ءسمخلا ساوحلا بناج نم امهرظنف لقعلا نم سفنلا هذه اَمأو ءاهسفن كلمت نأ ةربدملا

 ىلإ رظنت هذه ىلإو .مهفاف ملعلا ملاع ةهج نم كلذ رظنت ةيريصبلاو .تاسوسحملا ىلإو

 هماقم لاق يتلا يهو «[هّبر فرع دقف ؛هسفن فرع نم] كغ يبنلا ةراشإ تاسوسحملا

 ءاهب [و146] ملعلاو ءاهب هللاب ملعلا يف كل تحرش امب اهتفرع اذإ كنإ لاحلا ناسلب

 .كل هفشكأ نأ -ءايلا حتفب- ينم توجر يذلا يأ ءتلّْمأ ام اهنم نوكي نأ هللا هّبحي امبو

 .ةفرعملا تاذلا ىهو ءاهنم ءالمإلاو ءانه ةوالتلاب دارأو ءاهتفرعم كيلع تلمأ يأ :تلمأ

 قتلا كزلنسلا اهن تكل اذإ ةللاو#هللاز ملعلاو ءاهنلع اهل تهدم ىأ ةملعلا كل اهنشكو

 ىلإ لذلاو «جايتحالاو .زجعلاو «ةيدوبعلاب هسفن ءرملا ةفرعمو .كل هتفشكو ينم هتوجر
 وهو ءزيزعلا وهو .هقزارو .ينغلاو هيلع رداقلاو هر هّنأب ىلاعت هللا ةفرعمو .«كلذ ريغ

 ةفرعملا امأو «ةرهاظلا ةفرعملا وهو «كلذ ريغ ىلإ .هاصع نإ هّلذيو ؛هعاطأ نإ هّرعي يذلا

 للا ملع وه يملع نوكي ىتح اهيلإ انرشأ يتلا ةفشاكملا قيرطب ةدّماشملا يهف ةنطابلا

 ملع وهو ؛لالجو لامجو لامك لكو ؛ملعلا يف هتافصب هللا لامك نم وه يملعب يلامكو
 .دوجولا لامك وهو .دوجولا لك هب قطن يذلا هللا



 :لاق

 ١١( يتعينص يب أك رشم يعمَج يآ نم ّت خلسناو ُتْدَحْلأ ٌتْدَحَو يأ ولو - 7

 لامكب ءرملا تاذ لامك يف داحتالاب لوقلا زوجي ال تلقو :تدخو يننأ ولو :لوقي

 هملعك هب ىملع ّنأو ءاهانعمب فاصتالا نكمي هّنِإ تلق ىتلا هتافصب فاصتالاو هللا

 دوجرلا ةقفضب اهنلع تاو سلا تاديع نست ةازملاع كاذلا ةارودللا كردي

 افوخ اذه زاوج نم تعنمو ؛ملعلا كلذ يف دوجولا يف هللا ملعك وه ايهلإ ايديحوت املع

 يآ نم تخلسناو ؛يديحوت يف تدحلأ دق تنكل هقلخ نم ًاقلخ هب تهّتش دق نوكأ نأ

 يتعينص تناكو «هتفرعمبو «هملعب قطانلا دوجولاب يملعو .هب يملع تايآ نم يأ ,يعمج
 .هب يملع تركنأ دق كلذب نوكأ يّنأل ؛ىلاعت هللاب ًاكرشم نوكأ كلذك يسفن لمع يأ «يب

 دوجولاب يملعو «ملعلا كلذ يف هسفنب هملع لثم وه هب يملع لب هديحوت عيمج تركنأو

 «كلذب يطارتشاو «ملعلا كلذب هب ملع وه يذلا دوجولاب هملع لثم وه هللاب ملع وه يذلا
 ٌملغأف وه اّمأو .فلتخم ريغ انأ هب هتملع يذلا ملعلاب هسفنب هملعو .هتملع يذلا ملعلاب يأ

 هديحوت نيع وه امّنإو ءاهيبشت نوكي اّمم اذه سيلو .هب انأ هملعأ مل يذلا ملعلاب يّنم هسفنب

 هناحبس هب ملعلاب يلامك ينأل ؛هلامك نم وه هب تلمك يذلا يلامك كلذكو ءالعو لج
 :نلاعو

 :لاق

 يتّيطع ليزَج يعابتأ حنمأو يبهاوم ٌتبأ نأ ًامولم ٌتْسَلَو - 8

 ةبسن ةراشإ ىندأ وأب يلع همالس دنع عمجلا ضيفُم نم يلو - 9

 لهأ هب يدهأل يل هللا هبهو ام حرشأ نأ يأ :يبهاوم ّثبأ نأ ًامولم تسلو :لوقي

 ملاعو .هنيد ملع نم ىلاعت هللا يناطعأ ام يأ :يتيطع ليزج يعابتأ حنمأو .ىدهلا

 نفيفم دنقل ولذنلا نع صرحا هكون »كلش نأ كش مل انغرت ىل هفعاكم
 قلع هاج يلح نا امك هللا هي راصتتلا ملدا يمت ةئئاكلا يكنلاو كانا مدحت

 :ىلاعت هلوق ىلإ ةراشإ رخآلا نود اهدحأ ركذب ىفتكا امّنِإو ءاعم ةالصلاو «مالسلاب دارأو

 .[يتعينص] لدب [يتعنص] :ناويدلا يف(1)



 اال صر عا ات

 (#11 ًمِيِلَْق اوُمَلَسَو ِهِنَلَع اوُلَص ْأوُيَماَء لأ اهأكي ّىَبلا َلَع َنولَصي .ُهَنكَحِهَلَمَو هَل نإ #
 هم دم يذلا اهبف يلع همالس يلجت عم ًاضيأ يلع مظعألا هلالجو هلامجو هلامك ىلجت
 نم لامكلا نم الو ؛ملعلا نم ًائيش دابعلا طعي مل هنأ كلذ ىنعمو ؛يدعب ءيش لك لامك
 ىلجت ول لب ءدحأ طب مل ام تيطعأ دق انأو ءانأ طعأ مل اتم هيلع ىلاعت هللا لامك يلجت

 تغلبو ؛ءيشال اهّنأك تشالتو .قطت ملو .ةدحاو ةّكد كدنال دوجولا عيمج ىلع كلذ

 :هلوق نم ءابلاو «ىندأب دارملاو ءىندأ وأ نيسوق باق ةدايزلاب يشالتلا نيبو ينيب ةبترمب

 كنيب ترص دق ام كيلع يلامك يلجت نم ًاغلبم تغلب كّنأ ةراشإب يأ «ةراشإلل وهو «وأب

 يذلا لامكلا كلذ نأ [ظ146] ةيقيقح ةئيسن ةراشإ ىندأ وأ ءنيسوق باق يشالتلا نيبو

 يهف هريغ نوكي نأ زوجي الو «هريغ ال هللا لامك نم وهو ءالماك هب ترصو ءّىلع ىلجت
 ريغ ىلع هديحوت نوكي نأ زاج هريغ نوكي نأ زاج ول اهنأل ؛اهيف لامكلا قفاوت يتلا ةبسنلا

 .ًاديعب الالض تللضو «هديحوت تركنأ يّنأك تنكو «هتملع ام

 :لاق

 (ةةوحضك يئاشع يف ترانف يلع رك ّيتاذ ٌةاكشملا هرون نمو - 0

 نويع عيمج ىلع يتاذ تقرشأ هلالجو هلامجو هلامكو هملع رون نمو يأ :هرون نمو :لوقي
 ملعلا رون ْنأل ؛يتوحضك يئاشع يف ينم ردصلا يأ :ةاكشملا ترانف .يتاذ رهاظمو يلقع

 يأ هليل ءايض ىلإ راشأو ؛ءاوس راهنلا ةوحض يفو ليللا يف هؤايضو ءسمشلا نم أوضأ نوكي

 ءايضب ةيريصبلا نيعلا يهو «حورلا راهن ة هودي :ريقهلا نيعلاو «ةيزيرغلا نيعلا يهو .هسفن
 الف .ةآرملا يف هيلا يك تافضلاب هلع اج اخر يلع رون رهو هدللا رو الم

 ؛مهفلل بيرقتلا ىنعمب , اذه ,لامكلا نم ةآرملا يف ىلجت ام فصوو .يلجتملا فصو فلاخي

 ٍنَع كَلونَدسيَو » :العو لج هلوقب اهيلإ راشأ يتلا يه ةيريصبلا نيعلاو ؛هيبشتلا ىنعمب ال

 يضري ام الإ بلطي ال ينابر رمأ هّنإف هيف اوركف يأ « ِقَر ٍرْمأ نم ٌموُرلَأ لفظ لقعلا يأ * جورلأ
 الو ءأطخلاو للزلا نع موصعم .هيلإ لسرأ لوسرو يبن ةلزنمب وهف ًادبأ طلغي الو «ىلاعت هللا

 .56 ةيآلا .بازحألا (1)

 .[يف] لذدب [يبآو ء[اةاكشملا] لدب [ةاكشم] :ناويدلا يف 000

 .تيبلا ةلالدب ميقتسي ال وهو ء[ةاكشملا] لدب [ةفشاكملا] :س يف (0)



 مكلدي امم وهف «بيغلاب ملاع هّنأك وهف «ىلاعت هللا دنع امب ملاع هّنأك ىلاعت هللا ىلإ الإ وعدي

 هنأ ىلع ًاضيأ مكلدي امم وهف «هنيبو هنيب هاري لئاح ىلاعت هللا ةفرعم نيبو هنيب سيل هْنَأ ىلع
 هنأ ىلع هيلع مكلدي اّمم وهف «بيغلا ملاع ةهج نم هب ملعلاو ىلاعت هللا تافص ىلجتل «ةآرملاك

 مالكل اهيفو ؛ملعلا ملاع وه ءوضلاف « 0 و ع ل ع بلا

 ىلإ اهتيؤر ةذفان اهّنأ ىلع مكلدي ام ةدابعلا هوجو نم سمخلا ساوحلا هكردت ام عيمجلو هللا

 لم ٍضْراْلاَو تونمَسلا دو ُهَّلأِظ :يلوقب مكتربخأ دق ينلا يهو :حورلا يه هذهف «ةداهشلا ملاع
 جارسلا اهيف عضوي ةذفان ريغ دجسم رادج يف ةّوك يأ « 4 َزوَكْشَِكَط نمؤملا لقع يف * رو

 ردص لاثم يهو ؛كلذك دجسملا رادجو ءاهرادج لوقصملا ضيبألا ٌصجلاو كهلاب ةحولصم

 رون وه جارسلاو ؛جارس يأ « .4 ٌحاَبَص' اًهِفظ ةاكشملاو «هبلق دجسملاو «ةاكشملا يأ «يلولا
 يهو . ْةِجاََن يف ٌحَبصِْلال .ةيناسحإلا ةحيحصلا ةيناميإلا ةينيدلا لامعألا ةليتف يف هللا ةبحم
 ةجاجزلا .ةنطابلا لامعألاو ةيلبقلا ةرهاظلا لامعألاو لقعلا هيف بكرملا ينامسجلا بلقلا
 .4 َةّيِرَع الو َِيرْساَلج ىملعلا ةرجش يهو « منيل .يهلإلا ملعلا ملاع رجس ني قوبل

 نم سمشلا اهضكت مل وأ ؛نيتهج نم لب ةهج نود ةهج نم سمشلا قارشإ نم لخت مل يأ
 ةقيقح نم وأ :ةقيقح نود ةعيرش نم ملعلا كلذ ٌلْخي مل يأ ءاهعولط نم الو ءسمشلا لاوز
 ةعيرشلاب يأ ءامهب ةلماعم نود ةاكشم نم وأ ,ةاكشم نود امهب ةلماعم نم وأ «ةعيرش اهنود

 نيبلا لهاضتلا يف طيرخلاب وأ ةنل روب ال اها يعز ولذلاب اههيف طرغي كل رأ ايهاب ةفيتححلاو

 نيعلا جارس نم دمملا يبيغلا ملعلا ةرجش سمش ؛ةيبرغ الو ةيقرش الو أ هل زوجي ال ام ّدح

 دمي ةيقرش ال يهو «ةربدملاو ةيزيرغلا نيعلا ةرجش سمش ةيبرغلاو ءحورلا يهو «ةيريصبلا
 امير داكي# .لكلا ّدمي لب .حورلا نود سفنلا اهتيز ّدمي ةيبرغ الو سّْنلا نود حورلا اهتيز
 ءافصو ؛ملعلا وهو .تيزلا رون عامتجالف « .4ٌداَت ُةَسَسنَتَرَل كره .ءيضي ملعلا يأ .4 ُءَىِضي
 يهو .دجسملا رونو ءردصلا حارشنا يهو .ةاكشملا رونو «لامعألا امهو «ةليتفلاو جاجزلا
 هللا نم لوسر ةلزنمب وه يذلا هللا ىلإ يعادلا رمآلا دجسملا يف مامإلاو «ةرهاظلا حراوجلا

 «ةيزيرغلا نيعلاب يذلا رمآلا رهاقلا كلملا ةرتسلاو .حورلا يه ىهو «ةيريصبلا نيعلاب وه يذلا

 .يوارخألا رخفلا بلط هلوسر هسفن ىلو نإ هّنأ الإ [و147]ولعلاو هرخافملا بلطي يذلا وهو

 نيعلاب يذلا نم الإ مهبنجتسم يفةدابعلا يف 11[ ] ةيؤاينتلا:رعافملا ٍتلظ هسفن ىلوت نإو
 .اهتءارق نم نكمتأ مل ةملك نيفوقعملا نيب ام (1)



 تلو نإو «لييختلاو رحسلا هنم تملعتو ؛ناطيشلل ةقداصملا ةرحاسلا ةلزنمب يه يتلا ةربدملا

 .هودعبأو هودرط مهدجسم ىلإ ناطيشلا مهءاج نإو ؛لامكلاو ّرسلا مت ةيريصبلا نيعلا اهسفن
 ةربدملاب يذلا رمآلا وأ ةيزيرغلا نيعلاب يذلا رمآلا قفان نإف ءمهل ىلاعت هللا ةبحم وه جارسلاو

 ةبحم ّنأل ؛جارسلا أفطناو «هللا ةبحم تعفترا انطاب وأ ءارهاظ كرش وأ عسي الو زوجي ال امب

 .عسي ال امب هفالخ مهنم ىلاعت هللا فرع امهم اهجارس ئفطنيو «ةيريصبلا نيعلا نم ىلجتت هللا

 ملعلاب اهتقرخ نإف تاسوسحملا ةهج ىلإ امهرظن ةربدملاو «ةيزيرغلا نيعلا امهو ءسفنلاو
 لاثمألاو صاخشألاو تاسوسحملا ىلإ امهرظن ناك ثيح نكلو .ملعلا ةهج ىلإ ايقالت

 ؛ةيحوللا حورلا نم نم ةدمتسم مهسوفن نِإف ءايبنألا الإ ةكللذ هني درت لع نكي مل تاالايخلاو

 2 يبنلا يف اذه َنِإ :ليقو «لاثمألاب ميسقتلا لبق ةيلكلا ةيحوللا تاذلاو ؛ةيحوللا سفنلاو

