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 فس اضم جست



 ماسبب
 نيملاعلا تر هلل دمحلا

 نيلسرملا كيس ىلع مالّسلاو ةالّصلاو

 نيعمجأ هباحصأو هلا ىلعو



 .ءاملعلا نيتاسب نم اهّيفطق «ملعلا نيحاير نم ئرخأ ةقاط هذه

 نم ٌتيرشو ءاهءاوه ٌتمّسنتو ءاهّرامث ٌتْنِعطو ءاهراهزأ ٌتممش

 تسنأتساو «ءاهتبرت ىلإ ٌتننأمطاو ءاهراجشأ نيب ٌتحرتساو ءاهلوادج

 . .اهرايطأ ودشب

 نم ٌتيفتكا دقف ءرايتمالاو رايتخالل نيتاسبلا نيب ىتلوج تناك اّملو

 ءاهبيطأ اهرامث نمو ءاهبذعأ اهلوادج نم ثرتخاو ءاهاكذأب روهزلا

 اهرايطأ ودش نمو ءاهّيدن اهتبرت نمو ءاهقاذعأ اهراجشأ نمو «هليلع اهئاوه

 .هاجشأو ةلمجأ

 راجع نم «دراوشلا رداون# يباتك هن ب باتكلا اذه يف تتيهتو

 10 «بدألاو ملعلاب ةديقاوم < اقيقذكو ًاقيقحت ءابلاغ ةفاقثلا ىف ةيلاع

 اخي اقل ةغوفتمو «قيوشتلاو ةردنلاب ةحّورمو .ةدئافلاو عفنلاب

 بلق نم ةعبانلا «ةفداهلا ةفاقثلاو «ةميلسلا ةيبرتلا فدهب ؛؟تامامتهالا

 . همامتهأ رحبو .مالسإلا

 :لضفو ملع يف نالف َرَدَنو .داجو ّمصف : مالكلا َرَدَن : ةغللا يفو

 . هريظن دوجو لقو َمّدقت

 يف ًاليصفت اهدجت «قسانتو بسانت يف ءاّيعوضوم هتارقف تبترو
 . سراهفلا



 -_ هل . ًَ
 . تاونس سمخ نم ٌرثكأ ىلإ اهنمز ّدتما «ةّيورو ِدْيَت يف اهتعمج دقو

نمو «ءاعّدلا ٌبلطأ بابحألا نمو
 . ءازجلاو لوبقلا وجرأ هللا 

 ١ه



]١[ 

 ؟ءىرافلا يأر ام

 : هللا همحر يطولفنملا يفطل ىفطصم لحارلا بيدألا لوقي

 ! !هناونعي فرعي باتكلا نإ اولاق نيذلا لهج دقل

 الو .«روهزلا عئادبال باتك نم بذكأ خيراتلا بتك نيب رأ مل ينإف

 .«بدألا رهاوج» باتك نم فخسأ بدألا بتك نيب الو .هناونع نم بذعأ

 !فيرظلا ٌباشلاو «هيبنلا نباو .«كيلم

 اهنم اهدادضأب قصلأو ءاهتاموهفم ىلع اهنم اهضئاقن ىلع لدأ نيوانعلا َّنِإ
 ليلجلا باتكلاو ؛ريغصلا باتكلا ثيح ريبكلا ناونعلا نأو ءاهتاقوطنمب

 !؟١'ليثضلا ناونعلا ثيح

 ةيساسحو هتفارظل هتدروأ دقو .هقالطإ ىلع سيل مالكلا اذه :تلق

 همالكل طاتحا امدنع نسحأ دقو !يملع دقان ال يغالب بيدأ مالك وهو . هيتاك

 . «لوقن اندك ىتح» :لاقف

 . يطولفنملا يفطل ىفطصم /ىرخأ صصفقو .مالسإلا ىلع ةعمدو  ماقتنالا 0(

 9١. ص «ءاتثدن .ذ ؛دمح يلع :اديص اس

/ 



["] 
 بتكلا ةيحاتتفا . .اضيأ

 نولوادتي ريثكلا َّنأ (5) مقر ؛دراوشلا رداون" يباتك يف تركذ نأ قبس
 الإ موي يف ًاباتك ناسنإ بتكي ال :هنأ يهو ءبتكلل ةفورعم ةيحاتتفا لقن
 دامعلا ىلإ اهنوبستي مهنأو 2. . .نسحأ ناكف اذه ريغ ول :هدغ يف لاق
 (هه95ت) ىيناسيبلا ميحرلا دبع يضاقلل يه امنيب .(ه"147ت) يناهفصألا

 هباتك يف يديبزلا ىضترم هدافأ امك  يِبوُيألا نيّدلا حالص ءارزو نم وهو

 . ؟نيقّتملا ةداّسلا فاحتإ»

 !رثكأ امبرو نينرقب هلبق مالكلا اذه ليق دق هنأ ةعلاطملا نم يل نّدبت مث

 يف (ه479 ت) يبلاغثلا دمحم نب كلملا دبع ةرابعلا هذه ىلإ راشأ دقف

 َتنّيِبَب . ..» :لاقف ءةرصعلا لهأ نساحم يف رهدلا ةميتي» هباتك ةمدقم

 هنأ مدآ نبا فعض نم ودبي ام لوأ َّنأ :بتكلا ضعب يف هتأرق ام قادصم

 صقني وأ هيف ديزي نأ اهدغ يف ٌبحأ الإ ةليل هدنع تيبيف ًاباتك بتكي ال

 .هأ .ةهنم

 :لاق يذلا  يعفاشلا مامإلا بحاص  ينزملا مامإلا هللا محرو

 ٌباتك نوكي نأ هللا ىبأ .أطخ هيف دجّول ةرم نيعبس ٌباتك ضروع ولا
 ْ !«هباتك ريغ احيحص

 [؟]
 ليمج ءادهإ

 «يرهوجلا ديسلا ءاجر ةذاتسألا هتلاق «عئار رعش يف «ليمج ءادهإ

 كةّلغلا ءافشو ةّلُحلا زارطا» باتكل اهقيقحت لوأ نم ةصاخ ةحفص يف

 م



 ء(هالال ت) يطانرغلا ينيعرلا فسوي نب دمحأ نيّدلا باهش رفعج يبأل

 رباج نب دمحم مظن نم ؟ىرولا ريخ حدم يف اريسلا َةّلُحلا» هيف حرش يذلا

 :2؟0)2(هالم٠١٠ ت) يسلدنألا

 مستباف هللا مالس كيلإ يدهأ مهّلك سانلا ريخب ٌميهت نماي

 مَّلَعىلعٍراننمرهشأحرشلاب 2 ثدغف تزّوُطِدجم َةَّلُخ لاهو
 هدر يسب ًارشتنم كسملا ٌجيرأ اهنم حوفي

 ملأ نمو مس نم بلقلا يفتشيو ١ اهل بيبحلا ىركذ نم حورلا يشتنتف
 منتغاف رثثلا ىلحأو ثيدحلا 8 اهعّصرنأرقلاو ٌرعشلا اهجيسن

 ميشلا لمجأ نم ىوحامهنيزي 2 ىَلُح؛عيدبلا»راص ىرولاريخحدمب
 مدلل ةووسفوسااسل اهات ةرماع َءاحيفةَّنجتدبدقو

 ملّظلا نم وجنت اهملع انس نمف ٌتعسو امب دعساو اهتاريخب معناف
 ملكلا عئار نم اهغاص نمل ركشاو اهنساحم الج نمل مالسلا دهاو

 متعلا نم وكشت ال ظحللا بقاشب اهرهوج نونكم تققح نمل داو

 ممللاو تآلزلا نم بونذلا وحمت ةرفغم قلخلا ميحر نم انل بلطاو

[] 
 باتكلا ةعلاطم بولسأ

 : هللا همحر (ه1787 ت) مظعلا ليمج يقشمدلا بيدألا لاق

 مل  «حئاوللاو حئاوسلاو دئاوفلاو دئارفلا» باتك رهظ ىلع ثدجو

 :  هفلؤم هيف ركلي

 .هاروتكدلا يف اهتلاسر اهلعلو ءص ال١١ يف عقيو

4 



 ةياغ رّبدتيو «هيناعمو هظافلأ يف رظني نأ :باتكلا ةعلاطم بولسأ

 مزال هنأو «هريغ لمتحي مأ ىنعملا كلذل عوضوم ظفللا اذه َّنأ يف رّبدتلا
 نار كو ةنرعف د ادا حج نأ فاقع دا نيش فلا تاب ك1 نموه يملا
 مالكلا ميدقت هجو لمأتيو .مودعم وأ دوجوم هطئارشو هفيرعتو « صاخ وأ ماع

 .حرشلاو نتملا يف رظني نأو . ظفل لك يف كلذ هتبسانمو «هبيترتو هريخأتو
 .هركذ يذلا جرختساو ذخأ نتملا ةرابع ّيأ نم حراشلا ّنأ فرعي نأ دصقيو
 . ةرظانملا ٌملع هبجوي نوناق ىلع ةضراعم وأ ةضقانم وأ ًاعنم دجي نأ دهجيو

 .مهذخأ ةيفيك :ءالضفلا تافلؤم يف رظني نأ همزلي ةلمجلابو

 مهب هّشتيو .مهتبوجأو مهتلئسأو مهتعلاطم بولسأو ء.مهجارخإو
 ؛قطنمو ءوحنو ءفرصو «ةغل :نم ةيلآلا مولعلا لمعتسيو .مهدّلقيو

 . ''”ىهتنا . مهلامعتساك ناعمو

 نيقمعتملاو نيخسارلا ءاملعلاو نيداجلا ملعلا ةبلط نأش اذه :تلق

 ةيشاحو انتم .هللا مهمحر فلسلا بتك يف رظنلا يف ةصاخو ءملعلا لهأ نم
 ةفرعم ليصحتو .ةعلاطملا كلذكو فيلأتلا بولسأ فلتخا رصعلا اذه يفو

 . . .لوصألا ادع اميف ء«ةعيرسلا ةءارقلا اهيف مزلي ةعّونتم

[6] 
 إ ربحلا نم لاطرأ

 نيهاش نب دمحأ نب رمع صفح وبأ «قارعلا خيش «ملاعلا ظفاحلا

 فّئص :سراوفلا يبأ نب حتفلا وبأ لاق . هفيناصت ةرثكب فرع ؛يدادغبلا

 :اهنم «باتك ةثامثالث فّنص هنأ يبهذلا ظفاحلا ركذو .دحأ هفّنصي ملام

 . 56 ص تاباتكلا نم بتكلا روهظ ىلع هتدجو اميف تابابصلا ()

١ 



 ةثام (خيراتلا» و ؛ءزج ةثامثالثو فلأ «دنسملا» و ءءزج فلأ ىف «ريسفتلا»

 . ءزج ةئام «دهزلا و ا

 تبسح :هلوق يدوادلا رمع نب دمحم ركب وبأ ىضاقلا هذيملت هنع ىور

 ! مهرد ةثامعبس ناكف «تقولا اذه ىلإ َربحلا هب ٌثيرتشا ام

 !مهردب لاطرأ ةعبرأ ربحلا يرتشن انكو :يدوادلا لاق

 !ًانامز كلذ دعب صفح وبأ بتكو :لاق

 . 7١ه 868 ةنس ةجحلا يذ يف تامو «ةنس نينامثو اعست شاع

[1] 
 ! ارح نوكت امدنع ..عدبت

 ةمدقم يف هللا همحر يطولفنملا يفطل ىفطصم بتاكلا بيدألا لوقي

 : «تارظنلا) هباتك

 بتكأ فيك : باتكلا نم يريغ نولأسي امك سانلا نم ريثك ينلأسي

 ! ؟يلئاسر

 .يعم اهوكلسيف اهيلإ اهكلسأ يتلا قيرطلا اوفرعي نأ نوديري امنأك

 نأ بدألا يف نيداشلا نم دحأل الو مهل ُبحأ ال يّنإف ؛اولعفي آلآ مهل ديخو

 . يريغ باّتكلا نم دحأ ةقيرط وأ يتقيرطب ةباتكلا يف نيِدّيَقُم اونوكي
 ىلا دج رمألا اذه يف لضفلا نم ًائيش يل نودقتعي اوناك نإ  اوملعيلو

 هنأ نومعزي يذلا بولسألا اذهب لئاسرلا كلت مهل بتكأ نأ ثعطتسا ام

 لّثمتلا دويق نم َتّلفتأ نأ ٌتعطتسا ينال لإ هيف لضفلا يل نوفرعي

 )١( ءالبنلا مالعأ ريس 431/15 ,

١١ 



 ىلع اهؤاوتلاو يتركاذ فعض ينعفن ام ءيش كلذ يف ينعفن امو .ءاذتحالاو

 دقلف ؛يب ٌرمت تناك يتلا تاءورقملا نم ًاليلق الإ كسمت نأ نم اهزجعو
 نأ ثبلأ ال مث ءأرقأ نأ هللا ءاش ام هموظنمو لوقلا روثنم نم أرقأ تنك

 ةّنرو ؛هنسح ةعورو «هراثا لامَج الإ يتركاذ يف هنم ىقبي الف ءهاسنأ

 .هب برطلا

 نيعتسأ وأ .يتظفاح هب وشحأل كلذ نم ءيش يف ترظن ينأ ركذأ امو

 .بدألاو ةغللاب يملع ةدام ريثكت وأ «يناسل ميوقت وأ «ينايب بيذهت ىلع هب

 يف هتيأر املك هب نتتفأو لامجلا بحأ اًءرما تنك يننأ يرمأ نم ناك ام لك لب

 .ليللا ةعجه وأ .ءسمشلا برغم وأ ءردبلا علطم وأ ءناسناإلا ةروص
 . . .رجفلا ةظقي وأ

[17] 
 فيلأتلا قوققح عاري مل نم ىلع ءاعد

 (ه*45 ت) يدوعسملا نيسحلا نب يلع ريبكلا خّرؤملا بتك
 ؛رهوجلا نداعمو بهذلا جورم» روهشملا هباتك ةمدقم يف هللا همحر
 : يلي ام

 سبمط وأ ءهانبم نم انكر لازأ وأ ءهانعم نم ًائيش فرح نمف ...

 ءهرصتخا وأ ءهرّبغ وأ .همجارت نم هدهاش سبل وأ ؛هملاعم نم ةحضاو

 همقن ةعرسو هللا بضغ نم هافاوف ءاناوس ىلإ هفاضأ وأ ءانريغ ىلإ هبسن وأ

 لاحو «هاطعأ ام هللا هبلسو ءةركف هل راخيو هربص هئع زجعي ام ءايالب حداوفو

 ةدملاف .هبلقنم رذاحيلو «هّبر هللا بقاريلف . .ةمعنو ةّوق نم هيلع معنأ امو هئيب
 !قيفوتلا هللابو ءريصملا هللا ىلإو «ةريصق ةسفانملاو ؛ةريسي

١ 



 0 اهل
 ؟تقؤم مأ يدتأ ..فلؤملا قح

 ةنيعم ةدمل ثروي وأ ءادبأ ثروي باتكلا رشن يف ىلاملا حلا له

 ؟قحلا اذه يهتني اهدعبو

 ةثرولا لالغتسال ةدم ىصقأ نأ ىلإ نيرصاعملا ءاهقفلا ضعب بهذ

 ىصقأب ًارابتعا كلذو :2”فلؤملا ةافو خيرات نم ًاماع نوتس وه رشنلا قحل

 ىلع رارقلا قح وهو ءركحلا قح يف يمالسإلا هقفلا اهفرع عافتنالل ةدم
 اذه لصأو .ةليوطلا ةراجإلا قيرطب ءانبلا وأ سرغلل ةفوقوملا ضرألا

 ثارت ىلع هدامتعال ءراكتبالا ّيبسن يملعلا جاتنإلا نوك وه رابتعالا

 . ةماع رب ةهج ىلع فوقوملا ةباثمب ةمألل ماع قح وهو «فلسلا
 اًقح يركفلا جاتنإلا حبصي فّلؤملا ةافو نم ةدملا هذه يضم دعبو

 . نورقلا رم ىلع اهثارت نم ًارصنعو «ةمألل ًاكرتشم

 هنأل ؛ادبؤم ةثرولا ىلإ لقتني رشنلا قح لالغتسا َّنأ ىلإ مهضعب بهذو
 . "”هكالمأ رئاسك ءادبؤم هتثرو ىلإ لقتنيف ءثّدوملل كولمم ٌنيلام ٌّقح

11] 
 همجحب باتكلا لوعفم ةقالع

 :«زنواد تربور»

 اهئاهتناب يضقني ةئيعم ةدم ديدحت ىلع فلؤملا قح تمظن يتلا نيناوقلا تعمجأ )١(

 . اهديدحت يف اهنيب فالتخا ىلع .فّئصملا لالغتسا يف ةثرولا قح

 ءماماإلا ةعماج :ضايرلا  .يزنعلا دايع /يمالسالا هقفلا يف قوقحلا ثرإ (0)

 .؟ام/١ (ريتسجاملا ةلاسر) هه

 اللا



 ءوروثل «يندملا نايصعلا» و «نيبل «ميلسلا ريكفتلا» باتك نإ

 تابيتك اهلك نوكت نأ ودعت ال ءردنكامل «خيراتلل يفارغجلا روحملا» و

 ىلع ىهف «ةيادبلا ىف تالاقم لكشب ىلوألا ةثالثلا ترشن «ةريصق لئاسر وأ

 'ممألا ةورثا و «ةيضايرلا لوصألا» : لثم ىرخألا ةمخضلا بتكلا نم دضلا

 «لاملا سأر» باتك كلذكو «ناكسلا نع ستلام باتك نم ةريخألا تاعبطلاو

 .«يحافك» و

 يتلا بتكلا يه تسيل ةمخضلا بتكلا ْنِإ» :لاق هنأ ريتلوف نع يورو
 ةمعفملا ةريغصلا بتكلا اهران مرضت امنإو «بعشلا ىف ةروثلا ران لعشت
 . ؟ضيرحتلاو ةسامحلاب

 «ردنكأم# ىلع قبطني ال هنكلو ؛وروث# و ؟نيب ىلع قطني لوق اذهو
 . 2 0«نياتشنيأ»و

]٠١[ 
 تاشانكلا

 : 8/١" «اب فلأ» باتك يف يولبلا لاق

 قاروأو قيلاعت هلو الإ قافالا لهأ نم هتيقل نمم ًادحأ تيأر امو

 .رابخأو لئاسرو «راعشأو تاياكح ىلع يوتحت

 ؛ديهش نبال «راطع توناح» ةروكذملا ةيسلدنألا تاركذتلا جذامن نمو

 لمتشا ءادلجم نيسمخ يف سويلطب بحاص رفظملل «يرفظملا)» باتكلا مث

 . .مولعو نونف ىلع

 .يدمح قداص دمحأ ةمجرت ؛زنواد تربور /ملاعلا هجو تريغ بتك )١(

 ١9. ص ؛ت .د «ةيبرتلا ةرازو :ةرهاقلا_
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 اهب لّجست ...ةشاّتكلاو ءةركذتلا ًانايحأ ىمست تاديقملا هذهو

 رمألاب ٌئينعملا اهيف نّودي ,تاركذم هبش بتكت امنإو «ماظتنا نود تاديقملا

 رّدصي اهنم ليلقو «بلاغلا يف ةبوبم نكت مل اذهلو «هل قفتي امبسح هّمهيام
 . اهبحاص هاجتا رثكألا يف سكعت يهو . . . تاعوضوملا نع فشكلل سرهفب

 درفنت دق اهنأ اهايازم نمو .اهبحاص مسا لمحت ال تانودملا هذه ةيبلاغو

 تادافإلا هذه فشكتف «ةرملاب ةفورعم ريغ نوكت امبرو «ةعونم ةيخيرات تادافإب

 دهاش اهيّلجي ةلوهجم ثادحأ وأ مجارتلا عوضوم يف .ةديدج تامولعم نع

 ىلع روشعلا عقي ًانايحأو «ةعئاض تراص اهفلؤم نم تاسابتقا وأ «نايع
 هذه نم ًاديدع َّنأ ىلإ اذه .اهنودم ةايح يف ةروسيم اهتعاذإ نكت مل قئاقح
 . "”ضعب وأ الك اهبحاصل ةيتاذلا ةمجرتلا اهنم دافتست تاديقملا

[11] 
 ؟هانعم ام ..«لوكشكلا»

 ««تاركذم رتفد» :ىّمسي نأ نكمي ام وأ «ةركذتلا وه :لوكشكلا

 امم تاسابتقا نم وأ راكفأ نم هل امهم هاري امو «هل نعي ام هبحاص هيف لّجسي

 ضعب هيف لججسي دق هنأ وأ «تارظانملا وأ سلاجملا يف عمسي وأ أرقي

 .اهنم هراتخا امم اهلوصف ضعب وأ «ةلماك هريغ تافّلؤم وأ ءهتافّلؤم

 . عيماجملا ةئف نم تراص الإو ءدحاو طخب ةداع ليكاشكلا نوكتو

 .؛«ٌنودمح نبا ةركذت» : لثم .«تاركذتلا هذه ضعب انيلإ تلصو دقو

 ءاهريغو «يدفصلا ةركذت» و ««موتكم نبا ةركذت»و ««يديمحلا ةركذت»و

 :تاوريب .ينونملا دمحم /يبرغملا طوطخملا ءاطع نم سبق :رظني )0غ(

 116/١. يمالسإلا برغلا راد
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 يف يدادغبلاو نونظلا فشك يف ةفيلخ يجاح هركذ امم ٌدعب انيلإ لصي مل امو
 . ريثك نونكملا حاضيإ

 ءاعو :ينعت يهو .لصألا ةيسراف اهنإ :ليق دقف «لوكشك» ةظفل امأ

 طبترا «دنهلا زوج نم وأ بشخلا وأ ندعملا نم عنصي «لكشلا ٌيوضيب

 ؛كلذ ريغو ماعطلاو لاملا نم مهتاقدص سانلا نولأسي نيذلا شيواردلاب

 ةلسلس نم ىلدتي ءاعولا اذهو .لوكشكلا يف هيلع نولصحي ام نوعمجيف

 ةفلتخم غيصي ةظفللا دورول ىنعملا اذه دعبتسا مهضعيب نأ ديب . مهفاتكأ ىلع
 . مهتعنصو شيواردلاب اهل ةقالع ال «يسرافلا بدألا يف

 .؟لكلا ٌنْتَق» :وأ ««لكلا عَمَج» :ينعتو .يمارا اهلصأ َّنِإ :ليقو

 نم اوناك نويمارالاو ءايسراف سيلو يبرع اهلصأ نإف «كلذك رمألا ناك اذإف

 . ةيبرعلا ةريزجملا نم اوحزن نيذلا برعلا
 ءرتفدلا وأ ءةركذتلا ةظفل تعاش دقف سلدنألاو برغملا يف امأ

 .2 0 شاّتكلا وأ

["1] 
 اهيلإ امو تابثألاو تاخيشملاو مجاعملا

 ىلع ثيداحألا هيف ركذت ام :نيثّدحملا حالطصا يف ؛مجعملا»

 ناسنإلا اهيف عمجي يتلا سيراركلا ىلع اهوقلطأ :«ةخيشملا»

 كلملا زكرم :ضايرلا .يئارماسلا مساق /يمالسإإلا يبرعلا هانتكالا ملع 000

 ١16١. ص ه1 ؛ةيمالسإإلا تاساردلاو ثوحبلل لصيف
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 اهيف خياشملا بتري مجاعملا نأ الإ .مجاعملا ىنعم نم تاخيشملاو

 . بيترتلا يف ةفلتخم ًالاكشأ لمشت ةخيشملاو ءمجعملا فورح ىلع

 هل نيكراشملا ءامسأ عم هعومسم ُثّدحملا هيف تبثي ام :«تبلا»
 . هخايشأو هتايورم ثّدحملا هيف عمجي يذلا سرهفلا وه :وأ .هيف

 ءامسأ ثّدحملا هيف عمجي يذلا باتكلا ىلع هوقلطأ :«سرهفلا»

 هخويش ءامسأ ثّدحملا هيف بتكي يذلا باتكلا :«جمانربلا»

 . هتايورم ديناسأو

 . هلئاق ىلإ ثيدحلا عفر وأ «نتملا قيرط نع رابخإلا وه : «دنّسلا»

 ؟دنسلا» ريعتساو .دحاو ءيشل دانسإلاو دنسلا نولمعتسي نوثّدحملاو

 . هتايورم ديناسأو هخويش ءامسأ ثّدحملا هيف بتكي يذلا باتكلل

 ديناسأو هخويش ءامسأ ثّدحملا هيف بتكي يذلا باتكلا : «دييقتلا»

 .هتايورم

 اهلمحي ءرثكأ وأ ةساّرك يف تافنصملا لئاوأ عمج وه :«لئاوألا»

 يورأ :لوقي وهو هتهجو وأ هتلحر نم عجريف «هخياشم ىلع اهأرقيف بلاطلا
 .هيقابل ةزاجإو هلوأل ًاعامس يخيش نم ينالفلا فنصملا

 ىلع اهدانسإ لاجر عباتت يتلا ةلسلسملا ثيداحألا :«تالسلسملا»

 . لَم هللا لوسر ىلإ ةلاح وأ ةفص

 اوناك لئاوألا نأ انل رهظ يورتلاو عبتتلا دعب هنأ ملعا :يناتكلا لاق

 هخويش ءامسأ ثّدحملا هيف عمجي يذلا ءزجلا ىلع «ةخيشملا» ةظفل نوقلطي

 اوراص امل «مجعملا» كلذ دعب هيلع نوقلطي اوراص مث ءمهنع هتايورمو

 لامعتسا رثكف «مجعملا فورح ىلع مهنوبتريو خويشلا ءامسأ نودرفي

 اذ



 نوقلطيو نولمعتسي سلدنألا لهأو . تاخيشملا عم مجاعملا قالطإو

 . ؟جمانربلا»

 .كتَبَعلا» :نآلا ىلإ نولوقي قرشملا لهأف ةريخألا نورقلا يف امأ

 .«ةسرهفلا» هنوٌّمسي نالا ىلإ برغملا لهأو

 «دييقتلا» و «دنسلا» نأ انل نيبتي لمأتلاو رظنلا دعبو : عبتتم ثحاب لاقو

 «تازاجإلا» و «تالسلسملا» و «تاعامسلا» و ««تايورملا» و «لئاوألا» و

 نأو «مهتايورمو هخويش ءامسأ ثّدحملا اهيف نودي تافّئصم الإ يه ام

 ةعبتملا ةقيرطلاو بولسألا يف فالتخالا ىلإ عجري تايمسملا هذه يف َدَّدعتلا

 هفيلأت نم اهيلإ وبصي يتلا ةياغلا ىلإ ةفاضإ .«تافنصملا هذه ةباتك يف
 ,2327تاعكلل

 [١؟]
 هيف ًأرقت يذلا اذه يف ..زغل

 قَرَّولا ىوس لاني ال انم لهجلا وذو اهرامث ٌبيبللا ينجي ةضور امو

 قرخلاو قّرمتًءاميقّساماذإ اهّلصأو ضرأ ريغ يف اهُّسْرَغ اكز

 :باوحلا

 ٌقِرَتْخَت 3 يناعملا هنم هرامثأو ةلصأ باط يذلا ٌزغللا وه (ٌباتك)

 "؟؟قَرَولل ٌبّلقي لهجووّدامأو هرامث نم ينتجي بيبل لكو

 نب قفوم /مجارتلا ةباتك نفو تاخيشملاو خويشلا مجاعمر تابثألا ملع )0(

 ١١6 ص ءه١47١ «ىرقلا ْمأ ةعماج :ةمركملا ةكم  .رداقلا دبع نب هللا دبع

 .راصتخاب "1

 . 17١ ص ءلامك يحلا دبع /ةيبدألا زاغلالاو يجاحألا (؟)

١48 



]١2[ 

 مومهلا ليزي باتكلا

 ٌبارقغاو ٌمامتغا ةتعيلط شيجب ىتتيب رهدلاامانذإ

 ًانيمك ينهج نم هيلع ٌتننش

 يلايللا ميش نم ٌصنأ ٌتسبو

]16[ 

 ثاتكلاو ')'ةلابُذلاٌءاريسأ

 ٌبايترااهقئاقح نم ّبئاجع

 (”ُبارشلا ُمُهَمومه ىّلجامك

 باتك ىلع ..نزح

 نأ يوغللا يزيربتلا يلع نب ىيحي ايركز وبأ بيطخلا ىكح
 نم ةخسن هل تناك (ه458 ت) بيدألا يلافلا دمحأ نب يلع نسحلا ابأ

 ءاهعيب ىلإ ةجاحلا هتعدف :ةدوجلا ةياغ يف ديرد نبال «ةرهمجلا» باتك

 ًاتايبأ اهب دجوف اهحفصتو ءرانيد نيتسب ىضترملا فيرشلا اهارتشاو ءاهعابف
 : يهو ءروكذملا يلافلا نسحلا يبأ اهعئاب طخب

 ينينحو اهدعب يدجو لاط دقل

 ينويد نوجسلا يف ينتدّلخ ولو
 ينوؤش ٌلهتست مهيلع راغص

 :نيزحداؤفلاٌّيوكّمةلاقم

 اهتعبو ًالوح نيرشع اهب ٌتننأ
 اهعيبأس يننأ ينظناكامو

 ةيبصو راقتفاو فعضل نكلو
 ةربع قباوس كلمأ ملو تلقف

 .ةليتفلا :ةلابللا )١(
 «فاقرألا ةرازو :طابرلا  .نورقش نب دمحأ /ررغلاررض نم تاياقن (')

 . 737” ص ؛.ه 06
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 ؛نينضَنهبٌبرنممئارك كلام مأ اي ثاجاحلا ٌجرخت دقو»

 يف هدعب داز :هققحم لاقو ,7١:نايعألا تايفو» يف ناكلخ نبا درو

 دري ملو . «ىلاعت هللا ةمححر «ريناندلا هل كرتو هيلإ ةخسنلا عجرأف» : ةعوبطملا

 . تاطوطخملا رئاس يف وأ فلؤملا لصأ يف اذه

[17] 

 ةحيلم ةخسن ىلع ه545 ةنس ىفوتملا يطفقلا نيدلا لامج ريزولا رثع
 ةسمخ لصأ نم دلجم اهصقني يناعمسلا ل «باسنألا» باتك نم

 . هيلع لوصحلا ىلإ قفوتي

 نم اقاروأ اوفداصف «نييسنالقلا قوسب اوزاتجا هفراعم ضعب نأ قفتاو

 . هيلإ اهورضحأ دوقفملا دلجملا

 دلجملا ٌعّْلَط هعلطتساو سنالقلا عناص نيدلا لامج ىعدتساقف
 بلاوق هتلمعو قاروأ ةلمج يف هتيرتشا :يسنالقلا هل لاقف ءروكذملا

 .سنالقلل
 .٠ ٠ 3 0-5 ٠ : 57 5ا 9

 يف هترازو زكرم ىلإ باهذلا نع فلختو ءاطرفم انزح يطفقلا نزحف

 ىلع اوحانتف «تاباَّدنو نيباّدن اهيلإ ىعدتسا ةحانم هراد يف ماقأو «بلح ةعلق

 ءاقدصألاو نايعألا دفاوتو .زيزع تيم بدنُي امك هوبدنو دوقفملا طوطخملا

 !؟"!هبلق نع مغلا نوُرَسُيو ريزولا نوزعي ءابدألاو

 )١( ١5/7" سابع ناسحإ قيقحتب .
 ءابهشلا بلح خيراتب ءالبنلا مالعأ (؟) 4/47١ .
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]١[ 
 هبتك ْنْهَد امدنع

 .ةقث ظفاح ٌمامإ بيرك نب ءالعلا نب دمحم بيرك وبأ نيثّدحملا خيش

 .ه"١ 14/8 ت .ةتسلا هل ىور

 ! تنفق: نقدت نأ تكي ىضوا هللا ةمحوديرك انأ نأ نكلطم ىور

 : يبهذلا مامالا لاق

 ءظافحلا نم ةَّدع قارحإلاو لسغلاو نفدلا نم هبتكب اذه َلعف
 كلذ بسنُيف ؛اهيف ديزيو اهيف رّيغيف نيّدلا ٌليلق ٌثّدحم اهب رفظي نأ نم ًافوخ
 ءادبأ اهب ثّدح ام تايهاوو عيطاقم اهيف ناك ٌةلوصأ نأ وأ ؛ظفاحلا ىلإ

 كلذل اودجو امو «هنع بغرف ىقب امو ءهاور ام هلوصأ نم بختتا امنإو

 . 97هبتك هللا همحر نفد هوحنو اذهلف .مادعإلا ىوس

41] 
 اهتراعتساو ..بتكلا ةراعإ

 : يسنوتلا رعاشلا ةفيلخ نب دمحم لاق ع

 راع بتكلل يتراعإنإفف ىلعد ب تكلا ريعتسمايالأ

 راعي ٌبوبحم حاص اي لهو ٌباتكايندلا نم يبوبحمف

 : نيتيبلا نيذهب رخآ رعاش هضراعو #*

 'اعبكتكللةراع[بامف اهزِعبتكللًاكلامايالأ

 رازيدقةبحالابوبحمف ًاباتكايندلا يف ٌتببحأ نعل
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 :امهريغ لاقو

 اياومعةدنتلا لفجا)و ايناصحت# نرححستال

 اباوصنهرلايف نإ هيلعنهرلاضيقاو

 : تايبألا هذهب ناث رعاش هلباقف

 اباوجُرْذملاٌك يال ًاباتك ّلخلا ىلإْرِع

 اياوصاذيفىرتال هيلعنهرلاكرتاو
 اباحّصلا تمض تنأ يلوقتفلاخاذإف

 : ةمكح يف رخا لاقو #

 ةريغت نأ نم ىدرلا ٌتيقٌو ٌرذحاف هب ٌتعفتناو ىباتك ترعتسا اذإ

 "02مل ملعلاوتكةفاخمالول هب ٌتفغش ينإ املاس يل هذدراو

[11] 
 ! جيكيبك اي

 .تاطوطخملا نم ريثكل ىلوألا تاحوللا ىلع ةرابعلا هذه بتكت

 .(جكيبك اي) ةرمو ؛(جيكيبك اي) اذكه ةرم بتكت

 . (هللا اي هللا اي جكيبك اي ظيفح اي) : تاطوطخملا ضعب ىلع

 نم ةرجش قرول مسا ةملكلا هذه : سمش زيزع دمحم لاقو *

 يف عضوت تناكف ؛ةضرألا ثبع نم تاطوطخملا ظفحت اهنأ اهتيصاخ

 . 571 / بها
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 امبر اهسفن ةملكلا نأ ةلهجلا ضعب نظ دهعلا مداقت املف «تاطوطخملا

 . تاطوطخملا ىلع اهنوبتكي اوحبصأف «ةيصاخلا سفن اهل نوكي
 ظفحيل ليداتُي نجلا ءامسأ نمامساهذه نوكت امبر : رخخآ لاقو

 . ''”ةضرألا لكأ نم طوطخملا

 : شيواشلا ريهز خيشلا لوقيو *

 تدجو «ةنس نيسمخ ذنم تاطوطخملا ضعب يدي نيب تعقو نأ ذنم

 ةبوتكم تاملك اهضعب يف نأ تدجوو ..اهب كتفت ةضرألا اهضعب ىف

 فرحم يمجعأ مسا اهنأ ًالوأ اهتننظ دقو ؛(مكاك) لثم ىنعم اهل فرعي ال

 .(مظاك) نع

 ًانايحأو .موهفم ىنعم نم اهل كردأ ملو (جكيك) ةملك تدجو اهدعبو
 . ىرخأ ةملك تدجو كلذ دعبو . ةدح ىلع فرح لك بتكي

 اهنأ بتكلا ضعب يف تدجو نأ ىلإ «يلاب تلغش اهدورو ةرثكلو

 سفنب تاملكو «باتكلا اذه ظفحا (جكيبك اي) :اهنم ةلمج نمض لخدت

 . ىنعملا

 اهريغو (تورفع) و (مكاك) هلثمو (جكيبكلا) اذه نأ تفرع اهدنعو

 ةرخسم نيطايشو تيرافع اهنأ وأ !بتكلا ظفحت (ةكئالم) اهبتاك دنع يه

 . ضرغلا اذهل

 ةبوتكم تاملكلاو زومرلا هذه بلغأ نأ ةفرطلا هذه بئاجع نمو
 لثم يف امع ةلفغ ةلاحب مهو . .ًانايحأ دئاقعلاب نيفلؤمو ؛رابك ءاملع طوطخب
 . هنأش لج هيلع دامتعالاو هللاب ناميإلا فلاخي ام دئاقعلا هذه

 تركذ ًاباتك ابلاغ  تدجو ينأ ركذأ ال يننإف :ًاضيأ اهبلاجع نمو

 دمحأ ةمدقم يف «يفوطلل «نيعبرألا حرش يف نييعتلا» باتك ققحمل ةيشاح نم )١(

 .م ١" ص .ه١ا119 ؛(نايرلا ةسسؤم :توريب .نامثع دمحم جاح
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 ال طوب : طويق اذوعتع : اذايت هيف :سرالاو لإ «تاملكلا هذه هن

 301 | اةدنعو اشرف

 ]١"[
 ةبتكم فصو

 ملعلاب رهتشاو «نونلا يذ نب نومأملا داوق نم نوبل نب ىسيع وبأ ناك

 اهنم ءًاقيقر ًارعش فّلخو .قالخألا مركو ةعاجشلاب هراهتشا بتكلا عمجو
 :اهي هفلك ديدش ىلعو هتبتكم فصو ىلع اهيف ىتأ دقو «تايبألا هذه
 نبتغأ حلا يفامف ينع كيلإ اهل ٌتلقو ايندلا نم يفك ٌتضفن

 نمتؤم رارسألا ىلع ٍقدص سيلج يبتك نمو ضور يل يتيب رسك نم
 نردعتمو ووطن قبلا داش ربخ نم رهدلا يف ىرج ام هب يردأ

 ا"اونفدنمبٌملعمهلاموٌءوق يننفديو يتوم ىوس يباصم امو

 [؟]
 ! ةهكافلاب ةنوجعم ..بتك

 ًابيغرت ايناطيرب يف تعبط دق ةهكافلا عاونأ فلتخمب ًابتك نأ ملعت له
 لاقتربلا ةحئارب ًاياتك يرتشي نأ لفطلا عيطتسي اذإ ؟ةءارقلا يف لافطألل
 ناتسب يف رنتي هنأكو أرقي ريصيف ءاهلضفي ةهكاف ةيأ وأ «حافتلا وأ زوملا وأ
 كا نعي اجب طتكم

 «يمالسإلا بتكملا :توريب  .شيواشلا ريهز /تاطوطخملا رئفد شءاوه )١(

 ١18١1١86. ص ه4

 ,!/17 /7 نيقفاخلا يف ةيبرعلا بتكلا نئازخخ (؟)

 .قيوط راد دادعإ /لايخلا نم برغأ رابخأو رداون :ملعت له ةعوسوم ()

 11/١. بها1415 ءرادلا :ضايرلا
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 [؟؟]

 ةزيمتم لئاسرو بتك

 نسح ميرك /«مالسإلا لبق يبرعلا رعشلا يف سأيلاو لمألا»

 .(ريتسجام)  .ه157١؟١ «ةيرصنتسملا ةعماجلا : دادغب  .يماللا

 ةاروتلاو نارقلا نيب ةنراقم ةيليلحت ةسارد :قارعلا يف ءايبنألا»

 .يبرعلا خيراتلا دهعم :دادغب  .يرداقلا نيدلا سمش دعر ,/«راثالاو

 .(تعبط  هاروتكد)

 سدنس /4(108١-ل )1١911 ثيدحلا يقارعلا رعشلا يف زيلكنإلا»

 .ها١١4 ءةيرصنتسملا ةعماجلا :دادغب  .يرمشلا ميركلا دبع

 . (ريتسجام)

 .دادغب  .يرابج دمحم رابج /«ةيدركلا ةفاحصلا خيرات#

 . ص ١١5 هه 06

 ميهاربإ /«ةيهقفلا ماكحألا باحر يف ةيقلخلا بويعلا ليمجت»

 .صا8١ .ءه11477 .ن .د :رصم  .نامسلا

 .مظاك نيسح ةمالس /«هفادهأو هلئاسو :قارعلا يف ريشبتلا»

 .ها 41٠6 «.؛دادغب ةعماج .دادغب

 . ليربج يواطنطلا قيقحتو عمج /«(دعب امأ) يف مالكلا ليصمت»

 .صا66 .,ه5477١ ؛ليده راد  .قيزاقرلا

 . يركبلا نيدلا ءالع /«ميظعلا مالسالا نازيم ين يرذعلا بحلا) 5-5

 .صا/م .ها175١ عن .د :رصم

 هقفلا يف ةنراقم ةسارد :ةمهتلاب رارقالل بيذعتلا مكحا 5-7
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 ؛ةيبرعلا ةضهنلا راد :ةرهاقلا  .راجنلا كوربم نب هللا دبع /« يمالسإللا

 . ص 5 عه

 .دادغب ةعماج  دادغب  .عرشلا فلخ راصتنا /6«تايالا ميتاوخ»

 .(هاروتكد) .ه6١

 ةريمأ /«ةينفلاو ةيعوضوملا اهتالالد :ميركلا نارقلا يف ةلحرلا»

 . (ريتسجام) .  قارعلا  .يباتعلا مساج

 مالع ازريم /'ناتسدركو نيرهنلا نيب ام دالب ىلإ ركنتم ةلحر»
 «.ها١94 «سيملاتلا ةعبطم :دادغب  .ليمج داؤف ةمجرت ؛نوس هزاريش

 .ص 15

 رمع ةيمس /«ةقراشملا نييوحنلا ىلع ةبراغملا نييوحنلا دودر»

 . (ريتسجام)  .ه١857١ ؛«قارعلا  .فيان جاح

 . يزاين هللا دبع ةمجرت ؛يزودلاك نيكسرأ /؛سمشلل دوجسلا»

 . ص ١11 .ها؟9ا/ «مالعألا ةرازو : دادغب

 مهتاهاجتا : 197١-1448 نويركسعلا يقارعلا شيجلا ءارعش»
 .دادغب ةعماج :دادغب  .يديضعملا نسح عزاف /«ةينفلا مهصئاصخو

 .(ريتسجام) .2ه14

 ةقيفش /؛نولوحملا ءارعشلا وأ ء.مهءامسأ اودقف ءارعش:

 .ص ال8 ءه1 «مالعألا ةرازو : دادغب  .يناتسغادلا

 ةيناكمإو ةيئادتبالا ةساردلا ةلحرمل ةررقملا بتكلا ةفلغأ ةعابط»

 «نونفلا ةيلك ءدادغب ةعماج :دادغب  .ينادمحلا دمحأ سيق /«اهروطت

 .(ريتسجام) .ه

 تاحشلا /«ةيمالسإلا ةعيرشلا يف اهتيامح تاودأو نوزوألا ةقبط»

 . ص ١؟14 ها 57 «ةيبرعلا ةضهنلا راد :ةرهاقلا  .روصنم ميهاربإ
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 /'صوصنو ةسارد :نورق ةرشع ربع مهئانبأ ىلإ ءابالا اياصو#

 .ها5١"١ ءداذغب  .فرصملا ىجا ءائنس

 .دييعملا دمحم ميلس /؛مالسإلا لبق نميلا يف ىراصنلاو دوهيلا»
 . (ريتسجام)  .ه141١ «دادغب ةعماج :دادغب

 ["؟]

 :ةدحاو ةظفل نم اهتيوانع تماق يتلا ةيضاملا فيناصتلا نم

 .؟فراعملا) ء«صصخملا» ؛«جارخلا# ««ناويحلا) ؛«ءالخبلا»

 رعشلا» ««ةسيفنلا قالعألا» .«لاوطلا رايخألا» : نيتظفل نمو

 .«برعلا ناسلا :«رابخألا نويع» ««ءارعشلاو

 .؛كولملاو ممألا خيرات» :««نيدلا مولع ءايحإ» : ظافلأ ةثالث نمو

 .«خيراتلا يف لماكلا»

 : ةليوطلا نيوانعلا نمو

 نمو ربربلاو مجعلاو برعلا مايأ يف ربخلاو أدتبملا ناويدو ربعلا»
 .(ةملك )١6 «ربكألا ناطلسلا يوذ نم مهالاو

 يديس باطقألا بطق بقانم يف سورطلا يشوو سودرفلا ماستبا»
 .(ةملك )١7 «سورع نب دمحأ

 خيراتو برغملا كولم رابخأ يف ساطرقلا ضورب برطملا سينألا»
 .(ةملك )١١ «ساف ةنيدم

 «نايبتلا ةياغ يف باترا نم ةجهم يف نايغطلاو ةلفغلا ةلازإ فويس"

 .(ةملك )١١

 في



 ماكحأ ميلعت ىلإ ضهانلا ةعيرذ ةقيدح ىلع ضئافلا تارفلا» 5

 .(تاملك )١٠١ «ضئارفلا

 ةيقيرفإ لهأ ىواتف نع برعملا عماجلاو برغملا رايعملا»
 .'١)(تاملك ١٠)«برغملاو سلدنألاو

 : قبس ام ىلع اهتاملك ديزت يتلا ةثيدحلا نيوانعلا نمو : تلق

 نيملاعلا بر لوسر هب ملكت ام ضعب ىلع لمتشملا نيبملا لوقلا»

 . يثيدحلا دشارلا ميهاربإ / هلي نيقتملا مامإو

 .نولغتشملا اهنع لفغو نوققحملا اهيلع صن ةيثيدح دعاوق»

 ورمع /«ديناسألا قيقحت ىف ةعئاشلا ءاطخألا ضعب ىلع ةيلمع ةلثمأو

 ْ . ميلس معتملا دبع
 اياضق عم «تاومألاو ءايحألا ىلع نارقلا تاكرب :تاكسإلا»

 يوبنلا ثيدحلا نم سي ةروس ثوحبو .«هب ىتوملا عافتناو نارقلاب يوادتلا

 . ميهاربإ يكز دمحم /«فيرشلا
 لوسرلا ثيدح يف داحلالا ةدام مسح داشرلا قرط حيضوت»

 /؛دابعلا حاورأ ضبقب لكوملا مّركملا كلملل مالسلا هيلع ىسوم مّلكملا

 . (ه51”17 ت) يولعلا دمحأ نب دمحم

 [؟2]
 باتكو ..بتك

 لاح حرش نع قافرلا ةهزن١ هناونع هباب يف ركتبم فيلأت دربملا نبال #

 !هنامز يف قشمد قاوسأ نم اقوس نيسمخو ةئام ءامسأ هيف دّدع «قاوسألا

 . 6١5 /“ ةيقرشلا رئاخللا ءداوع سيكروك نع راصتخاب )١(
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 هلو . .اهرداونب ًائينض «بتكلاب ًافلك فولعملا ىسيع بتاكلا ناك *
 :امه ءددصلا اذه يف امهمظن ناتيب

 هبتكملا يربفقو بتكلا قرو ينفك اموي تم نإ اولعجا

 ةبترملا لوح قاروألااورشناو 2 يعم بتكلا اونفداو ينونفداو

 نم ةنازخ (هه59 ت) ناهدلا نب ديعس يدادغبلا يوحنلل تناك *

 : ناتيبلا ناذه هرعش نمو . . .هرصع يف ةصاخلا بتكلا نئازخ لفحأ

 : هللا همحر يعفاشلا مامالا دشنأو 4#

 (7١قوسلا يف ٌملعلا ناك قوسلا يف ٌتنكوأ 202 يعم هيف ملعلا ناك تيبلا يف تنك نإ

 [؟6]
 تائملا بتك

 ةصاخ تاعوضوم نم.فنص ام لوح رضاعم ثحاب هبتك ؛«فيرط ٌثحب
 ::هلاثم «''”نورقلا بسح اهدّدعو «ةنيعم نورقب

 : ةرحهلل لوألا نرقلا نم

 دمحأ حلاض ؛««يرجهلا لوألا نرقلا يف ةيمالسإلا ةجسنألا»
 .ه5 . يلعلا

 ةيبرتلا ةرازو :توريب .يزارط يد بيليف /نيقفاخلا يف ةيبرعلا بتكلا نئازخ )١(
 .505 1١17/4 لله ال14 /؟ ؛ةينطولا

 نمضو ((ه407١ لاوش) "8 جم ؛يقارعلا يملعلا عمجملا ةلجم يف رشن (1)
 , 57٠ .ا"الا/ل/" داوع سيكروك /(ةيقرشلا رئاخللا)

". 



 . (ريتسجام) بيبح زرح ةدابع .«لوألا نرقلا بدأ يف ةيسورفلا» 5

 : ثلاثلا يرجهلا نرقلا نم لاثمو

 نيدلا ييحم لداع ؛«يرجهلا ثلاثلا نرقلا يف ماعلا يأرلا»

 . ةفاقثلا ةرازو :دادغب . يسولالا

 : سماخلا نرّملا نمو

 نيسحلا يصق ؛«ةرجهلل سماخلا نرقلا يف يسايسلا رعشلا»
 .(هاروتكد)

 : رشع يداحلا نرقلا نمو

 ؛«؟«رشع يداحلا نرقلا نايعأ مجارت يف رردلاو رهاوجلا»

 .(ه١١٠٠١ ت) ينيسحلا ةزمح نيال

 دمحم ««رشع يداحلا نرقلا ءاملع رابخأ نم رشتناام ةوفص»

 .(ه١481١١ ت) ىنارفآلا ريغصلا

 : رشع عبارلا نرقلا نمو

 حلاص دمحم «؛رشع عبارلا نرقلا يف هانكردأ نميف رثألا نسحأ»

 ,(م1565) دادغب «يمظاكلا

 ةرابز دمحم نب دمحم ««رشع عبارلا نرقلا لاجر يف رردلا مظن»

 .(ها81١*”١7 تر

 :ىرخأ نورق نم كلذ ىلإ فاضيو
 تعفر /«هتاهاجّتاو هسُسُأ : يرجهلا يناثلا نرقلا يف ةّنشلا قيثوت»

 . بلطملا دبع يزوف
 ةكرح يف اهرثأو يرجهلا عبارلا نرقلا يف ةيبدألا تاموصخلا»

 . يدمحملا ريشب نب رباج /؛يبدألا دقنلا
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 لالخ ةيتارفلا ةريزجلا دالب يف ةيداصتقالاو ةيعامتجالا لاوحألا»

 .دمحم دبع يداوس /2*يرجهلا سداسلا نرقلا

 نم يناثلا فصنلا يف نييبيلصلاو لوغملا دض كيلامملا داهج»

 . يدماغلا ديعس هللا دبع /«يرجهلا عباسلا نرقلا

 ةسارد :«نودلخ نبا دنع يرجهلا نماثلا نرقلا يف سلدنألا خيرات»

 .نالجعلا ناميلس نب نمحرلا دبع /قيقحتو

 نمحرلا دبع نب دمحم /«عساتلا نرقلا لهأل عماللا ءوضلا»

 .يواخسلا

 خيش نب رداقلا دبع /«رشاعلا نرقلا رابخأ نع رفاسلا رونلا خيرات"

 . سورديعلا

 . يدارملا ليلخ دمحم /؛رشع يناثلا نرقلا نايعأ يف رردلا كلس»

 /'رشع ثلاشثلا نرقلا يف نميلا لاجر مجارت نم رطولا لين»

 .ةرابز نب دمحم نب دمحم

 [؟5]
 ةيطيقن هك تاب ْ انجز

 يف ةبلطلا نأش بلاغف «ةيطيقنشلا ةفاقثلا يف ةيمظنلا ةغبصلا بلغت

 يف اوقمعتي وأ اوعسوتيو ةموظنملا نوتملا اوراتخي نأ (ةسردملا) ةرضحملا

 ةكلم ةطقانشلا نوفلؤملا فظو دقو .ةروثنملا نوتملا ىلإ ةدوعلاب اهتسارد

 رفوأ ظح نامضو .ظفحلل كلذب هريسيت نوديري ؛مهجاتنإ يف اريثك رعشلا
 .هل ءاقبلاو لوبقلا نم
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 (رثكأف تيب فلأ) تايفلألا نم ريبك ددع تاموظنملا هذه نمو *

 : اهنم

 ١٠6٠٠١ :ميركلا نارقلا ريسفت يف هيذمحأ نب دمحأ خيشلا مظن

 .تيب ١١١١١ :هللا ةنامأ نب ميهاربإل ءهقفلا يف سودرفلا

 :يماملا دمحم خيشلل «ليلخ دقع يف يناشلا جارخلا

 .ثتس ٠و

 .تيب 6٠6٠٠ :ناديز دمحأ نب دمحمل «نارقلا ةغل بيرغ مظن 5

 .تيب 5٠٠١ :ىينوتمللا كرابم دمحمل «ضئارفلا يف ةليسولا

 :اهنم ءريثك تايفلألا نم كلذ نودو #*

 . ''”تيب )١7١١( ايفارغجلا يف بيبح نب دمحأ مظن 5

 [؟17]
 ! مولعلاب ةلمحم ةنيفس

 تافو يبرعلا بدألاو خيراتلا بتك يف اهركذ عاش يتلا ظافلألا نم

 . يبدألا عومجملا ىنعمب «ةئيفسلا١ ةظفل :اهب هيونتلا مجاعملا باحصأ

 «فئارطو ًارابخأو رداونو ًاراعشأ هيتْفد نيب مضي دّلجم : ةنيفسلاف

 موظنم نم مهرايتخا هيلع عقي امو هنوقوذتي ام بسحب اهوعماج اهنودي

 .رولنمو

 ناويد لمح امل هنأ ينغلب» :هتارايتخا ةلمج يف يبلاعثلا ىكح دقف

 نود ًاتايبأ هنم نسحتسا [دابع نبا] بحاصلا ىلإ يشاشلا نارطم يبأ رعش

 )١( ص «يروحنلا ليلخلا /طابرلاو ةرائملا : طيقنش دالب 145" 517 .
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 نيعألا-هب دلت ام هل عمجت تناك ةنيفس ىلإ اهلقنب رمأيل اهيلع مَّلعو ءةرشعلا
 ا .هلوق اهنمف .ءسفنألا هيهتشتو

 .هطخب اهبتكيف «ةيبدألا ةنيفسلا هذه لثمب ىنعُي ءاسؤرلا ضعب ناك دقو

 سيئرلا خيشلا طخب ةنيفس يف ٌثدجو» :هلوقب يبلاعثلا هاور ام ٌّدح ىلع

 هيذوش نب ركب يبأل ءيلايكملا ليعامسإ نب هللا دبع دمحم يبأ
 5 ةهف

 و. ومما

 « . . . ىسرافلا

 دروأ دقف ءاهتادلجم دّدعتتو اهموجح فلتخت نفسلا كيبتاه تناكو

 تصهقو كلذكو» :هصن اذه ام هخيرات نم هال٠" ةنس ثداوح يف ريثك نبا

 ١ ىربكلا نفسلا نم ةيناثلا ةنيفسلا ىف هلثم ىلازربلا ظفاحلا طخ ىلع

 نب دمحم عومسم نم نأ ينالقسعلا رجح نبا هاور ام كلذ ريظنو

 طبسلا نبا ىلع هال١٠ ةنس ىفوتملا يقشمدلا يدئارجلا ناردب نب بوقعي
 نبا ىلع عمسو «ةيدئارجلاب تفرع ءازجأ ةسمخ ىلع ةلمتشملا ةنيفسلا»

 4 :«!«ةيدئارجلاب ًاضيأ تفرع ءازجأ ةعبس اهيف ىرخأ ةنيفس يزيمجلا
 ىغيول !اير_ ىع.

 ها : كلذ ٠. ءآفنا هانكب ذلا . ن :فسلاب

 !اعيغيم المسلم 0 و .ب يذلا ىنعمب نفسلاب

 ني دمحم نيدلا زعل ««رابخألاو راثالل ةعماجلا راربألا ةنيفس»
 هع ولا همومه ) يلبنحلا يكملا دمح ' .(همله68 ت) مللمحلا | دمحأ

 )١( ص ؛ يبلاعثلل ؛«برطملا هنع باغ نم ٠١١ .(ه.4 «توريب) '

 1116 . (يواصلا ةعبط) 748/7” رهدلا ةميتي ()

 (/) تعا 7/١4". ةياهنلاو ةيادبلا 20

 55 . ؟4//81 ةئماثلا ةئاملا نايعأ يف ةنماكلا رردلا (5)

 انفك



 .«مولعلا ةنيفس» ب

 . يدركلا قالحلا رداقلا دبع وهو ؛««يدركلا ةنيفس)

 يحلاصلا نيدلا مجن نب دمحم نيدلا سمشل ««يحلاصلا ةئيفس»

 .رعاشلا يلالهلا

 .(ه 1١1١115 ت١ اشاب بغار ريزولل ««سغارلا ةنيفس»

 . يركبلا دمحم وهو ؛«يدابعلا نيز نبأ ةنيفس»

 . «ءاغلبلا ةنيقمس»#

 نيدلا سمشل ««ةنيدملاب ةعبسلا ءاهقفلا مجارت يف ةنيفسلا»
 .(ه8617 ت) نولوط نب دمحم

 . "')اضيأ هل ««ةيوبنلا ثيداحألا يف ةينولوطلا ةنيفسلا»

 ا؟4]

 تاعوضوم مضو دحاو عوضوم يف بتك ةعومجم نم ةدافتسالا

 .دراو ء«دعب نم دحاو باتك يف ضعب ىلإ اهضعب

 عماجلا ىلإ ةدايزلا مض يف ريبكلا حتفلا) يف ءارقلا هفرعي ام كلذ نم *

 فسوي خيشلا امهبترو امهمضو امهجرخ يذلا ؛««يطويسلا لالجلل ريغصلا
 ىلإ همسقو ينابلألا نيدلا رصان خيشلا هيلع دمتعاو «هللا همحر يناهبنلا

 . فيعضو حيحص

 ءامسألا ةعوسوم» :نتاوتعب ققحم باتك ىلع تفقو ًاثيدحو »+

 يف لبق نم رشن دقو 18 /؟ داوع سيكروكل «ةيقرشلا رئاخللا» نم ليلق فرصتب )١(
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 ىقتنمب ةثامدلا يلوأ حيورت» : ىمسملا :««ميركلا نآرقلا يف ةمهبملا مالعألاو

 نذؤملاب ريهشلا يواكدألا هللا دبع نب هللا دبع فيلأت ««ةثالثلا بتكلا

 :ضايرلا .ةبارخ نسحم ؛«ةيطعلا ناورم حرشو قيقحت ؛(ه84١١ ت)
 .حم ؟ «ها147١؟١ «ناكيبعلا ةبتكم

 : يهو ءازمر اهنم دحاو لكل لعجو ةثالث بتك نيب عمج دقو

 .«مالعألاو ءامسألا نم نارقلا يف مهبأ اميف مالعإلاو فيرعتلا» ١

 .(هه/١81 ت) يليهسلل

 ركسع نبال ««مالعإلاو فيرعتلا باتكل مامتالاو ليمكتلا)  "؟

 .(ه""*5 ت)

 :ةليمكللا و مالغإلا يباتكل لييذتلا دئاعو عمجلا ةلص»

 1 .(هالما يب

 يف عماجلا : :هاّمس باتك يف رصاعم بتاك هب ماق ام-كلذ لثمو *

 يا ماع َضاَيرلاب دشزلا ةبتكم نع ردص يذلا «؟ثيدحلا بيرغ

 . تادلجم (©)

 ظ .ريثألا نبال «ةياهنلا» هنتم لعج دقو

 امل ًاهيبنت ؛ثيدحلا بيرغ يف ىرخأ بتك ىلع ةلمتشم هتيش هتيشاح لعجو
 :بتكلا هذه يهو . رداصملا هذه نم هيلع ةدايز وأ «نتملا قفاو

 , .. مالس نب مساقلا ديبع يبأل ««ثيدحلا بيرغ»

 .ةبيتق نبال ««ديبع يبأ طلغ حالصإو ثيدحلا بيرغ»

 ٠ .يباطخلل ؛«نيثدحملا طلغ حالصإ»

 . يرشخممرلل .«قئافلا»

 . يربكعلل ,.؟«ثيدحلا بارعإ»

 نك



 [؟؟] 2

 !؟ يشاوحلا ىشحأ اهلعل :

 مهنم لك لمكي .تاقيلعتلاو يشاوحلاب مامتها فلسلل ناك

 0مل 0 ا اي يا

 1 شا

 كفت

 ا

 حورش ىلع ةيشاحلا» يه اهيلع تفقو ةيشاح «فرطأ» لعلو ْ

 .(ه9/8١١ ت) يراسناوخلا دمحم نب نيسحل «تاراشإلا

 .(ةفسلفلا يف) انيس نبال «تاهيبنتلاو حورشلا» باتك ىلع ٍةيشاج, رهف. :
 نب دمحم نيدلا ريصنل «تاراشآلا حرشا» ىلع ةيشاح هسفن_ٍتقولار يف ي يبو

 تالكشم لح» :حرشلا اذه ىمسيو «(ه397 ت) يسوطلا دمحم
 نيدلا بطقل حرشلا حرشل ًاضيأ حرش فلؤملا ةيشاحو .«تاراشاإلا

 نيب تامكاحملا» يملعلا هباوعو (قاا1 تر يرارلا دعي نيدايجم

 ًاضيأ فرعي امك ««حرشلا حرش» ب فرع هنكلو «:تاراسشإلا يحرض

 ؛تامكاحملا ةيشاح» ىلع ًاضيأ ةيشاح وهو !«تالضعملا حاضيإ» ب

 !(ه١٠١ ق) يونغابلا هللا بيبحل

 دمحم همساو  (يشحملا نبا) فلؤملا نبا نأ انه ةزكذ ريدجلاو

 ! شاوح ىلع ةيشاح يه يتلا هيبأ ةيشاح ىلع ةيشاح لمعو ءاج
 مالعإلا بتكمل عباتلا رشنلا زكرم نع «مق» يف باتكلا اذه ردص دقو

 .ه١47١ ماع نيدلجم يف يمالسإالا

 ني



]"[ 

 مامالل ةثالثلاو' ء««زيجولا» و «طيسولا و «رحبلا» باتك ةيفنحلل

 . دمحم نب دمحم نب دمحم نيدلا يضر

 ؟زيجولا»و «يلازغلل «”طيسولا» و «ينايوُرلل ؛رحبلا» ةيعفاشللو

 يمفارلل
 . يقهيبلل «لماشلا# ةيفنحلل

 اس ..٠ ٌعابصلا نبال «لماشلا١ ةيعفاشللو

 . ٠ يقانْغّصلا:نيدلا:ماسح مامإلل «ةياهنلا» ةيفنحلل

 005 !( دن. ::.نيمرحلا مامأل «ةياهنلا» ةيعفاشللو

 .ةمئألا ناهربل «ةريخذلا# ةيفنحلل

 . يموزخملا عيمج نب ىّلجِنم يَضاقلل «رئاخذلا» ةيعفاشللو

 . يفستلا نيدلا ظفاخ مامالل «يفاكلا» ةيفنحلل
 يسجل ةمادق 3 نب 0 قفوم 0000 «يفاكلا» ةلبانحللو

 .(ه١565 تر

 هب 00 مامالل «ةيادهلا» ةيفنحلل

 -.يناذولكلا ذمحأ نب ظوفحم باظخلا'ئبأل «ةيادهلا» ةلبانحللو

 د7 .ديهشلا مكاحلل «ىقتنملا» ةيفنحلل

 ؛ فلخ نب ناميلس ٌديِلَولا يأ يجابللا («ىقتنملا» ةيكلامللو

 . ينانيغرملل «يهتنملا ةيافك» ب فرعتو «ةيافكلا» ةيفنحلل هج

 (7١ةعفّرلا:نب دمحم نب دمحأ نيذلا مجن خيشلل «ةيافكلا ةيعفاشللو

 ١' اهو١ همه /5 ةيفنحلا تاقبط يف ةيضملا رهاوجلا ()

 نذل



 [؟1]
 «رشع ثلاثلا» باتكلا

 نأ ةقلؤم ركذو . (!!«يهكسو اهكيزات“: خلقا اوعي تاك روض
 يطويسلل اهلوأ لعل «ًاباتك (١؟) تغلب ةحبّسلا يف تمّنَأ يتلا بتكلا

 خيشلا ىلإ ةبونلا تغلب اذإ ىتح ««ةحبّشلا يف ةحنملا» مساب هللا همحر

 ةحبُس يف ركفلا ةهزن» هباتك فَّلأ ه10 4 ةنس ىفوتملا يونكللا يحلا دبع

 .اهقفو ةياور بابلا يف ام لج ىفوتساف «ركذلا

 ... ةيعورشملل راصتنالا ةهجؤ نم اوعزن عيمجلا نكل :لاق
 هباتك امأ ءاهنلإ راشأ ئتلا رشع ىينثالا ٠بتكلا يفلؤم ينعي :تلق

 1 اهعع ورقم مدع نايب هيفف ؟رشع ثلاثلا»

.5951| ' 

 ءازوشاع ىف ٌبتك.-

 . ةريثك ءاروتقاع ىف ةعبشلا تاباتك نأ ودمي

 : ليضُفلا َمويلا هب نونعيو هيف ٍبتك نممف «ةئسلا لهأ دنعامأ

 يف ؛ءاروشاع لضف» :ركاسع نباو .«ءاروشاع باتكا :ايندلا يبأ نبا

 رهاط ويأ فلأو .ءءازجأ يف ؟ءاروشاع بابتتك» :ةمادق نباو «ءازجأ ةثالث
 :شاقنلا فلأو :«ءاروشاع لبضف يف :ناسلجم» :يفلسلا دمحم نب دمحأ

 , ةدوقفم وأ ةطوطخم امإ اهعيمج يهو .«ءاروشاع باتك»

 اذهب طبتريانمو ءاروشاسع مانيص» :ناؤشعب باتك ردص ًاثيدحو

 :2لص 397 مه :1١84١6 ء.ةمفضاعلا زاد .:ضايرلا  .ديز وبأ هللا دبع نب ركب فيلأت )١(
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 «ةغللا يف ءاروشاعو «مرحملا هللا رهش نع هفلؤم هيف ثدحت يذلا ١2)0مويلا

 مكحو «( ةئيمعدو هموصب رمألا حسبو ٠ ةهموصب رمألاو «ةيمستلا هذه بتسبس و

 ةالصلا مهيلع ءايبنألا مايصو .ءهلضفو هبتارمو هلم ةمكحلاو .ةهمايص

 دوهيلاو ةيلهاجلا لهأو شيرقو نيعباتلاو ةباحصلا مايصو ءمالسلاو

 ةبعكل اةوسك :لمشيو .مويلا اذهب طبتري امل يناثلا مسقلا صصخو

 دهعو ةيلهاجلا يف ءاروشاع «ةنيزلا موي «لايعلاو لهألا ىلع ةعسوتلاو «هيف

 ةسيبويألاو نييمطاملاو نييسابعلاو نييومألاو نيدشارلا ءافلخلاو ةوبنلا

 راكذألا «ءاروشاع موي لاحتكالا ؛ءاروشاع متأم «ءاروشاع عدب «نييهيوبلاو

 تاياكحلا ءهيف ةعوضوملاو ةفيعضلا ثيداحألا ؛هيف ةعدتبملا ةيعدألاو

 ثادحألا مهأ «نيقرشتسملا معازم ءرعشلاو ءاروشاع ءهيف ةعوضوملا

 . هيف تايفولا رهشأو

 ["؟]
 بسحتملاو ةبسحلا ىف بتك

 باتكلا نوثحابلا هربتعيو انيلإ تلصو يتلا ةيلمعلا ةبْسحلا بتك مدقأ
 يف ةبترلا ةياهن» باتك وه ءريثكلا هنم اوذخأ هدعب اوؤاج نيذلا نأل .مألا

 .ه8/9 ةئس ىفوتملا «يرزيشلا رصن نب نمحرلا دبع هفلؤمو «ةبسحلا بلط
 ًاليلد نوكي نأ هب دصقو .يبويألا نيدلا حالص ناطلسلل ًارصاعم ناكو
 .اباب 4٠ يف هلعج دقو «ةبسحلا ماظن قيبطت يف ةيمالسإلا ةموكحلا ةدعاسمل

 )١( «.ةلاسرلا راد ؛ةمركملا ةكم  .يليحرلا ةدوع دمحم فيلأت نم وهو 1١14١4هء

  "33ص .

١ 



 ماكحأ يف ةبرقلا ملاعم» وه ةيلمعلا ةبسحلا يف يناثلا باتكلاو

 .اباب ١ هلعجو «هال1 4 ةنس ىفوتملا «ةوخألا نبا هفلأ «ةبسحلا

 «ماسبلا نبا هفلأ «هسفن لوألا باتكلا ناونع لمحي ثلاثلا باتكلاو

 انيق

 [؟2]

 صاخ عون نم 0 /

 يف فّلأ يذلا ديحولا نوكي دق ءاردان انك ركدت .ةمولعم ىلع تفقو

 ««يلع نب ىيحي# هفلؤمو .«هلوأ نم.أرقُي امك هرخآ نم أرقي اما : :وهو ' هباب

 خيرات ركذ تود .دادغب يف (اه 5 ت) يولعلا ميهاربإ قيقحتب ردص هنأو

 . ! رتل 2

 . بئارغلاو دئاوفلاب ّننغ يمالسإلا انثارتو

 ! طقن نود نم ؛ ريديبعب رفإ : كلذ نم

 عطاوسا :هاّمسو «ةلمهملا كي - 0 ميركلا نآرقلا ركف يذلا

 .ه١٠1 ةنس ؤنهكلب ةيبرعلا بتكلا رادب عبط دقو 1 «ماهلإلا

 يرطاشلا دمحأ نب دمحم يمرضحلا بيدألا . هخيرات ىتجب ب مهرخآو .

 فورحلا نم ةيلاخلا ةلاسرلا» : ناولعب اياك ردصأ:يذلا .(ه١ 11717 ت)

 .(اهمضب ال ءاحلا رسكب ةبسحلاو) 73١5. ص .؛ها4٠1 «.دادغي ةعماجب يبرعلا

 م



 ةنس ةّدجأ يف عبط دقو ؛«اهفلؤم مساو اهتسرهفو اهمسا يف ىتح ةمجعملا
 . ص (1؟14) ىف عقيو .ةيوبنلا حئادملاو ةريسلا يف وهو .ه'" 18

 [؟6]
 ةينازاق ..رداون

 نار لكشت يتلا ءراتتلا ةيروهمج ةمصاع يه «نازق» وأ نازاق

 ةعابطب تفرع دقو مك (805) وخن- اقرشاح وكسوم نع دعبتو ءايسور

 :(م 0 ا ابل

 وأ نانا اجل 111ه

 :ةييرع بنك نم ””ةلاتع مب ام'ةايبل ضاخدهج ىلإ رمألا جاتحي دقو

 .«ةبرعملاو ةيبرعلا تاعوبطملا مجعم» يف سيكرس دنع دري مل ام اهنم

 :اهنم-(«خؤبطم وه امن عونقلا ءافتكا» هباتك يف كيدنف رودإ دنعالو
 نب نؤرآه /«ةيفنخلا دئاقعلا'خرش يف ةينجلا ةغلابلا ةمكحلا»

 ءها5٠1 .فالسيجيو غيطم. ؛نازق ا (ه105ت) يناجرملا نيدلا ءاهب

 ١ 0 .ص "14

 :نازق:_«حيشوتلا بحاص ىلع حيحصلا هيبنتلا ,ةيرون ةلاسر»
 32 .ها11*1/ دنس هناخ

 .ةيميركلا ةعبطملا : ديلا ت) يبطاشلل ««ةيبطاشلا»

 . ص 88 اال ه6

 ىسوم «؛اتاءارقلا خي ةراتو ةينآرقلا فرحألا» :(ص يف) هلبق

 ٠ ينودفوتسور هللا راج

 يعاضقلا :ةمالس :نب دمحم .؛«رابتعالا قئادحو رابخألا قئاقد#

١ 



 فلؤملاو .صص "5 ءها١ 7١" «ءةيميركلا ةعبطملا :نازق  (ه546ه84 تر

 لعلو .ًادلجم نيرشع يف ريسفت هلو ««باهشلا دنسم# هباتكب فرع «ةمالع
 دهف كلملا ةبتكم يف هنم ةخسن .ةعبطلا كلت ىوس عبطي مل روكذملا هباتك

 . ةينطولا

 ىها7؟179 «نازق_ .(هقة؟8ت) هاش ميكح /١نيعلا ةمكح حرشا 5

 «هدنس ةعبطم : نازاق  «ملعتملا ميلعت ىلع يرازاب نامثع حرش _

 . نامثع نب ليعامسإ همسا يرازاب نامثعو . ص *١5١ هه 0484

 ينالقسعلا رجح نبا /«داعملا موبيل دادعتسالا ىلع تاهبنم»

 :نازق  [يرجحلا دمحم نب دمحأ ةاضقلا نيزل هنأ حيحصلا لعلو ءاذكه]

 ه7

 ناج ملاع ةقفن ىلع :نازق  يرشخمزلل ,««ملكلا غباون»

 . ص ١5١ ه4 «يدورابلا

 :نازاق  يقوترملا حون ..«نسكارجلا خيراوت يف سباقملا رون»
 .صسص 65 ها أ .ةيميركلا ةعبطملا

 راكتإ نم هادبأ اميف [هدبع دمحم] .هدبع ىلع درلا يف ةلاسر» : هيلي

 .«هلهأ ريفكتو ديلقتلا زاوج

 : عبرأ لئاسر عومجم هيليو

 . «ةينيدملا ةلحرلا نم ةيتاقيملا ةلأسملا يف ةديفم ةلاسر» (أ)

 . «ةتثاف هيلع نمل لفنلا زاوج يف يميرقلا لاؤس نع باوجا 20ج )

 . «ءابصنألا نييعتل ضئارفلا يف ءارمألا ناحتما يف ءابلطلا ةبوجأ» ( د )
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 [؟7]
 تاطوطخملا سئافن نم

 هل تناك (ه79/8١1١ ت) ىتوكجارلا ىنميملا ٌريزعلا دبع ريبكلا ققحملا

 لوبناتسإو ةيردنكسالاو ةرهاقلا يف تاطوطخملا نئازخ ىلإ ةعساو ةلحر

 قلعو .ه176814١ ماع يف كلذو .اجنلاو دادغبو سدقلاو قشمدو بلحو

 : هيلع فقو ام بئارغو سئافن نمو .رداونو دراوش نم هدجو اميف تاركذم

 .«ىناميلا دشار نب رمعم دنسم» نم ةعؤمسم ةءورقم ةليلج ةخسن

 ةلطيلطب تخسن «لازغلا قر ىلع ًاقخ ثكيدحلا يف نّودام مدقأ نم

 ةيمومتعلا.ةناخبتكلا ريدم بتئاص ليعامسإ هجاوخ دنع اهدجو ءه57# ةئنس

 .لوبتاتسإب

 انديس نع لئاسملا باتك» : نئازخلا يف اهتيأر ةخسن مدقأو :لاق

 انعمسو:) : اهماتخ ىف تبثو ياسا راو يا ناو ؛ ؟لبنح نب دمحأ

 .. ةيرهاظلاب يهو (ه111 هنس

 وحت يف ىزغملا ةبيرغ ةليوط ةصق لوبناتسإب تيأرو :لاق
 ةمهلدلا ةصق» ب فرعت .«اهنئازنخ نم ةدع يف ةقرفتم ًامخض ًادلجم <
 مسلط» وأ (ناولهبلا ةزمح ةصق) «ةزمح ريمأ ناتساذا» ةصق هبشت ««لاطبلاو

 .انرايدب «ابر شوه

 يف .«راثألل عماجلا راكذتلا» : «نؤئظلا فشكا ىنعم يف هتيأر اممو

 !؟١"هبساني ال ضرع يف لوطلا ةنئاب ةليوط ةدلجم

 ) )1١ينميملا زيزعلا دبع /تاقيقحنو ثوحب ١ سمش زيزع لمحم رشنلل اهدعأ .

 هسه 175 . يمالسالا برغلا راد ,تاوريبا 8/١م٠ 1
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 [؟]
 ءايلوألا ةيلح

 :ينادمهلا راَعشلا يكم نب.ىلع نسحلا وبأ لاق

 ميعن يبأل «ءايلوألا ةيلح» باتك ظفاحلا يناديملا نسحلا وبأ بتك

 نع هيوري ناكو  ناذمهب يرصبلا رافغلا دبع نب ريجنب نع هطخب يناهبصألا

 : ل

 هجو ىلع هتخسنب يناديملا هيلإ ذفنأف «ةخسن هب هل نوكي نأ يبأ دارأف

 ريئاندلا نم «تقولا كلذ يف هكلمي ناك ام عيمج يدلاو هيلإ ثعبف «ةبهلا

 !«!”باتكلاب هحرفل ؛تويبلا يف نوكت يتلا جئاوجلاو قيقدلاو.بايثلاو

 [؟4]

 0 يب يما ايي اال

 0 ...؟'تبوبحمو

 بيطخلا «نيدلا ا وللا لولا طوطختم نونا .

 ةنس تبتك اهلعل .ناميلسو ميلس ناطلسلل ةهبتك «ٍفيزشلا .يوبنلا ءرحلاب
 .ه5 ١

 ءالؤه ةماقإ ةنمزألا هذه يف ىولبلا هب تمع.امم.ِنأ :فلؤملا هيفب ركذ |

 نم مهيف ام عم ناندع ديس دجسمل ًامدخو.ةندنس نايصخلا ديبعلا ةيش ةيشاوطلا

 لضفأ نم دجسملا مادخ نوكي نأ بولطملا داو .ةميمذلا بس

 (00١) مقر :يفلسلا ا /رقسلا مجعم )4414.
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 ةيهارسك ىلإ: اوبهذ هباحصأو ةفينح ابأ مامإلا نأو ء.مهلمكأو سانلا

 يفك همدخي د .ملعلا لهأ روهمج كلذ ىلع هقفاوو . مهمادختسا

 دم يا . . ةباحصلا رباكأ هتايح

 دنجدتسملا-ةذغا مهداعبإل ةبجوملا تايصخلا ءىواسم سصضعب ركذ مث ,

 مةويجشتو 6 خيتتايتخ نم ًائيش ركذو «ةحيبقلا لاس نقي رقي . يوبنلا

 نم نايصخلا درط .ىلع رمألا ةالو ضحو ؛مهمالكو مهتاكرح يف ءاسنلاب

 هم ع» هي

 ءاملعلا ضعب لامتتسا ةيشاوطلا ضعب نأ بئاصملا مظعأ نمو :لاق

 فلؤملا أ اذه ارجتو .ةيشاوطلا ا ركذ يف ةبوذكم ثيداحأ هل ت6
 تح ب هسا ملا 07

 ١ ص

 » 0( 0 1 انالابإ  دكعم
 - 53 5 35 1 . ا ءاهقفلاو ءاملعلا سيعب بلطو

 200 تشمل م [؟ة]

 تامل به د اولاو نهملا تايمسم مجعم

 ءأثس“#ح

 مجاعملا ةمهأ الوأ فلؤملا هيف ركذي 5 ةناونعلا اذهب باتك

 ةايحلا تارؤزض" نم ةرورض اهنأو ءرضاحلا تقولا يف ةينهملا سيماوقلاو
 وي نجي نيجيرخلا دادعأ قفدتل ةجيتن كلذو . عمتجملا دارفأل ةيلمعلا

 سرهف .: 00 ةثم يف ةرونملا ةنيدملا١ : : يف باتكلا اذه نع تامولعم رظناو )١(

 درعلا تاكارحإا توعبب زكرم :ةرونملا ةنيدملا الثم رامع ىفطصم /؛يليلحت

 ا ١١١. ص .ه١ا١147 «ءةرونملا

 كه أ منها تكلا ملاع :ةرهاقلا  .يعيفنلا حلصم نب هللا دبع دانعإ (؟9)

 "تيتو هللا ظل . ص 65
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 مدقتلل ةجيتن فئاظوو لامعأ نع نوثحبي نيذلا ةيبيردتلاو ةيميلعتلا لحارملا

 نم ًاددحم أطمن طرتشت ةثيدح فئاظوو لامعأ نم هنع مجن امو لئاهلا ينقتلا

 نأو «ةجتنملا تاءادألا نم ًانيعم ّىوتسم بلطتتو «ةروطتملا تاراهملا

 بناوجب ةصاخ نهملاب ةطبترملا مولعلاب ًاصاخ ًامامتها تلوأ ةمدقتملا لودلا

 . . .ةينهملا لامعألاو فئاظولل اهفيصوتو اهفينصت

 1 . مجعملا فورح ىلع بترم باتكلاو

 : ءابلا فرح يف ءاج اممو

 موقي «درفملاو ةلمجلاب ةينيومتلا داوملا نم ةفلتخم ًاعاونأ عيبي :لاقب

 بذجل هبناوجو يراجتلا لحملا ةهجاو يف ةينيومتلا داوملا فلتخم ضرعب

 ىلع اهعاونأ بسح اهيتريو ءاهريغو تابلعملاو داوملا فظني .نئابزلا

 .ةصاخ تاقاطن ىلع اهراعسأ تبثي .يزاجتلا لحملا ةيضرأ يف وأ فوفرلا

 ةينيومتلا داوملا عيبي .ةبولطملا ةينيومتلا داوملا رايتخا يف نئابزلا دعاسي

 اهملسيو ةصاخ بلع وأ سايكأ يف اهعضي وأ اهفلغيو ددعلاب وأ اهضعب نزوب
 ةمالسلا تاميلعتو. سسأ ذفني .اهنمث ملنستيو:نويزلل اهنودب وأ عيب ةمئاقب

 :ةديسلا ةحبضلاو

 : ءارلا فرح ىفو

 يف نانسألا بيكرت يِّيَّف ىلع فرشي ':نانسأ بيكرت يّيئف سيئر
 تاساقم ذخأ يفو ءاهطلخو نانسألا جذامن لمعل ةمزاللا داوملا دادعإ

 جذامتلا ضرع يفو «تاساقملا بسح جذامنلا لمعو نيجاعملا ةطساوب

 «بيبطلا تاداشرإ بسح ةيلوألا تاساقملا ليدعتو صتخملا بيبطلا ىلع

 ىلع فارشإلا «نانسألا بيكرت تايلمع يف بيبطلا ةدعاسم يف نيينفلا هجوي

 . مهلمع ةبقارمو نيينفلا
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 : ميملا فرح يفو

 ةدوجو ةرطخلا تايافنلا تانايب ليجستو ةبقارم ىلوتي :يئيب بقارم
 لمشت يتلا ةيلقحلا لامعألاب مايقلاو «يئيبلا روهدتلاو ءاملاو ءاوهلا

 نع ةيفصولا ريراقتلا دادعإ «ةبرتلاو ءاملاو ءاوهلا يف تاثولملل تاسايقلا

 ةيدايتعالا تالاحلا يف تاثولملا لامعأ يف ةكراشملا «ثولتلل ةببستملا عقاوملا

 ينفلا فارشإلا . . .ةيئايميكلا داوملا ةكرح ليجست ىلع فرشي ؛«ةئراطلاو

 ١ . ةيثيبلا ةباقرلا لامعأ ىلع

]2٠[ 
 ناويحلا دنع ..يناسنالا بناجلا '(

 كولس نع فئارط رسيو ةظاستي فلؤملا هيف ضرعي ءردان باتك

 يف نيثحابلاو ءاملعلا نم قيرف براجت “ اهاقتسا .ةفلتخملا تاناويحلا

 هتادهاشم نم ااذكو «ناويحلا دنع ”«ءاكذلا لماعم» سايق مهتالواحم

 .ةصاخلا

 باستكاو ملعتلا ىلع ةردقلا رابتخا ةلواحم يف براجتلا هذه رصحنتو

 .ةيربلا وأ ةفيلألا تاناويحلا نم قيرف ىدل ةصاخ تاراهم

 دنع يزنرغ رثؤمب كولسلا طبتري ًابيرقت براجتلا هذه لك يفو

 .ةمومألا ةفطاع وأ ةيسنجلا ةبغرلا وأ شطعلا وأ عوجلاك :ناويحلا

 يف ةيملع ةقباسم ىرجأ ءاملعلا دحأ نأ ةمدقملا يف فلؤملا ركليو

 «ت .د «يبرعلا ركفلا راد :ةرهاقلا .لازغ دعس ةمجرت ؛دراكاب سناف فيلأت )١(

 ,(؟585 ؛!باتك فلألا ص 1
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 «ضيبلا نارئفلاو ةبلطلا نم قيرف نيب ''”(ةهاتملا ةبرجت) ءاكذلا رابتخا

 ! سأرلا سكنم ًافلختم ةبلطلا قيرف اهنم جرخي نأ هشهدأف

 كردي انم اليلق نكلو «ليبن ناويح ناصحلا نأ ملعن انلكو :لاق

 برقلاب رجش ةقرو تقفخ اذإ نونجو ةهالب يف لفجي ناويخلا اذنه نأ

 ١ ل4 نم

 ضعب ىلإ لصوتلا نم نوبردملا نوثحابلاو سفنلا ءاملع نكمت دقو
 أرقنو اهارن يتلا تاناويحلا يف ةيصخشلاو ءاكذلا ةقيقح نع ةشهدملا جئاتتلا

 . .موي لك اهنع

[21] 
 ىمحلا مامح تسع لاب

 .ةروهشم خيراوت نم فلؤملا اهصلختسا ءاهباب يف ةّذف . ةفيطل م 0

 مامحب هتيمست ببسو .هلصأ اهيف ركذ «يزاجحلا ىمحلا مامح نأش يف

 يف قلطملا مامحلا مكح مث ؛«همصو مث ,نييزاجحلا دنع هتمرحو «ىمحلا

 هصاوخو ةبرجملا ةيبطلا هفاصوأو «مونلا يف هتيؤر مكحو 0

 . .ةبيجعلا

 دنع ةروهشم ةبرجت يهو :«اححج تييا) لثم ةريثك جراخمو لخادم هل تيب'ةماتملا

 ةلواحملا قيرط نع ملعتلا ىلع هتردقو ناويحلا كولس ةساردل سفنلا ءاملع

 .. أاطخلاو: 1[

 قيلعت ؛يرايخلا نيساي دمحأ /؛يزاجحلا ىمحلا مامح# :ناونعب يهو 5

 ء«ه7١54١ «ةرونملا ةنيدملا  .يدرك نيمأ دمحم هللا دبع جيرختو ,حاضيإو : .

 .ص 48
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[".] 
 (١'مالسالا روصع يف ءاسؤبلا

 ةكالفلا» باتك هبشي ء«ثيدح بتاك فيلأت نم «باتك ناونع اذه

 هب عمس ولو «باتكلا اذهب عمسي مل فلؤملا لعلو «يجلدلل «نوكلفملاو
 . طقف هيلع كردتسا وأ «ىفتكال

 ايندلا ءاملع# اهاقال يتلا ةبعصلا ةيشيعملا لاوحألا :هعوضومو

 ريفولا مهملع نم مغرلا ىلع سؤبو ةَّدش نم هودبكت امو ««مالسإلا ةفسالفو

 . مهلاوحأب رثأتلا عم «ةريثك ربع هيفو «ةيملعلا مهراثاو
 فلؤملا اذه عفاد هسفن وه «ةكالفلا» فلؤم ىدل عفادلا نأ بيجعلاو

 مهيلإ ٌّنحأ كلذ ءارج نم ترصو ...» :  ريخألا  لوقيف «هباتك فيلأتل

 ينأل الإ كاذ امو . . .» :لوقيو .«مهنيبو ينيب بسنلا ةلصل ؛ ًالصاوتم ًانينح
 7 .«مهنم درفك يسفن ربتعأ

 ةمجرت اهرخا ءةثدحمو ةديدج تامجرت دوجوي هقباس نع زيمتي دقو
 .ه١1؟١151 ةنس ىفوتملا «ىفيفعلا كب قداص»

 .ه174 4 ةنس هباتك فلؤملا ردصأ دقو

["2] 

 : هللا همحر يعابسلا ىفطصم خبشلا لوقي

 :ًاصلاخ ٌّقحلا اهيف دجن ال بتكلا نم عاونأ ةسمخ

 .فوسليفب سيلو فسلفتي نأ هفلؤم دارأ ٌباتك

 ' ص ١448 ءها7١؟85 «مدقتلا ةعبطم :ةرهاقلا  .ديرف لماك دومحم فيلأت نم وهو )١(
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 وهو ؛مهديلقت يف نيررحتملا رهظمب رهظي نأ هفلؤم دارأ باتكو
 . ءاغببلا َديلقت هريغ ءارآ ٌديلقت

 :اهدفي ام نودايل دلي اهريغامجلا نكي نآ هفلؤه ةارآ تاتكو -

 اومهسأ نمم وهو خيراتلا ثادحأ نّردي نأ هبحاص دارأ باتكو

 هل مصخ وهو هنع ثدحتي وأ ًاصخش دقني نأ هبحاص دارأ باتكو تب

 . ''"دساح وأ سفانم وأ

 [ئ]
 ! لطاب هرثكأ ..ةغالبلا جيهن

 ىضترملا فيرشلا ةمجرت يف هللا همحر يبهذلا مامإلا لاق

 . مولعلا يف ةيوق ةكراشم

 يلع نينمؤملا ريمأ ىلع بوذكم هنأب مزج «ةغالبلا جهن» علاط نمو
 ٠ . هنع هللا يضر

 هللا يضر رمعو ركب يبأ نيديسلا ىلع ًطحلاو حارّصلا ٌبسلا هيفف

 .امهنع

 «يمالسالا بتكملا : توريب . ."ط .يعابسلا ىفطصم /ةايحلا ينتملع الكه )١(

 ,.7/"73؟7 ه5



 سفنب ةفرعم هل ْنَم يتلا تارابعلاو ةكيكرلا ءايشألاو ضقانتلا نم هيفو

 ٌباتكلا َّنأب مزج نيرخأتملا نم مهدعب نمم مهريغ سفنبو ةباحصلا نييشرقلا
 . لطاب هرثكأ

 .220ه 475 تا. .فيناصت بحاص يلزتعم يضفار ملكتم هنأ ركذو

[26] 
 «رهزألا» ةلحم

 اهنأ مهنم ًانظ «رهزألا» ةلجم نوعلاطي ال داقنلاو ءابدألا نم ًاريثك َّلعل

 . كلذ ىلإ امو ةيعرشلا ىواتفلاو ةيمالسالا ثوحبلاب صتخت

 :اهنأ قحلاو *

 .ًاماع (76) ذنم ردصت «ةقيرع ةلجم

 :لثم ءددع ىلإ ددع نم اهتاعوضوم بوانتت «ةديدع باوبأ اهيفو

 ءدقنلاو بدألاو ةغلل رخآو ءدئاصق ةرشع ىلإ دتمي دق رعشلاب صاخ باب
 .فقاوملاو فئارطلل اهريغو «تاعارتخالاو ةيشقتلاو مولعلا يف ثلاثو

 نع يليمجلا ديسلا بتك ةليوط تاقلح يفو 2يمالسالا ملاعلا رابخأو

 لضفلا وبأ دمحم تاركذم ترشنو ««نيححصملاو نيققحملا تاقبط»

 .ةريثك دادعأ يف هتافو دعب قيقحتلاو ثحبلا لوح ميهاربإ

 انركذت ةئيصرلا مهتاساردو مهئاحبأ اهيف نومدقي نيذلا باَّتكلا نإو *
 .«رئاصبلا» و «ةلاسرلاة ةلجمب

 . ةيلاعلا تافاقثلا باحصأ اهيلع صرحي دئاوفو ملعو ةربخ اهيفو

 . 777/4 نازيملا ناسل )١(

 ها



[27] 
 تانويزفلتلاو فحصلا رابخأ ةيقادصم لوح

 قيدصت ىلإ ليمي يناطيربلا ماعلا يأرلا نأ ةئراقم ةسارد تحضوأ #*

 هرشنت ام قدصي امم رثكأ رابخأ نم ةعاذالاو زافلتلا تارشن يف دري ام

 . فحصلل ءارش ابوروأ بوعش رثكأ نودعي نييناطيربلا نأ عم « هتفاحص

 نييناطيربلا نم / ,/9 نأ اسنرف ىف تيرجأ ىتلا ةساردلا تحضوأو #«

 ةبسنلاب / 58 لباقم ةيزافلتلاو ةيعاذإلا ةيرابخإلا تارشنلا قدصب نودقتعي

 . فحصلا رابخأل

 لباقم :/ 48 ىلإ نييلاطيإلا ىدل ةفاحصلا ةيقادصم ةبسن لصتو *

 .زافلتلا رابخأل ةيسنلاب / ١

 غلبت مهزافلت رابخأ تارشن قدص ةبسن نأ نويسنرفلا دكأ اميف *

 .طقف 2/4

 مهمهحص قدص ةبسن نأ ناملألا نم ةساردلا مهتلمش نم لدقتعيو #*

 . 237/1١ ىلإ لصت

[2] 
 تاحلطصمو تاملك ىناعم

 يل١ : هنع هللا يضر باطخلا نب رمع لوق يف ةدراولا «نانيمألا» 75

 .لامشلا بتاكو نيميلا بتاك :نيبتاكلا :امهب دارأ ««نانيمأ نئاخ لك ىلع

 ةبيتق نبال «رابخألا نويع» يف درو نكل ءردصم يف تأرق اذكه : تلق

 ©١١8. ص :؟45 ع لصيفلا ةلجم (1)

 ه؟



 .''”«نيطلاو ءاملا :نانيمأ نئاخ لك ىلع» :لوقي ناك رمع نأ (”9+؟/1)

 : ينعي ءهيلع ةءارق نالف نم ربخلا عمس هنأ يأ 'نالف مكثدح»

 . هيلع ءىراقلا ظفل عمس لب .هخيش نم هظفل عمسي مل هنأ

 : ينعي ء«همأ رظب صاماي» :لئاقلا لوق ىنعم : ظحاجلا لاق 5

 .(71 15/7 ءابدألا تارضاحم) . هيبأ ريغ نم همأ َرهم الكأ

 . ةكبش يهف ضرأ يف رابالا ترثك اذإ :يعمصألا لاق :«ةكبشلا»

 . (ا/ا/ 4 /؟* مجعتسا أم مجعم)

 ةعامجلاو .سلجملاو « نيمدقلا عضوم :  ميملا حتفب  «ماقُملا» -

 .ةماقإلا عضومو «ةماقالا :  ميملا مضب  «ماقملا» و

 . "")«رفَد َّمأ» ايندلا ىمستو ءنّنَنلا :هكْفّدلا»

 برعلا :يبارعألا نبا لاق :(56 ص) ؛هيلامأ» يف يديزيلا لاق

 .ةدبعو ٌدبعو «ةنوذربو نوذربو «ةروفصعو روفصعو «ةرّوثو ٌرْوُت :لوقت

 .ةمالغو مالغو «ةخيشو خيشو

 : ةَلِجَر ىثنأللو «لجر :ناسللا يفو

 :َلُجَولاَةَمْرحاولاَْبِمل  مهتاتفبيجاوقزم
 اهيف يوارلا ٌعمجي يتلا سيراركلا ىلع ًامَّلَع تّلهتسا :«ةخيشملا»

 عسوت دقو ؛«مهتايورمو خويشلا مجارت نّمضتت تراص ..مث ءهخويش

 نع ةيملع ةدئاف هيف ام ّلك اهيف نوركذي اوحبصأف كلذ يف نورخأتملا

 )١( هينبي امم كلذ راثآ ترهظ ىيلاولا ناخ اذإف «ناينبلا امهب دوصقملا نأ نظأو .

 ) )1يركسعلا لاله يبأل /«ءايشألا ءامسأ ةفرعم يف صيخلتلا» ١/5 ٠١.

 م



 يفنلا لمتحت يتلا تاروصتلاو ضورفلا ينعت «تايرظن» ةملك

 .تابثاآلاو

 اذلو ءةيشاملا :ةحراسلاو .«حَّرَس» ةدام نم اهلصأ «ةيحرسملا»

 . حرسم :ىعرملل ليق

 . يلعلا معنملا دبع همسا «دشارلا دمحأ دمحم» يمالسالا ركفملا

 مالسالا اورمد :نولوقي برغلا ةداق» :روهشملا باتكلا بحاصو

 يمالسإلا بتاكلا وه «ملاعلا لالج» مساب عوبطملا ؛هلهأ اوديبأ

 . هللا همحر . فسوي دودولا دبع

241] 
 تانيقيلاو تامّلسملاو تايهدبلا

 اياضق ىلإ اهدييأت يف جاتحُي الو ءاهب فرّتعا ةيضق :«ةيهيدبلا» *
 ظ .اهنم طسبأ

 مصخلا نم مّلَسُت اياضق :  يناجرجلا لاق امك  «تامّلسملاو» *
 لهأ نيب وأ نيمصخلا نيب ةمّلسم تناك ًءاوس ؛هعفدل مالكلا اهيلع ىنبُيو

 . هقفلا لوصأ لئاسم ءاهقفلا ميلستك ؛ملعلا

 مومع ةقالع تامّلسملاو تايهدبلا نيب ةقالعلا نأ ودبي اذهلو *

 تامّلسملاف «ةيهيدب ةمّلسم لك تسيلو :ةمّلسم ةيهيدب لكف .صوصخو

 . تايهيدبلا نم ٌمعأ

 ينعت ةهادبلا نأ انملع اذإ تايئيقيلاو تايهدبلا نيب قرفلا كردنو

 «لقعلا ىلع اضرف هسفن ضرفي يذلا ؛«يهيدبلا عوضوملل رشابملا كاردإلا

 هآ



 نيح يف ءكردملا عوضوملا ةهادب يه ةهادبلاف . كشلل ًالاجم عدي ال ثيحب
 ينطابلا روعشلاو «سفنلا ىف ةهادبلا هذه هفَّلخت يذلا رثألا وه نيقيلا نأ

 . ')اهيف هدّلوت يذلا

[21] 
 ! ةيغالب تاحاطصمو ةبيرغ تاملك

 يذلا ءروهشملا يسنرفلا بيدألا «داس يد١ زيكرملا ىلإ ةبسن : ةيداسلا

 بيذعت قيرط نع ةذللا قيقحت ىلإ يرهقلا عافدنالاب هتياور تايصخش زيمتت
 !نيرخالا

 «نيرخالا ةاناعمو ملأ لالخ نم ةعتملا ىلع لوصحلا ينعت ةيداسلاو

 تائف عيمج هيف كرتشي يبعش يعامتجا ناجرهم :لافنركلا

 «ةنيعم ةيعامتجا وأ ةينف وأ ةيموق ىركذ ءايحإ ةيسانمي كلذو ؛عمتجملا
 بسح ؛«ةبيرغلا وأ ةيركدتلا انايحأو .ةديدجلا .فاليملا هيف نسكلتَو

 . . ةبسانملا

 اهمجح نع رظنلا ضغب ءفقسأ اهاعري ةسيئك نع ةرابع : ةيئاردتاكلا

 . اهئانب ةماخف وأ

 ةيسامولبد قئاثوو تامولعم نّمضتي ريغص بيتك :قرزألا باتكلا
 ىلع هعزوتو «ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا اهنم .تامركحلا ضعب هردصت

 .يمورلا نمحرلا' دبع دهف /ميركلا نآرقلا نم لوألا بزحلا يف تايهدبلا )١(
 ١٠١. 4 ص «ةبوتلا ةبتكم :ضايرلا



 ! يجراخلا هدلج نول نم دمتسم

 نفلا يف ثحبي امك ءهتاموقمو لامجلا يف ثحبي ملع : يقيطاطسالا

 . هقرط فلتخم يف ينفلا ريبعتلا اهيلع ىنبُي يتلا ءىدابملاو

 «ةرقب ةروص يف اهباحصأ اهلعج ةيرصم ؛ةدوبعم» مسأ : روحتح

 بر اهولعج مث «ةرابلا ةمومألا زمر مهدنع تناكو «ةأرما ةروص يف ًانايحأو
 !ىتوملل

 .''"روتاه» مسا ةيطبقلا ةنسلا روهش نم ثلاثلا رهشلا لمحيو

 .سابتقالا :نايبلاو يناعملا لهأ حالطصا يف نونف ةسمخ كانهو 2#

 . حيملتلاو .لحلاو .دقعلاو «٠ نيمضتلاو

 : هتياكح ىلع ال هريغ مالك همالك يف ارثان وأ ًامظان ملكتملا ركذ اذإف

 وهف ثيدحلا وأ نارقلا تارابع نم ٌمالكلا كلذ ناك نإف

 . سابتقالا

 .  نيرخأتملا حالطصا ىلع نيمضتلا وهف ًارعش ناك نإو

 .دقعلا وهف ًارثن مظن ملكتملا ناك نإو

 . لَحلا وهف ًامظن َرثن ناك نإو

 . ””حيملتلا وهف ًاحيرصت ال ًءاميإ هريغ مالك ىلإ راشأ ناك نإو 5-7

 )١( «ناكيبلا ةبتكم :صضضايرلا  .سيمخلا روصنم /ةبيرغ تاملك /!141١١ا١ه.؛

 ص  .73١فلالقث لك 45 لل ”13١7 .,

 . 8١ ص يسورديعلل رفاسلا رونلا خيرات ةفإ

 هى



]0٠[ 
 رابخأو ..دئاوف

 مظن دقو «تارم رشع تينب ةبعكلا نأ ىلع ءاهقفلاو نوخرؤملا صن ©
 .ظفحتل تايبأ ةثالث يف (ه95١ ت) جيمسلا مالسلا دبع خيشلا كلذ

 :لاقمف

 كاكَنلاهؤكاأمداف  ٌكالمألاةيبعكلا يناب لوأ

 ٌمهيلت شيرقفةقلامع مهرج مث ليلخلاف حوف
 رجازلا ف سوي ْنبا ٌيفقثلا ٌرشاعلاو ٌعسات ريبزلا ْنِباف

 ةثالث يف قباسلا هيقفلا اهمظن .. .رومأ ةثالثب ةفسالفلا رفك ركذو ©

 :لاقف تايبأ

 العو لج تايئزج ملعي ال قلاخلاو داعُي ال مسجلاو

 هعون يف يأ ملاعلا ٍمِدَقِب هلوهقباهل عبار ديزو

 :ىلسلاو ءيّلصملاو .يّلجملا : يهو «ةرشع ليخلا عاونأ 0

 .تيكسلاو «ميطللاو «لمؤملاو «ءيظحلاو .حاترملاو .فطاعلاو «يلاتلاو

 ةرشعلا قابسلا باقلأل ازمار يلالهلا دمحأ سابعلا وبأ خيشلا اهيلإ راشأ دقو

 : وهو بيترتلا ليبس ىلع
 يفتت كساو ْنمطْلاولّمأوظحاوحر 2 يبفطعاو لتاو لس ٌلصو لج

 ةثالث يف رجح نبا ظفاحلا ةمآلعلا اهمظن ؛ناعم ىلع تونقلا قلطي ©
 :تايبأ

 ةيضرم ناعم رشع ىلع ديزت 20دجت هيناعم ددعا تونقلا ظفل
 ةيدويعلابةرارقإاهسماخنو 2 ةعاطةدابعلاو ٌعوضخ ٌءاعد

 د



 «""هّينلا حبارلا ةعاطلا ٌماود كاذك اهّلوطو ٌمايقلاو ةالص ٌتوكس

 :امهو «نايورق نانثا :ةعبرأ ةيكلاملا ءاهقف نم نودمحملا ©

 :امهو ,نايرصم نانثاو .مكحلا دبع نب دمحمو ءزاوملا نب دمحم

 نس ىلع «دحاو رصع يف اوناكو .نونحس نب دمحمو «سودبع نب دمحم

 !دحاو

 سيل ءيشل مالك طغللا :فيطللا قرفلا نم :دمحأ نب ليلخلا لاق ©

 «ءيش ريغل مالك لاحملاو ءهب ٌرْغت ءيشل مالك بذكلاو ءكنأش نم

 يف هلقن)ل .هدرت مل ءيشل مالك وغللاو ءمظنم ءيشل مالك ميقتسملاو
 . (حابصملا

 دعب يسيرشنولا دحاولا دبع هيقفلا خيشلا ةماش نب هللا دبع وبأ ىأر ©

 :لوقي أشنأف «هلاح نع هلأسف «هلتقم

 ربقلا ةشحو يف ريخلا الإ رأ ملو 2هلضفو يبر ناوضر ينّمعدقل
 رشحلا ىلإ جورخلا موي ينظفحيل هلضفبهللإلالأسأ ينإو
 رسجلا ىلع رورملاو باتكلا رشنك ءةريثك رومأ نم كلذدعبامو

 .نويدلا مهو ءراحبلا بوكر :ءرملا بيش لجعت ةثالث :ليق ©

 نب ّيبرعلا بهاوملا وبأ بيدألا خيشلا ىنعملا اذه دقعو !زئاجعلا ةعماجمو

 : هلوقب هللا همحر حئاسلا

 نونملا تابلاج لق تئفش نإو ىقعفلا بيش َّنلجعية ثالث

 ''نويدلا ٌةهو راحبلا بوكر ااذك تامرهلا ةعجاضم

 .هنم ىنعم لك ىلع ةلدأب ىتأ مث )١(

 235١8 ١١١« ص «جيمسلا مالسلا دبع /«ةعفان لئاسم ةدع يف ةعماجلا دئاوفلا» (؟)

 ,. ١5" دقت كالا لقلم لذك لا“١
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[01] 
 اياوزلا نم ..

