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 ىرخأ لئاسرو سانلاب طالتخالا بدأ يف ةلاسر ت

 يناهفصألا بغارلا مامإلل

 يسيراسلا نمحرلا دبع رمع روتكدلا : اهيلع قلعو اهققح

 م117١ - ه١ 574 : ىلوألا ةعبطلا

 © دقعو قافتاب ةظوفحم قوقحلا عيمج

 714 ١1 : عطقلا سايق

 15821 : 91/89981/677٠ 47“ : يلودلا يرايعملا مقرلا

 )١1709/ 4/ 7١11( :ةينطولا ةبتكملا ةرئاد ىدل عاديإلا مقر

 رتئلاو جاستا نمو
 )٠00950155( 155511 : سكافو فتاه

 ندرألا ١١١97 ناّمع :١14177 ب.ص
 1110© 22102.52( : ينورتكلإلا ديربلا

 اهيا 21103.26 : ينورتكلإلا عقوملا

 رشانلا رظن ةهجو نع ةروّرضلاب رّبعت ال ةروشنملا تاسارّدلا
 تامولعملا ةداعتسا قاطن يف هنيزخت وأ هنم ءزج ّيأ وأ باتكلا اذه رادصإ ةداعإب حّمسُي ال .ةظوفحم قوقحلا عيمج

 ةيكلملا قوقح .رشانلا نم قباس يطخ نذإ نود تنرتنإلا ةكبش ىلع هعفر وأ لاكشألا نم لكش ّيأب هلقن وأ

 قوقح نإف ةسماخلا هترود يف يمالسإلا هقفلا عمجت رارقل اًقبطو ءاثوناقو اًعرش ةّصاخ قوقح يه ةيركفلا

 .اهيلع ءادتعالا زوجي الف ءاهيف فّرصتللا ٌّقح اهباحصألو ءاًعرش ةنوُضَم راكتبالا وأ عارتخالاو فيلأتلا

 هلا نوطخو مءوعرجتعل. 810 مدمغ هك طنك مانطاتعوغلمص طحقإت 6ع ععممملانععل-هع عةصمسأ
 ذم ةتلزن هد هع طرب ةمن مصعدمم تااط مابا هم اغعم معسمت هدأ مد عمدت طع مانطاتماطعت.





 : كا

 قيقحتلا ةمّدقم

 ناهّمصألا بغاّرلا ُتارّثو انأ

 «ضومُع نم هقيتكي ام «ةيادبلا ذنُم «يناهّفصألا ٍبِْغاَرلا ثار ماحيتقاب ينارغأ

 ٍنيطالّسلا تاطالي لع ِدرَلاب َنيفورعملا نم وه ْنُكي ملف .لايجألا رم ىلع َمكارت

 مجارّتلاو ٍتاقَّطلا بتك ٌلاجر هل رادأ كلذل ؛هرصَع يف مكحلا لاجرو ءارمألاو
 ملف ءهيفت نع ٍثدحّنلاٌليلق ناكو «نوفشتكُملاو نوشحابلا هلوح ّلقو «مهَروهُظ

 يقاقث رداصمو هخويش لع انفرَعُي لو ,نامز وأ ٍناكَم يف «هِتلوُمُط وأ هتأشت ىلع انْفِقَي

  هتافو َحيرات نأ نع اًلضف .هيّبحُحو هِتَّدِمالت نعو هسلاجم نع انُحيِرُي ام انل ْرُكذي مو
 ِثارَثلا لاجر ِنيِب نم ادغف «كلذب تهون يتلا ةليلقلا ٍبتُكلا َنيِب ٍقاّا ّلحع ْنُك

 .ّيسنَم ةبش وأ ابنَ

 هرصع نعو هتايح نعو هنع ِثحببلا ِكرَعُم يف ٍلوَخّدلا لع اًنح هلك اذه يندازو
 تادرفم»و «ءابدألا تارضاحم» :اهُزربأو «ةروشتلا سَ لع ٌتفَكعف .هِتافئصُم نعو

 دوهج ذب نود اهّلُك هذه تعط دقو ««ةعيرّشلا مراكم لِ ةعيرَّذلا»و (نآرقلا ٍبيرَغ
 ةقباّسلا ٍةلئسألا نع هيف ةباجإلا يف ِةَيْنَع تاذ نكت ملو ءاهرشنو اهقيقحت يف ةيميداكأ

 لوبناتسإ يف ِثاَْثلا ٍتاَيكم يف ةثوثبملا ةريثكلا ةطوطخّلا ِتامَّنصملا وحن يهجو ٌثردأف
 ٌثدع مث يدي تحت َمِقَو ام اهنم ثرّوصو ١915 ماع كانه ْىلِإ ثرفاسف .اهريغو

 .تاطوطحت نم هيلإ بسُت ام لع ُتعلّطاف «141/5 ماع اهيلإ



 وه ٍبْغاّرلا ِثارُث لوح َبِتُك ام ضعَب لع اًضّرَيعُم يدي اهيف ٌمفرأ ِّرَم ُلْوَأو

 ةّيبرعلا ةغللا عمجت ِةَلم يف 19175 ماع ثرشُت ءطقف ٍتاحفَص عبرأ نم ٌةرَصتع ٌةملك

 «ليزتتلا غو ٍليوأتلا ةّرْدل باتك لوح ٌرودَت يهو 0915م ١ج) ّقشمِب

 .يناهّمصألا ٍبغاّرلل لصألا يف وهو «يفناكسإلا ٍبيِطَخلل ميدقلا ٌذنم َبِسث يذلا

 مّدُق يذلا بدألاو ِةّللا يف هدوهُج نع ِثحَبلا نم الصف ٌعوضوملا اذه َناكو
 .بادآلا يف هاروتكُدلا ةجرد ٍليَتل 1497/ ماع ةرهاقلاب سمس ِنيَع ةعماجل

 «بغاّرلا ِتاَفْدَصُم نم ةطوطخت ٌقيِقَحَت وهف ؛ثحبلا اذه نم ٌرخآلا ٌءزحلا امأ

 ةطوطخت وهو الأ ريبَكلا لجّرلا اذه ِثارُّث رشّن يف يل ٌيميداكأ لمَع ّلَّوُأ تناكو

 .ةفلتُحم ٍتاعوضوم يف ةّيبدألا لئارفلا ْف 1 (ةغالّبلا عمجا

 قي ءافيتسا ليبس يف «سانلا ىلع يتوَص اهيف ُتعفَر يتلا يناثلا ةلاقملاو

 ٍلَصفُم ٍلكشب نكلو ءاّضيأ «ليوأتلا ٍةَرد عوضوم لوح ثناك ؛هركفو ٍبغاَرلا خيرات

 .(191/4 «يناثلا نوناك ددع) مرا ةّيبرعلا ٍةّذلا عمجم لَ يف ترش دقو . 0

 «ندرألا ةيبرعلا خللا عمجم ةّلجم) ٍبْغاّرلا رصع ٌلوَح ثناكف ؛ةعلاثلا ةلاقملا اّمأ
00 

 ؛باوَّضلا هَّنأ ٌبسحأ ام ةلاقملا هذه يف تحَّجَر دقو ١1987(. ناريزح 1701١ ٍناددعلا

 يدعم يسيل نرتلا لارا ديزل ولا ورع كالا كازو واب

 .ه 501 ماع ْقوُت هنأ نم ةثيدحو ةميدق ةريثك بتُك يف ّرشتنا اكال «(اًبيرقت ده )5٠١

 ناسي ا ع يساولاو .كللذ ركاب صقل اذه و لد العاب دا نيحاو

 ةّيبرعلا ِة خل عمجم ةلجم) «هللا هّمجر ساّبع ناسحإ ذاتسألا ُديِهّشلا يعمجملا ماعلا

 ناندع لا و قيقحتلا يف ٌصّصختملالاعلاو (م “١19/7 ماع 77 27 5 ناددعلا ين ةرألا

 ١9/5(. يناثلا نوناك 1١« دلجملا) (قشمدب ةيبرعلا ٍةغللا عمجم ةلجم) يجرّموَج



 تي عباد يع لع علا تلا رك سك ياما نحو يرطخاالا

 00 تبتاك دقف .روشنملا ريغ ٍبغاّرلا ثارت نم ّيدي

 ةبوسنملا َنايّبلا قيقحت» ةطوطخم نم ٍةخسنب ّيلِإ لسريل «ناريإب ٍدِهْشَم ةعماج يف سردي

 اهني ئرخأ ٌةخسُن يل َرَثوَت دقو ءاهقيقحت ليس يف ٌتيضمو .اًروكشَم اهّلَسرأف ءبغاَرلل
 ىرقلا مأ ةعماج يف اًبلاط َنأل ؛لعفلا اذه نع ٌتكسمأ ينثكلو «ِداقتعالا يف ٍةلاسر» مساب

 .اهّقيقحت زجنأ دق ةمّركمل ةكمب
 وأ ٍبِْغاَرلا ِثارث نم َرشُت ام قيقحتب هيلا ينُدوارُت ثناك ٍنايحألا ضعب يفو

 باتك قيقحّتب ينَحصُت دقو ءرْشّنلا يف ٌةيملِع ٌدوهُج هيف ُلَذت مل َرشُت ام ٌرثكأو هضعت

 يف هِي يف هنْرُر انيح «هللا همحر خافّتلا بتار ٌدمحأ ُذاتسألا «ليزتتلا ةَّرعو ٍليوأَتلا د١

 .ىري امك .هبحاص نع ِثحبَبلا يف ٍداهتجالا نم ٌلضفأ كلذف «5 اعدم وشم

 0 ما «ةيقابلا هتاطوطخ ّوحت يهجو ٌتِهّجو ينْدِكلو
 َرشن ٌديعَأ يتلا لئاسّرلا هذه ٌلصأ وهو :قلوناتسإب ةننايلسلا كم مهدات رود

 نأ دعب كلذو .هيف اهيلع ٌترْثَع يذلا هِيفّت عومجملا 3 ءَمويلا ئراقلا يدي َنيِب

 ,.ةقواطم دق قو ةلخإو ةذعئاو اهتيقت «ههقوكو هلا وم تلعب

 نم ٌءزُج يهو «يدنفأ َّدعسأ ةبتكم يف 14175 5/١7/ خيراتب َعومجملا ثدجو

 .876 5 مقرب ٌلوبناتسإ يف ةيناميلّسلا ٍةبتكم

 19917 ماع اهُنقّفح دقف «دحألاو ٍدحاولا ركذ يف ٌةلاسر» يهو لوألا اّمأ

 ني قرعللا قورفلا زاربإب ْثّيِنُع دقو .نامع  ميزوّتلاو رشَدلل ٍناقرُقلا رادب ثرشُنو
 .نيّتدرفملا ِنيَئاه

 -ريشبلا رادب ثارشت دقف «(«سانلاب ل طالتخالا بدأ يف ٌةلاسر» ىهو «ةيناثلا امأ



/ 

 ِتاقالعلاو سائلا َنيَب ٍةقادّصلا رثأب ةّيعاتجا ٍتاماتتها ٌثاذ يهو 21494 َناَيعِب

 .مهَنبَي ةمئاقلا طل

 ٍتاَفِص ركِذ لِ كرف ««مولُعلاب ٍناسنإلا ٍةليضَق يف ٌةلاسر» يهو هُهثلاَتلا اًمأو

 ْترِشُن دقو «ملعلاب ٍناسنإلا ّي ّيِرل «ٍتاراشإ نم ةنمضتت امو هَنيمَلعْلاو ٍميلتلاو ملعل

 .م١٠7 ١ َماع يد يف «ةّيبرعلاو ةّيمالسإلا تاساؤدلا ةيلك هلع

 ُدشَحَتو ««ةّيويندلا ٍلامعألاو مولُعلا ٍبِتارَم يف ٌةلاسرلا يهو «ٌةعبارلا اّمأو

 اناحا اينف دعني ىلا لاوخألاو هّناحِبُس هللا نِم اًبيرق ُملعَلا اهيف ثوكي يتلا ِتاَفَّصلا

 زكرم نع ٍةرداّصلا «ِثاَّثلاو ةفاقّثلا يتافآ» لم يف ْترِشُت دقف .ةفيرّشلا ةلزنملا هذه نع
 .م7١٠7 ماع هيد يف هارَّثلاو ٍةفاقّثلل ٍدجاملا ةعمُج

 بدأ» َةلاسر لعجأل «ةبيِشَقلا ةديدجلا ةعبطلا هذه يف اهبيترت ٌثدعأ ينأ لع

 .«مولعلاب ناسنإلا ةليضف» ٌةلاسر اهيلتو «ةعومجملا هذه ردص يف «سانلاب طالتخالا

 .(دحألاو دحاولا» لاسر ًاريخأو ««ةيويندلا لامعألاو مولعلا بتارم» ٌةلاسرف

 هس

 ادهم ليصفّتلا ٌنوكيسو «َماع هجوب اهمرَكَذ «عومجملا اذه لئاسرل ماع ٌركذ اذه

 .هللا نوعب ءباتكلا اذه يف ضعب ىلإ اهّضعب ٌمَضُي ًاعيمج يهو «ةدح لع اهنم لكل



 4 27يناهّمصألا ٍبغاّرلاب ٌفيرعَت

 :همسأ

 .يناّهفصألا ٍبغاٌّرلاب ٌفورعملا «دّمحم نب لضفم نب ٌنيسحلا ؛مساقلا وبأ وه

 .(0 نارتلا بنك نم ةثالف فو ("0ءرانآ نم ةيسخ ى ىحّنلا اذه ملغ ةهقسأ دودو

 ضعب ِهْنَّركَذ دقو «؟”دمحم نب ٌلضفملا :هّنأ لع همسا ركذب يطويّسلا درفنا دقو

 ٍنيسحلا نبا دمحم وبأ :هّمسا نأ هتاطوطخم ٌضعب ْثّركذو ءلضفلا :مساب «*”عجارملا
 600 ةاهفضألا

0 

 و

 :هدلوم

 اومجرت نيذلا اهنع َتْكَس دقف «هتدالو رمأ يف هب عطقن ام هرابخأ نم انيدل سيل

 )١( ««مالسإلا ءاكح خيرات» يف يقهيبلاو .(5-75917؟) «ةاعولا ةيغب» يف يطويسلا هل مجرت ١١7.

 ««ةغللا ةّمئأ خيرات يف ةغلبلا» يف يدابأ زوريفلاو .(1١؟ :1) «ءالبنلا مالعأ ريس يف يبهذلاو

  . 8«نونظلا فشك» يف ةفيلخ يجاحو .(779 :7) «نيرشفملا تاقبط» يف يدووادلاو )1١:

 .(نيِفلؤملا مجعم» يف ةلاحك اضر رمعو ؛«مالعألا» يف يلكرزلاو م1
 يف ةلاسر»و «نيتأشنلا ليصفت»و «ةعيرشلا مراكم ىلإ ةعيرذلا»و «نآرقلا تادرفم مجعم» :يه (؟)

 .«نايبلا قيقحت»و «دحألاو دحاولا

 .يلكرزلا مالعأو نالكوربو «نونظلا فشك» يه (")

 .(79ا/:1) «ةاعولا ةيغب» (5)

 .(ةيناملألا ةخسنلا) نالكوربو «داقتعالا يف ةلاسرلا ةطوطخم يه (5)

 .«نآرقلا تاهباشتم لح» ةطوطخم (1)
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 ال انئكلو .هراثآ يف اهنع ٍءيشب وه ْثدحتي 1و ءمِجاَرّبلاو ٍتاقَّطلا باحصأ نم هل

 يتلا 0 بيرغ ُثادرفم» يهو هتاطوطخت ىدحإ شماوه ىلع درو ام ٌدعِبَتسن
 اهتحفص لع دجو دقف .يرهوج ناندع دمحم ُيَقْسِمَدلا ثحابلا 1947 ماع اهيلع َرِثَع

 سب راح ل ةايقما مق ف زل :هّلوق هبحاصل باتكلا ةبسن َدعَب < لوألا

 نأ لإ يظ لظي عجرم اذه ّنكلو «"ةيالثو (اذك) نوعبرأو ثالث نس روش ني

 .«ةيملعلا ةلدألا هَ هبت

 :هّنأشَن

 يتلا ,عجارملا انئدَحت ملف هيأت نع هب ٌمِزجَن ام هرابخأ نم ءاًضيأ هانْيَدل ٌسيلو
 هراثآ يف ًيّش ةأشَنلا هذه نع وه رُكذي لو هيفاك لكّشب اهنع ءاًعيرس اًضرع هل ٌتَضرَع
 ْ .نآلا ئّتح انيديأ اهيلإ ْثَّلَصَو يتلا

 نبي هّلصأ ّنأ١ : عجارملا ٍضعَب ُلوق ٍددَّصلا اذه يف هيلع انعّقو ام ٌةياغ ّلعلو
 ف هولا ئاراهنأ :هراثآ ئراق هب جرخي نأ ٌنكمُي ام اذهو .20«دادغّبب ٌشاعو ءناهّفصأ

 ظعاّوو «ةادغبا ىلإ ءاج هنأو ءاهئابدُأو اهِئارعّشو اهِئاملُع ركذ نم ٌرثكأ يتلا ءناهّمصأ
 ,ييلاعلاَو ِسيردَّتلاو ٍظْعَولل ٌرَّدِصَتو اهيف

 لو ,لخأ نّمع اًئيش زكَذي م هنأ كلذ انش لوقت نأ ميطتسن 1 رالف «هخويش نع ام

 ءمهضعتب لوح ةظحالم ىلع هل ُرثعَت دكن ملف هورِصاعُم اَمأ .هيقباس نم ٍدحأل ُسّمحتي

 )١( يناثلا نوناك «لوألا ءزجلا «نيتسلا يداحلا دلجملا «قشمدب ةيبرعلا ةغللا عمجم ةلجم عجار ١95

 صض١9١.

 .80 ص ١9565 ةرهاقلا ءنيلكنارف ةسسؤمو ملقلا راد ««ةرّسيملا ةيبرعلا ةعوسوملا» (؟)

 .لوبناتسا ءاشاب بغار ةبتكم يف 1١. مقر «بغاّرلل «نآرقلا تاهباشتم لح» ةطوطخم نم ()



1١١ 

 «يئاّبجلا مشاه يبأ لوح «مولُعلا ٍبِتارَم نع هِتلاسر يف اهرَكَذ ةعيرس ٍةراشإ نم الإ
 (1)ه 7١ ماع قوما ةلزتعملا ٍلاجر ٍدحأ

 :ةمحّرلا ٌةردُن

 ةرجهلل ٍةسماخلا ٍةثملا سأر يف ناك يناهّمصألا َبْغاَّرلا نأ ٍناهذألا يف َتَبَت اذإ

 نم ءيشب َةرَفلا هذه ْثّلت يتلا مجارَّثلاو ِتاقَطلا بتُك ُبلاطُت انّنإف - مّدقت امك -

 نم ّلُك نم ءىشب ٌرَفظَت ال (نيح ٌلامآلا انيف ٌُبيِحت اندِكلو .هراثآو هرثأو هتابحل ٍضْرعتلا

 «تاّيفولا تاوفو «تايفولاب يفاولاو «نايعألا تايفّوو ءرهذلا ة هميتيو «ءابدألا مجعُم١

 ءرصقلا ة ةيمذو «ةديرّخلاو «يطقلا ءاكحلا خيراتو:«نايعألا ٍتايفو ىلع ٍناما دوقعو

 «ينيسحللو يوتسأللو نكسشلل «َنييعِفاَشلا تاقبط)و ««ءابدألا ِتاقبط يف ء ءابلآلا َة ةغرو

 .«ظاّقحلا ِتاقبَطو «ةعيّشلا مالعأ ِتاقبَط)و

 ريكفتلا لاجم ُحتفَي اذهو هاّبيرَغ اًنمَص بغاّرلا نع ٌتتمَص دق عجارَلا هذه لك

 .بابشألا يف
 هَ و

 هب ٌسدحت ٌرمأ وهو ؟دادغبو َناهفصأ َنيَب ٍبغاَرلا ٍلَقنَت يف ُببَسلا ٌنوكي لهف

 نأ ْمَأ ؟ةباتكلاو ةرازولا يف :تانملا بِصانملا نم لج آلا بّرقت م ُمدَع هنأ ْمَأ ني

 َرْشّتلا هل لفكي ٌيدئاقع تح يام بزج لإ بتاكل اذه ومنا مدع يف مكي بيلا

 لقكت ثناك يتلا ةيظفللا ٍةعنَّصلا ٍدويق نم ِررحْحْلا هبولسأ يف ُنمكي ْمَأ ؟دولخملاو

 نمي الك ٌدِعبتسَي ال ٍبْغاَرلا ةسارد يف ّقَقدملا ثحابلا نإ ؟تيّصلاو َةعمّسلا اهيذتحم
 هَ
 .اًيسنَم ايست ٌنوكي نأ ٌداكي هتكرتف هيلع ٌترفاضتت اهنأ ىرَي دق لب «بابسألا َ
 هه

 . ١55 «(قرفلا نيب قرفلا» 23” ١ ص ««ةلزتعملا تاقبط» ()

 .دادغب ةعماجب بادآلا ةيلكب ةيقرشلا تاساردلا مسق سيئر .ظوفحم نيسح روتكدلا (؟)



١ 

 وس و

 :هدفتعم

 ٍنَب ني بلاط يب نب ّيلَع ىلع 'نينمؤملا ريمأ» َبَقَل ٍبِغاَرلا ٌقالطإ َرّركَت دقل

 مجارت يفّلؤُم صعب اعد اذهو .هياّتصُم يف مُر الق َنيذلا َنيدشارلا ءافلخلا رئاس

 يف «ايفارغولبب» مِهيفلوُم ضعب تنص ايو ' !مهِتّمِيَأ نم هوُدَْعَي نأ ٍةعيّشلا بنك

 نأ «ةعيّشلا نايعأ» بحاص ْثْفَي ملو "0هّراثآ َرَكَذ نم اًدِحاو هّلعج ٍةعيّشلا ٍتاَمَتِصُم
 ."9ةّيمامإلا ٍةعيَشلا ءاكُح نم هنأ مهنم ٌرخآ ثحاب ُدّدحي ّلب ءمهنم اًدحاو هٌجردُي

 .لوصألا ضعَب يف ٍتفاوّتلل كلذو «ةلزتعُما نم ةّصاخلا ُضعبو ةماعلا هنّيسكو
 ىّتح١ :ُلوقَي ءيطويّسلا ِنيَدلا ٌلالج ّنظي ناك اذكهو ««؟7نيثجحابلا ُضعب ٌرُكْذَي اك

 :قسلا ةقأ نم عادلا مياقلا ابأ نأ. ينكر اا قيتلا ودب خيّشلا طخ تيار

 نم هنأ َنورّركُي اًنيح َنيِئِحابلا نم ٌريثك هٌركذَي يذلا اذهو ا .يلازعلاب هنّرَقو

 هقف نم َديفتسا اك» ٍةَيعِفاّشلا نم هنأ مهّضعب دي لب .همالعأو مالسإلا ءاكح

 200ه راع

 ِقَرِفلا ِنيَب نِم ُبِغاَرلا هب ٌنيدي ايف ,ريخألا َيأّرلا اذه ثحابلا ُحُجرُي دقو

 :ةّدحاو ِةَرَمَقِب اهنم ئفتكاو «داقتعالا يف ٍةلاسر» ٍناونعب هل ًةطوطحت ْأَرَق اذإ «ةّيمالسإلا

 )١( «تانجلا تاضور «يراسناوخلا ص١817.

 .«ةعيشلا فيناصت يف ةعيرذلا مجعم» يف ينارهطلا كرزب اغآ(7)

 «باقلألاو ىنكلا» يف يمقلا سابع نع ««ةمامإلا رارسأ» هباتك يف يمربطلا يلع نب نسح خيشلا وه (*)

 .71 ١ص

 77١. ص ««ةعيشلا نايعأ» «لماعلا نيمألا نسحم (5)

 .79”ص «(«ةاحنلا رابخأ يف ةاعولا ةيغبا (6)

 . 917١/ص ء«تانجلا تاضور) «يراسناوخلا ()



١ 

 ةيقولخملاو ٌحراوْلاو ةئجرملاو ُةّيردَّقلاو ٍتاَفّصلا ٌةاَفّثو ٌةهّبشملا :يه ٌةعدَتْلا ٌقرفلا»

 ةَيِرَدَقلا هللا ٍتافِص يف تَّلَص ِتافّصلا ةافّتو هللا ٍتاذ ف َتَلَص ٌةهيشملاف «ةعّبشتملاو

 ةعّيشتملاو ءنآزقلا يف ةّيقولخكاو «ناهيإلا يف ةعجرملاو .ديعَولا يف جراوخ او «هلاعفأ يف

 ٌمولعمف .ةباحّصلاب اوّدتقا نيذلا ةعامجلاو ِة ٍةنّسلا لهأ مه ٌةيجانلا ةقرفلاو «ةّمامإلا يف

 تكلتوعيابي ذإ تيمْؤُمْلاَ نع ُهَّللأ صضَر َدَّقَل» :لاق ٌثيح مهنع َيِضَر لجو رع هلل نأ

 مهلاقَم ٍقدصو مهداقتعا َةَّحِص دعب الإ مهنع َضرَي مل هنأ ٌمولعمو .4ةَّرَجَّشل َوَرَجَّسلا تحن

 00 الّصو

 0 ا ا

 ٍَلدأ بناج لإ ةيلقعلا ِةّلدألاب ٍلاغِتشالاو ةمكيا ني اييصت فال نأ الع
 ٍةعيِرّشلا َنيب َعَمَ يذلا مالسإلا ِءامَكَح نم هنأ» عجارملا ٌضعب ٌركذت انهو هقّيلقتلا عرّتلا

 اوم اجباج] لف قرع كلب اال هله يقر الرا" !(لدات قةمكطلاو

 20 رثكأ تالوقمملا نو ةطخ اكوا :هلوقب رخآلا لع

 :هئافتصم

 ٍةغَللا ٌبِحاص هنأ ئرخأ ٌرُكذَتو ,تافّتصم ُبحاص هنأ عجارملا ضعب ٌرُكْذَت

 ةمكحلاو ٌقالخألاو ًةباتكلا كلذ نع اضف «ةثلاث ركذتو ««*)رعّشلاو ثيدحلاو ةّيبرعلا

 .لوبناتساب ىربكلا ةيناميلسلا ةبتكملا تابتكم ىدحإ يهو 7*2 مقر ءاشاب يلع ديعس ةبتكم يف )١(

 اشاب ميهاربإ ةبتكمب ء9/58 مقر ««ةعيرشلا مراكم ىلإ ةعيرذلا» ةطوطخم نم لوألا ةقرولا (0)

 .لوبناتسا يف ةينايلسلاب

 .يلع درك دمحم ذاتسألا قيقحت 2١1١7 ص ء«مالسإلا ءاكح خيرات” «يقهيبلا (")

 .١١؟ص « يلع درك دمحم قيقحتب .(مالسإلا ءامكح خيرات» «يقهيبلا ()



١ 

 رَمَقلاو ٍسمَّشلا َريسَم تراس هِتافَلوُم نأ ٌركذت ةعبارو «0"2لئاوألا مولعو ٌمالكلاو

 .©0ينوّصلا ٌميكحلا ُمّلكتملا ّيوغللا ْرّسفملا ٌلضافلا# اعلا ٌُبيدألا وهو
 3 : د هيلا ل 0
 :هراثا نِم انفرع امل زيجو ضرع لي ايفو

 ل م
 :ريسفتلا ةمدقم ١-

 ما عا ل 1 1 كم م 2 س6 .ءارسا *-
 مث ةحتافلا ةروس ٌرَسفي َعَرَش مث .هزرطو ريسفتلا يف ةعفان ٍتامدقُم هلأ يف دروأ

 .[5 :ةرقبلا] 4 ميسا ْمُهَكِجلوْأَأ :ىلاعت هلوق ىلإ ئهتنا ثيح ةرقبلا ةروس مور ب لي 4 ٠ |١١ 000 س ها

 هيزنت» لمعلا رابجلا ٍدِبَع يضاقلا باتك عم 19197 ماع ٌةمّدقملا هذه ترشُن

 .«9تاحرف نسح ٌدمحأ ٌروتكٌدلا 1987 ماع اهقّقحو «"”«نِعاطملا نع ِنآرُقلا

 :ريسافتلا عماج -؟

 ُثحابلا ٌلمعَيو «ةدئاملا ةروس ريسفتب يهّنتَت يتلا اهعّسوأ ّلعل «ةليلق حسن هنمو

 .هريغب وأ ِكارّيشالاب هللا نوعب .هقيقحت نع

 .«ليوأتلا ُّرُذ» وه َرِيسَمّتلا اذه ّنِإ :ٍلوقلا أطخ يف ءانايحأ ءنوثجابلا عقي دقو

 :نآرقلا ظافلأ تادرفُم -© 0 ا و

 ٌبّنرُم ؛ميركلا ٍنآرقلا يف روذجلاو ةّيوغألا ٌداوملا حرش يف ٌصّصختم ٌمَجعُم وهو
 ٌرُسْفُم ال .هدعب ءاج نّمم هنع نْغَتسَي مل «هباب يف ٌسيفن ٌباتك وهو «ءاجحلا ٍنورُح لع ين .ع

 )١( ««تانجلا تاضور) «يراسناوخلا ص١917.

 .77ص ؛«ةعيشلا نايعأ» «يلماعلا نيمألا نسحم (؟)

 .ل7ص /١4/1« صقألا ةبتكم «ىسيراسلا رمع ؛««بدألاو ةغللا يف هدوهجو ٍيناهفصألا بغارلا» (5)

 ١9814. ١ ماع ؛تيوكلا ةعماج «ةوعدلا راد رشن (4)



 ه1١

 رْشَع نم اًوحن هتاطوطخم نم ٌتدَّدَعو «تاعبط ِرْسَع نم اًوحن عبط .ييجعم الو

 هَلَذَب ربكأ اًدهج ّنكل ءبسانم ٌدِهج اهيفو «يلْشَعِرَم ميدّن ةيانعب هتاعبَط ىدحإ ْترِشُن
 ملقلا راد رشنب ١497 َماع باتكلا اذهل هقيقحَت يف يدوواد ناندع ٌناوفص ُنّقحملا

 ' ام ىلإ هيف َلّصوَت دق هنأ هّبحاص معزيو ءيّمَكلا ٌدهُجلا هيلع ٌبلغيو «ةّيماّشلا ِراَدلاو

 !هاَّلْوُمو هرصَعو ٍبْعاَرلا ةايح نع ثيدحلا يف ٌدحأ هيلإ ُلِصَي
 :ليزدتلا هُباِشَت يف لوألا ٌةَرُد - ؛

 ٍِتاملَكلا ةبراقتللا ّينآرقلا ٍتايآلا َنيب ٍقورفلا كاردإ يف ءاّضيأ ءسيفت ٌباتِك وهو
 يدق َّعّْطو .«نآرقلا ٍتاهباشتم لح» ءبّتُكلا ضعب يف يمس دقو .يناعملا ةفلتخملا

 حجو نَم َلّوُأ ناك ٍروطّسلا هذه َبتاك نأ اَلِإ ءيفاكسألا بيطخلل اًبوِسْنَم اًثيدَحو

 ."17يناهّمصألا بغاّرلل هتبسن

 :نآرقلا ليوأت يف نايبلا ٌقيقحَت -

 هنأ ءكاذنآ «يل نّيبتف «ناريإب دّهْسَم ةبتكم نم يل َرَّوَص ةديقعلا يف ٌباتِك وهو
 عورَّشلا لع لمعلا ِكشو لع ٌتنكو «بغاّرلل داقتعالا يف ةلاسر» نم ئرخأ ٌةْخسُن
 يف «نامقل لامج رتخأ ٌناتسكابلا ٌبلاطلا َّنأب ٌتملع اًنيح ٌتكسفأ يّدكل «قيقحتتلا يف
 ىلع ّدمتعا دقو .ريتسجاملا ٍةجرَد لينل هقيقحَتب ماق دق ةمّركملا ٌةْكمب ىرقلا ٌمأ ةعماج

 .نديلب يتبرتسشت ةبتكم نم ٌةديحولا اهتإ :لاق ٍةخسُن
 :ءارعُشلاو ِءاغلُبلا ٌثارواحُتو ءابدألا ٌتارَضاحُت -

4 
 20 2 ا 292 3 - 3 ع ء غب 5 7

 ةدع عبطو ءاثيدحو اًيدق فرع «راعشأو َرداوتو رابخأو بدأ ةئثارزخ وهو

 «يندرألا ةيبرعلا ةغللا عمجم ةلجمو ١19177( 5م ١ج) قشمدب ةيبرعلا ةغللا عمجم ةلجم كلذل عجار )١(

 ١910/9(. «يناثلا نوناك)



 لح

 يف ىتأف «بيدألا عبط ىلع ُبْغعاَّرلا هيف ئرج دقو «ةيملع ٌدوهُج اهيف ْلّذبُت مل ٍتاعَّبَط
 |ُوَح يرجي امو ِنيِتَأوَّسلا ركذب هتيمسّت ْنِكمي ام ركذ نم «شاقتلا ُيثُ اب هباوبأ ضعَب 1 م 4 ار 4 .٠ 2 5 ع ب.

 ه
 ٠

 .فحس نم

 البلا ْعَمجح -

 عمجي «تارضاحملاب ةقالعو بسن وذ ةيبدألا تاراغلا واح ٌثباتك وهو

 ىلع لوصتلا ِتابْلطَعُم يمض هللا ٍنوعب :ةقيقحتتب ثمف دقو «لزهلاو ٌدحلا ني

 علا ل ف ديرتلال ماع سمس ٍنيع ةعياج ني بادآلا يف هاروتكُلا ةِجرَد

 ئصقألا ةبتكم هّنرشّتو «ةعّوتتملا سراهّملاب نيوزُم ٍنيَدَلُم يف «ةحفّص ِةئم سو
 للا يف يناهفصألا بغارلا دوهج» ىلع هّنرصق باتك عم ؛م14/1/ ماع َناَمَعب

 .«بدألاو

 :ةعيرشلا مراكم لإ ةعيرذلا -

 دماح ابأ نأ َتَبَ 36 م ةيعامتجالا قايحلا ِلوصأو قالخألاو كولا يف يق نأ وهو

 نود اًراري ُباتكلا بط دقو 200ه بتويتر يسيل 0

 :نيتداعّسلا ليصحتو ِنيَتَأشْنلا ليصفت - 7 7 و 2 سار ف 0
000 70000 3 2 7 

 ٍةنّسلاو هقفلابىلاع هاري ايفو «ةرخآلاو اينذلا ّنَداعَس يف ٌرخآ ُنيِمَت فئصُم وهو

 اًراريو عبط دقو .مِلسمْلا قايح يف عرّشلاو لقعلا بُحاصت يفو ؛هِلآم يفو ٍناسنإلا ٍةأشن يف
 .اًضيأ بسانُم ملغ دهج نود

 ل( )١: «نونظلا فشك) «ةفيلخ ىجاح )١(



 .دحألاو ٍدحاولا رك يف ٌةلاسر -

 .ساّنلا ٍةطَلاحُم بادآ يف ٌةلاسر ١-

 .مولُعلاب ٍناسنإلا ًةليضف ّنأ ين ٌةلاس 0-7

 :مولُعلا بِيارَم يف ٌةلاسر - ١

 ةبتكم يف 504 مقرب ٍدحاو عومجم يف عبرألا لئاسرلا هذه لع ترثَع دقو
 نيب يذلا باتكلا اذه يف ًاعيمج اهّتققح ىتلا يهو .لوبناتسإ يف ةيناميلّسلاب يدنفأ دعسأ

 .ليصفتلاب ٍةلاسر لك ىلع مالكلا تأيسو «كيدي
 ع

 :جنّرطشلا بدأ ١4-

 .نايلكورب هّركذ دقو

 :حاجّتلا حاتفم حرش يف ةلاسر 6

 «بلاط يبأ نب لعل بوسنَم ٍليوُط ِء ِءاعُد حرش يف لوبناتسإ يف ٌةطوطخت يهو

 .ههجو هللا َمْرَك
 :لئاسّرلا هذه نم ودبت اى «ةّيملعلا ٌةتئاكم 00

 ٌفالتخا هّعلَب هنأ ا بادآ 00 نان ل 2

 اكل ِءاسْوّرلا ٍدحأ طالب يف ٍساّنلا

 ا لا

 يف عوضوملا اذهب لصتي ام عمي نأ ىع هّلمَح دق اذهو .عقّي مل ءيش نع ثيدَح يه

 .سانلا ىلع هحّرطيل باتك

 ع



 ةماعلا وأ ةّصاخلا َنيب ٌرودَت تاعوضوم يف ُفَّنَصملا هُفِقي فقوملا اذه رّركت دقلو

 وأ هذهك ِةلَّوَطُم ةلاسر يف «ةّبي ةَبسانُم اهارّي يتلا ةملكلا هيف لوقيل يريئيف ءسانلا نم

 ناسنإلا ٍةليضف يف وأ ؛مولعلا ٍبتارّم يف وأ ءدحألاو ٍدحاولا يف اهكرت يتلاك ؛ةريصق

 .مولعلاب

 سانلل هيتطلاح ىلع ٌليلد ِّتصملاب ٌطيمت يتلا ةّيفاقتلا ةئيبلا عم ُلُعالا اذهو
 لفافتلا اذه لديك .ليعفلا ةملكلا لرق قلراعو قازلا مهتنقانثو مهيلع ةلابتإز

 هيف ٌحرْحمو رمألل ٌدشتحي نيفلتُحم مهاري (ًنيحف .ه هرصَع يفّقنُم نب ٍبْغاَرلا ةناكم لع

 اهيِتارمو مولعلا يف ٌةّرمو ءاهيادآو ٍسانلا ةطلاخم يف ًةرم ؛لصٌملا ٌيأرلا هيف ٌنوكي اًباتك

 .ناسنإلا ىلع اهتليضفو

 :لوقي (داقتعالا يف ٍةلاسرا ةمّدقم يف وهف

 يتلا ٍتاداقتعالا ٌعاونأ اهيف ُنيبأ ًةلاسر ّلمعأ ْنأ .. ٌلضافلا ألا اهّيأ ٌتلأس»

 ام ُتلِجَعَو كلذ يف للاعت هللا ٌثرختسا دقو .. رفّكلاو ٍنايإلاب ناسنإلا لع اهيف ُمَكَح

 . (هّتحرتقا

 :لوقي «دحألا ٍدحاولا ةلاسر» يفو

 دحاولا ظفل يف ةديبأت َمادأو لضافلا خيّشلا عاقب هللا ٌلاطأ «ءانركاذت انك»

 .«تلعفف ًةباتِك كلذ َتِبْنَأ نأ ٌلأَسَف ءاهقيقحتو ٍدحألاو

 مشاه يبأ ٍذيمالت لع ٌريكذلا ٌبِغاَرلا ُدَدْسُي مولعلا بتارَم» ٌلوَح هتَلاسر ينو

 .لجو َّزع يرابلا ٍتاَفِص يفت نم اولاق ام ببسب هه 7١ ماع قوتملا يلزتعملا يئابجلا

 ملعلا سلاجم يف َنيرخآلا كراشُي ناك بغاّرلا نأ ُنّيبتي صوصنلا هذه نموا
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 يف ٍةقيقَد ِروُمَأ نع لأسُي اذ وه اهف .(١)«ةّملعلا مهتاسْلَجو ء ءابدألا ٍتارضاحمو .بدألاو

 رومألا هذه ٍلثم نع لاعب الو» ء(دحألاو دحاولا يتظفل» قيقحتو مالكلا ملعو د دئاقعلا

 .قحلا ِريَغِب ىلاعت هللا يف ُلوقَي , نأ ياتو زهق: كلدكأ«"؟(ملعلا و دوخارلا الإ

 «بغارلا ٍراثآ نتعأ لع تجتابلا اهنع رعي ةربعم ةظحالُم عم يقتل هلك اذهو

 :بغاززلا نع ٌةظحالملا لو

 .270مبب هترواحم ٌنسَح سانلا ٌدعبتسُي ناك ءاَذج قلخلاو قّلَخلا ّنسح ناك»

 هدابعتساو هب مهِقلعَت ةجرد لإ الا ىلع هلابقإ يف ٌبوبحم «هقالخأ يف ٌبوبحَح وهف
 .هتِفاقث ٍقمعو هِتَرَواحم نسحل مهل

 :هّتافَو

 ّيأَرلا بلغ ئىّتح .ديدش ٌبارطضا يناهفصألا ٍبغاَرلا ٍةاَفَو ركذ يف ٌتَدَح دقل

 .ىرن اهيف ؛حجارلا يأرلا لع ٌحوجرمل
 ناملكورب ُباتك وأ لعلو هد ٠1 ماعب هتافو دس ُرُكُت ةئيدحلا عججارملا ٌبلضأف

 .قرخألا ةجارلا اهني مل : ,47برعلا بادآ نع

 نيِدلا ُلالَج ّناكو «ةرجهلل ًةسماخلا هيما َكلردأ هنأ ْثركد دقف ٌةميدقلا ٌمجارملا ام
 .©0كلذ يف ُلَّوَألا وه ه 4١١ ىطويّسلا

 )١( نامع ءْىصقألا ةبتكم ءيسيراسلا رمع ««بدألاو ةغللا يف هدوهجو يناهفصألا بغارلا» 219417

 ."9ص

 .ةحفصلاو قباسلا ردصملا (5)

 .ةينايلسلا اشاب ميهاربإ ةبتكم 5/8 مقر «ةعيرشلا مراكم ىلإ ةعيرذلا ةطوطخم (”)

 .ةطسبملا ةخسنلا  ةيناملألاب_ 5٠ 5 ص «ثلاثلا دلجملا (4)

 .595 ««ةاعولا ةيغب) (6)



 يف ءهَّدحَو هللا لضفب «يناثلا يأرلا حجري نأ ثحبلا اذه ٌبحاص َنكَمت دقو

 ماع سمش ؛' ٍنيع ةعماجب ةيبرعلا ِةّللا مسق يف اروتكُدلا ةجرك ينل مّدُق ِثحَب

 ماع ٌيندرألا ةيبرلا ِّللا عمجم ةلجم يف َرِثَت ثحبو :" 71941/ ماع َرِشّنَو "301 110/
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 ةيسحللا ثعنابلا قيفعمسلا ةمكشم ىف اننا تيركذ عك قاذلا اذه اه ىقتقاو دقو 2 . 0000 كن
 02 0 ٠ 0 ا 15 7 2 3 ًّء طه

 نع بيقثتلا يف ضصصختسم ثحابو «ىلاعت هللا ةمحر اك ماع ناسحإ ذاتسالا ٌريهشلا

 ىلع ٌرثع يذلا ءيجرهوج ناندع ذاتسالا ققحملا وهو ءاهرشنو ةردانلا تاطوطخملا اي ا

 20ه 509 ماع هديب تحسن ٍبغاّرلل «نآرقلا ٍبيرَغ ٍتادرفملا ةطوطخت
 هما 00 5 8 7 وى ع

 رصع ديدحت يف «تأ هنأ معزيو ٍتادرفملا هذه َرّشنيل "71497 ماع ثحاب يتأيو

 ! لبق نم هُرِيَغ هب ِتأَي ل اب ءبِغاّرلا
 04 عاش ع د كل سن 500 4 ال سك

 َناهفصأب تام هنأ عجارملا ضعب ٌركذت اَنبَبف ؛ًاضيأ هيف فلتحخا قف ةافولا ناكَم ام
 ركذتو «"”ناهفصأ نود َدادغَب يف ثقفتا دق هتافو نأ ٌرَخآ عِجرَم حجري «”"7اهيف َنِفدو اء ل. عد 0 نر ب مل 56 7 0 8 تر

 ماو ع 0 2

 .""0اهيف َنفُدو َروباسيتب يفوت هنأ هتاطوطحت ىدحإ ىلع ةظحالم

 .باوتلا دبع ناضمر .د .أ ةكراشمو «ليعامسإ نيدلا زع .د .أ فارشإب )١(

 .نامع ء[صقألا ةبتكم (؟)

 ١1941. ناريزح ١7011١ ناددعلا ()

 19/١. ناريزح ١72١1١ ناددعلا «يندرألا ةيبرعلا ةغللا عمجم ةلجم (5)

 .91١ص ء1945 يناثلا نوناك 6١ دلجم «.١ج ,«قشمدب ةيبرعلا ةغللا عمجم ةلجم (5)

 .يدوواد ناوفص ناوضر وه (0)

 .اشاب ميهاربإ 7/4 مقر ؛بغارلل «ةعيرشلا مراكم ىلإ ةعيرذلا» ةطوطخم (0)

 /١91(. :) ,«(تانجلا تاضور» «يراسناوخلا رقاب دمحم (8)

 .لوبناتسإ ءاشاب بغار ةبتكم 218٠١ مقر «بغارلل «نآرقلا تاهباشتم لح طوطخم (9)
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 :ماع هجوب هئارُثو بغارلا ٌرثأ وو ع

 ٌحضَقي ماع حو «قالخألاو ريسفتلاو بدألاو ٍةغَللا لع ٍبغارلا َرئأ نإ

 «تاراحُملا 2 نم 306 ٍليلحتلاو جرشلاب ٌلّوانتَي نأ حباب َعاطتسا اذإ ءالجب

 تافّلَوملا هذه نم ٍبحاو لك نإ .ليوأتلا ِةَر ٍةّردو «ِنيّتأشْنلاو ةسسردلاو ب تناول

 يملا قوذتلا للع ةيبرغ ةردقو ريزغ ٍملِع لع روت دق مسياقلا ابأ نأ ىلع انْعِلطُي
 ةضافإلا بعصيو ءاهقرَط يتلا ة ةفلتخملا ِتاللاجملا يف (ةيِمتلاَو ظفحلاو باعيتسالاو

 .ماقملا اذه يف اهيف

 .«ظافلألا رهاوجا»و «ةّيباتكلا ظافلألا» تاتك هبشت د بغا َّرلا تارضاحُم تناك اذإو

 كلذ 0 :ايواثلا ةركو ةقياكلا ليصفتو قرنا :بتك يف اًمامت اًعِدِبُم ناك هنإف

 ركفلاو بدألا ىلع ٌقّيِضُت تناك يتلا ةيظفللا ٍةعنّصلا نم اًمامت ِرٌرحتُم ٍلّسرتُم تولع

 .هرصع يف

 تتارضاحُم» ٌباتِك كانهف ءاذه ٍبْغاَّرلا باتك ّدعب ٍتارّضاحملا مسا ٌرهتش ا رو

 .امهريغو :يرشغّرلل «راربألا تارّضاحم» كانهو ءيرجّسلا نبال «برعلا راعشأ



 ف

 :ةطوطخملا ٌفِصَو

 يف ,م191/0 /5/17 خيراتب لوبناتسإل يتَرايِز َءانْنَأ ةطوطخملا ْلع ُثرْثَع

 "505 مقرب هيف فّنصملل ٍتاطوطخملا َّنِم عومجم يف كلذو ةّينايَلَّسلا ةبتكملا

 :ةيلاتلا لئاسرلا ةويكلا اذه ٌمضيو ؛(يدنفأ ّدعسأ ةبتكم)

 .ٍدحَألاو ٍدحاولا ركذ يف ٌةلاسر - ١

 .ِساّنلا ٍةطلاح بدأ يف ٌةلاسر ١-

 ع 0 ع هس

 .ةحضاو عومجملا نم لوألا ةحفصلا يف عبرألا تاطوطخملا هذه عامسأ ودبتو

 نب دمحم نب ِنيَسُلا مساقلا بأ خيشلا يفيناصَت ْنِم» كلذك بغارلل ًاعيمج اهّتْبسَنو
 فيك يردأ الو .ةقفّرملا ةّروصلا يف ودبَّت اك ««للاعت هللا ةمحَر بغارلا (اذك) لّضفملا

 يف وه امل ٌقباطُم وهف مسالا ٌرئاس امأ .(ِبِغاّرلا نب) بسنلا ةياهي يف ُحاَّسنلا ُبّتكي

 .ةلاسرلا ٍتاحْفَص رخآ يف بِغاّرِلل ٌةَبسّنلا رهظت الو .هفيناصت بّلغأ
 و

 .7560 54 فينصتلا مقرو ؛ءارغط مئاخ ىلوألا ةحفصلا ىلعو

 قلاخلا دبع جاحلا خسيانلل ْنكلو ءفّنَصملا مسال ٌركذ ةطوطخملا رخآ يف سيو
 ٍنرقلا طساوأ هرصعع يف ملعلا ٍلاجر ٍدحأل ًةخسنلا هذه َبَتَك يذلا «َيِراْغُْبلا يكزلا

 ملِع ٌرهظُم ,مالسإلا ٍناطلُس ءاكح ٌسيئر هنأ هنع ٌركْذيو ه7١ 57 ّيرجملا ِثلاثلا

 .بطلا

 تي يف ٌعقّت اََتَأ يأ .ناتحفَص ٍةقرَو لَك يف .تاقرَو ِثالث نم ةلاسّرلا فلأتتو



 اذ

 .ابيرقت ًةملك ًةرشَع ئدحإ رطس ْلُك يف اًرطس َرَثَع ٍةحْفَص ّلُك يف .تاحفّص

 قيل تي قو وس 1615 يمن مفصل

 ا نفت ةةيضرلاو ةّيساسألا يه ةطوطخملا هذه ُتدَدَع دقو

 ىلع .هل ىرخأ ا

 ٌتدجَو يتلا ةطوطخلاو .دجاولا وهو هسيفت اهِعوضوَم نم رج نَع ٍريصَق ِثب

 ل ل

 .ناريإب دهشَم يف ةّيوضّرلا

 ةيناثلاو ٍناتَحْفَص اهيف لوألا ءَنيّتقرَو يف ةطوطخملا هذه ليذب ٌقحلم ا اذه عي

 ةطوطخمل ٌماتتخا ٍةَحْفَّصلا رئاس يفو ,دحاولا نع ٌتيدحلا ُمَنْي اهثلث ةدحاو ٌةحْفَص اهيف

 .نايبلا قيقحت

 ٍةئم ٌّتسو َنيعبسو عست َةْنَس ِةَجِحلا يذ يف بِك هنأ ٍقحلملا ةياهي يف َرِكَذ دقو

 / .(ه 51/9) ًةيرجه

 دقو .ءورقم يس ًطخب بِي دقو ءاًرطسي ٌنيرشعو دحاو يف ٌةحفصلاُعقَّتو

 .(4نايَلا ٍقيقحت» ةطوطخ ٍليَذ يف اعلا اهنأل اذ» م مسا حولا يف اهيلع ٌتقلطأ

 ا





 لوألا ةلاسرلا

 سانلاب طالتخالا بادآ يف ٌةلاسر





 ف

 سانلاب طالتخالا بادآ يف هل
 ةمدقم

 بدألاو ٍّللا يف هدوهُجب تناك دقو «تانيعبلا طياوأ «بغارلا ٌتفرَع نأ ذنم

 هفيناصت ٍلاَح يف يفشكلاو ِثحَبلا ٌةَبْعَر يب تّدبّتس َدبَتسا «ءاروتكُلا ةجرد ٍلينل يحب َرادَم

 ال «نآرُقلا بيرغ ٍتادرفُم يف هباتك نأ نو مغّرلا ىلعف .هلضف نم ديلا نع ةنابإلاو
 ٍتارواحُمو ِءابدألا ٍتارضاحم» يف هّاتك َّنأو ؛مجاعملا يف وأ ريسَمَتلا يف ٌثحاب لَه
 (ةعيرّشلا مراكَم يف َةعيرَذلا» ناو ةددألا ةئنارو ف لماع هلهجع آل ةءاغلثلاو ءارعشلا

 ىلع «ناسنإلا كولش ملعو ّيمالسإلا ركفلا يف ٌثحاب امثرِكنُي ال «: نيتأشنلا َليصفَت»و

 ٍتاقبأطلاو مجارتلا بك يف ًامولظم ءلزي مو «ناك لجّرلا نأ الإ هلُك كلذ نم مغّرلا

 .ةفلتخملا نيدايملا يف ةروكذملا فيناصّتلا ُبِحاص وهو «تاسارّدلاو

 نخ
4 

 عامتجالا هذ ٍناديم يف 6 يلع ةكراشُم (ٍسانلا ِة ةطلاخت بادآ يف» مويلا ٌثاتكو

 ةباتكلا يف ّيرجيلل عباَرلا ٍنرقلا يف َنيثحابلا ُبغاَرلا هيف كراش «ساّلا نيب ٍتاقالعلاو

 .«ةقادّصلا» عوضوَم ف

 بيوبتلاو يملعلا فيلأتلا ىلإ ٌبرقأ هنأ هذه ٍبغاَرلا ٍةلاسر يف ٌرِهظَي دقو

 ىلإ الَّوأ نم اهُّكّلسَت ةّيعوضوَم ةدحو يف «ءاحنألا ٌةكساتُم ةطبارتم مطر .مّظنملا

 ماعلا مهَّقلا عم ٌقفاوتي ًاقايسنا ةقاسنُم ٌةلسلستم دحاولا ٍناونعلا ع َعورف نأ اى ءاهرخآ

 .بّترملا باعيتسالاو
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 ٍلامكلا نع ًاديعَب ءنيِقّقحملاو َنيثحابلا رئاس ٍلامعأ يف وه | «لّمعلا اذه لظيسو

 ام ىلع ٌروكشملا وه «هتاحبس «هللاو .نيسرادلاو ِءاَرقلا تاظحالم ىلإ ةريبك ةجاحبو

 ءبغاَرلا ٍلامعأ نم ديلا هيلع ْتَعَقَو ام رئاس ٍقيقَحَت ىلع لمعلا يف ءَنيِعّيَس امو «ناعأ

 .ريصنلا َمعنو للوملا معن وهو زيزعلا هللا باتكل ريسفت نمو ٍةريغص لئاسر نم

 اهنأ ءارقلل ٌرهظ امبرو قيقحتلا اذه تبي يتلا ةينثلا ةمّدقملا يه هذه تناك

 ّيَِبامو ِقيِقحُتلا اذه ّلصأ ًعاض وي ْثدقُم دقلف لوألا ٌةمّدقل أ .لجَع لع ثبَتُك

 سي مرا رات الجم كورلا ازا ار نرجو

 ٍةفيحَص يف ذئموي اهترشَن يتلا ةيلاَثلا ةملكلا نم ودبي امك ةمّدقماٌريَغ قاروألا هذه نم

 :ةيلخلا ةيندرألا (يأّرلا»
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 (©ةَطوطْخع ٌةَّصق

 ٍدَقَق وأ ةّصاخ قاروأ نم اهيف امو ٍدوَقُن ةظفحم ٍدَقَف نع «ةداعلا يف ٌساْنلا ُنلعُي

 عَمجت وأ ٌماع فقوَم يف ةبيقح ٍنادقف نع َنونِلعُي وأ «ةَراَيَس ٍةدايِق ةصخُر وأ ٍرفَس ٍزاوج
 خدي رمُعا ًةياور سيل باتكلاو !باتك ِدَقَق نع ُنلعأ َمويلا ٌثئجف انأ امأ تالفاح
 «قوّسلا نم هجاتحم هعاتبي نأ 0 «يناليكلا بيجن ريهشلا ٌصاقلل «ّسدقلا

 ىلع يتوسلا يف ًادوجوم سيل ينعأ يذلا ّباتِكلا ّنكلو 21444 ماع ذنم ٌعوبطَم وهف
 الإ هنم ٍّيدَل سيل نإ لب «قوسلا يف عيزوّتلا ىلإ لصيل ءدعتب عبطُي م هنإ لب «يقالطإلا
 هتأرق نأ دعب ؛مليفوركيملا لصأ نع ٍلوقنملا طوطخملا ٌلصأ يهو .ةلماكتم ُديغ ٌةخسُ
 نأ اهيف نيلوؤسملا نم تبلطو «ةيندرألا ةعماجلا ةبتكم يف ,تاطوطخملا تائراق لع
 .لصألا نم ًةخسن يل اورّبَكَي

 ٍبغاَرلل «ساّنلاب طالتخالا بادآ» ةطوطخم قيَقَحَت لع ٌتمزع يأ كلذ ٌليصفتو
 ٍدحاولا ركذ يف ٍةلاسر» ةطوطخت قيقحت نم ٌثغرف نأ دعب «نيماع ذنم «يناهفصألا

 ةيناميلّسلا ةبتكم نم هلصأ ٌترضحأ هل عومجت يف ناتطوطخملاو .1447 ماع هل (ٍدحألاو

 .تانيعبّسلا رخاوأ يف ؛هراثآو ٍبغاَّرلا لوح هاروتكّدلا ةجرد لينل ٌدعُأ انأو «لوبناتساب

 ٍةلواَحُم يف «قيقحّتلا يف ٍنورعملا جهّنلا نلع «قيقحُتلا يف لمعلا ُثأدب دقو
 وأ هّبِحاص هبتك !ى «يلصألا ٌّصّنلا لإ ٌنوكت ام ّبرقأ لاح يف َيئارّثلا ّصنلا رادصإ

 .19194 5/٠١/ ةيندرألا (يأرلا» ةفيحص (*)
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 ءاهعِجارَم ىلإ اهتداعإو ّصّنلا اذه ٍتادرفُم جيرخت ُبَّلطتي كلذو .هزاجأ وأ هالمأ

 «بتكلاو ُنِكامألاو ٌمالعألاو ٌراجرألاو راعشألاو ٌةيوبنلا ثيداحألاو ةينآرقلا تايآلاف

 كرو هج او «تناك ردصم ّيأ يفو ٍناكم ّيأ يف اًهئاظم نإ دري هذه ٌلُك

 .نئّماع نم ًاوحن اهيف لمعلا ّدتما دقف كلذلو هل ٌعرفتلا ٌعيطتسي ال نمل ليلقلاب سيل

 ٌيفيَصلا لصفلا َنيِب ٍةّدتمملاو ءمرصنملا ٌيعماجلا ماعلا نم ِةّيفيّصلا ةزاجإلا يفو

 دلال ارا ع تاع نتا هيلي يذلا ٍلّوَألا لصفلاو

 .قيقحتو ٍلّمع

 «ةعماجلا نم ةدوعلا دعب «ُتِجّرَع ١444 /4 /77 يف عقاولا ِتبّسلا ٌموي رهظو

 ناك ام وأ (حورشملا)» هل لاقي اي َعاتبأل نادَعَر عمجج 5 «ةيلآلا ٌنادغَر زباخم ىلع

 يف «حورشملا» زبخلا نم فور َةَنالَث ثلمحف .«نوباطلا زبخ» لبق نم هتومسي ٌساَلا
 ٌدحُملا ٌيئاهّنلا اهلكَش يف «ساّلاب ٍطالتخالا بادآ» ةطوطح هيف ءدي يف ًاعبار ًافرظو ب

 (ّسدقلا ٌلَخَدَيُرِمُع» يناليكلا بيجن ٌةياور |مهعمو ءاهنم ٌةرَّوصُم ٌةروص اهعمو عبطلل

 .ةلفاحلا ُبكرأ انأو ءاهنمو ءارسإلا ٍةعماج ىلإ ٌقيرَّطلا اهب ٌعطقأ ُتنُكو

 عراشلا يف ص كلذ عي يف اهتفقوأ دق تنك «قراّيَس لإ ٌتلصو اللف

 رهأفا لع انورذلا نقع تعض ءهّيلآلا َنادغَر زيا ٍنرُف نم ٍقرَّشلا لإ هِجَّنُملا

 :يسفن يف ٌتلُقو «يبناجب ٌيِسركلا ىلع اهَعَضأو ةرايسلل َنميألا َبابلا حتفأل ٍةرايَسلا

 اهّتعضوو .ةطوطخملا ٌفرظ وهو َِباَرلا فلا اهقوف ٌمضأ من الَوأ زبخلا َفورَظ ٌعضأ
 ٌتدجو كانهو «ةّيلامَّشلا اكرام يف ٌتيبلا ٌتلصو ئّبح ةرايّسلاب ٌترسو «يلإ َلّيْخ اك
 نيأ ؟ةطوطخملا نيأ ؟ةطوطخملا َنيأ !هللا اي !!ةطوطخّكا َفرَظ دجأ لو زبخلا َفورَظ

 َتاَرَّثلا ٌتعضأ له ؟ةَدعملا ماعطب ٍظافتحالا ٍليبَس يف اهّتعضأ له ؟نيَماعلا ٌدوهج
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 نيب ةنزاوملا يف ٌقداص ٌرايعم اذه نإ ؟ةّدعملا ناكسإ قيرط يف هئايحإ لع ٌلمعلاو
 !سانلا ءالٌؤَم يفو رصعلا اذه يف ءايشألا

 فوقوا هيف تفقوو «ةرايسلا هيف فقَّت تناك يذلا ٍناكملا ىلإ يجاردأ ُثدع مث

 ٌثرثع يأل دعبو «لالطألل هّبح ُرّوصي يّبتملا لاق امك .«هئاخ ٍبْرَثلا يف عاض حيحت
 ةرئاتتم :تاكيضلا لفات تسيل «ةطوطخملا ٍةخسُن ٍروُص ْنِم ةرثعبم قاروأ لع

 لغش امأ ءلصألا اّمأ «ةرئاّسلاو ٍةفقاولا ٍتارايّسلا ٍتالجَع َتحَتو ِةَراملا مادقأ تحت

 ! انعاش نقلا« ملقا خو ر معا ةئاور هعفو» نلماك نيماع#دل قيقا قرع
 يفتاهب ينُقتاهي ًايرك ايم ٌرظتنأ انأو «يدي َنَب يسأر عض انأو دهعلا يلع لوطي لهف
 !؟ةعئاّضلا ةطوطخملا ّيِإ ٌديعيو 847771 مقر ْىلع



 ضي

 يسابعلا رصتلا يف رَِّلا يف ةقادّصلا ٌبدأ

 بتك دقف «0'2كَرابُش يكز ُلوقَي اك ءةّيبرَعلا ِةّللا يف ٌميدق رف ٌتاَيئاوخإلا
 َناورَم عم لتاقُي وهو «"”باّتُكلا هزاوخإ ىلإ ًةلاسر (ه1197١) ٌبِتاكلا ديمحلا ٌدبَع

 نم هب مِهَسْفنَأ اوذحأي نأ مهل يبني اب مهيصوي «ةّيمأ يب ِءافلُح رخآ دمحم نبا
 .مولُعلاو ِتافاقّثلا

 ٍنوؤّشب ئنعُت ةيناويد اّمإ ءيسابعلا رصعلا لئاوأ ّذنُم «ةباتكلا تناك دقو

 .ةّدوملا تاقالعب مهّصاوخو مهفِراعَمو باتّكلا نيب ُّلصَت ةّيناوخإ امو ٍناطاّسلا

 ندا ةفيدص ليد قب دعب نم «تايناوخإلا وأ ٍةَقادّصلا نع ّبتك دقو
 ٍنرقلا يف امأ .(7ا/5) ةبيتق نبا لالا ِنرَقلا يف اهنع َتّمكو (ه١) مَا

 :تعشلاو ةيناوخإلا ٌةباتكلا ترثَكو اهنع ةباتكلا ِترْثَك دقف يرجملا عبارلا

 ببسبو «ةعئار ًةداجإ اهيف َنوديجت َنيذلا ٍباَتُلا نِي ٍةزاتمت ٍةقِبَط ٍروهُظ بيع

 ُتيَح ءاهعيرافت عيمجب ٍناعملا ريوصت ىلع هتردقو هريباعت ريسو ركل ٍةَنورَم
 ٌراصو :"7فيَض يقوّش ظحالُي امك ,نادجُؤلا ِتالاَحجج يف ٌرعّشلا ُرَتلا ٌسفان

 7٠١. ص «لوألا ءزجلا «ليجلا راد ؛«عبارلا نرقلا يف ينفلا رثنلا» )١(

 .١758ص //١9« «قورشلا راد «سابع ناسحإ «بتاكلا ئيحي نب ديمحلا دبع (1)

 «فراعملا راد ,«يناثلا يبابعلا رصعلا»و و, ١ص 0 ١ كك «فراعملا راد «لوألا يسابعلا رصعلا» قرف
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 فو

 ٍةقادّصلا يناعم يف هنع اوئَّدحتي نأ ٌءارعشلا ٌداتعا ام رََّلا يف َنولخدُي باتُكلا

 ِباَتُكلا نم ةبكوكل ٌةيناوخإ ٌتاباتك ثزربف .('0كَرابُم يكز ئري اك ءءاقدصألاو

 يمزراوم لاو (ه0٠4) ِنامَّزلا عيدبو (ها 41 ٍسابَعلا نب ٌميهاربإ) يلوّصلا

 يديحوّنلا َناّيح يبأو (ه471) هيوكسم نباو (ه470) يبلاعتلاو (ه'8)

 .(ه477) يلاكيملا لضفلا يبأو (ه415)

 دق ةيناوخإلا لئاسّرلا هذه تنص فَنِصُي نأ ثحابلل ٌنكمُيو

 ةّييدألا لامعألا هذه يقلد ًاعَب ت كلذو ,ماسقأ ِة ةثالت لإ ةقادّصلا بدأب

 نودتو «ئقلخلاو ِفنلا اهابطق ىتلا نهو ةّضاقنا ةناوحالا لئاسرلا >3

 .©"0ةّصاخلا ٌلئاسّرلا َنيئحابلا ضعب اهاَّس دقو ءاههّنبَب ٌممِجَت تاعوضوم ٌلوح

 اهبتاك اههّجوُي يتلا يهو .ميمعتلا ضعَب عم ةّصاخلا ةيناوخإلا لئاسرلا - ؟

 عوضوم يف ِةَماَعلا ٍتارظّنلا صعب اهَئّمْضُي نأ ٌلواحي هنكلو «هنيعب صخش لإ
 .ءاقدصألا َنيب تاقالعلا

 َنيعَمجأ سانلل اهؤشنم :م اهبتكي يتلا يهو ٍةَقادٌصلا يف ةيبدألا لئاسرلا - دو

 نأ ٌنكمي امم «هنيعب ًاصخش ّدصقت نأ نود ماع هجوب ٍةقادّصلا عوضوم لوح

 .دّدَّصلا اذه يف عيمجلل ًايمعتو ًاديرجت ٌربتعُي

 ثلاثلا نرقلا يف ةينفلا ةباتكلا» ًاضيأ كلذل عجارو ١١23ص ««عبارلا نرقلا يف ينفلا رثنلا» )١(

 7 ١7ص .ةسعان ىنسح ؛(«ةيمالسإلا ةلودلا قرشم يف يرجمهلا

 .؟ 68ص 27 ط «ةمركملا ةكم ؛باجح هيبن دمحم ««ىسابعلا رصعلا يف باتكلا ةغالب» (؟)
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 «ةقادّصلا يف تش تكشنأ يتلا ة ةيبدألا ٍلامعألا يف ٌرظنَت نأ :كلذ دعب «ٌلواحُتو

 .فيلأتلا خيراوت لإ رظنلاب ال ميِسقّتلا اذه لع ًءانب ءرصعلا اذه يف

 :ةّصاخلا ٌةّيناوخإلا ٌلئاسرلا

 ةيتاَذلا ٍتالاعفنالاو ففطاوَعلاو ٍةّصاخلا ٍتاقالّعلا طي يف ٌرودَت يتلا يهو

 حيدملاو ركّشلا و ءادهإلاو يزاعتلاو يناهتلاو ٍراذتعالاو باتعلاو ٍةّدوملاو قوشلاك

 نواضاع وم ف مياناسو تعش حس اهتريزاك هنو دكا دقو امانا ررءاجتلاو

 00 ثيدحلا رصعلا يف ْترْشُنو بتكلا

 ىّبح ريوصَتلا ةراهمو ريبعُتلا ٍةقاَشَر يف لئاسرلا هذه ُباَتُك قأت دقلو
 يف ًالماك الصف اهل َدَقعَي , (470) يبلاعُتلا ّلعَج ةحاصملاو ٍنايبلا يف ًاوأش ثغلب

 عبارلا ٍنرقلا يف ئَملا ِريَتلا» باتك ٌبحاص اهنم يقتنيو «(ةغالبلا رحس) هباتك

 29مم ةيناوخنإلا تاداطتللاو ةرعملا بيكارتلا نم ًاحاص ًاردق «يرجملا

 ركب يبأ لئاسووب ةيارخألا (ة5) قيمعلا نبا تاي تناك انهو

 )1٠0( يناذمهلا ٍنامْزلا عيدبو (3765) ٍداَّبع نب بحاّصلاو (787) يمزراوخلا

 نأ يفّتكنو .لئاسّرلا هذه نع ٍةلثمألا َريخ (ه577) يلاكيملا ٍلْضَملا يبأو

 ركب يبأ لئاسرو «نالسرأ بيكش ريمألا ةيانعب توريب يف يباصلا لاله نب ميهاربإ لئاسر تعبط )١(

 ديمح نب ديعس لئاسر يئارماسلا سنوي عمجو (توريب  ةايحلا ةبتكم راد تاروشنم نم) يمزراوخلا

 يرعملا ءالعلا بأ لئاسرو «توريب يف نامزلا عيدب لئاسر ترشنو ؛«١ ماع اهققحو هراعشأو

 ترشنو .ىرخأ سابع ناسحإ ذاتسألا قيقحتو ةرم ةفيلخ ميركلا دبع ذاتسألا قيقحتب توريب يف

 . ١9064 ماع ةرهاقلا يف ؛«ميحرلا دبع لسرت نم ميظنلا ردلا» ناونعب لضافلا يضاقلا لئاسر

 ١7١. ص «لوألا ءزجلا (؟)



 و

 ةنباب هدم هل قيدص لإ ٍداّبع نب ٌبحاَّصلا اهّلّسرأ ٍةدحاوب ًاعيمج اهيلع لثمت
 :ةدولوم

 راهطألا ٍدالوألاو راهصألا ةبلاجو ءءانبألا ٌمأو ِءاسّنلا ٍةليقعب ًالهسو ًالهأل

 :نوقحالتي ًءابجُت ٌنوقسانتي ٍةَوخإب َةَرّْشِبملاو

 ٍلاَجّرلا لع ٌءاسْنلا ِتلَّضُفل يذه لئثمكٌءاسنلا ناك ولف
 ٍلالهلل رهف ثيكذتلا الو يع نيمشلا يلنالا ثفاكلا اكو

 مراقب ءاهقز ومب ةداحتللاو اهقلاطما يل ةعرلا - جالوت كف ّرعُي هللاو

 ةوكذلاو ةقئؤم ذانلاو ءاهكومدخ لاجرلاو ةعوم انذلاق ءاطانقت تقناتساو اطابقغا

 ةئنؤُم ءامسلاو «ةّيرذلا ٍترْثك اهيفو ٌةَيِربلا ٍتقِلُخ اهنمو ٌةئَثؤِم ضرألاو ءاهتودّبعَي

 نادبألا ماو يهو ةئنؤم ٌسفنلاو «هِبِقاَتلا مجنلاب ٌتيَلحو ٍِئاوَكلاب تي دقو

 ؛مانألا فرُع الو ماسجألاب َتَفرعت امل اهالولو ٌة ةفاؤم ةايطأو اهنا ويحل ُكالَمو

 :تيتوأ ام ًائينه ًائينهف .نولسرْلا معن معنتي اهيفو َنوقّتملا 2 اهبو ةثنؤم ٌةنجلا

 ّيِتَب امو «دلولاو ٌلسنلا َفرُع ام َكءاقَب لاطأو «تيطعأ ام ٌركّش هللا كعزوأو

 .©0دّبل رّمُع اكو ثبألا

 ةَحفَص نيرشعو ًافّين ةّيناوخإلا ٍلئاسرلا هذه لثمل ٌصاعُم ٌثحاب َدقع دقو
 #2 تيل

 (؟ريهاشملا يسابعلا رصعلا ٍباّتكل اهنميٍةفلتُح ٍناولأل اهيف ضرع

 .؟صء «ةيقارعلا فاقوألا ةرازو تاروشنم «يبلاعثلا ««نسحلا حيبقتو حيبقلا نيسحت» )١(

 «ةفاقثلا ةرازو تاروشنم نم «حلاص ميحرلا دبع دومحم .د ««يسابعلا بدألا يف رثنلا نونف» عجار (؟)

 يسابعلا رصعلا» نع فيض يقوش باتك يف كلذ لثم دجتو ١١١-1١155. تاحفصلا 0614

 651 يناثلاو «4 ١9ص «؛لوألا
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 :ميمعّتلا ضعت عم ٌةيناوخإلا لئاسرلا

 فري اهئِشنُم ّنكلو - لصألا يف  ٍنينثا نيب ٌرودت ٌةيناوخإ لئاسر هذهو
 مهيلإ ثّدحتي َنيرخآلا ىلإ هباطخب هّجوتيو يتانثلا ىوتسملا اذه نك هكر

 ئبحي اهب در ٌةلاسر كلذ لاثمو .هتفاقث يف ناك نم لك هب , سجين (معو اهعوضومب

 ةدخألا تايسآ اهني قع نأ اهيف هيلإ بلط قمل نب ءال لاسر لع دايز نبا

 ىبحي نإ» :ةلاسرلا صن نم ور روي نأ دعب فيض يقوّش لوقيو ,'دادولاو
 .«ءاخإلا نع ًاّماع اكيد ثّرَحتي اهنإ عفقملا نبال هئاخإ نع ثدحتي آل ٍدايِز َنبا

 ىلإ ىلعأ نم رظنلاو ٍديرجتلا نمي ّوحنلا اذه ٌتحَن يتلا لئاسرلا نمو
 :باتعلا يف ٍديِمَحْلا ٍدبع نب ناسغ ةلاسر هيف ثدحتت يذلا عوضوملا

 يف ًاراوطأ مِهّلعَج (ى «مهقالخأ يف ًاراوطأ َدابعلا ّلعج هللا ْنِإف دعب اّمأ»

 مرُح نم :اهيف مهمالحأ َنولِمعُيو اهيلع َنوفلآتي ًارومأ مهّنبب ٌلعجو ؛مهروُص
 نَم نإف ... اهتولّوادتي ٍةٌوخأو ءاهتوطاعتي ٍةَدوَمو اهتوعّرانتي ٍقوقُحو اهب َنولَماجتي
 هناوخإل ءافولا مّيََص نمو «هريغ ريصقتت هيلع ٌلخدي اَّنإف هيخأ نم ًءافولا هأطخأ
 .200... هسفت ةضاخ يف صقنلا لخدأ دقف

 :ةّوحَأو ٍةَدوَمو ٍقوقُحو مرح نم اههنيب اًنع ُتَّدحتيي ةلاسرلا هذه ٌبحاصف
 يف وهو « ””هَدوِهُع ناوخإلا نع ٌظفحي يذلا ءافولا نم هع ل ديال أ فرو

 )١( «فراعملا راد .(لوألا ىمابعلا رصعلا» ص”٠ 6.

 ص «فيض ىقوش ««لوألا ىسابعلا رصعلا» (؟) ”٠  0«برعلا لئاسر ةرهمجا نع ): *117(.

 ؟ص «فيض ىقوش ««لوألا ىمابعلا رصعلا» (؟) ٠ 6.



 نذل

 نوكت ِةياهّنلا يفو ... ٌماع هجوب ,«ناوخإلا ةعيطق َةَمْدَم ٌرٌّوصي» ةلاسرلا ٍةمتاخ

 .فيَض يقوّش ُلوقَي اك مهقوقُحو ناوخإلا ٍتابجاو يف عساو ٍثحَب 207 ةبشأ ةلاسرلا

 .اهيقّلتمو ةلاسرلا : د طل نير ولع سانا نتاع زا جل

 0 و
 :تاّيناوخإلا ىف يَدَألا ٌلئاسرلا

 يف ةيبدألا ةباتكلا يف ًاسوملتم ًارّوطَت ٍقِباَسلا عونلا نم لئاسرلا ِتناك دقلو
 يتلا ةّيوخألا ٍتاقالعلا يف ٍةيصخَش ٌلئاسر نم انفرع امدعب ؛ءاخإلا عوضوَم
 هاو 0 5

 .نينثا نيب ةرشابم طبرت

 يف لَ ءرخآ اديدج ًروطت ْثدهَت دق وحلا عوضوت يف ةباتكلا ّنأ لع
 ءابدألا ضعَب َدرفأ دقف .هذحو اهعوضوَم ْنلع 7, رصقت بتك وأ لئاسر فيلأت

 ؛هيوكسي باو دق نباو عقلا نب ّلعَف ام حت ىلع مهبتُت نم الوصف ةّوخألل

 َناّيَح 00 0

 : عفقملا نبا بدأ يف ٌءاقدصألا (أ

 وأ ِنيِتيسيئَر ٍنيتلاقَم لإ (ريبكلا بدألا» تاتك (ه545١) عمقا نبأ مسَق

 .ءاقيصألا يف يناثلاو هتبحصو هبادآ :ناطلسلا يف لّوألا :نيياب

 قيدصلا نم ٍظْفحَتلا يف :ةقادصلا ٍتاعوضومل ٌضرَع يناثلا بابلا يفو

 ةاساوُم لع حلا يفو هيلع مادفإلا لبق قيدصلا نم ِتّتلا يفو هوب بقل

 اهلك .فورعملا ٍدهعَتو ناوخإلا ٍذاختا ىلع صرجلا يفو «بئاونلا َدنِع ٍقيدَّصلا



 نك

 نمي فرصتك يف ريكفتلا يفو سانلا عم لماعتلا ءانثأ ردا بناج يف ُلوؤَت

 ةيملقا ةرويَف ُمُسرَي فقم نبا َّنإف ِهَّلُك كلذ عمو .هيلع مكحلا َلبَق َنيرخآلا

 :هيأر يف قيدصلل

 ام ٌسْأَر ناكو «ينيَع يف ٍساّنلا مّظعأ نمي ناك يل بحاص نَع كح ينإو»١

 ام يهّتشي الف هِنَطَب ٍناَطلّس نم ًاجراخ ناك :هِنيع يف اينّدلا ٌرغص ينيَع يف ُهَمَظْعَأ
 الو ٍةبير ىلإ وعدي الف هجَّرَق ٍناَطلّس نِم ًاجراخ ناكو ءدَجَو اذإ ٌرْيكُي الو ٌدجي ال
 1: امل نارا ف

 اك لب هرصع يف ٌنئاك وه امك ٍقيدصلا ٍنَع تسيل ٍتافصلا هذه نأ ودبّيو

 ىلإ اهنم ةّيلاثملا ىلإ ُبرقأ يهف : لك عقلا نبا بدأ نع اولاق امك «نوكي نأ يغبني

 ٌتقطأ اذإ قالخألا هذبب كيلعفا :ةلاسرلا هذه ةياهن يف ُلوقي هنأ ليلدب هةّيعق ةيعقاولا

 .27«عيمجلا كرت نِم ٌرِيَح ليلقلا ٌدخأ ّنكلو «قيطُت نلو

 :ةبيتق نبا بدأ يف ٌناوخإلا (ب

 اهيّمسُي ٍءازجأ ْىلِإ «رابخألا َنويع» هباتك مشق (71/) ةبيتق ربا امأ

 هيّمسيف عوضوملا اذهل لوألا (باتكلا) ءزجلا ٌصّصخُي ثلاثلا ءزجلا يفو ابنك

 .«ناوخإلا باتك١

 ناوخإلا ٍذاخلا لع ٌتحلا نع ٌتيدحلا َةبيِنُق نبا ادبي باتكلا اذه يفو
 مهضعَب سانل ٍتاهاجتا بسانّت يأ ٍلكاشتلاب َةدَوملا تاق هول عز رايتخخاو

 مُث هِقيِدَص لع ٍقيِدَّصلل بجي ام دّدعي ةبحملا باب وهو ءرخآ لصف يفو . ضعبب

 )١( 5ص «توريب «ليجلا راد .«ريغصلا بدألاو ريبكلا بدألا» ؟١7.
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 نسحو قلُلا نسُحو سانلا ةارادُم ىلع ثحيو «ةّدوملا ف يفاصنإلا ّلاكشأ دّدعي
 0 و د 10 لا

 ةبتاعملا ىلع حّرعي مث «تارايزلا ٍناولأو يقالتلا ٍلاكشأ نع ثّدحتي مث «راوجلا

 اوحن باتكلا اذه يف ٌقرغتسُي نأ َدعَب ءعادولاب ناوخإلا باتك يهنيو ,ينجتلاو
 00 6 َنيثالث نم

 :هيوكسم نبا دنع ٌةقادّصلا )جا

 .(قالخألا ٍبيذهَت) هباتك يف ةقادصلا لوح ًالصَف هيّوكسم 0 ُدَقعَيو

 ِتاّبحَملا اديه ٌةقادّصلا يأ» يهو «ناسنإلا يف يعيبط 0 َةقادّصلا َّنأ ىريف
0 

 .(اهلك

 ضعي مث «نوراتخي فيكو ِءاقدصألا ٍنع ْثّدحتي ةقادّصلا َفْرعُي د نأ دعيو

 .©هَقيدَص ٌقيدَّصلا ئىقلَي نأ بحي فيكو ةقادصلا بادآل

 ٌناسنإلا» :لوقيف ِةقادّصلا فيرعَت يف ٍةفسالَّفلا بهذَم هيّوكسم نبا ٌبهذيو
 طل كولا كا نو ورز ٌيِئحَوِب سيلو عبطلاب سنآ

2 
 07 4 د

 :ماَع يبأ ٌلوَق ٌبّوصيو .عامتجالا ملِع يف ةلوادتملا (عطلاب ندم «ناسنإلا» ًةرابع
 :لوقيف «سان كّنأل ًاناسنإ َتيِمَس»

 ةعانص ف كلذ َّن نين دقو .ةيبرعلا ة ٍةغّللا ىف ف ناسنإلا ّقيشا سنألا نما

 نأ ّنظ ٌرعاشلا اذه نِإف ءسان كّنأل اناسنإ َتيِمُس هرعاشلا لاق ايك ٌسيلو وحْنلا

 .20هنم ّطَلَغ وهو «نايسنلا نم ٌقتْشُم يشم قتشُم ناسنإلا

 )١( «رابخألا نويع» :رظنا )": ١15-1(.

 )( «توريب «ةيملعلا بتكلا راد ؛هيوكسم نبا ««قالخألا بيذبت)  2198١ص0:١51-1١.

 ) )9؛«قالخألا بيذهت» ص١١5.
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 ّيديرجتلا ٌيِفسلَقلا رظنلا ىلإ ٌبرقأ هيّوكسم نبا هتك ام نأ ثحابلل ودبيو
 هيّوكسم نبا ةباتك نم ٌريمتُم ثحاب ُجيَمسَي فيك يردأ الو «ةقادصلا عوضوم يف

 ,070باجملا ركفملا مالك مّلكتي هنأو ًايفاش ًاطسب ةقادصلا يف لوقا طسبقا هلأ

 ٍتارقق هنع ٌلقنَي وهو ءوطسرأل ّيفسلفلا ركفلاب ٌرُبأتُم فّلؤملا اذه نأ ٌحِضاوو
 .©)اذه هباتك يف ًةلماك

 )1١-415(: يديحوتلا َناّيَح يبأل  قيدصلاو ٍةقادصلا يف ٌةلاسر (د

 يديحوتلا َناّيَح يبأ ًةلاسر تاّيناوخإلا يف ّيبدَألا لئاسرلا هذه ليبَق نمو
 ١ .«قيدصلاو ٍةقادّصلا يف

 ٍلماك باتك يف هّجرخأ دقف .ِبّنَصملا اذه يف ِهَقَبَس نّمع َناّيَح وبأ درفت دقو

 روص نوبة ان ةيرعلا شافت نم هاهنا هلغو ةحطي نم اتئالاو نيل يق عجب

 27تاّيناوخإلا يف 4 ام ٌلضفأ هنأ اوركذو ءتالّمأَتلاَو راكفألاو ارت

 .«1!قالطإلا ىلع برَع بتاك ّمظعأ َنايح ابأ بناجألا َنيثحابلا نم دعو

 0 ناك يتلا ةيق ةيقالخألاو ةيفسلفلا اياضقلا ضعَب د ةلاسرلا ف ودبّتو)ا

 ٌةركترملا «ةّيلاثملا ةّيقالخألا ةعزنلا ودبت امك .. . عبارلا ِنرَقلا يف ءاملُعلاو َنيرُكَمملا

 .©0(لالجنالاو ٍداسَقلا ِتارايتل ةَسِكاحُما ةّيكولسلاو ةّيسفّتلا لئاضقلا ىلع

 ١ :؟) كرابم يكز ؛«ّيرجهلا عبارلا نرقلا يف ينفلا رثنلا» ١91(.