 ملعلا ةرجش ْنِإ :ليقو .هانركذ ام ىلع هحراوج عيمجو .هردصو .هسفنو ؛هحورو ؛هبلق يف

 َنِإ :ليقو «جارسلاك هناميإ وأ 28 يبنلا لقعو «تيزلاك ملعلا نم هيف امو «ميظعلا نآرقلا وه
 ةرجشلاو .نآرقلا ملع تيزلاو #2 يبنلا جارسلاو ءاهلك ايندلا تيبلاو «ةنيدملا يه ةاكشملا

 ام لك نأ حيحصلاو .يلو لك يف لكم اذه نإ :ليقو .زجعملا ءزجنملا ءزجوملا نآرقلا مظن
 .""!مهفاف «ةيآلا هذه ىنعمب دارملا وه حيحصلا ليوأتلا نم هلمتحي

 :لاق

 وه حيحصلا ليوأتلا نم هلمتحي ام لك َنِإ :هلوقب همتخيو ءرونلا ةيآل هدي ب رصان خيشلا همّدقي يذلا ليوأتلا اذه َنِإ(1)

 هحاتفناو .هقمعو صنلا ةبوصخخ ببسب ّدح دنع فقت ال ىرخأ تاليوأتل بابلا حتفي هّنأكف «ةيآلا هذه ىنعمب دارملا

 ريسفت تاهاجتا نيب ضيرع هاجتا تحت يوضني خيشلا همّدقي يذلا ليوأتلا اذه َنِإ لوقأ ءتاليوأتلا فلتخم ىلع
 نآرقلا تايآ» نأ نابسحب «ةيركفلا مهتاعانقو مهدئاقع هب نوذخآلا معدي يذلا هاجتالا كلذ وه ميركلا نآرقلا

 رّيحي ثلاث يفخلا ىنعملا اذهب لصتيو .ًارتتسم اّيفخ ىنعم اهرهاظ ءارو يفخت اهتلوهس ىلع اهنكلو «ةريسي ةلهس
 ٌدح ىلع ؛هل هيبش ال نم ةيافكلا عساو هللا ىوس هب طيحي دحأ نم ام عبارلا ىنعملاو ءاهييعي اهييعيو ةبقاثلا ماهفألا يوذ
 «تاليوأتلل ًابحر ًالاجم ميركلا نآرقلا يف : ةدراولا ظافلألا حبصت اذكهو .ةجردتملا ثاليوأتلاب نيلئاقلا دحأ لوق

 ؛يبنلا يه ةبعكلاو .دهعلا ديدجت لسغلاو ءلوسرلا وه يذلا قطانلا يه ةالصلاو .مامإلا ةالاوم وه ءوضولاف

 نم ةريثك رئاظن هل اندجو لب هرمألا اذه يف ًاعدب نكي مل ندي رصان خيشلاف ءانركذ امك هتاعانق قفو لك اذكهو
 الاجم تناك ًاليوط خيشلا اهدنع فقي يتلا رونلا ةيآ نأ انه ركذي امو ىرخألا ةيمالسإلا قرفلاو بهاذملا عابتأ

 نيب ةلصلا باتك عوضوملا اذه نع رظني ءاهنم دحاو رصان خيشلا همذق امو .ةبصخلا تاليوأتلا نم ريثكل اضيرع

 خيشلل (صالخإلا) باتك رظنيو .هرداصم عم ءاهدعب امو .220 /1 «يبيشلا ىفطصم لماك .د .عيشتلاو فوصتلا

 .اضيأ روتلا ةيآ دنع كانه فقو دقف ءاهدعب امو «596 ص ءرصان
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 '"يتجهب ٌرونلاو ياَيإ هثدهاشو هّقُكَف كانه ينوك ينتدهشَأو - 1

 :ينوك «يتآرمو يتاذ -ءاتلا نيكستب- ينُئدهشأو يأ -ءاتلا مضب- ينّتدهشأو :لوقي

 وهو «توربجلا ملاع يف يأ «كانه هملع رونو هللا لامك نم وه يذلا يلامكو يرون يأ

 يذلا ىلاعت هللا لامك رون وه يلامك ةقيقح تناكف يأ ءوه تنكف «يبيغلا ملعلا ملاع

 هب ابلاط يلامكو يتاذ هيلإ تهججو يأ ءياَيِإ هتهجوو يأ .هتدهاشو :هلوقو «يتر هب ٌتملع
 تلبقأف يئاقبو يتايحو يرورس يأ :يتجهب .يتاذ يف هلمكأ يذلا رونلاو .هناحبس ههجو
 ؛كردي اّمم هيف ءيش سيل اصلاخ هلضفب برقلاو .هملعب هملعو .هلامكب لامكلا بلطأ هيلإ

 بوبحم ريغ كلذو .خسو ءيش يف لامكلا ىلجتي نأ حلصي الو .ردك هيف سيل هلامك َنأل

 تيرأو ءيلامك تدهاش ةقيقحلا يفف هللا لامك تدهاش املك يْنأ ىنعملاو «ىلاعت هللا عم

 ينداز هب ملعلاب هللا ينفشاك ىتحو «ىلاعت هللاب يملع ردق يلامك َنأل ؛لامكلا كلذ يسفن

 «هنمو هب هديزي امبو «هللاب ملعلا ةرثكب ديزي ءرملا لامك نأ ّحصو «يلامكب كلذ راصف ًالامك
 كلذك .كلذ ْنِإف لامكلا نيعب هسفن رظني مل نإو ؛هلامج دهاش رثكأ كلذ يف دهاش املكو

 لضت الئل مهفاف ءاهب بجعلاو ءسفنلا ىلع اضرلاو «ةيكزتلاو ءرظنلا يف ال .ةقيقحلا يف
 :لاق لامكلا هبطاخ مث .ءيردت ال ثيح نم

 (©يتعلخب تدجُجو يدانلا ىلع يلع 22 انت علخ هيفو يداولا ُسِّدَُق يبف - 2

 ذإ هسفن ىلإ هفاضأ امّنِإَو .هيلع ىلجت يذلا يهلإلا لامكلا يأ .هيف دارأو :يبف :لوقي

 هل" ةاهن الل هللا لامك الرو «ةلمكتي اهردف ال هل ديف مل هتانفلل اييرعو هلابك وهناك
 مظعألا حورلا نم ةدمتسملا ةيلقعلا هحور رون يأ ءيداولا سدق لامكلا كلذبف دارأو

 ©1[1ن] تعلخ هيلع يلجتملا يهلإلا ملعلا وهو ءلامكلا كلذ يفو يأ ؛هيفو «ةيملعلا

 دارأو -ءايلاب اهّرجو «ماللا رسكب- ّىلعو .لوألا عارصملا رخآ وهو .فلألاو نونلاب
 ةماقإل ةرورض نيعلا [ظ147] حتفو ًافلأ نونلا داز امَّنإو ؛نيعلا نيكستب يلعن تعلخ

 «كلذك سيلف هعلخ ام نايب روصق هيف اذهو ءيلعن علخ تعلخ :مهضعب هاورو «نزولا

 «لامكلا كلذ ةدهاشمل هبلط يف ىنعمب هيفو «تانئاكلا انه لعنلاب دارأو ءحصأ لوألاو

 .[هتدهاشو] لدب [هتدهشأو] :ناويدلا يف (1)

 دلل ل ب 0



 :لوقي .هيف هماقم ةمزالمو .لامكلا ماقمل هراعتساو سلجملا وهو .يدانلا ىلع :هلوقو

 .يلعن تعزن يأ :تعلخ «َّيلع هملع ىلجت وهو «يهلإلا لامكلا كلذ ةدهاشم يْنَظ يفو

 تاذلاب ال تافصلاب ىلاعت هللا ةدهاشم نيبو ينيب ّقِبي مل ىتح اهلك تانئاكلا بجح يأ

 يه بجحلا ّنإف ؛هنع يل ةلغاش يأ .هنيبو ينيب ةلئاح ةرذ لاقثم لثم الو ءًأدبأ باجح

 هتدهاشم ىلإ تكلسو يأ :يتعلخب تدَُجو ءاهب لاغتشالاو رايغألا ةدهاشم نم لغاوشلا
 بتارملا هذه ىلإ ةلصوم ةقيرط ال ذإ رايغألا لغاوش نع يتعلخب كلذب يتاذ لمكأل

 يمدق تحت وه نم هنيبو ينيب يل اباجح نوكيو .ينلغشي فيكو ءاهعلخب الإ اهءاش نمل
 لدي ام اذهو .هب ةقلعتم يه ىّنم ءيش نوكي الثل يمدق نم اهتعلخ مث «هقوف انأو «لعنلاك
 نأل ؛هلعن لثم اهْنأ ال .هنود اهلك يأ لعنلاك اهلك اهْنَأو .تانئاكلا عيمج قوف 6# هنأ ىلع

 لعنلا انه راعتسا امْنِإو «6#5 يبنلا لعنك اولثمي نأ ٌمصي ال ةكئالملاو لسرلاو ءايبنألا لضف

 كلذك ةكئالملا َنِإف .هللا نع هل لغاشلا بجاحلا مدعلو «لثملل ال نودلل اهانعم ضعب

 ىلاعت هللا ةيؤر نع تاسوسحملا ةيؤر مهتلغش دق سانلا لثم باجح هللا نيبو مهنيب سيل

 مهعم تواستف «ةملظ ةملظلاو «ةملظ مهّقح يف راونألا تناكف ,هعم روضحلا ةوقو هتافصب

 دق مه نيذلا ىلاعت هللا لامكب نوفشاكملا اًمأو «ةملظ هلك راهنلاو ليللاو ؛ةملظلاو راونألا

 «ىلاعت هللاب ملعلا رون الإ نورظني ال ّدح ىلإ اوهتنا ىتح هللاب ملعلا رونب ناوكألا اوقرتخا
 ليللا الو «ليللا نم أوضأب راهنلا سيلو ءسمشلا ءوض نم رونأ ليللا مهقح يف نوكيف

 لثم ضيبأ وه سيل هللا رون نأ ملعاو ءاميظع ًارون نايواستم امهّلك لب «راهنلا نم أوضأ
 باحصأ راعتسا امك ةملظلا نم لمكأ رونلا َنأل ؛لامكلل ةراعتسا رونلا امّنِإو ءسمشلا رون

 «لامشلاب الو نيميلاب هللا فصوي الو .ناطيشلا بزحل لامشلا باحصأو .هبزحل نيميلا
 ُهّللأ#ل :ىلاعت هلوقو ,موهفملا ىلع هب فصوي نأ زوجي الو ءرونلا ىمسي الو ءرونلاب الو

 يفو ءضرألاو تاومسلا يف هتفرعم رون وهو «هب ملعلا رون يأ .4 ٍضْراْلاَو ٍتونمَسلأ رون
 .كلذ مهفاف .دوجولا تارذ نم ةّرذ لك

 :لاق
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 (!ةئيضم اهيلع سفن نم كيهانو ٌىده اهب ٌتنكف يراونأ ٌتشنآو - 3

 ا ل ل

 ةوبنلا قح يف حصألا وهو ءالقق | ليئاربج يحوب امو .ماهلإلاب اَمإ هللا باطخخ هعامسو

 لك ىلع هللاو .توصلا كلذ هنم جرخي ةطساو ريغ نم ملكتي ًاتوص قلخ هللا َنِإ :ليقو
 توص هنأ كيلمتلا ىنعمب هللا توصو «هللا مالك كلذ لاقي نأ زاجل مص ولو «ريدق ءيش

 يأ .فرحلاب همالك امّنِإو ءزوجي الف فرحلاب ملكتيو ءتوص هل هللا نأب هفصو اّمأو .هلل

 وهو ؛ءفرحلابو توصلاب ملكتت هتاقولخمف .ءتوصلاو فرحلا قلخ هّنأو .هقلخ نم هن

 ههدشما وأ .هقلخخ هبشي نأ هللا ىلاعت ءامهب ملكت هتاذ نأ ال «ةينيوكتلا ةردقلاب امهب ملكتي

 هللا ناسلب يأ ؛هحيبستب ملكتت هللا ناسل تاقولخملا عيمجف عيمجف : ءاريبك اًولع ءيشب هقلخ

 هئامسأب هللاب ملعلا لامك راونأ تسنآو دارأو ءتسنآو :هلوقو هللا تاملكو يأ «هتاملكو

 امع ربخأف كلذب ةملاع تراص اهنأل ؛هسفن ىلإ اهفاضأ امّنإو ؛هلاعفأ تافصو «هتافصيو

 لامكلا نم كلذ ءارو وه اّمم [و143] هل ّلجتي مل ام ىلإ ال ءاهلامك راونأ نم هل ىلجت

 هلامك وهو ؛هحور رون وه هللا لامك راونأ نم هل ىلجت ام ردقب راصف «ةياهن الب وه يذلا

 امّنإو «ةدايز الو ءيل ىلجت يذلا هتياهن سيل هللا لامك راونأ َنأب ارابخإ هسفن ىلإ اهفاضأف
 ءاهل ىده تنكف :هلوقو ءالعو لج هلامكو هلامجل ةياهن ال هنأ ًاراهظإ يل ىلجت امب تربخأ

 ءاحدمو ًءانث كيهانو ءاهيلإ ًايدتهم تنكف يأ ءايدتهم ىنعمب ىدهو .ّيلإ ىنعمب انه ماللاف
 كنأ نظت نأ كيهنأ وأ ؟كاردإلا يف كتياهن نيأ وأ ءلقعلا ىهنلاو ؟كردي كاهن نيأو :يأ

 ةئيضم اهيلع سفن نم هقيقحتو هتيؤرب ةياغو ةياهن لامك كردت نأ هجو لك يفو «كردت
 تنك نإ .هللا لامك نم اهلامك سفن نمو ؛هملعو «هلامكو .هتافصو «هللا ءامسأ راونأ

 هسفنب هتفرعم ىه ةفرعمب هفرعتف ىلاعت هللا ةفرعم ىقيقحلا لامكلاف ؛لامكلا ىلإ بغرت

 ْ ْ .كلذ مهفاف «ةفرعملا كلتب

 :لاق

 .[اهب] لدب [اهل] :ناويدلا يف (1)

 لع ُدِحَأ وأ نيم اني ركبنا عل اوان تمض َيِإ ًاوثكمأ هيه لاق ارنا ذإ 57 َىَسوُم ُتيِدَح كنَأ لهو :ىلاعت لوقي (2)
 .9-12 تايآلا ءهط 4 لل يدق اولا َكَنِإ كلت لأ كير نإ م .؟ ىذه راثلآ
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 يتميلك يتاذو يراطوأ تيضقو اهب يتْئَجانف يراوطأ تسّسأو - 4

 ءايوق تانتبلا ناك اروق نساسألا ناك نإفادعتلا ءاثب لوا وه قفاتساآلاو :فومكأ لوقت

 تتارم ىهو ءيراوطأ ناينب نماسأ تمكحاو :انه دارأو ءافيعض ناك افيغض ناك نإو

 كير افايعج نتي سااسكلاو (ةبوتلا اهلوأ يتلا اهلئاسو تاجردو «ةينيدلا لامعألا

 مزلي امب لمعلاو «ةنطابلاو ةرهاظلا ةفشاكملاو .ةقيقحلاو ةعيرشلا بجوم ىلع صيلختلا

 وأ .هوركملا وهو .هكرت يف ًابدن وأ ءًاضرف هكرت مزلي ام كرتو ءابابحتسا وأ بدن وأ ًاضرف
 لامكو ءاضرو ةبحم وأ ءًاضغب وأ ةيهارك وأ ءاتابثإ وأ ايفن هداقتعا مزلي ام دامتعاو ءأبابحتسا
 لفن وهف ًاداقتعا وأ ًاكرت وأ ًالعف ضرفلا ادع امو ءاذه ّلك يف ةماقتسالا ىلع هقيقحتب ءرملا