 ماهبإ يف ةمظع لوطأ عوكلاو .هعوُب نم هعوك فرعي ال نالف :لاقي

  ناريإ ناتسناغفأ : يه رمعتست مل يتلا ةيمالسالا لودلا

 هنأ ملحلا يف مهدحأ ىأر اذإ . .ايقيرفإ بونج يف يونيس ةليبق كك

 !ةيذه هل مّدقيو حابصلا يف هل رذتعي ءادحأ ىذآ

 .هجولا ليمجتل لئاسولا لضفأ نع ًاريرقت ليمجتلا ءاملع دحأ مَّدق
 ظافتحالاو ةرشبلا ليمجتل لئاسولا نسحأ نم راطمألا هايم نأ رّرقف

 ل اح 0 5 . ١(

 .  اهتراضنب

[65]: 
 تامولعمو ..دئاوف

 : ةيهاتعلا وبأ لاق

 ْعْطْسَت كبايث نم اياطخلا ٌحيرو ىقئتوذ كّنأك ىتح ىقُّثلا تفصو

 يف اورثك ةرحسلا نأ ءرحسلا ّسانلا نيكلملا .ميلعت نم ةمكحلا ©

 .ءايبنأ مهنأ اومعز امبرو ءرحسلا نم ةبيرغ ًانونف اوعرتخاو .دهعلا كلذ

 :::ضايرلا  ..يزنعلا ةيطع دئاع /؛تأرق ام لمجأ نم» :باتك نم تافطتقم )١(

 .ه6١©11 العلا ةعبطم

68 



 رحسلا هوجو سانلا امّلعيل تورامو توراه نيكلملا ىلاعت هللا ثعبف

 ةوبنلا نوعّدذي نيذلا نأ اوفرعيو «ةزجعملا نيبو هنيب زييمتلا نم اونكمتي ىتح

 . ءايبنأ ال ةرحس مه امنإ ًابذك

 يف ناكو «ةّيّدذلا مهيف نكي ملو صاصقلا ليئارسإ ينب يف ناك ©

 . صاصقلا مهيف نكي ملو ةيدلا ىراصنلا

 .وفعلاو ةّيدلاو صاصقلا نيب اهرّيخو ةيدمحملا ةمألا هذه هللا مركأف

 . كك ءايبنألا ديس اهب ءاج ىتلا ءارغلا ةعيرشلا رسُي نم اذهو

 بعليف :ءالقعلل ةكحض ريصي رمخلا براش :يبطرقلا لاق ©

 ههجو حسمي مهضعب يؤر ىتح ءههجو حسمي امبرو ؛هترذعو هلوبب

 .نيرهطتملا نم ينلعجاو نيباوتلا نم ينلعجا ّمُهَّللا :لوقيو هلوبي
 امك هللا كمركأ :لوقي وهو ههجو سحلي بلكلاو مهضعب يؤرو
 ! ينتمركأ

 اهلاق يتلا ةملكلا يه 49 ٌليِكصَرْلا َمَميَو هلأ اتْبَسَح 9 :ىلاعت هلوق ©

 .رانلا يف يقلأ نيح مالسلا هيلع ميهاربإ

 ّمغلا دنع ةملكلا هذه لوق ٌبحتسي :«ليلكإلا» يف يطويسلا لاق

 . ةميظعلا رومألاو

 كتفلاو شطبلا ىلإ لدع ناهربلاب ةجحلا عفد نع نوعرف زجع امل ِ

 ديدهتلا ىلإ لام ةجحلا هتيعأ اذإ «عدتبم ٌكاض لك لاح اذكهو «ءنانسلاب
 .؟1ةريغزلاو

 )١( ريسافتلا ةوفص ١/284 ,.85 ١١١:  147هاب م يبطرقلا ريسفت) ( 71417
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 [ة"]
 ملاع ملع نم ..براجتو دئاوف

 ثّدحمو ملاع (ه518١ ت) يراصنألا دمحم نب دامح خيشلا

 يف هلاوقأو هتمجرت لوألا دبع هنبا عمج «ةرونملا ةنيدملا يف شاع «يفلس

 . نيفيطل نيأزج
 : هلاوقأو هرابخأ نم ركذاممو

 . شيعتل اهنم برشت ةروراق : ةيساردلا ةداهشلا يمسي ناك

 . ءايبنألا زكرم اهنأل تاراقلا لضفأ ايسأ ةراق

 .لاملا عمجي نأ عيطتسي ال بتكلا عمجي نم

 . زيهجت ىلإ جاتحي ال هنأ اهنم «ةريثك عفانم هيف رمتلا
 ةلقل ببس ةأرملا نإف «جاوزلاب ركبي نأ ملعلا بلاطل يغبني ال
 .بلطلا

 اذإو .كيذؤي ال هب شّرحتت مل اذإ دسألا نإف ءدسألاك ةلودلا نإ

 . كاذا هب تشرحت

 ةدحاو هعم يذلا فالخب ءًاَّباَش ريصي ةوسن عبرأب جوزتملا نإ
 . ثالث وأ ناتنثا وأ

 . ةريصبلا لهأ الإ هيف لخدي الأ بجي ةوعدلا ناديم نإ 5

 . تقولا عّيضت تاداعلا هله نم هوحنو ياشلا

 ملاعو «كراشم ملاع :ايئدلا هللا قلخن نأ ذنم نامسق ءاملعلا

 .اوبأ مأ اوضر «ةقراشملل ةلمالت هيحاون عيمجب هلك برغملا

 .ايلاطيإ نم ايكرت اهتذخأ ةيلاطيإ ةملك لايرلا

5١ 



 هللاو .اذج ىلاسك اهلهأ نكلو تاريخلاب ةئيلم «يلام» ضرأ 5-5

 .ناعتسملا

 . مجعلا ةمامع نويناريالاو دونهلا اهسبلي يتلا ةمامعلا

 يه نالا ةيبرعلا لودلا يديأب يتلا تاطوطخملا نأ ول تينمت

 اهيلع نوظفاحيو اهتميق نوفرعي نييبوروألا نأل ءابوروأل
 .ناعتسملا هللاف ! . . برعلا امأو ءاهنوسرهفيو

 .ةيحللاو سأرلا يف بيشلا روهظ يف ببس كسملاو دوعلا نهد

 دالب :اهانعمو ءاهتمس يه ءاينابسأ نم ايناتيروم ةيمست لصأ نإ
 . نادوسلا نع زيمت ىتح «ناضيبلا

 نرقلا لبق نم دوصقملاف ««نومدقتملا لاق» ةرابع ءاملعلا لاق اذإ

 ىتأ مث .فلسلا ءاملع نورق يه ىلوألا ةثالثلا نورقلاو . عبارلا

 . فلخلا ثلاثلا نرقلا دعب

 امو .قالخألا يف مهل ريظنالو ءًاقح برعلا مه نميلا لهأ

 مل «ةينامي ةمكحلا» و «نامي ناميآلا» : هلوقب دلو يبنلا هب مهفصو
 داقتعالا يف كفلاخي يذلا يديزلا ىرتو .طق يبرع هب فصوي

 ظ ) 1 ةلماعم نسحأ كعم لماعتي

 !طخلا نسحُي نم مهيف نوكي نأ لق نيئّدحملا نإ

 . ةطانرغ يف الإ ةلود مهل مقت مل راصنألا نإ

 !ماوعلل طيقنتلا .:نولوقيو «تاملكلا نوطقني ال لئاوألا ءاملعلا

 . '''هجعلا ةرثك ببسب نارقلا طقن جاجحلا نإو

 نب دامح خيشلا ثدحملا ةمالعلا ةمجرت يف عومجملا» باثك نم تافطتقم )١(

 . يراصنألا دامح نب لوألا دبع /4؛يراصنألا دمحم
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 [0ء]
 ! ةعيرس ..رابخأ

 .راكبألا ناذا يف فونشلاك بتكلا يشاوح ىلع قيلعتلا : مهضعب لاق

 ينزاملا مك يف هيوبيس باتك هفّرخت :يزبالكلا قاحسإ وبأ لاقو
 وا

2 0 

 نونحس ناويد يف ناسح تيبك ورقم لكشلا َديقف و ثحبصأ

 عممجب يرصملا ي يجري ادعلا هينحلا دبع نيج روعتدلا مرعي ص

 عمج هنأ ملع (ه١57١ ةنس) نالا ىتحو .ميركلا نارقلا يناعم تامجرت

 (؟”اريخ هللا هازج .نآرقلا يناعمل ةمجرت ةغل )١75( نم رثكأ

 :بتكلا رابخأ نمو

 تيب ىتئام نم رثكأ ىلع لمتشي ثحب :«دهاوشلل نييوحنلا رييغت»

 ةعابطلا راد :ةرهاقلا_ .رخاف دمحم يلع /اهب داهشتسالل نويوحنلا اهفّرح

 . ص "147" .ه5١51١ ءةيدمحملا

 هل مَّدقو هيلع قلعو هعمج /6«باطخلا نب رمع نع روثئأملا ريسفتلا»

 «باتكلل ةيبرعلا رادلا :سنوت ؛برغلا سلبارط  .نسح نب ميهاريإ
 . ص 88٠ ه5

 :لئاقلا ةرهش لعلو) 9/.١10. «ردلا رشن» باتك يف ناقباسلا ناربخلا (1)
 . (يذابالكلا

 ”١”".2 ص «شيواشلا ريهز /؛تاطوطخملا رتفد شماوه# يف ناقباسلا ناربخلا ()

 . 71١

+ 



 راد : يبظ رباح .ففرش رساي دمحم ,«ىنايداق ريغ تاديد» تت

 .صسص 5!" هه . ىبنتملا

 مامإلا ركذ «ةعوبطمو ةطوطخم دجوت ««يعفاشلا مامإلا ةلحر»

 . '7ةلطاب اهنأ ىبهذلا

[0] 
 ! توملا دعب ملكت

 ةفالخ يف يفوت : اردن كويك .ليلج يباحص يراصنألا ةجراخ نب ديز

 . امهنع هللا يضر «نامثع

 هب رظتنا ةجراخ نب ديز يفوت امل :لاق ريشب نب نامعنلا ىور دقو
 . نيتعكر يَّلصأ :تلقف «نامثع جورخ

 :لاق  مكيلع مالسلا «مكيلع مالسلا :لاقف ههجو نع بوثلا فشكف

 ! هللا ناحبس !هللا ناحبس :ةالصلا يف انأو تلقف  نوملكتي تيبلا لهأو

 باتكلا يف كلذ ناك «هللا لوسر دمحم !اوتصنا ءاوتصنا :لاقف

 هللا رمأ يف ٌّيوق هدسج يف فيعض ءركب وبأ قدص «ءقدص .قدص .لرألا

 ٌيوق «باطخلا نب رمع قدص ءقدص .«قدص .لوألا باتكلا ىف كلذ ناك

 .قدص .قدص .لوألا باتكلا يف كلذ ناك «هللا رمأ يف يونا دلت ىف

 رثب ءءامحألا تحيبأو «عبرأ يقبو ناتنثا تضم ءنافع نب نامثع قدص

 يل تسسحأ له «ةحاور نب هللا دبع كيلع مالسلا .سيرأ رئب امو سيرأ
 ؟!دعسو ةجراخ

 !هوخأو هوبأ امه : كيرش لاق

 )١( «ءالبنلا مالعأ ريس» يف ٠١/8/.
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 نع («2ةريثك هوجو نم ةصقلا هذه تيور دفو : يرملا ظفاحلا لاق

 9س نامعنلا

 ا د ا حلا

[07] 
 برشت الو لكأت ال ..ةأرما

 ينامهطلا دمحم نب ىسيع ةمّلعلا ةغللا مامإ اهاور ةردانو ةبيرغ ةصق

 برشت الو لكأت ال ةأرما مزراوخب تيأر :لاق ء(ه787 ت) يزورملا
 !ثورتالو

 لكأت ال يتلا نأش يكحي ينامهطلا ٌتعمس :يربنعلا ىيحي لاق

 !كلذ َنياع هنأو ءةنس نيرشعو ًافين كلذك ت تشاع اهنأو .ءبرشت الو

 ةمحر :يهو .«مالسإلا خيرات» يف اهتصق ٌتقس :يبهذلا مامإلا لاق

 تأرف تمانف «ةنيكسم تناكو «نيدلو َكرتو اهجوز لتُق .ميهاربإ تنب
 مهنذأتساف :تلاق ءةمئاص تناكو ءدئاوم ىلع لكأي ءادهشلا عم اهجوز

 !ءيش لك نم بيطأ اهثدجوف ءاهتلكأ ةرشك ينلوانو
 !ترمتساو «ةناعبش ثظقيتساف

 !“”ءيش لك ىلع رداقلا ناحبسف «ةحيحص ةياكح هذهو

 .7"5 5١/١٠١ لامكلا بيذهت )١(

 لامكلا بيذهت «؟4/١841 ءايلوألا ةيلح ,؟"16 /5 دعس نبال ىربكلا تاقبطلا (5)

 "ع5 1/8١

 , ه7/7 /17* ءالبنلا مالعأ ريس (9)



[01] 
 ! هنفك لماح

 . ىيحي نب دمحم ليعس وبأ وه

 عينم نب دمحأو يرهوجلا دعس نب ميهاربإ نع ىور «قشمد نكس
 . مهريغو ةبيش يبأ نباو

 !هنفك لماح ىعدي اذه ىيحي نب دمحم ناكو

 نفكو َلّسْغف يفوت هنأ ينغلب :لاق «يدادغبلا بيطخلا هركذ ام كلذو

 ءهربق هيلع حتفف ءهنفك قرسيل ٌنشاَبن ءاج ليللا ناك املف «نقُدو هيلع َّلّصو
 ضهنو !عزفلا نم ًابراه شابّنلا ٌرفو ءآسلاج ىوتسا هتفك هنع َّلح اًملف

 دجوف ءهلزنم دصقو ربقلا نم جرخو «هعم هنفك ذخأف اذه ىيحي نب دمحم

 ؟اذه نم :اولاقف «بابلا مهيلع ٌقدف «هيلع نوكبي ُهَلهأ

 . اننزح ىلإ ًانزح انديزت نأ كل لحي ال ءاذه اي :اولاق .نالف انأ :لاقف

 . نالف انأ هللاو اوحتفا :لاقف

 مهنزح هللا لدبأو ءاديدش ًاحرف هب اوحرف هوأر املف «هتوص اوفرعق
 .ًارورس

 ةتكس هتباصأ دق هّنأكو «شاّبنلا رمأو هرمأ نم ناك ام مهل ركذ مث

 حتفف شابّتلا اذه ثعب نأ هتوقو هلوحب هللا رّذقف «ةقيقح تام دق نكي ملو

 . نيئس ةدذع كلذ دعب شاعف . هتايح ّببس اذه ناكف «هربق هيلع

 . ''"ه146 ةنس يف هتافو تناك مث

 ثداوح :مالسإلا خيرات ءالالال ١5/ ةياهنلاو ةيادبلا «4؟7/ دادغب خيرات )١(

 . 170/١ مظتنملا « 477 ص اه!١٠ 17941١ تايفور
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]04[ 
 ةردان ةثداح

 يف دشنأو «شكارم ةرضحب وهو ريغص هل دلو ىلإ قّوشت امل .«روصنملا

 : كلذ

 هُيدتليبلق فللخت ااطقلاخرف لثمّدلو يلو

 «تايبألا هذه لاق امل رهز نبا نإ :«بيطلا خفن» يف يرقملا لاق

 ىنعي ءةيليبشإ ىلإ نيسدنهملا لسرأ «هللا همحر روصنملا بوقعي اهعمسو

 مث ؛هتراحو رهز نبا تويبب املع اوطيحي نأ رمأو ءرهز نبا نم ملع ريغ نم

 لثمي اهشرفو ءةدم برقأ يف هب مهرمأ ام اولعفف . شكارم ةرضحب اهلثم اونبي

 همّشحو هدالوأو رهز نبا لايع لقنب رمأ مث .هتلا لثم اهيف لعجو «هشرف

 ىأرف «ءعضوملا كلذ ىلإ ءاج ىتح هيلع لاتحا مث ءرادلا كلت ىلإ هئابسأو

 ليقف !مالحأ كلت نأو !مئان هنأ نظو كلذل راتحاف «هتراحو هتويبب ءيش هبشأ

 بعلي هيلإ قوشتي يذلا هدلو اذإف هلخدف .كتيب هبشي يذلا تيبلا لخدا :هل

 !؟١'هنع ديزم ال ام رورسلا نم هل لصحف !تيبلا يف

8# 4 

 )١( ص ؛جيمسلا مالسلا دبع /ةعفان لئاسم ةدع يف ةعماجلا دئاوفلا 7١59.
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[05] 
 دئاوف

 يراصنألا دمحم نب دامح ثدحملا ملاعلا اهلاق يتلا دئاوفلا نم

 :(ه8١51١ ت) هللا همحر

 ببسب كلذو :هقلعم لاق) بلاغلا يف مهؤابا فرعُي ال يلاوملا 5

 .زئانجلا ىلإ هيف لصوو «يراخبلا حرش» هباتك فلأ بجر نبا

 ! ةزانجلا ىلإ وه بهذ مث

 يف ليثم هل ردني (يديبزلل) «ءايحإلا حرش ةداسلا فاحتإ» باتك

 . ثيداحألا جيرخت يف عسوتلا يف رخأتملا نمزلا اذه

 ةيديزلاب كلسي نأ عاطتسا .ةسايسو ملع بحاص يناكوشلا نإ
 . ةنسلا قيرط

 .انوفعضي نأ نوديري امنإ ءانع نوعفادي ال رافكلا نإ

 ًامارتحا اذهب يتفأ ال نكلو «يدنع لالح ىيفارغوتوفلا ريوصتلا نإ

 . ميرحتلا ىلع (ةيدوعسلا) دالبلا هذه يف ىوتفلا لهأل

 نلعي ال يذلا امأو «قيدنز هيلع قلطي اذهف هتعدب نلعي يذلا نإ

 . عدتبم هيلع قلطي اذهف

 5م



 .هل لصأ ال ةدج ةئيدمب يذلا ءاوح ربق

 هلي هلوسرو هللا ةيصعم . يه .رومأ ةعنرأ هيف ىحللا قلح نإ تت

 . ءاسنلاب هبشت «رافكلاب هبشت «لجو زع هللا قلخ رييغت

 هوبقاعي نأ هموق دارأف ائيس المع لمع اذإ مهدحأ ناك قراوطلا

 عزناف َّدب ال ناك اذإ ؛عزنت ال ةمامعلا :مهل لوقيف ءاهوعزنيل هتمامعب اوذخأ

 !لاورسلا

 !('”ةأرملا اهمكحت ةليبقلا نأ ىنعمب «ءاسنلا مهدوست قراوطلاو

[7] 
 بّلصتملا ركفلا بحاص

 رداق ريغ وهو .هراكفأ ىلع دومجلا ديدش بلصتملا ركفلا بحاص م

 نرملا ركفلا بحاص نأ نيح ىلع ءاهأطخ ادب ول ىتح هئارا نع ىلختلا ىلع

 .هل ًافلاخم وأ

 ةالاغملا ىلإ ليمت بلصتملا ركفلا بحاص اهمدختسي يتلا ةغللا

 كمالك ءًادبأ اذه لوقأ ال انأ ءبذكي ًامئاد نالف :هلوق وحن «ةيعطقلاو

 . هلوبق نكمي اال

 هنهاوع ىلع مالكلا يقلي وهف «ةفيعض نيرخالا رعاشمل هتيساسح

 . . .جرحو ىذأ نم هيعماسل هببسي امب هبا ريغ

 نب دامح خيشلا ثدحملا ةمالعلا ةمجرت يف عومجملا» باتك نم تاراتخم )1١(
 .(" جم نم) يراصنألا دامح نب لوألا دبع /؛يراصنألا دمحم
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 ميهافملاو ءىدابملا نم ليلق ددع ىلع ةمئاق ثدحتلا يف ةكراشملل هتسرامم

 ىلإ عراسيو ء«بلق رهظ نعاهظفحي وهف اذلو .ةددحملاو ةزهاجلا

 . اهقيقحت ءايشألا ةعيبط ىبأت «ةيلاثملا ىلإ لايم

 مامتها يأ يطعي ال وهف اذلو هل لئادب ال هيلإ ىدتها ام نأ هنظ 5

 . ')ةفلكت لقأو ًاعفن رثكأ لئادب نع ثحبلا ةلأسمل

[31] 
 تاهيبنتو ..فئاطل

 .؟مهنم عمسأب متنأ ام» :ِدكك هلوقل .«عمسي تيملا نأ حيحصلا

 ميت ال كنف » : ىلاعت هلوق امأو .«مهلاعن عرق عمسيل تيملا نإو» :هلوقو

 . ملعأ هللاو ءظاعتالاو رّيدتلا ًعامس هنم دارملا [97 :مورلا] 4مل

 ءماتلا عساولا كلُملا :هانعمو ءكلُملا نم ةغلابم ةغيص :توكلملا
 . ةغلابملل ءتومحرلاو توربجلا : لثم

 تايبأب قدنخلا موي لثمت هنأ لكي هنع تبث ام : ريثك نبا ةمالعلا لاق

 وهو نينح موي لاق هنأ تبث امو ««انيدتها ام تنأ الول مهَّللا» :ةحاور نبا
 له» :هلوقو ««بلطملا دبع نبا انأ .بذك ال يبنلا انأ» :هتلغب ىلع بكار

 نم ًاقافتا عقو امنإ «خلإ . . .«تيقل ام هللا ليبس يفو «تيمد عبصأ الإ تنأ

 انيدل اذه لكو .اوفع خي هناسل ىلع اذه ىرج لب ءرعشلا لوق ىلإ دصق ريغ
 .[79 : سي] 6ْةُهَل ىتَبلياَمَو رْعِشلأ ُهَئْملَعاَمَو » : ىلاعت هلوق يف

 )١( ص ءراكب ميركلا دبع /«ميوقلا ريكفتلا وحن ةوطخ# باتك نم راصتخاب 580 ,

 ا/



 :لوقيوهو اهمطحف

 ("'كناهأدق هللٌثيأر ينإ >كناحبس ال كنارفك ّرعاي

[36] 
 ةنهادملاو ..ةارادصلا

 قحلا ىلإ مهَفْوَسو «مهتطلاخم يف سانلاب قفرلا يه ةارادملا نأ

 . قح ىلإ لصوتلا لجأل ايندلا نم ءيش لذب يهف .فطلب

 هيلع وه امب اضرلا راهظإ عم قسافلا ةرشاعم اهنإف «ةنهادملا فالخب
 . ""”ايندلا حالصل نيدلا لذب وهف

 [7؟]
 عئابط

 .ام رمألف لدع اذإف ءروجلا يوقلا ةعيبط

 .ام رمألف محر اذإف .ةوسقلا ملاظلا ةعيبطو

 .ام رمألف عضاوت اذإف ءرورغلا ٌدبتسملا ةعيبطو
 .ام رمألف حلص اذإف .داسفلا دحلملا ةعيبطو

 .ام رمألف دصتقا اذإف ءريذبتلا ينغلا ةعيبطو

 . 38١ 16 /#* ا ريسافتلا ةرفص )000(

 ةرازو :طابرلا  .حجيمسلا مالسلا دبع /«ةعفان لئاسم ةدع يف ةعماجلا دئاوفلا» 0

 ١١. ص .يهاك١١4 «فاقوألا
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 .ام رمألف قدص اذإف .بذكلا قفانملا ةعيبطو

 .ام رمألف ماقتسا اذإف «ةنايخلا عداخملا ةعيبطو

 .ام رمألف حراص اذإف «ةروادملا يسايسلا ةعيبطو

 .ام رمألف لقع اذإف «شيطلا بابشلا ةعيبطو

 .ام رمألف ٌففع اذإف ؛ةنتفلا لامجلا ةعيبطو

 .ام رمألف دهز اذإف ءايندلا يف غلولا ءوسلا ملاع ةعيبطو

 . )م رمألف قر اذإف .ةفلجلا يودبلا ةعيبطو

[74] 
 لاؤسلا مذ عضاوم

 ءمومذم ةلئسألا ننم راثكإلا :هللا همحر يبطاشلا مامإلا لاق

 : ةرشع اهنم ركذن ءعضاوم هلو
 ؟يبأ نم : مهضعب لاؤسك «نيدلا يف عفني ال امع لاؤسلا :اهدحأ

 لكأ : جحلا نع لجرلا لاؤسك «ةجاحلا نع ديزي ام لأسي نأ :اهيناث

 ؟ماع

 ام ينورذ» : هيلع لديو «تقولا يف هيلإ جايتحا ريغ نم لاؤسلا : اهثلا
 .امكتكرت

 يهنلا يف ءاج امك ءاهرارشو لئاسملا باعص نع لأسي نأ :اهعبار

 . تاطولغألا نع

 ءاضق نع لاؤسلاك «تادبعتلا يف مكحلا ةلع نع لأسي نأ :اهسماخ

 . ةالصلا نود ضئاحلل موصلا

 )١( يعابسلا ىفطصم /«ةايحلا ينتملع اذكه» 78/7.
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 ليئارسإ ينب لاؤسك .قمعتلاو فلكتلا دح لاؤسلاب غلبي نأ :اهسداس

 ؟اهنولامو يه امو ةرقبلا نع
 كلذلو «يأرلاب ةنسلاو باتكلا ةضراعم لاؤسلا نم رهظي نأ :اهعباس

 ؟تنأ يقارعأ : ديعس لاق

 .ءاوتسالا نع كلام لاؤس كلذ نمو «تاهباشتملا نع لاؤسلا :اهنماث

 . . .مولعم ءاوتسالا :لاقف

 نس رع لاق دقو فقلسلا نس لمصخ امعلاؤسلا همسات
 . يناسل اهب خطلأ الف يدي اهنع هللا تفك ءامد كلت : زيزعلا دبع

 يفف ءماصخلا يف ةبلغلا بلطو ماحفإلاو تنعتلا لاؤس :اهرشاع

 . ''”«مصخلا دلألا هللا ىلإ لاجرلا ضغبأ» : ثيدحلا

[16] 
 لوجعلا ريكفتلا بحاص

 طوطخلاو راكفألل قيدصتلا ةعرسب لوجعلا ريكفتلا بحاص مستي

 .رولبتو ربتخت ىتح بذجو دش عضوم لظت اهنأ عم «ةديدجلا ةينايبلا
 هجازم قفاو ام لبقي لب «ةينالقعب هعمسي يذلا مالكلا شقاني ال

 . ًاعيرس ايبلس ًافقوم هتم ذختا هجازم فلاخ اذإو ءةيق ركفلا لامعإ نود هاوهو
 ةّيمهألا طيطختلاو ريظنتلل يطعي الو .هعمسي نأ ٌبحي ام عمسي

 .اهناقحتسي يتلا

 يف ةيديلقت قرط عابتا دّوعت دق وهف ءهيلع ةيلوقلاو ةيطمنلا بلغت

 يف هنإف ةديدج لئادب هيلع ضرعت نيحو ؛هفادهأ ىلإ لوصولاو هرومأ زاجنإ
 .اهب هبأي ال بلاغلا

 )١( يمساقلل /«ليوأتلا نساحم» نم ًالقن 7175/5 .

 فن



 فادهأب ساسحالا فعض هيلع بلغي نكل «هلامعأ يف سمغني

 .©''. . .هتاياغو لمعلا

[77] 
 ةيمالسالا ةملوعلل ..ةداهش

 .ةملوعلا ةلكشم لحل لهؤملا وه مالسالا نأب يعانقإلا دنسلا ززعي

  اهلهأ نم ةداهشب

 لاوقأ نم ال ةيبرغلا ةراضحلل ةيريذحت تاحيص تردص دقلف

 لودلا كلت يف ةسايسلا ءامعزو ملعلا باطقأ لاوقأ نم لب «نيدلا لاجر

 رمأ مهأ نإ# :لوقي يكيرمألا يعيبطلا ملاعلا «ناكليم تربور» دجنف

 اذه لاوز ناك دقل «قالخألا ةميقو تايونعملا ةقيقحب ناميإلا وه ةايحلا يف

 نلف هتيوقتل وأ هباستكال نآلا دهتجن مل اذإو «ةماعلا برحلل ًاببس ناميإلا

 .«ةيرشبلا ىلع ةبكن ملعلا ريصي لب «ةميق ملعلل ىقبي

 نأب ررقي «يبنيوت» ريبكلا خرؤملا دجن نأ ًابيرغ نوكي ال انه نمو
 ىلع ءاضقلا يف مالسالا ءاطع ىلإ جاتحيس ةيملاعلا وحن يناسنإلا راسملا

 اهتثدحأ يتلا طاطحنالا رهاظم نم صلختلا يفو ءاهتاعرفت عيمجب ةيقرعلا

 .يهالملاو ةيلوحكلا تاعمتجملا

 ةيفيك ةفرعمب نهر لبقتسملا حاتفم َّنأب 'نونس .ب دراشتير» رّرقيو
 زاكترا طقن دجت نأ ةدح ىلع ةفاقث لك ىلع نيعتي وأ «ةملوعلا ةهباجم

 .اهكرحتل

 ١4١ ٠ ص ءراكب ميركلا دبع /«ميوقلا ريكفتلا وحن ةوطخ» نم راصتخاب )١(
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 ءاكذإ يف هخيرات رم ىلع مهاس يحولا ةفرعم نم كلتمي امب مالسالاف
 مالسإلا علطضيس امبرو .هفادهأ طبضو يملعلاو ينالقعلا ركفلا ةوذج

 . ''”ديدج نم لعشملا اذه لمح ةيلوؤسمب

[31] 
 قمعلا ىف ..

 يقرلاو مدقتلا تاجرد ىلعأ نيب جزمت ةثيدحلا ةيبرغلا ةراضحلا نإ

 . فلختلاو طاطحنالا تاجرد ىلعأو

 اهلعجن نأ انيلعف ؛ةجتنتم نوكتو رمتست نأ انتطشنأل اندرأ ام اذإ

 .لادتعالاو ةيعورشملا نم راطإ ىف ًامئاد

 كلذ نم ةدافتسا رثكألا وه يوقلا ناك الإ ٌفيعضو ٌيوق ىقتلا ام
 ! ءاقللا

 لك راوجب ًاضيأ اهيدل نكل ءريتاسدو نيناوق ةروهدتملا ممألا ىدل
 بوتكملا نوناقلا لثميو ءهجولا لثمي بوتكم ريغ نوناق بوتكم نوناق

 , عانقلا

 نع رارمتساب ثحبي هنأ ندمتملا ناسنإلا تامس ٌّمهأ نم

 .نيرخالا

 ءيشلا فلخ ثهلي هنأكو ودبي يتاذلا هروصق نم ببس ناسنالا ثنع

 . طيطختلاو ةدايقلا عقوم يف نوكي نأ لدب

 «فاقوألا ةرازو :ةحودلا .دارم دمحم تاكرب /(ةيدقن ةيؤر :ةملوعلا ةرهاظ# )010(

 .(85 ؟ةمألا باتك) . ١177 ص ءه
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 مظن رييغت ىلإ يدؤي نأ نكمي تاذلا رييغت نأ ميركلا نارقلا انملعي

 . ةديتع ةيعيبطو ةيعامتجا

 ناك اهتقالطنا ةيمالسإلا انتراضح هب تحتتفا يذلا يقيقحلا رصنلا

 . ةريغصلا

 ًاريثك لعج دق سانلا عم لصاوتلا روسج ّدم نع ةوفصلا زجع نإ 5

 ا ونجح -

 .هأا5ةغ"١ ءملسملا راد :ضايرلا .راكب ميركلا دبع /يعولا ديدجت )0(

 , 7597/04 73657” ص

 0ك



]14[ 
 امهيربق يف نادلاولا

 لوق ءامهيربق يف .نيدلاولا ةرايز ىلع ضحلا يف دشني ام نسحأ ام

 : هللا همحر راصقلا مامالا

 امهيربق ىلع فقو كيدلاو ْرْز
 اقبلاب اناكو امه ُتيح تنك ول
 انهنأ فدع اهيسيع نسا

 امنإو كيلإ امهبنذ ناك ام

 هلع كبارصبأاماذإاناك

 البسأ كنينأ اعمس اذإ اناك

 دنس وأ اذنه ادهن هكا لف

 أم لثم كلاعف ىلع نمدقتلو
 ًاحلاص ًالعف ٌتمَّدق ول كارشُب

 ام ردقب باتكلا يا نم تأرقو

 اهب لمعاو يتّيصو تظفُح ظفحاف

 امهيلإ تلقت دق كب يننأكف
 امهيمدق ىلع ال ًاوبح كوتأل
 امهيراد يف ٌتتكسو البلا راد

 امهيسفت نم ٌبحلا ضحم كاحنم

 امهيلع ٌقشو وكشت امل اعزج

 امهيّدخ ىلعأفسأ امهيعمد

 امهيوبأامهاقحلامكأقح

 امهيلعف ىلعًاضيأامهامدق

 امهيّمح نم ٌّقحلا ضعب ٌتيضقو

 امهيلإ كاذ تثعبو ةعيطست

 '''امهيّري نم رعلا لائت ىسعف

 (00١) ص .جيمسلا مالسلا دبع /6ةعفان لئاسم ةدع يف ةعماجلا دئاوفلا» 418 .



[15] 
 نيدلاولا قوقع نع ريفكتلا ةيفيك

 ءءرملا ةايح يف ةيبلس راثا قوقعلا اذهلو .رئابكلا نم نيدلاولا قوقع

 . ةرخآلا يفو «توملا تاركس دنعو

 اذه نع رفكي فيكف  هللاب ذايعلاو  ةريبكلا هذهب ملسم تبا اذإو
 ؟ةبوقعلا نم ملسي فيكو «ميظعلا بنذلا

 :ثالث اهطرشو «ىلاعت هللا ىلإ ةبوتلاب نوكي ١
 .قوقعلا نع عالقالا

 «هباكترا ىلع مدنلاو
 ءهيلإ ةدوعلا مدع ىلع قداصلا مزعلاو

 . اح دلاولا ناك اذإ «قاعلا هدلو نع دلاولا حفص عم

 ءامهنع جحلاو ءامهل رافغتسالاو «هيدلاول ءاعدلاب قاعلا موقي نأ 1

 : امهتوي5 هاَنضكَو

 . ؟7هيدلاول كلذ باوث ءادهإو «ةعاطلاو ربلا لامعأ نم اهريغو

]7١[ 
 ماسقأ وقعا ونأ ..ءايحتلا

 .نمؤملا اهب ىّلحتي ةليلج ةلصخو .ميرك قلخ ءايحلا

 :ناعون وهو
 ءاهلك سوفنلا يف هللا هقلخ يذلا وهو : (يناسفن) يرطف ءايح -

 ءاهردخ يف ءارذعلا ءايح-و «سانلا نيب عامجلاو «ةروعلا فشك نم ءايحلاك

 )١( ء«ريذعلا هللا دبع نب دمحم /5يمالسالا هقفلا يف نيوبألا ماكحأ» ص١77 177 .
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 هعنميف «هنيد نم ملسملا هبستكي يذلا وهو :(يناميإ) ىبسك ءايح

 . هرمأ ثيح هدقفي وأ .هاهن ثيح هللا هاري نأ ةفاخم ءاعرش ٌمْذُي ام لعف نم

 : ماسقأ وهو *

 كدقفي ال نأو .كاهن ثيح كاري ال نأ وهو : ىلاعت هللا نم ءايحلا 527

 هنيزيو هلّمجي ام لعفيف ءةءورم اذ نوكي نأ وهو : سانلا نم ءايحلا

 . هنيشيو هسندي ام بّدجتيو «سانلا دتع

 يه لهو «لعفت وأ لوقت اميف هسفن بساحيف :سفنلا نم ءايحلا
 . . .مارح وأ لالح ىلع

 عنقت ال يتلا «ةزيزعلا ةفيرشلا سوفنلا الإ هب ٌسححت ال مسقلا اذهو
 ! ىرخألا نم امهادحإ يحتست «نيسفن تاذ اهنأكف ءنودلاو صقنلاب

 : لثم ؛دهاوشو تامالع هلو #*

 . فشكتلا ةلقو ةروعلا رتس

 .هركُي امي ةحراصملاو ةهجاوملا مدع

 .هجولاب ضارعالا

 .هجولا ةقالطو بايثلاو ةئيهلا نيسحت

 . هقح قحلا بحاص كرت

 . «يحتست ركبلا» سفنلا يف امع حاصفالا مدعو توكسلا

 . سلجملا هب يهتني ثيح سولجلا
 .اتس ربكأ وه نمل ثيدحلا كرت

4 



 . فرعي نم ءاتفتسا يف ةبانتسالا

 .هجولا وأ سأرلا ةيطغت

 . ةجاحلا دنع سانلا لاؤس نع ففعتلا

 . فرعُي نم مامأ حيبقلا كرت

 . مالكلا ةلق

 . '!”هيلع باعُي دق ام ءافخإ

[71] 
 ! هميرغ نم يحتسي

 :لاق مالس نب دمحم ىكح

 .ناوريقلاب «ليخلا فقوم» ىلإ انيهتنا نأ ىلإ '"”يبأ عم يشمأ تنك

 ينلخدأو كانه ةفيقس : ةفيقس ىلإ لخد مث .ةديدش ةبذج ينبذج ذإ يشمن نحن امنيبف

 ؟ةصقلا ام : يبأل تلقف ءهعم

 تركذو ؛ينم عاتريف يناري نأ ٌتْفحف يل ًاميرغ تيأر «ينب اي :لاقف

 . و َرَسَِم ل هَرِظَنَف ْزَمَسْعْوُذ تاك نِإَو » : لجو زع هللا لوق

 هللا دبع نب دهف دادعإ /«ةيوبرتلا هتاقيبطتو ةنسلاو باتكلا يف ءايحلا قلخ» :نمه )١(

 .481ال5ص ءها١47 «ىرقلا مأ ةعماج :ةمركملا ةكم  .يرهشلا

 ببس ىف ناوريقلا مدق «ةرصبلا ءانبأ نم «يميتلا مالس نب ىيحي :هيبأب دصقي )١(

 ةنس جحلا نم هعوجر دنع رصمب يفوتو «أريثك ًاملع اهئانبأ نيب ثبو ةراجتلا
 يف هابأ فلخ ربخلا يوار ءدمحم هنباو «ميركلا نآرقلل ريسفت هلو .ه

 .ريسفتلاو ملعلا ةياور



 ّيلإ تفتلا ًاليلق انيشم املف .انجرخ مث ةفيقسلا يف ةعاس اندعقف
 .10مزُي َمحَر نما : لك يبنلا ثيدح يف ءاج دق هنإ . ينب اي :لاقو يبأ

["7] 
 مهاردلاو ..ةبيغلا

 ةيعوأ نم ناك ملسم نب بهو نب هللا دبع مالسالا خيش ظفاحلا مامإلا

 .ه 1ا/8 ةنس يفوتو ؛نيعباتلا راغص ضعب يقل . لمعلا زونك نمو «ملعلا

 : لوقي مهضعب هعمس

 ُباتغأ ٌتنكف .يندهجأف ءآموي موصأ نأ اناسنإ ٌثبتغا املك ينأ ٌثرذن

 . مهردب قّدصتأ نأ ًاناسنإ ٌثبتغا املك ينأ ٌثيونف !موصأو

 . !؟'"ةبيغلا ُتكرت مهاردلا ٌبَحُح نمف

[""] 
 هلكاشي امو .. عضاوتلا نيب

 . حانجلا ضفخو «قحلل عوضخلاو ؛قلخلا عم يللا وه عضاوتلا
 قحلا لبق نمف . هدابعل ةمحرلاو لذلا حانج ضفخو هلل بلقلا راسكتا وهو

 :وهف .ةعضلاو عضاوتلا نيب قرفلا امأ *

 ةعضلاو «هتلزنم هقحتست ام نود ةلزنمب ناسنإلا اضر عضاوتلا نأ

 .هب يرزُي لحمب ُهَسفن ناسنإلا عضو يه

 ,"7'//141 «ةيبرعلا ةراضحلا نع تاقرو» )١(

 . 774 /4 ءالبنلا مالعأ ريس (0)

 ١م



 راهظإ عضاوتلاو ءهل للتي نم ةمواقم نع زجعلا راهظإ وه لّلذتلاو -
 .ال وأ هل عضاوتملا ىلع ةردق اذ ناك ءاوس «هل عضاوتي نم ةردق

 لين يف اهلاذتباو سفنلا ٌلذبو ؛ةّسخلاو ةءاندلا يه ةناهملاو

 .هنم هّظح لين وجري نمل ّظح لك بلاط ٌمضاوتو ءاهتاوهشو اهظوظح

 ةعضلا ضغبيو «عضاوتلا بحي هناحبس هللاو .عضاوت ال ٌةعَض هلك اذهف
 77 ةنافملاو

[”7] 
 ؟لتقي .ظيغلا له

 .ناورم ينب ناعجش نم «ريمأ يومألا ناورم نب كلملا دبع نب ناورم

 :ىرقلا يداو يف امهو ارجاشتف ؛هتفالخ مايأ ديلولا هيخأ عم ّجح

 ناورم مف ىلع هدي عضوف ءزيزعلا دبع نب رمع امهعم ناكو ؛«ديلولا همتشو
 !يفوج يف يظيغ ٌبددر !ينتلتق :هل لاقف «ديلولا ىلع ٌدرلا نم هعنمف

 !(”(ه١891) هونفدو «تام دقو الإ ىرقلا يداو نم اوفرصنا امف

 هظيغ مظك اذإ ميظع باوث نم هل هللا ّدعأ ام نمؤملا كردي امدنع : تلق

 حفصيو وفعيف ءهبلق نئمطيو هبلق ريئي ناميإب رعشي لب ؛هظيغ هلتقي آل هنإف
 ِنَع ٌيِفاَمْلاو ظيفلا َنيِظَكحْلاَو » نيملاعلا برل ةعاطو مظعأ باوث لجأل

 . 49 تريدييخسلا ُبهَلاَو سياتل

 اد ا
 ١5 ص «(ريتسجام ةلاسر) ء«ه5١4١ ء؛دوعس كلملا ةعماج :ضايرلا

1. 

 .(8 ط) 7١8/1 يلكرزلل مالعألا (؟)

 م



[76] 
 قفرلاو ةظاظفلا يف هللا ةنس

 : ناديز ميركلا دبع ليلجلا ذاتسألا لوقي

 . قفرلاو ةظاظفلا يف هللا ةنس مهفتو يعت نأ ةيمالسإلا ةعامجلا ىلع

 نم ىتح سانلا رّفنت بلقلا ةظلغو ةظاظفلا ةعيبط تناك اذإف

 ةملسملا ةعامجلا نم سانلا ةرفنف .ءامهنم هللا همصع كلذلو ِةِيِلَكك هللا لوسر

 .ىلوأ ةظلغلاو ةظاظفلاب ةفوصوم تناك اذإ

 نأو ءمالسالا ىلإ وعدت اهنأ نيتفصلا نيتاهب تفصتا اذإ اهل عفشي الو

 ةعامجلا هيلإ وعدت امف ؛قطنملا اذهب نوذخأي ال سانلاف ؛قحلا ىلإ وعدتو

 اذإ ال! -مهبولق هيلإ ليمت الو .مهبولق هيلإ تلام اذإ الإ مهبولق يف لخدي ال
 سانلاب ءاتمحر اوناك اذإ الإ هتاعد ىلإ ليمت ال يهو ءهتاعد ىلإ تلام
 ةنوشخ وأ ءالعتسا وأ وبكت نودب .ةنوعملاو ةقفشلاو ّربلا هوجوب مهنوّصخي

 قاض ووشوأ

 ةشاشب ىلإو «ةقئاف ةياعر .ىلإو ١ ميحر فنك ىلإ ةجاح يف سانلاف

 . '''مهصقنو مهفعضو مهلهجب قيضي ال ملِحو ؛مهّمعي د دو ىلإو ؛ ةحمس

]77[ 

 براح .سنوت ريمأ «لوألا ياب يلع» ب فورعملا ؛نيسح نب يلع
 ةيراحم ىلع ناخ ىفطصم ينامثعلا ناطلسلا ناعأو ءمهحلاص مث نييسنرفلا

 . ١7 ص ا(ه1 7 رفص) 6 ع «ةرسألا ةلجم» نم 000(

 دذف



 ء.ه1155 ةنس يفوتو «سنوت يف دلو يكرت وهو ( هثريس تنسحو «سورلا

 . ''7هقفلاو ثيدحلاب ينعو

 (ه|١٠٠؟ تا زيزعلا دبع نب دمحم نب ةدومح جاحلا دمحم وبأ لوقي

 هئانبأ ةيبرتب هيلإ دهعو .ءاشنألا ناويد ةسائر هالو دق يابلا ناكو_

 يضاقلا هيقفلا خيشلا انعم ناكو «يلاعلا هسلجم ةليل ٌترضح :  مهميلعتو

 . .بضغي ملو بضغتسا نم :ىضاقلا هل لاقف

 ؟خيشلا اهيأ ٌرامح انأ :هل لاقو ضاعتمالا راثآ هيلع رهظو ههجو رّيغتف

 ؟قطنتسملاك انيلإ رظن مث

 ! سلجملا ضفناو ءاشعلا ةالص ىلإ ريمألا ضهنو «يضاقلا تكسف

 «ريزو ىلإ بهذف . . هسفن ىلع يضاقلا فاخو . . .ةيضقلا ترشتناو

 . . .ريمألا ىدل هل طسوتو «.هنأمطف

 هبلغ :لاقي ىتح ينبذكي نأ ديريأ «هيلع سأب ال هنأ هربخأ :هل لاقف

 ! هللا ءاش

 «يعفاشلا مامالل رثألا اذه نإ : سلجملا كلذ يف ةدومح خيشلا لاقو

 وأ ٠«بسضغلا ةوق دقف نم ىلع ؛يلازغلا مالسإلا ةجح لاق امك .«لومحم وهو

 ضؤدعتلا نم هنم ٌفنْؤُي امل فنأي ال ىتح «هيف ةّيمح ال ثيحب هيف تفعض

 رغصب فصتيو ءءاّسخألا نم ّلذلا ٌلمتحيو ءامالاو مألاو ةجورلاو مرحلل

 مرحلا ىلع ةريغلا مدع :هتارمث نمو  اذج موملم وهو  ةرامغلاو سفنلا

 . 58/45 مالعألا 00(
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 ملو ّبضغتسا نم : هلوقب هللا همحر يعفاشلا هانع يذلا اذهف . ةثونخ وه ىذلا

 1 دامه وهف تيقتي

]77[ 

 ةدوجل ؛هدحو جيسن هقافن لبق لولس نبا يبأ نب هللا دبع ناك *

 هل مهناعذإو «ةدايسلاب هل ةريشعلا دايقناو «هتميش لبنو ءهتّمه دعُبو .هيأر

 :هلقع مهل نّبتو هبل هل ٌعمجتسا امدعب الإ كلذ بجوتسا امو .ةسائرلاب
 . . .الهأ كلذل هوأرو .هلهج هنم اودقتفاو

 :ِةقكَي هللا لوسر رع وه ئأرو «ةنيدملا َّمدقو ٍدِي هّيبن هللا ثعب اًملف

 ناك ىتح ًاقفانم راص امو «هقافن ٌّرهظأو ءهدسحل همالسإ ّمدهف «هفنأب خمش

 دعب لهجو .ٌّبللا دعب قُمَحف ءادوقح راص ىتح ًادوسح راص الو ءًادوسح

 ْ !ةنجلا دعب رانلا أوتو «لقعلا
 ملف ءءايبنألا مهَدَّلو «ءاملع َةَّلجأو ءءامكح فسوي ةوخإ ناك دقو *

 قيثاوملا مهابأ اوطعأ ىتح .فسويل دسحلا نم مهبولق يف حدق اّمع اولفغي

 وهو ءنوظفاح هل مهنأ :ةظّلغملا ناميألاو «ةدّلقملا دوهعلاو «ةدكؤملا

 .بجلا تيايغ يف هوقلأو «ةوقلاو ملظلاب هيلع اوبثوو .دوهعلا اوفلاخف

 نأ ًاعمط ؛مهابأ اوملظ فسوي مهملظبف .بذك مدب هصيمق ىلع اوؤاجو
 نم مهل هّبحو ءهيلْسَت مايألا نأ اونظو ءهبحب اودّرفتيو مهيبأ هجو مهل ولخي
 .هبلق اوقرحأو ء«هَنَرْبَع اولاسأف «هيهلي هّجغ دعب

 .ةذتاسألا نم ةعومجم /«ينيسحلاو يدارملا نيدهعلا يف بدألا نم تاراتخم» )١(

 .6٠١؟ ص .؛.ها٠4 ؛ةمكحلا تيب : سنوت
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 ٌللقأف دسحلاب كقيدص نم هللا كمحر_تسسحأ اذإف 2

 . هتملاسم ىلع كل ءايشألا نوعأ هنإف «هتطلاخم نم تعطتسا ام

 . هرض قئاوعو هّرش نم ملست هنم كّرس نصح و

 0 -ِ 0 و

 نإف ءهقلذ نايبو ءهقلَم عدخ كنّرعَي الو «هترواشم يف ةبغرلاو كايإو

 ! هقافن لئابح نم كلذ

 ةءاتد كايإو انبّتجيو ءانبولق ردك ىفصُي نأ ليلجلا هللا لأسن نحنو

 .''”قافتالاو ةفلإلا نسح كايإو انقزريو ؛قالخألا

[74] 
 باذكلا

 نمؤملا اهيلع ٌمبطي لالخلا ّلك) :هنع هللا يضر قيدصلا ركب وبأ لوقي

 !(بذكلاو ةنايخلا لإ

 ؟ٌلَجو رع هللا ىلع ٌبذك الإ رفكلا لهو : هللا همحر مزح نبا لاق

 ؟ضرألاو تاوامسلا تماق ٌّقحلابو ءٌّىحلا تحي وهو ءٌّنحلا هللاو

 كلامملا تكله الو لودلا تكله امو .باذك نم ىزخأ ثتيأر امو

 «بذكلاو مئامنلا ريغب راتسألا تكته الو ًاملظ ءامدلا تكفس الو
 تقملاب لإ اهبحاص ىظحي ال مئامنب الإ ةيورملا نحإلاو ءاضغبلا تدكأ الو
 ٠ ؟7لذلاو يزخلاو

 ل8١52 قر (ظحاجلا لئاسر نمض) ظحاجلل ءادوسحملاو دساحلا» )١(

“77 . 

 .(دعس قوراف قيقحت) ص («4ةمامحلا قوط» 46ه

 مك



[73] 
 لاجرلا ربتخا

 يأ : لثُس ءامكحلا ضعب نأ ينغلب : هللا همحر ايندلا يبأ نبا لاق ©

 . حلاصلا خألاف :هللا ىوقت دعب امأ :لاق ؟ريخ زونكلا

 ىفخت نلف هتعدب انيلع ٌتيفخ نم : هللا همحر يعازوألا مامإلا لاقو ©

 . هتفلأ انيلع
 ٠ لّثمتي هللا همحر يروثلا نايفس ناكو :

 دَقفَتو :هرومأ رو مهءاخإ َتدرأ اذإ '"لاجرلا لبآ
 ٍددشاف  نيع َريرقنيديلا هبف ئقّثلاو ةنامألااخأ تدجو اذإف

 "رق ْتمنْدَت نإءىرما برق يغتبت َمّشختلاو لْلَذَتلا عدو

[4] 
 ماعط

 :لاقف .«لكألا يف رّصقف ,مهدأ نب ؛ ميهاربإ ٌىعازوألا مامألا اعد

 . "””ماعطلا يف ترصق كتيأر :لاق ؟ترصق مل

 «يعازوألا اعدو ًاريثك ًاماعط ميهاربإ لمع مث :ةياهنلاو ةيادبلا يف هتمتت

 يف ناك ام فرسلا امنإ ءال :لاقف ؟افرس نوكي نأ فاخت امأ :ىعازوألا لاقف
 . 99 يّللا نم وهف هئاوخ] ىلع لجرلا هقفنأ ام امأف هللا ةيصعم

 . مهلحتماو مهربتخا : يأ )0غ(

 7 25١ 4٠« ماقرألا ءايندلا يبأ نبال ؛«ناوخاإلا باتك١ )١(

 ا ءالبنلا مالعأ ريس م

 . ١ "خ9 )©( ٠١/8" ١

// 



[41] 
 ! ارامح نورشع

 : لاق خياشملا ضعب يل ىكح : يكلاملا لاق

 برقلاب «نيناّرفلا قاقز» ىلإ يتأي  لقعو ملعو بدأ هل خيش ناك

 ملعلا لهأ نم مهرثكأ موق عم سلجيف «ناوريقلاب ريبكلا طامّسلا نم
 هرخآ امع هولأسف ؛هلاوحأ نوفّرعتي هيلإ اوضمف ءامايأ مهيلع أطبأف .بدألاو

 .؛تام هيلع بهذي ناك يذلا هرامح نأ مهملعأف  مهيلإ ءيجملا نع

 .هب بيصأاف

 ىرتشا دق  هبحاص ملعي نأ ريغ نم  مهنم دحاو لك حبصأف

 نيرشع وحن هباب ىلع حبصأف .ةعامج اوناكو ؛هماجلو هجرسي ارامح

 !!ارامح

 فلس اميف سانلا ناكو :هلوق ةياكحلا هذه بقع يكلاملا فاضأو *

 . '''هويلا هيلع مه ام ٌفالخ ملعلا لهأ ميظعت نم

["4] 
 ! ةءورم

 هلاح نع لئّسف ءاقرع ٌدَّصفتي وهو فياص موي يف يبتعلا يؤُر
 : لاقف

 "'ضيرم ٌّنهضقأملاذإينأك اهءاضق ُديرأ نارخإ ٌجئاوح

 "همس «ةراضحلا نع تاقرر# 69

 9١. مقر «يفلسلا رهاط وبأ /«رفسلا مجعم» (؟)
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 [4؟]
 قةيدص فصو

 : يلع نب نسحلا لاق

 سأر ناكو « ينيع يف سانلا مظعأ نم يل ناك قيدص نع مكربخأ الأ

 ! ؟هنيع يف ايندلا ٌرَّعص ينيع يف هب َّمُظَع ام

 اذإ زنكي الو لحي ال ام ىّهشتي الف .هنطب ناطلس نم ًاجراخ ناك

 .دجو

 ةقث ىلع الإ ادي ٌدمي الف ؛ةلاهجلا ناطلس نم ًاجراخ ناكو

 . مرتي الو ىّكشتي ال ناك

 .نيلئاقلا َّزب لاق اذإف ءاتماص هرهد َرثكأ ناك

 . ايداع ُثيللا وهف ٌدجلا ءاج اذإف ءًافعضتسم ًافيعض ناك

 . لوقي نأ ىلع هنم ٌصرحأ عمسي نأ ىلع ءاملعلا عماج اذإ ناك

 . توكسلا ىلع بَلْعُي مل مالكلا ىلع بلع اذإ ناك

 .لوقي ال ام لعفيو «لعفي ام لوقي ال ناك

 . هملاخف هاوه

 . ")هلثم يف ٌرذعلا ٌعقي دق ام ىلع ادحأ ٌمولي ال ناك

 ."ه6 /؟ «رابخألا نويع» )١(
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 [4غ]

 . . هيلع ترذعت مث ؛اهب هدعوف ةجاح ءالعلا نبا لجر لأس
 ؟هزجنت ملف ادعو ينتدعو :لاقو لجرلا هيقلف

 ؟تنأ وأ انأ .معلاب ىلوأ نمف : ءالعلا نبا هل لاف

 .انأ : لجرلا لاق

 تدعو دعولا حرفب تنأ تدعف كتدعو ينأل ؛انأ لب :ءالعلا نبا لاقف
 كتيقلو ًالِدُم ينتيقلف «ةدارإلا غولب نع ردقلا قاع مث ءزاجنالا مهب انأ
 . ''”يغلاب كنم ىلوأ ٌترصف ءامشتحم

[46] 
 ! ةءورملا هذه هللا نعل

 يف ةالصلا كرتي ىتح لجرلا ةءورم متت ال :؟'”ةاطرأ نب جاجح لاق

 ! ةعامج

 قمُحلا الإ يه ام «ةءورملا هذه هللا نعل : هلوقب يبهذلا مامالا هيلع َّدر
 ةعامج يف نولصي ءاملعو ءاسؤر دجت كلذكو ةقوّسلا همحازي اليك ءربكلاو

 | ؟7هلل انإف «ملسم هب قصتلي ال ىتح ةريبك ةداجس هل طسبت وأ .« فص ريغ يف

 )١( ص «ءةتح لماك دمحم /«؛نارقلا رهش» ١78 .

 .هظافحو ثيدحلا ةاور نم ناكو .ةرصبلا ءاضق يلو ؛ةفوكلا لهأ نم ضاق )١(

 .ها146١ ت اابجعم اهاّكت

 ./7 /1 ءالبنلا مالعأ ريس (0)



 ةءورم ٌّمتت ال لب «ةتيقم ةملك هذه :لاقف رخآ ردصم ىف هيلع قلع امك

 يف امل جاجبح هلاق هلك اذهو .ةعامج ىف ةالصلا مزلي ىتح هنيدو لجرلا

 ةقوّسلل هتمحازمو ةعامج يف هتالص نأ ىري هنإف .ةسايرلاو خذبلا نم هعابط

 ةقبط نم وهو .هحماسي هللاف ءفرّتلاو هيَّتلا نم هيف ام يفاني فوفصلا يف
 لني ملو «ةدابعلاو عرولاب ةفينح ابأ هللا عفر نكل ءملعلا يف مامإلا ةفينح يبأ

 . ''”هللا امهمحرف ؛ةعفّرلا كلت ةاطرأ نب جاجح

[45] 
 نارقألا نيب

 : يلبنحلا نبا رفظملا وبأ «يروّذلا ّلَبلا نب رصن نب يلع نب دمحم

 جرفلا يبأ مامإلا رصع ىف ناكو ءًادّيعتم ًاحلاص ًاخيش ءأظعاو ناك
 . يزوجلا نبا

 ليق ىتح «يزوجلا نبا جرفلا ابأ يهاضي ّلَبْلا نبا ناك :ةماش وبأ لاق

 ؟جرفلا وبأ مأ تنأ «ملعأ امّيأ :هل

 !ةحتافلا يلع أرقي هاضرأ ام :لاقف

 هيلع أرقأ لب «ةحتافلا هيلع أرقأ ام :لاقف يزوجلا نبا كلذ غلبف

 74د ُهئأوه لف »

 ران ءافطإو ءعضاوتلا يزوجلا نبا مامإلا باوج نم مهفي دق :تلق

 . هيلإ ربخلا لقن يف يعاسلا بيدأتو «نارقألا نيب دسحلا

 ,١١!؟ ص 2.ها"١6- 1١1١ تايفو :مالسألا خيرات 60

 تايفوو ثداوح) م3 ص .؟يبهذلل مالسإالا خيرات» قل ؛نيتضورلا ليذا١ )0

 .(ه5ك55١5

015١ 



]47[ 
 ! هّمذ دعب ..هركشي

 ىلإ ةرم اذه هودع رفاسف .هدلب لهأ نم ودع ؟''قفاغ نب هللا دبعل ناك

 . ملعلا لهأ سلاجم ىف هصقنيو هبلثي أدبو «ناوريقلا

 كلذ هفّلخ ْنَم ىلإ ايادهلاو فحّتلا لسري ذخأف «قفاغ نبا كلذ غلبو
 .اهب مهقرغأف سنوتب هلهأ نم هراد يف لجرلا

 قدغأ قفاغ نبا نأ :هنوملْعُي ناوريقلاب ودعلا كلذ ىلإ اهربخب اوبتكف

 . معُنلاب انيلع

 ءهركشو قفاغ نيأ دمحب هنأسل تبلقو .هيلثي يذلا لجرلا ايحتساف

 ! !«"”ائيس ًالاقم هنع ظفح نم لك ىلإ رذتعي لعجو

[44] 

 رباكألا دي ليبقت

 : هللا همحر ةدغ وبأ حاتفلا دبع خيشلا لاق

 ىدتقملا فلسلا يف دوهعم ءعورشم زئاج لضافألاو رباكألا دي ليبقت

 . مهب

 نع رصمب ذخأو نونئحس ىلع أرق «سنوت ةئيدم ءاملع نم :قفاغ نب هللا دبع )١(

 .ًانومأم ةقث ؛مركلاو عرولاب ًافوصوم ناكر .كلام باحصأ نم ةبخن

 .هآاأ/6 ت

 ,9/8/7”7 «ةراضحلا نع تاقرو# (؟)
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 ةفيرشلا هفارطأ ْتَلَب لك يبنلا نأ ةرهطملا ةيوبنلا ةنسلا يف درو دقو

 انخيش ةلاسر يف هارت امك «هباحصأ ضعب نم  هلجرو هاتبكرو هاديو هّسأر

 زاوجب ليبنلا مالعإ# :ىلاعت هللا همحر يرامغلا قيدصلا نب هللا دبع ةمالعلا
 يف ةصخرلا» يِرَقُملا نب ميهاربإ نب دمحم ركب يبأ ظفاحلا ءزجو ,«ليبقتلا

 «يبارعألا نبا ظفاحلل «ةحفاصملاو ةقئاعملاو لّبقلا» ءزجو ««ديلا ليبقت

 . ةعوبطم اهلكو

 باتك هال ه«/١ ج يف رجح نبا ظفاحلل يرايلا حتف رظناو

 . عوضوملا اذهب ءافولا هيفف ءديلاب ذخألا باي «ناذئتسالا

 ماركلا ةباحصلا فارطأل وأ هلك يبنلا فارطأل ليبقتلا ذهو

 امئاد نكي مل ءتضرع ةميرك ةبسانمل ناك امنإ ءماظعلا ءاملعلا وأ

 يف ناك امنإو «مهيدي نيب نم جورخو مهيلع لوخد لك دنع ًانديدو
 نم وأ ءريبكلل ريبكلا نم ءريدقتلاو بدألا اذه ىلع زفحت تابسانم

 ملع ميهفت وأ ةمعن دّدجت دنع وأ ءركش ميدقت يضتقي رمأل «ريبكلل ريغصلا

 نوكي امم اذه لاثمأو ءركذلاو حالصلا لهأ نم ةبقنم رودص وأ ءركف وأ

 رايخألا نيحلاصلا نيب وأ «ةبلطلاو خويشلا نيب وأ «ءانبألاو ءابالا نيب

 . مهيبحمو

 : لئاقلا راشأ تايضتقملا هذه ضعب ىلإو

 هتحار َمْعَل يلاوأ ذإ يننأك

 (17يمف ٌتددس ىتح ةركش نع ٌتزجع
 ءةدغوبأ حاتفلا دبع /«جاوزلا ىلع ملعلا اورثا نيذلا بازعلا ءاملعلا» )١(

 47 ص ءيهاأك4 5 .ةيمالساإلا تاعوبطملا بتكم :بلح  "طط

 . (شماهلا)

 ل



[46] 
 مالسلا هيلع دري ال هنأ نظي نم ىلع مالسلا

 ؟نظلا اذهل تفتلي الو مّلسي وأ «نظلا اذهل هيلع

 نأ هنظ ىلع بلغي ناك اذإ مالسلا كرت يغبني ال هنأ :ءاملعلا ركذ

 هنألو ,2'”«مالسلا اوشفأ» :ِهلكَي يبنلا لوق مومعل كلذو «دري ال هيلع مّلسملا
 لثمب رومأملا نع طقست ال ةيعرشلا تارومأملا نألو «نظلا يف ءىطخي دق

 لعافلا نأب نظلل ركنملا راكنإ كرتب انلقل ةدعاقلا اندرطا ولو «تالايخلا هذه

 .انلوقب رجزني آل

 قيقحت ال نم لوق امأو :راكذألا ةباتك يف يوونلا مامالا لوقي

 وهف (هيلع رورمملا قح يف مثالا لصحتل ببس ٌراملا مالس نإ) هدنع

 رومأملا نع طقست ال ةيعرشلا تارومأملا نإف «ةنّيب ةوابغو ةرهاظ ةلاح

 راكتإ انكرتل دسافلا لايخلا اذه ىلإ انرظن ولو «تالايخلا هذه لثمب اهب

 رجزني ال هنأ انئظ ىلع بلغو ًاركنم هنوك ًالهاج هلعف نم ىلع ركتنملا

 .هأ . . .انلوقب

 رمآلا ثيدح لاغتماو هيلع مالسلا ةحلصم نم ٌدشأ ةيصعملا يف ملسملا
 . ")اذه ٌدري قبس ام نكل .اذه ريغ عم لصحي ءاشفإلاب

 ةلسلسلا يف ينابلألا هركذو ءمهريغو مكاحلاو دمحأو هجام نباو يلمرتلا هاور )١(

 , 959 ةحيحصلا

 .798 ص ؛يميمتلا ةفيرش /«مالسلا ماكحأ» (0)
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]3١[ 
 قسافلا ىلع مالسلا

 رئاغصلا نم رثكأ وأ «ةريبك لعف نم هنأب قسافلا ءاملعلا ضعب ّدح

 ءاشفإب رمألا مومع ىلع ءانب هيلع ُمَّلِسُي لهف كلذك هلاح ماد امو .اهيلع اًرصم

 ؟هيلع مّلسُي ال وأ .مالسلا

 ىلع مّلسُي ال هنأ ىلع ىلاعت هللا مهمحر  ةعبرألا ةمئألا قفتا
 نمو .سانلا تسي نمب كلذل اولّكمو . يصاعلا باحصأ ىلع الو قسافلا

 «نيربكتملاو ةملظلاكو هرمخلا برشي نمو ءءاسنلا هوجو يف رظني

 .حازملا ةرثكك .ةءورملا مراوح ىطاعتي نم مهب قحليو «ةعدتبملاو

 . كلذ وحنو «شحفلاو

 . عورشملا رجهلا نم عون مهيلع مالسلا كرتو

 ىلإ هيلع مالسلا كرت ىدأ ول ام هيلع مالسلا مدع نم يوونلا ىنثتساو
 . ملسي هنإف ؛ايند وأ نيد يف ةدسفم بترت

 نأب ةملظلا ىلع مالسلا ىلإ ٌرطضا نإف : 47١/54 عومجملا يف ءاج
 َمَّلس مهيلع مّلسي مل نإ ايند وأ نيد يف ةدسفم بترت فاخو مهيلع لخد

 بلج ىلع مدقم دسافملا ءرد» :ةدعاق كلذ دكؤياممو

 . ''”:حلاصملا

 «مامإلا ةعماج :ضايرلا  .يميمتلا هللا دبع تنب ةفيرش /«مالسلا ماكحأ» )١(

 .(ريتسجام ةلاسر) 154 :2؟5884 ص ءهه1>

16 



[31] 
 ةجاحلا ءاضق ءانثأ مالكلا

 : ىلاعت هللا ركذ ىف  ًالوأ

 .نذؤملا بيجي نأك ؛ءالخلا لحخاد هللا ركذ يف ءاملعلا فلتخا

 بتك ةقروك هللا ركذ هيف ءيشب ءالخلا لوخد هنمو .سطع اذإ هللا دمحي وأ

 «كلذ وحنو ؛هللا ركذ اهيف شوقنملا مهاردلاكو ءهللا ءامسأ نم مسا اهيف

 :نيلوق ىلع

 . ءالخلا لخاد هللا ركذي نأ هركي : ليقف

 .ةيعفاشلا بهذمو «ةيكلاملا بهذم يف لوقو «ةيفنحلا بهذم وهو

 .ةلباتحلاو

 . هتجاح ىلع ناك

 . ةيكلاملا نم يبطرقلا هحجرو «كلام لوق وهو

 .ةجاحلا ءاضق لاح بلقلا يف هللا ركذ زاوج ىلع عامجالا لقنو

 : هللا ركذ ريغ يف مالكلا  ًاينا

 انا . ةجاحل الإ هركي هنأ روهمجلا بهذمو «تاعيرفتو لاوقأ هيف

20 * 

 :ضايرلا  .نايبدلا دمحم نب نايب .د /ءالخلا بادآ :ةراهطلا ماكحأ :رظني )١(

 ٠١١.  الال ص هه «فلؤملا

45 



[31] 
 ؟ةنسح ةظعوملا نوكت فيك

 . 4س ِةلطِْوُمْلاَوََمكَل َكْيَر لس َلِإعْدَأ » : ىلاعت هلوق
 يف ةبولطملا تافصلاو ةنسحلا يناعملا عيمج لمشي عماج ظفل ةنسحلا

 :اهتامس نمو .ةظعوملا

 .ةريصق نوكت نأ ١

 .ةعمجلا موي ةظعوملا ليطُي ال ِِكَي هللا لوسر ناك دواد يبأ نئس يفو

 . '2(تاريسي تاملك ّنه امّنإ

 لالمإ اهتلاطإ يفو ءاهب عافتنالاو اهظفح ىلع ةناعإ اهرصق ىفو

 . عماسلل

 يف ةغالبلا تسيلو «عماوجلا تاملكلا يوحت «ةغيلب نوكت نأ  "؟

 . فلكتملا عجسلا وأ ظافلألا نم بيرغلا ركذ وأ بانطإلا

 .ةلماش نوكت نأ *" 

 .ةعنقم نوكت نأ

 . ةيدرف تناك اذإ «ةيرس نوكت نأ  ه

 ننس حيحص يف ينابلألا هنسحو «مزح نبا راد ةعبط )/١١١( دواد يبأ ننس )١(

 .؟١/57١5 دواد يبأ

 3و



 هظع و . 000000 ا
 د نمو «هناز دقف ارس هاخأ ظعو نم : هللا اهمحر ءادردلا مأ تلاق

 . هناش دقف ةينالع

 . هظعي نمم ًابيرق ظعاولا نوكي نأ - 5

 دعابتي لازي ال لجرلا نإف .مامإلا نم اونداو ركذلا اورضحا» : الع لاق

 . ''”«اهلخد نإو ةنجلا يف رخؤي ىتح
 .' ةرثؤم نوكت نأ ال (3)- هى لا سر

 [3؟]
 ظعولل سلجي نمل تاظحالم ثالث

 :ءاملعلا لاق سانلل سلج اذإ ناك ظعاولا نأ : فلسلا راثآ يف يور

 : اثالث هنم اودقفت

 ناطيشلا ناسل نع هنإف «هوسلاجت الف ةعدبل ًادقتعم ناك نإف

 . قطني ىوهلا نعف ةمعطلا ءّريس ناك نإو 5

 الف ؛حلصي امم رثكأ همالكب دسُفُي هنإف لقعلا نيكم نكي مل نإو
 |” !يسلاجبت

 )١( دواد يبأ نئس )١١١8( دواد يبأ حيحص يف هنسحو ١57/1١؟.

 .ناديحللا ميهاربإ نب هللا دبع /ةنسلاو باتكلا ءوض يف ظاعولاو ظعولا (0)

 6١0. 5 ص ؛.ها١57 «يضيمحلا عباطم :ضايرلا

 .(يداهلا راد ةعبط) ١7/7 نيدلا مولع ءايحإ (*)
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 [3غ]
 ! ةربعلل

 .هأش مزراوخ ناطلسل اريزو يلع نب دوعسم كلملا ماظن ناك ©

 .ه695 ةنس ةرخالا ىدامج يف ةدحالملا هتلتف

 اعناح ورش ةيمئانكلل ىف .اسفانش «ةريسلا نسح ءاند ناكو

 عمجو ءورمب ةيفنحلا خيش بّصعتف «ةيفنحلا عماج ىلعأفرشم

 خيشلا اذه رضحأو ءهاش مزراوخ بضغف !هقرحأف شايوألا

 .7فاضو
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 يف عربو 2 ءيملّسلا ليعامسإ نب مامت نيّدلا ريهظ خيشلا ©

 : يلازغلا مالسالا ةّجحل بتك . ىشمد

 يمداخ ىوهلاو ادبع ٌُتثرصف يكلام ىوهلاو ارح ٌتنك :5 لق

 مدايسنبدالوأ نود نم اهناحف د ولاب 9 رصو

 يمتاحن ىلع ٌبوتكم يرذع  ًالهاجمهكرت يف يملئالاي

 انَدَجَو امو # : لجو ّرع هلوق هللا همحر  همتاخ ىلع بوتكملا ناكو
 ةذع

 اذه (04(ِرِهعْنَي مهرتكحأل

 .؟ال" ص «يبهذلا/ ه٠ 084١ تايفو ثداوح : مالسإإلا خيرات )ع0

 .فارعألا ةروس نم ”٠١ ةيالا (7)

 . 761/ /7 ةيفنحلا مجارت يف ةينسلا تاقبطلا (5)

 ى



[16] 
 ةربعو ..ةربع

 هركف ءاددعو تاعامجو ةورث ىأرف نافطغ دالبب ريهز نب سيق ّرم 3

 ! سانلا ٌرسي ام كؤوسي هنإ :دايز نب عيبرلا هل لاقف «كلذ

 دساحتلا ةمعنلاو ةورشلا عم َّنِإ !يردت ال كَّنِإ .يخأ اي :هل لاقف
 . رصانتلاو ٌدشاحتلا ةلقلا عم نإو «لذاختلاو

 هيلع بلاط يبأ ّنب يلع ريبزلا نب هللا دبع نب رماعل نبا ٌصقنت ©
 هنومتشي اولاز ام ناورم ينب نإف «ينب اي َُضّقنتت ال :هوبأ هل لاقف «مالسلا
 نإو ءايندلا ةّثمدهف ائيش نْبَي مل َنيّدلا نإو «ةعفر الإ هللا ُهدزي ملف ةنس نيتس

 . "”هتمدهف تنب ام ىلع تداع لإ ًائيش نْبت مل ايندلا

[117] 

 روبقلا نيب

 ينارطوق رامح ىلع سيمخ لك روبقلا ىلإ جرخي رانيد نب كلام ناك

 :لوقيو
 ةَنهّبجأ روبقلا يف هوجو هئهب نموروبقلا ب > الأ ّ و 0 9 2

 0 0 20 2 8 1 ِ ١

 ُهَّئهدْنِعنمةرسحب ٌتْبأف منع ةمصرو قلا لو (7)ه 2 و
 م

 )١( رابخألا نويع ؟'/1١: ١8.

 ) )9قباسلا ردصملا 914/7" .

 و١٠



[317] 
 روبق ةثالث نم ..ةربع

 : هللا همحر لاق . سيق نب دج همسا «نانبل لبجب ناك دباع

 ىلع روبق ةئثالثب انأ اذإف «نانبل لبج ىلع تدعق ينأ يتدابع لوأ ناك

 : بوتكم اهدحأ ىلع اذإف «ضرألا نم عافترا

 ةلئاس دب ال قلخلاهلإٌّنأب ًانقوم ناك نم شيعلا دلي فيكو
 ةّلعافوه يذلا ريخلابهيزجّيو هدابعله َملظهنمذحخأيف

 : ابوتكم يناثلا ربقلا ىلع ٌتيأرو

 ةّلزانم بابشلا ىليُث ثدج ىلإ  ًٌارئاص ناك نم لشيعلا دلي فيكو

 :ًابوتكم ثلاثلا ربقلا ىلع ٌتيأرو

 ةلعاعتس :ةفيايئاسلا لاي نقره ناك نه ”كعلا دلي عفو
 ():ٌلهاوه يذلا ّ لاه نك و ًِ 3 :وأ 3 - 00 1 و

[14] 
 ءاعدلا اذه عفني له

 ناك .يعفاش هيقف (ه78١١ ت) يدركلا يناروكلا ميهاربإ نب سايلإ

 هتاباتكو هقيلاعت امأ «ةديدع بتك هل .كاّسنلا نم «دافأو سّرد .ماشلا دالب يف

 . يدارملا لاق امك اهؤاصحإ نكمي الف

 )١( قشمد خيرات رصتخم ١4/5 .



 ةرم هرازو «هبحيو هدقتعي نمم اشاب بجر ريزولا قشمد ىلاو ناكو

 !؟©7١كيلع نوعدي كسبح يف نومولظملاو يئاعد

[31] 
 ةريغصلا ءايشألا نم ..ةربعلا

 ةفيطل رومأب تركف لهو ؟كلوح نمو كتايح نم رّبعلا جتنتست له
 ؟كتايح ناكرأ اهيلع يني تاجافم كل تثدح لهو ؟كنم طيطخت نودب ترج

 دق ؛ةيصعتسم رومأل ّلح اهيف نوكي ةريغصلا ثداوحلا نم ًاريثك نإ

 نم كذقنأف ءاهرّذق يذلا هناحبس ىلوملا اهيف ركشت ال دقو ءاهيف ركفت ال

 . .لفاغ تنأو ريخلا كل رّدذق وأ ءرورش

 نود سانلا نم ريثكل ثدحيو «هب هبؤي ال دق ريغص جذومن اذه
 . .لوبقملا ملسملاو «لومأملا ناسنإلا نوكتل . .تنأ ربتعاف . .رابتعا

 تلزن ةضرمم نأ «تازجعملاو بطلاو بحلا» باتك فلؤم يوري)

 بكرتل تضم .ةلطعم اهتدجوف اهلمع ىلإ يضمتل حابص تاذ اهترايس ىلإ

 سرجب اذإو ..اهلزنم ىلإ تعجرف «حالصإل جاتحت اهتدجوف اهتجارد

 ىلإ دوعأسو يلشف نم ٌتسئي :هتخأل لوقي كرويوين يف اهيخأ نم فتاهلا
 . تاردخملاو قافرلا

 هتعتقأ نأب تهتناو «ةعاس فصن هثدحت تلظ اهاخأ تحت اهنأل ارظنو

 ًالمع هل تدجوف هتخأ ىلإ يناثلا مويلا يف لبقأو «تاردخملا ىلإ دوعي الأب

 .افيرشو ابسانم

 .(8 ط) ١ مالعألا 0011(



 . ناسنإ ذاقنإ ىلع ادعاس دق ةجاردلاو ةرايسلا لطعت ناكو

 "ا ةَراض ٌترلو

]٠١[ 

 ةرعخ امون يسحت «هسفنل ًايساحم ناك هللا همحر  ةّمصلا نأ قىور

 :لاقف ءموي فلأ نورشعو دحأ يه اذإف اهمايأ بسحف «ةنس نوتس وه اذإف

 ءاميظع ارمأ ناكل دحاو بنذ ىوس موي لك يف يل نكي مل ول «يتليو اي
 ؟بنذ فالآ ةرشع موي لك يف يلو فيكف

 !؟"”تيم وه اذإف هوكرحف هيلع ًايشغم رخو ةخرص خرص مث

]٠١1[ 
 .. لجألا هنإ

 نم ه5 ةنس ثداوح لوأ يف يبهذلا مامإلا هركذ «ةربع هيف ثداح

 : هخيرات

 اوعلطف ءدادغبب ضيرم ةدايع ةعامج دصق مرحم رهش لوأ يف هنأ وهو
 ءضيرملا ىوس اعيمج اوتامف «مهب تفسخناف «ةفرشُم ىلع هدنع اوسلجو

 !ةعبس اوناكو

 «فراعملل يباراغلا راد :قشمد . يعيبسلا تاندع /هقلخ يف هللا ةرطنف 0(

 "١7١. ص ها

 دمحم ريهس قيقحت ؛يزوجلا نبال /«نافرعلا يوذ نع يور امب نازحألا ةولس» (؟)
 .84 ص ءها٠8١ «فراعملا ةأشنم :ةيردنكساإلا  .ريصن دمحم ةنما «راتخم

١١7 



  9]؟1١[

 : ءىرقملا نارمع نب رفعج لاق
 هلال كرو و: ' مالسلا موي رصمب مكاحلا ةرضحب ءىراق أرق

 امي اجرح ٌحهيشنأ فاو جيل مث مهني ربط اَمِفكَومْكحُي قع ًَ

 !هيلإ كلذب ريشيو ©( اًميِلمس اومْيَسُيو

 7 ل رّجشملا نباب ُفَرُْي ٌرخآ سلجملا ءاّرَق نم ناكو

 سَ أ نوث نم كروعدت سيل ترإ مل أوَعِمَم اوعوتساق لكم برص انآ اهبأتَي 9 : دانك

 تمّ ُةْنوءوُدِقَتَتمإَ يَ ُباَج بألا مب امسك مل أوعمتجَأو لو اباد وقلي نل
 . «دوِردَق ّقَح هسا وردَفاَم 20 >7 ثا

 رمأف «هتوطس نم هيلع فيخف :مكاحلا هجو ٌرفصاو ءسلجملا جترأو
 . ءيشب لوألا ءىراقلل رمأي ملو ءرانيد ةئامب هل

 . ةلاحتسالا ريثك هنأل هتوطس كيلع ّنمأن ام : هل ليقف

 . جحلا يف هنذأتساف

 . . باذيع رحب يف قرغف ءهل نذأف

7 

 لح 0

 انو

 [١٠؟]
 ةمكحلاو ةظعلا رعش نم

 : هللا همحر قارولا دومحم قئاقرلاو دهزلا رعاش لوقي

 اوضعفاو ضع ٌتومأيلارأو  اولعرًالفُسٌماقّتلا يفد

١٠١ 



 : هلوق نمو

 ةورثو الام ُثددزا اماذإ ينارأ

 : هللا همحر لوقيو

 هعمج يفو لاملا يف ٌتركف
 لا 5 افا ناكو

 هب ىزجأو ىقبي يذلا وه
 :لوقيو

 ايد سائل اور ّؤّمظأ

 ارت اوييفا دلو

 اير شلاةوفادبول
 :ًاضيأ هلو

 هتوقشب لوغشمل صيرحلا نإ

 : هلوقو

 هيبقلا عامس نع ْنص كعمسو

 يبقلاعامتسادذنع كنإف

000 1 5 5 . 5 
 رشلا يه تديرب ري ىلإ اريخو

 ناسنإلكىزاجُيَموي

 اوراد را ئدلا ىللعو

 اورازوو ححخحه- لو

 اوراطل سبيرز مههلو

 لاملا نم يوحي امب رورسلا نع

 ("'"بتنافهلئاقل كيرشح

]٠١6[ 

 نب دمحأ هذيملتل ينارادلا ناميلس وبأ دهازلا ملاعلا لاق

 : ىلاعت هللا امهمحر «يراوحلا يبأ

 ٠ نيسح»- دومحم فراع دمحم /قارولا دومحم رعش يف ةمكحلاو ةظعلا بناوج 0(

 .55 048 فال 804 2ك" 24١ ص .بها454 «قنامألا ةعبطم :ةرهاقلا



 نكف رمق نكت مل نإف ءًارمق نكف ًابكوك نكت مل نإف «ليللاب ًابكوك نك
 امسك

 نم أوضأ رمقلاو ءرمقلا نم أوضأ سمشلا 95 «ناميلس ايأ اي :تلقف

 ؟بكوكلا

 رافسالا ىلإ ليللا لوأ نم علطي بكوكلا لثم نك .ءدمحأ اي :لاقق

 . هرخا ىلإ ليللا لوأ نم مقف

 بيغيو ليللا ضعب علطي رمقلا لثم نكف هلك ليللا مايق ىلع وقت مل نإف '
 . هضعب مقو ليللا ضعب منف ءاضعب

 . '''هكرت ىلإ دوعت ال نأ ردجأ وهف ءراهنلاب هضقاف ليللا عوطت نم ءيش

]١6[ 
 نينمؤملا ريمأو يضاقلا نيب

 نينمؤملا ريمأ ىلع ةحلط نب دمحم نب ميهاربإ يضاقلا ىضق ةئداح يف

 :لاق ذإ ءقرخلا ضعب اهيف ةملكب يضاقلا هملكف «كلملا دبع نب ماشه

 !كملظ سانلل نابأ يذلا هلل دمحلا

 نع كمحل اهنم رشتني ةبرض كقنع برضأ نأ ٌتممه دقل :ماشه لاقف

 !كمظع

 بيرق «نسلا ريبك خيشب ةتلعفل َتلعف نئل هللاو امأ :ميهاربإ ٌدرف

 . قحلا بجاو «ةبارقلا

 ريذن قيقحت ؛يدامعلا دمحم نب نمحرلا دبع /ايرادب نفذ نميف ايرلا ةضورلا )١(

 .5"73 ص .«.ه11/ «يمالسإلا بتكملا : توريب  .ةمتع

٠0١5 



 ! ىلع اهرتسا : ماشه لاقف

 . اهترتس نإ يبنذ هللا رتس ال :لاق

 !فلأ ةثام اهيلع كيطعم ينإف : لاق

 هتامم دعب اهُّتعذأو «ُثذخأ امل انمث ٌهتايح هيلع اهترتسف :ميهاربإ لاق

 !؟33ل ايي

]١١[ 
 ظعو

 لق هناميإ رثك نم : (ه6 ت) ينيرملا بيطلا دمحم خيشلا لاق *

 ناميإ ةوق ردق ىلع ةيصعملاو ةعاطلاف .هنايصع رثك هناميإ ّلق نمو . هنايصع

 .هفعضو دبعلا

 «ةميرك سورع ةمكحلا ةملك :( ه7 ت) يلخابلا دواد لاقو *

 .اهيبأ تيب ىلإ تعجر اهل ًاؤفك دجت مل نإف
 هل طقسي ءايندلا ٌتحم نيكسم : هللا همحر شايع نب ركب وبأ لاقو #ذ

 هتيدو هرمع صفقنيو .نوعجار هيلإ انو هّلل انإ :لوقي هراهن ٌلظيف مهرد

 . هيلع نزحي الو

 رذب ىلع لإ لذ ناصغأ ْثقسب ام :يردنكسلا هللا ءاطع نبا لاقو *

 .مكبولق تومتف ىتوملا اوسلاجت ال :مالسلا هيلع ىسيع لاقو *
 .اهيف نوبغارلا ءايندلل نوبحملا :لاق ؟ىتوملا نمو :ليق

 .5؟ ١ ص ؛:تباث دمحم ناميلس ؛ةاضقلا نع فئارط )١(

١١7 



 دسف نم دسف الو :حلفأ نم ةطلاخمب الإ حلفأ نم حلفأ ام :اولاقو نك

 : ”؟!ليبق قف ةطلاخمب لإ

 ]٠١17[
 ! داعبأ وذ ..راوح

 : لاق نارهم نب نوميم نع
 . ينصوأ :لاقف ناملس ىلإ ّلجر ءاج

 .مّلكت ال :لاق

 . ملكتي ال نأ سانلا يف شاع نم عيطتسي ال :لاق

 . تكسا وأ ٌّقحب ملكتف تملكت نإف :لاق

 . يندز :لاق

 . بضغت ال : لاق

 . هكلمأ ال ام يناشغيل هنإ :لاق

 . كديو كناسل كسمأف تبضغ نإف :لاق

 .يندز :لاق

 . سانلا سالت ال : لاق

 . مهسبالي ال نأ سانلا يف شاع نم عيطتسي ال :لاق

 . ''"ةنامألا أو «ثيدحلا قدصاف مهتسبال نإف :لاق

 «ينيرملا بيطلا دمحم /2/لقاعلا ةركذتو لفاغلا ةرصبلا باتك نم تافطتقم )١(

 .ه19١4١ «ىفاقثلا عمجملا : يبظ وبأ  .درراب دمحم ماسب قيقحت

 60145/١. ةوفصلا ةرفص )٠0(

 م١١



]١4[ 
 !.. تحع

 !حيبقلا مارحلا نع ثحبي مث ءانسح ةجوز هللا هقزر نمل ٌتبجع

 ! هللا ليبس ىف هلام قفني ملو توملا هكردأ نمل تبجع

 !سانلا ةجاح ءاضق يف ىعسي الو ةهاجولا هدنع نمل تبجع

 يف سانلا ىلع ىّيضيو روصقلاو تارامعلا كلمي نمل تبجع

 !روجألا

 ! هللا لزنأ امب مكحي الو يلصي نمل تبجع

 !بناجألا مامأ هعزنتو ةالصلا يف باجحلا سبلت نمل تبجع

 !هبراحي هللا نأ ملعيو ابرلا لكأي نمل تبجع

 !نالا ىتح ّجحي ملو ماع لك فيصلا ةلطع ىف رفاسي نمل تبجع

 !!؟''دوهيلا عم مالسلا ديريو ىصقألا نع عفادي نمل تبجع

]٠١5[ 
 ةنعلو ..ةالص !

 أمك .مهل وعدتو نمحرلا ةكئالم مهيلع يلصت نيذلا ءادعسلا نم *

 : لَك هلوسرو نمحرلا انبر كلذب ربخأ

 يف ناك نم  ء«ةالصلا راظتنا يف دعق نم  ءارهاط تاب نم

 )١( ط ؛ناطقلا دمحأ /خيراتلاو ةربعلل ”.  «ءسدنسلا ةبتكم :تيوكلا ١14901اهء

 ص 5.
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 .ةالصلا يف فوفصلا نمايم يف ناك نم  ؛ةالصلا يف ةمدقتملا فوفصلا

 دنع ةكئالملا نيمأت تقو ةعامجلا ةالص يف ناك نم  «فصلا لصو نم

 رجفلا ىَّلِص نم  «ةالصلا دعب هالصم يف سلج نم  «ةحتافلا مامإلا ةءارق

 ليبس يف قفنأ نم  «بيغلا رهظب هيخأل اعد نم  «بيغلا رهظب هوخأ
 ءاضيرم داع نم  «مئاص وهو هدنع لكأ نم  ءروحسلا لكأ نم  ءريخلا

 .مهتايرذو مهجاوزأو مهئابا نم حلص نمو  ؛ىلاعت هللا ليبس عبتاو باتو

 . كي ميركلا انلوسر نيلسرملا دئاقو ءايبنألا ٌمامإ

 ريخأ امك . مهيلع وعذت وأ ةكئالملا مهنعلت نيذلا ءايقشألا نمو *

 : هلك نيمآلا هلوسرو ميركلا انير كلذب

 ةنيدملا يف ثدحأ نم  .مهنع هللا يضر ةباحصلا ٌٍبس نم

 ىلإ ىعّذا نم  «مهفاخأو ةنيدملا لهأ ملظ نم  ءًاثدحم ىواوأ ًاثدح

 ءهلرفغُي ملف ناضمر كردأ نم  ؛««ًافلت ًاكسمم طعأ َّعِهَّللا» هلام
 ملف لك ىبنلا هدنع ركذ نم  «رانلا لخدف امهدحأ وأ هيدلاو كردأ نم

 صاصتقالا نود لاح نم  «حالسلاب ملسم ىلإ راشأ نم  ؛هيلع ٌلصي

 ىلع تامو رفك نم  ءاهجوز شارف ةرجاهلا ةأرملا  ؛هيلع بجو نمم

 ءاج دقو قح ِةِكَو هللا لوسر نأ هتداهشو هناميإ دعب رفك نم  هرفكلا
 , ؟7تانيبلاب

 ةرادإ :هلاون ارجج .يهللإ لضف /«مهنعلت نمو «ةكئالملا مهيلع يَّلصُت نم» )١(

 .ها١55 ءيس مالسإلا نامجرت

١٠ 
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 ريقفلا ىرشلا !

 . '""اورقتفا نيذلا ءايرثألا دحأل ةزجوم ةمجرت يبهذلا مامإلا دروأ

 . .ليبن الو ءريمأ الو .ملاعب وه سيلف «ةربعلل اهدروأ هنأ كشالو

 . يليجلا حلاص يبأ نب رداقلا دبع خيشلا نبا دمحم : همسأ

 .ه'و٠ ةنس دادغبب يفوتو «نيرخآو هدلاو نم عمس

 . ملعلا نم ًايلاخ ناكو

 ةمعنلا لباقف ءمّعنتو هلاومأ ترثكف ءاناًحط ءةورثلا يوذ نم ناكو

 .رفكلاب

 ! ؟تعبش دقو ًابهذ ينيطعت مك :لوقيو ءامسلا وحن هب

 . . .رقتفا ىتح طاطحنا يف لاز ام مث

 ل1
 يصاعملا ىلإ بلقلا ليم

 ةوقب ّلخم . يصاعملا ىلإ بلقلا ليم وه يذلا ءتاوهشلا ضرم

 ىلإ وأ ريخلا ىلإ الإ ليمي الو ديري ال حيحصلا بلقلا نإف «ةيلمعلا بلقلا
 . هل هللا هحابأ ام

 . 510/5 ص ءهها٠١٠٠1 65١ تابفرو ثداوح :مالسالا خيرات يف )0غ(

١١١ 



 (5) (1) هك هلق

 [١١؟]

 ديدحلا نيدلا ةوالح

 يف ذاتسأو تايضايرلا يف يكيرمأ روسفورب غنال يرفج روتكدلا
  ناميالا لجأ نم عارصلا» هباتك يف لوقي ءوكسيسنارف ناس ةعماج

 يف يسفن دهجأ تنك تملسأ نأ دعب :"مالسإلا قئنتعا يكيرمأ تاعابطنا

 لهجأ تنك ينأ نم مغرلا ىلع «ةءارقلا توص عمسأ يك تاولصلا روضح

 حاتريو عيضرلا لفطلا نكسي اذامل :تبجأ كلذ نع تلئس املو ء«ةيبرعلا

 .دبألا ىلإ توصلا كلذ ةيامح تحت شيعأ نأ ىنمتأ ؟همأ توصل

 دعيو «يسفت دبع تنك مالسالا لبق :ليموبناف دحاولا دبع لوقيو

 . هللا دبع انأ مالسإلا

 يف ةصصختملا ةيناطيربلا ةبيبطلا نوسكوك ةنما ةروتكدلا لوقتو

 نيدلا يف مرتحمو رّدقم مالسلا هيلع ىسيع يبنلا : ةيبصعلا ضارمألا

 ىلع لدي ليمج ءيش اذهو «مالسلا اهيلع ميرم همأ كلذكو ؛يمالسإلا

 .نايدألا متاخ هنأ ىلعو «هتيلومشو مالسإلا ةباحر

 تلخد امل :دلبوك نيلفيإ ةيناطيربلا ةرعاشلاو ةبتاكلا لوقتو

 ًاناكم يسفنل تذخأ مث «يلعن ٌتعلخو ؛ةميظع ةدعر ينتّلوت يوبنلا دجسملا

 :مالحألا ىلإ برقأ وه ملاع يف ةقراغ انأو ءرجفلا ةالص هيف تيّلص آّيصق

 )١( ةيالا :بازحألا ةروس 77,

 ) )0ص ؛.نانملا فيطللا ريسيت 108 .



 ناولأ هيدي ىلع تلسرأو ؛ةلماك َةمأ هب تثعب ناسنإ ّيأ «َمِهلَّللا كتمحر
 ؟ةيناسنالا ىلإ ريخلا

 ةعماج يف بطلا ةيلك ديمع نوساجات تاجات روسفوربلا لوقيو 0

 دمحم هللا لإ هللإ ال» وه يتايح ىف هتبستكا ءىش نمثأ : دنلياتب يام جنياش

 . «هللا لوسر

 نوفرتعي نيملسملا نكلو .دمحم يبنلاب نوفرتعي ال نويحيسملاو .حيسملاب
 . حيسملاو ىسومب

 هللا باتك يدي يف ةرم عقو : يلردلوأ يلناتسا دروللا لوقيو

 يسفن نع تضفنف «ءءاكبلا ددم ينحاتجا ىتح هتوالت نم تغرف امف ؛ىلاعت

 . نيملسملا نم تحبصأو .توقمملا بصعتلا

 ىلإ ينوعدي ءيش نم ام :لوقت رداقلا دبع نيتسيرك ةيزيلجنالاو
 . مالسإ الب يرمع نم تعاض يتلا تاونسلا ىوس ملاعلا اذه يف قلقلا

 «نامفوه دارم روتكدلا برغملا يف ايناملأ ريفس لاوقأ نمو

 مالسالا سردي ةيناملأ سرادم ىف :درفراه ةعماج نم نوناقلا يف هاروتكد

 !ةبعرم ةقيرطب باتك )3٠0( ىف ًاهّوشم

 !ماع لك يناطيرب فالا ةرشع نم رثكأ مالسإلا قنتعي ايناطيرب يف
 دي ىلع ناسنإ فلأ (76) نم رثكأ مالسإلا قئنتعا ويزوجناب ةدلب يف

 . ''7ويسراه يرب» قباسلا اهسيسق

 :توريب  .يتالادلا يطعملا دبع /؛حيسملا رسخأ ملو دمحم تحبر# )١(
 "د١ نخل د اال ىلع نك* فراء مك كد ,”ل“1 ص اها ٠ :؛باهشلا راد

 م7
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 [١١١؟]

 قيمع جاتنتسا

 : قيفد ليلحت و «قيمع ريكفت يف .تملس أ ةديس لوقت

 هِي دمحم نأ تدجوو ؛«نيدلا اذه نع ًاريثك تأرق مالسإلا لبق يننإ

 اوبهذا :هساّرحل لاقو اموي ىتأف «هيلع ئدتعُي نأ ةفاخم هباحصأ هسرحي ناك

 ني ككل هي هاو » : ةميركلا ةيالل ًاقادصم .ىتسارحب هللا لفكت دقف ؛ ىنع
 , 76 َنساَتلا

 ضرع امو «هتايح يف هسفن ٌعدخ ام سانلا عدخي لجرلا اذه َّنأ ولف

 ىلاعتو هناحبس هللا وه مالكلا اذه هل لاق يذلا نأ نم ًاقثاو نكي مل ولو
 ابل .اذه لعفيل نكي مل  همصعيو هيمحي نأ ىلع رداق وهو

]١١[ 

 صالخالا عم ..ةوقلا

 هللا همحر يبهذلا نيدلا سمش ظفاحلا مامإلا لوقي :

 ةوق الب صلخملاف «صالخإو ةوف ىلإ جاتحي ءميظع قحلاب عدصلا

 وهف الماك امهب ماق نمف .لذخي صالخإ الب يوقلاو ءهب مايقلا نع زجعي
 كلذ ءارو سيل ؛بلقلاب راكنإلاو مّلأتلا نم ٌلقأ الف فعض نمو «قيّدص
 , "9هللاب الإ ةوق الف «ناميإ

 .51/ ةيآلا :ةدئاملا ةروس )1١(
 :ةرهاقلا  .ةمعن ديمحلا دبع /؟نيرشعلا نرقلا يف نيعللا ناطيشلا» :باتك نم (؟)

 .45" ص .ه1508١ «ةيرهزألا تايلكلا ةبتكم

 . 71/1١1١ ءالبنلا مالعأ ريس (6)

١١ 
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 ةيبهذ ةدعاق

 . فاصنإو لدعو ملعب نوكي نأ بجي سانلا يف مالكلا

 ضعب دوجول نساحملا لفغي الأ هريغ فصو اذإ ملسملل يغبني

 .ءىواسملا

 ةوادع دوجول ءىواسملا ركذيو نساحملا نفدي نأ يغبني ال امك

 هلمكأو بدألا نسحأب انيدأ لجو زع هللاف ءهفصي نم نيبو هنيب ءانحش وأ

 . )4 ةهَءآَِمْشَأ َساَتلَأاوُسَحَبَت َداَلَو » :هلوقب

 .هنساحم نع رظنلا ضغيو طقف هئواسم ركذب هريغ مذي نم دجن نيحو

 تايفلخلاو نونظلا ىلإ وأ ءءاضغبلاو دسحلا ىلإ ةداعلا يف عجري كلذ نإف

 .مومذملا سفانتلا ىلإ وأ «ةقبسملا ءارالاو

 ءٌّرش وأ ريخ نم هيف امب ءرملا نوركذي نيذلا مه نيفصنملا نكلو

 :داقتعالاو نيدلا يف مهل ًافلاخم فوصوملا ناك ولو «هقح هنوسخبي الو

 . ءامتنالاو بهذملا يف وأ

 أرُيرُك اوُنَماَء تزل اهي # :ىلاعت هلوق ةدعاقلا هذه يف لصألاو
 < «2 38 يس | هج اممم . رك اس اسر 2 1-2

 أودع أور الأ هلع مو نادك ْعُكصَتمِرْجَي لَو سفلي هآَدَهُش هني تمد
 . "1407 توُلَمَعَتاَمِ ريح هلأ كإ هَل وهنأ وقتل بَرْفَأ وه

 هب دوصقملاو ؛نيرخالا فصو يف لدعلا ةدعاقلا هذه نمض لخديو

 .امهنيب ةنزاوملاو .نساحملاو ءىواسملا ركذ يف لدعلا وه

 )١( ةيآلا :دوه ةروس 46.

 ) )6ةيآلا :ةدئاملا ةروس 4.



 ملعب نوكي نأ بجي سانلا يف مالكلا :هللا همحر ةيميت نبا لوقي *
 . ''”عدبلا لهأ لاحك ملظو لهجب ال لدعو

 هللا همحر ىبهذلا ظفاحلا نأشلا اذه ىف اوزرب نيذلا ءاملعلا نمو *

 نم مهل مجرت نم فصنأ ؛ءالبنلا مالعأ ريس» سيفنلا هباتك لالخ نمف

 لب ؛ةديمح تافص نم مهل ام قسفلا لهأ وأ عدبلا لهأ سخبي ملف «مالعألا

 .نيروكذملا لاطبألا فارشألا دحأ :يعخنلا رتشألا نع ًالثم لوقي
 .هلتاقو نامثع ىلع بهلأ «[قلخلا ء. يسيل يأ] ًارعز ًاعاطم اهي ناكو

 . ةغالبو ةحاصف اذ ناكو

 مهقاسفو كولملا ةربابج نم ناكو :ماشه نب مكحلا ةمجرت يف لوقيو

 اعبس كلمت  ملظو وتعو ءاهد اذ ءاكتاف اعاجش ًاسراف ناكو ءمهيدرمتمو

 . هةنس نيرشعو

 دحأ ناكو «نونفلا وذ رّحبتملا ةمالعلا :ظحاجلا ةمجرت يف لوقيو

 .رداون هل «نيدلا ليلق ًانجام ناكو «ءايكذألا

 !عدتبم يردق هنأ الإ ءعرولاو

 «ينارحلا يقشلا ءىباصلا :تباث نب ةّرق نع هثيدح ءانثأ لاقو

 .ءاكذ دقوتي ناكو ؛.هرصع فوسليف

 .ةعامجلاو ةئسلا لهأ جهنم اذه يف يبهذلا مامإلا جهنمو #*

 )١( ةّنسلا جاهنم 4//9".
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 يوسلا جهنملا اذه نع ديحي ال نأ فاصنالا مار نم لكل يغبني كلذلو

 مهنع ثدحتي وأ .مهل مجرتي نم فصو يف لجو زع هللا يقتي نأو « ربتعملا

 ءمهريغو نيخرؤملاو نييرابخاإلاو ءاهقفلاو ءاملعلاو ةداقلاو ماكحلا نم

 . ''”فاصنإو لدعب ملكتيو

 ]١١7[

 ةيعادلل ةيوبرت اياصو

 .مّدقتت مل نإو ةمدقتملا ةوطخلا ىلع تابثلأ

 . ققحتي مل نإو ٌقحلا ىلعو

 . سفنلا اهيلع ْتَكَش نإو ةرّثألا نم وُدَّتلاو

 . طّلستو َمكح نإو فعضلا ٌراقتحاو

 . بلغو داس نإو لطابلا ةمواقمو

 .ٌرشلاب اوُدَر نإو ريخلا ضحم ىلع سانلا لمحو

 .ءيشب تأي مل نإو ٌلمعلاو

 . ةدئاف ريبك هيف نكي مل نإو ٌبجاولاو

 ."”هلوح ْنَم لك ُةَمْطح نإو الجر لجرلا ُءاقبو

 «ةبيط راد :ضايرلا .نوزحيمأ دمحم /يمالسأإلا خيراتلا ةسارد جهنم 000(

 . ربخأتو ميدقت عم 84 8١ ص هه75

 .؟١/؟ يعفارلا قداص ىفطصم /ملقلا يحو (؟)
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 ..ول ..هأ

 : هثحاب لاق يناديم يملع يعماج ثحب ىف

 ىوعدب مّدقت هنإ : هليفك عم هتيضق ًافصاو ةنّيعلا دارفأ ضعب لاق اممو»

 ءرهشأ ةعبرأ ةدمل هبتار روجأ عفد رخأت ببسب ضايرلاب لمعلا بتكم ىلإ
 .ةلماك هقوقح عيمج ىلع ديدجلا ملسملا اذه لصح نأب ةيضقلا تهتناف

 هتيسنج دارفأ نم نيرشعو ةسمخب ءاجو ءهسفن يف ميظع رثأ كلذل ناكف

 يف نولمعي مهو « لمعلا يف هتالمز نم مهعيمج اوناكو ؛مالسإلا يف نيلخاد
 .''!«ضايرلاب ةيعانصلا ةقطنملاب ةشرو

 دوملسملا اهل ضرعتي تاقياضم دوجو هثحب جئاتن يف ثحابلا ركذو
 . ءالفكلا عاونأ ضعب لبق نم ددجلا

 هللا بحي امك نيدفاولا عم ةلماعم نسح كانه ناك ول :تلق

 ءطقف ةلماعملا نسح نم ؛مالسإلا يف ًاجاوفأ سانلا لخدل  ىضريو

 اكّسمتو ًاناميإ نودادزي مهنم نوملسملاو «ةوعد ريثك ىلإ نوجاتحي الو
 . انعم ادلب ينعأ الو .مالسالاب

#0 * 

 شارق نب دمحم /؛ضايرلا ةئيدم يف ددجلا نيملسملا نيب هللا ىلإ ةوعدلا» ()

 ه6 .مالعالاو ةوعدلا ةيلك .مامالا ةعماج :؛ضايرلا . يناجعدلا

 .(ريتسجام ةلاسر) ١١7 ص

١١14 
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 رارضلا دجسمب قحلي ام

 قرخأو مده امل رارضلا لدم نأ يور :هريسفت يف ةيطع نبا لاق

 . تامامقلاو راذقألا اهيف ىمرت ةلبزم ذْْنا

 ٌمَفقَن اَل » :ةميركلا ةيآلا تلزن امل لي هللا لوسر َّنأ يوُرو :لاق مث
 .دجسملا اهيف ىتلا قيرطلاب ٌدمي ال ناك «4اًدبأِديِف

 «ةعمسو ءايرو ةاهابم ينب دجسم لك : «ريسافتلا نويع» بحاص لاقو

 . "”رارضلا دجسمب قحال وهف «بيط ريغ لامب وأ «هللا هجو ريغ ضرغل وأ

]١15[ 

 دجاسملاو نايبصلا

 زييمتلا نس نود نيذلا نايبصلا لوخد ملعلا لهأ روهمج هرك

 :َِي هلوق اهنم .فعض اهيف ناك نإو راثآلا ضعب دورول كلذو .دجسملل

 . '"”(هكنيناجم و مكنايبص مكدجاسم اوبّنج»

 «ةفيظن ةمرتحم ةناصم ىقبت نأ بجي دجاسملا َّنأ اذه ٌدضعي نكلو

 )١( ص ؛نورقش نب دمحأل ؛ررغلا ررغ نم تاياقن 78" .

 ) )0ريبكلا مجعملا يف يناربطلا هاور ١5 عمجم يف يمئيهلا لاقو «(هال /75؟)

 فيعض وهو يماشلا يئيللا ريثك نب ءالعلا هيف : 757/7 دئاوزلا .
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 .اهيف وهللاو ثبعلاو دجاسملا خيسوت ىلإ ىذأ قالطإب مهلوخد حيبأ اذإف

 . '"”سسمأب الف كلذ وحنو ءارقالاو ميلعتلا دصقلا ناك اذإ امأ

]١7١[ 
 دوسألا رجحلا يف ..حرج

 ةثداح «مظتنملا» هباتك يف يزوجلا نبا ركذ ه١411 ةنس ثداوح ىف

 ىلع . .لتق هنأو . .هحرجف لجر لبق نم سوبدب دوسألا رجحلا برض

 .هنطومامو ءوه نم تاياورلا فالتخا

 نأ هتخسن  باتكلا اذه ىلع هللا همحر عنام نب دمحم خيشلا بتكو
 هنإ لاقي لجر ءاج ه 1747 ةنس دوعس نب زيزعلا دبع كلملا لخد ام لوأ

 ءاهناكم تّدّرو تذخأف «هب ملعف ءدوسألا رجحلا نم ةرسك ذخأو «يناغفأ

 . يمجععألا لتقو

 ةرازو :ضايرلا  .ريغصلا دمحم نب حلاف /«دجسملا يف عونمملاو عورشملا» )١(

 .44 ص ؛ه414١ فاقوألا

١ 



 ]1؟١[

 ! ةبيصم بألا نوكي امدنع

 ىتأ يذلا باشلا كلذ فقوم :ةركاذلا نع بيغت ال يتلا فقاوملا نم

 !مئان انأو يتيحل يبأ قلح :لوقي وهو ةاعدلا دحأ

 . (! !هنبا حالص قيرط يف ةبقع دلاولا نوكي ةجردلا هذه ىلإ)

 . زاب نبا خيشلا ىلإ بهذن : ةيعادلا كلذ هل لاقف

 ؟لعفأ اذام : باشلا هلأس مث , خيشلا دنع اوَّلص

 ده ةهنكش ألو :ةلبلق ةرؤو ءرخأ تيب يف نكسا :خيشلا لاق

 !١23)ىإ 51

 [١؟؟]

 انلافطأ ىلع ..ةمصب

 ملاعلا يف لافطألا دئار .,فسوي باّوتلا دبع صاقلاو بيدألا لئس

 بابشو ِ# لوسرلا نع ةلسلستملا كتاباتك ربع ةرهش َتلن دقل :يبرعلا

 ؟لمعلا اذه ءارو مفادلا امف «ةوبنلا تيب لآ

 ةلجم :ندنل  .رطاخلا هللا دبع //تابقعو لحارم :مالسإلاب مازتلالا» )١(

 . ١7 ص ءههآ .«ىدتنملا

١١ 



 . تايادبلا ةلحرم ىلإ ينّرجي لاؤسلا اذه :باجأف

 بشي لفط لكو ؛ جهنم مهل دلب لك يف لافطألا باّتك ّنأ تظحال دقف
 اهنم رّرحتي نأ دارأ نإ بتاكلا ىلع بعصي ركفم وأ فوسليف نم ةمصب هيلعو

 . رّرحتي نأ

 هيلع دجن يزيلجنالا لفطلاو ««تراكيد» ةمصب هيلع يسنرفلا لفطلاف

 نوج» نم ًادبأ ملسي ملف يكيرمألا لفطلا امأ ««نوكيب سيسنارف» راثآ

 .؟يويد

 نوكت نأ ديرن ةمصب يأ : يسفن ىلع ًالاؤس ًامئاد حرطأ ينلعج اله

 ؟يبرعلا انلفط ىلع

 لكل ةنسحلا ةوسألا وهو : .ةودقلا وه مك ميركلا انلوسر نأ تيأرف

 انا . .هقيرط يف يضمنو هب ىّسأتن نأ ديرن «يبرع لفط

 [١؟؟]

 ! قلقلاو ..باجحلا

 تلصح سمش نيع ةعماجل ةيملع ةساردب تاثحابلا ىدحإ تمّدقت

 ةيصخشلا تامسلاو ةيسفنلا راثألا لوح ريتسجاملا ةجرد ىلع اهيف

 نم نهرايتخا مت ةبجحم ريغو ةبجحم ةبلاط )١9١( ىلع اهترجأ «باجحلل
 تابجحملا ريغ ْنأ ةساردلا هذه جئاتن نم ناكو ؛ةفلتخم تايلك عبس

 ةئف نم اًيئادجو ًانازّتا لقأ نهنأو «قلقلاب ًاساسحإو ًارتوتو ةيلاعفنا رثكأ
 5 71تافتهفلا

 .607 ص 2((ه١117١/8/7) ١4 ع عمتجملا )000(

 ."/ ص ((ةسماخلا ةلاسرلا) ءاوح ىلإ ةلاسر (")
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 ]؟١[

 اهّيلحو ..همهارد

 تيب نم يل لحي ام :تلاقف سابع نبا تلأس ًةأرما َّنأ :ةمركع نع

 !يجوز

 ؟كّيلح ذخأي نأ نيّبحتأ : سابع نبا لاق

 .ال :تلاق

 . '''همهارد نم يذخأت الف :لاق

 [١؟6]

 تاجوزلا نع ثيدحلا

 ةيتاذلا ةريسلا نف يف ةديدج ةرهاظ ينارعشلل ؟ننملا فئاطل» باتك يف

 شهدت ةقيرطب هتاجوز نع ثّدحتلا يهو «نيرخالا بتك يف اهدجن ال

 . تافنصملا يف مهئاسن نع نوثدحتي امَّلَق نوملسملاف «نيثحابلا

 «ةمطافو «ةميلحو «بنيز :عبرألاهتاجوز ءامسأ ركذي وهف
 . . .ٌنهرمأ حالصإب هيلع َّنم دق ىلاعت هللا َّنأو «نسحلا مأو

 ىلع نهو ةعاس نسلجي ال نهنأ هتاجوز حالصإ ةلمج نم َّنأ ركذي مث

 . . .نايسن وأ سافن وأ ضيحل الإ اهتقو نع ةالص نجرخُُي الو «ةبانج

 راد :مامدلا  .فلخ نمحرلا دبع مجن قيقحت ؛ايندلا يبأ نبال /لايعلا باتك )١(

 )85١(. مقر لا /7 هادا ءميقلا نبا
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 ةمطاف هتجوز نع ثّدحتيف «ةدح ىلع نهنم ةدحاو لك نع ثّدحتي مث

 نارقلا عبر ةدحاولا ةعكرلا يف أرقيف «ليللا ةالص يف هفلخ مرحت اهنأ فيكو

 دبت مل اهنأو ءاهئايح ةدشو جحلا قيرط يف اهرمأ فصي مث . . .هقرافت الو
 راد ام فصيو . .تئرب مث ؛هيلإ رظنت ال ىتح (نويعلا بيبط) لاّحكلل اهنيع
 . ''”خلإ . . . حازم نم َّنهادحإ نيبو هنيب

 [١؟]

 (بيبختلا) اهجوز ريغل ةأرملا بح

 .رخآ ًاصخش اهوبأ اهجّوزو «ًاريثك اهّبحي ًاننب فرعي ناك باش :لاؤس
 مث ءاهقلطي ىتح ءاهجوز عم ةقالعلا ءيست نأب اهارغأو اهب لصتي ّلظ هنكلو
 ؟نآلا هيلع بجي اذامف ءالعف كلذ ثدح دقو ءوه اهجوزتي

 هللا لأسن «ريبك بنذو مرحم لعف باشلا كلذ هيف عقو ام نإ :باوج

 عرشلا يف ىّئسُي لمعلا اذه ّنإف «ةقداصلا ةبوتلاب هيلإ هجوت اذإ هيلع بوتي نأ

 ٌربت دقو ءاهجّوزتيل هريغ ةجوز صخشلا دسفي نأ وهو ؛««بيبختلا»
 ام سيلف هكولمم وأ ءىرما ةجوز بّبْخ نَم» :لاقف اذه لعف نّمم ِكك يبنلا
 , ''6:08/85(0 دواد وب ةحرخأ)

 تيضقل ًايضاق تنك ولو «ةيكلاملا هيلع صن دقف لعفلا اذه مكح امأو

 اهدوعب مكحُيو «هدعب وأ لوخدلا لبق ناك ءاوس خسفُي حاكنلا ْنأ وهو هب

 هل زاج اهنع تام وأ كلذ دعب اهقلط نإف :هتلبقو اهلبق نإ لوألا اهجوز ىلإ
 .اهجوزتي نأ

 ةبتكم :ةرهاقلا  .يلماعلا دمحم يقوش /«ثارنلا يف ةيناذلا ةريسلا» :رظني )١(

 .١"ا/ ١1ه ها8١14 ؛ةيرصملا ةضهنلا

 .(5؟1؟7) مقر ريغصلا عماجلا حيحص يف هححصو (؟)

 لن



 اهردقي ةيريزعت ةبوقع يهف «لعفلا اذه ىلع ةبجاولا ةبوقعلا نأشب امأو
 اذإ الإ جرخي الو ءهب لاكنلل يفكت ةددحم ةرتفب نجسلا انه يهو .يضاقلا

 . حوصنلا ةبوتلا هلاح نم مل

 ناك نمو «ضرألا يف داسفإلا ةرئاد يف لخدي لعفلا اذه ّنأ فيضنو
 ةيئيبلا ةيبرتلا َّنأ كلش الو :عمتجملا هنم فتي نأ يغبني هلاح اذه

 هرود هل يمالعإلا بناجلا نأ امك ءنأشلا اذه يف رود اهل ةيعامتجالاو
 ا نيطخلا

 : لاقف يواضرقلا فسوي خيشلا كلذ لّصفو

 لغشيف ءرخآ لجرب ةجوزتم ةأرما لجرلا بحي نأ نّيبلا مارحلا نم
 ىلإ رمألا اهب يهتني دقو ءاهجوز عم اهتايح اهيلع دسفيو ءاهركفو اهبلق
 لاغشناو «ةايحلا بارطضا ىلإ ىهتنا كلذ ىلإ هتني مل نإف «ةيجوزلا ةنايخلا
 نم داسفإلا اذهو . ةيجوزلا ةايحلا نم ةنيكسلا برهو ءرطاخلا ةلبليو ءركفلا

 يأ  بّبخ نم اّنم سيل» :لاقف اهلعاف نم لكي يبنلا ءىرب يتلا مئارجلا
 .«اهجوز ىلع ةأرما  دسفأ

 هب لغشنتو «هيف ركفت ءاهجوز ريغ ًالجر ةأرملا بحت نأ :كلذ لثمو
 ًاعرش لحي ال ام ىلإ كلذ اهعفدي دقو ءاهتايح كيرشو اهجوز نع ضرعتو
 ءرطخأو ربكأ وه ام ىلإ هلك كلذ يدؤي دقو «سمللاو «ةولخلاو رظنلا نم

 شيوشت ىلإ ىّدأ كلذ نم ءيش ىلإ دؤي مل نإف ءاهتّين وأ ؛ةشحافلا وهو
 الب «ةيجوزلا ةايحلا ريدكتو ءباصعألا رّدوتو ءسفنلا قلقو هرطاخلا

 . ضرألا يف دبع هللإ رش ىوهلاو ؛ىوهلا عم ليملا الإ ؛ةجاح الو ةرورض

 )١( ععمتجملا ةلجم يف يمشنلا ليجع روتكدلا ةباجإ نم م١

 )6١/ ٠١/ 5.(ه11
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 ءىدابملاف «تاياهنو جئاتن هلو ءتامّدقمو ءىدابم هل بحلا نإ

 ةثداحملاو رظنلاف .اهيف مّكحتلا ىلع ردقيو فّلكملا اهكلمي تامّدقملاو
 اهلعفي نأ ناسنإلا ةنكم يف رومأ اهلك ؛ءاقللاو لسارتلاو روازتلاو مالسلاو

 .اهتامدقمو بحلا ةفطاع تايادب هذهو . . .اهعدي نأو

 اهمجلي ملو ءاهاوه نع هسفن مطفي ملو بناجلا اذه يف لسرتسا اذإف

 لاق ًاميدقو ءاهرمأ يف ًاقارغتساو ءاهّيغ يف ًالغوت تدادزا «ىوقتلا ماجلب

 : هتدرب يف يريصوبلا

 مطفني همطفت نإو عاضرلا بح (<حىلع بش هلمهت نإ « لفطلاك سفنلاو

 مصيوأمصيىلوتامىوهلاَّذإ هيلوتنأرذاحو اهاوه فرصاف

 اهوحنو ةيسح ةروصب قّلعتلا نم ةلحرملا هذه ىلإ سفنلا لصت امنيحو
 . هيف يه ام ةريسأ تحبصأو ءاهتيرح تدقف ءاهماطف بعصي

 . ةجيتنلا هذه ىلإ لوصولا نع ةلوؤسملا يه اهنكلو

 ءاهءازإ هسفن كلمي ال ةجيتن ىلإ ىهتنا دق قشاعلا وأ بحملا ناك اذإف

 يذلاو «هرايتخاب قيضملا اذه اهلخدأو «ةطرولا هذه هسفن طّرو يذلا وه هنإف

 . هقارحإ نم رانلا عنمي نأ كلمي ال رانلا يف هسفنب يمري

 «هب ىضرتو ءاهجوزب يفتكت نأ بجي ةجوزتملا ةأرملا ْنأ :ةصالخلاو

 نأ اهيلعو «هريغ لجر ىلإ اهنيع دتمت الف «صرحلا لك كلذ ىلع صرحتو

 تعمل اذإ ًاصوصخو «ةئتفلا حاير هنم بهت نأ نكمي باب لك اهسفن ىلع دست
 ىلإ ليحتست نأ لبق ةرارشلا ءافطإب ردابت نأ اهيلعف «كلذ نم ءيش رداوب

 .رمدم قيرح

 ءاهمواقت نأ اهيلعف ءرخآ ناسنإ وحن ةفطاع بيبد تسحأ اذإ اهنأ ينعأ

 .هوحن اهرعاشم ججؤي ام لك نعو «هتملاكم نعو «هتيؤر نع عنتمت نأب

 ليش



 . "”بلقلا نع ديعب نيعلا نع ديعبلا َّنإ :ليق دقلو

 [١؟]

 فورح ةثالث

 !اهبحاص لاح اهنم فرح لك فصي «فورح ةثالث نم ةملك :"مقعلا»

 .ايندلا ةايحلا ةنيز ءدالوألا ةمعن نم نامرحلا باذع يه :نيعلاف

 ءةجوزلا عم ةيلخادلا ةهبجلا ىلع عارصلاو لاتقلا يهف :فاقلا امأ

 ضعبلا رظنيو .قافشإلا نيعب هضعب رظني عمتجمل ةيجراخلا ةهبجلا ىلعو
 باجنالاب عتمتستل اهكرت ول اذام «هعم هتجوز ملظ :لوقي هلاح ناسلو رخالا

 ؟رخآ جوز نم

 امير ءءاّبطألا نيب ةريحلاو جالعلا نع ثحبلا ةاناعم يهف : ميملا امأ

 . ”تاوننسو تا ونسل

 [١؟4]

 ملعلا يف ةّينلا
 . ظفاح مامإ «مالسإلا خيش :يدزألا دشار نب رمعم

 . يبو تندخ رهو علعلا بلطو .يرصبلا نسحلا ةزانج دهش

 ملعلا بلطي لجرلا نإ :لاقي ناك :هلوق قازرلا دبع هنع ىور

 . هلل نوكي ىتح ملعلا هيلع ىبأيف ؛هللا ريغل

 . 65/5 يواضرقلا فسري /ةرصاعم يىراتن :؟مالسإلا يده نم# )0ع(

 يركش دومحم نميأ /؟بجني ال يجرز («بيبطلا يديس# :باتك ةمدقم نم (؟)

 .ه16 «نآرقلا ةبتكم :ةرهاقلا _ .يودعلا

١717 



 ٌبحو «ملعلا ٌبح هل لماحلاو ًالوأ هبلطي «معن :يبهذلا مامإلا لاق

 ٌبوجو َملع نكي ملو .كلذ وحنو .فئاظولا ٌبحو ءهنع لهجلا ةلازإ
 لابو نم فاخو .هسفن بساح ٌملع اذإف .ةينلا قدص الو هيف صالخالا

 ةدسافلا هتّين نم بوتي دقو ءاهضعب وأ اهّلك ٌةحلاصلا ةينلا ُةئيجتف ءهدصق
 دصق ْنمو «ةرظانملا ٌبحو ىواعدلا نم ُرصْقُي هنأ كلذ ةمالعو ؛مدنيو

 نم ملعأ انأ :لاق وأ :هملعب ٌرّثكت ْنإف .هسفن ىلع يرزُيو .هملعب ٌركتلا
 , 2300ه ادعبف ءنالف

 [١؟9]

 ىوه ةبلغو ..نيد هلق
 ىلع ٌدرلا «نالا ىتحو لب ءاميدق ملعلا لهأ بتك ضعب يف ظحول اًمم

 مهنأ عم .فيعض ثيدحب اولدتسا اذإ ىرخألا بهاذملا لهأ نم مهيفلاخم

 !اهنم فعضأو ةفيعض ثيداحأب نودهشتسي

 لئاسم يف قيقحتلا» هباتك لوأ يف يزوجلا نبا مامإلا هل فسأت ام اذهو

 :لاقف .؟'2فالخلا

 نيثّدحملا رابك نم ةعامج :ءاهقفلا نم ُهتمل دق نّمم يدنع ُعَوْلَأو
 فيعض ثيدح ءاج اذإف .كلذ يف اوفّدصو ءهميقسو لقنلا حيحص اوفرع

 نع اوتكس مهبهذمل ًاقفاوم ناك نإو «هيف نعطلا هجو اونّيب مهبهذم فلاخي

 . ىوه ةبلغو نيد ةّلق نع ءىبني اذهو . هيف نعطلا

 لهأو ء«مهيلع امو مهل ام نوبتكي ملعلا لهأ :هلوق عيكو نع ىور مث
 . مهل ام الإ نوبتكي ال ءاوهألا

 )١( /ا/ ءالبنلا مالعأ ريس ١107 ,

 (؟) ١" يجعلقف يطعملا دبع (قيقحتب) .