 . ١١٠ ص «قباسلا ردصملا (؟)

 ١07٠١(. :؟) كرابم يكز ««عبارلا نرقلا يف ينفلا رثتلا» (©)

 .4 57ص ءلوألا ءزجلا «ةدير وبأ ةمجرت ««يرجهلا عبارلا نرقلا يف ةيمالسإلا ةراضحلا» ءزتيم مدآ (4)

 نم :1974 «توريب ءرصاعملا ركفلا راد ءيديحوتلا نايح وبأ ««قيدصلاو ةقادصلا يف ةلاسر» (5)

 .يناليكلا ميهاربإ .د ققحملا ةمدقم



 فدل

 1 ل يم ا

 .")يحِص ًاماجسناو ًاّيحور ًءافص نمزلا عم ُثبستكاو ٍةداملا ٌقوف

 «ةلاسّرلا هذه ٌبتكي وهو َناّيح وب أ اهيلع ناك يتلا ةيسفنلا ةلاحلا رثأ ودبيو

 بحاصلاو ديمعلا نبا ٍنيّيِميوُبلا ٍِنيِريزولا ىدل ةوظحلا يف لشُف نم هب َينُم ام َدعب

 ماع هتباتك ىلإ داعو َنينس هكرتو 7 ماع باتكلا فيلأتب أدب كلذلو داّبع ِنِب

 ةقداصلا ةيفاصلا ٍةقادصلا ىلإ لوصولا نم سأيلاو ملألا نم ٌةحسم هيلعو ٠
 و

 .ةٌرمتسملا

 :ةلزعلا

 نم ىهو رد نيالا 0 2 لإ هر 2 1 :ةلرشلا# ف 006 ىمابعلا

 ٌةيقف وهو :يتسّبلا يباطخلا ميهاربإ نب ٍدَّمحم نب دمح َناميلُس يبأ ظفاحلا فينصت
 ُقوُت .(روصنم يبأ) يبلاعثلل ًاقيدص ناكو ءسراف دالبب تسب لهأ نم ُثّدحم

 .ه149١ ماع ةيناثلا اهتعبط يف «ةلاسرلا ٍترْشُن دقو .")ه8"1 ماع

 عانقإلا نابي رت ةيعن يرع ةعتص ا رحت ايف ةاضرلا عير

 كلذ يف ُضرعَيو ,مهعم ٍلماعتلا مدعو مهلازتعاو سانلاب ٍطالتخالا مدع ىودجب
 ضعبو ةباحصلا ضعب نم حلاصلا فلسلا ٍلاجر ضعب نم هءارآ ٌديؤت َفقاوَم

 .«قيدصلاو ةقادصلا يف ةلاسرا ()

 77١(. :5) يبلاعثلل «(رهدلا ةميتي)و )١١7:1(« «نايعألا تايفو» بحاص هل مجرت (1)
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 وأ َيَِل نّمم ٍسانلا ءاربُكو ِءارعشلاو ءابدألاو ءاهقفلا نمو «مهيعباتو َنيعباتلا

 .مهنع لقنو ٌفرع

 هتلاسر يهني هنأ ةلزعلا لإ هيقفلا اذه ٍةوعد نم َبَجَحلا ُففخي اني ّلعلو

 دعب ؛ىري بابلا اذه يف وهو ؛«ةطلخلاو ةلزعلا يتلاح يف ٍدصَقلا موزل يفد بابب
 يف الو ٍسانلا ٍلازتعا يف ّسيل َباوصلا نأ ءسانلاب ٍطالتخالا ٌراضَم نم هقاس ام

 .لوبقُم ٌبييانُم ٌلوَق وهو «نيّكاحلا يف ُدِصَقلا وه لب دق نود مهترّشاعُم هل
 :اهنم ٍةرقفب ةلاسرلا هذه يف ءاج ام لع ليثمتلا نم ٌسأَبالو

 ناكر وناوي ةراد: لك نووراكن اةلكاملا فوكو الع الاسس هنآ رخأ دقلد

 نأ بجوف .ةفرعملاو ٍقطَنلا ةهج نم ًامدعو «ةّروّصلاو ِةَقلخلا ةهج نم ًاعِنتْمت كلذ

 اي ْمّلعاف كلذك كلذ ناك اذإو .قالخألاو عابطلا يف ةلثاملا ىلإ ًافورعَم نوكي

 نع مهاّيإ كئدعابُمو مهنم َكُرّدَح ئنكيلف عابسلاو مئاهبلا ٌرشاعُاَّنِإ كنأ يخأ
 ,206(كلذ سسح

5-9 



 فو

 «قيدصلاو ةقادصلا» ةلاسرو ةطوطخملا هذه َنيب

 ايف ةّمق ل هت (ةيدصلاو 3 ةقادصلا» يف يديحوتلا ناي ىأ ةلاسر نإ انلق

 هو ناهض حاليا كلو يالا معلا يفادصنا بدأ نيةيرعل يفت

 .كَرابم يكَر روتكدلا لوقَي اى ِتالّأتلاو ٌراكفألاو ٌرطاوتملا ُرَّوِصْت هريوصتلا

 نأ بغارلل «سانلا ٍةطلاخخ بادآ» ةطوطخت قيقحت دعب ثحابلا ٌسحيو
 ف ةيبرعلا ف ًةديحولا ًةلاسرلا ٍدعَت مل َناَّيَح يبأل «قيدصلاو ةقادصلا» ةلاسر

 ناّيح يبأ ٍةلاسر نع ٌزيمتت ٍبْغاَرلا ًةلاسر نأ ًاضيأ ثحابلا ٌسحي امك ءاهعوضوَم
 يف ةيجهنملا وحن ٍفيلأتلا يف ًاروطت ْئّمسُي 'مسُي نأ نِكمي اب ؛نارصاعتُم ٍنالجرلاو

 .ّيملعلا بيوبتلاو ٍفيلأَتلا
 0 7 هَ ع 2. 8 و 00 ع 5 -.

 رومأ يف صخلتت هتلاسر نا .هتمدقم يف ءانل نّيبي فنصملا نأ ئرن ُنحتف

 :ىه ةددحم

 ٌريؤُم هنع ٌرفانو هل بح :ناسِق طالتخالا عوضوم يف ّسانلا نأ :الوأ
 .ةلزعلل

 مأ ٍةايحو صاخشأ يف ٌدوجوم ٌمقاو يه له «ةقادصلا يف ُثحبلا :يناثلاو

 .ققحتي م ملح يه
 َنيرْئْوملاَو اهيف َنيبِغارلا نيب «طالتخالاو ٍةقادصلا يف ثحبلا :ثلاثلاو
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 .ةلزعلل



 كن

 ءاهنم ٍةَّيَب لع ٌئراقلا نوكيل هتِمَّدقم يف هتلاسر تاوبأ انل ٌحْضوُي هّنِإ مث

 يف ةيعوضوملاو ٍدّرجتلاب هّلاسر ئراقل يحوي َبِغارلا ّنأب ٌتِحابلا ٌسحيو
 هنأ ٌسحُن انك نإو ءًانيمأ ًاضرع ٍنيضراعتملا ٍنيِقيِرَقلا ِءارآل ٌضرعي وهف .ثحبلا

 هدِشَحي ام لالخ نم كلذو «ةقادصلل َنيرثؤملا طالتخالل َنِّبحّلا ءارآ ىلإ ٌليْمَأ

 بابلا يف كلذو قيدصلاو ةقادصلا لع ةظفاحملا ةياغل ًادج ةدّدعتُم حئاصن نم

 .رشَع يداحلا

 ئراقلا ئدل ُبّلغي بغارلا ٍةلاسر نع يلعلا عابطنالا اذه لباقُم يفو

 يف اهئاشنإ ٍةقالَع ببسب ّسيل «نايح يبأ ةلاسر لع ٌيصخشلا ييدألا ٌعابطنالا

 .بسحف مهيب ةبرُعلاب هساسحإو هنع ِءاقدصألا ٍلّوحَتو ةّيسفنلا هتمزأب لصألا
 .ًاضيأ ةرئاسلا لاوقألاو راعشألا ني هّئلاسو ف نايحوبأ دحام ةرتكل كلو

 ,رابخألا هذه دانسإ ركذو هتلاسر دام ةياورب لفحي َناّيح ابأ نأ ئسنن الو

 اهيف لفحي ٌداكي ال وهف ُبعاَرلا اّمأ .اهلقت نسحو ِةّداملا قيثوت يف ًابيط ًارثأ ُكرتي ام

 اثعب رثكأ ناكل ٍدانسإلاب ٌمتها دق هنأ ولو .ةاورلا دنس عوضومب رابخأ نم ُلقنَي
 ةةيملعلا كالا لقتو قاما الغ

 قيقحت يف ءانّلِمَعو ؟ثارتلا ِءاملُع راثآ نم ٍنيسيفن نيرثأ َنيب لباقن انل امو
 ام ىلإ ٌنوكي ام برقأ ٍهِجَو لع صوصنلا ًةماقإ ئّدعتَي نأ يغبني ال «لامعألا هذه
 هذه ةسارو انانعب نم وسال دا هنو فازرتلا لضوضت قف ان تقلا ةةازأ

 .ضعتبب اهضعَب اهتنراقمو اهِقاطنتساو صوصنلا



 ىاللووماولا ريف ؤملاسند
 يب ايزل قييبات نس
 دج اب يلا يساقلا
 بزب شمل
 ير
 عاملا
 وفعو سا رنات

 مولا
 اهيا

 عومجملا فالغ ةروص
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 اشير سس ايلا ةطلا#ر وكي ر فاس

 7 زان
 لاس هفيقب للك صرخ اكت ,اولص) يضرب ارقوترتلا

 غرطبتلاو وكرهت .بااغصالا#مينعاابفالا د عّمئاعالا

 ماو ءاعمو بدا نصي تعاوؤذاغتاو هوا

 7-0 رت ةراعا قبب نوف لاين انز زعم

 "وفور ند ف نمل ؤلسايناهيسآ ظ
 ماس : انو سأل طار 1 صدت ل ' خا الط

 خكضعبو ةبئاجأع ييطسبو زلنا هزعنيطاحل
 فيول مادوجد اهنهمزع ارز غزوطلتخ ا ةطلاخل
 (اوعا عسر اهرقاإ وصعب فرت ورفع
 ش يب دو

 سانلاب طالتخالا بدأ ةلاسر نم ىلوألا ةحفصلا ةروص



 .ةلفوففتووقل مكن قار ايرتلا هل

 سا 1

 لافرق ثواغت امر اصزر نظمي 5:

 لعن اعدان برب الب دس أها

لكن دولا و هول رنا ار 4 آ يح
 

 2 الز دابا زما نم

 0 وشال 00

 9 "افك يلامرطغب داب ببيوطعقا مويس
 * 19مل طممأم هيداعإ نيرا مزها

 انه تيور الوطن رف نسون

 ب 00
 ل

 سانلاب طالتخالا بدأ ةلاسر نم ةريخألا ةحفصلا ةروص
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 سانلا ")ةطلاخُت بادآ يف ٌةلاسر

 يناهفصألا بغارلل

 ريا دايس
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 .©هطيحتو (02هفلزت ًةالص دمحم ْلع هئتاولصو ِهيِضرُي ادم هلل دمحلا

 .هركش ع هيبنتلاو «هيلإ ِءاغصإلاو «هيلع «؟9لابقإلا ىلع ةناعإلا هللا لأسأ
 ءانّلعجي نأو .هتلماعم يف بدألا نسحو «هتعاط يف ذافنلاو «هرمأ يف رضبتلاو

 ىلع يلصي نأو كرس نعال ادلع از اركب وت ني لع 01
 .هتمحرب ")هترمز يف انّدعجي نأو .هلآو ىفطصملا هّيبن

 .نواعتو لابقإب مهعم لماعتلاو مهيف جازتمالاو مهعم ةلخادملا :سانلا ةطلاخم )١(

 .مهيلإ همدقتو هللا نم هبرقت :هفلزت (؟)

 .هتمحر و هللا يضرب يأ :هطيحت (©)

 .لامعألا نم هيضري امت (4)

 .لصألا يف ةحضاو ريغ (5)

 لثم ةلئازلا ال ناييإلاو ملعلاك ةدلاخلا هللا معن نورثؤي نمم هلعجي نأ ىلاعت هللا وعدي فنصملا نأ :يأ (7)

 .ةيسحلا ايندلا تاذلم

 .هللاب نينمؤملا ةعامج «ةعامجلا :ةرمزلا (7)



 ةطلاخُم ركذ نم «هتءاقب هللا َلاطأ «"2)”خيشلا ةرضحب ئرج ام ينَعَلَب

 ضعبو «ةّبتاجملا خدمي ضعب :اوفلّتخا هَدنِع ّنيرضاحلا نأ «مهتبناجمو سانلا

 ظفل يه مأ ٌدوجُو اهانعُم له :ةقادصلا يف اوفّلتخا مث «"”ةطلاخملا ٌحدمي

 وه :لاقف «قيدصلا نع لكس دقو ءءامدقلا ٌضعب لاق اكو «"”لينعم ريغ لع

 يه له .دوجو اهانعمل ناك نإو «؟”دوجوم ُديغ ناويح .ئّرعم ريغ ىلع مسا

 ينعي ناك ابر :لوقن اننكلو ءانه فنصملا هينعي يذلا خيشلا وه نم ؛ديدحتلا هجو لع «ملعن انسل )١(

 يبيوبلا ةلودلا رخفل رزو يذلا ,دحوألا يناكلاب بقلملا «هيوب ينب ريزو ءيبَضلا ميهاربإ نب دمحأ

 تارضاحم) :امهو هل نيرخآ نيباتك يف فنصملا هركذ دقو .ها"86 ماع دابع نب بحاصلا ةافو دعب

 «يسيراسلا رمع ؛«بدألاو ةغللا يف هدوهجو يناهفصألا بغارلا» عجار ««ةغالبلا عمجماو «ءابدألا

 .76 ص 2١9485 «نامع «ئصقألا ةبتكم

 نم مهنم :نيمسق ىلإ نومسقني سانلا نأ وهو «ةلاسرلا هذه يف لوألا يماسألا عوضوملا وه اذه (؟)

 .دارفنالاو مهنع ةلزعلا رثؤي نم مهنمو ,مهعم شياعتلاو نيرخآلا ةطلاخم بحي
 انئيب نوشيعي سانأ ةمثو ءدوجو اهنإ نولئاق لاقف ؛اهسفن ةقادصلا يف اوفلتخا دق سانلا نأ :يأ ١(

 ةغللا يف ةظفل اهنإ «عقاولا يف ةدوجوم تسيل اهنإ ءالك :نورخآ لاقو .انل ءاقدصأ اونوكي نأ نكمي

 .ةلاسرلا هذه يف يناثلا يماسألا عوضوملا وه اذهو «سانلا نيب لامعأ ىلإ مجرتت مل طقف

 ؟سانلا ةايح يف لثام عقاو يه مأ ةغللا يف مسا ةقادصلا له «ةيناث قباسلا لؤاستلا فتصملا ديعي (5)

 ةبتكم) «ةعيرشلا مراكم ىلإ ةعيرذلا» وه هل رخآ فنصم يف لؤاستلا اذه لثم بغارلا دروأ دقو

 ىلع مسا وه :لاقف هنع رخآ لئس هدوجو ةزعلو» :لاقف ١91( ص 191/7 «١ط «ةيرهزألا تايلكلا

 .«ئنعم ريغ
 :رعاشلا لوق عم دوجوم ريغ عقاول يلايخ مسا ةقادصلا نإ لوقي نم يقتليو

 يفولا لاخلاو ءاقنعلاو لوغلا ةثالث ليحتسملا نإ لبق دق

 ًارعش قيدصلاو ةقادصلا نع هتلاسر يف بغارلا رصاعم (ه١47) يديحوتلا نايح وبأ دروأ دقو

 - :تاالؤاستلا هذه لثل ضرعي



 ها

 ؟2”اهنع بوغرم وأ اهيلإ ٌبوغرَم
 لصف كنا نم دعا نقف زق: شاقل تلكم دف ناك نو كلذ" اكو

 .")هلضّمبو هب ٌفرتعَي لو قيدصلا

 ءاكحلاو ءاملعلا هلاق ام "7َتَكُن هيف ركذأ ًاباتك كلذ ّلعجأ نأ ٌتببحأف

 :(0يبنتملا هلاق ام كلذ يف «؟)ًايدحتم «ةيده هلعجأو

 (©0ٌلاحلا ٍدعسُي 1 نإ ٌقطنلا ٍدَعسُمف لامامو اهيدبت كدنع ٌليخال

 داعُم هيلإو ٌدافتسُم هنم هنأ عم يّْنِم كلذ ٍلوِبَق يف .هقيفوت هللا َءادأ "وهو

 اتيت نسل انا اق ء اتفق انيلاطف قيدصلا مساب انعمس ام 5

 اقيرط هيلإ يدتمنال نحن نكل دجوي ضرألا يف هارتأ

 اقيقحت مهظفل تحت ىرتال زاجم «قيدص) مهلوق ىرت مأ

 .عابنز نب حور وه لاؤسلا اذه لئس يذلا نأ يديحوتلل ةلاسرلا هذه يفو

 «ةقادصلا نع وهو «ةلاسرلا هذه ةمدقم يف ثلاثلا لؤاستلا وأ ثلاثلا يسيئرلا عوضوملا وه اذهو )١(

 اهنأ مأ ؟سانلا هيلع لبقي بوبحم هب بوغرم رمأ يه له :سانلا نيب يح عقاو اهنأ ىلع قفتا اذإ
 ؟هنع نورّوزيو سانلا هبنجتي رمأ

 ةايحلا يف اهنوركتي نم ديؤي ال فنصملا نأ الإ فالخ عضوم ةقادصلا نأ نم مغرلا لع هنأ :يأ )١(

 .ةيلمعلا

 رظن ةقدب تجرخأ ةفيطل ةلأسم يهو «(طيسولا مجعملا) سفنلا يف ةرثؤملا ةفيطللا ةركفلا :ةتكنلا (*)

 .(يناجرجلا تافيرعت) اهيف رثأ اذإ ضرأب هحمر تكن :نم ءركف ناعمإو
 مالكلاب دوجلا وهو «بيطلا يبأ تيب ىنعم ئضتقم عم نايرجلا انه ديري وهو «ةارابملا بلط :يدحتلا (5)

 .لاومألا فعست ال نيح

 .ها"6 ”1٠7-5 ,سانلا لغشو ايندلا ألم يذلا ىسابعلا رعاشلا (6)

 .8454ص «ثلاثلا ءزجلا ءيقوقربلا حرشب هناويد (5)

 .فنصملا اذه هيلإ عفريو ةمدقملا هذه ةيادب يف هنع ثدحتي يذلا خيشلا :ينعي (0)



 نإ

 :©7يمورلا نبا لاق دقو «هناحير نم "”تاقاط هناتسب نم هيلإ 27 ينمف
 هنا شح انرسسا كدني ًاقطنم كل انءادهإ ْنركشأل

 هنآرُقوهّيْحَّوِوِياعولتي 2 ْنَم لعف ٌركشي لجو ّزع للف
 نسحب الإ «0ٌقافن الو هتيانعب اَّلِإ قوس بدألل (مف ؛(؛0ءالوتو هللا هاعر

 .هنع مهِتَبْعَر ردقب ةسبلألل ًانيز ناك نإو ٌرهوجلاو «هتياعر

 :باوبألا ركذ

 .(مهمذو |مههلضفو مههلازتعاو سانلا ةطلاخم ركذ :لوألا

 .اهل ةيضتقملا بابسألاو اهعاونأو ةبحملا :يناثلا

 .تادوجوملا رئاس ينو ٍناسنإلا يف ٌةدوجوملا ٌةيزيرغلا ٌلكاشملا :ثلاثلا

 .يأ نم يأ ُنييبتو ٍتابحملا ليصفت :عبارلا

 .اهتماقتساو اهتاوخأو ةقادصلاو ةّدوملاو ةلخلاو ةبحملا ةيهام :سماخلا

 ٌزاوجو مهنيبو هنيب ٍةَلخْلا ٌركذو «هل ٍدابعلا ةبحمو هدابعل هللا ةبحم :سداسلا
 .هنم كلذ ٍلاعتسا

 .قيدصلا ءءانتقا يف سانلا فالتخا :عباسلا

 .«نمف» :لصألا يف تدرو )١(

 .هريغ وأ ناحيرلا نم ةمزحلا ىه ةقاطلا (؟)

 76٠(. :1) نايعألا تايفو .(ه95-17/87؟١1) روهشملا يسابعلا رعاشلا يمورلا نبا ()

 .هظفحيو ماودلا لع خيشلا ئعري نأب هناحبس هللا ىلإ ءاعد (5)

 .خيشلا صخش يف هردقي نم دجو دق بدألا نأ ينعي ءتجار اذإ ؛ًاقافن ةعاضبلا تقفن :لاقي (0)



 نو

 .هذاختا ةليضف :نماثلا

 .ءاقدصألا نم هؤانتقا ٌنسحي ام ددع :عساتلا

 .هئانتقاو قيدصلا راثيإ يف ٌءؤملا اهيعاري ىتلا ٌلاوحألا :رشاعلا

 .هنم اهّبلطي الو هقيدصل ٌءرملا اًَهذبي نأ بِي يتلا لاوحألا :رشع يداحلا

 .27)ويهٌمرشاعمو سانلا رئاس ٍتاقبط ةشياعم :رشع يناثلا

 ليصفتلا يف عورشلا لبق الصف رشع ينثالا هفنصم لوصف ؛ةمدقملا دعب درس دق فنصملا نأ ظحالن )١(

 «ةدح ىلع لك ءازجألا ضرع لبق لكلا نع ةروص مّدقي بسانم بيوبت وهو «ةدح ْللع اهنم لك يف
 عماج ريسفت ةمدقم «ةغالبلا عمجم ءابدألا تارضاحم :هتافنصم رثكا يف بغارلا كلذ لعف دقو

 .هتاعوضوم لع باتكلا سرهف مدقتي نأ رثؤن ءانتافلؤم يف ,مويلا نحنو نيتأشنلا قيقحت ,ريسافتلا



 نك

 لّوألا

 )هدو (مهّلضفو مهلازتغاو سانلا ةطلاخم كذ

 ٍناسنإلل ٍناتيرورض ًاروط مهب طالتخالاو ًاروط ٍسانلا نع ةلزعلا نأ ْملعا

 ©)درفتلا لإ «لاوحألا ضعب يف ءرَّطضُم َناسنإلا نأ كلذو .(')ةرات ناتبجاوو ًةرات

 يف ريكفتلاو هّبر ةاجانُمك ءاهضعب يف كلذ ىلإ وعدمو «(*”هبرآم ٌصاوَح ِءاضقل

 :هللي ّيبنلا ُلوَق كلذ لعو .©00هِريَغ نع اهب ُدرفنَي تاجاح ٌصاوَح ءاضّقو «*)هئالآ

 جئاتن نم هل امو نيرخآلاب طالتخالا نع ةلاسرلا هذه نم لوألا لصفلا يف هثيدح فنصملا أدب )١(

 «تائيس وأ تانسح نم هبقعي امو نيرخآلا نع لازعنالا نع ثيدحلا يف ذخأ مث «ةئيس وأ ةنسح

 اذه فنصملا عبتا دقو .دحاولا تقولا يف دحاولا ءيشلل دادضألاو نساحملا نع ثيدح وهو

 هجوب يبسابعلا رصعلا يف عبتم بولسأ وهو ««ةغالبلا عمجم»و ؛ءابدألا تارضاحم» يف بولسألا

 دمحم نب ميهاربإل رخآو ظحاجلل بوسنم اهدحأ «دادضألاو نساحملا يف بتك ةمثو ءماع

 .«يناثلا يمابعلا رصعلا» ءفيض يقوش :عجار .(ةرهاقلا  اهتعبطمو رصم ةضبن رشن) يقهيبلا

 191/7 7” ط رصمب فراعملا راد

 اهيف ليصفتلا يتأيل ًالوأ ةزجوملا ةركفلاب ءدب وهو ءاذه لوألا لصفلا حتتفي ةيسيئرلا ةركفلا هذبب (5)
 نم ٌبارتقالا كلذكو .مزال ٌبجاو ٌرمأ رخآ ًانيح يهو ةحلم ةرورض ًانيح ةلزعلاف .دعب ايف

 .ئرخأ رم هنع ئنغتسُي الو رم ٌيرورسق سانلا
 .لازعنالا :درفتلاو ءلصفلا يف ثيدحلا ةيادب عم اقاستا ء«سانلا نع لازتعالا نساحم ركذب أدب ()

 .هل اهتيبلتل هللا ىلإ ءاعدلاب اهيف هجوتي يتلا هتاجاح :يأ (5)

 .هريغ ىلعو هيلع ةريثكلا هللا معن :يأ (0)

 .ةدابعلاو ركفتلا يف هللا عم نوكيل درفني ناك اهلبقو .هريغ نود وه هب ةصاخ ءايشأ لعفي :يأ (5)
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 َنوكت نأ «")هِلقَع ىلع ًابولغم نكي ملام ءناسنإلا ىلع :ميهاربإ فحص يف ناك
 يف رّكَفُي ةعاسو ءهَسْفَن اهيف ُبساحي ٌةعاسو .هّبر اهيف يجانُي ٌةعاس :تاعاس هل

 © رَّطضُمو ."”برشملاو معطملا نم هتجاحب اهيف ولخي ٌةعاسو «ىلاعت هللا ٍةعنَص
 :ليق كلذلو .مبب هتّجاح (6) ولعل سانلا عم عامتجالا ىلإ هلاوحأ «؟”رثكأ يف

 مهب ٍناصقتل ًاضعَب مهضعتب ةحاصُم نم 18 ال هنأل ,"”عبطلاب يندم ناسنإلا

 ىلإ هب يدؤت راكفأ هلقع ىلع رطيست مل يذلا يوسلا ناسنإلا وه هلقع لع بولغملا ريغ )١(
 .فارحنالا

 ةعجارم (ج) هتاقولخم يف ريكفت (ب) لاعت هللا ةدابع (أ) :ماسقأ ةعبرأ ىلإ ناسنإلا لامعأ مسقي اذه (1)

 .حاكنلاو بارشلاو ماعطلا يف ةيوضعلا مسجلا بلاطم (د) ةصاخلا لامعألل

 «لازعنالل رطضي نأ الوأ جاتحي ناسنإلا نأب ٍلصفلا اذه نم يناثلا رطسلا أدب دق فنصملا نأ ظحالن ()

 «رطضم» ةملك راركت نم كلذو ؛سانلاب لصتي نأ ًاضيأ جاتحي ناسنإلا نأ ءانه ركذي اذ وه اهو

 .طالتخالا هسكع لازعنالاو

 اذهو .ليلق لبق «لازعنالا يف «لاوحألا ضعب يف» اهلباقي ناك طالتخالا يف هذه (هلاوحأ رثكأ» (5)

 .سانلاب طالتخالا ْلِإ ليمي فنصملا نأ ينعي

 .سانلاب هحاصم طابترال :يأ (5)

 يف تدرو عامتجالا ملع يف ةرابعلاو ءاوقلخ نأ ذنم مهعم تقلخ ةرطف سانلا نيب طالتخالا نأ :يأ (5)

 بيذهت» يف هيوكسم نبا اهحرشيو «يديحوتلل «قيدصلاو ةقادصلا» يفو نودلخ نبا ةمدقم

 هسفنب ءاقبلا هل متيو هدحو شيعي نم قلخ ناسنإلا قلخي مل» :يلاتلا وحنلا لع 77ص ء«قالخألا

 ةّيندملاب متت يتلا تانواعملا بورض ىلإ جاتحم هنأ ءريطلاو مئاهبلاو شحولا نم ريثك قلخ امك

 لع وأ ًاردمو ًاربو سانلا كلذ ناكأ ءاوس نّدمتلا وهو نواعتلل عامتجالا اذهو «سانلا عامتجاو

 .«لبج سأر
 ال هنأل ةناعتسالاو ةناعإلا نم هل دب ال هنأ اذه نايبو» :يلاتلا وحنلا لع اهحرشيف نايح وبأ امأ

 .(7١3ص «قيدصلاو ةقادصلا) "هجئاوح عيمجل لقتسي الو هح اصم عيمجل هدحو لمكي



 هك

 كردأ امل ثيثك قلت الولو .©0ىرومأ ةاعارُم يف ضعبب مهِضعَب تارورسق قلعتو

 ! ")هلع َّنودأو ةجاح لقأ مهنم ٌدحأ

 :سانلا نع يِنيغأ ّمهّللا :لوقي هَعِمَس لجرل "”سابع ُنبا لاق كلذلو
 ينغتسَي ال «ءايحأ اوماد ام ءسانلا نإ توما الإ هللا ٌلأسَت كارأ ام ٌلجّكلا اهيأ»

 .«؟7«سانلا ٍرارش نع يننغأ :لقف ءضعب نع مهُضعَب

 َةَوَف ناويحلا رئاس ِنيَب نم ٍناسنإلل * ”لعَج دق ضعَب ىلإ مهضعَب ةجاحلو
 و
 ٌةَوَق امل ناك نإو كلذ امل ّسيلف ٍناويحلا ٌرئاس اّمأ .ناسنالل اّلِإ تسيل اَئإف ِةّبحَملا 2

 .©ةلكاشملاو ةفلألا

 لمعلا ىلع دارفألا ةردق مدع :لوألا :نيببسل مهنيب اميف .لماعتلا ْلِإ نورطضم سانلا نأ :يأ )١(

 |ههضعب يقتلي |هنأ ودبي دقو .اهكباشتو سانلا نيب ةكرتشملا حلاصملا طابترال :يناثلاو .مهدحو

 الولو ؛مهنم هتجاح يضقيو ضعب نم مهضعب ملعتي نأ مهيف يف دارفألل ًايه سانلا ددع ةرثك نأ :يأ (1)

 .لقولو ملع يأ ىلإ اولصي نل مهنإف كلذ

 نم «ةمألا ربحب بلقملا ليلجلا يباحصلا ءيمشاحلا يشرقلا بلطملا دبع نب سابع نب هللا دبع وه ()

 هقفلا يف ملعو باسنألاب رصبو نآرقلا ريسفت يف روكذم عاب هلو كلي هللا لوسر نع ثيدحلا ةاور

 ةفرعم يف ةباصإلا) .ه74 ماع فئاطلا يف ينوت .رعشلاو بدألاب ةفرعمو برعلا مايأب ةياردو

 .(41/ا/ ةمحرت .ةباحصلا

 «ةعيرشلا مراكم لإ ةعيرذلا» وهو هتافنصم نم ًاضيأ رخآآ فنصم يف بغارلا هرثن ميكحلا لوقلا اذه (4)

 !باطنخلا نب رمعل كانه هبسن نكل ١155( ص)

 .ىلاعتو هناحبس هللا وه فوذحملا لعافلا بئانو لوهجملل ينبملاب (5)

 اهضعب هباشي وأ ًاضعب اهضعب فلأي اهنأ تاناويحلا نيب عمجي ام نأ ديري .لكشلا يف ةلئاسملا :ةلكاشملا (5)

 .[84 :ءارسإلا] 4 َلكاَش َلَعْلَمْتيَزُكَلُف » :زيزعلا ليزنتلا يفو .لكشلا يف ًاضعب



 هاب

 وحن ٍتاعامتجا ىلإ "”ابدتو ©20ابوجُو عرّشلا يف ٌناسنإلا َيِعُد دقو

 يف عاتجالاو نيديعلا ةالصو ّجحلاو ةالصلا يف «ٍتاعارجاو ””ٍتاعمجلا

 0 ,"7هولعلا ضعب مّلعَتل ءاملعلا ٌةاقالُم هيلع *”ٌبجاوو كلذ وحتو ٍداهجلا

 (0ثحو مِهوَقب ٌدخأيف مهيلإ هيف مجري نأ نيبو )همّلعتي نأ نب اهضعب يف
 هيل لاق ئتح ؛مهاينُد رمأ نم مهيلَع لكشأ ايف ًاضعَب مهضعَب ةرواشُم ىلع سانلا
 .هدارفنا لاح يف هُنكمي ال كلذ ٌلكو «[159 :نارمع لآ] 4 يلا ف مُهَرِواَكَول :ةلك

 اهنمم ٌرثكأ سانلا عم عامتجالا ىلإ ٍناسنإلا ًةرورض نأ *"ةلمٌجلا هذهب ملعف
 ٍناسنإلل ىلوأ ٌةلزعلا له :سانلا فلتخا دقف كلذ ادع امو .”ههنع ٍدّرفتلا ِْإ

 .مهترشاعمو مهعم ٌعامتجالا وأ

 ليلدب هبوجو تبث ام «ءاهقفلا فرع يف ءبجاولاو «ةيعرشلا ماكحألا نم نانول بدنلاو بوجولا )١(

 .ةبوقعلا هكرتب قحتسيو بجاولا لعفب باثي ءرملاو ءدحاولا ربخك مدعلا ةهبش هيف
 .بحتسملا عرشلا يف بودنملا )١(

 .ةعمجلا ةالص :يأ (*)

 .ةعامجلا ةالص :يأ (5)

 .«واو» نود لصألا يف ثدرو (5)

 .ملعلا يقلت يهو ضعبب مهضعب سانلا عامتجال ئرخأ ةرورض انه فنصملا دروي (7)

 ْمُهنَم َوَفَو ِلُكَنِءَرَقَناَكَولَمط :ىلاعت هلوق نم ملعلا يقلت يف ئنعملا اذه ذخأي فنصملا نأ ودبي (0)

 1١[. :ةبوتلا] 4 توُرَدَحيْمُهَلَعل حوت إأَوعَجَب اد ْمُهَموَ أوُرِذلَوِنِسْزلا ف أوُهََمَكَل ٌةَمَِط
 .سانلا طالتخا تارورض نم ةرورض ةروشملاو «ىلاعتو هناحبس هللا وه انه ثح لعافو (8)

 ٌباحتلاو ةيمويلا مهتاجاح ءاضق يف :ضعبب مهضعب سانلا عامتجال اهركذ يتلا تارورضلا :ينعي (4)

 .ةرواشملاو مهافتلاو عاتجالاو ضعب نع مهضعب ملعتو مهنيب ايف

 .ضعب نع مهضعب لازعنا نم رثكأ بولطم هنأ نيبت سانلا نيب طالتخالا نأ :يأ )٠١(



 هم

 01ج ايف فور نشعر ,©"”اهابتجاف سانلا ةرشاعم ِْإ لام ٌضعبف

 سانلاف .هريغ عم َعامتجالا يضتقي "”هتلبجب َناسنإلا نأ ٍلْوَألا ةجح نوف

 سأل ناسنإَّيَمْسو .ضعب نع اهُضعَب ينغتسي ال ٍحاو مسجل ٍءاضعأك اوقلُح

 :مامت وبأ لاق اك ال :ضعبب مهضعب سأل ًاناسنإ َيٌمَسو «ضعبب مهضعب

 (4) سان كنا ابن تكس

 لضفأ مهاذأ ىلع ٌريصيو ّسانلا ٌطلاخُي يذلا ٌنمؤملا» :*2رثألا يف َيوُر دقو

 .©0(مهاذأ لع ٌريِصَي الو ّسانلا ٌطلاخي ال يذلا نمؤملا نم

 ناناطيش نانثالاو ناطق دحاولا» :لاقف ءادرفتُم ِرِفَسلا نع دل هلا ْىبكو

 كيرا ءافشرلا خو كو ةنالدلاو

 .اهراتخا :يأ )١(

 .سانلا نيب طالتخالا يف رظنلا يتهجو انه فنصملا ضرعيو .اههرك :يأ (؟)

 .(طيحملا سوماقلا) ةعيبطلاو ةقلخلا :ميجلا ةثلثم ةّلبجلا (")

 :هردصو .57ص ١1997« «توريب «ةيملعلا بتكلا راد ؛ةيطع نيهاش حرشب :هناويد (5)

 انإف .دوهعلا كلت نيسنت ال

 سنأ نم ةذوخأم اهّْثِإ لاقو ؛مامت يبأل ةبوسنملا هذه ناسنإلا ةيمست ليلعت يف ماهت ابأ أّطخ دقو

 .7١١ص ««قالخألا بيذبت» يف .هيوكسم نبا ءيسن نم سيلو
 .ةيقابلا ةنسلاو يورملا ربخلا :رثألا (5)

 سانلا طلاخي ال يذلا نمؤملا :(736 :0) :(57 :7) لبنح نب دمحأ دنسمو (77) هجام نبا ننس يف (5)

 ىلع روصقم ناهيإلاف .يذلا هربخ أدتبم نمؤملاف .رصقلا بولسأ ىلع كلذو» مهاذأ ىلع ربصي الو
 .«سانلا طلاخي نم

 - ,(1/4 داهج) دواد يبأ ننس يفو «(75 ناذئتسا) كلام أطوم يف ةريخألا ةلمجلا ءانثتساب ,ثيدحلا (1)



 ه4

 .0)23(فلؤُي الو ٌفلأَي ال نميف َريخ الو ٍفولأَم فلآ ٌنمؤملا» :ُهلَع لاقو

 ."0ةولخاب رثكتو ٍةَدحولاب ٌسنأتسا نَم سانلا لهجأ :ميكح لاقو

 .ًاعساو ًاظعَتُمو ًاعفان ًاربتعُم ٍساّنلا ٍةاقالم يف نِإف «ةلزعلاو ٌمكايإ :ليقو

 :ةَّجحب اهيف ئتأ دقو «"نجلا كيد لاقو

 بيرغًةايَحاهيف هئايحف بيبح ريغب ايندلا يف ضاع نم

 بوغرَم نِمٌءاَوَح ْنكتملول مَدآل نانجلا روح يفًناكام

 (؟بيبَح ريغب ُسنْأَي ملف ءاهيف 2 ةشحو وكشُي سودرفلا يف ناك دق
 ع

 ٌتاعامتجالاو «©7نواحلا نع مهانغأو مُهّتأ َناسنإلا ّنأ ")يناثلا ةجح نمو

 مل «ةعبرأ ءاقفرلا ريخ»و .ةركنم لصألا يف ةثالثلا تدرو دقو .(4 ص داهج) يذمرتلا ننس يفو -

 .(87 داهج) دواد يبأ ننس «ةعبرأ ةباحصلا ريخ» صنب |منإو «صنلا اذهب اهيلع رثعأ

 .فلؤي الو فلأي ال نميف ريخ الو فلأم نمؤملا :(776 :0) ((4 ٠٠ :7) لبنح نب دمحأ دنسم يف )١(

 .نيريثكلا هتولخ يف هدنع نأ ول امك ةدحولل حاتراو درفتلاب سنأتسا يأ :ةولخملاب رثكت (1)

 يمس ؛«ىسابعلا رصعلا ءارعش نم «نوجم هيف «ديجم رعاش «يبلكلا بيبح نب نابغر نب مالسلا دبع وه ()

 :1) نايعألا تايفو .ه5“17 ماع اهيف يفوتو صمح يف دلو .نيوارضخ اتناك هينيع َّنأل ؛ّنحلا كيدب

 )0١1:15(. يناغألاو .(5 918

 21995 ؛”ط توريب «يبرعلا باتكلا راد «لاّوقلا نسحم ناوطنا حرشو قيقحت «هناويد «لماكلا (5)

 :هصن تيب تايبألا هذه نم ثلاثلاو لوألا تيبلا نيبو : 0ص

 بولطم نمو أفلإ بلاط نم ًارظنم نسحأ نانيعلا رظنت ام

 .سانلاب طالتخالا لع ةلزعلا رثؤي يذلا قيرفلا ةجح :يأ (5)

 .نيرخآلاب ةناعتسالا نود شيعلا ىلع اهردقأو تاقولخملا متأ ناسنإلا نأ :ينعي (1)



 و

 ام ٌرثكأو .")ةميمذلا ةسراملاو َةفلتخملا َعئابطلاو ")ةّيميهبلا ' ١١ قالمخألا تسكت
 :ةكك ّيبنلا لاقو ««”درفتلا لاح يف ريكفتلاب ًةضماغلا َمولعلا ناسنإلا ٌحرختسَي اك 5-3 4 5 3 2 4 ٠ ٠ ٠

 اودهش اذإو «"اودقتُفُي مل اوباغ اذإ نيذلا ”ئايفخألا ٌءايقتألا هللا ىلإ ٍدابعلا ٌّبحأ»
 .- و ريا ع 5

 ُريخ» :مالّسلا هيلع لاقو .”(ئجذلا ٌحيباصَمو ىدهلا ةّمئأ كئلوأ "ا وفّرعُي مل
 .220(هّئوفرعَي الو ّسانلا فرعي ال هونغ يف ")هبغِش يف لِجَر سانلا 0 هه هل ٠ 0 ٠ 5 ٠ د

 كنيب ّلعجت نأ ٌتعطتسا اذإ لاقف ءينظِع :(7١2بهارل رانيد نب كلام لاقو

 1١(. لعفاف ديدح نم ًاروتُس سانلا نيبو

 .(قالخألاو) لصألا يف )١(

 .ةديمحلا قالخألا اهديقت ال يتلا :يأ (؟)

 .نيشملا كولسلا :يأ (”)

 اهعيطتسي ال ةديدجلا راكفألا جارختسا ىلع ردقأ حبصي ركفي دعقو هسفنب درفنا اذإ ناسنإلا نأ :يأ (4)

 .نيرخآلا عم عمتجم وهو اهيلإ لصي نأ عيطتسي الو نورخآلا
 لازعنالاو ئوقتلا نيب نوعمجي نيذلا لاجرلا مه ءايفخألاو «ءاينغأ ينغ نزوب ءايفخأ درفم ّيفخ (4)

 سانلا نع .سانلا
 مهيسن سانلا نع اوباغ اذإ مه لب ,مهسلاجم نم نوجرخي ال سانلا ىلع لظلا ٍليقث اوسيل مهنأ :يأ (5)

 سس .سانلا

 .سانلا ىلع مهددرت ةلقل ,مهنوفرعي سانلا ءالؤه داكي ال سانأ هيف ًاسلجم اورضح اذإ :يأ (0)

 .صنلا اذهب ثيدحلا اذه نع رثعأ مل (8)

 .فيحصت وهو «ةفعس لصألا يف تدرو (4)

 ّيأ !هللا لوسر اي :لاقف كلي ّيبنلا لإ يبارعأ ءاج :(قاقرلا /بدألا باتك) يراخبلا حيحص ين )٠١(

 سانلا عديو هبر دبعي باعشلا نم بعش يف لجرو «هلامو هسفنب دهاج لجر :لاق ؟ريخ سانلا

 .هرش نم
 فحاصملا بتكي ناك نيعرولا ءايقتألا نمو ؛ثيدحلا ةاور نم ءْىيحي وبأ ءيرصبلا رانيد نب كلام )١١(

 44٠(. :1) نايعألا تايفو .ه1١ ١ ماع ةرصبلا يف يفوت .هلمع نم هتوق بسكيو ةرجألاب

 .سانلا نع ماتلا لازعنالل ةوعد هذهو )١١(



”>١ 

 ,©0هورّبد الإ ًاريعَب اوبكَر ام مهّْمِإَف سانلا اورَّدحا» :")ءادردلا وبأ لاقو

 .«9«هوقّرَح اّلِإ ٍنمْوُم َبلق الو «")هورّقَع الإ داوَج ٌرهظ الو
 نم لِقأ :لاقف ءينضوأ:هل لاق ًالجر نأ َنيح اصلا ضعَب نع َيِكُحو

 .©.هزكنأف مهّتفرَع نم :لاقف «يندز :هل َلاقف .سانلا ٍةفرعَم

 كلذ نإ «مومذم ,0تازافملاو لابجلا يف شخحوتلا نأ كلذ نم حيحصلاو
 2 5 ل

 لاظبإو ,230تاّيشحوْلاو تاومألا ةرمز يي لوخدو .(090ةيناسنإلا نم 00 خالسنا

 ناسرفلا ءاكحلا نم يباحص «يجرزخلا يراصنألا ةيمأ نب سيق نب كلام نب رمع وه ءادردلا وبأ )١(

 كسنلاب رهتشا مالسإلا رهظ املو «ةدابعلل عطقنا مث «ةنيدملا يف ًارجات ةثعبلا لبق ناك .ةاضقلا

 ضاق لوأ وهو «قشمد ءاضق ةيواعم هالو .«يتمأ ميكح رميوع» ثيدحلا يف درو دقو .ةعاجشلاو

 .(مالعألا) .(م5857) ه1 ؟ ماع ماشلا يف يفوت «نآرقلا اوعمج نيذلا دحأ وهو ءاهب

 .رهظلا يف ةحرقلا وهو ربدلا هباصأ اذإ :ًارْبَد رّبلي نأ ناويحلا ربد (7)

 .هحبذ اذإ ناويحلا رقع ()

 . 497 ص «١ج «ثحابلا قيقحتب ءًاضيأ «ةغالبلا عمجم» يف لوقلا اذه بغارلا ركذ (5)

 يف يهو .ءاقدصألل ركنتلاو باحصألا نم لالقإلا يهو نيح اصلا نم لجر نم ةبيرغ ةوعد (5)

 هل لاق لجرل يروثلا لاق :يلاتلا وحنلا ىلع .(١١ص) يديحوتلا ناّيح يبأل «قيدصلاو ةقادصلا»

 ءاّضيأ «نايح وبأ دروي 294 ص ئلعو» .ديزم ال :لاق «يندز :لاق ؛هفرعت نم ركنأ :لاقف ءينضصوأ

 سانلا ةفرعم لقأ :لاقف ءينصوأ يروثلا نايفسل لاق ًالجر نأ تثدح :يلاتلا وحنلا ىلع ربخلا

 .«تئش نم بضغأو يب أدباو مهنم هفرعت نم ركنأو

 .سانلا نع لازعنالا يف هيأر ءادبإ يف فنصملا ذخأي انهو ؛ءارحصلا :ةزافملا 0

 .جورخو ركنتو عجارت :يأ (0)

 .يعانص ردصم انه ةيناسنإلاو ءيوسلا ناسنإلا تافص يأ :ةيناسنإلا (6)

 .ربلا باود نم سنأتسي ال ام وه يشحولا :تايشحولا (9)
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 10و ذعار ةقعلازو ةعاديفلاو ٍلقعلا نم ٌناسنإلا اهب صح يتلا لئاضُملا 0

 امّئأل "0لئاذّرلا مظعأ نم ٍةَحاّرلا نم ه١ لسكلا نأ تنق'دقو: «لسكلا ٌثَرْوَقَو

 (0دهزلا ةروص يف ّلسكلا ٌلاطيشلا ٌلّوسي ام ًاريثكو «لئاضفلاو ءرملا نيب نالوحي

 ٌسبال هنأ روت (””لئاضفلا يف َدهّرو ةيناسنإلا هنم حلسناو ٌلهاجلا هب «”رتعاف

 ,"ةلهز توت

 سال ع 6 عار 000 را 5 3 00 .٠

 تامأو هقالخأ حلصأ دقل لجَر اّمِإ 7 نالجَر سانلاف «"”كلذ َتبث اذإ

 هل َدِمُحَف «ًارابتعاو ًاركفَت "')اهقهرُي وهف (”ًارابتخا اهّلَبَقو اينذلا فرو هّئوهَش

 يف هّلاخيشاف جراخلا سنألا بْلطَت نع 0"2هلّصَح اب نغتسُم هّنإف ."0دّرفتلا

 ةفعلاو ةعاجشلاو لقعلا :يهو ناسنإلا اهب هللا صخ يتلا ايازملاو لئاضفلا انه بغارلا ددعي )١(

 .ةلادعلاو

 .تاداعلاو عرشلا رظن يف ةسيسخلا لامعألا يه :ةليذرلا (؟)

 نوكيف ,دهزلا رهظم ءلسكلا اذه نوسبلي مث «لمعلا نع لسكلا مهدعقي سانلا نم ًاريثك نأ :يأ (”)
 .هتاذل ًادوصقم سيلو ًاقافنو الجد دهزلا

 .عراضملاب غاصت نأ اهباوص لعلو .دهز ... خلسنا ... ّرتغا :يضاملا ةغيصب انه لاعفألا فنصملا دروي (5)

 .ةليضفلا لاعفأ نم لعف يأ نم نكمتي ملو لزعنا :يأ (0)

 .الوسك سيلو دهاز هنأ هنم اًنظ :يأ (1)

 ليميو لسكلا بحي نأ هسفن هل لّوست دق ناسنإلا نأو «لئاذرلا مظعأ نم ةحارلاو لسكلا نأ :ينعي (0)

 .ةايحلا يف سانلا عم لماعتلا يف دهزلا ىلإ هدعب

 لوغشم ريغ غرافو هريكفتلاب لوغشم لقاع :ناعون ةدحولل نورثؤملاو سانلا نع نولزعنملا :ديري ()
 .ءيلسب

 .ةيفاك ةفرعم اهفرعو اهربتخا :يأ (9)

 .اهثادحأب ظاعتالاو رابتعالاو اهيف ريكفتلاب ايندلا هذه يف تقولا ىضمي :يأ(١)

 .لوبقم وهف ايئدلا يف ريكفتلل ناك اذإ لازعنالاو درفتلا نأ :يأ

 .نيرخآلاب لاصتالا نع هينغي دق ديفم ريكفتب لوغشم يأ ءايندلا يف ركفت نم )١1١(



 .("””رانلا نم شح وتسا هللاب سنأ نَم :ليق دقو .« ''هينغي ٌرخآو هيِبرُي ملعب ةولَحلا

 ؟ٍتيبلا يف سولجلا لوط نم شحوتسُت د امأ يقلل ع , ٍلمحمل ليقو

 .(00؟هدكَذ نم ٌسيِلَج للاعت هللاو 566 يلامو» :لاقف

 :ب نأ ٌتئِش اذإ بر ٌسيِلَج انأ :لاقف كلذ يف ٌرخآل ليقو

 00 تيلَص ةيجانأ نأ تعش اذإو

 هل هركْيف ملعلا ٍلصحي لو سفنلا دجاج مو للا هبذهت ل ©1لجو امإو

 ئىتمف «هنع ٌبورهم (؟2ءيدرلاو «تاذلا 006 يدر هعبطب هنأ كلذو ؟"درفتلا

 ,20)ءيدَر ركْفَت لإ سفنلا هب تلام 22ج راخ نِم لغشلا َمِدَعو هِيفّتب الت

 .لصألا يف ةحضاو ريغ )١(

 .ةرخآلاو ايندلا ريخ دجو هللا نم برقلاب درفناو رارشألا نع لزعنا نم :يأ (؟)

 «روباسينب أشن «ثيدحلاو هقفلا يف مامإ (ه 1707-7195) يزورملا رصن نب دمحم ؛بلغألا لع ءوه (")

 .(ةرشع ةسداسلا ةقبطلا  ءالبنلا مالعأ ريس) هقفلا يف ةماسقلا هبتك نم «دنقرمس نطوتساو

 .هتاجانم يف لاعت هللا يدي نيب هنأ سحب ناك نم ةشحولاب سحي فيك :يأ (5)

 يف لوخدلا امأو «زيزعلا هباتك يف لاعت هللا مالك نم به ةينابر تاحفنل ضرعت نآرقلا ةءارقب (0)

 .هسفن هيف دبعملا دجي ةدابعلا بارحم يف لوخدلل ةلواحمف ةالصلا

 .لازعنالا نورثؤي نيذلا يف امههنع ثدحتي نيذللا نيلجرلا نم يناثلا لجرلا وه اذه (7)

 هلازعناف كلذلو «ملعلا ليصحتو سفنلا ةدهاجمو هللا تاقولحم يف ريكفتلل ال لزعني «نذإ ءوه (0)

 .درفتلا هل هركي :فنصملا لوق نعم اذهو ءمومذم

 .يرتقنل] يمال اطل يايا تدل يدر عزمنا كارل « بيحب رمال تروا

 .ًاضيأ زئاج وهو - ردصم ءارلا حتفب , _ئدرلا اهلعلو «ةمئاقلا فلألاب تدرو (9)

 (لخادلا نم) هسفنب ولخي انيح نيلزعنملا نم عونلا اذه نأ ديري هنأ ودبيو «لماكتم ريغ ريبعتلا )1١(
 .ميلسلا ريغ ركفتلا ىلإ هسفن هب ليمت (جراخلا نم) هب لغشني ام دجي ال انيحو

 .ةدحولاو لازعنالا نع جتانلا يوسلا ريغ ءيسلا يأ ءيدرلا ركفتلا ١١(
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 ٌجيهّتف «""'هّرورُغ هل ُلوسيو «ناطيشلا هيلع يلوَتسَيف سواسّولا '”ًةاعدَم نوكي

 (؟9هكلميالو هقحتسي ال ةماركلا نم ًابرض ٌبلطيف ضري مل يتلا "”ةةاضّتلا وُ هب

 هتّدأو «2ةعيدرلا هِتءانَد نم برهيف' .هكلهتف هكردُت وأ ”اهكردُي ال ةوهنكا وأ

 لإ َعّرفبف هبيِذهت يف َنيعتسي نأ هلثم ٌقح نَم َلهج «"”هشيع 2 هشيع ةمرح ِةَلْزْعلا ٌةْشحو

 :لهجلا نم ")هلكاشَم
 م #2
 (8برقعلل ٍسفانَخلا سنأك هلكش ىلإ نيرق لكف

 ملول ءاغارق غو سائلا نم زها نأ" ( مالكلا اذه ٍةقيقَح نم ٌلصحف

 :لاف نم قدم ينو «لاج لك ازع ةوركم تلا ةةايقو

 هدنِع ءوسلا سيلج نم يح لقاعلاٌةدحو

 001)ةَدحَو ِءرملا سول نم ٌريَخ ريكا ٌسيلَجو

 .ماهوألل ةبلجم :يأ )١(

 .ناطيشلا رورغ :يأ (؟)

 .رشلاو ريخلا يرصنع نيب ةسكاعتملا هتاردق ربثي :يأ (0)

 .اهيلإ ةلزعنملا هلامعأ هلصوت ال دجملا نم برضأل هسفن ئيبي هنأ :يأ (4)

 .هقحتسي ال ًايلاع ًازكرم يهتشي :يأ (5)

 .ءوس نم هب ٌسحي ام هنع ففخي نيرق نع هل ثحبيو هسفن نم قياضتي هنأ :يأ (5)

 .مهعم وهو اهب سحي يتلا شيعلا ةمعن همرحي سانلا نع هدارفنا نأ :يأ (0)
 .ةلثامم :يأ (8)

 .(44 :1) ًاضيأ ««ةغالبلا عمجم» يف تيبلا اذه بغارلا دروأ دقو براقتملا (9)

 «هللا نم برقلا يفو ملعلا بلط يف ناك اذإ دومحم لازعنالا نأ وه لصفلا اذه ةصالخ نأ :يأ )٠١(

 .مومذم وهف الإو
 .هللا دبع نب ديبعل نيتيبلا نيذه بسن 5 ٠ ص «نايح يبأل «قيدصلاو ةقادصلا» يفو «لمرلا ءوزجم )١١(
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 ناثلا
 و

 (؟)امل ٌةيضتقملا ُبابسألاو اهعاونأو ةّبحملا 00ٌدح

 00| هطيوأ نايشألا ةاريام ةدارإ ةحلا ماا 0 عمم و و و

 :هل عسي ام لك يف ٍناسنإلا ٌضرغ نأ كلذو

 .(ةاهّذّكلاو ٌعفتلاو ٌةليضفلا

 .©0قّلعَتَت اهب تناك اذإ ةثالثلا ضارغألل ٌلصحت ٌةبحملاو

 .ةدوملا :ةبحملاو ءاهفيرعت يأ ةبحملا دح )١(

 .اهل ةبجوملا :يأ (؟)

 ةرطف «نظلا يف وأ ةقيقحلا يف ء.سفنلل ريخلا بحف .ةبحملل عنتمم لهسو عنام عماج فيرعت اذه ()

 وأ هارت ام ْلِإ سوفنلا ليم» ١14١( ص) ًاضيأ ةعيرذلا يف فيرعتلا اذه يف بغارلا ددريو .ةيرشب

 .«اًريخ هنظت

 :ةثالث نم اًدحاو نوكي نأ ودعي ال ؛يقرلا وأ طاطحنالا نم هتجرد تناك اّيأ ءناسنإلا نأ :يأ (5)

 .هيلإ ىعسي امو هفده ناسنإلا ضرغو

 ةأرملا لجرلا ةبحمك ةذلل ةبحم :هجوأ ةثالث ىلع ةبحملا :هتادرفم يف ٍبغاّرلا لوقي  ٌبح باب يفو
 تو :هنمو «هب عفتني ءيش هتبحمك عفنلل هتبحمو #0 اكس هوبْح لع مهلا َنوُمِظيَول :هنمو
 .ملعلا لجأل ضعبل مهضعب ملعلا لهأ ةبحمك لضفلل ةبحمو (4 بيوم نيام

 .امح اًبح هبحيف ةثالثلا فادهألا هذه دحأب هبلق قلعتي نأ نكمي ناسنإلا نأ :يأ (0)
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 ٌراَّجتلا ئريو «ةليضفلاب رايخألاو راربألا ةبحم "2”ئرق كلذ لجأ نمو : 0 5 إف : ع
00 75 1 0 

 .(0ةلللاب راسيلا ووذو ثادحألا ةبحمو «ةعفنملاب ةعابلاو

 29 ةّذَللاو ةعفنملا اهوصحب هل لصحي ةليضفلا هدِصَق نَمف اذه َرّرَعَت اذإو 0 3 ٠ 2 47 .٠ م 4 3 00
 0 ا تل ا 11 2
  ٌةَذَللا هدصق نمو ؛«©ةليضَقلا َنود ٌةَذَللا ايوصحب لصحت ةعفنملا هّدِصَق نمو

 02 و 5 1 7 0 >2

 .2*ةعفنملا هل لصحت ام لقو «ةليضفلا هل لصحت

 ديغتت ال ةليِضَفلا تناك اذإ ,«"7لوحت ال هتبحّمف ةليضفلل هَريَغ ّبحأ ْنَمَف
 م و

 .©0اه ٌقّلعتملا كلذكف ءاهئاذ

 عطقناو ٌعطقنا اذإ ٌعفنلا كلذكو :”اهعاطقناب هدوم عطقنت َةذللا ّبحأ نمو

 ال ببسب ٌقَلعتَي ام ُءاقَب ىجرُي فيكو «"اهلجأ نم يتلا ٌةبحملا ٍتعّطقنا هٌؤاَجَر

 .سانلا ظحالي :يأ )١(

 نم مهلضفأو مهالعأف :ةمهلا ولعو ةعفرلا يف تايوتسم ةثالث ىلإ سانلا فنصملا مسقي اذهبو )١(

 نم ءايرثألاو راغصلا نم مهاندأو «ةيصخشلا هتعفنم همهت نم مهطسوأو «ةليضفلا نع ثحبي

 .مهذئاذل نع نوثحبي

 بحي نأ ىلإ هتمه تعفترا نمف «سانلا نيب اهيلإ نيرظانلا ٌريداقم ٌنيِبيو فادهألا هذه بترُي مث (')

 .اهب فتكم اهب ديعس وه ةنسح ةذلو ةيسفن ةعفنم اهب هل لصحت اهنإف ةليضفلا

 هذه يف هتعتمو «ئمسألا فدحلا يهو ةليضفلا نع لزانتي دقف ةعفنملا نادشن لإ هتمه تطبه نمو (؛)

 .ةعفنملا

 .ةذللا هرضت مل نإ «ةعفنملا هل لصحت ال ارو ءًأرتح ةليضفلا َدقف ْدقف ةذللا دشن نمو (0)

 .هتقادص نع لوحتي ال هنإف هلضفل رخآ قداص نم :يأ (1)

 .اهيلع ةمئاقلا ةقادصلا كلذكو ةتباث ةليضفلا نأل (7)

 .هل عباتلا بحلا يهتني ةذللا هذه تهتناو ةذللا نم هل هرفوي ام ببسب رخآ بحأ نم :يأ (87)

 .روفلا لع ةبحملا تعطقنا دعب |يف ةعفنملا تعطقناو ةعفنملل تببحأ نإ كلذكو (9)
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 41 قوللا ةفيرس لاورلا ةعيرس ابن ةقلعتملا ةيقتللا اذإف هلا عاقب

 نم ٌنوكيف «"هّدقتلاو ُرَخأتلا ةّذللاو ُعفَنلا اهيضتقي يتلا ةبحملا يف ٌمقيو
 ٌلضافت ننال يف َمقّواذإو «"*رخآلا َلبَق امهّدحأ ٌنوكي دقو ءرخآلا نود امهدحأ

 .«9بولطملا ٍةباصإ ٍردَق ىلع
 ٌهّذللا امهيحأ ُضرَغ ٌُنوكيف ءامهِضرَع يف ٍناقداصتملا فلتخي نأ ٌروجيو

 ادت اكن رغآلا نضرغو عفت انغيحا فرخ نوكياوأ افا ةمشنلا رخآلا نكرشو

 .©ةيباحقلا ٌةدوملا ىِّمسُت كلذلو

 «لاملا قوشعملا ُضرَغو ّمتمتلا قشاعلا ٌضرغ َناك اذإ 0ةماوُللا ٌةّدوملاو

 .«"|مهتيَب يكاشتلا رثكي ًادبأف
 هذه نم 7١١2ةيزعتف 0١2لاعت هللا ٍتاذ يف ةبحملا ىهو ةليضفلا ةبحم امأو  5 7 01كد 1 ١ 8 ٠

 .امهدوجوب نوهرم هبحف ةذل وأ ةعفنل بحأ نم :يأ )١١(

 .ديزت دقو يضقنت دق ةذللاو عفنلل ةعباتلا ةبحملا نأ :يأ (؟)

 .رخآلا لبق امهدحأ نوكي دقو «عفن نود ةذل وأ ةذل نود عفن ةبحملا ءارو نوكي دق :يأ (*)

 .لضفألا وه |مهنم ةذللا وأ عفنلا بصي يذلا نوكي ةذللاو عفنلا نأ :يأ (5)

 .اهنم ةعفنملا ديري رخآو هتقادص نم ةنسحلا ةذللا ديري دحاوف (6)

 .ةفلتخم عاونأ اهسفن ةعفنملاو (5)

 اهبالط يذؤت ةيلهاجلا يف تناك اهنأل ّيغبلاو ءلاعسلا اهذخأي زوجعلا يهو :ةبحق عمج باحقلا (0)

 .ةطقاسلا ةدوملا ةيباحقلا ةدوملاب ديريو (طيسولا مجعملا) اهاعسب يأ اهباحقب

 ناك اذإ :ةيطرشلا ةلمجلا هربخ ًادتبم يهو ءرخآلل نيبحملا دحأ مول اهيف نوكي يتلا ةبحملا نأ :يأ (8)

 .قشاعلا ضرغ
 .ةيلاملا ةعفنملا ساسأ ىلع نيقداصتملا نيب رثكت ىوكشلا نأ ديري ()

 .ىلاعت هللا بح يف عقت اهنأ ةليضفلا ةبحم صصخت انه )٠١(

 .ةذللا وأ ةعفنملل نوكت (نيح ةبحملل بسانملا ليدبلا نوكت ْنأ نكمي يتلا ةدحولا اهنأ :يأ
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 ودع ٍضَعِبِل ْمُهضَعَب ٍنِيمْوَي ُءاَلْحأْلا # :ىلاعت هلوقب ةانثتسملا يهو ءاهلك بياعملا و 0-2 سسو مر . مور يبت 3270م 0 / 4

 :هلوقب (')ةيهاتعلا وبأ ْىنَع هاّيِإو «[77 :فرخزلا] * تيِقّتَمْلااَلِ

 .©")لاقت ْنَع اوقّرَقَت الإ هللا ٍتاذ ريغ لع ٌموَق ىفاصت ام

 ْتالَث يه ليقف ")رخآ هو لع ٌةبحملا ْتمَسُق دقو

 .«؟داعملا ٌحالص هب قلعتي ام وهو مات ٌريخ اا يق اكإ

 ٌةوهشلاو ةليمجلا ةعفنملا هب ٌقلعتي ام يهو ّمات ريخب سيل ام ةبحم اّمِإَو
 01 ةحابملا

 ةطاوللاو انزلاك روظحمب ةوهش لك يهو ءهجّوب ريخب سيل ام ةبحم امإو

 ."ارومُخلا ٍلوانّتو

 )١( ص «4 ءزج «بتكلا راد) «يناغألا» يف هتمجرت عجار ١(.

 يأ ."4١ص ,195714 ماع «قشمد «حالملا راد ةبتكم ءلصيف يركش .د قيقحتب هناويد .فيفخلا (؟)

 .ىلاعت هلل نيبحملا الإ نوفلتخي ًاعيمج نيبحملا نأ

 .رخآ رايعمب (؟)

 .ةرخآلا ةالص :يأ (4)

 .ةيعرشلا قرطلاب هيلإ لوصولا متي ئهتشمو ليمج عفان وه اميف لالحلا ةبحملا :يأ (0)
 .رمخلا برشو طاوللاو انزلاك «ةمرحملا ةيويندلا ةوهشلا عاونأ ئندأ يهو (5)
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 و

 ثلاثلا

 تادوجوملا رئاسو ناسنإلا يف ٌةدوجوملا ""”ٌةيزيرغلا "'”ةلكاشملا

 نوكت ال اهئأل «تاناويحلا رئاس َنود ٍناسنإلاب صحت ًةبحملا نأ ”ةدقت دق

 ّلصأ نأ َرِكُذ دق نكل «تاناويحلا رئاسل ٌنوكي ال ؟”كلذو .ركفو ِةَيَوَر نع الإ
 كلذ َّسيلو «©*ةوادعلا سنج نم تارفانمو ةبحملا سنج نم تامءالُم ٍةقلخلا

 ام وحنك «تاداهجلا ني رثك يفو ناوبحلا رئاس يف ثوكي دق ىلب هطقف ٍناسنإلا يف

 «رخآ نم م هرافنو سرفو ٍسرف ةلكاشمك ؛ِنيقفتملا نيسنجلا نيب ةمءالملا يف ُنوكي

 .تاناويحلا نم اهريغو بالكلا يف ُلاحلا هلثميو

 ٌبضلا نيب ةمءالملاك ؛نيسنجلا َنيب ٌنوكي دق ٍدحاولا سنجلا نيب ُنوكَي امكو
 .©0هوبلاو بارغلا َنيِب ةرفانملاو "”برقلاو

 .ةلئاملاو ةمماشملا :ةلكاشملا )١(

 .ةيجولويبلا ةثارولاو ةرطفلا لع دمتعي كولسلا نم زارط :حالطصالا ينو .ةيجسلاو ةعيبطلا :ةزيرغلا (1)

 .«اهعاونأو ةبحملا دح» يناثلا بابلا ةيادب يف (")

 .ةهيدبلا فلخ يهو ءرومألا يف ريكفتلاو رظنلا يه ةيورلاو .ركفلاو ةيورلا :يأ (5)

 .دعابتللو اهنيب ايف براقتلل سيماون «ةدماجلاو ةيحلا «هتاقولخم يف عضو دق هناحبس هللا نأ :ينعي (5)

 :تيبلا اذه (188 :1) «ةغالبلا عمجمل يف 50

 برقعلاب سفانخلا سنأك هلكش لإ قيرف لكو

 .تاناويح اهلك موبلاو نابرغلاو برقعلاو بضلاو .ةيرطف ةوادع موبلاو نابرغلا نيب نأ ودبي (0)



 ,©")ديدحلاو سيطانغملا رجح نم ٌنوكي ام وحتكف ؛تادامجلا يف اّمأو

 .©"0لحلا َنيبو لحلا نم براهلا رجحلا نيب ةرفانملاو

 يتأي هنعو «ةقلخلا لصأ يف ىلاعت هللا هعدبأ ٌءيش كلذ ْنِإ "لق دقو

 :نيلئاقلا ضعب لاق دقو .«*”ضعب ىلع عئابطلا هذه ضععب ًطيلسَن هّنأل ؛ © هسلّطلا

 هذهو اتا رو حشا لاب ل حفالا مار نانا

 ى )ةعفانلا نود ةلضافلا (00تاّبحملا نم 5 عوقول ث ببس (00ٌثام امءالملا

 نم لاق نم 0١2هيلإ ٌرمر اذهبو .""0ةيزيرغلا ةوادّعلا عوقو ٌببَّسو ةّيناوهشلاو

 .ديدحلا ةداربو سيطانغملا نيب (ك «ةبذاجتملا رصانعلا نيب بذاجتلاو ةمءالملا يهو )١(

 املك «ةرئادلا زكرم نع يرئاد طيحم يذ ءيش نارود يهو ءزكرملا نع ةدراطلا ةوقلا :ينعي هلعل ()

 .ةرئادلا قكر نض اهيلع ام وأ  ئادلا طيح مارخأ كيددعا ةعرسلا تدادزا

 .ردصملا ىلإ رشي ملو ءلوهجملا ىلإ نيبترملا يف لوقلا اذه بسن دق فنصملا نأ ظحالن (؟)

 ةيولعلا بكاوكلا تايناحور اهب طبري هنأ اهبتاك معزي دادعأو طوطخخ (رحسلا ملع يف) :مسلّطلا (4)

 .مهبم ضماغ وه ام لكل ينانوي ظفل وهو .ىذأ عفد وأ بوبحم بلجل ةيلفسلا عئابطلاب

 ًاببس هل نأ رحسلا يمرامم ضعب معزي يذلا مسلطلا نيبو ءايشألا نيب ةرفانملاو ةمءالملا نيب طبري (0)

 .ةرفانملا نمو ةمءالملا نم ناولأ امهو ءئذألا عفد وأ ةبحملا بلجي

 «ءايشألا ىلع ًاريبك ًاريثأت ءامسألل نأ لع لدي ,فورحلا سكع نم «طلستلاو مسلطلا نيب طبرلاو (1)

 «نيال ريد نوف «ةيفارخلا ةياكحلا» باتك عجار .ةيشيتفلاك ةميدقلا ةيئادبلا تانايدلا اياقب نم اذهو

 .اهوح امو لص ١9565 ءرصم ةضبن راد ؛ميهاربإ ةليبن .د ةمجرت

 .اهريغو تادامجلا يف رصانعلا نيب باذجنالاو ءاقتلالا :يأ (0)

 .ةرثكلاب تحوأل ةبحملا عاونأ لاق ولو «ليلقلا ددعلا لع ةلالدلل ًالاس ثنؤم عمج ةبحملا عمج (6)

 .لماكتم ريغ بيكرتلا ودبي ()
 .ىلاعت هلل تاداجلاو تاناويحلا حببست مهف نكمي ريسفتلا اذه لثمب هنأ ديري هلعلو .ةيرطفلا :يأ )٠١(

 .رصانعلاو سانلا نيب يرطفلا باذجنالاو تامءالملا ىلإ ديري )١1١(



 الا

 اذإف «قئاللا نيب اهّمسق مث ٍةرك ةئيهك ًةلمج حاورألا ٌقلخ هللا ْنِإ) 2:ةفسالَقلا

 9 ”جاودزالو ِن نيمسقلا قافتال هفلأو هّبحأ © 5 )هةميسُق (57عبَز ّيِفل

 .(هنع هدعي بسحب َرفَت هنم دعابت ام َىَقَل اذإو .نيأزجلا

 ٌفراعت |مف ةدّنجم ٌدونج حاورألا» :لاقف ئنعملا اذهب لك يبنلا حّرص دقو

 :لاقف ئنعملا اذبم ٌرعاشلا 2 و .("0(تفلّتخا اهنم ٌركانت امو فلتتا اهنم

 ("”حابشألا ٍدهاشَت لبق دولاب ٌلئالَد بولقلا نم بولقلا ْلعو

 :لاقف 7يفنحألا نب ا ىلعملا اذه لَآ

 ٌّبَّصلا اهركذب ماهتسُملل اهتيغا ٍتفصَو ينلل لق

 يبلق ْنِم هيلع َليلّدلا َدِجأ هفرعأ حلا اَّلِإٌت لق ام

 ()ٌّبُحلا قّداصَت ٍنابْذاجَتَي, 2" اقلخ ةعدب كّبلَقو يبلق
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 .ةعاجلاو ةنسلا لهأ يملكتم نم وهف «ةفسالفلاو ءامكحلا تاملك مادختسا نم فنصملا رثكي )١(

 .هنم ءازجأ ةعبرأ نم ءزج ءىشلا عبرو «ةركلا نم ريغصلا ءزجلا ديري هلعل (1)

 .رخآلا فصنلا وأ رطشلا وه مسقلا (؟)

 .ليثملاو ريظنلا :قيقشلا (4)

 .امهنيب عمجت يتلا ةيئانثلا ببسب (0)

 ١11١. «دواد يبأ ننس ١١( 2154 ٌرِب) ملسم حيحص ««ءايبنألا) يراخبلا حيحص (5)

 .حراوجلا لع ودبي مث بولقلا يف اًلصأ نوكي فلآتلا نأ يأ ؛لماكلا (0)

 .ءاجه الو هيف حدم ال لزغ هرعش لك نأ الإ ةيسابعلا ةلودلا ءارعش نم رعشلا قيقر ديجم رعاش (4)
 ط 2017ج «ءابدألا مجعم) دادغبب ١47 ةنس يفوت «ةقرلاو ماجسنالاو ةدوجلا يف ةياغ هلك هرعشو

 .(بتكلا راد ةعبط 017 :5) يناغألاو 4 ١ ص ءا'

 .بولقلا باطخب مهافتلا لإ اعد يبلقلا فلآتلا نأ فنحألا نب سابعلا لوق ينو ؛لماكلا (9)
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 هذه هَل لّصحت مل '1ةّذَللا ًةَدوم ئأر اهريغو ةليضفلا ِةَّدوَم نيب قّرفي لانو 7

 :لاقف كك ىبنلا هلاق ام هلهجب ضقاني ّدخأف فصلا

 ابولُقلا يزامث تولقلا نأب  نومجازلا َبَِكدَقل يرمعل
 ()ئيبح بح وفجي ناكل 0 نومُعَزَياىاقح ناك ولف

 :تاشملل فعالا ةلكاشملا هذيب ديلا نكت كو

 ٍضَتَقَت ىتلا ةرفانُملا هذه لجأ نمو .«90لاذنألل ٌءالضفلا ىقي اذه ىلعو

 اذإو .هورذخاف مّكيِلإ ُهاتأ ٍءوس ريغ نم لجرلا ُمُتِهَرَك اذإ) :رّثألا يف ّيوُر
 5 4 5 5 2 ارنا

 ."7(هوجراف مكيلإ هنم قبس ريخ ريغ نم لجرلا متبّبحأ

 ةعفنم ةدومو ةذل ةدوم اهنأب ةدوملا عاونأ يف لّصف دق فنصملا ناكو «ةركنم لصألا يف تدرو )١(

 .ةليضفلا ةدوم هجتنت ام جتنت مل ةذللا ةدوم نأ يأ .ةليضف ةدومو

 ةفلآتملا بولقلا نأ وه نيتيبلا نيذه يف .خلإ ... دونج حاورألا :لوسرلا لوق ضقاني امو .براقتملا (؟)

 .ضغابتت دقو فلاختت دق

 فالخو «نارقألا ةفلاخمو ةبحملا ثروي براشتملا هباشتف .ةيناسنإلا تاقالعلا يف ةيساسأ ةرظن هذه (')

 ماجسنالا مدع كلذ ببس نوكيو مهنيب ةيدولا تاقالعلا ىلع يضقي سانلا نيب فالخلا نأ :يأ (:)

 .مهعم مهتقادص نوكرتيو مهنود نمل نولزانتي ءالضفلا ةئفف ءسانلا نم تائفلا هذه نيب

 مهيزحت ةرفانملا نأ وأ «ةيناسنإلا تاقالعلا ئوتسم يف ام فرصت ىلإ ءوجللاب مهيلع يغقت :يأ (0)

 .لمعل
 .ةرم لوأل مهاقلن نم مهل حاترن ال نيذلا نم رذحن اننأ :يأ (5)

 ةيمهأ اهل ةرم لوأل هاقلي صخش نع رظانلا اوكي يتلا لوألا ةرظنلا نأ لوقلا اذه ىدؤمو (0)

 .مهنع لوألا سيساحألا نوكي لوألا عابطنالاو .ةقداص نوكت ًابلاغو «ًاباجيإو ًابلس «ةديدش



 فر

 ٌبولق ٌليمتف ؛ 0 ام 0 ل

 .«*هسفن اهب ٌصتخَت ةصيقنل ًاضْعَبم ريف
 ًادبع ٌّبحأ اذإ ىلاعت هللا َنِإ» :هلوقب كلذ نع ؛مالسلا هيلع ؛ٌيبنلا هبن دقو

 .©0«هّضغبأ الإ دحأ هبرشي الف «ءاملا يف هّضعب ئقلأ

 :«ةيرأ ةحملا تابسأ نأ ملغ 2" ةلمجلا هذه ٌثرّوصَت اذإف

 (؟هّييبشو هلكش الإ بِ ال ءيشلا نأ امهّذحأ معزف ؛نافلتخم فلتخا دقو

 يال هقاح ل ع

 .لصألا يف ةحضاو ريغ (*)

 .ةحضاو ةقالعو نّيب ببس :يأ (5)

 اذال نوردي الو اهلجأ نم سانلا هبحي ؛هتيصخش يف ةيفخ تافصل َبَحَي نم سانلا نم :يأ (65)

 نأ نود ةرم لوأل هنوري ابر صخشل سانلا اههركت ةروص ةبّبحملا ةروصلا هذه لباقيو .هوبحأ

 هيلع لوسرلا ثيدح يف هدعب دري امو هلبق رثألا يف درو ام ىدؤم اذهو .هوهرك اذال اورّْسْفي
 .مالسلا

 نايح وبأ هدرويو ١975(. ص) «ةعيرشلا مراكم ىلإ ةعيرذلا» يف «ثيدحلا» اذه بغارلا دروأ (7)

 ملو .«اولاقو» :هلوقب همدقيو «يداع لوق هنأ ىلع (735 ص) «قيدصلاو ةقادصلا» يف يديحوتلا

 .فيرشلا يوبنلا ثيدحلا بتك يف صنلا اذهب ثيدحلا اذه ىلع رثعأ

 .يناعملا هذه تبعوتسا اذإ ()

 .ةيفخلا ةيقلخلا تافصلا (د) ةذللا (ج) ةعفنملا (ب) ةليضفلا (أ) يه بابسألا (8)

 .ليلق لبق فنصملا هنع ثدحت يذلا ةمءالملاو ةلكاشملاو ةهباشملا أدبم لع كلذو (4)



 غ7”

 يورو كولا كما ميلا ")دحتي نلو ةداحتالا يضتقي "17تيباحتلا نو

 او هلكش ّلك ُفلأي لب «لهاجلا ٌميكحلا الو ءريرشلا ٌلضافلا ُفلأي

 ا سل فد ا ءيّنلا نأ ٌرخآلا ٌمعزو

 ٌقشعي لب َحيِبَقلا ٌقشعَي ال َحيِبَقلا ْنِإَف :”لادتعالا لاح ًابّلطت 93 فارعلا

 .©"0ينَعلا ةطلاخم ىلع ٌصَرحي لب ِريقُملا ةبراقم لع ٌصَرحي ال َريقملاو ,حيبّصلا

 ."0اًيلك ًمكح مكحو كاّيئزج اًرظَن ٌرظَن ٍنيّلئاقلا الكو

 ٌلضافلا الإ بحي ال ٌلضافلا ئأر 7|لف ؛ةلضافلا ةبحملا يف ّرظن َلّوَألا نإف
 .(9كلذب ةبحم لك لع مكح «ةليضفلا لجأل

 .باحتلا لوقتف همغدت دقو ؛ماغدإلا كف )١(

 .بوبحملاو بحملا نيب فلآتلا ةقالعو ةقادصلاو طالتخالا ينعي انه داحتالا (؟)

 :رعاش لوقك كلذو «ليلق لبق فنصملا هنع ثدحت يذلا ةمءالملاو ةلكاشملا أدبم ىلع (")

 هخنس لإ ءيش لكو

 .هيلإ بذجنم ءيشلا هبشو :يبنتملا لوقو
 .هتافص يف اًمامت هضيقن :يأ (5)

 رصانع يف فورعم أدبم وهو .هضيقنو ءىشلا نيب عمجلاو لومشلاو لماكتلاو طسوتلا نع اًثحب :يأ (0)
 .ةعيبطلا

 .فنصملا لاوقأ لع تاقيبطت هذه )١(

 نيب براقتلا نعو نيلئاتتملا نيباحتملا نيب ماجسنالاو ةمءالملا نع اثدحت نيذللا نيقيرفلا نأ :يأ (0)

 .ةماع اًماكحأ اهلعجو ةريغصلا تاظحالملا ممع دق نيقيرفلا نم اّلك نأ :تافصلا يف نيفلاختملا

 .فيحصتلا نم كلذ لعلو ««الو» لصألا يف تدرو ()

 دقو «ةليضفلا اهببس ناك تعقو ةبحم لك نأ بسح نيتليضفل ةبوبحم بحأ يذلا قيرفلا نأ :يأ (9)

 .ةيزيرغلا تافصلا وأ ةذللا وأ ةعفنملاك رخآ الماع ببسلا نوكي
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 عفن ٍلجأل ّيِنَّعلا بحي رفا ئأرف «ةذيذللاو ةعفاثلا ةبحلا يف ٌرظن يناثلاو

 لع اًضيأ ٌمكح ءهنم اناني ةذل لجأ نم حيبصلا بحي حيبقلا ىأرو «هنم هيلإ لصي

 .©2)يلك كح ةبحم ّلك

 مّدقت دقو «"7نوقّقحمل ةايعلاا» له ايار اهلا مارت كارت

 .23كلذَة ةقيقح َنيبت «هيف لوقا

 .ةذللا ةبحم كلذكو ةعفنملا اهببس ةبحملا عاونأ لك نأ ةعفنملل بحي نم نظ كلذكو )١(

 .نوفراعلا :يأ ()

 نود ءاهيف ركفي نم لك اهاري اهيابسأ يه هذهو «ةبحملا عاونأ يه هذه :لوقي نأ فنصملا ديري (*)

 :ميمعت



 الك

 عسارلا

 () يأ نم يأ ُنيبَتو ٍتاّبحملا ليضفت

 ةعفنملل يتلاو كل ةعفنملا "7 عبتتست ةليضفلل ةحلا نأ 0 لق

 ال َةَذللاو «ةليضفلا نمضتت يضتت ال ةَعفنملا نإ م 00 الم ع * َىّذَللا 0

 .هلل سانلا لضافأ ةبحمو «هدابعل هللا ةبحم نأ ملعي نأ بجو ”كلذ َتبْن اذإ

 مهو «ضعبل مهضعب ءاملعلا ةّبحمو ءلوسّرلل مهتّبحمو ءمهل ٍلوسَرلا ةبحمو

 لّضفُملل لضفلاو ءنيسوؤرّملل ِءاسؤرلا ًةبحمو مهل مهتذمالت ًةبحمو «مهتذمالتل

 ليف 7 1

 هذه عّرفت نييبتلو ءلضفأ عاونألا هذه يأو «ةبحملا عاونأ نيب ةنراقملل بابلا اذه فنصملا صصخي )١(

 .ىرنس | «ةعتمم ةنراقم يهو «ضعب نم عاونألا

 .ةئلاثلا ةرقفلا يناثلا بابلا يف (0)

 .. لع لمتشتو نمضتت ءاهدعب يتأي :يأ ()

 .ةيلاتلا لمجلا يف فنصملا حضوي اك سكعلاب سيلو :يأ (5)

 ام لإ لوصولل لالدتسالا عباتتو جاتنتسالا لسلست يف بولسألا اذهو .مالكلا اذه حص اذإ :يأ (0)

 .ةنسلا لهأ نم مالكلا ءاملع نم بغارلاف مرج الو «نيققحملاو ءالعلا ةمس وه ديري

 .ةعفرو ومس اهيفو «ةعفنملا بحو ئوه لا نم ةيلاخ اهّلك ةبحملا نم لاكشألا هذه نأ ظحالي (5)



 اا

 م أ 25 0
 ٍنيجوزلا ٍدحأ ةبحمو ءسيئرلل سوؤرملاو ءلّضفملل هيلع لضفملا ةبحم اًمأو

 نمف «يلوملل ٍدبعلاو «دبعلل ىلوملا ةبحمو «"')ةيناحورلا حالصإ ايرحت اذإ ءرخآلل

 .")عفتلا ِةَبَحح
 0 5 8 5 يم عع و 8

 نوكت دقو «ةيزيرغف ءضعَبل مهضعب «براقألاو ةوخألا ةبحم امأو
 , 7ع

 .(9ةكريرغ هدلولل نيدلاولا ةسعو «فللذك ييدلاولل لولا ةبغو

 ,«"ةيزيرَغ ٍدلولل نيدلاولا ٌةبحمو «كلذك نيدلاولل لولا )واط ٍةلاح يف مّ
 يف هِفّرصت ٍلاح يفو .(")ةعفنملا ٌءاجرو ٌةّذللا اهّيِحاِصي لولا ةارّط ٍلاح يف مّ

 ثراص حلاّصلا ٍبدألاب ©؟اّيلحف هب اينع اذإو «9ةعفنملا امهّبِحاِصُي |مهِتَمدخ
 تا ل 9 ص

 .2")ةليضفلا ةّبحمب ةقحتلم هل امهتبحم

 نيجوزلا نيب ةيدولا ةقالعلا (لصألا يه تناك نإ) ةيناحورلاب ديري هلعلو .ةحضاو ريغ لصألا يف )١(

 .سدقملا يحورلا طابرلاو ةبحملاو ةدوملا ىلع ةمئاقلا

 .ةعفنم نم اهءارو امل نكلو ءاهتاذل ةصلاخ ةبحملا تسيلف ءلاكشألا هذه يف ةحضاو عفنلا ةبحمو (1)

 تحت الل ًاراظتنا الإ مهيوبأ ءانبألا ضعب بحياال دقو «ةح اصلا ةونبلا مكحب هيوبأب نبالا قلعتي دقف (")

 .تاراقعو لاومأ نم مهيديأ

 .ةعفنملل راظتنا [هيف سيل امهو «ريغال ةمومألاو ةوبألا مكحبف ءانبألل نيدلاولا ةبحم امأ ()

 .هتبحمو |مم هطابتراو هتعفد يأ نيدلاولل دلولا ةارطو (طيحملا سوماقلا) ِهُنَمْفُد :يأ ليسلا ةارط (5)

 .ةرابعلا هذه ررك دق فنصملا نأ ظحالي (5)

 ءاليتسالا ةبغر نم ةبحملا هذه طلاخي دق ام عم ةيزيرغ ةيرطف ةبحم ءابآلا نوبحي دق ءانبألا نأ :يأ (0)

 .ثاربملا لع

 .|مهمدخيو هيدلاو ربي نم لكل ًامزال ًافده تسيل ةعفنملا نأ ىلع (6)

 .لصألا يف ةحضاو ريغ (9)

 .رثكأ ةليضفلاب ًاقحتلم حبصأ ةعفنملا راظتنا نودو هللا ءاضرإل هيدلاو ةمدخ يف ئقترا اذإ :يأ )٠١(
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 ماذإ «قوشَْملل ٍتِشاعلاو ءرخآلل ٍنيجوزلا ٍدحأو ءءاجلاو للملا اأو

 يف نوكي ابرو ,©هةّذّللا اهلكف 29 'يْلَملل ئهّلملاو 2)ةعَضابملا الإ امهّدصق ْنكَي

 اياب هع يكل يم كلذ ناك اذإ كلذو «؟”عفنلا اهضعب

 هزل تي امال تحي تحد هبال بألا نع طرق يف كيلا ان لبق ذأ
 هثبحم ٌدادزتو ءكنم لضفأ كئبا :هل لاقي نأ هّراكتي الو «هنم ٌلضفأ هارّي نأ هٌّدسيو

 اهب بّرضي ذب )كح هب ديصيف .(0هّلبلا هثروي انفك دي فْعَقَيَو «مايألا لع

 ؛هُّدلو ٍدلاو ٍنيع يف نيرو !هنباب ِءرملا باجعإ اذكب َبجعُأ :لاقيف «لثملا
 ةبحملا لوصح عم هنأ كلذو «ةبحملا بابسأ ٌةماع هيف هنأ كلذ يف ٌُببسلا :لبق

 هتروص ٌةخسن هنأو «2")وه هنأ هّئبا ئري هيف ةيزيرعلا وهف ءرخآ صخش يف ")

 .عامجلا :ةعضابملا )١(

 .تاقالعلا هذه نم فدحلا وه ناك وهللا نأ :يأ )

 يف ةيماس نكت مل نإ ةيفطاعلا تاقالعلاو ةيجوزلا تاقالعلاو ةرهشلا بحو لاملا بح نأ :يأ (9)

 .بسحو ةذللا دشنت ةيميهوب تناك اهترظن

 .ةيفطاعلا تاقالعلا كلذكو «ةيلام ةدئاف ديفتسملا ةرظن هجوزل جوزلا رظني دقو (4)

 .ٌّبَحُت ام رادقمب ٌبَحُت ام رادقمب :نوكت نأ ةيفطاعلاو ةيجوزلا تاقالعلا يف ةعفنملل رظنلا طرشو (0)
 .ةلفغلا ةبلغو لقعلا فعض :هّلَبلا )١(

 .هنم كحضلا سانلا رثكي نم :ةّكْحْضلا (0)
 ءرملا باجعإ لثم ينالفلا عوضوملاب بجعم نالف :لاقي نأ وهو ءباجعإلا طرف ىلع لثم اذه (4)

 .باجعإلا اذه نم رثكأ وه ام ةمث سيل نأ ول مى كلذو «هنباب
 .ةحلاصلا ةوبألا لع لثم اذهو «(دلاو يف نيز) :لصألا يف تدرو (9)

 .ةباجإلا يف ذخأيو ببسلا نع لءاستي ءانبألل ءابآلا بح لع ةلثمألا هذه فنصملا حرطي نأ دعبو

 .هسفن هنبا يف ئري هنأ :يأ )١(

 .هنبا يف رهظ هنم رخآ لكش :يأ 0)



,/ 

 ٍناسنإلا ةيانعو ءهّدعَب قابلا ءزجلا هاري هنأل :20هّقوَق لب ال .هسفنل هتّبح هب

 .©2فِلاَسلا نود فنأتسملا يف هِسفتب

 ةجرد ِةليِضَقلا يف ئقرتو «"ًالاحف ًالاح هِسفتل ٌديري اذإ ٌناسنإلا ناك الو
 يف هّلاح كلذك «سمأ َكنم ٌلضفأ مويلا ٌتنأ :هل لاقي نأ هيلع ّقشَي مل «ةجردف

 .«ًريدقت وه وه ذإ ءتنُك امم لضفأ وه هل لبق اذإ هِدلَو

 هت هير ةدايزو هب ”هتفرعَم كَل ماّيألا رورُم لع ِيَع ُدايدزا اّمأو
 ١ .20هتروص ءاقبب

 هيلع ئَفْحَت دق َناسنإلا نأ كف ءوه وه ذإ هسفنب هناتتفاك هب هئاتتفا اّمأو

 .")هِدلَو يف هيلع ئفخَت كلذك هسفن يف هبويع
 «ترِكذ يتلا يناعملا يف هكَراش دقو هّبحأ اى هابأ بحي ال نبالا لاب اف :ليق نإ

 هيبأب ّنبالا ىصوأ كلذ امهيف َمِلَع امل ؛ىلاعت هللا نأ ئتح «0هيوتْيو هّهركي لب

 .هسفن نم رثكأ هبحي :يأ )١(

 .ىضم اهب لفحي الو يتأي اب ينتعي ناسنإلا نأ :يأ ()

 .ًائيشف ًائيش ئقرتي :يأ (")

 يف ىلعأ ةجرد لإ لوصولا ديري نم لاحب هيلع هنبا قوفتل حاتري (نيح بألا لاح فنصملا هبشي (4)

 ًاريدقت وه ذإ :هلوقو .باعص نم هقيرط ضرتعي اب رّدقي نيلاحلا يف ءرملاو .ةرهشلاو ةليضفلا
 .ةايحلا هذه يف رارمتسالا يناعم نم ئىنعمب «نبالا وه بألا نأ هب ديري يفسلف ريبعت

 .«((مههتفرعم» :لصألا يف تدرو (5)

 .لبقتسملا ىلإ هنم دتمملا هدلو صخش يف هئاقب نم هدكأت هنبال بألا ةبحم دايدزا بابسأ نم نأ :يأ

 .نيلداعلا يأرلاو مكحلا نم ناعنمي دلولاو سفنلا بح يف ليملاو ئوهلاو (0)

 .مهضغبأ :موقلا ىوتجاو .ةنكمألا ضعب يف بارشلاو ماعطلا ئرمتسي مل :لصألا يف يوتجي ىوتجا (8)



 م

 وع سو ورع مسار ننال مسمر وم هل - م .

