
32
 

 هجلاولو
١
]
 



 4 5-2520 وك و تاك و تاكو حك 0 ج2 5 0 ت15 9 حك 0 حك ؟ حط ة حط ة حط ©

 ه4 . عيزوتلاو رشنلل يزوجلا نبا راد ©

 رشنلا ءانثأ ةينطولا دهف كلملا ةبتكم ةسرهف

 رصان دمحأ ءرايطلا

 ءمامدلا -.رايطلا رصان دمحأ/ .مالسإلا خيش ىواتف بيرقت 2

 2م يزوجلانباراد
 7 غاعكاال ؛صمصال 5 ٠

 ع ص هرءلاو *خت

 والم 50" _ م946١ 6-4١ :كمدر عجيزؤلاو زال
 يلبنحلا هقفلا "  ةيعرشلا ىواتفلا 5” تاعومجم  مالسإلا-١

 ناونعلا .أ :ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا
 ١1:1١ ماهم 51١,8 يويد دهف كلملا قيرط - مامدلا

 لم مملحات
 1958017 :لصاو .ب ص

 "7507 :يديربلا زمرلا

 /4 ٠5 : يفاضإلا مقرلا

 015841١١٠١ :سكاف
 وب

 "لوو فج عم و ومس 6 1191١7974 :سكافلت - ضايرلا
 ١0١101 ة14 :لاؤج

 10447177 :تا- ءاسحأالا

 م وألا 1 3 ١1758114019 :تا- ةدج
 .ءوو1١7 11/1 :لاؤج

 م١

 راك و حرك و اك © حك © جرو 9 جاك 0 359 ت5 935 © جك

 :نائبل

 ٠١/351١ :تد- توريب

 1١/51418٠١١* :سكاف

 :رصم

 ١7114911490١ :سكافلت - ةرهاقلا
 ٠١١5471714 :لاؤج

 6287015576957 :يئودلا دوكرابلا
 هلز دن جز ©طماسمتا .ءمنم

 هز ظ+:أ671]100000111

 اكل انج يال هداعإب كمر 1 ه1 1006 ةليرتجم عوططلا ردخ (6) (#) (هز هلزدستت
 00 وأ لاكشألا نم لكش يأب هنم ءزج يأ وأ 5 ١
 يأ ىلإ هتمجرت وأ باتكلا عاجرتسا نم نكمي ينورتكلإ وأ يكيناكيم () هازوبد

 .رشانلا نم قبسم يطخ نذإ ىلع لوصحلا نود ىرخأ ةغل © 5-5-7

1 
> 

 نم

2 

 نأ

1 
> 

 ل
 نأ

ٍّ 
 ب
0 

 م

 نو

1 
 نأ

8 
 نى

 نم

> 

4 

1 
>4 

8 
 1ك وك ودك و دوك هدزكو حك و زد © ب هتك هتاح هتك هتك هداك ه حط <



0
 1
 

ْ" 7 

 * ر

00000 
0 

 ديا





 قم 4 فلؤملا ةمدقم

 أ دم
 فلؤوملا ةمدقم

 يجي ارجل مشو '

 دمحم اين ىلع شا ىاضو كرت امل :لاعفلا ننعملا يبملا هل دعجلا

 . اًريثك اًميلست ملسو ءديدسلا لوقلاو «ديشرلا َقّلُخلا بحاص
 :دعب امأ

 ذنم هتك ةيميت نبا مالسإلا خيش لئاسرو بتكب ٌةيانع يل تناك دقلف

 اذه هكلتمي اَمِل ؛يريغ هب علوأ امك هب تعلوأ دقو «ملعلا بلط يف هللا ينقّقو

 .بقاثلا رظنلاو «نيتملا قيقحتلاو .عطاسلا قحلاو .عساولا ملعلا نم مامإلا

 :بعصلا عيفرلا لبجلاو ءمخضلا ريبكلا رفسلا اذه ىلإ تيتأ امنيحو
 لامعألاو لاغشألاف ؛ينبتاعُي ٌتقولاو «ينفلاخُت ةدارإلاو «ينعزانُت ةمهلا تيأر

 اهنع ةمهلا فرصيو ءاهيلع ركعُي دق اهنيب «ىواتفلا عومجم» لوخدف «ةريثك

 «تيلاب امو تمدقأو ءتممصو تمزع دقف «لعفلاب ثدح ام اذهو

 امم عفنأو لضفأ نوكي نل ملعو لغشو لمع لك َّنأ - ينظ قدصو - تننظو

 هيلع مدقأس

 «بتكلا نم اهريغو «ىواتفلا عومجم» ريسيت ىلع ىلاعت هللاب تنعتساف

 .بيذهتلاو راصتخالا نم بيرق اهيف يلمعو «ملعلا بالط ىلع اهليهستو

 يف اًليوط اًئمز ٌتيضمأ دقو «سانلل اهلهسأ ْنأ يدهج ّلكب تلواح دقو
 .كلذ

 ركذي ام اًريثكو «ىفخي ال ام ةلاطإلاو ةبوعصلا نم اهيف ىواتفلا عومجمو



 هنأ مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت و ب

 ببسُت امم ءاهليصفت يف ليطُيو ةريثك لئاسم ةدحاولا ةلأسملا يف هلك ةيميت نبا

 .ئراقلا لقع تتشت

 بنجلاو ضئاحلا فاوط نع نك خيشلا لئس :كلذ ىلع الاثم ذخو

 .ثدحملاو

 اهنم ةدع لئاسم باوجلا ايانث يف ركذف

 .مدلا عاطقنا دعبو لسغلا لبق ءاسفنللو ضئاحلل نآرقلا ةءارق مكح - ١

 .دجسملا يف بنجلاو ضئاحلا ثبل مكح - ؟

 .هينحلاو نففاحلا ني قرفلاب وا

 .ةرورضلل تاروظحملا باكترا مكح - 4

 الإ رظحلل ةيضتقملا ةدسفملا ظلغ ىلإ رظنُي ْنأ يغبني ال :ةدعاق -

 وأ بابحتسالل ةبجوملا لب ؛نذإلل ةبجوملا ةجاحلا ىلإ كلذ عم رظنُيو

 .باجيإلا

 .رصحملا للحت ىنعمو مكح - "

 ؟ِرَصْحُمْلا ىَلَع ءاَضَقْلا مكح -

 ؟هاركإلاب ىنزلا ةأرملل حابُي له - 8

 ؟هاركإلاب ىنزلا لجرلل حابُي له - 4

 ؟ضعب نود تابجاولا ضعب لعفي نأ دبعلا نكمأ اذإ مكحلا ام- ٠

 .ضيحلا عم موصلا مدع نم ةمكحلا - ١

 .ضئاحلل ةالصلا بوجو مدع نم ةمكحلا - 5

 .ينملا ةراهط ىلع ليلدلا ١

 .ءاسنلا سمل نم ءوضولا بوجو مدع ىلع ليلدلا - 5

 .نيليبسلا ريغ نم ةجراخلا تاساجنلا ةراهط ىلع ليلدلا 6



 قمم فلؤملا ةمدقم

 .ةالصلاو فاوطلا نيب قرفلا- 7

 ؟ةراهطلا اهل طرتشت يتلا ةالصلا نم ةوالتلا دوجس له ١

 ؟ةزانجلا ةالصل ةراهطلا مكح -6

 .فاوطلا ايازه - 4

 نم لضفأ قافآلا لهأ فاوط نإ :ءاملعلا نم لاق نم لوق ىنعم - ٠

 .دجسملاب ةالصلا

 ١ لضافلا ىلع مدقي هنامزو هناكم يف لوضفملا لمعلا :ةدعاقل ٌةلثمأ- .

 ؟ةرمعلا مكح - 5

 ؟نايعس عتمتملا ىلع بجي له - 7

 :تارقلا ةءارق نوح ناك فاوطلا "نين اضف نايس

 اهب جتحي الو «ةيعرشلا ةلدألاب اهل جتحي ءاملعلا لاوقأ نأ ُنايِب - ©

 .ةيعرشلا ةلدألا ىلع

 .ءاتفإلا هل زوجي ال هنأو .دلقملا تامالع - 5

 هدلب ىلإ داع ىتح ةضافإلا فاوط يسن نم نأب لاق نم ىلع درلا -

 .مودقلا فاوط هئزجي هنأ

 ؟يمرلاو ىنمب تيبملاو عادولا فاوط مكح -

 . ضْئاَسْلاَو ٍبْنَجْلا فاّوط مكح 49

 ؟ِفاَوّطلا يِف ٌةبجاو وأ ظرش ِثَدَحْلا ةَراَهَط له

 لصأ طبض لقعلا عيطتسي فيكف «ىوتفلا يف تءاج اهّلك لئاسملا هذه

 ؟ةرثانتملا ةريبكلا لئاسملا هذه ايانث يف اهباوجو ةلأسملا

 ناك نمل ّلَضْفَأ اَمْيَأ -[:48/3] لاحت هللا همز لِيْس :رخآ الاثم لخخو

 ؟دوُعَيَو ُهْنِم َرِمَتَْيِل لِحْلا ىَلِإ ُجوُرُحْلا وأ ِتْيَبْلاِب فاَّولا :ةَكَمِ



 ؟َكِلَذ َلَدَب ٌفاَوََعلا

 ؟ٌبَحَتْسُم َوُه لَه :ّيْكَمْلا ٍرْيَِل ٍراَميعالا ُةَرْثك َكِلَذَكَو
 تارشع اهيف ركذ .ةحفص نيسمخ نم رثكأب لاؤسلا اذه نع باجأف

 اهلوأ طبر قشيو ءاهيف لمأتملا سأر اهنم عدصي دق يتلا ,ةكئاشلا لئاسملا

 .ميظعلا ءيشلا رسعلاو ضومغلا نم اهيفو ءاهرخآب

 اهدحأ :ةبترم لئاسم ثالث انه :(7577ص) يف لاق هنأ ملعت نأ يفكيو

 رامتعالا ةرثك مث .يكملا ريغل رامتعالا مث «ةرم نم رثكأ ماعلا ىف رامتعالا

 رثكأ ىف ةيناثلا ةلأسملا ىفو ,تاحفص ثالث ىف ىلوألا ةلأسملا لّّصفف

 !اهسفن ةلأسملاب قلعتي ال اهرثكأو !ةحفص نيرشع نم

 مالك لك عضوو ءاهقرفتم عمجو ءاهبيذهت يف ةغلاب ةبوعص دجأ تنكف

 لاحرلا دش ميرحت نعو «ةديقعلا نع ثَّدحت ءادج ليوط هل ثحب ىفو

 ٌروُمأَم لك يبنلا ُهْعَمْسَي ال يِذَّلا ماَّسلا ّنأ ررق ثحبلا ايانث يفو «روبقلا ةرايزل

 مث ورْبَقِب ٌصَمْخُمْلا مالَّسلا نم ْلَضَُأ َو َوُهَو ءِناَمَزَو ٍناَكَم لُك يِف دبعلا ِهِب

 مالسلا ءادتبا مكحو «هريغ ىلعو هيلع مالسلاو ةالصلا لئاسم ضعب يف درطتسا

 هدارطتسا كرادت مث 2 لا .ةيهقفلا لئاسملا نم اهوحنو

 0 ُعِضاَوَم اًهِطْسَبِل ُلِئاَسَمْلا ِهِذَهَو :لاقف

 ءركشلاو دمحلا ةلأسم نع رشع عبارلا دلجملا يف ملكت :رخآ لاثم اذهو

 نيذلا ىلع درلاو «ةعافشلاو ديحوتلا لئاسم ركذف اهنع ثيدحلا ءانثأ درطْتسا مث

 )١( )لاكرلا١: -6١375(.



 2 ا فلؤملا ةمدقم

 :لاق اهنم ىهتنا امل مث ء.ةحفص نيعبرأ ةبارق يف «تاومألا نم ةعافشلا نوبلطي

 عَمْجَي ناك 6 يلا نأ : انُه ُدوُضُفَمْلاَو . ِعِضْوَمْلا اَذَه ٍرْيَغ يِف ظوُسْبَم اَذَعَو

 قي ضار َعَفَر اَذِإ ٍراَمْعِتْساِلاَو ٍديِحْوَّتلا َنْيَبَو بو ركشلا ّن نمار قش ىلا 2

 . "*خلإ . عومتلا

 دقو «ءاطخألاو تافيحصتلا نم ٌريثكلا هيلع كردتسملاو عومجملا يفو

 ريثك ىلع هبل نَم دجأ مل ءأطخو فيحصت ٍةئامسمخ نم ٌُبرقي ام ىلع تفقو
 هيف خيشلا مالك َّنأ نظيو ِسْبَل يف ئراقلا ْعِقْوَي اهجيحصت ٌمدعو ءاهنم

 أ ُلُجَّرلا َنَكْمُأ اَدِإ :«ىواتفلا» يف ءاج ام :كلذ لاثم

 .َكِلَذ اَلَعَ ماَمَحْلا َجِراَتح َيَّلَصُيَو

 بلطي َلَعَتْشا نِإَو ِرْجَمْلا َلَوَأ طِقْبَتْسَي ال نأ لم ؛َكِلَذ نُكمَي من ْنِإَف

 َتاَق ماَّمَحْلا ىَلِإ َبَمّد وأ َءاَمْلا هب ُنُخَسُي اًبَطَح َبَّلَط نِإَو ُتْنَوْلا جرح فاعلا

 .ءاَملعْلا ِروُهْمج دنع ميلا اَنُه يَلصُي هّنِإَف :ُتَْوْلا
 00 رْثبْلا نم ِءاَمْلا ِءاَقِتْساِب َلْعَتْشا نإ وأ ِءِتْقَوْلا ّرخآ َطَقْيَتْسا اَذِإ اّمأَ

 مج َدْنِع ُلِيَتَْي اَذَهَق :ُتْفَوْلا َجَرَح ٍلْسْعْلِل ماَّمَحْلا ىَلِإ َبَمَد ْنِ ادا ّتْقَوْلا

 ها. ِءاَمَلْعْلا

 لني : يه اعلا ارك نأ رع اذإ نكل ع يفانو 0 اذه

 590 :رطصتلاب لخُي اطخ 20 5 نإ وأ» 1 كل

 01 .فطعلاب «. . .لغتشا نإو»

 عام
2 

 ىلع ٌبجوت انأل ؛اًنِبَهْذَم نسا اذَهَو :هللا همحر لاق :رخآ لاثم

 )١( ىواتفلا (0) .(816 - "”ا05/15) ىواتفلا )555/91 -5407(.



 د ا ا الل... ا و ءا هنأ مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت يجول

 يف عكر اقف اع ةراعجلاو تتلو هانا نيا ووكوتلا درعا
 ٍةَكِرَش يِف َكِلَذَكَ كالْمألا ٍةَكِرَش يف اّذَه .مدهتسا اَم ٍةَراَمِع ُلْثِم ِ؛ِفْرْعْلا

 ٍةاَقاَسْمْلاَو ٍةَبَراَضُمْلا يِف ٍِفْرَصَتلا ُكْرَتَق ءُفُرَصَتلا َوُه اَمَدوُصْقَم َّنِإَف ِ؛ِدوُقْعْلا

 ٍةَكِرَش يِف مدهتسملا ِناَكَمْلا ٍةَراَمِع ِكْرَن نم اًرَّرَض َمَظْعَأ ْنوُكَي دك ٍةَعَراَرُمْلاَو
 .كالنآلا

 َميِيَي ْنَأ َكيِرَّشلا ُنِكْمُي َكاَنْه ُهَنَأِل ٍ؛ِةَكَرَتْشُمْلا ٍةَعَمْمَمْلاَو ِنْيَعْلا َعْيَب َكَرَت نَمَو

 .ىنعم اهل نوكي ال ةغيصلا هذهب ٌةلمجلا هذهو

 يِف مدهتسملا ٍناَكَمْلا ٍةَراَمِع ِكْرَت نِم اَرَرَض ٌمَظْعَأ ْنوُكَي دق . . :اهباوصو

 [4 0/7 .ٍةَكَرَتُْمْلا ٍةَعَْمَمْلاَو نْيَعْلا عْبَب ِكْرَت نِمَو .ِكالنألا ٍةَكِرَش

 .ىلاعت هللا لوحب بيذهتلا اذه يف اهدجت ىرخأ ةلثمأ كانهو

 طبض نكمي الو «طبضلاو مهفلل ٍةليسو نسحأ ٌصيخلتلا نأ بير الو

 .اهراركتو اهتعجارُم ةرثكب وأ «هب الإ ةبعصلاو ةلوطملا بتكلا

 بالط ىلع ةصاخ «ىواتفلا عومجم» ليهست :بيرقتلا فادهأ نمو

 ,ةلماك اهأرقي مل  مهرثكأ وأ  ملعلا بالط نم اًريثك نأ معزأ انأو .ملعلا

 عضاوملا نم ريثك ىلع ُقيلعتلاو اهُبيذهتو ءاهرسعو اهلوطو اهتبوعصل كلذو

 ال امو ءاهررد ىلع فوقولاو اهتءارق لمأ مهل حتفي اًحيجرتو اًحيحصتو اًحرش

 . هلج كرتُي ال هلك كردي

 ضماغلا حرشو هيلع قيلعتلاو بيرقتلا اذه يف ةغلاب ةبوعص تهجاو دقلو
 يف ينورتكلإلا باتكلاو .«يدي نيب ّيقرولا باتكلا ناك دقف ءهيف لكشملاو

 !انه صخلأو ءانه أرقأف .يمامأ يلآلا بساحلا

 ,(كردتسملا»و .«ىواتفلا عومجم»  اًدَّلِجُم نيعبرأ نم رثكأ ماَمأ انأو

 - هذيمالت بتكو هبتك نم اهريغو .«ةيرصملا ىواتفلا رصتخم»و ««تارايتخالا»و



 عومالص فلؤملا ةمدقم

 نم رثكأ ةريثك نيياحأ يف ثكمأ تنكو ءدودرلاو بعشتلاو لوطلا نم اهيف

 قيلعتلاو ءاهبيذهت مث ءاًحيحص اًمهف اهمهفل «ةليلق تاقيرو يف ةلماك ةعاس

 .هيلإ ةبوسنملا لاوقألا وأ هلاوقأ يف ضراعتلا يف رظنلاو ءاهيلع

 مالآ ينتسنأ هل يتءارق ءانثأ اهتقذ يتلا ٌةداعسلاو سنألاو ةذللا نكلو

 .اهتهجاو ىتلا تابوعصلاو ءاهتيناع ىتلا ةاناعملا

 ضعبل هب تحبو  ةءارقلا ءانثأ ىسفن ىف اًريثك لوقأ تنك ىنإ هللاو لب

 ؟ىواتفلا هذه نم يهتنأ ْنأ دعب يلاح نوكيس فيك - يتصاخ

 فيكف «يتاعاس ذلأو .يتاقوأ عتمأو .يمايأ نسحأ نديعأ تنك دقف

 .عتملاو ذئاذللا هذه ةقرافم ىلع ربصأس فيكو ؟اهنم تيهتنا نإ يلاحب

 - ينينغُي اًقيدص دجأ ملف «قارفلا دعب يلاح نع يسفن ىلع قفشأ تنكو

 .هلثم ءاسلجلاو ءاقدصألا لك نع - ىلاعت هللا باتك دعب

 قوشتأ ةءارقلا تأدب اذإ ةرصتخملاو ةلوطملا بتكلا رئاس ىف تنكو

 ربصلاو مزحلاب اهذخآف .ءةميزعلا فعضتو «ةمهلا رتفت دقو ءاهئاهنإل

 تددزا اًدّلجم تيهنأ املك ينإف هلك مالسإلا خيش ىواتف الإ «ةرباصملاو

 «ىوفت ىتميرعو « بيجع دايدزا ىف ىتمهو .ةحارو ٌةداعسو ءاسنأو اظطاشن

 اذهل هتءارق دنع اهدجيس ىتلا ةعتملا ئراقلل لقنأل اذه لوقأ امنإو

 .باتكلا

 : لمعلا يف يتقيرط
 الإ .فرصتلا ىلإ ةراشإب الإ هيف فرصتأ ملو همالك ىلع تظفاح ١

 :لوقي وأ +«نإ# ىلع رصتفأف . .نإف :هيف:لوقيو اًمالك ركذي ةأك ؛اًدج زيسبلا

 .هلبق ام نع همالك رتب نيح كلذو نإ اهريغأف ؟ . .نأب



 ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 7” يال

 عضأ مل اذإ ءُهْنَلْك 5 خيشلا دارم نايبل يفرصت نم نوكي نيتفوقعملا نيب

 08 ةيشاح

 خيشلا درطتسي ام اًريثكو ء.صصخملا هناكم ىلإ همالك ضعب ٌتلقن - ؟

 نم ريثكلا هيف ركذُي اًليوط اًلاؤس لأسُي وأ «بابلاب قلعتت ال لئاسم ركذيف
 خيشلا بيجُيف [110 - 754/71] يف ركُذ يذلا لاؤسلا يف امك «ةفلتخملا ةلئسألا

 .هبسانُي ام ىلإ مالك لك لقنأف ءاهعيمج نع
 بالط نم سانلا بلاغ هيلإ جاتحي يذلاو مهملا مالكلا الإ ركذأ ال - “

 يتلا ةريثكلا تالالدتسالا وأ ءدحأ لكل ةفورعملا ىواتفلا امأو «مهريغو ملعلا

 . اهتكرت دقف اهدحأ اهنع ىِنْعُي

 مي ال ُدْبَعْلا اَعَد اَذإ :َلاَق ٍلُجَر نَع :ُهنك َلْيْس) :كلذ لاثم

 (؟نَمْحَر

 ءملعلا بالط نع اًلضف ةماعلاو راغصلا هلهجي ال لاؤسلا اذه باوجو

 َنيِمِلْسُمْلا ِنْيَب فالخ ال١ هنأ اهيف نِّيب ,ةلماك ةحفص يف هنع خيشلا باجأ دقو

 ٍنيِد نِم ٍراَرِطْضالاب ٌموُلْعَم اَذَهَو ُنَمْحَر اَي هللا اي :ُلوُقَي ُهَّبَر اَعَد اَذإ َدْبَعْلا نأ
 ©27«مالشإلا

 اننا ا لوفي

 : 0 2 0 م 1 0

 .ةريثك ملعلا بالط راغص اهفرعي يتلا ةلهسلا ةلئسألا هذه نم ةلثمألاو

 ةلهسلا لئاسملاف «عالطاو ملع هدنع ناك نم الإ اهأرقي نل ىواتفلاو

 .ملعلا لهأ نم هريغ دنع كلذ دعب اهدجي وأ «لبق نم اهفرع دق نوكيس ةحضاولا

 )١( .(ةمال/ك؟) 0( )75/59(.



 #0 فلؤملا ةمدقم

 حيجرت نود ءاملعلا فالخ ركذ درجم ثحبلا وأ ىوتفلا تناك اذإ - 5

 يف فالخلا ركذأ دقو «هتاحيجرتو هتاريرقت الإ ركذأ ال لب ؛هلك هركذأ ال ينإف

 .كلذ يعدتسي ماقملا ناك اذإ ةليلق عضاوم

 .اهيلع تفقو يتلا ةيعبطملا ءاطخألا تححص - ه

 .دوصقملاب لخُي ال اًراصتخا ةلئسألا ضعب ُترصتخا - "

 ءاهباعيتساو اهمهف لهسيل كلذو ؛تارقف يف اهتلعجو دئاوفلا تمّسق -1

 تابثإ يف لعف امك  اهبراقُي وأ ٍةحفص يتئام يف اًنحب بتكي دق ُهْنك خيشلاو

 - !نآرقلا ثلث لدعت صاالخإلا ةروس نأ

 ءميلع هب هللا ام تادارطتسالاو تابعشتلا نم هريغو ثحبلا اذه يفو

 .هيواتفو هثوحب ايانث يف اهركذ يتلا رردلاو «هيلإ صلخ ام مهأ تيقتناف

 ءاهيف فرصتلا نود تءاج امك اهتقسو «دئاوفلا مهأ ىلع ثرصتقا - 6

 .هوحنو فرح فذحب الإ

 .ةيمهألا نم اهيف امل ؛ةلئسألا ضعب ٌثركذ 4

 .ريثكلا نع اهنم ليلقلا يفكي ال يتلاو «ةمهملا دئاوفلا ضعب يف ثلطأ- ٠

 نم ريثك يف تحرشو تحجرو .مهملا مالكلا ضعب ىلع تقلع -

 .اهيلع مكحلاو ثيداحألا ضعب جيرخت تركذو «عضاوملا

 ردق دحاو ناكم يف ةدحاولا ةلأسملا يف همالك نم قرفت ام تعمج - ١

 .ناكمإلا

 اهنم ريثكو «هلئاسم نم ليلقلا الإ ضيحلا باب يف ركذُي مل :كلذ لاثم

 . ىرخأ باوبأ يف تركُذ

 ٍلوُصَأ ٍباَتِك يف رشع عساتلا دلجملا يف ةريثك لئاسم نع ملكت دقف
 . ِهّقِفْلا

00 



 ل

 هنأ مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت د

 جحلا باتك يف نآرقلل ضئاحلا ةءارق مكحو ةردكلاو ةرفصلا نع ملكتو

 .رشع سداسلا دلجملا يف

 .ضيحلا باب يف اهتقحلأو كانه نم لئاسملا هذه تيلتُساف

 ىلع لهسي اذهبو ؛دحاو عضوم يف ٍةلأسم لك يف هلاوقأ تعمجو

 .اهوحنو ةلأسم ّيأ نع هب ملكت يذلا همالك لك ىلإ عوجرلا ثحابلا

 .هيأرل اًدييأت اهقوسي يتلا ججحلاو ةلدألا مهأ ىلع ترصتقا ١

 ءروهشم لوق دييأتل ةيلقنلاو ةيلقعلا ةلدألا تارشع قوسي دق ُةْنَآْك خيشلاو

 .ججحلاو ديكأتلا يف اًنايحأ ديزي هنكلو ءاًحضاو اًحيحص هليلد نوكيو

 ثيدح اهليلدو «ةبجاو ةالصلا يف ةنينأمطلا َّنأ مولعملا نم :كلذ لاثم

 درطتسا خيشلا نكل ءاهبوجو يف حيرص حيحص ثيدح وهو «هتالص ئيسملا
 (١١!!ةحفص نيعبرأ نم رثكأ يف ةلدألا ركذ يف

 نع ينغُت دئاوفو فئاطل اهيف يتلاو ءاهيف ةلدألا مهأ ىلع ترصتقا دقو

 .اهريغ

 :كلذ لاثم .هليصفتو هدارطتسا لوط نم رومألا ضعب ىسني دق خيشلاو

 و  :اَمُهُدَحَأ :ِناَهْجَو ْمِهِلْوَقِل هلك انين َرْبَق اَوَتْنَتْسا َنيِذَّلآَو :هلك هلوق
 هذ ليمن رقكلا"اذعو ويوم ىلإ نتشلا وهل عوزشتلا دخلا ذآ يتلا
 لإ هي يملسملا عاَّمُْجِإب ًةاَلَّصلا

 .يناثلا هجولا ركذي ملو كلذ ريرقت يف لاطأ مث

 ةّيلعلا ةعومجملا» :اهنم ءاذه يباتك يف رداصم ةّدع ىلإ ٌُتعجر - 5

 ىواتفلا رصتخم»و ««ةيميت نبا مالسإلا خيش ىواتفو لئاسرو بتك نم

 .«ةماقتسالا»و .(«ميقتسملا طرصلا ءاضتقا»و ««ىربكلا ىواتفلا»و .««ةيرصملا

 .(ال/كال)» (0) .(هاللا هث5ورك”5) )١(



 ل“ وعلا فلؤملا ةمدقم

 مشا 0

 نبا بتك»و .«عورفلا»و ,(ةّيعرشلا بادآلا»و «.«فاصنإلا»و .««تارايتخالا»و

 .ةجاحلا دنع اهيلإ يعوجرو «بتكلا نم اهريغو ««ميقلا

 .ههجول اًصلاخ يلمع لعجي نأو «هب كرابُيو عفني نأ لأسأ ىلاعت هللاو

 .هنيدل ةمدخو ءهتاضرمل اًبلطو

 داجلا ملعلا بلاطل ليزجلا ركشلاب مدقتأ :ةمدقملا هذه ماتخ يفو

 اذه ةعجارم ىف دهج نم هلذب ام ىلع رعسملا هللا دبع نب دمحم :صيرحلاو

 يف ةريبك ةمهاسم اومهاس نيذلا ءالضفلا خياشملا ركشأو .هّفصو بيرقتلا

 . مهتانسح نازيم ىف كلذ هللا لعج « هحيحصتو باتكلا ةعجارم

 رشن ىلع مهصرح ىلع يزوجلا نبا رادل نافرعلاو ركشلاب مدقتأ امك

 .نيملاعلا ٌبر هلل دمحلاو «ةبيط ةروصب باتكلا جارخإو ملعلا

 رايطلا رصان نب دمحأ

 يفلزلاب لفون نب هللا دبع /عماج بيطخ
 .ةيمالسالا نوؤشلا ةرازو يف ةيعادو

 : ينورتكلالا ديربلا
0281101 ©9 81600411 

 ١50471855 :لاوجلا مقر





 سب عجارملا ةمدقم

 أ ذم

 عجارملاةمدقم

 يجي رجلا شو '

 ءايبنألا فرشأ ىلع مالسلاو ةالصلاو ,نيملاعلا بر هلل دمحلا

 . نيعمجأ هبحصو هلآ ىلعو دمحم انيبن «نيلسرملاو

 :دعب امأ

 ام سّمْنأو لجأ نم ىلاعت هللا همحر ةيميت نبا مالسإلا خيش تافنصم نإف

 ؛اهريغو ةعيرشلا مولع يف ةفلتخملا نونفلا باحصأ نم وهو «نورخأتملا هبتك

 .اًبلاغ ٌمّيق فيلأت هيف هلو الإ انف كرت ام ثيح

 عسوأو ةَّنّسلاو باتكلاب هنامز يف سانلا ملعأ  ىلاعت هللا همحر وهو

 .حلاصلا فلسلا لاوقأ ىلع اَعالَطا سانلا

 مامإلاو «ةفينح يبأ مامإلاك ةعامجلاو َةَّنّسلا ةمئأ جهنمب ذخأي اذهب وهو

 .ىلاعت هللا مهمحر لبنح نب دمحأ مامإلاو «ّيعفاشلا مامإلاو كلام

 هعمج ام «ةيميت نبا مالسإلا خيش ملع نِم انيلإ لصو ام ربكأو لجأ نمو
 عومجم» يف ىلاعت هللا امهمحر دمحم هنباو مساق نب نمحرلا دبع ةمالعلا

 .هيلع «كردتسملا»و «ىواتفلا

 بالط نم اًريثك هلئاسم رثانتو «هئازجأ ةرثكو .همجح ٌرَّبِك ,قاع دقو

 .هنم ةدافتسالاو هتءارق نع ملعلا

 .دوصقملاب لخي ال هجو ىلع ءاملعلا



 هنأ مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 0

 هنم اًصرح  هلضف نم هدازو هب هللا عفن  رايطلا دمحأ انخيش دمع دقو

 «لمت ةلاطإ الب مهيلإ هبرقيل باتكلا اذه راصتخا ىلإ هبالطل ملعلا ليهست ىلع

 ةءارقلا يف سانلا نم ريثكلا هيف َدَهَز نمز يف كلذو «لخي راصتخا الو

 .ةداجلا

 ل عر ٍةئام ةبارق يف وهو ا جرادم راصتخا

 هلعجيو هب عفني نأ هّللا لأسأ يذلا هددصب نحن يذلا رصتخملا اذه انقيأ اهنمو

 ةايحلا فعض رهاظم نم نوكي دق ماع لكشب ةقيقحلا يف راصتخالاو

 ال دق ىلاحلا انتقو لثمف ؛نايحألا ضعب ىف هيلإ وعدت ةجاحلا نكلو «ةيملعلا

 تامازتلالا ةرثكل تالوطملا ضعب ةءارق نم ملعلا بالط نم ريثك نكمتي

 .ناعتسملا هللاو لاغشألاو

 :اهب تمق ىتلا لامعألا ضعب هذه

 عضاوملا نم ريثك يف ءاهفعضو اهتحص نايب عم ثيداحألا جيرخت -

 هذه تغلب دقو هتءارق ئراقلا ىلع لهست ةبترم ةي ةيسيئر نيوانع عضو -

 دقف «ةريثك تاوبأ ناونع لك تحتو تن اناويع نيعبرأو ةئام ةبارق نيوانعلا

 عيطتسي الو ئراقلا تتشتيف اهتقباسب قلعتت ال يتلا تارقفلا ضعب كانه نوكي

 .بابلاب قلعتت ال يتلا - هنهذ يف - لئاسملا ضعب بيترت

 [5*/؟5] عيبلا باتكب قلعتت ةاكزلا باتك يف لئاسم تدجو :كلذ لاثم

 ريغ يف اًضرع تءاج يتلا لئاسملا نم اهريغو ةعرازملا زاوج ةلأسم يهو

 باعيتساو مهف ئراقلا ىلع لهسيل ءاهصخي يذلا بابلا ىلإ اهُتلقنف اهعضوم
 ع

 .ةلأسملا



 مديح عجارملا ةمدقم

 .اهب تمق يتلا لامعألا زربأ هذه

 يتلا لئاسملا ضعب تربس دق ينأ ؛رصتخملا اذه تازيمم مهأ نمو

 تاحفص رشع يف ةحفص ةئام رصتخي دقف ءاهنم بجعتأ تنكف انخيش اهرصتخا

 رصتخا انخيش نأ دجأف ىواتفلا يف ةلأسملا لصأ ىلإ عجرأ تنكف «لقأ وأ

 ضعب ىلع رصتقي دقو «ةلأسملا ةدبز رصتخي ثيح ءاّعيدب اًراصتخا ةلأسملا
 اهراتخا يتلا ةلدألا نأل ؛ةلدألا يقاب كرتيو ةلأسملا يف اًلصأ نوكت يتنلا ةلدألا

 . ضرغلاب يفت

 خيشلا هرصتخا دقو ةحفص رشع عستو ةئام ثالث يف عقي عساتلا دلجملاو

 .!ةحفص نيرشعو ىدحإ وحنب

 .هل نيضراعملا ضعب ىلع مالسإلا خيشل نيّدر وأ ٌدر ىلع رصتقي دقو

 قلعتت ال دق لئاسم ركذيو درطتسيف ةلأسم نع مالسإلا خيش لأسُي دقو

 ناكف ءدحاو باوج يف ةلأسم نيرشع ىلإ لئاسملا هذه لصت دقو «لاؤسلاب

 .دجو نإ اهليلعت وأ اهليلد ركذ عم ةلأسملا باوج ىلع رصتقي انخيش

 .اًلبقتم اًصلاخ هلعجيو لمعلا اذهب عفني نأ لأسأ هللاو

 رعسملا دمحم نب هللا ديع نب دمحم

 ها 8/5/1

 هاا: ١5 :لاوج





 تما | ءاملعلاو ملعلا

 مل ءامساوملسلا تو

 ءاهتاجردو ءلامعألا لئاضفو .ءهماسقأو ء.هلضفو «ملعلا)

 (كلذ يف سانلا ماسقأو

 ,ةدابع هلل هبلط نإف ملعلاب مكيلع) :"”# لبج نب ذاعم لاق 29 ]

 هتركاذمو .ةقدص هملعي ال نمل هميلعتو .داهج هنع ثحبلاو «ةيشخ هتفرعمو

 اًماوقأ ملعلاب هللا عفري «دحويو هللا دجمي هبو «دبعيو هللا فرعي هب ١ حيبست

 .(مهيأر ىلإ نوهتنيو «مهب نودتهي ةمئأو ةداق سانلل مهلعجي

 ]9/١"[ .داهجلا نم ملعلا نع ثحبلا لعجف

 دضو «داشرلا وه قحلاب لمعلاو ,ىدهلا لصأ وه عفانلا ملعلا م 1

 عابتا يغلاو «ملع ريغب لمعلا لالضلاف ؛يغلا يناثلا دضو «لالضلا لوألا

 :مجنلا] 49 نِوَع امو ككبحاَص َّلَص ام (9 ئَوَم اَذِإ ِوْجئلاَوظ :ىلاعت لاق .ىوهلا

 [:0/8] .ربصلاب الإ داشرلا ا الو «ملعلاب الإ ىدهلا لاني الف ء[؟ ١

 ءاَيْنَأْلا نِم ِهِرْيَغ نِم َلَضْفَأ َناَك نم ُّلُكَو مولا :لْياَصَمْلا ُسْأَر 55

 آ نو ا َنبَل وتس لهو : ىَلاَعَت َلاَق «ةهنم ُمَلْعَأ هَّنِإَف : : ْمِهرْيَغَو ةَباَحَّصلاَو

 [0/ .[9 :رمزلا] و

 ةمه نم هللا ىلإ كلاسلل دب ال :لوقي ةيميت نبا مالسإلا خيش ناك # ١

 .هيدهيو هرصبي ملعو «هيقرتو هريست

 .ٍذاَعُم نَع ظوُمْحَم َوُهَو اًعوُفْرَم ىَوْرُيَف )١1/5 3٠(: يف هلك ةيميت نبا لاق )١(



 هنأ مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت لول هم

 بيع ةعلاطمو «'''ةنملا ةدهاشم نيب و هللا ىلإ ريسي فراعلا :لاقو

 ١/*١5[ كردتسملا] .سفنلا

 اوتوأ نيذلا نم عفرأ ناميإلاو ملعلا اوتوأ نيذلا نأ بير ال 5 ]

 .ةّنّسلاو باتكلا هيلع لد امك .طقف ناميإلا

 .ءايبنألا هّنَّرو يذلا وه حودمملا ملعلاو

 اًجباتحم هنوكل امإ :دحأ لك ىلع ''"اًنّيعم هنوكل بجاولا ملعلا بلطو

 امإو «هبيجي نم هدلب يف دجي 3 «هعورف وأ هنيد لوصأ يف لئاسم تاوج ىلإ

 بلطل رفسلا زوجيف ؛ضرفلا طِقْسُي دي نم هب مقي ملو ةيافكلا ىلع ْضرف هنوكل

 1١/١-١7[ كردتسملا] . ةضيرف 000 «نيدلاولا ىضر نودب كلذ

 نم :نيدلا يقت خيشلا لاق «ملعملا دنع هتوص ضفخي نأ يغبني 5
 [؟717/0 :كردتسملا] ا مرر قف عفر

 ]07١/٠١[ .ِوِمْلِعب هللا ُهْعَمَْي ْمَل ٌمِلاَع ِةَماَيِقْلا َمْوَي ْوَي اًباَذَع ٍساّنلا ٌدَسَأ ا «]

 2 24 0000 ا ُكسُتل 006 ةلجل #١ ءل

 ا ااتبتلل رر الكي هللا ٍلوُسَر
 و

 م نياق نأ داهجال اًروُجْأَم لب اًروُذْعَم ُهّبِحاَص

 0 نإ َناَْي نأ ٌروُجَي ال "5 ]

 ا 5 00

 اذ ىَوْرُت ْنَأ راج ٍةَفيِعَض َديِناَسْأِب لْياَضَف هَل َيوُرَو َِعْرَش لَدَب ٌبْحَتْسُم

 ٍراَدَقِم يِف َّيِوَر اًدإَق راقت تاوللا َريواََم 0 َكِلَو َتِزَك 0

 .اذه لثم يف اًنّيعتم ةملك لمعتست ام اًبلاغو .لصألا يف اذك :ةيشاحلا يف لاق (؟)



 0 ءاملعلاو ملعلا

 57 ظل او مرنم جا 2 00
 يفو َو ِهيِف َنوُصْخَرُي ُهَرْيَغَو ٍلَبْنَح ُنْب دّمحأ

2 

 .لْياَضَمْلا ِثيِداَحَأ ِتاّياَوِر
 لا ل ل ا اوتبثي نأ اّمأ 6 مس 0 - ما 28 هَ هَ

 يْنَع ىَوَر نم م :حيِحّصلا فيَدَحْلا يف دع تينا ِلْوَقِل ؛ ٌبِذَك كَ 0 ْنَأ لإ يار دولتي اوُنوُكَي ْمَل مُهنِإَف ٌبِذَك َتيِدَحْلا نأ اوُهَرَع اذإ مهن
 [ 08/1 ١ نيبِذاَكْلا ا 0 ثزُك نك د

 و

 نِمَو ءىَراَصَنلا ُهِبْقُي ٌلِجاَجْلا ُدِباَعْلاَو َدوُهَيْلا ُهبْشُي ُرِجاَمْلا را دكا

 . يناثلا نِم ٌءْيَش هيِف نَم ةَداَبِعْلا لهأ َنِمَو لوألا نم ٌءْيَش هيف نم مْلعْلا له

 [ه١٠٠/١0]

 يف

 لْمُأ

 .مَلَْي مَ اَمَمْلِع هللا َُلْرَو َمِلَع امي لِمَع نم ق0 ]
 0 ا ع

 ل ل ل ل ُمْلِعْلاَو

 م تا اَهدَياَق ل َنِإَف نو 0 ناس َلَمَعْلاَو ُدَباَق َمْلِعْلا َنِإَف

 ُكِلاَّسلا ٌراَح ُمْلِعْلا َفْعَض اًذِإَف ءاَمِدِئاَقِل ممتسَت مل اَهَقياَس ىَنَو نِإَو ءاَهِقِئاَسِل

 ُكِلاَسلا َراَح َلَمَعْلا َكَرَت اَذِإَو قل حرطتسي نأ كاك كلشي نبأ ردي ْمَلُو

 َعَم ُكّلْسَي َنْيَأ يِرْدَي ال ٌرِئاَح اَذَهَق هكر هنأ ِهمْلِع َعَم مريع َكّلَسَ ٍقيِرَطلا نع

 ]055/3١[ .هب ِهمّلِع َعَم ُهْنَع ُمِئاَر ٍقيِرّظلا نَع ء ِرِئاَح اَذَهَو وِرْيَس ةَرْتك

 :«ةنالَع ٌءاَمْلُْعْلا» :َلاَق يخبل َناَّيَح يبأ نع 7 35]

 .هللا ِرْمَأب امِلاَع َسْيَل هللاب ٌمِلاَعَف -أ

 . حيحص نسح :لاقو يذمرتلا هاور كلل



 ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت قم

 سمس عالم ع

 ع 0 ]055/36١[ .ُهيهَنَو ُهَرْمَأ ُفِرْعَي يِذ
 0 ما 4 .٠

َّ 
5 6 31 

 6 0 8 - حخ 56
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 .ِءاَمَلُعْلا َدْنِع ٌماَرَح ُهَّنِإَف ِلَمَع ٌةَياَوِر َكِلَذ نَع ِكاَسْمِإْلا َعَم اَهُتَياَوِر امَأَو

 ]9/6١ا5"[

 ٌةَروُس هللا َلَرْنَأ ِهِلْثِم يِفَو َكِلَذ ُعْبْتَي اَمَو (ِهِتاَفِصَو ِهِئاَمْسَأَو هللاب ٌمْلِع»

 .اًمُهَوحَنَو ٌيِسْرُكْلا ةَيآَو صالخإلا

 ٍروُمأْلا نِم ناك اًمِم هب هللا َرَبْخَأ ام ُمْلِعْلا :«يناّلا ْمْسِقْلاهَو - ب
 ٍروُمَأْلا "2[نم] ٌنِئاَك َوُه اَمَو ِةَلَبْفَتْسُمْلا ٍروُمَأْلا نم ُنوُكَي اَمَو ةَيِضاَمْلا
 اجلا ةَمِعَو َديعَوْلاَو دعَولاَ نصصقلا كايأ هنآ لنآ اذه لكي يفر :«ةرمالا

 ٍبوُلُقْلاِ ةَفَلَعَتُمْلا نوما نم هب هللا 11 ؛ ْمْلِعْلا : (ُتِلاَثلا ُمْسِقَلاَو - َج

 حِراَوَجْلا ٍلاَوْقَأَو ءاَهِلاَوْحَأَو ٍبوُُقْلا ٍفِراَعَم نِم هللاب ٍناَميإْلا نِم ؛ِاَوَجْلاَو

 َ . اًهِلاَمْعَأَو

 هيف ُّحِرَدْنيَو ماسلا ٍدِعاَوَقَو ٍناَمِيِإْلا كوب ُملِعْلا هيف هيف ُجِردْني ُمَلِعْلا اَذَهَو

 ِبْتُك يِف َّدِجُو اَم ِهيِف ُجِرَدْني مْلِعْلا اَذَهَو ةَرِجاَظلا ٍلاَعْفَأْلاَو ٍلاَوْقَأْلاِب ُمْلِعْلا

 نِم ِءْرُج نِم ِءُْج نم ٌءْرُج َكِلّذ َّنِإَف ةَرِهاَظلا ٍلاَعْفَأْلا ماكخَأب مْلِعْلا نِم ِءاَمَقُمْلا

 نِم ِءْرُج نِم ٌةْرُج اًمَّصلا ٍلْهَأل ُنوُكَي يتلا ٍِتاَمَشاَكُمْلا َّنَأ اَمُك «"ِنيّدلا 3
 ةَيِزوكْلا روما مل نِم ِء

 )١( كردتسملا نم نيتفوقعملا نيب اه 1١/١1١ -03(.

 «نيدلاو ملعلا نم ريسيلا ءزجلا ىلع الإ ْرْحَي مل ءماكحألاو هقفلا بتك ىلع فكعي يذلاف (0)

 ملعلا اذهب اوفتكاف !اهُعفنأو مولعلا مهأ وه هقفلا نأ ملعلا بالط نم ريثك مهف فالخب اذهو

 .ةمهملا ىرخألا مولعلا اوكرتو «هيف اوعسوتو



 ِءاَمْسأْلا ِتاَيَمَسُم نومَهَمَي مهنأل ؛لْئاَسَملا ِهِذَه يِف نوطلْعَي اَمنإ ُسانلاَو ا 01-0 6 رع 3 را ا 2 عم 0 نعال
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 رز 2 2# 5 0700 ا ِ 01 7 مر 2 5 0-4

 .ٍةَدوُجْوَمْلا ٍروُمألا َقْئاَمَح َنوُفِرْعَي اَلَو َقَنُسلاَو ٍباَتِكْلا يف ٍةَدِراَوْلا
 هربا سول .اعاوي ىل8 مو و2 2 7 0 وم س2
 الَو ٍنارقلا ينورح ظفح اًهمظعأ ىَيلا ملعلا ٌفورح ظفحي لِجَر برف

 ْمَلَو َنآَرُقْلا َيِتوأ نَم ىَلَع وب ُرّيَمَتَي ام ٍِناَميِإلا نم الو لَب ؛مُهَمْلا نِم ُهَل ُنوُكَي هل م6 0 01 ا ا 2 6 34 2
 [موم ]555/11”  .ملعلا ٍفوُرُخ ظْمِح َتْوُي

 .َلاَوّسلا َرَّوَصَت دك ُلِئاَّسلا َناَك اَذِإ ءمْلِعْلا فضي ِةَلَأْسَمْلا ٌنْسُح وه ]

 [ "الا /4]

 دما .ِءاَمْلاِ ٍهِعوُلو ُهَلِق لجرلا ِهْقِذ نم - #7

 اَمُك َنآْرُقْلاَو َناَميِإْلا ُهْنَع َنْوَّقَلَتَي نَم َنوُجاَتْحَي َساّنلا َّنأ َبْيَر ال 5و9 تاو سول ل د رطل اوضاع + ىةاسع ا سه اس ل هك 6-2 ب ورع
 عاّبتا لّصَحَي َكِلْذِبَو ءنوُعباَتلا مُهْنَع ُهاَقَلَتَو لَك ّيبنلا نَع َكِلَذ ةَباَحَّصلا ىَقَلَت ويارا و هر يروم ار 32 3 9 ع ا ك أ 20 ما كو 9

 و( 1و عر همس همه ععكرس لس ه6 هسا 55 /سسو .بععقر 2 سهلا 2 مر
 كلذكف «هوحنو نارقلا هملعي نَم هل َءَرَملا نأ اًمكف ءٍناسحِإب َنيِلوالا َنيِقباسلا

 .َرِهاظلاَو َنِطاَبْلا َنيَدلا هَمْلَعُي نَم هل سا وكملس سو سكا ل 80# عوام ل عك

 ممر 5 0 1 2 0 01 ص 6 5 5 8 04

 َبِيَتنَي نأ َكِلَذ يف ناَسْنإلا ٌجاَتْحَي الو ءَنّيَعم صخش يِف َكِلذ ْنيَعَتَي الَو
 هتدش .6 ١)

 - سس ' 09 اعلا
2 3 

 1 ا سر كشر سي. عربه رعب كهل ل كمي, عسمو< سيك هل 8
 ِناَسنِإلا ىلإ لَصَو ِتيَم لكو ءاًهيف هخيش ّوه ةينيد ةدافإ هريغ دافأ نم لك

 2 هه. 03 2 ع 0 0 2 ص و ف 5 2

 ٌفلَسَف .ةهجلا ِهْذَه نم هخّيش َوهف هنيد يف هب َعفتنا اَم هراثآو ِهِلاَمَعَأَو ِهِلاَوَقَأ نِم
 ود وي دوغ ىيغ 2

 .ٍنْرَق َدْعَي انْرَ ءافلخلا خويش ِةمآلا

 ٍ؛َكِلَذ ىَلَع يِداَعُيَو ِهِتَعَباَتُم ىَلَع يِلاَوُي َخْيَش ىَلِإ َبِسَتْنَي نأ ٍدَحَأِل َسْيَلَو
 نِم ىَوْقَتلا ُهْنِم فِرُع نَمَو ءِناَميِإلا لْهَأ نِم َناَك نم َلُك َيِلاَوُي ْنَأ ِهْيَلَع لب

 ُديِزَم ُهَل َرَهظ اَذإ الإ ٍةاَلاَوُم ٍديِزَمِب اًدَحَأ ٌصْخَي اَلَو ُمِهِرْيَغَو خوُيشلا عيِمَج
 هللا ُهَلّضَف نَم لْضَفُيَو هِهّيَلَع ُهَلوُسَرَو ىَلاَعَت هللا َمَّدَق نَم ُمُدَقْيَف ُهاَوْقَتَو ِهِناَمِيِ ا أ مى ا ف 6س عز ماك را دو هد

 .هلوسَرَو ]  1/11١-١1757ه[



 ل ل ا ف للاا_ا0ل ل. # يا هنأ مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 7

 ٍقَفَحُم ٍرظْنَو ءِقَّدَصُم ٍلْقَ نم هيف ذ َّلُب ال ُمْلِعْلا و ا

 َكِنَذَكَو ءاَهْيَلَع ُدَمَتْعُي ا ُةَبوُذْعَمْلا اَمّيِس ال ُةَفيِعَّضلا ُلوُقُتلا اَمَأَو
 را .اهي ُجَتْحُي ال ُهَلِطاَبْلا ةيلهجلا ُتاّيِْفَعْلاَو ةَدِساَفْلا ُتاّيِرطَنلا

 2 و 2
 ْنَأ َدُب الك ءّْلَّسلا اَهيِف َمّلَكَت دَقَو اَّلإ ريالا الام دو ا ف ا - 5 2 586ه

 اَذَه ِرْيَغ يِف اَُظَسَب دَّكَو «ُةُفِفاَوُي وأ َلْوَقْلا َكِلَذ ُفِلاَحُي ُلْوَق مُهَل َنوُكَي

 أَطَح نم ُتَحَأ مُهَأَطَح َّنَأَو ءُنَسْحَأَو ُرَتْكأ ْمِهِلاَوْقَأ يِف َباَوّصلا نأ عِضْوَمْلا

 مولع عيِمَج يف اَذَمَو نفِحُفأَو أطخ ُدَثْكَأ َنيِرخَأَتُمْلا ْنَأَو ةزيرخأتكلا

 [؟ 7/1 :ةقيدلا

 هِداَبعَو «َنيِقَتمْا هِئاَيِل اًيِلْوَأ ٍبوُنُق ىَلَع ُحَمْفَي هللا نأ َبْيَر اَل 5

 هب ُحَتْفَي ال اَم ُهَّبِحُي 2 ام ْمِهِعاَبناَو ُةُهَرْكَي امم مِهِبوُلُق ٍةَراَهَط ٍبَبَسِ َنيِحِلاَصلا

 .مريع ىلع
7 

 :رثألا يِفَو «اوباَتِك يِف اًدْبَع هللا هيِتْؤُي امُهَق اَلِإ» :ٌيِلَع َلاَق اَمُك اَذَهَو

 .«مّلغَي مل ام مع لا ُهَرَومِلَع اب لمع نما
 :ظَسَوَو ٍناََرَط ٍماَسْق ةَاَلَث ىَلَع باَبْلا اَذَه يِف ُناَّنلاَو

 ٠ وورود هوي /
 ٌُبِجوُت ِسْفْنلا َةَضاَيِرَو ِبْلَقْلا ِةَيِهْصَتَو ٍدْهزلا 0 نْوُمَعَرَي موقف

 لوألا ُمْلِعْلا مْلِعْلِل ُبِجوُمْلا لب ؛َكِلَدِل َرَثَأ ال :َنوُلوُقَي ٌمْوَقَو - ب
 .ةيِلْفَعْلا وأ ةّيِعْرَّشلا

 لانييلعاا راق تاخد جا ري كا م -ج ا

 وه لب ؟؛ملعلا . اًيِفاَك ه َدَُحَو َوُه َسْيَلَو ٍمْلِعْلا نم ٍريَِك ٍلوُصُخ يف يِف طْرَش

 ٍلَمَعْلا مَدَع ّعَم ملِعْل ٍقيرط ٍدَّرَجْمِب لْصْخَي َناَمِيِإْلاَو ىَدُهْلا نأ ّنَظ نَمَف



 هك ل ءاملعلاو ملعلا

0 031 

 . لَض دقق "'ملِعْلا ٍنوُدي ٍدْهُزلاَو ٍلَمَعْلا ِدّرَجُمِب وأ "وب
 ماَلَكْلاَو ٍةَمَسْلَملا ٍلْهَأ ٌقيِرَط ٍةَفِرْعَمْلاَو ملعلا يِف تلم انوع رضأت

 [1407- 745/11 ."7هلِعْلا بِجوُمب لَمَعْلا اَلَو هَّنُسلاَو ٍباَتِكْلاِب َكِلَّذ ٍراَبِْعا ٍنوُدِب

 امَأَق ءنْيَباَرِج هلك هللا ٍلوُسَر نم برا :ةَريَرُه 9 ُتيِدَح # ١

 َناَك اَمَّنِإ :©؟”«َموُعْلُبْلا اَذَه 6 متئطََل هلك < ولف ُرَخآلا اَمَأَو ءْمُكِيِف تنعم اَمْهَّدَحَأ

 ْمِجاَلَمْلاَف ؛ِنَِفْلاَو 0-2 هو نوكس امك رشا ٍباَرِجْلا َكِلَذ ىف

 ده لا 26 ام ُنَتْفْلاَو ناَفْكْلاَو ةيهلتسملا 7 2 دب يتلا ورا

 [؟ هد ]١/

 ف ُمَلِعْل 100 ١

 و هس 7 ا

 .ْموُلْعَم ٌليِلد ِهْيَلَع ُلْوَق اَمِإَو - ب

 لَو ٌحَرْهَب ُهَّنَأ ُمّلْعُ ال فوق كَ وم اّمِإَو ٌدوُدُرَم ْفَيَرَم ام 1 ىّوس اَمَو

 هور

 ا 0

 «هللا ىلإ ةوعدلاو هرشنو لمعلا نع هب نولغشني نيذلا «ملعلا بالط ضعبل لصحي دق اذه )١(

 .كلذب يهابتلا يف امبرو «ةءارقلا عونتو بتكلا عمج يف مهمامتها نوكيو
 ةماقإ ىلإ ديحولا ليبسلا وه داهجلا نأ نوريو «سانلا لهجأ نم مُهف جراوخلا لاح اذه (؟)

 نودعأاق مهنأب مهعم اوفطصي مل نيذلا ملعلا بالطو ءاملعلا نوزمليو لب .ةلملاو نيدلا

 .ناعتسملا هللاو «نيطالس ءاملعو ءنولْذحُمو
 برغلا نم 00 اودمتسا نيذلا «مدقتلاو روطتلا ءايعدأ ىلع نامزلا اذه يف قبطني اذه ()

 دقتو اًيعانص نيملسملا فلخت يف ببسلا اهنأ اوأرو «نيدلا مولع اورقتحاو «لحنملا

 )5( يراخبلا )١5١(.

 بّسَحب ٌةَرَصَتْحُم َةَمَدَقُمْلا ِهِذَه َتْبَتُك١ :هباتك لوأ يف لاق دقو « «ريسفتلا ةمدقم نم ةدئافلا هذه ()
 لل ها .؛ِداَوُْلا ِءاَلْمِإ نِم ىَلاَعَت للا ٍريِسَْت
 نم اهيفو «ملعلا لهأ بتكو عجارملاو رداصملل و نود «ًءاشنإو ًءالمإ اهبتك دقف
 ظفحلاو طبضلاو ملعلا يف َةيآ ناك مك «هللا همحرف ءاهريغ يف دجوُي ال ام ليصأتلاو قيقحتلا
 !مهفلاو

 .نافرعلا ولوأ مه ةباحصلا لاق ...هلوسر لاق هللا لاق ملعلا :ةينونلا يف ميقلا نبا لاق امك (5)



 ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت قم يد

 ص

 .ِتاَّذَللا ُمَظْعَأ ملا َهَّذَل نأ ب

 ٍلَمَعْلاَو هللاب مْلِعْلا ُةَّذَل يِه ٍةَرِخآلا يف ُعَفْنَتَو ٍِتْوَمْلا َدْعَب ىَقْبت يتلا ُةَدَّللاو

 [57١؟/١1:] . هب ُناَميإْلا ّوهَو

3 
 ىف

1 
 م

 يِفَو ميار 0 ا ا

 500 تناثكلا ناي َنِإَ ؛ مْلِعْلا :ُْفَّلَّسلا َلاَق اذهل ءتفّسوُي ٍلايَتحا ٍةَّصِق

 ُةَّصِقَو «نيّدلا نَع ٍمْضَحْلا ِرَرُض عْفَدِل و ٍةَرظاَتُمْلاَو بح ٍةَبحْلاب ِمْلِعْلا يف َميِاَرْبِإ ُهّصِقق

 امي ّمْلِع لّوَأْلاَ بوُلْظَمْلا ُةَعَفْنَم عقم لضخفل ريب ٍةَساَيَسْلاَب ؛ مْلِعْلا يف ف َفّسوُي

 َوُه ُلَّوَأْلا :ُلاَقُي وأ «َمِفاَنَمْلا ُبِلْجَي اَمِب ّمّْلِع يِناَلاَو ءنيّدلا يف ٌراَضَمْلا ُعَمْدَي

 َُقْدَي ام ّمْلِع يِناَّنلاَو ُهَتَعَفْنَم ُبِلْجَيَو ِنيّدلا نَع ل عقْذي ي يِذَّلا ُمْلِعْلا

 هع بلجَيَو ايثذلا نع ٌةَكَضَمْلا

 ٍةَساَيّسلا مْلِعَو ءِتاَلاَلَّدلاَو جَجحْلا مْلِع نَع َن 0 ناكاَذَملَو

 [444 - 1 0 ا ِنْيَذَه ّعَم َنيِروُهْفَم ِتاَراَمإْلاَو

 وح هع

 يِف يمس اَم ٌرْثْكأ ٌوَهَو ِمْلِْلاَو ٍةَبحْلا ْناَطْلُس :ِناَعْوَن ناَطْلُسلا 7” 8 ١

 . اًناَطْلَس ِنآَرَقْلا

 2 5 - 8.0 ف

 .ةَردقلا ناطلس : ىناثلاَو

3 

 ]١76/19[ .َنيِناَطْلُسلاِب الإ الإ ُموُقَي ال َحِلاَّصلا ُلَمَعْلاَو

 هب ديرأ ايندلا مولع نم ملع ّلكف «نيدلاو ايندلا رومأب ملاعلا ىلع ىنثأ ىلاعت هنأب رهاظ اذه )١(
 ْنِإ ةرخآلا يف كلذكو ءايندلا يف هبحاص هب هللا عفريو ءدومحم وهف مهراضم عفدو دابعلا عفن
 . هللا هجو هب دارأ

 ءامهب نوطرفملاو ِتاَراَمِإْلاَو ٍةَساَيسلا مْلِعَو ءِتالاََدلاَو جملا ٍمْلِع نع َنوُرْصَمْمْلا :يأ (0
 ٍةَساَيسلاو «ِتاللاَلَّدلاَو ٍجَجُْحْلاِب مهنم ملعأ مه نم مامأ نيبولغم َنيِروُهْفَم اًمئاد نونوكي

 اوبلغتيل «نيفيرشلا نيملعلا نيذهب اونتعي نأ تاموكحو اًدارفأ نيملسملا ىلع يغبتبف «ةراَمِإْلاَو

 .مهئادعأو مهموصخ ىلع اوعفتريو «مهاوس نم ىلع



 ا بباب: ل ءاملعلاو ملعلا

 مَلِعْلا يف :َنْيَعْوَن يف ٌرِصَحْنُم ُحاَلَّصلاَو ُلاَمَكْلاَو ُةَداَعَّسلاَو ُرْيَحْلا 5 ١

 |[ . حِلاّصلا ِلَمَعْلاَو فال

 يِذّلا ّيِوْبَتلا مْلِعْلا ٍبّلَط نَع ضَرغأ ِةداَمّرلاَو ِةَداَبِعْلا ٍلْمَأ نم ٌريثك 057 ]

 [؟078/19] . خْيَش ٍديِلْقَت ىَلِإ َكِلَذِل َجاَتْحاَف ءهِلوُسَرَو هللا َقيِرَط ِهب ُفِرْعَي

 َكِلَذ يِف ٍةَمَنَصُمْلا ِهُقِفْلاَو مْلِعْلا ٍبُتُك يِف «سوسرط» رك َرْثَك عل

 ُيِرّسلاَو ٍلبْتَح 5 دمخأ اهذمتي ناك كك «ةيلتملا ذك هناك هنأ كنزا

 5 : رق ُنوُمأَمْل َيفْوُتَو «ِطاَبْرلِل َياَشَمْلاَو ء ءاَمَلُعْلا َنِم اَمُهُرْيَغَو يطقسلا

117 ”0] 

 1 :ملوب الإ اَنْيَش تبي نأ هل ْروُجَي ال َناَْنِإْلا نأ امك ل55 ] .

 ْبَلَع َتِْقُمْلا نأ امك انك ليدل يلع ينال َناَك اَذَهِلَو ؛مّلِعِب الإ اَنْيَش َيِفْنَي ْن

 [ 6/1 . ليزدلا
2 0 

 َكِلَّذ ىَلَع َرَدْقَأَو هِةداَبِعْلاَو ملا يف هيَ مل ءأ ُناَسْنإْلا َناَك اَمَّلُك 5

 يم َكِلَذ يف ُهَنَداَرِإَو ُهّن هنِبَحَرَو ,ىَوُقَأ َكِلَذ ىَلَع ُهَتَّوَق نوُكَن ٌثيَحب (ورْيَغ نم

 [؟585 //] . مَظْعَأ نايل ا هم 5 2 نإ هب ُدَتفَي م َناَكَو 55

 ُهَديِرُيَو ُهَّبِحُي الأ َنوُد َّقَحْلا َمَلْعَي ْنأ ِدّرَجُم يِف ٍناَسْنِإْلا ُحالَص َسْيل 2 5 ]
 وع 1 11 2

 لا هللاب اًمِلاَع َنوُكَي ْنَأ يِف ُهُتَداَعَس َسْيَل ُهَل 01 |
 ْمَل ٌمِلاَع ِةَم ةَماَيِقْلا م هو اياد ِساّنلا دس لك هلل اعيظم هلل اًدباَع رااالا َنوُكي

2 
َُ 

 0 0 ْدِإَف ءدِمَلِعِب هللا ُهْعَمْنَي
52 

 ١ |[ هُعْفْنَي

 ةقلل ةيفاف ناك نق نأ امك يكللدكا ةقحتت زل ا هن اقهو هللا ةييفع

 سورلاو ةضفارلا فئاوط نم مهتلكاش ىلع نمو «نييريصنلا رافكلا دلب يهف !نآلا امأ )١(

 ىلإ ىلاعت هللا اهداعأ ءماشلا يف نيملسملا لاتقل ءالؤه قلطني اهنم ةدلبلا هذهو «مهريغو



 هنأ مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت سم
 ا ا ص 2

 3 م ع 1 6 - 3 0 هل و ص ماع و » :

 اقحتسم ناكو «ٍلالضلا نم هيف ناك  ِهِقيِرَطَو بولطملاب لهاج ّوهَو - هل اًبلاط

 . ُهلْثِم َسْيَل نَم ُهَفِحَتْسَي ال اَم هللا ِةَمْحَر نَع ُدْعبلا ىِه ىيلا  ِةَنْعْللا نِم

 [ه 85 //]

 لاق امك ءملعي مل ام ملع هللا هثروأ ملع امب لمع اذإ دبعلا 6 59 ١

 نيو »م :لاقو [55 :ءاسنلا] مط اريح ناكل ادب ولعل ا اول - ٌولَوإ» :ىلاعت

 00 ع عمد
 .[١ل :دمحم] « ىذه ٌرهداَر اوه

 هفرعي ال نأو ىدهلا نع هلضي نأب هللا هبقاع هملعب لمعلا دبعلا كرت اذإو

 [0 :فصلا] «مُهيوُلُم ُهَّلأ َعاَرَأ ْاَوعاَ اًملكظ :ىلاعت لاق امك «ميقتسملا طارصلا
 1٠١[. :ماعنألا] هوم َلَوَأ هوي اوُنِْؤُي ل امك ْجُهَردَصْبَو بحرف ُبْرَقْبَوإ» :لاقو

 يي ول سس ل
 [؟7١؟ 7/١١ :كردتسملا].[١٠ :ةرقبلا] اَضَرَم هللا مهدازف ضَرَم مهول ىف :لاقو

 نم هيف امل ؛"”هسفن يف ريخ وه امم هريغ لعف وأ ملعلا بلط نَم 25؟ ]
 نم عاونأب بائي دق لب ؛اًمومذم سيلف :ءاكرشلا نم هريغل الو هلل ال هل ةبحملا
 لعف لك ناك ولو ءايندلا يف كلذب معنتيف اهلاثمأ يفو اهيف ةدايزب امإ «باوثلا
 نوكت اهنأل ايندلا يف هتانسحب ٌرفاكلا معطأ امل اًمومذم هلل لعفي مل نسح
 برقتي نأ ىلإ هللا هيدهي نأ ايندلا يف هباوثو كلذ دئاوف نم نوكي دقو «تائيس

 لل الإ نوكي نأ ىبأف هللا ريغل ملعلا انبلط ءمهضعب لوق ىنعم اذهو «هيلإ اهب
 .مهعفنت ةنسح هبلط سفن :ينعي ؛ةين هل مهبلط :رخآلا لوقو

 نأ تملعف «.هللا كيزخي ال هللاو الك :ِةِلَك يبنلل ةجيدخ لوق اذه نمو

 .كلذ داضي اميف هللا هعقوي ال هلعفو دومحملا رمألا ةبحم ىلع ةعوبطملا سفنلا

 ٠١ - ١٠١6[. 5ر/"# :كردتسملا]

 .سانلا نيب حالصإلاو ةقدصلاك )١(



 اي سا ءاملعلاو ملعلا

 (لفعني ٌمِزلتسُم معا
 . مَلِعْلا يف ظْرَش ُلْقَعْلاَو َلِقاَع ِمِلاَع لكَ ِلْقعلل ٌمِْلَعْسُم ْملِعْلا 7564 ]

[// 99"] 

 ه5 2

 (لدع ريغب وأ ملع ريغب ملكتلا)
 ٍنيّدلا يف َمَّلَكَت نَمَك .0"2طْسِقْلاَو معلا َنوُكَي ْنَأ ُبِجَي ُماَلَكْلا 55ه

 «[5”7 :ءارسإلا] #مْلِع دي كل سيل اَم فق 00 :نلاغت بت نارك لرش

 1]44١1/١1[ 2.6159 :ةرقبلا] نملك ا اَم ل َلَع ْاَْوْعَت 0 - هلَْق يِفَو

 درك َدَّمَعَتَي ال َناَك نإَو اَيِذاَك َناَك 5

 وما ضواع 0

 هجر ِتْوَم َدْعَب ُتَعَضَوَ راع تاكت عل لح يل يح ل انس نيج

 ِْيَلَع َيِضْمَي ىَّنَح ٍةَحِكاَنِب َتْنَأ ام :ككعب ُنْب ٍلباَتَّسلا وُبَأ اَهَل َلاَقَق َلْئاَلَق ٍلاَيَلِ

 .(يِححْناَف ِتْلَلَح لب ٍلباَتَسلا وب َبَّزَك» : لكي ْنَنلا َلاَقَق ِنْيَلَجَألا ُرِخآ

 :نيرمأ نيب عمجي ْنأ هيلع بجي هريغو نيدلا يف ملكت نم لكف )١(
 .ملعلا :لوألا رمألا

 .لدعلا :يناثلاو

 .اًبلاغ ىوهو لهجب ملكتيس هنإف ؛هنع ملكتبس امب اًظيحُم نكي مل نم لكف

 اطل تسلا ورولكلا يل عسسالا) اري وكعو معلا مل لو راعي اك نول

 :ماسقأ ىلإ ُمسقني بِذَكلا قفز

 .ةياورو القن ُملعَي هلا لوقو 6 مع مسي ام ٍيكاحلا ٌريِْغَ :لوألا

 ميِهاربإ َبَّذَك» :ٌثتيدح هنمو ءَّقَحلا اَلِإ هب دِصُقَي الو «َبِذَكلا ُهِْشُي الوق لوقي نأ : يناثلا

 .ثالثلا يف ٌقداص وهو ءَبِذكلا ه هبشُي اًلوق لاق : يأ ؛ (ِتابِذَك تالت

 م ددمرلا حيك هي يذلا وهو اقخلا ىععب :ُتلاَثلا

 نأ ةانكو امو هلمأ هيلع نلت ىتمنت# لخألا تدع لاقي ورتقلاو عوجرلاو ٌلوظُبلا : ٌعِباَّرلاو

 .ةميزعلا قدصي 0
 ُموقلا قّدَصو «ةّقداص َةَّلْمَح اولمح :اولاقو «نبجو راخ :يأ ؛بَذَك مث هيلع لّمَح :لاقُيو
 .اوربصو اوتبث اذإ «لاتقلا



 كتف كة 7يبياب777ا#ل ا مو ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت سم |

 نا 0

 0 لكك اًرهاع نإ :نرلوكي مهن عَوألا ُنْ 20 ةعلس لاق مل َكِلَذَكَو

 دَّمَعَتَي ْمَل َكِلَد ٌلِياَق َناَكَو «ٌدِهاَجُم ٌدِهاَجَل ُهَّنِإ ؛اًهَّلاَق نم َبَّذُك» :َلاَقَق 506

 اَمَل ُهّنِكَل ءريضحلا َنْب ديسأ َناَك ُهَّنَأ َيِوُر دَقَو ءاَحِلاَص اُلْجَر َناَك ُهَنِإَف َبِذَكْلا

 هيف َنوُعُم ايف ِةَئاَحّصلا نم اَمُهريعَو دوُعسَم ناو ِرْكب وأ لاك دق
 .ِناَطْيَّشلا نِمَو يِنِم َوُهَف أطَخ نُكَي نإَو .هللا نِمَق اًباَوَص نكي نإ :ْمِهِداَهِتْجاِ

 .ُهّْنِم ِناَيَب ُهَلوُسَوَو أَو
 الب م ا عيب تازكم' !نوااظتتالا نون وف ل وراقتلا نيتجتلا اك ناك ان

 ؟ِنيّدلا يف َماَلَكْلا ُهَ خببي ٍداَهَتْجا

 ُدِهَتْجُمْلاَو ءْبْثَي ْمَّل اذ ِهْيَلَع ُبَكاَعُي يا ارامل يرتفلا رحاب

 [450- ]449/١ .هَل ٌروُفْعَم َوُهَو ِناطْيَّتلا نِم ُهُوَطَح

 ٌفْضْيَو مُلُكَتُم ُفِضِن :اًينَدلا ُدِسْفُي اَم ٌرَكْكَأ :ساّنلا ٌضْعَب َلاَق 7# #"#
 و

 و

 وار < انو 1 مال ١ 0 صم( 187 اقاوم عارم ١ ةني رم واو ف قولا اع رمل كل مقل و دق دقوا 62
 دسفي اَذَهَو «نادبالا دسمي اَذَهَو ءناَدلَبْلا دسفي اَذَهَو ءناَيدألا دسفي اذه
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 ١1 -١١9[ /6] .ناّسللا
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 هب ٌمْزْحَي اَم ىلع ُهَسْفَن ُهَسْفَن َبساَحُي ْنأ ناسنإلل يغبني)

 ْمِزاَجْلاَو وب َمّرَج اَمِي ٍمِلاَع ُرْيَغ هنأ ِهسْفَن نم ُدِجَي مْلِع ِرْبعِب ْمِراَجْلا مد ]
 ا هنأ ِهِسْفَن نم ُدِجَي ملعب

 .دلقملاو ملاعلا نيب قرافلا وه اذهف )١(
 ةديقعلا يف ءاوس ءاهنودقتعي ةريثك رومأب نومزجي نيدلقملاو ةماعلا نم اًريثك دجت كلذو
 دوروب مزجلا اذه عزعزتي ام ناعرس نكلو ءاهوحنو ةيعرفلا ماكحألا يف وأ ءالثم ردقلاك

 أدبي ىتح هدقتعي ناك ام فلاخُي اًلوق أرق وأ «ٌلاض نم ًةهبش عمس امبرف «هيلع تاهبشلا

 .هدقتعي امب همزج لقيو «ددرتيو كشي

 ًءابثو اًنيقيو اًناميإ هديزت امبر لب «تاهبشلا هذهب رثأتي ال هنإف ليلدو ملعب مزاجلاو ملاعلا امأو



 _ # سس | ءاملعلاو ملعلا

 هامش 96 و ار و مي

 َنوُمِرْجَي يذلا ِساَّنلا رثكأ دجو : ا د مْرَجَي امله هنن تياخ ف

 َنوُلِيَل ابك ٌنإَو#» :ىَلاَعَت َلاَق امك ؛ىَوَهْلا نم م عت مُهُمْرَج اَمْنإ هب ُمَرْجُي ال اَمِ
 مس حج

 .[119 :ماعنألا] #«رْلِع ٍرْيَعِب مهياوهأب

 نِم ْمِهِسوُمُن يِف اَمِل ؛ْمِهِلِطاَب ىَلَع َنوُرِصُيَو َنوُمُمَصُي َدوُهَيْلا ُدِجَت اَذَهِلَو
 . ِءاَوْهَأْلا نم َكِلَذ ِرْيَعَو ِةَوْسَقْلاَو ٍدَّسَحْلاَو ٍرْبِكلا

 َلَقَأ ٍتاَلْخَأْلاَو ِةَداَعْلا يِف اوُناَك نِإَو ءْمُهْنِم اَلاَلَض ْمَظْعَأَك ىَراَصَنلا اَمَأَو

 .ْمِهِلاَلَض ٍتِلاَعِب َنيِمِزاَج اوسْيَلَف ءاَرَش مُهْنِم

 هَل َنّيبَت ٍرظَن َعْوَن َرَظَنَو ِنْيتَمِئاَطلا نم ىَوَهْلا َكَرَت نم ٌدِجَت :راوغالا دنع ل

 -0١[ 9/4 : مح ُماَلْسِإْلا

 هه ه

 (ْذاَتْسأْلاو ملَعَتُمْلل حئاصن)
 . ىَلاَعَت هللا َهْجَو هب َدِصْقَيَو َكِلَذ يف ُهتَن َنِسْحُي ْنَأ مّلَعَتُمْلا ىَلَع [؟ة] 000 2 00 سس ا مو ه7 *رلوو 0

 سار 0 5 000
 .هِميِلْعَت يف َدِهَتْجَيَو ملعتملل حّصني نأ ملعملا ىلَعَو

 ال َنَم ُهنِإَك ؛ِهّْيَلِإ ُهَئاَسْحِإ َرْكْشَيَو ِِذاَتْسَأ َةَمْرُح فرْعَي ْنَآ مّلَعَتْمْلا ىَلَعَو

 نورت ب رك ب را كفي زل نيانلا زكشي
 0 هود اوان ولسوا ناش قير ا و 1

 ٍلغِف الو ٍلْوَِب ُهَيِذؤُي الو ِرَحآلا ىَلَع َيِدَتْعَي نأ َنيِمْلعُمْلا نم ٍدَحأِل َسِيَو
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 َّنَح ٍعيِْضَت اَلَو َدَح يْدَعَت اَلَو ملظ ِرْيَغ ىَلَع اًدحأ َبِق ةاعب نأ الخلا لَو

 :هلوشوو هللا َمَّرَح يِذَّلا ملا ني انهن ؛ةاَوَه لجأ لب

 الإ ءيشب مزرجي نأ ناسنإلل يغبني الف ,ماكحألا يف وأ كولسلا يف وأ داقتعالا يف ٌءاوس 000

 عون هيفف دلقم ّلكو «ىوهلاو ديلقتلا نم جرخي ىتح هب مزج يذلا ىلع لدي حيحص ليلدب

 .هبلق يف ىوهلا مظعو رثك ديلقتلا مظعو رثك املكو «ىوهلا نم



 ده دا دا د هدو حش ول د: 11 1 ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت قم مو |

 ها يلو وتلا وتلا روك سل ا ةونووا نسق يقاو
 | ةيفاسالا و: نيجاكملا نم

 هِراَدُهِإِب وأ شت رخفب دما دّك ُداَتْسُأْلا وأ ُمّلَعُمْلا َناَك اًدإَف ءَكِلَذ ىَلَع

 هيف َرِظْن َكِلَذ ِوْحَنَو ِهِداَعْبِإَو ِهِطاَقْسِإَو

 و 0 يا 2 ل مر ما لو 5 0 و
 ةقفاوي الو ةنواع نأ نعأل ُءاَشَي امي هبقاعي ن

 ٍةَداَيز الب ِهبْنَذ رْدَقِب َبِقوُع اًيِعْرَش ابْنَذ َلَعَف دق َناَك ْنِإَف -أ

 3 رق و 62 6 ع 6 5_2 س52 ل 2 2 36

 ضّرغ لجأل ِءْيَّسِب َبَقاَعُي نأ ْرْجَي ْمَل اًيِعْرَش اًبنذ َبنذأ نكي مل نِإَو - ب

 َةَواَدَعْلا مُهَتْيَب يِقْلُي اَم اولكر سال نا ياللا

 َلاَق اَمُك ءىَوُْفّتلاَو ٌرِبْلا ىَلَع َنيِنِواَعَتُمْلا ٍةَرْخِإْلا لثِم َنوُنوُكَي لب 0

 .[7 :ةدئاملا] «نوُدَمْلاَو 0 1ع انواع الو يوتا ٍريْلأ لع اونَواَمَبَو» :ىَلاَعَت

 ُةُديِرُي ام م لُك ىَلَع ِهتَقَفاَوُمب َدْهَع ٍدَحَأ ىَلَع َّدُخأَي ْنأ مُهْنِم دحأل َسْبَلَو

 ِسْنِج نم َناَك اَذَه َلَعَف نم لب ؛هيِداَعُي نّم ِةاَداَعُمَو «هيِلاَوُي نم ٍةاَلاَوُمَو

 مُهَقَلاَح نَمَو ءاَيِلاَوُم اًقيِدَص مُهَقْقاَو نم َنوُنَعَْي َنيِذَلا ِِلاَثْمَأَو «ناخزيكنجا
 (ةلوسرو هللا اومبطت ْنَأب ِهِلَوُسَرَو هللا ُدْهَع ْمِهِعاَبتَأ ىَلَعَو مهْيَلَع لبا ؛ اِغاَب اًوُدذَع

 َقوُقُح اَوَعْرَيَو ُهُلوُسَرَو هللا َمرَح ام اوُمرَحيَو ُهُلوُسَرَو 4 هب هللا َرَم أ ام اوُلَعْفَيَو

 . ةلوسرو هللا 521 امك تيملَعملا
 و

 ملظلا ىَلَع ُهْنِواَعُي ْمَل اًمِلاَط َناَك نِإَو ُهرَصَن اًموُلُظَم ٍدَحَأ ُداَتْسَأ َناَك ْنِإَ

 .هنم هعنمي لب

 ذيملت و ِمّلَعُم وأ لولو ل ليم ليفت وأ لَعُمَو 0 ّت َنْيَب ّعَقَو اَذإَو

 1 هْنواَعُي الق َّقَحْلا َمَلْعَي ىَّنَح اًههدحأ يع نأ دأب دبي ل: ةرجاممَو
 ه ود

 نا اهينو سما: ناعأ نشلا هل 3 اًدِإَف :ِرْمَأْلا يف ٌرظْنَي لب ؛ىَوَهِب اَلَو

 لطْبُمْلا َناَك ٌءاَوَسَو وِرْيَغ باَحْصَأ وأ ه ٍهباَحْصَأ نِم ُقِحُمْلا َناَك ٌءاَوَس ءِلِطْبُمْلا



 ل تي ءاملعلاو ملعلا

 هِلوُسَر َةَعاَطَو ُهَدْحَو هللا َةَداَبِع ُدوُصْقَمْلا ْنوُكَيَق ءورْيَغ ٍباَحْصُأ وأ ِهِباَحْصَْأ نم

 . طْسِقْلاِ د ُّقَحْلا َعاَبْناَو

 5: اي ْنَأ ا ةلوسْوو كلل نا مُكُح نع َجَركَ ةَيِلِهاَجْلا

 و هللا ُهَملَظَع نَم مُهَدْنِع ْمُظَعُمْلا نوُكي ٠ :لطملا ىلع دونت 2 دعو

 0 هللا ا نم مي ا لوس هللا ُهَمْذَك نم مُهَدْنِع مدَقمْلاَو

 بّسَحب ا ُهَلَوُسَرَو هللا يِضْرَي ام بسحب لو هللا ا نَم مُهَدْنِع َناهَمْلاَو
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 [1 7 3/141 .ِءاَوْهَأْلا

 ُمُرْخَي اَم ُكْرَتَو هْيَلَع بجي اَم ُلْعِف ِهِبَلَطب ْنرَْقَي ْمَل ْنِإ مْلِعْلا ٌبِلاَط #50 ]
 و

 [م/ 571 .ٍلاَلَّضلا يف َعَقَو اّلِإَو :ِةَنّسلاَو باتِكْلاِب ماّصِتْغالا نِم ِْيَلَع

 ُهلاَق ام َنْيَب ُمِلاَعْلا َرّيم اَذِإ 5 9 : ُجاَمَْي ُهَّنِإَك :ُهْلُقَي مل اَمَو كب ُلوُسَرلا ُه
7 - 

 .ُهَلاَق اَم َهَقْفَيَو ُهَداَرُم َمُهْفَي نأ -أ

 مسا سوم رب اس ها سد ام أ 44 5 م رص اس سن سس

 ام َنيب عمجَيف لُعَش ىَلِإ ٍلُكَش لك َّمْضَيَو ِثيِداَحأْلا َنيب َعَمْجَيَو - ب

 ربا ال عيلور علب 0-00 رضاهم ١١ يبل فاق ب سال ظسورم للا | سس سس ل

 .هَلوُسَرَو ُهَْيَي هللا َقّرَك اَم َنْيَب ْقَرَمُيَو ؛ُةَّلوُسَرَو ُهنيَب هلل ات

 داس ِهِبَو هُلوُبَقَو ِديّقَلَت ُبَجَيَو َنوُمِلْسُمْلا هب ُعِفَتْنَي 0 يِنَْلا مَلِْلا َوُه

 م1 بخ مُهْنَع هللا َيِضَر ْمِهرْيَغَو ا 1 0

 لْمَأ يِ َمّلَكَتَي نأ ُهَل َسْيَل اَمُك ِهاَمَلعْلا ٍتاَلَر َعَِتَي نأ ٍدعأِل َسْبَل 75: ]
 ءاوُتَطخُأ اَمَع َنيِنِمْؤُمْلِل اَمَع ىَلاَعَت هللا َّنِإَف ؛ٌلُهَأ ُهَل مُه اَمِب اَّلِإ ِناَميإْلاَو مَلِعْلا

 : هللا َلاَق [187 :ةرقبلا] « اًأاكخأ وأ آيس نإ اَنْدِحاَوُم ال اَّيَرإ» :ىَلاَعَت َلاَق اَمَك

 .(تْلَعَف دق)

 ةَمِيَأ

 ْنَأ اَنَرَمَأَو ءءاَيِلْوَأ ِهِنوُد نِم َعِبَتت اَكَو ا نِم اَنْيَلِإ َلِزْنَأ اَم َعبَتَن ْنَأ اَنَرَمأَو

 ٍفاَميِإْلاب اَنوُقَبَس َنيِذَّلا اَئِناَوْخإل َرِفْغَتْسَتَو ٍقِلاَخْلا ٍةَيِصْعَم يِف اًفوُلُحَم َعيطُن ال
 جم مس ل وع

 ٠١[. :رشحلا] َةَيآلا «نمياْلآ انركتم تذل اًنيوجلَو نأ رفع اًنيرو» :َلوَقَتف



 1 1 يير_ي_ ز””7”””>لالتاتت> لاب مي مي ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت قم ا

 نوال نوب انك 11 داك زك يلا ةيوزتملا ىلع ياو ال

 لأ اَمّيِس ال «َنيِِلْسُمْلا َقوُقُح ىَعْرَتَو ههِلوُسَرَو هلل ِةَعاّطلاِب ىَلاَعَت ُهَرْمأ ْمُظَعُنَو
 :ةلوُسَمَو هلل ا نك مهتم ملول

 وهلا عاَبنا ىلإ ٍةَبحْلا عاَبْتا نَع َكَدَع دقق :قيِرَّطلا ِهِذَه نع َكَدَع نَمَو

 ول الخلا قل و رْيَغِب ٍتاَنِمْؤُمْلاَو َنيِنِمْؤُمْلا ىَدآَو ءِديِلْقَتلا يف

 .َنيِقَبمْلا هللا ِءاَيِلْوَأ نِم َناَك :هللا ٍداَبِع ىَلِإ َنَسْحَأَو هللا ٍتاَمْرُح ْمَطَع نَمَو
[ 1/86 ] 

 ه2 ©

 (ملجل لوصح هد
 ِتاَكَرَحْلاَو ٍِتاَكاَرْدإْلا ُرْياَس ُلّصْحَت امك ِسْمّنلا يِف ُلُصْحَي ْلِعْلا 555

 .باَبْسَأْلا نم هللا ُهلَعْجَي اَمِ

 ٍبوُلُق ىَلَع اهب ُكِْنُي ُهَئاَحْبُس يش هللا َّنإَ ا هللا ٍةَكِئاَلَمِب '"”َكِلَّذ ُةّماَعَو

 .ُءاَشَي ام َكِلْذ ِرْيَغَو َّوُفْلاَو مْلِْل نم ِهِداّبِع

 (”(سدقلا حوزب هدي هَّللا» :ناّسَحِل هلك قيل َلاَق اَذَهِلَو

 :ةلداجملا] 4ع م جورب مُهَدَتأَو نمي مهول ف ٌبتك#»» :يلاعت َلاَقَو
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 :ِكَْلَمْلا ُةَمَلَك ءَةَمَل ٍناطْيَّشلِلَو َهَمَل ِكَلَمْلِل ّنإ» رواش ل ا ٌدْبَع َلاَقَو
2 
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 .(ٌقَحْلاِب ٌبيِذْكَتَو ٌرّسلاب ٌداَعيِإ ٍناطْيَشلا ُةَمَلَو ءٌّنَحْلاِب ٌقيِدْصَتَو ِرْيَحْلاِب ٌداَعيِ

 مُهْضْعَب ُهَعَفَر اَمَبَرَو ُهْنَع ظوُمْحَم َّوُه ٍدوُعْسَم ُنِبا ُهَلاَق يِذَّلا ُماَلَكْلا اَذَهَو

 . هلك َيِبَللا ىَلِإ

 .ةعفانلا مولعلا :يأ )١(

 .(؟ :م6) ملسمو 2(عه#) يراخبلا هاور مه



 2 يوه <2ُ2تدكدكأكءفةة+إ30700000606060606060600 1 يي ا سس فاول

 0 ود ا 7 هَ 5 ع و رز د
 .ٍةَداَرِإَو روعش نِم لَمَعَو ملِع نِم ٍدْبَعلا نم نوكي ام ٍلوُصَأِل عِماَج مالك ّوهَو

 577 56 0 0 0 هام دوو

 .ِكْلَمْلا ِةَّمَل نِم ِةَحِلاَّضلا ٍةَداَرِإلاَو ّقَحْلا ملعلا ْأَدْبَمَف

 .ناطْيَشلا ْةّمَل نِم ِةَدِساَمْلا َةَداَرإْلاَو لِطاَبْلا ٍداَِيْعالا ُاَْبمَو َ 0 . 7 سر 2 8 سول
 دي ُهَلَو لصحَنلاِب مُكرْمْأَيَو ٌرْفَثْلا ُكدِوَي ُنطَيَّشلا» :ىَلاَعَت هللا َلاَق

 هَ م < سا

 .[؟38 :ةرقبلا] 4الضقَو ُهْنِم ٌهَرْفْغَم

 هركؤذ نع ُلْفَع اًذِإَف ءَسْنَح ُهَّيَر ُدّْبَعْلا َرْكَذ اَذِإ ءَنساَنَح َناَوْسَو ناطيَشلاَو 5 ا ا ع 0 5 0 قدا ف ومو هل

 . َسَوْسَو
 ٍةَداَرِإْلاَو ءلِطاَبْلا ٍداَقِْعالا ِلوُرْنِل أدْبَمَو اَبَبَس هللا رْكِؤ ُكْرَت َناَك اَذَهِلَق

 :ةيلقلا نق ةدسافلا

 20092( 0 شا موري عوز وكر ما قناع يا 0 ١ 0 أ
 [”5- ]:/١” 5 ملعلا ةركاذمو همهفو هباتك ةَوالِت :ىلاعت هللا ركذ نمو

 ت25 2

 ٠ 5 ه4 («٠ ٠ 20100 .٠ م ع هه

 (ملعلا فرشو لضف يف ِلَبَج نب ناَعُم لوق)

 ىءو سمس 2 3 ا و 00 2 2 سهم 0200 وم 0 0

 8 2 م وع مة اع ا م ا -_ ه< ست < 00 3

 هنع ٌتحَبْلاَو ( حيبست هتَرْكاَذمَو ٌةَداَبِع هَبلطَو ٌةَئَسَح ُهَميِلْعَت َّنِإَف ؛ ملعلاب يلعألا

 .(ةَبْرَق هلهأل هَلْذَبَو َةَقَدَص هملْعَي ال نَمِل هَميِلْعَتَو .داَهج ع. 0 2 7 هةهلاوث 2 0 ل 2

 |[ .هللا ليبَس يِف اًدِهاَجُم مْلِعْلا نَع َتِحاَبْلا َلَعَجَق

 يب 2 2

 (ةماعلا دنع ثيداحألا ةرهشل رابتعا ال)
 م كد سه 7 ل ع 2 9 مه 3

 ءاَهَقُقْلا نِم ٍريِثَك َدْنِعَو لب ؛ِةّماَعْلا َدْنِع ٍةَروُهْشَم َءاَيْشَأ نم ْمَك 55ه ]
 3و 3 >2 70 5 2 آس 20 1 75 00 ًِ 2 ل 0-5 2 ري

 لضأ ال وب َنيِفِراَعلا ِثيِدَحلا ماكخ َدنِع مث «مِهرْثُكأ وأ نيِولكَتملاَو ِةّيِفوُصلاَو

 بلاطف ؛ىلاعت هللا ركذ نم َرّبَتعي :ملعلا بتك ةءارقو «ةعفانلا تارضاحملاو سوردلا روضحف )١(

 .هلمشي هنإف ركذلا يف ءاج لضف لكو «ىلاعت هللا ركذ يف هبتك نيبو هسرد يف وهو ملعلا



 هنأ مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ميح
 0[ سس ب يس ل يي ا 2

 َنيِفِراَعْلا َدْنِع ٍةَروُهْشَم َءاَيْشأ نِم ْمَكَو ءَعوْضْوَم ُهنأب َنوُعطْفَي دق لب ؛ُهَل

 ْمَل َنيِذَّلا ِءاَمَلُعْلا نم ٌريِثَك لب ؛ِةّماَعْلا ُرَثْكَأَو ءْمُهَدْنِع ِةَرِتاَوَتُم لَب ؛ِثيِدَحْلاِ
 5١09 8٠١[ /5] !اهروجوس 1ك كيوحلانب 111

 ل م 0
2-2 

 هه

 (هنم فراعلاو كلاسلل دب ال ام)

 هللا سدق  ةيميت نبا مالسإلا خيش تعمس :هْنك ميقلا نبا لاق 5 1

 هريغ ىلع هل دهشي الو اقع دحأ ىلع هل ىري ال فراعلا :لوقي  هحور

 :يواشر ةلوبو نلاطي لو ةتفاطي 9 فاتن اقت

 كلذ نم  هحور هللا سدق - ةيميت نبا مالسإلا خيش نم تدهاش دقلو

 اَلَو .ٌءْيَش ينِم اَلَو ءْيَش يل اَم :اًريثك لوقي ناكو .هريغ نم هدهاشأ مل اًرمأ

 :َتيبلا اَذَهِب لّثمَتَي ام اًريثك َناَكَو بيش خف

 يدعو ىباآ نايك اةحكتو :يدكملا ناو يدنكملا اننأ
 0 0 كرف 0 2 000 ب هر هس + ها 2 1 ا

 لك يِماَلْسِإ ْدَدَجَأ نآلا ىلإ ينإ ِهللاَو :لوقَي ِهِهْجَو يف ِهّْيَلَع ينثأ اذإ َناَكَو
 57١/١[ نيكلاسلا جرادم] .اًدّيَج اًماَلْسِإ ُدْعَب ٌتْمَّلْسَأ اَمَو ِءِتْقَو

 هه ه

 (ءاملعلاو ةمئألل بصعتلا نع يهنلا)
 َنيِعَمْجَأ مِهْيَلَع هللا ناَوْضِر ٍةَباَحَّصلا ٍحاَهْنِم ىَلَع مُه ِنيدلا ٌةَمِيَأ 59

 يف ٍةَعيِرّشلا عوُرُف ٍضْعَب يِف اوُعَراَتَت نإَو «َنيِقِفَتُم َنيِفِلَتْؤُم اوُناك ُةَباَحَّصلاَو
 : َكِلُذ ريغ وأ ٍضْئاَرَمْلا وأ قاّلَلَملا 5 ٌجَحْلا وأ ةلصلا وأ ةراهلعلا

 م ع 2 هك 02 ملى ىلا م ا 4 6- م سل يت 00

 ٌبّصعت نَم ِةلِزْنَمِب وهف :َنيِقاَّبلا نود ٍةمِئالا نم ِهِنَيَعِب دِحاَوِل ٌبّصَعت نَمَو

 نود يِلَعِل ٌبَّصَعَتَي يِذَلا يضفارلاك ؟؛َنيِقاَبْلا َنوُد ٍةَباَحَّصلا نِم ِهِنّيَعِب ٍدِحاَوِل
 َناَمْنُع يِف ُحَدْفَي يِذَلا ٌيِجِراَخْلاَكَو ءَةَباَحَصلا ٍروُهْمْجَو ٍةئاَلَثلا ٍءاَمْلُخْلا : 2 ديب قي" ل



 -_ # سو | ءاملعلاو ملعلا

 0 5055 5 سا ىلا 7 52500 0 5 225 ع 7” هَ 8 00

 مُهنأ عاَمْجِإلاَو ٍةْنَسلاَو باتكلاب َتَبْث َنيِذلا ِءاَوْهَألاَو عدلا لْهأ قرط ِهِذَهَف
 هايس عك 7 2 5 راو 16 ب عيش ل # در < يه و وكر

 .ةكك هلوسَر هب هللا ْثَعَب يذلا ٍجاَهْنِملاَو ٍةَعيرْشلا نع نوجراَح نومومْدَم
 0 0 2 هاما سذه 4 7 دا م 2

 .ءالُؤَه نم هّبش هيِفف هنّيعب ِةَمِئألا نم ٍدِحاَوِل َبَّصَعَت نَّمْف
 »2 0 هع 4 0 0 مسموع س م و 0 ع 0 م و 2و 1 2 2

 َدِصَقَي َنأَو «َنيِنِمْؤَملا ِءاَملَعَو َنيِنِمْؤَملا ةالاَوُم َنِمْؤَُم لك ىلَع ٌبِجاَولاَف
 2 أ

 200 خخ 000 ه رم 0 دع 52 7 را حرم ريس سس و ريع نع وكر ع رع ه5

 نمو «ناَرِجَأ هلف َباَصْأَف مُهْنِم َدّهَتْجا نَم نأ ْملْعَيَو «هدجو ْثيَح هَعِبْتيَو ٌقحلا

000 
5 

 [؟08 707 /77] .ُهَل روُمْعَم ِهُؤَطَحَو ؛هِداَهَتْجاِل ٌرخأ ُهَلَف أطخأت مُهْنِم َدَهَتْج 1 مة م هي 20 ه5 وكي 6س هج 3

© © © 



54 

 هدلإإ)  اهيفادي اموةدبعملا_ لح
 نم وهف تاحابم لوصح يف وه هل هؤاعدو هللا ىلع هلكوت ناك نم #54 ]

 نم نأ امك «.ةصاخلا نم وهف تابجاوو تابحتسم لوصح ىف ناك نإو «ةماعلا

 نع ضرعأ نمو .هسفنل ملاظ وهف تامرحم لوصح يف هيلع لكوتو هاعد

 ]5/٠١""[ .ناميإلا ةقيقح نع جراخ لب ؛هلوسرو هلل صاع وهف لكوتلا

 ٌلقإ#و ١[ :نورفاكلا] 4 نورفكلا امتي لق#»  :ناتروسلا ناتاه #9 1
 عوطتلا ةالص يف امهب أرقي لك يبنلا ناك - ١[ :صالخإلا] 6©4) ّدحأ ُهَّلأ َوُه ومم مو

 .ديحوتلل ناتتمضتم امهو «رجفلا ةَّنّسو «فاوطلا ىتعكرك

 «يدارإلا يلمعلا ديحوتلل ةنمضتم يهف :4©) َنرزيَكللا امني ْلُق» امأف

 .ةدارإلاو دصقلاب هلل نيدلا صالخإ وهو

 يلوقلا ديحوتلل ةنمضتمف :4©) ٌدحأ ُهَّنأ وه ٌلق# ةروس امأو

 ]04/١[ علا

 ءميعن لكل عماج مسا ةنجلاف ةنجلا لوخدب قلعت نإو ءاجرلا 80 ]

 . هللا هجحو ىلإ رظنلا هالعأو

 ىلإ اًقوش كتدبع ام :لاق نم لوق يف هابتشالا لاوز نيبتي انه نمو

 نظ لئاقلا اذه نإف «كتيؤر ىلإ اًقوش كتدبع امنإو «كران نم اًقوخ الو كتنج

 نبا هذيملت هب رّبع امك «يملعلا :باوصلا لعلو ءاهيلع تعلطا يتلا خسنلا عيمج يف اذكه )١(
 402 َنوريَكَلا ماكي ٌلُق# :لاق ثيح (94 /7) ةيمالسإلا شويجلا عامتجا :هباتك يف ميقلا تح

 40 لسع هلأ وه لك :ةروسو «يدارإلا يلمعلا ديحوتلل ةنمضتم ١[ :نورفاكلا]

 .يملعلا يربخلا ديحوتلل ةنمضتم ١[ :صالخإلا]



 س7 141 اا: 0# اهيفاني امو ةديقعلا

 سابللاو برشلاو لكألا الإ اهامسم يف لخدي ال ةنجلا نأ هعبات نمو وه

 [ة"-5”/١٠] .تاقولخملاب عتمتلا هيف امم كلذ وحنو 00 ام

 َلاَقَق ءىَسوُمَو ْمَدآ ّحَتْحا» :َلاَق هنأ هلي يبنلا نَع (ناعيجطلا» يف ©

 ُهَتَكِئاَلَم كَل َدَجْسَأَو ِهِحوُر نِم كيف ََحَفَنَو ِهِديِب هللا َكَقَلَخ يِذلا ع َتْنَأ
 َتْنَأ :ْمَدآ َلاَثَف ؟ةَنَجْلا نِم َكَسْفَنَو اَنَتْجَرْخَأ اًذاَمِلَق ءِءْيَش لك ةاَمتأ 00

 ّْنَأ َلْبَك َيَلَع اًبوُتَكَم َكِلَذ َتْدَجَو لَهَق ِماَلَكِبَو ِهتلاَسِرب هللا َكاَفَْطْصا يِذَّلا ىَسوُم

 ََ ل 4 -
 هج أ مسموم امس ٠ 2 كج 5 2 رم أ حو ل 8 ين قمحا رمت ب 2

 نإف « ِرَدَقْلا ُجَتَْي َتذُمْلا نأ تلج رالقلاب :ينوف ىلع حضي ملدا ْمَدآَو

 مْوَكَو «سيلبإل اًرْذُع َناَكَل اًرْذُع اَذَه َناك وَلَو ءُلِقاَع اَلَو ٌمِلْسُم ُهُلوُقَي ال اَذَه
 1 هو كيال فير 2 هم 7

 رد و حوه موفو حوب

 ةاتحاف ير ىلإ ناك دك مَآ نإ ءِبْنَذلا ٍلخأل اًضْيأ َمَدآ َماَل ىَسوُم اَلَو

 اةاميك: ناك ادهن (ةفلعلاب مهتلحل يلا ةييصنلا لخأب ةمال كلو ةىتعو
 د هه - وو

 َناَكَف .َقلْخَأ ْنأ َلْبَق اًبوُتْكَم َناَك اا ا ؟ِدَنَجْلا نم َكَسْفَنَو اَنَتْجَّرْخَأ ه2 © َء - ود 0 4 و 01 2 ع أ 0 هسو مس و

 ُماَلْسِتْساِلا ُبِجَي ٍبِْئاَضَمْلا نِم َرّدُ ذَق اَمَو :ةاردَقُم هيلع ةيترتملا ةَبيِعَمْلاَو لْمَعْلا
 واننا و

 [ل١5 ١و3 . اًبَر هللاب ىضرلا ماَمَت نم هن هَل

 .ُهَيِرْنَتَو ّبّرلا َميظْعَت ُنَمَصَتَي (َكَئاَحْبُس) َطْفَللا اَذَه

 .ةميِظْحَت ُّنَمْضَتَي ُهْنَع ُهْنَع ٍصْقَنلا ُيَفْنَو ءءوُسلا نع ُهَي ُهَهيِزنَت ُنَمَصَتُمْلا ُحيِسَتلاَف

 ]١/84 -١5١[

 ةكيلخلا ُتاَمٌّصلا وه «لالَجْلا» َّنأ يل ٍنماَّنلا 7 00 ١

 .هوحَنو يِزاَّرلا َكِلَذ َركذ اَمُك ٌةيتوبْثلا ُتاَفّصلا (َماَركِْلادَو

 ءِصْئاَقّنلا َيْفَن مسي لاّمَكْلا ُتاَبِْإَ 1 تايم اكهناك نأ تلا
 ِهلْوَقَك : مَعَ نأ نفك امو بس نأ ودنياه وهو: تداولا يت َرْكَذ ْنِكل

 4ك ٌننَع ني ٌنَو» : قلن َناَمْيَلُس ٍلْوَقَو 1 :نامقلا 4ُديْلُل معلا ره هلأ َّنِ



 سه د دل حا هدو فاح هول د: ” يد ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت قم 4م

 نَمِم اًريِثَك َّنِإَف ١[ :نباغتلا] «ذدنحلا ُهَلَو ُكزُمْلا هل» :ُهلُوَق َكِلَذَكَو ٠*[ لا

 5 ددضتي دمحلا ذإ ءامومذع لي اًدوُمكَم نوكي ال ىتعلاو كّْلُمْلا هل نركب

 حم ِبوُبْحَمْلا ِنِساَحَمِب دايخ يفتت وشما ِهِنِساَحَمي ٍدوُمحمْلا نع

 00 نوكَي ةَّبَحَمْلاَو ٍدْمَحْلا نم ٌبيِصَن ُهَّل نَمِم ٌريِثَكَو
 كللُمْلاَو نحْلاَو ُةَيِطَعْلا يفاَتُي

 تح كدا تاك رالف

 . فاي 9 تاي الو دمي تكي اذهو

 ]57/٠١[ .نْيَمْصَوْلا ٌعاَمِتْجا ُلاَمَكْلاَو

 اَهَل ٍدْبَعْلا ُلْوَقَق هللا اّنِإ َهَلِإ ال : ْمهِيئِْلَأب َنوُلوُقَي اوُناَك نِإَو ُساَّنلا م84 ]

 . هللا ٌةَعاَط لُمْكَت ٍديِحْوَتلا قيفحبت يسحب 93 تنكر قرأ ٌةَقيِقَح ُهَل ِهِبْلَق نم اًصِلْخُم

 نشل ذلك نو حرخ قال هن ك1 يق يف نمالشإلا لا قف ع امل

 ١ و 4 - اًمحَفْلاَو 75 م 24

 ا 0 ؛ :فسري] نلت اياب نم كب اقتل 9 ا

 و
 وهو َنيِصِلُخُمْلا هللا ٍداَبِع نِم ُهَنَأب ُهْنَع ِءاَشْحَمْلاَو هولا تفر لك

 0 [؛؟ :رجحلا] «ٌنلُطْلَس 0 ََك د ىِداَبِع َنإإأَ» :ُمِهيِف َلاَق نقلا مه

 23١ :ص] «َنِضْلْخَمْلا مُهْنِم كد اع اَلِإ © © نيج ْمُهَن 2 َكِئَرعب لاق :ْناَطْمَّشلا

.]47 

- 

 هللا الإ َهَّلِإ ال :ّلاَق نَم» :َلاَق ُهّنَأ هلك ّيِبَنلا نع حيِحّصلا يِف َتَبَ دَكَو -_
 ٍلوُخُد َباَبْسَأ يِفْنَي صالخإلا َّنِإَف .هِراَّنلا ىَلَع هللا ُهَمَّرَح ِهِبلَق نم اًضِلْخُم

- 

 ىَلَع ُهَل َمّرَحُمْلا اًهَصالخِإ ْنَّقَحُي ْمَل هللا الإ َهَلِإ ال َنيِلئاَقْلا نِم َراّنلا َلََد نَمَق

 نع فرصي ىلاعت هللا نأ ناتءارقلا تنيبف «ماللا رسكب ءَنيِصِلخُمْلا :ةرتاوتم ىرخأ ةءارق يفو )١(
 نيفطصملا نيراتخملا نم مهلعج كلذ ببسب هنأو «ءءاشحفلاو ءوسلا نيصِلخملا هدابع

 .رايخألا



 و اهيفاني امو ةديقعلا
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 ُكْرَّشلاَو نانا ُهَلَخْدَأ اَميِف ُهَعَقْوَأ يِذَّلا ِكْرَّشلا نم ٌّعْوَن ِهِبْلَق يف َناَك لَب ِِراّلا ع

 ا ؛ لْمَّتلا ٍبييَد نم ىَقَأ َِم ادلق ىف

 -5١[ ؟١50/16] ةحتافلا] «© تيِيَتَش َكاَيِإَو دبع د كاّيإ» : َلوقَي

 رثلا يلؤأو لولا اويلي هلل اويلي اَونَمَ َنِدْلا انأك» :ىَلاَعَت َلاَق هد ]
 - وو 0077 هع واس ل

 ؛(ْمُكْنِم را يلوأ اوقيط أو ةلوشرلا ويطرد لك ْمْلَف .[04 :ءاسنلا] 4

 لل ٌةَعاَط ٍلوُسَرلا ٌةَعاَطَو ِءِلوُسَرلا ٍةَعاَط يف َةَلِخاَد ِرْمَأْلا يلوأ َةَعاَط َلَعَج لت
 وُسّرلا عطُي نَم ُهَّنِإَف ؛ِرْمَأْلا يلوأ ٍةَعاَط َنوُد ٍلوُسَّرلا ٍةَعاَط يف َلْعِفْلا َداَعَأَو

 ما هان لوسرلا ةرمأ اذإ قعأل نسلق هللا“ ءاطأ

 مُهَعاَطَأ نم لُك َسْيَلَف «ىللا ٍةَيِصْعَمِب َنوُرُمَأَي دق مُهَّنِإَف ءرْمأْلا يِلوأ ٍفاَلِخب
 مار وول يقم دا ا اقوا وار نا ولا وا د

14 # 
 يِف ُلُْخّدَيَو ارم نأ ءاملفلا نِف (رْمأْلا يلوأ» َن 0 ؟ال ْمَأ وب هللا َرَمَ

 ومو و أ

 .هلل ُهَلُك ٌنيَدلا ُنوُكَي اَذَهِبَو قل و ا َءاَطَو ِءاَملعلا ديِلَمَت اذه

 م5

]157- ”55/٠١[ 

 ]  07نِم ُلُكَوَتلاَو ُهَلَمَعَو ِبْلَقْلا َلْوَك ُنَمَصَتي َوْهَف ٍديِحْوَتلا ُظْمَل درمأ اَذِإ
 ٍديِحْوَتلا ماَمت

 ل ِظْفَلَك اَذَعَو

 ُناَسْيِإلا ليف
 حِراَوَجْلاَ .

 .مالْسإْلا هيف ُلُخْدَي ُقَلْظُمْلا ُناَميإْلاَو

 ُلَمَعْلاَو ءِلَمَعْلا نِم َوُه َروُكْذَمْلا َمالْسِإْلا َّنِإَف «ِلَمَعْلا» ْظْفَل َكِلَذَكَو

 ُناَميِإ لّصح ِبْلَقْلا ُناَميِإ لَصَح اَذِإَف ُهاَضَتْقُمَو ٍبْلَقْلا ٍناَميِإ ُبَجوُم َوُه ٌرِهاَظلا
 ولف لَو هِداّيِقْناَو ِبْلَقْل ٍقيِدْصضَت نِم هيف َّذُب ال ِبْلَْلا َناَمِيِإَو ٌةَروُرَض حراَوَجْلا

 ُةَرِهاََظلاَوُةَئِطاَبْلا ُلاَمْعَأْلا ِهيِف ْتَلَحَد دِرْمَأ اذ هن اِناَم
3 -_ 

 اًميِإْلا

 لكلا نمعو «ناشللاو بلقلا لوف ةزءأ + زمَعَو لون



 ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ومص

 ْمَل ِهِتَعَباَتُم نَع ٌرِبكَتْسَيَو ُهَدِسْحَيَو ُهضْعبي َّوَهَو 4 هللا وسر ادمحم نأب

 [أ59- 754/15١ . ُهيَلَك َّنَمآ دق
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 لكل ُلاَقُي الق ءُهَل اَكِداَرُم َو رك نبت قيبضألا نصت و ذاميإلا "كل

 نتنالا'كفنعَت 00 َنأب قدا هناك ولف .هب ٌنِمْؤُم هَ : ءْيَشِب ٍقَّدَصُم

 ْمَل ُهَنوُمْلْعَيَو ُنِماَّنل دهاش اعواد رشا ون اكقت طوال اَنَقْوَق ءاَمّسلا أَو

 ا ل ذَهِل َلَقْي
 ةوربخأ مُهَنَِق [17 :فسوي] ان ٍنِمّؤُمِب َتنأ امو :تفّسوُي ٍةَوُخِإ ٍلْوَقَك ؛ِةَبِئاَعْلا

 ٍنبْحُمْلِل ُلاَقُي ُلَوَأْلاَ ؛ هب ّنَمآَو ُهَّل َنَمآ نَم َنْيِب َنوُقَرَفُي مُهَو ىهنع باغ اَمب

 [لا١ هب رَبْحُمْلِل ُلاَقُي يِناَثلاَو

 َوُه هللا َنوُكَي ْنأِب اّلِإ ٍتاَفوُلْخَمْلا عيِمَج نَع ُبْلَقْلا َيِنْعَتْسَي ْنَل ه4
 لو «وتلعتلا نكوكي »لو وبال ةيعتشت 09 .اقإ الإ ُدَنقَي ا[: يذلا الز
 يِلاَوُي اَلَو ُهُهَرْكَيَو بولا ُهضِعْبُي اَم الإ ُهَرْكَي اَلَو ُهاَضْرَيَو ُهّبِحُي اَمِب الإ ُحَرْفَي

 ٍضْخْبُي اَلَو فش اَّلِإ ُتِحُي اَلَو هللا ُاَداَع نَم اّلِإ يِداَعُي اَلَو هللا ُءاَلاَو نم اَّلِإ

 ِتاَفولْخَمْلا نَع ُهُؤاَتْعِتْساَو هتيِدوبَع ٌتَلمَك هلل هيد صالخإ َيوق امْلَكَف 2 0 2 7 ََ هَ م 37 0 4 3 م
 2 74 0ر6 00 1 0 هم م أ

 ]198/١[ .:كرشلاو ربكلا نِم ةئَربي هلل ِهتيِدوِبَع لاّمكيَو

 ٍروُمَأ يف ْنِكَل :هْيَلَع َلْكَوَتلاَو ُهَدْحَو هللا َلاَوُس ُدِصْقَي دق َناَسْنإْل كح

 ِهِلاَوُس يف ُهَل اًصُِخُم َناَك نإَو اَذَهَق ءاَهْنَع ىَهْنَيَو اَهْهَرْكَي لَب ؛هللا اًّبِحُي ال

 كك هيَداَبِ يف اًضِلْخُم َرُه َسْيَل ْنكَل هْيَلَع ٍلُكَوتلاَو

 ْيَلَع َلْكَوَتلا َنوُقَفَحُي

 ا 5 ل ءاَلُؤَهَف ءوب َةئاَعَيْسالاَو
 لعبوا لكني اذهَلَو هَدْيلَع َلكَوتلاَو ٠ هللاب َةَناَعِتْساِلا اوُقّمَحُي ْمَل ذإ ُهَتوُدِصْمَي اَميِف

 نم ُهْداَرَم لصحَي لْصْحَي ْمَل ْنِإَ 5 ِباَجْعِإْلاِبَو قرا ََرَجْلاَو ٍفْعّصلاب ِءاَلُؤَه نِم



 عمد اهيفاني امو ةديقعلا

 هتْوفَو ةييفت ىلإ وظن هدوم 0 ْنِإَف عَرَج هل نفح اعبر ميكا ناك رْيَخْلا

 0 ِهِداَرَم 0 ا ُبَجْعُي دَقَو ٌباَجْعِإ ُهَل لَصَحَف

 اميه كلم قة طل ا د[ وت وول ة ىلاتت لاف و 04
 ىَلِإ [4 موشن «تيرّدُم 5 7 تا ا مكي َتفاََضَو

 :ةبوتلا] 49 ميحت ٌروُفَح و ع نم 15 تلد ِدَحَب نس أ مشو : ِهِلْوَق
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 ِكاَرْشِإْلا ٍباَب نِم ُءاَيّرلاَف ءٍِبْجْعْلاَو ِءاّيّرلا َنْيَب ُساَّنلا ُْنِرْفَي اَم اًريِثَكَو

 اَل يِئاَرْمْلاَق ءِرْكَتْسُمْلا ُلاَح اَذَهَو ءسْفلاِب ِكاَرْشِإْلا باول عاقل ءقْلَخْلاِ

 ك1 وطب لك نفت ه4 ةيففقلاو ا «ةنفانلا] ههذتك كارا ة ل رك لتكل

5 3 
 .باَجعإْلا نع َجَّرَح «تيِعَتَش َكاّيِإو» :ُهَلْوَق َقّمَح نَمَو 0-4

 دقف «هيف ةدئاف ال هنأ عم ءطق ىضرلل يفانملا نزحلاب رمؤي مل 7550 ]

 .هللا ههركي ام هب نرتقي مل اذإ هنع ىفعي هنكل ةرضم هيف نوكي

 يفاني ال كلذو .بحتسم نسح ةمحرلا هجو ىلع تيملا ىلع ءاكبلا نكل

 هك يبا لوق ىنعم فرعي ادهرو سم هظش اخازقل هلع ءاكبلا فالك: اهلا

 اَمّنِإَو هِداَبِع ٍبوُلُق يف هللا اًهَلَعَج ٌةَمْحَر وَّذَه َّنِإ) :لاقو تيملا ىلع ىكب امل
 ةمحرل ال هظحل يكبي نم ءاكبك سيل اذه نإف .'"0ءاَّمَحَّرلا هداَبِع ْنِم ُهللا مَحْرَي

 هللا نأ تيأر :لاقو "”كحض يلع هنبا تام امل ضايع نب ليضفلا نإف .تبملا

 لهأ ىلإ ةبسنلاب نسح لاح هلاح .هب هللا ىضق امب ىضرأ نأ تببحأف ىضق دق

 نع جرح «دبعن كاّيإ» لوف ود ّقَقَح نَمَق «[5 :ةحتافلا] «ٌتيِعحَف

 [؟ لال ؟ا/تك/١٠٠]

 حيحصت نع ةوعدلا وأ ملعلاب نولغشني مهنأ حالصلا لهأو ملعلا بالط ضعب ءاطخأ نم )١(
 .نيرخآلا ىلع ةلاطتسالاو رورغلاو بجعلا نم بلقلا ضارمأ مهيلإ يرستف «ةينلاو بلقلا

 .هيلع قفتم (؟)
 .ءافلا فذح باوصلا لعلو !«كحضف) :لصألا يف ()



 ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 1

 لَو يبنلا لاحك ىلاعت هللا دمحو ءاضقلاب ىضرلا عم تيملا ةمحر امأو

 اواو اصلا اوما اما نددلا نمو وتوزع: تاكا لاذ اهنك لست كه

 [47- 45/٠١1 .ةمحرملاو ربصلاب يصاوتلا هناحبس ركذف ١7[« :دلبلا] 409 َةَمْئَمْلِ

 ٍةَّيِهَلِإْلا ديِحْؤَت © ثيوتض َكاّيإو ُدبعن َكاَيإ» : :ُهَّلْوَق ُقَّقَحُي 7 4

 ةّيهَلإْلا ُمِْلَتْسَت ٌةّببوُبَرلاَو «ةّيبوُبرلا ُنَمَضتَت ُهيِهّلإْل تَناَك نإ ةّيبوُبرلا ديِحْؤَتَو
 وام و مس

 َدْنِع ُهاَنْعَمِب ٌصَتْخَي ْنَأ ا ل ٍداَرِفْناِلا دبع رق ةقفت 15|: اهقدعأ نإ

 .ناَرِيْقالا

 اَمَلَو . .ٌّبّرلا ِهِمْساِب اَقَلَعَتُم ُلاَوُسلاَو هللا هِمْساِ َةَقَلعَتُم ٌةداَبِعْلا تّناَك اَذَهِلَو

 ءمْسالا اَذَهِب ٌةَعوُرْشَمْلا ُراَكْذَأْلا تءاج ىَلاَعَت هللا ماب ٌةَقْلَعَتُم ٌةَداَبِعْلا تَناَك
ََ 

 هللا الإ َهَلِإ ال ْنَأ ُدَهْشَأ : ِنْيَتَداَهَّشلا ُلْثِمَو تدع هللا كلا :ِناَّذَأْلا ٍتاَمِلَك
 ع

 ٍلْوَقَك ٍ؛ٌبّرلا مْساب ٌءِيِجَي اَم اًريِثَكَف ُلاَوُسلا اَّمَأَو .هللا ُلوُسَر اًدَّمَحُم َّنَأ ُدَهْش
 ون يل

 [لمم - 78 /] . [57 :فارعالا] (انَسُفنَأ آَئَملَظ اَنَّبَرإ» : َءاَوَحَو َمَدآ

 ٠[ :ةدئاملا] 4َنيِقّنمْلا َّنِم ُهّلأ ُلَبقَتي اَمَنإط :ِهِلْوَف يِف ُساّنلا َعّراَتَت 5 5؟]

 ِتأَي ملك اًهلظُم ُهاَقَتا نم الإ ٌةََسَح ُقَيْقُت ا ِةَكركْعُمْلاَو جراوكْلا ٍلْوَق ىلع

 ه0

 م

 ُهَّلِمَعَف «هيِف هللا ىَقَتا نَّمِم َّلَمَعْلا لَبَقَتُي ٍةَعاَمَجْلاَو ِةَنَّسل | ٍلُهَأ َدْنِعَو

 يذ ايضاح ناكادؤو هني ةلتقت لَم يف اقثا نمت ولا رثأل انفو د هلل اًضِلاَح
. 

 م ورا ف اهل تاك هروب نينا كد ِهِقَتَي مل نَمَو وِرْيَغ

 .لضَأْلا َوُم اَلاَحَو امْلِع ٍناَميِإْلا نِم ٍبْلَمْلاِب ُمِئاَقْلا ُنيّدلا 255 ]

 .ناَميإْلا ُلاَمَك َيِمَو «ٌعوُرُفْلا َيِه ُةَرِهاَّظلا ُلاَمْعَأْلاَو
2 



 عمصجج اهيفاني امو ةديقعلا

 1 و 20 - مىمرك - 5 5 2 5-5 0 ََ 25-2 ب 6ع

 مث «كيِعَولاَو دْعَولاَو ٌصصِقلاَو ةّيِلَفَعْلا سيياَقَمْلا يِه يتلا ٍلاَثْمألاَو ٍديِحْوَتلا نِم
 ٍناَذَألاَو ٍةَعامَجْلاَو ٍةَعَمْجْلا نم َةَرِهاظلا ُهَعوُرَف  ةَّوَق هل َراَص امل  ٍِةَئيِدّمْلاِب َلَرْن 22 ريغ ل 000 تخين - هم ل 2 و 2 رع ري 2 0. 2 000

 0 5 ا هك 0 .ىااح ه2 ؟ ه يم 00200 - أ 9 ير

 ِهِتاَحاَو نم كِلذ ٍرْيغَو ٍرِسِيَملاَو ىنزلاو رمخلا ميرختَو ماّيَّصلاَو ٍداَهِجلاَو ِةَماَقِإلاَو
 [؟"هده/١٠٠] .هتامرحمو

 .ٌبَحْلا ةيالولا لصَأَو نضْمبلا ةَءاَربْلا ُلِصأَو :ةيالولا دِض' ٌةَءاَرَبْلا 7” 5 ا

 ]٠١/ه5:[

 تيَعلَو [40 :ةعقاولا] 4ِنيِلا قع :ِءاَمْسَأْلا ٍهِذَه يف ساَّنلِل 7 56 ]

 .ٌةقوُرْغَم ُتاَلاَتَم 5 :رئاكتلا] «ويقبلا َمططَو 7 :رثاكتلا] «ني

 .َنلاَو ٍساّيِقْلاَو رَبَحْلاَو عاَمّسلاب ُهَمِلَع ام «نبِقَيلآ َملعط :َلاَقُي ْنَأ :اًهنِ

 .ِرَصْل ُهَياَعَوُهَدَهاَش اَم «نيقبلا يعِطَ
 2201 2 رح لج بخ م رز وما ع ب ا ا لأ 0/00 أ

 .رابِتغالاب ُهَقَرَعَو ُهَاَذَو ُهَدَجَوَو ُهَرَشاَي اَم «ِنيِقيلأ َقَحَِِو
 2 سا # مس موكا هه رم نكد ل ميسو ه8 رلو# لرادعف 2
 َراثآ ىَأَر وأ ءَربْخَملا َقَّدَصَو اَلَسَع َكاَنُه نأ َرَبخأ نم لثم :ىلوألاف

 .هدوجو ىلَع َُلَدَتْساَف لّسَعْلا

 در حبا غل فل او عا ع د“ عما ارا 077 72 د 5

 .هَئَياَعَو ُهَدَهاَشَو لَسَعْلا ىأَر نم لثم : يناَثلاَو

 ىلغأ اذه نأ ُموُلْعَمَو ُهَتَواَلَحَو ُهَمْعَط َدَجَوَو َلَسَعلا قاذ نَم لثم :ْثلاَثلاَو 5 0 0 دا 0 فو 2 را و ا سنو ا 1 م ل 6 و 000
 1 سس

 هلق انف

3 

 :ٍتاَجَرَد ثالث ىَلَع ِةَرِخآلا ٍرْمَأ نِم هب اوُريْخَأ اًميِف ُنماَّنلاَو
 و

 ٍدوُجُو ىَلَع ِةلِدَأْلا نم َماَق اَمَو ُلْسّرلا مُهتَرَبْخَأ اَمِل ٍ؛َكِلَّدِب ُمْلِعْلا :اًماَدْحِ

 .كلذ

 ننال 5200 م 0 0 2 - دكا ع 4 ا

 .ٍراْنلاَو ٍةْنَجلاَو ٍباَقِعْلاَو باّوْثلا نِم ِهِب اوُدِعَو ام اونَياَع اذإ :ةَيِناَثلا
 اوناّك اَم اوَقاَذَو ؛ةنَجلا ٍةنَجلا لْهأ َلَحَدَف ؛كِلَذ اوُرَشاَب اذإ :ةَتِاَثلاَو 7 4 0 2 جا ا رع و وال تف طع 0 000 2س كو

 و نع مهر و 0 - 4



 ار بي يي بت7اتلللللل للملا هد ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت سبا

 هلل ءاَعْذلاَو ُلُكَوَتلاَو ٍصاَلْخِْلاَو ٍديِحْوتلا ِةَرَمَت نِم ُهَنوُدِجَي اَم َكِلَذ نيو
 20 ا ا يف س و :تاكوو فالك نه بتاثلا7 [ذه ىف نات ناف ن2

 ىف و 2 م اس ع ا - وم

 . ال الدتساَو اعامس كلذ مِلَع نم ( مهنا

 .ْمُهَل لُصْحَي اَم َنْياَعَو َدَهاَش نم (مُهْنِمَو»

 هَل ٍءاَجِيْلاْلاو هللا ىَّلَع لكَوَتلاَو صالخإلا َةَقيِقَح َدَجَو نم (مُهْنِمهَو
 ]540/١-550[ اوف اَمِي َىّلَعَتلا َهلعَقَو وب ةَناَعِتَساَلاَو

 هب ّنَظلا ٌنْسُْحَو ِهياَمِكب ُةَقْتلاَو هللا ىَلَع ُنُكَوَتلا :ٍبِياَكَمْلا خجزأ 551

]557/٠١[ 

 ام اَِسْفْنَأ ىِف ُدجَن اّنِإ :اوُلاَقَف ِهْيَلإ هلك هللا ٍلوُسَر ُباَحْصَأ اَكَش #59
31 

 .(؟ُهوُمَتْدَجَو دَقَو) َلاَق .هب َمْلَكَتي َن د ْدَحَأ ْمَظاَعَتَي

 . "”ناَميالا ُحيِرَص َكاَذ» َلاَق . ْمَعَن اوُناَق

 َحيِرَص َوُه َناَك ُةَماَرَكْلا ِهِذَمَو ُضْعُبْلا اَذَه ٍساَوْسَوْلاِب َنَرَتْقا اّمَل اَنُهَق

 ٍهِذَمَو ضْعُبْلا اَذَه ُدِجَي ال َرِفاَكْلاَو ٌقِفاَنُمْلا َنأِل ؛ُهّضْحَمَو ُهُصِلاَح َوُهَو ٍناَميِإْلا

 .َكِلَدب ٍةَسّوْسَوْلا َعَم َةَماَرَكْلا

 َكَرَتَو ُلوُسَرلا هب َءاَج اّمَع ضاَرْعِإْلا َوُهَو "”طيِسَبْلا ٍرْفَكْلا يِف َناَك ْنِإ لب

 نأ 04

 هظفل تبثأ دقو .(7”هال) ملسم هاور )١(

 دصقو ةدناعم نع نكي مل يذلا :طيسبلا رفكلاب نونعيو «بكرملا رفكلا لباقي طيسبلا رفكلا (؟)
 .بيذكتلاو ةفلاخملل دصقو دانع نع نوكي يذلا وهف «بكرملا رفكلا فالخب «ةفلاخملل

 يل َّدِض َكِلَذ ىَلِإ هب َناَمِيإْل ُكَرَتَو ٌلوُسَرلا هب َءاَج اّمَع ضّرغأ نم ّمَض َنِإ

 ءطيِسَبْلا ِرْفُكْلا يِف َيِقَب ٌءْيَش ِهْبَلِإ ٌعُضَي ْمَّل نِإَو «ُبْكَرمْلا ُرْفكْلا َوُمَو ٍبيِذُكَدلا يف َعَنَو
 .078/5) ىواتفلا عومجم :رظنُي . ِةَلْفْعَو ٍضاَرْعِإ يِف وأ ِبْيَر يف َناَك

 :نيمسق ىلإ لهجلا (”977/6) دئاوفلا عئادب هلأ هنلك ميقلا نبا مسق دقو

 .دضب سبلت مدع عم ةفرعملا مدع نع ةرابع وهو :طيسب -
 امأ ملعلا هبحاص بلطي يذلا وه لوألا مسقلاو ةلطابلا تاداقتعالا بابرأ لهج وهو بكرمو

 .هبلطي الف بكرملا لهجلا بحاص



 0# اهيفاني امو ةديقعلا

 ذإ ءَكِلَذِب ْناَطْيَّشلا ُهَّل ُنسِوْسَوُي اَل دق اَذَهَق - ُهَبيِذُكَت ُدِقَتْعَي دِقَتْعَي ْمَل نإَو - هب َناَميإلا

 اًَذِإَف ءديِضَتْقُم ٍدوُجَو َدْنِع اَهْبَلِ َجاَتْحَي ا ِناَمِيِإْلِل يِفاُمْلا ٍضِراَعُمْلاِب ُةَس ا

 . ُهَعْفْدَي ٍضرراَعُم لإ ْخَتْحَي 3 َناَميإْلا رِضَتْقَي اَم ُهَعَم ْنُكَي 0

 ةاكلأك ُهَمِرَكَف ِقاَمْنلاَو ٍرْفْخْلا ٍرِطاَوَح نِم ِنِمْؤُّمْلا ٍبْلَك يف َعَقَو اَم لُكَف

 ِهِسْفَن نع ُهاَقَنَو ُهَهِركَف ِبْنَِب ُهّْسْفَن ُهْن ندع نم رك نأ امك ءانئفيو اناميإ ءاذز مر وم وو 44 هج
 1.00 عر

 [لكام _م”١/55] . ىَوَقَتَو ريو اَحاَلَص َداَدْزا هلل هُكَرَتَو

 هب ّرَكَأ دق اَذَهَق ِءْيَش لك ُقِلاَح ُهّنأب ُراَرْقإْلا َوْهَو ةّيبوُبُرلا ُديِحْوَت امأ 7 54
 420 رم مو اّلِإ ناي كاكا ُنِمْؤُي اموإ» :ْمِهِيِف هللا َلاَق َنيِذَلا َنوُكِرْشُمْلا

 00 18 كاوكتلا 0 نم يول :ٍساَّبَع نبا َلاَق <٠6[ :فسوي]

 م صدع .

 داومسْلا ءاومسلا قلخ ْنَم مُهَتلَأَس نلوم :ىلاعت َلاَقَو ا نول مُهَو هللا 0

 ا ع 0014 سعال 7و سم م

 5١[. :توبكنعلا] يآ | نوفل رمَقلاو سمّنلا َرَخَسَو ضرأْلاَو

 يِف َسْيَلَو ءِضْرَأْلاَو ِتاَوَمَّسلا ُنِلاَح هللا نأ َنوُرِقُم َنوُكِرْشُمْلا ُراَفْكْ
 سم

 هك ال هل ىلا وتم كحل رار رانا عي
0 

 كلو ؛ هِلاَعْفَ عيمجو تَِصَو ِهِتاَذ يِف لْثِم 3 سيل يذلا ا تاب َنوُرِقُم

 ع موو

 وأ َاَعَفُش اَهَنوُذِخَتَي ىرخأ َةَهِلآ ُهَعَم اوُدُبْعَي ْنَأب كيمو يف وب َنوُكِرُْم انه َعَم

 ْمِهِفاَرِتْغا ّعَم ُهَنوُد ٍِتاَنِئاَكْلا ِضْعَب ّبَر ُهَرْيَغ ال ْنَأب هتيبوبر يف ذ وأ ؛ ٌءاَكَرش

 . ِقْلَخْلا َكِلَذ ُقِلاَخَو بَّرلا كِل تر هنأ

 هع

 ا ٍديِحْوَّتلاِب ٍبْمُكْلا َعيِمَج َكَرْنَأَو ٍلُسَرلا َعيِمَج هللا لكسر َنَو

 نيمسق ىلإ كلذك مسقني رفكلاو -

 .دضب سبلت مدع عم لوسرلا عابتاو ناميإلا مدع نع ةرابع وهو «طيسب -
 .ةلطابلا تاداقتعالا بابرأ لهج وهو «بكرمو



 هنآك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت مك

- 

 نم تكلِلَبَق نم اكْلَسَرَأ امو#» :ىَلاَعَت هللا َلاَق اَمَك .ُهَل َكِيِرَش ال ُهَدَُحَو هللا ةَداَبِع
 صر رك مسالا  امصاس 0 مساس 02 2 يري وه

 [51/11-55] .[76 :ءايبنألا] © نوُدبعاَف انأ الإ هلإ آل هنأ ِهْيلِإ ىعون الإ لوسي

 ثْلَع اَنَدْيَع لوا عقر كا «نالُق ٍةَكَرَب يِف نحن : ءاَمْلا ُلْوَق ” 89 ١

 . '"”رابتْغاب ٌلِطاَب رابتغاب ٌحيِحَص ُماَلَكْلا اَذَهَك :ةَكَرَبْلا

 نع اَناَهَنَو ٍفوُرْعَمْلاِ انَرْعَأَو انَمْلَعَو اناَدَه هلأ هن

 .ٌحبِحَص ْماَلَك اَذَهَف ءَلَصَح ام ِرْيَكْلا نِم اَنَل َلَصَح ِهِتَعاَطَو همام ٍةَكَرَبِبف ركْذُمْلا
 هّه و ه و هم عهد م

 خر نورك نأ لف : قلَحْلاِ َكاَر كالا هيو
8 

 مس

 وةلوْسَرَو 4 هللا ٍةَعاَطِب اوُموَقَي 2 آ َنِإَو ولْجَأِل مه كيش نأ ُهظَبَق م قم ويك 4

 ١١5[ - 1 /لطز ا اَذَهَك

2 

 ٍةَعَباَتُم ِرْيَغ نِم هللا ىَلِإ اًقيِرَط ِءاَيِلْوَأْلا نِم دَحَأل َّنَأ َدَقَتْعا نَم ”57-]

 [ ١/111 .ِناطْبَّشلا ِءاَيِلْوَأ نِم ٌرِفاَك َوُهَف هلك ٍدَّمَحُم

 َنيِكِرْشُمْلا سْنِج نِم َوُهَف ٍبوُنْدلا ٍلْهَأِل دب هَرَدَقْلا» َّنأ نط نَم 50
 5و انكسرت 1م هنأ أَم ل أوَرْدَأ 95 ٌلوُقيَس» :ْمُهْنَع ىَلاَعَت هللا َلاَق يذلا

21-4 0000 

 [؟ةال/11] .[1544 :ماعنألا] 6# يَش نم امزح لو نواب

 ُمَْلَي ال وب ٍتاَمّصلا َماَيِق َّنَأ فرح دَفَو ِهِسْفَتِب ٌّبِجاَو ّيِنَع هللا ّنِإ 8 ]
 .هتحاش هلو ةناكمإ لَو ةثودح 36 خ1

 ِلْوَقْلا قالظإ آو وسط يخوف وزلخ نحو نيلاقلا نع يع اهلا نإ
 اَمُهْنِم ّلُك ٍقالظإ يِفَو ءوِسْفَن ىَلِ ٌجاَتْحُم ُهَّنِإَف ُلِطاَب َوُهَف ِهِسْفَن نَع َنِنَغ ُهَنَأِب

 هم و

 م .ٍدِساَف ىَنْعَم ُماَهِيِ

 راع هامل را ٍتاَجاَوْلا ٍضْعَب وجو د َدَحج نم كمن

 ىرخأ ٍةهج نم ٌلطابو «ةهج نم حيحص :يأ )١(



 لأ هو ود لل 2222-2 مسح اهيفاني امو ةديقعلا

 رْيَغَو ىنزلاَو ٍرِسْيَمْلاَو ٍرْمَحْلاَو ملظلاَو ِشِحاَوَقْلاَك : ةَرِاَوَتُمْلا ٍةَرِهاَظلا ِتاَمّرَحُمْلا
 مْحْللاَو ِرْبُحْلاَك :ةرئاؤكملا ةَرهاظلا تاَحاَبُمْلا ٍضْعَب َّلِح ٍدْحَج وأ .َكِلَّذ

 َناَك َكِلَذ هكا نإَو لِتُق لَو َباَت ْنِإَف تاكسي 0 ٌرِفاَك َوُهَف : حاكتلاَو

 َكِلَّذ َرَهظ اَذإ ِةَباَتَيْسا الب لَتْقُي لب ؛ اَمَلُعْلا رقم َدْنِع تاكسي ال اًقِفاَتم اين

 . ةنم

 < ماكخَأْلا ِهِذَه ٍضْعَبِب اَلِهاَج ُنوُكَي نَم ِساَّنلا ّنِم ْنِكَل
 لاغلاق امك 57 1 و نو كفل ف وك عا دك كلل

 .[16 :ءارصإلا] «؟اًلوُسَر كدصتب َّقَح َنييدَعم اك اَمو»

 نأ ْمَلْعَي ْمَل وأ هْيلَع ُةبِحاَو ةاَلّصلا نأ ْمَلْعَي ْمَلَو ُلُجَر ملسأ ول اَذَهلَ

 َْناَعُي ْمَلَو لب ؛اَذَه ميِرْحَتَو اذه ٍباجتيإ ٍداَقيعا مدعي ْرمْكي مَ :مرْحَي رْمَحْا
5 

 . ةيوبنلا ُهّجَحْلا ُهَعَلبت ىَّتَح

 ًةالَّصلا َّنأ ْمَلْعَي ْمَلَو ٍبْرَحْلا ٍراَدِب َمَّلْسَأ نَميِف ُكاَمَلُعْلا تلتخلا دق لب

 ؟لْهَجْلا ٍلاَح يف ُهَكَرَت ام ٌءاَضَق ِهْيَلَع ُبِجَي لَه همِلَع مث ٌةَبِحاَو
4 01 

 00 ا

 م”

 6م

 م ٍباَحْصْأ َدْنِع ُروُهْشَمْلا َوُهَو ُءاَضَقْلا ِهْيَلَع ٌبجَي 0

 لثم :ق ٍةَّجحْلا ْعوُلُب َنْبَك ابِجاَو َكَرَت نم ُلُك يف ءاَمَلْعْلا َنْيَب ٌعاَرْنلا لب
 ةلكأ نم وأ مميت حِصَن ال ة ل مي

 ةاذملا قف دفلك ذأ تقخو وشال طوتكلا نع نمتألا لقنسلا هل نك َنّيبَت ىَّنَح

 لبإلا 0 لَك أ ُهَرَكَذ 0 أ َةَباَحَصلا ضْعَبِل َكِلَّذ ىَرَج اَمَك ٍقَيآلاب

 ْيَلَع ُبِحَي لَه ٍلِئاَسَمْلا ِذَه ُلاَئْمَأَو ءَكِلَذ ُبوُجُو ُهَل َنِّيبت ّمُث ْأَّضَوَتَي ْمَّلَو
 ؟ءاَضَقْلا

 نأ

 .ِرْيَغَو 1 ِتَمْذَم يف ٍنْيلْوَق ىَّلَع



 سك ها ا د هدو فاحش هول 1م ” يد ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت قم قاح

 سال / <62 . و م 5 - ور صو ع وكر - 8 ه عم 007 2 00 رع
 نم نكمتلا لبق يفلكملا قح يف باطخلا مكح تبثي له :كِلذ لّصُأَو ٠ 2 4 5 » .٠ .٠ ف

 7 أف 2

 ٌنَح يف تكي ال ٌباطخْلا نأ
 ةزوكذدُمْلا روُصلا ىف ِهْيَلَع تجب ال ءاَضَقْلا 0 ؛ِدِعاَمَس نم نُكَمّتلا َلْيَ دع
 أَطَحْلا نَع ِةّمَألا ِهِذهِل اَمَع هللا ْنأِل ؛مثإلا ِءاَمِيْلا ىَلَع ْمِهِقاَمّنا َعَم ءاَهِرِئاَطَنَو عريس ج5 10 0 4 ع ”رعوي 3 2 5 كه الام 00 رمل نا 04 م

 و
 اَْنَي دق ِساَّنلا نِم ٌريِثَكَو ؟ٍريِفُكَتل يف تيك مِئَأَتلا يف اَذَه َناَك اَدِإَك ءِناَيْسْنلاَو عام م

 نم ىَقبَي ال ىَّنَح تاويل موُلُع نم ٌريثك اًهبِف ُسَِدْدَي يِذّلا ٍةَئْرَأْلاَو تكنألا يف
 ُتَعْبَي امه ارك ملَْي ال ٍقَمْكِحْلاَو ٍباَتِكْلا نِم ُهّلوُسَر هب هللا َّتَعَب اَم لبي

 هلا مسالا 0 نم كانه نوكي هلو ةةلوشر هن

 ٍدُهَعْلا ٌتيِدَح َناَكَو ِناَميإْلاَو ملِْلا ٍلْهَأ نع دعب ِةَيِاَبِب أهل نم نأ قلع ميلا

 هرفي ْمكشي ال هن ةرياوتملا ةَرهاَطلا ماكَْلا هذه ني ايس ركنا م الْسإلاب

 ُلوُسَرلا هب َءاَج اَم َفِرْعَي ىَّبَح

 نأ ٌةَرْيَرَه يِبَأ نع ؛ِنْيَحِيِحَّصلا» يف ُهاَجَرْخَأ ام ام ٍلْصَأْلا اَذَه ىَلَع ّلَد دَقَو

 اوُرْذاَو ُهوُقّرَحَف َتاَم اَذَِق طق اَجيَخ ُلَمْعَي ْمَل َلْجَر لاَ :َلاَق لَك هللا َلوُسَر

 ُهْيّذَعُي ال اَباَذَع ُهَتَبِذَعُيَل ِهْيَلَع هللا َرَدَق ْنْيَل هلاَوَق ؛ِرْحَبلا يف ُهَمّصِنَو ّرَبلا يِف ُهَفّصِن
2# 

 َمُث ويف اَم َعَمَجَ ّرَبلا َرَمَأَو ويِف اَم َعَّمَجَف َرْحَبلا هللا َرَمَأَف ؛َنيِمَلاَعلا َنِم اَدَحَ

 , 20 َرَفَعَف ْمَلْعَ 0 :َلاَق ؟َتْلَعَف مِل : َلاَق

 ّنَطَف هَقوَمّتلا اَذَه َقَرَمَت اَذإ ِهْيَلَع ُرِدْقَي ال هللا َّنأ ّنَط ُلُجَّرلا اَذَهَق

 ِثيِدَحْلا ٌباَحْضُأ ُهاََر للك ّيِبَّنلا نع ٌرِتاَوَتُم ُتيِدَحْلا اَذَه :رخآ عضوم يف خيشلا لاق )١(

 ِهوُجُو نِم للك َيَنلا نَع «ْمِهِرْيَغَو وِرْمَع ِنْب َةَبْهْعَو َهَفْيَذُحَو ءِديِعَس يبأ ِثيِدَح نِم ٍديِناَسَأْلاَو
 ْمَل نَمِم ْمِهِرْيَعِل َكِلَذ ْلّصْحَي ْمَل نِإَو «َيِنِقيْلا َمْلِعْلا مُهُديِفُت اَهَّنَأ ِثيِدَحْلا ُلْهَأ ُمّلْعَي هودَّدَعَتُم
 .(491/15) مّلِعْلا ٍباَبْسَأ يف مُهكَرْتَي



 ري اهيفاني امو ةديقعلا

 ِناَدْبَأْلا ٍداَعَم ٍراَكْنِإَو ىَلاَعَت هللا ِةَرْدُق ٍراَكْنِإ نِم ٍدِحاَو َلُكَو .َكِيَذَك َراَص اَذإ ُهُديِعُ
 مه مَ م2 رت# ضخ

 . رْفُك ْتَقَرَعَت َنِإَو

 ةكللد لا رق اقيخم لا اذ
 ىَنْدأَو ءَكِلَّذ َلَعَم اَذِ يللا نأ نف ةيرتح ُكَيِلَصْلاَو ه-#آ ١

 ِهرِكْنُم ىَلَع ِةّوبتلا ُةَبَُح : تاو ير ل هياتم وانام دك ل

 4٠١[ 0 0/1] يال طابا هناَميِإ مَدَع يف ّنْيب َوُه - ِهِرْفُحِب ٌمكُح

 ٌلِهاَج َوُهَف :ُلَضْفُأ اََنَأَو ٌةّبَحَتْسُم ٍروُبْقْلا َدْنِع نع ةّيمضلا نأ نع نم الك ]

 .َنيِمِلْسُمْلا عامججإل ٌفِلاَحُم ٌلاَض
 اريِذَحَت َكِلَذ َنوُلَعْفَي َ هبل او ل يالا ىَهَن للك ُنيلاَو

 دقت تنكف .«هودَبَع ىتخ ووْيفْلا وطي َنيِذّلا َنيِكِرْشُمْلاب ةّبَشتَت ْنأ هيَ
 . "”َنيِكِرْشُمْلاب ِهّيَشَتلا نِم اًضْيَأ اَذَه َّنِإَف ؟هيف تلا ةِضْنب اكتم دنقلا

2 

 يه سس

 َىاَيَحَو يَتْمَو ِقاَلَص َّنإ# :- ِهْيَلَع ُهُماَلَسَو هللا ٌةاَلَص  ٌليِلَخْلا َلاَق دَكَو

 هلل ُكمُبلاَو ٌةاَلَّصلاَو ٌصالخإلا ٌبَجَيَف [157 :ماعنألا] 4َنيِمِلَعْلا بر هلي ِاَمَمَه

 نيل اكو افيو دلا ىتس ةعيرشلا كل تقل َحْبَذلا ُدْبَعْلا ٍدِصْقَي ْمَل نِإَ
 تا يل عولُظ َتْقَو ٍةاَلّصلا نع لك ينل

 ْدِصْقَي ْمَل هلل يَّلَصْمْلا َناَك نِإَو ُراَمُكْلا

 50 يا

 َوُهَف مْوَقِب َهَّبَشَت نَم» :َلاَقَو ,2"”اَنِرْيَعِب َهَّبَشَت نم انِم َسْيَل» :َلاَقَو
0 1 

 م

 مع

 [غة55- : 45 /”ا/]

 .هل اًميظعت ربقلا بحاصل رحن اذإ الإ «ربكأ اًكرش سيلو )١(

 .فيعض هدانسإ ثيدح اذه :لاقو (5195) يذمرتلا هاور (0)

 :(5071) دواد يبأ حيحص يف ينابلألا لاقو )0١١5(« دمحأو )407١(« دواد وبأ هاور (6)



 ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت م

 هز كل القنا ةزكلا نك هلك لنحت فقع هني ابو كوع“
 0 اًناَب ُهَعَبتاَو

 ْمَل نَم لب ؛ىَراَصَنلاَو ِدوُقيْلا ٍنيِدِب - لكك ِهِيَعْبَم َدْعَب - َنّيَدَتلا مرحي مل نَمَو
 [:": ]/١"/ يمس 2 ٍقاَقَتاِ لس 20 ُْهْضِفْبُيَو مُهْرُفَكُي

25 2 

 (مهيلع هراكنإو «ةيحئاطبلا ةيفوصلا عم هّتصق)

 ِناَدْيَمْلاَو ِةَراَمإْلا ِرْصَقِب ٍريِبَكْلا ٍدَهَْمْلا يِف ُهُرْكِذ يِنَرَضَح اَم تْبَتَك 76

 ِرْمَأ يف ْمِهِرْيْغَو َدَعاَعْلا ِءاَرَقعْلاَو ِءاَمَلُعْلاَو ِباّتُكْلاَو ءارمألا نم قْلَحْلا ٍةَرِضَحِب

 مَمِهْلا ٍفْوَشَتِل ,"”سْمَح َةَنَس لوألا ىَداَمُج َعِساَت ِتْبَّسلا َمْوي ''”«ةيحئاطبلا»

 . َِلَذ ٍةَفِرْعَم ىَلِإ

 دوو ٍكوُلُسلاَو ِرْفَمْلا 3 ٍةَقيِرطَو ماسلا ىلإ بيك م اوُناَك نِإَو مُهْنَأ َوُهَو

 ُنيِلَو ٌعْضاَوَتلاَو ُرَفَمْلاَو ةقدلاو كلا ُدَجَوْلاَو هلاكلاَو دعا مِهِضْعَب يِف

 ام َكِلَذ ِوْمَنَو ٍفُرَصَتلاَو ٍفْشَكْلاَو ِةَرَشاَعُمْلاَو ِةَبَطاَحُمْلا يِف ُةَنَطاَلْمْلاَو ٍبِناَجْلا

 رخل وراك حارب م ِهرْيغَو ِكْرُشلا نم ْمِهِضْعَب يف اًضيأ ُدَجوُي كوي

 ُفاَمْحِتْسال َو ُلوُسرلا هب َءاَج اَمِم ٍريِثَك نَع ٍضاَرْعِإْلاَو مالْسِإْلا يِف ٍعَدبْلاَ

 انلا ل 0 ٍلْكَأَ ةاطايلا:قراخملا اَهظِإَو سيلا ٍبِذَكْلاَو مالْسِإلا ٍةَعيِرَشب

 . "ادَجوُي اَم هللا ٍليَِس نع ٌَّدَّصلاَو ٍلِطاَبْلاِ
 0 6 ريو ولسا أ أ هير تل لاس و 2

 ذو ا ا د ل و ل

" 

 نوبقليو «قارعلاب طساو يف ةديدع ىرق ىلإ ةبسن ةيحئاطبلاب اوبقل «ةيعافرلا مه :ةيحئاطبلا )١(
 .5ك يعافرلا دمحأ ىلإ ةبسن ةيدمحألاب

 ةبستنملا ةيدمحألا ةقيرطلا ةعامج نع مهل اًرييمت ةيعافرلاب مهفيرعت ىلع اًرخؤم رصتقا دقو

 يودبلا دمحأ ىلإ
 .ةئامعبسو (؟)
 .مهنساحم نع ضرعُيو مهئواسم ركذي ملف «ةلضملا ةلاضلا ةفئاطلا هذه عم هفاصنإ لمأت (



 ولا اهيفاني امو ةديقعلا

 2 "و 1 7 را هت آ 2 3 5 - سس, هسا م 0

 ٍتاَراشإلا اًَهنوَمَسي يتلا مهِلاَوْحَأَو ءلِطاَبَو قَح نم مهيف ام ضْعَب مهريغ
 4 5 ا يس هس 3 و 3 020 ك 1 ًَء رم هم ريخ 0. عا نا ع

 ةئورهظي اَم ٌةَروُص تْنَيَبَو .مهخويش نم َةَعاَمَج مُهْنِم َبْدَأَو «ةَعاَمَج مُهْنِم َباَتَو

 ِءاَمَو ِناَرَمْعَّزلاَو ِنَداّللاَو مَّدلا ٍراَهظِإَو ِتاَّيَحَلاَو ٍراَنلا ٍةَسْباَلُم لثم :قيراخملا نِم

 .َكِلَذ رْيَغَو ِرَكُسلاَو ِلَسَعْلاَو ِدْرَوْلا

 مُهْنِم ِةرَم َرْيَغ َداَرَأَو ٍةَعوُنْصَم ٍباَبْسَأَو ٍةَقوُرْعَم ٍلّيِح نع َكِلْذ َةّماَع َنِإَ
 وروو#* ©#* كس /) # يمر يمس ا م5 يم ماسع هك |8215 5 سل

 مهّرتسا نأ ىلَع اولَحَدَو اوعجر مهل يِتضراعم اوأر املف كلذ راهظإ مود

 هيف ٌماَع ٍسِلَجَم يِف مُهْنِم ّحْبَش يِل َلاَق ىّنَح قَبْوَتلا طْرَشِب َكِلَذ ىلإ ْمهتْبَجَأَ
 نأ َدْعَب َراَّنلا مُكَعَم لخذأ ينأب ْمهتْضَراَع اَّمَل نيِتاَسَّبْلا ضْعَبِب ةَريِثَك َةَعاَمج ه6 مصور 8 ل 50 2ع . 9 يع و 2 ض6 هم 2 2 20007
 اوكَسْمُأ قَّدٌّصلا اَوُأَر اًملف ءابولْعَم ناك قّرتخا نَمَو «ةليجلا ٌبِهْذُي اَمب لِسَتْعَن ع 538 08 هر 700 2 00 ل 6 هَ 39 َ 5 2 # م

 ُهَل َناَكَو ءِقِرْشَمْلاِب رتتلا ِءاَرَمُأ ضعَب َدْنِع َةَرَم َناَك هنأ حْيّشلا َكِلَذ ىكَحَو و ندع 5 ه5 0 هلم <68 00 ا 3 وف مى م رس هس
 1 م 0 2 1 010 عم هس م 1 02 .-2 وقوم نمي

 رثأ ىفبيو مْوَي لك ماعطلا اذه نم لكاي ا اذه : يل لاقف :لاق «هدبعي منص

 سه عفر تب ساه هيج 2 ه2 : مو كلل 20 1 010
 هنأ لُكْأَي ناك نإ :يِل َلاَقَف ءَكِلَذ تْرَكْنأَف ءويف ىَرُي اَنّيَب ماَعّطلا يِف لكألا
 ماَعَطلا يِف ُْرَهِظَي ْملَو ٍراَهْنلا ٍفْضِن ىلإ ُهَدْنِع تْمَقأَف :َلاَق ءْمَعَن :تلقف ؟ٌتوُمَت 31 .ا اه سموكم هةر 2 كح 1 7 ءءء 2 0 0 د 4
 2 00 7 2 0 ه6 يبي عو .ا لوك ملة 2 دا هرم ها 2
 .لكألا ٌرْثأ هيف ىَري مْوَي لك هنأ ٍةَظلَعُم ناَمْيَأِب َمَسْقَأَو يرتتلا َكِلَذ َمظْعَتْساَف ءرْثَأ
 82 7 هم و 6 واو سا 6 0

 .كِلذ رَهظَي مل كروضحب َمْوَيلا ْنِكل
 3 0 5 ا © ل 6 2 - 5 0 04

 ءكرشمم ْرِفاَك يرتتلا َكِلَذ ءَكِلَذ َبَبَس كل ْنْيَبَأ انأ :خّيشلا اَذَهِل تلقف
 3 0 20 2 وو 2و 7 هوا“ سود 2م
 رون نم كَعم ناك تنأَو .ماعطلا يِف رثالا نم هرهظي امي هيوغي ناطيش ِهِمْنَصِلَو

 ا د رت + و 2 سول 6 ازيد سا 74 هوس 2 ع 0

 ٍةَبْسْنلاِب يرتتلاك صِلاَحْلا مالْسإلا لْهأ ىلإ ِةَبْسْنلاِب كلاَتْمأَو َتْنَأَو ءكروضخب 2 2 هَ 00 ة كوع ل 6 ّ 8
 قَلُب ْمُتْنَأَو ءٌضيِب ٍضْحَمْلا مالْسِإْلا ْلْهَأَو ٌدوُس ُهَلاَثْمْأَو يرتتلاف ءكِلاَثْمَأ ىَلِ يف وفعلا اف د اماما و قا فتور - دون كاع فق نيو طا ع يو 2

 .اًرضاَح َناَك نم َلَكَمْلا اَذَه َبَجْعَأَف ءٌضاَيََو ُداَوَس ُمكيِف - 0 أ 2 0 50 . مص رم 0س

 6. . ذك 2ع 7 2 و 2م 3 2004

 أ َرْكْذَو ءعاطُمْلا ٍناَمْلِغ ٍرباَكأ ُضْعَب مُهَءاَج ُهَّنَأ يِل َرِكُذ مث
4 



 1 يي” _بي7_”_7ا>ت >_ لا هه ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت قم م

 :كنلاو ةليللا كلي ىناقكاها تختشاف  «ءاكتكالا قعومل ةيروضخ

 َيِتْلَ 0 ِكِلاَسَمْلا ِهِذَه لْثِم يف هللا ٍداَّبِع َليِبَس تْكَلَسَو هتْيَدْهَتْساَو هتْرَصْنَتْساَو
 ىلع ءامذلسو ذرب دوعن اهناو هكللذ ىلإ زعاطلا ةنعتراتلا ركنا نأ يلع يف
 ٍهِذَه نَع جوُرُخْلا لُمَأ ِةَئباَصلا َهاَبْشَأ ُقِرْحُت اَهّنَأَو ."”ٍليِلَخْلا َهَلِم َعَبَتا نَم

5 

 :ةايكلا

 ها كوسا جولف مِهِذاَوْحِتْساَو ٍداَلبْلا يِف ْمِهِراَمِتْلا طم و

 ٍراَثآ ٍس ُمظَو و ءَماَلََطلا ٍروُثلاب ِساْنلا رثكَأ ٍلاَدْبْتْساَو ماَلْسِإْلا رون ِءاَمَحِل ِداَنجَأْلاَو

 يف. عيل ناكل لوك يب مداسإلا كيو سورا راصتألا شكا ىف الوكولا

 . ٍلِئاَق ٍلْوَقِب وَقِب ُلوُرَي ال اَم داّقتعاِلا نم مف مهل َلْياَه ٌّعِقْوَم ٍبوُلُقْلا

 ناطلشلا تان مهَبِف اويطاَحَو رباكألا ةاّرمألا َكِيَلوأ اَدَعَف :ُدْيْشُمْلا لاَ

 . ْمِهِرْمَأ ميظفتب
 أ لفأ َراَّئلا اوُلَحَد ْنِإ مُهّنَأ ُهَتاَحْبُس هللا تْرَحَتْسا دق اَنَأَو :ِريِمَأْلِل تْلُق

 5 00 أَن 4-0 و

 َلِسْغَن ْنَأ َدْعَب َكِلَذَو ءاَبوُلْعَم َناَكَو هللا َةَنْعَل ِهْيَلَعَف مُهْنِمَو اَنِم َقّرتْخا نَمَو 0

 .ٌراَسْلا ِءاَمْلاَو َلَحْلاب اَنَموُسُج

 ؟َكاَذ ّمِلَو ُريِمَأْلا َلاَقَق

 ٍنِطاَبَو َعااَمّضلا ِنْهُد نم اَهَتوُعَتْصَي ةّيِوذَأِب مُهَموُسُج َنوُلُظَي مُهّنَأِل :تلُف

 يطأ ال اَنآو ءْمُهل ِةئوُرْعمْلا ليلا نم َكَِذِرْيَعَو قلل ٍرَجَحَو جْنِراَلا رش
 و ُةَليِحْلا تّلظَب ٌراَحْلا ِءاَمْلاَو ٌلَخْلاِب مُهَو اَنَأ تْلَسَتْغا 0 5 يتب قزلح

 :ه5 تلت ؟كِلد رعت :َلاَقَو ِراَّنلا ىَلَع يِموُجُه ُريِمأْلا َمظْعَتْساَف ؛ُقَحْلا
 م 0 20 50ه
  يِبْلَك يف ىَقْلَأَو ءَكِلَد يِف هللا تْرَحَتْسا دق ٠ ملعب

ِ. 
 َْىَأ نأ

 قرت هل ُّنَحَنَو 0

 هَل َنيِعبَتَمْلا للك ِدّمَحُم َةَمُأِل نوت اَمّنِإ ِتاَداَعْلا َقِراَوَح َّنِإَك ؛ةاَديْبا ُهَلاَثْمَو اَذَه

 .ىلاعت هللأب هتقثو 007-0 هنيقي مظعأ ام !ُةْنبَك )غ0(

 .اهيلإ لصي نم لق ةلزنملا هذهو «ىلاعت هللاب هتقثو هناميإ ميظع ىلع لدي اذه (؟)



 عم سس اهيفاني امو ةديقعلا

 م ٠

 ا تاكل 00000 ا ءٍةَجاَح وأ ٍةَبْحِل اًرِهاَطَو اَنِطاَب

 نومي يبلا مهَتيضاَرَبَو َتهَتاَراَشإ

 ني هلع ديف اهي يعمر لا نيد رض ين وُ للك ُهَّلوُسَرَو هللا ريصتل

 ِهِذَه نِم ُهَنوُرِهْظُي اَم َضراَعُن ْنَأ ٍذِيَئيِح اَنَلَق ءاَئِلاَوْمَأَو اَنِموُسْجَو اَنِحاَوْرَأ

 .هاتكلا نهم للا اندُيَوُي امي قيراخملا
0 

24 

 1 مُهَرْحِس ا 1 اقل ٍةَرَحّسلِل ىَسوُم ٍةَضَراَعُم َلْثِم اَذَه نأ َمَْعِِلَو

 . مُهَرْحِس ُتَعَلَتبا يتلا اَضَعْلاِب و

 َكِلَّذِب ٍطاَمَّسلا ىَلَع ِءاَرَمْأْلا نم ُهَرَضَح نَم ُبِطاَخُي ٌريِمَأْلا َلَعَجَق

 ىَلَع ٌدَحَأ ُرِدْقَي ال ٌلاَح مُهَل ِءاَلْؤَم َّنَأ ُهوُمَمْوَأ دك اوُناَك مُهَنَأَكَو َكِلَذِب َحِرَفَو

3 

 ِهْلَه َءاَمْظِإَو حالشإلا ريفألا نم نو نا ٌرباَكألا مُهُحوُيش : َرْضَحَو

 .ٌّقَحْلا ٍروُهظ َدْعَب ُحْلُّصلا ْنوُكَي اَمّنِإ :ٌُريِمأْلا َلاََك َنوُقَتَرَتيو ةّيِضَقْلا

 اَرَُمْلاَو ِءاَمَلعْلاَو ٍباَتُكْلاَو ِءاَرَمَأْلا نم ٌميِظَع قْلَح ٌَرَضَح دََو اَنْسَلَج امَلَ

 ةَفيِلَح ُهَسْفَن يّعَسُي ُرَحآ ُخْيَسَو يَتْمُمْلا لوألا مهشبت َرْصَعَ يَ 0
 نِم َناَكَو .َكِلَذ فرغأ ْنُكَأ ْمَلَو ءَباَّذَكْلا هللا َدْبَع :ُهَتوُمَسُي مُهَو دّمْحَأ دي

 ا

 اَذَه َّنأ يِسْفَن يِف َيِقَبَق «يِنَقَراَف نع ديرك وتلا لو ُهَتَبْلَط هتْيَطْعَأَف ِةَلَأْسَمْلا

 يِف رْذَأ لب ؛ٍِدَحَأ ُسيِْلَت ََلَع ىَْحَي 2 ب ُداَكَي اَمَو ءَباَغ ْنَأ ىلإ ُهُسيِْلَت َيَلَع َيِفَح

 هنأ يل َرَكَذ هتْرَطاَن نيِح ىَلِإ ُطَق ُه ا لا
 يف ُهَكَتَه هنأ هللا عْنُص ِنْسُح نِم تْبََجَعَتَف ءاَميِدَق يب َعَمَتا َناك يِذَلا َكاَد ربما واه

 .ميقلا نبا هذيملت هركذ امك «مظعأو كلذ لثم هلو «هلثك هتسارفو هتنطف لامك نم اذه )١(



 هنأ مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت عمم

 (12١عموسم هل ظال (يالع 2 2 27
 ( و ىبي هسيبلت دك ثسصح ن يب ِدَهْسَم مظعأ

 هر وم هي - أ 0 دقو 0 آل ل 00

 ِحْلُصلا ٌبَلَط ُهنوُمْضَم مالك ٌمِتاَح ُهَل َلاَقُي ُخْيَش مُهّْنِم ملكت اوُرَضَح اّمَلَ
 >2 7 و ص

 ٍلاَلْغَأْلا ذه ِكْرَت نِم َبَّلَط ام ىَلِإ َنوُبيِجُم اَنِإَو ُةَبْوَتلاَو ِيِضاَمْلا نَع وُفَعْلاَو

 .ٍةَعيِرَّشلِل َنوُعْيَّتُمَو ا نِم عا

 وُيقَمَف ٌةيْوَتلا ام ١

 اذكو لاوخألا 4 شت :لافو ُهَنْؤَض َعَقَرَو (هللا َدْبَع١ د عيل َكِلَذ َبَدَتْناَق

 هت
 د

 َنوُقِحَتْسَي مُهَنَأَو اهب مُهَصاَصِيْحاَو اَهِرْيَغَو ٍراَئلاَك اك َةَقِراَحْلا َلاَوْحَأْلا ىَعَذاَو .اَذَكَو

 . اًهِلْجَأل مِهْيَلإ ٍلاَحْلا َميِلْسَت
 : اَحَأ انآ : - تُبِضْعَو يِتْوَص تْعَفَرَو - ا

 ْعَنْصَأ انك ِراَّنلا يف مولع ِءْيَش يأ ءاهيْغَم ىلإ ض

 اقول لهغ ذأ دقن انكلو هللا ٌدكْعَل هْيلَعف ل ا ل

 :راَكْلا 0

 ْتَلُث َتْنَأَو اَنَأ :َلاَقَك ءَكِلَذ ىَلَع َءَرْدُقْلا ُرِهْظُي َدَحَأَك َكِلَدِ , سانا ٌّجَضَق
 .ِتيرْبكْلاب اًنُموُسُج ىَلظُت ْنَأ َدْعَب "اةيِراَب يف

 َعْلَخ ٌر وطي ُهَدَي َدَمَك َكِلَد ىَلِإ ماَيِقْلا يف ِْيَلَع ُرْرَكأ تَْحَأَو ْمُقَق :تلُقَ

 يل مولا رشا لاو ٌراَحْلا ِءاَمْلا يف َلِسَتْمَت ىّتَع ال :تْلُقَك ءصيمَقْلا

 .بطح َةَمْرُح َلاَق وأ اًبَسَح ْرِضْحْيْلَف :َريِمَأْلا بحي َناَك نَم َلاَقَق «ُمِهِتَداَع

 ليِدْنِق ا ؛عْمَجْلِل ٌقيِرْفَتَو ٌليِوظَت اَذَه :تْلَقَق
 ِهْيَلَعُف ُهْعَبْصِإ ٌتَقَرَتْخا نَّمَو رسل مو اكو ٍيويضإ 0 0

8 01 

" 1 5 0 

1 
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 يف ربكأ ةعفنمو ءمظعأ ٍةحلصمل ناك خيشلا ىلع لجرلا اذه سيبلت ىلاعت هللا ءافخإ نأ رهظف )١(
 .رافكشلا

 .بَصَقلا نم لومعملا ٌريصتحلا يه (؟)



 عمجج اهيفاني امو ةديقعلا

 هي

 .ٌرَمْضا ُهَهْجَو َّنأ يِ َرَكْدَو لدور َكِلَذ تْلُق اَمَلَق

 نأ فيلَقَحَو حلا ب بّلظ يي ٍريِمَأْلا ٌدْنِع نوُعَرْضَكي راَبكْلا مُهُحِياَّشَمَو

 َعَمَتْجا دَقَو «َنوُبيِجُي ال / مُهَو هرم َدْعَب هرم ٍراَنلا نم ُهوُعْدَأ ام ٍراَهَظإ يف ِْيلَ

 ٌريِثَك ْدَدَع مُهَو ْمُهْنِم نويلرسلا اة او وللا يِف نيد ْمِهْحياَّشَم ٌةَماَع

 . اًهظبضأ ال َءاَيْشَأِب َنوُملُكَتَيَو ِناَدْبَمْلا يف َنوُجِضَي ُنماَّنلاَو

 ام َلَطَبَو نَا موق : ُهْنوُمْضَم اَم اولاَق َساّنلا َّنَأ
 :فارعألا] 03 َنيرْغم أَبلَقََاَو كِل 0

 أ
 قير ع

 َنيِرِضاَحْلا ٍضْعَب َركذف

 اويلمَمط [118 :فارعألا] 0(6) َنوُلَمَحي انك

 8 ١[.