١ 8 



 [١؟١]

 ..ةنراقم

 ءاهب لهجلا نم رفنو «ةيبرعلا ملعتو ملعلا ىلع ثح ابنا روي

 :لاقف

 بارغلا ل ثم يدنع وهف بارعإ الب بش ىتقف لك

 اقعانلا َبارغلا ي يقتا اهل لقف اقشاعدوخلهتيأرذإو

 بارعإىلعالامْثرئانَم (<بارشلاولكاألابٌ ثفتناال

 هلامجالوةراجنالو هلامالٌةبارعإ ىقفلا ىّلح

 دعب ًاليج رضاحملا اهتلوادت ىنغلاو ملعلا نيب عارصلا يف ةديصق هلو

 :اهيف درو اًممو «ليج

 ٍثسنلاب ال نسمتلاّدجملاهيف ىقتلا حا ص ايدازلا ريخ نإ

 بشخلالاثمأك لهجلاووذف ًايضارلهجب فت ال حاص

 بدألابابرألاًهجلاَّرَمَغ  نأملعلاوف يخأ كدّمزيال

 بسررعقلا يف ّرغلا يلاللاو ًايبارهرترحبلادبز

 )نجت ل ادنو وص ني غلاب مكح ءايشألا عيضأ

 ةيبرعلا ةمظنملا :سنوت  .يوحنلا ليلخلا /6طابرلاو ةرانملا :طيقتش دالب» )١(

 . قاث 86 ص ه6 1*5 ةيبرتلل

١8 



]١1[ 

 يبهوو يبسك ملعلا

 .يبهوو ّيبسك :ناعون ملعلا

 .ةركاذملاو ةرباثملاو داهتجالاب هليصحت نوكيف :لوألا امأ

 :ىلاعت لاق امك .«حلاصلا لمعلاو هللا ىوقت هقيرطف :يناثلا امأو
 ا 1 5 22م رع س2 ل يدم
 و 9 ين | ملعلا ىمسي ملعلا اذهو . 4 هلأ مكح ميمو هلأ اوقتاو »

 : هلوقب يعفاشلا مامالا راشأ هيلإو . نيقتملا

 (9"يصاعلّْىدهُيال هللارونو 2 رونملعلانأب ين ربخأو

 [1؟]

 ! حيرج ملع بلاط

 بتكو ءدادغب يف ةفينح يبأ مامإلا نع ثيدحلا خوُرف نب هللا دبع ىور

 !ةلأسم فالآ ةرشعلا وحن اهنأ ركذي :ةنّودم ريغ هقفلا يف ةريثك لئاسم هنع
 ىلع هراد ىلعأ نم ةّرجآ تطقسف «ةفينح يبأ دنع ًاموي تنك :لاقو

 ةئامثالث تئش نإو «2"'”حْجلا َنْشْرَأ ٌتئش نإ :رتخا :يل لاقف :ُةْممدأف يسأر
 . يل ٌريخ هللا كحلصأ  ثيدحلا : تلقف !ثيدح

 . © يعوجر لبق اهب ينثادحف

 )١( ريسافتلا ةوغفص ١/١984 .

 .ةحارجلا ةيد :شرألا (؟)

ص «ةيبرعلا ةراضحلا نع تاقرو
 ؟ ريرإلا كس نان 

00 

 نيك



 [١١؟]

 ءاملعلا عضا وت

 دافأ اذإ  يديهارفلا دمحأ نب  ليلخلا ناك :لكوتملا نب بويأ لاق

 . هنم دافتسا هنأب هارأ ائيش دحأ نم دافتسا نإو «هدافأ هنأب هرُي مل ًائيش اناسنإ

 . ''”سكعلاب اننامز يف فئاوط راص : يبهذلا مامإلا لاق

*6 * 
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 [١١؟غ]

 ميركلا نارقلا يف ماهبالا دورو بابسأ

 هثلا هّمسي مل نم ركذ نم ميركلا نارقلا يف درو ظفل لك يه تامهبملا
 ينج وأ عقللخ نأ يمدا نم :هريغ وأ .يلو وأ ّيبن نم .ملعلا همسأب هيف

 .دّدحي مل ددع وأ .ءملع مسا هل ناويح وأ ءرجش وأ بكوك وأ دلب وأ

 يف ماهبإلا عوقو بابسأ نارقلا مولع يف ناهربلا يف يشكرزلا ركذ دقو
 . يهو «ناقتإلا يف يطويسلا مامإلا كلذ يف هعبتو .ميركلا نارقلا

 ١ رخآ عضوم ىف هنايبب ءانغتسالا :

 هذه يف اومهبأ “74 وِيَلَعَتمَصْنَأ لا طرسو» : ىلاعت هلوق هلاثم
 َنسَيَيلأ نم مهيلَع هَ ممن َنبِدْلأ مم َكِيلْوأَف » : ىلاعت هلوق يف اونّيُب مهنكلو «ةيالا

 . "06 َنيِحِلَصلأَو ءآَدَبتلاَو نقب دَصلأَو

 : هراهتشال ًافورعم نوكي نأ - "

 مساب حّرصي ملف "4 هيلا َكِهورَو تنأ نكَسأ مدي اَنلَُو » : ىلاعت هلوقك
 . اهريغ هل سيل هنأل ءاهنييعت ةرهشل كلذو ؛ءاوح يهو ةجوزلا

 .* ةيالا :ةحتافلا ةروس )١(

 .56 ةيآلا :ءاسنلا ةروس (؟)

 .ه ةيالا :ةرقبلا ةروس (6)

 نض



 “"  هفاطعتسا يف غلبأ نوكيل هيلع رتسلا دصق :
 وك ١ ليق . 0: ُوَْو قيَووَدَب اَدَهَعاوُدَهنَع املْكيا> : ىلاعت هلوقك

 :فدسلا سي كللاب

 : ةدئاف ريبك هنييعت يف نوكي الأ ل 4

 .'")4 ِةَدَو َلَعَّرص ىِرَلاَك وأ ١ : ىلاعت هلوقك

 5 َ :صاخ ريغ وهو «مومعلا ىلع هيبنتلا هم

 2 داهتلاو لجلب مُهَلوْنَأ تروتِفنُي تيل » :ىلاعت هلوقك
 , 204 ةسيناَكَعَو

 : مسالا نود لماكلا فصولاب هميظعت 5

 ركب وبأ دارملاو اذ« هوب ّقَكَسَو ٍقْدِضلأب آب ىَِلأَف » :ىلاعت هلوقك

 . هنع هللا يضر قيدصلا

 ٠7" صقانلا فصولاب هريقحت :

 , 204يأل وه كلَكناَس كم # :ىلاعت هلوقك

 توك نأ نكمي يتلا رارسألاو فئاطللا نم ىرخأ بابسأ اهب قحليو

 . '"”ءاهبالل ًاببس

 )١( ةيالا :ةرقبلا ةروس ٠١١.
 . 78 ةيآلا :ةرقبلا ةروس (؟)
 . 779/4 ةيآلا :ةرقبلا ةروس (*)

 , ةيالا :رمزلا ةروس (4)
 ." ةيالا : رثركلا ةروس (4)

 .يمساقلا فينح قيقحت ؛يسنلبلا يلع نب دمحم /«نآرقلا تامهبم ريسفت» )١(
 .راصتخاب "86/1-١4-ه١1141 :يمالسإلا برغلا راد ؛توريب

 لف



]١١6[ 

 تاهباشتمو ..تامكحم

 ةيآلا هيلع تلدامك :تاهباشتمو تامكحم :نامسق نارقلا تايآ
 سرس #4

 .[ا/ : نارمع لآ] 4س مس أو بلككلا ْمأ نه تنمكتم ثني هني > : ةميركلا

 دوه ةروس ىف ءاج ام نيبو ةيالا هذه نيب قيفوتلا نكمي فيك :ليق نإف

 هلك نآرقلا نأ رمزلا يف ءاج امو 4مل َتْكَحُأ كنك » مكحم هّلك نآرقلا نأ

 . اهتم ابنك ِثيِرَكل َنَسَحَأ َلْرَت  هباشتم
 ريغ صاخخ ىنعم اهل ةيآ لك ذإ «تايالا نيب ضراعت ال هنأ : باوجلاف

 . هددص يف نحن ام

 حيصف قح مالك هنأو «بيع هب سيل هنأ ىنعمب 4 منيا تكحَأ » : هلوقف

 . يناعملا حيحص . ظافلألا

 نسُحلا يف ًاضعب هضعب هبشي هنأ ىنعمب © اَهيَمَتُم ابنك » :هلوقو

 . '7١تايالا نيب ضراعت الف : انفع ةضكت: قفل

 : مكحملاو هباشتملا يف ليق ام نسحأ : هللا همحر يبطرقلا مامإلا لاق

 هللا رثأتسا ام هباشتملاو «هريسفتو هانعم مهفو هليوأت فرُع ام مكحملا نأ

 . ليبس هملع ىلإ دحأل نكي ملو هقلخ نود هملعب ىلاعت

 جوجأي جورخو ءةعاسلا مايق تقو لثم كلذو :مهضعب لاق

 لئاوأ يف ةعطقملا فورحلا وحنو (؛ ىسيعو ؛لاجدلا جورخو .جوجأمو

 وبلا

 الا ل )00(

 .4/4 يبطرقلا ريسفت (؟)

١ 
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 ريثأتلا زاجعإ !

 ثيدحلاو ميدقلا يف نارقلاو ريسفتلاو ةغالبلا ٍءاملع نم نوريثك

 نم َريثأتلا كلذ اوربتعاف ءسوفنلا يف : هرثأو .«بولقلا يف ة نارقلا ّر َريثأت اوظحال

 . ةتوافتم تارابعب هتع اورّبعو «نارقلا زاجعإ هوجو

 زاجعإلا هوجو نم ًاصاخ اهو ينآرقلا َريثأتلا اذه َريتعا نَم َلَّوأ نكلو

 آًصن هيلع صن دقف .ها8/ ةنس يفوت يذلا «يباطخلا ناميلس وبأ ٌمامإلا وه

 :لاَقف ؛نآرقلا زاجعإ نايب هتلاسر ىف

 هفرعي ُداكي الف «سانلا ُهْنع َبَهَّذ ءّرخآ ًاهُجو نآرقلا زاجعإ ىف ٌتْلق»

 . مهداحآ نم ٌذاَشلا لإ

 . سوفنلا يف ذ :'يثأتو «بولقلاب هعينص كلذو

 عمسلا َعَرَق اذإ ءاروثتم الو ًاموظنم ؛نآرقلا ريغ مالك عمست ال كنإف
 يف ةباهملاو ةعّوّرلا نمو لاح يف ةوالحلاو ِةَذّللا نم بلقلا ىلإ هل ٌصلخ

 ..هيلإ هنم صلُخي اه . ىرخأ

 .هنم اهظح ٌتّدخأ اذإ ىتح ءرودصلا هل ٌحرشنتو .«سوفنلا هب ٌرشبتست

 . .قّرفلاو فوخلا اهاّشْغَتو «قلّقلاو بيجّولا اهارع دق ةعاترم ٌثداع

 . بولقلا هل جعزنتو .دولجلا هنم ٌرِعشقت

 . .اهيف ةخسارلا اهدئاقعو اهتارّمضم نيبو سفنلا نيب لوحي

 نوديري اولبقأ .اهكاتفو برعلا لاجر نم لَو لوسرلل ردع نم ْمكف
 نأ مهعماسم يف ثعقو َنيح اوثبلي ملف «نارقلا تايآ اوعمسف .هلتقو هلايتغا

 .هنيد يف اولخديو ءهتملاسم ىلإ اونكري نأو ؛لوألا مهيأر نع اولّوحتي

١) 



 . '")«ًاناميإ مهرفكو .ةالاوم مهتوادع تراصو

]١١17[ 

 قوذو ..ةوالحو ..معط

 ناونعب باتك (ه104 ت) يداهلا دبع نب فسوي ليلجلا ملاعلل

 يلبنحلا بجر نبا باتك هلصأ «نارقلاب ءانغتسالا ىلإ ناسنإلا ةياده»

 ثلاثلا بابلا نونع :«ناميإلاو ملعلا بلط يف نآرقلاب ءانغتسالا» ىمسملا

 .هتحئارو .هقودو .هتوالحو «نارقلا معط يف ءاج ام ركذ يف» : هلوقب رشع

 . ؟ةنجلا لهأ تاّذل سنج نم هتَّذل نأو هب معنتلاو ءهتذلو

 . كلذ ىف ًاراثآو ثيداحأ دروأو

 ةَّذل ٌرْثؤي فلسلا نم ريثك ناك ةَّدذللا هذه نمو :هللا همحر فلؤملا لاق

 هب ٌدسي ام الإ لكأي ال مهضعب ناكف «مانملاو لكألا ةَّذل ىلع مايقلاو ةءارقلا
 ءاشعلا ءوضوب حبصلا ةالص مهنم ريثك ىلصف «مونلا مهنم ريثك كرتو . هقمر

 . ةنس نيعبرأ كلذب ىلص نم مهنمو ؛ةنس نيرشع

 ! رجفلا عولط الإ يننزحأ ام ةئس نيعبرأ ذنم : مهضعب لاقو

 تيملتتو «ةئس نيرشع ليللا مايق تدباك : ينانبلا ملسأ نب تباث لاقو

 !ىرخأ ةنس نيرشع هب

 لكألا نم مهدنع ىلحأو لأ نارقلا ةءارقو مايقلا ةلل تناك ءال ؤهف

 . مونلاو برشلاو

 /نارقلا زاجعإ يف نايبلا :باتك نم ء/١ ص نآرقلا زاجعإ يف لئاسر ثالث )١(

 . 86و ص ها «رامع راد :نامع  ."”ذط ؛يدلاخلا حاتفلا دبع حالص

0 



 ةذل يلايللا ضعب يف يل لصحف «نيياحألا ضعب يف كلذ تيأر دقو

 !ةرخالاو ايندلا ةذل نم مظعأ اهنأ يسفن يف تيأر

 خيشلا هخيش نع ةيزوجلا ميق نبا نيدلا سمش خيشلا ركذ لقو

 ةودغ ىلإ حبسيو أرقيو ركذي سلج مث ءاموي رجفلا ىلص هنأ نيدلا ىقت

 !؟”يتدق ثطقسل اهالولو «يتودغ هذه :لاقو ماق مث ءراهنلا

 [(١؟4]

 رعشو ..نارق

 ةيبارعأ ةيراج ٌتعمس :لاق هنأ يعمصألا نع يبطرقلا ةمالعلا ىكح
 :ليشتت

 هّلح ريغب ًاناسنإٌتلتق 2 هلك يبينذل هللا رفغتسأ

 هّلصأملوٌليللافصتنا هّلد يف ًامعان لازغلا لثم

 هع عع رح

 ةيحئأت» لجو لع لا لوق مةحاصف ذه مير !كحيو :تلاقف

 ود نرحل يفاَح او يلا ف ِهيِقْلاَك وَيَلَع تن اًذإِك ةيِعضدَأ نأ تكتوم يأ َكِإ
 نيب ةدحاو ةيا يف عمج دقف كلا : صصقلا] « تيلسرملا برم هوُطاَجَو فلل

 !؟"”نيتراشبو «نيربخو «نييهنو «نيرمأ

 رونأ دمحم قيقحت ؛يداهلا دبع نبا /«نارقلاب ءانغتسالا ىلإ ناسنإلا ةياده» )١(

 ءههأآ؛أ48 ؛ةيمالسإلا ةعماجلا :ةرونملا ةنيدملا .رمع لمحم نب بحاص

 .(هاروتكد ةلاسر) 458 5١١ ص

 .7867 ١/ يبطرقلا ريسفت (0)

 نضو



 [1١؟9]

 ناكم ىأ يف ةوالتلل دجسي

 : نيربج نب نمحرلا دبع نب هللا دبع خيشلا لئس

 دوجس اهيف ةيا عمس اذإ دجسملا ريغ ناكم يف وهو ناسنإلل زوجي له
 ؟دجسسي نأ ةوالت

 :باجأف

 ؛حيحصلا ىلع تقو لك يف عورشم ءةدكؤم ةنس ةوالتلا دوجس

 ةالص ىمسي ال هنألو «بابسألا تاوذ نم هنأل ؛يهنلا تاقوأ ىتح

 .ًاعرش

 نكت مل ولو ءقرطلاو قاوسألاك ءناكم لك ىف دوجسلا زوجيو

 ١ . ةرهاط

 هسأر ضفخيف ءايشام وأ ًابكار ناك اذإ ءاميإلاب دجسي نأ زوجي امك
 ىلع ًاضرخو « لضفلل ًامانتغا كلذو «ءاعدلاب هيف وعديو .دوجسلا ىلإ ةراشإ

 . هيلع ةردقلا عم هكرتي ال ىتحو ءرمألا لاثتما

 . هيلع دوجس الف اهل تصنم ريغ وهو ةءارقلل ًاعماس ناك نإف

 هنإف «ءىراقلا دجسو ةءارقلل تصنيو هل عمتسي ناك نإ امأ

 «عيذملا دجسي ال هنإ ثيح ةطرشألا يف وأ ةعاذإلا يف عمس اذإ اذكهو

 . '!”لضفلل ًامانتغا دجسي عمتسملاف

 «ةميزخ نبا راد :ضايرلا .يفرطملا هللا ليشد عمج /«نارقلا لهأل ىواتف» )١(
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 دحأ ايندلا يف نكي مل هنأ يدانملا نب رفعج نب دمحأ نيسحلا وبأ ركذ

 . خلإ . . .ًافلأ نورشعو فلأ ةئام وهو «ريسفتلاو ءًافلأ

 هل دجوي ال هنأ حّجرو ءرمألا اذه دعبتسا يبهذلا مامألا نكل

 «ةيلطلا ةنسلأ ىلع ريبكلا «ريسفتلا» اذهب عمسن انلز ام :هللا همحر لاق

 سابعو ءهّدذج نم عمس دق ءٌريبك وهو هذه يدانملا نبا ةياكح مهتدمعو

 اذه دوجو نع انربخأ ًادحأ انيأر ام نكل .«دمحأ نب هللا دبع نمو «يرودلا

 هنم ءيشل وإ ءدوجو هل ناك ولو .هنم ةسارك الو .ءهضعب الو ءريسفتلا

 ءانيلإ لقتلو .كلذ اولّصحلو ؛ملعلا ةبلط كلذب ىنتعالو .هوخسنل
 نمف ريرج نبا هنم ٌلقئلو ؛هليصحت يف نييدادغبلا نايعأ سفانتلو ءرهتشالو

 «نكي مل هنأ دقتعأ انأو ءهل دوجو ال ريسفتلا اذهو . . .مهريسافت يف هدعب

 «نئسلا ةَّلحمو «ثيدحلا رادو «مالسإلا ةّبقو ؛ءافلخلا راد لزت مل دادغبف

 باحصأو ءرابك ةذمالت هلو ءراصعألا رئاس يف ًامظعم اهيف دمحأ لزي ملو

 ترجو ءلوغملا شويج اهحابتسا نيح «سمألاب ىلإ اًرج ٌملهو .باحصأ
 ىلع محازتو ءريرج نبا ريسفت دادغبب رهتشا دقو .لويس ءامدلا نم اهب

 فلأ الو ءهانعم يف هلثم فرعت ملو ؛«نابكرلا هب تراسو ؛ءاملعلا هليصحت

 304 هن كا هلق

 )١( ث1717 / ءالبنلا مالعأ ريس ,
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 ! ميركلا نآرقلا رّسفت ةيفيلغوريهلا

 ءاملعلا نم ةفئاط ىلع هفلؤم هضرع .'7”بيرغ باتك ناوئع اذه

 دقف .راتحيو بجعي لكو ةيراكاو ةيحيراتو ةينيد تاصصخت يف « مالعألا

 نأ ىري وهف .هريغ هيلإ لصي مل ام ىلإ لصوو «هلبق هب لقُي مل ًائيش لاق
 ةلالدب اهريسفت نكمي ميركلا نآرقلا يف روس نم لئاوأ يف ةعطقملا فورحلا

 !ةميدقلا ةيرصملا ةغللا ىف اهتلالد بسح اهنم فرح لك

 اهزومر دروأ 40 صعيهح» فهكلا ةروس نم ىلوألا فورحلاف

 : يلاتلا وحنلا ىلع ةيبرعلاب اهتمجرتو ةيفيلغوريهلاب

 نع باقنلا فشكي : ينعتو 2(. ..) اذكه ةيرصملاب بتكتو :فاك

 . ةينيقي ةقيقح رهظي ءآّرس ضفي ءرس

 . ءامسلا نم لزنتي .هبتنا : ينعتو ( . . .) اذكه ةيرصملاب بتكتو :اه

 ةلمج ولتتو .كيلإ ءاذهل : ينعتو (. . .) اذكه ةيرصملاب بتكتو : ي

 . رشابم باطخ

 .قداص «ليمج «حلاص دبع :ينعتو (...) اذكه بتكتو :نيع
 . نسجل

 . ةياكح « يكحي ءملكتي .«لوقي :ينعتو (. . .) اذكه بتكتو :داص

 انرارسأ نم رس نع باقئلا كل فشكنس :ةلمجلا هذهل ماعلا ىنعملاو

 . ةيقيقحلا ةصقلا كيلإ !هبتناف «هللا دنع نم يأ «ءامسلا نم كيلإ لزنم

 . ص اا ءها147؟ ؛«يلوبدم ةبتكم :ةرهاقلا  .لدعلا بلطملا دبع دعس هفلأ )١(
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 هلأ ٌدِصَسسأف نافل ءرفلا تأرق ةاَدِإَو اء : نارقلا ةءارق لبق ةذاعتسالا يف ٌرسلا د

 :[98 :لحنلا] 45 جبل نطَّْشلأ نم

 .نيبُملا حلاو «ميكحلا ركّذلا وه نآرقلا َّنأ

 نأل «نارقلا ةوالث دنع هيلإ ءىجتليو هللاب ذيعتسي نأب لكي رمأ ؛هسئاسلدب

 ىلعلا هللاب ةناعتسالا ىلإ جاتحيف .ةلوهسب هعفد نع فعضت ناسنالا ةوق

 . ريبكلا

 ال َكِلَبَق تم اَنَأَسَأ آم # :ىلاعت هلوق نم ءاملعلا ضعب طينتسا ©

 امأو «لاجرلا يف الإ .نوكت ال ةوبنلا نأ [47 : لحنلا] 4 ّجِبَلِإ يح اَلاَج

 .قيفقد طابنتساوهو

 ىلاعت هميدقت ؛ءارسإلا ةروس يف ةبيجعلا ينارقلا ريبعتلا قئاقد نم ©

 ةروس يفو ء[1 ةيآلا] 4 دام مهري ن١ : ءابالا قزر ىلع ءانبألا فزر

 ١([. ةيالا] 4 َمُهاَيِإَو ُكُكُْدَر نك 0 ءابالا فزر مّدق ماعنألا

 : كلذ يف رسلاو

 ١ مهببسب رّمفلا عوقو ةيشخ ناك  ءارسإلا يف يأ انه دالوألا لتق نأ

 ءالعف ءابالا رقف ببسب مهلتق ناك ماعنألا يفو ءدالوألا قزر ىلاعت مّدقف

 !هرارسأ عورأ ام ليزنتلا ٌدَد هنّللف
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 خافتنا وه طوبحلا لصأو :«« لَ 8 ظفل نآرقلا يف دري ام ًاريثك ©

 اهباحصأو حفتنت اهنإف .لامعألا فصول ءيش تسلا ظفللا اذهو

 ! راوبلا ىلإ يهتنت مث ؛ةحبار ةحجان ةحلاص اهنونظي

 هل بلط دقف !نوراه ىسوم عفن امك هاخأ خأ عفن ام :ءاملعلا لاق ©

 اًيبن هلعجو هءاعد هللا باجتساف .ةلاسرلاب همركيو هل ًاريزو هلعجي نأ هبر نم

 ا
 ؟نورتفي ال راهنلاو ليللا نوحّبسي فيك :ةكئالملا نع بعك لئس «

 ؟ةجاح مهلغشت امأ ؟نأش مهلغشي امأ

 . سفّتلا مكل لعجم امك حيبستلا مهل لع «يخأ نبا اي : لئاسلل لاقف

 ؟ سفنتت تنأو «بهذتو ءيجدو « سلجتو موقنو « برشتو لكأت تسلأ

 . حيبستلا مهل لعُج كلذكف
 ادع ةكينت ُلْطَح ُلَهدَ اهتَْمك ي) :ىلاعت هلوق يف ةدئاف

 .[7 :جحلا] « تعسر

 . عضرت نأ اهنأش يتلا : عضرُملا

 :لاق اذهلو ءاهلفطل اهيدث ةمقلم عاضرألا لاح يف يتلا يع ةعضرعلاو

 «لوهذلا يف مظعأ كلذ نوكيل ءعضرم :لقي ملو «4ةحِضرم ملك لَمْدَت

 .اهيلإ سانلا بحأ يبصلا مف نم اهيدنث عزتت ذإ
 . ''”عزفلاو لوهلا ةدش يف ةياغ كلذو

 لله م لكالل 2١48 ١0114 /؟ ينوباصلا يلع دمحم /ريسافتلا ةوفص 0غ(
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 . عمجلاو دحاولا ىلع قلطي ؛رشَبلا» ظفل ©
 أي

 وس اَمتباَهَل َلَّتمَتَم 9 : دحاولا ىلع هقالطإ نمف
 ؟4 انين ٍنيمَسل نِهْؤَأ »

 نيكل ص ابو هامل دبل َيَناَنِإَم : عمجلا ىلع هقالطإ نمو

 . فاشكلا بحاص هدافأ

 نأ امهر ل أود ناو يرد ١ ؟ةأرملاب ىنزلا يف هللا أدب اذامل ©

 ؟لجرلاب ةقرسلا يفو رد

 امأو .اهب أدبف ءعنشأ همرجو حبقأ ةأرملا نم ىنزلا نأ :باوجلاو

 .هب أدب كلذلو ءردقأ اهيلع وهو أرجأ اهيلع لجرلاف ءةقرسلا

 : نيققحملا ضعب لاق ©

 .دهملا يف يبص ناسل ىلع هللا هأَرب ةشحافلاب يمر امل فسوي نإ

 هيلع ىسيع اهنيا ناسل ىلع هللا اهأرب ةشحافلاب تيمّر امل ميرم نإو
 .مالسلا

 امف «زيزعلا هباتك يف هللا اهأّرب ةشحافلاب تيمٌر امل ةشتئاع نإو

 نم نارقلا يف هللا اهأّرب ىتح يبن الو يبص ةءاربب اهل هللا يضر

 .ناتهبلاو فذقلا

 نينمؤملا مأ يف : نعطلاب نيملسملا نم لاني نأ دارأ آسيسق نأ ركذو

 يردن الو .كفالاب اهومر سانلا نإ : :لاقف ءاهنع هللا يضر ةشئاع ةديسلا

 اتمهتا ناتأرما كانه ءاذه اي عمسا :هلوقب نيرضاحلا ضعب هباجأف
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 ءدلوب تءاذ دقو جوز اهل سيل امهادحإ ؛ميركلا نارقلا امهأرب دقو انزلاب

 ىرحأ امهتيأفا ةشئاعو ميرم دصقي دلو اهتأي ملو جوز اهل ىرخألاو

 ١ ! سيسقلا سرخف ؟ةمهتلاب

 هلوق أرق مث هتيحلب كسمأ حبصأ اذإ ناك زيزعلا دبع نب رمع نأ ركذ ©

 مهنع قَغأ آم :) <يودعوب أونا ام مهَءاَجرت نإ َنيِنِس رهتسستَم نإ َتيَءَفَأ 8 : ىلاعت

 : دشنيو يكبي مث «[7؟١1/7١© : ءارعشلا] 4 حوُصتمي ونام

 مزال كل ىدرلاوٌمونَكّليلو ٌةلفغوٌوهسٌرورغماي كُراهن
 ملاح مونلا يف تاذللاب رس امك ىنملاب حرفتو ىنفيامبّرَسَت
 مئاهيلا شيعتايندلا يف كلذك 2 هّيغهركت فوس ام ىلإ ىعستو

 اوُلْخُدَأ ٌُلَمَّتلا اهّيأكي هلمت َتَلاَق # ةيالا هذه :ءاملعلا ضعب لاق ©

 ؛ايه ةظفلب اهنأل «ءنارقلا بئاجع نم ١14[ :لمنلا] 4 . . . مُكَسكَسَم
 (مكتكاسم» «ترمأ «'اولخدا» «تنّبع «لمنلا» .ءتهّبن «اهيأ» ءتدان

 ءتَّبع ؛هدوئجو» «تّضصخ «ناميلس» «ترّذح (مكنمطحي ال» ءتّصن

 !؟7١ةيكذ ةلمن نم اهل ايف . ترذتعا ؛نورعشي ال مهود»

[144] 
 ريسفتلا عنادب نم

 © َنيِنمْوَمْلا ضو كيانيو َكِيِئوُرَأَل لق# :ةميركلا ةيآلا تراشأ ه

 اهب يعادلا أدب اذإ الإ رمثت ال ةوعدلا نأ يهو «ةفيطل ىلإ [04 :بازحألا]

 لوسرلا ءاسنب يعرشلا باجحلاب ءدبلا يف ٌرسلا وه اذهو .هلهأو هسفن يف
 . هتائبو

 )١( قباسلا ردصملا 7/ "1١١“خ5 اخت "خل ا 506.
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 وعنيف لوقلا َنوُعمَتم َنيِلأ > : ىلاعت هلوق دافأ :يرشخمزلا لاق ©
 يب يف ًاداقن اونوكي نأ يغبني نينمؤملا نأ ١([ :رمزلا] « دهنسح 2

 بهاذملا هتحت لخديو «لضفألاو لضافلاو ,ءنسحألاو نسحلا نيب نوزيمي

 : لئاقلا لاق امك مهبهذم ىف اونوكي الأو .ةرامأ اهنيبأو «اليلد اهتبثأ رايتخاو

 . اداقناف ديق ريع لثم نكت الو

 نارقلا وهو هيلع مسقملا نيبو و وا دل مدا ك

 هن © ساي رئت سته . © زيغشا عوني طِيقأ الت ©

 ديو وسو ورب ساب يس سو ديم

 ةيسحلا :نيتيادهلا نيب ًاعماج ءاج انه مسقلاف .ةيونعم تاملظ هذهو

 . ملعأ هللاو «ةبسانملا هجو اذهف .نارقلل ةيونعملاو ؛موجنلل

 ىلإ ىلإ «تايالا 4 (9) اًعولَه قل نننإلا َّنِإ## » :هلوقب ىلاعت هللا هنن ©

 يف طرفم هنأو .هاوهل ًاعابتا هاهتشم ىلإ حري ناسنإلا نأ نئيف ءرشبلا عئابط

 . هقلق هل َّدتشا * رش هب لزن نإو 2 هسفن هب تحش 0 ريخ هّسم نإف دديلاب هولا

 عم اوعمج نيذلا مهو ءرشبلا نم ًافانصأ ميمذلا قلّخلا كلذ نم ىننتسا مث

 . ''”لامعألا حلاص ناميإلا

 [١غ6]

 ريسفتلا يف ..تاراشإ

 «[4* ةيآلا «ةرقبلا ةروس] « اح ساّنلل اوُلوُقَو ,+ :ىلاعت هلوق 2

 رمألا نأ ىلع ٌلديل ؛ًانسح نيئمؤملل اولوق وأ .مكناوخآل أولوقو : لقي ملو

 .14/"9 فاشكلا «4148 ." ١ا!/ /# ءه7/١41 قباسلا ردصملا )١(
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 ؛رجافلاو ءٌربلاو ءرفاكلاو ءنمؤملا :سانلا عيمجل ماع ناسحالاب

 .هجولا طسبؤ ؛مالكلا نيلب قالخألا مراكم ىلع ٌضح اذه يفو

 . ميركلا قلُخلاو «ليمجلا بدألاو

 ةملكب نرقُّيو الإ داهجلا وأ لاتقلا ظفل ميركلا نآرقلا يف ركذُي ال ©
 ةفيرش ةياغ لاتقلا نم ةياغلا نأ ىلع ةحضاو ةلالد كلذ يفو ««هللا ليبس»

 ضرألا يف ءالعتسالا وأ منغملا وأ ةرطيسلا ال هللا ةملك ءالعإ يه «ةليبن

 . ةثيندلا تاياغلا نم اهريغ وأ

 يف ةباصالابو 4 مُهْؤَُت هع ةكسح مكس نإ 9 :هلوق يف ٌسملاب رّبع ©

 كلذو[ ٠ ١ ةيالا «نارمع لآ ةروس) «اًهيأوحَرْفَي ةكتي خب نِإَم » : هلوق

 ولو ءءايشألا رسيأب تناك ول ىتحو .ءادعألا ءوست ةنسحلا نأ ىلإ ةراشالل

 هل يثري يذلا دحلا ىلإ اهب ةباصإلا تنكمت اذإف ةئيسلا امأو .ًافيفخ اسم

 .نورسيو نوحرفي لب «نوئري ال مهنإف .تماشلا

 . ليزنتلا ةغالب رارسأ نم اذهو

 هلي دمك اوملظ امل َنيذلآ ِموَقْلا راد َمِظَفَف» :ىلاعت هلوق يف يرشخمزلا لاق
 كاله دنع دمحلا بوجوب ناذيإ اذه «[46 ةيآلا «ماعنألا ةروس] «ٌنيِلَمْلا َبَر

 . '"”هشقلا لزجأو معّنلا لجأ نم هنأو ءةملظلا

]١257[ 

 ةفيطل ةدئاف

 مكحدلا سفن ىلع صني مل ٌمكحلا هلل َركذ اذإ نآرقلا نم ٍثايأ ةدع يف
 ملع ءهراثا ٌتملعو مسالا كلذ ٌمِلَع اذإ ام ىنسحلا هئامسأ نم ركذي لب « هيلع

 )١( فاشكلا 27375 211ا/ ,ا١/1/57 قباسلا ردصملا 18/9 .
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 اوفرعي نأ هدابعل هللا نم ضاهنإ اذهو ؛مسالا كلذ راثا نم مكحلا كلذ نأ
 قلخلا نأو ءرمألاو قلخلا يف لصألا اهنأ اوملعي نأو «ةفرعملا ّقح هءامسأ

 ٌروُفَع هلأ َّنإَف وُمَف نإَف 8 :هلوق لثم كلذو ءىنسحلا هئامسأ راثا نم رمألاو

 . 7469 ٌميِلَع يبس أنَ قطيع نِإَف 9 عت
 قالطلا نأو ءهمحريو ءاف نمل رفغي هنأو هللا اهّيحي ةئيفلا نأ دافتسيف

 . هللا ىلإ هيرك

 نم لعف ام ىلع هيزاجيس ىلاعت هللا نإف قّلط اذإ يؤُملا امأو
 : ىلاعت هلوق لثمو هيلع بترت ام وهو ,«بّبسملاو «ءاليإلا وهو «ببسلا

 ."04ءجّي ٌدوُمَح هلا كنأ اولا َمَكَعادمقَت نأ لَم نم اوت تلا لإ >
 اذهو «هللا قحب ةقلعتملا ةبوقعلا هنع متعفر كلذ متملع اذإ مكنإف يأ

-- 

 ٠. "هل فول

]١[ 

 ةعاجشلاو ملعلا

 َْمُكِلَع ُهدَئظَص هلأ نإ » : مالسلا هيلع ٌتولاط فصو يف ىلاعت هلوق

 ... سحور للا ية دا
 .771/ 7١. نائيالا «ةرقبلا ةروس )١(

 .74 ةيآلا ؛ةدئاملا ةروس (؟)
 . 507" ص «؛نانملا فيطللا ريسيت (2)

 .741/ ةيآلا ءقرقبلا ةروس (4)
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 . ةيالا هذه يف ةعاجشلاو ةوقلا يأ

 ةيالولاب ملعلا :ناتلصخلا ناتاه هيف ٌثعمتجا اذإ َكِلّملا نأ ىلع

 ةيالولل حلصي يذلا وهف ؛ةوقلاو ةعاجشلاو ءريبدتلا نسحو ةسايسلاو

 ميمجب ةربعلا نإف ,لام اذالو كْلُملا تيب نم نكي مل نإو .؛كلملاو
 كّلُملا ٌةيالوو ؛تالاحلا لمكأ ىلع اهب ضوهنلاو اهتماقإ ٌناكمإ تايالولا

 . ''”ةيندبلاو ةيبلقلا ةعاجشلاو ملعلاب الإ متن ال

 ]84غ١[

 صصقلا بجعأ نم

 . صصقلا بجعأ نم مالسلا امهيلع بوقعيو فسوي ةصق

 لا عاونأ نم اهيف امل ءاهنم ةميظع دئاوف طابنتسا نكميو

 لذ نمو و دم ىلإ حبو «ةنحم ىلإ ةنحم نمو .«لاح ىلإ لاح

 نمو ؛سكعلابو فر ىلإ كلُم نمو ءسكعلابو فوخ ىلإ نْمَأ نمو ءَّع ىلإ
 نزح ىلإ رورس نمو «سكعلابو فالتئاو مامضنا ىلإ تاتشو ةقزف

 ء«سكعلابو ةعس ىلإ قيض نمو «سكعلابو بْدِج ىلإ ءاخر نمو «سكعلابو

 .ةديمح بقاوع ىلإ لوصو نمو

 . "”بايلألا يلوأل ةربع اهلعجو اهصق نم كرابتف

 )١( ص «يدعسلا نمحرلا دبع /نانملا فيطللا ريسيت 48 .

 . يدعسلا رصان نب نمحرلا دبع /نارقلا ريسفت ةصالخ يف نانملا فيطللا ريسيت# (؟)

 5٠١ ىل ص ء.ه٠1 «يفاقثلا حلاص نب حلاص زكرم :ةيدوعسلا «ةزينع

 .(ةاح .هتافلؤمل ةلماكلا ةعومجملا : نمض)
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 بونذلا مؤش

 مالسلا هيلع فسوي ةصق نم دافتسي امم :

 ةريثك ًابونذ عبتتسا دحاو بنذ نم مكف «بونذلا مؤش نم رذحلا

 .لوألا بنذلا ىلع ٌنسسؤملا ٌرشلا لسلستو

 هيبأ نيبو هنيب قيرفتلا اودارأ امل مهنإف .فسوي ةوخإ مرج ىلإ رظناو
 ةدع اوبّذكو «ليح ةدعب كلذ ىلع اولاتحا «مئارجلا مظعأ نم وه يذلا
 مهلاح ةفص يفو ء.هيف يذلا مدلاو ٍصيمقلا يف مهيبأ ىلع اورّوزو «تارم

 .نوكبي ءاشع اوتأ نيح

 لصتا هنإ امبر لب ءبّعشتو ّلسلست ةيضقلا هذه يف مالكلا نأ دب الو

 بذك ٌثحب وهف عوضوملا اذه يف تحب املكو .«فسويب عامتجالا نيح ىلإ

 فسوي ىلعو لب .بوقعي ىلع ةبيصملا رثأ رارمتسا عم ءروزو .

 كلذ ٌدضو .ةلسلستملا بونذلا ًاصوصخ «بونذلا نم دبعلا رذحيلف
 عبتتست ىتح اهتكربو اهعفن لسلستي نكلو ؛ةدحاو ةعاط نوكت تاعاطلا ضعب

 '”هلمعو هملع يف دبعلل هللا ةكرب راثا مظعأ نماذهو «هريغو لعافلا نم تاعاط .

]16١[ 

 َنطِيَشلا َّنِإ ْنَحَأ َِه تل اوُلوقَي ىداَبِصْل لقَو» :ىلاعتو هناحبس هللا لوقي

 ءارسإلا] ميم اودع نافل بلاك َندطِتشلأ نإ جنتي منَ : 107 .

١4 



 سه كلر

 اوراتخيف ءلاجم لك يفو قالطالا هجو ىلع وه 4 ٌنَسَحَأ يه يبل اوُوُمَي
 نم مهنيب ام ناطيشلا دسفي نأ نوقّتي كلذب . .هولوقيل لاقي ام نسحأ

 .ةذوم

 ءيسلا درلابو «تلفت ةنشخلا ةملكلاب ةوخالا نيب غزني ناطيشلاف

 مث «ةوفجلاب مث «فالخلاب ٌبوشم قافولاو ةّبحملاو دولا ٌرج اذإف ءاهولتي

 . ءادعلاب

 ىلع اهعمجتو ءاهفافج يّدنت «بولقلا حارج وسأت ةبيطلا ةملكلاو
 . ميركلا دولا

 تارثعو همف تاطقس ٌسّملتي © اًنيِم اَوُدَع ناضإلل حراك َنّطِيَّصلا نإ »

 .هيخأو ءرملا نيب ءاضغبلاو ةوادعلا اهب يرغُيف .هناسل

 مرح ظفحتو .قيرطلا هيلع عطقتو «تارغثلا هيلع دست ةبيطلا ةملكلاو

 . '"”هتاثفنو هتاغزن نم انما ةوخألا

]١61١[ 

 ؟فيك ..رحبلا يف داسفلا

 ْتَبَسَك اَمِي رحب ربل يف ُداَسَْلا رهظ > :مورلا ةروس يف ىلاعت هلوق
 ساّنلا ىزيأ *« .

 «رحبلاو ربلا يف داسفلا روهظ ببس يصاعملا رئاسو كرشلا نأ نيب

 ءيش لك نم تاكربلا قحمو راضملا ةرثكو عفانملا ةلقل كلذو .

 )١( نارقلا لالظ يف 7١74/4 .



 درواو:. ةوينؤيتو رخيبلا هداف عاطقناو ٌربلا بادجإب سابع نبا هرّسفو

 .اوبوتي يك دابعلا لامعأب ةكربلا ناصقن :هلوق يطويسلا

 كلذ نأ ركذ املو ءرطملا طوحق ينعي داسفلا نإ :نيرخخآ لوق دروأو

 رطمي مل اذإ هنأ رخآ ركذو «ءصرغلا َّلق رطملا َّلق اذإ :ليق رحبلا ٌرضي ال
 . رحبلا باود تيمع

 يّجست برعلا َّنِإ :لاق ؟رحبلا لاب امف «هانفرع دق ٌربلا :مهضعب لاقو
 :ءيش اهيف سيل يتلا يفايفلا :ربلا :ًاضيأ ةمركع لوق هيفو ءرحبلا :راصمألا

 .ىرقلا : رحبلاو

 نفسلا كلملا ذخأ :رحبلاو ؛هاخأ مدا نبا ّلتق :ربلا داسف :رخا لاقو

 .ابصغ

 ىلع ةيرق لك رحبلاو ءرحبلا نع ةيئان ةيرق لك ربلا نأ يدسلا ركذو
 را

 [6١؟]

 ! رظانُملا فيفطت

 ميركلا ريسيت» ناونعب ريسفت يدعسلا رصان نب نمحرلا دبع خيشلل
 داكت ال ءناعمو ةديقعو ظعو ريسفت وه ««نانملا مالك ريسفت يف نمحرلا
 يف ةفيطل تاراشإ هل نكل !فلسلا نم دحأ لاوقأ وأ افيد هقادحت

 : نيففطملا ةروس تايا لئاوأ ريسفت دنع هلوق اهنم «عضاوم

 هنم بيرقو .ةروسلا نم 4١ ةيالا ريسفت دنع «نارقلا بئارغ» يف يروباسينلا هلاق )١(
 . ةروكلذملا ةيالا ريسفت دنع يناعملا حور يف

 .(ةيملعلا بتكلا راد ةعبط) ١١/8 روغنملا ردلا (5)
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 .هل يذلا سانلا نم ذخأي امك ناسنإلا نأ ىلع ةميركلا ةيالا تلدو

 مومع يف لخدي لب .تالماعملاو لاومألا نم مهل ام لك مهيطعي نأ بجي

 لك نأ ةداعلا ترج دق نيرظانتملا نأ امك هنإف «تالاقملاو ججحلا :اذه

 ام نيبي نأ ًاضيأ هيلع بجيف ءججحلا نم هل ام ىلع صرحي امهنم دحاو
 يف رظني امك همصخ ةلدأ يف رظني نأو ءاهملعي ال ىتلا ةجحلا نم همصخل

 . وه هتلدأ

 .هفاستعاو هبصعت نم ناسنإلا فاصنإ فرعي عضوملا اذه يفو

 .ريخ لكل قيفوتلا هللا لأسن . ههفس نم هلقعو ءهربك نم هعضاوتو

]١٠6*[ 

 ؟نيرسع رسي بلغي له
 ا لاا سرع

 . ؟2ن رشلا حد 0 ,ت رتل حدب كس ةروس يف يع لوف

 رسع بلغي نلا» ا يات راب دارو يعامل

 كانه سيلو ماللاو فلألاب روكذم رسعلا :جاجزلاو ءارفلا لاقف !؟1نيرسي

 نيعضوملا يف رسعلاب دارملا نوكيف «ةقيقحلا ىلإ فرصنيف «قباس دوهعم
 ريغ امهدحأ ناكف ءريكنتلا ليبس ىلع روكذم هنإف رسيلا امأو هدحاو ًائيش

 .رخآلا

 نسحلا نع اهلك ثيدحلا اذهل قرط ةدع هريسفت يف يربطلا ريرج نبا دروأ )١(

 هذهو . عماجلا فيعض يف ينابلالا هقفعض كلذلو «١ لسرم وهو ؛ هعفر يرصبلا

 سيل لتاقمو ؛هعفر لتاقم نع يروباسينلا رسفملا اهدروأ ثيدحلل ىرخأ ةياور

 ظفاحلا هركذ امك ء«هورجهو نوثّدحملا هبّذك دقو ؛.(ه١6١ ت) ًايباحص

 . ملعأ هللاو .بيذهتلا بيرقت يف رجح نبا
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 سرافلا عم نإ» :لاق اذإ لئاقلا نأ مولعملا نم هنأب يناجرجلا همّيزو

 . نافيس هعم دحاو سراف كانه نوكي نأ هنم مزلي مل ««ًافيس سرافلا عم نإ «ًافيس

 يف رسعلا داحتا مزل .دهعلا ال سنجلا رسعلاب دارملا ناك اذإ :لوقأو

 .ركنمف رسيلا امأو «نيتروصلا

 4ِناَبْذَكَن انكَير ِهآَلاَءَيَأِي » : لثم راركتلا ىلع يناثلا مالكلا لمُح نإف
 .ادحاو نارسيلا ناك ءهوحنو

 «لوألا ريغ يناثلا رسيلا نوكي نأ مزل ةفنأتسم ةلمج هنأ ىلع لمح نإو

 .هفالخ ضورفملاو ءاراركت ناك لإو

 يناثلا ناكو ًادحاو دوهعملا ناك نإف ءدوهعملا رسعلا دارملا ناك نإو
 فالح مزل الإو «نيتثا اناك ًافناتسم ناك نإو ءًادحاو ًاضيأ نارسيلا ناك ًاراركت

 ظ . ضورفملا

 نسح وأ مزل الإو «نيرسيلا فالتخا رهاظلاف نينثا دوهعملا ناك نإو

 لوألل ريركت يناثلا مالكلاو دحاو وهف .دهعلا مالب ًافّرعم يناثلا رسيلا داعي نأ

 مال مدعل لوألل ًارياغم هيف لعجي نأ نسحي هنأ الإ ءسوفنلا يف هريرقتل
 .هلوسرو ملعأ هللاو تبث نإ ثيدحلا ىنعم اذه لعلو .دهعلا

 لمح نكمأ ثيدحلا ةحص تبنثي مل نإف «تالامتحالا هذه تفرع اذإو

 رسعلا داحتا هنم مزلي هجو ىلع اهلمح بجو هتحص تبث نإو ءاهعيمج - ىلع ةيالا

 . ميركلا ةمحرب راهظتسالا ديزمو ءاجرلا ةوف هيف نوكي ذئنيحو هربا فالتخاو

 رسيو ايندلا رسي :ليقف ءامهفالتخا ريدقت ىلع نارسيلا امأو

 يذلا رسعلا عم نإ «لجاعلا رسي هيف متنأ يذلا رسعلا عم نإ :يأ «ةرخالا
 . 7. . .لجالا ٌرسي هيف متنأ

 )١( حارشنالا ةروس ريسفت دنع (يربطلا ريسفت شماهب يللا) يروباسينلا ريسفت .
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 [6١غ]

 «ةولح» ديناسأ

 .''”«ديناسألا ةوالح يف دينافلا» هامس يطويسلا مامالل ردان باتك

 لاصتا نم ءدئارف فئاطل اهدانسإ يف امم ةفيرش ةيوبن ثيداحأ هيف عمج

 عامتجاو «مالسلاو ةالصلا هيلع ليلخلا ميهأربإ هللا يبنب مالسإلا لهأ دنس

 اهدحأ يف ء0ضعب نع مهضعب يوري دحاو دنس يف ةسمخ وأ ةعبرأ ةباحص

 كلذكو !ْولك هللا لوسر نع لالب نع ركب يبأ نع رمع نع نامثع ةياور
 نع يعبات نع يباحص ةياورو .دانسإ يف تايباحص عبرأ عامتجا

 نع يعفاشلا نع لبنح نب دمحأ نيدهتجملا هقفلا ةمثأ ةياورو «يباحص

 نع نسحلا نب دمحم نع يعفاشلا وأ «كلام نع ةفينح يبأ وأ . . .كلام

 .كلام نع يروثلا نع جيرج نبا نع ملسم نع يعفاشلا وأ .فسوي يبأ

 يف دمحأ نب ليلخلا نع هيوبيس نع ينزاملا ةغللا ةمئأ ةياورو

 باّتكلا وأ ءارعشلا نم ةعامج هدانسإ يف عمتجا نمو . . .ثيدحلا

 .ءافلخلا وأ

 . ءاشنلاب لمعي ءاولحلا نم عون «دينافلا» و

 ةديرفلا هديناسأل ًاهيبشت مسالا اذهب هباتك يطويسلا مامإلا تعن دقو

 .اهب

 رئاشبلا راد :توريب  .ىلاعت هللا همحر ةئقشمد نيّدلا دعس يزمر قيقحتب ردص (؟١)

 .صالا" ه1 ؛ةيمالسإلا
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 ةاور مجارت

 ثحابلا فيلأت نم «ةتسلا بتكلا ىلع نابح نبا حيحص لاجر دئاوزا»

 . يرهشلا هللا دبع نب ىيحي
 ىلع فوقولا بعصي نمم وار ةئامعبسو نيسمخ وحنب هيف فّرع

 بتكلا لاجر ادع مهو ؛نيثحابلا نم ريثك ىلع مهلاوحأ ةفرعمو مهمجارت

 . «لامكلا بيذهت» هباتك يف يزملا ظفاحلا مهل مجرت نيذلا ةتسلا

 ةحص اهتجرد نايب عم ثيدح ةتامنامثو نيتس وحن هيف جرخ امك
 . ذوذش وأ ةراكن وأ ةبارغ نم اهضعب يف امو ءًافعضو

 :ضايرلا .ةيملع تافاشك اهرخا تادلجم ةتس يف باتكلا ردص دقو

 .ها577١ «دشرلا ةبتكم

 مامإلا ةعماج نم زاتمم ريدقتب ثحابلا اهلان هاروتكد ةلاسر هلصأو

 .ه١ 1537١ ماع ضايرلاب

 [١هد]

 يقهيبلاو ينامكرتلا نبا نيب
 مامالا ىلع تابقعت (هاله٠ ت) نامثع نب يلع ينامكرتلا نبال

 رهوجلا» :ناونعي باتك يف اهعمجو ءاهيف هدقن «ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا
 ؟هدقن يف ابيصم ناك لهف .«يقهيبلا ىلع درلا يف يقنلا

 ةيملع ةسارد يف تابقعتلا هذه نم ةريبك ةفئاط رصاعم ثحاب عبتت

 : هلوق اهنم «ةبيط جئاتن ىلإ اهيف لصوتو '١'ةيثيدح ةعانصو

 - ىلع يقنلا رهوجلا يف ينامكرتلا نبا تابقعت ةساردا :ناولعب ءاروتكد ةلاسر يهو (1)
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 عم اهيف ٌباوصلا ينامكرتلا نبا اهدروأ يتلا تابقعتلا هذه مظعم نإ

 ؛هتناكمو هملع ىلع لدت ةيملع تاتفل هل ينامكرتلا نبا ناك نإو «يقهيبلا

 .اهضعب يف باصأو داجأ دقف كلذلو

 نيب فالخلا عضوم يه ةيهقف لئاسم يف تابقعتلا هذه مظعم

 فالخلا كلذ يف لصألا نأ ىلع لديامماذهو . ةيعفاشلاو ةيفنحلا

 . هل راصتنالاو يبهذملا

 يه امف .«يقهيبلل ىربكلا نئسلا ةناكم نم صقنت ال تابقعتلا هذه

 ثيداحألا نم ًاريثك توح ىتلا ةمخضلا ةعوسوملا هذه نم ريسي ءزج الإ
 دجوت نأ ردني يتلا ملعلا لهأ لاوقأو ليدعتلاو حرجلاو دئاوفلاو راثالاو

 .دحاو باتك يف ةعومجم

 ةعانصلاب هتفرعمو ههقفو هملع يف يقهيبلاب هنراقي ال ينامكرتلا نبا

 نوكي ءيشب اهيف تأي مل يتلا هتابقعت ضعب لالخ نم كلذ حضتيو «ةيثيدحلا

 [6١ا/]

 كحضي وهو ةنجلا لخدي

 : كك لاقف لو يبنلا دنع َّركّذف «كحضلا رثكُي لجر ناك

 !«!70«كحضي وهو ةنجلا ٌلخديس ٌهْنِإ اَمأ»

 دادعإ /6«ضيحلا باتك ةياهن ىلإ باتكلا لوأ نم :يقهيبلل ىربكلا ننسلا
 ؛ةيمالسإلا ةعماجلا «ءةروئملا ةنيدملا . يفيغلا يلدبعلا فيرش نب نيسح

 .هآ١41

 .ديج لسرم :هققحم لاقو )١78( مقر ؛ناوخالا» باتك يف ايندلا يبأ نبا هاور )١(
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 [١هخ]

 مهتاهمأب ال مهئاباب نؤعدُي سانلا
 هذه :لاقُي «ةمايقلا موي ٌءاول هل ُعَقْرُي رداغلا ّنإ» :هيِكَي هللا لوسر لاق

 . "70نالف نب نالف ةَرْدَغ
 هيبأ ىلإ بستُي هنأ ثيدحلا نّمضتف : هللا همحر رجح نبا ظفاحلا لاق

 معز نم لوقل ٌّدر ثيدحلا اذه يف :لاطب نبا لاقو . . .مظعألا فقوملا يف

 . مهئابآ ىلع ًارتس مهتاهمأب الإ ةمايقلا موي َنْوَعْدُي ال مهنأ
 هدئنسو سابع نبا ثيدح نم يناربطلا هجرخأ ثيدح وه :تلق

 ده نعي

 ةمجرت يف هدروأ ءركنم :لاقو هلثم سنأ ثيدح نم يدع نبا جرخأو

 . يربطلا ميهاربإ نب قاحسإ
 .زييمتلا يف غلبأو فيرعتلا يف ٌدشأ ءابآلاب ءاعدلاو :لاطب نبا لاق

 ايندلا يف هيلإ ٌبَسْنُي ُبَسْنُي ناك نم ىلع ءابالا لمح يضتقي اذهو :تلق

 .'""دمتعملا وهو ءرمألا سفن يف وه ام ىلع ال

[1695] 

 ءاشعلاو برغملا نيب لعفت اذام
 :لاق  امهنع هللا يضر  ورمع نب هللا دبع نع

 . . ””بَقَع نم َبَّقَعو , عجر ْنَم مجرف «برغملا كب هللا لوسر عم انيلص

 )١( بدألا باتك ءحيحص يف يراخبلا هاور )/511/9(.

 . (ركفلا راد ةعبط) 7١7/١7 يرابلا حتف (0)

 «ةلأسم وأ ءاعدل ؛اهيضقي نأ دعب سرلجلا ةالصلا يف بيقعتلا :بقع نم بقع (6)

 . ةالصلا دعب ؛ ةالصلا راظتنا دجاسملا يف بيقعتلا : يطويسلا لاقو

 ها/ ١



 نعرسح دقو «2'سمّنلا ُهَّرَمَح دق ءاعرسم قلي هللا لوسر ءاجف

 :لاَمف "ني

 نورظتني مهو ,.ةضيرف اوُضق دق يدابع ىلإ اورظنا :لوقي «ةكئالملا
 . ””«ىرخأ

]1٠١[ 
 اذه يف ركف

 مايق ىلإ نئاك وه امب انثّدحف ا يي :لاق ةفيذح نع

 0 هيسن نم هيسنو «هظفح نم ةظفحف :ةعاسلا

 يف لاق هّلعلف ءهرّسفيو ُهَمالك لّثري كي ناك دق :يبهذلا مامإلا لاق
 وه ام رثكأ ٌركذ ولو «نئاوكلا ربكأ ركذف ؛ءزج يف بتكي ام كلذ هسلجم

 يف ركفف «ماوعأ يف الو لب «هتنس يف هلوقي نأ أّيهت امل دوجولا يف نئاك
 «6)ذه

 .هلجعأ :سقّنلا هزفح )١(

 .افشك :رسح (؟)

 راظتتاو دجاسملا موزل باب ؛تاعامجلاو دجاسملا باتك «هجام نبا هاور (9)

 ريغصلا عماجلا حيحص يف ينابلألا هححصو «(8031) مقر 777/1١ ةالصلا

 ,.785 مقر

 ملسمو ؛4اوُدَقُم اردَقهّلَأ رثأ ٌناَيَو9 باب ءردقلا باتك يف يراخبلا هجرخأ (4)
 .(91/؟4141) مقرب

 . 552568 /؟ ءالبنلا مالعأ ريس (©)

١١4 



[171] 

 ؟فيك ..هلبق يذلا نم رش ماع

 .هنم ٌبشأ هدعب يذلاو الإ نامز مكيلع يتأي ال هنإف اوربصا» :ِلكك هلوق

 . '"”هحيحص يف يراخبلا هجرخأ ؛«مكتر اًوَقلت ىتح

 ضعب نأ عم قالطإلا اذه لكشتسا :هصخلم ام رجح نبا ظفاحلا لاق

 نب رمع نمز لإ كلذ نكي مل ولو ءاهلبق يتلا نود ٌرشلا يف نوكت ةنمزألا
 .ريسيب جاجحلا نمز دعب وهو ءزيزعلا دبع

 دوجو نع لئسف .«بلغألا رثكألا ىلع يرصبلا نسحلا هلّمح دقو :لاق

 ! سيفنت نم سانلل َّدب ال :لاقف جاجحلا دعي زيزعلا دبع نب رمع

 ىلع رصعلا عومجم ليضفت ليضفتلاب دارملا نأ مهضعب باجأو
 .ءايحألا يف ةباحصلا نم ريثك هيف ناك جاجحلا رصع نإف ءرصعلا عومجم

 نم ٌريخ ةباحصلا هيف يذلا نامزلاو ءاوضرقنا زيزعلا دبع نب رمع رصع يفو
 . . .هذعب يذلا نامزلا

 وهو دارملاب حيرصتلا دوعسم نب هللا دبع نع تدجو مث : ظفاحلا لاق

 نع ةريصح نب ثراحلا قيرط نم ةبيش نب بوقعي جرخأف «عابتالاب ىلوأ
 :لوقي دوعسم نب هللا دبع تعمس :لاق بهو نب ديز

 .ةعاسلا موقت ىتح هلبق ناك يذلا مويلا نمٌرش وهو الإ موي مكيلع يتأيال#
 موي مكيلع يتأي ال نكلو «هديفي ًالام الو «هبيصي شيعلا نم ءاخر ينعأ تسل
 «سانلا ىوتسا ءاملعلا بهذ اذإف «هلبق ىضم يذلا مويلا نم ًاملع لقأ وه الإ
 . «نوكلهي كلذ دنعف ءركنملا نع نوهني الو فورعملاب نورمأي الف

 )١( مقر هنم رش هدعب يذلا الإ نامز يتأي ال باب «نتفلا باتك )١54/9(.

١68 



 ألا نامز مكيلع يتايال» :لاق هنع «قورسم نع يبعشلا قيرط نمو

 نم اريخ ًاماع الو ءريمأ نم ًاريخ ًاريمأ ينعأ ال ينإ امأ .هلبق ناك امم تش أوه

 ءيجيو «ًافلخ مهنم نودجت ال مث نوبهذي مكؤاهقفو مكؤاملع نكلو ؛ماع
 ."ةيهلر 007

]١3[ 

 ماسم لكل نادوهشم ناموي

 نيذه اورظأ : لاقيف دكا دي ها ساو يا

 '"”ءاحلطصي ىتح نيذه اورظْنَأ ءاحلطصي ىتح .

 [١؟؟]

 : لاق دلك يبنلا نع امهنع هللا يضر سابع نبا نع

 الو هل ٌثرفغ بونذلا ةرفغم ىلع ةردق وذ ينأ َملع نم :ىلاعت هللا لاقد

 . ”7«ًائيش يسب كرشُي مل ام . يلابأ

 )١( يرابلا حتف 1١14/  0١4 ©1١7١(ركفلا راد ةعبط) .

 باتك ءهحيحص يف ملسمو )١17(2 مقر 408/7 أطوملا يف كلام مامإلا هاور (؟)

 بدألا يف يراخبلاو ءرجاهتلاو ءانحشلا نع يهنلا باب «بادالاو ةلصلاو ربلا

 . 1٠١ /7 دئسملا يف دمحأو ١41١ مقر درفملا

 , 177١ ريغصلا عماجلا حيحص «نسح ثيدح (5)

 ل



 [7١غ]

 بسانملا لحرلا

 يف هللا همحر باطخ تيش دومحم ملسملا يركسعلا دئاقلا لوقي

 : جدع يبنلا ةداق» هباتك ةمدقم

 نم ىصحُي الو دعي الام يداؤف رصتعي ملألاو ُتدّدر املاطو

 ديحوت و يبنلا عاطتسا فيك :نوملسملاو برعلا يعم دّدرو . . .تارملا

 ؟ اودحتي الأ ىلع ودبي امك  مزعلا اودقع نيذلا برعلا ءالؤه

 اهئانبأ لضفأ ةمألا مكحف «بسانملا لمعلل بسانملا لجرلا راتخا هنإ

 ديحوتلاب تاداسو تحتفو «هلضفو هللا ةمعئنب تدحوتف ءارادتقاو ةديقع

 .ةدحولاو

 مهنأل ؛نوفلتخي ال ةيلاعلا تايافكلاو ةخسارلا دئاقعلا باحصأو

 . نودسفي الو نوحلصيو ءنومدهي الو نونبي

 مهنأل نومدهي مهف «نوفلتخيف ةيافك الو مهل ةديقع ال نيذلا امأ

 . نوحلصي فيك نولهجي مهنأل نودسفيو «نونبي فيك نوردي ال

 لجرلا رايتخا يف نيملسملاو برعلل ةنسح ةودق َِي يبنلا نوكي لهف

 ؟يسانملا لمعلا يساتملا

#04 * 

 )١( قشمدب ملقلا راد ةعبط «44 ص ١1416ه.

 5١آ١



]١١6[ 

 ؟تاللا مَ

 ركب ال اوضيف : تلاق اشيرق نأ « ىموزخملا دابع نب دمحم نع

 . هذخأي الجر

 .ّيلإ مق ءركب ايأ اي :لاقق موقلا يف وهو هاتأف

 ؟ينوعدت مالإ :لاق

 . ىرَعلاو تاللا ةدابع ىلإ كوعدأ :لاق

 ؟تااللا نم : ركب وبأ لاق

 . هللا ثانب :لاق

 !مِهُّمأ نمف :لاق

 . مكبحاص اوبيجأ :هباحصأل لاقو ةحلط تكسف

 .اوتكسف

 نأ دهشأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ ينإف ءركب ابأ اي مق :ةحلط لاقف
 . هللا لوسر ادمحم

 . ''"وكك يبنلا هب ىتأف هديب ركب وبأ لذخأف

 )١( رابخألا نويع ١154-1548/7.



 [ادك]

 ٍ نيدلا ٌبس

 ؟نيّدلا ٌبسي نميف يعرشلا مكحلا ام : لاؤس

 :ءايبنألاو لسُرلا نم ٌّيأ وأ ءقلاخلا وأ ءنيّدلا ٌمتش :باوجلا

 نم ةيرخسلا وأ لوقلا بحاص ٍجرخُي «مالسإلا ناكرأ نم يأ نم ةيرخسلا وأ
 ىلع تامو همالسإ دّدجي ملو رافغتسالا ىلإ ردابي مل اذإف . رفكلا ىلإ مالسالا

 رباقم يف هنفد الو هيلع ةالصلا الو هلسغ ْرْجَي ملو ءآرفاك تام ةلاحلا هذه

 ىلإ هرفك ىلع ٌرمتسا نإ هتجوز نيبو هنيب ةيجوزلا ةقالعلا خسفتو «نيملسملا
 . قالطلا ةّدع يهو ءرفكلا ةملكب هقطن ةظحل نم رهشأ ةثالث رورم

 نم رثكأ يروسلا انعمتجم يف عيشت هذه رفكلا تاملك َّنأ بيرغلاو 4

 دالبلا رئاس يف سانلا مظعتسي يذلا تفولا يفف .رخآ عمتجم وأ دلب يأ

 دعت داكت ءاهعامس ىدل مهبضغو مهلوهذ ريثتستو ءرفكلا تاملك ةيبرعلا

 !©؟”ةيروسلا اندالب يف اهترثكل ءافولأم ارمأ

]١70[ 

 ؟فورظلا تءاش

 .كاذكو اذك لصحي نأ فورظلا تءاش» :لوق مكح ام :لاؤس

 ؟«اذكو اذك رادقألا تءاش»و

 ؛ةركنم ظافلأ «فورظلا تءاش» و «رادفألا تءاش# لوق :باوجلا

 هل ةئيشم ال نمزلاو «نامزألا وهو .فرظ عمج فورظلا نأل .

 )١( ص يطوبلا ديعس دمحم /؟سانلا عم» ١96 .

 لد



 هللا وه ءاشي يذلا امنإو هل ةئيشم ال ردقلاو ءردق عمج رادقألا اذكو

 . لجو ّزع
 .هب سأب الف ءاذكو اذك هللا ردق ىضتقا :ناسنإلا لاق ول معن

 الو .ةدارإلا يه ةئيشملا نأل ؛رادقألل فاضت نأ زوجي الف ةئيشملا امأ

 | .'''"فوصوملل ةدارإلا امنإ .فصولل ةدارإ

]174[ 

 لصحي مل هتيلو ..لصح هتيل
 مل هتيل :ءيشلل لوقلا مكح نع نازوفلا نازوف نب حلاص خيشلا لئس

 ؟ . . .اذكو اذك لصح هتيل وأ ء«لصحي

 هنم دصقلا ناك نإ .«لصحي مل وأ اذك لصح هتيل» :لوق :باجأف

 لعفل كاردتسالا ىلع لمحي هنأل ؛هب سأب الف ريخلا لعف تاوف ىلع مدنلا

 يرمأ نم ٌتلبقتسا ول» : هباحصأل لاق للص يبنلاو . ليقتسملا يف ريخلا

 ةالصلا هيلع لاق امك وأ .؛مكعم تللحألو يدهلا تقس ام تربدتسا ام

 . مالسلاو

 اضرلا مدعو ردقلا نم عزجلا تئافلا ىلع مدنلا نم دصقلا ناك نإ امأ

 .زوجي ال وهف هللا رّدق اًمع

 لامهإلا نع ىهنو «ةعفانلا بابسألا لعف ىلع لكي ئبنلا تح دقو
 . دوصقملا تاف اذإ بابسألا لعف دعب مث .لسكلاو

 (رصم) ديحوتلا ةلجم هللا همحر نيميثعلا حلاص نب دمحم خيشلا ةباجإ نم )1١(

 6١. صا(ها 47907 عا

١55 



 اذك ناكل اذكو اذك تلعف ينأ ولا :لوق نع لكك ىبنلا ىهن دقف

 .''70«لعف ءاش امو هللا رَّذَق» :لوقي نأ ملسملا رمأو .«اذكو

]١9[ 

 هللا قاخ

 قلخ ْنَم هللا عّيضي ام :ةلهجلاو ةماعلا تلاق .

 هب نونعي مهنإف ءاضيأ ادساف ىنعملا ىقبو .عرشلا يف دري مل ظفل اذهو

 نأ الو .يلتبي نأ الو «مرحي نأ الو .«قزري نأ هيلع بجي الف . ءيش هيلع

 ًاشطعو ًاعوج تومت سفن نم مكف الإو «ديري ام هكلم يف لعفي امنإو «يفاعي

 ؟«”ةيلهاجلا لوق نيأف «هللا قلخ نم مهو ًاقرحو ًافيسو ًاضرمو

]07١[ 
 ةمهم ةظحالم

 : ينوكسلا هللا دبع وبأ ملكتملا ملاعلا لاق

 رذنملا ماقف ««ةليفح# ةزانج ترضح :هللا همحر ””يخيش لاق

 ءادوجوم لزي مل نم ناحبس» :همالك ةلمج يف لاقف «بطخي ربيقلا ىلع

 ءةيفحصلا ةيمالسإلا ةوعدلا ةسسؤم :ضايرلا  .نازوفلا حلاص /ىواتفلا )١(

 .7؟56/# .هاؤاه

 ةسارد ؛ينوكسلا ليلخ نب دمحم هللا دبع وبأ /نيدلا لوصأ يف ةلأسم نوعبرأ» )١(

 .ال؟" ص ءه.ه145 «يمالسإلا برغلا راد : توريب  .انانحا فسري قيقحتو

 .راخفلا نمحرلا دبع نب ركب وبأ هنأ نظلا بلاغ (9)

|] 



 ."ادوبعم لزي مل نم ناحبسو

 !«ةيناثلاب ٌترفكو «ىلوألاب تنمآ» :ارس لوقي يخيش تعمسف :لاق

 ؛ادوجوم لزي مل» امأ :يل لاقف كلذ نع هتلأس عمجلا قرتفا املف

 !؟"”رفك كلذو «ملاعلا ٌمَدقف «دوبعم لزي مل» امأو «معنف

 [١ا/]

 ىلاعت هللا بنج يف ةئطاخ تاريبعت

 يف هللا همحر ةدغ وبأ حاتفلا دبع خيشلا هبتك ليوط لاقم ناونع اذه

 : نيترابع ىلع هيف زكر '"”«ةمألا» ةلجم

 (ةيفخ ةوق3 وأ «ايلع ةوق» هنأ ىلاعت هللا نع لاقي نأ زوجي ال :ىلوألا

 موقت امنإو ءاهسفنب ٌلقتست ال ةفص «ةوقلا» نأل .اذه لاثمأو «ةرّيدم ةوق» وأ
 تافصلا هذه نإف .«ةّرعلا) و «ماركالا# و «لادجلا» و «ملعلا» لثم ءاهريغب

 . .اهب فصتت تاذب موقت امنإو ءاهسفنب موقت ال

 . . .لالجلا وذو . . .ةوقلا وذ :لاقي امنإو

 ««تاقولخملا جمربم» الو «نوكلا سدنهم» هللا ىمسي نأ زوجي الو

 .ِلكَب هلوسر هب هفصو وأ هسفن هب فصو امب الإ هناحبس هللا فصوي الف
 هلا وأ (موصعم# ىلاعت هللا يف لاقي نأ زوجي ال : ةيناثلا ةرابعلاو

 بنج ىف ةئطاخلا ريباعتلا هذه وحنو «هلوسرلو هلل الإ ةمصع ال» وأ «ةمصعلا

 أطخلا هئم ىتأتي نأ نكمي نم اهب فصوي امنإ «ةمصعلا» نإف :؛ىلاعت هللا

 . هنم همصع اميف اهب هيلع ّنرم هللا نأ الول ةفلاخملا وأ

 .""؟ ص نيذلا لوصأ يف ةلأسم نوعبرأ )١(

 .(ها14ه) ©" ددعلا (؟)

 ا(



 «مالسلاو ةالصلا مهيلع هلسرو هئايبنأل هللا نم نوكت امنإ ةمصعلاف

 وه ىلاعت هللاف . .بنذلاو ةيصعملا يف عوفولا نم مهظفحيو هللا مهمصعب

 . . ءايبنألاو لسرلا مه موصعملاو . مصاعلا

 [7١؟]

 «ةزرحعملا» ظفل

 ةيمست امهيف امنإو !ةنسلا يف الو باتكلا يف دري مل «ةزجعملا» ظفل

 : هناحبس لاق .ًاناهرب وأ «ةنّيب وأ «ةيآ ءايبنألا نم يبنل يرجي يذلا قراخلا

 ,"06 قي مُكسشفم دَم» 74و ذالك قي نأ لَو نك ابو >
 . "16 كلير نِم ِناَندَمّرُب كِنادَف »

 ةيمست ىلع 25 يبنلا تازجعم يف فنص نم فرع ىرج دقو

 .تازجعم اهومسي ملو «ةوبنلا لئالد» مساب اهيف مهتافنصم

 نرقلا رخاوأ يف ءايبنألا تايآ ركذ يف زاجعإلاو ةزجعملا ظفل قلطأو

 . مالعألا ظفلو لئالدلا ظفلب نرقي امبر ناكو «ثلاثلا

 يبنل رهظ ءاوس «قراخ لك ىلع قلطي ؛«ةزجعملا» ظفل ناكو
 دنع حالطصالا ٌرقتسا نكل .مهدنع كلذ يف قرف ال «يبن ريغ ّيلول وأ

 يلولا قراخ اوّمسو «يبنلا قراخ ىلع «ةزجعملا» مسا رصق ىلع نيرخأتملا
 . ؟؟9:ةمارك#

 )١( ةيالا ءدعرلا ةروس 4”.
 ا/#" ةيآلا «فارعألا ةروس ()
 . 77 ةيآلا ءصصقلا ةروس (0)
 :ربخلا .يفيظشلا نمحرلا دبع نب دمحم /نآرقلا زاجعإ يف تادييقت (4)

 ١5. 9 ص ءها1414 .نافع نبا راد
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 [7١؟]

 ! توملا كلم نزح امدنع

 : لاق ديز نب رباج نع

 ناكف ءضرم ريغب مهيقل ام نيأ ّسانلا ىفوتي ناك توملا َكَلَم نإ
 كلم اي ْمِجرا :هل ليقف ءهيلع نوعدي ام هللا ىلإ ىكتشاف !هنوُبسي سانلا

 .توملا

 تام :ليق الإ ٌدحأ تومي الف .توملا ُكلم َيسُنو .عاجوألا عضوف
 !؟١'"توملا كلم يسنو ءاذكو اذكب

 [7١ئ]

 توملا دعب ةعجرلا لأسي نم

 تيب جح هغلبي لام هل ناك نم :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع

 . توملا دنع ةعجرلا لأس ؛لعفي ملف ةاكز هيف ٌبجت وأ «هّبر

 ةعجرلا لأسي امنإف ء.هللاّقتا ءسابع نيااي :لجرلاقف

 .رافكلا

 ه نأ لبق ني مكرر ام نيأومِفنأَو 9 : بع رج أ :لاقف

 كَ قدَصأت سؤ لل لإ قَبل ل3 نر لي ثزعلا دل
 ٠[. ايفو ايس

 تفي

 ٍَِص

 .نوقوثوم هلاجر :هققحم لاقو )١77( مقر لاوهألا هباتك يف ايندلا يبأ نبا ءاور )١(

 .ايندلا يبأ نبا ريغ دنع ربخلا اذه دجي مل هنأ ركذو

 ."86/ ريسافتلا ةرفص (؟)

١4 



 ١[ ؟6]

 يدقعلا هبهذم ىف ..ةبيتق نبا

 نمو .بدألا ةمثأ نم . يرونيدلا ةبيتق نب ملسم نب هللا دبع وه

 باتكلا بحاص وهو ءرونيد ءاضق يلوو ةفوكلا نكس .نيرثكملا نيفنصملا

 .اهريغو «نارقلا لكشم»و «ثيدحلا فلتخم ليوأت»و «رابخألا نويع» روهشملا

 لاقف «ةينيدلا ةبيتق نبا ةيحان يف انيب ًافالتخا ءاملعلا فلتخا دقو

 صالخاإلا ةروس ريسفت هباتك يف هركذو ءةنسلا لهأ نم هنإ :ةيميت نبا
 نيرصتنملاو قاحسإو دمحأ ىلإ نيبستنملا نم ةبيتق نباو» :هلوقب (85 ص)
 :لاقيو» لاق مث .«ةددعتم تافنصم كلذ يف هلو ؛ةروهشملا ةنسلا بهاذمل

 ظحاجلا نأ امك ةنسلا بيطخ هنإف «ةلزتعملل ظحاجلا لثم ةنسلا لهأل وه
 يرابنألا نباو» :هصن ام (40 ص) هسفن باتكلا يف لاقو .«ةلزتعملا بيطخ

 لاوقألا نم اهيف ركذي «تاهباشتملا يالا يناعم ىف ًامالك سانلا رثكأ نم

 ؛ةغللا نم ذاشلاب نارقلا يف هلوقي امل جتحيو .فلسلا نم دحأ نع لقني مل ام

 نآرقلا يناعمب ملعأ وه سيلو ؛ةبيتق نبا ىلع راكنإلا كلذب هدصقو
 يرابنألا نبا ناك نإو «كلذ يف هقفأ الو ةبيتق نبا نم ةنسلل عبتأو ثيدحلاو

 .«ةغللا ظفح باب ريغ صوصنلا هقف باب نكل «ةغلل سانلا ظفحأ نم

 ثيدحتلا باتك بحاص نع (85 ص) باتكلا اذه يف ةيميت نبا لقنو

 .ءالضفلاو ءاملعلاو ةمئألا مالعأ دحأ وهو» :هلوق «ثيدحلا لهأ بقانمب

 ليمي ناكو «فنصم ةئامثالث ءاهز هل ًافيصرت مهنسحأو ًافينصت مهدوجأو

 نب دمحمو يبرحلا ميهاربإل ًارصاعم ناكو ءقاحسإو دمحأ بهذم ىلإ

 ةعيقولا زاجتسا نم :نولوقيو هنومظعي برغملا لهأ ناكو «يزورملا رصن
 هفينصت نم ءيش هيف سيل تيب لك :نولوقيو .ةقدنزلاب مهتي ةبيتق نبا يف
 .؟هيف ريخ آل
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 يف يطويسلا نيدلا لالج هنع هلقنو «دادغب خيرات يف بيطخلا لاقو

 انيد ةقث ناكو» :نيرسفملا تاقبط ىف يدوادلا دمحأ نب دمحمو «ةيغبلا»

 | .؟الضاف

 دمحم هللا دبع يبأ باحصأ مهو «ةيماّركلا ةقرف ىلإ ّيقهيبلا هبسنو

 ؛ هيبشتلاو ميسجتلا ىلإ اهيف يهتني هنأ الإ تافصلا تبثي نمم ناكو «ماّرك نبا
 . ةقرف ةرشع يتنثا ىلإ مهددع غلبي فئاوط مهو

 :(رصم عبط /7 ص "7 ج) «لادتعالا نازيم) يف يبهذلا ظفاحلا لاقو

 ؛هيبشتلا ىلإ ليمي ةبيتق نبا ناك :لاق ينطقرادلا نأ نامزلا ةأرم يف تيأرو»

 يطويسلا لالجلا كلذ دعبتساو .«هيلع لدي همالكو «ةرتعلا نع افرحنم

 يف ةبيتق نبا مهركذ دقو اذه .2')ةهّبشملا ىلع درلا يف اباتك هل نأب يدوادلاو

 يف ىلاعت هللا ىلع ءارتفالا ىلإ مهبسنو «ثيدحلا فلتخم ليوأت» هباتك

 . '””هيسثتلا ثيداحأ

 هنأ ىلع ةمألا تعمجأ» :هلوق مكاحلا نع يدوادلاو يطويسلا لقنو

 يف يبيتقلا مهتا ًادحأ تملع ام» :يبهذلا ظفاحلا لوق القن مث :«باذك

 لاجدلا بذك ىلع الإ تعمجأ ةمألا ملعأ امو ءهقّنو دق بيطخلا نأ عم هلقن
 ةفزاجم هذه نإ) :مكاحلا لوق ىلع اًدر يبهذلا ظفاحلا لاقو .«ةمليسمو

 . !''"«هللا فخي مل ْنَم مالكو ةحيبق

 هتافص هبش رخآ فئصو «هريغ تاذب يرابلا تاذ هبش فنص :نافنص ةهبشملا ١(

 باهسإب مهيلع ملكت دقو «ىتش قرف ىلإ قرتفي نيفنصلا الكو ؛هربف تافصب
 .(رصم عبط 5١6-515 ص) قرفلا نيب قرفلا هباتك يف يدادغبلا رهاقلا دبع

 . ( رم عبط ؛ثيدحلا فلتخم لبوأت هباتك نم ١7 7 س) رظنا (؟)

 ةئيهلا ةعبط (7١؟ )١5/4 ةببتق نبال «رابخألا نويع' يشقحم ةمدقم نم ف

 , "© ا/ /" نازيملا ناسل ؛ةيرصملا
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 ةمادق نباو ..ةيميت نبا

 ةمئأ نم هريغ وأ ةفينح يبأب ْنَظ نمو : هللا همحر ةيميت نبأ لاق #

 دقف «هريغ وأ سايقل حيحصلا ثيدحلا -- نودمعتي مهنأ نيملسملا

 7ىوهب امإو ٌّنظب امإ مّلكتو أطخأ
 ةعباتملا ريثك (ه"7؟١تر) هللا 0 ةمادق نب هللا دبع ناك #:

 «تادابعلا نم رْثْؤُي مل ام قالطإ ىري ال ءهريغو لوصألا باب يف لوقنملل
 ريغ نم «تافصلا نم ةنسلاو باتكلا يف ءاج امل رارمالاو رارقالاب رمأيو

 .''”ليطعت الو «ليوأت الو .,فيرحت الو «ليثمت الو « فييبكت الو ريسفت

 ] ١٠70|

 اهريبعتو ..ايؤر

 يعفاشلا مث يلبنحلا يسدقملا دمحم باهشلا نب دمحأ حلاصلا خيشلا

 .ه578 ةنس هتافو «دبعتو راقوو تمس اذ ءاعرو امامإ ناك

 !ةرم نيعبرأو ًاعضب مانملا يف لكي يبتلا ىأر هنأ ركذ

 نمؤم نم ّىلإ برقأ ادحأ سيل :لوقي مالسلا هيلع هتعمسف هتيأرو :لاق

 نمؤمب ٌدارملا :لاقف يربكلا نيّدلا مجن خيشلل هتيكحف .!نوعرف لآ
 امك ءرفكلا روهظو لطابلا ةبلغ دنع ٌهرهظُيو ءقحلا لوقي يذلا نوعرف لآ

 . "”نوعرف لا نم نمؤم لعف

 .7:4 ٠١/ ةيميت نب دذمحأ مالسإلا خيش ىواتف عومجم )١(

 . ١9 /7 ةلبانحلا تاقبط ليذ (')

 .١51؟ ص ؛يبهذلل ,.ه١54 517١ تايفوو ثداوح : مالسإلا خيرات يف
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 نيتوادع نيب قرف

 : هللا همحر قليملا تنب نبا لوقي

 .رهاظلاو نطابلاب نيرفاكلا ةوادع

 يف اهنم نوكت ال نأو ءرهاظلاب نوكت نأ يغبني نينمؤملا ةاصع ةوادعو

 وحنو ؛مهبادا ءىواسمو .مهلاعفأ حئابقو .مهنايصع ةهارك لإ نطابلا
 مهل نطابلا يف نوكي لب .مهتوادع يف ديقعتلاو .مهتاوذ ةهارك نود .كلذ

 مهل حالصلا بّلطتو .مهيلع ٌرنحلا عم «مهناميإ ببسب «ةالاوملا نم ءيش
 . ''”كلذ هبشأ امو «ةيادهلاب مهل ءاعدلاو

]١179[ 

 نيدلل ةيفانملا سواسولاو رطاوخلا

 روصلاو سواسولاو رطاوخلا ىلع ناسنإلا بساحي له :لاؤس
 ؟هيّدلل ةيفانملا

 نيدلا ىضتقمل ةيفانملا روصلا وأ سواسولاو رطاوخلا :باوحلا

 .مازتلالاو كّسمتلا يف هتجرد تناك امهم ناسنإ لك اهل ضارعتي .هدئاقعو

 لب ءاهيلع ملسملا هللا بساحي يتلا ةيناسنالا تارايتخالا يف لخدت ال يهو

 . فيلكتلا اهب قلعتي ال ةيرسق تالاعفنا يه

 اهنأ ماد ام اهيلع ناسنإلا بساحي ال هللا نأب وي هللا لوسر حرص دقو

 ءاهب ًاعرذ قيضيو اهنم زئمشي هنأ ماد امو .رايتخا نود هركف ىلع مجهت

 .(دعب رشني مل) 5١5 ص صالخإإلا ةروس دصاقم ىلإ صاصتخاالا دراوم (1)

١ 



 اًمع يتمأل زواجت هللا َّنإ :هحيحص ىف ملسم هاور يذلا ثيدحلا يف لاقف

 . ''"«لعفت وأ لقت مل ام ءاهسفن هب تئّدح

]14١[ 
 اينيد ..قشعلا

 زوجي له :مالسلا دبع نب ّزعلا ءاملعلا ناطلس ليلجلا مامإلا لئس
 ؟ . . يل قشاع ىلاعت هللا نإو «ىلاعت هلل قشاع انأ :لوقي نأ ناسنالل

 ؛ قشعيو قشعَي هنأ ىلاعت هللا ىلإ بسني نأ زوجي ال : هللا همحر باجأف

 هسفن ىلإ هبحاص هبلجي ساوسوو يوادوس ضرم وه :ءابطألا لاق

 حبقأ هايإ هللا ةّيحم ىلع هقالطإو .رّزع هلل هتّيحم ىلع اذه قلطأ نمف

 «هّبرل هتّيحم ىلع ظفللا اذه قلطأ نم ريزعت نم مظعأ اريزعت رزعيف «مظعأو

 اهلامعتسا درو يتلا لالجلا توعنو لامكلا فاصوأب الإ هلإلا فصوي ال ذإ

 هب ٌرّبع امب الإ هتافص نع الو هتاذ نع ُدرّبَعُي ال :مهضعب لاقف ءعرشلا يف

 . اهنع

 .ةنس الو باتك يف عنملا تبقي مل اذإ كلذ زوجي لب :نورخآ لاقو

 . '"”«ملعي هللا) ناكم «يرديو فرعي هللا :لوقي نأ كلذ لاثمو

 .: ١7١ ص ؛«يطوبلا ديعس دمحم /سانلا عم 000

 نب نمحرلا دبع هيلع قلعو هثيداحأ جّرخخ ؛مالسلا دبع نب زعلل /ىواتفلا (1)
 . ال9 7/١ ص هه .ةفرعملا راد هتلر ريب .حاتفلا دبع

 نفت



 [اخذئ]

 انديسو ..ديس

 ةداجإ عم هقسنو هبترو صوصنلاو ةلدألا هفلؤم هل عمج عئار ثحب يف

 :دمحم ديبعلا نيدباعلا نيز ذاتسألا بتك «عوضوملا يف هقفو

 : «ةدايسلا مكح يف ةدافإلا» 40 :* لذ

 دحأ وأ هيبن ىلع وأ هناحبس هللا ىلع «ديسلا» ظفل قالطإ مكح ىنعيو

 رفاكلا ىلعو ءركذ ام ىلع هقالطإ مكحو «بناوج نم هانعم دروأف

 اعيمج مهتشقانمو نيعناملاو نيزيجملا ءاراو ءقفانملاو

 .هؤامسأ تسدقتو هؤانث لج قلاخلل ةزئاج ةدايسلا نأ ىلإ لصوتو

 ةيفرع وأ ةيوغل :اهيناعم عيمجب قولخملل ةبسنلاب اهقالطإ زوجي اهنأو
 .هريغ يف وأ كت يبنلا بناج يف ناك ءاوس «ةيعرش وأ

 بقع كك يبنلا ىلع ةالصلا لثم «ةدابعلا بناج يف فقوت هنأ لإ
 .ةماقإلاو ؛«ناذألا يفو .دهشتلا

 لب ءاهقالطإ زوج مهضعبو .ةدايسلا كرت لضف ءاملعلا ضعب ّنِإف

 . هليلد هل امهنم لكو .كرتلا ىلع هلضف

 ءكرتلا زاوجب لوقن ةدابعلا بناج يف طايتحالا ىلإ انرظن نإف :لاق

 .ركذلاب لوقن هريقوتو بدألا بناج ىلإ انرظن نإو

 ناذألاو ةالصلا تناك ول كرتلا ناحجرب لوقن نأ اننكميو :لاق

 .ها1547١؟ ماع يبدب ثارتلا ءايحإو ةيمالسإلا تاساردلل ثوحبلا راد هترشن ()
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 نم ريخ هيلع قفتملا :لوقنف ءاهيف ركذت يتلا لثم ةدايسلا نم ةيلاخلا ةماقالاو

 . هيف فلتخملا

 يتلا نود كلذ اهنم كورتملا نأ ىري ةدابعلا يف ةدايسلا ىري نم نكل

 . ةدايسلا اهيف روكذملا بناج يف ةدايسلل ةيلضفألاب هريبعتل «ةدايسلا اهيف ركذ

 الإ هل ليلد الف كلذ يف قلطأو قولخملل ةبسنلاب ةدايسلا عنم نم امأ

 . ؟ىنودّيست ال١ : لِي هلوق نم يور امو .«هللا ديسلا امنإ» : دي هلوق

 كلذو .هسفن يف ّمص نإو ةلأسملا هذه يف ًاليلد حصي الف لوألا امأ

 يذلا ىنعملا وه ثيدحلا يف موهفملا ةقيرطب هنع يهنملا نوكي نأ نّمعتي هنأل

 مدا دلو ديس انأ» :لكك هلوق نيبو هنيب ًاعمج .هتمظعو هللا لالجب قيلي

 .؟رخف الو

 «ىنعملا اذه ديري ال رشبلا ىلع اهقالطإ زاجأ نم نأ مولعملا نمو

 . رشبلاب قيلي ىنعم ديري امنإو

 .''”"عوضوم هنإ : يطويسلا هيف لاق دقف يناثلا ثيدحلا امأو

 [ام؟]

 لزنملا نم مؤاشتلا

 «بئاصملا نم ريثكو ضارمألا هتباصأف راد يف نكس صخش :لاؤس

 ؟ببسلا اذهل اهكرت هل زوجي لهف «رادلا هذه نم هلهأو وه مءاشتي هلعج امم

 : هللا همحر نيميثعلا حلاص نب دمحم خيشلا باجأ

 تاجوزلا ضعب وأ تابوكرملا ضعب وأ لزانملا ضعب نوكي امبر
 وحن وأ ةعفنم تاوف وأ ًاررض امإ هتبحاصم عم هتمكحب هللا لعجي ًاموؤشم

 .روكذملا ردصملا نم 1151١١4 ص )١(
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 هللا لعلو «هريغ تيب ىلإ لاقتنالاو تيبلا اذه عيبب سأب الف اذه ىلعو .كلذ

 يف مؤشلا» :لاق هنأ لَكَ يبنلا نع درو دقو . هيلإ لقتني اميف ريخلا لعجي نأ

 . ملسمو يراخبلا هاور .«سرفلاو «ةأرملاو .رادلا : ثالث

 نهيف نوكي تاجوزلا ضعبو .مؤش اهيف نوكي تابوكرملا ضعبف
 هنأ ملعيلف كلذ ناسنإلا ىأر اذإف ءمؤش اهيف نوكي تويبلا ضعبو ءمؤش

 ناسنإلا لقتنيل كلذ رّدق هتمكحب ىلاعتو هناحبس هللا َّنأو «ٌلجو َّزع هللا ريدقتب
 .2©”هلعأ هللاو . رخآ لحم ىلإ

 ١[ 6؟]

 ةيفقاولا

 ترتعا تاهبشل  ةعيشلا نم ةمئألا رصع يف تعدتبا «ةيعيش ةقرف يه

 . رشع ينثالا ىلإ هزواجت نود مامإ ىلع فوقولا نوري مهو  ةاورلا ضعب

 ةمئألا نم مامإ ىلع.فقو لك وه ماعلا فقولا : مهنم نوققحملا لاق

 نب ىسوم مامإلا ىلع فقولا وه صاخلا فقولاو .نيرخآلا سانلا لبق نم
 .ةمئألا نم هدعب نم ىلإ ةمامالا دادتماب اونمؤي مل نيذلا مهو «مظاكلا رفعج

 اهلاجرو اهراكفأ تسردو «ةرطخ» ةقرفلا هذه ةيمامإلا تّربتعاو *

 : ناونعب نيدلجم يف عقي باتك يف ًايثيدح مهحرجو

 .دهشم  .يرصانلا بيبح دمحم ضاير «.ةيليلحت ةسارد :ةيفقاولا

 .جما هه١١54١ ١404 ءاضرلا مامالل يملاعلا رمتؤملا ءناريإ

 )١( يسيرجلا دلاخ دادعإ ؛ةيعامتجالا ىواتفلا ؟١/ ١.

 ليوأت هللا همحر ينابلأللو ,.(0046) يراخبلا حيحص يف ثيدحلا مقر :تلق

 ثيدحلل رخا .

 ك/ا١ا



 [14غ]

 ضسفاور

 ضفرلا يف ةرونئملا ةنيدملاب لئابقلا ضعب لوخد يف ببسلا
 ةينامثعلا ةلودلا مايأ يف ةنيدملا ىلع اولبقأ اذإ اوناك ةيدابلا لهأ نأ «عيشتلاو

 ىلإ مهنوعديو ءارشلاو عيبلا يف مهعم نولماعتيف «ةلواخنلا مهلبقتسي ام لوأ

 . عيشتلاو ضفرلا

 «ضفاورلا الإ ةئيدملا يف دجوي الو نماثلاو عباسلا نرقلا ىضم

 . . . !يواخسلاو يبهذلاو ةيميت نبا كلذ ركذ .ةكم كلذكو

 «ضفاور اونوكي ملف برعلا امأ ءمجعلا لبق نم ىتأ ضفرلا نإ

 . ضفاور مهيف حبصأ برعلاب مجعلا طلتخا نأ دعب نكلو

 اوناك امدنع نكلو .ديري نم دي يف ةلهس ةمقل اوحبصأو .« برعلا عاض برعلا

 .''”ههيلع بلغتيو مهقّرفي نأ دحأ عطتسي مل ملعلاب نيلغشنم

[186] 

 ءانثارت» ةلجم لوادت عنمب يصوي رهزألا

 . ناريإ يف ردصت ةيهقف ةلجم لوادت عنمب رصم يف رهزألا ىصوأ

 ةئيه ىلعأ) ثوحبلا عمجم ضفر ىلع ءانب رهزألا ةيصوت تءاجو
 يتلا «انثارتا ةلجم لوادتو عيزوت ىلع ةقفاوملاب حيرصتلا (رهزألاب ىوتف

 .(هللا همحر هلاوقأ نم بتك امو) ال6٠ ,7//591 «يراصنألا لّوألا دبع /

١/1 



 نم ددع ىلع اهئاوتحال ؛ناريإ يف ثارتلا ءايحال تيبلا لا ةسسؤم اهردصت

 . ؟مالسالا حور عم ىفاجتت» رهزألا اهربتعا يتلا تاعوضوملا

 اهنأ ةعوبطملا هذه صحفل عمجملا اهلّكش يتلا ةنجللا ريرقت دّكأو
 . «اتطاخ ًاليوأت اهليوأتو ةينارقلا تايالا ضعب صوصن ىلع يوتحت»

 نأ تمعز ثيح «ةريبك تاطلاغم اهب ةعوبطملا» نأ ريرقتلا فاضأو

 .؟تيبلا لهأ لضف يف تلزن ىتلا تايالا ضعب اولّوأ وأ اوطقسأ ةنسلا لهأ

 عم ضراعتت ةعوبطملا اهنمضتت ىتلا راكفألا» نأ ىلإ ريرقتلا راشأو

 اهنأ امك «ةثارو وأ ةفيظو تسيل ةمامالا موهفم نأ نم ةنسلا لهأ هدقتعي ام

 ءامتنا وأ ةمصع يأ مامالل سيل هنأو ءةياصو وأ ًافرش وأ ًاينيد ًاقح تسيل

 . «يرسأ

 .مهّبستو ةباحصلا ةلادع يف ككشت ةعوبطملا» نإ :ريرقتلا لاقو

 ٌبس نم ارذحم للك يبنلا نع ثيدحلا حيحص يف ءاج ام عم ضراعتي كلذو

 َدُم غلب ام ًابهذ دحأ لثم قفنأ مكدحأ نأ ولف .يباحصأ اوبست ال» :هتباحص
 )2١. «هفيصن الو مهدحأ

 [١م5]

 ! ةيوطقنلاو ..ةيفورحلا

 يف ةيدنهلا ةراقلا هبش يف تأشن يتلا قرفلا رطخأ نم «ةيوطقنلا» ةقرفلا

 ًافوغش ناك يذلا ؛يناوخيسبلا دمحم دي ىلع تأشن .يرجهلا رشاعلا نرقلا

 . ةيناريإلا دابارتسإ يف ماقملا هب ٌرقتساو «رفسلاب

 ملسم هاور حيحص ثيدحلاو .(ه1477/6 /4) 8574 م طسوألا قرشلا ةديرج )١(

 .هريغو

١/4 



 ةيفورحلا ةقرفلا سسؤم :يدابارتسإلا هللا لضف دي ىلع ذملنت كانهو

 مهلو ..يدبأ نوكلا نأ ةركف ىلع موقت ؛ةيعيش ةقرف يهو ؛ناريإ يف
 . . .اهمادختسا ةيفيكو اهددعو فورحلا يف تاداقتعا

 دومحمب فرعو ءذيملتلا درطف ؛هذيملتو خيشلا نيب فالخ بشن مث
 ثسيح .اهب رم ةبيجع ةصق يف ةديدج ةفرف هسفنل نّوكف .دودرملاو دورطملا

 .ةوبنلا مث «ةيدهملا ىعّداف «ةقذنزلاو داحلالا قيرط راتخاف ءهللاب هنظ ءاس

 . جوزتي ملو

 هقلخ مت ءيش لك نأ ىري اهسسؤم نأل مسالا اذهب «ةيوطقنلا» تيّمُسو

 فورحلا ددعب ناعتسا هنأل وأ .نيطلا وه «ةطقنلا» نم دارملاو «نيطلا نم

 هئارا ىلع لالدتسالل ةيصخشلا هئاوهأ بسح ميركلا نآرقلا ريسفتل طاقنلاو

 . . هدئاقعو

 دنهلا ةايح يف اهملظأو تارتفلا كلحأ يرجهلا رشاعلا نرقلا لثميو

 ربكأ دمحم نيدلا لالج حتفلا وبأ اهيف كلم يتلا ةبقحلا اميس ال «ةملسملا

 بهذملاب فرع يذلا هبهذم ةنتف تناك ثيح ء(ه54١١٠ 450
 . يربكألا

 لمعلا يف هب تماق رود ثبخأب «ةيفلألا ةديقعلا» تعلطضا امك

 رشاعلا نرقلا يف مالسالل ةبستنملا ةلاضلا قرفلا ددعتو ةأشن ىلع
 , ''”يرجهلا

 .«ةديقعلا يف اهراثاو يرجهلا رشاعلا نرقلا يف مالسإلل ةبستنملا دنهلا قرف» )١(
 ١/١" ءها١٠57 «ىرقلا مأ ةعماج :ةمركملا ةكم «يردوش دمحأ ريبك دمحم

 .(هاررتكد ةلاسر) 41/7

١١/1 



 [امىا/]

 (ةيفئاطلا وأ ةيعضاوتملا) ةيراسكاخلا ةكرحلا

 همسا لجر دي ىلع تماق دقو «مالسالل ةيداعملا تاكرحلا ىدحإ هذه

 قلطأ دقو «ةيدنهلا ةراقلا هبش يف باجنبلا ةيالوب ''"يقرشملا هللا ةيانع»

 !«نيعضاوتملا ةعامج# يأ «راسكاخ# هذه هتعامج ىلع

 تماق اهنأ يعدتو ءًينيد ًارهظم اهسفنل ذختت ةعامجلا هذه تناكو

 اولبقأو ءاهتوعدل سانلا باجتساف .مالسالا رانم عفرو ؛هللا ةملك ءالعإل

 رواشتلل ةصرف مهتعامج ةالص نم نوذختي اوناكو . سامحو قدصي اهيلع

 .ةرتتسملا تارماؤملل ةصرفو ءمهنيب اميف

 دنع نودمعيو «ةيئادف ةقرف ةقراملا ةعامجلا هذه ءاضعأ نيب نم ناكو

 ءالولا ةقيثو ةباتكو ءمهماسجأ يف حرج ثادحإ ىلإ «يقرشملا» ةعيابم

 يف ام لكب هل نونيدي اوناكو . حرجلا اذه نم فزنت يتلا ءامدلاب هل ةعاطلاو

 دئاقلا لتق ةيئادفلا ةقرفلا هذه ءاضعأ دحأ دارأو .ةقثو صالخإ نم مهسوفن

 .دئاقلا هنع افعو «هيلع ضبقو «حانج يلع دمحم يناتسكابلا

 ىتح «ةدش لكب اذه مهعينص ءوس مهيلع ركنأ ملسملا بعشلا نكل

 . مهرمأ ىهتناو «مهعيمج قزمتو «مهلمش تتشت

 «لالضلاو ةقدنزلاو داحلالاب ةئيلم تاباتك ؛يقرشملال بتك دقو

 نيتداهشلاب قطنلاو جحلاو ةاكزلاو موصلاو ةالصلا نأ ىلع هتاباتك ٌلدتو

 مه برغلا نأو «ةيراسكاخلا ةكرحلا هديرت يذلا مالساإلا رمأ نم سيل

 يفو «(ناتسكاب) باجنب ةعماج يف سرد .ها1ا/4 1١8 نيب ام شاع )١(

 ثيدحلاب جاجتحالا ضفرو ؛مالسإلا نع فرحنا .(ايناطيرب) جربميك ةعماج

 . ةقدنزلاو داحلإلا رسنو «ةسمخلا مالسالا ناكرأ ركنأو ؛«فيرشلا يوبنلا

 لاهل



 تادقتعملا بسح . .نيحلاصلا هللا دابع نم مهو .ًالصأ نونمؤملا

 , [!؟7١ةيراسكاخلا

 ]١44[

 ؟ةيكت انّيبنب مأ ..ةينارصنلاب ريشبتلا

 : ينادنزلا ديجملا دبع خيشلا لوقي

 بتكلا يف تاراشبلا يف ّدجب ثحبي أدب يذلا بابشلا دحأ ينربخأ
 ىّبسي ناك اذامل يردتأ :لاق !ًابجع تيأر دقل هللاو :لاق .2"”ةيمالسإلا
 ءال :لاق «ةينارصنلاب نورشبي مهنإ ؟اذامل :هل تلق ؟نيرّشبملاب نورّشبملا
 ةيبرعلا ةغللاب ةعوبطملا ليجانألا تعمجو «مهبتك يف ةلأسملا هذه ٌتعبتت دقل

 ءالؤه ىّمسي اذامل فرعأ نأ تدرأو دعت انت فيمتو . ةيزيلجنالاو

 هيلع ىيسيع انديس نأ مسالا بيس نأ ٌثدجوف :لاق ؟مس الا اذهب نورشبملا
 ةراشريلا عوضوم تعبتتف :لاق .«اورشبو اوبهذأ) : مهل لوقي ناك مالسلا

 بتكلا يف تعبتتف : لاق .وه هب َرّشب امب اورّشبي نأ اورمأ مهنأ ٌتدجوف ءاذه

 ءهدعب نم يتأي يذلا يبنلاب رّشبي نأ رمأ هب اذإف ءهب رّشبي نأ وه رمأ ام كلت
 ءهيف نوكي يذلا دلبلا تافصبو .هباحصأ تافصبو «هنمزبو .هتافصبو

 قبطنت اهارت كنإف صوصنلا هذه تعمج اذإ تنأو :لاق مث . كلذ ٌتعمجو
 . 0م ٌةرتأ مما ىرب ايي لوَُ ريُمَو » : لكي دمحم ىلع

 .دمحم شئاع نب ىضترم دمحم /ةيوعدلا هدوهجو ؟يرسترمألا هللا ءانث خيشلا» )١(

 .(ريتسجام ةلاسر) ١١5 ص هه .مامإلا ةعماج :سضايرلا

 .؟ةيوامسلا» :اهلعل (")

 /قحلا نيد مكنيد مالسإلا ءانبأ اي :باتك نم .5ةيالا هفصلا ةروس (0)
 .668 ص .ها17١14 «نارقلا ةبتكم :ةرهاقلا . ينادنزلا ديجملا دبع

 ١ما



[145] 

 ! ةيكيل وثاكلا نوقنتعي ..نوملسم

 قانتعال «راهدزالا» نم ةجوم كانه نأ يسنرف يفحص ريرقت معز

 . ةيضاملا تاونسلا لالخ اسنرف يف ةيحيسملا نيملسملا

 ةياهن ددع يف ةيسنرفلا «وراجيفول» ةفيحص هترشن يذلا ريرقتلا ىعّداو

 نم تائملا نأ م ٠٠٠١ (سرام) راذا ه ؛ (دحألا «تبسلا) عوبسألا

 . ماع لك ةيكيلوثاكلا ةنايدلا يف نولخدي نيملسملا

 ىلإ لوسرلا نم» ناونع تحت رشن يذلا عسوملا ريرقتلا راشأو
 ةسينكلا يف نوطرخني ةيسنرفلا يضارألا يف ملسم (000) نأ ىلإ «حيسملا

 . يونس ةيكيلوثاكلا

 نيملسملا مظعم نأ  عالطالا ةقيثو ةيسنك طاسوأ ىلإ ًادانتسا ركذو

 بونجو ايقيرفإو يبرعلا برغملا نم مه اسنرف يف ةيكيلوثاكلا ىلإ نيلخادلا
 .(١)ايساو يدنهلا طيحملاو طسوألا قرشلاو ايكرتو ءارحصلا

[:15] 
 ديدجلا دهعلاو ليجانألا نيب قرفلا

 نمضتي رفس لك هب داريو قلطُي ليجنإلا نأ ىلإ ىراصنلا باّتنك بهذي
 سقرمو ىَّنم ليجانأ رئاشب يف امك :هتايح ةمجرت وأ هميلاعتو حيسملا لامعأ
 .انحويو اقولو

 ةلاسرو ةرشع عبرألا سلوب لئاسرو لسرلا لامعأ رفس اهيلإ _ اذإو

 .36 ص(ه14 /١؟/55) ع (تارامإلا) حالصإلا ةلجم )١(

 الند



 رس دار .ثالغلا تحوي لئاسرو لوسرلا سرطبل ناتلاسر مث بوقعي

 ىلإ لئاسرلا هذه تّجض اذإ «يتوهاللا انحوي ايؤر وه يوبنلا رفسلاب هنوّمسي

 . «ديدجلا دهعلا» مسا عيمجلا ىلع نوقلطي ةروكذملا ليجانألا

 هب نونعيو «ميدقلا دهعلا» مسا دوهيلا هيلع قلطي ام ةلباقم يف كلذو
 . ''”ليئارسإ ينب ءايبنأ بتك رئاسو ةسمخلا ةاروتلا رافسأ

]151١[ 

 ماعطلا تالضف جرخُي ال هلالا !