 ل[ :ءارسإلا] © اًميِرَكَحاَلَوم اَمُْهَّل لكو اًمهرهتن الو بأ امل لقت الف# :لاقف

 11١« :نباغتلا] 4ك د نلوأو كل ومأآمَِّإ # :لئاق نم َّرَع «لاقف هنم ُهابأ رذحو

 هتبحم نود هل هتّبح نكل «2)ةّيرهوجلا نم امهئيَب اب هابأ بحي نأ َّدب ال بالا :ليق
 و

 :اهنم رومآل ,70هزيال

 وه ُنبالاو ٌُبهاذلا ٌءزجلا وه ُبآلاف ."7ُبألا وه ناك نإو َنبالا نأ أ
 .«؟2هنم يضاملا نود هتاذ نم يقابلاب ٍناسنإلا ةيانع نأ مكح دقو .يقابلا

 وه «0ىلوملاف .*هل بستكملل بح َدَّشأ هبستكا ال ًناسنإلا ْنأ اهنمو - ب

 .هالومل دبعلا نمو دبعلل ًابح دشأ

 عافتنالا فرعي الو 200 ةّريدم ٍةَّدم دعب لإ هابأ فرعي ال نبالا مث -ج

 .©0هرهظ يف ءاملا هل ٌرقتسا نيح نم هفِلأ دق ُبألاو ةَهرُي دعب اَّلِإ هناكمب
 مث ٠

 ؛(*اهُليتف ةيزيرغلا ةبحملا لع يفوت ٌضراوَع ضرع دق كلذ عم مث د

 .هتأبج هيلع تقلخ ام :ءيشلا رهوج )١(

 .ةونبلاو ةوبألا ةقالع نم هيلع ارطف ام يأ :ةيرهوج نم امهنيب امو

 .رجحلا لع يدلو بلقو يدلو ىلع يبلق :نولوقي ةيبعشلا لاثمألا ينو (؟)

 اندنع نم د «ج «ب ءأ فورحلا انعضو اننأ ظحالنلو .هنبا يف هدوجو ًارمتسم بألا وه نبالا :يأ (0)

 .لوانتلل ًاليهست ضعب نع اهضعب انلصفو تارقفلا يدي نيب
 .فلاسلا نود فنأتسملا يف هسفنب ناسنإلا ةيانع :ةقباسلا ةرابعلا يف هلوق يف كلذو (5)

 .هيبأل هبح نم رثكأ هيبأ نم ذخأي ام بحي دلولا نأ :يأ (0)
 .ديسلا :يأ (5)

 .بألا دوجول يعولا نس غلبي نيح ْىلإ نبالا ةدالو ندل نم يهو «ةليوط ةدم دعب :يأ (0)

 .لاجرلا يف ةروكذلاو ةلوجرلا راعشتسا تقو وهو (4)

 .ةيزيرغلا ةبحملا ٍلعو ضراوعلا لع عجرت يهف «ثينأتلاب باوصلاو «(هليزنتف) :لصألا يف (9)



 ١م/

 اجاوب نقولا نع لفكر هعدووم مهل هلادقفاو هلام يف هُممط يهو
 هفوفح 00

 و لل ا

 ابتُم ىّوَق اهيف تبّكرو :ةقلتم ””حابشأ نم َناسنإلا قل للاعت هللا نإ

 0 ل ,9ةوهشلاو بضغٌعلاو ران

 :ناهغم بردا للا

 برا ٌقيفوت هيف اًدمتسمو لقعلا ةّبهومب كلذ يف ًانيعتسُم 00هّسفن هّسفن حلاعيو

 ٌةبحح اهل هُتيحَمف هسفتب كلذ لعف ت ئنمف «”ئوصقلا ةياغلا لإ يهل ءلجو زع

 ادبَع راصو هاوه َميناو هلقع ىلع هِيوهَّشو هيضَع ىوق ًطَلس ئتمو «"'ةليضفلا

 ُهَل تناك نإ .ةّيناوهش ٌةبحَح هسفنل هُنَّيحَمف .هجرفو هنطب ةيراعل ةلآو هتوهشل
 :ة"اهبلإ يسررهر اهم ياراغ اي

 هني
0 

 وتلف زم وزأ لك عشرا رم
5 

 .نبالل بألا ةبحم نود بألل لمألا ةبحم نأ تبثت رومأ ةعبرأ فنصملا دعي كلذبو )١(

 .هسفنل نبالا ةبحم وه رخآ عوضوم نع ثيدحلا يف فنصملا عرشي (7)

 هللا اهقلخ يتلا يرشبلا مسجلا ةزهجأ ينعي هلعلو .يلج ريغ ادب اذإ ؛ًاحبش حبشي ءيشلا حبش (7)

 ماعملا ةحضاو ريغ لصألا يف يهو ءيبصع ثلاثو يلضع رخآو يمظع زاهجف «ناسنإلا يف

 .ًاماق

 .ةوهشلاو بضغلاو لقعلا ئوق هعزانتت :يأ (4)

 .سفنلا بح نم اهيف ام هجاوي :يأ (5)

 .ةدابعو ًاحالص ىلاعت هلل هتفالخ يهو «ضرألا هذه ىلع ناسنإلا ةايح ئوصققلا ةياغلا ديري هلعل (5)

 .هللا يضري ام ىلإ هتافرصت يف ئقت را ناسنإلا ةايح يف ئوم ا ئلع لقعلا رطيس نإ (0)

 .تافرصتلا يف لقعلا ىلع ةيدسجلا تاذلملا ةرطيس وه سكعلاو (4)

 ؟هيلإ ءيست ًائيش بحت فيك وأ «كلذب مست |ملقو سفنلل ةبحم ئمست هذه تناك نإ :يأ (9)
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 ال نأ كنكمأ نإ :لاق ءينضوأ :هّل لاق 2)ٍناطلسل ءاكح لا ضعب ٌلاقو

 ,20كّشفك 0 ؟هبحأ نم لإ رمل ءيسي لَه :لاقف «لفاف بحت نَم ىلإ َءيِ
 بح نوكت نأ ىضتقي اذه كّلوق :ليق نإف ")!اهيلإ َتأَسَأ دقف هللا ٌتيصَع نإ

 ْنَم) :يور هنأ ئرتالأ .رابخألا ِتدرَو كلذ ٌدِضبو .(؟9ةدومحم هسيفنل ٍناسنإلا

 .60؟(ٌسانلا هضغبأو هللا هّضغبأ هّسفن ٌّبحأ

 ©)هومْذَم كلذ نأ مَّدقَت دقو «ةوُهشلل يتلا َةّبحملا كلذب نَع اَّنِإ :لبق

 هب ٍرَتعملاو هيلإ بوسنملا بسحب كلذو «ةرات ُدمحتو ةرات ٌمذت ٌةبحملاو

 َكَّبُح :ليق كلذ ئلعو .مومذَم كلذف ٌةوهشلا هيلإ وعدت امو ىوه لا اهب َديرأ ئئَمف
 ٌدومحمف ٍةليِضَملا ةبحم يف لقَعلا هيضتقي ام هب َديرَأ ئتمو ."”هصْيو يمعي ءيشلل

 ةعفر لع لدي نأ هنأش نم اذهو .نيطالسلا يديأ نيب ءاكحلا لاوقأب داهشتسالا نم فّدصملا رثكي )١(

 .هدنع لقعلاو ةمكحلا ةناكم

 .«مهفاف ةغلاب ةحيصن هيف» :ةيلاتلا ةرابعلا شماهلا يف ةرابعلا هذه ءازإب دجو (؟)

 همنتت امارات ب ةتذايعل تفلح اراب قاعي هلل اهتحانيب يصعب انيج نشل نابل حقت نكدي (7)

 دقو .4 نوُدبْميل اَّلِإ ىدإلاو َّنْلل ٌتْفَلَح اَمَوا» :زيزعلا ليزنتلا يفو .هنايصع لإ ال ىلاعت هللا لإ
 .«مهفاف ةغلاب ةحيصن هيف» :طوطخملا لصأ يف ةرقفلا هذه ءازإب بتك

 ةءاسإ هنايصعف «ىلاعت هللا نم هسفن بح ْملإ وعدم ناسنإلا نأ نم تاملكلا رهاظ هب يحوي ام اذهو (:)

 ًالاظ هترصن يف باوصلاو ؛«ًامولظم وأ ًااظ كاخأ رصنا» :مهف نم مهولا يف عقي امك كلذو .اههيلإ

 .ملظلا مدع ىلع هتناعإب

 .هيلع رثعأ مل (0)

 .ةلاسرلا هذه نم يناثلا لصفلا يف (5)

 .(560 :5) ((155 :4) لبنح نب دمحأ دئسم ١١7(( بدأ) دواد يبأ ننس (0)
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 .رهاظ كلذو .«1)نيح اصلاو كي يبنلا ةبحمو ُىلاعت هللا ةّبحم يف ًءاج ام وحن يف

 يناسنإلا كولسلا رْخست يتلا هقالخأو مالسإلا ميلاعت عم يوتسي هسفنل ناسنإلا ةبحمل مهفلا اذهو )١(

 ىلإ ءوجللا ىلإ وأ ةوقلا يف «هاجلا ينو ةرهشلا يفو اهتاذلم يف ةيويندلا فادهألا نع ىماستلل

 ؛سفنلا حيف بنما لوق نم مهفياام وحن نلغفعضلا تقو يق كّشنتلا

 ابصاهب ًاماهتسم اهيلع ًاصيرح هسفنل ةايحلا يغبي انلك ىرأ
 ابرحلا هدروأ سفنلا عاجشلا بحو ئقتلا هدروأ سفنلا نابجلا بحف

 .(16 )١: (يربكعلا) هناويد
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 سماخلا

 داقتشاو اتا :أو ةقادٌصلاو ةّبحملاو ِةَّد | ٌةءهاَم
 - 8 وح 2-5 رك 1 ندب

 ص رص ها ل ع و

 .©2)|ريخ هنظَن وأ هارت ام ٌراثيإ ةبحملا

 ٍناويحلا نم نوكي ام اًمأف ءناسنإلا نم الإ ثوكي ال كلذ نأ (7ّذقت دقو
 وع
 .هفلاف

 اهرّرصتل هب ًاهيبشَت بلقلا ةّبح هنم َريعّبساف ."0ّبَحلا كلذ.يف ٌلصألاو

 هّنببحأ :ليق مث مّرَكو فّرَظ وحن َبْبَح هّلصأو نالف *!ّبَح . :ليقف «2؟)هتروصب
 وو 2

 تيضأ :60 هيْذكرَط رحبن هبلق ًةبح ٌتيبحأ 00 لصألا ىفف هّتييَح امأو هيمركأ وحن

 .(طيسولا مجعملا) راسلا ءيشلا لإ ليملا اهنأب فّرعت دقو .يناثلا لصفلا علطم يف فيرعتلا اذه درو )١(

 .لوألا (لصفلا) بابلا نم ةيناثلا ةحفصلا يف اذه درو (؟)

 .ريعشلاو حمقلاك ماكألاو لبنسلا يف نوكي ام ٌبحلا (*)

 .هلكش يف ّبحلا هبشي ام ًاضيأ ٌبحلا :مجعملا يفو «الثم حمقلا ةبح هبشي بلقلا نأل :يأ (5)

 بح يف ىأر ءارفلا نكل «مّرك نزوب بح «طيحملا سوماقلا» يف الو «يرهوجلا حاحص» يف دجأ مل(5)

 .(يرهوجلا حاحص) تمغدأو تنكسأ مث ءابلا مضب َبّبَح اهانعم نأ نالفب

 لوقب دهشتساو «هبحي ةّبح حاحصلا يف درو دقو .مالكلا يف ةلمعتسم ريغ هتببح نأ كلذ ئنعم (5)

 :رعاشلا

 هتببح ام هرمث الول هللاو
 .دانق اهو كا

 .# ابحاَهَمَعَس# :فسوي ةروس يف ميركلا نآرقلا يفو .هبلق باصأ : :اًقْغَش هّفْغَشي ِهَّمَعَش (0)
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 هب ٌلمعتسُي َراص ئّتح هُئببخأ ىرجت ىرج ٍفراعتلا يف ْنكل «هبلق "7َفاْعَش
 ,"”ضوقنملا ئنعم يف ٍضَقِن ّوحن ,بوبحملا :ّبحلاو 0"2َبَحْلا َلدَب ٌبوبحملا
 ةروصقم كي ققحو بأ نآو "0 كئرات انعم :لبق ءاذك زكي نأ كيبخوت
 :مُهوقو هيلع ٌرصقت ٌتنأ يذلا يأ ؛كاراصقو اذك كانُّمو اذك كدارُم :وحت هيلع

 ؛مِوق وحنل مهنم ٌرّوِصَت كلذو ««*7ٌبحأ نم ٌراعتسمف نّر اذإ «ريعَبلا ٌّبحأ
 :رِعاشلا لوقو ؛"هصّيو يمعُي َءَىَّسلا كبح

 «0ٍناَنيَع هل ام ىمعأ ٌبحلا

 :ليق هنأ ئرت الأ .نوزحملا ٌّبحملا ةروصب َرّوصت َنرَح اذإ َريعبلا ّنأكف

 .هتبحو هؤاديوس وأ بلقلا فالغ :فاغشلا )١(

 :بوصألاو ؛ةلمعتسملا يه تراص دقو «ةأاش اهّنِإ :ليق يتلا ّبح نم لوعفم مسا بوبحم نأ كاذ (؟)

 ًانالف تببحأ :بغارلا لوقي تادرفملا يفو ءلَعْفُم لعفأ ءبحأ نم لوعفملا مسال سيقأ يهف بحل

 يف ًاضيأ بيبح لمعتسا  َبْحُم عضوم بوبحم عضو فراعتلا يف نكل هبحل ًاضرعم يبلق تلعج
 .تببحأ عضوم

 .ضٌقنُي ال ضقنلاك ئسنُي ام هلصأ يذلا ًايسنم ًايسن حرشي وهو تادرفملا يف بغارلا لاق كلذك (*)

 .كتياغ يأ اذك لعفت نأ كبابح لوقت :(ّبح) حاحصلا راتخم يف (5)

 .كلذ كتبحم ةياغ يأ اذك لعفت نأ كبابح :بغارلا تادرفم يفو

 الف رسك وأ ضرم نيعي نأ وهو «أبابحأ ٌبحأ دقو بح ريعب :لاقي ::بح) حاحصلا راتخم يف (5)

 .ٌبحُم :ريسحلا ريعبلل ًاضيأ لاقيو .تومي وأ أربي تح هناكم نم حربي

 .هيف فقو يذلا ناكملا ٌّبحأ هنأك «هناكم مزلو نَرَح اذإ ؛ريعبلا ٌبحأ :بغارلل تادرفملا يفو

 مقر «بدأ» باب يف دواد يبأ ننس يف هك هللا لوسرل ًابوسنم يِوُر دقو «لائمألا يف لوقلا اذه دري (5)

 .ليلق لبق ةلاسرلا هذه يف هركذ درو دقو «(59 :5)و (55 :0) لبنح نب دمحأ دنسم يفو « 5

 .لماكلا (0)



 مك

 :كلذ ىلعو .«'”انورَح هّبح يف حبصأ

 (م٠ 5 0 0ل يع : هنأ ا
 ملقعتم وهلع رخاتم يل سيلف تن ْثيَح يب ىوه فمفو

 ىوحلا فوقو (؛”ٌلمعتساف هاوه يف "”َدذلت :ليقو

 .20ناّرحلل بابحألا ةراعتسا لع لت ٌةدالبلاو

 200ج َّجَّرُفلا يأ ٍللخلا نم كلذ لصأو .ةجاح عم ٌةدومف (0ةّلخلا امأو

 ريقفلل ليقو تلح ٌثددس لثِم ءيج رقفللو .رمألا "7نهو :يأ «ريعتساف

 ّنوكي نأ ٌحصي كلذو «ةّدوملل َريعتسا مث : «للخلا نِم هّلان ام لجأ نم ه0 ليل

 .ىوه لاو للدتلا ناولأ نم نول نارحلا يفو )١(

 «87 :7 توريب «ملقلا راد «يزيربتلا حرشب «ةسامحلا» «(ه )١47 يعازخلا صيشلا وبأ «لماكلا (؟)

 .هللا دبع نب يلعل تيبلا اذه بسن دقو

 .لغعفت نزوب  ذذلت :باوصلا لعلو  ةدحاو لاذب ذلت :لصألا يف تدرو (*)

 .ًافوطعم ًالعفلمعتسا :باوصلا ٌلعلو  ًاردصم  لامعتساف :لصألا يف تدرو (:)
 .نارجلل :لصألا يف تدرو (5)

 ةلخو .هنطاب يف :يأ ؛هلالخ تراصو بلقلا تللخت يتلا ةبحملاو ةقادصلا  ءاخلا مضب :ةّلُلا (5)

 .هتجوز :لجرلا ةلخو .هتدوم لهأ :ناسنإلا

 سفنلا لخت اهنأل امإو ءاهطسوتت :يأ سفنلا للختت اهنأل امإ «ةدوملا :ةلخلا :بغارلا تادرفم يفو

 .اهيلإ ةجاحلا طرفل امإو «ةيمرلا يف مهسلا ريثأت اهيف رثؤتف
 نيب ةجرفلا :للخلا :حاحصلا ينو .لالخ هعمجو «نيئيشلا نيب ةجرفلا :للخلا _بغارلا تادرفم يف (0)

 .نيئيشلا

 .نيئيش نيب ةعقاولا ةجرفلاب ًاهيبشت «هيف نهولاك  رمألا يف للخلا بغارلا تادرفم يف (8)

 هللا ىلإ هراقتفال كلذب هاس :ليق * الِلِخ ميسر هَسأ َدَحَتاو# :ىاعت هلوق بغارلا تادرفم يف (9)
 :ليلخ مسجو (لعافم ئىنعمب لعفم) صلاخلا قيدصلا :ليلخلا :مجعملا يفو .لاح لك يف هناحبس

 .جاتحمو مدعم ريقف :ليلخ لجرو .لوزهم فيحن



 /1ا/

 ئنعمب هلامعتسا ّنوكي نأ ٌحصيو ٠ .هبحاص ىلإ هّرقف رَوصت هنأك «ريقفلاب ًاهيبشت

 :ٌليقو .رخآلا ل اهنم ٍدحاو ك (7ناّداسلا ٍناليلخلاو 27لاخملاك لعامل

 لعو .ةبحملا رخآلا لب مهن لك ٌللخعلا :ٌليقو .رخآلا "”لبق امهنم لك للختلا
 :رعاشلا لاق كلذ

 (ةايلخ ٌليلخلا يمس هبو ينم حورلا ٌكلسم َتللخت دق

 هتببحأ هتقيقحف اذك تددو ٌليق اذإف ««ء)هْيْنَع عم ءيشلا ةبحمف ٌةدوملا اًمأف

 .رخألا نود "”نيتبحملا ىدحإ يف لمعتسُينأ قي دَق ناك نإو «هلوصخ ُتيو

 ةرصآ يأ ")ةيخآ |هتيبو ,"”ةبحملا وأ ةدالولاب ةقالعلا دٌكأتف ةوخألا امو

 .ةّباذلا اهيلإ شي نقلا ةيخآلا اهلصأ (نأو ةّرخألا ىرجج يرجت

 .(فعضم) للاخ نم لعاف مسا ٌلاخملا .ليلخ وهف ءًالالخو ةلاخم هتللاخ :لاقي )١(
 لواحي ناقيدصلاو .هتجاحو هرقف يأ رخآلاب ليلخ ٌدسي يذلا وه ٌداسلاو .لصألا يف ةحضاو ريغ (1)

 .صقني |يف رخآلا دعاسي نأ امهنم لك

 نم ةدوملا يف بولقلا هاجتا وهو .هتيحانو هتهج يأ رخآلا لبق دحاولا .لصألا يف ةحضاو ريغ (*)

 .رخآلا هاجت دحاولا

 .فيفخلا (5)

 ينمت يف رهظي ًاليصفتو ًةعسوت اهيلع فيضي بغارلا نكل «ةبحملاب ةدوملا ةيوغللا مجاعملا حرشت (0)
 .ئرت امك بوبحملا ءيشلا

 .بوبحملاب رفظلا ينمتو ةبحملا :يأ ()
 نيفرطلا نم ةدالولا يف رخآ كراشملا وه :خألا :لوقيف ,خألا فيرعت يف «تادرفملا يف بغارلا عسوتي (0)

 وأ ةعنص يف وأ نيدلا يف وأ ةليبقلا يف هريغل كراشم لك يف راعتسيو .عاضرلا نم وأ امهدحأ نم وأ

 .ةدوم يفو ةلماعم يف

 راص مث «ةبادلا اهيف طبرتو طئاح وأ ضرأ يف تبثت ةورع :ديدشتو حتفب وأ ءافلا حتفب :ةيخآلا (6)

 .نيقيدصلا نيب تاقالعلا يف ةمذلاو ةمرحلا :اهانعم

 .لصألا يف ةحضاو ريغ (9)



 م/م

 نوح لاف دنع ءاركشتا ندب كوب ةقحشلا ىف طارتإلا قيل انآ
 ٌعمط :ليقو «ةغرافلا ٍسْفّنلا ٌةكرح وه :لاقو «مومذَم الو ٌدومحم ال ")وم لا

 َتّروي بح "!جاجّللاو يصرحلا ٌداوَم هيلإ عمتجتف ئمني ّمُث بلَقلا يف ٌدّلوتي
 :يتنتملا لاق ءميظعلا ّمَّملا

 (؟9ٌتاصُيف هّسفن ٌبلق رعي هلو الإ قدقعل اأامو

 لاق .«ذيذللاو عفانلا يف ُلمعتسُي امك ٍةليضفلا يف كلذ ٌلمعتسُي دقو

 :"ِصيّشلا وبأ لاقو ."7غانسحلا ٌةأرملا ٌقشعُت اك دوجلا ٌقشعأل ينإ :مهُضعَب

 يفو فافع يف نوكيو «بحلا طارفإ وأ هبوبحمب بحملا بجع :قشعلا :«طيحملا سوماقلا» يف )١(

 .ئمع وأ ةراعد

 ىلإ ةعيرذلا» وهو بغارلل رخآ فئصم يفو .ىوه لا :باوصلا لعلو ءئىحلآ :لصألا يف تدرو (؟)

 لئسو .هبحاص رجؤي ال نونج قشعلا يف :ءاكحلا ضعب لاقو :لوقي (17١ص) («ةعيرشلا مراكم

 هققح يذلا «ةغالبلا عمجم» وهو ءثلاث فنصم يفو اهل ةمهال ةغراف سفن ضرم :لاقف هنع رخآ

 رثانت رظناف .ةبحملا نع لضف امل مسا قشعلا :ظحاحلا لاق :بغارلا لوقي «478ص نع ثحابلا

 .ةفلتخملا بغارلا تافنصم يف ةدحاولا ةداملا

 .هنع روجزملا لعفلا يطاعت يف دانعلاو يداهتلا :جاجللا :بغارلا تادرفم يف('")

 .7 8١ص .١ج «يقوقربلا حرشب «هناويد «ليوطلا (5)

 ةراعدلا يف نوكي ام هنمو ةفعلا يف نوكي ام قشعلا نم نأ «طيحملا سوماقلا» يف درو ام نعم اذهو (5)

 .(قسفلا)

 .لبنلاو ةفعلا قشع نم اذهو (7)

 ريمأ حدم «يعازخلا لبعد مع نبا «ديلولا نب ملسمو ساون يبأل رصاعم ؛عوبطم يسابع رعاش (0)
 يفو 4٠١(« ص ,17 ءزج «بتكلا راد ةعبط) «يناغألا" يف هتمجرت عجار (ه )١97 ماع يفوت ةقرلا

 .(51768 :؟) «نايعألا تايفو»
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 ()ِقاَّشُعلا ةليلق ٌتامركملاو اهلدتعم وهو مراكملا َقِشَع

 لحجر لاقي ,قشعلا طرق هلضاو «قشعلا نم دلوتي نوتطاكف ”نايملا امو

 ٌتئوَظو هيلإ ُتشِطع :لاقُي .ئوملا ف ٌشطعلا ٌلمعُّتسا دقو .ناشطع َوحَن ُنايَه

 .هلصَو ىلإ

 ومال نوكيا كارز ووطن ارق دللا نقع ""كتاكاو

 #00 هوَ هِهلإَدحأِن م َترفأأم :أرق مث (ٌدوبعم هلإ ىوهلا» :ساّبع نبا لاق

 ولأ لس نع َكلِضِيف وهلا عينت الو# : لجو ْزع لاقو «َمِلَع لع "7يِوَه :هلصأو

 :فهكلا] © هوه َعََّتأو اَنِرْثِو نع هبلق انَلفْعَأ نَم علت الو :للاعت لاقو [؟5 :ص]

 ."7(«تئش نَم عطأو َءاسْنلاو ٌكاوه صعا» :مالّسلا هيلع لاقو .8

 :يلاتلا وحنلا ىلع تيبلا ردص أرقن 7778 :؟ دراوشلا يف .لماكلا )١(

 ًاقشاع مراكملل كتيأر ينإ

 نم نونجلاكو شطعلا دشأ :مايشاو .هريغ وأ قشعلا نم بهذ :ًاناميهو ًاّيه ميبي ههجو لع ماه (؟)

 .ئعرت ال ضرألا يف ميهتف لبإلا بيصي ءاد :مايهلاو ءقشعلا

 يمس «ةوهشلا ىلإ ةلئاملا سفنلل كلذ لاقيو «ةوهشلا لإ سفنلا ليم :ئوهلا :بغارلا تادرفم يف (*)

 :«طيحملا سوماقلا» يفو .ةيواحلا ْلإ ةرخآلا يفو ةيهاد لك لإ ايندلا يف هبحاصب يوي هنأل كلذ

 .سفنلا ةدارإو ءرشلاو ريخلا يف نوكي قشعلا ئوهلا

 .رشلا يف ناك اذإ (5)

 .4 ةديوه :ُهَهلِإَنَحأن مَتيَرَأ » ناقرفلا يف تدرو دقو .7 ةيآلا ةيئاحلا (0)

 يف يثالثلا نيع ةكرح باوبأ دحأ ؛ملعي َمِلع نزوب :يأ ؛مِلَع ىلع هلوقو ءلصألا يف ةحضاو ريغ (5)

 .لّعفي َلِعَف :عراضملا لعفلا

 .يوبنلا ثيدحلا بتك يف صنلا اذه نع رثعأ مل (0)



 يف تلقلا لعب هنذل وأ «":رانلا لإ هبحاضب ىوبي هنآل كلذب تش :ليقو

 .2)ةبصلا لعف ىطاعت ةوبصلاو ءٌرقتسي ال ئوه ا

 هنأ لع ّلديو ."”ئوه ا ثروي ٍنْزُح نِم هبلق يف ُناسنإلا هّدجي ام ٌدجّولاو
 ينل يب 7 و

 :وحَت يف هيف نسحلا لامعتسا ؟”دوجولا نم
 5 ىلا نع 2 1 م / 4 ١

 «0اًضر يمظعأ ينو ارمج يدبك ىلع 2ىئوملا نم ٌسحأ ينإ ىوه لا ٌقَحو

 ٌباحت ّليق اَّنِإو .ضحملا ٍريخلا لجأ نمي ةاواسملاب ©0ٌباحننف ٌةقادصلا اّمأو
 يبرم 5

 2. و 0 أ ساما

 لاقي دق ةبحملاو .نيبناجلا نم ئتح نوكت ال "”ةقادصلا نأل ةبحم لقي ملو
 و مسا ع

 رئاسلو ٍتادامجلل ٌناسنإلا رمي ناك اهيفو «رخآلا نود ٍنيبناجلا ٍدحأ نمي ٌنوكي اهيف
 نِإف .00ةذيذللاو ةعفانلا ةبحملا نم ٌزارتحا ضحملا ريخلا لجأ نم :ليقو .ناويحلا

 يفو ةيهاد لك ىلإ ايندلا يف هبحاصب يوب هنأل ؛كلذب ىوهلا يمس :ليق:هتادرفم يف فنصملا لوقيو )١(

 .ةيواح لا ىلإ ةرخآلا

 يفو .نايبصلا ّلعِف لعقو قاتشاو عزن اذإ ةوبصو ًاوبص وبصي نالف ابص :بغارلا تادرفم يف (1)

 .ةّوتفلا ةلهج :ةوُيَّصلا :(طيحملا سوماقلا»

 .ةدجومو ًادجو ٌدَِت مرّوك دجو نم وهو .بحلاو نزحلا وه دُجّولا نإ :تادرفملا يف (*)

 .ئفلأ يأ ًادوجو دي دجو نم ًاضيأ اهنأ فيضي انهو «ةدجومو ًادْجَو دجي دجَو نم ًالصأ ُدجَولاف (5)

 .ليوطلا رحبلا (5)

 .ةقدو لومش ةقادصلل فيرعتلا اذه يفو .ةكراشملا ينعت يتلا لعافت نزو ىلع ٌباحت )١(

 امأو .نيتهج نم الإ نوكت ال ةقادصلا نأ لوألا :نيرمأب ةبحملاو ةقادصلا نيب فنصملا قّرفي (0)

 نيبو ةبحملا نم ءيش تادامجلا نيب نوكي دق هنأ يناثلاو ءطقف ةدحاو ةهج نم نوكت دقف ةبحملا

 .تاناويحلا

 .ةليضفلل ةئلاث (ج) .ةذلل ىرخأ (ب) .ةعفنملل ةبحم (أ) :ةثالث ةبحملا عاونأ نأ مدقت دقو (6)
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 ًاهيبشت هيلع ٌظفّللا اهيلع ٌقلطي دق ناك ْنِإو «ةقيقحلا يف ةقادصلاب َسْيل كلذ

 .")|هتروصب ًاروصتو ٍةلضافلا ةبحملاب
 ."”صخّشلاب كريغ نكل ّتنأ وه ُرخآ ٌقيدّصلا :ليق انلق يذلا "”ٌدحللو

 يّبنتملا حمل ئنعملا اذهو .ةريثك صاخشأ يف (؟7لعفلاب ٍةقرفتم سفنأ ٌداحتا :ليقو

 :لاقف 1

 «مالكلاو ٌلمجتلارثكنإو 2 يلخ َتلق نمل «ّتنأ كقيدص

 «7لوقلا يف هّلصأو .(")هنع ربخملا ريخلا ةقباطم وهو ,قدصلا نم هقاقتشاو

 هللاو .همادقإ يفو هداقتعا يف ٌّقدص :لاقُي .0لعفلاو ٍداقتعالا يف لمعتسي ْنكل

 ١[ :نوقفانملا] * تروبذكْل َنيِقفنمْلا نإ ُدَبْعِم هّسآَو# :لاقف نيقفانملا بَّذك للاعت

 عمات يال مهداجتعا

 فنصملا نيب امك ءفشكتت ام ناعرس اهنكلو ةليضفلل ةبحملا بوث ةذلل وأ ةعفنملل ةبحملا ذختت دقو )١(

 .لبق نم
 .ةقادصلل هركذ يذلا فيرعتلل :يأ (؟)

 .١94١ص ؛«ةعيرشلا مراكم ْىإ ةعيرذلا» يف ًاضيأ لوقلا اذه بغارلا ركذ (*)

 .ببسلا وه فيحصتلا لعلو «لقعلاب لصألا يف تدرو (5)

 .كليلخ :لصألا يف يهو ١17 :4 يقوقربلا حرشب «هناويد «رفاولا (0)

 .هنع ربخمللو ريمضلا يف امل لوقلا ةقباطم قدصلا :بغارلا لوقي تادرفملا يفو )

 .هثيدح عوضوم عقاول ثدحتملا لاوقأ ةقباطم :يأ (0)

 مهحراوج ْللع مهلاعفأو مهرودص يف يتنلا مهتادقتعمل ثدحتملا لاوقأ ةقباطم :يأ (87)
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 سداسلا

 2س 0 7

 هل دابعلا ةبحمو هدابعل ىلاعت هللا ةبحم
 00-2 م - 00 2 ٠

 هيف كلذ ٍلامعتسا لوحو مهنيبو هب يتلا ةلخلا ركذو

 .هللا ٌُبيبح دمحم :ليقف ؛لجو ّزع هللا لإ ةبحملا ٌةبسن "'0ٌريجُأ دق هنأ معا

 ٍنوُعتام# :لاق .[5 4 :ةدئاملا] 4 ُِهتوُبححَو ميم وَقُل قي فَوَص# :ىلاعت لاق دقو

 نأ بر اي ٌكبَحب» :لوقت يهو ٍتيبلاب فوطت ةأرما تعمّسو .4)2 هنأ كبي

 :لوقي ىلاعت هللا نإ :تلاقف ؟كل ىَّبَحب :يلوقت نأ كيفكي امأ :اهل ليقف «ينمكرت
 .هل مهتبع الع مهل هتبح مدقف 4 هر »

 يح اص ّبحي :لاقف «لجو ّزع هللا ىلإ ٌةبحملا بسنت ْنَأ حمصي فيك :لبق نإ

 ,«)ءاعو (©دتبم اهل ةبحملا َّنِإ :ليق "”؟(ةدح يف َدّدُح يذلا) نعم ا لع هدابع
 بوبحملا لإ هنم ناسحإلا ٌرودَص هُماتو «2 )م ةئيبم ٌبحملا 0 اهأدبمف

 ْ .")ةّبحملا هيضتقت ام بّسحب
 م

 .ىلاعت هلل ةبحملا ةبسن عوضوم يف ضونخلا يف جرحتلا ئدم ىلع ةربعم ةلالد لمحي «زيجأ» ظفللا اذه )١(

 ١"[. :نارمع لآ] 4 هَل بهي وتوم رك لفظ ةيآلا لصأ 1

 ةبحملا فيرعت ديري هلعلو .هفيرعت يف حضو يأ :هدح يف دّدَح .لصألا يف ةحضاو ريغ ةرابعلا ةرفإ

 .سماخلا بابلا ردص يف هدروأ يذلا

 .ةبحملا هذه هنم قلطنت لصأو ردصم :يأ (5)

 .ةسراممو لمعو عوزن :يأ (0)
 .رشبلا هفرعي لكش يف ةدودحم ةسوسحم ةروص لع ةبحملا ردصم روهظ :يأ (7)

 .بوبحملا ةجاحل ًابسانم ًايعيبط ًارودص بحملا نع ردصت ةبحملا نأ :يأ (0)
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 الماك هنسحي ناك ولو .هصقتل 21)ةئيحلا هذبب ٌصّصخَتَي نأ ناسنإلا َجاتحاو 2 002 04 ٠  9م 02

 وهف «صقن لك نع هّرنم ىلاعت يرابلا نأ َتِبَت دقو ."")ةئيهلا هذه نع ىنغتسال

 ةديع لول هلأ ان د هيمي وذدلا ستور بلف كالا كسر
 1 ةلضافلا ةبحملا هيضتقت ام َمَتأ ىلع «تاريخلا (ع)سإ .ا نا 0 دا( <

 هنأ ذل ةلداعلا لاعفألا هنغوذصت نأ ديرأ (©8ةلادغلاب تقصو اَذإ كلذ ااَعَو 4 ه#آ © س ف 5-8

 .©"0تائيهلا نع هللا ىلاعت ؛(")ةئيه اذ راص

 .ةبحملاو نوعلل ةجاتحملا ةيرشبلا ةئيحلا :ينعي )١(

 .ةصقانلا ةئيهلل نيرخآلا ةلحمل ةجاح لكشي صقنلاف (؟)

 هللا ىلاعت هلكش لع وأ هصقن ىلع ًاليلد تسيل هدابعل هتبحمف ؛ةدعاقلا هذه قوف ْلاعت هللا نكل (")

 تاريخا هحنم نم حضتي امك هلاكو هتردق نع ضيفت ةبحملا نكلو ؛ميسجتلا نعو صقنلا نع

 .هدابعل

 ةهزنملا ةلضافلا ةبحملا يضتقت (ى اهايإ مهحنمي يتلا تاريخلا يف هدابعل هبح رهظي ىلاعت هللا نأ كلذ (4)

 .هيلع هماعنإ دبعلل لاعت هللا ةبحم :بغارلا لوقي تادرفملا يفو .ةذللاو ةعفنملا نع

 يهف «ةيمالسإلا قرفلا تافالتخا اهوح ترثك يتلا للاعت هللا تافص ئدحإ ةلادعلاو لدفلاو )2(

 مهيلع قلطأ ئتح .خلإ ...ديحوتلا «لدعلا «ةلزتعملا ىواعد اهيلع تماق يتلا ةسمخلا لوصألا دحأ

 .ديحوتلاو لدعلا لهأ

 نأ دب ال بحملا نأ ليلق لبق هركذ ايف عقي الئل ءميسجتلا ةفص ىلاعت هللا نع بغارلا يفني انهو (1)

 مهو «ةيمالسإلا قرفلا نم تاهج ضعبب تافصلا ةمهت هسفن نع دعبيلو ءام ةروصب لكشتي
 اوهبش فنصو هريغ تاذب هللا تاذ اوهبش فنص :نافنص مهو» :ةهبشملا وأ ةيتافصلاب اومس نم

 219/7 «توريب «ةثيدحلا قافآلا راد ءيدادغبلا رهاقلا دبع ««قرفلا نيب قرفلا» عجار «هريغ هتافص

 «لحنلاو للملا) «ةلطعملاب اومس نيذلا ةلزتعملا لباقي فلسلا نم مسق ةيتافصلاو ١١. 4ص

 ١٠١(. ص ؛يناتسرهشلا

 .ميسجتلا ةمهت نم ةءاربلا تيبثتل ةيريرقتلا ةيئاعدلا ةلمجلا هذهو (1)
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 (نإو «لعفلا ًأدبم كلذب ْدَري مل "'0هَدَح نمل هللا َمِمَس :ليق اذإ كلذ للعو ٌ ا

 .")ءازحلا يف ٍدصرمب ةنأ وهو 07-000 هّمات داري

 :هجوأ ةثالث ىلع هللا ًةدابع نأ َملعت نأ ٌبجَيف «هل ٍديبعلا ةبحم امأو 1 هو ل هع 00 27 و 01

 ٌبرلا ئضرل ايرحت وأ ؛ةرخآ وأ اينُد ٍةايح يف ةبغر امإو «ةداعلا لع ًايرّج امإ

 .(؟0قحلا ةاعارمو

 ٍةبغّرلا لع هّدبع نّمو «ملاظ وهف ةداعلا لع هللا َدَبَع نم ” ل :ديَر وبأ لاق دقو

 يف اا ا

#7 

 .©ةيآلا 4 ...اًمداَبِعْم اًنَبَفْطْصآ َندلاَبنكْلا ابو »

 .عوكرلا نم مايقلا دعب «دمحلا كل انبر» مامإلا لاق اذإ نيمومأملا ةنسلأ ىلع ة ةالصلا يف لاقت ةرابع )١(

 هللا ىلإ اهبسن اذإ عمسلا نم اهانعم نم مهفي ام نكلو ًايلمع هثودحو لعفلا ةقيقح دري مل :يأ (1)

 نم برتقي ريسفت وهو «رشبلاب ةلصتملا تافصلا نع ملاعت هللا هيزنت كلذ نم بغارلا دارمو .ملاعت

 ىلإ ءنايحألا ضعب يف «ليمي بغارلا نأ فورعملاو .اهنم مهفت يناعمب ىلاعت هللا تافص ليوأت

 ال مهف (مهنم ًالصأ ةرعاشألاو) ةعامجلاو ةنسلا لهأ امأ .ةرعاشألاب ًارثأتم هرابتعاب «ليوأتلا

 وأ ميسجت نود نكلو ميركلا نآرقلا يف تدرو امك اهب نونمؤي امنإو «لاعت هللا تافص نولوأتي

 .اهميتاوخب رومألا نأ ديري هلعلو ءلصألا يف ةحضاو ريغ (؟)

 .رانلا نم ةبهرلا وأ ةنجلا يف ةبغرلا هلصأ ةدابعلل ميسقتلا اذه (5)

 ماع يفوت «نونفلاو بدألاو ةفسلفلاو ةعيرشلا نيب عمج «لهس نب دمحأ ؛يخلبلا ديز ابأ ديري هلعل (0)

 .(54 :) ءابدألا مجعم .هال 7

 .رطاف راوي نو را ذب ندخل يحتل دج
3 0 

 لأ يرو مَ 9 007

 .[؟ :رطاف] 4 هلأ ِنْذِإِب ِترْيَحْلا
 عش هم

 هن 0 ىو ل د دوش وع م وع

 قيِإَس مهْنِمو هو دصنمم مهنمو دس ِهِسَفنَل ملاظ أ مَهْنِمَف انداَبِع نم اًنَيَفَطِصَأ َنينَلا ب
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 يهتتني ٍةلزنم ُنسحأ وهف ًاهاج وأ ًالام هّيلوي نأ ىلإ ةدابعلا يف هّدِصَق نَّمف

 ُدبَعلا هّقرعي نأ ىلاعت هللا ٌةبحمف «2ميتَل وهف ضوعب هللا دبع نَم :ليقو

 هّتعاط لإ حراوجلاب هتعاطب ٌرواجتيو هعيطيو هدبعيو «"”ٌرشلا قرط ةياغ لع

 نع ٌركّذلا كّلْعَش دق َكارأ :هللا ٌركذ ٌرثكُي لجرل 0ىلبّشلا ّلاق دقف .«؟”رطاوخلاب
 !«9روكملا

 يدا م سم 95 هس 2 7 ه4 ىلع ع 0-8

 اهيلإ تفتلي الف .تاسوسحملا َنيِبو هنيب "علا عطقي نأ هتبحم قح نمو
 ةحنمب صقنَي الو هتيتوأ ةحنمب هتبحم ُدادْرَت الف «)اهنم دب ال ام رادقمب الإ هل 0 5 و 1 5 ًُ 97 ِس

 .ايندلا يف ةعفنملا لجأ نم ةدابع يه هاجلا وأ لاملا ىلع لوصحلا لجأ نم ةدابعلا نأ :يأ )١(

 يدام حضاو فدبب يه لب للاعت هللا هجول ةصلاخ تسيل ةدابعلا نأ يف مؤللا رصنع حضوتيو (؟)

 .يويند

 هذه يف هب ًاطبترم لظيو «هرقفو هسؤب تالاح يف هدبعي هتدابع يف ًاّقح هللا بحي يذلا نأ :يأ (")

 .ةلاحلا

 يف هللا دبعي نأ بجي لب ؛يفكت ال اهلاثمأو جحلاو ةالصلا لامعأ يف سانلا مامأ رهظت يتلا هللا ةدابعف ()

 .ءافخلا يفو ريمضلا يف ّرسلا

 رهتشا «ةدابعلا لع فكعو امهكرت مث ًابجاحو ًايلاو ناك ءكسان ؛يلبشلا ردحج نب فلد وه (4)

 ١: 18١(. نايعألا تايفو) ها 6 ماع دادغبب يفوت .فوصتلاو حالصلاب

 .هتاقولخم يف ركفتلابو هتايآ ركذتب لاغشنالا نم رثكأ ىلاعت هللا بحب لاغشنالا بولطملاو (5)

 ةورع وأ «هب كسمتلا دنع هبكار هدشي ريعبلا لابحأ نم لبح وهو «ماصع عمج نيتمضب :مّصْعلا (0)

 يذلا .دباعلا عطقب يأ هيبشتلا هجو ىلع طابترالا ةادأو ةقالعلا اهب ينعي .اهب قلعي ةبرقلاك ءاعولا

 .ةسوسحملا ةيويندلا تاذلملاب هتقالع ءهتاضرم ءاغتبا هللا بحي

 .حكنملاو سبلملاو لكأملا نم يرورضلاب لصتي ام هنع ىنغال ام وهو (4)



 نمط هلأ ركن, ال 00 0 ها نو فيدلوت
 موعحم

 4« ذيك هلل رو ووْضرَول :هلوقب مهَدعَو نمو 0114 :دعرلا] 4 بودل
 | بّرقت ام» :لوقب قلعت هل نأ ينل نع يرام هعأَنأ دقو .[ا/١ :ةبوتلا]

 ٍلفاونلاب ّلِإ ب 7 ٌرقتي ")لاي ال يدبع َّنِإو هيلع ٌتضّرف امم لإ ّبحأ ءيشب يدبع

 هئاسلو «هب ٌرِصِبُي يذلا هرصبو هب ٌعمسي يذلا هعمس تنك هتبّبحأ ادافع

 .ةبيجع ٌةراشإ اذه يفف .«"0اهب ُشِطبَي يتلا هدّيو هب ٌقِطنَي يذلا

 هنأ وهو ِلكَي ّبنلا هّلاق ام ٌدِضاَعُت ٌةياكح (7سيلاطاطسرأ نع ّيِكُح دقو

 ,22)(هيلإ نسحأو 0 مهضعب ٌءاقدصألا ٌدّهعتي 7 هديعم هللا هنأ نَم» :لاق

 َعمَّسلا ئقلأ نمل ٍديعَبب كلذ ّسيلو لل نييلكتملا نضعب اهتيشتسي 0ةلقفل هذه

 .ًاصقنو ةدايز هلل هبح نيبو رقف وأ لونغ نم هبيصي ام نيب طبري ال :يأ )١(

 .«برقتي يدبع لازي امو» :يراخبلا حيحص يف امو ءلصألا يف اذكه )١(

 يتلا هلجرو :هتمتتو 27057 :” لبنح نب دمحأ دنسمو (6 عضاوتلا «قاقر) يراخبلا حيحص (؟)

 .«هّنذيعأل يب ذاعتسا نئلو هنيطعأل ينلأس نإو اهب يشمي

 عيمج يف ةفسالفلا مظعأ نم ًادحاو دعي (م.ق "717 - م.ق 784) ينانوي فوسليف وطسرأ (5)

 .روصعلا

 دروي ةيوبنلا ثيداحألاو ميركلا نآرقلا دعبف .هركف رداصمو بغارلا ةفاقث ىلع ةراشإلا هذه لدت (0)

 .(4 ١ص «بدأ) يراخبلا حيحص .نيركفملاو ةفسالفلا راكفأ

 .ًاضعب مهضعب ءاقدصألا دهعتي | هدهعت ًادبع بحأ اذإ :ةقباسلا وطسرأ ةرابع ينعي (5)

 رصعلا كلذ مولع ةرياسمل لوألا يسابعلا رصعلا يف دئاقعلا يف نيثحابلا :نيملكتملاب فنصملا ينعي (0)

 .(١ص ء1 9752١١ ط «يبرعلا باتكلا راد 7” ج ءمالسإلا ردص «نيمأ دمحأ)



 9ا/

 قل :ُمالسلا هيلع ئسومل للاعت لاق دقو .")روضُحب اهّلّمأتو ٌديِهَّش وهو
 ٌةلزنم هيلزنمو ٌدارملا وهف هللا "”هّبحأ ْنَم :ةيفوصلا ضعب ّلاقو .(04 َكٌدَيمْطَصأ
 .هللا ُبيبح ٌدمحم :ليق هجولا اذه لعو .474 َكَرْرَصَكَلَْنَسْرلأ # :هل لاق ام

 :لاقيف 0"2هيلإ ُبسنُي الو ِدبَعلا ىلإ ٌبسنُي كلذ َّنِإ :ليق دقف «هاةّلُخلا امأف
 .ميهاربإ ٌليلخ هللا :لاقُي الو هللا ٌليلخ ٌميهاربإ

 ةفياضتملا ءاسألا نم ليلخلا نأ مِلَع دقف ءكلذ ِقالطإ نع ٌفقوتُي :ليق نإف
 قيدصلاو خألا وحن «هعافترا هعافتراو ءرخآلا دوو امهدحأ ٌدوجو يضتقي يتلا

 ,كلذك ٌقيدصلا وه يذلا ٍليلخلا يف ناك نإو «كلذ نإ :ليق ؟نبالاو ٍبألاو

 .«هيلإ رقما هب ُدارملا انإو ةقادصلا ُدّرجم هللا ٌليلخ ٌميهاربإ :ميوق يف هب ُدارملا سيلف
 نعي هيلإ اهراقتفا يف اهّلُك ُثادوجوملا هنكراش نإو مسالا اذهب "وه صو

 .لمأتو نهذ روضحب :يأ )١(
 ضعب اهفشتساو وطسرأ نع ترثأ يتلا ةملكلا ىلع ناهرب مالسلا هيلع ىسومل ٌلاعت هللا ءافطصاو (؟)

 .4 ىيلَكِيَو ٍقلْسِرب اَنْ َلَع َكٌدَسِمْطْصَأ ّنِإ همومي َلاَقل :فارعألا ةروس نم ١ 45 ةيآلا نيملكتملا

 .دئاعلا فذحب «بحأ» :لصألا يف تدرو (7)

 .هردص هللا حرش يذلا ةلزنم يأ ءحرشلا ةروس (5)

 يوتسي) قيدصلا :ةلخلاو هنطاب يف يأ هلالخ تراصف بلقلا تللخت يتلا ةبحملاو ةقادصلا :ةلخلا (0)

 تادرفم) .هجوز لجرلا ةلخو .هتدوم لهأ :ناسنإلا ةلخ لاقيو (عمجلاو درفملاو ثنؤملاو ركذملا هيف

 .(بغارلا

 بسنت الو هللا ليلخ هنإ :مالسلا هيلع ميهاربإ نع لاقيف «دبعلا لإ بسنت يهف ««ةلخلا» :كلذب ينعي ()

 .فنصملا مالك يف درو امك-ميهاربإ ٌليلخ وه -ًالثم ئلاعت هللا َّنِإ لوقن ال نحنف «ىلاعت هللا ل
 ريقفلا هقيدص هللا ليلخف «لاخت نم ىلإ رقفلاو ةقادصلا «مجاعملا تنيب (ى «ليلخ» ةملك نأ :ينعي (0)

 .اهتافدارم نيب نم ىنعملا اذبب ةصوصخم وهف «ىلاعت هيلإ
 .مالسلا هيلع ميهاربإ انديس :يأ (8)
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 اًمح هللا لع َدَمَتِعاَف ءايندلا ضارعأ نع (7١تاينغملا نع ئىنغتسا امل هنأ وهو «هيف

 ذإ ريصو 29«الف ٌكيلإ اَكأ :لاق حاجا ملل يرحل لاقل: ةدعف نع

 آمِلفِإَتَر # مالّسلا هيلع ئسوم لاق امكو «"”حبّذلل هَنْلا ضرعو رانلا يف ىقبأ
 الو «تايزغملا نم ِءيَّش ىلإ هل ٌتافتلا الف [؟ 4 :صصقلا] 4 ٌئِيِققِرْيَح ْنِم كتر

 ولو مسالا اذهب ٌصّخف «هيلإ اريقق هاوس اَنَع هئانغتسال ٌراص نع هادَع ام دعي
 .«هيلع يفصولا ٌقالطإ انّذخأل ٌففصولا اذه هل نم انمِلَع

 هانمتُم لي ّيبنلا هلعج يذلا ٌحودْمَلا وُه اذه هب ٌيِنعملا ريقفلا ظفلو

 ,27(نيكاسملا ةرمز يف ينرشحاو) ًانيكسم ينتمأو ًانيكسم ينيحأ ّمُهللا» :لاقف

 ُمدَع هب ّيِنع كلذ نإف .")«ًارفك نوكي نأ ٌرقفلا داك» :هلوقب ّينعملا ريغ وهو

 نم اهب ئنعي نم رعشي دقف ,حكنمو برشمو لكأم نم ةيويندلا تاذلملا :تاينغملاب ينعي هلعل )١(

 .ةرخآلا نع هينغت اهنأ سوفنلا فاعض

 جلع اًملَسَو اديب نو راتني انف » :اهطسوأ يتلا «ءايبنألا ةروس نم 78-١ تايآلا ريسفت يف (؟)

 ريثك بطح اهيف ةريبك ةرفح يف ميهاربإ عضو |نيح» ربخلا اذه ركذي ريثك نبا يف «# َمِيِهْريِإ
 امأو ءالف كيلإ امأ :لاقف ؟ةجاح كلأ :هل لاقو ؛ءاوهلا يف ليربج هل ضرع رانلا اهيف مرضتل

 .«يلف هللا نم

 .1 1١7-١6 تايآلاو 487-98 تايآلا .تافاصلا (")

 .هللا ليلخ يمس اذل ؛هاوس نمع هب ئنغتسا هنأل هدحو هللا لإ ًاريقف ,مالسلا هيلع ميهاربإ راص :يأ (5)

 .هيلع اهانقلطأل ةفصلا هذبب فصتي رخآ ًالجر اندجو ول اننأ :ةرابعلا هذهب بغارلا ينعي امبر (0)

 ديري (ًانيكسم ينتمأو ًانيكسم ينيحأ مهللا» (هدهز) هجام نبا ننسو (717 دهز) يذمرتلا ننس يف (6)

 .هتايح ةليط هلل ىلإ ًاجاتحم ءرملا لظي نأ ةينمألاو دارملا نأ

 24٠ وهس) يئاسنلا .«رقفلا نم كب ذوعأ ينإ) :هتدجو امو ء«صنلا اذهب يوبن ثيدح ْللع رثعأ مل (0)

 .هيلع رباص ريغ رقفلا نم ملأتم هنأل «قباسلا ثيدحلا ىنعم سكعي وهو (17 ةذاعتساو
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 .©)اهم لىنغتساف ئنغلا (")اهّئتأب لاخو ءاهّدوعت َدَصَق نمل .(0تاينغم

 :ليق ©؟هللا ىلع خألاو ٍديدّولاو قيدصلا ٍظفل ٌقالطإ زوجي له :ليق نإف

 ةدوملاو قاواسملاب ٌباحتلا اهنأ ةقادصلا ٌدح يف َرِكُذ هنأل 0

 .««)وكبألا بسن د هايإو ٌكعَمح هرم ٍلصألا ْق ٌعوضوم خألاو يمنا حب

 + عمو .©20كلذ نم ٍءىشب يفصولا نع ّقحلا كالملا هللا 0

 .اهترثك ْىلعو اهيلع دوعت نمل تاذلملا رئاسو سبلملاو لكأملاك ةيويندلا ةيداملا مزاوللا رفاوت ةلق :يأ )١(

 .رج فرح نود ئدعتت لاخ نأ فورعملا ناك نإو .تدرو اذك (7)

 .ءىش لك نع هينغت اهنأ بسحو ايندلا ذالم لع دوعت :يأ (*)

 قيدص ظفل قالطإ ةيناكمإ لوح ًالاؤس حرطي هللا ليلخو هللا بيبحل فنصملا ضرع نأ دعب (5)

 .ىلاعت هللا ىلع خأو ديدوو

 ةبحم ةقادصلاف ءًاقيدص للاعت هللا يمسن نأ عيطتسن الف ءبلسلاب ءاج قباسلا لاؤسلا نبع باوجلاو (5)
 عمج ام ةوخألاو ءرخآلا هاجت دحاو اهانمتي نينثا نيب ةدوملاو ؛ةيواستم ريداقمب نينثا نيب ةكرتشم

 .نيدلا وأ بسنلا يف نينثا نيب

 .رشبلل ةروكذملا فاصوألا لك نم فصو هيلع ٌمصي نأ نم ىلعأو لجأ ىلاعت هللا نأ :يأ ()



 و عل

 عباَسلا

 قيدصلا ءءانتقا ىف ساثلا ٌفالتخا

 .©")اهنع ِةبغّرلاو ٍءاقدصألا ءانتقا يف سانلا فلتخا

 2 5 ا 0 سعي 1 2 2

 مهيف لقيو رارشألا مهيف رثكي ّسانلا نأب جتحا كلذ نع َبِغر نّمف
 لاق .""0هب ُدَجََت مل نَم سانلا ٌريخو ءمهاقبأ سانلا ٌريخ :ليق ئتح «رايخألا

 ٌدحاو سانلا نِم يقب ولو امهتفخ ام "0ِتاّيَحو ًاعابس ايندلا ِتْئلُم ول :ميكح

 :يبنتملا لوق "0هقدص ىلع عمجملاكو :؟)هتفخل

 ©"0هانألا ضعب هنأ يملعل هيفطصأ نميف كشأ ترصو

 ببس ٌلقأو ٍرايتخ ذأ هلل نقوم" ”ةيداع رهظي ٍءيش لك ناك امل مث

 عاطاب

 اح

 يفو ,مهنع دهزو مهنع بغر نم سانلا نمو ءءاقدصألا ذاختا ةرورضب لوقي نم سانلا نم :يأ )١(

 .عوضوملا اذه نع ًاضيأ بغارلا ثدحتي ١44 ص «ةعيرذلا»

 .سانلا نيب هرفوت ةلقو هتردنل كلذو «هنع داعتبالا حمست الو هب كّسمتت يذلا :يأ (؟)

 نم هلعلو لاس ثنؤم عمج يهف ةحتفلا نع ةباين ةرسكلاب بصنلا اهباوصو ءاذك (ًاتايح) تدرو ()
 .خاسنلا أطخ

 ؟ًالعف تايحو ًادوسأ ضرألا المي امم رثكأ سانلا نم ٌّدحاو فيخي لهو (1)

 .يبنتملا لوق قدص لع اوعمجأ نيذلا مه ةقادصلا نع اوبغر نيذلا نأ ديري (0)

 .717 4ص «4ج «يقوقربلا حرشب هناويد «رفاولا (5)

 .تايداعلا عمجلاو ةداعلا هب ترج يذلا رمألاو ةيداع رئبو يداع دحجم :لاقي «قيتعلا :يداعلا (0)
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 نم ئخستيو عجشتيف «ءايرلاو ٍقافنلا ٌسبالم عردتي هنإف «ناسنإلا الإ ٍرابتعاو
 ."27هوهنع نكمأ ام ءانغتسالاو مهنم ٌزارتحالا بجو «ءاخس الو ةعاجش ريغ

 .تاقتثلا دنع الإ ٌبهذت مل سانلا "”عيارذ َنإف ِهْنَمأت نَم ْرَّدحا :ميكحلا لاق كلذلو

 :مالكلا حصفأب ")هامت وبأ لاقو

 (؟9نامزألا يفّدصت لوط ٌكيِسنُي مهتْشّنَق نإ ناوخإلا فّرِصتو

 (00؟مودعَم وهو فيكف ذ .هنع ءانغتسالا 8 نم ناكل ىرديعلا َدِحَو ولف

 ديغ ٌناويَح «ئنعَم ريغل مسا اذه :لاقف «قيدصلا نع لأس دقو ؛ميكح لاق دقو
0007 

 !قيدَص بلَط يف هرفّس ناك نم ًارفس ٍسانلا دعبأ :رخآ لاقو

 هقالخأ نأل .هنع اونغتسيو سانلا هرذحي نأ يغبني ناسنإلا نأ ءاقدصألا ذاختا نوري ال نيذلا يأر يف )١(

 لخبلا هتقيقح نوكت دقف .هرهظم فلاخت هتقيقح نأل «ةلوهسب نورخآلا اهنيبتي ال ةضماغ هتقيقحو

 .ةعاجشلا يعديو ًانابج نوكي وأ مركلا يعدي وهو

 الإ بيخت ال لامآلا نأ يأ ءعيفش يأ هدنع هل عيرذ انأو «ءيثلا لإ ببسلاو ةليسولا :ةعيرذلا (1)

 .مهب قثن انك نميف

 «ناروح لامعأ نم مساج ةيرق يف دلو )١184-77١( يئاطلا سوأ نب بيبح يبابعلا رعاشلا (*)

 ناويد عمج «ةمكحلاو ءاثرلا نم رثكأ ؛مورلا لع ةيرومع يف هراصتناو مصتعملا حدمب رهتشا

 .07/7” ص «رشع سداسلا ءزجلا .بتكلا راد ةعبط) «يناغألا» يف هتمجرت عجار «ةسامحلا

 .مازع باهولا دبع قيقحت ؛يزيربتلا حرشب مامت يبأ ناويد يف تيبلا اذه ْللع رثعأ مل ءلماكلا ()

 هنأ ةجيتنلاو «هنع ءانغتسالا قحلا نم ناكل دجو ولو .دوجوم ريغ وهف  عانتمالل عانتما ةادأ - ول (0)

 .دوجوم ريغ
 . 9١ص ««ةعيرذلا» هل رخآ باتك يفو .ةلاسرلا هذه ةيادب يف لوقلا اذه بغارلا ررك (7)



 ال (9ةلاض كلت :لاقف «هيلإ نكرأ خأ ىلع ينلذ ('” :ليضفل لجر لاقو 3 س25 .20) َ 0 5

 :رعاشلا لاقو .دجوت

 ©0هقسلا َنِم ولي ال تبلطت ٌرمأ !ًابجعاو «سانلا دو َةَحِص َتبلط

 نَم اهنم َّملَس دق «قيفر ىلإ نكاسو «قيدصب ٌرتغم اهيف عقو «؛0ةَيئان مكو
 ْعِطتِسَي مل نمو «*مهلياَيلف ّسانلا َلياَرُي نأ َعاطتسا ِنَم :ميكحلا ّلوق َلَمْعَتسا

 !هبلقب مهّلياَريلف هلسجب
 مهيف ّدجوو هرارشألا مهيف َرَثَك نإو ءٌسانلا :لاق "”كلذ يف َبِغَر نمو

 ."”هٌضِلختسَي ًاقيدصو هقفرتسُي ًاخأ َدَهتجا نو هدارملا مّدَعُي نلف «ءايرلاو ًةعمسلا
 .لقي ناك نإو ٍسانلا نم مّدعُي ال ءافولاف

 0 0 59 (.را ١ نك هفالط 009
 اظفل قيدص :مهلوق ناك ولو ءنيتّرم هباحصأ نيب ىخا كَ يبنلا نأ يورو

 يف ةقث .نيحلاصلا دابعلا رباكأ نم «يكملا مرحلا خيش «يميمتلا دوعسم نب ضايع نب ليضفلا )١(

 .(578 :1) نايعألا تايفو ه41١/ ماع ةكمب يفوت «يعفاشلا هنع ذخأ نمم .ثيدحلا

 .تالوقعملاو تاسوسحملا نم دقفو عاض يأ لضام لك :ةلاضلا (؟)

 .ابجع اي :هيفو ًاضيأ (487 :1) بغارلل  «ةغالبلا عمجم» يف تيبلا اذه درو  طيسبلا (”)

 .لصألا يف ةحضاو نكت مل(:)

 ىلع سانلا ربجأ اذإو .سانلا نع داعتبالاب ةحيصن ميكحلا ةملك ئدؤمو .هنع دعتبا اذإ ءيشلا لياز (5)

 .هب سنأتسملا وه قيفرلا لإ نكاسلاو .هبلقب مهنع دعتبيلف مهعم لماعتلا
 نوبغري نمع ثيدحلا يف ذخأ ءاقدصألا ذاختا نع نيبغارلا ججح قوس يف فنصملا ضافأ نأ دعبو (7)

 .ءاقدصألا ذاختا يف

 لهأو نوقفانملاو رارشألا مهيفو ء.مهل صالخإلا قداصلا هناوخإب «قيفرلا خألا مهيف سانلاف (0)

 .ءايرلا
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 ٌةَّدَع اهنإف .ناوخإلاب مكيلع» :هنع هللا يضر ,يلع لاق امل ."”السرم ًامهو وأ ًاولح

 .«ايندلاو نيدلا يف ٍنامزلا

 الو# َنيِعِفَس نم الام :مطوق منهج لهأ نع كح للاعت هللا ْنَأ ئرت الأ

 ةَلق ىلإ هّدصقم ْىَّنعَم ريغل مسا :لاق نّمو ٠١-4610١1 :ءارعشلا] كح ٍيقِدَص
 وم ريبعارآ

 .""'مدعلاو يفنلاب ٍليلقلا نع ربعي نم اكلاس ؛هدوجو

 .دوجوم ريغ ناويح هنإو «ىنعم ريغل مسا هنإ :قيدصلا نع ميكحلا ةلوق ىلإ ريشي )١(

 ىلع الإ ةدوجوم ريغ اهنأ مهفيل نكلو «قالطإلا ىلع ةقادصلا يفن ينعتل قلطت مل ةرابعلا هذه نأ :يأ (1)

 .ةلق



 نماثلا

 قيدصلا ذاختا ةليضف

 نسانلا نم لحاو لك لَم كلذب دهني (1)ةاسنالا ةغيبط ناؤخآلا ذاختا

 ةال ا

 0 نأل .كسفن نم ِكل ٌريخ حلاصلا ألا :ءاّكلا ضعب لاق دقف

 .")هيخأ ةآرم ٌنمؤملا :ليقو .ريخلاب الإ كّرمأي ال ٌحلاصلا خألاو . ءوسلاب ةرامأ

 معاق وو لول ابخأ هالو معي نع بجعل كل :ءاكحلا ضعب لاقو

 0 ألو ةبحملاب ِةّماَعلا تاريخا نم 000 (0ةدوملا ّرمأ مهلابب ٌرطخي الو

 ئيوطف .«”اهياغرب يدل هيلإ تلام نإو «قيدص ريغب عي نأ لحأل لِ الف

 .©ناطلس يف هّيِتوُأ نمل ئبوط ٌمظعأو ٍناطلسلا نم م 20 (ولخ) وهو ًاقيدَص ّقوأ نمل

 .عبطلاب يندم ناسنإلا :ةروهشملا ةرابعلل ًاحرش نوكي نأ نكمي يذلا ئنعملا وه اذه (1)

 .«نمؤملا ةآرم نمؤملا» :يلاتلا صنلاب (54 بدأ) دواد يبأ ننس يف ثيدحلا اذه صن درو (7)

 .مهمايأو كولملا رابخأ نم ةيمهأ لقأ تسيل ةدوملاف (")

 .سنألاو ةبحملاو ةدوملا هيف لخدت ام مهنيب ايف طالتخالا نم سانلا هلاني ام :يأ (5)

 .ههاجو هؤارث ناك أيأ قيدصلا نع ينغتسي ال ناسنإلا نأ يأ «ريثكلا ءاطعلا :ةبيغرلا (0)

 .خاسنلا فيحصت نم اهلعلو .ةيريخلا ىلع عفرلاب باوصلاو ءبصنلاب (ًاولخ) :تدرو (5)

 نأ دعب ًاقيدص ذختا نم رثكأ كرابيو «ةطلسلاو هاجلا نم ٍلاخ وهو ًاقيدص ذختا نميف كروب :يأ ()

 .ام ةطلس ملست
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 0 7 ع دولا لو ع وا : 0 5
 ٍنانيعو ٍنانذأ ةيفكت نل مهلاوخأ ٌفرعَي نأ جاتحا ةيعرلا ٌرومأ ّرشاب نَم نإف
 .©"0[يولُقو ًاناذآو ًانويغ مهيف َدجو ِةَقْي يوُذ ًاناوخإ َّدجَو اذإف .دجاو ٌبلَقو

 قيفرلاو ٍقيدَّصلا َدنِع اَلِإ كلذ دي الو ,")دهاشلا ةروصب تئاغلا ٌمِلعُت

 ٍناطلسلاب َنادبألا ُكِلَ كنأ مَلعا :«7رّدنكسإلا ىلإ ٌسيلطاطسرأ ٍبَتَكو

 .©0ناسحإلاب بولقلا ىلإ اهطختف

 ,"0ةّيعرلا ةبحم بلطب» :ءافلخلا يضعبل "7ٍساّبع نب هللا دبع ْنِب لع لاقو

 .(ةبيخلا ةعاط نم ٌلضفأ ةبحملا ٌةعاطف

 عيمجب نيرخآلا ةجاح يف نوكيس ؛هدحو مهنيب شيعي نأ عيطتسي ال سانلا نيب شعي نم :يأ )١(

 ةقث يوذ ًاناوخإ دجو نمف :فنصملا لوقي 44ص «ةعيرذلا» ينو «ةايحلا هذه لع هونيعيل مهلاوحأ

 .هل اهلك ابولقو ًاناذآو ًانويع مهب دجو
 «ةعيرذلا» يفو «خلا ... هنويع مهنويعف «هانيع هيلإ لصت ال ام ئري ءاقدصألاب ءرملا نأ :يأ (؟)

 .ةلمجلا هذه رركي ١14١ ص

 .ءاقدصألا ىدل الإ ثدحي ال اذهو ()

 1715-8171) نيب |هيف اينودقم كلم (م.ق 757-777) ينودقملا ردنكسإلا وأ ريبكلا ردنكسإلا (:)

 .روصعلا لك يف برحلا ةرقابع نم ربتعي (م.ق
 لع ةرطيسلاو ماسجألا ىلع ريثأتلا ىطختي نأ هملعمو هبدؤم وهو «ردنكسإلا وطسرأ بلاطي (5)

 :رعاشلا لوق عم ئنعملا اذهو ءمهيلإ ناسحإلاب سانلا بولق لع ريثأتلا لإ اهتاكرح
 ُناسحإ ناسنإلا دبعتسا املاطف مييولق دبعتست سانلا ىلإ نسحأ

 ريثك ناك «نيعباتلا نايعأ نم «نييسابعلا ءافلخلا دج وه بلطملا دبع نب سابع نب هللا دبع نب يلع (5)

 ءاقلبلا يف ًالقتعم تام ءردقلا ليلج ًاميسو ًابيهم ناك .داجّسلا بقل هيلع بلغف «ةالصلاو ةدابعلا

 .0777 :1) نايعألا تايفو كلملا دبع نب ديلولا ةفالخ يف ه ١١8 ماع

 .فوخو ةبيه نع ال ةعانق نع أاكسمتو هب ابح هتيعر هب قلعتت نأ لجأ نم هتيعر بحي نأ هبلاط :يأ (0)



 .رّيَخْلا ٌقيدصلا :لاقف ؟ريح زونكلا يأ :ميكحل ّليقو

 .لضاف ٌقيدص هلو ُنَرحي ْنَم ٌبجعأل نإ :رخآ لاقو

 َّنإف «قيقشلا نم ٌلضفأ ٌقيدصلاو «لضافلا ٍقيدَّصلاب اّلِإ ّرخَف ال :ليقو
 .27موّولا ٌبيِسَن ٌقيِدَّصلاو مسجلا ٌبيِسَن ٌقيقشلا

 ُبِحأ اننإ :لاقف ؟كييسَن مأ كيَلِإ ٌبَحأ كّقيدصأ :©)عَّمَقلا نبال ليقو
 4 اون وبا لاقو .اقيَدص ناك اذإ ِتينشلا

 ُميَّسلاو ٌقالخألا تضفأ اذإ ًاموي تيت الو اورق تيرق ال تايم

 (؟!,حَر ِهِئِباو حون نيب نكي ملو ًامَرُةل ٍناماس ٌةَدوم تناك

 ٌةراّمَأ هّسفن نأل «©هتاذل هِعفت نم ٌرثكأ حلاصلا قيدّصلا ٌمفن :ميكح ٌلاقو

 !كمأ هدلت مل كل خأ بر :روثأملا لوقلا عم يقتلي اذهو )١(

 ةيمأ ينب رصع يف باتكلا رهشأ نم «هيوذاد نب هبوزر :همالسإ لبق همسا «عفقملا نب هللا دبع (1)

 «قطنملا بتك ضعب مجرتو «ةيبرعلا لإ ةيسرافلا نع ةنمدو ةليلك مجرت «سابعلا ينب دهع لئاوأو
 مهتا .روصنملل باتكلا ناويد ّلو «ملسأو ًايسوجم دلو .ةسايسلاو قالخألاو بدألا يف بتك هلو

 .(785 )١: ةيمالسإلا فراعملا ةرئاده ١51 ماع لتقو ةقدنزلاب

 «نوجملاب رهتشا ,مهريغو دادغب يف سابعلا ينب ءافلخ حدم «ءالولاب يمكحلا ئناه نب نسحلا وه (")

 .ه ١94 ماع يفوت «ةيبوعشلاو ةقدنزلاب مهتا .لالطألا ركذب دئاصقلا ءدب هلبق ءارعشلا ىلع ئعن

 يناغألاو (48-158 نايبلا ءارمأ ( )١: ١1 ةيمالسإلا فراعملا ةرئاد ةركو ءارعشلاو رعشلا)

 .(١1١ص .١75ج «بتكلا راد ةعبط)

 .طيسبلا (4)

 نيذه لباقم شماحلا ىلع بتك دقو .هسفن عفني امم رثكأ نيرخآلا عفني حلاصلا قيدصلا نأ :يأ (5)

 عفن١ :يلي ام شمالا يف اهئازإب دجو دقو ««لمأتف «هسفنل هعفن نم رثكأ قيدصلا عفن» :نيرطسلا

 .«لمأت .هسفنل هعفن نم رثكأ قيدصلا
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 ٌبرْشَي ال هاوّمو هّرمأي حلاصلا خألاو هّصخَي |هيف ِهَلقَع ُضِراعُي ُهاوَهو ِءوّسلاب
 .")هرظّن يف ِهّلَقَع

 ىوقأ يه يتلا ٍةلادَعلا نع ٌةيِنعَتسُم ةينغتسم م اهّمأ ةقادصلا ةليضف نم :مهضعت ٌلاقو

 اههدحأ ٌروجي ال ناقيدصلاو «روتجلا نم ًايشاحت اهيلإ خاتمي َةلادعلا ْنأل .لئاضملا

 (””متْألا نب ورمَع لاق ام ّحَص دق نّدإف .")ُبجي امم ٌرثكأ هيطعُي لب ءرخآلا ىلع

 :هلوق يف يموّرلا نبا وأ

 ةياهنلا ةنك هفصَوب َتْغلَب اذإ رورسلا نإ

 (:7ةيافكلا لإ ءرجرلاو هدو ةقياوت لع

 نكل ءاّرش هسفنب نظي دق ناسنإلاف «هسفن نم هل لضفأ ءرملا قيدص نأ ْملِإ يهنتي نأ ديري هلعل )١(

 .بابلا اذه ردص يف ًاضيأ اهدروأ يتلا ةرابعلا هذه نم مهفي | .الف هقيدص

 .نومصاختي الق مهنأل دحأل نومكتحي ال ابلاغ مهو ًاضعب مهضعب ملظي ال ءاقدصألا (1)

 هيلع يبنلا ىلع دفو .مالسإلاو ةيلهاجلا نيب مرضخم بيطخو رعاش  يميمتلا نانس نب ورمع وه (*)

 ؛متهألاب بقل .«ًارحسل نايبلا نم نإ) :مالسلا هيلع لاق هيدي نيب ملكت (نيحو «ملسأف «مالسلا

 هناويد يف ًادوجوم رعشلا اذه سيلو .ه هل ماع يفوت ءبالكلا موي ترسك - تمته هتينث نأل

 هتيب ينعي فنصملا لعلو .1941/ ؛”ط «ةلاسرلا ةسسؤم «رباجلا دبع دومحم دوعس :قيقحتو ةسارد

 :روهشملا

 قيضت لاجرلا قالخأ نكلو اهلهأب دالب تقاض ام كرمعل

 .(؟ 5 ءارعشلاو رعشلا ١:/37« نييبتلاو نايبلا) 95 ص هالعأ روكذملا هناويد

 اذه لئاقب مزجي مل كلذلو «هلئاق لإ رعشلا ةبسنب ًامامت ينعم فنصملا نأ ظحالن .لماكلا ءوزجم (4)

 .اهباحصأ لإ صوصنلا ةبسن يف ةيملعلا حورلا ىلع لديل «نينثا نيلامتحا هل دروأو «تيبلا



 عساتلا

 ِءاقدصألا َنم هٌؤانتقا نسحب امٌددع

 لف ايويهشيم .ىلوأ مهنم ٌراثكتسالا :لاق مهُضعَبف ؛27كلذ يف اوفلتخا

 :لاق نم

 ٌروهظو مهمبدجنتسا اذإ مع ١ مَعَ ّتعطتسا ام ٍناوخإلا ٌرّثكت

 0 بفكل اد حاو اودع ذإو بحاصو ٍفلأ ٌفلأ ,ثكب راف

 .ىلوأ مهنم :م 27لالقتسالا :لاق ٌضعبو

 تفيكف ينك هليصحت يف ٌرطخلا ْنأو ««ٌريزع ٍقيدصلا وجو نأ تبث دقو

 :هلوق يف "”ٌيئراحلا ٌقّدصو !مهنم ريثكلا دوجوب ٍناسنإلل

 .ءاقدصألا نم ذختي ام ددع يف :يأ )١(

 ال :يرصبلا نسحلا لاق» يلي ام دجن ””754ص ءيديحوتلل «قيدصلاو ةقادصلا» يفو .ليوطلا (0)

 .(دحاو ةوادعب فلأ ةدوم رتشت

 .نييأرلا ةشقانم يف فنصملا ذخأي ضرعلا اذه دعب .لقتسا نم «ليلقلا بلط :لالقتسالا (؟)

 .ردانو بعص وه لب ًالهس سيل :يأ (5)
 .ًالصأ بعص دحاو قيدص لع روثعلا نأل نكمم ريغ ءاقدصألا نم راثكتسالا نأ فنصملا ئري (6)

 «هنع هللا يضر .باطخلا نب رمع مايأ يف ةنيدملا مدق «يثراحلا سنأ نب دايز نب عيبرلا بلغألا ىلع وه (5)

 يناغألا ه07 ماع يفوت «ئقتلاو ةعاجشلاب فرع «ناتسجس مث نيرحبلا يفو .رابخأ هعم هلو

 .("ه:8)



 (١)ابحاصو ًاديفتسم ٍءوس بحاصل ْلَّرَت ل سنألاب سانلا َتْمِجَع ام اذإ

 :©)لالقتسالا ٍةَيولوأ يف يمورلا نبا لاقو
 باحّصلا نم ٌنرثكتست الف ٌدافتسُم كقيدص نم كّرُدع

 يا نم دوحي صح م (0بارَّملا وأ ماعّطلا نم ن هان اني زكا ذبلا ناكف

 (9ههعيمج ٌظفحي نأ ٌردقي ناك ام ٌناسنإ مهدجو ولو

 انرخك سوا "امنع مهو هعرع يفيدا نيلصلا طيح نيف

 ٌرسيلف مهلاوحأ لع مهَدِعاسي نأ حجاتخيف :ةٌداضتُم لاو مهل هيلع ثرّئاكت

 ىلإ ."”رخآ ٍدوعقب دعقيو ٍلحاو يعّسب ئىعسّيو ©" ”رخآ مغب ٌمغيو ٍدِح -حاو رورسب
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 ضعب يف ٌرّصقُي نأ دب الف ."مهقوقحب هَيِفوُي نأ هٌعتمي كلذو .كلذ ُهبْسُت ٍلاوحأ