 نيدلا مايقو .ءبودنملاب لمعلاو ءتاهوركملا كرت ضرفلا دعب لئاسولا لضفأو «ةليسوو
 كولسلاو ؛هلفن عضوم يف ملعلا ميلعتو داهجلاو .هلفن عضوم يف هماقم ماقام وأ «مامإلاك

 تاذلا ءامسأ ىلإ لاعفألا نم ةيهلإلا تارضحلاب ةفشاكملاو ةبحملا ةقيرطب ىلاعت هللا ىلإ

 .عمجلا عمج ةيدحأو .عمجلا ةيدحأ ةرضح ىلإف 8 يبنلا اَمأو «عمجلا تارضح ىلإ

 يه يتلا بتارملا هذه نم ةبترم لك ساسأ تمكحأف :لوقي .اهيف وحصلا ةرضح يهو
 فال نيكستب- ينتجانو دارأو .يسفن انآ فيحان أ -ءاتلا مضب- اهب ينّئيجانف نينالاخ

 اهلالجو اهلامج ةدهاشمب يأ ءاهب اهيلإ يه ينتعدف دارأو .تارضحلاو تاماقملا يأ يه

 يل ةيعادلا يه ّىلع اهيلجت يلجت ببسو ءراوطألا يف يصالخإ ببس ناكف ءاهلامكو

 تغلبو يأ «تيفوتساو يتجاح تيضق ىنعمب ال -داضلا ديدشتب- تيضقو ءاهتبجأف اهيلإ
 ّنظي الثل كولسلا ىلإ ةيعادلا ىه يأ ءىتميلك ىتاذ تناكو ىتاجاح يأ ءيراوطأ ىف ىئانم

 علا لدييو ةدللز نع رومي أو فعلا و ةعاطلا يناراحا هل نك كيلا ذأ

 كلت تاذو ءاهتاذو يأ ءيتاذو :هلوق رخآ ىنعم هيفو ءربجلا ريغ ملعلا َّنِإف اربج قباسلا
 نمل يفن اذهو ,يتميلك يه ىلاعت هللا تاذ ال هللاب ملعلا تاذ دارأو «ةيملعلا تالامكلا

 اَمِإ مالكلا نأ ىلع لدف قولخم ريغ توصب .توصلاب هدبع هتاذ ملكت ىلاعت هللا َّنِإ لاق
 ةثالثلا هذه دحأب ينملك ىلاعت هللا ْنأو .قولخملا توصلاب اّمِإو «ةلالدلاب اَمإو .ماهلإلاب

 هتالامك هملع يذلا ملعلا راص ثيح هسفن ىلإ هل ملكملا ملعلا تاذ فاضأو ءاهريغ ال

 ديفم ىنعم هسفن ىلإ هلك كلذ ةفاضإلو .هسفن ىلإ هفاضأف هلامكب اهلامك دحتم هتاذلو

 دهجلاو .هسفن نم يعسلا نم ءرملل دبال هنأو «رايتخالا ىلع ةردقلاو ءبابسألا ىلإ ريشي



 مهفاف هنم ّدبال يبسك هنم ءرملا ملع ّنأو .باستكالا ةحص ىفن نمل ًافالخو .داهتجالاو

 .فرح الب قولخم ريغ توصب وأ .توصلاو فرحلاب هتملك هللا تاذ نأ مهوي الثلو .كلذ

 .لطاب كلذ ْنِإو همهفو

 :نايب [ظ148]

 نأ مولعلا نم ءيش يف ملكتي نأ دارأ اذإ رعشلا يف حيصفلا ملاعلا نأش نم نأ ملعاو

 همظني نأ ردق نإو «هيف ملكتي نأ ديري يذلا ملعلا ىلإ هانعم لاد تيبب همظن ('لوأب أدبي

 «ليصفتلا مث اهل ليصفتلاك هدعب ىتأي يذلا نوكي تالمجم ركذي مث ,ىوقأ ناك ةلمجلاك

 نوكيل هليوأت نم هلّصف ام ليصافت ىلإ ريشي لمجمب ءلّصف ام لمجمب متخلا دارأ اذإف
 ّحصي ناعمل اريثك عماج تيبب ملكتلا متخي مث ءلمجلا كلت يف هلمجم اضيأ هلّصف ام حرش

 لك يف متخلا ءاج امك .هدعب ىتؤي نأ قيلي مالكلا نم ءيش هدعب سيل هّنأك هيلع متخلا

 مظانلا اذه كلسف هرثتلا يف كلذكو «ءاغلبلا ءاحصفلا راعشأو ؛ميظعلا نآرقلا نم ةروس

 تنمضت ام ىناعم ىلإ ريشت ىهو ءهلّصف ام لمجمب ىتأي تايبألا هذه ىف وهف بهذملا اذه

 .كلذ مهفاف ءاهنم ليوأتلا ليوأتبو ءليوأتلاب جرخت يتلا هلوصف

 :لاق

 ةرينملا يرارّدلا لك يدنهي يبو بغت مل ّيسمشو لفأي مل يردبف - 5

 (2ناترظانلا لقعلا نم ةرّبدملا نيعلاو ةيزيرغلا نيعلا يهو ءيسفن يأ :يردبف :لوقي

 رظن ىلإ لاغتشالاب ةيهلإلا تارضحلا لامك رون ةيؤر نع ةبجاحلا تاسوسحملا ىف

 ملظملا باجحلا يهف ىلاعت هللا ةفرعم ىلع ليلدلا يه اهنأ عم ءاهنطاوب نع امهرهاوظ

 نع بجاح هبجحي مل يأ «لفأي مل يردبف :لوقي ءلصوملا رونلاو ليلدلا يهو «عناملا

 ةعارب) ب داقنلا هيّمسي ام دصقي وهف ؛يبرعلا رعشلا عاضوأب فراعلا ريبخلا ثيدح هنت رصان خيشلا ثدحتي (1)

 ارعاشلا ضرغ نم هيلع ةديصقلا تينب ام ىلع الاد علطملا نوكي نأ» هطرشو .(ءادتبالا نسح) وأ (علطملا

 ؛(ماتخلا ةعارب)و (ةمتاخلا نسح)و (ءاهتنالا) ب داقنلا هيّمسي ام اضيأ دصقيو .ىلحلا نيدلا ىفص لوق ّدح ىلع

 الو هيلع ةدايزلا نكمت ال ًامكحم نوكي نأ هليبسو .عامسألا يف اهنم ىقبي ام رخآو ةديصقلا ةدعاق» ءاهتنالاو
 :ميدقلا يبرعلا دقنلا مجعم ءاهتنالاو علطملا نع رظني ,يناوريقلا قيشر نبا لوق ّدح ىلع «هنم نسحأ هدعب يتأي

 .278/|و ءاهذعب امو «239/1 .بولطم دمحأ .د

 .باوصلا وهو ءس نم هانبثأ امو ؛[نيترظانلا] :لصألا يف (2)
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 ملاع ةهج ىلع يه يتلا ةيريصبلا نيعلا يهو .هحور يهو :يسمشو ءادبأ لغاشب هللا

 ةهج نم نوك بجاح هللاب ملعلا يلجت نيبو امهنيب سيلف .هعم دوجو ال يذلا يبيغلا ملعلا

 نم ةدمتسم اهنأل ؛ةيهلإلا ةردقلا ملق اهيلع شقتني يذلا هظوفحم حول وهف يملقلا اهملاع

 لصألا ذإ نيع ةفرط ءيشب هللا نع لغتشت مل يأ :بغت ملف «ملقلا ةهج ىلع يذلا حوللا

 نأ ىلع لدي اذهو «ةيناسفنلا نيعلا فالخب يهف ءاهلغشي نوك بجاح كانه ءيش ال هنأ

 ملعلل باستكالاب ملعلا رون ىلجت اذإ الإ اهل ءوض ال رمقلاك ةربدملاو ةيزيرغلا نيعلا
 يبو :هلوقو ؛ةفشاكملا هدعب نمو ؛ىلاعت هللا ىضري اميف ةقفاوملاو ءصالخإلاب لمعلاو

 يدتهت يكولسو يلامك نمو يأ ,ءسوفنلا 2!'يراردلاب دارأ :ةرينملا يراردلا لك يدتهي

 «لامكلاب نيدبعتملا مامإ وه هنأ ليلدب «ىلاعت هللا ءايلوأ مهو «لامكلاب ةرينملا سوفنلا

 .مهفاف

 :لاق

 تّرَخ ّيكلمب يكالمأو يكلمب يفّرصت نع تَرََج يكالفأ ْمبْنَأَو - 6

 مجنأب دارأ هّنأ :لوألا :اهدارأ اهلكو ؛ةريثك ناعم يكالفأ مجنأو :هلوقل لمتحيو :لوقي

 كالفألاب هلقع وه يذلا ربكألا لقعلا ملاعل راعتساو «ىلاعت هللا ءايلوأ عيمج هكالفأ

 ءملعلا رون وهو ءرمقلاو سمشلا هرونل راعتساو «هيلإ ةفاضإ .هنم ةثالثلا نويعلا ىلإ ةراشإ

 مهنأو «موجنلاب ىلاعت هللا ءايلوأ ةيقبلو «ةرينملا يراردلاب ةكئالملاو ءايبنألاو لسرللو
 ءءايلوألا ىلع هرون نارود كلذك .كلفلا نارودل يرجلا راعتساو .ترج :لاق امك مهلك

 صاللخإلاو ةعاطلا كولس يف يفرصت نع مهل تيور يأ .هانعم ضعب انه ترجب دارأو

 ناضيف ناك امل نكلو «يلامك رحب نم مهيلع ضيفأ امنإ هّنأ كلذب دارأو «ىلاعت هلل اهيف

 يوري ام َّنأل ءلمكأ يفّرصت نع مهل تيور ةملك تناك ءصقتني نأ ٌدبال ذخألاو رحبلا

 لمكأ يفرصت نم ال يفرصت نع ترج ىنعم ناكف هصقني ال دحأ نع مولعلا نم ءيشلا

 يسفن كلمب يأ ءيكلمب يفّرصت ىنعملاو ؛ميملا ٌمض لمتحي يكلمب :هلوقو .ىنعم
 يفرصت نع ىنعملا نوكيف ميملا رسكب لمتحيو .تببحأ ام ىلع اهتفرصو اهتكلم نيح

 نيب عساشلا نوبلا ظحاليو ,242ص .ليلخلل نيعلا رظني .ءيضم بقاث يّرد بكوكو ءيّرد هدرفم عمج يراردلا (1)
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 هيف فرصتملل رسكلابو .يلعفلا فرصتلل -ميملا مضب- كلمأل يسفن يه يتلا يتكلممب

 ءرصبلاو ءعمسلا يه يتلا عبرألا اهتافصو «ةرّبدملاو ةيزيرغلا يسفنو يحور يأ :يكالمأو

 مضب - هنأ لمتحي يكلمب «ةيناميإلا اهلامعأو اهلاعفأ رهاظمو «ةردقلاو «[و149] قطنلاو

 ؛اهسفنل تنعذأ ةقيقحلا يف يهو ءيتعاطو يرمأل ةنعذم ترج اهل يفيرعتب يأ - ميملا

 .لقعلا يف ةلمجلا ثيح نم اذه هسفن تعاطأ هسفن يأ ءيسفن ينتعاطأ ءرملا لوق َنأل
 ٌنشلاب ةربدملاو «ريخلاب رمأت ةيريصبلا نيعلا ْنأل ؛حورلا تعاطأ سفنلاف ةقيقحلا يف امأو

 سفنلاو ةيزيرغلا نيعلا يهو .هذه فالخو .هذه ةعاطب رومأم امهعم رهاق كلم ثلاثو
 «يتاذ ةكلمم ةوقل تنعذأ يأ -ميملا رسكب- هنأ لمتحيو .اهعم يوقلا رهاقلا كلملاك يهف

 الإ اهنم مظعأ ةكلمم ّيأو «ةيهلإلا تارضحلا لامك نم هيلع توتحا ام ةرثك يه اهتوقو

 .كلملاو لامكلا يف ىلاعت هللا ةكلمم

 :لاق

 ('ينئيف يتم هيدهتست ُمَّدقم 2١ لا اهملع سْمّنلل راكذتلا ملاع يفو - 7

 هروهظ ناك يذلا لوألا ملعلا وهو «مّدقملا راكذتلا ملاع يف اهملع سفنلاو :لوقي

 يف وه سيلو كك هرون وهو ءيهلإلا ملقلا دجو ناك هرون نمو .ءتافصلاب يهلإلا يلجتلاب

 .يونعم رون امنإو (ةايروص ًارون رونلا سيلو .يونعم ملق وه امنِإو ءيروص ملق ةقيقحلا

 اهلك لوقعلا نأ عم .يحوللا لقعلا يفو .لوقعلا يف لعفلاب اهيلجتو «ةردقلا روهظ وهو
 .ناسنإلا نيع ىلإ وأ «تيبلا ىلإ تيبلا ّوك نم ءاوهلا دادمإك يحوللا يلقعلا نم ةدمتسم

 ملعلا ملاع ىلإ كلذك يهف .ءاوه لإ ًائيش ىرت الو ؛ءاوهلا ىلإ رظنت يتلا نيعلاك حورلاف
 اذكه نوكيف ءاهلاثم ملع لمتحي اهملع سفنلاو «لوألا ملعلا وهو .هعم دوجو ال يذلا

 ال نأ ّمصيو .,تاسوسحملا ملاع ةهج ىلإ ةلبقم اهَّنأ وه اهملع سفنلاو حورلا ملع لاثم
 وهو « بيغلا ملاع ةهج نم حورلا هارت يتلا ملعلا ىلإ لب تاسوسحملا ىلإ رظنلاب لغتشي
 .ةدحاو ةرضحو ةقيقحو «ةدحاو ةيؤر ىلإ نايقتليف ملعلا كلذ دهاشت ىتح راكذتلا ملاع

 ىلإ اهتيؤر نع اهتلفغل هذه كلذكف .هنيبو اهنيب لئاح ءيش ال ملعلا ملاع ىرت هذه امكف

 .[يتئيف] لدب [يتينف] :ناويدلا يف (1)

 .باوصلا هانتبثأ امو ء[يروص رون] :[س]و لصألا يف (2)
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 ةرضح يهف حورلا ةيؤرك ًاملع تناك نإف ءًاملع اهّلك اهارت نكلو اهارت وأ .,تاسوسحملا
 ءاهارت تناك نإو .هللاب ملعلا ةيؤر يف اعم سفنلا ةرضحو حورلا ةرضح عامتجال عمجلا

 .ةيدييقتلا ةيرهاظلا تارضحلا يهف ءاهيلع اهيلجتو اهب ىلاعت هللا تافص ىرت نكلو

 هنأل ؛لوألا ملعلا هيمسن امّنِإو «هريغ ال ملعلا اذه وه لوألا ملعلا :انلوق نأ ملعاو

 ملاع ىلع هب ىلجت يذلا وهو «لزي مل قاب هروهظو .ءيش لك دوجو لبق هدوجو رهظ
 ىأ ايدك معلا سلا لامك ليس و: لركي وهن كلل 3ةحفرع اذإد هيغل تايرتستملا