 نييلصألا ناكسلا ضعب لباقو ءايلارتسأ تاديد دمحأ ةمالعلا راز

 ةراقلا نم ةلزعنم نكامأ يف ةيئادب لئابق يف مويلا ىتح نوشيعي نيذلا ةراقلل

 اذه .ةيهولألا ةركف راخلال اقهدمز ايحع اضاف مهيدل دجوو «ةيلارتسألا

 بجي هللا» نأ يأ ««ماعط تالضف جرخُي نأ هل يغبني ال هللا» نأ وه سايقملا

 . 41731470 مهتخل يف «وتانتا نوكي نأ

 ؟ماعطلا تالضف جرخُي له :نولأسي مهنإف 'هلإ ىسيع» : مهل تلق ولو

 . ماعطلا تالضف جرخي ناك :لوقن امك هنأل ءاهلإ انل نوكي نأ حلصي ال اذه

 سايقملا اذه هبجعأو «تاديد دمحأ ةمالعلا ةركفلا هذه تبجعأو
 ءايلارتسأ ةراقب نييلصألا ناكسلل ةيئادبلا لئابقلا ىدحإ دنع 2؟'”ةيهولألل

 ىلإ اهباستنا ةحص ىدمو نييحيسملا دنع ةدمتعملا ليجانألا خبرات قيقحت» )١(

 .ةمدقملا «مامإلا ةعماج :صضايرلا  .ترفلا طيغلا وبأ دمحم /ةاهباحصأ
 مانصأ ةدابع نم نييئادبل عقي امع ًازرحت . .اهلك سيلو سيباقملا دحأ وه :تلق (6)

 .اهيلإ امو

 الذل



 لج همسا اما ٠ لأ ونعب مجحلا ةريغصلا هبتك نم ادحاو ةركفلا هله نّمضو

 ؟2176 لال

 [5١؟]

 دنهلا دوهي

 مهسفنأل اوعضوف «يقبطلا ميظنتلا يف ةكدانهلا ديلقت ىلإ اودمع دقو

 .دوسلا دوهيلاو ءرمسلا دوهيلاو ءضيبلا دوهيلا : تاقبط ثالث

 لصحي ملو «بيرق دهع ىتح مهدنع هب ًالومعم ماظنلا اذه ّلظ دقو
 .ةساملا ةرورضلاو ةجاحلا طغضب الإ ةئالثلا ناولألا نيب جوازت

 ...م . ققألا" ةنس

 سلجملا :ىيه تامظنم وأ تاعامج ثالث يف دنهلا دوهي طرخنيو

 بونج دوهي ةيعمجو ءاتكلك يف ةيدوهيلا ةيعمجلاو ءيبمب يف يدوهيلا
 اهسرادمو ؛:ةصاخلا اهسّنك تاعامجلا هذه نم ةدحاو لكل .دنهلا

 "'. .ينويهصلا نايكلا ىلإ مهنم ريثك رجاهو . ةيريخلا اهتاسسؤمو

 ةعاقب شورش سينأ روتكدلا سقلاو تاديد دمحأ ةمالعلا نيب رصعلا ةرظانم) )١(
 .ةليضفلا راد :ةرهاقلا . .يرهوجلا يلع ةيبرعلا ىلإ هلقن ؛؛«ندنلب تربلا

 ١7. ص اها
 ؛دماح دمحم /يمالسإلا ملاعلا دض يليئارسإلا يدنهلا نواعتلا :سندلا فلحلا (؟)

 ءملاعلا يف نيملسملا نوؤش سلجم :دابأ مالسإ .افص .أ -مهمجرت

 ١١7. ص اه
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 [15؟]

 كودنه

 :؟مالحألا ةريزج» ب نييبرغلا دنع ةاّمسملا ؟يلاب# ةريزج ىلإ ةلحر ىف

 يذلا نأ يدوبعلا رصان نب دمحم ملسملا ةلاحرلا ركذي ءايسينودنأل ةعباتلا

 مهبهاذم فالتخا ىلع ؛نييكودنهلا نم اهيف ناّكسلا ةيرثكأ َّنأ وه اندنع اهبيعي
 .ًاضعب رفكي مهضعب َّنِإ ىتح ءاهيف مهنيب ام قورفلا ةرثكو «تانايدلا كلت يف

 هنأ دنهلا بونج لهأ معزي يذلا (نوار) نأ هرهظأو كلذ برقأ نمو

 نم ًاناطيش اهلامش نع ًالضف دنهلا طسو لهأ همعزي ءمهتهلا ريبك وأ «مههلإ

 ةليمجلا هتجوز فطتخاف :(مار) مهتهلا ريبك وأ مههّلِإ ىذأ هنوكل .نيطايشلا
 نالا ةاّمسملا ؛ناليس ىه ىتلا (اكتل) ةريزج ىلإ اهب برهو ء(اتيس)

 ران هبنذب ذخأ يذلا (ناموناه) درقلا ةماهش لإ هيلإ اهدِعت ملو ء(اكتليرم)

 كلتي ةريزجلا قرحأف اكنليرسو دنهلا نيب لصفي يذلا يرحبلا خزربلا زاتجاو
 . (مار) اهجوز ىلإ (اتيس) داعأو ءهعم ىتلا رانلا

 يهدم) ةيالو يف (رودنأ) ةئيدم لهأ يسفنب تيأر كلذلو :لاق

 دوميقي ٠  دنهلا طسو يف ةعقاو اهنوكل ىطسولا ةيالولا ىنعمب  (شيدرب

 نيب اهنوقرحي مث «شيخلا اهنوسبليو ءبشخو داوعأ نم ليثامت (نوار) ل
 (مار) مههلإ مصخ (نوار) نوقرحي مهنأ كلذب نومعزي .مهقيعزو مهخارص

 .هميرغو

 ىف ةرهاظ ةددعتم دباعم هل اوديشو «(ناموناه) درقلا اودبع كلذلو

 2 : هنوُّمسي ةئسلا يف ًاموي اوصصخو «ةيلامشلاو ىطسولا دنهلا ءاحنأ

 تاسسؤملاو تاكرشلاو سرادملا هيف لطعت ؛(ياد ناموناه) وأ «ناموناه

 .اهلامعأ

 مه ١



 ةيالو ةمصاع (وهنكل) ةنيدم يف تنك نأ فداص دقو :لاق

 ذإ ءاناكس ةيدنهلا تايالولا رثكأ يهو «ةيلامشلا ةيالولا ىنعمب (شيدرب ارتأ)

 .انويلم (114) نآلا مهددع غلبي

 درقلا ديعم لوح نوعمجتي فيك تيأرف «اهيف انأو ناموناه ديع َّلحف

 هيلإ نوبّرقتيو هل نودبعتي فيك تدهاشو .هل ةمخض ةروص هردصتت يذلا

 ىلإ لصي ىتح عراشلا فيصر قوف هردص ىلع مهنم دحاولا فحزي نأب
 نم هرجأ مظع هيلإ مهنم ءرملا فحز ءادتبا عضوم دعب املكو ءدبعملا

 ! ! ! رثكأ هيلإ ًابرقم راص هنأل «ءناموناه

 . '"”هيّدلاو لقعلا ةمعن ىلع هلل دمحلاو

#0 #6 

 «فلؤملا :ةمركملا ةكم  .يدوبعلا رصان نب دمحم /«مالحألا ةريزج يلاب» )١(

 .أ١!6١71 ص ه5 ١"

 امك
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 .. لضفأ

 : ناميإلا دعب تادابعلا لضفأ

 . ةالصلا

 : نارقلا دعب راكذألا لضفأو

 . «هللا الإ هنلإ الد

 : ىلاعت هللا ىلع ءانثلا لضفأو

 . «كسفن ىلع َتينثأ امك تنأ «كيلع ًءانث يصحُن ال كناحبس»

 :دماحملا لضفأو

 . 'هديزم ءىفاكيو همعن يفاوي أدمح هلل ٌدمحلا»

 : 346 يبنلا ىلع ةالصلا غيص لضفأو

 ميهاربإ ىلع تيَّلص امك «دّبحم لا ىلعو دمحم ىلع ّلص جم |

 ىلع تكراب امك «دّمحم لآ ىلعو دّمحم ىلع كرابو «ميهاربإ لآ ىلعو
 . '![ديجم ديمح كن نيملاعلا يف «ميهاربإ لا ىلعو ميهاربإ

 رئاشبلا راد :تاووريب . يباجلا باهولا دبع ماسب ةيانعب /«ةيوونلا دصاقملا) )١(

 ١19. ص ها ؛ةيمالسإلا

 مقال ١



[156] 

 ةذاعتسالا ةدئاف

 لوّس اذإ ناطيشلاب عنصت ام :هذيملتل لاق هنأ فلسلا ضعب نع ىكح

 ؟داع نإف :لاق .هدهاجأ :لاق ؟داع نإف :لاق .هدهاجأ :لاق ؟اياطخلا كل

 ادد دع

 . يدهج ةدراو د : ل ؟عنصت اذ ادام .روبعلا

 . كنع هفكي منغلا بحاصب ثغتس ثغتسا نكلو .«كيلع لوطي اذه :لاق

 اا مس

 مَنِ ه هلي َذِه ٌذِهَتَسَأَف غو عرن د نلطِيَّشلأ نم كلمني امإو 2 ةذاعتسالا ةدئاف هذهف

 ٠[. 8 ةيالا «فارعألا ةروس] 274 يلع ٌعيِمَس

 [اذ5]

 نيحلاصلا ءاعد نم

 :لوقي فّرطم ناك

 .مهمالقأ هب يرجت ام رش نمو ؛ناطلسلا ٌرش نم كب ذوعأ ينإ ّمُهَّللا
 نأ كب ذوعأو ءكاوس ًادحأ هب ٌسمتلأ كاضر هيف ًاقح ًالوق لوقأ نأ كب ذوعأو
 «كقلخ نم دحأل ةربع نوكأ نأ كب ذوعأو «يننيشُي ٍءيشب سانلل نّيزتأ

 . 150/١ ريسافتلا ةوفص 0(

١164 



 : ديبع نب ورمع ءاعد نمو

 . كنع ءانغتسالاب يننغت الو او

 : نيعلاعلا ىفيي اعز وهو د

 ينيع ةّرق لعجاو «كئاقل ىلإ قوشلاب ايندلا نم يجئاوح عطقا مهلا
 كنإ هللا .دوعوملا ءاجر قوشو 7 00 د

00 

[151] 

 حيرلا فصعت امدنعو ..ةالصلا بقع

 .ةباتكلا ناملغلا ُمّلعي امك تاملكلا ءالؤه هينب مّلع دعس ناك

 : ةالصلا َرْيد ّنهنم دَّوعتي ناك دلي هللا لوسر نإ :لوقيو

 .رمعلا لذرأ ىلإ ٌدَرَأ نأ كب ٌدوعأو نْبجلا نم كب ُدوعأ ينإ َعُهّنلا»

 . ””«ربقلا باذع نم كب ٌدوعأو ءايندلا ةنتف نم كب ٌدوعأو

 :لاق حيرلا تفصع اذإ كي يبنلا ناك

 .هب ُثلسرأ ام َريخو ءاهيف ام ٌريخو ءاهريخ َكلأسأ ينإ ّمُهَّللا»

 . "7«هب تلسرأ ام ٌرشو ءاهيف ام ٌرشو ءاهّرش نم كب ٌدوعأو

 )١( رابخألا نويع 9589/7 797.

 نبجلا نم ذّوعتيام باب ءريسلاو داهجلا باتك ؛.هحيحص يف يراخبلا هاور (0)
 . */ 7١

 حيرلا ةيؤر دنع ذوعتلا باب «.ءاقستسالا ةالص باتك ؛هحيحص يف ملسم هاور )م

 ,.(845) ميغلار
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 تابسانم ثالث يف ةيعدأ

 ؟كؤوسي ام وأ كّدسي ام تيأر اذإ لوقت ادام

 يذلا هللا محلا» :لاق ٌٍبتبحيام ىأر اذإ لكي هللا لوسر ناك

 لك ىلع هلل دمحلا» :لاق هركيام ىأراذإو تتود

 .*7١:لاح

 ؟راتخن ال ام عقي امدنع لوقت د اذامو -

 تلعف ينأ ول لقت الف ءيش كباصأ نإو ...» :ِلي هللا لوسر لوقي
 . ''9«لعف ءاش امو «هللا َرَّدَق : لق نكلو ءاذكو اذك ناك

 ؟راصنتسالا دنع لوقت داذامو

 الو ينْرّصناو ىلع ْنِعت الو ينعأ ٌبر» :لوقي وعدي كو يبنلا ناك

 ينرصناو ءّىلإ ىدهلا رّسيو يندهاو «ّىلع ْرَكْمَت الو يل ركماو ىلع رِصنَت

 . "”«َئلع ىغب ْنم ىلع

 يفو )8٠١7*(2 نيدماحلا لضف باب «بدألا باتك «نئسلا يف هجام نبا هاور )١(

 .تاقث هلاجرو حيحص هدانسإ :دئاوزلا

 نم (؟4)مقر ريخألا ثيدحلا ءردقلا باتك .هحيحص يف ملسم هاور (؟)

 . باتكلا

 اذه :لاقو )98001١( و يبنلا ءاعد يف باب «تارعدلا باتك «يدمرتلا هاور ()

 , حيحص نسح ثيدح

 ل



]199[ 

 «ةديدج» ةيعدأ

 :تاكرابملا تاوعدلا هذهب وعدتف هللا كقفوي دق

 . كاوقتو كتعاط ىلع يل ةوق يتحارو يتحص لعجا ّمُهْللا ب

 . كنيدو كباتك اهب مدخأ ةليلج ًالامعأ يل رّسي َّعُهّللا

 . كيضرُي ًانأش يل لعجا َمُهَّللا

 . كتمحربو كلضفب ينحرف ّمُهّللا

 «كلضفو .كتمحرو «,كقيفوتو «كتياده كلأسأ ينإ َّعُهَّللا

 فلق رفغمو + كلتاف اسمو: كوقعو

 ءايربكلاو رورغلاو ةميمنلاو ةبيغلا نم كب ذوعأ ينإ م هللا
 قالخأب قيليال ام لكو ءايرلاو بذكلاو دقحلاو ضغبلاو دسحلاو

 . نمؤملا

 مهفكا ّعُهّللا ,ناكم لك يف نيدهاجملا انناوخإ رصنا َمُهّللا
 كدنع نم دنجب مهودعو كودع مزهاو .مهلافطأو مهءاسن ظفحاو .مهواو

 .انل هرّسيت امب داهجلا يف ةكراشملا انل بتكاو «تنأ الإ مهملعي ال

 اريمدت مهريبدت لعجاو «نيرّصنملا رش اّنع ٌفك ّمهّللا

 . مهيلع

 ديمح اي يتيب لهأ ىلعو يلع كتاكربو كتمحر كلأسأ ينإ ٌمُهّللا

 .ديجم اي



]٠:[ 
 ةريصق ةيعدأ

 : مهضعب ءاعد نم هتأرق اممو

 . يطعت ام لضفأ ينطعأف «لأسّن ام َرْبَخ كلأسأ ينإ ٌعُهَّللا

 . كيلإ الإ رقفلا نمو «كل الإ ّلذلا نم كب ذوعأ ينإ َمُهّللا

 . ىلا يو رقفلا ند نم كب ذوعأ ين ملا
 . كسفن ىلع هب تدهش امب كل ٌدهشأ ينإ َّعُهَّللا

]١١[ 
 هءاعد هللا باجتسا

 لخدف «ٌتجوزت :(ةيردنكسإلا نم) يرصملا هللا دبع نب رفعج لاق

 دنع لاقو «ًرانيد ىلإ لمحو «ينئنهي يذاتسأ هيقفلا يسنوتلا دمحم وبأ َتيلع

 : همايق

 .اهدعب كاقبأو ءاهّدك كمعطأو ءاهّدُو ىلاعت هللا كقزر

 7-5 ءاهّدك تمعطو ءاهّدو ٌتقزرو .ةءاعد هللا باجتساف

 7١ه دع

 ) )1١مقر رفسلا مجعم 1١771.
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 [.؟1
 هلوصأو هقفلا نيب راوح

 ةرخافم يف موجنلا علارط# يف يلصوملا يلحم نبا خيشلا لاق

 : مولعلا نم املع نيعبسو ةثالث نيب ةلضافملا هنّمض يذلا ««مولعلا

 ىوعد يف ترواحتو «تبطاختو لاحلا ناسلب تضوافت امل اهنإ

 : «هقفلا ملع» لاق ,ءتيواجتو فرشلا

 حابملاو «بودنملا نم :بجاولا نّيبتيو ءماكحألا ملاعم زيمتت يب

 رئاسو «تادابعلا نم ىلاعت هللا ىلإ هب بّرقتي ام فّرعتيو «مارحلاو هوركملاو
 هب يرجتو «تارورضلا هيلإ وعدت امم «ةيملعلا ةيعرشلا فيلاكتلا عاونأ
 . تاداعلا

 اهمجنو «دمتعي هيلع يذلا اهديمعو «ىدتقي يب يذلا مولعلا مامإ انأف
 ءانجد يف اوشملو «نيفلكملا يعس ّلضل يداشرإ الولف «ىدتهي هب يذلا

 . نيفلخم ريخلا بئاكر نع اوحبصأو «ةمهلدم

 : «هقفلا لوصأ ملع» لاقف

 ريرقتب لفكتملا انأ ينأريغ «لاحل كديج نإو .؛لاعل كماقم نإ

 . كلوصفو كناوبأ لالخ يف ةعقاولا لئاسملا هيجوتو «كلوصأ

 ٌةاومو ءاهطابنتسا قرطو ةيلمعلا ةيعرشلا ماكحألا بلاطم فرعت يب
 .اهطانم قيقحتو رظنلا قيقدب اهجارختساو اهججح

١ 



 ةحقنم كججح ىلالدتسا نساحمبو «ةرّرقم كعورف يلوصأبف

 لوصألا مظعأ ىلع تينبو . سابلإلا اهنع لاز ىتح يفرط تدهم دق (ةررحدم

 . ''”سايقلاو عامجالاو ةنسلاو باتكلل اهتدنسأف .كعورف

 [١؟]
 ! يواستلاب ..

 .يفنحلا بهذملا ءاملع نم يخلبلا مّالس نب دمحم نب دمحم رصن وبأ

 .ها"8٠ ت .ريبكلا صفح يبأ نارقأ نم ناكو

 يذلا ام : لبتح نب دمحأل تلق : يخلبلا ريصن نب ىيحي نع ىور

 . ةفينح ايأ ينعي ؟لجرلا اذه ىلع متمقن

 . يأرلا :لاق

 ؟يأرلاب ملكتي ملأ ءسنأ نب كلام اذه :هل تلقف :لاق

 .بتكلا يف َدّلَخ ةفينح يبأ يأر َّنكلو .معن :لاق

 . بتكلا يف كلام يأر َدّلَخ دق : تلقف

 . هتصحب اذه يفو « هتّصحب اذه يف متملكت ًالهف :هل تلقف

 .؟''”تكسف :لاق

 :قشمد  .ةعبرألا بهاذملا ءاملع ريهاشم رهشأل :«ةيلوصأ نوتم عومجم» )١(

 ١1811١9١. ص «ت .د ؛ةيمشاهلا ةبتكملا

 . 317/7 ةيفنحلا تاقبط يف ةيضملا رهاوجلا (؟)
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]١2[ 
 ريربتلا هقف

 . خماشلا يمالسالا انهقف يف الو ءرغألا انخيرات

 نم مهنم «نيرصاعملا نم نيريثك نع تاملكلا هذه لثم ردص دقو

 «تاينلاب لامعألا امنإ)و .مهدصاقم تءاس نم مهنمو .مهدصاقم تنسح

 نمو ءًاحيحص ىنعم اهب دارأ هتاين تنسح نمف .«ىون ام ءىرما لكل امنإو
 . باوصلا ةّداج نع فارحنالا اهب دارأ هتين تءاس

 يف دسافملاو حلاصملا نيب ةلداعملا اهب دارملا :اولاق ةينلا اونسحأ نمف

 هيف تبلغ امو «هب نوذأملا يف هانلخدأ ةحلصملا هيف تبلغ امف . ماكحألا

 اهعفاتنم ىلع اهدسافم تبلغ ةرمخلاك «هنم عونمملا يف هانلخدأ ةدسفملا

 . . عوتمملا يف تلخدف

 لالحلا ماعطلاك «هب نوذأملا يف هانلخدأ هيف ةحلصملا تبلغ امو

 يف ام ىلع .ةايحلل يرورضلا ذحلا قوف . .لالحلا ةنيزلاو لالحلا بارشلاو

 جر هيأ أ ةَيِز َمّرَح نم لق # : ىلاعت لاق ؛هل رادهإو لاملل قافنإ نم كلذ

 4 َةَميِقْلا موي ُهَصِلاَم ايتدلا َةؤَيحْلا يف اونما“ َنِذَلِل ىح لق ٍقْرَرلا َنِم ِتبيَطلاَو وداع

 .[7"7 :فارعألا]

 فقوي عراشلا نم صنلا هيف درو ام نأ انه هابتنالا نم دب الو

 يرجت يذلا وهف صنلاهيفدريملامو .«ةنزاوم نود صنلا دنع هيف

 .ةنزاوملا هيف

 مكحنو انلوقع لمعُت نأ ينعت ةنزاوملا :اولاق ةينلا اوؤاسأ نمو
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 ةحلصملا نأل ؛نارقلا صوصن تناك نإو ء.صوصنلا ىلإ رظن نود انحلاصم

 حلاصم هدعب تريغت ميدق نمز يف تلزنأ صوصنلا نألو .عرشلا ةرامأ يه

 .دسافملا عفدو حلاصملا قيقحت مساب مالسالا سسأ اوفسن كلذبو

 كثناك هن ةحلصملا نأل «ةنلسلا ةارملل تاجحخلا ءافلإب :َكَولَوقيف
 ىلإ ةجاحب دعت مل (ةيطارقميدلا) نمز يف نالاو اهيلع ءادتعالا نم اهتيامح

 حلاص مهكولس َّنأ اوعّدا نَم ٌّقح يف ةالّصلا بوجو اوغلأ امبر وأ !ةيامح
 . . ميقتسمو

( 
 . "'”نوعجار هيلإ انإو هلل انو

 [؟-5]
 قورفلا بتكو ةيهقفلا قورفلا

 لثمتو «رئاظنلاو هايشألل ةعباتلا نونفلا نم ؛ةيهقفلا قورفلا) ربتعت

 ردص ذنم اهتيمهأ نوكردي فلسلا ناك يتلا ةيهقفلا دعاوقلا بورض نم ًابرض
 .مالسالا

 : هلوق ءءاضقلا يف امهنع هللا يضر

 ىلإ اهبحأ ىلإ دمعاف «كدنع رومألا سق مث ؛هابشألاو لاثمألا فرعا

 . ىرت اميف قحلاب اههبشأو هللا

 .5568 ص ؛يدركلا يجحلا دمحأ /ةرصاعم ةيهقف ىراتفو ثوحب )00(
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 رئاظنلا عبتتب رمألا يف ةحيرص ةحيصنلا هذه نأ يطويسلا ماماإلا ظحالو

 رئاظنلا نم نأ ىلإ ةراشإ اهيف نأو «لوقنمب سيل ام اهيلع ساقيل اهظفحو
 «قورفلاب ىمسملا نفلا وهو هب صاخ كردمل مكحلا ىف هرئاظن فلاخي ام

 ًامكح ةفلتخملا «ىنعمو ًاريوصت ةدحتملا رئاظنلا نيب قورفلا هيف ركذي يذلا
 .ةلعو

 لب «يمالسالا هقفلا لاجم يف رصحنت مل يناعملا نيب قيرفتلا ةركفو

 .نايبلا ديزمو لصفلا نيب زييمتلل ؛مولعلا رئاس يف ترهظ

 كردأ امل قورفلا يف ًاريهش ًاباتك يركسعلا لاله وبأ فلأ ةغللا يفف

 . اهنيب قرفلا لكشأ ىتح تبراقت ناعم نيب قورفلا زاربإ ةرورض

 . قطنملاو

 قلخلا نيب قرفلاو دابعلا فرصت باتك ينالقابلا فّلأ دئاقعلا يفو
 . باستكالاو

 يتلا للعلا نيب قرفلا باتك رازجلا ميهاربإ نب دمحأ فّلأ بطلا يفو
 . اهضارغأ فلتختو اهبابسأ هبتشت

 ةحصلاب مكحلا نيب قرفلا يف ةلاسر ينيقلبلا فّلأ هقفلا لوصأ يفو

 .'''. .بجوملاب مكحلاو

 برغلا راد : توريب .  يقشمدلا يلع نب ملسم /ةيهقفلا قورفلا :باتك ةمدقم نم )١(

 .هذ ؛يمالسإلا
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[1] 
 ةقدصلاو ةيطعلاو ةيدهلاو ةبهلا نيب قرفلا

 «ةيطعلاو ةقدصلاو ةبهلاو ةيدهلا نيب ىّوسي نم بهذملا ةمئأ نم

 : يلاتلا وحنلا ىلع ءاهنيب قّرفي نم مهنمو

 يف ظَحالُيف ,ةقدصلا نود ةيدهلا ىلع ةبهلا ةيكلاملاو ةيفتحلا قلطي
 . ىلاعت هللا هجو ةقدصلا يفو ءهل بوهوملا رطاخ ةبهلا

 ةقدصلاو ةيدهلا ىلع قلطي ماع ظفل ةبهلا نأ ةيعفاشلا ىريو

 .ةرخآلا باوثو بوهوملا ماركإ اهب دصق اذإ ةيطعلاو

 اهب دصقي مل اذإ  ناكرألا تاذ ةبهلا هل لاقي  صاخ ىنعم ةبهللو

 . لوألا ىنعملا نود «لوبقلاو باجيإلا اهيف طرتشيف ؛ماركإلا وأ باوثلا

 ءدحاو ىنعمب ةيطعلاو ةقدصلاو ةبهلاو ةيدهلا نأ ةلباتحلا دنعو

 باوث دصق نإف «ةينلاب فلتخت اهنأ الإ .ضوع الب ةايحلا يف كيلمت اهلكف
 مل نإو ءةيده تناك ةأفاكملاو ددوتلا دصق نإو «ةقدص تناك طقف ةرخآلا

 .ةيطعو ةبه تناك ائيش اهب دصقي

 اهلكو «ةبراقتم اهيناعم ةقدصلاو ةيطعلاو ةبهلاو :عومجملا يف لاق

 ةبهلا كلذكو .اهعيمجل لماش ةيطعلا مساو .ضوع ريغب ةايحلا يف كيلمت

 .ةرياغتم ةيدهلاو ةقدصلاو

 . ةقدصلا لكأي الو ةيدهلا لكأي كَ يبنلا ناكو
 يف ًافالخ اهنيب دجي ال لاوقألا هذهل لمأتملاو :رصاعم ثحاب لاق

 يغتبيو «جاتحملل ىطعت ةقدصلا نكلو .ةينلا ىلع اهيف رمألا رادمف ءرهاظلا

 ببحتلا اهب دصقيو  ىينغلاو ريقفلل ىطعت ةيدهلاو «ىلاعت هللا هجو اهب
 .نارمألا اهيف عمتجيف ءًاضيأ هللا هجو اهب دصقي دقو ءاهيلع ةأفاكملاو
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 بوهوملا ماركإ اهب دصقي دقو «ةقرفت امهنيب دجأ ملف ةيطعلاو ةبهلا امأ
 ىنعملا اذه بحصي دقو .بابسألا نم ببسل وأ ةيزمل طقف هل ىطعملا وأ

 .'''"حبصي ال دقو يورخألا باوتثلا ًاضيأ

]١17[ 
 ءاهقفلا دنع «طوقسلا»

 : ةددعتم ناعم يف «طوقسلا١ ةملك ءاهقفلا مدختسي

 نع فيلكتلا طوقس لثم .فلكملا نع فيلكتلا عفر ىنعمب (أ)

 . ضئاحلا نع ةالصلاب فيلكتلا طوقسو «نونجملا

 ةماسقلا طوقس كلذ لاثم «ةيلاطملا هذه يهتنت بايسألا نم ببسلو «قحلاب

 . مهريغ نم مهنم دحاو ىلع يعّذا ذإ ةلحملا لهأ نع

 هلاثم «ًالصأ مكحلاب ةبلاطملا مدع يأ ,بوجولا مدع ىنعمب (ج )
 . ةمئاسلا ريغ لبالا نع ةاكزلا طوقس

 .ءيشلل اقحتسم ناك صخشلا نأ يأ «قاقحتسالا لاوز ىنعمب ( د )

 اهنبال مألا ةناضح طوقس :هلاثم «قاقحتسالا اذه طقس بابسألا نم ببسلو

 .''”اهجاوز وأ اهرفسل

 :ضايرلا  .؟ ط  .ليوطلا دمحأ نب دمحأ /«مارحلاو لالحلا نيب ةيدهلا» )١(

 1١١."١. ص ءها414 ءملسملا راد

 :ضايرلا  .زامجلا نسح تنب ةيزوف /6يمالسإلا هقفلا يف طوقسلا ةيرظن» (؟)

 . (ريتسجام ةلاسر) ١7/1١1 ص ها[ «دوعس كلملا ةعماج
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]١4[ 
 سرخلا عاونأ

 .سرخألا ماكحأل هللا مهمحر  ءاهقفلا قرطت لالخ نم هنأ ''"يمالسالا

 : عاونأ ةثالث مهدنع سرخألا نأ هل نيبت

 لضفأ وه عونلا اذهف «ةموهفم ةراشإ هلو بتكي سرخأ :لّوألا عوّنلا

 موقتو .ءاوس دح ىلع «.ةموهفملا هتراشإو هتباتكب لمعيو ؛ ئسرخلا عاونأ

 .دوقفملا هقطن ماقم هتراشإ وأ هتباتك

 هتراشإب لمعي اذهف «ةموهفم ةراشإ هلو بتكي ال سرخأ : يناثلا عوّنلا

 . بهاذلا هقطن ماقم هتراشإ موقتو .ةموهفملا

 عونلا اذهف «ةموهفم ةراشإ هل تسيلو بتكي ال سرخأ :ثلاّثلا عوّنلا

 . هديري ام ىلع فوقولا دعبل كلذو ؛هتافّرصت نم ءيش حصي ال

* 8# * 

 مسق «ةعيرشلا ةيلك ؛ماماإلا ةعماج :ضايرلا  .لقعلا يلع نب حلاص دادعإ )١(

 .71 ص (ريتسجام ةلاسر) ه66٠4١ ؛هقفلا

 انزلاب هرارقإ ةلأسم  ًالثم  ثحابلا دروأ دقف ؛هقالطإ ىلع اذه سيل :تلق
 هنع طقست ةهبش كانه نوكت دقف «هيلع دحلا ةماقإ ءاهقفلا فالتخاو «ةراشإ

 .اهب قطنلا نم نكمتي الو ءاهفرعي الو .دحلا

 "وو



]١3[ 
 ةجاحلا ءاضق دنع سأرلا ةيطغت

 . ةحاحلا

 : لاق حلاص نب بيبح نع ىقهيبلا هاور ام : بابحتسالا ليلدو

 . هسأز ىطغو هءاذح سبل ءالخلا لخد اذإ ِهّلكَي هللا لوسر ناكد

 . هلاسرإ عم فيعض هدانسإ

 : هيبأ نع ريبزلا نب ةورع نعو

 : سانلا بطخي وهو لاق قيّدصلا ركب ابأ نأ

 ينإ هديب يسفن يذلاوف هللا نماويحتسا «ءنيملسملا رشعم ايا

 نم ءايحتسا يسأر طغم ءاضملا يف طئاغلا ىلإ بهذأ نيح لظأل

 .؟يسر

 هلاجرو ٠١/١ فنصملا يف ةبيش يبأ نب ركب يبأ نب ركب وبأ هاور

 . تاقث

 وهو ءركب يبأ نع يورو 457/١: ىربكلا نئسلا يف يتقهيبلا لاقو
 000 دف هلع

 ١١91١7 ص نايبدلا دمحم نب نايبد /ءالخلا بادآ :ةراهطلا ماكحأ )١(
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 [؟١٠]

 كمسلا ثورو لوب مكح

 . اهريغ ىلع ًاسايق كمسلا ثورو لوب ةساجن ةيعفاشلا دنع حصألا #*

 . نييناسارخلا نم تاعامجو نويقارعلا عطق كلذبو

 ةثورلا ىقلأو نيرجحلا ذخأف ؛ةئورو نيرجحب يتأ لي يبنلا َّنألو

 ."”(سكر اذه» :لاقو

 .كمسلا ثورو لوب ةراهط ىلإ ةلبانحلا بهذو *

 .ًاضيأ ةيكلاملا لوق وهو

 .هتومب سجني ال يرحبلا ناويحلا نأل

 . ''”ةيفنحلا دنع فالخو

 [؟١1]

 ناطيالا نع يهنلا

 ّآلإ يلصي ال دجسملا نم ًامولعم ًاناكم لجرلا فلأي نأ وه ناطيإلا
 . هنطوأ دق ثمر كربم ىلإ الإ هنطع نم يوأي ال ريعبلاك ( هيف

 يف امك ؛«هنع ِهَِي هيهنل كلذو «*””ملعلا لهأ ةماع دنع هوركم ناطيالاو

 .هريغو يراخبلا هاور )01(

 نيساي نب هللا دبع /(تادابعلا ماكحأ) رحبلا ماكحأب رصعلا لهأ فاعسإ (؟)

 . ١؟١ ص ؛يلاوحلا

 عومجم ,”514/ حلفم نبال عورفلا ١/«”2 مامهلا نبال ريدقلا حتف حرش رظنا 0

 .اهريغو اوه / ةيميث نبا ىراتف

 ليد



 ةرقن نع ىهن» ِهلي يبنلا َّنأ هنع هللا يضر لبش نب نمحرلا دبع ثيدح

 ضعب يفو .«ريعبلا ناطيإك ناكملا نطوب نأو ؛عبسلا شارتفاو «بارغلا

 يف املو .''"«ريعبلا ناطيإك دجسملا يف ناكملاب لجرلا نطاوي نأو» : هظافلأ
 .هريغو يسفنلا بناجلا يف ةدومحم ريغ راثأ نم هئيعب ناكم موزل

 لقثتو هيف ًاعبط هل ريصت ةدابعلا نأل :ةهاركلا ليلعت يف مامهلا نبا لاق

 .دبألا موص هرك اذلو «كرتلا اهليبسف ًاعبط تراص اذإ ةدابعلاو «هريغ يف

 ةعمسلاو ءايرلاو ةرهشلا ىلإ يدؤي كلذ نأ هتمكحو :رجح نبا لاقو

 نّيعتف «تافا يأ تافا هذه لكو .ءتاوهشلاو ظوظحلاو «تاداعلاب ديقتلاو

 . نكمأ ام اهيلإ ىدأ امع دعبلا

 نكامألل ةبسنلاب ةيهاركلا مدع لامتحا ءاهقفلا ضعب ركذ دقو

 ةناوطسألا دنع ةالصلا ىرحتي ناك هنع هللا يضر ةملس نأب هديأو «ةلضافلا

 .'"”اهدنع ةالصلا ىّوحتي خي يبنلا تيأر :لاقو .ءفحصملا اهدنع يتلا

 . حيحص اذهو

 ةمادإب سأب ال هنأ اذه يفو :ثيدحلا اذه حرش يف يوونلا مامإلا لاق

 لجرلا ناطيإ نع يهنلا امأو .لضف هيف ناك اذإ دحاو عضوم يف ةالصلا

 . "”هيلإ ةجاح الو هيف لضف ال اميف وهف همزالي دجسملا نم ًاعضوم

 ؛هاجرخي ملو حيحص :لاقو كردتسملا يف مكاحلاو يئاسنلاو دواد وبأ هاور )١(

 ١/ 75٠[. يئاسنلا نئس حيحص يف ينابلألا هنسحو :تلق] . يبهللا هقفاوو

 . 808 مقر ةرتسلا نم يلصملا وند باب ؛ةالصلا باتك ؛ملسم حيحص (؟)

 , 571/4 يوونلا حرشب ملسم حيحص ()

 .قحيوللا بيبح نب ليمج /يمالسإلا هقفلا يف هنع يهنملا هيبشتلا :يف اذه رظني
 .764 176١ ص ؛.ها9١41 ؛ءارضخلا سلدنألا راد :ةدج

 فيت



 [؟١؟]

 مارحلا دجسملا لخاد ىلصملا يدي نيب رورملا

 : هتمتاخ يف رصاعم هيقف لاق باتك يف هردصأ ليوط ثحب يف

 .اقلطم يلصملا يدي نيب رورملا ةرورضلا لاح يف زوجي - ١

 رورملا زاج ةحلم ةجاحلا تناك نإ هنأ حيحصلاف ةجاحلا لاح يف امأ

 .ذئنيح رورملا مرح ةحلم ريغ تناك نإو « يلصملا يدي نيب
 ءادأ ءانثأ ينعي] نيمومأملا يديأ نيب رورملا زاوج حيحصلا " 

 . لاوحألا عيمج يف مارحلا دجسملا لخاد [ةعامج ةالصلا

 دجسملا لخاد درفنملاو مامالا يدي نيب رورملا ميرحت حيحصلا "'

 . '''ةجاحلا وأ ةرورضلا لاح ريغ يف مارحلا

 [؟١؟]

 ةبعكلا لخاد ةالصلا

 ("'(ةفرشملا ةبعكلا لخاد ةالصلا مكح» ناونعب ردص فيطل باتك

 : يلي ام ىلإ فلؤملا هيف لصوت

 .ةبعكلا فوج ىف ةضيرفلا ةالص زاوج حيحصلا نأ

 اهيف اهتحص مدعب لوقلا نأو «ةبعكلا لخاد ًاضيأ ةلفانلا ةالص زاوج
 . لكي يبنلا نع ةتباثلا ةنسلا هتفلاخمل اَدج فيعض لرق

 زيزعلا دبع نب هللا دبع /؛مارحلا دجسملا لخخاد يلصملا يدي نيب رورملا مكح» )١(

 .هآأ 4 «دئاوفلا ملاع راد :ةمركملا ةكم  .نيربجلا

 .دئاوفلا ملاع راد :ةمركملا ةكم  .نيربجلا زيزعلا دبع نب هللا دبع فيلأت (؟)

 . ص ال5 ها
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 ةيكلاملا ضعبو ةيفنحلاو ةيعفاشلا يأر وه ةضيرفلا ةحصب لوقلاو
 .دمحأ نع ةياورو «ةيرهاظلا ضعبو

 . ملعلا لهأ روهمج لوق ةلفانلا ةحصيو

[90] 
 حالملل ةلبقلا لابقتسا مكح

 .هب الإ ةالصلا حصت الو «ةالصلا طورش نم طرش ةلبقلا لابقتسا

 هيفكب ضباق وهو ةالصلا تقو لخدي دق ةئيفسلا حالمل ةبسنلاب نكل

 تقولا جرخي دقو ءديدش جوم وأ حير نم اهيف مكحتيل ةنيفسلا ةفد ىلع
 :ناتلاح هيفو .كلذك لاحلاو

 . ةلبقلا لابقتسا طرش همزلي انهف «ةقشم نود فّقوتلا عيطتسي هنأ *
 ةلفاقك ريست نفس ةدع تناك اذإ ةقفرلا تاوف :ةقشملا ىف لخديو

 ١ .ةدحاو

 :ناتروص هيفو «فّقوتلا عيطتسي ال هنأ 0

 همزلي انهف ءالثم هدعاسمك «ةمهملاب مايقلل هلكوي نم دجي هنأ ()

 .لابقتسالا طرش يدؤيل ؛ ليكوتلا كلذ

 نم هنع طقسيو ءهلاح بسح ىلصي انهف ءهلكوي نم دجي ال هنأ (ب)

 . هب نايتإلا عيطتسي ال ام اهناكرأ نمو ةالصلا طورش

 هتجاحل كلذو حالملل لابقتسالا طرش ءاملعلا ضعب طقسأ دقو *

 )١( . . .اهريبدتب هدارفنالو ةنيفسلا رييستل

 نيساي نب هللا دبع /«تادابعلا ماكحأ :رحبلا ماكحأب رصعلا لهأ فاعسإ» )١(

 .ام؟ ص ؛يلاوحلا



 [؟0١]

 ةلبقلا ىف داهتجالا أطخ

 ىلصو دهتجاف .داهتجالا لهأ نم ناكو يلصملا ىلع ةلبقلا تيفخ اذإ

 أطخب هتالص ءانثأ يف ٌّكلشلا أرط مث .هداهتجا اهيلإ هادأ يتلا ةهجلا ىلإ

 . هداهتجا اهيلإ هادأ يتلا ةهجلا ىلإ ةتالص ٌةتيو ؛هيلإ تفتلي ال هنإف ؛هداهتجا

 هنألو «كشلاب هئع لوزي الف رهاظ داهتجالا نأل كلذو .ءاملعلا قافتاب اذهو

 .هأطخ نّدبتي ملو داهتجاب لخد

 فارحنالا ناك نإف .هداهتجا أطخب هتالص ءانثأ يف نيقيلا هيلع أرط اذإو

 قّرش نمك ءاريثك فارحنالا ناك نإو «ءاملعلا قافتاب ينبي هنإفًاريسي

 :نيلوق ىلع ةلأسملا هذه يف ءاملعلا فلتخا دقف «بّرغ وأ

 ىضم ام ىلع ينبيو «ةحيحصلا ةهجلا ىلإ ريدتسي هنأ :لوألا لوقلا
 هبو «ةلباتحلا بهذمو .؛ميدقلا يف يعفاشلاو «ةيفنحلا لوق اذهو . هتالص نم

 . مزح نبا لاق
 . ةليقلا ىلإ اهيف رودي الو ءديدج نم ةالصلا فنأتسي هنأ : ىناثلا لوقلا

 . '”ديدجلا يف يعفاشلاو ,ةيكلاملا لوق اذهو

 [؟اذ]

 رطم الو رفس ريغ يف عمجلا

 كلذ يف لئسف ءرطم الو رفس ريغ يف عمج ِهللَو يبنلا نأ درو

 . ملسم حيحص يف ثيدحلاو . هتمأ جرحي الأ دارأ :لاقف سايع نبا

 «مامإلا ةعماج :ضايرلا  .يملسلا هللا دبع نب دهف /«ةالصلا يف ءىراوطلا رثأ» )١(

 .17١؟8١١1١7 ص .ها8١14 ؛ةعيرشلا ةيلك
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 هتقو يف ضرف لك ةالص نم نايحألا ضعب يف جرح كانه ناك اذإف

 نيموي لك «ةداعو ًانديد كلذ ناسنإلا ذختي الأ ىلع ءعمجلا نكميف

 ةبراقتملا ةريثكلا تابسانملا نم ةبسانم ىلإ جورخلا دارأ املكو . . .ةثالث وأ

 جرحلا عفرل ؛ةلق ىلعو «ةردنلا تالاح يف كلذ زاوج امنإ .نمزلا ىف

 .ناسنإلا اههجاوي يتلا ةقشملاو

 ءاشعلا دعب ام ىلإ برغملا لبق هتبون تناك اذإ رورملا يطرش ًالثمف
 بسح ىلع ءريخأت وأ ميدقت عمج ءاشعلا عم برغملا عمجي نأ هلف

 . هتعاطتسا

 هذه يف هنكمي ءاهكرت عيطتسي الو ءضيرمل ةيلمع يرجي بيبط وأ
 مالسإلا نم ًاريسيت عرش امم كلذو ءريخأت وأ ميدقت عمج عمجي نأ ةلاحلا
 ب7 يينع حردتلل اهقرو ةلعأل

 [؟١١]

 ةالصلا يف نيتفشلا كيرحت

 كيرحت مزلي له : هللا همحر نيميثعلا حلاص نب دمحم خيشلا لئس

 كيرحت نودب اهأرقي نأ يفكي مأ «ةءارقلاو راكذألا يف ةالصلا يف نيتفشلا

 ؟نيتفشلا

 «ةالصلا يف نآرقلا ةءارق يف نيتفشلا كيرحت نم َّدب ال :باجأف

 .دهشتلاو ديمحتلاو عيمستلاو ريبكتلاك .ةبجاولا راكذألا ةءارق يف كلذكو

 نيتفشلا كيرحتب لإ قطن الو «هب ًاقوطنم ناك ام الإ ًالوق ىمسي ال هنأل

 ىواتف :مالسإلا يده نم : هباتك يف يراضرقلا فسوي خيشلل ىوتف نم )01(

 76١/١. ها5دالا .يمالسالا بتكملا : توريب  .ةرصاعم

 قي



 5ك يبنلا ةءارق نوملعي مهنع هللا يضر ةباحصلا ناك اذهلو .ناسللاو

 .اهكرحتب يأ ؛هتيحل بارطضاب
 قطني نأ يفكي وأ «هسفن عمسُي نأ بجي له :ءاملعلا فلتخا نكل

 ؟فورحلاب
 توص هل نوكي نأ دب ال يأ .هسفن عمسُي نأ دب ال :لاق نم مهنمف

 وه اذهو ءفورحلا رهظأ اذإ يفكي :لاق نم مهنمو «هسفنب وه هعمسي
 . ''”حيحصلا

 [؟ا4]

 مايقلا يف فحصملا نم ةءارقلا

  تيوكلا ةعماجب ةعيرشلا ةيلك ديمع - يحشنلا ليجعع ذاتسألا لئس

 نم [حيوارتلا «ليللا مايق ينعي] مايقلا ةالص يف نوأرقي ةمئألا نم ًاريثك نأ

 : كلذ مكح امف .فحصملا

 ةيعفاشلا دنع مايقلا ةالص يف فحاصملا نم ةءارقلا زوجت :باجأف

 . حجارلا وه اذه لعلو «ةلبانحلاو

 فحصملا يف ناضمر يف أرقي لجر نع يرهزلا مامإلا لئّس دقو

 . فحاصملا يف نوأرقي انرايخ ناك :لاقف

 «هريغو تاحفصلا بيلقت يف مامإلا لغشي هنأل «كلذ اوهرك ةيكلاملاو

 . سأب الف هلغشت ال ةقيرطب ةءارقلا تناك نإ هنأ مهبهذم موهفمو

 قلعتت ىواتف : نم هتلقنو) ١١ ص ١« حج ١ نيميثع نبال /حوتفملا بابلا ءاقل )١(

 راد :ضايرلا  .يفرطملا هللا لايخد بيترتو عمج .دجسملا ةعامجب

 .("4 ص بها١14171١ «ةميزخ نبا
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 لاحلا هذه يف هنأل .فحصملا نم أرق نإ ةالصلا اولطبأ ةيفنحلا نكل

 ةالصلاف فحصملا نم أرقو ًأظفاح ناك ول كلذلو «ةالصلا يف وهو نقلتي
 هظفحل ةفاضم فحصملا نم ةءارقلاو ؛هظفح ىلع دمتعا هنأل «ةحيحص

 . ''”هملعتو هنقلت ىلإ ال

 [؟15]

 دوجسلاو عوكرلا يف نارقلا ةءارق لوح

 مّتختلا نع لكك ئيبنلا يناهن» :هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع لاق

 نعو «*”'دوجسلاو عوكرلا يف ةءارقلا نعو :"'”َيّسَقلا سابل نعو «بهذلاب
 . '””هيحص نسح ثيدح :لاقو يذمرتلا هاور . '؟!«رَمْضَعُملا سابل

 ةءارق نع يهنلا باب :ةالصلا باك ىف مكس حسم ىفدرو امك 0

 .ركذ امع يهنلا ديفي ام .دوجسلاو عوكرلا يف نارقلا

 .دوجسلاو عوكرلا يف نارقلا ةءارق نع يهنلا هيف :يوونلا مامإلا لاق

 يف أرق ولف .ءاعدلاو حيبستلا دوجسلا ةفيظوو . حيبستلا عوكرلا ةفيظو امنإو

 هيفف ةحتافلا أرق نإو «هتالص لطبت ملو هرك ةحتافلا ريغ دوجس وأ عوكر

 ١". صس(ها5١121/ة4/1م4) م“ ع عمتجملا )030(

 «يّسقلا» اهل لاقي دلب نم يتأت تناكو ءريرحلاب ةططخم وأ ةعّلضم بايث يقلا ()

 . رصم يف ضيبألا رحبلا لحاس ىلع طايمد نم برقلاب
 . ركذأ ام ىلع ةيميت نبا هرّسف اذك .َلُذ عضو يف أرقي نأ نم ىلاعت هللا مالكل ًاميظعت ()

 هب غبصي رمحأ غبص هنم جرختسي تابن وهو ءرفصعلاب ةغبص :برثلا رفصع (4)
 ةردجتو نيرشلا

 مقر ؟؟5/5 بهذلا متاخ ةيهارك يف ءاج ام باب :«سابللا باتك ؛يلمرتلا ننس (8)

 ,. ١) /اا/
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 . هتالص لطبت الو هركيف «ةحتافلا ريغك هنأ :امهحصأ : انبياحصأل تاهجو

 .هركي مل ًاوهس أرق نإف ءادمع ناك اذإ اذه .هتالص لطبتو مرحي : يناثلاو

 . '”ىلاعت هللا همحر يعفاشلا دنع وهسلل دجسي آوهس وأ ادمع أرق ءاوسو

 [؟؟١]
 ايندلا رومأب دوجسلا يف ءاعدلا

 يف ءاعدلا زوجي له :ةيدوعسلا ىت يتفم خيشلا لا زيزعلا دبع خيشلا لئس

 ؟ايندلا رومأب دوجسلا

 نع ةدراولا راكذألاب ههوجس يف يلصملا أدبي نأ ةّنَّسلا :باجأف

 ا ؛«تارم رشع اهلوقي «ىلعألا يبر ناحبس :لوقب أدبيف ؟؛ِلك يبنلا

 :؛تارم ثالث اهراركت كلذ يف لامكلا ىندأو :ءاملعلا لاق ءلامكلا

 .ةدحاو ةرم اهنم ءىزجملاو

 هنع هللا يضر ةفيذح نع «يذمرتلا الإ ةسمخلا دنع ءاج ام اذه ليلدو
 يبر ناحبس :هعوكر يف لوقي ناكف :ة# يبنلا عم هتالص ثيدح يف

 ثيدح يفو .ثيدحلا «. . .ىلعألا يّبر ناحبس :هدوجس يفو .ميظعلا

 انل لاق .[ىلعألا] 4 ٌليَخل كيم ٌَمَسأ حمل :تلزن امل :لاق رماع نب ةبقع
 .«مكدوجس يف اهولعجا» :ِةكَو هللا لوسر

 نع يئاسنلاو «دواد وبأو ء«دمحأ هاورام :ًارشع لامكلا نوك ليلدو

 هبشأ كي هللا لوسر دعب دحأ ءارو تيَّلِص ام» :لاق سنأ نع ءريبج نب ديعس
 انرزحف :لاق  زيزعلا دبع نب رمع ينعي  ىتفلا اذه نم لكي هللا لوسرب ةالص

 . «تاحيبست رشع هدوجس يفو «تاحيبست رشع هعوكر يف

 .997١ال ![5/1 يورنلا حرشب ملسم حيحص )000(

 للا



 دوجسلا يف عرشي اركذ وأ اورام ءاعد كلذ دعب دبعلا داز اذإ مث

 . حورلاو ةكئالملا بر ٌنموُدق ٌحوُبس :لوق كلذ نمو «نسحف

 هلّوأو ؛هّلجو هّقد ءهلك يبنذ ىل رفغا ّمُهَّللا :دبعلا لوقي نأ لثمو

 . هتينالعو هّرسو هرخاو

 هللا نم بلطلا نإف ؛هجئاوح نم ءاش امب هّبر دبعلا وعدي نأ سأب الو
 ىضتقم نم ىيعادلا ةباجإو «لجو زع هلل دبعتلاو ةيهولألا ىضتقم هل للذتلاو

 نمو «هايندو هنيد رومأ نم همهي ام لك يف هبر ىلإ عزفو «ناميإلاو ديحوتلا
 .اريخ لمؤيلو رشبتسيلف ةلاح هذه تناك

 نإف .ةباجإلا اهيف ىجري يتلا عضاوملا نم عضوم دوجسلاو

 باجتسي نأ نمقف ءاعدلا نم هيف اورثكأف دوجسلا امأو» :لوقي ٍةِكَي ىبنلا
 . ''”«مكل

 [؟؟1]

 . ءاملعلا قافتاب كلذو ؛ لطبت اهنإف هتالص يف يلصملا كحض اذإ

 :نيلوق ىلع كلذ يف ءاملعلا فلتخا دقف مّشبتلا امأ

 .روهمجلا لوق اذهو .ةالصلا لطبي ال هنأ :لوألا لوقلا

 ١١. ص ها 1717/6 )111١١(/70/ ع يمالسالا ملاعلا ةديرج 010
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 رثك اذإ اميف ةيكلاملا لوق وهو ؛ةالصلا لطبي هنأ :يناثلا لوقلا

 . مزح نباو نيريس نبا لوق وهو ؛هوركمف ليلقلا امأ ءطّسوت وأ

 كحضلاب قحلُي نأ نيب مّسبتلاو ُدٌَدرت وه :فالخلا ببسو
 لأ

 [؟؟؟]

 ةالصلا يف اهرامخ طقس نم مكح

 اهرامخ طقس مث يلصت تناك ةأرملا :نيربج نب هللا دبع خيشلا لثس

 ةعكرلا يف اذه ناكو «هتداعأ مث اهرعش فشكناف (اهّتَحْرط) اهسأر ىلع يذلا

 ؟اهتالص مكحامف ةيناثلا

 يف اهسأر هب ترتس مث اهديب هتلوانتف ةأرملا رامخ طقس اذإ :باجأف

 لطبت الو .ةالصلا فانشسا اهمزلي الو اهنع ءىزجي كلذ نإف لاحلا

 . اذه لثمل ةالصلا

 رسحنا وأ حيرلا هتعفر ول امك «هتروع ضعب فشكتا ول ٌلجرلا اذكو

 ىلع ينبي نأ سأب الف ةدملا لطت ملو لاحلا يف هرتسف هتروع ضعب نع رازإلا

5 

 ئفالت هنألو .طّرفي ملو يلصملا رايتخا ريغب ثدحي اذه نأل كلذو

 ."”كلذ رفتغاف «لاحلا يف ةّروعلا رتسو فاشكنالا اذه

 )١( ص ؛ةالصلا يف ءىراوطلا رثأ ”/ا؟  7306 .

 ) )0.اهّمتي :يأ

 ) )6ص ةالصلا يف تاملسملا صخت ماكحأ 5/.
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 [؟؟؟]

 نيدلاولل ةباجإ ةالصلا عطق

 «ةبوتكملا ةالصلا ريخأت هئنم ابلط اذإ هيدلاو ةعاط دلولا ىلع بجي له

 ؟اهنم جورخلا وأ

 .اهرخؤي هنأب دمحأ مامالا باجأ

 ءاهقف بهذ :هايعد اذإ ةضورفملا ةالصلا نم جورخلل ةبسنلابو

 ضعب طرقشاو ءنيدلاولا ةباجإ بوجو ىلإ ةيعفاشلاو ةيفنحلا
 : رجح نبأ لاقو .تقولا تاوف امهتباجإ ىلع بترتي الأ ةيعفاشلاو ةيفنحلا

 دنع بجو قضي مل نإو ءبجت مل تقولا قاضو ًاضرف تناك نإو
 . نيمرحلا مامإ

 ءمصأ الو ىمعأ سيل هيوبأ نم هل يدانملا ناك اذإ : ةيكلاملا لاقو

 سفن ءايحاإل ناك اذإ ّةلإ .هملكيو ملسيو فمخيلف :ضرفلا يلصي ناك وأ

 ء«عستا وأ تقولا قاض ءاوس «عطقلا هلف كالهو ىذأ ديدش نم لام ذاقنإل وأ

 .امهريغو نيدلاولل ًامومع ءانثتسالا اذهو

 . ضرفلا ةالص يف نيدلاولا ةباجإ بوجو مدع ىلإ ةلبانحلا بهذو

 هنإف ةجاحل دلولا ابلط اذإ نيدلاولا نإف ةلفانلا ةالص يفامأ

 روهمج بهذه يلإو ءامهتباجإو ةالصلا نم جورخلا هيلع بجي
 :؟””ءاملعلا

 «ضايرلا .ريدغلا هللا دبع نب دمحم /يمالسالا هقفلا يف نيوبألا ماكحأ )10

 .١١؟9 ١١5 ص ه6 ؛ةيمالسالا ةفاقثلا مسف .دوعس كلملا ةعماج

 . (ريتسجام ةلاسر)



 :لاقف هل ٌلدتساو ثحاب كلذ صخلو

 ةالصلا تناك نإف ءةالصلا ىف وهو امهنبا نيدلاولا دحأ ىدان اذإ

 . مّلسي امدعب هبيجي مث ةالصلا فمخيو « حّبسي هنإف ةضيرف
 هب هتوص عفرو حيبستلاب ةردابملا هنكمأ نإف ؛ةلفان يف ناك نإو

 نابجاو ذئنيح ضراعتيف «ةتبلأ كلذ هنكمي مل نإو . هّلَعْف :هيف وه ام فيفختو
 . امهدكوأ مدعي

 يف فالخللو .عامجإلاب هبوجول ؛دكا نيدلاولا ةباجإ نأ كش الو

 يف وهو همأ هتدان اّمل دباعلا جيرج ةصق كلذل ٌلديو .ةلفانلا مامتإ بوجو
 .«يتالصو يمأ َءُوَّللا» :لاقف «ةالصلا

 هنأ هيف : ١5/ ٠١8 ملسم حيحص حرش ىف هللا همحر يوونلا مامالا لاق

 .اهل هللا باجتساف هيلع ٌثعدف اهتباجإ ىلع ةالصلا رثا

 ناك هنأل ؛اهتباجإ هقح يف باوصلا ناك هنأ ىلع ليلد اذه :ءاملعلا لاق

 بجاو اهُريو مألا ةباجإو «بجاو ال عوطت اهيف رارمتسالاو «لفن ةالص يف

 . '”هتالصل دوعي مث اهبيجيو ةالصلا ففخي نأ هنكمي ناكو «مارح اهقوقعو

 [؟؟ء]

 فتاهلا وأ بابلا سرجل ةالصلا عطق

 فدو يلصأ تنك اذإ :هللا همحر زاب نب زيزعلا دبع خيشلا لثس *

 اهعطق نم عنام ال ,عساو اهيف رمألاف ةلفان ةالص يف تنك اذإ :باجأف

 كانه ناك اذإ الإ لجعتلا يغبني الف ةضيرفلا يف امأو .بابلا قرطي نم ةفرعمو

 .١75ل 55١ ص ةالصلا يف ءىراوطلا رثأ ()
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 قيفصتلاب وأ لجرلا نم حيبستلاب هيبنتلا نكمأ اذإو «هتاوف ىشخي مهم ءيش
 ةالصلاب لوغشم تيبلا لخادب يذلا نأ بابلا دنع يذلا ملعي ىتح ةأرملا نم

 اهعطقي نأ سأب الف هعامس مدعو دعُبلل عفني ال ناك اذإف ...كلذ ىفك

 مهم ءيشل قراطلا نأ ىشخي ناك اذإف ضرفلا امأو «ةلفانلا ةصاخ ةجاحلل

 .اهلوأ نم اهديعي مث ؛ عطقلاب ًاضيأ سأب الف

 يف نولصي اوناك مهنأ ةيدوعسلاب ءاتفالل ةمئادلا ةنجللا تلئس امك *

 يف زوجي لهف «ةليوط ةدم نينرلاب مهلغشأو نري نوفيلتلا هبنم ذخأو تيبلا

 ربكيو نوفيلتلا ةعامس عفريو رخحأتي وأ يّلصملا مّدقتي نأ ةلاحلا هذه لثم
 حتف ىلع ًاسايق «يلصي هنأ نوفيلتلا بحاص ملعيل ةءارقلاب هتوص عفري وأ

 ؟هل توصلا عفر وأ قراطلل بابلا

 رخأت وأ اليلق مدقت ولو «ةعامسلا عفري نأ هل زاج ... :تياجأف

 نأو «ةلبقلا لبقتسم نوكي نأ طرشب اك دس وسبا ا ونكت

 نأ نيحيحصلا يف تبث امل ءنوفيلتلاب ملكتملل ًاهيبنت ؛هللا ناحبس» لوقي
 اذإو ءاهعضو عكر اذإف «هتئبا تنب ةمامأ لماح وهو يلصي ناك ِكي هللا لوسر

 .اهلمح ماق

 . دجسملا يف سانلا مؤي وهو : ملسم ةياور يفو

 ناك :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع هريغو دمحأ ىوراملو

 حتف ىتح ىشمف «تئجف .قلغم هيلع بابلاو تيبلا يف يلصب ِدكَي هللا لوسر
 .ةلبقلا يف بابلا نأ تفصوو .هماقم ىلإ عجر مث :يل

 يف ءيش بان نم» :لاق ِةكَي هللا لوسر نأ ملسمو يراخبلا هاور امو

 . '١)«ءاسنلا قفصيلو لاجرلا حّبسيلف هتالص

 .دومحم دمحم نب ليبن بيترتو عمج /ةالصلا يف تاملسملا صخت ماكحأ )00(

 .0ه5 2598 ص .ها١847 «مساقلا راد :ضايرلاب
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 [؟؟6]

 ةربقملا ىف ةزانجلا ىلع ةالصلا

 ءزئانجلا ىلصم يف نوكي نأ ةزانجلا ىلع ةالصلا ناكم ىف ىلوألا

 . هتداعو هيدهو لكي يبنلا ةنس كلتو

 ناك هنإ ليق دقو .اهيلع ةالصلل ٌُدعملا ناكملا وه زئانجلا ىلصمو
 . قرشملا ةهج ةيحان نم لَ يبنلا دجسمب ًاقصال

 زوجت ناكم لك يفو .ءدجسملا يف ًاضيأ ةزانجلا ىلع ةالصلا زوجتو

 .ةالصلا هيف

 مهلو «ةربقملا يف ةزانجلا ىلع ةالصلا مكح يف ملعلا لهأ فلتخاو

 : نالوق كلذ يف

 ةيفنحلا نم ةعامج بهذ هيلإو «ةهوركم ةربقملا يف ةالصلا نأ :لوألا

 . ةلباتحلا بهذم يف ةياورو «ةيعفاشلا بهذم وهو «ةيكلاملاو

 دنع لوق اذهو «ةزئاج ةربقملا يف ةزانجلا ىلع ةالصلا نأ :يناثلا

 . '7ةيرهاظلا بهذ هيلإو «ةلبانحلا دنع بهذملا اذهو :ةيكلاملاو ةيفنحلا

 [؟؟7]

 ةزانجلا ةةلص ضعب هتاف نمل

 ةالص ضعب ناسنالا تاف اذإ : هللا همحر زاب نب زيزعلا دبع خيشلا لثس

 ؟اهئثاضق ةفص امو ؟اهيضقي لهف «ةزانجلا

 نأ ةزانجلا ةالص تاريبكت ضعب هتاف نمل ةّنسلا : هللا همححر باجأف

 .48"7- 51408 /؟ «ةيمالسإلا ةعيرشلا يف رباقملا ماكحأ )١(

 فخ



 مكيلعو اوشماف ةالصلا متيتأ اذإ» : لَك يبنلا لوق مومعل ؛ كلذ يضقي

 .«اوُمتأف مكتاف امو ءاولصف متكردأ امف ءراقولاو ةنيكسلا

 وههيضقيامو ءهتالص لوأوه هكردأ ام ربتعي نأ ءاضقلا ةفصو

 رّبك اذإو «ةحتافلا أرقو رّبك ةثلاثلا ةريبكتلا يف مامالا كردأ اذإف . . .اهرخآ

 مومأملا ربك مامالا مّلس اذإف لي يبنلا ىلع ىلصو هدعب رّبك ةعبارلا مامإلا
 . '"”هلسيو ةعبارلا رّبكي مث «ًازجوم ءاعد تيملل اعدو قوبسملا

 [؟؟]

 ةراختتسالا يف ..ىواتف

 رومألا نم رمأ يف ةراختسالا ىلإ ءاسفنلاو ضئاحلا تجاتحا اذإ

 كلذ ددرتو .ةراختساللا ءاعدب وعدتو اهيدي عفرتو ةلبقلا لبقتست اهنإف ةمهملا

 لكوت نأ اهل زوجيو . .ةجاحلا ةدشو ةبغرلا قدص رهظتو ءاعدلا يف حلتو
 .اهيلإ بودنملا ةالصلا دعب ةعورشملا ةراختسالا اهل ريختسي نم اهيراقأ نم

 . ةدحاو ةالص يف رمأ نم رثكأل راختسي 55

 نأ نيرمألا دحأل ًاحجرت هسفن يف دجي ملو راختسا اذإ هل زوجيو
 . ءاعدلاو ةالصلا رركي

 ءوضولا ةنسو ةراختسالا ةالص امهب ايوان نيتعكر يلصي نأ هلو
 . "”دجسملا ةيحتو

** 

 .؟5' ص (ه١47١ رخآلا عيبر) 5117 ع ةيبرعلا ةلجملا )١(

 :ضايرلا_ . نيربجلا نمحرلا دبع نب هللا دبع /ةراختسالا ةالص يف ىرواتف :نم )0

 .ها١8417 «ايليبشإ راد

 فني



 [؟؟4]

 راغصلا مايص

 . ةالصلاك ةضيرفو ةدابع مايصلا

 عجري امنإ «ةالصلا نم قشأ مايصلا نأل !عبسل يرورضلا نم سيل

 . يبصلا ةقاط ىلإ رمألا

 ًآمايأ ولو مايصلا قيطي هنأ لفطلا رمأ يلو ىأر وأ دلاولا ىأر املكف

 . كلذ ىلع هبرديلف ءرهش لك يف ةنيعم

 ىرخأو «مايأ ةثالث موصي ةنس ؛ةئس دعب ةنس مايصلا ىلع هبّردي

 رهشلا موصي اهدعب يتلاو «نيعوبسأ موصي اهدعب يتلاو ءًاعوبسأ موصي
 . هلك

 سرامو لواز دق ناك  فيلكتلا تقو وهو غولبلا تقو ءاج اذإف

 . هيلع قشت الف ءمايصلا ةيلمع

 ةموعن ذنمو ء«هرغص نم يبصلا ذخؤي نأ .ةيمالسإلا ةيبرتلا يه هذهف

 . "''اهيلع دوعتي ىتح هضئارفو مالسإلا باداب هرافظأ

 "5/5 يواضرقلا فسوي /ةرصاعم ىراتف : مالسإلا يده نم )١(
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 [؟؟9]

 ءاروشاع ىف لايعلا ىلع ةعسوتلاو لاحتكالا

 . موصلا ريغ ءيش ءاروشاع موي يف هلي هللا لوسر نع حصي مل

 عسو نم» :اريثك هيف اوملكت ثيدح اهيفف ؛لايعلا ىلع ةعسوتلا امأ

 يناربطلا هاور .«اهلك ةنسلا هيلع هللا عسو «ءاروشاع موي يف هلايع ىلع

 يف يزوجلا نبا هدروأو .ةلولعم اهلك هديناسأ :لاقو يقهيبلاو

 ؟ريغصلا عماجلا» يف يطويسلا هلزمرو ؛«يقارعلا هنّسحو .(«تاعوضوملا#

 . ثيداحألا هذه لثم يف لهاستي دق يطويسلاو . حيحصتلا ةمالعب

 : سابع نبا نع ًاعوفرم ًاثيدح هيف مكاحلا ىور دقف لاحتكالا امأو

 هنإ :مكاحلا لاقو .«دبأ هنيع دمرت مل ءاروشاع موي دمثإلاب لحتكا نم»
 يف يزوجلا نبا هدروأو .عوضوموه لب :يواخسلالاقو ءهركتم

 .«تاعوضوملا»

 .رثأ هيف لَك يبنلا نع دري مل ءاروشاع موي لاحتكالاو :مكاحلا لاق

 «تايورملا هذه اهيف تدلو يتلا ةيخيراتلا فورظلا ةفرعم نم دب الو

 نيسحلا لتق دقف .اهتميقو ليواقألا هذه ىلع ًافشاك ًاءوض ىقلت يهف

 موي هتعيش نم ريثك هئم لعجف .«مرحملا نم رشاعلا مويلا يف هنع هللا يضر

 لك مهسفنأ ىلع اومرحو «ًادادحو ًامتأم هلك رهشلا اولعج لب ءرمتسم نزح
 نم نيفرطتملا دنع لعفلا در ناكو .ةايحلاب عاتمتسالاو ةنيزرلاو حرفلا رهاظم

 ةدابع مويلا اذه يف نّيزتلاو حرفلا اولعج نأ ولغلا اذه ىلع ةعيشلا موصخ

 ردجألا ناكو .اهوعضو ثيداحأو راثاب كلذ اوزّرعو ؛هللا ىلإ ةبرقو
 ىمعملا مصملا بّصعتلا نم اوصّلختيو هللا دودح دنع اوفقي نأ نيقيرفلاب

516 



 . "7. . .ًابازحأو اعيش مهقّرف يذلا

 [؟':]
 كمسلا ةاكز

 : نيلوق ىلع كمسلا ةاكز يف هللا مهمحر  ءاهقفلا فلتخا

 لوقلا اذه ىلإو .ًاباصن غلب اذإ كمسلا يف ةاكزلا بجت :لوألا لوقلا

 .دمحأ مامإلا نع ةياور وهو ءزيزعلا دبع نب رمعو يرصبلا نسحلا بهذ
 . يواضرقلا فسوي نيرصاعملا نم هراتخا نممو

 بهذ اذه ىلإو .ةاكزلا نم ءيش كمسلا يف بجي ال : يناثلا لوقلا

 دنع حيحصلا وهو «ةيعفاشلا لاق هبو «ةيكلاملا مالك موهفم وهو «ةيفنحلا

 . '؟9ةلبانحلا

 [؟؟١]

 اعم هلماحو يبصلا نع فاوطلا

 اذإف .ًابكار وأ «ًالومحم هب فيط هسفنب فاوطلا نع يبصلا زجع اذإ

 اذإ يبصلا نعو هنع هفاوط حصي لهف هسفنل فاوطلا هيلع نمم هلماح ناك

 . كلذ يف ملعلا لهأ فلتخا

 . 1/١ يواضرقلا فسوي /ةرصاعم ىراتن :مالسإلا يده نم )ع0

 :ضايرلا  .يريسع دمحأ نب نمحرلا دبع /يمالسإلا هقفلا يف رحبلا ماكحأ )٠(

 .(هاروتكد ةلاسر) صا ء2اه16 ءمامإلا ةعماج

5 



 يف ةيعفاشلاو «ةيفنحلا هيلإ بهذ ءامهنع عقي هنأ :لوألا لوقلا

 . ٠ . ةلباتحلا بهذم يف لامتحا وهو «لوق

 ءروهشملا يف ةيكلاملا هيلإ بهذ «ءلماحلل عقي هنأ :يناثلا

 . لوق يف ةلبانحلاو ء«حصألا يف ةيعفاشلاو

 ءةيعفاشلاو ةيكلاملا هيلإ بهذ ءلومحملل عقي هنأ :ثلاثلا

 . لوق يف ةلباتحلاو

 نم هيلع ينب ام ةوقل «لوألا لوقلا وه حجارلا لعل :رصاعم ثحاب لاق

 دقو «(ملسمو يراخبلا هاور) «تاينلاب لامعألا امنإ) ثيدحلو ءلالدتسا

 نألو «تيبلاب فاط هنأ امهنم لك ىلع قدصو ءامهنم لكل ةينلا ترفاوت

 هباحصأ الو لكي هنع لقني ملو رهتشا لعف هنألو ءةقشمو ةفلك دادزا لماحلا

 فاوطب هدارفإي نايبصلا عم نم هرمأ فلسلا نم هب ىدتقي نمم دحأ الو

 . ")مهب رامتعالا وأ جحلا ةقشم لمحت نم ىلع اريسيتو .هصخي

 |[! ؟؟]

 نفدلا لبق ربقلا دادعإ

 ىلع اولدتساو «توملا لبق نفكلا دادعإ زاوجب ءاهقفلا رثكأ حرص
 :هريغو يراخبلا هجرخأو يدعاسلا دعس نب لهس هاور يذلا ثيدحلاب كلذ

 اهبلطف يباحص ماق مث هولي يبنلل اهتدهأو اهيديب ةدرب تجسن ةأرما نأ هيفو
 يبنلا نأو لعفلا اذه ىلع ةباحصلا همال املف «هيلإ اهادهأف ِدِلَي هللا لوسر نم

 . . .ينفك نوكتل اهتلأس امنإ ءاهسبلأل اهتلأس ام هللاو ينإ :لاق ءّدري ال لك

 :عمتجملا ءادصأ راد :ةديرب  .محاللا هللا دبع نب حلاص /نايبصلا كسانم )١(

 . (راصتخاب) 48 94" ص ءه1 44
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 «توملا لبق ربقلا عضوم ءارشب ناسنالل سأب ال هنأ ةلبانحلا ءاهقف ركذو

 ةشئاعو نامثع لعفب كلذ ىلع اولدتساو «هيف هنفدب يصوي نأ ناسنإللو

 . هللا همحر زيزعلا دبع نب رمعو امهنع هللا يضر

 هزّوج نم مهنمف «توملا لبق ربقلا رفح مكح يف ملعلا لهأ فلتخاو
 . .ةلبسملا ةربقملا يف وأ هكلم يف رفحلا ناك ول ام كلذ لمشيو ءاقلطم

 .ةيعفاشلاو «ةيكلاملا ضعب اذه ىلإ بهذو .هزّوجي مل نم مهنمو

 ريغ هيلإ ةجاحلا نأل «هسفنل اربق رفحي نأ هركي هنأ :ثلاث لوقو
 . تومي نيأ يردي ال وهف «ةققحم

 . 0. . .اوقّرفو اولّصف : عبار لوقو

#20900 

 :ضايرلا  .ينابيحسلا رمع نب هللا دبع /ةيمالسإلا ةعيرشلا يف رباقملا ماكحأ )١(

 . (ريتسجام ةلاسر) 1١-١4 ص ءه ١514 «ةعيرشلا ةيلك ؛مامإلا ةعماج

 ففي



 [؟؟"؟]

 هقفلا يف ةعرقلا طباض

 بترتي ال رمأ لك يف ةعرقلاب جاجتحالا ةيعورشم ىلع ءاملعلا قفتا
 «نيفرطلا نيب يضارتلا لصح اذإ ةعرق الب هلعف زوجي ثيحب «قح تابثإ هيلع
 ءرفسلا ةدارإ دنع ءاسنلا نيب ةعرقلاو ؛ةمسقلا يف ماهسلا نييعتل ةعرقلا لثم

 . خلإ . . .ةموصخلاب ءادتبالا قحتسم نييعتل موصخلا نيب ةعرقلاو

 . نيلوق ىلع قح اهيلع بترتي يتلا ةعرقلا ةيجح يف اوفلتخاو

 زيبمتل ًاّيعرش ًاقيرط اهرابتعاو اهتيجح ءاملعلا روهمج بهذمو

 . اههابتشا دنع اهنييعتو قوقحلا

 ىلع ةلمجلا يف نوقفتي ةعرقلا ةيجحب نيلئاقلا ءاهقفلا روهمج داكيو

 : نيرمأ يف صخلتيو ءاهعضاوم دّدحي طباض

 ريغل ءادتبا قحلا تبث اذإ قحتسملا زييمت يف لمعتست اهنأ :لوألا

 . عزانتلاو يواستلا دنع « ةنيعم ةئفل امنإو « نيعم

 نع زجعلاو ههابتشا وأ هماهبإ دنع قحلا نييعتل لمعتست اهنأ :يناثلا

 , '١)ةعرقلا ريغ ةيعرش ةجح يأب هنييعت وأ هيلع عالطالا

 .رامعلا ىسوم نب هللا دبع /« يمالسإلا هقملا يف اهقيبطت تالاجمو ةعرقلا) )١(

 .7١؟ة لكاأ فمخل/١ (هاروتكد ةلاسر)  .ه17 .مامإلا ةعماج :ضايرلا
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 [؟؟؟]

 ...مالسالا يف لحلا

 لغتشت ةديسل ًاثيدح يدنهلا زافلتلا رشن [ه1١41١] ماع روهش دحأ يف

 ةلئسألا ةصاخو «ةعونتم ةلئسألا تناكو .ايلعلا ةمكحملا يف ةيماحم

 هله حرشتو .ةيدنهلا نيناوَقلا ءوض يف اهيلع بيجتف . ءاسنلاب ةصاخلا

 .ًاضيأ اهعاضوأو نيناوقلا

 بألا َّنأ :هصخلم لاؤس اهيلإ تهجو يتلا ةريثكلا ةلئسألا نمض نمو

 صخشل وأ ةسسؤمل هتاكلتمم عيمج بهوف 6 ببسي هدالوأ ىلع طخس اذإ

 . ؟ثاريملا نم ًاّيلك هدالوأ مرحي اذهب هنإف : يبنجأ

 يف رركتي وهو ءريطخ دج لاؤسلا ءمعن :ةيماحملا ةديسلا تلاق

 تيأرف سيراب ىلإ نيتتس وحن لبق تبهذ نأ قب قيسو رفحا دعت انيفع انهيت

 نأ وهو :ًادج ًاميلس الح روكذملا عضولل دجوأ دق يسنرفلا نوناقلا نأ كانه

 انيلعف «طقف ةيكلملا ثلث يف الإ نوكي ال ةروكذملا ةروصلا يف ةيصولا ذيفنت
 . ليدعتلا اذه نم ديفتسن نأ ًاضيأ

 باهذلا دعب ةلضافلا ةيماحملل تحضتا يتلا ةيضقلا داعبأ نإ :لوقأ

 «ةريسي ةملكب ًانرق رشع ةعبرأ لبق لكي هللا لوسر اهّلح نأ قبس سيراب ىلإ
 كرتي مل رظنلا قيضو ةيبصعلا نكلو ؛[«ريثك ثلثلاو ثلئلا» :ِةلكَي هلوق يهو]

 نمضت يتلا هتاهيجوتو هماكحأ نع ثحبلاو يمالسإلا هقفلا ةسارد ةصرف مكل

 . ''!اهلك ةيرشبلا تاعمتجملل ةداعسلاو ريخلا

 .دنهلا «سرانب  .يقورافلا دمحأ راثن /«ةيرشبلا ملاعل ةبيطلا ةريسلا ةيمهأ» )١(

 .15 156 ص «.ها١41؟ «ةيفلسلا ةعماجلا

 فر



 [؟؟6]

 فقولا عيب

 يخل ةيغلملا ىلا[ هوغو دايو هزازي ةوويجسيال ةيفسلا
 . لاوحأ

 ء«طرشلاب اتقؤم فقولا زيجي ناك هنأ ةياور هنع تيور دق فسوي وبأف

 ىلإ هدوعو فقولا عيب زيجي وهو .كلملا ىلإ هدوعو عطقنت ةهج ركذ دنع وأ
 . . .ةياورلا هذه ىلع طارتشالا دنع هبحاص كلم

 نم ءيش زجي ملف «كلملا ىلإ هدوعو فقولا عيب اوعنم ةيعفاشلاو

 اهب عافتنالا نكمي ملو تفجف ةرجش فوقوملا ناك اذإ الإ ءمهبهذم يف كلذ

 الو عابت ال اهنكلو ءهيلع فرقوملل ًاكلم ريصت اهنإ ليق دقف ءاهكالهتساب الإ
 . اهنيعب عفتني لب «بهوت

 اوزاجأو ء«دجسملا عيب اوحابأ مهنكلو «ةيعفاشلاك اوددش ةيلبنحلا

 دحتا نينيع فوقوملا ناك نإف ؛هيقاب حالصإل بارخلا فوقوملا ضعب عيب
 حالصإل امهادحإ عيب زاج بارخ امهو فقولا ةهج تدحتاو امهفقاو

 . ىرخألا

 : كلام دنع فقولا يهتنيو تب

 دعب هنإف «لايجألا نم ليجب وأ ةدمب ًاتقؤم فقاولا هلعج اذإ ١

 .هل فقاولا هلعج نمل اكلم دوعي ةدملا كلت يضم وأ ليجلا اذه ءاهتنا
 .اتيم ناك نإ هتثرولو ءًأيح ناك نإ فقاولل وأ

 ام مهدنع سيل ةديدش ةجاح يف مهيلع فرقوملا ناك اذإ 5١

 فقاولا طرتشي مل نإو سبحلا عيب زاج .مهيفكت ال ةلغلاو مهتجاح نودسي

 . . كلذ
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 .2''”. . .مهيلع فوقوملا رثك اذإ "*

 [؟؟5؟]

 ةعانصلا يف ماكحأ

 ضرف نوكتف دحأ اهب مقي مل ام ةيافكلا ىلع ضرف ةعانصلا مكح
 .اهنقتيو اهنسحي نم ىلع نيع

 . ةرجألا يف فالتخالا دنع لثملا ةرجأ ىلإ عوجرلا

 «ةيمالسالا دالبلا يف يعانصلا رامثتسالا ملسملا ريغ حنم ةحص

 رمألا ىلو اهاري طباوضو طورشبو «يبنجألا رامثتسالاب ىمسي ام وهو

 .دقعلا اذهل ةحناملا ةهجلا وأ

 يف عناصملا ءانب حصي الف «تاعانصلا نع ةئشانلا رارضألا عنم

 ثولتلا بنجت يغبنيو «ةينكسلا لزانملاو كالمألا نيب وأ ةماعلا قرطلا

 .. كلذ يف تاعانصلا باحصأ ةبقارمو « عناصملا نع ءىشانلا

 . ةرهاط هتعنص تالاو هندبو عناصلا بوث _

 . ةساجنلاب يوشملا راخفلا ةراهط

 ضورع نم اهرابتعاب ةيعانصلا تاكرشلا مهسأ يف ةاكزلا بوجو
 . ةراجتلا

 . ةغوبدملا دولجلاو عونصمل ١

 :تاووريب - .7” ط «نكي يدهز /نانبل يف ةيعرشلا هرداصمو يرذلا فقولا نوناق )١(

 ١". ص .ها1ا7487“ «ةفاقثلا راد

 فش



 ةناهإ اهيف يتلا تاعانصلا يف يمذلل هسفن ملسملا ريجأت زاوج مدع

 . اهيف ةناهإ هل نكي مل اذإ كلذ زاوجو ءهل

 لجرلا ميلعت ةحصو «حاكتلا يف ةءافكلا طورش نم ةعانصلا رابتعا 5

 .ارهم اهل نوكت ةعانص ةأرملل

 . اهتعنصب لفطلا رّرضت اذإ ةعناصلا مألل ةناضح ال

 فارطألا ىلع ىَّدعت نم ىلع ةميقلا وأ لثملاب نامضلا توبث

 . ةيعانصلا

 . . .ةمرحملا تاعونصملا ةقرس يف عطق ال

 باحصأ ةداهش اذكو «ةئيندلا ريغ عئانصلا باحصأ ةداهش لوبق

 . ''”ةمرحملا عئانصلا باحصأ ةداهش درو «حجارلا ىلع ةئيندلا عئانصلا

 [؟"ا/]

 ةطنحمملا تاناويحلا ىلع ةضواعملا

 دعب نفعتلا نم ناويحلا دسج رهاظ ظفحت داوم عضو وه طينحتلا

 . هنم هنطب يف ام جارخإ

 : هقفلا يف ثحاب لاق

 ىلع عفادلا ناك نإف «هيلع عفادلا نع عرف طينحتلا ىلع ةضواعملا *

 .اهب نيزتي الو ةسجن ةتيملا نأل ءزوجي ال هنأ رهاظلاف «ةنيزلا طينحتلا

 روصنم نب دمحم دادعإ /«ةنراقم ةسارد :يمالسإلا هقفلا يف ةعانصلا ماكحأ» )١(

 ةلاسر) ."67 0:0 ص ءه1419١ ؛مامإلا ةعماج :ضايرلا  .يلخدملا
 .(هاروتكد

 فغي



 ؛تاناويحلا لاكشأ ىلع فرعتلل فحاتملا يف هعضول ناك نإو *

 ناك نإف  عفادلا اذه ةيمهأ ىدم فالتخاب فلتخي همكح اذه نأ رهاظلاف

 كلذ يف يل رهظي الف وهللا درجمل ناك نإ امأ «حابيف ةحجار ةحلصمل

 .راوجلا

 ناويحلا نم طنحملا ىلع ةضواعملاف : قبس ام ىلع ءانبو :لاق *

 هبش هيفو اميس الو ؛هيف ةدئاف ريبك يل رهظي الو ءاهتيعرشو ةعفنملا بسحب

 . نيكر شملاب هبشت

 هنأ رهاظلاف ءةطنحم تاناويح اهب يتلا فرغلا يف ةالصلا امأ :لاقو *

 يف هلوخدل ؛ طنحملا لبقتسي ال نكل ءروبقلا يف ةالصلا نع يهنلا هلمشي ال

 . "اهب ءاهتلالا لجأل ةالصلا يف ةروصلا لابقتسا نع ىهنلا مومع

 /؟يمالسإلا هقفلا يف تالماعملا يف تاناويحلاب ةقلعتملا ةيلاملا ماكحألا» )١(

 (هءاروتكد)  .ه١147 ءرهزألا ةعماج :ةرهاقلا  .ناجوملا نيسح نب هللا دبع

 . ١١7 ص
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[554] 
 براقألا جاوز يف مهوت

 ماهيإ نأ رابلا يلع دمحم يمالسإلا ثحابلاو بيبطلا روتكدلا ركذي *

 حيحص ريغ ةيئارولا ضارمألل رشابملا ببسلا وه براقألا جاوز نأب سانلا
 . هقالطإ ىلع

 يف ةدالولا دنع فشتكت يتلا ةيقلخلا بويعلاو ةيئارولا ضارمألا ةبسنف

 / © ىلإ دادزتو / " نع لقت ال براقألا جاوز اهيف ردني يتلا تاعمتجملا

 . ةسماخلا نس يف لافطألا صحف متي امدنع

 ءانبأ يأ) ىلوألا ةجردلا نم براقألا جاوز نإف انتاعمتجم يفو

 ./ 5 و / ١ نيب ام ىلإ لصت (تالاخلا وأ تامعلا وأ ةمومعلا

 تركذ / 75 ىلإ اهيف براقألا جاوز ةبسن لصت يتلا ندرألا يفو
 ام ىلإ دادزت ةنجألا هوسشستو ةيثارولا ضارمألا ةدايز لامتحا نأ ةيبط ةسارد

 ىلإ / ” دودح يف براقأ جاوز نودب عمتجملا يف يه امنيب «/ 54 براقي
 .ايونس ديلاوملا ةلمج نم / *

 يف روشنملا «هتايبلسو هتايباجيإ براقألا جاوز# ناونعب ثحب يفو #*

 هيها4١5 س١1 ع يمالسإلا ملاعلا ةطبارل يمالسألا يهقفلا عمجملا ةلجم

 ةعبرأ ىدم ىلع ةمركملا ةكم نم ةريبك ةلئاع نع ةسارد هيف 185 1١7١ ص

 (4854) ةساردلا طورش اوفوتسا نيذلاو ءًاصخش )١١7( اهدارفأ ددع لايجأ
 .ًادرف

 فحح



 ةمومع ءانبأ) ةيناثلاو ىلوألا نيتقبطلا يف براقألا جاوز ناك دقو

 ىلإ تضفخنا دقف ةعبارلاو ةفلاثلا ناتقبطلا امأ «/ 1/4 ةبسنب (ةلوؤخو

5 /. 

 ىلع قوفت ًانسح ًالسن جتنأ دق براقألا جاوز نإف كلذ نم مغرلا ىلعو

 . عمتجملا يف يداعلا ىوتسملا

 .ةريبكلا ةلئاعلا هذه دارفأ عيمج يف يمأ كانه نكي ملو

 نوسدنهمو ءابطأو ءارعشو نويسامولبدو ءابدأو ءاملع مهنم ناكو

 .راجتو

 ىلع نامدإ وأ ةيمارجإ تافارحنا كانه نكي مل هنأ رظنلل تفاللاو

 . يلقع فّلخت وأ ةيقلخ تاهوشت ىتح وأ «تاردخملا

 . ةيلصألا ةرسألا لخاد نم

 براقألا جاوز ىلع قالغنالا نإف ؛«كلذ عم هنأ :روتكدلا ركذي مث

 هجو ىلع) ةيحنتملا ةيئارولا ضارمألا ضعب روهظ ىلإ يدؤيدق
 .(صوصخلا

 هذه لثم روهظل ىعدأ كلذزأل .ةرسألا يف رركتيو «ىلوألا

 .'). . .ضارمألا

 ةيبطلا تاصوحفلل ةصحاف ةرظن :ةيئارولا ةراشتسالاو جاوزلا لبق صحمشفلا» ()

 «يمالسألا بابشلل ةيملاعلا ةودنلا :صضايرلا  رابلا يلع دمحم /؛ةينيجلا

 ١"١, ص ءهاذ

 فرخ



 [؟؟9]

 لزعلا ةلأسم

 . ةلمجلا يف نالوق هيف ءاهقفلل ةرحلا ةجوزلا نع لزعلا مكح

 : يلاتلا ليصفتلابو «ةّرحلا ةجوزلا نع لزعلا زوجي :لوألا لوقلا

 .اهنذإب اقلطم ةرحلا ةجوزلا نع لزعلا زوجي ١

 . ةهاركلا عم اهنذإب ةرحلا ةجوزلا نع لزعلا زوجي --

 . اهنذإ ريغب ةرحلا نع لزعلا زوجي "“

 .ةلبانحملا دنخ ةحوجرم ةياورو ؛نيرخأتملا
 : يلاتلا ليصفتلا هيفو .ةرحلا ةجوزلا نع لزعلا مرحي : يناثلا لوقلا

 مل وأ تيضر ءاوس ءاقلطم ةّرحلا ةجوزلا نع لزعلا مرحي ١

 ٠ ضر

 . ةلبانحلا دنع ةحوجرم ةياورو .يرهاظلا مزح نبا بهذم وهو

 . اهنذإ ريغب ةرحلا ةجوزلا نع لزعلا مرحي 31

 , '!!ةيعفاشلا دنع هجو وهو

 .ءروصنم دلاخ دمحم /«يمالسالا هقفلا يف ءاسنلاب ةقلعتملا ةيبطلا ماكحالا» )١(

 . 17؟ ص
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 [؟١2]
 ةيسنج ةحص

 دعب ىلوألا عيباسألا يفو «ضيحلا ةرتف يف ةيسنجلا ةسرامملا نإ

 راشتنا ببسب ؛ةريطخ ضارمأب ةأرملا ةباصإ ىلإ ًانايحأ يدؤت «ةدالولا

 نأل !ًاديكأ ًامقع اهل ببسي امم ؛ةيلسانتلا كلاسملا يف ةلوهسب ميئارجلا
 قفدتيو «ةحوتفمو ةخفتنم نوكت ثمطلا ةرتف يفو ةدالولا دعب محرلا نييارش

 ىلإ اهقيرط نع ةلوهسب ميئارجلا لوخد لهسي امم جراخلا ىلإ مدلا اهنم
 , '”ةهوبشم وأ ةثولم ةيسنجلا تالاصتالا تناك اذإ ةصاخ ؛هتاقحلمو محرلا

0 * 

 .له8 ص «قباسلا رنصملا )١(

 فرفي



 |؟١21]

 رورملا ثداوح ىف لتملا ةرافك

 نمم ريثك لامهإو نواهتلا ىلإ ثحاب هّبن «''"ةيملع ةلاسر يف
 نوفتكيو ءاهب ءافولاو لتقلا ةرافك ءادأ يف تارايسلا ثداوح يف نوكرتشي

 . اهنع ةيدلاب
 جتن لتق لك وه رورملا ثداوح يف ةرافكلل بجوملا لتقلا نأ ركذو

 . هرشابي مل مأ هسفنب لتقلا لعف رشاب ؛امهريغ وأ

 :كلذل ةلثمأ درسو

 قيرطلا عم ريست ةرايس مامأ ةأجف قيرطلا عطقب ةاشملا دحأ ماق ول :اهنم

 انيمي فارحنالاب ثداحلا يفالتل قئاسلا رطضا امم «ةيماظنلا ةعرسلاب
 يشاملا ىلع نإف ءاهقئاس تامو .كلذ ءارج نم ةرايسلا تبلقناف ءًالامش وأ

 دحأ وأ قئاسلا لتفو يرورملا ثداحلا عوفو يف ةيينيشل ؛؟ هلام يف ةرافك

 .هعم باكرلا

 رفاكلا لتقو «ىلتقلاو ثداوحلا ددعتك : .ىرخأ ًاهجوأ ركذ مث

 . . .معطأ موصلا ىلع ردقي مل اذإ أطخلاب لتاقلا نأو . .نومضملا

 )١( دوعس نب يلع /«يمالسإلا هقفلا يف تارايسلا ثداوح ماكحأ» :ناونعب السهلي 

 .(هاروتكد ةلاسر) ه١147١ «ةنوتيزلا ةعماج : سنوت

 فيي



 [؟2"]

 ؟اعوج توملاو ..ماحزلا يف توملا

 نم عيمج ىلع هتيد بوجو ىلإ نيملسملا ءاهقف نم ةفئاط تبهذ دقو

 دلب يف ًاعوج ناسنإ تومي نأ مالسإلا رظن يف عونلا اذه نمو

 . يمالسإ

 ىلإ مزح نبا ةمالعلا اهسأر ىلع نيملسملا ءاهقف نم ةفئاط تبهذ دقف

 ةيدلا افي هلهأ يدؤيف ءاعوج هدارفأ دحأ تومي يذلا دلبلا ةيلوّؤسم

 عم مهضعب شيعي نأ دلبو يح لك لهأ ىلع بجوي مالسإلا نأل كلذو

 ةجاح مهناعبش ٌدسيو .مهريقفل مهّينَغ قري ءدضاعتو لفاكت ةلاح يف ضعب
 . هراج ىلع راج لك فطعيو ءمهعئاج

 نيس يت ل يا ا

 دولاب امي وي اوْكِرَتم الو هلأ اوُدُبْعَأَو 8# » :ىلاعت لاقف «ديعبلا راجلاو
 رامبو يَرْفْلأ ىز رات نيككدَسمْلاَو 7 ئيلتملاو يَرفْلا ىرذيو و ائدَسحإ

 ا قمل

 ."5 ةيالا : ءاسنلا ةروس )0(

 ةبتكم :ةرهاقلا  يفاو دحاولا دبع يلع /«تاداعلاو ديلاقتلاو مظنلا بلئارغ# (0)

 , 06/١"١1 نش ا.د 2رصم ةضهن

 فرع



 [؟؟؟]

 ناهرلاو ءرامقلاو ءرسيملا نيب

 هيف بعللا ناك ام لمشي رسيملا نأل ؛صخأ رامقلاو ءمعأ رسيملا *

 هيف بعللا ناك ام كلذك لمشيو «ةيلستلاو وهللا دصقل ناك نأب «لام ريغب
 .رامقلا وهو لامب

 . يعرش قبس ريغ يف لاملاب ةرطاخم هيف ناك امب صاخ وهف رامقلا امأ

 :نارسيم رسيملا :كلام مامإلا لاق اذلو . سكع الو ءرسيم رامق ٌّلكف

 يهالملاو جنرطشلاو درنلا :وهللا رسيم نمف ءرامقلا رسيمو ءوهللا رسيم

 . هيلع سانلا رطاختي ام رامقلا رسيمو .اهلك

 ىلع فقوتي دقاعتملا قح نأ ىف رامقلاو ناهرلا نم لك قفتيو *

 بسكي نأو :ناهرلا يف نهارتملا لوق قدصي نأ يهو ءةققحم ريغ ةعقاو
 رماقملا نأ يف ةرماقملا قرافي ناهرلا نكلو :ةرفاقملا ف بعللا رماقملا

 الف نهارملا امأ .ةققحملا ريغ ةعقاولا قيقحت ةلواحم يف يباجيإ رودب موقي

 . هلوق قدص قيقحت يف رودب موقي

 نم ًالك نأل «مكحلا يف فالتخا هيلع بترتي ال ءيظفل فالخلاو *

 ةنسلاو باتكلاب امهتمرح تتبث دقو ءاعرش مرحم رامقلاو ناهرلا دقع

 . عامجإلار
 ءرامقلا ميرحت يف ملعلا لهأ نيب فالخ ال : صاصجلا ةمالعلا لوقي

 .رامقلا نم  ةنهارملا يأ  ةرطاخملا نأو

 . ''”رامق ةرطاخملا نإ : سابع نبا لاق :لاق مث

 ظفاح ناضمر /«ةيضايرلا تاقباسملاو رسيملا نم ةيمالسإإلا ةعيرشلا فقوم١ )1١(

 .86١ا/ .51 ص ؛ها١٠46 «ةيفرطلا راد :فئاطلا  نمحرلا دبع

 فرع



 [؟:غ]

 : ةرمخلا راضم ًانيبم هللا همحر يزوجلا نبا لاق

 : ةمومذم لاصخ ّرشع اهبرش يف َّنأ ملعا
 .ًةأزهمو نايبّصلل ةكحضم ٌريصي ىَّنح اهبراش لقع ُبهذث اهّنأ :اهّلَوأ

 ههجو حسميو لوبي ناركس ٌتيأر :لاق هّنأ اينّذلا يبأ نبا نع يور امك

 . نيرهطتملا ّنم ينلعجاو ءَنيِباَوَّتلا ّنم ينلعجا َمُهِلَللا :لوقي وهو ههلْؤَبي

 َكَمركأ :لوقي ناركّسلاو هاف ٌسحلي ٌُبلكلاو اّيقت دق ناركس ىأرو
 . هئايلوأ ةمارك يدّمس اي هلل

 نب رمع لاق امك «ّرقفلا ٌُبقْعَتو .هدسفتو َلاملا َففلْنُت اهّنأ : ةيناّدلاو

 ؛لاملل ًةَمِلْتُم اهّنإف رمخلا يف انآ َمُهلَّللا :هنع ىلاعت هللا يضر باطخلا
 . 0لقعلل ةّبهذم

 ٌدِيِرِي اَمَّنِإ 8 :ىلاعت هللا لاق .ءاضغبلاو ةوادعلا ٌمقوُت اهّنأ :ةثلاثلاو

 ةاَصلا نو هلا و نع مَدُصَيَو رمل ربل ىف ءاَصْبلاَو وعلا مدي َعِقوُي نأ نطل
 تيهتنا :رمع لاق .امهنع اوهتنا :ديريو 4١[ :ةدئاملا] 4( َنوهنُم مثنأ لهَه

 . تيهتنا براي

 . مالكلا باوصو ماعلا َةّذل اهّبحاص ُمَرُْي : ةعبارلاو

 نأ كلذو «ىنّزلا ىلع هعم نوكتف ءهّتجوز هيلع ُمُرْحَت اهَّنأ :ةسماخلاو
 نع َيِوُر ُهّنإف «ايناز اهعم نوكيف ءرعشي ملو ٌتنح امُبَرف «قالطلاب همالك رثكأ
 ٌبراش هتميرك حكنأ ْنَم :نيعمجأ مهنع ىلاعت هللا يضر ةباحّصلا ضعب

 .ىنزلل هقاس دقف «رمخلا

 .(ققحملا) ١ <" /1 مكاحلاو 2(" 51ا/٠) دراد وبأو غ٠ ) يدلمرتلا هاور )١(

 فرغ



 يور امك .يصاعملا عيمج ىف هعقوت رش لك حاتفم اهنأ : ةسداسلاو

 اوقتا «سانلا اهّيأ : هتبطخ يف لاق هنأ هنع ىلاعت هللا يضر نافع نب ٌنامثع نع

 .''”ثئابخلا مأ اهّنإف ءرمخلا برش

 دوجفلاو ٍقوسفلا سلجم يف اهلاخدإب هّتظفح يذؤت اهنأ :ةعباسلاو

 | . ةهيركلا حئاوّرلاو

 يف اَهْبَرْضُي مل ْنِإف ٌةدلج َنيِنامث ّدحلا هسفن ىلع بجوأ هنأ : ةنماغلاو
 .داهشألا سوؤر ىلع ةرخالا يف بِرض ايندلا

 ءاعد الو لمع هل عري الف ءءامّسلا ٌباوبأ هنود َّدَسَت اهنأ :ةعساتلاو

 .اموي َنيعبرأ

 ناميإلا هنم َعَرْنُي نأ هيلع فاَخّيف ءهنيدو هسفنب ٌرطاخ هنأ :ةرشاعلاو
 ش (")”توملا لنع

 [؟غ6]

 ناويحلا هفلتأ ام نامض

 نم نومضمف اليل عرازملا يف مئاهبلا هتفلتأ ام نأ ىلع ةمئألا قفتا *

 .اهلهأ نم اليل ةيلاخ عرازملاو ءًاليل ظفحلا ترج ةداعلا نأل ءاهكلام

 « عار اهعم نوكي نأ لإ «ًاراهن نامضلا مدعب قافتاب ةمثألا دنع كلذكو

 . يعارلا ىلع نامضلاف

 ءافوقوم نامثع نع 7١6( /8 يئاسنلاو )١7١5١((2 فئصملا يف قازرلادبع هاور )00

 .(ققحملا) حصأ فوقوملاو ءاعوفرم مهضعب هاورو

 فضشم



 ةيسم لوكس نأ لإ :هديف كاميش اق: ايلتذ وأ يلعب هكيسفت سرب 6
 .نامضلا هيلعف ءاهحبكي نأك «بكارلا

 هتباصأ نإو ءاهل هسخن ةجيتن ةميهبلا هفلتت امل نماض سخانلاو #

 . رده همذف اهل هسخن ةجيتن

 ةيعفاشلا دنع يأر كانهو .لهسألاب عفدت روهمجلا يأر يف ةّرهلاو *

 . ءادتبا لتقلاب عفدتو قساوفلا نم ربتعت اهنأ

 مل ءادعلاب فرعي مل نإو .نمض ءادعلاب افورعم ًاناويح قلطأ نمو #

 .«لزنملا لخاد رقع نإو .نمض هبحاص هقلطأ نإ روقعلا بلكلاو *

 .ردهف نذإ ريغب هلوخد ناك نإو «لزنملا بحاص نمض نذإب لخادلا ناك نإف

 امهنم دحاو لك ةلقاع ىلع :ةيفنحلا لاقف :ناسراف مداصت اذإ امأ #*

 . "خالل ةيد امهنم لك ىلع : ةلباتحلا لاقو . ةيدلا

 [؟ء7]

 تيملا ماظع ىلع ةيانجلا

 هنإف ادٌّمعتم هماظع نم ًامظع رسكف مرتحم تّيم ىلع ناج ىنج اذإ *
 . هتقلخ هّوشي وأ هيذؤي امب هل ضّؤعتلا مرحي تيملا نأل ؛كلذب مثأي

 هلع ّىبنلا تعمس اهنأ اهنع هللا يضر ةشئاع ثيدح كلذ ىلع ليلدلاو

 . ''”«مثالا يف اّيح هرسك لثم ًاتيم تيملا مظع رسك نإ :لوقي

 دهعملا :ضايرلا  يماحزلا رفسم /*لئاصلا مفد# صاخلا يعرشلا عافدلا )١(
 . "٠١ ص ء(ريتسجام ثحب) ه415١ ؛ةينمألا تاساردلل يبرعلا

 , 7١5 /7 ليلغلا ءاورإ . حيحص ثيدح 62

 فولوا



 . يناجلا ىلع مثالاو ةيانجلا هذه ةمرح يف حيرص صن اذهف

 هنإف ةلاحلا هذه يف نامضلا وأ يناجلا نم صاصقلل ةبسنلاب امأ *

 نأ ىلع عامجإلا ماق دقف ءطقف مثالا هيلع لب ءنامض الو هيلع صاصقال

 .7''2. . .دوق الو هيف ةيد ال تيملا مظع رسك

 [؟2ا]

 ةيعانصلا نسلا ىلع ةيانجلا

 ءرهاط مظع نم ةيعانص ًاّنس ةيلصألا هّئس ناكم ناسنإ ذختا اذإ

 صاصق ال هنإف ءنسلا كلت ىلع ينجف «كلذ ريغ وأ ءبهذ وأ «ةضف وأ

 ندب نم ًاءزج سيل بكرملا اذه نأل ؛ًادمع تناك نإو ةيانجلا هذه ىف
 .ةاإل

 نم اهنود ام وأ ءسفتلا ىلع ةيانجلا يف نوكي امنإ صاصقلاو
 كلذ نع ةجراخخ ةيعانصلا ٌّنسلاو ءاهوحنو جاجشلاو حورجلاو فارطألا

 ىلع ءادتعالا نع هعدري امب دمع هتيانج تناك نإ يناجلا رّرعي نكلو .هلك

 . سانلا

 ةيلصأ انس تسيل اهنأل ؛ةبكرملا نسلا علقب ةيدلا بجت ال هنإف ًاضيأو

 . هندب نم ءزج يه الو هيلع ينجملل

 دقف «نسلا هذهل هعلقب يناجلا ىلع ةموكحلا بوجول ةبسنلاب امأو
 . . .نيلوق ىلع كلذ يف ءاهقفلا فلتخا

 ًالامج لازأ هنأل ؛كلذب هيلع بجت ةموكحلا نأ رصاعم ثحاب حّجرو

 .؟١ 7١ ال٠ ص «يمالسإلا هقفلا يف ماظعلا ىلع ةيانجلا ماكحأ )01(

 فض



 نأب ةموكحلا ريدقت نوكيو «نسلا هذهب هيلع ينجملل نيلصاح ةعفنمو
 لبق ًاقباس هيلع تناك ام ىلع نسلا هذه ةداعإ فيلاكت يناجلا عفدي

 . ةيانجلا

 ىلإ عجريف ءاهعلقب  دجو نإ ملأ نم هيلع ينجملل لصح ام امأو

 .''!هريدقت يف بطلاو ةربخلا لهأ

 [؟54]

 ريهشتلا ةبوقع طباوض

 . يمالسالا هقفلا يف ةعورشم ريهشتلاب ةبوقعلا *

 .لوقعملاو ةباحصلا لمعو ةّنسلاو باتكلا اهتيعورشم ىلع لد دقو

 برضلا لكني امم رثكأ لكنت دقو ءةيريزعت ةبوقع اهتلمج يف يهو
 .هريغ وأ

 .رصعلا اذه يف تابوقعلا حجنأ نم يهو

 مكحلا دنع اهب ذخألا مزلي ةددحم ًاطورشو طباوض هل نكل #*

 . ريهشتلاب

 : طباوضلا هله مهأ نمو

 . هيلع ابقاعم ةميرجلا سنج نوكي نأ

 . ةدسفملا عفدنتو هنم ةحلصملا ققحتت نأو 5-5

  معنملا دبعلا دمحم نب رصان /4يمالسإلا هقفلا يف ماظعلا ىلع ةيانجلا ماكحا» (1)
 ةلاسر) 14597 ص ءها5١14 ؛ةعيرشلا ةيلك ؛مامإلا ةعماج :ضايرلا

 . (ريتسجام

3934 



 . مرجملاو ةميرجلا ةعيبطل ًابسانم نوكي نأو

 ةعاشال ًاببس نوكي وأ ,ةيعرش ةفلاخم ريهشتلا نمضتي ال نأو

 .هب رهشملل ةناهإ نمضتي وأ «ةشحافلا

 ؛ةلادعلاو قدصلا دودح ىف اًيعوضوم ريهشتلا نوكي نأ كلذ نمو

 . '''هب رهشملا قح يف زواجتلا نم ءيش ىلع لمتشم ريغ

 ا #6

 بيهولا زيزعلا دبع نب دهف دادعإ /«؛يمالسإلا هقفلا يف ريهشتلاب ةبرقعلا» )١(

 .(ريتسجام ةلاسر) "55 ص ء.ه6 .مامالا ةعماج :ضايرلا

5214١ 



 [؟23]

 هلهأ 3و مالسإألا ةهةحامس

 درطب ةيمالسألا ندملل مهتداعتسا دنع نوملسملا مقيمل *

 اوماق امدنع نويبيلصلا لعف املثم مهريجهت وأ نييلحملا ىراصنلا

 لباقم ءاقبلاب مهل اوحمس امنإو «نيملسملا اهلهأ نم ندملا غارفإب

 . ةيزجلا

 فئاوطلا تصلختو سدقملا تيب نيدلا حالص ٌدرتسا امدنعو

 فئاوطلا ةفاكل نيدلا حالص حمس ء«ةيبرغلا ةسينكلا ةرطيس نم ةينارصتلا

 .ةمايقلا ةسينك حاتفم لوح فئاوطلا كلت نيب اديدش فالخلا ناكو . ةماقإلاب

 نم ىرخألا قرفلل امب ثبعلاو لوخدلا عيطتسي حاتفملا هديب يذلا ناكو

 ةرسأل حاتفملا ميلست مت ةينارصنلا فئاوطلا قافتابو كلذ ءازإو .تامزلتسم

 تثراوت يتلا «ةبيسن لا ةرسأ يهو ءاهلفقو ةسينكلا باوبأ حتف ىلوتت ةملسم
 ! !اذه انموي ىلإ ةسينكلا حاتفم

 فئاوطلا دوجو رمتسا نأ ىرخألا للملاب مالسإلا لهأ ةحامس نمو ##

 تحت مهدهع قباس ىلإ اوداعو ؛ماشلا دالب نم نييبيلصلا درط دعب ةينارصنلا
 ةنحاطلا برحلا كلت رثؤت ملو ؛ةيزجلا مهيلع تضرفو «يمالسالا مكحلا

 نيملسملا ةسايس ىلع ابيرقت نامزلا نم نينرق ىدم ىلع اهاحر تراد يتلا
 . مهينارهظ نيب اوناك نيذلا ىراصنلا هاجت

 اونشي وأ مهنم اوبرتقي نأ اولواحي مل نيملسملا نأ خيراتلا دهشيو

 يح



 مهضعب لعافت نع رظنلا ضغب اا والا

 ةعبرأ لاوط رصمو ماشلا دالب يف ةينارصنلا تايلقألا دوجو نإو د

 "ل ه .هلهأو مالسإلا ةحامس ىلع ليلد ةحساك ةيرثكأ نمض انرق رشع

 [؟6.]
 اوتبث امدنع

 «شيندرمب فورعملا ءيبرغملا يماذجلا دمحم هللا دبع وبأ

 يزاغم هل .ةرسيو ةنمي مهب ريغُي «لاطبأ لاجر ةدع هعم ناك ؛دهاجم دهاز

 دمحم نب دعس نب دمحم كلملا دج وهو .2لئاضفو ةدوهشم فقاومو

 . سلدنألا قرش بحاص

 كرتب مهلغشن :اولاقف ؟نورت ام : سراف ةئامثالث اوناكو ءهباحصأل لاقف

 ! ةمينغلا

 . "” © وأب دود دور مكي نكي نإ » : لئاقلا لقي ملأ :لاقف
 .اذه لاق هللا .سيئر اي : نيروم نبا هل لاقف

 ؟مهتاقل نع نودعقتو اذه ٌلوقي هللا :لاقف

 !""”هورلا اومزهف ءاوتبثف :لاق

 *يجاوعلا يلع /:ةيبيلصلا بورحلا نم رصمو ماشلا ىراصن فقاوم» )١(
 .16/ب ب 5 ص

 .56 ةيآلا «لافنألا ةروس (0)

 . 787 # 7897/٠١ ءالبنلا مالعأ ريس (م)

 يسحر



 [؟هاأ

 اهيلإ امو ةيداهشتسالا تايلمعلا

 مالسالا بذت يذلا داهجلا ىنعم زاربإو .ةعيرشلا هتمرح يذلا راحتنالا ىنعم

 ىلإ طيشن ثحاب لصو ءاهفييكتو ةداهشلا ىلع ءوضلا ءاقلإو «هيف بغرو هيلإ
 : ةيلاتلا جئاتنلا

 لب ءاذه انرصع يف ًاثدحم ًارمأ تسيل ةيداهشتسالا تايلمعلا (أ)

 نم دهشمو ىأرم ىلع لوألا مالسإلا رجف ذنم نودهاجملا اهيلع مدقأ

 «ةباحصلا ىأرم ىلعو ءاهيلع مهعجشو مهلعف حدم يذلا ولك هللا لوسر
 .همظعتساو كلذ ركنأ نم ىلع اوركنأ لب ءركنم مهنم ركتي ملف

 هعم ىجرت ال ًاماحتقا ءادعألا ىلع ماحتقالا نأ ىلع ءاملعلا قفتا (ب)
 دقل لب «نيملسملل عفن وأ ءادعألاب ةياكن هيف ناك اذإ بودنمو ٌعورشم ةاجن

 . طقف ةداهشلا دصقب كلهملا ماحتقالا ءاملعلا ضعب حابأ

 نم تسيل تايلمعلا هذه نأ ىلع ًاثيدحو ًاميدق ءاملعلا ةماع نأ (ج )

 رمأ لجأ نم اسأي وأ اعزج سفنلا لتق راحتنالا نأل ؛ءيش يف راحتنالا

 «راحتنالا نع فالتخالا لك فلتختف ةيداهشتسالا تايلمعلا امأ «يويند

 . ىلاعت هللا ليبس يف ةداهشلا عاونأ نم عون يه ثيح

 نم مهنيب عقو امو .اهتحابإ ىلإ نيرصاعملا ءاملعلا ةماع بهذ (د )

 ةطونم يه لهو «تايلمعلا هذه لثم ىلع مادقإلا طورش لوح وهف فالخ

 هذه فدهتست امدنع فالخلا اذه لوزي هنإف يلاتلابو ؟ال مأ ةرورضلاب

 حبصأو «ةيمالسإلا تاسدقملاو دالبلا اوبصتغا ؛دوهيلاك ءادعأ تايلمعلا

 لحلا يه تايلمعلا هذه ٌلعلو ؛دوهيلا دض ملسم لك ىلع نيع ضرف داهجلا

 <«ظ2ًْظ؛



 هيف نوملسملا سعاقت رصع يف دوهيلا ةبراحمل لضفألا رايتخالاو لثمألا

 .داهجلا نع ابوعشو الود

 ؟تايلمعلا هذه يف دوهيلا نم نييندملا لتق مكحب قلعتي اميف امأ (ه)

 ربتعي يونعم وأ يدام عنامل لاتقلا ىلع ردقي ال نم نأ مالسإلا يف لصألاف
 «ينافلا خيشلاو ءاسنلاو لافطألا لمشي كلذو «لتقلاب هدصق زوجي ال ًايندم

 ةمقلب لوغشملا هضرأ يف عرازملاو .ةدابعلل عطقنملا نيدلا لجرو

 : نيتلاح يف لإ لتقلاب نودصقي ال ءالؤه لكو
 حالسلا لمحب كلذ ناك ءاوس ءالعف لاتقلاب اوكراش اذإ - ١

 . كلذ هباش امو ضيرحتلاو عيجشتلاو لاملاو يأرلا ميدقتك «ةناعإلاب مأ

 برض نم دهاجملا نكمتي ملو نيبراحملاب اوطلتخا اذإ  ؟
 نمب ءادعألا سرتتب ءاهقفلا دنع فرعي ام وهو .مهبرضب الإ نيبراحملا

 يمر زوجي انهف «هتييبتو ودعلا ىلع ةراغإلا لاح كلذكو «مهنم لتقي ال

 . دصق ريغب مهنم لتق نميف ريض الو «نييندملا نود ءادعألا نم نيلتاقملا

 لصألا َّنأ ىلع ءانب  دوهبلا نييندملا نم فانصألا هذه ضرعب (و )
 : انل نيبتي نيطرشلا نيذه ىلع  نويندم مهنأ مهيف

 حالسلا لمح ىلع نبردتي َّنهف «تايندم ندعي مل دوهيلا نم ءاسنلا نأ

 قبي ملو . .نيدلا لاجرو خويشلل ةبسنلاب رمألا كلذكو ؛لاجرلاك نلتاقيو

 زوجي الف «لاتقلا رشابي ال يذلا لفطلا الإ نيطسلف ضرأ ىلع دوهيلا نم
 ؛«نآلا ىتح نيطسلف يف نودهاجملا هلعفي مل يذلا رمألا وهو «لتقلاب هدصق

 . نيدصاق هولعفي نلو

 ةزئاج تايلمعلا هذه نأ ثحبلا دعب ّيدل حجرت دقلو :ثحابلا لاق

 ,5ظ



 ىلع هماغرإو ءودعلا ةهجاومل ًةليسو ْتَنيَمَت اذإ ةبجاو نوكت دق لب «ةعورشم
 بولق يف بعرلا لاخدإو «هفاعضإ ألا ىلع وأ نيملسملا دالب نم جورخلا
 . ةبصتغملا اندالب يف رارقتسالاو نمألاب اورعشي ال ىتح « هينطوتسمو هيدنجم

 لمجأ هنأ نع ًالضف «ناهربلاو ةجحلا ميتي لوق كلذ فالخب لوقلاو

 ركعي ال نينئمطم نوشيعي ثيح «بهذ نم قبط ىلع دوهيلل اهمدقن ةيده
 ءيش لك انعيش نأ دعب «عزانم انقوقح ىلع مهعزاني الو ءركعم مهتايح وفص
 10و هما

 [؟ةهك]

 : ةزمح وبأ هتينك ريمشك نم دهاجم

 يشمن انك ةيداهجلا انتالحر ىدحإ يف :لوقيف داهجلا يف هتصق يوري

 مهنيبو اننيب ةكرعملا تعلدناف :ّيدنهلا شيجلا عم ءاقلب أجافن انب اذإف «ةثالث

 .رانلا قالطإ انلدابتو

 اذه يف تناحو ءاهتحلسأ نم لباوب انرطمت ةيدنهلا تاوقلا تناكو

 ةالص ىلصف ماق اندحأ نكل «ةالصلا نم نكمتن ملف ءرصعلا ةالص تقولا

 دونهلا شخي ملو لابي ملو «فئاذقلاو صاصرلا نم ةرازغلا هذه طسو رصعلا

 قلزنا ةأجفو .ةيدنهلا تاوقلا عم ةهجاوملا لمكأف داع مث «هتالص لمكأ ىتح

 نحن انلصاوو «لفسألا ىلإ جولثلاب ةوسكم تناك يتلا لبجلا ةمق نم طقسو

 نزح انلكو «مالسب ةقطنملا ةرداغم نم انكمت نأ ىلإ دونهلا عم رانلا لدابت

 )١( ط .يروركت لياه فاون /«يهقفلا نازيملا يف ةيداهشتسالا تايلمعلا» ”
 ص .ه414١ ءركفلا راد عيزون :قشمد  .ةديزمو ةحقنم ١)18714.
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 ديهش هبر دنع هنأ نيقيلا انيدل ناكو .ةوهلا يف طقس نأ دعب انقيدص دقف ىلع

 . هللا ءاش نإ

 مالسب ةقطنملا نم جورخلا نم انكمتو دونجلا عقاوم نيب نم انللستو

 ةمق نم طقس يذلا ديهشلا نع ثدحتن انسلجو ءانأبخم ىلإ انلصو نأ ىلإ

 . لبجلا

 مالسلا :لوقي انقدنخ باب قرطي قراط انأجاف ليللا فصتنم دعيو

 نع هانلأسف ءهبر يقلو دهشتسا هنأ انعقوت يذلا قيدصلا هب اذإف :مكيلع

 . هتصق

 ىلع عقو ةريزغلا جولثلا لعفب لبجلا نم طقس امنيح هنإ :انل لاقف

 دعي اميف نكمت مث «دونهلا دونجلا نيعأ نع أبتخا مث «هلتقب ماقف يدنه يدنج

 ىلإ لصو ىتح يشمي لظو «مالسب مهتقطنم نم جورخلاو مهنم رارفلا نم
 .أيخملا

 . ''!ةايحلا هذه ةرداغمل ناح دق هتقو نكي ملو ؛هللا ديب رامعألا نكل «لبجلا

#* # 

 .© ١ ص او, ع (دابأ مالسإ) طابرلا ةلجم ()

 ؟ ال



 [؟ه؟]

 بصانملاو ..ءاملعلا

 : هللا همحر يناكوشلا مامالا لوقي 0

 نوعنمي ءهرارسأ ىلع نيعلطملا «هب نيفراعلا ملعلا لهأ َّنِإ لوقأ ال
 طبرت مل اذإ بصانملا هذهو اذهب لوقأ فيكو «ةينيدلا بصانملا نم مهسفنأ

 اهب مقي مل اذإو رارشألا اهيف عباتت رايخألا اهيف لخدي مل اذإو «تعاض مهب

 لهأ اهيلإ لبقأ عرولا لهأ اهنع ربدأ اذإو «لهجلا لهأ اهب ماق ملعلا لهأ

 .روجفلا

 قحلاب سانلا نيب مكحلاب نورومأملا مه ملعلا لهأو اذه لوقأ فيكو
 ءهججحب سانلا نيب مايقلا مهارأ امو ءهللا لزنأ امو ءطسقلاو لدعلاو

 ام ىلإ مهداشرإو ء«هب ريكذتلاب هللا مهرمأ امب مهريكذتو ؛هماكحأل غيلبتلاو
 بيصن رفوأ رومألا هذه نم اهوحنو ءاتفالاو ءاضقلا لهألو «هيلإ هللا مهدشرأ
 .ةلتيسربكأو

 : هللا همحر رخآ عضوم يف لاقو *

 نع نيدلاو لضفلاو ملعلا لهأ عنتما ول هنأ لقع يذ ىلع ىفخي الو

 تلدبتو ءاهب موقي نم دوجو مدعل ةرهطملا ةعيرشلا تلطعتل كولملا ةلخادم

 ةنايد نم «ةيعرشلا ماكحألا يف ةيلهاجلا ةكلمملاب ةيمالسإلا ةكلمملا كلت

 . فالح يحبص دمحم قيقحت !يناكوشلا /«برآألا ىسهتنمو بلطلا بدأ )010(

 ١48. ص ءه6١11١ «ءةيميت نبا ةبتكم : ةرهاقلا
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 ءاراهج ةنسلاو باتكلا ماكحأ تفلوخو ءٌءطو لهجلا معو ؛ةلماعمو

 «مهل قفاوملا ضرغلا مهل لصحو ؛هعابتأو هتصاخو كلملا نم امّيسالو

 تحيبتساو «ةرهاظ ةفلاخم هوفلاخو ءاوؤاش فيك مالسالا نيد ىف اوطبخو

 تكهتناو «سرادملاو دجاسملا تلّطعو .جورفلا تَّلحٌّتساو «لاومألا
 . '"''مالسالا رئاعش تبهذو «مرحلا

 [؟6غ|

 ةالولا نوكي اذكه

 . يمشجلا يدعسلا دمحم نب ةورع

 .«كلملا دبع نب ناميلس اهيلع هلمعتسا «نميلا ىلع ًايلاو ناك

 .كلملا دبع نب ديزيو ءزيزعلا دبع ني رمعو
 ؟نميلا َتيلوأ :يبأ يل لاق نميلا ىلع ٌتلمعتسا امل : هللا همحر لاق

 لفسأ ضرألا ىلإو «كقوف ءامسلا ىلإ رظناف ٌتبضغ اذإ :لاق .معن :تلق

 .امهقلاخ ٌْمظعأ مث ءكنم

 . هفحصمو هحمرو هفيس الإ هعم امو اهيلو دقو

 اهنم رثكأب تجرخ نإف ؛«يتلحار هله «نميلا لهأ اي :لاق اهلخد املو

 !قراس انأف

 .ةنس نيرشع نسميلا دمحم نب ةورع يلو : ينيدملا نب يلع لاقو

 ("”فحصمو فيس هعمو جرخ نيح جرخو

 دمحم نسح قيقحت ؛يناكوشلا /؛نيطالسلاب لاصتالا مكح يف نيطاسألا عفر» )١(

 ./4 ص .ها5 «مزح نبا راد . كلو ريب .رهاظلا

 4/٠١". لامكلا بيلهت (0)

 ,«ظأ؟(ؤ



 [؟66]

 ىرخأ تافصب ..ضاق

 .ءاضقلا نسحأ ال ينإ :هل لاقف ؛ءاضقلا هيّلويِل ٌالجر ديشرلا رضحأ
 . هيقف انأ الو

 : لالخ ثالث كيف : ديشرلا لاقف

 .ةءاندلا نم ةَّبحاص ٌعنمي فرشلاو ءفرش كل

 . هؤطخ ّلق لجْعَي مل نمو «ةلجعلا نم كعنمي ٌمّلِح كلو

 . هباوص رثك رواش نمو ؛كرمأ يف رواشت لجر تنأو

 .هب هقفتت نم كيلإ ٌجضنيسف هقفلا امأو

 !2')نعطم هيف اودجو امف ءيلّوف

 [؟ةكز

 ! ةريسي ةلأسم

 هل لاق ءاضقلا نع ةمربش نبا لزُع امل :لاق رمعم نع قازرلا دبع ىور
 .هفرعأ ام :ةمربش نبا هل لاقف .ءاضقلا هيّلون الجر انل رتخا :نميلا يلاو

 . ءاجف هيلإ لسرأف ءءاعنص لهأ نم لجر هل ركذف
 .ال :لاق ؟تيعد مل يردت له :ةمربش نبا هل لاقف

 !ءاضقلا رسيأ ام :لاقف .ءاضقلل «ميظع رمأل تبعد كنإ :لاق

 . لس :لاق «هنم ريسي ءيش نع كلأسنف : ةمربش نبا هل لاقف

 .(ةيرصملا بتكلا راد ةعبط) 117/١ -١18 «رابخألا نويع» )١(

 لكلا



 قلأف ٍلماح ةاش نطب برض لجر يف لوقت ام : ةمربش نبا هل لاق

 ؟اهنطب يف ام

 . ائيش كدنع اندجو امف كانولب انإ : ةمربش نبا هل لاقف « لجرلا تكسف

 ؟اهيف ءاضقلا ام : هل ليقف

 .""!امهنيب ام َرْدَق ٌمرغّيو «ًالئاح ٌمّوقتو ًالماح ُمَوَقُت :ةمربش نبا لاق

 [؟ةهالإ

 ايادهلا نم يضاقلا هلبقي نأ زوجي ام

 يذلاو ءءاضقلا هدّلق يذلا صخشلا نم ةيده لبقي نأ يضاقلل

 ةرئاد يف هنع ًاباون ةيالو يضاق نيع ولو .ًالثم يضاقلا ةبترم قوف هتبترم
 نأ باونلل سيل نكلو ءاهولبقي نأ مهلف اياده هباونل يضاقلا ىدهأو ةيئاضق

 . يضاقلل اودهي

 هدلوو هدلاوك ءمحرلا يوذ هئابرقأ نم ةيده ذخأي نأ يضاقلل

 . ةبارقلا ةصاخ نم مهوحنو

 هبصن لبق هءادهإ داتعا يذلا هقيدصو هبحم نم لبقي نأ يضاقلل

 :ةيالولا لجأ نم نكت مل اهنأل ءداتعملا نع ةدايزلا مدع طرشب ءايضاق
 يف ةموصخ هل نوكت ًالآأو .اهلبق اهدوجو ليلدب «ةيالولا لبق اهببس دوجول
 مرح «ةموكحلا لاح اهلعف وأ ةموصخ يدي نيب اهمّدقي هنأ ٌنسحأ نإو .لاحلا

 . '"”ةوشرلاك اهنأل .لاحلا هذه يف اهذخأ

 )١( قباسلا ردصملا ١/517 .