 ."9هتاَنهَمو هتاجاَح ٌصاخ نع مهِقوقُح ٌةرثك ِهلَعْشَت كلذ عم َمُث ءمهل هُمّرلي ام

 .ليوطلا رحبلا )١(

 يأ لالقتسالا نم مهفي يذلا ئنعملا وهو ءاقدصألا نم راثكتسالا مدع ىلإ ةاعدلا نم يمورلا نبا (؟)

 .لالقإلا بلط

 .77 ١ص «1ج 1417/7 ةيرصملا بتكلا راد ءهراصن نيسح :قيقحت «هناويد .رفاولا (")

 .عيطتست ال !الك ؟ًاعيمج مهب ظفتحت نأ عيطتست لهف ءاقدصألا تدجو كنأ ًالدج به (4)
 .مهحارتأو مهحارفأ يف ًاينادجو مهتكراشم ءاقدصألاب ظافتحالا مزاول لوأ (5)

 .رخآ نزحل نزحيو دحاو حرفل حرفي :ءاقدصألا نمي رثكتسي نم ىدل ةداضتملا لاوقألا نم لثم اذه (5)

 عم دعقيو لوألا عم ئىعسي :ءاقدصألا نم رثكتسي نم ىدل ةداضتملا لاوحألا نم ٍناث لثم اذه (0)
 .رخآلا

 .مهضعب تابجاوب ريصقتلا ىلع أمتح هلمحي ةفلتخملا مهتابجاوب مايقلا يف مداصتلا اذهو (8)

 هتاجاحب مايقلا نم هعنمي مهترثك نأ وهو ءءاقدصألا نم راثكتسالا مدعل وعدي رخآ ببس اذهو (9)

 .همزاولو وه
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 .هئاقدضأ ٌةرثك ِءرملا لقَع ٍةفاْحَس نم :")7ليضفلا لاق كلذلو
 ريب 5 و

 ."”راوب اهريثكو ٌعاتَم اهليلق ٍرانلاك كدنع ناوخإلا نكيل :ليقو

 : عمم نبا لاق دق ءاهيلإ 2”بودنمق مالسب ٌمالسو ةّدوملا ًءاقلإو ةن ٌةنوعملا اًمأو

 .(؟9كرشيو كتيمي ةماعللو كّدفرو كتنوعَم كتفرعملو كمدو كلام ٍقيدصلل ْلُذبا

 :لاق نم داجأ دقو

 «نيل مالكو ٌقيلطةجو يه ةيشئبلاَذإ يتب

 .هتمجرت تقبس ضايع نب ليضفلا )١(
 يف هبشلا هجو هابتنالا تفليو «رانلاب ناوخإلا هيبشت اهلصأ «ةقادصلل ةركتبم ةروص هيف هيبشتلا اذه (؟)

 .تداز نإ رانلاك_ريثكلاو ءاقدصألا نم ليلقلا ددعلا

 نم ءاقدصأ ذاختا نع ينغي نأ نكمي «سانلا عيمج «آلامجإ سانلا عم ةبيط تاقالع ةماقإ نأ :يأ (")
 .سانلا ءالؤه نيب

 يلاغلا مهل مدقي ءاقدصألل :اهوأ :ماسقأ ةثالث تاقالع مهب هل نمل ءرملا همدقي ام عفقملا نبا مّسقي (5)

 :اهثلاثو «نينكمملا ءاطعلاو نوعلا مهل مدقتف هئاقدصأ نود هفراعمل :اهيناثو ءمدلاو لاملا سيفنلاو

 .يفكي اذهو ءًاضيأ ةشاشبلا مهل مدقيو ناسللاب وأ ديلاب مهيلع مالسلا حرط نيميلا «سانلا رئاسل

 .بيطلا مالكلاو هجولا ةقالط يف وهو لهسو نكمن ةوخألاو ّربلا نم نول اذهو .زجرلا روطشم (6)
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 رشاعلا
 هئانتقاو قيدصلا راثيإ يف ٌئرملا اهّيِعارُي نأ بجي ىتلا ٌلاوحألا

 لقي ال فيكو «ليلق هّنكل ”هتليضَفو قيدصلا ٌدوجو َمّدقَت اب تبث دق

 هيفرَط َّنيبف ملاعلا يف ٍدوجوم كو «””دولو صقتتلا م أو دودج ٍلضفلا م ود

 .ناسنإو ٍناسنإ َنيب توافت الو ,29توافت نودألاو ٌلَضفألا

 لئاضَملا يناوُدِعوُبدق ُمُيْنِإَف ِهباشَم يف اوبروق نإ (ئدنلا) اذهف

 (©9لفاسو ٍلاع َنيب ٌديعب ْنكلو هجر ٌيِبْعاَرلا ننس ٌديدح

 :رعاشلا لاقو

 0دجاوب فل دع ىّتح ءلضٌملا لإ ًانوافت ٍلاجّرلا لاش َرأ مو تلو 0

 .صاخ لكشب نماثلا لصفلا يف رمألا اذه حضتي ام رثكأ )١(
 اهيف بوغرملا ريغ سكعب دوجولا ةردان ًامئاد نوكت اهيف بوغرملا رومألا نأ هب داري لثم اذه (؟)

 :رعاشلا لوق ئنعملا اذه عم يقتليو .اهنبل عطقنا يتلا نأضلا نم ءاّدجلاو دودجلا

 روز هالقم رقصلا ّمأو ًاخارف اهُرثكأ ريطلا تاب

 سيلف ناسنإلا الإ ءيسلا هنمو بيطلا هنم «ديجلا ريغ هنمو ديجلا هنمو قلخ ايندلا يف ءيش لك نأ :يأ (")

 ا ناسنإلا هيخأ نيبو هنيب توافت ةمث

 .4 كش َأ دنع ٌَمَرَكآَّنإإل :لوقيو .4 ٍتحْيَمَرلولا أوثوأ َنيِلاَو كتياوثما< َنيِذلأ هلأ عمري
 :ناونع تحت (؟1719/ 775 :1) (ةغالبلا عمججلا يف ًاضيأ فدصملا امهدروأ دقو :ليوطلا رحبلا ()

 ."عيضو ىلع عيفر ليضفتا

 .ليوطلا (6)



 ١1 ؟

 .20(ةلحار اهيف دجت داكت ال ةئم لبإك سانلا» :ِةِكَي ئئبنلا هلاق ام ُةنم غلبأو

 صتخي هنأ ثيح نم هنإف «"7ناسنإلا نم ارايتخا لهسأ ٍدوجوَم لك ّمْن 2 5 ع 6 2 2 5 5 4 5 4 8 3 2 01
 و َ 2 وس

 ٌبعَص هقلخ ريغب ٌقّلختَيو هِلكّش ريغب لكيف ِءايّرلاو ٍةعمّسلاو يقافنلا عردتب
 هتفرعم , 70ه

 «0)ءا هّملاو «ءارسسلا يف ٌدمتعيو «هيل | ْنِكرَي ٍقيدَص ٌراثيإ ٌديِرُي نم للعف
 َعقي التل موا م الا هيلع

 82 حارأ اًودع هتقادصل رِئؤَيف «" )هَرَو هَمحَّش نّميف محشلا ٌبَسحيف ذ ٌطلَغ هيلع

 .«ةلحار اهيف دجت داكت ال ةئملا لبإلاك سانلا امنإ» :(ةنامألا عفد :بدألا باتك) يراخبلا حيحص يف )١(

 اذإو «عيطتست الف ناسنإلا امأ اهئيدرو تاناويحلاو ءايشألا ديج نيب رّيت نأ عيطتست تنأف (0)

 .كلذل ليوط تقو ىلإ جاتحتف تعطتسا

 «ةعداخلا هرهاظمب ٌرغتو هب شغت نأ نكمي رهاظملاو ءايرلاو قافنلاب هتقيقح يفخي نأ عيطتسي هنألف (")
 وأ ءاقدصألا نم نورثكتسي ال نيذلا ججح يف لبق نم هدروأ امل راركت اذهو .اهتحت اب ملعأ هللاو

 الصأ مهعانطصا نوريال

 .ةّرسملاو ءاخرلاو ةمعنلا :ءارّسلا ()

 .ةدشلا :ءارضلا (6)

 مهنم اهديري ةعفنمل نيرخآلا قداصي نم نيبو هتقادص يف صلخملا قيدصلا نيب زيمي نأ هيلع :يأ (5)

 .مهيف اهبيصي ةذل وأ

 :(87 :4 ؛يقوقربلا حرشب «هناويد) يبنتملا رعش تيب نم ةذوخأم ةرابعلا (0)

 مرو همحش نميف محشلا بسحت نأ ةقداص كنم تارظن اهذيعأ

 يف ًاصلخ ًاقيدص عفتنملا قيدصلا بسحيف ءاقدصألا زييمت نسحي ال نم ئطخي هنأ :كلذب ينعي وهو
 .هتقادص

 .ةهيرك ةحئار اذ راصو نتنأ :يأ حارأ (8)
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 ةدوم لكو .(")وعن عادعأو عمط ناوخإ مهّرثكأ سانلاف د قيدصلا كسم ف

 رات نو ,«؟هئاضقنا عم 0 رمأل كَّذو نمو 0 “2 لا اهلي عمطلا اهدعقي

 ,220هنسج ٌقيدَصلا

 (7قيال لاو هِلعف يف نكي اذإ ُهَلًافرش ىّنَملا هجو يف ٌنسحلا اهف

 ."هندب يف ةوقلا الو
 ٠  0ل و 0 0 4

 «”ءاسجألاب سيلو «كولملا ريَص هلضف فرعي «حاوزألاب ربصلاف

 :هتاذ فرش نم ٍدَّدجتمب ٌتوروملا بيحت الو
 .٠ م 2 0 0011 7 رس 3

 (؟7بطحلا يف ٌساَّنلا هَّدذَع «:تارهثملاّنم ةَبعُش ناك نإو ءْرِمْثِي مل نصغلا اذإ

 ريغ «رخآ طلغ يف عقي ةذللاو عمطلا ةقادص نيبو ةضحملا ةصلاخلا ةقادصلا نيب قرفي ال نم :يأ )١(

 نوكي ؛هرهاظ يف ًاقيدص هتقيقح يف ًاودع ةقادصلل هرايتخا وهو ءًايحش مرولا نابسح يف ركذ يذلا

 .ءاقدصألا بسانت يتلا كسملا ةحئار نم ًالدب ءانتتم ًارثأ كرتي نأ هنأش نم

 .ءاقدصألا يف نوُكشي نم يأر يف اذه (1)

 .ةدشلاو سأبلا هلحي عمطلا هدقعي ام :ةغيلبلا ةلباقملا هذه يف اهدجن ةليمج ةروص (*)

 .كانغ كنع بهذ اذإ كنع دعتبا كانغل كبحأ نم نأ :يأ (5)

 نسحلاو «طلغلا يف عوقولا نم يهو ««... حارأ ًاودع هتقادصل رثؤيف» ةلمج ىلع ةفوطعم ةلمجلا (0)
 .ةقادصلا رايعم سيل

 .«نسحلا امولا هيفو 287 :7 يقوقربلا حرشب «هناويد «يبنتملا ءليوطلا (5)

 رايتخا يف طلغلا عاونأ نم يهو ؛هنسحل قيدصلا راتخي نأ :ةلمج لع ةفوطعم ًاضيأ ةلمجلا هذهو (0)

 .ءاقدصألا

 7١9. :7 فراعملا راد ,مازع باهولا دبع :قيقحتب «هناويد «مامت وبأ «لماكلا (8)

 . 16١ ص «1ج ١191/7 ةيرصملا بتكلا راد ءراصن نيسح قيقحت «هناويد ءيمورلا نبا ءليوطلا (9)
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 - 4 و
 .")دومحح وهو اموي ٌءرملا رتقي دق «"”ئارو ٍداغ لاملاف ,")هراسيل الو

 فلا ياض ني يه ينل ادعو يئاجتو فو ينكح هر ل
 هّتبِحَص اذإو «ةميرك هثاخاؤمو ل 5 هتيحعو د هيْنَغ هتسلاجم نوكتل لا

 .(©0كناع هيلإ تجّتحا نإو 2*”كتاعأ هب ٌتنعتسا اذإو كَراز

 :0هراثيإ يف هيلع بجي انتلرأف

 .ةقادصلا يف لهاجلا َبْنَجتي نأ -أ

 ٌتدرأ اذإ :ليق دقف .هِطْخَس يف ِهتاَماعُمو هبضَع يف هّلاح فيك َرَّظنَيو - ب

 .هرّدحاف اَّلإو ءاهيف بضَعلا يف كّمّصنأ نإف كلذ َلبَق هبضغأف الجر ّيخاؤُت نأ

 :لاق نَم باصأ دقف ةّكَحامملاو ِءارملل بجي ّلكو كاّيإو -ج

 وأ ةيندبلا هتوقل وأ هنسحل قيدصلا رايتخا نم فنصملا رّذح كلذ لبقو .هانغل قيدصلا راتخي ال :يأ )١(

 .ثوروملا هبسح
 )١( «باتكلل ةيرصملا ةئيهللا «يناغألا) :يئاطلا متاحلا رعش تيب نم 191١ /11: 7717(.

 ركذلاو ثيداحألا لاملا نم لئقبيو حئارو ٍداغلاملا نإ يو امأ

 .طيسبلا رحبلا ىلع رعش تيب نم ةيناث ةرطش (9)

 لقعلا «48ص ؛«ةعيرذلا» وه هل رخآآ عوبطم فنصم يف ةيسفنلا لئاضفلا هذه بغارلا ركذي (4)

 .فاصنإلا اهلاكو ةلادعلاو «ةدهاجملا اهلاكو ةعاجشلاو «عرولا اهلاكو ةفعلاو «ملعلا هلاكو

 ئنعمب ةناعإلا لصأو .هنيعب هبيصيل هدقفت :ءيشلا ٌدساحلا ناعأو «ءاملا نويع غلب :ٌرافحلا ناعأ (5)

 .نيعلاب مهتدعاسمل نيرخآلا حلاصم دقفت نوعلاو ةدعاسملا

 .مهل انيع راص :ةنايع محو موقلا ناعو «ءاملا نويع غلب :انيع نيعي رافحلا ناع (5)

 :ةقداصلا حيحصلا قيدصلا تافص نآلا فنصملا ددعي (0)

 .نيرخآلا عم لادجلا يف ضوخلا مدع (ج) .قيدصلا عم ملحلا (ب) .ملعلا (أ)
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 (0َبِلاَج ءشللو ٌءاَعد ٌجشلا ْلِ هَّنإف كرملا كاي كاَيِإَو

 ."هبكصتسُم ىلإ ًابحاص ٌبِحاصُي نم نأ ملعاو

 ٌقيدصلا هنأ مّلعاو ,0وايطشا يف ْذهتجاف ٍناسنإ يف اهَّمْدِجَو اذإ ٌةلمُج هذه
 .هئاخإب كّسمتو هدَّطْصاف كلذ ةّماع تْدِجَو نإو ءلضافألا هانمتي يذلا

/ 

 .ىبئثرقلا نمحرلا دبع نب لضفلل 555 ١: «بدألا ةنازخ» يف بسن .ديفملا ريغ لدجلا :ءارملاو :ليوطلا )١(

 .هتقادص ىلع ظفاحي نأ هيلع :يأ (1)

 .تافصلا هذه هتدجو نإ هيلع ظفاحف ءدجوت نأ ردنيو «قيدصلا يف ةيلاثم تافص هذه :يأ (")
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 َرْشَع ىداحلا

 هنم اهُّيلطي ال :هقيدصل ُءرملا اَهُذبي نأ بحي ىتلا ٌلاوخألا

 نم َلْفَي ال نأ تدرأف تدطصا وأ ءقيدص دايطصا ٌَتدرأ اذإ كيلع

 ال قالخأب ٌقّلختَت نأو «")اهركذ مّدقَت يتلا ٌقالخألا ٌلّكشتَت نأ «7"2كِلابح

 :©0هل اًهّذبَتو كيخأ نم اهُيلطَت

 َلهَس ءسانلا ِةَقاك عم لب ءكِقيدَص عم ّنوكت نأ كيلع ٌّقح كلذو ١-
 .«؟7ءاخإلا بّيط قئالخخلا

 .ه وع 43 ع 01 5 0-0 0 ٠

 .بخَر *”قلخو قلط ِهِجَوب ءءاخّرلا ٍتقو يف .هاقلتت نأو -"

 .ءاقدصألا دو ىلع ظفاحت يتلا ةنيتملا ةقالعلا اهب ديري «ةديصملا :ةلابحلا )١(

 .سانلا ةطلاخم بادآ حرش وهو «ةلاسرلا يف مهألا لصفلا ىلإ فنصملا لصي انهو «قباسلا لصفلا يف (0)

 .اهيلع ٌرصتو مهيف اهطرتشت نأ نود اهب كئاقدصأ عم لماعتتو تنأ قالخألاب فصتت نأ :يأ (9)

 نأ بغري يذلا قيدصلا اهب فصتي نأ يغبني اهنأ ئري يتلا تافصلا ركذ يف فنصملا عرشيو

 دقو ؛مامتهاو ةرثك نم اهيف امب اصاخ انزو ةلاسرلل تافصلا هذه يطعتو «هءاقدصأ يقبتسي

 لوانتلا ةلوهسو حوضولا نم ديزملا نع ًاصرح «لصألا يف نكت مل «ةيباسح ًاماقرأ اه انعضو

 .اهرسأب ةلاسرلا ةصالخ نوكت نأ نكمي ءاهعومجمب «يهف

 .ًانيل ًاحمس ًارسي مهعم لماعتلا لهس ناك اذإ نيرخآلا عم ةقيلخلا لهس ءرملا نوكيو (5)

 .ةشاشبلا :انه ينعي وهو (5)
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 .ةدوملا دمك ب كلذف كيرلا عادم هّبِعادتو ىهتيَأَر اذإ «هحفاصت نأودلا

 د ىتح ظ رع ىرت و كلذ لثمب ٍداخو دبع هب َنيلصَتملا ةّماع نأو -:

 ٍضعبل ليق دقف .هتدومب دقي هب دادزتو كِتشاشَب و َكِتَشاشَهَو كتاكرحو كِنيَع يف

 نسح ظفلب هّبَحِصأ نم يَّقلَتب :لاق ؟كِارظُي لع كّلاح تعفترا مب ؛ماكلا
 0 3 | ّتعمو

 عّرجتتو كرْشع يف 27كنّكمأ ام .هنع َينْعتسَتو كرشب يف هّكرشُت نأو 5

 :هيف ّليق نمك نوكتو ««؟7بذّلا كّئاوخإ ّيقستو ّرملا

 (*هانع عيشمو .هسفن لع هَرَقف ٌصاق ِكِلام وبأ

 «كلاقت ىف ارح نأ ذانفق لإ نان ايف ولع هلا كلاي طع الو
 .©0ترُبَك نإو ةعينصلا ٌمدهت .ترغص نإو «ةئاف

 رهظت نأ يغبني قيدصلا نأ فنصملا ئري انهو «همودخم تاجاح نع مئاقلا :مداخلا «قيقرلا :دبعلا )١(

 .هب نوطيحي نمو هعابتأل ريدقت لكش لع هقيدصل هتدوم

 ىلع هجولا ىلعو لوقلا يف ةشاشبلا رثأ تبثيل اذه ميكحلا باوجب دهشتسا دق فنصملا نأ ودبي (؟)

 .اهلبق امو ةطقنلا هذهل حصي باوجلا اذهو .ءاقدصألا نيب ةيعامتجالا تاقالعلا

 يف ءرملا ناك ا(َّبرَق ءقيدصلا تافص نم ةفصلا هذه يف طّوحتلا اذه تبثي نأ فنصملا نم ليمج (9)

 .ًالثم ةبحألاو براقألا تايفو يف ثدحي اك ؛هرسي نم هئاقدصأل جوحأ هرسع

 .ءاقدصألا يف نوكت نأ بغارلا يداني يتلا كلت ةعئار ةلخ يهو (4)

 نييلذهلا ناويد يف درو اى «يركشيلا لخنتملل وهو «ةيوحنلا دهاوشلا نم تيبلا اذهو .براقتملا (0)

 1١1١. «يناجرجلل «ةطاسولا» يفو «67 ص ««ةسامحلا) يفو ٠ :؟

 اذهف ءمهل هوعنص اذإ مهيلع ًالضف اوركذي نأ ءاقدصألاب كسمتي نأ لواحي نم فنصملا رذحي ()

 .لاق امك «تربك امهم فورعملاو ةعينصلا عيضت ةنملا هذهو ركذلا
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 و

 راسو ام وت 00

 (7ليلخ ّلك ُناطلَّسلا َريغاذإ َةْبْغَر دي يف ُناطلسلا هداز ئتف
 24 2 و 7

 ()دحّتب احن نم لاح حبقتس | فيكو

 اه ةناناذدح و ئإ3نام)  -انيطفو الان تلئان كلذ

 «)ابنذ انل كانغ لعجت الو ءُكسمأف ًالئات عسمتل ًابنّد انل ٌتلعج

 :©0ىسوٌدقلا دبع نب ٌحلاص هيف لاق نمك َنوكتف /*”مهيلع رش ال نأو

 هرْبِكن ِمٌفرطيالررصف 2 ةورئوِناوخإ لعهاك

 (”!هرقف يف ُنّسَْي هنأو هلاح ىلإ هللا هداعأ

 كمّنست لبق كءاقدصأ ركذتف ًارسوم وأ ةلوؤسم ةيعامتجا ةناكم وأ ناطلس اذ تنأ تحبصأ اذإ :يأ )١(
 :لئاقلا لوقك كلذو ناطلسلا اذه

 نشخلا نطوملا يف مهفلأي ناك نم اوركذاورسيأ ام اذإ ماركلا نإ

 .زكارملا يف مهئاقترا دعب مهئاقدصأ ىلع نوريغتي نيذلا نم حودمملا ئتفلا سيل :يأ «ليوطلا ()

 (ى لاح مهنم لضفأ حبصي نأ لبق هل ءاقدصأ اوناك نم بونذ نع ثحبي نم َلْعِف لعف نم :يأ (؟)
 .نيتيبلا نم مهفي

 .ءاطعلا :لئانلا ءبعتلا عم عوجلا :بغسلا .ليوطلا (5)

 .ةورث اوبيصي وأ ةعيفر زكارم لإ اولصوتي نأ مهيلع ركنت ال :يأ (0)

 مهتا .مكحو لاثمأ هرعش «ةرصبلا يف سانلا ظعي ًالكتم ناك ؛ميكح رعاش «سودقلا دبع نب حلاص (7)

 .(1 177 :9 دادغب خيرات ١: 2١19١ تايفولا تايفو) .ه١١١ ماع كلذب يدهملا هلتقف ةقدنزلاب

 .ىلعألا شمرلاب لفسألا هنيع شمر يقتلي :فرطي «عيرسلا (0)
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 (ى ,(0هتلاَح الع لقبي ْنأ هنم ُسمَتَلَت ال ٌةلزنَم لان دق َكاخأ َتيأر اذإف
 .©0ةمرحلا ٌدسَفُت ةّلادلا نأ رّوصت لب «"”كسفن لع كلذ َتبَجوُأ

 :( دايز َلوَق لمعتساو
 َسيّلف ٌدحاو ةرشع نم كل َيِقَبَو ةعفر لان وأ *”ّلَوف ٌقيدَص كل ناك اذإ ٠  2-1 5رم 2 يا ا و 2

 .©0ءوس قيدصب

 كرت الد تسال هاك ام لني كدشس رهو نأر يانا "ادادعر 8

 . اير ةلمحاق ان ناطلسسلا فاك ذ] :لاق نمب ًايدتقُم م هّميظعَت

 .0هيلع هلع دعب اميف هّمادختساو َكاّيِإف ناطلسلا َتنأ َتنُك اذإو ٠
 ذخَتَت ال انإ :2"ماشه لاق دقو «هاخأ لجرلا ٌمدختسُي نأ دولا نم 0(سييلف)

 .ركذي رييغت يأ ثودح نود ةميدقلا هتقادص لع ئقبي نأ هنم رظتنت ال :يأ )١(

 .ماع لكشب هل كتقادص ْلع ًاظفاحم تنأ تيقب امكف :يأ (؟)

 ىلع ةظفاحملا بوجو نم كقيدص هب بلطت ام نأ يأ .كقيدصو كميمح لع هب لدت ام ةلادلا ()

 .ةدومو مارتحا نم (ىنيب ام ددهمو ةقالعلا هذه دسفي دق ةميدقلا امكتفالع

 مث يرعشألا سوم يبأل مث ةبعش نب ةريغملل ًابتاك لمع «ةيهادلا ريمألا «هيبأ نب دايز ديري هلعل (5)

 ٍلاوو هوفم بيطخ .ةفوكلاو ةرصبلا ىلع ةيواعم هلمعتسا ؛ههجو هللا مرك ءبلاط يبأ نبا يلعل

 ١45(. :؟ (ريثك نبا) ةياهنلاو ةيادبلا) .ه 51 ماع يفوت «ريدق

 .ام بصنمل ًالستم وأ ةيالو ع ًايلاو حبصأ :يأ (5)

 بحاص رطضي ام ًابلاغو ءًاعيفر ًازكرم امهدحأ لاني نينثا ةقادص لع رييغت أرطي نأ ًابيرغ سيل :يأ (5)
 .ةميدقلا ةقادصلا تاجاحب يفي الو هزكرم عم فيكتي نأ زكرملا

 .هلعفت نأ كيلع بجي ام وأ كبجاو ديري (0)

 .كيخأ ةلزنم يف ناك نم هيف مدختستف كزكرم لغتست ال :يأ (6)

 .قايسلا اهب يحوي |منإو لصألا يف اهدجأ مل (9)
 .ه ١176 ماع ىوتملا رشاعلا يومألا ةفيلخلا كلملا دبع نب ماشه ديري هلعل )٠١(

 .(مكلوخ مكناوخإ» :يوبنلا ثيدحلا يفو .ءامإلاو ديبعلاو معنلا نم هللا ةيطع :لّوَخلا )١١(



١ 

 سنألا يف ٌديزت ال :ليق دقو .ةرايزلاب وم ةرامع كرت ال نأ يغبنيو ١١ 0 2 >2 ص 7 2 7

 ّلوق ّيِعارت نأ َّدعَب كلذو .ةئداحملاو ©”ةقفاوملاو "7)لاجرلا يف ٌةرايزلا :ةقّقلاو

 ."0«اَبح ذدرَت ابغ رز :هلي ّيبنلا

 وهف لّْثلا نمأ نمو ««؟0لِقْنُي مل لِقْنُي نأ فاخ نم َّنأ مّلعت نأو ١
 (ه)

 ٌةقيقَح ةقيقح :ليق دقف "7ك هئاتغتسا دنع كِرايز كرتب هل زكي مل نو ١
 ءاقثللا هَل اهّرّيغي ٌةَدوم نإو . 9ءافجلا اهصقني الأو بلا اهديزي الأ ةبحملا

 .©0ةلوخدمل

 لمحي امم ةمشجلا حارّطإ لإ ٌةدعأف ةّدوملا ٌقدِص هنم َتفرَع اذإو '4
 اذإو «ةطّلسُم اهيلع ٌةمشحلا ٍتماد ام ٌةبّجحم ٌةّدوملا» :ليق دقف «هيف ةطسابملا

 2 و 2
 .0"2(ظفحتلا ةنوؤم ٌتطقَس ةقثلا ٍتدّكأتو ةينلا ٍِتحَص

 .ءاسنلاو لاجرلا نيب سيل :يأ )١(

 .فقاوملاو ءارآلا يف قافتالا :يأ (؟)
 .ةروهشملا حاحصلا بتك يف صنلا اذه لع رثعأ مل ()

 ةملك تراد دقل :ةريره يبل يلاتلا لوقلا بسن ”١57( ص) نايح يبأل «قيدصلاو ةقادصلا» يفو

 .يل اههاق دقلو .هباحصأو هلآو ِِلَو لوسرلا نم تعمس نأ ىلإ «ًابغ رز» برعلا
 .ةلاطإلا لقث نم ففخ دقف ةرايزلا يف ةلاطإلا نع رذتعاو ًاموق راز نم :يأ (4)
 .ةرايزلا لوط نع رذتعي نأ نود ًاليوط سّلَج يأ لقثلا نمأ نم (5)

 .هتقادصل ًانئمطم تمد ام «كنع هبايغ ةرثك كقيدص ْلع ركدت ال نأ كيلع :يأ (5)

 .اهمدع وأ تاءاقللا ةرثكب ةنوهرم ريغ ةقداصلا ةبحملاف (0)

 .هّلخاد دسف اذإ :ءىشلا التت لخْدي ليد نم ,دسافلا :لوخدملا (8)
 .ظفحت نود ءاقدصألا نيب لماعتلا :ةطسابملا .ءايحلا طاقسإ :ةمشحلا حارطإ (4)

 .ةتباثلا ةقادصلا يف ظفحت ةمث نوكي الأ يغبنيو .ةبحملا بجحي ةقادصلا يف ءايحلا نأ :يأ )٠١(
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 :ليق دقو «")ّدجّتو هَروُغ ٌفرعَت مل ام ٍلاسرتسالا يف طرفت الو 6
 ةةرس انقل و13 3ةينع اري لاق" !ةلذو نوفل كامل كلن لعجلا
 .«انيلي ال نأ ٌمٌدِضَي ال انيحخأ

 لع ظفاح :ليق ْدَقَف هتَجاح ِتقو يف هِترصُن لإ َرِدات ْنأ يغبنيو 7
 .©20«ًامولظمو ًالاظ َكاخأ رصْنا» :ِكك ٌئبنلا لاقو .«*”قيرحلا لع ولو ٍقيدصلا

 كيفكيو !هيورت لِطاب يف كِترصُن نع ٌرخأت اذإ هيلع َبِتِعَت ال نأو ١

 ىذدعت نّمو ,00قالتخاو قت يذل ٍءافَو الو قافنل َءاقَب الف «")هّموسَت روج نع

 (*تطِخَس اذإ كِتءاسَم يف اهل ئَدعتَي نأ هب كشوأف َىِضَر اذإ كتريس يف ٌقحلاب

 نَم ّنسحأ دقو .١2'هديبع ّضعب َكيلع ٌرْيؤَي نأ ْنَمأي الف ١" '1هّبَر لع كرثآ نّمو

 :لاسرتسالاو .هنطابو قيدصلا رهاظ فرعت يأ «ضرألا نم عفترا ام :دجنلاو ءعاقلا :روغلا )١(

 .دعبأ ىدم ىلإ ةقادصلا يف باهذلا

 .قيدصلل ماتلا نانئمطالا ةمالع :وه سانئتسالاف (؟)
 خيرات) «ةرصبلا لهأ نم «تاقثلا ثيدحلا ظافح نم ءيرصبلا يدبعلا رانيد نب ديبع نب سنوي (؟)

 .(18:4 يبهذلل مالسإلا

 .تارايزلا ةرثك يف سيلو بولقلا يف ةدوملا نأ ديري هلعلو .انتلي ...انتقثو اذإ :لصألا يف تدرو (5)

 .هتايح ددبي قيرح نم هذقني نأ رمألا مزل ولو هقيدص ْللع قيدصلا ظفاحي نأ اهب ديري قيرحلا ىلع (6)

 .7 517 مقر ثيدح ؛(77١ :0) يراخبلا حرش يرابلا حتف رظنا «ملاظملا باتك ءيراخبلا ()

 .نيرخآلا ىلع هعقوت ملظ :يأ (0)

 .قلخلاب رهاظتلا :قالتخالاو .قلخلا فلكت :يأ (8)

 تأسأ اذإ كرمأ اهفشكي دق يضار وهو كل ةبذاك ةياور يف كرصنيل لخدت نمف .ةءاسإلا :ةءاسملا (9)

 .لطابلا ىلع كرصني مل نإ قيدص ىلع بتعت الف طخاس وهو نيرخآلل
 .(ئاد كيعاري نل هنأ وأ ءكبايغ يف كيلإ ءىسي دق كروضح يف كاعار نم يأ «هديس دارأ هلعل )9١(

 انف يطا يربك ىيكتتحا كيعيدرم عمور انذاف هركا ذأ نوكيأل قللاخاىآ 0

 .ًاقفانم ال يتدوم يف ًاقداص نوكأ نأ ديرأ ينذإ ءرشلاب هيلع وعدأو ءهنم هللا ىلإ ئجتلأ
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 .©"70يتوهّش عقاومل يدوم صلاخ ٌسمتلي ال ْنّمِي كب ٌدوعأ ينإ ّمهللا :هئاعُد يف لاق

 بلي الو ٌةَءوِرُم م الو نيد ٌرِضْي ال ايف از دو هتيأر اذإ يغبنيو

 :اديقتم «هدعاتت نأ كدعسس ٌدَعستساو اَنَغ هيلإو كيلإ

 عاقل مب هارب س6 000 هل ماا ا 5

 "”دشرأ ةّيزغُذشرَت نإو ءتْيَّرَغ 22 ْثوَعْنإ ةَّيزغ نم الإ انأ لهو

 :لاق نمب ًايدتقُمو

 ةلاثمي هجَو لك >> لأ ةآرملاك انأ

 .ءايرو قافن لإ يدوي ال ايف ٌسحي اَّنِإ كلذو
 هيخأ ٌةآرم ٌنمؤملاف «"”هيلع ا نأ ًابيَع هنم َتبَأَر اذإ يغّبتيو 4

 لبي ال ام ٍقفرلاو يفطللاب ّملَب َُّر ٌقيفرلا ٌبيبطلاف .«؟”ًافيطل ًافَقو هيلع ةقفت نأو

 .©7ءاوّدلاب هِريَغ ىلإ ٌلصَيال ام ِءاذغلاب وأ «"”عطققلاو ««*”ءانعلاب ُفينَعلا

 الو بعاتملا كل ريثي الو ةءورملاو نيدلا عم ضراعتي ال اميف كتدعاسم بلط اذإ هدعاست نأ :يأ )١(

 .ةكرتشملا حلاصملاو فرشلاو نيدلا باسح ىلع نوكت ال ةلماجملاو هل

 «لوألا ءزجلا «نييالملل ملعلا راد) ؛يزيربتلا حرشب ةسامحلا ناويد ,ةمصلا نب ديرد «ليوطلا (1)

 .(8/ ص

 .هنع تكسنت ال :يأ (9)

 .فطلب هيلع ههبنت :يأ (5)

 .بوصألا وه ءانعلا لعلو «ءاقبلاب :لصألا يف تدرو (5)

 .يئانعلا لمعلا نم رثكأ يدجي تماصلا لمعلا (5)

 تارازو قاطن ىلع هذه انمايأ يف فورعم راعش ةمثو «يجالعلا بطلا قبسي يئاقولا بطلاو (0)

 .«جالع راطنق نم ريخ ةياقو مهردل :رخآ راعشو «ءاودلاب ال ءاذغلاب :ةحصلا
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 يف هاخأ ظَعَو ْنَم :ليق دقف «270الكا َنوُد الخلا يف هَل كُهيبنَت نُكيلو ١'

 .هناش دقف الملا يف هظعو ْنَمو «هّئاز ْدقَق اللا

 ًابجتمو قدّصلا هب ًايوتُم "”ةّئسحلا هلاعفأ َحدَم ٌكرتت ال نأ يغبنيو ١'-

 .اىظحي ال ٌقاَفّتلاف «قامّتلاو َقَلَكا هيف

 انتفاع ايد بلقلا ىلع بلَقلا يفف

 ؟©9ءابشأو ٌسيياقُم  ِنِيَعلا لع ِنَعلا يفو
 0 ب ام نود انأ» :َقّلَا اذه َفرعو هيلع ئىنثأ ْنَل ؟”َنيِنمؤملا ثيمأ لاق دقو

 .©0(كسفت ينام ٌقوفو

 ءنَجهَتسُم هيف َسيَل اب ٌلجّرلا :ليق دقف «20لاحلا هب زواجي الو 5
 نسخأ كلذف ؟9هنم ٍبيَعلا رهظب هل ٌكَحدَم َنوكي نأ ٌدهتجاف

 2 0 5 2 :١ 3 5 هنا ع ري ا

 هنيع كنإف .ءكقيدَص بايتغا ىلع كتّرضحب دحأ طسبني نأ رذحاو "1

 كظعو بلقنا الإو «سانلا نم دحأ (ىكعم سيلو هئاطخأ ىلإ ريشت نأ ديري «ءالخلا نم ةففخم :الخلا )١(

 .سانلا مامأ هبياعم راهظإ ىلإ هل
 .قافنلا ْلِإ لصوت يتلا ةغلابملا لإ لاعفألا هذه حدم يف جرخت الأ طرش (؟)

 .جزهلا ()

 .ههجو هللا مرك ؛عبارلا يدشارلا ةفيلخلا هب ينعيل (نينمؤملا ريمأ) بيكرتلا اذه قلطي نأ فئصملا داتعا (5)

 عجار) بهذملا ينس ىوح لا يعيش وهف ورغ الو .مهئاسأب مهيمسيف نيدْشاّرلا ءافلخلا رئاس ام
 ١97(. «ةرونملا ةنيدملا «ةيمالسإلا ةعماجلا ةلجم .ثحابلل «عيشتلاو بغارلا :لاقم

 هرس يف ملكتملا نأل ملكتملا سفن يف ام قوفو «مالكلا يف ةروكذملا ةغلابملا نم لقأ :يأ لوقي ام نود (5)

 .قافنلا ببسب كاذو اذهو «حدملا اذه قحتسي ال ةفيلخلا نأ يفخي

 .حدملل يقيقحلا عقاولا زواجتت ال :يأ (5)
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 ْنَع ناك ©"”هنأ كلشي ل 20كلذ هّقلَب ئتَمو ءوه َتنأ لب «سانلا لع هُتَميلخو
 .ًاوُدَع دوعتف «كاوّمو َكيأَر

 كَم اذإ ىتح ءاهّوم ابذكو ًافرخزمم ًائيدح َكيلإ لقي نم رَدْخاَو -' 4
 ْنَمْوت مل سانلا يف 40من نم َنإف ")حي يرصتلا ْكإ ي ضيرعُتلا نع ٌّلدَع كنم ٌناطيشلا

 تم ٌءاَشولا نإ را يلو ةاةيعافأ نموت لو قيدّصلا' لع براقع

 نم '0(اضقت اهئوضقنيف) ةليحلا اولمعأ ؛ناوخإ نيب ْتَجّشو َةَدوَم نأب اوُسَحَأ

 رابك ٍلايتْغاو بلعتلا رمأ نم «'"”ةئمدو َةليلَك باتك يف َرِكَذ ام رّوصتو .اهدعاوق
 : عابسلا 0

 :كلذ يف راشب ّلاق ام زّوصتو «بنَذ أك يف هيلع َبَتْعَت دعت ال نأ يغبنيو

 1 افاعشروتمألا لكك ف تفك اذإ

 اة َةَّرَم مبْلَد ٌفِراَقُم هَّنإف ؛كاخأ لص وأ ًأدحاَو شِعف

 .بئاغ وهو هحدمأ :يأ )١(

 .هروضح يف كوباتغا سانلا نأ (1)

 .كدادعإو كطيطختب ناك كل سانلا باتغا :يأ ()

 .داسفلاب سانلا نيب ةياعسلا :ةميمنلا (؟)

 .يعافألا لب براقعلا هبشت يتلا مهديك عاونأو ةصراقلا مهتاياعس يأ مهيعافأو ءاقدصألا براقع (0)

 .«اهفصن نوضقنم» لصألا يف تدرو (7)

 «تاناويحلا ةنسلأ نلع صصق وهو ؛ميلشبد دنهلا كلمل هفلأ ايديب يدنهلا فوسليفلا فيلأت نم (0)

 .ةيحلا تاغللا ْىلِإ مجرتو «رارم عبط .عفقملا نب هللا دبع ةيبرعلا ىلإ ةيولهفلا نم اهلقن
 رشن 8”277ص «كسانلا ربيغشلاو دسألا بابو «4١٠ص هروثلاو دسألا باب كلذ يف عجار (4)

 .توريب «ةيفاقثلا ةبتكملا

 ةعبط «يناغألا» «57 ص .توريب «ةفاقثلا راد ,يولعلا نيدلا دب دمحم :قيقحتب «هناويد «ليوطلا (9)

 .7/87 ص «ثلاثلا ءزجلا ءبتكلا راد



 هَتَدوَم يف كِتبْغَر لع ٌلدَتْسا هيف هتيتاع اذإ هيف هَتَتاعُم َكرتت ال نأو ١

 0 و 0
 دفاع مس
 © يللا ةعيرذ (ٌتنانعلا كم ْمأ ٌّقحتسا اذإ ءٌباتعلا ُكْرَت 53

 : اضن لاقو

 00ٌتَتاعُي نم ّلِقملا ان الأ

 يف ناك ام كلذو «ةّدوملا هل ٌباتِع :ناباتِع ٌباتعلا :ءاكلا ضعَب لاقو

 .2هّدحو رم بنَذ يف كلذو اهتيمُي ٌباتعو ««؟)ةّدوملا سفن

 ءاهلصأ نم ةّدوملا عطقت اهنإف «قيدصلا 21 ةارامث بنجت نأ يغينيو 7

 ف لوقا :يارغأل ليقو يالا كة ري ال ملا عر

 لوأو ؟ةقيثؤلا ةدقخلا غو: نرتلا اناكعلا 5 ُدِسقُي ِءيَم يف ُلوقأ ام : :لاقف ؟ءارملا

 ؟ةَئيفْلا بابسأ رتمأ ةبلاغملاو «ةبلاغُملل 5 ةَعيِرَذ ٌنوكَي ْنَأ هيف ام

 .امكنيب طبرت يتلا ةقالعلا لع صيرح كانأ هل تبثت كقيدص بتاعت |نيح )١(

 .لماكلا (؟)

 :يلاتلا وحنلا ىلع ء١ 98ص .«قيدصلاو ةقادصلا» يف رعشلا اذه درو ؛ليوطلا (*)

 بتاعي ال يذلا يللاقلا نإ الأ مكبحم ورمع مأ اي مكبتاعي

 .رجهلا مدعو برقلا نم موهفملا ىنعملا عم اهقباطتل بوصأ ةياورلا هذه لعلو
 .ةدوملا رارمتسا هفده نأ :يأ (5)

 .باتعلا هفرتقم قحتسي ال ديحولا بنذلاو «بتاعملا هفرتقا دحاو بنذ لع باتع :يأ (5)

 .ةفلاخملاو ةلداجملاو ةرظانملا ءارملا :ةاراملا (5)

 .(وهو» لصألا يف تدرو (0)

 .ءيشلا ىلإ ببسلاو ةليسولا :حالطصالا ينو .يمارلا اهيلع ملعتي ةقلح :ةغللا يف ةعيرذلا (8)
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 .يراهي نم ٌبابسأ ٌتقاضو يرادي نم ٌراد ْتعسّنا :ليقو

 (؟)ايئارُم ."'لفَح سلجم يف ٍقيدص ٌراقحتسا كلابب رطْخِي نأ كاّيإو "8

 .ةّقلألا ٍلاوّز ٌعمْجتو ةوادعلا ٌعبنَم كلذف :"”هّئرَكاذُم ٌديِرُت : كنأ

 (49(هيلإ) َيِهنُت وأ هيف ٌبغرَي وه ملعب كِقيِدَص لع َلَخَبَت نأ زّدحأو 4

 .©*هيلع هنم ءعيشب راثكتسالاو هنود ْنِم هب ٌدبتسَت نأ ٌديِرُت كنأ
2 

 دقف .ندأ وأ ةوفج نم هنم ٌرشَبلا َكفنَي ال نم هنم لمحت ْنأ يغبْيو ل٠

 .ةّوفتجلا َملّظو ةَلاَذلا َملظو بضٌخلا َملّظ :ةّنالَث ملّظلا نمي ٌكيخأ يف لمتخا :ليق

 «ناسنإلا ةعيِبْط يفنعض ىلإ ًةرات ءكَنَكْمَأ ام .«"”كنم ودبي ام ٌُبسنأو ١"'

 نم ًاريثك ")ازّوْجُم مل نإ نابي ٌتبلَي اف ءسفنلا ٍطبَض ِةَلِقو نواهتلا لإ ًةراتو
 الو (20هالوَم هب ٌتيقل دق بنل ٌكاخأ ّلخأت ال :ليقو اضَعابتَي ْنأ هوركملا

 ١ .( هيف بيع ال نَم ٌدجُت كنأ ّنبسحت

 .ام ءيشب (نيمتهم) نيفنحم سانلا هيف عمتجا سلجم :يأ )١(

 .ًارهظُم :يأ (؟)

 .ةين ءوس وأ ةين نسحب ءاقدصألا ضعب هيف عقي دق أطخ وهو .هعم رومألا ةسرادُمو هريكذت :يأ ()

 .لصألا يف تبثي مل هيلإ رورجملاو راجلاو .هنود ملعب كدادبتسا هلمع ْلِإ لصي نأ رذحا :يأ (5)

 .هنود هسفن هب صتخيو هقيدص نع ًاملع يفخي نأ نم قيدصلا فنصلا رّذحي (5)

 .هنود هسفن هب صتخيو قيدص نع ًاملع يفخي نأ نم قيدصلا فنصملا رّذحي ()

 .امهزاجأ وأ ءامهذفنأ رمألاو يأرلا زوج (0)

 .امهنيب أشني فوس ضغابتلا نإف ًانايحأ ثدحي دق ءافج نم امهنيب أشني دق ام ناقيدصلا سانتي مل :يأ

 .سانلا هب ئقلتو هيف كسفن تنأ عقت دق ًابنذ فرتقا هنأل كقيدص بتاعت ال :يأ (6)

 :ينايبذلا ةغبانلا لوقي |ك ءدوجوم ريغ هيف بيعال يذلا قيدصلا ْنِإ (9)

 !؟بذهملا لاجرلا يأ ءثعش هملتال ًاخأ قيتسمب تسلو



 / ١

 (1)هٌتياعَم َّدَعُت نأ ًالبُت ءرملا ْىَفَك اهلك ةاياجبس قهر ىذلا اذ زف

 ال يذلا ْنِإ :لاقف ؟بيع هيف سيل ٍقيدَص نم لَه ©:رهمج ربل ٌليِق دقف

 وشو دكار افلح فرحا نر لدي تكور كري ذأ سين قل
 ؟(؛عيزأ عئابط وذ

 :عققلا نبا لاق ام ًاروتعُم ؛لاح لك يف كِقيدَصب ٌنظلا َنسحت نأ يغبتيو د"

 «حيرتسُم بلقو حيرص دو اذ نُكيل ؛ ءاهيسحأب نونظلا أوسأ َبّذكُي نأ لقاعلل بي

 [ليوطلا] :لاق نم لوق ارك هطخشست املك يدق ندينفانأو

 اهئيِمَض ًاحصن ناك سفن ةيجس مكتحب ٌريَعف يطخش ٌمَتِبَك

 اهُريرَم َرمَتسي نأ اهثكيرَع 2 ةميرك ًاسفن ٌنيشختلا ُتبلَيالف
 (*0اهديدغ ًاوفص ناك ْرَّدَكُت ل اذإ ةرارق قف ةفطنالا نشتلا اهو

 نع ًالضَف تقم لُكف ءنكمأ ام ّلكب (00دولا ةرامع َكرتك ال نأو ““

 اذه :ليقو . 7ص «توريب «ةفاقثلا راد ءيولعلا نيدلا ردب دمحم :قيقحتب هناويد هراشب ءليوطلا )١(

 :ئنعملا يف هل براقم تيب تيبلا

 ؟هبراشم وفصت سانلا يأو ؛تئمظ ىذقلا ىلع ًارارم برشت مل تنأ اذإ

 عجار «يبرعلا بدألا يف همكح تددرت دقو «يأرلا دادسو ةمكحلاب فرع ءسراف كولم دحأ )١(

 .(١١195922١ط «توريب «يبرعلا باتكلا راد) ١١8 ص «نيمأ دمحأ ««مالسإلا رجفاا

 يذلا ربكألا بيعلا وه توملاف ,توملا ىلإ ةابحلا نم هلقني نأ توملا عاطتسا امل بيع هيف نكي مل ولف (")

 .ًالمع نسحأ مكيأ مكولبيل ةايحلاو توملا قلخ يذلا هللا ىلاعت .ناسنإلا صقن ىلع لدي

 بضغلاو لقعلا ثيح نم ناسنإلا ئوق يف اهنع ثيدحلا نم فنصملا رثكي يتلا عئابطلا يه له (5)

 ؟ةوهشلاو

 .لئاقلا ىلع رثعأ مل (5)

 .ةيداملا رومألا داسف نم ًاررض رثكأ نيقداصتملا نيب ةقادصلاو ةوخألا ريغت نأ :يأ (5)



١78 

 ةَدِضَم ّسيلو «()دُّسَق هتاعارُم لمهأ م «لزنملاو سوبلملاو بوكرما ني :ةّوخألا

 ثتلشتو ادع تلقي دقات إف ىلا: خذا داق ةَّرّضمك كلذ نم ٍءيش ٍداسف

 ْ :نق كلذلو عة موا

 ةّرم فلأ كقيدص رّدذحاو ١ يلا زةييف دمك

 ©: تقلا فزعأ ناكف اسس هش 7

 .«47كلذ نَمأَي نأ ٍلقاعلل بجي الو "4

 نيب رولا ريس ْفحت ملَرهّذلا َبّرَج دَقَأء

 (0ِبيبَح ٌمدص َرهّذلا نيَمأي الو حشاك دو ْنِم ٌرهَّذلا نس أيت الف

 نزيد (هيف ام «نيرْمأ ٌقيدصلا "”كمرَص يف نأ ْمَلعاو “0
 كل ْعّوسُي اّنإو لالمإ ىلإ اًمإو ِةَّدوملا لصأ يف ٍرايتخا ٍءوس ىلإ بسنت ْنأ

 .لماكلا ءوزجي )١(

 .ًاودع قيدصلا بلقني نأ لامتحا :يأ (7)
 .لماكلا ءوزجم (”)

 .قيدصلا ةعطاقم يأ «ةعيطقلا :َمْرَّصلا (5)

 .امهدحأ نم وأ امهنم صانم ناسنإ يأل سيل :يأ (5)

 للمل امإو نيقداصتملا دارفألا رايتخا ءوس نم اهداسف امإ ءاقدصألا نيب ةعيطقلا بابسأ نأ :يأ (5)

 :ئشعألا رعش نم ةيرعش ةرطش نم ةرابعلاو .امهنم دحاو يف عوقولا نم صانم الو (0)

 ناسا طحن نيف يرن ولا امههنيب تنأ لكثو ردغ

 ١1١9(. 1:97 بتكلا راد ةعبط) ناغألا

 .ًاعادخ ناك هيلع ةضورعم ةقادص يف قيفر دهز اذإ (8)



 اليخ

 ىلإ ًاليبَس ٌدجَت الو «2")اهّركذ َمّدقَت يتلا ةينّدلا ٍقالخألا ٍةّماع ىلع تير اذإ هُّمرَص
 دقف «هنم كلذ تَهَقَحَتو هيلإ كِليَمو هيلع كِلابقإ عم كنَع ًابِغار هارت ْوَل هحالصإ
 ًايناج وأ ُمألأ امُيَأ يردأ امو :ةَداهّزلا هاطعأ نَم ةبغّرلا ئطعأ ْنَل ًايدَق :ليق

 ٌبرَص :نابر ةيانجلا نأ كلذو .اهلامتخا نع ٍربصلا ٌقاطن ٌقيضَي ًةيانج كيلع
 ينلا كليو هيديألا ةومألا يهون نمطُملا ةداعتسلاو ئرضُملا ةياغلا ِنَع كفوعُي

 اهُلَتم كلتو «"”يويْنُذ ضرَغ نَع كقوعَي ايف ٌةيانج وه برضو ءاهب ٌدعُي
 ْ .سفنألا ٌماركلا

 :©”سياح نب ٌعرقألا ّلاق ام كنارجه يف لمعتشاو 7

 هلاح نعٌدٌولاوذلاحاذإ ليت ئرماةودص ٌدصأ

 هلابقإو رمأ رابدانم 3500 لك لع ّنِإو

 ةيووو فيتم اجر انو معلا رم

 .هتقادص يف دهزي رخآو ةقادص يف بغري دحاو ءاقدصأللا نم نينثا نيب ةنراقملا )١(

 .ةيويندلا ضارغألا قيوعتو ةمئادلا ئمظعلا ةداعسلا نع قيوعت اهتجيتن ةقادصلا ملظ نأ :يأ (؟)

 مدق «ةيلهاجلا يف برعلا تاداس نم  يباحص  (ميمت نم) مراد ينب نم لاقع نب سباح نب عرقألا (")

 عم ناك ؛ةنيدملا نكس «عئاقولا ضعب هعم دهش «اوملسأو ميمت ينب دفو يف كلي هللا لوسر ىلع
 .791/ :7 «بدألا ةنازخ١ .هعئاقو يف ديلولا نب دلاخ

 لع ءاقبتساو هل ًاظفح هقيدصب طّرفي ال ديجلا قيدصلا نأ :تايبألا هذه ةصالخو .براقتملا ()

 .هتقادص



 رض

 َرشع ناثلا
 و

 مهتَرَشاعُمو سانلا ٍتاقبط رئاس ةشياعم

 مّدقَت يتلا ٍقالخألا هذه ٍلامعِتسا يف َرِصّتقَي ْنأ لقاعلاب ُلُمِجي ال ١-

 ىلع هناسحإو هِتَقايِض يف ّرصتقَي نأ هب نسي ال امك .ءاقيصألا لع ©"١اهّركذ

 ناك ."”بناجألا نود براقألا ىلع كلذب ّرصتقا ئتم هنإف .هدلو ٍلهأو هبراقأ

 ٌقح لب :/0هفراعُم لع ٌرَكوتي ًاضيأ ُبلَكلا ناك ذإ «ةبيرق ٌةلزنَم ٍبلكلا َنيبو هيب

 مكلاومأب نساتلا [وعبَست :نل نأ مكن :لك ّيبنلا نع َيِوُر اب ّيِدتقَي نأ ٍلِقاعلا

 :0(ِةأَررَم) الب ةدمححت لع مكّلدأ الأ» :ِلَك هلوقبو ,«؟0«مكقالخأب مهوعّسف

 .©20(حيبقلا نع تكلا حيحشلا ٌقلخلا

 .قباسلا لصفلا يف اهركذ يتلا نيثالثلاو تسلا طاقنلا :ينعي )١1(

 نيذلا مهو .دالوألاو براقألا ريغ نم سانلا ةماع :بناجألاب ينعيو .براقألا لباقم بناجألا (؟)

 .ءاقدصألا نيب تاقالعلل هقباس صصخ اى «لصفلا اذه فنصملا مهل صصخ

 ثيح «ءافولا يف لثملل ًابرضم ءارعشلا ضعب دنع راص تح «دولل ظفاح هنأ بلكلا نع فورعملا (")

 :حدمي لاق

 بوطخلا عارق يف سيتلاكو كظافح يف بلكلاك تنأ

 .صنلا اذه ىلع رثعأ مل(5)

 :(هيزرم) زمهلا فيفختب لصألا يف تدرو (5)

 ةبوسنم ثيداحأل فنصملا داريإ رركت دقو .ةروهشملا ثيدحلا بتك يف صنلا لع ءاضيأ رثعأ مم
 اذه نوثحابلا ظحال دقو .ثيدحلا بتك يف تسيل اهنأ نيبت ثحبلا دنعو «مالسلا هيلع لوسرلل

 .ًالثم يلازغلاك يمالسإلا ركفلا مالعأ ضعب ئدل رمألا اذه يف عرستلا



 نيض

 ةدوملا خم ةشاشّبلا :ليق د ولا ةقالطب مهاقلت نأ يغبنيو ١- يك ه5 ه هاهسأ أ 2 كو 2 )١( ىافإت ءك ى..ح 0 و 00
 سا و 100 أ

 سائلا ةارادُم ٍشياعتلا ثلث :ليق دقف «"7ةارادُملابو «ةّدمحملا ٌباستكاو

 دقف ؛«هنع ٌلفاغتلا هُعسي اّمَع ٍلفاغتلابو « ,©7فرشلا ٍدياصم ٌدحأ ٌمضاوتلاو
 (لفاغَت هثلثو هن ةنطف هالك لايكم ِء ءلم يف ٍشيياعتلا ٌعمج» ّليق 0 ٠

 نأ َتدرأ اذإ» :هيلع هللا ٌتاولَص «"7نينمؤملا ُريمأ لاق ام لمعتسُي نأو -'

 معأ دوج ْنِم لَه :ميكحل ٌليقو .202كسفتل َتببْحَأ ام مط بيحأف ٌسانلا كبي

 هب رمأ ام هيلإ ٌسِلَت نم عم لعَتسَت نأو ءمهل ريخلا بحت معَ , كانا ساكو

 يرصتب هارأ نأ :ُتالَث لع سيلجللا :لاق ُتيَح «هيلع هللا ٌناوضر ِساّبَع نبا

 ,60(سدَح اذإ هيلإ | ّيِفصأو 000 اذإ هل سوا «لبقأ اذإ

 ّدخأ الو طق هل ٍسيِلَج نيب هيّلجر اًذام كي يبنلا َرْي مل هنأ ّيعارُي نأو -

 .2"")اهلِسرُي يذلا وه َنوكي ّتح هِدَي نم هدي َعّرْناف ٌرَحآ ديب

 .بسحف دلولاو براقألا سيلو سانلا ةماع يأ بناجألا ئقلي :يأ )١(

 عضاوتلاو ةارادملابو هجولا ةقالطب هبراقأ ريغ نم سانلا رئاس يقلي نأ ناسنإلا فنصملا بلاطي (1)

 .لفاغتلاو

 .دولاو قفرلاو ةنيالملاو ةفطاللملا :ةارادملا ةرفإ

 .ةعفرلاو دجملا ىلإ اهب لصوي يتلا لبسلا ىدحإ :يأ (4)

 .هنع لفاغتلا نكمي ال :يأ (0)

 .(هسفنل بحي ام هيخأل بحي تح

 .ةلمكت اهنأكو «كسفنل هتهرك ام مهل هركأو» :ةيلاتلا ةرابعلا تدجو رسيألا شماهلا يف ()

 .ةسلاجملا بادآ هميلعتو همارتحا لإ يدؤي هسيلجل مارتحا نم سابع نبا هركذ امو (4)

 .هيمدق الو هيتبكر ِكَي هللا لوسر جرخأ ام :لاقف كلذ «هنع هللا يضر «كلام نب سنأ ئور )٠١(



 نض

 نم ِهّيَرَه هنم بري نأو «(')ًاريّرِش ناك نَم ِةبناجُم يف َدهاجُ نأ يغّبنَيو

 نم ميكحب َسيّل :ليق دقف «2"هتارادُم يف َدهتجا هتطلاخم ْلِإ ٌرطضا نإو دَسآلا

 ًاجرف ُهل هللا لعجي ىّتح هِترَشاعُم نم ادب دي مل نَم ٍفورعملاب ٌرِشاعي "”(0)

- 052 

 .اجرحمو

 :(ةّيلَك لاق دقف .نكمأ ام اًوُدَع هيفنل ٌلعجي ال نأ ّدهتجي نأ يغّبنيو -1

 بحاصل ٌبجيال امك «ةوادّعلا 2*ّرجي ْنأ ىلع هتّوقب ِهّنقث هّتقي هلمحت نأ ٍلِقاعلل ُبجِيال

 .حماستو ةارادمو فطلب مهعم لماعتيلف عطتسي مل نإو «رارشألا نع لقاعلا دعتبي نأ ةحيصنلا )١(

 :يلي ام شماحلا يف اهئاهنإب دجو دقو .اهب لمكتسي قايسلاو ءلصألا يف ةدوجوم ريغ )١(

 .!مهفاف .هريغو هسفن قح يف فورعملاب رشاعي نم ميكحلا»
 :بيطلا يبأ لوقب ركذي اذهو .ًايكح سيلف هترشاعمل رطضي نم فورعملاب رشاعي ال يذلا نإ ()

 ديدان تب مروح روم ىرب نار خلا الع اننلا دكت نمو

 .هريغو هسفن قح يف فورعملاب رشاعي نم ميكحلا» :صنلا اذه بناجب دجو رسيألا شماه لا يفو

 .«مهفاف مهفاف

 ٌيضر اههلقأو ًاسفن امهرش ةنمد ناكو ,بدأو ءاهد يوذ اناك ءىئوآ نبا ناويح نم ناوخأ ةنمدو ةليلك (4)

 (ههمساب فرع باتك يف (ناويحلا ةنسلأ مِلع يرجت) ةيفارخلا تاياكحلا ضعب ايفوح ترادو «هلاحب
 يف ئنعملاب لوقلا اذه درو دقو «عفقملا نبا ةيبرعلا لإ هلقثو فنهلا كلم ميلشبدل ابديب فوسليفلا هفلأ

 وحنلا ىلع ,فنصملا ركذ اى ةليلك ناسل ىلع سيلو بارغلا ناسل ىلع نكل «نابرغلاو موبلا باتك
 :يلاتلا

 هسفن لع ةوادعلا بلجي نأ لع كلذ هلمحي نأ يغبني ال .هلضفو ِهِلوَقب ًاقثاو ناك نإو ؛لقاعلاو

 ًالاكتا مسلا برشي نأ يغبني ال قايرتلا هدنع ناك نإو امك «ةوقلاو يأرلا نم هدنع ام لع ًالاكتا

 .(«نابرغلاو موبلا» باب ” ١١ص ء١ط «توريب «ةيفاقثلا ةبتكملا) .هدنع ام لع

 .اهددريو اهعرجتي :يأ ةوادعلا رتجي (6)



 ليفي

 و نس ىلا 2 2 ع 5 ا 02 م -.

 ودع هل نوكيال هنأ يف هقيرطَو ."”هتيودأ لع الاكّتأ ّمسلا بشي ْنَأ "”قايرتلا
 م ا 4 00 قة ا و لو خر او خو و2
 ريغ نم ودع هل قفتا نإو «""' 'هعسو ةياهنو هدهج ةياغب ةوادّعلا هثروت ام بنجت
 .هتوادع ةتامإل َدهتُجا ٍدصَق

 3 ا 2 7 00 58

 ْنِإف ءاهران بّهلَت َلَبَق ءاخإلاب ًةوادعلا «”دواعُت ال :ٌسيلاطاطسرأ لاق دقف

 .ريسي اهراشتنا لبق اهءافطإ

 .)ءالّقْعلا دياكم نم ءادعألل ِةّدوملا ٌراهظإف ءةّدوملا هل َرهظُت نأ ُبِجيو ا

 ريع جب سوت يما راما هيض لو

 :©0يِحح وتلا لوق ٌنرسْحَتسُمو هران

 ٍتاشاشلا ءام نم ٌرطقي داكَي هع توطف ل ةنكوب ودقملا ىلا

 ")ٍتاَدَوَم نم ٍبوّتو ٍدقَح مسج يف ُةَيِداعأ ىقلَي نَم سانلا ُمَّرحأف

 .مومسلا ءاود :قايرتلا )١(

 ال يأ ًالصأ ةاداعملل ةرورض ال لب ؛هسفن نم قثاو هنأل ءادعألا عم كراعم اريدي نأ يعاد ال :يأ )١(

 .مكحتت نأ لبق ةيادبلا يف ةوادعلا ددجت

 .نيرخآلا ةاداعم جئاتن ةعباتم مدع :يأ (؟)

 .ةرم دعب ةرم ءيشلل ةدوعلا ةدواعملاو داع ال» لصألا يف (4)

 ةنايص هنأل «ءالقعلا دياكم نم ءادعألل ةدوملا راهظإ» :ةيلاتلا ةرابعلا نميألا شماهلا الع دجو (5)

 .«لمأت .هريغو ردكلا نم سفنلا

 نكسو ةرصبلا يف أشن «ءارعشلا ءابدألا ءاملعلا نم ضاق «يلع نب نّسحملا ءيخونتلا يضاقلا وه ()

 يفوت .«داوجألا تالعف نم دجتسملا» ةرضاحملا وشم وأ «ةدشلا دعب جرفلا» هبتك نمو «دادغب

 75١(. :5) ءابدألا مجعم ((5 54 )١: نايعألا تايفو .ه 784 ماع

 .طيسبلا (0)
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 :هللا همحَر 37بغاّرلا ٍلضَملا ٍنب دمحم نب ْنيَسْحلا مياقلا وبأ لاق

 ُهَلف هيلع ِءاََتلاو هللا ٍدمحب باتكلا ُمِتخَتو ")هل ّدصق ايف ٍفاك اذهو

 هاوَلَصو ءهقلَح عيمجب ىلع هماعنإ ضئافب هّلهأ وه | ًاصلاخ ٌُركّشلاو ًايئاد ُدمَحلا
 .نيمآ .نيعمجأ هبحّصو هِلآ ىلعو كو دمح ّيبنلا ىلع

 .هيلإ ةلاسرلا ةبسن ًاحيرص ًايملع ًاتابثإ تبثي اهب .هذه هتلاسر فنصملا متخي اذهب )١(

 اهيف حرشلا اذه نأ اهل ينعي (هل دصق |يف ٍفاك اذهو) ةرابعو .هل يعادال ايف لّصفت مل ةلاسرلا نأ :يأ (1)

 زاجيإ وأ لوقلا يف فارسإ نود «سانلا نيب ةقادصلاو طالتخالا يف سانلا لاوقأ فالتخا ببسب ناك

 .ديدش



 ةيناثلا ةلاسرلا

 مولُعلاب ناسنإلا ِةَليِضَق ين ٌةلاسر





1١ 

 مولُعلاب ٍناسنإلا ٍةَكيضَق يف ٌةلاسر

 :ةطوطخملا فصو

 نم ٌةَدِحاو «مولعلاب ٍناسنإلا ٍةليضق» يف بغارلا ٍِتاَغَّنِصُم نم ٌةلاسرلا هذه

 امك ”04 مقرب ةيناميلّسلاب يدنفأ دعسأ ةبتكم يف هيلع ٌتعَّقو يذلا عومجملا كلذ

 .مّدقت

 ةّيمالْسإلا ٍتاساردلا يك لج يف «قيقحتلا اذهب «ةطوطُخملا هذه ٌثرشن دقو
 .م١٠1 ١ ربمسيد ه5177١ لاوش «نيرشعلاو يناثلا ددعلا «يبد ّيبرعلاو

 ءاهيف ىلوألا ةحفصلا لع ٌةحيرَص ٌةحضاو ناِهَّمْصَألا بغارلل ةطوطخملا ٌةبسنو

 ٌريثكف .ةطوطخملا هذه يف ةيتاذلا وَلا لاعم نم ُبَسْي اذه ّلعَلو .ةروصلا يف ري امك
 الو ءاهبحاص ريَمل ٌةبسن اهيف ّنأ وأ ءاهبحاصل ةحيحصلا ةبسنلا ٌدقَمَت ٍتاطوطخملا نم

 .ةّبسنلا هذه ٌححصُي ريبك ّيِملِع ٍدهُج ٍلذَب نمد
 ٍتاطوطخخ عم :ةطوطخملا هذه يف يملا دما ًءاقتتلا ًاضيأ ملاعملا هذه نم ّلعَلو

 نعي «ةّيناذ ٌةعفادةوقو لخاد لماكت وهو «ةعوبطمل هِتاَمَنصُم وأ هسفُت بغاّرلل ئرخأ

 .ثارّثلا شنو ٍتاطوطخملا ٍقيِقحت يف اهب

 هليل دا ردوا عضال عئاالو حفلا يرن ةريعألا طيس لفواالاو

 يف هنييبت هيت دفق ام ةلمخ هذه» :هلوقب هتلاسر ُمِتَيِْي وهف .ةرّشابُم هسفّت بغارلا ءالمإ نم

 يف هلو وهو «ةّيادبلا ذنُم عومجلا ٍفالِغ ٍةحْفَص يف ّدَرَو اَم كلذ ُدَيَوُي .«ةلاسرلا هذه

 هايج
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 كلذ ئنعمو .«ًاضْيَأ هئالمإ نم وهو" اهنأ «مولُعلا بتارَم يف ةّلاسر» :ةعبارلا ةَطوْطْخَلا

 .هئالمإ نم بّلْغألا لع ؛عومجملا اذه يف ٍتاطوطخملا هذه نأ

 كن نم 1ك رو ا ود ا 5 2 ب 3 5 000
 لك يف ءةَحفَص ةرشع عست اهيلع ةحول ةرشع عسِت نم ةطوطخملا فلاتتو

0 1 > 22 2 

 .حضاو طيسب (قيلعت) ٌئيمراف طخب ةطوطخملا ِتَبتُك دقو ال تالا ل ا

 .( لم

 :اهعوضوَم

 بادآلا يف ةّيسفتلا ةداعسلا ةّيمهَأ .هتلاسر ٍةمَّدقُم يف ءفَّصملا َحّضوُي نأ َدعَب

 لضفف ُنييِب ءمسجلا لامك نعو ِواجلاو ِلاملا َنِم ٍةئِشانلا ةداعسلا ْىلِإ سايقلاب مولعلاو

 اهعاونأو ةّقرعملاو هعاونأو لقَحلا ةليضف نع ليصفتلاب ُتَّدحتي مث «ناويملا ىلع ٍناسنإلا

 .اهعفنأو مولعلاو ةبسّتكملاو ةّثوروملا

 نأ يْغَبنَي يتلا ٌتافصلا وهو ةطوطخملا يف ٌّمَهَألا مسقلا ْلِإ ٌصّلََي اذه َدعَب

 ِثالَث يف اهُدّدَحيو ءبِلاَّطلا وأ مّلَعَنلاِب َموَيلا هيَمسُت ام وأ ملعلا ُبِلاَط اهيلع َرَفوَتَي

 مّلعملا يف نوكت ْنأ يغَبتَي يتلا ٌتافّصلا كلذكو ءتاحفّص ٌّثس يف ُعقت ًةَفِص َنيرشِعو

 .تافص عست يف اهدّدحي هذهو ؛ْخّيّشلا وأ

 ٌرهظَي هيفو «ئربُكلا ٌةداعسلا هيف .ناسُنإلا يف هلضقو ملعلا يف ٌركرتت ًةلاسرلا نإ

 هُليِبَسو هتادأ وهف «ملعلا اذه يف لقعلا َروَد ُرِريُت يهو ناويحلاو ٍناسنإلا َنيِب ٌقرفلا
 .بّدؤملا خيشلا مّلعملا تافص يفو ءلمعَتلا مّلعَتملا ملعلا بلاط ٍتاَفِص يف ٌضِيِفُي كلذلو

 ركذ يف ةّيوبرَت ٍداعبأ ثاذو «ناسنإلا ٍةايح يف ةّيركف ِةّيفسلف ٍداعبأ تاذ اهنإ
 00 مر هع او
 .نيملعملاو نيملعتملا



 م

 :ةلاسّرلا عوضومب ٍةقالَع ثاذ ٌبتُك

 تاروشنم «هؤالمزو ناحرفلا قحسإ .د .أ «ةيبرّلا جهان ةّيِمالسإ ٍةَغاِص وحن ١-

 .نامع 198٠١ «ةيمالسإلا ثوحبلاو تاسارّدلا ةيعمج

 ةتنافزفلا ناو هناسرفلا قصف ن1 ةماعلا وةلاهألا نب تالادإلا يدل
 .نامع 8

 ١17 «ةفرعملا ملاع ءيلع ليعامسإ ديعس .د «ثيدحلا برعلا يوتا ٌركِفلا '”

 . ١ 9481/ رايأ

 دهعملا .حلاص نمحرلا دبع .د «ندرألا يف ةيمالسإلا َةيبّتلا ىلإ َنيثحابلا ٌليِلَد -5

 . ١997 نامع .يمالسإلا ركفلل ىملاعلا

 ركفلل يملاعلا دهعملا «ةيطع نيدلا يبحم «ةيفارغويليبب ةمئاق ءيوبرتلا ركفلا 5
 .ةرهاقلا 494 .ىمالسإلا

 «ةرهاقلا ,ماصتعالا راد ءيغاد ةرقلا نيدلا يبحم يلع .د_يلازغلا دلولا اهيأ١

6 . 

 بتكم «لاعلا دبع ميهاربإ نسح .د «ةَعامج نب يذلا ٍردَب دنع ميلعّتلا نف

 .19868 «جيلخلا ٍلوُدل يبرعلا ةيبرتلا
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 0 1و ناموا هو اذئاسص

 وب

 3 نيعنبو ما

 *» ١ العب راضسإر بيث قطو يخدع
 31 0س وااو
 ايت اعا ٌةرَلع قوما اعجب ز مهاد هداذطصا
 ذاتسالا يامال تعترا وسو قيطصلا ا

 انا ىهلباتخ بصاناعإ مؤ وميتيطالاسدتلا##

 عاما ميكس

 ب ا ما
 بلا هيل 1 ب دام ا عج ِ م 5

 «مولعلاب ناسنإلا ةليضف يف ةلاسر» ةطوطخم نم ىلوألا ةحفصلا ةروص



 مولُعلاب ناسنإلا ٌةليضق
 يناهفصألا بغارلل

 0 رو )0 كفتيو 0١كم ب نم انّلعجي ْنأ ىلاعت هللا ُلأْسَأ «نيعّتسُن هبو

 «0)هؤابتحل ٍلقاعلاب نسي نسي ل انَقفَويو ءانيويع ِدِقَمل َنيّيدهَم انّلعجي نأو ««؟”رهظتسيف
 ()ةعووتسُم ةيراع ال ٌةدّلُم ٌةحنم وه ايف انَبْعَر ّلعجي ْنأو .هٌؤافِطصا ِنّيدَملاب
 .ىكترملا هلوسرو ىفطصما هين ىلع َلصُي ْنأو

 «بستحلا ٍةاعارُم يف هفالسأ ٌقيرط ًاكِلاَس هللا هّسرَح ©"ًداتسألا ٌثيأر انو

 «لئاذرلا بانتُجاو لئاضَملا ِءابتحاب ©0مّوَهُمو ءبدألا سابتقا هعبطب اًبِحُم

 .فرعتو لمأت :رصبت )١(

 .هيف لقعلا لمعأ :رمألا ركتفاو ركفت )١(

 .هب ظعتا :ءيشلاب ربتعا (")

 .ناعتسا :ءيشلاب رهظتسا (4)

 .هذاختا يأ «هيف ءاطعلا بلط «هبلط :ءيشلا ئبتحا ؛هاطعأ :هابح (5)

 .تقؤملا ءاطعلا سيلو ةرخآلاو ايندلا يف يقابلا هللا ءاطع نع ثحبي نمث انلعج :يأ ()

 ينبل رزو يذلا ءيبضلا سابعلا وبأ ميهاربإ نب دمحأ ريزولا انه ينعملا ذاتسألا ناك ابر ءمدقت امك (0)

 هدوهجو يناهفصألا بغارلا» عجار .749 يفوتو .هال465 ماع دابع نب بحاصلا ةافو دعب هيوب

 . 19/45 نامع ءىصقألا ةبتكم ؛” ه ص «ثحابلل .«بدألاو ةغللا يف

 .اهرايتخاب ًابغار :لئاضفلا ءابتحاب ًاموهم ءافيفخ ًامون مان :موه (8)



١" 

 ٌةداعسلاو ةلماكلا ًةليِضَملا َّنأ ,ةحيحصلا نيناوقلاب هَقّرَعَأ ْنأ ”ٌُتببخأ
 دنع ةرّثَوَملا يه هًالجآو ًالجاع :"”ةعفانلا مولُعلاب ٍسْمَتلا ةيلحت يف «ةّيهانتمل

 1 ش .ءالقعلا

 :ًاثالَث ثناك ْنِإو .تاداعسلاف

 .لاح ِةهابَنو واجو ٍلام نم ًةجراخ ٌةداعس

 .لامجو مسج ٍلامكو ِءاضغألا جازم ٌةَّحِص كلذو َةيندب ٌةداعسو

 يه اهفَرْشَأف ؛ةفيرشلا ٌمولعلاو ٌةديمحلا ُبادآلا ّيهو هةيناسُف داعش
 ْ .(7نيرادلا يف ةعفانلا ٍلاوحألا بلت لع ٌةبق ةيقابلا اهنإف ةريخألا

 ةنيفسلا ِترَسكناف ِلاَم ٍباحْصْأ عم ةكفس بكر ءاكللا ندعي: ناكو

 ل عجذأ :دحاو هل لاقف ,©"!ءانغ هَمّلعت َّنإف . هاوس اورّقتفاو مُدلاومأ ْتقرْعف

 الام اوذختافآلام 00 يذلا اذإ :مه لق» :لاقف ؟ةجاَح كِموَق ىلإ كل له ءيدّلَب

 .ةرقفلا هذه ةيادب يف (ل» طرشلا ةادأل طرشلا باوج )١(

 .هقيرطو ءيش لك سايقم :نوناقلا (؟)

 نأ يأ «ةرثؤملا وه نأ ربخو ءلاح بصن لحم يف مولعلاب سفنلا ةيلحت يف رورجملاو راجلا نم ةلمجلا هبش ()

 مولعلاب سفنلا ٍلحت لعلو .ءالقعلا اهلضفي يتلا يه مولعلاب ةيلحتم سفنلا نوكت (نيح ةليضفلا

 .ةلاسرلا هذه يف يسيئرلا عوضوملا وه
 ءالقعلا اهراتخي يتلا يه ةعفانلا ةيسفنلا مولعلا يف ةلثمتملا ةليضفلا نأ يف قباسلا ُهّلوَق فنصملا ديؤي (5)

 بادآلاب سفنلا ةداعس نأ ركذيو ءسفنلاو ةحصلاو لاملا يف ةداعسلا لاكشأ دادعتب كلذ ديؤي

 .قالطإلا ىلع اهلضفأ يه ةفيرشلا مولعلاو
 .مهعم يذلا ميكحلا اذه الإ ًاريقف حبصأ مهّلك :يأ (5)

 .هملعب ينغ هنإ (5)

 .هوتْذختا اذإ :واولا لإ ميملا ىلع مصخلا عابشإب لصألا يف تدرو (0)
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 كلذ لب ةدحا لكل ةومحتي نسلق لاما امآق :2")ةييفشلا تسلا اذإ:قرغي ال

 .©7(ةينغ هبلق يف ناك اذإ ءضعب نود ضعبل

 «ًظحلا هيطعُي اهب ٌمنصأ ام١ :لاقف ٌريثك لام ””َنوطالفأ لع ضرع هنأ يورو
 ل 0

 .(90!؟مرَكلا هكلبيو ءموللا هظفحيو

 :لاق نَم ّباصأ دقف نسحلا اّمأو

 0قيئال3اوهلعِف يفْن كي اذإ هل ًافرّش ئتَملا هِجَو يف ٌُنسحلا امو

 ماو كو كيلا 11 راسل نيرا ا يل نع سيرو

 بهذ مال هل َلِعَج «ةدْيَعَف ٍلامو ٍلامَج اذ ناك اذإ ٌلهاجلاو !ٌءيدرف ٌنكاسلا

 !!(7 ربح ٌباوث و

 نإ 00 و 5 «60 ٠

 «”رضحلل حيجانلا ٌرْخلا َدرَج اذإ هلبح ةنيز َنْوَذْرِبلا عفنيامو

 .ملعلا :ينعي )١(

 .ىنغلا :مضلاو رسكلاب ةينغلا ()

 .«ةيروهمجلا» هبتك رهشأ «طارقس ذيملت (م.ق ٠ 51/-47/) ينانوي فوسليف (*)

 .هقافنإ قرطو هيلع صرحلاو هردصمو لاملا لوح عماج باوج (:)
 .7 ص 27ج «يقوقربلا حرشب هناويد «يبنتملا بيطلا وبأ «ليوطلا (5)

 .رامجلا :ريعلا ()

 .نميلا يف عنصي ناك ططخم ناتك وأ نطق نم بوث يهو ةربح :ربح (0)

 .لاغبلاو ليخلا نم قيرعلا ريغ ىلع قلطي نوذربلا .هلحر ةنيز نوكت دقو :ليوطلا (6)

 نم برض :راضحلاو .لبإلاو ليخلا نم عئارلا وهو ءجوجنع :اهدرفم «لبإلاو ليخلا دايج :جيجانعلا

 ال اهودعب باودلا نأ يأ ءودعلا ديدشلا .ريسلا ةديجلا ةيوقلا :قونلا نم راضحلاو ؛باودلا ودع

 .اهتنيزب



١. 

 رادب لهاج َرَكَتْفا دقف ."'"اهنير جدجب ةرخافلاك كلذ نم ٍءيشب ٌرِخَتلاَو

 ٌءايشألا هذه ْتَمَّلكت ول تقلا امّيأ» :ميكح هل لاقف ,ثاثأو َبِكارَمو ٍراَقَعو

 كلذب هّبنف «؟اهل ًالئاق َتنُك ام ؟كل يذلا اف «كتود انل ٌنساحملا هذه :تلاقو

 .(2هلاب هل ةليضق ال ْنَأ

 يد الُجَر ُلِجّرلا ئأرف «هراد ىلإ يك ٍةليضَلا نمي ٌولخ ٌييوم اعدو
 دياب حا اهّمأ :لجّرلا لاقف ههجَو يف ميكحلا (؟!قزبف قام الزلم

 ائيش ا ؟كنم ٌرهظ يذلا ُهَفَّسلا
 0-0 سيضم ىري 2

 ام ٌسَحَأ ىلإ فّدقُي نأ قازبلا ٍنأش نمو «كاوس هب ّقئاللا هّلاَك بعوتسا الإ
 أ

 !!«0كراد يف ام ّسخأ َتنأ ءدّجوي

 :ًارومأ هاب طي نأ ةماتلا ةليضُملا ىلإ "7ليحُأ نَم للع ٌّقُحو
 دك ناو ©" نوتلا هيف ممم ةزغ الإ لابث تيبيل ةداغسلا ذه نأ :لّوألا

 بساكمب رخفي نم رخف يف برضي لثم وهو «جدوهلاك ءاسنلا بكارم نم بكرم :جدحلا )١(
 .اهتالوم جدوبب رختفت يتلا ةمداخلا يف ًالصأ لثملا ليق دقو «نيرخآلا

 .لضف يأ هلام هيلع رجام :يأ (7)

 .يرس وهف ًاورسو ةوارس ورسي ورس نم .فيرشلا :يرسلا لزنملا ()
 .ىنعمب قصبو قزب (؟)

 «4 ص «(ةعيرشلا مراكم ىلإ ةعيرذلا» عجار «هتافنصم نم فنصم ريغ يف ربخلا اذه فنصملا دروأ (5)

 7٠١. ص «هيوكسم نبال «قالخألا بيذهتا يف درو امك
 اهب ينعي ةماتلا ةليضفلاو .ىلع رقتساو نيعأ يأ ليحأ دارأ هلعلو «(ليع) لصألا يف تدرو (5)

 .ةيسفنلا

 «لوألا دلجملا ءيزيربتلا حرشب «هناويد «طيسبلا» :مامت يبأ رعش تيب نم ةذوخأم ةرابعلا هذه (1)

 ./4 ص

 بعتلا نم رسج ىلع اّلإ لانت اهرت ملف ئربكلا ةحارلاب ترصب



١. 