 م

 اوثاك يذلا عامل نيمو و مُهْسيلتَو مُهّبِذَكَو مهُرِنَع َنيِرِضاَحِْ َرَهَظ امل

 ناظلسلا :تقاكو 0 ٌجاَحْلا َبَطاَخَتَو روج ول مْهَنأ مُهْنِم َنوُدُشَي

 دَقَو 0 اَنْمُقَو ٍلاَحمْلا َةَقيِقَح َةَقيِقَح اوُقَرَعَو ٍلاَحْلا ةَروَصب اَمُهْرْيْغَو

 باّتكْلا ٌةَعَباَتُم :تْلُقَ ؟مُهْنِم ُبْلْظَت اَمَع كيلا ينل اس ضم كغ ةيوكلا وبلد

 . ةَّنسْلاَو

 ْمهِتاَوْصَأِب ٍناَدْيَمْلاِب مُهُعوُمْجَو هوّنُّسلاَو ٍباَتِكْلا َماَرِيْلا اوُرَهْظَأ امل
 باَتِكْلِل ُنِفاَوُم اَذَهَأ :ُهَل تْلُق ءْمُهَلاَوْحَأ َنوُرهْظُي ِةّيِناَطْيَّشلا ُمِهِتاَكَرَحَو

 ؟ِةئَّسلاَو

 ل ءٍمِيِجّرلا ٍناَطْيَشلا نم اَذَه 1 متاع لع ُدُرَي لاح هللا نِم اَذَه :َلاَقَف

 : صو دلع لاقت هللا ناض ةهلوسر او هب هللا ِرْمأَي

 0 ِهْذَه طبت ا ُئَأبَق : اق
9 

 نتا ه5 : 1
 2 6-2 دو ةيعرشل | طاََّسلا هْذَهب :تلقف

 و

 ذه ِذَه لْظْبَت ِةِّيِع ِةَيِعْرَّشلا ِطاَيَسلاِب ِهَللاَو ْيَأ | 2لاَفَو ٌكِحْضَو ةدمألا ّبجغأف

 ىَلِإ ْبِحُي ْمَل نَمَو ءِدِحاَو ٍرْيَغِل َكِلَذ لْثِم ىَرَج دق اَمَك ُةّيِناَطْيَّشلا ٌلاَوْحَألا
 .ةّيِدَمَحُمْلا ٍفوُيُسلاِبق ِةّيِعْرَّشلا ٍطاَّيّسلاِب ِنيدلا



 ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت مم

 انهو واو لع هلو ثبات ذه علقو فأل تخت فشقأو
 هاَنْبَرَض ِهلَوْسَر هد هللا ِباَتِك نَع ّجَرَخ نَمَف 2 هللا ل . 2

 .َماَلَكْلا اَذَه ٌريِمَألا َداَعَأَ "5 فيس
 هب ميج - 07

 : ىو دال اول َزَخَأَو

 ؟ُنْحَن نقل اَلَو َنوُرَقُي ىَراَصَنلاَو ُدوُهَيْلاَف :ُلوُقَي وي مهضعب ْذَحَأَو

 ءْمِهِروُد يف موُنْكَمْلا ْمِه ديد ىَلَع ِةّيزجْلاب َنوُرَقُي مراساو ُدوُهيْلا :تلَقُف

 دب ىَلَع رعب ُهَقي ال ٌعَتْبُمْلاَو

 018 ا 52

 د ل م نأ رُمألا ةَقيِقَحَو

 ةمللا قا ةرزكو قوشللا كولا قعر لل اقوول اوروع تل نا

 ّلَحَأ انمليم ناَك ْنِإَف مُهاَوِس نَمَو ءمهنيد ِتاَرَكْنُم راّهظإ ىَلَع َنوُرَقُي ا

 دنرم امإ وقوف امد كو املس نكي ْمَل نِإَو ههِتاَمَّرَحُم َكَرَتَو مالْسإْلا ٍتاَبِجاَوِ 07 03 2 0 6. 21000 هك 000 2

 ةقَدنَرلا ٌرِهاَظ ُقيِدْنِز امِإَو كِرْشُم اّمَِو

 .َكِلَذ وْحَنَو ٍةَقِرَّسلاَو ٍقيِرّطلا عظَق نم :َلاَق

 اوُناَك مُهَّنِإَف ؛مكبيوثت َدْعَب ْمِهِلاَح نِم ٌرْيَح مكبيوثت َلْبَق مُهُّلاَح :تْلُقَ

 نووس وأ كيلا تون رتيو فلا محو َدوُجْرَيَو هيلع م ام عيرخت َنوُدقَي انا

 ,مالْسإْلا ٍةَعيِرَش نع َنيِجِراَت َنيِكِرْشُم َنيَّلاَض مكبيوثتب مُهوُمُثلَعَجَف هَبْوَلا
 مه يِبْلا َعَدِْلا ِْذَه َّنأ تْنِيبَو هللا 12 ام نويشف 1 لاة مخ ام دو

 . يِصاَعَمْلا نم رش اَهْيَلَع مُهُرْيَغَو

 ُيِراَخُبْلا ىَوَر اَم ٌلْثِمَق يِصاَعَمْلا اّمَأ :َنيِرِضاَحْلاَو ٍريِمَأْلِل اًبِطاَحُم تلق



 11 تتحطم مل اهيفاني امو ةديقعلا

 ُهَمْسا َناَك ٍلك َيَِنلا ٍدْهَع ىَلَع اَلْجَر َن

 دَق للك ينل َناَكَو فلك ا َلوُسَر :ةكلجشت َناَكَو ارا بعلي تاكو هلأ دع

 مهّللا :مْوَقلا َنِم َّلُجَر َلاَقَق َدِلُجَق وب َرَمأك اَمْوَي هب َيِ داك ؛ِباَرَّشلا يف ُهَدَلَج
 هَنِإ ٌتْمَِع اَم ِْاَوَق هوُنَعْلَت الد :للك ْنِبَّنلا َلاَقَك ؟هب ىَتْؤُي اَم َرَكْكَأ اَم ءُهْنَعلا
 هس قع
 :ةهَلَوْسَرَو هللا بحي

 َحيِحَص ناك اَّمَلَق اَذَه َعَمَو ٠ يحلو كنك كك رخو دنهل :تْلُق

 ىَهَنَو َكِلَذب َمَّلَسَو هْيَلَع ىَلاَعَت هللا ىَّلَص لا ُهَل آ َدِهَش ُهَّلوُسَرَو هللا بحي ٍداَقِتْعالا

 . هْنْعَل نَع

 و 9 اع جل - 2 5 ع
 «باََطَخلا نب رمع نع (هحيحصا ىف

 بِلا يبأ ِنْب ٌيِلَع نع (ِنْيَحِيِحَّصلا» يِف اًجّرْخَأ اَم ُلْثِمَق ٌعِيَتْبْمْلا | اَّمَأَو

 لأ - صنت يف نهونت يلع لح - اريك يردحلا ديو يأ عَ

 :قيشُللا تك «ِنيِبَجَْلا م اتا لجو ُهءاَجف ْمْسَُي ناك َمَلَسو هيلع ىَلاَعَت هللا ىَلَص

 لاق ام اكو «يوحتلا 1 وع 0 سرا قوام

 ٌرِقْحَي موق اَذَه ىضئض نم ٌجُرْخَي» : َمْلَسَو ِهّْيَلَع ىَلاَعَت هللا ىَلَص ُنَنلا َلاَقَق

 06 6 َعَم ُهَنَاَرِقَو ؛ ْمِهماَيِص َعَم ُةَماَيِصَو «ْمِهِتاَلَص 3 هَنحلَص مكدخأ

 ةَيِمَرل نم مُهَّسلا َقْرْمَي اَمك ٍماَلْسإْلا ني َنوُقُرْمَي ْمهَرِجاَتَح ٌرِواَجُي ال َنآْرُقْلا

 .ِداَع َلْثَق مُهنَلْآ ْمهتكَرْدَأ ْنْئَ

 اوُلُكَنَل ِدَّمَحُم ِناَسِل ىَلَع مُهَل اًداَم مُهَنوُلِتاَقُي َنيِذَّلا ُمّلْعَي ول :ِةَياَوِر يِفَو

 . ٍلَمَعْلا نَع

 .ُهوُلَق نَم ىَْتَق ُريَخ ِءاَمّسلا ميِدأ تحت ىَتَ رش :ِةياَوِر يِفَ
 نم ؛4 هْيَلَع مه اَمَو مهتءارتو مهفابصو مهتالص ةرثك عقاوالزكت :تْلَق

 نب ئِلَعمُهككَ ,ْمِهِلْثَقِب َمَلَسَو ِهْيَلَع ء ىَلاَعَت هللا ىَّلَص َْنلا 0 ٍةَداَهَّرلاَو 5 الا

 يلا ِةَّنُس نَع ْمِهِجوُرُخِل َكِلَذَو ؛لي َيِبَنلا باَحْصَأ نِم ُهَعَم نَمَو ٍبِلاَط يِبأ
 و 0

 . هةتعيرسو
 ر#



 هد هسا ا د هدو فاحش هول 11 ” يد ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت قم اح

 سس هه

 ِبْرُشَو ٍةَقِرَّسلاَو قئنرلا نم 5 ا ماسلا يف ما ل يل ال

 يانا لاح ورم اوك أ مُهُناَح نوعا 4 اَعَدِب َنوُعِدَتْبُم مُهّنَأَو ِرْمَحْلا

 ُءاَرَقْفْلا كُقِرْحُي اَناَلْوَم اي :ُلوُقَي هللا ُدْبَع مُهَحْيَس َّذَحَأ ٍرْمَكْلا ٍبِراَشَو ِقِراَّسلاَو

 !َمِهِبوُُي
 ع ْعيِمَج َراَصَو مهْبَلِإ دوُعّصلا تْدَصَق اّمَل ُةَضِفاَرلا يِنَقَرْحَأ ام لْثِم :تْلُقَ

3 7 #0 
 3 سكر" 2 فدا

 هللا َعَم اًرِس مُهَل َْنِإ :ْمُهُباَحْصَأ ُلوُقَيَو ءْمِهّرَش نِمَو مُهْنِم يِنوُفوَحُي ٍساّنلا
2 
 ع

 . ْمُهْيَلَع َناَعَأَو هللا َرَصَنَق

 ٍةَضِفاَّرلا ٍوْرَغ ٍرْمُأ يِف هللا ا 6 1و رف لف نو اكل هامل قلك

 :دوه] «(ِنوُرِظن ال رك اميِج فوذكت» ْمُكِلاَوْحَأِبَو ْمُكِب ٌرِفاَك اَنأ : مهل تلُقَو

 ًةَحيِحَص ابثُك يْنِم َنوُبْلْظَي ارد د وكلا َتيِداَحَأْلا مِهْيَلَع تْدَحَر و .[ 6

 ُديمألا َداَعَأَو .ةقلغ تنص لاَ باكا نع جر نم أ مالكلا د

 . ٌكِلَذ ىَلَع ُماَلَكْلا َّرَقَتْس ساو َماَلَكْلا اذه

 .هَدَحَو َباَرْخَأْلا َمّرَهَو هَدبَع َر َرَصَنَو ُهَذَعَو ٌىَذَض يِذّلا هلل ُدْمَحْلاَو

 [ًةاله :ةةه ]١١/

 ٍفِلَحْلا يِف 0 وعزا ََُو ع دق مَع 0 ْمِهرْيَغَو

 .ورثكب الو وب ال ُنييلا دعت ال هلأ ىلع ُدوُهْمُجْلاَ ٌةَّصاَخ لَك هللا ٍلوُسَرِب

 [ه١05/11]

 و قب كروت اكبم وغنت يصوت تب ل رثغ يذ وواشكتلا كله

 خيّشلاب هتَتاَعِتْسا اَلْوَل ُهَلَأ ُهَدْنِع ْمُهَوْلا ىَوْقَيَو ءُتوُمَي ال يِنَلا 12 ثيقتَسَي
2 

 [0 77/11 ] :ةلقق ٌماَرَح اَذَهَق !ةتجاح ٌتَيضق ا كمل



 هْيَلِإ َبرْقَأ ٍلوُسََرلا ٌةَعاَمَم تناك :اًصالخإ َمَظْعَأ لُجَّرلا َناَك اَمَْلُك ” ابو

 نك لاك للا لؤشت ان فيعاشتم سانلا زكشا نت 5 0 ا

 |8101 . 0 هو كلذ فكي هللا الإ هلإ هل لاق

 : ٍلاَوْقأ ُةَناََث َكِلَذ ِوْحَنَو ٍشِحاَوَمْلاَو ٍبِذَكْلاَو مّلظلاَو ِكْرَّملا يِف سائل ه١ ]

 يِف َكِلَذ ىَلَع َباَذَعْلا َنوُقِحَتْسَي مُهَنَأَو ءِلْقَعْلاِب ٌموُلْعَم اَمُهَحْبُق َّنِإ :َليِق

 ةَفيِرَح يبأ ٍباَحْصَأ نم ٌريثكو ُةَلْزَتْعُمْلا ُهَلوُقَي اَمُك ُلوُسَّرلا مهِتأَي ْمَل نِإَ 0

 .هرْيَغَو بالطَحْلا وأ َوْهَو 0

 ات حينا اهزوإ ب الكشلا 15 امييو رن لوا ل# لَو َحْبُق ال ليقَو

 كوقت امك ىِلْعِف يف َنِذَأ اَم وأ ءُلَعْفا :هيف ٌليِق ام ٌنَسَحْلاَو ا هيف ليق
000 

 .ةثالثلا ِفِئاَوّطلا نِم مُهَقَقاَو نّمَو ُهّيِر 0 رَعْشَأْلا

 كت يا خذا تس است و مم يدق كش و و اا
 امنإ ةبوقعلا ّنِكل «لوسرلا ءيِحم لبق حبق رسو يس كلذ ن نإ :ليقو

 لدي ةيلَعَو ةييلسلا رككأر ةيفلسلا فاق: اذه ىلغو «لوشرلا و ٍءيجَمب ّقَحَتْسُت

 َلْبَق ٌءْيَسَو ٌحيِبَقَو ٌرَش َوُه ُراَمْكْلا ِهْيَلَع اَم نأ ن ناَيَب اَمِهيِف نإ ٌهَّنّسلاَو ُباَتَكْلا

 [ا 11 .كلوسرلاب لإ ةزقنلا نوتستتك ل [وئاك نِإَو ٍلْسَرلا

 ٌةَراَثَو ءّبّرلا ىَلِإ َةَفاَضُم ٌرَبَتْعُت ٌةَرات :ِتاَراَبِتْعا ثالث اَهَل ُتاَفَّصلا #' هو ل
 ع / ًََ 2 2 0 من سهل < 3 - 0

 .كبعلاب الَو ثرلاب صتحنت هل ةقلطم رّبَتعَت َةَراَتَو دنَعْلا ىلإ ةَفاَضم ربَتَعَت ,

 احح

8 
 رم

36 

 م6

 رم 006 5 و توج نار 5 1 5 1 20

 0 ع 2و 0070 هم 7 تو هم 2 لل هم : 04007
 الَو قولُحَم هلك اذَهَف ِدبَعلا ماَلَُكَو دبعلا ٌةَرْذُقَو ِدِبَعْلا ملِع :لاق اذِإَو

 ءَكِلَذ ٌوْحَنَو هللا ْماَلكَو هللا ةَرْذَقَو هللا ْمَْلِعَو هللا ٌةاَّيَح :ٌدْبَعْلا َلاَق اَذَِق 2 0 همس نر كلو اع 0 7 م همسك 405 <05
 وشو

 5 ٍتاَمِص َلْئاَمُي
 هلك هيلع لاعب ذل: قلن َذَهَف ْماَلَكْلاَو ُةَرْدُقْلاَو ُمْلِعْلا :َلاَق اّذِإَ

 .(49) يراخبلا هاور 20غ(



 هنأ مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 7

 ْرْيَغ َوُهَف َكِلَذ نِم ُبّرلا هب َفَضَنا اَم لَب ؛قوُلُخَم ُرْيَع ُهَّنِإ اَلَو ٌقوُلُخَم ُهَّنإ

 . ٌقوُلَحَم َوْهَف َكِلَذ نِم ُدْبَعْلا هب فَصّنا اَمَو هِقوُلُخَم

 ُرْيَغ ُهَتاَمِصَف َيِلاَحْلا َوُه ُفوُصْوَمْلا َناَك ْنِإَف ءَفوُصْوَمْلا ُعَبْتَت ُةَفّصلاَف
8 

 مور وعام < 9

 هتافصف قولملا َدْبَعْلا وه رضوا َناَك نإو 1

 َناَك ْنآَْرُقْلا 0 [١1؟ :ميرم] «بّتكحلا ِذُح حيي :ُلْئاَقْلا َلاَق وّلَو
 هيِبْنَت َكِلَّذ َعَم َدَصَق نِإَو ِءاَمَلُعْلا ِقاَفَ هاب هْماَكَص لطب ْمَلَو لا مالكي ملكت دق

 :ءاَمَلعْلا وهم َدْنِع ةثالَص للبت ْمَل هيَ

 َناَكَل َباَتِكْلا ٍذُح ىَيْحَي اي :ُباَتِك ِهِتَرْضَحِبَو ىَيْحَي ُهُمْسا لُجَرِل َلاَق وّلَو

 ُباَتِكْلا َكِلَذ ٍباَتِكْلاِبَو ٌصْخَّشلا َكِيَد هب ٌداَرُم انه ىَيْحَي َطْمَل َّنل ؛اَنوُلْخَم اَذَه
 ساو ام

 ُماَلَك ُماَلَكْلاَو «َّبتكلا ِذُح ٌىَِيَيظ :ِهِلْوَقِب هللا ُهَداَرَأ اَموب اَداَرُم
 [5/17-517] . هاَنْعَمَو ِهِظْفَلِ 0

 باح يآرَو نم ْوَأ ايتو ال هنأ ُهَمِلَكُب نأ - ناك امو» :ىَلاَعَت َلاَق
 م ٍميِلْكَتلا َنْيِ َدْيَب َقَّرَق 20060١« :ىروشلا] هنتي ام يِنْذِإِب ويف 0 سرب ب

 ملك امك - لولا سا ميلا َنيَيَو - ىَسوُم َمّلَك امك  ٍباَج ِاَرَو
 [1"/ 1 5 مِهْيَلإ ٍلوُسَر ٍلاَسْرِإ ءاَيينَأْلا

 ىلإ ةبسنلاب يحولا تاماقم هذه :ةيآلا هذه ريسفت دنع ىلاعت هللا همحر ريثك نبا لاق )١(
 هنأ هيف ىرامتي ال اًئيش كك يبنلا عور يف فذقي ةرات ىلاعت هنأ وهو ,دق هللا بانج

 سلا حور نإ» :لاق هنأ ِةِِلك هللا لوسر نع «نابح نبا حيحص يف ءاج امك ءَقِق هللا نم

 ىف اولمجأو هللا اوقت تاف ءاهلجأو اهقزر لمكتست ىتح تومت نل اًسفن نأ :يعوُر يف ثفن

 .«بلطلا

 دعب ةيؤرلا لأس هنإف رقع ىسوم ملك امك ١ :ىروشلا] «ٍباجج ىيآرو نم م وأ :هلوقو

 .اهنع بجحف «ميلكتلا

 ءارو نم الإ اًدحأ هللا ملك ام» :هللا دبع نب رباجل لاق ِهك هللا لوسر نأ حيحصلا يفو

 ملاع يف اذه نكلو ءدحأ موي لتق دق هوبأ ناكو «ثيدحلا «اًحافك كابأ ملك هنإو .باجح

 .ايندلا رادلا يف يح امنإ ةيآلاو . خزربلا

 هريغو لكن ليربج لزني امك [١5:ىروشلا] هثأتي ام ويد َىويَف ال وسر لس وأ :هلوقو

 ها . هت 07



 سس قاب بلل ا با ل اهيفاني امو ةديقعلا

 اَذَه يِف َيِه َةَكَمِب هللا اَهَلَرْنَأ يلا ِةّبْكَمْلا رولا َةَماَع نأ ملا آه مل

 هنن ل (ْمِهِحِيِمَج نيف ل ْمِهِحِيَِج ءاَيِْنَأْلا ني َهْيَب ُكَرَتْشُمْلا ُماَعْلا ٍناَميِإلا

 ءافمرو اف ةظفأ ركملا ٍضْحَب يف وه كرتشملا

 ِتاَداَبِعْلا ٍريِداَقَمَو ِكَسْنَمْلاَو ِةَلْبِقْلاَك حياك ُعِئاَرَّشلا ِهيِف ُفِلَتْحَت اَم ُهْنِمَو

 يف ٍنيدلاَو ه ٍناَميِإْلا نمسمف ءَكِلَذ ِرْيَغَو ماَكَحَألاَ ٍنَئّسلاَو اًهِتاَمِصَو اَهِتاَثْوأَو

 نيف رخآلا ىف اكمل وبلا ِناَمّر رِخآ يِف ُه ُاَمَسُم َوُه َسْيَل مالشإلا ِلَوُأ

 .[* :ةدئاملا] «هككيِد كل ٌتْلَمْكَأ َمْوَيلآ© :ىَلاَعَت َلاَق اَمَك

 راما ]ود اه نينا و نيرخآلاو نيلدألا نع نونمؤملا ناك اَذَهَلَو

 مْوَمْلاَو هللاب ناَمِيِإلا يف نيكرتشم م دع دان ل نينياصلا

 مُهْيَلَع ُب بجي َناَك َدوُهَيْلا نأ َعَم م ْنآَرُقْلا ِهْيَلَع َّلَد اَمك حِلاّصلا ٍلَمَعْلاَو ٍرِخآلا

 ٍةاَرْوَّتلا ٍتاَبِجاَوِب ْمِهِراَرْفِإ 7 ؛هب ُراَرُقِإْلا اَنْيَّلَع ُبِجحَي ال اَمب ُراَرْقإْلا

 ُقيِدْصَتلا مِهْيَلَع ُبجَي اَلَو ِنْيتيْلُكْلاَو 607 محشو ِتْبَّسلا لِْم اهتامرحمبو

 ءِرِخآلا مْوَيْلا ِتاَفِصَو ِهِتاَفِصَو هللا ِءاَمْسَأ نِم مُهْيَلَع ُلِزْنَي ْمَل اَمب ُّلَّصَقْمْلا

 نِم اَنْيَلَع ُبِجَيَو .ْمهْيَلَع ْبِحَي ْمَل اَم َكِلذِي ِناَميِإْلا نم اَنْيَلَع ُبِحَي ُنْحَنَو

 َوُه اَمِم َكِلَذ ل ثيل م ع ٍةَضوُرْفَمْلا ٍةاَكَّرلاَو سْمَحْلا ِتاَوَلَّصلاب ٍراَرْفإَ

 يف ٌلِخاَد ِءاَيْشَأْلا ِهِذَهِب َراَرْقإْلا َّنِإَف ؛ ْمِهِناَميِإ يف الِخاَد َسْيلَو انِناَميِإ يِف ُلْخاَد

 ا يقافتاب ٍناَميِإْلا
 و

 [ةا5 - 476 /17] رو

 َقِرْسَي اَلَو ْنِمْؤُم َوُهَو يِنْرَي َنِيِح يِناَّزلا يِنْرَي اَل» :ِك هلؤَن 7 ه4 ] 45 ه ديد م" عم م رمع .هد ب زادءلا نى الد :هلط هلت أ
 قفرهز 0 سدس سور ةيس 01 مثىيس وس 0 ربع رس "يبه رع اع 0

 'نمؤم َوهَو اَهبَرْسَي َنيِح َرمخلا ٌبَرْشَي الو نِمؤم َوهَو قِرسَي َنيِح قراسلا

 .بارثأو بورث اهعمج .ءاعمألاو شركلا يَّشَْكُي قيقر محش :بْرَتلا محش )١(

 .(8ا/) ةريره يبأ ثيدح نم ملسمو «(051/8) يراخبلا هاور (؟)



 تت تاهت ل لا صا لادا مع تظل ل 0 ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 76

 لضأ َيْفَن َكِلَذ ُمِزْلَتْسَي اَلَو َهَنَجْلا هب ُقِحَتْسَي يِذَّلا َبِجاَوْلا َناَميِإْلا ُهْنَع ىفَتَ

 .ِهيَعْشَو 1 رِئاَسَو ٍناَميِإْلا

 ُلاَمَكْلا :يأ ؛ُهُبَميِقَح ال ٍناَميِإْلا ٍلاَمَك ْىْفَن :ْمِهِلْوَق ىَنْعَم م اَذَهَو
 0 م ع

 وع

 لِماك ُلْسْْلا :ِءاَهَقْقْلا ٍلْوَق يف ٌروُكّْذَمْلا ُبَحَتْسُمْلا ُلاَمَكْلا َوُه َسْيَل ءُبِجاَوْلا

 .ىِرْجمَو

 هلأ هب هب ُداَرُمْلا َسْيَل "هانم سيل اَنَشَع نَم» للي ُهْلْوَق : ِباَبْلا اَذَه َنِمَو

 ةفيزملا ةللوات ةنقك ان راكم نين ىلا هنآ ذو .ٌجراَوحْ ُهيَلَوأَت امك فاك

 ِباَوَنلِل َنوُقِحَتْسُمْلا َنوُنوْؤُمْلا َوُه ُرَهظَمْلاَو َرَهْظَمْلا ُقِباَطُي ٌرَمْضُمْلا ْنكَلَو

 هلا ظل فك ه1 انف سمت نقاقلاَو ةناذعلا نو توملاسلا

 مَدَعِل اَّمِإ ُهْنَع ِهْرْجَعِل ٍبجاَوْلا ٍناَميِإلا ٌضْعَب َكَرَت نَمَف اذه َنِّيَبَت اذِإَو

 ْمَل :ِلَمَعْلا نم ِهِنْكَمَت مَدَع وأ ُةَلاَسّرلا ُهَعْلْبَت ال ْنأ ُلْثِم ءمْلِعْلا نم ِهْنْكَمَت

 :(081) ملسما ةاؤر. (0)
 ٍنْوَك نم ُمَرْلَي اَلَو ءِبِجاَوْلا ٍناَمِيِإْلِل يْدَوُمْلا َوُه ُقَّلْظُمْلا ُنيْؤُمْلا :رخآ عضوم يف نكت لاق (1)

 ُناَميِإْلا ُهَعَم َنوُكَي ْنَأ اَلَو ؛جَحْلا يف امك اًطباَ اللفاا هوك نأ نع ٍاَوْلا ِنَع َء اًضِقات ِهِناَميِإ

 امك صوُصُنلا ُررَمُيَو ماَقَمْلا اَذَه يف َةَهْبّشلا ٌليِزُي ناَكْرُق اَذَهَق . ها وُقَت اَمُك ٌلِماَكْلا
 نق نقل ديف كافي نأ روكا هتان دكت هاني نزلت اقع ود نزف َكيدك اج
 هَلوُقَت اَمُك اًرِفاَك ُنوُكَيَف َنيِمِلْسُمْلا ٍرْيَغ نم َراَص :َلاَقُي ْنَأ اَلَو ُةَئِجْرُمْلا ُهُلوُقَت اَمُك اَنِراَيِخ

 هب يِذَلا ءَبِجاَوْلا َناَميإْلا َنيِنِمْؤُمْلا ىَلِإ ُهُقالظِإ ُفِرَصْنَي َرَمْضُمْلا َمْس مسالا اَذَه َّنأ ُباَوُلا لب

 .ُةَفَلَظُمْلا َبَحَمْلاَو ٌةَقَلْظُمْلا ٌةاَلاَوُمْلا مُهَلَو ءِباَِع الب َباَوَنلا َنوُقِحَتْسَي
 الب َقَلْظُمْلا َباَوَّتلا َنوُقِحَتْسَي ِهِب يِذَّلا ٍبِجاَوْلا ِهِناَميِإ ٍصْقَتِل ؛ةَقيِقَح ميت مُهْنِم نكي ْمَل مُهَّسَع اد

 ينك اشوي يمل ان دابا باتت لب هقكقل ير نع ركن أ تي ل باَقِع

 اوُلَمعيِل ام موك رضاكم ِنَم ُلوُقَي اَمُك ءَباَقِعْلا هب ُقِحَتْسَي اَم ِةَريِبكْلا َنِم ُهَعَمَو ةتاوتلا نفي يف

 ُقِحَتْمَي اَلَق ءاَّنِم َسْيَل اَذَه :ناكذأ مي درمان نو ب ب مُهُضْعَب لع اّلَمَع

 (0596 )545/19  .ةَضْعَب ٌقَحكْسا ِنِإَو ري هيكلا



 -__# بب اهيفاني امو ةديقعلا

 يِف ٍبِجاَوْلا ٍنيّدلاَو ٍناَمِيِإْلا نِم َكِلَذ نُكَي ْمَلَو ُّْنَع ُرِجَْي اَمِي اًروُمْأَم نكي
 ٍةاَلَص ٍةَلِزْنَمِب ءلضألا يِف ٍبِجاَوْلا ٍناَميِْلاَو نيَّدلا نِم َناَك نِإَو ءِوَّقَح

 نع َنوُرِجْمَي َنيِذَّلا ٍراَذْغَأْلا ٍلْمَأ رِئاَسَو ءٍةَضاَحَتْسُمْلاَو ٍفِْئاَحْلاَو ءضيرمْلا
 ذإ اوُرِمُأ ِبَو ِهْيَلَع اوُرَدَك اَم ٍبَّسَحِب ٌةَحِيِحَص مُهَتاَلَص َّنِإَف ءٍةاَلَّصلا مامن

 هَ
 : لكك نبل َلاَق اَمَك ءُلَضْفَأَو ُلَمْكَأ مامثإلا ىَلَع رم ٌةاَلَص تناك نِإَو ءَكاَذ

 ُهاَوَر ُدْيَح لك يِفَو فيِعْضْلا ٍنْؤُمْلا ني ملل ىلإ ّبَحَأَو ٌرْيَخ ّيِوَقْلا ُنِمْؤُمْلا»

 ىَلَع ٍدِعاَقْلا ٌةالَص) ؛ةلرَدَو ٍقاّيَّسلا ٍنّسَح ِثي ثيدح - يف َةَرْيَرُه نبأ "نع "للف

 ””ِدِعاَقْلا ٍةاَلَّص نم ٍفْصْنلا ىَلَع مِئاَنلا َُلَصَو ناكل ٍةاَلَض نم فّصْنلا

 .لَمَعْلا َنوُد اَداَقِتْعاَو اَمْلِع ِهب ُناَميِإْلا َبَجَوَل ٍلَمَعْلا َنوُد ِهِب ُمْلِعْلا ُهَتَكْمَأ وّلَو

 [ةام/١١1]

 سوربا
 .اًعِرَتْبُم َناَك ِنْئتْسَي ْمَل نَمَو اَنْْس انئيَسالا 0

 را

 .ِن اًميإّْلا يِف َكَّشلا يِضَتْقَي ُهَنِإَف ءٌروظْحَم ءاَنْيْساِل لان

 ُهُكَرَتَو ءِراَبِيْعاِب ُءاَنْئَيْسالا ُروُجَي نأ هدو انهما كينانلا لوَفْلاَو

 هَنَأَو ءَىَلَع هللا َبَجْوَأ اَم لكِ ٌمِئاَك نأ ِمّلْعَأ ال يّنَأ ُهُدوُصُقَم َناَك اَذِإَف ؛

 هُدْضَقَو ٌنَسَح ُهُواَتْنيْسا اَذَهَف ءوِبْلَق يِف اَميِف ؛ َكَّشلا ُهُدوُصْقَم َنسْيَل 80

 ل ا هّنَأب َعَطْقَي ال ْنَأَو َُسْفَن َيُكَرُي ال ْن

 5١/19 4١[ .ساّنل ٍةَماَع ىَلَع ٌفوُخَم قاَقْنلاَو ءٌةَريِتَك

559 

 3 نع ِ 0

 ادسسسملالا 14

 .ه

 َوُهَو «*”مالْسإْلا يِف ىَنْثَتْسُي ال ُهَّنَأ ِثيِدَحْلا لأ َدْنِع ُروُهَْمْلا 5 ه45]

 [4 11 . هيض دّمْحَأ نع ٌروُهْشَمْلا

 .(ل ١25١ يراخبلا هاور (0) .(5558) )١(

 .هللا ءاش نإ نمؤم انأ :لوقي نأب «ناميإلا ىف ()



 نك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت مي
 2 2 ببتتت7ت7؟ت؟ا_”؟”اتت؟ا”ااا” 070707070707: 2

ِلْصُم ام ّمْلِع ُهل نكي مل نم شال ]
 7-2 ْدِصْفَي ْمّلَو ُهُدِسْفب ُدُِْيَو هنا ُح

 ُهُرِهْظُي مالْسِإْلا َّنِإَف ؛َمالْسِإْلا َرَهظَأ ْنِإ اًقِفاَنُم َناَك :ِقاَمّتلا عْفَدَو ٍناَمِيِإْلاِ

 .ِبْلَقْلا يف ُناَميِإْلاَو ةَيِناَلَع َوُهَو ُنِفاَُمْلاَو ُنِْؤُمْل

 يِف اَهْنِم ُدَكْكَأ اَذَه يِف ُداَنآلاَو يقال او ننعن 2 او ٍةَباَحَصلا ُماَلَكَو

 ٌرِهاَظ "”هْلِعْلا اَذَه َّنِكَلَو ؛ٍريِثَك ٍريِثَكِب 5 0 ِضْيَحْلاَو ٍةَعْفّشلاَو ٍةَراَجِإْلا

 َمَلْعَأ ِبْلَقْلا ٍروُمْأِب َّناَك نَم ْنَكَلَو ؛بّتُكْلا يِف ٌبوُتْكَم ءْناَسّللاِب ٌلوُقَم ٌدوُجْوَم
 .ِثيِدَحْلاَو ِنآْرُقْلا يِناَعَمِب ْمَلْعَأَو هب مَلْعَأ َناَك

 ٍةَقَبطلا ُلْهَأَك ؛اًميِظَع اًلْضاَقَت َنوُلِضاَمَتُم ٍناَميِإْلا قِئاَمَح ىف َساّنلا ّنِكَل

 ٍنَجْلا ىف ِةَنَجْلا َلْهَأ َّنَأ اَمُك «٠ رس ريغ نم نسل | ٍلْمُأ َلاَح َنوُمَلْعَي اَْلُعْلا
 م

 .ىلغألا ىَلِإ ُلَمْسَأْلا ُدَعْصَي اَلَو ءِلَفْسَأْلا ىَلِإ ىلغألا ُلِزْني

 ؛َمِلاَعْلا ُفِرْعَي ال ُلِماَجْلاَو ءالِجاَج َناَك ُهَّنَأِل ؛َلِماَجْلا ُفِرْعَي ُمِلاَعْلاَو و

 عراسم 78غ 1 . اميلاَع نكي مل ُ

 َُمِلكْلا َوُه :ٌيِرْهُزلا ٍِلْوَق ىَلَع هيف ءانيْسالا َعتَم اَمَنِإ دَمْحَأَو :هك مالسإلا خيش لوق يتاسا .-

 .ُهْنَع اَمُهْرْيَعَو ُيِنوُمِيَمْلاَو ُمرْئَأْلا َلَقَت اذه
 ماش الشال ىف نمت دم 3 مالنإلا :َلاَك نم َلْوَق هيف ُرَتْخ رَتخَي مَ يِذَلا ٍرخآلا ِهباَوَج ىَلَع اًمأَو

 2 يف

 .ةالشإلا ني يري َّلُك َلَعَم دق ُهَّنأِب ُمِرْجَي ال َناَسْنِإْلا َّنِإَف ؛ِناَميِإْلا يِف ىَنْتَتُْي اَمُك

 :(سْمَح ىَلَع ُماَلْساْلا َينباو اوَِيَوِهِناَسِل نم َنوُمِلْسُمْلا َمِلَس ن نَم ُمِلْسْمْلا :هللك يلا لاق 0

 ليلا يف اونْخَدأط :ىَلاَعَت َلاَق دّقَف ءهناَميِب هِيِزَجَك َرِمأ اَمُك ٍصْقَن الب َسْمَحْلا لف ُهّنَأِب ُهُمْرَجَق
 . ماسلا عِئاَرَش عيوب يف يأ َّدَفاَك مالْسِإْلا : ْيَأ ؟[708 :ةرقبلا] 0
 ٌديِرأ اد ؛مالسإْلا مشا يف ٌءيِجَي ن ٍناَميِإْلا مشا يف هوك ام فشلا ني يع دم لقت

 ِتاَبِحاَوْلا لعف نَم هب َديِرأ اَذِإَو «ُهرْيَغَو 56 ِهْيْلَع َّصَّن اَمُك هيف ءاَنْثَيْسا الق ُةَمِلَكْلا ماسلا

 (ة56٠ 5١/0 .ناَميإْلا يِف ِءاَنْنِيساِلاَك هيف ٌءاَئْتِيْساِلاَف اَهَْلُك ةَرِهاَظلا

 .ةرهاظلا تادابعلاو تالماعملا :يأ )١(

 نم ةصاخلاو ةماعلا حلاصمب ملعأ مهن زأو «هلهأو ملعلا لامك ىلع لدي اذهف .هلكك قدص ()
 ع

 . مهسفنأ



 # ير اهيفاني امو ةديقعلا

7 

 َجَرَح َرِضَخْلا نأ َنوُنظَيو ( 001 و دق وه
 ويرشلا ف ء ٍجوُرُحْلا نم وح ام ءايلوالا نك هرْيَغِل زوجي ٍ؛ِةَعيِرَّشلا نت

 : نْيهُجَو نم ولاَ اَذَه يِف مُهَو

 يف اًرئاَج ناك ُهَلَعَ يِذَلا لب ؛ةعيرَشلا نع ُْرْخَي ْمَل َرِضَحلا َّنَأ :اَمُهُدَحَأ
 راج نكي ْمَل ولو ءَكِلَذ ىَلَع هركأ تاتسألا هل ل اذكر نقول 0

 نأ َنلَعق ءَكْلَي ثَيِبأ اهب يتلا َباَبْسأْلا ْمَلْعَي ىَسوُم نكي ْمَل ْنِكَلَو هَ
 :ةضخبلا هَل كلذ رك طا كذلك زيا

 هلي ا ةئاغ تعيب ناك هلو يا ا ا
 ضال ا ل

 تينا نإ َةََماَع ْنْكَت ْمَل ىَسوُم َةَوْعَد نأ َكِلْذَو ؛ةئلعأ [ ا ُهكمْلَع لا مل

 هي ناك

 نأ :ىن

5١ 

 007 ص

 [ 57 /1] 0 اك ِساّنلا ىلإ تعب للك دمَحمَو ا ِهِمْوَك ىلإ تعبي 2

 اة ا شاة شماولا تاوقو ؛ىَتُهلا هن يلع ام ُباَرَصلا م ١
 س0 سس ينك ىو. ع هسع جم كرس سوت فسار م سو لك 8ك عل 5 ن1

 ليِبَس َكِلَذ يف ٌعِبتَيَو ,ثيرخلاو نارقلا 00 ال 00 وأ هّسفن

 ال َةْئّسلاَو باَتِكْلا نم ُهَم ةَعوومُمْلا يناَعَمّْلاَو ِناَميإْلاَو لعل لف َنيِضاَمْلا كالا

 اَهْنَع ضِرْعُي 9و ِِعِضاَوَم نَع ِمِلَكْلا ٍفيِرْحَت 0 ؛تاهيشلاب در

 ٍرِضَخْلاَو ىَسوُم ٍةَّضِقِب ٍجاَجِتْحاِلا يِف َمَكَو ي لا اةهلكلا كو :رخآ عضوم يف لك لاقو )١(
 / بح ِضَخحْلا ىَلِإ اًنوُعْبَم نكي نكي ْمَل 4: ىَسوُم َّنأ :ِةَعيِرَّشلا ٍةَمَلاَحُم ىَلَع

 ىَلَع يْنِإ ىَسوُم اي :ُهَل َلاَق َرِضَحْلا َّنِإ» ِنْيَحِبِحَّصلا يف َتَبْن دق لب ؛َُمَعاَطَو َُتَعباَتُم ٍرِضَحْلا

 َكِلَذَو «ُهُمَلْعَأ ال كل هللا ُهَكَمّلَع هللا مّْلِع نِم مّْلِع ىَلَع َتْن ْدَأَو ُهُمْلْعَت ال لل | هيَمَلَع هللا مْلِع ني ٍمْلِع

 اَميف - دك 2 48 نا نع وكيع نب يعشلا يف تكد ةطاخ تناك يسوق هوك ذا

 ىةَّماَع ِساّنلا ىَلِإ تْئِعَيَو ًةَّصاَخ ِهِمْوَق ىلإ تعبي ينل َناَك» :- ِءاَيِْنَأْلا ىَلَع هب هللا ُهَلَّضَف

 نَع َءاَنْعِتْسا اَلَو ِهيَعاطَو ِهتعَباَُم نَع ُجوُرُحْلا ٍدَحَأِل َسْيَل داَبِعْلا عيمَجِل ُةلِماَش 6 دمحم ُه ٌةَوْعَدَف

 . ِهِيَلاَسِر

 يِتْلا َباَبْسَأْلا ىَسوُمِل ٌرِضَحْلا َنّبَب امل اَذَهِلَو ؛ِةَعيِرَّشلا نَع ٌجوُرُخ اًهِيِف َسْيَل ٍرِضَحْلا ُةَّصِقَو
 ٍةعيِرَسِل اًمِلاَخُم ٌرِضْحْلا ُهَلَعَف اَم ناك ناو كج انرتخي لو مرت ةقفاو كفا اهلل لع
 .(5ةه5- غ١١50/1) . ُهَقْفاَو امل قسوم



 031 د لهاا صا دووم الج ودا »11م 00 ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ا

 اَلَو ا اًمِض اهيَلَع ُنَوُرْخَي مهبَر ِتاَيآب اوُرُكُذ اذ َنيِذَلا تاب نو هوك

 [م.0/18] .َىْناَمَأ اّلِإ باَتَكْلا َنوُمَلعَي ال َنيِذْلا باب نِم ُنوُكيَف ٍنآرُقْلا َرْبَدَت ُكرْثي
- 

 يتلا ِةَفّصلا ىَلَعَو ِةاَمَسُمْلا ٍتاَذلا ىَلَع ُلُدَي ِهِئاَمْسَأ نم ما نك ه2
2 

 تاذلا نلعبلدي 00 مُلِعْلاَو ِتاَّذلا ىَلَع لدي ميِلَعْلاَك ؛ُمْسالا اًهَتَّمَضَت

 ىَلَع ةقامسأ َةَلاَلَد رم نَمَو قَّمْحَرلاَو ِتاَّذلا ىَلَع لد ٍميِحّرلاَو دما

 َنيِذَلا ٍةطِماَرَقْلا ِةّييِطاَبْلا ٍةاَلُع ٍلْوَق ٍسْنِج نِم ُهلْوَقَف :"”رِهاّطلا يِعّدَي نَمِم ِهِتاَفِص
4 

 [م 1 درك نسل الو ةوع وه لاقي ال -: نولوكي

 اَمَأَو ةّيِبوُيَرلا ٍةَهِج نِم َةَيِناَدْحَوْلا َنوُرَرَقُي اَمّنإ َنيِمّلُكَتْمْلا نِم ٌريَِك ممل

 ةَدبعَتْمْلا ٍةَقَّوَصَتْمْلا نِم ٌريثك َكِلَذَكَو ةّيِهوُلَأْلا ٍةَهِج نِم اَهْيَلِإ اْوَعَد مُهَق ُلْسُرلا

 ءاوهألاو للملا يف لصفلا :هباتك يف لاق ثيح  ملعأ هللاو هلك ّيرهاظلا مزح نبا دصقي )١(

 ال هنأ حضاولا ناهربلا اذهب حصو . .اًلصأ ةفص نم ةقتشم ءامسألا تسيل )5094/١(: لحنلاو
 ها. كلذ تاب نك ادعو ةةايل ىلع حت الو« ةزدق ىلع ويد لوا «علع ىلع عبلع لح لدي

 دا يذلا لجرلا يف  باَبْلا ثيِدَح يِفَو :هيلع درلا يف هلل رجح نبا ظفاحلا 0

 َّيأِل ُهوُلَس» : َلاَقَ رق لل كِل اوُركد اوُعَجر الك ُدحَأ هلا وُ لقب مِهْحَيَف ْمِهِت ِهتاَلَص

 َلاَقَق ءاَهب رف ١ ْنَأ ُتِحَأ اَنَأَو ءِنَمْحّرلا ُة ةَمِص اَهَنأِل :َلاَقَف ةنلاَسَت ل

 دقو نويدجلا لوف رهو هلع هللا َتَبْنَأ نَمِل حم :- هّبِحُي هللا َّنأ ُهوُربْخَأ» 6
 تينت ْمَلَو ؛ مهم نَمَو ةَلَِتْعُمْلا نم ماََكْلا له اَهْيَلَع حلطضإ طفل ِِذَ :َلاَقَك مْرَح نْبإ

 1 ني ديِعس داَرْفأ ني وهف تالا ِثيِدَحِب اوُضَرَتْعِإ نإف ءهباحضأ نِم دحأ نَع اَلَو لك ينل

 اًذَه يف اج امك ن نَمْحّرلا ةّمِس دحأ هللا وُ ْلُثَك هتيِص ربِ د ىَلَعَو :َلاَق ءفْعَض ِهبِفَو لاله

 ىَلَع الإ قلظُت ال برَعْلا ةَمَل يف ان اَهَنوُقِلظُي يتلا ةّمّصلا ٍفاَْخِب ِهْيَلَع داري اَلَو ءثيِدَحْلا
 ءهفيِعضَت يف ِهْيلِإ تّمَتْلُي الف هب جاجِتحالا ىَلَع ََقَتُم ديِعَسَو لاَ ذك !ضَرَع وأ رَمْؤَج
 هلَرط :ىَلاَعَت هللا َلاَق ءىَنْسُْحْلا ءاَمْسَأْلا تاَبْنِإ ىَلَع عيِمَجْلا ِقاَمّتاب دوُدْرَم زيخألا 5
 ةَروُس رِخآ يف ءاَمْسُأ ةَّدِع اَهْنِم َرَكَذ ْنَأ دْعَب َلاَكَو 818١[« :فارعلا] «ابي ُهوُعَدَد َىَملَل همن
 يِفَف تاَفِص ِبَرَعْلا ٍةَعْلِب اَهيِف ةَروُكْذَمْلا ءاَمْسَأْلاَو .[8 :هط] 4َقْسلَل ةّمسآلا هله 0

 تاّدذلا ىَلَع ةدئاَر ٍةَفِصِب فِصُْو دق اَلَثَم يح ُهّنَأ َتَبَن اَذِإ ُهَّنأِل ؛هتاَفِص تاَبْنِإ ِهِئاَمْسَأ تاَبْنإ

 دقو كطقف فاذلا دوُجُو نَع ُئِبْنُي اَم ىَلَع راَصِتْقالا َبَجَوَل َكِلَد اَلْوَلَو ةاّيَحْلا ةَّفِص َيِهَو

 ُهَنوُفِصَي اَّمَع هسْمن َهَّرَتَف ١8١[ :تافاصلا] *(9 ترْفِصي اَنَع َهَّزِعْلا ير َكَيَر َنَحْبْسا» : لي َلاَق

 0 ءصْقَنلا ةَّفِص نِم هب

 د

 .(475/1) يرابلا حتف .عوُرْشَم لاَمكْلا ِةَمِصِب ا



 2 نا اهيفاني امو ةديقعلا

 [ 01 .""هييبوُبر ةَهج نِم هللا ىلإ مُهُهْجَوَت 2اكلا :ناوخألا ِباَبْرَأَو

 ِّبَسَو ءِناَنْوَأْلِل ٍدوُجُسلاَك ؛ِةَرِهاَظلا ٍلاَمْعَأْلا نِم اًَرْفُك َناك اَم 2 5؟ ]

 ُهْنَأ ٌَرْذَق ولف لَو ءِنِطاَبْلا ٍرْفُكِل اًمِزْلَتْسُم ِهِنْوَكِل َكِلَذ اَمَّنِإَف ءَكِلَذ ِوْحْنَو ٍلوُسَرلا

 نكي ْمَل :ِهِبْلَِب هلل دوُجّسلا َدَصَق لب ؛ُهَّل َدوُجّسلا ِهبْلَقب ْدِصْقَي ْمَلَو ِنَنَو َماّدُق َدَجَس

 مُهُمِفاَوْيَف ِهِسْفَن ىَلَع مُهُفاَحَي َنيِكِرْشُم َنْيَب َناَك اَذِإ َكِلَذ ُحاَبُي دقو .«"”اَرْمُك َكِلَذ
 [ 0 . هلل َدوُجّسلا ِبْلَقب ُدِصْقَيَو ٍرِهاَطلا لْعْفْلا ىف

 يدُحَوُمْلا َنْيَب ُقِراَمْلا َوُه :[َةَّيِهّلِإْلا ُديِحْوَت] يو َذَه 2 4؟]

 هب ِتأَي ْمَل نَمَك ءةَرِخآْلاَو ىَلوُأْلا يِف ُباَوَثلاَو ُاَرَجْلا ُعََي ِهْيَلَعَو «َنيِكِرْشُْمْلاَو
 َكِلُذ َنوُد اَم ُرِفْغَيَو هب َكَرْشُي ْنَأ ٌرِفْعَي ال هللا َّنِإَك «َنيِدِلاَحْلا َنيِكِرْشُمْلا نم َناَك

 فاني وال

 ار لا ع رت راف َنوُكِرْشُمْلا هب َرَكأ دقق 1 اع

 مِهْيَلَع َةّجَح - ةّيبوُبَرلا ُديِحْوَ فدل ا

 اًداَمِلَف ءّوُه الإ َقِزاَر اَلَو َقِلاَح اَلَو خيار وزع لك طرازف هنا هاك اذن

 ؛ٌءاَطَع اَلَو ٌّعْنَم مُهَل ِهِدَيِب اَلَو «ٌقْزِر اَلَو ٌقْلَخ مهْيَلَع ُهَل َسْيَلَو ُهَعَم ُهَرْيَغ َنوُدُبْعَي

 ؟اًروُشُن اَلَو َةاّيَح اَلَو اَنْوَم اَلَو ءاَعْفَت اَلَو اَّرَض ِهِيْقَتِل ُكِلْمَي ال مُهّلِْو ُدْبَع َوُه لب

 «ءدنذإب اَّلِإ دهَدْنِع ٌمَقّْشَي ىذا اد ص : هللا 5 اوُلاَق ْنِإَف

 . هنذإب اّلِإ - َنْييَتلاَو ٍةَكِئاَلَمْلا نم - ٌةَعاَمَس ُهَل نَم ُعَمْشَي اَلَق 100 :ةرقبلا]

]"8٠١/١:[ 

 سانلل مهتوعد نوحتتفيو نوؤدبي مهف «ىلاعت هللا مهقفو ةوعدلا لهأ نم ٌريثك هّكلسي ام اذهو )١(

 يىذلاو وهو «ميركلا ميظعلا وهو .ءكقزرو كقلخ يذلا وه هللا :لوقيف «ةيبوبرلا ديحوت ريرقتب
 نأ قحتسي يب نم وه تافصلا هذه هل يذلاو ءمركلاو دوجلا ميظع انيلع غبسُيو يعم اندمي

 ؛اّلوأ ةيهولألا ديحوت ريرقتب نوكت لسرلا ةوعد نأب ركذ خيشلاو ءاذه وحنو «ىعدُيو دبعُي

 .هريغ هّلِإ نم مكل ام هللا اودبعا :لاق مهعيمجف

 بحأ ْنأب «نطابلا يف مهالاو اذإ الإ اًرفك سيل رهاظلا يف رافكلا ةالاوُم نأ دكؤُي اذهو (0)
 . لطابلا ىلع قحلا راصتنا هركو «نيمولظملا نيملسملا ىلع مهراصتنا



 سد ا دا حتا هدو فاح هول د: م ” يد ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت قم ا

 :ِناَعْوَن ْنْدِإْلا 7 5: ]

 .ٍقْلَحْلاَو ِةَكيِشَمْلا ىنْعَمِب ْنْذِإ -أ

 .ةَراَجإْلاَو ٍةَحاَبِإْلا ىْعَمِب ْنْذِإَو - ب

 ٍنْدِاب اَّلِإ ٍدَحَآ ني يب .دب َنيرآَصِب مه اوه :ٍرْحَّسلا يف ُهُلْوَق :ِلّوَألا مف
 .َرْحَسلا حبُي ْمَل َوُهَف لَو قتلو هللا ِةَكيِشَمِب َكِلَذ َنِإَف 11٠١© :ةرقبلا] وَ

 ل 0 ا هم هل رز 3

8 

5 

 م

 امو 9 اند ارشبمو اًدِهَس َكَتَلَسَرَ انه ل :ىزاثلا َعونلاَو

 3 اهديك 7 هن نم طق امه دلو «[55 عمه :بازحألا] 4 هند هنأ

 ً هَ َكِلَّذِل ُهَنَحاَبِإ ُنَمَضَتَي اَذَه َّنِإَف 60 :رشحلا] «وَلأ ِنْذِِف اَهِلوُسُأ مَع

 . ِهِئاَضَقَو ِهِتكيِشَمِب ِهْنْوَك ّعَم ِِلِعاَف نَع ِجَرَحْلاَو حاَتُجْلا َعْفَرَ

0 

 ُنْدِإْلا اَذَه َّوُه [150 :ةرقبلا] ئينْدِإب اّلِإ ءهَدنِع ُمَمْنَي ىِدَل اذ نمإ» :ُهُلْوَفَف

 داضتناو درحسلا ْنِإَف ٍنَدَْلاَو ِةَيِشَمْلا ٍدَّرَجمب ل مْلَو ٍودِعْرَشَو ِهرَدَقِب ٌنِئاَكْلا

 0 ل ا 5 3 0 أ

 .نذإلا َكِلَذِب ناك َنيِنِمْؤَمْلا ىلَع ٍرافكلا

 اعلا 0 ا هللا مد مق ْنِإَف
 1 ًَع هج < 2 دمه و 5 ا هو

 2و ومعك 5 و 0 0 00 فالك اه

 .ةلوبقملا ىِهَو «ةّماتلا افشلا َيِه :ٍنذإ الب ةعافشلا نِم ُنِفَنَملا : لبق

 أ

 ِهِذَهَق .- ةّماَتلا ٌةَعاَمَّشلا َيِهَو  ِهْيَلِإ عوُمْشَمْلا ُلوُبَك اًمُدوُصَْم :ُةَعاَمَّشلاَف

 .هنذإب اّلإ ُنوُكَت ال يِتَّلا َيِه
22 7 

 - وعر ََ
 اًهِيِحاَص ىَلَع َناَكَو اَهِمَدَعَك تَناَك ا م ع امَأَو

 2 سا أم فلانا نأ كلب يأ ف 0 وث لاَ امك ءاهنم راَقْعيْسالاَ ةنؤتلا



 وعم مه. مب 3 سوا دم وحك و <. 2 7 راقت

 نذإلا وه نذإلا اَذَهَف ءعِفاَشلل َنِذَأ دَقَف هل عوفْشَملِل نِذَأ اذإ ُهَناَحبس ّوُهَو
 020 م و . راق رك م هج 0 0000 ْش 00 5

 َنِذَأ دق َنوكَي نأ ُمّرلَي ال ُهَنِإَف ءْظَقَف عِفاَشلِل َنِذَأ اَذِإ ام ٍفاَلِخِب ءُقَْلْظُملا
 9-2 5 2 < ع ممر 2 5 يوم 6

 اًضاَخ انذإ هَل نْذَأَي دق ذإ هَل عوفشملل

_ 

 ةفافشلا نأ ىلع ندع اذهو ةاولاف هةيرسنملا نك لساو رزه لات

 [عنج "م14 . َنيِنِمْؤمْلا الإ ُعَقْنَت ال

 ُهَداَعِيْساِلا ُروُجَت ال ُهَّنَأ ىَلَع  ِهِرْيَعَو َدَّمخأَك  ُهّمِيَألا صن # وه يا 3 و 7 3 0 وا 2اورنا مل زا ون 2م 2
 0 ا

 [؟ 77 ]1١5/ .قولخمب

 ْنَأ َّدُب ال "!ةّيِبْلَسلا ِتاَمَّصلا نِم ُهَسْفَن هب ىَلاَعَت هللا فَصَو ام 5 95]
 -ٍ ه7 عا فوم ؟0 5 وقس ووك هارد هنا ل تأ <, د كهل مال
 ام يمن هدوصقم ُيمنْلاَو «توبشلاَو دوجولا يف وه لاّمكلاف « ايتوبت ىنعم نمضتي

 اسكر عيا هو عا ع ا سهينس عم ماا رع ها ل اللا دوق سل ب و فاسو
 ضيقنلا توبث مز بلسلاَو مدعلا وه يِذلا ضيقنلا َيِفن اذإف .كِلذ ضقاني

 6ع *» و 0 6.

 «مون الو ةئي مدخأت ال» :ىلاعت ِهِلْوَقَك ؛ُتوّبثلاَو ُدوَجولا وه يِذَلا ٍرَخآلا رحم بد فس ويجب 5ش باي ه ردك علا هوس + عوأكإ مم دكا م

 ْمَهْسِي ىِذَّلا اَذ نم :هلْوَقَو «ةيمويقلاو ٍةاَّيَحْلا َلاَمَك ُنَّمَضَتَي ُهّْنِإَف [150 :ةرقبلا]
 2 يل م4 ىف ليد 00 اء هارد وده < يع عج. 0

 «يملع ْنِم ٍءَْنِه نوطحي الوؤ» :هلؤَقَو .ِكلملا َلاَمُك ْنَمْضَتَي «ءفنذإب الإ ههَدْنِع

 ربع قو مييعملاب دحا  ىصيقب : [9 13 .هاَوِس ام َنوُد ميِلْعَتلاِب هّصاَصِتُحا ىضَتْقَي [150 :ةرقبلا]

 ُهَنإَو شرَعْلا َقْوَق ُهّنِإف : اولاق اذإ ةّنّسلا ِءاَمَلُع ٌرْباَسَو ةمئألاو َفّلَسْلا # باف 0 هلك 0000 ب 0 2 م م م 1 - 502
 00 هرم ًَ هم كه منيع 5 را 1 10 2 02 7

 نوكي وأ ءهَرَصَحَي وأ ِهيِوْحَي اًئْيِش كانه نإ نولوقي ال (ٍءْيَش لك قؤف ِءاَمَّسلا يِف
 0 ا ا ا ص 2 7 ماسّيد 24 مهو ا عا 5 0 2

 ٍءْيش لك قّوف وه لب ؛كِلذ نع ىلاعتَو هناحبس ًءاَعوَو افرظ وأ هل الحم

 سا 00 نم“ يدق 34 1 < ث خم 0 - تا رم #8

 ءئْيَش لك ىلَع ٍلاَع وهو هيل ْرِقَتْمم ءْيَش لُكَو ءءْيَش لك نَع ِنْعَتْسُم ّوهَو
 0. هيي - مد ثار نعم رع 1 وملك هي م ل واس وه و 2 م

 هيل رقتفم ٍقولخم لكَو «ِهَتَردَقَو ِهِتَوَقِب ٍشرَعلا ٍةَلَمَحِلَو ٍشرَعلِل لماحخلا ّوهَو

 .قوُلْخَم ّلُك نَعَو ٍشْرَعْلا نَع ّيِنَع َوُهَو

 ملعلاو ةايحلاك ؛هسفنل هللا اهتبثأ ام :ةيتوبثلاف ؛ةيبلسو ةيتوبث :نيمسق ىلإ مسقنت هللا تافص )١(

 .هتافصب ملعأ وهو ءهسفنل اهتبثأ هللا نأل ؛هب قئاللا هجولا ىلع هلل اهتابثإ بجيو «ةردقلاو

 اهدض تابثإ مزلتست يهو «هللا نع اهيفن بجيف ملظلاك هسفن نع هللا اهافن يتلا يه :ةيبلسلاو

 .لامكلا نم



 تططتتمتت دكت تتسلل كك اك ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت سيع |

 وْحَنَو [15 :كلملا] 4مل 00 0 :ارتاوو ٍَنسلاَو ٍباَتِكْلا يف اَمَو

 اَمُك ُنْسْرَعْلا - يِلاَعْلا قولخملا نفت ' َيِه «ِءاَمَّسلا» َّنأ مهضنب هن ُهْنِم هَ دق َكِلَذ

 امك (ِءامَّسلا ىَلَع ىَنْعَمب ١5[ :كلملا] #1َِمَسل أ يف : ُهَّلوَك نول رقم 5

 ايكو (ِلْحَملا ٍعوُذُج ىَلَع» :ْيأ ؛[١0 :هط] (ٍلْخَدلا ٍعوُدُج يف قالا (,» :َلاَق

 ةَجاَح اَلَو «(ٍضْرَأْلا ىلا :ْيَأ ؛10[4 :نارمع لآ «ِضَرَأْلا يف وريم :َلاَق

 ىف :ُهُلْوَفَف ءاَنْيَش ُصْخَي ال يِلاَعْنِ نسج ْمْسا (ءاَمَّسلا» لب ؛"'"اَذَه ىَلِإ

 ُهَلَف ,ىلغألا ُنِلَعْلا َوُهَو (ٍلْفّسلا و وللا يِف» :ْيأ ؟[15 :كلملا] ِكمَسلَ
-_ 
 ا

 . هل ىلغألا ُيِلَعْلا ُةريغ َكاتُه َنسْيَلَو ءِنشْرَعْل قوق ام: وهو ولعلا ةنلغأ

 /ا5] ٠١٠١ -٠١١[

 0 2 ٍداَبعْلا ٍلاَعْفَأ َقْلَح ْتْبْني اَمَنِإ ٌيِراَخْبْلا هه
 8ع

 ىَهْن اَمُك هِقوُلُخَم َرْيَغ اَلَو ُقوُلْحَم ٍدْبَعْلا َطْمَل َّنِإ :ُيِراَخُبْلا لقي ْمَلَو

 :اًذَهُو اَذَه نَع دمْحأ
 دّمْحَأ ْلْقَي ْمَل :ْمهِتاَفِصَو ٍداَبِْلا ٍلاَعْفَأ نم ٌقوُلْحَم ُهَِّإ ُيِراَحُبْلا َلاَق يِذّلآَو م هاى

 مِنْكَ ءوِرْمأ ٍروُهْظل ُهْنَع اوُنَكَس نإو ؛ٍقوُلُحَم ٌرْيَغ لا اَلَو

 لْقَي ْمَل ءِداَبِعْلا ُةَفِص ال هللا ُماَلَك َوُه ِقوُلْحَم ُرْيَغ ُهَّنِإ دّمْحَأ َلاَق يِذل وو, ع -

 مسا

 اذ

 1١

 .ق

 وللا نع ب اذ اًكوُلُخحَم لل | مال َلَعَي نَم ىلع لا ُهكوُصفَم ناك دم

 .ِةَقوُلَخَم ُرْيَغ مُهُتاَوْص اودابعْلا لاعفأ :لوقي نم ىلع دّرلا ٌةَدَوُصْقَم ناك
5 

 ير ه0

 «هرهاظ ىلع هللا مالك 6-50 اذهبو ءاذه ىف قيقحتلاو ةقيقحلا دبك باصأ دقو هُهْنك قدصو 000

 .ىلاعت هلل هزنأو قيلأو مظعأ ىنعمب جرخنو ءاًضيأ اهلصأ ىلع رجلا فورح يرجنو



 مد اهيفاني امو ةديقعلا

 ايه اقام جت َم َنيَدْصَقْلا اَلكَو

 ٍدَحَأ ىَنِإ َنوُفِرَحْنُمْلا ِنَكَلَو طفلا لاخي يف َةَبْيَتُ 5 نبا َكِلَّذ َنِيَب دَقَو

 [مسور# _ مو7 15 .ْمَلْعَأ ُهَئاَحْبْس ُهللاَو "” هلا ىَلَع َنوُرُكْني ِنْيَقَرَطلا

 َوُهَو ِثيِدَحْلا ٍلْمَأ ِءاَمَلُع ُلْوَق َوُه ِهِتاَّذِب موفي ٍلْعِفِب ٍلوُزُتلا ٌريِسْفَت ه9
 سيد . ْمُهْنَع 1 ا يذلا هل ريو دو

 قف تاركلا دنع رويشم نكزعلا رفد نأ ملْغاَو :حَرَمْلا نأ لاق
 3 4-2 نإ

 :تلصلا:ىبأ نب 0 .ماّلْسِإْلاَو ةّيِلِهاَجْلا
5 

 ادييك ىكمأ ءامسلا يشاتتر زخغا لييكتل نوف هلثا ا

 اًريِرَس ِءاَمَّسلا َقْوَق ىَّوَسَو س اّنلا َقَبَس 00 ءاَتِيْلاِ
 لُهَأ نع ُهََحَأ اًمِلْسُم نُكَي ْمَل نَم ِبَرَعْلا َنِم ُهَرَكَذ ُهّنَأ ُديِرُي :تْلُق

 ْمَكَن فدا دلو باككلا لهأ نع اذه دع امن ةَوشََو يأ إف .باتكلا
 [40" 200/15 . اَذَه َنوُقِرْعَي اوُنوُكَي

 وأ ؛(هلاَلَجِب ُنِيلَي اَناَيْنِإ يِتْأَي يِذَّلا َوُه ُبّرلا» :َلاَقُي ْنَأ َنْيَب ُقْرَق
 ُهُرْمَأ وأ يّتَأَي يذلا َوُه لَه يِرْدَن اّم» ُلاَقُي

 َتْيَر اَلَو .ْمَلْسَأ ُتوُكْسلاَك ْتْكْسأ :ُلوُقَي لب اَمِهِدَحَأِب ُمِزْجَي اَل نَم ٌريثكَ
 ع اق امك هل م 3 - و52 عج م < ه_وهس هك 7

16 
 ( 87 5 عام 3 6 عما 0 5 3

 لَه َنوُرْدَي ال َكِلَذَك اوُناَك ِةَمأْلا َعيِمَجَو َلوُسَرلا " 0 نيل
 !فلذ كرش ناك لوفر ل5 اذه أ 0

 نَع َتْكْسَي ْنَأ ُهْعَسَي َناَكَو وب ُهَل َمْلِع ال أ ام ٌمُلُكَتُم ٌلطْبُم اَذَه

 .نظلا نسحو «لمأتلا صقنو ءمهفلا ءوس نم اوتأ ءالؤهو )١(

 .(590) ملسمو ل( ا/6) يراخبلا هاور مهز



 نك مالسالا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 8
 يحيي ييجيحح عع ب ب يي يي يبي بيب ب-إ--ببب ب - لل س سشسعل 2

 امك ُتوُكّسلا مِهْيَلَع ُبجَي ٌلاّهُج مُهّلُك َةَمِيَأْلاَو َلوُسّرلا َّنأِب مِزْجَي ال ءاَّذَه

 [417/15] 0 تدل اذه نإ 3 هفتاف بفك

 َقْوَك ُهَدْنِع ٍعوُضْوَم ِباَتِك يِف َبَتَك هلا نم ا يتلا نع 2 دال

 [111/17]  .(يِبَّضَغ ٌقِبْسَت - ٍةَياَوِر يِفَو - ' ٠7 يضع بِك يتَمْحَي نإ : ِشْرَعْلا

 هب قطني مل ةََِمْحُم ناعم لمَتحَي اَلَمْجُم اما عني نأ ٍدَحأِل سيل [ذ؟ ]

 اَذإ تْيَكَك .©"ةّييرَعْلا ِةََللاِب قطن دق َناَك وَلَو «َنيِمِلْسُمْلا َنيِد دهب هب عي ٌعْرَشلا
 ني

 011 م ولا نكمل
0-0 

 نأ ل31 2
 دَقَتْعَم ناك اًذِإَف 0

 ا : مح يلا
 َوُهَو ىْيَش ِهِلْثِمُك َسْيَل هللا َّنأَو ٌةَلِئاَمتُم َماَسْخَأْلا َن

 اَذَه يدَوُت ِنآْرُقْلا ٌتاَراَبِع ِهِذَهَق :ُهَل َّدِن اَلَو ُهَل َوُفُك اَلَو ُهَل َيِمَس ال ُهَئاَحْبُس

 . عاَر اَلَو سيت الب هدقملا

 هب ُموُقَتَو ىَرُي ام َّلُك َّنَأَو ِةَلْئاَمَتُم ُرْيَغ َماَسْجَأْلا نأ ُهُدَفَتْعُم ّناَك نِإَو

 هدا : مسج َوُهَف َوُهَف ُتاَمٌَّصلا

 .[7؟88 :ةرقبلا] 4 امي 0 نم ٍءْىَنه ٌنوطيِحي ّنوُطِحي د د اكو : ِهِلْوَقك ؛ هِتاَمِص ِرْئاَسَو

 اَمَك اَناَيِع ٍةَماَيِقْلا َّمْوَي ْمُكَبَر َنْوَرَت ْمُكَنِإ» :هِلكي هللا ُلوُسَر َلاَق اَمُك ُلوُقَيَو

 نكي ْمَل نإ ِةَيْؤّرلاِب َةَيْؤُرلا 3 :6 9«هيَيْؤُر يف نوماضت ال َرَمَقْلاَو صا َنْوَرَت

 يئزمْلاَ ّيِنرَمْلا
 .(7181) ملسمو «(7505) يراخبلا هاور )١(

 .ةهجلاو مسجلا ظفلك «برعلا ةغل نم مسالا ناك ولو :يأ (؟)

 سانلا نحتماو «هعدتباو هثدحأ رخآ ىنعم ىلإ هل عضو يذلا هانعم نم ظفللا جرخأ :ينعي (6)
 . هيلع

2. 

 .(ع/ ع يراخبلا هاور 2



 ا اااتاتتتتتببت7بتبتب7ب7ظ*22225-- 0# اهيفاني امو ةديقعلا

 اَلَو ٍسييْلَت الب ءحيِحَّصلا ىَنْعَمْلا اَذَه نت ِةَّنّسلاَو ِباَتِكْلا ُتاَراَبِع ِهْذَهَق

 . ةَباَحَّصلا ٍلاَوْفَآَو ِةَنُسلاَو ٍباَتِكْلل ل | هَنّسلا لُهَأ َنْيب عاَر

 ْمَل ٌقَحْلِل ٌمِزال هنأ ِلْقَعْلا ٍةَهِج نم 0000060606[-ع<عع_ا

 ةيِعْرَّشلا ٍظاَمْلَْلاِب ُهْنْيَيَك وْيَلَع ٌعْرَّلا َّلْدَي 0 00 َكِلَذ نك

 لطفا نسال ىلع بَ نم ني مل: كن مل زل ا َّنَأ َرّدَُق نإَو
3 

 .ٌّقَح ِهِسْفَ يف ُهّنَأ َرَّدَق نِإَو ههللإ سانا وعدي نأ ع
- 5 

 ( دح 0004 2 .ا 0-4

]"٠١_- 8١9/1 

 8 ب 7 ع

 دم سلو هلع زاكلاف ةَرْيَخ قباب اَم وه َرْيحتُملا نأ دقتغا ِنَم 3-5 ]

 ا َقيِرْمَتلا ُلَبَْي ُهَّنَأ او وَدِرَمْتُمْلا ِءاَرْجَأْلا نِم اَبْكَرُم َنوُكَي ْنَأ ِهِطْرَش

 دَقَف :ِهَتاَفوُلْخَم نَع ٌنِئاَب ُهَّنَأ :يأ ؛ىتْعَمْلا اَذَهِب ٌريَحَتُم ّبّرلا َّنِإ :َلاَق اَذِإَ

 اذه َنِإَ سيت اهبفَد ٌةَعْدِب ِةَراَبِعْلا ِهْذَه َقاَلظِإ َّنِكَل ءاَحيِحَص ىَنْعَم َداَرأ

 يِفَو «هتَمْئاَطِلَو ُهَل حاَلطْصا َوُهَو ءقَمّللا يف ٍزيَحَتُمْلا ىَنْعَم َسْيَل ُهَداَرأ يِذْلا
 ُهيِزْنَت ٌبِجَي اًَدِساَق ىَنْعَم ٌلِمَتْحَي ٌَراَصَق .ِءاَلَقْعْلا َنْيَب ٌعاَرِن اطقنلا نقملا

 20 مك ّبرلا

 كرك مقنتو نيا نت قلع رز هلع ةةهالقل نيج ذا قفل قلو
 0 ."1وِداَرُم ناّيَب ِرْيَغ نِم هَدِساَمْلا ىَتْعَمْلا َكِلَذ ُرْيَمْلا

 الإ ٍةَكوُرْعَمْلا ِبَرَعْلا ِةَعْلَو ِنآْرُقْلا يِف َسْيَلَف : اًذك ىَلَع ىَوَتْسا اًنأ 8
 اساس ساب د هوس 00

 .[9 :حتفلا] 46 -هقوس ص ئوتساف كاش سف هرزاتق# : ىَلاَعَت َلاَق ٍدِحاَو ىَنْعَمِب

 : ِنْيَئيَش ُنَمْصَتَ ىَنْعَمْلا اَذَهَو

 . ِهْيَلَع ىّوَتْسا اَم ىَلَع 1 |

 .اهريغو ةيعرشلا ظافلألا يف يرجي اذهو )١(



 ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ممم

 و

 ِوَتْسُم ِءْيَّشلا ىَلَع َلْئاَمْلا َنوُمَسُي اَلَ

 هلْ
 | رهم ِمدَو فيس ريغ نِم قاركلا يلع زدنم قوقشا ل

 أ ِءاَهْيَلَع ُهُواَوَيْساَو َناَوْرَم ُنْب ٌرْشِب هب َداَرُمْلا َّنِإَف ؛ِباَبْلا اًَذَه نم َّوُه

 . اًهْيَلَع ُهِْم هي اورق لت ةيكاوشال دات فلاي لاق + ءاَهكْلُم سرك ىَلَع

 [”ا/ه "ا: ]١1/

 قدح ناك لوألا ماَقأَ ءِبَكاَوَكْلا ٍةداَبِع يف ُهَباَتِك ''”يِذاَرلا َتَنَص تل

 دق َناَك نإَو «َنيِمِلْسُمْلا ٍقاَقَثاِب مالْسإلا ٍنَع ٌةَّدِر ِهِذَهَو هيف فرو عففتمو كلذ

 قارهم

 :ي

 هر هه

 [ه5/14] .مالْسِإْلا ىَلِإ َداَع نو

 َلاَلَض 324 : مَن ِرْيَغِب - رَدَقْلا يف : أع َكِلَذ يف ضوخلا ا ١

 [1 14 هيف هيف عْراََتلا ِنَع ُهَب ُهَباَحْصَأ هي 2 4 ؛مَمَأْلا ِةَماَع

 ءاَمْسَأْلا ٍلِئاَسَمَو ءِناَميِإْلا ٍلِئاَسَم يِف ٍساَّنلا ٍتاَعّراَتُم نم ٌريِثَك 6 .]
 1. تافرألا َلاَر تاطخلا َلِصْف اًدِإَ ٌةَبظْفَل ٌتاَعّراَتُم ّىِه ماَكْحَأْلاَو

 [1 15/161 .ةََبْلَأ ٌءَش اَهْلِلْعَي ال ّهَذَلَو ِبْلَقْلا يِف ٌةَوالَح ُهَل ُناَميِإْلا
 ص

 دَّك ٍناَميِإْلا اَذَه 0 هِمْلِع صْقَن َعَم اًناَميِإ ىَنْؤُي دك َناَسْنِإْلا َنِإ 5990]
 200 وهو
 ِهِرَذَص نِم ٌعْفَرُي

 «يلزتعملا ركب ابأ سيلو .(«ه) ةنس ىفوتملا فورعملا رسفملا يزارلا هللا دبع وبأ :وه )١(

 سلا ُهاَمَس ٍرْحَسْلا ِلّمَعَو ماَنْضَأْلاَو ِبْكاَوَكْلا ة ِةَداَّبِع يِف اياك يِزاَرلا تفنَص :هلوق هيلع لديو

 نب ِدَمَحُم ٍنيدلا الع ٍناطَلسلا أل َُقَنَص هن :ُلاَقُي 'موجنلا ٍةَبَطاَحُمَو ٍرْحّسلا يِف ُموُتْكَمْلا

 ُلاَصَتا هب يزارلل َناَكَو «ضْألا ِكوُلُم مَظْعَأ نم َناَكَو «هاش مُزِراَوَح ٍنيدلا ٍلاَلَج ِنْب ٍشْكَل

 ٍتاَراَيتاِلا يف ةّيِئاَكَعْلا ةّلاَسّرلا» ُهاَّمَس اًباَتِك ُهَل َفّنَصَو ِهِداَلْوَأ ىَلَع ِهْيَلِإ ىَّصَو ُهَّنَأ ىَّتَح «ٌيِوَق
 )18٠0/١7(. .ةقَّيواَمَّسلا

 .(095) سداسلا نرقلا رخاوأ يف يفوت هاش مُزِراَوَخو
 «لصؤملا يعرشلا ملعلا نم دب ال لب «ناسنإلا تابثل يفكي ال حالصلاو ناميإلا نأل كلذو (0)



 - م ل 6 © ى »2 5 ا 0 3 ع ١ : 2 4 هَ

 ال اذه لثمَو ءوِرَدَص نِم َمُفْرَي ال اذَهَف ٍناَميِإلا َعَم َملِعلا يِتوأ نَم اّمأ
 2 َ نع ا ا ا لا 12 جس ونال هكا را »< يي 2 00 مس كت جور

 نمو وأ فافيزو لعل ذازن دلي مو ها ديت اك ركنا نك وسم ه2 عمم
 َو ملِع الب

 .ِهِرْدَص نم ُمُكْرُي ال اَذَهَف ُمْلِعْلا هيف َلَصَحَم َناَميِإْلاَو َنآرُقْلا يتوأ نم ام

 [ ]1/ ١٠

 باَتِكْلا يِف ُدَجوُي ْنِكَل ُحوُيَّشلا اَهيِف َعّراَتَت ُلْئاَسَم ِكوُلُّسلا يِف م39
 تلاع يت م كلذ ىف تروا ناعوت دنا نسوشتلا زينة 4

 0 هر رف 3 5 0 00

 باَتِكْلا ىف ٌةَّصوُصْنَم اَهّْلُك ٍدِئاَقَعْلا لِئاَسَم سْئج نِم كوُلُسلا ُلِئاَسَمَف
 اوُلَحَد اَمَلَف ءِةَنّسلاَو باتكلا نَع اوضَرغأ اَمَل مالكلا لهأ فلا اَمْنِإَو ِةَنّسلاَو ور 0 5 78 رز 5 0 10-0 ا هَ 2 رمل نال عاش

 .فالتخالا َعَقَو عّدبْلا يف

 ٍبِحاَص ُناَيَب مُهْيَّلَع يِفَح اَمِل فاليحالا ِهيِف َعَقَو اَمْنإ ُهْقِفْلا اًذَكَمَو
 َنوُعَراَتتَي الق ُليِلَجْلا امو ءُهْنِم ٍقيِقَّدلا يِف ُعاَرلا ُعَقَي اَمّنِإ اَذَه ّنِكَلَو ءعْرَّشلا

 الو ءِدِئاََعْلا يف اوُعَراَتتي ْمَلَو َكِلَك ٍضْعَب يف اوُعَراَنَت مهن ُةَباَحَصلاَو هل
 .َنيِبَرَقُمْلا ٍراَرْبَأْلا هللا ِءاَيلْوَأ نم ٌلُجّرلا اَهِب ُريِصَي يتلا هللا ىَلِإ ٍقيِرّطلا يف

 [؟19/,7]

 ه5

 اًمِلاع رن ملو «هللاب الإ ةوق الو لوح الو سكتنا نم ةماقتسالاو حالصلا لهأ ّضعب انيأر دقو -



 هد ها ا د هد فاحش هول 11م © يد ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 0

ُ_ً 

 (عونمملا لسوتلا عاونأ)
 وأ َيِبَن ُرِبَق ُهَّنَأ هيف ُدِقَتْعي تمي نم وأ ٍحلاَص وأ يتبق ىلإ يِنأَي نم د05 ]

 : ِتاَجَرَد تاك ىلع اذهن ةدهتتتيو لاهي كلذك' سنلز لَو حِلاَص ٍلجَر

 هُباَوَد َضَرَم وأ ُهَضَرَم َليِزُي ْنَأ اج ُهَتَجاَح ُهَلَأْسَي ْنَأ :اًماَدْحِإ
 ٌحيِرَص ٌكْرِش اَذَهَف : كو هللا اّلِإ ِهْيَلَع ُرِدْقَي : ال امم َكِلَذ وخَنَو . .ُهنْيَد َيِضْنَي وأ

 .َلِيق اَّلِإَو بات ْنِإَك ُهْبِحاَص َباَتَتْسُي ْنأ ُبجَي

 رومألا هزه يف يل َعمْدَيِل يثي ولا ىلإ ٌبَرْفأ ةيؤكيل ةلأسأ انآ لاق نو

 نِم اَذَهَق :ِهِناَوْعَأَو هُصاَوَحِب ٍناَطْلُسلا ىَلإ َلّسَوَعي د اَمُك وب هللا ىَلِإ لَّسَوَتَأ يّنَأِل

 00 مُهَراَبْحَأ نود مُهَنَأ َنوُمْعْرَي مُهّنِإَف ءىَراَصَنلاَو َنيِكرُْملا لا

 مُهَنَأ َنيِكِرْشُمْلا نع هللا َرَبْخَأ َكِلَذَكَو ءْمِهِيِلاَطَم يِف مهب َنوُعِفْشَتْسَي ءاَعَفُش

 .1 :رمزلا] *َىلر هلأ َلِإ يوجع لإ ْمُه مهدِبعَت ام : اوُلاَق

 نأ :تلطت نكلو ةةوغذك هلو لغفلا ةثي تلقت هلأ َوَعَو 0 ُمْسَقْلا

 - مِهْيَلَع هللا ُناَوْضِر - ٌَباَحَّصلا َناَك اَمكَو «يل ٌعْدَأ :يَحْلِل ُلوُقَت اَمَك ءكّل َوُهْدَي

 ءاَيِبْنَأْلا نم تملا و ءّيَحْلا يف ٌعوُرْشَم اذه ىاَعّدلا هي يدل نيو نوبي

 ْمَلَو كبَر اَنَل 1 ناش اَلَو ءاَنل ٌعَْأ :َلوُقَن ْنَأ اَنَل ] ٌعَرْشُي ملف ْمِهرْيَغَو َنيِحِلاَصلاَ

 هيف َدَرَو اَلَو ِةّمِيَأْلا نِم ٌدَحَأ هب َرَمْأ اَلَو «َنيِعِباَنلاَو ِةَباَحَّصلا نِم ّدَحَأ اَذَه ُلَعْفَي

 ىَّقْسَتْسا 4 هفلط َرَمُع َنَمَز اوُبَدْجَأ اّمَل مُهّنَأ حيِحّصلا يِف َتَبَت يِذَلا لب ؛ٌتيِدَح
 ُلَسَوَتَن اّنِإَو ءاَنَيِقْسَتك اَنْ كِيَلِإ ٌلَّسَوتت اَْبَدْجَأ اذ اَنُك اّنِإ ّمُهَّللا :َلاَقَو ٍساّبَعْلاِ
 .َنْوَقَسيِف اًنِقَساَف ان تا

 : هللا َلوُسَر اَي < :نيلئاك لك يلا رب و ىلإ اوُكيِجَي
 ةَباعّصلا نم ّدَحَأ كِل َلَعْفَي مل ءَكِلَد ون ؛و اًئَباَصَأ اًمِم كيل 8 دعو

 . "”ٍناطْلُس نِم اَهب هللا َكَرْنَأ ام ٌةَعْدِب َوُه لب ٍ؛طَق

 انك يفوقلا يفوح لق قرا ىلإ لير هدو هكم نأ: ساوشجا مهددا ق0
 .هللا لوحب يتأيس امك «عضاوم ةدع يف هررق



 بح اهيفاني امو ةديقعلا

 انَثَو يِرْبَف ُلَمْجَت ال َمُهّللا» :َلاَق ك6 ُهْنَع ِهِرْيَغَو [طَوُمْلا يِف َّنَأ َكِلَدَو

 07 0 هوي وذكلا 4 ىلع للا 0506 َدَتْسا «ُكَبْعُي

 8 ََع

 0827 رض لاء ثم كلي 26 ؛ٌنالف ىديس اي ل :لوعي ا

 نال ٍةَكَرَ وأ كَدْنِع نالف اجب قلق نأ قو: كيلاثلا سقم

 مل نحل «ساّنلا ني ربك ُهلعَْي اذه كو اك يب لقا : كَدْنِع ٍنالف ٍةَمْرُحِب وأ

 كالا فلتر ياك لاَ ٍةَباَحّصلا نم ٍدَحَأ نحت ُلَقُْي

 :تنار ام ذل هيكشلا 4 كلذ ءامتقلا وأ نَع يِنْعْلْبَي ْمَلَو ِءاَعّدلا

 2834 نأ ٍهباَحْصَأ 2 ضقت لع دق ىشلا نأ امه اَمُهُرْيَغَو ُيِذِمْرَتلاَو قئاصللا و

 اَي :ُدمَحم اَي ٍةَمْحَّرلا يبت كّيبَنب كيب كِل ُلَسَونَ كَنَأْسَأ يّنِإ :مُهّللا» :َل : َلوُقَيَ

 ُهْعْمَسَف ّمُهّللا يل اَهَيِضْفَيِل يِتْجاَح يِف يّبَر ىَلِإ كب ُلَسَوَنَأ يّنإ هللا َلوُسَر
 ( يف

 )١( ةاكشملا جيرخت يف ينابلألا هححص )7١65(.

 هبف هيف يِنْعُفَشُتَو١ : :هيفو )١7750( دمحأ مامإلاو 7618(2) يذمرتلاو )١786(« هجام نبا هاور (؟)
 )١71/9(. ريغصلا عماجلا حيحص يف ينابلألاو يذمرتلا هححصو «؛َيِف ُهُعْمَشُتَو

 يف ُهَل يِبَنلا َةَعاَمَش َلَبْقَي نأ هللا َلَأْسَي ْنَأ ُهَرَمَأَو .للكي َيَِّنلا نم َبَلَط اَذَهَ ا خش لاق

 َوُه َلُسَوَتلاَو َهْجَوَنلا اَذَه َّنِإَف ءوثلا ىَلإ هب ِةَباَحَّصلا نِم ِهِرْيَع سوت َوُه وللا ىلِإ هيت ِههُجَوَت
 مع لا /717) .ها.ِِتَعاَمَشَو ِهِئاَعْذِب سوت جوت

 هءاعد : يأ ِ؛ِلَك هتعافش لبقا :يأ ؟«يف هعفشف َمُهّللا» :هئاعد يف هلوق :هللك ينابلألا لاقو
 عوضومف يف ِةلِلَي هئاعد لوبق يف يئاعد :يأ ؛يتعافش لبقا :يأ ؛«(هيف ينعفشو» يف

 ةقالع الف ءزجوملا حرشلا اذهب ميركلا ئراقلل حضتي امك ءاعدلا لوح رودي هلك ثيدحلا

 «هللاب الإ هللا لأسي نأ هركأ :لاقف ةفينح وبأ مامإلا هركنأ اذهلو «عدتبملا لسوتلاب ثيدحلل
 ةفيعضلاو ةحيحصلا ثيداحألا ةلسلس .ها.ةيفنحلا بتك نم هريغو «راتخملا ردلا» يف امك

 .(الال/1)



 2 ا تللمتلل ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ساس

 ىف هو تَِنلاب لّسَوَّتلا ْزاَوَج ىَلَع ٌةَفِئاَظ هب َلَدَتْسا دك ٌتيِدَحْلا اَذَه َّنِإَ

 . ِهَتاَمَم َدْعَيَو ِهِتاّيَح

 لب ؛وييفَم يِفَو ِتاَمَم َدْعَب ب ِلُسَوَّتلا ُراَوج اَذَه يِف َسْيَل : ٌةَمِئاَط ْتَلاَقَو

 :ّيِراَخُبْلا حيِحَص يِف امك ءوِروُضُحي ِِتاَيَح ا
7 

 كِْيَلِإ ُلَّسَوَتَن انْبَدْجَأ اَذِإ اَنُك اّنإ ّمُهّللا :َلاَقَق ٍساّبَعْلاِب ىَقْسَتْسا هذ ٍباَلَمَحْلا ا وه
 هما

 ا ع اَنِقْساَف انين ُمَعِب كّيَلِإ لَسْوَع اَنِإَ انيك ايي

 < .ي4 وج 2 5 و 1 0 3 58 .٠ 4 هس هه دَقَو

 نوفا فنا نق هن ولست ناك مُهنأ نط ِباََّطَحْلا ني رمش نين دف

 ُهَعَم َنوُعْدَيَو مُهَّل وُعْدَيَف مُهَّل هللا َوُعْدَي ْنأ هَوُنَأْسي اوُناَك مُهّنَأ هب ٌلُسَوَّتلا َكِلْذَو
 رسم 8 4ص 02

 . "اِهِئاَعُدَو ِهِتَعاَفَش َنوُلَّسَوَتَيَو
54 

 ي هْجيَسِب ةاقكشاف اًكيش فاح 0 ةَبَياَن ُهيَباَصَأ اذ ٌلَجّرلا ام
 و رم رس هه 5

 اًمأَو
 ىَراَضّتلا نيد سنج نم ّوُهَو ءكْرُشلا نِم ماله 0 ا

 ٍءاَعُذ ٍسْنِج نِم َّوُهَف َ :يِل اًعيِفَش َنوُكيِل 8 كلا وعد

 مر مو و وهرب ومي الل عمر ومد و م 35000 سو ورم مالوم 7 7
 اًصلخم هوع دَيَو هفاحيو هبر وجري ٌنِمْؤُمْلاَو 0 راَبخلاَ مُيِرَمِل ىَّراَصنلا

 ع 6-00 دب ْنأ 0 هلل سا ل <دّذلا ٌه

 ِهْيَلَع َمَحَرَتَيَو هل دي نأ هحيس قحو «ني

 را . قلك فمي كي جاع أ أ مّ

 َز يِرْجَي َكّْرُشلا لخأ نِم مُهْوُْحَنَو ماَنْصَأْلاَو ٍبَكاَوَكْلا ُداََبْعَف :َكِلَذ

 لَه يف َنيِكِرْشُمْلا نَعَو َنيِكِرْشُمْلا نم ىَضَم نّمَع َكِلَد َرَئاَوَت دق امك
 و 0 : 22 ليِلَحْلا َلاَق ءاَمُوْحَنَو ُماَنْصَأْلا تَدبُع ام َكِلَذ اَلْوّلَك

 )١( يراخبلا هاور )١١/71(.

 امك «َنيِنِمْؤُمْلا ُءاَعُدَو ةَحِلاَّصلا ُلاَمْعَأْلا َيِهَو ٍلِئاَسَوْلا ني ُهَعَرَش َرَش امي هْيَلإ اوُلَّسَوَت :هلك لاقو (9)

 نرسل ماََسلاَو ِهْيَلَع ٍةاَلَّصلاَو هتاَلاَوُمَو ِهتبَحَمِيَو هيب ِناَميِْلاِب هللا ىلإ ُدْبَعْلا َلَسَوَتي

 ِءاَعْذِ لَسَوَتَيَو ههِيَعاَفَشَو ِهِئاَعْذِب ةَرِعآلا يف قلخلا لسور َكِلَذَك هِتَعاَمَشَو ه ِهِئاَعْذِ ِهِتاََّح يِف

 ْمِهِناَلَصَو ْمِهِئاَعُدِ :كيانعفب الإ َنوُقَرْرُتَو َنوُوَصْنُت لَهَو» : كي ُيِبَنلا َلاَق اَمُك َنيِحِلاَّصلا
 .( 17/50 .(مِهراَفْغَتْساَو



 مح اهيفاني امو ةديقعلا
 أ 43" يل ل _كد-><ووو

 ص مح م جه

 1١[ 0/001 37م نسم :ميهاربإ] 6نياّثلأ نم انيتص َنللْصَأ ّنْبَتِإ بر (9 َماَضَأْل

 ؛ُهْنَع ىَهَنَو َكِلَذ أ كت ةيقو هو يلا تبغ سعت امو 79

 ٍديِحْوَّتلا ٍقيِقْحَتَو ِكْرَّشلا ودام مْسَح نِم هلو ْيِّنلا ُهَدَصَق ام اوُمِلَع مُهّنَأِل َكِلَذَو
. 

 [راح 0 ّبَر هلل نيَّدلا صاَلْخِإَو

 ؛لْوَقْلا نم ٌركتم :كيكَرَبَو هللا ةكربب نجاح ْتَضَقْلا :لئاَقلا ٌلْوَك وو

 َنيِمدَقَتمْلا خياَسَمْلاَو ٍةَميَأَلاَو َنيِعباَتلاَو تاكشلا يِف نكي ْمَل ناد 1

 0 و اًمَلَعُم ال َنيِجحِلاَصلاَو اللا روب َدْنِع ٌتاَجَتْسَم ءاعدلا نإ لوفي

 خف لصف َنيِحِلاََضلاَو ءاَيِبْنَأْلا ٍروُبُق م َدْنِع ِناَسْنإْلا َءاَعُد نإ :َلاَك نم هيف ا

 يف ةاللا ني للأمل كلو يف ةالطلا نإ ال ِوَعْمَبْلا َكْلِت ِرْيَغ يف ِهِئاَعُد

 ٌلَضْفَأ ل ؛ِروُبْلا ِوِذَه َدْنِع َةالَّصلا الو ةاعذلا يزعج هلك نم عيد الر نعال

 هنأ ىَلَع ُنماَّنلا وَلا ْرِبَق ضزألا يف َسْيَو - لك ٍلِكَي هللا َلوُسَر َوُه ِمُهْيَسَو ٍقْلَخْلا
 هنأ ىلع ُةّمِيَأْلا َنَقَتاَو - ؟*)وِرْيَغَو ليل اريك يف اوُمّلَتا دَكَو بق َرْيَع ين رب

 [1 1 . هْيَبِحاَص ىَلَعَو ِهِتَراَيِز َدْنِع ِهّْيَلَع ل

 نم اًريثك ْنأب اهباحصأب لسوتلاو روبقلا ةدابع ىلع لدتسي نم ةهبش نع باهسإب خيشلا ملكت )١(
 .(178 - )ال7 )١7/ .هتَجاَح ْتّيِضُقَف رَْقلا َدْنِع َةَوْعَد اَعَذ دق سانلا

 نسح هدانسإ )7557/١(: ةحيحصلا ةلسلسلا يف ينابلألا لاق (5)

 .(7151) يمرادلا هجرخأ ()
 ُساَيْلِإَو ُسْنوُي اّمَأَو هرب هنأ نوهمجلا هيلع يذلا يدا َّنِكَل :رخآ عضوم يف خيشلا لاق (5)

 ةيِواَعُم ُرْبَكَو قوُكْلاِب يِذَلا ِةَراَمإْلا ٍرْصَقِب بِلاَط يبأ ِنْب َيِلَع ُرْبَقَو ءُفَرْعُي ال ايِركَرَو ٌبْيَع ٌبْيَعْشَو
 (5 5/70 فوه ريف هنإ ةماعلا لوقت يذلا لا َوُم

 - ُهَّلِإ :َليِق دق لب ؛ُهَرْبَق َسَِل ُهَّنَأ ىَلَع ِءاَمَلُعْلا ُةَماَعَك (َنِلَع ُدَهْشَم» اّمَأَو :رخآ عضوم يف لاقو
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 ْنكَلَو ٌَوُعْدَيَو للك َيبّنلا ِرْبَ َدْنِع فِقَي ْنَأ ىَرأ ال :ُكِلاَم َلاَن 5017 ]

 . يخبل
 رَفَس ىَلِإ جرح وأ ٍرَفَس نَم َميَق نَمِل َسْأَب ال :(طوُسَْمْلا» يف اًضْنأ َلاَكَد

 :َرَمْعَو ِرْكَب يِبَأِلَو ُهَل وُعْدَيَو هيَلَع يَلَصِبف كي بلا ٍرْبَق ىَلَع تقي ْن
 ُهَتوُديِرُي اَلَو ِرَفَس نم َنوُمَدْقَي ال ٍةَئيِدَمْلا ٍلْمَأ نم اَساَن َنِإَ : هَل ليقف

2 

0 

 مكمل

0 

 َرَمْلا ميلا يف ذ وأ ةَعْمجْلا يف اوَُقَو اَمّبُرَو يْعَأ وأ ميلا يِف َكِلّد َنوُلَعَُي

 .ةَعاَس َنوُعْدَيَو َنوُمْلَسيك رْبَْلا َدْنِع َرتْكأ وأ ِنْيتَرَمْلاَو

 هِذَم َرِخآ ُحِلْضُي الو ءاَََْي هفِفْلا لغأ ني دعأ نع اذه ينمي مَ :َلاَقَق

 اوُناَك مهن اردو كلا لع ٍلَوَأ نع يِْْْبي ْمَلَو ءاَهَلَوَأ حلْضَأ اَم الإ 1 |

 .ُهَداَرَأ وأ ِرَفَس نَم َءاج نَم اّلِإ َكِلَذ َنوُلَعْفي

 هدقلا ادق اهرلخا: نأ اًهتيعاؤج رك اذ[ ةكيرملا لأ هقيأر : مِساَقْلا ُنْ ١: َلاَق
2 

 . "”يِبأَد َكِلَدَو :َلاَق ءاوُمَلَسَو

 ِهِناَمَز ٍلْمْأ ملأ َوُهَ ُكِلاَم اَذَهَق

 امي سنا 0 ا َنيِعِباَتلاَو ٍةَباَحَّصلا ِنَمَز يف اهلعأ ناك يذل ايوا
 .ِهْيَلَع مالّسلا َدْعَب ِءاَعّذلِل َفوُوْلا َنوُهَرْكَي - لَك ينل ِرْبَق َدْنِع ٌعْرْشُي

 .ه

 ٍةاَلَّصلا َنِم ٌعوُرْشَمْلا َوُهَو ههْيَبِحاَصِلَو ُهَّل ُءاَعَّذلا َوُه ّبَحَتْسُمْلا نأ َنِّيبَو

 ا

 و 70 - يهم ")نش هب 2 هد هش جه 0 هَ 2 7
 نم مودقلا َدنِع لب ؛ِتقَو لك ٍةَنيِدَملا لهال ٌبَحَتْسي د ال اضيأ كلذ نأ

 .(447/71) .ةَبْعْش ِنْب ِةَريُِمْلا ُرْبَق -

 ُقَلَتْحُم ٌبِذَك ِةَرِهاَقْلاِب يِذّلا اهو ّيِلَع ِنْب ِنْيَسُحْلا ىَلِإ ُبوُسْنَمْلا ُدَهْمَمْلا :رخآ عضوم يف لاقو
 (ةها١ر/7507 ٠ ءاَمَلُعْلا َنْيَب عار الب

 نباو كلام نع لقنلا رخآ يف لاقو )17377/1١( :(هالالا/ ٍىفوتملا) جاحلا نبال لخدملا )١(
 ُلْهَأَو ءَكِلَذ ىَلِإ َنوُدِصاَق َءاَبَرْعْلا َّنآِل ؛ِءاَبرْعْلاَو ٍةَئيِدَمْلا لهَأ َنْيب ُقْرَم : ليِجاَبْلا َلاَق : مساقلا

 .هأ. مِيِْسَتلاَو رْبَقْلا ٍلْجَأ نم اَهوُدِصُقَي ْمَل اهب َنوُميِقُم هم ةَتيِدَمْلا



 #0 يي اهيفاني امو ةديقعلا

 كتّيجَتِل ٍتْقَو لُك ُهَتْيَب َُدَصْفَي كا يف م ةّيحت َكِلْذ نأل ؟ِهَتَداَرِإ وأ رْفَس وقمر 2 5 هَ 5 ير لوم دل 3
 لس رس ب لس ]ل

 علام - ١11/7 فَلا ني ِنْيمِداَقْلا فاَلجِ

 نِم َلَضُْفَأ َناَك ول ٍروُبُقْلا َدْنِع َءاَعَّدلا َّنأ ٍراَرِطْصالاِب موُلْعَمْلا نم

 نِم َكِلَذِب َمَلغَأ ُفَلَّسلا َناَكَل :بوجأو هللا ىَلِإ ٌبَحَأ َوُهَو اَهِرْيَغ َدْنِع ِءاَعَّذلا
04 

 ىَلِإ َقَبْسَأَو ءُماَضْرَيَو هللا ُهّبِحُي اَمِب مَّلْعَأ اوُناَك مُهَّنِإَف يل َعَرْسَأ اوُناَكَو ءِفَلَحْلا

 ١[ 7/1 . هيف ل َكِلَذ نس بدع كلا ناكلَو ماَضرَو ِهِتَعاَط
0 

 ماسلا اوثع و ْمِهِرِخآَو ْمِهِلَوَأ ْمهّلُك ٍلْسرلا ُنيِد ُمالْسِإْلا 316 ]

 [144/97] 9١[. :لمنلا] «َنيِمِلْمْلا نم تريخأ نأ ترم ْماَلَّسلا ِهْيَلَع حوُن َلاَق امك

 ٍةَعيِرَّشلا يِف َكِلَذ ردلو ايدو ذاب لاقشألا نو الكم ذهنا وح ذلك ]

 . َنيِمِلْسُمْلا ٍقاَمَتاِب ٌَلاَض َوْهَق ايَحَتْسُم اَلَو اًبجاَو
5 

 ع خل مما

 هَنِإَف باَبْلا اَذَه نِم َوُه :ِةَباَجِإْلا َءاَجَر اَهَدْنِع ِءاَعَّدلا ٍلْجَأِل ٍروُبُقْلا ُدْصَقو

 هل ةعاط الو انَسَح الو ائيد نوحي الق احم او باو ال ؛ ةعيوشلا» نقب سل

 نم ُهَلَمَح نمو (ةبرف الو اهلاع ُالْمَع نوكي الو هةاَضرَيَو هللا ُهّنَحِب انف لَو

 [١ه؟ /”17 .َنيِمِلْسْمْلا ق ةاَقَتاِ ٌلاَض َوُهَف ِباَبْلا اذه

 ِءاَملَع نِم ٍدِح ِاَو ُرْيَغ ٍروُبَقْلا ىَلَع ٍدِجاَسَمْلا ِءاَنِب نَع يْهَنلا ىَلَع ّصَن /5»]

 اًضُيأ ِةَوُكْلا َءاََقُف نِمَو ءدّمْحَأَو ٌيِعِفاَشلاَو ِكِلاَم ٍباَحْصُأ نِم ٍبِهاَذَمْلا

 للط َيِبَنلا ٍنْعَل َدْعَب َلعُي هيف هيف ف َبْيَر ال اَذَهَو كلذ ميِرْخَتِب مُهْنِم ٍدِحاَو ُرْيَغ َّحَرَصَو

 . َكِلَذ نَع يتلا يف ِيَمَلَبُمَو

 نْيكيَش ٌلٌواَنكَي ٌدِجاَسَم اهدا
 هَ

 وو 00 هّهيب ياس 0 5 أ ب مه مد 2 َِ

 ةَباَحَّصلا ُهْبَقاَحَو َوُه هَفاَح يِذْلا َوُهَو ءِءاَنِب ِرْيَغ نِم اَهَدْنِع َيَلَصُي وأ - ب
 380 هي مه حانهب وعده ع نا يت 8 وص

 [13 ١/717 . اًدِجْسَم ُهْرْبَق ْلَخَتيَف ُهَدْنِع 5 نأ اوفاحَح :اًرِراَب ُهوَنَقَد اذِإ



1 

 هنأ مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ا

 امَأَو . .ُهَل ٍراَمْعِيْساِلا َنوُد ٍراَبِيْغالا لُجَأل ٍرِفاَكْلا ِرْبَق ُةَراَيِز ُروُجَت 79
 ْمَل اَذَهَف :اًهب عاَمْشِْساِلا وأ اهب لّسَوَّتلا وأ اَهَدْنِع ِءاَعّذلا لْجَأل ٍروُبُقْلا ُةَراَيِ

 [ ١١ /17/] .اًلْصضَأ ةَعيِرَّشلا هب ِتأَت

 للك َيبَتلا ىَلَع ُدْبَعْلا َمَّلَس اَذإ نيورخفلا هذ ٍةَميَأَو ِةَباَحَّصلا دنع ٌةَنُّسلا 599

 .ةَرِجحْلا َلِبْقَتْسُم َوُعْدَي اَلَو ِةَلْبِقْلا َلبْقَتْسُم هللا َوْعْدَي ْنأ

 ال ُةَلِاَب ٍروُصُنَمْلا َعَم ِكِلاَم نع َكِلَذ فاَلِخ يِف ىَوْرُت يلا ُةَياَكِحْلاَو
 .اَهَل لْصَأ

 نفاوُعَراَتَت ةّكئألا يلغأ ْمَكَو

 ّيِوَبلا ِرْبَقْلا ُلاَبْقَتْسا

 لبقتنف دئلع لَم 0 لامن مالّسلا َتْقَو اوهراتَك امن

 .نيقلا ريدكتت داملا نيكتف' تاغ هلق :ةنييغ ولأ لاكو .وزقلا

 َقَلْبِقْلا ٍلاَبْقِتْساِب هيف ألا َرَمَأ لكك هللا ٍلوُسَر ٍدِجْسَم يف ءاَعّذلا َناَك اًذِإَ

 هر لال هرقل نتا ننكر عت جف ا را
 . َنيِمِلْسُمْلا ٍنيِد نِم َسْيَل :ِروُبَقْلا َدْنِع ِءاَعّذلا َدْصَ نأ كل ُنّيْبُي اّمِم اَذَهَو

 َةَجبح الق اَهِرْيَغ وأ ِكِياَنَمْلا يِف َنيِفْئَصُمْلا نِم اَذَه ُكِلاَي اَنْيَش َرَكَذ نَمَو

 . عوُبتم ماَمِإ نَع لقت ُهَعَم اَلَو َكِلَذي ُهَعَم

 َرْثكَو َكِلَذ َرَهَظ اَمَنإَو روُبَقْلا ىَلَع ُدِحاَمَم ٍةَلْضَمْمْلا ٍروُصُعْلا يِف نكي ْمَلَو
 َِداَنَر اهب َناَك ٍبِرْعَمْلاَو ِقِرَْمْلا ٍضْرَأ ُةطِماَرَقْلا تَرَهظ اّمَل ؟هيوب يتب ِةَلْوَد يِف

 ىَلَع مُهَل ِةَفِفاَوُمْلا نم هيوب يِنَب يف َناَكَو ماَلْسإْل نيد ُليِدْبَت مُهُدوُصُفَم ٌراَنُك

 مَّلعْلا ٍلهَأِل ٌفوُرْعَم ّوُه اَم ٍةَضِفاَّرلاَو ةَِرَْعُمّلاَو ةيِدُهَجْلا 5 نِمَو ءَكِلَذ ٍضْعَب
 . هِلاَْمْأَو هلي ؛ةط (َنِلَع ٍدَهْشَمْك» ةردكملا َدِهاَشَمْلا اَوَتبَ

 : هَبَبِحاَصَو

 ال ءاعدلا كفو ةلثفلا لايتم ةكلا ن |

 ع ِءّدلاَو اَهَدْنِع ِةاَلَّصلاَو ٍدِهاَشَمْلا ِةَراَيِز يِف ٌتيِداَحَأْلا ِةَيْرِفْلا ُلْهَأ فَنَص

 َنوُمْظَعُي مُهَل َنوُعََتُمْلا عّدبْلا ُلُْهَأَو ُهَِداَنَرلا ٍءاَلْؤَم َراَصَق ءَكِلَذ ُهِبْشُي 5 اًهَدْنِع



 عمل اهيفاني امو ةديقعلا

 .عيَشتلاب نورتو ةنييلتملا 1 ٌدِض :َكِلَّذَو ءَدِجاَسَمْلا َنوُنيِهُيَو َدِهاَشَمْلا

 ]/1١/ 55 -١58[

 ُنَثيَتُم اّمِإَو اَهيِف ٌكوُكْشَم ام ُدِجاَسَمْلا اَهْيَلَع تيب ىلا: رونقلا م نقلل

 117١[ اا . اًهِيِذَك
5 

 ل كا نا 0 ُةَجاَح ْتّيِضُق اَذإ 5

 جالا كلج يف ريت رقلا كيتي ذأ

 و 2 ها 6-2 شع 5 3

 هَئاَعَذ ريغب تّيضف دق نوكت نأ ام تأ

 2 ه م م رثمع 6 2 11-0

 هئاعدب تّيِضق نوكت نأ اَمِإَو - ب

 ِرْيَغ يِف هدهتجا وّل اًداَهِتْجا ِءاَعّذلا يِف َدَهَتْجا دك ْنوُكَيَف :َيِناَّنلا َناَك نِإَ

 ل نال ُداَهَيْجا َوُه ُبَبّسلاَك ؛ُهُتَجاَح ْتيِضْقَل ٍبيِلَّصلا َدْنِع وأ ٍةَعْمْبْلا َكْلِ

 [قالال ا ءِْبَقْلا ٌصوّصخ

 .ملاعلا قلخت اي هنأ هروب اراك مهلا ماسالا دات ىف نط نت ذاق

 َوُهَف :َكِلَذ َرْيَغ وأ َناَوَيَحْلا ْقَّلُحَت وأ ءَتاَبَنلا َتيْنَن وأ ََطَمْلا ُلّرَتَت اَهّنَأ وأ

 َنيِكِرْشُمْلا ٍدضَق ٍسْنِج نم ْمِِناَنْوأل ٍناَنْوَأْلا ٍداّبُع ٌدْصَق َناَك لَب ؛مهب ٌلِماَج

 مُهَنوُذْخَي َنيِسيُدِقْلا ٍروُبُقِل ىَراَصَنلا ٍدْصَقَو ءُمُهَدْنِع ٍةَمّظَعُمْلا ٍروُبْقْلِل ٍروُبْقْلاِ

 ا . َلِئاَسَوَو طِياَسَوَو َءاَعَفش

 رت ملأ»# : ىلاعت هلؤق لثم يِف ٍرْحَّسلاب َن َنِرُق ِبِذَكْلاِ َنِرَق 5 اَمَك ُكْرَُشلا 73501

 5١[ :ءاسنلا] «ٍتوُعطلاَو ِتْبِجْلاب َنوُنِمْؤُي بككسلأ مي  اًبيِصَن اوثوأ بيلا َلِإ
 ::نيولاو تاطيشلا ؟ثّوغاطلاو يوكل : ُتْبِجْلاَو

 مل رشلاو كسلا نومظطف ة لها ىَلِإ نييديتتملا وف م ٍريِثك لاَ ِهِذَهَو

 [ةيونب ال7 هققيرشلاب نيكشمتملا ةنمؤملا نم ريك نلَع زاثكلا نوخَجَتيَو



 هنأ مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت مدح
 ا ل رز ]ذ]ذ]ذ] ز ] ز ]| ]| ]| ]| | | ]| ]| ]11 ذ زذز]ز]ز | |ز|ز|ز|ز|ز|1|1|1ز1|1|171|1|1|1|1|1|1|1 1 1 111!!! 2

 ُلْثَق َتَبَت دَكَو ُهَّلْثَك بجي ٌرِفاَك َرِجاَّسلا َّنَأ ىَلَع ِءاَمَلُعْلا ُرَتْكأ 7550 ] مام رس ل ب وج 2 ا 3 48 0 7” 3 < هع

 رمَع تح ةَصفَحَو ,نافع نب نامكَعَو «باطخلا 0 رهغ نع :رحاسلا

 انكم 3 وقر 0ص 2 هرقل ةملل لع  ةقدو ُْس 8 3 2 ةؤر مهل مه ب 54

 .ةكك ّيبنلا نع هنَع اَعوفَرَم كلذ َيِورَو «ىللا ٍدْبَع ٍنْب بدنجَو ءَّرَمع ِنْب هللا ٍدْبَعَو

[85/59"] 

© © © 



 جيمس داقتع الا لصفم

 ني سمسم قا
 (ضرألا يف ةكئالملا توم)

 اهيف هللا نودبعي مهنأو ضرألا ىلإ ةكئالملا لوزن نم ركذ ام 75548]

 47/١[ كردتسملا] .كلذل لصأ ال اهيف نوتوميو

 كردي مل تيم ل رضخلا نأ نوققحملا هيلع يذلا باوصلا /7554]

 417/١[ كردتسملا] .مالسإلا

 هه ©

 ءاهتامالعو ءاهتلدأو ءىربكلا ةعاسلاو ءىرغصلا ةعاسلا)

 (اهب رارقإلا يف سانلا فانصأو

 ةعاسلا نع لك هللا لوسر اهنع لئس يتلا ثيداحألا يف لصف #950]

 كلذب دارملا ''""ةعاسلا موقت ىتح مرهلا هكردي نلف مالغلا اذه شعي نإ» :لاقف

 ناك :تلاق انو ةشئاع نع ''”(نيحيحصلا» يف نإف ؛مهتوم يهو «نرقلا ةعاسا

 ثدحأ ىلإ رظنيف ؟ةعاسلا ىتم هولأس لَك هللا لوسر ىلع اومدق اذإ بارعألا

 مكيلع موقت ىتح مرهلا هكردي مل مالغلا اذه شعي نإ) :لوقيف مهنم ناسنإ

 . (مكتعاس

 .ثيداحألا كلت نيبي اذهف مهتوم ينعي :ماشه لاق

 .هتمايق تماق دقف تام نم نأو «توملا ةمايقلاب داري دقو

 .(5967) ملسم هاور )0(

 .(59؟ه8) ملسمو 5151(2/) يراخبلا (0)



 اي 77 لل لل لس ور م هنأ مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 660

 «ىربكلا ةمايقلا» نم هب هللا ربخأ امل اًيفانم نيعونلا نيذه نم دحاو سيلو

 حاورألا داعت نأ دعب ةارع ةافح نيملاعلا برل مهروبق نم سانلا اهيف موقي يتلا

 [488 - 4/١ :كردتسملا] .داسجألا ىلإ

 ندبلا يه تسيل توملاب ضبقت يتلا حورلا نأ فلسلا هيلع يذلا 2355 ]

 [9؟١/5 كردتسملا] .هسفنب مئاق رهوج يه لب ؛هتافص نم ةفص الو هنم ءزج الو

 «باذع يف امإو ميعن يف امإ وه هندب هحور قرافت ذنم ناسنإلا هنا

 هلامك ناك نإو «ةماعلا ةمايقلا نيح ىلإ سوفنلا نع باذعلاو ميعنلا رخأتي الف

 نم اًفولأ باذعلاو ميعنلا نع ةجراخ اهنادبأل ةقرافملا سوفنلا ىقبت الو «ذئنيح

 [97 - 97/١ كردتسملا] . ىربكلا ةمايقلا موقت نأ ىلإ نينسلا
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 ثوب | ءاربلاو ءالولا

 056 ءاربلاو ءالولا 255

 :َنيِقِفاَنُمْلاَو ٍباَتِْلا ّلْمَأ اهب هللا َّمَد يلا ٍراَفُكْلا ٍةاَلاَوُم سْنِج نم م55*]
 َلاَق اَمَك وللا ٍباَتِك َنوُد مُهْيَلِإ مُكاَحَّتلا وأ ِرْفُكْلا نِم ِهْيَلَع مُه ام ضْعَبب ُناَميِإْلا
 011 م كه . 04 هم سس ه- عر قم د أ 20 3 04 2

 ٍتوُعطلاَو ٍتْبجْلاب َنوُنِمْؤُي بتكلا نم اًبيِصن اونوأ دلأ َلِإ رت لأ# :ىَلاَعَت

 َبَبَس نأ َفِرُع دَقَو 4© اليس أنما َنِذْلا نو ئدَمأ لع اوك َنِدَلِل وَ
 َنيِكِرْشُمْلا ىَلِإ َبَمَذ اّمَل  ٍدوُهَيْلا ِءاَسَوُر ٍدَحَأ  ٍفَرْشَأْلا نْب بُعَك ْنأَش اَهِلوُرُن

 ِهباَحْصَأَو ٍدَّمَحُم نيد ىَلَع مُهَنيِد َحَجَرَو

 ءَكْلُمْلا نم تولعف َتوُكَلَمْلا َّنأ امك ءِناَيْعطلا نِم تولعف : ُتوُعاََطلاَو
 .ةّبْعَرلاَو ةَبهَرلاَو ٍةَمْحَّرلا نم تولعف :توبغرلاو ُتوُبَمَّرلاَو ُتوُمَحَرلاَو سا هوم 6 و

 اَذإ هللا ِنوُد نِم ُدوُبْعَمْلاَك ءْيْمَبْلاَو ُمْلْظلا َوُهَو ءَّدَحْلا ُةَرَواَجُم :ناَيْعظلاَو

 يِف َتيِغاَوَط َماَنْصَأْلا لي ْنِبَّنلا ىّمَس اَذَهِلَو ؛ٌتوُعاَط :َكِلَذِل اًمِراَك نكي ْمَن

 . '70َتيِغاَوطلا :َتيِغاَوَطلا ُدْبْعَي نم عني" :َلاَق امل حيِحَّصلا ِثيِدَحْلا

 وصلا ٍنيِدَو ىَكْهْلا رْيَغ عاملا يف ٌعاَطُمْلاَو للا ٍةَيِصْعَم يِف ٌعاَطْمْلاَو

 دل تل تلاشت ثنا عانقت نأ شابات كلاكتلا نبغي رف ناك اوس

 ٌتوُعاَط :وللا ٍباَتك ٍرْيَعب َمُكاَح َنَم ِهْيَلِإ َمكوُحُت نَم َيْمُس اَذَهِلَو ؛ٌتوُعاَط َوُه
 أوكصيْمُأَم ُومَك اًنأك :َدوُمَت ٍةَحْيَص يف َلاَقَو ءاَعظ اًداَعَو َنْوَعْرِف هللا ىَّمَسَو

 .[5 :ةقاحلا] 469 َميِغاَطلأب
2 

2 

 ضْعَبِب باَتِكْلا لْمَأ وأ َنيِكِرْشُمْلا نِم ٍراَمْكْلِل اًيِلاَوُم ِةّمَألا ِهِذَه نم َناك نَمَق

 .(185) ملسمو اول 0و يراخبلا هاور 2000(



 سه ا دا ا هدو فاحش هول د: مم ” يد ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت قم 90

 ْمِهِلاَقُم نم ِءْيَش يِف ْمِهِعاَبَتاَو لِِاَبْلا لَ ِِاَينِإ لذ : مر ولا

 ]1١19/54- ٠١[ . ٌكِلَذ ٍبَسَحِب ِقاَقَلاَو ِباَقِعْلاَو مدل نِ هَل آ] َناَك : َلِطاَبْلا مِهِلاَعِفَو

 تيك ٍلِداَعْلا َث ٍنيّدلا حاَلَصَو ٍنيّدلا و ٍةَريِسب ٌربَتْعُمْلا يكفي نم ١

 اَمِب َكِلَذ نِم اوُماَق اّمَل ءادغألا مُهَل َلَدَأَو َدالبْلا مُهَل َحَنَقَو ْمُهَدَيََو هللا مُهَُكَم
00 

 .00 هب

 ]4/١8+[ .ُهَتْبَكَو ىَلاَعَت هللا ُهَّلَدَأ فْيَك ىَراَصَنلا ىَلاَو نم ةَريِسب مك

 هللا ةيلاوم + دعو ل اًهبِراَغَمَو ٍضْرَأْلا ٍقِراَشَم يِف َنوُمِلْسُمْلا - ا

 52 ِهِداَبِع ِءاَدغَأَو ِهِلَوُسَرَو ه هللا ءادغأل دي َيِداَعَم :َنيِنِمْؤُمْلا ِهداَبعِلَو ِهِلَوُسَرْلَو

 هل لا يِنَّلا هكْشَعْلا يه ةحلابملا مُهَتيِعُد ذو ةقداشلا مُهْبوُلَقَو

 ا اك ةفاكفلا مْوَي ىَلِإ ةويصسملا ُةَفِئاّطلا مه مُهَنِإَ دق هل يذلا

 [1 .ةللكو هللا ٌلوُسَر

 [ة8/5] .ضْمُبْلا :ِةَواَدَعْلا لْصَأَو ءُبحْلا :ةيالولا لضأ 73551
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 .نيرفاكلا ةاداعمو نينمؤملا ةالاومو داهجلا نم )00(



 2 ِةَيِهوُنَأْلا ٍديِحَوَت ٌباَك

 هدأ: ةيموتألا ديجوت كاك هك
 ءميظعتلاو «ةبحملا لامكب :بولقلا ههلأت يذلا وه :«هلإلا» مس

 ١85/١[ كردتسملا] .فوخلاو اجرلاو «ءلالجإلاو

 .اًديحوت ةصاخلا ةصاخ لمكأ مه :«ناليلخلا» 7554

 لب ؛اًلصأ هللا ريغل ءيش بلقلا يف ىقبي ال نأ وه ديحوتلا اذه لامكو

 ام ضغبيو «بحأ امو بحأ نم بحي :ءيش لك يف هبرل ايلاوم دبعلا ىقبي

 هب رمأي امب رمأيو «يداعي نم يداعيو «يلاوي نم يلاويو ءضغبأ امو ضغبأ
 ١6/١[ كردتسملا] . هنع ىهن امع ىهنيو

 ىَنُهْلاَو ءِناَرْسُحْلا نِم ُحْبْرلاَو ءِناَميِإْلا نِم ُرْفَكْلا َنّيبت للي ٍدَبَحْمِب 75و
 ُلْهَأَو ءٍداَدَّسلا نِم ُغْيَّرلاَو ءِداَسَّرلا نِم ُيَمْلاَو ءِلاَبَوْلا نم ةاجَكاَو ءٍلاَلَّضلا نِم

 .ٍراَجُمْلا نم َنوُقَتمْلاَو ءِراَنلا ٍلْمَأ نِ ِةَّنَجْلا

 اَذَه َّنِإَك ؛ٍباَرَّشلاَو ماَعلا ىَلِإ اَهْنِم هب َءاَج اَم ٍةَقِرْعَم ىَلِإ ٌجَوْحَأ ُسوُفْنلاَ

 .ُباَذَعْلا َلَصَح َتاَق اَذِإ َكاَذَو ءاّيْنّدلا يِف ُتْوَمْلا َلَصَح َتاَ اّذِإ

 هب َءاَج اَم ِةَقِرْعَم يِف ِهِتَعاَطِتْساَو ِهِدْهَج ُلْذَب ٍدَحَأ ّلُك ىَلَع ّقَحَف
 - ٍراَد يف ِةَداَعَّسلاَو «ميِلأْلا ب ِباَذَعْلا نم ٍةاَجَنلا ٌقيِرَط اَذَه ذإ ؛هِتَعاطَو

 ؛ِلْقَعْلا ُدَرَجُم َكِلَذ نِم يِفْكَي ال ذإ ءَلْقَتلاَو ةياوولا: هكلْلَذ : نلإ ُقيِرَطلاَو

 0 ل رم ل ل

 مط نِم ِنيدلا ُعيِلْبَت َناَك اَذَهِلَك قَلاَسّرلا ُسْمَش ْيَلَع ْتَعَلَط اَذإ اَّلِإ يِدَتْهَي

 عيوبج ل اًبِجاَو ةلوسر هب هللا أ اَم ةَفِرْعَم َناَكَو ماَلْسِإْلا ٍضْئاَرَف

 [5 - 5/11] .مانألا



 تطال دكت تطال 1ك كك 0 -ك ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت يسوع

 ٍزاَجْعِإْلا نم هب هللا ُهَّصَح اَمِل  ِهِسْفَتِب اًرّيَمَتُم ْنآْرُقْلا َناَك امل 7950]

 نأ لع ذجناد ثلا تأ نأ لج :ىَلاَعَت لاَ اَمُك سانا ماك وب َن : َداَب يذلا

 :ءارسإلا] 4 اريهظ ض ل مهطعب تراك لَو فلثمي نوني ال ال نامَفْلا اَذم لثِمِي م

 ِهظاَفْلَأ نم ٍءْيَش 2 يف ٌدَحَأ (ْعَمظَي ْمَل :- ٍرْئاَوَّتلاِب اَلوُقْنَم َناَكَو ءامه

 رييَّْتلاِب ِهيِناَعَم يف َليِدبَتلاَو تيِرخَتلا َلِخْدُي ْنأ َناطْيَّشلا َعِيَط 0 ل

 هب َلِضُي ام ءِداَيِدْراِلاَو ِصْقّنلا نِي ِثيِداَحَأْلا يِف َلِعْدُي ْنَأ َعِطَو ِليِوأَتلاَو

 و ِداَدَّسلاَو ىَتُهْلا َّلْهَأ َداَّقّلا ةَدباَهَجْلا لات هللا َماَكَأَ فاعلا ضعت

 ِنآْرَقلا يِناَعَمَو ة ركل طفل ركاز 4 قاكْيبلاَو نكلا اوف رو (ناطشلا باح

 11 . ِناَضُفْتلاَو َكِلَّذ يف ٍةَداَيِّزلا نِم

 هللا ِءاَيِلْوَأ نِم َناَك :هلل اَّْلَمْعَي نيَّدلا ٍلاَمْعَأ يِف اًصِنْخُم َناَك نَم م9359 ]
 1/1 .ميِقْمْلا ميِعَتلا ٍلُهَأ َنيِفَّتُمْلا

 تورم ْمُه الو ْمِهيلَع فَوح ال هللا يأ كرإ آلآ» :ىَلاَعَت لاَ ذك" ]

 تف, ايدلا حلا قف كلا هيل © توُقَتي واكو انما ترلأ ©

 : ٍنْيَعوَب اَينَذلا يِف ىَرْْبْلا لكي يلا ٌرّسَق دّكَو 2154 75 :سنويل 0007

 هل عر وأ ُحِلاَّصلا ُلُجَّرلا اَهاَرَي ٌةَحِلاَّصلا 5 9

 :َلاَق ؟ِهْيَلَع ُنِماَّنلا ُهَدَمْحَيَف مخيف ريشا للا لقيا لكلا وللا رخو : ليت

 1 0 رب لاَ كّلِت»

 عم <77
 معا

0-6 
2 

 اه

 4 ُِلاَّصلا 0 اَهاَرَي : ُةَحِلاَصلا ايدل يهل 20 «[54 :سنوي] #اَيَد مسك

0 /] 

 .نآرقلا فيرحت يف اًبتك اوفنصو «هللا مالك فيرحت يف اورهاج دقف «ةضفارلا الإ )١(

 . "894) هجام نبا هاور قرف .(51517) ملسم هاور قفز



 م م ٍةَيِهوَُأْلا ٍديِحَوَت ٌباَتِك

 نوظفاحلا ُناّبدلا ديلي شل للا وسر نع كوروملا ٍمْلِْلا ظْفحي َنوُمِاَقْل لل

 لب ؛َنيِحِلْفُمْلا ِهِْرِحَو :َنيُِمْلا هللا ِءاَلْوَأ ملكعأ ني مُه ةاَضقتلاَو ةكايرلا نف

 :ىلاعت لاك امك .«تاخلاطلالامغألاَو ل

 [1-4/1] 2 1١[20. :ةلداجملا] ه(ٍتحَرد َرلِْلا أثوأ َنيِنَلاَو كَم أوما َنذلأ هلأ عيري

 نم توداي رخآلا وْوَيلاَو هّلِب توُئمُْوُي اموق دي الد يلا لا 1 ١
 وعم 200 ا ه آ

 هريس ّر ررهنوحِإ وأ مهءآَبأ وأ ٌمُهَءآَباَ اوناك َوَلَو كلوسرو َهَلل د
 .[17 :ةلداجملا] هني حو جورب مُهَدََأَو َنِمِياْلا مييوُلُف ىف َبَتَكح كيتو 1 ه0 هه # أ

 ا ِهِذَهب اماَيِق ٍساَّنلا ٌمظْعَأ لكك ٍلوُسَرلا نَع ٍروُنَأَمْلا مْلِعْلا ُلْهَأَو

 ملكتي لب ؛ُمِئاَطَعْلا هللا ٍليِبَس نع مُهُدُصَي اَكَو ؛مئال ُةَمْوَل هللا يف مُهَدَحأ ذأ
 : ىَلاَعَت ِهِلْوَقِب اُلَمَع هيل ِساّنلا ٌبَحَأ يِف ملكتي دْيَلَع يِنَّلا ٌّقَحْلاب مُمُدَحأ

 نيَدلَوْلا ٍرأ ٌكيشنأ 1ع لَو لِي َدَبْش ذْسقْلاب َنيِمَع اوك اونما نا اماكي»
 0/0 .[ 8م :ءاسنلا] 4 َنيَفَذْلَو

 ظَقَف ْنَدَبْلا ةَراَهَط ُهْتّمِه اَمَنِإ ِةَدبَعَتُمْلاَو ِةَهَّمَتُمْلا نم اًريِثَك ٌدجت / 95ه ]

 هب ريا ِبْلَقْلا ٍةَراَهَط نِم ُكُرْتَيَو ءاّلَمَعَو اًماَمِتْما َعوُرَْمْلا ىَلَع اًهِيِف ُديِزَيَو
 00 0 ٌدِجَنَو ءَكِلَّذ الإ ٍةَراَهظلا نِم مَهْمَي الو هوا اًياَجيِإ

 عوُرْشَمْلا ىَلَع اًهيِف َديِزَي ىَّتَح َّ ءظَقَك ِبْلَقلا َُراَهِط ُهنَمَح امن ةرُفَفَتُمْلاَو

 . اًباَبْسِتْسا وأ اًباَجسيإ هب َرِمُأ اَمِنَدَبْلا ِةَراَهَط نِم ُكرْتَيَو ءاُلَمَعَو

 ِسيِجْنَتَو ِءاَمْلا ٌبَص ِةَرْثَك يف ٍةَموُمْذَمْلا ٍةَسَوْسَوْلا ىَلِإ َنوُجُرْحَي : َنوُلَوَألاَ

 عاونأ ىَلَع مِهِبوُلُف ٍلاَمِيْشا عم «ُهُباَنيْجلا ٌعَرْشُي ال ام ٍباَئَيجاَو ء«سجتب َسْيَل اَم

 .ِدوُهَيلِل هيب ُةهَباَسُم َكِلَذ يِفَو «مهِناَوْحِإل ّلْغْلاَو رْبكْلاَو ٍدَّسَحْلا نِم

 ءِنِطاَبْلا ٍةَماَلَس يف َنوُفِلاَبُيَف ِةَموُمْدَمْلا ِةَلْفَعْلا ىَلِإ َنوُجُرْخَي : َنوُرَخَآَلاَو

 ثحبلا يف ملعلا لهأ كلسم نيكلاسلاو «َةّنّسلاو باتكلا مهفب نيلغشنملا ملعلا بالطل اًئينهف )١(

 .ةباتكلاو ةءارقلاو



 272277 ير_زؤٌ_ يي يبل ل هه م ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت قم 1

 نِم :- ُؤاَقّا بجي يِذَّلا  ّرَّنلا نِم ُهُتقِرْعَم ُبجَت اَمِب َلْهَجْلا َنوُلَعْجَي ىّنَح
 ِتاَساَجّنلا َنوُبْيَتْجَي اَل دق ِةَلْفَعْلاَو ٍلْهَجْلا اَذَه ّعَم َّمُن ."”َنِطاَبْلا ٍةَماَكَس

 ]١6/١-١5[ .ىَراَصّتلِل ةاهاَشم جالا ةَراَهظلا نومي

 اًينّذلا ةَداَعَسَو «ٌةُئاَوَلَصَو ُهُئاَوُضِرَو هللا ُةَمْحَر :ِةَعاَمَجْلا ةَجِيِتَن 5

 وجؤْلا ضاَييو ءةَرِخألاَ
 للك ٍلوُسَرلا ُةَءاَرَبَو ووُجُوْلا ُداَوَسَو ُهُتَئْعَلَو هللا ُباَذَع :ِةَْرُقْلا ُةَجيِتَنَو

 [117/1] . ْمُهْنِم

 يقم هب َياَوِر نِم ٍنَتّسلا يف ٍروُهْشَمْلا ِثيِدَحْلا يِف لل لاَ 3517 ]
9 

 ُبْلَك َّنِهْيَلَع ٌلِغَي اَل تال :ٍتباَث َنْب ِديَرَو ٍدوُعْسَم ِنْب هللا ٍدْبَع :ٍةَباَحَّصلا

 نك ؛نيِملْسُمْلا َةَعاَمج موُرَلَو رمل ٍةاَلو ٌةَحَص ا ا ل صالخإ : مِلْسُم

 اًضْرَي هللا َّنإ» : ٍظوُفْحَمْلا َةَرْيَرُه يبأ ِثيِدَح يِفَو .' "!(ْمهِئاَرَو ني طبت مَعَ

 اَلَو اًعيِمَج هللا ٍلْبَحِب اوُمِصَتْعَت ْنَأَو ءاَئْيَش ِهِب اوُكِرْشُت اَلَو ُهوُدْبْعَت ْنَأ :اًناَلَن ْمُكَل
 . 700كم هللا ُهاَلَو نَم اوُحِصاَنُت ْنَأَو ءاوُفَرَمت

 :ِثالَثلا ٍلاَضِخْلا َنْيَب ِثيِداَحَأْلا ِهِذَه يف َعَمَج دف

 .هلل ٍلَمَعْلا صالخإ -أ

 .ِرْمَأْلا يلوأ ٍةَحَصاَنْمَو - ب

 ةةوملسملا ةعامج مورو 5-7

 ملعلاب نونتعي ال ثيح «ءاذه نم هبش مهل ةوعدلاو ريخلل نيبستنملا نم فئاوط كانهو ()

 ملعلاب اولغشنا مهنأب ءاملعلا ضعب نوزملي ام اًريثكو ءاّميلعتو اًمّلعت ةديقعلاو هقفلاو «ّيعرشلا

 .دسحلاو لغلا نم اهتمالسو بولقلا حالصإب نونتعيو !لمعلاو ةوعدلا نع

 هححصو )65٠0*١(( دمحأو «(75) يمرادلاو «(7570) هجام نباو «(55948) يذمرتلا هاور (؟)

 1 .يذمرتلا حيحص يف ينابلألا
 درفملا بدألا يف يراخبلاو 81749(«2) هدنسم يف دمحأو .(7877) هئتطوم يف كلام هاور (*)

 0 .(748) درفملا بدألا حيحص يف ينابلألا هححصو :(447)
 . (ْمُكَرْمَأ هللا هاَلَو نَم اوُحِصاَنَت ْنَأَو» :ظفل نودب ملسم حيحص يف هلصأو



 - م1 2 - تا ع وو

 .هَدِعاَوَقَو نيدلا لوص ْعَمَجَت -أ

 0 0 يس 0 م هك

 .هداَبِعِلَو هلل يتلا قوقحلا ْعَمْجَتَو - ب

 .ةّرخآلاَو اًيندلا َحِلاَصَم ُمِظَنْنَنَو - ت

 َِء 0 - را 2م م 3 ه + مص وس وم ج © 0 لل ع
 لحخأ ىف هظفل ءاَ امك ءاكيش هب كرشن الَو هلبعن نأ : هللا قحف

1 3 
4. 

 .رخآلا ِثيِدَحْلا ىف َءاَج اَمُك .هلل لّمَعلا صالخإ ىَنْعَم اذَهَو ءَنّيِئيِدَحْلا

 هم م6 40 7 54 4 < كوب 2 2_2 0 2 25 َ ههه # ل يبه م

 نِم ِهِذَهَف ءوِراَجَو ِهِتْجْوَر ّقَحَو هِهْيَدِلاَو ٍناَسْنِإ لك رب لثمف :صاخلا ام

7 

 4 0 >َ ل 3 ةامروقتا هن 5

 .ِهْيَلَع اًهِيوُجُو نع وُّلُحَي دق تّلَكُمْلا َّنأِل -
 طه ه4 طم ص را ا ل م

 ةيدرف ةصاخ اًهَتَحلَصَم نالَو

 ِناَعْوَن ُناَنلاَف ةّماَعْلا قوقحلا ام موو ع اتلاي ةسراسأكا ل و 45
5 

 ومال 0#

 يعرو بان

 هاوس ا صقل ىناماقو هي 2
 ٍةاعرلا قوقحف



 ا ا ب  ت7ت؟" ” ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت موب

 ْمِهِعاَمِتْجا يِف مُهاَيْنُدَو ْمِهِنيِد ةَحَلْصَم لَب ؛ٍةَلاَلَض ىَّلَع َنوُعِمَتْجَي ال مُهَو

 .نيّدلا َلوُصَأ ُعَمْجَت ُلاَصِْخْلا ِهِذَهَ

 يرادلا ٍمِيِحَت نع ٍئ نع "ميسم ُهاَوَر يِذَّلا ِثيِدَحْلا يِف َةَرَّسَنُم تءاج دَكَو

 :ةطبصللا نيدلا' ةكيضتلا ُنيدَلا ةحيرفتلا نيثلا» هك شا كوسَر لاك

 .(ْمِهِتماَعَو َنيِمِلْسُمْلا ٍةَمِئَأِلَو ِهِلوُسَرِلَو ِهِباَتِكِلَو هش :َلاَك ؟هللا ٌلوُسَر اَي نَمِل :اوُناَث
 م# / اهوإ ي ا 2 3 ف و 00 - دا را 0 أ

 ال ُهَدْحَو ِهِتَداَبِعَو هللا قح يف َلْحْدَت :هِلوُسَرِلَو ِهِباَتكِلَو هَل ةحيِصنلاف

 موُرَْو رمآلا ٍةاَلُو ُةَحَصاَنُم يِه :ْمهِماَعَو َنيِحِلْسُمْلا ةِئَأل ُةَحيِصنلاَ
 ةَصاَخلا ةضييمَنلا ا ُةَماَعْلا مُهُتَحيِصَت َيِه ْمِهِيَعاَمَج َموُرُل َّنإَ ؛ مِهتَعاَمَج

 5 00 للا 5 ا مه مهاد و 2 ل

 ٍليِبَس ىَلَع اًهُباَعيِتْسا ٌرْذَعَتَيَو ءاَهْضْعَب ُنِكْمُي ِهِذَهَف هِنْيَعِب مُهْنِم ٍدِحاَو لكِ
 [18/1-19] . نييعتلا

 0 يِهّنَْتَو ِْيَلإ ُنْيَمْظَت ِءْيَش نم ِسْفَنلِل َّدْب ال 34
 هاهنا ل

 :ةريغ وأ هللا وه َكِلَذ ناك

 هللا َرْيَغ َلَأَسَو ءاَقَلظُم للا َرْيَغ َدَبَع نَمَك ؛ُرْفْكْلا َوُهَو اًماَع ْنوُكَي دَقَف اذِإَو
 . اًمَلَلْمُم

 2 ََ 6 2 هك 2 4 8 2 .٠ َ ٠ 5 8 رع ص

 لا يناضل ركل

 مهما معو 2 200 أ 5 ها - 4 أ لا

 طا ف وك وش اق وع نم قسرا

 َ و

 لا هدا ف ْمِهَوْحَنَو ٍداَنْجَألاَو ٍناَوْعألا نِم ُهُمِداَح وأ ءْمِهوْحَنَو ِءاَسَّوَرلا

.)66( )1١( 



 2 ١10 ت“تت“ي“يإ7ٍِِتت7777ط7797090 #1 يح ٍةَيِهوُنَألا ٍديِحَوَت ُباَتك

 ٌدِمَتْعُم َوُهَف ةّيناَلْلا َةَّرَضَمْلا ُعَقْدَتَو َّيِناَلفْلا َةَعَمْنَمْلا ُبِلْجَت يِتَّلا َيِهح :ِهِلاَوْمَأ

 :لوؤسمو قذف لغ ناككنكلاو "اهب نيصْشمَو اهيل

 ل اي

 هيَئاَعِتْسا يف ِهْبَلِإ ُدُمْصَي يِذَّلا هَدَمَص وه كلو - ةناقتشم ره هن تلقي ىَهَتنمَو

 [5 :ةحتافلا] «© تيِعَتَش َكاّيِلَو دبعن كاّيإ» هلو نأ ني هد انعو

 :ًةعَبْرَأ ُماَسُقَأْلا تَراَصَق «عْئَش ُهْنَع ُجُرْخَي ال اًرِخآَو اَلَّوَأ ظيِحُم ٌعِماَج ٌماَلَك

 ِهْلَه ىف َكُرُسلاَق  اًمِلْسُم ناك نإَو - 2'”هَئيِعَتْسَيَو ا ريع د نأ ام تأ .ءا . شعثو# نم ماه ا ساد سومر سووم 96 همه

 َنوُدِصْفَي ءِنيّدلا ٍلْهَأ نم ٍريِثَك ُلْثِم ؛ُهَرْيَغ َنيِعَتْسَيَو ُهَدْبْعَي ْنَأ اّمِإَو - ب

 نورعشتسي نعل مُهُبوُلُق ْعَضْخَتَو هَل َكِيِرَش ال ُهَدُحَو ُهَتَداَبِعَو ِهِلَوُسَرَو هللا ةَعاَط
 هر 1 سا مهو م 6
 . "”َخياَشَمّْلاَو ءاييْعَأْلاَو ِكوُلُمْلا نم ِهِتَهِج نِم مُهَتياَدِهَو مُهَقْزِرَو مُهَرْصَن

 2 7 5 و9
 ٍلاَوخألا نم ٍريِثَك لْثِم ؛- ُهَرْيَغ َدَّبَع نِإَو - ُهَئيِعَتْسَي ْنَأ اّمِإَو - ج ريمه

 َنيِذَلا ءريِئَأَتلاَو ٍفْشَكْلا ٍفْشَكْلا ِلْمَأَو ٍرِهاظلا 3 ٍنِطاَبْلا ٍناَطْلُسلا يِوَدَو ٍةَرْدُقْلا يِوَذَو

 هللا َرَمأ اَم ُرْيَغ مُهَدوُصْفَم ّنكل ههْيَلإ َنوُقَجْلَيو ُهنوُلَأْسَيَو هْيَلَع َنوُدِوَتَْيَو ُهنوُنِعَتْسَي
 .ُهَلوُسَر اَهِب هللا َتَعَب يتلا ِهِيَعيِرَشَو هنيِد َعابَا ُرْيَغَو هَلوُسَرَو وب

 ل م و ينبثق” يينغ 0 3 َِس 6 مهوور ل لا 0.

 . "وي الإ َنوُنيِعَتْسَي اَلَو ؛ُهاّيِإ الإ َنوُدْبْعَي ال َنيِذّلا : ُعِباَرلا ْمْسِقْلاَو - د
 ["5- ”ه/1]

 .مهوحنو ةيفوصلا ةالغو ةضفارلا نم روبقلا دابعكع )١(

 ملعلا بالط ضعب بولق تعضخ مكف ءرعشي ال وهو سانلا نم ريثك مسقلا اذه يف عقي مك 00

 هللاب ةناعتسالا نود «ةَّنَّسلاو باتكلا مهف يف مهب اوناعتساو «مهل نيبحملا ءاملعلا دحأل

 !ينالفلا خيشلا الإ اهل ام :لوقيف ةلأسم مهضعب ىلع بعصت ام اًريثكو ءالوأ
 مهيلع نودمتعيف ؛ءاسؤرلاو ءاينغألا ضعبل مهبولق عضخت دقف «مهريغل ةبسنلاب لاحلا كلذكو

 .مهقازرأ يف

 .حبحصلا ناميإلاو نيدلا لهأ مهو (9)



000 

 ؛نأك مالسإلا خيش لئاسدو قواتف بيرقت

ٍٍ 
 ١ ١ تشي مَ اَدِإ :قلخلا َدْنِع ع اَرُدَك كيلا نوكيا ام ْمظْعَأ

 اَم َّمَظْعَأ َتْنُك :مُهْنَع ءاَتْعِيْساِلا َّعَم مِهْيَلإ مضاد ووُجْوْلا نم ِهْجَوِب

 قب مقالم و ّصَقَت - ِهاَم ْةَْوَش يف وَلَو - ٍمِهْيَلِإ تجَتْحا ىَتَمَو ءمُهَدْنِع
 هن كاشي لولا هلك ةيذلا نورك هقمخت وادللا مكس ني اَذَهَو ءمِهْيلِإ َكِتْجاَح

 ل دي اَمَنِإ مُهَن :َكِسْفَتِل َكوُمَرْكَأ اَذِإ مُهُرْيَغَو َكُؤاَقِدِصَأَو َكْؤاَب 0 0

 كانغ لو كنار دق ولك ماركا نب كاب مهل لضخ امل كور

 [/1 0 مُهَسْفْنَأ َنوُبِحُي اَمّنِإ ِةَقيِقَحْلا يِف مُهَك ءَكوُكَرَتَو
 رك م رس

 اهركو اول ِض رو تاولمَسل ومس ىلا ىف نم لما هلو :ىلاعت هلؤق 7 ل

 #«اَمَكَو اَعْوط ٍضَرْأْلاَو ِتْومَّسلا يف نم ُدِجَسي ِهلَو» 8[0“ :نارمع لآ] *4تروُعَجيب ؛ هج

 :ةرقبلا] «َنوُْدِلَ آل لك ضِيَدْلاَو كتوعسلا قام مَ لب :َلاَقَو ١5[« :دعرلا] بالا

 ٍةئيِشَمْلا ٌتْحَن َنيِروُهْفَم َنيِرّبَحُم َنيِقوُلْخَم ْمهِنْوَك َدَّرَجُم َكِلَذب ُداَرْمْلا َسْيَل 5

 ُهَلَعفَي اَمِل ُنوُكَي اَمَّنِإ َهْرَكْلاَو َعْولا َّنَِ 6 5 ُلاَقُي ال اَذَه َّنِإَك ؛ِةَرْدُقْلاَ

 أ ُهَل ُلاَقُي الق هيف ذ ال اَم اّمَأَك ءاّمْرَكَو اًعْوَط ُلِعاَمْلا
 َنوُمِلْسَتْسُم َنوُعِضاَح مُهَو ْمِهِتَرظِفِب عِن اب َنوُرَقُم ٌعيِمَج لا لب ؛ ل0 9

0 

 :ووجو نِم َنوٌرَطْضُم َنوُتناَق

 .هَّْلإ ْمِهِتَروُرَصَو ْمِهِتَجاَحِب مُهُمْلِع :اًهْنِم -أ

 .ٍراَرطْضالا َدْنِع ُهاَيِإ مُهُؤاَعَذ :اَهْنِمَو - ب

 ٍهِراَدُقَأ نم مِهْيَلَع يِرْجَي اَمِل مُهُماَلْسِتْساَو مُهُعوُضُخ :اَهْنِمَو - ت
 دعا 5 دا" 14



 ا
 هنا

 اَهَلَعَج َرَخآ رمأل ال ءاَهَتاَوَذِل ٍقِلاَخْلا ىلإ ٌةَرِقَتْفُم َءاَيْشَأْلا َّنأ ُباَوَّصلاَو

 َّنَأ اَمُك ههْيَلإ ِةَرِقَتْفُم َرْيَغ َنوُكَت ْنَأ ٌنكْمُي ال ءاَهَّل ٌمِزاَل اَهُرْفَف لب ؛ِهْيلإ ةَرِقتْفُم

 00 ٌمِزاَل ٌفْضَو بَّرلا ىّنِغ

 ْرْمَأ اَهِتوُنُقَو اَهِحِيرْسَتَو اَهِدوُجُسَو ِتاَموُلُخَمْلا ماَلْسِتْسا نه نآرقلا' هتبنأ امو

 :كلكلا روينكو هفلكلا ني نييزكملا اق كو اذه نع دنا

 َْيَلَع ِةَئيشَمْلا َناَيَرَجَو اَهَقَلَحَو اَهَعوُضُخَو اَهَراَقلا َّنَأ يِعّدَت َةقئاَط َّنِكلَو
 ٌةَدِهاَش َةَلاَلَد اهِنْوَكِلَ ٍلاَحْلا ٍناَسِلِب َكِلَذ َناَك نِإَو ءاَهّتوُنُقَو اَهُحيِبْمَت ّوُه

 يف ُجاَجَّلا ُهَرَكَذ يِذَّلا َوُهَو . .ُهُرْيَغَو ُنِلاَرَعْلا ُهلوُقَي اَذَهَو .ُهْلاَلَج َّلَج ٍقِلاَخْلِ

 0 :َلاَق «[4* :نارمع لآ 4«ٍِضْرَأْلاَو ٍتومَسلا ىف نَم ْمُكَْممأ 0 يل

 لا الن راج نو نقم اذخ1 زري ال: ولج يو ورتأ راق نع وضخ :ّلُكْلا

 ةيفلسلا ءاملع روهشج هلع يِنَلا الا نك ( ٌحيِحَص قفا 0 ءاَهْيَلَع

 . كلك ىّلَع ٌدئاَ هن يشل 0 َتوُنُقْلا نأ :ٍفَلَخْلاَو
 م

 هللا ُهُديِرُي اَمِل ُهداَيَقْناَو 006 :ِهِراَكّْلا د دوس موي ِلْوَقَك ادعو

 .ٍرَمفَو ىنْغَو ٍضرَمَو ٍةَيِفاَع نم
 هل وردع

 ء[44 :ءارسإلا] ري ميم اَّلِإ ءْوَش ني نإَوظ : ِهِلْوَ يف مُهْضْعَب َلاَق اَمُكَو
 .ورْيَك نم اكيْشَت َكِلَذِب تحوم وِعْناَص ىَلَع ُهَتَلاَلَد ُهَُحِيِبْسَت :

 [ةيال .اًَهِبَسَحِب اًدوُجُسَو اَحيبْسَت اَهَل َّنَأ ٌباَوَّصلاَو
 نكي ْمَل :َكِلَذ َرْيَغ وأ َءاَعُد وأ َءاَنَث :ّضَوَعْلا ٍداَبِعْلا نم َبَلَط نَم 36#*؟ ]

 [04/1] :هلل مهنا انهم

1١ 

 عك

 هذعب امو هنأ يضتقي اذهو هلُذَو :فطعلاب اهيلع تفقو يتلا رداصملا عيمجو لصألا يف )000

 امو هلو :هلوق نوكيو «باوصلا وه تبثملا لعلو !ركذُي مل ربخلاو ءْنِإ مسأ ىلع فوطعم

 .ربخلا هذعب



 طه ٠١١ ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ممل

 ٌريِثَك ِنآْرُقْلا يف ِهِتئاَعِتْساَو ِهِتَداَبِع يف ُهَل نيَّدلا ٌصاَلْخِإَو هللا ُديِحْوَت 58

 ِناَميِإْلاَو نيّدلا ُبْلَ َوُهَو . .ُهُرِخآَو مالْسإْلا ُلَّوَأَو ٍناَميِإْلا ُبْلَك َوُه لب ؛اًدج
 .ُهَل حِراَوَجْلاَك ٍلاَمْعَأْلا ُرِئاَسَو

 :هب َءاَج اًميِف لك ٍلوُسََرلا ُةَعَباَتُمَو ُهَدَْحَو هللا ُةَداَبِعَو هلل نيَّدلا ٌصاَلْخِإَو
 سَ - نأ

 1 مهموم 00 هع سا أ

 ٌةَداَهَش وه 0 ا هللا الإ َهَلِإ ال ْن

 يف ِهِدِئاَصَق يف ُهُلوُقَي اَم "”يرصرصلا ىَيْحَي ْخْيَّشلا ىَلَع اَنْرَكْنَأ اَذَهِلَو
 ٌُدِجْنَتْسَأَو ُنيِعَتْسَأَو ُتيِخَتْسَأ كب :ِهِلْوَق 0 ؛وهب ةَناَعِيْساِلا نم هلك ٍلوُسَّرلا حْدَم

 0/11 . َكِلَذ وسن

 ٍةَناَعِتْساِلاَو ِءاَعَّذلا نِم َكِلَذ يِف ُلُخْدَي اَمَو ٌةَناَعِتْساِلاَو ٌةَداَبِعْلا 15

 ا ُك : "20راَفْعِتْساِلاَو ِةَبْوَتلاَو ٍلُكَوتلاَو ة ةَباَنِإْلاَو ِءاَجّرلاَو ٍةَيْشَحْلاَو
 060 ىلا 9 سمس 6م 0 ديلا ىلا هور رو وه 5 7 وج 4 4

 [7/1] .0 ةقيل ويري ا ةناعيشالاو 2 هتيهولأب ةقلعتم ةدابعلاف ؛؟ هل كيرش

7 © © 

 (هّللا ٍديِحْوَت يِف ٌةَليِلَج ٌةَدِعاَق)
 هَل ٍلَمَعْلاَو وْجَوْلا ٍصاَلْخِإَو وللا ٍديِحْوَت يف ٌةَليِلَج ٌةَدِعاَف ِهِذَه ةقهه ]

 4« تيعتش كاي دبعت كاّيِإ#» :ىَّلاَعَت هللا َلاَق ..ٌةَناَعِيْساَو ٌةَناَبِع

 *١7[. :دوه] م ُلَكَوَبَو هدبعاف# :ىَلاَعَت َلاَقَو «[0 :ةحتافلا]

 ناكو «دادغب نكس ءرصرص لهأ نم رعاش ءايركز وبأ «يراصنألا ىيحي نب فسوي نب ىيحي )١(
 .(ه5605) ةنس يفوت ءاريرض

 )75١١7/1١7(. ريثك نبال ةياهنلاو ةيادبلا :هتمجرت يف رظنا

 نم ريثك يف نيّروكذملا «ةناعتسالاو ةدابعلا :نيميظعلا نيلصألا يف ٌةلخاد ٍتادابعلا هذه لك (5)
 َكاَّيِإَو دعت َكاَّيِإ» :هلوقو .[17 :دوه] هْوْيلَع ْلَكوَتَو ُهْدَِع 1 :ىلاعت هلوقك ؛تايآلا
 .[6 :ةحتافلا] 4 تيِيَنَش

 ةيلمعلاو ةيبلقلا تادابعلا ققح دقف :هبلق يف امُهُحَّسرو «هسفن يف نيتدابعلا نيتاه ققح نمف
 .نيتدابعلا نيتاهب مامتهالا بجاولاف ؛هلاح تماقتساو «هنأش حلصو ءاًعيمج

 .هلل الإ جحي الو رذني الو ءهلل الإ يلصُي الف ءدبعلا لاعفأب هللا دارفإ اهنأل (6)

 ّلِذُي الو ٌرِعُي الو ٌرُصْنَي الو هللا الإ هب ناعتسُي ّدحأ ال هنأب نِقوُيف هللا لاعفأب هللا دارفإ اهنأل (5)
 .هللا الإ



3400000 3 
 3 0 ةّيِجولالا ديجوت ٌباّتك

 -ذ

 ةركشلا اوُمبقْيَو ةئكخ يآ 11 هع أ اوت الإ اتْريل آموج : ىَلاَحَ َلاَكَ
 نق كنك يفك قازعلا نفءاده ماظن 6 هسن ةمألاةركرا اقوي

 َنِإَف ءمُهْنِم ٍناَميإْلاَو مَلِعْل ١ لغأ اَمّيِي ال ِدَمَأْلا عاَمْجِإ يف ةلذكو :«ةيداعألا

 .عِقاَوْلا َوُه اَمَك ِنيَّدلا ىَحَر ُبْظُق ِمُهَدْنِع اَذَه

 .ِووُجُوِب اَذَه ُنّيبنَو

 همنا درفتملا رك درك نأ م ىَلاَعَت هلل هللا نأ :اًمُدَحَأ

 ل ءبوُلْظَمْلا اق ممل جر كوتا

 انهو فاني اك و فيرألا ٍروُمَْلِل ُعياَجْلا هناكتس وهف عفو ركملا عْفَد ىَلَع

 ُنَمَضَمَن َةّيِووُبْعْلا َنِإَف ؛4©) َتيِعَتَف َكاَيإَو دبع َكاَيإد الود نشك

 هب ُناَعَتْسُي يِذَّلا َوُه ُناَعَتْسُمْلاَو ءووُجُوْلا ٍلَمْكَأ ىَلَع ْنِكَل ءَتوُلْظَمْلا َدوُضُْفَمْلا
 ْ ممول

 وللا نق : ُلّوَألاَ

 ةيبوُبرلا ىَتْعَم نِم :يناَّثلاَو

 0 0 اَماَرْكِإَو اَلاَلْجِإَو َدَباَنِإَو َدّبَحَم ُدَبعُيَق ُهَّلَوُي يِذَّلا َوُه :ُهَلإْلا ذإ
8 

 اًهرْيَغ ٍةَداَبعْلا نِم ةلاوشأ عوج لاف هيدُهَي دب ةقا ةطخل م َدْبَع يبي يِذَلا
 السوم اس هه

 0 .ه نأ : -1

 ءهيَلإ هب 35 ِهَتفِرْعَمِل ةَعِم ٍةَعِماَبْلا ِهِتَداَبِعِل َقْلَحْلا َقَلَح هللا نأ :يناَنلا ُهْجَوْل
 .ُهَل صالخِإْلاَو ههِييَحَمَو

 ْمِهيِطْعُي َءْيَش اَلَو ْمُهْنوُيُع ٌرَقَت ةَرخآلا يف هتيؤربَو ْمُهُبوُلُف وعظ ِهِرْكِذِبَ
 نم ٌمَظغَأ اًينَذلا يِف ْمِهِيِطْعُي َءْيَش 5 الو يل ِرطَللا نم مِهْيَلِإ ٌبَحَأ ٍةَرِخآلا يف

 .هب ٍناَميإْلا

 مهل ديل ىف طغأَو ةييعاحك : وهْلاَتَو هَ مهاب يف هَل مُهَُجاَحَو
 َنيِلِماَع َنوُرِيِصَي َكِلَذِبَو 0 ةقويصقملا ةَياَغْلا وه كلذ َنِإَ ؛ ْمُهاَيِإ 0

 .ٍلاَحِب َكِلَذ ٍنوُدِب َهَذَل اَلَو و َميِعَن اَلَو حالف اَلَو مُهَل َحاَلَص اَلَو «َنيِكرَحَتُم



 ناك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت_
0 4 

 هل هل لوفي دعوتلا ناكر «فاكسكلا ةكخأ نا ذل هل هل :تتاك اذهل

 يِفْحَي اَلَك :ماَلَكْلا ُلْهَأ ُهَرَرَكَو ءقْلَكْلا وب ٌرَقَأ يِذّنا ِةّيبوُبُرلا ُديِحْوَت ام
 . ْمِهْيَلَع ٍةَّبَحْلا نِم َوُه لب ؛ُهَدْحَو

 . اًنْيَش وب اوُكِرْشُي اَلَو ُهوُدْبْعَي ْنَأ هِداَبِع ىَلَع هللا ُنَح اَذَه َّنَأ ْمَلْعاَو

 هيل وُجَوّتلاِ مَعَنَتيَو وب ُنْيَمظَيو ِهْيَلإ ُدْبعْلا ْنكْسَي اَم ٍتاَئِئاَكْلا يِف َسْيَل
 و

 هتاحيس هللا الإ ٠

 00 20 ياسس؟ . هل و. 0 يامال أ ُّس كلا هك“

 نِم َعْوَنَو اًينذلا ٍةاَّيَحْلا يف َةَدَوَم هب هَل َلَصَحَو ُهّبَحَأ نِإَو هللا َرْيَغ َدَبَع نَمَو

 .موُمْسَمْلا ماَعَط لكأ ٍذاذتلا ٍةَدَسْمَم نم مظغأ ِهِبِحاَصِل َةَدَسِفَم َوُهَف :ةذللا 5000 2008 © م < ا هلا هس صح 4 0

 ُهَل َسْيَل :اَنْيَش هب َكِرْشُي اَل هللا َدّبْعَي ْنَأ هللا ىلإ ''اِدْبَعْلا َرْقَف نأ ْمّلْعاَو و 2 22 وع : 6 سب م هل #6 سس 1 ١ 26 سوم ه5 ه5 مهي
 20 0 ساس أ مك سرس وو ؟ هس و د هروام سآ ف معو #

 ماعطلا ىلإ ٍدَّسَجلا ةَجاَح ووجولا ٍضْعَب نم هبشي ْنِكل ءوب ساقيف ريظن
 31 2 حج 1 وج م عكس ل سم سا

 .ةريثك قورف اًمِهْنْيَبَو «باّرْشلاَو

 : نْيَلْصَأ ىَلَع ٌنيِنْبم َهْجَوْلا اَذَه نأ ْمّلْعاَو

 ُءاَدِغ َوُه ُهَلاَلْجِإَو ُهَتَّبَحَمَو ُهَتَداَبِعَو هللاب ٍناَميِإْلا َسْفَت نأ ىَلَع :اًَمُهُدَح
 ءنآَرُمْلا ِهْيَلَع َّلَد اَمَكَو ءِناَميإّْلا ّلْهَأ ِهْيَلَع اَمُك ُهُماَوِقَو ُهَحاَلَصَو ُهَتوَقَو ِناَسْنإْلا ياس هورس ةهنءل وب ا د نع 0 512 و 22 ف 5 0 5 0
 0 وم . هر ل 0108 35 ع 20 6 رج 5 5 202 -

 ٌةَقَشَمَو ٌفيِلْكَت ُهَتَداَبِع نأ ْمِهوْحَنَو ماَلَكْلا لْمَأ نِم ُدِقَتْعَي نم ُلوُقَي اَمُك ال
 27 اه ه5 ع ف 0 هه 38 0-1 6-00 0-0 هيلا يد

 ةَرجآلاب ضيوغتلا لجأل وأ ءِراَبِيْخاِلاَو ٍناَحسِتْمالا ٍدْرَجمِل ٍبلَقلا ٍدوصَقَم ٌفالخَو
 ىَلَع ّوُه اَم ٍةَحِلاَّصلا ٍلاَمَألا يِف َناَك َنِإَو ُهَّنِإَف ؛مُهُرْيَغَو ٌةَلْزَتْعُمْلا ُهَلوُقَي امك 01 030 20 06 واتا 5_5 هوه م سم 5 - 2

 َعَم اهب ٍروُمْأَمْلا ٍلاّمْألا ىَلَع َدْبَعْلا ٌرْجآَي ُهَئاَحْبُس ُهَللاَو - سفنلا ىَوَه ٍفاَلِخ م 5 5 07 2و م وح 0010 94 _ ا

 اًنْمِض َّعَمَو اَمْنِإَو ةففزشلا شالا, لوألا ةوُضقْملا وه كلَذ نيلف .ةقشحلا
 1 25 دي نع م 0 ل أ خا 5 رك 4 د ع م 0

 ىلع ٍلؤقلا قالطإ يفلسلا مالكو ٍةنسلاَو باتكلا يِف ْئجَي مل اذَهِلَو ؛اَعَبتَو

8 

 .دبعلا ةجاح :يأ )١(



 22 ٍةَيِهوُنألا ٍديِحَوَت ٌباَتِك

 هل

 ا يا ا 7"2تكيِلْكَت م هنأ حِلاَّصلا ٍلَمَعْلاَو ٍناَميِإْلا

 هلأ كِلَكُب الا» :ِهِلْوَفَك ؛يَفَنلا عض م يف ٍفيِلكَتلا ركَو ءاجب امن َقَهَقَمَتْمْلاَو

 . 4اهعسو لإ ان

 ىّمَسُي هنأ ال ءعْسْوْلا دع ال تلعب الك ترك رثألا يف وشو 1

 تاَذَلو ءِبوُُقْلا زورو هلو تلا رف اهلا نأ َعَم ءافيِلُْكَت ٍةَعيِرَّشلا ْعيِحَج

 سوو ِهِرْكِذَو 4 هل ٍةَباَنِإْلاَو هللا ِهَحَو ٍةَداَرِإل َكِلَذَو هيما ركع ءحاور هل

 يف ُهَماَقَم ُهُرْيَغ ُموُقَي 0 «تولقْلا ديل ٌنيَمظت يذلا: ّقَحْلا ُهَلِْلا َوُهَق 00

 [50 :ميرم] ايم هَل ٌملَعَت له 1 ريطضأو هديت : ىَلاَعَت هللا َلاَق ءاَدَبأ َكِلَذ

 امك ال يَ ٍرّنلا ُنْئ ءاَضْيَأ ِةَرِخآلا ٍراّدلا يِف ٌميِعّتلا :يِناَّنلا ُلْصَأْلا
 نِم ٍقوُلُخَمْلاِب اّلإ َهَذَل اَلَو مِعَن ال نأ مِموحَتَو مالكلا لهأ نم قات معَ

 ْمِهْظَح يف مالا ُميِحَنلاَو ُهَّذَّللا لب ؛َكِلَّذ وْحَنَو حوُكدَمْلاَو ٍبوُرْشَمْلاَو ٍلوُكَأَمْلا

 . ل قِلاَخْلا نم

 ٌءاَطَع الَو ءُرَرَض اَلَو عمن ِدْبَعْلِل ُهَدْنِع َدْنِع َسْيَل َقوُلْخمْلا َّنأ :ُثِلاَثلا ُهْجَوْلا 00 0 5 طي 8 6 3 و 0 م
 آف 0 2-ع ا 7 ها 5 0 - 0 - 7 0 2ص

 ْعْفَر الو ضفح اَلَو نال هو ةضَن ال ةلولَض الو ىّدُه اَلَو 00

 ِهيَلَع ٌعَبْسَأَو ُهاَدَهَو ةَرَصَيَو «هقّرَرَو هّقلَ يِنَّلا وه ُهَبَر لب ؛لذ الودع الو

 هْنَع اَهْعَفْرَي ْمَل ٍةَمْعِتِب ُهَباَصَأ اَدِإَو رك هللا ُهَّسَم اَذِإَف ءُهَمَعِن
04 

 .هللا ِنْذِإب الإ ُهَّرُضَي اََو ُهْعَمْنَي الق ُدْبَعْلا اّمَأَو ُهاَوِس

 .ةيعضو ماكحأو ةيفيلكت 7 ماكحأ ىلإ هللا ماكحأ ميسقت ىلع نورخأتملا لوصألا ءاملع حلطصا دقو )01(

 ناميإلا ىلع هقالطإ نكل «ةيعرشلا لامعألا ضعب ىلع هقالطإب سأب ال :فيلكت ةملك لصأو
 .ةقشمو ٌةفلك هيف ديحوتلاو صالخإلاو ناميإلا مدعف «حيحص ريغ
 ام ناميإلا مزاول نم نكلو «ىدهو ةحارو ةداعسو ةذل وهف هديحوتو هركذو هللاب ناميإلا امأ

 .جحلاو مايصلاو ةالصلاك «ةقاطم ةفلك هيف
 ف ام أوُدَبُم نإَو ٍضرَأْلا ىف اَمَو تملا يف ام هَل :ىلاعت هللا ' لزنأ امنيح ةباحصلا لاق كلذلو
 ٍلاّمَألا َنِم اَنْفّلُك :[185 :ةرقبلا] «ُدَّكَأ هب مبساَحُي ُهوُعْحُت هوُهَحت وأ كش

 .اًَهُقيطن اَلَو ُهَيآلا ِوِذَه َكْيَلَع لن دَقَو ُةَكَدَّصلاَو ُداَهِجْلاَو ُماَيّصلاَو



 هنأ مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت #ع ]
 فمش د

 نِم َرّثكأ ٍنآَرُقْلا يِف هب اوُبِطوُخ اَذَهِلَو ؛ٍِلَّوَأْلا نِم ٍةَماَعْلِل ُرَهْظَأ ُهَْجَوْلا اَذَهَو
 ِهْجَوْلا اَذَهِ ُهَداَبِع وُعْدَي هللا نأ َدَجَو ِنآرَقْلا ةَقيِرَط ُبيَِللا َرّبدَت اَدإ ْنِكل وألا
 .ٍلَّوَأْلا ىَلِ

 . ِهِناَسُْحِإ ىَلَع ُهَتَبَحَمَو ُهَّل َرْكّشلاَو هللا ىَلَع َلُكَوَتلا ُقّمَحُي ُهْجَوْلا اَذَهَق

 َرْدَقْلا ُهْنِم َذَحَأ اَدِإ ِهْيَلَع ٌةَرَضَم هللا ىَّوِس اَمِي ِدَْعْلا َقّلَعَت َّنأ : ُعِباَّرلا ُهْجَوْلا

 هِتَجاَح َقْوَق ٍباَرَّشلاَو ماَعّطلا نم َلاَن ْنإ ُهَّنِإَف ؟هللا ٍةَداَبِع يف هِتَجاَح ىَلَع َدِئاَّزلا
 2 غو 2 ًِ 0 9 ا ا هيث هءر وه ع

 ُتْيَحِب اماَت اًبُح اَئْيَش ّبَحَأ نإَو ءِساَبّْللاَو حاكْنلا نِم َكِلَذَكَو ءُهَكَلْمْأَو ُهَرَض
 5 د 04

 ذب الق هلِلاَحَي
 عقر6ه ل 5 ِ 2

 ]7١/1-18[ . هَقِراَمُي و ا أ هّماسي ن

 هه ه

 (ربكلا ّمذ)
 «ىلاعت هللا ةدابع نع ربكتي ربكتملا نإف كرشلا نم رش ربكتلا 75987 ]

 ١5/١[ كردتسملا] .هريغو هللا دبعي كرشملاو

 هه ©

 (دابعلا ملاظمو نيّدلا رفَكَت ال ةداهشلا)

 ءملظو ءٍلتقك ؛دابعلا ملاظم ريغو ..نيَّدلا ريغ ةداهشلا رْمكُت 369 ]

 ١157/١[ كردتسملا] .امهرخأ جحو «ةاكزو

 هه

 اًفعاب اًرمأ ٌةريطلاو ٌلأفلا لعجُي ملو ءةراختسالا بحتسملا)
 (كرتلا وأ لعفلا نم ءيش ىلع

 لأفلا لعجي مل .هتمأ لَك يبنلا اهملع يتلا ةراختسالا يغبني يذلا 9+ ]

 كلذب ىهتنيو رمتأي امنإو «كرتلا وأ لعفلا نم ءىش ىلع اثعاب اًرمأ ةريطلاو

 :اهب ماسقتسالا هللا مرح دقو «مالزألاب نومسقتسي يذلا ةيلهاجلا لهأ

 هيلع بوتكملا قرولاو ءبشخلاو .حوللاو «ريعشلاو ءىصحلاب برضلاك



 ا ٍةَيِهوُنَأْلا ٍديِحَوَت ٌباَتِك
 255559599900 -حشتلل

 بابسأ نم اهنأل ؛هنع يهنم .كلذ وحنو .ءرعش تايبأو ءدجبأ فورح

 77/١[ كردتسملا] .مالزآلاب ماسقتسالا
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 (..ْمهِظوُظُحِ الإ اوُلَمْعَي ْنأ ٌرَّوَصَتُي ال ُداَبِعْلا)
 ٌنِسْحُم ُهَئاَحْبُس َوُهَف ءٌميِحَر َدِجاَو مدرك دبي ع هلا هللا َّنِإ 79 ها د م وى أ َس 5 يم

 هللا كمت بلك ال :كيعلا'ةنغات شيم ريحا هب ُديِرُي ُهْنَع ُهاَنِغ ّعَم ِهِدْبَع ىَلِإ
 سوو

 و
01 

 اوُلَمْمَي نأ ُدوَصَعُي ال كاَبْلاَو ءاًناَسَِْو ٌةَمْحَر لب ٌرَضَم عْفَدِ الو ةهيتعلا نو

 . ْمِهِظوُظُحِل اّلإ
 اَمّنِإ لب ؛ِلّوَأْلا ٍدْضَمْلاِب َكَتَعَفْنَم ُدِصْقَي ال َقوُلُخَمْلا َّنأ َرَهِظ اَذَه َنّييت اذ

 َلْذَعْلا عاَرُي ْمَل اًدِإ ٌررَض هيف َك َكْيَلَع

 ؛َكَل ُديِرُي هئاَحْبْس بلا يضلل نع ارا كا يق تؤم دقت رسال

 ءاَذَه رّبَنَتَ ِوَّرَضَم الب َكْيَلَع ةَعَمْنَم َكِلَدَو .كب َعِقَتْنَيِل ال كب َكِتَعَمْنَمِلَو

 نوكَي دق َكِلَذ َناَك نِإَو كب ُهَتَعَمْنَم دِصْقَي

 ًَ 206 هدمه ىو 2 00 - 266 ه|قدوس هر 1
 ئإف .كل ةعفنم هنم ب وراسل وح نأ َكُعَتَْي هْجَوْلا اذه طَعام

 هر

 .هيلع ردعي ال هنأ انيك لوألا ٍدْصَمْلاِب َكِلَذ ُديِرُي
4 

 ىذألا ٍِلاَمَيْحاَو ءْمُهْيل 0 0 ا 0 0 0

 ْنُكَو «هللا يف َنماَّنلا ُحْرَت اَلَو ساّنلا يف هل ا ممل تقال سلا

 ني هَدنِع رمح اَمو (9) قرت هلام ٍقْوُي ىِذَلا () قثألا اَيَنَبْيَسَو» :ِهيِف هللا َلاَق نَمِم
 كيما 000

 [ما١ ١1 - 7١[. :ليللا] 40 للا هيَ 0 4 © رج َقَمَعَي

2 22 

 (ِقْلَخلاب َكَءاَجَر ْقَلَعُت ال)
 كل هللا ُهَبتك دق رْمأب اّلِإ َكوُعَقْنَي ْمَل َكوُعَمْتَي نأ اوُدَهتْجا ول َقْلَحْلا نإ 5550

 َكَنوُعَمْنَي ال مُهَف ءَكْيَلَع هللا ُهَبتَك دق رمأب الإ َكوُرُضَي ْمَل َكوُرُصَي ْنَأ اوُدَهَتْجا وّلَو



 ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت قم

 [1 . "”َكَءاَجَر مهب ْقْلَعُت الق للا ِنْذِإب الإ َكَنوُرُصَي اَلَو للا ِنْدِإب الإ 45 ةق 04 7 2 98 3 2 0. 22 5 0 3

 د( تالا تابثإ يف ةحيحصلا ةقيرطلا)

 ُتاَبْنِإ َناَك :نِّيَعُم ال ُقَّلظُم ٌّرْمَأ ُهْتَدِياَق ُنّلُكْلا ُناَيِقْلا َناَك امل 39

 ِهْيَلَع هللا 5 ْنآَرُقْلا ِهِب َلَرَن امك ءَبِجاَوْلا َوُه ©" ”ِتاَيآلا ٍقيِرَطِب عْناَّصلا

 .ٌةَصِقاَن اَهَنَدئاَف َّنِكَل ةَحِيِحَص َةّيِساّيِقْلا ُةَقيِرّطلا تّناَك نِإَو ُهَداَبِ
 هه ام هه

 ال ىلزألا نداك لفتت : تاثيتالا تانآلا نب منكما 5[ ذاوعلاَو أ

 .ِكَرَمْشُمْلا ىَلَع دي يِذَلا َسساَيقْلا
 ملا را 12 ٌةَيآَو ٌليِلَد َوُهَف ه يقواشم لكك ولع مالو ليم نأ ةناتفلا يو ةبالا نقب نزقلاو

[8/1: -5:] 

 هه م

 (؟سانلا عم ِهِلماَعت يِف ٌناسنإلا دعسي فيك)

 اَلَو ْمهيِف هللا وُجْرَتَق لل مُهَلِماَعُت ْنَأ :قْلَخْلا ٍةَلَماَعُم يِف ُةَداَعَّسلا
 َءاَجَر معلا نِصسَتَو هايف ميناحلا الو مِهيِف ُةَفاَحَتَو ىللا يف مَهوُجْرَت

 اج اَمُك .مُهّْنِم ال هللا نم افرح ْمهِمْلُظ نع فكك ْمِهَتَأَقاَكُمِل ال هللا ٍباَوَت

 ِساَّنلا يِف هللا فَحَو هللا يِف َساَّنلا ُجْرَت اَلَو ٍساّنلا يِف هللا ٌجْرأ» :ِرثَأْلا يِف

 رو ا حااا

 أ ْمِهِحْدَم َءاَجَر ال ءْمِهِلْجَأِل ٍبَرُقْلاَو ِتاَداَبِعْلا عاَوْنَأ ني اَعْيَش ٌلَعْفَت ال

 لب «سانلاب كبلق قلعُت ال نكلو ءاهوحنو ةعافشلاك ؛بابسألا ذاختا ءاغلإ ينعي ال اذهو )١(
 .ىلاعت هللاب اهعفن ىلع نعتساو ءاهب رومأملا بابسألا لعفا

 .اهريغو تاقولخملاو لابجلاو ضرألاو ءامسلاك ؛ةينوكلا (؟)



 وأ ىلا ٍطَخَسِب َناَنلا َيِضْرَت ْنَأ :ِنيِقَمْلا فض نم ن١ :ِثيِدَحْلا يِفَو

 كفك قبلان ا ىَلَع مُهَمْذت

 هللا َدَعَو ا ف نقلا دا

 .هِريبدَتَو ِهِقْلَحَو هللا ِرَدَقِب َنيِقَيْلا ُنَمَضَتَيَو - ب

 مق : هلا يكسب مهيأ اًذَِق

 :كللذ ناع ناشنالا لمي

 اَمِل هللا ٍرْمأِب ْمِهيِف َماَيِقْلا ُكُرْتَيَك ءاَينَّذلا نم ْمِهيِدْيَأ يِف ام ىلإ ُلْيَم اّمإ -
22 

0-5 

 هود وري ري مس

 . مهنم هوجّرَي

 ٍديِيَأَّتلاَو ٍرْصّنلا نِم ِهِتَعاَط َلْهَأ هللا َدَعَو اّمِب ٍقيِدْضَت ُفْعَض اّنِإَو -

 .ةَرِخآلاَو اًييُدلا يف 1

 ِهِطْخَسِب مهُؤاَضْرِإَف ْمُهَتَنْؤُم َكاَفَكَو َكَقَرَرَو كَرَصَت هللا َتْيَضْوَأ اَذإ نإ

 .ِنيِقَيْلا ٍفْعَض نِم َكِلْذَو ؛ْمُهَل َءاَجَرَو مُهّْنِم اًفْوَح ُنوُكَي اَمّنِإ

 ال هللا ىَلِإ َكِلَّذ يف ُرْمَأْلاَ كلكم واعف مُهّنَأ ٌّنظَت ام كل ْرَّدَقُي ْمَل اّذَِو

 َناَك ْرّدَقُي ْمَل ام ىَلَع مُهَتْمَمَد اَذِإَ ءْنُكَي ْمَل ْأَمَي ْمَل اَمَو َناَك َءاَش اَم ُهَنَِق ؛ْمُهَل

 هر و كو رطل رس وس
 هلع ةلوترو هللا هذ قو هةوفملا قزف كف ةلوشوو هللا ةدهح نك لكل 4 هلاوهد

 .ْموُمْذَمْلا َوُهَق
 صه

 3 هللا ىَّضْرَأ نَم» :هيلكي يللا ىلإ ُهنَعْفَر اَهّنَأ َيِوْرَو َةَيِراَعُم ىَلِإ ُةَسِئاَع ْتَبَتَك

 )١( عماجلا فيعض يف ينابلألا هفعض )50١9(.



 هنأ مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت يل

 ُهْنَع اوُنْغُي ْمَل هللا ٍطَخَّسِب َنِماَنلا ىَضْرَأ نَمَو .'""ٍساّنلا َةَنْؤُم ُهاَفَك سائلا ٍطَخَسب ه2 ( 2و8 ه1 1 هام د ضنا <66 مس 2 وَ 2 0
 هادا فدل كم ار كت

 .عوفرملا ظفل اذه : «اًئيش هللا نِم

 ُهْنَع ىضْرَأَو هنع هللا َىِضَر سانلا طخّشسب هللا ىَضْرَأ نَم» :ِفوَقْوَمْلا ظفلَو 2 ”.هآس 252 وو < 2 هم < مشط <, ه5 2 اا 75

 2 25076 را ا ل ا ا ف ا 6 2141 ١ ف ١
 اذه 0 هَل سانلا نم ُهَدِماَح داع هللا طخسب َنسانلا ىضرَأ نمو .َسانلا

 م

 رج
 .نيدلا يف ِهّقِفْلا مَظْعَأ نم اَذَهَو ءاَهْنَع ٍروُنَأَمْلا ظُفَل نا < در 5 2 4 .

 0 اس دن“ 5 20001 م ا قا

 ُهاَمَّتا دق َناَك ْمِهِطَحَسِب هللا ىَضْرَأ نَم َنِإَف ؛َقَدْصَأَو ٌقَحَأ ٌعوُفْرَمْلاَو

 لعجتي هَل قَنَي نمَو» ُهَدْبَع ٍفاَك َوْهَو «َنيِحِلاَّصلا ىَلَوَتَي ُهَللَو «َحِلاَصلا ُهَدْبَع َناَكَو
2 6 
 5 يو يك .ت ريوس حا هم 7--- رمحس و2
 .[7" «( 9 :قالطلا] 46 بدينحي ال ثّيَح ْنِم هقزربو (لوإ ع هل

 ع د

 1 تع ميو | .شسل هل 6
 .بيَر الب سانلا ةنؤم هيفكي هللاف

 4-0 م

 و
 اي هم و 0 هز ا ب فرت 7 8 عر

 [ه5_- 01/1] . كِلَذ لُصْحَي ال دَقَف : ُهْنَع نوْضْرَي ميلك ساثلا َنْوَك اّمأ

2 © 

 (ُدْبَعْلا ىَوْقَي ٍديِحْؤَتلاِب)

 ِساَّنلا ىَوْقَأ َنوُكَي ْنَأ ُهَرَس نَمَو ءيِنْعَتْسَيَو ُدْبَعْلا ىَوْقَي ٍديِحْوّتلاِب 5355 ]
 دْبَعْلا ُرْقَق ُلوُرَي الق . .ُهَباَذَع ُهْنَع ُمَهْدَيَو ُهَّل ٌرِفْعَي رافغتسالابو وللا ىَلَع ْلَكَوَتَْلَق

 اًجاَتْحُم اًريِقَق لَرَي ْمَل ُهَل لْصْحَي ْمَل اَذِإَو ءُهِْم ُهَل َّدُب ال ُهَّنِإَف ؛ِديِحْوَّتلاِب اّلِإ ُهنَاَكَو

 [ه5 - ه5/1] .ُهَل ْلّصَسَي ْمَل ام ٍبّلَط يف اَبَذَعُم

2 2 

 ماكحلاو ءاملعلا نم رباكألا ًةّصاخو  سانلا ضعب نظي دق هنأ وهو «مهم رمأل هبنتلا يغبني )١(
 امبرو «سانلا طخس باسح ىلع هللا ءاضرإل ءيشلا نولعفي مهنأ - مهوحنو نيدهاجملاو

 نيبحملا نم ةحيرش نوضرُي مهنأ ةقيقحلاو «نيدلاو لقعلاو يأرلا لهأ مه هوطخسأ نم نوكي
 .ىلاعت هلل كلذ نولعفي مهنأ نونظيو ءنورعشي ال مهو مهل نيلاوملاو

 .ناسحلا تاقيلعتلا يف ينابلألا هححصو )/١1( نابح نبا هاور (؟)

 .(7554) ةيواحطلا حرش يف ينابلألا هححص ()



 3 و ٍةَيِهوُنَأْلا ٍديِحَوَت ٌباَتِك
 00559999999 احح

 (هريغ نم فوخلا ميرحتو ءهللا نم فوخلا بوجو)
 ؛[176 :نارمع لآ] «.هءايلؤأ ُفْوَحي نطيل كلذ اَمإ» : لاك لاك دن

 ٍساِّبَع ٍنْباَك ؛ُروُهْمْجْلا ِهْيَلَع يلا ُباَوَّصلا َوُه اَذَه ههِئاَيِلْوَأب مُكفْوَحُي : يأ

 .ِهِرْيَغَو ِءاَرَمْلاَك علا ٍلْهَأَو ِهِرْيَغَو

 ُلوُقَت ه6 ءاَيزأ ْمُكْلَرْحي هيلا ف ناخب يلو يراجألا قنا"ةإَك
 َلوُعْفَمْلا َنوُفِذَحَيَف ؛َلاَوْمَأْلا َمْوَقْلا ٌتْيَطْعَأ :يأ :َلاَوْمَأْلا ٌتْيَطعَأ :ُبَرَعلا

 َنيِفِئاَح اساَن َلَعْجَيَو «َنيِفَّوُحَم ُهَءاَي ع عى 5 ١

 اَلَو ءِناطْيَّشلا َءاَيِلْوُأ فاَحَي ْنَأ ُهَل ُروُجَي ال َنِمْؤُمْلا نأ ىَلَع هَيآلا تّلَدَو 0 .٠ 00 أ حا هم وم و 2 0 ه سَ و را هةر
 ء[44 :ةدئاملا] «ِنَوَسَحآَو ساّلأ أَوّسْحَت الف## :َلاَق امك َساَنلا َفاَخَي 2 0 ًََ 9

 َنوُكَي اًلئل» :ىَلاَعَت َلاَق ءُهْنَع ىَهَن ِناَطْيَّشلا ِءاَيِلْوُأ ُفْوَحَو وب َرَمَأ هللا ُفْوَكَف
 زر ..حزوب مة م عمم هم ا 4 2 مر

 ىَهَنَق 16١[ :ةرقبلا] نَرَمْحأَو ْمُهَْوَسْم الق ْمُهْنِم اوملظ تذل الإ ٌةَجُح ْمُكَنَلَع سائل

 ُهَعَفَذ كْنَع رش َعْفَد هللا 54 اَذإَو هَل هللا طيِلْسَتِب كيذْؤي اَمْنِإ :ليق

 َتْلَكَوَتَو ُهَيَمَئاَف هللا َتْفَح اَذِإ َتْنَأَو بوند ٍدْبَعْلا ىَلَع طَلَسُي اَمَّنِإَو لل ُرْمآْلاَ



 011 ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ا كلتا

 َوُهَف هَل لع ْلكْرَي نمو» :َلاَق ُهَّنِإَف ءَكْيَلَع ُهظّلَسُي ْمَلَو ٌرَض ّلُك ّرَس َكاَفَك ِهْيَلَع
 تفنع 113 نه ةكلفؤوخو :فايوتذ نيسو نوكي ةطيانتو 0 6 0-2 6. 1 وع 200 و 2 ع 1-1

 ُهّللأ تناك اًمو# :َلاَق امك َكْيَلَع َظَْلَسُي ْمَل ُهَتْرَمْعَتْساَو َكَبوُنُد نم كن َءْدْثَو َهَّللا
 حم مريس يورد ةدمو 0

 [“ :لافنألا] 4 َنورْفْعَسسسي مهو مهبذعم

 هي واكو مفك 3ك ةيزأ ثري خلتتل يت ار» : ىلاعت هلزت "لكم
 ٌروهمَج ِهْيَلَع يِذَلا ْتاَدَّصلا وه اَذَه 1١176[« :نارمع لآ] © ٌنينِموُم م

 ءارمْلاَك وعلا ٍلهَأَو ؛ يِصَحّنلاو َةَمِرْكِعَو ٍرْيَبُج ِنْب ٍديِعَسَو ٍساَّبَع ِنْباَك رفا

 :َلاَق اَمُك ِهِئاَيِلْوَأب ْمُكُفّوَحُي :ِءاَرَمْلا ُةَراَبِعَو «يِراَبنَأْلا َنْباَو ٍجاَجَّرلاَو ةَبِيَتُق ِنْباَو
9 

 [ها/ - هكر/1]

 م رِذنل#» و (ٍديِدَش ضان [؟ :فهكلا] «ُهنْدَل نم اًديِدَس اَسأَب َرِذَنْْل لل

 . َنيِقفاَتملا هَءاَيِلوُأ فوَحي :َنيرسفملا ضعَب َلاَق دَقَو سد ىيرمللتا عرس إم# ويوخر لل 8كهنكا عاوس هج ا

 سا هت وت6© كه
 ريِمَّضلِل نكي ْمَل َنيِفِئاَح مُهْلَعْجَي :يأ :ُهءاَيِلْوُأ ْفْوَكُي ُهنأ 0

 .[ ١17 :نارمع لآ] مه وفا الفم لوف َق

 :ىَلاَعَت َلاَق اَمُك ْمِهِيَئَمُيَو ُهَءاَيِلْوَأ ُدِعَي َناطْيَّشلا َّنِإَك ٍ؛ٌرظَن هيف 0 8

 ُراَج ِإَو نساّنلأ تنم مولا مكَل َبِاَع ال ّلاَكَو 2 للا هل يي ذل و

 | ٌنطْيَّقلَأ ْمُهُدِعَي امو ٌمسَيِمُيَو ٌُهَدِعَي## :ىَلاَعَت َلاَقَو «[48 :لافنألا] «مُحَن

 17١[. :ءاسنلا] 4( اكَبَع

 سمس و 2002 7 7 7 ٠ 500 2و 5 5 د 20 را 7 ب

 ال ناطيشلاَو :نيتمؤملا نم ّبعرلا مهبولق ىف هللا ىَقلُي رافكلا ّنِكْلَو

 .[1 :رشحلا] «هّللأ نم مِهِروُدَص يف ٌهَبْهَر دَسَأ مسلم :ىلاَعَت َلاَق .َكِلَذ ُراَتْحَي رم ب 4 ٌةَبْهَر أ مى مكن 0 مه

 «ةميظع ةنينأمط هدنع تلصح :هايإ الإ وجري الو «ىلاعت هللا الإ فاخي الأ هسفن دّوع نمو )١(

 روخي الو «بئاصملا دنع ٌفعضي الو هب ةقلطم ةقث هللا هقّرَرو «هيلع ٌدامتعاو «هيلع لكوتو



 ا

 الو ناظتملا الو أ كاشي نأ ذل وت 1 يونا

 ؛[44 :ةدئاملا] «ِنْوَّسَحأَو ساكلا أوّصْحَت الق :ىَلاَعَت َلاَق اَمك ؛َنماَّنلا ٌفاَخَي

 [آ5١٠- 5/1 . هللا َفاَكَي ْن

 هه ه

 (اًدحاو هؤاجرو هفوخ نوكي نأ نمؤملل يغبني)
 كله بلغ امهيأف ؛اًدحاو هواجرو هفوخ نوكي نأ نمؤملل يغبني 5 ١

 «سأيلا نم عون يف عقو هفوخ بلغ نم نأل ؛دمحأ مامإلا هيلع صنو «هبحاص

 ١517/١[ كردتسملا] .هللا ركم نم نمألا نم عون يف عقو هؤاجر بلغ نمو

 هه ه

 (دومحملا فوخلا)

 147/١[ كردتسملا] .6''هللا مراحم نع كزجح ام دومحملا فوخلا مدع

 ه2 2

 ِءاَيِيْنَأْلا يِف َكِلُذ وح َنوُد دقكمي فو ضتمْلا ٍلاهَج نِم ٍةَقِئاَطَو - ب

 [/1 . َنيِحِلاَصْلاَو

5 

 هيب نيل اهل تو كل امتكاللا نتا "ان زها لع هةوهلاو داكن: رك فرعتلا كاباولك نم ىف
 .دومحملا فوخلا وه



 هنأ مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت مع مدع ١
 كك

 (ِنيّدلا ٍتاَبِحاَو ُلَّوَأ ٍناَتَتاَهَّشلا)
 اينو تفادهشلا انألا وزع تناك + نكداهتلا ةيذلا نم ناك اكل 1 ووو

 اَئَماَد آكبر> :اوُناَق اَذَهِلَو هةَداَهَش الب ةدايعلا ل نوسيستلاو 45 انيشلا تفس

 َناَك اَذَهِلَو [5* :نارمع لآ *©) تريهتلا مم انيك َلوُسلا اَنَعبَتأَ تلد آّمب

 1 .ِنيّدلا ِتاَبِحاَو ُلّوَأ ِنْيئَداَهَّشلا َّنَأ ىَلَع َدوُتََعُملا

 00ه هم

 (ِنْيَلْصَ ىّلَع ٌيِنْيَم 20 دم ماَلْسِإْلا)

 ؛ عادتْبالاَو قولا ىلع ؛عاَبتإلاَ را ىَلَع اَهاَنْبَم ٌتاَداَبِعْلا 5.

 : ِنْيَلْصضَأ ىَلَع َنينْبَم َماَلْسإلا َّنَِ

 .ُهَل َكيِرَش ال ُهَدْحَو هللا َدْبْعَت ْنَأ امدح

 ِءاَوْهَأْلاِ ُهَدُبْعَت ال لكي ِهِلوُسَر ٍناَسِل ىَلَع ُهَعَرَش اَمب ُهَدُبْعَت ْنَأ :يِناَنلاَو

 وه َحيَنل الو اَهْعَبَد ِرَمأْلا ني ٍةَجِرَس لع 6 ك1 ّرُث» :ىَلاَعَت هللا َلاَق «عَدبْلاَو

 ]6١/1[ 1 ةقاغلا] 49 نوملَعَي 3 نذل

 هه م

 (ِةّيِناَطْيَشلا ٍلاَوحَأْلاو ةّيِناَمْحَّرلا لاَوخآْلا نيب قرفلا)

 :َنيِقَتمْلا ِِئاَيِلْوَأ ُتاَماَرَكَو ُةيناَمْحَّرلا ُلاَوْخأْلا والف ]

 تكرإ آّلأ» :ىَناَعَت َلاَق ءِهئاَيِلْوُأ ُلاَح ِهْذَه َّنِإَف ؛َناَميِإْلا ُهُبَبَس ْنوُكَي -أ

 َتوُقَتَي واكو اثم تريلا © تروح مه الو 00 ففَوَح ال هلا َةََيَ

 1 ل ©

 يف َةَبحْلا ُنوُكَتَك ُهاَيْنُدَو هنيد يِف ِنِمْؤُمْلا هِدْبَع ىَلَع هلل ًةَمْعِن نوُكَتَو - ب

 لِي ٍدَمَحُم اَنّيِبَن ُتاَرِجْعُم تناك اَمَّلْثِم تينمؤُمْلِ ايْنّدلا يِف َةَجاَحْلاَو ٍنيَدلا

 ماَعّطلا يِف ُلّصْحَت يِتَلا ٍةكَربْلا ل «ةيلتملا هج اَحْلاَو ِنيَّذلا يف َةَبُحْلا تَناَك

 ُلِْمَو ءِءاَقْسِتْساِلاِب ٍرطَمْلا ٍلوُرُن ُلِْمَو ءِهِعِباَصَأ ِنْيَب نِم ِءاَمْلا عبَتك ِباَرَّشلاَو



 َباَع امي ٍةَعِفاَنلاَو ِةَقِداَّصلا ٍراَبْخَأْلا ُنْعِمَو ِءاَعُّدلاِب ضيرَمْلا ِءاَفِشَو ِاّمُكْلا ِرْهَق

 1ك 0 ا 0 راب 0000 نع

 . ىَرْخأ َنوُقّدْصَيَو َةَراَث 5 "3 4 نِم مُهَف -أ

 لع كد له : ىَلاَعَت َلاَق ءِرْمآْلِل ٍةَمَلاَحُم نم , ْمِهِلاَمْعَأ يف َّلُب الو دب

 .نْيتيآلا [؟؟7 77١, :ءارعشلا] 4 ع دو 0 لع لت © ُنيِطَنمَّملا ُلّدََت نَم رع عمم

 ٍراَدْقَأْلاَو ِتاَساَجَنلا نِم ٌتْئاَبَحْلا اًسِباَلُم ٍءاَلُؤَه نِم كالا دج اذملو

 ْمهِلاَوْمَأَو ْمِهِسُقْنَأ يف ِساَّنلِل اًمِلاَظ وأ ءٍِشِحاَوَمْلِل اًبكَتْرُمَو ءنيِطاَيَّشلا اَهُِحُت يلا

 [م0 3 .َكِلَذ رْيَغَو

 هه م
- 

 (هب هللا َيِصُع ِبْنَد ُمَظْعَأ هّللاِب ُكرشلا)
 وب هللا َيِصُع ِبْنَد مظغأ هللاب ا هدد ل َكَمحَر ملغا 731

 َّك

 4454 نَمِل كِل 2008 ىب كرش نأ ٌُرْفْمَي رفعي ل أ نإ :يَلاَعَت هللا لاق

 .[58 :ءاسنلا]

 هَ 0 :نلاعت لاك دباذل نثق ذآ نيشتلا وخد ةناكتشد للك
 يوتتتيتلا 0 فَلا دا 0 «[؟ :ةحتافلا] 0 ) تيولدعلا سم

 00 ليِصْفَت ا «[56 :ةحتافلا] 0 كرفت دهم 0 0

 ةحتافلا 4( تييللعلا سد هني دمحلا»

 فاو. دحأ دعب نأ دكت 1 هنو وشلا ىلإ ةوتق ذ] هنأ ىلع لذ اذه

 ةَبَحَمْلا نم ُهُثّيهلإ ُهْئَضَمْلا اَمي هتداَبِع ىَلِإ ةَراَشِإ «ُدبْعت َكاّيإ» :ٌُهْوَقَ
 . يهَلاَ ِرْمَأْلاَو ِءاَجّرلاَو ٍِفْوَحْلاَو

9 

 اس اس ل2
 ِضيوُفَتلاَو ٍلْكَوَتلا نِم ةَييوُبُرلا ُهْنَصَتْقا اَم ىَلِإ ٌةَراَشِإ ؟ٌتيِعَتَف َكاَيِلَوِ» و



 ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت قم

 «حاّلضإْلاَو ِةّيبوُبرلا ىَنْعَم اًضْيَأ ِهيِفَو ُكِلاَمْلا َوُه #4 ّبّرلا َّنأِل ؛ميِلَّْتلاَو

 [44/1] .ُءاَشَي امك ِهكْلُم يِف ُفَّرَصَتَي يِذّلا : ُكِلاَمْلاَو

 وأ ِهِتَداَبِع يِف اّلْثِم :ْيأ ؛اًَدِن هلل َلَعْجَي نأ َوُهَف :ِةّيهَلإْلا يِف ُكْرَّشلا اَمأَ
 لد نين ال ققلا فلا وه تادهت ءوكاتراوأ هناجر ىأ ةقوَح وأ وكمت

 يا َنيرَلِل لثط» :ىَلاَعَت َلاَق ُهْنِم ٍِةَبْوَّنلاِب

 ِبَرَعْلا يكِرْشُم كي هللا ُلوُس ِهْيَلَع َلَئاَق يِذَّلا َوُه اَذَمَو 188 :لافنألا] عَتْلَس
38 

 لأ نود نم ّذدِجَتي نم ساّئلأ 5 لا 00 يف اوُكَرْشأ 00

 اًمه» ١50[« :ةرقبلا] كلا 02 اخ دكا انما َيذْلاَو هلأ بك و م دان
5 ١ 

 0 رولا ق5 لأ ل لإ ارقي الإ :ئبتت
 َقَلَح ْنَم مُهَتلَأَس نيّلوإ» :ىَلاَعَت هللا َلاَق ءاَهب َنيّرِقُم اوُناَكَف ُةّيِبوُبُرلا اّمأَ

 ا ا 0100 0

 5١[. :توبكنعلا] هلأ َنْلوُقِل َرَمَفْلاَو سْمَّشلا رَكَسَو ٌضَرأْلاَو ِتوْمَّسل

 مَّلاَعْلا ُقْرْرَتَو ّتْيَعْلا ُلِزْنُت يِتَلا َيِه َماَْصَأْلا نأ طَق مُهْنِم ٌدَحَأ َدَقَتْعا اَمَو
 (2١ووودغ

 .200 ةريدت

 م سرس ه6 5 م ماه هه م 2 رد

 مُهَنوُبِحي اًداَدْنَأ هللا نوُذ نِم اوذَخَتا :اَنْرَكَذ اَمُك مُهْكَرِش ناك اَمْنِإَو

 هر ل 2 تكا 7 7 م 3 ع م و هيقر دول مع 1 رم

 هللا بحي اَمَك هللا نود نِم اًئيِش ّبَحَأ نم نأ ىَلَع َلَذَي ىنْعَملا اذَهَو ءوللا ٌبَحَك

 ةمئألا نأ نودقتعي مهف «نيلوألا نيكرشملاو رافكلا نم اًكرش دشأ مويلا ةضفرلاف :اذه ىلعو )١(

 كلذب اوحرصو «رانلاو ةنجلاو باسحلاو ءرمألا ديلاقم مهديبو «نوكلا ىف فرصتتو قزرت

 .مهماوعو مهخياشم ناسل ىلعو مهبتك يف



 0 ا بف مهو الات» :ِهِلْوَقَك اَذَهَو ءَكَرْشَأ دَّقَف ىَلاَعَت

 -_- 5-5 را [44 - 55 :ءارعشلا] 40 َنيِبَلَعْلا برب موش ذإ © نيم ٍلكَص

 امو هللا وجْرَي اَمُك ُهاَجَر ا هللا فاك امك اذهأ كاع م ذك

 ُكِلاَمْلا َوُه ُهَئاَحْبُس ّبّرلا َّنِإَك «َةّيبوُبُرلا يِف ٌكْرّشلاَك :يِاّكلا ٌعْوَّنلا اَمأَ

 .ُلُِمْلا ُرِعُمْلا ُمِفاَّرلا ٌضِفاَحْلا ُعِفاَنلا ُراّضلا ُعِناَمْلا يِطْعُمْلا ٌّربَدُمْل

 م

 َلِذُمْلا وأ ّنِعُمْلا وأ َمِفاَّنلا وأ ٌراَّضلا وأ َعِناَمْلا وأ َيِطْعُمْلا نأ 6 نَمَف

 .هتيبوبرب ُكَرْشَأ دَقف :ُهَرْيَغ

 (0قرآْلا يطْعُمْلا ىَلِإ ُرظْنَيْلَم :ِكْرَّشلا اَذَه نِم لختلا هاو[ اذ[ كلو

 نر 0 لإ ِمَعْنلا نم ُةاَلْؤَأ ام ىَلَع ُهَرُكْشَف اُلَكَم

 ام اوُدِجَت ْمَل ْنِإَف ؛ُهوُقِفاَكَف اًكوُرْعَم ْرْعَم ْمُكْبَلِ ىَدْسَأ نَم» :ة ِدِلْوَقِل ؛ دْيَلَع ُهكاَكُي

 ءىَلاَعَت هلل اَهّلُك َّمَعّنلا َّنَأِل ؛©”«هوُمْنََقاَك دق 8 اَوَرَت ىَّنَح ُهَل اَوُهْداَق ُهَئوُقِفاَكُت

 0 :ىَلاَعَت َلاَقَو «[0* :لحنلا] مت نيف قم ني مكي اموإ» :ىَلاَعَت َلاَق اَمَك
 2704 0 و

 ٠١[. :ءارسإلا] 4 طع ْن نم ِهلؤهو هلل 0

 َقاَرْرَأْلا َقَلَخ يِذّلا َوُه ُهَّنِإَف ؛ٍةَقيِقَحْلا ىَلَع ىِطْعُمْلا ّوُه ُهَئاَحْبس لاَ

 .وِداّبِع نِم ُءاَشَي نَم ىلإ اَهَكاَسَو ءاَمَرَذَقَو

 يف هب مهووس امنإو «ةتامإلاو ءايحإلاو «قزرلاو قلخلا يف هب مهووس ام مهنأ :مولعمو )١(
 )١57/1١5١(. ةينسلا رردلا :رظنُي .لالجإلاو ميظعتلاو ةبحملاو «ءاجرلاو فوخلاو ءاعدلا

 .مساق يطعملاو «معنملا وه هللاف ءيطعملا دي ىلع معنلا ىرجأ يذلا وهف «ىلاعت هللا وهو (؟)

 ؟ةبحملاو ءانثلاو ركشلا صلاخ قحتسي نمف

 .رشبلا نم قرف

 ىف ىنابلألا هححصو «(765519/) ىئاسنلاو )057١4(« دواد وبأو «(0750) دمحأ مامإلا هاور (5)

 .دواد يبأ حيحص
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 , '"0ورئع ءاَطَعِل ُهَبلَق َكَّرَحَو ُهاَطْعَأ ىِذّلا َّوُه :ىطْعُمْلاَ

 َتْلَأَس اًذإ» : هيض ٍساّبَع نبال و ُهْلْوَق :ىتْعَمْلا اَذَه ا

 ذأ لع فلا رة ملا َّنأ ْمَلعاَو للاب ْنِعَتْساَك َت ا 00 هللا
 ْنَأ ىَلَع وُعَمَتْجا وُلَو ءكَل هللا ُهَبََك دق ٍءْيَشِب , الإ َكِوُعَمَْي م م

 َتّفَجَو ُماَلْق ألا ٍتَعِفُر كبل للا َُبتَك دق ٍءْيَشب , اّلِإ َكوُرُضَي ْمَل ٍءئَسِب َكوُوُضَي
 . حيِحَص 270 ذه : علوا َلاَق 0

 اَذُكَو ُهُرْيَغ ُرْضَي اَلَو هللا اّلِإ ٍةَقيِقَحْلا يِف ُعَمْنَي ال ُهّنَأ ىَلَع ُكْدَي اَذَهَق ورم

 ةّيبوبرلا ىَضَتْقَم يف انْرَكَذ ام ٌعيِدَج

 :َميِظَعْلا َكَلْسَمْلا اَذَه َكَلَس نَمَق
 0 3 ضلت

 ١ او | ِهِرْظَنَو قْلَخْلا هَ ةيِدوبَع نم َحاَرَتْسا -أ

 )0( هو

 ْمُهاّيِإ ِوُمَدَو ِهِمْوَل نِم َنماَّنلا َحاَرَأَو - ب
 ممجيس موقف ر

 ٌهْبَلَك روننو «هرذدص َحَرَشْناَو ةناكنإ َيِوَقَف بْلَق يف ٌديِحْوَتلا ةوجتو 2 كن

 .هبسح َوُهَف هللا ىَلَع َلَكَوَت نَمَو

 . َحاَرَتْسا َساّنلا فَرَع نم :هْنَدُك ٍضاَّيِع ُنْب : لْيَضفْلا َلاَق اَذَهِلَو

 0 يذلا هناحبس وهو «# هبر هانغأو هاطعأ يذلا امنإ :رشبلا نم يِطْعُمْلا نأ : ىنعملاو )00(

 وأ ىلاعت هلل دمحلاو ءانثلاو «صلاخلا ركشلا ملسملا فرصي نأ بجاولاف ِ؛ِهِرْيَغ ِءاطَعِل ُهَبْلَق

 .نسحلا ءانثلاو ركشلاب هتفاكي كلذ دعب مث ءرشبلا نم هاطعأ نم ركش لبق

 بلقلا يف عرزي مكو «هل أرقي نم بلق يف ةحيحصلا ةديقعلا هك خيشلا مالك خسري مك (؟)
 هدحو هل دمحلاو ركشلاو ءانثلا فرصو «هب هتناعتساو هدحو هتدابعو «هيلع لكوتلاو هللا ةبحم

 .ىلاعت

.)56١5( )9 

 .مهمذ فوخو مهحدم راظتناو «مهتاءارم نم حرتسيف (4)

 ءاش نإف «هدابع بولق هديب يذلا وهو ءرومألا ديلاقم هديب يذلا وه ىلاعت هللا نأ نقيأ هنأل (5)
 .هنم يفشتلاو ءيسملا مولب لاغشنالا عفني الف «هنع اهفرص ءاش نإو .هل اهضعب فرص



 0 ةّيِهولألا ٍديِحَوَت ٌباَنُك

 م00 دليد يكد < مهل .ءك 31 0 ل ل و

 نورضَي الَو نوعفني ال مهنأ :- ملغأ ُهَللاَو - ديري

 3 هانم ها م12 مر ه6 6# ءاشع تب 5 22
 ّبِحُي نأ لْثم ؛هْنِم ْمْلْسَي نأ دَحأ ٌداَكَي ال يِذْلا َوُهَق ؟ ُنِفَحْلا ُكوّشلا اّمأَو

 :ةكلانكلا لاقفألاو :ةيعلاقلاو َنيّيِبَّنلا بح لْثِم ؛هلل ُهَََحَم تناك ْنِإَف

 نأ كولا ةقيفع نأل وتقتل | ةقنفع ىلع لذت وره نأل ييانلا اذه نيستا
92 

 ل يالا هت وقص م ل 5 000 70 5 3 و

 .ةكقلاكُم ثقتنا هّيحَم ْتْكَص نك ءةَهرْكَي اَم هَرْكَيَو م امو توبحملا بحي

 ل ْتَيِوَق اَمَّلُك : :َكْيَلَع ِرْجي ْمَل َناَريِم اَذََو
 60 وثلر و

 رشتناَو هتايوبحم ْتَرْدَك كتَفعُف املك ل تاي ررشكلا

 مل ِهَّبَر نِم ٍدْبَعْلا ُفْوَح َلُمَك ْنِإَف ءَكِلَذ َهَبْشَأ اَمَو ٌءاَجّرلاَو ُفْوَحْلا اَّذَكَو

 نوشخي و نوعي هلأ ِيلللَمِر نوم تلا » لات هللا َلاَق ءماَوِس يش ْفْخََي
 هه

 4 : بازحألا] هه م( الإ اَدَحَ

 َِتَداَيِزَو ٍفْوُحْلا صْقَن ٍرْدَق ىَلَعَو .ٍِقوُلْخَمْلا نم فاح ُهُقْوََح صَقَن اَذِإَو

 ْرَّسلا َوُه اَّذَهَق - 0 اذكر :ةكقلا يِف انْركَد انيك تكلا ربك

 .ىَلاَعَت هللا ُهَمَصَع نّم الإ ُهْنِم َمَلْسَي ْنَأ ٌدَحَأ ُداَكَي ال يِذَّلا ُِفَحْلا
 0 ا ِهِذَه يف َكْرَّشلا نأ َيوُر دَقَو ص ه2 م: ا ًُ "0 207 م

 : ىَلاَعَت هللا َلاَق ءَكَيَو هلل ٌصالخإلا :اَهّلُك ٍتاقآلا ِهِذَه نِم صّلَخَتلا ُقيِرَطَو
 هكا هس سس سر رس ا

 ٠١ ١|[. :فهكلا] 0 هير ةدابعب كِرْش 3 اًحلتَص البع لم فير ءاَقل أوحي ناك نقم

 ىَوْقَتلاَو ءىَوْقَتِب الإ َدمُر اَلَو "اهلا َدْعَب الإ صالخإلا ْلصْحَي الو
 [و4 - 8/13 ل ل

 هه

 0 )٠5 دمحأ هاور )١(

 533 اهتاّذلو



 هناك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت_
 53 2 وععم أ و

 (ةثالثلا بولقلا ٌتاَكَرَحُم)

 : هنا كيك هللا ىَلِإ ٍبوُنُقْلا ٍتاَكَرَحُم َّنأ ْمَلْعا 39 ]

 كلا

 ترإ ةلأ» :ىَلاَعَت هللا َلاَق ةَرِخآْلا يف ُلوُدَي ُهَّنِإَف ٍفْوْكْلا نالِخب ةَرِغآلاَو
 .[11 :سريا 469 توري مه الو هع فرح ال هَ هَ

 َُبَحَمْلاَف ؛قيِرّطلا نَع ٍجوُرُخْلا نِم ْعْنَمْلاَو ُرْجّرلا :ُهْنِم ُدوُصْقَمْلا ُفْوَحْلاَو
 هيل ُهُرْيَس ُنوُكَي اَهيرُكَو اَهِفْعَص ٍرْدَك ىَلَعَو ويوُبْحَم ىَِإ ِرْيّسلا يف َدْبَعْلا يقل
 .ُهدوُقَي ُءاَجَرلاَو ءٍبوُبْحَمْلا ٍتيِرط نع َجْرْخَي ْنأ ُهْعَتْمَي ُفْوَحْلاَو

 لْصخَت ال ُهَّنِإَف ؛ُهَل َهّبتَتَي ْنَأ ٍدْبَع ّلُك ىَلَع ُبِجَي ٌميِظَع ْلْصَأ اَذَهَن

 .ِهِرْيغِل ال لل اَدْبَع َنوُكَي ْنأ ُبِجَي ٍدَحَأ ّلُكَو ءهِنوُدب ُةَيِدوُبْعْلا

 ىَلَع ُهنَعْبَت ُةَبَحَم ُهَدْنِع ْنوُكَي ال دق ٍناَّْحَأْلا ٍضْعَب يِف ُدْبَعْلاَف :َليِق ْنَِ
 ؟توللا ةخي دوش يان نيوتيلا

 :ناكيش اهرب هالك
 .هب َبوُلُقْلا ُنّلَعُت هرْكذ َةَرْثك َّنَأِل ؛بوُبْحَمْلِل ركذلا ٌةَرْثَك :اَمُهُدَحَ

 دلع هللا لا اًركَدََت : ىَلاَعَت هللا َلاَك ءِِئاَمْعَتَو هئالآ ٌةَعَلاَطُم : يِناَنلاَو

 [95- 40/1] .[19 :فارعألا] «َنوُحلُْ
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 (؟هذر وأ سانلا ٍلاَم لوُبق :ىلؤألا له)

 رْيَغَو ِرَمَبْلا ّنَح يِف َعوُرْشَم ىلإ ْمِسَقْنَي ٍقيِدْضََلاَو ٍةَعاّطلا ُباَب مقاله
0 

5-8 
01 



 ْنَأ ٌديرُي ٌُنِمْؤَمْلاَف ءَكَيَلَع ناطلس ُهَل َناَك َكَقَرَرَو َكَرَصَن نَم نأ َبْيَر اَلَو 3 4815 5012 ا ا ع ع وو يع ١ نع هر وك <
 .هَلوَسَرَو هللا َءاَطأ نَمِلَو ءِهِلَوُسَرِلَو هلل الإ ناَطْلُس ِهْيَلَع نوكَي ال َ اَطَأ 0 ص هو رش >

 :ِهْيَلَع مُهَل ْناَطْلُس هيف : ٍساّنلا ٍلاَم ام ُلوُبَقَو

 ءاّدوُمْحَم اًنَّسَح َناَك ِهِسْفَن نَع ِرْهَقْلا اَذَمَو ٍناَطْلُسلا اَذَه 57 َدَصَق اَذِإَف -

 . اًموُمْذَم َناَك ىَلوأْلا ٍلاَحْلاِب ةاَءاَرُمْلاَو َسْوَرَتلاَو مهْيَلَع َمُقرَتلا َدَصَق نِإَو -

 اا أ

 قْلَحْلا ىلإ َرِقَتفَت ها وسفن ىَّنِغ :ٌةحِلاَص َدِصاَقَم َُبرأ هذه

 6 قلنا ىلع سقت ّصُقْنَت اَل ىَّنَح ِمِهْيَلَع ْمِهِنيِدَو ْمهِلاَم ٌةَماَلَسَو مُهَل َّلِذَت اَلَو

 : اَهّْنِم ةَموُمْذَم ٌةَموُرْكَم ٌوُجُو ْدَولِلَو

 ْمِهِنيِد يِف ٍساّنلِل َةَمْحَرَو َةَرِعَو ىَنِغ ُديِرُي نَمب ِوّبَشّتلاِب ةاَءاَرُم ُدَّرلا -أ

 . ْمُهاَيندَو

 مِهْيْلَع َيِلْعَتْسَيَو مُهَدِبْعَتْسَي ىَّنَح ُءاَلْعِتْساِلاَو مِهْيَلَع ُرُبَكَتلا اَهْنِمَو - ب
 .اًضِيأ ٌموُمْذَم اَذَهَق َكِلَدِب

 مع مو

 َيِضْقَيَو مُهَمفْنَي نأ جاتخا مُهْنِم ذأ 0 اَهنَِو - ت

 . ْمِهْيَلِإ ٍناَسْحِإْلا نع ُلَسَكْلا اَهْنِهَو - ج
 . لَسكْلاَو لخبلاو ءايرلاو ريكلا"ةءاطعللُدّرلا يف هسا َدِصاَقَم ُعَبْرَأ ِِذَهَ

 أ

 :ٍلاَمْلا َلوُبَك ُكّرْتَي دق ُهَّنَأ لِصاَحْلاَ



 ا يح ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ا مم

 . اَهْنَع رقما قتل تاي
 هَ

 .مُهْنَع ِةَرَضَمْلا 00 3 0

 يف نوكي لكَ ُموُمَْم اَذَهَف ءْمِهِيَعَفْنَم ِكْرَتِل 5 ءِساّنلا قمل هك يا دكر

 هايم هيل كاتشن نورك ابا 0 هيت ك1 هليل ادعم ا ِكْدَّدلا
 لاه ع 2

0 
 03 هَ

 أ هُكرَت

5 

0 

 4 - 2 هه
 ِرْيَغ نم اَهُكُرْتيَف 0 َ م ِهِفْرَصَو هِذْخَأ يِف َنوُكي و

 . مِواَقَُم ٍضِراَعُم

 هميظَع ُةَلَأسَم اَهَّنإَم َهَلْسَمْلا ِِذَه اَنْلَصم اَذَِل
 ُساَّنلا ْمُظَعُي اَذَهِلَو ؛ٍلوُبَقْلا نم َدَوْجَأ َناَك ٍذخألا َكْرَت َّنأ َبَلْغَأْلا ّنكل

 ىَلِإ َفْرَّصلاَو دخلا يِنْعَأ 00 َناَك :©0زخآلا ّمَص اَدِإَو ٌرَتْكأ سْنِجْلا اَذَه

 1٠١[ 1 الا

 ه2 2

 (؟للكي َيِبْنلاِب ٌلُسَوَلا زوجي له)
 ُبَّلَط ٍراَصْنِيْساِلاَك ِِةَّدّشلا ةَلاَزِإ َوُهَو ءِثْوَعْلا ُبّلَط :ُةَئاَعِتْسالا 5

 ٌرِدقَي اَم نوفل ِهْذَه نِم ُهْنِم ُبَلْظُي قولخملاَو ةْنوَعْلا ُبَلط ِةَناَعِتْساِلاَو ءِرْضَنلا

 :لافنألا] «ٌرَصَنلا مُْكِتَلَم ِنيدلأ ىف جُكوُرَصتَسا ِنإَوإ» :ىَلاَعَت َلاَق اَمَك ِ؛اهْنِم ِهْيِلَع

 :صصقلا] «وْوَدَع ّنِم ىلا ّلَع دهِئَعيِش نم ىَِل 000 :ىَلاَعَت َلاَق اَمُكَو ء[؟

 .[؟ :ةدئاملا] «ىوقّتلاو ريل َلَع اوبَواَيَو» : ىَلاَعَت َلاَق اَمَكَو هد

 .ذخألا يف ةحلصملا تناك ْنأب )١(
 هل اًجاتحم ناك نإف «ةيدهلا لوبق ةّنّسلاف ؛الام هبحاص وأ هيخأل ىدهأ ٌلجر :كلذ لاثم (؟)

 .هجاتحي نمل هب قدصت الإو «هسفنل هذخأ

 .جاتحملا ىلع قدصتلاو .يدهملا بلق بييطت :نيتليضف نيب عمج كلذبو



 00 نإ

 ال ل

 ب نر هب و دو هلل تيئلاب َنوُنيِغَتْسَي ال َنوُمِلْسُمْلا

 ةَناَعَيْسا َيمُس ٌءاَوَس - للي انين ِرْيَعِب هللا ىلإ َلُسَوَتلاَو
 هيف ُمَلْعَن اَلَو ءاَرَثَأ هيِف ىَوَر 3 ُهَّلَعَف ٍفَّلَّسلا نم اَدَحَأ ُمَلْعَت

 5 (2١ ها

 اني ”3”خيقلا

 "”يِذِمْرَتلاَو يِئاَسَنلا ُهاَوَر ِنَئّسلا يِف ُتيِدَح ِهيِفَن لكي َيَِئلاب ةاْشَوُتلا أ

 ءيِرَصَب يف تّبِصْأ يأ للا َلوُسَر اي :َلاَمَف لك َىََنلا ىَنأ يباَرعَأ نأ اَمُهُرْيَغَو

 كْلَأْسَأ هللا : لق مَ م نْيََعْكَر َّلَصَو ْأّضَوَت» : للك ْنِبَّنلا ُهَل آ َلاَقَق «يِل هللا َعْداَف
 #آ

0 - 

 نت مهلا .يرصب هذ يف كب مت ينإ دعم اي وتم كيتي كللإ ل
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 . (هَّرَصَي هللا ّدَرَق ءَكِلَذ لم ٌةَجاَح كَل تَناَك نإ م 0 كّنِبَت

 هب َلسَوَتلا ُحْيَشلا
 ل

 قس

 :َناَلَوَك انه ىَتَم يف سل

 :َلاَق امل هاط ِباَطَخْلا ُنْب ُرَمُع َرَكَذ يِنَلا َوُه َلُسَوَتلا اَذَه َّنأ :اَمُهُد ل

 .'"7اَنَقْساَف نيب مب كيل ُلسَوك اَنِإَو ءاَئيِقْسَتَق كْيَلإ اَْييِب ُلَّسَوتَ اَْبَدَج

 الإ ىَلاَعَت هللا ىَلِإ َلْسَونلا ُروُجي ال ُهّلَأ ىتْفأ ثيح «ٍماَّسلا ٍدْبَع َنْب ٍنيدلا رع َحْبّشلا هب ينعي 0:0(
 . هيف ُتيِدَحْلا ّحَص 47 نإ هلك َيئلاب

 .("ةهالم) (0)

 )1١٠١(. يراخبلا هاور (9
 هب َلْسَوُتلاَو َلاَوسلا َّنِإ :رَمُعِل اوُناَقَل ِةَباَحَّصلا َدْنِع اَهوُرْعَم هب ُلاَوّسلا َناَك وّلَق :خيشلا لاق
 ِهِتاَيَح يف ُهلعْفَت اَنُك يِذَلا عوُرَْمْلا رمَألا نَع ُلِدْعَت َمِيْك ؛ِسابعْاِ ٍلُسَوَّتلاَو ٍلاَوُسلا نِم 0
 ؟هبِراَقَأ ضَْبب َلّسَوَت ْنَأ ىلإ ِقْلَحْلا ٍلَضْفأ لسؤوُتلا قه
 3 ٍنْيَبَبَسلا ٍفَعْضُأَ ىَلاَعت و هللا ٌلاَوُسَو ءِلَضُمأْلا نَع ُلوُدْعَو ءِةَعوُرْمَمْلا ٍةَنَسْلا كرت َكِلَذ 9

 ُلَكَمْلا + هب ٌتَرضُي يلا ِةَداَمَّرْلا ماع يِف راَرِطضالا ٌةَياَع َنوُرَطْضُم م ٌّنَحَنَو ءاَمُماَلْعَأ ىَلَع ِةَر

0 

 ٍنْب ديزيب الجوف ؛َنيِِباَتلاَو ِةَباَحَّصلا نِ ُهَعَم نَم ٍةَرْضَح ُةَيواَعُم هلْ لَ ُرَمُ هلع ينو
- 

 . ٍساّيَعْلا ْرَمُْع َلَسَوَت اَمُك يشرجلا ٍدَوْسَأْلا



 01: يح ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 5 ب م

 رم 276 2 3 5 5200 و

 ىاَقْسِتْساِلا يِف ِهِتاَيَح يِف هب َنوُلّسَوَتَي اوُناَك مُهّْنَأ :هلللض ُرَمُع َرَكَذ دَقَ
 هم هس 2 2-6 0 2 2

 وُعُدَي ُتْيَحِب ؛هب مُهُؤاَفْسِيْسا َوُه هب 4 مُهُلُسَوَتَو ِِتْوَم َدْعَب ٍاّبَعْلا ٍهمَعِب اولَسَوَت

 .هللا ىَلِإ مُهَتَليِسَو ٌّوُه نوُكَيف ُهَعَم َنوُعْدَيَو

 لْثِم يف َناَك لي ْيِّنلاَو ءوبيِغَم يف اَلَو ِهتْوَم َدْعب َُباَحّصلا ُهلَعْفَي ْمَل اَذَهَو
0 

 يف ُهْعَُسَك ّمُهَّللا» :ىمْعَأْلا ِثيِدَح يِف َلاَك اَذَهِلَو مه ايِعاَد ِمُهَل اَعِفاَش اّذَه
 .هيف ُهَعْمَسُي ْنَأ هللا َلَأَسَك ُهَل َعَفَس للي َىَبنلا نأ َمِلْعَ

َ 1 
 أ :ىف

 00 يم هلم قا  ورقلا ذىوض دهب يدم ٠ ٠ سول قوبل لووول
 .  هِترضَحَو 00

 َنِإَف ؛هِريِفْكَتل َهْجَو اَلَو الا لاو 5 ظ 0

 َمِلُع ام ٍراَكْنِإب 0 امنإ رفكْلاَو ةرعاط لع اهدا كيل
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 . ٌكِلَّذ وْحْنَو اَهْيَلَع عَمْجْمْلاَو ةرناَوَتَمْلا ماكخألا ٍراَكْنإب و
7 2 

٠ 

]٠١5- 0 /1[ 

 ت2 2

 (؟قولخملاب ةناعتسالاو ةثاغتسالا مكح)

 ؛ٌحيِحَص ىَنْعَم اَهَل َُراَبِع لك ِهِلوُسَرَو هللا مالك يِف َنوُكَي دن مذ ]
 ِهْيَلَع ُدَرُي اَذَهَف .للكك ِهِلوُسَرَو هللا ٍداَرُم َرْيَغ َكْلَت نِم ُمَهْفَي ِساَّنلا َضْعَب َّنكل

 رم وةَهعَ

 86 نرللا نت يف ناك هنأ نييكلا وجعل .ئن .ينارباكلا ىرزاانك :ةئهق

 ةيفتتتل اك اوموف ::قيرشلا وكتب يا: كاقف «ةيييؤفلا يِذْؤُي ٌقِفاَتُم

 «ىب ُتاَعَتْسُي ال ُهَّنِإ» :ِللك ْىِبَّنلا َلاَمَف ءقِفاَتُمْلا اَذَه نِم لكك هللا ٍلوُسَرِب
 شك وع جدو لف ساو 0

 . اهللاب ثاْعَتسُي اَمْنِإَو

 ٍءاَعُدب ِءاَقْسِيْسالا يِف ُلَّسَوَتُي ُهنَأ ْمِهِرْيَعَو َدَمْحَأَو يِعِفاَّنلا ٍباَحْضَأ ني ُهاَهَقْمْلا َرَكَذ َكِلَذَكَو -
 وَمْعِب ٌءاَدِتْقا ؛لَضْأ وهم هل هلا ٍلوُسَر ٍبِراَكَأ نِم اوُناَك نِإَو : : اوُناَق َحاَلَّصلاَو رْيَكْلا لمَ

 0 يَ رعب الو نب ال َكِلَد يف ىلاعت هلل لَم ُهّنإ ملجأ ٍلْهَأ ني ّدَحأ لكي ْمَلَ

 : عاجلا ةّنسلا لهأ بهذم وهو «لوألا لوقلا اوراتخا ملعلا لهأ نم هريغو خيشلاو )١(



 ُرِقَي ال اَم ُهْنِم َبّلْظُي ْنَأ َوُهَو ءَِناَّثلا ىَنْعَمْلا هللكت ْيَِّنلا هب َداَرَأ اَمّنِإ اَذَهَ
 هب َنوُقْسَعْسَيَو َءاَعّدلا ُهْثِم َنوُبلظَي اوُناَك ٌةَباَحَصلاَف اّلَِو هللا الإ هْيَّلَع

 ال ِهبِصْنَمِب ٌقِئاللا وه اَم للك ِل وُسَّرلا نِم َبَلْظُي ْنَأ ىَتْعَمب ُهَن ةَناَعِتْساِلاَو

 ْنِإ ٌرِفاَك اّمِإ َوُهَق ىَنْعَمْلا اَذَه يف َعَّراَت نَمَو ءْمِلْسُم اهبف عاتي
 . ُلاَض ٍعطْخُم اَمَِو

 نَمَو ءاَهْيْفَت بجي اًمِم اًضْيأ َوُهَف لكي هللا ُلوُسَر ُهاَمَت يِذَّلا ىَنْعَمْلاِب اَمَأَ
 1 داق اذا 23 همك رو 0 اا ا ل ا و هج م

 يتلا ُةَجحْلا ِهْيَلَع ْتَماَق اَذإ ٌرِفاَك اًضْيَأ َوُهَف لل اّلِإ ُنوُكَي ال اَم هللا ٍرْيَعِل َتَبْن
 كفرت الخ و 2 عم

 رايق ؛ روُهْشَمْلا ل يكرم ل لوك يلا ييرلا ٍةَتاَعَيْساَك

 0 نوما دوسَمْلا ةَئاَعِتْساَك ِقوُلخَمْلاِ قولخملا ُةئاَعيْسا < ةيرشملا

 اًضَتْخُم َناَكَو ٍتالظإلا َدْنِع '""اًهْنِم َموُهْفَمْلا َوُه نسما اذه ناك املي مم 2 اش مشو ومكو تق 53 سمه هوس
 ٍةَّمِيَأ نِم ٍدَحَأ نَع ُفَرْعُي ال اَذَهِلَو 2" ةاَوِس اَّمَع ٍهيفَن قالظإ ّمَص :هللاب ه7 2 ا. واو ند 6 5 هع 8: سر قب نق ول قا د "7

 َقَلَظُم ىَقَت نَم ىَلَع َرَكْنَأ اَلَو «ىللا ٍرْيَعِب ِةَناَعِتْساِلا َقَّلْظُم َرَّوَج ُهّنَأ َنيِمِلْسُمْلا

 .هللا ٍرْيَغ نَع ٍةَئاَعَتْساِلا

 اَهْيَلإ ُراَمُمْلا َيِمَو فش اّلِإ ٌحُلْصَي ال ام اًهيِف اًضْيَأ '”ةناعتسالا َكِلَّذَكَو
 هم ورع

 ىَلَع ُنيِعُي ال ُهّنِإَف ؛[0 :ةحتافلا7 46 تيِعتسش َكاَيِإو دبعن كاَيإ» :ِهِلْوَقَب

 مَدَعْلا ِةَناَعِتْساَك َوُهَف اَّلِإَو «ٌبيِرْقَت اَذَهَو :امهمالك قاس نأ دعب رخآ عضوم يف خيشلا لاق )١(

 !َو اَلْوَحَو َةَّرُق هيف - ىلاعت هللا وهو - قَحْلا لحي ْمَل نإ هب َتاَكَُْمْلا نإ ؛ِمَدعْلاِ

 <ْرَمأ ندب الإ دعك ني دب نيِرآكصب مُه امو :ُهَئاَحْبُس َلاَف «ٌْيَش ِهِسْفَن نِم
 )591/1١5( .ه.