 نوكتف لوألا يلجتلاب رهظ يذلا ميدقلا ملعلا ملاع وهو «راكذتلا ملاع يف اهتدهاشم ةبيغ

 ةدهاشمو اهتدهاشم تقتلا دقف رايغألا ةيؤر نع اهتلفغب كانه تباغ اذإف ايخزرب ارون هب

 وهو «ةفيعض سمفنلاو ءءرملا يف رظنلا ةيوق حورلا نوكت دقو ءاهملع لامك لصحو .حورلا
 «ةربدملاو ةيزيرغلا نيعلا يهو «سفنلا نوكت دقو «ملعلا ليلق ناميإلا يوق نوكيف ءّيلو
 ةبغرلاو ةبحملا فيعض «ةعانصلا ميكح وأ «ملعلا ريثك نوكيف «ةوقلا ةفيعض حورلا ةيوق
 لامعألا رثأ وهو ءنّيَرلا باجح اهيلع نكلو «ناتيوق امهاتلك نوكت دقو «ىلاعت هللا ىلإ

 نوكي نأ الإ مهللا .هلقعب دوجولا قرتخي نأ ردقي دحأ لك سيلو «ىلاعت هلل ةفلاخملا

 .مهفاف ؛قئاقحلا فشكل صوصخم وهو «ةيصاخلاب لعفي هّنإف يسامخلا مسالاب
 ءارو نم «ءيشلا لظ وه ءيفلاو .يتئيف -اهديدشتو ءايلا حتفب- ينم هيدهتست :هلوقو

 ببس ناك يذلا ملظملا يناحورلا لظلا اذهب هدارأ ام ةراعتسالا لمتحيو ءسمشلا ةهج

 ةيزيرغلا يه يتلا سفنلل هراعتسا هنأ امهدحأ :ناينعم هنع سمشلا ءوض باجتحا همالظ

 ينم بلطت يهف [ظ149] اهبو اهنم يأ ءينم هتياده بلطت يأ :هيدهتستو .ةربدملا نيعلاو

 بيكرت يأ «يتئيف دارأ هنأ لمتحيو ءاهّير ةفرعمبو ءاهسفن اهتفرعمب راكذتلا ملاع لوصو

 دوجولا ةروص نم مث ءالَوأ اهتروص نم اهتافشاكم يأ ءاهملع ةياده بلطتو ءيتروص
 راكذتلا ملاع ةفشاكم ةياده بلطتو يأ .هيدهتستو دارأ هّنأ لمتحيو .لكلا قرتخي ىتح

 يف ترهظ نيح يعوجر يأ «يتئيف هنم داجيإلا يف لوألا هرون نم لصألا يف نوكي يذلا

 ميدقلا يف تناك يذلا لوألا هملاع ىلإ عجرت نأ الإ رارق هسفنل نكي ملف ؛ةداهشلا ملاع

 ىنعم هيفو .هيلإ يقترأو .هيلإ كلسأ نأ اميف هديرتو .هيلإ ينوعدت يه هيلإ يتعجرف «هنم
 برقأل هّنأو فشكلا لهأ نم يتفئاط يأ «يتتئيف هيلإ ءادتهالا نايب بلطت يأ ؛هيدهتست :رخآ



 .مهفاف .عماسلا مهف ىلإ

 :لاق

 يتيبص لافطأ ّىَحلا لوهك ٌتدجو ١ هب يذلا ميدقلا يعمجج ىلع ّيحَف - 8

 ىلع هب قوشيو هب ٌثحيو «هب ىعدُي يذلا ناذألا نم ةملك راعتسا دقو :لوقي

 كلذك لعف ىلع مله يأ« ءّىلع ّيح ىنعمو ؛ةبوتكملا تاولصلا ىهو .لامعألا لضفأ

 ءىشب ةباجإلا ىلع ًادحأ ٌفحي ال هنأل ؛هب دوضقملا ىنعملا ا انهت كلو «ثاثحتساب

 حا اناناذلل ةينداع موال نا كانه ولا لا عن هيو دق هودعل] رسوم
 وهو «يهلإلا لامكلل ةدهاشملاب ماقملا كلذب فكعأو .موصأو يلصأو «ةدابعلاو ةالصلا

 هلك ىلاعت هللا يلع هب , ىلجت يذلا لامكلل يلجتلا ةرضح يأ ؛ميدقلا يعمج ةرضح ماقم

 رظنأف انأ امأو ءائيشف ائيش نيفّشاكملا نم يريغل بجحلا نم هيلجتك ال ةظحل ّلك يف ةلمج

 يذلا لوألا ملعلا هنأك دحّتم دحاو لامكو .دحتم دحاو ملع وه دوجولاو «يبيغ ةرضح

 .هعم نّوكم ءيش نكي مل ثيح روهظلا لوأ يف يرابلا هب ىَلجت

 .هلامكو هتافص ملع هنأل ؛قولخم ريغ وه يرابلا هب ىلجت يذلا ملعلا كلذ نأ ملعاو

 يذلا يعمج كلذب دارأو .بيشلا نوبراقملا لوهكلاو ءلهألا يحلاو ءيحلا لوهك :هلوقو

 عم مهلك ةكئالملاو لسرلاو ءايبنألا عيمج نم ةفشاكملا لهأ نم تارضحلا يف هب تدجو

 ءاوغلبي مل مهنأك مهابص ةيروغص ةيادب يف مهدعب يأ .ةيبصلا لافطأ مهنأك لامكلا كلذ

 ّقح يف اوناك مه مهنأ الإ كلذك .هآر ام قح يف لَك يبنلا ةبترمو «ةبترم ىلإ اوقتري مل وأ

 سيل ذإ «مول الف هلامك ماقم لاح ناسلب باطخ اذهو .هتدهاشمب لامكو .وه هدهاش ام

 .مهفاف .هسفنب هلاح ناسلب

 :لاق

 ''ةيتلْضَق ُلئاضفلاف يلبق ناك ْنَمو 2 يرصاعُمُبْرُش ُتْرَأْسْ ام لْضَق نمو - 9

 .هدعب يذلا فلألا حتفو ,نيسلا نيكستب- ترأسأ ام ةيقب نم يأ :لضف نمو :لوقي

 خيشلا خسن لعلو «نيتيب رادقمب انه صقنت اهنأ ىنعمب ؛تيب ةئامعبسو نوتسو دحاو ناويدلا يف ةديصقلا (1)
 .اذكه تناك تكي رصان



 «بارشلا وأ .هلكأ دعب ماعطلا نم ةيقابلا ةلضفلا وه رؤسلاو -ءاتلا ّمضو ءارلا نيكستبو

 ترهظ ذنم يرصع يف مه نيذلا ّيرصاعم برش يبارش نم تيقبأ ام ةلضف نمو :لوقي
 تضيفأ يتلا لئاضفلاف «يلبق ناك نّمو «ىلاعت هللا ءايلوأ نم ةمايقلا موي ىلإ يهلإلا نيدلاب

 َّنأل نيحراصلا برشلاو لكألا راعتساو .هتلكأ يذلا يماعط ةيقب يأ ءيتاضف يهف مهيلع

 هنأل ؛مسج يف يناسنإ لقع تبث الو ,ناسنإلا بيكرت مقي مل امهالولو «ناسنإلا ماوق امهب

 ةدمتسملا ةيعيبطلا ةايحلا ءاقب نأ ىلإ ةراشإ كلذ يفو .بارشلاو ماعطلا ريغب ايح ىقبي ال

 اهل ماوق ال ضرألاو .ءامسلا نيب يه ىطسولا ةعيبطلاب ةجزتمملاو ءىربكلا ةعيبطلا نم

 الو .دسجلا ماوقب الإ نيتيلقعلا سفنلاو حورلل ماوق الو ءامهب الإ يناسنإلا لكيهلا يف

 نم ّدبال كلذك حورلا ّنأو ءهب ةفرعم ريغب هللاب ملعلل ماوق الو «لقع ريغب ةفرعملل ماوق

 [و150] لمعلاو ملعلاب اهتيذغت نم دبال سفنلا ْنأو ,يهلإلا ملعلا رحب يلجت نم اهيقس

 بارشلاو ماعطلا لصحي ال امك «ىلاعت هلل ةعاطلا ءادأب هفرحب الإ ماوق ال دسجلا كلذكو
 هراجفناو ءباحسلا نم هديلوتو «ءاملا عفانم ىلإ ةراشإ ماعطلاو بارشلا يفو «ءانعلاب الإ

 «ةرارحلاب باحسلا نيوكتو «نداعملاو ناويحلا ديلوتو «تابنلا تابنإ ىلإو ءضرألا نم

 ضعبب اهضعب ءايشألا طابتراو ءكلفلا كّرحي ام كلفلا نارودبو .سمشلابو «ناكرألابو

 ل م ل لا ل ا
 ىلإو .نيوكتلا رخآ ىلإ نيوكتلا لوأ نم طابترالا نم كلذ يفو ءالصأ تتبن :ام وأ ءاهعرز

 يوت «رظنملا لوزن ىف يظعلا نارقلاو:ملخلا ةلثنا نم كلذ كاثنأ نفادواةداقلا مري

 .نينمؤملا بولق يف هتوبثو .بولقلا يضارأ ىلع ملعلا لوزنك هراجفناو ءضرألا يف

 لديامو «ءايلوألا ريغ بولق يف هلوزنك ءافج بهذي امو ءكلذ ببسب اهنم مولعلا راجفناو
 حلصي امو .ءاذغلل حلصي ال امو .لاثمألا نم كلذ يف امو ءاهدادعتو مولعلا ةرثك ىلع

 قيرط ىلع كلذك هب لدتسي امو .دلوتي ال امو ,ديلوتلا حلصي امو ءومنلا دسفي امو ءومنلل

 كولسو «قحلا هنيدب صالخإلا حلصي ال هّنأو هل ةدابعلا بوجوو «هللاب ملعلا ىلإ كولسلا
 لدي امو «ٌثحلا ىلع ّقحلا وعدت ةيناف اهّنأو .ةدهاشملا هذه ببسب كلذ دعب ةدهاشملا

 يناعمو هج ادعو هكيلا دز جربت لل يلم اور تلد هايل او ىلإ عيبا وسد

 ليصفت تربتعا اذإ كلعلو .ةفوصتم ةلماك ة ةدلجم فلا ىلإ خرقا يففأل ار راز ا! افاعي

 وه ىنعملاف ءامهنيب يناجرجلا رهاقلا دبع قّرف دقو .عادبإلا ساسأ وهو .ىناوثلا ىناعملا وه ىنعملا ىنعم (1)

655 



 تيبلا اذه نم همظن يف هب ملكت ام عيمج حرشي نأ نكمي هّنأل ؛حضّتا كل تلمجأ ام لمُج

 .قيفوتلا هللابو ةيادهلاب هيلع هللا َّنم نمل هيلإ انرشأ امنإو ؛مولعلا نم هريغ ىلإ
 ةوق الو لوح الو .كولملا كلم تارضح ىلإ كولسلا مظن حاضيإ باتك رخآ اذهو

 ةنس بجر نماث هفيلأت ءملسو هلآو دمحم انديس ىلع مهللا ىلصو «ميظعلا يلعلا هللاب الإ

 .(!ىوزن دمس نم ةدرلاب 3

 يضفي مث ىنعم ظفللا نم لقعت نأ وه ىنعملا ىنعم اَمأ .ةطساو ريغب هيلإ لصت يذلاو ظفللا رهاظ نم موهفملا
 دصقمو .ىربكلاو ىرغصلا هيتيئات نم ضرافلا نبا دصقم وه اذه رخآلا ىنعملاو ءرخآ ىنعم ىلإ ىنعملا كلذ

 دمحأ .د .ميدقلا يبرعلا دقنلا مجعم ىنعملا ىنعم نع رظني ؛هنم ىهتنا يذلا اذه هحرش نم ًاضيأ رصان خيشلا

 .326 /2 .بولطم

 ةالصلا لضفأ اهرجاهم ىلع 1288 ةئس نم نابعش رهش نم يداح راهن نينثإلا موي همامت ناكو] :س رخآ يف ءاجو (1)
 يريمحلا يليعامسإلا ليعامسإ نب مكاح نب نافلخ يضاقلا ةقثلا هذو يفصو هدلاو خيشلل هخسن «مالسلاو

 يلع نب رصان نب يلع نب ملاس هيلإ مهجوحأو هللا قلخ رقفأ ريدقلا هّبر ةمحر يجار ريقحلا ملقب يضابإلا
 .[هديب ىليعامسإلا



 سراهفلا

 :تاءاضا

 خيشلاو ءضرافلا نباو ءملسو هيلع هللا لص دمحم لوسرلا ءامسأ سرهفلا اذه يف ركذي م1

 .باتكلا ايانث يف اهدورو ةرثكل يصورخلا رصان

 «(نيعلا) فرح يف سابع نباف .سرهفلا اذه يف فيرعتلا (لأ)و (بأ)و (نبا)تلمهأ .2

 .اذكهو (نيغلا) فرح يف يلازغلاو (ءابلا) فرح يف ركب وبأو

 .سرهفلا اذه يف ةدحاو ةرم هركذب ىفتكي ةرم ريغ ةدحاولا ةحفصلا يف ملعلا رركت اذإ 3





 نارمع لآ

 ءاسنلا

 ءاسنلا

 ءاسنلا

 ءاسنلا

 ةدئاملا

 ةدئاملا

 ةدئاملا

30 

63 

235 

2155 

31 

144 

59 

00 

592 

230 

54 

83 

 « صلب َنونمْؤب#

 مرعي سف ص ساس ورم ين خس كل 0 ل ا

 لمحت اولاَك ةَميِلَح سرا ىف ٌلِاَج نإ ٍةكيلمِْإ كبَر لاك ذإَتج

 0 0 ا شر كيلا نك
 ترسم م م يب م4 عميد

 # ءاشامي الإ :هملع ْنَم ءىثب نوطيحي الو#
 ارح ىقوأ دَعَه ةمكححلا َنْوُم نَمَو هاني نم ٌهَمَكحِحْلا ٍتُيه ير يي ب د رم و رم عرس م ا صا < 42 اج

2 

 َتيرَهطَممْلابحيَو َن يطا يو
 ب ور م ١

 « َنوُملا حت فيك نرأ#

 هللا ليي ف لتتم هك اًدقتلا نيف ف ا ممل نادت

 نم رس هيو قلو ىقلا تعأز ةيتلكو وتروي نكس قل

 « هس
 « لأ كب ِحُي ٍفوُعتأهللأَن وت مسنك نإ لق

 « اًمِيَس َهَسأَرُص نصي نلف#

 « تلا ميا هلا أوميِطَأل
 هيلع كَتلس آه لَو صو م عا ذك لولا علم نت

 َمْرَم لإ آَهنَقلأ :ُهُنمِلَكَو هَل ٌفوُسَر مجرم نبأ سي ُحيِسَمْلا اَمَنِإ 9

 «هْنم حور
32000208 2 

 « ,هسفن مهل تعوطف »

 4 هوو ع

 #« عمذلا سره ضيف هت رم

6609 

6211 

5209 

630 

3048 

99 

3048 

308 

 (ح) 5+4

655 6“ 

17 

417 

 .غ148 3
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 201 « لوكا لال أ آم أو ًاوعيسادإو# 263 ةدئاملا
 4 .٠ 9 للسلم يك ئآ رس