 ٍفالخب «ضحملا ٌدجلاب ةلضصاح اهارّت ال لب «"اذجلا اظَح نم رثكأ اهيف 0'2ّدجلا

 .هيلاج كيف هوجو هبلاط زوجي دق ظح اههنإف ")ني رخألا نيِتّداعسلا

 ىتح كاعرّي الو ,«49كّلك ةيطعُت تح هّضعَب كيطعُي ال ملا :لبق دقو
 .كدهجو ُكَّدِج د

0 : 

 (0لاحملا توجر هقاهتجلا ريغب 2 رومألا يلاعَم يجر لقف

 ."9لءنعت نمك نوكي نأ نمت نم ىّدعت دقو

 اهّلَي ًءانسحلا َبلط نمو «ميظَعب ٌرطاخ ميظَعلا بلط نم نأ :يناثلاو

 هتمه لع ٠١" ؛ّدست ال نأ ٌبجاوف (*ةّينسلا رومألا لإ همه ٌتَحِمَط نمو 0)رُهملا

 :لاق نم باصأ لقف َةّينَذلا ٌقيرَطلا

 001)ُلاَنَق ٌمادقإلاو رقي ٌدوجلا ُمَهَلُك سانلا داس ٌةقشملا الول

 .مألا وبأ وأ بألا وبأ ًاضيأ اهيناعم نمو .ظحملا «(ميحلا حتفب) .دجلا (1)

 .نيترخآلا لصألا يف تدرو .ليلق لبق امهركذ نيتللا هاجلاو ةورثلا ةداعسو ةيندبلا ةداعسلا :ينعي (1)

 .ةيدارإ تسيلف ةيندبلا ةداعسلا امأ ءاهنع ثحبي نم اهيلإ لصي دق هاجلاو ةورثلا ةداعسف (؟)

 .هل لاعلا غرفتب الإ دايقلا سلسي ال ملعلا نأ ديريو ؛هلك لصألا يف تدرو (5)

 .هداهتجاو هدج هراعأو هماّتها هراعأ :لاقي (0)

 ((757 )1١: «ةغالبلا عمجمل «يزرأ ربخلا «ماللا نيكستب هباوصو «الاحملا» تدرو «براقتملا ()

 .(5 55 :5) بغارلل «ءابدألا تارضاحملاو

 .رخآ ءيش اهروصتو ءيش ةيقيقحلا ةاناعملا نأ :يأ (0)

 .١7١ص هناويد «انسوفن يلاعملا يف انيلع نوهت» :هردصو «ينادمحلا سارف يبأل رعش تيب زجعع (8)

 .نأشلا ةيلاعلا ةعيفرلا :يأ ()

 .تاقوعملا فسافس نع هقوعت نأ يغبني ال عيفرلا فدهحلا بلط نم :يأ (دشت) تدرو )9١(

 4٠. 5ص «ثلاثلا ءزجلا .يقوقربلا حرشب :هناويد «يبنتملا ءهطيسبلا ()



 نم برَص نع ئذدعتي دل اهؤادتبا ناك نإ |و .2)ةداعسلا هذه ْنأ :ثلاثلاو

 ٍلكئيح ©””هتياطتسا اهتقاذأ أو اهيلع ٌسفنلا ته مركأ ئتم اهئِإف ,"”يذأتلا و بائيتكالا

 دلو «ةربغتم ٌةلّدتُم نَدبلا ٌةَدَلف .ةيمسجلا ٍتاوهشلاو ةيندَبلا ِتاَذّللاك ال ةددلشنلاو

 :دق َءْملا نأ َملَع هّبيِط فرعو ملجلا ٌقاذ نّمو ءةدّلخ «7ةَدبُْم ملعلاب سلا

 (00ةارَغلا هل للي ُئَشعَي نمو يذوُت يهو ٌةءورملا هل َذلَت

 فيكو «اهتّوالحب مهلهَجِلف ٍةليضَفلا هذه نع سائلا ِةّماع ةبغر امأو

 فيكو (0هُنياعُي ال نَم هقوذَي فيكو ؟هْفذي [ نم "”بّيَط معط ةوالح فرعي

 نَم ٌسْفن ٌقوتَت فيكو ١" ”؟هيلإ ةّسفن قت ل نَم هّبلطي فيكو 7؟هّبَلطي مل نم هنياعُي
 .07؟هيلع ضَرَعَي ل

 .ةعفانلا مولعلاب سفنلا ةيلحتب ةيسفنلا ةداعسلا :يأ )١(

 .يذأتلاو بائتكالا ديري (؟)

 .رمألا لوأ يف ةفرعملاو ملعلا نع ثحابلا اهب سحي ِناَذَّللا مهلاو نزحلا :يأ (*)
 .رهدلا وهو دبألا نم (5)

 ١98. ص «عبارلا ءزجلا ,يقوقربلا حرشب هناويد «يبنتملا هرفاولا (0)

 رئامضلا نيب نوحواري ةطوطخملا خسن نمز يف نيقارولا نأ ودبيو «هتوالحب لصألا يف تدرو (7)
 «ةعراضملا لاعفألا يف اهئايو ةعراضملا ءات نيب نوحواري مهنأ ظحول اى «ةثنؤملاو ةلصتملا ةركذملا

 سفنلا ةيلحت ةليضف نع نوفزعي سانلا نم مظعألا داوسلا نأ كلذب ينعي وهو .ًالثم ودغيو ودغت

 .بيطلا اهرثأ اوفرعي لو ولح لا اهمعط اوبرجي مل مهنأل مولعلاب
 .ملع وأ ءيش وأ رمأ :فوصوملا نع تبان ةفص بيطلا (0)

 قرط نم قيرط ىهو «ةسوسحملا ةدهاشملاو ةيرصبلا ةيؤرلاو ةرصابلا نيعلا نم ةلعافم ةنياعملا (8)

 ١ .ملعتلاو ةفرعملا
 .داهتجاو دجو ثحبو يعسل جاتحي ملعلاف ()

 .ملعتلا يف ساسأ ملعلل قوشلاو قوتلا )09١(

 .ًاليلق ولو هتفرعو كيلع ضرع دق نوكي نأ ضرتفي ءيشل كسفن قوتت يك )١١(



 ا/ ١

 .للزلا نع هئامعن ةدامو «هئالآ ضيف هينغي نم هللا انلعج

 :(")ةلاسّرلا هذه ٌلوصف هيلع يوطنت ام ٌةلمج

 .ناويتملا رئاس ىلع ناسنإلا ٍلضَق نع ُنابإلا :لوألا

 .ةليضُملا ٌناسنإلا هب ٌقحَتسَي ال ام :يناثلا

 .لقلا ٌةليضف :ثلاثلا

 .لقعلا عاونأ :عبارلا

 .ةبستكملا ٍفراعملا ٌعاونأ :سماخلا

 .اهعفنأو مولعلا ٍلضفأ ٌركذ :سداسلا
 و

 85 .هويلعّتو ِهمّلعَت ةّيفيكو ملعلا ٌبَلَط هيلإ جاتحي ام :عباسلا 3

 اهيف ركذيو اهفيلأتل هعفاود اهيف ركذي ةمدقمب هتلاسرل مدقي هنأ هتافنصم عيمج يف فنصملا جهنم نم (1)
 ثيدحلا يف عرشي نأ لبق اهيف تاعوضولملا سوؤر ركذي مث ديدش زاجيإب يسيئرلا اهعوضوم

 .اهنم لك يف لصف



١ 

 ظل عا
 لوآلا لصفلا

 و

 ٍناويحلا رئاس ىلع ٍناسنإلا اضف

 .ناسنإو ٌناويحو ٌتابن :ةّنالَّث '”ٌةيمانلا ٌماسجألا

 ُبضَعلاو ٌةوهشلا كلذ عم هل ُناويحلاو «”"”طقف ٌرمنلاو يّذغتلا هل ٌثابنلاف
 ُكرحتيو ««؟)ههّولاب ةّديعبلاو ٌساوحلاب ةرضاحلا َءايشألا ُكردُي ِهّنإف «"”ٌسجلاو
 دكفلا ُةوَق هذه عم ٍناسنإللو .©6«0)وي كِضأ ام رهقلو هْنَدَب نم َلْلَحَت ام دادرتسال

 ."0ةّيورلاو

 «نيتداعسلا ليصحتو نيتأشنلا ليصفت) وهو هل رخآ باتك يف فّدصملا اهبتريو «تادامجلا لباقم )١(

 ةروصلاب متخو تاناويحلاو تايمانلاو تادامجلا هللا قلخ» :يلاتلا وحنلا لع (بلح ةعبط ١١ص

 .«ةيناسنإلا

 .يذغتلاو ومنلا :صئاصخلا نم هيفو «ةيمانلا ماسجألا ئندأف (؟)

 .ساسحإلاو بضغلاو ةوهشلا تافص يذغتلاو ومنلا لإ عمجي يذلا ناويح لا تابنلا نم ئقرألاو ()

 .ناويحلل مهولا ةملك نم فنصملا هديري يذلا ئنعملا يف لداعم برقأ يه ةزيرغلا تناك اهبر (5)

 .ثينأتلاب اهب لصألا يف تدرو (5)

 .لصألا يف غارف (5)

 ناويحلا تافصو (ومنلاو يذغتلا) تابنلا تافص عمجي وهف «ناسنإلل ةيمانلا ماسجألا ئقرأو (0)

 عضوملا اذه يف ةزومهم تدرو دقو .(ةيورلاو ركفلا) ناسنإلا تافصو (سحلاو بضغلاو ةوهشلا)

 كلذل  بلغألا لع انه  دارملا وه سيلو «راصبإلا (زمه اب) ةيؤرلاو «ةمداق ئرخأ عضاوم يفو

 .ةهيدبلا فالخب يهو ءرومألا يف ريكفتلاو رظنلا يهو ءزمهلا فيفختتب «ةيورلا نوكت نأ بلغأ
 .لوهجملا ةفرعم ىلإ لوصولل مولعملا يف لقعلا لامعإ وه ركفلاو



 لا

 00 سلا م 5
 نم دحاو لك هللا ٌرثآو « ")اهل سيل اب ٌصتخاو )هل ام هل ناسنإلا اذإف
 #40 2 2 ٠ع - 5 2 52 2 . هلا.

 رو ١ يسب عبط نم صعبف 6 دو هب 6 د .ياوي كلا ل ا و نأ ةعط ف ضعف 1 !اهنط اطار. .نا وحلا

 "از ريو عمجي ضعبو "' ىقشي عبو «" جني ضعبو « عبر يني ضعي

 .2700 يكاحي ٌءاَبَبلاو *)ٌرَحسَي هعبطب ٌردقلا نإ تح

 نابع هيو تانك هلت نارام تيك نال اهني ركل معو

 حمر ضعبلو «"0١فرعلا اذهو برم هلآ ضعَبلف .هلوتَحي نأ هِتَحلصَم نم ىأر

 ٌباَشُن ضعبلو ءسرّملاو راحل رِفاحلاك ٌسوُبَد ضعبلو «""رقبلل ٍنرَقلاك كلذو

 اهب ٌلّصوتَي نأ ِهْنِكِمُي يتلا ةيورلاو ٍركفلا َةّوَق ناسنإلل ّلعجو .ذفنقلل كوشلاك

 .امهل هل لصألا يف تدرو )١(

 .هتافص ذخأت مل اهنكلو ناويحلاو تابنلا تافص عمج ناسنإلا نأ :ينعي )١(

 لوعفملا نع تبان اهنأل ًاعبط تبصنو .ةزيرغو ةرطفو عبط نم هيف هللا بكر اهب هلامعأ لوازي :يأ ()
 .قلطملا

 .رويطلاو ريفاصعلل (وحد) هيمست ةماعلاو  هخيرفتو ماعنلا ضيب عضوم وهو  ةوحدألاك (:)

 .ًاعبرم سيلو يسادس وهف لحنلا ءانب امأ (0)

 .زقلا دودك (6)

 .شيعلا ليصحت يف بعتي (0)

 .ناويحلا راغص نم سرتفت امو بشعلا اهرغصل تاناويحلا عمجت اك (8)

 .ركركيو رخسي يمدآ توص هنأكو ةركركلا توصب هيف اب يلغي وهو ردقلا توص هبش (9)
 .نيرخآلا تاوصأ دلقي :يأ )٠١(

 ريغ بره لا يف فرعلا ةفيظو نكل .كيدلا سأر نإعأ يف ةليطتسم ةمحل وأ سرفلا قنع رعش وه )١١(
 .ًاحالس نوكي دقو ؛:ةحضاو

 رامحلا رفاحو حمرلاك رقبلا نرقف هسفن نع اهب عفادي ةحلسأ ناويحلل قلخ هناحبس هللا نأ :يأ )١7(

 .باشنلاك ذفنقلا كوشو سوبدلاك سرفلاو



 ل

 .هل اهّلعَج ىتلا باوثألاو ةحلشألاو اهب هَّضحح ىتلا "0يلاعفألا واجتا لإ

 لعِفلا ٌلعفُيو "”ةكُلا اهب َكَردُي يتلا لقعلا ٌةوق يهو «ةّليضَقلا هذهو
 ِرْحياَو يلا ٍفْهدَلَجُو مدا بايك ملول :ىلاعت لاقف هميظعت نيب ©"”مكخُملا
 1٠١[. :ءارسإلا] © اًليِضفت اَنَقَلَح مَ ٍرْيكِحّلَع ْمُهسْلَصَهَو ِتابيطلا م مهتفدرو

 2 2 2 ير ا
 ىلاعت هصيصختلو .«؟9هملعتو لقعلل ةّوقلا يه :ليق ؛مهَقْرَر يتلا تابّيطلاف

 يف َفيلَم كلَ ىِدَلاَوْه# :لاعت هللا لاق .ضزألا يف ًةفيلخ هّلعَج كلذب َناسنإلا

 # َنْلَمْكَت َفْيَكَرطَسَم ٍضْرْلا ف ٌمُكحَفلْفَتْسَيو# :لاقو «*ةيآلا 4 ِضْرْل
 . اعلا اذه يف هللا قل ام ٌلضفأ َناسنإلا نأ كلذب َتَبَتف .[175 :فارعألا]

 يدتريو هحالس مدختسي اهبو ركفلا ةوقب اهيلإ لصي يتلا اهفادهأو اهتاياغ :لاعفألا هاجتاب دارأ هلعل )١(

 .هبايث
 .ايندلا هذه يف لاعفألاو ءايشألا نم :مكحلا )١(

 .لوقعملا بسانملا لعفلا :يأ (

 موعطلا عاونأ رئاس نم نابلأو موحو راثو عورز نم يأ تابيطلا نم مهانقزر :ريثك نبا ريسفت يفو (4)

 .ةعيفرلا سبالملاو ةنسحلا رظانملاو ةذيذللا ةاهتشملا ناولألاو
 - 0 موو جلس | سوو هذ رس راطتيم ل 6

 الو انقم الإ مير دنع 7 نيرفككْلا ديرب الود

22 00 

 رْفك هيلعف رفك نمق# :اهمتتو ءرطاف ةروس نم 74 ةيآلا (6)

 .4 اسال هيك َنريكلا در



١٠6١ 

 يناثلا ٌلصَملا و 2-4
 2 2 مار

 و هارد كراشنلاو هب رع لمي !اهنا اه و عر يحرك

 وح فتم م ق٠ ةلاك َةيوَلَع ا تاد 5 > كلذ .هادع ام هل د دل

 سرقلاك "”ةّيلفسلا بكاوكلاو رمَقلاو

 لعو ©9ديعتبلا شطحملا قيرطلا 0 بلو ديدشلا ودعلل َّسرَملا َنِإف

 عا اونألا هذه نم ٌءيش ٌدسي ال «راشنملاو ٍنيكَسلاو بفيسلاك (؟ةّدحملا تالآلا كلذ

 الو «فيسلا هل ُحلصَي ام ُحلصي ٌراشن الف «*7مانلاو لكلا لع هع دست

 ٍنيعلاو ٍلجرلاو ٍديلاك حاولا كلذ يكاحيو ءراشُنملا هل ٌحلصَي امل ٌحّلِصَي فيلا

 .©"0ناسألاو مّقلاو

 صخي لصألا يف تدرو )١(

 .ةبيرقلاو ةديعبلا «ةيضرألاو ةيوامسلا اهب ينعي ةيلفسلاو ةيولعلا حلطصم (؟)

 .هلوطل ناويح او ناسنإلا اهيف أمظي يتلا قيرطلا (")
 .اهتارفش ةددحملا وأ ةداحلا :يأ (5)

 وه امك «هريغ هب موقي ال ًالمع اهنم لكل نأ الإ عطقلا تافص يف يقتلت اهنأ نم مغرلا ىلع :يأ (5)
 .راشنملاو فيسلا نع فنصملا حضوم

 :(ليوطلا) يبنتملا لوقب ركذي اذهو ءىرخأ ةحراج اهنع هب موقت ال اهب صاخ لمع ةحراج لكلف ()

 ىدنلا عضوم يف فيسلا عضوك ءرضم العلاب فيسلا عضوم يف ىدنلا عضوف

 .١١ص «7ج ,يقوقربلا قيقحتب «هناويد



 مهب ىتلا «ةيؤرلاو ٌرْكِفلا وهو «قلخ هلُجأل هب ٌصتخي ٌلعف ,نذإ ؛ناسناللف
 هاّيإو ءضرألا يف ةفيلَح َلِعُج اهِلْجَألو 277مكحُلا ٍلمَعلاو ملعلا ىلإ ُلّضوتَي
 ٌةدابعلاف .[ 65 0 لإ داْلاَوَنْلِ 1 نبأ 0 5 لاك هلع 00

 هسا ع

 .70مهلعلا هيضتقي دعَقَي ام بسحب مكحملا ٍلمعلا يطاعّتو يقيقح ا ملعلا ةدافتسا يه

 هب ٌصتخملا لعِفلا ٍرودّص ٍةَدوُج بسحب ٍدوجوم ْلُك فرش كل تت اذإ

 اهف «ةدحاولا ٍتاذلاب ٍناقّلعتَي اناك نإ ًةدوجلاو لعفلا ّنِإف .(©هبسحي هتدارإو

 ْنُكَي ل نإو لعفلا هنَع ٌددصي نم لكو ءلعفلا ُديي ال ام ُلعفي دق ذإ ,*0َناّيوَق

 هنود ام لامعتسا َلمعتشا ابر ىّبح !ءروصق بسحب هّتَميِق ٌتَصَقَت 0"2ةلماك

 لاعتسا امإو "7يفناَكألاب راحلا لامعتسا اّمِإ لِيعتْسا "هّسراف دجي مل اذإ ٍس رفلاك

 لامعتسا لمعتسا هُرَهوَج هيضّتقَي اًنع رصق اذإ ٌفيسلاو 22”حبذلاب مانغألا

 .ركف لامعإ لع لدي يذلا نقتملا لمعلا :يأ )١(

 .العو لج هللا وه لعافلا (7)

 كلذ لك داجلا لمعلا ةلوازم عم هتدافتسا ىلع لمعلاو يقيقحلا ملعلا :ةدابعلل عماج فيرعت اذه ()

 .عرشلا مولع هفلاخت ال ام وأ نيدلا مولع يقيقحلا ملعلاب ينعي هلعلو .ةيلقع ةيملع سسأ لع

 هذهل هتدارإ عم بولطملا هجولا نع اهب ةطونملا لاعفألاب اهمايق لإ دوعت رصانعلا ةعفر نأ :يأ (4)

 .هددعو هردق ءيشلا بسح :بسعحلا ءاهب مايقلا يف هتيرحو ةمهملا

 .ةداع هب ةطونملا نع تردص اذإ ةلوبقم ةبسانم ربتعت ةداجإلا نأ :يأ (0)

 .لصألا يف ةحضاو ريغ (5)

 .لمكألا هجولا ىلع هب موقي الو «هناقتإ يف رصقي نم لعفلاب موقي دقف (0)
 .اهبوكرو سرفلا ىلع موقي نم وهو ءسرف ىلإ ةبسن ءيسرف نوكت دقو ؛ءلصألا يف ةحضاو ريغ (8)

 .هعناص :فاكألاو ؛هتعذرب (بارغو باتكك) راحلا فاكإ (4)

 )٠١( فيسلاو «مانغألا كلذكو همادختسا ءيمأ ةعذربلا لع تعضو اذإو ةيسورفلل ًالصأ قرفلاو -



 6١ه

 َدجَو هّلعِف )سي ال اهيفًابَّذهم نكي مل اذإ ,ناسُنإلا كلذكف ءراشنملاو ِسأَقلا
 .©ةميِهَبلا ىرجت يرجأ امّبرو هِتّميق ّصقن ةلماعلاو ةمئاعلا 00ه نم

 :)هالَّسلا هيلع هِلَوَق ٍقدِص ىلع (”(لدت) ةلمّجلا هذهو 6 0 0 :

 َناسنإلا ْنأ ٌتبثو ««نونِسحُت ام ءانبأ ٌسانلاو» «(ٌنرِسحم ام ئرما ّلك ٌةميق»

 هل ام ٌرادقم اهنم لكل َلِعُج دق َمِئاهَّبلا َنإف .مئاهّبلا نم ًاَرَك ناك َمِلَع نكي ملام

 هتقاط بسح ىلع ٌحالسو «")هِتباح ٍردَق لع ٌسابل هل لِعجو «277ةحّلصم هيف
 اذإ يتلا ٌةيؤّرلا «تاناويتملا ّيِوُأ ام لك ّلدَب هل َلِعُج ٌناسنإلاو .00هلاتخال
 ال وهف اهّلوْعَتسَي مل اذإو .اهنم ٌرثكأو ©20كلذ ّلك اهب لان اهّلمعتساو «*”اهالَج

 ورم اضع ل ره جوس 2

 مه لب ملال الإ مه نإ# :ةلّهَجلا يف ىلاعت هللا لاق كلذلو .اهنم ")هنود كش

 ةيعيبطلا ريغ فئاظولا نم ناولأ هذه لك ءراشنمك وأ سأفلا نم الدب رشنلاو عطقلل مدختسا اذإ -

 .ءايشألا هذمل

 .لصألا يف ةحضاو ريغ )١(

 .لصألا يف ةحضاو ريغ (؟)

 .ةيرهوجلا اهفئاظو نع تريغ اذإ فيسلاو مانغألاو سرفلا لع ًاسايق ()

 .لصألا يف ةحضاو ريغ (4)

 ههجو هللا مرك بلاط يبأ نب يلع ديري (4)

 ا

 .رابوألاو فاوصألاو دولجلا نم (0)

 .فالظألاو باينألاو نورقلاك (8)

 .ةءافكو حوضوب اهمدختسا (9)

 .حالسو سابل نم هيلإ جاتحي امو «ةايحو ةحلصم هيف هل ام هركفو هيتورب لانيأ )0١(

 .لصألا يف ةحضاو ريغ )١1١(



١6 

 رس ©
 اه ليبس ال ا نأ (ًةليِبَس َلَصَأ» اوراص اَّلِإو .[44 :ناقرفلا] * اليد لأ

 لضأ ٌكشال مُهف اولعفتي ل اذإف .كلذ ىلإ ٌليِبَس اهو :270ةّليِضَقلا ةدافتسا نإ اَّلِإ

 :لاق ْنَم ٌقدَص دقو ()ةايبس

 ا ا 1
 (7مامتلا ىلع َنيرداقلا صقنك ائيش سانلا بويع يفَرأْلَو

 3 :نيّوَق ناسنإلل نأ هِسفَن ةيكرتب نع اذإ ناسنإلا َةَليضف ني اكو

 ام يهو ”ةيكلم ةوقو ءبصعلاو ةوهشلا نم م يت هيف دجوي ام يهو (؟َةّيويم

 ةيوهشلا اهتّوف ٍةفلاحو ةّيكلملا هتوف ةيكرت لإ َيِعْدو «ةّيؤرلاو ركفلا نم هيف ُدَجوي
 هذه إو .اهاَسَد ُدقف اّلِإو اهاَكر دقف َلعَف نإف .©"0هيلإ اهرهوج ةيكزت ضوفو

 « هكر نقدم ماه اًنهئومَتو اًهررَخ اهمطأك # اهم َباَمو سْفتَو# :هلوقب راشأ ةلمجلا

 (8)َتبتف 2 ءاهييسالم هاو اهتيكرتب حالقلا َنرَقو 1 7+ انشد نم نا دو

 .ةيورلاو ركفلا ةليضف باستكا :يأ )١(

 .ءالقعلاك ماعنألا لماع (1)

 .(71778 :5) يقوقربلا حرش هناويد «يبنتملا «رفاولا (©)

 .ةيدسجلا تاذلملاب ةقالعلا تاذ ةوقلا (؟)

 نيرا 0 ل ليصفت» 0 «ةكئالملا دحاو 0 كلملا 0

 مولعلا لوانت للع صرحي لقعلا ةوقبو .ةلجاعلا تاذللا رئاسو بلاغتلاو دافسلاو ءاذغلاك ةّيميهبلا

 .(ةبقاعلا ةدومحملا رومألاو ةليمجلا لاعفألاو

 .رشلاب ةيكزتلا كرتوأ ريخلاب اهتيكزت ةيرح هل كرت :يأ (5)

 ىصاعملا ين اهلخدأ يأ اهسسد يأ :تادرفملا يف بغارلا لاق :«اهاسدو» 2٠١ ةيآلا ءسمشلا ةروس (1)

 ْ :كشلت هاحأو قفط وكف ءاراهاكيبنلا يدخل نه لدرأت
 .. حبقأ ءيش ال نأ ثيدحلا اذهب ًاحضاو حبصأ :يأ (8)



 هه ١

 ©)ةّيوايندلا لئاضٌملا نم 20(الفغ) َنوكي نأ نم ناسنإلاب حبقأ ءيش ال نأ 2 7 8 سا ع 5 5 710 5ع
 لس هل رس 3 00 1 5 1 15 7 و 8 00 | 5

 نولغيو ءاملا نوردكي نيذلا ةجّرجرلا» نم وهف كلذك نوكُي ئتم هنإف 9ةيئيدلاو

 .ديقق ريغف تام نإو ديمح َْعف شاع ْنِإ «؟”«راعسألا

 .ًالطع وأ ًالفغ اهنم بوصألا لعلو ءلصألا يف (ًالفاغ) تدرو )١(

 .ةيورلاو ركفلا يهو (0)
 . هللا يضر :يأ (؟)

 «عمتجملا يف اهب نوموقي لاب تاذ لامعأ مه سيل نيذلا يأ راعسألا نولغيو ءاملا نودكي نيذلا (4)

 فص :ناحوص نب ةعصعصل نايفس يبأ نب ةيواعم لاق١ :ةيلاتلا ةياكحلا نم مهفت ًالصأ ةرابعلاو

 ةجرجرو «ةنايدلاب لغتشي ملاعو ةرامعلا يف ىعسي عرازو ةضيبلا نع بذي سراف :لاقف «سانلا يل
 .«رعسلا يلغتو ءاملا ردكت كلذ نيب

 «هيوكسم نبا .؟ 01ص «لوألا ءزجلا «توريب «ةيملعلا بتكلا راد «يلاقلا يلع وبأ ؛«رداونلاو يلامألا»

 ١6١. ص «درخ ناديواج باتك



 كه١6

 ُتلاَثلا ْلِصَملا
 لقعلا هَل 1

 ٍلجألو !حيبقو ٍنسَح لك هب فرعُي «ننخو ملي لكألآ لفعل نأ ْمَلع

 ّلصو اهيلع مايقلا نع َفْعَض اذإف ههنيِعَر لاصخلاو ُكلَم ُلقَعلا» 0

 .«اهيلإ ٌلّلَلا

 نّمو هاجنأ هّعاطأ نم ديعس ٌريهظو ٌدْشَ يشم م لقعلا» © ”رهمجززُب َلاقو

 ان لمع نم ٌبِِقَزهتوهّش عيمج لع هل نم لاعل :ليقو .«هادزأ هاصَع
 هع بع أبو «ئرخأ "صيت 1 راتب داب رهف اهيلع لتل ""اورفل (

 نأ 4 اف فليم تلح ةقيفوو كلفت مساب ْتيمَس يعش ةليدو انف وأ

 ىف تع ناك هيلع. را لاصخ تعا هلقع نكي 1 نقف رق كلذلو دعوت

 .0©2(هيلع ريا لاصخخ بلغأ

 .هيف ةلزتعملا لاوقأ نم لقعلا ةلزنم نم ماظعإلا اذه يف بغارلا برتقي )١(
 .07:1) «نييبتلاو نايبلا» دنا نم هتمجرتو ةنمدو ةليلك خاستنا خيرات صق يذلا وهو ءسراف ميكح (")

 .هدهعتو هالوت :ءيشلا ىلع فرشأ .ببسلا وه فيحصتلا ناك اهبرو «(فوي) :لصألا يف تدرو ()

 .ةيباجيإ ال ةيبلس ٌةَفِص دعت لقعلا رقأ اهيف رهظي ال يتلا ةليضفلا يأ .ةليضفلا سكع يه ةصيقنلاو (5)

 .هكلبمت هيدرت «هيف هنوك نظي يذلا هفلأمو ءيشلا عضوم : :ةنظملا (6)

 تلاق ةرابعب امل مدقو .7ص ««ةعيرشلا مراكم لإ ةعيرذلا» :يف ةملكلا هذه فنصملا دروأ (7)

 .لقعلا وه دارملا اذه نكي مل نإ ناسنإلا هديري ريخ يف عفن ال يأ «ءامكحلا



 هال ١

 نيب مك زظناف 2")فْنَح لقع الب ُبدألاو (1)ٌَقَق بدأ الب ُلقَعلا :لبق ْدَقو
 (0!!يفتحلاو رققلا

 ًةليضف ال ْنأ لجألو .لقَع نم «؟ةٌةَدقع هل ّسيل نَم لعفب اودَتَقَت ال :ليقو

 ؛لئاضَملا 3 0 وُي ال ماّتلا ّلقَعلا ْنأو 0 ٌةاَّرعُم ناسنإلا يف ٌدِجوُت

 ًاهيبنت .هعم لِقَع ال ٌمرَكو هعم *”هَرك ال ٌلَقَع بجعلا ٌبجعأ :ءاكحلا ُضعَب لاق
 .©)رخآلا نع ٌكفني ال امههَدَحأ نأ

 200007 ه2 نت ث هك (ل) | كنب مس ل يا ع8 ممم 8
 امل هنأ يورام (هنع) ريع اذه نأو « لضفلا ةّمزأ كسمي لقعلا :ليقو

 :لاقف ليرج هاتأ ٌمدآ طبه

 :لاقف ءاهنم ًادحاو َراتخَتل *”ءايحلاو َنيدلاو ّلقعلا كَرَصحأ هللا نإ

 .ةديمحلا قالخألاب حتي نأ لقعتملا ناسنإلا جاتحي :يأ )١(

 .ءاوس تيملاو لهاجلا بدؤملاف «ةيلاع قالخأ اذ نوكي نأ بدؤملا ناسنإلا جاتحي :يأ (؟)

 ديري «ةجيتنلا هذه ريغ ًائيش ديري ناك هنأ بسحأو .توملا لداعي رقفلا نأ جتتتسي نأ فنصملا ديري (؟)

 ةرابعو .رقف لقع الب بدألا اهباوص لوألا ةلمجلا نأ بسحأو «توملا لداعي لهجلا نإ لوقي نأ

 :(طيسبلا) يبنتملا لوقب انركذت بغارلا

 نسر ىلإ سأر الب راح ا رقف بدأ لإ لقع الب لوهجلا رقف

 .7 57 ص «4ج «يقوقربلا قيقحتب «هناويد

 .هقثويو ءيشلا كسمي ام اهيناعم نم ةدقعلا (5)

 .قالخألا مرك :مركلاب ديري هلعل (0)

 .نامزالتمو نائفاكتم ةليضفلاو لقعلا نأ ديري (5)

 .لقعلا اهروحمو اهساسأ ريخلا عاونأو لضفلا ناولأ عيمج نأ :يأ (0)

 .«ام» لوصوملا مسا وه ربع لعفلا لعافو «لصألا ين دوجوم ريغ (8)

 .رطملا :ايحلا عم سبل ثدحي الئل اهانتبثأو «ةزومهم ريغ تدرو (4)



 ءافرصنا :ءايحلاو نيّدلل ُمالَسلا هيلع «ليئاربج :لاقف «ّلقَعلا ٌثرتخا
 !7ناك ٌتيَح ّلقعلا ٌقرافُت الأ انْرمَأ :الاقف

 )١( ضايع ىضاقلا .(ىئفطصملا ةريس يف افشلا» )١: 9 .)77/8ص ««افصلا لهانم» 7.
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 ُعباَرلا ٌلصَملا
 ©0لقعلا عاونأ

 «تاناويحلا رئاس نع هب ريق ًاناسنإ هب ٌناسنإلا راص ٌيزيرغ :نالقَع لقَعلا
 ياعتلا غولبلا دنع هب ٌقَلعَتو «" هيف يرق اصوصخ انش تملا جلب اذإو

 يرجيو ٍنَطِفلا بوردب ٌدافتسم ٌجراخ ٌلقعو )ي يتالويحلا لقعلا لئاوألا هثشنسو

 لولا ٍلقَعلا رت

 ٌلقعو ٌتداح ٌلقع :نالقع لقتلا :"!نينِمؤُملا ريمأ نع َيِوُر دقو

 )١( 5ص «ةعيرشلا مراكم لإ ةعيرذلا» :هل رخآ فنصم يف هسأرب الصف ناونعلا اذهل بغارلا درفأ 21.

 )( لفطلا يف هدوجوو «ملعلا لوبقل ةئيهتملا ةوقلا وهو ءيزيرغ١ :يلي امك ةعيرذلا يف فنصملا ةرابع

 ص «(ةبحلا يف ةلبنسلاو ةاونلا يف لخنلا دوجوك 5 /.

 )"( .بجاوب مازلإلل فيلكتلا كلمي نم هردصي رمأ :فيلكتلا

 ):( ةروص الو لكش اهل سيل ةدام :ءامدقلا دنع يلويهلاو  ةيساسألا هطوطخ زواجي مل لوألا :يأ

 ) )5:نابرض دافتسملا اذهو» :يلاتلا وحنلا ىلع ./ 4 ص ««ةعيرذلا» يف دافتسملا لقعلا يف بغارلا لصفي

 «لصح نيأ نمو لصح فيك فرعي الف هنم رايتخا الب ًالاحف ًالاح ناسنإلا هيلع لصحي برض
 .«هليصحت يف هداهتجا دعب هلوصحو لصح نيأ نمو لصح فيك فرعيف هنم رايتخاب برضو

 )( :ينأي ام ./ 4 ص ««ةعيرذلا» يف ههجو هللا مرك بلاط يبأ نب يلعل بغارلا بسني

 عومسمو عوبطم نالقع لقتعلا

 عوج كسي | قص عجشالج
 عونمم نيعلا ءوضو سمشلا عشنت ال اك
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 تناك ةدرفنم تناك اذإو 05)هل ُماقَي ال كاذف لجر ف ا اذإف ككل

 عمعارعر

 كُن الإ ُبي ام ىلع صحي ال ةافتسما ّنأل ؛امهالوأ ناك انو .اهطوأ ةّريحنلا

 .©7ٌيريرغلا

 ىلاعت هللا َّنِإ» :لاق هنأ ؛مالسلا هيلع ّيبنلا نع يور ام كلذ نلع لدي امو

 يتَّزِعو :لاق مّن .ريدأف زيد :هل لاق ّمُث .لبقأف «لبقأ :هل لاق ّلقعلا َقلَح ال
 وه اذهف .(9(يطغأ كو ُآ كب كلن مرفأ قلت قات ام يال

 .©©لاعت هلل هقلخ بست كلذلو .ٌيِزيرَعلا ٌلقعلا

 ٍلَقَع نم لضفأ ًابسك ّدحأ بستكا ام» :لاق ,مهالّسلا هيلع هنأ يِوُرو

 اف كلل «ةافتسملا ّلقعلا كلذب ْىنعو 2700ْمدَر نع هَدرَيو ئّده ىلإ هيدي

 .ناسنإلل ًابسك

 مهقلاخ ىلإ سانلا ٌبرقت د اذإ ! يلع اي) :مالسلا هيلع هّلوق كلذ َنيبي اممو

 يف سانلا دنع ئفلزلاو ٍتاجرّدلاب مهفيست «لقعلا عاونأب هيلإ بّرقتف ّربلا عاونأب

 ٌلقعأ ام :ليقو كك ّيبنلا ٌراشأ لقَلا اذه إو . 00 ٌرخآلا يف هللا َدنعو اينّدلا

 .ةرطفلاو ةثارولاب عوبطمو «ةئيبلاب بستكم :ديري .ةعيبطلا :ةزيحنلا (1)

 .دحأ هبلغي ال :يأ (؟)

 .ملعتي نأ عيطتسي ال ًالصأ لقعلا بهي مل نمف ()
 ليصحتو نيتأشنلا ليصفت» وهو ««ةعيرذلا» نع ًالضف ءرخآ فنصم يف ثيدحلا اذه بغارلا دروي (5)

 .«طسوألا همجعم)و «ريبكلا همجعم) يف يناربطلا هدروأ ١7. ص بلح ةعبط ؛«نيتداعسلا

 .بستكملا لقعلا فالخب «ناويحلا نع هب هزيمو ناسنإلل هللا هقلخ يذلا هنأل (5)

 ههجو هللا مرك بلاط يبأ نب يلع ديري (5)
 .الاف نص :ةةعيزذلا» يف ةيناث لوقلا اذه بغارلا هروأ 0

 ؛«ءايلوألا ةيلح» .ًاضيأ «ةعيرشلا مراكم يف ةعيرذلا» باتك يف هسفن ثيدحلا اذه بغارلا دروأ (8)

 .5617 ««لادتعالا نازيم» )١18:١1(. يناهفصألا ميعن وبأ
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 يرجيو .")0هتَعاطب لمَعو لاعت هللا َدَحو نَم ٌلِقاعلا» :لاقف !ٌقارصُنلا اذه

 # ٍر عسا بعص بأ كام ُلِقعنوأ عمت هول » :رانلا لهأ نع هللا ىَكَح ام كلذ يف

 ٠١[. :كلملا]

 «ةيويندلا فراعملاب دادتعالا ةلقلو ...» :يلاتلا وحلا ىلع ريخلا اذه بغارلا دروي ء/“ ١6ص «(«ةعيرذلا» ىف(

 لمعو لاعت هللا دحو نم لقاعلا |منإ :هعم لقعلاب ًاينارصن فصو لجرل (يرصبلا نسحلا ديري) لاق

 .(هتعاطب



 لدح

 شسماخلا ّلِصَملا
 هر هع

 ةبستكملا فراعملا غاونأ

 .ةطساوب برضو ةطساو الب ٌلصحي ٌبرَص :نابرَص ٌةفِرحُما

 ٍناولألاب ةفرعملاك سارا ني اق 0 ةطساو الب ٌلُصحي ايف

 «ريكفت ريغ نم ةبيدب ٍلقعلا نم ٌذافتسُمو «' ,")سوسحملاو ٍقوذملاو ٍتاوْصألاو

 رخآلا ىلإ امهددحأ سايق يف ")نيّسنج لك نو تميزا نيفالاو ٍنينثالا ْنَأب مليلاك

 هايإو امه ِنيواسَعُم نيئيشل يواسُملا نأو نصف وأ هلفش رت وأ هّيواسُي ْنأ امِإ

 نم مظغَأ لكلا نأ نأو ««؟ةطساو ٍبلَسلاو باجيإلا َنيب سيل نأو «"”نايواستُم

0 

 اهموعطو اهحئاورو اهوصأو اهناولأ يف ئرخألا ءايشألاب ةلصتملا قئاقحلا ىلإ لوصولا :يأ )١(

 .سمخلا ساوحلا قيرط نع اهماسجأ عئابط
 .عونلا يف نافلتخم نارصنع :ناسنجلاو را

 .لصأللا نم تفذح تاملكلا ضعب نأ ودبيو «نايواستم امه ءىشلا» لصألا يف ()

 .ايهنيب طسو وه ام ةمث سيلو «ةدايزلا امإو صقتلا امإ :يأ (4)
 :تايبهيدبلا نم ةعومجم فنصملا ددع دقل (0)

 .ةعبرأ نايواسي نانثاو نانثا -أ

 .ةدايزلا امإو صقنلا امإو ةاواسملا امإ ةهباشتملا ءايشألا نيب تاقالعلا ب
 .ةي رواستم ةي ايواسنلا 'ءايشألا تاي هواسم 5

00 

507 



 لدا

 ِسفَتِب سوسحملا ٌساحلا ُكِرْذُي اك "”(ةظحالمماب) ُءالّقْعلا هُكِردُي لب ©")ةمّدقُم لإ
 37 رّشابم

 اّمِإ طابثيساو ركفت ىلإ هيف ُجاتحُي يذلا وهف ةطساوب ٌلصحي يذلا امأو
 هايضتقت نأ اّمإو ««”مْزِم امو ٌنلَقَع اًمِإ امهالكو «لقلا ةطساوب وأ ةّساح ا ةطساوب

 .«)ًادحاو ًءاضتقا

 (00هُيِكَةَوبُت ةقرعمو ئىلاعت هللا ةفرعم ٌلقعلاف

 طبتتسا امو 2" هت ةئسو هريسفتو ِهُليوأَتو هثءارقو هللا باتك ةفرعم للا

 0 1 ردا )خللا ملِع ٍبتُكو ٍدهزلاو ٍظِع عاوملاو مالكلاو ِهقفلا نم اهْنَع

 .اهذاعو

 ِتايعيبطلا ملِعو ٍةسَدنهلاو موجنلاو باسحلا ةفرعم '”ُيِمَكِحلاو

 .لصألا يف ةحضاو ريغ (؟)

 ساوحلا قيرط نع يداملا لصاوتلا يأ ةيداملا ءايشألا نيب ةميمحلا ةقالعلا :ةرشابملا (")

 نوكت يتنلا ةيلقنلا مولعلا اهب ينعي ةلملا لإ مولعلا ةبسنو «نيدلاو ةعيرشلا يهو ةلملا لإ ةبسن لم (5)

 .ةينيدلا صوصنلا قيرط نع ةدابعلا

 .ّلملاو يلقعلل هركذ دعب «يمكحلا هامس ام وهو أعم ةيلقن مولعو ةيلقع مولع نم مزل ام :يأ (5)

 .ةيناييإلا ةقثلا لإ لوصولاو يلقعلا لمأتلا قيرط نع هيبن ةلاسرب قيدصتلاو لاعت هللا ةفرعم :يأ (7)

 .اهصوصنب ذخؤت ةيلقن مولع هذهف (0)
 .اهباعيتسال يماسأ لماع وحنلاو .ةقباسلا ةيلقنلا مولعلا مهفت ةدعاسم مولع هذهو ()

 هذهو .هقفتلاب ملعلا ًاضيأ اهيناعم نمو ؛مولعلا لضفأب ءايشألا لضفأ ةفرعم يهو ةمكحلا لإ ةبسن (9)

 .اهل ًاضاعبأ اهنوك يف ندبلا ىلإ ءاضعألا ةبسنك ةمكحلا ىلإ مولعلا ةبسن :بغارلا لوقي
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 .©”اهل لآ ")ٌقِطنملا :ليقو ءبّطلاو 2'ةسارٌقلاو

 :تاهج ثالث نم مولعلا لإ لوصّولاو

 باوثلا و ةداعإلاو ِءدبلا لاح كلذو «؟9ةّيوامسلا ٌداوملا نم :لوألا

 .تادابعلا ٍلوصأو باقعلاو

 هللا ةفرعمو ملعلا ِثودُح ةَقرعمك كلذو «*)ةطَبَتسمملا لئالدلا نم :يناثلاو

 .ءارجلا بوجو ةفرعمو ِتاّوبنلا ةفرعمو

 ملِعو "ايؤرلا ةرابعو ٍةَسارفلاك ")براجتلا قيرط نم :ثلاثلاو

 براجتلاو ٍتاعارزلا ٍتاقوأ ةفرعمو موجنلاو باسحلاو «رجزلاو «ةقايقلا

 .هقالخأ ىلع ناسنإلا ةئيبب لالدتسالا ءاهرهاوظ نم رومألا نطاوب فرعت يف ةراهملا :ةسارفلا )١(

 .ثارتلا يف ةيلقعلا مولعلا رئاس يف قطنملا رث أ ىلع لدي اذه (؟)

 :رخآ بولسأب ١١١2ص ««ةعيرذلا» يف «مولعلا ةدافتسا قرطب لصتملا رمألا اذه بغارلا دروي (")

 ةقداصمو لقعلا ةبيدب نم دافتسملا لوألا :برضأ ةعبرأ مولعلا اهنم دافتسي يتلا قرطلاو»

 دافتسملا ثلاثلا .ةسوسحم تامدقمب وأ ةيلقع تامدقمب امإ رظنلا ةهج نم دافتسملا يناثلا ... سحلا

 .«...يحولا نع ناك ام عبارلا .مهبتك يف ةءارقلاب وأ مههاوفأ نم عامسلا امإ سانلا ريخن نم

 .ميلعتلا عاونأ طسبأ وهو رشابملا نيقلتلا قيرط نع ملعتلا :يأ (5)

 .ركفلاو لمأتلاو لقعلاب اهيلإ لصوتي يتلا مولعلا :ينعي (0)
 .ءايشألاب يداملا ملعلا اهساسأو ةيقيبطتلا مولعلا مويلا هيمسن ام :يأ (7)

 .ايؤرلا ريسفت :يأ (0)

 لالدتسالاو ؛نيكلاسلا لع لالدتسالاو مادقألا راثآ عبتت «(84ص «ةعيرذلا يف تدرو (ىك) يه (4)

 .ناسنإلا ةتيبم

 .اهجوربب مءاشتي وأ اهمؤشب نميتيل اهراثآ ريطلا رجز (4)
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 ٌنيفوتلاو «لاعت هللا ٍقيفوتب ُناسنإلا هلاني ةثالثلا ٌعيمجو ."7بسياكملا هوجو ًةماعو
 هو و

 ."””بولطم لك ٌداِع

 .مهتاوقأ سانلا اهب بسكي يتلا ةيوديلا لاغشألا ديري )١(

 .هحاجن ساسأ ملعتملل هللا قيفوت :يأ (0)



 ا5ك

 ٌسِداسلا ٌلِصَملا

 اهيثآو مولُملا ٍلَصْفأٌركذ
 .لُكلا هْبْلطَي يذلا وه ")ريَخلا ٌدَحو ريح ا ُباَلُط "هبت ءانت ىف ُساَنلا

 ."0ةّياهن ىلإ ال ةكرحلاو ّيْعَسلا طع ّلقَعلا نأ هَّدَح كلذ ّنأ لع َةَلالّدلاَو

 نذإف ءام ٌديخ هب ُدصقلاف اعلا هلعفي ٍلعف لكو ءيلوقُلا "لئاوأب ٌمولعم كلذو

 ديو هيطاخح طلطو ةيلاطءاطخأ يمك ركل« كلا قي تولطلا وهال
 :هِلَوَق يف 9ةيهاتعلا وبأ ٌقَدص

 قنا ٌبالتجماو َِّرَلا َعفد 200

 (0ةعَّدلا لع َءانَعلا راتخا (ّيُرلف هِلاَح ٍفٌّدصت يف ٌطلغي ٌءرملاو

 ةرابع درت .4؟ص ؛«ةعيرذلا» يفو .لاعفأ نم نوكلسيو لامعأ نم نورحتي ام يأ مهتايرحت )١(

 يبأ يتيبب لثمتي مث .رش نم براهو ريخلا بلاط اهتايرحتم يف سانلاف :يلاتلا وحنلا ئلع فنصملا
 .ليلق دعب انه نيدراولا ةيهاتعلا

 مهفي كلذل ًاعبتو (لكلا) ةملك ريسفت عبتي ءثحابلا ئري |ميف ,فيرعتلا اذهو .ربخلا فيرعت :يأ )١(

 .ًالثم رشلا ديرت ةباصع لكلا نوكي دقف .«فيرعتلا

 .ناكملاو نامزلا دودح يف هقالطإ ىلع سيلو ءدودح هل ريخلا بلط نأ ديري (؟)

 .لوقعلا طسبأب :يأ (5)

 .ه 189 ماع يفوت ,دهزلا رعش نم رثكأ هنأب فرع ,ديشرلا نوراه رصاع «يسابع رعاش (5)

 ةيهاتعلا يبأ ناويد يف نيتيبلا نيذه نع رثعأ مل .(نيعلاب) اهباوصو (نيغلاب) ءانغلا تدرو «لماكلا (5)

 - ه784١ توريب «رداص راد ةعبط هناويد يف ناروكذم امهنكلو .لصيف يركش .د قيقحتب

 .١77/1ص م64



 ا/ ١

 ""”مالآلا نم سفنلا ذاقنإل اّمِإ :"9ثالت يف ٌءرملا عسيف 227كلذ تب

 نم اي اينّدلا راد يف ِندَبلا ذاقنإل امو «ّيِدَبَألا ميلعتلا و دم نملا# ءاقيلل اهيبرقت

 .©"0ناوعألاو هاجلا رولا داعم ال نم بلطل انإو 6

 «بولطملا ٍلضفأب ُقّلعتي ام مولُعلا ٌلضفأو .هيلإ هب ٌلَضوتي ٌملع ٍدحاو ّلكلو

 وه كلذو ءبصّتغُي مل ّبستكا اذإو ْبهَذَي مل لصح اذإ ام بولطملا ٌلضفأو

 .ٌيديبألا ُءاقَّبلا

 0 "راو ناوعألاو ُهاجلاو ْلاملاو ندّبلا امأو
 م وم

 كلذب تبثف 9 ةيآلا ..# اَينَدلأ َوْوَمَحْلا لكم امّنِإ#“ :لاعتاللا لاق ام اهلثمو «,كنع

 ملع مث ا ءاقبلا هب ٌدافتسُي يذلا ٍنايدألا ٌملع اهّلضفأ :ةثالث مولعلا نأ

 .0باستكالا ٌملِع مث ٍنادبألا

 .مدقت |يف انلق ام حص اذإ :يأ )١(

 .ةثالث فادهأ نم دحاو بلط يف لب «ةثالث فادهأ بلط يف :يأ (؟)

 .ماثآلا مالآلاب ديري هلعل (3)

 .عطقني ال يذلا مئادلا :ّيدمرّسلا (5)

 .ضارمأ نم مسجلاب ملت يتلا مالآلا (5)

 ام ىلع لوصحلل ثلاثلاو ندبلا ذاقنإل يناثلاو سفنلا ذاقنإل اهنم لوألا نأ يعاسملا هذه يف ظحالي (5)

 .معن نم ندبلا هب بيطي
 .دودحم ينمز دمأل ةراعتسملا يهو ةيراع اهدرفم (0)

 ضّرألا ُتاَبت-وي طْلتلَم لَمَسلا َنِع هلأ ولَمك ايدل ةؤَمَحْلا لكم اَمَّنِإإ8 :سنوي ةروس نم ؟4 ةيآلا ديري (8)

 اهنا آلَع توُرِدنَم ْمَُبَأ آَهْلهُأ كرظو ْتَنَيرَأَو اًهَهُْ نال َدَمَأ ان ربح رافال سال لك اياه

 .4 َنووَكحَتَسي و ْوَمِل تيل لصف َكِدك نيمار ْمَّل نأك اًديِصَح اهم اواو الي ارم

 .ةيلضفألا بسح مولعلا بيترت يف لصفلا اذه فلؤملا رصتخي ةزجوملا ةحضاولا ةصالخملا هذه (9)

 .تاعانصلاو قزرلا باستكا ملع مث نادبألا ملع هيلي ساسألا وه نايدألا ملعف
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 و 20
 عباسلا لصفلا

 (”هملعَتو هميلعتو ملعلا بلاط هيلإ جاتحتي ام

 ةيافكلاو عبطلا ٌةدوج يهو ةّيوامس ٍةثالث : ءايشأ قسم ىلإ ملجلا ُبلاط ُجاتحي

 تلعب زوج ني وخاوو ةنوابصلا يالا رفر هوج نم دع روف رو

 ًاهق هطَمحي ايو ءاظوفح هلت امو هلو َنوكُي ْنأف عبطلا دوج اّمأ

 ؛ةئطفو ءاكذو ٌنهذ كلذ عم هل نوكيو ءًاروكد هيف ُرَكفي الو ارْكَتم همهفي امو

 .اهقئاقح روصتل «”اهديدحت نم ٌدُبالو «تالآلاك ٍلَقَعلِل ئوق كلذ ٌلكو

 :نيباب تحت «ةعيرذلا» يف لصفلا اذه ةدام بغارلا لوانتي )١(

 .هارحتي نأ ملعتملا نع بجي ام :ناونع تحت هلعجيو ١١5(« ص) نيرشعلاو عبارلا بابلا أ

 عم ملعملا هارحتي نأ بجي ام ناونع تحت هلعجيو ١١9( ص) نيرشعلاو سماخلا بابلا

 .نيملعتملا

 ميسقتلا يف رثكأ ةيانع لذبي ةطوطخملا هذه يف هنأ الإ يرهاظلا ليصفتلا اذه نم مغرلا ىلعو

 .لوصألا نم عورفلا ذخأو طيسبتلاو

 هجو لع ةفصلاب فاصتالا ْنِلع لدت ؛لعافلا مساب ةهبشم ةفص يه انه ًاريثك ةدراولا لوعف ةغيص (1)

 .كلذك اهلك روكذو ظوفحو لوبقف «توبثلا
 تاردقلا يأ لقعلا ىوقو «ةنطفلاو ءاكذلاو نهذلاو ركذلاو ركفتلاو مهفلاو ظفحلاو ةيلباقلا ديري (*)

 ًالك حضويو 485 ص «(ةعيرذلا» يف ًاّصاخ ًالصف اهل درفيو لقعلا عباوت بغارلا اهيمسيو ةيلقعلا

 .بسانم ليصفتب ابسانم ايلالد أايمجعم احيضوت اهنم

 .اهنيبتو اهفيرعت :يأ (؟)
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 ةروضص تاق طئطاوول) متاخلا عبط نمي وهو «يناعملا روصت ٌةرقف عبطلا نأ

 دق ام ٌصيخلت ٌركفلاو 1و وقنا كاوقإ مهفلاو ,7"2سفنلا يف عّبطنا مَّدُق ام

 امم ٌمزلي امل سفنلا ُلّمَأت نهذلاو اركفتلا نع باجيلا عفر ٌركّذلاو وهف

 .«راّثلا تكد نم «كلذ لّثأت ةعرس ٌءاكّذلاو « "هيف تركفتو ٌتمهف

 اعل ا وب اع املا

 ل غ 01١ يفو )هليل للع رفوتلا نع ًةلََشِم م هّترثكب

 و ريقف ")هب ّنِنَعلا راص ّئِغلا كلذ نع ًائيش َداز نإف .ةجاح

 كا :رهمج زب لاقو

 .«ملعلا ٍبلط

 .لصألا وهو «يناعملا روصت حالطصالا يفو متاخلا عبط وه ةغللا يف عبطلا :يأ )١(

 .ةيفرحلا ءايشألا نع سفنلا هتروصت اهب ظافتحالا وه ظفحلا نأ :يأ (؟)

 .يعولا يأ :مهفلا (")

 .ميمعتو هنم جاتتتسا برو سفنلا هتعوو روصت امل عيمجت هيف ركفلا (5)

 .عومسم لاع توصب ركفتلا :وه ركذلا (5)

 .ةلقاعلا سفنلا ىدل ركف نم لصحت ايف يأرلا ةرادإ :يأ (")

 .84-917 تاحفصلا «ةعيرذلا يف ىفوأ ليصفتب تحرش دق ةرصتخملا تافيرعتلا هذه لك ()

 .ملعلا هيف اب يونعملاو يداملا دازلا ليلق نم ءرملا هب (توقتي) غلبتي ام :ةغلبلا (8)

 «هسفن تقولا يف هديزت الو ملعلا بلط ْئىلع نيعت يتلا ةيلاملا ةردقلا رفاوت انه ةيافكلاب ينعي هلعل ()

 .ةيلاتلا رهمجرزب ةملك نم مهفي (ى «هنع اهبحاص فرصت الئل «ةجاحلا نع

 .لصألا يفدرت )١

 .لصألا يف ًامرخ ةمث نأ ودبيو .لصألا يف درت ل١١



 ةدصل دكلاو ةليوط ٌةَعانَّصلا» :©7طارقُبأ لاق دقف ٍرمُعلا لوط امأو

 ؟نايذألا ماع كّنظ اق ٍنادْبألا ٍملِع يف اذه يق وت ينقل كله ةيرستلاو

 لصحت ال ٌةبرجقلاو ءقيرجتلاب الإ ْمُكحَْسُي ال ُلقَعلاف محلا لوط ىلإ "7جيتخ او

 .اهب ٌلاوخألا ُفلتخت ٍرمُعلا نم 00د ةدميألا

 ةءانشأ ةاعا رمنف 1 3ةراتعلا اأو

 .هسفن يف ٌريتعُم اهُضعَب :ًالوأ

 .ملعلا لإ هتفاضإب اهضعبو :ًايناث

 .مّلعلا ىإ ةفاضإلاب اهُضعبو :ًاثلاث

 )بي ْنأل ٍدحأل ٌنِكْمُي ال :ءاىكلا ُضعب هّلاق ام هِسفّت يف ربتعملاو :ًالوأ

 اهلك هقالخ الخأ ُحلصتف "هين لإ روما دفا يار دوا يب يح[ قا

 .«ءاد تّدادزا 22ءاذغ اهتدز امّلك ةّيقنلا َرَِغ َنادبألا ْنِإ) :طارقبأ لاق كلذلو

ُ 

 .بطلا ابأ ئمسي ؛ميدق يقيرغإ بيبط )١(

 ثادحألا عم لعافتلاو ةاناعملا :ةبرجتلاو .ناسنإلا ينب نم ةبولطملا لامعألا :ةعانصلاب ينعي هلعل )١(

 .ناحتمالا :ءاضقلاو .اهيلع ربصلاو ةايحلا يف

 لصفلا اذه فّبصملا حتتفا دقو .ملعلا بلاط فوذحملا لعافلا بئانو ءلوهجملل ينبملاب :جيتحا (؟)
 (... ملعلا بلاط جاتحيا :هلوقب

 .ةليوطلا :يأ (5)

 .لصفلا حتتفم يف اهركذ يتلا (6)

 .لصألا يف ةحضاو ريغ (7)

 .زمهلا فيفختب «ةئيندلا :ةيندلاو .حكنمو لكأمو سبلم نم ايندلا تاذلم يف طارفإلاب لصتي امم (0)

 .ًايدسج ةضيرملا يه ةيقنلا ريغ نادبألاو .اذع لصألا يف تدرو (8)



 ١و

 .ةّرهاطلا ُبولقلا اّلِإ ةّرِهاظلا مولعلل تسيل :ليقو

 :مّلعتملا ٌتافص

 :هقَحف ملعلا ىلإ هيفاضإب نتي ف ًيناث
 .©0كّلَس هيلإ هلجأل يذلا ّضرغلا ٌءرملا َفرعَي نأ-١

 .هيلإ قرطلا ٌرصقأ فرعيو -"

 لبق لوصألاب ٌنف ّلك يف اتعلم ٌمَهَألا اذإ "”هلهج ٌمسَيال ام مّدقي نأو

 تلطي نأ كلذؤلويضألا كرت (01 ويعؤلا وق ف :ليق دقف :«©عورُفلا

 .")اهِطبَض نع ٌزجعَي تايئزجلاف .هتايئزج لبق هَعوّنو هِعِرَف َلبَق َملعلا ٌسنج

 :ىلاعت هلوق نم هريغ نم رثكأ نأب اورصتتا اذإ ءيشلا رهظ نم «ةفيرشلا مولعلا :يأ ٌةرهاظلا مولعلا )١(
 تاذلم ئوتسم نع هملعبو هسفنب ومسي نأ هسفن يف ملعتملا هربتعي ام ةصالخو رهط حبال
 .مهتلهجو سانلا ءاطسب اهرثأ يف ثهلي يتلا ايندلا

 اهيعاري نأ يغبني يتلا رومألا «ملعلا ْىلِإ هتفاضإب ربتعي ام» ناونعلا اذه تحت فنصملا ددعي (1)

 انفضأو هانفضأ يذلا «ملعتملا تافص» ناونع تحت عضوت نأ نكميو «هملعت ءانثأ ملعتملا

 .طقنلا تايادب يف ماق رألا

 وه اذهو «ةمدخو ةيمهأ لقأ وه ام ىلع همدقي نأ هل ةمدخ هرثكأو همهأ ملعلا نم مدقي نأ :يأ (؟)

 .هنود شيعيو هلهجي نأ عيطتسي ال يذلا ملعلا

 .اهتاليصفت ال ةماعلا اهنيناوقو ءاهتايئزج ال مولعلا تايساسأ يه همدقي يذلا وهو (5)

 .اهنوغتبي يتلا فادهألا ىلإ لوصولا :يأ (5)

 اى هنكل اهقالطإ لع مولعلا يف تايئزجلا نع ثحبلا ملعتملا نع يفني ال فنصملا نأ دكؤملا نم ()

 ماعلاو ءءزجلا لبق لكلاف «ةماعلا اهسسأو الوصأ ىلع فوقولا لبق اهبلطي نأ هيلع ركني - ودبي

 .صاخلا لبق



 و١

 يبلط ام» :سيلاطاطْسرأ لاق دقف ')هتّيِصاق غولب يف عمطي ال ْنأو -:

 0000 (”لقاعلا عسي ب ال ام ْنكل هتّياغ ىلع ءاليتسالاو هتيصاق غولبل َملعلا

 ,©"7هُكاردإ رشبلا ٍقوَط يف َسيَّل ام لِ ملجلا نم هيمهب َعَْي ال نأو 5

 .طرفُم ٌلهَج كلذف

 :(5) عاشلا ّلوق يحتم م ( ؟*هغولب نم َرَّسيَت ام طَخستَي نأو -1

 ©0ةيطتسُت ام ىلإ هزواجو هدف ًائيش ٌعطتسَت ملاذإ

 ريمأ نع َيِوُر دقف ."”هولُعلا ةماع نم ًافَرُط َنكمأ نإ لوانتي ْنأو -
 .هّتسحأ ملِع ّلك نم اوذُخف صحي نأ نِم ٌركأ ُملعلا :نينمؤملا

 ءلّوألا مكحي ىّتح ملِع ْىِإ ”ولعيو باب ىلإ ًاباب ٌرواجَتَي ال نأو 4
 ."هُهَقلل هل ٌّرِضُم بلَقلا ىلع ملعلا ٌماحدزاف

 .هتايثزج يف صصختلا يفو هيف ةطقن دعبأ :يأ )١(

 .هنع ينغتسي نأ لقاعلا عيطتسي ال ام :يأ (؟)

 .ةيرشبلا ءانبأ دي لع قيقحتلا نكمم ريغ ًافده بلطتي ال :يأ (")

 مهفي مل ام زواجتي نأ لواحي ال نأ :يأ (5)

 .هب ًايدتقم :يأ (0)

 . ١750 ص ؛«تايعمصألا» ١7١. ص «يشيبارط عاطم عمج هناويد ءبرك يدعم نب ورمع «رفاولا (5)

 يف بغارلا هدروأ دقو .هنع باوجلا مهفي لو ضورعلا ملع نع هلأس نمل دمحأ نب ليلخلا هب لثم

 .(57 :1) «ةغالبلا عمجملا

 .فرطب ملع لك نم ذخألا :يأ (0)

 .(ولعي» بوصألا لعلو «عراضملا ىلع يضاملا فطعب «العو» لصألا يف (8)

 .ًاماهق لوألا باعيتسا دعب الإ رخآ ىلع علطيل أملع ملعتملا زواجتي الأ ديري (9)



 نفر

 :ليق دقف .(١)هُمّلعي امج راثكتسالا نم ةيانِع ٌرثكأ هلصحي ام نوكي نأو 4
 سام و ل

 ةعفان اهتمت تناك اذإ لمتحلا اهينثي ال ٌةَرَجّشلا

 .هثايسن ملعلا ةفآف «"ٌدِني التل ِهّئقْنَأ دَق ام هيف ىلع َدِصوي ْنأو ٠

 ٌةَعيِرَس انف "اهوثداحو ٌةعلَّط اهّئإف َسفْنَأْلا هذه «اوعدقا» :©”ثسَحلا ّلاق
 .«روثدلا

 نيس ل يِداعُي الأو ١
 أ 0 3

 .[79 :سنوي] © ءدمّلعي أ 3 لب :ىلاعت لاقو

 اّلِإ اهيلإ لّصوي "5 هلانَي اب ٌياِبُي الو 7

 .هتيمكب ال هلمحي يذلا ملعلا ةيعونب نعي نأ ملعتملا نم ديري هلعل )١(

 .درش اذإ ديعيل أذنو ,ئسنيف ظفحلا ةرئاد نم جرخي نأ دنيو .نيحلا نيب هعجارو هملعت ام ظفحتي نأ (7)

 ءاهقفلا ءاملعلا دحأ «ةرصبلا لهأ مامإ ءيرصبلا راسي نب نسحلا (ه )7١ - ١٠١١ يرصبلا نسحلا ()

 «ءايبنألا مالكب ًامالك سانلا هبشأ يرصبلا نسحلا ناك :يلازغلا لاق .كاسنلا ناعجشلا ءاحصفلا

 .ةباحصلا نم ايده مهبرقأو

 لضفلا وبأ دمحم :قيقحت )١: 7٠١9 دربملل «لماكلا» يف يرصبلا نسحلل ةملكلا هذه تدرو دقو

 اهنإف سفنألا هذه اعدقأو روثدلا ةعيرس اهنإف بولقلا هذه اوثداح» :يلاتلا وحنلا لع (ميهاربإ

 ."ةياغ رش ىلإ مكب عزنت اهودعقت الإ مكنإو ةعلط

 .امل سيل ام لإ يزنتلاو فوشتلا ةريثك :ةعلط .عنملاو فكلا وهو عدقلا نم :اوعدقا (5)

 ثداح :برعلا لوقت اوذحشاو اولجأ هانعم :لثم :اوثداح ١: ٠١4 «لماكلا» يف دربملا لاق اوثداح (5)

 .سوردلا :روثدلا .هذحشو هالج اذإ هفيس نالف

 نوكت دقو «رصانعلاو ءايشألل ةليصألا زونكلا يأ ةميركلا رهاوجلاو ءلصألا يف ةحضاو نكت مل(5)

 .سبايلا مل ًالثم قيقعلاك ةميركلا راجحألا وأ راحبلا يف ردلا نم ةجرختسم



27> 

 َتنأف كّلُك هتيطغأ ْنِإف 20كّلُك هّيِطعُت تح هّضعَب ٌكيطعُي ال ٌملعلاو ةرَطاخُماب

 .رطحخ ىلع هّضعَب َكاّيِإ ")هئاطغإ نم
 نإ» :ِلكَي ٌئنلا ّلوق ًاربتعم اهعسو يف ام ٌقوف ٌهسفن َلّمَحم ال ْنأو ١

 ّْنِإ ©!!كّديطم كّْمْفَت :رمُع لوقو «"”قبأ ًارْهظ الو َمطَق ًاضزأ ال بلا
 .ُتعطقلا اهَتْعِبَت نإو ٌتَحَلطِضا «*اهتقفَر

 ضل ةّيواعُم لاق دقف ءاَهالَم فاخ اذإ اهَحورُيو اهيِمحي نو 4

 يِهَع ةركأ اذإ ُبلّقلاو هركذلاب يعت َبولُقلا اوحّوَر :ليقو ءاهومحاف ااهلَم

 ا :©0لمْغَدل ّليق دقف .هّلهج ام ٍلاؤس نم َفِكَّتسَي ال نأو 5

 .غرفت ىلإ جاتحي هنأ :يأ )١(
 كيطعي ال ملعلا» :يلاتلا وحنلا ىلع 2١١7. ص) «ةعيرذلا» يف ةركفلا هذه نع بغارلا ةرابعو (")

 نع هايإ (ًّنأكو .«رطخ لع هضعب كايإ هئاطعإ يف كنإف كلك هتيطعأ نإف ءكلك هيطعت ئىتح هضعب
 :لاق نم

 مدخت لام ماوقألا مدحت ال يتلا يهو هتمدخف ّلعلا مدخ

 «هقح هيلإ ىدأ |مبرف هل غرفت دق ولو «هبلطل غرفتي نأ هيلعو ملعلا لع ربكتي الأ هيلع ملعتملا نأ :يأ

 .ًايفاك هنم ليلقلا ردقلا اذه لظيو «هتايناكمإ لك ملعتملل مدقي نل ملعلا نكلو

 76٠9. ثيدحلا ,يطويسلا عماج .فيعض ثيدح :لاقو رياج نع رازبلا هاور ()

 بولسأ لع ابصنت نأ زوجيو .هيبشتلا لع كسفن اهربخو ًارخؤم أدتبم ةيطملا لعجن عفرلاب (5)
 .كتيطم مزلاو كسفن مزلا «ءارغإلا

 تضبم يأ :تعلطضا .فنصملا ركذ اى ةرشابم ال رجلا فرحب قفر لعفلا ئدعتي نأ ٍفولأملا (5)

 .اهتايلوؤسمب
 .للم وذو ةلم وذ لجر لاقيو ءاعيرس هناوخإ لمي نم ميملا حتفب :ةلملا (5)

 .تيمع تلك اذإ اهنإف بولقلا هذه نع اوحور :رخآ صنبو صنلا اذهب وري اهبر (0)
 .باسنألا ةفرعم نم لثملا هب برضي .برعلا ةباسن «ينابيشلا ٍلهذلا ديز نب ةلظنح نب لفعد وه (4)

 .(مالعألا «يلكرزلا)» ه6 ماع يفوت ,ديزي هنبال ًابدؤم ناكو ةيواعم لع دفو



 نكن

 ةناّرخ ملعلا» :نينمؤُملا ٌرمأ لاقو .ٍلوقَع بلقو ٍلووَس ٍناسِلِب :لاقف ؟ملعلا اذه

0 

 .نشخي هب : ةلياف حبق لك هب ةلاهجا تتاكذإ :لاق ؟ملمقلا خيشاب شم :ميكحل

 .")!ةايحلا هب ْتَنسَح ام :لاقف ؟مّلعَتلا ناسنإلاب نسي يتم :رخآل ليقو

 .ةباتكلاب َملعلا اودّيق :ليق دقف :هلهَج اع هفمست هعّمسي نم بتكي نأ بحي ١

 ."0ةاعو (مالقألاو) ًةامْح هل بتكلا اولعجاف ربت د ملعلا :ليقو

 يف ٌريخ الف «؟)ردّصلا هتّسحتسُم يمضي ئىتح ةباتكلا ىلع ٌرصتقي الو

 0!( لاتجي) الو مامحلا كعم لخديالو كعم ٌرضحبت الو يداولا ّلكب عي ال ِملِع

 بتكلا ْلِإ ٌرْثَكو هجاجتحا دادضألا ىلع لق (0هطفس يف هملع نّمو . .يداّتلا

 .70هجايتحا

 ااا ل 18

 ل

 .ملعلل ًاقيرط لاؤسلا ةناكمل ةربعم ةروص )١(

 .يتاذلا ملعتلا وأ ةميدتسملا ةيبرتلاب رضاحلا رصعلا يف ئمسي ام اذهو (7)

 .خيشلا نع ملعلا لمح يف ةباتكلل ةوعد هذه (؟9)

 .رودصلا يف هظفح لهسيف نسحي امالإ بتكي ال :يأ (5)

 .نمزلا لع كعم ئقبي :يأ (0)

 .ًاهافش رودصلا يف هلمحي لب ةباتكلاب ءافتكالا مدعب «ملعلا لمح يف ىلوألل ةمتت ةوعد هذهو (10)

 .هردصم لكلف «مولعلا نيب طلخلا مدعو «ملعتلا يف قيقدلا صصختلل ةوعد هذهو (6)



 نحل

 اجلا هاد داس رك رج طا رع طخ رار يع واول

 هيكح يف أطخأ ًامجنُم وأ ًابيبط اودارأ اذإ اعلا هلعفَتام ءافك هب عافتنالا كرتو

 0000007 ٍةعانص ّلك ًةّحص رعي نأ ُبجي لب ,موجنلاو بطلا اولّدرتسا

 نأ ريغ امهتبَب ةبَسانُم ال ذإ ءاهزجَع لع ّلُدي ال اهيطاعتمف «2")اهتاذ يف اهيلع

 .ًابذاك وأ ًاقداص اّمِإ اهيطاعتب يكحي

 يف ملعلا لإ ةفاضإلاب هِسفَت َملِع رثكتسَي ال نأ ملع يف َعرَب نَم ٌقحو ١
 هللا لوق ركذف "”ْنسَحلا لاق دقف «")هاطاعَتَي يذلا هلع ىلإ ةفاضإلاب لب هِسفّن
 هَملِع ّنأ ُبظْي ملاع لك :[4 :ءارسإلا] 4 الق الإ للا ني سيو امو» :للاعت
 :هلوق يف "0 عاقّرلا نب يدع َلقَع فخستساو ««؟)ريثَك

 (0اهتادزأ يكل ٍةَدِحاو ملِع نَع ًادجاو ُلِئاسَُأ ام ئّتح ُتمِلعو

 ملعلا ةعيبط نم لب «ءاملعلا ضعب هيف عقو أطخ نم ال «مولعلا لع مكحلل ةيملع ةوعد هذهو )١(

 .ملعلا ىلع بسحي ال درفلا أطخف ءهسفن

 رئاس ىلإ سايقلاب ًاريثك ءزجلا اذه ئري الأ ملعلا نم يليضفت ءزج ىلع فقو يذلا ملعتملا ملع :يأ (1)
 يذلا ملعلا نم هنقتي مل امم رثكأ اهنقتأ يتلا ةيئزجلا ئري الأ هيلعو أدج ةريثك يهو ملعلا ءازجأ

 .ملعلل ةيناثلا يفو ملعتملل دوعت لوألا هسفن يف ءاملا .سانلا هسردي

 .هتمجرت تقبس دقو ءيرصبلا نسحلا ديري (9)

 .ةميركلا ةينآرقلا ةيآلا فالخب ءملعلا نم ًاريبك ًابيصن اوتوأ مهنأ نونظيف نوئطخي ءاملعلا نأ :يأ (5)
 .ماشلا لزني ناكو ةعاضق نم يح يهو ةلماع ةليبق نم عاقرلا نب ب يدع (0)

 «ةيملعلا بتكلا راد «نيدلا رون دمحم نسح حرشو عمج «هناويد .(ه1405) عاقرلا نب يدع «لماكلا ()

 :هيفو 2337“ ص «توريب

 ةدلحاو فرح نع ًادحاو لأسأ تسل تح ترمعو

 .(* 97 ةبيتق نبا ءءارعشلاو رعشلا 27 4:/11 بتكلا راد «يناغألا)



 و١

 الع هب رمأو هذ كرعأو هَعّمصأو هارأ نأ ُثددو :ءاملعلا ضعب لاق ئتح ع 2 ع 0 ع عام 2 ع

 هقوفُي لب '”هُئزاوُي يذلا ٌرعّشلا الإ ")اهنم ًائيَق فرعي ال هنأ هيرو 2”ِلَعف ملع
 .لاع هيف

 ٍلاجرلا ِديلقت ل قحاب *ادتقالاب معلا بلطف يرجي نأ اه هقحو 5

 هجر لل زك نع وكول با لقد 00 ةسايرلا بلط وأ ”يفالشألا ٍديلقتو

 ٌفرعَت قحلا فرعا ٍلاجّرلاب ٌفرعُي ال ّنحلا ْنِإ .كيلع ”ٌسوِبلَم راح اي»

 َلاَماَلِ إٍردننمََي مرق ىف َكَِبَق نم اَنْلَسِرَأ آم َكِلَدَكَو # :ديلفتلا | مَ يف ىلاعت لاقو .؛هّلُهَأ
 دهب فَسِحَوَلَو َلق# توُدَتْفُم مهركا< َكءاَنإَوِةّمَأ لع 5| آئَرَجو نإ هوفر مسي وع رص هس 2 مصرس خد

 .[7- ا” :فرخزلا] # ٌنورفك هب مسلس 0 أب نإ اوُلاَقَ ياء هك هلع مدَجب نحو امه

 ني

 مّلعَت 27نمو» :©)ةسايرلاب ملعلا بلَط نَم ّمَذ يف ُمالّسلا هيلع لاقو

 .العف الع اهفرعي ال يتلا مولعلا هيلع ضرعأ :يأ )١1(

 .اهنم ًائيش فرعي الف اهيلع اهب ريسي يتلا مولعلا ىلإ عج ار ريمضلا (؟)

 .هنزو طبضب :يأ (9)

 .ملعلا بلط نم ىلع دوعت ءاهملا (4)

 .ىلع وأ ءابلا :رج فرحب :قبست نأ باوصلا ناك امبرو هرج فرح نود اذكه تدرو (5)

 وأ ءامدقلا نم ام صخش نع ردص هنأل سيلو «هلئاقو .هردصم ناك ًاَيَأ قحلاب فرعي قحلا (7)

 .لقعلا ىلع لقنلا يباحيال ةةملكلا ةيرخجو زكفلا ةيرخ عه فتي روتج يملع ءادئو عز .نيثدحملا

 .ةسائرلاو هاجلل ًابلط ةطلسلا لاجر ضعب عم مهفقاوم يف ءاملعلا ضعب ب قفاني امبر (0)

 .ثراح اهلصأو ,مخرم ئدانم اهلعل (8)

 .هولاق نمب هيف ترثأت هسفن نم قحلا فرعت نأ ًالدبف «رمألا كيلع سبتلا :يأ (9)
 ذخأ نم ال هاجلا ىلع ةلادلا رهاظملاب يأ ةسايرلاب ملعلا بلطو «(ءايلا) رجلا فرحب اذكه تدرو )٠١(

 .بتكلاو ءاملعلا :ةيلصألا هرداصم نم ملعلا

 .خسنلا يف تطقس واولا نأ بسحأو ءواولا نود نم تدرو )١1١(
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 ءارمألا نم ّدأي وأ ءاهفسلا هب يري وأ ءامّلعلا هب َيِهاُِيل 07(راّنلا لخد ةنيزلل)
 .«هيلإ سانلا ةوجو هب ٌليمُيو

 ْدوُعَأ ينإ) :مالسلا هيلع ٌيبنلا "7لاقف ")لمعلا لإ هًدصق نوكي ْنأو 1

 .©”عيشتال فو مشخيال بلو "فتيل يلع ني كب
 :مّلعملا (0) لإ هتفاضإب ٌرَّبعُم وهام اًمأو :ًاثلاث

 رع ل

 كيلإ بح قاَملعم 0 ردنكسإلل ليق دقف "هيو همّلعُم مظعي نأف - ١

 .©"9ةينافلا يتايح ٌببَس يبأو ةيقابلا يتايحح ٌببَس هنأل (يمّلعُم :لاقف ؟كوبأ مأ

 7 !هنم َنوُمّلعَت نَم اورو :هنع هللا َيِضَر ٌرمع لاقو

 ةمكحلا» :مالسلا هيلع لاق دقف ١20)هنم مّلعتَي نّمم فِكَتسَي ال ْنأو ١-

 .خاسنلا نم قايسلا ىلع محقم هنأ بسحأو لصألا يف درو نيسوقلا نيبام )١(

 .طقف ملعلا ْلِإ سيلو (5)

 لبق ىلوألا لاق دعب دروي مل «مالسلا هيلع لوسرلا لوقف ءلصفلا لوطل ةيناث تررك انه لاق (*)

 .انه تررك كلذلو «نيرطس

 دشأ» :يلاتلا صنلاب ةريره بأ نع ١: ١78« ريغصلا يف يناربطلا هاور ءلصألا نم (ال» تطقس (5)
 .(هملع هعفني م ملاع ةمايقلا موي اباذع سانلا

 ال سفن نمو «عشخي ال بلق نمو «عفني ال ملع نم كب ذوعأ يف | مهللا ...» :مقرأ نب ب ديز نع (0)

 .17 ج «يوونلا حرش «ملسم هاور ال باجتسي ال ةوعد نمو «عبشت

 .هملعمب هتقالع يف هيعاري نأ ملعتملا لع ام :يأ (5)
 .سانلا مامأو هسفن يف رابكإلا :ميظعتلا (/)

 .حيسملا داليم ليبق قرشلا ازغ يذلا يقيرغإلا دئاقلا ءينودقملا ردنكسإلا (8)

 .يحورلا بألاو يقيقحلا بألا نيب ةنراقم ةمث (9)

 .ًاملع هنم نوديفت نم لك اومرتحا :يأ 29١

 .سانلا ماَمأ وأ هسفن يف ًاريقح ناك ولو ديفتسي نأ نكمي ردصم يأ نم ملعتملا لع :يأ )1١(
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 ائيش ''ثنحم نع بتكي ميكح يؤرو ««' ''اهوديق اهودجو ثيح نموؤملا ةلاض 1 ب الا ل فا عد يالا يو وا 720 هَ

 ٌةَءانَدو اهضراع َةفاخَس اهنيشَت ال ٌةَسيِفَنلا ٌةرّموَجلا» :لاقف كلذ يف َبِتوعف

 يف هّروكُب ريزنخلا نم ىّبح هتسخأ ٍءيش لك نم ٌتمّلعت» :ميكح لاقو ««اهعئاب
 ."00هلهأل هحصُن بلكلا نمو ِهتَلَأسَم يف هّفطل ٍرونسلا نمو هِتَجاح ه©و در 2 ع .ء مى هل ب

 :ليق دقف ذي ٍةمدخو هوّلعُم نم هلانت 0ةوفَج نم كتي ال ْنأو د

 ّحِصتل را كَعّرج نَمف ٠ «بيبّطلل ضيركا ٍلكّشب لّكْشَتف كِحالّصل تربت اذإ

 تل وللا 20( عوب) نع ةرخ

 ال ًاهقفَت هلأساف ًاملاع ٌتسّلاج اذإ» :ليق دقف .("ًاتّنعَت ِهّلأسي ال ْنأو -5

 .(اتنعت

 .صنلا اذهب فيرش يوبن ثيدح ىلع رثعأ )١(
 .رسكتو نثتو ئخرتساو نال نم :ثنخملا(؟)

 ام تكردأ مب رهمجرزبل ليق ةماعلا ةفاقثلا ةرازو . ١77 ص ء7١دلجم «ةبيتق نبال «رابخألا نويع» يف (")

 .«رامحلا ربصك ربصو ريزنخلا صرحك صرحو بارغلا روكبك روكبب» :لاقف ؟ملعلا نم تكردأ
 هيف نوكي نأ يغبني ميظعلا دئاقلا :نولوقي كرتلا ءاظع ناك» ١١5: ص ءهنم لوألا دلجملا يفو

 ناغوزو ريزنخلا ةلمحو دسألا بلقو ةجاجدلا ننحتو كيدلا ةعاجش :ناويحلا لاصخ نم لاصخ

 بلعثلا لتخو بلعثلا ناغوزو دسألا ةبثو هل عماجلا لجرلا ةفص يف ناكو .بئذلا لتخو بلعثلا

 . ١١5 ص .دلجم ««رابخألا نويع» .«ةرذلا عمجو بارغلا روكبو

 .ضارعإلا :ةوفجلا (4)

 .كمف ةحتف يف عضي يأ «ةحتفلا وهو راجولا نم كرجوي اهلعلو ءلصألا يف اذك (5)

 نم ال لاؤسلا تاذل دوصقملا جاعزإلا يأ تانعإلا لاؤسو .هلجأل لوعفم بوصنم ردصم :ًاتنعت (1)

 .ملعتلا لجأ



 لاول

 2 سا 2 7
 :هقحف "7حِصاّنلا مّلعملا اأو

 هّمتكف ًاملِع َمِلَعْنم» :مالسلا هيلع ّلاق دقف .ًابجاو ملعلا ْتَب ىرَي نأ ١-

 .©")«ران نم ماجيب ةمايقلا َموُي ىلاعت هللا ُهَمَجْل

 :ىلاعت هلوق التو ."””(مكييد َداسَق كلذ يف َنِإف َملعلا اوعَتَم ال :لاقو

 .(4ةيآلا ...# ِتدئدَل َنماَنَلَرَأ آم َنوُْكَسَنسِلاَوِإ

 لاق دقف .ريقف ْلع اًينغ لُضفُي ال هيلعب َنيِمّلعَتلا نم الك لِماعُي نأو 1

 ٌينغلاو ُديَقَفلا نكيل هانعم َّنِإ "74 سائل كَم َرَدصاَلَو # :هللا لوق يف «ةيلاعلا وبأ
 .ءاوّس ملعلا يف كدنع

 .هتابجاوو ملعتملا نم غرف نأ دعب هتابجاوو ملعملا نع ثيدحلا لإ فنصملا لصي )١(

 مقر ثيدحلا «ملعلا عنم ةهارك» باب «عساتلا بابلا ءملعلا باتك ءهنئس يف دواد وبأ هجرخأ (1)

7104 

 .«ران نم ماجلب ةمايقلا موي محأ همتك مث ملع نع لئس نما لَو هللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ نعو

 لاقو .7505 ثيدحلا «ملعلا نامتك يف ءاج ام» :(7) باب ملعلا باتك هننس يف يذمرتلا هجرخأ

 .نسح ثيدح ةريره وبأ ثيدح :ئسيع وبأ
 .فيرشلا يوبنلا ثيدحلا بتك يف رثأ ىلع لوقلا اذهل رثعأ مل (9)

 هلأ ْمُمَعلَي كتلْوأ بككْلا يف نائل ةدكّيَباَم دْسَب أم ئدُطَأَو ِتنييْل َنِماَلَرأ آم َنوُمْتْكَيَنَلَنِإ ا (5)

 .[169 :ةرقبلا] 4َْوبِعللأ معني

 كب ّيبنلا نامز كردأ .رسفملا ظفاحلا َئِرْْا مامإلا ءيرصبلا يحايرلا نارهم نب عيفر «ةيلاعلا وبأ (0)

 بيعش ةءارقلا هنع ذخأ .هتيص عاذف ملعلا رشنل ردصتو .بعك نب يبأ ىلع هأرقو نآرقلا ظفحو

 ًادهاز ؛ةنس بحاص ملعلا ريثك ناكو .ليق اهيف ءالعلا نب ورمع وبأ مهنم نورخآو باجحلا نبا

 .(16 :15) ةيملاعلا ةيبرعلا ةعوسوملا .نتفلا نع ًادعتبم ءاعرو
 م هي ع لا 520 عرس م م7 2 2 .٠ كاس حيل سرا ىلا

 | ْنِإ احم ضرالا ف شمتالو سانلل كدخ رعصنالو 4 16 ةيآلا «نامقل ةروس يف قفز
 يب ينءط ةلسو عبرت 2
 .4 روخف اخ لك ثحيال هَل
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 ال١ :ليق دقف .2)هعضوَم ريغ يف هعضوب َملعلا ملظي ال نأ ٌبِحَي نكل -'*
 .")(مهوملظتف اهلهأ اهوعنُت الو اهوملظتف اهِلْهَأ ريغ يف ةمكحلا اوعَضَت