 .ةثاغتسالا نم :يأ (0)
 .للك يبنلا اهافن امك «هللا ريغ نم ةثاغتسالا بلط يفن حص :يأ ©
 )577/١(. يركبلا ىلع درلا باتك نم بيوصتلاو ُةَناَعِتْساِلا :لصألا يف (:)



 هنأ مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت مي

 َكِلَذَكَو هْيَلَع ُرِدْقَي اَميِف ٍقوُلْخَمْلاب ُناَعَتْسُي دَكَو للا اّلِإ َةَمَلظُمْلا َةَئاَعإْلا ِةَداَبِعْلا

 :لافنألا] «ٌرَصَنلا ْمُكِيَلَ ِنيِدلأ يف هُكورصتَْسا ٍنإَوإ» :ىَلاَعَت هللا َلاَق ءٌراَصْنِتْسالا

 .هللا الإ ِهْيَلَع ُرِدْقَي اَلَو ىُدَعْلا ُبلْعَي ِهِب اَم ُقْلَح َوُه ُقّلْظُمْلا ٌرْصَنلاَو ء0*

 ا[ - ]1١/ ١٠١

 َّنِإ [1 :لافنألا] «ْمُكَل َباَبَتْسَُم مير َنئَِيَْم ذإ» :ىَلاَعَت َلاَق 3001
 َعِقْوَم اَمُهْنِم ِلُك ْعَمَي دَقَو لاول ان كا ةناكفتالاَو ِلاَعْفَأْلاِ رف لا

 | ٌّقَحَأ َةَئاَعِإلا ف 2
2 

 .رخآلا

 ءِثْوَمْلاِب يِداَتُي ٌتيِفَتْسُمْلا َّنأ يِعاّدلاَو ِثيِفَتْسُمْلا َنْيَب ُقْرَمْلا :اوُناَ

 :ةيقنلاو دما يِداَنَي َيِعاَّدلاَو
 م همس

 2 هس 25 .ه 0 1 أ 8 . 3-4 9 4

 ِءاَعَّذلا يِفَو . .َنيِمِلْسُمْلِل هلل اي :ِةَئاَعَتْساِلا ٍةَعيِص نِم َّنِإَف ِ؛ٌرَظَن ويف اَذَهَو
 ينأَش يِل ْحِلْصَأ ُتيِفَتْسَأ كِيَمْحَرِب َتْنَآ اّلِإ هَل اَل ُموُيَ اَي : يَح ايا ولاا 0 ع 200 5 راو ل يع عع 2 0
 هتانصن ةذاعتسالا نأ امك :ةقيقحلا ىف هن ةثافيسا هيمو ةنتاكيشالاو هلك 7 2ع )سام 3 مم 3-0000 .٠ 20 ن سس هس أ ع

 ا 2 .٠

 [1/1 .ةقيقحلا ىف هب ةذاعتسا

 (قولخم ريغ هللا مالك)
 هِلوَقِب : ٍقوُلْخَم ُرْيَغ هللا ماَلَك َّنأ ىَلَع اوُلَدَتْسا اَميِف ُةَمَِأْلا َلَدَتْسا ملالو

 [1 . ٍقوُلَخَمْلاِ ُحَلْصَت اَل ةَداَعِتْساِلاَو :اوُلاَق .«ةماتلا هللا تاملكب ذوعأ»

25 

 ( وللا نمَعل» و «هّللا ٍةَرِعِس» ٌفِلَحْلا)

 َكِلَذ وْحَنَو (هللا ٌرْمَعَل» و «هللا ٍةَّرِعِبل تلخلا :(حيحّصلا» يِف ع مع

 [117/1] .ُهْنَع 0 يِنَلا هللا ٍرْيَعِ ٍفِلَحْلا نِم ا هنأ ناك ترمس قدا

25 



 عمو 00
 (ِنآْرَْلا يِف ُةّيِفْنَمْلا ٌةَعافَشلا) 00

 موي أضتاو» :ىَلاَعَت ِهِلْوَمَك ٍءِنآْرَمْلا يف ِةّيِفْنَمْلا ِةَعاَمَّسلا يِف :لْصَم 341 ]
 2 كوم لسد 7+4 م سم كعب يد سما م5 < 22# تت 020

 ٍلاثمُأَو . .«لذع اًبْنِم دْحْؤُي الو ةَعَفَس اَهَم مكي الو اًكيَس نيْفَل نع سفن ىرحت ال

 . ٌكِلَذ

 ذإ ِنئاَبَكْلا لْهَأل ِةَعاَفَّشلا عْنَم ىَلَع ةَلَِْعُمْلاَو ُجِراَوْخْلا ُهْنِم ريثكب ٌّجَتْحاَو
2-4 

 م6

 .٠ وذ
 : اوعنم

 .َباَذَعْلا نِحَتْسَي نَّمِل َعَمْشُي نأ -أ
- 3 

 موم 7 لافا
 . اهلخدَي نَم ٍرانلا نم جرخَي نأ وأ - ب
 .ٍب اوّل ٍةداَ يف ٍباََثلا لهل ةَعاَمّشلا اوَُي مَ
 ُتاَبْنِإ ٍةَعاَمَجْلاَو ِةّنُِسلا ٍلْمَأ ٍرِئاَسَو اَهِتّمَِآَو ِةّمَأْلا ِفَّلَس ُبَمْذَمَو

 ٍةَرَذ ُلاَقْثِم ِهبْلَك يِف نَم ٍراَّنلا نِم ُجُرْخَي ُهّنَأِب ُلْوَقْلاَو ءِرِئاَبَكْلا لهَأل ٍةَعاَمَّشلا
 .ٍناميِإ نم

 مه مه م رن 1 م * ص َ 2 .سم و 2 1 هه ل
 عافشتسا - اًهيِف ٍةَعافشلا يف لَك ّيبنلا نع ةضيفتسملا ثيداح الاف :اضيأَو

 ساس و

 ٍةَعاَمَش ٌعْوَن ِهيِف اَذَهَو ٌرِفاَكْلاَو ُنِمْؤُمْلا مهيِفَو ءْمُهَنْيَب ىَضْقُيِل ٍفِتْوَمْلا ٍلْهَأ
 سمر

 ؟كل ٌبَضْعَيَو ٌكَظوْحَي َناَك هْنِإَف ؟ءَّْش بلاط اَبأ تْعَمَت لَه هللا َلوُسَر

 لفسألا ِكَرَّدلا ىِف ناكل انأ الَولَو ءراث نِم حاضخِض يِف وه .ْمَعَن١ :َلاَق +هّورإ يبعدك 1: ج01 45 هيدهوم 0 هت لا و هش هكر .415

 5 . ارانلا

 [1177/3-13107] :تاادعلا

 .(8887) يراخبلا (1)



 هْنَأك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ل

 «قالظإلا َكْنِع ِساَّنلا َدْنِ ُةَكوُرْعَمْلا ٌةَعاَفَّشلا يِه :ةّيِقْئَمْلا ُةَعاَمَّسلا 5354؟]
 0ك َدِإ اّمَأَك ياخ ناب رجل ىلإ تكا 0

 0 ْنوُكَي لب ؛ةَع اَّشلا اًلقتسُم نكي ْمَل :َعَمَت َمَكَق
 .ٍلوُوْسَمْلا ٍرِمآْلِل ُهَلُك هلك رمال نوكتو  تلوتتم ةنعانك نوكَو ا

 ةَيِفْنَمْلا اعلا َِم وَ نا
 < وك 236

 هللا ا ا
 ه

 اني

 اأمأ 1
 ١ 8

 أف 6 عيفّس و ٍٍِو

 اَهَّناَو َرِاََُمْلا لَب ِةَضيِفَتُْمْلا َِنّسلاِب َتَبَت 7 358؟]
 أ

 واو م
37 

 يف ُدّلَخُي ا ُهَنَأَو ِرئاَب كلا لفأ يف قَبْلَ شل أ هم يدا
 د ِديحْوَتلا لخأ ني م ٍراَنلا

 اوُرِكْنُي ْمَلَو ِكِْئاَبَكْلا ٍلْهَأل ُهَت ُهَتَعاَفَش اوُرَكْنَأَف ةَلْزَتْعُمْلاَو ُجِراَوَكْلا اّمَأَو
 . ليِصْفَتَو ٌعَرن ْمِهِريِفْعَت يِفَو ءُلاّلُض ٌةَعِدَتْبُم ديم ءالْؤَعَ َنيِنِمْؤَمْلِل ُهَتَعاَفَش و هع

 ,'"اةبحْلا ماّيِق َدْعَب ٌرفاَك َوُهَف :عاَمْجإْلاَو ٍرُئاََتلاِب َتَبَت اَم َركْنَأ ْنَم اّمَأَو
 فْمَسُي مل وأ ةثاعيسا / ىّنْمَمْلا اذه نكس ةءاَوَصَو

 ةحيحصلا ةوعدلاو ةجحلا غلبت ام نيح نمف ءاهعم هدنع ةهبش ال اًمهف «ةجحلا مهف مزلي الو )0010

 اهمهفي نأ ةجحلا مايق طرش نم سيلو «هيلع ةجحلا تماق دقف :اهب ملكتي يتلا هتغلب ةنيبلا

 نم اهيف نظنلاو اهعيف ىلإ يعصلا بلغت بو محلا كلج ان نيس نم لب ةفلجلا مهفلا
 .ةحيحصلا رداصملا

 ؛ةجحلا هيلع تماق دقف دك لوسرلا ةوعدو نآرقلا هغلب نأ ىلع عا امجإلا دحاو ريغ لقن دقو

 ٌّقَح َنِبْزَم اك اًهو## :ىلاعت لاقو 69 :ءامنألا] ذي از 4 يي ُلاظ :ىلاعت هللا لاق
 ١6[. :ءارسإلا] «اُلوُسَ كسب

 - عم هللا ةجح اومهفي مل نيقفانملاو رافكلا رثكأ َّنِإف :ه85 باهولا دبع نب دمحم خيشلا لاق



000 0 
 1 ةّيِهولألا ٍديِحَوَت ٌباّتك

 ةضفضا"

9 

 هب ٍلّسَوّتلا ْنِم ُهَنوُلَعْفَي ٌةَباَحَّصلا َناَك اَم َرَكْنَأَو ِهِتَعاَمَسِ ّرَقَأ ْنَم اَمَأَو
 هت ده يري ١ م ا لا امد او 200 ف 2

 800 هِريِفَكَت يِفَو 0 لا
 ؛ِلسَوقلاَو ة ةَنسلاَو ِباَتْكْلاِب َتَبن 5

 أ

 6 هللا اّلِإ اَهْيَلَع ُرِدْقَي ال يتلا َر وألا َّنأَو قا الإ قدي ال لك نك كلل نو
92 

 ِتاَبْنِإَو رقتلا لاَ ِبوُلُقْلا ٌةَباَدَِعَو ِبوُنَذلا نارفع ني 4 هنعمل بلت

 َنْيَب ِهيِف َعاَرِن ال اَمِم اَذَه لَ ؛َكِلَذ يف ٌبيِصُم اَذَهَق :كِلَذ وُحَنَو ِتاَبَنلا

 !ةارهع لآ] علما ةلإ ترذألا ةيكت نموا + لاكك هللا لاق :انمك :ءاصُبأ كيِبْلُْمْلا

 :نمحيمقتلا] 06 نم ىِدبَي هنأ كلو كدبحأ ْنَم ىدت ال َكَنإظ :َلاَقَو له

 [9١٠؟- 65[. ]١48/1١

4 

9 
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 (؟ِوّللا َنْيَبَو اَنَنْيَب ٍةَطِساَو ٌداختا زوجي لهز
 َلاَقَق ل ا 7 هلق

 هب هيَ 'ء 5 لا ل ا

 ؟َكِلَذ

١ 

01 
 9 >ئ

- 

 مهلا اَلِإ م نإ تلِقَي وأ تمسي ْمُهرَكَأ َّنأ بست َآ» :ىلاعت لاق امك « ءممراع اهمايق -
 .[؟5 :ناقرفلا] 4069 اليس لص ٌلصَأ مه لب

 مل مهنوك عم «مهايإ اهغولبب هللا مهرفكو ءرخآ عون اهايإ مهمهفو «عون اهغولبو ةجحلا مايقو
 «مهولتقاف مهومتيقل امنيأ» :جراوخلا يف ِلكَك هلوق اورظناف ؛كلذ مكيلع لكشأ نإو .اهومهفي

 نأ سانلا عامجإ عمو «ةباحصلا لمع ناسنإلا مهعم رقحيو «ةباحصلا رصع يف مهنوك عم

 دقو «هلل نوعيطم مهنأ نونظي مهو ءداهتجالاو ولغلاو ديدشتلا وه «نيدلا نم مهجرخأ يذلا

 هولا ما كلو «ةجحلا مهتغلب

 «ةباحصلا ذيمالت مهنوك عم «رانلاب مهقيرحتو «هيف اودقتعا نيذلا هيض 5 يلع لتق :كلذكو

 ريفكت ىلع فلسلا عامجإ كلذكو «قح ىلع مهنأ نونظي اًضيأ مهو ؛مهحالصو مهتدابع عمو
 مهنأ نونظي مهنوكو «مهتدابع ةدشو «مهملع ةرثك عم «مهريغو «ةيردقلا ةالغ نم سانأ

 ءالؤه نإف ءاومهفي مل مهنأ لجأل ؛مهريفكت يف فلسلا نم دحأ فقوتي ملو ءاًعنص نونسحي

 .(76 )15/1١- :ةينسلا رردلا .اومهفي مل مهلك

 .هتايح يف )١(



 هنأ مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 6-1
 ا ا 035:

 نا 00 م م معرب يل - و م وه 2 ا دار ف م 20

 واتم (سلا قمر 2 سس (سلا يب بي هلع ىلا عتق ب نس ب وكمل بك يحتك < 2
 هدذعأ امو هئع ىهب امو هب َرَْمأ امو «هاضرَيَو هللا هبحي ام نوملعَي ا ّقلخلا نإف

 2 2 ١ اه كم م < و سس سس سل ا م5 يلزم سو م َّ و 85
 للا هقحتسي ام نوفرعي الو «ِهباَذَع نم هَءاَدْعأ هب لعو امو ِهِتَماَرَك نِم ِهئاَيلوأل

24 

 هلل

 ٍلاَكْمأَو اَهيقِرْعَم نع ُلوُقُعْلا ُرِجْعَت يلا اَيلعْلا ِِتاَفِصَو ىَتْسُحْلا ِهِئاَمْسَأ نم ىَلاَعت
 .ِداَبِع ىَلِإ هللا مُهّلَسْرَأ َنيِذَلا ٍلُسْرلاب اّلِإ َكِلَد

 عْفَدَو عِفاَنَّمْلا ٍبْلَج يِف ٍةَطِساَو نِم َّدُب ال ُهّنَأ :ةَطِساَوْلاِب َداَرَأ نِإَو

 ل ْمُهاَدُهَو ْمِجِرْصَنَو ٍداَبِعْلا ٍقْرِر يِف َةَطِساَو َنوُكَي ْنَأ :لْثِم ؛ٌراَضَمْلا

 ُتْيَح ؛َنيِكِرْمُمْلا هب هللا َرَثَك يِذَلا ِكْرَّشلا مع نِم اَذَهَك :ويف َِْإ َنوُجْرَيَو َكِلَد
 . راقملا هويتي تاتملا" هب نزيك :تاقتشو ءايلؤأ للا وذ قيئاوذِخلا

 مُهْلاْسَيَو مِهْيَلَع ُلكَوتَيَو مُهوُعْدَي طِئاَسَو َءايْنَْلاَو َةكِئاَلَمْلا َلَعَج نَمَ
 ٍبوُلُقْلا ةَياَدِهَو ِبْنَلا َناَرْفُغ مُهَلَأْسَي ْنأ لْثِم ؛ٌراَضَمْلا َمْفَدَو عِفاَنَمْلا َبْلَج

 : ىَلاَعَت َلاَك دَكَو ءَنيِمِلْسُمْلا عاَمْجِإب ٌرفاَك َرُهَك :تاقافلا َّدَسَو ٍبوُرُكْلا َجيِرَْت
 أ

 نفر ب1 4دد ىوربدد بدل ءرذعم ب رس و مع
 اًوله نولوقبو مهعقني او مُهَرُصَي ال اَم هلأ يود ني توُدْبَتيَو» ءال ال

 020000 2 جا سك م 00 0200 . نع يالا... 00-2 ا م

 اًمع لنمَتو ءهننحبس ٍضرألا يف الع ِتومَّسلا يف ُملْمِي ال امي َهَّللَأ توشييتأ لق

 70 رس سو

 114 نفؤيل 429 تورش

 .نهوأ( ىو ا# ين كم ام
 .نارقلا يف ريثك اذه لثمَو

 ٍ : 4 0 نيب طئاسو مهتبئا نمف  ٍنيدلاو ملعلا خياشُم نم  ءايبنالا ىّوِس نَمَو او ير يو هوس 1 3 د اق ل رمل اعف
 :ه ماسك ميو .ه 0 م« تيؤعس عم هئظرعس عم عادعم وعم مخدر 050 03
 يِف َباَصأ دقف :مهب نودتقَيَو مهنوبدّويَو مهنوملَعيَو مهنوغلَبي ِهَيَمْأَو ٍلوسرلا
 . َكِلَذ

 أ

 عبر ل
 ول 1 دع 006

 00 00 را هرم لك 2 00-3 رم 61- 0
 نِإَو ٍةلاَلَض ىلَع َنوُعمَتْجَي ال ةَعِطاَف ةّبُح مُهْعاَمْجِإَف اوُعَمْجَْأ اذإ ِءالُؤَمَو

 ىَلَع ِموُصْعَمِب َسْيَل مُهْنِم ُدِحاَوْلا ذإ ؛ٍِلوُسّرلاَو هللا ىَلِإ ُهوُدَر ٍءْيَش يف اوُعَراَتَت

 ِكِلَمْلا َنْيَب َنيِذَّلا ٍباَجحْلاَك  ِوِقْلَخ َنْيَبَو هللا َنْيَب طِئاَسَو مُهَتَبْنَأ نِإَ



 وي 506
 0 ةّيِهولألا ٍديِحَوَت ٌباَك
 1٠211 1 11 67تت77ككك<ك"-: 2 1

00 

 ْتْيَحِب (- ِهَتَبِعَرَو
 لس ص د

 يِدَُهي ل هللا يل َجِئاَوح و هللا ىلإ 0 1

 0 نأ امك لا كولا مُهَو مُهَنوُلَأسَي قلُكْلاَف + سوت مق ُهَداَبِع

 ةينرلاس ساَنلاَو مُهْنِم مِهْرقل ؛ ِساّنلِل َجِئاَوَحْلا َكوُلُمْلا َنوُلاَسَي :كولملا َدْنَع

 نا ل ءِكِلَمْلا َلاَوُس اوُدِشاَيُي نأ مهني ابك

 . جِئاَوَحْلِل ٍبِلاَّطلا نِم ِكِلَمْلا ىَلِإ َبَرْقَأ ْمِهِنْوَكِل ؛ِكِلَمْلا نم مهِّلط

 َباَتَتْسي نأ بجي ,كرشم رفاك وهف :ِهَجَّولا اذه ىلع طِْئاَسَو مهتبثأ نَمف م 20 نأ و 3 ُُك ؟روء 5 0 3 لا اذه 02 ططئاَنَج 2 م

 كر ياس لاس

 درك لقي دوني ال نأ د د دي متم كيلا ا رطل

 ل: ©) ريهطع ني متم دل او لرش ني اهب :
 نم يي نت نك ذأ نيك ٠ ة ظفر كو

2 : 0 2 286 22 0 5 1 255531 060 

 ْنَوُكَي دَقَو ءْكْلُم ُهَل نوُكُي لَك مُهَدْنِع َمفاشلا نإف ؛كولملا يفالخب اَذَهَو
 60 هو“ تمر 00 2 للا ب ولا د ل كا و5 2 2 اك

 .مهكلم ىلَع مهل انٍواَعم مهل اًرِهاظم نوكي دقَو ءِكلَملا يِف مهل اكيِرش

 اسوس 2005 هقوم# #0 او 5 معك ه5 ها اعني ا

 لَّبْقَي َكِلَمْلاَو ءْمُهرْيَغَو مه ِكولملا ِنْذِإ ٍرّْيَغِب ِكولَمْلا َدْنِع نوعفشي ِءالُؤَمَو
 ْمِهِناَسُحِإ ِءاَرَجِل َةَراَتَو ءْمُهْنِم ِهِفْوَحِل ةَراَتَو ءْمِهْيَلِإ ''هيَجاَحب َةَراَث : ْمُهَتَعاَمَش

 .ِهْيَلَع ْمِهِماَعْنِإلَو ْمِهِتَأَقاَكُمَو بَلِ

 مكدع صل فشق ت2 تو اله فقد ني رثمعَو َنيْلا أوعأل ٍلْق#» :ىَلاَعَت َلاَقَو
 0 م وو

 ب نزلا كيلا © ابوح الو
 رار و جمع 3 م ه# 4

 ٌنوحربو برق أ ةليسولا مهي 7 تروي نوع

 )١( هتجاحل :ماللاب باوصلا لعلو «رداصملا عيمج يف اذكه .



 106 مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت اسم | 0 كل

 امه

 0 54 00000 ا ا ا تا همر و سس
 .[ةا/ 6ك :ءارسإلا] © اروذحم ْن مك َْيَر باذع نإ جباذع تروفاحيو ركهتمحر

 2 0 و ا 08

 مُهْنَأَو ُهَليِوْحَت اَلَو ٌرُص فْشَك ُكِلْمَي ال ِهِنوُد نِم ىَعْدُي اَم َّنأ َرَبْحَأَ

 34 هه يسع لس هل سل عمال ه 00
 . هبلإ َنوُبرَقَتُيَو ُهَباَذَع نوفا هتَمَحَر نوري

2 

 ّنِكَل ءَكَِزب َرَمَأ دق ُهللاَو «ٌعِفاَن ضْعَبِل ْمِهِضْعَب ٍقْلَحْلا َءاَعُد َّنَأ َبْيَر اَلَو

 ْعَمْشَي الق ءَكِلَد يِف ُهَل هلل ذِإِ | شوو ودب نأ كاد ىاخلا ياثلا 1 ن

 ام :ىَلاَعَت َلاَق .ِةَرِفْغَمْلاِب مُهَل ِءاَعَْذلاَو َنيِكِرْشْمْلِل ٍةَعاَمّشلاَك ؟اَهْنَع َيِهن َةَعاَمَش
 4 00 -- 3 هر ءه هم أماه م

 ام ِدْمَب نه كيف يلإأ انك دلع َنيكرتملل اورفْفَمْسَي أ اوما أَو ينل تنك
 1١١[. :ةبوتلا] © قمل كيك ع َ 822

 2 أ يبا د عع ل رس د 8- 7 م 1 سرد 2 2

 «(29 سرتملا بحي ال ال هَّنِإ ةَيفُحَو اعَرضت ْكَّبَر اوعدا#» :ىلاَعَت َلاَق دَقَو

 ظ ءاعذلا ىف - [ 66 :فارعألا]

 :ءاعدلا يف ءايعالا نم
7 

 1 007 هَ وم 6. 5-8

| ْ 
 : لثم ؟هلَعَمَيِل ٌبّرلا نكي ممل ام دْبَعْلا َلأْسَي نأ -أ 0 2 لا ل لا 283

 كلل همكم هو فعلا ا هوق م مكن
 .٠ لد وحدو َنيكرشملل ةَرفعمل ىقأ © مم يلو

- 0-0 

َ 

 يتلا ِطْئاَسَوْلاَك ِهِقْلَخ َنْيَبَو هللا َنْيَب َطِئاَسَو َتَبْنَأ نَم َّنأ :اُه ُدوُصْفَمْلاَو

 اتوا داك نيكرشتلا ُنيِد اَذَه لب كرش ف ويف ةفرلاو كرلملا ن3 نوكت

 000 ُلْئاَسَو اَهَنِإَو َنيِحِلاَضلاَو ِء ءاَِينألا ليِئاَمَت اين: ةولوفي
 كه

 أاوذكتا» :َلاَق ُتْيَح ىَراَصّنلا ىَلَع هللا هركنأ يلا ِكْرّشلا نِم َّمُهَو ىلا ىَلِ
0 

2 



 نارا" ص

7 

 الإ اَنْرِمَأ آَمَو َميْرَم تب َميِسَمْلاَو هلل نود ني اهيا ْمُهَتكهْرَو مهنا

 :ةبرعلال 40 رينج انك كطكبش رم الإ هر ل اكو اًهنلإ اوم
 3١[.

 ؛ُكْدرُشلا َداَوَم مُهْنَع ميختوو هتمأل َديَحْوَتْلا اذه نكي ع دلع للط ْنِبَنلا ناك دق

 ٍلاَمكِ ثولفْلا هيلا يذلا وف هلإْلا َّنِإَف هللا اّلِإ 1 "تل نيت ذه

 ١ :مُهَل َلاَق ىَّتَح هِفْوَحْلاَو ِءاَجّرلاَو ِماَرْكِوْلاَو ٍلاَلْجِإْلاَو ميِظْعَتلاَو كلا
 و

 0 ا َءاَش اَم ءاولوف نكلو دمحم سو اتا روف

 هللا َءاَش ام لب ؟اًدِن هلل ل ينَتْلَعَجَأ» :َلاَقَف ءتْنِشَو هللا ءاَش ام :ُلْجَر ُهَل َلاَقَو

 علال 1011 . ثلجي وأ هللاب ْفِلْحَبْلَم اًِلاَح َناَك نَم» :َلاَقَو .0"2هَدْحَو

 هه اه

 (ّبَبَّسلا قلخ يذلا هللا)
 ْنَأ ٍباَبْسَأْلا ُوْحَمَو ءِديِحْوَّتلا يف ُكْرِش ٍباَبْسَأْلا ىَلِإ ُتاَمِتْلاِلا مقود ]

 . عّْشلا يف ّحْدَق ِةّيَلُكْلاِب باَبْسَأْلا نَع ُضاَرْعِإْلاَو ءلْفَعْلا يِف ُضُقَن اَباَبْسَأ َنوُكت

 ]1/ ١" ١[

 ه2 2

 أ

 ؟ُهَل اوُعْدَي ْنَأ ِهِتَمَأ نِم هلك ّيِبْنلا ٍبَلَط ىنعم)

 (؟سانلا لاؤس نم مرحيو لحي يذلا امو
 - اَذَه َعَمَو - اهب ا ُهَلَو ِءاَعَمشلا ٌدّيَس َوْهَو للك ٌدَمَحُم 54

 وع

 اوُلوُقَق َنْذَوُمْلا ْمُتْعِمَس َس اَذإ» :َلاَق ُهَنأ لَك َيِبَنلا نَع * ِنْيَحِيِحَّصلا يِف َتَبَث دَقَف

 )١( يمرادلا هاور )7174١1(« عماجلا حيحص يف ينابلألا هححصو )7/8"57(.

 )١/ ةحيحصلا ةلسلسلا يف يننابلألا لاقو ««الدع هلل ينتلعجأ» :ظفلب )١879(«2 دمحأ هاور (؟)

 نسح هدانسإ 25

 .(75179) يراخبلا هاور (*)
 .هل ظفللاو «(("88) ملسمو )1١١((2 يراخبلا هاور (:5)



 هلا مالسأإلا نيش لئاسرو قوات“ بيرهقق 322223232323200 _ . ب هنأ مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت مي

 َمُك اًرْشَع ِهْيَلَع هللا ىَّلَص َةََم َىَلَع ىَّلَص نَم ُهَّنِإَف ؛َيَلَع اوُلَص ّمُث ُلوُقَي اَم لْثِم 5 - ع هَ 000 م د 2 04 0 كَ 2 4 سا
 قي 0 م 7 0 5 0 2 2 - هس 0

 هللا ٍداَبِع نِم دْبَعِل الإ يِغَبْنَت ال ِةَنَجْلا يِف ٌةَجَرَم اَهّنِإَف ؛ةَليِسَوْلا يل هللا اوُلَس
 َمْوَي يِتَعاَمَش ِهْيَلَع ْتْلَح ةَليِسَوْلا يل هللا َلَأَس نَمْف َدْبَعْلا َكِلَذ َنوُكَأ ْنَأ وُجْرَأَو

2 

 270كِئاَعُد

 54 - و 4 ها 6 2 2 َ 2# ١

 ِباَب نِم َكِلَذ َسْيَل ْنِكلَو ءُهَل اوُعْدَي نأ ِهَيَّمُأ نم َبْلَط دق للك ُئِبْنلاَف

 َعَم ءاَهْيَلَع َنوُباَثُي يِتْلا ٍتاَعاطلا ٍرْئاَسب مُهَل هِرْمأك مُهَل َكِلَدب ُهُرْمأ لب ؛ ْمِهِلاَوُس
 0 ا مقار "5 0 2 1
 اَعَد نَم» :َلاَق ُهَّنَأ ُهْنَع َّمَص دق ُهَّنإَف ؛ُهَوُلَمْعَي اَم ّلُك يف ْمِهِروجْأ ُلْثِم ُهَل هلي ُهّن
 ْمِهِروُجَأ نِم َصْقْنَي ْنَأ ٍرْيَغ نم ُهَعَبَلا نَم ٍروُجُأ ُلْثِم ِرْجَأْلا نِم ُهَل َناَك ىَدُه ىَّلِ

 م ع 3 7 8 5 2

 هيف ُهوُعْبْلا ام لك يف ُمِهِروجَأ لْثِم ُهَلَف ءىَدُه لُك ىلإ ِةّمَألا يعاد َّوْهَو

 ُلْثِم ُهَلَو ءاَرْشَع ْمِهِدَحَأ ىَلَع يّلَصُم هللا َّنِإَف ِهْيَلَع اْوَّلَص ادِإ َكِلَذَكَو

 .هْيَلَع هللا نِم َةَمْعِن عمَّتلا نم هب ُهَل لَصَح ام َراَصَو ههْيَلَع

 َناَك ام الإ اَنوُلُخَم َلَأْسَي ْنَأ افوُلُخَم ْرْمَأَي ْمَل هللا َّنأ :اًنُه ُدوُضْفَمْلاَو

 . ٌبَحَتْسُم وأ ٌبِجاَو ام ٍقوُلُخَمْلا َكِلَذِل َةَحَلْصَم

 اَذَهَق :ِروُمْأَمْلا َةَحَّلْضَمَو ُهَتَحَلْضَم وأ ءِروُمَأَمْلا ًَةَحَلْضَم ُهَدْضَق َناك نِإَو
 70 هس وع يو

 .كِلذ ىلع ب 5.

 5 0 2 26 2م 32 ا - د لا ل ل

 اذهف :رومأملا عافتنال هنم ٍدّصق ريغ نِم ٍهبولَطَم لوصح هدصق ناك نإَو

 فيعض يف يتايلألا هفعضو )١40((2 دمحأو ,(75895) هجام نباو )١594(« دواد وبأ هاور )١(

 .دواد ىبأ

 .( 551/5 ملسم هاور 00



 #1 يح ٍةَيِهوُنألا ٍديِحَوَت ٌباَتِك

 اَذَه ذإ ؛ُهْنَع ىَهَن دق لَب ٍ؛طَق هب هللا ٌر ها يارا اَذَه َلْثِمَ 0

 مي دك نأ 0 هّللاَو هَتَحْلْصَمِل اَلَو ةع ِهِعْفَتِل ِهِدْصَق هذ ٍدْضَق ِرْيَغ نم قرلخملا مت

 وو

 5 اَلَو اذه ا ْدِصَفَي م اَذَعَو (وِداَبِع ىَلِإ َّن ّنِسحن نأ انرماَيَو هْيَْلِ 9

 ىلإ تاسخالا نضق الو ةالبقلا 24و ءوكاعدو هلا ىلإ ةكفرلا كديعفي دِصْقَي ْمَلَق
 و 3 00

 ُةاَكَّرلا َوُه يِنَلا قوُلَُمْلا

 ُدئَعْلا دب ٌرَمْوُي ام قيم اَم قرَف نيل +لاوشلا 0 مَكأي اَل دق ُدْبَعْلا َناَك َنِإَو
 4 ل ةيزلا فلا ةيفنكلا كيج ىو ناك هنأ يتلا هييقاذل نذوب اكو

 آم 1/1 ؟ | دِئاَج ا نِإَو ,'"”(نوقرتسي ال مُهَّنأ١ : ٍباَسِح

 ْلِحَت ال» : ِِلوَقَك ٌةَريِثك َلاَوْمَأْلا ماّنلا ٍةَلاْسَم ع نَع يفّنلا ُتيِداَحَأ م ١
 (0مةضلَإ الإ ُةَلأْسَمْلا

«* 

 َربْخُمْلا َّنأِل ؛باَبْلا اَذَه نِم َسْيَلَ :مْلِعْلا ني ٌعوُسَي ام ُلاَوُس اَمَأَ

 َكِلَذ ىلإ ٌجاَتْحُم َلْئاَسلاَو ءباَوَجْلاِب ُد 0 1 ِهِمْلِع نم ُباَوَجْلا ٌصُقْنَي ال

 اَمُك هُهْنَع ىَْنُي اَم ٍلْئاَسَمْلا نِم ْنِكَلَو ."701وُمَلَْي لذ 0 لَم» :ِهلي َلاَق
 ٍتاطوُلْغُأ نع ِهِيْهَنُكَو 0١[. :ةدئاملا] َةَيآْلا يشأ ْنَع ونس الط :ىَلاَعَت َلاَ
 .َكِلَذ ِوْحَنَو ِلِئاَسَمْل

 )١( يراخبلا هاور )651١5( 2ملسمو )5١8(.

 ٌةَلاَمَح ُتْلَّمَحَت :َلاَق َيِلاَلِهْلا ٍقِراَخُم ِنْب ًةّصيِبَق نَع )1١44( هحيحص يف ملسم ىور )00

 نيبلا تاذ حدلصإ يل هعفتيو هنيدتسي :يأ ؛ناسنإلا هلمحتي يذلا لاملا يه ةلامحلاو -

 انَيِتَأَت ىَّتَح ْمِقَأ :َلاَقَك ءاَهيف ُهَلَأسأ هلك هللا َلوُسَر ُتْيَتَك - ل
 لكعت لكو ؛هندلا ررعاو لإ لج ال ةلادعلا د ضيقا اق 200007
 ُهَلاَم ُتحاَتجا ٌةَحِياَج ُهْبَباَصَأ ٍلُجَرَو ءُكِسْمُي ب مث اَهَبيِصُي ىثع لامعا ل ْتْلَحَف َةَلاَمَح

 يود نِم ٌةَناََت موكب ينحاةقإف هلا 0 0 ع ُهَلَأْسَمْلا ُهَل ْتَّلَحَت

 اَمَف ْءِشْيَع نِم اًماَوِق َبيِصُي ىّتَح غلاك هل كلك كا اًناَلُف ْتْباَصَأ دق :هَموَف نم اًبحلا

 :هاتتسا اهتحئاح اهلكأي انس ةضيق ان ةلاثملا قف نهاَوِس
 ناك امنإ» :هلوق نود نسح :دواد ىبأ حيحص ىف ىنابلألا لاقو ,(7795) دواد وبأ هاور (9)

 . (هيفكي



 لولا ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 7 مل

 أَو 0

 نم اَنَسْنَت ال١ ل معدي ةاورال لازش امأَو

 ُهَّنإَف َيَلَع اوُلَص من ام لي اوُنوُقت :َندَؤُمْلا مُتْعِمَس َّس اَذِإ) :َلاَقَو .'“'”0كِئاَعد

 يف جم هَ قتلا يل هللا اوُلَس مث اًرْشَع نع انا ىلع لع ىَلَس

 نَمَف « ءَدْبَعْلا َكِلَذ انأ َنوُكأ ْنَأ وُجْرَأَو هللا داَبِع نم دَْعِل اّلِإ يِغَبْنَت نم ال ِةَنَجْلا
 م

 . 2وِةَماَيِقْلا موي ينَعاَفَش هَل ْتَْلَح ةَيِموْلا يل هللا َلَأَس

 لَصح ُهَل اَوَعَد اَذِإ مُهْنأل ُهَل َءاَعَدلا ِةَّمألا نِم َبَّلَط َوُه :اَذَه يِف ُلاَقُي دَكَو
 و ه- َ 5-4 5 01

 لَعَجَأ :َلاَق يِذّلِل َ امك ْمِهِيْفْنأِ ءاَعُذلا َناَك ول اّمِ ُرثْكأ ِرْجَأْلا نم مُهَ

 . "7(كِتَرِخآَو كاّيْنُد ِرْمَأ نم َكَمَمَأ ام هللا َكيِفْكَي اَّذإ» :َلاَقَق ؟َكِيَلَع اَهَّلُك يِتاَلَص
 اَمِل َكِلْذَو ءوب َرِمُأ امي مُهاّيِإ ِهِرْمَأ ٍرِئاَسَك ْمِهِيَحْلْصَمِل ُهل َءاَعَدلا مُهْنِم ُهَبلَطَف ِ - 3 0. نينا د ٠ بي زا و # 20 5 000

 ريو ع وع 0 - مي و22 وعمر 2 4 ا حر 9

 وعدي ٍلَجَر ني اَم١ ل ا ا
 م هو 27 5

 َكَلَمْلا َلاَق ًةَوُعَد اَعَد املك « م هب هللا و اَّلِإ ةّوْعَدب ِبْبَعْل 3 | ِرْهَظِب هِخَأِل

 . 2 وهلْثِم كّلَو 0 : هب ُلَكَوْمْلا

 يف ة ٌةاَلَّصلا َنِإَ ناك نو ىح ؟يِتاَلَص نِم كل ُلعَجأ : ٍلْئاَّسلا َلْوََو

 ٠١7[. :ةبوتلا] 4 نكس َكَتِوَلَص َّنِإ 76 لَصو## : ىَلاَعَت َلاَق ٌءاَعّدلا ّيِ للا

 ُمِفْدَتْسُأَو َرْيَخْلا هب ُبِلْجَتْسَأ هب وُعْدَأ َءاَعُد يِ َّنإ : ٍلئاَّسلا ُدوُصُقَم نوُكَيَف

 ل :َلاَق ؟ِءاَعَّذلا نم كّل ُلَعِجَأ ْمُكَ َّرَّسلا هب

 .(كّنْنَذ ْرَمْغُيَو كّمَه ىَمُكُن اَذِإ» :َلاَق ؟اَهَّلُك يتالَص كل ُلَعْجَأ
4 

 نِإَف ؛ِتاَرَضَملا عفَدَو ِتاَرْيَخلا ٍبلَج نم ناَسْنإلا هب وَعْدَي ام ةّياغ اَذَهَو نب 2 2 مو 00 و م هر رع م0

 )١( دمحأ هاور )١96(. ف اور مف 1119 |

 ٌرِيْكَأ يِنِإ هللا َلوُسَر اي : ُتْلُق :َلاَق هيض ٍبْعُك ِنْب ّيَبَأ ِنَع هنّسحو (؟501) يذمرتلا ىور 9

 ؛َتِْش ام :َلاَق ؟َمُبٌرلا :ٌتْلُق ءَتْمِش اَم» :َلاَمَك ؟يِتاَلَص نم َكَل لَعَجَأ ْمُكَف َكِيَلع ؛ َةاَلَّصلا
 كَل ُرَفْفُيَو ؛ كَمَم ىَقْكُت اًذِإ لق ايلا يصاط كل نما :ٌتْلَق ..كل ٌرْيَخ َوُهَف َتدْز ْنِإَق

 . كك

 0170 ما



 نضق" ص

 سو الو 8/11 . "7ِبوُمْرَمْلا ٌءاَفِدْناَو ٍبوُلْظَمْلا ليِصْحَت هيف َءاَعّذلا

2 © 

 5 0-02 7 2 .*ندع م2 ن4 عدل

 (؟هللا معي نم يِه له ٍنيدلا نودي اًيندلا ّمعِن)
 ُماَعْنِإْلا َوُه اَذَه ُهُناَمِيِإ َداَدْزا :ِرْيَخْلِل اَُمَع ُدْبَعْلا َداَدْرا اَمَّلُع وده

8 

 80 :ةحتافلا] 4مويلَع َتْمصْنَأ يذلا َطْرِص» :ِهِلْوَك يِف ُروُكذَمْلا «ُئِقِيِقَحْلا

 .[39 :ءاسلا] 4مْييلَع ُهَنآ هنأ َنيْلا عم َكِيَْوأَك َلوُسيلاَو هَل علي نمو :ِهِلْوَق يِفَو

 ِناَروُهْشَم ٍناَلْوَ هيِف ؟اَ ْمَأ ٍهِمَعِن نم َيِه لَم ِنيّدلا ٍنوُدب اَينُدلا مَعِن لب
 . ْمِهرْيَغَو اًنباَحْصَأ نِم ِءاَمَلْعْلل

92 

 هَ - 2 5 هس 000 - 8 2 مَ 17 سا ل

 اَمأَو ءدِجَو نم ةمات ةّمْعِن نكت مل نِإَو ٍوَحَو نم َةّمعِن اهنأ : قيقحتلاَو

 رق2 8# دمة ور 7 مر سل مع يعج فوتو م هيامقزيا يك 9 فاس
 َوِهَف ءٌبَحَتْسِمَو بِجاَو نِم وب هللا َرَمَأ اَم َوُهَف هبلط يِغَبنَي يِذلا نيذلاب ماَعْنِإلا

 او 54 9 5 د 22 2

 اك 8 ع دم قون ركا فروا نافع و7 وكر يركلا عوكوم ىلا 0
 .ةنسلا لهأ دنِع ةيقيقحلا ةّمعنلا وهو .«َنيِمِلَسَملا قافتاب هبلط ىَْعَبني يذلا ريخلا

]١13"5- 3/11 

© 2 2 

 (باَبْسَأْلا ذاختا يف دعاوق ثالث)
 ام ُرِكْنُي ال ُهّنِإَ : ُهَيِلَمَو ِءْيَش ّلُك ُبَر هللا نأ ٍنِْؤُمْلا مّْلِع َعَم 49

 َلَعَج اَمُكَو . .ِتاَبَنلا ٍتاَبْنإل اَبَبَس ٌرَطَمْلا َلَعَج امك ٍباَبْسَألا نم ُهللا ُهَقَلَح
 امل اس ءاعزلاو ةعاتكلا نعش امكو هامه ةفلخ اكل ايم رمنلات ننشلا
 2 20 َ 5 0 م ا ا هو؟ او 8 ا 10
 باّيسالا نم كِلذ نإف ؛ِتيَملا ةزانج ىلَع َنيِملْسملا ةالَص لثم ؛كلذب هيضقُي

 ل ص 4
7 7 02 

 2 ل 0 5 ًََ
 ها ل مسموس وى ىىخ سا ع يرو م هر 7

 «هوعدي ءاعد لك يف مالسلاو ةالصلا هيلع َيبنلا كِرْشُي هنأ :ثيدحلاب دارملا :لاقي نأ امإو )١(

 الو «يل رفغا بر :لوقي ال ناكل ثيدحلا رهاظب ذخأ ول ناسنإلا نأ مولعملا نم نإف الإو

 ىفكيو دمحم ىلع لص ّمُهْللا :لوقي لب «ينقزرا ّمُهْللا لوقي الو «ينمحرا ّمُهْللا :لوقي

 يفو دوجسلا يف هسفنل وعدي ْنأ ٌرومأم ناسنإلاو «ةعيرشلا هب تءاج ام ٌفالخ اذهو ؛ّمهلا
 بابلا ءاقل] .هيف ثدرو يتلا هوجولا دحأ ىلع حاتفتسالا ءاعد يفو نيتدجسلا نيب ةسلجلا

 .[هللك نيميثع نبا ةمالعلل حوتفملا



 ١ مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 2ك ع 0
 سبلم_م . ى [ 1.ج اب جي يي ييييييييحييحببححسس سس لل سس سلسل احس

 1 ةَلاَلَث ٍباَبْسَأْلا يِف َفَرْعُي ْنَأ يِنَبَْي ْنِكَل 0

 باَبْسَأ نِم ُهَعَم َّدُب ال لب ؛ِبوُلَظَمْلاب ُلِقَمْسَي ال َنّيعُمْلا َبَبّسلا َّنأ :اًهُدَحَأ
 ْمَل :َِناَوَمْلا عَقْدَيَو َباَبْسَأْلا هللا ٍلمْكُي ْمَل ْنِإَف «ُعِناَوَم اَهَلَق اَذَه َعَمَ َنَحَأ

 دوصنملا لْصَحَي

 ُنوُكَي ال ُساّنلا َءاَش اَمَو ءُنماّنلا َمَي ْمَّل نِإَو َناَك َءاَش اَم ُهَناَحْبُس َّوُهَو

 نا صا ذكلا ذأ لرأي نما لثي اللفت لك عزخلا ثياكي د ملج الب
 ىَهّن هلأ لك لا نع ؟"وكيِحَصلا يف | يف َتَبَ دَكَو هءاَمْنلا ٍلوُصْحَو ءاََْلا عْفَد
 . (ٍليِخَْبلا نم هب ُجَرْخَتْسُي انو ركب ينأي ال ُهنِإ» :َلاَقَو رْذّتلا نَع

 ْنَأ الإ ابَبَس ٌءْيَش اَهْنِم َلَخَتُي نأ ُروُجَي ال َةّيِييَدلا َلاَمْعأْلا نأ :

 , نأ ٍناَسنإلِل ُ ُروُجَي الق ءٍفيِقْوَّتلا ىَلَع اَهاَنْبَم ِتاَداَبعْلا َنِإَ ؛ةعورْسَم نوُكَن

 . ِهِضاَرْغَأ ضْعَب ٍلوُصُح يف ٌبَبَس َكِلَّذ 00 نِإَو ُهَرْيَغ َوْعْدَيَك هللاب
 َنيِطاََّشلا َّنِإَك ؛َكِلَذ َّنلَع نِإَو ٍةَعيِرَشلِل ٍةَملاَحُمْلا عّدبلاب هللا ُدبْعَي ال َكِلَذَكَو

 ٍقوُسْمْلاَو كلاب م دَقَو ءَكَرْشُأ اَذِإ ٍهِدِصاَقَم ٍضْعَب 0 َناَسْنِإْلا ُنيِعَت دَق

 َكِلَذب ُةَلِصاَحْلا ُةَدَسْفَمْلا ذإ ٍ؛َكِلَذ ُهَل َلِحَي الق ٍناَسْنِإْلا ضاَرْعَأ ُضْعَب ِناَيْضِعْلاَو

 [ااسم 1/11 هب ماعلا ٍةَحَلْصَمْلا نِم ٌُمُظْعَأ

 هه م

 للك يبذلاب كْيَلِإ ٌَلَسَوَتَأ ين ٌمُهَللا :يعادلا لوق مكح)

 (هب لكلا مكحو

 :- هلك يلا : يأ - وب كِْيَلِإ ُلَسَوَتَأ يّنِإ َمُهّللا ا ؛::]

 ِكِلاَمَك ِة 1 ِناَلْوَق هب ٍفِلَحْلا يِف مُهَل امك ءِناَلْوَق ةاملعللف
 ةيف ُّ 02

 م0



 ها

 م 10 2 2. 0 7 4 م وع 00 أ َء 0 َ .٠

 .ةكئالملاَو ءايبنالا نم هريغب كفِلَحلا ْعوَسَي ال هنأ ىلع ةفينح ىباَو ٌئعفاشلاَو

 300 رع سرس | ل ع صدر 5 0 7 6 ل 0

 .َدَمَحَأ نع َنّيئَياَوَرلا ىّدخإ اَذَهَو ءءاَملعلا قافتاب ٌكِلْذب ٌنيِمّيلا َدِقَعْنَت الَو

 < م 5 رهام عر 2 وي 2 2 عى يمهد م: 22: 0

 ىدخإ ىف ُدَمْحَأَو . .ِهرْيغ نود َةَّصاَخ هب ُنيِمّيلا دِقَعْنَت : ىّرخألا ةَياَورلاَو

 .هب َلَسَوَتلا َرَّوَج َكِلَذِلَف هب ْمَسَقلا َرَّوَج دق َنْيتَياَوُرلا
 1 : < رواكَع 2 3 لا 6 27 ع 00

 4 مسي ِ روهمج لوف يه ىرحخ 11 هياو كو الق فب مِسَقي ال هنأ ءاَملعلا روهمج لق يه : هنَع ىرخألا َةَياَورْلا
9 

 ٍفّلَّسلا نِم اًَدذَحَأ ُمَلْعَن ال اَنِإَف ءِءاَيبْنَألاَو ٍةَكِئاَلَمْلا ٍرِئاَسَك هب هللا ىَلَع ُمَسْقُي
 اَذَهِلَو ؛اَمَلظُم مهب ُمَسْقُي ُهْنِإ اولوقَي ْمَل اَمُك ؛هللا ىَلَع هب ُمَسْقُي ُهّْنِإ :َلاَق ِةّمِيَألاَو 111 6 50 َ ل 4 هل - و هي هه كثر
 رة ها ريتا دو هس مملة ىو 78غ هم اوم سرنا وك 26
 ءاّيبنالاَو ةَكِئالَملا نم دحأب هللا ىلَع مّسقي ال هنأ مالسلا ِدِبَع دمحم وبأ ىتفا

 3 1 0-20 5 و 4 7 32 أ 2 38 0000 ع 5 3 5 00

 نإ :َلاَقَف هب ماَسقإلا يِف ثيِدَح ِةِكك ئبنلا نَع َيِوُر هنأ ُهل َركذ نِكل ءْمِهِرْيْغَو

 ناك نَم» : هلك ُئبنلا َلاَق دَقَو ءهب ماّسقإلا ىلَع ُلَدَي ال ٌروُكَذَمْلا ثيِدَحلاَو <02 .ة . كلم مف 50 105 مقيثا كر كفر ىو عقلك ما مكر
 -١1١[ 1 0/1] . "”(ُتمْصَيِلَف الِإَو للاب فِلْحَبلَف ُهلاَح

 (ةليسولاو لسوتلا باتك نم لئاسمو دئاوف)
 (97(؟رفاكلا ةعافشلا عفنت لهو .ءةليسولا ءاغتبا ىنعم)

 هيا اوما هَل اعَنأ اونماَ تبدل ايي :ىلاَعَت هلؤق دل
 هللا ىَلِإ َلَّسَوَت نَمِل ْنوُكَي اَمَّنِإ هللا ىَلِإ ٍةَليِسَوْلا ُءاَعِتْبا 00 :ةدئاملا] «ةَكيِسوْل

 .ِهِعاتاَو لكي ٍدَمَحُمِب ٍناَميِإْلا را
 يف ءارِجاطَو اَنِطاَب ٍدحَأ ّلُك ىَلَع ٌضْرَك :هِيَعاَطَو هب ِناَميإْلاب ُلّسَوَتلا اّذَعَو 2 ماس يو سس مع هع 1 6 00 هاما م م َس 00
 500 ىف ص تس 82 0ث مه 0 مص ب 5 يوم ” هضم تالت 00

 ٍناَميِإلاِب لسّوَتلا طقسي ال «هبيِغَمَو ِهِدَهْشَم يف «هِتْوَم َدْعَبَو هلو هللا ٍلوُسَر ِةاَّح

 .((55) ملسمو ل( يراخبلا هاور )غ0(

 ىلإ ةراشالا نيح ىلإ «ةليسولاو لسوتلا باتك نم لئاسملاو دئاوفلا سئافن ىقتنأس انه نم (؟)



 هنأ مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت م

 الر «فنلع ةكسلا ماك دب لاوعألا ني اخ ىف نلكلا نوالغأ نع ةيعاطو قب
 .راذغألا نِم رْذعب

 رم 8 2

 ُلُّسَوَّلا اّلِإ ِهِباَذَعَو ِهِناَوَه نِم ٍةاَجَنلاَو ِهِتَمْحَرَو هللا ٍةَماَرَك ىَلِإ ٌقيِرَط 2
2-24 

504 - - 
 .هللا َدْنِع اًماَج ممالغأو امد ءاَعفُشلا ْمَْعَأ وه 0 85

 8 هَل اَعَدَو رم ا ا
ِ 

| 

١١ 

-_ 2 4 

 َناَك اَمُك ِهِئاَعْدَو ِهِتَعاَفَسِب هللا ىَلِإ َلّسَوَت :ُهَل َعَمَشَو ُلوُسَرلا ُهَل

 لاقت َكَراَبَت هللا ىَلِإ َِماَيِقْلا َمَْي ُسماَّنلا َلَسَوَتَي اَمُكَو ِِيَعاَمَسَو ِِئاَعُدِب هللا ىَلِ
 اميل لس آ ىَلَعَو ِهْيَلَع هللا ىَّلَص ِهِتَعاَفَشَو ِهِئاَعُدب

 . ىَنْعَمْلا اَذَه يف ُهَنوُمِلْعَتْسَي اوُناَك ٍةَباَحَّصلا ِفْرُع يف ٍلّسَوَتلا ْظْفَلَو

 وب ٍناَمِيِإْلا َعَم ُعَمْنَي ِهِيَعاَمَشَو اع َلَسَوَتلاَو
 .ةَرِخآلا يف َنيِعفاَّشلا ُةَعاَفَس مُهّْنَع يِنْمُت ال َنوُقِنانمْلاَو ُراَثُكْلاَ

 نَع َيِهْنَو ِراَّمُكْلا نِم اَمِهِرْيَغَو ِهيِبَأَو ِهّمَعِل ٍراَمْعَيْساِلا نَع َيِهْن اَذَهِلَو

 ِناَميِإْلا يف ٍناَميِإْلا لأ ُلَصاَقَتي اَمَك ِرْفخْلا يف َنوُلَصاَقَي َراَمكْلا َّنِكلَو
 .[0 :ةبرتلا] < رْثكحْلا يف دار ُءَمّتلَأ اَمِّإظ :ىَلاَعَت َلاَق

 هةءمه م كشك 1: <12 ك5 وقر د وودجوهع وان ب و وود
 هَتَعاَمَش ُهْعمْتَت هْنِإَف هِيلوْعَمَو 4 ِهَتَرصن ببسي هرفك فخ نم رافكلا يِف ناك اذإف

 . "0ةيلكْلاب ِباَذَعْل ِطاَقْسِإ يف ال نع ِباَذَعْلا ٍفيِفْحَت يف

 ل 4 00 | نَع َةَرْيَرُه يبأ نمت ' 00 | حيحصا يف َتَبْنَو
 22 هيدسا

 لوُقَيَف ةَرَبْغَو ةَرَتَق َرْزآ ِهْجَو ىَلَعَو ِةَم اًيِقلا َمْوَي َرْرا ُهاَبأ ْميِهاَرْبِ ىَقلَي»

 ,(موسوم) (0) .بلاط يبأ هّمعل ٍةِلَك هتعافش يف اَمك )١(



 وع 5 7

 2 ةّيِهولألا ٍديِحَوَت ٌباَتك
1 +4 ١ 

 وُ .كيصفأ ال مويا :هوُبأ هل ُلوَُبَ ؟ينصغت ال كل لأ ملأ :ٌاَرْن
 0 ل و 0 قزخم ال ذأ يت لآ ا ممم ه2 00) ل252 5 1 ع ا

 فى همَئا وق حي حط "ب وه اذِإَ رن دير د كشك زنأ

 0 0 <١4[

 ه2 ©

 (ةيهولألا ال ةيبوبرلا ديحوتب نيكرشملا رارقإ)
 ْمِهَكْرِشِب ُنآْرُقْلا ٌرّبْخَأ َنيِذَّلا مِهِرْيْغَو ضير نِم َنوُكِرْشُمْلا 5395 ]

 :َراَبْلا مهل ا مُهَميِرَح ىَبَسَو مُهَلاَوْمَأَو مُهَءاَمِد دبع خزبنلا ُلَحَتْساَو

َِ 

 مهتلأس نيلو# 16 امك سمزألاو تلاومشلا قلك هدو هلا نايك ل ولا
 «©9 ملعب ال مرح لب ِهَّلِ ُدْنْلل لك هَل َنلوُقَل َسْراْلاَو ِتاومَسلآ َقَلَح ْنَم موز ٠ 4 5 2 ع عيه يع وس ع ماما ص سمعا ه2
 ١5[. :نامقل]

 ٌةَكوُلُخَم مُهَتَهِلآ ّنأب َنيّرِقُم ىَرخأ ُهَهِلآ ُهَعَم اوُلَعَج َنيِذَّلا رار َناَكَو

 :ىَلاَعَت َلاَق اَمَك ءهْيْلِ مِهَتَداَبِعِب َنوُبَرَفَتَيَو اق مُهَنوُذُِتَي دحتي ب اوُناَك مُهّنُكَلَو

 33 5 برو رس سس - 30 6 ما همدل ىووج 8 0 سراربمل ب 2

 هللا َدنِع اوفس لوم نولوقيو مهعقني او مُهَرُصَي ال اَم هلأ يود ني توُدْبَعي

 يف ثيدحلا اذه خيشلا ركذ دقو «يراخبلا حيحص نم بيوصتلاو ءا يِنِرْحُت :لصألا يف )١(
 .يراخبلا ةظفل تبثأو 0770 رخآ عضوم

 .هنم قربتلا ىلإ عرسيل هرظنمو هتئيه ريغ ىلع هابأ قرأ ءرعشلا ريثكلا عبضلا ركذ :خيذلا ()

 نوقلعتي الو «هللا نود نم مهنوعديو «روبقلا باحصأب مهلسوتب سانلا ضعب قلعتي فيكو قرف

 ؟ءاجرلاو فوخلاو ةبحملاو «ءاعدلاو ةدابعلا هل نوصلخُيو ءهدحو ىلاعت هللاب

 هابأ عفنت مل مالسلاو ةالصلا امهيلع انيبن دعب ءايلوألا مظعأو «ءافنحلا مامإ دن ميهاربإ اذهف

 عفشو - كرشملا  يعادلا لسوت عمس ربقلا بحاص ّنأ  الدج - رَّدَق ولف «هبلطو هّتعافش

 يف ربخأ هللاو ,عوفشملا نع يضر اذإ الإ «هتعافش لبقيس ىلاعت هللا نأ كلذ ينعي الف «- هل

 .هب لسوتو «هريغ اعدو هب كرشأ نمع ىضري ال هنأ هباتك



 لاعب مالسألا نيش لئاسوو قوات“ بيرهقق 3222222 ب هنأ مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت م

 ريك
 َئَى 0 تلحس ضر ف و ِتوَمَسلَ ف وك هل د امي 7 توثيت لق

 ا .[18 :سنوي] 409 ترف

 ه2 2

 (رفك هللا نود نم مهاعدو تاومألاب 5 نم)

 َمْثك تركلمي الم ونوح نت رْشْمَعَي نيا ارغذأ ٍلْثط :ىَلاَعَت هللا َلاَق ”ؤو*

 3 مف ممبأ ةليِسوْل مهّير لِ تروغد تروعدي ل كيل 6 ابوح ص دع رسل

 500 0 عئد 0207 1# + هم ل و ص رس تح سس ب وعومم

 ء[ها/ مك 0 4© 5 5 را 3 ٌباَدَع 0 وجدباذع 0 ,ءهتمحر نوجربو

 م

 هللا داي 00 تيل َّنَأ امك «ىللا ُداَبِع ايلا كيال نأ لات هللا َنّيبَف
 مذ

34 00 

 ِهِداَبِع ٌرْئاَس لَعْفَي مك بَلِ ٌنوُبرَفَتَيَو ُهَباَذَع َنوُفاََيَو هََمَحَر نو هنأ ني

0 

 ىَراَصُللا اثري امك ٌةَرَوَصُم ا اّمِإَو َةَدَّسَجَم اّمِإ ”ايئامتلاَو ُهَلاَثْمَت 000

 ٌنسْنَو ْمِهرَيِسَو اًهباَحْصَأ ُرْكَذَ ليئاتثلا لَه نيوضْفَمَ : اوُلاَق - ْمهِسِئاَتُك يف
 ُلوُقَيَف «ىللا ىَلِإ اَنَل اوُعَمْشَيِل اًهِباَحْصَأ ٌباَطِخ اَنُدوُصُفَمَو ءَلْيئاَمَّتلا ِوِذَه ُبِطاَخت

 . كُنَر ىلإ يل ْعَمْشا ..نالف يِدْيَس اَي : مُهُدَحَأ

 . كبَر يِل ْلَس :ِِرْبَق َدْنِع َتْيَمْلا َنوُبِطاَحُي دَقَو

 ءاّيَح اًرِضاَح َّناَك وّل ُهَئوُبِطاَخُي اَمَك ٌبِياَغ َوُهَو َّىَحْلا َنوُبِطاَخُي وأ

 يف اَنأ ءكبسَح يي اَنَأ ْناَلُق يِدِّيَس اَي :اًهيِف مُهُدَحَأ ُلوُقَي ءَدِباَصَق َنوُدِشْنُيَو

 ١ هان لش هاند ىلع انَرصْنَي نأ انل هللا لت: ةوللا ىلإ يِل ْعَمْشا ءكِراَوِج

 0 هللا لَسَم ءاَذَكَو اَذَك كْيَلِإ وُكْشَأ ٌهَّدَّشلا ِوْذَه اًَنَع َفِشْكَي

 .يِ َرِفَْي ْنَأ هللا لَس :مُهُدَحَأ ُلوُقَي وأ َهَبْرُكْل



 ت7 ةَيِهوُنَأْلا ديِحَوَت ُباَتِك
 ل أ سس تج

 َدْنِع ْمِهَتْوَم َدْعَب َنيِحِلاَصلاَو ِءاَيِْنَأْلاَو ٍةَكِئاَلَمْلا باطخ نِم ٌعاَونأْلا ِِذَهَق
 ها ا :ْمهِلئاَمَت ٍباَطِيَو مهيِبِخَم يِفَ مرو

 ِذَلا َنيِمِلْسُمْلاَو ٍباَتِكْلا / لْهَأ ٍةَعدَتْبُم يِفَو ءِباَتِكْلا لأ ٍرْيَغ نِم َنيِكِرْشُمْلا

 000 هللا َلاَق ءىَلاَعَت هلل هللا وب ْنَدَأَي ْمَل اَم كناذاتحلاو قرشا" ننعاوثدخأ

 [اوو 0١[. ١4/11 :ىروشلا] مدس هي أَي ء ْمَل ام نيل ني مهل أوُعرَس اولكسرُش

 هه ©

 ب ه٠ َّمَحَتْسُم اَلَو َةَبِحاَو ْتَسْئَل ٍةَداَبِعِب برقت نم مكح)
 أ

 6 كرت 1 ع بدلا ندور اق هه سس م هل يس )ساده ممك يمرس 7110 -
 وأ ةبجاَو اًهَدِقَتْعَي ّوَهَو ع ا ار

 هللا نإف ؟نيدلا َةمَيأ قافتاب ةنسح َهَع ذب ال كيس عذب ٌعيَِبُم ٌلاَض َوُهَف :ٌةّبحَتسم 7 0 ا 2 ده ها هع لس ل ع م سم اف سو 2

 0010 5 هرم 1

 [ 5/1 ,”بكشم.وأ ٌبِحاَو َّوُه اَمب اّلِ ُدَبُْ دبعي ال

 ٌةَلاَلَض َيِهَو ٌةَكْبَس ٌةَعْذِب َيِهَف :ةّبَحَتْسُم اَلَو َةَبِجاَو ْتَسْيَل ٍةَعْذِب َلُك 35ه ]

 . َنيِمِلْسُمْلا ٍقاَمّتاب

 ٌيِعْرَش ليد َماَق اَذِإ َكِلَذ اَمَنِإَف :ٌةََسَح ٌةَعْدِب اَهَن عَدبْلا ضَْب يف َلاَق نَمَو

 وم نيتعا ةردخم بار و قل علو امك ةيحتشم هن

 .هللا ىَلِإ اَهب ُبَدَقَتي يتلا ِتاَنَسَحْلا نم اَهّنِ

 ا ناب اهب ٍروُمأَمْلا تانسكلا قفل امي هللا ىَلِ 0 نَمَو

 1/1 . ٍناطْيَّشلا ليِبَس نم ُهُلييَسَو «ناطتللل مم كات : بايُحِتْسا

 هه ©

 (كلذ ىنعمو دجاسم روبقلا ذاختا مكح)

 هِتوَم َلْبَك َلاَك كلك َيَِنلا نأ ََّمِ رابع نع نَع "(ٍنْيَحِيِحَّصلا» يِف الذل

 .اوُلَعَف اَم ُرّذَحُي .2دجاَسَم ْمهِئايِبْنأ َروبُم اوُذَخَنا ىَراَصَنلاَو َدوُهَيْلا هللا َنَعَل»

 .(6059) ملسمو 56 ضرك يراخبلا هاور 2000



 هنأ مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ميد ا _
 ام

 .اَدِجْسَم ْذَخَتِي نأ ةرك ْنِكلَو هربق ٌرِرْب ال َكِلذ الْؤلَو :ةَشْئاَع ٌتلاق 2 1 ه6 ل 2 8 هر 2000 2 2 2 أ مه

 اك .« اهريغو : سكخلا كتاولقلل دخت نأ وه" اذجتم ناكملا داكتاو 7 س همس ا م0 م حد هد 2 ل 2 3

 .َكِلَذِل ُدِجاَسَمْلا ىتب
 3 م م 5 0 7 2

 ُءاَعُد ال ُهُؤاَعْدَو هللا َةَداَبِع ٍهيِف ْدَصْقُي اَمْنِ اَدِجّْسَم ْذَخَتَملا َناكَمْلاَو
 و 2 4 ا

 رت اك ا ياواواظلا اطل ديما قرر دك أ و مر ةقولقملا

 ٌةَعيِرَذ كلذ نأل 4 ةدخ و: هللا كاع دعت امنإ كلذل دضاقلا ناك نإو :ءَدِجاَسَمْلا
 دلع ءاعذلاَو هنعفاقذلاَو :َقئاَعُدَو رثقلا ٍبِحاَص لخأل َدِجُْسَملا اودِصَقَي نأ ىلإ يب 2 524 رس ايل يع 2 5 هي - 0 و هر اه

 ىَلِإ َةَعيِرد َذَحَتي الك ُهَدْحَو هللا ةداَبعِل ِناَكَمْلا اَذَه ٍذاَحّنا نع لي هللا ُلوُسَر ىَهََ
 .هللاب ِكّرّشلا

 ؛ُهْنَع ىَهْنُي :ٌةَحِحاَر ٌةَحَّلْصَم هيف َسْيَلَو ٍةَدَسْفَم ىَلِإ يِضْقُي َناَك اَذِإ ُلْعِفْلاَو

 ٍةَحِجاَّرلا ٍةَدَسْفَمْلا نِم َكِلَّذ يِف اَمِل ِةَناَلَثلا ٍتاَفْوَأْلا يِف َةاَلَّصلا نَع يهُن امك

 َكْلَي يف ِةاَلَّصلا ٍدْصَق يف َسْيَلَو ؛ ِكْرَّشلا ىَلِإ يِضْقُي يِذَّلا َنيِكِرْشْمْلاب ُهَمَتلا َوْهَو

 . ٍتاَقْوَأْلا نم َكِلَذ ِرْيَغ يِف عُوَتلا ٍناَكْمِإل ٌةَحِجاَر ٌةَحَلْضَم ِتاَقْوَألا

 ٍلَه يف مُهْنِم ٌريِثَك اَهَغَوَسَق : ِباَبْسَألا ِتاَوَذ يف ُءاَمَلْعْلا َعّراَتَت اَذَهِلَو

 3 ٍةَعيِرْذلا ّدَسِل َناَك اذ يلا ذ نأل *ءاملقلا نلف رهظأ َعشعَو «قياقؤألا

 ِتاَقْوَأْلا ِهِذَه يِف ِهْيَلِإ ُجاَتْحُي اكسب باَبْسأْلا ِتاَوَذ ُلْعِفَو ءَةَحِجاَّرلا ٍةَحَلْصَمْلِل

 نِم اًهيف اَمِل تحيبأف « ََتَحلْصَم ٌتوُفَتَق ءاّهيِف ُلَعْفُي ْمَل اذِإ توف

 اذه ريغ ف ةلكف :نكفي ةنإف 40] تيس هل ام>:فالجب وكجارلا ةَكَلْصُمْلا

 ّيِفَّنلا ُبجوُت ٌةَدَسْفَم ِهيِفَو ٌةَحِجاَر ٌةَحَلْضَم ُهْنَع يِفّنلاب ُتوُقَت اَلَق ِتْفَوْلا
 ومار

 ]1١/”5” -١55[ .٠

 7 0 6. را 0 - 2 4 ا تش 0

 دِصَقَي نأ ريغ نم َنيِجحِلاَصلاَو ءايبنالا روُبق َدْنِع َةاَلَّصلا َدَصَق ول 7998# ١

 ايهم اًمَّرَحُم َكِلَذ َناَكَل :َدِجاَسَم 0 َدْخَتَي ْنَأ لْثِم ؛ْمُهَدْنِع َءاَعَّذلاَو ا

 َدَنشا» :ِلكي ْيِبَنلا َلاَق اَمُك هويَنْعَلَو هللا ٍبَضَعِل ٌضرَعَتُم ُهبِحاَص َناَكَلَو ُهْنَع



 وي 7

 2 ةيِهولألا ديحوت بانك

 |[ . ""0دجاَسَم ْمِهِئاَيبْنَأ َروُبَق اوُذَحَنا مْوَق ىَلَع هللا ٌبَّضَع نإ 2 1 - 3 50 نإ 06 .٠

 ه2 2

 ص ٍضَْبِل ٍروُبقْلا َدْنِع ء ْلّصْحَي ام َّنأ ىلع ةلادلا تامالعلا)
5-2 - 

 بيجَع ٍفّرَصَتَو ءُهاَرَي ِصْخَشَو ءُهَعَمْسَي باطخ نم 2 0

 (ٍنيِطاَيَشلاَو نجلا نِم
 ه-

 ٍروُبُقْلا َدْنِع ُلُصْحَي اَذَهِلَو ؛ِكْرّشلا ُلَوَأ َوُه اًناَتْوَأ ٍروُبُقْلا لْعَج ةقةهل]

0 
3 

 1[ بان :بيجَع ٍفَّرَصَتَو هاري صْخشَو ُهْعَمْسَي باطخخ نم ٍساَّنلا ٍضْعَبِل

 َجَرَحَو َّقَشْنا دق َرْبَقْلا ىَرَي ْنأ لْثِم ؛ داتكلاو وكلا نو ةوكشتد ؛ِتّيَمْلا نم
 و

 :ةقباقو ةيلكو نفلاناكو

 َوُه ُهَمَّلَك وأ ُهَقَئاَعَو ِرْبَقْلا نم َجّرَح دق ُهآَر يِذَّلا َكِلَد َّنأ ْنِطَي ٌلِهاَجْلاَو

 . اَمُهُرْيَغَو ُحِلاَّصلا وأ ُييَّنلا وأ ُروُبَْمْلا

 ؛وومأب كلذ نيس «تاطنش هلآ ملعَي نظْعْلا نيِؤْمْلاَ

 0 خا َكِلَذ َبِّيَعَت اَهَأَرَك اَذِإَف ءقدِصب َيِسْرُكْلا يآ أَرْقَي نأ :اًهُدَحَأ

 مم اي - وأ اَكَلَم وأ ءاَحِلاَص اُلْجَر َناَك وَّلَو ءَبَجَتْحا وأ ٍضْرَأْلا يف ّحاَس

 نِم ' ”جيِّصلا» يف َتََ امك َنيِاَي اكنلا خت اهو يسرك ل رض مل

 كِشاَرِف ىَلِإ تبرأ اَذِإ ٌيِسْرْكْلا َةَيآ أَرْقا :ُنّنِجْلا ُهَل َلاَق اّمَل َةَرْيَرُه يِبأ ِتيِدَح

 َلاَقَف ءَعِبْصُت ىَّنَح ىّتَح َناَطْيَش كبرْفَي اَلَو ظِفاَح هللا نم كْيَلَع ُلاَرَي ال ُهَّنِإَ
 كودك و َوُهَو كَقَدَص» : لكي ينل

 .َنيِطاّيّشلا نِم هللاب َديِعَتْسَي نأ :اًهْنِمو نأ

 يف ِءاَيْنَألِل ٌضِرْعَت تّناَك َنيِطاّيَّشلا َّنِإف ؛ِةيِعْرَّشلا ِذَوْعْلاِب َديِعَتْسَي ْنَأ :اًهْنِمو
 75 - و

 2 5 ْنَأ ل 002 هلآ

 دا ا ع ديرتو مهتاَيَح

 ,( 51١ يراخبلا قه .(عاله) كلام هاور )0غ(



 ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت مم

 ُتيِدَحْلا اَهَتمَضَت يتلا ِةَ 0 ُهاَنَأَف ءةقرخت ْنَأ ديرت راثلا نِم

 َناَكَو 6 يودع بنَ ِنْب ٍنَمَح هيلا نلعل كلف :َلاَق ُهَّنَأ انَبلا ىبأ نع ُئوُوَمْلا

 لكك هللا ُلوُسَر 1 :ُتْلُق :َلاَق ْمَعَن :َلاَك ؟هلكي هللا َلوُسَر َتْكَرْخَأ : اًريبك

 ال هللا ٍلوُسَر ىَلَع َهَلْبَلا َكْلَي ْترَّدَحَت َنيِطاّيَّشلا َّنِإ :َلاَقَق ُنيِطاَيَّشلا ُهْنَداَك َهلْيَ
 سوس 0س سلام 0 1 0

 هج اهب قِرُحُي نأ ديري ٍراَن ُةَلْعْش ِهِدَيِب ٌناَطْيَش ْمِهيِفَو ,باكقلا 15د

 هك < ل ع

 لاك «؟لوثأ | اَم» :َلاَق ءْنُق ُدَّمَحُم اَي :َلاَقَق ٌليِرْبِج ِهْيَلِإ طَبَهَف ل هللا ٍلوُس
2-4 

 هي لدا رش نيو دعا رو اردو للك ام شنو ةماتلادشا ِتاَمِلَكِب ٌدوُعَأ 7
 هع 4 5 54 ٠ ا 5 2 ويم 07 5

 لك رش نِمَو ٍناَهّنلاَو ِلْيَللا ِنَئِف ٌرَش نِمَو ءاَهيِف َحَرْعَي اَم رش ننفو ٍياَمَسلا

 َكَراَبَت هللا ْمُهَمَّرَهَو ءْمُهُراَن ْتَئِفَطَق :َلاَق ُنَمْحَر اي ِرْيَحِب ُقّرْظَي اًقراَط الإ ٍقراط
2 

 0 ل

 و 7

 ليفت ميذؤُتل ُمالّشلاَو اصلا مَع ألا ينأت لاَ تصل
 آ

 نِعَو ِةَداَبِعْلاَو ِرْكَذلاَو ِءاَعّدلا نِم ءاَيَْأْلا هب ُدّيَوُي اَمِب ىَلاَعَت هللا مُهعمدَيَك مهن داَبِع
 دوي

 ؟ِءاَيرثَأْلا َنوُد َوُه نَم تْيَكَك :ِدّيْلاِ ٍداَهجْلا
 موُلُعْلا عاَونأ ما ىلاعت هللا هدي ام ُنِجْلاَو نسر َنيِطاَيَش ّعَمَق لَك ُيَبلاَف

 ٍةاَلَّصلا يف لك يلا ْثيِداَحَأ ٌركأ ُناَهِجْلاَو ٌةالَّصلا 0 يو «لامعألاو

 ."”ءاّيبنألا هب َرَصَن امي ُهَئاَحْبُس هللا ُهَرَصَت ِءاَييْنَأْلِل اَعَبُم َناَك نَمَك ءِداَهِجْلاَو
 هَ 0

 لالا هل عيب ىَلاَعَتَو 0 0 و َكَِدِب يئاّرلا َوُعْذَي نأ :اًهْنِمو

 ماَسْقَأْلاِب ِهْيَلَع ٌمِسْفُيَو ؟ناَلُف تنأأ :صُخَّشلا َكِلَّذِل َلوُقَي ْنَأ :اًهْنِمو

 .ِنآرَقْلا َحراَوَف ِهْيَلَع اكو فيطفتلا

 م

 يف امك ينابلألا هححص دقو «هتحص ىري هنأ ىلع لدي هب هداهشتساو ثيدحلاب خيشلا مزج )١(
 .ا١/5 ريغصلا عماجلا حيحص

 ال يتلا ةيبطلاو ةيسحلا بابسألا لعفي مث «ىقرلاو ركذلاو ةالصلاك ؛اذه لثم عم لماعتلا



 عومدص ةّيِهولألا ٍديِحَوَت ٌباَتك 6 500000

 - هل م اد 7 0000 20 25 4

 31-7١ ١[ .ٌّنيطاَيْشلا رضت ىيلا بابْساألا نِم كلذ ريغ ىلإ

 ه2

 (مهيلاوي نمب نيطايشلا بعالت)
 ٍقوُسُمْلاَو ِكْرُشلا نِم ُهَنوُبِحُي اَم َلَعْفَي نَم َنوُلاَوُي ُنيِطاَيَّتلا 4 3 اب م 2 مب م2 و 7-2 ل ل م

 محا سيلا يلا ا 25 0 م 2 2 00 5 3 نا عا م 0

 نَم َنوُذْؤُي َةَراَتَو ءاَهب فِشاَكُيِل ِةَبئاَعْلا ٍروُمأْلا ضْعَبب ُهَنوُرِبْحُي َةَراَتُق ءِناَيضِعْلاَو
 51 و أ 0 دل اع لا نس 2 2 8 3م 8 27

 «سنإلا نم هديري نم هَل نويلحم ةراتو .كِلذ وحنو ضيرمتو لتقب هاذ كي

 20 556 سوس َ رهآ سف 27 7 هك هل كد وهم

 كلذ ٍرْيَغَو ٍباّيِثَو ماَعَطَو ٍدْقَن نم ساثلا ٍلاَوْمَأ نم َهَنوَقِرْسَي ام ُهَل َنوقِرْسَي َةَراَتَو
 2 5 ف هن 2 5 د سل رمال اون ا 2 3 2 يع

 ِءاَوَهْلا يف ُهَنوُلِمْحَي َةَراَتَو ءاَقوُرْسَم نوكي اَمْنِإَو ِءاّيِلْوأْلا ٍتاَماَرَك نم ُهْنَأ َدِقَتْعَيف
 و 2ع ا ١ اضع سا. صد 0 7 وس ؟ ع

 .عِساَو َباَب اذَهَو . .ٍديِعَي ناكم ىلإ هب نوبهذَيف

 م + سهو2 6 يه 4 274 58 هلال نر نا "لاهور ضاق وا
 الإ يبن ريغ وأ ناك ايبن هب ةئاْعِتْسِاإلاَو ِتيَملا َءاَعد داَتْعَي ٍدَحَأ نِم ام هنإ

 زغ وه 5

 [ .هِلاَلَض فاشأ نِم َناَك ام َكِلَذ نِم ُهَعَلَب دقو

 هه

 (ةَيِوَيْنُّدلا ٍتاَحاَحْلا قّلَخلا ٍلاَوُس مكح)

 هذي موبلع ُبَي ال يتلا يلا تاجا يللا ٍلاوْس ٌلضأ س75-
 ُهَبْعَرلاَو ىَلاَعَت هللا ُلاَوُس ب ُروُمْأَمْلا لب ؛اّحَتْسُم اَلَو ٍلِئاَّسلا ىَلَع ابجاَو َسْيَ
 .ِهْيَلَع ُلُكَوتلاَو هيل

 2 ري هه عد 80 7 3 2 ع وهب يفت سل ع 0 1 0 فل

 وت هكرتو «ةرورضلل َحيبأ هنكل ءمرحم لضألا يف ٍتلخلا لاَّوسَو

 :حرشلا] 40 بعزم َكْيَر َكِلَو ( بصك َتْنَم اًدَو#» :ىَلاَعَت َلاَق ءّلَضْفَأ هللا ىَلَع

 .ِهرْيَغ ىَلِإ ال هللا ىَلِإ ْبَغْرا :يأ ؛[6
 َةَنَجلا يِتّمأ نم ٌلْخْدَي» :َلاَك ُهَنَأ هلك ٌيِبَنلا نع ''”(َنْيَحِيِحَّصلا» يِفَو 8 2 2 3 0102 م ه6 رم 0-1 2-4

 .(514) ملسمو 01706(2) يراخبلا (1)



 ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت قم

 ْمهِيْفَْألَ ْمِهِرْيْغِل مهايقر َنِإَف ؛ ظَلَغ َوُهَو «َنوُقْرَي اَلَو» ِهيِف يور دَقَو

 ُهَسْفَْن هكيِفر َنِإَ ؛ يِقْرَتْسَي نكي ْملَو ُهرْيَغَو ُهَسْفَ يقي لكي ينل ناك 4

 .وب ٌروُمَأَم اَذَهَو هوِرْيَعِلَو ِهِسْفَتِل ِءاَعَّذلا سْنِج نِم ُهرْيَغَو

 :َلاَق ا :ليِرْيَج هل لاق قييَجْنَمْلا يف نقلأ امل ليزكلا نأ ىَرْزي مو

 ذَا لب ؛ٌُلِطاَب َّوُهَو ٌفوُرْعَم ْداَتْسِإ ُهَل َسْيَل «يِلاَحَب ُهُمْلِع يِلاَوُس نِم يبْسَح»

 0 َمُعِنَو هللا يبْسَح» :َلاَق ُهَّنأ ٍِساَّبَع ِنْبا نَع ''”(حيِحّصلا» يف َتَبَن

 0 نإ س مالا مهل لاف ع دنت اهلا 0
 نم كَل لَه :َلاَق ليربج َّنأ َّيِوُر دَقَو .. [ :نارمع لآ] مهو 36 مل اَوْعَمَج أوعبج

 ا ُدَمْحَأ 00 اَذَه 7 دقو الق :كتلإ اما لاك ؟ةجاخ

 اوَلَمَنَم :ىَلاَعَت هلْوَق ياس حلا ٍلاَّوُسِب َرَمَأ هللا نإ ؛ مْلِعْل ٍلاَوس ١-

 [:» :لحتلا] «َّنوُمَش ال ٌرْثُك نإ ٌدِّذلأ لْهَأ

 : مَلِعْلا َّنَأِل اَذَهَو

 ٍراَن نم ٍماَجِل هللا ُهَمَجْلأ ُهَمتَكَ ُهُمَلْعَي مْلِع نع َلِئْس نَمَك ُهَلْذَب ٌبِجَي -أ

 . ِةَماَيِقْلا ّمْوَي
- 

 .(4554) يراخبلا (1)



00 6 
 عم ةّيِهولألا ِديِحَوَت ٌباَتِك

 و 5 يه و هاه هور نت هاه 000 رئ هلم رعل

 لاَوْمأْلا ٌصَقْنَت اَمَك ءميِلْعَتلاِب ٌصَقْنَي ال ميِلْعَتلا ىَلَع وُكُرَي ّوُهَو - ب
 5 1 سو ا ؟) مس يع (مسوس 2
 ٠ حابصملاب هبشي اذهلو:؟لدبلاب

- 

 ٍةَعيِدَوْلا لْثِم ِتاَناَمَأْلاَك َنْيَد وأ ِنْيَع نم َّقَح ِِرْيَغ َدْنِع ُهَل نَم َكِلَذَكَو - ؟ 6 01 1098

 .ُهَدْنِع ّيِه نَمِم اَهَلَأْسَي ْنَأ اًهِبِحاَصِل ِةَبَراَضُمْلاَو
 اَهَتَمْسِق ىَلَوكَي يّنَلا ٍةكَرَتْسُمْلا ٍلاَوْمَأْلا نم هرْيْغَو ِءْيَمْلا ُلاَم َكِلَذَكَو - *

 .رمألا ُنِلَو

 .ِهْيَلَع ٌبِجَت نَمِل ِةَمََتلا ُلاَوُس ِباَبْلا اذه نيو ح4

 ىَسوُم َمَعظَتْسا اَمُك ههْيَلَع ُبجَت نَمِل َةَقاَّيَّصلا ٍرِفاَسُمْلا ُلاَوُسَو - ه

 . ةَيْرَقْلا َلْهَأ ُرِضَحْلاَو
 هس ىو 54 وسو ل 2 0 وو 7 200

 .هيلع نَمِم ُهَنْيَذ بلطي نأ هل ميرَعلا ٌكِلْذُكَو - 5

 2 504 # معك مار ه6 عج ه7 ه 2 2ك

 عْئاَبلاف «هيلإ همح ءادأ َرخآلا لاسَي أ هل :نيدقاعتملا نم ٍدحاَو لكو - “١
 أ

7 
 روبط ىو

 : ةيعلا لاشي يرتشملاو: ننقل لاني

 «ماسيألاو وب َنولََس ىلا هللا امتار :ىَلاَعَت هلق ٍباَبْلا اَذَه نِمَو -4

 5 :ءاسنلا]

 ها ا ا ا 2 ًَ 8 ا 25 52د 022 7 دس 2
 لوّؤسَملا ناك نإو ءويزنت وأ ميرخت َيهن هنع ايهنَم لاّؤسلا نوكَي دقَو

 ِهَقمَح ىف اذَهَو لَياَّسلا َىِطْعُي نأ ِهِلاَمَك نِم ناك ٍللك ٌئيبنلاف ؟ِهِلاَوَس ةَباَجِإِب اًروُمَأَم كه 5 مما ًََ ٠ 53 -- م2012 هلام و 1 - هسا - ِ
 # هر 3 7 0 ل 000 ََء ع“ لاف لح د يسد 2

 انهنم-لئاشلا لاوس. سفن .ناك نإو ٌبَحَتْسُم وأ ٌبِجاَو ّوَهَو هبقانمَو هلئاضف نِم
 هت آ

 ومار
 .٠

 . ةيع

 أس ِةَباَحَّصلا ٍرباَكَأ نم ُهَّوْحْنَو ٌقيَدّصلا نأ طق فرعي مل اذَهِلَو 100000 2 6 ري ع١ نقر ت5 تم هيلو 8 6
 7 3 8 وا ه6 27 عه 2 قف كد كن اع هاو نوم رافع عك قو 10
 7 َوعدَي نأ هنم نوبلطَي اوناك نِإَو .مهل وعدي نأ هولاَس الو .كلذ

 0070 و9 9 9 4

 د 1 ف 1 و با بس يوم ه5 1( 5 سم هك كر * <« عاد لى ك١ تح

 ُُس 0 هوم هيه و جام دع لج 4 ويك رق 6 3180 - م نك 3
 . اهللا ىَلَع انرجأ ىقبيَو ءانل اًوَعَد ام لثمب مهل وعدن ىتح انل هب نوعي



 هناك مالسإلا خيش لئاسدو ةواتف بيرقت ا

2 

 اَحِلاَض اَلخَر وأ اني لا مل ا روع ولا
2 7 ٠ 

 َلَعْفَي نب دوا ريك ٌلِماَعْلا اَذَهَق : ءاَيِنْغَْلا نم ايَع وأ كرات ا
ُُ 

 اذ هلو 2 وللا نع لب هل عشا خو وب ع 00 َكِلَّذ
 ه- أ

 َداَبِعْلا َرَمَأ هللا َّنِإَف ؛ٍةَكِئاَلَمْلا نِم اَلَو حِلاَص لُجَر ير ري

 .َنيّدلا ُهَّل َنيِصِلْخُم ُهوُدْبْعَي ْنَأ مُهْلُك

 :لشرلا نم نيرخآلاو 0 2 هللا َّت ْثَعَب يِنَّلا مالْسِإْلا نيد وه اَذَهَو

 هللاب ٍناَميِإْلاَك ٍةَّبَحَتْسُمْلاَو ٍةَبج ٍةَبِحاَوْلا ٍبَرقْلا نِم م مِلْسُمْلا ُهَلَعْفَي اَم م لكك
1 

 هللا ِداَبِع ا ِناَسْحِْلاَو ِهِلوُس َرَو هللا ةَبَحَمَو ةيلامْلاَو ةدلا ِتاَداَبعْلاَو ِهِلَوُسَرَو

 ني للط ) .«ةيولاتلا بر هلل اًصِلاَحُهَلَعْفَي نب وُمْأَم َوُه :ِلاَمْلاَو عْقّتلاِب
 ِهيَلَع 20 نأ و 1 اف اَذَهَق ٍءاَعْد َرْيَغ و ٌءاَعَد ل : ًءاَرَج ِهيَلَع ٍق م28

 اَمِب ْمِهِرْمَأ ٍباَب نِم َكاَذَف - للك َيَِّنلل :يأ  ُهَل ِءاَعّدلاب َةَمَأْلا َرَمَأ ُتْيَحَو

 ُعِفَتْنَي َوُه َناَك نِإَو .تابحتسملاو ٍِتاَبِجاَوْلا ٍرِئاَسِ مهيأ امك ةوب َنوُعْفَتْنَي

 ٍ؛َةَحِلاَّصلا ٍلاَمْعَأْلاَو ٍِتاَداَبِعْلا نم هب مُهُرُمْأَي اَمِب ُعِفَتْنَي اًضْيَأ َوُهَك هَل ْمِهِئاَعُدِ

 ُلْثِم رجلا نِم ُهَل َناَك ىَدُه ىلإ اَعَد نَم» :َلاَق هنأ "”حيحّصلا يف ُهنَع َتَبت
 يِعاَّدلا ّوُه دللي ٌدَّمَحُمَو 12 ئش ْمِهِروُجَُأ نم َصْقْنَي نأ ِرْيَغ نم ُهَعَبَن نم روخأ

 نم ْمِهِروجأ لم رجألا ني ويف َُل ُهَوُعْفَي امك ءِتاَرْيَكْلا ني ُهْأ لفت ام ىَلِإ

 . ءئش + مهروجأ نم صفي ذأ رث

 أل ؛ِلاّمْغألا َباَوَث ِهْبَلِ اوُدَُي ْنَأب تفلسلا ةداع دخت ل اذُهلَو
0 
 .ءْيَش مِهباَوَت نم ٌصُّقْنَي ْنَأ ٍرْيَغ نِم ِءاَدُهإْل 7 ْمِهِلاَمْعَأ با م

 )١( ملسم )055104.



 مسح ةَيِوُنَأْلا ٍديِحَوَت ٌباَتك وعي عم
 اسس وُ ااا

 لتم دلاولل وكي دلولا ةلطفتام لك نوكأ هنا 8 ناونألا فكلذك َقيِبلَو كو 7
 امك .بألا ىَلِإ ُهْعْمَت ُدوُعَي اّمِم ِووْحَنَو ٍدَلَوْلا ِءاَعُدب ُدِلاَوْلا ُعِفَتْنَي اَمّنِإَو ."”ورخأ

0 - 
 0 م

7 
 :ِثاَلَث نِم الإ ُهَلَمَع َعطَقْلا َمَدآ ُنْبا َتاَم اَذِإ) :"”حيِحّصلا ِثيِدَحْلا يِف َلاَق 4 5 90 مسد قيل رج هال 2 ا هما” هك ب

 .(هَل وعْدَي حِلاَص دَلَوَو ءهب ْعَفَتني ملِعَو «ةيِراَج ةَقَدَص

 2 . 00 00 2 2 2و يبل ا اا ىو 000

 ءبيِغْرَتَو رْمُأ ٌبَلط ُهّبْلَط  ءاَعَدلا نِم ِهِتّمَأ نِم ُهُبلَظَي اًميِف - هلك ُيِبْنلاَق

 .ٍلاَوُس بَلِ َسْي
 هلو .٠ قالون حمو ر عفو مال ث
 .ِهيَلَع مالسلاو ةالّصلاب انل هرمأ :َكِلُذ نمُف

 .ِدوُمَحَمْلا ماَقَمْلاَو ِةَليِضْمْلاَو ةَليِسَوْلا بلطي هرمأ َكِلَذ نِمَو
200- 

 يِِمْرَُتلاَو دْواَد وُبَأَو ٌدَمْحَأ ُهاَوَر يِذَلا ٌتيِدَحْلا بالا اذه َنِمَو . 54 هذ 8 م مه ه#خ-|آ#ذ 3 و 28 5 00 #0 ع ا 5
 0 + 0 5 00 7 علم 25 نيم ل,“ يل رخ 0 نم ارا هيض طم تويت َ 1 16.١

 :َلاَق مث هل َنِذأَف ةّرْمُعلا ىف هلك كلا َنَداَتْسا تاكا َنُب َرَمْع نأ هام ٌنْئاَو

 نأ ِهِبْلَطَك ُهَل َوْعْذَي نأ َرَمْع نِم هلك ّيِبْنلا ٌبْلَطَف .«كئاعد نم يِخَأ اَي اَنَسْنَت ال»
 ِهبَلَطَك وهو ةَعيِفَرلا َةَجَرَدلاَو َةَليِسَوْلا ُهَل هللا َلَأْسَي َنَأَو ِهّْيَلَع ْمَلَسْيَو ِهْيَلَع َيَلَصُي 11 - مل مها سات لس 1 5 + مب ه6 هم ع هام مساك مسوس هكر 1
 1102 - هب هاش هورس »2 10 5 -- سا هه ا ا
 للك َوهَو «هيلإ ناَسْحِإلاَو ُهْنِم بولظَمْلا عمن ُهْدوُصَقَْمَف «َتاَحِلاَّصلا َرْئاَس َلَمْعَي نأ

 00 5 2 0 0 وم رس ل .٠ هل م 3 2 مه . 51

 نِم ُهَنوُلَعَمَي يِذَلا ٍرْيَخْلاِب اًضُيأ ْعِفَتْنيَو هب ُمِهِرْمْأَو َرْيَخْلا مهويِلْعَتِب ٌعِفَتْنَي اًضْيأ

 .ُهَل ْمِهِئاَعُذ نِمَو ٍةَحِلاَّضلا ٍلاَمْعَألا

 2و. سس سهر 0 ست رن مهم 21 َ ومى 3 هَ ا مع زعل

 كلذ َعِهَتْنَي نأ دَصقَو - انل وأ  يِل عدا :سانلا نم ِهريْعِل لاق نمو

 هرمأي اَمُك هب ٌروُمْأَملا َكِلَذ َلَعمَيَو ِهِرْمأِب اًَضْيُأ وه َعِفَتْنَيَو ءاَعَدلاِب ٌروُمْأَمْلا 2 | رو هوم + مؤكدع 3 2 0 2ك 5

 ٍلاَوْسلا نم اَذَه َسْيَل .وب ٌمَتْوُم ءقلك يِّنلاب ٍدَتْفُم َوُهَف :ٍرْيَحْلا ٍلْعِف ٍرِئاَسب
 .حوَجْرَمْلا

 حلاص لمع نم ُدَلَوْلا ُهلَعْفَي اَم َّلُك ّنأ نونظي ثيح «سانلا نم ريثك هدقتعي امل اًهالخ اذهو )١(
 هللا دعب  اًدئاع نبالا حالص ناك اذإ ام يهو «ةدحاو ةلاح يف الإ ءوِرْجَأ ُلْمِم ِدِلاَوْلِل ُنوُكَي
 .ملعأ هللاو ءهحصنو هدهجو بألا ةيبرت ىلإ - ىلاعت

 ور ع6



 َناَسْحِإْلاَو هل ا هيَجاَح َبَلط اّلِإ ُهُدوُصْفَم نكي ْمَل ْنِإ اَمَأَ

 نيس دقو كلل يف روتر لوالي وررواقنم ١ نو يضل ادهن 81
 ىلإ ةنغذلاب نم للا ٍدِلوُسَرَو هللا ىلراةتتلا ىلإ ةكزق يذلا حوخرفلا لاوشلا
 [لو#" - 181/11 . ِهِلاَوْسَو قولا

2 25 

 (َنيِقوُلْخَمْلا ٍلاَوُس دسافمو مكح)
 :َدِساَمَم ثالث هيف َنيِقوُلُخَمْلا َلاَوُس َّنِإ 5

 . كْرّشلا عون نم َيِهَو هللا ٍرْيَغ ىلإ ٍراَمْفالا ُةَدَسْفَم - أ
 . ٍقْلَحْلا مْلُظ َعوَل نم َيِهَو لوؤسملا ءاديإ ةَدَقْفمو تف

 . ِسْنلِل مْلُظ َوْهَو هللا ٍرْيَعل لذ ِهبِفَو - ج
 .ِةَناَلَتلا ملظلا عاَونأ ىَلَع َلِمَتْشُم َوُهَ

 : ىَلاَعَت َلاَق اَمُك ِهِداَبِع ىَلِإ ٍناَسْحِإْلاَو ِهِتَداَبِعِب َنيِنِمْؤُمْلا َرَمَأ ىَلاَعَت هللا ّنِإَ

 + :ءاسنلا] َقْرُشْلا ىِذيَو اًنَسَحِإ ِنئدلوْلَو اميه وي اكرم الو و هلأ اوُدبْعَاَو»

 ُهَرْكَيَو قالخألا َيِلاَعَم ُبِحُي ُهَئاَحْبُس َّوُهَو ءقالخألا يِلاَعَمِب 0 اَذَهَو

 ناشف
ِِ 36 

 يل ٍةَداَحشلاَو ٍلاّوّسلاب ْمِهِئاَذيِ نِم هللا ٍداَبِع ىَلِإ ناَسْحِإْلا ّنْي

 لا ل ٍلُكَوَتلاَو هَل ٍءاَجّرلاَو هّيَلِإ ِةَبْغ ٍةَبْعَرلاِ ٍقِلاَحْلِل ديِحْوتلا َنْي و

 نأَو وُيَلَع لُكَوّتلاَو هل ءاَجوْلاَو ةقراخملا ىلإ هي ٍةَبْعَرلاب هب ِكاَرْش 00

 هللا بحي اَمُك بحي
 هللا دي ةيِدوبُع يف نبَعْلا م نيد

 ]1١/ 1١و1١ ١196| ؟مْيَلِإ اًِتْفاِلاَو ُهَل ل لدْلاَو قولخملا ةيدوبع



 وع 5 7
 3 7 هيه ِديِحٌّوت بانك ةّبهوتألا دجَوَت بانك

 (ِلسَوّتلا ٍِظْفَلب دارملا)
 :روُمأ ةثالك دب داري دق دق ِلّسَوَتلا ظَْل 51:؟ ]

 للا ؛ امِهْيَلَع نتف نام هب ُداَرُي

 . ِهِيَعاَطِبَو هب ٍناَميِإْلاِب ُلُسَوَتلا َوْهَو : ماَلْسإْلاَو ِناَميِإْلا ُلْصَأ َوْه اَمُهْدَحَأ
 ريم يع 7 هك - يلا سا رسر و م 4 را

 عفشو هَل اَعَد نم هب لسّوتي عفان امن اَذَهَو ُهَتَعاَمْشَو هٌؤاَعَد : يناثلاو

 ود
 . نيملحملا قافتاب هيف

 أ ظادوو ع 2111

 َباَت ْنِإَف ُباَتَتْسُي َدَئْرُم ٌرْفاَك َوُهَف ِنْييَتْعَمْلا ِنْيَذَه ٍدَحَأِب هب َلُسَوَنلا َركْنَأ نَم

000 

 تواك اًضْيأ وْهَق هكا نمف :كلدب قيملسمْلا لَنا ُهيَعاَفََو واعد اكو

 ىَلَع ٌَرَصَأ ْنِإَف ءَكِلَذ َفّرُع ٍلْهَج نع ُهَرَكْنَأ نَمَف لوألا نم ىفشأ اذه نكل
 ظدعمو

 .ِةَلْيقْلا له دم دا زكي ملف : اًينَدلا يف ُهُتَعاَفَشَو ُهٌؤاَعُد ام

 ٌةَباَحَّصلا مُهَو - ٍةَعاَمَجْلاَو ةَّنّسلا ٍلْهَأ ُبَمْذَمَ :ِةَماَيِقْلا َّمْوَي ٌةَعاَفَّشلا اَمَأَ

 ٍتاَعاَفَش ُهَل نأ - مِهرْيَغَو ٍةَعَبْرَأْلا َنيِمِلْسُمْلا ةمِئَأ ٍرْئاَسَو ناَسْحِإي مهل َنوُعاَلاَ

 هولا ووو حفيد روزا كو ايمو املا ًةّصاَخ ٍةَماَيِقْلا ّمْوَي

 ِكْرّشلا ٍلْهَأ َنوُد َنوُنِمؤُمْلا ٍديِحْوَّتلا ُلْهَأ اّلِإ ِهِتَعاَمَشِ عفت اَّلَو ءرئاتعلا ٍلْمَأ

 نِم ِهبِجْنُي اَمَنِإَو ءِراَنلا نِم ُهَتَعاَمَش ُهْذِقْنت ْمَل ُهَل آ اًمظَعُم ُهَل آ ابِحُم ُكِرْشُمْلا َن اك ولو

 اوُرِقُي ْمَلَو ُهَنوُبِحُي ُهُرْيَغَو ٍبِلاَط وُبَأ َناَك امل اَذَهِلَو ؛هِب ُناَمِيِإْلاَو ُديِحْوتلا راَنلا

 . اًهِرْيَعب اَو هتَعاَفَشي راَنلا ةوناوج رت نأ لكم ملهي هب َءاَج يِنْلا د ٍديِحْوَتلاِ

 ]٠6/1 _ :١١5[

 تريلا انيأكي» :ىَلاَعَت هلْؤَق يِف ِنآْرُقْلا يِف ٌروُكّذَم ٍةَليِسَوْلا ظْفَل 5 .*

 ْنَأ هللا 1 يبلا ُةَليِسْوْلاَف 80[4::ةدقاملا] «ةليسيولا كل اَوُمَتَاو هلأ اوُقَمأ اوُبَمأَ
7 

٠. 

 أ
 3 2 - 3 2 7 سل عع سلس مسه عل 20

 نم هيلإ تب تدق ام يه :ِبلإ اَهَئوُتَي مُهَّنأ دايو هيكزاَلَم نع يخول ىقتن



 ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت قم

 ّلُك ُلَواَتتت اًهِئاَعِتباِي َنيِمْؤُمْلا هللا َرَمأ | ين ليلا ةذهك «تاحتسلاو تايجاولا 0720

 َناَك ٌءاَوَس ءَكِلَذ يف َلْخْدَي ال ٌبَحَتْسُم اَلَو بجاَوب اا ا ٍبِحاَو

 .اًحاَبُم وأ اَموُرْكَم وأ امّرَحُم
 وأ باجيإ نما دب رتان كوشألا ةعزش انوه :ثحتتتلاو تجاولات

 .لوسَرلا هب َءاَج امي ُناَميِإْلا َكِلَذ ّلْصأَو باّبْحِتْسا

 اَم ابنا ِْيَلِإ ٌلْسَّلا َوُه : ااا َقلَحْلا هللا َرمأ يبا ءايقرلا لموت

 [م0٠0 194/11 .َكِلَذ اّلِإ هللا ىَلِإ دح

 نك

 (ِةَباَحَّصلا ماَلَك يِف هب ِهُحَوّتلاَو لب ّيِبّنلاِب ٍلُسَوّتلاِب ٌدارملا)
 هب َنوُديِرُيَف ٍةَباَحَّصلا مالك يِف هب ُهُجَوَّنلاَو لك َيِبَنلاب َلُسَوّتلا نأ 7.

 ْ .ِهِتَعاَفَشَو ِهِئاَعُدب َّلّسَوَتلا
 .هب ٌلاَوّسلاَو هب ُماَسْقإْلا هب هب ُداَرَي َنيِرْحَأَتُمْلا نِم ٍريَِك ِفْرَع يف هب لسا

 ُداَرُيَو «َنيِمِلْسُمْلا ٍقاَقَثاِب ٍناَحيِحَص ِناَيَْعَم هب ُداَرُي هب ِلْسَوَتلا ْظْفَلَف ٍذِيئيِح

 هَنَس وب ْدِرَت ْمَل 57 8 هب
 :ءاَمَلُعْلا ٍقاَمّتاِب ٍناَحيِحَّصلا ِناَلَّوَأْلا ِناَيتْعَمْلا اّمأَ

  ََ 2و ٠

 . ِهِتَعاَطِبَو هب ٍناَميِإلاِب لّسَوَتلا َوُهَو : مالْسإْلاَو ِناَميِإْلا ّلْصَأ َوُه اَمُهُدَحَأَ
 .ُهُتَعاَمَشَو ُهُواَعُد :يِناَثلاَو ورام

 : باَطَحْلا نب : رم لوك اذه َنِمَو « ةيفلخملا ا ِناَرِئاَج ن اَذَهَق

 اني عب كيل ُلَّسَوتَ انِإَو ءاَنيِقْستَم اَنيبَنِب كِيَلِإ اَنْلَّسَوَت اَْبَدْجَأ اَدإ انُك اّنِإ ّعُهّنلا»
 . هِتَعاَفَشَو ِهِئاَعْذِ : ئأ ؛20(اتقْساَف

 . ِهِتَعاط ِّيَلإ ةيرقلا# يأ ؟["ه :ةدئاملا] «ةَليِسوْلأ ِهََلِإ اوْعَتْباَو» : : ا ل

 .(١١؟١) يراخبلا هاور 2غ



 : يللا هو دحأ 7 آل "دعو: نويدلا لص وه لوألا لشوتلا ذِي

 ال ِهِئاَعُذِب َلَّسَوَت ُهَّنِإَف  ُرَمُْع َلاَك اَمُك  ِهَِتَعاَمَشَو ِهِئاَعُذِب ُلُّسَوّتلا اّمأَو

 ُلُْسَوّتلا َناَك وّلَو ءِساّنَعْلا ِهّمَعِب لّسَوَّتلا ىَلِإ هب لُسَوَّتلا نت اوُلَدَع اَذَهِلَو ؛ِهتاَذب

 ىَلِإ هي ٍلْسَوَقلا نع اوُنَدَع املك ءِساَّبعْلاب ٍلْسَوَتلا نم ىَلْوأ اه َناَكل هادي وُ
 نول الفي ووري رتغت دق ناتخ ىو نعني اعنا علق «ساتفلاب نشوتا

 سرس م وقر وتم وك ع سوء 0 ا 5 ه-
 .اَمِئاَد عورشَم هنإف هل ةعاطلاَو هب ناّميإلا ّوه يذلا

 اَذهَك ءهِتاَذِب ٍلاَوّسلاَو ِهِتاَذِب هللا ىَلَع ماَسْفِإْلا ىَنْعَمِب ِهِب ُلُسَوَتلا :ُتِلاَثلاَو
 هود وكس 004 هاحك 0 2 ا 1 ا ف رس 0 13 0
 دعب الَو ِهِتاَيَح يِف ال ءووخنَو ِءاقْسِيساِلا يِف هنولَعقَي ةَباَحَّصلا نكت مل يذلا وه

 .ِ_ 4 9 ٠ ََ .٠ 07 حك 57 1 1 4 نإ ماس

 ةَيِعْدألا نِم ٍءْيَش ىِف اذَه ُفَرْعَي الَو ءىربق ريغ الو وربق كنِع ال ءِوِتاَمَم

 هم و 0-2 -ّ 4 مَ .٠ أ و م م هو ا ه وس<وم نيس 0

 ٍةعوفرُم ٍةفيحي ثيداحأ يف كلذ نِم ٌءْيش لقني اَمْنِإَو ءمهنيب ةَروهْسَملا

 هو 2 م م هَ ا 0 007

 .ةجح هلؤق سيل نمَع وأ «ةفوَقْؤَمَو
9 - 

 2 هم ويم ار 0 ويم 2 اا رع 26 - وع م 58 3 72 رت

 ثيح هنع اَوُهنَو زوجي ال هنإ :هباحّصأَو ةفينخ وبأ لاق يذلا ّوه اذهَو

 .كِئاَينَأ ٌنَحِب كلأسأ :ّدحأ ُلوُقَي اَلَو ٍقولْحَمِب ُلَأْسُي ال :اوُلاَق وك ىو

 امي وأ ِقَمَرَتْحُمْلا ِتاَقوُلْحَمْلاِب فَلَح نَم ُهَنَأ ىَلَع َنوُمِلْسُمْلا َىَمَّتا دو
 ٍرْيَغَو . .ماَرَحْلا ٍدِجْسَمْلاَو َةَبْعَكْلاَو «ٌيِسْرَكْلاَو ءِشْرَعْلاَك ؛ ُهَتَمْرُح َوُه ُدِقَتْعَي

 .َكِلَّذِب ٍفِلَحْلا يف َةَراَمَك اَلَو ُهنيِمَي ُدِقَعْنَي ال : َكِلَذ

 ذعار ةنيع ىلا كقذع وشو «نووتتللا ننع ءازغ كاقراغتلاو ثيكلاو
 . َكِلَذ ىَلَع ةَباَحَّصلا ٌعاَمْجِإ يك دَمَو ءَدَمْحَأَو ٌيِعِفاَّشلا ٍبَمْذَم يف ِنْيَوَقْلا

 0-01 8 م26 سر هام ها مهم اس ما سس قت رع عيسي:
 ِساَّبَع ُنْب هللا دْبَعَو ٍدوُعْسَم ْنِْب هللا دْبَع َلاَق ىَّنَح ءحَصأ َلَوَألاَو

 هللا رّيغِب فلخأ نأ نِم ىلإ بحأ اًئِذاَك هللاب فلخأ نأل :َرَمْع ْنْب هللا َدَبَعَو 7 2 أ م2 9 5 ع سه او ص أ 6-2 00 ©: ل موسم

1-4 ٠ 
 .بذكلا نم مظغأ كْرَشلاَو ءكرِش هللا رّْيَغِب فلَحلا نأل َكِلْذَو 0 <22 خف - دقو 3ك هَ ركع هوة َ ل



 ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت قم

 يَ تيبتلاب ِفِلَحْلا يف َدَيَخَأ نَعَف ٍءايبنألاب ِفِلَحْلا يف َعاَرتلا ٌفرْعَت مَنِ

 ةَفيِنَح يبأَو ِكِلاَم ٍروُهْمَجْلا ٍلْوَقَك ِهِب 0 هلا دفع ل :اًمُماَدْحِإ

 . ٌيِعِفاَشلاَو

 1 .٠ لأ لك 8 م ُدِقَعْنَي : ةَئِناَثلاَو

 ُنْبا ىَّدَعَو ءةَّصاَح هلك ّيِبَّنلا ىَلَع َكِلُذ يِف َعاَرْنلا ا ةقفأ هوك
 ها الا تاتش ىلإ َمُكَحْلا اَذَه ليِقَع

 هَ

 هم ا

 ِةَياَعْلا يِف ٌفيِعَض ٌلْوَق :اًيَن َناَك نِإَو ٍقوُلْحَمِب ٍفِلَحْلاِب ِةَراّمَكْلا ُباَجيِإَو

 _-0٠١1[ 0/1 طوول مال كلاكت

 ال ُهّنَأ نم - ِءاَمَلُعْلا نِم مُمُرْيَغَو ُهباَحْصَأَو َةَميِنَح وُبَأ ُهَلاَق يِذَّلأ 5.

 ُنَمَضَتَي  َكِلَد ٍرْيَغ اَلَو ِءاَيبْنَأْلا ٌقَحِب ال :قوُلُحَمب ىَلاَعَت هللا َل
3 

 هم و 5 ام
 اسي نأ زوجي

 ءاَمَلْعْلا ٍريِهاَمَج َدْنِع ُهْنَع َيِهْنَم اَذَهَو ءوب لي هللا ىَلَع ُماَسْقإْلا : اَمُهُدَحَأ

 .داعتشلا' ىاقتايبرعاقملاو يفك ٍةَبْعَكْلاِب هللا ىَلَع ْمَسْقُي ْنأ ىَهْنُي اَمُك

 ٌراَثآ َكِلَذ يِف َلِقْنَو «ٍِساَّنلا نِم ٌةَفِئاَط ُهُروَجُي اَذَهَق ءوب ٌلاَوسلا : يناّنلاو

 نع يور ام ْنكل .سانلا نم ريثك ِءاَعُد يف ٌدوُجَْم َوُهَو 0

 كيل ُهجَوَتَو كتأنأ» "نوي نأ ةقلع يلا ىقغألا فيرع ل د 3

 ٌحيِرَص ُهَنِإَف ؛هيف مُهَل َةَّجَُح اَل ىّمغألا ُتيِدَحَو :"'!اةَّمْحَّرلا ّيِبَي ٍدَّمَحُم كّيبَتِ
 م وا _#
 ءَءاَعْدلا لك َيِبَّنلا نِم َبَلَط َوُهَو ؛ِهتَعاَمَشَو لك َيِنلا ِءاَعَدِب َلَّسَوَت ا 0

 امل ةرضت هيلع هللا دو اَذِهْلَو ؛2جيف ُهْعَفَش هَل ١١ :َلوُقَي ْنَأ لل ْنَِنلا ُهَرَمَأ دق

 .ةللكي َيِّبلا ٍتاَآ نِم َّذَعُي امم َكِلَد َناَكَو د نيل لا

 .بيرغ حيحص نسح :يذمرتلا لاقو «(03740) دمحأو «(701/8) يذمرتلا هاور )١(



 0 وك - 3 َآ مل 20 2و 2 و هه رده 0

 . ضِقاَنُي اَم ِكِلاَم ٍبَهَذَم نم ٍفوُرْعَمْلا يف َسْيَل - ُروُجي ال هنأ مُهَرْيَغَو هْباَحْصَأَو

 (همكحو هللاب لاؤسلا ىنعم)

 7 2 9 هدم روم هَ 5 ها 0

 يِفَو ءمَسَقِي َسْيِلَو ُلاَوُس :هاَذَك َلَعْمت ْنأ للاب كّْلَأَس» :ُهَلْوَق 7 ١
 و ا م رار قاض نقر ع م52 ى ّ 2

 . ُهلاَوَس ْبَجي ْمَل اَذِإ اَذَه ىَلَع َةَراَمَك اَلَو ."'"ةوطغأف للاب ْمُكَلْأَس نَم» :ِثيِدَحْلا
 ٌبَبَس َكِلْذَو ؛هللاب ِهِناَميِإِب ُهَلْأَّس اَمْنِإَف (هللاب َلَأْسَأ» :ِهرْيَغِل لئاَّسلا َلاَق اْذِإَو 6 00 03 ا < ومع ل رم 1 وي م هَ 7 00 رس

 0 ل 2 و عما دوو و وع ل أ 00

 مَسِقلِل نوكت دق َءاَبلا نإف :ِناَعْون «اذكب كلاسأ» لئاقلا لؤق نأ َنيِبَت دقف م11 5 ثم رك سرسأا لك .ءيممك منت ىلك*؟ 21 سوم 55 مام 0

 ىلع فيكف ٍقولخملا ىلَع ْروَجَي ال ٍتاقولخملاب مَسقلاف :لّوألا اّمأَف 0 50 000 < م5 2 12

 ؟ كاكا

 ٌعاَرِن هيف اَذَهَق :ِءاَييْنَأْلا ٌّقَحِب ٍلاَوُسلاَك مّظَعُمْلاِب ُلاَوّسلا َوُهَو :يناّنلا اّمَأَو

 [؟١11-- َكِلَّذ ذر ل هباَحْضُأَو َةَميِنَح يبأ نع َمّدَقَت دَقَو

 هه م

 (يِدّيَس اَي يِّيَس اي :يِعاّدلا لوق مكح)
 ْنَأ اَمهرْيَغَو َةَقيِنَح يبأ باَحْصَأ نِم َناَرْمِع يبأ ُنْباَو ُكِلاَم رك 7#

 ٌّبَر ُبَر :ُهايينَأْلا تَّلاَق امك لق :اوُلاَقَو ءِيِدّيَس اي يِدّيَس اي : يِعاّدلا َلوُقَي

 .(ه85ه6) دمحأو هكا ىئاسنلاو ,(ه1ا9١) دواد وبأ هاور )غ0(



 ةْنأك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 2

 َناَك اَذَهِلَو ؛ِتاََّصلاَو ٍءاَمْسَأْلا يِناَعَم مآ ْعَمْجَي ُموُيَقْلا يلا فقل

 | . "”ءاَعّدلا يف َدَهَتْجا اَذِإ ُهَلوُقَي هلل نيل
7 

 («اَذَه َياَشْمَم َّن قكبَو كْيَلَع َنيِلِئاَسلا قكب ككاشأ» :ثيدحلا ىنعم)

22 

 هه

2 

 ةَيَطَع نع هَجاَم ْنِباَو هدَنْسُم يِف ُدَمْحَأ ُهاَوَر ِتيِدَح يِف َءاَج 4

 ْنَأ ٍةاَلَّصلا ىَلِإ َجِراَحْلا لع هنأ للي َنِبَنلا نَع يردخلا ٍديِعَس يبَأ نَع يفوعلا

 ْ ين اذه َّياَشْمَم ٌّقَحِبَو كْيَلَع نيلئاَسلا ٌّقَحِب كْنأْسَأَو : ِهِئاَعُد يف َلوَقَي 3

 ٌّقَحَف اًحيِحَص اَذَه َناَك ْنِإَف «"!َةَعْمُّس اَلَو ءاَيِر اَلَو اًرْطَب اَلَو اَرَشَأ خوخ

 نلف «مُهبيتي نأ ُهَل أ َنيِدِباَعْلا ع .ْمُهبِحُي نأ هيلع َنيِلئاَلا

 ٍةَباَجإل اَبَبَس ُهَلَعَج يِذَّنا حلالا 0 ٍناَميِإْلاِ لاس ام ْمُهَل ِهِيْفَن

 ًٍِش مديرو ٍتَحِلَصلا اوُلِمَعَو انما َنيِدَلا ٌبيِحَتْسو#»# :ىَلاَعَت هلْؤَق ىِف امك ياَعُّذلا

 «ئين
 ٍةَكِئاَلَمْلا نِم ٍناَلْفَو ٍناَلُف ٌّقَحِب كلاشأ» + ىَلاعت ل ٍلِئاَّسلا َلْوَق :ُلوَقَتَ

 نأ ىضَحُفَي (ِناَلُف ةَمرَحِب 9 ءناّلق ِهاَجِب وأ ءْمِهِرْيْغَو َنيِحِلاَضلاَو ءاَيِْنَأْلاَ

 2 و

 . حيِحَص اَذَهَو ماج هللا ع مهل ِءالُؤَه

 اَي َنَمْدَأ نَم َّنَأ َةَحِيِحَص اَهْوَْلَأَف اَهوُبَّرَج يِتّْلا َنيِكِلاَّسلا ٍِتاَبيِرَجَت نِمَو :هلك ميقلا نبا لاق )١(
 . لْقَعْلاَو ِبْلَقْلا اع اقلك هنرؤأ َتْنَأ الإ هَ ال ُموُيَق اي يع

 ٍنْيَذَهِل ؤي يِل َلاَقَو ءاّدج اَهِب جهلا َد َديِدَش ةَحور هللا َنمَّدَق َةّيِمْبَت ُنْبا مالْسِإْلا ُخْبَش َناَكو

 ُمْسالا يي ل و ع ملا

 اَي) رْجَمْلا ٍةاَلَص و ٍرجَفْلا نس َنْيب مؤ لك هر َنيِعَبْرأ ىَلَع َبَطاَو نم : ُلوُقَي ُهتْعِمَسَو مَظعَأْلا

 ْتْمَي ْمّلَو ءبْأَقْلا ٌهاَيَح ُهَل ْتَّلَّصَع :؛ُتيِغَتْسَأ َكِتَمْحَرِب ءَتْنُأ الإ َهَنِإ ا ءُموُيَق اَي ٌيِمَح

 )445/١1(. نيكلاسلا 3 .ها . هبل

 .(9/1) ٌةّجَُح ِهِداَنْسِإ ُموُقَي ال : خيشلا لاق مهز

- 



 :َلاَق ُهَئاَحْبُس ُهَّنَأ َعَم ءاوُعفش اّذِإ مُهَتَعاَفَش َلَبْقَيَو .ْمُهَراَدم مِظْعُيَو ؛مِهِتاَجَرَ رع ب

 .[؟608 :ةرقبلا] 4« دنذإب 31 دنع ٌعَفُشي ىِذَلأ د نمؤ»

 هيف مهب ُءاَديْقالا ُهَل َّنُس اًميِف مهب ىَدَتْفاَو مُهَعَبَتا نَم َّنَأ اًَضْيَأ ٍيِضَئْقَيَو
 . اًديِعَس َناَك هللا نت ُهوُعّلَب يِذَّلا مُهَرْمَأ َعاَطَأ نَمَو ءاّيِعَس َناَك

 َ ا 5 0 2 8 1 رجم 0 سيل ْنَكَلَو

 دو رح 5 0 اَميف د وأ 17 نع هب 0 اًميِف مهعاطأَ

 هيف اوُعْفْسَو ُهَّل اَوَعَد اَذِإ اًضُيأ

ِ 
 اكوا يونلا تح هيلو َةَعاَفَش الو ٌءاَعَد مُهْنِم نكي مل اَذِإ اّمَأَق 0 01 ا أ - 0 كرما 8 22

 .هللا َدْنِع ُهَل اَعِفاَن ْمهِحاَجب ُهَلاَوُس نكي ْمَلَو ءْمهِحاَجِب اَعُفَسَتُم نكي ْمَل
 7 الا سوس ع 001 02 سام و - 07 و ا

 ناكل ِهِعاَبتاَو هل ِهِتبَعاَطَو هل ِهِتْبَحَمَو ص ٍدمحمب ِهِناَميِإِب هللا لاَس ول معن

 ِئاَسَولاَو باَبْسألا مظغأ اذه لب ؛ءاَعَدلا ةَباَجِإ يِضتقَي ميظ ِبّبَسِب هلَأَس دق 201 4 4 4 1 00 4 2 هي 0 1 17-02 و 2
 2 هَ َ -

 ض 0

 َّقَحْلا هب َداَرأ 1 يول 1 ْنَح هللا ىَلَع ٍقولَْمْلل لب :َلاَق نَم

 ُهَبَجْوَأ يِذَّلا َوُهَو ءَداَعيِمْلا ٌفِلْخُي ال ٌقِداَص هللا َنِإَف ؛ِهِعوُقُؤِب هللا - 7

 .ِهِتَمْحَرَو ِهِلْضَكَو ِهِتَمْكِحِب ِهِسْفَن ىَلَع
 ٍىِدْعَو ٌراَجْنِ ىَلاَعَت هللا ْلَأْسَي :ِهب ىَلاَعَت هللا َلَأَس اَذِإ ّقَحْلا اَذَهِل ُقِحَتْسْمْلا اّذَهَو

 .ٌبِياَتُم اَذَهَف ٍةَحِلاَّصلا ٍلاَمْعَأْلاَك ِت ِتاَببَسُمْلا اَهي هللا َقَّلَع يتلا ٍباَبْسَأْلاب ُهَلَأْسَي وأ

 ول اَمُك َوُهَف :صْخّشلا َكِلَذ ّقَحِ ب ُهَلَأَس اَذِإ ّنَحْلا اَذَهِل ٌقِحَتْسُمْلا ُرْيَغ امو

 هَلَأْسَي ْمَل ءلِباَسلا اَذَع نت َْجَأ رمأب َلاَوُس َكِلَدَو ءصْخّشلا َكِلَذ ِءاَجِب ُهَلأ

 [ا 0/1 1 3 000
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 لاؤشلا ةفاحال نشوب لاه يذلا كلا ناك نإ ناك 0 0 ىف 0 و
 ع

 . هيلَئاَسَو ِهيِدِباَعِل ٌبِجَي يِنَلا 3 ؟هب ُلاَّوُّسلا ٌنَسَح
21 



75 
 قح هللا َدْنِع مُهَل َناَك اَذِإ َكِيَلوُأَف ٍناَلْفَو ٍناَلف ّقَحِب :لِئاَّسلا َلاَق اَذإ اّمأ نيل 1 1 2 ا ل ع وا يل د سا د نم ايم

9 

 هو أوكل ٍلذب مُهَدَعَو امك - موتاجرت عقربو نارتو قمركل داو ييدتت هدا

 ائيَس ُنوُكَي ا وللا ةماَرَك نم ٌةوُيَكعْسا ام ام قريلوأ قاع ا ف نسبلق - قيد ىلع

 ِناَميِإْلا نم ُهَل هللا ُهَرَّسَي اَمِب ُهَّقَحَتْسا اَم َّقَحَتْسا َكِلَذ َّنِإَف ؛ٍلِئاَّسلا اَذَه ير
 ع 0

 بَبَس َكِلَذِل هللا ماَرْكِإ يِف َسّيَلَف ءَكِلُذ ُهَّقَحَتْسا اَم يك هل اذهو (ةفاللاو
 م .٠ 06-02 2 ع

1١ 

 هَل َعَفَّش دق َناَك اَذِإ ٌّقَح اَذَهَف ُُواَعْدَو ُهْتَعاَفَس َوُه ُبَبَّسلا :َلاَق نِإَ

 .ٌّبَبَس َكاَنُه نُكَي ْمَل ُهَل ُعْدَي ْمَلَو ُهَل ْعَمْشَي ْمَل نإَو هَل

 تيس اذهف هل 0 هب يِناَميِإَو ُهَل يِتِّبَحَم َّوُه ُبَبّسلا :َلاَق نِإَو

 هِلَوُسَرَو هلل ِهََبَحَمَو هتبَحَمَو ٍلئاَّسلا اَذَه ِناَميِإب ِهْبَلِإ لُسَوَتَو هللا َلاَوُس َوُهَو ( ٌِعْرَش

 اَمُك اًكوُلْخَم ٌبَحَأ نَمَك «ىللا َعَم ِةَّبَحَمْلاَو لل ِةَّبَحَمْلا َنْيَب ُقْرَمْلا ُبِحَي ْنِكَ

 َ ةعفتت 3 ري ملا ِهْذَهَو هلل ب هلع دق قالا بي

 ُهَل َنيِحِلاَّصلا هذاعو ُهءاَيِبْنَ حو ةاوتف امم هلله يا ا

 .نوألا مّظغَأ نم ِنْيَذَه َّنْيب 20 ُفْوَمْلاَو «ءاَيش جذل عّمْنأ

 نْيَهْجَو ىَلَع ِهِتَعاَطَو ِهيّبَحَمَو هب ٍناَميِْلاِب ُلّْسَوَّتلا َناَك اَذِإ :َلبِق ْنِإَ

 قل ْمَظعَأ اَذَهَو هيَنَجَو ِهباَوَن ىَلِإ َكِلَّذب ُلَّسَوَتي َةَراَت -أ

 ؛رداقت مقزكك امك ءاعتلا يف كب سوي كو - ب
 كلاشأ يثأ :دازأ هنأ ىلع دمحم كتبتي كلاشأ :ٍلِئاَْلا ذذ مشت

 متركذ دقو ءَكِلَذ وْحْنَو ِهِيَبَحَمَو هب يِناَميِإِب كلر سولو هَتَبَحَمِيَو هب :[ينابإب

 . عاَرِن الب ٌرْياَج اَذَه

 0 0 ل 0



32000000 1 
 ا ةّيِهولألا ِديِحَوَت ٌباَتِك

 . اًنّسَح اَذَه َناَك ِهِرْيَغَو َدَمْحَأ ماَم مالا نَعَو َنيِعباَتل 0
4 

 . ٌعاَرِن ِةَلَأْسَمْلا يِف ْنوُكَي الق ٍذِيئيِح

 :يشملا اذه َنوُديِرُي لَو ُدَمْثّللا اًَذَه نوفل 0

 ؟مِحّرلا ّقَحب ِِْيَعل ُلُجّرلا ُلوُقَي دَقَك :َلق ْنِإَ

 لاكي هل | َلاَق اَمُك ِمِحّرلا يِذِل اَمَح اًهِبِحاَص ىَلَع ُبجوُ ُمِحَّرلا :ليِق

 . «ءاعيأْلاَو وب َنوْلَََص ىلا هَل أون

 [55/1-177] .هِتْوُم دعب ٍقاَب محرلا يذ ٌقَحَو

 (يبنلاب لسوتلا يف كلام مامإلا عم رفعج يبأ ةصق فيعضت)

 نع اَهاَوَر عطقُْم ٍبيِرَغ داَْسإب ةياَكِح - ٌضاَيِع يِضاَقْلا :يأ  َرَكَذ 750 ]

 :َلاَق يا ا : اوُلاَق ةَراَجِإ ٍدِحاَو ٍرْيَ

 حَرمْلا نب كي َدَمْحَأ ُنْب ُدَّمَحُم ٍرْكَب وُبَأ اًنثَدَح ءرْهِف ُّنْب ُيِلَع ِنَسَحْلا وُبَ اًندَدَح

 يبأ ِنْب ٌقاَحْسِإ ُنْب ُبوُقْعَي نوع :تاكلكلا نب هللا ُدْبَع ِنَّسَحْلا وُبَأ اَنَنَّدَح

 ٍدِجُسَم يف اَكِلاَم َنيِنِمْؤُمْلا ٌريِمَأ ِرَمْعَج وُبَأ َرظاَن :َلاَق 0 انَثَّدَح «َليِئاَرْسِإ

 نا نا هل لاَ ل هللا ٍلوُسَر

 ا مو ردّ صير علال ىو و 0

 2 ِهَيمرحك اتيم هتمرح نِإو

 ْمَأ ؟وُْمْدَأَو َهَلْبِقْلا ُلِبْقَتْسَأ هللا ِدْبَع اَبَأ اَي :َلاَقَق رَمْعَج وُبَأ اَهَل َناَكَتْساَق
0 

4 

 هللا ىلإ هلت مَآ كيبأ ةليسوو ةكئلينو وهو هع هكلَهْدَو ٌفِرْضَت ّمِلَو :َلاَقَف

 َمْكهَنَأ ٌولَّو» :ىَلاَعَت هللا َلاَك هللا كَعْفَسُيَق هب ْعِفْشَتْساَو ُهَلبقَتْسا لب ؟ةَماَيِقْلا َمْوَي

 اًبآَون هللا اوُدَجَوَل َلوُسَلا مهل ٌرضْعَتْساو هللا اوُرَمْعَتْساَد كوءاحب ْمُهَسْفَنأ ا

 .[14 :ءاسنلا] امسح



 يقال ها تل
 مك للا

 ِرْدُي ْمَّل ًيِزاَرلا ديمح نب َدَّمَحُم َنِإَف ؛ٌةَع همم ةياكحجلا ِهْذَهَو :تلق . 5000 َ مك 2 - َء هامات 27

 هما 2و2 مهو م 26 ع ه6 َ ِّ +

 امك لا رك ل اكِلاَم

 و م و هم ٠ هلو - 5:0 ضو مساس ه اج سم 2

 نب َيفوتو ٌةَناِمَو َنيِعْبَسَو عسي ُةنَس ِكِلاَم َيفوتو «ٌةَئاِمَو َنيِسَمَحَو ٍناَمث
 م ا ف ع 8 ه<عإ ياس رو 7 هم ىلا

 يف 0 نحو ِهِدَلَب نم 5 5 00 د 0- ةنَس - يزارلا نا

 ا وع ورك
 .هعرز وي هَيْذَك ثيِدَحْلا

. #2 6 
 0 01 ماو

 .ُهْنَع ٍذخَأْلاِب َنيِفوُرْعَمْلا ِكِلاَم ٍباَحْصَأ نِم ٌدَحَأ اَهْرُكْذَي ْمَل ُةَياَكِحْلا ِهِذَهَو

 :ووُجُو نِم ٍفوُرْعَمْلا ِكِلاَم ٍبَمْذَمِل ٌةَضِقاَتُم اَهّنِكلَو

 :َلاَقَك ؟وُمْدَأَو هللا َلوُسَر ُلِْقَتْسَأ ْمَأ وُعدَأَو َهَلْبِقْلا ٌلِيْفَتْسأ» : ُهَلْوَق اَهْدَحَأ

 نَع َفوُرْعَمْلا َّنِإَف ؟(مَدآ كيبأ ُةَليِسَوَو كُتَليِسَو َوُهَو ُهْنَع كَهْْجَو ُفِرْصَت َمِلَو
7 

03 

 مَّلَس اذ َيِعاَّدلا نأ َنيِعِباَّتلاَو دب ا رِئاَسَو ةَمِيَأْلا نم ِرْيَغَو ُكِلاَم

 ىِدِجْسَم يِف وُعْدَيَو َهَلْبقْلا ٌلبْقَتْسَي ُهَنِإَف ِهِسْفَتِل د وذي ذأ ةازأ © 1ك يذلا ىلع

 للك يتلا ىَلَع ماكّسلا َّدْنِ ء َرْبَقْلا َليْقَتْسَي اَمَّنِإ لب ؛ِهِسْفَِل رعدرر واللا لكنت دو

 0 ا : ا

 هه ه

 ٍفيِنَح َنْي َناَمْثُع نأ يور ام ىلع ٌدرلا)

 (ىمعألا ءاعدب وعدب نأ الجر رمأ

 ِنْب َناَمْثُع ىَلِإ ْكِلَمْحَي َناَك اَلْجَر َّنَأ ةيبتعلا ِنْب ِلْهَس ةمامأ يِبأ نع م9
 ١) مهر 0 54 رهر مصرف سا 4 وما د ا ه0 ٠ مسا 1

 ىِقلَف «هِتَجاَح ىف ٌرْظْنَي اَلَو ِهّْبلِإ ٌتِفَتلَي ال َناَمْثَع َناَكَو .هل ٍةَجاَح ىِف نافع
 م 2 06-50 32 آ َكاَقَق َى و6 راق 9

 ل َكِلَذ ِهْيَلِإ اكَسَف ٍفيَِح َنْب َناَمْثُع ُّلْجَّرلا

 كيل ُهَجَوَنْأَو كلأشأ ين َمُهَّللا :لُق َّمُث ءنْيَتَعْكَر َلَصَق َدِجْسَمْلا تلا َّمُث ءأَضَوَتَ
 :يِتَجاَح يِل ِيِضْقَيَق يب "لف كيال ينإ ُدَّمَحُم اي ءٍةَمْحَّرلا َيِبَن ٍدَّمَحُم اَنْ

 َكِلَذ َعَتَصَق "اجلا َقَلطْناَف :َل كَعَم َحوُرَأ ىَّنَح خُر ّمُك ءكَتَجاَح ُرُكْذَأ م



 عممعح ةَيِموُنَأْلا ديِحَوَت ٌباَتك

- 020 - - 

 ل اق ىو را ا ول

 اه .هَل اَماَضَقَف ُهَتَجاَح َرَكَذَف ةَجاَح نِم كَل تَناَك اَم ُرَظْنَأ :َلاَقَو ٍةَسِفْئّظلا ىَلَع ُهَع

 هللا كاَرجج 00000 أع نم ٌحَرَخ َلُجَولا نإ من

 ُناَمْثُع

22 1 

 َلاَقَك ف هقئّلك ىّتح َيَِإ ُتَِلَي الو يباح يف ُرَْي ناك اَم 0 را

 برَض هَ دا هي كا فاما

 وم

5-17 

 هلا 1| عدو
 سوه ع هوهرس

 .ةرّصَب َباَهُذ

 ٌدَحَأ هوْرَي ْمَلَو . .(ِةلْيَللاَو ميلا ُلَمَع) ٍباَتِك يِف يِئاَسَنلا ُهاَوَر دقو :تلُق
 ه_-

 ٍةَبيِرَعْلا ٍقيِرطلا َكْلَي نم - هنا نيا ةلر يناستلا الو يَنِمرملا ال  ِءاَلُؤَم نِم

 . دلع ه ِهِتَوُم لْعَب َدْعَب ٌعوُرْشَم اذه نأ َّنْظَو ٍفِضْعَبِب لب ؛َعوُرْمَمْلا

 سْنج ين ٍةَباَحَّصلا ٍداَحآ نَع ُلَقْنُي اَم ِرِئاَسَك ٌةَعيِرَش ِهِب ٌتْْثَت ال اَذَه ُلْثِمَو
2 
 ده ْمَل اًذِإ ٍتاَميِرْحََتلا وأ ِتاَباَجِيِإْلا وأ ٍتاَحاَبِإْلا وأ ٍِتاَداَبِعْلا ع

 80 لدي نكي ُهُقِفاَوُي ال ُهْفِلاَُي للي َنَِنلا نَع ُتْبْثَي اَم َناَكَو ءهْيَلَع ٍةَباَحَّصلا

 3ُاَهِتْجاِلا هيف ٌعوُسَي امِم َكِلَذ َنوُكَي ْنَأ ُهتَياَع لب ؛اَهُعاَبت ما َنيِعِلْسُمْلا ىَلَع ُبِحَي

 لوُسرلاَو هللا نلإ هدر ٌبِجَيُف كمل هيف ٌتَعَّراَتَت اّمِمَو

 ىف ِهُْيَتْيَع ىف َءاَمْلا لخُدُي َرَمُع نبا َناَك اَم لْثم :ٌةَريِثَك َرِئاَظَت اذهِلَو همو س 4 5 2 .٠ 200 3 2 م هآ _ أ و 27 ع 0
 .اًديِدَج َءاَم ِهّينذأل ذَْحَأَيَو ءءوضؤلا 1 5 - - 0 هومر 0

 00 2 رب رار و 3 1 هيمع #1 ء مل يده ل 1 ا

 عاطتسا نم :لوقيو ٍءوضولا يف ريكضتلا يل ونكي نوني ةدرق وبا داكز

 هاا ا وم هرر وبيع هم ع اوه عمر موس ومما م وة
 ءُلْغْلا ُعِضْوَم َوُه ُلوُقَيَو ُهَقْنُع ُحَسْمي َن َناَك هنأ ُهْنَع َيِوُرَو «٠ «لعفَيلف هترغ ليطي ن نأ

 َنوُرَحآ َكِلَذ يف مُهَمَلاَح دقق 0 اَعاَبتا ءاملخلا و ٌةَفِئاَط ُهّيَحَتْسا َِ اذه 00
 و



 هْنَأك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت #بع اي

 اق وجامع ين دفيستلا» يف رلا هلو ةظدشحاتلا اوقف
 نييَكلاَو نْيَمِفْرَمْلا ىَلَع َداَر اَم ُّلْسَغ اَلَو َنْيتُدألِل ٍديِدَج ٍءاَم ذأ هيف َسْيَل
 لَ ٍ؛هُلَعْفَيلم ُهَ ُهَنََّع َليِطُي ْنَأ َعاَطَتْسا نَم» : قلي نيل َلاَق اَلَو ءِقْدْعْلا ْحْسَم ُحْسَم اَلَو

 : للك لا َلاَق نإ ِثيِداَحَأْلا ضْعَب يف اًجَرْدُم َءاَج َةَرْيَرُه يبأ مالك نم اَذَه

 ُأَضَوَتَي هلي َناَكَو .0"2هءوُضُوْلا ٍراَثآ نِم َنيِلَجَحُم اّرُك ٍةَماَيِقْلا َمْوي نوُنأَت مكن
 0 ليي نأ َعاَطَتْسا نَم» :ةَرْيَرُه وُيَأ َلاَق ءِقاَّسلاَو ٍدْضَعْلا يف َحَّرْشَي ىَّنَح

 إف ؛ُهَل ىَنْعَم ال اَذَمَو هقّرُعْلا ِةَلاَظِإ نِم ٍدْصَعْلا َلْسَغ َّنأ ّنَط نَم ّنَْطَو (ُلَعْفَيْلَ

 للا فلخكلا ٍلْجَرلاَو ِدَيْلا يف اَمَّنَِ ءٍلْجُرلاَو ِدَيْلا يف ال ِهْجَوْلا يف غلا

 ِسْأَرلا يف َةّرُع اَلَو ءُنأَّرلا ُلَسْعُي ال لك نسب ةقئرلا إن هتلر زك

 .ُةَلْثم اَهَُلاَطِإَو ءاَهُتَلاَطِإ ُبَحَتْمُي ال ُةَلْجَحْلاَو

 َلِْنيَو ؛ك يللا ِرْيَس َعِضاَوَم ٌريِسَي نأ ىّرَحَتَي َناَك َرَمْع نبا َكِلَّذَكَو ا سهم ع يعم

 ىَلَع ِهِ 0 را و
 هانكس زار :ءافلملا نو ةضاط ةنكتشا اجي كلذ وفن و «اهنلع تي اكل

 ٍةَباَحَّصلا ربك ل ا اك فاعلا زووم َكِلَذ ٌبِحَتْسَي ْمْلَو

 اوُلَعْفَي ْمَل ءْمِهِرْيَغَو ٍلَبَج ِنْب ٍذاَعُمَو ٍدوُعْسَم ِنْباَو َّيِلَعَو َناَمْثْعَو َرَمْعَو ٍرْكَب يِبأَك
 .ٌرَمُع نا لعق اَم لثم

 .هب َءاَدِتْقاِلاَو ُهََعَباَتُم َنْوَّرَحَتي اوُناَك اَمُك ُهوُلَعَفَل اًبَحَتْسُم ُهْوَأَر وّلَو

 ل ا لْثِم َلَعْفَي ْنَأ َةَعَباَتُمْلا َّنَأِل َكِلَدَو
 َصيِصْخَت َدَصَق اَذِإَو «ِةَداَبِعْلا ِهْحَو ىَلَع ُهَلَعْفَت ْ را سام

 2 7 امر وأ ناك

 هيف َيْلَصُيَو ناكَمِب َكِزْنَي ْنَأ لْثِم ؛ ؛ هدِصَقُي ب علو قاقمالا مشب لع ام اّمْأَو

 َصيِصْخَت اًنْدَصَق اًذِإَف ءهيِف ٍلوُرْنلاَو ةاَلَّصلاب هب هِصيِصْخَتل اًدضَق ْمَق ال ُهَلََن ِهِنْوَكِل

 .(215) ملسمو 5 ةدضف) يراخبلا هاور 2000



 ل[ ١190 ويللج م يبل 37 ميسم ِةَيِموُنَأْلا ٍديِحَوَت ٌباَتِك

 َناَك يتلا عَدبْلا ني اَذَه لب ؛َنيِعتُم ْنُكت ْمَل ٍلوُرنلا وأ بف ةاَلّصلاِ ٍناَكَمْلا َكِلَذ

 نَ ةَبْعُش ِثيِدَح نِم حيِحّصلا ٍداَنْسِإْلاِ َتَبَت اَمُك ؛ٍباَّطَحْلا ُنْب ُرَمُع اَهْنَع ىَهْنَي
 ءرَفَس يف ٍباّطحْلا نب ُرمُع اك :َلاَك ديوس ِنْب روُرْعَمْلا نَع يميتلا َناَمْيَلُس
 للك ْنِبلا هيف ىَّلَص : وُ هوبي مالا َلََتَم ناَكَم ىَلَع ىتأ م ا

 سماك اقول ْمِهئاَيِْنأ هان وخلا مُهّنَأ ب باَتكْلا ّلْهَأ كلش امنإذ -: ريح لاف

 .«ٍضْمَيْلق الرق صبا ةدلطلا هلا تقع نمت اَعَيِبَو

 هيف ىَلَص لب وي قالّصلاب ُهَصيِضْخَت ْدِصْفَي هب مل لك يتلا ناك امل

 مهل َمَكاَوُم رْيَغ نم ٍلْعِفْلا ةَروُص يف ُهَتَكَراَشُم نأ ُرَمْع ىأَر : ِهِلوُزُن ٌعِضْوَم

 اًمكْلا ٍلْمَأ عّدِب نمو ٍةاَلَّصلاب ٍناَكَمْلا َكِلَذ ٌصيِصْخَت لَب ؛ةَعَباَتُم َسْيَل ِهِدْصَق

 0 ُهبَسَتُم َكِلَذ َلِعاَمَ «َكِلَذ يِف مهي ُِبَمَتلا نَع َنيِمِلْسمْلا ىَهََو ءاَهب اوُكَلَه يتلا

 ْلَمَع َوُه يِذَّلا ٍدْصَقْلا يِن ىَراَصّنلاَو ٍدوُهَيلا ُهَبَشَتُمَو قّروُصلا يِن هلك َيِئلاب
 .ِبَلَقْلا

 ا

25 

 ٍةَروُص يف ِةَعَباَتُمْلا نِم ُعَلْبَأ ِةَنّسلا يِف َةَعَباَتْمْلا ّنِإَ ؛ٌلْصَأْلا َوُه اَذَمَو

 اًَهَّلَعَف لَه :َةَحاَرِتْسالا ٌةَسْلَج ِءاَمَلُعْلا نِم ريثك ىَلَع هَبَتْسا امل اَذَهِلَو «٠ ءِلَْمَعْلا

 .اًهيِف اوُعَراَتَت ؟ةَضِراَع ٍةَجاَحِل وأ اَباَبْحِيْسا

 هَنَأِل ُهَلَعَف لَه :هَبتْشا اّمَل ىَتِم نَم ٍجوُرْخْلا َدْنِع ٍبّصَحُمْلا ةلورن َكلَذَكَو
2000 

 كلذ يف اوُعّراَتَت دس هنوكِل 3 ِهِجوُرْخِل َحَمْسأ ناك

 ٍساَّبَع ٍنْبا ُفيِرْعَتَو كي ّيِبَنلا ٍدَعْفَم ىَلَع ُهَدَي َرَمْع ٍنْبا ٌعْضَو اَذَه نِمَو

 0 ميوكل مل اَّمَل اَذَم َّنِإَف ؛ِةَوُكْلاِب ناذاز ِنْب وِرْمَعَو ةَرْصَبْلاِ

 ؛ةَبَحَتْسُم ُةَّنُس اَذَه َلاَقُي ْنَأ ْنِكْمُي ْمَل ِهتَم ل ُهَعَرَش للك ْيِبَنلا نُكَي ْمَلَو ٍةَباَحَّصلا
 ىَلَع ُرَكْنُي اَل اّمِم وأ ٠ 0 ا ول :َلاَقُي نأ ُهْتْياَغ لَب ع اوور

 يمل لكي َنينلا اَهَنَس ٌةَيَحَبْسُم ٌهْنُس ُهَنَأِل ال كاَهَيْجاِلا هيف عوُسَي اّمِ هنأ ؛ هِلِعاَف
227 

92 

 ع

 هيهو هاد امو و
 6-- .ًةبتاَر َةَنُس ْلَعْجي ْمَل اَذِإ ضِراَعِل اًناّيْحَأ وب َنسأَب ال هن :ٍفيِرْعَتلا ىف َلاَقُي و



 ناك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت_

 2 31 2 مو 5 هم طل -

 َنوْعّوَسَي ٌةَراَتَو ءهَئوُهَرْكَي ٌةَراَت : ِهِلاَثُم انه يف اعلا 4 وفي اَذَكَهُو

 1 ةاسال 3 اَذِإ هيف ةيف 0 00 داهتجالا هيف

 0 هس هر ىلا 4 2 0

 اَمْنِإ َكِلَذ ْنِإَف 00 :ةَنُسلاب ٌمِلاَع ُلوُقَي اَلَو

 . َعَرْشَي ْنَأ اَلَو َّنْسَي ْنَأ ِهِرْيَعِل َسْيَل ذإ ؛هللكك هللا ُلوُسَر ُهَعَرَش اَميِف ُلاَقب

 نوكي الو يتسن وهف هورمأب ةوئس:املإف تودِشاَرلا ةواَنْلُخ ُهْنَس اَمَو

 اهل ايت ل م 0
 حار 03

 هحاي . ]1/---١8١[

 (تاقولخملاب فلحلا مكحو ,هللا ريغل رذنلا مكح)

 ٌيِبَنِل ال «هللا ٍرْيَعِل َرِذْنَي ْنَأ دحأل ُروُجَي اَل ُهَّنَأ ىَلَع ُءاَمَلْعْلا َىَمَتا 79

 .هب يِفَوُي ال ٌكْرِش َرْذَنلا اَذَه َّنَأَو ءَنيّن ِرْيَعِل اَلَو

 ول ىَّتَح «هيف َةَراَفَك اَلَو ُنيِمَيْلا هب ُدِقَعَْت ال ٍِتاَوُلُحَمْلاِب ْفِلَحْلا َكِلَذَكَ

 ؛ِءاَمَلُعْلا ٍروُهْمج َدْنِع ٌةَراَمَك ِهْيَلَع ْبِجَي ْمَلَو ههنيَِي َدقَعْنَت مل لك يِْنلاِب تلَح

 |[ . ِنْيتياَوَرلا ىّدخِإ يف ا ةَفيِنَح يِبَأَو ٌيِعِفاَشلاَو ِكِلاَمَك

 َكِلَذ يِف َقْرَم اَلَو ُهْنيِمَي ْدِقَعْنَت ْمَل َنيِقوُلُخَمْلا ٌقَحِب يكل كاع رب

 يايا . ْمِهرْيَغَو ٍةَكْئاَلَمْلاَو ءاييْنَأْلا ّنْيب 0

 هه ©

 ىلاعت هلوق ىنعم)
 اًميِتْوْيَس أ أولاقو هاون وأ 0 هدأ مُمدَكاَء آم 2 0 شب ولو

 ([155 :ةيوعلا] 4699 توُبعم هلأ َلِإ آَنِإ تارشرو فلس نم كَل
 مخ أولاَقَو 2 رُيلَكاَء 1 - را 0 نق 75

 هنأ 6 َنِيَبف :4©) تنم هلا َلِإ آّنِإ تلوُسَرَو ولِْضَم نم ُهَّنأ اَميِتْؤُمَس ُهَّلَأ

 ا و لرش ناهض اجي نسا 1 نيد ناك

 وعاش لا 1 ةلوسرو هلعُت نك هللا انيس
 0 ويبم



32000 1 
 2 ةّيِهول الا ٍديِحَّوت بانك

 :َلَقَي ْمَلَو [هو :ةبوتلا] 469 ُهَّلَأ اَنِبَسَح ًاوُلاَفو# :ىَلاَعَت َلاَق م َن ,5٠ كاع ه عم 55 0 صح و اس هد 00

 َلاَق اَمَك «َنيِنِْؤُمْلا ُهَداَبِع ٍفاَك ُهَدْحَو ُهللاَو يِناَكْلا َوُه بسحلا ّنِإَ 0
 : يأ ؟[54 :لافنألا7 469 تييزملا َّنِم َكَعَآ نمو ُهّنَأ َْبْنَح يلا اياك : ىَلاَعَت 20101 27 0

 تاَونَصلا لوقا َوُه اذه «فمؤغلا نم ككَمْلا نَم كا ةيسح ةذخو وه

 ُهَّللَأَف َلوُسََرلا َعَبَتا نَم ُلُكَف هُهَعَبَتا نَمِلَو ٍلوُسّرلِل ٍفاَك هللا نأ ُداَرْمْلاَو

 .ُهُفْزاَرَو ُهَرِصاَنَو هيب اَمَو هيفاك
 د

 د 0

 ش ءاقيإلا َركَّذَف «كأوُسَرَو وِلَضَم ني هنأ اَنيِتْوْبسط :ىَلاَعَت َلاَق َّمُم
 0 0 ركب سَ كل لوس

  3ب ١

2 _ 

2 

 َنوُد ُهَدْحَو هللا ىَلِإ َةَبْعَّرلا َلَعَجَف «ت

 [1و9 - ؟9؟/1] 0 نم وري 00

2 2 

 (ِةَماَيِقْلا َمْوَي قْلَخْلِل ُعَفْشَي هلي يبدل يِبْنلا)

000 
 .ةَعاَمَّشلا ىف ُهَل هللا ندي ْنَأ َدْعَيَو ءَكِلَذ ُنماّثلا ُهَلَأْسَي

 هللا ْناَوْضِر ُةَباَحَّصلا ِهْيَلَع َّنَمَتا ام ىَلَع َنوُقِقَتُم ِةَعاَمَجْلاَو َهَنّسلا َلْهَأ َّنإ مْ
 كيس ل ا عير ل 2 مه ؟- ب - 6 ها ونا و نع ع رم هك ع

4 

 . ٍقْلَخْلا موُمْعِل اًضْيَأ ُعَمْشَي م

 للقب نولَس كي 0 0 ةَباَحَّصلا 0 را 2

4 0 

 :َلاَقَف ٍبِلَطُملا ٍدْبَع ِنْب 55 ىّقْسَتْسا 0 اذِإ َناَك تانتكلا : نذل رع
 ها م
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 0 هلا مةسإلا خيش لئاسوو قوانف بيرهت 2 _ يثششَصَ: َ هنأ مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت مب

 ان عي قتلا لغو انو «اكينك اهب كتلإ نكوك يدك اذ[ذك | هيلا سيل يل ل هب و وس د ىومو بضم همر اص رسب سوس و6 027 هرقل مو
 اي 2 هه ع م 04-7 دع وه ع 2٠ 5 ع 8ع

 مويه ماجف
 . لوقسيف «انقساف

 ٍرِئاَس يف اًرَّسَقُم َءاَج دق ٍِباَطَحْلا ُنْب ُرَمُع ُهَرَكَذ يِذَّلا هلك َيِبَئلاب ُلُسَوَّتلاَو
 20 ول باق وو ه8 ناقر 6 9 7 ه6 4#
 َءاَعَدلا ُهْنِم َبْلْظَي نأ َرُهَو «وب عاَمْشِتْسالا سْنج نِم َّوُهَو ءِءاَقْسِتْساِلا ِثيِداَحَ
 اًنيِدْيَأ َنْيَب ُهُمُدَقُن ٌُنَحَنَو ُهَتَعاَفَشَو ُهَءاَعُد َلَبْقَي ْنَأ هللا نِم َبْلظَيَو َةَعاَفَّشلاَو مب 57 م هس 24 2 دن نيب هد 2 0 لي 2 ا ري

 2 3 2 يي 0

 ممل م11 للك يمَأَو يبأب اَنَل اُلِئاَسَو اَعِفاَش

 هه م

 («..يِهاجب ٌُةولاساف ةللا َمَتلاَس اذإ» :ثيدح يف مالكلا) 6 7 7 مكمل 4 0 .٠
 ُهوُلَأْساَك هللا ْمُتْلَأَس اًذإ» :َلاَق ُهَّنَأ هلي َِبَنلا نَع ٍلاّهَجْلا ٌضْعَب ىَوَر /55ل] 111 2و ع2 2 - 31 0 3 5 5 4 هس 7

 نِم ِءْيَش يِف َسْيَل ٌبِذَك ُثيِدَحْلا اَذَهَو .«ٌميِظَع هللا َدْنِع يِهاَج َّنِإَف ؛يِماَجِب
 مْلِعْلا ٍلْهَأ نِم ٌدَحَأ ُهَرَكَذ اَلَو ءِثيِدَحْلا ُلُهَأ اَهْيَلَع ُدِمَتْعَي يِتْلا َنيِمِلْسُمْلا ٍبُْك
 م1 :ةيوكلاب

 هه ٠

 (دجاسم روبقلا ذاختا نع يبنلا يهن)
 م

 ٍروُبُقْلا ٍِذاَحتا نَع ىَهَن ُهَنَأ للك َيِبَّنلا نَع ٌتيِداَحَأْلا تَضاَمَتْسا مالا
 ام َلَّوَأ َّنأِل َكِلْدَو ءاّديِع ِهِرْبَق ِذاَحّتا نَع ىَهَنَو ءَكِلَذ ُلَعْفَي نَم َنَعَلَو ءَدِجاَسَم

 4 2 ع م - . ثم 7 ب
 [("؟1/١] .حون موق يِف ناك مديت يف كرْشلا ثدح

2 2 > 

 (ْةْلَو يبنلاك هللا ريغب فلحلا مكح)

 تنلكلا وهو لاكن هلا رعب نيمبلا دمعتك ال هنأ ىلع ءاَملُعْلا َّنَفْلا 7 وم
 ع 3 7 ََء 57 001 2 تاو ا را 01 3 1

 نم دحأب وأ ءاّيبنالاب وأ ,ةكئالملاب وأ ةَبعكلاب َفلَح ولف .تاقولخملاب

 4 52 5 5 م م 2 ا نا د ا م.م 3 3

 ْئهَن اّمِإ ُهْنَع ىَهْنُي لب ؛َكِلْذ ُهَل ْعَرْشُي اَلَو هَنيِمَي ُدِقَعْنَت مل : كولُمْلاِب وأ .خوُيشل
 00 ضل 0

2 



 '' حيِحَّصلا يِفَن و يِفَف «ٍميرَْت ْيَهَن ُهَّنأ نأ ُحيِحّصلاَو ِنْيَلَْق َكِلَذ يِف ِءاَمَلْعْلِل َنِإَ

 يِفَو .(ْثُمْصَيِل لآ لان لجل لاك ناك ا 0 هنأ للك يِبَّنلا نَع

 .«كَرْشَأ دق هللا ٍرْيَغِب ٌفَلَح نَم» :َلاَق ُهَنَأ للك ُهْنَع "”يِذِمْرَلا

 ال د ردا متل كفك هلآ ةييتقتملا ءاملعلا خي 5 لقي ْمَلَو

 ٍضْعَب ٌدَّرَط دَقَو هب ُنيِمَيلا ُدِقعْنَ هنأ يِف ٍنْيئياَور َدَمْحَأ نع ْنَِك دل

 .ٌفيِعَض اَذَهَو ءِءاَْنَأْلا ٍرِئاَس يف فاَلِخْلا - ٍليِقَع باك ا

 نم ٌدَحَأ وب ْلْقَي ْمَلَو ذاَش ٌفِيِعَض َيِّئلاِب ِنيِمَيْلا ٍداَِعْناِب ٍلْوَقْلا ُلْصَأَو
 اَل ُهَنأ ةَفيِيَح يِبَأَو َيِِفاَّشلاَو ِكِلاَمَك ُروُهْمُجْلا ِّْيَلَع يِذَّلَأَو ءُمَلْعَت اَميِف ِءاَمّلُعْل

 ["0 - ”"0/1] . ٌحيِحَّصلا هع ادعو دمخأ َنَع ٍنْيئياَوَرلا ىَدْحِإك هب ثيل دفعت حنت

 هه هم

00 

 ةرصر - فَ

 ( مايد وهب نول ىِرَلَأ أ َهَّنلَأ أ أوتو :ىَلاَعَت هلوق ىنعم)

 1ع ١[ :ءاسنلا] «هميَألاَو وب نون ىلا هلل ايتو :ىَلاَعَت َلاَق م 9
 هللاب مُهُلُواَسَتَو ءمِحّرلاب ال هَدَحَو هللاب ول 2 :ٍبْضَنلاِب ٍروُهْمَجْلا ة6

 . هللاب مُهَدَهاَعَتَو «هللاب ٍضْعَب ىَلَع ا َماَسْقِ ٌنمْضَتَي 5

 كّنأْسُأ مُهُلْوَق َوُه :ٍفَلَّسلا نِم ُةَقِئاَط َلاَق دّقَق ضْفَحْلا ٍةَءاَرِق ىَلَع اَمَأَو

 . ْمِهِلاَوَس نع ٌراَبْخِإ اَذَهَو ءمِحّرلابَو للاب

 ّتْعَمُف ِهِزاَوَج ىَلَع اُليِلَد َناَك ْنِإَك ءوزاَوْج ىَلَع ليِلَدب َسْيَل ُهَنِإ :ُلاَقُي دَكَو

 يكل قا ل مِحّرلاَ دم مِحّرلاب كّنأسُأ :ِهِلْوَ
 ٍلاَوُسُك ؛اًفوُمَُخ ٍضْعَب ىَلَع م ْمِهِضْعَب اًهِباَحْصَأِل ٌُبجوُ ّمِحَّرلا | ند 0 ؛مِحَّرلا

 [ 1 . ِهِتَعاَفَشَو لك َيِبَّنلا ِءاَع ل اَنِلاَوَسَكَو َةَحِلاَّضلا مِهِلاَمْع اًمْعَأِب ىَل اَعَت هلل َةَناَلَعلا

 ب 2 2

 .(ه"ه) (0 .(05179) يراخبلا (1)



 ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ممصضص

 (اذكب كلأسأ :لوق مكح)
 وجي ال اَذَهَق اًمِسْقُم َنوُكَي ْنَأ اًمِإَف :اًذكِب كْلُأْسَأ :وِرْيَعِل َلاَق نم 5

 ا مسفئلا ىلع ال ميفُمْلا ىلع اذه يف ةََكْلاَو «ىلاعت هل يع

 .ِءاََقُمْلا ُةَمِيَأ َكِلَدب

 ردو لام دب هنالك ذيل مو زل تاق علال ايفل 2 كار
 [*0 11 : مهنه

 هه م

 (تاومألاو ءايحألا نم هللا ريغ ءاعد مكح)

 ها وما عاو ا ةعرشلا ةتعذألا ٍنيّدلا ٌةَمِئ ُةَمَيَأَو مالْسإلا م ُءاَمَلُع َرَكَذ 7# 1

 . َكِلَذ ُعاَبْتا يِخَبيَف ؛ةّيِعْدِْلا ةّيِعألا

 :ٌتاَلَث ٍباَبْلا اَذَه يِف ُبِتاَرَمْلاَو

 هللا ّر َرْيَغ وعدي نأ : : اهاَدَحِإ

 و «كب ريج ًدْسَأ ان وأ © نثَع ناَلُف يِدّيَس اي : لوقف ْمِهرْيَغ وأ َنيِجحِلاَصلاَو

 .للاب ُكُرُشلا َوْه اَذَهَف :َكِلَذ ُرْحَنَو ءيّوُدَع ىَلَع ىِنرُصْنَأ وأ «.كب ُتيِغَتْسْأ

 لمعي دو ءاَهَضْعَب وأ ُهَمَجاَح ناطْيتلا يِضْقي دق ٍتاَقوْلُخمْلاب ُتيِفَتُْمْلاَو

 و ًَ

 ّوه اَمنِإَو 1 يا ةَماَرك َكِلَذ نأ نط هب َتاَعَتْسا يَِلا ٍةَروُص يف ُهَل

 يِفَو ماَنْصَأْلا يِف ُناَطْيَّشلا 0 امك شاب كرش امل ةاوغأو ةلكك داَطيَم
 اَنِ ياك اذَه لَو هكر رو ورحل

 يِتَروُص ىَلَع ٌصْخَش ىَن 1 يِرْيَغِب وأ يب ب اوُناَعَتْسا زك يف هن ُهَفْصَو ُلوُظَي

 وأ يب ِةَناَعِيْساِلا ٍةَكَرَب نم َكِل َكِلْذ َّنأ اوُنظَ ٠ ؛ْمُهَجِياَوَع ىَضَقَو «يِرْيَغ ةَروُص و

 داَكتإَو مالا ِةَداَبِع لْصْأ َوُه اَذَعَو ؛ْمُهاَوْعَأَو مُهَّلَضَأ ٌناَطْيَش َوُه اَمّنِإَو «يِرْيَعب
4 

 :كللذ تنك امك :ةقماملا ِنوُرُقْلا نِم ِلَّوَأْلا ٍرْدَّصلا يِف ىَناَعَ هللا َّعَم ِء رشا

 ام َكِلَذ نِم ُفِرْعَأَو وِرْيَغَو اَنْ

 أ وم

 أ هنأ
 34 ا

7 

 سس

 :.كلذ نم شان دوعت شاب كَرْشَأ اَذَهَف



 هك ل ةّيِهولألا ٍديِحَوَت ٌباَنُك

 يل هللا ٌعْدَأ :َنيِحِلاَصلاَو ءايينألا نم ٍبِاَعْلا وأ ِتّيمِْل َلاَقُي ْنَأ : ٌةَيِناَكلا

 اَذَهَف ءاَهِرْيَغَو َمَيْرَمِل ىَراَصَنلا ُلوُقَت اَمُك ءاَنَل هلل كأس[ ىأ كليو ان 23و

 نِم دَحَأ اَهّلَعْفَي ْمَل يِتَّلا عّدبْلا نم ُهَنأَو ؛رئاج ريغ هلآ ملا ثيرتْنَي آل اضَي

 هل هنا رغذي نأ هني ثلظت ال انيك ثيملا لان نأ ٌروُجَي ال ُهْنَأ َمِلْعَف

 4 ِنيدلاَو اَينَّذلا ٍبِئاَصَم نم ٌءْيَش ِهْيَلِإ ىَكْشُي ْنَأ ُروُجَي اَلَو هَكِلَذ َرْيَغ اَلَو

 فارغا ىلإ يوني ارباح يف َكِلَّذ َّنِإَف ِِتاَيَح يِف كلذ ِهيلإ ىَكْشُي نأ ٌراَج

 1 ا نَم َلاَوُس َبيِجُي ْنَأ تَلَكُم ِهِتاَّيَح يف ُهّنَأِل ؛ كرش ىَلِإ يِضْقُي اَذَمَو

 انك لل ةيلوملا كنتو عيا والاول :نيدقللد ف

 تناك ِِك ُهَنيَب ْنِإَف ؛ِهِتْوَم َدْعَب ُهُزاَوَج ِهِتاَيَح يِف ِءْىَّشلا ِزاَوَج نم ُمَرْلَي اَلَو

 نأ َمَرَح هيف َنِفد امل ءاَدِجْسَم َلَعَجي نأ ُز زوجي َناَكَو َةَعوُرْشَم هيف ٌةاَلَّصلا

 َدوُهَيْلا هللا َنَعَل» :َلاَق ا ا

 ولك م ُرَذَحُي «هَدِجاَسَم ْمِِئاَيِبّنَأ َروُبُق 3 اوُدَخَنا ىَراَصَنلاَو
 م »و

 5 ف 2ك م6 5 موو ل 03 5 هر 2ع. نضام 00 2 3

 يذلا ءَكِلَذ وُحْنَو َكَدْنِع ٍنالف ِهاَجِب 0 «نالفب كلأشأ 0 نأ :ةّئلاثلا
 هاا 1 د 0 ا

 ىلإ هنع اولَدذَع لي 0000 اذه نأ نعزا َمَدَقَت 20 كما - حوا حا أ 8 يع 2 ع هيه ماك جعل

 ُهَلَعفَت ٌةَباَحَّصلا تَناَك اَم َنْيَب ِكاَرِي ريالا نم «لشولل» نأ يف ان َنّيبَت دَكَو
2 

 َةَباَحَصلا ٍِفْرَع يف 21 ٍلُسَوَّتلا طفل َنِإَف راق و 0 ام َنْيَبَو

 َهَجَوَتَيَو َلَّسَوَتَي ْنَأ ُروُجَي اَذَهِلَو ِهِتَعاَفَسَو ِهْئاَعُدب ُهُجَوَّتلاَو ُلُسَوّتلا َوُه : لَو

 ١[ 18/11 هك "هاا 0007

 .(659) ملسمو 575(2) يراخبلا ()



 ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت قم

 امل ْمِهروُبق ٍرْيَغَو ْمِهِروُبُق َدْنِع َنِيِتْيَمْلاَو َنيِِئاَعْلاِب َنوُتيِخَتْسُمْلا ِءاَلُؤَم 77
 ها هاك ونون فا راظتلا وام :ِناَنْوأْلا ٍداَبُع سْنج نِم اوُناَك

 مُهْبطاَحنَو وب ِثاَعَتْسُمْلا َكِلَد ٍةَروُص يف ُنيِطاَيَّشل تو ْمِهِيِوْعُيَو ِناَئْوَأْلا

 قد كلذ ضقيو ناهكلا نيطايتلا ةتطاخت امك :ةَئَساَكُمْلا ٍليبَس ىَلَع ءايشأَي

 .قْدَصلا ني هيلع ُبلْعَأ ُبِذَكْلا لب ؛ُبِذَع َوُم ام َكِلَك يف َنوُكَي نأ دي ل نك

 نما بر © ءاكضألا َدْبتَت نأ ََبَو نْبْتَجْلَو» :ان َليِلَخْلا َلاَق دَكَو

 .["5 "0 :ميهاربإ] نيالا َنِم اك

 .ْمُهَلاَلَص ىَضَتْما بَبَسي الإ ٍساّنلا نِم اًريثك َلِضُي الل رجلا نأ م ُموُلْعَمَو

 ام نو را ِتاَواَمَّسلا تَقَلَح ان ُدَِمْعَي ماَنْصأْل داع نو دعأ نكي ْملَ

 :تايكأل ظئاكوو ةاكتشا اهتودككي اوناك

 . َنيِحِلاَصلاَو ِءاَْنَأْلا ِرَّوُص ىَلَع اَهَرَّوَص نّم مُهْنِم -أ
 ءِرَمَقْلاَو ِسْمَّشلاَو ٍبَكاَوَكْلِل َمِساَلَطَو َليِئاَمَت اَهَّلَعَج نَم 000

 .ّنِجْلا ٍلْجَأِل اَهَلَعَج نَم مُهْنِمَو - ج
 .ةَكِئالَمْلا لجأ اَهَلَعَج نَم 0

 وأ ءَنوُحِلاَصلاَو ُءاَنِبْنَأْلاَو ُةَكِئاَلَمْلا َوُه امن ْمِهِدْضَ يف مُهَل ُدوُبَْمْلاَ

 .ةذقلا وأ سمكا

 ل 5 2 قيظأي الا َنوُدْبْعَي رمألا ٍسْفَن يِف مُهَو

 اعيِمج مهرشحي مويو#» :ىَلاَعَت َلاَق امك ءَكِلَذ ىَلِإ مُهوُعْدَي ام مُهَل ٌرِهظْنَو اًَهوُدْبْعَي

 مهنود ني انُثلَو تأ َكَنَحْبْس أولت (©© توبتي اواك ني لوم ِدَكَهَلمْلِل لوي 3
 5١ 4١[ :ابس] 46 َنوْمْؤُم مب مهررك جل ل 00 رز 1 ب وود ل

 هه هم

|]"5١-55/1[ . 

 يف ىرن نحنو «ةرشابملاو دصقلا قيرط نع نجلل نيكرشملا ةدابع نأ ىري ال هيك خيشلا )00(

 .نيطايشلا ةدبع :مهسفنأ نومسُيو «ةرشابمو ةحارص نجلا دبعي نم عقاولا



 2 ةّيِهولألا ٍديِحَوَت ٌباَتك

 («© تييتف َكاَيِإَو دبعن َكاَيِإ»)
 4«© َتيِيَنَض َكاَّيَِو ُدَبَن َكاَّيِإ» :هِلْوَق ا َمهَق نَم 75

 هَنَأَو ُهَدْحَو هللا اّلِإ َةَمَلْظُمْلا َةَناَعإْلا ِةَداَبِعْلا ىَلَع ُنيِعُي ال ُهّنَأ َفَرَع [ه :ةحتافلا]
 ىللاب الإ نوكَت ال د هنافكس ل !:كلذكو ةيتلع ردقت مف ٍقوُلْخُمْلاِب نا

 «[١؟5 :نارمع لآ] هَل دنع ْنِم ل ٌرَصَتلا امو فيلَع الإ 0 ل ٌلُكَوَّتلاَو

 مه /1] .هللا الإ ِهْيَلَع ُرِدْقَي ال - ّوُدَعْلا هب ُبِلْغَي اَم ُقْلَح َوْهَو - ُنَلْظُمْلا ٌرْسَنلاَ

 (..نئَلْضَأ ىلع ٌيِِبَم مالشإلا ْنيي)
 : نصا ىَلَع ٌّيَزِبم مالْسِإْلا ٌنيِد م ١

2 

 كش ون اةلكدي ال ةدقوتاللا يقي نأ فزع

16 1١ 

 هللا اَّلِإ ىَعْدُي اَلَو هللا الإ دَبْعُي الق ُهُريَغ هيف ُهُكَرْتَي ال ُنَح ُهَل كو ُهللاَو هروو ىنّوهو وومَ . هشر هل يك قاد عع

 ُهَميِرْحَت 1 هليل هيي ره ىَلاَعَت هللا نَع م َْلَبْمْلا َوُه للك ل وسرْلاَو

 .ُهَعَرَش اَم ُنيّدلاَو ءُهَمَّرَح اَم ُماَرَحْلاَو ُهَلَّدَح اَم ُلاَلَحْلاَ

 ِهِدَعَوَو هِيْفَنَو هِرْمَأ غيِلْبَت يِف ِهِقْلَح َنْيَبَو هللا َنْيَب ٌةَطِساَو يك ْلوُسَرلاَو

 [م 1 دلك ني هنتر اق .ءاكر ييبوخت رش را ووو

 ه2 2



 ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ممم

 (هدابع نم بيرق لو هللا)

 ماكخألا نَع هب َتبَّنلا اوُلَأَس اّذِإ مُهْيَلَع هللا ٌناَوْضِر ٌةَباَحَّصلا َناَك 75ه ]
 ُتيِقوَم ّه لَه َةَلِجَأْلا ٍنَع َكَتوُلَسَي» :ىَلاَعَت َلاَق اَمُك ءْمِهَيَباَجِإب لكك هللا ُلوُسَر َرِمَأ 6 لمس و هع 2 - يس ره تح م22 ه5 مسج ك 0 َنالص رش نا م

 2: ري ا آ ع د و

 .[719 :ةرقبلا] « وْممْلا لق َنوُمِفَسي اًذام كلئوُلَحَسيَو » «[184 :ةرقبلا] «ٌحَحْلاَو ِساّنلِل

 ْنِإَه َقَع ىوابع كللأس اًداَوو :لاك ىَلاَعَتَو ُهَن 1 7 -

 لب ؛(لقَف» : ُهَئاَحْبُس ُلَقَي لَ «[187 :ةرقبلا] قاعد اد وعكأ و كر ُبيِرَف

 [مد4/1] .؟)وداَّبِع نم ٌبيِرَق َوُهَف 24عاّدلأ ٌةَوُعَد تع رف ىنإفإ» :ىلاعَت َلاَق

 هه

 2 نم ةعومجم عم خيشلا راوح)

 نِم ٍناَبْهُر ٌةَناَلَث ِهِدْنِع ىَلِإ َلَخَد "ميسر ٍةَعاَف يف ُحْيَّشلا َناَك امل 5

 هيَلَع َناَك يلا 18 ع تانك قلاب حلا مِهْيَلَع ماَقَأَو مرا ءِديِعَّصلا

 . ٌحيِسَمْلاَو ميِهاَرْبِإ

 ني ون ةَدّيَّسلاب َنوُلوُقَت ْمُتْنَأ َنوُلَمْعَت ام لْثِم ُلَمْعَت نحن :ُهَل اوُناَقَ

 يع عيبا نأ ىَلَع ْمُثْنَأَو ُنْحَن اَنْعَمْجَأ دَكَو َميْرَمَو ٍةَدّيَّسلاِب ٌلوُقَن ُنحَنَو

 . ةَسيِفَن نِمَو ِنْيَسْحْلا نِم لَضْفَأ

 َذُك ُنْحَنَو ْمُكَلْبَم َنيِذَّلا َنيِحِلاَّصلاِب َنوُئيِغَتْسَت ْمُتْنأَو
 2 و م 2

 ُنيِد َوُه ام اَذَهَو 0 ا :ْمُهَّل َلاَقَق

 .ةليسولاو لسوتلا باتك نم لئاسمو دئاوف نم هّتيقتنا ام ىهتنا انه ىلإ )١(

 .هال١ا/ ةنس رصمب هيف نجس ثيح «سبحلا نم عون ميسرتلا ()

 .!نوجسم وهو ىتح حصنلاو ةوعدلا نع خيشلا رتفي مل فيك لمأتو
 تاحلاصلا نم يهو «رَو بلاط يبأ نب يلع نب نسحلا نب ديز نب نسحلا تنب ةسيفن :يه ()

 .(ه8١١) ةنس اهب تيفوتو ءرصم ىلإ تلوحت مث ةنيدملا يف تناك «تادباعلا

 )777/1١(. ةياهنلاو ةيادبلا )0١7/1١(« ءالبنلا مالعأ ريس :رظنا

 يل لسوتلاو مهتدابعو «نيحلاصلاب ةثاغتسالا :وهو )2



 َدُبْعَت اَل ْنَأ 46# ْميِهاَرْبإ ِهْيَلَع َناَك يِذَلا َنيّدلا َّنِإَف ؛ِْيَلَع َناَك يِنَّلا َميِهاَرْبإ

 َكِرْشُن اَلَو هَل َدَلَو اَلَو هَل َةَبِح ةحاض اوال ةرتالو مقل كير 3 وهلا 39

 نما ل رسل 1 فكرا اعقل الو اكتم الق 1

 «©© ادبع ميلا قا َّلِإ ٍضّنالاَو ٍتَوَمّسلا يف نم ُلُك نإ» اَحِلاَص اَلَو ِءاَيبْنَأْل

 .[97” :ميرم]

٠ 

 .رْيَغ نم ُبّلظُت ال هللا ُرْيَغ اَْيَلَع ُرِْقَي ال يلا َروُمأْلا ّن
 هوو نمد عوج وورش مغ ىو وك < 0 د و26

 7 مُمُرْفَونَ مُهَمْظَعَنَو مهب ُنِمْؤَن مالسلاَو ٌةاَلَّصلا مِهْيَلَع ُءاَيِبْنَألاَو

 ٌدوُمَو ٌحِلاَصَو ٌحوُن َلاَق اَمَك ءْمُهْعيِطْنَو ِهِب اوُؤاَج اَم عيِمَج يِف مُهَقَدَصْنَو 2 7 4 د 5 1 وة رى
 هلل ىَوُقَتلاَو ةَداَبِعْلا اوُلَعَجَف ء* :حون] « ُهوُفَتَو َهَللا وديع :ٌبْيَعْشَو

 . هللا 0 ا َّنِإَ 1 ا هَدَحَو

ِ 

 ىتح

 َنِمْؤُي ىَّنَح اًَرِفاَك َناَك باتكب َرَغَكَو بقل يكب ار ديلكت كبل َكِلَذِب

 .دخآلا ُمْويَلاَو ةكئالملا َكِلَّذَكَو .باتكلا َكِلَدب
 خت يذلا يذلا نم ريح هيركذ يذلا نيد «اولاق هن َكِلَذ اَوُعْمَسا امل

 ["الا ا .ِهِدْنِع نِم اوُهَرَصْلا َّخ هْيَلَع ِءاَلُؤَمَو

 َكِلَذ ُوحْنَو ضررلا ٍليِبقَتو ِءاَنِحْنإِلا مكح)

 (ِكوُلُمْلا ضْعَب ْذْعَنَو َدَو خوُيشلا ٍضْعَب ِضْعَب َماَدَق د ُلَعْفُي اَمِم ٌنوُحَُسلا ِهِيِف اَمِم

 ٌلَعْفُي امه 7 ك1 رك ٍسْأرلا فَ ضزألا ليفت اَمأ 0#

 عوُكُرلاَك ُءاَنِحْنالا ُروُجَي ال لَب ؛ُز جت اق :كولملا ضقت و خوُيشلا ٍضْعَب َماَُ
5 

 , "7ا/ :َلاَق ؟ُهَل ينحنيأ هع ل ا اولاق امك ءاضنأ

 .دنسملا وققحم هفعضو «هنسحو «(71/78) يذمرتلاو )١17055(« دمحأ مامإلا هاور )١(



 ل

 هنأ مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت قم

2 

 0 ل ركأ اذ

 نِم َكِلَذ ِوْحَنَو ٍلاَمْلا ِتْيَب نم ُهَقِحَتْسَي هُقِحَتْسَي يِذَّلا هقدر عظَن وأ هلام ٍذَُخ هس

 َلْعِفْلا يبن خمرتلا لج ةارقإلا لق هامش رك دنم ذر نرصلا

 مَع نك :وِرْيَغَو َدَمْحَأ نت ُروُهْشَمْلا َوُهَو ءووْحَنَو رم دك َمَرَحُمْلا
 هللا َمِلَع نَمَو ةوناكتإلا نسحب هني عاقالا ىلَع نصري لَم ُهَهَرْكَي ْنَأ َكِلَذ

 .َكِلَدِب رْمَأْلا نم و ِهِقَدِص ٍةَكَرَبِب ىَناَعُي دقو ءىَلاَعَت هللا ُهَناَعَأ ٌقْدّصلا ُهْنِم

 ٍلَكَم ىَلَع هر اَدإَو الق ِاَمْلاَو ٍةَساَّرلا ٍلوُصُم ٍلجَأِل َكِلَك ُلْعِف اَمَأَ
 َةَمِلَك َهَرْكَي ْنَأ لثِم ؛اَئّسَح َناَك :ىَلاَعَت هلل َعوُضْخْلا اَذَه نأ ِهِبْلَقِب ىَوَنَو َكِلَذ

 هوو

 يي فدلا . اًرياَج ىَنْعَم َيِوْنَيَو ٍرمكْلا

2 2 © 

 (ٍنَّمَعُم صخش موق َدْنِع ماَيِقلاَو ضوُهنلا مكح)

 00 شالا ِياَمَلُحَ ذي نتلا ٍدْهَع ىَلَع ٍفلكلا قاع نكت مل ل16 ١
 :: لأ لاقاذق لت ؛ ساّنلا نم ٌريثك ُهلعفَي اَمك هع ُهنْوَ املك ََيِهْلا اوُداَْعَي

 | هوي مل ُهذأَ اَذإ اوُناَكَو للي َيِبَنلا نم مهْيَلِإ ٌبَحَأ ٌصْخَش نُكَي ْمَل» :ِكِلاَم

 هل اًيقلت هيف رق ِمِاَقِْ اوُماَق اَمّبَر ْنِكَلَو 2« '”(كِلَذِل ِهِيَهاَرَك نِم َنوُمَلْعَي اَمِل ؛ُهَل

 :ٍذاَعَم ٌن :ُةَْس م اًمَل ٍراَصْنَأْلِل َلاَقَو ةَمِرْكِعِل َماَق ُهَّنَأ للك ََِنلا نَع َيِوُر امك

 1 9 او

 درفملا بدألا يف يراخبلاو ل( عه) دمحأ مامإلاو ا هححصو يذمرتلا هاور 2غ(

(45). 