 ةعماج : ضايرلا  .يبيتعلا لاله نب فاون /«يمالسإلا هقفلا يف يضاقلا لزع» (؟)

 ١79. ص (ها69١54١ «ةيبرتلا ةيلك ءدوعس كلملا
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 [؟64]

 ! رئاحلا يضاقلا

 ءام نيتءولمم نيتّرج يف ''"ساّمح يضاقلا ىلإ ناتأرما تمصتخا

 امهتيأ ردي ملو ءاترسكناف ءاهتبحاص دي ىلع ىرخألا ىلع امهادحإ تطقس
 ! اهتبحاص ىلع تطقس

 . ادغ ّىلإ ناعجرت : يضاقلا امهل لاقف

 . ةيناث ّيلإ ادوعت :امهل لاقف ءهيلإ اتعجرف

 .امكنيب مكحأ فيك يردأ ام هللاو :امهل لاقف ءاتلعفف

 :هل لاقو هناوعأ دحأ ىلإ اهعفد مهارد جرخأو همك يف هدي لخدأ مث

 . امهيتّرج ناكم ءام نيتءولمم نيتّرج امهل رتشاف ضما

 .ةرج امهنم ةدحاو لك تذخأو . كلذ عباتلا لعفف

 ةميق اهتيحاص تمّرغل اهنيعب ةطقاسلا ةّرجلا ٌتملع ول :سامح لاقو

 . ''”ىرخألا ةّرجلا

]١69[ 

 ةردخملا ريقاقعلاب باوجتسالا

 ةلاح ىلإ هب يضفتف درفلل ىطعت يتلا داوملا كلت يه ةرّدخملا ريقاقعلا

 مث «ةقيقد نيرشع ىلإ سمخ نيب ام حوارتت ةرتفل رمتست يتلا قيمعلا مونلا نم

 ,.ها وا" ت . بقانم هلو «ناوريقلاب ماعلا ءاضقلا ىلوت ؛نيعرولا

 ارك ةراضحلا نع تاقرو 6

 ىف



 هنأ آلإ «ةركاذلا كلذكو ءًاميلس يكاردإلا بناجلا اهلالخ لظي ةظقي اهبقعي

 ءاحيالل ةيلباق رثكأ هلعجي امم .يدارالا مكحتلاو رايتخالا ىلع ةردقلا دقفي

 فاشتكا نكمي كلذيو «ةيلخادلا رعاشملا نع ريبعتلاو ةحراصملا يف ةبغرلاو

 .هنم صلختلا وأ هءافخإ لواحي ام لكو ةيسفنلا عفاودلا

 هللا مهمحر انؤاهقف اهفرع يتلا ةرّدخملا داوملا نم «جنيلا» ناك دقو

 هعوقو ةلاح يف ناسنإلا نع رداصلا فارتعالا رابتعا مدعب اولاق دقو «ىلاعت

 .؟"رّدخملا اذه ريثأت تحت

 [؟١0]

 نيجاسملا نع وفع

 ظفحب طورشملا نينوجسملا نع وفعلا يف ديرف ماظن ةيدوعسلا يف
 .هنم ءازجأ وأ ميركلا نارقلا

 رثألا يذ رارقلا اذهل ةيناديم ةيقيبطت ةيرظن ةسارد تردص دقو

 راثا نمهلامو ؛هتيمهأو ءوفعلا نم عونلا اذه تفّرعو ؛'"”دومحملا

 نأ بجي يتلا ةبرجتلا هذه ةمظعو ءاهراثاو ةميرجلا ةحفاكم يف ةميظع

 . .ةيمالسإلا لودلا عيمج اهوذح وذحت

 )١( يشيبلا ديعس /«يئانجلا تابثإلا لاجم يف ىققحملا ىلع هرثأو يعرشلا دادعإلا» .

 (ريتسجام ةلاسر) ه7١4١ ء«ةيئمألا مولعلل ةيبرعلا فيان ةيميداكأ :ضايرلا

 ص 187.

 نجسلا لخاد هئم ءازجأ وأ ميركلا نآرقلا ظفحب طورشملا وفعلا» :ناونعب يهو (؟)

 ىسيع راشتسملل /«ةيناديم ةيقيبطن ةيرظن ةسارد :ليزنلا لبقتسمل ةبسنلاب هرثأو
 . ص 556 .ها1414١ («ناكيبعلا ةبتكم :ضايرلا  .خماشلا زيزعلا دبع

 ؟ 617



 اذه يف ةساردلا اهيلإ ثلصوت يتلا جئاتنلا مهأ نمو :ثحابلا لاق

 نجسلا لخاد الماك هللا باتك ظفح نيجس يأ نجسلا ىلإ دعي مل هنأ بناجلا
 .(ه414١) ةساردلا هذه نم ءاهتنالا ىتحو ه1404١ ماع ماظنلا قيبطت ذنم

 . بيذهتلاو ليهأتلاو حالصإلا لاجم يف ةجيتن ةيأ اهيهاضت ال ةجيتن هذهو

 نوجسلا يف بيذهتلاو ليهأتلاو حالصإلا بيلاسأ نأ ىلإ ثحابلا هبنو

 ةبسن نأو «ةيمالسإ تاساردو تايرظن ىلع دمتعت ال يعضو روظنم تاذ

 نم 1١/ ىلإ تايئاصحاإلا ضعب يف تلصو دقو «دادزت اهيف ةميرجلا

 ! مهحارس قلطملا ءانجسلا

 "؟65



 [؟”1]

 داهتجاو ..داقتعا

 نيييويألا فالخب «ًابصعتما ًايفنح ناك هنأ مظعملا كلملا هب رهتشا امم

 يف مظعألا مامإلا بهذم ىلع ناكو . يعفاشلا مامإلا بهذم ىلع اوناك نيذلا

 . كيبنلا ةحابإ

 نم . يلصوملا نب ميهاربإ نب ليعامسإ نيدلا فرش رهتشا هرصع ىفو

 .(ه5179 ت) ةيفتحلا نايعأ

 ناكو  ةذبنألا ةحابإ راهظإب هرمأي مظعملا كلملا هيلإ ثعبف
 .  ايضاق

 :لاقو ىبأف

 بهذم ىلع انأو «بابلا اذه هللا همحر  ةفينح يبأ ىلع حتقأ ال

 دوعسم نبا ثيدحو ءاطق اهبرش ام هنأ هنع حمص دقو ءاهميرحت يف دمحم

 . تبثي ال رمع نع هيف يورامو ءحصي اال

 . ةيناخرطلا نم هجرخأو ءمظعملا هيلع بضغف

 ةدافإلاو ثيدحتلا ىلع ًالبقم ؛هتيب يف ماقأو .«سيردتلاو ءاضقلا كرتو

 .؟”ىوتفلاو

 .595 ص يبهذلل -١"20579 5؟١ تايفوو ثداوح : مالسإلا خيرات 00

 "هه



 [؟؟”؟]

 كلام مامالا بهذم ىلع ةيهقف ماكحأ

 . ةمرحملا ثئابخلا نم هنأل ؛ لكؤي ال نتنأ اذإ محللا

 .ال مأ ّركس ءاوس ٌدحلا هيلعف ًاركسم برش نم
 .هاوس دجي مل اذإ لإ ءزوجي ال ةضفلاو بهذلا ِدّوُْرِمب لاحتكالا

 .لِلَو يبنلا نع ةدراولا ةنسلا وه فويضلا عم لكألا

 . ةزئاج ليقو «ةهوركم نيئضوتملل مّميتملا ةمامإ

 . لخدو مّميت هنم ءاملا ذخأل دجسملا لوخد ىلإ بنجلا أجتلا نإ

 هل دجسي ءًاوهس مالكلاك وهف لّلحتلا هب دصقي ملو ًاوهس َمَّلس نم 5-5

 . '''مالسلا دعي

 [|؟5*]

 نيسلاجلا ىلع لخادلا ةحفاصم

 : هللا همحر نيميثعلا حلاص نب دمحم خيشلا لئس

 ةنسلاو باتكلا نم ليلد نيسلاجلا ىلع لخادلا ةحفاصم يف له
 ؟خَ/ لوسرلا لعف وأ

 . لعفت نأ يغبني ال اذهلو «ةنسلا نم ًائيش اهيف ملعأ ال :لاق

 ىلإ دحاو لوأ نم ةحفاصملاب أدب سلجملا لخد اذإ نالا سانلا ضعب

 .يقالتلا دنع ةحفاصملا امنإو «ملعأ اميف عورشمب سيل اذهو «دحاو رخا

 , 3786 # 37” ص ء؛نورقش نب دمحأ /ررغلا ررغ نم تاياقن )1١(
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 ةالصلا هيلع لوسرلا جهنم نم سيل هنإف سلاجملا ىلإ لوخدلا اَمأ

 ةالصلا هيلع لوسرلا ناك امنإو .كلذ اولعفي نأ هباحصأ الو مالسلاو

 سلج اذإ هنأ ًاضيأ عمسن ملو . سلجملا هب يهتني ثيح سلجيو يتأي مالسلاو
 اذه ىلع ةحفاصملاف ءهنوحفاصيو نوموقي مهنأ سلجملا هب ىهتنا ثيح

 . . .ةعورشمب تسيل هجولا

 هنيمي ىلع يذلل بص ياشلاب وأ ةوهقلاب لخد اذإ سائلا ضعيو *

 . ءيش لك يف نمايتلا ىلع ءانب ءموقلا رغصأ ناك ولو
 . عورشمب سيل ًاضيأ اذهو

 ِِللَي يبنلا نأل ؛تنأ كنيمي ىلع يذلل طعأ مث ربكألاب أدباف تلخد اذإ

 :هل ليقف امهدحأل هيطعي نأ دارأ كاوس هدي يفو نينثا مانملا يف ىأر
 . ”ربكألاف ربكألاب أدبا ينعي ,2300رّبك رّبك»

 [؟7ء]

 زبخلا ليبقت مكح

 . ةعدب زبخلا ليبقت : يطويسلا مامإلا لاق

 . ةسمخلا ماكحألا ىلإ مسقنت لب «مارحلا يف ٌرصحنت ال ةعدبلاو

 ىلع ليلد ال هنأل «ميرحتلاب اذه ىلع مكحلا نكمي ال هنأ كش الو
 يف دري ملو «صاخ ىيهن هيف درو ام هوركملا نأ .ةهاركلاب الو « هميرحت

 . يهن كلذ

 .ناخيشلا هءاور )١(

 .رطملا هللا دبع نب دومح دادعإو عمج /1هل لصأ ال امو تاثداحملاو عدبلا» (7)

 . 58 ص .ه9١151١ «ةميزخ نبأ راد :ضايرلا_ .”دط

 ؟ هأ/



 . ةحابملا عدبلا نم اذه نأ رهظي يذلاو

 . ''”نسحف هماركإ يف ةدراولا ثيداحألا لجأل هماركإ كلذب دصق نإف

 [؟”6]

 ربقلا ىلع ةباتكلا
 دنع رجح وأ حول ىلع وأ تيملا ربق ىلع بتكي ام ةباتكلاب دوصقملا

 .ربقلا

 ةينارقلا تايالا ضعب ربقلا ىلع بتكي انايحأف «تاباتكلا هذه فلتختو
 نوكت ًانايحأو ءهتاثر وأ تيملا حدم يف دئاصقلا بتكت ًانايحأو ةيعدألاو

 خيراتو همساك ءروبقملا تيملا هب فرعي ام بتكيف «ةفيرعت ربقلا ىلع ةباتكلا
 ترسم نغا# ريصتكيم ةذدت نايا وو ةتاقو

 : نالوق ربقلا ىلع ةباتكلا مكح ىف ءاملعللو

 «ةيفنحلا ضعب لوقلا اذه ىلإ بهذو «هيلع ةباتكلا زاوج :لوألا

 . ةيفيرعتلا ةباتكلا ةيرهاظلا زّوجو

 .ءاملعلا ريهامج لوق وهو ءربقلا ىلع ةباتكلا ةهارك :يناثلا لوقلا

 ةيكلاملا بهذم وهو «ةيفنحلا نم نسحلا نب دمحمو .فسوي وبأ هيلإ بهذف

 45 يبنلا ىهن» :رباج ثيدح اهنم «مهتلدأ مهلو . . .ةلبانحلاو ةيعفاشلاو

 ىهن١) :ةياور يفو .«أطوت نأو .اهيلع بتكُي نأو .روبقلا صصحجت نأ

 يئاسنلاو دواد وبأ هجرخأ . «ءيش ربقلا ىلع بتكُي نأ خي هللا لوسر
 ا يذمرتلاو

 «فاقوألا ةرازو :طابرلا  .نورقش نب دمحأ /ررغلا ررغ نم تاياقن )١(

 . "75 ص .ه6

 15/١-1-١. ةيمالسإلا ةعيرشلا يف رباقملا ماكحأ ١)

 انتو



 [ىددز]

 ؟رمعلا لوطب ءاعدلا زوجي له

 . كلذ ىف ءاملعلا فلتخا

 هللا لاطأ :لاقي نأ هركي هنأ رهشألا :يوونلا ماماإلا لاق

 ... كلدلاقر

 مامإلا هاور يذلا ثيدحلل .رمعلا لوطي ءاعدلا زاوج رجح نبا نع وو

 : يمأ تلاق :لاق هنع هللا يضر كلام نب سنأ نع ؛هحيحص ىف يراخبلا

 كرايو ءهدلوو هلام رثكأ َجهلللا» :لاق . هل هللا عدا سنأ كمداخ ءهللا لوسو اي

 . «هتيطعأ اميف هل

 باذع نم ةاجنلاب ءاعدلا رصتقي نأو «هكرت بحتسملاو لضفألا امنإو

 هيلع ثح ام وهو .«كلذ هبشأ امو ةنجلاب زوفلابو رانلا باذع نمو ربقلا

 . اهنع هللا يضر ةبيبح مأ هجوز ِدِي هللا لوسر

 نأ يغبني ايندلاب قلعت هل ءيشب وأ رمعلا لوطب ءاعدلا بغر نم نأو

 ...امهوحنو ةنايصلاو هيف ةكربلا بلط هئاعد ىلإ مضي

 اهيلع ثح يتلا ربلا لامعأب ًاضيأ ةلاطإلا هله ىلع هصرح لئمتي نأو
 .''"ملعأ هللاو ءعرشلا

 راد : مامدلا ,3 ط . ميعنلا ميهاربإ نب كمحم /يجاتنإلا كرمع ليطت فيك )١(

 . (راصتخاب) ١١ ب ”<© ص .ه1477١ «رئاخللا

 «ظث)]رنأ



 [؟ 70 ]

 ؟ريخألا هاوثم

 :لاؤس

 ؟ريخألا هاوثم يف نفد : مهلوق مكح ام

 : باوحلا

 .زوجي الو مارح «ريخألا هاوثم ىف نفد» :لئاقلا لوق

 اذهو .هل ءيش رخا ربقلا نأ هاضتقمف ءريخألا هاوثم ىف تلق اذإ كنأل

 نيذلا دنع الإ ءءيش رخآ سيل ربقلا نأ نيملسملا ةماعل مولعملا نمو
 ءيش رخآ سيلف ملسملا امأ .مهدنع ءيش رخا ربقلاف رخالا مويلاب نونمؤي ال

 . . .ربقلا هدنع

 ؟ ريخخألا ىوغملا هنإ ربقلا نع لاقي الف «ةرابعلا هذه بّتجت بجي اذهل

 . '!ةمايقلا موي يف رانلا امإو «ةنجلا امإ ريخألا ىوشملا نأل

 [؟؟4]

 اذك تلعف اذإ ايدوهي نوكأ :لوقي
 تنك اذإ ًايدوهي نوكأ» :لوقي همالك دكؤي نأ دارأ اذإ سانلا ضعب

 نيد نم صخشلا ٌجرخُيو ءارفك ربتعي مالكلا اذه لهف !«لعفلا اذه تلعف
 ؟هلعف دق هيلع فلح يذلا ءيشلا نأب ًاملع ؛مالسإلا

 . 685 ص (ها114؟9)
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 ءهبلق يف رفكلا رمضأ اذإ لإ لوقلا اذهب رفكي ال هنإ :اولاق ءاهقفلا

 . ةرافك هيلع سيلو

 .نيمي ةرافك هيلع نإ :اولاق ءاهقفلا ضعبو

 ىزعلاو تاللاب فلح نم» :ِةَي هلوقل حيحصلا وه لوألا لوقلاو

 . ةرافك ثيدحلا يف ركذي ملو ««هلل الإ هللإ ال : لقيلف

 .«لاق امك وهف ًابذاك مالسإلا ريغ ةَّلمب فلح نم» :ِِلكلاقو
 دحأ ءىرتجي ال ىتح ظيلغتلا كلذ نم دارملاو . (دواد ابأ لإ ةعامجلا هاور)

 . هيلع

 .ابذاك ناك اذإ هرفكب مكحُي نأ ثيدحلا رهاظ : ةيعفاشلا ضعب لاقو

 ةقيقح دصق نإو .رفك ركذ ام ميظعت دقتعا نإف :ليصفتلا قيقحتلاو
 .رفك رفكلا ةدارإ نأل ءرفك كلذب افصتم نوكي نأ دارأ نإف ءرظنيف قيلعتلا

 ؟اهيزنت هركي وأ كلذ هيلع مرحي له نكل ءرفكي مل كلذ نع دعبلا دارأ نإو

 .20100* 49 /ا/ راطوألا لين) ررهشملا وه يناثلا

 [؟”5]

 ضيحلا عنمل ةيودألا مادختسا

 : (يلبنحلا هقفلا يف) ليبسلا رانم يف ءاج

 هبرش ىثنأللو «هل ٌّقح هنأل عامجلا عنمي ءاود برش لجرلل زوجيو
 .ها .دري ملو .ميرحتلا دري ىتح لصألا هنأل ؛ هعطقلو ضيحلا لوصحل

 «يمشنتلا ليجع روتكدلا دانعإ نم (ه1171/5/141) 111/ ع عمتجملا )١(

 . 88 ص

5١ 



 .ررضلا مدعب طورشم زاوجلا اذهو

 : باجأف ةلأسملا هذه نع هللا همحر زاب نب زيزعلا دبع خيشلا لئس دقف

 مايأ ةيرهشلا ةرودلا عنمت ضيحلا عنم بوبح ةأرملا ذخأت نأ جرح ال

 سانلا عم فوطت ىتح جحلا مايأ يفو «سانلا عم موصت ىتح ناضمر

 . جحلا لامعأ نع لطعتت الو

 هيف نكي مل اذإ سأب الف ةرودلا عنمي ءيش بوبحلا ريغ دجو نإو
 . '"7ةرضمو ًاعرش روذحم

 [؟١7]
 ةلبقلا ىلإ نيلجرلا دم

 : «ةيعرشلا بادالا» يف حلفم نبا لاق

 دنسُي نأ هركيو :دجسملا يف ةلبقلا ىلإ رهظلا دانسإ ةهارك يف لصف

 يضاقلا حّرصو .هوركم اذه :  مامإلا ينعي  دمحأ لاق . ةلبقلا ىلإ هرهظ

 ةالص لبق ةلبقلا ىلإ اودناستي نأ نوهركي اوناك :ميهاربإ لاق «ةهاركلاب

 . . .داجنلا ركب وبأ هاور .رجفلا

 دحاو ريغ ركذ :(ةلبقلا ىلإ نيلجرلا ذم ةهارك يف لصف) :لاق نأ ىلإ

 .هريغو مونلا يف ةلبقلا ىلإ نيلجرلا ذم هركُي هنأ هللا همحر  ةيفنحلا نم

 ًاقلطم اودارأ نإو ءمَّلسمف  ًافرش هللا اهداز  ةبعكلا دنع هب ادارأ نإ اذهو
 ةلمجلا يف تبث دقو ءايعرش اليلد يعدتست ةهاركلاف  رهاظ وه امك
 نم  ةديفملا» يف لاق .تيملا قح يف وه امك ؛هزاوج وأ هبابحتسا

 ةكم  .ديعس نب رصان نب دمحأ /ةرصاعملا ةيهقفلا لزاونلا ضعبل ةيعرش ةسارد )١(

 .184 ص .ها14177١ «ملاس ةبتكم :ةمركملا
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 .هل ةناهإ كلذ يف نأل ؛  دجسملا يف :ينعي  هيلجر دمي الو :  مهبتك

 . ىلوأ هكرت لعلو ءاذه اوركذ انباحصأ دجأ ملو

 نيتلأسملا نيتاه مكح نم هللا مهمحر  ةيفنحلا هركذ ام لعلو

 نإف «قبس امك «ةلبقلا ىلإ دانتسالا هللا همحر  دمحأ مامإلا ةهارك سايق

 . ''”هلعأ هللاو .كلذ ىنعم يف نيتلأسملا نيتاه

 [؟ از

 ةبعكلا ةروص اهيف ىتلا ةداجسلا ...

 :لاؤس

 ةروص هيف يذلا عضوملا ىلع نيمدقلاب ةداجسلا سود زوجي له

 ؟نيفيرشلا نيمرحلا
 ؟ةالصلا ريغل ةداجسلا لامعتسا زوجي لهو

 : باوج

 : ليقع نب زيزعلا دبع نب هللا دبع خيشلا باجأ
 اروذحم الو ءاّيعرش ًاعنام ةالصلا ريغل ةداجسلا لامعتسا يف ملعأ ال

 ةبعكلا لخدي ناسنالا نإف ءاهيف يتلا ةروصلا ىلع نيمدقلاب اهسود يف

 . ريكن ريغ نم همادقأب اهسوديو  ىلاعت هللا تيب يهو

 ةداجسلا ىلع ةالصلا راكنتسا وه اذه نم مهأ وه يذلا ثحبلا نكل

 .''”.. .ريواصتو شوقن اهيف يتلا

 داد :ةرهاقلا  .(ليقع نب زيزعلا دبع نب هللا دبع) ليقع نبا ىواتف :نم ًالقن )١(
 ١(. ج) 4١4 ص .ها١147 ءةلاصألا

 .2( "7 32 عغ؛١ < ص ءقباسلا ردصملا 0(

 فلن



 [؟؟]

 ةالصلا دعب ةحفاصملا مكح

 دعب ةحفاصملا مكح ام :هللا همحر زاب نب زيزعلا دبع خيشلا لئس

 ؟ةلفانلا وأ ةضيرفلا ةالص نيب قرف كانه لهو «ةالصلا

 :باجأف

 ناك دقو ءاهتيعرش نيملسملا نيب ءاقللا دنع ةحفاصملا ىف لصألا

 اوقالت اذإ اوناكو ءمهيقل اذإ مهنع هللا يضر هباحصأ تاع 4 يبنلا

 .اوحفاصت

 2 يبتلا باحصأ ناك :هللا همحر يبعشلاو هنع هللا يضر سنأ لاق
 .اوقناعت رفس نم اومدق اذإو ءاوحفاصت اوقالت اذإ

 نيرشبملا ةرشعلا دحأ هللا ديبع نب ةحلط نأ نيحيحصلا يف تبثو

 ةالصلا هيلع هدجسم يف ِكَي يبنلا ةقلح نم ماق مهنع هللا يضر ةنجلاب

 هحفاصف هيلع هللا بات امل هنع هللا يضر كلام نب بعك ىلإ ماق .مالسلاو

 .هدعيو دلي يبنلا دهع يف نيملسملا نيب روهشم رمأ اذهو ءةبوتلاب هأنهو

 تتاحت الإ ناحفاصتيف نايقالتي نيملسم نم ام» :لاق هنأ كي هنع تبثو
 . «اهقرو ةرجشلا نع تاحتي امك امهيونذ امهنع

 مل اذإو ءفصلا يف وأ دجسملا يف ءاقللا دنع حفاصتلا بحتسيو

 يف املو .ةميظعلا ةنسلا هذهل اقيقحت اهدعب احفاصت ةالصلا لبق احفاصتي

 . ءانحشلا ةلازإو ةدوملا تيبثت نم كلذ

 ركذلا دعب اهدعب هحفاصي نأ هل عرش ةضيرفلا لبق هحفاصي مل اذإ نكل

 . عورشملا



 نيح نم ةضيرفلا دعب ةحفاصملاب ةردابملا نم سانلا ضعب هلعفي ام امأ

 ليلدلا مدعل كلذ ةهارك رهظألا لب ءالصأ هل ملعأ الف ةيناثلا ةميلستلا ملسي
 يتلا ةيعرشلا راكذألاب ردابي نأ لاحلا هذه يف هل عورشم يلصملا نألو «هيلع

 . ةضيرفلا ةالص نم مالسلا دعب كك يبنلا اهلعفي ناك

 احفاصتي مل اذإ اهنم مالسلا دعب ةحفاصملا عرشتف ةلفانلا ةالص امأو

 . '7١ىفك كلذ لبق احفاصت نإف ءاهيف لوخدلا لبق

 ةعيرشلا ةيلك ديمع يمشنلا ليجع روتكدلا ذاتسألا باجأو *

 :لاقف لاؤسلا اذه نع تيوكلاب

 . ةَّنُس ةحفاصملا نأ ىلع ءاملعلا عمجأ ءةَّنَّسلا نم ةحفاصملا

 تناكأ :هنع هللا يضر سنأل تلق :لاق هنع هللا يضر ةداتق ىور دقف

 ١11/8(. يراخبلا) ؟معن» :لاق كي هللا لوسر باحصأ يف ةحفاصملا

 يلع نايّلصيف ناحفاصتيف نايقتلي نيملسم نم ام” :لك هللا لوسر لاقو
 .(امهريغو دواد وبأو يذمرتلا) «اقّرفتي نأ لبق امهل هللا رفغ الإ

 .ةأرملل ةأرملاو ءلجرلل لجرلا ةحفاصمل لماش اذه

 :اهيف ءاهقفلا فلتخا دقف «تاولصلا دعب ةحفاصملا امأ

 . رصعلاو حبصلا ةالص دعب ةصاخ اهبحتسا نم مهنمف

 . اهحابأ نم مهنمو

 .اههرك نم مهنمو

 .(ها١ 51517 ماعل اهلعلو ءاهقيثوت ينتاف) يمالسالا ملاعلا ةديرج )00(

 2ظ)أّ_)]آزظ



 . اليلد اهاوقأ بابحتسالاب لوقلاو

 صصخت ملو «ةماع ةحفاصملا ىلع ةثاحلا ثيداحألا نأ : هيف ةجحلاو

 .تفو نود تفقو ىف

 3 هللا لوسر حرخال لاق هنع هللا يضر ةفيحج يبا نع يور املو >>
 نيبو نيتعكر رصعلاو نيتعكر رهظلا ىلص مث أضوتف «ءاحطبلا ىلإ ةرجاهلاب
 هيدي نوذخأي اولعجف سانلا ماقو «ةأرملا اهئارو نم ٌرمت  ةاصع  ةرتع هيدي

 ىلع اهتعضوف هديب تذخأف :ةفيحج وبأ لاق ءمههوجو امهب نوحسميف
 يراخبلا) «كسملا ةحئار نم بيطأو «جلثلا نم دربأ يه اذإف ءيهجو

2)2)/55. 

 نم سانلا هيلع قباطت امل كلذب سنأتسيو :يربطلا بحملا لاق

 اذإ برغملاو رصعلا يف اميس الو «تاعامجلا يف تاولصلا دعب ةحفاصملا

 .هوحن وأ دّدوت وأ كُربت نم حلاص ّدصق هب نرتقا

 . ءاقل لك دنع ةبحتسم ةحفاصملا هذه نأ ملعا : يوونلا مامإلا لاقو

 ءرصعلاو حبصلا يتالص دعب ةحفاصملا نم سانلا هداتعا امامأو

 . هب سأب ال نكلو ءهجولا اذه ىلع عرشلا يف هل لصأ الف

 ةالصلا لبق هعم ناك نم ةحفاصم نأ :مالسلا دبع نب زعلا مالك نمو

 . ةنس ةالصلا لبق هعم نكي مل نمو ؛ةحابم

 عدبلا نم رصعلاو حبصلا بيقع ةحفاصملا مالسلا دبع نبا ربتعاو

 . ةحابملا

 اه ضصوضخخ فا ةتساهلا ءاوحلا ءاقتعا ةيثتخ : ةفاركلاب لاق نم ةنعخو

 .'''ءعضاوملا نم اهريغ ىلع ةدئاز ةيصوصخ اهل نأو ؛تاولصلا دعب

 .08 ص .(ه8/١11417١/؟7) ١5١4 ع عمتجملا )١(

,»ّ 



 [؟7؟]

 مرحلا يف ىواتف

 ؟ةالصب عوطتلا مأ فاوطلا راركت لضفألا له

 ناك اذإ لضفأ فاوطلا نوكي ًانايحأف ؛هبلقل عفنأ وه ام ناسنالل لضفألا

 امم رثكأ بلقلا روضحو عوشخلا هسفن نم دجي ناسنإلا ناكو ًايلاخ فاطملا

 ًامحدزم فاطملا ناك ول امك «سكعلاب رمألا نوكي ًانايحأو . يلصي ناك ول

 نم لضفأ ةالصلا نوكت لاحلا هذه يفف «هبلقل رضحأو هل عشخأ ةالصلاو

 ىلإ مزمز ءام جارخإب سأب الو ءّلحلا ىلإ ةكم بارت جارخإب سأب ال
 . (نيميثع نبا) لحلا

 ؟ةنيدملاو ةكم مامحل ةيصوصخ كانه له

 هنأ ىوس «ةنيدملا مامحل الو ةكم مامحل ةيصوصخ كانه تسيل

 . (زاب نبا) . .مرحلا دودح يف ماد ام رّني الو داصُي ال

 مرحلا هب لخدي مث «مرحلا جراخ رويطلا ضعب ديص زوجي له

 ؟يح وهو

 مث «مرحلا جراخ ديصلا نم اهريغ وأ ةحابملا رويطلا ضعب داص اذإ

 , "'7(زاب نبا) .ءاملعلا يلوق

 .يفرطملا هللا ليخد بيترتو عمج ؛نيرخاو زاب نبال /مرحلا لهال ىواتف )١(
 5١., 2:88 ,اا/ص .ها١147 «ةميزخ نبا راد :ضايرلا
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 [؟72]

 ؟رطفت له .وجلا تارطعم»

 ذاذر لكش ىلع نوكت يتلا حئاورلا مشي نأ مئاصلل زوجي له :لاؤس
 ؟«وجلل رطعملا خاخبلا» ىمسملا وهو لئاس

 لخد اذإ الإ رطفت ال ءروكذملا فصولاب تناك نإ حئاورلا :باوج
 دوخبلا ىلع ًاسايق ؛هقلح يف هسحأو فنألا وأ مفلا ىلإ خاخبلا ذاذر نم ءيش

 روخبلا لصي مل نإو .رطفي هنإف هقلح يف هسحأ ىتح هناخد مئاصلا لخدأ اذإ

 . ةيكلاملاو ةيفنحلا هيلإ بهذ ام ىلع رطفي ال هنإف قلحلا ىلإ
 دنع مئاصلا اهمش اذإ رطفت ال اهنإف اهل مرج ال يتلا روطعلا امأو

 ناك اذإ ّالِإ ءهركي ال ةلبانحلا دنعو .ةيعفاشلاو ةيكلاملا اههركو . ةيفتحلا
 . هفنأ ىلإ هضعب بذجي همش نأ لامتحال ءاقوحسم بيطلا

 وه اهل مسج ال يتلا روطعلاو بيطلا مش يف ةهاركلا مدعب لوقلا لعلو
 . ''”ءيش هنم فوجلا وأ قلحلا لخدي الو .لصألا مكح ىلع هنأل «ىلوألا

 [؟ ؟0]

 ةرونملا ةنيدملا ىلإ ىتوملا لقن مكح

 يف امك «ةرونملا ةنيدملاب توملا لضف يف ةماع ثيداحأ تدرو

 تام نمل عفشأ ينإف «لعفيلف ةئيدملاب تومي نأ عاطتسا نم» :للَي هلوق
 . ؟7«اهب

 ليجع ذاتسألا ةباجإ نم 2609 ص ء(ه1115/5/756١) 1“”3 ع عمتجملا )١(

 .تيوكلاب ةعيرشلا ةيلك ديمع يمشنلا
 .هل ينابلالاو ركاش دمحأ حيحصت لقنو .يذمرتلاو دمحأ هاور (؟)
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 نأ امإ هنإف «ةنيدملا ىلإ هلقن بلطيو مرحلا جراخ تومي يذلا امأ

 :دمحأ لاق .ليصفت هيفف ديعبلا امأ ؛لقنُي بيرقلاو .ًابيرق وأ اديعب نوكي
 .اسأب ىرخأ دلب ىلإ هدلب يف تومي لجرلا لقنب ملعأ ام

 فخأ هنفد يف ليجعتلا نأل ءرّيغتي مل امب كلذ دّيقي نأ يغبني نكلو
 ترفوتو ةنيدملا جراخ تيملا ناك اذإو ..رييغتلا نم هل ملسأو هتنؤمل

 رهاظلا نإف .هل نيلقانلا وأ تيملا ىلع رسع وأ ةقشم نود اهيف هنفدل لئاسولا

 .زاوجلا

 ىلإ دلب نم تيملا لقن زاوج يف فلتخاو :هللا همحر رجح نبا لاق

 .هتمرح كتهل هضيرعتو هنفد ريخأت نم هيفامل ء«هركي :ليقف ءدلب

 نكي مل ثيح عنملاف «نيتلاح ىلع كلذ ليزنت ىلوألاو . بحتسي :ليقو

 «كلذ يف ةهاركلا فلتختو ؛ةلضافلا عاقبلا يف نفدلاك ء.حجار ضرغ كانه

 امك «لضاف ناكم برقب كلذ نوكي ثيح بابحتسالاو .ميرحتلا غلبت دقف

 .اهريغو ةكمك ةلضافلا ضرألا ىلإ تيملا لقن بابحتسا ىلع يعفاشلا صن

 . ''”هلعأ هللاو

 [؟او]

 ؟هنبا لام نم بألا ذخأي ىتمو فيك

 : لوقي كي ىفطصملا نع ًائثيدح تعمس :نازوفلا هللا دبع خيشلا لئس

 اذه ةحص ام ءًافعض ثيدحلا اذه يف نأ تعمس دقو ؛1كيبأل كلامو تنأ»

 ؟خيشلا ةليضف اي

 ةرونملا ةنيدملا  .يدمحملا فسوي /ةررنملا ةئيدملاب ةقلعتملا ةيهقفلا ماكحألا )١(

 . (راصتخاب) 8/- 87 ص .ه5١541١ .«فلؤملا

 ضل



 نأ كلذ ىنعمو .هدهاوشل ؟؛فيعضب سيل ثيدحلا اذه :باجأف

 اذه نم ذخأي نإو «لاملا اذهب طسبتي نأ هيبأل نإف لام هل ناك اذإ ناسنالا

 : طورشب نكل . ءاشي ام لاملا

 هذخأ يف ناك نإف «نبالا ىلع ررض هذخأ يف نوكي الأ : لوألا طرشلا
 عفدي يذلا هماعط ذخأ وأ ءدربلا نم هب ىطغتي يذلا هءاطغ ذخأ ول امك ءررض

 . بلل زوجي ال كلذ نإف ءهعوج هب

 ل نبالا دنع ناك ولف «نبالل ةجاح هب قلعتت ال نأ : يناثلا طرشلا

 كلذكو ءاهب نبالا ةجاح قلعتل ءاهذخأي نأ بألل زوجي ال هنإف اهاًرستي

 هنكمي ام مهاردلا نم هيدل سيلو هبايإو هباهذ يف اهجاتحي ةرايس نبالل ناك ول

 .لاح يأب اهذخأي نأ هل سيلق ءاهلدب يرتشي نأ

 نأل ءرخآ نبال هيطعيل هئانبأ دحأ نم لاملا ذخأي ال نأ :ثلاثلا طرشلا

 ضعب ىلع ءانبألا ضعبل ًاليضفت هيف نألو «ءانبألا نيب ةوادعلل ءاقلإ كلذ يف

 ءانبألا دحأ بألا ءاطعإ نإف ءاجاتحم ناك نإف ءًأجاتحم يناثلا نكي مل اذإ

 . هيلع بجاو وه لب «ليضفت هيف سيل نوجاتحي نيذلا هتوخإ نود ةجاحل

 هتكلو «هب اوجتحاو ءاملعلا هب ذخأ «ةجح ثيدحلا اذه لاح لك ىلع

 هل سيلو «هرضي ام هئبا لام نم ذخأي نأ هل سيل بألا نإف ءانركذ امب طورشم
 هدلو لام نم ذخأي نأ هل سيلو «نبالا هجاتحي ام هدلو لام نم ذخأي نأ

 . '"”هلعأ هللاو .رخآ ادلو يطعيل

 عمج /نسلا رابكل ىراتف : نم هتلقن) 0/6 نازوفلا ىراتن سس ىقتنملا 000

 77ص ءها١47١ ؛ةميزخ نبا راد :سصايرلا  .يفرطملا هللا لبخد دادعإو

4" ). 
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 قرفلا عفدو ةرايس لادبتسا

 اهتلدبتسا «ةميدق ةرايس يدنع : نيميثعلا حلاص نب دمحم خيشلا لئثس

 ؟عيبلا اذه مكح ام «قرفلا تعفدو «ةديدج ةرايسب

 ةرايس لدبي نأ ناسنإلا زوجي ينعي ءاذهب سأب ال :هللا همحر باجأف

 سيل تارايسلا نأل «مهارد ةميدقلا ةرايسلا ىلإ فيضيو ةديدج ةرايسب ةميدق

 اهنع يطعيو ةقدصلا لبإ ىلإ ريعبلا ذخأي كي لوسرلا ناك دقو ءابرلا اهيف
 تاموعطملا يف الإ يرجي ال ابرلاو .ةثالث يطعيو نيريعبلا ذخأيو «نيريعب
 يف وأ ءاههبشأ امو ةرذلاو زرلاو ربلاو ريعشلاو رمتلا لثم «تاتقت يتلا

 سيلف منغلاو رقبلاو لبإلاو رودلاو يناوألاو تارايسلا امأو .ةضفلاو بهذلا

 .''"اير اهيف

 [؟ ؟4]

 ذيبنلا نم ليلقب ماعطلا خبط

 لوحكلا نأب ًاملع «ذيبنلا نم ليلقب ماعطلا خبط يف مكحلا ام :لاؤس
 ةهكافلا ةهكن ىوس ءيش هنم ىقبي الو .ةركْسُملا هتيصاخ دقفي يهطلا لالخ

 : اهنم عنص يتلا

 ىلع ذيبتلا يقب ءاوس ءماعط يأب ركْسُملا ليبنلا جزم زوجي ال : باوجلا

 تيقب وأ راكسالا ةيصاخ دقف ءاوسو .جاضنإلا ةرارح هتكلهتسا وأ هلاح

 «ةميزخ نبا راد :ضايرلا  .يفرطملا هللا ليخد بيترتو عمج /نيقئاسلا ىواتف )١(

 .19 ص هه

 "ا



 ةداملا هذه ةاقالمب سجني ماعطلا نأ ىلإ ةفاضالاب اذه .هيف ةدوجوم

 فده ىتح وأ ةجاح وأ ةرورض يأ هيعدتست ال كلذ نأ اميس الو .ةركسملا

 5 / 5 (01١0
 ! عو رشم ينيسحت

 [؟9]

 لوحكلا نم ةليئنض ةبسن يوحت ىتلا ةريبلا

 ةعماجب ةعيرشلا ةيلك ديمع يميشنلا ليجع روتكدلا ذاتسألا لئس

 :تيوكلا

 ةريب وأ لوحك الب ةريب» ىمسي امي ةرجاتملا وأ برشلا مكح ام ©
 نالا عنصت اهنكل «ةركسم تابورشمل تايمسم لمحت اهنأب املع ««ريعشلا

 نميف مكحلا امو ؟اهب ةرجاتملا وأ اهبرش زوجي لهف «ءلوحكلا نم ةيلاخ

 هنكلو لوحكلا نم ةبسن اهيف نأ نيبت مث .لوحكلا نم ةيلاخ اهنأ ىلع اهبرش
 ؟كلذ ةيلوؤسم لمحتي نمو ؟مثإ هيلع له ءركسي مل

 : هتليضف باجأ امم ناكف

 «ةمرحلا تفتنا راكسالا ىفتنا اذإف ءاهراكسإ وه رمخلا ةمرح ةلع ©

 .راكسالا ةيصاخ باهذب يفتني ةمرحلا مكحو رمخلا ةفص ءافتنا نأ بير الق

 ًالثم اهلقنب الخ تحبصأ يأ ؛تللخت اذإ رمخلا نأ ىلع ءاهقفلا قفتا كلذلو

 .ًارمخ ال الخ تحبصأ اهنأل اهبرش لح .سكعلاب وأ سمشلا ىلإ لظلا نم
 يهو «لاؤسلا يف ةدراولا اهريغو ةريبلل يلصألا مكحلاف ءاذه ىلعو

 . لحلا ءركسلل ببسملا لوحكلا نم ةيلاخلا ةعوزنملا

 :قشمد .  ط .يطوبلا ناضمر ديعس دمحم /ىواتفو تاروشنم :سانلا عم )١(
 ١58. ص .؛ها9١141١ ءركفلا راد

 فرغ



 : نيرمأ ةظحالم يغبني نكل

 تابورشم ىلإ تابورشملا هذه ليوحت لهسلا نم نوكي آلآ :لوألا
 ىلإ لوحتت ةنيعم ءايشأ ةفاضإبو «ةأيهم ةرمخلا تانوكم نوكت نأب «ةركسم

 .ةركسملا تابورشملا جاورل ةعيرذ تابورشملا هذه جاور نوكي الئثل ءرمخ
 «كلذ ةحص صاصتخالا لهأ ردق نإف ءصاصتخالا لهأ هردقي امنإ اذهو

 ريثكلا اهلوحف ءاهبرش سانلا ءاسأ دق تابورشملا هذه نأ رمألا يلو ىأرو

 نم نإف ءالالح اهلصأ يف تناك نإو اهعنمي نأ هلف «تاركسم ىلإ مهنم

 نمل بنعلا عيب ءاهقفلا عنم دقو ؛هعنمي وأ حابملا دّيقي نأ رمألا يلو ةيحالص

 .ارمخ هذختي

 ةقسفلاب ةطبترملا رومخلاب اهصاصتخا دوهعملا تايمسملا نأ :يناثلا

 .مهتويب اهنولخدي الو ءاهنوسمي ال حالصلا لهأ نأ دوهعملاو ءاهل نينمدملا

 نم ةيلاخ اهبرش دايتعا نإف «لكشلاو تايمسملا كلت رييغت ىلوألا نإف
 ىلإ اهعفدي امم هعم ةفيعضلا سفنلا دجت دق ءاهلكشو اهتفص ىلع لوحكلا

 . ةركسم اهبرش ةبرجت
 نم ناريغت الو ىلوألا نايبل نيتظحالملا نيتاه نإف ءلاح لك ىلعو

 ةدرطضم ريغ ريذاحم يه امنإو هب ةرجاتملاو ركسي ال ام برش لح مكح
 .بلغألا عم مكحلا رادّي امنإو ءرخآلا ضعبلا نود سانلا ضعبل ثدحت دقف
 .دسافملاو حلاصملا لاوحألا عيمج يف رّدقي رمألا يلوو

 قاوسألا يف وهامم هريغ وأ ريعشلا بورشم لوانت نم امأ *

 مثإ ال هنإف  لوحكلا نم ًايلاخ ًاحابم ناك ام الإ عيبب حمسي الأ نأشلاو

 لماعُيف .ءلوحك هيف سيلو ركسي ال ام برش هنأ لصألا نأل ؛هبرش نم ىلع
 ءاود هل بيبطلا فصو نم وأ .هرمختل هركسأف ًائبل برش نمك .هتين ىلع

 مل كلذلو «حابم هببس نأ يأ «حابمب ًاركس ىمسي اذهف ءهركسأف هنم رثكأف

 ففي



 مدعل هنع مئإلا عفترا امنإو «حابمب ركس نم قالط ءاهقفلا روهمج عقوي

 قسافلاو ءىطخملاو هيلع ىمغملاو مئانلا مكحك وهف .هلهجل وأ ؛هملع

 امو نايسنلاو أطخلا يتمأ نع عفر» :ثيدحلا يف درو دقو «هركملا وأ

 . ؟هيلع اوهركتسا

 اذإ ء.ةجورملا ةكرشلاو رجاتلا ىلع بير الو ةيلوؤسملاو مثالا عقيو

 كلذب ببست نم قحتسيو .ةركسم ةبسنب لوحكلا ةدام دوجوب نوملعي اوناك
 نّمض دق عّنصملا نأ اوملعي مل نإف ؛يضاقلا اهردقي يتلا ةيريزعتلا ةبوقعلا

 . عنصملا ىلع ةيلوؤسملاف لوحكلا هتانوكم
 قيقحتلا نع ةيلوؤسم ةينعملا ةيمسرلا تاهجلا نإف لاوحألا عيمج يفو

 . قاوسألا ىلإ هلوزن لبق بورشملا تانيع نم
 امأو «ةركسم ةبرشألا هذه يف ةدوجوملا ةبسنلا تناك ول اميف ءهلك اذه

 لوحكلا نم ةبسن امهيف نأ نيبت دق امهريغ وأ ناكيبرابلا وأ ريعشلا ةريب نأ

 يف اهعضو دمعتملا ريغ لوحكلا ةبسن نإ :لوقنف 2/٠٠١1 ةركسم ريغ

 يف رثؤت ال ءهنيزخت لوط وأ بورشملا ةعيبطل تدجو امنإو «بارشلا
 لهأ نم اهديدحت يغبني ةبسنلا هذهو «ةنيعم ةبسن ىلع دزت مل اذإ .ةمرحلا

 رمتلا ذابتنا يف نيصتخملا براجت نم تبثامب اهيف مزتليو «ةربخلا
 ةبسن نأ ىوتفلا ةئيه تحجر دقو لكي يبنلل لمعي ناك ام لثمب بيبزلاو

 هذه هيف تناك اذإ بارشلا زوجيف «راكسالا يف رثؤت ال ةبسن فلألا يف ةسمخ

 نيزختلا لماوع ةجيتن امنإو «لعاف لعفب نوكت لأ ىلع ءاهنود امو ةبسنلا

 .اهوحنو

 نم ةبسن نم ولخت ال قاوسألا يف ةدوجوملا رئاصعلا نأ تبث دقلو

 ميرحت نم مزليف «ناكيبرابلا وأ ريعشلا بارش يف وهام قوفت دق لوحكلا
 رسعلا نم كلذ يفو ؛ةلوادتملا رئاصعلا رئاس نكي مل نإ ةلمج ميرحت ريخألا

5/1 



 لوحكلا نم ةليئتض ةبسن هيف ام نوبرشي نوملسملا لاز امو «اننيد هلبقي ال ام

 . ةصاخ ذابتنالا يفو ِةَكَي يبنلا دهع ذنم

 . راكسإلا وه ةمرحلاو لحلا سايقمو

 هذه عينصت ىلع نوملسملا دمتعي نأ ةهارك :انه هتفاضإ يغبني اممو

 نم كلذ يف امل ءرومخلا عنص يف ًالصأ ةصصختملا عناصملا ىلع ةبرشألا
 .يوبرلا لماعتلا ريغ يف ةيوبرلا كونبلا عم لماعتلاب هيبش ءركنملا ىلع ةناعإ

 نوملسملا يفكي نأ ىلوألاف ءركنملا ىلع ةناعإ هيف نأ الإ ءهلح مغرب هنإف

 . ١)7ةماع ةعفنم وأ رب وأ لالح يف لإ مهريغ اونيعي ًالأو . مهتجاح مهسفنأ

 [؟4:]
 ءارمألا ىلع ءاملعلا لوخد مكح

 . زاوجلا ءارمألا ىلع ءاملعلا لوخد يف لصألا

 ءًابحتسم لوخدلا ناك ءًاعرش دمحُي ٌبمأ لوخدلاب نرتقا اذإف

 اعنا ون وأ

 .هنع ًاّيهنم لوخدلا ناك ءًاعرش ٌمومذم ٌرمأ لوخدلاب نرتقا اذإو
 . ًاعرش مومذملا رمألا نم هب نرتقا امل لب «هتاذل ال

 هتباحص نعو ِهكَي يبنلا نع ُثتبث ةصاخ ةّلدأ كلذ ىلع لد دقو

 . "''ماركلا

 .088 ص ؛((ه117/4/) ١1١8 ع عمتجملا )١(

 سجرب نب مالسلا دبع /؛ءارمألا ىلع لوخدلا مكح يف ءارملا عطق» (')

 دعب نم قاسو .ال ص ,«ها١٠4 ؛فلوؤملا :ضايرلا .ميركلا دبع لا

 .ةلدألاو دهاوشلا

 فمي



 [؟ ]41١

 ؟ىمعألاب ىمعألا بيقلت زوجي له

 : «بابلألا ةهزن» يف رجح نبا ظفاحلا لاق

 ءهب فيرعتلا دصق دنع لإ هب ئعدي نأ زجي مل ههركي امب َبَقَل نم
 . . .ٌمذ دصق ريغب هريغ نع زيمتيل

 ديمح :لوقي لجرلا نع هللا همحر كرابملا نب هللا دبع لثس دقو

 ؟جرعألا ديمح :ليوطلا

 . سأب الف هبيع دري ملو هتفص دارأ اذإ :لاقف

 فرعي مل اذإ :لاقف هبقلب فرعي لجرلا يف دمحأ مامإلا نع ركذ امك

 اذإ هلثم يف لهسف ءاذهب سانلا هفرعي امنإ شمعألا :لاق مث ءزاج هب ّّذلإ
 . هب رهتشا

 امناك نإو هركيامب هبيقلت مرحي :«ضورلا حرش# يف لاقو

 4 بقل اوربت الواط :ىلاعت لاق ءىمعألاو شمعألاك «هيفهب بقل
 بقلب ًاضعب مكضعب وعدي ال يأ .[١١ةيألا ؛«تارجحلا ةروس]

 . ههركي

 .هب الإ فرعي ال نمل روكذملا بقللا ركذ زوجيو

 وهف بقللا ريغب فيرعتلا نكمأ ىتم مث ... :ًاضيأ رجح نبا لاقو
 17. . .مرح كلذ هركي وهو هريغب نكمأ اذإ لب «ىلوأ

 :فئاطلا  .لدهألا نمحرلا دبع نب دمحم /نايمعلا ماكحأب نالخلا ءابنإ :رظني )١(

 -8"١. 14 ص ءها47؟١ ؛ةئثيدحلا نايبلا راد

 فو



 [؟مكز

 طيرشلا صق

 : نيربجلا نمحرلا دبع هللا دبع خيشلا لئس

 طيرش لمعب عيراشم حاتتفا وأ ضراعم لمع دنع سانلا ضعب داتعا

 نيب ةميدقلا تاداعلا ضعبب ةطبترم ةداعلا هذه لهف .عورشملا حاجن يف هللا

 يف طيرشلا صقب ةهباشم فورظ دجوت لهو ؟ديلقت درجم يه مأ نيملسملا

 ؟ةيمالسالا تاحاتتفالاب صتخت ةيمالسإلا دوهعلا

 نم نكت ملو .اهيف ةدئاف الو .ةداعلا هذهل الصأ فرعأ ال :باجأف

 :ةيبنجألا دالبلل ديلقت درجم وه امنإو ءنامزلا قباس يف نيملسملا لمع

 ءاعدلاو «لمعلا يف ءدبلا لبق رومألا يف ةراختسالاب مالسالا ءاج امنإو

 عورشملا كلذ حاجن يف ىلاعت هللا نم قيفوتلاو ريخلا ةرثكو ةكربلاب

 .هحالفو

 ةنامألاب موقيو .ةعداخملاو ملظلاو شغلا بنجتيو .ديعبلاو بيرقلا

 «نيملسملا عفنو ىلاعت هللا نم رجألا كلذ يف بستحيو .؛لامعألا زاجنإو

 كرتو تابرقلا لعفو تادابعلا ءادأ نم لجو زع هللا قحب موقيو

 . تامرحملا

 ء سانلا نيب كلذب رهتشاو ؛حاجنلاو ءامنلا هل يجر ؛ كلذ لصح ىتمف

 30 ل و «ريثك حبر هل لصحو .هتلماعم يف اوبغرو

 ٠ 887” ص ءرطملا دومح دادعإو عمج /هل لصأ ال امو تاثدحملاو عدبلا )010

 فغي



 ]؟١8؟[

 نم ريثك ةداع هيلع ترج ام نأ هللا همحر زاب نب زيزعلا دبع خيشلا ركذ

 ليطعتو .مالعألا سيكنت نم ريمأ وأ كلم نم ءامظعلا توم دنع سانلا

 هللا يضر هباحصأو هلك يبنلا نأل .هلعف زوجي ال ةركنم ةعدب وه ؛لامعألا

 . كلذ اولعفي مل مهنع

 بئاصملا مظعأ هب ةبيصملاو يفوت دق لَك يبنلا نأ ىوتفلا تركذو
 قيدصلا يفوت مث «لامعألا اولطعي ملو «مالعألا ةباحصلا سكني ملف

 اوسكني ملف مهنع هللا يضر ةباحصلا لضفأ وهو كلذ دعب هنع هللا يضر

 ءاليتق كلذ دعب هنع هللا يضر رمع يفوت مث «لامعألا اولطعي ملو مالعألا

 لتق مث «لامعألا اولطعي ملو «مالعألا مهنع هللا يضر ةباحصلا سكني ملف
 ًائيش مهنع هللا يضر ةباحصلا لعفي ملف امهنع هللا يضر ىلع لتق مث ,نامثع

 . كلذ نم

 .مهب يسأتلاو «ةياحصلا جهن ىلع ريسلا بجاولا نإ :هللا همحر لاقو

 هنم سيل ام اذه انرمأ يف ثدحأ نم» :ِهكَو يبنلا لوقل .عدبلا نم رذحلاو

 نم نييدهملا نيدشارلا ءافلخلا ةنسو يتنسب مكيلع» :ِخي هلوقلو .«در وهف

 لك نإف رومألا تاثدحمو مكايإو .لجاونلاب اهيلع اوضعو اهب اوكسمت يدعب
 .ةريثك ىنعملا اذه يف ثيداحألاو ««ةلالض ةعدب لكو ةعدب ةثدحم

 امك لوقلاو «باستحالاو ربصلا بئاصملا دنع بجاولا نإ :لاقو

 كلذ ىلع هللا مهدعو دقو .4 ((ن) َنوُعجت وبل انو هي نإ 8 :نورباصلا لاق
 ْمُه َكيلْوَأو ةَمَميَو ْمِهْبَد نَي ٌتوَلَص َمِهْلَع َكِيَلْو » :لاقف ءًاريثكًاريخ

 . َنوُدَْهمْل

 فمي



 يبنلا لوقل ءاسنلا صئاصخ نم تيملا ىلع دادحالا نإ ىوتفلا تركذو

 . ''”(ًارشعو رهشأ ةعبرأ جوز ىلع لإ ثالث قوف تيم ىلع ةأرما ّدحت ال» : فِي

 [؟8١ئ]

 ةأرملا اهأرقت رابخألا ةرشن

 اهمدقت يتلا تارشنلا ةدهاشم مكح ام : نيربج نب هللا دبع خيشلا لئس

 ؟ةيبنجألا تاونقلا يف تالسارمو تاعيذم

 هنأل ؛مارح ةجربتملا ةفشكتملا ةأرملا ىلإ رظنلا نأ كش ال :باجأف

 اوداتعا دق سانلا نم ريثكلا نأ ولو «مارحلا يف عوقولاو ةنتفلا هنم ىشخي امم

 تارشنلا هذه تضرع اذإ اذه ىلعف .زاوجلا رربي ال كلذ نإف رظنلا اذه

 يفتكي دقو .ةيتوصلا ةعاذإلا عامس يف امك ءرظنلا نود عامسلا ىلع رصتقا

 مامأ لاجرلا توصب زافلتلا يف عاذت يتلا وأ فحصلا يف ةءورقملا تارشنلاب

 بلجي ام لك نع بلقلاو رصبلا ةنايص ىلع ًاصرح «ءاسنلا نود لاجرلا
 .'"”ملعأ هللاو .ءاشحفلا يف عقوي وأ ءوسلا

 [؟66]

 سرعلا ةميلو مكح

 «ةيفنحلا بهذ هيلإو «ةدكؤم ةنس اهنأ حجارلاو «سرعلا ماعط ةميلولا

 بهذم وهو . حيحصلا ىلع ةيعفاشلاو ؛ةيكلاملا بهلم نس روهشملاو

 . ةلبانحلا

 .4" ص ((ه١1414/11/8) ١4 ع عمتجملا )١(
 .""5 ص .(ه1ا4١41 بجر 7” 6 ع (ةيدوعسلا) ةوعدلا (؟)

 فح



 ىلع ىأر ِك يبنلا نأ «هنع هللا يضر كلام نب سنأ هاور ام ليلدلاو
 ينإ هللا لوسر اي :لاق «؟اذه ام :لاقف ةرفص رثأ فوع نب نمحرلا دبع

 ْمِلْوَأ ءكل هللا كراب# :لاق . بهذ نم ةاون نزو ىلع ةأرما تجوزت

 .''”هيلع قفتم .«ةاشب ولو

 [؟ىدكز

 سارعألا ىف حابملا صقرلا دودح

 لاجرلل هتهاركو ءءاسنلاو لاجرلل صقرلا ةهارك ىلع ءاهقفلا روهمج
 .دشاأ

 ءركنم هقفاري مل ام اذه ءءاسنلاو لاجرلل هتحابإ ىلإ ةيعفاشلا بهذو
 عالطا وأ ؛ءاسنلاب لاجرلا طالتخا وأ ءىقيسوملا وأ «تاروعلا فشك لثم

 ّالإو .. .ةءورملا نع جرخي يذلا ديدشلا رّسكتلا وأ ءءاسنلا ىلع لاجرلا
 .؟'”هقفارامل عنم

 [؟ ما ]

 يسيطانغملا ميونتلا يف عرشلا مكح

 .(ريتسجام ةلاسر) 14٠١« 5 ءه.هآأ 418 ءمامالا ةعماج :ضايرلا

 رئاشبلا راد . تلو ريب د . يدركلا يجحلا دمحأ /ةرصاعم ةيهنف ىواتفو ثرحب )00

 5١١. ص ؛.ه15 ؛ةيمالسالا
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 لماحلا نوكي الأ طرشب يأ . عرشلا يف ةربتعم ةحلصم كلذ ىلإ عفادلا

 عييضتو وهل دّرجم وأ «مهلاومأ بالتسا وأ «سانلا ةعداخم كلذ ىلع

 رظحلاب مكحُي الو .ةحابالا اهلك ءايشألا يف لصألا نأل كلذ

 ىلع صنلا مكح يف ليلد وأ صن دوجو دعب لإ ءيش ىلع ةمرحلا وأ

 . كلذ

 امدنع «يسيطانغملا ميونتلا مّرحي همكح ىف ليلد وأ صن ةّمث سيلو

 رك ب حت انانل اوويستن وك

 [؟44]

 لبزلا عيب مكح

 : نيبهذم يف كلذ مكح يف ءاملعلا فلتخا

 .لبزلا عيب زوجي : لوألا بهذمل ذملا

 بهذمو «ةيكلاملا بهذم نم حجارلاو «فانحألا بهذم وهو

 . ماعنألا ةميهبو مامحلا ثورك : رهاظلا يف ةيلبنحلا

 . لبزلا عيب زوجي ال : يناثلا بهذملا

 يف ةيلبنحلا بهذمو ؛ةيكلاملا دنع لوقو «ةيعفاشلا بهلذم وهو
 . '"'"ةلوكأملا ريغ مئاهبلا لبز وهو .سجنلا

 .95١ا!ل ص «يطوبلا ديعس دمحم /سانلا عم 20(

 :ضايرلا - .يريوخ“ يلع نب دمحم /يمالسإلا هقفلا يف ناويحلاب عافتنالا (1)
 .754 ص ( ( ريتسجام ةلاسر) ءههآك 6 ؛دوعس كلملا ةعماج

 ١م"



 [؟89١]

 ةنيزلل رعشلا عيب

 عيبملا ءيشلا نوكي نأ عيبلا ةحصل طرتشي هنأ ىلع ملعلا لهأ قفتا

 اكلم تسيل  هرعش اهنمو ناسنإلا ءاضعأ نأ مولعمو . عئابلل ًاكلم

 ناسنإلا عيب يف ًالخاد اهعيب ناكف ءًاعرش اهعيبب هل نذؤي ملو «ناسنالل
 .كلمي الام

 دوصقم فلاخف .همّرك دق لجو زع هللاو هل ناهتما هرعش عيب نإ مث

 . هجولا اذه نم عراشلا

 .''”عيبلا ةحص طرش ءافتنال .يمدالا رعش عيب زوجي ال اذه ىلعو

 [؟١19]
 رعشلا عرز مكح

 :رصاعم ثحاب لاق

 نظ ىلع بلغي نأ طرشب «ةزئاج رعشلا عرز ةيلمع نأب لوقلا نكمي
 . ررض اهيلع بترتي ال نأو «ةيلمعلا حاجن حارجلا بيبطلا

 ةقلخلا ىلإ عوجرلل ةجلاعم اهنأل ءاهيف سيلدت ال هذه عرزلا ةيلمعو
 .«صقن ام ٌدرو بيعلا ةلازإ باب نم يهف ءاهيلع ناسنإلا لبج يتلا ةيلصألا

 ةدايزلا وأ نيسحتلا باب نم ره يذلا هنع يهنملا رعشلا لصو فالخب اذهو
 . ىلاعت هللا قلخ ىلع

 .ليعامسلا دمحم نب هللا دبع /يمالسإلا هقفلا يف يمدالا رعش ماكحأ )١(
 . (ريتسجام ةلاسر) ”١4 ص ؛.ها8/١11 ءدوعس كلملا ةعماج :صضايرلا
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 . هسفن ىلإ ناسنإلا نم عرزلاو لقنلا ناك اذإ اذهو

 ٌرجي هنع ثيدحلا نإف ؛هريغ ىلإ ناسنإ نم عرزلاو لقنلا ناك اذإ امأ

 يف اهعرزو يحلا وأ تيملا صخشلا نم ةيمدالا ءاضعألا لقت ةلأسم ىلإ
 .نيلوق ىلع ةلأسملا هذه يف نورصاعملا ءاملعلا فلتخا دقو «يحلا ناسنإلا

 خيشلا لوق وهو «ةيمدالا ءاضعألا لقن زوجي ال :لوألا لوقلا

 . مهريغو يركسلا مالسلا دبعو يلهبنسلاو يرامغلاو يوارعشلا

 ىوتفلا هب تردص لوق وهو «ةيمدالا ءاضعألا لقن زوجي :يناثلا لوقلا

 1 ٠ .ناجللاو تائيهلاو عماجملاو تارمتؤملا نم ددع يف

 [؟ة١1]

 ةيلسانتلا ءاضعألا ةعارز مكح

 ناتيصخلا امهو «لجرلا يف ةيلسانتلا ءاضعألا لقن ًاعرش زوجي ال

 . محرلاو ناضيبملا امهو «ةأرملا يف ةيلسانتلا ءاضعألا كلذكو ءركذلاو

 وحنلا ىلع لوقنملا وضعلا فالتخاب فلتخي كلذ ىلع بترتملا رثألاو

 : يلاتلا

 اهل يقلتملا حقل مث رخال صخش نم ناتيصخلا تلقن اذإ (أ)

 مث «حيقلتلا اذه نم ةجوزلا تلمحف «يعيبط ريغ وأ ايعيبط احيقلت هتجوز
 ذخأي لب «ناتيصخلا هيلإ ةلوقئملا جوزلا ىلإ بسني ال دولوملا نإف ءتدلو

 . طقف همأ ىلإ هتبسن وهو ءانزلا دلو مكح

 ركذلا هيلإ لوقنملا حقل مث ءرخال صخش نم ركذلا لقن مت اذإ (ب)

 . راصتخاب ١58 ١14 ص .قباسلا ردصملا )١(
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 مث «حيقلتلا اذه نم ةجوزلا تلمحف ؛يعيبط ريغ وأ ايعيبط ًاحيقلت هتجوز

 .ركذلا هيلإ لقن يذلا جوزلا ىلإ بسني دولوملا نإف «تدلو

 احيقلت اهجوز ءامب اهيلإ نيضيبملا لقن دعب ةأرملا تحقل اذإ 20ج

 نم هبسن تبثي ال دولوملا نإف ءتدلو مث .تلمحف «يعيبط ريغ وأ ًايعيبط
 . طقف همأ ىلإ هتبسن وهو ءانزلا دلو مكح ذخأي امنإو «جوزلا

 دسج ىف هسرغ متو .ىرخأل هب عربتلل ةأرما نم محرلا لقن اذإ (5)

 .يعيبط ريغ وأ ًايعيبط ًاحيقلت اهجوز ءامب تحقل مث ءاهيلإ لوقنملا ةأرملا
 يذلا نيءاملا يبحاص نيجوزلا ىلإ بسني دولوملا نإف .تدلو مث .تلمحف

 مكحيو «محرلا اهيلإ لوقنملا ةأرملا جوز وه بألا نأب مكحيف ءامهنم قلخت

 . ''”هحرلا اهيلإ لقن يتلا ةأرملا يه مألا نأب

 [؟ة؟]

 بيطلا در مدع

 ؛هدري الف ناحْيَر هيلع ضرع نَم» :ِكَي هلوق هحيحص يف ملسم ىور
 .«حيرلا بيط . لمحملا فيفخ هنإف

 225 بلا نأ معزو :بيطلا دري ال ناك هنأ هنع هللا يضر سنأ نعو

 .(084379 مقر) يراخبلا هاور . بيَّطلا ٌدري ال ناك
 : رجح نبا لاق «بيطلا دري مل نم باب» :هلوقب يراخبلا هل بّوب دقو

 . . .ميرحتلا ىلع سيل هذر نع يهنلا نأ ىلإ راشأ هنأك

 /يعيبطلا ريغ حيقلتلا ماكحأ :هثحب ةمتاخ يف رصاعم ثحاب تاجاتنتسا هذه )١(
 ؛ 7١8 ص ء.ه16 .مامإلا ةعماج :ضايرلا . خريوشلا زيزعلا دبع نب دعس

 2ظ2كمخ:



 در ةهارك يف :هلوقب نيحلاصلا ضاير يف يوونلا مامإلا هل بّوبو
 : ردع ريقل ناضيرلا

 .لوقلا ىلع معزلا قالطإ نم وه :«معز» هلوقو
 هيلإ هتجاحلو «هيف هتبحمل بيطلا دري ال ناك امنإ :يبرعلا نبا لاق

 لومحم وهف بيطلا در نع هيهن امأو « يجانن ال ْنَم يجاني هنأل «هريغ نم رثكأ
 . عرشلا لصأب دودرم هنأل ؛هذخأ زوجي ال ام ىلع ال هذخأ زوجي ام ىلع

 :هلمحل ةنؤم ال هنأل بيطلا ةيطع لوبق ىلإ راشأ :يبطرقلا لاقو

 . ''”كلذ يف مهتداع نايرجل ءهلوبق يف قلخلل ةّنمالو

 [؟5؟]

 سأرلا ىلع ءانحلا عضو

 تعضو مث تأضوت ةأرما :هللا همحر زاب نب زيزعلا دبع خيشلا لئس

 ضقتنا اذإو ؟ال مأ اهتالص حصت له ءاهتالصل تماقو ءاهسأر قوف ءانحلا

 ؟ةالصلل

 : هللا همحر باجأف

 . .اهنم تغرف دق تناك اذإ ةراهطلا ضقني ال سأرلا ىلع ءانحلا عضو

 اهجاتحت يتلا تادامضلا نم هوحن وأ ءانح اهسأر ىلعو تأضوت اذإو

 دب الف ىربكلا ةراهطلا امأ «ىرغصلا ةراهطلا يف هيلع حسملاب سأب الف ةأرملا

 . تارم ثالث ءاملا هيلع ضيفت نأ

 الم” ص نيحلاصلا ضاير ؛(نائبلب ركفلا راد ةعبط) 01 يرابلا حتف )ع1(

 .هشماهر (ينوباصلا يلع دمحم قيقحت)

 مه



 هللا يضر ةملس مأ نع ملسم حيحص يف تبث امل ء.حسملا يفكي الو

 ةبانجلا لسغل هضقنأفأ يسأر رعش دشأ ينإ هللا لوسر اي :تلاق اهنأ اهنع

 هيلع نيضيفت مث تايثح ثالث هيلع يثحت نأ كيفكي امنإ ال» :لاق ؟ضيحلاو

 .«. .نيرهطتف ءاملا

 تدرو ىرخأ ثيداحأل «لضفأ ناك هتلسغو ضيحلا يف هتضقن نإو

 . '")قيفوتلا يلو هللاو . كلذ يف

 [؟94]

 لاجرلل ناجرملاو ؤلؤللاب للكملا بوثلا سبل مكح

 : هللا مهمحر ءاهقفلل لاوقأ ةثالث هيف

 .زاوحلا :لوألا

 . ةيكلاملا نم يبطرقلاو «يبرعلا نباو «ةيفنحلا ضعب لاق هبو

 . ةهاركلا : يناثلا

 . ةلبانحلا نم يلاعملا وبأو «يعفاشلا لاق هبو

 . ميرحتلا : ثلاثلا

 . ةلباتحلا مالك ىضتقم وهو

 مّرحي ليلدل سيل هميرحت نأو ؛ثلاثلا لوقلا رصاعم ثحاب حجرو
 ءاسنلاب هبشتلا دوجول ميرحتلا ناك امنإو «لاجرلا ىلع ناجرملاو ؤلؤللا سابل
 «سانلا رثكأ هيلع يذلا بلاغلا رمألا وهو «بايثلا هذه سبل دنع

 .''”هلعأ هللاو

 )١( اااه ع يمالسالا ملاعلا ):٠١ /8/"؟١1اه(.

 ص ؛يمالسالا هقفلا يف رحبلا ماكحأ (؟) 46١.
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 [؟56]

 اًيح رانلا يف توحلا ءاقلإ مكح

 :لاوقأ ةثالثلا ىلع كلذ يف ءاهقفلا فلتخا

 .ةيعفاشلا دنع لوق وهو «ةمرحلا : لوألا لوقلا

 نع يورم وهو ءاّيح رانلا يف توحلا ءاقلإب سأب ال : يناثلا لوقلا

 . ةيكلاملا بهذ هيلإو «كلام مامآلا

 دنع لوق وهو «كلام مامإلا نع يورم وهو «ةهاركلا :ثلاثلا لوقلا

 .دمحأ مامإلا نع يورم وهو «ةيعفاشلا
 لوقلا ناحجر  ملعأ هللاو يل رهظي :رصاعم ثحاب لاق

 نع ىهنت يتلا ةلدألا مومعلو ,''”لوألا مهليلد ةهاجول ؛ثلاشلا

 «كمسلا تومي ىتح ًاليلق راظتنالا نكمي هنأو ةصاخ «رانلاب بيذعتلا

 . '"”ملعأ هللاو

 [؟ةد]

 ةكمسلا فوج ىف ةّردلا مكح

 :نيتلاح نم ةّردلا ولخت الف «ةّرد اهيف دجوف ةكمس صخش داطصا اذإ

 «ةبوقثم نوكت نأ لثم .يمدال ٌرثأ اهيف نوكي نأ :ىلوألا ةلاحلا

 ءةطقل ةلاحلا هذه يف ةّردلا نوكتف ءامهريغ وأ ةضف وأ بهذب ةلصتم وأ

 ناكمإل كلذ ىلإ ةجاح- هب سيلو هل بيلعت ًاّبح رانلا يف هءاقلإ نإ :مهلوق وهر )0غ(

 ملف ءاهجورخ عرسي حورلا نأل كلذ مرحي مل امنإو ؛ةعرسب تومي ىتح هكرت
 . بيذعتلا مامت دج روي

 . 4406© ص ؛«يمالسإلا هقفلا يف رحبلا ماكحأ (1)

 ؟/ما/



 . ةلباتحلاو ةيعفاشلاو ةيكلاملاو ةيفنحلا بهذ اذه ىلإو .دايصلا اهكلمي الو

 :هريغب الو بقثب ىمدال رثأ ةردلا هذه ىلع نوكي ال نأ : يناثلا ةلاحلا

 نوكي ددلا نأل كلذو ؛دايصلل ىهف ةّرد اهيف دجوو ةكمس صخش داطصا نإف

 نوكتف 2704 هول هيل َنْْخَتْسَمَو» :ىلاعت هلوق ليلدب ءرحبلا يف
 . ")هذال

 [؟ةا/إ

 لاجرلل بهذلا متاخ عيب

 : هللا همحر (ه١547١ت) نيميثعلا حلاص نب دمحم خيشلا لئثس

 نقيت اذإ لاجرلا سبلل ةصصخملا بهذلا نم متاوخلا عيب مكح ام

 ؟اهسبليس يرتشملا نأ رجاتلا

 يرتشملا نأ عئابلا ملع اذإ لاجرلل بهذلا نم متاوخلا عيب :باجأف

 نأل ءمارح هيلع اهعيب َّنِإف  اهسبلي هنأ هنظ ىلع بلغ وأ  اهسبلي فوس
 هنظ ىلع بلغي وأ ملعي نم ىلع هعاب اذإف .ةمألا هذه روكذ ىلع مارح بهذلا

 مثلا ىلع نواعتلا نع لجو زع هللا ىهن دقو «مثإلا ىلع ناعأ دقف هسبلي هنأ

 «ِنودمْلاو ثول َلَعاوواَعن الَو وقتل يل َلَعاوبَوَمَتَو » : ىلاعت لاق «ناودعلاو
 .[7؟ :ةدئاملا]

 . '"”لاجرلا اهسبليل بهذلا متاوخ عنصي نأ غئاصلل لحي الو

 )١( ةياآلا :رطاف ةروس ١7 ,

 .ا/5 ص ؛يمالسالا هقفلا يف رحبلا ماكحأ (؟)

 «يسيرجلا ةسسؤم عيزوت :ضايرلا  .يسيرجلا دلاخخ دادعإ /ةيعامتجالا ىواتفلا ()

 .15/4١ه١1
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 [؟34]

 عابسلا دولج شارتفا مكح

 : نيلوق ىلع ملعلا لهأ نيب اهيف فلتخم ةلأسم عابسلا دولج شارتفا
 روث وبأو كرابملا نباو يعازوألا بهذ هيلإو «مرحي هنأ :لوألا لوقلا

 .بهذملا يف حيحصلا يه ةلبانحلا دنع ةياور وهو : ةيعفاشلا ضعب لاق هبو

 رهاظ وهو «غايدلا دعب عابسلا دولج شارتفا حابي هنأ :يناثلا لوقلا

 ةيناثلا ةياورلا وهو «ةيعفاشلا لوق رهاظ وهو «ةيكلاملا لاق هبو .ةيفنحلا لوق

 . مزح نبا هيلإ بهذ ام رهاظو «ةلبانحلا دنع

 :ةتيملا دولج يف ءاملعلا بهاذمل هضرع دنع يوونلا مامإلا لاق

 ريزنخلاو بلكلا الإ ةتيملا دولج لك [غابدلا يأ] هب رهطي :ثلاثلاو ..»
 . '؟7«انيهذم وهو ءامهدحأ نم دلوتملاو

 [؟955]

 ريرحلا شارتفا مكح

 :لاوقأ ةثالث ىلع ريرحلا شارتفا مكح يف ءاملعلا فلتخا

 . ءاسنلل حابيو لاجرلا ىلع مرحي هنأ :لوألا لوقلا

 هححص ةيعفاشلا دنع هجوو «ةيكلاملا دنع دمتعملا لوقلا وهو

 نم هللا امهمحر  دمحمو فسروي وبأو . ةلبانحلا بهذ هيلإو «يوونلا

 .مامإلا ةعماج :ضايرلا  .رفيدملا يلع تنب ريبع /ةئيزلا ماكحأ :يف ليصفتلا )١(

 .856 4514 ص ؛(ريتسجام ةلاسر) ه٠1١141١ «ةعيرشلا ةيلك

 20ظخ



 . ريرحلا شارتفا ةأرملاو لجرلل حابي هنأ : يناثلا لوقلا

 دنع ذاش هجوو .كلام نع يورم لوقو .ةفينح يبأ لوق وهو
 . ةيعفاشلا

 . ريرحلا شارتفا ةأرملاو لجرلا ىلع مرحي هنأ : ثلاثلا لوقلا

 نم ليقع نبا لاق هبو .هريغو يعفارلا هححص (ةيعفاشلا دنع هجو وهو

 . ةلباتحلا

 سبللا مرح اذإ هنألو «هتلدأ ةوقل «لوألا لوقلا ةثحابلا تحجرو

 , ١7 هظأ هيلإ ةجاحلا نأل ؛ىلوأ باب نم شارتفالاق

[-] 
 تالينافلاو سبالملا ىلع نآرقلا ةباتك

 ةغللاب لئانفلا ىلع تايآلا ضعب يناعم ةباتك مكح ام :لاؤسلا

 لئانفلا ىلع ءايبنألا ءامسأ ةباتك اذكو «هللا ىلإ ةوعدلا لجأ نم ةيزيلجنالا

 .رافكلا صضعب اهيدتري لق لئانفلا هذهو ؛مالسالا لسر ءال ؤه ناونع تحي

 ؟هايملا تارود اهب لخدي دق اهنأب املع

 نم ركذ امل «تالينفلا هذه ىلع نارقلا ةباتك زوجي ال :باوحلا

 لخد امبرو «نارقلل ًاناهتما كلذ نوك نم «لئاسلا اهركذ يتلا تاروذحملا

 . تنهتماو تيقلأ امبرو «هايملا تارود اهب

 عونسمم رمأ سبالملاو لئانفلا سنج ىلع نآرقلا ةباتك نأ دوصقملاف

 . ةناهالا نع هتيامحو نآرقلا مارتحال ءاعرش

 )١( ص «قباسلا ردصملا 2886 857.
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 نم هلك اذه نإف ؛ هللا ىلإ ةوعد تالينفلا ىلع اهتباتك نإ :لوقي نمو

 . لطابلا

 نيد ضرعب نوكت امنإو «نارقلا ةناهإب نوكت ال هللا ىلإ ةوعدلا نإف

 . ''”هنساحم نايبو «هيلإ ةوعدلاو هلئاضف ضرعو «مالسإلا

 [؟1١]
 ةيليكشت تاحول ىف ةينارقلا تايالا ةباتك ميرحت

 نآرقلا ةنجل رارق ىلع رهزألاب ةيمالسإلا ثوحبلا عمجم قفاو *
 ةيطخ نونفب اهنم ءازجأ وأ ميركلا نآرقلا تاي ةباتك ميرحتب عمجملاب ميركلا

 .اهب ءازهتسا لثمي لكشب اهتباتك وأ ةءورقم ريغ

 تايالا ةباتك ميرحت ىلع قباس رارق يف تدكأ دق ةنجللا تناكو

 يرحتب تبلاطو ءةفرحم ةءارق ىلإ يدؤت وأ اهتءارق رذعتي يتلا طوطخلاب
 تاميمصت يف ةيطخلا نونفلا مادختسا مدعو ةينارقلا تايالا ةباتك يف ةقدلا

 ةحيحص ريغ ةروصي نارقلا ةءارق وأ ءىراقلا زيجعت ىلإ يدؤت ةيليكشت
 .اهتءارق بعصي وأ

 فحصلاب ةينفلا تاحوللا ضعب رشن ديازت باقعأ يف رارقلا اذه يتأيو

 ضعي ةباتك يف يبرعلا طخلا نونف مادختسا نمضتت بتكلاو تالجملاو
 نم نول كلذ نأ معزب رويطلاو تاناويحلا ضعب لكش ىلع ةينارقلا تايالا

 . ةيليكشتلا نونفلا

 نارقلا فرصي نأ قئاللا ريغ نم هنإ يوارلا دمحم خيشلا لوقيو *

 تايالا ةباتكلو .«سانلا ةياده وهو .هلجأ نم لزنأ يذلا ضرغلا ريغل

 .(ها1417 /8/0) ١/44 ع يمالسإإا ملاعلا ةديرج )١(
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 ضارغأل اهمادختسا قيلي الو «ةذوعشلاو لجدلاو رحسلاك «ةطباه ضارغأل

 طوطخلا نوكت نأ ةرورض ىلإ اريشم «ةيعيبط رظانم اهمادختساك «ةيويند
 نم ءىراقلا نيكمتو ءاهعضوم ىف نارقلا ةباتك يف ةمدختسملا ةيلامجلا

 .اعرش كلذ ريغ لبقي الو «هيف سبل ال حوضوو ةلوهسب ةءارقلا

 نارقلا تايآ ةباتك ميرحت ىلإ ةعكشلا ىفطصم روتكدلا بهذيو *

 هدعي لب «يمالسالا نفلا نم كلذ دعي الو ءاعطاق اميرحت ةءورقم ريغ ةقيرطب

 ميركت نم دب ال هنأ ىلإ ًاريشم ؛مالسإلل ةحيرصلا ةبراحملا ناولأ نم ًانول
 . هيف سبل ال حضاو ليمج طخب هتباتكب نارقلا

 طرشب يمالسالا طخلا نونفب تايالا ةباتك نم عنام ال هنإ :لوقيو

 هعم بعصي لكشب ليكشتلاو طقنلاو فورحلا لخادت مدعو ةءارقلا ةلوهس
 . '!”اهتءارق

 [؟١"]

 ةيمالسالا ديشانألا زوج يف طباوض

 لعجي وأ «ةمئاد ةفصب اهيلإ عمتسي هل ًانديد ناسنإلا اهلعجي ال نأ ١

 بولق فيلأتل وأ ءسوفنلا حيورتل ةليسو اهلعجي لب ءاهتاذل ةدوصقم ديشانألا
 . كلذ وحنو «ليقثلا لمعلا ىلع ةمهلا ثعبل وأ ءرفسلا يف نيقفارملا

 ولغلاو بذكلاك ء«مرحم ءيش ىلع ديشانألا لمتشت ال نأ 1

 . . .ليلضتلاو ريفكتلاو
 . . .ةمرحم وهل تالآب ديشانألا نرتقت ال نأ "9

 «يصاعملا لهأ نوحلو ثّنختلاو رسكتلا نم ديشانألا ملست نأ 1

 )١( ع قباسلا ردصملا ١1/47 )١47/7/50ه(.

 ضل



 ةيحان نم «ةعئاملا ىناغألا هبشت ناحلأب ءيش داشنإ نيدشنملل زوجي الف

 / . .اهئادأ ةقيرطو اهنازوأ

 ميرحتل ؛ طالتخا اهيف سلاجم ىف اودشني نأ نيدشنملل زوجي ال -_ ه6
 . .دحاو سلجم يف تايبنجألا ءاسنلاب لجرلا عامتجا مالساإلا

 وهلل الصأ تدعأ دق نكامأ يف اودشني نأ مهل زوجي ال امك 5

 .ركنملا اهيف ماقيو رومخلا اهيف رادت سلاجم يف وأ «مرحملا

 نم ولختو «ةيدقع ةفلاخم يأ نم ديشنلا ظافلأ ملست نأ 7

 بانجب وأ «ىلاعت هللا لامكب قيلت ال يتلا ةيزاجملا تاحطشلاو تاريبعتلا

 .هماكحأو مالسالا عئارشي وأ كك لوسرلا

 ءاهظافلأبو ديشانألا تاوذب برقتلاو دبعتلاب ةيعادلا دقتعي الأ 4

 . '"”لجو َّرع هللا مالك ريغ اهتءارقب دبعتي ظافلأ الو مالك مالسإلا يف سيل هنإف

 [-؟]
 ناريثلا ةعراصمو ةرحلا ةعراصملاو ةمكالملا مكح

 انيبنو انديس «هدعب ّيبن ال نم ىلع مالسلاو ةالصلاو .هدحو هلل دمحلا

 : دعب امأ ءملسو هبحصو هلا ىلعو يي دمحم

 يف يمالسإلا ملاعلا ةطبارل يمالسإلا يهقفلا عمجملا سلجم نإف

 رفص ؟84 تبسلا موي نم ةرتفلا يف ةمركملا ةكمب دقعنملا ةرشاعلا هترود

 ها408١ رفص 74 ءاعبرألا موي ىلإ م1441 ربوتكأ ١7 قفاوملا ه4

 ةرحلا ةعراصملاو ةمكالملا عوضوم يف رظن دق م1941 ربوتكأ 7١١ قفاوملا

 يرهزأ دمحم دادعإ /ىلاعت هللا ىلإ ةوعدلا يف ةعونمملاو ةعورشملا لئاسولا )١(

 . 5794 ص ء«ريتسجام ةلاسر ؛ها ءمامإلا ةعماج :ضايرلا . متاح

 فلي



 يف ةداتعملا ناريثلا ةعراصم يف اذكو «ةزئاج ةيندب ةضاير امهدع ثيح نم

 ؟زوجت ال وأ مالسإلا مكح يف زوجت له «ةيبنجألا نادلبلا ضعب

 رفست يتلا جئاتنلاو «هبناوج فلتخم نم نأشلا اذه يف ةلوادملا دعبو

 ثبلا جمارب اهضرعت تحبصأو «ةضايرلا ىلإ تبسن يتلا عاونألا هذه اهنع
 .اهريغو ةيمالسالا دالبلا يف يزافلتلا

 نم فيلكتب نأشلا اذه يف تمدق يتلا تاساردلا ىلع عالطالا دعبو

 دعبو « صاصتخالا يوذ ءابطألا لبق نم ةقباسلا هترود يف عمجملا سلجم

 ملاعلا يف ًالعف ثدح امع مهضعب اهمدق يتلا تايئاصحإلا ىلع عالطالا

 ةعراصملا يسام ضعب نم ةزفلتلا يف دهاشي امو «ةمكالملا ةسراممل ةجيتن

 : يلي ام عمجملا سلجم ررق .ةرحلا

 :ةمكالملا ال وأ

 تحبصأ يتلا ةروكذملا ةمكالملا نأ عامجإلاب عمجملا سلجم ىري

 ةسرامم يه مويلا اندالب يف ةقباسملاو ةضايرلا تابلح يف ًالعف سرامت

 نم لك ءاذيإ ةحابتسا ساسأ ىلع موقت اهنأل ؛ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةمرحم

 فلتلا وأ «ىمعلا ىلإ هب لصي دق .همسج يف آغلاب ًءاذيإ رخالل نيبلاغتملا

 نود .توملا ىلإ وأ .ةغيلبلا روسكلا ىلإ وأ ٠ .خملا يف نمزملا وأ داحلا

 امب جاهتبالاو ءرصتنملل ديؤملا روهمجلا حرف عم «براضلا ىلع ةيلوؤسم
 مكح ىف ايئز زجو ايلك ضوفرم مرحم لمع وهو ءىذألا نم رخالل لصح

 هلوقو 6 : ةرقبلا] 4 كلبا لِ كيري اوُلُم ال او 8 :ىلاعت هلوقل مالسالا

 ء[؟8 :ءاسنلا] « اميِسر مكب ناك َهَنأ َّنإ يتشنأ اولكَتل ال لَو » :ىلاعت

 . ''7(رارض الو ررض ال١ :ِةللكَي هلوقو

 )١( ص ءةيضقألا يف أطوملا يف كلام هاور 145.
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 : هل لاقف رخال همد حابأ نم نأ ىلع ةعيرشلا ءاهقف صن دقف كلذ ىلع

 .باقعلل ًاقحتسمو ًالوؤسم ناك لعف ولو «هلتق هل زوجي ال هنأ (ينلتقا)

 ىمست نأ زوجي ال ةمكالملا هذه نأ عمجملا ررقي كلذ ىلع ٌءانبو

 ساسأ ىلع موقي ةضايرلا موهفم نأل ؛اهتسرامم زوجت الو «ةيندب ةضاير

 «ةيلحملا ةضايرلا جمارب نم فذحت نأ بجيو ءررض وأ ءاذيإ نود نيرمتلا

 زاوج مدع سلجملا ررقي امك «ةيملاعلا تايرابملا يف اهيف تاكراشملا نمو

 لواحتو ءيسلا لمعلا اذه ةئشانلا ملعتت اليك ةيزافلتلا جماربلا يف اهضرع

 . هديلقت

 : ةرحلا ةعراصملا  ًايناث

 رخالا ءاذيإ نيعراصتملا نم لك اهيف حيبتسي يتلا ةرحلا ةعراصملا امأو

 ةمكالملل ةهباشملا مامت اهباشم المع اهيف ىري سلجملا نإف .هب رارضالاو
 اهيلإ ريشأ يتلا ةيعرشلا ريذاحملا عيمج نأل «ةروصلا تفلتخا نإو ةروكذملا

 «ةزرابملا ةقيرط ىلع يرجت يتلا ةرحلا ةعراصملا يف ةدوجوم ةمكالملا يف

 .ميرحتلا يف اهمكح ذخأتو

 ةايرلا ضحمل سرامت يتلا ةعراصملا نم ىرخألا عاونألا امأو

 ًاعنام سلجملا ىري الو ءًاعرش ةزئاج اهنإف ءاذيإلا اهيف حابتسي الو ةيندبلا

 . اهنم

 :ناريثلا ةعراصم ًاثلاث

 ىلإ يدؤت يتلاو «ملاعلا دالب ضعب يف ةداتعملا ناريثلا ةعراصم امأو

 ًاعرش ةمرحم ًاضيأ يهف «حالسلل بردملا ناسنإلا مادختسا ةعاربب روثلا لتق

 همسج يف سرغي امب ًابيذعت ناويحلا لتق ىلإ يدوت اهنأل «مالسإلا مكح يف
 . هعراصم روثلا لتقي نأ ىلإ ةعراصملا هله يدؤت ام ًاريثكو ؛ماهس نم
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 لوقي يذلا «يمالسالا عرشلا هابأي يشحو لمع ةعراصملا هذهو

 ةره يف رانلا ةأرما تلخد» : حيحصلا ثيدحلا يف ِةِلكَي ىفطصملا هلوسر

 نم لكأت اهتكرت يه الو ءاهتسبح ذإ اهتقسو اهتمعطأ يه الف ءاهتسبح
 . ''""ضرألا شاشخ

 فيكف «ةمايقلا موي رانلا لوخد بجوي ةرهلل سبحلا اذه ناك اذإف
 ؟(”توملا ىتح حالسلاب روثلا بذعي نم لاحب

]1١[ 
 لاوقألا هذه نم ءيرب يواضرقلا فسوي خيشلا

 :ةلئسألا

 «لاوقألاو ,ىواتفلا ضعب ةريخألا ةنوآلا يف مكتليضف نع ترشتنا ©

 : اهتحص ىدم لوح مكنم دكأتلا تدرأو

 يف نحبسي ءاسن عم هتروع رتس اذإ لجرلا ةحابس زاوجب متيتفأ ()

 !نهيلإ رظني الأ طرشب تاهويام

 نيملسملل هلاتق زاوجب يكيرمألا شيجلا يف ملسم يدنجل متيتفأ ب(

 «قيئاومو ءادوهع شيجلا نيبو هنيب نأ ىوعدب ًاملسم ادلب هشيج مجاه اذإ
 . !لاتقلا رشابي الأو ءدادمإلا يف نوكي نأ متلضف نكلو

 .«يخأ اي» : ينارصنلل لوقلا زاوجب متيتفأ (ج )

 رشُن امك .دمحأ ةزيافو «ةيداشو «زوريفل نوعمست مكنإ :متلق (د )

 . ةيتيوكلا ؟نطولاا» ةديرج يف

 )١( مالسلا يف ملسمو 487(04) ءايبنألا ثيداحأ يف يراخبلا هاور )77147(.

 عيزوت :ضايرلا  .يسيرجلا دلاخ دادعإ /ةيعامتجالا ىواتفلا :نم هتلقن (؟)

 «يسيرجلا ةسسؤم 417١اهب 407/7 488.
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 !مامإ لداعو .سدنهملا داؤف مالفأ ةدهاشم نوبحت مكنإ :متلق (ه)

 : ةبوجألا
 . لبق نم ينع ىوتفلا هذه ردصت مل )00

 شيجلا يف ملسملا يدنجلا رذتعي نأ نكمي لب ءاذهب تفأ مل ب(

 اذإو ءهب يتفأ امو .هب تيتفأ ام اذهو يم

 ةدخألا تسيل ةّوخألاب دوصقملا نأل 5 هنم عنام ال اذه (ج )
 : ىلاعت هللا لوق ليلدب «ةيموقلا وأ ةينطولا وأ ةيناسنإلا ةّوخألا نكلو «ةينيدلا

 ء[5١٠ 3٠١6 :ءارعشلا] 4ث هَل َمَك َلَكْذإ © يلزنلا ع مق تك »
 «ركذلا لهأ اولأسا» :باب يف «ةيناسنإلا ملسملا قافا» ىوتف أرقت نأ كلو

 . عقوملاب

 نييفحصلا دحأ ىعم هارجأ اريخأ رشن يذلا راوحلا اذه (ه) ء(د )
 لبق راوحلا اذه فسألل أرقأ مل «ةدع تاقلح ىلع رشْنو «ةدع تاونس ذنم

 الف ءامامت اهلقأ مل هدنع نم ءايشأ هيلإ فاضأ يفحصلا نأ ودبيو ءهرشن

 . ''”يملقب هررحأ امع لأسأ امنإ ءاهنع لأسأ

*#00 *+ 

 )١( ع عمتجملا ةلجم ١4١54 )١471١/6/99اه(. ص 5©6.

 ضني



]١6[ 
 دهّزلا ةَّوق

 : يودنلا نسحلا وبأ ليلجلا ملاعلا لوقي

 : مالسإلا خيرات يف نيقفارتم ديدجتلاو '''دهزلا انيأر

 اكو خمنو ءخيراتلا ىرجم رّيغو «راّيتلا بلق نمم ًادحأ فرعن الف

 .مالسإلا خيرات يف اديدج ادهع حتتفا وأ «يمالسإلا عمتجملا يف ةديدج

 راكفألا يف رّثؤي ًانورق ّلظو «نيدلاو ركفلاو ملعلا يف ًادلاخ ًاثارت فّلخو

 ىلع بلغتو «دهزلا يف ةعزن هلو الإ .بدألاو ملعلا ىلع رطيسيو ءءارالاو
 .اهلاجرو ةداملا ىلع ةرطيسو .«تاوهشلا

 دادتعالاو «ةمواقملا ةوف ناسنإلا بسكي دهزلا نأ كلذ يف ٌرسلا لعلو

 .تاوهشلا ىعرصبو .ةداملا لاجرب ةناهتسالاو :ةديقعلاو ةيصخشلاب

 .ةدعملا ىرسأو

 يف اداّهز اوناك ممألا يف غباونلاو نييرقبعلا نم ًاريثك ىرت كلذلو

 يف ءاينغألاو ءارمألاو كولملا نع نيديعب «تاوهشلا ىلع نيدرمتم ؛ةايحلا

 . مهنامز

 «مالسإلا يف ةينابهر الف :ينابهرلا يحيسملا وأ يمجعألا دهزلا هب دارملا سيل )١(

 ءرظنلاو سفنلا ومس هب دارملا امنإ «تابيطلا نم هللا لحأ ام ميرحت زوجي الو

 ايندلا ماكح ىلع تفاهتلاو اهتايلامكو اهلوضفو ةايحلا فراخز يف دهزلاو
 .بصتنملاو هاجلا يف سفانتلاو
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 بهليو «بهاوملا لعشيو .ةوقلا نماوك سمفنلا يف ريثي دهزلا نآلو

 . حورلا
 ."0بلقلا تيمتو «سفنلا ميُِّثو محلا دّلبت ةواخرلاو ةعَّدلاو

]١7[ 
 هقفلا سيردت نع عنتمي !