 ةذمالت ٌضعب َلِيُس دقف هع قيلي ام مّلعتم لكل ٌراتخي ْنأو -؛

 5 ٍءانب ٌّلكلو ٌسرغ "!ةييكرت لكلا :0اهنا هدي قلي ل لع نع سيلاطا طرا

 .(25 اعبط *”ميلالسب كردُيال هللا اذه نإ

 و 4 8 2

 .ةلوك زد هيلا اهب ايكرك هقلعي اه كتي نآودف

 .90َففِخَتْسِيَف ةسالَس اذالو َفْئْيف ةظاظف اذ مّلعَتملا عم ّنوكيال ْنأو ١

 رولا اوما :ءاركحلا ٌضعب لاق ام ّيعارُي نأو -

 (00 ضير بيبط ٍلْكَّشب لكشت ْنكل هٌوُدع لكشب

 هْضْرَغ لب «لطابلا هذيملت ىلع ٌعبري ال ؛ةحيحَص هؤارآ َنوكت نأو -

 .(ريزنخلا مامأ ردلا قلت ال) لثملا لوقي | «ريزانخلا هافوأ يف ةمكحلا عضو ليبق نم :يأ )١١(

 .افخسو ةعفر :اهقحتسي نمل ةبسانملا ةملكلا عضو :يأ (1)

 هيمست ام ملعملا يف ةفصلا هذه نم مهفي ابرو ءرجشلا ءبيكرتلاب ديري ءلصألا يف ةحضاو درت مل (5)

 .ميلعتلا ديرفت وأ نيملعتملا يف ةيدرفلا قورفلا ةاعارم مويلا

 .تايادبلا ديري هلعل (؟)

 امل سانلا كاردإ ليهستل تامولعملا ميظنتل ىوعد هذهو (5)

 .طسبتلاو ةظاظفلا نيب طيسوتلا (1)

 ريغ يهو ناسنإ كراز يأ ترزأ اهلبقو .ملعتي نأ ديري يأ ديزتي اهلعلو ءلصألا يف ةحضاو ريغ (0)

 .لصألا يف ةحضاو

 نأ ملعتملا بلاط دق فنصملا ناكو ءضيرملل بيبطلا لكشب ملعتملل لكشتي ملعملا نأ ظحالن (8)

 .بيبطلل ضيرملا لكشلا ملعملل لكشتي
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 ,60لاآه تانك و نزف ةملاغف ال نقلا ةضافإو قنا ٌةَرفَت

 كلاب ًايِدَتقُم ءمّلعأ ال :لوقي نأ مّلعَي ال اّنع َلْيْس اذإ فِكَتسَي ال ْنأو -4

 ءيرذاالا :لاقف 0 نع لش انفو ا لا يضَ هرجفار راد 0 "نأ نب
 ص

 م

 00 ير
 2 ض 0

 .«؟7ىطخأف ٌلوقأ نأ كلذ نم ٌحبقأ :لاقف

 هللا رقو ©"ًذاتسألا رّوصتيلف «ةلاسرلا هذه يف *0هِنييبَت نم َدِصُق ام ٌةلْمج هذه

 «ريخلا ةعاشإو قحلا ةرصن اهنمو «هميلعت يف ملعملا اهعبتي يتلا فادهألا لع فنصملا فقي انه )١(

 .لاملا باستكاو مهيلع راصتنالاو ءادعألا لع ةردقلا راهظإ فده لا سيلو

 .«ًاطوملا» باتك فلؤم «ريهش ثدحم .ينسلا هقفلا بهاذم ةمئأ دحأ (ه )/11-٠١٠١ سنأ نب كلام (1)

 .ه 1١-٠١5 ءالعلا نب ورمع وبأ (؟)

 .ءالعلا ابأ بقليو ءورمع وبأ يرصبلا ينزاملا يميمتلا ورمع نب ناّيز

 :ةديبع وبأ لاق «ةفوكلاب تامو «ةرصبلاب أشنو «ةكمب دلو «ةعبسلا ءارقلا دحأو بدألاو ةغللا ةمئأ نم

 اوكردأ بارعأ نع هرابخأ ةماع تناكو ءرعشلاو نآرقلاو ةيبرعلاو بدألاب سانلا ملعأ ناك

 ةياهنلا ةياغ يف ءالعلا نب ورمع نب رابخأ :هباتك يلوصللو .ةروثأم تاملكو رابخأ هل .ةيلهاجلا
 .(714:1) ةعيرذلا ؛«3/857 ناكلخ نبا ١1554(. :1) نايعألا تايفو )388:1١((«

 ىهملعي ال رمأب هملع مدع نلعيف ملعملا اهب ىلحتي نأ يغبني يتلا ةيبدألا ةأرحجلا ةطقنلا هذه لمجمو (4)

 .ءيش لكب ملعلا يعدي نأ الو

 ناذه ناك ابرف .صاخ هجوب ملعملا تافص نم هحيضوتو هنييبت نم دصق ام فنصملا ينعي (6)

 .ةلاسرلا ساسأ امه ناعوضوملا

 نيمّلعتملا تافصاوم يف ةيوبرتلا نيماضملا لمأتي نأ ةلاسرلا هل عفر يذلا ذاتسألا فصملا وعدي (7)

 .ميلعتلاو ةيبرتلا عوضوم يف يه يأ .ةلاسرلا هذه يف اهتقبس يتلا لوصفلا نع ًالضف ءنيمّلعملاو



 لبنت

 قمري امم ٌرثكأ هبدأ نع ٌقُمرَي "”نمم هّلعَجو ٍلِضَملا ٍةناكمب هسرحو ّلقعلا هل

 ,(10يبسست نعي

 ناسنإلا ةليضف نم اذهو ءيناث ًاسورحم ًالضفو ًالوأ ًالقع هذاتسأل ىئيبي نأ هلل فنصملا ةوعد ظحالن )١(

 .مولعلاب
 زيكرتلا باب نم ًاضيأ اذهو .هدادجأو هبسنب ال هقالخأو هبدأو هملعب سانلا نيب رهتشي نأ هل وعدي (؟)

 .باسنألاب سيلو «مولعلاب ناسنإلا ةليضف نأ ىلع





 ةثلاثلا ةلاسرلا

 ةيوينَدلا ٍلامغَألاو مولُعلا بتارم يف ٌةلاسر





 مال ١

 ةيويندلا لامغألاو مولُعلا بتارم يف ٌةلاسر

 :ةطوطخملا ٌفِصَو

 نم ٍةطوطخم ٌرِخآ يه «مولعلا ٍبِتارَم» يف ٍبِغارلا ِتاَمَّنِصُم نِم ٌةلاسرلا هذه

 يئحَبل َدِعأ انأو ,م1414 ماع لوبئاتسإل تراي ِءانثأ يف هيلع ٌتْعَقَو يذلا عومجملا
 .هاروتكدلا ليل هنع

 ُّك يف ءِناَتَفيحَص ٍةقرَو 1 يف «(ٍتاحول) ٍتاقَرَو ص نم ع فل

 .ةملك ةرشع ئدحإ وحّن رطس ّلك يفو ارطس َرَشَع سي ِةَفيحَص

 «عومجملا اذهل ناك دقلو مم لا

 .ةّيزاث اه ْذجأ 1 «ةّديحو ٌةحسُن هنم ءزج ٌةطوطخملا هذه يذلا

 ٍدجاملا ةعمج زكرَم نع ٌرّدِصَت يتلا ءثارتلاو ةفاقثلا يقافآ ةَلم يف ًاقباس اهرشن دقو
 .م7١٠٠ زومتاه577١ رخآلا عيبر ,نوثالثلاو نِماَثلا ددعلا ءيبُد_ِثارتلاو ةفاقثلل
 :ةّلاسّرلا ٌةَمَعأ هير

 َبابسأ هيفتل ُبِسِنَي هّنأل كلذو ءهِسْفَن ٍبِْغاّرلا ءالمإ نم ةّلاسرلا نأ ودبي

 :اهتايرخأ يف ُلوقي امنيحو «....ةلاسرلا هذه يف يدصق» :ةمّدقملا يف ُلوقَي (ًنيح اهفيلأت

 وألا ةحفصلا لع هئالمإ ْنِم ةطوطخّا هذه نأ ٌدِجَن ٌنحَتو 2... كلذ يف َدِصُق امو»

 لب هارت َبَرقأ يرظَت يف دعت ًةلاسرلا هذه نإ لب .ةلاسّرلا هذه هنم يذلا عومجملا نِم
 .هتفاقثو هِيَيصخّشو هتايح ىلع ةلالّدلا يف هني ريبك ِردَق ىلع ٌثْعلطا يذلا هارت َبَلغأ
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 هةَردتلا دَح ىلإ هيفت نَع ُتّدحتَي اَّلق ةروشألاو ةطوطخما ِهِتاَتَصُم يف وهف
 ٍةكرعم نع َتَدَحت ةطوطخملا هذه يف ّنكل «ةّيعامتجالاو ةيفاقثلا هلاوحأل ضعي (ّلقو
 دوقُع ني ه7 ةنس ٌقوتملا يلزتنملا يئابجلا مشاه يبأ عابثأ ضعب نع اهني ةيبدأ
 ؛هاروتكدلا ةجرد لقل هع نحف يئاع هلا تعجر ىللا «يرجحلا عبارلا ٍنرَقلا

 هوتظو دفا ةملك ةلالدو ؟ةَوّقلا» ةملك ةلالد نيب ٌقَرفي نأهيلجب اوسُفت مهتأل كلذو

 هللا لاق امك ءباعيتشالا لع ةردقلا مدعو ٍلهجلاب مهّمَّئاف كلذ ىلع ٍرداقب سيل

 .4 ءدمّلوي أوُطبح ل اَميأوبَدَكلَب ال :ىلاعت

 ههاجتا نع ثيدحلل لاجملا ٌحسفي ةطوطخملا هذه يف َبغارلا نأ ٌدجن كلذك

 ٌقيقحت١ يه .هل ئرخأ ةطوطحت يف اّلِإ هذجأ ملام اذهو «ةّيمالسإلا قرفلا نيب يهدم
 :لوقي (ًنيح ؛مالّكلا ملع باحصأ نم هنأ يفني ال وهف «داقتعالا يف ةلاسر» وأ «نايبلا

 سيل نأ (يلزتغملا يئابحجلا مشاه يبأ َعابتأ ينعي) هريدقَت وأ هنيمحت كلذ نم ُبجغأو»

 امه» :هِلدَعو هللا ليحوت نع ٌلوقي نيد نم هب ندي ًرعو ,؛هب هلا لابي ٌملع مالكلا ًءارَو

 .اةّرخآلاو ايندلا يف نيت يب يراثوو يراعش
 :ةَلاسّرلا ٌعوضوَم

 :١ لس يتلا «(ةّينيّدلا مولُعلا) ةنايذلا مولع حيضوتل اساسا ةلاسرلا شرع

 بع يذلا ٌييرَلا ٍلقلاب ادب هلت للاب ٍناميإلا ىلإ ٍلوصؤولا يف ٌريكفتلاو ٌرظنلا

 00 يف ٍرظّنو ِة ةيقرب لحي ام مث ءطُّسوَت ريغ 0 هيّمسُيو هناسْنِإ ّلك ىلاعت
 لقعلا عم نواعّتلاب ّريلاو يحّولا ةهج نم ُكَردُي ام مث ّيبسلا تاقالَعلاو ةيعيبطلا

 0 ٍقِئاقحلا مولع اهّرخآو ءةّيمالْسإلا ٍقالخألاو هقِفلا مولع نم

 .لاعت
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 نع ٍلسَكلا ٍرِه هاظمب م ُمسّنَك يتلا ىلاعت هللا نع ِدعُبلا ُلِزانَم «كلذ ِءازإب هَّدحتو

 كامهنالاو «تاركُلا ةرئابُم يف ةحاقولاو «ناهيإلا ىلإ لصوُملا لمعلا كرو ٍتادابعلا
 .ىلاعت هللا نع ٌدعبُيو ةئيطتملا يف ٌعِقوي اهبف

 راسو توا ةطوطخملا ٌبحاص ىري يتلا ةّيقيبطتلا ٌةّيويندلا لامغألا نأ

 هنيفالا جرت يهو ىاشحلا كر نيأدبب يه «العت هلة عم َحادوعُ ةلنلا

 ل سا اطل اكل

 بيترتو كيالي مالسإلا 00 1 كو رمال را يفو

0 

 ءايعدأ مامأ ءةّنسلاو نآرقلا َنِم ةعبانلا ةيمالسإلا ٍةَفَسَفلا نع بد ًاضيأ اهيفو
 ةطوطخملا هذه يف ٍبِْغاَرلا ٌركف نأ ىسنَت الو .مالككلا ملي نم َنيِديفتسُلاو ٍةلزتعل

 .قيرغإلا نع ٍةلوقُلا ٍتافسلفلا نمال نيّعبنملا نيذه نم ًالصأ ٌدمَّتسُم اَمريغو

 سي 2 0



 لارض بط موه بر لاسر
 ليوتسمبو ميعرلا لالا سم 2

 لاو مزبعو بنج انيسعتاولصا ١ رهجو عت هني
 و وو سس تغمس سس

 م قضم ضعب عج مزيابان يس ازاعفا فشلا

 لميا ا رعلإ مرضا رماتلا ل بانا 35
 مقطع للزلو 2 َلارعلاو و كارحأ نو

 لانا ًورجوتا ف ييرعتين نخاع عا
 دعب لعااللا باطخا نير يز بخ ئاقل ظنا ضرع

 ارا وت ينكر ن اضن الف
 يكاد ناز تامرعا تالا يطخ

 ل ةيةتيراووتنراعرج

 «مولعلا بتارم يف ةلاسر» ةطوطخم نم ىلوألا ةحفصلا ةروص



 لحل

 «مولعلا بتارم يف ةلاسر» ةطوطخم نم ةريخألا ةحفصلا ةروص
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 مولُعلا بِتارَم يف ٌةلاسر

 يناهفضألا ٍبِغاَرلل

 نع هتاولَصو هدْمَحلا ٌقح هلل ٌدمحلا ءنيعّتسُت هبو ,ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 .©هلآو هدبعو هّيبَن دمحم انيس
 وعر

 ."مهُفلآَتو ضعبل عب هَبَع مهيب ايف «نينمؤملا ٍلاعفأ فرش *أ نإف
2 

 نم كْفنَت ال مهيف ةبحملا ْنأل ؛20ةّلادعلا نم ٌلضف ٍسانلا ف ةحملا نأ كلذو

 .«؟)ةيحملا نم هُكَفنَ دق ةّلادّعلاو «ةلادعلا

 0 ةّبحملا ل ا ف ُلدَعلا» :07نيققحملا ضع 7 لاق كلّذلو

 نب ٍديز هيخأ 0 هْنَع هللا َيضَر ءُرمع لاق امل اذهلو 90د ال ُثيَح

 0 (ةبح نكت ل نإ ٌةلَُعف» :لاق «يخأ كلتق لعب كح ا فإ :باطخلا

 دعب «مالسلا هيلع :هلوق نم رثكي فنصملاو «دمحم ةملك لع ةفوطعم يهو «تيبلا ةرتع ,لهألا :لآلا )١(

 .هيلإ هبراقأ بحأ نمو «مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا تيب لآ نم وهو «بلاط يبأ نب يلعل هركذ
 .«ةبحم» ىلع ةفوطعم يهو «مهنيب عمج :سانلا نيب فلأو .فلأ عواطم فلأت (1)

 .ةلادعلا ىلع عرفو ءزج ةبحملا نإ :يأ (")

 .ةبحم ةلادع لك سيلو ةلادع ةبحم لك نإ :يأ (4)

 .هنقتيو ملعلا مكحي يذلا :ققحملا (5)

 :يرتحبلا رعش تيب ئىنعملا اذه نم بيرقو .لدعلا اهدسم دس ةبحملا تدقف نإف (5)

 عسوأ كلضفف بنذ يل ناك وأ عساو كلدعف بنذ نكيالأإ

 اّلإ هب لفحي الف بحلا امأ» :رمعل لاق هنأ ةياور يفو ؛هلدع نمض نإ ةفيلخلا ةبحمب لفحي مل هنإ :يأ (0)

 !«ءاسنلا



 .©)(ةيلأ الف ةيظَح اّلِإ) :روهشملا لثملا كلذ العو

 ماظن اهلججو ,ةيفينحلا َةلملاو ةيملإلا ةعيرشلا هب هللا فّرش ام ٌدَحأ ةبحملاو
 اس حس

 ىف ام َتّمفنَأ ْوَ وَلا :لاقف َنينمؤملا ةفلأ دنع َمّظعو اهب ِِك ّيبنلا لع ّنتماو ءاهل 3

 .[<* را ا ٍضْردْل

 4 ني عي راما َلَع ةئيؤأ دسم َنَِلاَو أ ُلوَمدَيَُخ» :نلاعت لاقو
 4 قوس 9 :لاق ب كب ئفكو .[؟9 :حتفلا]

 .هل مهتّبحم ىلع مهل هتبحم مدق «ةّبحم هدابع يح اص َنيِبو هيب لعجف 4 :ةدئاملا]

 اولمصاوت اذإو:ءاولساوت اوت اذإ نحال ىلما ليدل ولا قلتلا لغو
 0و رقما دولا وخغ وكس ةاو ولم اونو اعتااذ زو: وقوات

 ٍلَبحي اوُمِصَتْعَأَو # :لاقف «قارتفالا نع ئبخو ءعامتجالاب ٌرمأ ةّبحملا ةيبرتلو
 دي ْىَضَواَم نذل َنّم مك ل َعَمَس #9 :لاقو ٠[« : :نارمع لآ] *اوهَّرَكَت الو اعيمَج هلل

 الز كنا اذذا أ وتصور و مرت هب اَيَصَواَمَو َكَيلِإ اَنِبَحَوَأ ىلا او
 ,7”«تبِجأل عارُك ىلإ ٌتيعُد ولا :مالسلا هيلع لاقو .[1 :ئروشلا] 4 ويف أوفر

 لثم وهو .ريصقتلا وأ نيميلا :ةيلألاو «ةبحملا يف اهريغ لع لضفت يتلا ةأرملا :ةيظحملاو ةيظحلا )١(
 باتك يف فنصملا هدرويو .مهنم هيلإ جاتحي ام ضعب كاردإل سانلا ةارادم يف حصنلل برضي

 .رضقي م ِهّنإف ظحي مل نإ :يأ :هلوقب هحرشيو «(779 )١: (ةغالبلا عمجم)

 يف كرتشملا لمعلاو نواعتلاو ةبحملا :رصانعلا كساىتملا عمتجملا لوصأ ْللِإ اذهب فنصملا ريشي (0)

 .عمتجملا يف هنع ىنغ ال ًاساسأ ينيدلا رصنعلا دعي هنأ ظحالنلو .عمتجملا نوؤش ةرادإو رامعإلا

 .(ةدحاولا (نيدلا) ةلملا ىلإ دحاولا دلبلا نع لدع دقف

 ىلإ ةبكرلا نود ام ناسنإلا نمو ءمحللا نم يراعلا قاسلا قدتسم :منغلاو رقبلا نم عاركلا (6)

 :هماهتب وهو ةبهلا يفو .عارك ْللِإ باجأ نم باب «حاكنلا يف 75١7( :9) يراخبلا هجرخأ .بعكلا

 .«تلبقل عارك وأ عارذ يلإ يدهأ ولو تبجأل عارذ وأ عارك لإ تيعد ول»



 لحن

 نول :لاقو ا هّرشلا لع اَنح ال ِةَملَألا يف هب ئدتقيل لكي هنم كلذو

 نم ْولا» :مالسلاو ٌةالَّصلا هيلع ٌلاقو ,2700مهاذأ لعد دوصيو ّسانلا ٌرِشاعُي يذلا

 تتم دحاو لسجك َنونِمْوْملا» :لاقو 20 (ًاضعب ةنقغ شي ٍنايئبلاك (نمؤملل)

 .(؟7(هدئاس عادت هّضعَب ىكتشا

 دجاسملا يف (هلدّلحملا ٍلهأ 6-1 (00نيلإلا م نيدلا َعرَش ةفلألا لغدكللو

 ٍلهأ َعاتجاو :عوبسأ لكوحاو عماج ينٍدلبلا ٍلهأ َعامتجاو .سمخلا ٍتاولصلل

 دالبلا لهأو 00ةنامج يفد دايعألا يف ِةنَس َّك يف هداوَسو ٍدِلَب نم ٍدحاولا ("”عقّصلا

 أدبم ىلع اهربكو اهمجحب ال اهزومرب لدتل ؛حئابذلا نم يدب امم ةريغص ءازجأ :عارذلاو عاركلاو )١(

 .ةيدهلا

 نع ظفلب :مهاذأ ىلع ربصلا عم سانلا ةطلاخم باب «ةمايقلا ةفص يف 76٠4 مقر يذمرتلا يف درو (1)

 ربصيو سانلا طلاخي يذلا ملسملا» :ِكي هللا لوسر لاق :لاق هدِكي هللا لوسر باحصأ نم خيش

 .«مهاذأ لع ربصي الو سانلا طلاخي ال يذلا نم ريخ مهاذأ لع

 نم ةطقاس «نمؤمللا :ةملكو ءيرعشألا لئسوم يبأ نع دمحأو يذمَرَّتلاو ملسمو يراخبلا هاور (؟)

 .ثيدحلا بتك نم ةدايزلاو لصألا

 مهفطاعتو مهمحارثو مهداوت يف نينمؤملا لثملا :ظفلب ريشب نب نامععنلا نع ملسمو يراخبلا هاور (:)

 .«ئمحلاو رهسلاب دسجلا رئاس هل ىعادت وضع هنم ئكتشا اذإ دسجلا لثمك

 نيب بوتكم ريغ قافتا وه يذلا فرعلا نع هل ًازييمت «سانلل ىلاعت هللا هعرش يذلا نيدلا :يأ (5)

 .ديلاقتلاو تاداعلل فدارم وهو «سانلا

 تيب ةئم وأ .سانلا تويب ةعامجو «لولحلا ةئيهو «لوزنلا موقلا :اهرسكو ءاحلا حتفب :ةّلحملا (1)

 .(ٌلح :طيحملا سوماقلا) سلجملاو

 «(عقص :سوماقلا) فيرلاو ئرقلا نم اهلوح ام ةنيدملا داوسو ءعاقصأ اهعمج ةيحانلا :عقصلا (0)

 .(نبج :طيحملا سوماقلا) ىرقلا نم (ملوح امو ةفوكلاو ةرصبلا نيب ام ىلع قلطأ قارعلا داوسو
 ديعلا ِّلصم لإ كلذب ريشي فنصملاو .ةربقملا وأ ءارحصلا يه ًاضيأ ناّبجلا اهل لاقيو :ةناّبحلا (8)

 - هللا لوسر ةّنس نع ًايرج «ءارعلا يف دحاو ِلصم يف اوًلصيل ةدحاولا ةقطنملا لهأ عمتجي ثيح
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 الع مهنم تي و ,"”ةرمُشلاو جحلا يف ةكمب َةرَم ٍلمَعلا يف الا ىو
 0 عامتجالاب دّكأَتيل كلذ 0 ءنيِدِرَمتُم تادابعلا هذه ةماقإ

 ةذللا يفق ىلا نود ةلفتلا يمسك قل ال نه فا ولا كفو

 انو( ةلتشمو ٌةمارلو ةئاجف ٌتادوم كلت ّنإف :اهنم ٌدلوتملا وأ 9ةَعقلا وأ
 ىلاعت هللا ْىنَع امهاّيإو «ةّرخآلاو ايندلا يف ٌةتباثلا يهو «ةّكيضَملا ٌةبحم يه ىّقبت يتلا

 ور

 .[51/ :فرخزلا] # تتم الودع ٍضَحَبِل ْحهْضَعَب نمْوَي ُءاَلِمْل 9 :هلوقب

 هر وو هك

 ةعيرشلا اهُهَجوُت يتلا ةليضفلل ٍةّبحلا يسج نم «ؤاتسألل يّبححو

 سوماقلا) عافترا يف ةيوتسملا ضرألا وأ ميركلا تبنملا اهيناعم نمو .مالسلاو ةالصلا هيلع -

 .(دوس :طيحملا

 نامزلا بيترت ينعأو  يمالسإلا عمتجملا لوصأ يف بقاث رظن لع هذه فنصملا ةركف ّلدت )١(
 يلا لهأ عمجت ءىرغصلا ةقلحلا يهو ءسمخلا تاولصلا  يناكسلا عمجتلا ئوتسم عم ناكملاو

 عمجت «ربكأ يهو «نيديعلا ةالصو «ربكأ ًايح عمجت «ربكألا ةقلحلا يهو ,ةعمجلا ةالصو «ريغصلا
 مالسإلا راصمأ نم نيملسملا عمجتف  ةرمعلاو جحلا  ئربكلا ةقلحلا امأ .دحاولا دلبلا لهأ

 لضفأ ةعامجلا ةالص» :هلوقب ةعامجلا ةالص ىلع ضحي مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا نأ كلذ نم (1)

 هيلع قفتم ةنيزد ني رخو عجب درتلا النو نم

 ثالث هل عسي ام لك يف ناسنإلا ضرغ ْنِإ)» :هلوق فّتصملل 48 «سانلا ةطلاخم بادآ» ةلاسر يف درو ()

 عاونأ يه هذهو .«اهب قلعتت تناك اذإ ة ةثالثلا ضارغألل لصحت ةبحملاو ةذللاو عفنلاو ةليضفلا :يه

 .ةبحملا

 .ةعفنملل وأ ةذلل فدهت يتلا ةبحملا :ينعي ()

 يف دابع نب بحاصلا فلخ يذلا «يّبضلا مي ميهاربإ نب دمحأ سيئرلا ذاتسألا :ينعي هنأ ينظ بلغأ (5)

 يناهفصألا بغارلا» «عجار «هلئاسرو هلامعأ هيلإ عفري هنأ انحّجر يذلا وهو «هيوب ينبل ةرازولا
 .؟6 .«(بدألاو ةغللا يف هدوهجو



 ةا/ ١

 نع «هل يك ٍلوقل ٌمّرطضاو َبَمَتلا هقيفوت هللا َمادأ ءناكف «277ةئايدلا اهيضتقتو ' 7 7 ١ ع قر ِ
 هبجوتو هتيّرخ هيضتقت ام ءافك ينم ")سلاجملا م ؛ ٌعلبأو «يّنع ءههجَو ِريَغ
 الو عرف هل ْنكي مو )وجت هب دجوي ملف (9فشك نأ اّلِإ ناك اف ,”هتليضق
 .©0لصأ

 :")نارمأ الإ كلذ نع فشكلا يف يب ناك امو

 .«0همالك ٌدّيقُي ال نَم تاياكحلا يف َدِمَتعَي ال نأ همّلعأ نأ :امهُدَحأ

 هب لي ةخدف هك هّنلظ يسب دال :نيح اصلا ضعبل ليق هّنأ :يناثلاو

 41 راوخخ نازواب لازيم لقنأ نأ يحال :لاقف «كنازيم

 يف ةعيرشلاو .ةذل قيقحت وأ ةعفنم بلجل ال هبحي وهف «ةليضفلا ئِشنُتو فدهت يتلا ةبحملا :ينعي )١(

 لع َكَكلَعَج َّمُث» ماكحألاو دئاقعلا نم هدابعل هللا هعرش ام حالطصالا ينو «ةقيرطلا ةغللا

 ناسنإلا هيلإ بهذي ام وه وأ «هللا هب دبعي ام عيمجل مبما نيدلاو ةنايدلاو :4اَهَمِّياَتِر َمذْلاَنِيةَيِرَش

 .هللا ىلإ هبّرقي هنأ دقتعيو

 نأ ودبيو ءاهيلع فقن نأ عطتسن مل ةنّيعم ةعقاو ىلإ كلذب فنصملا ٌريشي بو «سلاجملا يف ءاسلجلا :يأ (5)

 لاقف «عمس ال ًاريثك بضغو ٌدتحاف ,مهذاتسأ لإ بغارلاب اوعس دق (ذاتسألا) ءاسلج ضعب

 .هسفن نع عافدلاو هفقوم حيضوتل يرينب كلذل ءبغارلا ءوسي هئاسلجلا ًامالك

 دنع نم لوقي الو لوقي ايف رح وهو ءفنصملا نع هل يك مع سلاجملا يف ثدحت ذاتسألا نأ :يأ (")

 .فنصملا نع ذاتسألل لقن يذلا ثيدحلا فشك :يأ (5)

 ةميعنلا هذهب سيل ديري ءلصأ :يأ ءمجن رمألا اذهل سيل :لاقيو .هل قاس ال ام :تابنلا نم مجنلا (5)

5 
 .هتاليصفت يف الو هلصأ يف ال حيحص ريغ ينع لوقنملا ثيدحلا اذهف (5)

 .نالماع ةيرفلا هذه ىلع درلا لإ ينزفح ام :يأ (/)

 .اهلثم يف عقي الأ ديرأو .هقّدصو همالكب قثوي ال ماّن نم ذاتسألا عمس دقف (4)

 .هب نوعسي نيذلا تانسح نم ذخأي اهب هتانسح دادزت نأ يف بغري ال فنصملا نأ :يأ (9)



 لحل

 و 0
 و

 اهتيأر رومأل هللا هّسرَح 27لضافلا خيشلا كلذ نم يبجعُت لاط نكلو

 ةظفللا هذه نأب ال التغا («0دلا ظفلب ةّرفَتلا لع هراكُنإ ب 3

 ٍِقرَقلا نم اههّنيَب ام ْمَلعَي مل هنأك «"”ةَّردقلا هّلدَب لوقأ نأو ٍةَفَسَلا وود اهُلِوعَتسَي
 .؟مهّضاوَح نع ًالضق ساّنلا ٌماوَع فّراعَت يف

 رخآ يف دراولا يئاّبجلا مشاه يبأ عابتأ نم هنأ نظلا بلغأو «خيشلا اذه مسا لإ دعب لصن مل )١(

 .ةطوطخملا

 ىوقو  ةقاشلا لاعفألا نم ناويحلا نكمت .45 :(يناجرجلا) «تافيرعتلا» باتك يف تدرو (ى «ةوقلا )١(

 ةوقلا ئمست تايلكلل اهتاكاردإ رابتعاب ةيلقعلا ئوقلاو  ةيلقع ىوق ئمست ةيناسنإلا سفنلا

 .ةيلمعلا ةوقلا ئمست اهتلدأ نم ةيركفلا تاعانصلل اهطابنتسا اهرابتعابو  ةيرظنلا
 يهو «ةدارإلاب هكرتو لعفلا نم يحلا نكمتي يتلا ةفصلا يه :37 ««تافيرعتلا» يف امك «ةردقلا )

 ءادألا ْلِإ رسيلا بجوي ام يهو :ةرسيملاو «همزل ام ءادأ نم رومأملا نيكمت يهو :ةنكمملا :نامسق

 .هنم نكمتلاو ءيشلا ىلع ةوقلا يهو «ةقاطلا :ةردقلا :طيسولا مجعملا يفو .ناكمإلا تبثي اهبو

 ءيش لعف نم نكمتي اهب هل ةئيحل مساف ناسنإلا اهب فصو اذإ :«نآرقلا ظافلأ تادرفم مجعما يفو

 .هنع زجعلا يفن يهف ْللاعت هللا فصو اذإو ءام

 نمو نيفقثملا ةصاخ نم ؛هنامز يف سانلا نيب رودي ناك ام غلبم ل فّدصملا نم ثيدحلا اذه لدي (5)
 وطسرأ نأ فرع دقف «ًاقح ةفسالفلا هلمعتسي ام ةردقلاو ةوقلا اتطقن تناك برو ءسانلا داوس

 يفو .ريغلاب ةوقلا وأ لعفلاب ةوقلا نيب ام فلتخت اهنأ وأ «هتاذب رداقو هريغب رداق نيب ام ءايشألا مسق

 اهنولوقيو «ةفسالفلا اهلمعتسي نم رثكأ ؤيهتل لمعتست يتلا ةوقلا» :(يوق) ةدام بغارلا تادرفم

 يأ ةوقلاب بتاك نالف :لاقيف ءلمعتسي سيل نكلو ًادوجوم ناك امل لاقي نأ :امهدحأ :نيهجو ْلع
 هعم نأ هب ينعي سيلو ةوقلاب بتاك نالف :لاقي :يناثلاو .لمعتسي سيل نكل «ةباتكلاب ةفرعملا هعم

 وأ ةوقلاب ًابتاك هتيمست نكمي ام اذه لعلو .ةباتكلا ملعتي نأ نكمي هانعم نكلو .ةباتكلاب ملعلا

 بغارلا ةردق ىلع عالطاللو .قرف نم ةردقلاو ةوقلا نيب ام كاردإ نكمي انه نمو .«لعفلاب أبتاك

 قيرفتللو .1/4 ءال8 ءالا/ل ,87 8١ :«ةعيرشلا مراكم ىلإ ةعيرذلا» هباتك عجار .ددصلا اذه يف ةقئافلا

 247 24١ ءال8 ءالال (45 78 :تاحفصلا عجار «ةداعلاو قلخلاو ةيجسلاو عبطلا نيب يوغللا

 ا
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 هعايشأ ىلع هنم اقفنت هتاحيرصت لب هتاضيرعتو هتاماهتا نم ناك ام مث - ب
 .ينم ضغلاَو ينع عضّولاب هعابتأو

 نك ءًالقث ًالمح هتبواجم يف ىْنِم ىأر ال هآلاقَم ٍلاقملا دعب هدايدزاو -ج
 .يلع ةقيقحلا يف باعمب ُدوعَي ال ب ّيلَع ميرك خيش ٍلاتحلا يف أريَّضو أسأَب ىرأ نا فام لان ربا 21 1.٠" < .2٠ 1( < 1( ةسلر ؟

 مهنم ٍنَّرس الو مذ مهتفرع ْذُم ")(يّلاَت ام)» :©")رانيد نب َنايِفُس لاق دقف ع 1 3
 اد

 هللا يلابُي ٌملِع "0مالكلا ءارو َسيَل ْنأ هٌريدقت وأ هنيمخَت كلذ نم ٌُبَجعأو

 اذه َءارَو ْنِإف !تاهيَم َتاهيّمو .« (ةيرق َنادابع َءارو َسيِل) :ليق اى )هب

 وي ْأوُدَسَهَيْمَل داو «77[20 :بازحألا] « اًهوُمَطت مَ اًسْرَو # ًاعاقبو ًاعايَض
 رون كت نر نقر يعد

 ١١[: :فاقحألا] # ٌميِرَم كفِإادنه َنوُلوُفَمَسَف

 ؛مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسر ثيدح ُهْنَع ىورُي ناك نم رهشأ نم «يفوكلا رانيد نب نايفس )١(

 .(787 :15) «تايفولاب يفاولا» «ةئمو نيتسلا دودح يف يفوت .ىئاسنلاو يراخبلا هنع ئور

 .مهدحرا نماردعت لثغألا قرا واكم قددنا قا, ليصالا ق سعر فا
 ناك نم مالكلا ءاملع يفف ءمهنم ةلزتعملا نم سيل نكلو ؛مالكلا ءاملع نم بغارلا نأب دهشي اذه (*)

 .ه٠5 5 ماع قوتملا يزارلا رخفلا لثم «ةعامجلاو ةنسلا لهأ فص يف

 .هنيد تيبثتو هللا ءاضرإ لع لمعلا يف رثأو نزو اذ نوكي نأ عيطتسي لاب يِذ ملع :يأ 2(

 .579 :4 :(ءابدألا تارضاحم» ينو «5 :«نيتأشنلا ليصفت» :يف يف بغارلا هدروأ روهشم ٌلثم اذه (0)

 :يمزراوخلل رعش تيب هلصأ

 ةيرق نادابع ءارو سيلف هيلإ هتوسك تزواج اذإ
 .برعلا طش يف نابصت ناتللا ةلجد اتبعش اهب طاحأ ةريزج نادابعو

 ل ًاضرأو مهلاومأو مهرايدو مهضرأ مكئروأو 4 اًموُعْطَت 9 اَيرأو ل ةريثك ًامولع هدعب نإ :يأ (5)
 .اهوؤطت
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 (7؟لحاورلا ثيدح ام ًائيدح ْنكلو هِتارُجُح يف حيص ابيك كنع عدف
 مر 5 ع

 ةعيرشلا َتَتاَرَم ا هللا 0 فاتسألل نييأ نأ ةلاسرلا هذه يف يدصقق

 :يهتنَي نيأ إو ّئِدّتبَي نَم ٌيدتبي َنيأ هنم مّلعتيل ٠ ."”لمجملا ٍلوقلاب اًهاعأو
 َبِارماو «هنم لأ ٌعلَطُم اور أ لئاق لاق ْنإو مالكا ٌةعان اهنم ًةياخلا لهو

 غلي يتلا بتارملو «"هنراب نم ُبْرقيف لئاضلا يف هبات اسنإلا اهب عَ يتلا

 ٌليهسَت لاعت هللا لأسنل ««؛)دِعُبلا ةياغ ىلاعت هنع ٌدعبَيف لئاذرلا يف اهّيِصاق ناسنإلا

 .هتمحرب هقيفوت ضفاف ٍلوانَت لإ انسوفُت ريهطتب انليبَس
 .(ه يا رع

 :ةّينيدلا ٌمولعلا :ًالوأ

 :ةعبزأف لّمجملا ٍلوَقلاب ""ن ةنايذلا ٌمولع ام

 )١( :هناويد يف سيقلا ئرمال تيبلا 45.

 نيبي مث «لامعأ نم اهيف امو ةعيرشلا مولع بتارم حيضوت :ةلاسرلا هذه نم هفادهأ فنصملا نيبي (؟)

 نم اهيف نمؤملا ءرملا برتقي فيك وهو «ةيرظنلا حورشلاو تاحيضوتلا هذه نم يقيبطتلا فدهلا
 دعب أروف اهم أدبي يتلا يه هذهو .اهنع هدعبب هللا بضغ نمؤملا ريغ بسكي فيكو ءهاضر نمو هّبر
 :.نيبلا لإ ةيبنت ةيكرذلا مولعلا اهيممنتادفو د ةنايثلا مولع اهيفسيو«ةمدقللا هاله

 ىلإ ةبسن ةيويندلا اهانيمسأو «ةينيدلا مولعلا اهيمسيو «دعب امييف اهركذ ىلع لع يتأي يتلا يه هذهو (9)

 .ىلاعت هللا ىلإ برقتلا متي اهبو ؛ءءاشحفلا كرت اهوأو ٠« ضان اقنلا

 هللاب ذوعن «ىلاعت هللا نع داعتبالا نوكي اهو «ةقباسلا ةطقنلا يف ةروكذملا لامعألا سكع يه هذهو (4)

 ١5. :«خلإ ... هللا نم برقتلل نأ اكو٠ :هلوقب اهٌّؤدبيو ءاهيعبّتم نمو اهنم

 ناونع ًالصأ وهو «بيوبتلا ةرورضل انه هانتبثأو «ناونعلا ةقرو يف لصألا يف روكذم ريغ ناونعلا (5)
 .ةلاسرلا

 - مولعلل ةيتآلا تافيرعتلا .87 :«تافيرعتلا» باتك يف .نيدلل بسني ام ةنايدلا مولعب ديري هلعل (5)



 كما

 ٍلقعلاب "موق دنع ئَمَسملا وهو "7طّسوتُم يغب ؛ لحب ٌملِع :لوألا
 اشملا "0ةرطفلاب ُكاَسّملاَو © :يرورتفلا هليلاب "1 نيملكملا دعو ”يزيرغلا

 ةإ6 ٠) :هلوقيو دا“ :هورل] 4ك ساق رك ىلا ( هلأ َتَرطِف# :للاعت هِلوَقب هيلإ
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 .[ "١7 :فارعألا] # َمُجيِرذ رد ٍرذ ره ,وهّظ نم مَداَء فب نم كير

 ءيشلا ةروص لوصح وه :ءاكحلا لاقو .«عقاولل قباطملا مزاجلا داقتعالا وه ملعلا» :ماع لكشب -

 لاوز» :ليقو .«هب وه ام ىلع ءيشلا كاردإ وه ملعلا» :ليقو .يناثلا نم صخأ لوألاو  لقعلا يف

 ةخسار ةفص ملعلا» :ليقو .«فيرعتلا نع نغتسم وه٠ :ليقو .«هضيقن لهجلاو «مولعلا نم ءافخلا

 نع ةرابع» :ليقو .«ءيشلا ئنعم ىلإ سفنلا لوصو ملعلا» :ليقو .«تايئزجلاو تايلكلا اهب كردت

 /75-/45 :هيفو .(ةفص تاذ ةفص نع ةرابع» :ليقو .«لوقعملاو لقاعلا نيب ةصوصخم ةفاضإ

 مئاقلا ملعلا وه ميدقلا ملعلاف ثيدحو ميدق :نيمسق ْملإ مسقني ملعلا :ملعلل ةيتآلا تاميسقتلا

 يبيدب :ماسقأ ةثالث ىلإ مسقني ثدحملا ملعلاو .دابعلل ةثدحملا مولعلاب هبشي الو «ىلاعت هتاذب

 لكلا ْنأو .هسفن دوجوب ملعلاك «ةمدقم ميدقت لإ جاتحي ال ام يبي مدبلاف .يلالدتساو يرورضو

 .سمخلا ساوحلاب لصاحلا ملعلاك ةمدقم ميدقت ىلإ هيف جاتحيال ام :يرورضلاو .ءزجلا نم مظعأ

 :«تافيرعتلا» .«ضارعألا ثودحو عناصلا توبثب ملعلاك ةمدقم ميدقت لإ جاتحي ال ام :يلالدتسالاو

 .لوألا مسقلا مولعل فّدصملا ضرع نم برتقي ميسقتلا اذهو . 0

 .امهنيب لصيف «نيئيش نيب طسوتي ام وأ ةطساو :يأ )١(

 .روهمجلا ديري هلعلو ةعامجلاو ةنسلا لاجر نم ةغللاو هقفلاب نيلغتشملا موقلاب ديري هّلعل (1)

 .ةيجولويبلا ةثارولاو ةرطفلا لع دمتعملا كولسلاو ىسفنلاو يركفلا طاشنلا :يأ ()

 «مالسإلا ةدعاق ىلع وه ثيح نم دوجوملل ةيتاذلا ضارعألا ع ثحاب ملع :مالكلا ملع (:)

 ./7 :تافيرعتلا

 ملعلاك .ةمدقم ميدقت ىلإ هيف جاتحي ال ام .7 :توريب ط «تافيرعتلا يف ءاج امك ءيرورضلا ملعلا (5)

 .سمخلا ساوحلاب لصاحلا

 ةباصإل دادعتسا ةفسالفلا حالطصا يف ةميلسلا ةرطفلاو «بيعب بشت مل ةميلسلا ةعيبطلا :ةرطفلا (5)



 ب

 و

 قيرطب "”رصانَعلا ثودح فرع وهو كا )رظتو ة نور لمعان :يناثلا

 .هتينادحو تابثإو هؤانث لج «؟”يرابلا ةّينإ ٌتابثإو ")نيناوقلا

 :ناعرق كلذو ««*لقعلاب ةناعتسالا عم ٍةّوبنلا ةهج نم كردي :ثلاّقلاو

 هنع بنل وهو «7"2لطابلا نود هيف حلا ُداقتعا هُيياغ ام ٌيِداقِتعالاف .ٍلمَعو ٌيداقتعا

 ًالَكَصَّرَص دَقَم زيآلا وْوَلاَو -وِلْسُرَو وينو -هيكَعَلمَو هاب ْركَي نمو » :لاعت هِلوَقب
 نع مالّسلا هيلع ٌليربج هّلأس نيح لَو يبنلا نع ّيِوُر امو 4[ :ءاسنلا]  اًديِعَب

 ردقلابو توملا دعب ثعبلاو هِلَسَرو هبثكو هتكئالَمو هللاب َنمْؤُت نأ» :لاقف ٍنايإلا
 ."”7«معن :لاق ؟نمؤم انأف كلذ تلعف اذإف» :لاقف ««لاعت هللا نم هرشو هريخ

 .رّبدتلاو لّمأتلاو رّكفتلا دعب :يأ )١(

 رانلا :يه ةعبرأ ءامدقلا دنع رصانعلاو ؛ةسوسحملا ءايشألا اهنم نّوكتت يتلا ةيلوألا داوملا ديري (؟)

 .بارتلاو ءاملاو ءاوهم لاو

 عوفرم لعافلا :ةاحنلا .لوقك «هنم اهماكحأ فّرعتي يتلا هتايثزج عيمج لع قبطنم لك «نوناقلا ()

 نوكلا سيماونب ءايشألا نّوكت يأ :نيناوقلا قيرطب رصانعلا ثودح ةفرعمو .بوصنم لوعفملاو

 4١. :«تافيرعتلا» .ببسلاب ةجيتنلا طبر اهيف رهظي يتلا ةعيبطلا دعاوقو

 .1/ «توريب ط ««تافيرعتلا» .ةيتاذلا هتبترم ثيح نم ينيعلا دوجولا ققحت يه :ةينإلا ()

 راهظإو ةقثلا :ةغللا يف ناهيإلاو .هفلاخي الو لقعلا عم قفتي وهو ءيحولا ردصم نم ناهيإلا :يأ (5)

 .(نمأ :طيحملا سوماقلا) ةعيرشلا لوبقو عوضخلا

 .يرظنلا ملعلا وهو ريغ ال باوصلا وه هنأ بلقلا يف رقتسي ام :يأ (؟)

 فصو باب يف ١:/١61. يوونلا حرشب .(هحيحص» يف ملسم هاور امك هماتب وه ثيدح نم ةعطق (0)

 نحن امنيب ءامهنع هللا َيِضَر .باطخلا نب رمع نب هللا دبع نع .مالسإلاو ناميإلا يبنلل ليربج

 - ىرُي ال هرعشلا داوس ديدش .بوثلا ضايب ديدش ٌلجر علط ذإ ؛موي اذ لكي هللا لوسر دنع سولج



 لوا

 0 تك هو 85 2 4 0 هع و 35 و 2

 (9ةقفلا وه ترَص :نابرض كلذو .©)هبسحب لمعيف َدقتعُي نأ هتياغ ام ٌلمعلاو

 كلذو .دهّزرلاو كسلا «”ةيفوصلا همست يذلا وهو ””قالخألا ْملِع ٌبرَضو

 «تاوهّشلا ةتامإو .خاسوألا نم بولقلا 507 ءاهرّهطَت لإ سفنلا جّرَدت

 ."0ىوهلا عمقو

 هيفك عضوو «هيتبكر ىلإ هيتبكر دنسأف كي يبنلا لإ سلج ئتح ءدحأ انم هفرعي الو «رفسلا رثأ هيلع -

 دهشت نأ مالسإلا» :ِكك هللا لوسر لاقف ؟مالسإلا نع ينربخأ ,دمحم اي :لاقو .هيذخف ىلع

 جحتو ناضمر موصتو ةاكزلا يتؤتو ةالصلا ميقتو هللا لوسر ًادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ

 ينربخأف :لاق .هقدصيو هلأسي هل انبجعف :لاق .,تقدص :لاق .«ًاليبس هيلإ تعطتسا نإ تيبلا

 هريخ ردقلاب نمؤتو رخآلا مويلاو هلسرو هبتكو هتكئالمو هللاب نمؤت نأ» :لاق ,ناميإلا نع

 .«خلا ... هرشو

 .كولس ىلإ مجرتي يذلا ملعلا :ينعيو )١(

 ةبستكملا ةيلمعلا ةيعرشلا ماكحألاب ملعلا :حالطصالا يفو «ةنطفلاو قيقدلا مهفلا :ةغللا يف هقفلا (1)

 :يتآلا ربخلا ءيراخبلا حيحص نم ملعلا باتك يف ءاجو 4٠. :«تافيرعتلا» .ةيليصفتلا اهتلدأ نم

 الإ ءال :لاق ؟باتك مكدنع له :ّلعل تلق :لاق ةفيحج يبأ نع ... :لاق مالس نب دمحم انثدح»

 ؟ةفيحصلا هذه يف !ىف :تلق :لاق .ةفيحصلا هذه يف ام وأ ءملسم لجر هيطعأ ٌمهف وأ هللا باتك

 .ارفاكب ملسم لتقي الو ريسألا كاكفو لقعلا :لاق

 .حبقلاو نسح اب فصوت يتلا لامعألاب قّلعتت ةيميق ماكحأ هعوضوم ٌملع :قالخألا ملعو (1)

 ومستو سفنلا وكزتل «لئاضفلاب ٍلحتلاو فّشقتلا اهماوق ةيكولس ةقيرط :ةيفوصلاو فوصتلا (4)
 .حورلا

 قيرطلا نأ ةيفوصلا لوق لصاح :ةيفوصلا فادهأ نع عجارملا هب لوقت ام عم قفتي اذهو (5)

 نيملسملا قرف تاداقتعا» (ةيندبلا قئالعلا نم دّرجتلاو ةيفصتلا) وه ملاعت هللا ةفرعم ىلإ

 ١6. :«نيكرشملاو
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 .نيقيلا ىلع ٌعالطالا وهو ©")ةبهوملا مولع اه ٌلاقْيو ,0"2قئاقحلا ٌمولع :عبارلا

 ةدابعلاو ")ةرهاظلا مولُعلا ٍلامعتساب الإ هّكاردإ ٌنكمي ال ةبهوملا ُملِعو

 نَم هكاردإ يف ّعَمطَي نأ ٌلاحمو .سانذألاو خاسوألا نم سفنلا ريهطتو «ةريثكلا

 هيف لصحي 1 ٌءاعولا رّهَطُي 1 امو «ءاعولاك ٌبلقلاف .هَسفَن ْرّهطُي ملو هَبلَق قي

 تاذلا تانّيعت يه قئاقح :44 :هيفو .اهليلدب ةلأسملا تابثإ :قيقحتلا 27 4 :«تافيرعتلا» باتك يف )١(

 فالخب «ناسنإلل قطانلا ناويحلاك ءوه وه ءيشلا هب ام ءيشلا ةقيقح :44 :ًاضيأ هيفو .اهبسنو

 يه حالطصالا يف ةقيقحلا :18 :هيفو .هنودب ناسنإلا رّوصت نكمي امم بتاكلاو كحاضلا لثم

 قئاقحلا مولعو .زاجملا نع هب زرتحاو بطاختلا هب حالطصا يف هل تعضو هيف ةلمعتسملا ةملكلا

 يف دبعلا ءانف نع ةرابع وهو «نيقيلا قحب ةيفوصلا دنع ةفورعملا يه انه فنصملا اهديري يتلا

 رمألا اذه يف يناجرجلا فيرشلا لّصفيو .طقف ادلع ال ًالاحو ءًادوهشو الع هب ءاقبلاو «قحلا

 قاذ اذإف ءنيقيلا نيع وهف ةكئالملا نياع اذإف نيقيلا ملع وه توملا نع لقاع لك ملعف» :لوقيف

 نيقيلا قحو ءاهيف صالخإلا نيقيلا ملعو ةعيرشلا رهاظ نيقيلا ملع :ليقو .نيقيلا قح وهف توملا

 .51/ :توريب ط ««تافيرعتلا» .«اهيف ةدهاشملا

 ِكَي هلوقك «دوجوو تابث هل يذلا ءيشلا يف ًةرات لمعتست ةقيقحلا» :«نآرقلا ظافلأ تادرفم مجعم» يفو

 نالفو ءأقح هيعّدت ام نوك نع ئبني يذلا ام يأ «؟كناهيإ ةقيقح اف ةقيقح قح لكل :ةثراحل

 عسوتملاو زوحتملا هلض لمعتسيو ءًاديزتسمو ًاصخرتم نكي مل اذإ ةقيقح هلوقلو .هتقيقح يمحي

 فيرعت يف اّمأو .كلت ءاقبو هذه لاوز نع ًاهيبنت «ةقيقح ةرخآلاو «لطاب ايندلا :ليقو .خسفتملاو
 قحتسا ام لبإلا نم قحلاو .ةغللا لصأ يف هل عضو ايف لمعتسملا ظفللا يهف نيملكتملاو ءاهقفلا

 تبرض يذلا تقولا ىلع يأ ؛اهقح لع ةقانلا تتأو «قاقح عمجلاو هقح ئئنألاو ؛هيلع لمحي نأ

 .7 57 :«بدألاو ةغللا يف هدوهجو يناهفصألا بغارلا» عجار .يضاملا ماعلا نم هيف

 ةيطعلا :ةغللا يف يهو .ةدلوم يهو «هريغ وأ نف يف ةعاربلل ءرملا ىدل يرطفلا دادعتسالا :ةبهوملا (؟)

 .(بهو :طيحملا سوماقلا) تعقو ثيح عقت ةباحصلاو

 .تانكمملا نايعأ نع قيقحتلا لهأ نع ةرابع ملعلا رهاظ 5١: :توريب ط «تافيرعتلا» يف (*)



 ايان

 لع َوَهَف ملْسِإِلإ ءهَرْدَص هلأ َحَرَس نَمَفَأ # :للاعت هيف لاق يذلا وهو «ّيلإلا ٌرونلا هم

 الو كلذ كردُن 1 انأب "”َنييلَدحلا ُضعب ٌركنأ ْنإف .[77 :رمزلا] 4 ير نم رو

 .©)هاوُعد يف دعب ُيَغ وهف هفِرعَن
 !؟(0(شيفافخلا ٌراصبأ ٌسمشلا ئرت لهو)

 يف 2 تا رقاد رج ا 5 لس

 هلوق وهو «هيلع ئضقو ِةكَي ّيبنلا لوق هّمِرَل اسأَر كلذ ّدوجو ّركنأ نإو

 ريمأ نع َيِوُر امو «9«ملعَي مل ام ّمَلِع هللا هثروأ َمِلَع اب َلَِع نَم١ :مالسلا هيلع
 2 هع 9 000 ها ىىس 4 11 ا ةسعح. تل نار .مج 1

 .©)(ملَعام أّوسأ كرتيلو َمِلع ام

 ىلإ ْعََي [ هلي يتلا نع ّمْلِع كَدنِع له» :لِئيُس امل .«9مالسلا هيلع لاقو

 لب ءءاشي نَم هللا هيتؤُي (ّبرف «2"”(هِتَقيحَص يابو هللا َباتِك اّلِإ ءال :لاقف ؟كِريَغ

 دصقي وأ «ةهبش وأ ةجحب هلوق داسفإ نع همصخ ءرملا عفد نييقطنملا دنع لدجلا 4١: «تافيرعتلا» )١(

 مازلإ هنم ضرغلاو .«تاملسملاو تاروهشملا نم فلؤملا سايقلا وه :لدجلاو .همالك حيحصت هب

 هيرصاعم ضعب دصقي فّنصملا لعلو .ناهربلا تامدقم كاردإ نع رصاق وه نم ماحقإو مصخلا

 .ةديفملا ريغ رومألا يف لدجلا يّبحم نم

 .قئاقحلا ملع ةلحرم لإ ةيحورلا ةضايرلا يف لصي مل هنأ همهتي هل رصاعملا لدجلا اذه نأ ديري (1)

 ."1 :«ةغالبلا عمجم١ يف ًاضيأ فلؤملا هدروأ طيسبلا رحبلا نم تيب رطش ()

 .عوضوم :«ءافخلا فشك» يف ينولجعلا هنع لاق ؛«ءايلوألا ةيلح» يف ثيدحلا (5)

 .اهنع هثحب يف رايتخالا نسحي نأ ةمكحلا ئغتبا نم نع ْنِإ :يأ (5)

 .يلع نع مالسلا هيلع فنصملا بتك املاطلو .ههجو هللا مرك بلاط يبأ نب ّيلع ديري ()
 نب دمحم انثدح :يتآلا ربخلا ١١١ ثيدحلا «ملعلا ةباتك باب «يراخبلا حيحص نم ملعلا باتك يف (0)

 ٌمهف وأ هللا باتك اّلِإ ال :لاق ؟باتك مكدنع له :يلعل تلق :لاق ةفيحج يبأ نع» :لاق مالس

 كاكفو لقعلا :لاق ؟ةفيحصلا هذه يف (ف :تلق :لاق ؟ةفيحصلا هذه يف ام وأ ءملسم ٌلجَر ُةيطعأ
 .«رفاكب ملسم ُلَتقُي الو ريسألا
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 # رهنومت مها ْمُهَكاَدَو ىَدُه َرْهَداَ أكَدَتْهَأ َنِيَلَر# :ىلاعت هللا ٌلوق كلذ نم ٍةَّجْحِب
 نيا اع

 .ءادتهالاب ىوقّتلا ًءاتيإو ىَدْملا ةدايز اولّوخ مهن َنّيبف «[17 :دمحم]

 ,0"2ةاملُعلا مُهف ًاهوحتو هقِفلاو مالّكلا نم ُبستُكملا ُملعلا هل ّلصَح نّمف

 ملِع مهل ّلصح ْنَمو «©””ءامكحلا مُهف هب اولوَعو قالحلألا ٌملِع مهل ّلَصَح نمو
 ًاربُكلا سلاجو ءاملعلا ٍلئاس» :«؟”مالسلا هيلع لاق كلذل ."”ءاربخلا ْمُهَق ةبهؤملا

 .(ءامكحلا طلاخو

 هللا ديحوت ب ةكرعَم ىلع كَ ءملخلا ةلَءاسُم َنإف «كلذ ٌمالسلا هيلع لاق اّنإو

 لع ِكْفِقَت (”ءاكُحلا ةسلاُمو «ةعيرشلا ماكخأ ىلعو *”قيقحتتلا ٍليِبَس ىلع

 كنع ُتيْت ِءاربكلا ِةَطَلاحو عرَولا قاقدو ٍسْفّنلا بويع ىلع عالطالاو ةمكجلا

 .©”ءامسلا ٍتوكَلَم ىلع كُعِلطُتو ِءاد ّلك

 :توريب ط «تافيرعتلا» يفو «ةعيرشلا نم لمعلا بناجلا ةّوبنلاو يحولا نع اوذخأ نيذلا مهو )١(

 .«بابسألا ةرشابمب لصحي يذلا وه يباستكالا ملعلا» . "1

 نع نوزاتمي مهنكلو ءًاضيأ ةعيرشلا نم يلمعلا بناجلا ةّوبنلاو يحولا نع اوذخأ نيذلا مهو (7)

 4١: :توريب ط «تافيرعتلا» يفو .سانلا نيب ةيلمعلا قالخألا نم مهيلع رهظي اب ءاملعلا

 .«ةنسلل ًاقفاوم مهلعفو مهوق نوكي نيذلا مه ءامكحلا»

 .نيقيلا لهأو قئاقحلا لهأ مهنأ ركذ نيذلا مهو (7)

 كيلع ينب اي :هنبال لاق ذإ» :نامقلل لوقلا اذه لثم بسنيو «ههجو هللا مرك بلاط يبأ نب يلع ديري (4)

 يبحي امك «هللا رونب تّيملا بلقلا يبحي لجو زع هللا نإف ,ءامكحلا مالك عمتساو ءاملعلا سلاجمب
 .فيعض هدنس ثيدح :لاقو 588١« مقر ثيدحلا ؛«لامعلا زنك» .«رطملا لباوب ةتيملا ضرألا

 .(ةوبنلا) يحولا قيرط نع ةيلقن ةّلدأ يهف ؛قيثوتلاو طبضلا :يأ (5)

 .ةفسالفلا عم فدارتي ام :اهب ديري انه ءامكحلا لعل (5)

 .ةينيقيلا مولعلا مهيلإ تهتنا نيذلا قئاقحلا لهأ مه ءاربكلاف (0)



 نلحا

 نإ :لاق ٌثيح .4 توركدت كسي :هلوقب ىلاعت انَقَوَش اذه إو

 ركحمْلَأَو َمْحَمْلا ِنَع ضْنَيَو فرَقْلا ىذ يآَسِإَ يسخن او لكملو رق 3

 4١[. :لحنلا] 4 تسوركدت مكرم كلوي ئَبلاَو

 طرَتْسُي مل ىتيومملاب هيلإ لوصؤلا ىلإ َليِبَس ال ٌرمأ ٌركذتلا اذه ّنأ الولف
 هذهو .قالخألا ٌمراكَمو ٍتادابعلا ٌعامج يه يتلا «لامغألا هذهب 0'2لحَتَت ْنأ

 مَنِ كيت نَمَو# :اعت رك ىنعملا يف ةيآلا هذه اهيلع يوطنت 0 يناعملا
 ١5[. :العألا] كت ركن م مكأدَق# : هلوقو ء :رطاف] # ءِهِسْفَنِل 4بيعقتل

 لاقف «نونمؤملا هيلإ يده يذلا ٌبِّيطلا ْلوَقلا وه ةفرعملا نِم م ٌعونلا اذهو

 1 0 «ديوللالا هر َلإأوُدُهَو لوَمْلا برم يطل َلِإأودهَو# :ىلاعت

 4 ٌحاَبَصِو اَهِف َوْوَكْشَِص ءورون لكم :ىلاعت هلوق يف هركذ يذلا ٌرونلا وهو
 .[7 6 :رونلا]

 َنمِيإْلا يلق ف بتكح َكِيلْوَأ» :للاعت هلوق يف ٌةروكذملا ٌةباتكلا وهو

 اي «غبرألا ٌلزانملا يه هذهف .[1 :ةلداجملا] 4 ُهْنَي جوري مُهَدَأَو

 ةفرعم ىلإ لّصوتُي ")ةيرورضلا فراعملا نم انيف ىلاعت هلا َبْكَو ايف ضعت ىلع

 كلذ ٍلامعتسابو «؟ةّوبنلا ةهج نم انيتأي ام ىلإ لّصوتي بستكملابو 0 بستم
 .©0قئاقحلا ٌلاثمأ وجرت مىلاعت هللا لإ عّرَملا و هب ٍبّردتلاو

 تس

 .لصألا يف ةحضاو ريغ )١(

 .ةينيدلا  ةنايدلا مولع نم لوألا مسقلا (؟)

 .ةينيدلا  ةنايدلا مولع نم يناثلا مسقلا (3*)

 .ةينيدلا  ةنايدلا مولع نم ثلاثلا مسقلا (5)

 .ةينيدلا  ةنايدلا مولع نم عبارلا مسقلا (0)



 يللا

 ةّيويندلا ٌلامعألا :ًايناث

 لع اهضخت قود نق َبتارم عبرأ لع ٍلمجملا ٍلوقلاب ين ةيبقلا مولكلا نأ اكو

 0 ةيويندلا لامعألا كلذك ءضعب

 «ءانيلاك ريثلاٍلِْف ىلإ ةعزود هَ ,"رّلا بْن م وأ ِءاِشحَملا كرت :ٌلوألاف

 ةليذرلا ٍبْنَجَتِب :ليق كلذلو . 5 أ الب نب لصحي الو هانبالب أ نوكيدقو

 «تاريخ ا يطاعت ىلع ٌرِدَّتقَت دَتَقَت ؟7”تاروذاقلا ٍنارْجِو ةّليضَفلا باستكا لإ لصوت

 يرق نهرا رفا رك نوب عزم [ 9 هتلش عرق كاعد ارق دا قو
 هل

.- 3 

 .20(2نييقتملا هبثرم لوأو نيفئاخلا

 انه وهو «ةنايدلا لاق امك وأ «نيدلا ىلإ ةبسن «ةينيدلا مولعلا بتارم نع قبس |ميف ثّدحت دق فّتصملا ناك )١(

 لصألا يف تدرو دقو .ايندلا ةايحلا هذه يف ايندلا لإ ةبسن ةيويندلا لامعألا بتارم نع ثدحتي

 .لامعأ ةيناثلاو مولع ْىلوألا نأ ظحال .ةينيدلا

 :هللا همحر يعفاشلا لوقب ركذي اذهو (؟)

 يصاعملا كرت لإ ند شرأف يظفح ًءوس عيكو لإ توكش

 يصاعل ئدممنال هللاٌرونو ٌرون ملعلا َنأب ينريخأو

 «لمعو ٌملع :نابرض ةدابعلا» ١109: :«نيتداعسلا ليصحتو نيتأشنلا ليصفت» يف بغارلا لوقي (")

 تبثي الو «ءانب نكي ملام سأ ٍنغي مل اكو «ءانبلاك لمعلاو «سألاك ملعلا نأل :امزالتي نأ امهقحو

 .(ملع ريغب لمع الو «لمع ريغب ملع ينغي ال كلذك ءسأ نكي ملام ءانب

 .خاسوألاو ةرذقلا داوملاب اههبش «ةئيسلا لاعفألا :يأ (5)

 :ءارعشلا دحأ لوقب رّكذي اذهو (0)

 لامجإو ناسحإ سانلا رثكأ نم هب حيبقلا كرت نمز يفل اَنإ
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 وهو «لفاوتلا ٍتادّكّومب هعابتاو ضئارَملا ةماقإ نم تاريخا لع :يناثلاو

 (77نيجاّرلا ٌةَجرَد

 ًافلكتم ال دلك ناسنإلل ريخلا ىلعف ريصي ئتح ٍتاريخلا يطاعتب :اهثلاثو
 ةرق) اهامسف ,")0(ةالصلا 5 ينيع ةرف ف رق تّلِعَجو) هلع يهنلا ّلاق اى ًاهركتسمو

 .امل ””ةَباطتسا (نيعلا

 ٍةاضرم ْلع ٍرهاّظلا نع ًالضف ٌنطابلا هفّدصت ُناسنإلا ّنوكي نأ :ٌعبارلاو
 لع هلاوحأ عيمج يف ًاعلّطم «هراكفأل ًايعارمو «هتارطخل اظقاح نوكيو «قحلا نم

 .ضزألاو ٍتاوامّسلا توكلم

 فيك :لاقنف كي ينل هلأس ام ؟0ِكلام نب ةئراح اهّمصو ىتلا ةلاحلا هذهف
 ياو نقع قع زكي :لاقف ءأقح ًانمَوُم تحبصأ :لاقف ؟ةّئراح اي تنأ

 .رشلا لعف كرتب تفتكاو «ةيبلس تناكف هل ةقباسلا امأ «ةيباجيإب لمعلا ةلحرم هذهو )١(

 «بيطلاو ءاسنلا :مكايند نم ّيلِإ بّبُحا :كلام نب سنأ نع ّيورم همامتب وه ثيدح نم ءزج )١(
 يف يقهيبلاو ؛(هنئس» يف يئاسنلاو «(هدنسم) يف لبنح نب دمحأ هاور .«ةالضلا يف ينيع ةرق تلعجو

 .(«نئسلا»

 .سفنلا يف بيطلا اهرثأل ًاراعشتسا :يأ (")
 ««ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا» يف ثيدحلاو .يراصنألا كلام نب ثراحلا وه ؛ثرحلاو ةثراح (4)

 تفرك يئللام نب هيراح اب لاق هج يعل ا راسن نب كان نع رسم عر !111 كيرلا

 تفزع :لاق ؟كنايإ ةقيقح ةقض ةقيقح اف ؛ةقيقح ٍلوق لكل نإ :لاق ءًاقح ًانمؤم تحبصأ :لاق ؟تحبصأ

 لها نإ ظنا اكو ير شرعا نإ نظن ناكر ميراج كاملا ليل كروس اهنا وع يبق

 ظفاحلا لاقو ؛«هبلق هللا رون نمؤم :لاقف «رانلا لهأ ءاوع عمسأ ينأكو ءاهيف نوروازتي ةنجلا

 مولع ءايحإ :رظنا)» فيعض وهو «كلام نب ثراحلا قيرط نع يناربطلاو رازبلا هاور :يقارعلا

 .(18 )١5( ه «نيدلا



 اكل

 مام

 ,2يليل ثرهشأو "”يرابت ثأمظأف اينّدلا يف يف يسفن ' الكفر رع :لاق ؟كناييإ

 إو نوروازتي ة نجلا يف نجلا ٍلهأ ىل ىلإ ٌرظْنأ ينأكو ءزراب بر شرع ىلإ ظنا ينأكو

 .«نورّواعتي رانا يف راَنلا لهأ
 ويب ني

 .«؟9(مّرلاف تفرع «ناهيإلا رونب هّبلق هللا رّون ٌنمؤم» هلك يتلا لاقف
 ام لثمب دبع ّيلِإ ب تبّرقَت ام :ٌلوقي هللا نإ» ارق كاسل ديا تاج لعو

 هتيبحأ اذإف .هّبحأ ىتح ٍلِفاونلاب ل تو رقت ُلاَرَي ال َدبعلا نإَو «هيلع تضرتفا

 01 لطيفا هّدّيو هب ٌرصِبَي يذلا هرّصّبو هب عمسُي يذلا هَعمَس تنك

 ٍبسَح لع "”ٌبيبَحو ليلخو ٌديِرُم هل لاقي هّنِإف ٍةلزنَلا هذه ىلإ َلصَو ْنمف

 مهن ار

 ٌقيدصلا ُدَقفتَي (ى هدّقفت ًادبع بح اذإ ىلاعت َهللاَّنأ ءاركملا بتُك ضعَب يفو
 00 قيد

 .تكرتو تلامو تّروزا :يأ )١(

 .مايصلاب :يأ (؟)

 .نايعلل ارهاظ ءازراب «مايقلاب :يأ ()

 نمؤملا يف اهرثأو ةقحلا ةدابعلل ةيقيقحلا ةفرعملا هذهب مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا نم رارقإ اذهو (5)

 «ةيسدقلا ثيداحألا» يفو ««نيعبرألا» يف يوونلاو .(هحيحص» يف يراخبلا هاور ثيدح نم ءزج (5)

 يدبع ّيلإ بّرقت امو ءبرحلاب هتنذآ ًاَيلو يل ئداع نم» :هنع هللا يضر ةريره يبأ نع :هماهتب وهو
 تنك هتيبحأ اذإف «هّبحأ ئيتح لفاونلاب لإ ُبّرقتي يدبع لازي امو «هيلع هتضرتفا امم لإ ٌبحأ ءيب
 نإو ءاهب يشمي يتلا هلجرو ءاهب شطبي يتلا هديو هب رصبي يذلا هرصبو «هب عمسي يذلا هعمس

 .«هّنذيعأل ينذاعتسا نئلو «هتيطعأ ينلأس

 يف ليلخلا اهلباقيو «ةيفوصلا ئدل ةماتلا ةيعبتلا ةبتر يهو «ميلعتلا ةقيرط يف ذاتسأل عباتلا :ديرملا (5)

 .نينثا نيب يفطاعلا قّلعتلا يف بيبحلا اهلباقيو «ماتلا ةمزالملا اهنم يتلا ةبحصلا



 بيم روتي هَ نأ َفْوَص » :ىلاعت لاق دقف «لوقلا اذه ّلثم ْنَرَكْنُي الو ١
 ل

 ."04 ىبيْقَتِل كَتْعَتطَصاَو # :مالسلا هيلع ئسومل لاقو

 ©0ُءافو اّلِإ هل ٌسيلف ّيِلقعلا يفراعملاب ُسنأَي لو ٍلدَجلا َةلْزنَم ْرواجَتي ل نمو
 :لاق امك يه يتلا رابخألا هذه لثم

 «؛ًادومع حابصلا ِقَلَق نمو ءأرون حفلا سسمش نم هيلع نأك يسن

 ام لق امل ًأساو ؟"”ًايوطنُم هوك عَم «ناميإلاو *”نامزالتي لمعلا ُمَلِعلاو

 اوُثماَء تيذلاَو » :هِلوَق وح ًاديكوت لمَعِل ارك هب َنَرَق الإ "”هدحو باعت هللا هركذ

 طالتخالا بدأ يف ةلاسر نم سداسلا بابلا حئتتفم يفو .4 َنينِمْؤُمْلا َلِع وألم اهتمتتو .0 4 :ةدئاملا )١(

 «لجو زع هللا ىلإ ةبحملا ةبسن زيجأ دق هنأ ملعا» :دمحم نب نيسحلا مساقلا وبأ لوق .58 :سانلاب

 ٍنوُعيَتاَمإل :لاقو .4 هدَتوُبحمَو بيحب موقي هللا ٍقأَي فوض :ىاعت هللا لاقو .«هللا بيبح دمحم :ليقف

 .4 هلأ تحب
 .4 ىيِفَنِل َكتَتطْصأو # ومي رد لع تنحل :اهلبقو 5١. :هط (؟)

 رون راكنإ لثم نوكيس هنأل ؛ليحتسم ٌرمأ وهو ءاهضفرو لاوحألاو لاوقألا هذه عفد :يأ (")

 فراعملاب سانئتسالا ةلحرم ىلإ لدجلا زواجتو :نم مهفي امك «حبصلا قلف وأ حضلا تقو سمشلا
 يفو .لابقإو ةدارإب ريخلا لعفو يباجيإلا لمعلا ْىِإ يبلسلا لمعلا نم لاقتنالا هنم دصقب ةيلقعلا

 وأ ةهبش وأ ةجحب هلوق داسفإ نع همصخ ءرملا عفد وه لدجلا» :"” :توريب ط «تافيرعتلا»

 .«ةقيقحلا يف ةموصخلا وهو همالك حيحصت هب دصقي

 .لصألا يف ةتبثم ريغ بسن ةملكو .(4 17 )١: يزيربتلا بيطخلا حرشب هناويد يف مامت يبأل تيبلا (4)

 .باجيإ نع بلس ينغُي الو ءلمع الب ملع يفكي ال ذإ (5)
 .اهنمضتي :يأ (5)

 ةروس نم ا/ «4 258 تايآلا يف وحنلا اذه لع امهنيب عمجلاو (هدح) لصألا نع تدرو (0)

 .«(توبكنعلا»
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 أ تحصل منيا نمؤشلأ ريو :لاقو «74 تحيا أيدتكو
 و
 لك» :ِلكي ُنبنلا لاقو .[*-؟ :فهكلا] 4 اَدَبَأ هيف تينكلت * اًنَسَح انجل َمُهَل سو

 ناك ام اّلِإ ٌلمَعلاو هب ُلَمعُي ام الإ ُملعلا ام» :لاق ّمّث "”«ملعلا اّلِإ نيه ٍءيش
 1٠١[ :فهكلا] «اًحِلَِص المع لَمْعَيْلَف وير ءاَملا وحب ناكنم# :الت 0 7 (ًاصلاخ
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 :ِِلكَع لاقو .[* :فصلا] * تروُتَمْنَس ال اَمْأوُلوُفَت نهاد نع اًمَقَمَرك# :ىلاعت لاقو

 ناسْللا ملعو عفانلا وهو بلقلا ُمّلعف ٍِناسّألاب ٌملعو بُأقلاب ٌملع :ناملع ملعلا»

 الب ٌءادتبالاو .«©0«ُءامت ُلمَعلاو ٌءادتبا ُملِعلا» :ليق دقو .«هقلَت لع هللا َةَجُح

 ًاحاص لمعي ملو ًاحالَص مِلَع ْنَم نأ ولو .("7لاحُ ٍءادِتْبا الب ٌمامتلاو «عئاض مامت

 :رعاشلا لاق دقو ءلقَع هيضئرُي ال ام اذهو «©")اقساف هلمعبو ًاريّرش هَمِلَع نَم ناكل

5-2 

 «!رئاض ملا َنأب مْلِع اذ ٌعّشلا برشل ٍبِرضاف

 .ةرم نيتس نم ًاوحن تاح اصلا لمعو ناهيإلا نيب ميركلا نآرقلا يف ُللاعت هللا نرق )١(

 .صنلا اذهب ثيدحل لصوتأ م(5)

 .صنلا اذهب ثيدحل لصوتأ مل

 عفانلا ملعلا كاذف بلقلا يف ٌملعف :ناملع ملعلا» :ظفلب "54 ةمدقم «يمرادلا ننس يف ثيدحلا (5)

 ءأطخ هيف ناك اذإ باقعلا يف هعقوي ءرملا مالك نأ يأ ؛«هدابع ْللع هللا ةجح كاذف ناسللا يف ملعو

 .7891457 ثيدحلا «لامعلا زنك» هدروأو ءناسحإلا يف باوثلاب هيلع دوعيو

 .ملعلا نم فقومب أدبي لمع لإ عوزن لكو (4)

 .ةيادب ةطقن نم ةريغص وأ ةريبك ةيلمع لكل دب الف (5)

 .فنصملا هنع ثدحتي يذلا لمعلاو ملعلا نيب مزالتلا روص نم ئرخأ ةروص هذهو (0)

 هلئاق ْلِإ لصأ ملو لماكلا ءوزجم نم تيبلا (8)



 ؟1*

 ١ نس ن2 كر 00 1 ١
 :ىوقتلا نم لزانم خذا ئبرقلاو "ص اصتخالا ةجرد ىلإ عفتري ناسنإلاو

 ,©7 وما ِنَع ّسفنلا هت د انا ف .ةّحملاو ةدارإلاو ٍءاجرلاو يفوّحلاِب

 ال17 علا نمو 187 اركتملا كلارذإ ع كبَص دارأ ئتمو ("”يِثحَح اجر ئتمو

 .0)ٌقيلا ئوس

 :ءاكتلا ضعَب لاقو .؟©00صْيو يمعُي ءيشلا كبح :مالسلا هيلع لاق

 َقاَسفلاو َراَفُكلا يِوعُي اك 2"العو َّزع يرابلا ريغ ئأرم نع ةايلوألا يمعُي هانعم

 .”'ايندلا ريغ ٍةاعارُم نع

 .كانالاو ةحاقولاو لمعلا ٌكرتو لسكلاب :لزانم عبزأب هنع ٌدْعِبياضيأ اذك لزانَم عبرأب ىلاعت هللا نمي ٍبّرقتلل نأ امكو

 .ناييإلاو لمعلا نم ةتوافتم تاجردب ىلاعت هللا ىلإ بّرقتلاو ريخلا ايند يف زيمتلا :يأ(١)

 4 وأملا ىه سل نو # كوش نع َسقنلا ىَهَتَو هير ماَقم ٌفاَ نم امآو# :ىلاعت هللا لوق نم ذوخأم اذه (؟)

 هللا لإ برقتلا نمو ايندلا لامعأ نم لوألا ةلزنملا يهو «تاعزانلا ةروس نم 25٠ 5١. ناتبآلا

 سفنلا ئهنو هبر ماقم فاخ هب ئىتمف) لصألا يف ةلمجلاو «ىلاعت هللا نم ًافوخ يصاعملا كرت يهو

 .(ئوه لا نع

 .نيجارلا ةجردو تاريخلا لعف اهامس يتلا ةيناثلا ةلزنملا يه هذهو (*)

 رايتخالا ةلحرم يه  ئرخأ لماوع نم زفحب ال هيلع ًايتاذ ًالابقإ ريخلا لعف يهو  ةثلاثلا هذهو (5)

 .يدارولا

 .ةايح نم لوازي |ميف «ملاعت هللا الإ ءرملا ىري ال (نيح «هللا نم بارتقالا يف ايلعلا يهو (6)

 مقر بدأ) دواد يبأ ننس يف «مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلل بسن (ى «لاثمألا يف لوقلا اذه درو (5)

 .(59 23515 25 :0) لبنح نب دمحأ دئسمو ١١15(

 .رشلا بناج يف بوبحملا نوك ةلاح يف اذه ()

 .رشلا بناج يف بوبحملا نوك ةلاح يف اذه (8)



 .ضارعإلاب بِقوعو ؟"1هّبلَق ًعاز ''”ِتادابعلا ةاعارم نع َلِسَك ىتّمف

 1 وت ىنَمو «*باجيلاب َبِقوعَف «هبلق نلع (”َنّيِر ")لمعلا كرت نمو
 ٌتقوعف ()هبلَق ىلع مِبط وا .داعبإلاب ب ٌتقوعف (0دهبلَق ىلع ّن ا

 ا هيف ةكركا دله نم للاب وعلا" يلا نم درطلاب

 0 َريِصَق تقلخ العلا بلط ْنِمو يزاخملا رد هاذ

 :©"0ةَلِزنْلا غولب يف هفقوتستو

 (10همحلا ىدَم ْنَع تلاعت ْدَق اهنأك اَهَلاَقُي نأ نع ْتَلَرَن 01ه وذ

 .ماودلا ىلع اهتلوازم :يأ )١(

 يب تدل َكِيكٌوَأ » :ىاعت هللا لوق ءالؤه ْلع قبطنيو «قيرطلا نعو دصقلا نع لام :يأ (1)
 .[5* :ءاسنلا] 4 مَكْنَع ضرَعأَك مهبول فاَم هَ

 .لاعت هللا ءاضرإ ىلع لمعلا ديري ()

 .بنذلا دعب بنذلا فارتقال هبلق اسق :بنذلا هبلق نلع نارو .سُندتو عّبطت :ًانير بوثلا نار (4)

 .ىلاعت هللا يضر نيبو ىلاعت هلل لمعلا كرات نيب لوحي يذلا رتاسلا وه :باجحلا (5)

 .ةينالع قسفلاو نوجملا رهظأ :يأ (5)

 .رشلاو ريخلا نيب قّرفي دعي ملف هيلع ئطغ :يأ (0)

 .ىلاعت هللا نع ديعبلا لمعلا يف يضم :يأ (8)

 .ريخلا لإ دوعي ال برو هبلق لع متخ :يأ (9)

 .ىوصقلا ةبوقعلا يهو «هللا اضر ةرئاد نم جارخإلا :يأ )٠١(

 .ريخلا نع ةريصقو رشلا يف ةليوط هيدي ئدحإ :رعاشلا دصقيو ءرفاولا رحبلا نم تيبلا (

 .ةبولطملا ةبسانملا ةلزنملا ْلِإ لوصولا نم هعنمتو هب فقت :يأ )١(

 .هتم يف يقتري نأ عطتسي مل ةياهنلا يف وه :دصقيو «ةّمه وذ وه يأ ؛وه هريدقت فوذحملا ًادتبملا ربخ (1)

 .ىرخألا ممهلا يوذ تايوتسم نم ىلعأ ئوتسم لإ تقترا :يأ ()

/ 



 الن

 رظنَيلف ."7[ةيويندلا] لئاضُملاب ةّصتخُللا ٍلامغألاو مولُعلا ُبِتارَم هذهف
 20لدَع مهّؤاضر مهف اند ف (97لدعلا لإ نيسيكملا نم انباحصأ 06

 .©0!؟لزانملا هذه نم مه َنيأ

 0311 ل ىلا هع اس

 [ ةلزتعملا ءايعدأو ةعامجلاو ةنسلا لهأ ني

 يراثدو يراعش امهف «9هلذعو ")هللا ديحوت يف ًاحْدَق كلذ يف يدصُق امو

 نَم ضعب 5 نأشلا نك 0 *)ةدخآلاو ايندلا ف يرن أهم ,57يئادرو يتاحو

 .انم بيوصتلاو ةينيدلا لصألا يف )١(

 .ريجتلاو ةمظعلا :ربكلا (7)

 .زمغلاو داقتنالا لمتحت (نيبستنملا) هلوقو «ديحوتلاو لدعلا لهأ مهئامسأ نمف «ةلزتعملا :ينعي (")

 هفيناصت يف ًايصخش هب لصتي ًائيش ركذي يتلا ًادج ةليلقلا عضاوملا نم (اندلب يف) بغارلا لوقو (5)

 .رشنلاو قيقحتلل اهقيرط يف يتلاو ةعوبطملا

 لباقم انه اضرلا ئنعمب لدعلا ةملك مدختسي وهو ءيرورضو مهمو عقوتم مهءاضر ْنأ :يأ (5)

 .لدعلا ىلإ نيبستنملا هلوق يف ةلزتعملا ديري امك يحالطصالا ئنعملا

 رادقم ةّلقو «ةلزتعملا نم يئابجلا مشاه يبأ عابتأ نم هيرصاعم ةانق نم زمغي نأ ديري فنصملا لعل (5)

 .ىلاعت هللا نم بارتقالا لجأ نم اولمعي نأ مهمه ناك ام

 .هل كيرش ال هدحو هناحبس هب ناهيإلا وه هللا ديحوت (0)

 ديحوتلاو لدعلا راتخاو .لشمألا هجولاب تابجاولاو قوقحلا لع مايقلاو .فاصنإلا :لدعلا (8)

 «لحنلاو للملا» ءديحوتلاو لدعلا لهأب ًانايحأ نوفرعي اوناك ةلزتعملا ّْنأل ؛ىلاعت هللا تافص نم

 .(هع١:1)

 .ماودلا ىلع هب نمؤأو هب نيدأ ام :يأ (9)

 ٠ مات حوضوب اذه تبثي .ةرخآلا يف ىلاعت هللا ئقلأ امهيلعو ايندلا يف سانلا عم لماعتأ اهب :يأ -
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 ةيالولا نم َيِضرَف ,"0ديحلاب لصخلاو 2)روفاكلاب ُدوُسَألا 6-5 د اهب ىّمسَت
 4قز 1 و ريفك 2 ليظيَو كاك هَّل ام 24 8 لاب حاكنلا نمو ل 8 لاب

 نم ليهجتو نقلا ملهلاب َيِظَح نم لع واحلا ءاعداو "نيم قيسْتو
 ٌبسكيي ْوَأ ّلقعلا حقلي امم .فراعملا نِم ِءىََش يف رظان يبو 2"'حِلاص لمعب لي

 و
 .لْضَفلا و١٠

 «ةيناميلسلاب اشاب ديعس ةبتكم يف .87 مقر تحت ةظوفحملا .4 :داقتعالا يف ةلاسر ةطوطخم يف -