 .(ت لكم ملسمو ة وحل يراخبلا هاور (6)



 و ا ةهءر 5 40 7 م مارا ى دك ص و > ةفا هَ م مه ص

 هل اوموَقَي مل َهْوُأَر اذإ ثيحب ِهباَحَصَأ عم كلذ قي ال نأ عاطملل يغَبيَو
 5 0و 3

 .ِداَتْعَمْلا ٍءاَقللا ىف الإ

 هس سي ف س12 26 هس كس وعقسا سو عاسماا هكس
 نسحف 7 ل وحبو رفس نم م ب نَمِل ب .نسحف هل اًيقلت كلذ وحنو رفَس رم مدقي ٠ اًقلا امأ

 َكِلَذ نأ دّقتْع اَل َكِرُث وّلَو ءماَيِقْلاِب يِئاَجْلا ُماَرْكِإ ِساَّنلا ٍةَداَع نِم َناَك اَذَِو
 سّئيهع #5 معكم وم يكف ه2. نأ جماسك 00 52 م هك -
 ماقي نأ صالاف :ةنسلل ةَقفاَوملا َةَداَعلا ملعَي ملَو .يضفخ ٍدّصق وأ ءوقَح كّْرتِل

 م6 نس نا لااا هس ع 0 مهو نك ىو 6# ن4 هه 06
 . ءانحشلاَو شضعغاتتلا َعَلاَزِإَو «نيبْلا تاذل حلصأ كلذ نأل ؛ هل

 ُلاَجّرلا ُهَل َلَئَمَتي َْأ ُهَّرَس نَم» :ِيكي ِهِلْوَق يف ُروُكْذَمْا ُماَيِقْلا اَذَه َسْيَلَو وك
 نأ ّوه َسْيل ءَدِعاَق ٌوهَو هل اوُموَقَي نأ َكِلُذ ْنِإَف ؛' '”«رانلا نِم ُهَدَعَقَم ْأَوَبتَيلف اَماَيِق 1 رم 9 2 مه معلم 8 و أ 9 2 - 3 كلب وس س5 5 آ 22ه
 مِئاَقْلاَو ءُهَل تْمْقَو ِهْيَلِإ تْمُق :َلاَقُي ْنَأ َنْيَب اوُهَرَك اَذَهِلَو ءءاَج اَذِإ هِئيِجَمِل اوُموُقَي 2 ا 04 2 و هر

 [مالو د 4/1 .ٍدِعاَقْلِل مِياَقْلا الجب ماّيِقْلا يف ُهاَواَس ِمِداَقَلِل

 أ و 7 25 0 هر مه اللا هنأ 20 2 4

 صضِقاَن َعوُكُر ّوُه ام َكِلْذَكَو . .ُهْنَع ىَهْنْيَف :ةّيحَّتلا َدْنِع ٌءاَنِحْنالا اّمأ
 وعمر 5-2 .٠ ما

 [اا 1 .هنع يُهنلا يف لخدَي

 «ةّيِمالْسإلا ٍءاَمْسألا ىلإ ةيكرشلا ٍءاَمْسألا ُريِيْغَت) 031 1 8 5 3 1 هه 3 9 5 ه4:
 كح .ه ٌُظ م6 2 5 5 5 م6 2

 (.ةيناميإلا ءاَمْسألا ىلإ ةيرفكلا ِءاَمْسألاَو

 < مق وع 5 مد هكم مر 806 رنا هوف 4ع
 َنوُمَسُيَف للا ٍرْيَغِل مُهَداَلْوَأَو مُهَسُفْنَأ َنوُدّبَعُي َنوُكِرْشُمْلا ناك 7 1

 ِسْمَش َدْبَع مُهَضْعَبَو ءِِفْوَع ِنْب ِنَمْحَّرلا ٍدْبَع مْسا َناَك اَمَك ٍةَبْعَكلا َدْبَع

 َدْبَع مُهَضْعَبَو ءِفاَتَم ِدْبَع ٍنْب سْمَش د ٍدْبَع ٌمْساَو َةَرْيَرُه يبأ مسا َناَك امك
 ا 0 م 8ع رص رت نع رى و نع مه سا 0 َ؟ هدوم م هس 0

 هيف نوفيضي اّمِم َكِلَذ رْيغَو َةاَنَم َدْبَع مُهَضْعَبَو ءىَّزَعلا َدْبَع مُهَضْعَبَو ءِتاللا

 .هللا ٍرْيَغ ىَلِإ َديِّْتلا

 ا ا

 مه
 ءْمِهّيَرِل ٍقْلَحْلا ٌديِبْعَت :ُهَدْحَو هلل ٌضِلاَحْلا ُنيِدلا ّوُه يِذَلا مالُسإلا ةَعيِرَشَو 93 2 96 هَ و ع ل 0 5 ديتول ينو كا ا

8 

 .(؟ا/ةهه) يذمرتلا هاور )0غ(



 هنأ مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 5
110010101111011 

 اة فاكشالا اسأل نلر :فرسلا هتاهشألا 7 نفكر تكتل لوو اك

 1 الا ءاكشألا ىلإ ةيرتكلا ءاكشألاو

 ٍلف» :ىَلاَعَت َلاَق اَمُك ءْنَمْحّرلا َدْبَعَو هللا َدْبَع يكب يلا هب ىّمَس اَم ةّماَعَو
5-24 

 3 595 ع 0 رص 0 7 5 014 ك8 هه و. 0 رام 6 ورم

 نإَف ؛[١٠٠ :ءارسإلا] «ٌيَسْلَل ءامسألا هلف اوعدت ام ايأ نحيل اوعدا وأ َهّللا ًاوعدا

 0 :ىلاعت هللا ٍءاَمْسَأ ُهَبَنَب لصأ امه نيمَسالا َنْيِذَه

© © © 



 عمحس ِةَيِبوُبُرَلا ديِحْوَت ٌباَتِك

 ُدَلَوُي دولؤما 0 :للي َلاَق امك - . اًيرظِف عِناَّصلاب ُراَرُق هلا َناَك امل 7006و

 نِم ُهَل اوُقِلُخ ام ىَلِإ داَبِعْلا َلوُصُو :ِةَوْعّدلاِب ُدوُصُمَمْلا َناَكَو .."”هقّرطِفْلا ىَلَع

 عيكسُمْلا ءِبْلَقْلا ٌةَداَبِع 08 ةةاتعلاو ل َكيِرَش ا 8 مهبَر َةَداَبِع

 لضأ َوُه ِهَتّبَحَمَو ِهِيَفِرْعَمِب هللا ُةَداَبِع َوُه يِذَّلا لْصَأْلا اَذَه َناَك 0

 «©) نودي الإ ىنإلاو َّنْلْل ُتْنَلَع اَمَو» :ىّلاَعَت َلاَقَف ءِنآْرُقْلا يف ِةَومن

 .[65 :تايراذلا]

 ٌنِمْؤُم :ٍفاَنْصُأ َةَناَلَث َقْلَحْلا فَّئَص ْنأ َدْعَب  ِةَرَقَبْلا ٍرْدَص يِف َلاَقَو هحأ هَل

 نم َنِذَلآَو 8 ىِتَلأ مكبر أو أ أوُدُبْعَأ ُساَّنلَأ اهئاتي» :ٌكِلَذ َدْعَي ا < ٌقفاَنُمَ ٌرِفاَكَو

 (ةتردفو هيحش ةثمحل :نيضتت ٌنَمَضَتَت يتلا ءاَلآ َرَكْذَو 5١ ةرقبلا] 49 َنوَم وقَحَت مُكّلعل ين

 «انربع ّلَع 1 راكي بر يك هبزج :ِهِلْوَقِب ًةَوُبنلا ِريِرْقَتِب ب َكَِذ َعَبْنأ -

 [/- 5/71 , [77* :ةرقبلا]

 شالا اًئاتَيط :ىَلاَعَت َلاَق هِةَداَبِعْلاِب ُرْمَأْلا :ٍلُسُرلا ِةَوْعَد ُةَحِتاَف 55

 [14/7] :ةرقبلا] «ينَي خفف نذل 0-1 ىِتَلَأ بر أودع

 ِبْلَقْلاِب اَلَوأ هللا ِةَداَبِع ىَلِإ َناَّنلا اوَعَد ُماَلَّسلا مِهْيَلَع ءاَيبْنَأْلا نإ 70#

 .ِهِرْكْذَو هِي ِرْعَمِل ةَنَمْضَتِم ع ضم ُهَتَداَبِعَو ٍءَناَسَللاَو

 00 ل ا اع ل و 0 5 سمس م 5 ىف مى 5<

 ف َكِلَذَو ؛هلل لّمَعْلاَو هللاب ْملِعلا وه :ْمِهِلَمَعَو ْمِهِمْلِع لّصَأَف

 .(؟"ه) ملسمو (1هم) يراخبلا هاور 2000(



 ناك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت_

 هَنَأَو «يِروُرَض ٌيِرْظِف ّيِهَلِإْلا ملِعْلا لض لضأ َّنأ تْنّيَبَو ءعِضْوَمْلا اَذَه ٍرْيَغ يف تَرَ

 ْفْضِي َدِحاَوْلا َّنِإ :اَنِلْوَقَك ؛ٌيِضاَيُرلا مْلِعْلا أَدْبَم نم ٍسوُمْنلا يِف اًَحوُسُر ّدَشَأ

 َنأِل ؛نْيَئاَكَم يِف ُنوُكَي ال َمْسِجْلا َّنإ : انِلْوَقَك ؟َيِعِبَطلا ٍمْلِعْلا ]َدْبَمَو ءِنْيْ مثالا

 ُرَّوَصَتُي اَمَق ُنِهَلِإْلا ُمْلِعْلا اّمأَ اطول دكغأ اهنَع قعرتت ذك ءامشأ تراقملا وزع
 ىع م م

 -٠5١[ 6/1] .ٌةَرظِف ُهْنَع ضرْعَت نأ

 ةفكلاو تاَنِئاَكْلا َىَّلَح يِذَلا َلَوَأْلا َوُه َّناَك اَمَل  ُهَناَحْيُس هللا َّنِإ 75 ١
 أ

 مَْلِع لُك لضأ هب ا «ٌعِماَجْلا ٌّلْصَأْلا َوُهَف ءٌتاَنِداَحْلا ُريِصت ِهْيَلِإ يِذَّلا

 .ُهْعِماَجَو ِلَمَع لك لضأ ُهَل ُلَمَعْلاَو ُهْعِماَجَو ماَلَك ّلُك لْصَأ ُهُرْكِذَو ُةُعِماَجَو

 َكِلَذ مُهَل َلَصَح اَذِإَو هتَداَبِعَو مِهِبَر ِةَنِرْعَم يف اّلإ ٌحاَلَص ِقْلَخْلِل َسْيََو
 |[ .ٌرِضُم ٌرْمَأ اَّمِإَو عفان يع ٌلوُصُق اَمِإَو ءٌعِفاَن لْضَف ام ُهاَوِس اَمَق

 ليِلَد اي :هباَحْصَأ ٍضْعَبِل ُدَمْحَأ 0 0 ِءاَعُّدلا يِف 70ه

 َناَك اَذَهِلَو نيجياسلا كِداَبِع نِم م يِلحْجاَف «َنيِقِد قرط ىَلَع ين مو املا

 [لام - ١/71 0 اكنأ ايدك يِداَهْلا :هئامسأ نِمَو

 ٍةَوْعَد يف ُةَياَعْلا َيِح :- ُنآْرَقْلا اَهْيَلَع َلَمَتْشا يِتَلا  ُةَيِلْمَعْلا ٌةَسيِفَأْلا 0م
 لكم لك نم ِناَءرْمْلا اذنه ىف سائل اَفَرَص َدَمْلَوظ :ىلاعت َلاَق امك .للا ىَلِإ ِقْلَخْلا

 ؟ةمايقلا وه لكملاَو «كيكلا ةَووُسَو :ءاقرخآو َناَحِبْس لَو يف [4: 4ةارالا] و ع عر

 عيِمَج مالك يِف ُدَجوُت يتلا ٍةَحيِحَّصلا ٍقرّطلا ٍةَصاَلخ ىَلَع ْنآْرُقْلا َلَمَتْشا اَذَهِلَو
 1 002 ول د م سا 5 5 0 0060

 نم مهمالك يِف دجوي امع هللا هزنو (ْمِهِرْيَغَو ةفسلفتملاو ةملكتملا نم ء ِءاَلَقْعْلا

 :ةةيانلا ٍقّرَطلا

 .ٍلاَحِب راكلا مالك يف ُدَجوُي ال ام ٍةَحِيِحَّصلا ٍقّرّظلا نم هيف ُدَجوُيَو

 [ة7- ]١/5:



 0 < ٍةَيِبوُيُرْلا ٍديِحَوَت ٌباَتِك
 | 3/4 أ يي جب فك تك

 اَمُهاَلِكَو َنوُواَعْلا ُمُهْعَِتي ُءاَرَعَّشلاَو «ِنيِطاَيَّشلا نِم ٌدِمَتْسُم ُنِماَكْلا 759 ]

 «نيطاَيَّشلا ىَحَو نم نام ل اًمهاَلكَو مظَن اَذَهَو ( ٌعجَس 9 ذه 5 ِهِظْفَل ىف

 ٍهزْمَه نِم ميِجّرلا ءاطلا ني ميِلَعْلا عيمشلا , للي ُدوُعَأ» :هلي ْنِبَنلا َلاَق اَمُك

 ا و« ركشلا هثفَتَو ؛ةتوملا ُةٌرْمَعا : َلاَقَو هَدضْفَتَو ةَقْفَتَو

 َناَك اَّذِإ الإ ٠ ُنيِطاَيَشلا مهْلع ُلّرَتتَت اَرعْشلا نأ هبِف َسْيَ : نآرقْلا ٌرِجاَطَ
 و

 .ِوِرْمَأَو 0 يف ُميَِأْلاَو ِرَبَحَو ِهِلْوَق يف تادُكْلاَف ءاميَِأ اباَّذَك مُهْدَح

 نفتلا نم ُنوُكَيَو ٌةَراَت ِناطْيَّشلا نِم ُنوُكَي َرْعَّشلا َّنأِل :ُمّلْعَأ ُهللاَو َكاَذَو

 اَمَل لك ْىِبَنلا َلاَق امك ءِسْدقْلا حور نو نوحي اًقَح َناَك اذإ ُهَّنَأ امك ءىّرخأ

 ©"(سُدقلا حورب هدي هَل كيان نب ِناَّسَحِل اَعَد

 ْصاَخْلا ٍرْمَأْلا ٍباَب نِم َوُهَف ءِسوُفْنلِل ُكيِرْحّنلا ُهْنَأَمَف ُرِعاَّشلا اَمَأَ

 ىف مُهْرَرْضَف «[174 :ءارعشلا] «َدواَعْل مُهعبي#» :ْمهيِف ليِق ادنيلف ؟عيفرفلا

 ؛ُلاَمْعَأْلا اَهْعَبْتَيَو ٍتاَداَقِتعاِلا يِف مُهُرَرَض َكِئَلوُأَو ِتاَداَقِتاِلا يِف ال ٍلاَمْعَأْلا

 [ه01-7/“] .[ا/ :ةيثاجلا] 4« كام :َلاَق اَذَهِلَو

 ههه

 (ليلدلا وه ىلاعت هللا)
 ند اسم هسستل

 لكيلد ئحإ راهنلا د اذإ ءىش نامهذألا ىف حعبعت سيلو

 ا

 ه5 2

 هفعضو ((78758) دمحأو 2(7١ا/5) ىمرادلاو «(860ا/) هجام نباو «(!/55) دواد وبأ هاور )١(

 .دواد ىبأ فيعض ىف ىنابلألا

 )١586(. ملسمو ,(غ0ه9) يراخبلا هاور (0)



 ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ممل

 0 مهنمو ءةفوصتملا لالض)

 كلا ٌةَقِرَحْنُم اّمِإَو ٌةَدُرَجُم ام :ِةَئباَصلِل َنيِهِباَشُمْلا َنيِفِرَحْنُمْل ا نإ م م ١

 نِمَو ماَلَكْلاَو مْلِعْل 0 ءِساَيِقْلاَو ٍقِطْنَمْلا ٍلْهَأ نَم : ةاكل ىا 1
0 

 ّيِهْلإْلا مْلِعْلا لضأ يِف اوُكَلَس :ٍلاَحْلاَو ٍةَئرْعَمْلِل َنيِيِلاَّطلا ٍدْجَوْلاَو ِلَمَعْلا لمَ
 ا

0 5-9 
 ع

 دعي امك ؛ِنْبَذَع ٌدحَأ الإ قير هبل هل ا نأ َنوُمَلْعَي ال مُهُرَْكَأَو . .ِنْيَيِرَط

 ٌرَصَح اَّمَل ٍدِماَح يبأ ُلْثِم لب ؛ُهَوْحَن اَحَن نَمَو ءبيِطْخْلا ِنْبا لْثِم : ٌتاَعاَمْج

 ةَداَبِعْلاَو ٍفّوَصّتلا يِف وأ ءُساَيِقْلاَو ُرظّنلا َوُه يذلا ِةَمَسْلَفْلاَو مالكا يِف َقْرُْلا

 .ِةَئاكَتلا ٍفاَئْصَأْلا ٍءاَلُؤَم 3 زك ْمَلَو ُدْجَوْلاَو ُلَمَعْلا َوُه يذلا
 0100 ا ©"0ٍِلاَكَّضلا نِم ٍذِقُْمْلا يف َرَكْذ امَل ٍدِماَح وُبَأ لب
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 .دومحم ميلحلا دبع روتكدلا :قيقحتب ٌعوبطم وهو )١(
 صخلم كيلإو «ةيلمعلاو ةيرظنلاو ةيركفلا تابلقتلاو ددرتلاو ةريحلا نم هيف عقو ام هيف ركذ دقو
 مهتقيرط نأ تملعو «ةيفوصلا قيرط ىلع يتمهب تلبقأ مولعلا هذه نم تغرف امل» :همالك
 ةمومذملا اهقالخأ نع هزنتلاو «سفنلا تابقع عطق مهمولع لصاح ناكو «لمعو ملعب متت امنإ

 .هللا ركذب هتيلحتو ىلاعت هللا ريغ نع بلقلا ةيلخت ىلإ اهب لصوتي ىتح «ةئيبخلا اهتافصو
 .مهبتك ةعلاطم نم مهملع ليصحتب تأدتباف ؛لمعلا نم يلع رسيأ ملعلا ناكو

 .كولسلاو قوذلاب لب «ملعتلاو عامسلاب هيلإ ليبس ال ام الإ قبي ملو
 نع سفنلا فكو «ىوقتلاب الإ ةرخآلا ةداعس يف يل عمطم ال هنأ يدنع رهظ دق ناكو
 ,رورغلا راد نع يفاجتلاب ءايندلا نع بلقلا ةقالع عطق :هلك كلذ سأر نأو «ىوهلا

 ضارعإلاب الإ متي ال كلذ نأو «ىلاعت هللا ىلع ةمهلا هنكب لابقإلاو ءدولخلا راد ىلإ ةبانإلاو
 .قئالعلاو لغاوشلا نم برهلاو «لاملاو هاجلا نع

 تظحالو «بناوجلا نم يب ٌثقدحأ دقو «قئالعلا يف سمغنم انأ اذإف «يلاوحأ تظحال مث
 يف ةعفان الو «ةمهم ريغ مولع ىلع لبقم اهيف انأ اذإف - ميلعتلاو سيردتلا اهنسحأو  يلامعأ

 .ةرخآلا قيرط

 اهكرحمو اهثعاب لب «ىلاعت هللا هجول ةصلاخ ريغ يه اذإف «سيردتلا يف يتين يف تركفت مث
 «رانلا ىلع تيفشأ دق ينأو يلا ا عا يدل

 ممصأ «رايتخالا ماقم ىلع دعب انأو «ةدم هيف ركفتأ لزأ ملف .لاوحألا يفالتب لغتشأ مل نإ

 الجر هيف مدقأو ءاّموي مزعلا لحأو ءاّموي لاوحألا كلت ةقرافمو دادغب نم جورخلا ىلع مزعلا

 .ىرخأ هنع رخؤأو
 بجر اهلوأ ءرهشأ ةتس نم اًبيرق «ةرخآلا يعاودو ءايندلا تاوهش بذاجت نيب ددرتأ لزأ ملف

 . (ةئم عبرأو نينامثو نامث ةنس



 عم ٍةَيِبوُبرْلا ٍديِحَوَت ُباَتِك

 ةينك اول واحو فيلع ]وع رععا ماعلا نأ ركذو «ماشلا وحن هجتاو «دادغب قارف ىلع مزع مثئا -

 .هيأر نع

 .لافطألا توقو «فافكلا ردق الإ رخدي ملو «لاملا نم هعم ناك ام قرفو

 0 «ةولخلاو ةلزعلاب الإ لغتشي مل «نيتنس نم اًبيرق هب ماقأو ءماشلا لخد مث
 امك «ىلاعت هللا ركذل بلقلا ةيفصتو «قالخألا بيذهتو «سفنلا ةيكزتب الاغتشا 0

 .ةيفوصلا بتك نم هلّصح ناك

 اهباب قلغأو «راهنلا لوط دجسملا ةرانم دعصأ «قشمد دجسم يف ةدم فكتعأ تنكف» :لاق

 ىلع اهباب قلغأو «ةرخصلا موي لك لخدأ ءسدقملا تيب ىلإ اهنم تلحر مثو «يسفن ىلع
 . يسفن
 َِلِلَع هللا لوسر ةرايزو ةنيدملاو ةكم تاكرب نم دادمتسالاو .جحلا ةضيرف ةيعاد يف تكرحت مث

 ينتبذج مث «زاجحلا ىلإ ترسف «هيلع همالسو هللا تاولص ليلخلا ةرايز نم غارفلا دعب
 هيلإ عوجرلا نع قلخلا دعبأ تنك نأ دعب هتدواعف «نطولا ىلإ لافطألا تاوعدو «ممهلا

 .ركذلل بلقلا ةيفصتو «ةولخلا ىلع اًصرح اًضيأ هب ةلزعلا ترثآف

 «دارملا هجو يف ريغت «ةشيعملا تارورضو «لايعلا تامهمو «نامزلا ثداوح تناكو

 ال كلذ عم ينكل .ةقرفتم تاقوأ يف الإ لاحلا يل وفصي ال ناكو «ةولخلا ةوفص شوشتو

 .اهيلإ دوعأو «قئاوعلا اهنع ينعفدتف ءاهنم يعمط عطقأ
 نكمي ال رومأ تاولخلا هذه ءانثأ ىف ىل تفشكناو «نينس رشع رادقم كلذ ىلع تمدو

 0 .«اهؤاصقتساو اهؤاصحإ
 . كلذ نم اًئيش ” مالسإلا خيش ركذ دقو «ةيفوصلا حدم يف فرسأ مث

 نوعمسيو ءايبنألا حاورأو «ةكئالملا نودهاشي مهتظقي يف مهنإ ىتح :مهنع ُئلازغلا لاق اممو

 تاجرد ىلإ «لاثمألاو روصلا ةدهاشم نم لاحلا ىقرتي مث «دئاوف مهنم نوسبتقيو اًناوصأ

 هنكمي ال حيرص أطخ ىلع هظفل لمتشا الإ اهنع ربعي نأ ربعم لواحي الف «قطنلا اهنع قيضي
 .هنع زارتحالا

 موق ءالؤه ءاروو» :لاق ثيح لاهج مهنأب هيلع مه ام ىلع نكي مل نم لك نأ ىعدا مث
 ؛نورخسيو نوعمتسيو مولع اذه نم نوبجعتملا «كلذ لصأل نوركنملا مه ؛لاهج
 أجيَح اد َِهَّيَح هاو أ مهني :ىلاعت هللا | لاق هو !نوذهي فيك مهنإ !بجعلا نولوقيو

 .ها .«« زوق وعبد وْ لع هلل مط َنلا كيلو ال لد ادام لهل او َنِدَِ أولاَك ٌكِدنِع ني
 .(1806 - ١٠ ضر

 ملعلا ميلعت هّكرت :اهرطخأ نمو «ةيكولسلاو ةيدقعلا ءاطخألا هذه يف عقو فيك لمأتف

 اهيلإ قباستي مل يتلا «ةعدتبملا ةيفوصلا ةقيرط ىلع سفنلا بيذهتو ةدابعلل هغرفتو «هرشنو
 اوغرفت مهنأ مهنع رتاوتملا لب «ريَو ةباحصلا مهو «حالصلاو ريخلا ىلع سانلا صرحأ
 .داهجلاو ةوعدلاو ملعلل

 .تبثملا :باوصلا لعلو .متت انإ :لصألا يف ءاج ..متت امنإ مهتقيرط نأ :هلوق :هيبن *#



 0: يح ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 0 مع

 ضرك امل سرع اق لَو نأ ركَؤَو مِلاَعْلا لاو و 0 قرط يف ُهَلاَوْح

 اًبيِرَق ُءاَّدلا اَذَه هب لَضغأ هنأ َرُكَذَو - ةقوردتلا اهي ُةطْسْقشل ا َوُهَو - 0

 ٍقِطْنَمْلا مُكُحب ال ءِلاَحْلا مُكُحِب ٍةَطَسْفَّسلا ٍبَمْذَم ىَلَع اًمهيِف َوُه ءِنْيَرْهَش نِم

 ةكيعلا ىلإ قيقنلا تَداَعَو ءَضَرَمْلا َكِلذ ُهْنَع هللا ىَمَش ىَنَح ِلاَمَمْلاَو

 نيب ٍنْمَأ ىَلَع اَهِب اَقوُتْوَم ةَلوُيْقَم ُةيِلْقَعْلا ٌتاّيِروُرَّضلا تَعَجَرَو ِاَدِتْعِإِلاَو

 َكِلَذَو 000 ؛ مالك ٍبيِتْرَتَو ٍليِلَك مَنِ َكِلَك نكي ْمَلَو

 . ٍفِراَعَمْلا ربع ُحاَتْفِم ّوُه ُروُنلا

 نأ. نط نيف :َلاَق

1 0 000 

 ملعب الإ لْصْحَت ال اَهَنَأ َمِلَعَو :ةّيِفوُصلا ٍقيرط ىَلَع ِهِتّمهِب َلّبقأ ُهَّنأ َرَك

 يب يردشلا كرف لاب : نوي ةغئام نب [وملم ليهغق اال ٠ سو
 دْيَئَجْلا نَع ةروتاملا اكان رقتملاو هياناسملا ِثراَحْلا ِبّتْكَو َيَكَمْلا بلاط

 .ةئولِعْلا مهِدِصاَقم هلك ىَلَع ملط ىَتَح ديزي يِبأَو لاَ
 نكْمُي ام َنأَو ءِلاَّوْفأ ُباَحْصَأ ال ٍلاَوْحَأ ُباَحْصُأ مُهْنأ انيِقَي َمِلَع ُهَّنِإ مَ

 ؛ عاَمّسلاَو لَا ْيلِإ َلِوَس ال ام الإ َّقَْي ْملَو ُهَلَّصَح دم مّلِهْلا تيرطب ُهَليِصْحت

 .ةراشلاو ف ٍةْوَّذلاِب لب

 اولا

 يا َكْنَقَف لا ةلدألا ىَلَع ف ا م تكلا

 ٍدِماَح وُبَأ َجَّرَخ اَهْنِم ِةَدْعَقْلا يِذ يِفَو :(588) ثادحأ يف ىلاعت هللا همحر ريثك نبا لاق -

 اًسبال ءاينّدلا يف اًدِحاَر َيِماَظْنلا سيرْدَتِل اًكِراَت ءِسِيْفَمْلا ِتْيَب ىَلِإ اًهْجَوَتُم َداَدْعَب نِم ُنِلاَزَْلا
 ىَلإ َعَجَر مث ةيلاتلا ةنسلا يف ٍِح مث «سيردتلا يف ُهوُحُأ ُهْنَع َباَتَو ءاَهِِعاَت َدْعَب باَّبّتلا ٌنِشَح
 يف ِمْوَي لُك ريِثَكْلا ْقْلَخْلا ِهْيَلِ ُعِمَتْجَي َناَكَو هَّذُمْلا هِذَه يِف ءاّيْخإْلا باَتِك فَّنَص دَقَو هدَلَب

 )١187/١7(. ةياهنلاو ةيادبلا .ها.هَنوُعَمْسَيِف ِطاَبرلا

 نيعستو نيتنثا ةنس ديدحتلابو «ةدملا هذه يفو «نينس رشع ةبارق هلازعناو هتولخو هبيغم ناكو

 تائم نييديبعلا يديأ ىلعو مهديأ ىلع كفّسو !ِسِيْقَمْلا َتْيَب جنرفلا تذخأ ةئامعبرأو
 نيملسملا نع لازعنالا قئاللا نم لهف «ةئيربلا سفنألا تقهزو «ةرهاطلا ءامدلا نم فالآلا

 !ةرفكلا روجو ملظ تحت مهكرتو

 ؟نيمولظملا ةرصنو ةوقلاو عامتجالا ىلع سانلا ضرحُي ْنأ بجاولا نم سيلأ



 هع 2م
 دا 8 ِةَيِبوُبَّرلا ديجوت باك هين ١ ديبجحوت تانك

 احن هل 0 0 ا

 0 الا ىكزأ مُهَكاَلْخَأَو ءقّرَطلا هيل 00

0 

0 0 

 8 6 الشالا ا لوأ اَذَهَو 5033 ابك هللا ُلوُسَر اًمَحُم
 ع

 اها
 ١ 0 3

 ١
 و حي

1 
0 

 ص

 مل اَذَهِلَف ؛َنيِفِراَعْلا نم ِثيِدَحْلاَو ٍةَنِّسلا ٍلْهُأ َهَمِ ةقير ٍِ فرْغَي مَ َوُه ٌنكَل

 .ٍقّرّظلا عيِمَج ىَلَع ٌةَدِاَّشلا ُةَّضْخَمْلا ةّيِدَمَحُمْلا ةَقيِرّطلا َيِهَو ءاَمْرُك

 :ٍتاَمْهَوَت ِثالَثب ِةَوْلَْلا ٌبِحاَص هنأ انه
 هه دع يح هر وع 54 . < يحوم 0. 2 2

 . اًداَدَعِتَْسا ِساّنلا لَمْكَأ هنأ ٍهِيْفَن ىف َدِقَتْعَي نأ : اًهدَحَأ

 ورع وَ 2 أ 0 يان

 ينل هو ىلع نم لف هلأ ويش ف مْ

 ىَلَع ِهِداَمِتْعا 0 ءبَبَس ٍنوُدب ِهبوُلظَم ىَلِإ ْلِصَي ُهنأ ُمُهَوَكي هنأ ا

 .َلِطاَي اَهَّنِكَل اًلاَمْعَأ ُماَمْوَأْلا ُلَمْعَت دق 0 وقل

 يف ةّيِلَمَعْلا ِةّيِداَرإْلا ِةّوُقْلاَو ةّيِوْلِعْلا ِةَيِرَطَّنلا ِةَوَقْلا َحاَلَص ُنآرَقْلا َرَكَذ دَق

 77 1ع .هرهظيل ْقَحْلَأ نيدو ئَدُهْلاب ُهلوُسَر َلَسرأ ىلا ٌوُه» : ِهِلْوَقَك ؛ ا
 يلوأ»» : ِهِلْوَقَك ؛لَمَعْل لامك قَحْلا ٌقيِدَو ِمْلعْل ُلاَمَك ىَدُهْلاَف [18 :حتفلا] 4

 .[:ه :ص] «ِرّصبَأْلاَو ىلا مع 2

 ُديِفُي ال ٍليِلَد ٍرْيَع يف رنا َّنِإَف ؛ِليِلَد يِف َنوُكَي ْنَأ َعِفاَنلا َرِطَّنلا َّنِكَل
 ىَلِ ُدِشْرُمْلاَو ءٍبوُلْظَمْلا ىَلِإ ُلصَوُمْلا َوُه ُليِلَدلاَو هْيَلَع ِلوُْدَمْلاِب َمْلِعْل
 . ةَلاَسْرلا َوُه ٌماَتلا ُليِلَدلاَو ءِدوُضْقَمْلا

 واج اي 8
 اَم ٌلْعِف هم ةّماتلا ةداعلا َكِلَذَكَو

 [ه9 - ه:/١]



 ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت مل

 ةَماَِقلا َمْوَي ِهِييِرُم ٌُصَلَخُي ِْخياَشَمْلا نِم اخْيَش َّنَأ ىَعَدا ن)
00101 

 (يبنلا نِم ٌلَضُفأ ُهَكْيَش ّنَأ ىذا دقق :باَدعْلا نِم

 نِم ِةَماَيِقْلا م موي ِهيِليِرُم قمل خرتكلا نم ام نأ ىَعّذا نَم 1701 ١

 اَذَه َلاَك نَمَو للك هللا ِدْبَع ِنْب ٍدَّمَحُم نِم لَضْفَأ ُهَحْبَش َّنَأ ىذا دَقَف :ِباَذَعْلا
 75 0027 وقنا هذ

 . لِي ّلِإَو بات نإ ُتاَكيسم هنإف

 َتْنب َةَمِطاَف اَي» :َلاَق ِهلِلك َتبَّنلا نأ حيِحَّصلا ِثيِدَحْلا يِف َتَبَت دق ُهَنِإ ماه ع ها( 45 تال ه2 )١١( وا
 ُ 0 هس 0 2 2 2 207 ُ 0 0 -1 و

 هللا نِم كن ىنغأ ال هللا ِلوسَو ةعَع ةيدَص اب انش دل نم كنع قفأ الل
 ١ 6. 0 م 5-1 8 57 00

- 

 09 بِي موي آم ام كنرذأ أ ام 2غ © (9 نيل موي اَم كرد موو : ىلاَعت َلاَق دق
-. 

 ًَء 7-0 1 ووو حمر ةعر 200 3

 ُلاَثْمَأَو 11-215 :راطفنألا] 40 هلي ذب مالو اًِيَس يقل سفن ُكِلمَص ال مو

 ةَنُسلاَو ِنآْرُقْلا صوُصُن نِم 9

 ]٠00/1[ .ُةَعاَمَشلا الإ ٍةَماَيِْلا َمْوَي ْمِِرْيَعَو ِءاَيْنَْلل َسِبل هنأ مِلع دق

 ميس ِؤم هاجت بجاولاو ؛يبرع نب رفكو 0

 هلا هلَسْوأ كن دل للا

 :- ُهْنَع ُهوُلَأَسَو َةَرِهاَقْلا مَ امل - مالا ب ديف نإ نعكم ولأ ةبقفلا لاَكَو

 .اًجْرَق ُمُرَحُي اَلَو مَلاَعْلا مّدِقِب ُلوُقَي حبق ا

 هوما ةزدكف «ةفؤرفم ردك انهو ةلزق اذه نأل ؛مَلاَعْلا مَدِقِب ُلوُقَي
4 

 َمَلاَعْلا َّنِإَو هللا َوُه َمَلاَعْلا َّنِإ هل نو ا نس وك و ما

 .(7107587) يراخبلا (1)



 - #جيج ِةَيبوُبُرَلا ديِحْوَت ٌباَتِك

 َنوُتْنُي َنيِذّلا مَلاَعْل مَ َنيِئاَقْلاِرْثُك ني ملأ اَذَه َّنِإَف ؛هللا ُةَيِوُهَو هللا ةَروُص
 :لكمملا ةوحؤلا هع ردم هَنِإ نولوُنيو قوجولا ةبَعْناَو 1 3 فور رس

 . ايف اًماَذَك ناك هن :خويشلا نم

 ىَمْحَي ال ام ٍبيِذاَكَأْلا نم - اَِلاَتْمَأَو ِةّيْكَمْلا ٍتاَحوُتْفْلا لْثِم - ِهِبُتُك يِفَو

 يودوتتلا نِمَو َنيِجْبَس ِنْبا نم ماَلْسِإْل ل رع قفز 5 ؛ينيبل ىلع

 ْمظغأ َوُه 7 يِنَّلا رْفْكْلا اَذَهِب توفل َناَك اًدِإَق ةعاكلأ نِم ِهِلاَكْمْأَو يناسملتلاو

 كن لَو ؟ماسإْلا نع ُدَعْبَأ مُه نيذلاب تفْيكَف - ىَراَصّنلاَو ٍدوُهَيْلا ِرْفُك نَم

 هود

 ا

 را ع و ا لي

 َنوُحََتَمْل داضف ءميشلا ىلإ اوُساَو َنوُيِمِطاَف مُهَنَأ اَوَعَّذا اَمَل َةّييِطاَبْلا ا

 1 مول ا ملغ ذل مل نت
 اَلِماَج اّمِإَو ءاَمِفاَتُم اَقيِدْنِز ام :َنْيَلُجَر َدَحَأ مِهْيَلِإ َلاَم نَم َناك اَذَهِلَو
 ا

1:00 

 هَنَياَع نَم ُهْنَع َلاَقَو

 ىنثأ وأ ءْمُهْنَع ّبَد وأ ءِْهِنَلِإ بسلا نم لك هَبوُفُع ُبِحَبَد
 0 «مهيف ماَلَكلا رك 3 ءْمِهَِنَواَعُمَو موناعامب َفِرْع 3و ْمُهَبَتُك ْمظَع

 ؟َباَتِكْلا اذه كنف هلإ َلاَق نما وأ !ًوه اَم يِرْذَي ال / َماَلَكلا اذه َنأب مُهَل ُرِذَتْعَي

0 

 لح

 ٌلُك ةَبوُقُع ُبجَت لب ؛ٌقِفاَنُم وأ ٌلِجاَج اّلإ اَهُلوُقَي ال يتلا ٍريِذاَعَمْلا ِهِذَه َلاَئْمَأَو

 مط نِم ِءاَلُؤَه ىَلَع َماَيِقْلا َنِإَف ؛ْمِهْيَلَع ِماَيِقْلا ىَلَع ْنِواَعُي لَو مُهَلاَح َفَرَع نم

 ٍءاَمْلُعْلاَو ْخياَشَمْلا نِم ٍقْلَح ىَلَع َناَيْدَأْلاَو لوففلا وة مُهنأِ ؛ِتاَبِجاَوْلا

 تارتمرم اًذاَسَف ٍضْرَأْلا يف َنْوَعْسَي مُهَو ا ُكوُلُمْلاَو

 اذ ةيهلشملا يلع ديف ْمُب نَم ٍرَرَض نِم ُمظْعَأ :نيّدلا يِف مُهُرَرَصَق

00062 



 ةئاعر_ مالسألا نيش لئاسرو قوات“ بيرهقق 32222222020200 . هنأ مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت م

 مُهَل َنوُقْبيَو ءَلاَوْمَأْلا مُهْنِم َنوُذُحَأَي َنيِذَّلا ٍراَمَئلاَكَو ٍقيِرّظلا عالم مهتم 3 كريو 1 < معس هسه كو 2 0 د 0010 3 24 ل
 2 وري ه5 قا و هيج 000 هوك هد هّ - 7 26 3

 . ةِطاَبْلا طارق ِساّنلا ذأ مُهَو ءتفَصوُي

 ْمُهَلاَح فرع : ْمُهَلاَح ْفِرْعَي ْمَل هنأ ىَّداَو ءْمِهب ّنَظلِل اسم َناَك نَمَو

 ل لوجو هب نجلا الو راكلالا ملل دو هيام

 ؛ْمِهتَمِئَأَو ْمِهِسوُؤُر نِم ُهَّنِإَ :ًةَعيِرَّشلا ُنِفاَوُي ٌليِوُأَت ْمهِماَلَكِل :َلاَق نم اّمَأَو

 اَنِطاَب اَذَهِل اًدِقَتْعُم َناَك نِإَو ل ل ا

 اليِوُأَ ْمهِياَلَكِل َلَعَجَو ءاَلُؤَه ْرْمَكُي ْمَل نَمَف ءىَّراَصَّنلا نِم ُرَمْكَأ َوُهَف اًرِهاَظَو
7 

 .َدَعْبَأ ٍداَحّتاِلاَو ِثيِلَْتلاِب ىَراَصَنلا ٍريِفْكَ 1 ناك 000
 وحلا نإَك ؛ةَناَلَكلا َناَميإْلا ٍلوُصُأ ٌمْدَه :ِهبوُذَو ٍصوُصُمْلا ٍبِحاَص تأ ب

 ٌعِناَص مَلاَعْلِل َسْيَل ءمَلاَعْلا ُدوُجُو ُهَدوُجُو َّنَأ اوُمَعَرَف :هللاب ُناَميِإْلا اّمَأَ

 نّم ِمُهّْنِمَو ءِلْسرلا عيِمَج نِمَو ُهْنِم هللاب ٌملغَأ مُهّنَأ اوُمَعَرَك :ُلوُسَرلا اّمَأَو

 مُهْنَأَو :ةناكشم نم -ةوخولا درو ليطغتلا وه قزلا شات ليلا د

 .هللا نَع ٍةَعيِرَّشلاِب ٍمْلِعْلا ٍذْخَأ يف ُهَّنو واَسي

 ال رخال رت هيرالا

 كياَعت ندع حلا "اريعزلابو. ٠ ةدخو دغولا قواض: الا: ىلع لف و

 .نزولا ميقتسي اذهبو ..ٍديعول امو :تيوُرو «ةملكلا هذهب نزولا ميقتسي ال )١(



 2ك نا ٍةَيِبوُبّرْلا ٍديِحَوَت ُباَنِك
 هت

 7 1 2 2 اولا 7 4 وم

 نكاكبل ُميِعَت اهيف ذل ىلَع مهنإف ءاقشلا راد اولخد نإَو

 55006 و رك (7 هَ هس وع مك ا

 ًةَعيِبَط اَهِلْهَأِل ٌريِصَت َراَّنلا َّنإ :َلاَق هنأ ُهَلْبَق ٍلاَلَّضلا لْهأ ضْعَب نَع ٌرَكْذُي اَذَهَو
 يف هود ماب يوك عا -

 .بذعتسم رمأ هل ا ؟ٌتاْذَع 1 اَلَو ٌفْوَح الق ذِعيِحَو اهب نوُعَتمَتَي ةيران

 ؛ٌدِحاَو ُيِهْنَمْلاَو الو يِهاّنلاَو ُدِمآلا ُهَدْنِع : يتلا رْمَأْلا يف هَل

 :هبتُك ربكأ يه بيا ةقملا تاعرتتلا ب1 َلَّوَأ ن

65 

 5 نا

 و و - 5000 ا - هام 70 5 3

 000 -. ظ 2م م 20 نإ م : 2-6

 تر تلق وأ ترو كاف دبع تلق نإ

 - ع

 اذ
 . هطحب و َكاَذَ» :َرَخآ و يفَو

 2 نوران وو ىلا يم ور يمر لور هج 1 2 هه مم

 ّبَّرلا ُدوُجُو الإ ٌدوُجُو اَلَو ٌدْبَع مَن اَم ُهَدْنِع َّنإَف ءهِلْضَأ ىَلَع َنيْبَم اَذَهَو

 ؟ْتْلَكُمْلا نَمَك

 2 0 هر م و تا و.ةسو 5 8 6

 ىلإ ةعيفت ل :نولوقَي امك فلكملاو فلكملا وه :ِهِلّصَأ

]17 741 #0 10 
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 ند ال ٍفّلَّسلا ِةَداَج نَع ّضَرْعَأ نَمَو ماَلَكْلا لمَ َةَم اَعدجت 7545 ]

 ٍداَحتاْلا ٍتاَراَبِعب مِهِيتُك يِف ْمِهِحيِرْصَت را ل ا َمَصَع

 ميِظَْتلاَو لاَلجإْلا نم مهبوُلُق يف مُهَلَو هوُدَصَق ام َريَع َلِماَحَم اَهَل َنوُقلَكتي
 ١ .ٌميِلَع هب هللا ام ٍقِئاَقَحْلا ٌلْهَأ مُهَّنَ 0 ةياَلوُلاَو ٍةَماَمإْلا ٍةَداَهّشلاَ

 لكك لت يلا نو مط هاك | َّنأ :هِصوُصُق يف ٌحّرَصُي َيِبَرَع ُنْبا اَذَه

 ِهِماَلَك نِمَو َةَلاَسّرلا نِم

 ٌّيِلَوْلا َنوُدَو ٍلوُسَرلاَقْيَوُف 00 يِفةَّوُبُتلاُماَقَم
 ميو و ا َ همسك 2 كلذ هنن مم 2 و وع

 . هِتّوَبن نم لّضفأ ّيينلا ةّيالو نأب َكِل لذ َلَوُأَتَي هباَحْصَأ ٌضْعَبَو

 /0 .امهريغو نيعبس نباو يبرعلا نبا اورصاع نيذلا ءاملعلا مذو حدق هدئسب خيشلا ركذ مث )غ0(

*:” 590 5). 



 ل لا 2 د |تل”ة ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ا

 نِم هَل هلي يللا نإ : مَّطَعُمْلا اَذَه ٍلْوَق يِف ُتْلَكَتْمْلا اَذَه ُلوُقَي اَمَك : اًضُيَأَو

 ُرِهاَظلا ُمْلِعْلا ىِح هل ِدَّنَحُم ٍدَّمَحَم هَل نأ ْمُعْرَيَو ٍقَّضِفَو ِبَهَّذ نم ٍناَنَتِبَل َوُهَو ٍقّضِف

10 

 .ٍةَطِساَو الب َكِلَذ ىَّقَلتي ُهَنَأَو ءِرِهاَطلا ُمْلِع ُةَّضِفْلاَو ِنِطاَبْلا ُمْلِع ُبَمَّذلا :ُهاَِبَلَو

 َيِلَوْلا نأ هولا هيل بلر نو مطفأ قيالرلا وذ ِهِصوُصُف يف ٌحّرَصُيَو

 ىَلَع اهب َراَتْما ُهّنَأ َمَعَر يِّلا ُةَليِضَْلاَك قَطِساَوِب َىِبَّتلاَو ءَةَطِساَو الب ُذُحَأَي

 [لالا 1/1 قف ةكواش انه ةلتغ مط هك ٌنيبْنلا
 رس هي رس

 نم ِهِْيَعَو ٍصوُصُفْلا يف ْيِبَرَع ٍنئاَك ُلاَهَجْلا ءاَلْؤَه هيوُرَي ام اّمأ 754+

 دا ل 0 ت تنُك» ««ِنيِظِلاَو ِء املا ْمَدآَو اّيِبَل تْنُك» الا "لاح
2-2 

2 
 و انك 3

 يف ّوه و ةِداَّصلا ِمْلِعْلا ٍلْهَأ نم ٌدَحأ هورَي ْمَلَو ُهَل لضأ ال اَذَهَك : (َنيِط

 ليتل اَذَهِ ةَدَمَتْعُمْلا مَلِعْلا ٍبْتُك نم ِءْيَش

 يف ُلِدَجْنُمَل َمَدآ َنإَو» :َلاَقَو فِدَسَجْلاَو جورلا َنُيَب١ :َلاَق انو

 .هيف حورلا خفت لبق ُةَنَس َنيَِبْرَأ يتب مكآ َدَسَج َّنَأِل ؛ 200هنئيط

 تيِرَسلا: بنك يف ةزوهشع وبن ة حولا حْفتَو 1 قلع يف ةيواخألاو
 حولا َنْيَب ْمكآَو ابين بيم :ئأ اي َناَك ُهّنَأ هلي َرَبْخَأَك ءاَمِهِرْيَغَو ٍريِسْمّلاَو

 .ِدَّسَجْلاَو

 يأ نوكي يذلا ُديِدْقُتلا ٌرّدَقَي اهيف لاخلا لَه نأِلَد 0
 هل رق رسل و روان اق كيل ل نقم قْلَخْلا ٍةَكياََم

 [1 48 - 157/51 هيف هيف حورلا

 يف َتْيَأَر اَمِل ؛ُُمظَعُيو ّيِب رع ناب نقلا نيني نك اميين تنك 566 ]
 مكْحُمْلا»و كةنكلا»و م نِم ٍريِثَك يف ِهِماَلَك لْثم ٍ؛كِئاَوَمْلا نِم هك

 ١ . ٌكِلَّذ ِوْحْنَو ««موُجنلا عِلاَطَم»و فقضانلا فو دلاو وتوم

 ُحوُرلا ِهيِف هيف ٍرْجَت ْمَل ءنيط نم ٌةَروُص «ضزألا ِهْجَو ىَلَع ٌحوُرظَمَو ْفَتْلُم :يأ :خيشلا لاق )١(

 )١95١/7(. .ٌدْعَب



 - #ىمد ةَيِبوُبرْلا ٍديِحَوَت ُباَتِك

 207 رشا عع ْمَلَو ىوِدوْصْقَم ِةَقيِقَح ىَلَع اَنْعَّلظا ٌدْعَب ل مَلَو

 «ٍقيِرَطلا َةَقيِقَح ةقيقَح فِقُكَتَو ُهَعِبَتَنَو نكلا ل هللا يِف تا تحن ؟ اَنُكَو
 [:50 - 3] 1 6 0_1 0 57 كلا 5 ىو 3 هلآ

2 22 

 (جالكلا لالض نايب)

 :اَيَلَع جالا ليف يتلا ِتاَلاَممْلا ني جاَلَحْلا دعي َمْعَي اَم َدَقَتَعا نَم مه ]

 لولخلا ىلع ةرلتق اَمْنِإ نيملشُملا نِإَف ؛تيِمِلْمُمْلا ِقاَمَتاِب ٌدَتْرُم ٌرِفاَك َوُهَق
 م 5

 :ِهِلْوَقَك ٍ؛ِداَحْلِإْلاَو ِةَقَدْنَّرلا ٍلُمَأ ِتاَلاَقَم نم َكِلَذ وْحَنَو داحتالاَو ذأ
92 

 :نضرألا ىف هلاك ِءاَمَّسلا ىف لإ : هِلْوَقَو

 ٌرَثكأ نأ :ةّيِفوُصلا ِتاَقَبَط يِف يِمَلُسلا نَمْحّرلا ٍدْبَع وَُأ ُحْيَّملا َرَكَذ دق

 ني َِيلاَسِر يِف يريشقلا ٍعِياَقلا ون 2 7 ا : ء ُهوُجَرْخَأ خياقتلا

 ةيهلخملا ةننأ نهادخا ُمَلْعَت اَمَو ءِقيِرَطلا ْخياَشَم نِم مُهَّدَع ٌديِذْلا ِخياَشَمْلا
 ا 04

 .خياَشَمْلا نم اَلَو ِءاَمَلُعْلا ني ال رْيَحب ّجالَحْلا َرَكَذ

5 

 هللا َقيِرَط َفرْعَنَو وب اَنْرِمُأ يِذَّلا َديِحْوّتلا َفِرْعَن ْنَأ اَنْيَلَع اَمَّنِإ ُنْحَنَو
 ٌلْثَك ُبِجَي ُهَنَأَو ٌلِطاَب ُجاّلَحْلا ُهَلاَق اَم َّنَأ اَمِهْيَلِكِب اَنْمِلَع دَكَو ءوب اَنْرِمُأ يِذَلا

21011 

2 

 هب ُهَل هللا ُرِفْعَي ٌرْمَأ ُهَل ٍنِطاَبْلا يِف َناَك لَه :ِنِّيَعمْلا صْحَّشلا ُسْمَن امَأَ

 نم ةعومجمو وه سرادتيو «قيدنزلا دِحْلُمْلا يبرع نبال اًريثك أرقي هلي 6 مالسإلا خيش ناك )010(

 داسف دعب اميف هل نيبت ىتح !ُهُمْظَعُيَو هب َّنّطلا ٌنِسْحُي ناكو هبتك هبابش مايأ ملعلا بالط

 .هتديقع لالضو «هتيوط
 ٌليلد هللا ىف هئاَوحُحِإو وه اهل هتءارقو «سانلا نيب ًةرشتنم لاضلا اذه بتك تناك فيك رظناف

 نيبت امل كلذ عمو «هتديقعو هركفو يبرع نباب نظلا نونسحُي - مهضعب وأ  هخياشم نأ ىلع
 هخوسرلو «هرافظأ ةموعن ذنم هترطف ةمالسل كلذو «هِذبنو هكرت يف ددرتي مل هلالض خيشلل

 .هدعبو كلذ لبق هل هللا تيبثتلو َةَنّْسلاو باتكلا جهنمب



 ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت قمم

 ٍةَقيِقَحِب ِمْلِعْل ىلإ ويك الك اخ أل دوش نول رم اذه ؟اهزتغ وأ ةكونا قف

 [عمال - ]8١/7: 00د

2 2 

 (ةّيِباَحَّتإلا بهذم لالض نايب)

 :يأ  ِءاَلُؤَه ٍبَمَْذَم َرُوَصَك نأ  كَدَشْرَأَو هللا كاَدَم  ْمَّلعا 2545]

 َرَخآ ٍليِلَد ىَلِإ ِرُوَصَملا نْسُح َعَم ُجاَتْحَي ال ءوِداَسَق ِناّيَب يِف فاك  ِةّيِداَحَناِلا
 هيف اَمِل ؛ْمِهدْصَقَو ْمهِلَ قم َنوُمهْفَي ال سال 0 :

 وأ ُهتوُلوُقَيَو اَكْيَش َنوُلِحَتَْي اَمَّنِإَو مِهِلْوَق يِف ار ةوُضقاني اذهل كولي

00 
2 

 أ هه سمو  سمهس هَ 7 3 قامو 00 هس 007 21 ما 0 5 أ

 ْعَم «ْمِهِقَرْف َنْيَب ٍزبيْمَتلا ىلإ نودَتْهَي الو ءِقَرِف ىلَع مُهنْيَب 0 دق اَذَهِلَو
 0 و 2 95

 رقم مُهنأ ْمِهِراَعْشَيْسا

 لضف

105 

 سبل كي اكن هللا ٍدوُجُو ُنْيَع ّوُه ِتاَنِئاَكْلا َدوُجُو 4 َن : ءاَلُؤَم ٍلْوَق ةَقيِقَح 0

 .ةثبلأ 0 َءْيَش 9 2 اًمدوجو

 نار راواخلاو هولا مل نار تارت فاك يقال

 يف َلِحَي هللا َّنإ لاق نم نآل ْمِهِرْمَأ ِنْطاَب ىَلِإ ٍلوُحَّدلا نَع اجرا «٠ ْمِهِلْوَق ِةَفِرْعَم
 هد ي2ن 2

 : ِنْيَدوجْوِل ُتاَبْتإَو مُهَدْنِع ٌةَيَِْت اَذَهَو ٌلاَحْلا ُ هد يملا نآب َلاَق دقق ِتاَقوُلُخَمْلا

 ءرهاظلا نم انيلع نحنف ؛سانلا تالالضو ءاطخأ عم لماعتلا يف ميلسلا جهنملا وه اذه )١(
 .نّيب ليلدب الإ اذكو اذك دصق هنأب دهشن نأ زوجي الف «نطابلا يف لخد انل سيلو

 قرخألا قؤفلاو ةفرضتمتلا ةكرفلا مالوم بهذم روصت نأ ىلاعت هللا همحر خيشلا راشأ (0)
 خيشلا طرتشا نكل «مهداسف نايب يف يفكي :ةلاضلا قرفلا نم مهريغو جراوخلاو ةضفارلاك

 «هعفني الو عمتسملا رضي دق هنإف «فيعض بولسأب نوكي نأ ال ءائسح روصتلا نوكي نأ

 .مهل ليم هبلق يف عقو امبرو



 8 4س ٍةَيِبوُئّرَلا ٍديِحَوَت ٌباّتك

 :لاكلا نقلا ةرخز :انفذخا

 ةَنبْلا نْيَدوُجو ِتاَبِْإب َنوُرِقُي ال مُهَو ّلَحَمْلا ِقوُلُخَمْلا ُدوُجو : يِناّنلاَو

 ةّيمْهَجْلا نم ريِثك ُلْوَق َرُهَو ءْمِهِلْوَ ا ب
 لُك يف ِتاَذِب هللا نأ 0 نور اخو لوو زود كلقلا ناك قولا
 .ناَكَم

 7 مس ف 50 وسمك 522 5 م هم هيد
 ايمكتو عيرمت مهتفدنزو مُهَمُهَجَتَو َنيرخأتملا ءاّلُؤَم ةاعلإ نأ بير الَو

 ."7اَهَيَقَدْنَرَو اَهِمُّهَجَتَو ىَلوألا ةّيِمُهَجلا ِهِذَه ٍداَحْلِإل
 4 1 2 5 2 ب 20 ا هَ

 :ناقيرط هيِفف :ةيداحتا مهتيمست هجَو امأ
001 

 يِضَتْقَي ُناَرِتْفالاَو ءِناَرِيفاِلا ِنْرَو ىَلَع َداَحّنالا َّنأِل ؛ُهَنْوَضْرَي ال :اَمُهُدَحَأ

 اَدَبَأ نْيَدوُجْوب َنوُرِقُي ال مُهَو رَخآلا اهمدعأ لكنا نكن

 ٌةَدْحَو ْتَراَص َةَرْدَكْلا َّنَأ ىَلَع ًءاَنب ٍ؛َكِلذ َُحِص :يناّنلا ُقيِرَطلاَو
52 

 ُهلُقْي ْنَأ ُهَل ُدِقاَنلا نكْمُي ْمَل 0

 .ٌىحلل الإ | ْنوُكَي ال اَذَه َّنِإَف ؛اًيِقيِقَح اًرُوَصَت ُرَّوَصَتُي ِهْجَو ىَلَع

 هَبَتْشا فيك :َلاَقُي ىَّتَح ُهداَسُك ٌرِهظُي ُهْناَيَبَق :َنّيِب اَذِإَف َلِطاَبْلا ُلْوَقْلا امك
00 3 7 

 .هايإ داع نم ٌبَجَعَتَيَو ؟دَحأ ىَلَع اَذَه

 الإ ٍلِطاَبْل اَوْنَأ نم لّيَخَتُي ٍءْيَش نِم اَمَك ءَبَجْعَي ْنَأ ٍناَسْنِإْلل يِخَبني اَلَو

2 

 : ْمُهّنَأب لِطاَبْلا َلْمَأ هللا فَصَو اَذَهِلَو ؛ٍِساَّنلا نم ٌقيِرَق ِهْيَلِإ َبَمْذ دَقَو
2 

 .ٌتاَوُقَأ أ

 .[14 :ةرقبلا] «َُّنَع م مم مُهَنَأَو 3-25

 .[179 :فارعألا] َنوُهَفْنَي الع مُهْنَأَو - َج

 لهأ ىلع بجاولاف «نمزلا رورم عم اّلالض دادزتو اومنت تاالالضلاو عدبلا عيمج اذكهو )١(

 .اهرباد عطقو اهلاصئتسا ىلإ اوردابُي نأ مكحلاو يأرلاو ملعلا



 ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت وع ا دفق 2
7 2 

 .[27 :لافنألا] توقعي ال ِمُهَّنَأَو - د
 22 7 22 4 هم عجم يراد

 .[4 24 :تايراذلا] 409 كف ْنَم ُهَنَع َكقْؤب ٍفِلئحَم لوق ىنل» مُهنأَو اه

 آذآ ذآ 31014

 © :ةبوتلا] 46 توددرتب ٌمِهبيَر يف مُهَنَأَو - و

 . 000 وا

 سنوي] « تر 1 روهمعَي © مهنأَو -زر

 آش هَءاَرَو نى و «ةهِسفن دوبعم و هلا ُةَياَع َوُه ْناَسْنِإلا : اممدول . ؟ 28 معمر 00 ملا

0 2 
 .َنْوَعَرِف ٍلْوَق َةَقيِقَح َةَقِيَ ةَقيِقَح مُهّلْوَق َناَك انهو ؛ُهَل ُبيِجَتْسَي وأ ُهوُعُدَي 3 ُهَدِصُقَي وأ هذبعي

3 00 
 يِنتَّدَع ىّنَح َنْوَعْرِف ٍلوَق ُةَقيِقَح َوُه مُهَلْوَك ّنإ :ُهُبِطاَحَأ نَمِل ُلوُقَأ تْنُكَو >

 ا ا فما وراق تللا واش يو اح اا

 لوف ذم 00 1 ها قس م و ىلإ ٌتْدَحُْملا

 "م هو >2 د 6 دنع 2

 يِذْلا ٠ ِيَسْلا دْبَع نيّدلا ُءاَهَب يِنَنَّدَح ةالاقفا رخل عيقوم' ىف ةلصتم ةنضقلا ركذو هثدح نم ىّمس )١(

 ِزاَريشلاب َعَمَتْجا دق ناك فلك ُهُماَلْسِإ َنُسَحَو َمَلْسُأَو ٍدوُهَيْلا يِضاَق َناَك

 نأَو ءْمِجِرْفْكَو ِءاَلُؤَه َلاَلَض ُهَل تنّيَبق ءَكِلَذِب يِنَتَّدَحَم ُهَل ُهَيَرَو ِلْوَقْلا اَذَه ىلإ ُهاَعَدَو

 1 .َنْوَعَرِف ٍلْوَق ٍسْنِج نِم
 َنْوَعْرِف َلْوَق ُهِبْشُي اَذَه ْمُكَلْوَق :ُهَل َلاَق ٍلْوَقْلا اَذَه ىَلِإ م ُيِزاَريّشلا ٌّنَسَح ُهاَعَد امل ُهَّنِ : يل َلاَق

 !َنْوَعْرِف ٍلْوَق ىَلَع ُنْحَنَو مَعَ : : َلاَقَق
 :لاكت دع لك ناقل ِدّيَسلا ُدْبَع َناَكَو

 . َعطَقْناَف َنْوَعْرِف َقَرْغَ ىّسوُم َّنأِل َلاَق ؟ملَو

 ٍداَص اَلوُسَر َناَك ِهِنْوُكِب ال ءىَسوُم هب هللا َرَصَن يَا يِرََقْلا رْضّنلاب ِْيَلَع ٌجَتْحاَ
 ة ْمَعَت لاق ؟ةوغتو الوقف نلف لا كل كفار ةينسلا فنعل تلق

 دك َناَك اًذِإَف َنْوَعْرِف ُلْوَق َوُه مُهَلوَق َّنأ كَل َنّيَبَأ ْنأ ُديِرَأ تْنُك اَنأ ِّوَنْبَب ىَلِإ ُجاَتْحُي
.)209/5( 0 

7 5 
 م واع 0 أ

 :ُهَل َلاَق ءَنْوَعْرِف ىَّلِإ ُبَمْدَأَو ىَسوُم ُعَدَأ ال

 سس 2 ادذع . 1 3-76

 1١

0 
0 

 ١ م



 لإ ا ييععييي:ٍس535______777: 777-7 5_1 7575-75 و ٍةَيِبوُبّرْلا ٍديِحَوَت ٌباَتك

 مام 04 ما هوا سا سام خش ها و 2 4
 مالخأ ثاغضا اًهبَّسَحَأ َمْوُيلاَو انمَز ب وسال ةينمأ

 200 2 م 2 7 0 وَهَع

 ْرْيَغ هيَ ٌعِجْرَمَو ءويَلِإ ُدَرَم مَن اَم
 هللا نِم ُهَّل اَدَبَو دادس ا هّْيَلَع وه َناَك ام

 . ٍناطْيَشلا نم مالْحَأ ُتاَعْضَأ ِْيَلَع َناَك ام نأ هل نك ديدن وكي لا

 نعع ِءاَلُؤَهِب ُلاَصَنا ُهَلَو ُهْفِرْعَأ نَم ٍضْعَب نت ا اًنباَحْصَأ ضْعَب يِنَتَّدَح َكِلَذَكَو

 كفو.ويلع تلخو لاك 4ترطتقاو رعت ِدْوَمْلا كفو 21 + تانيملعلا سنئاثلا

 ف أَو ِتْوَمْلا ٍفْوَح نم خلاف مَاتَ 2 هك تلق ا هتْذَجَوَف قدما

 هللا ىلإ هلو ةولكلا نلإ نيقفلا لحد تنآو. «تونلا كفاَكي كلنيو هسا نايس
 مدا

 :ةقفخ كلذ تدك و امو هلك كلك نار اتمنا لاق 00

 نِم ٍريِثَك َدْنِع ِمُهَو ءاوُرَشَتْناَو اوُرَهْظَو اوُرْثك ِلَْقْلا اَذَه َباَحْصَأ َن
 ٍلُهَأ َلَضُفَأَو «ٍقيِقْحََتلاَو ٍديِحْوّتلا ٌلْهَأَو «مالشإْلا ُحياَشَمَو ماَنألا ُتاَداَس ِساّنلا

 نكي ْمَل :نيّدلا ْخياَشَم ٍرباَكَأَو «َنيِلَسْرُمْلاَو ءاَيبْنَأْلا ىَلَع مُهوُلَصَ ىَّتَ - «قيِرظلا
 أ مَلْعي ْنكْلو ءٍلاَكَّصلا اَذَه حاَضيِإَو ٍلاَوْقَأْلا ِوْذَه ٍداَسَق ِناَيَب ىَلِإ ٌةَجاَح اَنِ

 ُلوُقْعَم َدَح اَهِلاَلَضِل َقْبَي ْمَل ْتَدَسَم اذِإ َلوُقْعْلا َّنأَو هَل َّدَح ال َلاَلَّضلا

 َلَمَجَو ماعلا لَم وه نَم هل َلَعتَم ءِناَنإلا وت ني قّرك نم نان
 . ِنيِطاَيَسلا نم ٌرَش َوُه نَم ُهْنِ

 ام ٍضْعَب ىَلَع اَنْهَبَت دَقَو «ٍلِطاَبْل مّظعَ نِم َىَناَثْمْأَو تالاَعَمْلا ِهْلَهَف

 0 ِرَكْنُمْلا اَذَه َراَكْنِإ َنِإَ ؛ اًهُراَكْنِإ ٌبِجاَوْلاَو ٌلِطاَب ناو اهانشم فرك

 ُلِضَي اَل يِذَّلا ءىَراَصَنلاَو ٍِدوُهَيْلا نيد ٍراَكْنِإ نم ىَلْوُأ َنيِمِلْسَمْلا نم ريثك يف

 ىَراَصَنلاَو ٍدوُهَيْلا ٍلاَوْقَأ نم َّرَش ِءاَلُؤَه ُلاَوْقَأَو اَمّيِس ال .'"”َنوُمِلْسُمْلا ِهِب

 َن

 نيقفانملاو ةضفارلا نم رصعلا اذه يف مههابشأ تاباتكو تالاقم راكنإ يف لاقُي كلذكو )١(

 «مهلالض اوفشكيو «مهيلع اوُدري نأ صاصتخالاو ملعلا لهأ ىلع بجاولاف ؛مهوحنو

 .مهرش نم سانلا اورذحيو



 ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت او | كك -
 الل س#

 هللا ف يزل نيفقاككلا و َناَك اَهَدَقَتْعاَو اًهاَنْعَم َفَرَع نَمَو هَنْوَحْرِفَو

 «[14 :ميرحتلا] «مريلَع َظلغَأَو َنيِقفْمْلاَو راَنُكْلا ٍدهلج» :ىَلاَعَت ِهِلْوَقِب ْمِهِداَهِجِب

 ٍكْرَّدلا يِف َناَكَو ءباَتِكْلا لغأ ٍراَفُك نِم اَّرَش ُةُبِحاَص َناَك ْمُظَع اَذِإ ُقاَمّنلاَو
 .ٍراَّنلا نم ٍلَمْسَأْلا

 كلا ىف لوتخب اًهضي نأ وثفاولو +" ياه نو تالاقملا هذهل لَو
 دَق ِءاَلُؤَمَو ءاَهِبِحاَص ُدوُصْقَم ْفَرْعُي ْمَل اَذِإ اَهْيَلَع ُلَمْحُي اَمَنِإَف ءاَحيِحَص ىّنْعَم

 َكِلَذ يف مُهّلَو َةَضِفاَّرلاَو ىَراَصَنلاَو دريل نيد َفِرُع امك 0 َفِرْع

 تك هر ود هر او وه مو وي و ورث
 .اضعب هضعب ُهْضْعَب ُرْسَفُي ْماَلَكَو ُةَنَلَوُم ٌراَعْشَأَو هٌةَنََصُم 7 ةفنصم بتك

 2 2 ص ص 20و .٠ 7-1 1 ل. ىلإ 2 كم هم ما

 ْتَمْلُي ال لِهاَج الإ َكِلَذ يِف َعِزاَنُي اَلَق ةَروُرَّصلاِب مُهُدوُصْفَم َمِلَع دَقَو

 ه1 يع اهب ّنَّطلا نسخ نمل اَهاَرْخَم َتفْشَكَو ا ناب بحي

 ٍرَرَص نم ْمَظْعأ َنيِعِلْسُمْلا ىَلَع اَهَرَرَض َنَِ ؛ لِضَي نأ وأ ءاَهي َّنظلا َنِسحُ
027 6 

 ةتوحْلاَو قاَرسلا ٍرَرَص نم معَ و موحش اَهّنأ توُنْب 35 يراقب يف موك

 ناَسْنِإْلا ٌتْوَم 0 ٌةَياَع ءاَلُؤَم َنِإَف هوو َقاَرُس مُهَنَأ َنوُفِرْعَي ال َنيِذّنا

 6 «ةرخ لا يف هتمح هتمحرل اًبيَس نوكت لف دق ُةاَيْنُد يِف يم ِهْذَهَو هلام ُباَهَذ وأ

 هئاَيِلْوَأَو هللا ِءاَيِبْنَأ ِةَيِنآ يِف ٍداَحْلِإْلاَو ٍرْفُكْلا َباَرَش َساَّنلا َنوُقْسَيَف ٍءاَلُؤَم

 ف َنياَحُمْلا نم نابل يف مه للا ٍليِبَس يِف َنيِدِهاَجْمْلا َباَيِي َّن َُبلَيَو

 هللا هيلؤأ ضافلا ٍبِلاَوَ يِف َنيِقِفاَتُمْلاَو ٍراَّمُكْلا َماَلَك َنوُرِهْظْيَو ٠و ِهِلوُسَرَو

 انفاق ريضتف نش الو اكيؤم يقع نأ ىَلَع ِمُهَعَم ُلْجَّرلا ُلْخْدَيَق :َنيِقَفَحُمْلا

١2 

 [ملك مهزل تكول 555 له - 8/71 .هلل اّوُذَع

 ُهَنِإَف :مالكْلا نِم ُهَلَكاَش اَمَو (مُكَحْلا صوُْصُقا ُباَتِك ُهَئَّمَضَت ام - 7557 ]

 .هرِهاَظ نِم ُحَبْقَأ ُهْنِطاَيَو ءاَرِهاَطَو اَنِطاَب رْفُك

 .داهتجالل الحم تسيلف )١(



 _#ا تح ٍةَيِبوُيُرْلا ٍديِحَوَت ٌباَتِك

 مهو .داختالا لهأو ءِي وق ىمسي ها ا زغار هورتفلا لمار قكقملا لما كفن ينقت اكك

 0 ا مُهَسفنَ نو

 وه ٍقوُلُخَمْلا وجو 3 00 ِّذِحاَو ةوشرلا نإ لون نك ةيلاكنأو ؛ِياَسِْلاَو ءيرتششلاو ؛يونوقلاو ءِضراَفْلا ِنْاَو «َنيِْبَس نبا لع ؛هيْمأَ ٌيِبَرَع ِنْبا ٍصوُصُفْلا ٍبِحاَص بَمْذَم َوُه اَمُك ءاَقَلَظُم َكِلَدِب ُلوُقَي ٌعْوَ
 ُقِلاَكْلا :َنوُنوُقَي لب ؛ّرخآلا اَمُهّدَحَأ َقَلَح نْيدوُجْوَم َنوُتِْنُي ال ءِقِلاَكْلا ُدوُجُو
 .قلاخلا ره ٌقولْسَمْلاَو قَولْحُمْلا َوُه

_ 
 عمت 0

 ؛نيعت يو واكنالاو ٍلوُلُحْلاِب لوقي نم لوف ويف يناثلا ٌعؤنلا ام

 كلذ ةراوش َنيِذَلا ةِلاَعْلاَو ءىَسيع ِحِبِسَمْلا يِف َكَِدب اوُناَق َنيِذَلا ىَراَصُلاَك

 ٌُلوُثَي نَمِم ِءاَلُؤَه ٍلاَكْمْأَو .. هِيبَب لْهأ ني ٍةَِئاطَر ٍبِلاَط 000
 لُك يف اَمَّلُظُم َكِلَدذ ُلَعْجَي اَلَو «هيِف ٍداَحّناِلاَو نر «رشتلا ىنضشي ةّبهلِإب
0 

 [م584-75/1]

 ه2 2

3 

 (ُنوُكَي ال يذلا ُنِكْمُمْلا ٌموُدْعَمْلا)
 ع

 يي همه 2

 َناَنلا َنيِنِمْؤُمْلا ٍلاَخْدِإ ٌلْثِمَ 0 ال يِذَّلا ُنِكْمُْمْلا ُموُدْعَمْلا انأ 7+
 ُموُدْعَمْلا اَذَهَق ءَكِلَذ ِوْحَنَو ''"َتيِق َوَي ٍلاَبِجْلا ِبْلََو ءاَهَتْفَو َلْبَق ٍةَماَيِقْلا ٍةَماَقِإَو

 َسِيِلَف اَذَه َّعَمَو «ئْيَش ُموُدْعَمْلا 1ك نع قي ملا يف كب يش َوْهَو نك
 ُنوُكَي ال ُهَّنَأَو ٌنِكْمُم ُهَّنَأ ُمّلْعَي هْيَلَع َوُه اَم ىَلَع ُهُمَلْعَي ُهْلاَو ءُهْنْوَك رّدَقْمِ

 ذلكم مل» هنأ ُمَّلْعَي هللا ّنِإَ ٍءهْوَلَوَو يِراَبْلا ِكيِرَش لْثِم ؛ُتاَعِنَتْمْمْلا َكِلَذَكَ

 هنأ ْمَلْعَيَو ء14 .* :صالخإلا] 46 ذأ اًوْفُك هَل كي ْمَلَو © دلو ّمَلَو

 .ةميركلا ٍراجحألا نِم ٌعون وهو «ةتوُقاي عمج )١(



 هنأ مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت سا
 يب يي( (بٍ+ٍ © بٍس بهما م نس اسس 5-2

 ٌةئِس ُهذحَأَت ال ٌموُيَق يح ُهَنَأ ُمَلْعَيَو كُلَّذلا نم ّيِلَو اَلَو ِكِلُمْلا يِف ُكيِرَض ُهَل َسْبَل

 علوم ]١55/5  .مْوَن اَلَو

2 25 

 .5 («ُةَْنَجْلا هَل ْتَبَحَو :ُهّللا الإ َهَلِإ ال ِهِماَلَك ٌرِخآ َناَك نم»)

 ُهَل ْتَبَجَو :هللا الإ َهَلِإ ال ِهِماَلَك ٌرِخآ َناَك نَم» :هللك ْىِبَّنلا َلاَق م ١

 , "0وةَّنَحْلا
 وو

 من 7 سا مم 2 - سهو بس 2 همام دس ساس هاما هم كس

 هَفِصَي ام قْؤوَُف :نيذلا نِم اَهْعِقْوَمَو اًهَقِئاَقَحَو ٍةَمِلَكلا ِهِذَه لْئاَضُفَو
 3 01 ل دا ا 1 5 و1 2 هيف قيام« 2 0
 مو :ىلاعت لاق امك ؛ِهَلُك رمألا ةَقيِقَح َىِهَو «نوفراعلا هفرْعَيَو .«نوفصاَولا

 يصر 9 مسا صام مس 4 4 و - وه ء-_ رز

 [01/1 . 409 نوُدْبْعأم أنأ الإ هَل آل أ ِهْيلِإ ون اَّلِإ ٍلوُسَي نم تلِلْبَق نم اَسلَسَرَ

25 

 م 8 2 8 1 0 2 ٠

 (رّدقلا يِف اولض َنيِذلا سائلا فانصأ)

 : ٍفاَنْصَأ ِةَناَلَث ىَلَع  ٍرَدَقْلا يِف اوُلَض َنيِذَّلا  ُنماَنلا 5590 ]

 اوُمَعَرَو ِهِرَدَقْلاِب اوُبْذَكَو ءِديِعَوْلاَو ٍدْعَوْلاَو يّهَنلاَو ٍرْمألاب اوُنَمآ ٌمْوَق -أ
 3 3 و يدع ل وقث هر 0 1 ا

 ام ُهّنَأ ىَلَع ٍةَعاَمَجْلاَو ِةَنّسلا َّلْهَأ اوُقَقاَوَو ٍرَدَقْلاَو ِءاَضَمْلاِب اوُنَمآ ٌمْوَقَو - ب
 5 - و 57 م - 2 07 2 نب د هه هَ ساس لَم علب 4

 ْنكل ُهَكيِلَمَو ُهّيَرَو ٍءْيَش لك ُقِلاَخ ُهْنَأَو ءْنَكَي مل ْأَشَي مل اَمَو ناك هللا ًءاَش

 ْضراَعُم َكِلَذ اوُلَعَجَو «َةَميِقَح اَذَه اْوَّمَسَو ءيْهَنلاَو ٍرْمألاب اَذَه اوُضَراَع 0-2( 1 24 5 32 مم ى نت صاس مانع هك م7 0

١ 
3 : 
 ل

 هدا عأإ لع | سان _ أز4 ده أ(  دث6 ككأ) هم يإوخ لإ ل." عع م ها م
 َفِراَعلا ْنِإَو ءَباَقِعْلاَو َماَلَمْلا يِفْنَت ٍرَدَقْلا َةَدَهاَشُم ْنِإ :لوَقَي نم ُْمِهيِفَو

 .اَذَهَو اذه ُهَدْنِع ىوتسَي

 مُهّنإَف ؛ِدْجَوْلاَو ِقْوَذلاَو ٍلْقَعْلاَو عْرَشلِل َنوُمِلاَحُم َنوُضِقاَنتُم َكِلَذ يِف مُهَو
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 .دواد يبأ حيحص يف ينابلألا هححصو )77١54(2 دمحأو )7١١7(, دواد وبأ هاور )١(



 -_ # ِةَيِبوُبرْلا ٍديِحَوَت ُباَتِك

 هو هم اس هس

 ماعلا نيب هوؤهل الوأ+ ال نم َنْيَبَو مِهْيَلِإ نَسْحَأ نَم َنْيَب َنوُوَسُي ال

 ٍلِداَعْلا َنْيَب 26 د ْثيِبَحْلاَو ِبِّيَطلا َنْيَب بت و رمل ٍرِداَقْلاَو ِلِهاَجْلاَو

 و
 ال ْمِهِضاَرْغَأَو ْمِهِئاَوْمأ بجومب انضنأ نوف ريو انفنتي نوف ري لع ؛ٍمياطلاَ 3 م6

 َلاَق امك لب ؛ِرمأْلا َعَم ا لَو يلو رثأل ٍبِجوُمب

 تهدم عا ؛ُيِرْبَج ِةَيِصْعَمْلا َدْنِعَو يِرَدَق ٍةَع ةءانكلا هلع كنا :ءاملقلا فن

 ١ .هب تْبَهذَمَت كاَوَ او

 هللا َةَمْعِن ىَسْنَُ 2كِتَعاَطِل ها ا

 لب ؛َبْنَذلا تْلَعَف كنب ركع م ْمَل َتْيَصَع اَذِإَو ُهَل اًعيِطُم كّلَعَج ْنِإ كْيَلَع

 هَل َةَداَرِإ ال يِذَّلا ِكَّرَحُمْلا وأ ءوِداَرُم ٍفاَلِخِب يلع ِروُبْجَمْلا ةَلْزْنَمِب كَسْفَن َلَعْجَت
 .أطَح اَمُهاَلِكَو َمْلِع اَكَو َةَرْدُق اَلَو

 ِهِعْمَج يِف ّبَّرلا َمَصاَح نَم :رَدقْلا يف َنيَلاَّضلا نِم ُتلاَثلا ُفْنْصلاَو - ج

 - َسيِلبِإ ٍناَسِل ىَلَع َكِلَذ َنوُرُكْذَي امك - يْهَنلاَو ٍرْمَألاَو ِرَدَقْلاَو ِءاَضَمْلا َّنْيَب
 7 ةفاَدْعَأَو هللا ءاَمَصُع ِاَلؤََر

 َنولَعُفَيَو يّنلاَو ِرْمَأْلاَو َِدَقْلاَو ٍءاَضَمْلاِب َنوُنِمْؤُيَف :ِناَميِإْلا ُلْهَأ اَمأَو

 نَم .ُهّنِإ» : ىَلاَعَت َلاَ اَمُك ٍروُدْقَمْلا ىَلَع َنوُرِبْصَيَو وتلا نَوُك يو روماَملا
 سس اك م همم ٌسد و -

 ُلَواَتَتَت ىَوُمَتلاَف ؛4[٠4 :فسوي] 5 يسار 0 َرْجأ ٌميِضي ال لأ تكرإف ريصدو قّنِب

 .ٍروُدْقَمْلا ىَلَع َرْبَّصلا ُنّمْضَتُي ربَصلاَو ءِروُظْحَمْلا ٌكْوَتَو 0

 يِف َكِلَذ نأ اوُمِلَع ْمِهِسْفْنَأ يِف واااو يعم ونام اًذِإ ٍءاَلُؤَم

 ل وب ف فاق اند مح 1 نسل انضأ هَ نو 0

 .هب مُهاَلَتْبا اَم ىَلَع اوُيَصَو 4 رمال اوُملَسُف

 ىَلِإ َنوُقِباَسُيَو ءِتاَرْيَخْلا يِف َنوُعِراَسُي مُهّنِإَف هللا ُرْمَأ َءاَج اَذِإ اّمَأَو

 0و نوطنلو ُهَمِراَحَم َنوُبَِتْجَيَو ءاَبَهَرَو ابْعَر مهب َنوُعْدَيَو ءِتاَعاَطلا

 اَمْلِع ؛ِهِدوُدُحِل ْمِهِيَذَعَتَو َرَمَأ اَميِف ْمِهِريِصْفَت نم ِهْيَلِإ َنوُبوُتَيَو هللا َنوُرِفْغَتْسَيَو

 د



 ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت مي

 ِثيِدَحْلا يف ٌلوَقَي ْتْيَح ْمُهّيِنب ءاَدتْقاَو ءاَمِياَد ِداَبِعْلا ىَلَع ٌضْرَف َةَبْوَتلا نأ مُهْنِم 2# . 47 2 هما مه 2 20 اا هن ح ا 0 566 ممول 38
 دِوْغَتْسَأل يِنإ ِهِدّبِب يِسْفَن يِذّلاَوَ در ىلإ اوُيوت ُسانلا اَهيَأ» :حيِحّصلا عدم 0101 0 سل 0 و 2 و - 2 : ص

 1م ١4" "ركل 0 ع 2 ِهْيَلِإ ُبوتأَو

 وعمر ما 00 <مأ اَ 20
 .٠ ل د١5 <

 2 5 و 8 رس -ذ

 ةلوسرو هللاو#» :َلاَق اَمُك ِروُظْحَمْل لا ىلإ دعت ريغ نم ذللا | عاب ام:لوانكيو

 .[17 :ةبوتلا] «ةوضرُي نأ حل

 .ٌبِحاَو ىضرلا اَذَهَو

 ىضرلا اّذَهَق ُنّذلاَ ٍضَرَمْلاَو رْمَمْلاَك 0 ىضرلا : يناثلا مَوئلاَ
 َحيِحَّصلاَو ءّبِجاَو هنإ : ليف دَقَو ءٍبِجاَوِب َسْيَلَو ءاَمْلُعْلا ْيَلوَ نا يف
 [ة 87 ]١/ .ٌرْيَّصلا وه َبِجاَوْلا نأ

 : عاَن هَناَلَث ِءاَضَقْلاِب ىضرلا مل

 .اَهب ٌروُم ةغالك اَذَهَف ؛ٍتاَعاّطلاب ىضرلا :اَهدَح

 . ٌبِجاَو امِإَو ٌبَحَتْسُم امِإ : هب 2 اَذَهَق ءِبِياَصَمْلاِ ىضرلا : يِناّثلاَو

 َرَمْؤي لب هب د ىضرلاب ٌرَم هملول اذه < نايمعلاو نود 0 :ُتِلاَّثلاَو

 م68 .ُهاَضْرَي اَلَو ُهَبِحُي ال هللا ْنِإَف ِهِطحَسَو

 وم 7 ع دعا هم 816 وسوم عع مدا 5 20 ل ا
 م ل ا قلعت ذأ تي الك حملا نم كلك فال لح و غ١

 يف هللا نَع َنوُضاَر ُنْحَنَف .َنيِطاَيّشلا َقَلَخ اَمَك اَهُّبِحُي يِتَلا ٍةَمْكِحْلا ىَلإ ِهِئاَضْفِإ

 .َكِلَذ ىَلَع ٌدوُمْحَم َوُهَو ا

 ُدَمْحَت اَلَو هب ىَضْرَن الق ُهَلِعاََو موُمْذَمْلا ٍلْعِفْلا اَذَه نفت اّمأَو
2-4 

 .ه

 ا ل انو ليلا ل ا كو

 )١( دمحأ هاور )ا١9/85(.



 8 "أ ٍةَيِبوُُرْلا تديح وق ُباَتك
 0 121 2-2 ٠

 5 و
 و 3 ريع يل س66

 .َرَخآ ٍهجَو نِم ُهَرْكُيَو ِهْجَو نِم ُداَرُي َدِحاَولا َرْمألا ْنِإَف ؛ىَرخأ ٍةّهِج نِم

 اذه هوقو ةهركت ةءاوذلا» فق ةنإق 4 ةيركلا ءاوتلا ان زانت سدلا نفيرشلاك

 [187 - ]45/٠١: .ٌتوَبْحَم ٍهِسفن ىف ةنأل ال بوُبحَملا ىلإ ِهِئاَضفإل ُهَلاَمْعِتْسا ديِرُي هس 0 9. 3 0 0 4 42 كا و

25 2 

 (ءانفلا عاونأ)
 أ : "”ثِعْرَّشلا ُءاَنَمْلا 0

 نع ِهِلاَوُسِبَو ُهاَوِس ام ىَلَع ٍلْكَّتلا نمت ِهْيَلَع ٍلْكَوّتلاِبَو ُهاَوِس اَم ٍةَعاَط نمت
 هلل ٍنيَّدلا ٌصالخِإ َّوُه اَذَهَو ءُهاَوِس ام ٍفْوَح نَت ِهِفْوَكِبَو ءُهاَوِس اَم ٍلاَوُس
 َلَرْنَأَو َلْسُرلا وب هللا َلَسْرَأ يِذَّلا مالْسإْلا ٌنيِد َوُهَو هَل َكيِرَش ال ُهَدْحَو ُهُتداَبِعَو

 وريف

 امال ااا .تتكلا وب

 ناك نإو ءصقان لاح ")اذه لثم ىلإ هبحاصب يضفي يذلا ءانفلا 585 ]

 هذه لضفأ مه نيذلا ةباحصلا نع اذه لثم دري مل اذهلو ؛فلكم ريغ هبحاص

 ]50/١[ . لسرلا لضفأ وهو ِةِكَي دمحم انيبن نع الو ةمألا

 : ماَسقَأ ُهنالَث ُءاَنَمْلا هه

 مو ويتم" دريل يل ينجم يال ناين 5 ّس ين م52 5

 هِيَعاَطبَو ءهاوِس ام ٍةَداَبِع نع هللا ٍةَداَبِعِب ىنقي ن

١ 

 .ىّوَسلا ٍدوجَو نع ٌءاَنْف -أ ا

 . ىَوسلا ٍدوُهش نع ٌءاَنُقَو - ب
 .ىَوَّسلا ِةَداَبِع نَع ٌءاَنَقَو - جا

 اًدوُجُو ُدوُجُوْلا َلَعْجُي ْنَأ َوُهَو ٍةَدِحاَلَمْلا ِةَدْحَوْلا ٍلْهَأ ُءاََق َوُه :ُلّوَألاَ
 ١ رار

 َبيِغَي نأ َوُهَو ..َنيِكِلاَّسلا نِم ريثكل ٌضِرْعَي يِذلا ّرُه اَذَهَف :يناثلا اّمأَو ا و نك فكن فعل راك وو مس 62 .ه

 .فوصتلا لهأ هنع ملكتي يذلا وهو «نئعذب ٌءانف كانهو )١(

 .لقعلا لاوز :يأ (0)

 4 /؟ .ٍقوُلْخَمْلا ُدوُجو َوُه ٍقِلاَكْلا َدوُجو نأ ىَرَي ُتْيَحِب (9)



 هنآك مالسإلا خيش لئاسوو قواتف بيرقت_

 ب ا سس ل 4 5 ريوس م وو 25 و 25

 هروكذمبو «هتداهش نع ِهِدوُهْشَمِبَو «ِهِتَداَبِع نع ِهِدوبْعَمبَو .هدوجو نع ِهِدوِجْوَمِب
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 ل نم ىَقْبَيَو نكي ْمَل نَم ىَنَْيَق ورك نَع

 َدوُجُو ُهَبْلَك َدِهَش اَذِإ ِتاَقوُلُخَمْلا نِم م ِءْيَش ٍدوُهُش نع ٌرَجَع نم ُلاَح اَذَهَق

 . َنيِكِلاَّسلا نِم ٍةَِئاَطِل ُضرْعَي ٌرْمَآ َوُهَو ءِقِلاَحْلا
 م

 ىَنْفَي ْنَأ َوُهَو ْمِهِعاَبْتَأَو َنيّيِبَّنلا ُلاَح اَذَهَف :ُتِلاَثلا ٌعْوّنلا اَمَأَ

 نَع ِهتيْشْحِبَو ءهاَوِس اَم بح نع ِهَّبْحِبَو ءهاَوِس ام ِةَداَبِع نمت هللا ٍةَداَبِعِب
 ىَلَع ٍلُكَوَتلا نع ء ِهْيَلَع ٍلُكَوُتلابَو هاَوِس ام ٍةَعاَط نَع ِهِتَعاَطَو ءهاَوِس ام ِةَيْشَح

 ُهَلِم ُةّيِفيِنَحْلا َوُهَو هَل َكيِرَش الل ُهَدْحَو هللا ٍديِحْوَت ُقيِقْحَت اَذَهَف ُهاَوِس اَم

 . ْميِهاَرْيِ

 فلل اَلِإ بحي اَلَق للا ٍةَعاطِب ُهاَوَه عاَبْنا نَع ىَنْفَي ْنَأ :اًدَه يِف ُلُحْدَيَو

 ُيِنيدلا ُهاََمْلا وه اَذَهَك ءش الإ َُتْمَي اَلَو ل اّلِإ يطْغُي الو ل اّلِإ ٌضْفْبي اَلَو
 [115 ١/1 ١6“ ١١6/8 .ُهبتُك هب َلَرْنَأَو ُهَلْسُر وب هللا َّتَعَب يِذَّلا «ُنِعْرَّشلا

 (ىلاعت هللا ةيؤر يف لوقلا قيقحت)

3 

 نْيَعِب هللا ىَرَي الل َنيِنِمْؤُمْلا نم اًدَحَأ َّنَأ ىَلَع َنيِمِلْسُمْلا ُهَمِيَأ َنَمَتا 5*ه5]
 ىَلَع ِةّمِئَأْلا َريِهاَمَج َّنَأ َعَم َةَّصاَخ لك َيِبَّنلا يف الإ اوُعَراَتتَي لَك ناتثدلا نق

 للك َنِبَنلا نَع ُهتبَنلا ٌةَحِيِحَّصلا ُراَثآلا تّلَد اَذَه ىَلَعَو ءاَينّدلا يف ِِنيَعب ُهَري ْمَل ُهَنأ
 م

 .َنيِمِلْسُمْلا ٍةَمِئَأَو ٍةَباَحّصلاَو
 َّنِإ :اوُناَق مُهّنَأ اَمهِلاَثْمَأَ ا ل ل

 وافل اناه ديف 1قإو :ةقيقرلا 00 00 تيل لب ؛ ؛ هني ُهَبَر ىَأَ دمحم

 | ُهاَوَر يِنَلا ُتيِدَحْلا 00 5 7 يِبَر َةَحِراَبْلا 05 كل



 .اًّسَقُم َءاَج اذَكَه ءِماَنَمْلا يف ٍةَيَِمْلب ناك امن 0

 ا اَمِهِرْيَغَو ٍساَّبَع ِنْبا ُتيِدَحَو لْيَمَظلا 1 ثيدح كَلَذَكَو
2 

 :تيواكألا لاا دم ءاخامك وكلاب ناكتاملإ هر

 .ةَكَمب َناَك عملا

 هَ ا م لاَ 532 نا نم باك ِلاَرْنِإ نِم هلق هللا َةَيْؤُر
 لس سس يا رس هس 4 21 0011 يا 6س رع 1 98 2019 م

 هل انِرَأ اَوُلاَقَف َكِلَذ نم َربكأ عموم أولأَس دَقَف آملا نم اَبكك َمِهيَلَع َلْرَ نأ ٍبَنِكْل
 6-1 2 مارت هَ 2 010

 نم مظ َمَعَّر دَقُف ُهاَرَي ساّئلا نِم اًدَحَأ ْنِإ َلاَق نَمَق «[15» :ءاسنلا] «ةَرَهَج
 أ

 هللا َّنأ ىَعَدا نم ىَوْعَد نِم ُمظْعَأ ُهاَوْعَدَو َناَرْمِع ِنْب ىسوُ

 . ِءاَمَّسلا

2 

 ةرخآلا يف ىَرُي هللا نأ ىلَع َنيِمِلْسَملا َةَّمِئأَو َنوُعِباَتلاَو ةَباَحَصلاَف 3 سلع سلا 5 5 سا هعأ ةسهيكدس < م“ فم عي

 ماَتَمْلا يِف ىَرُي ْنِكَل هِهِنْيَعِب اًيْنَّذلا يِف ُهاَرَي اَل اًَدَحَأ ْنَأَو ءاَناَيِع ٍراَصْبَألاِ
 3 54 5 8 2 و 7+ ٠ عموم 50

 . اًهَلاَح ُبِساَنُي اَم ِتاَدَماَمُمْلاَو ِتاَمَشاَكُمْلا نم ٍبوُلُقْلِل ْلّصْحَيَو

0 

 .ةَرخآلا يف اَكَو اًينَّدلا يِف ىَرُي ال ُهَّنَأ ةّيدْهَجْلا ةافن ُلْوَق :يناَثلا ُلوَقْلاَو

 .ةرخآلاو اًينُدلا يف ىَري ُهَّنأ ُمُعِدَي نم ُلْوَق :ُتِناَثلاَو

 يف ىَرُي ال ُهَنِإ :َنوُلوُقَيَف ءِتاَبثإْلاَو يّفَنل و َنوُعَمْجَي ةيِوْهَجْلا لولُخو

 [رمما  ماعم /؟] .ةّرخآلاَو اَينُدلا يِف ىَرُي ُهَّنِإَو قّرخآلا يف اَلَو اَيْنَدلا

 ه5 2

 نسح ثيدح :يذمرتلا لاقو 07485«2) دمحأو )5١46(« يمرادلاو «(75”7) يذمرتلا )١(

 .بيرغ



 ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 3 و
 تتفق خخخ سس يقلل "61

 (يِنْمِعْطُت ْمَلَف تْعُج «يِنِئْعَت ْمَلَف ٌتْضِرَم :ثيدح هيجوت)

 :لاق 96 يلا نمت َةَرْيَرُم يبأ نع ”"«ملسُم حيجحص» يف الق# ]

 ُبَر اَي :َلاَق ءيِنْدْعَت ْمَلَف ٌتْضِرَم َمَدآ َنْبا اَي :ِةَماَيِقْلا َمْوَي ُلوُقَي َنِك هللا نإ

 ْمَلَف َضِرَم اَناَلُف يِدْبَع َّنَأ َتْمَِع اَمأ :َلاَق ؟َنيِمَلاَعْلا ُتَر َتْنَأَو كُدوُعَأ ٌفْيَك

 ؟هَدْنِع ينَتْدَجَوَل ُهَتدَع ول َكَنَأ ٌتمِلَع انآ دعت

 تر كنا :كنيطا قنكو كياك لاق «يِنْمِعْطُت ملف "”تغج َمَدآ َنْبا اَي

 َتْمِلَع اَمأ ؟ُهْمِهْطَت ْمَلَك ٌناَلُف يِدْبَع َكَمَعْطَتْسا ُهَن هنأ َتْمِلَع اَمُأ :َلاَق ؟َنيِمَلاَعْلا

 «؟يِدْنِع َلِلَذ َتْدَجَوَل ُهَتْمَعْطَأ ول كن

 .اَمَهَرَّسْقَو ِنيَلِطاَبْلا ِنْييَتعَمْلا ىَقْنَو «ِنْيَمَحْلا ِنْييَتعَمْلا َرْكَذ :ِثيِدَحْلا اَذَه يِفَن

 .قوحْلا 2 تبي * داتا ظْفَل «"تْضرَمَو تعج :ُهلْوَقَت

 يف ٌِنْيَعْلا ٍداَحّتاِلِل ْيْفَن (يِدْنِع َكِلَذ تْدَجَوَو ُهَدْنِع يِنَنْدَجَوْلا» ل

 . .ِدْبَعْلا نع ّبّرلا ٍزبيمَتِل ٌتاَبنِإَو ءِلِطاَبْلا

 ٍلوُلُحْلا نم ُنَحْلا ىتْعَمْلا تبني ّلُكِبَو ءِفْرَط ُْظْنَل «َُدْنِع ينتْدَجَوَل» :ُهلوَكَو

 .ِتاَّذلاب ال ٍناَميإْلاِب َوُه يِذَّلا ءّقَحْلا

 َكِلَذ تْدَجَوْل» : عاجلا يفد (هَدْنِع يِنَتَذَجَو١ :ضيِرَمْلا يِف ىف ِهِلُوَق يِفَو
 و 2 ملل همر

 وه :هَدْنِع هللا دِجَيَو هتدايع بحتست :3 يذلا َضيِرَمْل َنِإَ ع ِناَقْرَف (يِدْنِع

 هلو َوُه يذلا ىهّلإل ُقِفاَوُمْلا ويري ٌنِمْؤُمْلا

 23 ثعتت ُبَحَتْسُي عِئاَج ُلُكِل ٌموُمُع ِهيِف : دوخي دل :ْمِعاََطلا اّمَأَو

 « ردك انام 4 َُمِعلَصم اًكَسَح اًضْرَك هللا ُسِرْمُي دل اذ نئ» :ُلوُقَي هللا نإ
 .[7؟56 :ةرقبلا]

 ءظَيْما :ملسم ظفل (5) .(ه59) ()



 8م ٍةَيِبوُبُرْلا ٍديِحَوَت ٌباَتك
-0 

 82 0 7 2 | ةذصت هدهد م موع 2م نا ا ميل“ 1
 ُهاَطْعَأ اَمِب ُهَن هللا ضَرفأ دقف :َةَبَحَت وأ ٌةَبِحاَو ٌةقدَصِب قدّصت نمف : ةهيحتسم 5

 هديعل .ةدبعل
8 8 

 ءِضَرَمْلا يف ُروُكْذَمْلا َوُه عوُجلا يف َروُكْذَمْلا َدْبَعْلا اَذَه َّن أ: 3

 ٍقِياَمْلا اع ىَلَع ُبيِتُي هللا َناَك نِإَو ءٍداَحَنا ٌعْوَن ِهيِف يلا | كلون 1

 / ا

 هو هيي م هَل ْملَِلَوِط :ىَلاَعَت هلْؤَق لْثِم يف ٌرْضّنلا :ٍضْرَقْلا ٌريِظْنَو
 . َكِلَذ ٌوَحَنَو ١50[ :ديدحلا] #« ٍبَيَعْأ

 اَذَعَو ٍقْرّرلا يف اَذَه ُهَل ُهَلَعَجَو َرْصَنلاَو َضْرَقْلا ِنآْرَمْلا يِف هللا َرَكَد دن
 .ِرْضَنلا ىف

 : ىَلاَعَت هلْؤَق يِف ةَروُكْذَمْلا يِه ُةَناَلَنلا ِهِذَهَو ُةَداَّيِعْلا ِتيِدَحْلا يِف َءاَجَو

 ةآسأبلا مهن :ُهْلُوَقَو ك١ :ةرقبلا] «نيأَبْلا نحو ُلََصلاَو هلَسْأَلا ىف َبرَصلاَو
 م(

 هر و رول

 .[؟5١ :ةرقبلا] ©ًاولْزلَرَو ٌءاَرضلأَو

 لقت ءارشلاو ءاسانلا فا كيلا ىف اَمَنَِو

 . هبَناَع َكِلَدِلَق «(تْعَجَو تِضِرَم يِدبع) : : ِهِلْوَقِ ْتطاَحْمْلا

 :ّيَعُم ٍدَحَأ ىَلَع هيف ُبَتْعَي الف ِءِدَدَع ىَلِإ ِةَداَعْلا ىف جاَتْحيَف :ٌرصْنلا اّمأَو
3 0 

5 
 و ا و 6 2 ا ع

 دجاّولا هب درفني كلذ ن

 هيف َسْيَلَو ُقْرٌرلاَو ُرْضََنلا ٍنآْرُقْلا يِفَو «ُهيِبْنَتلا ِثيِدَحْلاِب ُدوُصْقَمْلا وأ

 اكو «صْخَش َنوُذ صْخّشب ٌُصَنْحَي اَل ٌموُمُع هيف َضْرَمْلاَو ّرْصَّنلا َنأِل ؛ُةَداَيِعَل
 ص

 مو "و1/5 و علا د ول نوعي اان : كالا

 هه ه

 اذا َنَْعْلا ٍداَحتاِلاو َيِمْكَحْلا َيِعْوّنلا ٍداَحّناِلا نيب هلل خبشلا قّرف )١(
 اذن ول هتاحبس - 06 ام َرَّسَف ”لاقو «لوألا عونلا نم ثيدحلا يف ءاج ام لعجو

 - «هتْلُكأ دق ىِنتْدَجَوَل :َلُقَي مَلَو (يِدْنِع َكِلَذ تْدَجَوَل» :ِهِلْوَقِل ؛هِبوُبْحَمَو ِهِدْبَع عوج ُهَنَأ ثيِدَحْلا

0 



 ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت م

 «ُهَلْبَق هللا تْيَآَرَو الإ اَنْيَش َتْيَآَر اَم :لوق مكح)
 (هيف ةّللا تْئَأَر وأ ءُهَدْعَم ةّللا تْئَآَر وَ

 لِيْلاَو ةدهاشو ةللكر هاد ال نبت هللا ةلظب ا5 نإ ةينعلا 0 دلو

 :ِهَيَعْنَص يِف عِناَّضلا ٍراَنآ ٍروُهُظ ىنْعَمب ِهيِف هللا تْيَأَر وأ ِليِلَدلا َدْعَب ٍلوُلْدَمْلاِب

 .ٌحيِحَص اَذَهَق

 لا ُليِبَسَو «َنيِلَسْرْمْلا ُنيِد َوُهَو ْيَلَع ُنْدَيَو اَذَه ُنّيِبُي هلك ُنآْرُقْلا لب
 ْداَقِيْعا ّوهَو ءَنيِحِلاَضلاَو ِءاَدهسْلاَو َنيِقيَدّصلاَو نيل نِم مهْيَلَع هللا هللا َمَعْنَأ

 [00 :ةعاوكلاو ةنملا لأ ةيولسملا

 هه ه

 (؟ُهّللا الإ َّمَك اَم َّنِإ :لوق مكح)

 ةالراخلا ك6 نا 2 ب

_- 

 لَو هللا اَّلِإ ّثَر اَلَو ثا اّلإ 00 3ث آَم ٌداَرَأ َنِإَف 51 06 اكيدعف

 َيِهَو (ةَحيِحَص اَهْلُك يِناَعَمْلا ِهْذَهَف . .ُهللا الإ َداَبِعْلا قر َنيرَطْضُمْلا ُبيِجُي

 .نآَرُقْلا َءاَج اَهِبَو ءِديِحْوَتلا جيرص زرع

 . هاَيِإ ىِنَتْذَجَوْل : لقي ْمّلَو (َُدْنِع يتتْذَجَولا' :ِهِلْوَقِلَو -

 ا اي داو عك اعل اف فنا هن نم وه رخل ب َتْحَمْلا نأل َكِلُدَو
00006 

 . هْنَع ىَهْنَي اَّمَع ىَهْنُيَو «ةهَرْكَي اَم ُهَرْكَيَو «ُهِضْغْبي ام ضْفَبيَو هب

 00 ِءاَلُؤَع يِف ُقّلظُمْلا ٌلِماَكْلاَو « ْمِهِبَضَعِل ُضْضْعَيَو «ْمُهاَضِرِل ُّنَحْلا اًضْرَي نذل م مه الو

 .َمَلَسَو ِْيَلَع ىَلاَعَت هللا ىَّلَص
 عطب نّمإ» :َلاَكَو ء.[١٠ :حتفلا] هنأ توُمياَي مَنِ نوعي تردلا ّنإ» : هيف ىَلاَعَ َلاَق اَذَهِلَو

 .[46 : ءاسنلا] هَ هلل عاطأ دعم َلوُسرل

 اَنَهَف اَهَلاَك َحيِسَمْلا َّنأ ٌحَص نإ ٌةَلَمْجُم ٌتاَمِلَك ىَراَصّنلا يِدْبآِب يِذَّلا ليجنإلا يِف َءاَج دَقَو
 (157 - )55١/5 .ها .ٌدِجاَو يِبأَو اَنَأ :ِهِلَْقَك ؛اَهاَنْعَم ل 5 مش



5 

 ام هنأ نِم ٍداَحتالا لْهُأ هلوقَي اَم «هللا الإ مث اَم» :لِئاَقْلا َداَرأ نإ اّمأ 2 0 31 2 و مع 1 عر 5 5 ص 2 أ و 2 أ 5 5 هَ
 :َنولوقَيَو هللا الإ ٌدوُجْوَم َسْيل :يأ ؛هللا الإ سيل :نولوقيَو «هللا الإ ٌدوْجْوَم 7 0 57 هم لا م 50 ب 02 . 7 ل 57 3 06

 يل 3 0 20 3 2 2 ره ب 2ك 57 2: يق علا ند 2 سلك ع وو َ

 وه قولخملاو .قولخملا ره قلاخلاَو .قلاخلا دوجو وه تاقولخملا ّدوجو نإ

 ةّيِداَحَتالا يِناَعَم نِم َكِلُذ وُحَنَو ءُدْبَعْلا ّوُه ٌبّرلاَو ءُبَّرلا ره ٌدْبَعْلاَو ُقِلاَخْلا هل 0 11 و هع م هوءاس م سول 82 2
 ِفْبَعْلاَو بّرلا َنْيَب َةَئَياَبْمْلا نوئبثي الو ء«قولُحَملاَو قِلاَحْلا َنْيَب نوقرَمي ال َنيِذلا 20 25 3 ب ير ع ع 0 4 9 0 5 2 آ هذ 2: 2 2 5 "0200-8 3
 47 هم هر و ين 5 د ل 0 0 1 20 2-0

 532 2 3 ع 5 5 >6 هر

 0 201 »ً 5 7 هر أ 3 2 7 رق رم 2و5 و 2 رج ا

 هِتاذب هللا نإ :نولوُقي َنيِذّلا ةَّيِمْهَجْلا ُهلوقَي اَمُك ٍلولَُحْلاِب َلوَقَي نَم َكِلَذَكَو
 ا 00 هموم ه 7_0 2 0 ه,سع م 2 ام همم .ي.حععم * 2 :
 يف هنولَعْجَي ٍءالُؤَه نإ ىَتَح ِتاَقولْخَملاِب اًطِلَتْخُم هَنولَعَجَيَو ءٍناكَم لك يِف

 ََ 2207 2 رت ري قا ب 0 زعل ملل و مخ أكس 6

 وده َداَرَأ نمف هدوجو كلذ ٌدوجَو نولَعِجَي وأ «ِتاَساَجْنلاَو ريزانخلاَو بالكلا

 - 2 00 ع 6 2 رم سا 0 - 8 022 : 0 ع

 ]88/1:  5١:[ .ّلِتق الإَو َباَت نِإَف ؛َتاَتَتْسُي نأ ٌبجَي ءَلاَض َدِحْلم َوُهَف َناَعَملا

2 

 2و
 ( «ُرْهَّدلا َوُه هللا ّنِإَف َنْهَّدلا اونَسَت ضر :ثيدح)

 ٍظاَمْلأِب ٌيِوْرَم :"”ُرْهَدلا َوُه هللا َّنِإَف َرْهّدلا اوُبُسَت ال» :ك ُهَلْوَن 7560
 رمألا يِدَّيِب رْهَّدلا اَنَأَو َرْهَّدلا ّبُسَي َمَدآ ْنْبا يِنيِذؤُي :ُهللا لوقُي» :ِهِلْوَفَك رَحأ َ هك دامس ع6 هوع علا 1 عد ه<:خ م5 هه 0

 5 ٍِ ع م رو
 . "”هَراَهْنلاَو َلّْيْللا ُبْلَكَأ

 ُداَرَمْلا سيل هنأ ُنْيِبي «راهنلاو لّيللا ٌبلقأ ٌرمألا يِدَيِب١ :ِثيِدَحلا ىف ُهلْوَقَف ء مول م موا م6 قرع ساق د هقكر ىو وك ع مل

 ُراََّنلاَو ُلْيَّللا َوُه ُناَمَّلاَو ََراَهّنلاَو َلْيَللا ُبْلَعُي ُهَّنَأ َرَبْخَأ دق ُهّنِإَف ؛ُناَمَّرلا ُهنَأ هب
 . هفرصيو ناَمّزلا بلقي ّوه هنأ ىلع ثيِدَحلا سمن لدف رويل ياعسل مس وأ يو رو وكم 2 م5 و وي هم

 5 : 7. . 2 ها 84 0 سعب ص سس سل 1 06 0 1 2 ق#ج) موو مسه 2

 دع
 يب وعادوس مس . و 2 هم هك يم هدعل 7 244 8 يس م حصر رص هع ل

 نوحبس كلف يف لك َرمَقْلاَو سمّشلاو راهنلاو لَيْلا قلخ ىلا وهوإ» :ِهِلْوَقَو .روُنلأَو

 .(5555) ملسم هاور 000

 .((75) ملسمو 2( يراخبلا هاور مهز



 هنأ مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 2

 : ِءاَمَلُعْلا ٍرَتْكَأَو ٍدْيَبُع يبأ ُلْوَك َوُهَو - اَمُهُدَحَأ |
 ةَبيِصُم مُهَتَباَصَأ اَذإ مهن : هنأ نيف ةرماكلا نما ةلرشتاك رادو ُماَلَكْلا

 رح كيدخلا ذهن

 لس هي رس ل

 هللا َحَّبَق : ْمُهُدَحَأ ُلوُقَي َناَمَّرلاَو َرْهَّذلا َنوُبسَي اوْذَخَأ : وَضاَرْعأ اوُمُ وأ 1

 كو ذك هيف رج هاي 0 هللا اَنْ اَتَلْمَس َتِّنَش 00 َرُهَّدلا
 ع

 .ه

 كيلا ميلا ةنعَمَو َقلاَعَت هللا ءاَمْسأ نِم غدا نإ ف ةقوسلاو

 َّوَهَو ٌىْيَش ُهَلْبَق َسْبَل ُلَّوَأْلا َوُه ُهَئاَحْبُس هللا َّنأل ؛ ٌحيِحَص ىَنْعَمْلا اَذَهَو

 ومو م

 . حيِحَص َنَيعَمْلا 7 0 هذعب ع ةخآلا

 .ٍلاَح لكِ اَرْهَد ىّمَسُي ِهِنْوَك يف ُعاَرْلا امن
 ِ لفعل وِ

 َسْيَل #8 هللا نأ  حيِرَّصلا ِلْقَعْلاِب َمِلُع اّمِم َوْهَو - َنوُمِلْسُمْلا َعَمْجَأ دقق َ

 [غو4 - 451 /5] 0 2 فرش هنأ نامل قم 7 ل

 )١( هتاذ نم هتافص لب «هل ًةفص نوكي ال هقلخ امو #.



 0 ٍفَنسلا ِداََيعا ِلَمَجُم بانك

 556 تلضلا دافعا لهجت ناكك 5005

 (ةيرمدتلا ةديقعلا نم دئاوف)
 َنْيب ٍرِئاَّذلا ِرَبَحْلا ٍباَب نِم َوُه :ِتاَمَّصلاَو ٍديِحْوَّتلا ٍباَب يف ُماَلَكْلا 7 51]

 . ِتاَبثإْلاَو فَلا
 3 يع

 َّنْيَِب رِئاَذلا قَداَرِإْلاَو ِبَلَطلا ِباَب نِم ّوُه :ِرَدَفْلاَو عْرَشلا ف ُماَلَكْلاَو

 [؟ 8 اناث يمت نيكل ٍةَهاَرَكْلا َنْيَبَو ِةَّبَحَمْلاَو ٍةَداَرإْلا

 قمرة 6 د. قفل 2 عك ا -

 :داقتعالا لوصأ نم نالصأ :ردقلاو عرشلاو تافصلاو ديحوتلا )١(

 هناحبس هنأب ناميإلاو «هيبش الو هل كيرش ال دحاو هللا نأب ناميإلا وه :لوألا لصألاف

 . دلع هلوسر اهب هفصوو هسفن اهب فصو يتلا لامكلا تافصب فصتملا

 .ردقلاو عرشلاب ناميإلا :يناثلا لصألاو

 هلك كلذ لصأو «يهاونلاو رماوألا نم «هدابعل هعرش يذلا ىلاعت هللا نيد وه :عرشلاو

 رصان نب نمحرلا دبع :ةمالعلل ةيرمدتلا ةلاسرلا حرش :رظنُي] .هل كيرش ال هدحو هتدابع

 .[("8) :كاربلا
 نم تابثإلاو يفنلا نيب رئادلا ربخلا باب نم وه تافصلاو ديحوتلا يف مالكلا نأ ركذ خيشلاو

 .بطاخملا لبق نم بيذكتلا وأ قيدصتلاب لباقملا «ملكتملا لبق
 قوس لمص سيل :هلوقو «تابثأ اذه [58 :ءاسنلا] ه؟اَيِصَب ًاميِس نك َهَلَأ َّنإإ# :ىلاعت هلوقف
 .يفن اذه ١١[« :ىروشلا] «ٌربِصِلا ٌعيِمَسلأ َوْهَو
 لبق نم يهنلاو رمألا نيب رئادلا بلطلا باب نم وهف :ردقلاو عرشلا يف مالكلا امو

 هلل بوبحم امإ بولطملا نأل ؛بطاخملا لبق نم ةيصعملا وأ ةعاطلاب لباقملا «ملكتملا

 .هنع ايهنم نوكيف هلوسرو هلل هوركم امإو «هب اًرومأم نوكيف هلوسرو
 الو «ةهارك وأ ٍةدارإب رمألا اذه لباقتس كنإف «ةالصلا مقأ :لثم ؛رمأب هللا كرمأي امدنعف

 هلأ وه ٌلك# :هللا لوقي امدنع نكلو ءاّرمأ لب ءاّربخ سيل هنأل ؛بيذكت وأ قيدصتب هلباقت

 ني هنأ تدكتنوا هدحاوردحا للا نأ قدم نآءامإ كتاف“ [1-+نمالخألا] <© د 7
 .[(9ص) :نيميثع نبا ةمالعلل اهحرشو «ةيرمدتلا بيرقت :رظني]



 هنأ مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت يل

 .ليطغَت الو ٍفيِرْحَت ٍرْيَغ نِمَو ءِليِثْمَت اَلَو ٍفييكَت ٍرْيَغ نم ِتاَمّصلا

 نِم ِتاَفّصلا نِم ُهَتْنَأ اَم ِتاَيْنإ َعَم هِسْفَن نع ُهاَمَ اَم ُهَْع َنوُقْنَي َكِلَذَكَو

 يف َنوُدِحْلُي َنيِذَّلا َّمَد ىَلاَعَت هللا َّنِإَف ؛ِِتاَّيآ يِف اَلَو ِهِئاَمْسَأ يِف ال ِداَحْلإ ِرْيَق
 تروُذسلي نذل اوثدو اي ةوغأت قتلا ةامنألا رج 00 لا امك ةقايآو ةئامكأ

 . 402 َنوُلَمْعَي أنك اَم َنَوَرَجْمَس -ويلمسأ هن

 ِتاَقوُلْخَمْلا لَئاَمُم يْفَن َعَم ِتاَّصلاَو ِءاَمْسَأْلا َتاَبْنِ ُنَمَضَتَت مُهَُيِرطَ
 م

 ل ا : ىَلاَعَت َلاَق اَمُك ؛ليطْعَت الب اَهيِْنَتَو ويب ا 54
 ةييقتلل ُدَر لنك لص سله < ِهِلْوَق يِفَق 1١ :ىروشلا] ُري ريصبلا ٌعيِمَّسل

 نعام 00 ٍداَحْلإِْ ْدَر «ٌريِصبلا ٌعيِمَسلأ وُهَو» :ُهلْوَكَ لفات

 هلل اوُتبْتَأَف ؟ 0 ءِلَّصَمُم ِتاَبْنإ ُهَلُسُر َتَعَب ُهَتاَحْبْس هللا - مةآصعل

 يملا هيبْشَلا نم ُهَل ا ْحْلَي ال اَ ُهْنَع اْوَمَنَو ليِصْمَّتلا ِهْجَو ىَلَع ِتاَمَّصلا

 ُلْهَأ َلاَق ء[50 :ميرم] «ًئييَس مَ وس لَه دويل ٌرِطْمَأَو و :ىَلاَعَت َلاَق اَمُك

 .هِمْسا لْثِو ٌّقِحَتْسَي اًَريِظَن :ئأ ؛ه4اَييَس هَل َلعَت لك :دَعّللا

 ذأ اوك هل كي ْمَلَو ) ذ 14 هكر ذيج خج "نلاتعتك لاو

 15 نم الغتالا] 29

 مكْحُم يِف ُهَلَرْنَأ اَم ِهِتاَفِصَو هئاَمْسأ نِم َرَكْذ ُهَّنِإَف :ُّلَّصَمُمْلا ُتاَبْنإْلا اّمَأَو
5-2 

 4 سَ

 ءاَهِلاَمكِب [؟56 :ةرقبلا] َةَيآلا 4« وعل ىلا وه الإ َهلِإ ل ةهّلأ#» :ِهِلْوَقَك ِهِتاَيآ

 ةَروُسلا [؟ ٠. :صالخإلا] 40 ُدَمكَصأأ ُهَّنأ () ٌدحأ ُهَّلأ وه لك :ِهِلْوَكَو

 154 :مورلا] 4ُمييَقْلأ ٌميِلَعْلا وشهو ء[١ :ميرحتلا] «مكلل ملح وهو# :ِهِلْوَقَو

 ء[9"9 :ةيثاجلا] 42 ُريِرَمْلا وهوإ#» ء[١١ :ىروشلا] «ريِصبْل ٌعيِيَسلأ وه و

 .[4 :قافحألا] «ٌمِيِحَرلأ ٍروفَعْلا وهو

 اوُنوُأ وعدل نيكرشكلاو ٍراَمَكْلا نِم ْمِهِليِبَس نَع َداَحَو ٌعاَز نَم 0

 ٍةَطِماَرَقْلاَو ةّيِمُهَجْلاَو ةفسلفتملاو ِةَكباَّصلا نِم ِءاَلْؤَه يِف َلَخَد نَمَو َباَتَكْلا



 ا ٍفّلّسلا ٍداَقِتَعا ٍلَمَجُم ٌباَتِك
- 

 ا سلا َدْنِع هَل ةَقيِقَح ال افلم دوج لإ نوع ال 0

 : اًعَألا نئف 1 عِنَتمَي ءِناَمْذَأْلا ىف ٍدوجو ىَلِإ

 تاعنتممل وقلب ةنولكمت مُهَنِإق ؟ ايِثْمَّتلا َةَياَعَو ليطعَتلا َةَياَغ ُمِزْلَتْسَي مُهّلْوَفَ

 َيْفَن ُمِزْلَتْسَي اًليِطْعَت ٍِتاَفَّصلاَو ايلا نراك و: ةعناذاسلاو كانردقملاو

 [/ - 4 /*] .ِتاَّذلا

 ٌبِجاَو ميِد َوُه اك وح ذل يفي نأ ةَروُرَصلا موُلْعَمْلا نِم َناَك اَذِإ 755 ]
 سَ

 ةرخوم اذه نأ موُلَْمَ مَا ةوجرلا را ا ا اَمَو ءِسْفَتِ

 اَذَه ُدوُجُو َنوُكَي ْنَأ دوج ىَمَسُم يِف اَمِهِتاَمّتا نم ُمَرْلَي اَلَو ءٌدوُجْوَم اَذَهَو
 مشا يف اَمُهُفاَمتاَو ُهّصْخَي اَذَه ُدوُجُوَو ءُهّصْخَي اَذَه ُدوُجُو لب ٍ؛اًذَه ٍدوُجُو لْثِم

 ِصيِصْخَتلاَو ٍةَفاَضْلا َدْنِع مشالا كلذ ىلتف يف انيولتاَمَت يِضَمْقَي ال :ّماَع

 .ِهِرْيَغ يِف اّلَو ٍديِقَتلاَو

 ءنيشا موعتلا نآو ةوجْؤَم ءيش نعَرعلا نأ ليِق اذإ لقا كوي الن
 يف ليل هلال ةووجفلاَو ءْيّشلا ىّمَسُم ا يف اوان ؛اَذَه لْثِم اَذَه َّنِإ :ٌدوُججْؤَم

 ايَلُك اكَرَتْسُم م نع ذخأَي نفذلا لج وو ناكرتش دما عمو 2 0 2 وم ووو

 . ٍقَلظُمْلا مسالا ىَّمَسُم م

 ديف ُهُكَرْشَي ال ُهُّصُخَي اَمُهْنِم ّلُك ُدوُجْوَف :ٌدوُجْوَم اَذَهَو ٌدوُجْوَم اَذَه لبق اَذإَ
 .اَمُهْنِم ّلُك يف ٌةَقيِقَح مسالا َّنَأ َعَم ُهُرْيَغ

 َكْلَي تَناَكَو ءءاَمْسُأِب ِهَِتاَفِص ىَّمَسَو ءاَمْسَأِب ُهَسْفَت هللا ىَّمَس اَذَهِلَو
0 

 ضْعَب ىَمَسَو ءُهُرْيَغ اًهيف ُهُكَرْشَي ال ءوْيَّلِإ ٌتَفيِضَأ اّذِ هب ةبصتخحم ءامْسالا
 ع

 ْتَعِطُق اذِإ َءاَمْسَأْلا َكْلَي ُقِفاَوُت ءْمِهْبَلِ نانو و "0

 ا ٍنْيَمْسالا ٍقاَمَثا نم ْمَرَلَي ْمَلَو ٠ ءِصيِصْخَتلاَو ٍةَفاَضإلا نمت
2 

 1 الا :صيِصْخَتلاَو َةَفاَضاْلا نع دقورجتلاو قالظإلا دنع هداحتاَو

2 6 7 29 
2 

٠. 



 ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 3 م
 ير ااا ا 7تتح>ححح حب 9

 َدْنِع اًَمُهاَّمَسُم َدِحََتَي نأ نَع الّضف ءصيصخَنلاَو ِةَفاَضإلا َدْنِع ىَّمَسُملا َلْئاَمَت هه د سعاه مع < هم 5650 2س كه ماكءلس سك يوثر 0 20

 "ا ٍةَئاَضإْلا
 8 و 200 03 2 مص رس و4 -

 :ةرقبلا] 4 مويقْلأ ىلا وه الإ لإ آل هنآ :َلاَقَق هللا ىَمَس دّقَف

 ترم َتَيَمْلَ جم تملأ َنِم ّنحلا جرم» :َلاَقَف اًيخ ةِداَبَِع ضعي ىّمَسَو له

 2 وا 5

 وب ٌصَنْحُم هلل 1١ مشا يحل ُلْو َ؟ َنأِل ؛َيَحْلا اَذَه لْثِم ُىَحْلا اَذَه َسْيَلَو

 وب ٌصَنَْحُم قولخملا ٌّيَحْلِل ٌمْس نأ ١9[ :مورلا] «ِتَمْلَأ َنِم , يحل > ةةلرنو

 : يصمت ع تاتو املأ )1 ناك
 :لاَقف اميل دوابع نضثك نمو ليصير ىلا

 :َلاَقَف اًميِلَح َرَخآ ئَمََسَو قاحسإ ىَيَعَي ؛[18 :تايراذلا] «ِريلَع ملْعِب ب هوُرسسو#»

 ُميِلَعْلا َسْيَلَو «َليِعاَمْسِإ :ىِْيْعَي ؟١800 :تافاصلا] *0©) يلع لعب ُهَيرَشَبه»

 . ميِلَحْلاَك ُميِلَحْلا اَلَو ؛ميِلَعْلاَك

 لاق ِرّبَكَتمْلا ٍراّبَجْلاِ قا نفق كو هركتملا راجل ل

 رانا نسر ما .رفاشا راج ريكي يلق لكس لع هَ ْعبظي كيك

 .ٌةَددَعَتِم اَذَه رِئاَظَنَو رّبكَتُمْلاَك ا الو ٍراّيَجْلاَك

 0 َكِلَذ ريظَنِب ِهِداَبِع ٍتاَمِص ىّمَسَو م ِهِتاَفِص ىَمَس َكِلَْذَكَو

 وه هلا َّنإا# :َلاَقَو ء[158 : ةرقبلا] 45 امي ال هدملع نم ٍءْىَّند ٌنوُطِحي ال الروم

 9 امْلِع قوُلُصَمْلا ةَمِص ىَمَسَو . .[08 :تايراذلا] © تيدَملا ويقل وذ َقارَل

 ىذ لكك َْوَمَو# :َلاَقَو ء«[85 :ءارسإلا] «اليق اَّلِإ للا ني رشدتوأ آمو## :َلاَقَف
2 

 .[70 :فسوي] «ٌميلَع ِوْلِع

 فلا 0 مهل ُهَّلأ بْوَعَو» :َلاَقَف ٍبَضَعْلاِ ُهَسْفَن فَصَو اَذَكَهَو
 4 مي نيس مرت لإ مرت ا رولر يِف ٍبَضَعْل لاب 0

 . ةَريِثَك اَذَه ُرِئاَطَن 3 .ٍبَضَحْلاَك ُتَضَعْلا 5 «[185 :هط]

2 



 2 د نس ٠# ف
 قلل 1 ل ففلَسلا ٍداَقَِتُعا لّمَحَم بانك

 ام ل ف سا ال 5 820 عربإ عدسوت د 2 هو مم
 :لاق نّمف .هِقلخب ِهِتلْئاَمم يفنو ءدِسنِل هللا هتبثأ ام ٍتاّبثِإ نِم دب الف

 2 و 4 0 ٠
 اَلَو ىَداَن اَلَو اَضْرَي اَلَو ٌبِحُي اَلَو 0 و ْملِع هلل َسْيَل
 .ِتاَداَمَجْلاَو ِتاَموُدْعَمْلاِب هلل هتيم انجاح الطعم ناك + ىوتسا هلو جات

 - و وأ يملِك ّْمْلِع ُهَل اق َنَمَو

 الثَمُم اَهْيَنُم ناك :قئاَويْساَك ةاوعشا وأ «ئاديك نادي وأ ءَياَضِرَك

 [15 - ة/*] . ليطغت الب ِهيِرْنَتَو «ليثمت الب ِتاَبْثِإ نم َّذُب ال لب ؛ ِتاَناَوَيَحْلاِ

 ٍضْعَب يف ٍلْوَقْلاَك ِتاَمّصلا ٍضْعَب يف ُلْوَقْلا 06 ]
2 

 ٍدَق «مّلِعِب ٌميِلَع ءةاّيَحِب يح هللا َّنأِب :لوُقَي نَمِم ٌبطاَحُمْلا َناَك ْنِإَف -

 1 قي ُلَعَجَيَو ةَداَرإب ٌديِرُم «مالكب ملكت رَصَبِب ٌريِصَب ءعْمَسب ٌعيِمَس «ةّرْدُقِ
 وو اف مور

 0 0 َكِلَذ ٌلَعْجَبَف هَتَهاَرَكَو ِهِبَضَعَو ءاَضِرَو هيَبَحَم يف عاتي ٌةَقيِقَح

 هَل ُلاَقُيَف ءِتاَبوُقُْعْلاَو مَعْنلا نِم ِتاَموُلُخَمْلا ضع اّمِإَو ٍقَداَرِإْلاِ ام

 .ِرخآلا يف ٍلْوَقْلاَك اًمِهِدَحَأ يِف ُلْوَقْلا لب ؛هَنبْنَأ اَم َنْيَبَو ُهَتقَت اَم َنْيَب

 يذلا َيِلِرَتْعُمْلاَك ِءاَمْسَأْلاِب ُرِقيَو 5 0 006 َناَك نإَو -

 كل ليق «ةَرْدُقْلاَو ٍِْلاَو ٍةاَيَحْلاِب فِصَنَي ْنَأ ٌرِكْنُيَو ٌريِدَق ٌميِلَع يح ُهَّنِإ :ُلوُقَي

 ةاَيَحْلا ٌتاَبْنِإ تلف نإ ك كَنِإَف ءِتاَمَّصلا | ٍتاَبْإَو ءا دامس قنابل نيب قَرَك ذل
 و - 11

« 
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 لان تع كا رهاكلا ىف ادعت ل كورك سي 2 فلكل ذرب اقع
 ُجَتْحَي اَم لُكَف ءِمْسِحْلِ ال ةفاشلا قف دست ل كنأل ا

 ل ه-

 ناك فلذز انوع ناك اقم ل فل ل تل



 ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت نول م
 20000 772777779797777 كك

 ذإ تاَقوُلْخَمِل ُءاَمْسأْلا هِذَه لب ؛ٌريِدَق الو ٌميِلَع اَلَو يح اَكَو ٌدوُجْوَم َوُه :ُلوُقَأ
 . ميِلَعْلا ّيحْلا ٍدوُجْوَمْلاب ةبيْمَتلا ُمِرلَتْسَي َكِلَذ َتاَبِْإ َنأِل ٌِراَجم َيِه

 َناَك :ريزك الو ويلع الو رض الو هوجو لدا :تّلُق اَذِإ َكِلَذَك :ُهَل لبق

 . ٍتاَدوُجْوَمْلاِ هِْشَتلا نم ُحَبْفأ َكِلَذَو ِتاَموُدْعَمْلاِ اًهيِبْشَت َكِلَذ

 وْحَنَو ِرَصَبْلاَو ىَمَعْلاَو ِتْوَمْلاَو ٍةاّيَحْلاِب فاَضّنالا ُلَبَْي اَل اَمُك :اًيِناَت َليِقَو

 َفاَصّنالا ُلَّبْفَي يِذّلا ىمعَأْلاَك ءَكِلّذ ُلَبْفَي اًمِم ُصَقْنَأ ٍتاَلِباَقَتُمْلا نِم َكِلَد

 ِههِيِبْشَت نم تْرَرَق كلاف امين او َلَبْقَي ال يلا ٍداَمَجْلا نم ُلَمْكأ ِرَصَبْلاِ

 ُلَبْقَت ال يلا ٍتاَدِماَجْلا ٍتاَفِصِب ِهتْفَصَوَو ءِلاَمكْلا ٍتاَمِصِل ِةَلِباَقْلا ٍِتاَناَوَيَحْلاِ
 .َكِلْذ

 اًئيش يِفنَي ال هل اَمِل ٍةاَمْنلا نِم ٍدِحاَو لَك ْنِإَف مو < 6 ه- - و 5 مله 78 م مر هش 3 ًِ
 سب 03 04 0 َ ا 2 2

 رخآ يف َّدُب الف «ُهْنِم رك اَم ٌريِظَن هيف ُهُمَرْلَي اَم َتَبْنَأ دَكَو اّلِإ ٌروُذْحَم َوُه اّمِم اًراَرِ

 اير صقل كاع اًنِصَتُم 8 اَبِجاَو اًدوُجْوَم َتِيغُي ْنَأ نم ٍرْمألا
 .ِتاَمّصلا عْمَج يف ُلْوَقْلا اَذَكَم :ُهَل ُلاَقْيَك ِهِقْلَكِل اُلِئاَمُم اًهيِف ْنوُكَي

 ديف أطاَوَتَت ِرْذَك ىَلَع َّلُدَي ْنَأ َّدُب الك :ِتاَمَّصلاَو ٍءاَمْسَأْلا نِم ُهُتبُْت اَم َّلُكَو

 .ُباَطْخْلا َمِهْف اَمَل َكِلَذ اَلْوَلَو ءُتاَيَمَسُمْلا

 ٌرِطْحَي اَمِم ُمّظعَأ :ِهِقْلَح نت َراَتْماَو ِهِب هللا ٌصَتحْما ام نأ ْمَلْعَن ْنِكَلَو
 م26 .٠ عر َء 2

 ١/9 - ١5[ .ٍلاّيخلا يِف رودي وأ .لاَبلاب

 ال ٌءْيَش ِهلْثمك َسْيَل هللا َّنِإَف ءِتاَّذلا يف ٍلْوَقْلاَك ٍتاَمَّصلا يف ُلْوَمْلا 5555]

 .ِهِلاَعْفَأ ىف اَلَو ِهِتاَمِص ىف اَلَو ِهِتاَذ ىف

 ةَقيِقَح ٍتاَفِصِب ٌةَفِصَتُم ٌتاَذلاَق :َتاَوَذلا ُلْئاَمُث الل َةَقيِقَح ٌتاّذ ُهَل َناَك اّذإَ

 ِتاَمّصلا َرِياَس َلْئاَمَت ال

 ؟ِشْرَعْلا ىَلَع ىَوَتْسا فيك :َلِئاَّسلا َلاَق اَذَِ

 تنكلا وبا عرلك ةاويضألا أنو اققنز غ3 كلا هع ناك تق هلل



 كا( ا ب 9 بيجججببيحسب7ت 775959595 #ب ٍفّلُملا ٍداَقِتْعا ٍلَمَجُم ٌباَتِك

 الان لاو ؛ةَعْدِب ةَيِفْيَكْلا نَع ُلاَوُسلاَو ءٌبِجاَو هب َناَميِإْلاَو 0

 .ُهْنَع ُةَباَجِإْلا مُهْنِكْمُي اَلَو قبلا همي

 ؟اًيْنْدلا ٍءاَمَّسلا ىلإ اَنْيَر ُلْرْنَي فيك :َلاَق اَذإ َكِلَذَكَو

 ؟َوُه تيك :هل لق
 . تيفي ُمَلْعَأ ال :َلاَق اَذِإَق

 0 رْلَتْسَي َةَّمّصلا ِةّيِفْيَكِب ُمْلِعْلا ذإ ؛هلوُُت ةّييك ملغت ال نْحَنَو :ل لبق

 ةعمدسم هِعْمَس ةّيِفْيَكِب ملِعْلا يِنِبِلاَطُت تفْيَكَف هل َعِباَتَو 8 و قوما ةيِفْيكَب

 ؟ِهِتاَذ َةّيِفْيَك ملْعَت ا َتْنَأَو هلوُرْنَو ءهئاَوِتْساَو ءِهِميِلْكَتَو وِرَصَبَو
 2 وج سم6 و و هو

 ٍلاَمُكْلا ٍتاَفِصِ ةَبجْوَْسُم ِرْمأْلا ٍسْفَل يف هَ يو نإ تارا ككاو اه ب ٠

 ِسْفَن يِف ٌتباَن :ُهُواَوِيْساَو ُهلوُرْنَو ماكو هَرَصَيَو ءُهْعْمَسَف ءٌءْيَش اَهَلْئاَمُي ال
 َنيِقوُلُخَمْلا ُعْمَس اَهيِف ُهُِباَشُي ال يِيَّلا ٍلاَمكْلا ٍتاَنِصِب ٌفِصَتُم َوُهَو ءِرْمْلا
 لل . ْمُهْؤاَويْساَو مُهُّلوُرُنَو مُهُماَلكَو مُهُرَصَبَو

 هيف رفا

 . ميِقَتْسُم نوُناَق :"”ضغَب َنوُد ٍتاَمّصلا ٍضْعَب ةافنل ُدَجوُي ال للا

 ؟ٌدِحاَو اًمهيِف ُلاَوُسلاَو اَذَه ْمُتْرَرْفَأَو اَذَه َْدلَوَأَ َمِل :مُهَل َليِق اَذِإَ

 .يَنَتلا يف مُهْضْقاَنَت اَذَهَف «ٌحبِحَص ٌباَوَج مُهَل نكي ْمَل
 نِم ىَنْعَم ىَلَع ٌصوُصُنلا وأ نَم َّنِإَف ؛ِتاَبْنإْلا يِف مُهُضُفاَتَت اَذَكَو

 ىَلِإ ُهاَضَمْفُم َوُه يِذَّلا ىَنْعَمْلا نَع ّصّنلا اوُهَرَص اَذِإ مُهَّنِإ اهني يتلا يِناَعَمْلا

 ىَنْعَمْلا يِف مُهْمَرْلَي َناك اَم ِْيَلِإ ٍفوُرْصَمْلا ىَنْعَمْلا يِف مُهَمِزَل :ّرَخآ ىَنْعَم
 .ُهْنَع ٍفوُرْصَمْلا

 ءاق َلاَق اَذِإَف
9 

 َك وقشلالا رو 00007 همة 0 >2 م 0 ساس ل -

 باّوثلل ُهَتَداَرِإ وه :ِهْطْحخَسَو ٍهبضْعَو هاَضرَو هِببحَم ليوأت

 رَصَبْلاَو عمسلاو ةدارإلاو ةَرْدُقْلاَو ملعُلاَو ةاّيَحْلا :يِهو .ءتافص عبس اوتبثأ ثيح «ةّيرعشألاك )١(

 !اهريغ اوفنو «ماَلَكْلاَو



 هْنَأك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ص

 ييضارلاو:ققملاو تكلا جرف ةقرلب ا ريظن ةحارالا نقف ةقرلب اع ناك «بامعلاو

 [؟ . طَخَّسلاَو

 ٍفاَنْضَأ نِم ِتاَفوُلْخَمْلا نِم ِةَّنَجْلا يِف اّمَع اَنرَبْخَأ ل هللا نإ 74+
 اًرْمَحَو اَلَسَعَو اََبَل اَهيِف نأ اَنَرَبْخَأَك ءِنِكاَسَمْلاَو حكانملاو ِسباَلَمْلاَو مِعاطَمْلا

 ُنْبا َلاَق دّقَو ءاَروُصُفَو اًروُحَو َةَهَكاَمَو َةَّضِفَو اَبَمْدَو اًريِرَحَو اًمْحَلَو َءاَمَو
 .َءاَمْسأْلا الإ ِهَنَجْلا يف اّمِم ءْيَش اًيْنَّدلا يِف َسْيَل او ٍساّبَع

٠. 
 ءامس الاف ةقفاؤم نع اقنع هللا ريشا فلا قفاقكلا كلت :كنتاك ادع .ه

 اَل ام َنْياَبَتلا نم اَمُهَنْيَب لب ؛اَهَل َةَلْئاَمُم ْتَسْيَلَو اَْنَّدلا يِف ِةَدوُجْوَمْلا ٍقِئاَقَحْلِل
 و 0 0

 3 3 5 .٠ لا 5 5 4. ةراخملا اق اًكوُلخَمْلِل َةَئياَبُم ُمظْعَأ #8 ٌقِلاَكْلاَك : ىّلاَعَت هللا اّلِإ ُهْمَلْعَي
 قولخمل هنياب نم ت ولخملل ةنَياَب مظع 1 قل :ئل هلل ِ ل

 و 0

 ؛اْنِدلا ٍدوُجْوَمِل ِةَرِخآلا ٍدوُجْوَم ِةَئَياَبُم نِم ْمُظْعَأ :ِهِتاَفوُلُخَمِل ُهُتئياَبْمَو
 ىَلِإ ٍقِلاَحْلا نِم مسالا يف ُهَل ٍقِفاَوُمْلا ٍقوُلُخَمْلا ىَلِإ ُبَرْقَأ ُقوُلُخَمْلا ذإ

 [ 8/1 .قولخملا

 ماس مو 2 م سمس كم 05 دوام مهام كم ع8 ىلع يا ا اع ده هَ سب
 دعصت «ةَريصَب ةعيمس ةرِداق ةَمِلاَع ةيح َةَدوِجْوُم تناك اذإ حورلا نإ 1ه]

 7007 م 72 ما وكم 7 7210 ها م م ع رب ةضر
 اًهِفيِبكَت نَع ةرِصاق لوَقَعلاَو «ِتافَّصلا نِم كِلْذ وُحَنَو ٌءىجَتَو ٌبّهْذَتَو «لزنتَو
 سرس 0 2 ا 2 0 7 5 8 2 يب 3 ًْ رن

 ِهِتَدَهاَشُمِب ُهُتَقيِقَح َكَرْذَت اَمْنِإ ٌءْيَّشلاَو ءاَريِظَن اَهَل اوُدِهاَشُي ْمَل مُهْنأل ؛ اًمِديِدْحَتَو
 0 م ا سل اس >5 ةزرض و َ 2 اح 46 ا 1
 اَمِل اًهَتِلَئاَمَم مدع عم تافّصلا هلهب ةفصتم خورلا تناك اذإف «ودريظن ةَدَهاَشَم وأ

 ُهَقِحَتْسَي امي ِهِفاَضَنا عم ِهِتاَقولْحَمِل ِهِينياَبُمِب ىلْوأ ٌقِلاَحْلاَف :ِتاَفوُلْخَمْلا نِم َدَهاَشُي 2 و 0 ا < 2م. 02201 02 0 يدم نق راسا 2

 اوَُدُحَي ْنَأ نَع مُهْنِم ُهوُفّيَكُي وأ ُهوُدَُحَي ْنأ نَع ُرَجْعَأ مُه ٍلوُقْعْلا ُلْمَأَو

 . اًهوُقْيَكُي وأ َحوُرلا

 ام اَهَلَثَم نَمَو ءاَهَل اّلُطَعُم اًدِحاَج حوُرلا ٍتاَمِص ىَمَن نَم َناك اذِإَ



 با ٍفّلّسلا ٍداَقِتَعا ٍلَمَجُم ٌباَتِك
 ا

 هع 2 8.

 هم نوكي نأ ىلوأ قي :قلاتلاف -:تافضلا نم اهل امل ةقجعْشُم «ةكانثألا ةقيقك
 ار 2 م 4 اا هه ها ا 4

 . الثمم هب الِهاَج ِهِقلْخِب هَّساَق نَمَو ءاَلَظَعُم اًدِجاَج ِهِتاَفِص يهب

 00 0 وم سو ا دهو يو تمام ناس اي 5 هلت مره

]١: 

 :ةقفان دعازف اهيفف ةكياجلا ةئئاكلا اكو : لْصَف ا ١

 . يتلو ِتاَبثإْلا ٌفوْضْوَم ُهَئاَحْبس هللا نأ :ىلوألا َةَدِعاَقلا 2 3 0 7 4 ٍِأ 2

 وَ واه و 0000
 أو ٌريِدَق ٍءْيَش لُك ىَلَعَو ؛ٌميِلَع ِءْيَش ّلُكِب ُهّنَأِب هِراَبْحِإَك :ُتاَبْنإْلاَ 3

 . َِلَذ ُوْحَنَو ءٌريِصَب ٌعيِمَس
 مو غم .٠

 .ْمْوَن اَلَو ةَنِس ُهَذُحَأَت ال ِهِلْوَقَك : فَلاَ
 ءاَناَْثِإ َنَمَضَت اًذإ اّلِإ ٌلاَمَك اَلَو ٌحْدَم هيف َسْيَل َىْفَنلا َّن مي أ 5-7

 . ضخم ّمَّدَع ضْحَمْلا َىّنَنلا َّنَأِل ؛لاَمُك هلو: خدم هيف ا
 5000 3 س ريل دب رنج“ ربح م ع ُُ هم

 ؛َحْذَم ِت ٍتاَبنإل اَنْمَضَتُم يتلا نم ُهَسْفَن هب هللا فَصَو اَم ةّماَع َناَك اَدَهِلَ
 [مه :ةرقبلا] و الو كس ُمُدْحَأَت ل موَمْلا علا وه اَّلِإ َهَلِإ 5[ هنآ : 0 موس يد 607 م 2 ع ار هر 002 م هم 0

 َلاَمَك ٌنَُمْضَتَي : موَنلاَو ةَنسلا ْىَفَنَ «[7؟608 :ةرقبلا] 4 اىهظْفَح د الو» : هل

 .موُيَقْل ُيَحْلا هلأ لاجكل نيم َوُهَن هك :مايقلاَو 7

 َكاَردإْلا ىَقَن اَمَنِإ 660" :ماعنألا] هيُرَصْبَأْلا ةُكرَدُت 09 578 َكِلَذَكَو

 َنَأِل ؛ِةَيْوُرلا َدَّرَجُم ِفْئَي ْمَلَو ءاَمَلُعْلا ُرَئكأ ُهَلاَق امك ٌةطاَحإْلا َوُم يِنّلا
٠ 4 

 ُموُدْعَمْلا َناَكَل َكِلَذَك َناَك وّل ذإ ؛ٌحْدَم ىَرُي ال ِهِنْوَك يف َسْيَلَو و ال َموُدْعَمْلا

 هب طاَحُي ال ُهّنَأ امك ؛َيِئُر نِإَو هب طاَحُي ال ِهِنْوَك يِف ٌحَْمْلا اَمَّنِإَو ءاَحوُدْمَم
 . "هلع نِإَو

 و 01 07

 .ةَيْؤر هب طاَحُي ال َيِئُر اَذِإ َكِلَذَكَ :اًمْلِع هب ظاَحُي ال َمِلُع اّذِإ ُهَل هنأ اًمكَف

 )١( :هط] «اَمَلِع ب توطيحمي الو :ىلاعت لاق امك ١١١[.



 هلك مالسإلا خيش لئاسرو_قواتف بيرقت قلن
آ323399 يد
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 ِلاَمَك َةَفِصَو اًحْدَم ْنوُكَي اَم ِهِيَمظَع ِتاَبْنِإ نِم ِكاَرْذإلا يمن ىف َناَكَف

 ٍةَيْؤرْلا ِتاّبثإ ىَلَع ليلك ُهَّنكَل ءاَهِيفَت ىَلَع ال ِةَيْؤُرلا ِتاَبْثِإ ل اًليِلَو ٌكِلَّذ َناَكَو
 و

 اهيا دكا تكلس هك قَقلا يذلا نَحْلا َوُه اَذَهَو ءةطاَحإْلا مَّدَع ّعَم

 |" "هر

 وب ُناَميِإْلا ُبِحَي ُهَّنِإَف ِهُِبَر نَع ُلوُسَرلا ِهِب َرَبْخَأ اَم َن

 ولا ُقِداَّصلا هن ٍ؛ْفرْعَن مل و

 مل نو هب ناَميإْلا نم ؤم ّلُك ىَلَع َبَجَو :ِْسلاَو ٍباَتِكلا يِف اج اَمَ

 َعَم اهِتئنَأَ ٍةَمَأْلا فلس ِقاَمّتاِب هك ل ا را كل ْمَهْفَي
 يف سو

 مال قلم 0 لع ُقَْمَيم َةَنُسلاَو ٍباَتِكْلا يف اًصوُضْنَم ُةَتْماَع ُدَجوُي

 ناري نأ 4 لزيز نعأ ىلع رش :اًناَْنِإَو اّيْفَن َنوُرُخَأَتْمْلا هيف َحّراتَت اَمَو

 نِإَو ءَلبُق اقع َداَرَأ ْنِإَ فكل ترتب ىلع هيلا دا ينل تاثإ لع اذعأ
 عيِمج دري ْمَلَو قلم لَبْقُي ْمَل ٍلِطاَبَو ٌقَح ا ا كالا در اُلْطاَب مو جن نع

 ٍريَحَتلاَو ٍةَهِجْل | يِف ُنماَّنلا َعّراَتَت امك « دفعا سفير ظفللا:ككزت لي فان

 . َكِلَذ ِرْيَغَو

 رْثَأ :ةَهجْلا ىَقَت نَمِل ُلاَقِيَ

 ُهاَنْعَم اَنقَرَع ٌءاَوَس
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 0 2 يه 1

 000 ؟قولخ ا ءْيَش 7 00

 اب
0 9 0 

 .ِتاقولخَملِل ُنياَبَم ملاعلا

 وأ مَلاَعْلا َقْؤَف هللا نأ َكِلَذِب ُديرتَأ :ٍةَهج ىف هللا َلاَق نَمِل ُلاَقُي َكِلَذَكَو

 نل

- 7 

 ِِ 2 5 2 و وو ا 1١

 إف ؟تاقولخملا نِم ٍءْيش يِف لخاد هللا ن هب ديرت

 و سمس روج ىلا هر

 .لِطاَي َوُهَف يناثلا تْدَرأ

| 

 2 م2 وري #< م شو و 0 3000 5 3 م ل 6 95 77

 مظغأ ُهللاَف َتاَقوُلْخَمْلا هَروَحَت هللا نأ هب َداَرَأ نإ :ريَحَّتلا ظمل َكِلْذَكَو



 و ٍفَلَسَلا ٍداَقِتَعا ٍلَمَجَم ٌباَتِك

 هس 16 رة م +4م 25 - -

 نم ّنْياَب ِهِشْرَع ىلَع ِهِتاَوُمَس ق قّوف :ةنسلا ةمكأ لاك امك

 سي 3 ذآ 1 صوُصْنلا ٌرِهاَظ :ٌلِئاَقْلا َلاَق اَذِإ :ُةَنِلاَثلا ةَدِعاَقْلا

 َنَأ ُدِقَتْعَي ُلِئاَقْلا َناَك ْنِإَك ءُكاَرِيْشاَو ٌلاَمْجِإ هيِف ٍرِماَّطلا ْظْفَل :ُلاَقُي ُهَنِإَك ءِداَرُمِ

 نأ تي الق ٍمِهِصْئاَصَخ نم ف ام وأ :ةيقولشملا ِتاَفِصِب ليئْمّتلا اًمَرِهاَظ

 .ِداَرُم ريغ اذه

 ْنَأ َنوُضَتْرَي اَلَو ءاَمَرِهاَط اَذَه َنوُمَسُي اوُنوُكَي ْمّل َةَمِيَأْلاَو فَلَّسلا ّنِكَلَو

 َنوُكَي ْنأ نِم ْمَكْحَأَو ُمَلْعَأ ل ُهللاَو ءاّلِطاَبَو اَرْفُك ِثيِدَحْلاَو ِنآْرُقْلا ٌرِهاَط َنوُكي

 .ٌلاَلَض وأ ٌرْفُك َّوُه ام اَّلِإ ُهْنِم ُرَهْظَي ال ُهَسْفَت هب فَصَو يِنَّلا ُهُماَلَ
 وَ 000 م

 لقي مل :ٌريِدَق ة ْميِلَع يح ُهّنأِب ُهَسْفَل فَصَو اّمَل برا ّنأ ٍموُلْعَمْلا نم نإ مَ
 و هَ

 يف ِهِموُهْفَم ُلْثِم ِهَّقَح يِف َكِلد َموُهْفَم َّنَأِل ءداَرُم ريغ اذه رهاط نإ نْوُملْسُمْلا

 54 لل ١ 2كم 3 متت ابا ريمب .وخ 25 262 6-7
 نوحي نأ َكِلَو ْبِحوُي مَ ْيَدَبب مكآ قلت هني هَسْفَل فَص و امل كلذكف ؛ان

 0 1 ١

 ُةَفِص لب ؛ ١ يف ِهِموُهْفَمَك ِهَقَح يِف َكِلَذ َموُهْفَم َّنَأِل ِ؛ِداَرُم َرْيَغ ُهرِهاَظ

 هيا وضوملا

 مةيدوغلمي بي 2 26 06 206 0 0 نم بص 27
 ِهِتاَذَك هتاَفِصَف :َنيِقولْخَمْلا ِتاَوْذ لثم ْتَسْيِل َةَسَدَقَملا هسفن تناك اَذِإَف

 34 * هدو ك2 م6 5 1 2 226 27 1 > اه سم
 «هنلإ قلاكلا ةَفِص ةبستك هْيلإ قولخملا ةفص َةَبسَِو .َنيقولحملا تافصك تَسيل

 سوه ع
 و

 انهم 4 ”"ونلإ ِبوُسْنَمْلاَك هنلإ توسملا لَو را و

 ْمَلَو قَيْؤُرلاب َّة + ٌةَيؤدلا بَ هَّيَسَف َهَيَسَك ,ةَوَمَقْلاَو َسْمسلا َنوَرَت اَمَك ْمُكَبَ َنْوَرَت) : ةِكَع لاَ

 [517 6 ف ملا رمل مي

 ب

- 

 .ليثمتلا :وهو )١(

 هللا ىلإ ةبوسنملا ةفصلا تسيل :يأ «فوصوملا وه هيلإ بوسنملاو «ةفصلا وه بوسنملا (؟)

 يذلا قلاخلا سيلو :يأ ؛هيلإ بوسنملاك هيلإ بوسنملا الو «قولخملا ىلإ ةبوسنملا ةفصلاك
 خيشلل ةيرمدتلا ةلاسرلا حرش] .هتافص هيلإ بسنت يذلا قولخملاك هتافص هيلإ بسنت

 .[(559) :كاربلا رصان نب نمحرلا دبع



 0 ا ل بللبل-_-- ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 3 0

 ِضْعَب يف ُمُهَوَتَي ساَّنلا نِم اًريِثَك َّنَأ َوُهَو :ِةَعباّرلا ِةَدِعاَقْلاِب ُنّيبتَ

 ّمُث «َنيِقوُلُخَمْلا ٍِتاَمِص ُلِئاَمُث اَهنَأ ءاَهْلُك وأ اَمِرَتْكَأ وأ ءاَهْنِم ٍريثك وأ َتاَمَّصلا

 : ريِذاَحَمْلا نم عاَوْنَأ ٍةعَبرَأ يف ُعَنَيك ُهَمِهَم يِذَّلا َكِلَذ َيِفْنَي ْنَأ ُديِرُ

 اذَهَو

 ا 1 نوال تاق سوقا نو انيق ا ثم ةنرك افذعلا
 . ليلا َرُه صوُصُنلا َلوُنْدَم

 1لظقن ضوشللا تتقن ل ا : يناثلا

 .هللاب ِةَِياَللا ِتاَمَّصلا ِتاَبْثِإ نِم ِهْيَلَع ْتَْلَد اَمَع

 - ِهِلوُسَرَو هللاب ُهَّنَط يِنَّلا : سلا هنَظَو «ٍصوُصُنلا ىَلَع ِهَتَي انج َّعَم ىَقْبَيَف

 هللا َعدوَأ اَم َلطَع دق - بلا نينا وم موالك نم هي يبل أ نع كد
 هللا ٍلاَلَجِب ِةَقِياَللا ِةّيهَلإْلا يِناَعَمْلاَو هلل ِتاَفّصلا ِتاَبْنِإ نم اًمهِماَلَك يف ُهلوُسَرَو

 اَمِل اُلّطَعُم ُنوُكَيَف ,ِمْلِع ٍرْثَِب كيو هللا نع ِتاَمَّصلا َكْلَي يِفْنيُهَّن : ُثِلاَغلا

 ِتاَوْمَأْلا ِتاَمِص نم ءِتاَمّصلا َكَلَت 3 ضيِقْنب ّبَّرلا ُفِصَي هن : عباّرلا

 ىِتّلا ٍلاَمكْلا ٍتاَّمِص هب َّللَطَع دك ُنوُكَيَف ءِتاَموُدْعَمْلا ٍتاَفِص ا 0

 تلد مع نَضوصُتلا لع 0 ماا ُهلْكَمَو . يكل

 يف اًدِحْلُم َنوُكَيف ؛ٍليِئْمَتلاَو ليطعَتلا َنْيَب هللا يف و و هللا مالك يف ٌعَمْجيَف

 [45 - :8/8] . ِهِتاَيآَو هللا ِءاَمْس
4 

 أ

 مهاوي (00 0 ع1 كك ل ا ا
 .هَجَو نود ِدَجَو نم هب د انربخأ امب ملعن انأ : ةسماخلا ةدعاقلا

 يفو «نيميثع نبا خيشلل ةيرمدتلا حرش نم بيوصتلاو ءاَّمل :خسنلا نم ريثكو لصألا يف )١(

 .ام :كاربلا رصان نب نمحرلا دبع خيشلا حرش



 تي ٍفّلَسَلا ٍداَقِتَعا ٍلَمَجَم ٌباَتِك
 يب فشلا 7 ربررجرربببببجب75797”ي7 و73939
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 باَتَكْلا ِربَدَتِب َرَمْأَف ..[؟: :دمحم] «تاَءَرْفْلا َنوُريدَسي ًالفأ#» :َلاَق هللا ْنِإَف

 هم 4 يب قت يس ع ل ري دس سم ل ل م 12 5 يم
 بنك م تاك تلمكحم ثنياء هنم هنم َبتنِكُل أ كّيلع لزنأ ”ىزلا وهج : ىلاعت لفو

 ءدلِسوُأَت ءاغتباو ٍةَكَتْفْل عتب هنم هبلشت ام ن روعيتيف ْعِبَر مهبولف يف ديل مف ٌتلِهِبَس آو هللا مر مس ءمل 05 رع د ممدم 2 هلع لل عا دج م كم 2 رسما و

 0 دق 5 دي و ل ذآ .- ءم مو صر ةير 3 7” هر

 و 18 امو انير دنع نش 13 وهب انماء ن زوق رتيلا يف نحس و ا ل 7 دوأت 0 7 مو

 نأ 3 هيلو ل 5 2 دوُهْشُجَو ١ 30 ' :ةارمع لآ 0 الا ببذل تكلا اود 01

 . ٍقيِقْحَّلا َدْنِع ِنْيََْْلا َنْيب َةاَقاَتُم اَلَو

 :ٍناَعَم ِةَناَلَت يف اًلَمْعَتْسُم ٍتاحالطضالا دعت َراَص دق يأ طفل 0

 هاو

 ٍلاَمِمْحالا ىَلِإ حجاّرلا ٍلاَمتالا نَع للا ل :ةلوضأو
 عه ةءرو؟ هورع وعر

 ين نيرخانملا ىو ملكي نم ركأ ها يذلا رغأ اذقو ب ُنِرَتْقَي ليِلَدِل جوجرَملا

 00 ل ُموُمْلَم نأ ٌدوُمَحَم َكِلَذ لَهَو ءاَمِليوُأَت كرَتَو ِتاَمَّصلا ٍصوُصُن لبو

 . لطب
 م ىَلَع ُبِلاَعْلا ّوُه اَذَهَو ِريِسْمَّتلا ىَنْعَمب َليِوُأَتلا نأ :يِناَنلا

 وم

 :. رهيشتلا يف نييلطفملا نيد ُهُلاَثْمَأَو ٍريِرَج ُنْبا ُلوُقَي اَمُك ِنآْرَقْلِل َنيِرسَفْمْلا

 . لبوأَتل ُءاَمَلَُع فّلَتْخاَو

 اَمُك ُماَلَكْلا اَهْيَلِإ ُلوُؤَي يِتّلا ُةَيِقَحْلا َوُه :ليوُأَتلا يِناَعَم نِم :ُثِلاَكلا
 0 مل ور

 ْلْبَق نم ُهَوُنَم تلا ُلوُقَي هموت ِقّْلَي َمِْي ٌدايوأت الإ َنوُيظَي لكظ :ىَلاَعَت هللا َلاَق
 , [07 :فارعألا] « يحلب اني اير ٌلْسَر ٌتَءاَج َدَك

 ُنوُكَي اّمِم هيف وب هللا َرَبْخَأ اَم َوُه ٍداَعُمْلا ٍراَبْخَأ نِم ِنآْرُقْلا يِف ام ُليِوُأَت
9 



 د رفالسلا ةيضطالاس فولت فيزقت

 يِف ىَلاَعَت هللا 1 امك َكِلَّذ وْحْنَو راَنلاَو ةكجلاو ءارجلاو ٍباَسِحْلاَو ٍةَماَيِقْلا نِم

 «ُلبَق ني َىَيَمُر ُليوَْت اذه تباتي» ذاق ركل ب ةفس اكل كت ونااعب

 ايو رُرلا َليِوأَت َوُه ٍجِراَكْلا يف َدَجَو ام َنْيَع َلَعَجَف 2٠٠١ :فسوي]

 ِرَبْخُمْلا ا َسْفَنَو هب ِرْمَأْلا ( وُأَت َوُه :وب ٍروُمْأَمْل ٍلْعِفْلا َسْفَن 5 نإ

 تارا وقل رَبَخْلا ليِوأَت َوُه ُهْنَع

 ٍةَفِصَتَمْلا ٍةَسّدَقَمْلا ِهِسْفَن نع وب ىَلاَعَت هل هللا ةيخأ ام ٌُليِوأَتَ : َكِلَذ فرع اَذِإ

 امي ٍةَفِصَتُمْلا ٍةَسّدَقُمْلا ِهِسْفَنِل ٌةَقيِقَح َرُه :ِتاَمَّصلاَو ِءاَمْسَأْلا ٍقِئاَمَح نِم اَهَل اَمِب

 .ٍتافصلا ٍقِئاَقَح نم اَهَل

 قف وكي 6 :ِديِعَوْلاَو ٍدْعَوْلا نِم ىَلاَعَت هب هللا ٌَرَبخ َرَبُخَأ اَم ٍليِوُأَتَو

 . ٍديِعَوْلاَو ِْعَوْلا

 00 ؛ِهِهِباَشَتُمِب ُنِمْؤُنَو هَِكْحُمِب , لَمْ ِثيَِحْلا يف ُهيِجَياَماََهِلَ

 ام اَهيِناَعَم ُهِبْشُي ٌةَهِباَشَتُم م ُظاَمْلَأ هيف رخآلا ميلا نَعَو ِهِسْفَن نَع وب هللا َرّبَخَأ

 اَذَهَو ءَكِلَذ وُحَنَو اًرْمَحَو اُلَسَعَو اَّنَبَلَو نفل لاو نا[ امك ءايثلا | ىف

 هللا ءامْسأف ةتقيَقَح اَلَو ُهلْثِم َوُه نيل كلو ءىَنْعَمَو اطْفَل اًيندلا ىف. ام ُهْشُي

 ىَلْوأ ُهَئاَفَصَو ىَلاَعَت

 . َكِلَذ اَنْرَّسَقَو ءباَطِخْلا َكِلَِب ُهُمْهَ اَنِم َدبِرَأ اَم اَْمِهَقَو ءَكِلَذ

 َمْوَي ُنوُكَت اَمْنِإَو ُدْعَب ْنُكَت ْمَل يِّْلا لْثِم اَهْنَع ِرَبْخُمْلا ِةَقيِقَحْلا ُسْفَت ام

 هللا اّلِإ ُهُمَلْعَي اَل يِذَّلا ليوأَتلا نِم َكِلَذَك :ِةَماَيِقْلا
9 
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 َنِيَبَو (ةرْذَمْلاَو / كا هم 0 و َكِلُذ هم 0 و ه4 كانت هناا و َكِلَذ ٍرْيَغ ىلإ ل ميِلَع هن هنأ انردخلا هنا هللا

 ىلا ِتاَد ىَلَع اهَيَلاَلَد يِف تقفن 0 0 اهلك َءاَمْسَأْلا ن0 دو هِرَصَمْلاَو 13 و 58 ةيخكا

 قس سل

 . ٍتاَمَّصلا ٍةَهِج نِم ٌةَنياَبَتُم «تاَذلا ُتْيَح نم ٌةَكطاَوَتُم ُةَِقَيُم َيِهَف ؛اًهيناَعَم عُوََت عَ



 مم ٍفَلَسلا ٍداَقِيَعا ٍلَمْجُم ُباَتك
 الل1717727ج7ب7ب7ج7جببب]1آجج

4 

 .ِبِقاَعْلاَو ٍرِشاَحْلاَو يِحاَمْلاَو َدَمْحَأَو ٍدَّمَحُم لْثِم للك يتلا ُءاَمْسَأ َكَِّذَكَو

 ٍليِزْنَتلاَو ٍروُنلاَو ىَدُمْلاَو ٍناَْرُفْلاَو ٍنآْرُقْلا ُلْثِم ِنآْرُقْلا ٌءاَمْسَأ َكِلَذَكَ
 . ٌكِلَّذ رْيَغَو ِءاَفّشلاَو

07 5 

 ٍداَحّناِل ٍةَِداَرَُمْلا ليِبَق نم َيِه له : اهيِف ُنماَّنلا َعَّراَتَت ءاَمْسأْلا هَذه لِْعَو

 . ؟ِتاَمّصلا ِدُدَعَتِل ِةَياَبتمْلا ليبَق نم وأ ِءِتاَّذلا

 [هو - 1 . ٍتاَمّصلا يف ٌةَئياََتُم ِتاَّذلا يف ةَكِداَرَتُم اَهّنَأ ُقيِقْحَتلاَو

 و اَدإَه َصْرْأْلا كي فيمي نأ كَمّسلَأ ىف يفك ميل : : ىلاعت  ُهّلْوَت /50]

 ٍلخاَد يف هللا َنوُكَي ْنَأ ِةّيآلا ذه ىَضَمْفُم َّنَأ َمّهَوَن نَم [17 :كلملا] 4( ُرْت
 يف َرَمَقْلاَو ٌسْمَّشلا َّنإ :اَنْلُق اَذِإ اَنُك نِإَو ءِقاَمَتاِلاِ لاَ ٌلِهاَج َوُهَق 00

 بَّسَحِب َوُهَف ُمَدْعَب اَمَِو ُهَلْبَق اَمِب ُقّلَعَتُم (يِف) فْرَح َّنِإَ ؛َكِلَذ يِضَنْقَي ِءاَمَّسلا

 لإ ٍفاَضُملا

 ِنْوَكَو ءِريَحْلا يِف : منجل ْنْوَكَو ءْناَكَمْلا يف ِءْىّشلا ٍنْوَك َنْيَب ُفَرَقُي اَذَهِلَ
 َنِإَف ءِقَرَوْلا يِف مالكا ٍنْوَكَو ةآَرِمْلا يِف ِهْجَوْلا ٍنْوَكَو ءمْسِجْلا يف ٍضَرَعْلا

 2 ل يش

 (يف) ُفْرَح َناَك نِإَو ريش نع اه ْرْيَمكَي ةضاحخ ٍاوْنألا هلع نم عَ لك

 أَو «ىّلعَأْلا ُيِلَعْلا َوُه هللا َّنَأ َنيِبَطاَحُمْلا ٍسوُفُن يف رقت *ا د َناَك اعل

 دوش لك َقّوُف ُهْنأَو وتلا ىف هنأ ءاعشلا يف هن : هلؤق نم ءَوُهنَملا ناك ب هني از

 تدار اكلإ مالا :تَلاَق 01 الا كاوركلا ما

 امك اهلك تاقولختلا ق ا ُهَنِإَ وقل لف اك

 ذإ «٠ 0 1 نأ اَذَه ىِضَتْقَي الو ءاَمَّسلا يِف

 ُهَنِإَف ءاَمَّسل | يِف ُنْئْرَعْلا :ليِق ول اَمُك لل الإ ةوُجْوَم ةْىَش د ٍمُلاَعْلا َقْوَ

 . ٌقوُلُحَم ٌدوُجْوَم َرَكآ ِءْيَش يف ُنْئرَعْلا َنوُكَي ْنَأ يِضَنَْي

 الا

 م 5
00 



 ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت م

 :َلاَق اَمُك ءاَهْيَلَع ُهَّنِإ ُداَرُمْلا َناَك :ٌكالْنَألا اهب ُداَرُمْلا َءاَمَّسلا َّنَأ َرّدُق نإَو

 # ٍضْرَأْل 2 أري :َلاَق انمتتكو 7١[« :هط] «ٍلْخَدلا عو ظ6- يف مدلل
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 ىَلْعَأ ىَلَع َناَك نإَو ءحطّسلا يِفَو ءلَبَجْلا يِف ّناَلُف :ُلاَقُيَو «[10 :نارمع لآ]

 دن . هيف ِءْيَش
 ْعِضْوَم ىفَو ةباَسَتم هنأبو مكحم هن اين ةلك نارفلادب لامك تقم 92 7 ١

 ُماكْحِإلا َفَرْعُي ْنَأ يغَبْنيَف ٌةِباَشَتُم َوُه اَم ُهْنِمَو مك ل

 :ةضْعي مخي ىزلا ُهباَشْتلاَو ُماَكْحِإْلاَو 0 يذلا ُهباَسَّتلاَو

 ُهَّنَأ َرَبْخَأَف ١ :دوها تيم ّن ُمْثَ تكعَأ ٌبكك ركا» :ىَلاَعَت هللا َلاَق * مال 0 2 2 ملا رس +4 02 5 يشأ ا

 [؟# :رمزلا] «َناَكَم م هِيمَتم ابنك ِثيِرَكَل َنَسحَْل ليَ هللا :ىّلاَعَت َلاَقَو
 رو وشو وك مل

 . ُهباَسَتُم ُهَلُك هنأ َربخاف

 ءِنْيَمْصَخْلا نيب لِصْفَي ُمِاَحْلاَ ؛نْبَكْيَّسلا َنْيَب ْلْصَمْلا َوُه :َمُكْحْلاَو

 ِلِطاَبْلاَو ّقَحْلا َنْيَب ريم اَذإ اَلَمَعَر اَمْلِع ِتاَهِباَتَتُمْلا َّنْبَب لْضَم ْمُكُحْلاَو

 .ٌراَضلا كْرَتَو عفان لْعِف ُنّمَضَتَي َكِلْذَو ءٌراَضلاَو عِفاَنلاَو ءِبْذَكْلاَو ٍقّدٌّصلاَو

 َكْنَي ركا» : ِهِلْوَقِب اًميكَح هللا هاَّمَس دَقَف ٍناَقْثإْلا ىَّنْعَمِب ْمكْحُم هلك نُقل

 ٌُصُقَي ُهَّلَعَج اَمُك ؛مكاَحْلا ىَنْعَمب هب ْميِكَحْلاَف ١[ :سنويا 4029 ويكلا بتكلا تي
 © تتم دف م هزل ةغسأ ]يورسإ فب لع صفي َناَيَفْلا اذنه نإ 5

 ىف ْمُكحنَِع لتي اَمَو نهيذ ْمُكحيِتْمُب ُهّأ لك : ِهِلْوَق يف اّيِتفُم ُهَّلَعَجَو «[905 :لمنلا]

 اًيِداَه ُهَّلَعَجَو « ّنِهيِف كيف ٍْمُكْيلَع ىَلْثُي اَم يأ ؛؟[١1ا/ :ءاسنلا] 0

 نيا َنينمْؤَمْلا مسيو موأ ه ىَّلِل ىدبي َناَرْلا اَذَه َّنإ» :ِهِلْوَق يف اًرُشَبُمَو
 .[9 :ءارسإلا] تحصل َنْوُلَمَعَي

 ولَو» : ِهِلوَك يف ُهْنَع َيِْنَمْلا فاليخالا ُدِض َوْهَك :ُهُمْعَي يِذَلا ُُباََتلا اّمأَ
 .[4؟ :ءاسلا] 4اريثك اًدَلِيْخأ هيف أوُدَجَوَل هلأ ٍرْيَع ِدنِع ّنِم نك



 جون سلا ِاَقما لَمَجُم ٌباَتك

 اَذِإَ ءاَضْعَب هضخت ٌقُدَصُي ْثيَحب هيما ماَلَكْلا 1 م اًنُه ُهَباَسَّتلاَف

 هتاَموُلَمَي و ا ا

 وأ ِهِريِظَن نت
 أَي لب رك عفؤت يف هي ثان رفيف
 0 ا رمي مل هيرش نع ىهت اذِإَو
 و هِتاَموُرْلَم نَع

 ” ا :ِءْيَش ٍتوُبُعي ربخأ اذ َكِلَذَكَو

 ُهمِزاَوَل يِفْنَي وأ هيِفْنَي لب ؛ُهْتبْنُي ْمَل ِءْيَش يفت ٌربخأ اَذإَو ههِتاَموُرْلَم ٍتوُبْتب

 امني فتن قمقلي قزلا يحمل ٍلْوَقْلا فاّلْخب
8 6. 

 .ُةَفِفاَوَتْمْلا يِه ُةَهِباَشَتْمْلاَو ةَّداَضَتُمْلا يِه اَنْه ُةَمِلَتْخُمْلا ُلاَوْقَآْلاَ 4>

 كن
 م

ََ 

 وأ هنع

+ 

 ل ةاط

 م هدصق ره لب اعلا ءاكشإلا ينال ماعلا ةئاقكلا انه
 ماكخإلا ٍفاَلْخب ءاَضْعَب ُهِضْعَب ضِقاَتُي ال ؛ م 0 ءقيغلا جنم

 .ماَحْلا ِهباَشَتلا ٌدِض ُهَّنِإَف ؛ ٌصاَخْلا

 نِم ُهَل ِهِتَمَلاَحُم َعَم ءِوْجَو نِم ِهِرْيَغِل ِءْيَّشلا ُةَهَباَشُم َوُه ُصاَخْلا ُهُباَشَّتلاَو

 .ٌكِلَذَك َسْيَلَو ؛ةلثو وه وأ وم هلأ سانلا ضغب ىلع هِي تي ءرخآ وج

 . رخآلاب اًمُهُدَحَأ ُهبَتْشَي يا ا : ْماَكَحِإْلاَو

 هي لقا دو عع يملا 1 ٍكَرَتْشُم رْدَقِب ْنوُكَي اَمّنِإ ُهَباَشَّنلا اَذَهَو

 مُهْنِمَو هْيَلَع اَهَِتْشُم ْنوُكَيَف ٠ امتي لضَقْلل يفي ال نَم ساّتلا ني م

 . َكِلَذ ىَلِإ يِيَنْهَي نم

 ةّيِفاَضإْلا ةَّيِبْسّتلا ٍروُم ملا وم نوكي دق 3 هه نمت ال يذلا ةناككلاف

 اَم ٍمْلِعْلا َلْهَأ ُهْنِم ُكفِرْعَي اَذَه لْثمَو «نوعبا دوا نشاللا قع ىلع تحمل

 .هاّبتْشالا اَذَه مُهْنَع ٌليِزُي

 اًهيِف ُهبَتْشَي ُتْشَي اَم َيِهَو ءِساّنلا ٌضْعَب : ++ اهب ُلِضَي يلا ُهَبُّشلا : باَبْلا اَذَه نِمَو

 اَذَه َنْيَب ٍلْضَملاِب َمْلِعْلا يتوأ نَمَو ءِساَّنلا ٍضْعَب ىَلَع تشن ىّنَح ًَ 0
0 

2 
 . لِطاَبْلاِب َّقَحْلا ِهْيَلَع َُِتَْي ْمَل اَذَهَو 82



 ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 7
 تتفق خ خخخ س44 1151

 هس وع

 ٍضْعَب يف ِء هدشلل ةيشت +3 هنآل ٍ؛ِتاَهْبَّشلا ٍباَب نم َوُه اَمَّنِإ ُدِساَمْلا. ٌنماَيِقْلاَو

 يِنْلا ِقْرَمْلِل 5 : نْيكْيَّسلا َنْيَب َلْصَمْلا َفَرَع نَمَق ءهيف ُهُهِبْشي ا اميكووتألا

 .ٌدِساَفْلا 00 ايل هب ٌلوُرَي
 ٌةاَبِيْشا اَمُهَنْيِبَف ءِءْيَش يِف ِناَرَتْفَيَو ِءْيَش يِف ِناَعِمَتْجَيَو ال مت نعام

 .وُجو ني قاف وجو نِم

 ب 5 0 ١

 ماَمِإلا َلاَق اَمُك ءطبَضنَي ال دساملا نياعفْلاَو

| 
 اذ 80 ذآ

 :ةهناشَعَمْلا ظافلالا ىف ُنَوُكَي اَمَنِإ أطكلا ليوأكلاَو لاك اَمَك َوْمَو مادو 5 2 و 0 رالا 2 نس مه و 212 0 ري رق
 مس تت ري فر ره 2 يسم و سكر

 ٍةَهِباَشَتَمْلا يِناَعَمْلا يِف نوكي اَمْنِإ أَطْحلا ُنساَّيِقْلاَو

 ام ْمِلَعَو ووُجْوْلا ٍضْعَب نم ُْتَكَرَتْشا نإو "ا :هللا ُهاَدَه نَمَو

 .يفالليخالاَو ِهَباَسَّتلاَو ءِقْرَمْلاَو عْمَجْلا نم امُهَنِبب

 َنْيَبَو ُهَنْيَب َنوُعَمْجَي مُهَنَأِل ل

 . ٍقاَرِتْفاِلاَو ٍلْصَمْلا نِم اَمُهَنِيَب اَم اَم ُنّييي يذلا ِقِراَقْلا مُكْحْمْلا

 اهب ُمّلُكَتي ها تس اند غنوة أنك لع

 ُموُقَت ٌتاَمِص ُهَل يِذّلا ميطعلا ُهَحاَوْلا اَهب ُمَلُكَيَ ءلْعِفْلا يف ىف هل لح اولا

 ٌكََسَمَت اًذِإَق هَل اك ال هَل َنوُعِباَت ناَوغَأ هر 0 اَقَم ٍةَفَِص "1

 ٍدَْذَعَت ىَلَع ُهَوْحَنَو [4 :رجحلا] َركذلا انلْرَن نحن اًنإ» :ىَلاَعَت ِهِلْوَقِب ب ُيِناَرْصَنلا

 َكِلَذ ُوَحنَو [17 :ةرقبلا] ديكو دل مقلإَو#» : ىلاَعَت ِهِلْوََك ْمَكْحُمْلا ناك :ةهلآلا

 نِم ُهَرْكَذ ام َناَكَو ءِهاَبِيْشاِلا نِم َكاَنُه اَم ليزي ادهار :ىنم الإ ليكي لاكي

 َةَعاَطَو ِتاَمَّصلاَو ءانسألاو َقَمْظَعْلا نِم ُهَق ا



 ل ِفّلَسَلا ٍداَقِتَعا ٍلَمَجَم ٌباَتِك

 0-0 هه رس

 هل اَمَو ٍتاَمّصلاَو ٍءاَمْسَألا قِئاَقَح نِم َكِلْذ ِهيلَع َُلَد ام ةَقيِقَح اّمأ 8 - 2 م 2. مكس ةهنبل 000 0ك هَ

 لإ كي دير زج كب انج َوُه الإ مُهُمَلْعَي ال :ِهِلاَعمأ يف ٍمُهُلِْعتْسَي َنيِذَلا دوُنْج
 سَ م

 هلئاتخلا ملي و يِنَلا هباَشَتْمْلا ليوأت نِم اَذَهَو 8
2 

 ٍِطباَض نِم ِباَبْلا اَذَه ين َّدُب ال :َلوُقَي ْنَأ لِئاَقِل ُهَن وحلا اوك 3 18
 ىف ٌداَمَيْعاِلا ذإ ؛ ِتاَبْنِإْلاَو يْفَنلا يِف ُزوُجَي ال اّمِم هللا ىّلَع ُروُجْي ام هب ُفَرْعَي

 ءديِدَسب دل هي ريع ني تالا يلظُم وأ هيذكلا يل ريم ىلع بابا اذ
 َدَمَتْعا نإ يفانلاف ري 1 رو قل كشف دق 9 نيكس نم اَم هنأ َكِلْذَو 0 000 0 .٠ م عدو 0. 2 2 2

 انهق هجر لك نيكل "نام ةثآ تذزأ نإ ل يي دين ؛ينك اذه نأ ىلع يي ام
2 

- 2 

 قَحجَو َنوُد ِهْجَو نِم ُهَل 4 باش ُهَّنَأ تْدَرَأ نإَو ءٌلِطاَب
 95 ل

 أ

0 
 ين ِّرَجُم ىَلَع ىَقْنُي ام فن يِ ٍداَميمالا دَرَجُم ّنأ :اَُه ُدوُصْقمْلا اَمّنِإَ

 ءوجَو نم ِناَقِرَتْفَيَو وْجَو نِم ٍناَهِبَكْشَي اّلِإ ِنْيَكْيَش نك اهدإ ديف أل هيبتا

 ٌنمَّدَقُم هناَحْبس وه امم َكِلَذ وُحَنَو قنعلاو ٍصْقَنلا يفت ىَلَع ٍداَمِتْعالا ٍفالِخِب
92 

 .ٌةَحيِحَص ٌةَفيِرَط ِِذَه نإ هع

 اَذَه َنِإَف :اًهيِف ُهَل ِِرْيَغ َهَلَئاَمُم ىَقَنَو ٍلاَمَكْلا ٍتاَفِص ُهَل َتَبْنَأ اَذِإ َكِلَّذَكَو

 ها كوشي هلأ

 ٌفِصَتُم َوُهَف ٍلاَمَكْلا ٍتاَفِص نِم ٍةَنِص َلُكَو ءِصِئاَصَخ نِم ّوُه اَميِف ِءاّيْشَأْلا نم
 | !اههتفاو قكأل | يقلص قدك ناك اذهلو هت ديف ةلئامز ذل كو كوب

. 

 فاق وللا ىو ِءْيَسِب ِهِتلَئاَمُم َيَفَتَو ءِتاَمَّصلا نم ُهَسْفَن هب َفَصَو اَم

 ا هفردفلاو مُلِعْلاَو ٍةاَيَحْلاَك ىَلاَعَت ُبّرلا اَهِب د يلا يِناَعَمْلاَو

 موُرْلَمْلا َتوُبُث ُ؟ نإ ؛اَهُمِزاَوَل ٌبجَت :َكِلَذ ُوْحَنَو ٌةَقِيِقَحْلاَو ُتوُبشلاَو ُدوُجْؤْلا

 ْتَسْبَل اَهْنَع ُبرلا ُهيِزْنَت ٌبجَي يتلا ِقوُلُخَمْلا ٌصِئاَصََ ؛ٍمِناّللا َتوُبُد يِضَنْقَي

 ٍةاَيَحَو ٍدوُجُو نِم ٍقوُلُخَمْلاِب ٌُصَقْحَي اَم مِزاَوَل نِم َكْلِي لب ؛اًلْضَأ َكِلَذ مزاَوَل نم

 ءِلَو ِوْحَنَو مّلِعَو

 أ َّوهَو :ديِحْوّتلا ٌةَقيِقَح اَذَهَو هل نحكسم وهب اميف ةلئامملا فَ

 أ

 ِت



 ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت رب أ

 0 ِتاَموُرْلَمَو «َنيِقوُلْخَمْلا ٍصْئاَصَح نع ٌهربُم ُهَئاَحْبُس ُهللاَو
 تايتشلا قاع تفرقت اَديَج اَمْهَك ُهَمِهَق نَم ُعِضْوَمْلا اَذَه ادعو

 .َماَقَمْلا اَذَه يف ِءاَبكْدَأْلا نِم ٍريِثَك طَلَع ُهَل 1 تقلا

 يِف يِفْكَي اَل َتَبْثُمْلا َّنأ  اًضْيأ  ٌموُلْعَمَف :ِتاَبْنإْلا ٍقُرُظ يِف اَمأَ

 نأ َراَجَل ِهيِْشّنلا يفت َُرَجْم ِهِتاَبِْإ يِف ىّمك ول ذإ ؛ِهيشَتلا يفت ُدرَجُم ِهِتاَْإ

 ٌعِنَنْمم وه امه وصخ تاك الاكل قاض وع اون كوول

 ردت ربختا ال يتلا ضفاقتلاب تصوت أو ديس يب ترج

 يهل يت وككلاو يخلو ةرخلاو راكالاو ورا رحل مروع وخلا

 ام لامكلا تافضَو ىدفلاو ِءاَمْسَأْلا نِم ُهَل َتَبْنَأ دق ُعْمَّسلاَف :ِةَلْمْجْلاِبَو

 َنِإَ ٍ؛َوُفْكْلاَو لئمْلا ُهْنَع ىِفْنَي يِفْنَي امك ءهيِفْنَي ْعْمَّسلاَف َكِلَذ َّداَض ام ُّلُكَف َدَرَو دق

 .ُهَّدِض ُمِزْلَتْسَي اَمِلَو ِهَدِضِل ّيْفَن ء ِءْيَّشْلا تابت
7 

2 

 نْيَّدَصلا ٍدَحَأ ُتاَبْنِإَف ءوَّدِض َتاَبْنِإ ٌفرْعَي اَمَك ءَكِلَذ َىَفَت ُفرْعَي ُلْفَعْلاَو
 وو "مور 00 70 57
 همزلتسي اَمِلَو رخآلل ٌيفن

 2 م( لس و. مغ ريدوع وي ظل هع ث هن فهر عوهبع نس 5ٍِ * © كلو ىوج
 راَصِتقالا ىلإ اًهيِف جاتحي ال .ةعستم برلا هنَع هزني ام يفنب ملعلا قرطف

 5 9ك ع هَ ٍَ --ٍ 1 © سر 6
 0 ارا 0 0

 نمي 2 هم 1

 2 مَ أب هَ نم لَ

 ُدَّرَجُم ذإ ؛ِتاَبنْلِل ُنمَصَتْمْلا يْفَنلا :- ُهَئاَحْبْس - ُهْنَع ىَمْنُي اَم َّنَأ َمّدَقَت دو
 2 0 و ١ ا 5 00

 ةبْشي ال ُموُدْعَملاَو :يمنلاب ُْفَصوُي َموُدْعَمْلا َنِإَ َلاَمَك لَو هيف َحْدَم ال يفَنلا

 ِصْقّنلا ِتاَفِص يِف ِصِقاَّنلا ةهباتكم نال "هل هدم اذه نيِنَلَو كاد وعول
 00 همر - "0 2م تو“ م 282 تع هك 5

 ُهَدَنِي هيبْشتَو ليثمت ِتاَمّصلا نم ِءَْش ىِف قولُخَمْلا َةَلَئاَمُم نأ اَمَك ءاَقَلَظُم ٌصْقَن

 .ٍلاَمَكْلا دض ضَُفَنلاَو ءىَلاَعَتَو َكَراَبَت ُبّرلا ُهْنَع



 سا ٍفَلَسلا ِداَقَيَعا ٍلَمَجُم ُباَتِك
 ع

 قرط َءاَفيِتْساَو ُهْنَع ُهَّدَتُي اَم اَلَو ُهَّل ُتْبْثَي اَم َءاَفيِتْسا اَنُه ُدوُضْقَمْلا َسْيَلَو

 . عِضْوَمْلا اَذَه ِرْيَغ يِف ظوُسْنَم ا

 . هِقُرْطَو َكِلَذ عِماَوَج ىَلَع ُهيِنَتلا اَنُه ُدوُضُقَمْلا اَمَنِإَو

 : هيِفْني اََو ُهِبُْي اَم م ٍلْقَعْلا يِف نكي ْملَو اَناَبْنِإَو اّيْفَت ٌعْمّسلا ُهْنَع َتْكَس اَمَو
 م وو ع 08

 .هيفنَت اَلَو ُهّثبْتن الق ُهْنَع اَنَنَكَس

20 
 ؟كلذ ١

 ُهَيْفَن ُمَلْعَت ال اَّمَع ُتْكْسَنَو هُهَيفَن اَتْمِلَع ام يِفْنَتَو ُهَتوُبُت اَنْمِلَع اَم ام ٌتِبْثْنَق

 امل - 9/0 هنا اَلَو

 ع ا :َلاَقُي ْنَأ :ٌةَعِباَسلا ٌةَدِعاَقْلا
 خللا 2

 هللا َرَكَذ امك ِ؛ِهْيَلَع ُهّبَتُيَو ِهْيَلِإ ُدِشْرَيَو ُلْقَعْلا وب هب َلِوَتْسَي اَم ام نارفلاَو + ان

 2 3 1-2 70 تت هس هز 0 م

 رْيْغَو ِهِمْلِعَو ِهِتَرَْذَقَو ِهتيِناَدَحَو 3 ةَلاَّدلا ِتاَيآَلا نيف ني 1

 ه2 موج 7 أ هب ه2 هل لتس ل ها( ها ا د

 هئايبنأ ةَّوِبن ىَلَع َلَد ام اًضْيأ َنّيَب اَمُك ؛هْيَلَع مُهَّلَدَو ِهْيَلِ َداَبِعْلا َدَشَرَأ اَم َكِلَذ

 . ِهِناَكْمِإَو ٍداَعُمْلا ىَلَع َّلَد اَمَو

 : ٍنْيَتْهج نم ُةَيِعْرَش يِه ُبِلاَطَمْلا ِِذَهَ

 .اًهب َرَبْخَأ َعِراَّشلا َّنأ ٍةَهَج نِم -

 . اَهْيَلَع اَهب ل ٍدَتْسَي يتلا َهَيِلْمعْلا َةّلِوَألا َنّيب هنأ ٍةَهَج نِمَو -

 نِم ةيِلْفَع اًضْيَأ َيِهَو َةَيِلْفَع ٌةَسيُفَأ يِه :ِنآْرُقْلا يف ُةَبوُرُضَمْلا ُلاَتْمَأْلاَو

 اضن لفتاب مل هنأ ةهج
034 

 ُمَلْعُت ال اَهّنَأ هداَقتغاِل ةّيِلْفَعْلا لوُصألا هِذَه يَّسُي مالكا له ني ٌريَِكَو

 ٌمِلاَع ُهَنأ مَلْعُي امك ءِلْقَعْلاِب ُمَلْعُي دك اَم ىَلاَعَت هللا ِتاَم

 [48/1 .[1 :كلملا] «َّقلَح نمي الآ> : ُهلوَق َكِلَذ ىَلِإ َدَشْرَأ اَمُك ؛ يح ُهَنَأَ ٌرِواَُهَّنأَ

 ؟مام 9 مسالا 00 ا 5 1 :
0-0 ُ 

 ام



 هنأ مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 7

 5 كلم و ِءْيَش َلك قْلاخ
 . هللاب 3 َهَوُف اَلَو َلْوَح اَلَو نكي ْمَل م

 ماه جج هج ماو

 امك ءَءاَش ُتْيَح اَهْبَتكَو َريِداَقَمْلا َرَّدَقَو ءَنوُكَي ْنأ َلْبَق ُنوُكَيَس ام َمِلَع دق
 نإ ينعك ىف تكلل كلل َّنِإ ْضَرَْلاَو ءاَستلآ ىف اَم ُمَكَمي هلل تأ ْمَلَت رلأ» :ىَلاَعَت َلاَق

 ١[. :جحلا] 4067 ُريِسِي هلل َلَع كِل

 ل 7 د هللا َّنِإ» 525 0 هنأ هلي يملا نَع و (حيِحّصلا» يِفَو

 00 نإ

 ُهَشْرَع َناَكَو ٍةَنَس ٌفْلَأ َنيِسْمَخِب َضْرَألاَو ٍِتاَوَمَّسلا َنّلْخَي ْنَأ َلْبَق "'ِقِئاَلَخْلا

 .(ِءاّمْلا ىَلَع

 َّنجْلا َقَلَح امك ُهَل َكيِرَش ال ُهَدْحَو ِهِتَداَبِعِب َرْمَأ هللا َّنأب ُناَميِإْلا ُبِجَيَو

 ّنُذلا َلاَمَك اَمُك ُنَّمْضَتَت ُهَتَداَبِعَو ُكَبُتُك َلَرْنَأَو فلُسر لمرأ َكِلَذِبَو هتداَبِعِل َسْنِإْلاَو

 4« هلل َعاطأ دك وسلا عطب ن نمو 4 ِهِتَعاَط لامك ٌنَمْضَتَي َكِلْذَو 5 لا

 © َنيِملمْلا بل تَملْسُأ َلاَق م هير هل َلاَق د :َميِهاَرْبِإ نمت َلاَقَو

 .[17 :ةرقبلا] «َنوُحِلْسُم رشنأَو 05 0 كم : ِهِلْوَق ىَلِإ 1١[« :ةرقبلا]

 ٍناَمِيِوْلِل ُنمْضَتُمْلا ءِتاَداَبِعْلا يِف ٌديِحْوَتَلا َوُهَو «ةيرمدتلا ةدام نم يناثلا لصألا وه اذهو )١(

 .اًعيِمَج ٍرَدَقْلاَو عْرَشلاِ
 .تافصلا ديحوت وه :لوألا لصألاو

 .(5707) ملسم (5)
 ٍةََس فل َنيِسْمَحِب ٍضْرَأْلاَو ِتاَوَمَّسلا ِقْلَت َلْبَقَو «ٍِشْرَعْلا ٍدوُجُو َدْعَب ُريِدْقَّتلا اَذَهَو :هللك لاق (9)

(205). 