 جر ذإو يفذإب تصرألاو َهَمَكَخْل كَ نابي طتكج

 53/13 53 حرم ج# 110 ةدئاملا

 # ىفذإب قوملا
 رس هلع رس م ص ظرصم رع ريل ع ظ

 566 #« ِتْوومَسلا توكلمَميِهرْبِإ رن 05 ماعنألا
 عرب مب لم لرسم را - ع 0007

 164 « ٍضْرَْلاَو ِتاوَم ا و # 5 ماعنألا
 لل مس را مير مصير هت يل رس ل ريل رع فوم ل 27 0

 ا ك1 َلاَم نق آمَنَ ٌقَراَذْنَه َلاَق كوك اءر لجل ِهنَلَع َّنَج ملكه
 2 هو ا 6 دعاس مرم هع رار رم يلع يع رص ريب ## 4 الث وي

 مل نيل َلاَق ّلفَأ امْلف قَراَذَْه َلاَق اعزب َرَمَمْلا ار امَلَف 20) هتسييلفألا
 هَ سم لس نص ل ص عدس يل 0. ا مع وم ص دل: 4 _ 28

 286 ةّعْزاب سمَشلا | ملف 7007 ني اًضلأٍو وقل َنِم تروُكحَأَل قو فدع 7” ماعنألا

 نوف امه رب ِفإ رمي لف أ ام 1 قر اذنه لاَ

 تت 4
 165 «ضرألاو تمول َرطَف ىذلِل َّىهجَو تهَجحَو» 279 2 ماعنألا

0 

 3102 «وردق ّنَح هااوردهاَمو 21 1 ماعنألا
 مكي 2 سرع ل ىو ح# خا سر سب ل رع ىلا جم

 329 ه4 ْريِيْلل ُكيِلَللا َوْهَوٌرَصَبَألا ُكِرَديَوْهَوُرصِباْلاَهحِرَدْتاَلط 103 ماعنألا

 62 5058 مويا 4 رغب 0100

 ا َنيِعَمأ مكْسَدِهل ءاَسْولَقط 149 ماعنألا
 ا 5

 579 «.ديمكصو كلَ 151 ماعنألا

 10001 « ِيتَلَلاَمْأوبرَمْتاَلَوه 152  ماعنألا

 1027 « يأ ريو ٌةَرِزاَو رز الد 4 ماعنألا

 غ164 9 تلكإ رظنَأ يقرأ َبَرَلاَقدُهَّبَر ةملو اًنِدلقيمل ئسوم 2 اًملَو» 1 ذا ءألا
 2 مم ريع سس ع رس همم سدح ل سرس عض نعال 34 هيف رع

 23130 « ىتنرت فوسف ,هناكحم رفَتسأ ن نق ٍلَبَجْلا لن ظنأ كلو نرتنأ َلاَ

 غ594 2 2 0 عمل 1
 نوقسفي أون 163 فارعألا

 66 ١ أمي مهوب رع
 292 #« رختلا َةَرِضاَخ تاك ىَل 0 163  فارعألا 5

 477 4« أولا كور كف ثسلأ# 172  فارعألا
 358 6 ميِيمنأ لع مدهش ا ىو يام كيك . رف رع م

 3 كل اذه ا م ل رج تخل سير م 2 5 2 3

 ْنَع اًنُكح نإ ٍةَمَيِْل موب اولوُمَت نأ اندمهس قب أول أاولاَق مكبر تسل 172  فارعألا

 « نيإفلغ
 160 4 َنوُرِيلا مه َكِهَلْوأم لِلِضُي نمو ىِدَ ملاَوهَفهضأَدَبَبَنَم » 178 2 فارعألا



 م

 (ح) 5 « ِتْوَمْلأ لإ َنْوفاَسُم امك © 6 لافنألا -

 140 ماَددسه ْمِهِماَع َدْنَب مارك َدِحْسَمْل اونَرْفْياَلَط 28 2 ةبوتلا

 60 < تؤرتملا ءِرَكَولو ةُك يدل لع هَرهظِلط 33 ةبوتلا
 271 « ِقِلاَوَحْلا َمَماوكَي ناب اوضر» 08 ةبوتلا

 175 « ٍراََه ٍقْرْجاَمَس لعط 9 ةبوتلا

 ْرَشِنَع اَم هِيَ يِرَع ْمُكَعِشَأ ْنِي - كور مكة دَقَلِو ش
 «ٌةمسي كرك تييبؤئلاب مكصتتت لشيبرع 3 ذا
 158 « -هملعب أوطيح ل اَمياَدَك لب 03و نعول

 54 «الَمَعْنَسَل خي ْكرلبِله دوه

 50 م« لمَ ْنِ ِنبَدِإَط 045 دوه

 (ح) 6 # ُديِشرلَأ يلَسْلا تنال كليِإ# 007 دوه

 اَهَقَمَس دق -هِسْفَت نَعاَهدف دودي ريزعلا ثآرمأ ِةَسيِدَمْلأ يف ٌءَوْسن َلاَقَو»

 9+3 قرأه ال نع حزخل افكت وَدَو لع اكتم ّننَط 779 2 فسوي

 52 « َكلْيَر دنع نّركذأ» 42 0 فسوي

 114 4« .عيظك و هَم نزخلا تري ءانع تفيد 847-2 فنوي

 5 «َتّسوُي حير ٌدجألِّؤإظ 94 0 فسوي

 5[ « اريِصب دترافطظ 6 فسوي

 5 م(ِداَمِرْهْلُكِلَوَط 2 دعرلا

 668 «اًميِمَجَسَنلَ ىَدُهَل ُهَناءاَمَيَرَلط 1 دعرلا

 656 4* 2 ىِدَهَتَو ُءآاَمْي نمد لضم 4 ميهاربإ

00 
 559 #« سانلِل علباذله » 02 ميهاربإ

 618 « حور نم ِهِف ُتَحَفَنو ءُهْسَّيَس اذِإَو 9 09 0
 لع رم ابل حل يلي

 555 « ىتاثملانماعبس## 7 رجحلا

6641 



 لحنلا

 لحنلا

 ءارسألا

 ءارسإلا

 ءارسإلا

 ءارسإلا

 ءارسإلا

 فهكلا

33 

43 

68 

44 

60 

85 

85 

55 

51 

77 

82 
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12 
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 « َنَِمْبْكَدَن اس رو »
 تر 0 ف لَو هسا رهملَظ امو

 « ْمّدلآَلهأ اولتست»
 « للا َلِإ كبَر ساو »

 مص رس وجصس » ل

 « ْمُهَحِبسل َنوُهَففت ال نكلو ودب ا نم نإو#

 ١ يرام كوت «

 # رس د ع ل رع م رع

 « ٍضْرَأْلاَو توسل َقْلَح مُهحدََْأ امل
 اَمُهوُفَيَصَي نأ اوبَأَف اهله آممظَتسأ ََبِرَف له آينأ اذإ ََقَح اًهلطنََمل
 5 0 ل ا ل 5 9-5 للمس مص

 0 َراكَو ٍةَيِدَمْلا ىف ِنْيَمِيَتي | ا هه 0 اكو كو دارا تأ

 شر .ٍِ 3 هع ا يب 557 وم اهو 1 24

 -ٍ مك ل هل

 « َكيَرْنَم ٌهَمْحَي

 4 اًئيسَمْنَأَ

 « انش نوي ننس خو
 انجلو قر ُتَسكَد مَ نأ َلِرخَلأدَِل فو تكل اد درب ناكل لهل
 # اددمهلشمب هلثمب

 «(5) ونت َنادملا َكِِلعاَنلَرأآَم) هطج
  هلهَأل َلاَمَف اراث ا ار ذإ 07 قسوم ُتيِدَح َكَسأ لَهَو »
 9 ” ىَده را َلع دج 55 اران ٌتْسَشاَ 0 : ماع لا مق هو او ريغ سي
 ع هس هب صرع سر رز ع

 اولي نإ كلَ ملأ كيران نإ[ قومي ىو
 - رس رج م4 ءر

 « ٍلْخَتلا ٍعوُدُج ف ْحَسَيَسَأَلَوِ

62 

 « ىوظ سّدَقُمْلا د

157 5 

497 2 

647 64 

6659 0 

407 67 

638 

+4 18 

401313 

608 4 

614 

043 

643 

46 
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 ءايتألا

 ءايبنألا

 ءايبنألا

 نونمؤملا

 بازحألا

 بازحألا
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72 

23 

35 
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35 
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40 
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30 
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 رك م سرا عر ل 4 م عع هم عالم سر 7

 « تولشس مهو لعفي امعلشسي ال

 4 اًمُهَسفنَمف ابر ناك َضْرَأْلاَو توسل
 « هو ريكو را حلت 7” عع وس
 « نورشحم هْيلِإَو ضرألا يف ره أرذ ىِذْلا وهو رس ويسعل اع يوم 0 حصولم | عه دوس

 ٌحاَبصِيْلا ٌحاَبَصِم اف َوْوُكْشِمُك ءورون لثم ضرالاو ِتونمَسلا رون هلأ# هلأ تام اف تاك ور كي خلاب هرائيلا * يل
 0 0. 2 ل مدر #8 مر سس 26 ع م و

 ال نوي ف صرلبم ووجُس نم لقوي ىرد كوك اما ةجاجزلا مجان يف
 سري 2 م رع سس يا يا عر را ير ريل 2 ل

 هظ 2 04 6 1

 سانلل لشمال
 هه أ 0 دع ب كل 1

 ءُْم لحب هللأو
 م ع 0 2 2و ورع

 7 ب َج - هللا تيرضتو اني نم ءورونل هللأ ىربم

 لالا ا م ا ا

 سو اهلوح َنموِراَنلا ف نم كروب نأ يرون
 ا

 يس ب ع سرق ل ا يل ا ا هيلا الا

 « نييلثعل اير هللا نل
 « م

 # ريطلا َىِطنَم انملع»

 4َراَهتلاَو لأكل لص .يَمْحَي نيو
 «َنوُسَتفي ال ْمُهَو اكما اولوقَي نأ اوكري نأ ساَنل[ب سحأ

 «اَنلْبْ مهّتيَمَل ِضاوُدَهَجَسِيِئلاَد»
 2ع وسما عظم وو ار ءمر وو + دملس وج م و ا ع
 ةعبس .هدعب نم ,هدمد رحبلاو ملقا مرج نم ضرالا ىفامنا ولو 0

 « هلأ تَمِلِكْتَِئَت رشغأ
 م 0 ري ماعد م م اسس 2

 # .هفوج ىف نيبلق نم لجرأ هللا لعجام

 مة نام ما عا 2 ل رب ةمككلأ < انزل أَ

 ىسيعو ئسومو ميهاربإو جوف نمو كلنمو مهقدثيم نعتيتلا نم انذخأ ذإوإ»
 لبيب نب نوم رب

 ممن
623 

358 

6 88. 

 ه4 2١5

 غ6 77481
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 سي

 تافاصلا
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 حرفين منسوب تت نم مُهنَص هَل اوُدَهَع مدس
 هم ورظ هرع سرع

 « اليِرَسأوُلَدباَمَو

 630 « ويا رخل مهورهظ َنيِذْل دنَأَو »م
 مش ري هو مال ا م يام ص 2 سرع عم أ آ 2

 00 اا اما كف لا اًمأكَي تلا َلَع َنوُنَصَي ,هَمكَِبَلَمَو هَل َّنِإ

 4 ام لَ أومَلَسو هيلع

 ابني نأ ََتْبََف ِلابجلاو ضرألاو تول َلَع ةنامدل اً ان 5
 1655 م 3 سريع ربح “ربعي ريس هس يع 5-9

 4 اوي امو نكي نإ هلحو اهم َنْفَقْأَ

 82 « وكلف داب ْنْيٌلِلوول

 6566 4نكتم نم ىرْوَيَو ميم ٌلَضْيو

 427 « هنن هني محال اهل لهم عدتنإَوِ

 216 ا

 264 َنوُلَمَعتاَمَورْحَفَلَخ 7
 سرور كمل سر رو يل دع يدعو ريم 4

 .201.180 مُهَب ُدوُلَج نيت مث ْمُهَبَر توسع 5 + ُهَنِم رعت
 367 « هَل مذ لِ

 2 4 ُهُنَصْق اًصِيسح ُضْرَأْلاَو

 5007 « ءهْيِسِعس تيوْطَم توُمَّشلَاَو»

 427 4 رات مويلا كاملاِن ملل

 4 َنيِعباط انين اَنَلاَ رك وأ اًعْوَط اينئَأٍضْرافِلَو اه َلاَعَمل
7 414 

5053 

 2151 # ءدسْفَنِف اًحِللَص لِمَ ْنَم »

 410701 « َميِشنَأ قَد َقاَمَأْلا فايا ْمِهِبِرُعَس »

 457 « حت ني رت ٌرهْنألا ءِذهَوِد

00 2 526 

 ١216 8 ي*»مي يه



 تارجحلا

 تايراذلا

 روطلا

35 

56 

21 

12 

18- 

-1 

12 

14 

55 

-0 

11 

22 

41 

- 6 

27 

 يف نيالا ِلْخَدَياَمَلَو امل اولوُم نك اوُيِصِرُم مَّل لق انما ُبارََألآِت لاَ
 معرس لو

 4 كيو
 « يلملم ديرب اف َدَسَو اف ) نيم م اب َناَكوم نحلم

 « نوُدبمل الإ ىنإلاو نأ ٌتَتَلَساَمَو >

 « ْحيَرُد اَنَقلَل نّميإي مود ينمو نما َنيِدلاَول

 « َنَدأَوأ ِنْيَسوه َباَق »
 يشل َةَرْدِس دن ؟10) ْىئَحَ َدلْرت هاو َدَقَلَو 00 يام لع .هتورَمَمأ >
 اَمَوَرَصَبْلأ ٌعاَراَم 02 شفي ام َةَرْدَيلَأ ىَشْصَي ذإ 10) 50 وألا نب اَهَدْنَع «6))

 ا دم 200): نط

 هر ارجو !101)' رمجم م وأب وامّسلأ باوت يأ اَنَحََمَف »

5-5 

 # اننيع اني ىرجت»

 0-52 قدا

 لع ءآَمْلا ىفدلاف انوع ص

 مامر

 0 َنوُقِبَسلاَنوُمِبَسلَاو »

 « ِنيَِبلآاَب 0

 # امل أُب حم آم ٍلاَمَيلَأ م ُبَسَصأَو»
 دع ل رع ع هاو

 # ليضع يعس هلأ نإ درو عمسل هللاو

2 

 « يكد ريِرَعْلاَوْهَو ضْراْلا فاَمَو ِتاوْمَسلأ فام هَل حَّبَس»

 ِةَيْشَح ْنَم اًعْدَصَتُم اًعِشَح ُهَنِأَرل ٍلَبَج َلَع َن اءرملااَدَم ائرَأ زل >
4 
 « :ُةُيَسَحوَهَف هللا لع َلكَوَتِب نمو

 ١ هيبيغ ين لق هرج
 ٍلوُسّر نِم ْىَضتَر  نماّلِإ ا دع هويت ٌلَعرهظي او

 ان ان بما | بم

 كي اَدَصَرءِفْلَح نمو هيدي نيب نم كيسين

245 

546 

655 8 

665 2 

» 2 

6.600 2 

504848 

353 

551 

 «6«؛”#”أ 5

3 6 

217 

249 

3+8 

621 



 41 هةر يتلا مي الر 2 ةمايقلا

 329 ةرلينابير لإ (0) رض ف بوم 0 0 ةمايقلا

 124 « ٍرْهَدلأَنَيٌنيِحِنَضإْلاَلع َنأْلَهَط 01  ناسنإلا

 6720 هام اًِصَب يمس ُهَئلمَجَ ِهِِلَتنَب جاتمأ ٍةَفْطُت ني نمل اَمَقَلَحاَنِإَل 2  ناسنالا