 هيقفلا يسنوتلا زيزعلا دبع نأ ؛يماتكلا يلع نب ىيحي ايركز وبأ ركذ
 ًانوعو ًايضاق ريصي ىلع هأرقي نم لك :لاقو هقفلا سيردت نع عنتما تامغأب
 بّبحت يتلا قئاقرلا بتكو ثيدحلاب هيلعف ّىلع ةءارقلا دارأ نمف «ةمّلظلل
 باوبأ نم هدعبتو هللا ىلإ هبّوقتو ءايندلا هيلإ ضغبتو «هئراق ىلإ ةرخآلا

 !'”نيطايشلا نييزتو ناطلسلا

]7١7[ 
 يمالسالا فوصتلا ىف ةملك

 نم اهيفو اهنع ليق ام ةرثكل «ةيفوصلا» ةملك نم روفنلا ىلع اندّوعت دقل
 ثلاثو «دنهلا ةيسوجم ىلإ اهّدري رخآو «مالسإلا نم اهدّرجي لوقف . بلاغملا

 . فورعم وه امم كلذ ريغ ىلإ «نانويلا ىلإ اهبسني
 نف ديرجت نأ :اهدافم ةعانق ىلإ تلصو ةساردلاو لمأتلا دعبو

 لطاب ًاعيمج هلهأ ىلع ةقدنزلا وأ رفكلا قالطإو يمالسإلا هلصأ نم فوصتلا

 .ناودعلاو بصعتلا نم ولخي الو

 . ١ ج مالسإلا يف ةوعدلاو ركفلا لاجر :هباتك نم )١(
 ممجم : دابا مالسإ «نامز دمحم ريش قيقحت ؛يفلسلا رهاط وبأ /رفسلا مجحعم 0(«

 184٠. مقر ه«ه408١ «ةيمالسإلا ثوحبلا
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 لصألا يف هفده يمالسإ بهذم .كلسملا وأ نفلا اذه نأ ةقيقحلاو

 .اهتانوعرو اهضارمأ نم اهصيلختو بولقلا حالصإ

 دادتما ىلع داهزلاو دابعلاو ءايلوألاو ءاملعلا نم ريثك هقئتعا لفو

 تحت اوبكتراو «عانتقا نودو ءاير نورخآ هاعداو «ميظعلا يمالسإلا انخيرات

 . كلذ ريغ ىلإ طالتخالاو صقرلاك عدبلاو «لولحلاو داحتالاك رفكلا هتلظم

 لهأ نم هيلع وأ هنم رهظ نم نأ وه هللا ءاش نإ  ميلسلا فقوملاو

 الو اهمزال وأ هتفلاخم رهاظب هيلع ْمَكْحُي ًايعرش اصن فلاخي ءيش نفلا اذه
 بسح لضفلاب هل مكحي هللا عرش فلاخي ءيش هنم رهظي مل نمو «  ةمارك

 . ةماقتسالاو حالصلاو ملعلا يف هتجرد

 ناكو «همالكب رثأتيو يبساحملا لجي هللا همحر دمحأ ماماإلا ناك دقل

 هيمسيو هللا همحر يليجلا رداقلا دبع خيشلا مرتحي ةيميت نبا مالسإلا خيش
 هللا هةمح ر ميَقلا نبا هذيملت ناكو  هاواتف يف كلذ رركت  مالسألا حخيس

 هباتك َحَّرشو :مالسالا خيش كلذك هيمسيو يورهلا دمحم نب هللا دبع مظعي

 .ريثكو ريثك اذه ريغو . فوصتلا نف يف باتك مهأ وهو نيرئاسلا لزانم

 ببسي مهنايعأب مهنم فئاوط وأ صاخشأ ريفكت درو امنإو «مومعلا ىلع

 . مهيلإ تبسن وأ اهولاق ءايشأ

 اوهّوفت نيذلا نإ :لاق ةيميت نبا مالسإلا خيشك ءاملعلا ضعب نإ لب

 ءانف ةلاح يف اوناك اذإ رذع مهل سمتلي نأ نكمي رفك اهرهاظ يتلا تارابعلاب

 .1١ . .هيلإ اوعسي ملو

 دودمملاو روصقملا حرش :دودولا حتف باتك ةمدقم يف دمحأ دمحم نومأم هلاق )١(

 .8 ص يطيقنشل ١ يتنكلا خيشلل

 ىلا: ١



]١4[ 
 فوصتلاو ..ميقلا نبا

 ضعبلا ضفرو هضعب لبق لب .«فوصتلا ةيزوجلا ميق نبا ضفري مل
 موقلا تاداس ةقيرط نم ءالولاو بحلاو اضرلاو لوبقلا همقوم ناكو .رخآلا

 داحتالا لهأ ريفكتو ءنيفلاخملا ةيفوصلا عدب ىلع درلاو «لئاوألا

 :لرلعلاو

 ةديقع نأو .يعدبو يَّنُس ىلإ فوصتلا مسقي هنأ اذه نم مهفُيو

 عدبلا مهيرخأتم ىلع بسلغ مث «ةينس ةيفلس ةديقع لئاوألا ةيفوصلا

 عفرأ لكوتلا نأ ىريو «بابسألا كرت ةفوصتملا ةالغ ىلع ركني وهو

 درفملا مسالاب ىلاعت هللا ركذ نأو .رخالا ضعبلا حدميو ءهضعب مذي ام هنمو

 نمل ًاقالخ يوبنلا ربقلا ةرايز بابحتسا ىلإ بهذيو .عورشم ريغ (وه وه)

 ةثاغتسالاو «ةثالثلا دجاسملا ريغ ىلإ لاحرلا دش مّرحيو ءاهمّرحي هنأ معز

 . كرش ىلاعت هللا ريغ نم جئاوحلا بلطو ةناعتسالاو

 يفلسلا يفوصلا قيرطلا أدبيو «هيلإ قبسي مل ًايفوص اجهنم ركتبا دقل

 . كلاسلل خيش دوجو هيف طرتشي الو ءايندلا نع بلقلا يلختب

 نسحو «لاوحألاو تاماقملا تارمث يف قيرطلا اذه رع لثمتيو

 . ةقاش ةضاير الب ديرملا لصي هبو «قلخلا

 . ءاجرلاو .فوخلاو ؛ةبحملاو ؛ةلعلا ىلع موقيو

 عمجلاو ءرسيلاو .عابتالاو .«صنلا دنع فوقولاب جاهنملا اذه زاتميو
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 (١!فوصتلا تاداس جهن نم برقلاو

[:] 
 ! ايندلا هذه

 اهتلآلدو ءايندلا اهسورعو «ءةبطاخ ٌسفنلا :دباعلا بيبح لاق #*

 .نارينلا اهلاجحو «ناطيشلا اهتطشامو «ىوهلا

 نم نوّدلاب اوضرا ؛«نييراوحلا رشعم اي : مالسلا هيلع ىسيع لاقو *

 .ايندلا عم نيدلا نم نودلاب ايندلا لهأ يضر امك .نيدلا عم ايندلا

 نع عدخي الو هايند نع عدخي نمؤملا : يرصملا نونلا وذ لاقو *

 !هايند نع عدخي الو هنيد نع عدخي قفانملاو 6( هئيد

 نم ايندلاو . ىفبي فزخ نم ةرخآلا تناك ول هللاو : ليضفلا لاقو *

 يف دهزيو «ىقابلا فزخلا يف بغري نأ ءرملاب ًاقيقح ناكل ,ءىنفي بهذ

 ! ؟قاب بهذ نم ةرخآلاو «ناف فزخ نم ايندلاو فيكف «ينافلا بهذلا

 ناطيشلا لزتعا ىلاعت هللا نوركذي موق عمتجا اذإ :ةنييع نبا لاقو *
 .ايندلاو

 ؟نوعنصي ام ءالؤه نيرت الأ :ايندلل ناطيشلا لوقيف

 . !''”ههقانعأب ٌُثذخأل اوقرفت ولف ,مهعد :ايندلا لوقتف

 .دارم ىفطصم /«ةيفوصلا نم ميقلا نبا مامإلا فقوم» باتك نم تافطتقم )١(

 .ها١114171 ؛ةباحصلا ةبتكم : ةقراشلا
 .445- 489 ص «يشوكرخلل رارسألا بيذهت (')

 نيد



 يف نوُبعلي نايبصب اذإف «راهنألا ضعبب رم مالسلا هيلع ىسيع َّنأ ىورُي
 ءءاملا يف هّنوُسمْغي مهو ءهٌرصب فك دق ىمعأ بص مهعمو ءرهّتلا كلذ

 . مهب ُرْفظَي الو مهّبْلطي وهو .ًالامشو ًانيمي هنم نوُرفيو

 نأو ءهرصتب هيلع َّدُرَي نأ هّبر اعدو «هرمأ يف مالسلا هيلع ىسيع ٌركفف

 . هباحصأ نيبو هنيب يواسي

 .مهنم ٍدحاو ىلع ةبثو بثو مهارو هينيع رع حتف املف ءهّرصب هيلع قرف

 كلذك هب َقّلعتف ٌرخآ بلطو 0

 .نوقابلا برهو «تام ىّتح
 يديسو «يهْلإ :لاقو ءبجعتف «كلذ مالّسلا هيلع ىسيع ىأرف

 .هرمأ مهّيفكيو ناك امك هّدْرَي نأ هّبر اعدف «ملعأ كقلخي َتنأ ءيالومو

 َتضّرعتو كتتملعأ تنك دق :مالَّسلا هيلع ىسيع ىلإ ىلاعت هللا ىحوأف

 . "'"”ادجاس مالسلا هيلع ىسيع رْخف . يريبدتو يمك يف ىلإ

 [؟١11]

 ليئارسإ ينب نم ةأرما

 : هبنم نب بهو لاق

 يلجأ لعل :لوقت !رطفت مل ةنس نيتس ليئارسإ ينب نم ةأرما تماص

 «كلذ لثمب اهسفن تثّدح يناثلا مويلا ناك اذإو «ةمئاص هللا ىقلأف مويلا نوكي

 !!؟"؟ةمئاص يهو تنام مث «ةنس نيتس ثمتأ ىتح

 ١١١. ص «سجاب ميهاربإ قيقحت ١يزوجلا نبال /عومدلا رحب )0غ(

 . 717 ص «ةمكحلا ةلجم :زديل .يزوجلا نبا /تاياكحلا طقتلم (؟)

 نحو



 [؟١؟]|

 يوحنو بهار نيب

 ناكو «ظعاولا نوعمش نبا سلجم يف نييوحنلا ضعب رضح هنأ ركذ
 :همالك يف ًاطلغو «هناسل يف ًانحل ْخِبَّشلا ىلع ّدخأ ٌيوحّنلا نأكف ءداَمّزلا ّنم

 . هسلجم ىلإ تأي ملو «ٌيوحنلا هنع عطقناف

 نود َفَقَت نأ تيضر باجعإلا نم كارأ :نوعمش نبا هيلإ بتكف
 ْنَم : هيلإ بتك ؟نيبدأتملا ضعب ىلإ نيفراعلا ضعب ةلاسر ٌتعمس امأ «بابلا

 .«تمزجو ٌتضفخو َتعفر كَّنِإ «هلاعفأ يف نحل «هلاوقأ طْبض ىلع ٌدمتعا

 . تعطقناو تهت

 نع كتوص َتضفخ الأ ا ااا

 نازيم كينيع نيب ٌتبصن الأ ؟تاوهّشلا ٍنَع ٌكسفن َتْم رج الأ ؟تاركتُملا

 :هل ُلاَقُي امّنِإو ءًابرعم نكت ْمَل مل « دلل اه قاف اللا تفاعلا ؟تامملا

 . "7؟ًابنذم َتْنك مل

 [؟١؟]

 ! كبلق نّقفت

 : هللا همحر ضايع نب ليضفلا ةودقلا مامإلا لوقي

 ءاملع هللا ةيشخبو ءاظعاو توملابو ءًاسنؤم نارقلابو ءاَبَحُم هللاب ىفك

 . الهج رارتغالابو

 كنأ ىرتو لهاج تنأو «.نسحم كنأ ىرثو ءيسم تنأ ؛نيكسم اي

 .ا١ا/١ ص عومدلا رحب 0ع(



 ؛ريصق ٌكلَجأ ءلقاع كنأ ىرتو قمحأو , ميرك كنأ ىقىرتو لحخبتو ءملاع

 !ليوط كلمأو

 : هلوقب يبهذلا مامآلا داز

 قرتو مارحلل لكاو .مولظم كنأ ىرتو ملاظ تنأو «قدص هللاو يإ

 هبلطت كنأ ىرتو ايندلل ملعلا بلاطو «لدع كنأ دقتعتو قسافو « عّروتم كنأ

 !؟7١[هلي يأ]

 ]١؟[

 ناهربو ..ةجح

 ٌسلجت ال ّمِل َتيَّلص تنأ اذإ : كرابملا نبال ليق :يخلبلا قيقش لاق *
 ؟انعم

 امف :مهراثآو مهبتك يف ٌرظنأ :نيعباتلاو ةباحصلا عم ٌسلجأ :لاق

 . سانلا نوباتغت متنأ ؟مكعم عنصأ

 .ةعساو ةمحر هللا همحر كرابملا نبا لاوقأ نمو *

 . ةعدب بحاص عم سلجت نأ كايإو «نيكاسملا عم كّسلجم نكيل

 . هللا ليبس يف داهجلا الو .ءيش لايعلا ىلع بسكلا عقوم عقيال

 . حجرل ضرألا لهأ ناميإب ركب يبأ ناميإ نزو ول

 تبهذ دارفألاب ٌفختسا نمو «هترخآ تبهذ ءاملعلاب تفختسا نم

 . '؟”هتءورم تبهذ ناوخالاب ٌفختسا نمو هاند

 . 11١/4 ءالبنلا مالعأ ريس )0غ(

 . 47١ 9/8/4 ءالبنلا مالعأ ريس يف هتمجرت نم تافطتقم (")

 م.



 [؟6١]

 !.. رس

 رع هللا نيبو كنيب رس نوكي «لمع نم ءبخ كل نوكي نأ صرحا
 . كيلإ نيبرقألا برقأ ىتح «سانلا نم ّدحأ هملعي ال ءلجو

 نب هللا دبع ةمجرت يف (" 49 /9) ءالبنلا مالعأ ريس يف يبهذلا ركذ *

 : لاق هنع هللا يضر هنأ يبّيرخلا دواد

 نم ةئيبخ لجرلل نوكي نأ  حلاصلا فلسلا يأ  نوُبحتسي اوناك
 .اهريغ الو هتجوز هب ملعت ال حلاص لمع

 :  حيحص هدنسو  هنع هللا يضر ماوعلا نب ريبزلا لاقو 2#

 .''”لعفيلف حلاص ٍلمع نم ءبخ هل نوكي نأ مكنم عاطتسا نم

 [؟اذ5]

 هملعب هللا هعفن ..لجر

 نم َبيهأ ءاملعلا يف ٌتيأر ام :هللا همحر ديشرلا نوراه ةفيلخلا لوقي

 !ليضفلا نم عروأ الو «٠ كلام

 نم مظعأ هردص يف هللا ناك ًادحأ ٌتيأر ام :ثعشألا نب ميهاربإ لاق
 فوخلا نم هب ٌرهظ «نآرقلا عمس وأ «هدنع َركُذ وأ هللا ركذ اذإ ناك !ليضفلا
 . هرضحي نم همحري ىتح ىكبو « هائيع تضافو «نرحلاو

 بتكملا «ةيدوعسلا «ةعمجملا  .شيودلا هللا دبع نب ميهاربإ /ءايفخألا )١(

 ,.15 "201١ ص ءه375 ؛داشرإلاو ةوعدلل ينراعتلا
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 ! نيترم ليضفلا دي لّيقي ةئييع نب نايفس تيأر :ًاضيأ لاقو

 : فراعلا مامإلا اذه لاوقأ نم

 ردق ىلع ايندلا يف هتداهزو «هللاب هملع ردق ىلع هللا نم دبعلا ةبهر

 . ةرخالا يف هتبغر

 يذؤت فيكف .قح ريغب ًاريزنخ الو ًابلك يذؤت نأ كل لحي ام هللاو -_

 كال

 !ركذ ركذُي نأ هرك نمو ءركذُي مل ركذُي نأ ٌبحأ نم
 ءامكحلاو ءريثك ءاملعلا .هركشب مكّرضي ال ءايندلا َملاع اورذحا

 . ليلق
 .ليللا مايقو ؛ةانألاو «مّلحلا : ءايبنألا قالخأ نم

 . '”قافنلا نم دسحلاو «ناميإلا نم ةطبغلا . دسحي الو طبغي ٌُنمؤملا

 [؟1]

 عدو

 هب طبضي ٌمَّلِح هل نكي مل نم :هللا همحر نادعم نب دلاخ لاق
 "لف . هبحصي نمع ةباحص نسسسحح-و هيلع هللا مرح اًمع هزجحي ٌحروو ؛ هلهج

 . هيف هلل ةجاح

 ّآلإ مهناوعأو روجلا ةمثأ نم مكنيعأ اوألمت ال :لوقي ناورم نب كلملا دبع

 . 17١/48 ءالبنلا مالعأ ريس يف ضايع نب ليضفلا ةمجرت نم )١(
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 دشأ :لوقي ضايع نب ليضفلا عمس هنأ ثعشألا نب ميهاربإ نعو

 .ناسللا يف عرولا

 دشار نب بويأ بيعش ابأ تيأر :حارجلا نب حابر ديلولا وبأ لاقو

 نم ءيش عقو اذإف «هتيب ناطيح سنكي ناك ؛هنم عروأ ناك ًادحأ تيأر امف

 . !'''مهيلإ هب بهذف هعمج هناريج ناطيح

 [؟14]

 انرودو ...انلاومأ

 اهيوطنو انيوطتٌرَّملاةعيرس  انلٌدَمَتًامايأ ٌنَمأنو وهلن
 اهيكبتسًاموي ةكحاضو الذ هتّزعدعب ىقليس زيزع نم مك

 اهيرابَماسجألااًَرّبءانفلو 2 ةعضرم لك يثكبرت ٍفوتُحللو
 اهيعان موقلا يدانب موقي ىتح ةيلاس يهو يعنت سفنلا حربت ل

 اهيداوريغداوبميقتىتح  ةنعاط رهدلا لاوط َلازت نلو

 "”اهينبنرهدلاٍبارخل انُروُدو اهعمجن ِثاَرولل كلتانلاومأ

#0 * 

 :تيركلا  .دومحلا دمح نب دمحم قيقحت ؛ايندلا يبأ نبال /عرولا باتك )١(

 .161" ,غ414 الا" ,"7 ماقرألا مها 5١4 «ةيفلسلا رادلا

 . ١١8 ص تاباتكلا نم بتكلا روهظ ىلع هتدجو اميف تابابصلا (؟)



 [؟19]

 ءاتفتسالا اذهأرقا

 نم «تايسنرفلا تايتفلل ءاتفتساب ةيسنرفلا «ريك يرام ةلجم تماق

 ةاتف نويلم (؟8) لمش ؛«ةيفاقثلاو ةيعامتجالا تايوتسملاو رامعألا عيمج

 (40) ل ةباجإلا تناكف ؛«تيبلا موزلو برعلا نم جاوزلا» يف نهيأر نع
 . «معن» ب نهنم ةئاملاب

 : يتالا يه ةجيتنلا اهتلاق امك بابسألاو

 ١ - لجرلا عم ةاواسملا تّلم .

 .راهن ليل مئادلا رتوتلا ةلاح تّلم - ١

 .راطقلا ءارو يرجلل رجفلا دنع ظاقيتسالا تّلم *" 

 دنع لإ اهيف هتجوز جوزلا ىري ال يتلا ةيجوزلا ةايحلا تّلم 1

 . موزللا

 ةدئام لوح الإ اهلافطأ اهيف مألا ىرت ال يتلا ةيلئاعلا ةايحلا تلم  ه

 . ماعطلا

 رصعب ًالهأو ةيرحلا رصع ًاعادو# :ءاتفتسالا ناونع ناك دقلو
 !؟'!ةميرحلا

 .4 ط .ديوعلا ديشر دمحم ؛5")١ ةلماكلا ةعومجملا :ءاوح ىلإ ةلاسر (1)

 . 19 ص ءه11414 ؛نطولا راد :ضايرلا

 نيالا



 [5؟:]
 ةيديوسلا ةيضاقلا

 طسوألا قرشلا مصاوع تفاط «ةيديوس ةيضاق «رماه فلوأ ديجيرب»

 ةأرملا تالكشم  ةدحتملا ممألا باسحل  سردت نأ تلواح .هارقو

 .ةعيبطلا ىلع ةيبرعلا ةيقرشلا

 نم ةزرابو ةريثك تاعاطق يف ؛ةيقرشلا ةأرملا نأ ةيضاقلا هذه ئرت

 لوقت امك  ةيرحلا نأل ؛ةيديوسلا ةأرملا نم ةيرح رثكأ ؛ةيبرعلا دالبلا
 نم سكعلا ىلع .لقتسملا صاخلا هملاع ناسنالل نوكي نأ يه  اديجيرب

 . لجرلا هيف اهكراشي ال ملاع اهل سيل يتلا «ةيديوسلا ةأرملا لاح

 حنمت مل اهنأل ؛ةيمهو ةيرح ةيبرغلا ةأرملا ةيرح نإ :اديجيرب فيضتو
 اهتافص نم اهتدرج نأ دعب الإ لجرلاب ةاواسملا  ةقيقحلا يف  ةأرملا

 ىلإ برقأ ًانئاك اهنم لعجتل «ةيوئنألا اهقوقحو «ةيوثنألا اهتيرحو ءةيوثنألا
 . «لجرلا

 ةنجلا نكاس ةيرحو «ءارقفلاب ةاواسملل ىعس يذلا ينغلا ةيرح اهنإ»

 . «ضرألا ىلإ لوزنلل ئعس يذلا

 ةيمهولا ةيرحلا نيب نراقت يهو ةيديوسلا ةيضاقلا هذه هتلاق ام اذه

 نإ :لوقن نأ نكمي فيكف .ةيقرشلا ةأرملل ةيقيقحلا ةيرحلاو ةيبرغلا ةأرملل
 ءاقشلا ةريسأ .شيعلا ةمقل ةريسأ يهو ؟ةيرحلا كلتمت ةيبرغلا ةأرملا

 اهلعجيو «ةيوثنألا اهتافص ةأرملا بلسي يذلا ءاقشلا ,.لاجرلا ىلع روصقملا

 ؟«'”لجرلا ىلإ برقأ ًانئاك

 .ال4 ص .قباسلا ردصملا )0010(

 نذل



 [؟؟1]

 ! هدالوأ مأ لجرلا لتقي امدنع

 دي ىلع لتقت ةدحاو ةأرما نأ ايناطيرب يف تيرجأ ةيئاصحإ تفشك

 نم رثكأ فنعلل نضرعت نهضعب نأو .لمحلا ءانثأ ةرم لوأل فنعلل نضرعتي

 . ةدعاسملل نيعسي نأ لبق ةرم"©

 مست تاقالع يف رارمتسالل ءاسنلا عفدت يتلا بابيسألا نيب نم ةيلاملا

 .(77همدعه 10) ءاسنلا ةدعاسم ةمظنم اهترجأ يتلا ةساردلل ًاقبط «فتعلاب

 هذه يف تكراشو .ًايونس ةأرما فلأ 08 نم رثكأ دعاست ةيريخ ةسسؤم يهو

 فنعلا ثادحأ لك دحاو لجس يف تعضو ةيناطيرب ةطرش ةوق 47 ةساردلا

 . اهب تغلب يتلا يلزنملا

 ءاسنلا ضرعت نم شهدت ملا اهنأ ةمظنملا نم «نوسنوج اريم» تدكأو

 ةمزأ يلزنملا فنعلاف «ةدعاسملل يعسلا لبق ةرم نيثالثو ةسمخ فنعلل

 اهيف نضرعتي يتلا ىلوألا تارملا يفف .ةليوط تارتفل ةأرملا اههجاوت ةقيقح

 . «ريغتي ال هنأ الإ ءريغتيس فقوملا نأو رمألا رركتي الأ يف نلمأي فنعلل

 نم تقو يف يلزنملا فنعلا نم نيناعي تايناطيربلا ءاسنلا عبر نأ نيبتو

 ًاقبط مايأ ةثالث لك اهجوز دي ىلع ةأرما لتقت امك .نهتايح يف تاقوألا
 . ةيلخخادلا ةرازو ماقرأل

 لصي يلزنملا فنعلا ثداوح طسوتم نأ «درايدنالتوكسإ» تفاضأو

 .ًايموي ةثداح 7١١ ىلإ

 عقت يلزنم فنع ةئداح نييالم 5 نأ تركذ دق ةقباس تاءاصحإ تناكو
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 ةينعملا تامظنملاو ةطرشلا فلكي يذلا رمألا وهو .ًٌاّيونس ايناطيرب يف

 ,يتيارتسا هينج يرايلم ىرخألا

 [؟؟؟]

 ! ةديعسلا برغلا ةرسأ

 اهنع غالبإلا متي يتلا مئارجلا نم / 756 نأ ىلإ تايئاصحالا ريشت

 . ةيلئاع

 !"”ايموي ةثداح )7١1( ىلإ يلزنملا فنعلا ثداوح طسوتم لصيو

 [؟؟؟]

 ! ةجوزلاو بلكلا نيب ..قرف

 لامعألا لاجرل ةصّصخملا ؛سالك) ةلجم هترجأ ءاتقتسأ فشك #*

 نم الدب هبلك باحطصا لْضفي ةئالث نيب نم ًايلاطيإ الجر كانه ْنأ «نييلاطيإلا
 . هغارف تقو يف هتجوز

 ًايناطيرب كانه نأ ىلإ تفوسوركيام ةكرش هترجأ رخآ ءاتفتسا راشأو *

 ةبحاصم نع (رتويبمكلا) بوساحلا ىلع لمعلا لضفي ةعبرأ نيب نم
 2مل

 !* ”هتجوز

 )١( ع طسوألا قرشلا  8٠١4ها471/0/8:) /90/ 1٠١/1١٠١(,

 ع ةرسألا ةلجم (؟)  4١ص ؛.(ه١47١ لاوش) 5.

 ) )6ع ةرسألا ةلجم  1٠ص ء(ها١1147 ناضمر) ١16 .

 ضحي



 [؟؟2]

 ةطرشلا يف مالك

 ةيئانجسلا ةلادعلا مظنو ةميرجلا داعبأ» لوح ةقثوم ةيئاصحإ ةسارد يف

 : ثحابلا هيلإ لصوت امم ؛؟'«يبرعلا نطولا ىف

 يبرعلا ملاعلا يف ةطرشلل ماعلا لدعملا يف ظوحلملا عافترالا

 لتحت ةيبرعلا لودلا نأ نّيبت دقف «ةيلودلا ةيميلقإلا تاعومجملا ةيقبب ةنراقم

 . ةيطرشلا لمعلا ةوق مجح ىف ةرادصلا ناكم

 يبرعلا ملاعلا يف ةطرشلا زاهجب ةيئاسنلا ةلماعلا ةوقلا ضافخنا

 .ةيلودلا ةيميلقالا تاعومجملا ةفاكل ماعلا طسوتملا نع

 .ةطرشلا زاهجب نيلماعلا تابترم لدعم يف ظوحلملا عافترالا

 . . .ةيلودلا ةيميلقإلا تاعومجملا ةفاك نيب نم ةرادصلا ناكم لتحي يذلا

 [؟؟ه]

 ؟نمألا ىلع ءانمألا نوكي اذكهأ

 ؟نمأ كانه نكي مل اذإ ةيرح كانه نوكت نأ نكمي له *

 ! !؟اهسفن ىلع ةنمآ ريغ تناك اذإ اقح ةرح اهنأب ةأرما رعشت له

 ! نمألل ةدقاف يهو ةرح اهنأب ةأرما فصن نأ ةبيرغ ةقرافم اهنأ يف كشال

 ! نمألا لاجم يف لمعت ةأرملا هذه تناك اذإ ةبارغ ةقرافملا هله دادزتو

 ! !نيرخالل . .هدقتفت يذلا نمألا حنم اهتفيظو تناك اذإ لب

 فيان ةيميداكأ :ضايرلا .ةفيلخلا نيسح نب هللا دبع فيلأت «باتك ناوئنع وهو )١(

 .ه١1471١ «ةينمألا مرلعلل ةيبرعلا
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 نمأ بلسي نم نوكي نيح ؛ةبارغلا ةياغ يف ةقرافملا هذه حبصتو
 !!!!اهلثم نمأ لجر . .نمألا ظفح ىلع ةلماعلا ةأرملا

 ! ؟ةقباسلا ةرقفلا ةياهن يف بجعت تامالع عبرأ عضو يف اقحم تسلأ

 !!؟نمألا لجر نم «نمألا دقتفت ,نمألا ظفح اهتمهم ةأرما

 / 86٠١ نأ ةيناطيربلا ةيلخادلا ةرازو هتدعأ يعالطتسا حسم فشك دقل

 تاقياضملل نضرعتي «ةسمخ ىلإ ةعبرأ ةبسنب يأ ؛ةطرشلا تاطباض نم

 . ةيمسرلا لمعلا تابون لالخ ةيسنجلا

 ارتلكنإ يف نمأ تايريدم رشع يف ةطباض 18٠٠ عالطتسالا يف كراش

 يف ةيعامتجا ةثحاب يهو ؛«نوارب رفينج» ةروتكدلا هيلع تفرشأو ءزليوو

 تاطباض ًاوفع  تايطرشلا سامخأ ةعبرأ ؟ةعزفم ةبسن تسيلأ

 لمعلا تابون لالخ ؟ىتمو «ةيسنجلا تاقياضملل نضرعتي  ةطرشلا

 ! !نمألا ظفح ىلع لمعلا لالخ !!ةيمسرلا

 درايدنلتوكسا ةئيه رداصم ربتعت نأ ًائجافم سيلف ءاذهل ل

 قطان راشأ اميف .ةيساسحلا يف ةياغ ديدجلا ريرقتلا يف ةروشنملا ماقرألا

 رئاود رشع يف يرجأ يعالطتسالا حسملا نأ ىلإ ةيناطيربلا ةيلخادلا مساب

 . نمأ

 نم ّنهريغ لاح امف ..نمألا تاطباض لاح اذه ناك اذإ ...
 ؟7١2ءاسنلا

 فلؤملا :[تيركلا]  .ديوعلا ديشر دمحم /اهباصتغا ىلع نوجرفتي مهنإ )١(

 .77 ص اه
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 [؟؟5]

 نيرحتنملا قئاثو نم

 سفنلا لتق ةميرج يبكترم صئاصخ»؛ نع ةيميداكأ ةسارد يف

 ,0ه14117---ه15:5 نم ةرتفلل ةرونملا ةئيدملا ةقطنم يف [راحتنالا]

 . ةقيقد تايئاصحإ يف ةديدع جئاتن ىلإ ثحابلا لصوت

 . مهتايح ءاهنإ لبق مهيوذو مهيلهأل

 : ثحابلا لاق

 تمت يتلا تالاحلل ماعلا عومجملا نيب طقف صاخشأ (5) كانه ناك

 مهلتق بابسأو فورظب قلعتت قئاثو اوفلخ دق ةلاح (85) ةغلابلاو اهتسارد

 :اهتمو . مهسفنأ

 . ناوخإ يل ماد ام ردب دنع عيضي ام يقح «يسفن تلتق يللا انأ

 .اهديرأ الو ةايحلا هذه نم نابعت انأ

 قارفلا يف ببست نم يبنذ لمحتيو «يديب يتايح يهنأ نأ تررق

 . ةنيكسملا يتجوز اي اريثك كبحأ ينأ مغر «يتجوز نيبو ينيب
 هذه نم جرخأ نأ تررقف انأ . . .نونحلا يمأ .زيزعلا يدلاو طع

 .حامسلاو وفعلا مكنم بلطأو .ةايحلا

 يسفن لتقأ تررقو .يلع مكتابلط مترثك :لهألل ةهجوم ةلاسر

 . حاترأو

 .ينهجلا نادمح دمحأ دادعإ نم ريتسجاملا ةلاسرل لمكم ثحب ناونع وهو )١(

 .ها١47١ «ةينمألا مولعلل ةيبرعلا فيان ةيميداكأ :ضايرلا

532106 



 [؟؟]

 ةفايعلاو ةفايرلاو ةفايقلا

 تيمس امنإو .ناسنإلا ةفرعم ىلع اهب ٌلدتسي ةعانص ىه ةفايقلا *

 نم كلذ عبتي امو :مهدولجو سانلا تارشب ىلإ رظني اهبحاص نأل رشبلا ةفايق

 . مادقألا ًاصوصخو ءاضعألا تائيه

 يف ّنجتسملا ءاملل فئارلا فيرعت نع ةرابع يهف ةفايرلا امأ *

 ناويحو ءاهب تابن ةيؤرو ءاهنم بارت ةحئار مشب «ديعب مأ وه بيرقأ ضرألا

 . ةصوصخم ةك رحب صوصخم

 يف رفاوحلاو فافخألاو مادقألا راثآ عبتت نع ةرابع يهف ةفايعلا امأو *
 نإف ءاهيلع عضوت يتلا مدقلا لكشب لكشتت يتلا ضرألا يهو «ةلباقلا قرطلا

 يتلا نكامألا ىلإ لصي ىتح راثآلا كلت عبتي نأ ةعانصلا هذهب هل أيهتي فئاعلا

 هذه بحاصب سانلا عفتنيف «ناويحلا وأ سانلا نم براهلا اهيلإ بهذ

 .ائيب اعفن ةعانصلا

 ىلع نوكي يذلا .ةسارفلا ملعل ةهباشملا مولعلا نم هلك اذهو ..

 : نيمسف

 تيك هتفص نم ناسنإلا اذه نأب بلقلا يف رطاخ لصحي نأ :امهدحأ

 . ةسوسحم ةمالع الو ةينامسج ةرامأ لوصح ريغ نم «تيكو

 وهو «ةنطابلا قالخألا ىلع ةرهاظلا لاوحألاب لالدتسالا وه :يناثلاو

 .١7 . .عورفلا ينظ ءلوصألا ينيقي ملع

 خيشب فورعملا يراصنألا بلاط يبأ نب دمحم /ةسارفلا ملع يف ةسايسلا )١(

 "ص .ها٠٠1١ «نطولا ةعبطم :ةرهاقلا . ةوبرلا

 م



 [؟؟4]

 ةيريخ قوس لوأ

 ؛؟ناهجرون» ةيدنهلا ةكلملا يه ةيريخ ًاقوس تأشنأ نم لوأ
 قوس» وه اهتأشنأ يتلا قوسلا مساو .«ءاسنلا رهم» يلصألا اهمساو

 . ؟ةقفشلا

 لكل غوسي ناكو «ةنيمثلا ةيوديلا لاغشألا قوسلا كلذ يف ضرعي ناكو

 عزوت ضرعملا قوس ماتتخخا دنعو .ءاشي ام عاتبيو ضرعملا ةرايز صخش

 . '!”دنهلا ءارقف ىلع ةرفاولا هتاداريإ

 ["؟9]

 جاتنالا لّلقي لمعلا لالخ ثيدحلا لدابت

 لمعلا لالخ نيفظوملا نيب ثيدحلا لدابت نأ ةيناطيرب ةسارد تدكأ

 تادعملاو ةزهجألا تاوصأ كلذكو  ضفخنم توصب مت ول ىتح

 ىلإ لصت دق ةبسنب ءادألا لدعم يف ًاضافخنا ببسي «بتاكملا يف ةمدختسملا
 . تالاحلا ضعب يف 7/6

 ثاحبأ ةلاكوب  يربماب نومياس :روتكدلا نم لك ةساردلا ىرجأ

 ىلع  جندير ةعماج نم يراب ناياد روسيفوربلاو «ةيناطيربلا عافدلا ميوقت
 ىلع جيجضلاو تاوصألا ريثأت ةفرعم فدهب صاخ ربخم يف صخش ٠

 . مهجاتنإ

 ءىملس راد :ضايرلا  .يرسودلا يلع نب نمحرلا دبع /ةيئاسن تايلوأ )١(

 3١. ص ه1
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 ىلع دمتعت ةطيسب لامعأ ءادأ رابتخالا دارفأ نم انبلط :نومياس لوقي

 «تاعباطلا تاوصأك بتاكملا تاوصأ نم وج يف ةينهذ ىرخأو «ةركاذلا

 اندجو انتشهدلو «نيفظوملا ةرثرث ىلإ ةفاضإ «فتاهلاو «سكافلا ةزهجأو
 درجم ناك ءاوس « جيجضلا اذه فورظ تحت لمعلا ةءافك يف اريبك اضافخنا

 تدأ لب ءاهريغو سكافلاو ةعابطلا ةزهجأ وأ «فتاهلا تاوصأ وأ «ةرثرث

 يف لمعلا عم ةنراقملاب / 5١ لداعي امب ةءافكلا ضافخنا ىلإ فورظلا هذه

 . ءىداه وج

 اهريغ نم رثكأ رثأتت لمعلا عاونأ يأ ةلأسم ثحبلا لالخ نم تزربو

 ؟حجيجضلاب

 ىلإ جاتحت يتلا لامعألا نأ يهو ,ةعقوتم جئاتنلا تناكو

 .جيجضلاب اهريغ نم رثكأ رثأتت يتلا يه حيحص لسلست يف تامولعملا عضو

 تامولعملا ميلست ىلإ جاتحت ةيفتاه ةملاكم يرجي فظوملا ناك اذإ الثمف

 هنم بلطتيسو «لمعلا ىلع هزيكرت كبري هلوح يذلا جيجضلاف «نيعم بيترتب
 بيترت وأ ءبتكملا فيظنتب ًافلكم ناك اذإ امأ ءلوطأ ًاتقوو «ربكأ ادهج

 نيطيحملا بخصلاو وغللا نم مغرلاب «ةءافكلا رثأتت نل هنإف ءهيف ثاثألا
 1و

 )١( ع عمتجملا ١77 )١414/17/9ه(ء ص 77.
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 ["؟١]
 ةريغص ..تاعرتخم

  روميتلب يف أدب ميرك سيالا ةعانصل ةلمجلاب عنصم لوأ *

 يف ةديدجلا تاروطتلا عم هيف لغشلا لمتكي ملو «م١1861١ ماع يف «دناليرام

 .م٠٠14 ماع الإ ديربتلا

 قبئزلاب موعدملا جاجزلا نم ايارملا عنص ةيفيك ملعت بعش لوأ *
 هذه لثم جاتنإ اوأدب م١50١ ماع يلاوح يفف «ةيقدنبلا بعش ناك كنتلاو

 فالال تلمعتسا يتلا ةيندعملا ايارملا ناكم تلح ريصق تقو لالخو ..ايارملا

 . نينسلا

 بعشلا ناك مويلا اهيدترن يتلا هبشت براوج عنص لواح بعش لوأ *

 .م656١ ماع يلاوح يف

 نم لكشك ىلوألا روصعلا يف ابوروأ يف سيبايدلا تلمعتسا *

 نرقلا ةياهن يف كبشلل تلغش نأ ىلإ ؛بايثلا كبش نم ًالدب ةنيزلا لاكشأ

 ترشتنا مث . .ارتلجنإ ىلإ اهورّدص نيذلا ءنويسنرفلا _ كلذك
 ,2)  .اهععانص

 )١( ؛18/5 ةفرعملاو ملعلا يف نولوألا ةعوسرم ١77 248. ؛84 68.
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 ]1١؟"[

 ءيش بلصأ وهف .هرظنم لامجو هتبالص ةدش ساملألا صاوخ مهأ

 ةيعانص ةدئاف هتبالصلو . ةنيزلاو يلحلا رهاوج نم رهوج نمثأو .دوجولا يف

 نم ريثكلا اهنع زجعي يتلا لقصلاو عطقلا ضارغأ يف مدختسي وهف ءةمهم
 . ةبلصلا داوملا

 نطاب يف أشني وهف ءاهيف أشن يتلا ةيعيبطلا فورظلا ىلإ هتبالص دوعتو
 طغضلا نم ةيلاع فورظ تحت ساملا لكشب نوبركلا رولبتي ثيح «ضرألا

 يدؤتو . ضرألا تحت مك ٠٠١ ىلإ 19١ نم قمع يف الإ دجوت ال ةرارحلاو
 ثيح «.ساملأ ىلإ نوبركلا رولبت ىلإ ءىجافملا يلاعلا طغضلا فورظ

 كسامتلا ةغلاب اهلعجي اذج دودحم زيح يف عمجتتو نوبركلا تارذ طغضنت

 .ةبالصلاو

 ةظفتحم يهو ضرألا حطس ىلإ تارولبلا هذه لصت يكل دب الو

 ىلإ ضرألا فوج نم اهل ةلماحلا روخصلا عفدنت نأ نم ةيساملألا اهتعيبطب

 صاصتمالا ةداعإو قرحلل تارولبلا تضرعت الإو «ةيفاك ةعرسب اهحطس

 . تينارج لكش ىلع رولبتلا ةداعإ وأ

 قوفت اهنإ ثيح ءاهلك نداعملا ةبالص نع ةزيمتم ساملألا ةبالصو
 .مدنرولكلا ندعم وهو ءافعض نينامثو ةسمخب هيلي يذلا ندعملا ةبالص

 نسحأ ام اذإ ساملأ راجحأ اهنأ اهيلإ رظانلا نظي ةعداخ راجحأ كانهو

 .ينوّلأللا نوكرذلا رجح لثم ءاهلقصو اهعطق
 ةدام يهو .ساملألا رهظم سفن اهل ةديدج ةيعانص ةدام كانهو

 اهنوبسحيف راجحألا هذه رهظمب سانلا عدخني ام ًاريثكو «تيناتيت ميتنورتس

 ضخ



 !مهسفنأ ساملألا ءاربخ كلذ يف امب ءاساملا

 ؛هريغو يعانصلا نع يلصألا ساملألا زيمت ةديدع صاوخ كانهو

 . ''”نأشلا باحصأ اهفرعي

 [؟؟؟]

 ةظحللاو نيعلا ةفرط نيب قرفلا

 . ةيناثلا راشعأ ةثالث تقولا نم لداعت نيعلا ةفرط *

 يواست اهنإف «ةميدق ةيناطيرب ةينمز سايق ةدحو يهو .ةظحللا امأ *

 . ؟'”ةقيقدلا فصنو ةقيقد

 [؟؟؟]

 جسلشلا

 جلثلا تارولب لك يف ةديدع ًاحطسأ نأ هببس جلثلل ضيبألا رهظملا *
 . ءوضلا سكعت  جلثلا شرب نّوكت يتلا

 هذهو .جلثلا تارولب نم ريبك ددع نم ةنوكم جلت «ةشرب» لكف

 يذلا وه حطسألا كلت لك نم ءوضلا ساكعناو «ةديدع حطسأ اهل تارولبلا

 . ضيبأ ودبي ديلجلا لعجي

 جلث دهوش ملاعلا نم ةديدع ءاحنأ يفف ءامئاد ضيبأ سيل جلثلاو *
 [|دوسأ ىتحو «قرزأو ءرضخأو ءرمحأ

 ةعومجملا :ةدج .مالع سابع دمحم لصيف /ساملا باتك نم تافطتقم )١(

 .ه١ا159 ةيمالعالا

 . 775 ص لايخلا نم برغأ قئاقح ()

١ 



 ريغص رطف كانه نوكي ًانايحأ هنأ ةفلتخملا ناولألا هذه ىف ببسلاو

 طقاستي نوللاب ودبيل ؛هعم دحّتيف ؛هلوح مئاع رابغ وأ ؛ءاوهلا يف ًادج
 .هب

 فيعض لصوم هنإف ءءاوهلا نم ريثكلا ىلع يوتحي جلثلا نألو *#

 يف مئانلا رارضخالا يمحي نأ نكمي جلثلا نم «ءاطغ» نإف اذهل ؛ةرارحلل

 ظفحتو جلثلا ؛تاكولب# نم خاوكأ عنصت نأ نكمي اذهلو ءضرألا
 !؟١)نيئتفاد لخادلا يف صاخشألا

 [؟؟ء]

 ! ركفت امب .. ركف

 ىلإ ةفاضإ «ةيبصع ةيلخ رايلم نيثالث نم برقي ام ىلع غامدلا يوتحي
 . ةدعاسملا ى رخألا ايالخلا تارايلم

 ةكبش لخدتت ةركاذملاو ريكفتلا نم ةيناث لك يف هنأ مهضعب رّدق دقو

 . ةيبصعلا ايالخلا تارايلم نم ةفّلؤم

 ايالخلا نم فالآلا عم ةلصتملا تاعرفتلا نم فالالا اهنم ةيلخ ّلكل
 . ىرخألا

 يكل ةيناثلا يف ةيئاميكلا تالعافتلا نم فالالا لصحت ةيلخ لك يفو

 !؟"”ةركاذملاو ريكفتلا ةيلمع لصحت

 )١( ءالال «317-5/1١؟ ةفرعملاو ملعلا يف نولوألا ةعوسوم ١1١8.

 .فيرشلا ناندع /ميركلا نارقلا يف ةيملعلا تباوثلا :ينآرقلا بطلا ملع نم (؟)
 ص ه٠ «نييالملل ملعلا راد :توريب ١1"؟.

 ضف



 [؟؟6]

 ةيبط اياصو

 : يزارلا ركب وبأ فوسليفلا بيبطلا لوقي *

 ناك نإو ءاهب هيٌّجريو ةحصلاب ًادبأ ضيرملا مهوي نأ بيبطلل يغبني
 . سفنلا قالخأل عبات مسجلا جازمف «كلذب قثاو ريغ

 :لوقيو *
 .ةّلعلا ثبل ّلقأ امف ءًاعيطم ضيرملاو ًاملاع بيبطلا ناك اذإ
 : شيرق نب قاحسإ لوقيو #*

 .هأرمأو ءهّفخأو ءهفظنأ :ماعطلا ريخ

 :دعاص نب يلع جرفلا يبألو *

 اهنإف ءاهعلقت كنأ طرتشت الف رهاظ اهفصنو ندبلا يف ةكوش تيأر ىتم

 . ترسكنا امير

 : ديفحلا دشر نبالو *

 . 37هثلاب ًاناميإ دادزا حيرشتلا ملعب لغتشا نم

 ةفضلا

 : هنأل كلذو «صحفلا دنع كناسل جرخت نأ بيبطلا كلأسي #*

 ءارفصلا ةبسن نأ ىلع ليلد اذهف ؛رارفصالا ىلإ ليمي هنول ناك اذإ

 . مدلاب ةيلاع

 )١( ص ءها١147 «فلؤملا :ضايرلا  .ةيد رابجلا دبع /ءامكح ءابطأ 53٠١ث"2

 كمل ٠١ل.

 ففي



 صارم دوجو ىلع لدي اذهف ؛ةقرزلا ىلإ ليمي هنول ناك اذإ امأ

 . . .ةحصلا ىلع ليلد كلذف ؛ًايدرو رمحأ ناسللا ناك اذإ امأ

 دوجو ىلع لدي كلذف ؛هرارمحا يف ًاتهاب ناسللا ناك اذإو

 ..: انهنتأ

 ةقبط ناسللا وسكت ؛ مضهلا بارطضاو ىمحلا تالاح يفو "5

 . ءاضيب

 اذهف ؛مفلا نم هجارخإ دنع ناسللا يف ةشعر كانه تناك اذإ امأ
 0( هى يأ < هاتعم

 . يبصع ريود و مجنس #

 ["؟]

 ةرشابم ماعطلا لوانت دعب ةضايرلا

 ماعطلا تابجو لوانت دعب ةضايرلا ةسرامم نأ سانلا نم ريثكلا دقتعي

 ةبسنلاب حيحص كلذ نأ نودكؤي نيثحابلا نأ الإ .ةحصلا ىلع رطخ

 ةدعم ىلإ جاتحت ذإ ءطقف لاقثألا لمح وأ ةلورهلاك «ةيساقلا تاضايرلل

 ةرشابم ماعطلا لوانت دعب ةلدتعملا ةضايرلا ةسرامم نأ نيح يف «ةيواخ

 ةيضايرلا ايجولويسفلا صتخم ؛دروفماتس تنايارب روتكدلا حضوأو
 ةسرامم نأ :ةيكيرمألا ليفسيول ةعماج يف ةحصلا ىلع عيجشتلا زكرم ريدمو

 ءمالسلا راد :ةرهاقلا ”".  ط  .دمصلا دبع لماك دمحم /بئارغو قئاقح )١(

 .قا/ ص اه4+*

 م



 نع ًاديعب ةماعلا تالضعلا ىلإ مدلا مظعم قفدت زكرت ةيساقلا تاضايرلا

 ًاماعط صخشلا لوانت اذإف «ءاعمألاو ةدعملا اهنمو .ءىرخألا مسجلا ءاضعأ

 يدؤي دق مضهلا ءاضعأ نع ًاديعب مدلا قفدت راسم فارحنا نإف ةلاحلا هذه يف

 . ءاعمألاو ةدعملا يف ةديدش مالاو تاصلقت ىلإ

 دعب عيرسلا يشملاك  ةلدتعملا تاضايرلا ةسراممل نإف لباقملا يفو

 فرحنني ال مدلا قفدت راسم نأل ؛ مضهلا ىلع ةيباجيإ اراثآ ماعطلا تابجو

 داوملا كيرحت ىلع ةلاحلا هذه يف ةضايرلا دعاست لب ءمضهلا ةيلمع نع

 ىلإ ةياهنلا يفو ؛ءاعمألا ىلإ ةدعملا نم ةيمضهلا تاونقلا لالخ ةيئاذغلا

 : ؟؟”ةيوغنلا ةرؤذلا

 [؟؟4]

 ةلوليقلا

 وأ رهظلا دعب ام تارتف يف مونلا نأ نيصتخملا ءاربخلا نم ددع دكأ

 نسحيو «لضفألا ىلإ درفلا ةيجاتنإ ةدايز يف دعاسي «ةلوليقلا مونب فرعي ام

 . لعافتلا ىلع هتردق

 (ةيسفنلا مولعلا) ةلجم اهترشن يتلا ةساردلا يف نوثحابلا حضوأو

 سيلو «ةقيقد ٠١ 4٠ نيب اهتدم حوارت يتلا ةلوليقلا نأ ,ةصصختملا
 رتوتلاو قلقلا تانومره ىلع يضقتو «ةيفاكلا ةحارلا مسجلا بسكت ءهرثكأ

 ةيادب يف ناسنإلا هلذب يذلا ينهذلاو يندبلا طاشنلا ةجيتن مدلا يف ةعفترملا
 . مويلا

 )١( ع عمتجملا ١١87 )20؟/47١/4اه(اص 77.
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 ناسنالا نهذ حيري راهنلا يف ةريصق ةرتفل مونلا نأ ءاملعلا ىريو

 هتيجاتنإ ديزيو ءزيكرتلاو ريكفتلا ىلع هتردق نحش ديعيو «هتالضعو
 . لمعلل ةسامحو

 «ةقيقد 4٠ نع ديزت ال ةدمل راهنلا يف ةلوليقلا نأ ىلإ ءالؤه راشأو

 اذه نم رثكأ ىلإ تدتما اذإ امأ «ليللا يف مونلا تارتف تالدعم ىلع رثؤت ال

 ءراهنلاو ليللا نيب يعيبطلا هنزاوتل مسجلا نادقف ببسيس كلذ نإف ءتقولا

 جعزمو ءيس جازم نم يناعيو .ظاقيتسالا يف ةريبك ةبوعص درفلا هجاويو
 .؟'7تقولا لاوط

 [؟؟9]

 لكشتي فيكو ...لاخلا

 !ةيملعلا ةيحانلا نم لاخلا روهظ ببسل ريسفت كانه سيل . . ةطاسب لكب

 طسوتملا ددعلاو .لقألا ىلع دحاو لاخ هيدل يرشب نئاك لك

 . !الاخخ ١4 يلاوح وه صخشلا اهكلتمي يتلا تالاخلل

 ةدلج هيف امب ءًابيرقت مسجلا نم ءزج يأ ىلع لاخلا رهظي نأ نكميو
 !سأرلا

 ةيعوألا ةجسنأ نم فّلأتي دق وه . .ةجسنألا ومن نم لاخلا فلأتي
 .ةلصوم ةجسنأ وأ ءرعش ايالخ وأ  غابص ىلع يوتحت ايالخ وأ ؛ةيومدلا

 .يه امك اهكرت لضفيو «ريطخ بارطضا يأ ببست ال تالاخلا مظعم

 بعك ىلع لاخ لثم «هتلازإ لضفي لئدنع ءًارّرضت وأ ًاجّهت تببس اذإ لإ

 .(ه14717/9/14١) 0/1١ا/ ع يمالسإلا ملاعلا ةديرج )١(

 ف



 . .رصخلل مازحلا طخ وأ «قنعلل ةبقلا طخ ىلع وأ ديلا ةحار وأ «مدقلا

 . جيهتلل ةضرع نوكي يذلا ناكملا يف يأ

 .نوللا يف ًارييغت وأ ,.مجحلا يف ةدايز رهظي يذلا لالا انفاو

 سيلو حارجلا هليزي . .هتلازإ بجي . .افيزن وأ .ةكح وأ .فشارح وأ
 . "')رخخآ صخش يأ

 [؟١2]
 ناسنالل ءيداح «ثتكوص» ةعارز

 توصب هتوص دقف صخش ضيرعت نم نوُيكيرمأ ءاّبطأ نكمت *

 . ديدج

 لبق ثداح يف هتوص دقف ءرلدياه يثوميت همساو «لجرلا ناكو

 .  تاوصألا قلطي يذلا يتوصلا زاهجلا

 ةرجنح بيكرت يف ءابطألا حجن ًاماع 4٠ رمعلا نم رلدياه غلب نأ دعبو
 رادصإ ىلع ًارداق داع يلاتلابو « ىفوتم رخآ صخش نم تذحخأ هل ةديدج

 . ليدج توص

 . يتوص زاهج لقنل ةحجان ةيلمع لوأ هذه نإ :ءابطألا لوقيو

 روتكدلا هسأر ىلع «ءابطأ 8 نم نّوكت يبط قيرف ةيلمعلا ىرجأو

 . وياهوأ ةيالوب دنالفيلك ىفشتسم يف مورتس لشرام

 . ١٠5١ / ةفرعملاو ملعلا يف نولوألا ةعوسوم )١(

 ضف



 . ماوعأ ذنم ةحارجلا هذه ءارجال دعُي ناك هنإ :مورتس روتكدلا لوقيو *

 مهنكل م1454 ماع ةرجنح عرز اولواح نييكيجلبلا ءابطألا َّنِإ :فاضأو
 . عورزملا ديدجلا يتوصلا زاهجلا ىلإ قفدتلا ىلع مدلا لمح نم اونكمتي مل

 ةرجنحلا حالصإ يف ءابطألا لشف ةيضاملا ماوعألا ىدم ىلعو #

 الدب ةلكشملا تفعاض اهنكل .,ترج ةديدع تالواحم مغر رلدياهل ةيلصألا

 ىلإ اولقنو .ءىتوصلا هزاهج لادبتسا ىلإ ًاريخأ ءابطألا أجل اذلو ءاهّلح نم
 " .ةفلاتلا تالضعلا نم ًالدب ةديدج قلح تالضع كلذك هتبقر

 همسج ضفر مدع نم دّكأتلل ضيرملا صحف ةلصاوم مهيلع متحتيسو
 . عورزملا يتوصلا زاهجلل

 هنإ مأ ءميدقلا رلدياه توص وه له ؟ديدجلا توصلا نع اذامو *

 ؟ةرجنحلا بحاص توص

 اذه سيل نالا رلدياه هجرخي يذلا توصلا نإ :مورتس روتكدلا لوقي

 .كاذ الو

 امأ ءتوصلا رادصإ ىوس ًائيش لعفت ال ةيتوصلا لابحلا نإ :فاضأو
 يتلا ةحاسملا اهب لكشت يتلا ةيفيكلا وهف ازيمم اتوص ناسنإلا ىلع يفضي ام

 ةعيبط يف رثؤت ىرخأ رصانع نأ امك ءتاوصألا هذه ةيتوصلا لابحلا لوح
 يفضت يتلا يهو .فنألا ةرخؤم لكشو مفلاو قلحلا مجح لثم ءتوصلا

 .رخآو ناسنإ نيب تاوصألا ىلع زيامتلاو فالتخالا

 ءارجإ نم مايأ ةثالث دعب ةديدجلا هترجنحب مالكلل رلدياه داع دقو #*

 ءابحرم يأ «ولاه» ةيزيلجنالاب اهقطن ةملك لوأ تناكو «ةيحارجلا ةيلمعلا

 . (7تمصلا نم ًاماع نيرشع دعب

 .5؟ ص (ه1//1414) ١7017 ع عمتجملا )١(

 اضع



 [؟١41]

 هجولا نولو ...محللا نول

 .(هكال١ ت) ةرديح نب فسوي ماشلاب بطلا خيش

 . ماعلاو صاخلا دنع راهتشالاو مدقلا هل

 .ةيذألا ميدع يكل نديم .ةريّسلا نسح .ةّمهلا يلاع ناكو

 «هنول بحشف «جاجدلا لكأ مزلي ركش نبا نيدلا يفص بحاصلا ناكو
 ىرت الأ !كنول ٌرهظ دقو نأضلا محل ْمزلا :ًاموي ةرديح نبا بيبطلا هل لاقف

 ؟محللا اذه نولو محللا اذه نول ىلإ

 ..هجازم لدتعاو هنول حلصف «همزلف :لاق

 . ""”جاجدلا فالخب نيتم ٌمد هنم دّلوتي نأضلا محل َنأل

 [؟4"]

 ةميظعلا ةمكحلا هذهو ..سافنلا دنع

 لاصتالا مرحي يذلا ؛مالسإلا ةلاسر نم ًانرق رشع ةعبرأ نم رثكأ دعب
 نيعبرألا يلاوح ةداع رمتسي يذلا «سافنلا ةرتف لاوط نيجوزلا نيب يسنجلا
 ةتس لاوط ةدالولا دعب يسنجلا لاصّتالا نأ ثيدحلا بطلا فشتكي ءموي
 .ةأرملل التاق نوكي دق ًارطخ لكشي « عيباسأ

 :زرتيور ءابنأ ةلاكو هتلقن يذلا ربخلا أرقنل

 َّنإ :نيلئاق ةدالولا دعب سنجلا ةسرامم نم نويناطيرب ءاطأ رّذح»
 .«ةلتاق نوكت دق هرطاخم

 8٠. ص .يبهللل يه ١" 8١" تايفوو ثداوح :مالسإلا خيرات )0غ(

 اضيحا



 : ءابطألا لاقو»

 يف ببستي دق ةدالولا نم ريصق تقو دعب سنجلا ةسرامم نإ
 نّوكت

 . مدلا نييارش يف ةلتاق ءاوه ةعاقف

 دوعي نأ ىلإو .ةدالولا دعب عيباسأ ةتس لاوط ًادراو لظي رطخ وهو
 ةميشملا اهب تقصتلا يتلا ةقطنملا ًامامت أربتو ةيعيبطلا هتلاح ىلإ مألا محر

 . "لمحلا رهشأ لالخ

 : نامتاب بيليف روتكدلا لاقو»

 . ةافولا ىلإ يضفي دق رمألا

 ةيأرد ىلع اونوكي نأ ءاسنلا ءابطأ ىلعو . ثدحي هنكل ردان رمأ هنإ اح

 ةلجم يف ترشن ةسارد لالخ ءهل ءالمزو نامتاب روتكدلا ثّدحتو#

 ةسرامم ببسب اتيفوت ارتلكنإ لامش يف نيتديس نع «ةيبطلا «تيويدإ رجتسوب»
 . «عضولا نم ةريصق ةرتف دعب سنجلا

 دعب عيباسأ ةتس لاوط آدراو ّلظي رطخ وهو» :ءابطألا ةرابع لمأتنلو

 . «ةدالولا

 اهبرضن عيباسأ ةتس) مايألا نم ةّنسلا عيباسألا هذه لداعت مك بسحنلو

 .ًاموي 47 - 7 5 عوبسأ لكل مايأ ةعبس يف

 . ''7(مالسإلا اهددح يتلا ًابيرقت اهسفن سافنلا ةرتف اهنأ يأ

 «ةيمالسالا رانملا ةبتكم :تيوكلا  .ديوه ديشر دمحم /تاملسملا زيمتت نهدضبو 46

 .07 ص اه

 انضر



 [؟4؟]

 ميركلا نارقلا نم ىحوتسم ديبم

 ىلع يضقي ًايتابن اديبم نميلا نم ؟يراهنلا دواد دمحم» عرتخا
 ةحصو ةئيبلا ىلع تافعاضم هل نوكي نأ نود ةريغصلا تارشحلاو ريصارصلا

 . ميركلا نآرقلا نم .ناسنإلا

 - ريصارصلا نم هتاناعم ببسب  تءاج عارتخالا ةركف َّنأ ركذو

 رح نم هللا ةردقب هيلع تظفاحو هتمح ةرجش تحت ىلإ توحلاهفذق

 مسج يأ ىلع رثاكتت ام ةداع ىتلا تارشحلا نمو «ءاوهلا نمو سمشلا

 . يرط

 . (نيطقيلا) يه ةرجشلا هذه َّنِإ :لوقيو

 ةرفوتمو ةفلتخم باشعأو راجشأ ىلع براجت ةدع لمعب ماق هنأ ركذو

 لتقل «ةكاتفو ةيعيبط ةّماس ةطلخ ىلإ لّصوت ىتح .نميلا نايدوو لوهس يف

 .ةيئاميك داوم ةيأ اهيف لخدت ال ةريغصلا تارشحلا

 نم ديبملا جاتنإ طاشن ةلوازمب حيرصت ىلع لوصحلا عاطتسا هنأ ركذو

 اريرقت ناكسلاو ةححصلاو ةعارزلا اترازو تردصأ نأ دعب ةعانصلا ةرازو لبق

 ةزيمملاو رارفصالل لئاملا ضيبألا نوللا تاذ ديبملا ةنيجع نإ :هيف ءاج

 لتق يف ًادّيج ًاريثأتو ةيلعاف ةيعيبطلا اهتانوكمب تعبثأ ىولحلا ةهكب
 اهتحئار َّنإو ءىرخألا تارشحلا نع ًالضف رامعألا ةفاك نم ريصارصلا

 . تارشحلا هذه باج ىلع لمعت ةزيمملا

 .اهتحفاكم يف اهمادختسا ةيحالصب تصوأو

 ما



 يداملا معدلا هل مَّدق ةيدوعسلا نم لامعأ لجر نإ 50

 عزوي يراجت جتنم ىلإ ةداملا ليوحت لجأ نمو «جتنملا عينصت فدهي
 , 237ملاع

 [؟؛ء]

 لزالزلا دض ةناسرخ عارتخا ىلإ لصوت ةينارق ةيا

 رطاخم نم ينابملاو تاشنملا يمحي عارتخال ةيرصم ةملاع تلصوت

 ويام رهش يف ندنل يف مهميركت مت ملاعلا ىوتسم ىلع ءاملع ةرشع نمض
 .مآ ٠7

 لثمتي معنملا دبع ىليل ةروتكدلا ةسدنهملا هيلإ تلصوت يذلا عارتخالا

 ؛رهصنملا ديدحلا نم نيموتيبلا طئاوح» نم ةحلسم ةناسرخ نيوكت يف
 يف لوأ عجرمك فهكلا ةروس يف ةميرك ةينآرق ةيا ىلع اهعارتخا يف ةدمتعم

 لاَ نفرض نيب ئواس اَدِإ وح ٍديِدَلَأ َرْيُز نوناع» : ىلاعت هلوق يهو ؛عارتخالا اذه

 امو وُرَهظِي نأ أوه دطَسأ اَمَه © ارق ودك ْعرْفأ ونا َلاَق ارا ملم اَدِإ وح أوُمُشنأ

 .«© كت زتارشطتتا
 : معنملا دبع ىليل ةروتكدلا لوقتو

 نم وهو (راقلا) رهصنملا ديدحلا عم نيموتيبلا طئاح ءانب وه فدهلا َّن
 ةيناسرخلا دعاوقلاو طئاوحلا ءانب متي يكلو (لورتبلا مداوع) لورتبلا تاجتنم

 تلفسألا عم رهصنملا ديدحلا مادختسا متي . ةقيرطلا هذهب ةدمعألا لزع وأ

 .6 ص (ه47١؟ ةرخآلا ىدامج 171١7 )١7 ع ؛يمالسإلا ملاعلا ةديرج (1)

 فش



 هايملا حشرل ةضرعملا نكامألا هب نطبتو (تلفسألا ةطلخ) نع الدب
 دودسلا يف ةيناسرخلا دعاوقلا بناوجو ةدعاق كلذكو ءتامامحلاك

 ىتح وأ لزالزلل ةمواقملا ينابملا كلذك ءهايملل ةضرعملا فراصملاو

 . خيراوصلا

 ديدح عم ةيتنمسإ لتك نم ةراجح مادختسا نأ ىلإ ثحبلا ريشيو
 امم ةراجحلا هذه لوح رهصنملا ديدحلاو نيموتيبلا عضوي مث «حيلستلا

 . ةيانبلل لوطأ رمع ىلع دعاسمي هنأ امك «لزالزلل ةلئاه ةمواقم هنع جتتي

 ةلومح تاذ رهصنملا ديدحلا عم نيموتيبلا طئاوح نأ ثحبلا رهظأو

 (بوطلا) رجحلا لدبتسي ثيح «ةفورعملا ءانبلا داوم نم اهريغ قوفي لّمحتو
 ءانبلا اهب ىصلي يتلا ةداملا يأ ةيتنمسإلا ةطلخلا لدبتست مث ءيناسرخ رجحب

 عيمج مواقي ءانب ىلع لوصحلا نكمي كلذبو ءرهصنملا ديدحلاو نيموتيبلاب
 امهم جراخلا نم ةرثؤملا ىوقلا نم اهريغو لزالزلا ةوقو ةيرعتلا لماوع

 لمحتلا ةيوق ةدمعألا ةيطغأ وأ دعاوقلا وأ طئاوحلا كلت لعجي امم «تغلب

 . ةيلاع ةجرد ىلإ

 ناكم ىلإ اهلقنو عناصملاب اهنيوكت نكمي طئاوحلا هذه نأ ظحالي امك

 . بيكرتلا

 ىلع «ةيدوعسلا ءابنألا ةلاكو تدافأ امك «ءثحبلا اذه لصح دقو

 نم هب زاتمي امل «ةرهاقلاب يملعلا ثحبلا ةيميداكأ نم عارتخا ةءارب

 ًابرعو نييرصم نم نيمتهملا لك نم قحتسي ةماه قئاثوو ماقرأو موسر
 ددهت يتلا راطخألا ةهجاوم يف هب ةناعتسالاو ؛هتيمهأ ىلإو هيلإ تافتلالا

 , ؟0تاشنملا

 )١( م ع «يمالسإلا ملاعلا )5١/ه/1171ه(.

 انذنفلا



 [؟ءةز

 ! نارقلا أر قت ءاغبب

 ةنس تامو ءهداله ةنس عيوب هللا نيدل رصانلا يسابعلا ةفيلخلا

 ةبيه بولقلا الم دق ناكو .ًاماع نيعبرأو ةعبس هتفالخ تناكف ءه[

 هل تناد .دادغب لهأ هبهري امك رصمو دنهلا لهأ هبهري لاكو ءةميخو

 !نيصلا دالبو سلدنألا دالبب هل بطخو «ةديدعلا دالبلا حتفو «نيطالسلا

 ! !دحأ اهل نطفي ال عدخو ةضماغ دئاكمو ةفيطل ليح هل تناكو

 لق » :أرقت ءاغبب هعمو هيلإ لصو دنهلا نم الجر َّنأ : ةبيرغلا هرابخأ نمو
 :ناريح حبصأف «ةتيم تحبصأ اهنكل !ةفيلخلل ةفحت اهمّدق .4ٌدحَأ ُهّنئَأ وه

 !؟''دنهلا نم لجرلا جرخ ذم هلاحب ملع هنأ ركذو «رانيد ةئامسمخ هل مّدقو

 [؟47]

 ةعونتم تاناويح ىف ..بئاجع

 نأ لجر لوطأ ٌعيطتسي بءاشتي امدنعو ءادج ريبك مف رهنلا سرفل ©

 ! حايتراب همف لخاد سلجي

 اكيرمأب ةيئاوتسالا تاباغلا راجشأ يف ميقي دردأ ناويح «نالسكلا» ©

 هل ةعرس ىصقأ غلبت ذإ «ييدث ناويح أطبأ ٌدعيو «ىطسولاو ةيبونجلا
 !ةعاسلا /ملك ؟

 !ماعطلا اهب قوذتت ةملح فلأ "© ةرقبلا ناسل يف ©

 !توص هل سيل يذلا ديحولا ناويحلا يه ةفارزلا ©

 .87 ص ءيبهذلل يه" كا ١ تايفوو ثداوح :مالسإلا خيرات 050
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 اهباجنإ طسوتم غلبيو «نيئالثلا اهعيبر دعب لإ دلت ال ليفلا ىثنأ 37

 !"!!تشاع امهم طقف تارم ثالث

 [؟27]

 طيط وبأ

 ةقيرطلا نم همسا قتشاو «ةيبرغلا ابوروأ ىف نف نكي: نفق خذ رث

 ببسب «تيوبلا» اضيأ ىّمسيو ةئاريط ةنع هرج انج اهي برب يتلا ءاقرخلا
 . قازقزلاب كلذك فرعيو ءداحلا لوُعُجلا هحايص

 :ةقرزلا ىلإ نالئام ناوادوس ردصو قنعو :؛يزنورب رضخأ رهظ هل
 ٍِ . بّبدم ليوط فرعو

 «هتباصإب ارهاظتم هناريط يف حّنرتي هنإف ؛ رطخ هشع دّدهتي امدنع

 ! "2 رشعلا نع اديعب الستم ؛هءادعأ عدخيف

 [؟:4]

 ناويحلا ىدل شرطلاو عادصلا ةمالع

 : راطيبلا نبا لاق

 عفر عيطتسي ال سأرلا سكنم ناويحلا ري نأ عادصلا ةمالع 5
 يف مدلا رهظيو ءامهضيمغت عيطتسي الو عومدلاب يرجت هانيع لازت الو ءهسأر
 . فلعلا برقيالو .عادصلا ةدش نم هينيع قورع

 ,؟5155 فلمخال لذي لث*ث#*؟ قارا ملعت له ةعوسوم )010(

 ءرشنئلل ةعوسوملا لامعأ ةسسؤم :ضايرلا  .ةيملاعلا ةيبرعلا ةعوسوملا (؟)

 44/١. هاا
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 اهبصني ال .فلخ ىلإ ةبولقم سرفلا نذأ ىرت نأ وه شرطلا ةمالعو

 . قّلُبلاب كلذ نوكي ام رثكأو «هيلع حيص اذإ رظنلل

 رثكيو ءرهاظ وهف نذألا يف ةراجحلاو ماسجألا طوقس ةمالع امأو *#

 ام جارخإ ديري ضرألا ىلإ هينذأ بلقي هارتو «هغامدل سرفلا كيرحت كلذ عم

 . ''”كلذ مهفاف ءاهيف

 [؟41]

 حراوجلاو عابسلا موحل راضم

 دوهفلاو رومنلاو دوسألاك ءةسرتفملا تاناويحلا عابسلاب دصقي

 .تاناويحلا نم هريغ هب سرتفي بان هل امم ءاهوحنو بائذلاو عايضلاو

 نم اهريغ اهب سرتفت ةحراج بلاخم اهل يتلا رويطلا يه حراوجلاو
 .اهلاثمأو ةأدحلاو نيهاشلاو رقصلاو باقعلاو رسنلاك «تاناويحلا

 علا ٌدضت اهنأل ؛ حراوجلاو عابسلا موحل مالسالا مرح دقو

 ادوهجم لذبت تاناويحلا هذه نأل «ناسنإلا ةدعمل ةحلاص ريغ اهموحلف

 ةرسع نوكتو «بلصتو اهتالضع كلذب ىوقتف ءاهريغل اهسارتفا يف ًايلضع
 ىودع لاقتنا نم موحللا هذه لكأ ىلع بترتي دق ام كلذ ىلإ فاضي ءمضهلا

 نع جتنت يتلا ةفلتخملا تاسوريفلاو تابوركيملاو ميثارجلا ضعبب ضارمألا

 . ةفلتخملا اهسئارفل رويطلاو تاناويحلا هذه سارتفا

 لكأ ىلع لصالا يف شيعت اهنأ ىلإ عجار ميرحتلا نأ لوقلا نكميو
 . ةفلتخملا ضارمألل ًالقان ًامحل لعجي ام وهو «بلاغلا يف ةرذقتسملا فيجلا

 51١. "298 ص ؛.هاؤ1* .يملعلا ثارثلا دهعم ؛بلح ةعماج : بلح

 نفض



 ضعب اهمحل نم لكالا بستكي نأ ىشْخُُي هنأ ىلإ ةفاضإ

 يف لحخدي ال هكالهتسادنع ماعطلا اذه نأل ءةيناودعلا اهتافص

 يف ٌصَّنْمُي هنكلو ءطقف تالضف درجم حبصيو يمضهلا زاهجلا

 .ةيرشبلا ةعيبطلا ىلع كلذب رثؤيو «يرودلا زاهجلاو مدلا لخديو «مسجلا

 ىلع هرثأ سكعنيو ؛ماعط نم هلكأي امب رثأتي ناسنإلا نأ مولعمو
 . هتيصخشو هكولسو هعابط

 ةثيبخلا سبالملاو ةبرشألاو ةيذغألا هدابع ىلع هناحبس هللا مّرح اذهلو
 237 . . . هتفص ثبخلا ةئيه نم سفنلا بسكت امل

 [؟6*]
 ! اهيف اهمس ..نسحلا ثس

 اهنومسي ثيح ءايلاطيإ يلصألا اهنطوم ءاّدج ةماس ةتبن «نسحلا تس
 هتلمعتسا اذل ءاهتقدح عاستا ديزي نيعلا ىلع اهلئاس عضو اذإ «ةنودالبا كانه

 . نهلامجب ةيانعلل ءاسنلا

 .ةتروطخق بس نآلا اروظحم زاضةلايعتسلا قكل

 يهو «نيبورثألاب فرعت ةماس ةدام ىلع يوتحي هنأ ءابطألا فشتكا دقف

 ءجنشتلا ةجلاعمو ةقدحلا عيسوتل مدختست «ةرولبتم ءاضيب « ةيولق هبش ةدام

 . !'''مدلا عم تجزتما وأ ةدعملا تلخد اذإ لتقت اهنأ ريغ

 يلع نب حلاص دادعإ /مالسإلا يف ةيمسجلا ةيبرتلا تاموقم :نع راصتخاب )١(

 ءهها١٠14 «ةيبرتلا ةيلك ءىرقلا مأ ةعماج :ةمركملا ةكم  .يرهشلا

 .(ريتسجام ةلاسر) 7١7 7١8 ص

 .51 151/١ ملعت له ةعوسوم ()

 ففي



 [؟١61]

 نيبارشلا بلصتب ةباصالا نارخؤي ةلوارفلاو توتلا

 رخؤت وأ عنمت ةجزاطلا قيلعلا رامث نم اهريغو ةلوارفلاو توتلا
 . نييارشلا قيضو بلصتب ةباصإلا

 .نييلودلا نيثحابلا نم اددع مض يبط قيرف هدكأ ام اذه

 اينروفيلاك ةعماج يف صتخملا ليكنارف نوديإ روتكدلا حضوأو

 ناولأ عيمج يف يعيبط لكشب دجوت يتلا ةيلونيفلا تابكرملا نأ ةيكيرمألا
 ةيصاخلا هذهو .ةدسكألل ةداضملا ةيوقلا داوملا نم يه تاورضخلاو ةهكافلا

 ببست يتلا نييارشلا ناردج ىلع ةينهدلا حئافصلا مكارتو ءانب عنم يف رثأ اهل

 . بلقلا قائتخا يلاتلابو ءاهقيضت

 طاشنو زيكرت صحف ىلع تدمتعا يتلا ةساردلا يف ءاملعلا دجوو

 تانيع يف توتلا نم ةددعتم عاونأ نم ةصلختسملا «ةيلونيفلا تابكرملا»

 لورتسيلوكب ىمسُي ام وأ ةفاثكلا ليلق يمحشلا نيتوربلا نم ةلصفنم

 ديدش ربتعي يذلا لورتسيلوكلا نم عونلا اذه دسكأت قّوع توتلا نأ ء«ءىّيسلا

 عم ةنراقملاب / 85 ىلإ ه8 وحنب مسجلا يف ةدسكألا تايلمع هاجت ةيساسحلا

 .© نيماتيفل / 066 و رمحألا بنعلل / 4“

 (ةمعطألا ءايميكو ةعارزلا» ةلجم اهترشن يتلا  ةساردلا تنيبو

 بلصت نم ةياقولا يف رثألا مظعأ هل ناك دوسألا توتلا ْنأ  ةيكريمألا

 ولحلا زركلا هدعبو ءرمحألا هيلي «ةيلعاف عاونألا رثكأ نم ناك ذإ «نييارشلا
 ىنغأ نم دوسألا توتلا نأ ىلإ ةريشم «ةلوارفلا مث ءضرألا توتو ؛ةيبنعلاو

 نوكت ةيادب زفحت يتلا ةدسكألا دض ةيوقلا ةيلونيفلا تابكرملاب رداصملا

 . نييارشلا يف حئافصلا
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 ؟لضفأ ةيبلق ةحص ىلع لوصحلل رثكأ ًاتوت لكأن نأ ينعي اذه له
 تاساردلا نم ديزم ىلإ ةجاحب حجئاتنلا هذه نإ : ليكتنارف روتكدلا لوقي

 تاورضخلاو هكاوفلاب ينغلا ءاذغلا نإف «نيحلا كلذ ىتحو ءايلمع تبثت يتلا

 . ''”ةديجلا ةحصلا ىلع ةظفاحملل ةميلسلا قرطلا مهأ نم ماع لكشب

 ةيرورضلا ةيئاذغلا داوملاب ةينغلا ةيحصلا هكاوفلا نم ةلوارفلاو
 . هتيويحو مسجلا ةحص ىلع ةظفاحملل

 ةدامل امهم ًاردصم لثمت اهنأ  ةديدج ةسارد يف  نوثحابلا حضوأو

 .«باجنإلاو لمحلا نس يف تاديسلل ةمهملا تابكرملا دحأ يهو «تيلوفلا

 ةباصإلا رطخ ليلقت ىلع دعاست تيلوفلاب ةينغلا ةهكافلا نأ ىلإ نيريشم
 . بلقلا ضارمأب

 تارعسلا ةليلق اهنوك ىلع رصتقت ال ةلوارفلا نإ نوشحابلا لاقو
 «تانيماتيفلاب ةينغو ءاّيرارح ارعس 46 وحنب دوزت ذإ ءنوهدلاو ةيرارحلا
 . "”ناسنالا ةيصخش نم ضعب ىلع لدت لب .مسجلل ةيرورضلا نداعملاو

 [؟هكز

 ةيناذغلا رصانعلاب ينغ نوهدلا نم لاخ خيطبلا

 معط نم هب عتمتي امل ءاهلضفأو فيصلا ةهكاف ذلأ نم خيطبلا ربتعي

 دعاسيو «شاعتنالاب ًاروعش يطعي يذلا يئاملا هاوتحم ةرثكو ؛قاذملا ولح

 ضيرعت يف مهسي امك «راحلا سقطلا يف بعتلا روعش نم صلختلا ىلع

 .ةدوقفملا مسجلا لئاوس

 . "0" ص «؛(ه 1111 // لا لا ع «عمتجملا 40

 . ١3١ ص .ها06 ع ءقباسلا ردصملا (غ0

 م



 رصانعلاب ةينغلا نوهدلا نم ةيلاخلا ةهكافلا نم خيطبلا نأ ءاربخلا دكأو

 مويسلاكلا رصانعو «( أ ) نيماتيف نم ةريبك تايمك ىلع يوتحي ذإ « ةيئاذغلا

 . ءاعمالا ةنويلل ةيرورضلا ةيئاذغلا فايلألاب هانغ ىلإ ةفاضإلاب «ديدحلاو

 يهو 'نيبوكيال» ةدامل ديج ردصم خيطبلا نأ ًاثيدح نوثحابلا فشتكاو
 نم ناسنإلا ةيامح ىلع دعاسي هنإف كلذل ءناطرسلل ةداضملا داوملا نم
 . ةئيبخلا ةيناطرسلا ماروألا نم ةنيعم لاكشأ

 الماك ًاقايرت دعي وهف كلذل «خيطبلا نزو نم / 47 لكشي ءاملا نألو
 .نيرامتلا ءانثأ ةدوقفملا مسجلا لئاوس يف صقنلا دسيو ءراحلا سقطلل

 ءاذغلل ةيكيرمألا ةرادإلا اهتردصأ يتلا ةديدجلا تاداشرإلا بسحو

 ايرارح ارعس 8١ ىلع نايوتحي عطقملا خيطبلا نم نيبوك نإف ءاودلاو

 تارديهوبركلا لكشت ذإ .تايركسلا نم ًامارج "0 و ؛فايلألا نم نيمارجو
 © نيماتيفل ةيمويلا ةميقلا نم / 76 ىلإ ةفاضالاب «هنزو نم / 4 ةيلكلا

 داضملا نيبوكياللا رصنع بناج ىلإ ( أ ) نيماتيفل ةيمويلا ةميقلا نم / 7١ و
 .ناطرسلل

 عافترا نم نوناعي نيذلا ىضرملل خيطبلا لوانتب ءابطألا حصنيو

 عون يأ وأ لورتسيلوكلا ىلع يوتحي ال هنأل .مدلا يف لورتسيلوكلا ىوتسم

 .نوهدلا عاونأ نم

 ةيئاذغلا ةميقلاب نومتهي نيكلهتسملا نأ ةيبطلا تاحوسملا ترهظأو

 «ةوالحلاو «ةهكنلا :ثيح نم يحص ليدب لضفأ هنأ نودقتعيو «٠ خيطبلل

 اهلكأي يتلا ةعئصملا يلاستلل يئاذغلا ىوتحملاو ؛جزاطلا معطلاو

 . '7١لافطألا

 .""ص ه4" ١ ىلوألا ىدامج ©١06. ع ؛عمتجملا )01(
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 [؟ همز

 ضيبألا ياشلا

 ضيبألا ياشلا لخدي ةديدعلا هدئاوفب رهتشا يذلا رضخألا ياشلا دعب

 ىيوتحي هنأ ةئيدح ةيملع ةسارد تدافأ ثيح ؛ةسفانملا ةيضفلا لبانسلا وذ

 ياشلا عاونأ تارم ثالث قوفي رادقمب كيلوربكلا ضماح ددعتم ىلع

 . تاثولملا نم مسجلا ةيامح يف ةرم ةئام هتيلعاف نم ديزي امم «ىرخألا

 ًادحاو ًاناجنف نإ :ياشلا بورشمل يملاعلا ريبخلا «ربوك يراب# لوقيو

 .لاقتربلا ريصع نم ًابوك رشع ينثا لداعي ضيبألا ياشلا نم
 ام ينج نيعتي ردانلا ياشلا اذه نم مارغ ةئامسمخ ىلع لوصحللو

 ديرفلا زيكرتلا رسفي امم ءسمشلا يف اهفيفجتو ديلاب ةتبن فلأ نينامث نع ديزي
 ١ . ؟'0ةلاعفلا داوملا يف

 )١( ص ءها١/١/477 21ا/“ه ع .يمالسإلا ملاعلا 8.

 نضل



 [؟6غ|

 رابغلا ملق

 . هتقد ىف ىهانتملا طخلا وهو

 .ةقيقد ءايشأ ىلع ةريثك تاملك طاطخلا بتكي نأ :رخآ ريبعتبو

 . كلذ ريغو ضيبلا رشقو صوصفلاو زرلاو ةطنحلا بوبحك

 دقف «نيمدقألا نيطاطخلا نم دحاو ريغ هنقتأ ةباتكلا نم برضلا اذهو

 فورعملا خسانلا ليعامسإ نأ يلبنحلا دامعلا نباو ينالقسعلا رجح نبا ركذ

 عم ؛رابغلا ملق ةباتك يف هرهد ةبوجعأ ناك هال84 ةئس ىفوتملا . لحكمزلاب

 ةروس اذكو رز ىلع يسركلا ةيأ بتكيو : امي الو اواو سمطي اال هنأ

 ىف ةياغ هطخو ءىصحي اال ام ؟''ةيليامحلا فحاصملا نم بتكو ء صالخاالا

 . ''”هيف بوغرم «نسحلا

 ءها/ه5 ةنس ىفوتملا يمخللا مراكملا يبأ نب داوج كلذ يف هريظنو

 هنأ هئئفت بيرغ نمو .فحاصملا بتكو «ةياغلا غلبف بوسنملا طخلا نقتأ

 نم هدلج .يرصملاب ةيقوأ هلك هنزوو ليللا يف أرقي أطوبضم ًافحصم بتك

 !؟ةَّررأ ىلع يسركلا ةيا بتكو .مهارد ةسمخ كلذ

 .دضعلا يف لمحت يتلا مجحلا ةريغصلا فحاصملا يه )١(

 500/5 بهذلا تارذش "مه/١ ةئماكلا رردلا )00

 .4© /* داوع سيكروك /ةيقرشلا رئاخذلا :نم ًالقن ١/ 84٠ ةنماكلا رردلا (*)

 نكاح



 [؟66]

 مالسالا خيرات نم ..ماسجأ لامك

 .هنم عجشأ هبلق ْنَم سابعلا ينب يف نكي مل مصتعملا ةفيلخلا *

 .ةوق دشأ الو «برحلا يف ًاظقيت ّمتأ الو

 دمتعا هنأ «كوبسملا بهذلا ةصالخ» يف يلبرالا نمحرلا دبع دروأ

 . هّقدف ناسنإ دعاس ىلع ىطسولاو ةبابسلا هعبصأب

 ! هتباتك وحميف هعبصأب

 نبا نم بلط هنأ ("”1457/7) يدادغبلا بيطخلل دادغب خيرات يفو

 : هيف رثؤي ال ّضعلا نإ : هل لاقو «هتوق رثكأب هدعاس ضعي نأ داؤد يبأ

 !«نانسألا نع ًالضف ةَّئسألا هيف لمعت ال وه اذإف»

 .ها/15١ ةنس ىفوتملا حالسلا ريمأ «ياتسك» همسا براحمو 95

 . نيتعطق هديب هرسكيف ةاشلا نم ريبكلا مظعلا ذخأي .ندبلا

 نسحملا دبع نب نمحرلا دبع ةمجرت يف يمالسلا عفار نبا لقنو #*

 : هنأ نم ها/14 ةنس ًاّيح ناك يذلا «يطساولا

 ةزوجلا برضيو ءأقلف ريصيف هديب ةّرجألا برضي «شطبلا ديدش يوق»
 . .اهرسكي

 ىتح مهكرتف «عاتملا اوذخأو هراد صوصللا لحخدو :هوبألاق

 نوقابلا برهو ادحاو مهنم رقعف ءءارحصلا ىلإ مهفلخ ىشمو ءاوجرخ
 !؟عاتملا اوكرتو

 نيدو



 نب دمحأ :ليبقلا اذه نم رومأب رهتشاو ةغلاب ةوق بهُو نممو #«#

 .هاله 4 ةنس ىفوتملا «يبلحلا ركب يبأ

 اهبنذب اهلمحيف ةيحلا ذخأي ناك ىتح ءآدج نيديلا يوق ناك» دقف
 تعلخناو اهطسو عطقنا دقو اهيمريو لفسأ ىلإ اهفصقيو قوف ىلإ اهعفريو

 .'!)هرهظ تارقف

 )١( ج نم 5142 554 ص راصتخاب ءداوع سيكررك /ةيقرشلا رئاخللا ©.

 لق



 [؟ هدأ

 ةغللا لهأ نم

 :لاقي

 . ةغللا ثلُث ظفحي ناك يعمصألا نإ

 . ةغللا يثلث ظفحي يوحنلا يراصنألا سوأ نب ديعس ديز وبأ ناكو

 .ةغللا فصن ظفحي ليلخلا ناكو

 !اهلك ةغللا ظفحي يبارعألا ةركرك نب ورمع كلام وبأ ناكو

 : هيلإ هبتك باتك باوج ديز يبأ ىلإ يئاسكلا بتكو

 مكئيناسجم ّيلإ ٌتوكش
 انيناجم كيلإوكشأق

 اومن دق مكراذقأ ناك نعل

 اندنع نمب ْنَتنأو رْذقأف

 مقهك انك ةفاعملا الولف

 انك اوناكل ءالبلا الولو

 بتكي لجرلا نإف ؛لاجرلا هاوفأ نع ملعلا اوذخ :لوقي ديز وبأ ناكو

 يوريو «راتخي ام نسحأ ظفحيو .«بتكي ام نسحأ راتخيو «عمسي ام نسحأ
 ,. ''”ظفحي ام نسحأ

 .مم ,8عه ٠١/ لامكلا بيلهت (1)

 ,ظآ



 [؟هزاغ]

 ىوقتلاو ..وحنلا

 : راسمسلا ىنثملا نب دمحم لاق

 تاكو «يربنعلا ميظعلا دبع نب سابعلا هدنعو ثراحلا نب رشب دنع انك

 «نارقلا ٌتأرق دق ّلجر تنأ ءرصن ابأ اي :هل لاقف «نيملسملا تاداس نم

 ؟نَكْلَت ال ىتح َنْحّللا هب ٌفرعت ام ةيبرعلا نم مّلعتت ال ملف «ثيدحلا ٌتبتكو
 ؟لضفلا ابأ اي ينملعي نمو :لاق

 . رصن ابأ ايانأ :لاق

 رع

 . ارْمَع ٌديز برض : ب و :لاق

 ؟هَيَرض َملو يخأ اي :رشب هل لاقف

 . عِضُو لصأ اذه امنإو ُةَبَرِض ام رصن ابأ اي :لاق

 ! هيف يل ةجاح ال ٌبذك ُهلَّوأ اذه : رشب لاقف

 : هسفنل يلهابلا ءالعلا نب لاله دشنأو

 ُمَجَعُمْلاسلىوقتاذّرضامو 2 ىقت ْنكي مل نإ بارعإلا عفني ام

 : داهزلا ضعب لاقو

 !؟'"لعفلا يف :ّنحّللا يلا الو انوق يف َّنَحلت نأ ركن

 .ينابلألا نيدلا رصان دمحم قيقحت /يدادغبلا بيطخلا /لمعلا ملعلا ءاضتقا )١(

 .55 57” ص فمها1ةا/ «يمالسألا بتكملا :توريب 1. ؛4 ط

 كك



 [؟ةخز

 دنهلاو لاغنبلا يف ..انتغل

 «ةيبرعلا ةغللا يف صصختم يلاغنب لصأ نم يدنه بتاك

 ةيمالساإلا مولعلاب ملكهم «يموصعملا ميركلا ظوفحم وبأ”ةهمسا

 .ةماع

 ةغللا يف ذاتسأك ةيمسرلا قوفتلا ةداهش ةيزكرملا دنهلا ةموكح هتحنم

 ةزئاج ىلع لصح مث «ه19ا/ ةنس اهلك ةرضاحلا دنهلا ىوتسم ىلع ةيبرعلا

 عم ةيبرعلا ةغللا يف زايتمالا ةداهش نع ةرابع يهو .ه١١151١1 ةنس دنهلا سيئر

 . ةايحلا لاوط ةيونس ةأفاكم

 راد اهتردصأو ةيبرعلاب اهققح ةيثارت ًاصوصنو هئوحبو هتالاقم عمج

 ءانتعاب ؛ «تاهيبنتو ثوحب» :ناونعب نيريبك نيدلجم يف يمالسالا برغلا

 ىلع ةميق تاظحالم اهنم ء«ه١147١ ماع «يحالصالا بويأ لمجأ دمحم

 . ؟ءالبنلا مالعأ ريس» لوح اهلوطأ «ةيبرعلاب تعبط بتك

 : يه «ةققحم لئاسر اهنيبو

 . (ه178 ت) يرابنألا ركب يبأل «تافلألا حرش

 يملسلا نيسحلا نب دمحمل نيركفتملاو نيركاذلا تافص ةلأسم ب

 .(ه١١11؟ ت)

 .(ه6١١١ ت) يديبزلا ىهترملل ناتزوجرأو

 . عوسركلاو عوكلا نيب قرفلا يف عومسملا لوقلا : ةلاسرو

 سد



 [؟6هذ]

 ءاملك»و ..«أه لق

 :وحن ءةلصتم اهعم ؛ام١ تبتك ًافرظ تناك اذإ «املك» :نويطخلا لاق
 أوُلاق اكدر ةرَمت نم اهم اوقْزُر املك » :ىلاعت هلوق يفو . كتمركأ ينتتج املك

 . 04 لق نو اَْقْزُر لأ اًدنَه

 يف ام لكو . كل يدنع ام َّلك : وحن «ةلصفنم تبتك ًامسا تناك نإو
 ا انندلا

 ]11٠١[
 ..اهدم زوجي 0 تاروصقم

 اهرصق زوجي ال تادودممو

 : ديرد نبا لاق

 ("”ءاوهلا ةقرافم رذحاو ىوهلا ىلا نك كرت ال

 ئربتلا نتلا يس ايون

 1 ا

 . 8 ةبالا :ةرقبلا ةروس 0(

 :ىلاعت هلوق يف تانيبلا تاملكلا ()
 .©54 ص « يلبنحلا يعرم /4 تلج

 .ثتوملا :ءاوهلا ةقرافمب ينعي (0)

 .لمأملا :ءاجرلاو ؛بناجلا :اجرلا (5)

 .دولا ضحم : ءافصلاو « ةرخصلا :امصلا (©)

 ءارشلاب كّريغ زوفيو
 (؟؟لاجرلا م رشي

 «0ءافصلاو ةّدوملا لهأ

 مل نأ ٍتحِلَصلا اوُنِمحَو اوَُماَح يذلا ِرْثَيَو»



 يؤيشلا ىف ةنكوت ىدح الخلا سمتلي لزام

 ("”ءاقنتلاو ةفاظنلادعب 2 اهّتلاب ىراوت نممك

 (”9ءاشّعلا نم نوكي ام َّرثكأ نن يعلا يف اضشعلا ىرأو

 (©9ءايحلا عم ًءاهبلا ىرأو .ايحلا عم ةايحلا نإ

 «©ءاكذلا لهأ نم تنك نإ  اكّذلا نم ٌتيدّه ٌبرهاف

 ©0ءافلاَو يهالملا ىحلإ نب ئغلاو عدي ىنغغلا ىرأو

 [؟١51]

 ! ةغللا يف امهل عبار ال ..

 .ونص عمج : ناونصو .ونق عمج :ناونق

 عقي مل ثلاث ظفلو «ناذه الإ دحاو ةغيصب ىنثم عمج ةغللا يف سيلو

 .نارقلا يف

 !26"2سيلا» باتك ىف هيولاخ نبا هلاق

 .ةولخلا : ءالخلاو «تابنلا نم بطرلا :الخلا )١(

 . ةفاظنلا : ءاقنلاو «لمرلا نم ةعطقلا :اقنلا (9)

 . ليللا ماعط :ءاشعلاو «نيعلا يف فعض :اشعلا (5)

 :ءايحلاو ءارطملااهانعم نأ برقألاو . .اذكه] بصخلا :ايحلا (4)

 .ءايحتسالا

 .بلقلا ةوق : ءاكللاو ءاهلاعتشاو رائلا بوبش :اكذلا (8)

 . عومسملا نيحلت :ءانغلاو «رقفلا دض :ىنغلا ()

 .7١؟١ ص «ررغلا ررغ نم تاياقن : نع

 .١١٠؟-١١؟ ص «تاباتكلا نم بتكلا روهظ ىلع هتدجو اميف تابابصلا (0)

4 



 [؟”؟]

 ! ةقيقد قورف

 مضلاب لاحُملا نأ : ميملا حتفب لاحّملاو ميملا مضب لاحُملا نيب قرفلا

 . كشلا ىنعمب حتفلابو ؛ عنتمملا

 ؛ صخشلا نم ٌةعأ تاذلا نأ :صخشلاو تاذلا نيب قرفلا

 ىلع الإ قلطُي ال صخشلاو ؛هريغو مسجلا ىلع قلطُي تاذلا نأل

 . مسجلا

 اظفل ءيشلا طاقسإ فذحلا نأ :رامضإلاو فذحلا نسيب قرسفلا
 . ىنعم ال ًأظفل ءيشلا طاقسإ رامضالاو ء ىنعمو

 «قيقحتلا هيف يذلا عضوملا يف لمعتست ءاذإ) َّنأ :ْنإو اذإ نيب قرفلا

 . كشلا يف ؟نإ» و

 نايبلل يأب ريسفتلا نأ : 0 ينعي ب ريسفتلاو «يأ» ب ريسفتلا نيب قرفلا

 .لاؤسلا عفدل ينعيب ريسفتلاو «حيضوتلاو

 ىنعملا نأل ؛ ىنعملا نم ٌّجعأ موهفملا نأ : موهفملاو ىنعملا نيب قرفلا

 . ظفللا نم مهفي يذلا موهفملاو ءظفللا ءازإب عضو ام

 ةراهطلا ىلإ ُبرقأ هوركملا َّنأ :هوركملاو كوكشملا نيب قرفلا
 نمدعبأو ةساجنلا ىلإ برقأ كوكشملاو ,ةساجنلا نم دعبأو

 ''!ةراهطلا . 2١١

 )١( ص «قباسلا ردصملا ١١١.

6٠ 



 [؟”؟]

 قيفوتلاو ..قيقحتلا

 .ليلدب ةلأسملا تابثإ وأ ءقحلا هجو ىلع ءىشلا ركذ : قيقحتلا

 . رخا ليلدب ليلدلا تابثإ : قيقدتلاو

 .نايبلاو يناعملا اهيف ىعارم ةلهس ةرابعب نايتإلا وه :قيمنتلاو

 . ةقئاف ةولح ةنسح ةرابعب نايتإلا وه :قيقرتلاو

 . عرشلا ضارتعا نم ةمالسلا وه :قيفوتلاو

 : مهضعب لوقب ةراشإلا اهيلإو
 نكزقيقدتناذليلدىتأ  نإوًأقيقحتهّمس ليلدلاركذ

 ايعاديلنكفْقيمنتفهيف  ايعورنايبلاو يناعملاامو

 'مسٌوقيفوتب لقٌعرش قافو | ْمِلُعَءيقرتب ليهست نسحو

 [؟؟7غ]

 ضيحلا ءاصسأ

 : هلوق يف ينيقلبلا طسابلا دبع خيشلا اهعمج ءًامسا رشع ةثالث ضيحلل

 ٌراصعإو ٌدْيَك ضيح ضاحَم ٌضيحم 2 ةرشعو ٌتالئٌءامسأ ضيحللو

 ""”رابكإو ٌسافِنٌاهشإو ٌفيضو اهكارع ٌتمط مث ٌكْحِضو ٌسارد

 :ةرهاقلا  .يطيقنشلا هللا بيبح دمحم /كلاسلا ليلد ظافلأ نم كلاحلا ةءاضإ )١(

 بيسن :توريب  ."”ط .ريبربلا دمحأ /يلصوملا يتيب ىلع يلجلا حرشلا (0)

 . 7 ل" ص ؛«ت ا.د «ريبربلا

 هذ



 |[؟”6]

 ىثنأو اركذ ..سابللا

 . ديدحلا عرد اودارأ هوتّنأ اذإف ءركذ :صيمقلا

 . صيمقلا اهب ُداري ترّكذ اذإف ؛ةثنؤم : عردلاو

 .ريكذتلا بلغألاو «ىئثنأو ركذ :؟''”ليوارسلاو

 . ثنؤمو ركذم :رازإلاو «ركذم :ءادرلاو

 . ''”جاسلا وهو ءركذ :ناسليطلا

 . ىثنأ : لعنلا . ىثنأ : ةوسنلقلا . ىثنأ : ةمامعلا . ىثنأ : ةّبجلا

 , ””ركذ :ءاسكلا .ركذ :بروجلا .ركذ : ٌفخلا

 [؟577

 يشملا بيترت

 .ريغصلا ىبصلا ةيشم :َناَجّرّدلا

 . طاشنو زازتهاب تاشلا ةيشم : نارطخلا

 .ناجّدّهلا اذكو ءوطّحلا هتبراقمو ًاديور خيشلا ةيشم :فّلّدلا

 دقو :لاق ءةدحاو يهو ةعامجلا ظفل ىلع «ليوارسلا» ءاج :يرهزألا لاق )١(

 .لاورس :لوقي بارعألا نم دحاو ريغ تعمس

 .مخضلا ناسليطلا وه جاسلا (1)

 ضماحلا دمحم نب ناميلس /سابللاو ناسنإلا نم ثنؤي امو ركذيام (9)

 :دادغب  .يئارماسلا ميهاربإ قيقحت ؛ةغللا يف لئاسر :نمض .(ه0ه ت)

 .١٠ال ص ,ءها784١ «,دادغب ةعماج

 نكذب



 .دئّتملا ةيشم :دورلا

 . لقثملا ةيشم : ناجَدُهلا

 . ربكتملا ةيشم : رتخبتلاو لايتخالا

 . فلخ ىلإ عجارلا ةيشم : ىرقهقلا

 . جرعألا ةيشم :لّزَقلا

 . فئاخلا عرسملا ةيشم : عاطهالا

 .ودعلاو يشملا نيب ةيشم : ةلورهلا

 عرسيو وطخلا براقي نأ :كّتَحلا

 .هب َمْلْعُي نأ ريغ نم ٌلسني نم ةيشم :تاللسنالا

 . "”هّشح َعّمْسُي الثل هعباصأ فارطأ ىلع يشمي نم ةيشم : رولا

 [؟ 070 ]

 بيصطلا

 : ءايشأ ةعبرأ ىلع عقي بّيطلا مسا

 ١ تبطل نِيأوُط لسرلا اهمأكِي 8 :هنمو ءلالحلا « .

 ١" - 4ابّيَط اديِعصاومَممَتَف 9# :هنمو ءرهاطلاو .

 “"  بّيط موي اذه :مهلوقك ءهيف ىذأ الامو .

 . "'”بيط ماعط اذه : مهلوقك «سفنلا هبيطتست امو - 4

 )١( ص «قايدشلا سراف /فيطل ىنعم لك يف فيغللا ”١١ .
 جاتحملا ينغم (؟) 7941/4 .

 ناك



 [؟”04]

 كمامح باط :لقت ال

 : طيحملا سوماقلا بحاص لاق
 «  رسكلاب  كتّمح ُتّباَط :لاقي امنإو ؛كماّمح ّباط :لاقي ال

 !(17َكْقَرَع : يأ ؛كُمْيِمَح :يأ

 [؟75]

 موعطلا ليصفت

 .ضماح هوُلُخ ءَرُم «ّراح حلم
 . ٌرُم وهف ًاضماح ًاولح ناك اذإف

 . صفع رهف صفعلاك همعط ناك اذإف

 ةقداص ةرارم الو ةصلاخ ةضومح الو ةضحم ةوالح هل نكت مل اذإف
 .هفت وهف ءزبخلاك

 .زماحو فيدّرح وهف لفلفلاك ةرارحو ةفارّح هيف ناك اذإف

 . خيلمو خيسم وهف معط هل نكي مل اذإف
 . عشب وهف اهرك ناك اذإف

 .ذيلل وهف اّيط ناك اذإف

 .ءيرم وهف ةّبغملا ديمح مضهلا عيرس ناك اذإف

 . ''”ميخو وهف كلذ سكعب ناك اذإف

 .ممح :ةدام 7١5/١ طيحملا سوماقلا بيترت )١(
 «فلؤملا :ةطلام  .قايدشلا فسوي نب سراف /فيطل ىنعم لك يف فيفللا (0)

 8٠ ص .ه 06



]"7١[ 
 .«مأ عءعاوس» .٠ «وأ» ق3

 ْمُهَترَذنَأَء ْمِهِتَلَع ُءآَوَس » : ىلاعت هلوق هريسفت ءانثأ ىسولالا ةمالعلا لاق هضم
 1104ريال فو

 ةزمه كانه ناك نإ «وأ» ب «ءاوسا دعب فطعلا زوجي ال هنأ روهشملا»

 . ءاهقفلا نحل نم هنإ : ينغملا يف لاق ىتح «ةيوستلا

 ماهفتسالا فلأ دعب تلخد اذإ ؛ءاوس» :يفاريسلل باتكلا حرش يفو

 . تدعق مأ تمقأ يلع ءاوسك «مأ» تمزل

 :وحن «ريغ ال واولاب فطع رخآ ىلع نيمسا دحأ اهدعب فطع اذإف

 .ورمعو ديز يدنع ءاوس

 ؛«وأ) ب رخآلا ىلع امهدحأ فطع ماهفتسا ريغب نالعف اهدعب ناك اذإف

 . تدعق وأ تمق ّىلع ءاوس :كلوقك

 «كدوعقو كمايق ّيلع ءاوس :لثم ناردصم اهدعب ناك نإف

 يف امل ماهفتسا ريغب نيلعفلا يف تلخد امنإو .وأبو واولاب فطعلا كلف

 ىلع امهف تدعق وأ تمق نإ :لاثملا ريدقتف «ةازاجملا ىنعم نم كلذ

 أويس

 يف كحيملو ء«ءاوسل برعلا تالامعتسا اذه نم رهاظلاو

 دعب ماوقأ هيف طلغدقف «ماقملا اذه مهفاف . . .اذوذش كلذ نم ءيش

 !؟"”(مارقأ

 )١( ةيآلا :ةرقبلا ةروس ١.
  00يناعملا حور ١١- 7١7.(ه1414 ؛«ركفلا راد ةعبط)

 مه



 [؟ا1]

 «نسع»

 .يساسألا ميلعتلا ةلكشم نع ريرقت : مهلوق لثم لامعتسالا يف يرجي

 . يبدألا دقنلا نع ةيعاذإ ةقلحو .كامسألا ةيبرت نع ةرضاحمو

 يه يتلا ةزواجملا ىلع ةلاد ريغ تاريبعتلا هذه يف «نع» نأ ظحاليو

 هذه يف ؟نع» نأ نابتسا دقو .هرهاظ يف فرحلل يلصألا ىنعملا

 . طابترالاو قلعتلاو «ءلاصتالا ىنعم ىلع لدت اهوحنو تالامعتسالا

 نمضتت ةزواجملا ىلع ةيلصألا «نع» ةلالد نأ ىلإ ةغللا ءاهقف هّين دقو

 دهاوش كلذب ترسف دقو «يف» ىنعمب :ةيفرظلا وأ ةيببسلا وأ قاصلالا ىنعم

 كلت لاثمأ ةزاجإ ةنجللا ىرت اذهلف .مالكلا حيصف يف موظنملاو روثتملا نم

 .تاالامعتسالا

 نأ نوريو ؛لاؤسلا ىلع باجأ» مهلوق لثم نيثحابلا ضعب ءىطخيو
 ةنجللا ىرتو .«لاؤسلا ىلإ باجأ» وأ «لاؤسلا نع باجأ» وه امنإ باوصلا

 . زئاج نيمضتلا نم عونل اهضعب عضوم فورحلا ضعب لامعتسا نأ

 يف كلام نبا كلذ ىلع صنو «نع» لدب «ىلع» لامعتسا درو دقو
 : ةيفلألا

 نطف دق نم ينعاوزواجت نعب 2 نعو يف ىنعمو العتسالل ىلع

 العجدق نععضوم ىلعامك  ىلعودعبعضوم يجتدقو

 نأ هاضتقمو ءلاؤسلا اذه عنمب قيضلل هجو ال هنأ ةنجللا ىرت امك

 عمجملا زاجأ دقو .هيلع ٌدر يأ هيلع باجأف ؛هعجرو لاؤسلا در باوجلا

 . '”نيمضتلا ليبس ىلع ضعب نع اهضعب رجلا فورح ةبانإ

 )١( نم بيلاسألاو ظافلألا يف ةيعمجملا تارارقلا ١974 / »15481اهعجارو اهدعأ -

 لاح



 [؟ 7" ]

 لك نم ليلقلا ىنعمب 'هيوش# ةملك ةيمويلا ةغللا يف لوادتت

 .٠ ءيش

 ةغيص دروأو ١ ءْييش ءْئش ريغصت نأ : يديبزلل «سورعلا جات» يفو

 ام اريثك يهو ءاواو ىلوألا ءايلا تبلق اهيفو «ّيَّرش» يه اهل ىرخأ ريغصت

 ليهست وهو «ءاي تحبصأو ةزمهلا تلُهُس ًاضيأو .بسنلا يف اواو بلقت
 . ةيبرعلا يف لوبقم

 يوحنلا ىسوم نب سيردإ نع تيكح ةغل اهنأ يديبزلا ركذو
 اهولمعتسا نيدلوملا نإ :لاقو «نييفوكلا ةاحنلا رئاس اهاضتراو

 ةعيبر نم يدجن رعاشل يزرخابلل رصقلا ةيمد يفو .مهراعشأ يف

 اتويسالا سو ابيهم مولا هقارم قت ىل هه

 تقحلأ دقو ««ءْيَش» ريغصت تيبلا يف ءاًيَّرُش» ةظفل نأ حضاوو

 زئاج قاحلإ وهو «ُّيَوُشا تحبصأف ثتكسلا ءاه ةلوادتملا ةيمويلا ةغللا اهب
 ءاهاهب قحلتف اهيلع فوقولا يف نكاسب يهتنت نييح ءامسألا يف

 انرصع يف ةنسلألا اهكولت يتلا «هّيَّوش» ةملك نوكت كلذبو .تكس
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 [؟7؟]

 ةيوحنلا يجاحألا

 (١)«ةفلتخملا وحنلا باوبأب اهتقالعو ةيوغللا يجاحألاو زاغلألا بتك»

 ةطخ بسح دهج نم هيف لذب امل ؛ةيملع ةلاسر هلصأ نأ ودبي «باتك ناونع

 ةمدقم اهيف ركذ «باوبأ ةعبرأ ىلع هتاعوضوم تعزوت «ةمكحم ةيجهنم
 ميق نع مث «ةساردلا رداصمل ةيليلحت ةسارد مث ءزاغلألا ةأشن يف ةيخيرات

 لالخ نم وحنلا باوبأ اريخأو ءاهيف ةدراولا وحنلا دهاوشو ءزاغلألا تانوكم
 . بتكلا هذه

 اهتجلاعم يف ةيوحنلا زاغلألا بتك ةميق نأ فلؤملا هيلإ لصوت اممو

 يف صيخلتلاو عمجلا يف اهلومش عاستاو اهتردق يف تدب وحنلا باوبأل

 يف امهم ًاعجرم اهقيثوت عم دعت ثيحب «ةردانلا وحنلا بتك نم ةريثك لئاسم
 اهجهنم تحت عقي ام ىلع اهراصتقا مدعل اهيف ةقثلا ىلإ وعدي ام اذهو .وحنلا

 طقف زاغلألاو ةراشإلا يف ًالثمتم ءطقف

 [؟7]

 ! ةلتلتو ..ةشكشك

 حضوم _نع» :نولوقي .ةزمهلا نم نيعلا مهلادبإ :ميمت ةنعنع *

 : مهضعب دشنأ .؟نأ»

 اهريصتس؛نع»ٌدبالةرخآل 2 لمتعاو نيّدلا نع ايندلا َكهْلُت الف

 ءرشنلل ةيريهامجلا رادلا :برغلا سلبارط  .خيشلا دمحم دمحأ فيلأت )١(

 . ص "41 اه



 .«نأ» ديري

 ثّنؤملا باطخلا فاك نم نيشلا لادبإ :دعس ينب يف ةشكشكلاو *

 . ثينأتلا عضوم يف ؛كبو كنمو ِكيلع : يف ٍشيو ٍشْئمو ٍشْيَلَمك ةصاخ
 :نونجملل نودشنيو

 قيقر ٍشْنِم قاسلا َمظَعّنكلو 2اهُديج ٍشُدْيِجو اهانيع شانيعف
 دنع ًائيس ثنؤملا فاكب مهقاحلإ وه :ميمت ينب يف ٌةسكسكلاو #*

 . لصولا نود فوقولا

 . كب ٌتررمو كتمركأ :يأ « لمكب ثررمو . ٌسكتْسَرْكأ :لاقي

 . «نولَعْفَت» ًءات مهّرسك :ءارهب َةَلَئَْتَو *

 :لوقي وهو ةبعكلا راتسأب اقلعتم ًاًيبارعأ تيأر :لاق مهضعب ىكحو

 . «مَلْعَت» نم ءاتلا ّرسكف . ْملْعَت امع ٌزّواجتو محراو رفغا ٌبر

 هبشت اهنأكو ءةركنملا تاملكلا نم اهتغل يف ام : رّيمح ةينامطمطو *

 . ءاوهلا باط : يأ «ءاوهما باط :مهلوقك . مجعلا مالك

 نمو «لئاو نب ركب نم سان ءمكنم نم فاكلا ٌرسكي نم :ٌمكّولاو *
 «مكيلع مالسلا :نولوقي «ةعيبر نم سان مهو «مهْنِم وحن نم ءاهلا رسكي
 .مكيو

 .. .ركب نب دعس ةغل : ءاطنتسالاو #*

 : يف ئطئأك ءءاطلا تزواج اذإ ًائون ةنكاسلا نيعلا نولعجي راصنألاو
 . 'رطعأ

 . سانلا : يف تانلاك : نميلا يف ةغل ءًءات نيسلا ٌبلق :متّولاو

 .ًاقلطم ًائيش فاكلا لعج :نميلا ةغل يف :ةنشنشلاو *
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 .«شل ٌتلق» :«ّكل ٌتلق» يف نولوقيف

 . قطنملا يف ةنكللاو ةّمجعلا : ةيناخلخللاو *

 .مالكلا يف ءافجلاو رّعقتلا : ةيفرجعلاو *

 . رسكلا ىلإ فرحلا ةلامإ : عُجضتلاو *

 .رّسفن ملو .بلغت يف :ةشفشفلاو *

 . مالكلا نييبت مدع : ةمغمغلاو *

 . ''ًائيع ءاحلا لعج : ةحفحفلاو

 [؟؟6]

 ! باصقلاو يوحنلا نيب

 ّيتفلا نأضلا نم ٌمحللا اذه :هل لاقو باّصق ىلع ةاحنلا ضعب فقو

 ؟ٌينثلا زعملا نم وأ

 . نأضلا رايخ نم وه : باّصقلا هل لاقف

 ؟ضرمل مأ ضرغل هتحبذأ :يوحنلا هل لاق

 . هنم يلايعو انأ ّْلبتأ ىتح :هل لاقف

 ؟نيتملح تاذ ىئنأ مأ نيتيصخ اذ اركذ ناكأ :يوحنلا لاق

 . هيمري طئاحلا ٌحطني ًاركذ ناك :رازجلا هل لاق

 ؟هيتفشب هّصمي مأ هيقدشب ًءاملا حمي ناكأ :يوحنلا لاق

 باتكلل ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا :ةرهاقلا  .اشاب روميت دمحأ /برعلا تاجهل )١(

 .(؟٠9 «ةيفاقثلا ةبتكملا) .ه١ 4

 نفل



 . عبشي ىتح برشيو ءاملا يف هتموُلز يلدي ناك :لاق
 ؟ناحيرلاو ٌفصعلا مأ نارتيعبلاو حيشلا هتاعرم ناكأ :يوحنلا لاق

 . هلك ضرألا تابن نم ىعري ناك :لاق

 ؟كتيدم ٌتددحو كترفش تننسأ : يىوحنلا هل لاق

 !اهْنَعطق دعبألا ةبقر ىلع تعقو ول اهتلعج :لاق

 نزو ىلع يه يتلا ةلعيحلا ترهظأو ةلمسبلاب تأدبأ :يوحنلا لاق
 حيحصلاو ةللعف نزو ىلع يه :مهضعب لاقو ءمهضعب لوق ىلع ةلعيف

 ؟لوألا

 سحتنلا اذه فاتكأ ىلع هعّطَقُأ ىتح دلجلا تاه : همالغل باصقلا لاقف
 .انقزر عطقو انلطع يذلا

 .''”برهو همتش كلذ هنم يوحنلا عمس املف

*# #4 # 

 . 06 ص « فرداش يبأ ةديصق حرش يف فوحقلا زه )000(

١ 



771" ] 

 ؟هتفرع له

 : لاق يرمعلا نع يعمصألا ىور

 !قّدِص ٌلجر ًانالف نإ : هنع هللا يضر باطخلا نب رمعل ٌلجر لاق

 .ال :لاق ؟هعم ترفاس :لاق

 . ال :لاق ؟ةموصخ هنيبو كنيب تناكف :لاق

 . ال :لاق ؟ءيش ىلع ةهتنمتثا لهف :لاق

 يف هضفخيو هسأر عفري هتيأر كارأ ءهب كل ملع ال يذلا تنأف :لاق
 [؟؟ةرنعشفلا

 [ "ا ]

 قرافم بيبح نم ليلق عاتم

 فالا ةرشعب هتجوز عّنم امهنع هللا يضر ىلع نب نسحلا نأ يور

 . قرافم بيبح نم ليلق عاتم :ةأرملا تلاقف «مهرد

 عيوبو ههجو هللا مّرك يلع بيصأ اّمل هنأ يور ام اهايإ هقالط ببسو
 !نينمؤملا ريمأ اي ةفالخلا كنهتل : هل تلاق ؛ةفالخلاب نسحلا

 . 1648 / ةبيتق نبال رابخألا نويع )١(

 فق



 . اثالث قلاط تنأف ىبهذا ؟ةتامشلا نيرهظتو ٌئلع لتقُي :لاقف

 . اهتَّدع تضقنا ىتح تدعقو ءاهبابلجب تفّقلتف

 تلاقف ءاهقادص نم اهل ىقب ام ةيقبو : ةعتم فالا ةرشعب اهيلإ ثعبف

 !"')اهتعجارل ًاثالث اهتقلط يننأ الول :لاقو ىكب لوسرلا هربخأ اًملف

 [؟7؟4]

 ةيراجلاو ..ملاعلا

 .همدخت ءادوس ةيراج ''”يمخللا ديزي نب حابرل تناك

 . تأطبأف .ءام هل يقستست ةرم تبهذف

 يهر اهبنج ىلإ اهتّرج تعضو اهدجوف ءاهبلط يف حابر ماقف

 . ةمئان

 ءامون تلقثتسا دقو اهسأر تحت قفرب هعضوو هءاسك حابر ذخأف

 ٌبهت نأ رظتني ءادوسلا نم ًابيرق سلجو داع مث «هتيب ىلإ ةّرجلاب حابر قلطناو
 .اهمون نم

 .هنم افوخ تعاتراف ءاسلاج ًاحابر تأرو «ةّرجلا رت ملو تهبتناف

 اهسفن نع نمأتل !ةّرح ٍتنأ !ةّرح ٍتنأ :اهل لوقي لعجف
1 

 7١. 7/79 يبطرقلا ريسفت )١(
 .(ها17١ ت) «ءناوريقلا ءاملع ةلج نم (')

 .777؟ ص ةيبرعلا ةراضحلا نع تاقرو 2م

 ضلي



 [؟ا9]

 ! اهل ليثم ال ..ةقادص

 :تلاقف ؟عراقلا نم يرصبأ :هتيراجل لاقف ءمهضعب باب لجر عرق
 ؟اذ نم

 . كالومل ٌقيدص انأ :لاق

 .هل تلاقف ؟هقيدصل كنإ هللاو :يلوق : لجرلا لاق

 . هقيدصل ينإ هللاو :لاقف

 :لاقو بابلا حتفو ءهتيراج ٌقوسي «سيكو فيس هديبو لجرلا ضهنف
 ؟كنأش ام

 .رمأ ينعار :لاق

 «لاملا اذهف ةبئان نيب كرمأ ثمسق دق ينإف «كءاس ام كب ال :لاق

 .''”ةيراجلا هذهف ةميأ وأ .فيسلا اذهف ٌردع نيبو

 [؟4]
 قزأم نم جورخ

 اح هتجوز بحي ناك «يمشاهلا ىسيع» نأ يبطرقلا مامإلا ركذ
 . ارمقلا نم نسحأ ينوكت مل نإ ًاثالث قلاط تنأ :ًاموي اهل لاقف «ًاديدش

 أ! ينتقلط :تلاقو هنع تبجتحاف

 ءربخلا هربخأو ءروصنملا ةفيلخلا ىلإ بهذو ءآديدش ًانزح نزحف

 .هل ةأرما ال يذلا لجرلا :ةميألاو .071١//ا/ ردلا رثن )١(

 لا



 . مهاتفتساو ءاهقفلا رضحتساف

 باحصأ نم ادحاو الجر لإ ءتّقّلُط دق :رضح نم عيمج لاقف

 ؟ملكتت ال كلام :روصنملا هل لاقف

 هيف ّنكنإلا اََقْلَح دَمْل 9 : ىلاعت هللا لوقي «نينمؤملا ريمأ اي : لجرلا هل لاقف

 . ''”اهجوز ىلإ اهّدرو

 [؟مخ1]

 ! قسافو ..عاجش

 ةأرمال ضّرعتف «نهل ًاضّرعتم ءمّرُحلاِب ًافوغشم يملُشلا ىّبثملا نبا ناك

 . هدعاست ملف يحلا يف ةليمج

 نعو كلذ يف ببسلا نع اهلأسف ءاعوط اهنم سأيلا دعب هتءاج مث
 . الوأ اهعانتما

 : يجوزل تلقف «هتفت ملو اهب رفظف «ةمامح درطي ًازاب ٌتيأر :تلاقف

 نوكي نأ تدرأف .ىنثملا نبا :لاقف ؟ةلْجّرلاو مزعلا اذه هل نم لاجرلا يفأ

 ! كتلجرو كتعاجش يف كهبشي دلو كنم يل

 يتبيغ يف ينحَدَم ْنَم تنخ ال هللاوف ءينع يفرصنا :ىنثملا نبا لاقف

 !©"'ادبأ هلهأ يف حدملا اذهب

 . 61/4 /" ريسافتلا ةوفص (1)

 ل



 [؟م6]

 تاملك ثالث

 . «ءادلا كّدسج لمتحا ام ًءاودلا عد : مالسلاو ةالصلا هيلع لاق

 ''”[حيحصلا لاجر هلاجرو «يناربطلا هاور]
4# #* 

 . ''”بّعط َّزعلا تبني ناكم لك
* 03*# 

 لكلو . ةوفه ميلح لكلو .ةوبك داوج لكلو «ةوبن ماسح لكل م

 . "7ةوبص ميرك

 [؟؟]

 يبارعألا اذه

 ثّلحي وهو «ناحوص نب ديز» ىلإ سلج ًاَيبارعأ نأ شمعألا ىور
 .دنواهن موي تبيصأ هدي تناكو « هباحصأ

 !ينبيرتل كدي نإو «ينبجعيل كئيدح نإ هللاو : يبارعألا لاقف

 .لامشلا اهنإ ءيدي نم كبيري ام :ديز لاقف

 ! ؟لامشلا مأ نوعطقي نيميلا يردأ ام هللاو : يبارعألا لاقف

 امم الأ ُرَدَحَأَو اًكاَضِنَو ارك ٌدَّسأ ثاحلا » : هللا قدص :ديز لاقف

 .[1/ ةيالا ء«ةبوتلا ةروس] « لوس لع ُدّدلأ ٌلّرْنَأ آم جود

 .85/© دئاوزلا عمجم )١(

 . 4557/7 ريسافتلا ةوفص (؟)

 .(ه784١ ؛ةثيدحلا ةيبرعلا ةسسؤملا ةعبط) ١8/١ لاثمألا ةرهمج ()
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 اذهو ؟ةقرس يف تعطق له كشلا يبلق ىلإ لخدت يأ :ينبيرت ىنعمو

 [؟8غ]

 بارعألا مالك نم

 ٍلماع) نالف نم ٌتلفأ فيك :يبارعأل كلملا دبع نب ماشه لاق

 موق نم :لاقف ؟لجرلا نمم :لاقف ةالولا ضعب ىلع يبارعأ لخد

 !ةبعكلا ٌبرو ٌيرْذُع :لاقف ءاوتام اوُيحأ اذإ

 هّمأ جّوز دق هنإ :هل ليقف ؛ةلق دعب ترثك لجر لبإ يبارعأ ىأر

 !قزرلا ضعب نم كب ذوعن انإ مهلّللا :لاقف «لامب هتءاجف

 .هل ةعمسو هريغل لجرلا ناسل :يبارعأ لاق

 يف رّصق نم سانلا زجعأ :لوقي ًايبارعأ تعمس :يعمصألا لاق

 . مهعّيض مث مهنم هب رفظ نم هنم زجعأو «ناوخإلا بلط

 ةَّدشو «ةكريلاب :لاقف هلهأ ىلع ءانبلا دارأ ىتف مهضعب أنه

 !ةكرعملا يف رفظلاو ؛ةكرحلا

 ءادب اذإ ٌرديو ءادغ اذإ ٌتيغو ءادع اذإ تيل ٌنالف :رخآ لاقو
 . ىدر اذإ ٌمْسَو .ىده اذإ مجنو

 . "'”رفظ هنع ٌمايقلاو ءرطخ قمحألا ةسلاجم :رخآ لاقو

 7719/8 يمساقلل ليوأتلا نساحم )١(

 .58 656 379 3٠ ,28/5 يبألا دعس يبأل ءردلا رثن (0

 ضن



 [؟66]

 ءامكح ءابطأ

 يف لمعي مل نم انم سيل : ""يمليدلا يوحنلا ىيحي بيبطلا لوقي 2

 . هابقعل هرخا يفو .هايثدل هراهن ردص

 يف ملعلا مظع :ملعلا ميظعت يف يدادغبلا ودنه نب يلع ميكحللو *

 . كتاوهش ناطلس نم جرخاو ؛كينيع يف ايندلا رغصو ؛كتاذ

 اميف ىعسي الو «قيطت ال ام هسفن فلكي ال لقاعلا :ًاضيأ لوقيو *

 نم هبحاص دنع ام ردقي لإ قفني الو «هينعي ال اميف رظني الو ءكردي ال
 . ةعاطتسالا

 «ّرشلاب يهابي ٌريرُشلا :يدابا روساملا يزمرهلا نيّدلا رصان لوقيو *
 !رخآلا نع امهدحأ دعبأ امف ءريخلا نم يحتسي ٌرّيخلاو

 يف ركفتلاو .روذبلا ءاقلإك مولعلا ظفح : يومرألا هللا دبع يبألو *

 . يقسلاك اهيناعم

 يلينلا زيزعلا دبع نب ركب لهس يبأ ميكحلا راعشأ نمو *

 :يروباسينلا

 ميكحلا بيبللا لغف 2 يسفن سأيلاب تضر دق
 ميههتلا ل كه يفو فافكلاباهّعنقأ

 "ميلا الو يدنع ميركلذبامف

 .افوسليف ًايئارصن ؛ءامدقلا ءابطألا نم ناك )١(
 .680 .ل١ ل15 5868 2367" ص قيد رابجلا دبع /ءامكح ءابطأ (؟)

1 



 [؟ حز

 ءايشأ ةعبرأ ..