 7 ٍفّلَسْلا ٍداَقِتَعا ٍلَمَجَم ٌباَتِك

 «نيْنُت مك نإ اوكي ِهْكَ لل ْمَساَ مك نإ يقي :ىَسوُم نَع َلاَقَو
 .[85 :سنوي]

 يلوُسَريَو ىف أوُنِماَ نأ َنبِراَوَحْلا َلِإ ُتْيَحْوَأ ِإَو» :حيِسَمْلا ٍرّبَخ يِف َلاَكَو

 1١1١١[. :ةدئاملا] 42© نوفلسم انابيب ساو انما اولا

 نذل اوُمَكْسَأ َنبِدْلا تيتا ابي ةكض» :ِءايبْنَأْلا نِم َمَّدَقَت نّميِف َلاَكَو
 .[55 :ةدئاملا] «اوداَه

 َنمَيلُس مم ُتَمَلْسأَو ىيِنَك ُتَنَلَظ ْفِإ ّبَر» :ْتَلاَق اَهّنَأ سيقلب نع َلاَكَو
 .[44 :لمنلا] «َنيِمِلْعْلا بر َهَّلِ

 َناَك ِهِرْيَغِلَو ُهَّل َمَلُْسَْسا نَمَف ءُهَدْحَو هلل َماَلْسِتْساِلا ُنَِّمَضَتَي ُماَلْسِإْلاَف

 ٌريكَتْسُمْلاَو "هي كَرُْمْلاَو ةويداَبِع نع اًربكتشم ناك هَل ْملَسَعَسَي مل نمو« اكرْشُم

 .ُهَدْحَو ُهَتَعاَطَو ُهَدْحَو ُهَتَداَبِع ُنّمَضَتَي :ُهَدْحَو ُهَل ُماَلْسِيْساِلاَو

 يف َعاطُي ْنَأب ُنوُكَي اَمَّنِإ َكِلَدَو ؛ُهَرْيَغ هللا ُلَبَْي ال يِذَّلا مالْسإلا ُنيِد اَذَهَ

 ٍلاَبْقَيْساِب رْمأْلا ِلَّوَأ يِف َرَمَأ اًدِإَف ءِتْقَوْلا َكِلَد يِف هب َرَمَأ اَم لْعِفِب ٍتْقَو ٌلُك
 اَلِخاَد هب َرَمْأ َنيِح نْيَلْعِفْلا نِم لُك َناَك :ِةَبْعَكْلا ٍلاَبِْتْساِب اًيِناَ اَنرَمَأ َّمُث ِةَرْحَّصلا

 مالْسِإْلا يف
 .َنْيَلْعِفْلا ىف ُهَل ُةَداَبِعْلاَو ٌةَعاّطلا َوُه ٌنيدلاَق

 ُهْجَوْلاَو ُجاَهْنِمْلاَو ُةَعْرَّشلا تَعّوَتَت نإَو ءٌَدِحاَو مُهنيِد ُلُسرلا َكَِذَكَ
 . اًدِجاَو ُنيّدلا َنوُكَي ْنأ ُمَتْمَي ال َكِلَذ َّنِإَف ؛كَسْنَمْلاَو

 ْمأ َنوُمِلْسُم مُه لَه :ىَسيِعَو ىَسوُم ِةّمَأ نم َمَدَقَت نَميِف ُنماَّنلا َعّراَتت دَقَو
 لَك اَدَمَحُم وب هللا َثَعَب يِذَّلا ّصاَخْلا َماَلْسِإْلا َّنِإَف ؛ٌيِظْفَل ٌعاَرِن َوُهَو ؟ال

2 

 تاو

04 
 .ِِكَع ٍدَّمَحَم ةّمأ الإ ِهّْيلَع سيل :ِناَرَقلا ةَعيرَشِل نمْضَتِمْلا تا 7-01 8 ص هك 5 - 4 37 ب ع 5

 َلواَنَتَمْلا ماَعْلا مالَسِإلا اَمأَو ءاذَه َلَواَنَتَي ٍقالظإلا َدنِع َمْوَيِلا ماَلْسِإلاَو رب سلع أ تاس: 200 هَ ماع هير اسمع منين وموورإ <26 0 0000



 ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 3 0
 را 2 اا>ح(حححح2تجتُتج

 ءاي نِم يِبنِل ٍةَعِبتم ِةَم م ِ كال رين اهب هلل َتَعَب ٍةَعيِرَش َّلُكِل 0 ل ل ا

 هلا هل نأ ةداَيَع قلتم مالسإْل م

 اهيتعلو ها اثنتا أ الو ا دك لكو 2 تار :ىَلاَعَت َلاَقاَمَك

 "ا 4 وُجد

 َكْرُشلاَو ياّيبْنأْلاِب َكْرُضلاَو ةَكِئاَلَمْلاِب َكْرّشلا ِهِباَتِك يف َنّيَب دَكَو

 نع َكاَقَق - 0 1 ِكْرَّصلا ٌلِضَأَو - ماَنْصَأْلاِ َكْرُشلاَو ءبِكاَوَكْلاِب

 حن َميِسيَمْلاَو هَل هللا ني اسر ْمُهَككِهَرَو شراح أ أو وزصا» :فراههتلا

 انس كين ب ل 5 تو اهل اتقي الإ ايي 3 كورت
 ١ :ةبوتلا] 4069 َنوِرْنم

 َناَبْهُرلاَو َراَبْحَأْلاَو َءاَيبْنأْلا َّنأ ْمُهْرَي ْمَل ٍقْلَخحْلا نِم اًدَحَأ َّنأ ٌموُلْعَمَو

 ٌدَحَأ م َمَعَر اَلَو لب ؛ ٍضْرَأْلاَو م ٍقْلَح يف هللا ور مير َنْبا َحيِسَمْلاَو

 َتَبْنَأ اَلَو لب ٍ؛ٍلاَعْمَأْلاَو ِتاَمَّصلا يف ِناَئِفاَكَتُم ٍناَعِناَص ُهَل َمّلاَعْلا َّنأ ٍساَّنلا نِم

 ال

0 

 .ِهِتاَمِص عيِمَج يف هلل اًيواَسُم اَهَلِإ مَآ ينَب نم ٌدَحَأ

 دوري مُهُنماَع لب ؛ةلثم ةُكيرَش سيل هيَ وُرِقُم :هللاب َنيِكِرْشُمْلا ٌةَماَع لب

 َناَك اَمَك ؛امَئَص وأ اَبَكْوَك وأ اّيبَن وأ اكَلَم َناَك ُءاَوَس ءُهَل ٌكوُلْمَم َكيِرَّشلا نأ
 كل َوُه اًكيِرَش الإ كل َكِيِرَش ال َكْيَبَل : ْمهِتَيِبْلَت يِف َنوُلوُفَي ٍبَرَعْلا وُكِرْشُم

 كلم امو كلت

 م كاسم 2 2 . 0#

 يف نيرخآلاو َنيِلَّوَأْلا ِتاَلاَقَم نم اوُعَمَج ام :ِتاَاَقَمْلا ُباَبْرَأ َرَكَذ دَكَو

 هَل كِراَشُم ِكيِرَش َتاَبْنِإ ذعأ قف ولفت ْمَلَك ءِتاَناَيَّدلاَو مارال 6 لكشلاو للملا

 .ِتاَمّصلا عيوج ىف ُل لُثاَمَم او عاق رلُكُمْلا عيوج 00 ىف

 اولَعَجَي نأ مُهَتياَع :ِرظّنلاَو مالكا ٍبْنُك يِف دي ةيجؤملا و للا نملكتمل



 عم ٍفَلَسلاٍداَِيَعا ٍلَمْجُم ُباَتك

 1 744 ا 0 5 1 724 وم م 6 3 4 رض

 يف دجاَوَو هل ةيبش ال ِهِتافِص يِف دِحاَوَو هل َميِسَق ال هِتاذ يِف دِحاَو وه

 نأ وهو لاَعُف 00 راق ارك فدع ٍةئاَلَّتلا عاونألا ُرَهْش

 نقم قف ذه 1 ا ُديِحْوّتلا َوُه اَذَه َّنَأ َنوُنُظَيَو ءٌدِحاَو 0 َوِلاَح
 . عاَريخالا ىَلَع َءَردُقْلا ةّيِهلإْلا ىَنْعَم اوُلَعَجَي دك ىَّتَح هللا الإ َهَلِإ ال اَِْوَ

 ْمَل اَلَوأ هلي دَّمَحُم مهْنَلِإ َتِعُب َنيِذّلا ٍبّرَعْلا نم َنيِكِرْشُمْلا َّنأ ٌموُلْعَمَو

 مُهْنِإ ىَّنَح ءٍءْيَش لُك ُقِلاَخ هللا نأب َنوُرِقُي اوُناَك لب ٍ؛اًَذَه يف ُهَنوُفِلاَحُي ار

 .َنوُكِرْشُم اَذَه َعَم مْهَو ءاضِيَأ ٍرَدَقْلاِب َنوُرِقُي اوُناَك

 يِف َسْيل هنإف :- ِهِتاَفِص يِف هل ةيبش ال :مُهلْوَق َوهَو - يناثلا عونلا َكِلْذَكَو 3 56 مك م كك اي و2 اك يمك حم
 4 0 3 و م 2 22 22

 .هتاذ ىِف هل الْئاَمَم اًميِدَق َتَبْتَأ نَم مّمآلا

 ال وأ ءهِتاَذ ىف ذ ُهَل َميِسَق اَل ٌدِحاَو ّوُه :مقلزأ دقو هكا ٌحْونلا َكِلَذَكَو

 ذِلَب مَ ٌدَمَص ٌدَحَأ ُهَئاَحْبُس هلا نإ ؛لَمْجُم ظْفَل :- 0

 دق نكي وأ .:اًرجَتي وأ وأ َفَرقتي نأ هْبَلَع ُعيتنبَك ذأ اًوُمُك ُهَل 1 نكي ْمَلَو دَوُي ْمَلَو

 ُهَتَئياَبُمَو وِشْرَع ىَلَع ِهٌوْلُع يْفَن ِظْمَّللا اَذَه يف َنوُجِرْدُي مُهَّنِكَل ءِءاَرْجَأ نم َبُكُر

 هِليِطْعَتَو ِهِيْفَتِل ِةَمِرْلَتْسُمْلا يِناَعَمْلا نِم َكِلَذ وُحَنَو ُمُهْنَع ُهَراَيِتْماَو ِوِقْلَحِل
 .ٍديِحْوّتلا نِم َكِلذ َنوُلَعْجَيَو

 . طا وها اق هيفوا نجح وح اك يف اةيدلاا هلوكقي نأ

 داقتعالاو «.(60ص) كروف نبال يرعشألا تالاقم درجم :ةرعاشألا بتك نم كلذ يف رظنُي )١(
 "48 نص) لماشلاو (915(4نض) يريشقلل ىتسحلا هللا ءامسأ حرشو.(#نص) يقهيبلل
 داصتقالاو 2077 )١/ نيدلا مولع ءايحإو «(85ص) ةلدألا عملو «(58ص) داشرإلاو «

 .اهريغو (١4ص) مادقألا ةياهنو «(549ص) داقتعالا يف

 .ديحوتلل مهميسقت نم ةيهولألا ديحوت اوجرخأ دقف ناميإلل مهفيرعت ىلع ةءانبو

 ؛ةعدبلاو كرشلا مهنيب رشتنيو التخم ةيهلإلا ديحوت هيف دجت يرعشأ عمتحم يأ نإف كلذلف

 .هل كيرش ال هتدابع يف دحاو هللا نأ اومّلعتي مل مهنأل



 ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت قمع ]

 00 ا ا 0 2 َّناَق 0
 نِم اوُجرْحَي ْمَل هلك َكِلَذِب اوُرَقَأ اذإ َنيِكِرْشُمْلا 0 اَقَح هعيمج

 نأ سوو

 اك

 أ ذب ال لب ؛ للك ٌلوُسَرلا ِهْيَلَع مُهّلَئاَقَو هاف ف ب مُهْفَصَو قدلا كرُشلا

 ( ال هَ

 دك ل ل ل ل ا

 َوُه ُنَحْلا ُهَلإْلا لب ؛َنوُكِرْشُم مُهَو اَذَهِب َنوُرِقُي اوُناَك َنيِكِرْشُمْلا َّنِإَف . .نيِمّلَكَتمْل

 .هِلآ ىَنْعَمِب َهَلِإ ال ءووُلَأَم ىّتعَمب ُهَلِإ َوْهَف َدَبْعُي ْنَأِب ُقِحَتْسَي يِذَّلا
 َكيِرَش ال ُهَدْحَو هللا دبي ْنأ كيج وتلاَو

 .َرَحآ اَهَلِإ هللا َعَم َلَعْجُي ْنَأ : : ُكاَرْشِإْلاَو

 َنوُبِسَتْمْلا َدَقْلِل ِتاَبنإْلا لأ ناطنلا هةلؤه ةززقي اه ةَياغ نأ قع اَذإَو

 ةّيبوُبرلا ُديِحْوَت َوُه اَمّنِإ :ِةَّنُسلا ىَلِ
 ٍقِيِقْحََتلاَو ِةَكِرْعَمْلا ىلإ َنيِبِسَتْنُمْلاَو ءِفّوَصَّتلا ٍلْمَأ نِم ُفِئاَوَط َكِلَّذَكَو

 اا نأ نهشَي نآو ةةيِعوتل| اذه ةوُهش وه ِيحْوتلا نم مهَدنِعاَ باغ ليحمل

 علم - مهر .ُهُقِلاَخَو ُهُكيِلَمَو ِءْيَش ّلُك ُبَر

 ههه

 1 وتلا ف اضن قرفلا بهاذم)

 ؛مْهَج ِلْوَك ُقيِقْحَت زهق رْبَجْلاِب َلوُقَيَو ِتاَفّصلا يِفْني ٌمْهَج ناك 5

 و قوم قرا داق: تاقحلاو ةكاَوَتلاَو .نيقتلاو نمألا َتَبنَأ اَذِإ ُهَّنِكَل

 تاَقعْلاَو ُباَوَّنلاَو ّْئلاَو ُرْمَأْلا ُفْعْضَيَف ءءاَجْرِإْلاِب ُلوُقَي ُهَعَبَتا نَمَو اًمْهَج َّنِكَل
 وسو

8. 

 رَدَقْلا ِلِئاَسَم يِف هج ني نو رقي : مُهَرْيْعَو ةاعلاب ةيراجنلاو

 .ِتاَمّصلا فَ يف اًضيأ هَل ] ْمُهِتبَراَقُم م عم ِناَميِإْلاَو

 ن0 ل هو ل م و هقفش فود هه ع4 ه6 سم
 هلل نوتبثي مهنإف ؛ِتافّصلا باب يف ءالؤه نم ريخ :ةيِرعشالاَو ةّيِب ةّيبالكلاو

 .ةلمجلا نفاذ ةَيِرَبَحْلا ِتاَمّصلا َنوُنْنُي مُهْتَمِيَأَو َهَيِلْفَعْلا ٍِتاَمّصلا
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 يسنالقلا ِساَّبَعْلا يِبَأَو ءٌيِبَساَحُمْلا ِثِراَحْلاَك بالك نبا ٌباَحْصُأَو

 .اَذَهَو اذه يف ةيِرَعْشألا نِم ٌرْيَخ : اًمِهوْحَنَو

 :لْضْفْأَو ىلغأ هلو ناك تَرْثَأ ةكيألاو قلسلا ىلإ نجكلا ناك اَمَلُكَف م - ع يب سس هَ
0021-1 

 - 2 ه

 ُتْيَح دَحأ هيل مهْفِيْسَي ْمَل ٌركْنُم ْلْوَك ِناَميإْلا يف مُهّلوَت ةّيماَركلاو
 .ِبْلَقْل ٍقيِدْصَت مَدَع َعَم َناَك نِإَو ناَمْللا َلْوَق : َناَميِإْلا ا

 ىف ةقامجلا اوتلاكف اتلاف نلعب ةنكل :ناكيوم نفاكنلا نواعجتف

 . مُكَحْلا َنوُد مالا

 يلا مالكلا ٍفِئاَوَط ٍرْكَأ نِم ُهَبْشَأ مُهَف :ِديِعَوْلاَو ٍرَدَقْلاَو ٍِتاَّفّصلا يف اّمأَ

 يشل ٌةئلاَكُم اَهيلاَوْمَأ يف
 أ ب ف م

2 4 

 1 وفني منك ءمهَج َلْوَق َنوُبِراَقُيَو ِتاَمّصلا نوفي مُهَف :ةَلِرَمْعُمْلا ام اّمأَو

 00 مُهَف ةف اًولَعَو ةَدَيَعَولاَو َدعَولاَو َيْهْنلاَو مآل المل نإَو مهم َىَدَقْلا

 .باَبْلا اَذَه نِم ِكْرَّشلا نِم ٌعْوَن ْمِهِيِفَك ِرَدَقْلا

 ٍراَرْقإْلا نِم ٌرْيَح :ِرَدَقْلا ٍراَكْنِإ َعَم ٍديِعَوْلاَو ٍدْعَوْلاَو يْهَنلاَو ِرْمأْلاِب ُراَرْفِإْلاَو

 .ٍديِعَوْلاَو ٍدْعَوْلاَو يَتلاَو رْمأْلا ٍراَكْنِإ َعَم ٍرَدَقْلاِ

 َدْعَوْلاَو َيَهْنلاَو رم هىألا يِفْنَي نم َنيِعِباَّتلاَو ةَباَحَّصلا ٍنَمَز نق 0 ُك اَذَهلَو
 ميم 5

 يرو كا ِرَدَقْلا مهيف َعَبَت دق َناَكَو ةليعولاَو

 و

 ٍرونب ُموَقَي نَم َفْعَض اَمْلُكَو ءىّمخَأ َناَك 9 عّدبْلا ني. ُئَظَي اَمَنِإَو

 3١١/0 4 ٠١[ ُةَعْدْل تَيِوَق ولا



 ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 3 مم ا
 ب تاججكححت7بجل 3

 7 ىف _-

 ُهّللا الإ َهَنِإ الآ ةداهش :ِنْدَلْصَآْلا ِنْيَدَه يِف ماَلَكْلا)

 ( هللا ُلوُسَر اًدَّمَحُم لَو

 نِم ِهيجْنُي ال :ُهُقِلاَحَو ُهْكيِلَمَو ِءْيَش َّلُك بر هللا َّنأب ِكِرْمُمْلا ُراَرْفِإ ةلو»» ]
0 َ 

 الإ ٌدَحَأ َةَداَبِْلا ُنِحَتْسَي الق للا الإ َهَلِإ ال َُّنَأب ُهُراَرْقِإ هب ْنِرَتْفَي ْمَل ْنِإ هللا ٍباَذَع م يع
 ل
 هس او 5

 أ اًميف ُهَتَعاَطَو د امي ةقيطلا ثم ىلا 0 ادمحم َّنَأَو 26

 نب اولا خا عي يقرا هع

 بل كولا 1 0 000
 :ةيهلإلا ديحؤت :لوآلا لصألا

 هللا نيو فتتت طقئاسو اوثبنأ .مهنأب نيكرشمْلا نع ربخأ ُهَئاَحْبُس ُهَّنِإَ
 هل ود نم م توديع #9 :ىلاعت َلاَق ىلا نذإ ٍنوُدِب اك مُهَنوُذْخَتَيَ مُهَنوُعْدَي

 2 7 000/11 هبي ه4 كد .ىرووردم بيد ءرشدم .ي د

 ال اي هنأ كرينا لق هلا دنع انْوكَتْس َلْوَع َنْولوُفَيَو َرُهْمَمَي هه د الو مهرضي ال اَم

 ١6[« :سنوي] 49 تورش ع لدَعَتَو ر,هتلحبسم ضر ف لَو ِتومَّسلَ ف ُملَعَي

٠. 

 8 ةِرْشُم َءاَعَمْش ءاَلْوؤَم ودل يذلا ءاَلُؤَم نأ يخاف

 هيف ُهُكِرْشُي كح اح دل ا َنَلاَعَت هللا َمَلْعَي ْنأ يتلا ٍقيِقْحَت 7 نم

 : ىَلاَعَت لاق امك ا 0 و قرا ِلُكَوَتلاَو دال اَك

 :رمزلا] 0(4) نيل هَل اًصِْخم هَل َدَبعَأ نأ ٌتَرِمُأ ّنِإ لق

 نأ

 «دراغ ول ْنِم ل ام هنأ 0 :هِفْوَقِل ُلوُقَي لُسّرلا نِم لفر

 .[09 :فارعألا]

 «َنيِفِمْؤُم رثك نإ اَوُظَوَنَه هَل 1و :لفوتلا يف ىلاعت لاف

 .[77 :ةدئاملا]

- 

 هلأ اكيَسَح ًاوُلاَقَو لوسرو ُهَّللأ مُهنتا< آم أوصَر َرْمْهَنَأ ولو :ىَلاَعَت َلاَقَو

 .[59 :ةبوتلا] 4699 تروُبِغُو و لإ آثإ :لوسرو .ةفلشف نم ةمأ سيقوم

 ىف َلاَقَو ء[05 :ةبوتلا] «هُلوْسَرَو ُهَّلأ ٌمُهلَتاَء آم :ِناَيّْنإْلا ىف َلاَقَف
 052 ه6 3 0

 َنايثإْلا َّنأِل ؛ُهلوُسَرَو :ْلُقَي ْمَّلَو 117 :نارمع لآ] «هَللا اَْبَسَح أوُلاقَو» :لُكَوَّتلا
0 



 ا ٍفّلَسْلا ٍداَقِتَعا ٍلَمَجَم ٌباَتِك

 وه

 َنِإَف لوُسَرلا ُهَمَّلَب يِذَّلا َلاَلْحِإْلاَو َةَحاَيِإْلا ُنَمَضَتَي َكِلَدَو ءُنِعْرَّشلا ءاَظْمإْلا َوُه
 .٠ لح رح 4

 .ُهَعَرَش ام َنيَّدلاَو ُهَمَّرَح اَم َماَرَحْلاَو ُهَّلَحَأ اَم َلاَكَحْل

 :ىَلاَعَت َلاَق اَمُك ُهَدْبَع ٍفاَك ُهَدَْحَو ُهَللاَو ءيِفاَكْلا َوُهَف :بسحلا اَمَأَ

 كُبْسَح :ْيأ ؛؟[54 :لافنألا] 46 تييؤنلا َّنِم َكَعَب نمو هنأ َدْبْنَح ُنّيلَأ اماكي»

 . ْمُكَلُك مُكيِفاَك َوُهَ 2000 7ع ل ل

 ا َسْخيَو ةلوسرو هللا عِطِي نمو## :ىَوُفَتلاَو ِةَيْشَحْلاَو ٍِفْوَكْلا يِف َلاَقَو
 ار وع لدم

 َتَبْنَأَو ءِلوُسَرلاَو هلل َةَعاطلا َتَبْكَأَق [5؟ :رونلا] © َنوُرياَفْلا مه + كيلو ِهَنَكَ 5

 هس

 .هذحَو هلل ىَوُقَتلاَو 0

 .[44 :ةدئاملا] «ِنْوَسَحآَو ساكلأ اَوسَحَت الق :ىَلاَعَت َلاَق دَقَو
 020 ا
 .هللكك ٍلوُسَّرلا ٌقَح :يناّثلا لْصألا

 يي هم

 (ةمكخل ٌهَلَسُفَو 1 هن َُعِبَتنَو ةَعيطْنَو وب َنِمؤن نأ اًنَيلَعَف

 48١[. ]”/ ٠١6 :ءاسنلا] - هللا عاطأ دّقف لوسرلا عطب نم 5 َلاَق َكِلَذ اكو 0 سلا

 ه2 2

 هاهم رعز ت5 0 ة 4 ىلا *سج
 (..وهِعزشَو 00 0 هلل 000 00 َبِحَي

 ِهِتيِناَدَُحَوَو ِهِتَئيِشَمَو هتَرْدقَو هللا ا مع تاق نم 0 تذل ا 0

 .ِناَميإْلا لوضَأ نِم ّوُه اَم 0 يش لك ُقِلاَخ ُهنَأَو «هيّيبوُبَرَو

 ؛ِتاَبْيَسُمْلا اهب ُقّلَخي يلا ٍباَبْسَأْلا نِم هللا ُهَقَلَح اَم َنوُرِكْنُي الق اَذَه َعَمَو
 مصر جو لو

 آملا هب اناره تيم يللا ُهئقَس 5 الامن اباَحَس تنقأ نإ يعل :ىتاعك َلاَق

 .[5ا/ :فارعألا] #«ِترَّتل ع هب اًمِجَرْحَأَ

 . ٍباَبْسَأْلاِ لكن 3 َخ



1 

 هنأ مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت قمن

 ام َرَكْنَأَو ْنآْرُقْلا هب ءاَج اَم فَلاَح دَقَف اهب ال اَهَدْنِع ُلَعْفَي ُهَّنِإ :َلاَك نَمَو

 [1١؟- ذا . عِئاَبَطلاَو ىَوَقْلا نِم هللا ُهَقَلَح

 ه5

 (؛يفعلاب اهخيبقو َةَدَسَح َفَرْعُم ُلاَعْفَأْلا لَه)

 ٍةَكَرَح نِم ُهَل َّدُب ال ُهَّنِإَك اَيْنَدلا ِهِتاَّيَح يف عْرَس ىلإ ٌرَطضُم ناَسْنإْلا لالا
 ٍلاَعْمَأْلا َنْيَ ُرْيَمُي يِذَّلا َوُه ٌعْرَّشلاَو .ةكرصم اهي ع ٍةكَرَحَو ُهَتَعَمْنَم اهب ُبِلْجَي

 الق وداع َنْيَي رونو ؛هِقلَح يف هللا ُلُدَع َوُهَو هرِضَت يتلا ٍلاَعْفَأْلاَو ُهْعَم ُهْعَفْنَت يتلا
 وب رئيوهرر عجب ما

 .ةتوكرتيو هنولعفي ام َنْيِب هب َنوُرْيَمُي عْرَش الب اوُشيِعَي نأ َنييِمَدآلِل ُنِكْمُي

 اَهُحيِبَقَو اهتسخ قرني: لع كاعنألا نأ نو نسانلا َملُكَت هاَقمْلا اذه يِفَو

 ِلْفَعْلاِب ُمَلْعُي ُهُرِف ب أ لاقل ميل لفلان ىلع اوشا مَ

 هيِذؤُيَو هضخبي اَمِل اًممَسَو 28 د َلِعاَْلا هب ل اَيَبَس ُلِعاَمْلا َنوُكَي نأ شو
 نم

 .ىَّرخأ اًعيِمَج اَمِهِبَو يا عيش ٌةَراَت ٍلْقَعْلاِ ُمَلْعُي ُرْدَقْلا اَذَهَو

 ا درك يلا رلاملا ير ريما ِهْجَو ىَلَع َكِلَذ َةَِرْعَم َّنِكَل

 اَمَق 0 اب لإ فرقت هل :ةّرِخآلا ٍراَّدلا يف ٍةَواَقَّشلاَو ةَداَعٌملا نم لاَعفألا
5-2 

 هر

 أ يالا لما نمي ثدأت ِرِخآلا مْويْلا ٍليِصاَفَت نم ُلُسُرلا هب ثَربخأ

 هللا ِء اَمْسَأ ٍليِصْفَت نم ُلُسُرلا ِهِب ُتَرَبْخُأ اَم نأ اَمَك ْمِهِلوُقْعِب ُنماَّنلا ُهُمَلْعَي

 .َكِلَذ َلَمَج ْمِهِلوُقْعِب َنوُمَلْعَي دق اوُناَك نإَو ءْمِهِلوُقْعِب ُنماَّنلا ُهُمّلْعَي ال ِهِتاَنِصَو

 . فلاب ملغ لآ اذه ريع ىنغت جيلا نسل نأ قفا ثمر نك 1

 : حِبُقْلاَو ٍنْسُحْلا نِم ٌعْرَّشلا ِهِب ءاَج ام نأ ْتَّنَط ىَرخأ ٌةَفِئاَط مُهْتلَباَكَو

 ا
 هاَتَجَرْحَأَو نْيَيِعْرَّشلا وأ نْيَيِلْفعْلا َحْبُمْلاَو َنْسْحْلا اَتتبْنَأ يللا ِنْيتمِئاَلا الكف



 7 ٍفّلَسْلا ٍداَقِتَعا ٍلَمَجَم ٌباَتِك

 0 كو فل ل ايا ا أك ىو يي م52 ماج عاش
 نِم رَدَقْلا ىف هل ذب َو «نّيلضَأ نَم رمألا ىف هل ذب ال هنأ كلذ َءاَمِحَو

 ري سو < هبال سكك 00 25, 2 ٠ 0 هاش 5 .
 ىف دهتجت لاّرت الف ءاُلَمَعَو امَلِع ٍلاَثتْمالا ىف ُداَهِتْجاللا ِهّيَلَع :رماآلا ىفف

 .َكَِذِب ِلَمَعْلاَو ِهِب هللا َرَمَأ اَمب مْلِعْل

 اَذَهلَو ؛دوُدُحْا ِهيّذَعََو ِروُمأَمْلا يِف ِهطيِرْفَت نم َبوُنَيَو َرِفغتْسَي ْنأ هيلع مث
 اَذِإ هلك ِْبَنلا َناَكَف ٍراَمْغَيْساِلاِب ٍلاَمْعَأْلا َعيِمَج َمِيْخَي ْنَأ عوُرْشَمْلا نم َناَك

 4راتنكلاب تيننكتنلارط + لاقت هللا لاق 3 قو انثأكك طك وتالي قوَضْلا
 هللا ُلْوَق ْتَلَرَن ٍةَروُس ُرِخآَو ِراَفْعَيْسالاِ ُهوُمَتَحَو لْيّللاب اوُماَقَق 2617 :نارمع لآل

 هللا نيد ىف َنْوُلْعَدَي ٌساَّملآ َتَمََرَو ْحنَفْلَاَو هللا رص ءآج اًدإإ# :ىَلاَعَت
 .[" - ١ :رصنلا] 402 ابان ناك مُهَنِإ هزفغتساَو َكْيَر ِدْمَحي ْحّيَس © اًجلوفأ 0 04 8 مس سر تس سام وك هج نو رس سي مو

 هْيَلَع َلْكَوَتَيَو ِهِب َرَمَأ اَم ٍلْعِف يف للاب َنيِعَتْسَي نأ ِهْيَلَعَف :ِرَدَقْلا يِف اّمَأَو
 أ لا

 ِكْرَتَو ٍرْيَحْلا بَلَط يف ِهْيَلِإ اًرِقَتْفُم َنوُكَيَو وب َدِيِعَتْسَيَو ِهْيَلِإ َبْعْرَيَو ُهَوُعْدَيَو 5
 اَمَو ُهَتِطْحُيِل نُكَي ْمل ُهَباَصَأ اَم َّنأ َمَلْعَيَو ءِروُدْقَمْلا ىَلَع َرِيْصَي ْنَأ ِهْيَلَعَو ٌرَّشلا
 .ِهْيَلَع ٌرَدَقَم َكِلَذ ْنأ َمِلَع ُساَثلا ُهاَذآ اَذِإَو هَبيِصْيِل نكي ْمَل ةأطخأ 30 0 سه هن # سار 32 م0007 أ سل 016 ومس

 ع.ويوم ؟عئ ىلا م خ1 5 َدَقْل 1 و ةن 6 عام و
 نم اورففغتسي ناو ءِبِئياَصَملا يف ِر ا ىلإ اورظنَي نأ تلوروم مهو

 أ م جم وسم دي و - م حدي م د 000

 «َكْئَدل ٌرِفْعَتْساَو ّقَح هلأ دغو كرإ ٌريَصآق#» :ىَّلاَعَت َلاَق امك ءبئاعملا
 تس سوم م ُْس نا 2 - ا 2 0 -

 اًئيِعَتَسُم .هل اًعيِطم هلل اًَدباَع ناك :ٌركذ امك َردَقلاَو َرمالا ىَعاَر نّمف «[155 :رفاغ]

 م 1 ن2 + رب َ هوس لس 2 54 5 هك س كن

 ِءادهشَلاَو َنيِقيدَّصلاَو نييسسلا نم لع هللا معنأ َنيِذلا نِم ءهْيلَع الُكَوَتم هب
 7 7 و 17

 2 0 20 م 0 2
 . اقيفر كئيلوأ نسحو  َنيِحِلاَصْلاَو

 ا : 28 لع ابم ىو نوح رع رد 5 01 هل 0 مهد سمس هاربا ع ربل ١ ارتجاع 2

 ع سس اص مصر هو وفم 2 . يلا

 ٠١[. :ىروشلا] «بينأ ِهْيلِإَو تلكوت ِهّيلع# : ِهِلْوَقَو 2817 :دوه] م 01 2 ياس يب مر <

 2 2 ا فم 42
 .وهب ةناعتسالاَو هلل ةّداّبعلاف

2 09 



 هنآك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ماي

 ٍريلَصَأ نم ِهِتداَبِع يف ّدُب اَلَو

 ُهَل نيذلا صالخإ :اَمُهُدَحَأ

 وموو 0 9 هَ 2 0

 هلسر هب ثَعَب يذلا هرمأ ةقفاّوم ىناثلاو

 ثا ئلَع نآَرَقْلا يف ٌنيَكرْشُملا م اَذَهِلَو

 لعفَو وِرْيَغ ِةَداَبِع نِم هللا هب ْنَدَأَي ْمَل اَم ٍنيِدلا

 هاد مرا َرْهَل م :ىلئاَعََلاَق
 ا لع مُهَمَد امك ء[١5 :ىروشلا]

 :َ هادسو ع ََك هس هايس 00 5 ا َ 24

 ماَسقأ ةَعَبَرَأ ىلَع ِهِتِناَعِتْساَو ِهِتَداَبِع يف َنسانلا نإ مث

 . هَنوُنيِعَتْسَيَو ُهَنوُدْبْعَي ِهِبَو ُهَل مُه :َنوُقَتُمْلا َنوُنمْؤُمْلاَف -أ
 د وقوم دب

 ردا درسا دلو هوك ور الزراع رن رو ةنئ اراكز د

 مهيِف لت دو ةلاعمشاو كوت نفل دبل نحل 12 ا موتو يوناو ةعاشلإ
 ساس سس ديو م

 . َحَّرَجَو ٌرِْجَع

 اَلَو ٍرْمَأْلا ىَلَع ٍةَماَقِتْسا ٍرْيَغ نِم ٌرْبَصَو ٌلُكَوَتَو ٌة ُهَناَعَهْسا مهيف ٌةَقْئاَطَو - َج
 ءارِهاَطَو اًنِطاَب ٍلاَحْلا نِم ٌعْوَن ُهَل ْنوُكَيَو مملح خس دلو قَّنُسلِل ٍةَعَباَتُم

 قاع ل يلو لوألا كنضلا هلق ْمَل ام 0 تاَنَساَكَمْلا "ره ىطْعُيَو

 . ىَوُقَتلِل هَ لاو ملا ني يل هني

 ُهَبِحاَص ُهَدِسْفُي ْمَل ْنِإ ءِقاَب ٌرِوَتْسُم ُهَنِكَلَو 00 ٌنيِد مُهَل :َنوُلَوَأْلاَ

 .ريعلاوا خلاب

 )١( :ماعنألا] «ِوَنَأ َلَع ٌةَريَفَأ ُدَّل اَم اوُمّرَحَو#»# :ىلاعت هلوق يف ١5١[.



 0 ٍفَلَسلاٍداَِيَعا ٍلَمْجُم ُباَتك

 ١خع
 65 ح

 رْمَأْلا ميظْعَت يِف مُه ْ:َرَدَقْلا اوُرَكْنأ َنيِذَّلا ِةّبرَدَقْلا نم مُهُوْحَنَو ُةَلرَتْعُمْلاَ

 نَع َنوُضِرُْ َنيِلا َِئِرَدَقْلا ِةّيِرْبجْلا ِءاَلْؤَم نم ٌرِبَح ٍديِعَوْلاَو ِدعَوْلاَو يفّنلاَ
 . يهَنلاَو ِرْمَأْلاَو عْرَّشلا

 ْنكَلَو قلتم ني ٌرْيَح :ةّييوُبرلا ٍديِحْوَت ِودهاَكُمَو ِردَْلا يف مه ُةيِوُصلاَ
 ِديِعَوْلاَو ٍدْعَوْلاَو ءيْهّنلاَو ٍرْمَأْلا ضْعَب نَع ضاَرعإ َعَم عّدب ٌعْوَن هيف نَم ْمِهيِف

 .ِهْجَوْلا اَذَه نم ٌةلَِمْعُم مُهَف ْمِِيَْسَو َنيِوِلْسُمْلا ٍةَعاَمَجل َنيِلَِْعُم
 م

 اَْلِكَو «ةلرَتْعَملا َكِيلوأ ٍةَعَذِب نِم اًرش ٍةَعْدِبلا نِم هيف اوعَقَو ام نوكُي دقَو 000 نك سموك 2-نورا 22 ىددم ؟ 5 ما ا ها ميلا

١ 
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 َوُهَو «ُميِقَتْسُمْلا طاَرّصلا َوْهَو ءُّهَبتُك هب َلَرْنَأَو ُهَلُسُر ِهِب ّتَعَب ام هللا ُنيِد اَمَنِإَو
 هللا ىَلَع قْلحْلا مَرْكأَو ِةَمأْلا ٍلَضْفَأَو ءٍنوُرُقْلا رْيَح لي هللا ٍلوُسَر باَحضأ ُةَقيِرط
 َنِزلاَو راصتالاو نوما نم ولولا َنوُئسلَوط : ىّلاَعَت َلاَك «َنبّيبَّنلا َدْعَب ىَلاَعَت
 َنيِقِباَّسلا نَع َيِضَرَف 01٠٠١ :ةبوتلا] 4 هْنَع أوُضَرَو ْمُهْنَع ُهَّللأ ضر ندَسْحِإِب مُهوُعَبَتأ

 [38- 1١ /*] ."'"ِناَسْحِإب مُهَل َنيِعِباَتلا نَع َيِضَرَو :افلظم نيضوَنيِلَوألا

5< 

 (ةيطساولا ةديقعلا)
 ةَنُسلا ٍلْهَأ  ٍةَعاَّسلا ماّيِق ىَلِإ ٍةَروُصْنَمْلا ِةّيجاَنلا ِةَثْرِفْلا ُداَمِتغا اَذَه 0

 ِتْوَمْلا َدْعَب ِثْعَبْلاَو ِهِلْسْوَو ِهبْتُكَو هيَكِئاَلَمَو هللب ُناَمِيِإْلا :َوُهَو  ٍةَعاَمَجْلاَو
 .ِهُرَشَو ِهِرْيَخ :ِرَدَقْلاِب ٍناَميِإْلاَو

 .ةيرمدتلا ةديقعلا نم دوصقملا ىهتنا انه ىلإ ()



 هد رفالسلا هيف الامم فوقف ةقيزقت ا.

 لا نت الو فيك رش نلفت لو ير نع هال هيكل ار
 «ُريِصَبا ٌعيِمَسلَأ وهو ف اك كر :هَناَحْبُس هللا َنأب َنو'ِْفْوُي
 ١ :ىروشلا]

 و ايتو اوما و ركل هر هلا حا يتصور اك رحال

 ؛ِهِقْلَح ٍتاَفِصِب ِهَتاَفِص َنوُلُثَمُي اَلَو َنوُفّيَكُي الو ءِهَتاَيآَو هللا ِءاَمْسَأ يِف َنوُدِحْلُي
 وات

 هَنإَف ؛#8 ِهِقْلَحِب ُناَقُي اَلَو هَل َّدِن اَلَو هَل َوُفُك اَلَو ُهَل َيِمَس ل ا

 هداخ نم انيك هةسشأو كف فدصأَو ورْيَغِبَو ِهِسْفَتِب ُمَلْعَأ ُهَتاَحْبْس

 :تزملسا ا هْيَلَع َنوُلوُقَي َنيِذَّلا الب َنوُقوُدْصَم َنوُقِداَص ُهَلُسُر ّمُث

 .ٍتاَثإلاَو يفنلا َنيَب هَسْفَن هب ىّمَسَو تَصَو اَميف َعَمَج دق ُه هناحبس وهو

 طاَرصلا ُهَنِإَ ؛َنوُلَسْرُمْلا ِهِب َءاَج اَّمَت ٍةَعاَمَجْلاَو ديلا ٍلْمَأِل َلوُدُع اَلَق

 ءاَدَهُّشلاَو َنيِقِيَدّصلاَو َنيّيبَّنلا نِم مِهْيَلَع هللا َمَعْنَأ َنيِذَّلا طاَرِص ءُميِقَتْسُمْلا

 .َنيحِلاَصلاَو

 اَمَو . .صالخإلا ٍةَروُس يف ُهَسْفَن هب َفَصَو اَم ِةَلْمْجْلا ِهِذَه يِف َلَكَم دَكَو

 1 . ''اوباَتك يف ِةْيآ مّطعَأ يف ُهَسْفَن هب فَصَو
 .[08 :ناقرفلا] (ُثوُمَي ال ىلا َْسْلا لع َلكَتَو» : ُهَئاَحْبْس ُهْلْوَقَو

 ُهْنِه ىَدُهْلِل اًبِلاَط َنآرُقْلا َرَيَدَت نم ٌريِثَك ىَلاَعَت هللا ٍباَتِك يِف ُباَبْلا عم |
 لا قير

 للك هللا ٍلوُسَر ِةَنُس يف :لضَف
 تايم 1“ 3 00 رج تع عقر ع ع ها يعد وب لل وس م2 2

 لع لوسّرلا فصو امو هلع رخلو هيلع لدتَو « هلئيبتو َنآَيَقْلا ُرْسَفَت ةنَسلاَف

5 6 

 .يسركلا ةيآ :يهو )١(

 كلذو .هكولسو هلمعو هبلق يف اًريثأت هل دجي الو نآرقلا أرقي سانلا نم ريثكف «مهم ديق اذهو (؟)

 .لمعلاو ةيادهلل اًبلط هؤرقي نميف نأشلا نكلو « بسحف ةكربلاو رجألل اًبلاط هؤرقي هنأل



 5 ٍفَلَسلا ٍداَقِيَعا ٍلَمْجُم ُباَتك
7 

 َبَجَو ٍلوُبَمْلاِ ٍةَمِرْعَمْلا ُلْهَأ اَهاَّفَلت يِبّلا 0 تيداخألا ني 38 ُهَكَر

 نيج بل ل الا امشلا ىلإ اد ثم : زك لو قالك اهب ذاع 0
 ل ل ا م ل

 هْيَلَع نَمَتُم .2؟هَل َرِفْغأَف يِنْرِفْفَتْسَي نَم وا )١( هر هه مهو

 ثُم ُتيِدَحْلا .ِهَلِحاَرب ْمُكِدَحَأ نم هِدْبَع ِةَبوَتب اَحَرَك ُدَشَأ هلل» :لك ُهلْوَكَو

 ربحي اَمِب ِهّبَر نع للك هللا ُلوُسَر اَهيِف ُرِبْحُي يتلا ِثيِداَحَأْلا ِِذَه ٍلاَْمَأ ىَلِإ
 و

 ها
 و

 نوني امك َكِلَذِب نرثمأي - ةفامكلاو ةنشلا َلْهَأ - َةّيجاّنلا َةَق َةَقْرِفْلا َنِإَ

 ٍفيِيكَن ٍرْيَغ نِمَو «ٍليطْعَت اَلَو ب ٍفيِرْحَت ٍرْيَغ نم ٍزيِزَعْلا ِهِباَتِك يف هب هللا ٌرَبْخَأ اَمِب
 . ليِْمَت الو

 .ممألا يِف طَسَوْلا َيِح َهَمَأْلا نأ اَمُك وّمَأْلا ٍقَرِف يِف ُطَسَوْلا مُه لب

 ٍلْهأَو :ةّيِوْهَجْلا ليطعّتلا ٍلْمَأ َنْيَب 8 هللا ٍتاَمِص باَب) يِف طَسَو مُهَق

 . ةيِرْبَجْلاَو ةّيِرَدَقْلا يب (ىلاعت هللا لاعفأ باَب) يف طَسَو مُهَو

 . ْمِهرْيَغَو هَ ةّيرَدَقْلا نِم ةيديعولاو ٍةَكِجْرُمْلا َنْيِب (هللا ٍديِعَو باَب) يِفَو

 ٍةَكِجْوُمْلا َنْيََو َةَلَِْعُمْلاَو ةيرورحلا َنْيب (ِنيَّدلاَو ِناَميِإْلا ِءاَمْسَأ ٍباَب) ينَو
 :ةووجلاو

 . جِراَوَحْلاَو ِضْفاَوَرلا َنْيَب هلك هللا ٍلوُسَر ٍباَحْصَأ) يِفَو

 هب هللا َرَبْخَأ اَمِب ُناَميِإْلا :هللاب ٍناَميِإْلا نِم ُهاَنْرَكَد اَميِف َلَحَد دقو :ّلْصَق

 .هل ظفللاو 5 ةضهتينلا ملسمو 0( يراخبلا 0,0



 ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت بع
 تبت ف 7 77ج ا--ا-ا-لاا-ا 7ا 4

 موو ماع

 ُهناَحْبْس ُهَلَأ نم :ِةَمَأْلا ْفَلَس ِهْيَلَع َعَمْجأَو لَك ِهِلوُسَر نع َرَئاَوَتَو ءوباَتِك يِف
 ءاوُناَك اَمَنْيأ 95 هَناَحْبُس َوُهَو ِقْلَح ىَلَع ٌيِلَع هِشْرَع ىَلَع ِهِتاَوَمَس َقْوَق
 ِتوْمَسلا َنلَح ىِرْلا َوْهِه : ِهِلْوَق يِف َكِلَذ َنْيَب َعَمَج اَمُك َنوُلِماَع مُه اَم ُّمَّلْعَي

 امو اهني جرحي اَم اَمَو ِضَرَأْلا يف حلي ام ٌدلعَي شهلا لع ىوتشأ هن وايأ َةَّنِس ىف َضّيألاَو
 40 دب تت اني دم 00 اه نك قم رخو يف هدب او كل رق

 .[4 :ديدحلا]

 ع 6 َّنِإَ و ممل كو 1 هلق تشق ىبتلو
 هيلع هللا ةظك ام اليو َقَمأْلا ُفَلَس ِهْيَلَع َعَمْجَأ اَم 0

 داَمَشلا يف ٌعوُضوَم وه هياقولخم ٍركشأ ني وللا ٍتاَيآ ني آملا لب ؛قلَْلا

 5 دق ب سو مم ص

 ُرْيَغ َلَّرَتُم هللا ُماَلَك َنآرُقْلا َّنَأب 00 :ِهِبُتُكَو هللاب ٍناَمِيِْلا نِمَو :ٌلْصَق

 َنآْرَقْلا اَذَه َّنأَو َةَِيِقَح وب َمّلُكَت ىَلاَعَت هللا َّنَأَو ُدوُعَي ِهْيَلإَو ْأَدَب ُهْنِم ءِقوُلُخَم

 .وريَغ ُماَلَك ال َةَيِقَح هللا ُماَلَك َرْه هلي ٍدَّمَحُم ىَلَع ُهَلَرْنَأ يزل

 ُناَميِإْلا : ِهِلْسُربَو ِهتكِبَو هب ِناَميِإْلا نم ُهاَنْرَكَد اَميِف اًضْيُأ َلَكَد دَكَو :ٌّلْصَق

 . ْمِهِراَصْبأ اَناَيِع ٍَماَيِقْلا موي ُهَنْوَري َنيِنمْؤُمْلا نأ
 امم هلكت ْنََنلا وب َرَبْخَأ اَم ا : رخآلا مْويْلاِب ٍناَميإلا نمو :لْصَف

 ِهِويِعَتبَو ِرْبَقْلا ِباَذَعِبَو ِرَْقْلا ِةَْثِفِب َنوُنِمْؤُيَف ِِتْوَمْلا َدْعَب ْنوُكَي

 اَمَو لُكَر نَم» : لَجّرلِل َلاَقيق مهرب يف َنوُنَدُفُي ّنِماَتْلا َنِإَق : ةْيِفْلا ام

 .2«؟كّيت نَمَو كيد
 ىلإ تاعك عت اك هةكقلا ووك ةقب 1 رن يع د او 5 م أ 4 54

 ور ه َع

 وقت نأ

 .دواد يبأ ومص يف ينابلألا هححصو ل( الهو دواد وبأ هاور )0غ(



 0 ١ بسسس را 552 كا عا ٍفّلّسلا ٍداَقَِعا ٍلَمَجُم ٌباَتِك

 ىَلَعَو هباَتِك يِف اهب هللا َرَبْخَأ يِتْلا ُةَماَيِقْلا ُموُقَتَو ءِداَسْجَألا ىَلِإ ٌحاَوْرَألا ُداَعَتَ 0 د 54 1 مس 5 2 2 ع أ ه5 6 2 أ

 ويرسل اهله كح ار كارتر ذاك
 وم هم مر 2و دل وا ةهروت ىف 6 ل فخ او ف و و هما وع 2
 مهنم وندتو ءالرغ ةارع ةافح َنيِملاَعلا دقق 00

 و

 2 ل حوال نو 4 قفا و نمو ىلع يامشر
 .دابعلا لامعأ اهيف نزوتف ا بصنو

 كك

 سل

1 

 هباتك ذخآو هنيميب هباتك ذلخآف - ٍلاَمْعَأْلا ٌفِئاَحَص َيِهَو - ُنيِواَوَّدلا ُرَّشْنَ 7 ب 54 هر 7 52-6

 .هِرْهظ ِءاَرَو نِم وأ هِلاَمَشي
 * ووو وج و: 2 2 يعرب 2 علب رف
 تفصَو امك وبوُنْذِ هررقيف نِمؤملا هدبعب ولَحَيَو «قئالخلا هللا تبساحيَو

 .ِةَنَسلاَو ٍباَتِكْلا يِف َكِلُذ
 ال ُهْنِإَق ؛ةناكسو ةناكشح نوت نم ةيماكم دوصاجل دف :ٌرامكْلا اّمَأَو 11 000 رمال هس رئنش ل ل نبغي يع ني أ 2 ضم هه هَ

 7 قاع اوم 2 “ هه مهام < 0-0-1 م هلل هَ ارو 9 م

 َنْوَرَجُيَو اهب َنوُرَرَقُيَو اَهْيَلَع َنوُمَفوُيَف ىَصْخَتَو لامع دهن كلو ْمُهَل تاَئَسَح

١ 
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 لكك دَّمَحَمِل ُدوُرْوَمْلا ضْوَحلا :ِةَماّيِقْلا ٍةَصْرَع يِفَو

 ب راَّئلاَو ةّنَجْلا َنْيَب يِذَّلا ٌرْسِجْلا َوُهَو - َمّنَهَج ِنْيَم ىَلَع ٌبوُصْنَم ظاَرّصلاَو

 . ْمهِلاَمْعَأ ٍرْدَق ىَلَع ِْيَلَع ُساّنلا ُدْمَي

 نم ْمهِضْعَبِ ْمْعَبِل ُصَكْقُيُف ِراّنلاَو ِةّنَجْلا َنْيَب ٍةَرَطْنَق ىَلَع اوُهَكَو ِهْيَلَع ارب اَذِإَق
2 

 و

 َتاَب ُحِتْفَتْسَي ف لَوَأَو قتلا لوح ىف مُهَل َّنِذَأ اوُقَنَو او اًدِإَ « ضْعَب
 موف

 .ُهنَمأ ممألا نِ َهَنجْلا ُلُخْدَي نم ُلَوَأَو ِةنِللَع دمحم 0 : ةَّنَجْلا

 :ٍتاَعاَفَش ُثاَلَث  ِةَماَيِقْلا يِف - هلك ُهَلَو

 ْنَأ َدْعَب مُهَنْيَب ىَضْقُي ىَّنَح ايقرفلا لخأ ينشب : ىلألا ُةَعاَمَلا ام
 مس مسدود عيه

 َقَعاَفَّشلا نع ميرم نبا ىَسسيِعَو ىَسوُمَو ميِهاَرْيِإَو ٌحوُنَو مد :ُءاَيِبْنَأْل َعَجاَرَتَت ارت



 هنأ مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت م

 يه مهو وراده.ج صرف هَ و 2 يرام خل هَ
2 1+ 03 « 3 0 

 ةنجلا اولخدَي نأ ٍةنِجلا لهأ يف عفشيف ةَيناثلا ةعافشلا اَمأَو

 هل ِناَتَّصاَح ِناَتَعاَفُشلا ِناَناَمَو

 .َراثلا ٌقَحَتْسا نّميِف عفشيف 20 ةعافشلا اَمأَو َ انلا لسه تمن 8 2 6 9 د 42 4

 ٌّقَحَتْسا نَّميِف عفشيف «ْمِهرْيَغَو َنيِقيَدٌصلاَو نيل راسو ٌةَعاَمَّشلا ِهِذَهَو

 . اَهْنِم َجْرْحَي ْنأ اَهَلَحَو نّميِف ٌعفشيو ءاَهَلُخْدَي ال ْنَأ َراّئلا

 1 7 000 َنُسلا ّلْهَأ  ُةَيِجاَّنلا ُةَثْرِْلا ُنِمْؤُتَو

 هت قة لك ٍرْيَمَجَرَد ىَلَع ٍرَدَقْلاِ َناَميِإْلاَو
 و

 ِهمْلِعِب َنوُلِماَع لكلا ١ 5 0 ىَلاَعَت هللا َّنأِب ُناَميِإْلا :ىّلوألا ٌةَجَرَدلاَ
 ٍتاَعاَطلا ني ْمهِلاَو ا ميقا

 نات ظطروتقملا 2 يِف هللا َبَتَك َّبَتَك من :لاجألاو فازوا يِصاَعَمْلاَو

 تليد َّنإ ضْراْلاَو للا ىف ام 6 هنأ ىرأ لع رلأ» :ةل# َلاَق امك . .قْلَخْلا

 5٠١. :جحلا] 406 كيسي هلأ لع َكِلَد َّنِإ ْبَتك ىف

 .ليِق َمْوَيلا ُهُرِكْنُمَو ءاَميِدَق ةّيِرَدَقْلا ٌةاَلْغ ُهُرِكْنُي َناَك دق ُرَدَقْلا اَذَهَق

 َّوَهَو ةلياقلا ردك ٌةَدِفاَنلا هللا ٌةَكيِشَم م َوُهَف :ٌةَيِناََنلا ٌةَجَرَدلا اَمَأَو

 ِتاَوَمَّسلا يف اَم ُهَّنَأَو ءْنْكَي ْمَلْأَمَي ل 0 ناك هناا اق نأ ناكنألا
 أ

 هو

 : 1 سد َ قم سم 0 هدساو < 3 . سر دس م ساس ل 1

 هكلم ىف نوكَي ال .هناَحُبس هللا ِةَئيِشَمِب الإ نوكس الَو ٍةَكَرَح نم ضْرَألاَو

 ِتاَدوُجْوَمْلا نِم ٌريِدَك ِءْيَش ّلُك ىَلَع ىَلاَعَتَو ُهَناَحْبُس ُهَنَأَو ُديِرُي اَم الإ

1١ 0 5 

 ْمِهتَرُدُق 0 0 3 هكا مُهَْلَو 6-55 ىلع ةرَذَف َةاَيَعْللَو

 نم نأ لِ نو © َمِقَتَم أ كو م نصِل» :ىَلاَعَت َلاَق اَمُك م 1

 .[19 34 :ريوكتلا] 409 تييلعلا ّبَر هَل



 ا ٍفّلَسْلا ٍداَقِتَعا ٍلَمَجَم ٌباَتِك

 1 ضم د رمل ني ردا وكم

 اوُبَلَس ىَّتَح ِتاَبْثإْلا ٍلْمَأ نِم ٌمْوَق اَهيِف وُلْغَيَو ءَةّمأْلا ِهِذَه َسوُجَم لكي لا
 اًهَّمَكِح ِهِماَكَحَأَو هللا ٍلاَعُف 8 نَع َنوُججرْخُيَو ُهَراَيِتَخاَو 0 َدَبَعْلا

 ُلْوَك َّلَمَعَو ٌلْوَ َناَمِيِإْلاَو َنيّدلا نأ :ِةَنّسلا ٍلْمَأ ٍلوُصَأ نِمَو 0
 .حِراَوَجْلاَو ِناَسْللاَو ِبْلَقْلا ُلَمَعَو قاَسْلْلاَو ِبْنَقْلا

| 

 هم هم 2ةرز م و ا 3 َ 5 |

 . ةَيِصعَملاِب صقنَيَو ٍةَعاَطلاِ ديزي ناميولا ل

 امك ٍرِئاَبْكْلاَو يِصاَعَمْلا ٍقَلظُمِب لَا َّلْهَأ َنوُرَمَكُي ال َكِلْذ ّعَم مُهَو

 00 لاق امك يفاعملا 2 ٌةَتباَت ةّيِناَميِإْلا وألا ل نارك ا

 «فوزتلاب هك 5 ول ني دل نع نط :ٍصاَصِقْلا يآ يِف ىَلاَعَتَ
 ١98[. :ةرقبلا]

 ِراَّنلا يف ُهَنوُدْلَحُي اَلَو َةّيَلُكْلاِب ِناَميإْلا َمْسا يىّلِمْلا َقِساَمْلا َنوُبْلْسَي اَلَو وب وذ

 «لاعت هل زق لكم يف قامبإلا مشان يو خذ قاتلا لب ؛ُةلِرَتْعُمْلا ُهّلوُقَت امك
 ._- 0 ننام 6

 .[97 :ءاسنلا] «#َةَنِم هوم ةبقر روحه

 مَّنِإ» :ىَلاَعَت هلق ىف ا سل لام

 4ا1ميإ يمدد تكل َجلَع تيم اد بوق كليك دل َركذ اإ نيل توب

 الف ءهتَريِبَكِب ٌقِساَف ِهِناَميِإِب ّنِمْؤُم وأ ءِناَميِإْلا ُصِقاَ ٌنِمْؤُم َوُه :َنوُلوُقَيَو
 . مسالا َقَلَظُم ُبَلْسُي اَلَو َقَلظُمْلا مسالا ىَلمْعي

 ْمهِيَئِسْلَاَو مهبوُلُق ُةَماَلَس :ٍةَعاَمَجْلاَو ِةَنُّسلا ٍلْهَأ ٍلوُصَأ نِمَو :لْصَق
 ولج تيّيلاو» : ىَلاَعَت هلْؤَق يِف هب ُهللا مُهَمَصَو اَمَك ؛ِلك هللا ٍلوُسَر باَحُص

 دا يا الو ان َرِفْمَأ اَنَيَر توُلوُقَي ْمِهِدَحَب نم
 0 2 0 ا 2 هه آ هم

 :رشحلا] 402 ُدِحَت ٌفوُمَر َكَّنِإ آر أوما َتبدَلَل اَلِغ اَن



 ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 2

 و

 ف سم 02 <00

 ةَّيِصَو هيف َنوظَفْحَيَو «مهنولوتيو للك هللا ٍلوُسَر ِتْيَب لهأ َنوُبِحُيَو

 هللا ْمُكَرُكَدَأ «يتئب لمآ يف هللا ْمُكْرُكَدَأ» :ّمُح ٍريِدَع َمْوَي َلاَك ُتْيَح لكك هللا ٍلوُسَر

 0 22 تا د تن د ال ا مك

 .َنيِنِمْؤملا ِتاَهّمَأ هلك هللا ٍلوُسَر َجاَوْزَأ ن
 ل لا هربا *َ - د هل سرس د
 . مهبوبسيو ةباحَصلا نود يلا ٍضْفاَوَّرلا 3 ٍةَقيِرَط نم َنوُورَبتيَو

 . ِلَمَع وأ ٍلْوَقب ِتْيَبْلا َلْهَأ َنوُدؤُي َنيِذَّلا ٍبِصاَوَنلا ِةَيِرَط نِمَو 5
 .ِةَباَحَّصلا 1 ا نو د

 اَمَو ءءاّيِلْوَأْلا ٍتاَماَرَكِب ُقيِدْصَتلا :ِةَعاَمَجْلاَو ِةَنُّسلا ٍلْمَأ كرويف نفر

 ِتاَنَشاَكْمْلاَو موُلُعْلا عاَونأ يف َتاَداَعْلا ٍقِراَوَح نم مين ىَلَع هللا يِرْجْي

 .تاَريثَأَتلاَو مرا عاَْنَأَ

0 

 اًنْطاَب نك هللا ل وُسَو ٍراَآ عب : ٍةَعاَمَجْلاَو ِةَنُسلا لْهَأ َِقِ ٍةَقيِرَط نِم م :لْصَف
 2 لوس

 ِةَيِصَو ٌعاَبْتاَو ٍراَصْنَأْلاَو َنيِرِجاَهُمْلا نم َنيِلَو لا 0 ليِبَس ٌعاَبتاَو ا

 نم َنيُيِدْهَمْلا نيِيِشاَرل ِءاَفَلْحْلا ٍةَنَسَو يقنسب م عا :َلاَق ثيح هلك هللا ِلَوُس
 0 000 وع -

 لك نإ ٍروُمألا ِتاَنَدْحَمَو ْمُكاَيَِو ٍذِجاَوَنلاب 0 رو ا يب رعت دنت

 . دلع ٍدَّمَحَم ُيِذَه يْنَمْلا َرْيَخَو «هللا مالك ماَلَكْلا َقَدَصَأ

 نوُفدَقَو «سانلا ٍِفاَنْصْأ مالك نم ِهِرْيَغ ل هللا مالك نورْثْؤَيَو

 ٍدَحَأ لُك يْذَه ىَلَع كي ٍدَّمَحُم ليم َّى

 رةنسلاو تاتكلا له ونس اَذَهَبَو

 .(5508) ملسم هاور 000

 هححصو 1/1 55) دمحأو 5(2) ىمرادلاو 2200 هجام نباو ء(559050) دواد وبأ هاور عهز



 يصح ٍفَلَسلا ٍداَِتَعا ٍلَمْجُم ُباَتك
 7 اقل 77 ببب79ششش5ُُُلا 225259595959225 2 يل

 نِإَو َُقْرُمْلا اَهِّدِضَو ٌءاَمِيُجاِلا َيِه َةَعاَمَجْلا َّنَأِل :ِةَعاَمَجْلا َلْهَأ اوُمُسَو

 لضألا َوُه ٌعاَمْجِإْلاَو «َنيِعِمَتْجُمْلا ِمْوَقْلا ِسْفَتِل اًمْسا ٌراَص دق عاملا لكنل ناك

 ١ .نيدلاَو مّلِعْلا يف ِْيَلَع ُدَمَتْعُي يِذَّلا ُتِلاَثلا

 ٍلاَمْعَأَو ٍلاَوْقَأ نم ُنماّنلا ِهَْلَع اَم َعيِمَج ِةئاَلَتلا ٍلوُصأْلا ِِذَهِب َنوُنِرَي مُّهَو

 . ِنيّدلاَ قلعت ُهَل اًمِ ٍةَرِهاَط وأ ٍةئِطاَب

 َرْثَك مُهَدْعَب ذإ ؛ُحِلاَصلا ُفَلَّسلا ِهْيَلَع َناَك اَم َوُه :ظِبَضْنَي يِذَّلا ٌعاَمْجِإْلاَو
1 ٠. 

 .ةّمألا تَرَّسَتْناَو فالتخالا

 ِرَكْنُمْلا نع َنْؤَهْنَيَو ٍفوُرْعَمْلاِ َنوُرْمْأَي :لوضألا ِهِذَه عم مه 5 :َلْصَف

000 
 وأ اوُناَك اًراَرْبَأ ِءاَرَمَأْلا َعَم ٍداّيْعَأْلاَو عَمْجْلاَو ٍداَهِجْلاَو ّجَحْلا َةَماَقإ َنْوَرَيَ

 5 لا ىلع نول اير اا

 ءاَضَمْلا ٌرُمِب ىضرلاَو هءاَحّرلا َدْنِع ٍرْكْشلاَو ءءالبلا َدْنِع ٍرْبّصلاب َنوُرْمأَيَو
 .ٍلاَمْعَأْلا ٍنِساَحَمَو ٍتالخألا مِراَكَم ىلإ َنوُعْدَيَو

 . 2ةلخ مُهْنَسْحَأ اًناَمِيإ َنيِنِمْؤُمْلا لَمْكَأ» : ِهلَوَق ىَنْعَم َنوُدِقَتْعَيَو

 نّمَع َوْفْعَتَو ءكَمَرَح نَم َيِطْعُتَو ءكَعطَق نم َلِصَت نأ ىَلِإ َنوُبْدْنَيَ

 ىَلِإ ٍناَسْحِإْلاَو ءِراَوِجْلا ٍنْسُْحَو ماَحْرَأْلا ٍةَلِصَو ِنْيَدِلاَوْلا ٌريِب تورم

 .ِءاَكيحْلاَو ِرْحَمْلا نع َْوَهْنيَو ءِكوُلمَمْلاب قْفرلاَو ٍلِّسلا ِنْباَو ٍنيِكاَسَمْلاَو ىَماَيلا
 .ٌّقَح ٍرْيَغِب وأ ٌقَحِب ِقْلَكْلا ىَلَع ٍةَلاَطِتْساِلاَو يَْبْلاَو

 لاقو «(5057) دمحأو .(7875) يمرادلاو )١١57(« يذمرتلاو «(5587) دواد دوبأ هاور )١(

 .حيحص نسح :يذمرتلا



 هدي روس“ نيس لياسرو قاواتك بيزات. لل 0 هنأ مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت مسيح

 . اهفاسفس نع َنْوَهْنَيَو يقاّلخَأْلا يِلاَعَمِب 0

 4 وم سو ٠ 2 5 6. 01 4 2 يور ع وم + ور 24 هةاعر 8 و رك 0 ا وب رو

 باتكلل نوعبتم هيف مه اَمنإف :هرْيغ وأ اذه نم هنولَعمَي وأ هنولوقي ام لكَو

 هب هللا ع را مالْسإْلا نيد ّىِه : ْمُهتَع و

 يف اَهْلُك َةَقْرِف َنيِعْبَسَو ِثالَث ىَلَع َقرَتْفَتَس ُهَتَمَأ نأ يللا ري رح امل نكت

 َناَك نَم مه» :َلاَق هنأ نه يدع يِفَو 020 ةعاقجلا َيِهَو - ٌةَدِحاَو لإ راَنلا

 ٍضْخَمْلا مالْسإْلاِ َنوُكّسَمَتُمْلا ٌَراَص :«يِباَحْضَأَو وَلا + ِهْيَلَع اَنأ اَم لْثِم ىَلَع

 .ٍةَعاَمَجْلاَو ِةَنّسلا ُلْهَأ مُه :ٍبْوَّشلا نَع ٍصِلاَخْلا

 ُحيِباَصَمَو ىَدُهْلا ُمالغأ مُهْنِمَو َنوُحِلاَصلاَو ُءاَدَهَشلاَو َنوُقِيَدَّصلا مهيِفَو

 ةروكدملا لئامتلاو ةروتاملا تقاتملا اولوأ -«نكذلا

 . ْمِهتياَرِدَو ْمِهِتَتاَدِه ىَلَع َنوُمِلْسُمْلا َعَمْجَأ َنيِذّلا ُةّمِيَأْلا ُلاَدْبَأْلا مِهيِفَو

 نِم ةَفِئاَط ُلاَرَت ال» :ِلي ْنِبَنلا ْمهيِف َلاَق َنيِذَّلا ُةَروُصْنَمْلا ُةَفِئاَّظلا مُهَو

 م موُقَت ىَّنَح مُهََلاَخ نَم اَلَو مُهَلَذَح نَم مُهُرُضَي اَل َنيِرِماَظ َّنَحْلا ىَلَع يم

 . "”(ٌةَعاّسلا

 ال ْنَأَم هيك وسع

 اَناَدَه ذإ َدْعَب اَنَبوُلُق َعيِزُي ال ْنأَو ءْمُهْنِم اَنَلَعْجَي ْنَأ َميِظَعْلا هللا ُلَأْسَتَ

 . مَلْعَأ هلل هللاو «تاقولا وههنإ ةمشتر ةلدل نها ال سهَيَو

 و وا ل مَّلَسَو ِهبْحَصَو ِهِلآَو ٍدَّمَحُم ىَلَع هللا

 همه م

 دمحأو ,("997 )9941١"7, هجام نباو )555٠0(«. يذمرتلاو «(55957) دواد وبأ هاور )١(

 . حيحص نسح :يذمرتلا لاقو «؟5)

 )١970(. ملسم هاور (0)

 .ةيطساولا ةديقعلا نم دوصقملا ىهتنا انه ىلإ (0)



 مح ٍفَلَسلا ٍداَقِيَما ٍلَمَجُم بات
 حاشا

 0 ولا ةرظانمل خيشلا ةياكح)
 دخلي لب ينم رَبكأ وم م نّمَع اَلَو يّنَع ُذَحْوُي ال :ُءاَقيْعالا اَمأ الو ] ب ىو وال قر

 ٌبَجَو نآَوُقْلا قف َناَك اَمَق كلا 2007 ِهيَلَع َعَمْجَأ اَمَو ٍقِلوُسَرَو هللا نع

 ةيداحتالا نم ةعدتبملا يندُي ناكو «سربيب ريكنشاجلا رفظملا :تقولا اذه يف مكاحلا ناك 000

 .ةيفوصلاو ةيلولحلاو
 . ٍةَتاِمِعْبَسَو ِسْمَح َةَنَّس ةرظانملا هذه تناكو

 أ ْتَلاَر :ُلوُقَيَو ءٌيجِبْنَمْلا رض ِهْخْيَش نمو ٍيِكتْشاَجْلا ّنِم ُلاتَي نيدلا يفت خيشلا ناكو

 . ِهِعاَبْتأَو ٌيِبَرَع ِنْبا يِفَو اًمِهيف ْملُكَتَيَو لجأ ُءاَضِقْنا َبْرَكَو ُهُتَساَيِر ُْتَهَْناَو
 عْسِت ةَنّس كلملا ىلإ نووالق روصنملا كلملا داعف «خيشلا نظ ىلاعت هللا بيخُي ملو
 1 . يلولحلا يداحتالا يجبنملا رصن هخيشو وه لذُحو «ِريِكَتْشاَجْلا ةلود تلازو «ٍةَئاِمِعْبَسَو

 ِنْبا ٍنيدلا ّيِقَ وت حَّْشلا بلَط الإ ٌبأَ هَ نكي ْمَل رظفْلا ِديِع موي ّرضِم ىلإ ُناْلُلا لَكَ اّمََو

 م هومر دنت كاوكاو موي يِناَن يف ِهَْلِإ هّجَوَك ءاُلَجبُم اًمَرَكُم اَرََّعُم ِةَيِرَدْنَكْسِإْلا َنِم ةّبوْيَت
 ٌقْلَح ْخْبّشلا َّعَم َجَرحتَو رْهّشلا ِنِماَن مْوَي : يف ناطْلشلا ىَلَع نيثلا يَ بلا مق 57

 ءاضق دف ٍلِفاَح ٍسِلَِم يِف عك :ةكيجلا 8 ِناَطْنُسلاِب َعَمَكْجاَو هوغو
 . مهني هِيَ ُهنَب علضأو اكلات 0

 وْيَلِإ َنوُددَرَتَي ُنِماَنلاَو ءِنْيَسْحْلا ِدَهْشَم م نم ِبْرُمْلاِ َنَكَسَو قَرِهاَقْلا ئَلِإ ْحْيّشلا َلَرَ

 امم ْلَّصََتَيَو هِهْيَلِإ | ُرِذَتْعَي نم مُهْنِم ٠ ٍَقاَضُقْلاَو ِءاَهَقْمْلا َنِم ٌةَريِثَك ٌةَعاَمَجَو ءُدْنَجْلاَو 87

 .يِاذآ نم لك ُتْنلاَح دق اَنأ :َلاَقَق ءُهْنِم َعَقَو
 00 قع تاظلسلا نيبو هني ناك اه كدي ٍنيدلا ّيِتَ قت ون ٌحَّْشلا ُتْعِمَس : َيِِناَلَقْلا ُنْبا َلاَق

 اضف ٍضْعَب ٍلْثَق يِف َحْبَشلا ىَنْفَتْسا َناطْلُسلا َّنَأَو ءهيِف اَسَلَج يِذَلا ِكاَبُشلا َكِلَذ يف اَدَرَقْلا
 يي عيا ِكْلُمْلا َ ص ِهِلْزَعِب ْمهِْعَب ىَواتُف هَ َجَرْخَأَو فق املك اوناك اك ست

 اَمَّنِإَو ٠ ءْمِهِضْعَب ٍلْثَق يِف ُهَيتْقُي نأ ىَلَع َكِلَدب ُهْنَحَي َلَخَأَو !اًضْيَأ َتْنَأ َكْوَذآَو َكْيَلَع اوُماَق مُهْنَأَو

 0 ؛ِريِكَتْشاَْلا يابو هلْزَع ني ويف ام ْوَعَس اوُناَك ام ِبَبَسي مِهْيلَعُهَقَتَح َناَك

 :ُهَّل َلاَقَو ءٌةوُس مُهْنِم اًدَحَأ َلاََي ْنأ ٌركنُيَو ىاَمَلُعْلاَو ٍةاَضُقْلا يفت يف لَك ءِناطْلُّسلا

 َلاَقَك ءاَراَرِم َكَلْتَك اوُداَرأَو َكْوَدَآ دق مُهّنِإ :ُهَل َلاَقَ ءُمُهَلْثِم مجم ُدِجَت ال ٍءاَلُؤَم تلت

 .يِسْفَتِل ٌرِصَتْنَأ ال اَنَأَو ُهْنِم ُمِقَتْنَي ُهللاَف ُهَّلوُسَرَو هللا ىَّذآ نَمَو ءلِج يف َوُهَف يِناَذآ نم :ٌحْبَّشلا

 ا امو

 ْمَلَق ىْيَلَع اًئْضَرَح هَةَّبِمْيَت ٍنْبا لْثِم اَنيَأَر اَم قول نتا ةكلاملا يِضاَق َناَكَو :َلاَق

 مَع 276 ع َحَّمَصَق اَْيَلَع َرَدَقَو هْيَلَع ُردْقَت

 ىكرتلا نسحملا دبع نب هللا دبع :قيقحت «(هالال5 ىفوتملا) ريثك نبال ةياهنلاو ةيادبلا :رظنُي

 .(95 - مل )١4/



 هنآك مالسإلا خيش لئاسوو قواتف ببرقت_

 ير اكلنا عيجصا لم ؛َةَحيِحَّصلا ِثيِداَحَأْلا يف تبث ا َكِلَذَكَو مَداَقَتْعا

 هول

 [1 51 /] .(ملسمو
- 
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 تْمّلُكَتَو ءَءاَيْشَأ ٍناَطْلُسلِل اوُناَقَو َّيَلَع اوُبَذُك اًماَوْقَأ نأ مَلْعَأ انأ 755-]

 ؟يِرْيَغ ِةَجاَحْلا َتاَْوَأ مالْسإْلاب َماَك نَم ا ل تتْا مالكب

 اس يهبل ةاقامل ةماقأ و ادع كمارو قو هلال َّعَضْوَأ يِذَلا نَمَو

 ِهِتَبُحِل اًرهظُم تْمْقَو نع دهاجي لعأ لَو .جشي يي ذأ ل ءدحأ ّلُك

 هن ايعرم هع |دهاكم

 َّنأ وّلَو ؟يرثكي ةرفقشم تكف يي مالكلا يف ةرغتقت الز اك اد
 [ 1“ .ُهَمِصْنُي ْنَأ ِهْيَلَع َبَجَوَل فاَصْنإْلا ٍناطْلُسلا نِم َبَلَط اًيِدوُهَي

 ١ .ُهنِم ِهبَهَْذَمب , لع اَنأَك هتيَتَك بيك ىف تقع نقال تكلل ]/"17[

  749ا .ْمُهَبْصَعَتَو مُهَتألاَمُم : ا ُمكاَحْلا اَذَه ىَأَر اَنَل

 اَذَه ُلوُقَتَف ءَدَّمْحَأ ماَمإْلا َداَقِتْعا تْفَّنَص َتْنَأ :َلاَق مُهَفاَحَو ٍرِصاَّنلا ٍِفِراَعْلا
 ماد مم او

 َدَمَحَأ داَقِتْعا

 ٌبَمْذَم اَذَه َّنِإَف ؛ِهْيَلَع ُضَرَتْعُي الق يم كش لا ! يني

 هوفر

 َدَمَحَأ ِماَمِلِل َسْيَ ؛ ميج حاصلا بسلا َةَديِقَع ل تق اك :تلقف

 .هللكك ينل هب ءاَج يِذَلا مّلْلا ُعُلَبم َوُه اَمَّنِإ ُدَمْحَأ ُماَمِإْلاَو ءاَذَهِب ٌصاَصِتْخا
 و2

 7 ِهْذَهَو هلَبْقَن ْمَل ُلوُسّرلا هب ْئجَي ْمَل ام ِهِسْفَن ٍءاَقْلَي نِم ُذ لاف

 0-1100 يمس يل

 .ٍدَّمَحم َةَديِقَع

 2 0 : * 5 <. 5 2008 5 06 04 2 01 رع : 5 20 هم هل 2 4 ص 2

 نكلو «هاشاح هَدَّنِمْلا باب نم همالك سيلو «كلذل هتجاح الول هلوقي نأ خبشلا اني م ا
 . مهتيوط ءوسو موصخلا ثبخو «هرشنو ريخلا ىلع ةهص رحب نمالا عاكإ باب نم

 .ِناَطْلُسلا ِراَد ةاَكْسأ ريكنشاجلا نيا نُكُر يلا :يأ (0



 ١# د نو 2
 ففلَسلا ٍداَقَِتُعا لّمَحَم بانك

 ا

09000 

 .هللك ِْبَنلا اَهْيَلَع ىَنْنَأ يلا ِةَناَلَّتلا ٍنوُرُقْلا نِم ٍدَحَأ نت ٍدِحاَو فّرَحب َءاَج

 [159/*] 0 هتْرَكَذ اَم فلاحي

 للك هللا ٍلوُسَر ٍصوُصْنَو َهَنُّسلا نِم ِهْيَلِإ ىّهَتنا اَمِل نك ُدَمْح مخأ ُماَمِإلا لل

 : هِرْيَغ نِم َرَثْكَأ عّدبْلا لْهَأ ىَلَع ُدّرلاَو ِةَنْحِمْلاِب َيِلْثباَو 7 ىَلِإ ىَهَتْنا اّمِم ٌرّثُكأ
 رسل زق 7

 نِم َرُهظَأ ِةَنّسلا يِف اًماَمِإ ٌَراَصَق هورْيَغ نَم َرَثْكَأ ٍباَبْلا اَذَه يف ُهُمْلِعَو ُهُماَلَك َناَك

 واع لعلا ءاملعلا تف ٍراَعَمْلا حوُيَُش ٌضْعَب ْضْعَب ُهَّلاَق اَمُك ُرْمَأْلاَق اّلِإَو ءوِرْيَم
 2ك

 . لَبَْح ِنْب َدَمْح لة فلعل َيِعْفاَّشلاَو ِكِلاَمِل ُبَمْذَمْلا

 َناَك نإ 0 ع غيب : هيلع 4 ِهْيَلَع َناَك 6 يي د نأ ؟قَيْفَي

- 

 َنآَوَقْلا نأ ُناَميِإْلا هب ٍناَميِإْلا نِمَو» :ِنآَرُقْلا ُةَلأْسَم تءاج امل 75
 ْأَدَب ُهْنِم» ِهِنْوَك يف مُهْضْعَب َعّراَت :ًدوُعَي ِهْيَلِإَو ْأَذَب ُهْنِم ءِقولْخَم ُرْيَغ وللا مالك عمار و م أ هميم أ 0 53 7 2 2

 .ٌكِلَذ َريِسفَت اوُبلَطَو .(ًدوَعَي ِهْيلِإَو

2 

 ام َلْثِم ٍ؛ِفَّلَّسلا نَع ُتباَّنلا ُروُنأَمْلا َوُهَق :ُلْوَقْلا اَذَه اّمأ :تْلُقَم
 اَمَو ُنِلاَكْلا هللا :َنوُلوُقَي َةَنَس َنيِعْبَس ّذْنُم َساَّنلا تْكَرْدَأ» :َلاَق ٍراَيِد ُنْب وُرْمَع

 . (ٌدوعَي هْيَلِإَو أ اَدَي ُهْن هنم ِقوُلُحَم ُر 7-0 هللا مالك ُهْنِإف ُهنِإَ ْنآَرَْلا الإ 50

 ٍةَباَحَّصل اَو ٌيِبَّنلا نَع ٍراَثآْلا نِم َكِلَذ يِف ام ٍدِحاَو ُرْيَع َعَمَْج دك
 . يسدقملا هللا ٍدْبَع يِبأ ٍظِفاَحْلاَو «ِرِصاَن ِنْب ٍلْضَمْلا يبأ ٍظِفاَحْلاَك ؛ َنيِعِباَتلاَو

 ُهَلَرْنَأ يِذَّلا َوُهَو وب ُمُلُكَتْمْلا َوُه :ئيأ ءأَدَب ُهْنِم : لوك َنَِ 0

 ادي وأ 4 وِرْيَغ وأ ل ل ركن هك رق ىلا اادلاوب

 ِروُدّصلاَو ٍفِحاَصَمْلا نِم م ِناَمَّرلا رخ ىف هب يرسَي ُهَّنِإَ :دوعَي ِهيلإ امأَو



 د 2 ا د لت ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت بع

 َكِلَذ ىَلَع َقَئاَوَو ءٌفْرَح ُهْنِم ٍفِحاَصَمْلا يف اَلَو ٌةَمِلَك ُهْنِم ٍروُدَّصلا يِف ىَقْبَي ال
 [لالم 1/4/0 .َنوُعِاَنُمْلا َتكَسَو َنيِرِضاَحْلا ُبِلاَغ

 ةَكْرفْلا نع َجَرَح ِةَمجاَنل ٍةَكرِْلا ٍلوُصُأ نِم اَذَه َّنِإ :َليِق اذِإَ لت دم ٠
 وه ناكيرلا نإبوول رثي نيزللا نيملكتمْلا ائياكضأ لكم كيني لكَ مل نم م هم

 َنيِجاَّنلا نم اوُنوُكَي ْمَل اَذِإَو ُراَرْفإْلاَو ُنيِدْصَملا َوُه َناَمِيِإْلا ُلوُقَي نَمَو فيلا
 . ؟نيِكِلاَه اوُنوُكَي ْنَأ َمِزَل

 ا وا ااا رو يرق فلاق ل رك نر يال
 ال دَقَو ُهأَطَح هللا ٌرِفْغَي اًئِطْحُم اًدِهَتْجُم توكيادك عراتكلا َنِإَ ؛اًكِلاَم َنوُكَي

 00 ا ب ام ِمّلِعْلا نم َكِلَذ يِ ُهَعَلَب َن نو

 . هناكيس وب هللا قشمَياع ام فاكمكلا

 ُلُوَأَتْمْلا اًهيِف َلُخْدَي ْنَأ ُبجَي ال ُهَل ُةَلواَتَتُمْلا ٍديِعَوْلا ُظاَفْلَأ تناك اَذِإَو
 لب ؛ىَلْوأ اَذَهَف :َكِلَذ ُرْيَغَو هَل ُروُفْعَمْلاَو ءَةَيِحاَمْلا ٍتاَنَسَحْلا وُدَو 20بئاتلاو
 ُهَدِض َدَقَتْعا نَمَو ِداَقِتْعالا ده يف اح َكِلَذ َدَقَتْعا نم نأ م اًَذَه ٌبِجوُم

 ١[ 78 كالا ا ثَفَص نم لاقي امك ايجات نَوُكُي ال دَقَو اًيِجاَت نوكَي دَقَف

 ىلا يقل نع بالا ذاع :ِةَلِرتْعُمْلا ركذ ىَلِإ ُتْيَهَتْلا امل م85
 00 و يّلِمْلا ٍقِساَفْلا يِف اوُقلَا دق ِناَمّرلا ٍميِدَق يِف ُنماَنلا ناك :تْلقَف

 فاك ُهَّنِإ :نراوغلا تَلاَقَف ؟ٌنِمْؤُم وأ ٌرِفاَك َّوُه لَم :ٍةَلمْلا يف َثَدَح ٍفالتخا

 ٌرِفاَك اَلَو ٌنمْؤُم ال ٌقِساَف َوُه ُلوُقَت :ٌةَفئاَط ْتَلاَقَو ِءٌنِمْؤُم ُهَّنِإ : ُةَعاَمَجْلا ِتَناَقَو

 ّيِرْصَبْلا ِنَسَحْلا َةَقَلَح اوُلَرَمْعاَو راثلا يف هوُدْلَحَو :نيكلزنمْا ني ْيَب لِمَ ُهّلُزَت

 .ةَلرَتْعُم | رقيب ىاك ااطعت و نغم

 م انف لزأ كلو هلل امك نسل ©” هتَبْجِب ٌريِبَكْلا ُحْيَّشلا َلاَكَو

 .(757ص) ةيردلا دوقعلا نم بيوصتلاو «تناقلاو :لصألا يف )١(

 خيش ةرظانمل تدق يتلا ةيناثلا ةسلجلا يف ايلا ةرضحأ دقو «َيِدْنِهْلا ٍنيدلا ٌيْفَص وه )0

 .(1817/7) :رظنْي . مالكا مَلِع يف مُهْحّيَّشَو ٍةَعاَمَجْلا ٌلَضْفَأ اَذَه :اوُلاَقو مالسإلا



 ا ٍفّلَسَلا ٍداَقِتَعا ٍلَمَجَم ٌباَتِك
 ب ةكفسا» 31[>ب!؛1؛(ب_(_7(_(7ُُج7ب7جب7':-'--كك11

 ىه

 ل ا مالكا ُةلَأْسَم َن َنوُمِلْسُمْلا اًهيِف فّلَتحا

 . ٍلِصاَو ُنْب ٌءاَطَع تؤم دوم َدْعَب ُهَقَلَح م ان و لا ل كرا ناك َكِلَّذ يف

 . اًذَه نِم اًوحَن َرَكّْذَو َلاَك اَذكَه

 هَل تلُقَو «عاَمْجِْلِل ٌتِلاَحُم ٌبِذَك اَذَعَو .تأطخأ :تَلْقَو ِهَْلَع تْبِضَعَ
 .©0ِباَوَجْلا يف تْبَصَأ اَلَو ءباطخْلا يف يِعَم تْبدَأت ال ةَليِضَم اَلَو بدأ ال

 يف اَهَدْعَبَو نوُمأَمْلا ٍةقكالِخ يف مالكا ٍةَلَأَسَم يف اولا دماثلا كلف 3

 نإ ورمع نمز يف سكب كلذ لب اوُناَك دَقَم ُةَِرَتْعُمْلا اّمَأَو يناثلا ٍةَئاِمْلا ٍرِخاَوَأ

 دَق قيلزأ نكي ْمَلَو «َقّيِناَثلا ةئاملا ٍلْئاَوَأ يِف يِرْصَبْلا ِنَسَحْلا ٍِتْوَم َدْعَب ءِدْيَبُع

 .اًَهيف اوُعَراَتَت اَلَو ماَلَكْلا ا ف ار

 كَعَوْلاَو ماكَحَأْلاَ داكسألا ٍلِياَسَم يف نك ْمِهِتَعْذِ لَو اَمَنِإَو

 . ٍلَحْنلاَو ٍلّلِمْلا ٍباَتِك يف َيِناَتْسِرْهَّشلا ُهَرَكَذ اَذَه :َلاَقَ

 ْمَل ؟َنيِمْلَكَتُم اوُمُس َمِل َنيِمْلَكَتْمْلا مشا يف َكِلُذ َركَذ َيِناَتْسِرْهّسلا :تْلُقَ
 . ةَلَِمعُمْلا مسا يف ُهْرُكُ

 .ِةلَتُْمْلا مْسا نع َلأَس امن يلو

 تللغ :اًولاَكَو ِءهْيَلَع َنوُرِضاَسْلا َرَكْنأَو

 ُلّوَأَو مالْسإْلا يِف ُتَنَدَح ِة ٍةَعْذِب َّلُك ْمَلْعَأ ان 5

0 

 6. 4 52 95 .٠

 7 :يمالك ٍنمِض يف تلقَو

 .'""اًهِعاَدِتْبا بَّبَس َناَك اَمَو ءاَهَعَدَتْبا نَم

 َنِإَف ؛َنيِمّلَكَتْمْلا مسا يِف حيِحَصِب َسْيَل َيِناَتْسِرْهَّشلا ُهَرُكَذ اَمَك :اًضْيْأَ
2 

 [وناكَو .مالكْلا ٍةَلَأْسَم يِف مووعراتم لق يشالا 00 نوي اذنك َنيِمَلكَتْمْلا

 سانا: نكي مَلَو ,مالكلاب ُهَنوُفِصَي ُهِصَيَو ْمُلَكَتُم ُهّنِإ :ِء ٍنْب ٍلِصاَو نت َنوُلوُقَي

 0 ٍةلَأَسَم ىف اوُهلَتْخا

 ع

 .هب ملكتيو هلقني امب هتقث رظناو «هيلع بذكيو هعم بطاخملا بدأ لقي امدنع وسقي خيشلا )١(

 .نايدألاو قرفلا بهاذمب هتطاحإو هعالطا ةعس نم اذه (؟)



 ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ل
 00 تت اااححح©حت+تلج+

 ٍلِصاَو نب ُءاَطَع ال :ْيأ ٍ؛ِءاَطَع ُنْب لِصاَو َوُه اَمْنِإ :يِرْيَغَو انأ تلقَو

 0 0 امك

 ىتفتْلاب ّيرْشَح هنآك َدَّمْخَأ 0 باَحْصَأ يِف نم : ا اَذَهِل تْلُقَو

 وُبَأ ِزيِزَعْلا ُدْبَع ٍرْكَب وُبَأ :نولكلا :يقورملا زاك ولأ ُمَرْتَأْلا ؟ةُديِرُت يِذَّلا

 ؟ليِقَع ُنْبا «باطحلا بأ ءىلغي وثأ ىَضاقلا ءنماخ نبا :ةييبمتلا نمحْلا

 ؟ْمُه نَم ؟ْمُهْنِم يل لق ءْمِهّمَس :تْلُقَو يِتْوَص تْعَْفَرَو

 ةقيوشلا لطي مهِيِهاَذَم يِف ِساّنلا ىَلَع ِهِئاَرِتْفاَو ٍبيِطَحْلا ِنْبا ٍبِذَكَبَأ

 َميِدَقْلا َنآْرَقْلا َّنإ :َنوُلوُقَي مُهّنأ مُهّْنَع ُهُرْيَغَو َوُه َنَقَن اَمُك ؟نيدلا مَعَ ُسِرَدْنَتَو

 َلاَق نَم !ّيِلَزَأ 0 َداَدِمْلاَو َتْوَّصلا َّنأَو َنيِبِتاَكْلا ُداَدِمَو َنيِئِراَقْلا ٌتاَوْصَأ وه

 ىَرُي ال هللا َّنأ مُهْنَع ء َلِقْن اَمُكَو ءيز لف 11 هلع اذه دعي تاكو يأ يلو ؟ذ6

 اَم ُرُكْذَأ كد او مُهْنَع ايلف يلا ُهَم ةمْدَقْمْلاَو ُهاَعَّدا يلا موُرللاِ رجلا يف

 عامك - 187/8 .َةَعاَمَجْلا ريك أ خْيْملا اَذَه ُهَقِحَتْمَي

 َنوُمَسُي مهن لَِتْعُمْلا ُهَعَدَتْبا نَم ُلَّوَأ - ةّيِوْشَحْلا :يأ - ْظْمّللا اذه م

 وعم :َروُهْمْجْلا ٌةَضِفاَرلا مِهيّمَسُت اَمُك ؛ وصلا مت نونو ماعلا

 [183- 188 /8] . َنيِريَمَتمْلا ٍناَيْعَأْلا ُرْيَغ مُهَو ْمَهَروُهْمَحَو ضال م ْموُمَع مه ”نيماتلا

 هه م

 ا

 ١.6

 هيخأل ىرج ام هيف نّدِب يذلا ةَّيِمْيَت ُنْبا هللا دْبَع باتك)
 (هل بهاذملا باحصأ تاسلج يف

 ا و ا 060 0
 هللا قمم ةفرَع نيدلا نير هبخأل ةّيميت ُنْئا هللا دْيَع تنك # نهج
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 ؟اهنم مظعأ امب كلاب امف ؟ةروهشملا ةفورعملا رومألا هذه لهجيو طلخُي فيك مهريبك ىلإ رظناف )١(

 هتديقع ببسب بهاذملا خياشم ضعب يدي ىلع ةنحملا نم هيخأ عم ةيميت نبال ىرج اميف (؟)

 .ةيطساولا



 با ٍفّلّسلا ِداَقِتَعا ٍلَمَجُم ٌباَتِك
2-0-9 

 :نييملا حْنَمْلاَو بكل ٍرْضَنلاِب َنيِعَمْج للا او اع ع

 ًةاَضُقْلا ٍناَطْلّسلا ُبِئاَن َعَمْج  ٍبَجَر نم ُنِماَنلا الا مز ذك اكن لآ َوَعَم

 . ِداّقتْعاِلا نع ٍناطْلُسلا ُبِياَث َلَأَس مْ . .حي اَمَمْلاَو َنيِتْفُمْلاَو مُهَباَونَو َةعَبْرألا

 ُذَحْؤُي ُداَقِتْعالا لب ينير د1 02 نمل الز ير تا :َلاَقَف

 ٍةَمأْلا ْفَلَس هْيَلَع َعَمْجَأ اَمَو للي ِهِلوُسَرَو ليي هللا نع

 ال ْمَأ ُقِفاَوُم َوُه لَه رِهاظلا نَع ُهوُلَأَسَو

 ىَكَح نَم ِرَثْكَأ نَع باَوَجْلاِب ٌعّرَبتَأ اَنَأَو ءٍةَديِقَعْلا يِف َسْيَل اَدذَه :َلاَقَف
 يبأو ٍرْكَب يِبَأَو «يوغبلاو ءٍبيِطَخْلا ٍرْكَب يِبأَو يباطخلاك  ِفَلَسلا َبَمْذَم

 َناَمْثُع يِبَأَو «يِناَلِقاَبْلا ِنْباَو ءيِرَعْشَأْلا ٍنَسَحْلا يِبأَو ءٌيِميِمَتلا مِياَقْلا

 .يدمآلا ٍففّيَسلاَو ءىَلْعَي أ ىِضاَقْلاَو رمل دِبَع نب مع يأ ؛ٌيِنوُباَّصلا
7 

 ىَلَع َحْرَف ِتاََّصلا يف َماَلَكْلا ّنأَو ءاَهْنَع هيِمْشَتلاَو 1 يفت يف مِهِريْغَو
 ري ار

 . هلع هيف عبو ردح هيف ىَذَتْحُي تاذلا يف ماّلكلا
- 

 ُتاَبْتِإ َكِلَذَكَف :ِةيِفْيَك "”[تاّبْثِإ ال] ٍدوُجُو َتاَبْنِ َتاَّذلا ُتاَبْنِإ َناَك اَذَِق

 . يف ُتاَْثِإ ال ٍدوجو ُتاَبْثِإ ٍتاَمّصلا
 هاء

 :ةازك رق ةهاظلا نأ ايفلسلا تهدم نأ" 0 نم] ٌةَفِئاَط َلَقَت دَكَو لتبخ ”راح ل

 ال يذلا ُرِماَطلاَف ءُكَرَتْشُم ْظطْفَل َرِهاَظلا َّنأ :َنْيَْقَنلا َنْيَب نيب عْمجْلاَو :َلاَق

 هك َمَطَعَو ىلا لا لاَ ياللا الا اأو ارم ريغ ٍقوُلْحمْاب الإ ني
 اللاب _ . داَرَم

 وُقَي ِنْيَحيِحَّصلا ىَلإ ُهاَرَعَو اًنيِدَح َرَكَذ اَمَّلُك ٍناَطْلُسلا ُبِئاَن َلَعَج 7 ١

 ْمَعَن : َنوُلوُقَي هلك ينل ُهَلاَق اًَذكَم : ْمُهَل

 ا

 .باوصلا وه تبثملا لعلو «تابثإل :لصألا يف )١(

 .هب الإ ىنعملا ميقتسي ال تبثملاو «ضايب لصألا يف (؟)



 لا تفل تت لسصا

 دي : ِءْيَش يأ هلي َتينلا ٍلْوَقِ َلاَق نيف لوقف
7 

 اك كر ييرقلت وت را الا

 ُهلُقْنَت مالشإلا تِئاَوَط َّنَأ ُنّيَبَأَو للي ٍةمأ ألا تن نَع اًعيِمَج ُهُلُقْنَأ لب :َلاَقَق

 نَم لك ْملْعَأَو ِهْيْلَع ٌرِظاَنأ انو ِهْيلَع ماسلا َةَّمِ َةَمِيَأ َنَأَو هتْلمَن اَمُك ٍفَلّسلا نت

 [704 يكد قفل اك

 ه2 2

 اًضَمَر يف ِنْجَّسلا يِف ِهْيَلِإ تلِسْرَأ ٍةَقَرَو ٍباَوَج نم دئاوف)
 (ٍةَناِمِعْبَسَو ٌتِس َةَنَس

 ىَلِإ ىِعاَّدلا نِم ّلُكِل ِةَنْيِفْلا نِم دب ال ُهَّنأ ىَلَع لي هبات ند كك: |

 نأ ُساَنلأ َبيحأ» :ىَلاَعَت هللا َلاَق ءِناَيْعطلاَو ٍتاكّيَّسلا يِوَدِل ٍةَبَوُمْحْلاَو ٍناَميِإْلا
 هه ويم هاد رس هب هر ل هم يدم همر و تأ اع رع مس هورس >َ ها

 تنذلأ ُهّلأ َنملْعِلَف ُْمهِلَْق نم َنلَا نق ْدَتْلَو () َنوُئَتْفِي ال َمُهَو اكما“ أولوُقَب نأ اوَرب
 رع  نخ 5 3 03 >2 م ريب حد م” سم 5 د ا . رسوم هددعرد أهفَدَص

 ام ءاسس نأ ِتاَكَيَّسلَ نولمعي نذل َبَِح ْمأ © َنيبِذَكْل نملعملو اوف

 .[4 - ١ :توبكتعلا] 49 تومكحي

 ُنأَو ءبِلاَطلا َنوُتوُقَي ِتاَكِيَسلا َلْهأ نأ ّنظَي نَم ىَلَع ُهَئاَحْبْس َركْنَأَ

 . ٍبِذاَكْلاَو ٍقِداَّصلا َنْيَب 00 نتف الب نوُكَرْتي ِناَميإْلا

 م

3 0 

 هاون وى - 0 7 7 . مل هع

 ِهِليِبَس يِف ٍداَهجلاب الإ نوكَي ال ٍناَميِإلا يِف قدّصلا نأ ِهِباَتِك يف َرَبْحَأَو
 اكيعو ذاك 3 ف يرتوي كان اذن نلا ةرايزتلا 33:1 ىلاتعتت لافت
 يح ب4 لس ورع 2 يأ "هم اس لا سا معلا سلك
 .[15 :تارجحلا] 49 نوي أ مه كَ أ هلأ لبس يف مهسفنأو مهل اب

]١١ ١ /"[ 

 ةيستلا هوغو يدب واف ”موودترملا ةوكو نع هنأ ةلاكتس نخأ © فو ا 014
 ميم ووقب هلأ قلي َفْوَض ويبدو نَع كد ّدَبَي ص :َلاَقَف ءَنيِدِهاَجُمْلا َنيِبوُبْحَمْلا

 .هتجحو خيشلا قطنم ةحص ةميلسلا هترطفب بئانلا اذه كردأ )١(



 0 ٍفَدسلا ِداَعيعا ِلَمَجُم بات

 790 و
 1 :ةدئاملا] 46 :هلوبح

 .ِناَحِيْمالا ىَلَع َنوُرِباَّصلا ءِناَميِإْلا ٍةَمْعِنِل َنوُرِكاَّتلا مه ِءاَلْؤَمَو
 ا هر

 هللا يِضْقَي 0 َناَك 000 0 ِناَسْنِإْلا 8 هللا 3 0

 [م1" 0 اَدْيَخ ناك

 نم َنيِنمْؤُمْلِلَو د ِهِلوُسَرِلَو هلل لب ؛يِ اًهِيِف ُقَحْلا َسْيَل اُهّيِضَمْلا» هِذَه 7 ؟9؟ ]

 ا لا َلدَبَأ نأ يِنْنِكْمُي ال اَنََو ءاَهِبِرْعَم ىَلِ ٍضْرَألا قر

 .ٍناَلثَو ناَلُف ٍلْجَأِل مالشإلا نيد نع ٌدَتْرَأ اَلَو َنيِمِلْسُمْلا

 قرت او لاء نع واح هلو زينتا مقالا ذأ نفل مَعَ

 و لود ال دق أ ةءادنإ دصنأ كلوز يطع يلظأ ةل3 لع
 عمل 5١4 ,/*] 37 يطا نيفنو كمكلا هللو ه6 ةسم 2 هلك 2 -0٠ِ

 َناَكَو فادهشلا ٍلَضْفَ نم تك تليق نإ ؟كفانأ ِءْيَش يأ ىَلَع نأ رب ١

 ىف ٌةَمِئاَّدلا ُةَنعّللا ىِنَلَتَق نم ىَلَع َناَكَو ةَماَيقْلا مْوَي م ُناَوْضْرلاَو ةعخرلا َىَلَع

 .ةّرخآلا يف ُباَذَعْلاَو ءاّيْنَدلا

00 

 م

 . هيو و 209
 هللا ا

 هنا 1 1 سلا" نه فب هلع لا ةكقن ةكشأ نأ قيظأ اهلا

 . يِهاَجَو  يِتَساَيِر 7  يِلاَم 3 ( يِتَسَرْدَم و ءيِعاَطْقَأ ال هْيَلَع ّنَماَتلا

 مهب ءاجف ىلاعت هللا مهبحأ نمم تنأ لهف ءاّميظع اًراشتنا نوقفانملاو نودترملا رشتنا دقو )١(

 .مهنم انلعجي نأ ىلاعت هللا لأسن ؟هعيطتست امب هئادعأ ةبراحُمو «هنيد ةرصنل

 )١5١50(. دمحأ هاور (0)

 هئادعأ ىلع سوبحم وهو ةلاسرلا هذه ةباتك ءانثأ ملكتي ملف «ىلاعت هللا همحر قدص دقو (6)

 .هب ررضلا قاحلإل دياكملا اوربدو ءهنجس يف اوعس نيذلا



 نك مالسالا خيش لئاسرو قواتف بيرقت تم
 يح ييجي يي هه حج كج يي يجي يك يا (- ب ب ب لل سس سب سا 2 د

 دقو الاون ةساتكلا متو ْمُتْنَأ اَم ام َبَهَذ اَذِإ ْمُكْيَلَع لق فول اَمَنِإَو

 َراَثأ يِذّلا ٌوُدَعْلا ُدوُصْقَم َناَك اَّعَو ةَرِخآلاَو اًيثدلا َةَماَعَس هب َنوُناَنت يِذَلا ُْكيِد

 [115- 5١6 ,/*] .َنْبِفْلا ِهْذَه

 نكي ْمَل نإَو مُهعيطُيو َنيِقفاَُمْلا مالك ْعَمَْي نَم َنيِِمْؤُمْلا يِف نإ -

 هللا َلاَق دَقَو «[4ا :ةبوتلا] ا ندم ة5يقر# : ىلاعت لاف امك 4[قفاكُم

 [؟15/9] 2 .[48 :بازحألا] مهند عدو َنيِقْفيَتمْلاَو نيِرفكْل 0 الو» :ةلي هيت

 و اباَتِك َنيِسْمَح نِم َرَثكأ ماَّشلا يِف تْرَضحأ مودع

 َوُث اَهَّلُك ةَيفوُصلاَو ؛َنيِمَلكتْمْلاَو فيلكا ٍلمَأَو َةيِعِفاَشلاَو لالا

 .اَهيَميَأَو ِةّمَأْلا ِفَلَس ُصوُصُن َكِلَذ يِنَو ءِظاَملأِب هتلُق
 اوجِرْحَي نأ 4 هّنَئاَرََحَو ل دلَتلا تنك هيويوفت لوط َعَم َنوُعِزاَنُمْلا عطَتْسَي 0

 [03117 .ِهِفَلَسَو مالْسإْلا ِةّمِيَأ نم ٍدَحَأ نع َكِلَذ ُضِقاَنُي اَم

2 

 قرفلاو تاعامجلا نم هفقومو ءةملكلا عمج ىلع هصرح)

 (')(ةّيمالسإلا

 قافتال اًبلَط و «َنيِِلْسُمْلا ٍبوُلقِ اًقيِلأَت ٍساّنلا ٍمَطْعَأ نِم تنُك ان موه ]

 ىف ن ناك ام ةقاَغ كْلرَأَو هللا ٍلْبَحِب ماّصِتغالا نم وب اَنْ اَمِل اَئاََاَ ؛ْمِهِتَمِلَك

 رفانت ثدحُيو «مهعمج قرفُي ص يأ يف ببستلا ٌمدعو «مهداحتاو «نيملسملا ٍةَمِلَك ٌعاَمِيْجا )١(

 اوك «مالسإلا نيد ناكرأ نم وهو «ةرتاوتملا ةيعطقلا ةلدألا هب تءاج ّرمأ : مهبولق

 آم اًيِج ٍضْرَْل ىف اَم َتَقَقنَأ ول يوك تيب تلو :لاقف ةمألا هذه ىلع هب , ىلاعت هللا َّنَتْما

 .[5 :لافنألا] 40 ةبك أرز درع هَنِإ مببيِي َفْلأ هللا لكحل هبل تيب َتَنَلَ
 .مالإلا ةمأ ىلع ب ل نا مأ خرش يف ىعسي نأ دحأل زوجي الف

 «ميتعاكج ىيرتو ؟نيطلسلا اضع نش ال يف ىعس نم لتقب حيحصلا حيرصلا ٌصنلا ءاج لب

 ْمكْرمأَو ْمُكاَنَأ نما :ُلوُقَي لك هللا َلوُسَر ُتْعِمَس 0 ا
 ٌةَريِس :رظنُي] .هوُلُتْفاَف ْمُكَتَعاَمْج َقَرَقُي َقَدَمُي وأ ْمُكاَصَع َّقْشَي < ْنَأ ديري ِولِحاَو ٍلُجَد ىّلَع ٌعيِمَج

 .[(17) فلؤملل هك ميت نبا ماسلا خْيَش ةيرقْبَعو ُقالْخَأو

 أ



 1 ٍفَلَسلا ٍداَقِتَعا ٍلَمْجُم ُباَتك

 نييلكتجلا لجأ وف راك دتالا ل تاحم ٍقَّشْحَوْلا نِم ِسوُفْتلا

 ةكذ اهك قف ِهِقيِرَطِل َنيِرِصَمْنُمْلا قوْحَنَو ُهنأك َدَمحَأ ماَمإْلا ىَلِإ َنيِبِسَتْممْلا

 , 23و ىف َكِلَد ُيرعشأْلا

 ناك املك 6 ُهّنِإَف ؛ ؛اَهَل ُعَبْنَأَو ٠ ءٍليِقَع ِنْبا نِم َدمْحَأ ٍلوُصَُأ ىلإ ُبَرْكَأ َوُهَ

 لرقم ٍلوُقْعَمْلاِب َمَلْعَأ َناَك َبرْفَأ ٍفَلَّسلاِب ٍناَسْنإْلا ُدْهَع

 مالك نم ٌرْيح اَذَه : ولاعب كليك كارو ّيِرَعْشَأْلا مالك ُتْرَهْظَأ ايو

 .ٍةَملَكْلا ِقاَمَثاِب َنوُمِلْسُمْلا َحِرَْو ِيْقوُمْلا خْب َّشلا

 ةديانسلا لذ جدلا توام يب رواتع نبا ا

 تَكَرَمَت َداَدْعَبب ُةَنْيِفْلا َكْلَي ْتَرَج اّمَل ُهَنِإَف يريشقلا ِنَمَّز ىلإ َنيِقِفَتُم : فاشل

 [أ١39 - ا ةملكلا
9 

2 2 

 (نيعملا رفكُي الو «َيلِبْدَحِرْيَغَو َيِبْدَح ٍبَهْذَم ىلإ وعدي ال خيشلا)
 لأ ِنيدلا ٍلوُصُأ يف ْطَن اًدَحَأ مف مَ وذم يِتعاَس ىلإ يِرْمُع يِف 5

 الو «يمالُك يف ُهُرُكذَأ 9 َكِلَذِل تْرَصَتْنا لَو ءيليلع ريخو ٌيِلَبْنَح تنهدَم

 هنأ مل اذ لإ يضخ ةيِصْعَمَو ٍقيِْفتَو ريفخت ىلإ يع هد تن نأ نحاول

 اًيِصاَعَو مروح اًقِساَفَو را اًرِفاَك َناَك اًهقلاخ نم يعلا هل كلا هلع

 يذلا انلوق :(١25ص) دومحم نيسح ةيقوف .د :قيقحت ةنايدلا لوصأ نع ةنابإلا هباتك يف لاق )١(

 امو هْدلَي دمحم انيبن ةّنّسِبو «ك5 انبر هللا باتكب كسمتلا ءاهب نيدن يتلا انتنايدو هب لوقن
 لوقي ناك امبو ءنومصتعم كلذب نحنو «ثيدحلا ةمئأو نيعباتلاو ةباحصلا ةداسلا نع يور

 - هتبوثم لزجأو هتجرد عفرو ههجو هللا رضن  لبنح نب دمحم نب دمحأ هللا دبع وبأ هب

 .ها.نوفلاخم هلوق فلاخ املو «نولئاق



 ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 0
 م

 يف ًاَطَخْلا ُمُعَي َكِلَدَو ءاَمأَطَح ِةَمَأْلا هْذَهِل َرَئَع دم هللا َّنأ ْرّرَقَأ يّنِإَو ىَرخأ
 .ِةيِلَمَعْلا ٍلِئاَسَمْلاَو َهَيِلْوقْلا ربحا ٍلِئاَسَمْلا

 مينو دعأ دهشَي لَو لئاشكلا ِهِذَه نِم ٍريثَك يف َنوُعَراَتتَي ُفَلَّسلا َلاَّز اَمَو

 .ٍةَيِصْعَم اَلَو قْسِفِب اَلَو رْفُكِب ال ٍدَحَأ ىَلَع

 ريفشتي لولا يتاللغإ ني ةئيأْلاَو للا نع مهل لِ امن مهل ني تنك

 . ِنييعَنلاَو ٍقالظإلا َنْيَي ُقيِرْفَتلا بجي ْنِكَل ءٌقَح اًضِن انَصَيأ َوُهَك 1159 ذك ُلَوُقَي

 َيِهَو ِاَبكْلا ٍلوُصَأْلا ٍلِئاَسَم نِم ُهَمأْلا اهنف تعا ةلاشم 0و هدعَك

 ل ( >< ِهِلْوَقَك ؛ٌةَقَلْظُم ٍديِعَوْلا يِف ٍنآَرَقْلا ن ٌصوُصُن د َّنِإَف ؛(ِديِعَوْلا» ُةَلَأْسَم

 ٠١[ :ءاسنلا] ةيآلا #«امْلظ 00 1 5

_ 

 كك ُلْوَقْلا َناَك نإَو ُهَنِإَف ءِديِعَوْلا نِم َوُه ٌريِفْكَتلاَو

 َديِعَب ةّيِداَبب ْأَشَن وأ «مالْسِإب ٍدْهَع ٌتيِدَح ُلُجَّرلا ْنوُكَي دق ْنِكَل

 مح ُهَدَحْجي ام ٍدَْحَجِب ُرْفَكَي ال اَذَه ّلْثمَو
 : لجّرلا 20 دَقَو

 نضوصتلا كلت 00

 دنع تيت كيتو اهعمس أر

 .اًطحم ناك نِإَو ءاَهْليِوُأَت 000000 اًهَضَراَع وأ - جا

 "لاق يلا لجتلا ىف" :ةيحطلا ىف 'ئذلا ةييوصلا كذا عياد هكنكَو



 مس ٍفَلَسلا ٍِداَقِيَعا ٍلَمَجُم ُباَتِك

 5 هيك طولك 14 0 هع ب

 لاو ميلا يف ينورذ مَ .ينوُقَحْسا مث ينوقرخأق ْتْم َتَم انأ اذإ»
 هللا َلاَقَف َِلَّذ ِهِب اوُلَعَفَف َنيِمَلاَعْلا نم اَدَحَآ ُهَبَّدَع اَم اَباَذَع يِنَبَّذَعُيَل

 . اهل َرَفَعَف ٠ كتيشَخ :ّلاَق ؟َتْلَعَف ام ىَلَع كّلَمَح

 : لَجَر اَذَهَف
 ها ةرذُك نقش تأ

 . يرد اذ ِهِتَداَعِإ ٍيِفَو - ب
 0 يهامرو م وه مس

 ما ٠ م »
22 

 َرِفْغَمْلاِب ىَلْوَأ ٍلوُسرلا ٍةَعَباَتُم ىَلَع ٌصيِرَحْلا ٍداَهِتْجاِلا ٍلْهَأ نِم ُلٌوَاَتُمْلاَو

 [ 9/8 .اَذَه لْثِم نم

 هلوسربو هللاب ناميإلا لهأ نم داقتعالا لئاسم ضعب يف أطخأ نّمف

 هللا رفغيف «لجرلا اذه نم الاح أوسأ نكي مل :حلاصلا لمعلاو رخآلا مويلابو

 .هنيد ردق ىلع قحلا عابتا يف طيرفت هنم ناك نإ هبذعي وأ هأطخ

 .ميظعف :كلذ يف طلغلا درجمب هناميإ مِلُع صخش ريفكت امأو

 ١76[ :ةماقتسالا] ١

 م وه6 ع

 ْمُثْنَأَف :ُنَسْحَأ َيِه ه يِبّلَأب ٍةَبَطاَحُمْلاَو ماّلَكْلا ٍنِيِل نِم ْمُثْركَذ ام كنلف

 هاذه لامعا ِساّنلا ا نِم يْنأ َنوُمْلْعَت

 ىَلَع ِظاَلْغإْلا ُهَلوُسَرَو هللا َرَمَأ ْتْيَحَو «ٌّنَسَح ِهِعِضْوَم يِف ِءْيَش َّلُك َّنكَل

 ْنُكَ ْمَل لباَُمي َنوُروُمأَم ُنَْنَك :َِْسلاَو باتكْلا ىَلَع ِِاَوْدعَو يغب لَمْ
 [ا محا ه يلب ُهَبطاَحُن ذأ َنيِروُمْأَم

 هه



 ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 7
 ينل ا ١ ط7 ابو 0 طحت ب7722 22222310020١ احس

 >2 0 ٠ 000-0 57 9 م 0 ع يع س 5

 (نيقولخملا ىصر تلط ٍنيدلا الو لقعلا يف عوسب الز

 ىضر ُْبَّلَط نيّدلا اَلَو ٍلْفَعْلا يِف ٌعوُسَي ال ُهّنَأ َمَلْعُي نأ ُبِجَي امم 7 ه4
٠ 

 : ىَلاَعَت َلاَق اَمُك ؛ِهِلوُسَرَو هللا ىضر ىّرَحَتَن ْنَأب َنوُروُمْأَم اَنأ :يِناَنلاَو
 عمل مج .[57 :ةبوتلا] «هوُضَرَي نأ عل اوس او

 نو اعقب مُهوُؤنْبَت اله :ّيِْتلا لوم ُهعاَبْنا ُبِجَب يذلا لضآلا ل55]
 اوُدَصَق ْنَأ َدْعَب الإ مْرَن ْمَكَو ِنْيَعْلاَو ٍسْأَّرلا ىَلَع ""«ِلئَنلاب مُهوُمْراَف مكوبثكأ
 عروس /0] َ .َكِلَذب هللا َعَقَن اَذَهِلَو ءانوبثكأ ْنَأ َدْعَبَو ءاَنَرَش

 ِهِذَه يف َُلَخَد امل تلف : ْمُهَلَمْجَأَو ٌةاَنَضْقْلا يسربيطلا َرَكُذ امل 7-0 ]

 َلَعَجَف ؛نيّدلاَو ِمْلِعْلا ٌليِلَق ٌرِجاَف ٌباَذَك ُلُجَر َكاَذَو ءِفوُلْخَم ُنْبا :ِةَيِضَْلا
 مواز: .فريشلا حني ٌروهْشَم ةناكو ةفرتي ك6 اذه لوف تلعج اهل ْعَّشْبَت

 اَلِإَو يِداَقِتْغا ىَلَع يِنْفِفاَو ٍدَحَأِل تْلُق اَلَو ءِدَحَأ ىَلَع تْيَمَب ام اَنأ 9
 طق اَنْيَسش َكِلَذ يِف تْبَتَك ام لب ٍ؛لَمَع اََو لْوَقب اًدَحَأ تْمَرْكَأ اَلَو .كب تْلَعَم

 لَو هتَعَجاَرُم ِةَرَْكَو هِقاَرِيْحاَو ٍلْئاَسلا حاَحْلِإ َدْعَب ٍءاَتْفْسا َباَوَج َنوُكَي نأ اّلِإ
 [؟ 8/8 7 ا ا يِف سائلا اخ يِنَداَع

 #ىي ىهاورو

 2 اَمب ُهطَخ ُبْمْكَيَو ءاَذَك ُرِكْنأ يّنِإ لفيلم هتلُق اّمِ اَنْيَش َرَكْنَأ نَم م5

 رانا يدق نانا وانالللل عزل واول ار تق كقول
 ,كللذ لئاق انأو تاليوعو اقرب نيِملْجُملا

 )١( يراخبلا هاور )2075900 99485(.



 #7 ٍفّلَسَلا ٍداَقِتَعا ٍلَمَجَم ٌباَتِك

 درع 70

 «َكِلَذ ٍباَوَجبِب يسَح ُبْْكأ اَنَأَو ءويَجْحِبَو ُهَرَكْنَأ امي ُهّطَح ِتُدْكَيلَف اَنْيَس ٌركْنَأ نَم

 , "0ة الا روما يف ُقيِرظلا وه اَذَهَف ِنْيَماََكْلا ٍناَمِيِإْلاَو مْلِعْل ٌلْهَأ ىَرريَو

 [؟55١ /*]

 نأ هل ينل + سانلا ىلع ركن نأ ديري يذلا نأ لقي نأ نسيانه 7” مع

 يِذَلا .هللا نع ُعلَبُمْلا لي للا لوس الإ وص ٍةَصاَحت ٍةَجمُح ا اَنْيَش

 ههِلَع اَميِف َّقَّدَصُم ُهرَبَحَو هكر ْمَل اَمَو مُهُلوُقُع ُهتكَرْدَأ امي نيف نقال لكلا

 ِهب ّبجَي اَمب َكِلذ ْنّيَبُي مل نِإَف :أَظَح وأ ٌباَوَص 2: اذه. لاق اَذِإ هرْيَع م ا 2. م هو مام و جد ماا هه ووو2# هك أ

 . "”[هعابتا بجي مل] : ُهُعاَبنا
 38 2 وَ

 .ةركني اَمي امِلاَع ٌُركْتُمْلا َنوُكَي ْنَأ ٍراَكْنِإْلا ٍتاَجَرَد ُلّوََ
8 

 لطلب نأ ناك نم انناك هلا ىلخ خو نخأل شلك هيلع ماتلا ردي امو
 و

 هام أ 5١

8 

 » :ِهبِف ُهللا َلاَق نَمِم َناَك اَلِإَو ٍقَّجُحْلا ِناَطْلُسِب اّلِإ اَلْعِف َمّرَحُي وأ اَلْوَف

 ام درك اَّلِإ ْميِروُتُم رار ص الا
 [؟ 15 /*] .[55 :رفاغ] «ةيِغِلكِمب غلب مه

 يدر هود ياما نإو هلو فراخ نيل راع يذلا دع

 هدف هللا دود دعا ال ناك ةلهاج هضم وأ «ءاوتفا وأ ءٍقيِسْفَت وأ ٍريِفْكَت

 .لذَعْلا ٍناَريِمب هَ :ةلعف او ةلوفأ ا طبق لب

 نيِف هللا َعيِطُت ْنَأ لْثِمِب كيف هللا ىَصَع نم تْيَرَج ام َكَنَأ َكِلَدَو

 اذإو «ةلالض ىلع عمتجت 7 ال ةمآلا نأ ملعلا لهأ دنعو هدنع حص اَمِ :كلذ خيشلا لاق امنإو )١(
 0 لا ءاملع ىلع لطابلاو قحلا ضرُع

 . لطابلا

 ثحابم :باتك بحاص اهيلع هبن دقو «هيضتقي قايسلاو «لصألا يف سيل نيتفوقعملا نيب ام (؟)
 )١7(. ىواتفلا عومجم يف ةيميت نبا مالسإلا خيش اهدقتنا يتلا رمألا



 ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 2 هك
 0” لل ااا ماتت” “” “ت5

 00 عى در 5 - ل 4ع 2.

 كروم امي هللا َّنِإ اًعِيَس مهدي ْمكَرْص ال ُأَوَقَتَت و أوريصت ْنِإَووم ىلا َلاَق

 م15 ه0 . "7170 :نارمع لآ] طي

 ٌرُم ىَلَع اًرْبَصَو اًحوُر ٍساَّنلا ٍلَّوظَأ نِم يْنَأ َنوُمَلْعَي َناّنلا َّنِإ م/.ه]

0001 

 [م0ه1/*] .ٍساّنلا ّلَكَأِل ٍةَبَطاَحُمْلا يف اُلْذَع ِساَّنلا مّظْعَأَو ؛ماَلَكْلا
 و

25 2 

 (رمألا ةالو عم لماعتلا يف خيشلا جهنم)
 ينوُرمأ ١ اَدِإ رو يلوأ 2 .ةلوُسَرو هللا 0 ْنَأ َيَلَع

 اي : ىّلاََت هل للا َلاَك ٠ ألا نبأ هلع قم فلا ثاَتكْلا هْيَلَع َّلَد اًَذَكَم

 04 2 لآ لوو لو لآ اوعيِطَأو هلأ اوعيليأ اَوتَماَ َنذَل

 يف قولخمل ةَعاط ال» :َلاَ هنأ للك ينل 8 970 ملا يِ

 2و

 اًنْيَش وِريِمُأ نم ىَأَر نَم١ : هلع هللا لوس لاق :َّلاَق ٍِساَّبَع ني

 ريس مهم ساس م َ هامام هر عدرا
 ا ل يا َقَر اَق نم َهّنِإَف هْيَلَع صيلق ههّركي

 :َلاَق باطلا يب داع نع "يحيل يف جان ؛ مال ع هللا ىف

 ءاَنِهَرْكَمَو اَنِطََشْنَمَو اَنِرْسْعَو اَنِرْسُي يِف ِةَعاّلاَو ا ا ا

 اَنُك اَمُثْيَح ٌقَحْلاِب - 0 لوقت ْنأَو ُهَلْعَأ َرْمَأْلا َعِناَتْت ا ْنأَو اميل ةَرَكأَ
 ُس أ

 ميال َةَمْوَل هللا ىِف ُفاَحَن ال

 )١( ملسم قفز .دوصقملا ىهتنا انه ىلإ )١855(.

 0( يراخبلا ) :07١04ملسمو )1845(.
  2ملسمو 01 الك يراخبلا )١709(.



 مب ٍفّلُمْلا ٍداَقِتْعا ٍلَمَجُم ٌباَتِك

09 

 :َيِحَو َةَعِماَجْلا ةثالثلا ٍلوُصَألا ِهِذَه ىَلَع مُهَعَياَبق - 2 5 .-_- م 0
.6 

 اًمِلاَط ٌرِمآلا َناَك نِإَو .وللا ٍةَعاَط يف ٌةَعاّطلا -أ

 ُهَلْهَأ ِرْمَأْلا ٍةَعَراَتُم ُكْرَتَو - ب

 16١[ 55/81 . ٍقْلَْلا نِم ٍةَقاَحَم الب ّقَحْلاب ُماَيِقْلاَو - ج

 هه ه

 ومموب 2
 ([155 :ءاسلا] «(لوُسُرلاَو هللا لإ هودرف ءئش يف ٌمَعَرَتَل نإقإل)
 دئاأل لجأ :اهشييج كرت الو قلل ىلع وتشكل ةكألا 9

 دَقَف ٍنِمْؤُم َلُك َتاَم اَذِإَك ٍةَعاَّسلا ماَيِق ىَلِإ ٌرِهاَظ َوُه نَم َنيِنِمْؤُمْلا َنِم هللا َيِقْبي
 عم." 14 ١ :ةفاسلا فءاخ

 مصعي ملو ؛ةلالض ىلع عمتجت نأ ةمألا هذه مصع هناحبس هللا 4:*7]

 أطخ يف اهضعب عقو اذإ نكل «قيّدص ريغ الو اَميَّدِص ال .أطخلا نم اهداحآ

 هذه نأل ؛أطخلا كلذ يف باوصلا ىلع نوكي نم اهيف هللا ميقُي ْنأ دب الف

 تجرخأ ةمأ ريخ مهو «ضرألا يف هللا ءادهش مهو «سانلا ىلع ءادهش ةمألا

 فورعم لكب رمأت نأ دب الف ءركنملا نع نوهنيو فورعملاب نورمأي سانلل

 اهيف نوكي نأ دب الف اًلوأتم ركنمب رمأي نم اهيف ناك اذإف ءركنم لك نع ىهنتو

 [؟77 :ةماقتسالا] .فورعملا كلذب رمأي نم

 ن

 هللا ىَلِإ ٌدّرلاب ِةَّمَأْلا عُزاَتَت َدْنِع ِهِباَتِك يف َرَمَأ دق ُهَئاَحْبُس هللا 7.5] 2 2س 2 ب ةوحأا رخو 5 رينا الاد لام
 00 7 3 4 2 28 3 ًًء هَ 0

 .الصأ ٍنّيَعَم ٍءْيش ىلإ عزانتلا دنِع ْرْمَأَي مل ِهِلوُسَرَو

 عم مو 5 2 ا و ل
 .ٌءاَرَمألاَو ٌءاَملعلا :ٍنافئِص رْمألا ىلوأ نإ :ةّمِيألا َلاَق دقَو

 ل 007 3 قع و 8 2 و هور 0 وع »م 8 يف هر 2 ل

 ِهْيلِإ اًميِف عاطي مُهنِم لك «َنيِمِلْسَملا َكولمَو ٍنيدلا َحياَشَم ِهيِف لْحْلَي اَذَهَو
 هم ف سمور

 يِف مهْيَلِإ ٌعَجْرُيَو ءِتاَداَبِعْلا نم هب َنوُرَمْؤُي امب ِءاَلُؤَه َعاَطُي اَمُك ءِرْمألا نِم
 س 2 زم ا 20 0 ىو م



 هنأ مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 0

 نِم َُتوُرِشاَبُي اّمِم َكِلَذ ٍرْيَغَو هَّذَحْلا ٍةَماَقِإَو ٍداَهِجْلا يف ِءاَلُؤَه ٌعاطُي اَمَكَو
 نب هللا مُهَرَمَأ يتلا ٍلاَعَْأْل

 ل هلع دكشم هَمأ نإف 4 ةعطاق ةجخ ِهْعاَمْحإَف ا ءالؤَس ىَفْلا اًذإَو

 [؟ ١/8 ةةنسلاو ِباَتِكْلا ىلإ ُدَرَمْلاَق اوُعَر انت نِإَو ٍةَلاَلَض ىَلَع ُعمَتْجَت

 ه2 2

 (سبحلا يف وهو هل ىرج امع خيشلا مالك ضعب)

 نوُكَي ىَتَم ىَلِإ :َلاَقَو ءُبِئاَنلا كِبَلَع ْمُلَسُي :َلاَقَ 1 ا ءاج م.

 ا : ْرْحَت اَمأ ؟سْبَحْلا يف ُماَقَمْلا

 ©0كوُةَمِلَكْلا ِهِذَه ام يِرْذأ اَم اَنأ ُهَل ْلُقَو بِياَّنلا ىَلَع ْمَُلَس :ُهَل تلُقَ
3 

 .©”؟ينك تفل الو ؟تنيخ يش يأ ىلع رثأ مل ةعاشلا ىلإ
 هَل ُلاَقُي ُهَّنَأ يِل َرَكَذ ْنِكَل ءهتْفَرَع اَم ٌصْخَش ُهَعَمَو ُحاَنَمْلا َكِلَذ َدْعَب َءاَجَق

 اَعَد ام ىَلِإ َقِفاَوَأ ْنَأ ىَلَع ِهِرْكمْلا ءيِجَم َءاَج ُهّنِكَل . .يسربيطلا ِنيّدلا ُءاَلَع

 ا ارا اهني و النعرات نا قنا نلف كلكعت ملا

 مَدَعُماَِْلاَو َرَكذ امي ُراَرقإْلا ُهُنوُمْضَم اَم اَّلِ ُديِرُي ال لب ؛ُهعْلَبيَو َكِلَذ نم اَكْيَش
 ا

 سوه ع

 نيسحأ ىف جلاب اَّلِإ بتكل بتكجلأ لهأ اولي 00 : لوفي اك ُهّللاَو سس حج همسك مر
 2 وام نك ل بشل لع تف 0 دما الط

 .نجس اهلجأل يتلا :يأ )١(

 مل نوملعي الو نونجسُي مهف «نامزلا اذه يف نيحلصملاو ةاعدلاو ءاملعلا رثكأ لاح اذهو (؟)

 . مهركذ يلعُيو «مهتاجرد هب هللا عفري يذلا ءالتبالا نم اذهو ؟مهبنذ امو ؟اونجس

 نود مهيأر ىلع ةقفاوملا سانلا نم نوديرُي «ةاضقلاو خياشملاو ماكحلا نم ةملظلا لاح اذهو (*)

 .طرش وأ ديق



 ا ٍفّلُملا ٍداَقِتْعا ٍلَمَجُم ٌباَتِك
 أ 111077 تت تتح

 اَذَه ْعَم :تْلُقَو ماّلَكْلا يف ِهْيَلَع تْظَلْغَأ 0 أب رئألا يف ٌحِلُي ِهتيَأَر اَمَلَو

 0-5 ْنَأ ْمُكْنِم تْبَلَط اَم اَنَأَق ءكِلْعُش يف ْحُر ْمُقَو ''ةَراَمُفْلا

 ؟ فيرا ةيهادملا لاخلا : يل ُلَوُقَي ِةَرَم َرْيَغ َلَعَجَو
 3 1 هور
 ٌدَحَأ َىَلَع ْمُكْحَي ْمَلَو ةقيوألا تهاذعلا ٌققاري ام الإ[ قلت لمناتا كلفت

 . اًرِضاَح َمْوَيْلا َكِلَذ تْنُك َتْنَأَو ءِفوُلُخَم ُنْبا الإ ماكحْلا 7

 َرَمَأَو ءَتَبْنَأ اَم َتبْنَأَو ءوب َمُكَح امي َمكَح : سْبَحْلا ىَلِإ يب , اوُبَهَذ اّمَلَ

 عد - ىَراَصّنلا وأ ٍدوُهْيْلا نِم ّدَحَأ ُلوُقَي لَهَف ءوب َرَمَ امي َيِناطْلُلا باَتِكْلا يف

5. 

 ٌتِلاَخُم ُهَّنَأ مالْسإْلا نيد نم ٍراَرِطْضالاب ٌراَعّصلا ُناَيِبّصلا ُملْعَي اّمِم اَذَمَو

 .هللا ٍدْبَع ِنْب ِدَّمَحُم 0
 نْب ِدَّمَحُم عْرَسب اَنْلَعَف اَم اَنْلَعَف :َنوُلوُقَي اَمِئاَد هوُوّذَو َوُه ' ”مكاَحْلا اَذَه اذه 5 21 سثلسم ع سن سد 4 7 ربيع اسرع م 9

 دبع َنيِِرُْمْلاِب كيو تيل بَ .ىتاصألا سنع لح نم الك سنع ني

 :تاوملا كلو ةماركلا تقرأ نب واترك

 ميداس كدا 5 مْوَيلاَو هللاب ُنِمْؤُي نم ٌلوَقَي لَه

 .ناَتْهَبْلاَو ِبْذَكْلا َرْيَغ َرْيَغ مالس ا يِف يِتّوْحِإ سبح بند ّيَأِبَو

 [104 - 051/81. َنيِحِلْسُمْلا امج رق دقك عزاب ليف كلك ذإ :4 :َلاَق َنَمَو

2 2 2 

 .ةدئاف الب مالكلا ةرثكو رذهلا :ي



 0 5 يي 7 7 ب يت لا” ا أس ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 3 0

 (ةيطساولا ةديقعلا نم ةاقتنملا دئاوفلل ةمتت)

 تبَتاَك ام هِتْفَتْسُم ُءاَنْفِإَو ءَلْئاَسَم ُباَوَج اّلإ طق يم زثضَي م نأ 7: ]
 دي ركسملا: لخرلا ينكح لماء اذه نع ونرش يت ةفتطاخ هلو اذن دعا

 ِبَلَط ىَلَع ٌقِرَتْحُم م َوْهَو ىيْعُب َّعَم يِنلَأْسَيَك ِهِلوُسَر ىَلَع هللا َكَرْنَأ اَمِب يِتْنَتُْمْلا

 ؟مَلِعْلا ُهَمْتْكَأ ْنَأ ينيد يف يِنْعَسيََأ ءىَتْهْل

 ةَماَِقلا ْمْوَي هللا ُهَمَجْلأ ُهَمتَكك ُهُمََْي مْلِع نَع ليس نَم» كي يللا َلاَك دن
 . "ران نم ماَجِلِب

 رم تر ريل

 نم ئَدُهأَو تلا نم اَنلَرأ آم َنوُْشْكي َنبِدلا ّنإ» :ىَلاَعَت ل هنا ا
 1١59[. :ةرقبلا] © وعلل ْمُهَعْلِيَو ُهَلأ ْمُهعْلي َكبكْوَأ ب بنكْلا يف نساّئلِل هككّيَي اَم

 ًاَعَْأ

 ا لا ل سلم ري رودرا يرض يركا كِرْمَأ ىَلَعف

 [مهج  ؟هم/*] 9 ةريلسملا قي ريع وأ ناطلخلا

 0 دأ كلام ِبَمْذَم َوُه ٍِفوُلْحَم ُنْبا هب َمَكَح يِذَلا ناك ول 7515 ]

 اتالم َُفاَوُي ْمَل نم َتقاَعْيَو هب سانلا عيمجج ملي نأ هل نكي مَ

 ا فلام طن تنال واط ملي لوقت ىزذلا لولو تيكت
 نإ

 اا داو يرعسألا صن 055

 0 رس ماو
 مكُح ّضقن اَذِإ فْيَكَف وِرْيَغ َمُكُح َضْقْنَ

 3 ٍةَهْبَش الب ْمهِعيِمَج ِماَّشلا ماكُح

 [7 "8/9 ؟ ياتكلا عاَمْجِإب ةيماتملا َنيِد تلاكك 0 "1

 فرع ال نيل ةنوفؤملاو هلوسرو هلا ةعين اف لحد اَمَّنِإ نحل 75
 و.ةج

 [؟ ١/1 و َةَنَسَحْلا ةكسلاب يِزْجَن لب ؛ِدَحَأ َعَم

 2ث

 .نسح ثيدح :لاقو 75559(«2) يذمرتلاو «(7554) دواد وبأ هاور )١(



 مدح ٍِفَلَسلا ٍداََيٌعا ٍلَمَجُم ُباَتِك
 2 تشفلا 71 لل [155ك595959ل 22986

 لك ٍةَماَقِإَو ءٌرَش ّلُك ِءاَمظِإ ىَلَع َةَنَواَعُم ٍساّنلا مَّظْعَأ نم ِهْللاَو اَنَأ 5

 [؟1 .ريخ
- 

 ذأ ىَلَع ُهَلُهئالاَوُمَو صْخَش ُهننَحَت هَلِمحَي نأ دعأل يِفبنَي ام الع ]
2 

 [؟ 7/1١ /“] ىلا هللا و هلْجأِل َلْطَعَي د ٍلِطاَبْلا عم َبَضَعَتَي

 (ٍلوُسَرلا ٍمِتاَش ىَلَع َلوُلْسَمْلا َمِراَّصلا» هتّيَمَس هتْيمَس اًرييك اًباَِك تْفَّنَص 25515]

 [ا/ا/ ."1وَْلإ َقَبَس اًدَحَأ فِرْغَأ ْمَل اَم ِةَلأْسَمْلا ِوِذَه يِف ترَكْذَو

 هه ه

 (ةعامجلاو ةّنّسلا لهأ ةدعاق نم دئاوف)

 ةَرَشَع نم ِجِراَوْخْلا يِف ُتيِدَحْلا ّحَص : : لَبْتَح ُنْب ُدَمْحَأ ُماَم إلا َلاَق معز

 . اهني ةَِئاَط ُيِراَخُبْلا َجَّرحَخَو (وِحيِحَص» يف 0 اًهَجّرَح دقو
 نم َنوُر كيو «توُنَدلاَ نور َنيِمِلْسُمْلا َرَفَك نَم لَو مه ُجاَوَحْلاَو

 هلا هك نر ْمِهِتَعُْذِب يف مُهَمْلاَح

 .اًهيف مُهَمَلاَح نَم َنوُرُمَكُيَو َةَعْدِب َنوُعِدَْبَي عّدبْلا ٍلْمَأ ُلاَح ِِذَهَو
 ُهّلوُسَرَو هللا َنوُعيِطُيَو ةَنّسلاَو َباَتِكْلا َنوُعبَّتي ٍةَعاَمجْلاَو كلا لهو

 . َّقْلَخْلا َنوُمَحْرَيَو َّقَحْلا َنوُعبَتب
 أ يف اَتَثَدَح ءٍةَعيَّشلاَو ِجِراَوَحْلا ٌةَعْدِب ب مالشإلا يِف ْتْنَدَح ٍةَعْدِب ُلّوَأَو

 . ِنْيئَفِئاَطلا َتَقاَعَف ءٍبِلاَط يأ نب ّيِلَع ةييؤُملا ريم ٍةقالخ

 .ْمُهَلَتقَف ُهوُلئاَقَف ُجِراَوَحْلا اّمأ

 َبَرَهَم ْأَبَس ِنْب هللا ٍدْبَع َلْثَق َبَّلَطَو ِاّئلاِب ُتيِلاَغ َقّرَحَك ةَعّشلا اَمأَ
 أ

 َرَمْعَو ٍرْكَب يِبأ ىلع ُهَلْضَفُي نم ِدلَجِب َرَمَأَو هن

٠. 
  4وي

 ع
2 

 ءاهببسب يونعملاو يسحلا ىذألا نم خيشلا قحل امو ةيطساولا ةديقعلاب قلعتي ام انه ىلإ )١(

 .هيلع ناطلسلا اوضرح نيذلا ةعدتبملا عم هتصقو «ءاهنع باوجلاو اهيلع تاضارتعالاو



 اا يح ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت م م

 ع ىلا #6 رسال ل < جرع طال م ره 6 .ح وو 5 ره - و و 3 9 أ 2 سل وه

 مث ركب وبأ اَهيبن دعب ةمالا هذه ريخ» :لاق هنأ ٍةَريثك ووجو نِم هنَع يِورَو
 عفا ىو عارم هع

 [؟ 7/95 /*] . (هحيحص» يف ُيِراَحَبْلا هنع هاوَرَو اْرَّمَع

 3 5 -ذ

 َداَيْعَأْلاَو عَمُجْلا َنوُلَصُي مُهّنَأ :ٍةَعاَمَجْلاَو ِةّنُسلا ٍلْمَأ ٍلوُصَأ نِم م1
 َةَضِفاَّرلا نِم عّدبْلا لْهَأ و امك َةَعاَمَجْلاَو َةَعُمجْلا َنوُعَدَي ال ءِتاَعاَمَجْلاَو

 .ممرتعت
 ل ل ُ؟ الو ٌةَعدِ ُهْنِم ْرَهَي مك اًروُتْسَم ٌماَمْلا ناك ١ نإ

 .نيِمِلْتمْلا ٍةَمِئَأ نم ْمِهِرْيَغَو ٍةَعَبْرَأْلا ٍةمِيَأْلا قاَقثاب ةعاجلاَو
2 - 

 ُمَلْعُي نَم فْلَح ُة ٌهاَلَّصلا َنَكْمَأَو ٌروُجُف وأ ٌةَعْدِب يَّلَصُمْلا نِم م َرَهظ اَذِإ ْنِكَلَو

 9 دركتومل لحل لما :ِرْيَغ فْلَخ ِة رواعلا باك حن ياقاوا ل 13 4 مال 6# ل رمو معا

 ٍبَهْذَم يف ِنْيلوَمْلا د َّوهَو ةَقيِيَح يِبَأَو ٌيِعِفاَّشلا بهدم اَذَهَو ؛ِموُمْأَمْلا ةالَص

 دمُحأَو فللاَم

 ينلا رهتفلا# يحتل نأ ىحنلا تلختلا ةالضلا نعوت مل نراقار

 عوتْبُمْلا تلخ نيلَصَت ةذهق ئرخا هعيش كاكح ل ءرِجاَف وأ َعِدَتْبُم اًهُماَمِإ

 ةَفيِنَح يِبَأَو ٌيِعِفاَّشلا ُبَمْذَم اَذَهَو ءٍةَعاَمَجْلاَو ِةَنُّسلا ٍلْهَأ ِةّماَع َدْنِع ٍرِجاَمْلاَو
 يي مه

 .ْمُهَدْنِع ٍفالخ الب سلا ٍلْهَأ ِةَمِيَأ نم ْمِهِرْيَغَو ٍلَبَْح ِنْب َدَمْحَأَو

 نَم فْلَح اّلِإ َيّلَصُي ال نأ ُبِحُي ُءاَوْهَأْلا تَرْثَك اَذإ ٍساَّنلا ٌضْعَب َّناَكَو

 كوم هيارا ةادسأ يوتوب حقنا سيتم

 .ُهَلاَح فرغأ نَم تفْلَخ اّلِإ حِصَن ال ُهَنِإ ُدَمْح ٌدَمْحَأ لقي ْمَلَو

 نإ :َلاَق نَمَو هَنيِمِلْسُمْلا ِءاَمَّلُع ٍقاَمَئاِب ٌةَرِئاَج ٍروُثْسَمْلا تلج ةدطلا

 ةَنُسلا لْهَأ َعاَمجِإ تلات دقك ةلاح ترمي ال نم تلح ٌةَلَطاَبَو

 ونا

 0 َنوُقِرْعَي نَم َفْلَح َنوُلَصُي مِهْيَلَع هللا َناَوْضِر ٌةَباَحَّصلا َناَك دَكَو

 يبأ ِنْب َةَبُْع نْب ٍديِلَوْلا فْذَح ٍةَباَحَّصلا نم ُهُرْيَغَو ٍدوُعْسَم ُنْب هللا ُدْبَع ىَّلَص اَمُك



 ب ٍفّلمْلا ٍداَقِتْعا ٍلَمَجُم ٌباَتِك
3 /” 

 35 2 سا خا ملمم# لم همس 00 2 نم © نب 2 يلا عر

 ْنِب ناّمثع ُهَدَلَجَو .اعَبَرأ حبصلا ةَرَم ىلَصَو َنْمَحْلا ٌتَرْسَي دق ناَكَو .طيعم

 0 3 نافع

5-9 
 ع

 امهم َناَكَو 98و ع ٍديبع يبأ ٍنْبا تل ل نوعاتلاو املا َناَكَو

 [ل١41- ؟8/١8 .ٍلالّضلا ىلإ اًيِعاَدَو ِداَحْلإْلاِ

 ؛هيِف ًاطخأ أَطَحِب اَلَو ُفَلَعَف ِبْنَدِب ِمِلْسُمْلا ٌريِفْكَت ُروُجَي ال 9
 .ةَلْبِقْلا لْهَأ اًهيف واع 7 يلا ٍلئاَسَمْلاَك

 َنيِنِمْؤُمْلا ٌريِمُأ مُهَلَئاَق : ْمهِلاَِقي لكي نينا َرَمَأ َنيِذّلا َنوُقِراَمْلا ُباَوَحْلاَ

 نم نيا فَ مِهِلاَتِق ىَلَع ّقفتاَو .نيِدِش م مالا ِء ءاقلجملا دع ٍبِلاَط يأ ؛ ُنِلَع

 . ْمُهَدْعَب نَمَو 1 لالا مهى < ور

 نِم اَمَهُرْيَعَو ٍِصاَقَو يبأ ُنْب ٌدْعَسَو ٍبِلاَط يبأ ُنْب : ُيِلَع مُهْرْفَكُ ْمَلَو

 ملا اردد ع خلع يل ُمَلَو 0-5 عم َّن اثم مُهولَعَج لب ؛ةَباَحَّصلا
 مُهّنَأِل ال ْمِهِْعَبَو ْمهِمْلُظ عْفَدِل مُهَلَئاَقَف ٠ :َنيِمِلسُمْلا اوم ىلع اَوُراَغَأَو َماَرَحْلا

 ا

 . مُهَلاَوْمَأ ْمَتْعَي ْمَلَو مُهَميِرَح ٍِبْسَي ْمل اَذَهِلَو

 َعَم اوُرّمَكُي ْمَل َعاَمْجِإْلاَو ٌسّنلاب مُهْلاَلَص َتَبَ مك َنيِذْلا ِءاَلُؤَه َناَك اَذِإَو

 مش مُهْيَلَع َهَبَتْش بش قيذلا قيِفلَتْحُمْلا ٍفِئاَوّطلاب فْيكَف ءْمِهِلاَتِقِب ِهِلَوُسَرَو هللا ِرْمَأ

 .؟ْمُهْنِم ُمّلْعَأ َوُه نَم اَهيِف َطِلَغ َلِياَسَم يف

 نأ ا ىذا 00 تالا َناَكَف 1 ِباَّذك فْيِقَت ِفْيِقَن يِف 0 5 1 َلاَق دَقَو 0

 ءالبنلا مالعأ ريس .ها. هللا اَمُهَحَّبَق - حاحا ُرْيُملا َناَكَو ءَبْيَعلا ُمَلْعَي ُهَّنَأَو ءويِتْأَي يخّولا

(605/5). 



 ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت قمن ع ]

 ىَلَع ْمِهِضْعَب نم ٌةَمَّرَحُم مُهَضاَرْعَأَو ِمُهَّلاَوْمَأَو َنيِمِلْسُمْلا َءاَمِد َّنَأ ُلْصَأْلاَو
 ٍةجَح' يف مُهَبَطَح امل هلك يلا لاق ءوِلوُسَرو هللا ن ا

 يِف اذه ْمُكِفْوَي ِةَمْرُحَك ُماَرَح ْمُكْيَلَع َلَع ْمُكَضاَرُع اًرُعَأَو اَوْنأَو ْمُكءاَمد َّنِإ» ©« دولا
 (2١ة-< هىه ةمام

. 

2 

 ااَذَه ْمُكِرْهَش يف اَذَه ْمُكِدَلَب

 َلاَق اَمُك َكِلَدِب ْرّمكُي ْمَّل ٍريِفْكَّتلا وأ ٍلاَِقْلا يِف اَلُوَأتُم ُمِلْسُمْلا َناَك اَذَِو

 اَذَه َقْنُع ُبِرْضَأ يِنْعَد هللا َلوُسَر اي :ةعتلب يِبَأ ٍنْب بطاَحِل ٍباََطَتْلا نب رم

 ام َدْعَي هتلَتكأ» :َلاَكَو ُءَرَيْخَأ اًمَل َكِلَد للي كلا ل هللا الإ َهَلِإ ال َلاَق

|| 

 .اد مت اهلاق هنأ يبطل ٍلئاَقْلا َكِلَذ ٍلثَق ّز

 مُهْلُكَو ْمِهِوْحَنَو نيفصو ٍلَمَجْلا ٍلْمَأ نِم اًضْعَب مُهْضْعَب َلَئاَق ُفَلَّسلا اَذُكَهَ

 ؛نونفؤع نوفل

 ال ِنيّدلا َةاَلاَوُم اًضْعَب مُهُضْعَب يِلاَوُي ٍلاَتِتْقالا َعَم ْفَلَّسلا َناَك اَذَهِلَو

 نَع َمَلِعْل مُهُضْعَب ُذُحَأَيَو « ضْعَب َةَداَهَش مُهْضْعَب َلَبَقَيَ ناَمُكْلا ٍةاَداَعَمُك َنوُداَعي

 « ضب عم مهِضْعَب َنيِمِلْسُمْلا ٍةَلَماَعُمِ َنوُلَماَعَتَيَو َنوُحَكاَنَتَيَو َنوُنَراَوتَيَو (« ِضْعَب
 . َكِلَذ ِرْيَغَو ٍنْعاَلَتلاَو ِلاَتَقْلا نم مهني ناك ام َعَم

 .ٍفاَلَتْحاِلاَو ٍةَعْدبْلا نَع ىَهَنَو .فالتئالاو ٍةَعاَمَجْلاِ همأ هلا نأ َعَم اَذَه

 . 99ةَعاَمَحْلا ىَلَع وللا َدَي نإ ٍةَعاَمَجْلاِب ب ْمُكْيَلَع» : دك يلا لاق

 .01912) علو «090) يراخبلا اور“ (9
 .(559) ملسمو 0 يراخبلا هاور عهز

 30٠00 :5١(. يئاسنلا هاور )2 .(95) ملسمو 5559(2) يراخبلا قرف



 ل م ا 9 _ ا س5كا بم ٍفّلّسلا ٍداَقِيَعا ٍلَمَجُم ٌباَتِك

 ِرْلَصُي ْنَأ َنيِمِلْسُمْلا َنْئاَدَم نِم ٍةَئيِدَم يف َراَص اَذِإ مِلْسُمْلا ىَلَع ُبِجاَوْلاَف

 ."''ُهَيِداَعُي اَلَو َنيِنِْؤمْلا َيِلاَوُيَو ةَعاَمَجْلاَو َةَعْمجْلا مُهَعَم
2 050 

 كلذ زعم ُهَدِقْرُيَو ُهَيِلهَي نأ َنَكْنْأَواًيواَغ وأ ًالاَض مُهَضْعَب ىأَر نإَو

 .اَهَعْسُو اّلِإ اَسْفَن هللا تَّلَكُي الق الإ

 ثق نإَو ُهاَلَو َلَضفألا َنيِِلْسُمْا ٍةَماَمإ يف َيْلَوي ْنَأ ىَلَع اراك َناَ 1
 .ُهَعََم َروُجُمْلاَو َعَدْلا ٌرهظُي نم َعتْمَي نأ

 هك هللا ٍباَتِكِب مّلغأْلا فْلَح ؛الَصلاَ َكِلَد ىّلَع ري ا

 .لضفأ ِهِلَوُسَرَو هللا ةعاط ىلإ قبْسَأْلا

 امك ؛ُهَرَجَه :ٌةَحِجاَر ٌةَحَلْصَم ٍروُجْمْلاَو ِةَع همدرلا ريظنب هرم ياا نِإَو

 . ”ُةهْبَلَع هللا بات ىَّبَح اوُفْلُح َنيِذَلا ةَناَلَتلا للي ْننلا َّرَجَه

 : عرش ةحلصم ةنلَخ ةالّصلا كدت يف َسْيَلَو '' انْ 2 ينو اّذِإ م
 ِء

 ريع

 . ةَعّذبب َةَعْذِب ردك ناكر « الدلضو ةلهج ةعاَمجْلاَو ةعمجلا هذه د

 َةاَّلَّصلا ِهِتَداَعِإ يِف ُنماَّنلا فّلَتحا ِرِجاَمْلا تلع َةَعْمجْلا نلَضِمْلا نإ ىدَح
 ٌحِدَتْبُم َوُهَف اَهَداَعَأ نَم : سودبع ٍةَياَوِر يف ٍلَْتَح ُنْب ُدَمَحَأ َلاَق ىّنَح < ْمُهَرَتُكَأ اًهَهِرَكَو ماد وم هو وم وع

 اوَّلَص اَذِإ َةاَلَّصلا َنوُديِعُي اوُنوُكَي ْمل َةَباَحَّصلا َّنأِل ؛ِنْيَلَْقْلا ُرَهظَأ اَّذَهَو

 َرِمَأ اَمُك ىَّلَص اَذِإ اًدَحَأ ُطَق ىَلاَعَت هللا رْمأَي ْمَلَو «عَدبْلاَو ٍروُجُفْلا ٍلْمَأ فْلَح
 :ةذلّصلا دعب نأ هيعاطتسا انسحب

 ةالاوم نولاوي الو نيملسملا ةعامج نوقرافي مهف ءاًئيدحو اًميدق جراوخلا لعف فالخب اذهو )١(

 يزاخمو ةيذأ مهنم لصح اذلو ؛مهتقيرطو مهجهن ىلع راس نم الإ ةرصنلاو ةوخألاو ةبحملا

 .ناعتسملا هللاو «نينمؤملاب

 .(؟ا/59) ملسمو 0 يراخبلا هاور (0)

 هين َةَنَسَو هللا باَتكِب ؛ مّلْعأْلا ريغ :يأ 05

 مهرثكأ وأ مهلك دجسملا ةعامج نذإ ريغب اًمامإ مكاحلا 0 «قاضملا نذإ ريغب :يأ (5)

 .هرتخي مل نمم وهو



 م !ز
 2ك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت

7ت55--2-5-5 2
 2 7775-ت-

 َْدَقَق اّمَل مميت اَلَو ِءاَم رْيَمب اوُلَص هَ َةَباَحَّصلا «حيِحّصلا» يف َتَبَت دَقَو

 . "”واَعإلاب لكي يتلا مُهْرُم ةرمأب لَو اَهَدنَع ةَقئاَع

 ُهْرْمْأَي ْمَل :اًَهبوُجُوِب اَلْهَج َةاَلَّصلا ُكُرْئَي َناَك نَم َّنأ :َكِلَذ نم ُعَّلْبَأ لَب

 رمت امك حرمت ٌراَمَعَو ءّلَصُي ْمَل "”ْمَعَو  اتجأ ام ٌراَمعَو ُرْمَعَك !ءاَضَْلا
 . ””ءاَضَقْلاِب اَمُه ا 6 هياَدلا

 را زلم ناقب و دعب اكن ٠

 َمْوَّصلاَو َةاَلَّصلا اَهْتَعَتَم 110 ةديدش ةضيح تيطاختنا امل ةنْضاَكتْمْلاَو
 ا اصلا! م ل

 ٌّقَح يِف ُهُمُكُح ُتْبْنَي لَه :ِهِلوُسَرَو هللا باَطِخ يِف ٌءاَمَلُعْلا فّلتحملا دق
4 

 :ِهرْيَغَو 1 يقذف الاون أ مالت ىَلَع ؟ 9 غالبلا 7 ٍديَعْلا

 نأ

1 

 3 7 2 5 أ نيل 0

 ؟يفاجلا نود أدتيملا تبني :ليفو - ج

 كسب ّقَح َنيْدَعُم اه اموإ» :ىَلاَعَت هلْؤَق يِف ْنآْرُقْلا ِهْيَلَع َّلَد اَم ٌحيِحَّصلاَو نيلتا_ فن كيو نيتخا نيم ١ اولا وبحجإ 1 3
3 
 ١6[. :ءارسإلا] 6الوسر

 24 04 نإ .ه .ه 42 م 0-2 7 هم

 دق لب ؛ِرِجاَمْلاَو ٍدِناَعُمْلا َمكُح ةُمكَُح َسْيَل ٌروُدْعَمْلا َلِجاَجْلاَو ُلّوُأَتْمْلاَف
 م م م هذ وع

 اكل - 187/91 . اًرْدَق ٍءْيَش لكل هللا

2 25 

 )١( ملسمو ,(755) يراخبلا هاور )7517(.

 .تبثملا باوصلاو «نيعضوملا الك يف !ًورْمَعَو :لصألا يف (؟)
 ا ِباَطَحْلا ين نب َرَمَْع ىَلِإ َءاَج الجر نأ ”54) ملسمو (*0) يراخبلا حيحص يف تبث ةرفإ

 اَنأ ُرُكْذَت اَمأ :اهُكو ٍباَطَحْلا ِنْب َرَمُعِل ٍرِساَي ُنْ نب راَمَع َلاَقَق ,ءهاَملا ٍبِصأ ْمَلَك ُتَبتج ُتْبَتْجَأ ينِإ :َلاَقَك
 لك ينل ُتْرَكَذَ ُتْيْلَصُف ُتْكْعَمَتف انأ امو ؛ ءلَصُن ْمْلَق َتْن نأ ام «َتْنَأَو اَنأ ٍرَمَس يف انك
 28 ءاّمهيِف ّحَمْنَو «ّضألا ِهْيَمَكِب هلك ْنََنلا َبَرَضَق اًَذَكَه كيِفْكَي َناَك اَمّنِإ» : لكك نبَتلا َلاَقَف

 .ْيَقكَو ُهَهْجَو امه َحَسَم
 . انيؤَو شْخَج ِقْنِب ةَنْمَح نع 031747 4) دمحأ مامإلا هاور (5)



 يمس فَلَا دايما ٍلَمْجُم ُباَكك

 (ةهلك َيِمَّنلا اهنّيبُي نأ َدِب ال نيّدلا لوصأ نم يه يتلا لئاسملا) 011 2 هس ع ع نإ 5 و 2 .

 ىَمَسُت ْنأ ٌقِحَتْسَت يِيْلا - نيّدلا ٍلوُصَأ نِم َيِه يِتّلا َلْئاَسَمْلا َّنِإ 55”: ]
 ْروُجَي ال :- ُهَباَتك هب َكَرْنَأَو ُهَلوُسَر وب هللا َلَسْرَأ يِذَّلا َنيَّدلا ينْعَأ ءِنيّدلا َلوُصأ

ِ 
- 03 

 ذإ ٍ؛هِسْفَن يِف ُضِقاَنَتُم مالك اَذَه لَب ؛ْماَلَك اًهيِف ّىِبَّنلا نَع ُلَقْنُي مل :َلاَقُي ْن

 ُجاَتْحَي اّمِه اَهْنَأَو ءِنيّدلا ٍروُمَأ ْمَهَأ نِم َنوحَت نأ ٌبِجوُي نيّدلا ٍلوُصَأ نِم اَهْنْوُك

 . ُنيِدلا ِْيَلِإ

 :ٍنْيَرْمأ دحأ بجوي ٍلوسرلا نع اًهيف مالكلا لقن ُيفن مث

 ْمّلَك اَهْيَلِإ ُنيّدلا ُجاَتْحَي يِتْلا َةّمِهْمْلا ٌروُمَأْلا َلَمْهَأ َلوُسَرلا ّنأ اَمِإ - |

 اهني

 [94 .اًعظَق َّلِطاَب َنْيَذَه اَلَكَو

> 2 

 ربخلا قيرطب لدي امنإ عرشلا نأب لاق نم ىلع خيشلا باوج)
 (ربخملا قدصب ملعلا ىلع ةفوقوم هتلالد نأو ءقداصلا

 امَّنِإ َعْرَّشلا َّنَأ ةفسلفتملاو َنيِمّلُكَتْمْلا نِم ُفِئاَوَط ُنْظَي َناَك نَِو ُهّنِإ 5و

 َنوُلَعْجَيَو ءِربْخُمْلا ٍقْدِصِب مْلِعْلا ىَلَع ٌةوُقْوَم ُهتَلاَلَدَف ءِقِداَّصلا ِرّبَحْلا ٍقيرظب لدي
 يطع اطلع "كلذ ىف ارظلخ نقف  ةفخم تال رتخم وكملا ,قدنع قلق نياك

 ْمِهْنَط يف اَنيِبُم اَلاَلَض اوُلَض لت

 و

 هَ

 قيرطب نهاملا دخلو باكيلا ةلال5 نأ

 نِم  ِناَميِإلاَو مْلِعلا لْهَأ  اَهْثَّمِيَأَو ِةَّمألا ٌفَلَس ِهيَلَع ام ٌُرُمَألا لب ا 90 0 معه كل ل ا ا ب د تل 5

 تقي ال ام َكَِدِب مهلا يف اَهْيلِإ ٌجاَمْحُي يِّلا ةّيلْعْلا ألا نم َنْيَي 8 هلا ذأ
 8 0 1 ٠ و 3
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 هنأ مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ب
 هتف | |تح ب” تب بحت حا

 ألك َكِلَذَو (ِهَجَو ٍنَسْحَأ ىَلَع ِهيَصاَلُحِب ُنآَوَقْلا َءاَج هز ركب اك اف هاهو

 ساّنلِل اَنيَرَص دقلَو#» : اًهيِف َلاَق ينل هباَتِك يِف ىَلاَعَت هللا اَهُرُكْذَي يتلا دب ٍةَبوُرْضَمْلا
 ش6 20 ل آ

 ٌةَسيْفَأْلا» َيِه َةَبوُرْضَمْلا َلاَثْمَأْلا َّنِإَف ؟[08 :مورلا] «ْلثَم لَك نم ِناَنّقْلأ اذه

 :ليثمت نماّيق وأ لوكس نماَيق تَناَك ٌءاَوَس كةيلْفَعْلا
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 ٍليِقْمَت سايب هيف ٌلَدَتسُي نأ ُروُجَي ال يللا ملا نأ :اَذَه ُحْضَوُي اًمِهَو

 سيل ه6 هللا نإ ؛هُداَرْقَأ يوَت وَتْسَت ٌيِلوُمُش ٍِساّيِقب اَلَو ٌعْرَمْلاَو ُلصأْلا هيف يِوَتْسَي
 يي همّ معمم م ىو هوجو ةارو ه2 و

 ٌتْحَت ُهْرْيَغَو وه لْخْدَي ْنَأ ٌروَجَي اَلَو هيرب لكك دإ روكح الن نا اوت

 . اَهُداَرْفَأ يِوَتْسَن 1 16

 نفاوستالا وده نك ةعلكتملاو ةةيلذتتلا قف ردو كلش امل "اَذِهَلُو

 َبَلَعَو مُتَلِدَأ ْتَصَقاَتَت لَب ؛نيِقَي ىَلِإ اَهِب اوُلِصَي ْمَل :ِةّيِهَّلإْلا ٍبِلاطَمْلا

 وأ :ةفتلدأ فانف نم هوب امل "تاتش الا ةريكلا يماتتلا دن عيتلع

 امك ؛اًلوُمُش وأ اليِْمَت َناَك ٌءاَوَس .ىّلوألا ُنساَيِق َكِلَذ يف ُلَمْعَتْسُي ْنِكَلَو
 ١0<[. :لحنلا] «قألا ُلكملا هو :ىَلاَعَت َل عريب هم ب سس حم كي

 هْجّوِب هيف ٌصْقَن ال ِثدْحُمْلا وأ ٍنِكْمُمْلِل َتَبَ َتَبَن ٍلاَمَك لك نأ َمَلْعَن نأ لِي

 .هب ىَلْوَأ ُميِدَقْلا ُبِحاَوْلاَف :ووُجْوْلا نِم
 هل ملكا ىلا م 250 ر5,وعو جب 2 ها هم هاش هد ال لاَمَك اخ

 قحأ َوهف :يقولخملل هعؤن تبث هوجولا نم هجّوب هيف ٌصقن ال ٍلاَمك لكَو
 وم

 . هلم هب
 "رحنا |©

7 

 ةَّيِمَدَعْلا ُروُمَأْلا اَّمَأَو ءٍدوُجْوَم ّلُك نِم ِةّيِدوُجُوْلا ٍروُمأْلاِ قَحَأ ُهَن

 [191 - و5/0 اللد 1 نأ ا ب ُنِكْممْلاَف



 _ ٍفَلسلا ِداَقِما ٍلَمَجُم ُباَتِ

 .. ىلاعت - لق ىنعم)
 يف كرش ني كد َككَم ان ني كل لَه مُكِشَأ ْنَ الَثَن مل بص

 كَم ام ني ْمْكَل له مكِيشَأ نب اَلَتَم مك ٌبَرَص» : يا ُهَلْوَن 1

 0 0 وس وِ زنك كنق ان 2 اك

 لوم مْتأ مثا» :هِل ْوَق يِف اَمُك ٠ ا 2 : يأ ؟[08 : :مورلا]

 900 ترولدَشَت

 دفاعي ىلع لامي ةغيرش افرام ةركت ل قولا ذأ عن 0

 تفُيَكَف ؛ ءاَريِظَن ْمُكَل ُكوُلمَمْلا َنوُكَي نأ َنوُعيَتْمت لب ؛ ةريظلا تاكب انك ةكرلتت

 امك - ُدَبْعُيَو ىَعْذُي يل اًكيِرَش يِكوُلْمَمَو يِتوُلْخَم َوُه اَم اوُلَعَجَت مل َنْوَضْرَت
 َوُه اكيِرَش اَلِإ كل َكيِرَش ال َكْبَيَل : ْمِهِتيْلَت يف َنوُلوُقَي اوُناك اَمُك - َدَبْعْأَو ىعْدَأ

 02 كلم امو ةكلُمَت كلل

© 25 

 (ةيجنرفإلا ةغّللاو مالكلا ملعو قطنملا ملع ملعت مكح)
 ٍلِئاَسَمْلا نِم ِنيّدلا ٍلوُصأ َةَماَع ِةّيوَبَّنلا ٍةَمْكِحْلاَو نآْرُمْلا يف َّنِإ سل

 .ِنيدلا َلوُصَأ َنوُكَت ْنَأ ُنِحَتْسَت يتلا ءِلئاََدلاَ

 نم كِل سئل لياَبلا نم مسا ان يف يساّنلا فَ ليدي امام
 ْ . ِنيّدلا ٍلوُصَأ

 ذإ ؛ِهِلْمَأَو ماكْلا ّمَدِب ِةَمِيَأْلاَو ٍفَلَّسلا ٍداَرُم ىَلَع اًضْيَأ ُهّْبتي ُميِسْقّتلا اَذَهَو

 . "كابل ٍتاَلاَقَمْلا ىَلَع َلَدَتْسا وأ هِةَدِساَْلا لوألا َةَدَْسا نَمِل ُكَواَنَتَي َكِلَد
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 :نيتلاح يف هبحاص مْذُي لب «هقالطإ ىلع امومذم قطنملا قأ مالكلا ملع سيلف )غ0(

 .ِةَدِساَمْلا لدا َّلَدَتْسا اذإ :ىلوألا ةلاحلا
 .ِةَلِطاَبْلا ِتاَلاَقَمْلا ىَلَع ٌّلَدَتْسا اذإ :ةيناثلا ةلاحلا



 هنآك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت مسيح

 مْلِعْلا ٍلْمَأ نم َوُهَق :اًيِلََو اًمُكُح هيف هللا َنذَأ يِذَلا َّقَحْلا َلاَق

 ْ . ليسلا يركب ومو قحلا كركي للا« ةاميإلاو
 :هوُرْكَمِب َسِيَلَك : ْمهتَعَلَو ْمهِحاَلِطْصاَب حالطضا ٍلُهَأ ةظاكم هكأو

 كلذ ىلإ نوعا اكإ
 .©”ةبيِحَص يناَعَمْلا تّناَكَو -

 ٌدِئاَج اَذَه َّنِإَ ؛ ْمِهِفْرَعَو ْمهِيعْلِب ٍكْرُتلاَو ِسْرْمْلاَو مورلا نم م مج | ٍةَبْطاخمُك

9 5 6 

 ها

 ِتْنب ٍدِلاَحخ ٌمَأِل ليلا َلاَق اَذّهلَو ؛ِهْيَلِإ جَتْحَي ْمَل اَذإ ُةَمِيَأْلا ُهَهِرَك اَمَّنِإَو

0 

 20 ا ِدِلاَخ مَ ايا : اَهَل َلاَقَف - اَهْيَلِإ َنيِرِجاَهُمْلا نِم ناك

 .ِةّللا هِذَه ٍلْهَأ نِم تّناَك اَهَّنأِل ؛ُنَسَحْلا ٍةَمَبَحْلا ٍناَّسِلِب اَنّسلاَو

 .ٍةَمَجْرَتلاب ُهاّيِإ ِهِميِهْفَت ىَلِإ ُجاَتْحَي نَمِل ُتيِدَحْلاَو ُنآْرَْلا مجد َتَِذَكَو

 ؛ْمهيَمْلب ْمهياَلَكَو ِممَأْلا ٍبُْك نِم ِهْيَلِإ ُجاَمْحَي ام ْمِ يملا أرني كلذكُو
2 

 ُك 3 5

 هَل ْأَرْقَيِل ِدوُهيْلا باك مَعَ نأ تبث ع نير لا دم اك ةّيَرَعْلاِ اًهَمِجْرَتَيَو

 .ِهْيَلَع ٍدوُهَيَلا نم نَمْأَي ْمَل ُتْيَح َكِلّذ ُهَل 1 تكي

 ِتاَحاَلِْطْصاِلا نِم ِهيِف ام ٍدَّرَجُمِل َّماَلَكْلا اوُهَّرْكَي مل ُةّمِئ يالا تلك

 نعل اعلا 0 ٍ؛َكِلَذ ِرْيَغَو ءمْسِجْلاَو ءِضَرَعْلاَو ِرَمْوَجْلا ٍظْفَلَك ِ؛ةَدَلوُمْل
 ًئ 5 م6

 ماكحَأْلاَو ِةّلِوَأْلا يِف موُمْذَمْلا ٍلِطاَبْلا نِم اًهيِف ٍتاَراَبِعْلا ِهِذَهِب اَهْنَع َنوُربَعُ

 .ةكمجما ةيقل ىلإ لإ لصوتلا دارأ ولو «هتاذ يف ًاطخ هب لدتسا يذلا ليلدلا :لوألاف -
 . لطاب ىلإ لصوتلا ديري هنكل «هتاذ يف اًحيحص لالدتسالا ناك ولو «ةلطاب ةجيتنلا :يناثلاو

 «مالكلا ملعو قطنملاك ْمِهِحاَلْطُصاَب حالطضا ٍلْمَأ ة ٍةَبَطاَحُم زاوج يف ناطرشلا امه ناذه )١(

 .ةيمجعأللا ةغللاك ْمهيَعُلَو

 .(ةهََلع6) يراخبلا هاور مه



 يم ٍفّلَسلا ِداَقِيَا ٍلَمَجُم ُباَتِك

 .ِتاَبثِإلاَو يفثلا يف ٍةَلَمْجُم ٍناَعَم ىَلَع ِظاَملَألا ِهِذَه ٍلاَمِيْشاِل ؛ ُهْنَع ْيْهْنلا ٌبِجَي
 ٌتْنْزَوَو ْءِتاَراَبِعلا هذه ٍلاَثُمَأِب اَهْنودَِصَمَي ىتَلا ىِناَعَمْلا تفرع اذإف مه ه- 0 ام < م ا تن 3 0 3 5

 لِطِاَبلا يِفْنَيَو ةْنسلاَو ٌباَتِكلا ُهَتَبْنَأ يِذلا ٌّقَحْلا تِبْثي ثّيَحِب ؛ِةْنَسلاَو باتكلاب رم“ 1 00-34 2-2 0 20 0 5 27 5 مه م 57 0 أ
 .ّقحلا وه َكِلَذ َناَك ؛ةْنْسلاَو باتكلا هاَمث ىِذْلا 5-0 هرق < تلا قس نع يسأل هاا رك

 مْسِجْلاَو ٍرَمْوَجلا يِف َمالكلا اوُعْدَبَو اوُمْذ َنيِذَلا ةَّمِئَألاَو ٌفلَسلاَو 3 ع داو دس ار نيس ق2 مس هواه 2
 ب 0 0 5 5 10 و 0 2 1 دا ل 6 ع
 ِهْذَهِب ِءالُؤَه اًهدِصَمَي ىتَلا َىَِناَعَملا لْخُذُي نم مذ مُهَماَلُك ّنمضت :ضَرَعلاَو

 2 2 هن < ._ 70 .٠ و و 0 2

 . اتاّبثِإَو اًيفن ِهِلِئاَسَم يِفَو ِهِلئالَذ يف ٍنيدلا ٍلوصأ يِف ظافلألا

 نَمِل اَهْنَع َرَّبَعَو «َةَّنّسلاَو باتكلاب ةتباثلا ةَحيِحَّصلا َِناَعَمْلا َفَرَع اَذِإ اّمَأَف

 اَدَهَك :ُهَقَلاَح اَمَو ِءاَْؤَه يِناَعَم نم َّنَحْلا َيَناَو اَم َنّيبََِل ِظاَمْلأْلا ِهِذَهِ ُمَهَْي
 امك ءويِف اوُمَلَتحا اًميِف ٍساّنلا َنْيَب باَتِكْلاِب مُكُحْلا نِم ّوُهَو هِقَعَمْنَمْلا ُميِظ 2 5 000 0 َس م هر 7 5 هاو 5 م لا ندد ل و ار

 سمس م .وم م 7 ل ا ا 0007 4م 2ص ست 5 0 ل
 َنِرذَنَمَو تيرم نينا هللا ثعبف ةدجاو ةمأ سائلا ناك :ىلاعت لاق

 6ع هر دم م 5 م سه 72 00 هام همم

 5١7[. :ةرقبلا] هيف أوُعلَتْخأ اَمف نسال ّنْيَب مكَحَبِل ّقَحْلا ٌبتكلا

 00 .٠ 03100 5-00 هه خآ 2 مىإ < بوهس هاو 5 و يف رص

 ه .هدآديم هم نى 26 "م0 وةيرو َّئ

 .مهفرعو مهِعضَوِب اَهْنَع نوربعي يتلا

 نإ ماكي كلا
 .ٍةنَسلاَو باَتكلا يِناَعَم ٍةَفِرْعَم -أ

 . مواقي ِءاَلْوَع ينعم ِةكِْعمَو - ب
 وأ ند را دق قا مة ل ١ ف طم 1 ربطت" طاق

 .فلاخملاَو قفاّوملا َرَهظَيِل يِناَعَمْلا هلهب يِناَعَملا هذه رابتعا مك جا

 ”10١3|

707 0 

 مهعم لزن

 ه5 2

 ؟ٍِليِصْفَتلا ىَلَع ُلوُسَرلا ِهِب َءاَج اَم ةَقِرْغَم بجي له)
 (؟اهب ٌيعطقلا ملعلا نيدلا لوصأ لئاسم يف بجيب لهو

 اًماَع اًناَميِإ ُلوُسّرلا هب َءاَج امي َنِمْؤُي ْنَأ ٍدَحَأ لُك ىَلَع ُبجَي ُهَنَأ َبْيَر ال 15

 . ةَياَمِكْلا ىَلَع ٌضْرَف ليِصْفَتلا ىَلَع ُلوُسَرلا هب َءاَج اَم َةَفِرْعَم َّنَأ َبْيَر اَلَو ءاٌلَمْجُم
2 

2 5 



 هْنَأك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ل

 5 د ور تع ها ثث هم 5 نا 2 د 0 6 م م و ع لع هع

 .مهتجاحو «مهِتفرعُمو «مهردق ها اذهف : مهِناّيعأ ىلع بجي ام امأَو

 نع وأ ٍمْلِعْلا ٍضَْب و : مهلا هب َرمأ

500 

 . َكِلَذَك َسْيَل نم ىَلَع ُبجَي ال ام ٍلِواَجُمْلاَو ِثْدَحُمْلاَو يِتْفُمْلا ىَلَع ُبجَيَو
 يتلا َةّيِرَبَحْلا َلِئاَسَمْلا َّن نأ َنوُمْعْرَي ِماَلَكْلا ٍلْهَأ نم ُكِئاَوَط َناك نإ ُهّنإف

 لال دعا رو الز هاهديرك اهو عليقلال دب لوب رطل ندا ا لا

 اَذَهَف :دحأ لع ىلع اهل ايف عقلا نوحي دك ٠ «نيقنلا ايا
ّ 

 ع ٍفَلَس َعاَمْجِإَو ِةَنِّسلاَو ٍباَتِكْلِل ٌتِلاَخُم امك يؤ فوات ىلع ولاَ يَ

 اًهيِف َنوُجَتْحَي , ام اريك ٍمُهَنَك ؛ةوُبَجْوأ اًمَع ِساَّلا دَعْبَ نم َكِلَ َعَم مه من
 نَع اَلْضَم :تاطرلخألا نم ةقيقحلا ىف نوُككَو تامل ان وُمُعْرَي يتلا ِةَلوَْلاِ
| 
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 2010 دع

 .ِتاّيئظلا نِم َنوكَت :

 هللا ُهَبَجْوَأ اَم هيِف َبَجَو َنيِقَيْلاَو َمْلِعْلا هيِف هللا َبَجْوَأ اَمَق :ليِصفلا اكو

 «(9 محي ٌُروُمَح َهَلَل َّنأَو ِباَقِْلأ ٌديِدَس هلل تأ اوملَمأل :ِهِلْوَقَك ؛َكِلَذ نِم
 72 0 ص هس 7 0 ا هر 00

 هَل ١
0 

 ء[15 :دمحم] «َكْيَّدِل َرفْغَتَسأَو ُهَلَأ اَلِإ َهَلِإ ل هنأ ْكَعأتا» :ِهِلْوَقَو 2148 :ةدئاملا]

 الا هللا 2 2 امي ناَميِإْلا ُب َبِجَي َكِلَذَكَو

 اوننأت» : ِهِلْوَفَك ِِدْبعْلا ِةَعاطِتْساِب ُنَّلَعُم َبوُجْوْلا نأ ِةَعيِرَّشلا يف َرّرَقَت دَكَو أَ أ 5

 .[15 : ناقل «مَعطََسأ م سَ

 لئاسملا نم اهوحنو ءردقلاو رخآلا مويلاو هلسرو هتكئالمو هللاب ناميإلاك «نيدلا لوصأ :يأ )١(

 «ةيلمعلا ماكحألاو لئاسملا يهو «نيدلا عورف كلذب جرخ دقو «ةيربخلا ةيملعلا ماكحألاو



 و 2 روم ع
 ففلَسلا ٍداَقَِتُعا لَمَحَم بانك

 6 ب

 نوكي دق  ِةَقِيِقَدلا ٍلِئاَسَمْل هلق ومال هيفا قواك اكو نك ناك اا
 اَلَو ٌنِعْرَش ال ننجح ال ءاَهِبَتْشُم ٍساَّنلا نِم ريِثَك َدْنِع و دما

 مص

 هلع ٌرِدَق را اكرخلا يقلك لاو كج م :ةري

 ل لش رو يول و

 عل اياك نك 1 اً ل ع يَ لا و كلذ لب ويلا اق

 اَذِإ ٌضْرَمْلا هب ظْقْسَيَو ِهْيَلَع ُباَكْيَو ُهَبِحاَص ُعَمْنَي ٌقَحْلِل ُقِباَطُمْلا ُداَقِتْعالاَف

 هله رثكأ ىلع ردن مل

 لكلا كرك نرش و ءاج اج عنا يفور كر ارت :ٌقَحْلا ٍةَفِرْعَم

 :اوُلَص كلا ِباَتِك نَع اوُضّرغأ اّمَلَك وتَقِرْعَم ىَلِ لّصَوُمْلا لاكُدِتْساِلاَو

 |(" - ]8/ ١١"

 هه

 (ه«يَلِع بِي ورتتأ وأ آدده لَم ني بتكي ِنوننأم)
 وأ آَدده لَم ني ٍبّتكي نوثثأ» :ِهِلْوَقِب اَئيِد َّذَخََنا نَم ُهَئاَحْبُس َبَلاَط 57ه

 .[4 :فاقحألا] «ِملِع َنِّم َوّرْكتَأ
 .ثاتكلا ؟”[وه] : ُتاَتكْناَ أ
 :اولاَكَو تاتا او ةئاورْلا ّيِه : :ٍفَلَّسلا نِم َلاَق نَم َلاَق انيك ةداككلاو

 00 نِم َهَراَثَأْلا َّنَأِل َكِلَدَو طَخْلاِب ُبَتْكُي ُداَتْسإْلاَو ُةياَوُرلا ذإ ٍاَضْيَأ طَحْلا

 نورك هيلا نيو واكنإلاب قي وي ةلزن ريق طوع ةلوتي يرلا: هيلا

 م :ةراكا نم كلذ لك

2 2 © 

 )١( لقنلاو لقعلا ضراعت ءرد :باتك نم تبثملاو «لصألا يف سيل نيتفوقعملا نيب ام )١//01(.



 هنأ مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت م
 يسال ب شح

 و وع

 ِساّنلا 2 536 نو تناك ل ان بلت :يهو - ٌةَراَبِعْلا ِوِذَه سس

 ل َفَرْعُي ْنَأ يِضَبْيَف ءاَناَبْنِإَو اّْفَن اَهيِف

 قالظإ يف اوُهَراَنَت اَمَّنِإَو ؛ِهِعوُقُوَو '"'”وِزاَوْج ىَلَع ُاَّنلا ّنَمّتا ام :اَمُهُدَحَ
 < ونوع

 . ٌقاطُي ال ُهنَأِب ِهْبَلَع ِلْوَقْلا

6 

 نأ

44 
0. 
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 هب ِرْمَأْلا ِزاَوْج يِف اوُعَراَتَت ْنِكَل .ٌقاطُي ال ُهَّنَأ ىَلَع اوُقَمَت

 هِعوُقو ِمَدَع يف 0 3

 اوُعَراَتَتَو َقاطُي ال ُهّنَأ ىَلَع ٍناَمِيِإْلاَو دع ا

 . َكِلَذَك َسْيَلَق :هب 17

 ا ام :ىناَّنلاَو

 ْبَعْلا ةَعاَطِتْسا يف هتافنو ٍرَدَقْلا ِةَتْثُم نم َنيِمّلَكَتُمْلا 0 لولا 5

 َنوُكَت ْنَأ ٌبَجَي وأ ملا َعَم َنوُكَت ْنَأ ُبِحَي 1 7

 . ؟ِهْيَلَع َةَمّدَقَتُم تناك نإَو ُهَعَم َنوُكَت 1 كيو «ٍلْعِفْلا ىَلَع ةَمّدَقَتم

 ِكُدَصّتلاَو ِتيِدَحْلاَو ِهّقِفْلا لْهَأَو قيملكتسلا قْفْفَحُم 3يلَع يلا ُباَّوَّصلا

 يُفّنلاَو ِرْمَأْلا طاََم َيِح يلا ًةَعاطِتْسالا نأ َوُهَو :ُنآْرُقْلا ِهْيَلَع َلَد اَم ْمِهِرْيَغَو

 .َلْعِفْلا َنِراَقُث ْنأ ُبِجَي ال ٍلْعِفْلل ةكحصتلا نمو

 .ُهَل ٌةَنراَقُم ىِهَف هك لْغِفْل ُدوُجو اَهَعَم ُبِجَي يتلا ُهَع ُةَعاطِتْساِلا اَمَأَو

 :لآ] «اليبس هيلِإ َءاطَسسأ 5 ِتْيَبْلا ٌجِح ياثلآ َلَع هئيَو» :ِهلْوَقَك : ىّلوُألاَ

 .[9ا/ :نارمع

 نَ اَدِعاَمَ ْعَِمْسَ ْمَك ْنِإق اًمِئاَ ّلَص» : ٍنْيَصُح ِنْب َناَرْمِعل كلك ّيِّلا ٍلْوَكَ 2004
 دم 5 125 هج 17

 .ٌقاطُي ال اَم فيِلكَت زاوج :يأ )١(

 ١(. 720190 يراخبلا هاور 00



 مسا ٍفّلّسلا ٍداَقِتْعا ٍلَمَجُم ُباَتك
 حا 6

 ُلَعْفَي ْمَل وأ َلَعَف ٌءاَوَس ءعيطَتْسُمْلا ىَلَع ُبجَت َةاَلَّصلاَو ّجَحْلا 0
 . لْعِفْلا َعَم َنوُكَ 006 ال َةَءاَطِيْساِلا ِوْذَه 01

 «نرُرِصي اواك اَمَو َمَمَّسلأ َنميِطتسي أوك ام :ىَلاَعَت ِهِلْوَقَك :ةبناكلاَو

 .ِِذَهِب َةَعاطِتْسالا ٌرّسَفُي نَم ِلْوَق ىَلَع 1٠١ :دوه]

 َكِلَذ ٌةَقَسَم ِةَعاطِتْسالا مَدَعِب ُداَرُمْلاَف :روُمجْلاو فشلا رييك ىلع ان مو

 َنيِرِداَق ارناَع نإو ُهَنْداَرِإ عطتست ل مُهُسوُفْنَف ْمِهِسوُفُن ىَلَع ةتبوعَصَو مِهْيِلَع

 َعاَمِيْسا نت ُدِساَمْلا ُهْيَأَرَو ُهاَوَه ُهَدَص نَم ُلاَح ِهِذَهَو ُهوُداَرَأ ول ِهِلْعِف ىَلَع

 1 . اًهِعاَبْتاَو ةَلَدَُمْلا هللا بُتُك

 اًعِفْلِل ُةَنِراَقُمْلا َيِه ٌةَعاَطِيْسالا ِهِذَهَو ءَكِلَذ ُعيِطَتْسَي ال ُهَنَأ را دَمَق

 ةاص

 ا 3

 ال امك ُهُقيِطُي اَل ٍلْعِفْلا نَع ٌرِجاَعْلا َّنَأ ىَلَع ْمهِقاَمْئاَكَ : يناثلا ٌحوتلا اّمَأَو
 اَذَه ُلْثِمَك ؛َناَرَيَطلاَو ُهتَباَتِكَو ٍفَحْصُمْلا طق 2 ُنِمّرلاَو ُمطفَأْلاَو مْ غلا ُقيطُي
 .ةَعيِرَّشلا يف عِقاَو ٌرْيَ هَ ىَلَع اوُقَمَتا دق عوتلا

 . "7هلفع هب هب ِرْمَأْل ِزاَوج يف اوُعَراَتت اَمَّنِإَو

 )١( رخآ عضوم يف ةلأسملا هذه ركذ دقو )790/8 - 5975(.