 60 « َلِسسلَأ ُهَسدِهاَنِإه 0213  ناسنإلا

 620 4 اريِعَسَو اللْغأَو َُلِسَلَس تِرْفَكْلِ نكات 4  ناسنإلا

 620 4 00 تيؤنرتي رارتالاًنإ» 25 تناسنإلا

 167 « كأم ىه هنأ نك( فرط ِنَع سفن ىّهَنَو ير اَقَم ٌفاَح نمو 0 تاعزانلا
 417 40 0 زجفلا ىِري يف ٍلَُدأَف 00 ينم هاو كير لإ جرأ 150 ٌهَئيَمظملا شفنا ايي - ْ

 236 «:0)) اهوقَتو اروح همك 0 اهتّوَساَمَو يطَتَوط 7-8 سمشلا

 4 «(ٍريوَمَت نسحَأ يف َنَِإلااَقلَح ملط 4 نيتلا

 268 "وح ردَلةل[ ردا هَ كأم )رمل ليل هل 3-4 دقلا
 <30 وتأ ل نت نإ ايف حور ' ةكيتلملا ُ 0 الرب د لأ ْنِم 1

 5008 8 محلل تول 25 وقبل 2007 ةدعكدرللو 0 *اكتلا
 437 نقلا فتور مت 7

 125 «ٍبَطَتاَداراتلصِيَس9 3 ديما

6206 



 فيرشلا ثيدحلا

 195 نيطلاو ءاملا نيب مدآو ارون تنك- 293 ًاحابص نيعبرأ هلل دبعلا صلخأ اذإ-

 476 سنوي يخأ نم هللا ىلإ برقأ ينولعجت ال- | يلإ ءايشألا بحأ كبح لعجاو .كبح كلأسأ -

 85 اليلخ ركب ابأ تذختال اليلخ اذختم تنك ول- 221

 575 حجرل مكيبن ناهيإب نيملاعلا ناهيإ نزو ول- 420 نوكلا رادتسا -
 2:40:هللا نم رتغأ هحا نبل 407 ,60 39 مولع ةثالث يبر يناطعأ -

 485 .223 موص ةرثكب ركب وبأ مكلضف ام - 542 ملكلا عماجم تيطعأ -

 611 هير افرع كلف نفت ف ريو تاع 548 547.151 دهشت نأ وه مالسإلا -

 238 فتونوت ال ءانبنألا قاعه رحت 547.151 نمؤت نأ وه ناهيإلا-

 72 ابصلا حيرب ترصن - 331 مسا لكب كوعدأ ينإ مهللا-

 580 يناوخإ ءاقل ىلإ هاقوشاو - 580 موجنلاك يباحصأ نإ-
 .«287 .215 .200 هتروص ىلع مدآ قلخ هللا نإ-

614 

 662 هصخرب ذخأي نم بحي هللا نإ -

 114 ,68 كيبن رون ىلاعت هللا قلخ ام لوأ نإ -

 6 22 نونكملا ةئيهك ملعلا نم نإ-

 646 يتاذ ىلع هللا لاك نم تغلب ينإ-

 324 .201193 هللا ءالآ يف اوركفت-

 394.329 .223 يبلق ماني الو يانيع مانت-

 98 هراكملاب ةنحجلا تفح-

 365 اريحت كيف يندز بر-

 410 يمع يف ناك -

 531٠:4277 .197 ةرطف ىلع دولوم لك -

 194 هل قلخ امل رسيم لك -

 «144 56 5 (ىسدق ثيدح) ايفخم انك تنك -

10+ 53853 





 مالعألا

 :200 199 197 4196 .195 ,194 82 مدآ-

5 314 320 359 385. 2.530 2.583 

68 

 294 مهدآ نب ميهاربإ-

 «164 .163 .159 .86 .85 (ليلخلا) ميهاربإ-

55609 

 30 يقوسدلا ميهاربإ-

 658 413 .29 (روتكدلا) يئارماسلا ميهاريإ-

 47.28 217 يربعلا ىيحي نب ميهاربإ-

 30 يودبلا دمحأ-

 559 (روتكدلا) يدجنلا مساج دمحأ-

 (نامع ةنطلس يتفم ةحاس)يليلخلا دمح نب دمحأ-

13008« 

 31 (روتكدلا) شيورد دمحأ-

 24 يبايسلا دوعس نب دمحأ -

 619.417 (روتكدلا) يناوهألا داؤف دمحأ-

 29 يجنزخملا دمحأ -

 «308 .270 .196 69 (روتكدلا) بولطم دمحأ-

6 6 6 680 686 

 12 يا

 سيلاطوطسرأ- 417٠6175611:9

 589 .175 نوطالفأ-

 29 يروخلا نيمأ-

 612 يلمركلا ساتسنأ-

 584 سيردنايمسكنا -

 4222992122 0118 مازخ وبأ رونأ -

 417 2117 هجاب نبا -

 320 ةنيثب-

 :200 .194 56 (حيحصلا بحاص) يراخبلا-

0 335 620.542:476 

 43 ديرد نب ركب وبأ-

 43 فاقسلا ركب وبأ-

 5780539 .535 قيدصلا ركب وبأ-

 108 ينيروبلا-

 575 يقهيبلا-

 580 :98 (حيحصلا بحاص)يذمرتلا-

 29 مامت وبأ-

 261 يروثلا-

 411٠068 يراصنألا هللا دبع نب رباج-

 228 «27 «24 «17 ,(6 ىصورخلا سيمحخ نب دعاج-

1 47 328152253 

 584 سونيلاج-

 549 .547 2,489 2336 335 4 ليربج-

3 5 582 678 

 83 .27 يمورلا نيدلا لالج-

 320 ةنيثب ليمج-

 98 56 يريقشلا يلع دمحم لامج-

 619 (روتكدلا) ابيلص ليمج-

 235-453 ينج نباح

 ,450.294 230 133 .118 يدادغبلا دينجلا-

500 

 200 0175 يشيبارط جروج-



 12 ريهست دلوج-

 22119 هتيج-

 294 مصألا متاح-

 46 رجح نبا-

 6 05 .604(تاماقملا بحاص) يريرخلا-

 29 ينيروبلا نسح -

 25 (روتكدلا) يواقرشلا نسح-

 49 5(روتكدلا) هللا بيرق حتافلا نسح-

 17 «1 6(روتكدلا) شابغ نيسح-

 ء451 4413 .294 .195 2720 .68 جالجلا-

6+6 

 320:319:6199:197 196 ءاوح-

 531:9 2 (نينمؤملا مأ) ةجيدخ-

 546 زرخ وبأ-

 644 622.294 رضخلا-

 48 2 يدادغبلا بيطخلا-

 39 ,38 ,.25 نودلخ نبا-

 686 يليعامسإلا مكاح نب نافلخ -

 49 يريمحلا مكاح نب نافلخ-

 .466 .305 .45 يديهارفلا دمحأ نب ليلخلا-

9 517 560 61632627609 

 20 يربعلا دشار نب سيخ -

 546 يصقشلا ديعس نب سيمح-

 652.532 02366 (يبنلا) دوواد-

 30 يرصيقلا دومحم نب دوواد-

 336 .335 ةيحد -

 56 يمليدلا-

 40 يرافغلا رذ وبأ -

 46 ىبهذلا -

 212 ةيودعلا ةعبار -

 44 ةريمع نب دشار-

 18204746 43:28 «22:22 20 قيزر نبا -

 29 حادحدلا بلاغ نب ديشر -

 680 يناوريقلا قيشر نبا-

 «68 «66 62 5 25 (روتكدلا) مجعلا قيفر -

 .104 .103 .94 ءق8 227 2726 7تآ 0

 ه174 .155.151 141 «غ133 « 7 5

8 » 193. 201 202. 218: 223. 230. 

6 237 2239 2246 2247 261 275» 

 .غ315 299 .294 .293 .287 .284 «6

 .422 418 .417 411 غ372 .345 +4

2 469 481 485 492 495. 500 

277 30 2.5 547. 2.552 2556 2560 2566 

 :غ622 .602 .601 599 587 584 17

3 656 

 196 يشكرزلا-

 154 اخيلز-

 579 يلؤدلا مينز نب ةيراس-

 27 يبايسلا ملاس-

 686 .49 ليعامسإلا رصان نب يلع نب ملاس-

 12 يكبسلا-

 20 يناليغلا تيبس-

 450 .294 يطقسلا يرسلا-

 26 ,25 (ةروتكدلا) ميكحلا داعس-

 «27:21 418 «7 8 ليلخلا تافلخ نب ديعس-

4731 

 20 يديعسوبلا ناطلس نب ديعس-



 30 يناغرفلا نيدلا ديعس-

 41 يمدكلا ديعس وبأ-

 182.2 2(روتكدلا) يمشاحلا ديعس-

 19 يبعصملا فسوي نب ديعس-

 47 يصارحلا دمحم نب ناطلس-

 39 يسرافلا نالس-

 36 6 (يبنلا) ناهيلس-

 235 ةيوبيس-

 417٠6175117 .13 انيس نبا-

 662:98 ,30 012 يطويسلا-

 624 269 ٍلبشلا-

 137 يروذشلا-

 ١17 31621٠18 (ةروتكدلا) يئايحيلا ةفيرش-

 261٠.221 يدرورهسلا نيدلا باهش-

 600 .579 «5 78 547 يناتسرهشلا-

 11 رليش-

 366 (يبنلا) حلاص-

 60 يونوقلا ردصلا-

 46 يدفصلا-

 68 0 يلحلا نيدلا يفص-

 559 يفلسلا رهاطلا وبأ-

 200 ليفط نبا-

 294 ,55 يسوطلا-

 6 20 9 2 (نينمؤملا مأ) ةشئاع-

 2182 .81 2.30 (روتكدلا) رصن ةدوج فطاع-

231 

 45 3 ىكملا طيسق نب هللا ديع-

 31 (روتكدلا) يلازغلا دمحم هللادبع-

 4.64 63 غ6 2 24 (روتكدلا) ىنفحلا ميلحلا كديع-

6 270 721. 476 81» 4.103 104. 117 

 .17274 155 .«151 4.141 «134 2133 أ 2

8 » 193 195. 201». 2202 212 216» 

8 230 237 239. 243. 246. 2247 

 344 2293 2287 284 غ279 2226 1

345 411.372 418 422 442., 450 

1 469 481 482. 485 490 495 

8 499 515, 517 0530 0547 2548 

6 »© 566 569 62426226617 

 235 230 .29 ,25 (روتكدلا) دومحم قلاخلا دبع-

58 

 623 يملسلا نمحرلادبع وبأ-

 «175 .25 .13 .9(روتكدلا) يودب نمحرلا دبع-

527 

 337.16 8 سابعلا نبا-

 108 .29 يسلبانلا ينغلا دبع-

 27(روتكدلا) دومحم رداقلا دبع-

 31 (نابلا بيضق نبا) دمحم نب رداقلا دبع-

 685 يناجرجلا رهاقلا دبع-

 587 ؛105 يليجلا ميركلا دبع-

 579 نافع نب تايثع-

 231 25 6 (روتكدلا) يداوعلا نيسح ناندع-

 575 يدع نبا-

 6 يسدقملا نيدلا زع-

 330 معنملا دبع دمحم ةزع-

 6 24 مساج ديسلا زيزع-

701 



 51 ليقع نبا -

 5 79 بلاط يبأ نبا يلع-

 589 .584(روتكدلا) دمحم نسح يلع-

 40 نيسحلا نب يلع-

 174 قاقدلا يلع وبأ-

 238 يرابذورلا يلع وبأ -
 31 (روتكدلا) قلاخلا دبع يلع-

 57 5 رمع نبأ -

 30 يونزغلا دمحأ نب رمع -
 579 539 .535 باطخلا نب رمع-

 35 26 (روتكدلا) خورف رمع-

 46 (يضاقلا) ضايع-

 5675322530366 ,329 (يبنلا)ىسيع -

 .543 2274 223 (.200 (.60 ىللازغلا-

6622623-35 

 38 يبارافلا-

 6 راطعلا نيدلا ديرف-

 56 يناخلا مساق-

 451 سابع دمحم مساق-

 410 .335 .166 6 يرونيدلا ةبيتق نسا تح

594505798 

 118 اقول نب اطسق -

 26 12:5 يريشقلا-

 450 راصقلا -

 30 ينالطسقلا نيدلا بطق -

 46 يطفقلا -

 334 2320 حولملا نب سيق-

 245 37.33:31 30 ؛28 .27 يناشاكلا-

 ٠68 .38 .31 6.27 «26 ( روتكدلا) ىبيشلا لماك-

0 1945 200 372 5657.411 675 

 334 ةزع ريثك-

 29 يناتسبلا مرك-

 559 يوحنلا مركلا وبأ-

 55 يذابالكلا-

 12 نوينئيسام-

 41 يثراحلا ناطلس نب كلام-

 19+21 +17 يدشارلا كرابم-

 «545 178 .97 .21 (روتكدلا) ىمشاهلا كرايم-

006 

 137 يبنتملا-

 200 ىبسلجملا -

 568 (روتكدلا) ناردب لضفلا وبأ دمحم -

 «47 .23 .15 (ديسلا) يديعسوبلا دمحأ نب دمحم-

8 53.49 

 60 يناغرفلا دمحأ نب دمحم-

 659 655 (روتكدلا) يجنوتلا دمحم -

 492 يدنبشقنلا ينامثعلا ةداز دمحم -

 417 يموصعملا نسح ريغص دمحم -

 175 (روتكدلا) يرباخلا دباع دمحم-

 25(روتكدلا) ناير وبأ يلع دمحم -

 140 (روتكدلا) كرابملا دمحم-

 «29 .27 .25 (روتكدلا) يملح ىفطصم دمحم -

 0 32 34. 36 40 56 8:60658 ١48306

4 1[ 26179 18 28422472231 498 

 30 ىرمغلا دمحم نب دمحم -

 584 ناهيلس نب رصان نب دمحم -



 43 روت نب دمحم -

 «529 372 «60 .12 :8 يبرع نب نيدلا ىحم -

530 

 غ200 .194 .56 (حيحصلا بحاص) ملسم-

2.620 2.547 2.542 476 .335 .240 3 

646 

 578 ةمليسم-

 43 نايفس يبأ نب ةيواعم-

 43 (يسابعلا ةفيلخلا) دضتعملا-

 293 لوحكم-

 546 يدهم وبأ-

 «164 163 .159 .158 ؛153 (يبنلا) ىسوم-

.475 465 2.395 .:366 .356 329 7 

678 643 © 0 

 30 هاشملع ىلوملا-

 .8 (ينالهبلا ملسم وبأ) يحاورلا ملاس نب رصان-

7 27 41631 

 46 ميدنلا نبا-

 591:97 .71:41 يملاسلا نيدلا رون-

 53003290197 (يبنلا) حون-

 450 يرونلا -

 .غ485 .294 .195 .68 .38 يرصملا نونلا وذ-

552 

 200 256 يوونلا-

 359:27 25:12 نسلكيت>

 623 625 79 .40 ةريره وبأ-

 466 ,342 يركسعلا لاله وبأ-

 366 (ىبنلا)دوه-

 38 .27 (روتكدلا) ىمينغلا افولا وبأ -

 2397 «366 .156 .155 .154 (ىبنلا) فسوي-

523 

 117 (روتكدلا) دمحم دومحم فسوي -

7/013 





 عضاوملا

 130 حطبألا-

 84 ةرصبلا-

 44 دادغب-

 386 سدقملا تيب-

 44 قشمد-

 21:20 رابجنز-

 85 علس-

 163 ءانيس-

 342 (ءام) ءادص-

 127 افصلا-

 139 ةبيط-

 278 بيذعلا-

 78 ةبيذعلا-

 1306127:119:0107 تافرع-

 19 «17 ءايلعلا-

 485 .45 44 .43 نايع-

 44 سراف-

 44 ةرهاقلا-

 21 ينوتملا-

 .«130 .128 .85 .79 .78 .72 ةرونملا ةنيدملا-

3566 

 127 ةورملا-

 21:20 طقسم-

 19 برغملا

 «غ128 :غ127 119 ,84 279 278 72 ةكم-

0 139 387 

 130 0127 ىنم-

 ىوزن- ١19 686

 572 دنملا-

 17 صورخ ينب يداو-

 84 ةرجو-

 386.139 .86 .83 برثي-

705 





 رعاشلا

 جالحلا

 ينايبذلا ةغبانلا

 ضرافلا نبا

 نالهبلا ملسم وبأ

 ينالهبلا ملسم وبأ

 قيزر نبا

 يصورخلا رصان

 قيزر نبا

 قيزر نبا

 ١ 73)بيتان(

6231 

1060 

31 

330 

41 

22 

19 

1103 

22 

22 

29 





 عجارملاو رداصملا

 :ةروشنملا ريغ :الوأ

 ةنس .رهزألا ةعماج .هاروتكد ةلاسر .ىلع قلاخلا دبع ىلع .د .ثيدحلا رصعلا يف ينامعلا بدألا تاهاجتا - 1