 .لوبناتسا

 ىلإ اهنول ليمي لكشلا ةيرولب ةفافش ةدام هنم ذختي «ةيراغلا ةليصفلا نم رجش :روفاكلا )١(

 ئمعألاو «ةزافم ءارحصلا ئمست امك ءًالؤافت كلذو هدضب ءيشلا ةيمست باب نم ءضايبلا

 .ةليمجلا ةيئاسنلا قانعألاب ةراجحلا هيبشت :يأ (؟)

 .(ربانملا ىلع هل) ةبطخلاو (دوقنلا لع همسا ٌكسب) ةكسلاب ةرامإلا نم عنق :لاقي (1)

 .ليلقلاب ريثكلا نم يضر :يأ «جاوزلل ةأرما بلط ءءاخلا رسكب ةبطخلا ()

 .هل اهبصن وأ ؛ةديصملا «ةلوبحألاب هذخأ :ًانالف نالف لبتحا (0)

 ؛لمعو دقع ناهيإلا» :اولاقو .قاّسف كلذ نم مهو ءنوكرشم رافك ةريبكلا يبكترم ْنِإ :ةلزتعملا لاق (1)

 779 :«بدألاو ةغللا يف هدوهجو ٍيناهفصألا بغارلا» :رظني .«لمع الب دقع ةريبكلا بكترمو

 .(777:1) (مالسإلا يف يفسلفلا ريكفتلا ةأشن» نع ًالقن

 .ةقباسلا ةيشاحلا رظنت (0)

 ةعماج «ةيناسنإلا مولعلل ةيبرعلا ةلجملا «(ةلزتعملا نم يناهفصألا بغارلا فقوم) هّلك اذهل رظنا (8)

 .ثحابلل ١1986« «تيوكلا

 .779 :«بدألاو ةغللا يف هدوهج يف يناهفصألا بغارلا» :رظني «نقتم ملعلا لصألا يف (9)
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 (؛)هلأذلا يف ©2سمألاب ]الاب ٌتَدْحَأ يذلا (”'هشاه يبأ ِنوَك يف ناك ْنئلو

 ٍلَْلَأ ٍفكْيْخأَو ٍضْرَأْلاَو ٍتوَمَسلأ َقَلَح ىف َنإإ8# ناكل «2عنقُم ملاعت هِيينادحَو ,
 ِهباَسحأَك اَم نم ِةَمتلآ مَ لَن آَمَو سائل َُهنياَمِب رَحبْلا ىف ىرخجي تل ِكآملاَوِراَهتلَأَو
 سار مس سس لا يم يكل < رس لا كلاس اسر اس ع حرس ل 0
 باَحَّسلاَو حليرلا ييرصن َمَباَد لكح نم اهي ثب اهتوم دعب ضرألا

 خياشم دحأ «يئاّبجلا (يلع وبأ) باهولا دبع نب دمحم نب مالسلا دبع وه يئاّبجلا مشاه وبأ )١(

 ام رصع ةلزتعم رثكأو ها١17 ماع يفوتو «دادغب يف شاع ,مهنم ةعساتلا ةقبطلا ميعزو «ةلزتعملا

 ماع قوتملا يئابجلا نبا وه اذه مشاه وبأو .هبهذم لع اهدعب امو ه'٠7 ماع مشاه يبأ دعب

 ١59. :«قرفلا نيب قرفلا»و 7 ٠ 5 :«ةلزتعملا تاقبطو لازتعالا لضف) .ه" "٠

 ءارآ نم عيشي اهب ءارآلا يف ةلبلب ثدحأ .هب متبيو هل لفتحي :لاب وذ رمأو ؛نأشلاو لاحلا :لابلا (1)

 نع بيغيو «ةوقلاو ةردقلا نيب قيرفتلا مدع نم «ةلاسرلا هذه ةمدقم يف بغارلا ركذ امبو ةلزتعملا

 ةيبرعلا ةلجملا يف هعجار «ةلزتعملا نم لّصفم فقوم بغارللو .بغارلا لثم اهنيب نوزيمي نيذلا
 نع ثيدحلل عجارو روطسلا هذه بتاكل .1985 فيرخ «تيوكلا ةعماج «ةيناسنإلا مولعلل

 . 40 :«نيملسملا قرف تاداقتعا»و ١79. :«قرفلا نيب قرفلا» ءمشاه يبأ عابتأ

 لوقو .هراكفأ هدعب نم هذيمالت لمحو هاا ١ ماع يفوت ئىتح اهشاع يتلا ةينمزلا ةدملا دصقي (*)

 فصتنم يهو  اهمايأ شاع دق  بغارلا يأر هنأ - ينظ بلغأ يف - ينعي  (سمألاب) بغارلا
 كردأو يرجهلا عبارلا نرقلا يف شاع هنأ نم يبأر دّيؤي ديدج ليلد اذهو  يرجحلا عبارلا نرقلا

 بغارلا» عجار .هركذ تدروأ يتلا بتكلا بلغأ لوقت امك ه7٠5 ماع ٌفوتي ملو «ةسماخلا ةئملا

 /1١1-48. :(بدألاو ةغللا يف هدوهجو يناهفصألا

 :لاقي نأ يغبني ال ام ىلاعت هلل ةينادحولا يف لاق يأ ؛(حاحصلا) .ةبرحلاب هنعط :ودعلا الأ َلوَي لأ (5)

 .(هتاذب يح هتاذب رداق هتاذب ملاع «ميدق هنأ وهو»

 «قباسلا عجرملا .مهدنع ديحوتلا وه اذهو  ةايحو ةردقو ملعب ال مت ئنعمب ةماتلا «ناك» لعاف (4)

 فر
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 ءاهاوقو انبسقنأ يف رظنلا يفو «"7كلذ ضعب [174 : ةرقبلا] * ضْرْأْلاَو املا

 ذو 2704 َنُرِهُي الأ يشأ فَو» :هِلوَقب هيلع لاعت هلل هّبت امو اهئأَش بيجعو

 ةيآ ")اهتاوقأ اهيف رّدَقو اهبف َكرابو يماورلا نم اهّقوف ّلعج امو ىّضّرألا ريد

 معن 94 حبش هنأت هَمأ اوُنَ# نكل «رّكفتملل ٍنوُكلا يف ام ذب «رتعملل
 اولاقو (0)# رهن ني نبيا بدك َكِلدَك ظليت : مِن َملو مي أوطبحت ل اَميأ اه

 ١١[. :فاقحألا] # ِهْيَلِإآَتوُفَبَساَم 2364 بلا

 ع

 كاطح يعاسملا لإ تّلاط ُدَقَف مشاه يب يف "”حّذقب ين ينم كلذ امو

 ناو نه و دةمدق طوول لا نرغ ةدفأو .ءاععت م مالسإلا يف َنَسَحو

 :ىلاعت هللا لوقو ءهُّدبَع ئسنُي نأ ُبِحَي ال ْنكلو ءهِوِلَك ُمِقوَم مالسإلا ءانبأ

 ّنإف «يلزتعملا هركفب سانلا نيب ةلبلب ثدحأ يذلا مشاه يبأ دوجوب ةعانقلا تأيبت نئل :ديري )١(

 نم سانلا ىدل نوكت نأ بجي (ةرقبلا ةروس نم ١765 :ةيآلا) يف ةروكذملا ملاعت هللا تايآب ةعانقلا

 ةيآو ءًاضيأ ربكأ ةعانق ضرألا يفو انسفنأ يف رظنلا نم ةلاسرلا يف عضوملا اذه الت اميفو «ىلوأ باب

 .عرشلا لوح كوكشلا ةراثإ كرتلو لمأتملل (تابثإ)

 .* َنيِنِقوُمَِلتإَ ِضْرَأْلا فو # :قاعت هلوق اهلبقو .؟١ :تايراذلا (7)

 بماي ردو اَهيفرعو اهو ني ىو اَهِفَلعَبَول :ضرألا نع لاعت هلوق نم ذوخأم ٌمالك اذه ()
 ٠١[. :تلصف] 4 َنيِيإَسلْلهآَوَس مَآيَأ ةعبرأ ف

 .يمالسإلا ركفلا يف كوكشلا نوريثي نيذلا ينعي ١9. :رشحلا (5)

 .اهتقيقح لع ةعيرشلا مهف مدعب ةلزتعملل مابتا اذهو .9 :سنوي (6)

 نبا ها" ١ ت) يلزتعملا مشاه بأ صخيشل دقنلا هيجوت هنم دري مل فنصملا لاوقأ يف مدقت ام ْنِإ (5)

 .نيرصاعملا نم ةدحلملا درو مالسإلا نع عافدلا يف هلضف ركذي هنأ ليلدلاو (ه٠ ”٠ يئابجلا

 هتذمالت نيب عقي اك ,تاجرد مهبيترتو ءاملعلاو ملعلا لضفب رّكذيف «ةياهنلا يف كردتسي هنكلو
 .ءاملعلا رابك نيبو هنيب عقيو «هنيبو
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 :هلوقو ١١[« :ةلداجملا] © ٍتحَرَد َرِعْلا أونوأ َنيِذلاَو مكتماونما< َنيِذَّلا هلأ مقري م ار «# مر ئمر غ ةوريصام سمس 727 هم هجم

 .#27 ٌميِلع لع ىذ لك َقْوَمَو#
 2 © سن ُِ ع 5 0 000 00 5

 ©””ناسنإلا ىرأ ينِإ) :"7”نوطالفأل لجر لاق دقف .كلذ ٌركنأ نأ ٌروذعمو
 2 ل 4 2 0 1 53 2 ِِع

 ىرت ام َتؤت ملو ,ناسنإلا هب ىرت ام تيتوأ كنأل :لاقف «؟)!ةّيناسنإلا ئرأ الو

 .220!(ةّيناسنإلا هب

 :هيف انرّصبيو اندشرل انقفوي نأ هللا لأست 24 5 هسا 6

 00 ل ية هذوغ ىأَو هردق هّسفن تلهج نمف

 2 1 00 9 ا و 0505 07
 ءهدِض وه ذإ ؛بذكلا نم قحلا نع دعبأ ءيش ال :ءاكحلا ضعب لاق دقو

 كلذلو .اعيمج هلوقو هلعف يف بذكي هنأل ءباذكلا نم الاح أوْسَأ "”ىئارملا نأ الإ ا ا ل ا م 420 01000
 أوشأ "7ٌبَجعملا مث «"”اروز يوت سبالك هدنع سيل اب عبشتملا» :لَي يبنلا لاق 00 2 < ,ةسمو 27 2 0 9 5 03

 ٌبِذكي َبِذاكلا نأ كلذو «هداقتعاو هلعفو هلوق يف ٌبِذاك ُهْنأل ,نيذه نم ًالاح

 .4آَدَل نم تنكر مقرن هلبقو 277 :فسوي )١(

 .لثملا ةيرظن بحاص وهو «داليملا لبق سماخلا نرقلا يف شاع يقيرغإ فوسليف ()

 .ةدرجملا نيعلاب ةيرصب ةيسح ةيؤرب ءصخشلا :يأ (*)

 .مهرئاصبو مهبولقب اهنوكردي نم الإ اهاري الف «نيريثكلا للع ٌقدت يتلا ةليبنلا لاعفألا (5)

 .يونعملاو يّسحلا نيب قرفلا وه (0)

 ١1/8:١. يقوقربلا حرشب «هناويد يف «يبنتملل تيبلا ()

 .هيلع وه ام فالخ ْلع حالصلاو ريخلاب فصتم هنأ ري نم :ءايرو ءاثر ئءار نم :يئارملا (0)

 وه عبشتملاو .«روز يبوث سبالك طعي مل اب عبشتملا» ظفلب 2378 :9 ؟يراخبلا حيحص» يف درو (8)



 صحح

 «0|يمثوكسف ا|ههّتظعَو ئتمو ءامههْيلعِف ناّلعي ")مه «هلعفو ِهِلوَقب يئارملاو «هلوقب
 ىتمو هبِذَكب ُمَلعَيال ذإ ؛هداقِتْغا يفو امهيف بذك ©7ُبَجحُماو ءاهضوبَق لع كئيعُي

 ِقرَكلا َنِم فاخ حاّلَمك اهلي « )ٍنالَعفَي ار يارلاو ةراكلا ول مالم

 الل ؛رورسلا مهب رهظأو ,فوخملا ٍناكملا ِزُواجَتِب باَكّيلا رشف ف .فوُح ٍناكم نم

 .©)بطلا ىلإ مهب كلذ يّدؤيف ءقّرَعلا فوخ اوبرطضي
 ىفتِل هل ظحال ٌبَجعملاو «0"2هّتِّيِعَر هب يدّتقَتل سيئرلا يئاري دق اذكو

 ْ ْ ."7باوصلا
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 نويع نم هاعّرو ناكملا اذه 5 عاقب هللا ٌلاطأ /0ًواتسألا هللا ىق مو

 .يئارملاو بذاكلا يني )١1(

 .لصألا يف ةحضاو ريغ (؟)

 يف سانلا نيب الاب اوثدحأ نيذلا ءمشاه ينب عابتأ ِْإ بجعملاب ريشي بغارلا نأ لمأتملا ظحالي دقو ()

 .هدالبو هرصع

 .اعفني لصألا يف (5)

 ةرملا يف نكل ءًاريطخ رمألا نكي ملو ؛ةرم لوأ هزايتجابو .فقوملا ةروطخ مدعب مهرّشب ِهّنِإ :يأ (0)

 .هينطاومل ةودق سيئرلا نوكي نأ فده لا نوكي منيح كلذو ()

 نم قالطإلا لع ديفي ال هسفنب بجعلا نإف «هبعش هدّلقيل ةاءارملا سيئرلا فّلكتي نأ نكمأ اذإ :يأ (0)

 .هاوس اهب رهاظتلاو باوصلا يفن نم هل ظحالف اذلو رمألا اذه لثم

 نرقلا نم ريخألا عبرلا وهو ءرصعلا ىلإ ريشن نأ عيطتسن انك نإو «ذاتسألا اذه مسا دعب فرعن مل (6)

 خسن دق بغارلا ْنَأ تبث دقف «(ه 710-470) يرجهلا سماخلا نرقلا نم لوألا عبرلاو «عبارلا

 ةيبرعلا ةغللا عمجم ةلجم عجار .ه4٠54 ماع «نآرقلا ظافلأ تادرفم» روهشملا هفئصم هطخب

 نأ لامتحا نم ةلاسرلا هذه حتتفم يف انلق ام اذه انلوق نع جرخي الو . لح ١عركأ :جم قشمدب

 .ها196 ةنس قوتملا يبضلا مي ميهاربإ نب دمحأل ةعوفرم ةلاسرلا هذه نوكت
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 هنِإ هِتَمحَرِ 0 راع ال دل د ًةبه 0 ايف هلْفَنَكَو ,0ناثدحلاو © 7قراوطلا

 .ريدق ٌءاسَيام لع

 ٌّيِكَرلا ٍقِلاخلا دبع احلا هبتك ١5 موي يف لاوش رهش يف 1747 ةنَس مت

 ٍملِع ٍرهظُم مالسإلا ٍناطلُس ِءامَكُح ٍسيئَر ٍلْجأل ؛يرابلا ٌريِزَعلا ُهَكَرَمَغ ٌيِراْعُبلا

 فول كمادة يو هرم لوط لا .ماعتإلاب نيدلا لهأ ٍنيعُمو هّبطلا

 ءاينألا راسو هبحّصو ولآو هيلع ٌلَصو هَكيبَح ةمرحب ةاياطحت زفغاو ,مايألاو

 .نيقولخملا دعب ءايلؤألاو

 .بئاصملا )١(

 .ثادحألا (؟)

 .ةيعرفلا ال ةيساسألا رومألا يف يأ (")





 ةعبارلا ةلاسرلا

 دحألاو ٍدحاولا ركذ ىف ًةلاسر





 اضن

 دحالاو ٍدحاولا ركذ ىف ةلاسر : ا

 قاع علف

 هيف شاع دق «يناهّمصألا َبِغاَرلا نأ ٌحجرُت يذلا ءيرجيلا ُماَرلا ُنرَقلا َدِهَش

 مولُعلا يفو ملا ةباتككلا يفو ٍرعَّشلا يف ْتَرهظ ةّيركفو ٌةيبدأ ةضبت ١ 'هرمع مايأ ٌرثكأ

 ةباتكلا ةكرح يش اال وقف يفر وزيت واوتفلا قر مالكا ماعر ويصل

 .رصععلا اذه يف «9ةيدبقّتلاو ة ةيبدألا بتكلا يف فيتا ٍةلَحَرَم ىلإ تقرت يتلا ةّيفيلأتلا

 ٍقارعلا َنيبو ماشلاو ٌرصمي نيب "يب مألاو ٌيركفلا عاعشإلاو ةفاهثتلاٌركارت ثدّدعت دقف

 دالب َنيبو َناتسناغفأو ِدِنَسلا َنيبو ِرِهَّنلا ءارو امو َناسارخ َنيَبو سراف ٍدالب ٌبونَجو
 .«20سُندنألاو برغملا

 راعشألا ىلع ٌدمتعَي ام اهنم ناك دقلف» ؟ةّللا يف ْتَقَلَ يتلا ُبتكلا انه انبي امو

 ٍظافلأ ٍطبَضب ىنعُي ام اهنمو ««بلعُت ٍسلاَج لثم بارعألا ِنَع رابخأ ضعَبو ٍةبيرَعلا

 رثَتلاو رعّشلا نم َجِذاَنل اَدّيَج اًضرعَم ناك ام اهنمو .«حيصَقلا» هباتك لثم اهريسفتو

 «نامع «19417 ئصقألا ةبتكم ««بدألاو ةغللا يف هدوهجو يناهفصألا بغارلا» «ىسيراسلا رمع )١(

 : .غ0 ص

 )١( «يناثلا ءزجلا «(مالسإلا رهظ» ءنيمأ دمحأ 5/-45.

 .707/ص ١91/8« :«توريب «ةلاسرلا ةسسؤم ««ةينفلا ةباتكلا» «ةسعان ىنسح .د (؟)

 .اهدعب امو ١١١ ص «لوألا ءزجلا 65 «ةثلاثلا ةعبطلا .«مالسإلا رهظ» «نيمأ دحأ (4)

 .قباسلا ردصملا (6)



 ضخ

 ٍتادّرفملا نيب ةيوّْللا قولا زاربإب ىنعي ام اهني ناكو «0دئُملل «لياكلا» لثم
 . ناعما ةنيابّتملا ينام ةبباشتملا

 ُجاَجّرلاف ؛ركبُم ٍتقَو ذم َنيّيَوُْل ءاُع ِدَي ىلع ُدوهجلا هذه ثأدب ارو
 2 000 ا 0 7 8 ا

 ل ل «تلئعفأو تلّعف» دارو ا للا

 رار دريت ردا حيي دلو دوهلا هذه ٌروطتت مْ 2 .(لعفأو َلعَف»

 ّقحسإ نب ُبوقعَي :مُّهوأ .اذفألا نيرا ّنم ةثالث دي لع كلذو ءاَئومْضَم

 ف ٍنمحّرلا ٌدِبَع :مهيناثو .«ظافلألا ٌبيِذَمَت١ يفورحملا هباتك يف (ه 555) تيّكّسلا

 نب ةمادق :مهثلاثو ««ةّيباتكلا ٍظافلألاب» يفورعملا هباتك يف (ه )77١ يناذمحلا ئسيع

 ."7(ظافلألا ٌرِهاوَجا هياتك يف (ه7801/) يدادغَبلا ٍرفعَج

 رك رعب ةلحرم مه 450) يبلاعتلل ؟يرعلا 00 قفل ٌباتِك ٍقأيو

 ٌركذُي هّلثمو .ينابملا ٍةدِعاِتْلا يناعملا ةبراقتملا ٍتادرُْلا نيب ةَيوْلا ٍقورفلا ةظحالُم يف

 ٍليبقلا اذه نمو .(ه كك ٠ يلاوح) يركسعلا لاله يبأل اللا ف قورفلا» باتك

 ةريبكلا هبتك ايانث ف يوغا رسألا يف يناهفصألا ٍبْغاَرلا دوه َكلسَت نأ ٌعيطتسُن

 َنيِب يتلا لاسر لثم «ةريغّصلا هلئاسر وأ «ةغالبلا عمجم»و «ءابدألا ٍتارضاحمكا
 .(دحألاو ٍدِحاولا ركذ يف» انيديأ

 مامألا ىلإ ٌةوطخت بابلا اذه يف طحت دق َبغارلا نأ دي ّرظتلا عمي نّمو

 را ثحب نم ُةرصَق اهب كلذو «صّصختُم ّيملِع جهنمب للا يف فيلل قير
 ةبراقألا يف ةيئزلا ٍقئاقّدلا يف ثحبلا ّمُث «ةّدِج لع ٍةدرْفُم ُّلُك يناعَم ِنّيبت لع َقّمعَتُم
 .ةبسانملا ةّيفيلأَتلا ٍقِئاقَحلا عم ٌقفتي ٌمَظنُم جهنم وهو .نّيَتدَرفملا نيتاه نيب

 2 ا

 .0 9١ص 191/7” ,3ط «رصمب فراعملا راد ««يناثلا يسابعلا رصعلا» «فيض ىقوش .د(١1)

 21941 ءىصقألا ةبتكم .«بدألاو ةغللا يف هدوهجو ٍيناهفصألا بغارلا» ءيسيراسلا رمع .د (؟)

 .اهدعب امو 4١ تاحفصلا



 ضف

 هيمو طوطخملا ٌةميق

 هلامعأ نم ٍةفلتخم ٌعضاوم يف ٍدحألاو ٍدحاولا نع يناهّمصألا ُبِغاّرلا ٌتّدحت دقل

 .ةروشنملاو ةطوطخّلا

 ةطوطخم يفو دّيمجعُم ًايوُْل اًضرَع امل ضرع «نآرقلا ٍظافلأ ٍتادرفُم» يفف
 يف اّمأ «هتينادحوبو هللاب ٍنايإلا نع ثيدحلا ردص يف امهنع ٌتَّدَحَت «ِداقتعالا يف ٍةلاسر»

 ٍتاحفَص ثالث ةطوطخملا رخآ يف ٍدحاولا ٍظفلل درفأ دقف «نايبلا قيقحَت» ةطوطخم

 يف عوضوملا اذه دروي ال هنأل كلذو .(ذ» ةطوطخملا اهانيمسأ يتلا يهو «تاصلاخ

 .اًريمتم اًماتخ رخآ اًباتك هب متخي لب 5 عوضوَم قايس

 ءطوطخملاو اهيف روشنملا ءاهفّتص يذلا ٍلامعأ يف ةطوطخَلا نتم ٌراركت تعي
 اذه ١7 هتّحص نو اكبكلاو طوطختلا انه وخصم قتحتلا تاجرذ ىؤنأ نم

 امأ ءاهت صوص نر رسلار اهنكي نإ ناشالا دير ةجلملا اهتنيف خانت

 اتظفلف .لّمأتَُم ثح انك ارا هنو ننس :ي نأ عيطتسيف ءاهعوضوم ةيّمهَأ ةيحان نم

 وهو الآ «للاعت للاب ناييإلا تباعوضوُم نم ٌماَم عوضوم لوح نارودت لحألاو لحاولا

 ةيوامّسلا تانايّدلا نيب الصيف * ريتعي ٌعوضوم اذهو .ىلاعتو ةناحبس «هتينادحو ة ٌةفص

 ةطوطخم يف «ةينادحولا يف لوقلا» ناونع تحت ٍدحألاو ٍدحاولا نع ٌثدحتي ٌفّيصملاف

 ال َناسنإلا َّنِإ» :ٌلوقيو ةينادحولا لباقم َكرَّشلا ٌلعِجي هيف وهو .«داقتعالا يف ٍةلاسر»
 .«ةّينادحولا ٍتابثإب الإ ِكرَّشلا نم كفن

 26 ١ص «يبلحلا ةسسؤم 3ىلط ««اهرشنو صوصنلا قيقحت) نوراه مالسلا دبع كلذل عجار 000

 .76 ص «دادغب ؛«هتاودأو هخيرات «قيثوتلا» «نيدباع ديجملا دبع كلذكو



 :ةطوطخملا نم و فّنَصملا هيلإ يمي ام

 نم ٌلُك ىَنعَم ٍقيقَحَت نم ءسانلا ىلإ هَلِصوي ْنأ ِناهّمْصألا ُبِغاَرلا ُديِرُي ام ةياغو

 لكل نأ وه «ةلالَدلا يف قرَق نم اهنيب ام لإ ةراشإلا نمو هدحألاو دج ٍدجاولا يتّظفَل

 ُدارُي اًنيح ًادجاو ًاهجّوو ٌةفلتحم ٌةّماع ٌروم أ (هب ُدارُي ئيح مادختسالا يف ًاهوجُو امهنم

 .ىلاعت هللا امهم

 ءرثكّتلاو ٌفيعضَتلاو ٌءيزجّتلا اهيلع زوجي ٍدِحاولا ٌةملك اهيلع ُدِرَ يتلا يناعملاف
 ْنِكَل (يحاولا سنجلاو حاولا تاو ٍةدح اولا سمشلاك) ٍةقولخَلا رومألا يف كلذو

 .قالطإلا لع كلذ نم ٌءىَت اهيف زوجي الف ُدِحاولا هللا اهم دير ذإ

 ريغ يف ئرخألاو ةّيفنملا لمُجلا يف اهُضعَبف ٍدحألا ٌةَمِلَك اهيَلع ُدِرَت يتلا يناعملا اّمأ

 اهب اري ائيح وه ووجّولاو ٍلَمٌجلا هذه يف ىلاعت هلل ب ُدارُب يذلا ٌديحَولا نَا هينا

 ةريثك دعا هوا اي ذر دقوا :صالخإلا] ©« ٌدَحَأ هنآ وه لق# قلطملا ثابثإلا

 .اهريَغو (َنورْشِعو ّدحأ) يفطعلا وأ (ٍدحألا موي) ((كدحأ) ةفاضإلا عضاوَم يف

 هم عام

 ٌحيضوُت وهو «ةلاسّرلا هذه يف ُبْغاَلا هيل هيَلإ ئعَس يذلا لوألا فدحا وه اذهو

 ُدارُي اّنيح امهّنيَب ٌقيرَْتلا وهف يناثلا فدحلا امأ .ٍدَحألاو ٍدحاولا ينّملك نم ّلُك ىنعم

 .ةلاسرلا هذه ةدقكلا فدا وغنت هلعلو ءالاعع للا رع لالذلا اندم لكي

 لغو ةدجولا هس لع لدو د جا رلا طفل نآ قيرمتلا انه ق هيلإ يرام لمعَو

 .طقف ٍةقلطملا ةدحولا ٍةفِص ىلع دَحألا ظل لدي اني «ةّدحاولا ّيلَعلا ِتاّذلا

 دوجولا يف اهانعم نعو للاعت هلل ةّينادحولا ىنعم نع ثيدحلاب ةلاسّرلا ُمَتَنْي

 د قل ا لا



 ةّطوطخملا الع ٌتاظَحالُم

 :اهنم هرومأ ُةلمج ٍةلاسّرلا هذه يف ِفّتصُما لمع يف لأم َرظَ ُتْفلَي
 ىدَم يفو .ظافلألل ةيوَجُما ٍتالالّدلا ىلع ٍفوقولا يف محلا وللا ةقفلا ١

 ظافلألل ةيناوجلا نبا رارشأ نمو وحّنلا ثحبم يف يول ةلمجلا رارشأ ني نكمل

 عيتف اوما ضعت يل اسال (دَحأ» ِةملَك اك مادخيتشا ٍصضرعم يف . .فرّصلا ثحبم يف

 "هول مرتشي لدي كلذوفارب رم يللا مص دعا نب دكا لوقي مالكلا

 وهو «ناسْنإب سيل ٌنالف» :مهوّقك ...اذك ٌلوقي ٌدحأ ننسيلو ءاذك ٌلعفُي َدَحَأ ال

 ْظ اب يعي ةنالثو ٌنالف َناك امل ءناسْنِإ ال ٌةميبم هنأ لع ًاهيبنت .(ُنال ال ُنالُفلا

 لع لدَت يتلا ٍنالُك ٍةملك لِ تير .تاناويّلا نع امم دبعُي ةنالفلاو نالفلاو ناسنإلا

 لصألا نع ٍةديعَب ئرخأ ٍةلالَد ىلإ اهتلقَت فيرحُتلا لآ اهب تطير اذإ ءناسْنِإ يأ ,ناسنإلا
 ّ .«ةئالفلا ٌتبلَحو َنالُفلا ٌتبكَر :ل وقت ٌبَرَعلا َّنأ» :«(ناسّللا» يفو !؟ريبك َّدَح لِ

 باتي اك ءمّدقت ك ءاهنع ةرّيغتملاو ةّيلصألا ظافلألا ٍتالالد ُبْغاَرلا عباتُيو

 يف حضني كلذو «ةّلمجلا يف ئرخأ ٍةملك رثأ نم ءام بعت اهيلع أرط اذإ ٍتاوّدألا ناعم

 لوقي .نايخألا ٍضعَب يف هريَغ لع لدن دقو ةداعلا يف ٍناسْنِإلا لع ُلدَت (ْنَم» نأ

 :ىلاعت هلوقك ٌحصي مل هالول هيلع فَ مقتل وجَو ىلع لمعتسُي دق ظفللاو :بغاّرلا
 ل ًابقعتُم كلذ َناك امل مئاهّبلا يف «نم» لمعّتساف «[46 : رونلا] عزكم مهني

 « نيك كَع ىِئنَي نت مّبيَول اهتقبس ةيآ نم ءزحل ٌةلمكت اهّأ ُديرُيو هيف ٌلَمعتسُي نأ ٌحِصَي
 .ناسنإلا :ينعيو [45 :رونلا]

 نت ل م و
 ةتّسلا ادحأ» ةملك ٍتالامعتسا ا وهف ترك هنف ودق قفص: َردُق َّنإف ين



 فرح

 ينو ِريظّنلا مّدعل ٍدِحاولاو ٍلاصّنالا يف ٍدِحاولاو عوَّنلاو سنجلا يف دحاولا َنيِب هال
 .ءاصقتساو ٌلومُش تالا تسال هله يفو .ِددَعلا و ءيزجّتلا عانتمال ٍدِحاولاو ٍةقلخلا

 ِقارغِتْسال ٌعوضوملا وهو يتلا يف :نيّهجَو لع ُلَمعَتسُي هنأ ٌَركذ (دحألا» يفو
 ٌموي) هيلإ ًافاضُم وأ «((كّذحأ) :ًافاضُم اَمِإ ٌمَدْحَتسُي ام وه ٍتابثإلا يفو نيقِطاَنلا سنج

 ِتابثإلا يف ٌمدختسُي اموأ َرَّشَع َدَحَأ .نورشعو ّدحأ :ًامومْضَم وأ ًافوطعم وأ «(دحألا

 ١[. :صالخإلا] © ٌدحأ هوه  قلطملا

 سنج قارغِتْسال وو يفنلا يف (دحأ» ْنأ ةرابع حرّشل ضعي امنيحو

 ريثكلاو ٌليلقلا ُلوانتي هنأ كلذ ئنعم» :لوقيف هةَكمَتم ةّيوَحت ٍةردُق نع نيب َنيِِطاَنلا
 الو ٌدِحاو ٍراّدلا يف ام يأ ءدَحأ ٍراَذلا يف ام :مهلوقك «قارتفالاو عاّتجالا ٍقيرط لع

 .(نيقّرفَتُم الو َنيعمتُُم ال ًادعاصف ٌةئالَّث الو نانثا . و

 .يفتلا يضرعم يف ْتدِروأ اذإ مومُحلا للع ّلدت يتلا (دَحأ» نم ُمُهَقُي ام اذهو

 يفتفلا وه جول اذه لع ًاعوضومهنوكو#ا :لوقيدإ قاتلا هحرش لع هييقت رلظناو
 ِتادّوْفُملل ةّيوحَنلا هيلا ف ِنْكَم لع ل اذه َّنِإ .«يفثلا يف اّلِإ ٌلَمعَتسي ال نأ

 وهف ؛بيصن اهيف قِطنَملل ٌةيِوحَت ٌةدعاق كلانه مث .ةّصاخلا عاضوألا يف ٍبيِكاّّتلاو

 ئىتم نحنو» :هلوقب كلذ حرشيو .«|تابثإ ُحِصِي الو كيفان يفن حصل :لوقي

 ٍدوجول ماع يفت اذهف» (نيقرتفُمو نيِعمَتْ َعيمجلاو ّدحاولا يفت ٌدَحأ راّدلا يف ام :انلق

 .«ةّيفنم ًاعيمج يهف هُفِعاضُي امو َلَّوألا مقّرلا هب ينعي ٌداضَتلاو «راّدلا يف َنيِقِطاَنلا

 ٍتايلكلل َةّيفرَّصلا ةينبلا لاَ يف قمع مهفلا اذه ّلثم ِّنصملا ئدل دو
 ُقرَملاو» :لوقي :لاعت هللا اهني ٌلُكِب داري اميح ٍدحالاو ٍدحاولا لينعم نيب ٌثِراقُي وهو
 يف لجان يب صقل نان وءابمنأ نحل نعت لا يقسو قف دكان و لحلول ذي



 فرخ

 «عضّولا ٍلْصأا يف ينعي وهو .«نافِلَتُح عضّولا لصأ يف اهعوضومف (لافتالا كفو

 يف اذه دعب رظناو .ِتالّكلل يناوجلا بكرا ةينبلا نم دِرَي يذلا َقرَّصلا ىنعملا

 :فيضُم .قيرقتلا يف اهتضو يتل مقل هليصقت
 ِتاذ ني رع نقولا ثيجوو لذ لعاف ٌظفل هّظفَل ّدحاولا نأ كلذو»

 ٌنَمضتت لعاف ًةغيص ْنأ ٌديري .«(داوّسو ِتاذ نيش له لدي ةرتخألا نأ اى ,ةّدحوو

 وهو هكر هدير ساولا (ِءىَّشلا» ىنعم هيف ٌدحاولاف .ةفّصلاو ُتاّذلا :امه نيئيَش

 .قيقحَتلا نم هناكم يف َريشَأ اى هيف َنيثحابلاو ٍوحّنلا ءاملع عم ٌقِفَتي كلذب

 ٌردصَم هّنإف .ةّضحملا ةدحولا لع لدي فكل هع لوفي وهف دحألا ان

 َمُث «دحو» وهو (دحأ» ِةملُك ّلْصَأ انه ظِحالُتلو .«ةّرمت ّواولا ٌلَدبأف ءدحَو هّلصأو

 واولا فعَّضل ًةزمحلا اولَدبأ» :هيوئيسس هنع ُلوقي ٍلادْبِإ نِم اهيف ٌتدح ام ظحالنل
 قانا ةريها لانكا ةيماح هم لوقو ىلدلاو فذقلا نو ايلغدي اخ اهو

 بحاص نم قمل ٌيوْعللا رصَبلا نم كاذو اذه ٌلثمو .«واو نم ٌةلَدَبُم َرَشَع دَحأ

 نم ِتافدارتملا نيب ةقيقّدلا ٍقورفلا زارْبإل ئّدصتي يذلا .«ِنآرقلا ٍظافْلَأ ٍتادّرْفُما
 ءدَحألاو ٍدِجاولا َنيب ٍةلاسّرلا هذه يف انيأر اك «يناعملا ةفلتخُملا ينابملا ةبراقتملا ظافلألا

 اموةيوتللا رضألا كاردإ نم «707 ١4ص ءلْئاسّرلا هذهب قفا ٍقحللا نم ئرن امكو

 .فالتخاو فالتئا نم اهتادّرُم نيب

 نيب ِبّدصُملل ٌةْحِاَّرلا ٌةيملعلا ةاكملا ًاضيأ ِةلاسّرلا هذه يف َرْظنلا ٌتِفلَي امو ؟
 ةركاذُملل ًةسلج ٌدقعي ناك َبِغاَرلا َّنأ ىلع لدي اب حتفت ٌةلاسٌرلاف .هرصع يف سانلا

 ٌتيدح ٍةسلجلا هذه يف ِثيدَح نم هّرادأ ام نيب نم ّنِإو «نوديرملاو َنومّلعَمْلا اهرُضحي

 .ةدرفنم ترشنو تققح |نيح ةطوطخملا هذبب ًاقحلم لصألا يف ناكو )١(



 افرض

 ام ٍلاجملا اذه يف لاق دق َبِغاَّرلا ْنأ ودبيو .دحنلاو حاولا يتطفل نب قرا نع

 .كلذ ْلِإ باجأف «ةّباتك كلذ َتبْثُي نأ ليس كلذل نودي نأ لحتس

 نع هنأ ودبي يذلا ٍناَطلَّسلا ْلِإ .لضافلا خيّشلا د ةمّدقملا هذه عفري ٌبِغاَّرلاو

 .يرجهلا عباَرلا ِنرَقلا ةياهن يف ؛هيرصاعُم نيب نم ةمكحلاو ةفرعملاو ا
 ارا بالي ةرجهلل ةسماخلا هّنملا كَرْذَأ دق َبغاَرلا نأ ٌتحّجر دق ٌتنُك يننأ كلذ

 5 .ه 0507 ماع يف هَئاَفَو ثركذ يتلا ةريثكلا

 هتلاسر ْنأ س تلا يف نعي ةلعج يذلا محلا عضاوتلا يلاعلا اذه ةروص مات نمو

 امينا راهم عال ع تا اهْعِجاَرْيلَف ءصيحمّنلاو رظّنلل مهيلُع ٌةحورطُم

 يغبتي لاعت هلل ةيئادحو نع ٍثيدحلا ين َلْغوتلا نأ ةلاسّرلا ةيامن يف دقي وهو
 يذلا خيّللا لاثمأ نم «ءامّلْعلا يديأ َنِِب اّلِإ ٌحَرطُي الف ءباسحو رّدح لع َنوكي نأ

 يف اهولَوُيفهراكفأ مهف يف مولا خي نأ ئشخي ئشخي وهف كلذل تارا رترسالا

 ةميركلا ةيآلاب ًاريخأ اهُمَتْي اهُمَْي مث «نتفلا نِم هّصّلُت ا نأ ىلاعت هللا ُلأسي مّن .اهعِضاوَم ريغ

 عوضوم يف ُضوَح ىلاعت هلل ةّينادخو ْنَع ُثيدَح لا .4 الم اَلِإ لهل َنّم رشيتوُأ امو#

 مهتيشَحو ِءالُعلا ٍرّدحبو ؛ملعلا يف َنوْخِساَرلا ُماّلُعلا الإ هيف ٌضوحي الأ ٌّقِح سَ َقِحَتسي ٍليلَج

 .مهعضاوتو

 ُعفاَدلا ةّلعلف ٍةلاسّرلا هذه فيِلأَت ءارو ناك يذلا ٌعِفاَدلا اّمأ  ٌينيدلا ٌمفاّدلا ٠"

 تابآلا ني سيل ةكوهشب هقرردمانأ لئأشلا ئيطتسي كلذو د ىلوألا ٍةِجرّدلا يف ٌينيّدلا

 ايانت نِم ٍبياَلا ٍتْقولا يف اهيناعم نم هُبلطَي ام رختسيو اهب ٌدِهسَتِسَي يتلا ةميركلا

 سيلو هيلاسر قمن عيخومب يل زو انك + نيل م لا هللا هييزنت نم سيلو ءثحبَبلا

 نأ لافتاشأ لإ ءاعّدلاب اهمكخا ةنآود.لاعت هللا نفذوا ةلمتسلاب هتلاسر َحتتفا هنأ نم
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 فيفي

 رفعي ًاهئالهو ةلاسلا لَم ّنآ نه قتحتلا نيو هلك اذه ىف كلو وتفلا نود صلع
 ثيدح ني اهُماَدخِتْساو «دحألاو ٍدحاولا يتظفل نم ٌلُك ئنعم لع ةَقدب فوقولا وه
 ام ٌرييو َنَتظفّللا نيتاه نيب حوضؤوو ٍةَقدب قيرَّتلا م ؟ «ميركلا ِنآْرَقلا يفو ِساّنلا

 اذه رو دكاقو .ةيفرَّصلا |مهيينبو اهقاقتشا يف ٍبرُ نَعأشت ئنعم يف ٍِقورُق نم اههتبب

 نمي ّلُك اهيف تدرو يتلا ِتاَرملا ددَع ْنِم ٍةلاسّرلا هذه قيقحت ةيادب يف انلُق ام ركن (ًئيح

 .زيزعلا هللا باتك يف ِنَتَظمَللا ٍنيتاه

 ديري يذلا اهيادختسا نيب فَلا نيب لكشب :ةلاسُرلا هذه يف .حضو دقلو

 ٍلهأ ٍبهذم نم قطني هنأ ٌحِضاوو .هُديَغ اههب ُدارُي يذلا مادختسالاو لاعت هللا امهنم

 .270هراثآ ضعَب يف َركَذ اك حوضُوو ةحارب هب ُنيدي ناك يذلا ةعامجاو ِةّسلا

 يآ ٍريسفت يف ٍبِغاَرلا مّدق وشو ّينيَذلا لماعلا رعي امو ريس ءارلع نم-
 نم ٍبسانملا عضوملا يف ِنآرقلا ٍتايآب دشتي ٍةلاسّرلا هذه يف وهف .ميركلا ِنآْرَقلا

 ّيقب ام «ةّيحالطصالاو ِةيوَعّللا ةْنْرقلا تادرفملا يناعم ٌئرْفَتسيو ءثيدحلا عوضوم

 انما دق اهو هات ا
 سر ل حس

 يف ركذ» :لوقي 5س عرقي لل نأ ُبَسبأ للعت ِهِلوَقل ٌضرعي اًّئيح وهف
 ةردّقلاو للا يف ةرخلا نم يتوأ ام كب نيهجَولا نيه ٌدرويو .ناهجو هريسفت

 ينغتسُي داك ال يذلا «نآرقلا ظافلأ تادرفم» ميظتلا هباتكب ٌركذُت انهو .ريسفتلا لع

 ًافورعم «ميركلا ِنآرقلل ًاريسفت ٍبغاَرلِل نب رّكذُ اك .هدعب ءاج ٌيِوَجعُم الو سقم هنع

 (1)هنم ةيسب ةزجو ُةتمُدَقُم تققحو «هراثآ ايانث ضعب يف هّركذ ««ريسفتلا عيياجااب

 «تيوكلا ةعماج ؛ةيناسنإلا مولعلل ةيبرعلا ةلجملا ««ةلزتعملا نم يناهفصألا بغارلا فقوم» :عجار )١(

 .ثحابلا ملقب ء1986 فيرخ

 راد رشن ءتاحرف نسح دمحأ روتكدلا ةرقبلا ةروس نم ةليلق تايآو ةحتافلا ةروسو هتمدقم ققح (؟)

 ١986. «تيوكلا ؛ةوعدلا



 قي

 هللاو ءنآلا يح هادّي هيلإ ْتَّلصو ام هنم َقَقْم نأ الع ٍروطّسلا هذه ُبتاك ٌلمعَيو

 .ناعّتسملا

 دق َبغاَرلا نأ ًاضيأ ٌيِنيَّدلا ٍلماعلاب طبر اقوا مالكلا ِءاملُع ني - ه

 .نابإلاو ةديقعلا اياضَق ا ل ل يللا

 ةّيمالسإلا ٍقرفلا نم مهبارضأو ةلِتعملا ُلّمشي ال مالكلا َملِعَن نأ ٍفورعملا َنِمو
 ٍةنسلا ٍلهَأ نِم ةّيمالسإلا ةديقعلا نع عافدلا اياضقب َنّيِيعملا ٌمْضَي هّنكلو ٌبسحف

 .(")[ضيأ

 ٌلِصَي نأ ديري ال تامّدم اهروُيو ءاكتلا ءارآ ىلع ىكتي َبغاَرلا رن نحنف

 هنأ اك .«ٌنولّصحملا هلاق يذلا ٌلَمجَو١ :ءاّكحلا ضعب , لاقو «ءاّكحلا ضعب لاق» :هيلإ

 ىلإ .تادحّولا ُبَرْفأ :ءامكحلا ضعب لاق» :لّمأَتو ءارقتسا َدعَب هيلإ لصي ام ىلإ لصي

 نم ٌرْيكُي هارتو .«دادغألا ٌلصأ وه يذلا ٌدِحاولا تَكّمْوُتو ْتَيرّْتسا اذإ «ىلاعت هللا

 هوما هر .هيلع نهرين ٌديرُي ام مّدقيف «ةشقانألاو جاججلاو اولا ظافلأ

 يف انلق ولف» :ةّئكمْلا ِريَغ رومألا يضعبل ٌضرِعَيو . «نيتثالا موي مهلوق ِةلالَدب ٍلّوألا ُموَي

 يف ٌةفورعملا يهو «ةلقنَملا» نم ٌرْيْكُي هنأ امك .ةّلاحإلا ٌرهاظ كلذو ؟... ٌدَحَأ راَدلا

 .«ليق ..ُلئاق لاق نإف» ؛انلُق ... ليق نإف» :لاوقألا لع ٍدودّرلا يف شاقّتلاو راوحلا
 لثم نم ةَفسلَفلا ركفلا اياضقب ٌنولغتشملا اّلإ اهُمدختسي ال ٌثاملك هِتادّرفُم يف ُدِرَتو

 55 قيقحت يف ناك نإو» هِلوق نم مهفن دقو .(دوجوّلا»و «ثداحلا»و (دوجولا»

 ٍةلمُج ٌُبِئاجَعو ٌةغلاب ةمكح ٍتادوجوّلا لِلع يرابلا ضيف ٍلِئاوأ نم اهنوكو ةدحولا
 ةفسالفلا ضعَب اهب لاق يتلا ةّيِقارشإلا يملإلا ضيفا ةّيرَظَن ىلإ ديعب نم ُحّملُي ام»

 «ليوطلا قيفوت .د ««ةفسلفلاو نيدلا نيب عازنلا ةصق» كلذكو .558ص .«نودلخ نبا ةمدقم» عجار )١(

 .١7١ص ١96/8. ءرصم ةبتكم



 افون

 بِغاّدلل اومجرت َنيذلا َضعَب نأ لإ هلك اذه دعب لابلا نع ٌبيغي الو .©”نيملسملا

 ْ ."”(رثكأ ٍتالوقعملا يف هّظح ّنإ) هتبجَرَت يف اولاق

 .اهبيوبتو ٍةلاسّرلا ءازْجأ بيت د ثق اسكر ايس تفك لا دقو :جهتَلا- ١

 دج لع نيف ني ةطفأ لع ناعم حيضوت لإ جب هلأ يف اذه هجم حيو
0 

 .دحألا من ًالَّوأ ٌدحاولا

 وهو . ...يوط ةراعم يني ةنراقلا ىلإ صلحت كيرالا انهن كامو

 ميِهافَلا نيب ٍةنَراقُملل ًاليبَس ٌهَذِحَتي مَ 5 حلطصملا حب حيضوتب الَّوأ َتعُي ٌميلَس جهنم
 ١ .راكفألاو

 ليمي ناك ّيرجهلا عباَرلا ِنرَقلا َباَنُك ّنأ نم مغّرلا لعو :يدألا ْلشْزلا-
 نيايساملا هناك يف اذ وتب اك تكا يدشلاو فاني ةددطلا لإ قي ربك ُمسِق

 ٌرثكأ مهماهتها نم ٍببَسب «ةَعنّصلا ٍدويُق نم َةَرخلا ةباتكلا َرثآ مهنم ًارفن نأ لإ اشم اع
 ٍنرقلا ٍباَتُك دَحَأ وهو «يناهفصألا ُبْغعاَّرلا ءالؤه نمو .ةّيئَرُما يناعملاو ٍراكفألاب

 بانك اذهف مويلا لإ يفابل ٍلضَملاب مه ْثَدِهَس يبدأ ًاراثآ اوَُلَح نيذلا ّيرجملا عباَرلا

 هذه يف ٌةقيش كا ةيبدألا هثاريبعَت هذهو ««ةغالبلا عمجبا اذهو ءابدألا ِتارَصاحُم»

 ىشعي نَم ىلإ طقاست امّبر» ««هيلإ ٌثيهتنا ال مالكلا َنانِع ٌتكسمأ نأ لع» :ةّلاسّرلا

 َنِيرُسوأآموإ# :ىلاعت هللا لوق َكَرَت اف هّرِجَعو هّردَق فرع نّمو» ؛«هكاردإ نع هَئريصَب

 ٌدِهشَتسَي برَعلا ٍراعْشأ نم ِةبِانُم ٍةفاقت نلع ٌرَفوتَي اذ وه اهو .ًاحّدمت 4 القال للآ
 .«ديرُي ام ىلإ ٍلوصولا يف اهُفَظَويو اهب

 .ليفطلا نباو انيس نبا لاثمأ نم )١(

 يلع درك دمحم :رشنو قيقحت ««مالسإلا ءامكح خيرات» باتك يف (هده) يقهيبلا نيدلا ريهظ قفز

 .7١١1ص(01955 قشمد



 فانص# ندم رم لنور رم رك يرلاس

 + دوتعتيو تعج د ٠ مع لا قلوس

 ' .ةهتاخهمات 0>اورضافلا خيقسأنبكللاطانرازتال

 " فو نبل اذ تبؤكربر يضامهختخدعالا

 ةبطو لضواووب نرفعيام4عوهيبتت زضطتبا» يع هايل

 0 يحد تان زنوفف

 اكرم عف ضع يورو لتنف ندتسالالى تت

 اذه مدبر زم نتوء اهعيسم هتحفؤافز ةحلابلم
 طيس حصين و اهدنا وجوب زغب وسجل سا
 3: مجيوعو قا هوجعلاب ض صعب ئ غن يزد باعما
 ل ماجى زتض اص ؤوجعلو امرها علو

 تكن يبد عادب نسر عجاج نيج رجع

 الظنهْماتو طاءقلو فاما دعا بدرعا
 تدور يام نماعذ# جواه قس سي
 فك عىتمفرحاو زعم نور رملا طاير اسالا

 «دحألاو دحاولا ركذ يف ةلاسر» ةطوطخم نم ىلوألا ةحفصلا ةروص

 لد

 كك

5 0 

٠. 



 فض
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 يرجو سيدزء ناس يلبس ر عمت
 تيب كارتر ةراش ابل ها مكر ت نان

 فصل يي نمو صاوبب ناكر وتلا ادعو توهم

 كال ايزولو وحاول محم ٍجِتَخ خليك او هالأورمؤولا

 و 'لاف كب باجي د لاب تاع تادوجولا د راههاطي ش

 دن و "اا بسس دْلاو فاليالا» لافت بس ةرحولاو عج

 مّشلاو ة حولا وف دوج رضا ىلكا صح ليلة نوي الا

 : ةدصود/التووف ملاك سدرلا ةزثك يطال يَ زو عرع
 قاعه نبل طنا زينو: هوعتين وخل
 ترس قاوم نمد نخوة زعتر

 هل هبوب رعي ليف اسس هر ابزلتميهل تيوتا وف

 جهت جنب همن كور
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 (دحألاو دحاولا ركذ يف ةلاسر» ةطوطخم نم ةريخألا ةحفصلا ةروص





 فرخ

 ٍدحألاو ٍدحاولا ركذ يف ٌةلاسر
 (7يناهَّمِصألا بغاّرلل

 © انركاذت انك «")هبو ءرّسعُت الو رّسي بر ؛ميحرلا ٍنمحَّرلا هللا مسب

 نوكي نأ بلغأ اك ءدمحم نب لضفم نب نيسحلا ءمساقلا وبأ وهو لصألا يف مسالا درو اذك )١(

 ««ةعيرشلا مراكم لإ ةعيرذلا» ««نآرقلا تادرفم مجعم» :هلامعأ نم ةعبرأ يف درو امم .همسا

 كلذك درو دقو» :«نآرقلا ليوأت يف نايبلا قيقحت» طوطخم «1نيتداعسلا ليصحتو نيتأشنلا ليصفت»

 هدوهجو يناهفصألا بغارلا» :عجار .«انيديأ نيب يتلا ةلاسرلا هذه هنم يذلا عومجملا فالغ ىلع

 عمجم ةلجم عجارو .772ص //١191« ءنامع «ئصقألا ةبتكم «يسيراسلا رمع «بدألاو ةغللا يف

 «يلكرزلا «مالعألا» يف هتمجرت عجارو . 5” ص ١9/0١: ماعل ١١ ١7 ناددعلا «يندرألا ةيبرعلا ةغللا

 . 717/4 ص «يناثلا ءزجلا ء؟ط

 .5 4ص «عبارلا ءزجلا ,ةلاحك اضر رمع ؛«نيفلؤملا مجعم»

 .977؟ ص ؛«تاعوبطملا مجعمل

 .9ص «لوألا ءزجلا «ناملكورب ؛«يبرعلا بدألا خيرات» -

 .59/- 4٠ 5 «لوألا ءزجلا «عساتلا دلجملا «ةيمالسإلا فراعملا ةرئادا -

 .57 95ص ط «ةرهاقلا ءيجناخلا ءيطويسلا ؛«ةاعولا ةيغبا

 .نيعتسن هبو يأ (1)

 عوضوم يف بغارلا سلجم يف اوسرادت ءاملعلا نم ةعامج نأ يأ «ةكراشملا ديفت «ركاذت»و ءانسرادت يأ ()

 .ةلاسرلا هذه
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 (”دحألاو ٍدحاولا ٍظفل يف هّدييأت ماو و (١'لضافلا ٍخيشلا ءاقب هللا ّلاطأ

 .هل (؟)ناحيإ ةباتك كلذ تبت نأ لأسف ,220|هقيقحتو

 وأ ٍوهسي هنم رثعي ام ىلع يهيبنتب لضفتيلو «هيلع هأرقي نم ّيلإ مدقيلف 1 34 02 3 5 0 0 9 2 ١
 .ىلاعت هللا ءاش نإ ءقفوم «كلذ ىف هّيأرو "0 طّنَغ

 سابعلا وبأ» ريزولا ءققحملا بسحي |هيف «هلعلو «ةيملعلا ةلاسرلا هذه هيلإ يدهم يذلا خيشلا ينعي )١(

 .ه 744 ماع قوتملاو «نييبيوبلا ةمدخ يف «دابع نب بحاصلا ةفيلخ .«يّبضلا

 .ا/ص «قباس عجرم ««بذألاو ةغللا يف هدوهجو يناهفصألا بغارلا» :عجار

 ثيح نم ىنعملا اذه يف قرفلل ٍديدحت نود «ىنعملا ينو ظفللا يف براقت نم امهنيب ام ببسب كلذو (1)

 دقف ءاًريثك ميركلا نآرقلا يف امهددرت ببسب كلذكو «سانلاو نيلئاسلا ناهذأ يف ةيوغللا ٌةلالدلا

 هللا اهم داري ةرم امهو «ةرم نيثالث تددرت «دحاو» ةملكو «ةرم نيعبسو ًاعبرأ (دحأ» ةملك تدرو

 هذه فنصملا أشنأ ءًاعيمج تالالدلا هذه يف قورفلا ديدحتلو «هريغ اهب داري ئرخأ ةرمو «للاعت

 .ةلاسرلا

 فرعتلا مث «نيتظفللا نيتاه نم لكل ةيوغللا ةلالدلا لع ةقدب فوقولا وه :انهه دارملا قيقحتلا (*)

 يف وأ ميركلا نآرقلا يف نإ ,مادختسالا بيلاسأ يف امهنم لكل ةيحالطصالا تالامعتسالا لِ

 هينعت امع لاحلا ةعيبطب .فلتخم اذهو .يحالطصالاو يوغللا ئنعملا نم تبثتلا وه يأ ءثارتلا

 ةحص لع فوقولا نم ةظفللا لمحت اب ءاهؤايحإو ثارتلا بتك رشن اهب داري |(نيح «قيقحتلا» ةظفل

 ةروصلا نم نوكي ام برقأل هنتمب لوصولاو «هيلإ باتكلا ةبسنو هفلؤم مساو باتكلا ناونع
 ؛1976 ؛يبلحلا ؛؟ط ,نوراه مالسلا دبع «اهرشنو صوصنلا قيقحت» عجار .هفلؤم هيلع اهكرت يتلا

 1١١. 9ص

 نيب قورفلا ةباتك نأ ديري هنأ يأ .قاقحتسالا :باجيإلاف «قحتسا اذإ ءبجوأ ردصم باجيإ (5)

 .رثكأ سانلا اهب عفتنيلو اهتسافنل كلذو «هنع ىنغال ًامزال ًائيش تحبصأ دحألاو دحاولا

 وأ طلغ نم ةلاسرلا هذه يف دحألاو دحاولا يتظفلل هليلحت يف عقي نأ نكمي |ب بغارلا فارتعا (5)
 هو

 .4 ٌمِيِلَع لع ىذ لك َقْوَمَول «ءالعلا عض ذاوت لع لدي وهس



 [دحاولا]

 نأ وه ٍديحاولا ٍظفل يف ””نولّصحملا هّلاق يذلا نأ :©لوقلا ةلمخ
 :)همْسَر وأ ”هٌّدَح يف اولاقو ءدّدعلا هنم ؟”ٌُبّكرتي ال لصألا يف "”هّعوضؤم
 .هعوضوم ٌلصأ اذه :©هةّنبلا هل َءْرَج ال يذلا ٌءىشلا وه»

 (و صاع ؟ ءبسآ 4 6«( جس (م) 00 ميو 2
 2 ابكرم وأ ناك اطيسب ءاثداح وأ (يدق « دوجوَم لك ىلع قلطي مث

 .هتصالخو هزجوم :يأ )١(

 يف ريثكلا نوفرعي نيذلا مه :نولصحملاو هاوس ام بهذو تبثو يقب ام :ءيش لك نم لصاحلا )١(

 .ىضفلا ةباجإلا نوراتخيو «هثيبخ نم هنسح نوزيميو مولعلا نم ملع
 .هانعم يفو هماذختسا يف يأ هلجأل عض يذلا ئنعملا :يأ رف

 ةيادبلا دجت (ذ» ةخسن يفو .(باسحلا ددع لوأ :دحاولا» :برعلا ناسل يفو ءرثكيو ددعتي :يأ (5)

 يف لمعتسملاف «هريغ يف يناثلاو ءباسحلا يف امهدحأ :نيعضوم يف لمعتسي دحاولا» :ةيلاتلا

 اذهو !«هريغ نع زاحنم دوجوم لك هريغ يف لمعتسملاو «ددعلا هنم بكرتي يذلا وه باسحلا

 .ًازيح لغشي يذلا مسجلا نيبو يباسحلا مقرلا نيب حضاو قيرفت
 .هفيرعت :يأ (0)

 .هديدحتو هفصو :يأ (3)

 تادرفم مجعم» وه هل رخآ فنصم يف بغارلا هرركي دحاولل فيرعتلا اذهو «قالطإلا نبع :يأ (0)

 رغصأ وه ام ةمث سيلو .دادعألا رغصأ وه دحاولا نأ كلذ نم ديري اهبرو «(دحو) ةدام ؛«نآرقلا

 .اهيف هنم

 نزو ىلع اهتغايص يفو «تابنلاو داجلاو ناويحلاو ناسنإلا لمشي اذهو «قولخم وأ نئاك :يأ ()

 .هناحبس قلاخلا وهو (دجْؤُملا) لعافلاب ريكذت «لوعفم"ا
 هيف (دحاولا) كلذ لمعتسياا :هنأب باسحلا ريغ يف لمعتسملا «دحاولا» بغارلا فصي «ذ» ةخسسن يفو (9)

 مومع فاصوألا هذه يفو ؛رظن يذ ريغ وأ رظن اذ «ئزجتم ريغ وأ ًائزجتم ءاثدحم وأ ناك ًايدق

 .ةيلصألا ةخسنلا صن نم لمشأ
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 ّلاق كلذلو .2)ةّدحولاب موي هو الإ هوجان ةيش نو ام كلذلو

 .دوجوم ُُك هب "0ٌزاَنَي يذلا ٌصاخلا ٌدوجولا ىه ٌةدحولا» :©”ءاّكلا ضعب

 ك1 ولنا تيل انقل دو ل شر روم ا. كالت

 :(دعاو فلو“ )ةدحاو ٌةرْشَع :لاقيف

 :(00هجوأ ةنس لع لمعتسُي كرتشم ًظفل ٌدِحاولاو

 (دوجوم» اتظفلو «ةثالث وأ نانثا نانئاك هنم نوكي مث ,دحاو نئاكب هددع يف أدبي قولخم لك نأ :يأ )١(

 يفو .ًاضيأ «تادرفملا» يف ةلمجلا هذه بغارلا دروأ دقو «مالكلا ءاملع همدختسي امم دوجولا»و

 لصي اذهب وهو «دحاو وه :لاقي نأ حمصي .دوجوم وه :لاقي نأ حصي ام لك» :لوقي (ذ» ةخسن

 .سكاعم قيرطب نكل هسفن ىنعملا لإ
 :ليقو «ةمكحلاو ركفلا يف ةريثك ًالاوقأ مهيلإ بسنيو «ءامكحلا ةملك داريإ بغارلا رركي :ءاكحلا (؟)

 ةقيقحلا رارسأ يه :ليقو .هاضتقمب لمعلاو هيلع يه ام ىلع ءايشألا قئاقحب ملعلا يه ةمكحلا

 .(يناجرحلا فيرشلا تافيرعتلا) نوققحملا ءاملعلا اهيلع علطي يتلا
 :ًازيم هزيمب هزام :(«طيحملا سوماقلا» يفو «(لعفنا» ةعواطم نم ؟زامنا»و ءلصألا يف ةحضاو ريغ ()

 لك نأ يأ ءصوصخلا هجو ىلع ام ةفصب فصتا يأ رّيمتو زاناو زاتماف ءهزّيمو هزامأك «هزرفو هلزع
 .ةيلاتلا دادعألا يتأت مث هيف ددعلا أدبي هبو ءدحاولا هنم نأب زيمتي نئاك

 «هسنج ءانبأ رئاس نع زيمتيو ًازيح المي ىنعمب نوكت ذئنيح يهو ءءاحلاب «زاحني» تناك اهبرو
 .دامج وأ ناويح وأ ناسنإ نم لقث هلو ًازيح لغشي يدام مسج لك ْلع قبطني اذهو

 ««ةدحولاب فصوي وهو الإ دوجولاب فصوي ءيش نم ام» :ةقباسلا ةلمجلا نم ةمدقملا هذه ذخأي (5)

 وأ ةرم هعومجمب رركت اذإ ددع لك ْلع قلطي نأ نكمي دحاولا ظفل نإ» :لوقيل اهيلع ينبيو

 نأ حصي ءدوجوم :لاقي نأ حصي ام لك» :لوقيف ١ذ» ةخسنلا يف ةلمجلا هذه رركيو .(«تارم

 .(دحاو وه :لاقي

 .ددعلا راطإ يف ددحم عومجم ةدحاولا ةرشعلاف ءدحاولا عومجملا وأ دحاولا نوكلا وه :انه ةدحولاو (6)

 امأو «تانئاكلا ىلع قلطت اهنم ةسمخ نأ ئرنسو .ةفلتخملا دحاولا تالامعتسا يه :انه هجوألا (7)

 ةفلتخملا تالالدلا اهنأ لع مهفت نأ نكمي كلذبو «لاعت هللا هب داري امدنع مدختسيف سداسلا

 .دحاولا ظفلل



 يفور

 ٌسرفلاو ٌناسنإلا :انلوقك «©7عوّنلا يف وأ سنجلا يف ًادحاو ناك ام :اههوأ

 .عوتلا يف وٌرمعو ٌديزو «"”سنجلا يف ّدحاو

 (؛) رّصْخش :كلوقك ٌةقلخلا ثيح نم اّمإ "”لاصتالاب ًادحاو ناك ام :يناثلا
 :ةدحتاو ةموخ :كللؤفك ةعاكفلا ثتعترم اًمإ ونة دحاو

 «ةّدحاو ٌسمشلا :كلوقك ةقلخلا يف اّمِإ ريظنلا مدعل اًدحاو ناك ام :ثلاثلا
 .©!هدحو ٌحيسن وه يأ ءرهّدلا يف ٌّدحاو نالُف :كلوقك «ةليضفلا ةوعّدل امو

 اًمإو «9ءابهاك هرّعصل امإ «هيف ءيِزْجَتلا عانتمال ًادحاو ناك ام :عبارلا

 ."7ساملألاك هتيالّصل

 عونلاب ديريو مكبأ رخآلاو قطان امهدحأف ناويح لا سنج نم ناقولخم (مهنأ سنجلاب ديري هّلعل )١(
 .معأ هدنع «سنجلاف «يناسنإلا عكونلا «يرشبلا سنجلا

 يه هل ىرخأ ةطوطخم يف هلوق انه ةدراولا «سنجلا يف دحاو سرفلاو ناسنإلا» ةرابع حرشي (؟)

 ةايحلاب هلثم هنأ ديرأ ئتم هنإف ناسنإلا لثم ةميهبلا :لاقي نأ وحن» 25ص ؛داقتعالا يف ةلاسر»

 .«(قدص رهف

 .ةمزحلاك ةعونصم وأ صخشلاك ةرطفو لصأ يف ةدحولا نأ يأ (؟)
 ذإ حضوأ لكشب ئنعملا اذه لإ لصي «ذ» ةخسن يفو) .فيحصت وهو «مئصحي» لصألا يف تدرو (5)

 اذه لك نكل١ :لوقي «دحاو وه :لاقي نأ ٌّحصي .دوجوم وه :لاقي نأ حصي ام لك» :لوقي نأ دعب

 نأ حصي الو .هجو لك نم دحاو هنإف «ىلاعت يرابلا الإ هجو نم ريثك وهف هجو نم دحاو وه

 .(««هوجولا نم هجوب ةرثكلاب فصوي
 هادس ىلع ىدْسُي ال يذلا بوثلا هلصأ ««خيش» :ىلإ ةفحصم لصألا يف تدرو دقو ؛هدحو جيسن (0)

 هريغ ةقرل (هنم دم ام بوثلا نم ىدسلاو - عنصيو دمي (ى رخآ بوث نم عنصي الو ٌدمي ال :يأ)
 .(ناسللا) بايثلا نم

 اهنم ذفني ةريغص ةوك اهيف حتفنت ةملظم ةفرغ يف ةحضاو ودبتو «ةرئاطلا رابغلا تابيبح :ءابحلا 0
 .ءابطا تارذ هرمث يف حبست سمشلا عاعش

 «ةبالص ماسجألا دشأو «ةميق ةسيفنلا ةراجحلا مظعأ وهو «ناولأ وذ «ناعمللا ديدش فافش رجح (0)

 .اًضيأ (لأ» نود «سام» ئمسي دقو
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 ءطخلا أدبمل امإ «نينثا ّدحاو :انلوقك .دّدعلا أدبمل اّمِإ ")دبّملل :سماخلا

 .ةّدحاولا ٌةطقتلا :انلوقك

 *ىش لمعتسُي نأ ٌحصي الو «"”ةّضراع اهلك يف ٌةدحولا «")هُجوأ ٌةسمح هذهف
 نإف «*)اهنم لك يف ٌةدوجوم ًةرثكلا ّنكلو .هيف (؟)ةرثكلا ٍنوك نع هييزنتل هللا يف هنم 31 م 0 4 هب 4 3 ًَ ٠

 .ءادتبالا ةطقن :يأ )١(

 ىلع ؛ذ» ةخسن يف ةبترم يهو «ءايشألا رئاس ىلع هيف دحاولا قالطإ حصي امم هجوأ ةسمخ دارأ )١(

 :يلاتلا وحنلا

 هريظن مدعل دحاو ١( ةقلخلا يف ريظنلا مداعلا (0 ةيرشبلا ةعنصلا (؟ صخشلا (” عونلا (75 سدجلا ١(

 .ددعلا أدبم ٠١( طخلا أدبم (8 هتيالصل أزجني ال يذلا ءيشلا (8 هرغصل أزجتي ال يذلا ءيشلا ١(

 نايداسلا'نوكيو: اعنا هللا يغار اه الغ اكو ديشازلا قالطإ خصب امدح | ةسعتةارأ :تلق

 وه هل رخآ فنصم يف رمألا اذه نع لوقي ام كلذ ديؤي «لاعت هللا ىلع دحاولا ظفل قلطن !منيح

 :اهنع لوقيو «ةقباسلا ةسمخلا هجوألا ركذي ثيح .«دحو» ةدام ؛«نآرقلا تادرفم مجعم»

 حصي ال يذلا وه هانعمف دحاولاب ىلاعت هللا فصو اذإو» فيضي مث «ةضراع اهلك يف ةدحولاو»

 .«رثكتلا الو ءيزجتلا هيلع

 نم ةرابعلا هذه يف ناتخسنلا قفتتو ءاهنم رثكتسي نأو أزجت نأ زوجيو دبألا ىلإ ةمزال تسيل يأ (؟

 .ةرشع ةعبارلا ةحفصلا يف «رثكتلا» ةملك ِْإ قباطتلا رمتسيو «ةرقفلا هذه لوأ

 اهيف اع هّزنم وهف «ُىلاعت هللاب لصتي ايف دحاولا ظفلل ةقباسلا يناعملا لمعتسن نأ زوجي ال هنأ ديري (5)

 .ةينيقيلا ةدحولا نم هيف اهب رثكتلا يناعم نم
 هل ةيلاتلا لمجلا تأت ميمعتو زاجيإ اذه هلوق يفو ددعتو رثكت ةقباسلا ةسمخلا يناعملا نم لك يفف (4)

 .انيب احيضوت هحضوتو هيف لّصفتل

 نأ حصي ام لك» :لوقي نأ دعبف ءاحيضوت رثكأ لكشب هسفن ئنعملا اذه ىلإ لصي (ذ» ةخسن يفو
 وه ام لك نكل» :يلاتلا حيضوتلا ةلمجلا هذه عبتي (دحاو وه :لاقي نأ حصي .دوجوم وه :لاقي

 فصوي نأ حصي الو ؛هجو لك نم دحاو هنإف «ىلاعت يرابلا الإ هجو نم ريثك وهف هجو نم دحاو

 .«(هوجولا نم هجوب ةرثكلاب
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 ,”هصاخشأب ٌريثك ٌعونلاو ١ )هعاونأب ديثكف هْجو نم ًادحاو ناك ْنِإو «سنجلا
- 
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 «تاّذلاو ٍصخّشلاب ناك نإو ءسمَّشلا ّنِإف «"””رهاظ هيف ةرثكلا هوجو ٌلصّنملاو

 هيف ام اذكو © اهِرْهَد ّدحاو هّنأب َتِصُو نم اذكو ' ؟”ضاعبأ وذ اهُمرجف

 مْنِإَو ءامّئإف دَدَعلا يف ٌدحاولاو طقتلا اذكو 20 هتيالّصل وأ 60 هرْعِصل ءي زجّتلا

 ثادعأ اهّلُك دادعألا ّنأ ىرتالأ 8 رثكتلا ٍناضَرعُي اهف ؛ءيزجّقل مهيف ٌحصي

 .0)؟ةفدارتم اطقن ّطخلاو (١ٌةرئاكتم

 لفطلاو ةأرملاو لجرلاف «ةريثك ءايشأ اهب ينعي «مدقت اك «سنجلا عورف نم يهو «ناسنإ» ةملكف )١(

 .«ناسنإ» ظفل هيلع قبطني امن اهلك زوجعلاو خيشلاو
 .دادضألا نم كلذ ريغ ىلإ ءنابجو عاجش «ليخبو ميرك «لوذرمو بيط :عاونأ يسانألاف (؟)

 امك ةرومعملا هذه يف ناسنإلا ينب ددعب نوريثك صاخشألاو «ناسنإ لك ينعتلثم صخش ةملكف (*)
 .سيقن هيلعو «ةريثك ىصع نم نوكتت دق ةمزحلا نأ

 عمج ضاعبألاو ارسلان وحس درعا نونا ةدحاو تناك نإو اهنأ يأ (5)

 .هنم ةفئاط ءيش لك ضعبو ءضعب

 يف درو دقو .همسج يف ةفلتخم ءازجأ نم نوكمو ضاعبأ وذ وهف «هلثم وه نم هرهد يف سيل :يأ (5)

 :رعاشلا لوق دروأو «هلثم مهيف نكي مل اذإ :هتليبق دحاو :سراف نبال «ةغللا سيياقم»

 ريظن هل مانألا يف ام يذلا برعلا دحاو اي

 .ةقيقد رابغلا نم تابحو ةريغص تائيزج نم فلأتي همجح ةلآض ىلع وهف «ءابطاك (1)
 .ةريغص تائيزج نم فلأتي كش الب_وهف كلذ عمو نداعملا بلصأ نإ :هنع ليق دقف «ساملألاك (0)

 «ةطقنلل دادتما وه طخلاف ءامهريثكتو امهريبكت نكمي ءامهرغص ىلع ءدحاو مقرو ةدحاولا ةطقنلاف (8)

 يف نكمت وهف ءامهيف زوجي ال هنأ فلؤملا بسح يذلا ءيزجعتتلا امأ ءدحاولا نم أدبت اهلك ماقرألاو

 .رصاعملا ةرذلا تيتفت رصع

 .(دادمألا» :لصألا يف تدرو (9)

 .(ةرثكتم» لوألا ةخسنلا يف يهو .دحاو مقر تافعاضم نم اهلك ماقرألا نأ :يأ )٠١(

 انه تدرو (طخلاو» .طقن ةعومجم نم فلأتي طخلا نأ وهو ءركذ ام ىلع فتصملا نم ناهرب اذهو )١١(
 .«(طخلاف»



 ال يذلا وه هنأ «ىلاعتو هّناحبُس ,يرابلا هب َفِصْو اذإ ")يحاولاب ُداخاو
 ا نأ ٌحِصي ٌدحاو وه سيل يأ 0 ثكتلا الو ()[يزجّتلا هيلع ٌحِصي

 .)ءيش نم ٌبٌكرتم وهالو 7 يش
, 

 «0ترقتسا اذإ «ىلاعت هللا ىلإ "”ٍتادحّولا ُبرقأ :ءاّكّلا ضعب لاقو

 ٍدحاولا ٌظفل هيلع لاقي ام ّلك نأ كلذو «"0دادعألا ّلصأ وه يذلا ٌدحاولا ءْتَلَمْوُتو
 (")دّدعلا يف ٌلمعَتسُْلا دحاولا اّلِإ .فيعضتتلاو ٌءيِزِجّتلا هيلع ٌحِصي هنإف (؟0هّريغ

 .دحاولا ةملك يف ةيهولألا نعم لوح ثيدحلا ةرادإ يف فنصملا عرشي )١(

 .رغصألا ىلإ ماسقنالا يأ ءيزجتلاو ءزمه لا فيفختب تدرو (؟)

 ئنئثي الو أزجتي ال يذلا وه دحاولا نأ» :«برعلا ناسل» يفو «ددعلا ديازتو ةفعاضملا يأ رثكتلا (")

 ريثألا نبا لاقو «لجو زع هللا الإ نيفصولا نيذه عمجي الو «لثم الو هل ريظن الو ماسقنالا لبقي الو

 .ارخآ هعم نكي لو .هدحو لزي مل يذلا درفلا وه دحاولا» :«لاعت هللا ءامسأ" يف

 .نوكتي يأ بكرتي .هنم ربكأ ددعل أدتبم وه سيل :يأ (5)

 .ءازجأ هل ربتعي ام ةمث سيل :يأ (0)

 مقر نأ يأ ءدحاو فلأو ةدحاو ةرشع :هلوق مدقت دقو «ةيباسحلا ماقرألا تادحولاب ديري هلعل 1

 .ىلاعت هللا ىلإ ماقرألا برقأ وه دحاو

 .يّصقتلاو ثحبلا وه ءارقتسالا .زمهلا فيفختب تدرو (0)

 ءانثتسا عم ءانه لإ ةرقفلا هذه لْوأ نم (ذ» ةخسنو ةخسنلا هذه تاملك نيب يظفل قباطت ةمث (8)

 ةيصاخ هل لعج دقف» :لي ام «ذ» يف ةرقفلا اذه دعب درّيو .«ددعلا» :«ذ» يف «دادعألا» ناكم نأ

 دحاو مقر ةلالد ىلإ فئصملا ةرظن نع ريبك دح لإ ةرّبعم ةلمج يهو ««هتينادحو لع هيبنتلا يف

 فنصملا فيلأت بابسأ لع ءىضي اذهو .طابترا نم ىلاعت هللا ةينادحو نيبو هتعيبطو هصاوخو

 ْ .هذه هتلاسرل

 .اهريغو أدبملاو لاصتالاو سنجلاو عونلا يف لبق نم ركذ (ى «للاعت هللا ريغ يف :يأ (9)

 -.ماقرألا رخآ ىلإ ةثالثلاو نينثالا يف فعاضتي دحاولاو «ةيباسحلا ماقرألا هب ينعي ءانه ددعلا )9١(



 ؟ ا

 ال «لاعت يرابلاو «ٌءيِزجتلا هيلع ٌحصي ال هنإف .فيعضتلا هيلع مص نإو «هنإف

 .27فيعضتلاو ٌءيَزِجّنلا هيلع ٌحصي
 2 ُ 5 2 و 5 ع 5

 لك َدعَب وهو ."””ددعلا يف سيلو «")ددّعلا لصأ وه ٌدحاولاف ًاضيأو
 2 9 هر # هه ر#ذ

 00 وهو "0 لحني هيلإو 0 هنم ددعلاو ,©0دّدَع هذعب الو (40دلع

 ءازجأ ربتعت حيحصلا دحاولا روسك تناك اذإ يردأ الو ,ةحيحصلا ماقرألا باب يف أزجتي ال نكلو -

 هُهَفَصنَو ليل يلم ني ّندَأ موقت كندي َكّيرَّنِإ# زيزعلا ليزنتلا يف درو دقو ءال مأ فنصملا مهف يف هل

 :لوقي سيقلا ؤرماو ءرعشلا يف كلذك دروو 7٠١[« :لمزملا] 4 ني

 لتقم بلق راشعأ يف كيمهسب يبرضتل الإ كانيع تفرذ امو

 ديرأ اذإ دحاولا نكل أري مل نإو فعاضي دق ةيباسحلا ماقرألا دحاو نأ :هيلإ يهتني ام ةصالخو )١(

 .ةيناثلا ةرقفلا يف هنع ثدحتيس ام اذهو «فيعضت الو ءيزجت الف لاعت هللا هب

 يف درو ام نكلو «ةفلتخملا اهدادعأب تاقولخملاو دادعألا قلخت هنم هنأ ددعلا لصأب ديري هلعل (؟)

 «ةثالثف نانثا هيلي يذلا لوألا يباسحلا مقرلا وهف «ددعلا حتتفمل مسا هنأ نم دحاولا نع ناسللا

 .كلذك «ددعلا لوأ هنأ» :«سورعلا جات” يف درو امو

 .رشبلا اهيلع عضاوت يتلا ماقرألاو دادعألا نم ًادحاو سيلو ءٍناث هل سيل :يأ ()

 .رشب بلق ىلع رطخي نأ نكمي مقر يأل رّوصت لك قوف :يأ (4)

 دحاولا هب ديري فنصملا نأ دحاولل تافصلا هذه عومجم نم حضتيو «ثلاث الو هل يناث ال :يأ (5)

 .هدحو لاعت هللا هب دارملا

 .هماقرأ دلاوتت مث قلخي هنم :يأ (7)

 لا وة رجوع لكان اكوا دا ير رودرل 31 ل زال اع رئاصم ابل رقت اي(

 هيلإو أشني دحاولا نم ددع لك 4 نيالا ٌموَطلاَو لاو لولوه :للاعت هللا لاق امك «دوعي هيلإو
 .ادوعي

 داقتعالاف «ةينيد تامّلسم نم ةيلقع ةع جئاتن جتنتسي (ذ» ةخسن يف بغارلا نأ انه ظحالنو

 (دحاو)» ددعلا فاصوأ نع هحضويو هحرشبي ام ىلإ يضفي ىلاعتو هناحبس هللا ةينادحوب خسارلا

 - :هلماكب هدروأ ةروكذملا (ذ» ةخسن يف صنلا ىلع ةظفاحملا لجألو «ةيباسحلا ماقرألا لوأ وه يذلا
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 72 هيي ع 1

 هيلإو ءدّدعلا أشني هنمو ءدَّدَعلا وه سيل دحاولا نأ اكو .2”تادودعملا لع

 «)ٍتادوجوملا ٌءدب هنمو «")ءايشألا هذه نم ًائيّش ّسيَل ىلاعت ٌقِلاخلا كلذف «ٌمجري

 ددع لك لصأ دحاولاف تادوجوملا ةلمج نم وه سيلو دوجوم لك لصأ وه هناحبس هللا نأ مكو»| -

 :ىلاعت لاق امك «دوعي هيلإو أشني ىلاعت هللا نم دوجوم لك نأ اىو» -ب .«دادعألا ةلمج نم سيلو

 ىلاعت هللا نأ مكو» -ج ؛ادوعي هيلإو أشني دحاولا نم ددع لك 4 ُنِياَباَو مهلا راو لوألا ْه#
 ؛اددعلا نم ءيش هيصحي الو ددع لك يصحي دحاولا اذك «ءيش هيصحي الو ًاددع ءيش لك يصحي

 لك لع يلوتسي دحاولا ناك «ءيش هيلع يلوتسي الو ءيش لك لع يلوتسي ىلاعت هللا نأ امكو» -د

 .(ددع هيلع يلوتسي الو ددع

 ءًاضعب اهضعب لمكي يتلا ةعبرألا هئازجأ يف ٍلباقتلا قايسلا ظحالن حضاولا صنلا اذه نمو

 «... ناك ... نأ امك :هباوجو طرشلا :طرشلا ةلمج يئْزَج نم نوكي ام هبشأ يلباقتلا قايسلاو

 .اهعدبمو اهرخآو اهلوأ هنوكو ءايشألا لع روهظلا ئنعم ءاليتسالاب ديري هلعل (1)
 نأ (ىف «هيبشتلا نع ىلاعتو هناحبس هللا نيبو درفملا ددعلا (دحاو) مقرلا نيب ةنراقم فنصملا دقعي (1)

 سيل هناحبس هللا كلذكف ,تددعت امهم .دوعت هيلإو أدبت هنم يهو دادعألا نع جراخ درفملا ددعلا

 دوعت هيلإو ءااكشأ عيمجب تادوجوملاو ماجحألاو ماقرألا قلخ ناك نإو ماقرألا نم اقر

 ةسمخلا هجوألا يف تركذ يتلا دادعألا نم ًائيش ًاضيأ وه سيلو ءاهلاكشأ عيمجب تانئاكلا

 .ةئزجتلاو فيعضتلا هيلع زوجي امم «ةقباسلا

 هدروي ام ءالعو لج «قلاخلا نيبو «دحاو» دادعألا يف لوألا يباسحلا مقرلا نيب ةنراقملا حضنتو

 ةلمج نم سيلو دوجوم لك لصأ وه هناحبس هللا نأ اكو» :يلي امك وهو «ذ» ةخسن يف فّدصملا

 نم لهسأ ةنراقملل ةغايص هذهو .«دادعألا ةلمج نم سيلو ددع لك لصأ دحاولاف تادوجوملا

 تادوجوملا قلخ يذلا هناحبس هللا نم أدبي اهب وهف «لوادتلل برقأو ةيلصألا ةخسنلا ةغايص

 (طقف ىلاعت هللا هب ديرأ اذإ» دحاولا نوكي نأ روصت ةيناكمإ ىلإ اذه نم لصيو ءاهنم وه سيلو
 .اهنم ًادحاو سيلو «اهدادعأو هعاونأب تاقولخملا» دادعألا لصأ

 يفو ؛مدعلا نم اهقلاخو اهدجوم هللاف ءاهيف لوعفملا مسا ظحالنو .تاقولخملا :تادوجوملا (9)

 ُهّنَأَرِكَذ اَدِإَو 8 :للاعت لاق ةدحولا هذه ةبوعصلو :«دحو» ةدام يف بغارلا لوقي «تادرفملا»
 ماع 2

 .4 ورخيآلاب نوئمؤُيال نيد ُبوُُك ْتَرَأَمْنأ هدو



 حا

 و دوور م 0

 هذهف .270هيبشتلا نع هللا للاعت «[» :ديدحلا] 4 ٌرِحآْلاَولَوألاوْه# :لاق امك ءعجرَي هيلإو

 .دجاولا ظل هيف ٌلَمعَتسُي ام ٌةوجو

 [دحألا]

 :نييرض الغ لمعتسُي هنإف ")ذحالا انو

 لوانتيو :")نيقِطاَنلا سنج قارغتسال ٌعوضومف ءطَقف يمنا يف امهُدَحأ

 ام يأ ءدَحأ ٍراَّدلا يف ام :مهيوقك «قارتفالاو عامتجالا ٍقيرَط ىلع ريثكلاو ٌليلقلا

 اوهبش نيذلا ةعيشلا ةالغ نم مهو ةهبشملا بهذم وه هنع ىلاعت هللا بغارلا هزني يذلا هيبشتلاو )١(

 شماهب «ناتسرهشلا ««لحنلاو للملا») هريغ تافصب هتافص اوهبش وأ هريغ تاذب يرابلا تاذ

 ««قرفلا نيب قرفلا» كلذكو .نانبل ةفرعملا راد 2175ص «١ج ءمزح نبال «لحنلاو للملا يف لصفلا