 .ضيرملا :يأ (0

 هوزاجأ دقو «عرشلا يف عقي مل نإو القع هب قاطي ال ام فيلكت زاوج ىلإ ةرعاشألا بهذ (9)
 يتلا يهف «ةعيرشلا ىلإ هعجرم اذه :اولاقو «نييلقعلا حيبقلاو نسحلا مهيفن ىلع ءانب القع
 .!كلذ يف لقعلل لخد الو «حبقتو نسحت

 لعف نع هزنم ىلاعت هللاو «حيبق هنأل ؛قاطي ال ام فيلكت زاوج مدع ىلإ ةلزتعملا بهذو
 .لقعلاب كردُي حيبقتلاو نيسحتلا نأ نوري مهو «هنم هرودص زوجي الف حيبقلا

 صن امك ةثدحملا عدبلا نم وهف اهيف لوقلا قالطإ امأ «ليصفتلا وه ةلأسملا يف باوصلاو

 .يتأيس امك خيشلا كلذ ىلع

 :نيمسق ىلإ مسقني قاطي ال ام فيلكت :كلذ ليصفت يف خيشلا لاقو

 كلذ وحنو ناريطلا ناسنإلا فيلكتو يشملا نمزلا فيلكتك هنع زجعلل قاطي ال ام :امهدحأ
 .ردقلل نيتبثملا ةّنّسلا لهأ ريهامج دنع ةعيرشلا يف عقاو ريغ اذهف

 نع هدص يذلا وه هنإف ؛رفكلاب رفاكلا لاغتشاك هدضب لاغتشالل قاطي ال ام :يناثلاو



 ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 3 نا
 ب ا ا>>ةححهجلتتتتجُ 1

 ٍلْغِفْلا ىَلإ َةَراَت ُعّوََت َونتَي لْصَأْلا اَذَه يف َعاَرتلا نأ ىَلَع ُهيَِتلا اَنُه ُدوُصْقَمْلاَو

 .رمألا ٍزاَوَج ىَلِإ َةَراَتَو ِهِب ٍروُمأَمْل

 نْيَمْسِقْلا َلَعج ُتْيَح ِساّنلا ىَلَع َنيِملكَتمْلا نم هبط نَم بش انُه ني
 ال ينل ماَسْقْلا ٍضْعَب عوُقْول ؛ ًقلظَم_ قاطَي ال ام تيلكت نعداو داو اًمْسَق

 . ٌقاَطُي ال ام ٍباَب نِم َنيِمِلْسُمْلا ةَماَع اَهَّلَعْجَي

 ِءاَضَقْلا ٍلِئاَسَمِب ُقَلَعَتي اَمَّنَِو ؛ينلاَوٍرْمأْ ٍلِئاَسَمِب ْقّلَعَتَي ال اَهيِف ٌعَرْلاَو

 .ِرَدَقْلاَو

 يف ِةَنِداَحْلا عَدبْلا نم ُقاَطُي ال اَم ٍفيِلْكَتب ٍلْوَقْلا َقاَلظِإَف :اَذَه َفِرْع اَذإَو

 ّْلَس َّنَمَتا َدَكَو ْمِهِلاَعْفَأ ىَلَع َنوُروُبْجَم َساّنلا َّنأِب ٍلْوَقْلا ٍقاَلظِإَك ؛مالسإلا
 |. ىلع ةذلا دز دصقا إو: ةقلطي نك مدر كلذ. راكنإ ىلع اهني اَهَتَمِْئَأَو ِةّمألا

 .ِتاَنِئاَكْلا َءاَش ُهّنأِب اَلَو ءِداَبِعْلا ٍلاَعْفَأ ُقِلاَح هللا َّنأب َنوُرِقُي ال َنيِذَّلا

 . لِطاَبْلاِب َلِطاَبْلاَو ٍدِساَمْلاب َدِساَمْلا َلَباَكَو ءَوَعْدبي ٍةَعْدب ُدَر اَذَه : اوُناَكَو
|١157 "١8/8 [ 

  2ه2

 و لا ا

4 

 7 دب تم يذل 0 ا اذه د را رتل م

 ةدارإلاو ءاّمئاق نوكي نأ هعنمي دوعقلاب هلاغتشا نإف ؛هدوعق لاح ىف دعاقلاكو «ناميإلا -

 .بابلا اذه نم ناميإلا رفاكلا فيلكتو ءرخآلا دضلا ةدارإ يفانت نيدضلا دحأل ةمزاجلا
 امب هيهنو ناسنإلا رمأ ىلع نوقفتم ءالقعلا لب ؛ءالقعلا نم دحأ دنع اًلقع حيبقب سيل اذه لثمو
 .هب رومأملا دضلا لعفيو دضلا كرتي نأ نكمأ اذإ هدضب هلاغتشال ىهنلاو رمألا لاح هيلع ردقي ال

 ؟لعفلل ةنراقملا ةردقلا هيف تفتنا امب اًقيلكت هنوكل ؛قاطي ال ام فيلكت اذه ىمسي له :عازنلا امنإو
 .قاطي ال ام فيلكت يف اذه لخدي نم ردقلل نيتبثملا نمف
 مالكو ةّنْسلاو باتكلا يف امب هبشألا وه اذهو «قاطي ال اميف لخدي ال اذه :لوقي نم مهنمو
 نمل لاقي الو «قيطي ال امب فلك هنإ جحي مل اذإ جحلاب رومأملا عيطتسملل لاقي ال هنإف ؛فلسلا

 7١4 -1١5(. /*) َهَّنُّسلا جاهنم .ها.قيطي ال ام فلك هنأ السك كلذ كرتف ةالصلاو ةراهطلاب رمأ



 يمص ٍفَلَسلا ٍداَيَعا ٍلَمْجُم ُباَتك

 ىَّلَع ُدّرلا) :َلاَقَك ِةَّنُسلا ٍباَتِك يِف ُلاّلَخْلا ٍرْكَب وُبأ ُماَمإْلا َمَجْرَت اَذَهَِ
 .(يِصاَعَمْلا قلعة اولا 0 0 : لوك 8 ردقلا

 ئديرلا تلاث ذاق ديلا. بن ام يب ورغ نع يدب

 َرْبَجَي ْنأ نم ُمَظْعَأ ُهْتَرْدُقَو مظْعَأ هللا ُرْمَأ :ُي :ُىِدْيَبُدلا َلاَقَق ٍرْبَجْلا نَع ء يِعاَرْوَأْلاَو

 .ّبَحَأ ام ىَلَع ُهَدْبَع لبجَيَو ُقلْحَي 00 ءَلْضْعَي وأ

 ُباَمْأَك هِدَنَسلا يف اَلَو ِنآَرُقْلا يف اًلْصَأ ٍرْبَجْلِل ُفِرَْأ ام :يعازوألا َلاَقَو

 ِنآْرُقْلا يِف ُفَرْعُي اَذَهَق َلْبَجْلاَو َقْلَخْلاَو َرَدَمْلاَو َءاَضَقْلا َّنِكَلَو ءَكِلَذ َلوقأ نأ

 :هللا لَوُسَر نع َكيِدَحْلاَو
 م م سا

 َنيِعِباَتلا يِعِباَت ٍرْضَع يف ِناَماَمإْلا ٍناَذَه اَمُهَرَكَذ ٍناَدَّللا داناوملا ادهن
 وحلا ٍنَسْحَأ نِم

 رجلا ىَقَ ٍدْيَبُرلا َّنأِل ؛يِدْيَبُرلا ٍباَوَج نِم ُمَوْقَأ 5 2
 يِضَنْقَي دق 17 اَحيِحَص ىنْعَم ُلِمَتْحَي ْظْفَللا اَذَه ذإ ؛ُهَقاَلْظِإ َعَنَم يِعاَرْوَأْلاَو

 . ٍلِطاَبْلاَو قَحْلا َيْفَ

 ٍروُظْحَمْلا يف ٍرْبَجْلا َتاَبْنِإ َّنِإَف ؛ِروُمْأَمْلا ىَلَع ِةَ قالا فَ يف ُلاَقي اَذَكَمَو

 [م”05 777/8 :رومأملا ىف ٍةَقاَطلا بلص ريِظَن

> 2 © 

 ربخأ هنأ هغلبي ملو لوسرلا هب ربخأ امب رقي مل نم بقاعي له)

 راو ا ار ع قلنا فلكم زك ىلع آل

 َوُهَك :َكَِّذب ُمْلِعْلا ُهن ةكنب موو ريخأ لأي لو قوشإلا وب يشأ ام أ 7

 .ُماَعْلا لحل ِهِراَرْقِإ يِف ُلِخاَد َوْهَو ءالَّصَمُم ِهِب ٍراَرْقإْلا ِكْرَت ىَلَع ُبَقاَعُي ال
 ىلا -

 لصَحَي ْمَل اَذإ ةؤطخ ُهَل دَدُْي اكوْخُم ناك ال اَبُم َكِلَذ فالخ َلاَق ْنِإ ّمُث

 َقَّماَعْلا ٍداَحآ ىَلَع ُبَجَي ال ام ٍداَقِتْعالا نِم ِءاََمَلُعْلا ىَلَع بجي اَذَهِلَو



 هنأ مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 5

 جرح ع

 راني ا 3ع م ىَلَع ُبِجَي ال ام َكِلَذ نِم ٍناَمِيَِو مْلِع ٍراَدِب أَم نَم ول سبت

 3 هرم 50 هَ ما قلك ثار نا نهر

 نإ َبَفاَعُي ال اَذهَ م :ِةَلاَسّرلا َنوُد ٌيِلّقَعلا ٍساّيِقلا ٍدَّرَجْمب ُهَتوُبُت ْمِلَع اَم اّمأ

 المكمل مال . هَذمَتعَي مل

 َرَمَأ اَم َمَّلْعَيف ءوب هللا َرَمَأ ام َمَلْعَي ْنَأ ٍفَّلَكُم ّلُك ىَلَع ُبجَي /5]

 هَْلَع و سس ل ل
 َكِلَذكَو ٌّجحْلا ٍمْلِع اك هلع َتَيَوَل هي عي اَم هل ناك ولو قاكزلا ملَع لع
 . َكِلَذ ُلاَكْمَأ

 ا كيش لوشتلا نين فا اك ميك هلع هكألا نول يلق كسب
 ُباَتِكْلا ِهْبَلَع َلَد ام َوُهَو 2ةْئيَش ُهَتَمَأ 46 نيّنلا ُهَعْلَب ِيِذّلا مّلِعْلا نم ُعيِضَي

 اَذإ ةَياَمِكْلا ىَلَع ٌضْرَف :ُنّيَعُمْلا ِهْيَلِإ ُجاَتْحَي ام ىَلَع َدِئاَرلا َرْدَقْلا َّنِكَل
 .َنيِقاَبْلا نع طَقَس ٌةَقِياَط هب ْتَماَق

 ْنِكَل ءُهَتمَأ لكي نينا ُهَمَّلَع يِذَلا ُملِْلا َوُهَق :ٌةَلْمج هيف ُبْعَرُمْلا ُمْلِْلا اّمآو

 .ُعَمْنَأ ُهَل َوْهَو .جَوخأ ِهَِْإ َوُه يِذَّلا مْلِعْلا يِف ٍصْخَش لُك ُبَْغَري

 نم تابحتسملاو ِتاَبِجاَوْلا ٍةَقِرْعَم يِف ِساّنلا موُمْت َُبْغَر ُعَوَتَتي اَذَهَو

 .ْمَُل ُعَمَْأ ٍديِعَوْلاَو ٍدْعَوْلاَو ٍلاَمَْأْلا

 يب ثنو نمو كلذ نيدوللا حاتشي ات لك يف تقرب مهني نضخَش لكو
 [011- 1/8 . َكِلَذ رْيَغ نِم عمن اَهيِفاَنُي ٍلَسَع يف ُهّنَبْعَر نوكَت دقق ف هَهس ٌةَهْبَش بَل

 ه2 ©

 (هيلع لوصحلا بابسأو هللاب نيقيلا لضف)

 :نيِقَيْلا َُدِضَو . .هيف مّلِعْلا ُراَرْفَتْساَو ٍبْلَقْلا ُةنيِنْأَمظ َوُهَف ُنيِقَيْلا امأ 00
 :تارطخالات ٍةكَرَحْلا نِم ّعْوَن َوُهَو ءُبْيَرلا



 م ٍفّلَسَلا ٍداَقِتَعا ٍلَمَجَم ٌباَتِك

 : ِناَرْمَأ ُهْنِم ُمظتْنَي ُنيِقبْلا م

 ههيلقلا لهدا

 .ِبْأَقْلا ُلَمَعَو - ب

 رح ِهبْلَك يف ُنوُكَيَف اَذَه َّعَمَو ءرمأب اتراج امنع مافوادت ةنعلا نإ

 نم لك تراشا نأ دنعْلا مْلِعَك ٍ؛ُمْلِعْلا َكِلَذ ِهيِضَتْقَي يِذَّلا ٍلَمَعْلا نم عدلا

 د ا هر ل ل

 : كِل ُلَمَعْلا ُهْبَحْصَي ال دَكَو ِهْيَلَع ُلُكَوَتلاَو هللا ىَلِإ ُةَيِنْأَمطلا ُهّبَحْصَ

 ْمَل َنِإَو 5 مّلِعْلا اَذَه نَع ٍبْلَمْلا ِةَلْمَعِل ام -

 َ .ملِعْلا لضأل اًدِض ْنُكَ

 امَِو ةناتنألا ىَلِإ ٍتاَِيْلالا نِم ِبْلَقْلا يِف "خَتْسَت يتلا ٍرِطاَوَحْلِل اًمِإَو -

 . كلذ ِرْيَعِل

 :َلاَك ُهَّنَأ لَك َىِبَّنلا نَع ٍرْكَب وُبَأ ُهاَوَر يِذّلا ٍروُهْشَمْلا ٍثيِدَحْلا يِفَو

 نِم اَرْيَخ اَنْيَش ِنيِقَّيْلا َدْعَب ٌدَحأ يِطَعَأ اَمَق ةَيِفاَعْلاَو َنيِقّيْلا هللا اوُلَس»
 . "9ةَيِفاَعْلا

 َدِإَف ْمِهِرْيَغ فالخب ءاوُتبَت اوُلَُْأ اذِإ ِنيِقمْلا 0 هب

 انام 18 مل ١ 0 ةّميَأ مهم . اليه ا َلاَق ءهُضِقْنُي وأ

2 ُّ  0 32 
 ل ١

 | 8 هلآ
 د

 مل اوْعَبَج َدَق سائلا َّنِإ سانا ُمُهَل َلاَف َنَِلا## :ىَلاَعَت هلؤَق ىَلِإ ىّرَت ال
 [107* :نارمع لآ 4079 ٌليكَولا مُعنَو هللا اًنبَسَح أولاَقَو اًعدميِإ مهد مهَوَسْحَأك عج

 يراخبلاو ("859) يذمرتلاو «(73859) هجام نباو «("5) )١9(. «(5) دمحأ مامإلا هاور (؟)

 .هريغو درفملا بدألا حيحص يف ينابلألا هححصو «(!75) درفملا بدألا يف



 ده ا دا ا هدو فلاح هول د: 40 يد ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 3 مو. |

 :َءاّيْشَأ ٍةثالثيَف ؟ُنيِقَيلا 0 تيك اّمَأَو 2 ََ ع 5 و سل سه هَ

 هنأ ٌنيَبَن ىلا ٍقاَفآلاَو سمن دلالات يِنَلا ت اكل :ىِناَثلاَو
 ١ ع

 ِقاَفّآْلا ىف اَنييِإَ مِهِيِرْئَس» :ىَلاَعَت َلاَق .©"'ملْلا ب ٍبِجوُمي ُلَمَعْلا :ُتِلاَثلاَو

 .ةارثلا ىلع داع ةيبضلاَو 108 :تلفا « قل هن هنأ ْمُهَل نيتي ٌّقَح ٌميِسفَنَأ هو
 لاو ُعَعِبَت نَمَو ٍةَّمِس أَدَتُمْلا نِم ِةَّفِئاَط ُلْوَق اَمْأَو 4

 ٌريِسْفَتُق : لْقَعْلاِب ل ٍلاَلْدِتْساِلاِب َتَقِرْعَم ٍقيرط ٌرْكِذ ةاركلا نو ءوشلا ىَلِإ ٌدِئاَع ٌريِمّضلا

 0 قف امل قفل اي ةَريثُك ِووُجُو نم ًأَطَح َكِلَّذ ِةيآلا

 ةةفوتكلا تانألا قديم هتف ةةرهشتلا فاقآلا يونا ناكني ف وضع و

 ةيِفاَك ٍةَعوُمْسَمْلا ِتاَيآلاب ُهَتداَهَش

 ا ا ل مل ُهَئاَحْبْس ُهّنَأِل

 ىَلَع ٌفوُقْؤَم ُرَبَحْلاَو ِرَبَحْلا ٍقيِرَطب َوُه امن ِنآْرُقْلا َةَلاَلَد َّنَأ َنوُنْظَي : ماكل

 مسام ج4 /8 .ُلوُسَرلا َوُه يِذّلا ِربْخُمْلا ٍقْدِصِب مّلِْلا
 همه م ش

 نأ

4 

 (ةغللا يف ِتاَّذلا ىنعم)

 حالطضا يف ِتاَّذلا ِظْفَلَك نكي ْمَل :"0ةِهتَعُل يِف (ِتاَّذلا» طْمَل َّنِإ 70و

 : هيض بيبخ َلاَق امك هللا ىَلِإ فاضي اَم هب ُداَرُي لَب ؛ َنيِرْخَأَتُمْلا
 0 ١ 5 5 خت 2 52 2 جل و 3 .٠ ها

 ٌرَمَم ولَش لاَضْوأ ىلع كرابي "اشي نإَو ِهَّلإْلا ٍتاَذ ىف َكِلَدَو

 هللا َلاَق هُهُبِحْذُت دق لَب ُهُفِعْضُت ُهُتَمَلاَكُمَو ُهْرّرَقُيَو تبي مّلِْلا بجوُمب َلَمَعْلا َنِإَ :خيشلا لاق )١(

 مهردصبأو هيمدفأ بلينو» :لاعك َلاَقَو ء[د :تايملا] 4 هس عَ أَوْعاَو 0315 لامك

 . 0800/80 1٠١[ :ماعنألا] دي ّلوأ هوب أم 1 مك



 8و | ٍفّلّسلا ِداَقِتعا ٍلَمَجُم ٌباَتِك
 هه

 . "وللا ٍتاَّذ يف اَهّلُك ٍتاَبَّذَك َتاََن الإ مارب بِذَكَي ْمَل» :ُتيِدَحْلا ُهِّْمَو
 قرا ا ةناشلال ن6 كح تاذ التل دما اذهان + كلامك لوك ذوو وم

 كلذ وَخَن و[ ديحشلا] 0 ٍروُدّصلَأ ِتاَّنب مَع

 8ع 5 هل 0 5

 : نمفولا لإ 2 00 اناضَم لمعتْسَي وهو (وُذ) تيقن تاذ َنِإَف
5-4 

6. 

 ُتاَّذ َليِق اَنَّنَوُم َناَك نِإَو ءاَذَك وُد َليِق اًَركَذُم ُفوُصْوَمْلا َناَك اَذِإَف ءساتُجألاب
 م

 .اذك

 هَ 42 0 آ دو سم 0 0 0 0-0 . ع 7

 : يأ ؛ِهِتهَجَوَو ِهَتِْهج يف ىَنْعَمْلاَف ىلا ِتاَد ىف نالف َبيصأ :ليق نإف

 [ + .ِهِلْجَأِلَو ُهَّبَحَأَو هب َرَمَأ اَمِيِف

 ِظْفلَك هوَدَلَوُمْلا نم لب هاتزعلا رول ا قمن : باَطِخْلا َلْضَفَو

 ٌدوجو قضتقي ظنللا اَذَهَق َكِلّذ وتو (ةيفيكلاَو َقَّيِهاَمْلا طظْفَلَو ةوجقملا

 الك ُتاَّذَو هةَرْدُق ُتاَذَو ِمْلِع تاذ : لاقت ؟اكهنلإ ثاذلا فاضت كاَنِض

 ُْفِصَنَي ال جراَخْلا يف ِِسَْي ٍمِئاَك ِءْيَش ُدوُجُو نكْمُي ال ُهّنَ ؛َكِلَذَك ىَنْعَمْلاَو

 ل ا ؛ الأ ٍةيِتوُبُت ٍةَفِصِب

 [ة4ة /5] .وريغب

 هه م

 (هقحتسي ام قوف ىطعُي الو ىغلُت ال لقعلا)

 ناكل نأ نو وع فعلا نود ةكْوَصَمُمْلا نم ٌريثك 70##»
 امي ٍروُمأْلا نِم َنوُرِقُيَو ِوِمَدَع َعَم اّلِإ لُصْحَت ال َةَعيِفَّرلا ِتاَماَقَمْلاَو َةَيِلاَعْلا

 . ِلْقَعْلا ُحيِرَص وب ُبَّذُكُي

 ال يتلا لاوخألاَو ٍفراَعَمْلا نِم اة ةلولاو نوخلاو كسلا توحد

 زييْمَّتلاَو ِلْقَعْلا ِلاَوَز َعَم الإ ُنوُكَت

 )١( .هللا تاذ يف نيتنث :ظفلب 711(2) ملسم هاور ..«



 هنأ مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ن0

 0م هّروعب هه ل مش سومو 2 هلك وع(مو و 0 ا

 .هقدص ملعي مل نَمِم اهنالطب حيرّصلا لقعلاب ملغي رومأب نوقدَصي امك
 ب مر دوا يح واج نقر وماو اما قف ربك لا ا ع ا

 .َلَمَعْلاَو ْمْلِعْلا لُمْكَي ِهِبَو ءِلاَمْعألا

 4 و. هم سا ه. وم نا 03 _- 8 2# >2 7 م م ن0 َ 1

 ةوق ةلزنمب ءاَهيِف ٌةَّوَقَو سْفّنلا يِف ٌةَريِرَغ ّوُه لب ؛َكِلَذِب اُاِقَتْسُم َسْيَل ُهْنِكَل

 .ِنْيَْلا يف يلا رَصبْلا
 روث هب َلَصَنا اَذِ ِنْيَعْلا ٍروُنَك َناَك ٍنآْرُقْلاَو ٍناَميِإْلا ُروُن هب َلَصَنا نإَف

 .ٍراَنلاَو ِسْمّسل

 0 2 4 2 9 34 ٠

 . اَهكْرَذ نَع ُهَدَحَو ٌرِجْعَي ىَتلا َروُمألا رصْبي مل :وِسمْتب َدَرفنا نِإَو

 نق د4 اوي رم ةهفدقا هم لاغف لاو لاوت ل1 هناك قةيلكلاب كوع فاو 2 2 2 َ رض رع | ر 20 0-0 2 5 0 - 2
 2 هز 12 ماش جو هرم م داس 0 لل ا 0

 .ِةَميِهَبْلِل لَصْحَي دق اَمُك َقْوَذَو ٌدجَوَو َةَّبَحَم اًهيِف نوكَي
2 

 ٍلْفَعْلِل ُةَمِلاَحُمْلا ُلاَوْقَأْلاَو ءٌةَصِقاَن لْفَعْلا مَدَع َعَم ُةَلِصاَحْلا ُلاَوْحَأْلاَ

 . ةلطاَي

 6 و1( هو - ٌُءِع هَ هم رب هم؟ و هم - رإس ما و شوءام

 و 0

 هعاَنَتما

 سا و 2 ا ا كدر را و 0 ا مدا 3

 ججحل ؛اَهِعانِتْماَو اهِزاَوَجَو ًءايشأ بوجوب اًوضق :' هيف نوفرسملا نكل
 .هب تَءاَج اَمَو ِتاّوبنلا اهب اوُضَراَعَو ءلطاَب َيِهَو اَمَح اَهوُدَقَتْعا ءْمِهِمْعَرِب َِّيِلْفَع يو 9 اي ع "هج عع 8 200 - 200 95 هام ملاك

 07 7-50 8 من يات 50 2 مه هش هال < 2000000

 ٍلاَمْعَأَو ٍلاَوْحَأ يِف اوُلَخَدَو «ٍةَلِطاَب َءاَيْشَأِب اوُفَّدَص :ُهْنَع َنوُضِرْعمْلاَو

 . ْمِهرْيَغ ىَلَع َمدآ يِنَب هب هللا َلّضَف يذلا ِزييْمَّتلا نَع اوُجَرَحَو ٍةَدِساَف
 95-؟ م1 رع 2 ًَ عاهل 26 03 2 ع و مور 0
 لقعلا ِلْزَعِب ةرات :ِثيِدَحلا لهأ ضْعَب :يتفُت ئاطلا نم لك نم برتمعي د لفو

0 

 2-2 ا سلا للا 7001 #80 0

 ىمسو معدل .هب نئسلا َةَضَراَعَمب َةَراَتَو ءهِتْيالو لحم نَع

2 2 

 .هقحتسي ام قوف هنومظعُيو «هوجح نم ربكأ هنوطعُي ثيح «لقعلا يف :يأ )١(



 ا ٍفّلَسَلا ٍداَقِتَعا ٍلَمَجَم ٌباَتِك

 (قارتفالا ثيدح)

 دْواَد يبأ ِنَئَسُك لد ال ٍنَتَّسلا يِف روُهشَم ٌحيِحَص ُتيِدَحْلا 60# ١

 َةَقْرِف َنصْبَسَو ى َدْحِإ ىَلَع ُدوُهَيْلا ْتَكَرَتْفا» : ُهظْفَلَو ُهظَْلَو '' مِهرْيَغَ َيِئاَسْنلاَو يِذِْرَلاَو

 ل َنيِْبَسَو نينا ىَلَع ىَراَصَنلا ْتََْرَتْاَو ةَِحاَو لإ رانا يف 56

 ةقرف َّن َنيِعِبَسَو ِثاَلَت ىَلَع ٌةَمَألا هذه َقِرَتْفَتَسَو ةَدْغَو لإ راَنلا

 .هةَدِجاَو

 هله ةيعتسَو ثالث لع -:ظْنَل 'قفَو

 ىلع ناك نعف ناك ؟ةتاتلا ةقزفلا نك هللا َلَوُشَر اج ةاولاك :ٍةَياَوِر يِفَو

 .«(ىباَحْصأَو مولا هْيَلَع اَنَأ اَم اَم لثِم

 . 0«ةَعاَمَجْلا ىَلَع هللا ُدَي ٌةَعاَمَجْلا يِه» :َلاَك ٍةَياَوِر يِفَو

 ُروُهْمُجْلا مُهَو ةَعاَمَجْلاَو ِةَنُسلا ُلْهَأ اَهّنَأب َةَيِجاَنلا َةَقْرِفْلا فَصَو اَذَهِلَو

 .مظعَأْلا داوسلاو ريك

 اوهام ؛عَدبْلاَو ءِقََْتلاَو ءِوُذُّشلا لْهَأ مُهَنِإَف ُهيقاَبْلا ُقَرِفْلا اّمَأَ

 ْنَأ نَع اَلْضَف ِةّيِجاَّنلا ة ةَكرفْلا ْعَلْبَم نم اًبيِرَق ءاَلؤَه ني ةَقْرِفْلا غلبت اَكَو
 . لق ٍةَياَغ يف اًهْنِم ٌةَقْرِفْلا نوكَت دق لَ ؛ اَهِرْدَقِ َنوُكَت

 . عاَمْجِإْلاَ ةَنُسلاَو باَتِْلا ٌةَقَراَفُم :ِقَرِفْلا ِهِذَه ٌراَعِشَو

 ."اَةَعاَمَجْلاَو ِةَّنُسلا لْهَأ نم َناَك : عاَمجإلاَو ةَنُسلاَو باَكْلاِب َلاَق نَمَق
5 

 ا يف مُهوُرَكذَو ِتاَمَنَصُم مهيف نمانلا َتَّنَص دّمَف لاو ِهْذَه ُنيِيْعَت 5

 نيكتتلا ىّدخإ َيِه “"ةَفوُصْوَمْلا َةَقْرِفْلا ِهِذَه َّنأب َمْرَجْلا َّنِكَل ِتاَلاَمَمْلا

 )١( دمحأو 7991(2) هجام نباو «(5750) يذمرتلاو «(5097) دواد وبأ هاور )8895(.
 .حيحصلا درطملا طباضلا وه اذه (*) )507١(. يئاسنلا هاور (؟)

 ًةعومجم نّيع نمف «نامزلا اذه يف لاقي كلذكو ءاهوحنو ةيفوصلا وأ ةيرعشألاك «تناك اّيأ (4)

 .أطخأ دقف :ةيجانلا ىه اهنأب ًٌةفئاط وأ



 لا 1 د تت هم نك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت م

 َلْوَقْلا َمَّرَحَو ءاّموُمُع مّلِع الب َكْوَقْلا َمّرَح هللا َّنِإَف ؛ليِلد نِم ُهَل َّدُب ال :َنيِعْبّسلاَو

 هيلا 61و ب 31 ماظن لو وتاج لانك يضوشخ لع الب كاع
35]. ' 

 ىَوَهْلاَو نَّطلا مكُحِب ِقّرِفْلا ِهِذَه نمت ٌرِبْخُي ٍساَّنلا نِم ٌريِثَكَف :اًضْيَأَو

 :ةَعاَمَجْلاَو ةَنْسلا َلْهَأ مُه ُهَلةَيِلَوُمْلا ِهِعوُبْتَم ىلإ َةَبَِعْنُمْلاَو ُهتَفِئاَط ُلَعْجَي
 .ٌنيِبُم ٌلاَلَض اَذَهَو «عَدبْلا َلْهَأ اَهَمَلاَح نَم َلَعْجَيَو

 - 0 ا هر قم قررا ين ب سدا هس مسا سا م6 ن2

 ال يذلا لك هللا َلوُسَر الإ مُهَْعوبْتَم نوكَي ال :ٍةَنَسِلاَو ٌّقَحلا َلْهَأ ْنِإَف
 م هه 5 و 0. د 5 موو - هم م 5 5 ا 2 هر

 اَم لك يف ُهَفيِدْصضَت بجي يِذلا َوُهَف .ىحوُي ٌيَحَو الإ َّوْه نإ ءىّوهْلا نع ْقِطْنَي
7 
 ل نير

 .َرَمَأ ام لك ىف هْتَعاطَو هَرَبْخَأ

 ا َ م2 تاع أ هاكر 14 5-2162 .ءام هام هكس
 نم ذَحْؤوي سانلا نم ٍدَحأ لك لب ؛ٍةَمِيالا نِم ِهِرْيْعِل ةلِزنّملا ِهْذَه َتَسَيِلَو

 نازي لي 3 أ 03 هب رووا مه

 .ةلكَط هللا َلوُسَر الإ َكَرْتُيَو ِهِلْوَق
 0 ا ومر سس تالت نب رعد و 00 ينفد لك 6 ياس 2
 ناك هَقْفاَوَو هّبَحَأ نَم ِهِكَك هللا ٍلوُسَر َرْيغ صاخشألا نم اًصخّش َلَعَج نَمَف

 ا 2 هَ ا ا 206 596 رن مَ

 نِم َناَك :ِةَقْرْمْلاَو ٍةَعْذِبْلا لْهأ نم َناَك هَمْلاَح نَمَو «َةَعاَمَجْلاَو ٍةْنسلا لْهأ نِم

 .ِقرَمَتلاَو ٍلاَلّضلاَو عّدبْلا لْمَأ
 كيرلا لهأ 4 ةيِحاّنلا ُةَقْرِفْلا' نِه نوُكت ثأر. نساثلا قَحأ نأ ُنّيِبتَي ذَهَبَ

 ْملغأ مهو : وللا لوُسَر الإ هل َدوْبْصَعَي عوُبتم مهَل نبل َنيِذْلا ««"ائشلاَ
 اوقف مُهْنِيَأَو ءاهِميِقَسَو اَهِحيِحَص ني ارت مهُمَظعَأَو ءِلاَوَْأَو ِِلاَوْقأب سال
 4 26 4 4 7 2 ع > 0-5 2 2 سا ىو هس 36 هل م80 هر ساه.

 نَمِل َةاَلاَوُمَو اًبُحَو ءاُلَمَعَو اًقيِدْصَت ءاَهَل اَعاَبّتاَو اًهيِناَعَمِب ٍةَفرْعَم لْهَأَو ءاّهيِف

 هب َءاَج ام ىلإ َةَلَمْجَمْلا ِتاَلاَقَمْلا ''”نودري َنيِذَلا ءاَهاَداَع نَمِل َةاَداَعُمَو ءاَماَلاَو

 الو اًسايق هيلع نومدقي الو «هب نولمعيو هنوملعي نيذلا :هب دصقي ٌحلطصم ثيدحلا لهأو )١(

 :ىنانلا نم دحا كرف ثلو ايأز
 َةَقْرِفْلا َيِه َنوُكَت ْنأِب سانلا قحأ :لاق لب «ةيجانلا ةقرفلا مه مهنأب :لقي مل خيشلاو

 +: تبقملا باوصلا لعلو «(َنوُوَرَي) : لصألا يف 0,0



 2 ٍفَلَسلا ٍداَقِتَعا ِلَمْجُم ُباَتك

0 

 ِلَمَجَو «مِهِنيِد ٍلوُصَأ نم اهترلعجتو ةلاثم نورس دلك( ةككجلاو تاتكلا نم
 وشوي اكيناف درا لب را لوكولا يرد انور كا زك ل :ْمِهماَلَك

 (١)م:(ب ى راع ع

 هنودمتعيو هود يِنَلا ٌلْصَأْلا وه ةمكحلاو ِباَتِكْلا نم

 ِرْمَأْلاَو ِءاَمْسَأَلاَو ٍديِعَوْلاَو ٍرَدَقْلاَو ِتاَمّصلا ٍلِئاَسَم نم ُساَّنلا هيف َعّراَتت اَمَو
 رس هه زل

 نورسنسو ودِلوْسَرَو 4 هللا ىلإ 2و ير َكِلَذ رْيْغَو ركتملا نع ع يْهَنلاَو ٍفوُرْعَمْلاِب

 ياعم نم َناَك اَمَف «ياليخالاَو قرا ٌلْهَأ اًهيِف َحَراَتَت ينل يل اولا

 و و و وم ل ةنسْلاَو ِباَتِكْلل افلام :اهنِف ناك امو و ةَنّسلاَو باَتِكْلِل اًتِفاَو

 و و

 ىَوَع َعاَبتاَو ٌلْهَج ْنَّطلا َاَبَّنا َّنِإَف ؛ُسْفْنَأْلا ىَوْهَت اَمَو َّنّطلا َنوُعَبتي اََو

00 

 اَق ُمُلْظلاَو ُلْهَجْلا را

 .ٍةَروُسلا رخآ ىَلِإ 4اًلوُهَج اًموُلَظ

 لوط يف :نيعوتتم ىلإ ةييقملا كياولتلا نأ تردي نأ اًضِنأ يبني اًمَعَو
 يل :ٍتاَجَرك ىَلَع ٍماَلَكْلاَو نيا

2 

 ةَقِبقَد ةَِبقَد ٍروُمأ يف ةنسلا كلاش ام نك نم مُهْنِمَو «ةَميِظَع

 ف ٍةَنُسلا نَع ُدَعَب بأ مه ني ٍِفِئاَوَّطلا نِم م هِرْيَغ ىَلَع ّدَر دق ُنوُكَي نَم

 ىلا نوهلاكو ٍلِطاَبْلا نِم ُهَّدَر اَميِف 0 ُنوُكَيَ

 ربخ رو ع سى, هس ”ت ساس هر؟ هم اصو د قر و رس

 َضْعَب َلاَقَو ٌقَحْلا ٌضْعَب َدَحَج ُْتْيَحِب ِهدَر يِف َكْدَعْلا َرَواَج دق ْنوُكَي ْنِكَل

 اَلِطاَب لِطاَبْلاِب َّدَرَو ءاَهْنِم ٌفَحَأ ٍةَعْدِبب ةَريِبك َةَعْدِب ّدَر دق ُنوُكَيَف «"”لِطاَبلا

 ٍةَعاَمَجْلاَو َةَنّسلا ىَلِإ َنيِبِسَتُْمْل ماَلَكْلا ٍلْهَأ ِرَثْكَأ ُلاَح ِهِذَهَو ُهْنِم ٌفَحَأ لاَ

 رثكأو ءهنسحأو مالكلا سفنأ نم وه انه ىلإ ..نِم اًصْخَّش َلَعَج نّمف :خيشلا لوق )١(
 . انه خيشلا هررق امب لالخإلا اهببس ةيمالسإلا تاعامجلاو دارفألا نيب اهارن يتلا تافالخلا

 .ملسملا اهيلع ريسي ًةدعاق هّلعجو «مالكلا اذه رشن يغبنيف
 هللا همحر خيشلا لاق امك ٌدومحم وهو «نسحأ دقف :اًّقح دحجي ملو ءاّباوص ٌدرلا ناك اذإ امأ (؟)

 يلا



 ره

 هداك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت سا
 تت ف 7-7” ب ب- لاس  دلخحا 65

 َنيِمِلْسُمْلا َةَعاَمَج هب َنوُقِراَقُي اُلْوَق ُهوُعَدَتْبا ام اوُلَعْجَي ْمَل اَذِإ ِءاَلْؤَم ُلْثِمَو
 تيفيؤملل دخت يلاكتو هناضتم هللاَو ءاقكلا عزت نم ناك ودا 6 دولا

 وطمس د

 . ٌكِلَّذ للْثِم يف مهاطخ

 اًمولاَك ٌتاَلاَقَم مُهَل ٠ هاير هنأ كلشي م ٌريِثَك اَذَه لْثِم يف َّعَقَو اَذَهِلَو

 ساو ِباَتِكْلا يِف تبث تك م تلا َىمَو ءداّهتجاب

 :َنيِمِلْسُمْلا ٍةَعاَمَج َنْيَب َقّرَفَو ُهَفِلاَخُم ىَداَعَو ا ىَلاَو نَم ٍفاَلْخب

 َلاَتِق َلَحَتْساَو هِتاَداَهَتْجاِلاَو ِءاَرآلا ٍلِئاَسَم يف ِهِقِفاَوُم َنوُد ُهَفِلاَحُم َقَّسَق 2

 .ِتاَفاَلِتْخاِلاَو قّرَعَتلا لمَ نِم ِءاَلُؤَمَف : ِهِقِفاَوُم َنوُد ِهِفِلاَخُم

 ُجراَوَحْلا عّدبْلا ٍلْمَأ نك ةيلجسلا ةعامجخ قواف نم: لزأ ناك اذهلو

 .ٍبِلاَط يا ساروا تصح ُباَحْصُأ مُهَلَئاَف دق

 للك يلا َةَمْسِق ىأَر اًمَلَك يلي هللا ٍلوُسَر ٍدْهَع ٍدْهَع ىَلَع َجَرَح مُهْلَوأ َناَك دَقَو

 . "لِْعَت ْمَل كَّنِإَف ْلِدعا ُدَّمَحُم اي :َل

 يِف ٌسيِلْبِإ َّنَعَط اَمُك ؛ىَوَهْلاَو ّنَظلاب ٍةَنَسلا يِف َنْعَّطلا ٌّوُه عّدبْل أذنك ناعم

 نب ُفْسوُي ْمهِلبِلْضَت يف ملكت هل هنأ اَنَعَلَب نَم ُمَدْقَأَك ِةَكِلاَهْلا ِقّرِفْلا ُنييْعَت اَمأَو

 - َنيِمِلْسُمْلا ِةّمِيَأ ِءاَلِجَأ نم ناَليِلَج ِناَماَمِإ  اَمُهَو ِكَراَبُمْلا ُنْب هللا ُدْيَع بع م 0

 نبال َلِيِقَ ةَئِجْرْمْلاَو را الا ضْفاَوَرلا يو عَدبْلا ُوُصَأ :

 :نكشم ةمأ موااوسلل َكِيَلوُأ نأ تاحأف ؟ةوولاو 0

 نع ٍرْكِذِب ِباَبْلا اَذَه يِف ٍباَطِْحْلا َّلْصَفَو
 و 4 2 2 وش 5 تا 0 7 -

 الإ ُنَوُكَي ال ٍةاَلَّصلا لْهَأ نِم ٍرْمأْلا ٍسْفَن يف َرِفاَكْلا َّنأ َمَلْعُي نأ :اَمُهُدَحَ

 )١١96(. ملسم هاور 2000(



 ل ٍفّلَسَلا ٍداَقِتَعا ٍلَمَجَم ٌباَتِك

00 

 .ٌرِفاَك اَذَهَف ءُنيِدْنّرلا ُقِفاَنْمْلا مهيف عَدبْلا ْلْهَأَك :َكِلَذَك َناَك اَذَِو

 . اًقِفاَنُم َناَك ضْفَرلا َعَدَتْبا نَم ُلَّوَأَو َةَقِداَنَر

 نِم َنوُقِفاَُمْلا ةَقِداَنَلا َناَك اَذَهِلَو ؛ٌقاَقِيَو َةَقَدْنَر ُهَلْصَأ َنِإَف ْمُهَجَّنلا َكِلَذَكَو

 مِهِبْرُقِل ةّيِمْهَجْلاَو ٍَةَضِفاَّرلا ىَلِإ نا ْمِهِلاَتْمَأَو ٍةَمِسْلَمَتُمْل عملا ٍةَبِيِطاَبْلا ٍةَطِماَرَفْلا

 . مهم

 ُلْهَج هيف ف ْنكَل 20| هاو اًنطاَب نامَيِإ هيف 1 نم عَدبْل ٍلْهَأ نمو
 2و

 .ِقِفاَنُم اَلَو رفاكب َسْيَل اَذَهَف َدَنُسلا نم أطخأ اَم ًاطخأ ىََتَح م 3

 م

 . اًيِصاَع وأ اًقِساَك هب ُنوُكَي ُمْلْظَو ُناَوْدُع ُهْنِم ُنوُكَي دق -أ
 مور

 ةؤطخ هل ارودغم الوأاتم انطخم .نوكي كو تن

 ُهَعَم ْنوُكَي ام ىَوْفَّتلاَو ٍناَميِإْلا نِم ُهَعَم َكِلَذ َعَم َن نوكل نق رت 0

 . ُهاَوَقَتَو ِهِناَميِإ ٍرْدَمِب هللا َةَياَلِو

 اَّرلاَو ٍةاَلَّصلا ٍبوُجُو ٍدَْحَجَك ءاَرْفُك ُنوُكَت َهَلاَقَمْلا َّنأ :يِناَنلا ٌلْصألاَو

 .مِراَحَمْلا ِتاَوَّذ حاَكِنَم ٍرِسْبَمْلاَو ِرْمَكْلاَو ىنزلا ٍليِلحَتَو ٌحَحْلاَو ماَيّصلاَ

 هب ٌرفكي ال اَذَكَو ءُباَطِْخْلا ُهْعْلْبَي ْمَّل ُتْيَحِب ُنوُكَي دق اهب ُلِئاَقْلا َّمُث

١25 

 تاعمتجم يف ضحملا ضفرلا نورهظُي ال نيذلا ةضفارلا لاحك ؛نيقفانملا ةلماعم لماعُيف )١(
 .ةعامجلاو َةَّنّسلا لهأ

 مالسإلا خيش نم ردصت مل ول ةلمجلا هذهو !!اًنطابو اًرهاظ ناميإ هيف نوكي عدتبم :لمأت (؟)

 .اهدصاقمو اهرارسأو ةعيرشلا مولعب ريبخلا هنكل ءاهركنأ نم اهركنأل
 ردصي يذلا قحلا لوبق مدعو «هيلع ةوسقلاو ءاقلطم عدتبملا ضغب زوجي الف :اذه ىلعو

 .عدتبملا لاحو ةعدبلا عون يف رظنلا بجي لب «هنم



 نك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 8
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 َعْئاَرَش ُهْعْلبَ ْمَل ِةَدِيِعَب ِةَيِداَبِب ْأَشَن وأ السلا ٍدْهَع ُتيِدَح َرُه نَمَك ؛ُةَدِحاَج
 7 000 3 ََ ل 3 7 ك 1 5 ّس 0020000 053

 ْمَلْعَي ْمَل اَذِإ ٍلوُسّرلا ىَلَع َلزْنَأ امم ٍءْيَش ٍدْحَجِب هرْفُكِب ْمُكْحُي ال اَذَهَف :مالشسإلا
 او لا ل لَن هنأ

 ىَلاَعَت ُبَرلا َّوُه اَمِل ٌدْحَج اَهّنِإَف ؛عْوّنلا اَذَه نِم َيِه ةّيِوْهَجْلا ُتالاَقَمَو

 ْ .ِهِلوُسَر ىَلَع هللا َلَرَْأ اَمِلَو ْيَلَع
 دجوَأ ا نم مُهناَلاَقَم ظلقتو

 ٌةَريثَك عاَمْجِإْلاَو ََنُسلاَو باتكْلا يف ْمِهِلوَقِل َةَمِلاَحُمْلا صوشنلا َّنأ :اًهُدَحأ

 نأ ْمَلْعَي اَل نَم مُهْنِم َناَك نإَو ءعِناَّصلا ُليِطْعَت ْمِهِلْوَق َةَفيِقَح نأ :يِناّلا

 ِرْفُكْلا ُلْصَأَك هللاب ُراَرْقإْلا ِناَمِيِإْلا َلْصَأ َّنأ اَمَكَك ءعِناَّصلا َليْعَت ٌمَْتْسُم مُهَلْوَق

ٍ 3 
 ٍةَميِلَسلا ِرَطِفْلا ُلْهَأَو ءاَهْلُك ُلَلِمْلا هْيَلَع ْتَعَمَنا اَم َنوُفِلاَحُي مُهّنَأ :ُتِلاَثلا

 ءِناَميِإْلا ٍلْمَأ نِم ٍريِثَك ىَلَع ْمِهِتاَلاَثَم نم ٌريِثَك ىَفْحَي دق اَذَه ّعَم ْنِكَل
 :هجاوشلار لي ةركرول اهلرا ودق نكن ذا لاو

 2 2 ا - مسدس لي - 05 ع وةع؟ 2001 6 هه #

 اَمَنِإَو ."”اًرِهاَطَو اَنِطاَب ِهِلوُسَرَو هللاب َنيِنِمْؤُم َنوُنِمْؤُمْلا َكِيَلوُأ ْنوُكَيَو
 أ

 ِءاَلُؤَهَف قَعِرَتْبُمْلا ٍفانْصَأ نِم ْمِهِرْيَغ ىَلَع َسَبتْلا اَمُك ءاَذَه َهَبَتْشاَو مِهْيَلَع َسَبَْلا .٠

 هللاب نونمؤم :رفكلا ةرهاظلا ةيرفكلا ةيمهجلا لاوقأ ضعبب دقتعا نم ْنأب ٌحيرص خيشلا مالك )١(
 نايعألا عيمج ريفكتب لوقلا عنمب هنم حيرصت اذهو ءاّرافك اوسيلف ءاّرهاظو اًنطاب هلوسرو

 .ةيمهجلا لاوقأ نم ءيشب نولوقي نيذلا
 يف ىلاعت هللا نأ داقتعاك «ناميإلا لهأ ىلع ىفخي ال ام اهنم نأل ؛اهلك :لقي مل خيشلا نكل
 .رفكي كلذ دقتعا نم نأ كش ال اذهف ءاهوحنو ةرذقلا نكامألاو شوشحلا يف «هتاذب ناكم لك
 دقتعاو مهتالاقم ضعب ناميإلا لهأ نم دحأ ىلع يفخ نمف «ةضفارلا يف لاقُي اذكهو
 ةباحصلا ريفكتو نآرقلا فيرحت داقتعاك ؛ىفخي ال ام دقتعا اذإ الإ «مهلثم رفكي الف اهتحص

 ريس انرناالإ



 قلل زا ل1 2 ماع 0 ٍفّلَسَلا ٍداَقِتَعا ٍلَمَجَم ٌباَتِك

 مُهْنِم ُنوُكَي دَقَو ءيِصاَعْلاَو ُقِساَمْلا مُهْنِم ْنوُكَي دق لب ِ؛اًعظَق اًراَمُك اوُسْيَل
 دين هلق نوكي ام ئوفلاو ناميالا نم ةقم نوحي لقو 44ل نومتملا  طخملا

٠_2 

 .هاَوَقَتَو ِهِناَميِإ ِرْدَقِب هللا ِةَيالِو
 ةّءأاسمو 0 000 0 2 3 ىلا هَ ادا و فرب

 ةَلْرَتْعَمْلاَو ةّيِمُهَجْلاَو َجراَوَحلا ِهب اوُقَراَف يذلا ٍةنّسلا لْهَأ ٍلْوَق لضأَو
 هَ وعوك . للام ى َس 02 م 010 يبا سب 0 ل 5: 7 ع هقكيرس
 رانلا نم جرخي» : دع ُيبنَلا لاق امك ؟ صعبتيو لضافتي ناميإلا نأ : ةّئجرملاَو

 4 1 522 0 هه

 . "70ناميِإ نِم ِةّرَذ لاقثم هبلق ىف ناك نم

 71 2 ها بالا 7 ا ل 0
 :كلذ بسحب صعبتتو هللا هيلو لضافتتف دئنيحو 0 0 2 ب همم 8ع.

 : جراَوَحْلا ٍلْوَق ُلْصأَك عَدبْلا لْصَأ َفِرْع اَذَِو

 .ِبْنَّذلاِي َنوُرْفَكُي مُهَّنَأ - ١

 .بْنَدِي َسْيَ ام اّْنَذ َنوُدِقَتْعَيَو - ب

 نِإَو  ٍباَتكْلا َرِهاَط ُْفِلاَخُت يِيَلا ِةَنّسلا َنوُد ٍباَتَكْلا َعاَبنا َنْوَرَيَو - ج

 هَنوُلَِتْسَي ا اَم مُهَدْنِ ِهداَدِتْرال ُهْنِم َنوُلِحَتْسَيَو مُهََلاَح نَم َنوُرْفَكُيَو - د
 َنوُعَدَيَو ماَلْسإْلا َلْهَأ َنوُلْتْفَي» :ْمهيِف لكي ُيِبَّنلا َلاَك امك ؛ٌِلْصَأْلا ٍرِفاَكْلا نِم

 - نيفص ّنْهَأ اوُرَّفَكَو ءاَمُهَتَعيِشَو اًيِلَعَو َناَمْفُع اوُرَفَك اَدَهِلَو ؛””ِناَنوألا لمَ
 . ةئيبَحْلا ِتالاَمَمْلا نم َكِلَذ ٍوْحَن يِف  ِنْيئفْئاَطلا

 :ٍةَضِفاَرلا ٍلْوَق ٌلْصَأَو

 .َرَمَك ُهَمَلاَح نَمَو ٌموُصْعَم ٌماَمِإ ُهَل

 ٍموُضْحَملا ماَمِولاِ اورْفَكَو ّصْنلا اوُمَتُك َراَصْنألاَو َنيِرِجاَهُملا نأَو - جا

 م ا اسل

 .بيرغ حبحص نسح :لاقو )1١999(2 يذمرتلا هاور )00

 )١56(. ملسمو هةر يراخبلا هاور عز



 ره

 دع هس هنا ده هدد ان د ودا حد 3 017 هناك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 0

 اوُرَفَك لب ؛اْوَدَتْعاَو اوُمَلطَو ةَعيِرَّشلا اوُرَّيَغَو َنيّدلا ولد 0 ارت مه مكدمعو

 اَم اَمُهَوَْنَو َرَمْعَو ركب اَبأ َّنإ :َنوُلوُقَي َّمُث رَتْكَأ وأ رَشَع ةَعضب ءاليل اَرْمَت الإ
 .اوُرَمَك ّمُث اوُنَمآ لب 5 ا ِنْيَِفاَتُم لاَ

 نَمَو «َنيِنِمْؤُمْلا مُهَسْفْنَأ َنوُمَسُيَو ءْمُهَلْوَق فّلاَخ نَم ُرْمَكُي مُمُرَتْكَأَو
 . اًراَمُك مُهَمَلاَح

 اَلاَح ْأَوْسَأ وحر َراَد مُهُناَوْقَأ اًهيِف ُرَهظَت ال يِتَّلا مالْسإْلا َنِْئاَدَم َنوُلَعَجَيَر
 . ىراتصُتلاَو نيك رشفلا نياك نع

 َنيِمِلْسُمْلا ٍروُهْمُج ضْعَب ىَلَع َنيِكِرْشْمْلاَو ىَراَصَنلاَو َدوُهَيْلا َنوُاَوُي اَذَِلَو
 ىَلَع نيكرشملا ٌناَقُكْلا مهَتاَلاَوُم نِم َفِرَع اَمَك؛ ْمِهِتَبَراَحُمَو ْمِهتاَداَعُم ىَلَعَو

 َنيِمِلْسُمْلا ٍروُهْمُج ىَلَع ىَراَصَنلا َجْنِرْمإْلا مِهِتاَلاَوُم نِمَو «َنيِمِلْسُمْلا ٍروُهْمْج
 . َنيِمِلْسُمْلا ِروُهْمُج ىَلَع َدوُهُيْلا مِهِتاَلاَوُم ع

 . ْمهِلاَثْمَأَو ةييِطاَبْلا ٍةَطِماَرَقْلا ٍةَكَدْنَرَك ؟ ِقاَمْتلاَو ِةقَدْنَرلا اي مُهْنِمَو

 .َِنسلاَو ٍباَتِكْلا نع ٍةَعتْبُمْلا ِفِئاَوَط ُدَعْبأ مُهّنأ َبْيَر اَكَو
 ةماعلا: روهمجك قتلا ةفلاخملا ب ةفاعلا دنع َنيِروُهْسَمْلا مه م اوناَك اَّذَهِلَو

 َلاَق اَذِإَف ءَيِضِفاَرلا لِ ٌينسلا ّدِض ُفرْعَت ال

0 

 و ؛ريِقَكي ِءاَلْؤَه نم ٌرْيَح مُهَف ٌةَضْخَمْلا ُهّيِ م

 ةاقبأ ةفهحا قا دلل نورك كو هللا كر قا

 ْمِهِلْوَق يِف َلَحَد دق لب ؛ِةَطْلعُمْلا عدلا هِذَه نم اوُسْيَلَ ُةكِج ُةَِحْرُمْلا اّمأَو

 يك وبلا لْهَأ نِم الإ نودع اوناك انو: ةفةايعل او هنفلا ٍلْهَأ نِم ُفِئاَوَط

 [مهال  ”:هر/*] ٍطلْعُمْلا ٍلاَوقألا نِم هوذا امن ب مُهُرْمَ ظلغت

 ه2 2



 يمس ٍِضَلسلاِداَتَعا ٍلَمَجُم ُباَتِ

 هل 59 2 ع 1 4 ٠
 (ةدهلإلا نِم اون دحأ يف لعج نم رفك)

 اعدت لا 2 وم و أ ةح ة الغ ه5

 نِم اَعؤن ِهيِف لعَجَو . .حِلاَص لَجَر يِف وأ يح يِف الغ نم لك 5 15
 61 اخ م 36 ء ف ل »يع عمك ةقوس وو هع 84 ندع قع 68 ف 5-0000
 اذإ لوقَي وأ .ديرأ ام نالف َحّيَّشلا ِهيِنَقْرَرَي ال ٍقَّزِر لك :لوقَي نأ لثم ؟؛ةّيهلإلا

 ضر ىلا و ومر د هيو 6 عع و وعومر 0 8 ل
 هللا لود نم هوعدي وأ ِهِرْيغِل وأ هل دوجسلاب هذبعي وأ « يذيس مسا :ةأش حبد

 .٠ هم ًَء 297 ريل“ ل 0 2 مه نوع أ 22 - ور هَ 2 0

 «ينرصنا وأ يِنمحرا وأ يِل رِفغا ناللف يِدِيَس اَي :لوَقَي نأ لثم ؛ىلاعت

 س6 هسا س6 همس كري 8 0000 ه2 5 هو
 نوف نأ وأ شح كنا وأ: «ةكلئلع,ةلك وت وأ ءنيزحا وأ: ننتفأ زادك قفززا

 ال يِتْلا ِةّيِبوُبرلا صْئاَصَح نم َيِه يِتَلا لاَعْفَألاَو ٍلاَوْقألا ِهِذَه وُحَن وأ ءكبْسَح
 اَلِإَو َباَت نِإَف ُهبِحاَص ُباَتَتْسُي ءَلاَلَضَو كْرِش اذه لكف ءىلاَعَت هلل الإ ٌحلْصَت 2 ا 220 هي م 8 اه 00 7 َس لانو. هو

 اَلَو ُهَل َكيِرَش ال ُهَدُْحَو هللا َدْبْعَتِل َبّتكْلا َلَرْنَأَو َلْسَّرلا َلَسْرَأ اَمْنِإ هللا نِإَف ءّلِيَق 007 00 ري 1 لا دوو 2 هرقطر 2 001 5 5 ن6 000

 ه6 ل
 ذأ

 .رخآ اهل هلا عم لع
 دوس 4 كن + مو كرم ُْس 0 9 420 2 0

 ُقلَخَت اَهَنأ َنوُدِقَتْعَي اونوكي ْمَل :ىَرْخأ ةَهِلآ هللا َعَم َنوُعْدَي اوناك َنيِذْلَاَو
 4 50 ريال نعال كن ا 5 2027 تاو 5 را 200

 نودشي اوناك امنإوب :تايتلا تست اهنا١وأ ةرظملا لون اهنأ أ «قفذاخلا

 َنوُدُبْعَي وأ ءِءاَلُؤَهِل َةَرَّوَصُمْلا َليِئاَمَّتلاَو ّنِجْلاَو َبكاَوَكْلاَو َةَكِئاَلَمْلاَو ءاَيبْنَألا
 هلم ع لي 4 علل ما سا 1 نى هنوخي عمعمم ثسألا ثني 6 مم ور وف
 انَّواعفَش مه :نولوقُيو «ىفلز هللا ىلإ انوبرقيل مهدبعن اًمنإ :نولوقيو مهروبق
 اَلَو ٍةَداَبِع َءاَعُذ ال ؛ِهِنَوُذ نِم ٌدَحَأ ىَعْدُي ْنأ ىَهْنَت ُهَلُسُر هللا َلَسْرَأَق «هللا َدْنِع

 [موت "و0 /9] .ةُئاَعِتْسا َءاَعُد أ

 ه6 ©

 و ل هَ عمم . عود
 (نيدلا لصأ يه :ُهَدْحَو هللا ةَداَبِع)

 هب هللا َتَعَب يَِّلا ُديِحْوَتلا َوْهَو ءنيّدلا لْصَأ َيِم :ُهَدْحَو هللا ُةَداَبِع 755ه ]
 يع 000 كر ضم 2 وم ميس 8 ع 8

 يأ اّلوُسَر ِةّمَأ لك ىف مْثَعَب َدَقْلَوه :ىَلاَعَت َلاَقَف َبْثُكْلا هب َكَرْنَأَو َلُسّرلا
 د مص م اس حور روم 6 5

 .["5 :لحنلا] «توخدطلا أوبنَمَجاو هلا اوذبعأ

 يآ نآرُقْلا يف ِةيآ ُمظْعَأَك ُهَمَطْعَأَو ماَلكْلا َلَضْفَأ ٍديِحْوَتلا ُةَمِلَك تناك اَذَهِلَو عرس وك 7
 4 ٍج

 س 0 ير حل 00000 ع اء هس 2 1

 ء[؟5 :ةرقبلا] «موَ الو هكس ْمُدَحْأَت ال مويَقْلا ىعلا وه اَلِإ َهَلِإ ل هلأ َيِسْرْكْلا



 ا د هنن نا هع فان د وت د ه5 لح ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت #1

 . "0هةّنَجْلا َلَخَو هللا اّلِإ َهَلِإ ال هِياَلَك ُرِخآ َناَك نَم» :ِهللي َلاَكَو

 ٌةَيْسَحَو هَل َءاَجَرَو ةَناَعِتْساَو هَل َةَداَبِع ُبْلَمْلا ُهُهَلَأَي يِذَّلا :ُهَنِإْلاَو

 [ئ١٠٠ موال .اًماَرْكِإَو ءاّلاَكْجِإَو

 هه ه

 (هطقنو هديوجتو نآرقلا بارعإ مكح)

 ِنآْرُقْلا يِف ُلُخْدَي َكِلَذ َلُك ويِناَعَمَو ِهوظَنَو ِهِفوُرْحِب هللا ُمالَك ْنآْرُقْلا 6*57]
 لي

 ًأَرَق نَم» :هللكي : َهلِلكَع للك نتا را م وه 3 تار َرْغِإَو

 ٌرْشَع ِف درع 7”(ِتاَنَسَح ُرَشَع ِفِْرَم هَلْ ُهَبَرْعَأَف َّنآ لا

 مقلد نرعااتلا تح نأ 50 باّرْغِإ ُظْفِح 0 تأ لاكَو
 (23) . وو

 .  ةقورح
4 

 ناك انكم نوملسملا بنتك اذِإَو
 ع
4 

 ؛ ا ا ةَباَحَّصلا َناَك امك ؛َكِلَذ

 . َنوُنَحْلَي ال اَبَرَع اوُناَك َمْوَقْلا

 .دواد يبأ حبيحص يف ينابلألا هححصو )7١١5(2 دمحأو )١١5”7(2 دواد وبأ هاور )١(

 .بارعإلا ةحيحصو «ةلكشم فورحلا قطن :يأ (؟)

 لاقو .ُكوُرْتَم َّوُهَو ّلَشْهَن ِهيِف :(315055) دئاوزلا عمجم يف لاق «0751/5) يناربطلا هاور ()

 . ؟عوضوملا :( ")0 5 ةفيعضلا ثيداحألا ةلسلس يف ينابلألا

 عيبرلا يبأ نع (751754) :ةعوضوملاو ةفيعضلا ثيداحألا ةلسلس يف ينابلألا ةمالعلا لقن (5)
 : هلوق (؟/١!/5) «رودصلا ءافش» هباتك يف عبس نب ناميلس

 رميو «يآلا سوؤر دنع فقي ملو ءالاسرإ ايا :يأ ؛«اًئيش هنم برعي ملو» :هلوق ىنعم»

 .«يناعملا ريغي ىتح نحلي هنأ دري ملو «هذه ةدشل «بارعإلا نم اهقح فورحلا يطعي الو ءاهيلع
 ىلع فوقولا نم  ركذ امك - هتءارقو نآرقلا بارعإ نأ هيف كش ال امم نإو :ينابلألا لاق

 امبسح  اهجراخم نم اهجارخإو ءاهقح فورحلا ءاطعإو « ةّئَّسلا وه امك - يآلا سوؤر
 مهم ٌرمأ  ديوجتلاو ةوالتلا ملع يف ررقم وه

 القا لك ىلا بنما بل حمل

 .بارعإ ريغب ةيآ اذكو اذك أرقأ نأ نم يلإ بحأ بارعإب ةيآ أرقأ نأل

 .ها.تاقث مهلك هلاجر «حيحص دنسب )9971/54617/1١١( «فنصملا» يف ةبيش يبأ نبا هجرخأ



 #1 ٍفَلَسلا ٍداَقِتَعا ٍلَمْجُم ُباَتك
 7ك

 .َنيِعباَنلا ِنَمَز يف ٍراَصْمَأْلا ىَلإ فَ ُناَمْدُع اهب ّتَعَب يلا ُفِحاَصَمْلا َيِه اَذَكَمَو

 ْتَلُكُش ّمُث ِرْمْحْلا ِطَقْتلاِب ْتّلُكْشَو ُفِحاَصَمْلا تطّقْنَق «ُنْحَّللا» اَشَق ّمُن
 . َكِلُذ ٍةَماَرَك يف ةاملُعلا 0 ءِففوُرَحْلا طخ لثوب

 [0.؟ ١ك َسْأَب ال هنأ ٌحيِحَّصلاَو

 هه ٠

 ريذحتلاو ِةَباَرَقْلاو ٍةَباَحَّصلا ٍرْمَآ يِف ُلادِتْعِإلاَو ٌداَصِتْقإِلا)
 (كلذ وحنو ةلاسم وأ لجرب َنيِمِلْسُمْلا ٍناَحِتْما نم

 هللا َّنِإَف ؛ رح ِةَباَرَقْلاَو ِةَباَحَّصلا ٍرْمَأ يف ُلاَدِتْعِإِلاَو ُداَصِتْقالا ُبجَي كننفأ

 َرْبْخَأَو ءناَسْحِإب مُهَّل َنيِعِباَتلاَو َنيِقباَّسلا نم هلك هيَ ٍباَحْصَأ يلق يوتا نلاك

 .هباَتِك نم ِتاَيآ يِف مُهَرَكَّذَو ُهْنَع اوُصَرَو مُهْنَع َيِضَر ُهَّنأ

 نأ نلف اغا و ةياومألاو قابلا ءاملعلا 0 تسلا ٍلُمَأ ُةَماَع ّقَمَّتا دَقَو

 . و لع م نام مَ رم مث ركب وب :اوُوُقي
 ا ا ا ِكاَسْمِإْلاِب ُنِمْؤُن َكِلَذَكَو

 .ٌبِذَك َكِلذ

 مِهِلَمَع ىَلَع َنيِباَتُم وأ ءِناَرْجَأ مُهَل َنيِبيِصُم اّمإ ؛َنيِدِهَتُْم اوُناَك مُهَو

 هللا َنِإَف  ىَنْسُحْلا هللا نم مُهَل َقَبَس دقو - ل

 . َكِلَذ ِرْيَغ و هقرفكلا فاقت وأ" حام تاَئَسَحب وأ «ةبوتب + اّمِإ ؛ْمُهَل اَهرْفْعَي

 ّقَحْلا ىَلِإ َبَرْقَأَو َّلَضْفَأ َناَك هيل بِلاط نأ َّنْب َِلَع نأ َكِلَ َعَم َعَم ُملْعَنَو

 دبع يبأ نع 'ِنْيَحِيِحَّصلا يف تكا ؛ُهَعَم ُهّلَئاَق نَمِهَو َةَيِواَعُم نِم

 ةيملشتلا نو قر نيح ىلعاذت ٌةَقِراَم ُقْوْمَت ٠ :َلاَك هنأ هلو يللا نع هبط 5 يردخلا

 .1َقَحْلا ىَلِإ ِنْيتَقِئاَطلا ىَتْدَأ مُهّلْمَت

 يف ٍلوُقْنَمْلا ٌضْعَب 5

 .هل ظفللاو ل( 56) ملسمو ” © ةرشز يراخبلا هاور 2غ



 ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت نو ل
 تت تت حسا 1

 ُبَرْقَأ الط اّيِلَع َّنأَو «ٌقَح ِةَفِئاَظ ّلُك َعَم ُهَّنَأ ىَلَع ٌليِلَ ِثيِدَحْلا اَذَه يِفَو َ

 لحمل ىَلِإ

 ٍنْباَو ءٍصاَقَو يبأ نِ ل دك يا

 يف اعلا نع كلك ىف اهوقيص ىلا ن ٌصوُصُنلا اوُعَبَتاَف :ن# م اَمِهِرْيَغَو َرَمْع

 . كيرلا ٍلْهَأ ُرَثكأ َكِلَذ ىَّلَعَو هّةَِْفْلا

 امم اَم ٍِقوُقَحْلا نِم مُهَل :لك هللا ٍلوُسَر ِتْيَب لآ َكِلَذَكَو

 َعَم مُهْيَلَع ِة ٍةاَلَّصلاب َرَمَأَو ءءونلاو نقلا يف انه مهل كج هلا َنِإَف

 رم ع ال َلاَقَم كك هللا ٍلوُسَر ىَلَع

 م 0 را ل
٠ 

 نإ 3 48 نا 1 و راما نو مع نب ةقخأو
 , 3 لقشت لآل هلو دكشما لخق ال قتلا

 و موق َراَص :ُهَدْعَب َِمأْلا ِقاَرِْفاَو َناَمْفُع ٍلْفَقِب ْتعََو امل ُهئِْفْلا تّناك د

 ماَّشلا ٍلْهَأ نم ٍريِثَك لْثِم ؛ هيض يِلَع نع ُفرَحْني هيف وُلَْيو َناَمْدُ ُبِحُي نَمِم
 . هضغبيو هبط الع َ َكاَذ ذإ َناَك نمِم

 ريثك لْثِم ؛ هنللط َناَمْنُع نَع ْفِرَحْنَي هيف وُلَْيَو هت و اًيِلَع ٌبِحُي نَمِم مْوَقَو
 . هللز َهّبَسَيَو َناَمْثَع ِضِخْبُي ناك نَمِم ٍقاَرِعْلا لْمَأ نم

 البلا دارو ءاو َرَمْعَو ٍرْكب : اَبأ اوُبَس ىَّتَح ءَكِيَدذ َدْعَب مُهُتَعْدِب تظلغت مّن

 أ

 نِإَف ؛هللا ٍلْبَحِب َمِصَتْعَيَو «ويف َتَبَتتي : نأ ٍنيْؤُمْلا ىَلَع ُبِحَي ٌّعِضْوَم اَذَهَق

 . لكي ِهِلوُسَر هَّنُسَو هللا باَتِكِل عاَبتاِلاَو ءِلْدَعْلاَو مّلِعْل ىَلَع اَهاَنْبَم َهَّنّسلا

 .ىرخأ عضاوم يف هلك 5 خيشلا هراتخا يذلا وهو )١(

 .(6 5( ملسمو ةةرضرف )٠ يراخبلا هاور مهز

 .(9/08) دمحأو )551١7(2 يئاسنلا هاور (6)



 تلك حرر ت15955١ 8سم ٍفّلّسلا ِداَقِتَعا ٍلَمَجُم ٌباَتِك

 نم هيف ف ْماَلَكْلا َناَك اَلَو ةَيِواَعُم نْب : ديري يف ْمَلكَي كاد ذإ ٌدَحأ نكي َْلَو

 ةَيِواَعُم ِنْب ٌديِزي كك َنوُرِهْظُي َناَصَق فايس َكِلَّذ َدْعَب ْتَكَّدَح َث «نيِدلا

 دعا ةنغل زلكلا ٍلُهَأ ُرتكأ هِرَكَف وِرْيَغ ِةَنْعَل ىَلِإ َقّرطَتلا َكِلَذِب مُهْضَرَع َناَك اَمّبْرَو

 ٍراَبِك نم َناَك َديِزَي نأ نقكعاف + نكَسكي ناك نمم ٌمْوَق ل ِهْييَعِب

 . ضيقت ْيفَرَط ىَلَع هبف ٌةاَلْعْلا ٌَراَصَو عدلا" ةكنأو سلاخلا

 .ِناَميِإْلاَو ملِْلا ُلْهَأ هْيَلَع َعَمْجَأ اَمِل فال ِنْيََرّظلا نم َديِزَي يف ُوُُعْلا اَذَهَو

 كِرْدُي ْمَلَو .هفض نافع ِنْب َناَمْنُع ٍةَقالِخ يِف َدِلُو َةَيِواَعُم َنْب َديِزَي َّنِإَ

 َنيِروُهْشَمْلا نِم َناَك اَلَو ٍىاَمَلُعْلا ٍقاَمّثاِب ٍةَباَحَّصلا نِم َناَك اَلَو لَك َىَبَنلا

 ىَلَوَتَو ءاَنبِيْنِ لَو اًرِفاَك َّناَك اَلَو ءَنيِمِلْسُمْلا وياك 00

 ٌةَعاَجَش هيف َناَكَو « ا ب نم ٍةَهاَرَك ىََلَع هيبأ َدْعَب

 نرخ هنن يشب انك تع اكن اًرهظُم نكي ْمَلَو 0
 : يلع قا 6 يف ْثَرَجَو مس ويب عع

 َحَرَمْلا ٌرَهظَأ الو ٍنْيَسْحْلا ٍلْدَقِب ْرْمأَي ْمَل َوْهَو ها هكلظ ِنْيَسُْحْلا ُلَتْفَم :اًمُدَحَ

 ىلإ ف5 نيقخلا َنسأَر لمح الو فقط 91ه ىلع بيبفقلاب تكل 57و هولي

 لاك َناَك لَو ِرْمَأْلا نع ِهِعْفَدبَو هيض ٍنْيَسَحْلا عْنَمِب َرمَأ ْنِكَل مالا

 و ا

 اًِباَرُم ِرْعَلا ىَلِإ َبَمْذَي وأ َديَِي ]إ َءيِجَي ْنَأ هذ ُنْيَسْحْلا مُهْنِم َبَلطَق

 - ِهِلاَتقِب ٍدْعَس َنْب َرَمُه َرَمْأَو ْمُهَل َرِسَأَتْسَي ْنَأ اّلِإ هل ُهوُعَتَمَف َةَكَم ىَلِإ َدوُعَي وأ
 . نايم دتنَب لْهَأ نِم ةَقِياَطِلَو ُهَل - اًموُلْظَم ُهوُلتَق

 َناَمْفُع َلْثَكَو ِنْيَسْحْلا َلْثَق َّنِإَك ؛ِةَميِظَعْلا ٍبِئاَصَمْلا نِم هالض ُهَلْتَك َناَكَو

 قْلَخْلا ٍراَرِش نِم اَمُهْتَلَتَقَو ِوّمَألا ِهِذَه يِف نَئِفْلا باَبْسَأ مّطْعَأ نِم اَناَك :ُهَلْبَ

 ةةيملا ىلإ مُهَريَسَو مُهَمَرْكأ َةَيِواَعُم اَعُم ِنْب َديِزَي ىَلَع روَم مُهلهَأ َمِد



 هناك مالسإلا خيش لئاسدو 3واتف بيرقت_ ا
 ِقاَرِعْلا لهَأ ٍةَعاَط نم ىَّضْرَأ تْنُك :َلاَقَو ِهِلْثَق ىَلَع ٍداَيِز َنْبا َنَعَل ُهَّنَأ ُهْنَع َيِوُرَو - ا هل 2 5 أ وعمر

 . ِنْيَسَحْلا ٍلْثَك ٍنوُدب

 َناَك ءوِرَأَتِب ذخألاَو ُهَل ٌراَصِتْنإِلاَو ههِلْثَق ٌراَكْنِإ ُهْنِم ُرَهظَي ْمَل اَذَه ّعَم 2
0 

 ٍروُمُأ ىَلِإ اًفاَضُم ٍبِجاَوْلِل ِهْرَت ىَلَع ُهَن وتولت قكلا لغأ واصف 5 َبِجاَوْلا َّوُه

 يو

 هاون اوَجَرْخَأَو « هتعيب اوضقن ٍةَيوَبنلا ِةَنيِذَملا لهأ نإف : ىناثلا ْرَم هولا اَنَأَو ل 1 مو 1 رس م هس ىلا هاك 368 2-5 541 0 0 017

 ِفيَّسلاِ ايلخُدي ْنَأ ثالث َدَعَب هوعيطي ل اذ و نا متل ٌتَعَبَف لهو

 َنوُضَمْفَيَو َنوُبَهْنَيَو َنوُلتْقَي اال ِةَيِوََلا ِةئيِدَمْلا يف ُهُرَكْسَع َراَصَق ءاّناكَث اَهَحِْْيَو
6 00 
 ةّمرحملا جورفلا

 ُلوُقَي يِذّلا َدَبْقُع ُنْب ُمِلْسُم َحاَبَأ :قك ريثك نبا لاق «ةرجهلل َنيّتِسَو ِثاَلَن ةنس كلذ ناكو )١(

 را رسل هلوجا ام وع ميشا وم هللا كيك ةبقع“ ني فرس كلكلا دف
 ذمة َبهَكْناَو ءاَهِئاَرَقَو اَهِفاَرْشَأ نم م اَقْلَخ َلَمَقَو ءاَرْيَخ هللا ُهاَّرَج ال ُديِزَي

 7 .ٍدِحاَو ٌرْيغ َُرَكَذ اَم ىَلَع ضيع ُداَسْفَو ْميِظَع رش
 «َنمانْلا نم اودجو نم نولتقي «مايأ ةثالث َةَئيِدَمْلا َةَبْفُع ُنْب نب ْمِلْسُم َحاَبْأَو :ُينئاَدَمْلا َلاَق

 اوما نود ايم

 ةيادبلا .ها.جوز ريغ نم مايألا كلت يف ٍةَأَر ما لأ ْتلِبَح ُهَّنإ لبق ىَّتَح ٍءاَسْنلا ىَلَع اوُعَقَوَو

 )١55١/4(. ةياهنلاو

 يباحص نبا وهو «نينمؤملا ريمأ نم رمأبو ءرجافلا ريمألا اذه لعف اذه ناك اذإو :تلق
 «نيعباتلا ةلجو ةباحصلا نم ريثكلا هيفو «نورقلا فرشأ يفو «نيعباتلا نم دودعمو «ليلج

 ريثك جورف تحيبّتساو «مهدالوأو ةباحصلا ضعب اهيفو «هللا لوسر ةنيدم حابتسا كلذ عمو
 ءارمألاو كولملا نم هدعب نم لعفب كلاب امف :يغبو ملظو «ديرشتو ّلتق لصحو ءءاسنلا نم

 ريمأ نم كلملا عازتنا اوديري مل ةنيدملا لهأو «مهنم كلملا عازتنال مهيلع جرخ نمب

 يف عرشيو مكاحلا ةعاط عزني نمب فيكف «ةنيدملا ريمأ نم ةعاطلا اوعزن امنإو «نينمؤملا
 !!هناطلسو هكلم ذخأ
 ؛ءالؤه لاثمأ سانلا ىأرو انيأر دقو ءهكلم ىلع ظافحلل ةدابإلاو مئارجلا دشأ لعفيس هنإف

 كلذ ىلع بترتي اَمِل ؛اًرجاف ناك ْنإو ملسملا رمألا يلو ىلع جورخلا مالسإلا مرح كلذلو
 . ةميظعلا دسافملا نم



 0 ٍفَدسلا ِداَعيعا ِلَمَجُم بات

 5 هه ةوغر ع ض ع 9 6 سلا و و 5 <

 مهو ديِزَي يفوتَو «ةكَم اورَصاَحَف ِةَفَّرَشَملا ةكَم ىلإ اًشْيَج زأ مث
 .ِرْمْأِب لِعف يذلا مَلْظلاَو ِناَوْذَعلا نِم اذَهَو ةكَم َنوُرِصاَحُم هَ 9 وع 5 نك 2 00 او رع اش 2

 هع ا هل م وع دهولا) بهيكل لك ه5 »جدو هوس ا ا

 الو بَسي ال هنأ ةمالا َةَمَْئَأ ٍةنسلا لهأ دَقَتْعَم ِهْيلَع يذلا ناك اَذَهِلَو

 وَ مادا عرب 0 3 هع مه ل هم اد م6 وم دو ل ش دو

 مهنإ :نولوقَي امْوَق نإ ؛:نال ةكبلق : لبنح نب دمحاأ نب لاَض لاق ءبحي
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 5 هسآلس سو عا ايع ”ر5 ص سا قت ع سس ىيغس صك < سد« مش
 ؟رخآلا مْوَيلاَو هللاب َنِمْؤي دحأ ديزي بحي لهو ّينب اي :لاق «َديِزَي نوبحي

 1 ك7 يمسك ع 0
 ؟هنعلت ال اذاَملف ِتَيَأ اي :تلقف

 ؟اًَدَحَأ ُنَعْلَي كاَبأ تْيَأَر ىَتْمَو :َلاَق ك6 قلاع يبس ر هكش يلع
 كد سم عج ت م وك و 0 ااا هقأكر يس ك موو سواد عاد رع
 ةَبحَم هنوبحي ال ءُكولملا نِم كِلَم َنيِمِلْسَملا ٍةَمِئَأ ءاَملع دنع ديِزَيِف

 2 038 هوكر م<م6 < م 0 00 ومب مود وكس 5 0 0

 اَمِل ؛نيعملا مِلْسَملا ةّنعل نوبحي ال مهنإف ؛هَنوُبْسَي الو «ىللا ءاَيِلْوَأَو َنيِحِلاَّصلا
 يل لا مور < ع 225 ه مس سو م 1١ 2 هم 00 0200

 ىَعذُي ناك الجر نأ هن باطلا ِنْب َرَمُع نع ' 2هحيِحص» يِف يِراَخَبْلا ىَوَر
 َلاَقَق ءُهَبَرَض للي نيبْنلا ىَلِإ هب َِيَأ اَمْلُك َناَكَو ءرْمُكْلا َبْرُش ٌرِيكُي َناَكَو ءاَراَمَح م67 لا 4 ا َك 1 3 ا 2م ه2 م اى وءاشطسو م تل 0

 ل ع ولم عيه 0ك وك 556 3 مي 2 7 كيل لا ا ل ا ا
 هللا ّبِحي هْنِإَف ؛هنعلت ال١ :ِهِلكَك ٌئيبنلا َلاَقَف ءوب ىَتْؤُي اَم َرْثْكأ اَم هللا هّنَعل :لجَر
 وك وسع

 . «(هلوسرَو

5 12 
 ٍ َ مسموم < وب ع يك هَ هوم كس 2 نأ م2 يمول واع 2 03 مم فل

 نودِقَتْعَي مهنال ؛هنعل نوزيجي ٍةنسلا لها نم ةفئاطف اذه َعَمَو

 .ِهِلِعاَف ُنْعَل ُزوُجَي ام مّلظلا

 00 ا 4 00 و 8 رسال سس ل “ذآ - 8 98-0 وه

 هَعَياَبَو ٍةَباَحَّصلا ٍدْهَع ىَلَع ىلَوَت ْمِلَسُم هنأل ؛هتّبَحَم ىَرت ىرخأ ةفئاطَو
 هاك 6 ل رم“ ىو داق ا وتوافر وبك "حاط دق هوو قو عدو

 ناك وأ « ٌنِساَحَم هل تناكو .هنع لِقن ام هنع حِصَي مل :نولوَقَيَو «ةَباَحّصلا

 هّلَعَف اًميف اَدِهَتْجَم

 ساو يكد نضال يي مو يب وكع 22 * واو ا ام رق قل
 ٌنعلي الَو ِةَّب صخي ال هنأ نِم :َهمْي ا هيلع ام وه تاَوّصلاَو

 4 أم َء «ةناع ع م ا يا 2 لع اع 3 ا
 .٠ هم

 نع هه رس 0
08 

 .(5ا!ل40) )1١(



 :َلاَق للك َئبنلا 0 دجيبتصا يف يراختلا ور لف 7 هاش 4 4 . 58 26غ(0220 أ 37 2 5 5 ه#خآ#آذ
 0 - هَ 4 ع9

 ناك اَهاَّرَغ ٍشْيَِج لو دل َر وُفْعَم ةينيِطْنْطْسُفْلا وُرْغَي ا

 00 ُيِراَصُنأْلا ونا وأ كم َناَكَو :ةَيواَعُم نب َديِزَي

 َةَيِواَعُم نب َديِزَي ٍرْكِذ نَع ٌُضاَرْعِإلاَو ءَكِلَذ يف ٌراَصِتْقاِلا ٌبِجاَوْلاَق

 ."اَةَعاَمَجْلاَو َةَنّسلا لْهَأل ٍةَفِلاَحْمْلا عَدبْلا نِم اَذَه َنِإَف ؛هب َنيِمِلْسُمْلا ِناَسِتْماَو

 ]*#/ره٠١:  5١5[

 ه5 ©

 اَداَعْمْلاَو ةاَلاَوُمْلاو «؟خيش وأ ةفئاط ىلإ باستنالاو ءامتنالا مكح)
 (9(َكِيَد اَهِب ُهّللا َقَّذَع يِتَلا ِءاَمْسَأْلا ِرْيَغِب

 نع ِةَقوُرْعَمْلا ٍراَثآْلا يِف اَلَو للي ِهِلوُسَر َوَنُس اَلَو هللا باك يِف َسْيَل 70+

 .(ْمُهَل ٌروُفْغَم َّرَصِيَف َةَئيِدَم َنوُرْغَي ينمُأ نم ٍشْيَج ْلّوأ» :هظفلو «(5955) )١(
 أ ءاملعلا نم نالف ضغب وأ ةبحمب اريل مفي نك « هريغب ٌسانلا ناحتما زوجي ال كلذك (؟)

 ٍةَعاَمَجْلاَو ونس ٍلهَأل ِةَمِلاَحُمْلا عّدبْلا نِم :خيشلا لاق امك اذهف «ةاعدلا وأ نيحلصملا

 يف هلت هلوق اهنم ؛«ةريثك عضاوم يف ميقسلا كولسلاو جهنملا اذه نم خيشلا رذح دقو
 تاصرع يف ىلاعت هلل رافكلا ةيؤر ةلأسم يف فالخ مهنيب لصح نيذلا نيرحبلا لهأل هتحيصن

 ل ةنخِم ةَلأسَمْلا هِذَع اوُلَعْجَي ْنأ مْلِعْلا لهأل يبني ال :ةمايقلا موي

 دع اهيف ارخناني ال َكلَذَكَو ءٌةُلوُسَرَو هلا ةهَرْكَي اًمَي اَذَه لْثِم َنِإَ ؛ْمِهِداَدْضَأَو مهِناَوْخإ

 .(60 :/ك) .ها. ٍنِفْلا نع ٍماَكَسَو ِةِفاَع يف مُه َنيِذلا َنيِمِلْسُمْلا

 َنماّثلا َّن ةهتمي نأ نحال زوي ذلك اهب هللا ْمسُي مل ءامسأب يمستلا ةلأسم يف هلوق كلذ نمو

 5١(. 5 /”9) .ها. اَهْيَلَع َيِداَعُي اَلَو ِءاَمْسأْلا ِهِذَهِب َيِلاَوَي ال و اهب

 :بابلا اذه يف ةعامجلاو َهّنُسلا لهأ جهنم (5)
 يأ نم قحلا نولبقُي مهنكلو ءاهل بصعتلاو ةعامجو ةقرف ّيأل باستنالا مدع :اّلوأ
 00 لاق .ءبزحو ةعامج يأ ئلإ بسفتا قموأ 0 نم ءاج اذإ هتودرب الو «ناك

 اَلِطاَي ناك اَم ِهِرْيَغَو - يضفارلا ّيلحلا :يأ - اَذَه ٍلاَوُقَأ ْنِم ُدْرَن اَمّنِإ ا :هنلك مالسإلا

 اًلِطاَب َلِباَقُي اَلَو ِةَعْدبب َةَعْدِب َّدْرَي ْنَأ ٍدَحَأِل َسَِلَو ءٍلِئاَق َلُك ْنِم ُهَلَبْقَت ْن أ انيلعف نَكْلا 1َعَأَو

 . (08/ /*) ةيوبنلا َةَّنُلا جاهنم .ها . ٍلِطاَبِ

 . هقحتسي ام ىلع ةدايزلاو «هلقي مل ام هليوقتبو «هيف سيل امب هيمرب ؛قحب هيلع در نم ملظ مدع :اًيناث

 هنأ مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 1



 8 ٍفَلَسلا داَقِيَعا ٍلَمَجُم باك
 كلا

 ١ هاا 0 وع 000000 25 0

 .""”يدنفرق اَلَو يليكش ال ِةّنِيَألا ٍِفْلَس

 لو نعش نأ ال وُقَي ْنَأ َكِلَذ نع َلِس اَذِإ مِلْسْمْلا ىَلَع ىلع بضاَوْلاَو
 30 َِنَسَو هللا باكل ٌعِبتُم ٌمِلْسُم اَنأ لب ؛يدنفرق يف سكب فا هاي

000 

00 

 ظافلأ ىف كلذ زوجي ال ناك اذإو ءاًعرش هقحتسي امم رثكأب صخش بقاعي نأ زوجي الف

 !؟ةلماعملاب فيكف «حرجلا

 ةعدب عدتبملا لماعُي امك لماعُي ال «ةّيفخ ةعدب عدتبملاف ءعدبلا تاجرد نيب قيرفتلا :اًلاث
 .ةرهاظ

 «فالخ اهيف لصحو «ملعلا لهأ نيب رتاوتلا هلا لئاسملا :ةيفخلا عدبلا نمو
 ُكيِلْحَتَو قعْفّشلاب مُكْحْلا  ُهَنَع ملِهْلا لهأ ني ِةَّصاخْلا َدْنِع َوَئاَوَت ل مدارلا يح لاا

 نم َكِلَذ ُلاَكْمَأَو ٍةَقِرَّسلا يِف ِباَصُنلا ذاع ضيشلا يِناَّزلا ُمُجَرَو هوْيَلَع ىَعَّدُمْلا

 .عدبلا ٍلْمَأ ٍضْعَب اًهيِف مُهْعِاَني يتلا ماكخألا

 َعَراَت نَم ٍفالْخب ؛لوضألاو ِهْذَه لم يف لاح نَم ميدل ىَلَع ّن يقع مالو ُةَّمَِأ ناك اًَذَهِلَو

 مكحْلا يف هتْيَب عُراََتلاَك ؛ هْنَع ٍنَئَسلا ٍثاَوَت يف ملا اذه غل مل يتلا ٍداَهِتْجاِلا ٍلْئاَسَم يف

 ا اذه 1 ْمَل يتلا نو نيم َكِلكِرْيََو ِقَعُْفْلاَو ٍقَماَسُقْلا يِفَو نيبو ٍدِاَشب
 (470 - )57١/5 .ٌعاَرِن اًهيِف َلَصَح دك َناك ِهِذَه َّنِإَف ٍ؛َكْلِي َنوُد ِهِذَهَف :(ٌّىِلَعَو ناَمُْع» يو
 . اهيلإ وعدي نم نيبو قد ىلا وعدي ال نيب قيرفتلا :اًعبار

 َرَهظَأ َةَبِعاَدلا َّنِإَف ؛ةَيِعاَّدلا رْبْغَو ِةَبِعاَّدلا َنْبَب ينال رووتع قرفا هلك مالسإلا خيش لاق

 ِهْيَلَع ركن ال اَذَهَف ِبْنَّذلا 1 م ٍةَلَِْمِ هن ِتِكاَّسلا ٍفاَلْخب هْيَلَع َراَكْنِْلا ٌّقَحَتْساَف َركُْمْلا

 .ها. ؛رهاظلا يف

 مم ٍصْخّشلا ىَوَهِل ال ىلاعت هللا هْجو ِءاغتْباو حضنلا ٍهْجو ىلع مهيلع ُدَرلا َنوُكَي ْن ْنَأ :اًسم

3 

 «ةرورضلاب نيدلا نم ةمولعملا ِنيدلا لوُصأ ني فدلفالاو ةعاقجلاب ب ماَصِتْعاِلا ْنأ :اًسداس
 كلذ لباقُي لصأب الإ ةقرفلا لاكشأ نم لكش َيأب لصألا اذه ضقن يف يعسلا زوجي الف
 نم ةّئّسلا لهأ نم دحأ يف حدقلاو بسلاو «ليوأتلا لبقي ال حيرص حيحص ليلدو «لصألا
 .ةعامجلاو ةفلألا هب 0 يذلا هحدق يف هتجح نع ةمايقلا موي 12 لأسُيسو «ةقرفلا

 ٌعَراََتمْلا ٌعْرَمْلاَو «ِنيّدلا لو نم فالتئالاو ٍةَعاَمَجْلاِب 0 نإ : غك مالسإلا خيش لاق

 ها. ؟ِعْرَمْلا ِظْفِحب لضألا يف ُحَدْقُي فيكَ ةّبفَحْلا عوُرُْلا نم هيف

 .ملعأ هللاو ءاهوحنو ةيفوصلاو ةيرعشأل اك ؛؟سانلا ضعب اهيلإ بستني ءامسأ هذه

 عم ناك اذإو ءاهب دّيقتلاو ةعامج ّيأ ىلإ باستنالا يغبني ال :نامزلا اذه يف ٠ لاقُي كلذك
 قرفتي نأ اًدبأ زوجي ال :هللكك نيميثع نبا ةمالعلا لاق ءاًّعطق مارح اذهف ٌبّصعت باستنالا

 0 هذهو «يداهج اذهو ةىناوخإ اذهو «يفلس اذهو «يغيلبت اذه نوكيف :ةردسملا

 منع تل امي اونو مبيد وهف نذل َّنإإ» :ىلاعتو كرابت هللا لوق يف لخدي اذه «ةيمالسإ



 ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت قم

 اك ٍساّبَع َنْب هللا َدْبَع َلَأَس 2 َناَيْفُس يبأ ِنْب َةَيِواَعُم نت اَنْيَوَر دَكَو

 ؟َناَمْتُع ِةَّلِم وأ َنِلَع ِةَّلِم ىَلَع َتْنَأ :

 9 لب ؛َناَمْثُع ِةَّلِم ىَلَع اَلَو ْيِلَع ِةَلِم ىَّلَع ُتْسَل :َلاَمَ

 .ةهلك هللا ٍلوُسَر

 .ٍراَّنلا يف ِءاَوْهَأْلا ِهِذَه ّلُك نول ٍفَلَّسلا نِم ّلُك َناَك َكِلَّذَكَو

 امل اًباكترا نوكيو قاحل كح :ماعنألا] «(© َدْوَمْعَي ٌنوُلَعُفي رولَعَمَي اونأك اني مكعب ع هس كلِ مهو امن يس َ

 :نارمع لآ] <؟أوفَدَعَت و اج هللا ٍلَبَ اوئِهتناو> 0

 )757/1١(. يندملا مرحلا ىواتفو سورد .ها.اوقرفتو اًعيمج هللا لبحب اومصتعي مل ءالؤه ٠

 لك رشاعيو «مهسب ةمينغ لك يف برضي :قداصلا ريصبلاو :ُهك ميقلا نبا ةمالعلا لاقو
 نوكي ال نأ :ةيلكلاب ىرخألا نع ىأْنّيو ةفئاط ىلإ زّيحتَي الو ءاهعم ام نسحأ ىلع ةفئاط
 .قحلا نم ءيش اهعم

 . سوفنلا يف ةنماك ةيلهاجلا ىوعدو «نيقداصلا ةقيرط هذهف
 :لاقف !راصنأللاي :لوقي رخآو «نيرجاهملل اي :لوقي اًلئاق هتاوزغ ضعب يف لك يبنلا عمس
 يف امهب هللا مهامس نافيرش نامسا امهو اذه .«مكرهظأ نيب انأو ةيلهاجلا ىوعد لاب ام»

 يهو «هللا دابعو «نينمؤملاو «نيملسملاب اوعادتي نأ ىلإ مهدشرأو «كلذ نع مهاهنف «هباتك
 ةوالح دبعلا قوذي الو .ناعتسملا هللاف ؛ةينالفلاو ةينالفلاك ةقرفملا فالخب .ةعماجلا ىوعدلا

 لق نم اهلك ةيلهاجلا جرخت ىتح «نيقيلاو قدصلا معطو «ناميإلا
 .(ةّنّسلا» ىوس هل مسا ال ام :لاقف ََنّسلا نع ةمئألا ضعب لئُّس دقو
 .اهاوس هيلإ نوبسنُي مسا مهل سيل َةّنّسلا لهأ نأ : ينعي

 وأ «هريغ يف سلجي ال ناكم يف سولجلاب وأ «هريغ سبلي ال سابلب دّيقتي نم سانلا نمف
 نإو «اقريحب نيعتي ال ةنيعم ةدابع وأ ءامهنع جرشيا ال ةنيعو يزب. وأ ءاعريغ يتعب ال: ةيني

 «هنم هلوسرو هللا ىلإ برقأ ناك نإو ؛هريغ ىلإ تفتلي ال نيعم خيش وأ ؛ ءاهنم ىلعأ تناك

 دئاوعلا مهتديق دق ءهنع نودودصم «ىلعألا بولطملاب رفظلا نع نوبوجحم مهلك ءالؤهن

 اهنم مهتلزنمو «لزعمب اهنع اوحضأف ؛ةعباتملا ديرجت نع تاحالطصالاو عاضوألاو موسرلاو
 .لزنم دعبأ

 ؛لامعألا نم هريغ نود هب نوفرعُيف ءهمسا مهيلع يرجي دحاو لمعب اودّيقتي مل مهنإف :اًضيأو

 اهبحاص فرعي الف :ةقلطملا ةيدوبعلا امأو «ةديقم ةيدوبع ىهو «ةيدوبعلا ىف ةفآ اذه نإف

 لهأ لك عم هلف ءاهعاونأ فالتخا ىلع اهيعادل بيجم هنإف ءاهئامسأ يناعم نم نيعم مساب
 الو «يزب الو مسا الو «ةراشإ الو «مسرب ديقتي الف « «مهسب مهعم برضي بيصن ةيدوبع

 «عابتإلا :لاق هقيرط نعو «لوسرلا :لاق هخيش نع لئُس نإ لب «يحالطصا يعضو قيرط
 :ماعنألا] 0 َنوُديِرِبَم :لاق هبلطمو هدوصقم نعو ةَنُسلا ميكحت :لاق هبهذم نعو

 .(17 /8 "ال٠ /5) نيكلاسلا جرادم .ها.[7



 سبب | نا | : ٍداَمَيْعا ٍلَمجَم بانك فلما ِداَقَتَعا لّمَحَم ٌباَتك

 لل 22-27-22 آآه ة جيحص+ًٌْْْ

 هللا يِناَدَه ْنَأ ىَلَع ؟ْمَظغأ ِنْيَعَمْعْنلا 1 0 د 200 ا
3 

4 

 0 ىلا َداَبِع ب ةويملعملا 00 ا اَناَمَس دق دق ىلاتت فا

 ا هللا ”نّقأ ان : 0

 ماَمِإ ىَلِإ ٍساّنلا ٍباَسِتْلا لْفِم :اَهِب 0 دق يِتْلا ُءاَمْسَأْلا لَب
 يودعلاو *ءرئاقلاك تع 55 او َيِلَبْنَحْلاَو َيِعِفاَلاَو ٌيَكِلاَمْلاَو ٌيِفَنَحْلاَك

2 

 راّصم اًصمألا ىَلِإَو ناجل يقلك ؛لِئاَبَقْلا ىَلِإ باَسِتْنالا لْثِم وأ ْمِهِوْحَنَو

 . ٠ ”فرضبلات ف يارا مانا
91 

 مُهْيَلَع 5 ا مُهْضْعَب كد ٌةاَلاَوُم ا نك هناكتم هللاَو

 . َنيِرِفاَكْلا َةاَداَعَم

 ٌهثويَم ةركّصلا توثيق ديلا اهم َنيدْلو .ةلوشرو ُدَمأ الر انإ» :ىلاَعَت َلاَقَف
 0 ل حر 3

 9 هد :ةدئاملا] 46 نوم دار مهو كَ 00

 بصعتلا مدع ةلاح يف كلذو «ءامسألا هذهب يمستلا غوسي دق ةلاحلا هذه يف هنأ خيشلا ركذ )١(
 ناك اذإو «ميلستلا ةهج ىلع هلاوقأ هذخأ مادو «هاداع نم بيع مالعو «هيلإ بستنا نمل

 .غوسي الف كلذ فالخب

 .ءامسألا هذهب يمستلا غوسي ال يتلا ةلاحلا هذه (؟)

 نأ ربخيو  هدنجو هبزح مه نيذلا  اًقح نينمؤملا ةالاومب هناحبس رمأي :هللك خيشلا لاق ()
 .مهنوداوي الو نيرفاكلا نولاوي ال ءالؤه
 ةعطاقم ىلع نوعأ رهاظلا يف ةفلاخملا نكل «بلقلاب ةقلعتم تناك نإو :ةداوملاو ةالاوملاو

 . مهتنيابمو نيرفاكلا
 ةالاوملا نم ام عون ىلإ اًديعب وأ اًبيرق اًببس وأ ةعيرذ نكت مل نإ :رهاظلا يف مهتكراشمو
 ةلصاوملا نم ام عون ىلإ وعدت اهنأ عم «ةنيابملاو ةعطاقملا ةحلصم اهيف سيلف «ةداوملاو

 ىلع تايآلا هذهب نولدتسي كو فلسلا ناك اذهلو  ةداعلا هيلع لدتو ةعيبطلا هبجوت امك -
 .(184١ص) :ميقتسملا طارصلا ءاضتقا .تايالولا يف مهب ةناعتسالا كرت



 كل كة تتلف ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت مما

 "”َنيِنِمْؤُمْلا ُهُكاَبِعَو ُهّلوُسَرَو هللا َوُه ٍِنِمْؤُمْلا ّيِلَو نأ ُهَئاَحْبُس َرَبْخَأ دَقَق

 وأ ِقَبْسِن ٍلْهَأ نِم َناَك ُءاَوَس ةَفّصلا ِِذَهِب ٍفوُصْوَم ٍنِمْؤُم ُلُك يي ّماَع اَذَهَو

 نكي 1 وأ ٍةَقيِرَط وأ ءبَّهْذَم وأ ٍوَدْل

 للا ٍباَتِك يِ اهل ّلْصأ ال ٍةَعَدَتْبُم ءاَمْسُي ِةَمأْلا َنْيَ ُقيِرفَتلا ُروُجَي تْيَكَو
 قلل ِهِلوُسَو ٍةَنُس الو

 اَهِئاَرَمأَو ءاَهْحِياَسَمَو اَهِئاَمَلُم ِ؛ِةَمأْلا نم َلَصَح ينل ُقيِرْفَتلا اَذَه 57

 هللا ٍةَعاَطِب لكعلا مهكْرَتب َكِلَذَو ؛اَهْيَلَع ءادعألا طلقت كعوأ يِنَلا وه : اًهِئاَرَبُكَو
 هر 2

 أاَولاَف تبدل حتريو# : ىَلاَعَت ناناعك هفلوشرو
 [حصعملاو هه ل 10 هذآ

 1١4[. :ةدئاملا] ءآَضَفبْلاَو ةَواَدَعْلا مُهَنِد نيْؤََك هب اوركُد اَنِم عَ اوَُسُف

 ريت ذهل كرس نإ

 ُكاَضْعَبْلاَو ُةَواَدَعْلا مُهَتْيَب ُتَعَقَو :هِب هللا مُهَرَمَأ اَم ضع نمانلا كوت كمت

 َةَعاَمَجْلا َّنِإَف ؛اوُكّلَمَو اوُحَّلَص اوُكَمَتْجا اَذِإَو ءاوُكَلَمَو اوُدَسَ ُمْوَقْلا َقّرَقَت اَذَِو

 اد ةق فلا هك

 :ىَلاَعَت َلاَك اَمك ٍرَكْنُمْلا نَع ع يْهّنلاَو ٍفوُرْعَمْلاِب ٍرْمَأْلا يِف :َكِلَذ ٌحاَمِجَو

 دخ كيلؤأَو زكسشلا نع ةزهتيو فقل ةدتازو رك لإ نوعي "نأ خي قتلزج
 ٠١5[. :نارمع لآ] «(3) تسوخينُمْل

 نع ُيْهّنلاَو «َعاَمِتْجِإِلاَو فالتئالاب ُرمأْلا :ٍفوُرْعَمْلاِب ِرْمَأْلا نمَق
 ْ ةَرُْلاَو ٍفالتالا

 هللا ِةَعيِرَش نِم َجَّرَح نَم ىَلَع ٍدوُدُحْلا ُةَماَقِإ : ِرَكْنُمْلا نَع يْهَّنلا نِمَو

 [37؟ 4١5/91 َ . ىَلاَعَت

 ين ِهيَئئاَوُم ىَلَع ىَداَعَو ىَلاَوَق َناَك نَم اًنِاَك اًصْحَش َبَّصَن نم 55 ]
 .["؟ :مورلا] ةيآلا 4اكيس ًاوناكو مهد أوُقَرَه ترِدلا مم َوُهَف ٍلْعفْلاَو ٍلْوَقْلا

 «(ُُداَبِعَو) ةفص (نونمؤملا) نأل ؛عفرلا يضتقي قايسلاو ءرداصملا عيمج يف بصنلاب اذكه )١(

 .ملعأ هللاو .فوصوملا عبتت ةفصلاو



 كفن ٍفَلَسِلا ٍداَقِتَعا ٍلَمَجَم ٌباَّتك

 ٍةَّمِيَأْلا عاَبنا لكم نيفمؤملا نع ٍمْوَك ٍةَقيِرَطِب َبّدَأَتَو ُلُجَّرلا َهّفَقَت اذِإَو

 دْهتكاَو نم يلوي ةنادلا قاب اكمأ هو نذل نيل : َخياَشَمْلاَو

 . ينتاك نم يواقتت

 اَذَهَف ءوب َلَمَعْلاَو ِهِبْلَق يِف َنِطاَبْلا َهَقَمَتلا ُهَسْفَن َدٌوَعُي ْنأ ٍناَسْنِإْلِل يِغَبَْي

 ا

 ُرهظَت ٍبوُلُقلا ُنِئاَمَكَو
 اَلَو ءوباَحْصُأ َلْوَق اًهِنْوَكِل اَمَدِقَتْعَي وأ ٍةَلاَقَم ىَلِإ َوُعْدَي ْنأ ٍدَحَأِل َسْيَلَو

 1 هب هللا َرَبْخَأ وأ 0 هب هللا َرَمَأ اّمِم اَهَنَأ لخأل لب ؛اًهْيَلَع ٌرِجاَتُي

 [4 - ه/50] "يوت ف ةَعاط َكِلَذ ِنْوَكِل

 60 َّ ولا َدْنِع 0

 ال ٍءاَرْمَأ لجل اًمْوَق َنوُضِغْبُيَو اّمْوَق َنوُبِحُي َنيِريِثَك اّمْوَق َ ُدِجََت 5.

 نأ رثغ نم توداعب وأ «اهفالظإ ىلع َنَوُلاَوُي نت ءاهلل ل اًماَنْعَم َنوُقِرْعَي
 مُه اوُنوُكَي ْنَأ ٍرْيَغ نِمَو وَمأْلا ٍفّلَسَو لكي َنَِّلا ِنَع اًحيِحَص القت َهلوُقْنَم َنوُكَت
 . اًَهاَضَتْقُمَو اَهَمِزاَل َنوُفِرْعَي الو اَهاَنْعَم َنوُلِقْعَي

 اَهْيَلِإ ىَعْدُي َبِجاَذَم اَهْلْعَجَو ءةَصوُصْنَم ٌتَسْبَل ٍلاَوْقَأ ُفالظإ اَذَه ُبَبَسَو

 يف ُلوُقَي َناَك كي ّيِنلا نأ حيحّصلا يف َتَبَت دقو اَهْيَلَع يِداَعُيَو يِلاَوُيَ

 عاَبتا ىَلَع ّيِنْبَم + ةيولْشُملا نْيِذَك ,«خلإ رطل ُماَلَك ٍماَلَكْلا َقَدْص َقَدْصَأ َّنِإ» :ِهتبظُخ

 ٌةَموُصْعَم ٌلوُصَأ َيِه ٌةاََثلا ِهْذَهَ عألاقيلع ْتَقَقَا اَمَو هن َِنُسَو هللا ٍباَتك
 رع م

 .ٍلوُسَرلاَو 4 هللا ود ُةَكأْلا هيف ٌتَعَّراَتَت اَمَو

 سس هوس

 اَعُيَو يِلاَوُيَو ِهِيَميِرَط ىَلِإ وُعْدَي اًصْخَش ٍةَمْأْلِل َبّصَتُي ْنأ ٍدَحَأِل َسْيَلَو

 «نحملا دنع الإ رهظت ال ربكو لغو دسح نم هيلع توطنا امو بولقلا ايافخف ُهَندَك ق 000

 .ايابخلا فشكتف نتفلاو نحملا حاير بهت ىتح دحأب الو كسفنب ٌرتغت 4غ 4

 ملام سانلا ضعب رصتني دقف هك خيشلا هنم رذح امم سانلا نم ٌدحأ ولخي داكي الو (0)

 ثدحي اذهو «هريغ نم هقفأو ملعأ هرظن يف هنأل لب ء.هعم ليلدلا نأل ال ءءاملعلا نم

 .سوفنلا يف صوصنلا ةناكم نم ليلقتلاو «ىمعألا بصعتلا



 هه مو 0 5ة ةد-لجح :ة- ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ما

 هللا مالك َرْيَغ يِداَعْيَو يَلَع يِلاَوُي اماَلَك مُهَل َبْضَنُي يملا هلو بنل نْيَغ ل

 0 ةيذلا عَّدبْلا لْمَأ ٍلْعِف نِم اذه لب كالا 218 تسهل امو 0

 َكْلِي وأ مالكا ةلإذ يلع هب نول ورقم ١ َنْيَب هب َنوُقْرَمُي اًماَلَك وأ اًضْخحَش مُهَل

 ل54 1 , 305 او ةيستلا

 ل قلو: نشل او بلاَو مَدلاَو د ا سَ م/م

 هام ل ؛ كِل اًهب هللا َقّلَع يتلا ِءاَمْسَأْلا رْيَغِب ةقللاو دكار ةاذاقملاو

 0 َخياَشَمْل اَسَمْلاَو ِةَمِيَأْلا ىَلِإ ٍةَفاَضُمْلا ٍقِئاَرِلَعلاَو "”ٍبِهاَذَمْلاَو ِنِئاَدَمْلاَو ٍلئاََقْل

 كد ني 0 شتا اياج لاك َلاَ امك ءُفيِرْعَتلا وب ُداَرُي اَّمِم َكِلَّذ

 «[3 :تارجحلا] « دق لأ دنع ةيرككأ نإ ل ٌليإَقَو ابوعش 5ئلعجو ٍّيَنَأَو

 م 4« تري ْمُم الو دهَع ْفَوَح اك هَل كيو كا آلآ :ىَلاَعَت َلاَقَو

 [5؟ :سنوي]

 نع هكر وي هكيردللا اير دصن الإ: عخ ذآ مناع ىلإ كافل
 ا اَمّنِإَق ٌةاَداَعُمْلاَو ُةاَلاَوُمْلاَو م اَو ُمَُذلاَو ُدْمَحْلا اّمَأَك وِرْيَع

 ْتَبَجَو اًئِمْؤُم َناَك ْنَمَف «ةباتك ُهَئاَطْلسَو ؛ُهَئاَطْلُس اَهب هلل هللا َلَْنَأ يتلا ِء ءاّيْشأْلاِ

 ٍفْنِص يأ ْنِم ُهُناَداَعُم ُتّبَجَو اًرِفاَك َناَك ْنَمَو ءَناَك فن م يأ ْنِم ٌهَناَلاَوُم

 موؤُيَو لص توثيق نا انما َنبدلاَو .كلوسرو ُهَمأ كلو انإ» :ىَلاَعَت َلاَق .*”َناَك
 ادت ال اثم نيا (مايط :ىَلاَعَت َلاَقَو ء[00 :ةدئاملا] 46 ةومكو ْمْهَم اكل

 :نيتميظع نيتدعاق ررقُي وهف «نيمثلا مالكلا اذه لمأت )١(
 يداعيو يلاويو «هتقيرط ىلإ وعدي اًصخش ةمألل بصني ْنأ ٍدحأل زوجي ال هنأ :ىلوألا ةدعاقلا
 هفلاخ وأ هادع نمو «قحلا وه ينالفلا خيشلا لعجي ْنأ هل زوجي الف هلك يبنلا ريغ ءاهيلع
 . لطابلا ىلع هئارآ ضعب يف

 هللا مالك ريغ «يداعيو هيلع يلاوي اًمالك ةمألل بصني ْنأ ٍدحأل زوجي ال هنأ :ةيناثلا ةدعاقلا
 .ةمآلا هيلع تعمتجا امو هلوسرو

 .بازحألاو ةعامجلاو (*) .ءاعدلا :يأ (0)

 .ةعامجلاو َةَّنِّسلا لهأ ىلإ بستتي ناك ولو (:4)



 ل ل ا 8سم ٍفّلّسلا ٍداَقِتعا ٍلَمَجُم ٌباَتِك

 اوُدِحَنَت ال :ىَلاَعَت َلاَقَو 0١[« :ةدئاملا] ه(ْضَعَب هآيلْوأ هع اينو رسل وبل 20000 سل وب

 ١[. :ةنحتمملا] هيلو ُْكوُدَعَو فْوُدَع

 نو ءِناَميِإ ٍبَسَحب ِةاَاَومْلا ني يليغأ : لوجف ةيفو تاقنإ هتك ناك قكَو

 ترلذلا وركب ةكلكلاب قاننإلا قف عرشماالو دوج ٍبَّسَحِب ٍضْعْبْلا
 نوُقيدَصلاَو اَيينَأْلا 0 َُلَِمْعمْلاَو ُجِراَوَحْلا ُهُلوُقَ : اَمَك يِصاَعَمْلاَو

 ِضْعْبْلاَو ٌبُْحْلاَو ِنيّدلاَو ٍناَميِإْلا يِف ٍقاَّسْمْلا ِةَلِزْنَمِب َنوُحِلاَصلاَو ةاَدْيَشْلاَو

 أوُحِلَصأَ أوُنَتَنمأ َنينِمْؤُمْلا ّنِم ِناَدفَْط نإو#» :ىَلاَعَت هللا َلاَق هٍقاَداَعُمْلاَو ٍةاَلاَوُمْلاَو

 ؛ هلأ رثأ هلا هت قع ىتب ىلا أويََم تل ىلع اَمُهْنَدَعِ كا

 «هوحإ َنوُممؤَمْلا اََنِإ ©) َنيِطيِقَمْلا ُبي هَل َّنِ موا ا
 عمرو 507/14 . يْعَبْلاَو ٍلاَتيْقاِلا ٍدوُجو َّعَم َةَوْخِإ ْمُهْلَعَجَف ٠١[ 24 :تارجحلا]

 ١ هه

 (نيملسملا رَّقك نم مكح)
 اَهَعَدَتْبا ةَعْدبب مُهَلاَوُم ْهَأَو مُهَءاَمِد َلَحَتْسا نأ نييلشملا مك وم مث

 رع ورر واس

 امي ُهُثَبوُفُعَو َكِلَذ نع ُهيْهَن ُبِجَي ُهْنِإَف :ِهِلَوُسَو ونس اَلَو هللا ٍباَتِك يِف ْتَسْبَل

 [ 3/81 .ٍلاََقْلا وأ ٍلمْلا 0



 ١  007مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 0
 م  ى يلم ب ييييييحيحيحيسس سس ل ل لل ل احس

 هدأ: _ ديما رضفم تنك تح

 دنس ٍبَهْدَم نع هلس نمل خيشلا باوج نم دئاوف)

 اَمُهْنِم ُباَوَّصلا اَم ؟َنيِرْخَآَتّمْلا نم ْمِهِرْيَغ ِبَهْذَمَو ٍداَقِتْعإلا يِف

 ؟ْمِهِرْيَغ نم ٍباَوّصلاب ىَلو / ثييحلا لأ لهو ؟امهنم راتخي نمو

 ٌموُلع مُهَدْعَي ٌتَدَح لَهَو ؟ةّيج ِةَيِجاَنلا ٍةقْرِفْلاِ َنوُداَرُمْلا مُه لَه
 (0(؟ةُفوْيَع اَهَمِلَعَو اَهوُنِهَج

 (تافصلا باب يف فلسلا جهنم)

 ا جاي يي اَعَت هللا َلاَق 75
 لَو هدا

 هم 7 آذآ

 ئَدهلا هل نين ام ٍدَعِب نم
 طر 5 7

 َنيِنِمْؤَمْلا ليم ع عيتبو

 5 هيب ٍباَحْصَأِل هللا َدِهَش دَقَو ١١6[« :ءاسنلا]
 ص

 )١( اهْنِم مهُمْلا ىَلِإ ٌريِشُن ْنِكَل ءِتاَدَلَجُم ٌلِوَتْحَي اَهَطْمَب ُلِئاَسَمْلا هِذَه :باوجلا ةيادب يف لاق دقو .
 يف مكحتي مل هتداعك هنأ الإ ءطسب ال ةراشإ درجم باوجلا ىلإ ريشيس هنأ ركذ هنأ عمو

 مِلاعْلا كلذ هللا همحرف !!ةحفص نيعستو دئام هّلمانأ تطخف .هدي فاقيإ عطتسي ملو «هملق

 فراعملاو ؛«ةميظعلا مولعلا نم كلتمي ناك مكف «بيجعلا ملعلاو مهفلا اذ ؛بيجنلا
 .ةعساولا

 يف زواجت اَمَل لاؤسلا سفن لئُس رضاحلا رصعلا يف ًةصاخو هريغ اًمِلاع َّنأ ول مزجأ ينإو
 ٌباوجلا يفكيف ؛عقوتملاو ردابتملا وه لب «ملاعلا يف اًصقن اذه سيلو «تاقرو ةدع ةباجإلا

 .ةدايزو لفن كاذف راصتخالا ةهج ىلع ةلطابلا بهاذملا ىلإ راشأف لاطأ نإو «باوصلا ٌريرقت

  5.ءاشي نم هيتؤُي هللا لضف اذهو .دوهعملا اذه نع جرخ .خيشلا

 دل م د «ةنمؤملا يه اهنأ قرف لك يعدت دق (؟)
 َنِدْلاَو ِراَصنأْلاَو نهم نم َنوْلَوَأْلا َنوُفِسلاَوظ :ةيآلا هذه ّنأب خيشلا رك ا لل نع اجت
 ٌّيضرملا نونمؤملا مه نم تن 57 :ةبوتلا] «هْنَع أوُصَرَو ْمُهْنَع ُهَّللأ ضر نَسْحِإِب مُهوُعَبَتأ

 . مهرثأ ىفتقاو «مهيده عبت نمو ةباحصلا نم نوقباسلا مهو «مهنع



 ا ٍداَقِيْع الا ِلّصَمُم ٌباَتِك

 نم َتوُلوَأْلا َنوُفِبَسلاَو»8 :ىَلاَعَت َلاَقَق ٍِةَميِرَكْلا ِةَيآلاِب ُداَرُمْلا مُهّنَأ اًَعْظَق َمِلْعَق
 هلل مل َّدعأو نع اوُصَرَو ْمُهْنَع هللا ىْضَر نّسْحِإِب مهوعبَتأ َنِدلاَو راصتألاو َنجهمْل 1 هه حس وه سا ىريوم 2 - 6. 0 < عصر 1 ص م

 رض 2 عرس سمج

 دب
 رح 51 وحس حو 4 م 4 < وع م م 2010 2 5 0

 «©69 معلا ُدَوَْلا َكِلد ايف َنيَِح ردهتألا اهتحح ىكرجت تدع
 م

21 
 . مْنَهَج ةالْضأَو ىَلَوَت اَم هللا ُهاَّلَو : ْمِهِليَِس َرْيَغ َعَبَتا نَم َّنَأ َرّرَقَت ُتْيَحَن را هام

 َفَصَو يلا ِهِئاَمْسَأَو ىَلاَعَت هللا ٍتاَفِصِب ُناَميِإْلا :ِداقِتْعاِلا يِف ْمِهِليَِس نِمَق
 ٍةداّيِز ِرْيَغ نم ههِلوُسَر ٍناَسِل ىَلَع وأ هِليِزْنَتَو هباتك يف ُهَسْفَن اَهِب ىَّمَسَو ُهَسْفَن اَهِ
 ْتِلاَحُي اَمِب اَهَل ٍليِوأَت اَلَو ءاَهَل ِريِسْفت اَلَو اَهَل ٍزُواَجَت اَلَو ءاَهْنِم صْقَن اَكَو اَهْيَلَع
 امرنا لب نددسسللا تاقيكالر «نيقراخملا تافعي اهل دين الون كقزحال
 .اَهي مّلكتمْلا ىلإ اَهاَْعَمَو ءاَِلئاَك ىَلِ اَهَمْلِع اوُدَرَو ءثءاَج اَمُك

 هس هس 25 ل2 دا لك ع ولا لد ما عمو 2
 اوُملْعَي ْملَو هوقْدَصَف ِهقَدَص ىف كش ال قِداَص اَهب ملا نأ اوُمِلَعَو

 000 2 2 3 و هل 0 0 ربت نوب لإ يف ٠ ك4 يبرأ

 ىَّصَوَو ءٍِلَّوَألا نَع رخآلا َكِلذ ْذَحَأَو هوُمِلْعَي مل اَمَع اوتْكَسُف اَهاَنْعَم َةَقيِقَح
 2 2 . 4م 2 مه. 85 2 هل نإ هر هس و الاول

 ِزَواَجَتلا نم اوُرْذَحَو ءْمُهلَوُأ فَقَو ْثّيَح ٍفوَقْولاَو «عابتالا نُسْحِب اًضْعَب مُهضْعَب

 و 2 5 7 ا نم ا و 8ك

 ِكولسَو «هوُنَيَب اَم ِناَيَب يِف مهب ىَدَتْقا نَّمِم ىَلاَعَت هللا اَنْلَعْجَي ْنَأ وُجْرَتَو
 . ””ةوكلس يذلا قبرلٌلا

 َراَبْحَأَو َميِظَعْلا َنآَرُقْلا اَْيَلِإ اولَقَت مُهْنَأ : هاَنْرَكَذ اَم مُهَبْهْذَم نأ ىَلَع ليِلَّدلاَو هل ل 0 يا 0 هم 31 م ار مس شر 28 10 3 2
 2 0 ماو هه 1 26 هاو 05 سَ 7 م ني صا 2

 يِف كاش اَلَو ءاَهِيِف ٍباَتْرُم ٍرْيَغ ءاَهَل ٍلِباَق اهب ِنِمْؤُم اَهَل ٍقَّدَصُم َلْقَن لَ هللا ٍلوُسَر
 5 هد 12 وا مو امو سالك 9

 ِتاَمِصب ُهوُهّبَش اَلَو ُهولَّوَأَت اَلَو ءاَهْنِم ٍِتاَمّصلاب ُقْلَعَتَي ام اوُرْسَمُي ْمَلَو ءاَهِلِئاَف ٍقْدِص
 0 ا

 م
 .ةكلاب مكين ُزجَي مَلو ءُْهنع لقتل كِل ني اكيَع اوُلَعق ول ذإ ؛ َنيِقوُلَْمْلا 0 200 5 سم هوس 4 4 ع 2 .٠ 000 2 و

 نمع يضرو «راصنألاو نيرجاهملا نم نيلوألا نيقباسلا نع يضر هنأ ىلاعت هللا ربخأ دقف )١(
 هتنجو هللا ناوضر نأ :اذه نم ملعف يحلب مهدعوو « مهذعب ءاج نمم مهتنسو مهيده عبت

 . #3 همركو هنمب كلذك هلعجي نأ مالكلا اذه أرق نم لكل هللا لأسنو «نيملاعلا بر اي نيمآ (؟)



 هنأ مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 1
 121101111111111 ور

 َكِلَذ ِناَّيَرَجِل ِهِتَقِرْعَمَو ِهِلْقَن ىَلِإ ُجاَتْحُي ام ِناَمْثِك ىَلَع ُوُطاَوَتلا ُروُجَي ال ذإ
 .لحَي ال اَم ٍلْعِفَو ٍبِذَكْلا ٍلْقَت ىَلَع ٍوْطاَوَتلا ىَرْجَم حْبُقْلا يف

 ْلَأْسَي نم اَوَأَر اَذِإ اوُناَك مُهّنَأ :اَدذَه نَع ٍتوُكُّسلا يف ْمِهتَعَلاَبُم نم ّعَلَب لب

 : هَّمَك يف اوُعَلاَب ِهِباَسَتُمْلا نَع

 .ٍفيِتَعْلا ٍلْوَقْلاِ َةَراَت -

 . ٍبْرَّصلاِب ا

 .ِهتلَأْسَمِل ِةَماَرَكْلا ِةَّدِش ىَلَع ٌلاَّدلا ضارْعإلاِب َةَراَتَو -

 هللا ِدْبَع اَبَأ اي :ُهَّل َليِقَف - ىَلاَعَت هللا ُهَّمِحَر  ِسَنَأ ُنْب ُكِلاَم َلْيُس اّمَلَو
 ؟ىَوَتْسا فْيَك [5 :هلا 469 وتس ٍشْرَمْلا َلَع نحيل

 ُهْنِم ٌءيِجَي اَم ُمْوَقْلا َرظَتْلاَو - َقَرَعْلا يِنْعَي  ٌُءاَضَحّرلا ُهاََعَو ُكِلاَم َقَّرْظَأَك

 ْرْيَغ ُفِيَكْلاَو ءٍلوُهْجَم ُرْيَغ ءاَوِيْسالا» :َلاَقَو ٍلِئاَّسلا ىَلِإ ُهَسْأَ َعَكَرَق ءويِف
 َرَمََو ء(ءْوُس ْلُجَر كُبَسْحَأَو ةَعدِب ُهْنَع ُلاَوُسلاَو هٌّبجاَو هب ُناَميِإْلاَو ءِلوُقْعَم

 عيِمَج يِف ٍفاَك ٍفاَش ِءاَوِيْساِلا يِف هلك ِكِلاَم نِم ُباَوَجْلا اَذَهَو

 . اًهِرْيَغَو ءِوْجَوْلاَو هِدَيْلاَو ءِءِيِجَمْلاَو ءِلوُرنلا لْثِم ؛ِتاَمّصلا
 او «ٌلوُهَجَم ُتْيَكْلاَو ٌموُلْعَم ُلوُرُنلا :ٍلوُرُلا لْثِم يِف ُلاَمُيَ

 .ةعدب هنع لاؤسلاو :ةنضاو ةبر هير 54 2 7

 ذآ ' 5 ري د 2 .٠ 5 - ا 7 مس

 ٌباَتِكلا هب ِدِراَولا ِءاَوَتيْساِلا ِةَباَتمِب َيِه ذإ ؛ِتاَفّصلا ٍرِْئاَس يِف َلاَقي اَذَكَمَو

 ُتاَقْثلا اهب َءاَج يِتْلا ِثيِداَحَأْلاَو ِنآْرُقْلاِب ِناَميِإْلا ىَلَع ٍبْرَعْلاَو ٍقْرَّشلا نم مُهْلُك
 ديِْشَت اَلَو ٍفْضَو اَلَو ٍريِسْفَت ٍرْيَغ نم كيو ٌبَرلا ِةَفِص يف كي هللا ٍلوُسَر نَع
 :َةَعاَمَجْلا َقَراَكَو للي ُيِّنلا هْيَلَع ناك ام ّجَرَح دّقَك َكِلَذ نم اَكْيَش َرَّسَك نَمَ



 8 ٍداَقِتَم الا ٍلَّصَمُم ٌباَتِك

 ءاوُتَكَس مث ِةَنْشلاَو ٍباَمكْلا يف اَمب اوُنَمآ ْنِكَلَو ءاوُرْسَمُي ْمَلَو اوُفِصَ مي ْمَل مُهَن نإ

 . ىَهَتْنا . (ًةَعاَمَجْلا ردك متع لك 0

 ِهِذَه يِف َعاَمَجِإْلا ىكَح فْيَك ماَمإلا اَذَه ىَلِإ هللا كَمِحَر  ُْرْظْناَق

 ه-1] .ْمِهِعاَمْجِإ نَع َحَرَح اَميِف َرْيَخ اَلَو قَلَأْسَمْلا
 د

2 22 

 (ةَمَلَس يبأ ِنْ ِهّللا ٍدْبَع ِنْب ِزيِزَعْلا ٍدْبَعل خيشلا هنسحتسا مالك)

 1 كلتا ب 1 ومو ورحل لع كا اك خ6 ام 154 ]

 ْتَلِعُج اَمّنِإ َهَنّسلا َّنِإَف ؛ٌةَمْصِع هللا ٍنْذِإِب كل اَهّنِإَف ؛ِةَنّسل كارد كب :َلاَق

 ٍلَلَّرلا نم اًهِفاَلِخ يِف اَم َمِلَع دق نَم 'ااَهَنَس اَمْنِإَو ءاَهِيَلَع ٌرَصَمْفُيو اهب َّنَتْْيِ
 . ٍقْمَعّتلاَو ٍقْمُحْلاَو املا

 ٍرَصَبْيَو '”ااوُهَتَو ٍمْلِع نع ِمُهّنإَف © 0و ارم ا تفر دعا

 اهيف.ناك ول اًهِليِصَْتَر ؛عىوتأ ""اهفشك يلع اون اك هُهَلَو 0
20 

 .ىرحأ

 هل ا ءَنوُقِباَسلا مُهَل مُهْنِإَو

 ْمُتْلُق ْنْيَلَو هْيَلِإ مُهوُمْْقَبَس دَقَل هْيَلَع ْمُتنَأ اَم ىَتُهْلا َناَك ْنْيَلَق ءقَئاَلَّثلا ِنوُرَقْلا
 ه0 ع

 دس 2000

 .ِةكَك يبنلا وهو )١(
 هذه فالسأ هيضر دق ام ةعيرشلاو نيدلا باوبأ نم باب لك يف كلست نأ كسفنل ضرا :يأ (؟)

 . مهسفنأل ةمألا

 سيلو «ملع نع ناك مهتوكسف ءاّملع نوكي توكسلا كلذك اًملع نوكي مالكلا نأ امكف (©)

 مهتلّهج دق كلذب نوكتف ؛اهيف اوملكتي مل اًرومأ نيدلا يف ثدحُت الف ءالهجو اًروصق
 . مهتهفسو

 .ةذفان ةريصبب لئاسملا هذه يف ضوخلا نع اوعنتماو اوفك (5)
 .مهل هللاو :لاق هنأك ؟مسقلل ةئطوم ماللا (5)

 . ةّنّسْلا : يأ قفز



 ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 8
 0 بطلا 77-5

 .ٍناَسْحِإب مُهَعِبَت نَم مُهْنَع ُهاَقَلَتَو مهين نَع ُه ةؤكلت ا: ىلع ركن ةنحلا 5 َراَثَخاَو

 ٌرّصَقُم مُهَنوُد نَمَك ءيِفْشَي اَمِب ُهْنِم اوُمّلَكَتَو ءيِفْكَي ام ُهْنِم اوُفَصَو دَقَلَو
 00 )هد سسس ميكس ع » ىف عم ع عمه < ش2( (١)سادكعا عمرك

 ءاوْلَعَف َنوُرَحآ َحَّمطَو ءاوفجف سانا مهنود َرّصق دقل 2 طٍرفم مهفوف نَمَو

 [8 7/1 . ميقتسم ىَذُه ىَلَعَل َكِلَذ َنْيَب اَميف مُهَّنِإَو
# 

25 2 

 (مهريغ ىلع ثيدحلا لهأ لضف)

 هب نولحتب ايف عطرا لك ةوكراتي تيرحلا لفأ نأ مولفنلا ني 516

 . ْمُهَدْنِع ع ام د مُهْنَع كا ءِلاَمُكْلا ِتاَفِص نم

 هاا

 لذي ع اًقيِرط ِهيِف مُهُفِلاَخُي انميف كذب نأ دن ال مُهَل َعِزاَُملا نم

 ٍةَجاَحُمْلاَو ءٍلاَلْدِتْساِلاَو ِرطَنلاَو ؛ِماَلَكلاَو ءيأَرلاَو ِساَيِقْلاَو لَوُقُكَمْلا

 . ٌكِلَذ وْحْنَو ةَقَوَدْلاَو قولا ةَيَماَكْمْلاَو ةدماكملاو هةلداجملاَو

 ِساَّنلا ٌلَمْكَأ مُهَف ءاَهَُصاَلْخَو اَهَتَوُفَص ِثيِدَحْلا ٍلْمَأِل ٍقُرْظلا ِهِذَه َلُكَو
 اكلت مُهُحَصْأَ اّماَلَك مُهُدَسْأَو ءاَيأَر كيرا اَّساَِق مُهُلَدْعَأَو ءاَلْقَع

 اما مُهُفَدْصَأَو ةَساَرَف مُهُمَتَأَو تلد مُهْمَوْقَأَو ءالاَلْذِتْسا مُهاَدُهَأَو

 اَذَجَو مُهْنَسْحَأَو مُهُمَظْعَأَو طا اني مُهُيَوْصَأَو ةَفشاَكَمَو اًرْضَي مُهَُدَحَأَو
 أ

 . اًقْوّذَو

 ْثيِدَحْلاَو َةَّنِّسلا ٍلْمَأِلَو ءِمَمْأْلا ِرِئاَس ىلإ ِةَبْسْنلاِب َنيِمِلْسْمْلِل َوُه ""اَذَهَو

 .للمْلا ٍرْئاَس ىلإ ِةَبْسْنلاِ

 مُهّنَأَو ءاَلْفَع َّدَسْأَو َّدَحَأ َنيِمِلْسُمْلا َدَجَو مّلاَعْل لاوْخَأ اَرْفَتْسا نَم ّلُكَف

 :نيفنص نم ولخي الف نيدلا يف ثدحأ نم :يأ )١(
 .مهل عبات ريغ هيلع اوناك اميف اًّدج اطَرَمُم اًناسنإ نوكي نأ امإ :لوألا
 .نينمؤملا ريغ ليبس عبتيو ءاًعنتم نيدلا يف اًيلاغ اًئيرج اًناسنإ نوكي نأ امإو :يناثلا

 .قرطلا نم مّدقت ام يأ 2 .ىدعتو زواجت : يأ 00



 5 ووم#< و 00 0 2 0 م 57 77 5 ضم ىف م 92

 يف مهرْيع ُهَلاَنَي ام فاعضَأ ٍلاَمْعَألاَو مولعلا ٍقِئاَمَح نِم ٍةَريِسيلا ٍةَدَمْلا يِف َنولاَنَي
 3 و

 َداَقِيْعا َّنَأِل َكِلَدَو ؛َنيِعْتَمَتُم َكِلَذَك مُهُّدِجَت ِثيِدَحْلاَو ِةَنُسلا لْهَأ َكِيَّذَكَو
 .«ىّدُه ٌرْهَداَد أودَتْعَأ َنِيلَو#» : ىَلاَعَت َلاَق ُهَحُحَصُيَو َكاَرْدإْلا يرَقُي ِتباَّنلا ٌّقَحْلا

 0 املا َنِإَ ؛ (ِِئاَنَجْلا موي 0 ا ل ُماَمِإْلا َلاَق

 نو 1 14 تزعلا َتْقَو اًمأَك ُهَتَِئاَط لج لا ْمظَعُي ٍشاَعَمْلا يف ِساَّنلا ِكاَرِتش

 ٍةاَلَّصلا َعِضْوَم ُلكَوَتُمْلا َحَسَم هيا ثم مالشإلا يف تري مَ اَذَهِلَو

 0 تاناتكل ول لموت عرب فل ةئايكسو ِفْلَأ تلا دعو م ِهْيَلَع

 املأ َنوُرْشِع ىَراَضَنلاَو ِدوُهَيْلا نم ِِْيَمْوَي 14 أو

 .تْسلاَو ِثيِدَحْلا عاَبتاي ملا دن َنْبَت امن َوُهَ
 لْمُأ

2 

 عاَبتاي مالْسإْلا يِف ف اوُلُبَت اَمَّنِإ اَمُهُرْيَغَو ُقاَحْسَِو ُيِعِفاَّشلا َكِلَذَكَو

 0 اا ,ِةَنُسلاَو ِثيِدَحْلا
 اوُلِبُق امن ِةّيِرَعْشَأَلاَو ةّيم ةيِماَركلاو ةَيباّلُكْلا لْثِم ِتاَبْنِإْلا لْهَأ ُةَمْلَكَتُم َكِلَذَكَو

 ىَلَع ُدَرلاَو . .ِناَميِإْلا ٍلوُصَأ نِم ُهوُتبْنأ اَمي ِةَمَأْلا موُمُع ىَلِإ اودمحتساو اوُعْبّناَو

 اودمحسا كِلَذَكَو .ْمهجْبُح ٍضْفان ناو بالا ٍلْهَأَو نيكرشملا انف م ٍراَمْكْلا

 يِبَلا ِتاَلاَقَمْلا عاَوْنأ نِم ِةَيِرَدَقْلاَو َةَضِفاَرلاَو ةَلِزَمْعُمْلاَو ةكييكلا ىلع ةوُدر امن اَمِب

 . :ةعامجلاو لكشلا لمآ هيف. ةونلاكت

 :ِناَعْوَت مُهَتاَنَسَحَف

 :ثيوصلاو ةنملا ٍلُهَأ ُهَ ةقفازم نإ تأ

 . ْمهِجَجُح ِضْقاَنَت ِناَيَبِب ٌتيِدَحْلاَو َهَنُّسلا فَلاَ نَم ىَلَع ُدرلا 00-6

 .ةعدتبملا :يأ )١(



 هلا مالسأإلا نيش لئاسرو قوات بيرهقق 322222 كح هنأ مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ع

 وأ ِنْيَمْصَوْلا ِنْيَذَه ٍدَحَأِل الإ ُهَوْحَنَو ٌيِرَعَش دال عد نع نيني و

 كنزي ٌرِصَتنيَو هبي اَمْنإَف ْمهِئاَمَّلْعَو َنيِمِلْسُمْلا نم هل ٌرْصَعْلاَو هّبحأ نم ّلُكَو

 ئريشتلاو .يقهيبلاك هلع نَا نطل ع ذاَّدلا "'؟هبِقاَنَم يِف ُكْئَصُمْلاَف

 ٍلاَوْقَأ نِم ُهُلوُقَي اَمب َكِلَذِل َنوُجتْحَي اَمّنِإ :ٌّيِقَْمّدلا ٌرِكاَسَع ل مِساَقْلا قب

 دنع هل َنوجتَسَي ال :ههيِفلاَكُم لاوفأ قف هدَر امي وأ فكنخلاو قتلا لْمَأ

 عل" 4/1 . ٍنْيَمْصَوْلا ِنْيِذَهب الإ هئارمأَو اهئاَيَلَعَو ةقألا

 همهم

 :ُلوُقَي ىَيْحَي ُنْب ىَيْحَي َناَك ىَّنَح ٌدِهاَجم : علا ٍلْمَأ ىَلَع ُداَّرلا 5 |
 ىو لم هَ

 : داهجلا ني ليف نشل نع ثذلا

 هيف ُوُكَي دَكَو «ُنوُكَي ال دَقَو وِيَساَيِس يِ اَْدَع ُنوُكَي دق ُدِماَجْمْلاَ
 و

 [1/4] و

 ع

 )١( هلك يرعشألا نسحلا يبأ :يأ .

 : عَدبْلا ٍلُهأ ىَلَع ٌداَّرلا نأب لوقلا قلطأ امنيحف .همكحأو هلدعأو هفصنأ ام «ىلاعت هللا همحر (؟)

 سيل دهاجملا نأ امك ءاّمئاد اًدومحم سيل عب ٍلْمَأ ىَلَع ّداَّرلا هّنأ نّيبف كردتسا :ٌدِهاَجُم

 ُنوُكَي ال نم مهنمَو وِتَساَيِس يِف اًمصنُم اُلْذَع نوُكَي نم نيِدِحاَجُمْلا نمف ءاّمئاد اًدومحم

 .رتابخلا ىلع ٌةأرجو ٌروجُف هبف ُنوُكَي دق لب .«كلذك
 :تاالاح ثالث نم ولخي ال مهيلع ٌدارلاف «ةعدتبملا ىلع درلا يف لاحلا كلذكو

 .لداعلا صلخملا حلاصلا دهاجملاك اذهف ؛صالخإو ملعو قفرو لدعب دري نأ :ىلوألا ةلاحلا

 هلل دهاجُي نمك وهف «صالخإ هعم نكلو «ءلهجو فنعو روجب مهيلع دري نأ :ةيناثلا ةلاحلا

 .روجيو شطبيو ملظي هنكلو
 .ةعمسو ٌءاير لتاقي نمك اذهف «ءايرو ملعو قفرو لدعب مهيلع دري نأ :ةثلاثلا ةلاحلا

 ملعب الإ دري الأو «صالخإلاو بدألا يعاريو «هريغ ىلع دري نم لك هللا يقتي نأ بجاولاف

 .لدعو ةمكحو



 قنا #0 ِداَقِتُع الا لصفم بانك 0 هيف عع

 (ماَلَكْلا َلْهَأ َةَمَِأْلاَو فَلَسلا ّمَد)

 ماَّرَك ِنْباَك ؛ةيتافصلا َنيِمّلَكَتْمْلاَو مالكا لهآ ةكئألاو كلشلا م ََّ انك
 [1/4] ٌيِرَعْشَأْلاَو ِباَلُك ِنْباَو

 ُرْمَكُي ُةَلاَقَم مالْسِإْلا يِف ُهَلَو لإ د ماَلَكْلا ٍلْمَأ نم 0 لا
 10/1 .ٍنِمنلا نع يتلُي ام ميِمعَتل يفَو ُهَباَحْصَأ ىّبَح َنيِمِلْسُمْلا ٌموُمُع مع اَهّلِئاَق

 َعَم ِةّيِرَعْشَأْلاَو ةّيِماّركلاو ةَيِباَّلُكْلا نِم ِتاَبْنإْل ٍلْمَأ ٌةَمُلَكَتُم اَنأ 7و
 َس ؛ٍفَلَكلا يف َنوُنَعْطَي ال ال تكلا يف ِءاَلْؤَهَف :ِثيِدَحْلا لْمَأو ِةّيِفوُصلاَو ِءاَهَّمُْلا

 [6/4] . ْمِهِتاَلاَقَم لمَ رثثأ ىف مُهَنوُقِفاَوي دق

 هه ٠

 (مهتريحو مالكلا لهأ فصو)
 :©”ءالؤه فصو يف ةرم انخيش يل لاقو :ُهْنأك ميقلا قنا لاف م

 ٠١١[ :دئاوفلا] .2”بلاظُملا ٌسْحَأِب اوزافف ءِبِهاَذَملا ٍباَبرأ ىلَع اوُفاَط مهن
 هه

 (ةيومألاو ةيسايعلا ةلودلاو نيمألا نساحم نع مالكلا)

 َرَهظَأ اَهّلْهَأَو ُةّنُسلا تناك َيِوَقَو َرَهَط اَمَّلُك َناَمِيِإْلاَو َمالْسِإْلا ُدِجت هذ ]

 ٍةَلْوَد ُلْثِم ؛َكِلَذ ٍبَسَحِب ُعَدِبْلا ترَهَظ ِقاَمْنلاَو ٍرْفُكْلا نم ٌءْيَش َرَهظ نِإَ قوق

 نِم ُهَءاَدْعَأ وُرْغَيَو َناَميِإْلاَو َماَلْسِإْلا ْمُظَعُي َناَك نَمِم اَمِهِوْحَنَو ٍديِشَرلاَو يِدْهَمْلا

 عّدبْلا لْمَأَو ءَرَكْكأَو ىَوْقَأ مآل َكْلَي يف ِةَّنّسلا ُلُهَأ َناَك هَنيِقِفاَتُمْلاَو ٍراَمْكْلا

 .َلَقَأَو لد

 للا اّلإ ُهَدَدَع يِصْحُي ال نَم ِةَمِداَنَّيلا َنيِقِفاَنُمْلا نِم َلَتَق َيِدْهَمْلا َّنِإَ

 . ٌجَحْلاَو ِوْرَعْلا َريِثك َناَك ٌديِشَرلاَو

 سحخأب اوزافف ءايندلاو ركفلا بابرأ ىلع اوفاط دقف «نامزلا اذه يف نييناملعلل كلذك لاقُيو (0)

 .بلاطملا



 ل 200 كا 92919 ا طع ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 8ع

4 

 ٍلُهَأ نِم , اعراصتأ يز تاكو هقكي تور دنا احح 1 كل

 ٌةَنْيِفْلا» :َلاَق ُت ٌتْيَح هدد ُيِبّنلا مُهَتَعَن ودل نم ٌفِتاَوَط 0 ِقِرْشَمْلا

 ٍبُتُك نِم ٌةَفِئاَط َكاَذ ذإ اًضُيَأ ْتَبرُعَو عَدبْلا نِم ٌريِثَك ٍذِئَئيِح َرَهَظ :''”0اَنهاَه
3 

 .- ِدْنهْلا َنيِكِرْشُمْلاَو مورلا َنيِئباَّصلاَو ٍسْرُفْلا ِسوَجمْلا نِم ه - ٍمِجاَعَأْلا

 اّلُذَعَو نا مويسخأَو 0 يب ء ءافاخ ِراَيَخ نم ُيِدْهَمْلا نكد

 َذُك ََفِداَنَرلا َنيِقِفاَنُمْلا ُعْبَتتَي ٌراَصَق ."”اًدوُجَو

 ىِنَب نِم اًهِتاَقْوَأ ىِف ٍِتاَوّلَّصلِل اًَدُهاَعَت َنَّسْحَأ ساّبَعْلا ىِيَب ُءاَمَلُخ َناَكَو
 2 ف َّجَكَمأ 8 2 وو

 مهيِف تءاجج اَمُك ِةاَلَّصلا ِتيِقاََمِل ٍةَعاَضإْلا َريِثَك اوُناَك َكِيَّلوُأ َّنِإَف ؟َةَيَم
 22 0 وع و و ع

 ٌهالَّصلا اوُلَصَن ءاَهَتْفَو نَع َةالَّصلا َنوُدّخَوُي اَرَمأ يِدْعَب ُنوُكَيَس١ :ُتيِداَحَأْلا

 ."0ةَلفاَن مُهَعَم ْمُكَئاَلَص اوُلَعْجاَو اَهِيْكَول
 َّرَعَأ ةَعيِرَّشلا تَناَكَو َةَعوُمْفَم ِةَلِضاَمْلا تلا نإ ِنوُرُقْلا يف ٌعَدِبْلا تناك ْنِكَل

 . ْمَظْعَأ َنيِقِفاَُمْلاَو َنيِرِفاَكْلا نم ِنيّدلا ٍءاَدْعَأ ٍداَهجِب ُماّيِْلا َناَكَو َرَهْظَأَو

 نم مفؤختو ©هينّدخلا» ره :دوئاعلا ساكتلا يبآ ةتك يَ
 هيي رشتنا اه موُرلا ٍداَلب نم ٍةَبوُلُجَمْلا ٍلِئاَوأْلا ِبْتُك نَم َبرَعَو «َنيِقِفاَنُمْلا

 هَنْيَب َراَص ىّتَح «ْمِهِوْحَنَو دلهلا ف قيكرفملا كولف لساَرَو َنيِئِباَصلا ُتاَلاَقَم
 و حرس

 .ةَدَوَم مُهَنْيَبَو

 )١( ملسمو 19”7(2) يراخبلا هاور )5908(.

 «نيشيو حبقي ام هنع ركذ ثيح «بهذلا جورم يف يدوعسملا انل هرّوص ام فالخب اذهو (0)

 انخيرات ىلإ ءيسُي هجورم يف يدوعسملاو «قالخألاو فاصوألا نسحأب نومأملا هاخأ ركذو

 ةيمأ نيب ءارمأ خيرات نم ركذي ال هنأ نم : كلذ ىلع لدأ الو «عضاوملا نم ريثك يف قرشملا

 مهنساحمو مهتاحوتف ركذي الو «حازملاو بعللاو وهللاو مارغلاو بحلا صصق الإ سابعلاو
 .ريسيلا رزنلا الإ

 .(55/) ملسم هاور قفز

 رثَكَو «ناجيبرذأ ةّيِحاَتِب رهظ يلا .ه١١٠ ةنس نومأملا نمز يف يمرخلا كباب عاّبتأ مه )0
 نيرشع ةّدُم يِف ءساّبعْلا ينب رِكاَسَع نم اًريثك َمزهَو ءاّهلك تاّمرحُمْلا لحّتشي َناَكَو «هعابتأ

 . مصتعملا ماّيأ يف ىأر نم رسب بلصو «قاَحْسِإ هيخأ َعَم رسأ نأ ىَلِإ «ةنس



 لا ا 9 ا حا 1ك مسمر ٍداَقِيع الا ِلّصَمُم ُباَتك

 نِم َيِوَق ام َيوَقَو ٠ (ةيلشتلا' يف ف ٍقاَمْتلاَو ٍرْفْكْلا نم َرَهََظ اَم مري اًملق

 ةيوجلا المسا نو روكا كلك رئأ نَي ذاك : ٍِباَتِكْلا ٍلْمَأَو َنيِكِرْمُمْلا ٍلاَح
0 

5 00200 

 .ةفيلفتملا نِم ْمِهِوْحَنَو ٍَئباَّصلا ِبيِرْقتَو ٍلاَلّصلا ٍلْهَأ نِم ْمِجرْيَغَو َةْضِفاَرلاَو

 ِتاَمّصلا يفت هَل تَتِحشْمَأ ىَّنَح 0 سل نك

 ( 0 اَّمِم ىَرَج 17 ِِرْيَغَو دّمَْحَأ ماَمِإْلا ٍةَنْحِم نم ىَرَجَو «ِهِتيْؤَرَو هللا 0 ِبيِذَحَتلاَو

 ٍطوُرُشلاِب ِةَم ةمذلا لأ ملأ ىّمَع مالا رع دق : ٍلَكَوَعُمْلا ماّيَأ يِف َناَكَو

 ُةَضِفاَلاَو ةّيوْهَجْلا تَعُقَو َُعاَمَجْلاَو ُةّنُسلا تّدَعَف َراَكّصلا اوُمِزْلَأَو هَِيِرَمُعْلا

 [17؟-4/١7] . ْمُهُوحَنَو

 هه هم
 و8 -

 (هرغص يف هل فقوم ركذو «نيِملَكَتُمْلاَو 0 مذ)

 ِلِطاَبْلِل اَلْوَكَو اًوْسَح َمكآ يِنَب مطْعَأ نم نيِمّلُكَتُمْلاَو َةَمِس ََفِساَلَمْلا نإ 55ه؟]
 انك ل ىلق ع لا هناك ناكل ْمِهِلِئاَلَدَو 0

 .َكِلَذ نع ٌةَدِحاَو
 نآَو بهز هدو كه ل قل 018 وققعر

 انا - مهب َنيِفوُعْشَمْلا نم مُهَل ُرِصَمْنَي َناَك نم ٍضَْبل َةَرَم تلق ينأ ٌركْذَأَو

 : ُلِطاَب ِهيِفَك ِءاَلْؤَم ُهُلوُقَي اَم ُلُك  ماليخالا نِم ِدْهَعْلا ُبيِرَق ٌريِغَص َكاَّذ ذإ

 .لئالّدلا ىف اّمِإ -

 :لتاسملا نق ان

 0 هدأ اهنلع نوقف كل امع نوكت هلا اولرقب نا .اكإ

 . "0دّكطاَب ُهَلَأْسَمْلا َنوُكَت ْنَأ اّمِإَو

 .ةلأسملا لصأ يف ال «لالدتسالا يف لطابلا :انهف )١(

 . هتلأسم يف لالدتسالل حلصي ال هنكل ءحيحص ليلدب جتحا ولو (0)
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 َ 200007 م "دس 2و 05 وم ر؟ 2. 0170

 .ديجوتلا ةلاسم َركذَو ءاذه مظَعي مهب فوغشملا كلذ ذخاف

 07 2 هَ »َ م 3 2 5 22 8 نبل 7 ماع 5 0

 :ديف ام كل ردد
 00 4 0 مس هك ل 70000 2 ّ ٠ 2 م

 نم اًضْيأ ن و - هنبا ىلإ ٌبَهْدَو ءطلعلا َمِهَف ىَنَح ءهفورخب اًهَضْعَب َركذَف

 .ُهَل َكِلَد َرَكَذَ - مُهَل َنيِبّصَعَتمْلا

 يف ُكشَأ ْنِكَلَو ءِديِحْوَتلا يِف ُكْشَأ ال اَنأ :تْلُقَك ءَيِلَع َكِلَذ ْمُظَعُي َدَحَأت

 . "”ِنّيعَمْلا ليِلّدلا اَذَه

 :ٌروُمَأ َكِلَذ ىَلَع َكّلُدَيَ
 اَمْلِع ِساَّنلا فَعْضْأَو ءاَباَرِطْضاَو اًكَش ِساَّنلا ٌمَظْعَأ مُهّدِجَت كّنَأ :اًمُدَحَ

 هر

 م

 هود و 3 وى همر 3 ا
 . مهنم سس ا هدهسيو 2« مهنرفل

 2 0 ه#ة5 اع لا 0 71 3 2 1 اع

 نمو ءٍِلَدَجْلاَو حدقلاو ضاَرِتَعاِلا ىلَع هِرادِتقاب :مهِدَحأ ةليضف اَمَنِإَو
 6 رم 5 0 0 ن6“ رع دوا ارح مو مم 17 0

 .ةعفنم هيف الَو «ملعب سيل حدقلاو َضاَرِتَعاِلا نأ مولعمملا

 3 0 ا ورر هَ 82 ره م

 17 كاع لرمي نوكي نأ ةيحاص: لاوتخأ ديَمْخَاَو

 ."ٍلاَوُسلا ٍباَوَج يف ُمْلِعْلا اَمْنِإَو
 مور ها . ِءِ ا 7 7 0 0 ا

 يف ُحَدْقَي مُهْنِم لك ذإ ؛ًاَقاَكَنَت ْمهِجَبُح َتِلاَغ ُدِجَت اَذَهِلَو

 ريغ ومر هَء رب و 17 3 - 5 2 2 20ج #2

 .مالَكلا لْهَأ ٍتْوَمْلا َدْنِع اَكَش ساّنلا ٌرَثْكَأ :ُِلاَرَعْلا ٍدِماَح وُبَأ َلاَق ىَّتَح
 ٍةَريِجْلا ٍباَب  باَبْلا اَذَه يِف ٍساَّنلا مّطْعَأ نِم يِذاّرلا هللا ٍدْبَع وُبأ اَذَهَو 0 0 2 26 م .٠ َ 2 م 5 ْس هم وع 000

 ىف َةَمْهَن هل ٌتّْيَحِب ؛باَبلا اذه ىِف ٌفرسُم وه نِكل - باَرِطْضاِلاَو َكَشلاَو سمو. هس 2 م .٠ ٠ .٠ 7 ه 0 - 2 - 2 أ 0

 لاي ع ير سوط ممر 8 -

 يف هَنودِجَي ْرْمَأ اذَهَو ءاْنيِقَيَو

 .ه

 ١ .ٍرَخآلا ِةَلِد
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 ءاّريبك الجر لداجُي ثيح «غولبلا نم بيرق وهو هججح ةوقو «هرغص يف هغوبن ىلإ رظنا )١(
 .هب جتحي ليلد يأ نع بيجُي نأ دعتسم هنأ هل ركذيو

 ليلق هنإف «ملعلا نم نكمتملا فالخب «ضارتعالاو شاقنلاو لادجلا نم رثكُي دق يماعلاف (؟)
 .ضارتعالاو لادجلا

 يف هلادج وأ خيشلا ىلع بلاطلا ضارتعا ٌةرثك لدي ال كلذلو ,يقيقحلا ملعلا وه اذهو ()

 .همهفو هملع ىلع ةينيدلا لئاسملا



 #ي ٍداَقَيَعالا لّصَفُم ُباَتِك
 يي 151111 --تهللللىل ظككلكككلككُلكييكككك

 نِم عْوَن ىَلَع ُتْبْنَيَو اَئْيَش ُقَمَحي ُهنإف ِهِرْيَغ ٍفاَلْخب «ٍقيِقْحَّنلا َنوُد ِكيِكْشَتلا

 [18- <«: ولا

 ىَلِإ ٍلْوَق نِم اُلاَقِتْنا ٍساّنلا َرَثْكأ مالكا لْمَأ ُدِجَت كّنَأ :يِناَنلا ُهْجَوْلا

 َرَخآ عِضْوَم يف ِهِلِئاَق ٍريِفْكَتَو ٍهِضيِقَنِب اًمْرَجَو ةعصوع يف ٍلوَقْلاِب اًمْرَجَو ءِلْوَق
 . ِنيِقيْلا مَن مَدَع ء ليِلَد اَذَهَو

 َعَم مَلْسَأ نّمَع َناَيْفُس اَبأ َلَأَس اّمَل ٌرَصْيَق ِهيِف َلاَق امُك َناَميإْلا َّنِإَف
 َلاَق ؟دبف َلُخْدَي نأ َدْعَب هل ةَطْخَس هيد نع ٍمُهنِم ٌدحأ ُعِجْرَي لقا : هلل بنل
 .(ٌدَحَأ ُهظَحْسَي ال َبوُلُقْلا ُهْئَساَمَب طَلاَخ اذ ُناَميِإْلا َكِلَذَكَو :َلاَق ءال

 هَنيِد َلَعَج نَم» :- ُهُرْيَغ وأ ِزيَِعْلا ٍدْبَع ُنْب ُرَمُع  ٍفَلَّسلا ٌضْعَب َلاَق اَذَهِلَو

 . (َلْقَنَتلا َرْثْكَأ ٍتاَموُصُخْلِل ىضرُع

 مويماع حلاق اَلَو ْمهِئاَمَلُع نم ٌدَحأ ْمَلَعُي اَمَق ِثيِدَحْاَو نشا لْهَأ امأَو

 اوُنِحتْمأ نِإَو َكِلَذ ىَلَع اَرْبَص ٍس اَنلا نب 00 00 4 70

 3 هم ع ه2 5 ظل ؟ ٠ 2 ل وم 9 ءاصاش

 «مهوحبو دودخالا لهاك َنيِمدَقَتِملا نم 0 ايلا لاح ِهْذَهَو

35 
00 

 2 4 هلل مس سس سا 8 م 2

 .ةمئألا نم مِهِرْيغَو َنيِعِباتلاَو ِةَباَحَّصلا نِم ِةمآلا ِهِذَه ٍفلَسْكَو
 0 ه2 006 كاش 0. هك م ا 0 1 وِ ل 8 رن ص

 .«2الب ٍرمالا اذه يف هّْبِصِي مل ادحأ اوطبغت الر : لوقي هناك كلام ناك ىتح

 َلاَق امك هُهَتَجَرَد َعْفَر َرْبَص ْنِإَف يزخلا َيِلتْبَي ن
 - "31 رس هدد ر2عح ب ع 20و 3

 ُُل
 رك م ”ساس عرس .( 4# 2 5 ا 1 3

 ني ١ انتف دّقلو ك8 نوئنتفي ال مهو احكماع أ 6 نأ أ نأ سانلا بييحأ :ىلاعت

 هم سدر ٌذ

 ل" .'” :هوكححملا١ 40 َنيِبدَكْل نملعملو اوفَدَص ترك هللا نملعيلف مهلبق نم

 َنوُئِقو» انياب ًاوناكو انا ا اتا و د مهني اَنلَعَحَو» :ىَلاَعَت َلاَقَو 2007 حس هرباسر ل 3 4-0 ا 2-0 0 م

 5 ؟5 :ةدجسلا] ©

 )١( ال هللا رمأب سانلا نودهيو «مهب ىدتقيو متؤُي ةمئأ مهلعجو ىفطصا نم راتخا هنأ ىلاعت ربخأ -



 هنأ مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 0

- 
 مه

 َنُب اَل ذإ ؛ٌّقَحْلا نِم هيف اَمِل َكاَذَك :ِهِلْوَق ىَلَع ِءاَوْهَأْلا لْمَأ نِم َرَبَص نَمَو
 ُقِفاَوُيَو للي ُلوُسَّولا هب َءاَج يِذَّلا ٌّقَحْلا نِم - ٌةَريبك ٌةَقِئاَط اَهْيَلَع  ٍةَعْدِب ّلُك يف

 .لاحب ُلَبْقُي ال ٌضْخَمْلا ُلِطاَبْلا ذإ ؛اَهَلوُبَك ُبِحوُي ام :ِثيِدَحْلاَو َِّنّسلا ُلُهَأ ِهْيَلَع

 تاع[ كفاععأ ةنسلاو فيدخلا ٍلُهَأ ين ُراَرْفَيْساِلاَو ُتاَبَئلاَف :ِةَلْمْجْلاِبَو

 ةَرْيَحَو اًباَرَطْضا ْمَظْعَأ ْفِسلَقَتُمْلا لب ِ؛ِةَفَسْلَمْلاَو ماّلكْلا ٍلُهَأ َدْنِع َوُه ام ٍفاَعْضَأ

 . مَلكَتُمْلا ني م ِوِرْمأ يف

 لْهَأَو . .اَناَلِتْحاَو اًقاَرِتْفا ِساَّنلا ٌمظْعَأ ماَلَكْلاَو ةَمَسْلَمْلا َلْهَأ ُدِجَت :اًضُيَأَو

 . اًناََتْئاَو اًقاَمَتا ساّئلا ُمّظْعَأ فيدل ةنكلا

 ِنآْرُمْلا نِم ِءاَيِبْنَأْلا ٍراَنآ عاَبتا ِبَبَسِب اّلِإ اَناَلِتْئاَو اَناَمَتا ٌدِجَت َتْسَلَو

 َمَدَقَو َكِلَذ َكَرَت نَم َدْنِع الإ اًناَِتْحاَو اَناَرِتْقا ٌدِجَت اَلَو ءَكِلَذ ٌعَبْتَي اَمَو ِثيِدَحْاَ

 َكَدلَو كبَر َمِحَّب نم الإ © تيفي نول الو» :ىّلاَعَت َلاَق ءوْيَلَع ُه

 .[119 2314 :دوه] 4ع و

 3 أَ

 ءاَيبْنأْلا ٌعاَبْنَأ مُه ٍةَمْحَّرلا َلْهَأَو نوفل ال مولا له نأ َرَبْخَأَ

 ِءْيَش يِف مُهَمَلاَح نَمَق فعال ا ونه وي قيوكلاو ناكل لْخَأ مُهَو 0 اّلْدَق

 .َكِلَذ ِرْدَقِ ٍةَمَحَّرلا نم ُهَناَف

 :ٍلاَمْعأْلا ٍداَسَق ُةَنِظَم مُه ِثيِدَحْلا ٍلْمَأِل َنوُمِلاَحُمْلا :اًضْيَأَ

 .ِقاَقِنَو ٍةَديِقَع ِءْوَس نع اّمِإ -

 .ٍناَميِإ ب ٍفْعَضَو ِبْلَقْلا يِف ٍضَرَم نع اّمِإَو م

 تاعاطلا ىلع تابثلاو ربصلا :امهو «ةيالولا يطرش اوققح امنيح «مهلوقعو مهئاوهأب -

 .ةهدذعوبو هللاب نيقيلاو «تابيصملاو

 نوفلتخي لضفلاو ملعلا لهأ نأ بير الف «فالخلا قلطم :فالتخالا يفنب دوصقملا سيل )١(

 فالتخالا :فالتخالا يفنب دوصقملا امنإو ءرظنلا تاهجوو ملعلا لئاسم يف مهنيب اميف

 .بابسلاو ةيهاركلاو ضغابتلا ىلإ يدؤملا



 #1 هوو ما ٍداَقِتْعاِلا ٍلّصَمُم ُباَتِك

 ءٍقوقخلاب ِفاَفْحِتْساِلاَو ءدودحلا ِءاَدَِتْعاَو ءِتاَبِجاَولا ِكْرت نِم ْمِهيِفَف ع 'ء 0 5 5 2 5 مفعم - 0 5 5 2
 مَ هل 2 2 2-6 0

 .دحأ لكل ٌرِهاَظ ّه ام «بلقلا ةوسفو

2 

 ٌفوُرْعَم وه نَم ْمهيِف َناَك نِإَو مِئاَظَعْلاِب َنْوَمْرُي ْمِهِحوُيش 56

 هلا ا و ماع ا لك اوت ةماَعْلا ضْعَب ٍدْعُز يِفَك ٍةَداَبِعَو دْهْرِ

 [ه#” - ه١ /:] . هيف

25 2 

 ةرطفلا ىلع َُداَبِع َََح ُهئاَحبس ُهَّلل) 40
 (ٍلِطاَبْلاو َّقحْلا ُهَق ٌةَفِرْعَم اًهيِف يتلا

 ْنَحْلا ةقرغَ اَهِف يلا ةرظفْلا ىلع كاب اَبِع َقَلَخ ُهَئاَحْبْس هللا 558؟ ]
 هَل ُهَبَحَمْلاَو مِياَُمْلا عِفاَنلا ةَقِرْعَمَو ءوب تيزختلاو ٍلِاَبْلا ةَقرْعَمَو «وب ُقيِدْضَعلاَو

 0 .ٍةَرظِفْلاِب ُهَل ٌضْْبْلاَو يناَنُمْلا ٌراَّضلا ُةَفِرْعَمَو

 ةرطفلا ُهْيَقَرَع اًعِفاَث اًقَح ناك اَمَو سارا ماد , "0

 لاق .ءةئّركنأف ةَرظفلا ُهْئَضَخْباَ 57 هب ْتَبَذَك 18 اًلِطاَب َناَك اَمَو

 [07/4] .[150/ :فارعألا] «ِرَكُمْلا نع َمُهلَبَْيَو ٍفوُرْمَمْلِب مُهُرُمْأَيظ : ىَلاَعَت

 هه ه

 (َناَميإْلا يِطْعُي ِهّللا ٌرْكِذ)
 .ٍناَميإْلا لضأ َوْهَو َناَميِإْلا يِطْعُي هللا ُرْكِذ 5ه4]

 ُنْب ُبُدْنم َلاَق امك ؛َناَميإْلا ُديِزَيَ ٠ َلَّصَقُْمْلا َمْلِعْلا يِطْعُي َْنآْرُفْلاَو
4 

 اندم نازفلا اكل م ناعجلا العمار اكضلا و 5 لجنلا هللا ٍدْبَع

 هيام :«اناميإ



 هنأ مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 7”

 «يِزاّرلا هللا ٍدْبَع يِبأ عم يرْبَكلا ِني ّدلا ِمْحَن ةياكح)

 (ٍةلِزَتْعُمْلا يِمَلَكَتُم نِم ُرَكآَو
 ْيَلَع َلَحَم اّمَل َيِرْبُكلا يذلا ٍمْجَْن نَع ('!ةظوُفْحَمْلا ٍةَياَكِحْلا يِف ةنللا

 ا( :ةةلاكَو قَلَِتْعُمْلا يِمّلُكَتُم نِم ٌرَخآلاَو ءيِزاَّرلا ه هللا وتعا ونأ اكهذدخا ِناَمْلَكَتُم

 ؟نيِقيْلا ّمْلِع ْمَلْعَت نأ اَنَعَلَب ُحْبَش

 .نيقبلا َمْلِع ُمّلْعَأ اَنأ ءْمَعَن :َلاَقَ

 ْرِدْقَي ملك ٌرَطاَنتت ٍةَعاَّسلا ىَلِإ ِراَهَنلا ٍلَّوَأ نم ٌنْحَنَو َكِلَذ ٌنِكْمُي فنك :اَلاَقَ
 ©" مالْسإْلا ِتيِبَْت يف َةَياَكِحْلا ٌنْظَأَو  ؟ايِلَد رَخآلا ىَلَع َميِقُي ْنَأ اًنُدَحَأ

 قبلا ملعب ملغ انآ قكلو فالوقت اه ىرقأ ام ناقت
 مل

 ؟َنيِقمْلا ّمْلِع اَنَل :] فص :اَلاَقَق

 نَع ُسوفتلا ُرِجْعَت «سوفنلا ىَلَع ُدِرَت ٌتاَدِراَو - اَنَدْنِع - ِنيِقْيْلا ّمْلِع : َلاَقَق

 اَمْدَر نَع ُسوُفْتلا ُرِجْعَت ٍسوُفُنلا ىَلَع ُدِرَت ٌتاَدِراَو :ِناَلوُقَي اَلَعَجَن
 00 اذه ناييشتيو

 ؟َكِلَذ ىلإ ٌقيِرَطلا ام هَل اَلاَتَك

 فةاعْلاَو ِرْكَّذلا نِم هب هللا مكرم م ناكل هيف 00 ام ٍناَكدمَت :َلاَقَ

 لا

 حلا اَم يِديَس ايلا ا ا

 اا را تو ةربع اهيفو 0 ا ا )0غ(

 لا را .نأشلا ريبك دّمعَتلاو ةّئْشلاب

 .هديحوتو هللأ ةفرعم يف ارظانت امهنأب يبهذلا مزج 00



 عميس اَقَيعالا ٍلصَمُم ُباَتِك

 َنوُمَسُي َةَلِزَتْعُمْلا َّنِإَف ؛ِتاَمَّصلِل َنيُِْمْلا : يِنْعَي  ُةَمّبَسْمْلا ٍءاَلْؤَم ُهلوُقَي اَميِف اِّإ

 د ةهشم ةيئافضلا

 ا اصر ذأ ولت نع خلد ها ارو زامل رع اخرا

 كلا اذه نأو ب صحت ةياقن هلا له اناث قوُكي نو + مَلاَعْلا ع قمتي نأ

 ا

 نع ةروهشكلا و ٍةَياَكِحْلا ٌعِضْوَم اَذَهَو

 را ا وعلا ىلع لو 0 ا

5 - 
 مه اس 86 ع 3

 يِف َضْرَأْلاَو 0 0 ْنَأ َدْعَب ٍشْرَعْلا ىَلَع ِهِئاَوِتْسا َسْفَن َّنَأِل َكِلَذَو
 ٍنآَرُقْلا يف هب هللا َرَبخأ اَمَك ؛ُلُْسُرلا هب تاج يِذَّلا عْمَّسلاب ملُم م انا كف

 اوفا
 ٍةَرْظِفْلاِ ٌموُلْعَم ٌرْمَأ اَذَهَك :ْمُهْنِم اَنِئاَب ِهِتاَقوُلُحَم ىَلَع اًِلاَع 0 اكو

 .َمَدآ ينَب ُعيِمَج اَهيِف ُك رشي يلا ةيِروُرَصلا
 :َرَكْذَأ ُهَل ُهبْلَقَو ءرثكأ ُهَّل ُهُواَعْدَو ءَدَبْعَأ ُهَلَو ءفّرغأ هللاب َناَك نَم لُكَو 2 7 0 م و 71 رم 7 هَ أ 20 1 ًَُ أ 2 0

 مم ياقلب 7-52 ج56 3 و ل

 لَمْكأَو ىَوقأ كِلْذِب ئروّرضلا هَمْلِع ناك
 ةَعيِرَّشلاَو اُلَمْجُم َرمألا ُمِلْعُت َةَرْظِفْلا نإ ؛ةَلَدْنُمْل و 8 سَ نا 0 هيا م 0

 [غه ]:/":  لا 0-3 00 0 8
0-4 

 ٍىاَمَّسلا يف :ُتَلاَق «؟هللا َنْيَأ» :ِي ْيِبَنلا اَهَل دا يلا ُةَيِراَجْلاَو
4 
34 



 هنأ مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 7

 . "0هُقَئِمْؤُم اَهَّنإَف اًهقِيعأ» )١1( ب ه8 س57
 وقار - 85 ع - 3 - هن هي 622 2 ممله

 ؟هتركذ اَمِب اه او اَههقف نم تياَرأ «ةيمجعأ ةيِراج

 للك ْنَنلا اَهّرَقَأَو ءاَمّْيَلَع ىَلاَعَت هللا اَهَرطَق يتلا ِةَرْظِفْلا نَع ُْتَرَبْخَأ اَمَّنَِو

 .ِناَميإْلب اَهَل َدِهَسَو ءَكِلَذ ىَلَع
 اَمُك وب ٍراَرِْإْلاَو هّبَر ٍةَكِرْعَم ىَلَع ُهَل اًيِداَه ُهْذِجَي َكِلَك ُلِقاَعْلا لَمأَتيْنت

 ىَلُْمَأَو ْناطْيَّسلا مُهَّل َلَّوَس نَمِم نوقدشتملاو َنوُقُمَعَتُمْلا ُهّنَدْحَأ اَم ال يِخَبْنَي

 4 ]:/5١[
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 (هِيْهَج وأ هِتَحاَحل الإ ٍلَمَعْلا ٌناَسَف ُهْنَع ٌرُدْضَي ال لُجَرلا)

 َةّسِم ُبِجوُت ٍلوُصُأْلا ُةَِصَو ءِلَمَعْلا لأ َمَلعْلا َّنأ موُلْعَمْلا نم ملكت
 :نْيكيَمِل الإ لَمَعْلا ُداَسَم ُهْنَع ُرَّدْصَي ال ُلُجَرلاَو عوُرْفْل

 الا اة

 ليلا لو

 )١( ملسم هاور )657(.
 :ناعون ةجاحلاو (؟)

 ةبيغو «هتروع ىلإ بيبطلا رظنك ؛اهلجأل مرحي ام لعف لجرلل حابُيف «ةيقيقح ةجاح :لوألا
 .كلذ وحنو يضاقلا دنع همصخل مصخلا

 اهتلثمأ نمو «ةهوركم وأ ةمرحم نوكت دقو «ةيقيقح ريغ ةجاح : يناثلا :

 بويع نع ثحبلاب كلذ جالعو ءاهلجأل اًجيِبق ناك ولو ءيش لك لعفيف «ةرهشلاو زوربلا -أ
 حيحص يف امك «ءافخلا بحي هللا نأ ةفرعمو «حلاصلا لمعلاو ملعلاب لاغشنالاو «سفنلا

 ملسم ) )777١.َيِفَحْلا َينَعْلا َيِقَنلا َدْبَعْلا ِّبِحُي هللا َّنِإ» :لاق ِديلي هللا َلوُسَر نأ
 «ةعانقلاب لاملا بح جالعو «هتوهش عابشإل مئاظعلا بكتريف ؛لاملا وأ جرفلا ةوهش - ب

 .رصبلا ضغو حاكنلاب جرفلا ةوهشو
 الإ هدسي ال يذلا صقنلاب هروعشل هب حدقيو هريغ بسيف ؛ةناكملاو لامكلاب روعشلا - ت

 علضتلا وهو «يقيقحلا لامكلا اهلمكي امب سفنلا عابشإب كلذ جالعو «هسفانُي نميف نعطلا
 الو ءمهحدم عفني ال سانلا نأب سفنلا عانقإو «هئتاجرو هتبحمو هللا نم برقلاو «عفانلا ملعلاب
 .ىلاعت هللا وهو «همذ حبقيو ءهحدم عفني نمب لاغشنالا بجاولاف ؛مهمذ رضي



 صصص اَقَيعالا ِلصَمُم ُباَتِك
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 . ُهَلَعْفي الق :ُهْنَع ُينَعْلا ِءْيَّشلا حْبقب مِلاَعْلا | اَمَأَ
<7 

 ُرَخآ نْوَل َكاَذَف :يِصاَعَمْلا ِهْيَلَع ْتَوَتْساَو ُهَلْقَع ُهاَوَه َبَلَغ نَم اّلِإ َمُهّللا
2 

 م

07 [/] 

 نر نر حز

 ْمِهوُحَتَو َنيِكِرْشُمْلا ٍبَهْذَم يِف َفْنَص نَم)

 (اَمِلْسُم َنوُكَي ْنَأ ِهِلاَوخَأ ُنَسْحَأ
 َنوُكَي ْنَأ ِهِلاَوْحَأ ٌنَسْحَأ ْمِهوْحَنَو َنيِكِرْشُمْلا ٍبَمْذَم يِف تَّئَص نَم 0# ]

 ٍر | نع ٌذَتْرَي َةَراَت ُهَدِجَت اَذَكَم ٍءاَلُؤَم ِسوُؤر نِم ٌريِثَكَ

 ُناَميِإْلا ُبِلْعَي َةَِلاَت ُلاَح ُهَل ْنوُكَي دَقَو ءِقاَمِنَو ِهِْلَق يِف ٍضَرَم َعَم هيَ ُدوُعي ٌةَراَتَو

 0 «َقاَمتلا اًهيِف
 دا اكان ني تلا

 ركل هنأت ماضل بكرا و ةداَبِع يف ُهَباَتَك يزال 9 ؛مالسإْلا

 ٍِقاَمَّناِب مالْسِإْلا نع َُنِ ِهِذَهَو ءويِف َبَعَرَو ِهِتْعَمْنَمَو َكِلَك ٍنْسُم ىَلَع

 [06/4] .مالْسإْلا ىَلِإ َداَعَو ُهْنِم َباَت ْنوُكَي دق َناَك نإَو «"'”َنيِمِلْسُمْلا

 ١ ههه

 (ٍلْفَعْلا ةّجح َنوُرِكْنُي ال ِةّنُّسلاَو ٍثيِدَحْلا لفآ)
 لُهأ ةَئْسلاَو ثيِدَحْلا أ نأ َنوُمْعْرَي مالَكْلا َلْهَأ نأ ٍبَجَعْلا نم 554 ]
 !ِلْقَعْلا ةجحح نوركني مون لالا رع لهأ اوس كيل

 َءاَج اَم َنوُرِكْنُي اَل ِثيِدَحْلاَو ِدَنّسلا َلْهَأ َنِإَف ؛ٌقَحِب , اذه نب : مهل ُلاَْي

 . ْمُهَنيب ِهْيَلَع نَمَتُم لأ اَذَه ءْنآْرُقْلا هب

 .لطابلا نم هررق ام رفك امنإو «خيشلا هرفكي مل )١(



 ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 8س |
 7 تت تا تااتتحتكك7 لجل 00:

 . ")وي ريغ يف رُبَدَتلاَو ِرْكَمَتلاَ ٍرابِتْعاِلاَو ِرظَّنلاِ َرَمَأ دق ُهْناَو

 تل كا ا اها برا الوركألا تلك ويدخل نع تا لَ
 وا

 مُهنِإَف ؛ (ماّلَكْلا» ٍظْفَلَو «ٍلاَلْدِتْساِلاَو رظنلا» ظفل يِف ُكاَريش َرَيْشا مق :

 اوُدَقَتْعاَف ءْمِهِلاَلْدَتْساَو ْمِهِماَلَكَو ْمِهِرْظَن ٍلِطاَب نِم َنوُمْلَكَتْمْلا ُهَعَدَتْبا اَم 0

 عهد ه5 /5] .ٍلاَلُدِتْساِلاَو ِرظَنلا سْنِج ٍراكنِإل ُمِزْلَتْسُم اًَذَه َراَكْن

 هه مه

 (ثيدحلا ىلع مهلوقع مالكلا لهأ ميدقت)

 - ُتيِدَحْلا ُهَضَراَع اَذِإ ُهَلْقَع نأ ُحّرَصُي نَم "*ِءاَلُؤَم نِم نأ ُبَجَعْلا هو

 اع ِهِميِدْقَتب َحَّرَصَو ههِلْفَع ىَلَع ٌتيِدَحْلا َلَمَح  ِتاَمَّصلا ٍراَبْخَأ يِف اَمِّيِس ال
 !ْثيِدَحْلِل اًناَريِم ُهَلْفَع َلَعَجَو ءْثيِدَحْلا

 م <

| 

 إن |

 ا
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 نيم 2 و. :يرعش تيلف

 يف وكيف ةلدلل ٍةَعيِرَّشلا يِف ِهِميِدْقَت اًحّرَصُم َّناَك اَذَه ُهلْقَع لَه -

 ؟ِهِعاَبتاِب ٍروُمْأَمْلا ليبّسلا
 - 7 7 - سومو 8892 ري 6ع

 [هرا د ةا//4] . للاب الإ هوك الو لوح دَلَف

2 25 

 يل ا وتحمل نوال د فجلارر دا و

 . ِءاَلْؤَه هيف ْعَقَي هنأ ُنظَي نكي ْمَل اَم ٍلاَكَّضلاَو ٍلْهَجمْلا نم هيف َدَجَو

 .اهلامعتسا نم عنام الف ءركفتلاو ربدتلاو رظنلا نم رّبَتعُت ةيلقعلا ججحلاو )١(

 .مالكلا لهأ :يأ (0)
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 0 ٍداَقِيَم الا ٍلَّصَمُم ٌباَتِك

 هَمَلَأ يِذَّلا جرم كنيِدَح يشك لذ ؛ْمُهْنَع َكِلَك ٍروُدُصي ُبَْذَكُي دق ىَّنَح

 ؛ينادمهلا ٍةاَضُقْلا ِنْيَعَو ءاَئيِس ِنْبا َوْذَح هيف ىَّدَتْخا يِذَّلا ءيِزاَرلا هللا ٍدْبَع بأ

 ىف دجوي ال ِبيِتْرَتَو (ٍةَبيِجَع ةامضأو «ٍليِوط قاّيِسب ٍجاَرْعِمْلا تين ىَوَر ُهَنإَف

 ةَنيِعَّضلا اَلَو ٍةَنَسَحْلا اَلَو ٍةَِِحَّصلا ِثيِداَحَأْلا يف ال «َنيِمِلْسُمْلا ٍبْنُك نِم ٍءْيَش

 .مْلِعْلا ردأ ةيِوْرَمْلا

 3 اضلا كااضلا ِرِيِسْفَتِب هوس :جارخملا ِثيِدَحِب ٍلْهَجْلا عم هن مث

 َنيِذْلا َءاَيِبْنأْلا ١ َّنأَو ,كالفألا ىَلِإ ِهِرْكِفِب هيْقَرَت ا َجاَرْعِم َلَعَجَو نييخفلا

 نيه ةعيرألا رانا ءٌسْمَّسلا َوُه َسيِرْدِإَو هُرَمَقْلا َوُه م مدا ُبَكاَوَكْلا مه م مُهَآَر

 َكِلَذ ُمُظَعُي ُهَنِإ مث ءََلظُمْلا َبِجاَوْلا َدوُجْوْلا يع هاو هةكيرألا ا رماتعْلا

 َنيِنِمْؤُمْلا ماهي 58 اينوضص تيب يلا فراكملاو قارس لا ني ُةُلَعْجيَو

 َداَغ ُهْنِم ل ا مجرما ستحول 6ع

 ٍضْعَب طَحب َةَحْشْنلا ُهْوَرَأ ىَّتَح َكِلَذ ُعَفْدَي ُهَل َنيِبّصَعَتْمْلا ُضْعَب َّلَعَجَو يِبَْجَعَتلا

 الس ىذا هاك نفي يف هتك دقو داب ريل نيزملا عا

 :َنيِولكَتملاَو ِةَفِساَلَمْلا ِءاَرآ َةَّماَع هيف َعَّمَجَو كَةَيِلاَعْلا َبِلاَطَمْلا»

 ماََكْلاَ ُِدَضَتلاَو ِهمِيَلاَ ؛ مْلِعْلا نم - َىِلاَرَعْلا ٍدِماَح اَبأ ُدِجَتَو

 مولع يف ِهِرْحَْبَتَو ٍدْصَمْلا نش ةقابْلاَ ٍدْهُزلا َعَم م َكِلْذ ٍرْيَغَو لو

 0 ل 0( : ُهَباَنَك ِهِوْحْنَو (ةيعَبَرأْلاَ باك نيف كدي د َكِيَلوُأ هيكرتقا ف َ ةيِماَلْسِإْلا

 .(هِلْمَأ ِرْيَغ ىَلَع هب

 :ٍبِلاطَمْلا َةَياَعَو ٍقِئاَقَحْلا َراَرْسَُأ ِهيِف تْدَقَتُع يل

 هَل نأ َعَم 0

- 

 هتدح . ْمُهُناَتْرَتَو مُهُتاَراَبِع ُتَريَغ دق ِهِنيعِب ٍةَمِسْلََتمْلا ِةئباّصلا َلْوَق

 و

 ءاملفلا نع قم ٌةَمِياَط َناَك دّمَف (ِهِلْهَأ ٍرْيَع ىلع هب َنْوُنضَمْلا اّمَأَو

 ُهُماَلَك ُهَّلُك اَذَه نأ َنوُمَلْعَيَف ِهِلاَحِبَو هب ِةَرْبِخْلا ُلْهَأ 51 امو هه ل نورك



 ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 7ع |
 تتفق خخ فس حا 1

 ص - يع

 دق امك ُهَلاَثْمَأَو َوُه َناَك ْنكْلَو ءاَضْعَي ِهِضْعَب تع , َةَهباَشَمَو هِماَلَك ُداَوَمِب ْمِهِمْلِعِل

 َنوفَوَشَتُي ام ام بلو ِاكَذلا نم مهن نأ هات لك ىلع وُ را ير

 َنيِذَلا ِةَّمألا ِهْذَه ٍةَّصاَح قيِرَط ُكوُلُس مُهَّل رقي ْمَلَو ءِقلَحْلا ٍةَص ا ير تاع

 .َناَمِيِإْل اَو َمْلِعْلا هلك ٍلوُسَّرلا نَع ع اوُنِرَر

 ِتاَراَبِعْلاَو ِفّْوَصَّتلا ٍبَلاَق يِف اَمَرَهْظَأ ُهَّنِكَل ِةَمَسْلَمْلا ىَلِ لِمَ َوُه َ

٠. 