 .ةبهرلاو «ةبغرلاو «ةوهشلاو «بضغلا يف : ءايشأ ةعبرأ يف رفكلا

 قشع الجر ُتيأرو ءهمأ لتقف بضغ الجر ء«نيتنثا تيأر :لاق مث
2 )0 

 إ رصتسف

 [؟ م1 ]

 ! ةديدش ايالب عيبرأ

 ءاملعلا عم ةرم عمتجا ؛«قارعلا يف ناك امدنع كنلروميت نأ ركذي

 ؟ايالبلاو بئاصملا ٌدشأ يه مك :ًالئاق مهلأسو ءءاهجولاو
 .ماذجلا ضرمو ؛برحلاو «ءالغلا :اهنم «ةفلتخم ةبوجأ اوباجأف

 . هتجوز نم ةنايخلا ىري جوزلاو

 : مهل لاق هنكل

 : عبرأ ايالبلا ٌّدشأ

 .بتكي ال يذلا ملقلا

 . لعتشي ال يذلا ليدنقلاو

 . يشمي ال يذلا رامحلاو

 .!'''ههفي ال يذلا قيدصلاو

 . ١14 ص يزرجلا نبال ىرهلا مذ )0(

 «تاديوع :توريب  .باصقلا زيزعلا دبع /ينتايركذ نسم :باتك نم هتلقن (0)

 ١6١. ص

14 



 [|؟خ4]

 ! مهيلع جيترأ ..لاحر

 :لاقف ءرصخ سانلا عمج ىأر املف ءربنملا متاح نب حْوَر دعص ©

 َحْنف هللا رّسي اذإو ءبعص بكرم لوأ نإف «مكراصبأ اوُضغو مكسوؤر اوسكن

 ةداهش مكاتوم اونقل :لاقف ءرصحف حاكن يف َبطخيل لجر يعدو ©

 . هللا لإ هّلإ ال نأ

 . هللا كتامأ !كانوعد اذهلأ : ترضح ةأرما تلاقف

 دعص اًًّملف «ةماميلا رحب نادندلاب فرعُي مشاه ينب نم لجر َيِلَوَو ©

 ٌثرمأ دق ينإ ءاهءادف ينلعجو هوجولا هذه هللا يح :لاقف هيلع ّجَتْرَأ ربنملا
 !وه انأ تنك نإو هب يناتأ الإ ًادحأ ىري لأ ليللا يفئاط

 (١)ل .ز و
 1 رب م

 [؟49]

 ! تاملك ثالث نم ..ةبطخ

 تنب دنه يلع بطخا : ةّيّرقلا نب بويأل يفقثلا فسوي نب جاجحلا لاق

 . تاملك ثالث ىلع دزت الو فاعمأ

 :لاقف مهاتأف

 مأ نوحكتتفأ «نولأست ام مكيطعم ريمألاو ؛نرملعت نم دنع نم مكتيتأ

 ؟نرّذرت

 )١( رابخألا نريع 788/7 .

 اذ



 ؛تابنلاو تابثلا ىلع .كعْيَر َتَبْنأو ؛كلمش عمجو ؛كنيع هللا رق

 ةكربلا ىلع امكنيب عمجو ءادولو ادودو هللا اهلعج .تامملا ىتح ىنغلاو

 لاو

]19١[ 
 ةهيدبلا ناحتما

 ةعرسو ةهيدبلا رابتخا اهيف يرجي تاودن نم مويلا هدهشن ام وحن ىلع
 يف نوقالتي (ةيلهاجلا يف) برعلا ناك «لقعلاو ةنطفلا يف ةبلاغملاو باوجلا
 «مهمساوم يف اميس الو ءرومألا هذه لثم اهيف نوسرامي ءرمسلل تاقلح

 ....:ظاكف قوش نسومك

 بيجعلا باوجلاو نَقللاو نسّللا لهأ نمو «ةنطفلاو ءاهدلا لهأ نمو
 ٍّسْخلا تنب دنه :ةبيجعلا جراخملاو ةرئاسلا لاثمألاو حيحصلا مالكلاو

 .لاثمألا برضو ةحاصفلاب ةفورعم «برعلا تاميكح نم تناكو «ةيدايإلا

 يف مسوملا تتأ دقو ؛«ةريثك رابخأ هيف اهلو ًاظاكع رضحت تناكو

 .اهباوج نحتميو اهلقع نحتمي نأ دارأ الجر تقتلاف «نينسلا ىدحإ

 . كلأسأ نأ ديرأ ينإ :اهل لاقف

 . تاه :تلاق

 . . .داك :لاق

 )١( قباسلا ردصملا “594/7 .

 ضحك



 ًارفك نوكي رقفلا . . . :تلاقف

 .اكلم نوكت سورعلا . . . :تلاق

 . .داك :لاق

 ًارئاط نوكت ةماعنلا . . . :تلاق

 . . .داك :لاق

 . ارح قوكي راوشلا مد

 يا

 . .ٌتبجع :تلاق

 .اهارث ٌتفجي الو اهؤلك تبني ال خابّسلل . . . :لاق

 . .ٌتبجع :تلاق

 .اهريبك ٌمَرِهَي الو اهريغص ٌربكي ال ةراجحلل . . . :لاق

 موقت ةأرما ةيلهاجلا يف تناك هنأ يرهزألا نع روظنم نبا ركذو *

 بدتناف «لاجرلا لجختو «لائمألا برضتو «لاوقألا دشنتف ءظاكع قوسب
 اهلجحخأ ًاحيبق ًاًدر اهيلع ٌدرف ءتلاق ام ةأرملا تلاقف ًاموي لجر اهل
 2١10| يي تبرهف

 .ةئيدحلا باحرلا ةسسؤم :توريب  .دومح نافرع /ىربكلا برعلا مساوم 6

 .777؟/9 همها

 سف



 [؟ة١1]

 تاناويحلا ناسل ىلع ..رداونو لاثمأ

 :تلاقف ءادحاو ًاورج اهرمع ىف ذلت امنإ اهنأب ةؤبل ٌبلعت رّيع

 !دسأ هنأ الإ ءمعن

 امأ :لاقف ؟رانيد ةئام ذخأتو بلكلا ىلإ ًاباتك لمحت :بلعتلل ليق

 !فوخم قيرطلا نكلو «رفاوف ءالكلا

 نم :تلاق ءّىلع قزب لإ دحأب ٌرمأ ام :اهمأل ءاسفنخلا تلاق
 .نيذَّوَعَت كنسح 1

 اذه يب َتلعف ام هللاو :بنرألا لاقف «بنرأ ىلع ٌبلك ضبق

 . يفعضل نكلو .«كتّوقل

 ظفاحو «ًالماح ْمْرَكلا ناك ًالبقُم ٌتْحَبلا ناك اذإ :بلعتثلا لاق
 !«١)[رهاز ُرمقلاو ءاّدام رهتلاو ءًامئان مْرَكلا

 [؟9؟]

 ةينادوس لاثمأ

 فصتي . ينيطلا هلصأك هنأ يأ . ىفِصَيو ركْعَي .نيط نم مدأ نبا 2

 . هئانإ يف هنأشو كرت اذإ ئفصيو «هتامب هؤانإ ره اذإ ةركعب

 ءرطخلل ةضّرعم نكامألا فارطأ نأ يأ . فارشألا لزانم فارطألا

 . مهتعاجشل سانلا فارشأ لإ اهلزني الو

 )١( يبالل ردلا رثن 7/ 117/7 776 .

 رف



 عفتني ال ةفرح وأ ةجاح كلمي نم لكل برضي . مَّلخم راجنلا باب
 !هريغ اهب عفني هنأ عم ءاهنم

 ةغلابم برضي . هضرع رتسل هندب ةرتس عاب . هلاح رتسو هرتس عاب

 . مركلا يف
 . عطقني ام نيميرك نيب لبحلا 5

 . حشلا يف ةغلابم برضي .ةحلم ناشلع ةخبطلا رّسخ

 دويع يمعي لكألا نم نوطبلا ءلم .نويعلا يمعي نوطبلا مخ

 1 راصبألا اميرو «رئاصبلا

 . حيار اهليلقو اهريثك ايندلا

 اهجوزب ةأرملا تلدبتسا اذإ .ناصحلا ناكم يف رامحلا تطير

 .ناصحلا ناكم يف رامحلا تطبر اهنإ :لاقي ءاقالخأ وأ ًالام هنم ّلقأ ًأجوز

 را 2 ريقحب مظعأ وأ ًاهيزن لدبتسا نم لك ىلع قلطأ مث

 [؟ة]

 ةربعلل ..لاثمأ

 .ارم كبارش حبصي امدنع اعيمج نوبرهي

 . شطعت امدنع ًادغ اهنم ديفتست ىتح مويلا ًارثب رفحا

 ةمدقملا ءن .د :م .د  .يردب ركباب /ةينادوسلا لاثمألا :باتك نم تاراتخم )١(

 . ها

 نم



 ىدس بهذت ءامكحلاو نسلا رابك تاملك نأ دقتعي سانلا ضعب

 .ةيرقلا ىف ذ هدجت امئاد اهرثأ نكلو «ةباغلا يف

 : لوقي نيصلا نم لثمو *

 . هرهظ نع لزني فيك راتحا ًارمن ىطتما نم

 : نيطسلف نمو *

 تنك ولو لاذنألا عم سعتت .كرطاخ حيري داوجألا عم كبيشم 7
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 [؟ة5ء]

 ىرقهملا ةماقم

 أرقت مث .اهلوأ نم ًادرط أرُت 'ىرقهقلا ةماقم» ىمست يريرحلل ةماقم

 !ةملك ةملك لب «ًافرح ًافرح أرقُت ال نكل .اهلوأ ىلإ اهرخآ نم ًاسكع

 :لاق

 ةميشو ءِبْذَّنلا لعف ٍليمجلا ب ٌبَرو ,ناسحالا ةعينص ناسنالا

 مركلا ناونعو .ةداعسلا رامثتسا ركشلا بسكو ءدمحلا ةريخذ ٌرحلا

 ةبحملا دقعو ؛ةافاصملا بجوي ةارادملا لامعتساو ء«رشبلا ريشابت

 قطنملا ةحاصفر .ناسللا ةّيلح ثيدحلا قدصو ءحصنلا يضتقي

 قئالخلا ُنْيِش قتالخلا ٌللَمو ءسوفنلا ةفآ ىوهلا ٌكَرشَو «بابلألا ٌرحس
 بلاثملا بّلطتو «ةمالسلا مامز ةمازحلا مازتلاو «عرولا نيابي عمطلا ءوسو
 . خلإ . . .بياعملا رش

 )١( عا" س .(رثوكلا) ةلجم نم ٠ )شعبان  ناضمر ١547١ه(.

 اذ 4



 :اهتءارق نكميف

 ةريخد دمحلاو .ليمجلا لعف بدنلاو «ناسناآلا ةعينص ناسحالا

 .''”خلإ . . .رحلا

 [؟56]

 ةفداه ..ةيدرك ةيبعش ةصق

 لضفأ يه نَم :«ميكحلا وسيع» ةيدامعلا ءارمأ رخآ اشاب ليعامسإ لأس
 ؟ملاعلا يف ةأرما

 !ةيذاكو «ةقشاعو ءةّصل تناك نم : هباجأف

 هيلع حرتقا دقف ءاشاب ليعامسإ ىلع ىصعتسا باوجلا اذه مهف نألو

 .ايضمو شيواردلا يزب اركنتف .ةلوجب ًاعم اموقي نأ "وسيع

 هنم ابلطف ءةثالثلا هتوخإ رغصأ ناك لجر لزنم هالخد لزنم لوأ ناكو

 ةيحل نأ اظحال اسلج امدنعو .امهب بحرف :ةليللا كلت امهفيضي نأ

 :ةيسوقم ةثماق نآ و. اماهت داق انهفسنشن

 ؟هرمع

 ناكردت ينم ربكألا يخأ راد ىلإ ًادغ نابهذت امدنع :ًالئاق امهباجأف

 . بيسلا

 ينم ديرت اذام : ةلئاق ههجو يف هذه تخرصف ؛هتجوز لجرلا ىدان مث

 ؟يعافألا مس اي هرمحألا توبكنعلا اهيأ

 فه



 . نيشيوردلا نيفيضلل ًاماعط يئّيهت نأ بجي :اهل لاقف

 يف سيل هنأ ملعت الآ ؟ءىّيهأ نأ ىّنم ديرت اذام :ةحئاص هيلع ترف

 ظافلألاو خارصلاب اهجوزل بلط لك ىلع بيجت ةأرملا تناك اذكهو

 . ةيبانلا

 «ناءاطغو ناشارف انيدل :هتجوزل جوزلا لاق «مونلا تقو ناح امدنعو

 . انيفيضل نيرخالا طعنو ءاطغو ًاشارف تنأو انأ ذخأتلف

 نأب كل حمسأ ال يّنأ ملعت الأ !كرصب معيلف :ةجوزلا هتباجأف
 .رخآلا انأ ذحنآو ءاطغ تنأ ذخن ؟ينسمالت

 . ءاركن ةليل وسيعو اشابلا ىضمأ اذكهو

 «ءاطمش هتيحل ادجوف .طسوألا خألا لذنم ىلإ ابهذ يلاتلا حابصلا يفو

 ؟كرمع مك :اشابلا هلأسف

 . نيتسلا زهانأ نإ : باجأ

 اهلك ةيحللا نوكت نسلا هذه لثم يف نكلو :ًالئاق اشابلا هيلع ضرتعاف
 ؟ءاضيب كتيحل ٌدغت مل اذاملف ءءاضيب

 يخأ ىلإ نابهذت دغلا يفو .«يدنع ةليللا ايضمأ :فيضملا باجأف

 .البقف . ببسلا نافرعتف ربكألا

 ةرم .ىرخأ ةرات اهلهاجتتو ةرات اهجوز تابغر يبلت تيل ةير تناكو

 .بلقلا ةظيلغ ةظف ىرخأو «ةبّذهم ودبت

 :ةمحاف ءادوس هتيحل نأ ادجوف ءركبلا خألا راد ىلإ ابهذ حابصلا يفو

 . هلوق بسح نينامثلا هغولب نم مغرلا ىلع

 ضف



 انكما «تاشيوردلا اهيأ ابجعت ال :امهل لاق ببسلا هأحضوتسا املو

 . ببسلا نافرعت فوسو يدنع

 ةعاطإ هعيطت تناك هتجوز نأ الإ «هيوخأ رقفأ ركبلا خألا اذه ناك دقل

 ؟بلطت اذامف «كتمداخ انأ «معن : هبيجت ىتح !ةأرما اي :اهيداني نأ امف «ةّمات

 نإ ؟ال فيكو :تباجأ ؟ماعطلل حلصي ام رادلا يف ناك اذإ امع اهلأس املو

 ... و لسعو ةدبزو زرأو ضيب نم ءيش لك انيدل

 ؟ةرسأ انيدل له :جوزلا اهلأس «مونلا تقو ناح امدنعو

 يأ تيب يف لاحلا وه امك «هجاتحن ام لك انيدل كّلظ يف :ةلئاق تَّدرف
 . اشاب

 . نيفيضلا مونل مزلي ام لكب تداعو ناريجلا تويب ىلإ تجرخ مث

 ةليللا هذه يف فويض انيدل ةأرما اي :هتجوزل فيضملا لاق مث

 . قرتفنلف عم مانن نأ انب قيلي الو

 ىلع توملا لّضَفَأ يّنأ ملعت تنأو ءانلهأ نيشيوردلا َّنِإ !ًالك : هتباجأف
 . كنع ةديعب مانأ نأ

 ؟ةأرما لضفأ نع هفيضم اشابلا لأس حايصلا لح امدنعو

 «ينجعزي ءيش لك يّنع يفخت يهف «يتأرما عبطلاب اهنإ :لاقف
 ءيش انصقن ام اذإو «فويضلا هاجت لجخن الف هيلإ جاتحن ام لكب نّومتتو

 هذهك ةأرما عم شيعلا َّنإ ءلاحلا ةعيبطبو . ينّبحت اهنإ .ناريجلا نم هتراعتسا

 .انتايح لدي نأب مرهلل حمسي ال

 غبسأ امك ءهارطأو هأفاكف ءوسيع مالك ىنعم اشابلا كردأ كلذ دنعو

 اذ



 جورو .هتجوز قلطي نأ ىلع طسوألا خألا لمحو .ركبلا خألا ىلع ءارثلا

 . ''"ةيناث ةأرما نم طسوألا خالا

17" ] 

 نذؤملاو ..يبارعألا

 : هيقفلا يزارلا ميهاربإ نب دمحأ سابعلا وبأ لاق

 يح «ةالصلا ىلع يح :لوقي نذؤملاو دجسم ىلع يبارعأ زاتجا

 ملا لل
 قلعتف ءهسادم دجي مل جورخلا دارأ نيحف «ةعامج ىَّلصو لخدف

 ىتح صوصللا تعمجو تيدان يذلا تنأ :لاقو سادملاب هبلاطو نذؤملاب

 [داوق رض

 !؟9هنمث ذخأ ىتح هّلَخُُي ملو ؛هعم مالكلا دفُّي ملو ءهومّلكف

 | ؟591]

 ءاقستسالا ءاعدو ..ىبا رعألا

 ءاعد يف لوقي وهو هتقلح يف يوحنلا نونكملا ابأ يبارعأ عمس

 : ءاقستسالا

 انب دارأ نمو مهللا ءانّيبن دمحم ىلع لص انالومو انهلإو انئر ّمُهّللا
 ةْحسْرأ مث «دئالولا بئارت ىلع دئالقلا ةطاحإك هب ءوسلا كلذ طحأف !ءوس

 ؛نيتيكين يليساب ةيسنرفلا ةغللاب هفّلا «ةيخيراتو ةيجولويسوس ةسارد :دركلا )١(
 . 775 ١18 ص .ه414١ ؛ليخأ راد :انيثأ .ينابلاط يرون همجرت

 7'١68. مقر «يفلسلا رهاط وبأ /رفسلا مجعم (؟)

 لاب



 ًاثيغ انقسا مهللا «ليفلا باحصأ ماه ىلع ''ليجّسلا خوسرك هتماه ىلع
 0 اضرنس انحش 1 ما (؟0ةاحلح ايف اير ًاثيغُم

 1 0/0 هو ("
 8 رجنعتم لع

 يوا ينعد «ةبعكلا ٌبرو نافوطلا اذه .حون ةفيلخ اي :يبارعألا لاقف

 !؟4)ءاملا نم ىنمصعي لبج ىلإ

 [؟54]

 ! رخا ليخب

 نم ؛ةطقل» وهف «ءالخبلا بتك نيب هرايخأ دجت ال ءرخآ ليخب اذه

 . خيراتلا

 .ه8907 ةنس يفوت ؛يدادغبلا ''"يكركلا قراط نب دمحأ همسا
 :راجنلا نبا لاق

 . تام نأ ىلإ [ملعلا] بلطي لزي مل

 .نيط نم رجح :ليجسلا ()

 .دعرلا توص هيف يذلا : باحسلا نم لجلجملا (0)

 . عساولا بصلا ريثكلا : رفنحسملا (0

 .دعرلا توص :جزهلا (6)

 .عساو ماع :قبط (©)

 . ريثكلا رطملا :قدغلا (")

 . ريثكلا ليسلا : رجنعثملا (0)

 .1515/7 رابخألا نويع (4)

 .نانبل يف عاقبلاب ةديلب كركلا (4)

 نخ



 .مّيشتلا يف ًابلاغ ناك هنأ الإ ؛ةرشاعملا بيط ءتبث ًاقودص ناكو

 عبتيو ؛[نيلّوستملا يأ] نيّدكُملا مقل نم يرتشي .هسفن ىلع ًاطنقم «ًاحيحش
 .اءوض هتيب يف لعشُي الو «مهعم لكأيل نيثّدحملا

 !2!”رائيد فالآ ةثالث يواست ةراجت فّلخو

 [؟599]

 نيكسملا جوزلا
 : ءاملعلا ضعب لاق

 !ديدش ملأ يف هنم هنيع نفجو هذخف نوكي نأ جوزلل يغبني

 ءيشلا انل تاه :هتأرما هل تلاق لزنملا نم جورخلا دارأ اذإ هنأ كلذو

 . زاجنإلاو دعولا ىلإ ةراشإ هنيع ىلع هدي عضيف .ينالفلا
 ؟ينالفلا ءيشلا نيأ : هل تلاق ءيشب تأي ملو لزنملا ىلإ عجر اذإف

 !ركذأ ملو تيسن ينإ :لوقيو هذخف ىلع برضي كلذ دنعف
 !""”هئاد ملأ يف هنم ناوضعلا ناذه نوكيف

]5٠:[ 
 جاوزلا نوذأم أطخأ امدنع !

 دلاو أطخأف «نيباش ىلع دقعيل نيتاتف دلاو لزنم ىلإ نوذأملا ءاج

 ناك ام سكع نيتاتفلا ٌدقع ّبتكف «نوذأملل تامولعملا ةيلمت يف سورعلا

 مث ءيمسر قالطب دقعلا خسف نم ٌدب ال ثيح !ةلكشم يف اوعقوف «هيلع ًاقفتم
 .ديدج نم هتباتك ةداعإ

 .87؟ ص . يبهذللل /مه"١٠5_هؤا تايفوو ثداوح : مالسإلا خيرات )0غ(

 .؟27 ص «ن .د .م .د ءىضترم ىفطصم /ليبسلا ءارس ىلإ ليلخلا ةياده (9)

845١ 



 « ىلاعت هللأ ةدارإ هذه نإ :اولاق نيتاتفلاو نيباشلا عم رواشتلا دعبو

 . ""”جاوزلا اوُعَتَأو . .انل هللا راتخا امب نوضار نحنو

[21] 

 رعشلا نايدو

 : هللا همحر يبهذلا مامالا لاق

 ؛ليلق وهو نسح هْنَّسَحف ؛مالك وهو ؛ءىشنُملا نونف نم وه رعشلا

 وجهلاو حدملا يف فارسألاو تذكلا هلام ٌتيبو .«بلغألا وهو حيبق هحيبقو

 .هبذكأ هحلمأو ؛ةسامحلاو توعنلاو هيبشتلاو

 ىلع اًرصم « هتجهل يف بذكلا ىلع ًامادقم ًاهّوفم ًاغيلب ٌرعاشلا ناك نإف

 .ءارعشلا ةروس يف رعشلا ّتقم أرق دقف «نيدلا قيقر ءرعشلاب باستكالا

 'مألا ىّدأ امبرو ءءاجهلا نم اونّوصتي نأ نيدّوجملا ءارعشلا ىلع ٌردنيو

 .وفعلا هللا لأسن «رفكلا ىلإ زواجتلل رعاشلاب

 ملاظلاو .كرابملا نياك دصتقملاو «ناّححك نسحملا رعاشلاف

 .'"”كلست داو ّىَأ كسفنل هرتخاف

 )١( ع «ةيداصتفالا» ةفيحص ١778 )8/١١/!١41اه(ص ١14.

 هعالجتو تنوجم وذ رعاش .(هظواأ تر جاجحلا نس دمحأ نس نيسحلا وه ةفإ

 .هب ظفلتلا نع ناسللا فكتتسي . همظن يف عذقم « فخحسو

 ةتكم :تيوكلا . يمجعلا رصان نب دمحم قيقحتب ءيبهذلل ؛ملعلا لغز (0)

 . 588 ص ء«هها15٠15 ةمذدقملا .ةيمالسالا ةوحصلا

 نسحب



]2٠"[ 
 رعش ..رعشلا !

 . حيبق هحيبفو «نسح هنسح مالكلا نم باي رعشلا

 يف طارفالاو ةالاغملا نم هيف امل ّرعشلا ىلاعت هللا مذ امنإو

 نبجأ اولضفي ىتح .ءهيف دصقلا دح ةزواجمر .ءاجهلا وأ حيدملا

 اوقّسفيو .ءيربلااوتهبيو .متاح ىلع مهححشأو «ةرتنع ىلع سانلا

 ىلإ هولزنأ هيلع اوبضغ اذإ مث «جوألا ىلإ اصخش اوعفر امبرو «يقتلا

 ! !ضيضحلا

 مهانئثتسا نم الإ ءءارعشلا رثكأ يف سوملم دهاشم اذهو
 . لجو رع هللا

 . هنايب ةوقو هناسل ةوالحب همذيو ءيشلا حدمي دق رعاشلاو

 يف ءارعشلا ضعب هلاق ام يخويش ضعب نم ثتعمس ام فطلأ نمو

 :لسعلا

 ريبانزلاٌ يقاذ :َتلقْبِعَتْنِإَو

 ايينعر تت راح ايواثا53ءاحدم

 (1)؟رونلاك ءاملظلا ىري نايبلا ٌرحس

 .59447/؟ ينوباصلا يلع دمحم /ريسافتلا ةوفص )0(

 ناد



 [2؟]
 (''ءاجهلا ىلإ حيدملا نم ىبنتملا تايروفاك بلق

 ةئطلسلا يتهمو . مورلا نم مالسالا ةأضف دحأل «ةردان ةلاسر هله

 .ه١7401١ ةنس ىفوتملا «ةينامثعلا

 هيجوتلا نم ليلق ءيشب حبصت روفاكل هحئادم يف يبنتملا تايبأ ضعبف

 يف هطسبي نأ فلؤملا دارأ ام وهو  ققحملا لوقي امك  اهعباط يف ةيئاجه

 .اذه هباتك

 نا ينج نبا نع حارشلا ضعي هلقن ام كلذ: ىلع هعيش امه اكو

 .وجهلا ىلإ اهلك تايروفاكلا ٌتبلقل ٌتئش ما * ول : ينج نبال لاق يبنتملا

 ىتح «داقنلا لفغأو .رمألا اذه ققحي د نأ نود تام يبنتملا نكل

 . كلذ قيقحت هسفن ينج نبا

 .ةلواحملا هذه ىلع مدقأ هداز ماسح فلؤملا نكل

 ضماوغلا بلط يف ريثكلا لّمحت وأ تكسف تايبأ يف طّروت هنكل

 :هلوقب روفاكل هحدم : كلذ نم

 مل مهنأ لإ ءءزهلا هنم دوصقملا نوك ىلع حارشلا عمجأ :فلؤملا لاق
 .هدصق رّوني ام اوركذي

 دمحم قيقحت ؛يمورلا هداز ماسحي فورعملا نيدلا ماسح نب نمحرلا دبع فيلأت لل

 . ص ١5 ءمها١١51 ءرداص راد :توريبد ".  طاح . مجن فسوي

 2ك



 : هدوج يف لاق هنأل ؟؛كلذ كل ركذأ انأو

 . . .دمحلاو دوجلا رس نيب فيك رظنا

 : هيف هحدم دروأ ١ ص ىفو

 بيدأتلبقًابيرأ لاهتكا لبق ًالهتكمْذاتسألا كِلملا ٌعرعرت

 نأ ديري هنأك «ةداع هلوصح نكمي ال هل ءيش توبث ءاعداب هب أزهي . .٠

 . . .نسلا ةثادح يف ملحلا نم هلبق يذلا تيبلا يف هل هتبثأ ام هنع بلسي

[:2] 
 ! مهرد ٠٠١,٠٠١ ب تايبأ "

 :لاق يموزخملا ناميلس نع «تايرويطلا» يف

 ينودشنأ :لاق سلجملا لفتحا املف ءاماع ًانذإ سانلل ةيواعم ْنذأ

 . اوتكسف .هانعمب مئاق اهنم تيب لك «برعلا نم لجرل تايبأ ةثالث

 لوقم اذه :ةيواعم لاقف  هنع هللا يضر  رييزلا نب هللا دبع علط مث

 . مَيْهَم :لاقف «بيبخ وبأ اهتمالعو برعلا

 متاق تيب لك .«برعلا نم لجرل تايبأ ةثالث يندشنأ :ةيواعم لاق

 تنأف ءرايخلاب تنأ :لاق ؟يواست ّوأ :لاق .فلأ ةثامئثالثب :لاق .هانعمب

 . تاه :لاق . فاك فاو

 :يدوألا هوفألل هدشنأف

 يلاقولاتخريغرأملف  نرقدعبًانرق سانلا ٌتولب
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 :لاقف . هيه 2( تقدذص :ةيواعم لاقف

 بط ءايشألاةرارم ٌتقذو

 :لاقف . ةيه «٠ تقدص :لاق

 لاجرلا ةاداعم نم بعصأو

 .'''فلأ ةثامثالثب هل رمأ مث . تقدص :ةيواعم لاقف

[4-5] 
 ! لامشو ..نيمي

 يف ةديصق ةباتك ىلإ رعاشلا دمعي نأ ةفيرطلا ةيبرعلا تاغالبلا نم
 وو يس بيسو وعدو

  هباتك يف يجزايلا فيصان دمع املثم كلذو

 :لاقف !«مراد نب لفون» همسأ ًاريمأ حدم

 مردنبلفونّتيتأ اذإ

 ملاظّلكّملظأةتدجو

 مجاعألاو بارعألا لخبأو

 مداسنلا نسيب هسيتأسي نسم عرسفب

 مجاربلا دفاو يقشلا نإ

 ثيح ؟نيرحبلا عمجم

 مشاه اقحسو موزخم ريمأ

 مهاردلا وأريناندلا ىلع

 مّتاكُفلا هر سوةضرعب

 دارس ينل بيست

 مداقب دق نسم نكي ملاذ

 متاح ف يضك ٍلفون ٌفيضو

 َتيغلأ اذإ :ىرخأ ةرابعب وأ ءزاجعألا تكرتو رودصلا تأرق ولف

 ءافلخلا خيرات ما يماصعلل يلاوتلاو لئاوألا ءابنأ يف يلارعلا موجنلا طمس )١(



 . لفسأ ىلإ ىلعأ نم نيميلا يف ىتلا تايبألا تأرقو لامشلا يف يتلا تايبألا

 : لكشلا اذه ىلع مراد نب لفون ءاجه يف ةديصق ىلع لّصحتت كنإف

 مردنبلفون تبق هت اذإ

 ملاظ لكَ ملظأٌةتدججو

 تس 1 راسم لفغبإ و

 راكملاب ناج يمارُبالو

 مدانلا يس هينأينمٌعرفي

 0 ب .ىارمسلا ةحفاو ةيجحتششلا نإ

[2:7] 
 ! ءاوس اهضرعو اهلوط تايبأ

 ءاضرعو ًالوط أرقث يهو ؛ىلحلا نيدلا يفص اهبتك تايبأ ةعبرأ هذه

 !اهعضو رّيغتي الو

 3 7 ١ ١

 يدا تاعبرب ملعكل يرعش تيل
 يجلاخفو يلوح يريفززم ٌملعشكل
 يئادتنأ ذإينراد يلوحنو ىيماقس نم

 يئاودو ييئاد تنأ يئانضو يىيئاقشاب

 ليدبت نود تايبألا سفن دجتسف ءاضرعو ًالوط ماقرألا بسح اهأر قاف
 19 ينتاوأ

 .١١؟ ص دومص نيدلا رون /ةيبرع فراخز : رظنا )0(

 . 58 ص قباسلا ردصملا ف

 ؟ما/



[2017] 
 اهتضراعمو ..ةديصق

 «نيدلا زع» هبقل هيلع بلغ يذلا يلابعلا ىلع نب دمحم يلوصألا هيقفلا

 :هل ةليهجس ةديصق قلوب
 ةلئيعفأةلاعفأث لّروحت  ٌةلامعفأةلاوقأ تفل نسم

 هلئهاوهلأهاوهريغل هردص ىف يذلاّرسلا رهظأ نم

 هلئوقأةلاوقأةكرشف كايرط دان ع ناب

 هلالخًةلالحهدشرنم | ًابلاط مارحلانعئأن نمو

 :هلوق تايبألا هذهل اضراعم يناكوشلا يلع نب دمحم ماماللو

 هَل ئمسأ ةلامسأ ىرت لضف يذ ٌلكف سبلمب لغتشتال
 هلئنوهلانوهلمح نع ازجاع ميظعلا ءيشلا بلطي نم

 هلازغةلازغهبْئقلي عبرَم نعٌهيقرْذُذَيملنم
 ا"هلابوهلابوهدؤف  هحيورتيفوءرملاةحاريف

[2:4] 
 ! فورح فذحت امدنع

 : مهضعبل راجنلا نبا خرؤملا دشنأ

 ٍفلتؤم ريغ عمج سانلا ٌرثكأف ةتدوم ئقبت ْنَم سانلا نم ْرِشاع
 (”فلأ الب ٌناوخإو .ءاف نودب ةفرضعو .فاق الب ٌقئيدص مهنم

 )١( عركألا ليعامسإ] /نميلا يف هلقاعمو ملعلا رجه "/ ١756٠ .

 .؟7؟8 ص ءهكل١4١0٠6 تايفوو ثداوح : مالسإلا خيرات 00
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[2:3] 
 !! ثالثلا تاكرحلاب ةيفاق

 براقت يتلا ءطَلَب نم يوحن «.حتفلا وبأ «يطّلبلا ىسيع نب نامثع

 يف ْنسحي ةليوط ةديصق اهنيب ؛'''ءابدألا مجعم يف ةليوط ةمجرت يومحلا
 : هلوق اهنم !!ضفخلاو بصنلاو عفرلا اهيفاوق

 ؛امه ٌمادُملاو يناغألا ُبْيط هرب سيل نزلا وذ

 .عم ىنعمب واولا لعجت نأب هبصنو «؟بيط» ىلع ًافطع «مادملا» عفر

 . يناغألا ىلع ًافطع هضفخو

 «(ام# ٌماجس ٍبكسنم دخلا يف جفاسعمدب 0-7

 . عمدلل ًاتعن هًّرجو ٠ لعف رامضإب هبصنو .ة؟وه» رامضإب هعفر

 امه ٌماجل يمفٌءلمو الذ ةسست ىنيمتق قرأ ةححف

 ؛ىرأ» هيلع تلد ءىرأ رامضإب هبصنو ءربخو أدتبم (ٌماجل يمف ٌءلم»
 . ةفاضآلاب هّرجو «ىلوألا

 ءامهٌمامأ وأ يتأي ٌقوف نم يي يس ردي

 .ةفاضاإلاب هرجو ءًافرظ نوكيو «ةركن هلعجب هّبصنو ءمضلا ىلع ٌّىنبم

 «م# ٌماذ رارشألا ةبحصو ل ومخلا شيعلا ىرأي نإ

 ىلع ًافطع اهبصن زوجيو ءربخو أدتبم «ماذ رارشأل | ةبحص»

 )١( ؟*1١/١4١ ١57 ءركفلا راد :" ط) ١5٠٠ه(.

 نا



]2٠١[ 
 ةيبدأ ةكرعم ىف ..ةملكل ناعم ةسمخ

 يهتني رعشلا نم ًاتيب لاق ًايبرع ًارعاش نأ '''موصعم داؤف ذاتسألا ركذ
 ةملكلاب ىهتني ناث تيبب «ىمار وبأ ءرخا رعاش اهيلع ىّنث ««لاقي» ةملكب

 ءاجف .يشيرتويلا يدركلا رعاشلا كلذب عمسو . فلتخم ىنعمب نكلو اهسفن

 :لاق دق لوألا رعاشلا ناكو

 لاقي :لاقف ءىليلوخأتنأأ 0حناس وهو يب ّرم يبظل لوقأ

 :تيبلا اذهب يمار وبأ هيلع ىّن

 لاقي :لاقف ؟ٌيضلاهَتماذإ ىوهلا نم ليقتسملا لاقي :تلقف

 فاضأف كلذ يشيرتويلا يدركلا رعاشلا ثلث مث :

 لاقي :لاقف ؟ىنضممكءاجاذإ مكلظب لاقُي له «يبيبح :تلقف
 نأ عيطتسيس رخآ ارعاش نأ دقتعأ اي :موصعم داؤف ذاتسألا لاق مث

 نورضاحلا عمجأف «سلجم يف ناكو «أعبار ًاتيب ةلجاسملا هذه ىلإ فيضي
 كلذ ىلع .

 مهنم بلطو «عامجألا اذه نع قشنا يدهز دمحم دهاز رعاشلا نكل

 :وهو ءهمظن اودعبتسا يذلا عبارلا تيبلا مهدشنأف «قئاقد هولهمي نأ

 لاقُي :لاقف ؟ليق مكدنع لهف ؟”ًائماظ ليقلا بلطي ول :هل تلقف

  (00)قارعلا نم يدركلا ميلقالا ءارزول سيئر لوأ وه .

 ءىماظ : حيحصلا لعلو .لصألا يف اذكه ف .

 نك



 تيبب هبجعت هيلع عطق دهاز رعاشلا نكل .كلذب موصعم داؤف رهبنا

 :وهو .سماخ

 لاَقُي :لاق !هنمناسل لزو ءهظفل رفعت ول اذام :تفدرأو

 نم يناثلا تيبلا يف حبصتو ؛لّْؤَقلا نم لوألا تيبلا يف «لاقُيا

 .ةريهظلا مون يأ «ةلوليقلا نم ثلاثلا تيبلا يفو «ةلاقتسالاو ةلاقإلا

 .راهنلا ءانثأ فيضلل نبللا ميدقتو «نبللا يأ «ليقلا نم عبارلا تيبلا يفو

 ةلزو ةرشعلا ةلاقإو نارفغلاو ةحماسملا نم يهف سماخلا تيبلا يف امأ

 .ناسللا

 ةثالثب ةيبدألا ةكرعملا داركإلا بسك اذكهو :ينيطشقلا دلاخ لاق

 تلازو ...فبرعلل نيفده دض دهاز رعاشلا امهنم نينثا لجس «فادهأ

 نم لهف . . .اوعاطتسا نإ سداس تيبب اوتأيل برع ءارعش مامأ ةصرفلا

 ؟''”برعلا نيواود داجمأ برعلل نوديعي نيعوطتم

]211١[ 

 ءاجه هنطابو ..حدم هرهاظ !

 ءحيدم امهدزط .ءارمألا ضعبل ١ نيبيجع نيتيب ىجزايلا فيصان مظن

 :امهو  ءاجه امهسكعو

 دست: يةيفقابفريك .ةسنال عسارتقلا بفاس

 24م7( ع طسوألا قرشلا ةديرج يف ينيطشقلا دلاخ هتكامم راصتخلاب ()

 .ه11774١

 مو



 :امهب لوقي وه اذإف ءامهبلق ىلإ دمع مث

 باهيالَمراَححملاب مك ٌرماقٌديرَمّسِنَد
 9 1 هومز 5 1 عم كم د

]21١[ 

 ايوحن سيل ..زغل
 : رازجلا نيسحلا وبأ لاق

 ٌبَصَنلا هبو ٍبرْعُم ٍءيش مسا ام
 و .٠ ها # و يو --

 هوعفردقودرفمملع

 ْذَّثلاَعءمّسدقهنموةوقتأ

 ٌفرظ هيف ْنَم نيأف فرظوهو ها ا

 ءاحيعللا يسيحتتم نايصتكانإو

 ءالتلا لسعلال ادهم ويست
 ءايشألا ٌضقانت ْرظناف ريك
 ءايمعلاهذشذهنع يُلَجُيل

 :(هااا/د ت) يعفاشلا يرصملا يلحملا نيسح خيشلا باجأ

 ىّمعت :ةزغلنمراصدقامف

 هيفٌركَّذلاو هظفل ٌث0َْ دوم

 ناذأ يف طيحم يأ فرظف

 ءاعّدلل لََقي هللا لعل

 ءانتعاب حطابألا لهأ ىلع

 ءانيلادعي برعم كلذو

 ءار ل كُهاري ٌبوصنمو

 ءافخاالو نوكي ا الب

 (77ءاطغللانفغشك ايْئَعلا نع

 هه «رشنلل ةيسنوتلا رادلا ٠ سنوت  .دومص نيدلا رون /ةيبرع فراخنز ()

 ص ١8.

 خيرات «فراعملا ةبتكم :فئاطلا  .لامك يحلا دبغ /ةيبدألا زاغلالاو يجاحالا (؟)

 .45ل 408 ص ءاها857١ ةمدقملا



]2١١[ 

 جرفو ..ءاجر

 : هلوق يعفاشلا مامآالا نع ىوري

 اجنرومألا يف هللابقارنم  اجرفلابرقأام ًاليمجًأربص
 اجرثيحنوكيهاجرنمو  ىذأةهلنيملهلاةدص نم

 : يناتسجسلا متاح وبأ يندشنأ : ديرد نبا لاقو

 بيحرلاٌردصلاهبامل قاضو 20-بولقلا سأيلا ىلع ثلمتشا اذإ

 بوطخلااهتكامأ يف تسرأو 2-تنأمطاو هراكملا تأطوأو

 بيراألاه تليحبىنغأالو ًاهجوٌرضلا فاشكنال رتملو

 بيجتسملا فيطللاهب رمي -ثوغ كنمطونق ىلع كاتأ

 بيرقلاجرفلا اهب ا وصومف ثمهانتاذإتاثداحلا لكو

 ريحا لاق

 جرخملااهنم هللادنعواعرذ ىققفلا اهب ٌقيضي ةلزان ٌبرلو
 (''جرفتال اهنظيناكو تجرف اهتاقلح ثمكحتسا املف تلمك

 [21غ]
 ايندلا يبأ نباو ..فسوي وبأ

 يندجأ :لاقف هتَّرق نع يضاقلا لأسف .ًادحاو امهدلوم ناكو ء(ه781/ ت)

 .(حارشنالا ةروس) ريثك نبا ريسفت )١(

 ضلي



 : هيوبيس لاق امك

 لفسألا راغو ىلعألا فرخنا ('"لفيرطالاو نويلهلا عفنيال

 لزهت تئأو دج يف نحنو

 ؟ركب ابأ اي تنأ فيكف

 : دشنأف

 يطو رشن يبناجقلخأف 2 ينمهارشنتام نارصعلا ىوط

 . "”هكرادم يف ضايع يضاقلا هركذ

]21١6[ 

 خيشلا ةءانحتنا

 فورعملا كرابملا نب دعس دمحم وبأ عرابلا يوغللا بيدألا

 هلوق هرعش فيرظ نمو :

 ؟"يبابش ىلع بارتلا يف َشَّتنَأ يناكًا بي حنم نالا تر صف

  (0)هلثم لفيرطإلا لعلو ؛« يهاب بطر راح تبن نويلهلا .

 ١994. ص «حجيمسلا مالسلا دبع /ةعفان لئاسم ةدع يف ةعماجلا دئاوفلا (؟)

 , 1/7 ص «نورقش نب دمحأ /ررغلا ررغ نم تاياقن (9)

 نا



 [2ا]

 رخفو ..فرش

 : ىلاعت هللا همحر ضايع ىضاقلا لوقي

 "كين يلّدمحأٌترّبصنأو 2ة(يدابع اي) :كلوق تحت يلوخد

 ] 21١١|

 يقيقحلا قايرتلا

 ًايلبنح ناك .دادغب نم يوغل ملاع «نيدلا جات «يدنكلا نسحلا نب ديز
 ادانسإ ضرألا لهأ ىلعأ ناك .يبهذلا مامإلا لاق . بهذملا يفنح راص مث
 ًاثالث تاءارقلا أرق امدعب شاع ةمألا نم ًادحأ ملعأ ال ينإف «تاءارقلا يف
 .ه"17 ةنس هتافوو .هريغ ةنس نيئامثو

 : هلوق كلذ نم .فيطل قيقر مظن هلو

 قاهزإو لذ ٌقاهرإ اهلوط يفو ١ هتايح لوطت نأ ىوهي ًءرملا ىرأ

 قازرأٌكشال ام عألاوٌُدَمَع أ يننأ ةبيبشلا رصع يف ٌتيّنمت

 قاتشأو ئعوهأ ُثنك دق ام ٍرمعلا نم ينءاس تِيَيمتدقامىتأاّملف

 قارفإ هيف يل سيل ٌمهو يلع اهّسارم ٌديدش ضارعأ ينْنَرَع
 قانعأ ٌريسلاو قانعألا ىلع يبوكر ًايلاخ ٌتنك اذإ يركف يل ُلَّبخي

 قابطأ ٍبْرُشلا نم اهولعي رئافح هخوروب تيسللا 5 يمزادكذتبو

 ٌفاربإو ٌفوخمٌّداعرإئيفاهل يح نيعستو ىدحإيفانأاهو

 )١( ءريسافتلا ةوفص ١85/7.

 اأن



 (ٌقايرتهللاةمحرًالإّيلامو عفان ٌَكلثمل ٌقايرت :نولوقي

[14] 

 ..نيتيب نسحأ

 : هخيرات يف هللا همحر ركاسع نبا ظفاحلا لاق

 ةرصبلا لهأو زاجحلا لهأ عمجأ : يموزخملا ناميلس نب ماشه لاق

 ربق ىلع امهوأر نيتيب نم نسحأ نيتيب اوعمسي مل مهنأ ةفوكلا لهأو

 : بلاط يبأ نب رفعج نب هللا دبع

 بيرق تنأو ىجري ال كؤاقل هقلخ هللا ثعبي نأ ىلإ ٌميقم

 يش تاو نات ابك سنو ةليلومويلكيفّىليبٌديزت

[219] 

 ميكح رعش يف ..ةحلاصلا ةجوزلا

 : ميكح رعاش لاق

 اهيجايد يف رونو ةايحلا ىلع اهب نيعتسي نوع ءرملا ةجوزو

 اهييحن اربي اولا تكد ةفرسم ريغ لقع تاذة جوز مك

 تاقبطلا ١45« ص يبهذلل .ه"؟١ 5١١ تايفوو ثداوح :مالسإلا خيرات 0(

 , 77١ / ةيفنحلا مجارت يف ةينسلا

 91/1١7. قشمد خيرات رصتخم (؟)

5 



 اهيفشي سفنلا يفامب راسيلا يفو هترسع لاوحأ يف جوزلا لماعت

 اهيقشي سفنلاهنمدهجيوأبأد هتشيع ليصحت يف ُبأدي جوزلاو

 اهييحيسفنلاٌر_سيامعرتفي هتجوزرغت ىقلي تيبلل داعنإ

 اهيفلن نيأن كلو ّيبألاٌ سفن اهلٌنحت نم يذه ةنيرقلا يذه
 (')اهيحاون يف يرجي دعسلاو وفصلاو ةكلممرادلاو ٌكلماهجوزو

]2١[ 
 ! ةجاح فصن

 :ةجاحلا وذ

 ةججاجلالو ثدرأأططشالو ةجاحذاتسألااهثأ َكّتأس

 ةجاوينأرّصقملاوح نمو 1 ضعب تكرتوا عضعبب َت 5

 !ةجاح فصنب تضهن دق كنأل ميخ فصن ىنع هللا كازج

 [ع1]
 رعشلا يف ءاغببلا

 رعشلا يف ءاغببلل ةدحاو ةراشإ ىلع الإ عقي مل هنأ رصاعم ثحاب ركذ

 ضعب بتاكلا فسوي نب دمحأ اهيف بطاخي ءازع ةروص يف يهو ؛يبرعلا
 : مهدحأ هيلع ٌدرف ,هئاغبب ةافوب هباحصأ

 .(رهزألاب ماعلا ظعاولا) يرهتشم فيطللا دبع /نونمؤملاو ناميإلا :باتك نم )١(

 .35 ص ؛« يبرعلا باتكلا راد :ةرهاقلا 1 طاع

١١ 



 اكاتأ رهَد ٌبطخ لج دقلف

 اكاّرع لالجلا وذ هللا نسحأ

 اكافغبب ثفلتأ َر_يداقمب

خاس ةلاسرلاو !نوؤش هقلخ ىف هللو
 !؟١!ةيلستو ًءازع اهنم رثكأ ةر

]4""| 

 نم رصمب هسفنل يشرقلا ةسنكم نب دمحم نب ليعامسإ رهاطلا وبأ دشنأ

 : ةلمصقف

 ةظاحلأ فيك رَظناو َوْرَغ ال

 ٌحالسلا الكب كاقلي هاقلت

 ٌحامرلا ْئّنثت هافطعو لبن

 ٌحاَحَصلا تالتاق حاحص ٌريغ

 ْعَِفْنَت مل تنلأاماذإ

 لجلا مك تمجلجمو

 ل يفاوقهللا ءادههإف

 اذواتكئام نإف

 هللا كخحجار نإو

 غَتفَت لو غقذت مل
 عسمست َ ملف ٌتيدوُو

 عدفضلا بلحطلا تفيحبت جل

 عرقألا ىلإ طشملاك ك
 : ءضصتام لثشم أ 2

 2 م

 جارعملا راد :ضايرلا  .نسح ىفطصم نسح /يبرعلا رعشلا يف ناويحلا )١(

 ١91١/١(. ىربكلا ناويحلا ةايح نم القن) 1" صا ه1414١ «ةيلودلا

 560١. نامقرلا ؛يفلسلا رهاط وبأ /رفسلا مجعم 0(



 [4؟؟]

 نبا ءاثر

 شخب ادخ نب شخب يلع ةفيلخلا نب نسحلا ضيف خيشلا لوقي
 : هل آنبا ايثار «دنهلا ىف ةيبرعلاب نومظني نيذلا ءارعشلا نم وهو (ه104١ ت)

 دهملا يفناكذإ!تامولبتّتكأملو 2 ًابعال راص ذإ تام نأ ىلع ٌتبتك

 دهك الو دهج ريغ نم يتلقُم ْتَمَه ةهيبش ٌّيلبص يل ىءارتاماذإ

 دهت ىلعهارأ نأ وجرأ ٌثنكدقو ١ ُهَّشْيَعن لاجرلا يديأ ىلع ٌتيأر

 يسوم يالاذهناكنإو اهب ينباناملايندلا نمت مئس

 (١)رهم يف ٌنفدّيس نأ شخ :[تنكامو هَدَهَم قرافي نأ وجرأ تنك دقل

 [غ"ء]

 ًَءاج ديعلا ..ىّلَو ناضمر

 : ةديصق عّلطم يف (يقوش دمحأ) رعشلا ريمأ لوقي
 .(ٍقاتشم ىلإىعستةقاتشم 2 ئقاساياهتاه ىَّلو ناضمر)

 :لرقأو م

 ٍقامالامدنم هيلع كساو 2 ٍقارفل ْبِحتناف ءىّلو ٌناضمر
 ٍقافِرِدَقَفِلْيكبيْنَّمَّنيِبول  ٍِيِضَقلاًرهشلا َكئاكُب َنيب ناش
 قابطإامياو ءكيلعهيف ْثَقِبَط ّْقبطأ يصاعملاو ءىلو ناضمر
 يقابلازيزعلاوفعاهبوجرت 2 ةعيمد ٌتفرذامو ءىلو ناضمر

 :قشمد  .دمحأ ليمج /يدنهلا يلامشلا ميلقإلا يف ةيبرعلا ةغللاب فيلأتلا ةكرح )١(

 . 785 ص ؛(ه١1؟1ةا/ «ةفاقثلا ةرازو

 نك



 !قابطألاةرثكو نوحصلاَّلَقث نئكتشت ٌدئاوملاو ءىلو ناضمر

 ؟قارفًَاعٌماعلااذهنوكيس مأ؟ُتْوُوَيَس ىرُت له ءىّلو ٌناضمر
 * د#

 !؟قادشألا ٌةَكْحَضو «ةوُجُولاْوْلَعَت 2ٌةحابّصٌةنمَنيأف !ًءاجٌديعلاو
 قافّدلا مُدلاب ٌحَضْنَي لازام دمحأةَّم ةكأ حرسو ءاج ديلا

 ٍقارحإلاو ٍريِجتلا نم ىملا اندايد ٌلازست امو ءاجديعلا

 ٍقانُشُبلا نم هلأ اهبيجُب يكتشت ٌةبيلّسلا ٌسدقلا يه ْيِذِه

 ٍقارنمله.مالسإلاةّيِحأ :َنوُلأسَي ٌموَق ناشيشلا ىبُ ىلعو
 ؟؟قارعب ىسألا اول ىلألاو ةن- 2 ٌيزحلاٌريمشك حارجو انحارجل

 اوُلُب اوُلئُس ْنَمَف !دَحَأ ْبِجُي ْمَل ءال
 اوُشَتناف ةعينّدلا اينُدلا ُءُهْئَرَع

 ْدْعَي ْمَل !؟ديع ُيأو !؟ءاج ديعلا

 :انياصُمب ىردامو «لوقي (ئقوش)
 ام ٌتضراع ْنِإ (رعشلا ٌريمأ) اوفَع

 اهتعذأ :مالكلا عّيطست تنك ول

 ىرأالو(ًءاجديعلا)«(ىّلو ناضمر)
 ْتَمَس ْنَمل «لابجلا كلت يف ٌديعلا

 ةلِجَت ُنوبتايٌ دعسة يع-

 :انديعاكأ . ءادّهشللدِيعلا

 02 ببال اوأأ ٌمَدياَنِإ »

 !ٍقاَكلا ّقوف ٌقاسلاو ؛مهنوطُيب
 !قاثو ًدشأ اوراتخاو !نججّسلل

 ٍقاذِم يأ سانلاةنعٍديعْلل
 !(ْيقاس اي اهتاه ىلو ناضمر)
 قافقش تاب عشلا محار ْمُكلَق

 :قارطإامتودو ءَنْيِمَلاعلا يف

 ٌيقاروأ يف رعُشلا عومُدألإ
 قارقّرلارثوكلِل همخاورأ
  قامعألا قّمعأ نم ةّيحت

 :©7(قاعُيملاو دهّعلاب) افّولا رهف

 «قكبيْلأ نوْضَفنِاَلو هلا دهمي توفوب نيل

 [؟١ 156 :دعرلا]

 بيهص رعش نم وهو .اه1 5 .(119/7) ع .يمالسإإلا ملاعلا ةذيرج )1١(



 [ء'ةز

 ! «لاملا تيب» نم ةديصع

 «لاملا تيب» ب روهشملا راطعلا ديعس نب دمحم نب نيمأ دمحأ خيشلا

 .ه1777 ماع هتافوو ءفّلأو سردو جّرختو عرب .ةمركملا ةكم نم هيقف

 دعب هلباق ساطعلا نسحم ديسلا ةمالعلا نأ هنع ىوري ام فئارط نم
 ًاديصع هل عنصي نأ هنم بلطف ءمزمز رئب فلخ هتقلح تناكو «سردلا

 :لاقو هللا همحر لجتراف .روطفلل

 ("لجر اي تيلاو اذإ ينم ركشلاو هعمجأ لكألا ينمو كنم ٌفْرغلا

 [ ةاكز]

 ! ءارعش ةعبرأ همظن رعش تيب

 نيبأت يف هللا همحر يوارعشلا يلوتم دمحم خيشلا هركذ ام فيرط نم

 :لاق(ه 6 ت) نسح ىنغلا دبع دمحم مارهألا رعاش

 ءداج نسح روتكدلاو «ليكولا يضرعلا ذاتسالا عم ًاسلاج تنك

 رعاش لاقف «ةاتف تّرمف ءمهريغو يجافخ معنملا دبع دمحم ذاتسألاو

 . بوثلا يضفضف :مارهألا

 . الوط هيديزتساو :ليكولا يضوعلا لاقف

 .رابجلا ديع رمع /ةرجهلل رشع عبارلا نرقلا يف انئاملع صضعب مجارتو ريسا )غ0

 .56 ص .ههامخعم ءا”لط
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 .انيمحراو : يجافخ لاقف

 !«١)ءارعش ةعبرأ هلاق رعش تيب ناكف

 :اذكه تيبلاو

[ ]| 

 نيبراشلا قلح

 ! ؟هيراش قلح اذامل : لئس دقو (يورقلا رعاشلا) يروخلا ميلس ديشر لاف

 نيلزاتنلانن يعملاطلا نئمّجعزملان يغاشلا

 نيديلاقبسامهارت ناوخلاط ئباممهاذإو

 ينئيبوامهنيب1خثمستقي لكألاٌتدرااذإؤف

 نيتجنفسالا ك ناّصتمي بر سلا تدرأاذإو

 نيرخنملاباببافقو دقوامهب يسننأأاكف

 5”. :ةناك ءايضاقت .دنسيفلا قفا نيم نأاديبق

 )١( ص مالعألا ليذ 185.
 ؛ يسيرجلا ةسسؤم عيزوت :ضايرلا . ينارهزلا رفسم نب رصان /ةكحاض دئاصق (0)

 ١ ص فها ١14 1
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 ! ةيوسن ةبضغ
 رّمشمعارذلاةرهاش ًءائعش  ُْهرِجْمَرُم نيبجلا ةدّمجم ثءاج

 هرطسم يلاهنيميباهحالسو ىطخلا ةرئاث تاملكلا ةنونجم

 هرعسم هيلع ران يحناوجو ةَرم كباحر يف يتايح تلاق

 ئؤرلا ةجّنشم تثمرصنا انمايأ

 ًافكاع ٍفئاحصلل حبصُتو يسم
 ةسارد ٌئرتحبلا رعش ٌتِيلبأ

 ةرانمّتمقأةيوازلك يف

 اندوهجواهب ئلبح انتارجح
 اهبائيهلُي ةيمدًالإتنأام
 همهم يفٌمئاضألإَتنأام
 ةلاع ٌكنإٌسانلا لاق ٌترسْنِإ
 أطّنحم تشع َتيبلا ٌتمزلاذإو

 اهئاردج اهب ُتَمرَهانتافرغ

 ةتامزعتَهَراَملانئاثأو

 اهثرضحأ يتلا ينيتاسف ىتح

 هاد بسم

 هئامس ود َو حادصلا لِبلبلاو

 هرشاوج دب باج ةسررزت
- 

 هرفقم كهجوب يمالحأ ضايرو
 هرجحتملا ئجحلا تافاخس ولتت

 هرتنعو تيمكلاو سارت يبأو

 هرطنق ةعاجمللو تاحئاجلل

 هركتم قاتِع بتنك اهئانبل
 هرثعبم حالصلا قرط ىلع ئريح

 هرخسم مهاردلا بايرأ قوس ىف

 هرثرثعئابو ظافلأ حاسن
 هرزجملااياقب ىلع شيعي ّلك

 هركذت كرمعل ىتوملا يف تعطق

 هردهم كسؤب حفس يف يبئاغرو

 هرَّدَجُم ءالطلا ةيراعًءاهوش
 هرّسكف امج ىلعْنامزلا راج

 هوبق ر خم فوقرلا ىلع فاقرلا ليل
 هرجنح ٌبحاصو مَدَق ٌةوخأ ألا

 هرك ثبع نمهيمدق يف ةايئد

 هرطعت لالا لب يي
 هرضوضخم اهموركب هنانجو



 هرشكُم هابجلا وس ٌةهمايأ هكر ارداوم و

 «ةرهمجلا» و «ىّدنلا ٌرطَق» هؤادغو 2 ٌهروطف حابصلا يف «ةمامحلا ٌقوط»
 "7هرجنطلا فوج عوجلا َبيهل اكشو هثوحص ماعطلل انينح ٌتئدَص

[295] 

 ناوخلا ىلع ..مهن

 : ديدش مهنب لكأي الجر اهيف فصي يفاصرلا فورعم رعاشلل ةعوطقم
 ُماِقلاٌٌهزجعأماقاقٌلف ًافخ ناوخلا ىلع ٌبكأ

 ْماَخَّصلاْع َقللاهلْئرَّمامف ًاماخضًامقْلاهنيب ئلاوو

 ُمالغايَكديورهلُثلقتو ًاررشهيلإ ظاحللاٌتلسرأقف

 انيسييس دوما الالحاهذخأت تامقّللا ىرأ

 مالسلا كتةّحصمايأىلع غضم ريغب ماعطلا دردزتأ

 (9!ماعطلاٌَكلكأيفةلجاعم  داردزابكماعطلكأتالف

[:2] 
 قورسملا رامجلا

 ةديرج بحاص «ةمالس دومحما ربخلا غلبو «صوصللا هقرسف .ةرهاقلاب

 . بطعاب ملاس دمحأ رعش نم 2١6١ ص «قباسلا ردصملا (؟)

 .؟١١ ص قباسلا ردصملا ()
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 : هلوقب هبحاص ىساوو «قورسملا رامحلا ىئرف .«ظعاولا»

 اكديبلا عا ايوعذأ يرش لس انتا ؟لفتاو ييمحتلا قوس فك
 اتيئادن انجل انكوده "اهايص ضوسفللادب ةيكماخ
 اًيلخ شورعلا يواخ أ فصفص افاق عيضا رهن طم[ كفن

 اًيضرمًايضارسفنلاعناق ًاروبصهيلعاترسحايناك
 اًيشكشيملواركاشًادماح اهاوطدق ىوطلا ىلعٍلايلمك
 ايحءانندٌُمدقنامنعٌشحج  اذهونامألا نيأ يرعش تيل
 اًيفصماقملاى دل ًاليلخو ًانعظَماراذإهلًأنوعناك
 اّيرهمس ىضتنا(اح)تلقاذإو ًاعوط كباجأ (شه) تلق نإ ناك

 نول ف وسواس  .اقأ ناستغ اولا هب كنف

[41] 

 شارو شترم نيب

 ضعب ىلإ اهلسرأ ةورم بيجن دمحم ينانبللا رعاشلل ةديصق هذه
 هدر نو موكل ءاضعأ نم هئاقدصأ

 يشارو ّيشرم نيب ًاعيمج اياعرلاو ارَط ماكحلا ىرأ

 يشاننوكلايفمهنيبرمألا رضطق لكب فالتخالا نإو

 يشام سانلانيبلاحلانأب اولاقواوورنيذلا بذكدفقل

 يشاوملادوق ىرولانودوقت متودغْهلةموكحلا بابرأأ

 يشاحملالكأىلعةدّوعم ٌنوُطب الو كئهيسيلو
 شاعملا صضبق ىلعةدوعم تاشماكديأل زيسنلتو



 هوجو يف براوشلاميربتو

 ٌمتيسك ةسبلاأل ةسدنسهو

 مكتم ناسسنإلا ٌحرسطي ٌمونو
 اياربلاةرجاشم مكبرطتو

 متعمساذإ نورشبتستمكو

 اهوركتتذإ برام لينل

 يئاوبلا كديديتم
 شامقلا ىلغأ نم نادبألا اهب

 سشارفلا يف ةريهظلا برق ىلإ

 يشاوّلك ةلاقم مكبجعتو

 شان سانلا نيب فلُخلا نأب

 () فاحأ الو ةادغلااهركذأس

 [2؟؟]

 ! هتظفحم تقرس امدنع

 :لاق امم ناكف « هتظفحم تقرس ًارعاش هل ًاقيدص «مينغ دومحم» بعاد

 يلاغلا كعمد ْففجو كيلع ْنّوه
 ُهَبلْسَتف لام اذ ٌتحبصأ نيأ نم

 ٌُتقلطنا ٌكبيج نم ةّرٌصاهلايف
 ًادَمعاهلوحذقعاو كدوقن درع

 ُثَكَلَم ام لك نم هدي ٌتلخ :اولاق
 ةعناص تنأ اذام يرعش َتيلاي

 دي دوقنلا كلت ْثَبلَس ام ٌتمسقأ

 هتدلج نبا محل يهتشي ال ٌبئذلا

 ل

 )١( ص قباسلا ردصملا 798 .

 )( .7؟9 ص قباسلا ردصملا

 لاملاو رعشلا نيب هللا عمجي اال
 لاحلا ةقر يف يب سانلا ةبشأ اي

 لاقثمل قولخم ُجوحأ ّتنأو

 لالحّلك ىّدحتن ةفيثو

 لاخ هلقع نمٌةسأر لب :ٌتلقف

 يلاتلا كرهش ىتح ًموصلا عمزتأ

 يلابلا ٌَكبيج نم ْتَقِبَأ اهّنكل
 ؟9لاّشنب لان مقوأ ف يكف

803 

 ك5



 [ع4؟؟]

 ةمرحملاو ..ةهوركملا ءامسألا

 .«بزتخك :نيطايشلا ءامسأب ةيمستلا ةهارك ىلع ءاهقفلا قفتا

 .مهوحنو «عدجألاو ءروعألاو «ناهلولاو

 :ةّرّمو ,برحك «بولقلا هنم رفنت امب ةيمستلا ةهارك ىلع اوقفتا امك
 جارحإو ةيرخس نم هريثت امل ؛امهدحأل وأ ءاهظافلأ وأ ءاهيناعمل ءامهوحنو

 . ءامسألا نيسحتتب كي يبنلا يده ةفلاخم نع ًالضف ؛مهيلع ريثأتو اهباحصأل

 «حابرو ءراسيك :هيفنب ريطتي مسا لكب يمستلا ةهارك ىلع اوقفتا امك

 كمالغ ٌنيمسن ال١ :ملسم هاور ثيدحلا يفو .كلذ وحنو «حلفأو «حاجنو

 .نوكي الف ؟وه ّمثأ :لوقت كنإف «حلفأ الو «ًاحيجن الو ءًاحابر الو ءًاراسب
 .؟ال :لوقيف

 رشب وأ سمش نم «ىلاعت هللا ريغل دّبعم مسا لكب ةيمستلا ةمّرحملاو
 . ةبعكلا دبعو «نيسحلا دبع لثم «كلذ ريغ وأ

 هتافصو ىنسحلا ىلاعت هللا ءامسأ نم مساب ةينكتلا وأ ةيمستلا اذكو

 . ءىرابلا «قلاخلا ,نمحرلا لثم «ىلعلا

 ةيكزتلاو ىوعدلا نم لمحيف «ىمسملل سيل ام ىوعد هيف مسا لكو
 امهوحنو «نيطالسلا ناطلسو ؛كولملا كلمك .لاحب لبقي ال ام بذكلاو
 , 7 ىلاعت هللاب الإ قيلي ال امم

 ةعماج :ضايرلا  .يردنكلا دمحأ نب يلع /يمالسإلا هقفلا يف ةيمستلا ماكحأ )١(

 . 588 ال" ص ؛ءريسجام ةلاسر هه .مامإلا

 مال



 [2"غ]

 لئاضملا ةرثكب ةربعلا

 اهيلع مكحلاو ثداوحلا ريسفت يف ةيمالسالا جهانملا دحأ اذه

 !ثبخلا لمحي مل نيَّلقلا غلب اذإ ءاملا نإف

 . كلذ هل رفتغا هتاوفه هلئاضف تبلغ نم كلذكو

 (7١نساحملا ةرثكب ةربعلا امنإو :يبهذلا ظفاحلا لوقي اذه ىفو

 «سانلا ىلع مكحلا يف حيحص جهنم ةبائمب دعت ةليلج ةدعاق هذهو *

 ىلع وهف هباوص رثكو هأطخ ّلق نم نكل ءأطخلا نم ملسي ال ناسنإ لك نأل

 . هباوص ريثك يف ليلقلا أطخلا ءرملل رفتغي نأ يضتقي فاصنالاو .ريثك ريخ

 باوصلا نم ءرملا ىلع بلاغلا رابتعا وه ةنسلا لهأ مهنمو *

 . فاصناإلا نيعب هيلإ ٌرظنلاو ءأطخلا وأ

 ةربعلا : ي يهو «بابلا اذه يف اهرابتعا نكمي ىرخأ ةدعاق كانهو #*

 ادراك ةيادبلا صقنب ال ةياهنلا لامكب

 [2؟6]

 برعلا تاقبط

 : راكب نب ريبزلا لاق 0

 .ةليصفو ءذخفو .نطبو .ةرامعو .ةليبقو 6« بعش :تاقيط تس برعلا

 . 45/19١ ءالبنلا مالعأ ريس )١(

 5١7/48. ةنسلا جاهنم ةفإ

 مه ىذك ص «نوزحمأ دمحم /يمالسإلا خيراتلا ةسارد جهنم هيفا
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 ءبعش ريمحو ءبعش حجّْذَمو ءبعش ةعيبرو «بعش رضمف
 . مههابشأو

 .اهنم ثبعشت لئابقلا نأل بوعشلا تيمس امنإو
 نب نادودو «ةليبق دسأ :اهيلع تلباقت رئامعلا نأل ّلئابقلا تيمسو

 :ةدافضص كلنا

 عمجت ةرامعلاو ءرئامعلا عمجت ةليبقلاو «لئابقلا عمجي بعشلاو
 . لئاصفلا عمجت ذاخفألاو «ذاخفألا عمجت نوطبلاو «نوطبلا

 سابعلاو ءذخف مشاهو 2. نطب يصقو .ةرامع شيرقو «ةليبق ةنانك

0 

 رمعم نب يلع نب دعسأ نب تاكربلا وبأ ءابقنلا بيقن اهمسق امنيب *
 : '"”يهو «تاقبط رشع ىلإ ةباستلا يناوجلا ينيسحلا

 .ناطحق ىلإ امإو ناندع ىلإ امإ ءلصألا وهو :مذجلا ١

 . عطقلا : مذجلاو

 «كلذ قوف اميف مهئامسأو ءابالا ددع يف فالتخالا رثك اّمل كلذو

 اميف ضوخلا عطق «؛كلاسملا بعصتو هيف جهانملا بعشت برعلا ىلع ٌّقشو
 .امهنود ركذ ام ىلع رصتقاو «ناندعو ٌدعمو ناطحق قوف

 .مهتعامج :برعلا ريهامجو :ريهامجلا "<

 .هنم بعشتتو لئابقلا عمجي يذلا وهو :بوعشلا "'

 اهئاوتساو « ضعبب اهضعب لباقتل ةليبق تيمس امنإو :ةليبقلا 4
 . ددعلا يف

 . 18 /" رداص راد :تكلوريب ل . قيشر نبال /ةدمعلا 000

 .ةيرصملا بتكلا راد ةعبط 2« 775/7 يريونلل بدألا نونف يف برآلا ةياهن رظني (')
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 .ةرامع اهدحاو :رئامعلا  ه

 .نوطبلا 5

 .ذاخفألا ٠7

 .ءابا ةعبرأ ىلإ نولقاعتي نيذلا مهو ؛«ةريشع اهدحو :رئاشعلا 6

 . مهايإ لجرلا ةرشاعمل كلذب تيمسو

 . هتصاخو لجرلا تيب لهأ مهو «ةليصف اهدحاو :لئاصفلا 1

 .هترسأو لجرلا طهر مهو : طهرلا ٠

 [ة10]

 : «ةرداثد» هكلئاع

 .نوريثك ءاملع اهئانبأ نم رهتشا «بسنلاو ملعلا يف ةقيرع ةيكم ةلئاع

 نب يلع مامألا دالوأ ثلاث .ةيفنحلا نب دمحم ىلإ اهلوصأ عجرت

 ناك .«نورق ةثالث مهيف ةيملعلا ةايحلا تدتما يتلا «دوهفلا» ةلئاع يهو

 . فيلأتلاو ميلعتلاو يفاقثلا ءاطعلا اهيف مهل

 :مه :ةعبرأ ظافح مهنم رهتشا دقو

 .دهف نب يقتلا ظفاحلا 5

 .دهف نب مجنلا ظفاحلا هنباو 55

 .دهف نب زعلا ظفاحلا هتباو

 .ه426 4 ةئس ىفوتملا .دهف نب هللا راج ظفاحلا هنباو
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 : سراهفلا سرهف يف يناتكلا خيشلا مهنع لاق

 يف طافحلا نم ةعبرأ مالسإلا نم تيب يف دجت نأ ّلق تلمأت اذإ تنأو»

 . ؛ميظعلا تيبلا اذه ريغ دانسالاو ظفحلا نوثراوتي دحاو تيب نم ةدحاو ةلسلس

 ليذ وه يذلا .'"6ىرولا فاحتإ ةلمكتل ىرقلا غولب ليذب ىنملا لين» : باتك

 . «ىرولا فاحتإ ليذب ىرقلا غولب» هدلاو باتكل

 .؟ىرقلا مأ رابخأب ىرولا فاحتإ» هفلؤم دلاو باتكل ليذ رخآلا اذهو

 : ًاضيأ ةردانلا هبتك نم

 . مارحلا هللا تيب باح تايورمب ماركلا ةفحت

 . فارشألا نم تاهاعلا يوذب ةظعوملا يف فارظلا تكنلا

[217] 

 ةيرابتعا ةيقافتا ةدئاف

 مامإ ةاضقلا يضاق ةمجرت يف يشرقلا ءافولا يبأ نبا ركذ ناونعلا اذهب

 : يلي ام ؟يجورّسلا ميهاربإ نب دمحأ» ةيفنحلا

 !ةثامعبسو رشع ةنس ينعأ ءرصمب ةنس يف طق اهلثم رجي مل

 ىلع ُمّدكتملاو .اهرّسفمو .ةيفنحلا مام اهيضاقو .رصم ناطلس تام

 رظانو .اهبستحمو .ةيعفاشلا مامإو .اهخويش خيشو .اهظعاوو .برلقلا
 :اهتيذاو..: اهتنيو

 ناقرفلا ةسسؤم :ندنل  .ةليهلا بيبحلا دمحم هققحم ةمدقم نم رصتخم اذهو )١(

 .هآإ .يمالسإلا ثارتلل
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 . سربيب رفظملا كلملا ناطلسلا لتق ةدعقلا يذ ىف

 . ةمجرتلا بحاص ةيفنحلا مامإ ةاضقلا يضاق يفوت بجر يفو -

 نب زيزعلا دبع نيدلا زع مامألا تام ةدعقلا يذ عسات يفو -

 . ''”يوارمُتلا ليلجلا دبع

 سابعلا وبأ نيدلا جات مامإلا يفوت ةرخآلا ىدامج رشع ثلاث يفو

 . «قئافلا مالكلا» هل .ىكلاملا

 نب نيدلا مجن ظاعولا خيش يفوت نابعش رهش سداس يفو
 . يربنعلا

 . ءادعسلا ديعس هاقناخب يدمالا ركب يبأ نب نسح نب ميركلا دبع

 .ةعفرلا نب دمحأ سابعلا وبأ

 رصن نب نسح نيدلا ردب يضاقلا يفوت ةرخالا ىدامج ٌلهتسم يفو 2

 . بستحملا يدرعسإلا

 دمحم وبأ نيدلا ءاهب يضاقلا يفوت لاوش رشاع ةليل يفو

 نع ثّدح «شويجلا رظان «يلحلا نب رفظملا نب يلع نب دمحأ نب هللا دبع

 .بيكتتلا

 بيدألا مامإلا يفوت ةرخآلا ىدامج نم نيرشعلاو نماثلا يفو
 يعازخلا قوتعم نب فسوي نب لايئاد نب دمحم هللا دبع وبأ نيدلا سمش

 .همزالي وهو نطلستو سربيبب لصتاو رالس ريمآلا بحص يعفاش هيقف وهو )١(
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 رعشلاو ةعالخلاو نوجملا ريثك ناك . نيعبرأو عبس ةنس اهب هدلوم .يلصوملا

 . '7١«(لايخلا فيط» باتك فّئص «قئارلا

 [4؟ ]

 ةيقافتا ىرخأو ..

 مالسالا خيش طخب تيأر :'؟'هللا همحر يشرقلا ءافولا 55 نبا لاق

 : [ها/7٠ ت ءديعلا قيقد نبا ينعي] يريشقلا نيدلا يقت

 ةنس يف اولتقو ءةدحاو ةنس يف اودلُو ةوخإ ةثالث :ةيقافتا ةدئاف

 ونب «كردّمو ءدايزو ءديزي :مهو «ةنس نوعبرأو نانثا مهنانسأو ءةدحاو

 الو ءرَكَذ لإ هل دلوُي ال ةنس نيرشع ّتكم نمم وهو .ةرفص يبأ نب بّلهملا
 ! ىثنأ الإ هل ُثرمي

 [2؟9]

 ؟ةيدعسلا ةميلح تملسأ له

 قيقحت نع (ه945١ت) حيمسلا مالسلا دبع يبرغملا هيقفلا لثس

 نيذللا نيلوقلا نم حجارلا نايبو ؛ةيدعسلا ةميلح ِهِْفلَو يبنلا ةعضرم مالسإ
 . ملعأ هللاف : هبقع لاقو اهجوز مالسإو اهمالسإ يف ميقلا نبا امهاكح

 : هصخلم ام باجأف

 يف ربلا دبع نبا ظفاحلا هاور امل ؛اهمالسإ وه نيلوقلا نم حجارلا *

 :لاق راسي نب ءاطع نع ملسأ نب ديز نع «باعيتسالا»

 .(ولحلا حاتفلا دبع قيقحتب) ١77/١ ةيفنحلا تاقبط يف ةيضملا رهاوجلا )١(
 . 1 قباسلا ردصملا يف )غ0
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 موي ةعاضرلا نم ِيَِك يبنلا مأ هللا دبع تنب ةيدعسلا ةميلح تءاج

 . هيلع تسلجف «هءادر اهل طسبو اهيلإ ماقف «نينح

 هج رخأ .اهعاضرإ ةصقب اهنع رفعج اهل ىورو لَو يبنلا نع تور

 هللا دبع نيب ثيدحتلاب هيف حّرصو هحيحص يف نابح نباو ىلعي وبأ

 .ها . ةميلحو

 ظفاحلا ٌمْغْزو «ةثعبلا كردت مل اهنإ ريثك نبا ظفاحلا لوقو #*

 ظفاحلا فلأ دقف ءدودرم ملست مل اهنأ يوحنلا نايح يبأو ىطايمدلا

 .هرصع ءاملع هاضتراو

 : «ةيندللا بهاوملا حرش» يف يناقرزلا لاق 0

 هذيز ىلإ بهذي «ناديملا اذه تناسرف نم سيلف نايح وبأ امأف

 .هرمعو

 (7١هوركذف دحاو ريغ .«لهو دقو هيلع درلا هيف انبسحف يطايمدلا امأو

 دقو طلغلاب مهيلع مكحلا هل نيأ نمف «كلذل نوتبثم مهنأل ؛ةباحصلا يف

 يف يزوجلا ربلا دبع نياو ؛هخيرات يف ةمثيخ يبأ نبا ةباحصلا يف اهركذ

 .ةباصالا يف رجح نباو «دواد يبأ دنسم رصتخم يف يرذنملاو ؛ءادحلا

 يغبني الف ءاهمالسإ ىلع ليلد دري مل هنأ ىلع .ةجح مهب كبسحو «مهريغو

 نيرهاطلا الإ لكك دمحم هيبنل فطصي مل ىلاعت هللا نأل «هيف فلتخُي نأ

 مل هنأب ةرورض نيدلا نم مولعم وه امبسح ءارهصو اعاضرو ابسن تارهاطلاو
 . "ها .ةكرشم الو كرشم هئابا يف نكي

 . لصألا يف ةقباسلا ةرابعلا تدرو اذكه )١(

 . 588 ص ؛جيمسلا مالسلا دبع /ةعفان لئاسم ةدع يف ةعماجلا دئاوفلا (0)
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[42] 
 نارقلا ٌبحو ..يراصنألا

 ينطقرادلاو نابح نباو ةميزخ نباو دواد وبأو دمحأ ةمئألا يوزر

 : لاق  امهنع هللا يضر هللا دبع نب رباج نع مكاحلاو

 نم ةأرما تبيصأف عاقرلا تاذ ةوزغ يف يلع هللا لوسر عم انجرخ

 . نيكرشملا

 فلحف «ًابئاغ ناكو اهجوز ءاجو «ًالفاق كت هللا لوسر فرصنا املف

 انتليل ؟')انؤلكي ٌلجر نم» :لاقف ًالزنم مالسلاو ةالصلا هيلع لزنف
 ؟«هذه

 نحن :الاقف ءراصنألا نم لجرو نيرجاهملا نم لجر بدتناف

 .هللا لويس اي

 . يداولا نم بعش ىلإ اولزن اوناكو :لاق

 يأ :يرجاهملل يراصنألا لاق بعشلا مف ىلإ نالجرلا جرخ املف

 ؟هرخآا وأ هلوأ ,هكيفكأ نأ كيلإ ٌبحأ ليللا

 . يلصي يراصنألا ماقو «مانف يرجاهملا عجطضاف

 . انظفحيو انسرحي : يأ 6



 هامرف .''”موقلا ةئيبر هنأ فرع لجرلا صخش ىأر املف «لجرلا ْئتأو

 . هيف هعضوف ؛مهسب

 !ًامئاق تبثو هعضوو هعزنف
 . هيف هعضوف رخآ مهسب هامر مث

 .ًامئاق تبثو هعضوف هعزتف

 . هيف هعضوف ثلاثب هل داع مث

 دقف سلجا :لاقف ""'هبحاص ٌبهأ مث « دجسو عكر مث («هعضوف هع زرئف

 . برهف « "هب اورذت دق هنأ فرع لجرلا امهار املف

 !هللا ناحبس اي :لاق ءامدلا نم يراصنألاب ام يرجاهملا ىأر املف

 ! ؟ينتببهأ الأ

 ست 16 ا

 اًملف ءاهّدفنأ ىتح اهعطقأ نأ ٌبحأ ملف اهأرقأ ةروس يف تنك :لاق
 345 هللا لوسر ينرمأ ارغث َمّيضأ نأ الول هللا ُمياو .كتيرأف ٌتعكر يمرلا عبات

 !2؟”هدفنأ وأ اهعطقأ نأ لبق يسفن عطقل هظفحب

 .مهسراحو مهبيقر :يأ )١(
 . هظقيأ :يأ (9)

 .هناكمب اوملعو هب اورعش :يأ (6)

 حيحص .146 دواد يبأ ننس ؛14704 مقر هال 01/77 دمحأ مامالل دنسملا (4)

 هقفاوو .دانسإلا حيحص :لاقو ؛/١ مكاحلل كردتسملا 275 ةميزخ نبا

 .؟5١7/* ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلا .يبهذلا
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[221] 

 ىلعو ..نامثع

 نم قلخ هيلإ بهذ دق لب ؛ةعدبب وه الو ضفرب ٌيلع ليضفت سيل
 . نيعباتلاو ةباحصلا

 يف نابراقتم امهو ءداهجو ةقباسو لضف ووذ يلعو نامثع نم ّلكف

 ةداس نم امهو «ةجردلا يف نايواستم ةرخآلا يف امهلعلو «ةلالجلاو ملعلا

 .امهنع هللا يضر ءادهشلا

 هيلإو «يلع مامإلا ىلع نامثع حيجرت ىلع ةمألا روهمج نكلو

 .ريسي كلذ يف بطخلاو «بهذن

 . دلج ٌئيعيش وهف اذ يف فلاخ نم ءرمعو ركب وبأ كش الب امهنم لضفألاو

 . تيقم يضفار وهف امهتمامإ ةحص دقتعاو نيخيشلا ضغبأ نمو

 ةضفارلا ةالغ نم وهف ىده ْيَمامإب اسيل امهنأ دقتعاو امهّبس نمو
 . ''”هللا مهدعبأ

 . يلع مامإلا ىلع ْثّقَب نينمؤملا نم ةفئاط مه :اًيلع براح نميف لوقنو
 . "')«ةيغابلا ةئفلا كلتقت» :رامعل ِةّئكَي ىفطصملا لوق ٌصنب كلذو

 . "””هنع هللا يضر قحلاب ىلوأ هنأو ؛هبراح نمم لضفأ ايلع نأ ٌباترن الو

 )١( 4هال /15 ءالبنلا مالعأ ريس 498 .

 .ملسم هاور (0)

 , 7١9/8 5١١ ءالبنلا مالعأ ريس )م

 د



[24] 
 ! ةديبع ايأ الإ ..

 لاق ماشلا مدق نيح هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع نأ ءرمع نبا ٌثَّدح

 . كلزنم ىلإ انب بهذا : ةديبع يبأل

 ! يلع ٌكينيع رّصعت نأ الإ ديرت ام ؟يدنع ٌمنصت امو :لاق

 : انيق ريرولف .لخدف :لاق

 كدنعأ !ريمأ تنأو ءاّنّشو ةفحص وأ دل الإ ىرأ ال ؟كعاتم نيأ :لاق

 ؟ماعط

 .رمع ىكبف .ِتاريسك اهنم ذخأف وج ىلإ ةديبع وبأ ماقف
 ريمأ اي ّيلع كينيع ٌرصعتس كنإ كل تلق دق :ةديبع وبأ هل لاقف

 . ليقملا كلبي ام كيفكي «نينمؤملا

 . '"2ةديبع ابأ اي كَريغ انّلك ايندلا انئَرّيَغ : رمع لاق

 [:غ"]

 هركو ..ٌبح

 ناك هنع هللا يضر باطخلا نب رمع ىلوم «يشرقلا ملسأ نب ديز #

 : ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبعل مزاح وبأ لاقو
 هللا ينرّيخ ول هللاو .يلهأو يدلو نم ىلإ ثحأ كوبأل هللاو

 .ا١ا/ا/١ قباسلا ردصملا 000
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 !ديز يل يقبيو مهب بهذي نأ ترتخال .مهب وأ هب بهذي نأ

#0 

 يف أطرفم ريخألا ناكو  ةصفح يبأ نب ملاسل رذ نب رمع لاق #

 .نامثع َتلتق تنأ :  عيشتلا

 . ")هلتقب ىضرت تنأ «معن :لاق

 [4:غ]

 ةدحاو ةلكأ

 . يدهملا ىلع لخدأ يضاقلا ًاكيرش َّنِإ : لبق

 يدلو بّدؤت وأ ءءاضقلا يلت نأ امإ :ثالثئ نم دب ال :لاقف

 !ةلكأ يدنع لكأت وأ .مهثدحتو

 . ىلع ٌُففخأ ةلكألا :لاق مث ةعاس ركفف

 ريغو ركسلاب دوقعملا ٌّمملا نم اناولأ حلصُي نأ خابطلا يدهملا رمأف
 . لكأف .كلذ

 ااهدعب حلفي سيل «نينمؤملا ريمأ اي :خابطلا لاقف

 !؟"”ءاضقلا ّيلوو مهمّلعو ؛كلذ دعب مهثّدحف :لاق

 , "5 ك١ 5/٠ لامكلا بيذهت )0(

 . 5١1/4 ءالبنلا مالعأ ريس (؟)
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 [غغ05]

 رمع ديفح هنإ

 نب ماشه ىلع لخد باطخلا نب رمع نب هللا دبع نب ملاس نأ يور

 ؟ةجاح ينلس «ملاس اي :هل لاقف ءدجسملا يف وهو كلملا دبع

 .هريغ هتيب يف لأسأ نأ هللا نم يحتسأل ينإ :لاقف

 نم تجرخ دق انأ اه ملاس اي :هل لاقف ءهرثإ يف جرخ جرخ املف

 . ةجاح ىنلسف دجسملا

 جئاوح نم مأ ايندلا جئاوح نم كلأسأ ءذاتسأ اي :ملاس هل لاقف

 ؟ةرخآالا

 .ايندلا جئاوح نم لب «يخأ ايال :لاق

 !«١)اهكلمي ال نم لأسأ فيكف ءاهكلمي نم ٌتلأس اماانأ :ملاس لاقف

 [2غ7]

 ىلوت .نومأم حلاص لجز «يرفاعملا بيرك نب نمحرلا دبع بيرك وبأ
 . "8 ةنس اديهش تام «نيعباتلا عابتأ نم وهو «ناوريقلاب ةعامجلا ءاضق

 ” هل ليقف !هدحو عماجلا دجسملاب هئاضف سلجم يف لجو امبر ناك

 دصق اذإ فوهلملاب يل نمو :لوقيف ؟كلزنم ىلإ تفرصنا ول ؟كدحو دعقتأ

 ؟يندجي ملو ّيلإ

 ."8 ص يزوجلا نبال نازحألا ةولس )١(

"٠ 



 يف مكحلا هجو هل نّيَبت امبرف مونلل عجطضاو هلزنم ىلإ داع اذإ ناكو

 تبث نم راد اليل يتأيو «ةشارف نم ضهنيف ء«راهنلا يف هيلع تضرُع ةيضق
 هناريج حلاص هل ٌرضحُي نأب هرمأيو «هجرختسيو هباب هيلع عرقيف ءهل قحلا
 لوقيف ؟دغ ىلإ اذه تكرت ول :قحلا بحاص هل لوقيف هل مهدهشيل

 كيلع ُتفلتأ يذلا انأ نوكأ امأ هذه يتليل يف انأ ثم نإف :بيرك وبأ
 ؟(1) كك

[ 7 22] 

 قاعلا رعاشلا

 . زجار رعاش يميمتلا يدعسلا نزح نب ةليخن وبأ

 لصتاو ماشلا ىلإ جرخف .هسفن نع هوبأ هافنف .هيبأل اقاع ناك

 اذخاو ءافلخلا ىلإ هلصوأو هيلإ نسحأو هعنطصاف «كلملا دبع نب ةملسمب

 . هونغأف .«لجعأاو لعب

 هسفن بقلو مهيلإ عطقنا سابعلا ينب ةلود تماقو ةيمأ ونب بكن املو

 . ةّيمأ ينب اجهو مهحدمو . مشاه ينب رعاشب

 علخب اهيق هيرغي ةزوجرأ روصنملا ةفيلخلا يف لاق نأ ىلإ ٌرمتساو

 . دهعلا ةيالو نم ىسوم نب ىسيع

 هحبذف ىسيعل ىلوم هكردأف «ناسارخ ديري برهف «٠ ىسيع هيلع طخسف
 .'""ه1156١ ةنس يف ءههجو خلسو

 , 0 ص ةيبرعلا ةراضحلا نع تافرر )010(

 .(8 ط) 16/8 مالعألا (0)
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 [2غ4]

 نيدلا ىلع تابثلا هللا لأسن

 .رداونلاو رابخألا ريثك رعاش ءالولاب يعوبريلا رذانم نب دمحم

 .ةغللاو بدألاب ءاملعلا نم ناك

 .نوجملاو وهللا هيلع بلغف «قدنزتو . ثيدحلا ىورو هقفت

 . ةيناثلا يف هترهشو هأشنمو «ةرصبلا نم وأ ندع نم هلصأ

 مطلي نأ هب رمأف مهتبكن دعب ديشرلا هارو .مهحدمو ةكماربلاب لصتا

 .انححسي و

 ! كّنهت مث «كّشنتف ةكم ىلإ بهذو ءاهلهأ هئاجهل ةرصبلا نم جرخأو

 .''32ه184 ةنس اهيف تامو

[444] 

 ! ةءارب

 . اهّلك تابوتكملا عماجلاب يلصي 2"”ربكألا بلغألا نب ميهاربإ ناك

 ةقصاالم تناكو «ناوريقلاب ةرامإلا راد نم يلايللا نم ةليل جرخف

 ءبلقلا لوغشم ناكو .ةريخألا ءاشعلا ةالصل عماجملا لخدف «ةبقع دجسمل

 .(8 ط) ١١١/1 قباسلا ردصملا )١(
 مامإلا ىلع أرق «ًاعقصم ًابيطخ ًارعاش ًاملاع ناك ؛ةيبلغألا ةرسألا سسوم )١(

 دالبلا لي ملو ءديشرلا نوراه نم دهعب ةيقيرفإ ةرامإ ىلوتو ءدعس نب ثيللا
 ,.هاقك ت .هنم ةيعرلاب فأرأ الو ةريس نسحأ
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 نب هللا دبع هيضاق بلط يف ثعب هلزنم ىلإ فرصناو سانلاب ىلص املف
 كلذ دنع مناغ نبا رّيغت ءكوعدي ريمألا :هل لاقو لوسرلا هأتأ املف . مناغ

 ؟يئارو هججوي تقولا اذه لثم يف :لاقو

 . هيلإ ماق نأ نم ادب دجي ملو

 الإ كيلإ ثعبأ مل ينإ «نمحرلا دبع ابأ اي :ريمألا لاق هيلع لخد املف
 يف ُثرثعف «يسفن ظفح نع يبلق لغتشا دجسملا تلخد امل ينإ ءريخل
 نوكت نأ تببحأف ءذبتنم ينأ اوبسح مهنأ سانلاب تئئظف .تطقسف ريصح

 ركشف ءائيرب هدجوف «مناغ نبا يضاقلا ههكنتساف . ينهكنتساف «كدنع يتءارب

 !؟7١كلذ هل

[-45] 
 مالس نبال ايؤر

 امك  ايندلا ةمئأ دحأ (ه77؟14 ت) مالس نب مساقلا ديبع وبأ مامالا

 «بدألاب ةفرعمو «عروو نيدو .هقفو ثيدح بحاص  نايح نيا لوقي

 . .ثيدحلا نع ٌتذو «راتخاو فّدنصو عمج «سانلا مايأو

 ىضقنا امل هنأ نم قارعلا ىلإ هدوع مدعو ةكمب هئاقب ببس يف يور

 .دغلا ةحيبص جرخيل قارعلا ىلإ ئركأ .فارصنالا دارأو هّجح

 هسأر ىلعو «سلاج وهو يايؤر يف هلكت يبنلا ٌتيأرف :ديبع وبأ لاق

 املف :لاق «هنوحفاصيو هيلع نوملسيو هيلع نولخدي سانلاو ءهنوبجحي موق

 نيبو ينيب اوُلخت ال َمِل :مهل ٌتلقف «تعنُم سانلا عم لخدأ ٌُثوند

 )١( ةيبرعلا ةراضحلا نع تاقرو 7/ "7" ,

 ةفر



 ٌجراخ ًادغ َتنأو هيلع مّلست الو لخدت ال هللاو ال :يل اولاقف ؟كي هللا لوسر

 اوُلخ مث ءيدهع اوذخأف .ًاذإ جرخأ ال ينإ :مهل تلقف :لاق .قارعلا ىلإ
 . تحفاصو تملسو ٌتلخدف هي يبنلا نيبو ينيب

 نفدو ءاهب يفوت ىتح ةكم نكسو ءهيرك ةرجأ خسف حبصأ املف
2300 

 .' اهيف

 [غ١61]

 ! يراختبلا مامالا نإ

 ةالص ترضح اًملف «هباحصأ ضعب ناتسب ىلإ يراخبلا مامالا يعد

 . مايقلا لاطأف عوطتلل ماق مث « ؛موقلاب ىَّلص رهظلا

 له رظنا :هعم نم ضعبل لاقف ؛هصيمق ليذ عفر هتالص نم غرف املف
 ؟اًئيش يصيمق تحت ىرت

 نم مّروت دقو ءاعضوم رشع ةعبس وأ رشع ةتس يف ُهَعسل دق ٌروبنز اذإف
 !ًارهاظ هدسج ىف روبنزلا ُرثأ ناكو «هدسج كلذ

 ؟كعسل ام لوأ يف ةالصلا نم جرخت مل فيك : مهضعب هل لاقف

 .اهّمتأ نأ ٌتببحأف ةروس ىف ٌتنك :لاق

 29 د

 )١( ص يدييبزلل نييوحنلا تاقبط  »7٠١ةاورلا هابتإ 7/ 207١نايعألا تايفو 57/4.

 . 6 بهذلا تارذش ع« 5 ءابدألا مجعم



 [ءةهكز

 ! نجلا ىضاق

 . ناّرح لهأ نم .ىلقعلا ةثالع نب هللا دبع نب دمحم يضاقلا هنإ

 دجسم يف ناكف ءدادغبب ركسعلا ءاضق يدهملا ُهالوف دادغب مدق
 . ةفاصرلاب عماجلا

 «ةملْسَم نصحو ناّرح نيب تناك ًارثب نأ :نجلا يضاقب هبقل ببسو

 دق انإ «نجلا اهيأ :لاقف اهيلع فقوف .نجلا ُهَئَطَبَح اهنم برش نم ناكو
 . ليللا مكلو ٌراهنلا مهلف « سنإلا نيبو مكتيب انيضق

ُي مل راهنلاب اهنم ىقتسا اذإ ٌلجرلا ناكف
 !*!"ءيش هبص

 [26؟]

 فسوي ىبأ يضاقلا ءاكذ

 «ناتسي يف فسوي يبأ يضاقلا ىلإ يداهلا نينمؤملا ريمأ مصوخ

 . كلذ فالخ نطابلا يفو يداهلل رهاظلا يف مكحلا ناكو

 ؟هيف كيلإ عزانتن يذلا رمألا يف تلعف ام :فسوي يبأل يداهلا لاقف

 ةّدوهش نأ نينمؤملا ٌريمأ فّلحأ نأ ينلأسي نينمؤملا ريمأ ٌمصخ :لاقف

 . قحلا ىلع اودهش

 ؟كلذ ىرتو : يداهلا هل لاقف

 . هاري ىليل يبأ نبا ناك :لاق

 9١"., 8/6 دادغب خيرات 078/96 لامكلا بيلهت (1)

 يح



 . هيلع ناتسنلا ددرا :لاقف

 !؛'”فلحي ال يداهلا نأ هملعل فسوي وبأ هيلع لاتحا امنإو

 [26غ]

 ةعبرأب ةعبرأ هبش

 ءافلخلا نم دحاوب هللا مهمحر  ةعبرألا ةمئألا نم دحاو لك هّبش
 . لمعلاو داهتجالا ةيفيك يف ةعبرألا نيدشارلا

 : يه تايبأ يف مهضعب كلذ مظنو

 امامتإاهقحلأنأٌتيأر ااماقملا سانتٌةدئاف
 ةعبرألا نيدشارلا ءافلخلل ةَعبْيملا مجنألاه بش يهو

 بألا ركب يبأىلعيعفاشلو رمعةقيرط ىلع ٌكلامف
 "”يلعْئلعةفينح وبأمث 2 لبنح لجن ٌنامثع ىلعاذك

 [2غه6]

 ريبك لقاع

 يف ًاموي ةترظان !يعفاشلا نم لقعأ ٌُتيأر ام :يفدصلا سنوي لاق

 ميقتسي الأ ءىسوم ابأ اي :لاق مث « يديب ذخأف «ينيقلو ءانقرتفا مث .ةلأسم

 ؟ةلأسم يف قفتن مل نإو ًاناوخإ نوكن نأ

 :ةثيدحلا ةضهنلا ةبتكم :ةرهاقلا  .تباث دمحم ناميلس /ةاضقلا نع فئارط )١(
 . 737 ص هاا"

 أ ص يطيقنشلا هللا بيبح» لمحم /كلاسلا ليلد طظافلأ نم كلاحلا ةءاضإ )0

 . ١7

 د



 .هسفن هقفو مامإلا اذه لقع لامك ىلع ندب اذه : يبهذلا مامالا لاق

 3 ا ب ءارظنلا لاز امف

 [ ه5 ]

 ؟ريثأت عون

 : نيملكتملا ضعبل  ءابدألا دحأ  كاحضلا نب نيسحلا لاق

 ءمالكلا رسخت كدنعو «ةغللا فرعي ال اندنع داؤد يبأ نيا نإ

 !؟'هلك اذه نسحُي مصتعملا دئعو «ءهقفلا نسحُي ال ءاهقفلا دنعو

 [ءةا/]

 حيحص دنسب ..ةمارك

 ضعبب ناك املف «نميلا نم لجر لبقأ :لاق يعخنلا ةربس يبأ نع

 ينإ مهللا :لاق مث «ءنيتعكر ىلص مث ءأضوتف ماقف .''”هرامح قفن قيرطلا
 كنأ دهشأ انأو 2« كتاضرم ءاغتباو كليبس ىف ادهاجم 0 ةنيئذلا نم تعج

 ٌبلطأ (ةّنم مويلا يلع دحأل لعجت ال «روبقلا يف نم ثعبتو ىتوملا ييحت

 . يرامح ثعبت نأ مويلا كيلإ

 ! هينذأ ضمني رامحلا ماقف

 )١( ءالبنلا مالعأ ريس ٠١/1١5.

 )'( ص تباث دمحم ناميلس /ةاضقلا نع رداون 56.

 ثام : يأ مم .

 ةفي



 . ''”حيحص دانسإ اذه :يقهيبلا لاق

 «توملا دعب شاع نم» باتك يف ىرخأ ًاقيرط ايندلا يبأ نبا هل ركذو

 هينذأ ضفني رامحلا ماقف :لاق قباسلا ربخلا صن دروأ نأ دعبو «[74 مقر]

 ؟كنأش ام :هل اولاقف «هباحصأب قحلف ءهارجأو هبكر مث ءهمجلأو ٌهّجرسأف

 !يرامح ثعب هللا نأ ينأش :لاق

 ينعي .ةسانكلا يف عابي وأ عيب رامحلا تيأر انأف :يبعشلا لاق
 !2"ةفوكلا

 [26ة4]

 ىرخأ ةمارك

 ةّبجح ظفاح مامإ .سراف ميلقإ ُثّدحم يوسفلا نايفس نب بوقعي

 .هالا/ا/ ةنس هتافو «لاحر

 «ثيدحلا بلط يف يتلحر يف تنك :ليلجلا ثّدحملا اذه لوقي

 هيلع ةماقآلا ىلإ تثجتحا ءاخيش اهب تفداصف «ءندملا ضعب ىلإ ٌتلخدف

 اليل ةباتكلا نمدأ ٌتنكف «يدلب نع ٌُثدعبو «يتقفن تّلقو هنع راثكتسالل

 .اراهن هيلع أرقأو

 ءاملا لزنف «ليللا مّرصت دقو .خسنأ ًاسلاج ٌتنك «ةليل تاذ ناك املف

 !تيبلا الو جارّسلا رصبأ ملف ١ ينيع يف

 ىتح يئاكب ٌدتشاف .ملعلا نم ينتوفي ام ىلعو يعاطقنا ىلع تيكبف

 . 5 ةوبنلا لئالد ()

 . (يكرتلا هللا دبع قيقحت) 947 ٠448/8 ريثك نبال ةياهنلاو ةيادبلا (؟)

0 



 بوقعي اي :ينادانف «مونلا يف َِ#ذ يبنلا ٌثيأرف «ٌتمنف . يبنج ىلع ُباكتا

 ترّسحتف «يرصب بهذ هللا لوسر اي :تلقف ؟تيكب َتنأ مل «نايفس نبا

 . يدلب نع عاطقنالا ىلعو «كتّنس ِبْنَك نم ينتاف ام ىلع

 .امهيلع أرقي هنأك ّينيع ىلع هدي ٌرمأف .هنم ثوندف . ينم ندا :لاقف

 !؟”بتكأ جارّسلا يف ٌتدعقو يخسن ٌتذخأو ؛ترصبأف ٌتظقيتسا مث :لاق

[26091] 

 نيمرحلا مامإو ..ةميزخ نبا

 : يعفاشو يفنح «نارصاعتم نامامإ اذهب رهتشا :«ةميزخ نبا» *

 . ها" 1 4 ةنس تام «ةميزخ نب دمحم :يفنحلا

 ةنس ةدعقلا يذ يف تام «ةميزخ نب قاحسإ نب دمحم :يعفاشلاو

 . مهيلع هقفتو يعفاشلا باحصأ كردأ هه"

 . يعفاشو يفنح : نيريبك نيمامإل بقل :؟نيمرحلا مامإ) و *

 ةامح بحاص هركذ «يناجرجلا يضاقلا فسوي رفظملا وبأ :يفنحلا

 دمحم يبأ مامالا نيا ؛ءكلملا دبع يلاعملا وبأ :يعفاشلاو

 , '؟”ةيمرحلا

 )١( ءالبنلا مالعأ ريس "187/17 .

 )'( ؛©98/!1 /4 ةيفنحلا تاقبط يف ةيضملا رهاوجلا 98٠.

 ده



]2٠١[ 

 عدخي يوحن

 ءوحنلاب هنامز لهأ ملعأ ناك يوحنلا باشخلا نب دمحأ نب هللا دبع

 . يسرافلا ةجرد يف ناك :لاقي ىتح

 هنيد يف نكي مل هنأ الإ ءةجح ًاليبن ًاقودص «ثيدحلا يف ةقث ناكو

 قلح ىلع عراوشلا يف فقيو ءهشيعو هسبلم يف ًالذتبم ًاليخب ناكو «كاذب
 بيط «بعللاو حازملا ريثك ,بابدلاو دورقلاب نيبعاللاو نيذبعشملا
 . سانلا هب عفتناو ةريثك ابتك لّصح . جّرزتي مل .قالخألا

 هنم عطقو سانلا لفاغ باتك ءارش دارأو بتكلا قوس رضح اذإ ناكو

 ًاباتك دحأ نم راعتسا اذإو !سخب نمثب هذخأيل !عوطقم هنإ :لاقو ةقرو

 !هيلع ردقأ الف بتكلا نيب لخد :لاق هب هبلاطو

 : باتكلا يف ًازغلم هرعش نمو

 رهظُم ّرسلل نيهجولا وذو رسب 2 حئاب ريغ هنكل هجوأ يذو

 ٌرظنت نيعلاب تمداماهمهفتف ههجوٌرارسأ رارسألاب كيجانُت
 . 3” ةنس يفوت

 [عثثز

 يواحطلا

 : يرودقلا رفعج نب دمحم نب دمحأ نيسحلا وبأ لاق

 هللاو :ًاموي هل لاقف ءينزملا ىلع أرقي يواحطلا رفعج وبأ ناك
 !تحلفأ ال

 ١". 58/7 ةاعولا ةيغب )١(

 رح



 .امامإ راصف . ةفينح يبأ بهذم ىلع هّقفتو هدنع نم لفناو بضغف

 :ميهاربإ ابأ هللا محر :لوقي تالكشملا يف باجأ وأ سكد اذإ ناكف

 . '”هنيمي نع رَّمك ينآرو ًاّيح ناك ول

["47] 

 دهاجملا ملاعلا

 . سلدنألا نم يلامشلا رغثلا ناطلس سطفألا نب رفظملا *

 قولح يف ّىجش ناكو «يأرلاو ةعاجشلاو بدألاو ملعلا يف ًاسأر ناك
 نويع» ةئيه ىلع «بادالا يف ريبك باتك هل .ًاقتخم مهل ٌسّفني ال «مورلا
 . تادلجم رشع نوكي «ةييتق نبال «رابخألا

 ىلإ بتكف  هترواجم يهو «ةكتملش دالب منغ دقو ءهرثن نمو *
 هذه نم لّصح هنإ : ليقف :مورلل هتملاسمب هيلع ٌتكنيو يرخفي هللاب دمتعملا

 :رفصألا تانب نم ءانسح ةيراج فلأ ةوزغلا

 .دسألا ضبارم نم ةلازغلا يديص «يديص امك ٌدصيلف اديص ُذِصَي ْنَما»

 نيصلخملا ءايلوألا دقاعت اندقاعت ولو ءْتّرع َّرْغَت مل اذإ مورلا نإ .كلملا اهيأ

 .2.. .مهّدج انللذأو ءمهَّدح انللف

 يف هقارغتسا عم ناكف «ميركلا نآرقلل ريسفت دهاجملا ملاعلا اذهلو *
 دعب تام . . .ءاملعلا هرضحي . . .لدعلا كرتي الو .ملعلا نع ٌرتفي ال داهجلا

 . "هللا هةمحر . .ه9

 )١( مقر رفسلا مجعم ١4.