 7١(. 5ص «توريب «قافآلا راد ,يدادغبلا رهاقلا دبع

 اذإ ةيحالطصالاو ةيوغللا اهتلالدو دحألا ظفل يف ليصفتلل فّدصملا غرفتي انهو .دحألا ظفل :يأ (؟)

 .دحاولا ظفل نم ثيدحلا نم غرف نأ دعب كلذو .هريغ اهب ديرأ وأ ىلاعت هللا اهب ديرأ

 ال نحنف «تاناويحلا لع «دحأ» قالطإ رذعتي ذإ «نيلقاعلا سنج :نيقطانلا سنجب ديري هلعل (*)

 .ًالثم لويخلا نم دحأ رادلا يف ام :لوقن

 ةلثمأ هيوبيس برضي «دحأ» ةملك تالامعتسا دحأ يف يفنلا يف نيقطانلا سنج قارغتسا حيضوتلو

 :لوقيف .كلذل

 .كلذ نم رثكأ كاتأ :لاقيف «نينثا ال ددعلا يف ًادحاو ديري ءلجر يناتأ :لجرلا لوقيأ»

 .كنتتأ ةأرما يأ ءلجر كاتأ ام :لاقيف «ةأرما ال لجر ٍناتأ :لوقي وأ ب

 .ءافعضلا كاتأ يأ ءلجر كاتأ ام :لوقتف «هذافنو هتوق يف يأ ءلجر مويلا يناتأ :لوقيو - ج

 .(هلك اذهل اماع ايفن راص دحأ كاتأ ام :لاق اذإف

 .توريب «بتكلا ملاع .6 5 ص لوألا ءزجلا ؛«باتكلا»

 .يفنلا يف مدختسملا سنج نم ثنؤملاو ركذملاو عمجلاو درفملا يفني يفنلا يف دحأ مادختسا نإ



 هم

 .20نيقرفَتُم الو َنيِعِمَتم ال ءًادعاصف ٌةنالَّئ الو ٍنانثا الو ٌدحاو ِراّدلا يف

 ©"! يَّنلا يف الإ ٌلمعَتسُم ال نأ يضَنخا وه هجَولا اذه نلع ًاعوضوم هوك
 يف ام» :انُق لم ُنحّتو )يابن خصب الو "0نْيئاضتملا يف خصب هنأ كاذو
 «(دَحأ رادلا يف» : :انلق را (0)نيق دمتم و نيعمَتجم َعيمجلاو ّدِحاولا يفنَت د (َدَحأ راَذدلا

 (0)نيقٌرفَتُمو نعمت دجاولا ٌقوَف ام تابثإو ٍدرفَنُم ٍدحاو ُثابثإ كلذ يف ناكل
 .©0ةلاحإلا ٌرهاظ كلذو

 لكش يلع ال رخآ مقر يأ الو نانثا الو دحاو قطان اهيف سيل نأ ينعت «دحأ رادلا يف ام ةلمج نأ ديري (1)

 مهفي ام اذهو .تاقلح وأ تاعومجم يف يعامج لكش ىلع الو .هدحو سلجي صخش لك «يدرف

 .ةلمجلا مع اهرثأ يف ْنِإ عبتت يتلا سنجلل ةيفانلا 2ال» نعم نم

 ١: هيوبيس باتك) باتكلا يفو .«ام) لثم سنجلا مومع يفنت «ينفن ةادأ الإ هبساني ال ئنعملا اذه نأ يأ (1)

 تابثإلا ينعيو .«بجاو عضوم يف هعضت نأ (دحأ» :ل زوجي ال١ :(نوراه مالسلا دبع قيقحت 5

 وهو دحأ مزالي ام اذه يأ ,«اذكه مالكلا يف هارجم (نإف» :لوقيف كلذ هيوبيس دكؤيو .يفنلا دض

 .يفنلا ةلالد

 .هنم رثكأ وه ام لك هداضيو دحاولا :يأ «دادعألا نم هيلع ديزي امو درفملا :نيداضتملاب ينعيو (*)

 .مدقت (ى «سنجللو ددعلل ماعلا يفنلا وه مالكلا يف ةيفنملا دحأ ئرجم نأل كلذو

 .دحأ مادختسا يف ماقرألا نم هيلي امو درفملا ددعلا تابثإ حصي ال يأ نيداضتملا تابثإ حصي ال (5)

 نأ يضتقملا وه هجولا اذه مع ًاعوضوم هنوكو# :هلوق ئنعم اذهو .يفنملا ددعلل تعضو امنإ اهنأل
 عقو |ينإ هنأل زجي مل نالف لآ نم دحأ ناك تلق ولا :هيوبيس لوق لينعمو ««يفنلا يف الإ لمعتسي ال
 .(04 ١: بتكلا ملاع ةعبط ,باتكلا) .ااًماع ًايفن مهمالك يف

 ءمدقت (ى نيقطانلا داحآلا سنج مومعل يفنلا هجوت «دحأ» ةملكبو «ام» ' يفنلا ةادأب هنأ كلذو (05)

 .«نيقرتفمو نيعمتجما» يتغيص نم داضتلا مهفو

 .ددعلا اذه قوف ام اهيف نأو ءسانلا نم ًادحاو اهيف نأ ؛دحأ رادلا 1 ةرابع تدافأ ابرف (5)

 «ةعامج دوجو تبثت نأ وأ ًادرفنم دحاولا دوجو تبثت نأ امإ ةلمجلا نأ يف وه ةلاحتسالا هجوو (0)

 اورو جاو نمل دوف ون لع لدا نقع تيك هلت ران 3 اعمل [هقالو

 اقمار نوعممت نإ ءاهيشل داذلاب و يرق نماكما هزجو اع لزق وت تيفرلا
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 دحأ نم ام :لاقُي نأ ٌّحِصَي "0ٌقوَق امف حاول ًالوانَتُم كلذ ٍنوَكلو

 274 نزجح هنعمل ني كمال :هِوَمك ءنيلضاف دحأ نم امو «2" ٌلِضاف
 وأ ةَالَث نلعف (؟7ِتابثإلا يف ٌلَمَعَتسملا اًًمأو

 دحاو «*)رَّكَع ّدحأ :وحن ِتارَّشَعلا ىلإ مومضملا ٍدِجاولا يف كلذو :لوألا
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 دقف َنّيوَعْللاو نييوحنلا لاوقأ عم قفتي اذهو «عمجلاو ئنثم او درفملا نمضتي فقوملا كلذ نأ :يأ )١(

 ةرقفلا هذه ةيابن يف ةدراولا ةيآلا دروأو .«يفنلا يف دحاولاو عيمجلل نوكي دحأل» :ءارفلا لاق

 نأل عمج اذهف .(هلسر نم دحأ نيب قرفت ال١ :هلوق كلذكو ««عمج عضوم يف دحأ لِعُجا» :فاضأو

 .(داز ايف نينثا ىلع الإ عقتال (نيي)»

 يواضيبلا ريسفتو ةديبع يبأل «نآرقلا زاجم» لثم ةفلتخملا ريسفتلا بتك ًاضيأ كلذب تلاق دقو

 يسولآلل «يناعملا حور»و «يبطرقلا ريسفت»و يناكوشلل «ريدقلا حتفاو نايح يبأل (طيحملا رحبلا»و

 .«ىفسنلا ريسفتا)و

 .«مكريغ سوؤرلا دوس دحأل مئانغلا تلح اما: لوسرلا ثيدحب كلذ لع يبطرقلا دهشتسا دقو

 دحاولا هيف يوتسي نم بطاخي نأ حلصي نمل مسا وهف «دحأ رادلا يف ام» :مهلوقو :ناسللا يفو

 .ركذملاو ثنؤملاو عمجلاو

 ةرم درفملا دروأو ءربخ :لضاف .أدتبم عفر لحم يف :دحأ «ةدئاز :نم .ةاغلملا ةيميمتلا يه انه «ام) (1)

 .نيرمألا زاوج راهظإل (نيلضاف) ىرخأ يف عمجلاو (لضاف)

 هنع دحأ نم مكنم دحأ ف :يلاتلا وحنلا ىلع لصألا يف تدرو دقو .ةقاحلا ةروس نم ا/ ةيآلا (")

 كلذب لاق «ةيزاجحلا مسا وأ أدتبم :دحأو «ربخ :لوألا» :نالوق نيزجاح بارعإ يفو .نيزجاح

 كلذب لاق ,دحأل ةفص :يناثلاو .«طيحملا رحبلا» يف نايح وبأو ««نآرقلا مولع يف نايبتلا» يف يربكعلا

 .«نآرقلا بارعإ لكشم) يف بلاط يبأ نب يكمو يبطرقلاو يرشخمزلاو ينوحلا
 نم غرف نأ دعب اهنع ثيدحلا يف عرشي «دحأ» ةملك تالاععتسا نم رخآلا هجولا وه تابثإلاو (:)

 .يفنلا يف مدختست |(نيح لوألا هجولا نع ثيدحلا

 يف دري دقو .ةرشع ىدحإو رشع دحأ اهنم لوألا وه لب ١١- ١19« نم ةبكرملا دادعألا يف ام وهو (6)

 .نوعبرأو دحأ نورشعو دحأ فوطعملا ددعلا
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 (1) َمُكََعَأ آَمآ» :هلوقك ٍلَّوألا ئنعَمب هيلإ ًافاضُم وأ ًافاضُم ٌلَمعَتسُي :يناثلا

 :ملوَق ةلالَدِب «")لّوألا موي :هانعمو .دحألا موي :مهلوقو .# اَرْمَح هُهيَر تسي

 ْ :نينألا موي
 كلذ َّسيَلو .©ًافصَو ًاقلطُم ٍتابثإلا يف َلمعَتسُي نأ :ثلاثلاو

 .* ٌرَمْل ُهَناَوه# :هلوقك ««؟0لاعَت هللا يفصَو

 [دَحألاو ٍدحاولا َنيِب ٌقرَقلا]

 يف اّل
 ا ناتت#

 اناك ْنِإو ءامهنأ وه ؛«ملاعت هللا نصَو يف .دحألاو ٍدِحاولا نيب ٌقرَّقلاو

 هعم الخد نيذللا مالسلا هيلع فسوي انديس ةصق يف نيرؤكذملا نييتفلا نم ءامكنم لوألا :يأ )١(

 هوما

 .هيلإ ًافاضم «دادعألاو ددعلا يف .دحألا مادختسا ىلع عطاق ليلد اذهو (؟)

 .دادعألا اهعم يرجت ال يتلا ةقلطملا ةينادحولا تابثإ يف :يأ (*)

 يأ»  «سورعلا جات» يفو .رخآ هعم نكي ملو هدحو لزي مل يذلا درفلا وه «ناسللا يف ,دحألا (4)

 ٌةرضح اّلِإ هب فصوي ال هوحنو ءرشع دحألاك  بكرملا ددعلا هب دصقي مل يذلا ماللاب فرعملا

 لو هدحو لزي ل يذلا درفلا وهو «ىلاعت هل فيرشلا مسالا اذه صولخل «ىلاعتو هناحبس هللا بانج

 .(رخآ هعم نكي

 .«هنأش لج هتافص يف الو هتاذ يف الو هتيبوبر يف هل ٍيناث ال يذلا دحألا» :ليقو

 ًاضيأ اذه لثم ًائيش «طيحملا سوماقلا» بحاص لاقو

 يذلا «دحألا دحاولا وه :ينعي «دحاولا وه ينعي 4 ٌدحأ ُهّنَأ َوْه لفل :«ريثك نبا ريسفت» يفو

 .ليدع الو هيبش الو ريزو الو هل ريظنال

 مهردو ءدحأ لجر لاقي الف «ىلاعت هللا ريغ ةيدحألاب دحأ فصوي ال ليق :«نزاخلا ريسفت» يفو

 .دحأ اهيف هكرشي الف اهب رثأتسا ْللاعت هللا تافص نم ةفص دحأ لب دحأ

 - ىنعم يف قرفلا زاربإ وهو ءاهفينصت نم هيلإ ىعسي امو ةلاسرلا رهوج ىلإ فنصملا لصي انهو (6)
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 ()هضّولا لصأ يف |مهعوضوّمف «للااعت هللا فصَو يف ّدِحاو ْلَنعَم طيب ٌدصقُي

 نيش ىلع ٌعضَولا ُثيَح نم لدي ,"7لاف ظفل هظفل ٌدجاولا نأ كلذو

 (لح دحاو ٌدحاولاف .داوّسو ٍتاذ :نيتيَس الع لدي دّوسألا ّنأ اى ,"9هدحوو ٍتاذ

 ,©0نائيش هنم ئءارت (ٌدحاو» ليق ئتمف .داوّسلاب ُدوُسَأ دَوْسَألا ْنَأ امك ةدحولاب

 .©"”امهارجت يرجي امو ضييبأو ُدَّوسأ مهوَق يف ىءارتي اك

 يف قلطت «دحاو» ةملك نأ ةلاسرلا لوأ يف انل نيب دقلف .ىلاعت هللا اهب داري (نيح نيتدرفملا نيتاه 2-

 مدختست :دحأ» ةملك كلذك .للاعت هللا هب داري سداس عضوم يفو هللا ريغ اهب داري عضاوم ةسمخ

 ورق ندهن اهي نارا قهر رابخلا» عفوت ف اناععللو كودق وم اق هلل رخل

 .هيلإ يدؤت يذلا يفرصلا ئنعملاو ةيفرصلا ةغايصلا :ينعي )١(

 لعاف نزو نع ًافصو تسيل دحاو» :كلذ فلاخي ام (7 ص) ينومشألا ىلع ناّبصلا ةيشاح يفو (؟)

 (دحاولا» ةغيص يف ًاحضاو سيل ةيلعافلا ئنعم نأ ببسلا ناك امبرو ؛«رشاعو سداسو ثلاث لثم
 .ةيلاتلا ةرقفلا يف حضتيس (ى .حجرألا وهرخآلا يأرلا نأ ودبي نكلو (دحو) رذج يف

 سابع «يفاولا وحنلا) «هلعاف ْلعو ثداح درجم ىنعم ىلع لدي قتشم مسا» هنأب لعافلا مسا فّرع (*)

 نأ جتنتسن اذه نمو .(هسفن ردصملا) ثدحلا لعاف لع ةلادلا ةفصلا هنأو «(7758ص "٠ ج «نسح

 انه بغارلا دنع «ةدحو١ ةملكو .ةدحولل لعافلا يه تاذو «ةدحولا ئىنعم ىلع لدي لعافلا مسا

 .ةفصلا وأ ئىنعملا يه

 .اهل يماسألا ىنعملا يهو «ةدحولا ةفص وأ ةدحولا ىنعم نمضتت «دحاولا» ةملك نأ :يأ (؛)

 ًايناث ةدحاولا نيعلا وأ تاذلاو ًالوأ ةدحولا ئنعم امه نائيشلاو .,ةحضاو ريغ لصألا يف تدرو (5)

 .ًايناث لدعلاب فصتملا لجرلا مث ًالوأ لدعلا اهنم ئءارتي ًالثم لداع ةملكو

 لكو ؛هحرش امك .دوسألا كلذكو «الثم رجحلاك ضيبألا ءيشلاو ضايبلا ئنعم اهيف ضيبأ نأ :ينعي (5)

 .تاذو نعم هيف ءامسألا هذه لثم درو ام
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 4 2 55 و ع 2 3 م. 2 3 6 5

 لدبأف ءدَحَو هلصأو 10ص هنإف .ةضحملا ةدحولا لع لدن دحألاو

 0 ل 5 7 2 هه ٠ 3 و 6

 ."”هنم لاديإلا دعب ىلاعت هللا فهصوب قالطإلا 5 صخو "1 واولا

 3 04 و 2 5 000

 :رعاشلا لاق (ئ )وهما هانعمو «هريغ ةفص ف لاقي دقف 10دحَو امأو

 0 0 9 2 و الى56 سياع هدم يبا هس

 ("اِوّرَفلا لقّيصلا ِفيَسُك ريصملا يواط ةعراكأ ٌيِثْوَم ةَرْجَو شُحَو نم

 .هدحو هب تررم :هيلي يذلا بابلا يف فاضملاك ًاردصم ءامسألا نم لعج ام باب نم هيوبيس هلعج )١(

 ,(371/7 ١: :باتكلا) .مهدحو مهب تررمو

 .«فصولا نم ًاجراخ ردصملا ئرجم ىرج بوصنم ءيش لك يف دحاولا :ثيللا لاق» :ناسللا يفو

 :نويرصبلا لاقو .«هدحو هب ىلوأ بصنلا ناكف «هيلإ دصقيف ربخي الو مسالا عبتيف تعنب تعني سيل

 .لادبإ دحألاو ةدحولا نيبو .هدحو دحوت يأ.ردصملا بهذم لع هدحو اوبصن اهنإ

 ل ًاضوع واولا فعضل ةزمه لا لدبأف «دحاو هنأل ءدحو هلصأو دحأ» :هيوبيس لوقي لادبإلا اذه يف (؟)

 لثم (ينومشألا ْملع) نابصلا ةيشاح ينو (3737 811 :5 باتكلا) «لدبلاو فذحلا نم اهلخدي

 .واو نم ةلدبم رشع دحأ يف دحأ ةزمه :لوقي وهف .اذه

 «يفسنلا ريسفت» يفو .واولا لصألاو عرف لادلاو ءاحلاو ةزمه لا :سراف نبال «ةغللا سيياقم» يفو

 .كلذ لثم 4 ِهَسْيلاَنِّم رح ك ّنُيَسَل# ةيآلل فاشكلا ريسفت يفو صالخإلا ةروسل

 «ىلاعت هللا ينعتل الإ عضولا اذهب قلطت ال دحو اهلصأو ًاردصم ةلمعتسملا «دحأ» ةظفل نأ :يأ (©)

 .«ىلاعت هللا ريغ هب فصوي ال ًاقلطم دحاو» :«تادرفملا» يف كلذ لثم بغارلا لوقيو

 .ىلاعت هللا ريغ يأ (هريغ ةفص يف» هلوقو «ةلوكشم ريغ لصألا يف تدرو «لعف نزو ىلع دجَو (4)

 :رعاشلا لوقك «لاعت هللا ريغ هب فصويو «درفملا دجّولا :«تادرفملا» يف بغارلا لوقي كلذك (5)

 .ةطوطخملا يف هنم بوصأ تادرفملا يف تيبلا نم ءزجلا اذهب داهشتسالاو .(دحو سنأتسم ْىلع»

 قيقحت «تيكسلا نبا ةعنص 27ص «هناويد «ينايبذلا ةغبانلا رعش نم وهو .طيسبلا رحبلا نم تيبلا ()

 تاذو نارم نيب شوحولاب ةروهشم ةالف :ةرجو» /١45. «قشمد «ركفلا راد ءلصيف يركش .د

 «يعملا :ريصملا .رماض يأ :ريصملا يواط .دوس طقن همئاوق يفو ٌضيِب يأ :هعراكأ يشوم .قرع

 - .ليقص فيس هنأك حولي يأ :درفلا لقيصلا فيسك .نيراصم عمجلا عمجو .نارصم اهعمجو



 "هه

 كايا فلس ىو قع اد دّيَقُم الإ 27هِريَغ يف ٌلّمعتسُي لو

 .مدقت اك

 :رعاشلا لاق دقفل :لئاق لاق نإف

 (9ارَمَقلا ُفِرْمَي ال ٍدَحأ لع الإ ٍدَحأ إع ْىَمْحَت مف ٌترهبدقو

 :ٌليق «2”)ىلاعت هللا فصَو ريغ يف هّلمعتسا دقو .تابثإ ٍدحأ لع اّلِإ :هلوّقف

 .هل بقعتُم هنوكو هيلع يَمّتلا مّذقتل ناكملا اذه يف هلاغيسا ٌحص كلذ َنِإ

 ٍظفَل مّدَقَتل وجو لع ٌلمعتسُي دق ظفللاو للا حصي مل كلذ الولو

 52 َحِصَي مل هالول هيلع

 اذه يف انهه سيلو .«تيبلا اذه يف الإ ًادرف عمسأ مل :يعمصألا لاق «نعمب دّرَملا دما :درفلا -

 :هلبق يذلا تيبلا يف دهاشلا نكلو دهاشلا نطوم تبيبلا

 سنأتسم لع «ليلجلا يذب انب راهنلا لاز دقو «يلحر نأك

 نم دولا :هديس نبا لاقو .درفو درف لثم دَحّوو دحَو لاقي ؛هعم ءيش ال يذلا درفلا :دحولاو

 فلكم لو يدنا ركب فقل ناسيا دودو نايسولا
 .ىلاعت هللا ريغ يف :يأ )١(

 .دحألا موي انلوق لثم يف :يأ (؟)

 .نورشعو دحاو انلوق لثم يف :يأ (")

 .لئاق ىلع ,دعب هل رثعأ لو «طيسبلا رحبلا نم تيبلا (5)

 تسيلو ةتبثم دحأ ةملك هيف درت يذلا عضوملل (انلق ... تلق نإف) ةلقنفلا هذه يف فتصملا ضرعي (5)

 .ةبكرم الو ةفاضم الو ةيفنم
 .يناثلا رطشلا يف ةتبثم دحأ تدرو امل (دحأ ىلع ئفخت ام» رعاشلا لوق يف يذلا يفنلا الول :يأ ()

 يف دري ئىنعم لع ةقباس ةلمج يف قباسلا لماعلا ريثأت ةدعاق «ةدعاقلا هذه لصؤي نأ فنصملا ديري (0)
 قاست نأ زاج امل ءقباسلا رعشلا تيب نم لوألا رطشلا يف «ام» يف دراولا ىفنلا الولف .ةقحال ةلمج
 .ميركلا نآرقلا نم رخآ ًالثم كلذل 2000



00 

 ناك امل مئاهّبلا يف «ْنَما لمعتساف «774 عير خلع ىميْنَّس ميول :هِلوَقك
 .")هيف لمعتسي ْنأ ٌحصيا ال ًابقعتُم كلذ

 :رعاشلا لاق امل ٍناسنإلا يف (دحأ» لامعتسا َّحِصي ملول :ليق نإف

 هدأ نماوشيل مرثألا يستّنإ
 ف لمعتسملا وه ءانهه ؛(دحأ» نإ :ّليق «*؛لحأب سيل نالف :َلبق او

 يف لدي «”7ناسنإب وه سيل :ءانعمو ؛مّدقت اك «ناسُنإلاب صمم كلذو .يَّتلا
 :لاق نَم ٍلوقك ءاذك ُلوقي د حأ ّسيّلو ءاذك ٌلَعفي "”دحأ ال :مِهوَق مومُع

 "/نَمِب اهماهفتسا يف َتْنِج اذإ يطخت

 )١( عير كلع ىِشْمَينَم مُهنِمَو نال لع ىِئََيِنَم ممول رونلا ةروس نم 40 ةيآلا 4.
 .ناسنإلا وه نيلجر ىلع ىشمي نمو «لقاعلل تمدختسا «نما اهيف ةلمجل ةعبات اهنأل :يأ (؟)

 )*( :هتمتتو .مورألا لصألا يف تدرو .((يفو) «جاتلا»و «ناسللا») يريبزلا روظنمل بوسنم زجر

 ٌدسأ نم اوسيلو سيق ىلإ اوسيل دحأ نم اوسيل مردألا ينب نإ
 ددعلا يف شيرق مهافوتالو

 :ساون يبأ لوق لثم كلذو (4)

 دحأ نم هللا دنع ٌبيراعألا سيل |اهفلو سيق نمو ٌعيمت نمو

 .ناسنإلا اهب دصقي انه (دحأ» نأ رابتعا لع (5)

 .ناسنإ ال :يأ (0)

 (طيسبلا رحبلا) :ةردصو .يبنتملا بيطلا يبأل تيب زجع (0)

 ٌقّلَخ ٌمُهْنم ناكم لكب يلوح

 لقاعلا نع م قم نم عب يربكعلا حرشب ؛هناوي - .. اقاعلا :رع ماهفتسالا ىف مدختتست «نم» نأ كلذو 7١١( «عيارلا ءزحلا) ىريكعلا حرشب (هناويد»



 ؟ هال

 ال ٌةميبم هنأ ًاهيبنت «نالفلا ال نالفلا وهو ال :مهوّقكو
 نع امهم دَبعُي ةنالفلاو ٌنالفلاو ٍناسنإلا نع امهب ُدبعُي ةنالفو ٌنالف ناك ال «ٌناسنِإ
 .20تاناويحلا

 ِدكَع ردي نأ نأ تصأ# هل ةلوقو 04ج مر هَل نأ . ْثَسحأ# اا هّلوق اًمأو

 :ناهجو هريسفت يف ٌَرِكَذ دقف "7 45-أ

 2 ٌدَحُأ ُهَللَأ وف وه ٌله# :ىلاعت هلوق يف ٌروكذملا وه انهه (دحأ» ْنأ :امهذحأ

 امإ# :ىلاعت هلوق وق وحن لإ ىنعملاب ةراشالاو«لاعت هللا نزين نأ ثنكحا ةهاضمو

 .ةيآلا ... 474 رمهعي ا
 الأ هيفخي ام نأ ٌناسنإلا ُرِدْقَي ال :ينعملاو اي ف لمعمل هنأ :قاثلاو

 ؟متنأ نم :تلق اذإف متاهبلاك ةعامج سانلا ءالؤه نم يلوح" مهنع لوقيو ُهَّلوَح نم وجه رعاشلا -

 .«لقعي نم هب بطاخي !ب لقعي ال ام تبطاخ كنأل «لوقلا يف تأطخأ

 .نييمدآلا ريغ نع ةيانك نالفلاو «نييمدآلا ءامسأ نع ةيانك «ةنالفو نالف» :نلف ةدام ,ناسللا يفو )١(

 .ةنالفلا تبلحو نالفلا تيكر :برعلا لوقت

 ...ىلاعت هلل دحأ تامادختسا ةشقانمل انه دوعيو .دلبلا ةروس نماال ةيآلا (؟)

 .دلبلا ةروس نم ه ةيآلا ()

 هناحبس هللا لإ دوعي «وه» ةيآلا هذه يف لصفنملا عفرلا ريمض نأ ديري .ةلداجملا ةروس نم ا/ ةيآلا (5)

 ا

 .ًاضيأ ىلاعت هلل ةعجار صالخإلا ةيآ يف «وه» نأ َتبثيل هناحبس هللا ىلع ٌدوعي انه ؛وه» هنوكو

 .يرشخمزلل فاشكلاو ريثك نبا ُلثم ٌةريثك ٌديسافت هديؤت وأ «يناثلا هجولا نم ىوقأ هجولا اذهو
 ينب لمشت اهنأ :يأ «نيقطانلا سنج قارغتسال يفنلا يف مدختسي هنأ لبق نم َرِكُذ يذلا هجولا وهو (5)

 .ةيرشبلا داحآلا هذه ئوتسم قوف هنإف هناحبس هللا امأ .سانلا نم دحأ يأ .ًاعيمج رشبلا
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 هِلوَق وحن ىلإ ٌةراشإ هيلع َنوعِلّطي "'!َنيبِتاكلا َماركلاو لاعت هللا نإف ءدَحَأ هّمّلعَي

 ,4)21 ُكيَِع ُبِِقَ هيدا لْوَقنِمُظِْلياَت ل :ىلاعت
 1 ١ ر# 9٠ 2 و

 [ةدحولا ىنعَم ف ةصالخ]

 يف ناك نإو ."9دحألاو ٍدحاولا ٍظفل ٍناَب نم َدصق ايف ٍفاك ٌردقلا اذهو 6-2 7 2 4 8-5 هله م 7 2 0 7 .٠ .٠

 ,0تادوجوّملا ىلع يرابلا ضيف لئاوأ نم اهنوكو «؟”ةدحولا نعم قيقحت

 .ةكئالملا مهو 4 َنوُلحْفتاَم نوماغي # َنيِيكامارك ال :راطفنالا ةروس يف ُلاعت هلوق نم )١(

 يف ناسنإلا لع رشلاو ريخلا لاعفأ نالجسي ةكئالملا نم نانثا :ديتعو بيقرو .ق ةروس نم 18 ةيآلا (؟)

 .ايندلا

 يفف .هعم نوقفتي مهنأ وأ ءنييمجعمو نيرسفم عم ,دحألاو دخاولا نيب قيرفتلا يف فنصملا قفتي (")

 لخدي دحاولا نأ دحألاو دحاولا نيب قرفلاو» :(ليزنتلا يناعم يف ليوأتلا بابل) «نزاخلا ريسفت»

 :تابثإلا يف لوقت ؛ىفنلا يف دحألاو تابثإلا يف لمعتسي دحاولا نإ :ليقو .سكعني الو دحألا يف

 تاثلاب ةرقملا وه لحاولا :ليقو .مومعلا ديفتف ءادحأ تيأر ام :يفنلا يفو ءًأدحاو ًالجر تيأر

 «5ج «صالخإلا ةروس ريسفت .(دحأ هيف هكراشي الف نعملاب درفنملا وه دحألاو «دحأ هيهاضي الف

 "١7ص

 .ًاضيأ يناعملا هذه ىلع دري (دحأ» ةدام ناسللا يف |مهنيب قيرفت ةمثو -

 هب تعني الف دحأ امأف ,دحاو هنأب ءيثلا تعني نأ زوجي١ :«ةغللا بيذبت» يف يرهزألا لاقو -

 نأ امهنيب قرفلا» :ًاضيأ يرهزألا لاقو ؛«هؤانث لج هلل فيرشلا مسالا اذه صولخل ُلاعت هللا ريغ

 .(دحأ ينءاج لوقت الو سانلا نم دحاو ينءاج :لوقت .ددعلا نم هعم ركذي ام يفنل ينب دحألا

 هيف ىري يذلا ءاهانعم قيقحتل ةدحولا لع ًاريخأ فصنملا فقيو .ةدحاولا لصألا يف تدرو (4)

 .(دحو) ةدام «ًاضيأ تادرفملا يف كلذ ركذيو .ًاعم دحألاو دحاولل ًالصأ

 اف ؛تاقولخملا اهم ديري تادوجوملاو «تادوجوملا يف فيحصت وهو .تادوجولا لصألا يف تدرو (5)

 ىلاعت هللا نم ضيف ديحوتلا ةجرد ئتح ةبراقتم تافص يف «ءاقتلالاو قافتالا تاقالع نم اهيف

 - عم «نيعم عون نم «ءاقتلا اذه ناك امبرو .سمشلا نع سمشلا رون قئبني امك «هتينادحو يف
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 ِقاَفَّتالا ّببس ًةدحولا ّلعج للاعت هللا َنإف ؛ٌةلمُج ٌُبئاجَعو ٌةغِلاب ٌةمكح

 :ءاّكحلا ضعب لاق كلذلو .فالتتخالاو قارتفالا ببس ًةرثكلاو «7فالتئالاو

 ءاسؤرلا ةرثك يف َريَخ ال :ليقو "ركل رام كتوطسما و رعت

 ."”ةرثكلل لعِفف ٍفالتخا لُكو ةدحولل ٌلِظ وهف ماثيلا ُلُكف

 ٌتكَسمأل ةمكحلاو ٍفراعملا *ةدْجب َنبا ؟7لِضافلا َحيشلا ْنأ الولو

 ٌتيَهَتنا الل "7مالكلا َنانِع َتْكَسْمأ نأ ىلع ."”عوضوملا اذه لثِم ىلإ ةراشإلا نع

 ضعبل تبسن يتلا ةثيدحلا ةينوطالفألا وأ يهلإلا ضيفلا ةيرظنب ةيمالسإلا ةفسلفلا يف فرعام -

 .هريغو ليفطلا نباك يمالسإلا خيراتلا ةفسالف

 لماعو «ةنيابتم ودبت يتلا ءايشألا هذه عيمجت ليبس ءدحاولا يف عيمجلا يقالت ءةدحولا نأ :يأ )١(

 .ضعبل اهضعب بيرقت يف يساسأ
 دوجولاو .ئرخأ ةهج نم ةرثكلاو رشلا نيبو ةهج نم ةدحولا نيبو ريخلا نيب ءانه فنصملا فداري )١(

 قطنملاو ةفسلفلاب نيلغتشملا مالكلا ءاملع تاحلطصم نم انه اهمدختسي فنصملا ئرن يتلا مدعلاو

 نوكلا نالباقي مدعلاو دوجولاو .هرصع يف مالكلا ءاملع نم بغارلا نأ فورعمو «ينيدلا ركفلاو
 .(توملاو ةايح ا) داسفلاو

 ةدحاو دي يف عمجتت يتلا ةماعلا ةدارإلاب لصتي وهو .ةدحولا ةيمهأ ةدعاق نبع رخآ جاتنتسا اذهو ()

 .4 ارسم هَ ألة اَميف َناكْوَلا» :للعت هلوق انه ركذيو .دحاولا رمألا ريبدتل

 .اهيف هلمع هيلإ يدب يذلا وهو «ةلاسرلا ةيحاتتفا يف درو يذلا هب ينعي وهو (4)

 .ءيشلاب ملاعلل ءاهتدجب نبا :لاقيو «هنطابو ءيشلا ةلخدو لصألا :ةدجبلا (5)

 ددعت ركذ ىلع تيتأ امل مولعلاو ةفرعملا نع ثحبلا يف ماهسإ هل نمم خيشلا اذه نأ الول :يأ )١(

 اذه ركذ نم ئذأتي نأ نم عفرأ وهو «لوقأ ام مهفي هلثمف .فالتخالا بابسأ نم هيف امو ءاسؤرلا

 .هراثآو ددعتلا

 ةراعتسالا نم تءاج ةقاشرو لامج ريبعتلا اذه يفو «ةباتكلا يف رارمتسالا نع فقوتلا نع ريبعت (0)

 .ماجلب فقوي ناويحب ههبش يذلا مالكلا يف ةينكملا



5 

 2 ع

 الو ."9هّلصأف ")هكاردإ نع هتريصب يعي نَم لإ طقاست ابر هنأ 0"2ًايِذَأَتُم «هيلإ

 رول وكدا مكاو : ماسلا هيلغ يلا نع يوز اه نسي نا بي

 ا د م

 (يف هّرْجَعو هروصق فرو هّردَق فرع نّمف .«كاانّصلخُي نأ لاعت هللا ُلأْس
 5-5 :ءارسإلا] * اليل َإ ِِعل نم سيو آمَو## :ىلاعت هللا ٌلوَق 0

0 

 .ىذألا عوقو نم ةيشخلا يّذأتلاو .فيحصت وهو ءبدأتم لصألا يف تدرو )١(

 .هانعم كردي مل نم ىلإ لصي نأ نم ًافوخ فقوت دقف (1)
 .نانتفالا نم سانلا نع شخي ل اذإ مالكلا لصي هنأ ديري امبر (")

 .دعب ءلصأ ىلع ثيدحلا اذهل فقأ مل (5)

 .ةنتفلا نم :يأ (6)

 اهانعمب ركذت يتلا ةميركلا ةيآلا هذه ركذي لظي ةزجاعلا ةرصاقلا ةيرشبلا هتردق نم ققحت نم يأ (5)

 ةقيقحلا هذه عم ًاقستم ًايعقاو لظي اهركذي نمف «للاعت هللا ملع ْللِإ دودحملا يرشبلا ملعلا ةبسنبو

 .هيلع اونثيو نورخآلا هحدمي نأ لجأ نم ال عيمجلا اهسملي يتلا



 عجارملاو رداصملا تبن

 :يناهفصألا بغارلا تافنصم :الوأ

 . 199/8 «نامع «ريشبلا راد «يسيراسلا رمع .د قيقحت «سانلاب طالتخالا بدأ

 .خيرات نود ءبلح ةعبط «يناهفصألا بغارلا «نيتداعسلا ليصحتو نيتأشنلا ليصفت -

 «ةرهاقلا ؛ةيرهزألا تايلكلا ةبتكم «يناهفصألا بغارلا «ةعيرشلا مراكم ىلإ ةعيرذلا -

. ١91“ 

 مقر «لوبناتسا ءاشاب بغار ةبتكم هطوطخم «يناهفصألا بغارلا .نآرقلا تاهباشتم لح

 أنا م47

 «ريشبلا راد ءيسيراسلا رمع .د قيقحت «يناهفصألا بغارلا «سانلا ةطلاخم بدأ يف ةلاسر -

 ١994. «نامع

 «ناقرفلا راد ءيسيراسلا رمع .د قيقحت «يناهفصألا بغارلا .دحألاو دحاولا ركذ يف ةلاسر -

 .1497 «نامع

 ١1997. «نامع ءئصقألا ةبتكم ءيسيراسلا رمع .د قيقحت ءدحألاو دحاولا ركذ يف ةلاسر -

 ءئصقألا ةبتكم ءيسيراسلا رمع .د قيقحت «يناهفصألا بغارلا «(ناءزج) «ةغالبلا عمجم -

 /١9/41. «نامع

 «قايحلا ةبتكم راد .يناهفصألا بغارلا «ءاغلبلاو ءارعشلا تارواحمو ءابدألا تارضاحم -

 193١. «توريب

 ١91/7. «توريب «ةايحلا ةبتكم راد «ءاغلبلاو ءارعشلا تارواحمو ءابدألا تارضاحم

 «يدوواد ناوفص دادعإ ه1207١ «ةرهاقلا «ةيبدألا ةبتكملا ءنآرقلا ظافلأ تادرفم مجعم -

 ١19989. هملقلا راد
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 فها1:5١ «ةرهاقلا «ةيبدألا ةبتكملا «يناهفصألا بغارلا ««مجعم) نآرقلا ظافلأ تادرفم -

 ١1 ماع «ةيماشلا رادلاو ملقلا راد «يدوواد ناوفص دادعإو

 :ئرخألا بتكلا :ًايناث

 بتكلا راد «راشنلا يماس يلع قيقحت «يزارلا رخفلل «نيكرشملاو نيملسملا قرف تاداقتعا -

 ١987. «توريب «ةيملعلا

 /١945. «ناقتإلا ةعبطم «ٍلماعلا نيمألا نسحم «ةعيشلا نايعأ -

 .توريب «نييالملل ملعلا راد «ة4ط «يلكرزلا نيدلا ريخل ؛مالعألا

 .ةيرصملا بتكلا راد ةعبط «يناهبصألا جرفلا وبأ «يناغألا

 .يدابآ زوريفلل «ةغللا ةمئأ يف ةغلبلا -

 . ”١9/7 «توريب «ةيملعلا بتكلا راد ءيناجرجلا فيرشلا «تافيرعتلا -

 .م 191/١ ءرشنلل ةيسنوتلا رادلا ءيناجرحجلا فيرشلل ؛تافيرعتلا -

 .ه5١١1١ «توريب ءرورسلا راد «يناجرجلا فيرشلل «تافيرعتلا -

 «نامع ءىصقألا ةبكم «ىسيراسلا رمع .؛بدألاو ةغللا يف هدوهجو «يناهفصألا بغارلا -

 ْ . ١ ة4ا/

 .يدادغبلا ةرهاقلا دبعل «قّرْفلا نيب قرفلا

 «ةرهاقلا ءرصم ةضهن راد «ميهاربإ لضفلا وبأ دمحم قيقحت «دّربملا ,بدألاو ةغللا يف لماكلا

4. 

 فقوم) ناددعلاو 219174 فيرخ «تيوكلا ةعماج «ةيناسنإلا مولعلل ةيبرعلا ةلجملا -

 .(ةلزتعملا نم يناهفصألا بغارلا

 .ظافلألا مجاعم «ةيوغللا مجاعملا-

 .19801 ء١ط «يجناخلا ةبتكم ءيطويسلا «ةاحنلاو نييوغللا تاقبط يف ةاعولا ةيغب -

 .سماخلا ءزجلا «ةيناملألا ةخسنلا ةمجرت «ناملكورب «يبرعلا بدألا خيرات -



 الو

 . ١91457 قشمد «يلع درك دمحم قيقحتو رشن «يقهيبلا ,مالسإلا ءامكح خيرات

 .ةيرصملا ةضهنلا ةبتكم ءيودب نمحر لا دبع قيقحت ؛هيوكسم نبا ؛درخ ناديواج

 .ءارعشلا نيواود -

 .ناريإ عبط «يراسناوخلا رقاب دمحم .تاداسلاو ءاملعلا لاوحأ يف تانجلا تاضور -

 /١961. «ةرهاقلا ,تاطوطخملا دهعم دجنملا نيدلا حالص قيقحت «يبهذلا «ءالبنلا مالعأ ريس-

 .ةيرصملا بتكلا راد ةعبط نع «ينانبللا باتكلا راد «ةبيتق نبا ءرابخألا نويع-

 .فيرشلا يوبنلا ثيدحلا بتك-

 194١. «لوبناتسا «ةفيلخ يجاح «نونظلا فشك-

 . 191/9 «يناثلا نوناك «نامع «يندرألا ةيبرعلا ةغللا عمجم ةلجم -

 . ١9/1 ماع 21١ ١7 ناددعلاو ١91/4« «يناثلا نوناك «نامع «يندرألا ةيبرعلا ةغللا عمجم ةلجم -

 . ١9/7 يناثلا نوناك 1١1. دلجمو 26 م «١ج «قشمدب ةيبرعلا ةغللا عمجم ةلجم-

 0717000 ل للا ا

 .ةلاحك اضر رمعل «نيفلؤملا مجعم-

 «ةيناسنإلا مولعلل ةيبرعلا ةلجملا ءيسيراسلا رمعل «ةلزتعملا نم يناهفصألا بغارلا فقوم -

 ١986. «تيوكلا ةعماج

 .راشنلا يماس يلعل «مالسإلا يف يفسلفلا ريكفتلا ةأشن -





 سراهفلا

 ةينآرقلا تايآلا سرهف

 ةيوبنلا ثيداحألا سرهف -

 راعشألا سرهف

 لاثمألا سرهف -

 مالعألا سرهف -

 تايوتحملا سرهف





 ضي

 ةحفصلا ةيآلا مقر ةيآلا

 ةرقبلا ةروس

 ليت ف « َتملعاَماَّلإ كل َملِعاَل َكَسَحْبْس»

 "1 م43 * ... تحلل أولو اوبَماَء حيِدَلاَو ١

 ل ليلا * ِتيْلأ نم اَنْلْنأ آم َنوُمْكَي َنَلاَنِإ

 "1 ١54 2 ىّل ِقْلُملاَوِراَّتلاَو را ا لا

 نارمع لآ ةروس

 43 نفل « هلأ بحي ِنوُعَبباَدل

 4 لد 4اوُهَّرَمَت الو اعيمج هللا لب أوُمِصَتْعَاَو »

 ها/ 164 « لا يف تنيك

 ءاسنلا ةروس

 30 نيش َّلَص َدَقَم آلا ْوْيْلاَو وِلُسُرَو هيَ -هَيكَعلَمَو هاب فكي نمو

 « ادي اَلَكَص
 ةدئاملا ةروس

542! 6» 

"1١ 

 4 مدع يد وعن د
 رهن هتوبحم و عهبحم وهي هللا قي فوض قو
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 ةيآلا

 فارعألا ةروس

 * َنْوُلَمْنَت َْيَكَرظنَنَي ٍضْرأْلا يف ْمُكحَئِْطَتْسَيَو

 « َكُتِيَفْطْسا ّنإ)
 4 يرد زهروُهظ نم مدا "بْن كبَر د ْدِإَول

 لافنألا ةروس

 ةبوتلا ةروس

 « ريك هلأ ني ناوضيرَو»

 #22 « مهبول
 آم اًصيِج ِضرْلا ناَمَتَقَفنَأ ول

 فسوي ةروس

 4 رْتَكْديَو قبو ادم
 * ٌمِيَع لِي ىذ لك َقْوَفَول

 دعرلا ةروس

 «وقأ ركزي شو وعلقا ومايا )
 لحنلا ةروس

 « قرشا ىذ يآَتيإَو ٍندَسَحِلاَو لَدَمْلا رأي همن

 ءارسإلا ةروس
 الكوس مو ريم ع را سرع 01

 « اًميِرَكماَلَوَماَمُهَّل لَو اَمُهَرَهتاَلو بأ آمَّط لمت القال

 لخل

15 

 نفي

 نب

 ىف

"25 

 ب

1: 

 0و“ك

37 

 فر

 ةحفصلا

١6 

4/ 

145 

1 

 اال

 فل اخ

 اند

 كلما

11 

 م



 ةيآلا

 ومس ء صم 2

 4 الم الإ للا َنيرْشيوُأ آمو» 0
 فهكلا ةروس

 * امسح ارجل ْمُهَلَنَأ ٍتاحِللَصل ملأ سوُلَم فَي َنيِذلا َنِيِمْؤَمْلا م رشسو#

 » ايد يديكم

 4 هوه تو او نع هُهبْلق انلَعْصَأ نم عِتالَول

 « اًسِلَص المع َلَمْعَيْلَف وير اقل أو ناكرف#

 هط ةروس

 « ىيْفَتِل َكُتْعَتطَصأَو

 جحا ةروس

 «ِديِمسْلَل لو لِ اوُدُهَو لوَمْلا برم ٍبّيَطلا َلِإاوُدُهَول

 رونلا ةروس

 4 ُحاَبَصِم اف زوكْشِيَص رون دز ٌلثم#

 عير لع ىثمَيِنَم منو

 ناقرفلا ةروس

 « البس ّلَصأ مُه لب ملاكا مه نإ»

 ءارعشلا ةروس

  مِجٍقيرَصاَلَو * َنيِعِفَس نم الامه

4: 

324 

1:6 

 كل

١١-1٠ 

>32 

 لوك ١"

"1 

4 

"1 

1١6 

516 



 "ا

 هدو لا

 مورلا ةروس

 4 اَيِلَع سائلا طق تلا هلأ َتَرطِول
 نامقل ةروس

 4 نيد كَّدَح ريشا »

 « اوت مَ ارو

 رطاف ةروس

 وول « هَل َرَكَمَّتَو َقَرَتنَمَ

 يم م

 « اَنِدابِع ل

 4 ٍضْراْلا ف َتِيَلَحكلَعَج ىِدلاَوْه»

 ص ةروس

 « هلأ ل يَسْنَع َكلِضَيِف ئوهلا عيت الو#

 رمزلا ةروس

 4 ير نم رون لع وهف مئلْسإل هردَص هلأ َحَرَش نَمفأ#

 ىروشلا ةروس

 * َكِيلإ ئِدَحْوَأ ىِّرَلأَو ان -هي ْنّضَو ام نذل ني كَل َعَرَس

 فرخزلا ةروس

 ني يرق ىف َكَِبَق نِماَنْلَسْرأ آم َكِلَدكَو»

 دهب ْمَقْتحَوَلوأ َلَق * َتوُدَتْفُم مهرتكا كَعاَنإَوومَأ لع

 « َدوُفك»د ب لِ مَ ولا 281م هلع حدَجَواَمِم

 ورِسَو ان آهوفرتم لام الإ ريدي ني ا ل

 ةيآلا مقر

14 

 انفو

 نض

 نإ

 فى

 ف

 ١

 ؟4-71*

 ةحفصلا

 لحمل

 انكي

 كَ

١6 

/8 

55 
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 82 آلا

 « تتمّ ٌوُدَع ٍضْعبلْرْهْضَعَب نمي ءآَلْحَمْلا »

 ةيئاحلا ةروس

 4 ُبوه دل دخن م َتمؤأٍ
 فاقحألا ةروس

 « وك وُقَبَساَماريَح ناَكوْلاط

 « ٌديِرَم ُكفإآدَم َنوُلوُفَمَف ءويأوُدَتهَيَولْذاَحط

 دمحم ةروس

 4 َرْهوفَت َُهكاَدو ىَدْه هدر اتم ول

 حتفلا ةروس

 « كبي احر ِرتكلاَعةَدِيأ همم نوه ُلوُسيدَنَح>

 ق ةروس

 « يع ُبِقَر هيد الإ لكن َِظِلياَما»

 تايراذلا ةروس

 ل 0-4 52

 * َنْرِصُ الأ :5يشأ فو»

 « روق الإ نان نكح امو
 ديدحلا ةروس

 دوور 2

 * ريآل لوألا وه

 ةلداجملا ةروس

 « زيت خال كلت رج ني ثوخصتيام)

 ةيآلا مقر

 افرا

1١١ 

1١ 

 1و7

>39 

148 

 "و

 هك

8 

 ةحفصلا

 ١و5 تم

9 

45 

 اكل

 ه1١

 قخلا

 ” ها/



 فف

 ةيآلا

 4 ُهْنَم جو جورب مُهَدَي أَو َنَميِإْلاَ+ يول ىف َبتكح كيل» « دم رأوا كسياوغم' يآ هلأ خزب»

 رشح ا ةروس

 « شت عسا هئلاونت)»
 فصلا ةروس

 « توما امْأوعَت نأ هنأ دنع اَتْقَم راكص»
 نوقفانملا ةروس

 « تكل نقم ندم ةئأر»

00 

 «ةئنو كد لوأو كلو آمئإ ف
0 

 هريتلا رخو ءلوتا خحاقرلو
0 

 « نزح هنعمل َنِي كامل

 ىلعألا ةروس

 4 ٌقونم مَ

 4س هك رمل نأ بسحب »

18 

 عا

01 

1١5١ 



 ةيآلا

 « دع دمر نأ بسْحيأ»

 سمشلا ةروس

 اكو ملأ ذه * هوفر اهم اهّوساَمو نينو
506 

 حرشلا ةروس

 4 َةَرْدَص كَل نسأل

 صالخإلا ةروس

 « دع هه ْه لال

 ءو

 ١ دقو #

 فخرا

 ةحفصلا

4/ 

 ؟ها/ ”ه؟



 قون

 هن رقلا ونا ةيداخالا نيرفت
 ةحفصلا فيرشلا ثيدحلا

 7 . ءايفخألا ٌءايقتألا هللا ىلإ دابعلا ٌٍبحأ

 ن7 .هورذخاف مكيلإ هاتأ ٍءوس ريغ نم ّلجرلا ُمُتهرَك اذإ

 “ا .فلّتخا اهنم ٌركانت امو فلتئا اهنم فراعت ام دن ٌدونج ححاورألا

 04 .تئش نَم عطأو َءاسّنلاو َكاوه صعا

 1 .حيبقلا نع ٌففكلاو ٌحيحشلا ٌقلخلا :(ٍةأَّررَم) الب ةدمحت لع مكّلدأ الأ

 00 .هّضغبأ الإ ّدحأ هيرشي الف «ءاملا يف هّضعب ئقلأ ًادبع ّبحأ اذإ ئلاعت هللا َنِإ

 ل .لبقأف «لبقأ :هل لاق ّلقَعلا قاس امل ىلاعت هللا نإ

 ١ .هيلع ٌتضرتفا ام لثمب دبع لإ بّرقت ام :لوقي هللا نإ

 04 .ىقبأ ًارهظ الو َمطَق ًاضزأ ال تلا نإ

 0١ .نيتّرم هباحصأ نيب ئخآ كِكَو يبنلا نأ

 ل .توملا دعب ثعبلاو كر هو هيكئالَمو هللاب َنمْؤُت ْنأ

 لف .ًامولظمو ًااظ َكاخأ رِصْنا

 لي .مكقالخأب مهوعّسف مكلاومأب ّساّنلا اوُعَسَت نأ ُمكَنإ

 7 .عبشت ال سفنو عشخي ال بلقو عفني ال ملع نم كب ذوعأ ينإ

 لا .ةالصلا يف ينيع ةرق تلعج

 فيس .عصيو يمعي ءيشلا كبح

 ١و1 .اهوديف اهودلَخو ثيح نمؤملا هلا ةمكحلا
 3 هه 0 : 5 5 3 5 7
 5 .هّئوفرعَي الو سانلا فرعي ال هونغ يف هبْعِش يف ْلِجَر سانلا ُدَِح



 فيرشلا ثيدحلا

 .ًابح ْددَرَتابِغ رز
 .ٍناسّللاب ٌملعو بأقلاب ٌملع :ناملع ملِلا
 .ًارفك نوكي نأ ٌرقفلا داك

 نأ هِلَمَع لع ًابولغم ْنكي ملام ءناسنإلا لع :ميهاربإ فحص يف ناك
 .تاعاس هل َنوكت

 .ملعلا الإ نيه ءيش ٌلُك
 .ًاقح ًانمؤم تحبصأ لاقف ؟ةثراح اي تنأ فيك

 .مكنيد ٌداسُق كلذ يف َنإف َملعلا اوعتَم ال

 .طق هل ٍسيِلَج نب هيلجر ادام لي ّيبنلا َرْي

 .نيكاسملا ةرمز يف ينرشحاو ًانيكسم ينتمأو ًانيكسم ينيحأ ّمُهللا

 .تبجأل عارك ىلإ تيعُد ول
 .ًاصلاخ ناك ام اّلِإ ُلمَعلاو «هب ٌلَمعُي امال ُملعلا ام

 .هيلع تضر امم لإ ٌبحأ ءيشب يدبع يل بّرقت ام 00 0
 .مهضعبل ةنتِذ ثراص اّلِإ مهُمهف اهّْلبي ال موق َنيب ِةمِلَكِب ٌدحأ ملكت ام
 .روز يوت سبالك هّدنِع سيل اهب عّبشتملا
 .سانلا هضغبأو هللا هّضغبأ هّسفن ٌّبحأ نم

 .ران نم ماجلب ةمايقلا موي ىلاعت هللا همحلأ همتكف أملع ملع نم

 .ملعي مام مله هثروأ مِلَعاب لع نم
 ال يذلا نمؤملا نم ٌلضفأ مهاذأ ىلع ٌربصيو سانلا ٌطلاُي يذلا ٌنمؤملا
 .مهاذأ لع ٌريِصَي الو سانلا ٌطلاخي
 .مهاذأ لع ٌريصيو ساّنلا ٌرِشاَعُي يذلا ُنِموُلا
 .فلؤُي الو ٌفلأَي ال نميف َريخ الو ٍفولأَم فلآ ٌنمؤملا
 .ًاضعب هضعب دشي «ناينبلاك نمؤملل نمؤملا

 ةحفصلا

 ليلا
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 .هرئاس ىعادت هضعَب ئكتشا ئتم ٍدحاو ٍدسجك نونا
 .ةلحار اهيف دجت داكت ال ةئم لبإك سانلا

 .ةعبرأ ءاقفرلا ُديِحَحو ٌبكَر ٌةثالثلاو ناناطيش ٍنانثالاو ٌناطيش دجاولا
 .ةالصلا يف ينيع ُق ْتَآِعُجو

 .ًءاهفسلا هب يرام وأ َءاملعلا هب َيِهابيل مّلعَت نمو

 .لقعلا عاونأب هيلإ بّرقتف ٌّربلا عاونأب مهقلاخ ْللِإ ٌسانلا ّبرقت اذإ !يلع اي

 ةحفصلا

 ل

 للان

 ١1

 هم

4 

 ا١ا//

 لح



 فغي

 راعشألا سرهف

 ةحفصلا يرعشلا تيبلا

 ١64  درفلا لقيصلا فيك ريصملا يواط هعراكأ ٌيِشوم ةرجو شسحو نسم

 ؟ه8 ارمقلافرعيالدحأىلعالإ دحألعىفخت اف تره دقو

 هه" زد اهبايسسلا كحااذإ يطل ..ففكتساملا ركام واس ايلا

 "5 دحأ نم اوسيل مردألا ينب نإ

 "١4  قئالخلاوهلعف يف نكي لاذإ هل ًافرش ىتفلا هجو يف نسحلاامو

 "١4 رضحلل جيجانعلا رحلا دّرج اذإ هلبحةنيز نوذربلاعشفنيامو

 ١428 لاحملا توجر :داهتجا ريغب رومألا يلاعم يجرلالقهف

 ١40 ريهملااهلغي مل ءانسحلا بلط نمو

 ٠١؛6© لاتقمادقإلاورقفيدوجلا مهلك سانلاداس ةقشملاالول

 ١45 مارغلاهلّدليقشعي نمو يذؤت يهوةءورملاهلّذلت

 ١٠84 ماَّتلاىلع نيرداقلا صقنك ًاينسبت ساسنلا ترحجيع قنا 1و

 ١55 ةعفنملا بالتجاو ةّرضملا عفد 220025

 “١7 عيطتستام ىلإ هزواجو هلعدف ايش عطتستملاذإ

 ١75 اهدادزأ يكل ةدحاو ملعنع ًادحاو لئاسأ ام ىتح تملعو

 ملل ؟لحاوّرلا ٌثيدح ام ًائيدح نكلو هتارجح يف حيص اب كنععدف



5/4 

 يرعشلا تيبلا

 ةقئاعم عم كملعب ًاعفتنم تنك ول

 شيفافخلا راصبأ سمشلا ىرت لهو

 ًادومع حابصلا قلف نمو رون

 رئابكلا ةقن

 رئاض ّمسلا ّنأب ملع اذ ٌمسلا برشل برضاف

 يزاخملا إل وطتديهادي

 :اهللاقي نأ نع تلزنةمهوذ

 هردق ه فن تلهج نمف

 لاف انيو اه: كدكتم يغال

 ًاقطنم كل انءدهإُنركسشأل

 ةريصق تقل العلا بلط نمو
 ممهحلاىدم نع تلاعت اهئأك

 ىريالامهنشمهريغ ىأر

 لاحلا دعي [ نإ ٌقطنلا ٍدعسُيلف
 هئايبو هتسح اندفتسا كن

 سان كئتأل ًاناسنإ تمس

 بييبح ريسغب ايندلا يف شعنم

 هلكتلش لإ نيس ق نك

 يد حخ ل قة اعلةلظالحو

 ٌلئالد بولقلا نم بولقلا إعو

 نومعازلا بإّكدقهل يرمعل

 بيرغًةيَحاهيفهئايّحف

 برقتلل سِفاَتَحلا نساك

 دنع ءوسلا سيسلج نم

 حابسشألا ٍدْهاَشَتلِق ٌتولاب

 ٌبَصلا اهركإ ب, ماهتسُشلل

 ابولُقلا يزاجت َبوقلاَنأب

 نافيغ هدا اروع كحل

 يف سلف كنأ ُثَيَخ نب ئىوشللا قسقو

 ةعاطوُز ٌرِغاَلإ ك شعلامو

 سل ةتُم الوة نع 0

 است هَسفن نثق ق ضّرعُي

 كلا

 ها

 هى

 هم

64 
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55 

 الا

 الا
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 مك

 /ا/
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 يرعشلا تيبلا

 اهّدتعموهو مراكملاًَ,شَع

 ئوسهلا نسي سحأ ينإئوهلاٌكَحو

 يلح تلق نمال «ٌتسنأ كتادكس

 ةةقاهتيالا نويحتو تفأ ترصو

 مهتشتتق نإ ٍناوسخإلا فرو صتو

 !ًابجعاو «سانلا دو ٌةَحص ٌتبلط

2 08 26 < 
 ٌبَسَنالو ىبرق ثبرقال ٌتاهيَم

 ٍقاَشُعلا ةليلق تام رُكمللاو

 اًضر يمظعأ فورم يدبك لع

 مالسكلاو لتجتلا رثكذإو

 مانألا ضعبهنأ يملعل

 ٍنامزألا ٍفّرصت لوط كيسي

 مّقسلا َنِمولختال تبلطت ٌرمأ
 ُميَّشلاو ٌقالخألا تضفأ اذإ اموي

 ةياهنلا نك ههصَوب ٌتْعلَباذإ رورسلا نإ
0 

 ةيافكلا ىلإ ٌعوجرلاو ٌدودَو هشناؤت لخ

 ْمِفَنِإ تعطتسا ام ناوخإلاٌرَّمكت

 ْلَوَتل ٍسْنألاب ّسانلا تْئِجَعاماذإ

 ٌدافتسُم كقيدص نهم كّرُدع

 نيمةيئنّريبلا نإ يوب
 ِهباشَم يفاوبروق نإ(ئدنلا)اذهف

 ًاقو افت لاجٌرلا ل اشمأ وأ لو

 ُةَلَأف رش ْىَتَفلا هجو يف ٌنيسحلا مف
 هلق ٌفرعُي حاوزألاب ريبصلاف

 هد ٌركال ثورولاٌبسَحلاف

 هئئف كرملاَكايإكانإو

 هرهقف ٌ_[صاق كلامو بأ

 ٌروهظو مهتدجنتسا اذإً ماع

 ابحاصو ًاديفتسم ٍءوس ٍبحاصل

 باحصلاَ م نرثتكك سالف

 نّيلٌمالكو ٌقيلطة جو

 لئاصقلا يناوُد يوُبدق ُمُيَنِإف

 دجاوب فلآ دع ئّتح ءٍلصَفلا لإ

 قيالحخلاو هِعف ين نكي اذإ

 ماسجألاب سيلو كو ملا ٌربَص

 ْبسَتْكُم رخآسبالإ هبستحمب

 باج ٌرشللو اعد ٌرشلا ىلإ

 هانع ٌعيشمو .ههسفن لع

 فحل

 ةحفصلا
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 يرعشلا تيبلا

 ةِبْغَر دممحلا يف ُناطلسلا هداز ئئقف

 انَضصضَعو الام تلناملكَْأَر

 ةووكئولاوخإإه عهتكت

 ْتوَعْنِ ةَيْرْع نم الإانأ لهو
 ئ'قلاةرلاا مكانأ

 ًاِتاعُم رومألا لك يف تتكاذإ 1 ع اوت
 ده ع ست

 لئيلع له ناطلتشلا يعاذ]

 افكت ةنبافأ دك يزف نافأ

 هرّكِكيكن مفر طي الرَاصف
 مه سا “ام يم و 500

 دشراةيزغدشرت نإو .هتيّوغ

 ءامحتللا يجب احجو

 هّبَتاعُتال يذلا قلت [ ءكقيدَص

 زيتتلا نحر :تاننعلا كنفم

 ُبِاَعُيال نم ليلا هّنرالأ
2 

 اهّلُك هاياجَس ئضرث يذلا اذْنَمف
 سا 1 يا هع
 مكثكحب ٌريَكف يطخُ مك

 تكل 3: كش 0077

 ْفحتمَرهّدلاَبَرَجدَقًاءَرماَنِإَف
 و 0-7 57

 هيّبوطقال وجوب ٌوَدَعلاَتلا

 و ع اىأثع“ 50 هما. ها
 هع ييومةرجو سحو نعم

 دحخأ][عئقْختهفَترهّيدقو

 هُنياعَم دعت نأ البن َءرملا يفك

 اهُرِيمَص ًاحصن ناك سف ٌةيجس

 ةّرمَّفلأ كقيدص رّدحاو

 ها ا

 ٍتاشاشبلا ٍءام نم ٌرطقيٌداكَي

 ِدّرَملا لقّيصلا ِفِيَسَك ٍريصٌ ا يواط

 ارَمَقلاٌُفِرْمَيالِدَحأ لع الإ

 دحأنماوشيل مرذألا ينَبْذإ

 نم اهياهفيسا يف تْنِج اذإ يطِخت

 63 2 2ك 0
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 لاوقألاو لاثمألا سرهف

 لثملا

 .قيدَص بلَط يف هرفَس ناك نم ًارفس ٍسانلا دعبأ

 .يراي نم ٌتابسأ ٌتقاضو يرادي نم ٌراد تسلا

 .كّدو نم ِهّلُذبت ام ٌرخآ َكَسْنَأ لعجا

 .ةولخاب رّثكتو ٍةدحولاب ٌسنأتسا نَم سانلا لهجأ
 .كسفن نم ِكل ٌديخ ٌحلاصلا ألا
 .ًاتنعت ال ًاهّقفَت هلأساف ً(لاع ٌتسّلاج اذإ

 .انيلي ال نأ هدِضَي ال انيخأ ةّدومب انقثو اذإ

 .هعم لقعال ٌمركو ؛هعم مرك ال ٌلقع بجعلا بجعأ
 .ةّيلأ الف ةّيظح الإ

 .ءاد تّدادزا ٌءاذِغ اهتدز امّلك ةّيقنلا َرِيَغ َنادبألا َّنِإ

 .عبطلاب يندم ٌناسنإلا
 .ةارادُملابو «ةّدمحملا ٌُباستكاو ِّدوملا حم ةشاشّبلا

 .ٍسانلا ٌةارادُم شياعتلا ُتلُث

 .لقاخت هتلثو ٌةنطف هات لايكم ءلم يف شئياعتلا ٌحمج

 .ٍقيرَلا ىلع ولو ٍقيدصلا ىلع ظفاح
 كانط فمع الار ؟لاااه دربال عملا نقع
 .هب َدجَت مل نَم سانلا ٌريخو ؛مهاقبأ سانلا ٌريخ

 .ةرثكلا يف ٌمدع ٌرَّشلاو ةدحولا يف ٌدوجو ريخلا
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 لثملا

 .يِوَع ركأ اذإ ُبلَقلاو ءركذلاب يعت َبولُقلا اوحٌوَر
 .ءاكحلا طلاخو َءاربُكلا سلاجو ءاملعلا لئاس

 .ةعفان اهمرمَت ناك اذإ ٌلمَحلا اهينثي ال ٌةرَجّشلا

 .صخشّشلاب كريغ نكل ٌتنأ وه ٌرخآ ٌقيدَّصلا

 .لوصألا مهكرتب لوصولا ٌموق عّيض

 .دجوُت ال ٌتيَح ٌلَمعَتسُي ةّبحملا ٌةَفيِلَح اعلا يف ُلدَعلا

 .ٌفتح لقع الب بدألاو ءٌرقف بدأ الب لقعلا
 .هتّيعر لاصخلاو ٌكللم لقعلا
 .لضملا َةّمزأ ُكسمُي ٌلقعلا

 .مامت ملعلاو ءادتبا ملعلا

 .ةاعُو َمالقألاو ًةاَمْح هل َبتُحكلا اولعجلاف رت ُملعلا

 .لاؤّسلا اهحاتْفِمو ٌةناَّرَخ ُملعلا

 .كَّلُك هيطعت ىتح هضعب كيطعي ال ملعلا
 ةباتكلاب ملعلا اودي
 .نسحي ام ئرما لك ةميق

 .َكالوَم هب ٌتيقل دق بنل كاخأ ْذخأت ال

 ..لقع نمٌةتقع هل سبل نم لعفي اودّفتال

 1 .ءاسؤرلا ةرثك يف ريخال

 .بِذَكلا نم ٌّقحلا نع ٌدعبأ ءيشال

 .اهومحاف ّةَلَم سفن لكل
 .ةيرق (نادابع) ا

 .راوب اهثيثكو ٌعاتَم اهُليلَق ِراَنلاك كدنع ٌناوخإلا نكيل
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 لثملا

 .ةذيذللاو ةعفانلا ةبحملا نم ٌزارتحا ضحملا ريخلا لجأ نم

 .رانلا نم شحوتسا هللاب سنأ نَم

 .هئاقدضأ ٌةرثك ءرملا لقع ِةفاخَس نم

 .ميثأ وهف ضوعب هللا دبع نَم
 .هناش دقف الملا يف هظعو ْنَمو «هئاز ْدَقَق الخلا يف هاخأ ظَعَو ْنَم

 .نونسمحي ام ءانبأ سانلا

 .اولهج ام ءادعأ سانلا

 .ثعطقا اهَتْعِبَت نإو ْتَعَلطضا اهتقفَر ْنِإ !!كئيطم كَّسْفَت

 .هتاذل عفت نم ٌرنكأ حلاصلا قيدّصلا عفن

 .دولو صقتنلا و دودج لضفلا مو

 .ئىنعت نمك نوكي نأ ْىْنَم نم ئذدعت دقو

 نينو
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 <ظ/

 مالعألا سرهف

 .9ا/ 86 :مالسلا هيلع ميهاربا

 ١7/١. :طارقبأ

 /١1١9.1١1. ه7 :يمورلا نبا

 :عفقملا نبا 23٠١5 1717/611١١.

 0351١2849 1"١1. ق5 :سابع نبا

 51١. :ءادردلا وبأ

 .84 :صيشلا وبأ

 ١8٠. :ةيلاعلا وبأ

 ذاتسألا ءلضافلا خيشلا :رظنا :يبضلا سابعلا وبأ

 ١55. 54 :ةيهاتعلا وبأ

 ٠١١. ه8 :مامت وبأ

 .44 :(يخلبلا هلعل) ديز وبأ

 .1457 :ءالعلا نب ورمع وبأ

 ٠١5. :ساون وبأ

 .؟1825١5؟1١1/ :يئابجلا مشاه وبأ

 .161/ :مالسلا هيلع مدآ

 للالال لالا“ لحم فك :سيلاط وطسرأ
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 2187 214١ :(يبضلا ميهاربا نب دمحأ) ذاتسألا

 فش 2

 :ردنكسإلا 31١8 ١9/8.

 :نوطالفأ 57 751921.

 ١79. :سباح نب عرقألا

 .159 165 111/ :رهمجرزُي

 .١؟5 :راشب

 . 188“ :يخونتلا

 7١17. 2168 21 1/ (48 :مالسلا هيلع ليربج

 7١9. :كلام نب ةثراح

 :يئراحلا ١1١8.

 . 1١0/5 .11/# :ٌيرصبلا نسحلا

 .19/54 :ةباسنلا لفغد

 ١١9. :(هيبأ نب هلعل) دايز

 .191* :باطخلا نب ديز

 .1949 :رائيد نب نايفس

 .66 :ىلبشلا
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 6٠ :(يبضلا سابعلا وبأ هلعل) لضافلا خيشلا

 .55ه9207500-

 ١١4. :سودقلا دبع نب حلاص

 .ل١ :فنألا نب سابعلا

 .09 :(نجلا كيد) يبلكلا مالسلا دبع

 . ١75 :عاقرلا نب يدع

 لو" ل1 115 3٠١ :بلاط يبأ نب يلع

 0 ف ف ل

 ٠١8. :سابعلا نب هللا دبع نب يلع

 .1917“ كا/4 11/4 :باطخلا نب رمع

 /٠١. :متهألا نب ورمع

 21١7 ١1١١. :ضايع نب ليضفلا

 . 97*18 :ةليلك

 .187 :سنأ نب كلام

 ."9 :رائيد نب كلام

 1٠١. ىلا فخ ف١ :يبنتملا

 ."37* :رصنلا نب دمحم

 .١ا/5 :ةيواعم

 71١١. 9/8 91/ :مالسلا هيلع ىسوم

 . ١١9 :(كلملا دبع نبا هلعل) ماشه

 ١71١. :ديبع نب سنوي



 و اب ا

 و وا وو قا واو الط كس ل ا ويقحتلا ةمدقم

 هم م66 ممم مم مون هيو روم م م وة ء ور وو مو م مة وو وم وة يفوو#

 ليزتتلا هّباشَت يف ليوأتلا ٌةَرُذ -4

 نآرقلا ليوأت يف ٍنايبلا ٌقيقحت -ه
5-4 3 0 7 2 

 ءارعشلاو ءاغلتلا تتارّواَخُمو ءابدألا ٌتارَضاحُم -؟

 هنن ممم ء وموزو موقف

 ةغالبلا عمم -/

 ةعيرّشلا مراكَم ىلإ ةعيرّذلا -4

 نيتداعتلا لصق و نتافتلا يفند

 همم ملام منامة وقم ووو مو وي هو وو ومو موقفا

 هنو قي هميم ةثء وو مم مة وم ةوووو

 هلم منور ثمر م رو مة همة مقل

 نقم مرموق مم اة م وم وم مقفول

 0 ا

 هدم 6 ءث ووو و ثون موون ةمءقرو

 نة نم وول م موقوف و مم رة ممقو

 اكن



 اك

 عوضوملا

 لوألا ةلاسرلا

 سانلاب طالتخالا بادآ يف ةلاسر

 ا م م يسابعلا رصعلا يف ِرَّتلا يف ٍةقادّصلا ٌبدأ
 00 1 ةصاخلا ةتاوخإلا لئاس ل

 00 ا ميِمعَّتلا ضعت ضعَب عم ٌةيناوخإلا ٌلئاسرلا

 000 تاّيئاوخإلا يف ٌييدألا لئاسرلا

 1 ا ب احا مدل مقسما عّفقملا ٍنبا بدأ يف ٌءاقيصألا (أ

 ا ةبيتُق نبا بدأ يف ٌناوخإلا (ب

 ا هيّوكسم نبا دنع ٌةقادّصلا (ج
 ...(4 )1١ 1-١5 يديحوتلا َناّيَح يبأل  قيدصلاو ٍةقادصلا يف ٌةلاسر (د

 نم
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 ققحملا صنلا

 11101111111 (هّمذو |مهّلضفو مهلازتغاو سانلا ةطلاخت ٌركذ :لّوألا

 0000 اهل ٌةيضتقملا ٌبابسألاو اهُعاونأو ةّبحملا ٌدح :يناثلا

 0 تادوجوملا رئاسو ٍناسنإلا يف ٌةدوجوملا ٌةيزيرغلا ٌةلكاشملا :ٌثلاثلا

 ما وا ّيأ نم يأ نيبو ٍتاّبحملا ٌليضفت :ٌعبارلا
 ل اهقاقتشاو اهتاوخأو ٍةقادّصلاو ةّبحملاو ةّدوملا ٌةّيِهاَم :ٌسماخلا

 ٌلوَحو مهئيبو هب يتلا ةّلخلا ٌركذو هل ٍدابعلا ٌةَبححو هدابعل ىلاعت هللا ٌةبحم :ٌُسداسلا

 1 قيدصلا ءانتقا يف سانلا فالتخا : عباسلا 9 .-. . 5 و 92-6 3
3 

 0 000 ا اا قيدصلا ذاختا ةليضف :نماثلا

 11111110 ٍءاقدصألا َنِم هوانتقا ٌنسحِي ام ٌددع :ٌعساّتلا

 0 هئانتفاو ٍقيدصلا راثيإ يف ٌءرملا اهّيِعارُي نأ ُبجي يتلا ٌلاوحألا :رشاعلا

 .......... هنم اهُبلطي ال هقيدصل ءرملا اَطّذبي نأ بجي يتلا ُلاوخألا :ٌَرشَع يداحلا

 0 ا مهيَرَئاَعُمو سانلا ٍتاقبط رئاس ٌةشياعم :ٌرشَع يناثلا

 ةيناثلا ةلاسرلا

 مولُعلاب ٍناسنإلا ةَكيِضَق ين ٌةلاسر
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 ةحفصلا عوضوم لا

 130311 طل ا وال مابا فش امد ةلاسّرلا عوضومب ٍةقالَع ٌثاذ ٌبتُك

 000 ااا 000000111 تالطو طل روع نم جحا

 ققحملا صنلا

 ا ل ٍناويحلا رئاس ىلع ٍناسنإلا ٌلضف :ُلَوألا ٌّلصَفلا

 1 ًةليِضَملا ٌناسنإلا هب ٌقِحَتسَي ال ام :يناثلا ٌلِصَملا

 م لقَلا ٌةَليضَق :ُتلاَثلا ٌلِصَملا
 00د كد زد زد بربر ٍلقعلا ٌاونأ :ٌعِباَرلا ٌلصَملا

 اك م ةَبستكملا ٍنراعملا ٌعاوُنَأ :ٌُسِماخلا ْلِصَملا

 اك ل امل اهيَمْنأو مولُعلا لَضفأ ٌركذ :ٌُسواسلا ٌلِصَملا

 اخد يي يلا هّلعتو هويلعَتو ملعلا ُبِلاط هيلإ ُجاتحي ام :ٌعباسلا ٌّلصَملا

 ةثلاثلا ةلاسرلا
 ةيوينذلا ٍلاغألاو مولعلا بارم يف ٌةلاسر

 000 ا ا ةطوطخملا ٌفصَو

 اانا“ ا ال ةلاسّرلا هيأ

 00 1  ز] ]11 ةّلاسّرلا ٌعوضوَم

 000 ا تاطوطخملا روص نم جذامن

 0 000011 ةّينيدلا ٌمولُعلا :ًالوأ

 ا ا م ةّيويندلا لامعألا :ًايناث

 00 ا [ةّلرَتعُلا ٍءايعدأو ٍةَعاَحْلاو ةّنسلا لأ َنيب]



 عوضوملا

 هدو
 ةماع ةمدقم

 ةعبارلا ةلاسرلا

 دحألاو ٍدحاولا ركذ يف ٌةلاسر

 اللا واعي و ف فقم م

 ا هنيمهْأو طوطخملا ٌةميق

 0000 ةطوطخما نم ٌفْئَصُملا هيلإ ىمرُي ام

 000 ةّطوطخلا لع ٌتاظَحالُم

 0 وا ا تاطوطخملا روص نم جذاهن

 ا ا وا وال ا ةينارقلا تايآلا سرهف

 11 ا ا او ةيوبنلا ثيداحألا سرهف -
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 ققحملا راثآ نم

 :ةيميداكألا ثاحبألا ىف-

 ١ «نامع .ىصقألا ةبتكم .بدألاو ةغللا يف هدوهجو يناهفصألا بغارلا ١9/17 .

 ١" قدج «,ةرانملا راد «ليلحتو ةسارد «ةيبيلصلا بورحلا رصع بدأ نم صوصن 6©/١9.

 7١١7. «باتكلا ملاع اط «ليلحتو ةسارد «ىمالسإلا بدألا نم صوصن -'"'

 .م١٠7 «تيوكلا «عيزوتلاو رشنلل حالفلا ةبتكم «يمالسإلا بدألا ملاعم -5

 .م١٠7 5 «دبرا .ثيدحلا بتكلا راد ,يناهفصألا بغارلا تافيرعت

 .نامع «نينح رادو تيوكلا حتفلا راد يمابعلا رصعلا يف يبرعلا رعشلا 1

 :ثارتلا قيقحت ىف-

 ١" «ىصقألا ةبتكم «يناهفصألا بغارلا فينصت «ناءزج «ةغالبلا عمجم 19/1.

 هدبرا «ثيدحلا باتكلا ملاع ؛لئاسر عبرأ ءبغارلا فينصت «يناهفصألا بغارلا لئاسر -/

 .ما' 6:5

 :ةلاقملا بدأ فَ

 .19/88 «نامع «نييندرألا باتكلا ةطبار «ةيبعشلا تاروثأملا يف تاملك_

 . ١19/7 «عباطملا لامع ةيعمج «يندرألا بدألا يف تالاقمو رطاوخ «ثيداحأو ةادح-4

 نم معدب) 1١895 «نامع «عيزوتلاو رشنلل ناقرفلا راد .يمالسإلا بدألا يف تالاقم_-٠

 .(ةيندرألا ةفاقثلا ةرازو

 .م١١٠7 5 «نامع ةنامأ نم معدب «يسابعلا رصعلا بدأ يف-١

 م٠ ١7 -بدألاو دقنلا يف ثوحب ١



 نذر

 :ةيبعشلا تاروثأملا يف -

 تاساردلل ةيبرعلا ةسسؤملا «ليلحتو ةسارد «ينيطسلفلا عمتجملا يف ةيبعشلا ةياكحلا ١

 .؟7١١- عبطلا ديق  ةيناثلا ةعبطلاو .١ط 2١198٠ «توريب «رشنلاو

 «ثيدحلا بتكلا ملاع .1ط «ليلحتو ةسارد ينيطسلفلا عمتجملا يف ةيبعشلا ةياكحلا 5

 75٠١. 5 7 «دبرا

 ١19/68. «نامع ؛لمركلا راد ءصوصن «؟ج «ينيطسلفلا عمتجملا يف ةيبعشلا ةياكحلا 6

 .19987 «نامع «عيبانيلا راد ,كارتشالاب 2” ج «نيطسلفو ندرألا يف ةيبعش تاياكح

 ١7 ةرازو رشن ندرألاو نيطسلف يف ةيبعشلا ةياكحلا بدأ الثقافة-7١١١م.

 7١١7. نامع يميداكألا باتكلا راد نيطسلفو ندرألا يف يرولكولفلا يعولا

 :ةيساردلا جمانملاو بتكلا يف-

 «ةيبرعلا ةغللا ريوطتل ينطولا قيرفلا عم ءيساسألا ميلعتلا ةلحرم يف ةيبرعلا ةغللا جاهنم 4

8. 
 «ةيبرعلا ةغللا ريوطتل ينطولا قيرفلا عم «يوناثلا ميلعتلا ةلحرم يف ةيبرعلا ةغللا جاهنم ٠

1 . 
 نمض «يبساسألا ميلعتلا ةلحرم فوفصل ةيبرعلا ةغللا بتك فيلأت ىلع فارشإلا ١

 .95-44 «ةيبرتلا ةرازو «ةيبرعلا ةغللا بتك فيلأت ىلع فارشإلل ىنطولا قيرفلا

 :ةعماجلا ةيساردلا تاررقملا يف -

 ١491١. ,كارتشالاب ,ناءزج ,بدألاو ةغللا يف ةيساسأ تاراهم «ةيبرعلا ةغللا 7

 :لافطألا صصق

 .1491 «عيزوتلاو رشنلل لهنم لا ةسسؤم جمانرب يف لافطألل صصق ةعومجم -1 4
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 :ةيميداكألا ثاحبألا ىف-

 ١ ؛نامع .ىصقألا ةبتكم .بدألاو ةغللا يف هدوهجو يناهفصألا بغارلا /19/1.

 . ١9/6 «ةدج «ةرانملا راد «ليلحتو ةسارد «ةيبيلصلا بورحلا رصع بدأ نم صوصن -"

 ٠- ؛باتكلا ملاع .؟ ط ؛ليلحتو ةسارد «يمالسإلا بدألا نم صوصن 7١١.

 .م١٠٠7 «تيوكلا «عيزوتلاو رشنلل حالفلا ةبتكم ءيمالسإلا بدألا ملاعم -5

 .م 7٠٠١ ؟ «دبرا ءثيدحلا بتكلا راد ,يناهفصألا بغارلا تافيرعت

 .نامع ؛نينح رادو تيوكلا حتفلا راد_ يمابعلا رصعلا يف يبرعلا رعشلا -5

 :ثارتلا قيقحت ىف-

 .19/1 ءىصقألا ةبتكم ,يناهفصألا بغارلا فينصت «ناءزج «ةغالبلا عمجم 1

 هدبرا «ثيدحلا باتكلا ملاع ءلئاسر عبرأ ءبغارلا فينصت «يناهفصألا بغارلا لئاسر -/

 .ماك 0.5

 :ةلاقملا بدأ ىف

 . 19/6 «نامع «نييندرألا باتكلا ةطبار «ةيبعشلا تاروثأملا يف تاملك 8

 .19/4/ «عباطملا لامع ةيعمج «يندرألا بدألا يف تالاقمو رطاوخ «ثيداحأو ةادح- 9

 نم معدب) 2١1495 «نامع «عيزوتلاو رشنلل ناقرفلا راد ءيمالسإلا بدألا يف تالاقم ٠

 .(ةيندرألا ةفاقثلا ةرازو

 .م١٠7 4 «نايع ةنامأ نم معدب «يسابعلا رصعلا بدأ يف-١

 ١ دقنلا يف ثوحب والأدب-؟7١١1م.
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 :ةيبعشلا تاروثأملا يف -

 تاساردلل ةيبرعلا ةسسؤملا «ليلحتو ةسارد «ينيطسلفلا عمتجملا يف ةيبعشلا ةياكحلا ١

 -7١١7. عبطلا ديق  ةيناثلا ةعبطلاو .هط « «توريب ءرشنلاو

 «ثيدحلا بتكلا ملاع .؟ط «ليلحتو ةسارد ينيطسلفلا عمتجملا يف ةيبعشلا ةياكحلا 4

 .؟١٠5 5 ء7لط كبرا

 .19/6 «نامع ؛ءلمركلا راد .صوصن «7ج «ينيطسلفلا عمتجملا يف ةيبعشلا ةياكحلا 6

 .19917 «نامع «عيبانيلا راد «كارتشالاب 0" ج «نيطسلفو ندرألا يف ةيبعش تاياكح 71

 .م١١١7ةفاقثلا ةرازو رشن ندرألاو نيطسلف يف ةيبعشلا ةياكحلا بدأ ١١

 7١١7. نامع يميداكألا باتكلا راد نيطسلفو ندرألا يف يرولكولفلا يعولا

 :ةيساردلا جهانملاو بتكلا ىف-

 «ةيبرعلا ةغللا ريوطتل ينطولا قيرفلا عم ءيماسألا ميلعتلا ةلحرم يف ةيبرعلا ةغللا جاهنم 4

8 . 

 «ةيبرعلا ةغللا ريوطتل ينطولا قيرفلا عم «يوناثلا ميلعتلا ةلحرم يف ةيبرعلا ةغللا جاهنم 7١
1 . 

 نمض «ىباسألا ميلعتلا ةلحرم فوفصل ةيبرعلا ةغللا بتك فيلأت ىلع فارشإلا ١

 9٠-44. «ةيبرتلا ةرازو «ةيبرعلا ةغللا بتك فيلأت ىلع فارشإلل ىنطولا قيرفلا

 :ةعماجلا ةيساردلا تاررقملا يف -

 ١99١. «نامع «عيزوتلاو رشنلل ركفلا راد «ةيبرعلا ةغللا يف تاسارد 7

 ١991١. «كارتشالاب .ناءزج .بدألاو ةغللا يف ةيساسأ تاراهم «ةيبرعلا ةغللا 7”

 /١991. «عيزوتلاو رشنلل لهنملا ةسسؤم جمانرب يف لافطألل صصق ةعومجم -" 4