 .مم0

 ميهاربإ .قيقحتو ةسارد .يصورخلا ناهبن يبأ نب رصان خيشلا .ملظلا نم صالخلاو ملعلا رونب صالخإلا- 2

 .ةيمالسإلا ةفسلفلا مسق -مولعلا راد ةيلك .ةرهاقلا ةعماج .ريتسجام ةلاسر .يربعلا نادمح نب ىيحي نب

 .م1998 ةنس

 ةيمالسإلا ةعماجلا ىلإ ةمدقم هاروتكد ةلاسر .ىصارحلا دمحم نب ناطلس .ىضابإلا ركفلا يف يفوصلا دعبلا - 3

 .م2007 ةنس .ايزيلام .ةيملاعلا

 .بادآلا ةيلك .ةرهاقلا ةعماج .ريتسجام ةلاسر .دومحم قلاخلا دبع .د ةيبرعلا اهحورشو ضرافلا نبا ةيئات - 4

 .م1971 ةنس

 دمحأ نب دمحم ديسلا يلاعم ةبتكم يف ظوفحم طوطخم .قيزر نبا .نيعلا ةرقب بقلملا نيجللا كتابس - 5

 .يمجعلا دمحم نب نسح تنب ةيلاع .قيقحتو ةسارد .يصورخلا رصان خيشلل جهملا ةايح ةديصق حرش - 6

 ةغللا مسق -ةيعامتجالا مولعلاو بادآلا ةيلك -سوباق ناطلسلا ةعماج ىلإ ةمدقم ريتسجام ةلاسر

 .م200 2 ةئس .ةيبرعلا

 ةلاسر .يئايحيلا نافلخ تنب ةفيرش ةلضافلا دادعإ .ةيليلحت ةسارد .ليلخلا نافلخ نب ديعس رعش - 7

 .سوباق ناطلسلا ةعماج .ريتسجام

 ةعماج .ريتسجام ةلاسر .يناليغلا ديعس نب تيبس دادعإ .يقيرفألا رجهملا يف ينامعلا يبرعلا رعشلا - 8

 .م1996 ةنس .كومريلا

 :ةروشنملا :ايناث

 يموقلا ثارتلا ةرازو تاعوبطم .يبلش دوصقملا دبع دمحم قيقحت .ناهيلس نب رصان نب دمحم .قرزألا - 9

 .م1986 ةنس .نامع ةنطلس .ةفاقثلاو

 .خيرات الب .ةرهاقلا .رصمب فراعملا راد .يملح ىفطصم دمحم .د .يحلإلا بحلاو ضرافلا نبا - 10



 ىدتنملا اهماقأ يتلا ةودنلا داصح يف روشنم ثحب .يبايسلا دوعس نب دمحأ لضافلا .ينالهبلا ملسم وبأ - 1

 .م1998 ةنس «ىلوألا ةعبطلا .ناهمت ةنطلس .ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو .يبدألا

 ةنس .ىلوألا ةعبطلا .ناهُع ةنطلس .ةضهنلا عباطم .رصان نب حلاص نب دمحم .د .يحاورلا ملسم وبأ - 2

 .ما6

 .ندرألا .نامع .عيزوتلاو رشنلل ةفاقثلا راد .يريقشلا يلع دمحم لامج قيقدتو دادعإ .ةيسدقلا ثيداحألا - 13

 .م1990 ةنس .ىلوألا ةعبطلا

 .ةرهاقلا .هاكرشو يبلحلا يبابلا ىسيع .يناوهألا داؤف دمحأ .د هيلإ مّدقو هقّقح .انيس نبا .سفنلا لاوحأ - 4

 .م1952 ةنس .ىلوألا ةعبطلا

 .رشنلا خيرات الب .نانبل .توريب .ةفرعملا راد .يلازغلا .نيدلا مولع ءايحإ - 15

 ثارتلل دياز زكرم .ناردب لضفلا وبأ دمحم .د .نومضملاو لكشلا يف ةسارد - ةيفوصلا ةماركلا تايبدأ - 6

 .م2001 ةئنس .ىلوألا ةعبطلا .ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلود .خيراتلاو

 وبأ .يفاقثلا عمجملا تاعوبطم .صلاخ دومحم ديلو .د .صوصنو تاسارد .يبرعلا جيلخلا يف بدألا - 17

 .م2004 ةنس .يبظ

 .توريب .ةينانبللا ملقلا رادو ةيتيوكلا تاعوبطملا ةلاكو .يودب نمحرلا دبع .د .برعلا دنع وطسرأ- 8

 .م1978 ةنس .ةيناثلا ةعبطلا

 .م1990 ةنس .ىلوألا ةعبطلا .يثراحلا ناميلس نب دمح نب ديعس خيشلا .نامع لهأ ةغل نع نايغألا ةحازإ - 9

 .عبطلا ناكمل ركذ الب

 .م1985 ةنس .ناهت ةنطلس .ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو .يمدكلا ديعس يبأ ةمالعلل .ةماقتسالا - 0

 قيقحت .يلئامسلا يبايسلا سماش نب دومح نب ملاس خيشلا .جراوخلا نم ةيضابألا زييمت يف جهانملا قدصأ - 1

 .م1979 ةنس .ناهمت ةنطلس .ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو .فشاك ليعامسإ ةديس .د حرشو

 راد .دومحم قلاخلا دبع .د هيلع قلعو هل مدقو هققح .يناشاكلا قازرلا دبع .ةيفوصلا تاحالطصا - 2

 .م1987 ةنس .ةيناثلا ةعبطلا .ةرهاقلا .رصمب فراعملا

 .خيرات الب .ةرهاقلا .رصمب فراعملا راد .يناوهألا داؤف دمحأ .د .نوطالفأ - 3

 م10



 ةضهنلا ةبتكم رشنلاو عبطلا مزتلم .يودب نمحرلادبع اهل مّدقو اهققح صوصن .برعلا دنع نيطولفأ - 4

 .م1955 ةنس .ةرهاقلا .ةيرصملا

 .يرماضلا ةبتكم .يمشاهلا ديعس نب فيس نب كرابم .د .تايهلإلا يف هؤارأو يملاسلا نيدلا رون مامإلا - 5

 .خيرات الب .نامع ةنطلس .بيسلا

 .خيرات الب .ةرهاقلا .ةعابطلل لينلا رهن راد .ريثك نبا .خيراتلا يف ةياهنلاو ةيادبلا - 6

 ةبتكملا تاروشنم .ميهاربإ لضفلا وبأ دمحم قيقحت .يشكرزلا نيدلا ردب .نآرقلا مولع يف ناهربلا - 7

 .م1972 ةنس .ةيناثلا ةعبطلا .توربيب .اديص .ةيرصعلا

 ثارتلا ةرازو .هللا دبع نيمأ دمحم ةمجرت .يسرافلا حلاص نب هللا دبع خيشلا .رابجنز ماكح نويديعسوبلا - 28

 .م1980 ةنس .ناهت ةنطلس .ةفاقثلاو يموقلا

 عفان دمحم .د هيلع قيلعتلاو هثيداحأ جيرختو هحيحصتب ينع .يرونيدلا ةبيتق نبا .ثيدحلا فلتخم ليوأت - 29

 .م2004 ةنس .ىلوألا ةعبطلا .نانبل .ندرألا .ريشبلا راد .ةلاسرلا ةسسؤم .ىفطصملا

 .خيرات الب «نانبل «توريب ؛ةيملعلا بتكلا راد .يدادغبلا بيطخلا .دادغب خيرات - 30

 .ةيناثلا ةعبطلا .تيوكلا .تاعوبطملا ةلاكو رشانلا .يودب نمحرلا دبع .د .ىمالسإلا فوصتلا خيرات - 31

 .م1987 ةنس

 بيسح ديجملا دبع هقّقح .يوكزألا ديعس نب ناحرس .ةّمغلا فشك باتك نم سبتقملا نامع خيرات - 2

 .م2005 ةئنس .ةعبارلا ةعبطلا .نامت ةنطلس .ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو .ىسيقلا

 .خيرات الب .ةرهاقلا .رشنلاو ةمجرتلاو فيلأتلا ةنجل .مرك فسوي .د .ةينانويلا ةفسلفلا خيرات - 34

 تاساردلل قشمدب ىسنرفلا دهعملا .يبرغملا رداقلا دبع خيشلا اهحرشو اهرشنب ينع .يرصبلا رماع ةيئات - 5

 .م1948 ةنس .قشمد .ةيبرعلا

 .خيرات الب .ةرهاقلا .يملاسلا مولس نب ديمح نب هللادبع .نامع لهأ ةريسب نايعألا ةفحت - 6

 .مم 1 ةنس .توريب .يبرعلا باتكلا راد .خورف رمع .د .مالسإلا يف فوصتلا - 32

 م1998 ةنس .ةرهاقلا .رشنلاو ةعابطلل بيرغ راد .شيورد دمحأ ء ىف بدألا ر 38 .م] ةَيِشَم . شنلاو ةع تف د. ثيورد دمحأ .د .ناع قف اسد 7-3
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 .ةيرهزألا تايلكلا ةبتكم .يواونلا نيمأ دومحم قيقحت .يذابالكلا .فوصتلا لهأ بهذمل فرعتلا- 9

 .م1980 ةنس .ةيناثلا ةعبطلا .ةرهاقلا

 .ةسماخلا ةعبطلا .توريب .ةيبرعلا ةدحولا تاسارد زكرم .يرباجلا دباع دمحم .د .يبرعلا لقعلا نيوكت - 0

 .م1991 ةنس

 .ةرهاقلا .قلاخلا دبع دومحم قلاخلا دبع .د قيقحت .يطويسلا نيدلا لالج .يبرع نبا ةتربتب ىبغلا ةئبنت - 1

 .م1987 ةنس

 ةعبطلا .نانبل .توريب .نورشان نانبل ةبتكم .يئارماسلا ميهاربإ .د .قارعلا يف يئارغجلا يوغللا عيزوتلا - 2

 .م2002 ةنس .ىلوألا

 ركذ الب .م1987 ةنس .ةرهاقلا .دومحم قلاخلا دبع .د .يمالسإلا فوصتلاو يطويسلا نيدلا لالج - 3

 .عبطلا ناكل

 ميهاربإ لضفلا وبأ دمحم هسراهف عضوو هيشاوح قّلعو هققح .يركسعلا لاله وبأ .لاثمألا ةرهمج - 4

 ةنس .ىلوألا ةعبطلا .ةرهاقلا .ةثيدحلا ةيبرعلا ةسسؤملا رشنلاو عبطلا مزتلم .شماطق ديجملا دبعو

 م4

 ثارتلا ةرازو .يبيلصلا يلع دمحم قيقحت .يريغملا يلع نب ديعس .رابجنز خيرات يف رابخألا ةنيهج - 5

 .م198 6 ةنس .ةيناثلا ةعبطلا .نامت ةنطلس .ةفاقثلاو يموقلا

 .م1994 ةنس .ةيردنكسإلا .ةيعماجلا ةفرعملا راد .ناير وبأ ىلع دمحم .د .مالسإلا يف ةيفوصلا ةكرحلا - 6

 رشنلل يرماضلا ةبتكم .ناهع ةنطلسل ماعلا يتفملا يليلخلا دمح نب دمحأ خيشلا ةحامس .غمادلا قحلا- 7

 .م199 2 ةنس .ةيناثلا ةعبطلا .نامت ةنطلس .عيزوتلاو

 عبطلا ناكمل ركذ الب .ليعامسإ قداص .د قيقحت .يصورخلا كرابم نب سيمخ نب دعاج .جهملا ةايح - 8

 .هحمراتو

 داصح يف روشنم ثحب .ةنطلسلا ماع يتفم ٍليلخلا دمح نب دمحأ خيشلا ةحامس .ًاققحمو ًاهيقف يليلخلا - 9

 ةنس .ىلوألا ةعبطلا .نامُع ةنطلس .ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو .يبدألا ىدتنملا اهماقأ يتلا ةودنلا

 .ماإ14

 .طقسم .ةيملاعلا عباطملاب عبط .ىلوألا ةعبطلا .نانبل ةبتكم .سوباق ناطلسلا ةعماج .نامُع مالعأ ليلد - 0



 .م199 1 ةنس

 .م1984 ةنس .ةرهاقلا .رصمب فراعملا راد .قلاخلا دبع دومحم قلاخلا دبع .د قيقحت .ضرافلا نبا ناويد - 1

 .ناهت ةنطلس .ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو .فصان يدجنلا يلع قيقحت .ينالهبلا ملسم يبأ ناويد - 2

 .م1980 ةنس

 .ىلوألا ةعبطلا .نانبل .توريب .رشنلاو بتكلل سيرلا ضاير .سابع دمحم مساق ءانتعا .جالحلا نويد - 3

 .م2002 ةنس

 .فيرشلا نب دومحمو دومحم ميلحلا دبع .د .قيقحت .يريشقلا ميركلا دبع مساقلا يبأل ؛ةيريشقلا ةلاسرلا - 4

 .م1972 ةنس .ةرهاقلا .ةثيدحلا بتكلا راد

 .ناهُع ةنطلس .يور .ةماقتسالا ةبتكم .دياز معنملا دبع دمحم ةزع .نيفانلاو نيتبثملا نيب ىلاعت هللا ةيؤر - 5

 .م198 0 ةنس

 ثارتلا ةرازو .يبيلصلا يلع دمحم قيقحت .قيزر نبا .ديعس نب ينيوث ديمحلا ديسلا حدم يف ديرفلا كلس - 56