 فلمرتكت 

 ةيمالْسِإْلا

 ُنْب ِرْكَب وُبَأ ِهباَحْصَأ ٌصَحَأ ىَّنَح هَنيِمِلْسُمْلا ُءاَمَلُع ِهْيَلَع ّدَر دقق اَذَهِلَو

 َجْرْخَي ذأ َاَرآ م قَفِساَلَمْلا نب يِف َلَحَد ٍدِاَح وُبأ اَُحْيَش» :َلاَُهَّنإَ ير
 [35- 57/4 .16"2ردَق اَمَق مُهْنِم
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 (مالكلا ملع يف لوخدلا ىلع ءاملعلا ضعب مدن)
 ةَمْلُكَتُمْلا نِم ٍِفَلَسلا ٍجاَهْنِم نع َنيِجِراَحْلا ءاَلؤَم َهَماَع دن انم0 ]
 اَذَه يف ٌتاَياَكِحْلاَو ٍِتْوَمْلا َّلْبَق اّمِإَو ِتْدَمْلا َدْنِع ام َكِلَدب ُفرَتْعَي 0

 وملع لاك انا يبدأ ٍلاّرِيْعاِلا يِف ْأَمَن :ُيِرَعْشَأْلا ِنَسَحْلا وُبَأ اَذَه -

 . ْمِهْيَلَع ُدَّرلا يف َعَلاَبَو قَلِرَتعُمْلا ٍليِلْضَتِب َحَّرَصَو َكِلَذ نع ّعَجَر م

 ماَلكْلاِب ٍهِتْفِرْعَمَو و ِهِهْلَأَتَو ِهِئاَكَذ ِطْرَف َّعَم ُيِلاَرَعْلا ب نما وأ قو

 ٍلِئاَسَمْلا و ِهِذَه يِف يِهَتْنَي ءِفّرَصَتلاَو ٍةَضاَيرلاَو ٍدْهُزلا َقيِرَط ٍهكوُلُسَو هَوَمَسْلَمْلاَو

 # ا

 راَنآِب ٍةَفرْعَمْلا وليلَك ْمِهلاَتْمَأَو ٍبيِطَحْلا نْباَو َيِلاَرَعْلا ٍدِماَح ابأَو يِلاَعَمْلا ابأ نأ خيشلا ركذ دقو )١(

 اَلْضَف ةَعاَتَّصلا ٍلُهَأ ٌماَوَع نِم هب َنوُدَعُي اَم ِثيِدَحْلاِ ٍةَمرْعَمْلا نم مُهَل نكي ْمَل :لاقو ءِفَلَسلا

 عاملا اَّلإ اَمُهَتيِداَحَأَو اًمِلْسُمَو َيِراَخُبْلا ُفِرْعَي ِءاَلْؤَع نم ُدِجاَوْلا نُكَي لَو ءاَهّضاَوَح نَع

 يدنا ؛ مْلِعْلا له َدْنِع رِتاَوَتُمْلا حبِحَّصلا ْثيِدَحْلا َنْيَب َنوُرُيَمُي اَلَو ّةَماَعْلا َكِلَذ ُرُكْذَي امك

 9 7/4 .ها . ٌبِياَجَع اًهيِفَق َكِلَتِب دقاق قّدِصَأ مهو .ٍبوُذُكَمْلا ىَرَتْفُمْلا ِثيِدَحْلا َنْيبَو
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 8س | ٍداَقِيَم الا ٍلَّصَمُم ٌباَتِك

 َناَك نِإَو « ٍفْشَكْلا ٍلْمَأ ةقيِرَط ىلع هرمأ رخآ يف لحي رسل و .كفولا نإ

 م َماَجْلِإ) :َفَّنَصَو ِثيِدَحْ ١ ٍلْمَأ ٍةَقيِرَط ىَلِإ ّعَجَر َكِلَذ َدْعَب

 .«مالكْلا

 يلا ٍهباَتِك يف َلاَق يِذاَّرلا َرَمع ُنْب ُدَمَحُم هللا ِدْبَع وُبَأ َكِيَذَكَو -

 َهيِفَسْلَمْلا َجِاَتَمْلاَو ةّيالَكْلا َقُرُظلا ُتْلَمأَت دقل» :ِتاَّذَللا 00 يف ُهَفَنَص

 قير ٍقُرظلا َبَرْقُأ تْيَأَرَو ءاّليِلَغ يِوُرَت اَلَو ءاليِلَع يِفْشَت اًهتْيَأَر اَمَق
 :نآَوَقْلا

 ُدَعَصي ِهْلِإ» 10 :هطا 4©) 5 ٍشْرَمْلا َلَع نعَيلاِ» ِتاَبْنِإْلا يِف ُأَرْقَأ

 :رطافا مسمي ُحِبدَّصلا ُلَمَملاَو بطلا ُركْل
 ١ :ىروشلا] 4س ريتك اج يملا يف 0 17

 : اًريثك ْلََمَي َناَكَو .1يِتقِرْعَم لم فَرَع يِتبِرْجَت لْثم َبرَج نَمَو :َلاَق ّمُ

 ُلاَلَض َنيِمَلاَعْلا يَْعَس ٌرَمْكأَو ُلاَمِع ٍلوُقْعْلا ماَدُفِإ ةَياَهِن

 نك ف 0 ا ا
 اوُلاَكَو َليِق ِهيِف اَنْعَمج ْنَأ ىَّوِس اَنِرْمُع َلوُظ اَنَنْحَب نَم ُدِفَتْسَت ْمّلَو

 ةتفلشلا فذ انتشار 451 هيو ةلحشب تاكا ام ك5 نيقرعلا ُماَمِإ اَذَهَو -

 ُعْلبَي َماَلَكْلا نأ تْفَرَع يْنأ ولف «مالكْلاب اوُلِغَتْشَت ال اًئباَحْضُأ اَي) :ُلوُقَي َناَكَو

 َ هدب تلككشلا املي امن نلإ يب

00-7 

 مالا َلْهَأ تْيَلَحَو َعَضِخْلا َرْخَبْلا تدخل لكل هوم تع لاكو

 ُلْيَوْلاَق ِهِتَمْحَرِب يِبَر يِنْكَراَدَتَي ل نإ 01ه يِنْوُهَن اًميِف َتْلَخَدَو مُهَموُلْعَو

 ِزِئاَجَع ِةَديَقَع لاق 0 يم دفع يلع توم اذنأ اَهَو (يِنيَوِجلا نبال

 [/خ 1 . ًَروُباَسُيَ



 هْنَأك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 2س ١

 :ىلاعت هلوق)
 (ةيآلا 4م نائما ُهْبَسَحي ٍةعيِقب يسارك مهلغأ أدرك نادل
 َهَح آم ُناَْمظلا ُهْيَسَحي ٍةعيقب د ريك هلعَأ اورفككم َندلاَو#» : ىَلاَعَت َلاَق قفنقا

 ؤأ © باسيل م عيمرمم هيَ 0 هلأ َدَجْوَو اًعْيَس هذجي َر 3 مداح اَذِإ

 نوي نر فج الل .هقوف ني جْوَم وو نَي جرم ُهنَمدَي ني رب ىف تمن
2 
 4٠[. "9 :رونلا] 42 رون نمي هَل اَمَق نه ارو لا

 يِفَو ءاَدوُجْوَم ُهبِحاَص يم ىذلا ِبّكَرُمْلا ٍلْهَجْلاَو ركل لَكَم :اًَمهْدَح

 ِشطَعَك ؛قكْلا "ىلإ نافظَع :تلقلا نو ءِباَرَّسلاَك اًموُدْعَم الاخ نركب عِقاَوْلا

 ءاَمَوَ ُهَدْنِع هللا َدَجَوَو ءاَاَرَس ُهَدَجَو َءاَم ُهَّنَظ ام َبّلَط اَدِإَف ِءاَمْلا ىَلِإ لكلا

 . ٍباَسِحْلا ْعيِرَس ُهَللاَو «ُهَباَسِح

1 

 .َةَعامَجْلاَو ةَّنَّسلا نع َنيِجِراَخْلا ٍءاَلُؤَم َةّماَع ُدِجَت اَذكَمَو
 0 - 5 5000 هوو ومر ًُئ ا

 ُهَبِحاَص هيف ُنيَبَتَي ال يِذَلا طيِسَبْلا لُْهَجْلاَو ٍرْفَكلا َلَكَم : يناثلا لَكَمْلاَو
 1 1 يع بع 00 ع

 .ىّده هيف ىَرَي الَو ءاقح

 ووري

 .ٍبّكَرُم ٍلْهَج نم هيف ّدُب الق ٍرْثُك َلُكَو ءِطيِسَبْلِل ٌمِرلَتْسُم ُبْكَرمْلا ُرْفُعْلاَو

 َلاَح َنْيَبُيَو ءِدِساَقْلا ٍداَقِتعاِلا َلاَح َنّيبيِل َكِلَذِب ِنْيلَتَمْلا ُهَئاَحْبْس هللا َبَرَصَق
 .- َنيَلاَضلاَو مُهْيَلَع بوشنتلا َلاَح ُهِبْشُي َوُهَو - ّقَحْلا ٍةَكرْعَم مّدَع

 ال يذلا ٌلاَّضلا َلاَحَو ءُباَذَعْلا هب َلِحَي ىَّتَح ٍلِطاَبْلا ىَلَع ممَصْعْلا لاح

 [/6 /:] .ىَدُهْلا َقيِرَْط ىَرَي

 هه مه

 (ةمئألل اهتيسنو اًيتك مهفيلأتو ء:ةضفارلا لالض)

 مْلِعْلِل ٌءاَعْداَو اًبْذَك ٍفِئاَوَّلا ٍرَثْكَأ نِم ؛ًةَضِفاَّرلا» َةَمِئاّطلا ِهِذَم َّنِإ 755؟]

 .ةَطِماَرَقْلاَو ُةينِطاَبْلا مهْيَلِإ ْتَبَسَتْنا اَذَهِلَو ؛موُنْكَمْلا



 ا داهم : ١ لصفم ب 2 مس اًعِيَعالا ٍلّصَمُم باك

 .هلط ٍبِلاَط يِبأ ِنْب ٌيِلَع َنِنِمْؤُمْلا ٍريِمُأ ِنَمَز يِف مهل َجَرَخ ِءالْؤَهَو
 كلذ نع ةلانم ناك نك ةةكهولاو موُلُعْلا نم م ٍراَرْسَأَ مح هلأ نودي "اوراضو

 . َكِلَذ ءاَمِيْناب مُهُريْخُيَ هباَحْصَأ ٌصاَوَح
3 

 ٍرَبْكَأ نمَف :ٍقِداَّصلا ٍرَمْعَج نَع اَهَنوُعَدَي يَتْلا را ل

 . هئللط ٍرَمْعَج ىَلَع َبِذُك اَم ٍدَحَأ ىَلَع َبِذُك اَم :َلاَقُي ىَّتَح 4 تل اخالا

 : َةَفاَضُمْلا روُمْأْلا ِهْذَه نِمَو

 و :ٌرْفَجْلاَو َتِداَوَحْلا ِهيِف َبَتَك ُهّنأ َنوُعَدَي يِذَلا (ِرْفَجْلا» ُباَتِك أ
 .هِدْلِج يِف َكِلَذ َبَتَك ُهَنأ نَومْعَرَي ِزْعاَمْلا 520 وع د

 . ةَبراَغَمْلا نِم ُهُوُحنَو يلحلا ُنّْبا ِهيِعَّدَي يِنَلا ةَق ًءاَطِبْلا» ُباَتِك َكِلَذَكَو - ب

 .رْمْعَج نَع (ِتْفَهْلا»َو «ٍلالهْلا ىِف «ٍِلَوْدَجْلا» : باّتك ُلْثِمَو -
 هوه .تسمحت“ 5 5-7

 .هريغو ٍنارقلا ٍريسفت نم ريثكو - د
 ىنَب ود ىف عا ُهَفقَدَِص يِنَلا «افّضلا ِناَوْخِإ لِئاَسَر» باَكك 1 ف

 نيد َنْيَب ْمِهِمْعَرِب اوُعَمْج ِةَفْنَحَتْمْلا ِةَمِسْلَقَتمْلا ِةَئباَّصلا نِم اوُناَكَو ءَداَدْعَبِب هيوب
 ٍةَعيِرَّشلا نِم َءاَيْشَأِبَو ِةَفِسْلَمَتُمْلا مالكي اْوَنَأَو ةّيِفيِنَحْلا َنْيَبَو َنيِلَّدَبُمْلا ةَئباَّصلا

 د ا ل َنِإَف اَذَه َّعَمَو ءٌريِتَك ٌءْيَش لْهَجْلاَو ركل نم ِهيِفَو
 واه

 ٍقيِدْنِز لَو اَذَهَو ءٍقِداَّصلا ٍرْمْعَج مالك نِم هنأ ْمُعْرَي - يِحاَوّتلا ةاضَق نياك

 نوم ريو 4" سفن ٍنْبا» ٍمِحاَلَم نِم ِةَماَعْلا ٌضْعَب ُهُرُكْذَي ام ُلْثِمَو - و

 لُمأ قاَمَتاب هزخ يف نك لات اَذَعَو ِنْيَسْحْلاَو ٍنَسَحْلِل اّمّلَعُم َناك ُهن

 . مْلِعْلا

 الما كحك 0 جاهنملا يف كلذك درو امك «(بقع نبا) :هباوص فيحصت (بضنغ نبا)و

 .(18187/75) نونظلا فشك ىف ةفيلخ هركذ امكو



 ره

 كل ا اا ل سا هناك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ا

 : هاج ملط نأ ىلع لدي نياك ةهقتوهو

 نِم اَهْتماَع ووْحَنَو مظّتلاب ةَيِوْرَمْلا ٍمِحاَلَمْلا و ِهْذَه ُةَّماَع َكِلَّزَكَو

 5 دلو + اهني ةَدجاَو ري ٍخياَشَمْلاَو ٍةاَضُقْلا نِم اَنِناَمَر يِف ٌتدخأ دَكَو

 اهتْسَبَلَو اَهتّْتَص َتْنَأ لب ُهَل تْلُقَو ءاَهَمَدِق ىَعَّذا نأ َدْعَب َكِلَذ ىَّلَع ٍءاَلُؤَه َضْعَب

 ُهْرْيَغ َكِلَذَكَو َةَكَع يِرِصاَحُم َنوُمِلْسُمْلا َناَك امل َنيِمِلْسُمْلا ِكوُلُم ضْعَب ىّلَع

 ١[ 0/1 .ِكِلَمْلا اَذَه ٍرْيَغ ىَلَع اوُسَبَل ْمِهِرْيَغَو ِةاَضْقْلا نِم
 هه م

 (ةّيِنِيَدلا ٍروُمأْلا يف ُهْنِم ْرَثْكَأ ِةَيِنْوَكلا ِثِداَوَحْلا يِف ِبْذَكْلا ُباِب)

 ّنآل ؛ةّييَدلا ٍروُمأْلا يف ُهْنِم ُرتكأ ِةّيْوَكْلا ِثداَرَحْلا يِف بِذَكْلا باب كفلذا

 ىلإ ني دا ٍلُهَأِل َناَك نِإَو ءرََْأ َكِلَذ ىَلِإ ِنيَّدلا ىَلَع اينَدلا َن هول ل

 ني ِنامرُفْلا نم مُهَل سِنَل َكِلوَ ىَْمَأ ٍنيدلا ىلإ مُهْؤكت ّ ركل ءفْوَسَت َكِلَد
 سو َكِلَذ يِ َنوُباَذَكْلا َرْثَك اَذَهِلَف ؛ِنيّدلا ٍلْهَأِل اَم ٍروُنلا نِم ه ٍلِطاَبْلاَو َقَحْلا

 نِم ٌةَريِثَك ٌنسوُفُن ِهِب ُْتَلِتْقَو ؛ِلياَبْلابٌةَميِظَع ٌلاَوْمَأ هب تلكَ زييك نيش هني

 اًَهِوْحَنَو ِكْلُمْلا ىلإ ِةَقْوَشَتْمْل

 لْهَأ ْلْثِم ؛ِةيِنْوَكْلا ٍبيذاكألا يف ُلُخْدَي ٌداَسَق هِنيِد يِف نَم َةّماَع ُدِجَت اَدَهِلَ
 ِتاَلَبْفَتْسُمِب َرَبْخَأ 3- «ِبرْعُم ِءاَقْنَع» باَتِك ىِف - ُنِبَرَع ّنْبا َنِإَ ؛ِداَحَتالا
 [م١- ١ 30 ]:/ 8١ م0 . ٌبِْذَك اَهْتماَع ةَريَِك

 هه

 (؟ثييحلا ٍلْهَآِب ٌدوصقملا ام)

 ِهِتَباَتِك وأ هِوِعاَمَس ىَلَع َنيِرِصَمْفُمْل :ِثيِدَحْلا ٍلْهَأِب يِنْعَن ال م نحن 7

 اًرِهاَظ ِهِمْهَقَو ديف كبر ولطنسم حا ناك نك 3 : مهن ينخت لك ؛ِهِتْياَوِر وأ
02# 

 . اًرِهاَطَو اَنِطاَب ِهعاَبْتاَو ءاَنِطاَبَو

 [9 6/41 .ِنآرُقْلا لْهَأ َكِلَذَكَو

5-4 
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 8ث | ٍداَقَيَعالا ٍلَّصَمُم ٌباَتَك
 2الى ى كلك

 َه

 ةنّسلاو نآرقلاب ةلاضلا فئاوطلا ءاملع لهج)

 (ثيدحلا لهأ فالخب

 هللا ىَلِ ُةَفِئاَّطلا تّناَك اَمَّلُك اَهَّلُك تِئاَولَملا َدَجَو ُلِقاَعْلا َرّبَدَت اَذِإ 5

 َةَياَنِع َمَظْعَأَو تقع تيل ٍنآَرقْلا 5 برأ هِلوُسَرَو
 ا -

 :ىألأ اًمُهْرَع تناك ْءَدْعْبَأ ِهِلَوُسَر نَعَو هللا نع تناك اَذإَو

0 
 امير لب ؛ِهِرْيَغَو ِنآَرُقْلا َنْيِب ُرْيَمُي ال نم ِءاَلُؤَه ءاَمَلُع ِةمِيَأ يف دجَت ىّنَع »

 .:كنزخلا كيف َةَحِص ُمْلَن ال :َلاَقَك ٌّهَبآ ُهَدْنِع ُتّرِكُذ
 لل م

 . "051 اًنغلَبَي مل اَعَو ا 2١و دع 26 ه6 سس سس ماصار 2

 ا لادا نمتي نضر ناتسلا نشل ةكوذت ا هنأ ةَقْن يِنَّدَحَو

 ميِحَّرلا ٍنَّمْحّرلا هللا مْسِب :أَرَقَف . .يناهبصألا ِنيَّدلا ٌسْمَش ىَّمَسُي ُلُجَر

 مال .ففل كفلأ : :ُهَل ليق ىَّتَح ١[ : فارعألا] 46 صملا##

 م ع هاي سو

 ثيرعلا لف ةرييعي نيذلا نأ كل نكتب ةلداقلا ا هله اه لمت
1١ 

 ِثيِدَحْلا ُلُهَأ ُهَدْنِع َركذ ُهَنَأ ةليتق يبأ ِنْبا نع َدَمْحَأ َماَمِإْلا َعَلَب اّمَل اَذَهِلَو ه6 وسم
 ٌقيِدْنِز :ُلوُقَيَو  ُهَبْوَت ضْفْنَي َرُهَو  ُدَمْحَأ ُماَمِإلا م ل ا ورمههد رو .٠

 َنيِقِفاَنُمْلا ِنَمَز نِم ْميِدَق ؟ :ُلوُسّرلا هب َءاَج ام ِءاَمَلُعْلِل َنيِقِفاَتُمْلا ُبْيَعَو

 نع اًلضف  ةيفوصلاو ةعيشلا ءاملع رثكأ لهج ٌةّيئاضفلا تاونقلا تفشك نامزلا اذه يفو ١(

 ركذي نمو «مهعجارم نم تايآلا قطن يف ئطخُي نم انيأرو «ىنعمو ًةوالت نآرقلاب  مهماوع
 .نآرقلل هبسنيو 0

 .ركذُي ْنأ نم رهشأ وهف مهتمئأ ىلإ ةبوسنملا صصقلا قالتخا يف مهبذك امأو

 .(599/11) ءالبنلا مالعأ ريس :رظني (؟)



 ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت نو 0
 تتفق حخخ د سس لا 54175

 . "0و َنِنلا ٍدْهَع ىَلَع اوُناَك َنيِذَّلا
 لا ُلاَدْبَأ مُهَنَأِل ؛«ُلاَدْبَأْلا» "”مُه :َنوُلوُقَي اوُناَكَف مّلِعْلا ُلْهَأ اَمأَ

- 
 2 وذ 8

 .ةَقيِقَح مُهَماَقَم َنوُمْئاَقَو

١ 2 3 
+٠ 

03 

ْ 5 
 يَِّلا ٍرْدَقْلا يِف ِءاَيْنأْلا َماَقَم ُموُقَي مُهْنِم لُك

 .ِلاَقَمْلاَو مّلِعْلا يِف اَذَه

 :لاَكلاو ةداجلا نف اَذَهَو د
 . اًعيِوَج ِنْيَرْمَأْلا يف اَذَهَو - 7

 ىَلَع َنوُرِهاَطلا قَعاَّسلا ماَيِق ىَلِإ ٌةَروُصْنَمْلا ُةَمِئاَّطلا مه :َنوُلوُقَي اوُناَكَو

 يِذَلا َوُهَو ْمُهَعَم ُهَّلُسُر وب هللا َتَعَب يِنَلا نمل نيدو ئذنيلا نأل ةّنَصْلا

 [ةا/ - ة”/:] . اًديِهَش هللاب ىَمَكَو ِهَلُك ؛ نيّدلا ىَلَع ِهِروُهَظب هل هللا َدَعَو

 ه5 ©

 (ةيداحتالاو ءَةَطِماَرَقْلاَو ءةضفاّرلا نيب قفاوتلاو هباشتلا)

 اًناَرِيْقا :«ةيداحتالاو» .(َةطِماَرَقْلاَو» كَةَضِفاَرلا» َنْيَب ُدِجَت 6569 ١
 و وج ورام هس

 :رومأ مهعُمجَي « 5-7

3 

 ةةعايسلاو سلا ُلْهَأ ه ديلع اميفو .هةمألا ةذم م :اهنم

 ا وّضَتْخاَو ِهِب اوُراَتْما اًنطاَب َنوُعَّدَيَو «نيّدلا ٍدِع اَدَكَو ةّلِجْلا ٍلوْصَأ نو ٌدفَتْسا اًَميِفَو

 ب 8نوو 4 ع .اسو يه »ف نلو 24 مل 3
 "٠١-٠١54 /4] .َنوُفِلَتْحُم َنوْضْغاَبَتُم َنوُنِعاَلَتُم َكِلَذ َّعَم مه

5 

 .ىكنأو أرجأو دشأ مويلا مه لب ؛اذه انموي ىلإ كلذ ىلع اولازي ملو ١(

 .ثيِدَحْلا ُلْمَأ :يأ (؟)



 8س ٍداَقِتَع الا ٍلّصَمُم ٌباَتِك
 24- ةييههَمصةصصدةريدبر + د د ردا

 ,ةيويندلاو ةينيدلا رافكلا بتك ةمحرت مكح)

 (مهرابختو مهلوق لوبقو
 ءْمِهِتَعَلِب مُهَدْنِع اَم اوُمِلَع َنيِذَّلا باتِكْلا لْمُأ ٍةَمِلْسُم نم ّلَصَح اَذِإ 75+ 0 م 0 0007-2 5 2 هَ هموم ا وما مج 3

 مه 1 مده 6 5 ل 0 3 20 أ ىلع ملا >0 سل هّيس

 ْنْب هللا َدّبَع ناك اَمُك ْمِهِتْبَطاَحُمَو ْمِهِتَرظاَنُم يِف كِلذب عفتنا :ِةَيبَرَعْلاِب انل اوُمَجْرَتَو
 مّْلِعْلا نم مُهَدْنِع اَمب َنوَُذَحُي مُهُرْيَغَو ٍراَبخألا ُبْعَكَو ُيِسِراَمْلا ُناَمْلَسَو م 20: 24 2 3 - هوك م مه هدهد و 4 2 500 00

 مهْيَلَع ٌةَجُح ُنوُكَيَو ُلوُسَرلا هب ءاَج اَم ٍةَققاَوُم ىَلَع مُهَدْنِع اَمِي ُدَهْشَتْسُي ٍذَِيِحَو
 زرع وجو نون هربخ ىاعو هوجو نو

 سمس < كا 1 سل : الح َناَع سم نال ١ وب دوت و لاق ل ق2
 مرح ام ال دوارسإ ”ىجبل ناك وم | لك#» :هناحبس لاف اذَهِلَو

 0 مسمر يعمم 2. ليس ام  م3- ءري ها سمع د 2 «س مر 2

 َمُكُك نإ اهوُلَتأَك َةحَروَتلاِب اوَنأَه لق ٌةروَتلا لزنت نأ لبق ني ءِدِسْفَت َّلَع ُليِدْرْسِإ
 اَهَتَوالِتَو ٍةاَرْؤتلا َراَضخإ مُهنِم تبلظن نأ انْرِمْأَف 04197 :نارمع لآ] © تريِقِدَص د[ يري هكلا كا ها اس م4 56 ع 8 7
 هه سس 92 2 4220 2 2-0 5-0007 - 54 6 7 6

 باتكلاب مُهتتِسلأ َنوُولَي اوناك مهنِإَف ءَكِلَذ ٌفِلاَخَي ام لقن يف َنيِقِداَص اوناك نإ
 و 6 51 مع ةرضا ا هه 0 سمس هس

 َنوُلوُقَي مث ْمهِيِدْيَأِب َباَتِكْلا َنوُبْتْكَيَو ءباَتِكْلا نم َّوُه اَمَو باَتِكْلا نم ُهوُبَسْحَتِل

 . ْمهِباَتِكَو ْمهِماَلَك يِف َنوُبْذُكَيَو هللا ٍدْنِع نِم اَذَه
 >2 م 2 لال هه م 1 ا

 .ِةَْث نم الإ ةَمَجْرَتلا َلَبْقُت ال اَدَهِلَ
 ّيِئِباَّصلا ْنِإَف ؛ْمِهِوْحَنَو َنيِكِرْشُمْلاَو ٍةَمِساَلَمْلا ٍةَباَّصلا ٌةَرْظاَنُم اَذَكَمَو

 :مالكْلا نِم ٍةَمِساَلَمْلا ٍةَكياَّصلا ِءاَمَدُق َدْنِع اَم َرَكَّذ اَذِإ َفوُسَلْيَمْلا

 ىَتْلا ضْحَمْلا ٍباَسِحْلاَو بطلا لِْئاَسَم لْثِم ؟نيّدلاب ُقْلَعَتَي ال اَم َرَكَذ ْنِإَف -

 اًئيِس ُنْباَو يِزاّرلا ايِرَكَر ِنْب ٍدَّمَحُم :لْثِم مُهْنَع ذَحَأ نَم َبَتَكَو َكِلْذ اًهيِف َنوُرُكَدَي
 ٍروُمُأ يف َنيِقِفاَتْمْلاَو ٍراَفُكْلا ٍراَثآِب ٌعاَمِتْنا :ُهْتَياَغ اَم ِءاّبِطألا ِةَقِداَنَّرلا نِم اَمِهِوْحَنَو م 03 أ 5 0 سو < 0 ل ل - 2

 4 0 . 5 5 م53 7 2 78 ا م

 ءمِهِحالِسَو مهباَيي نسْبْلَو .مهراَيِد يف ىنكسلا ٌزوُجَي امك ؛ٌرِياَج اذهف اًيندلا

 اَمُكَو هَرَبْيَخ َدوُهَي لك ُىِبَّنلا َلَماَع امك ءضألا ىَلَع مُهُتْلَماَعُم ُزوُجَت اَمُكَو
 2 2 هم 1 حف 1 5 2 يع تع 2 س ذ 0 رماد يووم وو م

 اًيِداَه طقيرأ َنْبا ِنْيَرِجاَهُم ةكَم نِم اَجَرَح امل ركب وبأَو وه هك يبنلا ٌرَجاَتْسا

 هانم اجيت اوفو اهقيفنأ ىلع ةانمكتاو «ةئادسلاب رهاَملا ثيرحلاو «ايرخ

 . ةَئِلاَث َحْبُص ٍرْوَت َراَغ



 هناك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت نو 7
 تت تت تتح خخ حسا 4

 يقي ناكر هم رلاكو ىمشتا هلك للا لوشو قت ةنزع ةعازخ كلاكو
 و

 6 ع 3

 . (ِنْيَحيِحَّصلا» يِف اَذَه ُلُكَو

 0 اَذَهَو هك هكزش مم هلع بذي لكي لا ُرصَْب بلا بأ ناك

  َنِمَوظ :ىَلاَعَت َلاَق اَمَك ُنَمَتْؤُمْلا مهيف ب ِباَتِكْلا َلْهَأَو نيك رسما َنِإَ
 .[75 :نارمع لآ] 43 ًءودوُي راطنقي هَنمْأَت نإ نم ٍبتِكْلأ

 َرِفاَكْلا ُمِلْسُمْلا ٌبطَتْسَي ْنَأ ٌَراَجَو ءِلاَمْلا ىَلَع ْمَِِحَأ ُناَمَتْنا راج َدَِلَ
 .ِهِرْيَغَو َدَمْحَأَك ةيألا كلذ ىلع عن قت ناك اذإ هك سس هده ءءء

 ىَلَع مُهَّل ُناَمِيْئاَو ءايْنُدلا رمأ نم ُهنوُمَْعَي اميف ْمِهرب ٍلوُبَق نِم َكِلَّذ ذإ

 نيفلسمْلا ىلع ده هي الو َلْثِم ؛ ٌةَحِجاَر ٌةَدَسْفَم هيف نكي ك اَذِإ ٌرْياَج َوَهَو كلذ

 كلذ ِوْحَنَو مهْيَلَع ِهوُلُعَو

 بثألا نع ُهوُلَقَت ْنِإَق ؛ (ِنيدلاب» ْقّلعَتَي ام "'”اوُرَكَذ نِإَو -

 . اَلاَح أَوْسَأَو ءباَتِكْل

 َوُهَك ِنآْرُقْلا يِف اَم َقَقاَو ْنِإَف :ٌىِلْقَعْلا ٍساّيِقْلا ىَلَع ُهَتَقِرْعَم اوُلاَحَأ نِإَ
 :قلاعت لاق 15 4ةيوربفَملا ٍلاَثْمَأْلاِ هناَلظُب ناَيَب ِنآْرَقْلا يِفَق ُهَفَلاَح نِإَو ٌّقَح

 .[ :ناقرفلا] 4( ائيسْنع َنَحْلَو ّيَحْلآِب <كللتْم َلِإ لَكَ 2 7

 .ٍساّيقْلا نِم هب اوُؤاَج ام نالظُب نيب ولا نيبلا نم ايقلاَو ىحبلا ٍنآَرُقْلا يِفَن

 َنيِلَدَبُمْلا ِةئباَّصلا ىَلَع ُبِلاَعْلا َوْهَو - ٌقَحْلا هيف هنف كلم ةنوركدك اه ناك اك نإَو
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 6-0 م
 , 0في د 3و قحلا لبق َنيِرَخآْلا نم مُهَعْبَلا نَم ىَلَعَو ِهِعاَبْتَأَو وطْسِرَأ ُّلْثِم 6ةهز سار لس يلا زل 01 4 8م 2 م ع اري مه

 .مهوحنو ةفسالفلا :يأ )١(

 ءابدأو ءاملع بتك ةَّئّسلل نيبستنملا ضعب دري فيكف « هراقك هنأ مع هلك مهمالك درُي الف )0

 خيش اذهو «قلطملا مذلاب الإ مهركذي الو ءّقح يأ مهنم لبقي الو ؟اليصفتو ةلمج نيركفمو
 نيأف ءاهيف ءاج ام ضعب ىلع ينئُيو .راقكلا بك يف يذلا نيبلا اذحأ بجيت مالسإلا

 ؟لدعلاو فاصنإلا



 #7 معه ٍداَقِتَع الا ٍلّصَمَم ٌباَتِك

 ىف لكلا فض ناك فق وكلا ةفيف نايك نوكي الا كلل قف ردكلاو
 . هِتَمَجرَتَو و ِهِريِسْفَتَو ُهيِناَعَمَو ِنآْرَقْلا ٍةَقِرْعَم ىَلَع ٌفوُقْوَم اًَذَه يف ُرْمَأْلاَق ؛ نآرُقْلا

 ]:/٠١9 -١١١[
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 اهيف يتلا ممألا نم مهريغو ةفسالفلا تالاقمل نافشاك ةَّنّسلاو نآرقلا)

 (رفكو لالض
 ممل نِم ْمِهرْيَغَو ِةَمِساَلَمْلا ِتاَلاَقَم َرِئاَس ُميِلَعْلا ُنِمْؤُمْلا َرّبتَت اَذإ 55

 ْمِهقَحِل َنيِنْببَم ٠ ْمِهِلاَوْحَأِل نيَّفِشاَك َةَنّسلاَو َنآْرَقْلا َدَجَو : ٌرْفُكَو ٌلاَلَض اًهيِف يتلا

 . ِهِلِطاَبَو َكِلَذ ّقَح َنْيَب َنيرِيَمُم

 ٍداَهِحِب ٍقْلَخْلا َمَوْقَأ اوُناَك امك َكِلَِّب ٍقْلَحْلا َمّلْغَأ اوُناَك نيو ُةَباَحَصلاَو

 اَنَتْسُم ْمُكْنِم َناَك نَم» نس

 . هيب ةبحصل هللا مُهَراَتخا موق -

2 00 

 وو واع

 . ”9«ميِقتْسُمْلا ىَدهْلا ىَلَع اوُناَك مُهَّنإَف ؛ ْمهيْدَهِب اوُكَّسَمَتَو ءْمُهَّقَح مُهَل اوُقِرغاَ

 مهنع هللا يضرف ءمهب ءادتقالاو «مهردق ةفرعم بجوأ أمم « ءمهل ةميظع تافص سمخ ركذ )000

 . مهنّنُسو مهتقيرط عابتال انقفوو .مهاضرأو

 - )05/١"07( ةيلحلا يف ميعن وبأو )١8٠١١(«2 هلضفو ملعلا نايب عماج يف ربلا دبع نبا هاور (؟)



 ١  3مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 0
 اسس احس _  ٌ.  ل  سسبب  سلا 7ك ل2 ل علال ب ببي جيججُييحيحححححببببس
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 . مْلِعْلا يف ٍقْمُع ٍلاَمك َعَم ٍبوُلُقْلا رب ٍلاَمَكَب مُهْنَع ربح ف

 «ٌىِفوُص ُهيِقَف :ِبِئاَجَعْلا نم» :ُلاَقُي اَمُك ؛َنيِرْخَأَتُمْلا يف ٌُليِلَق اَذَهَو

 ىلع نودمشي  ءدضاقتلا ٍجاَلَصَو :ِقَداَرإْلا ٍنْسْحَو ءِبوُنُقْلا ٌرِب َلْهَأ نت

 ِكاَرْدِإَو ِةَفرْعَمْلا ُمَدَع اًريِثَك مهب ُنرَكْقَيَو «ِةَموُمَْمْلا ٍِتاَداَرإْلا نم مِهبوُلُق ٍةَماَلَس

 .هللا ليِبَس يف ٍداَهِجْلاَو ُهْنَع ْهَنلاَو ٌرَّشلِل ّمَّذلا ٌبِجوُت يِتَلا ٍقْلَحْلا ٍلاَوَْأ ٍقِئاَقَح
 ام ِتاَهْبُشلاَو ٍروُرشلا ٍةَقِرْعَم نِم َنوُكِرْدُي دَق :موُلُعْلا يِف ذ قُمَعتلا ُلْهَأَو

 .ِتالاَلَّضلاَو يملا عاَونأ يف مُهعقوي

 .امْلِع مُهَقَمْعَأَو اَبوُلُق قْلَخْلا َرَبَأ اوُناَك :ِدَّمَحُم ُباَحْصَأَو

 لكلا مِهِقمعَي نرَْيَنيحَتْمْلا نم ملا يف َنيِقْمَعَمْلا ركغأ نإ
 ا اه تلو مّلِع الب ُلَمَعْلاَو لوقا َّوهَو «نيدبعتملاو َنيِمّلَكَتُمْلا نِم ُموُمْذَمْلا

 | ل
4 
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 م 5-8

 اَلَمَعَو اَعِفاَن امْلِع ِساّنلا لَمْكَأ مُهَّنَأ َعَم  اوُناَك :ِدَّمَحُم ُباَحْصَأَو

 نم ِناَتَمِلَكْلاَو ُةَمِلَكْلا مِهِدَحَأ نَع رْدِصَي ءاَفْلَكَت ِساّنلا َلَكَأ  اًحِلاَص

 ىَلَع هللا ْنَئِم نِم اَذَعَو َّدَمَأ اهب هللا ِيِذْهَي اَم ٍِفِراَعَمْلا نِم وأ َمْكِحْلا

 مّظْغَأ نم وما تاكظتلاو فانلكتلا نِم َقاَرْوَأْلا َنوُشْحَي مُهَرْيَغ ُدِجَتَو

 ُتاَنوُعَر اّلِإ ٌتَلَس َكِلَد يف مُهَل نُكَي ْمَل ِءِوَعَرتْحُمْلا ِءاَرآلاَو ِِةَعَدتبُمْلا ٍلوُصُفْلا
 عاام د 1/1 .ٍنيّدلا يف ُهَدْصَق َءاَس نَمِم ةاَقَلتُمْلا ٍسوُمْنلا

 ه5 2

 ملو مزجلا ةغيصب دوعسم نبا نع )75١14/5(: ةَّنّشلا حرش يف يوغبلا هركذو ءرمع نبا نع -

 .(05) ةاكشملا فيعض يف ينابلألا هفعضو «هدنسُي



 معي سس 99 عاقتفالا لطقُم ياك

 ٌعْوَشلا َلْدَي ْمَل يِتلا ٍءاَمْسَأْلا نم ميلسلا فقوملا)

 (ْمِهِحْنَم اَلَو اًهِلفَآأ مذ ىَلَع

 ©)يِيسْدَم اَلَو اَهِلْمَأ مد ىَلَع ٌعْرَّضلا َلُدَي ْمَل يتلا ٌءاَمْسَأْلا اًمأ ماب.

 ْمِهتْيَنَع َنيِذّلا نأ ْملَسُن ال :َلوُقَيق نْيَماَقَمْلا َعَنْمَي ْنَأ ُهَل :ِهْيَلَع ُضرَتْعُمْلاَو

 . امد ىَلَع َنِعْرَش ٌليِلَد ْمُقَي ْمَلَو ءاَهتْمَمَد يِتَّلا ِءاَمْسَأْلا ِهِذَه يف َنوُلِجاَد

 ُموُمْذَم َوُهَف ِءاَمْسَأْلا ِهِذَه يِف َلَحَد نَم َّلُك َّنأ ْمْلَسُن اَلَق :اَهيِف اوُلَحَد نِإَو
 [1 . عْرَّشلا يف

 هه م

 )ج ٍراَوَخلاَو ٍةَضِفاَرلا ٍداَلِب يف هناميإ ينسلا نامتك)
 ا 4

 6هز د سا” مهن 19

 .  جراَوْحلاَو ٍةضفارلا ٍدالب

 لآ ُنِمْؤُم مك اَمُك ؛هَئاَنَيْساَو ُهَناَميِإ ْمتُكَي دق َكاَنُْه فَعْضَتْسُمْلا َنِمْؤُمْلا ْنِإَ
 3 5 ا ا ل مع ؟ 2 00 ا 0000

 ٍراَد يِف اوناَك َنيِح ُهَناَميِإ ْمثكَي َنيِنِمْؤُمْلا نِم ٌريِثَك َناَك اَمَكَو ءهَناَميِإ َنْوَعَرِف

 [ 3/1 .برحلا
 م8
24 

 .ميِسْجَّنلاَو وُشَحْلا :ظفل لثم )١(
 نيدب نونيدي ال مهنإف «جراوخلا :مهنيب هناميإ نمؤملا رتسي يتلا ةقرفلل لّثم فيك لمأت (؟)

 مهنرق كلذلو « ةريثك رومأ يف مهنيد لوصأ يف مهنوقرافُي لب ؛هجو لك نم نسل نيملسملا

 .ةّئْسلا لهأل مهتنيابُم ةهج نم «ةضفارلاب خيشلا



 انه ها تل سد هد. اب سدت ..ىد 11م مح هنأ مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت مع

 (؟فلسلا بهذم فرعي فيكو ءفلسلا بهذمل باستنالا مكح)
 ؛ِهْيَلِإ ىَرَتْعاَو ِهْيَلِإ َبَسَتْناَو ٍفّلَّسلا َبَمْذَم َرَهظَأ نم ىَلَع َبْيَع ال 77+

 [194/4] . 7قافتالاب هله: كلذ لوب كَحي لت اسم 2 9 < 35 2 5

 ْمَجْرْيَلَك مُهْنَع ٍلْقَتلاِب ُفَرْعُي َناَك ْنِإ ٍفَلَّسلا َبَمْذَم نأ موُلْعَمْلا ني ملاب+

 ؛ ِضْحَمْلا ٍلاَلُدِتْساِلاِب ُفَرْعُي انين ناك نِإَو ءُمُهْنَع لوكا راَمآلا ىلإ َكِلَذ يف

 نأل «يفلشلا لوف اذهش لاق تاَوصلا وه ةذنع لو قار قوم ُُك نر ْنَأِب

 ُئّرَجُي يِذّلا َرُه اَذَهَق (ُباَوَّصلا ّوُه اَذَهَو ءَباَوَّصلا اّلِإ َنوُلوُقَي ال تف

 الب ٍفَّلَّسلا َبَمْذَم َلَحَتْلا ُتْيَح ؛ِهِسْفَتِب ُهَسْفَت َباَع دق ِلْوَقْلا اَذَه ُلِئاَقَ

 :قصلا وه: هلق نأ :ُهاَوْعَدِب لب ؛ ْمُهْنَع ٍلْق

 نوُركْذي ريالا وُ فصلا َبعْذَم َنوُوْدَي امك :تيِحْلا لمآ ام
 تال ادق يع مورد سل زو هدر يدتعرل ا تالا زوي لكم ركل

 دّرَجمي هيل مل ِِرُئاَوَتلابَو ءٍِفِئاَوَطلا عاَمْجِإِب اَلوُقْنَم ِفَلّسلا ُبَهْذَم َراَصَ
 [لوأ 01/5 . عَّدبْلا ٌُلْهَأ 1 اَمُك اَنِفِلاَحُمِل ْ[َطَحْلاَو اَنَل ِةَباَصِإْلا ىَوْعَد

 © هه ١

 ىلإ 40١

 وأسال

١ 

 لا

 :قتشدل عيبا ٍصاقتْنا باب نو
 (ِناَوْدُعَو ٍريِصْقَت عَن نِم مهْيَلِإ َنيِبِسَتْنُمْلا يِف ّلَصَح اَم
 يِف َلَصَح ام :ِفّلَّسلِل ٍةَعِدَتْبُمْلا ٍءاَلْؤَه ٍصاَقِتْلا ٍباَبْسَأ نم 25074 ]
 ةَيِداَهَيْجا روم نم مِهِضْعَب نم َناَك اَمَو ءِناَوَذْعَو ِريِصْقَت عؤت نِم هيل نيم

 هب ّلَض «ْمُهَل ٍفِلاَخُمْلِل َةَنْنِف َراَص َكِلَذ نِم َلَصَح اَم َّنِإَك ؛اًهِفاَلِخ يِف ُباَوَّصلا
 د .اًريبك اَلاَكَض

 هه هج

 .تيقَمْلا بزحتلاو بصعتلا ليبس ىلع كلذ نوكي الأ طرشب )١(



 (فلخلا بهذم عبتاو ءفلسلا بهذم كرت نم ّمذ)
 ّيِرَعْش ذألا ٍنَسَحْلا يبأ ِعابَْأ نم ٍدّمَحُم يِبأ باَحضأ نِم اريدك نإ ال6 ]

 تانألا.ليوات ةلاشمو «ناقيإلا ةلاشم لثم ىف ءافلكلا ةفلاكفب َنوخَُرَصَي
 ءصُفْنَيَو ٌديِزَي لْْعَو ُلْوَق َناَميِإلا َن نا :ىفلّسلا َتَهذَما 0 ِثيِداَحَأْلاَو

 !2ْتْيَكَو تيك مُهْبَمْذَمَك : انباَحْصْأ ف نوي لكتملا امو

 يف ةكراولا تيواحألاو .تايآلا لَه ّنأ :ننلشلا كَمذع» + َنْوُلوُفَي َكِلَذَكَو
507 

 .«اًراَوَج اَّمِإَو اًبوُجَو اّمِإ اَهَليِوُأَ َنوُديِرُي ا 053 ل :تانعلا

 ملكت م لكلا م4 تكذلحلا نوركَديو

 ىّنَح َكِلَذ مُهْنَع َتّبْن َفَلَّسلا نأ : رج م هي لقا الئأ
 ! وَ جرحت

 ُهمِلَعَو هيِزْنَتلاَو قيدعوتلا نع ٌديَلاَض اوناك تلخلا نأ اًَحيِرَص اذه 000
 وذ ةروف

 ؟َنوُرْخْأَتَمْلا

 .نينملا نيذلاو حيِحَّصلا مْلِعْلا ٍةَروُرَضِب ٌدِساَق اَذَهَو

 ةييلكشبلا لاؤفأو فرات فلسلا لاوَفأ نوملكتملا رضي نكف.#اضنأو

 َيِلاَرَعْلا ٍدِماَح يِبَأَو ءيِنْيَرُجلا يِلاَعَمْلا يبأ ُلْئِم ٍدِحاَو ُرْيَغ ُهّلَعْفَي اَمُك ؛ُةَراَت

 ْمِهرْيَغَو يِزاَرلاَو

 :َنوُلوُقَيَو ٍفّلَّسلا نِم َمَلْعَأَو َقَّدْخَأ َنيِرْخَأَتُمْلا مُهتاوخإ 3و را

 !«ْمكَْحَأَو ْمّلْعَأ ِءاَلْؤَم ٌةَقيِرَطَو ءُمَلْسَأ ٍفَلَسلا ٌةَقِيِرَط١

 ّلَّسلاَو ءِناَرِعْلاَو ٍقيِقْحَتلاَو ِناَييلاَو مْلِعْلا يِف ِةَليِضَمْلاب مُهَئاَوْحِإ َنوُفِصَيَ
 . لْهَجْلاَو لكلا نيف ِريِصْفَتلاَو ءَكِلَذ يِف صن

 ِطيِرْمَتلاَو ٍرِصْفَنلا يِف مُهَراَذْعَأ اوُمِيِقُي ْنَأ :ْمُهَدْنِع مُهْتَياَعَو



 ل

 هنأ مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 1
 ان_#

 0 ها

 و ا مُهَل اًقيِسْفَت اَلَو «- جِراَوَحْلاَو ٍةَّضِفاَرلا نِم 0

 ا ْمُهَل اًليِهجَت َناَك : 500

 أ :اًمْعَرَق اًَقْسِف نكي ْمَّل نِإَو مس ع

 .ِةَلِضاَمْلا ِنوُرُقْلا ٍلْمَأ نِم ُلَضْفَأَو ملغ ٍةعيِرَّشلا يِف ةلوضفملا

 َنُسلا ُلْهَأ هْيَلَع ََمتا اَمَو َةَّنُسلاَو باتِكْلا َرّبَدَت نَمِل ِةَروُرَّصلاِب موُلْعَمْلا نمو

5-9 
 ”اًمَأ

 ٍنوُرُقْلا َّلْه

0” 

ًََ 
٠ 

 لن

 ٍلاَوْقَأْلاَو ٍلاَمْعَأْلا يف - الل نورا : ٍفْئاَولا عيِمَج نِم ٍةَعاَمَجْلاَو

 يللا ل1 ترابا ينل 2 هنوكلا ةزقل ادي ليفت رك قع اريك داَقِيْعاِلاَو
 هس 00 7 هكا - كلذ 2 يك هج لا

 .ِهْجَو ريغ نِم ٌةكَك يبنلا نع كلذ َتّبْث امك .مهنولي
 واه

 ٍلْفَعَو ٍناَمِيِإَو ٍلَمَعَو ٍمْلِع نِم ٍةَّليِضَق لُك يِف ٍفّلَحْلا نِم ْلَضْمُأ مُهَن و

 1 00 نس

 هللا ٌهلَفَأَو ماسلا 5 0

 [١ها/_- 65/:] .مْلِع ىلَع

 هه

 (دودرلاو راوحلا بادآ)

 ْرَجْعَي ال ٍليِوْمَتلاَو مْنَّشلا ِدّرَجْمِب َدّرلا َنِإ 5
 نِم َرُكْذَي ْنَأ ِهَْلَع َناَكَل :باَتكْلا لْهَأَو نيكوشتلا ٌرظاَي ُهَنَأ ول ُناَسْنإْلاَو

 . ْمُهَعَم يِذَّلا َلِطاَبْلاَو ُهَعَم يِذَّلا ََّحْلا هب ُنّيبي اَم ٍةَبحْلا

 َلاَحَأ دق َناك اَلِإَو َةيِْفَع َةَبُح ْنّيَُي ْنْيبُي ْمَل ْنِإ ٍلوُقْعَمْلاِ ِساّنلا ىَلَع ُدْرَي َنَمَو

 علما - 187/4] ل ِثْوَعَو ِةَضِفاَرلا موُصْعَمَك ؛ِتاَلوُهْجَمْلا ىَلَع َساَّنلا

 همها



 وعوع
1 

 :َنيِقِفاَوُمْلا ُةَّبَحَم وأ «َنيِرِفاَنلا 0
 (ةياسف لَو لجرلا ٍلْوَق ٍةَّحِص ىَلَع ُلدَي

 ُلُدَي ال :َنيِقِفاَوُمْلا ِةَّبَحَم وأ «َنيِرِفاَنلا ٍروُقُن َدّرَجُم َّنأ م 2 ل
 لاَلْذَيْساِلا لب ؛هللا نِم ىَدِهب كلذ ناك اذ[ ةلإ لف : اَسَف اَلَو ِهِلْوَق ٍةَّحِص

 .هللا نم ىَدُه ٍرْيَِب ىَوَهْلا عاَبتاب ٌلاَلْدِتْسا َوُه َكِيَذِ

 َُرَو هّبِحُي يِذَّلا ٍلْعِفْلاَو ِلْوَْلا دْحَأ َوُه :ُهاَوْهَي اَمِل ناَمْنإْلا َعاَبنا َّنِإَ

 نويل انك َنإَر» :ىَلاَعَت َلاَق «هللا نِم ىَدُم الب ُهْضِغْبُي يَِّلا ٍلْعِفْلاَو وَلا
 [8/:] [119 :ماعنألا] #وْلِع ري ريب مهياوهأب 2 0

 ه2 ©

 نيه

 (اههاجت بجاولاو ءمهريغو ِءاَيِبْنَأْلا لاَوْقَأ نيب قرفلا)

 نَم ُهَلِهَجَو ُهَكَرَع نم ُهََرَع ءاّقَح اَهاَنْعَم َنوُكَي

 .ءاَيبْنَأْلا ةندازآ امع وه امن اًهْنَع ٌتَِبْلاَو ُهَلِهَج

 دقق :ُمُهُداَرُم ُفَرْعُي يِذَلا ِهْجَوْلا نِم 000

 َدُهْلا َقيِرَط َكَلَس

 هَل فّلَكَتَو ُهَدَر اّلِإَو ُهَلبَ ُهَقَقاَو ْنِإَف ؛ُهَل اَعَبَت ُهوُلاَق اَم َلَعْجَي ْنَأ َدَصَق نَمَو

 وأ ل ارا ل هب اه ةفيوكللا اخف

 ٍةَفِرْعَمِل ٌبِلاَط ال ءِوِعِضاَوَم نع ٍمِلَكلِل َف رم َوهَك :ةاّيينألا هرم مل ةرككأ

 ل كل

 لك اهب ْنِرَو ءاهب كّسمتف ؟ال مأ كاوهل عبتم تنأ له :اهب فرعت «ٌةطبضنم ةدعاق اهنإ )١(

 .اههركت وأ اهبحُت ىتلا كلاعفأو كلاوقأ



 ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت نو د
 ا 252 0 تااتححح©2جهتج ب ل 7

 عمت

 ءاموُصْعَم َسْيَل مُهاَوِس نَمَف ءاَيْنَأْلا نع لوف بلا : يالا عونلا

 .ِهِداَسَق نم ِهِحاَلَص ٍةَفِرْعَمَو ِِداَرُم ٍرّوَصَت َدْعَب اِّإ ُدَرُي اَلَو ُهُماَلَك ُلَبُْي اََ

 [١١؟  9١؟١/:]

225 

 (؟ةمومنلاو ٌةَدوُمحَمْلا ٌةََئاَجُمْلا يه ام)

 ْتَسْيل حجب ِةداَبِع وأ ٍمْلِع ىلإ َنيَِْنُمْلا نم وب تشي نم راك 6 مسد

 هللا هع تلا ةلدألا نم اَدَنَتْسُم ُهَل مْلِعْل اووذ يِدْبُي دَقَو ِمْلِعْل ٍلوُصَأ نِه

 نَمِل اَعْفَد اَمْرُكْذَي اَمّنِإَو ءَكِلَذ ىلإ اًدْيَئْسُم َسْيَل : 000

 .0"'2[ِجَجحْلا ٌراهظإو] ءِكِراَدَمْلا ُءاَدْبِإ َيِه اَمَّنِإ :ٌةَدوُمْحَمْلا ُةَلَداَجمْلا

 يف ِقاَمُتلا نم ّحْوَنَك :َكِلَد ِرْيَغ ُراَهْظِإ اّمَأَو ءٍلاَمْعَأْلاَو ٍلاَوْقَْلا ُدَئَتْسُم َيِح يتلا

 [158 /4] 20 معلاَو نملعلا

 ت2 2

1١ 

 ,4ب هللا ْنّذَأَي ْمَل ليد يِف ٍدَح دَحَأ ةعاط نم رذحلا)

 (كلذ لعف نم مالّيو رذعُي ىتمو

 ْنَدَأَي ْمَل ام نبدأ َّنِي مُهَل اوُعَرَس وكس َرُهَل مآ» :ىَلاَعَت هللا َلاَق 75+

 ةيوعب وأ وأ «4 ٍءّيش ىلإ بدن نمف وشل 5 هِلْوَقب ُهَبَجْوَأ وأ للا ىَلِإ هب ُبرَقَتَي ٍءْيَش ىَلِإ بدَن نَمَك 017١ :ىروشلا] «ذََّأ هب

 يذلا (١4ص) ميقتسملا طارصلا ءاضتقا نم بيوصتلاو «لصألا يف سيل نيتفوقعملا نيب ام )١(
 .مالكلا اذه لصأ وه

 يدبُي ْنأِب يه :القعو اًعرش ةدومحملا ةلداجملا نأ :نيتملا مالكلا اذهب هلك خيشلا دوصقم (؟)
 ريغب لداجُي نم امأ «نيهاربلاو ججحلاو ةلدألاب هبهذم وأ هيأر نع لداجُي يذلا ُلداجُمْلا

 هيلع يذلا وه هيأر نأ وأ ءهخيش نم لضفأ هخيش نأ ىوعد درجمب لداجي ْنأك ؛كلذ

 لاق امك اذهف :كلذ وحنو لهجلاو هفسلاب هماهتاو هبيعو همصخ ِف نم رثكُي وأ «سانلا
 .فيعضلا نابجلا ةليح وهو ءِلَمَعْلاَو مّلِعْلا يف ٍقاَقَتلا نِم حوت هنأب :خيشلا



---6 

 0 0 5 - 1 مال < هَ نر علو < ه6 مج 3
 .هللا هب َنْدَأَي مل ام نيذلا نم َعَرَش دقف :هللا ُهَعَرَشُي نأ ريغ نِم ِهِلْعِف و

 هج هك سل ف عدو د اشد جت مل 4 0
 نَذأَي مل ام نيدلا يِف رش هلل اكيرش ذختا دقف :كِلذ ىف هّعّبتا نَمَو

 3 كا ء اق هك اسمو ا ًِء 004 0 4 مسا

 ذلا َداَهِيْجاِلا اًَذهَتْجُم َناَك اَذِإ ليوأت لجأل هَل ُرَمْعُي دَقَو هللا هب
- 

 00 مم 0

 هى -

 مهراسبَحُأ اوُدَسَتلا» :ىَلاَعَت َلاَق امك َكِنَد يف هل هَعاَبْنا 0 ع

2 

 وأ 0 0 ؟هب هلل ندي ابل ب ىف اًدَحَأ نأ نحل

 56 :هطوق تازقل ةّذلا تلك نع ُهْنَع اًره طع اعبي ارك نري

 .اًمناَم هَل يِضتقملا : َناَك نإَو «ِهَعْناَم

 4ك دف كلا هل نم

 1 ل ا رب

 [190/4] .َكِلَذ وُحَنَو لّسُك وأ «َىَوَهِل هبَلَط نَع ضَرغَأ وأ - ت

22 

 ه#آ

 . هَل

 (؟موُمْذَمْلا ُديِلَقَتلا وه ام)

 هللا َركَذ نب دل اك رياي سيخلق كوت رك .[مئزتلا ديلا ذل ذهل
 2 لدا آه

 . 46416 هيَ ها هَل لَ 1م أُعِبَتا بط لِ اًداَو» مُهَّنَأ مُهّْنَع

 يف عسولا اًلذاب قحلا اًبلاط دهتجملا نوكي نأ ّدب ال لب ؛هنع ىفعُي دهتجا نم لك سيلف )١(
 .سفنلا ىوهل اًكرات هبلط

 بلط يف دهتجملا لضافلا :(717/7) لقنلاو لقعلا ضراعت ءرد يف مالسإلا خيش لاق
 :هناكمإ بسحب لوسرلا ةَعَباتم هدوصقم ناك اذإ «هناكمو هنامز يف هكردأ ام بسحب «ملعلا

 هلوقل ةيقحت ؟هأطخأ امب هذخاؤي الو «هتاداهتجا ىلع هبيثيو «هتانسح هللا لّبقتي نأب قحأ وه

 .ها.[7857 :ةرقبلا] «ًاناكخأ ْوَأ ايِسَم نإ آَْذِحاَوُت ال اَنير» : ىلاعت



 ل

 هنأ مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت مع |

 0 هس سرس هيل 01 7 1 هوي 9 72 مَآ 5 د 3 9 4

 «نوُدَتْهَي الو انس توُلَقَمي ال ْمُهْؤَأَبَع تراك ولَوأأ# :ىلاعت َلاَق

 .[١ا/١ :ةرقبلا]

 :تافاصلا] 40 نوعَرجم مرت َحلَع ََص و من © َنيْلاَص ره بَ أوف هل :لاَكَو

 [لوم - 191/4] .موُتذَمْا د ٌدَلَقَمْلا وه انهت : : هاا تجب ب يذلا
0 

> 5 

 (ُهاَوْهَي اَم ُعبَتَي ٌعِبَتَي وأ َنظلا َعِبَّتَي امنإف هللا ىصع نم لك)

 :ِهِلوُسَرَو هللا ِةَيِصْعَم يف ِقوُْخَمْلِل ُعيِطْمْلا 745 ]

 َّنَطلا َعِبتَي ْنَأ اّمِإ -أ

 رس م

 ل ور يل *”كلذ- ْناَيَبَو

 .ُهاَوَه عاَبتا ىَلِإ َكِلَذ نع ٌلِدْعَيَو -
 نجلا وه كلذ كرت نو ونلع وه اك نأ تسع وأ ع
 ع يف هلو َلَهَف

 هال ميم ولاَ

 مآ ٍتيِاَعِ َنيِيلِبَظلا ّنكلو كئوبدكب ال ينو :َنيِلَرَأْلا ٍةَمِص يِف ىَلاَعَت َلاَق

 . 1" :ماعنألا] «َنوُدَحَ



 َّلَص َنلا © المل َنرَفّخَلاب ككتن لك لق : َنيِرَسْخَأْلا ِةَّمِص يِف ىَلاَعَت َلاَقَو
 لانا 2© ان نوني مم نوبسَح كو اًندلا َةهلل يف مَعَ

 هه امك 4 نوف الو قفل َنوُفِرْعَي لا مُهْيَلَع ِبوُضْغَمْلا ُلاَح :لّوألاَق 5-0

 . ِدوُهَيْلا يف ٌدوُجْوَم
 ل اك ةلو» : ىَلاَعَت َلاَك همْلِع ٍرْبمِب َنوُنَمْحَي َنيِذَّلا ُلاَح :يِناَنلاَو م

 رغب ةئيَوَه مّ نم نْمِم ع نمو : ئَلاَعَت َلاَق و ةلدلحا : ماعُنا] # لِ رب ريغ مهياوهأب

 ١750 :صصقلا] «هّللأ برق ىَدُه

 ل اغا ل ل لا كيك ل 2
 هِرِهاظب ُمِلْسُي يِذَّلا َوُهَو ءَنّيَبت اَلَو ٍةَريِصَي ٍرْيَغِب َلوُسَرلا َعَبَتا نَم َكِلَذَكَو

 اَمَو ؟كُبَر ام :ِرْبَقْلا يِف ُهَل ُلاَقُي يِذَّلَاَك ِهِبْلَق ىَلِإ ُناَميإْلا َلُْدَي ْنَأ ٍرْيَغ نِم

 ؟©0كْيَي اَمَو ؟كّئيِد
 :دلقم وهبة اقق اق نولوثي نماثلا تيش رذأ هل ةاه فاه لوني

 َناَسْنِإْل الإ ِءعش 3ك اهي كيف ٌةَحْيَص ٌحيِصَيَف ءِدي ٍيِدَح نم ٍةَبَرَرِحب ٌتَرِضَيَف

 . َتاَمَل : 5 ؛قعصل َناَسْنإْلا ةَهَعَِس ولو

 املو املأ او نكلو ارم ل ٌَق ا ارحل تاق :ىَلاَعَت َلاَق دق

 َناَكَو ه ِهبَلَق 8 َناَميِإْلا لْحْدَي مل َنَمَق ١4[2 :تارجحلا] 4 ىف نيل ِلْخَدُي

 نيِفومدمْلا َنِدّلَكَمْلا نم َوُهَف : رِهاظلا ف ف املسم

 لس هن

 ٍ؛ُةُعاَبْنا زوجي ال نم ىَوَه َعَبّنا نَم َوُهَو - ٌموُمْذَم َدْلَقُمْلا َّنَأ َنّيَبَت اَذِإَ

 0 0 وو «هيلع ّمذ الف هللا نم ئدهب هاوه عبتا نم امأ 010

 لع ينل انو ٌةشئاع تلاق دقو «كلذ يف رجأ هلف ءهجرف نّصحيل هبسانُت يتلا ةجوزلا
 ..0458) ملسمو 0111(2) يراخبلا هاور . َكاَوَه يف ٌعِراَسُي الإ كبَر ىَرأ

 .َكّيِبَن نَمَو ءَكنيِد اَمَو ءَكْبَر نم : ظفلب َدّنّسلا بتك يف هتدجو يذلا (0)

 .امهّريغو «2(ةا/ةه7) دواد وبأو ا )١٠ يذمرتلا هاور اذكه



 هنآك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف ببرقت ا

 8ع

 ا

4 6 6 
 نِم اًرِهاَظ َلوُسَرلا 0 وأ ءهَءاَربُكَو هِتاَداَس ُعَتَيَو هللا م 8

 ءاّموُمْذَم اًديِلْقَت َنوُدْلَقُم مُهّلُك ىَراَصَنلاَو َدوُهَيْل َّنَأ َنّيَب

 [آ١١5  ١؟؟/:] م م َكِلْذَكَو

 ههه

 (مالسإلا نيد ةحصب مهريغو باتكلا لهأ نم رافكلا عانقإ قرط)

 سيفو ىسوم نوكيتي هلأ َنَوُمْعْرَي َنيِذَّلا ىَراَصّنلاَو َدوُهَيْلا َّنإ ةدسل

 . "وللا ُلُسُر مُهّنَأ لخأل مُهَتوُعَتَي امن َمْلَسَو اَمهْيَلَع هللا ىَّلَص
 ىَرْخَأَو ىَلؤأ لكي ٌدَمَحُمَو اَلِإ ىَسيِعَو ىَسوُم هَوْبن اهب ُتْبْنَت ٍقيِرط نم اَمَو

24 

 :ىَراَصَتلاَو ُدوُهَيْلا َلاَق اَذِإ :َكِلَذ ُلاَِم

 ىَلَع ُْتَرَهَظ َةّوبنلا ُهاَوْعَد َمَم ىَسِيِعَو ىَسوُم َّنأ ٍرِتاَوتُمْلا ِلْقَتلاِب َتَبَت دق -
 ىلع

 واع

 (ٌباَذَك ٍرَتْفُم هب ئجَي ْمَل ُهَّنَأ ْملْعُي اَم ٍةَعيِرَّشلاَو نيِّدلا نِم َءاَج ُهَنَأَ

 . ٌقِداَص نين ِةّوُبْلا يرض اَمَنِإَو
 قيرطب لك ٍدَمَحَم دمك وبن ظل يلب ىتمرلا لاق ني كادت ُهَّل ليِق

 .ىلؤألا

 ٍنيّدلا نِم لي دَّمَحُم ِهْيَلِإ اَعَد اَم را ما راسل الل

 لْئِم اوُلَقَت َنيِذَّلا نم ٌمَظْعَأ : تاَرجشُمْلا ياّيألا نيبو ءاجن ام اَوُلَ و ءَةَحيِرَشلاَو
 ةهز 2

 ." ىَسيِعَو ىَسوُم نع َكِلَذ

 نيميكح امهنوكل سيل «ءَناّيبن امهنأ نودقتعي مهنوكل ىسيعل ىراصنلاو ىسومل دوهيلا عابتاف )١(

 ىسيعو ىسوم نع لقنلا نم قثوأو طبضأو حصأو رثكأو مظعأ دمحم يبنلا نع لقنلا رتاوتف (0)

 .ميلستلاو ةالصلا زا انيبن ىلعو مهيلع



 5و ٍداَقِتَع الا ٍلّصَمُم ٌباَتِك
 تع يَ ير صر <ر بصدد < د<د-0-0-0

 أ 54 2 ا 3 < ١ هال مك 5 مو نيف

 .ىَسيِعَو ىَسوُم هب َءاَج امم مظغأ :237 عدّنلا َنْيَذَه نم هب َءاَج ام

 0 02 ند 4 0ع أ ع هه 3 2 1 ِِ 8 2 0 نم

 ِهَتكِئالَمَو ءهِتافِصَو ِهِئاَمسأ ٍةفرْعَمَو هللا ٍديحؤوت نم َنيِمِلَسملا دنِع يِذلا نإف

 اها
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 ءٍباَقِعْلاَو ٍباَوْنلاَو ِراَنلاَو ٍةَنَجْلا ٍةَمِصَو ءِرِخآلا ِمْوَيلا ٍةَفرْعَمَو هِلُسَرَو ِهِئاَييْنَأَو
 . ىَراَصَتلاَو ٍدوُهْيْلا َدْنِع امم ريثكب ّلَجَأَو ُمظْعَأ :ِديِعَوْلاَو ِدْعَوْلاَو

 ِتاَوَّلَّصلا لْثِم ؛ٍةَنِطاَبْلاَو ِةَرِهاَظلا ِتاَداَبِعْلا نِم َنيِمِلْسُمْلا َدْنِع اَمَو
 َدْنِع اّمِم ٌلَجَأَو ْمَظْعَأ :ٍتاَوَعّدلاَو ٍراَكْذَأْلاَو ءِتاَوَلَّصلا نم اَهِرْيَغَو ءسْمَحْلا

 .باَتِكْلا ٍلْهَأ

 ٍدوُدُحْلاَو ماكْحَأْلاَو ِتاَحَكاَنُمْلاَو ٍِتاََماَعُمْلا يف ٍةَعيِرَّشلا نِم مُهَدْنِع اَمَو

 ْ .باَتكْلا ٍلهَأ َدْنِع امم َّلَجَأَو ْمَظْعَأ : ٍتاَيوُقُْلاَ
 ٍدَحَأ لكل ُرَهْظَي اَذَهَو حِلاَص ٍلَمَعَو «عِفاَن مْلِع ّلُك يف مُهَتَْ نوم علاق

 . يْعَس ريثَك ىلإ ُجاَتْحَي ال ءِرظَن ىَندَأب
 َلَصَح اَمّنِإَ :ْمُهَل ُلُصْحَي ٍرْيَحَو ىَدُه َّلُك َّنأ ىَلَع َنوُقِقتُم َنوُمِلْسْمْلاَو

 . هلك مهين

 َسْيَل هلك ٌدّمَحُمَو ءِنْيَيَل ىَسيِعَو ىَسوُم َنوُكَي ْنَأ اَذَه ْعَم ُنِكْمُي َفْيَكُ
 ؟ٌّقَحْلا ىَلَع ىَراَصَنلاَو َدوُهْيْلا َنأَو «َيِتب

 ؛ ىَراَصَنلاَو ِدوُهَيلا َدْنِع اّمِم ٌمَظْعَأ :ٌّقَحْلا ِنيِدَو ىَدُهْلا نِم ِهْيَلَع مُه اَمَك

 . مهين نِم ُهْوََلَت اَمَنِ َكِلَذَو
 اوَُدَب َدوُهَيْلا َّنِإَف ؛ٌحوُسْنَم ُلَدَبُم ِنْيِتيَّدلا نم ّلُك ْنكَل . .ٌنَح ْمِهِنيِد ُلْصْأَ

 ٌركْكَأ َيِهَو ءءاَيْنأْلا َةَوْبُن ُلْثِم  ىَراَصَنلاَو ٍدوُميْلا يِدْيأِب يتلا ٍبْتُكْلا ُسْفَنَو

 عاشو

 .تاّرجْعُمْلا تاّيآلاو «ةعيِرّشلاَو نيّدلا :امهو )١(



00 

 هنأ مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ا

 م و اس ل 0 ا ا اشرس او و | هَ كا وفرع ا كيو 3

 0 ا ءاولدب مهن نيب د اه ربع وا هوك نيرسعب نف

 اَم :َنيِلَسْرُمْلا متاح وبن ىَلَع ٍلْئالَدلاَو مالغإلا نِم اَهيف ّنِإَف ؛ل ِدَمَحُم ٍةَلاَسِ

 . ليتل َعوُفُو اًضِيأ ني ام ٍفاَكَيْحاِلاَو ِضْفاَنَتلا ديفا اهفَو

 . ٌةحوُسْنَم اَهَنَأ ّنّيبي اَم اَهَدْعَب وخَن نِم ٍراَبْخَأْلا نِم اَهيِفَو

 نم َمَّلْسَأَو ءَكِلَّذ مُهَل انيَبَو ءِباَتِكْلا ٍلْهَأ نم ٍدِحاَو َرْيَع انْرَظاَن دَقَو

 نِم مُهَدْنِع ام َنوُنْيَيَو «مهِنيِد لْهَأ َنوُرِظاَتُي اوُراَصَو ءْفِئاَوَظ م م و ْمِهِئاَمَلُع

 . "1و6 ٍدّمَحُم ِةَوْبُن ىَلَع ٍلئاَلَدلا
 إ

 ٌلضف

 ىَسيِع اَلَو ىَسوُم ال ؛ِءاَيْنَأْلا نم َنَِن وب ٌرِقُي ال ُبطاَخُمْلا َناَك ْنإ اّمَأَو

 اهني ٌقْرظ ٍةَبطاَحْمْللَف : اَمِهِْيَع اَكَو
 نِم - ْمِهِْيَغَو لكِمْلا لأ َنْيَب ماَلَكْلا يِف َكلْسَت نأ : [لوألا قيرطلا]

 َنيِمِلْسُمْلا َنْيَب مالكْلا ٌريِظَن - هرمز مقارب وا ةةيتخلاو َنيِئراَضلاَو َنيِكِرْشُمْلا

 َلْهَأ نأ : : لمأكو رن ىَذأ هَ ٍلِقاَع ُلُكِل موُلْعَمْلا نم :ُلوُقَتَق ءباَتِكْلا ٍلْمَأَو

 00 لْهَأ نَم َسْيَل نَمِم ٍةَحِلاَّصلا لامخألاو قكفاتلا موُلُعْلا يِف ُلَمْكأ ٍلَلِمْلا

 ام َنيِمِلْسُمْل َدْنِع اّلِإ لكِهْلا لهأ نَم َنيِِلْسُمْلا ربع َدْنِع ُدَجوُي ربح نم ام

 يا ماعلا ٍلُهَأ َدْنِعَو ءُهْنِم ٌلَمْكَأ
 5 لامع ْءَلاَو َموُلْعْلا نأ َكِلْذَو

 ٍةَكاَيِحْلا نِم ٍةَعاَّصلاَكَو تاو باعجلا مليك ؛ لْقَعْلاِب لُصْحَي (عْوَن)

 . رق نحوي انكاركملا ٍلُهَأ َدْنِع دنع 8 َكِلَذ ِوْحَنَو ِةَراَجتلاَو ٍةَطايخْلاَو

2 
 اًهنم

 ن

 قئاقح ىلع مهفوقوو «مهعم راوحلا دعب باتكلا لهأ نم فالآلا ملسأ ثيدحلا رصعلا يفو )١(
 .مهبتك يف ام ءاطخأو ضقانتو «نآرقلا



 7 ٍداَقِتَم الا ٍلَّصَمُم ٌباَتِك

 ٍةَعيِبَطلاَو ٍتطْنَمْلا موُلُع نم  ِةَفِسْلَقَمُمْلا َموُلُع َّنِإَف ؛لَمُكَأ اًهيِف مه لب
 امل موُرلاَو ٍسِراَف موُلُعَو ٍذاَنوُيْلاَو ِدْنِهْلا ٍةَفِسلَمَتُم نم - َكِلَذ ِرْيَعَو ِةَكْيَهْلاَو
 ْمِهِتَنِْل ِنْسُحَو َمِهِلوُقُع نامل فين اقويدك ةييلختلا ىلإ ثراَض

 ."0لِضاَفَو ٍلِقاَع ُلُك ُهفرْعَي اَذَعَو «َنّيبَأَو َعَمْجَأَو مت هيف مُهُماَلك َناَكَو
 :هوجْؤب ْمَلْعُي اَذَهَف ءِلُسْرلا ٍرَبَحِ الإ ْمَلْعُي ال ام : يناثلا ٌعْوّتلا

 .ْمُهََي ٍقاََثا اََو ْوطاََ ٍرْيَغ نم هب ٍراَبخإْلا ىَلَع ٍلْسْملا قاما :اَهْنِم -
 ُنِكْمُي ال ٌةَريِثَك ُليِصاَمَت اَهيف ٍةَليِوَط موُلُع نع ٌدِحاَو َربخأ اَدإ هلأ ُموُلَْمَو

 الو ءآطاَوَتَي ْمَل اَمُهَّنَِي مْرَجْلا َمَم َكِلَد َلْبَق ُهرْيَغ َرَبْخَأَو ءْمُهْوَطَح ةَداَعْلا يف
 ْمَل نِإَو َمَلِعْلا اَمُهُرَبَح داَقَأ :َكِلَذ لْثِم يِف ُبِذَكْلا ُنكْمُي ُهّنِإ َلاَقُي نأ ُنِكْمُي

 ْنَأ َلْبَكَو كي ْدَّمَحُم َتَعْبي ْنَأ َلْبَق هب َرَبخَأ اَمِي َرَبْخَأ ىَسوُم ّنأ ٌموُلْعَمَو

 ع اس اس واه و
 مؤق َنْيَب أشن هنأ يَ ٍدَمَحَم ٍلاَحِب اَمِلاَع ناك نم لكل اًضْيأ 1 هد |١ ملص 2 3 2 2< <12 م ير م6 و هامل 84

 واكَك 2
 نَم مُهَدْنِع نكي مل ُهَنَأَ ءاَيِبْنَأْلا موُلُع نوهت لو انا نوزرتيا ال رع

 . ءاَيْئَأْلا َةَوْْنَو ليجنإلاَو ٍةاَرْوَّتلا يِف ام ُمَلعَ
 هامش رس لإ سس 2 0 7 مم 2 تراي ف ص ل مس 5 م

 ِهِشْرَعَو ِهَِتْكِئاَلَمَو ِهَئاَمْسْأَو ِهِتاَفِصَو هللا ٍديِحْوَت نِم ِهِكَك دَّمَحَم رَبخَأ دقَو
 اف ب م نا وا لع هيه هو سوك م موال وره اس 262 ل هم
 بتك يِف دَجوي ام ريظنب :مهيبذكم ٍراَبخَأَو مِهِراَبخاَو ِهِلسَرَو ِهِئاَيِبْنَأَو ِهيِسَرَكَو

 . اَهِرْيغَو ٍةاَرْوَتلا نم ءاَينألا
2 

 وع هر هو

 ةَدِحاَو ٍةاَكْشِم نم ٍناَجْرْخَي اًعيِمَج اَمُهَّنَأ َمِلَع :َنآرُقْلاَو َةاَرْوَتلا َرّبَت نم

 كولسلا يف مولع ىلإ اولصوت مهنإف ,ثيدحلا رصعلا يف برغلا مولع يف اذه لثم لقو ()
 بويعلاو تالزلاو ءاطخألا نم اهيف نكلو «نوناقلاو ماظنلاو ةيبرتلاو قالخألاو لماعتلاو

 .ءاطخألا نم كلذ وحنو «طاوللا يف باشلاو ىنزلا يف ةأرملا قح مهريرقتك «ريثكلا ءيشلا

 ناكف «مهتنسلأ نسحو «مهلوقع لامكل ؛اهوحقنو اهوبذه «نيملسملا يديأ يف تلصح املف
5-6 ٠ 

 . عقنأو عمجأو متأ اهيف مهمالك



 هنأ مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت #7

 َناَك يذلا ٌنوُماَّتلا ّوُه اَذَه : ٍلقْوَت نب ُةَقَرَو َلاَق اَمَكَو ءْئيِشاَجَّنلا َكِلَذ َرَكَّذ اَمَك

 نقط :ِهِلْوَق ىف اَذَه لْثِم يِف نارفلاَو ةارؤتلا نيب ىلاكت هلا" ن رق اَذِهَلَو
 ع 4 هي ارو د4 معد مو 2 م كام وم تا

 14 00 ا اول أولاَف انرنع ْنِم ّقَحْلا مُهَءآاَب
 ملا - هك . هه 24 -- 4 قف هيب.« ي# د يلا 2 3 ا

 #«ِهْيَدَي َنْيِب اَمْل اًقّدَصَُم ئسوم ٍدَعِب نم ٌلِزَنأ اًبتكح اَنْعِمَس اَنإ##» :ٌنجلا تلاقَو

 ٠"[. :فاقحألا]
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 امي ٍةَحِلاَّصلا ٍلاَمْعَأْلاَو ٍةَعِفاَنلا موُلُعْلا ني اوُواَج لْسْلا نأ :قوطلا َنْمَو

 .ِواَغ ٌلِهاَج الإ ها «بيِآ ٍلِقاَع ّلُك َدْنِع ٌموُلْعَم َوُه

 مُكَحْلا َبَجَوَو «وب اوُرَبْحَأ ام َلُك يِف ُنيِدْصَتلا َبَجَو : ْمُهُقْدِص َنّيبت اَذِإ
 [مله ١" ]4/ 7١1 .ضني َرْفَكَو ضفتي نأ نم فك

© ١ ّ 

 («ِكَس يف َتك نّي#» :ةيآلا ىنعم)
 َنوُيرْقَي حرذلا لس َكَلِإ آنْرَأ آَمَي ِكَس ىف تك نإي» :ىَلاَعَت َلاَن 54: ]

 اَذَه َّنِكَلَو ءْلَأْسَي ْمَلَو كسي ْمَل هل ْيِبَلاَو .[44 :سنوي] كلبك ني ٌبئكحل

 َّكَش ْنَمِل ٌةَعَس َكِلَذ يِفَو هِمَدَع َدْنِع ُمَدْعُي ِطْرّدلاِب ُنَلَعُمْلاَو طْرَشِب ُقّلَعُم ٌمُكَُح
 [ 09/41 .اًنيِقَي َداَدْرَي وأ ّحَتْحَي ْنَأ َداَرَأ وأ
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 ؟ةَقوُلْخَم وآ ةَمِيِيَق حوُرلا لق)
 ٍلْهَأ ٍرِئاَسَو اهمية ا فس يا ةعب دْبْم ةقوُلْخَم يمدآلا حور ندع ]

 كك نك نجلاو رثغ ةقولقم انهنأ ال ا فتسلا

 لأ ْمَلْعَأ َوُه يَِّلا ءروُهْشَمْلا ماَمإْلا يِزَوْرَمْلا ٍرْضَن ِنْب ِدَّمَحُم ُلْثِم ؛َنيِمِلْسُمْلا

 ْ 00 م وأ ٍفاَكَيْخِِلاَ عاملا ِناَمَر



 رمم وريم مس 8 0 1 ا 2 واق رم مد ه6 يعاس م2
 حورلا موهي موي :ِهِلوَف يف كلم وه اَمِنِإَو .ٌيِمدآلا حور وه سيل انه حورلا

 3 هكا اس 00

 .["4 :أبنلا] «افص هَكِيلَمْلاَو

 ةرحاا# ل 6 م26 قولوا م 2

 : ٍنْيَهَحَوِل ٍةَقولَحُم ريغ حورلا

 لوشتملا ه0 دايو زان 'ردسملا دي او ةازقلا ئف رمألا نأ + امُهَدَحأ
 عَ سسوس سس هو 20 0 0 7 ١ 26 2 زول 2 ن1

 :لحنلا] 4ُةوُلِجْعَتََم الف هللا رمأ ةنأ#» :ىلاعت ِهِلْوَمَك ؛هب ٌروُمْأَمْلا وهو .ىَرخأ َةَراَت
 ردد 2م وع

 2 00 5 5 ع م 4 هك 2

 رّيغ ظفل ىف اذَهَو «[*8 :بازحألا] «اروَدَقُم اردق هلأ رمأ ناكوإ» :ِهِلْوَقَو ١[«

 خذو ني * وبا ع را رم حواس ٠ ماع اورام هور نياق 6 يا 2 0
 .كلذ ريعو ةَمِْلَكلاَو ٍةَمَحَرلاَو َةَرْدَقلاَو قلخلا ظفلك ؛رمآلا

 3 أ

3 
 3 20 2ك ُّس 5 3 5 ْس هَ همس 2 5 2 ًَ

 اَّمِم َكِلَذ ٌوَحْنَو للا ٍرْمُأ نِم ٌءْرُج وأ «هللا ٍرْمأ ٌضْعَب حورلا نإ :ليِق ولَو
 ال هب ُروُمْأَمْلا الإ رْمألا ِظْفَلِب ُداَرُمْلا نكي ْمَل :هللا رْمأ ٌضْعَب اَهْنأ يِف حيرَص ّوُه 1 2 د هَ 2 مو: هس ل 0. ُْس .ء 1م 2 0 .٠

 07 2 هس #2 62ج 2 5 م 2 هالاس 4 1 ساو الك

 اذهو ٌبْذَعَتَو مُعَنت « ءىجَتَو ٌتَمْذَت «اهسفنب ةَمئاق ْنْيَع حورلا نآل ؛ٌرَدْصَمْلا

 عمك وول ملك < وان هادو 2 شرا و8 وق رمق يك
 .اًرْمُأ رِمْأَي رَمأ :رَدَصَم ىَمسم نوكي نأ رّوَصَتي ال

 #4 0 - مه قل م و 6 60

 .اًهِروُهْمَجَو اَهِتَمِئَأَو ِةَمألا ٍفلَس َلْوَق اَذَهَو
 َوهَو «هب ٍلوُعفَمْلا ىَنْعَمِب ال اَرْمَأ ىّمَست الق اًهِسفنأب ةَمِئاَقْلا ناّيْغألا ام - ا يول 1 مم هر 5 - ع 2 2 < 00

 ىَمَسُي اَمُكَو ءةَمِلَكْلاِب َلوُعفَم ُهنأل ؛ةَمِلَك ٌحيِسَمْلا يمس اَمُك ؛ِهِب ٌروُمْأَمْلا هه سس سال سأل 7 هر عا 0 2: م ح 2
 00 م م م . هام هم ع وا ل ع 2652 وهر؟ب

 رثاء لإ رظناف #9 :هِلوق لثم يِف ةمح َرْطَملاَو «ةمحر ةنجلاَو «ةردف ٌرودَقَمْلا

 تا تيارجلاا رم عير < ىو مم | را اي عد ص 00

 5٠[. :مورلا] # اهتوم دعب ضرالا يحب فيك وللا ٍتمح

 : ْمِهِلْوَمُك ؛سنجلا ِناَيَبِل نوكت دق ِةَعْللا يِف (ْنِم) َةَظْمَل نأ :يناّثلا َهْجَوْلاَو 0 0 6 6 ا ع د م 2 .٠ 0 200 ا همأ
 َِ رع 6. 2 9 2 ىلا 7 سد 0 ه- -

 .ةكم نم تجرخ :مهلْوَمُك ؛ َةَياْعلا ءاذدتب ال نوكت دقَو «ٍديِدَح نم تاي

 ىف, هس اس 2 34 5 7_2 م مّ | ملا و ريم ع 0 1 وك

 و
 عمر الم ع 4 2 0 رع 2 5 2 سَ 4 - 2 0 2



 ره

 هناك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 2

 هيظنو 08 ةياسلا] ةقاق ان كلا قتاتو توصل م رس :ِهِلْوَقَك

 .[ه :لحنلا] وََّأ َّنِمَه َمَمَتِي ني مكي اَمَو» .ُهْلْوَف اًضْيَأ اذه

 ُهْنِم لب ِهَتاَذ ضعَب نكت ْمَلَو هللا نم ْمَعْنلاَو تارشكشملا تَناَك اًدِإَق

 نمت انينأ (هنِم حور : :حيِسَمْلا يِف 4 ِهِلْوَق ىَنْعَم َنوُكَي ْنَأ ْبِجَي ْمَل : ٌتَرَدَص

 [735-1559/:] . هللا ِتاَد

 ه5

 :مالْسِإْلا عوُرْقِب َنوُيَطاَخُم َناَجْلا)
 (سئنإلا نيبو مهنيب ّدحلا يف قورف عم

 ءِقيِدْسَّنلا ىَلَع ٍةَدِئاَز ٍلاَمْعَأب َنوُروُمأَم [َناَجْلا :يأ] مُهّنَأ َبْيَر ال محل

 ؛ ْمهيْسَحِي ٍعوُرُْلاَ لوضألاب َنوُروُمْأَم مَ وا ل

 ُهْنَع اوُهُنَو هب اوُرِمُأ اَم ُنوُكَي ال هَقيِقَحْلاَو َّدَحْلا يِف سْنإلا يِلْئاَمُم أوسْيل مهل

 ٍفيِلُكَتلا سْنِج يِف َسْنِإْلا َنوُكِراَشُم مُهَنِكَل 0

 ميِرْحَنلاَو ٍليلْحّتلاَو ِيْهَنلاَو ِرمَأْلاب
 . َنيِمِلْسُمْلا َنْيَب اَعاَّرِن هيف ْمَلْعَأ ْمَل اَم اَّذَمَو

 َنوُقِحَتْسَي مُهْنِم ٍناَيْصِعْلاَو ٍقوُسْمْلاَو رْمُكْلا َّلْهَأ نأ اوُعَراتَتَي ْمَل َكِلَذَكَو

 1 ا اَمُك ٍراَنلا ِباَذَعِل

 ِكِلاََم ٍباَحْصَأ نِم ُروُهْمْجْلا َبَمَذَق : ْمُهْنِم ِناَمِيِإْلا ٍلْهَأ يِف ذ اوُعَّراَنَت ْنِكَل

 .ةَنَجْلا َنوُلُحْدَي مُهّنَأ ىَلِإ :ِدَّمَحُمَو فُسوُي يِبَأَو َدَمْحَأَو ٌيِِفاَّشلاَو

 مُهْنِم َنيِعِبِطُمْلا نأ ىَلِإ  ُهْنَع َلِقُْن اَميِف  ةَفيِنَح وُبَأ مُهْنِم ٌةَفِئاَط َبَمْدَو
 .ٍراَّنلا نِم َةاَجَّنلا مُهْباَوَت ُنوُكَيَو ؛ِمئاَهّبْلاَك اناث نوري

 طا ا

 ام لْثِم ؟ٌةَريِثَك ُهَلْئاَلَدَك : ميِرْحَملاَو ٍليِلْحَتلاَو يْهَنلاَو ٍرْمأْلاِ تيِلْكَتلا اَمَأَو

 ّنِجْلا يِعاَذ يِناَنَأ» : لع ٌيِبْنلا نَع ٍدوُعْسَم ِنْب هللا ٍدْبَع نَع "ملشُم» يف

 .(عه0) )١(



 م« يس -نلل ل22 2559595 1 ل دغالا اَقِيعالا ٍلصَمُم ُباَتِك

 ريس حا -

«< 
 ولَأَسَو منار َراَنآَو مُهَراَنآ اَناَرَأك ءاوُقَلَطَناَف َنآْرَقْلا هيلع ت ْأَرَقَك ُهَعَم تْيَمَدَن

 :نوكي م قرأ ْمُكيِديَأ يف ُعَقَ ه ِهْيَلَع هللا مسا رد ِمْظَع لُك ْمُكَلا :َلاَقَف داّرلا

 .«مكياوتل ْفَلَع ٍةَرْعَب ُلُكَو

 مِهْيَلَع َدِسْفُي اّلَكِل َكِلْذَو ٍ؛هِثْوَرلاَو م ظَعْلاب اوُجْنَتْسَت اَل» :هلكك لا َلاَقَ

 نكذي ملام نود 507 0

 مم 7ع: . "'اهْيَلَع هللا مسا

 هه هم

 (اهريغو نداعملاو رجشلا ريوصت 2
 وْحَنَو ِناَطيِحْلاَو بالا يف ٍنِداَعَمْلاَو ِرَجَّشلا ٍةَروُص ٌريِوْصَت ْروجَي 54 ١

- 

 هو

 َرسِيَلَو َحوُرلا اًهيِف َّحُفَنَي ْنَأ َفَلُك َةَروُص َرَّوَص نَم» :َلاَك لك َىِبَنلا َّنأِل ؛َكِلَذ
 ال اَمَو ٌرَجَّشلا ُرْوَص» :ُهاَئْفَتْسا يِذَّلا يِتْفتْسْمْلِ ِساّبَع ُنْبا َلاَق اَذَهِلَو ."”"خفاتي

 .«هيف حور

 اًهيِف ىَقْبَي ال ُنمَأَّرلا َيِه ُةَروُصلا :اوُناَكَو َكِلَد ىلع ُةّمِيَأْلا ّصَن اّذَهِلَو
 ["ا/١ 111 ا لْغِم ىَقْبَيف حور

225 

 هْيَلَع هللا مسا اوركذي ْنأ طرشب ءِمْظَع لك اولكأي نأ اًيعرش اًرمأ اورمأ مهنأ :فيلكتلا هجوو (1)
 . ّيعرش * فيلكت اذهو

 )55١(. دمحأ هاور (؟)
 اهنودب ةايحلا يقبت ال يتلا ةرهاظلا ءاضعألا صقان مسر وأ ريوصت نأ ىلع ءاهقفلا ضعب صن (*)

 كلذكف ذو 0 مسر زوجي هنأ امكف ءهدحو هجولا مسر :كلذ نمو « مرحي ال

 ريوصتلا ءادتبا يف ناك اذإ كلذكو :هللك ةمادق نبا لاق «قرف ال ءهدحو هجولا مسر زوجي
 مل «ناويح ريغ ةروص هندب رئاسو سأر هل لعج وأ «ندب الب اًسأر وأ «سأر الب ندب ةروص

 )11١/0( : ينغملا .ها.ناويح ةروصب سيل كلذ نأل ؛يهنلا يف لخدي

 ِتاَناَوَيَحْلا َريِواَصَت َّنأ ٌلِصاَحْلا 35٠١(: /5) ريغصلا حرشلا ىلع يواصلا ةيشاح يف ءاجو

 هب ُلْسيِعَي ال وْضُع صِقاَن ٍفاَلْخب ُهُراَرْمِيْسا ُلوظَي اّمِم َّلِظ اَهَل َةَلِماَك تناك ْنِإ اًعاَمْجِإ ُمُرْحَت



 ١  3مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 0
  11تح اا(

 (؟هلجأو هقزر بتكُتو ءنينجلا رّوصُي ىتم)
 امْوَي َنيِعَبْرَأ ٌنوُكَت َةَمْطْنلا َّنإ» :لك 6 ّيِبَنلا ٍثيِدَح نَع :هثأك ليس ةكدعل

 ٌطيِطْخَتلاَو ُريِوْصَنلا ُنوُكَي َّمُن َةَعْضُم َنيِعَبرَأ مَن َةَقَلَع امْوَي َنيِعِبْرَأ مث ةَنْطُن
0 

 .ليكْشتلاَو

 ةلثل َقوُفيوْأَو ناكتنا ةفظنلل وم 15 هنأ: د د

 ل َو اَهَدْلِجَو اَهَرَصَيَو اَهعمس 0 َمَرَّوَصَف اَكَلَم 0 يَلاَعَت هلل

 60 : 00 - 0 2 ريغ نبل

 دأب 0 5 ْمَأ ْنِقَم ؟ىَت 7 ءاَهَماَطِعَ

 ؟ يكيِدَحْلا ا
 ليي

 كَ -

 نْب هللا ٍدْبَع نَع "”(َنْيَحِيِحَّصلا» يِف َوُهَف ُلَّوَأْلا ُتيِدَحْلا اّمَأ :َباَجَأَ

 ْمُكَدَحَأ َّنإ» :- ُقوُدْصَمْلا ٌقِداَّصلا هاهو تدم ىلا لور انتدح :َلاَ وكم

 ُنوُكَي َّمُك كِلَذ لدم َةَقَلَع ُنوُكَي 0 0
 : ٍتاَمِلَك عراب ْرَمْؤُيَو «َحوُرلا هبِف حفني كَلَمْلا ِهْيَلِ | سري مك كِل لفي فص
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 0 وأ ّنِقْشَو ِهِلَمَعَو ِهِلَجَأَو ِهِقْرر ٍبْنَكِ

 َّنَأ هيِف َّنِكَل ءُنوُكَي ىَتَم ٍريِوُصَنلا ٌرُكِذ ِهيِف ؛ َسِيَ ُحيِحَّصلا ُتيِدَحْلا اَذَهَق

 َنوُكَي نأ َدْعَبَو حوُرلا ْخْفَت َلْبَق ٌديِعَس وأ ْيََشَو ُهَلَمَعَو ُهَلَجَأَو ُهَقْذِر ُبْتُكي َكِلَمْلا
 1 1 ّْك هرو

 أ ؛ٌةَقَلَع ّبَر 00 ؛ٌةَفْطَن 5 يأ : ُلوُقَي هيك اكلم آم مجرب لو بو هللا 8 :َلاَق
 ؟ىتنأ ْمأ ٌركذ ْبَر ْيأ :َلَمْلا لاف اََقْلَخ َيِضَْب أ هللا َداَرَأ اذإف ءةَعِضَم ٌبَر ه6 6 نامب دوب نأ ثا دات اًَذاَك مي ل

 .ٍراَدِج وأ ا آ َّلِظ ال ام ٍفاَلْخِبَو اَناَويَح 00 5

 نمر رح َحيِحَّصلاَو ٌفالخ اا
 .(55565) ملسم 00 000

 .(5547) ملسمو «(5945) يراخبلا هاور (5)
 .(5545) ملسمو «(50905) يراخبلا هاور ()



 موا ٍداَقِتْع الا ٍلَّصَمَم ٌباَتِك
 012110101111 010 ب77277

 درع ّيبنلا تعمَس 57 ِمِلْسُم دارك نم م َوُهَك هكدا نب قي ثيرخ اك

 َقلخَو اَهوُوَصَف اكلم اَهْيَلِإ هلا كعب دلل َنْوَعَبْرَأَو ناني قطني رم اذ ل
 و

 ' ينل مَآ ٌرَكَدَأ بر اَي : ُلوُقَي َمُن ءاَهَماَظِعَو اَهَمْحَلَو 000 َرَصَبَو اَهَعمس
 ام كبَر يِضْقَيَف ؟هقْرر بر اَي ُلوُقَي م نَلَمْلا ُبْتْكَيَو َءاَش ب كلر يدي

 ل كبَر يِضْقَيَف ؟ُهَّلَجَأ بر اَي : ُلوُقَي مَن ' كَلَمْلا ُبْنْكَيَو

 : «قمقتي لو نرأ ان: ىلع بزب الك هدب يف ةقيحتكلاب كلملا جرخي
 0 هَنَأَو هليل نبأ نينا َدْعَب اًهَريِوْصَت نأ هيف ُتيِدَحْلا اَذَهَق

 : ُكّلَمْلا ُلوُقَي اًهِياَطِعَو اًهِوْحْلَو ل

 .ةكضخ ةوكت ىلع امطعَو امل نرخ ال هنأ ملغم
 َذ َدْعَب ْنوُكَت ِكَلَمْلا َةَباَتِك َّنأ يِف ِثيِدَحْلا َكِلَدِل ُنِفاَوُم اَذَهَق

 . ماَظِْلاَو مخْللا وفل نا ملا

 .ضْعَب نِم ُنَيبَأ اَهَضْعَب ُلاَمْجِإ اَهيِف ِظ اَمْلأِب ُتيِدَحْلا اَذَه َيِوُر دَكَو

 :ٌمِزاَل ِنْيَرْمَأْلا دحأ + ُلاَقُيَف كقَديِحَو

996 ,8 

 ريس هم

 ةئامْلا َبِقَع وُ مَ دمر سقف ُروُمأْلا هِذَه َنوُحَ نأ ام - ًأ

 ٌةَباَتِك هيف هيف وأ نودكملا نك َنْيََرَم ٍةَباَتِكْلا يِف َروُذُحَم اََو َنيِرْشِعْلاَو

 م 0 هس 0-8

 اَذَهِلَو ؛طْبَّصلا ّىَح ظَبْصُت ْمَل ِثيِدَحْلا اَذَه َطاَمْلَأ َنِإ :ُلاَقُي وأ - ب

 لضأ ٌنوُكُي دَكَو هتَياَوِر نع ُيِراَكُبْلا ّضَرْعَأ اَذَهِلَو ؛هظاَمْلَأ يف ُهئاَوُر تلا
 ا اَلَف «ٌباَرِطْضا ِهِظاَمْلأ ٍضْعَب يف ُعَفَيَو ءاَحِيِحَص ِثيِدَحْلا

 ْتِلَتْحَت ْمَل يِذَّلا ْيَلَع يَمَتُمْلا حيِحّصلا ٍثيِدَحْلا يِف تبث ام اهب َضَراَعُي



 ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت قتلا <

6. 

 [1ئ١- ؟8/4] .حيِحّصلا ِثيِدَحْلا نِم ُهُرْيَغ ُهَكَّدَص دق لب ؛ُهْظاَمْل

 ه2 2

 (؟اًريغص تام نم ريصم امو ءٍةَرْطِفلا ىَلَع ُدَلوُي الإ ٍدوُلْوَم نِم اَم)
 وأ ِهِناَدّوَهُي ُاَوبَأَك قّرطِلا ىَلَع ُدَلوُي اّلِإ ٍدوُلْوَم نم اَم» :هلك ُهْلْرَت 7 ؟مو]

 نم اًهيِف َنوُّسِحُت لَم ؛ءاَعْمَج ٌةَميِهَب وب ةَميَبلا ُحَتْت اَمك ِناَسِجَمُي وأ «وِناَرَصَني

 ماسلا ُةَرظِف َيِحَو اَّْيَلَع اَهْيَلَع َنماّثلا ّرطَق يبْلا 4 هللا ٌةَرَظِف اَهَّنَأ ُباَوَّصلا :27ءاَعْدَج

 :فارعألا] 4 أولاق مير ثلا :َلاَق َمْوَي اَهّيَلَع مُهَرْطَم يتلا ٌةَرْظِْفْلا َيِهَو

.] ١0/7 

 030 2 هك 1 26 م6 ف 0 أ

 2 .ٍةَحِبِحَّصلا ِدِئاَقَعْلِل ُلوُبَقْلاَو َةَلِطاَبْلا ِتاَداَقِتْعالا نم ُةَماَلَّسلا َيِهَو

 هللا الإ َهلإ ال ىَنْعَم َوُهَو ءورْيَغِل ال هلل َمِلْسَتْسَي نأ «مالْسِإلا» َةَقِيِقَح َنِإَف
 ادب سه سس ام 2 2 52 ب للا 4 دا هس لب و 2 ا 4

 َءاَعْمَج ةَميِهَب َةَميِهَبلا جتنت اًمك» :َلاَقَف ٌكِلذ َلْثَم هَ هللا َلوُسَر َبَرَض دَقَو
 64هز سو م رم ا 0
 («؟ءاعدج نم اهيف نوسحت

 8 2 5 047 هه. أ 3 هس هلل

 ثوداح َبيعلا نأ ءْنَدَبْلا ٍةَماَلَسَك صُْقنلا نم ِبْلَقْلا َةَماَلَس نأ َنّسَب

 َتاَم ىَتَم َلَْظلا نأ ىَلِإ :ُهْنَع ٍروُهْشَمْلا يف هل ُدَمْحَأ ُماَمِإْلا َبَمَذ اَذَهِلَو
24 

 .ةَرظِفْلا لضأ نع ٍريِْغَتِل ٍبِجوُمْلا ٍلاَوَرِل ؛هِماَلْسِإب مك ِنْيَرِفاَكْلا ِهْيَوَبَأ ُدَحَ

 نِم ِهْيَلَع ٌَرِطْف اَم ىَلَع ُدَلوُي» :اولاَق مهن أ : ِكَراَبْمْلا ِنْبا نَعَو ُهْنَع يِوُر دَقَو

 .(ِةَداَعَسَو ٍةَواَقَش

 كه

 دل 1١ ًط

 )١( يراخبلا هاور )١68( 2ملسمو )5594(.

 ةميهب دلت ةبادلاف ؛ةدالولا ةئيدحلا ةبادلا ءاضعأ ةمالسب ناسنإلا ةرطف ةمالس للك ىبنلا هّبش (؟)

 وأ :فتألا ئأ نذالا ةعرطتقم ؟ءاعدج اع نورصتت لهف ؟قلخلا ةيوتسم ءاضعألا ةماح ءاتِمْج
 ةرطفلا ىلع دلوي يذلا دولوملاب نولعفي كلذكف «كلذ اهب نولعفي سانلا نإ :يأ ؟كلذ ريغ

 .ةميلسلا



9 
 و
9 
 ا رامي دار را | َنِإَف ؛َلّرألا يِفاَُي ال َل هن

 ا

 1ث ولو ااوواك عبط: زب عل :ٌرِصَحْا ُهلَمك يذلا مالْعْلا يِف كي هللا ُلوُسَر

 . 01 َْفُكَو اًناَيْفُط ِهْيَوَبَأ َقَمْرَأَل

 :ْيَأ ؛ِباَتَكْلا ّمَأ يِف هللا ُهَعَبط : يف

 نا

 َوُهَو َنيِكِرْشُمْلا ٍلاَفظَأ نِم ُتوُمَي نَّمَع لكي هللا ُلوُسَر َلْيّس اّمَل اَذَهِلَ
 . "”«َنيِلِماَع اوُناَك اَمِب ُمَّلْعَأ هللا» :َلاَق ٌريِغَص

 .اوُعَلَب ول ُرْمُكَي نَمَو مُهْنِم ُنِمْؤُي نَم ُمَلْعَي هللا :يأ

 ذل نيل نع هل ةرئزخ يب نع باقم ةئاتنإ تح يف هاج دق هلم

 ٍةَّصْرَع يف اُلوُسَر مِهْيْلِإ ْتَعْبَي َءْبَيَو مُهْنِحَتْمَي هللا ّنِإَف ٍةَماَيِقْلا موي َناك اَذِإ» :َلاَق

 .نالا ُهَلَخْدَأ ُهاَصَع نَمَو َةَّنَجْلا ُهَلَخْدَأ ُهَباَجَأ نَمَف ِةَماَيِقلا

 نِم َرَهَظ ام ىَلَع ْمِهِيِزْجَيَو ُهَئاَحْبس ُهللا ُهّمِلَع ام م مهيف ْرَهظَي َكِلاَْه

 . ملل ٍدَرَجُم ىَلَع ال ءْمُهُرْفُكَو مُهئاَميِإ َوْهَو ِمْلِعْلا

 َّرَتَمَت هْيَلَعَو ءَنيِكِرْشُمْلا ٍلاَمفظَأ يِف َليِق ام ُدَوُجَأ اَذَهَو

 هي
 ْ 7 ١ 000 هع

 1١
 06 _ هك

726 

,)55517١ )1١( 

 .(؟"ه8) ملسمو م يراخبلا هاور مهز

 (© ؛َنيِلِياَع اوُناَك اَمِب ْمَلعأ هللا» : مهي ٍلاَوْمأْلا ُحَصْأ :ٍراَمْكْلا لاَفظَأ نع رخآ عضوم يف خيشلا لاق
 .ٍراَن الو جب مُهْنِم نّيُمِل 0 ص عكست الا . ححلا ٍثيِدَحْلا يف يلا كلي ٌباجأ امك
 امو ؟كُكَر نم :ْمِهِدَحَأِل ُلاَقْيَف ءْخَرْرَبْلا يف َنوُنَحَتْمُي امك اَهيِف َنوُن ة ِةَماَيِقْلا َتاَضَرَع عَ

 0004 200/40 اه ؟كْيَب نَمَو ؟كْئيِد



 هنأ مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 8س |
 ل ا ججج1 ل "أنا 4

 ول ِنْيَع يذ ُلُكَو ءِسْمَّسلا َعَم ِنْيَعْلا ِءْوَض ُلَثَم :ّقَحْلا َعَم َةَرْظِفْل مَ
 :نمكلا ئارل ٍباَجِح ٍرْيَغب َكِرُث

 ِباَجِح لدن نيقمتو ِرَضَنَتَو ٍدّوُهَت نم ةَضِراَعْلا ةلطاتلا كاف

 . سْمَّسلا ةَيْؤُرَو ِرَصَبْلا ّنْيَب

 يِدَقَمْعُم ِةَداَلوْلا َنيِح اوُنوُكَي ْنَأ ِةَرْظِفْلا ىَلَع َنيِدوُلْوَم ْمِهِنْوَك نم يا اَلَو
 ل ملغ ال اياهم موب نم اجرخأ هلا ذك 0غ اَلْسِإْلِل

 ِرْيَغ نم كرت ول ُتْيَحِب ماَلْسِإْلا َوُه يِذَّلا ٌقَحْلِل ُهتداَرإَ لوو ِبْلَقْلا هما

 املس الإ ناك عم

 اًهْعَتْمَي ْمَّل اَم َمالْسِإْلا اًهِتاَذِب يِضَتْقَت دك يِيَّلا لكلا :ةيفلغلا ةوفلاقنَعُو

 [147- 1 ” اَهيكع َساَّنلا َّرطَق يتلا 4 هللا ٌةَرظِف َيِه : َعِناَم

 نو الا و ل وتب حرا رحم را

 اوُناَك اّمب ْمَلْعَأ هللا َّنَأ َوُهَو «ُتيِدَحْلا هب َّمَص ام :ْمِهِوْحَنَو َنيِكِرْشْمْلا ٍلاَمْظَأ

 َنوُمِسَقْنَي مُه لب ؛ِراّثلاي مُهْنِم لكِ الو َةْنْلاِب مهْنم لكِ ْمُكْحَن اَلَف َنيِِياَع

 َكِلَّذِب تءاَج امك ِتاَصضَرَعْلا ين ِةَماَيِقْلا َمْوَي ا وفلك اذ مْلِعْلا ّنِم ُرَهْظَي ام ٍبَسَحِب

 ]١57/14[ كاكا

 تَناَك اّذِإ - ْمهِلاَمعأ ٌلِضاَفْتَو ءُمُهِئاَبَآ ٍلْضاَمَت 0 ممدو
 ُراَعّصلا ُلاَمظَأْلاَو وِرْيَمُك وه َسْيَل لكي َيِبَنلا َنْب يارب نك ؛  ٌلاَمْعَأ مُهَل

 نر كلا ا م0 لع َنَوناَتَي

 : ُتَلاَقَك اّيبَص ٌةأَرْما ِْيَلِإ تَعَفَر للي َىَّنلا نأ :' «حيِحّصلا» يف َتَبَن امك ؛ِتاَكْيّسلا
 0-0000 يف مِلْسَم ُهاَوَر 6 َكْلَو . . معن + :َّلاَق ؟جح الا

 ُلَضَمُيَو ءِهِلاَمْعَأ نم َكِلَذ ٍرْيَغَو ِهّجَحَو ِهِمْوَصَو ِهِتاَلَص ىَلَع ُباَتُي ُيِبَّصلاَف

 .ِِلَمَعَك َلَمْعَي ْمَل نم ىَلَع َكِلَذِب

 مسجل (0 .اًدج فيطل هيبنت )١(



 7 ٍداَقِتَع الا ٍلّصَمُم ٌباَتِك

 عِفَتْنَي دك ةيوُيْنَدلا معْنلا يف ُهَّنَأ اَمُك ءهْيَوَبَأِل اًماَرْكإ هب ُلَعْفُي اَم ُرْيَغ اَذَهَو

 لَو قَّنَجْلا لهأ َمَدَح َنوُنوُكَي ٍراَّمُكْلا َلاَمظَأ َّنِإ :ٍساّنلا ٌضْعَب َلاَك دَقَو

 .ٍلْوَقلا اذهل لْصأ

 ١ :ميرم] كارو الإ كَم نإَو» :ىَلاَعت هلك يف ُروُكْذَمْلا ُدوُْوْلا امو
 : رِباَج نَع (وِحيِحص» يف َمِلُسَم هاَوَر «حيحّصل َّصلا ِثيِدَحلا يف ع ُنيبنْلا ُهَرَسَف دَقف
 وَ

 . طاَّرَّصلا ىَلَع ُروُرُمْلا هنأ

 نامل فلا نق نكي فلفل نواة ولا كتبا وك نافل
 .نكي ْمَّل نَمَو اَّْذلا يف اًريِغَص َناَك

 نِم اوُسْيَل ََنَجْلا ٍقْلَح نم ُقْلَح :ِةّنَجْلا لْهَأ ىَلَع َنوُقوَي َنيِذَّلا ُناَدْلِوُناَو
 ىَلَع ِهّنَجْلا لْهَأَك مُهْقْلَح َلُمَك َهَّنَجْلا اولد اذإ اننّدلا لْهأ ُءاَنْبَأ لب ؟اًيْنُّدلا ٍءاَنْبأ

 007-520 . اًعاَرِذ َنيتِس لوط يف ينال ثالث ِءاَنْأ َمَدآأ ةَروَص

 . اًعامجإ ةنجلا يف نيملسملا لافطأ م 5و؟]

 نأ :«نيحيحصلا» يف تبث ام مهيف ةبوجألا حصأف نيكرشملا لافطأ امأو

 ىلع مكحن الف 2'"«َنيِلِماَع اوُناَك اَمي ْملْعَأ ُهللا» :لاقف مهنع لئس للك هللا لوسر
 .ران الو ةنجب ال مهنم نيعم

 نمو «ةنجلا لخد مهنم عاطأ نمف ؛ةمايقلا موي نونحتمي مهنأ ىوريو

 : راثلا لد. ىصع

 .رانلا يف مهضعبو ةنجلا يف مهضعب نأ ىلع ةحيحصلا ثيداحألا تلد دقو

 .ةمايقلا تاصرع يف نونحتمي مهنأ رافكلا لافطأ يف حيحصلاو

 ٠١٠١57/١[ كردتسملا]

 هه مه



 نأك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ا

 (ٌةَناَحْبُس ُهّللا اَهْرُشْحَي ّمَئاَهَيْلا)

 تانكلا هلع لو هك 1 هناكتش هلا اه شل هك وتم ُمِئاَهَبْلا ام ام موج
 اي ملام ْممُأ هلا دبات ُريِطَي ريط الو ٍِضرَْلا يف َةَبآَد ني هيد :ىلاعت لاك فرشلاَو ره مو

 :ىَلاَعَت َلاَقَو ء«[94 :ماعنألا] 4( توُرَتُحي ميِد لإ مث وش نم ٍبّتكْلا ىف اَنْطَر

 ٍتوْمَسلأ ُقَلَح ويل َنِيَو» : ىَلاَعَت َلاَقَو «[10 :ريوكتلا 46 َتَرِيْخ شومولا انإَو»
 .[15 :ىروشلا] 9(4) ٌرِيِرَم ُكآَعَي اَدإ َمهِعْمَج لكَع َوْهَو ٍةَيآَد نم اَمِهِض تب اَمَو ِضَرَدْلاَو

 .ةَلاَحَم ال يأ امك نوكي امنإ (اذإ) فرو

 اهلا دخت كك ةفايقلا َمْوَي كي هللا َنِإَ 0 ول

 ٌرِفاَكْلا ُلوُقَيق ءاَباَرث ٌريِصتَق ءاَباَرُت ينوُك :اَهَل ُلوُقَي َّمُث ضْعَب نص اًهِضْعَبل ٌضصَئْقَيَو
 [؟48/:] 4١[. :أبنلا] كا 55 0

2 2 

 (ِدَحَأ َّلُكِل اًّماَع اَرْمَأ َوُه نذل حرمت َدْقَو ٍدْبَعْلا ىَلَع ٍناَيْدَأْلا ٌضْرَع)
 اًماَع اًرْمَأ َوُه َسْيَّلَق ِتْوَمْلا َتْقَو ِدْبَعْلا ىَلَع ٍناَيدَأْلا ٌضْرَع انأ 5

 ل ل را ل ل ءِدَحَأ َلُكِل
 0 َكِلَد م دق وْيَلَع ضو : نم 0 و 0 1

3 

 نال ف دي نأ لك نيل كرم ميشا ِثيِدَحْلا يِف ام :اَهْنِم : 805

 نمو ٍتاَمَمْلاَو اَيحَمْلا نتف نمو بَل ِباَذَع نِمَو : منهج ب باَذَع نم» : عير نم

 . "”«لاَجصلا حبِسَمْلا ِةَنِْف

 ُهَنَأِل ؛َمَدآ يِنَب ِءاَوْغِإ ىَلَع ْناطْيَّشلا ْنوُكَي ام ُصَرْحَأ ِتْوَمْلا ٌتْقَو ْنِكَلَو

 ةكاخلا كفو

 .(ةهمم)ر ملسمو ةةدضفف) يراخبلا هاور 2000



 ِناَكلَمْلا ُهَلَأَسَي َنيِح ِتِّيَملِل راَبَيْخاِلاَو ناَحِتْمالا َيِهف ٍروُبَقْلا 00 اًمأو 200 000 7 2 9 هم 7 م 6 2 26 3 د 3-1
 هش. جاع ردكإ )ىعسو كد 1

 ؟مكيف ثعب يذلا لجرلا اذه يِف لوقت تنك 0

 ماَلْسِإْلاَو ءيّبَر هللا :ٌُنِمْؤُمْلا َلوَقَيَف «ِتباثلا ٍلْوَقلاِب اونَمآ نزلا أ هللا 0 7 0 رم لقلي 5 '؟ و هر م 0 رار . نب ً ا و

 0 ؛ ىلا ِتاَنببْلاِب اًنَءاَج هللا 1 0
 م سوو
 ُنِمْؤُمْلا اَهب ُنَتَم مب يلا هنتف رخآ يِعَو - ةَديِرَش ةراهتنا ناوي

 0 :ُهل

 | َنيِقلكمْلِل ةماَع َيِمَو 0 رع : ةريَرع يبأو ايات نب أد ءِبْزاَع
 .مهيِف فلتْخَأ دَقَق 1

 ؛َنوُئَتْفَي ال : ليقف ن ةيناخلاو ناَيَبْصْلاَك اكن ٍرْيَغ يف تِلّتخأ َكِلَذَكَو

 .ليِقَع ِنباَو يِضاَقْلا ُلوَ اّذهَو ٠ َنيِفَلكُمْلِل نوُكت اَمّنِإ شيلا نأ

 ٌتيِدَح :مالسإلا خيش لاق ءهي ِبِزاَع ِنْب ِءاَرَبْلا ثيدح نم (18515) دمحأ مامإلا هاور )١(
 (5940/4) .ها.ٌتباَث ّنَسَح

 ةراهتنا ِهِناَرِهَتْيُف» :ظفللا اذه اهيف ءاج يتلاو ءدمحأ مامإلا ةياور دنسملا وققحم فعضو

 .(ةديدش

 .(8ا/ه7) ةدايزلا هذه نودبو رخآ ظفلب دواد وبأ هاور دقو

 هححصو «بِزاَع نب ِءاَوَبْلا ظفل نم بيرق ظفلب (81/579) هلو ةريره يبأ قيرط نم هاورو

 ” هدهيسلا يقتحم
 .ٍداَتْسإْلا لي 3 ٌتيِدَح : مالسإلا خيش لاقو

 وى ادم صل 35 ٌفيْحي أ ءلمسلا ىف نّ منَ 2 :ىَلاَعَت هلؤق رْئَمب «هللا اًهيف» : ُهَلْوَقَو :لاق

 0 : كلملا] 46 1
 : ْتَلاَق (؟هللا َنْيَأ» :مكَحْلا نب ةَيِراَجِل َلاَق لك يلا نأ حبِحّصلا يف َّتَبَن اَم ةلَْمِبَ
 ٌةئِمْؤُم اَهّنإَف ا 0 شا ُلوُسَر َتْنَأ :ْتَلاَق «؟انأ ٍِنَْم» :َلاَق ءاَمّسلا يف
 َنِإَف ؛اَمُهَرْيَغَو َرَمَقْلاَو َسْمَّشلا يوخَت اَمُك ِهيِوْحَتَو ّبّرلا ٌرُصْخَت َءاَمَّسلا َّنأ َكِلَِ 0 00

 (771/54) .ها.لِقاَع ُهْدِقَتْعَي اَلَو 0 و
 . ظافلألاو ثيداحألا هذه عيمج ينابلألا ححص 3

 .(8556 - )١954 عماجلا حيحص :رظني



 الا يح ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 8 هكققلا

 :ثيؤفلا دعي نوع اَلَق اَذَه ىَلَعَو

 موي َنوَُلَكي مُهَّنِإ :ُلوُقَي نَم ِلْوَقِل ٌقِباَطُم َوُْهَو ءاَضْيأ َنوُنَتْفيَو َنوُنَقَلُي : َليِقَو
 00 ِثيِدَحْلا لأ نم و َهَنُسلا ٍلْهَأَو ملِْل ٍلُهَأ ِرَثْكَأ ُلْوَق َوُه اَمُك َِماَيِقْلا

 ده او سلا ٍلْمَأ نَع هللط ُيِرَعْش شكلا ٍنَسَحْلا وُبَأ ُهَرَكَذ يِْلا َوْهَو

 [157- ه0 /:] ا ماَمإْلا ٍصوُصُن ىضَتُقَم

 همه م َ

 (ىَرْغَّصلاَو ىَرْئُكْلا َةَماَيِقْلا ٍةَدِحاَوْلا ٍةَروُسلا يف ُرُكْذَي ىلاعت هللا)
 ٍةَماَيِقْلا ُتاَبْنِإ ٍلَلِمْلا ٍلُمَأ ٍرِئاَسَو لَب َنيِمِلْسُمْلا ٍرِئاَس ُبَمْذَم 55 ]

 ِباَوَّقلا ُتاَبْنِإَو «َكاَنُه اَقِعْلاَو ِباَوَّنلاَو 00 5 ط ماَيِقَو ىَرْبْكْلا

 ايلا مذ ىلإ بلان م - ربا يف بالا
 يِف َكِلَذ َرَكْنُأ اَمَنِإَو ءٍةَعاَمَجْلاَو ِةَّنِّسلا ٍلْهَأَو َةَبِطاَق 27 ُلوَ اَذَه

 . عّدبْلا ٍلْمَأ نم ٌليَِق خَيْرَ

 يِف امك ؛ىَرْغُّصلاَو ىَرْبْكْلا َةَماَيِقْلا رك ٍةَدِحاَوْلا ٍةَروُسلا يِف لي َوْهَو

 ل َنوُنوُكَي َنماَّنلا نأ تا ةيقرتكلا هن ةَماَيِقْلا اَهِلَوَأ ئفاركذ هَّنِإَف ؛ِةَعِقاَوْلا ٍةَروُس

 ٌةمِفَي ةَضِفاَح 0 هب بعقول نيل () ُةَعقاوْلا ٍتعَقَو اًدإ## :ىَلاَعَت َلاَق اَمُك ؛ةَناَلَت

 مو نيم هبه َنَناَكَه 69 اب لاَيحْل تشو 0 اك :ضرألا تكي اذ ©
20 

 1١-7[. :ةعقاولا] 62 ٌةَندلَت اًجنوُرَأ

 ةَناَلَ مُهَّنَأَو ءِتْوَمْلاِب ىَرْعُّصلا َةَماَيِقْلا َرَكَذ اَهِرِخآ يف ُهَنِإ مَ
 هيل 2 ذيج َرْسَو © فلا يَدلَب ادإ الولف :َلاَقَف توا هر رج 0 الا ا

 (© َنِقِيص مك د دإ انني © نم رح ٌمُك دإ الو © ةيزيف ل نكل و
 بص نم آو © ويت َُّنَحَو ناحرو رف اه © َنييَفمْل رمل

 © َنِآَّصلَأ َنيبْركَمْلا ّنِم نك نإ نأ, 69 نيل بح ني كَل ُدَلَس ©) ني 0
 2 تو هذ

 2 ريوورم

 .[944 - 47 "ةعقاولا] 409 ريح ُةَيلَصَتَو 9 ويح نّه 1



 ا داهم ١: لصفم ب ِ ك5 اًكِتَعالا ٍلّصَمُم ُباَتك

 - 4 20 2 4 و 1 مع 84 2 5 2 7 9 ََ ٠ م

 َلاَح َنّيَبَو ءاَهْعْجَر مُهْنِكْمُي ال مُهْنَأَو .موقلخلا ْعلْبَت ٌسْمْنلا نأ هيِف اذَهَف
 هذ 5 م 0 1 يّ 01 00 0

 . كئنيح َنيِبِذَكمْلاَو نيمَيلا ِباَحْضْأَو َنيِبَرَقَمْلا

 2 20-32 3 و2 6-0 .5 د هيد 2 هب هك 0 مع 2 يما 50

 42 ََمبْلا روي ْميقأ آل» :َلاَقَف ِنْيتَماَيقْلا اًَضْيَأ َرَكَذ :ِةَماَيِقْلا ِةَروُس يِفَو
 ُسْفَن َيِهَو «[؟ :ةمايقلا] 4© مَعَ نيلي ُمِيَقَأ الو :َلاَق َّمُث ١[« :ةمايقلا] تل عمم عد ديم 20 0

 لُك ُسْفَن لب ؛َكِلَذَك َسْيَلَو ِهِةَماَوَل َرْيَغَو َةَماَوَل ُنوُكَت َسَْنلا َّنإ :َلبِق دَقَو
 قّرخآلا يف اَمِإَو اَْنُدلا يف اّمِإ ُمَدْنَيَو ُهَسْفَت ْموُلَي اّلإ ٌرَشَب َسِبَل ُهَّنِإَف ؛ُةَماَوَل ٍناَسْنِ

 .سْمّتلا ٌتاَبْثِإ اَذَهَق
000 

 .[5 - :ةمايقلا] 4( قمل ب نأ لعب (©) .دمانأ ٌرْجْدَِي نهال يب ْلَب ©) ناب َىَوَض

 .[10 :ةمايقلا] 0(4©) هتك اب لمي نأ ُنت» :هِلْوَق ىَلِإ ِةَماَيِقْلا َلاَح فَصَوَو
 ٌتاَبْنِإ اَذَهَو 02115 :ةمايقلا] 4( قالا تب ادإ ةلكه :َلاَقَف َتْوَمْلا َرَكَذ مث 2 7 22 سم م ها اا < 0 ع 5-304

 ٌةَلِصَتُم يِقاَرَّثلاَو «مُفَلْخا ٍتَدلب» :َكاَنُه َلاَق اَمَك َيِتاَرَثلا ُعَلْبَت اَهَّنَأَو سْفّنلِل < 500000 مريد وجم سر 2 لا ا ع ماض 55 26020 راكع 9
 معثو؟

 . موُقْلَحْلاِ
 راس ىلا هل ري 5 د مس هوس 2 2 ا ا

 ُدَعْصَي ُدِعاَص نم :َليِقَو ءاَهيِقْرَي 197 :ةمايقلا] *(©) قار ْنَم لقوم َلاَق مث
 قرا ُهَنأ َنلبو» :َلاَق ُهّنِإَف ٍِتْوَّمْلا َلْبَق اَذَه َّنأِل ؛ٌرهظَأ ُلَوَأْلاَو ؟للا ىَنِإ اَهب

 زيف " يع 000 2 ل 01 2 م

 [10 - 531/4] .هيِقرَي اّيِقاَر ُهَل َنوُبْلظَيَو ُهَنوُجْرَي مُهّْنَأ ىَلَع َّلَدَق [18 :ةمايقلا 49

 هه
 7/ا و 26 22 16 كوس دءوومر 5 كك عاملا 5

 («©9 ثقيلا َكَيَأَي ّقَح كبَر دبعاَو» :هلوق يف نيقيلاب دوصقملا)
 َدْعَب اًمب تَءاج :ْيأ ؛[9١ :ق] «ّقَلَْلِي ِتَوَمْلأ ُهركَس تةَوإ» :ُهلْوَفق 1 < ةهس اس - هَ 3 2 هلم جلخ 2 دمر 000 م

 .لسّرلا هب ُتَرَيْخَأ يِذْلا ٌقَحْلا َوُْهَو ءباَقِعَو باَوَن نِم ِتْوَمْلا

 ْعَراَتُي ْمَل ٌروُهْشَم اَذَه َّنِإَف ؛ُتْوَمْلا َوُه يِذَّلا ٌقَحْلاِب تَءاَج اَهْنأ ُهُداَرُم َسْيَل

َ 
 . ثءاجد# لاقت تع لطات تّوعلا نإ :دحأ زكي هلو: هن 2 مه 2 5 0-8 4



 هنأ مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت يب ا ١
 ةنفهح

 َوُهَق َتْوَمْلا َهِرَك نإ ُناَسْنِإْلاَف ؛[15 :ق] 4ُديي ُهَنِم تك ام َكِلَد :هَلْوَكَو

 26 كينلا كيا نع َ ذبعأو» :ِهِلْوَقَك اَذَهَو ُهُتَكِئاَلَم هيِقالث ُهّنَأ ُمَلْعَي

 ني ةلتيا اع ةركم ىكؤملا سنك الإَو لَو ...تّوَملا دعي ام نيقيلاو ' 95[2 :تارجحلا]

 [؟775-155/:] ءاتيقي نكست لح دعا دف راي مل ٌروهْشَم ّرْمأ

 ههه

 (توملاو مونلا نيب هياشتلا)

 ٍذَه يف ِهْيَلِإ هل الل ال مهلا"

 .اًهئم َلَمْمَأ تناك نو 0 ىرخألا

 م ةَماَيِقْلاَو َحّرربْلا يَِو ٍراَّدلا ِِذَه يِف ٍنِطْوَم لُك لب

 ؛35ل 55 كيف ؟ كوم َكِلْذ ىَّمَسُي لَهَو

 8 ع

 نيس انتم انبر#» :ىَلاَعَت هلق 5 َكِلَذ ىَلَع اوُلَوأَتَو ءاَنْوَم َكِلَذ ىّمَسُي : ليف

 رم رس حرس

 ةانكلاو نادلا هذه ىف ىَّلوُأْلا الا نإ :ليق ١١[« :رفاغ] « نيس انتيحاو

 .ِرْبَمْلا يف ةَيناَثلا َةَتْوَمْلاَو هرْبَقْلا ىف َةَِناَثلا

 م مكي مث 4 مسِمأ امون دكر :ِهِلْوَقُك يذلا و36 نأ ُحيِحَّصلاَو

 هذه لفي ةيانلا ُهَتْوَمْلاَو واحلا ودع لبق لوألا ُهيْوَمْلاَك 494 :هرفلا] كبي

 فاعلا
 رس هه

 .ِتْوَمْلا دعي [17 :جحلا] 4 كبي تس : ىَلاَعَت هلْؤقو

 : 0 هللا َءاَّش ىَتَم ُهُقِراَقَتَو ءىَلاَعَت هلل ايام دنا نزعت زان

 7 وُقَي كك يلا ناك اذهلو دكرملا وأ موَنلاَو «نْيَتَرَم 1 ةَرَمِب َكِلَّذ تفقوتي

 :ُلوُقَي َطَمْيَتْسا اَذِإ َناَكَو هاَيْحَأَو ٌتوَمأ 0 (كيشابل  هشارف ىلإ ئوأ اذإ

 . "0وُُتلا هيَلإَو انت ام َدْعَي اًناَيْحَأ ىذْلا لل ُدْمَح ١

 .(6377) يراخبلا هاور 000



 ةاَيَح طاَقِتْساِلاَو اَنْوَم َمْوَنلا ا
 00 ضرع مرقص دي اس مود لس رج حمص يي لس 2 َئ

 تهماتم ىف تنك رل لاو اتهتوت ني نشنالا قوس هنأ 0
 نيف +148 +رمزلا] هه ىّكَست لج 21 ةقرقكلا لِيَ 0 اَهيَلَع ىَصَق 01 0 0-7 11

 ِنْيَعْوَن وَ ىَلَع ىشنآلا ىَقَوَتَي هَل

 50 ّنيِح اَهاَفَوَتيَف -أ

 مر ل يتلا 0 0 دا

 ىتح هدي ل ِهِماَنَم يف هَل لّصحَي ممُكاَنلاَو 7

 انم يِف ىَرَيَو دب يف ُعَجَوْلاَو ٌحبصِيم «ُةُبرْضَي نَم ِهِماَنَم يف ُهَل لْصْحَي ُهّنِإ

 وجو دهر دِمَف يف ُهَمْعَطَو حبْضيف ءاّبْيَط اًنْيَش َمِعْطَأ

 دا سيحل ال بادعلاو يللا نيروتتير هجر ضخم داتلا تاكا

 هيلأل ودق نم هفاثلا' كيوب دك نتعب هب سحب ال ِهِبْنَج + ىَلِإ يِذْلََو

 اَمِإَو ءِنآْرقب ام | ملكتي دقو ُهَحاَّيِص نايل ُعَمْسَيَو ا
 ْعَمْسَي ْمَل بطوُح ولو ٌةَضَمْعُم ُهنْيَع ٌمِئاَن َوْهَو َكِلَذ ُعَمْسَي ناَطْقَيْلاَو ءباَوَجِب

 . ؟ْمهِلاَعِن َعْرَق ْعَمْسَي ُهَّنَأ لكي ُلوُسَرلا َرّبْخَأ يِذَّلا ِروُبْقَمْلا َلاَح ُرُكْدُي تْيَكَن

 اَمَلْثِم باَدَعْلاَو ميِمّنلا نِم ثيملا ُهَدَجَي يذلا كلذ :َلاَثْي نأ روي آلَ

 -- ُعَلْبأَو ُلَمْكَأ ُباَذَعْلاَو ُميِعَنلا َكِلَذ لب ؛ِِماَنَم يف ُمِاَّنلا ُهَدِجَي

 ٍناَكْمإ ِناَيَبِل ُلََمْلا اَذَه ُرَكْذُي ْنِكَلَو «ٌيَقيِقَح ٌُباَذَعَو ٌيِقِيِقَح ٌميِعَن َوُهَو
 [مال5- ال: /:] .َكِلَذ

 و9



 ا

 ( ماع هيلع مالسلاو مهلاعك عرق تيما :عامسإ

 عامسلا دارملا .[140 :لمنلا] «َقوَمْلا عيش ال َكَّنِإَ© :ىلاعت هلوق 7 ؟ةه]
 يف عفانلا عامسلا  رافكلا قح يف امك  عافتنالاو لوبقلا نمضتي يذلا داتعملا

 م ول» :يلاغت ةلوقو»[19* :لافنألا] #4 ميعاد أ يف ُهَلَأ ملَع ولوإ» :هلوق

 هنأ ملعو ملم عمسلا رفاكلا نع ىفن دق ناك اذإف 6٠١ :كلملا] «ُلِقَعت وأ عم

 كلذكف مالكلا عامس درجم ال لوبقلاو مهفلل نمضتملا بلقلا عمس ىفن امنإ

 45/١[ كردتسملا] .تيملا وهو هب هبشملا

 هه ©

 «ينومدق :لاق لمُح اذإ تبملا َّنِإ» :هيف كي يبنلا لاق يذلا ثيدحلا 7595 ]

 هنإف ؛ناسللا كيرحتب داتعملا مالكلا وه اذه سيل «''”ثيدحلا «اهليو اي :لوقي وأ

 .«حورلا درجم وه سيلو ءرخآ نطاب رمأ وه نكلو ءدحأ لك هعمسل كلذك ناك ول

 هندب معنتيو يشميو حيصيو موقي دق هنإ ىتح «هندب يف كلذ رثأ رهظي ثيحب .نطابلا

 رمأ يوق اذإ نكل ءكرحتي ال هناسل نأ مهبلاغو «ناتضمغم هانيعف كلذ عمو بذعتيو

 ال رهاظلا ثيح نم يدون ولو هب توصي ىتح رهاظلا ناسللا قلطني دقف نطابلا

 حورلاب ةصتخم هلاوحأ الو  ناظقيلا لاح هبشت ال هلاح مئانلا نأ امكف ءعمسي

 94/١-40[ كردتسملا] .مئانلا نم لمكأ رومألاب هتفرعم نإف - كلذ نم غلبأ تيملاف

 هللا ءاش اذإ ندبلاب لاصتا اهلف ةنجلا يف تناك نإو نينمؤملا حاورأ 75-0 ]

 :هْنَأكك كلام لاق .نيع ةفرط ىف ةكئالملا لزنت امك «ليوط نمز ريغ نم ىلاعت

 ةينفأ ىلع اهنأ» :يور اذهلو تءاش ثيح بهذت ةلسرم حورلا نأ ىنغلب

 .قح عيمجلاو «ةنجلا يف اهنأ»و ««روبقلا

 .(1"33) يراخبلا هاور 000



 الا داصيع 1 0 تح اًقِتَعالا ٍلَّصَمُم ُباَتِك

 ندبلاب ةلصتم نوكتف درتو لأسيو توملا دعب هيلإ درت اهنأ «حاحصلا» يفو

 [960 7/١ كردتسملا] .ملعأ هللاو بير الب

 ءايتدلا ف ةناعصاو ةلهأ لاب تسلا ةفرعس راسكلا تةعافشتا 7 ١

 ءاكمج ناك امنا نيبو «هذنع لعفي امب يرديو ىري هنأو «هيلع ضرعي كلذ نأو

 .اًحيبق ناك امب ملأتيو

 هنأو مهلاوحأ مِهِفَّرَعُيف مهيلهأ لاح نع تيملا نولأسي ىتوملا نأ يورو

 همأ ىلإ حار :نولوقيف ؟ءاج امف ناللف تامو ةنالف تجوزتو .دلو نالفل دلو

 905/١[ كردتسملا] :ةلواملا

 ه2 ©

 (ةلأاسم نع هبيجي وأ ءءاود مئانلل تيملا فصي دق)

 ىأر ءاود لامعتساب ءافشلا هل لصح نم امأو :ُهْنَأك ميقلا نبا لاق كن ١

 لئام ريغ ناك نمم دحاو ريغ ينثدح دقو ءاَّدج ريثكف همانم يف هل هفصو نم

 هيلع لكشي ناك ءيش نع هلأسو هتوم دعب هآر هنأ ةيميت نبا مالسإلا خيش ىلإ

 ["4 حورلا] .باوصلاب هباجأف اهريغو ضتئارفلا لئاسم نم

 نوُرَشْحُي ُساَنلا َّنأ» :'"'"نيحيحصلا» يف تبث امك لّدَبُت ضرألا كنتشا

 . . '””«دحأل ْمَلَع اَهيِف َسْيَل ءّيَقْنلا ٍةَّصْرَفَك ؛ءاَرْفَع َءاَضْيَب ٍضْرَأ ىَلَع ٍةَماَيِقْلا ّمْوَي

 .ةلّدبملا ضرألا ىلع نورشحي سانلا نأ نيبت راثآلا رئاسو ثيدحلا اذهف

 ريغ يطلاف ه«بكلإ لجيل 2 ىوطت ٌمُوي##» :ىلاعت هلوق امأو

 . ونيس تكيوطم ُتوُمَّسأَوإ» : ىلاعت لاقو «ليدبتلا

 )١( يراخبلا )507١(« ملسمو )05190(.
 صلاخ قيقد نم عونصم فيغرك (ّيَِّنلا ٍةَصْرفَك) .ةرمحب ةبوشم ءاضيب :يأ ؛(ءارفع) :هلوق (؟)

 الو اهيلع ءانب الو اهيف بدح ال ةيوتسم :يأ ؛اهب لدتسي ةمالع (ملع) .ةلاخنلاو شغلا نم

 .هأوس ءىش



 هنأ مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت مد
 رص تحسس

 نم ءيش يف سيلو «مهعضوم يف قلخلا نوكي نأ يفاني ال تاومسلا ٌنطف

 لدبت دقو «كلذ يور امك رسجلا ىلع يطلا دنع نونوكي مهنأ ثيداحألا

 ٠١7/١ - ٠١5[ كردتسملا] 1 ام ةياورلا كلت ىف ناك نإو ضرأالا ريغ ضرألا

2 © 

 (فيلكت ةصرعلاو خزربلا يفو)
 ,ةمايقلا ةصرعو خزربلا كلذكو «فالخ الب فيلكت راد ايندلا 75:4 ]

 كلذب حرص امك «رانلا وأ ةنجلا يهو ءازجلا راد لوخدب فيلكتلا عطقني امنإو

 نالوقلا هيفف اًقلكم نكي مل نمل خزربلا يف ناحتمالاو ءمهريغو انباحصأ

 ريغو .ةصرعلا يف مهناحتما يف فالخ ال اذه ىلعو .مهريغو انباحصأل

 ٠١5/١[ كردتسملا] .محري دق فلكملا

 هه
 نإ ان أ 02 2 نإ

 (ربقلا يف اَعيِعَج ِنََبْلاَو ٍسْفنلا ىَنع ُميِعّنلاَو ِباَدَعْلا)
 ِباَذَع نَت :- رّضِمب ٌّوُهَو هحور هللا َسّدَق - ماسلا ُخْيَش َلْيْس 5 ١

 ؟ِنَدَبْلا َنَوُد سْفّنلا ىَلَع وأ ِءَْدَبْلاَو سْفنلا ىَلَع ٌوُه لَه :رْبَْلا

 ليا ةد قيما ةاَوْنَمَو ةَلقْتُم_ سؤدزفلا هنن لَقجَو هن هلل يقرا تاج

 ْمُعَنُت َةَعاَمَجْلاَو ٍةَنّسلا لْهَأ ِقاَمّثاِب اًعيِمَج ِنَدَبْلاَو سْفَّنلا ىَلَع ُميِعّنلاَو ُباَذَعْلا

 اين مصنع ددنلاو ةدملاك ةلضكم تدعو «نرملا نق ةكرشتم كدفتر نمشلا

 جوُرلل ُنوُكَي اَمُك َنيَعِمَتْجُم ٍلاَحْلا ِهِذَه يِف اَمِهْيَلَع ُباَذَعْلاَو ُميِعَنلا ُنوُكيَ
 :ندَبَلا نع ةّدرفنم

 مويإ# :ىلاعت هلوق نع لَك هللا لوسر تلأس» :تلاق او ةشئاع نع ملسم هاور ام :ينعي )١(

 نوكي نيأف [48 :ميهاربإ] 4© ٍراّكَقْلا ٍرِحوْل لِ أوُدَرَيَو ُتومَسلاَو ٍضْرْلا رع ُضَرَأْلا لد
 . «طارصلا ىلع» :لاق «؟هللا لوسر اي ذتموي سانلا

 نكل «طارصلا ىلع مهو ليدبتلا نأ ىلع لدي مدقتملا ايو ةشئاع ثيدح :خيشلا لاق

 )١/*١٠١7( .ها.ديج هدنس نإف ؟اهريغو ةلعلا هذهل هكرت هلعلف .هدروي مل يراخبلا



 عميس اَقَيعالا ٍلصَمُم ُباَتِك

 ناروهشم نذل وق ف اذه ؟حورلا نوُدب ندَبلل ُميِّنلاَو تاذعلا نوكي لَهَو

 نم ثَسْيل ٌةَذاَش لا ة( ةلاشملا يفَو ماَكَكْلاَو دكا فوخلا ٍلهَأِل

 :ْثيِلَحْلاَو َنَسْلا

.5 

 مسا 3

 ندبلا ناو فعن لا ىلع لإ نورك هل كتاذكلا نإ

 تدك الر مك ال

 ّيِه حورلا اَمْنِإَو دعت الو معَ اَل اَمِدَرْفُمِب َحوُرلا نإ :ُلوُقَي نَم ُلْوَقَو

 .ٌةاََحْلا

 ؛ٌباَّذَع اَلَو ٌميِعَن هيف َسْيَل َحَرْرَبْلا نإ ُلوُقَي نَم ُلْوَق :داَّشلا ُتِلاَلا ُلْوَقْلاَو

 نم ُهُلوُقَي نم كِل ُلوُقَي امك «ىَرْبُكْلا ُةَماَيِقْلا َموُقَت ىَّنَح َكِلَد ُنوُكَي ال لب
 ال َحوُرلا نأ ىَلَع ًءاَنِب ؟ُهَمِيِعَنَو رْبَقْل َباَذَع َنوُرِكْنُي َنيِذَّلا مِهِوْحُنَو ةَلَِتْعُمْلا

 دعي الو ُمَعَني ال َندَبْلا َنأَو نَدَبْلا ٍقاَِو َدْعَب قت
 . حربا ٍرْمأ يف ُلاّلُض ِنْيتَئئاَّطلا ِءاَلْؤَم ُعيِوَجَن

 ٍَمَأْلا ٍِفّلَس َبَمْذَم َّنأ ْمَلْعاَف :َةَلِطاَبْلا َةَناَلَثلا َلاَوْقَأْلا هِذَه تْفَرَع اَذِإَ

 07 1 مكن 1 0 00 3 00 َ

 . باْذَع وأ ميعل يش نوكُي تام اذإ تتنملا ل

 .ِهْنَدَبِلَو هِحوُرِل لّصْحَي َكِلَذ ْنَأَو -

 .ةَبَدَعُم وأ َةَمُعَتُم ِنَدَبْلا ِةَقَراَفُم َدْعَب ىَقْبَت َحوُرلا | ْنَأَو ّ

 . ُباَذَعْلاَو ُميِعَنلا اَهَعَم ُهَل لْصْخَيَف ءاناّيخأ ِنَدَبْلاِب لِصَقَت اَهَّنَأَو -

 نِم اوُماَكَو ءاَمِداَسْجَأ ىَلِإ ٌحاَوْرَأْلا تَديِعَأ ىَرْبُكْلا ِةَماَيِقْلا ُمْوَي َناَك اَذإ مْ

 1 اَذَهَو ءئَراَضّتلاَو ِدوُهَيَلاَو نيِمِلْسُمْلا َدْنِع هيَلَع قمتم ناَدِ ل ا

 يشل ِثيِدَحْلا ِءاَمَلُع َدْنِع هْيَلَع ّنَمَتُم



 ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 1

 مُهْنِم ةَمِئاَط َكِلَذ َتَّبْثأ ؟ٌباَذَع وأ ٌميِعن خورلا نود ِنَدَبلِل نوكَي لَمَو

 فرك 0

 هللط َىبّنلا نأ هلك ِكِلاَم ِنْ 1 نا يع ناتو ل وللا ور

 .(ْمِهِلاَعِن َعْرَق ُعَمْسَيَل هن ٠ 00 اَحْضَأ ُهْنَع ىَلَوَتَو ِِرْبَق يف َعِضْو اَذِإ َدْبَعْلا َّنِإ» :َلاَق

 ؟لُْجَرلا اَذَه ىف َلوُقَت َتْنُك اَم :ُهَل ِناَلوُقَيَف ِهِناَدِعْفُيَف 00 هيأ :َلاَق
 ص 2 م 1 هي وم عم 8 دق ”مكثلا اَكَأَك 4

 ْنِم كِدَعَقَم ىلإ رظنا :هل لاقي : ُهَلوُسَرَو هللا ُدْبَع هنأ دهس وقيف نِمْؤملا امأف
4 

 . ؛اًعيِمَج اَمُهاَرَيْق» :هلكك هللا ْنِبَن َلاَك اَةَنَجْلا َنِم اَدَعْفَم هب هللا 0 دق ءراّنلا
00 

_ٍ 
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 ٌرِئاَط ِنِمْؤُمْلا ُةَمَسَن اَمّنإ» :َلاَق لك َيِنلا نأ

 ُهاَوَرَو يِئاَسْنلا ُهاَوَر . اًهنَعْبَي َمْوَي هِدَسَج + ىَلِإ ُهَعِجْرُي ىََنَح ِةَنَجْلا ٍرَجَّش يف ُقلْعَي

 ."7اَمُهاَلِك ُيِعِفاَّشلاَو ٌكِلاَم

 ؛ ٌمَضلاِب (قلْعَي» لوقو

 اَدإ - ٍرْبَقْلا يِف يِذَّلا ْنَدَبْلا َّعَم ْمَمَنُث َحوُرلا ّنأ ٌصوُصُنلا هذه ْتَرَبْحَأ دَقَ

 ا داخل 0 هلا يف 00 م ©! هللا َءاَش

 ولا سو :َّيِوُر اَم 06 اَذَعَو كا يل لس مرا نأ يِنَعََبا

 ٍروُبُقْلا ىَلَع ُموُدَت َحاَوْرألا َّنِإ» :ٌدِجاَجُم َلاَق اَمَك ءاِروُبُقْلا ِةَيِنَأ ىَلَع ْنوُكَت دق

 .«َكِلَذ ُقِراَمُت ال تْبَمْلا ل 00

 هي ِكِلاَم ِنْب ٍبْعَك نَعو

4 

 ةعبس

 | ِثيِدَحْلا ين امك ؛ِدَلَأْسَمْلا ِتْقَو ٍرْيَغ يِف ِدَدَبْلا لإ ُحوّرلا ذاعت ف

 زل ِلْجّرلا ٍرْبَقِ , ٌرمَي ٍلُجَر نم اَم» : َلاَق ُهَنَأ هلك يبَنلا ع 0
 هى

 5 عا

 .هل ظفللاو (3870) ملسمو )١15(, يراخبلا )١(

 .(9١الا/8) دمحأو «(547) كلامو «(571/1) هجام نباو )/27١1(« يئاسنلا (6)

 . ىنعملا ٍميقتسيل ؛باوصلا وه تبثملا لعلو ءاَمَّنِإَو :لصألا يف قرف

 مَعَنَن ٠ ٍناَّنلا يف َنيِرِفاَكْلا ُحَودَأَو قّنَجْلا يف َنيِنِمْؤُمْلا ُحاَوَْأ :رخآ عضوم يف خيشلا لاق (:)
 م

 11/5 .ها. ِناَدْبَأْلا ىَلِإ َداَعُت ْنَأ ىَلِإ َنيِرِفاَكْلا ُحاَوْرَأ ُبّذَعُتَو «َنيِِمْؤُمْلا ٌحاَوْرَأ



 عع داَيَعاِلا ِلّصَمُم ُباَتك

 . «مالّسلا ِهْيَلَع دري ىنَح هحور هيلع هللا دَر الإ هيلع ملَسيِف اًينذلا يف هفرعَي ناك 2 ه2 توس الس عل هام وزو تس 8 هو ب 5 2 ل ورب مكر

 نع تفؤولا اذه قيضي ام ناثالاو تيواخألا نم ةيف تالا اذَهَو م و 2 ام »ع اج م 2 2 ٠ 21 ا
 00 و ةاردار و مدع و“ 5 تا < سمك ك5 ووسع مه ا

 هللا ءاش اذإ تبذعتو معنت روبقلا ف ىلا نادبالا نأ نيبي امم «هئاصقتسا

 يارد و 98 1

 .ةَبَذَعُمَو ٌةَمَعَتمَو ِنَدَبْلا ٍةَقَراَمُم َدْعَب ٌةيِقاَب حاَوْرألا َّنَأَو ءُءاَمَي اَمُك  َكِلَذ

 .ىاوَمْلا ىلع ماسلا للي يلا َرَمَأ اَذَهِلَو

 يف َنيِبَذَعُمْلا َتْوَص اوُعِمَس ىَّتَح َكِلَذ ٍساّنلا نِم ٍريِثَكِل فَسَكْلا دَكَو

 ال ْنِكَلَو ِةَفوُرْعَم ٍةَريِثَك ٍراَثآ يِف ْمِهِروُبُق يف َنوُبَّذَعُي ْمِهِنوُيعب ِمُهْوَأَرَو «ْمِهِروُبُق

 يف َنوُكَي ْنَأ ُروُجَي لب ٍءِتْفَو َّلُك يِف ِدَدَبْلا ىَلَع امِئاَد َنوُكَي ْنَأ َكِلَذ ُبِجَي
 [787/5-195] .ٍلاَح َنوُد ٍلاَح

 هه هج

 :ثيدحل هتياور اك, رَمُع نبا ىلع ةشئاع ٌدر)
 (كلذ يف باوصلاو ««ٌُلوُقَأ اَم َنآلا َنوُعَمْسَيَل مُهّنِإ»

 ا زا ا وو - 0. م )١( هم 3 1
 ىلَع َفَقَو ِةِلَك يبنلا نأ ايو رَمُْع ِنْبا نع (َنْيَحِيِحَّصلا» يِف

 َنوُعَمْسَيَل مُهّنإ» :َلاَكَو ؟اًقَح ْمُكُبَر ْمُكَدَعَو اَم ْمُتْدَجَو لَم» :َلاَقَف ٍرْدَب ٍبيِلَ 04 3 000 ًّكآ 5س ا وب كير هع ل اا واق وأ ع - 0 هم 3
 .(ُلوُقَأ اَم ّنآلا

 مُهْنإ» :ِلك هللا ُلوُسَر َلاَق اَمْنِإ َرَمُع ُنْبا َمِهَو :ْتلاَقَق َةَنْئاَعِل َكِلَذ ّركذق ًُ تالنت ل م ا و ل 004 هي سس 0 م

 ال َكَّنإط :ىَلاَعَت هلْؤَق ثَأَرَق َّمُث .«ُقَحْلا ّوُه مُهَل تْلُق يِْلا َّنَأ َنآلا َنوُمَلْعَيَل

 . ةيآْلا ترك ىَّبَح 1.١ :لمنلا] قوما عي

 مع نْباَو "”نسنأ ةاور ام ةّكبص لع اونفثا ةَةْنمْلاَو ِثيِدَحْلاِ مْلِعْل ٌلْهْأَو
 0 2 سئ

 . اًرْذَب َدِهَش ةَحلط وُبأَو ةَحلط يبأ نع َكِلَذ ىَوَر اًسْنأ نِإف ؛ارْذَب اَدَهْشَي مل اناَك نِإَو

 )١( ملسمو 7981(2) يراخبلا )9737(.

 ) )5ْمُتنَأ اَم» :ِرْدَب ىَلْتَق نع لاق للك يلا َّنأ هيض ِثِلاَم ِنْب ِسّنَأ نع ِنْيَحيِحَّصلا يف تبث ام وهو
5-4 7 

 واو و# د ع ا كم يك عكس هوعا 5 مك سو دعو 1

 .«اوُبيِجُي ْنَأ َنوُرِدْقَي ال مُهْنِكَلَو ْمُهْنِم ُلوُقَأ اَمِل َعَمْسَأِ



 هنأ مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 00

 م

 :كلذ لاكنأ تْلَوأَت امك ةثزكذ: هيف َتَلَوأك ةشئاقو

 هباَحْضُأ نِم َلَّوَأَت نَم ٍليِوُأَت ىَّلَع ٌمَدَقُم لك ّيِبَنلا نَع ُحيِحَّصلا ُصَنلاَو

 .هِرْيَغَو

 :لمتلا] 4َقْومْلا ٌعِمَش ال َكَّنِإ» :ُهَلْوَق َنِإَف ؛َكِلَذ يِفْنَي اَم ِنآْرُقْلا يِف َسْيَلَو

 َبِرُص ّلَكَم اَذَه َّنِإَف ؛ُهَّبِحاَص ُعَمْنَي يِذَّلا َداَتْعُمْلا َعاَمَّسلا ِهِب َداَرَأ اَمَنِإ
 - 0 تب

 امك ؛ عاَبناَ هُقِفِ ٍلوُبَق 0 خيش ال ْنِكل 0 كنك دانك ءِرامكْلِل

 «ةاَدنو اعد الإ ُعَمْنَي ال اي نعني ىِلَأ ٍلَثَك اوردك َندَلا ُلئمَو» :ىّلاَعَت َلاَق

 -١984[ 1 .[١ا/١ :ةرقبلا]

25 © 
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 (؟ْثْعَيْلا َمْوَي ٌساَّنلا ُبَصاَخُي اًداَمِب)

 اب اَلَو ء[ِشْعَبْلا مْوَي :يأ] ٍذِئَمْوَي ُساَّنلا ْمّلَكتَي ٍةَعْل يب ْمَلْعُي ال 750+ ]

 َو َكِلَذ نِم ءْيَسِب اَنْربْخُي ْمَل ىَلاَعَت هللا َّنأِل ؛ ٌبَّرلا َباَطِخ َنوُعَمْسَي ِةَعْل
 َّنَأ اَلَو «نييمنهجلا ُةَمُل َةّيِسِراَمْلا َّنَأ ّمِصَي ْمَّلَو ُماَكَّسلاَو ٌةاَلَّصلا ِهْيَلَع ُهُلوُسَر

 ٍ؛َكِلَذ نع َنوُمُكَي مُهْلُك لب ؛ و ِةَباَحَّصلا َنْيَب َكِلَذ يِف اَعاَرِن ُمّلْعَت اَلَو
 [500/4 .ٍلْوَقْلا ٍلوُصضُف نِم اَذَه لْثِم يف َماَلَكْلا نأ

225 

 (؟هتيفيك امو ءناَريِمْلاِب دارملا)

 ىَلَع َّلَد اَمُك ٍ؛ِلْدَعْلا ُرْيَغ َرْهَو ءُلاَمْعَأْلا ِهِب ْنَروُي اَم َوُه :ُناَريِمْلا 5.4 ]

 «[18 :فارعألا] #,ةُميِزْوَم ثقل .نمق لا هلْوَق َلْثِم ءةنَسْلاَو ُباَتَكْلا َكِلَذ

 هيا ١

 ا « هه ب 000

 .[9 :فارعألا] 46 ,ةسيزاوم تفخ نمو

 ع + ام ِرِئاَس ِةِّيِفْيُك ٍةَلِزْنَمِب َوُهَق :ٍنيِزاَوَمْلا َكْلَت ةيِفْيَك ام



 عميس اَقَيعالا ٍلصَمُم ُباَتِك

 [07/:] كلا

2 © 

 دوبَأ ُهَل اًيْأ ىَلاَعَتَو َكَراَبَت ةّللا نأ هلي ّيِبْنلا نع ٌحصي مل) م0

 هللا َّنأ هلي َيِبَنلا نَع َّمَص لَه :- ىَلاَعَت هللا ُهَمِحَر  ُحْيَّشلا َلْيْس 7 5.5 ]
 ؟َكِلَذ َدْعَب اَناَم مث ِهْيَدَي ىَلَع اَمْلْسَأ ىَنَح ِهْيَوَبأ هل اًيحأ ىَلاَعَتَو َكَراَبَت دهس بيوس 2 0 00 ص 320 0 و م ع” ما

 ٍةَكِرْعَمْلا ْلْهَأ لَب ؛ْثيِدَحْلا لْمَأ نِم ٍدَحَأ نَع َكِلَذ ّحِصَي ْمَل :َباَجَأَ
 قلم تدك َكَلَذ نأ لع َنوُفِعَتُم

 هْيَلَع ضن اَمَك اًبذَك ٍتاَعوْضْوَمْلا رّهظَأ نم ُهّنأ ةَكِرْعَمْلا لْهأ َنْيَب َعَرِن ال
 الو حيِحّصلا يف ال :فيدخلا ىف ةدمتشعلا :نتكلا ىف َكِلَذ َنسْبَلَو مْلِعْلا لْهَأ

 َركذ او قكوُرعَمْلا ثيِدَحْلا ٍبُْك نم َكِلَذ ِوْحَنَو ٍديِناَسَمْلا يِف الو ٍنئُسلا يف
 .حيِحّصلا َعَم فيِعَّصلا َنوُوْرَي دق اوُناَك نإَو هريِسْفَتلاَو يِزاَعَمْلا ٍبْنُك ُلْهَأ

 َّنإ» :َلاَق ؟يِبأ 0 : دع مل َلاَق اُلْجَر نأ 3 حيِحص) يِفَو

 .راَنلا يِف كاَبَأَو يب َّنإ» :َلاَقَك ُهاَعَد َربَأ امَلَك ءهِراَنلا يِف كاب

 يأ َرْبَق َروُرآ نأ يِبَر تنأتشا» :لاق َُّنَأ اًضْنأ "9«مِلْسُم حيِحَص' يَ
 ُركَذُت انك َروُبُقْلا اوُروُرَق يل ْنَدأَي لَك اَهَل َرِفغَتْسأ ذآ يِف هتندَأَتْساَو .يل َنَِلَ
 [م5 . ةَرِخآلا

© © © 

 .(0م م .لوهجم فيكلاو «مولعم ىنعملاف )١(
 .(والح) ©



 ةئاعر_ مالسأإلا نيش لئاسرو قاواتت بيرهقق 322232323232300 .  هنأ مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت يي

 56 ٍتاَفِصُناَو ٍءاَمألا ُباَتِ كه

 (تافصلاو ءامسألا ديحوت)

 (ىنسحلا ءامسألا)

 ىف ةدوجوم نيسمخو ةئام وحن ةرهاظلا 0 هللا ءانوتسأ بيتكرت 70

 47/١[ كردتسملا] .ةفاضملاب ةهبشمو «.ةفاضمو «ةقرفمو «ةدرفم : هللا باتك

 ه6

 هتافصو هللا ءامسأ

 ٌةَفِلَتْخُم اَهّنَأ ُنطُي دق ٌةَدَّدَعَتُم ُلاَوْقَأ ٍفَلَّسلِل هيِف (ٌدَمَّصلا» مسالا كقننللل

 نالذت انه روهشملاو يساَوُض هلك ؛ َكِلَذَك َسْيَنَو

 .ُهَل َفْوَج اَل يذلا َوُه َدَمَّصلا َّنأ :اَمُهُدَحَأ

 جْئاَوَحْلا يف ِهْيَلِإ ُدَمْصُي يِذَّلا ُدّيَسلا ُهّنَأ :يِناَنلاَو

 ٍلْهَأ نِم ٍةَفِئاَطَو هونت ةَباَحَّصلا نِم ٍِفَلَّسلا ٍرَّثْكَأ ُلْوَق َوُه :َلّوألاَو

 :نيرغللا روهقخو لخلاو ثلقلا نيف دكا كو ياتو
 هع او

 ُهاَنْعَم يف ُلَمْكَأ ُدَمْصُمْلاَو ءىَوُ أ ُلاَّدلا لب ؛ِءاَنلا ِنَع ةَبلَقْنُم ُلاَّدلا ِتَسْيَلَو

 ٍةَياَغ يِف ٌبَّرلا عل َنِإَف عقوق اك ناك فذكلا َيِوَق انيك نفل 1

 ءقِئاَكُمِإ 0 00 نع كاما الا َناَك ذهلو نال 0

 وا

 رس هه

 ا ءضرألا د ُدَعَصلاَو علا 50 قاد 0 اًميف لهمشسأ ١ مَ



 6 ٍتاَفِصُناَو ٍءاَمَسَأْلا ٌباَتِك
 أ ىلا يب ت3 757-27 3-3-3

0011 

 .هدمصلا ظافلأ نم لمكأ ةيياكتلا ظاّمْلَأْلا َوْنَع يف َسْيِلَف ءَكِلَذ ِوْحَنَو ٍةَروُراَقْلا

 َعَمَتجلا اَمَّلُك َءْيَّسلا َّنِإَ وفل هيف ف ٌعُمَجْلاَو ُعْمَجْلا هيِف ٍدَمَّصل اةكماو

 ُلاَقُي اَذَهِلَو ءٌولخ هيف َناَك اًذإ امه ىَوُق أ تاك لاخوي نكي لو نيل

 ٌلَجَولاَو هِهْئاَرْجَأ عاَمِتْجاَو ٍهِكْساَمَتَو ِهَتّوُقِل ؛ٌدَمَص :عِفَتْرُمْلا ٍظِيِلَعْلا ِناَكَمْلِل

 .ُدوُضُفَمْلا مَ 0 ٌدِيَسلا وه دَمَّصلا

 نَم اهب موُقَي اَمْنِإَو ءاَهِب ٌموُقَي نَم ْمهِجْئاَوَح يِف َنوُدِصُقَي اَمْنِإ َساَنلاَو
 اًعوُلَم ُنوُكي نَم فالْخب 0-- 0 ءاَنباَت ايوَق اَعِمَتْجُم ِهِسْفَن يف ُنوُكَي

 ٍدِّيَسب َسْيِل اذه ْنِإَف ءاَهِلَقْيَو ْمهِجِئاَوَح ٍةَرْثَك نم َُرَمَتَيَو ُقِلْقُيَو ُقَرَقَتَي اًعوُرَج
 عع 10/1 . ْمهِجِْئاَوَح يف ِهْيَلإ نوُدَمبفَي َدَمَص

 40 دمسَصلا هنأ ©) دع ُهَلأ وه ٌلُك# :ىَلاَعَت هللا َلاَق 75
 ف نسل .هنال وتخاف اهلخدل 1 ٍدَمَّصلا يف مالا َلَخْدَأ 15 2١ :صالخلا]

 ؛ىَلاَعَت هللا اَلِإ ٍفاَضُم َرْيَغ اًدَرْفُم ِتاَبْنِإْلا يِف اًدَحَأ ىَّمَسُي ام ٍِتاَدوُجْوَمْلا

 ؟ٌدَحَأ كَدْنِع لَه :ُلاَقُي لاف ماَهْفِتْساِلاَو طْرَشلاَك :هانْعَم يِف اَمَو ئفْنلا ٍفالخب

 :ُلاَقُي ٍقَلْظُمْلا ٍدَدَعْلا يِف لهعتسا امو ةنقركا كيب دوو دعأ يِنَءاَج نِإَو

 .ِدَحَأْلا ُمْوَي :ُلاَقُي ماّيَأْلا ٍلَّوَأ يِفَو ءرشَع َدَحَأ :ُلاَقْيَو ءِناَنْثا ٌّدَحَأ

 اوت اهو نَضوالاَو ةضاواَمملا قلح هللا ًأادتبا  ِنْيَلَْقْلا حَص مَ ىَلَع - هيف َّنإَ

 : عِضْوَم ِرْيَغ يف ٌربخأ َنآْرُقْلا َّنِإَف «ٌةَحِيِحَّصلا ُتيِداَحَأْلاَو ْنآْرُقْلا ِهْيَلَع َّلَد اَمُك

 ا 0 نس يف امن َمَو َصْرأْلاَو ٍتاَاَمّسلا قل

01 

+ 6 

 0 د ا َمْوَي َناَك 7 75 7 د
 .هئِ ان هيف 011
 : (ِتْبَّسلا َّمْوَي َةَبْرَتلا هللا َىَلَح» :ِهِلْوَق يِف ٌمِلْسُم ُهاَوَر يِذَلا ُتيِدَحْلا 0

 هود 8 كي : ا عَ 4 دك لولَعَت تيد
 .وريغو يراخبلاك ثيِدحلا ةمّئآ هيف ح



 ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت قسما

 يقهيبلا ُهَليِلْعَت َرَكْذ دَقَو «بْعَك ىَلَع ٌفوُقْوَم ُهَنَأ خب يملا يراَكتلا لاك

 َرَكْنأ امِم َوُهَو ؛للك ٌيِبَنْلا نع َةَرْيَرُه وُبأ ُهاَوَر اَّمِم َسْيَل ظَّلَغ ُهَّنَأ اوُنيَبَو اضْيأ

 0 َجاَرخإ لع اون امك ماي ُهَجاَرْخإ ٍمِلْسُم ىَلَع ُقاَّذحْلا

 : لقي ْمَلَ ؛َنيِقوُلْحَمْلا قَح يف ِةَْلا رغأ اه يك (وفسلا ُمْسا اّمَأَو

 نجكتملا هنأ _قيبف [ سالعألا] «2©0 ُدَمَصلأ ُهّلأا» :َلاَق لَب ؛(دمص هللا»

 عملو 70/11 اورام نود ةمعلا قه نورك نذل

 نأ ِتاَْثإْلاب ِةَنُسلاَو باَتكْلا يف َدِجُو ِظْفَل لُك 759* ]
 ِباَتِكْلا يِف ُدَجوُت اَل يِيّلا ُظاَمْلَأْلا اَمَأَو ْظْفَّللا َكِلَد َيِفْن اًيِفْنَم ّدِجُو ِظْفَل

 َيِمِلْسُمْلا ِةَمِئَأ ٍرْئاَسَو ِناَسْحِإب مُهَل َنيِعِباَنلاَو ٍةَباَحَّصلا مالك يف اَلَو لب ؟ِةَنّسلاَو

 اّلِإ ىَقْتث اَلَو تبنت ال ُظاَقْلَأْلا ِِذَهَف ؛ْنِماَّنلا اًهيِف َعَراَتَت دقو ءاَهْيْفَت اَلَو اَهتاَْنِإ ا

 : اًهيِناَعَم نَع ٍراَسْفِيْساِلا َدْعَب

 ْتَتْيْنَأ هِسْفتِل بدلا ُهَتبْنأ امه اَهِيِناَعَم ُتَدِجُو ْنِإَف ١-
 و

 . تيفن ِهِسْفَن نَع بلا هاف اًمِم ْتَدِجَو نِإَو - ب

<ً 

 َلِطاَبَو ٌقَح هب َيِفَن وأ َلِطاَيَو قَح هب َت يأ فَلا اًنذَيو نإ - َج
 ْمِهوُي ِقالظإلا َدْنِع ُهَّنِكَل اًَهَضْعَب ِهِب َداَرَأ امو َلِطِاَبَو 0 هب ُداَرُي الَمجُم

 اَلَو اَهُتاَبْنِإ ُقَلْظُي ال ُظاَمْلَأْلا ِهِذَهَق :َداَرَأ اَم َرْيَغَو َداَرَأ ام مُهُمِهْفُي وأ َنِماَّنلا

 يتلا ٍظاَقْلَأْلا نم َكِلَّذ ِوْحَنَو ِة 15 هل ٍةَهِجْلاَو ِزّيَحَّتلاَو ٍمْسِجْلاَو ٍرَمْوَجْلا ٍِظْفَلُك ؛ اًَهّيَفَن

 اَنِطاَب اًهيِف َلَكْدَأَو الإ اَناَبْن | وأ انت اهب ملكت نم لق ءىَتْعَمْلا اًذَه يِف َلُحْدت
 ام اهب َداَرأ نإو

 ٍلِطاَب ىَلَع ِهِلاَمِيْشاِل ٍ؛َتَدْحُمْلا َماَلَكْلا اَذَه اوُمِرَك ُةّمِيَأْلاَو ٌفَلَّسلاَو

 35000 .مْلِع الب هللا ىَلَع ٍلْوَقَو ٍبِذَكَو

 ْقَلْظُي اَلَو «َنيِقوُلُْحَمْلا صْئاَصَح نِم ٍِءْيَشِب ىَلاَعَت هللا ُفَصوُي ال /5
 ْمْسِح وه : :َلاَقُي ْنَأ ُروُجَي اَلَق «َنيِقوُلُخَمْلا ٍتاَمِصِب م اوال نووتف

 [ماه لا كس لَو



 جمس ٍتاَفِصَاَو ٍءاَمَسَأْلا ٌباَّتِك

 نك ا ىلا نوما ْجاَتْخَي 7 ض5 ]

 , قَنُسلاَو ٍباَتِكْلا ظاَمْلأ قب ُهَلوُسََو هلا داَرأ اَم ٌةَقِرْعَم : :اًمُهُدَحَأ

 0 رافع ل ُةَباَحَّصلا ُهَلاَق اَمَو َلَرَن اَهِب يلا ِنآَرُقْلا هَل اوُقِرَْي

 فايل ال كلت يِناَعَم يف َنيِمِلْسُمْلا ٍءاملَع

 ِظاَمْلَأْلا َكْلِتب َداَرَأ اَم 0 ل ل

 كلي وكلك ديو ةففوزشل ةيلفنع نِم َّلَمْكَأ ِنآْوَقْلا يناَعَمِل ِةَباَحَّصلا ةَقِرْعَم تَناَكَو

 .ةقورح اوُعّلَب امه َمَظْعَأ َنيِعباَنلا نإ َيِناَعَمْلا

 ناقل ف ٠ ِءْيَش لَك َناَك نإَو - ْمُهْنِم ُليِلَْلا الإ ُهَّلُك َنآْرُقْلا ظَفْحَي اَلَو

 نآْوَقْلا ٍظاَمْلَأِب دار امو ءٌلوُسَرلا وب َءاَج ام ةَفِرْعَم نأ ٌدوُصقَملاَف

 اًنلا َلاَق ام ام ةقرغَم ٍقاَجَنلاَو ِةَداَعَّسلاَو ٍناَميإْلاَو مْلعْلا ٌلصَأ َوُه :ِيِدَحْلاَو

 : اهلا ُةَملاَخُمْلا َيِناَعَمْلاَو ٍلوُسَرِلِل َةَففاَوُمْلا َيناَعَمْلا َرظْنيِل ٍباَبْلا اَذَه يف

 :ناقؤت لطاَمْلَأْلاَو
 ل د را

 . هِلوُسَرَو هللا مالك يف دجوي عون -

0-2 

9 

 .ِهِلَوُسَرَو هللا مالك يف ٌدَجوُي ال َعْوَنَو - ب

 هبِنْعَي ام ُفِرْعَيَو لصلاة ىنفملا كلذ لْغقَيَو ِلّوَأْلا ىَنْعَم َفِرْعَيَ

 لول الا يناثلاب ُنْماَتلا

 ةَنُسلاَو ىَتُهْلا را ل

 اًموُنَدْحَأ يتلا طاَْلَأْلا َنوُلَعْمَي ءسُكَعْلاِب علا ٍلاَلَّضلا لْمَأ ٌقيِرَط

 لبو وألا اَهَنوُدريك ٠ ْمُهَل اَعَب اك ةلوُسرو هللا هلاك اه نراكتكو 0 0
_- 

 و

 مُهّنَأ 01 كلل ٍلْقَعْلا نارغلا سفن نكن واو مِهيِناَعَم ىَلِإ ٍفيِرْحَتلاَو

 .يناثلا ركذي مل )١(



 0 مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 0
 سبلم_م . ىيى اج ببي يججيحيحجحجحسسسسسسسسسسسب ب بس ل لل ل ل للللسا حسا

 نِم مُهْنكْمُي ام ِهْيَلَع َنآْرُقْلا نوُلَوأفَي 2 ْمِهِيَأَرَو موينعي 2 ىَنْعَم َنوُدِقَتْعَي

 ُماَمِإْلا َلاَق اَذَهِلَو ءِوِعِضاَوَم نَع مِلَكْلا ٍفيِرْحَتل ٍةَئُمْضَتُمْلا ِتاَريِسْفَّتلاَو 000
 ََع

 [موم د "ه8 11 . ٍساّيِقْلاَو ٍليِوأَتلا ٍةَهَج نِم ُنِماَّنلا ْعِطْخُي اَم ُرَتْكَأ :دّمْحَأ

 نو و هَل نغم ال مالك لدن دل هللا َنوُكي نأ ُزوُجي ا

 نم ُهلوُقَي نَم َكِلَّذ ُلوُقَي اَمُك ُهاَنَْم َنوُمَلْعَي ال ِةَمأْلا ٌعيِمَج و هلك ٌلوُسرلا
3 

 هَنَأب ْعطَمْلا بجي ُلْوَقْلا انَعَر َنيِرخَأتمْل

 اَمُماَلِكَو ٍتاَفوُلْخَمْلا ٍضْعَب يِف ِتاَلَئاَمُمْلا ىَمَت دق ىَلاَعَت هللا 9
 :دمحم] «ٌكَدتتمَأ اَونوُكَي 2 ١ ري ام َليمَسي الَتَت تيو» :ِهِلْوَقَك ؛مْسِج

 ْمْلِع ِتاَوَمَّسلا ٌبَرِل َناَك اَذِإ :َلاَقُي ْنَأ ُروُجَي فْيَكَف ٌرَمَب اًمُهاَلِك َّنأ 8
 واه دهر
 ؟ِهِقْلُخِل اَلْثاَمُم دوك هل ل

 [مو١ 11 . طخ هَ

 م

 .ِهِلاَعْفَأ ىف اَلَو ِهِتاَمِص ىف اَلَو ِهِتاَذ ىف ال ٌءْئَش هلْثوُك َسْيَل ىَلاَعَت هللا
117 018] 

 تنك ناك رلاذأ نركب 1 امو 4 نوكت امو ناك اك ام ُمَلْعَي ىَلاَعَت ل هللا 4+
 نأ لبق د ِداَبِعْلا َلاَمْعَأ َبَتَك كو ءِقئاَلَحْلا َريِداَقَم ودق كف هناك َّوَهَو نر َناَك

5 

 2 آو لاو باقل حير يف كِل كبت امك اوم
0 

 رخل لش د َدَقَتُمْلا ةَباَتِكْلا هب ٌلِباَقُيَ اََنولَمْعَي اَم د دعب اَهيَباَتكب َةَكْياَلَمْلا

 0 ٍساَّبَع نبا لاق اَذكَه: :ٌتّواَقَت اًمهَنْيَب نوُكَي الق «ُهْنَع َةَرْخاَتُمْلا ٌةَباَتْكْلاَو

 [01 0 م نِم

 هه

 (ةمحرلا ٌرقتسم)

 .هتمحر رقتسم يف كايإو هللا انعمج :لجر )هل لاق #519 ]

 .اذه لقت ال :لاقف



 قمر ٍتاَفِصُناَو ٍءاَمَسَأْلا ٌباَتِك

 ةمحرلا نإ :لوقيو «كلذب ءاعدلا هركي ال هنأ ىلإ ليمي سابعلا وبأ ناكو

 نم ةفئاط لوق وهو .ةنجلا اهرقتسمو .«ةقولخملا ةمحرلا اهب دارملا انهه

 54/١[ كردتسملا] .فلسلا

 ه6 ©

 (اًبضغ الو ىضر قلاخلا يف قولخملا ُرْثَوُي ال)
 :هل تلقف اًموي هلك مالسإلا خيش تلأسو :هْنك ميقلا نبا لاق 0*5 ]

 .هتفلاخم نم بضغيو «هتبوتب حرفيو «دبعلا ةعاطب ىضري هناحبس برلا ناك اذإ

 .؟كلذ ريغو اًحرفو اًضغبو اّبح ميدقلا يف ْثَدْحُمْلا رْثَؤُي نأ زوجي لهف

 «حرفلاو بضغلاو ىضرلا بابسأ قلخ يذلا وه هناحبس برلا :يل لاق
 .هسفنب هسفن نم لب ؛هريغ نم ريثأتلا كلذ نكي ملف .هقلخو هتئيشمب ناك امنإو

 يضتقت اهردقيو اهؤاشيو اًبابسأ وه قلخي نأ امأو «هيف هريغ رثؤي نأ عنتمملاو

 .دوعي هيلإو أدب هنم كلذ نإف .لاحمب سيل اذهف هبضغو هحرفو هتبحمو هاضر

 5٠0[ 7/7 نيكلاسلا جرادم]

 ه6 ©

 ءدحب شرعلا ىلع ىلاعت هؤاوتسا)
 (؟ةياهنو رادقم هلو ءدح هتافصل لاقي له

 .«دحلا» َهَّنّسلا لهأ نم ةمئأ تبثأ 7555 ]

 نم فئاوطو ينيوجلا يلاعملا يبأك :نيملكتملا نم نورخآ كلذ ركنأو

 .ةيلبنحلا ضعبو «ةيرعشألاو «ةلزتعملا

 وه ام اهنم :نيلصأ ىلإ عجرت يناعم ةدع هل «دحلا» نأ : باطخلا لصفو

 وه ام اهنمو َةّنَّسلا لهأ نيب هيلع قفتم وه ام اهنمو «نيملسملا نيب هيلع قفتم

 . هيف عزانتم

 :(دحلا» نإف



 هنأ مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت م6

 .ةيهاملا دح وهو «ةيعونلا ءيشلا ةقيقحل نوكي -

 .هدوجول دح وهو «ةيتاذلا هنيعل نوكيو -

 .مهريغو نييقطنملا نم نوملكتملا هيف ملكتي يذلا «دحلا» وه :لوألاف

 ىَلُخ يفو راقعلا دودح يف نويطورشلا هتعني يذلا دحلاك :يناثلاو

 .صاخشألا

 .نيرابتعالاب دح هل ناك اًلثم سمشلاك هصخش يف هعون رصحنا اذإف

 ةكرشلا عوقو نم هانعم روصت سفن عنمي ال يلك : لوألا رابتعالاب وهو

 .هيف ةكرشلا عوقو نم هروصت عنمي ينيع :يناثلا رابتعالاب وهو

 طلتخي ال ثيحب هنع هزيمتو هريغ نع هلاصفنا ىنعمب وهف :لوألا امأف

 .تاقولخملاب اًظلتخم هنولعجي نيذلا ةيمهجلل اًفالخ . .هب

 لاقي امك «هريغ نع هل ةزيمملا هب ةمئاقلا هتافص ىنعمب وهف :ىناثلا امأو

 .رابتعالا اذهب دح هلف «هتوعنو فوصوملا ةيلخ يف

 هل دح ال :ليقف «عازنلا دروم اذهف ةياهنلاو رادقملا ىنعمب (دحلا» امأو

 دح هل :ليقو ءطقف شرعلا بناج نم دح هل :ليقو .رادقم الو ةياغ الو

 [358- 560/١ كردتسملا] .كلذ نودب دوجوم لقعي ال ذإ ؛هريغ اهملعي ال ةياهنو

 هه ه

 (تافصلا نم قاسلا)

 قاس نع ُتّنُكُب َمَيطظ :ىلاعت هلوق يف اهْهَِو سابع نبا نع لقت /55؟ ]
 .ةدش نع :لاق هنأ 147 :ملقلا]

 ليوطلا هثيدح يف هو ديعس يبأ ثيدح نم ''"نيحيحصلا» يف تبثو

 )١( ملسمو 1479(2) يراخبلا )١87(.



 عمعرحب ِتاَمِصُناَو ٍءاَمَسَأْلا ٌباَتك

 :لاق «ىلجتي مث بجتحي هنأو» ةمايقلا موي هدابعل ىلاعت هللا ىلجت هيف يذلا

 . «هيلإ نورظنيف هقاس نع فشكيف

 نم وه له عازنلا عقو اذهلف ةفاضم تسيل (قاس) نآرقلا يف يذلاو

 ءيش يف ةباحصلا نع اًفالخ ملعأ الو :هيلع هللا ةمحر مالسإلا خيش لاق

 .اهيف ةفاضإلا مدعل «ةيآلا هذه الإ نآرقلا يف ةروكذملا تافصلا نم دعي امم

 ُتَقَلَح اَمِل» :ىلاعت هلوق يف هلوقك اهيف لوقي تافصلا نم اهلعجي يذلاو

 نإف «كلذ وحنو «[17ا :نمحرلا] # َكْيَر هو قو :هلوقو لام ر/ا/ه] قدي

 هو وف ديرتك نسلط هنألا ؟ ليعمعلا نع ترلا هيدنت نجييو تنفق تاقبعلا

 [0 الا ىو اقنلا يصقلا ١١[. :ىروشلا] «َريِصَبْل ٌعيِيَسل

 ه6 ©

 (7(ىربكلا ةيومحلا نم كئاوف)
 نا ع ا 20 در 2 وو 2 أ .- ها 2 2 1

 اَهْنَع ُعيِزَي ال اَمِراَهَتَك اَهْلْيَل ٍءاَضْيَبلا ٍةَّجَحَمْلا ىَلَع ٌمُكَتكَرَت» :َلاَقَو «َةَءاَرْخْلا
 . ””0كِلاَه الإ يِدْعَب

 كت .يح 0 م .٠ 0 ل ا دما سال أ

 :- تقد نإَو  نيدلا ىِف ةعفنم هيف 4 ٍءْييش لك مهِميِلْعَت يلع عم لاَخحمَو
 ريم سل 0 5 1 0ك هك اه مم 5 1 و 7 هم وم 4 1غ 3

 مِهِدوِبْعَمَو مهبر يف مهبولق يف هنودِقَتْعَيَو .مهتنيسلاب هنولوقي ام مُهَميِلْعَت كرتي
 ه7 8.

 . َنيِملاَعلا ٌبَر
 24 مر رش 1 هَ 4 +. بوز هس هو + 2 . سا ف هنت رسل لس. ست

 ناَيَب نوكَي ال نأ ٍةَمْحِحَو ٍناَميِإ نِم ٍةكسم ىنذأ ِهبلق يِف نم مهَوَتي فيكف
0 

 ؟ِاَمَّنلا ِةَياَغ ىَلَع ٍلوُسَرلا نِم َعََو دَق ٍباَبلا اذه ها هس 1 يع أ 4 1 هام

 ةيومحلا يف ام ىلع ٍتادايز اهيف داز فلؤملا نأل ؛ىربكلا ةيومحلا ىمسُت :هلك عماجلا لاق )١(
 .ىرغصلا

 .هجام نبا حيحص يف ينابلألا هححصو )١9157(2« دمحأو «(4) هجام نبا هاور (5)



 تطل دكت تت فتتتصصتتت07070505ة 0 تت ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 8م كتل

 ٌلَضُفَأَو ِهَت هلا رع وك نأ ناككلا نين :ُهْنِم َكِلَذ َعََو دق َناك اَدإ م

 .ُهْنَع ٍنيِصِقاَن وأ هيف َنيِدِئاَر ءِباَبْلا اَذَه يف اوُرَصَق دق اي

 هيفا كعت قذلا نزملا + ةلِضافلا: نوُرمْلا نركت نأ اي اضن ٍلاَحُمْلا نم من

 غو 4 يولاع ريع اولاكأد مُهَنوُلَي َنيِذَلا مث مُهّنوُلَي َنيِذّلا مث هلك هللا ُلوُسَ

 :َكِلَذ ٌّدِض ّنأِل ؛نيَِمْل ّقَسْلاِب ِباَبْلا اَذَه يف َنيِلِئاَق

 .ٍلْوَقْلاَو ملِعْلا ْمَدَع اّمِإ -

 .ٍقْدّصلا ٍفاّلخ ِلْوَقَو ءٌقَحْلا ضيقت ُداَقتْعا اّمِإَو -

]8 - ”/6[ 0 
 اسد يي

 ل وُقَي دق امك +َنيِفِلاَسلا و َمَّلُعَأ َنوُمِلاَكْلا و ْنَأ ُروجَي ال 7

 ٌنْيِِمْؤَمْلاَو ُهَلوُسَرَو هللا َفَرَع الو لب ؛ٍقفَلَّسلا َرْذَق ْوْنَق ا ب - بألا ع

 ةَفيِرَطَو «ُمَلْسَأ ٍفَلَّسلا ةّقيِرَط نأ نم - 98 ٍووُمْأَمْلا ٍةَكِرْعَمْلا َةَقيِقَح
 .مخأو كك

 ىَنْعَم اَهِب يِنْعَي دق ِءاَمَّلُعْلا ٍضْعَب نِم ْتَرَدَص اَذِإ ٌةَراَبِعْلا ِهِذَه تَناَك نِإَو

0302 

َ 

 رسرا ضساسشا دي 0

 7 يأ مي َكِلَذِل ِهَُقِف رّْيَغ نم 0 نآجفْلا ل املا ٍناَميإْلا ْدَرَجَم

 - ُس 32

 «[ا/8 :ةرقبلا] #«َىاَمَأ لإ يبنكلا :ترومله هل نوم هأ موتير» : مهيف هللا َلاَق َنيِذلا

 اَِقئاَمَح نع ٍةَفوُرْصَمْلا ٍصوُصنلا يِناَعَم عرتوما ّيِح ٍفَلَخْلا َةَقيِرَط ْنَأَو
 يِتْلا ةلاتملا كلت َتعوأ دِياَعْلا رطل اَذَهَف تاَمَّللا بفارغو َتتاَراَجَمْلا

 نقول ِفَلَسلا ِةَقِ ٍةَقيِرَط ىَلَع اوُبَذَك دَقَو ٍرْهَظلا َءاَرَو مالْسِإْلا 0 يل و

 (َنيِملُكتمْلا نم ِبْرَض ىلإ ٍفَلَخْلاِ ٌةَراَشإْلاَو انه هيدا ٍةَعيِرَط ٍبيِوْصَت

 َرَبْخَأَو ْمُهُباَجِح للا ٍةَكِرْعَم نَع َطْلَغَو ْمُهُباَرَطْضا ِنيّدلا باب يف ريك نيل



 6 ٍتاَمِصَاَو ٍءاَمَسَأْلا ٌباَّتِك
7 

 ٠١[ - غ/] . ْمُهُرْمَأ ِْبَلِإ ىَهَتْلا امي ْمِهِماَدْقإ ِةَياَهِن ىَلَع ُتِقاَوْلا 0

 ا اًَهِلَّوَأ نم للك : هومر هنو وِرخآ ىَِإ ِهِلَرَأ نم هللا ُباَتِك اَذَه ملكك ]

 َوُه امي ةوُلْمَم عيل ٍرِئاَس مالك ّمُث َنيِبَتلاَوةَباَحّصلا مالك ُهماَع َمُث ءاَهِرِخآ سم هر
 ٍيْيَش لُك َقْوَف ّوُهَو «ىّلغألا ْنِلَعْلا َرُم 38 هللا ّنأ يِف ٌرِهاَ امِإَو ٌّصَن اَمِإ

 4 وقتك

 : ىَلاَعَت هلؤَق لْنِم 0 َقْؤَق ُهَنَأَو ءِشْرَعْلا َقَْف ُهَنَأَو ءءْيَش َلُك ىَلَع َوُهَو
 ٠ :رطا] «مَسرَي ُحِبدَصلا ُلمعلاَو بيلا ركل ُدَعَسَي هَل

 ٍةَّصِق لْثِم ؛ِةَفْلُكْلاِب اّلِإ ىَصْحُي ال ام ِناَسِحْلاَو حاَحّصلا ِثيِداَحَأْلا يِفَو

 .هَْلإ اًهِووُعُصَو وللا ٍدْنِع نِ ٍةَكِئاََمْلا ٍلوُرَُو بر ىَلِإ لي ٍلوُسَرلا ٍجاَرْع
 يف ِةَتِباَّتلا ٍتاَفٌّصلِل َوُقاَلا نويلاسلا وال وه ةلوقي ام كلا ناك ولم

 انإ ةنشلاَو ِباَتِكْلا نِم ُمُهْفُي اَم م وُ ءاَمِوْحَنَو ِتاَراَبِعْلا هذه نِم َةَنُسلاَو ٍباَتِكْلا

 رْيَخ ىَلَع مك ه8 ِهِلوُسَر ىَلَع ؟ ىَلاَعَت هللا ىَلَع ُروُجَي فيكَ : اًرِهاَظ اّمِإَو اّضَن
 لا ا ا ل : ةَمَأَلا

 اكن ذل هلع نودع لَو موب درخرتل ا فاطم تلج يذلا ُقَحْلا ّمُن

 ىَراَصّنلاَو ٍدوُهَمْلا ٌحوُرْفَو موُرلاَو ِسْرْفْلا طاَبْنأ ىَّنَح ءاَرِهاَظ اَلَو
 و 004

 زك دأ كلك لف ىلع بي أ اخيشلا لا ألوم اََمْلاَو
 أ

 0-7 نأ ٍلِضاَ

 مُهَو ءُبِجاَوْلا ُداَمِيْعالا َوُه َنوُمّلَكَتُمْلا َنوُمّلَكَتْمْلا ِءاَلْؤَم ُهَلوُقَي اهواك ل

 َساّيِق ىَضَْقا ام اوُعَمْدَي ْنَأَو ءْمِهِلوُقُع ٍدَّرَجُم ىَلَع ِهتَكِرْعَم يِف اوُليِجَأ َكِلْذ َعَم
 الب سائلا ُكْرَ نا دق : اًرِهاَظ وأ اّضَن ُةَنُِّسلاَو ُباَتكْلا ِهْيَلَع َّلَد اَم ْمِهِلوُقْم

 ٍباَتِكْلا ُدوُجو َناَك لب ِ؛ِريِدْفَّتلا اذه ىَلَع َعَمْنَأَو مُهَل ىَدُمَأ ٍةَنُس اَكَو ِباَتِك

 .ِنيّدلا لْصُأ يف اًضْحَم اًرّرَض كلو

 و هي هك ا سم ج هم مس م رشا 01 0 ع 00 هى 2 ا ل ع

 - 25 م 2 8 5 00



 ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت قم

 1 انحَتْسُم هوُمُتدَجَو اَمَك ْمتْنأ اوُرظْنَأ نكلَو قّمألا ٍفَلَس قيرط نِم اَلَو ِهَوَّنَّسلا

 اَمَو نكي ْمَّل وأ سلو باَتكْلا يف اًدوَجْوَم ناك ٌءاَوَس و ُهوُفِصَق ِتاَمّصلا نم

 1 : 2ف معو لك #2 دموو
 .هب ُهوُمِصَت اَلَق ْمُكِلوَفُع يف ُهَل اَمِحَتْسُم ُهوُدِجَت ْمَل

 .ُهوُقْئاَف ْمُكلوُقُع تبت ْمَل اَم :َنوُلوُقَي مُهَرَْكَأ -أ

 .هيف اوُهُقَوَت لب :ُلوُقَي نَم مُهْنِمَو - ب

 الحنا َنوُبِرَطْضُمَو َنوُِلَْحُم هيف ْمْنَأ يِذلا مُكِلوُفُع ْاَِق هَ اَمَو

 5 ءاوُعِجْراَق َعُراَتتلا َدْنع ِهْيلِإَو هوُقْناَق :ٍضَْْلا دعا
٠. 

2 

4 

0 

ًَ 

 ا : تي ١ ا ْمُكَساَيِ تلا 0 ٍباَتِكْلا يف اًروُكْذَم َناَك 8

 هِليِزْنَتِ ُْكنحَتْمأ يْنَأ اوُمّلْعاَف : ْمِهِرَتكَأ 00 يلع كلف ُهْكِرْذُت 0
 ّيِشحَوَو للا ذاَوَش ىَلَع ِهِجيِرْخَت يِف 0 هل ْنِكَل ُْنِم ىَدُهْلا اوُذخُأَتِل
 يفت َعَم «وللا ىَلِإ ُهَمْلِع َنيِضوَمُم ُهْنَع اوُتْكْسَت 0 وأ «ماَلَكْلا ٍتِئاَرَغَو ِِظِاَمَلَأْلا

 ْ وانا نم ءْيَش ىَلَع ِهِيلاََ
 .َنيِمْلَكتمْلا ِءاَلُؤَه يَأَر ىَلَع ٍرْمأْلا ُةَفيِقَح اذه

 ْمِهِتَعاَمَجِل مزال َوْهَو ءْمُهْنِم ٌةَفْئاَط ُاَنْعَمِب َحَّرَص هتْيَأَر دق ُماَلَكْلا اَذَهَو
 و

 - 5 د

 ًءاَمِش اَلَو اناّيَب اَلَو ساثلل ىّدَه ٌباَتِكلا نوكَي ال نأ :ِةلاَقَمْلا ِهِذَه ْمِزاَلَو 2 0 2 0 - 7 أ 3 هس 000 هكا مك 5 وكس
 [19- 7 /6] . عُراَتَتلا َدْنِع ادَرَم اَلَو اًروُن الَو ءِروُدُصلا ين اَمِل لق

 ههه

 (ٍتاَفّصِلِل ٍليِضعَنلا ٍةَئاَقَم ّلْصَآ)

 هَّنِإ :[ِتاَفَّصلِل ليطعَتلا ٍةَلاَقَمَ] ِةَلاَقَمْلا ِهْذَه ٌلْصَأ كنفلا
2 

 ُهْنَع طِفُح نَم َلَّوَأ َّنِإَف ؛َنيِئباَصلا ٍلاَّلْصَو َنيِكِرْشُمْلاَو ٍدوُهيْلا ةَدِماََت
4 

 اذ 3 5 0
0 



5 20 
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 -_ #بوم ا ٍتاَمِصْناَو ٍءاَمسألا باك

 ىَنْعَم ّنأَو َةَقيِقَح ٍشْرَعْلا ىَلَع َسْيَل 6 هللا نأ يِنْعَأ  مالْسإْلا يف َهَلاَقَمْلا

 9 0 اهدا ءمَهْرِد ُنْب ُدْعَجْلا َوُه - كلذ َونَو يلوا تْعَمب ىّوَتْسا

 [ 0 /5] .هْيَلِ هيلا ُهلاَقُم ُتَيِسَف هاكر ناَوفَص

 وأ ُهَسْفَت هب فَصَو اَمِب اّلِإ هللا ُفَصوُي ال :هلذ دمخأ ُماَمِإْلا َلاَق 2559 ًَء اه سه ساس 54 هني ل ها 0 57 20 6: -
 7 ا ين 5 يع رع مر 1 1 | و 0 26 4

 .ثيدَحلاَو نارَملا َزَواَجَتي ال دع وسر هب هَْفَصَو

 # ريب ةويجب ع ل ا رع اينغاوي. ١ نيم“ ريح 7 3 2

 0 اا اع اا ردع ل حمل

 اَم نأ ْمَلْعَنَو «ليِثْمَت الَو فيك ب ِرْيَغ نِمَو «ٍليطْعَت الَو في ٍفيِرْحَت ٍرْيَغ نِم 0

 نم ُفَرْعَي ُهاَنْعَم لب اا هلو ذل واقل ع دن اير بةلام

 : مُلكَتْمْلا َناَك اَذِإ اَمّيِس ال ءوياَلَكِب هلا ةويقتم ثدي ثيع

 ُلوُقَي اَمِب ِقْلَخْلا َمَّلْعَأ - أ

 . ملل ٍناَيَب يِف ٍقْلَحْلا "”َعَصْنأَو - ب

 .ِداَشْرإَلاَو ِةَناَلَّدلاَو ٍفيرغتلاو نايبلا يف يللا حصن َمُقَأَو - جا

 ٍةَروُكْذَمْلا ٍةَسّدَقُمْلا ِهِسْفَن يِف ال ءٌةْيَش ِهِلْثَِك َسْيَل َكِلَذ َعَم ُهَئاَحْبُس َوُهَو

 . ِهِلاَعْفَأ ىِف اَلَو ءهِتاَمِصَو ِهِئاَمْسُأِب
3 

 قم د ا رسل واع ياا هنأ نقل لك ١ فاق ع د سرا 55 واكد 0
 هل كلذكف :ةقيقح ُلاَعْفَأ هلو «ةقيقح ٌتاَذ ُهَل هنا هللا نأ ُنَمْيَتَن اَمكَف

 هر 74 و 4 - 2 5 ردا ع _ 2

 الو ,هتافص ىهتاذ "هل قءهش هلثمك «ةقيقح تافص
 ىف را 2 ىه 4 ما ىف يئس رضا: ينل." يي وهو

 :رومأ ةثالثل حصنأو :باوصلا نأ رهظي يذلاو !عَصْفأَو :لصألا يف )١(

 .راركتلا نم ملسي هنأل :لوألا رمألا

 .ثلاثلا نيع وهف «حصفأو» فالخب ءاّديدج ىنعم يطعُي هنأ :يناثلا رمألا
 ادع نَمَو :هلوقك ؛«حصنأو» ظفلب رخآ بولسأب راما هذه 5 خيشلا نأ :ثلاثلا رمألا

 هنأ َمِلَع :ٍقْلَحْلِل ٍقْلَحْلا ٌحَصْنَأَو ءْداَيَبْلا يِف ِقْلَخْلا ُحَصْق و ءُوَحْلاب ٍقْلَحْلا ملأ َلوُسَرلا

 .ها هَل ٍةداَرإْلا ُلاَمَكَو ءدِناَيَي ىَلَع ة ِةَرْدُقْلا ُلاَمَكَو 0 مّلِعْلا ُلاَمَك هَّقَح يف ٌعَمَتْجا

 . ملعأ هللاو

 8 ىلع
 وعلل اسجل



 هنآك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف ببرقت

 ُهَئاَحْبُس ُهَّنِإَف ؛َةَقيِقَح ُهْنَع ٌهَرَتُم هللا َّنِإَف اًئوُدُح وأ اًضْقَن َبَجْوَأ اَم َّلُكَو

 هيلع مَدَعْلا عانتْمال ثوُدِحْلا ِهيَلَع ٌعِنَتْمَيَو ُهَقْوَف ٌةَياَع ال يِنَلا لامكلل ّنَِكْمُم

 ِتاَنِصِب هللا ٍِتاَمِص َنوُلْعَمُي الق ءليِئْمَتلاَو ليطغتلا َنْيَب :ٍفّلَّسلا ُبَهَذَمَو
 ُهَسْفَن ِهِب فَصَو اَم ُهْنَع َنوُفْنَي اَلَو ءهِقْلَح ِتاَذب هنا َنوُلتَمُي اَل اَمُك وِقْلَح

 َمِلَكْلا اوُهُرَحُيَو ءاَيْلُعْلا ِهِتاَفِصَو يدخلو اق 0 0 هب ُهَمَصَوَو
 رخ

2071 2 

 ٍليِطْعَتلا َنْيَب ٌّعِم اج َوُهَق :نليفلاوا يك عكر نصوم ا

 0 ال يامصر هللا تاه ا نع رخمدت يل مُهْنِإَق َنوطَعُمْلا 0 ٍليِئْمَتلاَو

 ٍليطْعَتلا ّنْيْ 72 , اوعَمَج دَقَف تاَموُهْفَمْلا َكْلِي فَ يف اوَُرَش م ِقوُلُخَمْلاِ ُقْئاَللا

 [07- 7 /] .اًرخآ اوُلَطَعَو الأ 0 ٍليِئمّتلاَو

 .ْمُهُحَصْفَأَو قَمَأْلل ٍقْلَحْلا ُحَصْنَأَو َكِلَزِب قْلَخْلا ملأ َوُه لب

 دار لاو ةقودقلاَو مْلعْلا ُلاَمَك ِهَّمَح يف َعَمَتْجا دَقَك

 ُهُماَلُك َلْمك :ُهتداَرإَو ُهَرْدُقَو ُهُمْلِع َلْمَك اّذإ َلِعاَقْلا وأ َمُلَكتْمْلا َّنأ موُلْعَمَو

 صقنل 3 و :قصفتلا لدتا وف 5 رى دن هر راش ار

0 2 

 .َناَيَبلا ِهِتَداَرِإ مَدَعِل اّمِإَو -



 8 ِتاَمِصُناَو ٍءاَمَسَأْلا ٌباَتِك
 اشلتس## 0 0

 غاللَبْلا ةَداَرِإ ٍلاَمَك يف ُةَياَعْلاَو مْلِعْلا ٍلاَمَك يف ُةَياَعْلا َوُه ُلوُسََرلاَو
 .ِنيُِمْلا غالبلا ىَلَع ِهِتَرْدُق يف ٌةَياَعْلاَو ءِنييْمْلا

 َمِلْعَك ِ؛ِداَرُمْلا ُدوُجُو ُبِجَي :ِةَمِزاَجْلا ِةَاَرإلاَو ِةَماَتلا ِةَردُقْلا دوو َعَمَو
 ِناََبْلا نِم ُهُداَرُم هب لَصَح : ِرِغآلا مْوَيْلاَو هللاب ٍناَميإْلا ِرْمَأ نِم ُهَتَيَب ام َّنأ اًعظَق
 .مولُعلا لَمكأ َكِلذب ُهّمْلِعَو ءِهمَلِعِل ٌقِباَطُم َوُهَف ِناّيَبْلا نِم ُهَداَرَأ اَمَو 2 ل ور هر تو رف ا 206 هك

 هل ره #

 سلس تس ها قب

 وأ ُهْنِم اَناَيَب ٌلَمْكَأ وأ ُهْنِم اًذَهِب ْمَلْعَأ ٍلوُسَرلا َرْيَغ نأ نط نَم َلُكَف

 .َنينِمْؤُمْلا نم ال َنيِدِحْلُمْلا نم َوْهَك :ُهّنِم ٍقْلَحْلا يذَه ىَلَع ُصّرخأ
 ىَلَع باَبْلا اَذَه يِف مُهَليِبَس َكَلَس نَمَو ناَسْحِإِب مُهَل َنوُعِباَتلاَو ٌةَباَحَّصلاَو

 1١"[ 0 /4] . ٍةَماَقِتْساِلا ليبَس

 هه م ١

 (ليوأتلا ظفل ىنعم)

 :ٍناَعَم ُثالَن هب ُداَرُي ليوأَتلا َطْمَل نإ 7555 ]

 ٍلاَمَيحاِلا نع للا ُفْرَص :َوُه َنيِرْخَأَتُمْلا نم ٍريثك حالطضا يف ُليِوَأَلاَ
 . َكِلَذب ْنِرَئقَي ليِلَدِل حوُجْرَمْلا ٍلاَمِيْخاِلا ىَلِإ حجاّرلا

7 

92 

 ِءاَلُؤَم حالطضا ىَلَع الي :
 ِر لدز 1 0 ْفِلاَخي يوت ندم نو َكِلَذ ليوأتلا ظفَلب ىَلاَعَت هللا ٌداَرَم نأ اونطَ

 سم لن ر تاور رو َ سَ 2

 .نولوأَتملا ُهَمْلْعَي الو هللا الإ ُهَمْلْعَي ال

 َعَم داَرم اًمَرِهاظَف ءاهِرِهاظ ىلع ىرجت :نولوقي ءالُؤَه نِم ٌريِثَك مث

 !هللا الإ ُهُمَلَْي ال ىَنْعَمْلا اَذَهِب اًليِوأَت اَهَل َّنِإ :ْمهِلْوَ
7 

 2 5 نانا 7 2 ممو5ك 00 ئ ًَ 2 هام ف

 ٍباَحْصَأ نِم ٍةنسلا ىلإ َنيِبِسَتْنَمْلا ِءالْؤَه نم َريِثَك هيِف ٌعَقَو ضقاَنَت اذَهَو
 . مه ِرْيغَو ةَحَبَرالا ٍةمئألا

 2 وزع 27 ا نب 74 1 »ا 52 لع مل 0 5 ل 0
 وأ هرهاظ َقفاَو ٌءاَوَس «مالكلا ريسفت وه ليواتلا نأ : يناثلا ىنعملاو



 ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت #8سورب ا

 .ْمِهِرْيَغَو َنيِرْسَمُمْلا ٍروُهْنُج حالطضا يف ُليِوأَنلا َوُه اَذَهَو َُقِقاَوُي ْمَ
 نم َتَْقَو نم ٍفْقَوِل ٌقِفاَوُم َوُهَو ؛مْلِْلا يف َنوُحِساَّرلا ُهُمَلْعَي ُليِوأَتلا اَذَهَو

 .[7 :نارمع لآ] «ِرْلِعْلا يف قسرا ذأ َلِإ :هليوأت ُمكْمَي اًمَو» :ِهِلَْق َدْنِع ٍفّلَسلا

 .رابتغاب ٌّقَح ِنْيلوَمْلا الكَو

 نِإَو ءاَهْيَلِإ ُماَلَكْلا ُلوُؤَي يلا ُةَميِقَحْلا َوُه َلِوُأَتلا نأ :ُتِلاَّقلا ىَْعَمْلاَو

 حاكَتلاَو ٍساَبْللاَو ٍبْرُشلاَو لكألا نِم ِةّنَجْلا يِف هب هللا َرّبْخَأ اَم ٌليِوُأَت

 هي 1 ل ُثِباَقَحْلا ده :كِلَّذ ٍرْيَغَو ٍةَعاَّسلا ماَيِقَو

 .ِناَسّللاِ ُهْنَع ٌربعيَو ءِناَمْدَأْلا يف اًهِيِناَعَم

 تسوي نَع ىَلاَعَت َلاَق اَمُك ؛ِناْرُقْلا ِةَعُل يِف ُليِوأَتلا َوُه اَذَهَو

 ا كتبوا 0 در اهل دك ُلْبَق ني َىَيْءَر ُلبِوُأت اذه تأتي

 7 لإ ُهُمَّلْعَي ال يِذَّلا َوُه ُليِوأَتلا اَذَمَو

 ْتْيَكْلا َوُهَو ءاَهْلِعِب ىَلاَعَت هللا َدَرَفْلا يلا ُةَنيِقَحْلا َوُه :ِتاَفّصلا ٌليِوُأَتَ
 ["5- ”ه /45] :لووجتلا

 هه

 (تافصلا و ءامسألا باب يف فلسلا لا وقأ)

 : ْمُهَبَهذَم لقت نم ِظاَمْلَأَو ءاَهِناَيْعَأِب ٍفَلَّسلا ٍظاَمْلأ نم ُرُكْذَن ٌنْحَن 25.