 ) )6ءالبنلا مالعأ ريس 14/ 66.

 فرغ



 [ع3؟]

 ! ةردان رابخأ بحاص

 . ناتسراملا ىضاقب فورعملا ىقابلا دبع نب دمحم

 كلام نب بعك ةيرذ نم وهو 155 ةردان تدار رابخأ هل

 6ارثَيُخ تلا هَمَكَتلا َلَو » : ىلاعت هلوق يف مهيلع بيت نيذلا دحأ يراصنألا

 ١18[. :ةبوتلا]

 هباتك يف هها“ه ةنس تايفو ىف هرابخأو هتمجرت يزوجلا نبا دروأ
 .ةرصبلا نم وهو . مظتنملا

 :لاق هتذمالت دحأ ركذ

 يضاقلا تلأس ينإف «مكنأش ىلع اولبقأ :لاقف هدلوم نع هلأسن انك

 ينإف «كنأش ىلع لبقأ :لاقف هنس نع يفستلا ميهاربإ نب دانه رفظملا ابأ

 ىلع لبقأ :يل لاقف هنس نع يدوراجلا دمحأ نب دمحم لضفلا ابأ تلأس

 : لاقف هنس نع يرقنملا رحز نب يلع نب دمحم ركب ابأ تلأس ينإف ؛كنأش
 ىلع لبقأ :لاقف هنس نع يمشاهلا بويأ ابأ تلأس ينإف .كنأش ىلع لبقأ

 . كنأش ىلع لبقأ :لاقف هنس نع يذمرتلا ليعامسإ ابأ تلأس ينإف .كنأش

 تعط نينا نب يا ع : لاقف هنس نع يعفاشلا

 لجرلا ربخي نأ ةءورملا نم سيل :يل لاق مث .كنأش ىلع لبقأ :لاقف
 . .هومرهتسا ًاريبك ناك نإو «هورقحتسا ًاريغص ناك نإ هنأل . . .هنس

 . نيعستلا زواجت دق هنأ ركذو

 :دشنأو

 ٍبهذمو ٌتعطتسا امٍلامو نس ةثالثب حبتال كناسل ظفحا
 ٍبَّركمورمكموهركممب ةثالثبئلتبُتةثالشلا ىلعف

 درضغب



 . ضئارفلا ملع يف ًادرفنم «ةريثك مولع ىف ًانقتم ةجح تبث ناكو

 .هلك وأ هضعب تلّصح دقو الإ ملع نم امو

 ءافصنو ةنس مهرسأ يف يقبف .مورلا يديأ يف عقوف رفاس دق ناكو

 ؛لعفي ملف رفكلا ةملكب قطني نأ اودارأو .هقنع يف ّلغلا اولعجو هودفو

 . يمورلا طخلا مهنيب ملعتو

 : نيروهشملا نيتيبلا بحاص وهو

 قيضلاو كنضلا راد سيلافمللو ةبيط لاملا لهأل راددادغب

 نفدو «يفوت نأ ىلإ نارقلا ةءارق نع رتفي ملف .توملا ضرم ضرمو
 اوَبَوْه لف : هربق ىلع بتكي نأ ىصوأ دق ناكو «يفاحلا رشب ريق بناج ىلإ

 .[38 كال :ص] 459 َوُسرَعُمُهْنع مَن ج9 يطع تر ل سج م3

 [؟53غ]

 يزوجلا نبا سلاجم فصي ةلاحر

 ظفاحلا مامآلا سلاجمل قيفد فصورو اميحدع مالك ةلاحرلا ريبج نبال

 . . غلاب رثأتو عصان نايبب ''”هتلحر يف اهدروأ «ةيظعولا يزوجلا نبا

 :هلوق اهيف درو اممو *

 نم تانيب تايآو ظعولا نم قئاقرب هتبطخ نم غرف نأ دعب ىتأ هنإ مثا
 الع نأ ىلإ ًاقارتحا سفنألا اهب تباذو «ًاقايتشا بولقلا اهل تراط ءركذلا

 . توريبب رداص راد ةعبط ١9417 | ٠١٠١" ص 0(

 فن



 هيلع اوطقاستو «حايصلاب نوبئاتلا نلعأو «جيشنلا هتاقهشب دّدرتو «جيجضلا

 ىلع ٌحسميو ءاهّزجيف هديب هتيصان يقلي لك «حابصملا ىلع شارفلا طقاست
 . هيلإ عرذألا يف عفريف هيلع ىشغي نم مهنمو هل ًايعاد هسأر

 . ةمايقلا موي لوه اهركذيو «ةمادنو ةبانإ سوفنلا ألمي ًالوه اندهاشف

 سلجم ةدهاشمل الإ رفقلا تازافم فستعنو ءرحبلا جبث بكرن مل ولف
 ةحلفملا ةهجولاو «ةحبارلا ةقفصلا تناكل ءلجرلا اذه سلاجم نم

 :.. ةعيجتاتلا

 بواجيف ؛عاقرلا هيلإ ريطتو «لئاسملا نوردتبي كلذ هسلجم ءانثأ يفو
 كلت جئاتن نم قئارلا هسلجم رثكأ ناك امبرو .نيع ةفرط نم عرسأ

 .«. . . لئاسملا

 :هب هفصو امم ناكف ,«ىرخأ ةرم هسلجم رضحو *«

 «نونكملا اهقوش ّرس سوفنلا تدبأو «نويعلا اهلباو تلسرأف ...»

 بابلألا تشاطو «نينلعم ةبوتلابو «نينرتعم مهبونذب هيلع ٌسانلا حراطتو
 الو ءًاليصحت كلمت ال سوفنلا تراصو «لوهذلاو هلولا رثكو ؛لوقعلاو

 .«ًآاليبس ربصلل دجت الو .ًالوقعم زيمت

 :لاقو *

 بولقلا راطأ دقو «ًالجع ًاشهد ربنملا نع لزنو «مايقلا ردتباف .. .»

 نمف ءرمحلا عمادملاب هنوعيشي ءرمجلا نم ّرحأ ىلع سانلا كرتو «ًالجو

 1بفرللا يف رعت نمر :هنئاطسالاب جابت
 .«. .هأر نم دعسأ امو ؛هارم لوهأ ام دهشم نم هلايف

 : هيف لاق هرضح ثلاث سلجم يفو *

 ءابحس نيرضاحلا سافنأ هظعوب َدَّعَص ءابجع هرمأ نم اندهاشف . . .»

 ءابحتنم هسفن ىلع ًامدنتم لكلا رداغو .. .ًابكس ًالباو مهعمدأ نم لاسأو
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 ؛ىحرلا رود مهبيحنب نورودي نوبدانلاو ءابرح او اترسح اي :يداني نافهل

 . احص ام هتركس نم دعب مهنم ّلكو

 ىرقأ هدابع ةبوتل هلعجو «بابلألا يلوأل ةربع هقلخ نم ناحبسف

 . هاوس هللإ ال «بابسألا

[276] 

 ! ريقفلا لطبلا

 يف ةيمالسإ ةلود ربكأ مكح يذلا «يبويألا نيدلا حالص ناطلسلا
 دادش نبا هقيفرو هقيذص هنع دهشي ءهرصع يف شويج ىوقأ مزهو ( هذهع

 ةعبس لإ ةضفلا نم هتنازخ يف دجوي ملو تامو ءْكَلَم ام ٌكِلَم هنإ» :لوقيف
 ٌتملع ام يىروص دحاو مرج الإ بهذلا نمو «ةيرصان ًامهرد نيعبرأو

 .ةهنزو

 يف دجوت مل ءايقيرفإ يف بونجلا يف ةبونلا ءارحص ىلإ ايسا يف ةيلامشلا
 !هزيهجت ىلع نوقفنيو ءهب نونفكي ام هتنازخ

 يف لخدن نأ اننكمأ امف «هنيفكتو هليسغتب لغتشا مث» :دادش نبا لوقي
 هب تّلُب يذلا نبتلا نمث يف ىتح «ضزَلاب لإ ةدحاو ٌةّيح هتميق ام هزيهجت
 « كلذ ناكو .طوف بوثب ىجسم توبات يف رهظلا ةالص دعب جرخأو . نيطلا

 نم لضافلا يضاقلا هرضحأ دف هنيفكت يف بايثلا نم هيلإ جاتحا ام عيمجو
2 0))0 

 . " هفرع لح هجو

 ةيناطلسلا رداوئلا باتك نم ًالقن 0" ص يودنلا نسحلا وبأ /ةعبرألا ناكرألا (1)

 8١". ص دادش نبال ؛ةيفسويلا نساحملاو

 اة



[277] 

 ةيهاد كلم

 بحاص «يبويألا نيدلا حالص ناطلسلا نبا يزاغ رهاظلا كلملا

 .ةنس 7١ اهتنطلس يلو «بلح

 ًافوصوم ءةحالملا عئار ءةروصلا ليمج ناك : فيطللا دبع قفوملا لاق
 ىلع ليلد مظعأو .ركمو ءاهدو روغ هل ناكو ءهريكو هرغص ىف لامجلاب

 لفشو «فوخ نم أموي هيلْخُي ال ناكو «لداعلا كلملا هّجعل هتمواقم هئاهد

 . بلق
 الول هنأ مهمهويو «مهفطاليو مهئطابيو فارطألا كولم قداصي ناكو

 نم دحأ هعطُي مل وه الول هنأ هّمع مهويو .مهدصقي لداعلا ناك دقل وه

 «نيتهجلا ىلع ىيلوتسي ريبدتلا اذهب ناكف .قاقشلاب هوفشاكلو ءكولملا

 . ضعبب مهضعب لغشيو «نيقيرفلا ديعتسيو

 (اياطعلا) لحّتلاب لسّرلاو ,فحتلاب كولملا رمغي «ءاطعم ًاميرك ناكو
 (1) ١ .تالّصلاب داّصقلاو ءارعشلاو

 [ة71]

 هّجوملا ملاعلا

 نم ملعلا لهأ ىضمف ؛هدالوأ يبلغألا دمحأ نب ميهاربإ ريمألا نتخ

 هيلإ ىضم نميف ناكو ؛«ةداقر» ةنيدم يف هتئنهتل ناوريقلا خويش

 . ''”دلاخ نب رابجلا دبع

 . ١588 ص يبهذلل كو 5١١ تايفوو ثداوح :مالسإلا خيرات )010(

 .ها١81 ت .نوئحس ليمالت نايعأ نمو ناوريقلا ويش ءالقع نم (؟)

 ده



 اعدف هدالوأ هيلإ جرخأو :ةكورب سو همطعو هربكا ريمألا ىلإ قا املف

 يتلا ةمعنلا هذه رادقم تملع له ءريمألا اهيأ :لاق مث ؛«مهيلع كرابو مهل

 هللا باتك مهتمّلعو «نينبلا ءالؤه كاطعأ هنإف ؟اهب كيلع ىلاعت هللا معنأ

 !!نايعألاو ءاينغألا كلذ ىلإ توعدو .ماعطلا

 .كلذب ةّرسملا عضومل !لجأ :ريمألا لاقف

 ءارقفلا ركذت نأب ةرسملا هذه َتلمكتسا ولف :رابجلا دبع هل لاقف

 ؟اهيف

 . ترربو تقدص :هل لاف

 اهقّرفي نأ هلأسو .رابجلا دبعل هعفدو ءرانيد )0٠05( هيف سيكب اعد مث

 . نيكاسملاو ءارقفلا ىلع

 باب ىلإ هعّيشو «هلعفب ريمألا رشف .كلذ ىلإ رابجلا دبع هباجأف
 . هتياد ىلع خيشلا اولمحا :هناملغل لاقو ءرصقلا

 . مئاق ريمألاو رابجلا دبع بكرق . بكرت ىتح ٌتحرب ام هللاو :لاقو

 ريمألا ٌتفتلا ءفرصناو هبايث ٌناملغلا حلصأو هبوكرم ىلع ىوتسا املف
 ؟هفرظأ امو هلقعأ ام َتيأرأ ءءاجر اي :هبطاخو دمحم نب ءاجر هبتاك ىلإ

 . انيضريو هللا يضري اميف

 نم اهقحتسي نم ىلع ريئاندلا عيمجب رابجلا دبع قّذصتو
 1” :يكاسملا

 "ا ةراضحلا نع تاقرو )01(

 ةضي



[254] 

 نوديع نبا

 ةنس هتافو «سنوت نم ملاع يلذهلا نوذيع نب رابجلا دبع نب يلع

 .ه 6 4

 ىتح ءاهل ًاظفاح ةغللا يف ًامامإ ناك : يفلسلا رهاط وبأ ظفاحلا هيف لاق

 !دعبتسا امل هنم ئفلأ هنامز يف نكي مل :ليق ول هنإ
 . اهنع هتبجأ لقو .دئاصفق ىلإ هلو ءرعشلا مظن ىلع ةردف هل تناكو

 دحأ اهيف هللا هنعل يدادغبلا دترملا ىلع درلا يف ةديصق هرعش ةلمج نمو

 .١7(! . .ةدحاو ةيفاق ىلع تيب فلأ رشع

[279] 

 ةيرفّسلا نوتاخ

 .ًارجئسو ًادمحم هل ْتَدَلَو .هاشكلم ناطلسلا ةّيظح تناك

 . نيدتت تناكو

 . "”ةكم قيرط ىلإ ّجَرْخُي ليبس اهل ناكو
 نمل لاومألا تلذب مث «مهناكم تفرع ىتح اهلهأو اهّمأ نع تثحبو

 نيعبرأ ذنم اهّنقراف تناكو اهيلع اهّمأ تلخدو اهيلإ اولصو املف . مهب اهاتأ

 تعمس املف ؟ال مأ اهفرعت له رظنت ىتح اهنهبشُي راوج نيب تسلج  ةنس

 .مألا تملسأو ءاتقئتعاو .اهُنلّبقف اهيلإ تضهن اهمالك مألا

 )١( مقر يفلسلا رهاط وبأ /رفسلا مجعم 475 .

 .ىضرملاو نيجاتحملل ةيودألاو داتعلاو
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 . ةنطلسلا رجنسو دمحم اهانبا يَّلُو دقو

 11 نا تيفوت

[-67] 
 ةلاحر

 . يطانرغ

 دصقلا ناكو .ةيردنكساإلاب لزل نيح ه4٠65 ةنس رصم ىلإ هتلحر أدب

 . ةدافتسالاو ملعتلا اهنم

 لاحرتلا دّدجف ءاليوط هيف ثكمي مل هنكلو ءسلدنألا هنطو ىلإ داع مث
 .ةرهاقلا مث ةيردنكسالاب هلحر طحيل ةيلقصو اينادرس ةريزج ىلإ

 . تاونس عبرأ اهب ٌرقتسيل دادغب ىلإ لحر هه15 ةنس يفو

 رحب ربع يلاتلا ماعلا يفو ءسراف يف رهبأب لزن هه784 ةنس يفو

 !ةيسورلا يضارألا يف اجلوفلا رهن بصم ىلإ لصيل نيوزق
 . مزراوخ ىلإ تالحر ثالثب ماق ةيلاتلا ةرتفلا يفو

 سمخي كلذ دعبو «هئانبأ دحأ تام ثيح راغلب لخد ه7 ٠ ةئس يفو
 هذه يفو ءالزنم كلتمي ناك ثيح ايراغنه يف درغشاب ىلإ لحر ةنس ةرشع

 . ةمئاد ةفصب كانه ماقأو ءدالبلا كلت نم نيتديسي دماح هنبا جوزت ةنيدملا

 نب يلع /ءامإلاو رئارحلا نم ءافلخلا ةمثألا تاهج ىمسملا ءءافلخلا ءاسن )١(

 .«ت .د «فراعملا راد :ةرهاقلا  .داوج ىفطصم هققح ؟يعاسلا نب بجنأ

 ص ١١١.
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 هباتك ةريبه نبا ريزولل فلأو ؛دادغب ىلإ داع ه584 ةنس يفو

 .«برغملا بئاجع نع برغملا»

 دحأ دنع لزنو ءلصوملا يف ماقملا هب ٌرقتسا هههال ةنس يفو

 بئاجعلا نم هفداص امو هتادهاشم ليجستل اعيجشت هنم دجوو ء«ءاملعلا

 ةبخنو بابلألا ةفحت» هامسأ باتك يف كلذ لك نّودف «هتالحر ءانثأ بئارغلاو
 . "76باجعالا

 «تاونس عضب بلحب ماقأو «ةيلات ةرتف يف ماشلا ىلإ لقتنا قارعلا نمو
 .اهب يفوتو «قشمد ىلإ اهنمو «ناسارخ ىلإ رفاس مث

 [2ا1]

 ! ملاع ىلع ..ةليح

 ةيفوص نم ناك (ه١517 ت) يبلعلا نباب فورعملا ىلع نب ايركز

 ناكو .ًاباوج الإ ملكتي داكي ال ًانكاس ناكو «يدورهسلا بيجنلا يبأ طاير

 .هب ٌحّرصيو ءأرجأ عامسلا ىلع بلطي رخالا يف

 ؟ائيش كيطعن وأ ءدغ ىلإ ءيش هنم يقب دق :اولاق

 !""”ههنم لانيو مهمتشي ناكف .هيلإ اودوعي مل مث

 «ليجلا راد :توريب  ."”ط  .يبرعلا ليعامسإ قيقحتب ردص يذلا 0(

 .هتمجرت ققحملا ةمدقم نمو . ص 77١7١ هها4

 .356514 ص «يبهللل ه1 575١ تايفوو ثداوح :مالسإلا خيرات ف

 2غ



2761| 

 لماعلا ملاعلا

 .«يسدقملا دحاولا دبع نب ميهاربإ لماعلا ملاعلا ليلجلا خيشلا

 . ينغلا دبع ظفاحلا وخأ .دامعلاب فورعملا

 . مثال ةمول هللا يف هذخأت ال «هندب يف ًافيعض ءهللا رمأ يف ًايوق ناك *
 . ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا ريثك ناكو

 ىتح «هنم اولانو هوبرضف .مهعم ام ٌرسكف قاّسف ىلإ ةّرم جرخ #*
 «مهذؤت الف ةالصلا اومزلو اوبات نإ :لاقف «مهبرض يلاولا دارأف .هيلع يشغ
 . هيلع اوناك امع اوعجرو ءاوباتف . لح يف مهو

 ينغلا دبع ظفاحلا نبا هللا دبع هاور ام :اهنم «ءىورت تامارك هلو #

 قوس يف دامعلا فلخ يشمأ موي تنك :لاق نذؤملا يروغاشلا يكم نع
 : خيشلا لاق هبحاص دنع ىلإ انلصو املف ءروبنط توص اذإف ءريبكلا
 عقو دق روبنطلا بحاص تيأرف ءهّكك ضفنو «هللاب الإ ةوق الو لوحال

 :لاقف ؟كيلع ىرج شيأ «كب شيأ :هبحاصل ليقف ءروبنطلا رسكناو
 !يردأ ام

 انربكأو ءابلق اناسقأل رفغا مهللا :هللا همحر روهشملا هتاعد نمو *
 انرثكأو .كدهعب ًءافوو كنم ًءايح انّلقأو ءًامرج انمظعأو ءارهظ انلقثأو اند

 ”وسو لجأ برق 0 لمأ لوطو ءآفيوستو ًاريثعتو اريصقتو ءاأطيرفتو ًاطيلخت
(01١) 

 )١( ص قباسلا ردصملا ١187 تايفو) 511١ 57١(.
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[ 27 ] 

 عرزلا توفي نأ لبق ..

 . هتيعر ىلإ ناسحإلاو لدعلاو «هبرل عوضخلا

 دق :لاق ؟حّسفتت الأ :هل ليقف «ةنس نيسمخو نيتنثا نبا وهو عيوُب

 شيأ رصعلا دعب ًاناكد حتف نم :لاق .كرمع ىف هللا كرابي : ليقف

 ! ؟بسكي

 لازأو .سوكملا لطبأو «لاومألا قّرفو .سانلا ىلإ نسحأ هنإ مث

 . ملاظملا

 .ءىلتمت كمايأ يف :مداخ هل لاقف «نئازخلا ىلإ لخد هنأ هنع يكُحو

 نإف «ىلاعت هللا ليبس يف قفنتو غرمُتل لب ءالمُتل نئازخلا ِتّلِعْف ام :لاقف
 . ''”راجتلا لغش ّمُمَجْلا

[27] 

 ةوخإ ةثالث

 نسحلا نب ىلع نب ميحرلا دبع همسأو .؟لضافلا يضاقلا» مهلوأ

 تقبط يذلا .اهدعبيو ةيحالصلا ةلودلا ىف ءاشنإلا ناويد بحاص .يمخللا

 ناكو .ازاجيإو ةغالبو ًارثن :اهيف عادبالاو «ةباتكلا يف هتنكمل قافالا هترهش

 :ىقتلاو فافعلاو نيّدذلا هل ناكو .بتكلا ليصحتبو ء«ةباتكلاب مارغ هل

 . 1258 ص يبهذلل 1 نه اجلا تايفوو ثداروح : مالسالا خيرات 49

 حب



 ريثك .«تاذللا ليلق ناكو .ةوالتلاو .مايصلاو .ليللا داروأ ىلع بظاوم

 همعطم يف ًالّلقتم ءريسفتلاو بدألاب لغتشي .دجهتلا مئاد « تانسحلا

 عييشت رثكي !نيرانيد هيلع ام عيمج غلبي آل «ضايبلا هسابل .«هسيلمو ةحكتمو

 قيفر «ةيئبلا فيعض ناكو ءروبقلا ةرايزو .ىضرملا ةدايعو ,زرئانجلا

 :ناسليطلا اهيطغي ةيدَح هل ؛ةروصلا

 ميتاوخلا نم فّلخو «تام اهبو ةيردنكسإلا يف مدخ خأ هل ناكو

 امتاخ ىأر ىتم ناكو :ةدولمم انويم فق دخلاو نودعلاو وصحلا نمو « قيداتنص

 !هليصحت يف ٌبّبست هب عمس وأ

 ءاهز هدنع ناكو «بتكلا ليصحت يف طرفم ٌنسَوَه هل ناك هل رخآ خأو

 !(!0هيسُت باتك لك نم .باتك فلأ يتئام

[26] 

 ؟ ءىطختملا نم

 بحاص يضَرَف يوحن :يربكعلا نيسحلا نب هللا دبع ءاقبلا وبأ

 كيطعنو انبهذم ىلإ لقتنا :اولاقف ةيعفاشلا نم ةعامج ّيلإ ءاج :لاق

 !"'"'يبهذم نع تعجر ام هب ىراوتأ ىتح

 !نيفرطلا الك ىلع ةعبتلا : تلق

 .5؟١8 ص . يبهذلل هه"٠١٠ 2815١ تايفوو ثداوح :مالسإلا خيرات )01(

 .786 ص يبهذلل ؛«١57- 51١ تايفو مالسإلا خيرات (؟)
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 [ءا/لكث]

 ! ةبيحجع ةركاذ

 ناك :يلبنحلا يسدقملا يليعامجلا دحاولا دبع نب ينغلا دبع ظفاحلا

 اذ ناكو . .يكبيو أرقيو يلصيف ليللا موقي ءآريبك ًاملاع «ًابيهم ًاعرو اخيش

 ! ةييجع ةظفاح

 فلأ ةئام ظفحت كنأ قالطلاب فلح ٌلجر :لاقف ٌّلجر هءاج *

 !قدصل رثكأ لاق ول :لاقف ؟ثيدح

 ينإ : لاق .ًامئاد ينعي ؟باتك ريغ نم أرقت ال مل : لثس هنإ ليقو

 !(7١بججعلا فاخأ

[277] 

 ةيعفاشلل خيش
 نب دمحم نب نمحرلا دبع نيدلا رخف مامإلا ماعلاب ةيعفاشلا خيش

 يف هداصتقاو هتْمّس نْسَحل «هيلإ رظنلا نم صخشلا لمي ال ناك :") كاسع

 همايق يف هللا ركذ نم هناسل ولخي ال ناكو ءههجو رونو فلل ءهسابل

 . ىبأف ءاضقلا هيّلويل هيلإ لسرأ دق مّظعملا كلملا ناكو .هدوعقو

 ةلبانحلا قاور يف رورملا نم عّروتي ناكو :يبهذلا مامإلا لاق

 ينب نوضغبُي مهّماوع نأ كلذو «هيف ةعيقولاب اومثأي الثل (يومألا عماجلاب)

 .ةيرعشألا ةيعفاشلا نايعأ مهنأل «ركاسع

 .55!/ ص ءهاهك١٠ 641١ .«تايفوو ثداوح :مالسالا خيرات 0ع(

 ,قشمد خيرات بحاص ركاسع نبا ظفاحلا ريغ وهو (؟)

 قت



 لعج مث .رهظلا ىَّلص :لاق هتافو رضح نم ينربخأ :ةماش وبأ لاق

 ؛سلاج وهو دّهشت مث ءأضوتف .اهتقو برقي مل :هل ليقف ءرصعلا نع لأسي
 ؛ يتجح هللا يننقل 0 دمحمو انيد مالسالابو ءاّبر هللاب ثيضر :لاقو

 .مالسلا مكيلعو :لاق مث «يتيرغ محرو «يترثع ينلاقأو

 . ''”اتيم هافق ىلع بلقنا مث .ةكئالملا ترضح دق هنأ انملعف

[274] 

 ! ةلعش هنإ

 . (597-آ 7377) طقف ةنس نيثالثو ًاثالث شاع «يكذ دّوجم مامإ

 ؛ةلعشب فورعملا ؛يلبنحلا يلصوملا دمحم نب دمحأ نب دمحم وه

 . عقوملا نبا هل لاقيو

 . مظان وهو ؛ تاءارقلا يف ةيبطاشلا حرشو « ةديدع بتك هل

 . يبهذلا لوقي امك «ًاعضاوتم ًايقت ًارّبخ احلاص» ناكو

 .ردانو ليلق هنم ةبعص تاعوضوم يف فيلأتلاو ملعلا يف ناقتإلاو

 ركب يبأ نع "”يبهذلا اهاور ةصق باشلا مامإلا اذهل لصح دقو

 :لاق زيزعلا دبع نب يلع نسحلا يبأ نع «يتاصقملا
 لكي هللا لوسر نآلا تيأر :لاقف ظقيتساف ءىبنج ىلإ ًامئان ةلعش ناك

 ! تارمت ينمعطأف ءملعلا هنم تبلطو

 !هيلع حتف تقولا كلذ نمف :نسحلا وبأ لاق

 51١ 57١: تايفور ثداوح مالسإلا خيرات 184 ص نيتضورلا ليذ (

 . ص . يبهذلل

 . 750/77 ءالبنلا مالعأ ريس يف (؟)



 [2ا/ؤ]

 رشاع نبا

 .(هال5 5 ت) رشاع نباب روهشملا «سابعلا وبأ ءرمع نب دمحأ

 .ريزغ ملع ىلع ناكو .برغملا يف داهزلا نيحلاصلا رهشأ نم

 . يفوت نأ ىلإ «الس# يف ٌرقتسا . سلدنألا نم هلصأ

 (هالهال ةنس) هترايز ديري برغملا بحاص نانع وبأ ناطلسلا هدصق

 !لوخدلاب هل نذأي ملف ًآليوط هبابب فقوو
 !2!)[رفظ هل هتلباقم ّدعف بيطخلا نب نيّدلا ناسل هرازو

]24١[ 
 ملأ نم وكشي ..ناردب نبا

 هللا همحر (ه45١ ت) ناردب نب دمحأ نب رداقلا دبع ماشلا ةمالع
 .رعش هلو . خيراتلاو بدألاب فراع «يلبنح يلوصأ هيقف

 . . .هماوعأ رخخا يف جلافلا ءادب بيصأ

 : هلاح فصو يف لوقي

 دعب ةئامثالثو نيعبرأو نينثا ماع لاوش نم فصنلا ةليل ثمن

 تقو ثهبتناف ؛قشمد يف مظعلا اشاب هللا دبع ةسردم يف يتفرغ يف فلألا

 تلطب ثيحب «نيوانميلا يدي يفو يلجر يف ُتبصُأ يب اذإو رجفلا

 .امهتكرح

 .(86 ط) 4ما//١ مالعألا )05(



 ينبملا ءقشمدب ماعلا ىفشتسملا ىلإ يناثلا مويلا يف ثلقف

 ينوفطاليو يردق نوفرعي ىراصنلا نم هب ْنَّمو ؛لاتحملا رجاهملا ودعلاك
 ! ةظح الم نسحأ

 يدي ضّورأو «هتكرت تنك نأ دعب رعشلا مظنب يسفن يلسأ ُتنكف
 . همظنأ ام ةباتك ىلع ىرسيلا

 ةحناس نوكيل «ناويدلا اذه يف هتديق هب ُتيِلُب امل اراكذت كلذ ناك اّملو

 . رهدلا تابلقت نم هيف تنك ام َمَلْعُيو .حناوسلا نم

 حناوسلا ةعيلط هذهو

 ملأ نم ُتيساق يذلا وكشأ هنّلل

 ٍةَعَد يفو ٍنمأ يف يليل ٌثتبدق

 ُرَدَح اهم ىلُجرو يفرط ٌتظقيأ
 هب كارحال هارأ نيميلا يفّصن

 ينرماخخ ٌمهولاو يتفرغ يف ٌثثكم
 مهعماطم ثراث يتسردم ُناَكُس

 دق ةيصولا يل اولاقو ًٌالاجع اوؤاج

 امف بالتساللاوتأاركمواردغ

 ببس نم رافسألا ىوس يل ام ٌتلقف

 يمّرض انضلا داز اهب مومه نمو

 يمدق ىلع يشمأ ال يحابص يفو
 مّرَولاو ٍفْعّضلاب يدي اًهْئَبَراجو
 ملك نسف يدك اه رهط تتلو

 ردسييسس وحب
 ممألاو سانلا عيمج نع ٍةدحو يف

 ممَّدلاب ردغلل مهرمأ اوعمجأف

 متت نأ لبق نم ٌندُساهب ثءاج

 مرتجمو صل ىوس نم 7
 ")مكاو ملعلا حيحصي

 رصان نب دمحم ملقب ءهراثاو هتايح : يقشمدلا تناردب نب رداقلا دبع ماشلا ةمالع )١(

 5 ص ه6 .ةيمالسالا رئاشبلا راد ©: تتوريب . يمجعلا



 [ة4از

 يمالسالا بيدآلا ..يطولفنملا

 : لوقي نم اندجو

 نزحلاب هيدأ ىفتحا يذلا بتاكلا وه يطولفنملا يفطل ىفطصم نإ
 يف تايتفلاو نايتفلا طوقسو ريالا ر مما ةئايخلاو ءاكبلاو ءاقشلاو

 . ةليذرلا يواهم

 :لوقي نم دجن دق وأ

 ةجيتن لايخلا يف ةقرغملا ةيسنامورلاب هتاباتك تمستا يذلا بتاكلا هنإ

 انيلع جرخ يذلا وهو «برغلا نع مجرتملا يسنامورلا بدآلل هتاءارقل
 ةيبدأ ةغايص اهتغايصو اهبيرقت لضف هل ناكو «ةمجرتم ةيسنامور تاياورب
 .اهريغو رعاشلاو نيلودجامو ةليضفلاك «ةعئار

 :لوقي نم دجن لق امك

 يعنو تيقملا مؤاشتلاو ليوهتلاب هتاباتك تمستا يذلا بتاكلا هنإ

 .اهيلع مجعألا ناويحلا ليضفتو اهقالخأ يف ةيمدالا

 تاباتك يف ةقحلا ةيمالسإلا حورلا دوجو انل دكؤي نم دجن املق !نكلو
 . يطولفنملا

 هللا ةفاخم يه ةدحاو ةزيكر لوح رودت ًاعيمج هتاباتك نإ «لجأ

 نيدلاو ةيوامسلا نايدألا رهوج يه هذهو «ةيماسلا ءىدابملاو ءايلعلا لثملاو

 . . .ةصاخ ةفصب يمالسالا

 : هللا همحر يقوسدلا رمع ذاتسألا لوقي كلذ يفو

 وأ تمزتم ريغ .ةديقعلا ميلس ءنيدتلا ديدش يطرولفنملا ناك

 ثيدحلا نم هعنمي ءايح هيف ناكو .الغ امهم نمث يأب هنيد عيبي ال ءبصعتم

 غ6



 كلذ سيل هنأو ءاّيعو ةسبح هناسلي نأ هسلاجم نظيل ىتح «سلاجملا يف
 الخ اذإ هنكلو «ًاليمج ابذع هملق ةابش ىلع قمنملا مالكلا ليسي يذلا بيدألا

 يطولفنملا هيف تيأرو هتيجس ىلع قلطنا «مهل سنأي نمم هئاصلخ دحأب
 !هفرعن يذلا

 هتوعدو قالخألا مئاعد حيسرتب يطولفنملا مامتها ىلع دهاوشلا نمو

 تاقبوملا تّرج يتلا ةيداملا ةيبرغلا ةراضحلا ىلع هطخس ةدش : ةليضفلا ىلإ

 «بيطلا ينيدلا كولسلاو سانلا نيب تدعابو «ةيمالسالا ةمألا ىلإ دسافملاو

 ةعاشإل رامعتسالا اهب ىتأ ةيرامعتسا ةعدخو ًاكرش تناك اهنأ ءىراقلل نابأو

 هذه ةبراحم همه ناكف «تامرحلا كاهتناو ضارعألاب راجتالاو ءاشحفلا

 .''”اهروص ىتش يف ليطابألا

 [غ4؟]

 ملاع ركفم جمانرب

 رصعلا يف ةمألا هذه مالعأ دحأ باطخ تيش دومحم نكرلا ءاوللا

 مولعلا لاجم يف ثحبو باتك ةئام نم رثكأ ةيمالسإلا ةبتكملل مدق ؛ثيدحلا

 ةيركسعلا ةفاقثلاو مولعلا ليصأتل ةصلخمو ةقداص ةوعد اهيف «ةيركسعلا

 يمالسإلا حتفلا ةداقل قشعو «يقرلاو مدقتلا بابسأب ذخألا عم ةيمالسالا

 :ةديدع ةيمالسإ تارمتؤم يف كراشو يك هللا لوسر مهلوأو «ناعجشلا

 . ةيلاعلا ةصصختملا ةفاقثلاو ةدوجلا ةياغ يف ةصصختم اثوحب مدقو

 تقولا اذه كل رّسيت فيك :ًاضيأ ةيركسعلا هتبترب ءهل ليمز هلأس دقو

 ؟بتكلاو تالاقملاو ثوحبلا هذه لك ةباتكل

 ةيرصملا ةئيهلا :ةرهاقلا  .يداهلا دبع دمحأ /هتافلؤمو هتايح :يطولقنملا )١(

 ١17٠١1١١18. ص ءها١01٠5 «باتكلل ةماعلا
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 :(ه417١ /7/14 خيراتب كلذ ناكو) هللا همحر باجأف

 يتلا مايألا يفو «موي لك ةرشابم حبصلا ةالص دعب يلمعب أدبأ ١

 تلغش وأ اهتكرت يتلا تاعاسلا ردقب يسفن بقاعأ ايندلا لامعأ ضعب ينيهلت

 . اليل لمعلا يف ءاهب
 يتلا بتكلاو ثوحبلا نم نيبتي امك ءةوعدلل يلمع لك ناك  "؟

 هناحبس هللا نم ةكربلاف ؛هتقو ىف هل هللا كراب ءهلل هلمع ناك نمو ءاهترّرح

 :لاغتو

 يف يلمع مايأ لاوط يعم بحصأو لمحأ تنك دقو 1

 ؛ميركلا نارقلا :يهو .يلاحرتو يلح يف ينقفارت بتك ةعبرأ  ةيركسعلا
 ملقلا يحوو «ىلاعت هللا همحر ةيميت نبال قو ىفطصملا رابخأ نم ىقتنملاو

 .ةمحرلا هيلع يدابازوريفلل طيحملا سوماقلاو .ىلاعت هللا همحر يعفارلل

 .دجسملا جيّرخ انأ لب «ةيماظنلا سرادملا جيّرخ تسل يننأ عقاولاو

 رمعتسملا لمعف ؛ةدابعلل تاناكم يه امك سرادم دجاسملا تناك دقو

 ةطشنأ ىلع ىضق ينطولا مكحلا ّنكلو ءاهتطشنأ ةلقرع ىلع يبنجألا
 نيدهاجملا جّرخت الو «ةيديلقتلا ةدابعلل نكامأ تحبصأف «ًايئاهن دجاسملا
 .نيلماعلا ءاملعلا الو

 رودو يهاقملاو يداونلا يف يتقو نم ءيش ءاضقب حمسأ ال يننأ امك

 . اهنع  تعطتسا ام دعتبأو ءوهللا

 ءاملع رثكأو «ةبرجت ينم ىنغأو ءآّتس ينم ربكأ مه نم بحاصأو

 .نيدلا ءاملع ةصاخو

 ًاملع مهنم اوديفيل ؛نيلماعلا ءاملعلا ةبحاصمب بايشلا يصوأو

 .اكرلسو
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 ينباصأ ريخخ لكو .ةقلطم ةقث هللاب قثأ  يتايح لاوط تنك يننأ امك
 . "”ميظع َىلع هللا لضف ناكو «هناحبس هنم ٌلضف وه

 [غ4؟]

 دلع دمحم ةمأ نم لجر

 نييمالسالا باتكلاو ةاعدلا زربأ دحأ فونوتوشت كبزوأ روتكدلا

 ايزيغريق ةيروهمج يف ةيمالسإلا ةفاقثلاو ةرسألا يتفيحص ريرحت سيئرو

 . اهب يمالسإلا يفاقثلا زكرملا سيئرو « ةيمالسإلا

 ةمصاع كيكشب ةنيدم يف بطلا ةعماجب نانسألا ةّيَّلك يف جّرخت

 ةبارق هل . ةيبطلا ةعماجلاب ًارضاحمو ليمجتلا ةحارج ىف ًابيبط لمع ءايزيغريق
 .اكيرمأو ارتلجنإ يف ةروشنم ليمجتلا بط يف ًاثحب )١١(

 ىقتلا ايراغلب ىلإ هل ةرايز رثإ يمالسإلا ركفلاب لغتشاو بطلا كرت
 ةغللا ملعت ىلع ًامزاعو امه ةرايزلا نم داعف ءنيملسم كارتأب اهلالخ

 يلصي نكي ملو ءًاماع (””) ذئنيح هرمع ناكو ؛مالسإلا ةساردو ةيبرعلا

 . مالسإلا نع ًائيش فرعي وأ

 لمعلا ىلإ هجتاو بطلا ةسرامم كرت امنيح هتعلاو نونجلاب هومهُنا
 ناك ذإ هللا ىلإ ةوعدلاب هلاغتشا ببسب ماعطلا نع تبرضأ همأ .مالسالل

 ريطاسألا نم ةعومجم مالسإلا نأ نيملسملا ناهذأ يف ةيعويشلا هتفّلخ ام
 .تافارخلاو

 نكرلا ءاوللا ملقب «هتافلؤمو هتايحو هتريس :باطخ تيش دومحم نكرلا ءاوللا )١(
 ناكيبعلا ةيتكم هترشن مث) .ه١4١؟ ضايرلا  .مولسلا ميهاربإ نب فسوي

 بالرياض( 
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 غارف نم يناعت تناك ةحاسلا نأ مالسالاب لمعلل ههاجتا بابسأ نم

 نوفرعي ال «يلالملا» ناكو ؛ةيعويشلا طوقس دعب هللا ىلإ ةوعدلا يف ديدش
 !مالسألا تايدجبأ

 َْغ

 ةيئاضفلا ىلع يعوبسأ ينويزفلت جمانربو ةيعاذإ جمارب مدقم راص
 . ةطيحملا لودلا ضعب هدهاشت ةيزيغرقلا

 نيملسملا ةفاك نع ًالضف  نونجلاب هنومهتي اوناك نيذلا ءايدألا

 . هتارضاحمو هجمارب ىلع نوتفاهتي نالا اوحبصأ  نيرخالا

 ةدوع يف مهسأ امم نييعويشلا رابك عم ةديدع تارظانم يف لخد

 . مالسألا ىلإ نيفقثملا نم نيريثكلا

 يه ىيتلاب ةلداجملاو ةيطسولا ىلع موقي ةوعدلا يف هجهنم

 3 يلا

 [244ء]

 ةياهنو ..ةيادب

 نم لجرلا كلذ ءابآ ناكو ؛هبسن لومخب طارقس ٌلجر ريع
 . ةعيفرلا بترلاو ةيلاعلا بصانملا يوذ

 !؟"كموق راع تنأو .يموق رخف

 . ١6١ ص "١47( بجر) ١4/8 ع «ةيملاعلا ةلجم 6

 ١١٠١١. ص ؛ليبسلا ءاوس ىلإ ليلخلا ةياده 6
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 [2غ460]

 هيبقع ىلع صكن لجر

 ةديدع تاسارد لالخ نم اقّمعتم املاعو اًيمالسإ ًاثحاب نوملسملا هفّرع

 مث «ةحيحص ةيمالسإ ةيادب هتايح أدب لجرلا اذه نأ فسؤملا نمو
 ديلاوم نم وهو) م١147 ماع نجسلا يف اهاضق ةرتف دعب هيبقع ىلع بلقنا

 ء(م 144

 ةيفاقث ةعاضب امهالكو ءةيموقلاو ةيناملعلا لوبق ىلإ انوعدي وهو
 . ةيبوروأ

 لئاسملا لاجم يف كلذ نكلو :لاق «ةرورض نيّدلا ءايحإ َّنأ ررقيو

 يتلا قيرطلا وه ةيناملعلا ةلودلل دونهلا نيملسملا لوبق نإ :لوقيو

 !ةيهافرلا مهل نمضت امك مهعمتجم ءايحإ مهل نمضت

 ناتسكاب ةلود ءاشنإ يف ضراع امك «نايدألا لك بّوصي ناكو

 .دنهلا نع ةلقتسملا ةيمالسالا

 بتكت نأ ىلع لمعي ناك دنهلا يف ةيبرتلا ريزو بصنم هلغش ءانثأ يفو

 . '!7ةينيتاللا فورحلاب ةيدرألا ةغللا

 ةعابطلل رجه :ةرهاقلا  .ميهاربإ نمحرلا دبع دمحأ /ةيداحلإلا ةفاقثلا دقن )١(

 .560 ص ءهه105 ءرشنلاو
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[2457] 

 بهذلاب ةيليعامسألا مامإ نزو

 : «ةيليعامسالا» ةقرف مامإ «ناحح اغا»

 .(م5*197) ه 17628 ةنس يابموب ةنيدم يف ةرم .بهذلاب نيترم نزو

 رورم ةبسانمب كلذو «ةيلاتلا ةنسلا يف ايقيرفإ قرش يف ىرخأ ةرم نزّوو
 . ةيليعامسالا ةمامإ هتيالو ىلع ةنس نيسمخ

 رورمب ًالافتحا (م18447) ه1755١ ةنس ساملألاب تارم ثالث نزّوو

 . هتمامإ ىلع ًاماع نيتس

 لافتحالا ةبسانمب نيتالبلاب (م14875) ه1/5١ ةنس ةرهاقلا يف نزّوو

 اومدقو رهاوجلا هذهب هنزو ةميق يزاوي ام ةفئاطلا ءانبأ نم هعابتأ عمج

 ًءالوو هل قيمعلا مهبحل ازمر «تابسانملا كلت يف هيلإ مهنم ةيده غلبملا اذه
. 6 
 !  مهمامإل مهنم

 رمن دمحم ةمجرت ؛رشيرب دولك /رصاعملا ةيليعامسإلا مامإ ناخ اغأ ميرك )١(

 .72 ص .ءها1415 «ةئثيدحلا رادلا :ىشمد  .يندملا
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 [ع4ا/]

 اعقص قرتفملا

 نادلبلا صضعب ءامسأو . مهنادلب ىلإ مهتيسنب اورهتشا ءاملع كانه

 ىلع هبتشي دقف ؛رهنلا ءارو اميف ةصاخو ؛ضعبلا اهضعب نم بيرق اهبيكرت

 .«ًاعقص قرتفملاو اعضو

 مالسإلا خيرات يف اهيلع تفقو يتلا ةهباشتملا ءامسألا نمو
5 )60 

 دمحم نب ليعامسإ اهيلإ بستني نممو .داذغب ىرف نم : ناشاف

 ؛نيبيرغلا) بحاص يورهلا ديبع وبأ اهنم «ةاره نم ةيرق :ناشاب

 .هريغو

 نم ةيحانو «تاسارخب ةديلب اشيأو مق برقي روهشم دلب :ناشاق

 . ناهبصأ لامعأ

 :نولوقيف فاقلا نودقعي هلهأو ءرهنلا ءارو امب ريبك دلب :ناساق

 . ناساك

 .7م" ص ؛5:١ 68264١ تايفوو ثداوح (؟١)
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 |[ ةدح]

 ؟,ةرونملا» مأ «ةيوبنلا» ةنيدملا

 ىلع تفقو ىتح ««ةيوبنلا» ب ةئيدملا فصو ردصم نع لءاستأ تنك

 نم ملعلا لهأ هيلع جرد فصولا اذهب ةنيدملا فادرإ نأ اوركذ نيثحابل مالك

 :مه ءمهنم ةثالث ءامسأ ىوس اوركذي مل مهنكل «نيرخأتملاو نيمدقتملا

 . هللا ةمحر مهيلع .يدوهمسلاو «ةيميت نباو «بيسملا نب ديعس

 خيرات» ةّبش نبا لثم .فصو الب ةنيدملا مسا ركذي مهضعب نأ اوركذو

 . .«ةنيدملا رابخأ» راكب نب ريبزلاو «ةنيدملا

 .«ةفيرشلا» ب اهفصي مهضعب نأو

 ةنيدملا مسال ًانيرق مويلا سائلا نيب رهتشا يذلا فصولا امأ :اولاق
 . هلامعتسا أدب ىتم يردن الف «ةرونملا» وهو

 مل ةنيدملا يخّرؤم نم وأ ملعلا لهأ نم ًادحأ َّنأ هملعن يذلا نكل
 . كلذ دعبو لب «[يرجهلا] رشاعلا نرقلا ىتح فصولا اذه لمعتسي

 . كارتألا يرخأتم ثادحإ نم هنأ نظلا بلاغو

 «يحولاو ةوبنلا رونب ترون ةرونملا ةئيدملا نأ ديرأ نإ حيحص هاتعمو

 .نارقلا لزنتيو

 هيف ّنأل ىنعم حضوأو مظعو لجأ «ةيوبنلا) ب ا فصو نكل

 ةوبن وهو ل هب ةنيدملا تفرش رابتعا مهأب ًاهيونت

 . لَو دمحم

 انرصع يف هلامعتسا ردن يذلا  فصولا اذه ءايحإ يف نأ امك

 هيلع اوحلطصا امب ًاريكلتو فلسلا ةداعل ءايحإ  ًامامت يسن لب ؛رضاحلا
 . . خيراتلا ةلوهجم ةداع نم ءايحإلاب ىلوأ مهتاحلطصمو فلسلا تاداعو
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 . ''”ملعأ هللاو .اولاق ام اذه

 اهفصو يف جرحب ٌرعشيو لب ؛«ةرّونم» ضعتبلا اهلّضفي دقو

 ترّرونت» اهنإ : و ««ةيوبن» اهنإ :لاقُي نأ نيب قرف كانهف ««ةيوبنلا» ب
 . «ةّوبنلاب

[245] 

 ؟وه نيأ ..لبجلا

 ؟نونعي نيأف . . لبجلا نم ًانالف نأ ثارتلا بتك يف دري ام ًاريثك

 0 .لابجلا اهل لاقي يتلا لامعألل عماج مبسا لبجلا : يومحلا توقايلاق

 . ''”يرلاو (هاشنمرك) نيسيمرقو نادمهو نيوزقو ناجنز نيب ام يهو

 يف قلطُي ناك يذلا مسالا وه لبجلا نأ يبلاعثلا روصنم وبأ نّييو

 لامش قارعلل ةّداحملا سراف دالب نم ةيبرغلا ةقطنملا ىلع يمالسالا دهعلا

 ميلاقأ نم يناثلا ميلقإلا وه اذه ناكو .ًاضيأ «لابجلا» ىمستو «ناتسزوخ

 ."”ناورشونأ اهعضو يتلا سراف ةكلمم

 .؟؟7(لططساوو دادغب نيب) لبجلا نلهأ نم هنأ (ه85١1*1 ت)

 ةعابطل دهف كلملا عمجم (/ةيوبنلا ةئيدملا فحصم نع يملعلا ريرقتلا :رظني )١(

 .754 "7" ص .ه1405١ ؛عمجملا :ةرونملا ةنيدملا  فيرشلا فحصملا

 .«لابجلا) ةدام 8٠ 44 صو ؟لبجلا» ةدام 6٠ /” نادلبلا مجعم (؟)

 روصنم يبأل .«مهريسو سرفلا كولم رابخأ ررغ باتكب فورعملا ريسلا ررغ (9
 5١4. ص ما «نارهط ط .يبلاعثلا

 .(؟ ط) 164/9 مالعألا (4)
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[27] 
 ةربخملا ةأرملاو ..ملسملا دئاقلا

 رصع يف نييطنزيبلا خود .يساجلا سيق نب هللا دبع رفظملا دئاقلا

 !ةحجان ةيرحب ةوزغ نيسمخب همايق لالخ نم كلذو .هنع هللا يضر ةيواعم

 هسفنب وه موقي نأ لبق ةراغ ةيأب موقي ال هنأ ىلإ دوعي هحاجن رس ناكو

 يذلا رغثلا يف لّقنتيف ءرجات ةئيه ىلع ءادعألا يضارأ لخدي ناكف
 . .ةريصبو تيب ىلع هططخ مسريف دوعي مث «هتمجاهم ديري

 حبصأو ءرحبلا يف نييطنزيبلل ًابعرم همسا ادغ كلت هتاحاجنل ةجيتنو
 ىلع نيبردملا لاجرلا نم مهتارباخم اوثبف .هنم صلختلا لغاشلا مهلغش

 !ةأرما ىلإ اوأجل .ىودج نود مهتاقاط لك اودفنتسا نأ دعبو

 ىدحإ تناك يتلاو ءاهيدي ىلع لطبلا اذه ةياهن نوكت نأ هللا ءاشيو

 نم لاع ردقب عتمتت تناكو «يطنزيبلا تارابختسالا زاهج يف تادنجملا

 ءابرغلا يدجتست ةلوستم ةئيه ىلع ءانيملا ىف لوجتت تناك دقف «ءاكذلا

 . اهدالب هاجت مهاياون ةفرعمو مهيلع فرعتلل

 تنكمتف «ءانيملا كلذ سيق نب هللا دبع رحبلا ريمأ لخد موي تاذ يفو

 !هيف عقو طيسب أطخ ةجيتن هيلع فرعتلا نم

 دادعالا لجأ نم راجت ةئيه ىلع ءانيملا كلذ هل قيدصو وه لخد دقف

 ىلع ءاخسب اهاطعأف ؛ةلوستم ةثيه ىلع يهو ةدنجملا كلت هتضرتعاف ءهوزغل

 ! راجتلا ةداع ريغ
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 ىلإ تعرسأ مث هب تسّرفت هابتنالل تفاللا فرصتلا اذه ةجيتنو

 . ءانيملا يف سيق نب هللا دبع نأب هتربخأو ءاهسيئر

 هبحاص نكمتو ءهولتق ىتح هب اوطاحأو هيلإ اوُيه ةعرسلا هجو ىلعو

 !ثدح امب نيملسملا ربخأو رارفلا نم

 ؟هيتفرع ءيش يأب : هيلع تلد يتلا ةأرملا كلتل ليقو

 ءراجتلا ضبق ضبقي ملو كولملا يطعي امك ىطعأف ءهتقدصب :تلاق

 )١«! سيق نب هللا دبع هنأ تفرعف

[461] 

 ! ةبيهر ةعاجم

 نم اهرابخأ ههوال ةئس رصم تباصأ يتلا ةعاجملاو طحقلا *

 !رشبلا ىلع رم ام بجعأ

 ناك ام اريثكو ءراغصلا لكأ ىلإ اوّدعت مث ءرعبلاو تاتيملا اولكأ دقف

 !لعافلا قارحإب

 : كلذ يف ًارابخأ يبهذلا مامإلا لقنو *

 تيأر :(رابتعالاو ةدافإلا هباتك يف) فيطللا دبع قفوملا لوق :اهنم

 !ءاوبأ نحن :الاقف ارضحأ ةأرماو لجر عم ًابوشم ًاريغص

 «ةيمالسإلا تارابختسالا يف ةأرملا رود :باتك نم ًالقن 7١١/4 يربطلا خيرات )١(

 ١7. ص .ه414١ .ن .د .م .د  .يفرهلا دمحم ةمالس
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 .امهقارحإب رمأف

 الو نؤَمرُي ءددع اهاتومل سيلف [ةرهاقلا ينعي] رصم امأو :لاق *

 !نيكاكدلاو قاوسألا يف اوقبف مهيمر نع اوزجع مث ءَنْوَراوُي

 ناتقهارم ناتيراج يلع ضرعو ءعاذو عاشف رارحألا عيب امأو *

 !دحاو رائيدب

 .غولبلا نود ةليمج :تلاقو اهتنبا يرتشأ نأ ةأرما ينتلأسو *

 . مهأرد ةسمخب

 !مارح اذه نأ اهّتفّرعف

 .ةيده اهذخ :تلاقف

 . ماشلا نم بل هنأ الول ًاسأر َمدعف ٌجاجدلا امأو *

 «ًارانيد نيتسب ًاجاجد ماشلا نم بلج الجر نأ يل يكُحو

 ءمهردب ةضيب تعيب ضيبلا َّدَجُو اًملف «رانيد ةئامنامث وحنب اهعاب
 راك هل

 ةعمجلا موي ىلص مامإلا نأ ةيردنكسإلا نع تاقّثلا نم انعمسو *

 . ةزانج ةئامعبس ىلع

َ 
. 6 ( 

 .| ''اثراو رشع ةعبرأ ىلإ رهش ةّدم يف تلقتنا ةكرّت نأو

 رئاخذو ركفلا بئاجع» يباتك يف رابخألا هله نم بجعأ تلقنو

 .«ربعلا

 ه1 ص ييهذلل 5٠١. ه١ تايفوو ثداوح :مالسإلا خيرات 0(

6" 

 كو
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 يقشمدلا .نيدلا ييحم .دمحم نب ىلع نب دمحم ماشلا ةاضق يضاق

 . يكزلا نباب فورعملا يهم ت ؛ يعفاشلا

 . ملعو ةلاصأو ةمشحو ءاضق تيب نم ناك

 . ظفللاو طخلا نسح ءًامراص ًاملاع :ًاهّوفم احيصف ًاغيلب ائشنم ًابيدأ ناكو

 : اهأشنأ ةقئاف ةبطخب هب بطخ نم لوأ ناكف «سدقملا تيب حتف دهش

 .ةحتافلا ءيش لوأ أرق

 . «اوملط يذلا وَ ةلر باد َمِظَعَف 9 أرق مث

 .رطافو ءأبس لوأو «لمنلا ةلدمحو .«فهكلاو «ماعنألا لوأ مث

 : لاق مث

 رومألا فّرصمو ءهرهقب كرشلا َلذمو ءهرصنب مالسإلا زعم هلل دمحلا»
 .هركمب رافكلا جردتسمو .هركشب معنا ميدمو «هرمأب

 نم هدابع ىلع ءافأو «هلضفب نيقتملل ةبقاعلا لعجو :هلدعب ًالود َمايَألاَرَّد

 ىلع ٌرِهاظلاو «عّنامُي الف هدابع قوف رهاقلا هلك نيّدلا ىلع هنيد ٌرهظأو ءهَّلظ

 . عفادُي الف ديرُي امب مكاحلاو «عجارُي الف ءاش امب ٌرمالاو «عّزانُي الف هتقيلخ
 ءهراصنأل هرصنو ء«هئايلوأل هزازعإو هراهظإو هرافظإ ىلع هدمحأ

 دمحلا رعشتسا نم َدْمَح .هراضوأو كرشلا ساندأ نم سّدقملا هتيب ريهطتو

 .هراهج رهاظو هّرس نطاب
 دلي مل يذلا دمصلا ٌدحألا ,هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأو

 اهب ىضرأو «هبلق ديحوتلاب رهط نم ةداهش .دحأ ًاوفك هل نكي ملو .دلوي ملو

 . هبر

5١ 



 .كفإلا ضحادو كرشلا ضحاد .هلوسرو ةدرع قيم نأدهشأو

 هب َّجَرَعو ءىصقألا دجسملا ىلإ مارحلا دجسملا نم اليل هدبعب ىرسأ يذلا
 رصبلا غاز ام .ىوأملا ةنج اهدنع «ىهتنملا ةردس ىلإ ىلعلا تاوامسلا ىلإ

 .؟ىغط امو

 ؛ غلبأف «ةظعوملا ركذ مث «ةباحصلا نع ىضرت مث

 هيلع كحلاو .داهجلا ميظعتو ءسدقملا تيب ميظعت اهنومضم

 . ةنس 77 ذئموي هل ناكو
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 يف رهاظ وهو «ضيبأ ٌصفب يفوك طخب رسُّنلا ةّبق نيمثت ىلع همساو
 . ةيقرشلا ةهجلا

 [ءو؟]

 برحتلاو رحاسلا

 يفوصلا يمجعلا مركلا وبأ همسا ءٌباّصن قرام ٌلّيحتم ذوعشم

 .(مه5ا تر

 ١ مهسب هيمري نم رمأي ناكف  ارحس # قراوخلا مهارأو ىراخبب رهظ

 آرجعيو ةدي لقثتف

 . هنأش لحفتساو « هعمج رثكف

 ىلع ٌدشو !حالس الب هللا ةردقب يسفنب لوغملا لتف ىلع ٌرداق انأ :لاقو
 . لوغملا نم ةدع يف هلتقف ىراخبب ريبك لوؤسم
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 يف يمجعلا مركلا وبأ زربف «هبرحل زهجو «؟نوغامرج» ىلع هرمأ مظعف
 !لوغملا هنع تمجحأف ؛ناعمجلا ىقتلاف !حالس الب سانلا نم فولأ

 !بّرجأ نأ ديرأ انأ : شيجلا يف نيمّدقملا دحأ لاقف

 هعم ءاج نم ىلع لوغملا تلمحو «هسأر رّيطف مركلا يبأ ىلع دش مث

 . ')ه5181/ ةنس كلذو !ًافلأ نيتس اولتق :لاقيف !مهودصحف

 [23غ]

 ةدهاعملا نم :فرح» ريوزت

 نب دمحم برغملا ناطلس لاجر رابك نم ناك لازغلا يدهملا نب دمحأ

 كلم عم ضوافتلل هلسرأ دقو .نيبرقملا هيراشتسم نمو ؛ًابتاك هللا دبع
 ةنداهملا يف داهتجالا ةجيتن» ناونعب باتك ىف هتلحر نّودف «سولراك نابسإلا

 براقت اهيف ء«ه1401١ ةنس نيدلبلا نيب ةدهاعم ىلإ هعم ىهتناو ؛''”«داهجلاو

 . نيملسم ىرسأ حارسو .نيدلبلا نيب

 تناك يتلا ةليلم ةنيدم دمحم ناطلسلا ازغ ه147١ ةنس رخاوأ يفو

 «سيراهملاو عفادملا اهيلع تبصنو اهب هشويج تطاحأف «نابسالل ةعضاخ

 كلملا هيلإ بتك ىتح كلذ ىلع لظو .ًامايأ اهرصاحو ءاهفصق يف عرشو

 :هل لوقيو نيتلودلا نيب ةدوقعملا حلصلاو ةندهلا ةدهاعمب هركذي سولراك

 لازي ال حلصلا دقع يف كنيبو ينيب ةطساو ناك يذلا لازغلا كبتاك طخ اذه»

 .2«يدي تحت

 .؟©ا!/ ص ؛ يبهذلل 59١ 2.51١0 تايفوو ثداوح : مالسإلا خيرات )0(

 «ةيعماجلا تاعوبطملا ناويد :رئازجلا . يبرعلا ليعامسإ قيقحتب ردص (0)

 . ص ١17 .«ه 4
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 ةنداهملا كعم تدقع امنإ» :ًالئاق هللا دبع نب دمحم ناطلسلا هباجأف

 .«. .اهيف ةنداهم الف انتلايإ يف يتلا ندملا امأف ءرحبلا يف

 لمتشي صنلاب اذإو «ةدهاعملا صنب اينابسإ كلم هيلإ ثعب كلذ رئإو

 !رحبلاو ربلا يتملك ىلع

 ةليلم نع راصحلا كفي نأ الإ ناطلسلا عسي مل حوضولا اذه ءازإو
 هتريخذو هبرح تالاو هعفادم عيمج ناديملا يف كانه اكرات ءاهنع جرفيو

 نفسلا نتم ىلع هل اهلقن ىّلوتي نأ اينابسإ كلم ىلع ًاطرتشم «هتابرعو
 !ردص ةباحرب كلذ ىلع قفاوف . . ةينابسإلا

 .دمحم ناطلسلا طخس راثأ يسامولبدلاو يركسعلا لشفلا اذهو

 شبك هنم ذختا يذلا .لازغلا يدهملا نب دمحأ ىلع هبضغ ماج بصو

 . هيصنم نم هلزعو «ءءاذفلا

 : هّصن ام ةدهاعملا ردص يف بتك لازغلا نأ هؤشنمف مهافتلا ءوس امأ

 يديأ يف ةدهاعملا كص عقو املف .«أرب ال ارب انتيب ةلهاعملا نإ»

 راصف «اواو اهناكم اولعجو فلأ ماللا اوحمف «فييزتلا ىلإ اودمع نايسإلا

 !«اربو ارحبو :صنلا

 هتابثإ نم مغرلا ىلع «حرشلل لازغلا نبا اهلذب يتلا تالواحملاو
 ثيحب «هلازتخاو لوقلا هراصتخا هيلع ركنأ يذلا ,ناطلسلا عنقت مل ءريوزتلل

 ىراصنلا ىلع لهس يذلا رمألا ءريوزتلل ةيناكمإ ىلع صنلا ىوطنا
 :لوقي نأك «ةليوط ةرابعب يتأي نأ هناكمإ يف ناك امنيب «فيرحتلا يف مهتمهم

 هبشي ام وأ «ةنداهم الف ربلا يف امأو «رحبلا يف مكنيبو اننيب «ةنداهملا نإ»

 . ''7كلذ

 . روكذملا باتكلل راصتخاب  ققحملا ةمدقم نم (1)
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 |[ ء36]

 زيربت نم ..ةربعو خيرات

 . ةريغص ىرخأ تادلبو «مق» ةنيدم ادع ام

 ىلوتسا نأ ذنم دالبلا هذه ىلع هذوفن طسب يعيشلا بهذملا نكل

 اًيمسر ًابهذم يمامإلا يعيشلا بهذملا نلعأو ءاهيلع يوفصلا ليعامسإ

 ضرف لجأ نم فصولا قوفي حيبذتو لتق نم هعسو يف ام لك لعفو

 . ةديقعلا هذه

 نيب اوروديل نيبغاشملا نم ةعومجم لسرأ نأ هب ماق ام أوسأ نمو
 . نيدشارلا ءافلخلا اومتشيو ةقزألاو ءايحألا

 ءافلخلا نم نوؤربتملا :؛نايوج ةءارب# مسا عيماجملا كلت ىلع قلطأو

 . نيدشارلا

 «صقنت الو دز» و متشلا ةرابع ددري نأ صخش لك نم نوبلطي اوناكو

 . هعيطقتب نوموقي ةرابعلا دادرت نم عنتمي يذلاو

 بورهلا الإ ةيفسعتلا لامعألا هذه ءاّرج نم سراف لهأ مامأ نكي ملف

 . نيهركم عيشتلا بهذم لوبق وأ ؛مهنيدب

 ناطلسلا ينامثعلا ةفيلخلا بضغ ىلإ هذه ليعامسإ هاشلا لاعفأ تّدأو

 ةنيدم حتف نم نكمتو «ةيوفصلا ةلودلا ىلع برحلا داق يذلا «لوألا ميلس

 .ريرب

 اوماق نيذلا «نييوفصلا يديأب ىرخأ ةرم تطقس جرخ امدنع هنكل
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 كلت يف ةنسلا لهأ تعلتقا «ةعّورم ةيعامج رزاجم باكتراب روفلا ىلع

 . انامث ةيدعلا

 ةثام دحاو موي يف لتقف هنإ ثيح «لماكلاب ةيعيش ةنيدم زيربت تحبصأو

 !ةعامجلاو ةّنّسلا لهأ نم افلأ نوعبرأو

 اكيجلب يف مويلا انكل ناريإ يف نوُيوفصلا الول : نيقرشتسملا دحأ لاق

 !نييرئازجلاك نآرقلا أرقن اسنرفو

 حتف يف اهرارمتسا نع ةينامثعلا ةلودلا اولغش نيّيوفصلا نأل اذهو

 : . .ايوروأ نادلب

[237] 
 نا 35 هلا ةيم ٍِ لصأ

 لقف ا ير اس لا لا

 ىلطي مسالا اذه ناكو . «انبيعشا اهانعمو «خانيو» وأ «يشتخن ن9 مسأي اوفرع

 («ىتسيك١ وأ «نيتسكاا مهنوّمسي نامورلا ناك امك ؛ةيناشيشلا لئابقلا ةفاك ىلع

 ىلع عقت نآلا ىتح مسالا اذه لمحت تلاز ام ةقطنم كانهو .«تسيكلا» وأ

 .ناشيشلاو ايجروج نيب ةلصافلا دودحلا

 ماع سورلا مه هلمعتسا نم لوأف (ناشيشلا) يلاحلا مسالا امأ

 ءمسألا اذهب فرعت ةقطنملا تلاز امو «كلذ دعب هلامعتسا عاش مث ماا

 .يراخبلا بيعش وب نب هللا دبع /ةضفارلا ىلع درلا يف يسولالا ءانثلا يبأ درهج )١(
 غ2 ص .(هاروتكد ةلاسر) ه6 .ةيمالسإلا ةعماجلا :ةرونملا ةنيدملا

 ينيمخلا ةروث لبق ناريإ يف ةّنسلا لهأ :باتك نم اهلقن ةقباسلا تامولعملاو)

 1١86 -١7(, ص ءاهدعبو
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 . (ناشيشلا) ةيمستلا هذهب اورهتشاف ةقطنملا ناكس ىلع بحسناو

 (نيشتيشت) ةامسملا ةيناشيشلا ةيرقلا ىلإ عجري ةيمستلا هذه ببسو

 نم يقرشلا بونجلا ىلإ ارتموليك )١8( دعب ىلع «نوغرألا» رهن ىلع ةعقاولا
 ناشيشلاو سورلا نيب حلسم مادص لوأ عقو ثيح «(ينزورغ) ةمصاعلا

 .(ناشيش) ظفللا اذه سورلا لمعتساف ؛م170 ماع ةيرقلا هذه نم برقلاب

 . '''اهناكسو ةقطنملا ىلع هوقلطأو

[2917] 

 مويلا ..ناسارخ

 .سمشلا اهانعمو ؛رخ# نيتملك نم ةيسرافلا ةغللا ىف ناسارخ فلأتت

 ةحاسم لمشت ىتلا ةقرشملا سمشلا دالب ىهف ,ةقرشملا اهاتعمو «ناسا١و

 . نوحيج رهن ىلإ ىمارتتو «سراف دالب نم قرشلا ىلإ عقت «ةعساو

 داحتالا :يه «لود ثالث نيب رضاحلا تقولا يف ةموسقم يهو

 .ناريإو «ناتسناغفأو «(ًاقباس) يتييفوسلا

 نم ةدتمملا ةقطنملا لمشيف يتيفوسلا داحتالا ىلإ اهنم فيضأ ام امأ

 ةعقرلا وهف ناتسناغفأ ىلإ اهنم ٌمض ام امأو .نوحيج رهن ىلإ ناجهاشلا ورم

 بونجلا ىلإ دتميو .؛لامشلا يف سسخرس نم أدبي طخ نم قرشلا ىلإ ةعقاولا
 . "”ناريال عباتف اهرئاس امأو .ةارهو سوط نيب ةفاسملا فصتنمب ًارام

 ةفاقثلا ةرازو :نامع  .ةرياشبلا دومحم بتار /نويندرألا نويناشيشلا )١(

 .758 ص ه1 52

 :نامع  .ناوطع نيسح /يومألا رصعلا يف ناسارخبب يبرعلا رعشلا (؟)

 7١. ص .ه814١ «بستحملا ةبتكم

 هذ



[434] 

 مويلا ..راتتلا

 سورلا نأ ركذ فييدعس روثرأ روتكدلا يمالسإلا ركفملا عم ءاقل يف

 بعشلا تيتشتب اوماقو «م4”191  ه87"11 ماع مرقلا راتت ةيروهمج اوغلأ

 . ملسملا يرتتلا

 عيمج م1944 رايأ /ويام 18 يف ةيتييفوسلا تاوقلا تمحتقا ثيح

 لزانم اورجفو ء.مهتاهمأ ناضحأ نم لافطألا اوعزتناو ءراتتلا ىرقو ندم

 سرادملا نمًاريبك اددعو ءادجسم(00٠6١)اوفسنامك «ءنيملسملا

 اهعضو يتلا ةردانلا ةيمالسإلا تاطوطخملا اوقرحأو «ةيمالسإلا تابتكملاو

 ثارتلا ديبأ ىتح «ةفلتخملا ةيخيراتلا لحارملا ربع راتتلا مالسإلا ءاملع

 ! هلك يرتتلا يمالسالا

 يف ملسملا يرتتلا بعشلا ءانبأ نحشب تييفوسلا سورلا ماق امك

 ةدعل ءاذغلاو ءاملاب مهديوزت نود تاناويحلا لقتل ةصصخملا تاراطقلا

 تايلمع لالخ ملسم نويلملا فصنو نينويلم وحن دهشتسا ىتح . عيباسأ

 . ةيناسنإ اللا ريجهتلا

 راتت ةيروهمج اوغلأو ةيمالسالا مرقلا راتت ةيروهمج سيئر اومدعأو

 برحلا يف يتييفوسلا داحتالا دض ايناملأ عم مهنواعت ببسب مهل ًاباقع مرقلا

 .ةمهتلا هذه نم راتتلا ةءارب سورلا نلعأ مث «ةيناثلا

 يف نييالم (7”) مهنم ءراتتلا نم ملسم نويلم )١168( دجوي هنأ ركذو

 . ناتسراتت ء«راتت ةيروهمج

 درشتلا نم نوناعي ملسم يرتت نويلم )١6( كانه نأ ينعي اذهو :لاق

 . مهنطو ىلإ باستنالا مدعو عايضلاو
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 مرقلا راتت ةيروهمجل اليدب نوكت نأ نكمي ال ايراتت ةيروهمجو

 . ملسملا يرتتلا بعشلل ًاضيوعت وأ

 هنطو دادرتسال بعشلا اذه ىح ديبأتي يلودلا عمتجملا بلاطو

 :فولعفلا

 .يعويشلا مكحلا ءانثأ ةيمالسالا مهتيوه ىلع اوظفاح راتتلا نأ ركذو

 اهيف دئاصق مهوملعو «ًابيغ نآرقلا مهءانبأ اوظَّمح فحاصملا تعنم املف

 . 217. . .مالسالا ميلاعت

[2445] 

 ناجيدنأ يف نايسني ال نافقوم

 ؟يمالسإلا ملاعلا» ةفيحص ريرحت سيئر اهب ماق ناجيدنأ ىلإ ةلحر يف
 :لوقيف امهرمأ ىسني ال نيفقوم نع انثّدحي .سوسقر ع دارم ذاتسألا

 يهو ءايسا طسو يف ةعقاولا ناتسكبزوأ ةيروهمج عبتت ةقطنم ناجيدنأ

 فرعي ناك امع م١144 ماع يف تلقتسا يتلا ةيمالسإلا تايروهمجلا نم

 .اقباس يتييفوسلا داحتالاب

 اهربكأ ةعونتم ةيقرع تاعومجم نم ناتسكبزوأ ناكس نوكتيو
 «ةيلوغمو ةيكرت لئابق نم نوردحنيو 0/7١ نم رثكأ نولثميو .كبزوألا
 ةمصاعلا دئنقشط نع دعبت ناجيدنأ ةقطنمو .نوملسم ناكسلا ةيبلاغو

 ةرازغب جولثلا طقاست اهترايز تقو فداصو ؛«ةرئاطلاب ةعاس وحن ةيكبزوألا

 :نافقوم اهيف يل ناك دقو

 )١( ع (ةيدوعسلا) ةوعدلا ةلجم ١55785: ص 74 .
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 دحأ نم برقلاب انكو  رصعلا ةالص انتكردأ امدنع :لوألا فقوملا

 نيلصملا تيأر اهئاهتنا دعبو «ةالصلا ءادأل هللا تيب ىلإ انجلو  دجاسملا

 يهتنيو دجسملا ةدمعأ دحأ دنع نم أدبي ليوط روباط يف سولجلل نوقباستي

 يف تبثم يديدح قودنص حتفب كلذ دعب دجسملا مامإ ماق مث . لخدملا دنع

 ةحفص أرقي نيفطصملا نم صخش لك أدبو ءًاميدق ًافحصم جرخأو دجسملا
 يذلا مث ءدجسملا رداغيو مامالا فارشإ تحت فحصملا نم طقف ةدحاو

 «برغملا ناذأ دنع يهتتي نيلصملا نم روباطلا اذه نأ نيبتو .اذكهو ء«هيلي

 نيبت يلاتلابو . طقف فحصملا اذه ىوس هيف دجوي ال دجسملا اذه نأل ارظن

 . مهلزانم يف مهب ةصاخ فحاصم نوكلمي ال نيلصملا عيمج نأ ًاضيأ

 عقاولا هلزنم يف هترايزب انمق ناجيدنأ يتفم ةوعدل ةيبلت : يناثلا فقوملا

 ًاقودنص هلزنم يف تيأرو «جولثلاب ةاطغملا ةيلبجلا تاعفترملا دحأ يف

 اذه له هتلأس امدنعو ءدجسملا يف دوجوملا قودنصلاب هبشأ اًيديدح

 ًافحصم جرخأو «قودنصلا حتفب ماقو «باجيإلاب أموأ ؟فحصملل قودنص

 يف عوبطم هنأ نيبت هتحفصت امدنعو .ةقزمم ريغ ةدحاو ةحفص هب دجوت ال

 .اماع نيرشعو ةئام وحن لبق يأ هه. ماع يف ةيبرعلا ةغللاب دنهلا

 نيعبس نم رثكأ ذنم فحصملا اذه يف نوأرقي اوناك مهنأب يتفملا ربخأو

 .رايدلا كلت يف مالسالا ىلع ةيعويشلا اهيف تقبطأ يتلا ةرتفلا يهو ءاماع

 ةليضفل ةيده امهدحأ تمدق «نافحصم ةيوديلا يتبيقح يف يعم ناكو

 شهجأ مث ءهسفن كلامتي ملو ةلهو لوأل عمدلاب هانيع تقرورغاف «يتفملا
 . ءادهالا اذهب احرف ءاكبلاب

 ةملسملا عومجلا هذهو يتفملا اذه لثم ملاعلا اذه يف مك ءربكأ هللا

 يه مكو «هللا باتك نم طقف ةدحاو ةخسن كالتما ىلإ علطتتو وفهتو ونرت يتلا

 يف ةيمالسالا بتكلاو فحاصملا نم ةمورحملاو ةيسنملا ةملسملا تايلقألا

 ا



 ةيويسالا رزجلاو ةيقيرفألا لاغدألاو ةيلارتسالا ةراقلاو ةيبونجلا اكيرمأ

 .ةيبوروألا رجاهملاو

 لاجم يف ةلماعلا تاهجلا ضعب ىلع موللا نم ءيش كانه ناك نإو

 فحاصملا لوخد عنمت لودلا كلت تاموكح ضعب نأ الإ «ةيمالسإلا ةوعدلا

 . اهيل ةيمالسالا بتكلاو

 وسكت اَل ساَنلا رك َنكلَو .ورتأ لع كئداَو . . .»

]5-:[ 

 ملسملا ةلاحرلا يدوبعلا رصان نب دمحم ذاتسألل ةردان ةلحر يف

 يف «ستوريب» همسا ميدق رصق ىلإ ليلدلا هذخأ ءوريبلا دالب ىلإ فورعملا

 نورمعتسملا اهفلخ يتلا ينابملا مدقأ نم وهو «اميل ةنيدمب ياكنإلا عراش

 مضي فحتم ةباثمب نالا لمعتسيو ؛م ١16748 ماع ىلإ دوعي يذلا .نابسالا

 اهنم رعشقت رظانم يف «ءانجسلا بيذعت .بيذعتلل امسق مضي ام نيب نم

 .ناديألا

 هذه اولطو .«لاصلصلا وأ سبجلا نم لاجرلا ليثامت اوروص دقو
 .ةميدقلاك ودبت اهلعجي ربغأ ءالطب ليئامتلا

 يف اهوطبر دقو ةريبك ةبشخ يف هالجر تعضو نيجس رظنم : كلذ نم

 نم ةكرح يأ نأ ثيحب هبحاص عم لبحب نرق دق ءانجسلا ضعبو

 .رخآلا اهتم كرحتي نأ دب ال امهدحأ

 .اه11١ 7/1 // لاإلت ع «يمالسإلا ملاعلا 29(

 عع



 ديدحلا نم ةريبك ةرك عم ديدحلا نم ةظيلغ لسالسب طوبرم مهضعبو

 . طوبرم وهو هتكرح قيعت ىتح هلجر يف ةطوبرم اضيأ

 هفارطأ تدش دق لجر اهيف ضرألا تحت ةفرغ يف رخآ نجس مث

 . ملألا ةدش نم خرصي وهو ضرألا يف ةظيلغ داتوأ ىلإ لابحب اهلك ةعيرألا

 .رادجلا ىلع بولصم رخاو

 . مهباقر نم نوقلعمو نوقونشم نورخأآو

 الف ءضرألا نع مهوعفر دقو ءايحأ مهو رادجلا يف نوقلعم نورخاو

 !سولجلا الو فوقولا نوعيطتسي

 هالجرو قودنص يف هردص عضو دق لجر رظنم ةعينشلا رظانملا نمو

 هنأل . هئاضعأ كيرحت عيطتسي هلف ( همق بوقت عم قودنصلا جراخ هأديو

 هؤانب ىتح ء« شحوم ضرألا تحت ملظم وبق رظنم كلذ عظفأ نمو .. .

 «بيذعتلا تحت اوتام لاجرل ةيقيقح مجامجب هضرأ تشرف دقو « نشخ ثر

 نم برهلا لواحي نمف «قيرطلا تدس دق ًارثب جررخلا باب ديقااورفحلفو
 .اهقوف انررم بشخلا نم حاولأب رثبلا يطغ دقو !اهيف طقسي وبقلا اذه

 مكيرأ نل يننكلو فحتملا اذه يف رظانم كانه نإ : ليلدلا لاق انهو

 !«'!نزح مكديزأ ال يكل اهايإ

 ؛قدزرفلا عباطم :ضايرلا  .يدوبعلا رصان نب دمحم /زيدنالا لابج ممق ىلع )١(

 '5١. ص .هاك٠4

 دف



 ت اَتيوُمْمَولا سهَف

 ةماعلا فراعملا
 ؟ءىراقلا يأرام ١

 1 بتكلا ةيحاتتفا . . ا 5-5

 ليمج ءادهإ “" 

 000000 0 ] ] ] ] ]ز]ز]ز]ز] 1 1 باتكلا ةعلاطم بولسأ ع
 ل ا ا ربحلا نم لاطرأ  ه

 1 ا ارح نوكت امدنع عدبت 1

 11 فيلأتلا قوقح عاري مل نم ىلع ءاعد  ا/

 ١ ؟تقؤم مأ يدبأ فلؤملا قتح 4

 ١ همجحيب باتكلا لوعفم ةقالع 4
 ١ تاشانكلا ٠

 ها اا ا ؟هانعمام لوكشكلا 1١

 ا ل اهيلإ امو تابثألاو تاخيشملاو مجاعملا 7

 ارم را ا هيف أرقت يذلا اذه يف زغل ٠

 1 مومهلا ليزي باتكلا 4
 ا ا ا ا وا او ا دل يل و باتك ىلع نزح 6



 عوضوملا /مقرلا

 هاه اه هاه هاف هاه هدو هاه هولا باتك نم ءزج ىلع ةحاين دنا

 هبتك نفد امدنع ٠١

 اهتراعتساو بتكلا ةراعإ

 ةيكافلاب هنود نت ناالا

 !ةزيمتم لئاسرو بتك <51

 ةليوط نيوانع 7

 باتكو بتك "4

 ب ا لو او نأ أ ا حاات صاخ عون نم ردان 4

 ها رار اكل ل اج ل ل تن ةينازاق رداون 6
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 وق
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 عوضوملا /مقرلا

 فئاظولاو نهملا تايمسم مجعم 4

 ناويحلا دنع يناسنالا بناجلا

 ىمحلا مامح 5١

 مالسإلا روصع يف ءاسؤيلا -

 00 قحلا اهيف دجت ال بتك ةسمخل 59

 لطاب هرثكأ ةغالبلا جهن 4

 م ل و ا ل ا ا ل رهزألا ةلجم 6

 »00*21 تانويزفلتلاو فحصلا رابخأ ةيقادصم لوح

 1 ا نة ل لا اهو هج ا تاحلطصمو تاملك يناعم ا

 تاينيقيلاو تاملسملاو تايهدبلا 6

 تامولعمو دئاوف 6!"

 هر و ا ملاع ملع نم براجتو دئاوف هام

 سر م لي ةعيرس رابخأ 5

 ا ا ا ل توملا دعب ملكت 6

 ا ل و ا برشت الو لكأت ال ةأرما

 متع هروح هدو م ءماسوم هج ق 1كلا نم شلل يقل ف يول جي هنفك لماح  ها/

 ةردات ةثداح 64م

 (تاقرفتم) ةيمالسإ ةفاقث

 3 د اكل جوج ذه لة دوب ورم مخمل قاوم دكو رم يسجل هولا قاع يرو دئاوف 648

 2” بّلصتملا ركفلا بحاص 6

 ةحفصلا

16 

/37 

6 

 ا

6 

 ها

6 

>6 

6 

 هه

 مال

64 

 ه4

 5١

 لن

54 

56 

55 

/ 



 عوضوملا /مقرلا

 تاهيبلتو فئاطل 5١

 ةنهادملاو ةارادملا "7

 عئابط هو

 لاؤسلا مذ عضاوم 4

 1 ا ا و ا لوجعلا ريكفتلا بحاص - 06

 ةيمالسإلا ةملوعلل ةداهش - 5

 ها ا ل ل ا ب قمعلا ىف ل "ا/

 قالخألاو بادالا
 امهيربق يف نادلاولا

 نيدلاولا قوقع نع ريفكتلا ةيفيك 4
 ماسقأو عاونأ ءايحلا

 4 و ماع قه“ واو" ونود كول هه ده فن أقوي اه نهج هج روأ ذو مهاردلاو ةبيغلا ال"

 ل هلكاشي امو عضاوتلا نيب ل ال"

 لتقي ظيغلا له  ا/4

 ا قفرلاو ةظاظفلا يف هللا ةنس - 6

 نو رام ا وا 1 1 يل ا بضغي ملو بضغتسا نم |

 11000 ريطخخ قلخل 7
 ا ا باذكلا )ا

 لاجرلا ربتخا 4

 هه اه و واه واه هاو ها ولو وأو اواو هاون واو هاف فنملاو ماعط م

 )ك3 ازامهح نورك تالأ

 0 7 ةءورم  ممل؟

 ةحفصلا

٠ 

 لا

 /ا

7 

7 

4 

,6 



 عوضوملا /مقرلا

8# 

44 

146 

15 

 _ مثال

44 

4 

5 
3 

27 

 ل و

4 

06 

 هب 105

 ا ة د ررلل ورل يفر ر روبق ةئالث نم ةربع

4 

65 

 رظن تفل ٠

 ك1 ا نارقألا نيب

 هُمذ دعب هركشي
 امل ا ل 0 لا اب زفر رول" اب انور اهم لهل قا قانا قب ق8 ف رباكألا دي ليبقت

 مالسلا هيلع دري ال هنأ نظي نم ىلع مالسلا

 1غ 000008 قسافلا ىلع مالسلا

 ك5” ةجاحلا ءاضق ءانثأ مالكلا

 ةوعدو ..ظعو

 ؟ةنسح ةظعوملا نوكت فيك
 ظعولل سلجي نمل تاظحالم ثالث

 ؟ءاعدلا اذه مغني له

 ةريغصلا ءايشألا نم ةربعلا

 لجألا هنإ

 ةظع ٠١

 سه سها ها © «© < 6

 هاه مه 6 5 © 65 65 569 © .- هه 6 5 © 65 89 5 656 65 95ه 6 © هه ه6

 ةمكحلاو ةظعلا رعش نم ا لرب

 00 ل ا ل ريسفت ىلإ جاتحي مالك +

 ه0 «# © 646 ©« هته م 6ه © © «© ©« ه

 ةحفصلا

4864 

1 

1 

1١ 

1١ 

1١ 

5 

46 

45 



 ةحفصلا عوضوملا /مقرلا

 آل ا وو ولا اوما وحول قل نطل حام نينمؤملا ريمأو ىضاقلا نيب _ 6

 0 ظعو 5

 ا داعبأ وذ راوح ٠

 0 تيجع 4

 ١ ةئعلو ةالص

 1 ريقفلا يرثلا _

 ا يصاعملا ىلإ بلقلا ليم ١

 1101 ا اا إو طوس و الخ قاس د ل نالوا كانط د قئزط ديدجلا نيدلا ةوالح ١٠7"

 110 ٠ خا ا تاب الملا فعلا 3 8مل هرتز 4 قيمع جاتنتسا ١7

 ا ل ا را صالخالا عم ةوقلا _ 64

 ١6 ةيبهذ ةدعاق 6

 ا يع ا او لا و ا يلوم ةيعادلل ةيوبرت اياصو 5

 1 ول ..هآااالال

 دحاسملا

 1 ل ا ل ا و يل م و رارضلا دجسمب قحليام

 00 دجاسملاو نايبصلا 8

 ا رو ول ا ا نا ا هب دوسألا رجحلا يف حرج 7

 ملعلاو ..ةرسألا يف
 1 ةبيصم بألا نوكي امدنع ١

 1( انلافطأ ىلع ةمصب - ٠7

 حف قلقلاو باجحلا

 لف اهّئلحو همهارد "1

0 



 ةحفصلا عوضوملا /مقرلا

 10 ا لا ملا فيقول نإ ايدج عال تاجوزلا نع ثيدحلا 20١_

 ١4 (بيبختلا) اهجوز ريغل ةأرملا بح

 1 م فورح ةثالث

 في ملعلا يف ةينلا 64

 ١ 8 ىوه ةبلغو نيد ةلق 65

 ا ااا 0000011 ةنراقم ٠

 ل يبهوو يبسك ملعلا ١

 0 ا ا حيرج ملع بلاط 7

 ١ ءاملعلا عضاوت #١

 ريسفتلاو نآرقلا مولع
 دف ميركلا نارقلا يف ماهبالا دورو بابسأ 4

 104 تاهباشتمو تامكحم

 ا 0 ريثأتلا زاجعإ 5

 م قوذو ةوالحو معط

 0 رعشو نارق

 1101 رف وال ا و ناكم يأ يف ةوالتلل دجسي 4

 دي ؟ريسفت دمحأ مامالل له

 110 م ب ا ا الا كما خذ يذ ميركلا نارقلا رسفت ةيفيلغوريهلا 0١

 0 ا ا ريسفتلا نم فئاطل

 1 م ريسفتلا يف دئاوف 1١1

 0 000000 ريسفتلا عئادب نم 4

 117 ل و ل لا ا ل ريسفتلا يف تاراشإ _ 6

 ١ 7 0 ةفيطل ةدئاف



 001000000 0 0 ز ا ةعاجسشلاو ملعلا - 17

 ١14 صصقلا بجعأ نم 4

 ا ل يي ل ل م بونذلا موش 4

 ١66 نسحأ يه يتلا اولوق

 | ؟فيك رحبلا يف داسفلا 6١

 امل ا وو ود يالا ا هوس و سا هن و رظانملا فيفطت

 ل ؟نيرسع رسي بلغي له ١6

 ةريسلاو ثيدحلا مولع
 81117... اا دول ول قارون اح وزنا 6 قل رجع وجال يح يق يتقي ةولح ديناسأ 14

 ه8 ٠ 1 د لا وجل ملا يوي وت اي يالا د ها ةياوجم ةةجاونق ا ال ةاور مجارت 6

 8161 7 را 11 ولا واوناوب ب قو ةودال اونو وع اشف يقهيبلاو ينامكرتلا نبا نيب 5

 000 0 كحضي وهو ةنجلا لخدي 7

 ١ هاب مهتاهمأب ال مهئاباب نوعدُي سانلا 64

 اقفال و اواو يكلم انزل ع قس ا ءاشعلاو برغملا نيب لعفت اذام 6

 اقل او ولاا ف ياا و نو اوكا ؟فيك هلبق يذلا نم رش ماع 0

 ١68 اذه يف ركف 65١

 00 ا ملسم لكل نادوهشم ناموي 7 65

 1٠ ميظع يسدق ثيدح 55 هاو

 ا و بسانملا لجرلا 4

 قرفلاو ةديقعلا

 110 تالا مأ 6

 ال7 رو مو ا ل م 1 هج جو ل نيدلا بس 757



 عوضوملا /مقرلا

 فورظلا تءاش /151" 

 لصحي مل هتيلو «لصح هتيل 264

 هللا قل 48

 ةمهم ةظحالم 11٠"

 ىلاعت هللا بنج يف ةئطاخ تاريبعت 1

 ةزجعملا ظفل "/ 

 توملا كلم نزح امدنع “/1 

 1ص5ش 1 توملا دعب ةعجرلا لأسي نم 14

 ا ا ا ا ا ا اا يدقعلا هبهذم يف ةبيتق نبا ١

 ل ةمادق نباو ةيميت نيا - 5

 اهريبعتو ايؤر ال

 2 ل ال اور داو ا ا هب اهب يو ل كلو دل ال قا الج طك دج د4 افي ذل نيتوادع نيب قرف ا

 00000 0 1 ا ا نيدلل ةيفانملا سواسولاو رطاوخلا 4

 اًكتيد قشعلا

 انديسو ..ديس ١

 لزنملا نم مؤاشتلا

 0 ل ل ةيفقاولا 187

 و ا ل ا ضفاور 4

 20 «انثارت" ةلجم لوادت عنمب يصوي رهزألا 7 6

 5ظ5ظ010 ل ا ا ا ةيطوقنلاو ةيفورحلا

 00 ةيراسكاخلا ةكرحلا /17 

 ؟هلي انّيبنب مأ ةينارصنلاب ريشبتلا 7

 ا ملا ا ا ا ةيكيلوثاكلا نوقلتعي نوملسم 14

 حل

 يل

)| 

)| 

]| 

 ا

4 

 1ك
3 

28 
 ١

 ١

 دف

 ا

34 

 ا
 ا(

 ابا
 اب

 ل

 اما



 ةحفصلا عوضوملا /مقرلا

 يح ديدجلا دهعلاو ليجانألا نيب قرفلا _

 1 ماعطلا تالضف جرخي ال هئلإلا 20١_

 1/65 دنهلا دوهي 7

 مه كودنه

 راكذألاو ةيعدألا

 اما ..لضفأ 4

 ايل و وا 8 راو وما لود اننا ام دل اننا هاهدح 17 3 ةذاعتسالا ةدئاف 65

 اال ا رولا و راو وا يح و و طم نيحلاصلا ءاعد نم <

 م44 حيرلا فصعت امدنعو «ةالصلا بقع /1 

 ل تابسانم ثالث يف ةيعدأ 4

 0 ا ا ةديدج ةيعدأ 68

 ا و ا ب ا ةريصق ةيعدأ “< ٠

 ل هءاعد هللا باجتسا ١“

 ةيعرشلا ماكحألاو هقفلا لوصأ

 15317 7 0 اونا يا رول ا ا حنا ير اس يواستلاب _“ 6

 ١1 ريربتلا هققف 97“

 لح هلوصأو هقفلا نيب راوح "_ 84

 45 قورفلا بتكو ةيهقفلا قورفلا "< 6

 114 ......... ةقدصلاو ةيطعلاو ةيدهلاو ةبهلا نيب قرفلا ه5

 19101 ايدو طاع بالا قنا نطو و عا اطل ءاهقفلا دنع طوقسلا 67

 سرخلا عاونأ 64 ؟.و

 م



 عوضوملا /مقرلا

 ةالّصلاو ةراهطلا
 ةجاحلا ءاضق دنع سأرلا ةيطغت "< 8

 كمسلا ثورو لوب مكح ٠

 د ا ا ا حلا 1 ناطيآلا نع يهنلا 5

 مارحلا دجسملا لخاد يلصملا يدي نيب رورملا ه7

 او ماا و ف ل و ل ا 1 ةيعكلا لحاد ةالصلا <56

 )25700 ا حالملل ةلبقلا لابقتسا مكح 14

 ةلبقلا ىف داهتجالا أطخ "6

 رطم الو رفس ريغ يف عمجلا 515

 1010 ةالصلا يف نيتفشلا كيرحت 7

 00 مايقلا يف فحصملا نم ةءارقلا 200

 2118 دوجسلاو عوكرلا يف نارقلا ةءارق لوح - 64

 0110 ايندلا رومأب دوجسلا ىف ءاعدلا 3٠” 

 ةالصلا يف مسبتلاو كحضلا 0١

 ةالصلا يف اهرامخ طقس نم مكح س2 71

 ظل نيدلاولل ةباجإ ةالصلا عطق 517

 فتاهلا وأ بابلا سرجل ةالصلا عطق 14*54

 ةربقملا يف ةزانجلا ىلع ةالصلا 6

 252010011 19 ةزانجلا ةالص ضعب هتاف نمل 9 5

 د ل ا ل و ا ةراختسالا يف ىواتف 5«!

 2171000 راغصلا مايص 4

 5200000 ءاروشاع يف لايعلا ىلع ةعسوتلاو لاحتكالا 2" 64

 كد



 ةحفصلا عوضوملا /مقرلا

 700 كمسلا ةاكز _ _ 0

 ا ا ا اعم هلماحو يبصلا نع فاوطلا - 5١

 فق نفدلا لبق ربقلا دادعإ "3"

 تالماعملا

 0 ل هقفلا يف ةعرقلا طباض 7

 1 مالسإلا يف ّلحلا 7 4
 فين فقولا عيب كا

 2<« ةعانصلا ىف ماكحأ 7 5

 1 ةطنحملا تاناويحلا ىلع ةضواعملا 57

 جاورلا يف
 ا براقألا جاوز يف مهوت 7

 5 لزعلا ةلأسم "4

 ا اا 000 0 001 ةيسنج ةحص 7 ٠

 تايوقعلاو تايانجلا
 700 رورملا ثداوح يف لتقلا ةرافك 0١

 فقل ًاعوج توملاو ماحزلا يف توملا 5

 فيا ناهرلاو رامقلاو رسيملا نيب <47

 ل ل ا رمخلل ةمومذم لاصخ رشع 415

 107 ل ا واو نما هاا متم ناويحلا هقلتأ ام ننامض "6062

 ا تيملا ماظع ىلع ةيانجلا 57

 7 ا ا م ةيعانصلا نسلا ىلع ةيانجلا 17

 م1 و م ل ريهشتلا ةبوقع طباوض <44



 ةحفصلا عوضوملا /مقرلا

 داهحلاو رّيسلا

 قل هلهأو مالسالا ةحامس 4
 25103 اي أوتبث املدنع - "66

 قت اهيلإ امو ةيداهشتسالا تايلمعلا 5

 ا م و ا ا تم ا ا ل ا ا دهاجم ةهصق "7

 ةعيرشلا ةمظنأ نم
 154 ا اول لا دا هتان امو قم تا ار منا 1 بصانملاو ءاملعلا 67

 "22 ةالولا نوكي اذكه "14

 8 ا راب ال نموا لا وسأل 3اس ل ة يللا طيور علا ىرخأ تافصب ضاق 06

 265 ةريسي ةلأسم 5

 "6 ايادهلا نم يضاقلا هلبقي نأ زوجي ام "هال

 كف رئاحلا يضاقلا 4

 10 ا را ا ا ب ع ةردخملا ريقاقعلاب باوجتسالا 8

 اا نيجاسملا نع وفع 6

 (..مارحلاو لالحلا) ةبعرشلا ىواتفلا

 «2ك داهتجاو داقتعا “ ١

 ك6 كلام مامإلا بهذم ىلع ةيهقف ماكحأ 55

 اا 0 نيسلاجلا ىلع لخادلا ةحفاصم - 5757

 مز و وا ا ل ا ا ا زبخلا ليبقت مكح 7 4

 1 861 1 ل ا صال لاو وماكو ينط ليل ربقلا ىلع ةباتكلا 7 6

 887 م ع ام سلا ساس ؟رمعلا لوطب ءاعدلا زوجي له "_ 5

 ا و والا م ملا لا و او ن5 ريخألا هاوثم 7 717



 ةحفصلا عوضوملا /مقرلا

 000 0000 001ب اذك تلعف اذإ اًيدوهي نوكأ :لوقي 4

 01 م ضيحلا عئمل ةيودألا مادختسا 584

 فق ةلبقلا ىلإ نيلجرلا ذم ٠

 فلو ةبعكلا ةروص اهيف يتلا ةداجسلا 2١”_

 فلا ةالصلا دعب ةحفاصملا مكح 97

 فن مرحلا يف ىواتف

 فلا ؟رطفت له وجلا تارطعم 4

 1 و يل ةرونملا ةئيدملا ىلإ ىتوملا لقن مكح 6

 00 0 هنبا لام نم بألا ذخأي ىتمو فيك 5

 ف قرفلا عفدو ةرايس لادبتسا 7 7

 اداب ا ا ل ا ذيبنلا نم ليلقب ماعطلا خبط 4

 0 0000 لوحكلا نم ةليئثض ةبسن يوحت ىتلا ةريبلا “ 4

 0 ا ءارمألا ىلع ءاملعلا نرغب كد ا

 1 ؟ىمعألاب ىمعألا بيقلت زوجي له "< 6١

 ااا 0 0 ا طيرشلا صق 7

 221 لامعألا ليطعتو مالعألا سيكنت - 8“

 ف ةأرملا اهأرقت رابخألا ةرشن 14

 0 اا وا سا غو تراب سرعلا ةميلو مكح 6

 ل ل سارعألا يف حابملا صقرلا دودح 5

 نر يسيطانغملا ميولتلا يف ةعيرشلا مكح 417

 34١ لبزلا عيب مكح -4

 128017 و ا و ليو و رططاس و ةنيزلل رعشلا عيب - 64

 ف رعشلا عرز مكح 54

 عمك



 ةحفصلا عوضوملا /مقرلا

 ةيلسانتلا ءاضعألا عرز مكح 0١"

 بيطلا در مدع 7

 صأرلا ىلع ءانحلا عضو ا

 لاجرلل ناجرملاو ؤلؤللاب للكملا بوثلا سبل مكح 4
 اًّيح رانلا يف توحلا ءاقلإ مكح ٠6

 ةكمسلا فوج يف ةّردلا مكح 9 5

 عابسلا دولج شارتفا مكح 6

 0 ا ريرحلا شارتفا مكح 4

 تالينافلاو سبالملا ىلع نارقلا ةباتك
 ةيليكشت تاحول يف ةينارقلا تايالا ةياتك ميرحت ١“

 ةيمالسإلا ديشانألا زاوج يف طباوض 7

 ناريثلا ةعراصمو ةرحلا ةعراصملاو ةمكالملا مكح 0
 6-00 لاوقألا هذه نم ءيرب يواضرقلا فسوي خيشلا "4

 قئاقلاو دهلا
 دهزلا ةوق _ 06

 هقفلا سيردت نع عنتمي كربلا

 يمالسإلا فوصتلا يف ةملك 67

 فوصتلاو ميقلا نبا 64

 ايندلا هله 4

 ةصفق يف ةربعو ةيكح 35٠

 ليئارسإ ينب نم ةأرما ١"

 952717000 يوحنو بهار نيب 8

 كدي

524 

 فحل

 ؟ ىلا

 الذم

184 

24 

205 

554 

 514١

 فلي

 "5ك

 فلي
5546 

22 

.6 
 ا
 نسي
 نكح



 كلا كبلق دّمفت _ ٠”

 مم ناهربو ةجح ""[14

 2 ا نو ا ل ا ل لا 3 ا و ياواد سلا ل ل وبا ريس 06

 ١ هملعب هللا هعفن لجر "5

 0 ا ال و ل م عرو  ”١ا/

 مم انرودو انلاومأ “4

 ةيعامتجالا مولعلا

 ا ا ءاتفتسالا اذه أرقا 84

 لش ةيديوسلا ةيضاقلا

 م١1 هدالوأ مأ لجرلا لتقي امدنع ١_

 ضحي !ةديعسلا برغلا ةرسأ 9 "5

 قل !ةجوزلاو بلكلا نيب قرف 7

 ا ا ةطرشلا يف مالك 414

 ضلي نمألا ىلع ءانمألا نوكي اذكهأ 9 “6

 ا ل ا ا ا ب ع يد نيرحتنملا قئاثو نم 717

 ضخ ةفايعلاو ةفايرلاو ةفايقلا "7

 ضحي ةيريخ قوس لوأ “4

 5136 ا جاتنإلا للقي لمعلا لالخ ثيدحلا لدابت 5 4

 ةيقيبطتلاو ةتحبلا مولعلا
 ا و و ا ل ةريغص تاعرتخشه 69 "5

 نضع ساملألا ةبالص بابسأ ١"

 م ةظحللاو نيعلا ةفرط نيب قرفلا 17

24 



 كناسل "5

 ةرشابم ماعطلا لوانت دعب ةضايرلا "7

 م ل ا ةلوليقلا 9 "8

 م ا مش نول لكشتي فيكو . .لاخلا 9_ 4

 : يد ها ا را ناسنالل ديدج «توص# ةعارز 9 "4

 هجولا نولو محللا نول 0١

 ةميظعلا ةمكحلا هلهو ء«سافنلا دنع #5

 2 ميركلا نارقلا نم ىحوتسم ديبم كو

- - 

 لزالزلا دض ةناسرخ عارتخا ىلإ لصوت ةينارق ةيأ - 4

 نارقلا أرقت ءاغبب 606

 ةعونتم تاناويح ىف بئاجبعع 15

 طيط وبأ "4

 55 ناويحلا ىدل شرطلاو عادصلا ةمالع -.4

 هبال هر 07 قو أ هيف حراوجلاو عابسلا موحل راضم 5

 ه6 6 ه1 هاه" ها هلو هه فلا ف اهيف اهُّكس نسحلا تس #6

 نييارشلا بلصتب ةباصاإلا نارخؤي ةلوارفلاو توتلا 0١"

 . ةيئاذغلا رصانعلاب ينغ نوهدلا نم لاخ خيطبلا
 نا م 2 ا 4 14+ ل كل لي ا كاوا اج 1طن 1 تا دل فا ضيبألا ياشلا -_ "م

 رابغلا ملق "64

 أ

 هاه هاه 0 0ه0ه8ه9 86 ©

 « -. م. سمج 6 © «©

 ه١ © هس خخ »ل © سها #

 ةحفصلا

 ما
 فش
 ففي
 ضفي
1" 
 ضل
 فش
 ففي
 ضل
 دفع
 ما“
 نش
 فلا

 مام

 ناد



 عوضوملا /مقرلا

 مالسالا خيرات نم ماسجأ لامك _86

 ةفللا

 ةغللا لهأ نم “5

 ىوقتلاو وحنلا

 ةغللا يف امهل عبار ال 0١

 ةقيقد قورف 6

 تان 1 اخ ا ا لالا ا د اهل ل17 تسال ف فت دل ل 2 16 يعقب 4 قيفوتلاو و -ءلا __ ”5“

 12170707101 1 ]110 كمامح باط : لقت ال - ”66

 موعطلا ليصفت 9 4
 ا ا افلا نو كلا قا نق دق زول ظل اطر اه وأ "لق فيما اوما طوع أ نع ول عن لل ظالم هدأت وأو مأ ءاوس لا

 نع 7”

  #0١هّيوش 00

 ةحفصلا

 لافي

1 
4 
 كي
01 
1 
4 

 مما

 مهأ

 نا

 نا

 اركوا

 الانا

61 



 ةحفصلا عوضوملا /مقرلا

 بدألا

 ا ا 1 111 ؟هتفرع له 57

 0 ا قرافم بيبح نم ليلق عاتم ا

 ا ةيراجلاو ملاعلا 4

 ف اهل ليثم ال ةقادص _ "4

 "5 قزأم نم جورخ

 م6 قسافو عاجش 0١"

 م تاملك ثالث 8"

 ا ا يبارعألا اذه

 0 ل م بارعألا مالك نم _ 4

 قي ا ا ءامكح ءايطأ "خه

 5 م م ا ا ل مل ويتم بو يني عع وي ءايشأ ةعبرأ _5

 نا ةديدش ايالب عب رأ 4" ا/

 ا مهيلع جترأ لاجر 4

 نه حخ تاملك ثالث نم ةبطخ "614

 ما ةهيدبلا ناحتما ٠"

 ل وم و و ديف تاناويحلا ناسل ىلع رداونو لاثمأ ١"

 0 ا ا ماا ا ا اتناول ةينادوس لاثمأ "4

 ا ا ةربعلل لاثمأ *49" 

 ا ل ىرتهقلا ةماقم "4

 1037 111 - د ل ل اا روما فلن اوجنا ق ذب او وما دا جال ةفداه ةيدرك ةيبعش ةصقف 606

 1 ا و ا ا لل ا واو اسس نذؤملاو يبارعألا 65

 ل ا اوما م ليم هالو 6 ءاقستسالا ءاعدو يبارعألا "17



 ةحفصلا عوضوملا /مقرلا

 ا رخآ ليخب 4

 ا ا ا نيكسملا جوزلا 8

 ا جاوزلا نوذأم أطخأ امدنع

 كك رعشلا نايذزو» س1

 ل ا رعش رعشلا

 81: ا ءاجهلا ىلإ حيدملا نم يبنتملا تايروفاك بلق - 40*

 مق ا ا جل ا طا ا نا م مهرد ٠٠٠ ٠٠" ب تايبأ " 65

 1 يي ل لا ل لال 1 ا ل قو ا نا 1 لامشو نيمي 6

 ل ا ا ا ا ا ب عا ءاوس اهضرعو اهلوط تايبأ 5

 4 اهتضراعمو ةديصق 7

 اا اا ا ا فورح فذحت امذنع

 84 ثالثلا تاكرحلاب ةيفاق 4

 م4 ةيبدأ ةكرعم يف ةملكل ناعم ةسمخل 5

 نا ءاجه هنطابو حدم هرهاظ ١

 نكي اًيوحن سيل زغل 7

 ا ا جرفو ءاجر

 ا ا ايندلا يبأ نباو فسوي وبأ - 4

 اا اا خيشلا ةءاتحنا 606

 256 رخفو فرش 5<

 24 ا اا ل ولا ا يقيقحلا قايرتلا - 7

 4 نيتيب نسحأ 44

 ا ا 0 0 ميكح رعش يف ةحلاصلا ةجوزلا 646

 ةعافح كيفن بح



 كك : ةريو

2# 

  ة*ه

5 

 ا

  ة*4خ

1*9 

45 - 

 5١

 مهلاوحأو ..مالعألا
 021000 ةمرحملاو ةهوركملا ءامسألا

 ا بابل وف هيتس راند داع جداا لجو لئاضفلا ةرثكب ةربعلا

 ا ل ل ا جلا و قبلا جاع راق يزن" شا برعلا تاقيط

 ا ا ل يول ا ةيفافتا ىرخأو

 هل ةيدعسلا ةميلح تملسأ له

 81 8 اعل قوته دفا ثول ذه كانا ويا لوا هر 3 دوو توما و نآرقلا حو يراصنألا

 2 ل رف ما وب ول ا ل قش تول را اقل د لوألا خ1 يلعو نامثع

 0101 1 ز ز]ز]ز] ] ]ز]ز]ة] ]0 ةديبع ابأ آلإ

 موا

014 

04 

84 

 1١

 لا

 ا

 و

0 

1 

 ٠06*

 عمك

 ا

4 

 ١5م4

 غ٠

 ١١

7 

 كلا

606 

 ل

 ١4



 عوضوملا /مقرلا

 ركز عع نا

55 

06 

| 

 ال

- 

6484 

 عم

 6١

 6١

 ككل ناوي

 هس 0+1

06 

 )د

 هام

 1654م

4 

0 

"١ 

 م

 “ 17تع

 ت5

06 

 ةدحاو ةلكأ

 رمع ديفح هنإ

 مومهملا يضاقلا

 قاعلا رعاشلا

 ل ل و نيدلا ىلع تابثلا هللا لأسن

 مالس نبال ايؤر

 نجلا ىضاق

 000 ا فسوي يبأ يضاقلا ءاكذ

 ةعيرأب ةعبرأ هبش

 ريبك لقاع

 دهاجملا ملاعلا

 ةردان رابخأ بحاص

 يزوجلا نبا سلاجم فصي ةلاحر

 ريقفلا لطبلا

25 

 يع ساه © ل ©20009ه0 © 0 © © 0 © |  #ه ه©ه) © © 0 #* #  هم هسه همه مه ها ها سه © *«  مه هه ما هاه م

14 

1 

1 

6 

 ١

 دف

 هدف

 ةفد

3 

 هرم

 أ

 ل"

 ةغي

 ةفي

0 

4 17 

 ةرك

 درك

 ةيفإ

 ةض

3 



 ةحفصلا عوضوملا /مقرلا

 5 ا ةيهاذ كلم 5

 م م هجوملا ملاعلا 7 07

 هلا ا ب ل ل لا ا ا ب ا خام نوذيع نبا 4

 14 ةيرفسلا نوتاخن - 4

 1 ا ل ا م ةلاحر 4

 5 ملاع ىلع ةليح ماا

 45١ لماعلا ملاعلا 7

 دقي عرزلا توفي نأ لبق 4

 00 ا ا ةوخإ ةثالث 4

 5 ؟ءىطخملا نم 6

 11 ةبيجع ةركاذ 5

 206 ا ا ا م ةيعفاشلل خيش 7

 6 ةلعش هنإ  ؟ا/48

 00000000 ا رشاع نبا 4

 1 ا ملأ نم وكشي ناردب نبا

 ملا ا ل و يمالسإلا بيدألا يطولفنملا 0١

 154 ملاع ركفم جمانرب

 فل" و ا اا ا سوا م لِي دمحم ةمأ نم لجر 7

 6 ةياهنو ةياذلب 14

 28115“ جو ويا ل ا للا 4 1 اا ونال ياا 91 باع هيبقع ىلع صكن لجر _ه 0

 ها يل بهأللاب ةيليعامسالا مامإ نزو 5 65

 ايفارغجلاو خيراتلا
 ه8 د 1 يدان اع ا طنب وأ فس ا ل اعقص قرتفملا ا



 عوضوملا /مقرلا

 ؟ةرونملا مأ ةيوبنلا ةنيدملا 9 4

 ؟وه نيأ !لبجلا7_ 15

 ةربخملا ةأرملاو ملسملا دئاقلا

  - 0١ةبيهر ةعاجم 50

 ا ا سدقملا تيب حتف ةبطخ 00

  44برحلاو رحاسلا 00

 تدان "ع دوك ند تاو نا: ولأ أ لج ق0 هك ]هي قفز ل ذو لقا وح وم نك ا اول كافر اه ا رو روج روح قيد ةربعو خيرات ه5

 111111111 يدم م ةناشيشلا يفتت لضأ ه5

 مويلا ناسارخ 17

 د ل و و اق ورب و هنأ علا ب1 مويلا راتتلا 804

 ناجيدنأ يف نايسني ال نافقوم 4

 بيذعتلا مسق -_ 6

5 

 ةحفصلا

 نك

 عمال

58 

68 

 65١

7" 

 تا

 ظآ6

 كك

 ال

 كم

 آ6

 ءالا