 .م1997 ةنس .ىلوألا ةعبطلا .نامع ةنطلس .ةفاقثلاو يموقلا

 رشانلا .حاتفلا دبع ديعس قيقحتو ةسارد .يناخلا نيدلا حالص نب مساق .كولملا كلم ىلإ كولسلاو ريسلا - 7

 .م2002 ةنس .ىلوألا ةعبطلا .ةرهاقلا .ةينيدلا ةفاقثلا ةبتكم

 .ةرهاقلا .ثارتلا راد ةبتكم .ديمحلا دبع نيدلا يح دمحم هأرق .كلام نبا ةيفلأ ىلع ليقع نبا حرش - 8

 .م1980 ةنس .نورشعلا ةعبطلا

 1310 ةنس .ةرهاقلا .ةيريخلا ةعبطملاب عبط .حادحدلا بلاغ نب ديشر هعمج .ضرافلا نبا ناويد حرش - 9

 .ةرجهلل

 ثارتلا ةرازو .رماع معنملا دبع قيقحت .قيزر نب دمح نب ديمح .ناهمت ةمئأ ركذ يف ناعمللاب عئاشلا عاعشلا - 0

 .م1984 ةنس .نامت ةنطلس .ةفاقثلاو يموقلا

 ةعابطلل سلدنألا راد .رصن ةدوج فطاع .د .يفوصلا رعشلا نف يف ةسارد -ضرافلا نب رمع رعش - (1

 .م1982 ةنس .للوألا ةعبطلا .توريب .عيزوتلاو رشنلاو

 .مالعإلاو ةفاقثلا ةرازو .يداوعلا نيسح ناندع .يلازغلا روهظو دادغب ةسردم لوفأ ىتح ينوصلا رعشلا - 62

 .م1986 ةنس .قارعلا .دادغب .ةماعلا ةيفاقثلا نوؤشلا راد
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 .ةرهاقلا .رصمب فراعملا راد .ركاش دمحم دمحأ حرشو قيقحت .يرونيدلا ةبيتق نبا .ءارعشلاو رعشلا - 63

 .م197 7 ةنس .ةيناثلا ةعبطلا

 ثارتلا ةرازو .يبيصخلا دشار نب دمحم خيشلا .ناهت ءارعش ءامسأ يف نامجلا طومس ىلع نامعنلا قئاقش - 4

 .م1989 ةنس .ةيناثلا ةعبطلا .ناهع ةنطلس .ةفاقثلاو يموقلا

 ثحب .يدشارلا هللا دبع نب كرابم لضافلا دادعإ .هركفو ليلخلا نافلخ نب ديعس ةمالعلا خيشلا - 65

 .نايع ةنطلس .ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو .يبدألا ىدتنملا اهايحأ ىتلا ةودنلا داصح يف روشنم

 .م1994 ةنس .ىلوألا ةعبطلا

 ةنس .ةثلاثلا ةعبطلا .توريب .سلدنألا راد .يبيشلا ىفطصم لماك .د .عيشتلاو فوصتلا نيب ةلصلا - 6

 .مم2

 ةعبطلا .نانبل .تاوريب .رشنلاو بتكلل سيرلا ضاير .سابع دمحم مساق ءانتعا .جالحلا .نيساوطلا - 67

 .م2002 ةنس .ىلوألا

 ةنس .ىلوألا ةعبطلا .توريب .ديدجلا راد .شابغ مناغ نيسح .د .ةيمالسإلا ةيطارقوميدلا -نامع - 8

 م7

 ٍليلخلا دمح نبا دمحأ خيشلا ةحامس .ايقيرفأ قرشب ةيفرعملاو ةيملعلا بناوجلا يف مهرثأو نوينامعلا - 9

 ثارتلا ةرازو .م1992 - 91 ماعل يبدألا ىدتنملا ةطشنأ داصح يف روشنم ثحب .ةنطلسلل ماعلا يتفملا

 .نارمت ةنطلس .ةفاقثلاو ىموقلا

 نب زيزعلا دبع اقيقحتو احيحصت هلصأ أرق .ينالقسعلا رجح نبا .يراخبلا حيحص حرشب يرابلا حتف - 0

 .نانبل .توربب .رشنلاو ةعابطلل ةفرعملا راد رشانلا .بيطخلا نيدلا بحمو ىقابلا دبع داؤف دمحمو زاب

 .خيرات الب

 دمحم .دو رماع معنملا دبع قيقحت .قيزر نب دمحم نب ديمح .نييديعسوبلا ةداسلا ةريس يف نيبملا حتفلا - 1

 .م1983 ةنس .ةيناثلا ةعبطلا .نامت ةنطلس .ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو .هللادبع ىسرم

 .زوزح ميهاربإ ةعبطم .نكلوأ ءايض يملح هرشنب ينع .اقول نب اطسق .سفنلاو حورلا نيب قرفلا -

 .م1953 ةنس .لوبناتسا

 د“ 2



 .م1998 ةنس .يبظ وبأ .يفاقثلا عمجملا

 .م1966 ةنس .ةرهاقلا .يبرعلا ركفلا راد .دومحم رداقلا دبع .د .مالسإلا يف ةيفوصلا ةفسلفلا- 4

 .ةفاقثلا راد .يودب نمحرلا دبع هصوصن قّقحو هحرشو ةينانويلا نع همحرت . سيلاط وطسرأ .رعشلا نف - 5

 .م1996 ةنس .ىلوألا ةعبطلا .ناهم ع ةنطلس .ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو .تاطوطخملا سرهف - 6

 .م1946 ةنس .ةرهاقلا .رشنلاو

 .دو يكبنعلا ناملس دواد .دو مولس دواد .د ةعجارمو بيترت .يديهارفلا دمحأ نب ليلخلا .نيعلا باتك - 08

 .م2004 ةنس .ىلوألا ةعبطلا .نانبل .توريب .نورشان نانبل ةبتكم .مولس دواد ماعنإ

 عمجملا ةلجم يف تاقلح ينامثب هرشنو يموصعملا ريغص دمحم هقّقح .ىسلدنألا هجاب نبا .سفنلا باتك - 9
 رادب باتك ةئيه ىلع هرشن مث .هدعب امو نوثالثلاو ثلاثلا دلجملا .لوألا ءزجلا .قشمدب يبرعلا يملعلا

 .م1992 ةنس .ةيناثلا ةعبطلا .توريب .رداص

 .يناشاكلا قازرلا دبع خيشلا .ىربكلا ضرافلا نبا ةيئات حرش .ّردلا مظن يناعمل ّرغلا هوجولا فشك - 0

 .خيرات الب .ةرهاقلا ةيريخلا ةعبطملا

 .م1990 ةنس .دادغب .ةدودحملا عيزوتلاو رشنلل ةفرعملا ةكرش .مساج ديسلا زيزع .دادغب ةفوصتم - 1

 ىلع قيقحتب .ىنج نب ناثع حتفلا وبأ .اهنع حاضيولاو تاءارقلا داوش هوجو نييبت يف بستحملا - 82

 .ةيبرعلا رصم ةيروهمج .فاقوألا ةرازو .يبلش حاتفلا دبع .دو راجنلا ميلحلا دبع .دو فصان يدجنلا

 .م1994 ةئس .ةرهاقلا

 ديمحلا دبعو داوع سيكروك هسراهف منصو هيلع قّلعو هققح .يلمركلا يرام ساتسنأ بألا .دعاسملا- 3

 .م1972 ةنس .ةيقارعلا ةيروهمجلا .ةماعلا ةفاقثلا ةيريدم .مالعإلا ةرازو .يجولعلا

 ةئس .دادغب .يقارعلا يملعلا عمجملا ةعبطم .بولطم دمحأ .د .اهروطتو ةيغالبلا تاحلطصملا مجعم - 84

 .مم3

 .نانبل .توريب .نورشان نانبل ةبتكم .مازخ يبأ داؤف رونأ روتكدلا خيشلا .ةيفوصلا تاحلطصملا مجعم - 5

 .م1993 ةنس .ىلوألا ةعبطلا



 ةعبطلا .قشمد .مهدألا راد .يجنوتلا دمحم .د هحرشو هعمج .ةيبرعلا ةغللا يف ةيسرافلا تابرعملا مجعم - 6

 .م1988 ةنس .ىلوألا

 .مالعإلاو ةفاقثلا ةرازو .ةماعلا ةيفاقثلا نوؤشلا راد .بولطم دمحأ .د .ميدقلا يبرعلا دقنلا مجعم - 7

 .م1989 ةنس .دادغب

 .ةرهاقلا .باتكلل ةيبرعلا رادلا ةبتكم .هللا بيرق حتافلا نسح .د .ةيفوصلا دنع رمخلل يزمرلا موهفملا- 8

 .م1999 ةنس .ىلوألا ةعبطلا

 .اديص .رشنلاو ةعابطلل ةيرصعلا ةبتكملا .يلضافلا رداقلا دبع دمحم قيقحت .يناتسرهشلا .لحنلاو للملا- 9

 .م2006 ةنس .توريب

 .ةيلودلا راكفألا تيب .يوونلا نيدلا ييحم ظفاحلا مامإلا .جاجحلا نب ملسم حيحص حرش يف جاهنملا- 0

 حيحص عم تقفتا يتلا يراخبلا حيحص يف ةدراولا ثيداحألا هعمو .م2000 ةنس .نامع .ندرألا

 ملم
 ديسلا يلاعم ةبتكم تاعوبطم .يديعسوبلا دمحم نب فيس نب دمح .ديعسوبلا خيرات يف ذب ديفملا زجوملا - 1

 .م1995 ةنس .طقسم .ةيناثلا ةعبطلا .يديعسوبلا دوعس نب دمحأ نب دمحم

 .ناتبل .توريب .نورشان نانبل ةبتكم .مجعلا قيفر .د .يمالسإلا فوصتلا تاحلطصم ةعوسوم - 2

 .م1999 ةنس «ىلوألا ةعبطلا

 .م2003 ةنس .ىلوألا ةعبطلا .ةرهاقلا .يلوبدم ةبتكم .ينفحلا معنملا دبع .د .ةيفوصلا ةعوسوملا - 3

 .ناتبل .توريب .رشنلاو بتكلل سيرلا ضاير .سابع دمحم مساق ءانتعا .جالحلا .ةيالولا صوصن - 4

 .م2002 ةنس .ىلوألا ةعبطلا

 .م2007 ةنس .ةثلاثلا ةعبطلا .نانبل .توريب .يقاسلا راد .يشيبارط جروج .لقعلا ةيرظن - 5

 .ىلوألا ةعبطلا .ةحودلا .ةمكحلا راد رشانلا .دمحم دومحم فسوي .د .يناسنإلا ركفلا يف حورلاو سفنلا - 6

 .م1993 ةنس

 .م1982 ةنس .ىلوألا ةعبطلا .توريب .ةدوعلا راد .لاله يمينغ دمحم .د .ثيدحلا يبدألا دقنلا - 57

 ةنس .ىلوألا ةعبطلا .ةرهاقلا .ةنامألا ةعبطم .يلع دمحم نسح يلع .د .نانويلا ةفسالف دنع دوجولا - 8

 .مم9



 .م2007 ةنسم .ةيناثلا ةعبطلا .توريب .يقاسلا راد .يشيبارط جروج .يمالسإلا يبرعلا لقعلا ةدحو - 9
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 تايوتحملا

 ةحفصلا عوضوملا

 ا ام مرا موو هوك و بما يي ل ول بوو حجت عقال تاءاضإ

 9 وم وا وما المل اوفا واع حا مام هج ال وا مما هيما جاص تمام ماع ريدصت

 117 و ملا يوسوس ايجاد اوكورلاب طك قل دوك كنج ناو يطأ ةمدقملا

 ل لوألا بابلا

 9:11 و ا لم ا نناثلا بابلا

 107 ا ل و ول دفا دا ابق وخرج ثلاثلا بابلا

 147 ل ع ا و ومو ملا و وا اجا دج عبارلا بابلا

 ك0 ا ا ع ا سماخلا بابلا

 2106 ا ل ا ا وما وجم ااا منو ةعط لل 1 وو يوم جاوا ل 0 يدا سداسلا بابلا

 2 ل قوما هاون فساد ما سوفا نا لد تروا عباسلا بابيلا

 2 ا يخول نعم نع شبس 1 طقم ارضا تا معو نماثلا بابلا

 2037 يما ع ا ماو هدير جوت ارسال و سام اح ع اسم عساتلا بابلا

 1 1 و ساما وحلا نايك اا فاو وول ارم نك عوف يق عطب كوم كيبل وام رشاعلا بابلا

 327 سم اموم وطور هوو واو ياسا نا ور ووصجساملا ةرعفووت مما رشع يداحلا بابلا

 ا نلوم ايو تعسر هدول تاسست والا اباوع مالا تاما اتم رشع يناثلا بابلا

 ا ااا رشع ثلاثلا بابلا

 210 وما ماا نوط است  نواسم ب نق ها 33 رشع عبارلا بابيلا

 ه1 لاا ا ا ا ا ا رشع سماخلا بابلا



 000 ااا نورشعلاو يداحلا بابلا

 200 نورشعلاو يناثلا بابلا

 ا سلا ا نورشعلاو ثلاثلا بابلا

 5ط5ظش 8 نورشعلاو عبارلا بابلا

 0070 نورشعلاو سماخلا بابلا

710 

 مو يقع وم دهم ع و هوقواعق < و«

 .«*مع6م مر و م.م جف عم ج8 5 *

 هن دعم نوي هموعق هيو دعم « ده هه

 هور مامي وهو .ءع عمق عم عم مف

 هةقق٠ق هءقدقوقو و هده عق < ع واه

 هو قو عة هاو و و هعاقو هواه

 معو هر هع معو و م عع م هج هاه



 كلم تارضح ىلإ كولسلا مظن حاضيإ) باتكلا اذه دعي
 يضابإلا يصورخلا سيمخ نب دعاج نب رصان اهفلؤمل (كولملا
 وهو .ةفوصتملا اهب ىنغ ىتلا تافلؤملا نم ادحاو (ه1264)

 ىلع ىفخي الو .ةيئاتلاو ةيميملا ضرافلا نبا يتديصقل حرش
 .فوصتلا وه نيتديصقلا نيتاه عوضوم نأ نيثحابلا

 ىلع اوقلطي مل ةيضابإلا ءاملع نأ ىلإ ريشن نأ يرورضلا نمو
 .«كولسلا» مسا هيلع اوقلطأ لب ؛«فوصتلا» مسا هجوتلا كلذ

 رعش» .هنومسي ةيفوص ةعزن هيف نوكت يذلا رعشلا نإف اذلو
 لوصولل دبعلا دعتسيل قالخألا بيذهت هب نونعيو :«كولسلا
 دبعلا وه كلاسلا نأ امك .ةميمذلا قالخآلا نع هسفن ريهطتب
 قحلا قرط يف ماقتساو .اهتاوهشو هسفن ىوه نع بات يذلا
 .صالخإلاو ةعاطلاو ةدهاجملاب

 صيلخت ىف لوالا ؛ءازجأ ةثالث ىلإ باتكلا اذه مسق دقو

 يبنلا لامك ىف يناثلاو ؛ءلامكلا بتارم ىلع حورلاو سفنلا
 .ةقيقحلا تاماقم ىف ثلاثلاو .ملسو هيلع هّللا ىلص 0

 ا
 لا نهيقفايقنعلال ىييفظوالا

 ءققتز 0غ تاداثاراتو# انئقنادأ

 مهرد 00 رعسلا
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