 نع عم دانْسِإِب «(ِتاَمّصلاَو داس يف يقهيبلا ٍرْكَب ا ىَوَر

 قوق 125 لاقت هللا نإ[: «لوتَل ةاهاذو واو َنوُعباَّتلاَو - اَنُك :َلاَق يعازوألا

 .ِهتاَمِص نِم ُةَنُسلا هيف ْتَدَرَو اَمِب ُنِْؤُنَو ءوِشْرَع
 َنيِعِباَّتلا عباَت ٍرْصَع يف ٍةَعَْرَأْلا ِةّمِئَأْلا ُدَحَأ َوُهَو - يعازوألا ىكَح دَقَو

 (ُتْيَّللا»َو ءماَّشلا لمَ ُماَمِإ «يعازوألا»و ءِزاَجحْلا ٍلُهَأ ُم ُماَمِإ (ُكِلاَم» مه 0
0-2 

 ِنَمَر يف ِلْوَمْلا ةَرْهْش ىَكَح - ٍقاَرِعْلا ٍلُمَأ ماَمِإ (ُيِرْوَّنلا»َو ءّرْصِم ٍلْمَأ ُماَمِ هاو



 8و | سو ٍتاَفِصْناَو ٍءاَمّسألا ٌباَّتك

 يي تال س-لسلللة[آ[7[؟1115
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 قوق 4 هللا ِنْوَكِل ِرَكْنُمْلا مهَج ب 5 5 اذه يعازوألا َلاَق اَمِنِإَو

 .َكِلَذ فالخ ٍفَلَّسلا َبَمْذَم َّنأ ُنِماَّنلا َفرْعَيِل ؛ِهِتاَمِصِل يناَنلاَو ِهِشْرَع

 نافسَو ِسّنَأ َّنْب ه5 كلام كلاس لاف مِلْسُم ٍنْب َديلوْلا نع ةضنأ ىَوَرَو

 ِتاَمّصلا يِف تءاج يلا نامخ ألا: يع: نيعا زالاو نقش قي كملنا يروتلا

 .ٍِفْبَك الب تَءاَج اَمُك اًهوُرِمَأ :ِةَياَوِر يِفَو ءْتَءاَج اَمُك اًموُرِمُأ :اوُناَقَ

 البا 115 لا نلع دو د تعاخ اهك اهو رم : مُهْلْوَقَق

 :ةلثمملا ىلع در «فْيك

 هيأ نوفالا ةيرألاَو ْمِهِناَمَز يف َنيِعِباَّنلا ُمّلْعَأ اَمُه :ُلوُحْكَمَو ُيِرْمُزلاَو

 .َنيِعباَتلا يِعِباَت رضع يف اّيْندلا

 َلْْس :َلاَق ةّئييَع ِنْب َناّيْفَ نع - ٌتاَن يأ مُهلُك  داتسإي ُلاَلَْلا ىَوَرَ

 تْيَك 4©) وتس ٍشْرَمْلا َلَع ُنَمَّيلاا» :ِهِلْوَف نَع ٍنَمْحّرلا ٍدْبَع يبأ ُنْب ٌةَعِيِبَر
 مج ا م0 نإ

 ةلاَسولاِ: هللا نِمَو ءٍلوُقْعَم م كغ ُرْيَغ ُفْيَكْلاَو ءٍلوُهجَم رْيَغ ٌءاَوِيْسالا :َّلاَق

 وشق اَنْيَلَعَو ؛ُنييَملا البل ٍلوُسَرلا

 ِنَمْحّرلا ٍدْبَع يِبَأ ِنْب َةَعيِبَر ٍيِمْلَت سَنَأ ِنْب : ِكِلاَم نَع ُيِوْرَم ُماَلَكْلا اَذَهَو

 .ِهْجَو ٍرْيَغ نِم

 ناَميْلاَو ٍلوُقْعَم مري ٌرْيَغ فيَكلاَو لوُهَجَم ُرْيَغ ءاَويَس ال0 :ِكِلاَمَو َةَعيِبَر ُلْوَمَف
2 
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 َمْلِع اْوَقَن اَمَّنِإَف ؛ٍِْيَك الب تءاج اَمَك اًهوُرِمُأ :َنيِقاَبْلا ِلْوَقِل ٌنِفاَوُم :2ٌبِحاَو هب
 .ةَمْصلا َةَقيِقَح 6 ا وني لَو ةئنْيكْلا 8

 رس يه رس هيه

 0 اقوال ري ىو والا واو تمل ولا كا

 0 اَمَّلَو «ٍلوُقْعَم ُرْيَغ ُفْيَكْلاَو ٍلوُهَجَم ُرْيَغ ُءاَوِيْساِلا» : اوُلاَق امل :هللاب



 ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ممل

 00 ا
 لا ا يل ١ و يقهيبلا ىَوَرَو

 ٍبْرَقَو هدا درانزلل وو اثر كوش انهي َلَوَقَي ب يلا ثيداحألا فزع :َلاَق

 2©6] ا ين اع ا

 ٌعِضْوَم ُيِسْرُكْلاَو) 07و هيف كتر ٌّعْضَي ىَّنَح ئىلئْمَت ال منهج َنِإَو» «(وريغ

 مُهِضْعَب ُت 3 ُتاَقْثلا هلك 0 اَنَدْنِع ّيه «ةَيْؤّرلا» يف ُتيِداَحَأْلا ِهْذَهَو 90"2نْيَمَدَقْلا

 رسل دك اك ردة اقرت ل اريِْفت نع اًنلعس اذ .انأ َرْيَخ غنضقي نع

 وثأو ناحتإر ةكخاو# ُيِعِفاَّشلا مه َنيِذَلا كيرالا ةتيأل الخ ليغ ونأ

 دقو تفضي نأ نق ٌرْهشَأ وهام ليلا ماو هَففْلاب ِةَكرْعَمْلا نم ُهَّلَو ءِيَبُع
 اَدَحَأ َكَرْدَأ ام ُهَّنَأ َرَبْحَأ دَكَو ءُءاَوْهَأْلاَو ُنَئِفْلا ِهيِف ْتَرَهلَط يِذَّلا ٍناَمَّيلا يِف َناَك وه مل ه6

 [هذ 8/1 10و ريفا يأ اه رست ءاململا نه

 ِتاَداَقِتْعاِلا ٍباَوْبَأ ٍرِئاَسَو ٍتاَمَّصلا يِف ِساّنلا نِم ٌريِثَك يِوْرَي دق - أ
 كلك هاوس ىلع ةفوصوم ودكم نروكت ةرزكك ةيواخأ ٍنيّدلا ٍباَوْب 1 كاع

 :ِناَمَسِق َيِهَو

 ةفلكلا لفي هلاف نك ووُكَي ام :ٍماَلَكْلا نم يناثلا ْمْسِقْلاَو -

 اَبَمَْذَم وأ ُداَهِتْجاِلا هيِف ٌعوُسَي اَمِم وأ ءاّمَح ُنوُكَيَو ساّنلا ُضْعَب وأ اجلا

 د يتلا ىَلِإ ىَّرْعيَ ِهِلِئاَقل

 )١( هجام نبا )١81( 2دمحأو )/١5141( 2ةحيحصلا يف ينابلألا هححصو )58٠١(.
 0 .(5854) ملسمو :07449) يراخبلا هاور (5)
 هدانسإ :(87/8) يرابلا حتف يف رجح نبا لاقو «تاقث هتاور :(77) ولعلا يف يبهذلا لاق (9)

 .فوقوم حيحص :(560) ولعلا رصتخم يف ينابلألا لاقو « حيحص

 صخو ءاهليوأت وأ اهليطعت وأ اهفيرحت مدعو تافصلا تابثإ يف ةريثك اًراثآ خيشلا لقن دقو (:5)

 ام الإ «مهتمئأ هيلع ام فالخ ىلع مهدعب نم مهعابتأ راس نيذلا «مهباحصأو ةعبرألا ةمئألا

 ؛ةيفوصلا ةمئأو «ينالقابلاو «يرعشألا نسحلا يبأك ةرعاشألا ةمئأ صوصن ركذو «هللا ءاش
 1 .(44 - ”9ص) .مهريغو يبساحملا ثراحلاك



 سدا 0 ٍِتاَفِصُناَو ٍءاَمَسَأْلا ٌباَتِك

 تل ٠ 1111 1 7_7 2-2 تج

 ُهَمْلاَح اَذِإ ام اًهيِفَف ءَدْنَسلا ٍلوُصَأِل اَقِفاَوُم اًهْبِلاَع َناَك نِإَو لِئاَسَمْلا ِهِذَهَو ع 2 24 م 32- ع 6 54 ا 0-5 هام ا
 عمم مالو .َعِدَتْبُم هنأب مكحُي مل ناَسْنِإلا - 32 0 00“ 0-2 مق

2 2 © 

 دع 97 وا
 (ِءْيَش َلُك نع يِنْغُي ِةَّنُسلاَو ِباّتِكْلا نوُث)

2 

 و قو 2 ا ا د 504 5 مع 6. ا

 نوكي فيكي« اناكيإو ةقكس نيكل هللا توي نأ «رشألا كذب و

0 : 
 . ْيَّش لُك نع ِهيِنْفُي ِةَنُسلاَو ٍباَتكْلا ُروُن مَ

 :ةيهلكتما كيتو نعش : +: ىلإ ابعْنُم َاَص دق ٍساّنلا ني اًريثك كلَ

 ماك تالا اق ىو ارتخ فلا اههَوَتَمَو ور رد ول انس مو

 4 مهوومع ودو# رو

 050٠6 ج2 يوه عم مس م نس وس »لش يك 1
 .' مهمالك نم ءْيشب ىتؤي ىتح اهعبت ام ِةبا لكب يتأ ولف

 متاراخ قل ا

َُ 

١ 

 و ا

 هب تَءاَج امي ُكَّسَمَتَي ال َمُث ِقَتيعُم ٍةَمِئاَط نِم الإ َّقَحْلا ُلَبْقَي ال َناَك نَمَو

 مي اوما + مهل لَم نات :مويف ل لا لاَ نيا وهلا نو هب هيف :نكلا نك

 انه ان نش ةنلا قي دار انج تركيز كغ ارأ نياق الك
 .ِءْيَش لُك نع امهيدهب يدتهملا ءامهب كسمتملا يِنْعُي ِةَنُسلاَو باَتِكْلا ُر رونف هلك قدص )١(

 رهاظلا ءانغلاب قلعتلا نع ُدهرُي امهب ءانغتسالاو «سنأ لك نم مودأو مظعأ امهب سنألاف

 بدألاو ةرشعلاو قالخألاو كولسلاو لماعتلاو ةيبرتلا يف امهنم لصاحلا ملعلاو «يداملا

 .ةنراقم الو امهريغ نم لجأو مظعأ ناميإلاو

 .ةمكحلاو لقعلاو ةمهلاو دهزلاو عرولاو ةعانقلا بستكُت امهتاكشمو امهرون نمو

 عبنمو «هملع ردصمو ء؛هدصقم ًةياغو «هليبسو هجهنم َةّنّسلاو نآرقلا لعجي مل نم لاح اذهو (؟)
 .هل الدتسا درومو «همهف



 ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت قم

 [١٠٠/ه] .91[1'2 :ةرقبلا] 4009 تيِنمْؤُم محنك نإ ُلْبَم ني هللا هآَيِ نوُلدَعَت ملف ل

 هه م

 (ةّيعملا ىنعم)
 اا ع ل ع ب ب كلش

 ِشْرَعْلا ٌقْؤَف هللا نأ نِم ِةَنُّسلاَو ٍباَتِكْلا يِف ام :ُلِئاَقْلا َلوُقَي ْنَأ ٌلْثِم

 0 ذإ» 0 ل[ :ديدحلا] د م وهو## :ِهِلُوَق نِم ٌرِهاَظلا

 .َظَلَع اَذَه نإ ؛كلذ شنو هل هللا َّنِإَف ةالَّصلا ىَلِإ ْمُكُدَحَ
5 
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 َةَمِلُك َّنَأ َكِلَدَو ؛. .ةَقيِقَح ٍشْرَعْلا َقْوَق َوُهَو َةَقِيِقَح اَنَعَم هللا َّنَأ َكِلَذَو

 ِرْيَغ نِم ةَقَلطُمْلا َهَ َئراَقُمْلا الإ ِةَعَّللا يِف اًمُرِهاَط َسْيَلَق ْتَقِلظَأ اد ِةَعّللا يِف (َعَم)

 يِناَعَمْلا نم ىَنْعَمِب ْثَدِّيُق اًذِإَف ءِلاَمِش وأ ٍنيِمَي نع ٍةاَذاَحُم أ بوو

 . ىَنْعَمْلا َكِلَذ يف هَ ٌراقمْلا لع ثنو

 هسس م هانكس 6 مصمم هسوأس 2 اع قو يو قلل
 .انَعَم مجنلاَو وأ ءاَنَعَم َرَمَقْلاَو ريِسن الز ام :لاَقي هنإَف

 :ٍفْلّسلا ٍِلْوَق ىنْعَم اَذَهَو . .َةَقيِقَح ِهِشْرَع َقَْق َوُهَو َةَقيِقَح ِهِقْلَح َعَم هللا
 ريمي يامس .٠ ل .٠ 000 وز وك

 ٠١ -"٠١[ /ه] . هتَفِيِقَحَو باَطْخْلا ٌرِهاَظ اذهو هملِعِب مُهَعَم ُهَنِ

 2 ا وه 4 اصلا

 .ةصاخرو ةماع : ٍناتِبِعَم حلا سس

 :كلذ ةلثمأ نمو )١(
 رتاوت امب ذخأي ال مث «مهفلاخُي نميف نعطيو هللا مهمحر حلاصلا فلسلل بستني نم - ١

 هناسل ظفحي الو «ةحيصنلا يف بدألا يعارُي الو «دهتجملا فلاخملاب قفرلا باب يف مهنع

 كرتو «فلآتلاو عامتجالا ىلع صرحلا يف مهجهنمب ذخأي الو «نعطلاو بابسلاو ةبيغلا نم

 .دهتجملا ةيعادلاو ملاعلا ىلع بيرثتلا

 لوأتيو «هب عنتقم وه امو هاوه فلاخ اذإ هلوقب ذخأي الو «هلاوقأ لقنيو اًخيش بحُي نم - ؟
 يف باوصلا هل نيبتي مل هّنأب :لاق امبرو «رخآ خيش وأ ملاع لوقب هضراع امبرو «همالك

 .يأرلا وأ ةلأسملا
 .(0417) ملسمو ,(/57) يراخبلا هاور (6)
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 .[4 :ديدحلا] مت اَم َنْيَأ دكَعم وهو# :ِهِلْوَمَك ىلوألاق

 [ ١١7 /ه] .[7١؟8 :لحنلا]

 ةّنِطاَوَتُم ٍفوُرُحلا يِناَعَم نأ نايبو ءٍءاَمَّسلا يِف هللا :ىنعم)

 (َةَكَرَتْشُم ثُم ال بِلاَغلا يِف

 ذإ ؛ٌدِحاَو (ٍشْرَعْلا ىَلَع َوُهَو» «ِءاَمَّسلا يِف هللا» َّنَأ ِساّنلا َدْنِع 7559 ]
 5 0 - ا 5 17 3 ع د ق 5 1 5 م

 َمِلَع دقو ءلفَسلا يف ال ٌولَعلا يِف هللا نأ :ىَنْعَملاَف ؛ّوْلْعْلا هب ْداَرَي اَمْنِإ ٌءاَمَّسلا

 ٍشْرَعْلا يِف َيِسْرُكْلا َّنَأَو ءَضْرَأْلاَو ٍتاَوَمَّسلا َعِسَو قت ُهيِسْرُك ّنأ َنوُمِلْسُمْلا
 م4 مسه. هك 2 ي54 سوهدأإ 5س يورك  .ه5ك ىاوأعغ همها عج
 ىلإ هل ةّبْسي ال هللا تاقولخم نِم قلخ َشْرَعلا نأَو قالف ضرأب ٍةاَقْلَم ٍةَقلَحُك

0-0 - 

 111 2 هلآ 4 2( 2 006 000 ل 21 03 0

 لاق لفو ؟هيوُحَيَو هرصحي اَقلَخ نأ اذَه َدْعَب مُهَوَني فّيكف (ِهِتَمْظَعَو هللا ٍةَرَدَق
٠ 

 لآ] «ٍضْرأْلا يف اوريَم» :َلاَكَو 80١« :هط) «ٍلْخَشلا عوُدُج يف ْحَتْلَمْألَو» :ُهَئاَحْبس م
 .َكِلَذ ُوُحَنَو (ىَلَع) ىَنْعَمِب [107 :نارمع

 يِناَعَم َقِئاَمَح َفَرَع نم ُهُمَلْعَي اَذَهَو ءاَراَجَم ال َةَقيِقَح ّييِبَرَع ُماَلَك ّوُهَو
 . 0ةكرتْشُم ال ٍبِلاَعْلا يف ٌةكطاَوَتُم اَهَّنَأَو ءففوُرَحْلا

25 

]٠١/4[ 

 َلَبِق ْقّصنَي الق ِههْجَو لبق هللا َّنِإَف ٍةاَلَّصلا ىَلإ ْمُكْدَحَأ َماَق اًذإ» :هَك ُهَلوَت 7551 ] 7 نإ ةرغ ذك # هسا سم عا ه5 سين هع ع م تا 00
 ا هام تسمم رش و هوم 87 سور رع 7 2س ناك 7” هز هم

 . يلّصملا ِهَحَو لبق ّوهَو «ٍشرعلا قؤف هناحبس ّوهَو ءوِرِهاَظ ىَلَع َقَح :  اوهجو

 نيع)و (لاملا نيع)و (ءاملا نيع) لثم ؛هانعم فلتخاو «هظفل دحتا ام :وه كرتشملا ظفللا ()

 .(باحسلا

 .ةفاضإلاو قايسلا فالتخاب فلتخي هنكلو .هانعمو هظفل دحتا ام وه :عيطاوتملاو



 0 يح ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ا مع

 وأ ءَءاَمَّسلا ياني ُهّنَأ ول َناَسْنإْلا َّنِإَف ؛ِتاَقوُلْخَمْلِل تبني ُفْصَوْلا اَذَه لب

 َلَبِق اًضْيَأ تَناَكَو ُهَق ةَق ُدَمَقْلاَو ُسْمَكلاَو ءاهتلا هناك هةكقلاو نشكل يجني

 [ ١و7 /65] .ِههَجَّو

 ه2 2

 هب تَءاَج اَم ىَلَع تافصلا ْراَرَقِإ ٍفَلَّسلا ُبَهْذَم :لاق نم ىلع درلا)

 وارق ليغ ري 0- د داتغا 0

 54 ك5 و 5 - . 8# ىمس وو عك 2 1 2 نا و ل“ اي موو
 «هيلإ يلَصي يذلا طئاخحلا يف رقتسم هنأ «ىلصصملا ِهِحَو لبق هللا» نّوكب َداَري نأ

 .ِداَرُم ُرْيَغ اَذَه َّنأ َّكَش الق ءَكِلَذ ُوْحَنَو ءاَئيِناَج ىَلِإ ُهَّنَأ ُهُرِهاَظ اَنَعَم هللا» َّنِإَو و

 ءىَنْعَمْلا يِف َباَصَأ دَقَف :ِداَرُم ُرْيَغ اَذَه نأ ٍفّلَّسلا َبَمْذَم َنِ َلاَق نَمَو

 كاسل اذه نإن «فيؤاغألاو كانآلا ةماظ اذه ناب كو

 ُنوُكَيَف ءٍِساَّنلا ٍضْعَيِل ُرَهْظَي َراَص عيتمُمْلا يقل اذه ةركج نأ الإ َمُهَللا
 .يقالظإلا اَدَه يف ا ءراَبتْعالا اَذَهِ اًبيصم َكِلَدِل

 رزمألا نمنوكو ءِساّنلا ٍلاَوْحَأ ينالتخاب ُكِلَْخَي دق َنوطُبْلاَو َروُم ملا َّنِإَ

 سيل اذه نأ هز هاظلا هه: اذه نأ ةقيغا وكل نا نأ اذه وم نمخأ ناكر
0 
 كر ُهَّقَح ِهِلَوُسَر َماَلَكَو هللا ّماَلَك ىطغأ دق َنوُكَي ىَّبَح َرِهاَظلا وه 5# ماع م

 نأ

 .تافصلا :يأ ١(



 0 ٍتاَمِصْلاَو ٍءاَمَسأْلا ٌباَِك اننا 2 ا

 نأ مُهَدْنِع ِداَرُم ُرْيَغ ٌرِهاَظلا» :ِهِلَْقب َداَرأ ٍفَلَّسلا نع ُلِقاَنلا َناَك نِإَو -

 هَيَمَطَعَو هللا ٍلاَلَجِب ُقِيِلَي امم ِثيِداَحَأْلاَو َتاَيآلا دلع ني زول يلا َيِناَعَمْلا

 اقف ناو هله ناعيوأ ل ٌةَبِحاَو يِه لب ؛ َنيِقوُلُحَمْلا ٍةَمِصِب ٌُصَتْخَي اَلَو

 َدَّمَعَت وأ ءِفَلَّسلا نع ُهَلَقَن اَميِف ًاظخأ دق اَذَهَف :ِداَرُم َرْيَغ ءاّيِجِراَح اًراَوَج وأ

 .َبِْذَكْلا

 ان ةكلعلا ماَلَك نم َنُكْمَأ اَم ٍةَعَلاَطُمَو ٌماَّنلا ِثْحْبْلا َدْعَب يّنَأ ُمَلْعَي ُهْاَو

 يْفَن ىَلَع  ِنِئاَرَمْلاِب اَلَو اًرِهاَظ اَلَو اّضَن ال - َلُدَي مُهْنِم ٍدَحَأ مالك تْيَأَر

 ع ب ةيرخاك نو ايكاذأ هاو يذلا لو هوتألا نسل نب هيرعلا هانم

 [ل١٠1  4١/ه] .ِتاَمّصلا ِهِذَه سْنِج ٍريِرْفَت ىَلَع - اًرِهاَظ امِإَو اضن

 هوه

 عام

 ع

 (اًهِثيِباَحَأَو ٍتاَفّصلا ِتاَيآ يِف ُةَنِكْمُمْلا ْماَسْقَأْلا)

 اهقيواحأو فاعلا ِتاَيآ يِف َةَنِكْمُمْلا َماَسْقألا نأ : :رمألا 00 ا ١

 ىَلَع ىرجت :ِناَلوُقَي ِناَمْسِق :ِةَلْبقْلا لْمَأ نِم ٌةَقِئاَط هْيَلَع م مشق لك ءٍماَسْقأ ُهّنِس 1
 اقع

 - 2 هدول د كك . ايو مع هرم هم

 اهرهاظ ٍفالخ ىلَع َيِه :نالوقَي ٍناَمسِقو
 ا زي

 نلوخ نامسقو

 را سْنِج نم اًهَرِهاَظ َلَعْجَيَو ءاَهِرِهاَط ىَلَع اًهيِرْجُي نَم :اًمُهُدَحَأ
 ُدَرلا ُهَجَوَتَي مِهْيَلِإَو ءْفَلَّسلا ُهَرَكْلأ ُلِاَب مُهُبَم ْذَمَو ُةَهِبْشُمْلا ِءاَلُؤَهَف يق ولما

 . ٌقَحْلاب

 .هللا ٍلاَلَجب ٍقِئاَّللا اَهِرِهاَط ىَلَع اًهيِرْجُي نَم :يِناَنلا

 َي هْيَلَعَو ءِفَلَّسلا نمت ُهْرْيَغَو يباطخلا ُهاَكَح يَِّلا ُبَمْذَمْلا َوُه اَذَهَو

 .ُهُفِلاَحُي ال َنيِقاَبْلا ُماَلَكَو ءْمِهِروُهْمَج ُمالَك
 و



 تسهل ستسهل ا هنأ مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ا م

 :ِناَمْسِق ِءاَلُؤَهَف . . اًَهَرِهاَظ ِناَيِفْني ِناَدّللا ناهس 3

 وأ «نلزتشا ىَنْعَمِب ىَوَتْسا : مهل ُلْغِم َداَرُمْلا َنوُنْيَعُيَو اَهَنوُلَوُأَتي :مسق

 ِءاَهِتْنا ىَنْعَمِب وأ ءِشْرَعْلِ هرون د ٍروُهَظ ىَنْعَمب وأ ِنْدَْلاَو ٍةَناَكَمْلا ٌوْلُع ىَنْعَمِب

 .َنيِمّلكَتُمْلا يِناَعَم نم َكِلَذ 0 ىلا هيَ ِقْلَخْلا

 ٍةَفِص َتاَبْنِإ دري ْمَل ُهَنَأ ُمَلْعَن اًنكَل ءاَهِب َداَرأ اَمِب ْمَّلْعَأ هللا :َن وُقَي ْمْسَِو

0 0 
 :نانفاولا ناَمْسفْلا امو

 ْروُجيَو هللا ٍلاَلَجِب قيئاَللا َداَرُمْلا اَهُرِهاَط َنوُكَي ْنَأ ُروُجْنَي :َنوُلوُقَي موق
 كلذ َدَْسنَو هللا َدَنِص ُداَرْمْلا َنوُكُي ال ْن

 . ْمِهرْيَغَو ءاَهَقْمْلا نم ريِثَك ةَقيِ و ِهِذَهَو

 ٍةَءاَرِقَو ءنآرُقْلا ةَواَلِت ىَلَع َنوُديِزَي لَو ّلُك اَذَه نع نوُكِيفُي وَ

 .ِتاَريِدْقَتلا ِهِذَه نع ْميِكِسْلأَو مِهبوُلُقب َنيِضِرْعُم ءْثيِدَحْلا

 [ل11 11/1 اهْنِم مْسِق نع ُلُجَرلا َجْرْخَي ْنَأ نكي ال ُهَنْسلا ُماَسْقَأْلا ِِذَهَ

 هه م

 (ىربكلا ةيومحلا نم ةاقتنملا دئاوفلل ةمتت)
 ها سَ

 راق ىنل» ٍبِلاَْلا يف ْمرْيمَد ةَِسْلَقَُمْلا نم َنيملَكْمْلا نأ مِلَع نم /:]

 2 أ :ُلِقاَعْلاَو مُهْنِم ُيِكَّذلا ْمَلْعَي [4 434 :تايرافلال 44 كفأ نم هلع كفل 09 5

 : هيف َلبِق اَمُك َيِه اَمَّنِإَو «ِقئيِبِب ْتَسْيَل ُهَتَجَح هّنجبح نأ د عل هل ايت

 ةروُسْكَم ٌرِساَك َلُكَواًقَح اَهُلاَخَت ٍجاَجّرلاَك تفاهت ٌجَجح

 سس



 مس 0 ٍتاَفِصُناَو ٍءاَمَسَأْلا ٌباَتِك

2-0 

 هللط ٌئِعِفاَشلا ُهَلاَق اَم َنوُقِحَتْسُم ِهْجَو نِم مُهّنَأ :ْمهِب ُريِصَبْلا ُميِلَعْلا ُمَلْعَيَ

 مهب فاي ِقاَعْنلاَو ٍديِرَجْلاِ اوُبَرْضُي نأ ٍماَلَكْلا لْمَأ يف ذ يمك :َلاَق ُتْيَح

 َلَبْقَأَو قَنّسلاَو ٍباَتِكْلا نع َضَرْعَأ نَم اج اذه :لاَقيَو ٍْئاَسَعْلاَو ِلِئاَبَمْلا يِف
 .مالكْلا ىَلَع هم

 2 قرتنم علو برفقلا نكي مهل ترْظَن اَذِإ :َرَكآ ِهَْجَو نِمَو
 امو ٌءاَكَذ اونو ''مهب تُفقرتَو 4 و :- وْيَلَع ذو ثم ُناَطْيَّسلاَو - 2

 امك ةدئفأو :اراضنأو اعيش 00 مولع لأ امو اَجوُهُم اوطغَأَو «ًءاّكز
 مهم دعفأ ل -

 وأ

 و مهر آو مُهعَمم مِهَع ع وَ

 .[15 :فاقحألا] #َنوُءِرْبَتْسي فب أوك مهب َقاَحَو

 مُهُْمْلِعَو فلجلا ندع كلذي هل نيت :نومألا ِهِذَهِب هلع داك وتو

 َو ؛ْمُهوُباَعَو ُهَلْهَأ اوُمَّدَو ُهْنَع اْوَهَنَو ماَلَكلا نع اوُرَّذَح ُتْيَح ؛ْمُهّنرْبِحَو

 .©0اًدْعُب الإ هللا نِم ْدَدْرَي ْمَل ةَنّسلاَو ٍباَتكْلا ٍرْيَغ يِف ىَدُهْلا ىَمتبا نَم َّنأ

 -_١٠١[ ١1١1و /ه]

 سا( ساس

 ه2 2

00 5 7 2 00 5 0 

 (ىلؤتشسا ىَنْعَمِب ةغللا يِف «ىّونسا» ظفل ظفل نأ ُتْبْنَي ْمَل)

 0 9 ٠ ىو« هم دوس ل .٠ د ا 5 هوفر مه

 اولاق َنيِذلا ذإ 9 ىَنْعَمب ِةَعللا ىِف «ىّوَتْسا» ظفل نأ ْتْبْثَي مل 2 ١
 :ٌروُهْشَمْلا َتْيَبلا مُهَتَدْمُع َكِلَذ ه؟ هد م6 20

 سهرسااه 0 هما هام مه هلم ء هه ع سه 8 مس ج2 3

 ىلع نك كا مس وو د كم يق م يو يا 2 يو ل "044 و عوم ه7

 ٍةَعَللا ٍةَمِيَأ نِم ٍدِحاَو ريغ ناكو «ّيِبَرَع رْغِش هنأ حيحَص لقن تبني ملو

 لالضو مؤش اهلالخ نم ىري نيع :ةعدتبملاو يصاعملا لهأل نينيعب رظني نمؤملا اذكه )١(

 .مهبر ةعيرشل مهتفلاخُم نم هلل بضغيو مهيلع ركنيف «مهلعف

 يذلا لالضلاو « هنوشيعي يذلا ءاقشلاو سؤّوبلاو «مهيلع يراجلا ردقلا اهلالخ نم ىري نيعو

 .مهيلع راكنإلا يف فطلتيو «مهلاح محريو «مهل ٌقريف «هنم مهجرخُي نأ هللا أشي مل

 .ىربكلا ةيومحلا نم ةاقتنملا دئاوفلا تهتنا انه ىلإ (0)



 هنأ مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ما
 دا ا رج رورو ر77لاااات7ج7ح7ح7ت7ص ١
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 ّجّتخا ول ُهَّنَأ َمِلُع دَكَو كلل و را ل مت 0

 ُْفَرْعُي اَل ٍرْعّشلا نِم تْيَبِب فْيَكَف دتححِص ىلإ َجاَتخاَل كك وللا ٍلوُسَر ٍثيِدَحِب

 ؟ِدَمّللا ٌةَمِيأ هيف َنَعَط دَقَو ُهُداَنْسِ

 لكس :َلاَق اق حاَصْفِإْلا ٍهباَتِك يِف ِرَّمَظُمْلا وأ اَمُك ٍليِلَحْلا نَك ّركْذَو

 1 ؟ىَلؤَتْسا ىَتْعَمِب ىوتسا ِةَمَللا يف تْدَجَو لَه :ُليِلَحْلا
 . اِيَعُل يِف ٌرِئاَج َوُه اََو ءُبَرَعْلا ُهُقِرْعَت ا ام اَذَه :َلاَقَ

 .ِهلاَح نم َفِرُع اَم ىَلَع ِةغللا يف ٌماَمإ َوُهَ
 ١[ 4/6 ان 00 ا

2 © 

 (ببقُم هنأو شرعلا ةفصو «كالفألاو ضّلا ٌةَيِوَرُك)

 ِءاَمْلا يف َيِهَو «٠ لكلا َُي هيِوَرُك اَهّنَأ ىَلَع اوُقَمَتا دق ّضْرَأْلا َّنأ ْملْعا ضل

 لك نِم ٌبَبَقُم اًضْيَأ ُءاَمْلاَو ءليِلَقِب ٌةَداَيِزَو ُسُدّسلا ُسِباَيْلا ذإ ؛اَهرتْكَأِ ظِيضيمْلا

 نزع امو اهنليو كيب هك ءاَمّسلا نيكو هني اهقذك يذلا: ءاملاو ءٍِضْرَأِْل ٍبِناَج

 نوُكَي الق ءُرَكْرَمْلا ٍتْحّنلا هَ انت اَطَسَو اّلِإ ٍضْرَألا ِهْجَو َتْحَت َسْيَلَو اسر

 ٍفالِتْاِب ٌتاَهِجْلا ُفِلَتْحَت اَمَنِإَو «ُلْفّسلاَو دلغلا ناتي الا نكي ةيجأتل

 .ِناَسْنِإْلا

 .اًههْجَو َتْحَت ام اَهُّلَفْسَأَو ءٍبِناَج ّلُك نِم اَهُهْجَو ٍضْرَأْلا ُوُلُعَ
 .ضزألا ِهْجَو نومك :- ٍلاَمثَأْلا ّطَحَم ىَّمَسُي يِذَّلا َوُه - ركزَمْلا ُةَياَهِنَو

 0 ىَلِإ ُهْنِمَو ءاطوُبُه ُنوُكَي 00 ىلإ ٍةَهْْجو َلُك نم ُءاَمْلاَو
 َلُكَو "ةَيِوَرُك ٌةَِناَتلاَف اهب ٌةَطيِحُم ٍضْرَأْلا َّقْوَ وَق اًيْنَذلا ُءاَمَس تناك اَذِإَو ءاًدوُعُص

 )١( .ىَّلْؤَتْسا ىَتْعَمِب ىَوَتْسا َلَّوَأَت نم ٍليِوُأَت لاطبإ يف اًهجو رشع ينثا خيشلا ركذ دقو )ص١44 -
.)49 

 .رازجلا رماع  زابلا رونأ :اهققح يتلا ةخسنلا نم بيوصتلاو !ةّيرك :لصألا يف (؟)



 ا
000 
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 2 و ور - م

 اَمَو ِكالفألا ٌةَبْسِنَو ءْيِسْرْكْلا َقوَ شرعا اهلك ِكاَكْفَأْلا َقْوَ ُنيِسْوُكْلاَو

 .ٍةاَلَف يِف

 ىَلَع ُلُدَي «كلفلا» طْفَل َنِإَ ؛ءاَمْجوْلاَو مند ةئَسلاَو ِباَتُكْلاِ ٌةَريِدَتْسُم َكالْفَأْلاَو

 نبا َلاَق ©[ : سيرا 46 وحبس م أف ىف وج 01 هلو هْنِمَو ٍقَراَدَِتْساللا

 َراَدَتْسا اّذِإ ٍةَيِراَجْلا ُيذَت َكْلََ هت : مُهْلوَق ُةفو ا : سابع

 . َكِلَذ ىَلَع َنوُقِقَتُم ٍباَسِحْل اَو ِةَْيَهْلا ّلْهَأَو

 نب ٍرْيَبُج نع "7دُواد يبأل نَئّسلا يف ّيِوُر اَمِل ؛؟"0بَبَقُم هَّنِإَف ُشْرَعْلا اّمأَ

 ِهِتاَوَمَس ىَلَع ُهَّشْرَع َّنِإَو ؛4 0 الك هللا ُلوُسَر َلاَق :َلاَق مِعْظُم

 .ِةَبقْلا لْثم 7 َلاَقَو ع ٍهِضْرَأَو

 ؛ ئاَو دار هقدالالا زر هات نياتستالا ِدَتْسُم لَك ُهَّنَأ ْتْيمي ْمَلَو
 م هر هم 5 اس 1-3 ما 5 ًُط

 ريب اوريخت ال : لك نيبنْلا َلاَق :َلاَق كيعس يبأ نت 0 !نيحيِحصلا» يف يف ف َءاَج امك
9 [ 

 ذيخآ ىَسوُمب انآ ٍادِ «ٌقيِفُي نم لَو ُنوُكأَك 3 ٍةَماَيِقْلا َمْوَي َنوُقَعْصُي َساَّنلا نإ ؛ ءايبْنألا
2 

 .«روطلا تنسي قرَوُخ ْمأ يِلْبَك َقاَقَأ يِرْدَأ اَلَف ءِشْرَعْلا مِئاَوَق نم ٍةَمِئاَق

 َعاَمْجِإ ىَكَح دَكَو َنيِمِلْسُمْلا ِءاَمَلُع َدْنِع ٌةَريِدَتْسُم ُتاَوَمَّسلا :رخآ عضوم يف خيشلا لاق )١(

 ِنْب رَمْعَج 9 دّمْحَأ ِنْيَسْحْلا يبأ ُلْثِم ؛مالشإْا ٍةَمَئأ ءاملعلا خه قحاو ريع كلذ ىلع َنِمِلْمُمْلا
 كايفتزا ضن لو دخلا ماَمإْلا ب باَحضأ نِم ِةَيناَّلا ٍةَقَبّطلا نِم ٍراَبكْلا ٍناّيعأْلا ٍدَحَأ يِداَتُمْلا 03

 ّيِزْوَجْلا ُْبا جَرَمْلا وو ٍمْرَح 0 ُماَمِإْلا َكِلَذ ىَلَع َعاَمْجِإْل ىَكَحَو ءِفَّنَصُم

 هللا ِباَتِك نم م َكِلَذ اوُرَكَذَو «َنيِعِباَتلاَو ب ٍةَباَحَّصلا نَع ِةَفوُرْعَمْلا ٍديِناَسأْلاِ َكِلَذ ُءاَمَلُعْلا ىَوَرَو

 ا َكِلَذ لع َميِقَأ دق َناَك نِإَو هَةّيِعْمَّسلا ٍلِئاَلَّدلاِ َكِلَذ يِف َلْوَقْلا اوُطَسَبَو فلوس ساو

 (085/5) .ها .َكِلَّذ َرَكْنَأ نم قوما َنيِمِلْسُمْلا ِءاَمَلُع يف ملغ اَلَو ةّيباَسِح َلِئاَلَد

 . سوقم ريدتسم ءانب :ةبقلاو .٠ 5 3 ل نسر : يأ )0

 .دواد ىبأ فيعض ىف ىنابلألا هفعضو 2775(2) (6

 .(17174) ملسمو :«(5511) يراخبلا (:)



 جلا سو هك ؛سؤتزفلا ةوأشاف فا لاس اذإ» :كي لزم هلا يف
 . "0قنَجلا ٌُراَهْنَأ ُرّجَفَت ُهْنِمَو ءنَمْحَّرلا ُشْرَع ُهَقْوَنَو ءاَماَلْعَأَو

 هل نأو 4 يقم هنآو ةاهنقمو تاكولخملا ىلع هن نا هواعالا ورك د5 و

 بي قي رت رأ دا اب اطيحم ناك اوس «قْوَف َوُّهَك ريِدْقَ 508 َمِئاَوَق

 هِلوَقِل ؛رَعّصلا ِةَياَغ يف لي لكلا ى شاب يشل يول علال أمن

 [5٠١؟_- ١١ /5] 70[ :رمزلا] 0 # دود َّن 32 هلل اورد اموو» 0

0 

 : هلك هللا لَوُسَر لام :لاق ةَرْيَرِه يِبأ نَع "””(يِراَخُبْلا حيِحَص١ يف 1307

 اَمُهَنْيَب نّيَتَجَرَد ْلك هِليِبَس يف َنيِدِهاَجُمْلِل هللا اَمَدَعَأ ٍةَجَرَد َةَناِم ِةَنَجْلا ف 9

 قّنَجْلا ٌطَسْوَأ هن ؛ َسْوَدْدِفْلا ُهوُلَأَساَك هللا متلأَس اًدِإَق «ٍضْرَألاَو ِء ِءاَمَّسلا َنْيَب

 . اَدّنَجْلا ُراَهْنَأ ْرَجَفَت : ُهْنِمَو ءِنَمْحَّرلا ْشْشْوَع ُهَقْوَفَو ةّنَجْلا 0
2-6 3 

9 
 :ّلاَق دع هللا َلوْسَر نأ يردخلا ِكيِعَس يبأ نع "املس تيا يفو

 .ةّنجْلا هَل ْتَبَجو اي دّمَحْميَو ابد ماَكْساَلايَو ابر هللاب يِضَر نَم ٍديِعس اَبأ ايا

0 

 .ٌَلَعَمف «وللا َلوُسَر اي َّىَلَع اهدعأ :لاقف 4 "ةةريفص وثآ اهل بحفت َِحُف

 َنيَب اَمَك ِنْيَمَجَرَد َلُك َنْيِ
 . هللا ٍلييَس يف ُداَهِجْلا» :َلاَق ؟هللا َلوُسَر اي َيِه اَمَو :َلاَق ««ضْرَألاَو ِءاَمَّسلا

 ام َةَجَرَد َةَناِم َدَبَعلا اهب هللا ْعُفَرَي ىَرْخَأَو» :َلاَق مم 00 م سا 2 2 0

 )١( يراخبلا هاور )71740(.
 يف ٌركُذ اَمَكَو ِثيِداَحَأْلا يِف َءاَج اَمُك ٍ؛ْرْحَب ُشْوَعْلا َت َتْحَتَو :رخآ و يف ملكا لاق (0)

 ىَلَع ُهْشْوَع َناَكَو ماي ٍّنِس يِف َضْرَألاَو د ديخأ اَمكَو نافل ريف

 2( /5) .هاِءاَمْل

95) (5397840). (:) (1888). 

 هل هللا بجوأ هب لمع نم يذلا لمعلا اذه ةلوهس نم  بجعي نأ هل قحو - هبل بجعت (4)

 .هل اهنمضو «ةنجلا

 اهب هللا هْعَفَرَي دهاجملاو ءِضْرَأْلاَو ِءاَمّسلا َنْيَب اَمُك ِنْيَتَجَرَد َلُك َنْيَب ناك اذإف !ةنجلا عسوأ ام (5)

 يف نآرقلا صنب ءادهشلا نم لمكأو عفرأ مهو ؟نيقيدصلاو نييبنلا ةجرد يه امف هّوَجَرَد َةئاِم
 . مهيلع بيترتلا يف مهمدق ثيح « عضاوم ةدع

 .ةنجلا نم ىلعألا سودرفلا ىلاعت هللا لأسن



 محلا ِتاَمِصُناَو ٍءاَمَسَأْلا ٌباَتِك
 حا

 يبأ ننس يف يِذَّلا ِثيِدَحْلاِب : ٌّبّبَقُم َسشْرَعْلا َّنأ ىَلَع َلَدَتْسا نَّم َلَدَتْسا دَقَو
 دْشْرَع ىَلَع هللا َّنِإ» :ِهليي للك للا لوش َر لاق :َلاَق مِعْظُم ِنْب ٍرَْبُج نع هِرْيَغَو '' ”وُواَد

 :ظْفَل يِفَو )- بقْلا لفي ِِِباَصَأب َلاَكَو  اًذَكَه ِهِضْرَأَو ِهِتاَوَمَس ىَلَع ُهَشْرَع َّنإَو

 (- ِهّبقْلا لْئِم ِهِعِباَصَأِب َلاَكَو  اًذَكَم ِهِضْرَأ َقْوَف ُهئاَوَمَسَو ِهِتاَوَمَس َقْوَف ُه ُهَشْرَع َّنِإَوا

 هل : ِسْوَرفْلا نع ُهَلُوَق َكِلّذَكَو ءبييْفَتلا ىَلَع َلَد نِإَو  ُتيِدَحْلا اَّذَهَو

 َشْرَع اَهَقْوَق َّنِإَو ءِنَمْحَّرلا ُنْشْرَع 2 اهم نإ ذك ءاَماَلْعَأَو ِةَّنَجْلا ظَسْوَأ

 هنأ نلغ لدي ال -"اَذَهَف ةيركشملا يف لإ ىّلغألا ُنوُكَي ال ٌطَسْوَألاَو نَمَحَّرلا

 لاف هاون نوقف اذه كفأ اَهْلُك كالثألا َقْوَم ُهّنَأ َردُق اَذِإ لَب ؛كالفألا 2 ُكَلَق

 اَمُك ءاَهب اطيح نينو اهفؤف هن[ لاق ىأ ,كالفألاب ظيِحُم ُهَن هل لِئاَعْلا

 00 را ياست َقْوَف ٍضْرَأْلا

 نِم َةَراَدِتيْسا مرلتْسَيِّبَقْلا طفل ّنِكل َكِلَذ ُلْئِم ٌريِدَتْسُم َكَلَمْلا َّنأ ٌموُلْعَمَو

 . ِلِصَقْنُم ٍليَِدب اَّلِإ ٍبِناَوَجْلا عيِمَج نم َةَراَدِيْسا ُمِزْلتْسَي اَلَو 05

 َقَلَح ىلا وهو» :ىَلاَعَت ِهِلْوَقَك ؛اَمَّلظُم ٍةَراَدِتْساِلا 08 لدي ِكْنَمْلا ُظْفَلَو

 مقلاو سدّشلاو راهو ليل
 .اًقَلَظُم ٍريِدَتْسُم ِكَلَ

 ْنِكَل ِتاَبْنِإ اَلَو فَ ا ءىَنْعَمْلا اَذَهِل ُضَرَعَتَي ال ُهّنِإَف :ِةَبْقْلا ظْفَل اّمَأَو

 .ٍضْرَأْلا ىَلَع ٍةَعوُضْوَمْلا َِيقْلاَك ؛ّوُلعْلا نم ٍةَراَدتْساِلا ىَلَع ُنُدَي

 اَذَه ُهُرْيَغ ِهْيَلَع َّدَر ْنِكَل ل : مُهْضْعَب َلاَق دقو

 َلَعَجَو 9 اًكاَبَط ٍتْوْمَس ومس َعْبَس هلأ َنَلَح فنك أور ّرلأظ :َلاَق ىَلاَعَت هللا َنأِب لولا

 َرَمَقْلا َلَعَج ُهَّنَأ َرَبْخَأَق ٠١ 1١[ :حون] *4(©) ايري َسْمَّلأ َلَعَجَو اة نيف َرَمَقلا

 [هدال -573] . ِنَّلَمْلا يِ ُهَنأ ا دَقَو  ّنهيِف

 هه

00 

 يف هنأ ِيِضَنْقَي ["7“ :ءايبنألا] 4 نوحبس كله يف لك رم



 هنأ مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت مص
 0000:00:06 2:22 ننلن©ن©لشقق6ا8ة69أ"

 (7١(ةّيشكارملا ةدعاقلا
 َةْنُسلاَو َنآْرَقْلا مهفو ظفح يبنلا نع اْوَقَلَت ةياحصلا)

 (هوجو ةّدع كلذ ىلع لديو

 ْنآَرَقْلا هب ءاَج اَمَك لي ُيِبَّنلا هب ءاَج امي ُراَرُق هولا ِيلَحْلا ىَلَع ب ُبِجَي 75:5

 0 َةَلْمَج هب ُراَرْقإْل ِقْلَحْلا ىَلَع ب تي وللا ةَنُسلا وأ ُريِزَعْلا

 َوُهَو للي يَِنلا هب َءاَج اَمب ّرِقُي ىَّنَح اَنِمْؤُم ّلُجَّرلا ْنوُكَي الق ءليِصْفَتلاِب مْلِعْلا

 هللا وشر لدم نا 0

 هللا نع ِهِب َرّبْحَأ اَميِف ُهُقِ هَقيِدضَت ِمِلْسُم لُك ىَلَع َبَج دقق ءاَذَه يبت اًذإ
 كو

 امك هُّهْنَع تاتا نسا | يف الاب يف اجا اف ؛هِتاَفِصَو 2 8

 آو

 يف اَم ُهْنَع َنْوَّفَلتَي اوُناَكَو «ةَنّسلاَو 0 0

 . لَمَعْلاَو مْلِعْلا نم َكِل َكِلَذ

 :ووُجُو نم ٌموُلْعَم اَذُهَو

 مُهَءاَنتْا ٌبجوت ” مكآ يتب اَهَْلَع هلل َلَبَج يلا ةدِرطُمْلا ةَداَعْلا نأ :اًمُدَحَأ

 هَنإَف ؛َدَكْوأ ىَتْعَمْلاِ مُهْؤاَيْعا َنوُكَي نأ لب ؛ىَنْعَمَو اظْفَل مِهْيَلَع ِلّدَتمْلا ٍنآرَقْلاِ

 َكِلَذ رْيَغ وأ هَففْلا وأ وْحَّنلا وأ ٍباَسِحْلا وأ بطلا يف اَباَتِك أَرَك نم ُهَّنَأ َمِلُع دق

 هللا ٌباَتك اورق نمي تيك هيِناَعَم ِرُوَصَتَو ِهِمُهَف يِف اَبِغاَر َنوُكَي ْنَأ لب اله

 َرْيَحْلاَو ءَلِطاَبْلاَو َّقَحْلا مُهَفَرَع ِهبَو هللا ِمُهاَدَه هب يلا ءمُهْيَلإ لدتا قلاَعَت

 . ّىَعْلاَو َداَشّرلاَو ءَلاَلّضلاَو ىَدُهْلاَو ِهَّّشلاَو

 اَذِإ لب ؛ِتاَبَعَرلا ُْمَظْعَأ هيِناَعَم ٍرّوَصَتَو ِهِمْهَف يِف مُهَتَبْعَر َّنأ موُلْعَمْلا نِمف

 .اهنم دئاوفلا مهأ يقتنأس )١(



 عمر ِتاَمِصُناَو ٍءاَمَسسَأْلا ٌباَتِك

 هر

 نِم مظغأ ِن ِنآْرَقْلا َيِناَعَم مهفيرَْت يف كك ٍلوْسَرلا 87 نأ وعملا نمو لب

 َلّصَحُت ال يِن ءامكلا نوُدب فورا ةَفِرْعَم َّنِإَ ؛ةقررح مهفيرغت يف وزب

 يل 0 ظْمّللا ذإ و

 0 كك
 ُهَعَتَو ِِربَدَت ىَلَع مُهَّضَح دك #4 هللا ّن : يناّقلا ُهْجَوْل

 _-_ ١54[. :ص] هيي أَوََنِل كربم كلا ُهَنلَرَأ بككإ» :ىَلاَعَت َلاَق اَمُك عيضرت

 6-5 1 م 3 1
0 

 469 تقم حَلَعَل اًيَرَع امهم ُهَنلَرَأ انإ» : ىَلاَعَت َلاَق ُهَنَأ :ُتِلاَنلا ُهْجَوْلا
 مْلِعْلا ّعَم + ذل نوكي 3 لكملاو ارك نال افرع ةلرلا هلآ كن[ سوا

 [١ه8- 6: /5] . هيناعمب

2 2 

4 

 (ِهوُجُو نِم ُنّيَبَتَي ِهِوْحَنَو ىلاَعَت ِهّلل َوَلُعْلا ٍتاَبْنِإ ُبوُجُو)
 :ووُجُو نم ُنيبَتَي ِهِوْحَنَو (ىَلاَعَت هلل لل ّوُلُعْلا» ٍتاَبْنِإ ُبوُجُو مك: ]

 ةرئاوتملا ٌرْيَخَو ةرئاؤتملا ةَضِيِفَتْسُملا ٌنَكْسلاَو ا َّنِإ :َلاَقُي ذأ اًهُدَحَأ

 هلل دلعْلا َت ُباَبْثِإ هيف امي ُهوُلْمَم : ٍةئاَلَثلا ٍنوُرَقْلا ِرِئاَسَو َنيِعِباَتلاَو َنيِقِباَّسلا ماَلَكَو

 نم ٍفاَْصَأَو ِتاَمَّصلا نم ٍهوجَوَو «تالالَّدلا نم عاونأب هن هْشْرَع :2 ىَلَع ئَلاَعَت

 اعنا اعلا

 ٍةَنِس يف ةقرالاو تاونلا قرح هنأ ربحي ةراث د1

 . َعِضاَوَم ٍةَعْبَس يف ٍشْرَعْلا ىَلَع َءاَوِتْسالا َرَكَذ دَقَو ءِنشْرَعْلا

 :ىَلاَعَت ِهِلْوَقَك ؛ِهْيَلِإ اَهِعاَمِتْراَو اَمِدوُعْصَو ِءايشَأْلا جورعب ٌرِبخَي دات - ب

 .[158 :ءاسنلا] ه(هيلإ هلأ ُهَعَعَر لب

 2 مكر ٌلْق# :ىَلاَعَت ِهِلْوَفَك ؛ِهِدْنِع نم وأ ُهْنِ اَهِلوُرْن ربحي َةَراََو - جا

 .[١٠؟ :لحنلا] «ّقَلَأِي كلير نم نيْدُقْل

 1 م 22

 ىلع ىّوتسا ماّي



 ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ممم

2074 

 ليتل َكْيَر تأ حّيَس» :ىَلاَعَت ِهِلْوَفَك ؛ىّلغألا ُيِلَعْلا ُهّنأب ٌرِبْحُي

 نم .هلو# : ىَلاَعَت ِهِلْوَقُك ا ُهَدْنِع يكل ٍضَعَب 0 و
 نيل َّنإ» : ِهِلْوَقَك ٍةَعاّطلاب ُهَدْنِع نَّمَع ٌرِبْخُيَو 14[«2 :ءايبنألا] «ْنَللاَو ِتومَّسلا يف

2 
 > ص را

 75١5[. :فارعألا] 4 توُدُجم هلو ,هلوحبسو ءٍهَيداَبِع نع نوريكتسي ل فلير دنع

 ل رع لا 000 7 ل 26 ه6 2 5 1 عمم

 ِتاَوَمَّسلا ىَلَع هللا ّوْلُعَو ِتاَبنإْلاِب ٍراَرْقِإْلا بوو ِنيِْبَت يِف يناّنلا ُهْجَوْلا
 ماع هللا ذأ موُلْعَمْلا ني :َلاَقُي نأ

 :نيدلا رمكأ د1
 هل م هه يَ ل

 ةمعنلا متاو ب

 نش لكل اناَيَجَف 0 َنَأَو - ج
 و ودار ويدو امو |

 ٍنيِدلا ٍروُمأ لجأ نِم َوُه ُهْنَع ُهّرَُي

 ل ل اي ل
 مَلَو ُهَلَّصَقُي ْملَو وك لويز اه ةئيبي مل .تاّبلا اَذَه ن6 نأ د فيكف

 ؟باَّبْلا اذه يف َنوُنوُقي ام ُهكَأ لع

 َنوُرْدَي اَل مُهَو ِءاَضْيَبْلا 3 ع ل
2 

 مع 725

 [لال4 - 154 /6] . 779 تايثإلا ٍلُهَأ ٍلاَوُق هاب وأ ةاَقْتْلا ُهُلوُقَ بأ : ُمُهَبَ َنوُفِرْعَي اًداَمِب

 ءقَعْمُمْلا ِةّمِيَأ َدْنِع ٍلْقَعْلا َعَم عْمّسلاب ٍةَموُلْعَمْلا ِتاَمَّصلا نِم ديم وعلا 7ه46]

 |1110 . لْفَعْلاب ال مسا ٍةَموُلْعَمْلا ٍتاَّصلا نق ٍشْرَعْلا ىَلَع ءاَويْسال امو

 هه ه

 .ةّيشكارملا ةدعاقلا نم ةاقتنملا دئاوفلا تهتنا انه ىلإ )١(



 م ٍِتاَفِصُناَو ٍءاَمَسَأْلا ٌباَتِك

 (ليطعتلاو يفنلا لهأو ءليثمتلاو هيبشتلا لهأ ىلع درلا)
 ٍلْمَأ يلع 20113 ىروشلا] 4 يدرك كل :نلاعت هوك م0

 ٍلْهَأ ىَلَع ٌّدَر ١١[ :ىروشلا] «ريِصبْل ٌعيِيسلَأ وهو# لولو ءٍليِثْمَّتلاَو هيِبْشْنْلا

 . ٍليطْعَتلاَو يملا

 كلف ف طعما فا دب : ثمُمْلا ( ىَمْعَأ َلْظَعمْلاَو م : ُلئَممْلاَف

[197/6] 3 32 

 ه2 ©

 22 طرح ف“ لا 4 ه4 كس درت شوو ل 6 كا 2 لو اا ماو ا ويل د ا 00
 ةقيقح ةدلع ةقيقح ملكتم هللا نإ :اولاق تافصلل ةافنلا ةلزتعملا)

 درع 39 ههه هوه ع 9 - - -_

 و 2 -
 همده ههال ىو هه

 ) هه 2 ميوع

 و و 5 5 و -
 ىتح 2 ةفيفح ءهفيفج كيرف ,ةمفيفمح ريصب (ةفيفح عيم «هفيفح ريل

 هوه رص يه لس

 «ىتسحلا َءاَمْسألا هللا نَع نوفْنَي َنيِذلا ٍةَفِسلْفَتْمْلا نم مِهوُحْنَو «ةّيِنِطاَبْلا مو و5 0 زعل دج“ اق اورد را ولالا يو ب او غدرا 5

 ةلعاجسالا ةلطفازقلا وم ةاقثلا > ةقفخ ةايسألا هذه نوكت نأ كي

 يمس 00 9 0 2 0 5 0 0 4 206 2 7 ذل رع

 ٍدوِجْوَم الو ءِرِجاَع الَو ٍرِداق الو ءِلِماَج الو مِلاَع الو ءّيَحِب ٌسْيل :نولوقَيو
 4 0 0110 0 0 هر ه2 4 هم 0 7 200 14 مهو 7

 َنيِذْلا ءالّؤهَو . .ةقيقح هل نوكت نأ نوفني مهاهاض نمو ءالّؤهف .مودعم الَو

 ن4 لا. وسر مو... وجاماك راج روتر 1807 ولوج دوس عع مق ه6 ِ
 هللا َلاَق دقو ءهِتاَيَآَو هللا ِءاَمْسَأ يِف اودَحْلأ مُهَنأِل ؛َةَدِحاَلَمْلا َنوُمِلْسَمْلا مهيْمَسُي

 دص مسه هر 7

 اَم َنَوْرْجُيَس ءهينمسأ هف توُدِحْلُي َنِدَلأ أوردو اهي هوغداف يس كاسألا هلو :ىَلاَعَت

 18١[. :فارعألا] «(©2) َنوُلَمعَي أنك

 تانصلاب ناّرفالا ىَلَع نوعيَجُم ةَئّسلا لهأ ةرَيَلاَقْبَع نب رمُع قبأ َلاَف
 2 هس 5 0 5 007-90 5 2 0 ندع 0 ا 9 2 0 6.

 ىَلَع الل ِةَقيِقَحْلا ىَلَع اًَهِلْمَحَو ءاَهب ِناَميِإْلاَو َةَّنُّسلاَو ِنآْرَقْلا ىِف اَهَْلُك ِةَدِراَوْلا
 2 ا ا ا فلا و 2 د 321 - كي ص جل 320 0
 .ةروصحم ةفص هيف نوذدحي الَو .َكِلَذ نِم اًئّيِش نوفيكي ال مُهنأ الإ زاَجَملا



 قي هنأ مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 1# م

 كَ 8

 اَلَو اًهَنوُرُكْنُيَف : جِراَوَحْلاَو ِةَلِرَتْعُمْلاَو وسلا و « عتبلا لمَ امأَو

 اهب ٌرَكأ نم َدْنِع مُهَو هةْبَمُم اهب ٌرَكَأ نما نأ َنوُفْحْرَيَ .ةةيزتلا ىلع اهنرليخت
 زوما ال ويقلل نوفا

 ُةَمِيَأَو مُهَو ُةَئُسلاَو ُباَتْكْلا هب ّقطَن اَمِب َنوُلِتاَقْلا 0

 ها: ةَعاَمجلا

 ا" صخب نبا وخ مىوخلو ٍةَلَْتْعُمْلا نع ٌرَبْلا ِدْبَع دنع نبا 0 يلا اَذََو

 ميِلَعْلاَو ٌّيَحْلاَك ِتاَمّصلاَو ءاَمْسألا 0 هَنوُتِْتُي اَميِف اَّمَأَو ءِتاَمّصلا نِم ُهَنوُقْنَي

 [1و4 - ١55 /5] ٌةقيَقَح كلذ نإ :َنوُلوُقَي مُهَف مُلكَْمْلاَو قِدَقْلاَو

 ه2 ©

 (هلوزنو ىلاعت هللا برق يف مالكلا)
 كرف رو [1 137 ه4 رولا "لك نق كم 5 : لاهم لوم ميل

 ال مُهَ ءحورلاَو َةَكِئاَلَمْلا ُت را ُهْنِم هللا مْلِع ُبْرَفَو قةَكِئاَلَمْلا ِتاَوَذ

 ُروَجَيُك ءِديِرَوْلا ٍلبَح نِم هد ل م ىَلِإ ب َرْثَأ مُهئاَذَ ورْمَأب الإ اًكْيَش ٌنولمْعَي

 نبل «ةئفت فَرقْلا نأ ىلع لدي 145 ةقبا] 4 ٌيَرَك ٍناَِ هلك فاكر

 .ٍدِجاَّسلاَو يِعاّدلا ٍبْرُق نم مَرْلي اَم ام َدَّرَجم وه

 ٍقَبْوَتلاَو ٍرْكَذلاَو ِء ءاغدلا نم ل ٍِتَلْيل ٌحاَحْلا لكني اَمِل وه : َةَفَرَع ةَيِشَع ردو

 0 ب نط ل قرغب تيت ل معآ ذأ ل ال

 اي وا َلَدَه ٍ؛ْلُصْحَي ْمَل ٌدَحَأ َكاَتُه َسِيَل ُهَّنَأ

 هابي هنإف
4 

 هنأ ردف اًدِإَق م ٍلْهَأَب ةكيالملا يِ

 .هْبلإ مِهبَرَقَت ٍبَبَسِب مُهّْنِم هب 4 ىَلَع كِل

 ال اَم ٍةَقُرلاَو ِبرَهّتلاَو ِهْجَوّتلا نم مِهبوُلُق يِف ُنوُكَي ٍلْيَللا ٍرِخآ يف ة' نِماَتْلاَو

 ةلوف اوتو اقذلا"ءاكشلا ىلإ وزنا تيا تهور "قولا َكِلد ِْيَم يف ٌدَجوُي

 )١( يف نودجيو «ةّمهو اًطاشنو ًةحار مهمظعأو سانلا دعسأ نم مهف «ليللا مايق لهأ هدجي اذهو -



 5 و
- 

 عمم ٍتاَمِصْناَو ٍءاَمسألا ٌباَتك

 .0'2؟ٍبِئاَت نم لَه ؟ِلْئاَس نم لَه ؟عاد نم لقا

 «اَهلْوَح ْنَمَو ِراَلأ يف نم كروب 1 :يلؤكو :فرجشلا نك ىقوكل هوبلكتو)َةكَرَع
 اَنْرَكَذَو ءْعِضْوَمْلا اَذَه ٍرْيَغ يِف اَذَه ىلع ُماَلَكْلا طِسّب دقو «[8 :لمنلا]

 ِءامَسلا ىلإ ُلِزْنَي ا اَمِهرْيَغَو ٠ قاَحِْإَو ِدْيَز نب د ِداّمَحَك ؛َكِلَذ يف تحل

 .تاوضلا وهذه نأ ايو «يذرعلا هنن ولخت ةلو نذل

 مْوّنلا تق ُتْقَوَو ءَتوُمَي ْنَأ ىلإ اًراَهَنَو اَلْيَل ُلاَرَت الل ِهِنَدَب يِف ِدْبَعْلا ٌحوُرَو

 اَم ُبَرْقَأ َكِلَذَكَو ُهَدَسَج ْقِراَمُث ْمَل َيِهَو ءِشْرَعْلا تحت ُدْجْسَت دَقَو جوع

 تلاكم حاوزألا ُماَكْحَأَو هنَدَب يف ُهَُحوُرَو 0 انن وو هر ني ذنعْلا نوكي

 َنيِمَلاَعْلا ّبَرِب تْيَكَك ؟ةكئالَمْلاِب تْيَكَك ءِناَدْبأْلا ماكخأل

 :تركعلاب ةْلُق نوي نأ ليك قرفُلاب ةثلث - ُنوُكَم تاس لو

 ءالُؤَع ِءاَمس ىلإ مولي ل تل ف ءاَلْؤَع ِءاَمَس ىلإ هلوْسَر هب رَيْخأ يذلا ُهَلوُرنَو

 هْيَلِإ ِبّرَعَتُمْلا يِعاَّدلا نِم ُهُيْرُق َكِلَذَكَو ِنَأَش نع ٌدَأَش ُهلَكَْي ال ٠ ؛ْمِلْيَل تل يف
 أ

 يف ٍناَدَجْسَي ن ِناَلْجَّرلاَو ناك َنْيَأَو ناك ٌتْيَح ِهبّسَحِب ٍدِحاَو ّلُكِل ٍدِجاَّسلاَو

 .ُرححآلا هيف ُهُكِرْشُي ال ُهُّصْحَي ٌّبْرُق ِلِحاَو ٌَلُكْلَو ٍدِحاَو ِعِضْوَم

 َوُه لب ؛لْياَسَمْلا ُهظِلْعُت اَلَو ل ل م ا

 اذه نع اذه ةلكْفَي ل » هْيِباَحُيَو ةمايقلا وَ داّيعلا ملكي ةناكين

 ؟ِةَدِحاَو ٍةَعاَس يِف مُهَلُك ٍةَماَيِقْلا م مْوَي مُهُمْلَكُي تيك : سابع نبال لبق

 .ٍةَدِحاَو َةَعاَس يف مُهْقْزَري امك :َلاَق

 َعَم «َنيِلِئاَّسلا ٌبيِجُيَو «َنيِعاَّذلا َءاَعُد ُعَمْسَي اًيندلا يف ُهَناَحْبُس ُهَللاَو

 .ِتاَجاَسْلا ٍنوَُْو ءِتاَمَّللا ياليل

 .مهتاقوأ عيمج يف هنودجي ال ام ةذللاو مهفلاو نوكسلاو بلقلا روضح نم ليللا رخآ -

 .(585) ملسم هاور قفز .07/68) ملسم هاور 2000(
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 ةيعاَدَو 0-0 تَرَ ٍبْرق نِم َةَنّسلاَو ُباَتكْلا هب ّقطَن اَم :ِةَلْمَجْلا يِفَن
 تلات اَذإَو لاق امك ؛ِقلَحْلا عيَِجِ ماع قلم ال ءصوصخم ديم وه 00 ع

 .هيعاد نم 1 اَذَهَق [185 :ةرقبلا] « ُبِرَك ِْقِإَ قع ىِواسبع

 3 وم روف دل كيلو » :ةلوَك اثم يِفَق ا: :ِهيِدِباَع نم ُهيَرَق اَّمأَو

 هْبَلِإ تْئَدَقَت اًرْبْش ىلإ ِتَجَقَت نَم» :َلاَقَو «[017 :ءارسإلا] برك م هيسرلا يقدر

 رانا تر ِهِدْبَع ىَلِإ 2 اَذَهَف 7'"2اَعاَرِذ
 روم ع

 | سس 0 00 5 ديف 0 8_2 2 4 22 ل ل 2 ومو

 7 هنإف ؛نّيَمْسِقلا نَع َحَرْحَي ال :اًيندلا ءامسلا ىلإ ةفَرع ةَّيِضَع هّوندَو

 5 ملى وول 000 َةَقَدَع - 2 -
 6 .مِهِياَعدِل هوندف ةفرع موي ٌءاَعَد ءاعذلا ٌلَضْفَأ» ل

 م و

 :ةلكل لك :اينذلا ءاَمس ىلإ ٌهلَوُرَن امأَو

 هيف ْلصْحَي َتْقَوْلا َكِلَّذ َّنِإَف :©”ُهُرِفْغَتْسَيَو لأي ُهوُعْدَي نَمِل َناَك ْنِإَف -

 .اَذَه نِم َوُهَف ءِِرْيَغ يِف َلُصْحَي ال 02 برق نم

 ْعَمَي ْمَل نِإَو ءاَذَهِل ٌحّلْصَي ُه ُهُنْوُك ِناَمَّزلا ٍبَبَسِب ُنوُكَيَف : اًقَلَظُم َناَك نإَو -

0 8 
3 

 و قَعُمْجْلا ٍلْعِفب ٌةدَيَقُم اَهنأ يوُر :ِةَعُمْجْلا َمْوَي "ب ٍةَباَجِإْلا َةَعاَس» ُهريِظَنَو

 0 َيِضَقْنَت ْنأ ىَلِإ ٍرَبْنِمْلا ىَلَع ُماَمِْلا ُدَعْصَي نيِح نِم
2 

 اَهيف هل ني ْمَل :اَهَبوُجو ذقَعَيَو ِرْذُع ريع ةعْئُجلا َلَصُي ْمَل نمك عملا لعب
 م:

 )١( ملسمو «(ا/571) يراخبلا هاور )55170(.

 . 3 ِدْيَلِإ ِدْبَع ُبْرُق اذه : اًوبِش ّيَلإ َبرَقَت نَم» :هلوقف (1)

 .هِدْبَع ىَلِإ ىلاعت ُهْبْرُق اَذَه :هاَاَرِذ ِهْيَلِإ تْبَرََت١ :هلوقو
 ءهنم كبرقي :اًعوضخو ًءاجرو الّكوتو ًءاعدو ًةدابع كبر نم  نمؤملا اهيأ - كبرق ردقبف
 .اًمهف كعسويو ءاّملع كديزيو «كتجاح كل يضقيو كِلْوُس كيطعيو «كءاعد بيجُيف

 . يذمرتلا حيحص يف ينابلألا هنسحو ,(01/5) كلامو «(0806) يذمرتلا هاور (*)

 .لاوحألا عيمج يف اًقلطم الوزن سيل :يأ (:)



 ما ٍتاَمِصَاَو ٍءاَمَسَأْلا ٌباَّتِك

 هَّنِإَف :ٌرَفاَس وأ َضرَم ّمُث َةَعُمْجْلا ُهُتَداَع تناك نم اَمأَ

 لْثِم مُهَل ِءاَلْؤَهَف هُوْحَنَو ُسوُبْحَمْلا َكِلَذَكَو عي ٌحيِحَص ّوهَو لَمْعَي
 . اًمَدِهَش نَم ِءاَعُذَك مُهُؤاَعُد نوكيف 5-00

 َدِهَش نَم ىَلَعَو َةَفَرَع َةَيِشَع جاَجُحلا ىلَع لِزَنَت يتلا ةّمْحَّرلا نوكت دق

 نم ٌبيِصَن مُهل ُنوُكَيم ِراَذعَأْلا لأ نم ْمِِرْيَغ ىلإ اهئاكرَب ٌرِهَثت :ةَعْمجْلا
 00 ها ا ف ا 2 ا خب

 .َناَضَمَر ٍرْهَش يِف اَمُك ءَكِلَذ َدِهَش نَّم َعَم ظَحَو ءءاَعَدلا ٍةَباَجِإ
 و ا ا 5 و - - 2 - م اَذَمَك 2س

 بْلَقِل لَصْحَيَف هةَداَبِعْلا نِم هيِف مُه ام ٌبِحُيَو ا ا اذَهف

 لب ءاّربَو اًضرُق َةَعْمْجْلا اََو ارب ّجَحْلا ىَرَي ال يَِّلا ُقِفاَتُمْلاَو ُرِفاَكْلا اّمَأ
 م اربع . ه8 وع سهم هس م وو

 هللا ةَّمَحَر َنِإَف ؛هللا ِةَمْحَر نع ٌليِعَب ُهْبْلَق اَذَهَق : هَيَداَرِإَو َكِلَذ ةَّبَحَم نع ٌضِرْعُم ّوُه

 ْمُهْنِم َسْيَل اَذَهَو َنيِِسْحُمْلا نم ٌبيِرَق

 [؟48-/ه] . ٌتْقَوْلا اَهْبَبَس ْنوُكَيف ِِراَهَنلا ٌرِخآ اَهّنَأ ٍةَعُمَجْلا ٍةَعاَس يِف َّيِوُرَو

 ؛اًلْضَأ ٍءْيَش ّلُك نِم ٍبْرُقْلاِب ىَلاَعَت ٌّبّرلا ُفْصَو ِنآْرُقْلا يِف : َسِيَل 545 ]

 ىوابع كللأس اًدإَوط :ىَلاَعَت ِهِلْوَقَك ؛ٌماَع ال ٌصاَح آرقلا يف يِنَلا ةبرق لب
 ع

 نَمِم ٌبيِرَق ُهَئاَحْبُس َوُهَف [187 :ةرقبلا] «ِقاَعَم اَدإ عدل و 0 ُبيِرَك ْنِإَك قع

 .ُهاَعَد

 َعَم اوُناَك مُهَنَأ يِرَعْشَأْلا ىَسوُم يبأ نَع "”(َنْيَحِيِحَّصلا» يِف اَم َكِلَذَكَو
 ُنماَتلا اَهّيَأ اَي» :َّلاَقَف ٍرييكَتلاب مُهَئاَوْص آو اوُناَكَف ٍرَمَس يِف للك ينل

 اّبيِرَق اًعيِمَس َنوعْدَت اَمَنِإ ءابياَغ اَلَو مم َنوعدَت ال مكن 0 ىَلَع اوُعَبْرا

 . اهيَلِحاَر ٍقْنُع نم ْمُكِدَحَأ ىلإ ب ُبَرْقَأ ُهَتوُعْدَت يِذّلا َّنِإ
 .ٍدوُجْوَم لُك ىلإ ٌبيرَق ُهَن نإ لقي ْمَل (ْمُكِدَحَأ ىَلِإ ُبَرْقأ هَئوُع 7 س عم
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 )١( ملسمو 79497(2) يراخبلا )71705(.



 اد ا 1 تلللل|ل هنأ مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ل

 ل ل ا 0 :لن حِلاَص 0
 مِيحَت ٍِر نإ هَل اون َمُك مكن اورفنتْساَو» : بيع نتعش لؤقك ره 50 نوعا
 ٍةَبوَتلاِب نوم 15١ :دوه] 4 0 :ةلدك نأ ةوُلعَمَو ح١ :درعا 4( ُدْودَو

 هنأ "امك ىلإ َنيِبِئاَتلا َنيِرْفْعَتْسُمْلا ِراَمْعَتْساِل ٌبيِجُم ٌبيِرَق وهب هب ه0 ٍراَمْعِتْساِلاَو

 ٌبيِجُم ُهَنِإ ُلاَقُي ال ُهَّ موُلْعَمَو ءٍبيِجُمْلاِب َبيِرَقْلا َنَرَك دَقَو و مهب ْدوُدَو مِيِحَر
 . ل ُهْبْرَق َكِلَذَكَف اكو هَلَأَس نَمِل ٌةَباَجِإلا اَمَّنِإَو ءٍدوُجْوَم ّلُكِل

 .روُكشلاَ ٍروُمَعْلاَو ءِريِصَبْلاَو ويقل هيشاك ؛ ةقلظنلا هللا: اكسأَو

 ام مسا ّلُك ْقَلَعََي لي ؛ِدوُجْؤَم ( , َقّلعَتَت ْنَأ ُبِحَي ال :ٍبيِرَقْلاَو ءِبيِجْمْلاَو
 زك نامت اكولفم وكي ذأ ليد ووك زقاق اهنا وعلا هنو ةيِساني

 ٠ ءيس عا" يش

 ا

 هَل ُبَوأ سو 9 وب سوسو ام ُكْتَو نضل 58 دلو :ئَلاَعَت هلْؤَق 1

 َوُه اَذَهَو ءةَكِئاَلَمْلاِب ِهْيَلِإ ُهُبْرُق ركوب ُداَرُمْلاَف :[5 :ق) «*© ديرو ٍِلْبَع َن
24 

 هْبَلإ ىَنْدَأ ٍتْوَمْلا ُكَلَم :اوُلاَف ءِفّلَّسلا نِم َنيِمّدَقَتُمْلا َنيِرسَمُمْلا نع 0

 . ةَكِئاَلَمْلا َنوُرِصُبُي ال 7 0 نم

 مُهْضْعَب َلاَقَو مْلِعْلاِ [88 :ةعقاولا] «دكإ ب و أ نو : ٌةَمِياَط َلاَق دق

 ١ .ةيقرلاو ةردتلاب# فيكي ظنلو 0 ملل

 نِم ٌماَع ِبْرُقِب ُهُمْصَو ِةَنُسلاَو باَتِكْلا يِف َسْيَل ُهَنِإَف ؛ٌةَميِعَض ُلاَوْقَأْلا ِهِذَهَو

 .ِةَيؤرلاَو ةَرْدُقْلاَو ملِعْلاب اوُنوُقَي ْنَأ اوُجاَتْحَي ىَّتَح ٍدوُجْوَم ّلُك
 هيل علا ل

 ٍةَروُس يف ِةّيِعَمْلا َطْفَل َنِإَ ةيِعَمْلا ٍظْفَل لْثِم ِبْرَقْلا َطْفَل نأ اوُنَط مُهَنَأَكَو
 رس هه رس

 ”يلاعت هلؤقو 5 ' نإ : نلاكت هلزق ىف ةلذاكملاو :ليوكلا

 نم ِّدَأ 5 ٌمُهسِداَس َوُه اَّلِإ هَ الو مٌمُهعيار ه لإ هع ُص نم كوكي امو

 . <ةَمليِتْلا موي اوُلِع اَمب ب مهني 4 ام نأ نسم. ره الإ رك لو كلك
 .ه

 .ِهِمْلِعِب مُهَعَم عم و : اوُناَق مُهّنَأ ٍفَلَّسلا نع َتَبَت دَقَو



 ما ٍِتاَفِصُناَو ٍءاَمَسَأْلا ٌباَتِك

 مُهَل َنيِعِباَنلاَو ٍةَباَحَّصلا نم ٌعاَمْجِإ اَّذَه نأ ُهُرْيَعَو رَبْلا ٍدْبَع ُنْبا َرَكَذ دقو
 .ِِلوَقب َدَتُْي ٌدَحَأ هيف مُهُفِلاَحُي ْمَلَو ءناَسْحإب

 ظالتخلا اَهِب ُداَرُي ِنآْرُقْلا نِم ِءْيَش اَلَو وعلا د ْثَمْيل ةئعمْلا نلت

 :ِهِلوَكَو «ههم َتينلَو هلل لَم ُدَنحِ» :ِهِلوَك يِف اَمُك ؛ىرخألاب ِنْيَاَذلا ىدخإ
 .ٌريثك اَذَه ُلْكِمَو .«َنِقِيدَصلا مم أوُبوكو هَل اوثتأ»

 ِتاَوَّذب ٌةَطِلَتْحُم هتاَذ َّنأ ىَلَع ُلُدَي «مَعَم َوْهَو» :ُهْلْوَق َنوُكَي ْنَأ َعَتَتماَن

 َوُه ِِيْوَكِل ؛مّلِعْلاِب ِتيِدَحْلاَو ِةيآلا يِف َبْرُقْلا ُرْسَمُت ِهَنُسلا ٍلْهَأ نِم ٌةَِئاَطَو سلا
 َوُه اَذَهَو 0 لَصَح يِعاَّدلا َءاَعْد ٌعَمْسَيَو ُمَلْعَي َناَك اَذِإ ُهَّنِإَف :ةوصْقُمْلا

 ؛ِةَرْدُقْلاَو مْلِعْلا ىتْعَمِب ِءْيَش ّلُك نِم ٌبيِرَك ُهَّنِإ :ُلوُقَي نَم َلوُقَي ْنَأ ىَضَتْقا يِذَّلا

 يق ذك ىو رتوفةىنل ار نور انا ين
 نَمَو ءِشْرَعْلا َقَْق ُهَّنِإ :ُلوُقَي نَم َنيِهِلْسُمْلا ٌعيِمَج ِهِب ٌرِقُي ىنْعَمْلا اَذَهَو

 ديلإ هلا ُبوَأ نحوإ» :َلاَق ُهْنِإَف ؛ةكئالَمْلا َداَرَمْلا نأ ىَلَع ُلَذَي نْيَتَيآلا قاَيِسَو 329 2 1 0 ص ق1 "سدر ةءادج تل و 04 00 1 فن
 3 ع 5 502 عج دع ع 0 سس ل ص _ 8 01 04 8 روح 00 طبل < - ف

 ] لوك ني ْظِفَلَي ام 67 ُدِبج لالا نحو ِنيِملا نع نايل قلتي ذإ 9 ديروْلا بح َنِ
 دف د هي ا رورو 5200 هر م م2450 هديوهد رحب وب رس مت نس

 ديوك نيب | يقلت ناّمز ّوهَو ْناَمَّرْلا اذهب ٌبرَقلا َدَيَقف ©( دنع بقر هْيَدَ

 .ِناَبْبكَي ٍناَذَّللا ٍناَطِفاَحْلا ِناَكَلَمْلا اَمُهَو ءٍِلاَمّشلا نَع ٌديِعَقَو نيِمَيْلا نَع رس 5 .٠ 2 5 .٠ سك مس 7 مف م - 2
 2 و

 ءٍلاَحْلا ِهِذَهِب َكِلَذ ّصَتْخَي ْمَل ٌّبّرلا ٍِتاَد َبْرَق ُداَرُمْلا َناَك ول ُهّنأ ٌموُلْعَمَو

 .ٍبِياَنُم ىَنْعَم ٍديِتَعْلاَو ٍبيِقَرلاَو ِنْيَدِيِعَمْلا ِرْكِذِل نكي ْمَلَو
 0 هرحم ا ا 7 ىء 50 1 8 ا

 ٍذَيِح ٌرْشنأو ©) شلل ِتَدلَب اَدإ الرق :ىَرخألا ِةَيآلا يف ُهلْوَق َكَِذَكَو
 ها

 م ف را 004 ه- 2 0 000 1 -- مي هه 40

 ْمَلِوِتاَد َبْرَق َداَرَأ ولف *©© دورت ال نكلو مك هيل برأ ُنَكَم © تورطت

 اَذِإ ُلاَُي اَمْنِإ اَذَه ْنِإَف ؛ «َنوُرِعب ال نكلو# :َلاَق اَلَو ءٍلاَحْلا هِذَهِب َكِلَذ ّصْخَي 4 2 2 0 ٍِ 3 2 6 9 254 ل065 وود 2 ار 7 0



 ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت عم

 رشا لَو ُةَكِباَمْلا ال ٍلاَحْلا ِوِذَه يف ُهاَرَي اَل ىَلاَعَت

 لإ ُبيَأ نقم :َلاََك عْمَجْلا ِةَعيِصِب ُهَرَكَذ ُهَّنَأ :َكِلَد ىَلَع لدي دعو

 نم كلت | أولم : اكن ِهِلْوَقَك اَذَمَو «ديرولا ٍلَبَح ْنِم ِهّلِإ برأ نحو 24

 2 َكْيلَع صْفن كو :َلاَقَو *9 تسوي هلل قحْلاِب توعزفو ىسوم ا

 هناَديقَو .ةعمج الع َّنإ#»# :َلاَقَو ء[* :فسوي] «َناَءْرُكْلا اذنه َكَلِإ آَنََحَيَأ آمي ِصّصَقل

 . "7409 هئاَب ائِئَلع َّنِإ ث © َكَامرم مّ 311 اد ©

 ىَلَع َلَد :ِهِباَتِك يِف ىَلاَعَت هللا ُهَرَكَذ اد ِظْمّللا اَذَه لْثِم َّنِإَ
 آ-2

 . نأ ع

 20 ٍِذاَوْعأَ هِدوُنِجِب ٌكِلَذ ُلَعْفَي ُهَئاَحْبُس

 وقيل دن نحال ننللو ُهَرْمَأ َنوُعِبَتَي دوج ُهَل يَِلا ُميِظَعْلا ٌعاطُمْلا ُعوُبَْمْلا
 هر2 2 وَ هوا > 78 مه يسال 5 .٠

 هب َسوْسَوَت اَمِب د ُهَناَحْبَس وه 0 لاح َوهَو ءْمُهَبَر ة كئاَلَمْلا دع
 أ ِء نحل و د -

 ظفل َناَكَف ؛ مَلْعَت ُهنكِتاَلَمَو ُهّْسْفَ 00

 را

 نَمَو ٌةيباَلُكْلا ِهيِفْنَت اَذَهَ م زف ترلا ترف ام

 .ِهِتاَذِب ِةّيِراَيِْخاِلا ٍلاَعْفَأْلا َماَيِق ُعَْمَي
 ف زيلع كلذكو كلذ نوفتمي الك :ةئشلاو ةيدكلا ةكناو ثلسلا امر

. 

 وه : ٌكِلَذ وُحَنَو َةَفَرَع َةَّيِشَع لود ءايندلا ءاَمشلا ىلإ بل لك لوز
 أ

 ُهَميِلُكَت َكِلَّذَكَو ءاّيْنُدلا ءاَمَّحلا ىلإ ُهّنأِب ٍلوُرْنلا َّدَُح اََهِلَو ؛"”باَبْلا اَذَه نِم وم

 .ىلاعت هللا سيلو «ليربج وه امنإ هيلع هأرقأو هصقو هالت يذلاو )١(

 انجسو «مرجملا انبقاعو «لئاملاب انكسمأ :ريمألا وأ كلملا لوق نم ٍلقاع يأ ٍمُهْفَي الو (0)

 نوفرصتي نيذلا هثاوعأ لب . ءهسفنا كلملا وأ :ريمألا وهن ىجاننلاو نقاعملاو كتنمملا' نأ مهتملا

 . هتطلسو هّترمإ تحت
 ِهِسْفَتب مْئاَقْلا ِهِلْعفِب هب ُموُقَي الوزن لزني :يأ (0)



 #1 ب ٍتاَفِصْناَو ٍءاَمَسألا ٌباَتك

777777717 101272222222772 1 

 هَلوُرُن صُخَي ْمَل :ِْيَلِإ لْيَللا ماّوُقَو ٍجاَجحْلا ٍبيِرْقَت ُدَر َُرَجُم دي َديِرَأ ول ُهّنِإَ

 كامل ويم اكل ا ينن لو ييرفانلا تاج يِف َكِلَذ محي مل امك اجذلا واحسب

 ِهْجَوْلا ىَّلَع نوُكَت ٌةَداَيّرلا ِوْذَهَو ءءاَعاَرِذ ِهْيَلِإ ٌتْبَدَقَت اًْبِش ّيَلِ َتدَقَت نَم» :ىَلاَعَت

 .ةرايتخاب ه وره ىَلَع ٌَءاَزَج ه هْيَلِ دعنا هبيرْقَت ٍةداَيِزِب ْيَلَع ٍقَعَُمْلا

 نوكي دج وهنأ اول بالا 51 َرْدَق هِراَيِتْخاِب ُدْبَعْلا َبَرَقَ اَملَكَف 2 - ينعي ا

 0 ِبرَقَتُمْلاَك

 ندقلا علك نق ليطست اه وهو ةناعلا هلق قوتس ل1 نزف :تالذكت
 و .

 ؛هيف َعاَرِن ال امنأ اذه ةنلغألا لكَمْلا َُهَ 85 َناَمِيِإْلاَو 0 ةَِرْعَم نم

 نمل الوم ءَضَمْبَأ اَمِل اًضِْبُم هت رلا نح "11 صب َلُبَعْلا َّنَأ َكِلَذَو

 0 يِنَلا هب ٍروُمأَمْلا داَرُمْلا ّعَم عم ةداَرُم دِحَتيف لحي يِداَعَي نَمِل اًيِداَعَم ؛ يِلاَوي

 # ه0٠

 . ءاَضْرَيَو

 َنِإَك ؟وِدْبَعِل بولا ٍةاَلاَوُمَو هّبَرِل دْبَعْلا ِةاَلاَوُم يِف ُلُحْدَي اّمِم اَذَهَو
 َضْعُبْلا ُنَّمَضَمَت ُةَواَدَعْلاو َةَفَفاَوْمْلاَو َةَّبَحَمْلا ُنَّمَضَتَت ُةَياَلَوْلاو ةَواَدَعْلا ف

 [هذ١  :؟9* /45] هيلا

 :هيق راج ال تقلا |
2017 

 ه- 3 2 م 001000

 ر 500

 [مل١ 5/1 . يأَرلاَ ِنآرُقْلا يِف َكْوَقْلاَو ََُسلاَو باَتكْلا َةَقَلاَحُمَو ءِوِعِضاَوَم

 همهم

 (زْيحّتلاَو ٍةَهِحْلا يف ٍةَرِظاَنُم ُةَياَكِح)
 ا مر سلا نم بل ام ٌةَروُص 3

 َدْعَب َدْعَب ءِلَبَجْلا ٍةَعْلَقِب ٌبْجْلاِب َلِقْمْعاَو :ديرَبْلا ىلع َّقْشَمَ» نم. هب ءيج َنيِح د ُهْنَع

 نِم َنيِرْشِعْلاَو ٍسِداَّسلا ٍسيِمَحْلا َمْوَي ُهَّلوُصُو َناَكَو ِةَباَيْنلا ٍراَدِب ٍسِلْجَمْلا ٍدْقَع

 ٍةاَلَص َدْعَب «ةنم قيرشعلاو عباّسلا ٍةَعُمْجْلا م هب سلخملا َدَقَعَو ءَناَضَمَر ِرْهَش



 ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت قم

 )١2( ه6 ني 0 2 و ىددو و ؟
 . هيلع هللا ةمحَر لقتعا ِهيِفَو ءةعمجلا

 ميسور ه5 2 وم سل وع اس

 :دِقَتَعَي نأ هنم َبِلَط ام ةروصَو

5775000 0 
 ةيْسِح ةَراَشِإ عباَصَآْلاب ِهْيلِإ ُراَُي ال 4 ُهَنَأَو -

 ُماَوَعْلا َدْنِع اَهِتاَيآَو ٍتاَمَّصلا ٍثيِداَحَأِل َضَرَعَتَي ال ْنَأ ُهْنِم ُبَلْظُيَو -

 . اهب ٍةَقَلَعَتمْلا ىَواَتَمْلا يف اَلَو ٍداَلْل ىَلِإ اهب ُبْنْكَي 1

 ىلا نع ِةَّهجْلا يف نقتشي نأ هه بلطي :لئاَْل لوف "ام كلذ نع تاع
 ٌةَعدب اّْفَت ِظْمّللا اَذَه َقالظإ َّنأِل ٍءِظْنّللا اَذَه ُتاَبِْإ يياَلَك يِف َسْيَلَف : رُيَحَّنلاَو
 .ُةّمألا ِهْيَلَع َقَمَتاَو ُةَّنُسلاَو ُباَتِكْلا هب َءاَج اَم الإ ْلُقَأ ْمّل ان 24 ٠ عم ١ ردع نا ةفقل ام 30 5 3 0 ه4 2 ل

 َوُه لب ؛هب ٌمِئاَق ٌتْوَصَو ٌفْرَح ىللا مالك نإ ُلوُقَي ال :ٍِلئاَقْلا ُلْوَك اَمَأَ
 َنِإ :لْئاَقْلا ُلْوَك لب ٍ؛طَق هتلُق اَلَو اًضْيَأ اَذَه ييالك يف سلف : : هِتاَذب مِئ ار
 دح لقي مل ٠ َءْدب ِهَتاَذب مِياَق ىّنْعَم ُهَلْوََو فنبيك كزصَو رع ل
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 ىف لب ؟ َدبْلا نِم ٌءْيَش يِماَلَك يِف َسْيَل اَنَأَو ءاَذَه اَلَو اَذَه ال ٍفّلَّسلا نِم

 . ٍقوُلَخَم ُرْيَغ هللا ُماَلَك َنآْرَقْلا َّنأ كّلّصلا ِْيَلَع َعَمْجَأ ام يبالك

 طفلا اذه دلك : ةكقحا ةراشإ عباَصأْلاب ِهْيَلِإ ُراَسُي ا : لِئاَقْلا ُلْوَق اّمأَو

 لثم "؛ ةيفاَثلا ظاَقلآلا نو َنوُعيَقْنَمْلا ٌةعدتلا ام ران مالك يف لب 4 فالك يف
8 

 َلِئاَقْلا َداَرَأ ْنِإَف ؛ةَعْدِب اًضْيأ َيْفَنلا اَذَه َّنِإَك ِ؛هْيَلِإ ُراَُي ال ُهَّنِإ :ِهِلوَ
 و

 يِناَعَمْلا نِم َكِلْذ رْيَغَو ِتاَفوُلُخَمْلا يِف اًروُصحَم َسْيَل هللا نإ :هيلإ

 فالخ اذَهَف : ِهْيَدَي ِهّْيلِإ ْعْفْرَي ال هللا اَعَد نم نأ َداَرأ نِإَو ءقح اذَهف :ٍةَحِيِحَّصلا 1 00 همس مو هه وو دل 00 00 ل ني م م 3

 كلت هدزت مل «تباث رباص وهف كلذ عمو .اهل ضرعت يتلا ةريثكلا نحملا نم ٌةنحم هذهو 20غ(

 نم ريثكلا نمؤملل حتفت بئاصملا نأ خيشلا ربخأ دقو هلل اًبحو اًناميإو اًنابث الإ بئاصملا



 يِدْيَألا عْفَر نِم ُهَداَبِع ِهُيَلَع هللا ّرطَق اَمَو لَك َيِبَنلا نَع ُنَئَّسلا هب ْتَرَئاَوَت ام

 . ءاَعّذلا ىف هللا ىَلِإ

 .هنو كِل لبقي مل : 5 وجي ال هنإ لاَقَو د ًةَراَشِإ َكِلَذ رمستلا ىكم اَذِإَو

 ماَوَعْلا َدْنِع اَهِتاَاَو ٍتاَفّصلا ِثيِداَحَأِل ُضَرَعَتَي ال :"”ٍلِئاَقْلا ُلْوَق ام

 اَق دَقَف :يِدْهَتْسُمْلا ٍدِشْرَتْسُمْلِل ُهَّلوُسَر هب هللا َثَعَب ام ُباَوَجْلا اّمَأَو 0

 0 ٍةَماَيِقْلا َّمْوَي هللا ُهَمَجْلَأ ُهَمَتَكَف الجل :ب مْلِع نَع َلْيس نَم» :ةلك بنل
 هم 2

 ام دْعَب نم ئدطأو ِتئيَْلا نم اَنْ آم ٌنوُسْكي َنِدلأ َّنإ» :ىّلاَعَت َلاَقَو ,"7”راَن

 .[169 :ةرقبلا] 40 كمل 0 هدا غبي كبك ّبتكلا يف سيادي ةككتب

 [155- 54 /] . هّْيَلَع هللا َةَنْعَل ٌبِجوُي اَمب ب ُمْلاَعْلا ُرَم ٌرَمْؤَي اَلَو

 هه

 (تافصلاو ولعلا يفني نم لاوقأ)
 يِف مه :مّلاَعْلا ىَلَع ِهِسْفَتِب  هناحبس - ُهَوُلُع َنوُقْنَي َنيِذَّلا ِءاَلْؤَم / ] 50١

 1 : ِنْيلْوَك ىَلَع هِي
 لك ُكْوَق اَذَهَو ةَرِخآلا يف ّعِقاَو َكِلذَو ُهنَيْؤُر ُروُجَت ُهّنِإ :ُلوُقَي نَم مُهْنِم -

 ةَيباَلُكْلاك ؛ ْمِهرْيَغَو ماَلَكْلا ٍلْهَأ تفئاولك نه ةَعاَوجْلاَو هئملا ىَلإ يتلا

 ةقو 3 ف وعلا َحوُيُشَو ةطاق قيَفصْلا ٍلْمَأ ٍلْوَقَو :ةَيِرَعْشأْلاَو ةّي ةيفاّركلاَو

 أ َدْنِع روهشملا َنوُتِبْمُي ِءاَلُؤَه ٌةََماَعَو ءِءاَهَمُمْلا نِم ْمِهِرْيَغَو كيرلا لا بت

 .َكِلَذ وْحْنَو ةردقلاَو مُلِعْلاَك ؛ِتاَمّصلا

 .نودقتعي ام دقتعي نأ هومزلأو هونجس نيذلا ةعدتبملا نم )١(

 ؛كيكشتو نتف هيلع بترتي دق وأ «مهلوقع هلمتحت ال ام ةماعلا دنع راثُي الأ يغبني اذكهو )0

 . ليصفتلاب ردقلا نع ثيدحلاك

 لاقو )951١(« دمحأو «(555) هجام نباو .«(5559) يذمرتلاو «(7554) دواد وبأ هاور (*)



 ل ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 5 ب كلا

 ةّيِدْهَجْلا نم ْمِهِلاَتْمَأَو ِةَلِرَتْعُمْلاَك ؛ةَيْؤّرلا ٌرِكْنُي نَم ُلْوَق 9 لوقو > 

 .ْمِريعو ةطماَرقْلاَو ةَملتمْلا ني ٍوضْحَمْلا
 م“ ً 5 4 4 5 6-2 04 > 5 غهر 00

 َنولوُفَي وأ ءِتاَفِص الب ِتاَذ ِتاَبْنِإب َنولوُفَيَو ٍتاَّمّصلا َنوُمْنَي َكِلَدَكَو
 د 2 2 - - 1 هت 006 2

 اَمُك ؛ةّيتوبثلا رومألا نِم ءْيَّشِب ٌفَصوُي ال «قالظإلا طْرَشب ٍقلظُم ٍدوُجَو ِتاَبْنِإِ
2 
6 

 [ 17/6 . ِهِلاَثْمَأَو ائيِس نْبا ُلْوَق ٌوُه

 ه2 ©

 (7(لوزنلا 6 حرش)
 ةقيقع نذل: ةلظفت تانضلا ةأفن تونسي ةنفالاو :تلّملا ناك 1” هون

 ولكم مُهَل د متو حا «ىَلاَعَت هللا ِتاَذ ُليِطْعَت ْمِهِلْوَق

 [ "7 /5] . ليطغتلل
2 

 َكِلَذ َتَبَت اَمَك ُدَعْضَتَو ُلِزنَتَو ُمّلُكََتَو ُرِصْبُنَو عَمْسَت :َمدآ ِنْبا حور [58؟ ]
 ا ُتَسْيَلَق َكِلَذ م َْعَمَو قَحيرَّصلا تال ومشَمْلاَو َقَحيِحَصلا نيوضتلاب

 .ِهِلاَعْفأَو ِنَدَبْلا ِتاَفِصَك اَهُّناَعْأَو
 مْسِجْلا ٍتاَمِص لْثِف انهَلاَعْنَأَو جورلا ِتاَمِص نإ :َلاَقُي نأ 1 اَدِإَق

 ُحوُر نكي 3 ادق َناَسْنِإْلا اًعيِمَج اهو وهب ةنورقَم ّيِهَو ةدَسْجلا وه َيِنْلا

 ِثيِدَح يف اَعَزاَتَت ِنْيَلُجَر نع ُهَحوُر هللا َنسَّدَق خيشلل هج ٍلاوسل باوج لصألا يف وه )01(
 ]17١1- !!ةحفص نيتسو نيتئام نم رثكأ يف باجأف .ٍِفاَن ٌرَحآلاَو ٌتِبْنُم اَمُهُدَحَأ :ٍلوُزْنلا
 «ثيدحلا اذه توبث يف ةيلقعلاو ةيلقنلا نيهاربلاو ةلدألا دشح دقو .[0865 :دلجملا رخآ ىلإ
 ةعدتبملا ىلع د درو «شرعلا نم ه هولخ لوزنلا ىلع بترتي ال هنأو «هرهاظ ىلع هنأو

 ءاّملع مامإلا اذه ىلُم مكف ءاَّدج ةريثك لئاسمو «كلفلا ملع يف ةلأسمل قرطتو «ةفسالفلاو
 .ىرخألا مولعلاو ةفسالفلاو ةعدبلاو َةَّنّسلا لهأ لاوقأب طاحأ مكو ءاّمهف قْزُر مكو

 .ىوتفلا هذه يف ءاج ام مهأ يقتنأسو



 ال

 َكَراَبَت ُبّرلا َلَعْجُي ْنأ ُروُجَي فْيَكَم :ُهْنَدَب َوُه يِذّلا مْسِحْلِل اَئاَمُم ٍناَمْنِإْل
 [س 1 /6] .!؟ِهِلاَعْفََو ِهِتاَفِصَو مْسِجْلا لِْم ُهَلاَعْفأَ ا

 .ُهرمأ ُلِزْني :َلاَقَك ٍلوُرتلا نع ٌولُعلا ةافن ِةَمِئَأ ضَْب َليْس قد ]
 ُلِزْنَي نّمِمَك ةْيَش مَلاَعْلا َقْوَق كَدْنِع اَم ؟ُلِزَْي نّمِمَك :ٌلِئاَّسلا ُهَل َلاَقَ

 [14/6] . تهب ؟ضْخمْلا مَدَعْلا نِم هلا
_ 5 > 

 رهاط نب هللا دبع ريمألل هيوهار نب قاحسإ راوح)
 (لوزنلا ةلأسم لوح

 ٌةَريِثَك ِةَماَيِقْلا َمْوَي ٌبّرلا ِناَيْنِإ يِ للك َيِبَنلا نع ُةَرتاَوَُمْلا ُتيِداَحَأْلا هه
 رو اسدو - هس عع يف 3 م 22 00 نتا ؟ 54 وا رو 26 تلم
 ركني نم ىلع فلسلا هب جتخا امِم اذَهَو َةَعمجلا َمْوَي ٍةنجلا لهل هناّيتإ كِلْذَكَو

 ُنْب قاَحسإ هب ّحَتْحا اَمُك ءِثيِدَحْلا اَذَه ىَنْعَم َقَّدَصُي َنآْرَقْلا نأ ُهَل اوُنيِبَف ."'”ٌتيِدَحْلا 3 3 2 012 ١ 6 م مو م ا 8 ه6 7 7 000 34 ا
 مه اس رسل َ 2 0 7 هم 5 يم هلل نم هاسك هس اس هرمرس

 .ناَسارخ ريمأ رِهاط ِنْب هللا ٍدْبَع ريمآلا ٍةَرْضَحِب ةيمهَجلا ضعَب ىلع ِهْيَوهاَر
 ع 2 ه هرم 34 أ هس هاو لي هر 5 2

 تاذ رهاظ نب هللا ٍدَبَع ريمالا سِْلِجَم ترضخ :ىطابرلا وللا ٍدْبَع وبأ َلاَق

 1 ا ئإ مَ و ع - 4 < ىنل 1 0007 ا 00 6-

 ؟وه حيحصأ ٍلوزنلا ِثيِدَح نع لّيسف «هْيَوهاَر نب قاحسإ َرِضَحَو ؛مْوَي

 ْمَعَل :َلاَقَف

 ”ه6 نلت »و هل دب 34 0 مس هر 0-1 5 0 22 هس 0
 ؟ةليل لك لزنَي | نأ ْمَعْرَتَأ بوَقْعَي اَبأ اَي هللا دبع دا ضْعَب هل َلاَقَق

#2 

 (؟)ىم عشا مك سلا © هل كرم عم 26 دع مب ام اوم
 ”؟َلوُرَنلا كل فص تح قوف هتبثأ :ل

8 

 .ايندلا ءامسلا ىلإ ةليل لك هللا لزني :وهو )١(

 .ٌولعلا يف ءامسلا قوف ىلاعت هللا نأب َّرقأ :يأ (؟)



 ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت قت

 400 اذ انعم كلملاو كير ةيواط كلاش للا لاك + قاتكسإبُهَل لانَقَف

 ؟ِةَماّيِقْلا ُمْوَي اذه َبوَقْعَي اَبأ اي :رهاط ُنْب هللا دْبَع ٌريِمألا َلاَقَ 2 م م 4 عمور 20 20 4 1-0 2 007 ع 52 22
 ثا قسوم اع ول عما( عاود ا ل رع" _ نإ 46 فر هم ل رس ها

 ؟مْوَيلا هعنمي نم ِةَماَيِقلا موي ءيجي نَمَو «ريِمآلا هللا ٌرعا : قاحسإ لاقف

 ممر ه- ع د 5 0 ٍُ 011 27 ها ها

 ؟وْلْخَي ال وأ ُنثْرَعلا ُهْنِم ولْحَي لَه :َكَرَن اَذِإ اذه َدْعَب

 : تاّيثإلا لْهَأ اًهيف 7 5 ى رخآ َةَلَأْسَم ِهْلُه

 .ه

 دّمْحُأ ماَمإْلا نَع َكِلَذ َلِقْنَو ُنْشْرَعْلا ُهْنِم وُلُحَي ال اي

 ؛دْيَر ِنْب ِداَّمَحَو هْيَوَماَر ِنْب َقاَحْسِإ نَعَو ِوَّدَسُم ىَلِإ ِهِعَلاَسِر يِف ٍلَبْنَح
 مد

 . ْمِهرْيَغَو يمرادلا ٍديِعَس ِنْب َناَمْْعَو

 ِنْب دّمْحَأ نع اَهيِواَر :َلاَكَو َةَلاَسّرلا ِهِذَه يِف َنَعَطَو َكِلَذ َركْنأ نم مُهْنِمَو
 .فَرْعُي ال ُلوُهْجَم ٍلَبَْح

 .٠ هْيَوُهاَر ِنْب قاحسإو دير نب دامحك 1 | ع ٌفوّرْعَم ُلَجَألا ُلُوَقْلاَو
24 

 رند 575

 ُراّبَأْلا َيِلَع ُنْب دّمحَأ اَنَث ُداَجَنلا ٍرْكَب وُبَأ اَتَّدَح :َةَطَب ُنْبا َلاَق

 "0 ا قل اكل َلاَق :َلاَق مَرْشَح ُنْب ُيِلَع

 / ل ل يلا كيواكألا هذاك 4لاقك

 ود 0 :تْلَق ؟اًيْنّدلا ِءامَّسلا ىلإ ُكِزْنَي هللا نأ توورَت :َلاَق

 ِرْيَغ نم َكِزْنَي نأ ُرِدْمَي :تْلُقَق :َلاَك ؟َُشْرَع ُعَدَيو ُلِْنَيأ :َلاَق ءَماكْحَأْلا َنوُوْرَي
 اذه يف ملكت لَو :تْلُق ءْمَعَن :َلاَق ؟ُهْنِم ُنشْرَعْلا َوْلْخَي ْنأ

 .اَذَهِل ٌتِلاَحُم ُظْمَللاَو ءعِطَقْنُم ٍداَْسِإب اًضْيَأ يئاكللا اَهاَوَر دَقَو
2 

 5 لإ

 .ٌحَصَأ ُداَنْسِإْلا اَذَهَو

18 

 6١ ع 3-1 يا

 ُفِرْعَي َناَك : ناَساَرَحِب َرْمآلا َيِلَو نّم ٍراّيِخ نِم َوُهَو - رهاظ ْنْب هللا دعو

 َوْلْحَي ْنَأ يِضَمْقَي َكِلَذ َّنأ ِهِمْهَوَتِل ؛ُلِزَْي هنأ هْيَلَع َلَكْشَأَو ءِشْرَعْلا َقْوَك هللا نأ



 م ٍِتاَمِصُناَو ٍءاَمَسَأْلا تانك

004 

 الك فق ىف رعلا دلخ ةلوت نم مَرَي مَ : َكِلَذ ىَلَع اًرِداَق َناَك اّدِإَف :ُلوُقَي

 عاملا د ما ع /ه] ِشْرَعْلا ُوْلُخ ُهْنِ ُهْنِم ُمَرْلَي هنأ كورلا يلع مرت نأ روج

 لها ني ةليزت نال فعلا ُهنِم وُلْخَي هنأ نونا :ِةَلْمَجْلا يِفَو

 ِةمِئَأْلا نَع ُروُنَأَمْلا َوُهَو ءُلْشرَعْلا ُهْنِم وُلْحَي ال ُهَّنَأ ىَلَع مُهُروُهْمُجَو ءِثيِدَحْلا
 أ ٍفيِعَض اَلَو حيِحَص داَنْسِإِب مُهْنِم ٍدَحَأ نَع ْلَقْنُي ْمَلَو هِوَنّسلاِب َنيِفوُرْعَمْلا
 [موحر#] . 0 0 ير

2 2 © 

 َّنَأ :ةَيِلَبْدَحْلا ضْعَب نع ْيِااَرَغْلا ٍدِماَح وُيَأ ُهاَكَح اَم ىلع ّدرلا)

 دمحأ مامإلا ُداَهِتْحا َفَدَتْحا لهو هَءاَيْشَأ ةّئالك الإ ُلَوَأتَي ْمَل دَمْحَأ
 0 :نيرثألا ىذعمو ؟ِلوُرّلاَو ٍناَيَتِإلاَو ٍءيِجَمْل ٍليوُأَت يِف

 نّمّْرلا سفن ُدِحآل يّنإ» ««ضْرألا يف هللا ُنِبِمَم 1 ِمَم ُنَوْسَأْلا

 («ِنَمَيلا ٍةَبِح ١ ٍةَهِح

 نإ“ :ةيبلَعلا ٍضْعَب نَع ُنِلاَرَعْلا 5 وُبَأ هاكَح اَم اّمأ 7507 ]

 ِداَبِعْلا ُتوُلَقاَو ””«ٍضْرَألا يف ىللا ْنيِمَي ُدَوْسألا دَجَحْلا» :َءايْشَأ َةَناَلَت اّلِإ ْلّوَأَتَي

5 1 
 ل

4 

 ا

 ُدوُنَأَمْلا وُعَو تاَوّصْلا رُهَو - ُتِلاَّثلا ُلوَقْلا : اهداغأو لاوقألا ركذ دقو كلذ دعب خيشلا لاق )١(
 لون وُوُنُذ َعَم ءُهْنِم ُشْرَعْلا وُلْخَي الو ءٍشْرَعْلا َقْوَف ُلاَرَي ال ُهَنأ :- اَهَّمِيَأَو ِةَمأْلا ٍفَلَس نع
 . ُهَقْوَق ُلشْرَعْلا نوكي الو: ءاندلا ءاكسلا نلإ
 حطّشلا ني َمَدآأ يَ ماَسْجَ ٍلوُرْنَك ُهَّلوُرُن َسّيَلَو ٌةّْسلاَو ٌباَتِكْلا هب َءاَج امك مالا م ُمْوَي َكِلَذَكَو

 )51١5/0( .َكِلَد نع ُهّرَنُم هللا لب ؛ْمُهَقْوَق فقكلا ىَقْبَي ثْيَحِب «ضألا ىَلِإ

 ةلسلسلا يف ينابلألا لاقو ء.حصي ال :(018/؟) ةيهانتملا للعلا يف عورعتلا نبا لاق (؟)

 يفو لطاب عوضوم )707/١(: هيواتف عومجم يف نيميثع نبا لاقو ءركنم :(777) ةفيعضلا

 .رظن سابع نبا نع هتوبث



 22 ابابا وس ُهْنَأك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 0

 ٍلَبِق نم ِنَمْحّرلا نعت أ دِجَأ ينِإَو ."”0ِنَمْحَّرلا عباَصَأ نِ ِنْيَعّْبْص ِنْيَعُبْصأ َنْيَب
 اَلَو داَتْسِإِب ُهْنَع ٌدَحَأ اَهْلُقْنَي ْمَل ٠ تنشأ يقلك ناكجلا 0 0

 كفا 7 ُيِلَبنَحْلا اَذَهَو ُّهْنَع َكِلَد َلْقَن ِهِباَحْصَأ نِم ٌَدَحَأ ُفِرْعَي

 .َلاَق اَميِف ُهَقْدِص اَلَو ءَلاَق ام ُهُمْلِع ال ءُفَرْعُي ال ٌلوُهْجَم

 ِءيِجَمْلا ٍليِوُأَت يف ُهُداَهِتْجا فّلَتُخا لَه : ِهباَحْضَأ َنْيب َرْيَب َعاَرْلا َعَقَو : اضَنَأَف

 اوُجتحا اّمَل مُهّنَأ هَةَتْحِمْلا» يِف ُهْنَع َلَقَن اَلَبْنَح نأ ؟َكَِ وْحَنَو ٍلوُرْتلاَو ِناَثِإْلاَو

 وأ ِناَئَياَيَع وأ ِناَتَماَمَع اَمُهْنَأَك َناَرْمِع ْلآَو ُةَرَقَبْلا ءيجَت» :هلكب َيِنلا ٍلْوَمب ِْيَلَع

 ِنآْرُقْلا ُناَيْنِإ ٍهبِف يِذَّلا ِتيِدَحْلا نم َكِلَذ ٍوْحَنَو "”«ٌناَوَص ٍرْبَط نه ٍناَكْرِف
 وو 000

2-0-0-0 

 7 0 2 0 رع ل 0 2 لا 0 و 2

 .قولخُم الإ ٍءيِجَملاَو ٍناَيتإلاب فّصوي ال :هل اولاقَو
 م زل ني ناك يك وزنه < 1 2ع( را ا رص رع

 اذه اورسف ٍةنسلا ٍةَمَيَأ نِم هريغو دمح - ِهِلُوَقب اصلا ميصراعل

 نِم َكِلَذ لْثِم َرَكَذ اَمَك َناَرْمع ِنآَو ِةَرَقَبْلا ٍباَوَن ٌءيِجَم هب َداَرُمْلا َّنأِب َتيِدَحْلا
 .ٍلاّمْعألا ُباَوَث ُهْنِم ُداَرُمْلاَو ءٍةَماَيِقْلا ىِفَو رْبَقْلا ىِف ٍلاّمْعَألا ٍءىجَم

 هقَماَيِقْلا َّمْوَي ِناَكيِجَي اَمُهّنِإَف َناَرْمِع لَو َهَرَقَبْلا اوُؤَرْقا» :َلاَك للي ِّْنلاَو
 َكِلَدب َداَرَأ ُهَّنَأ َمِلُم :ئِراَقْلا نع ِناَجاَحُُي اَمُهَكيِجَم َرَكذَو 8 دءاَرَقِب َرَمَأ اّمَلَك

 يف مهل ُةَواَلّثلا َوُه يِذَلا ِهَلْمَع ءيجُمب ٌربخ ها لع َوَهَو اميل َِراَقْلا َةَءاَرَق

 .ٍلاَمْعَأْلا نِم َكِلَّذ ِرْيَغ ٍءيِجَمب َرَبخَأ اَمُك ءاَهَرَكَّد يلا ةَروُصلا

 ل 000

 َةَمْكِحْلاَو ءِناَمَي َناَمِيإْلا َّنِإ اَلآ» :ظفلب اًعوفرم َةَرْيَرُه يِبأ نع )//!٠9 ٠( دمحأ مامإلا هاور )١(
 .(ِنَمَيْلا ِلَبِق نم ْمُكَبَر َسْفَن َسَفَن ُدِجَأَو «ةَيناَمَي

 )١990(. ةفيعضلا ثيداحألا ةلسلس يف ينابلألا هفعضو

 .(805) ملسم هاور (7)
 ءاهيف لاطُي ال يتلاو «ةيضارتعالا ةلمجلا يف خيشلا ةلاطإ نم بيجعلاو «ةيضارتعا ةلمج هذه (:4)

 هب انعمجو «ةعساو ةمحر هلك . هعباصأ نيب ملقلا ناك اذإ هدي كسمُي ال هتداعك خيشلا نكلو

 .ندع تانج يف



 0# ٍِتاَفِصُناَو ٍءاَمَسَأْلا ٌباَتِك

 ٍةَروُصلا ِهِذَه يِف ِنآْرُقْلا ٍءيِجَمِب رَبخأ امل للك قبل نأ 2 ةوضنكلاو

 ئِراَق ُباَوَت َوُه َكِلَذَو ُهنَمَع َيِه يتلا ءْئِراَمْلا ٍةَءاَرِق نع َراَبْحإْلا وب َداَرأ
 ْرَوَصَتَي وقتي مِئاَق َرْهَو ءوب َمّلَكَت يِذَّلا ومالك َسْفَن َّنَأ هب ُداَرْمْلا َسْيَل ءِنكَرُقْلا

 .نْيئَماَمَع ٌةَروُص

 قب نيت لف ثييفناي 6 وكلا أ
 هل نورتي لمَ : ىَلاَعَت ِهِلْوَقِب مُهَضَراَع ٍةَنْحِمْلا يِف دّمحَأ َماَمِإْلا نإ ّمُث

 0 يّنأَي امن : ليف لاق 01 هدرقبا] :هكراتملا ني ٍلَظ ىف ُهّنأ ْمُهِبأَي نأ
 و 0 يح

 ازتخملال يزل دكاتخا د كو تامل لو رو ءلّيْنَح َلَقُن اذكَه

 ناجم َكفَلَتْخاَق (ورّيْغَو يذورملاو هك 0 حِلاَصَو أ نب هللا ِلْبَعَك

 هَل ُلَبْنَح :اوُناَفَو ءاَذَه دّمْحَأ ْلُقَي ْمَل ٌلَبْنَع طِلَغ :َلاَق نَم مُهْنِمَف -

 .القاش 0 03 ُةَقِيِرَط ِهِذَهَو ا 00 دع ٌتاَطَلَغ
20175 

 اًليِلَد 00007 فايل 00 :َلوُقَي

 او ماض اول رو كلك رن اع هنأ ىَلَع َكِلَد ُْتلَوَأَت لب ؛قولْحَم ُهَّنَأ ىَلَع

 ُراَبْحِإْلا 9 َداَرُمْلا َّنإَ ؛مَرْل اَنُه يي | َّنِإَف ؟ يِئاَجْلا َوُه ُهُسْفَت ُهَنَأ ال .ِنآرُلا

 .ِنآْرَمْلا ٍسْفَن نع َراَبإلا هب هب ٌلِصْقَي َْل هَل ُّلَمَع ُهَباَوَتَو ءْنآْرُقْل ّئِراَق ِباَوَتِب

 َرَبخأ اَذِإَف ءورمأب َكِلَذ ْمُتلَوَأت م 00 َرَبخَأ دق ُبَّرلا َناَك اَذِإَ

 0 ا يجَمب َكِلَذ هاوازأ ا ٍءيجَمب

 م 1 تيوخلا اَذَه َّنِإَ ا 7 نأ ىلإ 0 ال ّوُهَو

51 

 .فرصتلا نم ءيش عم ةيضارتعالا ةلمجلا تهتنا انه ىلإ )١(



 ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 2سم | ل كك
 اش س#

 داَّبِعْلا ُلاَمْعَأَو ُهّلَمَع َيِه يتلا ئِراَمْلا ٍةَءاَرِق ٌءيِحَم ُداَرُمْلاَو ءِواَبِعْلا ٍلاَمْعَأ

 . َقوُلُحَم اَهّباَوَنَو ٌةفوُلُخَم
 تاوتلاو  ةوارقلا ثاوث قب هلأ ؟يلشلا نم ةريغَو ةمخلا لاق َدَِلَو

0-2 

 اَعْقَأَو ّبّرلا ٍِتاَفِص ىَلَع ال ءِداَبِعْلا ٍلاَمْعُأ ىَلَع ُعَقَي مَنِ

 كلذ اذه لاق دمحأ نأ ىلإ دمحأ تاخكضأ قو ةقلاك ةفئاط َهَذَو

 لَ نياك ليوأكلا ىلإ مهني بَعْدَ نم م ُهنَع ٌةَياَوِر اَذَه ولك :هتيفَولا

 ُنْب ِحَرَمْلا وُبَأ اَهَرُكْذَي ىَّنَح يتابع ِهْلَه د اَمِهرْيَغَو يِزْوَجلا ٍنْباَو

 .اًهضقانُي اَم ِفْلسْلاَو ا مالك نِم ُرُكْذَي 3 ا

 نس ةَياَوَرْلا و هْلَه ُضِقاَنُي دَمْحَأ نع تالا لوقت نأ و

 1 .َكِلُذ ُلوُقَي نَم ىَلَع ُرِكُي َوُه لب ؛ُهْرَْأ ُلِزْنَيَو يِتأَيَو ءيِجَب ب تلا نإ:
 ١٠١:[ _ ”14م

 وع
 ال هنأ

 همهم

 هللا َيِضَر - ةّيِمْيَت ْنْبا ده ِساّبَعْلا وُب أ يذلا ُيَِقَت ْحْبّشلا َلِيَسو ب ١

 ,")(ٍضْرَأْلا يِف هللا ُنيِمَي ُدَوْسَألا ٌرَجَحْلا» :ِهللي َِبَّنلا ٍلْوَق نَع :- ُهْنَع ىَلاَعَت
 6 ل 6 نم ا سفن 9 ينإ» : ِهِلْوَقَو 07-5 مد ا

 ىف وللا م دَجَحْلا» :َلاَق ِساّبَع ا امن ةوُهْشَعْلاَ 0
 ك

4 

 . (هئيِمَي آَبَقَو هلل َحْفاَص اَمْنَأَكَن هَلَبَقَو ُهَحَفاَص نَمَف «ضْدَلا

 0 َدَتَي ْمَل نَم ىَلَع اّلِإ هيف َلاَكْشِإ الل هنأ ُهَ 0-0 َلوُقنَمْل طفلا ريد قو

 وُقَيق ْنِلظُي ْمَلَو .«ٍضْرَأْلا يف» :ِهِلْوَقب ُهدَيَق هَ «ِضْرَأْلا يف هللا ُنيِمَي» :َلاَك هَ

 اًسيفنت سفن نم «ىقيقحلا ردصملا ٌعضوم ٌعِضَو مسا :«سفن» ةدام يف «سوماقلا» يف لاق

 :تبذجلا ثهذتو :فيعلا رثكو «تركلا حرقت اهنآ + ىملاو «اكيرفت حرف * يأ ءاَسننو



 ا يع ِتاَمِصُناَو ٍءاَمَسَأْلا بانك
 | 2773 ججححععيييييييججححجججج خاج

 ا ِظْفَللا َمُكُح ُكِلاَحُي رجل كنب ْمُكَُحَو «وللا ُنيِمَي

 أ ٌموُلْعَمَو (ُهَنيِمَي ٌلَّبَقَو 0 مناك ةلئكو ةكفاق ملا :َلاَق ّمُث

 هللا َنيِمَي ْحِفاَصُي ْمَل َحِفاَصُمْلا نأ يف ٌحيِرَص اذَهَو «ةيدبشملا ردع ةكثملا

 ول ل هللا ُحِفاَصُي نَمي بش ْنِكَلَو ءالضأ

 اوك تقال نأ كك نك ميرئاف نق هنو ىلا رق انك ل صانع نب
 ليت ركزت كرك هركو ةرغتسم اه قل يع :هب َنوُوَي اب ٍساّنلِلَلَعَج
 َ ا ع رت َكِلَذ َّنِإَك ؛ِءاَمَظْعْلا دي

3 : 
 ل

 ا هن فيلكلا ةريضقم نس ب (ِنَمَيلا نم» :ُهْلْوَفَف : ىناّثلا ُتيِدَحْلا اَمَآَو

 َنيِذّلا ءاَج اَهْنِم ْنَكَلَو ءَكِلَذ ّنطُي ىَّنَح ىَلاَعَت هللا تالق | ٌصاَصِيحما ِنْمَيلِل
 موكل م2 ومهم نكس دود 0 تت ومد وش ىو

 يع روب هلأ قْأَي َفْوَص -دييد نع حكم نبي نم# : مِهِيِف َلاَق َنيِذَّلا (ةنوبحيو مُهبحي
 رسب ىو
 .[54 :ةدئاملا] 46هتوبحتو

 2 بس - 6 ريما 3 سه هر 5 1 2

 ُنَمْحَّرلا سفن مهبف ءَراَصْمَألا اوُحَتَقَو ِوّدّرلا َلْهَأ اوُلَئاَق َنيِذَلا مه ِءاَلُؤَمَو
 [موم - "والكل .َدَعْبَأ دقق سْيَوأِب ٌكِلَذ ٌصَّصحخ نَمَو «ِتاَبَركْلا َنيِنِمْؤَمْلا نَع 0" 00 ا هم 20 0 تم 00 20 ا ىو. 4

2 2 © 

 ٍةداَرإْلاَو ِدْضَمْلا ىَنْعَمِب َكِلُذ وْحْنَو و ِلودْلاَو ٍناَيْثإْلاَو ِءيِجَمْلا ليو 1 ١

 « لمَ "1 حهوتسأ ممم : ىَلاَعَت هلْؤَق يِف َكِلَذ اآولَدَأَتَو ةَفْئاَط ُلْوَق ره : ٌكِلَذ وْحَنَو

 م6 ومهم

 .دمحأ نع ن نْيئياَورلا ىّدخِإ َوْه َكِلَذ ُهُرْيَغَو يِنوُغاَرلا نبأ لَعَجَو ١١[« :تلصفا]

 َدَيْلا ُنوُكَي الق «قالظإلا ىَلَع ُهْدَي َّوُه َسْبَل ُهَّنَأ ىَلَع ُلُدَي ضزألاب ُهُديِ 3 :خي *لإ لاق )١( و

 نسصر ُهَحْفاَصُم نأ يف ٌحيِرَص : (ُهّنيِمَي بكَ هللا َحَفاَص اًمْنَأَكَف هَلَبَقَو ُهَحَفاَص ْنَمَف» هلو قكققحلا

 : ِهِلْوَقِب ىَنَأ دقو وب ُهَّبَشُمْلا َوُه َسِبَل َهَبَحُمْلا َّنأِل يود دال ارز اةناضما ا كو
 ل رم

 (ه١41- 58٠١ /5) .ها.ِهيبْشَّتلا ىف ٌةَحيرَص َىِهَو هاَمّنَأَكَف»



 ككصتف كلل يك يدم ا <... 8 7 جس هنأ مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت #س ا

َ 
 ٍةَباَحَّصلا نم دَحأ لقي مل ةَعَدَتْبُم ٍتاليوأَتلا ِهْذَه َعيِمَج نأ :ٌباَوَّصلاَو 0 يار هاعر هو و 5 02 هام 4 2 4

 ُرِتاَوَتُمْلا ٍفوُرْعَمْلا فالخ َيِهَو ءِناَسْحِإِب مُهَل َنيِعِباَّتلا نِم ٌدَحَأ اَلَو ءاَهْنِم اَنْيَش

 [ا101-  .قلا ارا يلو لع نب دمع ةييركلاو ةليردلا ل
2 

 (ةعذبلاب ٌةَعْدِبْلا َدَرُك ْنأ فلّسلا ةها رك)

 2 5 هادو ه 89:2 ع 2 َمالاَح _ ٌركوألاَو رى. ده 2 7

 ةَعدبلا درت نأ  وهريغو دمحا ماَمِإلاَك ةمئالاو تفلشلا هرك 459 ]

 ٌقرلْخَم َنآُْلا َّنأ ىَلَع ورعان اََل امل ةيمهجلل ِهِتَرَطاَُم يِف دّمْحَأ َناَكَف ءِةَعْدِْلاِ

 ْنَأ َمِرَل ٍقوُلْخَم َرْيَغ َناك اَذإ ُهَّنَأ زخات نش ل نسف فيش وثأ ةقرلار

 نا 1 و دّمْحَأ ُهُفِفاَوُي ْمَلَك ءٍِفَتْنُم اَذَهَو ءاًمْسج هللا َنوُكَي

 لوي مْلَو دِلَج د 1 3 دمصفلا د يس و

 .[1: ١- :صالخإلا] 4() ذأ اًوْفك هَل كب ْمَلَو ©)

 لَه َّنَأ ىَلَع دّمحَأ َهّبنَو
 يْفَت ىَلَع اَلَو ِهِتاَبِْإ ىَلَع ال ُهففاَوُي ْمَل هب مّلُكَمْلا داَرُم

 ُهَلوُسَرَو هللا ُهاَمَث ىَنْعَم َرَكَذ نإَو ُهاَتتَبْنَأ ُهَّلوُسَرَو هللا ُهَتَبْنَأ ىّنْعَم َرَكذ ْنِإَف

 1 .عْرَّشلا يف ٍةَعَدَتْبُم ِظاَقْلَأ ىَلِإ جَتْحَن ْمَلَو ٠ 8 ٌيِبَرَعْلا ٍناَسْللاِب ُهاَنْيَمَ

 نك قللاو عزا ُدْسْفَيَق ؛ ِلْفَعْلا يف ُةَضِقاَنَتُم اَهيِناَعَمَو ءةَعَللا يف
 امد رع 2 وع

 فلَسلا ةرك هرْيَجْلا» ظَْل اًضْيَأ َكِلْذَكَو

 هوا هض 6 4 و و ص هم 7 يي

 ٌفرعَي مل اذإو وب دوديري ام يردي ال ظفللا اذه

0 
 10 مع 0 هر آ

 -5٠١:[ :؟؟ /5ه]

 ه2 2

 (توملا دعب ِنَدَمْلا ىلإ حوُرلا ٍدْوَع ع ىَلَع ةلدألا)

 00 َتِّيَمْلا َّنإ» :َلاَق لب هللا َلوُسَر َّنأ ةَرْيَرُه يبأ نَع 75

 ..ةَبّيَطلا ْسْفَنلا اَهّنيَأ يجرْخأ :َنوُلوُقَيَك ُحِلاَّصلا ُلُجَلا َناَك اَذِإَف ُةَكِئاَلَمْلا

 0 ىلإ اهي ٌجَرْعُي منا .ُةكيِبَحْلا ُسْفَنلا اَهْتَيَأ يِجُرَخَأ :َلاَق ُءْوَّسلا ُلُجَّرلا َناَك



 5 و
 2 ٍتاَمِصَناَو ِءاَمْسَأْلا ٌباَتِك -

 مَنلاب اًبَحْرَم ال :َنوُلوُقَيَف ٌناَلُف :ُلاَقْبَق ؟اَذَه نَم :ُلاَقْبَف اَهَل ُحَتْفَتْسُيَ

 ىاَمَّسلا ُتاَوْبَأ كَ م 908 يِعجْرا ءِثيِبَحْلا ٍدَسَجْلا يف تَناَك
 22 و و خم عرس قرا - .٠

 ا ثيد ٍدَح يِف نأ دوصْقَمْلاَو (.. هرب ىلإ ُريِصَتَق ٍِضْرَألاَو ِءاَمَّسلا َنْيَب ُلَسْوُنَف

 يبأ ُتيِدَحَو ءبزات ِنْب ِءاَرَبْلا ٍثيِدَح يِف اَمُك ل ىلإ ٌريِصَيَف» :ُهَلَْق َةَرْيَرُه

 ِثيِداَحَأْلا َرِئاَس َّنَأ َْعَم . .بزات ِنْب ِءاَرَبْلا ٌتيِدَح ْقّدَصُت ٍقُرُظ نِم َيِوُر َةَرْيَرُه
 3 الب ِنَدَبْلِل ُةَلَأْسَمْلا ذإ ؛ِنَدَبْلا ىلإ حورلا دع اق نت و داوملا قفا

0000 

 0 ُهَرَكْنَأَو «ٍِساَّنلا نِم ٌةَفْئاَط ُهَلاَق ٌلْوَق

 . مَْح ُنْباَو َةَرَسْيَم ُنْبا ُهَلاَق :ِنَدَب الب د حور ُلاَوُسلا َكِلَذَكَو

 . صاصِتا جول رْبَقْلل نكي ْمَل :َكِلَذَك َناَك وَّلَو

 َسْيَلَو ُهَمَعَضَو ِاَرَبْلا نَع ناذاز اّلِإ ِوُرَي ْمَّل َدْوَعْلا» َّنأ مَْح ُنْبا َمَعَرَو

 تاَمُّثلا نِم ناذاز َّنأ م َعَم ٠ . ِءاَرَبْلا نع ناذاز ُرْيَغ ُهاَوَر لب ؛ُهّلاَق اَمُك ُرْم

 .ُهُرْيَغَو اوِجيِحَص» يف ُمِلْسُم ُهَل ىَوَرَو هوِْيَغَو رَّمْعَك ٍةَباَحَّصلا ٍرِباَكَأ نَع ىَوَر
 .ٍلوُبَمْلاِب ِهيّقَلَتَو ِهِتِباَوِر ىَلَع ُفَلَحْلاَو ُفَلّسلا ّنَمَتا اّمِم ناذاز ُتيِدَحَو

 00 وار 2 2 43 200 . مخ نيش سكل؟ 2 2 1( ل رم

 ؛؟ندَملا ىَلِإ داعت دق َكِلَذ عم تناك نإو ةنَجلا يف َنيِنِمؤملا وذات

3 

0 

 م 0 8 ىف امك -ءاَمَسْلا 3 اب 00 مدا يف 0 هنأ

 و

 5 يف ٍةَّصاَح 2 قَماَعْلا ٍةَروُنْأَمْلا ِثيِداَحَأْلاِب اوُجَتْحاَو ءِءاَمَلُعْلا

 تت
 مَن

 اَمَّنِإ» :َلاَ لك هللا َلوُسَر َّنَأ . .ٍوُهْشَمْلا ّيِرْمُزلا ِثيِدَح لْثي : لّوَألاَ

 زا رياك جرس لإ الا قب ري ىَتَح ِةَنَجْلا ِرَجَش يِف ُقلعي ٌرْئاَط نِيْؤُمْلا ٌةَمَسَن

 ُنْباَو يِئاَسَّنلاَو دّمْحَأ ُماَمِإْلا ُهاَوَر نيكع نإ ير مروعا وسع وا ذاع

 هجام نبا حيحص يف ئنايلألا هححصو ((4159) دمحأو ؛«(5757) هجام نباهاور (0)

(5 5" . 
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 هنأ مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت قم

 . 2خيحَص ٌنَسَح ُتيِدَح :َلاَقَو ءيِذُرَتلاَو هّجاَم
 دوال هو ر» اسال ءظسرعمدلا لو عسل وا نا الع ا قلم ا

 اهيو مكديِعن ابفو مكنقلخ اهنيإ» :ىلاَعَت هلْوَف يِف َةَروُكْذَمْلا يِه َةَداَعِإلا ِهِذَهَو
 77 2 8و مو عر 3 م 4-

 [غ49 - ؛:ه/ه] .ةناَثلا ٌةَأشَّنلا يِه ْتَسْيَل [ه5 :هطل 46 رخأ َةَرَن مكسر

5 

 (4اسهِتْرَم َنيِم سنألا َقَوَب ُهّنأ» :ىلاعت هلوق ىنعم)
 َنيِ نال قوتي ُهَللط :ِةيآلا ذه ٍريِسْفَت يف انك ٍساّبَع ِنْبا نَع 53

 يف ءايْحأْلا ُحاَورَأ يِقَْلَت :َلاَق 145 :رمزلا] «اسهماتم ىف تنك زل قلو است
 َلِسْرُيَو «ىَتْوَمْلا َحاَوْرَأ هللا ُكِيْمْيَك ءْمُهّنْيَب َنوُلءاَسعَيَو ىَنْوَمْلا َحاَورَأب ماََمْل
 هاا قر ءاعكلا كور

 ىقلأو# يدسلا نع . .هِريِسْفَت يِف مِتاَح يبأ ُنْبا ِدَّمَحُم وُبَأ ٌظِفاَحْلا ىَوَرَو - أ 5 5 2 01 يوم ام و وك 2 6 ربع يع
 حوُرَو ّيحلا حور يتَبلَتَف :َلاَق ءاَهِماَنَم يف اَهاَفَوَتَي :َلاَق .«اسهماتم ىف َتْمَس رَل و وعر ملأ واو 22100 . 2 ًّ 0 7 2 .2 و سس .٠ < رشسص

 ٍةيِقَب ىلإ ايْنَّذلا يِف ِهِدَسْج ىَلِإ ّيَحْلا ُحوُر ُمِجْرَتَف ءِناَكَراَعَتَيَو ٍناَرَكاَذَتَيَك ِتّيَمْلا
 . سّيخُتف ِهِدَسَج ىلإ َمِجْرَت ْنَأ ِتْيَمْلا ُحوُر ُديِرْتَو ءاّينُّدلا يف هِلَجَأ

 «َتْوَمْلا الع ىَسم ىلا َكِيْمْيِم» :ُهَلْوَف نأ َوُمَو ءِنْيَلوَقْلا ُدَحَأ اَذَمَو

 .ّيَحْلا َحوُر َيِقَل َكِلَذ َلْبَك َتاَم نَم َّنَأ اهب َديِرَأ [4؟ :رمزلا]

 ٍةَكَسْمُمْلا نْيَسْفَّنلا نِم اّلُك َّنأ :- َنوُركفألا ِهْبَلَعَو - يِناَنلا ُلْوَقْلاَو

 تِلاَت ٌمْسَق كليف ِتْوَمْلا ةاََو ْتَيْْوُم يِّلا امأَو ءمْؤّنلا او ايفون ِةَلَسْوُمْلاَ
 ُلُدَي اَذَه ىَلَعَو .4اكهتؤم َنِ نسْشَناْلا قرم ُهَنْأط :ِهِلْوَقِب اَهَمَّدَك يتلا َيِهَو
 ع ىف َتْمَك رك ىتلاَو اهِتْوَم َنِيِم ىلا ّقَوَِي ُهَأط :َلاَق هللا َّنِإَك ؛ُةَنُّسلاَو ُباَتِكْلا

2 

 4 ًِضس رع 00 جرس لس سرس جا اس همر هه م و دع 2 0

 :رمزلا] «ىَعَسُم لجأ كلِ ترخْأْلا ُلييْرُيَو توملا اَهْيَلَع ىضق ىلا َكِسْمْيِش اسهماَتَم

 هححصو ل( الالا/ل) دمحأو 55 كلامو 57(2ا/١) هجام نباو 5 ةيف) ىئاسنلا هاور )غ0(

 .يئاسنلا حيحص يف ينابلألا
 .يذمرتلا دنع هدجأ ملو



 عمجح ِتاَمِصُناَو ٍءاَمَسسَأْلا ٌباَتِك

 ىمْؤوّتلاب اَهاَفَوَت يِتْلا سمنألا ِهِذَه نِم ُتْوَمْلا اَهْيَلَع ىَضَق يتلا َكاَسْمِ] َرَكَذَق

 يف َرَكَذ اَلَو ءِلاَسْرإ اَلَو كاَسْمإب اَهْفِصَي ْمَل َكْلتَ اَهِتْوَم َنيِح اَهاَفَوَت يِتْلا اّمأَ

 7 5 ه0
 دعا جيك ١ و 20 ا رطب ل ل 5

 :نيتيفوت ركذ هللا نإف ؛؟ نْيَعؤنلا لّوانتت ةيالا ن
 9 آ

 2 0 1 ل لاا

 .ىّرخألا لاَسْرِإَو قاَفَوَتمْلا كاَسمِإ ركذدو

 و

 ٌلِسْرُيَو ءَكِلْذ َلْبَك وأ مْوَّنلا يِف ْتَناَم ٌءاَوَس هِدَنيَم ّلُك ُكْمُْي ُهَّنأ ٌموُلْعَمَو

 اَمَو ٍةَطَقَيْلا يِف ْتَناَم ام ُلَواَنَتَي «اسهِتْوَم َنِح ىّفَنأْلا قون :ُهَلْوَقَو مما 8. 5 2 مم هل ل هس 00
 4 20 م هاوس 0 00000 همس. ىاكلؤإ سسك 1 آن .ءا8 يرس

 اَْلِسْرُيَو ِنْيَيِفْوَّتلا ٍدَحَأ يف اًهُكِسْمُي ُهَّنَأ َرَكَذ َنْيتيِفْوَّتلا َرَكذ اَمَلُك ءمْوَّنلا يِف ْتَناَم
 1 0 ةدرم ا وف قم ل 08 ا رو

 .يفلكت الب ُهلولْذَمَو ٍظفللا رِهاَظ اذَهَو .ىّرخألا ىف

 يف َسْيَلَو «ِةَيآلا يِف ام يِفاَتُي اَل ىَتْوَمْلاَو ماّيْنلا حاَوْرَأ ِءاَقِتْلا نِم ٌركذ اَمَو
 هنأ يِضَتْقَي تملأ اَهيلَع ىَمَم ىلا كميل :ُهَلْوَف نك هْيَلَع ُةَلاَلَد اَهِظْفَل و م 2 2

 ه2( وس 5 ٠ ََ 00 ا 2 2 م 2 0 ل لا هو

 هه. ل ربع ناوي اي نتا 5 2 سمس هور 5 ه7 م ع - 0 تاس و 03 52

 ّنِإَف ءاَهاَيَحَمَو اًهَتاَمَم كل ءاَهافَوَتَت ٌتنأو ىِسْفَن تقلخ َتنأ مهللا» : لَك ئيبنلا َل
 . '"70َنيِحِلاَّصلا َكَداَبِع هب ظَنحَت اَمب اًهَظَنْحاَف اًهتلَسْرَأ نِإَو ءاَهْمَحْراَف اًهتكَسْمأ - 2-0-2 2 عوام. رع و ا ا هه مث هه 2 مع ف

 .ةَلَسْرُم اّمِإَو ٌةَكَسْمُم اّمإ :موَّنلا يِفَوَت ٍلاَح يف اَّنِب اَهَنَصَوَ
 1 َمِلُع ندا نف اهنا عم ِءاَمَّسلا ىَلِإ ُجْرْعَت ُحوُرلا تناك اَذِإَو

 5 .َي لل دا وو 0 مو وو

 .هيف اذه عِنَتِمَي يذلا ٍندَّبلا جورع سنج نِم اهجورع

34 

5 

3 1١ 

 ا 00١

 ْنِإ ءاَماَيْحَمَو اَهّناَمَم كَل ءاَماَفَوَت َتْنأَو ىِسْفَت َتْفَلَخ َمُهْللا» :ظفلب «(7911) ملسم هاور )١(

 .هةَيِفاَعْلا كَّلأْسَأ نإ َمُهّللا ءاَهَّل ْرِفْغاَف اَهَنَمَأ نإَو ءاَهْظَمْحاَف اَهَتْبَيْحَأ



 هك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 8م

 0 ل سو عمم 2 وو 0 2 و ةكئدكمل و وو

 سنج نم ال ءاَهلوُرنَو حورلا جورع سنج نم اَهلوُرْنَو ٍةَكِئالَملا جورعَو
 3 7 ومما ىلا وو

 . ِهِلوُرنَو ٍندَبلا جورع
 نع ُدَعْبَأ ىَلاَعَت ُهْنِإَف ؛ِهَلُك اَذَه نم لَجَأَو ِهَلُك اذه َقْوَف كيك ُبّرلا ٌدوُعْصَو 4 مري ه4  #ع كد اوم ف لا ل لا 1

 نين ف فز هن كا 0 ما نا ف ضار قي تو 2

 .قولخمل ٍقولخَم ٍةلئاَمَم نِم ٍقولُْخَم لك ٍةلئاَمَم

 هب ٌفَصوَي ام نِإَو مهب ُقيِلَي اَم َكِلَذ نِم ٍةَكِئاَلَمْلِل نِإَف :اذَه َفرَع اَذِإَو ا مد ع ل م ل يو سو 6 5 0
 1 ةماعلا راق 24 رع ع قوما رج "6

 ةهرمص رس ا و 0- 5 2 مهم 25 50 0 ا ا
 هيوهار نب قاحسإَو ٍديز نب دامحك ؛ةمئالاَو ْفلَسلا لاق اذإف دئنيحو

 411 .َ هع 2 .٠ 0 وو 2 00 وم هر وَ 5 0 5 5 هس
 :لاقي نأ ْرَجَي :شرعلا هنم ولخي الو لِزنَي هنأ ٍةنسلا لهأ ٍةَمِئَأ نم اَمِهِريغَو

 1 و دع 0 506 1 ا 9 2 00
 ٍقولْحَم نم ليِجَتْسَي اًمب َكِلَذ نِم ٌفَصوُي َقولُْخَمْلا َناَك اَذإ لب ؛ٌعِنَتْمُم َكِلَذ نإ
 4 مه م نسل ا ملا ٠ 2 و ساه م هذ ا .ءاس و 2 2 00 ا

 كلذ ْزاَوَج ناك يب ِندَبلا ٌفاَصتا ليِحَتْسَي اّمب َكِلَذ نم ٌفّصوت حورلاف ؛رخآ

 نين #1 0 مه 5 20 2 ا مَ 7 سس موس سي ل هسه ب 5

 َنيِيِمَدالا حاَورأك ٍقولخملا نِم ِهِزاَوُج نم ىلوأ ىلاعتَو كَراَبت برلا قَح يِف

 [:55 - :57/45] . ٍةَكْئاَلَمْلاَو

 ه2 2

 (؟عراشلا مالك يِف راّهنلاو ليللا ٍظفلب دوصقملا ام)

 ٍةاَلَّصلا ُلَضْمُأ ِهِلِئاَق ىَلَع  ّيوَبَّتلا ِثيِدَحْلا يِف ُروُكْذَمْلا ُلوُرْنلا 7555 ]
 ِثيِدَحْلا ُءاَمَلُع َقَمَتاَو ."'*مِلْسُمَو ُيِراَخُبْلا ٍناَحْيَّشلا ِهْيَلَع َقَمَتا يِذَلا  ماََّسلاَو 5 ا أ ١ هدم 2 عمو, 90 ماما هاش 0 3 0( أ
 نوع سس 2 201 ها سيمو ع ميل ا 7 هر أ هَ 0

 ىَقْبَي ٌنيِح اًينذلا ِءاَمَّسلا ىلإ ٍةلّْيل لك ىَلاَعَتَو كَراَبَت اَنْيَر لزني» :ّوه :هِتَّحِص ىَلَع
 وع وع 5 - وع 09 و رع
 ص و ه6 "نا - و م سو ع ىلإ هعئ8س مَ ل هةموو .< نإ 2 5

 نم .هّيِطعاف يِنلاَسُي نم .هل ّبيجتساف ينوعدَي نم : وقي رخآلا ليللا ثلث
ِ- 

 وع 52 ىصووث؟<ةه سس

 .4هل َرِفَغاَف ينرفغتسي
 لاق َدَقَو 4*'”هقوَط ضْعَب يف ُمِلْسُم اهب َهَرَمْئاَق ِنْيَئلْثلاَو ٍفْضَنلا ةَياَوِر ام 02 ع -. هم 5 0 رع ل 02 - .6م ا هَ

 .ارخآلا لّيللا ثلث يِقَب اذإ» :َةَرْيَرْه يبأ نَع ِتاَياَوُرلا َّحَصَأ نإ :ُيِذِمْرَتلا 2 3 و رو 0 هاهم ًَء ع نأ ع ع سه رع 2ث . م

 .(مهم) (0 .0708) ملسمو )١١55(« يراخبلا )١(



 سو ٍتاَفِصُناَو ٍءاَمَسَأْلا ٌباَتِك

 1 ع ع هيو وم ني كلا وي وح اع وخال“ ...١ مجأ وأ رح ٌناَيَكَم َ يل و ميلا

 انركذ امك ٍةَباَحَّصلا نِم ٍةَريِثك ٍةَعاَمَج ٍةَياَوِر نِم ةَِك ّيبنلا نَع يور دقَو
 0 206 هَ 7 24 و 565 7 5 2و2

 .ِثيِدَحلاِب ملعلا لْهَأ َدْنِع ٌرِتاَوَنُم ثيِدح َوُهَف ءاذَه لْبق
 ل 5 5007 2 . 000-1 0 كمر

 .ارخآلا لّيللا ثلث ىَقَب اذإ) :هيف كش ال يِذْلَأَو
 (ِلّوأْلا لْيّللا ُثَّنُث ىَّضَم اًّذإ» :اًضْيَأ َلوُدّتلا َرَكَذ د للي َِْنلا َناَك ْنِإَ 2 3 2 ربع يع م م2 2 ن7 < تاع او 0-0 هاد مه ب

 لولا 0 ملا قوايعلا َّوَهَو 0 ُهَلُوَقَف :6 أيَلل ١ فصتنا اذإو» 8 1 ما ع هال؟ » 3 - - 4 0 2 م
 ع 0 08

 ُمَلْبَأ َوُهَو فَصَتْنا اذِإ ّمُث ءِيَوَأْلا ٍلبَللا ثلث يضم اذإ لوألا: هنالك :[عاَول

 .ةئالثلا عاَونألا ُمَلْبَأ َوُهَو ٍِلْيَللا ُثْلُث تب اذ

 ِرْجَمْلا عوُلُظ نم ُراَهّئلاَف :َقِلَظَأ اَذإ عِراَّشلا مالك يف هِراَهَنلاَو ٍلْيَللا» ُظْفَلَو

 ء[4١11 :دوه] (ْلّيَلا ني اًنلَُو ٍرالا قرط َءاَلَصلا ِقار» :ةلخي ِهِلْوَق يِف امك
 َمْوَص َداَرَأ اَمَّنِإَف ءَكِلَذ ٍوْحَنَو "اهاّمْوَي ْرِطْقَأَو امْوَي ْمُص» :هللك ِهِلْوَق يِف اَمُكَو

 ٍلْقَتلاِب ماّيَّصلا ِتْقَو ُلَوَأَو ِءِرْجَمْلا ٍةاَلَص ُتْقَو َكَِذَكَو ِءِرْجَمْلا عوُلظ نِ ٍراَهَنلا
 يوَمأْلا نيب ديف َبْيَر ال يِذَلا عاَمِْْلاَو ِةّماَْلاَو ٍةَصاَحْنل موُلْعَمْل ٍرََُمْلا

 َىِدتُْمْلا َراَهَّنلا :هب يِنْعَي اَمَنِإَف :ِراَهَّنلا ُفْصِن» :ِهللكي ٌعِراَّشلا َلاَق اَذإ اّمأَ

 ِءاَمَلُع نِم ٍدَحَأ مالك يِف اَلَو هِماَلَك يِف ال  ُطَق ُديِرُي ال ءسْمَّشلا عوُلُ نِم

 اَذَه فْضِن َّنِإَ ؛ِرْجَمْل عوُلظ نِم ُهْلَّوَأ يِذّلا َراَمّنلا - ٍراَمَّنلا فضِنِ ييلقكلا

 َ . ٍلاَوَّزلا َلْبَق ٌنوُكي

 هْبَِإ ْفاَضُمْلا ُلْيَّللا اَذَهَم ءِلْبّللا ْتْلُث يِتَب اَذإ ٍلوُرُنلاب َرَبْحَأ امل لكي ْنَِنلاَو

 اذهب وهو هةَّنَّسلاو باتكلل هدايقنا مظعأ امو «ةعيرشلل هميظعت ّدشأ ام «ىلاعت هللا همحر )١(

 كبحاص ىلإ كل له :اولاقف شيرق رافك هيلإ ءاج امنيح هيَ قيدصلا ركب يبأ فقومب انركذُي
 ناك نثل :لاق .معن :اولاق ؟كلذ لاق وأ :لاق ؟سدقملا تيب ىلإ ةليللا هب يرسأ هنأ معزي
 ؟حبصي نأ لبق ءاجو سدقملا تيب ىلإ ةليللا بهذ هنأ هقدصت وأ :اولاق ءقدص دقل كلذ لاق

 .ةحور وأ ةودغ يف ءامسلا ربخب هقدصأ «كلذ نم دعبأ وه اميف هقدصأل ينإ معن :لاق

 )١159(. ملسمو «(1915) يراخبلا هاور (؟)



 هه هدا ل ا هدو فاح ول د: ا م ك١ يد ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 7 44. |!

 ىَلِإ وأ لْيّللا فْصِن ىَلِإ ٍءاَشِعْلا ْتْفَو» :هك نيا لاق اجل ها
 :لْبْللا اَذَه َىُهَق : (ْثْلُثلا

 تفضِن ْمهِقاَلظِإَك َوُهَف :ُهَّفْصِنَو ٍلْيْللا َتْلُث اوُقَلظأ اَذإ ُءاَهَمُمْلا َكِلَذَكَو

 .راّهنلا

 اع ايوا 12 قر لك يد ا ل و كيو

 ِثيِدَحْلا يف امك ."رْجَمْل عوُلظب يهمل 0 َوُه لب :ُلاَُي دَق

 ُهَكْلُت م ُموُقَيَو ٍلْيّللا ّصِي ُماَنَي َناَك «دواَد ماَيِق ٍماَمِقْلا ٌلَضْفَأ» لا

 عوُلظ نال ِسْمَّشلا عوُلظ نلإ عئرفعلا هاما ُمْوَيْلاَو .2"”(ُهَسْدُس ُماَنَيَو

 [غالا - ك١ /4] .رجفلا
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 ت2 2

 «لوزنلاو يعادلا عامسو باسحلا ىلع هللا ةردق نايب)

 (نأش نع نأش هلغشب نأ نود
 6 8ع 5 ع هر 31 هم 0 نب رح 1

 لك لِزنُي) 7 يغو لو 5 هناحبس - هنأ (نيَحِيِحَّصلا) يف ىف تبن ا ١
 2 7 9 ب

 رخأ قير قو ل" 00 ٍلَْللا ُتْنُث ىَقْبَي ني اَيْنُدلا داما ىلإ ٍةَلْبَل
 ««رخآلا ليلا ٍفْوَج يف ِهِدْبَع نِم بلا دوك ثدَقَأ»

 َلاَقَك ءلْيَلب ُنْدَوُي َناَك الالب َّنأ ؛انكو َةَفِئاَع نَع تبث اَمِل ؛ ملعأ هللاو - حجارلا وهو (1)
 .اًرجفلا َعْلْطَي ىّنَح ُنذَوُي ال ُهنِإَف موُْكَم ّمأ نبا َنْدَوُي ىَّنَح اوُيَرْشاَو اوُلُك» :هللكي هللا ُلوُسَر تك 6 هل ءّكرو 00 16 و نس "7

 يراخبلا ةاوز )1١91(, 0 )03١90(. 1
 ىّنَح اوُبَرْشاَو اولكف ءلْيَلب ُندَوُي الالب َّنِإ» :َلاَك لي شا َلوُسَر نأ ,؛اههو رمع نبا نع تبثو
 ٌتْحَبْصَأ :ُهَل َلاَقُي ىَّتَح يِداَنُي ال «ىّمغأ اُلْجَر َناَكَو :َلاَق ّه 0 ؛اموُُكَم م ْنِبا َيِداَنَي

 .(5690) يٌراخبلا هاور تحتم

 )١١69(. ملسمو 56 يضلل يراخبلا هاور مهز

 . حيحص نسح :لاقو 2(” هالو) يذمرتلا هاور (:5)



 مسا ٍتاَفِصُناَو ٍءاَمَسَأْلا ٌباَتِك

 وأ وهو رع لا ع 2 57 مَ و 5 وع عير جت ا رب او َءَء

 كمي ال اذهف :ِداَّبِعلا ماسجأ لوزن سنج نم نوكَي ال ىزلا لوزنلا امأ

 0 ص ل قآل َك 0 وود < 4 0 ص نك 2 ياعم .٠ 3 شل ؟

 ال لب ؛رثكأ سانلا ضعَبِل هردق ن و «ريِثك قلخل ٍدِحاَو ٍتفَو يف نوكي نأ

 َنوُد ُهاَعَد يِذَلا اَذَه ىلإ ُبرْقَيف ء0ضغَب َنوُد ِهِداَّبِع نِم ٍقْلَح ىلإ َبّرْقَي نأ ُعنَتْمَي
 .ُهْعْذَي ْمَل يِذَّلا اَذَه

 5 0 ني 4 .٠ رع 5 25 ربا < ما 2 سوء مساس 70 م

 موُمُعِب اًهيِف ُهَسْمَن َفَصَو َهَّيِعَمْلا َنِإَف ؛ِةَّيِعَمْلا يِف اَمَك ِتاَفوُلْخَمْلا عيِمَجِل 5 م 2 َ و 22 رم 8 رض 2 2 مف 7
3 

٠. 

 باَعْلاَو ءيِعاَّدلاَك ؛ُهْنِم ُبرْقَي نَمِل صاح َوُهَف :ُهْنِم ُبْرْقَي اّمِم ُهبْرُق اّمأَ
 َكْلِي تّناَك نِإَو ءجاَجْحْلا ٍلْجَأل اًيْنَذلا ِءاَمَّسلا ىلإ ِونُدَو هةكَرَع َةَيِشَع ِهِبْرْفَكَو
 ِضْعَب يف اَلْيَل ُنوُكَتَو «دالبْلا ضْعَب يِف ٍراَهّنلا طَسَو ُنوُكَت دق ةَقَرَعِ ُةيِثَعْلا
 ىَلِإ اَنَد اَمَّنِإَو ءاَيْنّدلا اَهِياَمَس ىَلِإ اَلَو اَهْيَلِإ ُنْدَي ْمَل دالبْلا َكْلِي َّنِإَف ؛ِدالبلا

 .لْبّللاب ُهُلوُرُن َكِلَذَكَو ءجاَمَحْلا ىَلَع يتلا اًيئُدلا ِءاَمّسلا

 ةَدِحاَو ٍةَعاَس يف مُهَّلُك مُهُيِساَحُي ِةَماَيِقْلا َمَْي هداَبِعِل ُهَباَسِح َّنَأ اَمَك اَذَعَو
 7 »ع ٠ دم قبس 4-5 م6 م 7 2 4 _-ك ١ م يع 2 وو سو عرج 6 2 رمىاو مم - 0 3 5 ع

 كِلْذَو «هبونذب هررقيف ٍرْدَّبلا ةليل رمقلاب لجرلا ولَخحَي امك هب ولخي مهنم لكَو
 0 يس اك هنأ نر كل تضاكملا وووي< ىو درا رو واع 1

 ؟ِةَدِحاَو ٍةَعاَس يف َداَبعْلا هللا ٌبِساَحُي فيك :ايِو ِساّبَع ِنْبال ُلجَر َلاَق

 .ِةَدِحاَو ٍةَعاَس يف مُهُقُرْرَي امك :َل
 :َلاَق د يملا نع َةَرْيَرِه يأ َنَع اك حيِحص)» يف كن اه كلذَكَو

 لس اَم يِدْبَعِلَو ءَنْيَفْصِن يِدْبَع َنْبَبَو يِنْبَب ةالّصلا ُتْمَسَق :ىَلاَعَت هللا َلاَث
 «[؟ :ةحتافلا] 4 توئلخللا هر َِ دمحلا» :ذكفلا َلاَق اًذِإَق

 لاف 409 ميرا نيل :َلاَق اَذِإَو ءيِدْبَع يِنَدِمَح :ىَلاَعَت هللا َّلاَث

 0 ئدَجَم :َلاَق 40 ٍنينآ ِرْوَي ِكِيدَمِ» :َّلاَك اَذِإَو ءيِدْبَع ّيَلَع ىَتْنَأ :ىَلاَعَ

 نا
 هلل

01 

.)©968( )1١( 



 هنأ مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 6

 َنْيَبَو يِنْيَب اَذَه :َلاَق 4©) تيِعَتَض َكاّيَِو ذبعت َكاَّيإ» :َلاَق اَذِإَف ءيِدْبَع

 ٌطْرِص © ميقسملا طْرَصلا انرهأج :َلاَق اًذِإَق َلَأَساَم يِدْبَعِلَو ,يِدْبَع

 اذه :لذاق «© َدِآكآ لَ مهَبَع بولا لَ وب تنم تيل
 .َلَأَس اَم يِدْبَعِلَو يِدْبَعِل

 نِم ىَّلَص اَم ُلُجَّرلا ىّلَص وّلَك َةَحِتاَمْلا أَرَق ْلَصُم ُلُكِل ل ُهُلوُقَي اَذَهَ
 ير ال نك ةقياقلا ارذي' نك: ىلضي ةعاسلا كلت فو 0 كافكا
 مُهْبِساَحُي اَمُك ءاَذَهِل ُلوُقَي امك ُهَل هللا ُل وُقَي مُهْنِم ٍدحاَو لكَ كلنا الإ ةدَدَع

 كَلْذَكَو ٍةَدَِحاَو َةَع ٍةَعاَس يف ِنْوَقْلا نم ُهَل ُلوُقَي ام داو لكل لوف ة َكِلَذَك

 :ْمِهِتاَجاَح ٍنْنَمَتَو ْمِهِتاَعُل ٍفاّلَيخا ّعَم لك مقالك غمس ا :ْميياَلَكل ُهْعْمَس هك

 0 ٍَقَطاَحِإَو ملح َعْمَس ُهَنوُلوُفَب ام لك ْعَمْسَيَ ا يس رعبا حل

 هَناَحْبُس ُهَّنِإَف ؛ ؛َنيِحِمْلا حاَحْلب ُمَرَبَت ع 4 ُلِئاَسَمْلا ةلظلفت لَو «عْمَس نَع ٍعْمَس

 ءاذخلا ٌلُصَوُي يذلا َّوَهَو هلع انك قر يِنَلا َوَهَو ل اًَذَه َّىَلَح يلا َوُه

 .عْرَرلا نم َكِلَذَكَو ُهَل ِةَبِساَنمْلا ِهِتَفِصَو ِهِراَدْنِم ىَلَع ْدَدَبْلا نم ِءْرَج ّلُك ىَلِإ

 ال َناَك اّذِإَف ءامُهْظْفِح ُهُدوُؤَي اَلَو ءَضْرَأْلاَو ِتاَوّمَّسلا م َعِسَو دق ُهيِسْرُكَو

 ُعْمَس وأ ؟َكِلَذ ملِعْلا ”اوز دال 0 ٍهِذَه ىَلَع ُهَقْرِرَو ُهُقَلَت ُهُدوُؤَي

 1 ا ب اّمَع لي ؟مِهِئاَعُد ُةَباَجِإ وأ ؟ْمِهِلاَعْفَأ ُةَيْؤُر وأ ؟خهِماَلَك

 ثاوكشلاو :ةينقلا 2 ةنَضْبق اصيب ُصْيَأْلاَو ِدِرَدَه َّنَح هللا أورده اًمو»

 [غ١8 ]20/8/5  2.150 :رمزلا] 46 توفرت اًمع لَلَعَيَو هَنَحَْبْس ويبي ٌتلَيوطَم رس ءرو هم سس ل د مب اس سس

 ه6 ©

 7 نبا ٍبْنَق يِف اَم ناملعي ُناَطِيَشلاو ُكَلَمْا)

 نِم َكِلَذ َسْيَلَو «ة جس وكس نيل بَ ُملْعَي ُكَلَمْلا كت

 لج: ةنرشلفو هنا نيا بلك يقااع دا ١ ٌصّتخَأ يِذَّلا بْيَعْلاِب ْمِهِمْلِع

 :ُهَبْلَك ْمِقَتْلَي َناطْيَّشل ١ لب ؟ هِسْفَن ةيوسو نوُحمستو هَنوَرِصْبِيَو



 7 ٍتاَفِصَاَو ٍءاَمَسَأْلا ٌباَّتِك

 ري "مص تع رز 2 2

 ٠ سنح : هللا ركد اذإف

 .َسَوْسَو :ورْكِذ نع ُهُبَلَق َلَمَع اَذِإَو -
 ؟هرْكِذ نَع َنَفَغ ْمَأ هللا َرْكَذ لَه :ملْعَيَو

 دس .ُهَل اَهْْيَرَيف َّعْلا ٍتاَوَهَّش نِم ُهْسْفَن ُهاَوْهَت اَم ُمَلْعَيَو
 596 م : للك ِهِلْوَق نع هثَأخِك ريس اف ]

 ْعِلَطَت فّْيكُف ِهّبَر َنْيَبَو نكلا 1 ُمَهْلا َناَك اَذِإَق ول [ةةنسح هل

 ؟هْيَلَع ٌةَكَاَلَمْل
 0 5 - هاو 017

 اذإ هئإ»:َلآَق َةَلاسَعْلا ىذه ِباَوَج يف ةَئْيَيَع ِنْب نايس نع َيِوَر :َباَجأف
١ 

 . (ةَئيِبَح َةَحِئاَر مش ِةكْيَسب ّمَه اَذِإَو هةَبْيَط َةَحِئاَر ُكَلَمْلا مش ٍةَنَسَحِب مه

 ئءاَش تيك ٍدْبَعْلا سْفَت يِف اَمب َةَكِئاَلَمْلا َمِلْعُي ْنَأ ٌرِداَك هللا َّن

 .ِناَسْنِإْلا يِف ام ىَلَع ِرَشَبْلا ٌضْعَب َعِلظُي ْنَأ ىَلَع ٌرِداَق َوُه اَمَك

 يف اَم اًناََْأ هب ُمَلْعَي اَم ِفْشَكْلا نِ ُهَل هللا َلَعْجَي دق ِرََبْلا ٌضْعَب ناك اد

 [م76/4-54] .َكِلَذ هللا ُهَقّرَعُي ْنأِب ىَلْوُأ ِدْبعْلاِب ُلُكَوُمْلا ُكَلَمْلاَك :ٍناَسْنِْلا ِبْلَق

 هه م

 (ٍلِطاَبْلاِب دارملا)

 0 مالا :لِطاَبْلا ظل 2537 ]

 ُهَسَرَ َُبيِوَأَتو وِسْوَق َُيْمَر الإ ءُلِطاَب َوُهَق ُلْجَرلا هب وُهْلَي ِوْهَل ّلُك» :هكي ينل
 . "وحلا ني م َّنُهْنِإَف ؛ ِهيَج 000

 :ِدَيَل ُةَمِلَك ٌرِعاَش اَهَلاَق ٍةَمِلَك ٌقَدْصَْأ :للك َىَّنلا ُلْوَقَ

 ل

١# 

 1١(. 300 ملسم هاور 2000(

 لاقو ة6 دمحأو 5559(2) ىمرادلاو 562 لالا هجام نباو ةةسدنضف) يذمرتلا هاور )0

 .حيحص نسح :يذمرتلا



 تساامسد د هسه اتم ا هنأ مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت سا 6

 أ كأي كلد» :ِهلوَمَك ؛ُللاَب هللا ٍنوُد نيم ٍدوُبْعَم ّلُك نأ هاَنَْم اذه
 د10 ه1/0] 7+1 :جحلا] للا ٌوُم نوم ني كوني ام كو حلا ره

5 

 ([55 :ناقرفلا7 «ٍِشْرَعْلا لع ئوَمْسأ» :ىلاعت هلوق يف ءاوتسالا ىنعم)

 .داورلا ُنْب ٌماَصِع اًنّتدح رسل ى اح يبأ خت كش أ لا مآل

 «ِةَتلأ لِ ةفرتنا هث» ِةَيِلاَعْل يبأ نع عيبّرلا نَع ٍرَّمْعَج وُبَأ انّئدح مدا اًنتدح

 . َعَمَتْرا 0 2ء[١١ :تلصف]

 .قُهَمْلَح يوسف عفت «ِهَمَسلا َّلِإ ئوتسا#

 . ِْشَرَعْل ىَلَع اَلَع «ِّرَمْلا لع ئوتَسأ# : ٌدِهاَجُم َلاَقَو

 ّلَع ُنَمَيلا» :ِهِلْوَق يِف ٍةَّئّسلا ُلْهَأ َلاَق :'"”يكنملطلا وِرْمَع وُبأ َلاَقَو

 ٍةَفيِقَحْلا ىَلَع 0 ِهِشْرَع ىَلَع هللا نِم ٌءاَوِتْساِلا «[0 :هط) «(© َوَتْسأ ٍشرَمْل
 مس همر

 «يلقلا لع َكَعَم نبي تأ َتوَتس اذن :هللا لَوَقِب م ::اوتدكتاو :ناجملاب ىلع

 أ ىَلَع اَذَه ف ِتاَبإْلا ٍلْهَأ 5 نيكل | 0 . .[78 :نونمؤملا] :لاَوق نأ اّل

 هب ناَميِإْلاَو ءٌلوُهَجَم ْفْيَكْلاَو ءٌلوُقْعَم ءاَويْسالا َّنِإ :هلذُك ُكِلاَم َلاَقَق

 ا بِجاَو

 تعم نإ ريتك مهو مَلِعْلا ٍلْهَأ نم ُهَعَباَت نَمَو والا نإ 2 هلا دنقل اَكَو

 ٌرَفَتْسا :شْرَعْلا ىَلَع ىّوَّتَسا

 رهط :ئَأ ؟ىوتسا 0 ٌرْيَغ َلاَقَو

 وم عيئغدهد مم ةهلو

 ا لوقو ءاَلَع ىَنْعَمِب ىَوَتْسا :قندملا زف رشم ةذيف 0 لاو

 .لوصألا ةفرعم ىلإ لوصولا : هباتك يف )غ0(



 ل ( يَ تب ب 4 722770000055 م ٍتاَفِصَناَو ٍءاَمَسأْلا ٌباَتِك

 ِتْيَبْلا ٍفْفَس ىَلَع تْيَوَتْساَو ههْيَلَع تْوَّلَع ىَنْعَمِب ءِسَرَمْلا ٍرْهَط ىَلَع تْيَوَتْسا

 . ٍشْرَعْلا ىَلَع اَلَع : ىَنْعَمِب «ٍشّرعْلا َلَع فوتشا# :َلاَقَو . .ِهْيَلَع تْوَلَع ىّنْعَمِب

 ِهَدَشَأَو ِقَلَأْسَمْلا ِِذَه يِف كَ ِباَوَج ٍلَبْنَأ نم :ِكِلاَم ُلْوَقَو ٍنَسَحْلا ُلْوَقَو
 ملِْل ُلْهَأ َمَتْلا دَقَو ِلوُقْعَمْلا ِءاَوِيْساِلا َتاَْنِإَو ءٍفبيكَتلا ّدْبَت هيف َّنأِل ؟اًباَعيِتْسا

 . ُهوُنَسْحَتْساَو هودوجتساو ا

 . ىَلْوَتْسا ىَتْعَمِب ىَوَتْسا َلَّوَأَت نم ِلْوَق ٍداَسَق ىَلَع َمّلَكَت ُّن

 :ناقرفلا] 4( ٍشَرمْلا َلَع ئوتسأ ّمث» :ُلِتاَقُمَو ُيِبْلَكْلا َلاَقَو ُييبَلْعَتلا َلاَكَو

 . رقتسا : ىَنْعَي 49

 .َدَِعَص :َةَديَبُع وبأ َلاَقَو :َلاَق

 . ىَلْوَتْسا َليِقَو

 .َكَلَم :َليِقَو

 ٍشْرَعْلا ِقْلَح ىَلَع َلَبَْأ :ُهاَنْعَم َّنَأ ٍةَعاَمَجَو ِءاَرَمْلا نع ُهاَكَح اَم َّوُه َراَمْخاَو |

 40155 ىو كَل لإ ةيرتنل ث» :ُهَلْوَك ِهْيَلَع ُلُدَيَو :َلاَق ءوِقْلَخ ىَلِإ َدَمَعَو

 . ِءاَمَّسْلا ٍقَلَح لإ دمع أ ؟[١١ :تلصف]

 ىَلَع َناَك َشْرَعْلا َّنأ َرَّبْحَأ دك ُهّنِإَف ؛هوُجْوْلا ٍفَعْضَأ نِم ُهَجَوْلا اَّذَهَو

 3” ايبا جيبص» يف َ َكِلَذَكَو ءٍضْرَأْلاَو َتاّوَّمّسلا ٍقْلَح لبق اعلا

 ُهَلْبَق ةئش ل نكي ْمَلَو هلا َناَك١ :َلاَق ُهنَأ هلك َيَِّنلا نع ِنْيَصُح ِنْب َناَرْمِع نع

 ٍتاَوَمَّسلا َقَلَخ مث يئَش ّلُك ٍرْكَّذلا يِف َبَتَكَو ءِءاَمْلا ىَلَع ُهُشْرَع َناَكَو

 .2«َضْرَألاَو

 نوكي فيَكَف : ٍضْرَأْلاَو ٍتاَوُمَّسلا ِقْلَح َلْبَق اقولشم نق رعلا ناك اذ َدِإَف
 ودود وعر

 اَذَك ىَلَع ىّوَتْسا نأ :ةَعّللا يف ْفَرْعي 11 َناَك ول هل هقلَح ىَلِإ هذمع هٌؤاَوِيَسا

.)"١9١( )١( 



 0 يح ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ا ع

 ما رم ا لا َعَّللا يف اق ةقرقت ل اذهو «ةلقف ىلإ دمع هنأ ىفكي
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 رك يف الذ ل يف

 اذَك ىَلِإ تْدَمَع :ُلاَقُي اَمَك :قَياَعْل ٍفْرَحِب َيَّذُع ل ؛[١١ :تلصف] 4ُناَحُم

 اَم َّنَأ َعَم ءوْيَلَع تْدَصَق اَلَو ءاَذَك ىَلَع َتْدَمَع لاو لو ءاَذَك ىَلِإ تْدَصَق ديمو

 0 ءاَضْنأ ِةَعْللا يِف ْفَرْعُ ال ةَيآلا َكَلَي يِف ركُذ

 نَع ُهاَتْمَّدَق اَمُك َكِلَذ ٍفاَلْخب مُهُّلْوَق ِفّلَسلا نِم َنوُرُسَمُمْلا لَب ٍ؛ٍفَلَسلا

 ثرلا:لاعفأ داكن رهط امل ماسلا يف َعِيُتْبَأ لاك او لوَعْلا اذه امن

 رم َّنآْرُقْلا ُرْسَفُي َراَص ٍذِيئيِحَك وِراَبخاَو ِهيكيِشَمَو ِهتَرْدُشِب اَهْلَعْفَيَو ءوب ُْموُقَت يتلا
 ُقِفاَوُي ام ىَلَع َنآْرُقْلا عّدبْلا ٍلْمَأ ُرِئاَس ُرّسَفُي اَمَك ءَكِلَد يِفاَنُي اَمِب ُهُرْسَمْي

 . ْمُهَليِواَكَأ

 ٍفَلَّسلا ُلاَوُقَأ لب ؛اَلَف ٍفّلَّسلا نِم ٍدَحَأ نَع ريِسْفّتلا اَذَه َلَقْني ْنَأ اّمأَو
 َنوُِلَتْحَي دق امك ءِناَلْؤَن هيف مُهَل ُكَرْعُي ال ءٍباَبْلا اَذَه يف ةَقِفَتُم مُهْنَع ُةَِباَنل

 . ِتاَيآلا ٍضْعَب يف اًناَيحَأ

0 

 نأ

 ىَلَع هللا ٌوْثُع ُتاَبْنِإ َوُهَو ءٌدِحاَو مُهُدوُصْفَمَف : ْمُهُناَراَبِع ْتَمَلَتْخا نو

 تيك َمَدقَت امك ِتاَنوُلُخَمْلا ىَلَع اَي اًيِلاَع ُلاَرَي ال هللا َناَك اَذِإ :ليق نإ

 ؟ِشْرَعْلا ىَلَع اََع م لاعب قأ ؟َناََحُد َيِهَو ءامسلا ىلإ َعَمَ 3 زا مث : لا

 هر وهم

 ته َيِوَرَو ٌدَعْصَي 8 اندلا ءامسلا ىلإ لرد هلأ ريشا امك اذ :ليق

 لو رت نس نِم ُهَدوُعَص ْنِإَق ؛شْوَعْلا َّق ْوَق َكَرَي ْمَل هَناَحْبس وه 0(خْرْعَي

 - ُهَناَحْبُس َوُهَف :ُهَقْوَق ٍِتاَقوُلُحَمْلا نم ٌءْيَش ْرِصَي ْمَل ِهِلوُرُن يِف ناك اَذَِو

 هيون ون اهتيدركي مل إو قف 0 6



 م ٍِتاَفِصُناَو ٍءاَمَسَأْلا ٌباَتِك

 ٍ؛اَذَه َلْبَق َلاَق ُهنأِل :''"عّمَترا ُهَنأب ُهوُرَسَق اَمْنِإ ومتلا َلِإ هوتسا م» :ُهلْوَقَو 3 0 2 3 م 2 هس م4 47 كذآ 24 همس ون و وم <
 ىو ب اسك ياس سا تو 2 ل سو م رع عع 0 م سس لس

 * َنبلعْلا بر َكِلَذ اذادنأ هل َنوُلَكَو ِنْيمْوَي ىف َصَيأْلا َقلَح ىِذَلاِب َنوُرْفكَل حّيآ»
 7-7 7 06 واسس 4 ل 2 74 2 داو ا 22 رم لب . 2 لا ا لا 200 هذآ

 09 َنيِليْإَّسلِل اوس وايأ ةعبرأ ف اهتاوقأ ابف ردقو اهيف كرب هوف نم ىساور اهف لعجو
 هاب “ل 26 1001 رس ح2 5 0 0 مس 004 و داع سو 2 سي 4 ص ميرسي 24

 َتيِوياَط اَنْ [تلاَك اَهَرَك وأ اًءوَط اَييْنأ ِضْرَدلَو ا َلاَقَم ُناَحُد ىو ِةَمَلأ َلِإ ةفرتسأ مث

 -١5[. 9 :تلصف] «ِنْيَمْوَي ىف ِتاَومَس عبس ٌنهلضفف
5 

 تاوجسلا ولك نأ قشت نقزعلا "ىلع ئوتشا امن ناك 153 : لق نِإَف

 ؟ دق ىلع وحب ملافكج نق ونا كي ىف فأل
 و

 لُك َسْيَلَو هْيَلَع ٍلاَع ِءْيَش ىَلَع ِوَْسُم ُلُكَف صاح وْلُع ُءاَوِيْساِلا :ليِق

 .ِْيَلَع ٍلاَع ُهَّنَك :رْيَغ ىَلَع ىَوَتْسا ُّنإ هيف لبق اَم لك ْنِكَلَو وت 2و
 ال (ءاَوِيْسالا :ٍضْرَآْلاَو ٍتاَوَمَّسلا ٍقْلَح َدْعَب َناك ُهّنَأ هللا َرَبْحَأ يِذَّنََو

 «ضْرَأْلاَو ِتاَوَمَّسلا ٍقْلَخ َلْبَق ِهْيَلَع اًيِوَتْسُم َناك ُهّنَأ ُروُجَي ُهَّنَأ َعَم ٌوَلُعْلا ُنَلظُم

 00 ويزو 2 ى هع: هك معه 21 م 2000 210 هوا ص ص وو
 ىلع هّولع نأ لصالاف ؛ةهيلع ىّوتسا مل ااذه قلخ املف هيلع ايوتسم

 22 0 أ هو طرت فات ريدا او رب 6 رص فحم اذ ديت فاول نك 2 6.
 امأو .«كلذك هتردفو هَءاَيِرْبِكَو هَتمظَع نأ اَمُك هل مزال ْتفْصَو تاقولخملا

 يم ف: ع 2 مج” داس فر م 0
 [ه37 - هاحر/ه] . ِهِتَرَدَقَو ِهِتَئيِشمِب هلو هلعفي لف وهف ٌءاَوِيْساِلا

 لم هس هه ل

 ه2 2

 .خيشلا هل رصتنا يذلا وه ىنعملا اذهو )١(



 ةئاعر_ مالسأإلا نيش لئاسرو قوات“ بيرهقق 322222 َِ هنأ مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 2

 :هربق يف ِتِْيَمْلا ٍداَعْفِإ يف ءاملعلا لاوقأ)
 (؟هّحور وأ هّندب دعقُي له

 نَع كذ ٍبِزاَع ِنْب ِءاَرَبْلا ٍثيِدَح نم ""(ِنْيَحِيِحَّصلا» يِف َتَبْت 534
9 9 

 1 000 2 ع 2 35 ه5 2 َ 084 00 6 َ

 ملا الإ َهلإ اَل ْنَأ َدِهَش َّمُث يِنَأ هِرْبَق يِف ْثِّيَمْلا َدِعْقَأ اَذِإ» :َلاَك ُهّنَأ لكك َىِبَنلا

 نذل
  فَو اًيدلا ةزَيمْلا يف ِتياَّتلآ ٍلوَقْلاِب أونماء ذَا هللا ثيتي## :هلوق كلذف ب 2 22000 ع ءدوم مىيعم د و 2مم 5 8 4 4-0 م0072

 . ([3717 :ميهاربإ] «ةّرخآلا

 : ٍلاَوْقَأ ِةثاَلَث ىَلَع اَذَه لْثِم يف ُناَّنلاَو

 نِم ِهْيَدَبِب طاحأ دق ُهّنَأِل ؛اَمَّلْظُم "اِتِّيَمْلا َداَعْفإ ٌركْنُي نَم مُهْنِم -أ

 دَقَو .هْيَلَع ُقِبظُي رْخَص يف ُنوُكَي دَكَو ُهَعَم ُهُدوُعُف ٌنِكْمُي ال اَم ٍباَرُثلاَو ِةَراَجِحْلا
 .ٌكِلَذ ُوْحَنَو ِهِلاَحب ُدَجوُيَف ُفِشْكَي اَم ِهِنَدَب ىَلَع ٌعَضوُي

 ءْظَنَف حوُرلا ىَلَع ّوُه اَمَّنإ ِرْبَقْلا َباَذَع َّنَأ ىَّلِإ ٍساَّنلا ٌضْعَب َراَص اَذَهِلَو
 سلا ٍلُمَأ ٍةَماَع َدْنِع ٌرَكْنُم ُلْوَك اَذَهَو ءمْرَح ُنْباَو َةَرَسْيَم ُنْا ُهلوُقَي اَمك
 ْ عاجلا

 . صوُصُنلا نِم ُهوُمهَف اَم ىَلَع ُدْعُفَي ِنَدَبْلا َسْفَ نأ ىلإ َنوُرَحآ َراَصَو - ب
 ب 42 غو هع يد ل عوف هه سش يسكشأ5إ مب 2 يود < ف ه7 ماس

 ام ىلإ نورظنَي الَو ءِقِداَّصلا ِرّبْخِبَو «ةَرْذَقلاِب نوَجَتْحَي نورَحآ َراَصَو - ج
 0-0 لمسك كاس ساي عسب هاش نر ميلظهةلد ا يمد بركس هي ؟2 وكمو
 ىف نأشلا ْنكل 2«قح قِداَّصلا ربخو «(قح هللا ةردقو .ةدهاشملاَو سجلاب ملعي
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 و م كيد عهد و ديري معو و معو دهر ا ا لا ا ا ا
 بهذدتو ء يِشِمَتَو موهتو .«.هحور لعمتو ءامئان نوكَي ءانلا نأ فرع اذإو

 و 5 9
 5 وم  .سرو لللاو هر وف مال 6.ةر سلس ص وقطر ىك رول 5 رةدر وأ سدي

 اهب هِحورَو ِهِْندَبِل لّصحَيَو .ءهحور ّعَم ِهِنَدَب نطاَبِب اًرومأَو الاعفأ لعفتو ءملكتتو
 رىرا يب هللا هعررممو عيرور ا # 4 ل وربا ةسومسا ف سوس هيي يم سرس ل6 سس هه | سس يي
 هَءاَضَعْأَو .قبطم همفو .ةهضمعم هَيْنيَع و  عَجطضم هدسج نأ عم «باذعَو ميعل

4 
 00 ا هلآ ع م 1 هم 0 2 و 1 ا 2 3

 حيِصَيَو ْملُكَتَيَو يِشْمَيَو موقَي دقو «ةلخاذلا ٍةَكَرَحْلا ِةَّوَقِل ِهْنَدَب كَرَحَتَي دقو ةَنِكاَس

 .يراخبلل ظفللاو .(74171) ملسمو )١59(«2 يراخبلا )١(

 .هْيَدَِب (0)



 8 ٍتاَمِصْناَو ٍءاَمسألا ٌباَتك
 ا 1 1 تبيلل7-77-2227_--بب 7

 ُهَحوُر َنِإَف ؛ِهِرْبَق يِف فحل رماد هب ٌُرَبَتْحُي امم اذه ناك :هيطاَت يف ٍرْمَألا وُ

 ِهْنْوُك َّعَم هِنَدَبِب لِصَتُم َكِلَّذَو « ٌحيِصَتَو تدعو ْمُعَنَدَو ُلاَشَتَو ءَسِلَجَتَو َدَعُفَت

 ورق ف َهجطْضَم 5

 ِهِرْبَق نِم اًجِراَح ىَرُي دَقَو ِْنَدَب يِف َكِلْذ َرَهظَي ىَّنَح َدَح ٌرْمألا ىَوَقَي دَقَو

 نِم ٌجُرْحَيَو يِشْمَيَو ُهْنَدَب ُكَّرَحَتْيَف وب ٌةلَكَوُم ِباَذَعْلا ٌةَكِئاَلَمَو ههّيَلَع ُباَدَعْلاَو

 ُجْرْحَي نم َدِجوُش دَقَو ؛مِروُبُف يف َنيَذَعُمْلا َتاَوْصَأ ِلحاَو ريع َعيَس دقَو ورب
 يا َيِوَق اَذِإ اضنأ هلك لعق نمو تذكعم وكَو هرْبَق نم

 ُهاَرَي اَمِل مِئاَّنلا ِنَدَب َدوُعُق َّنَأ اَمُك ٍءِتّيَم ّلُك ٌقَح يف اًمِزاَل َسْبَل اَذَه ّنكَ

 .رمألا ةَّوُق ٍبَسَحِب َوُه لب ؛مِئاَن َلُكِل اًمِزاَل َسْيَل

 ءايْنَأْلا ِرْيَغَو ِءاَيِينَأْلا ِناَدْبَأَك ؛ُباَرُثلا اهلي ال ٌةَريَِك اًناَدْبَأ نأ فرع دَقَو
 و رس

 ةرياَوَتُم َكِلَذب ُراَبْحَأْلاَو ِدْحَأ ِءاَدَهُش رْيَغَو ٍدُحَأ ِءاَدَهْشَو َنيِقيَدَّصلا نم

 ُلِواَتَتُم َوُه اَقَلْظُم ِتّيَمْلا ٍداَعْقِإ نم للك َِّْنلا ُهَرَكَذ اَم َّنَأ َدوُصْقَمْلا نك
 . اًعجَطْضُم ِنَدَبْلا ٌرِهاَظ َناَك نِإَو ءْمِهِنِطاَوَبب ْمِهِدوُعُفِل

 يف ِءاَيِبْنَأْلا نِم جاَرْعِمْلا َهَلْيَل ُهآَر اَمِب لَك ُهُراَبْخِإ :اَذَه ُهبْشُي اَمِهَو

 ىَسوُمَو َنوُراَهَو ٌَسيِرْدِإَو ٌفُّسوُيَو ىَّيْحَيَو ىَسيِعَو َمَدآ ىأَر ُهَّنَأَو ءِتاَوَّمَّسلا

 يَّلَصُي مناك نشوم عار دنأ اضنأ َرَيخَأَو ْمِهْيَلَع ُهُماَلَسَو هللا ٌتاَوَلَص َميِهاَرْبإَو

 :هكاومسلا قف اقْيأ ةآر دَقَو ىورُبق ىف

 ٍبْرُق َعَم ِةَسِداَّسلا ِءاَمَّسلا يِف ُهآَر َّمُث ِهِرْبَك يِف يّلَصُي اَمِئاَف ىَسوُم َناَك اَذَِو

 ىلإ انعراسل ةنامألاو قدصلا يرحتب اوفرُع نيذلا هلاثمأو خيشلا ريغ نم مالكلا اذه ناك ول )١(
 «راب قداص خيشلا نكلو «نيطايش وأ ٍتاليبخت ىأر امنإ كلذ ىأر نم نأ اندقتعاو «هبيذكت

 .لوقي ام فرعي



 ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 27 عمم |

 5-00 ها دس ني 1 0 0 هب هج ا م 7
 :هَماَلَسَو مِهيَلَع هللا ٌتاَولَص ةكئالملا لوزن :اضيأ باّبلا اذه نِمَو

 ٍةَكَرَحْلا سْنج نم َنييِمَآلا ُحاَوْرَأَو ُةَكِئاَلَمْلا هب ْتَفِصْو ام َن
 هي ل ا َو ٍلوُرْنلاَو ٍدوُعصلاَو

 انك ف توتا ماع يف ُنِكْمُي ال اَم اًهيِف ٌنكْمُي ُهَنَأَو ءاَينَّدلا يِف ٍراَصْئَأْلاِ

 لي ل لو " ةَلئاَُم نَع مدل ءِناَكْنإْلا اب ىلذأ َكِلَ ني 0 هب فَصوُي

 . ْمِهِواَسْجَأ

 هب تءاج اَمَق :ِنَدَبْلا ٍدوُعُف لْثِم َوُه َسْبَل ِِرْبَق يِف ِتّيَمْلا ُدوُعُم َناك اَذَِو

 يل رحتك لاقت هلا وح يف ٍسوُلجْلاَو ِوُقْلا فل ني كي يللا نع ُداَنآلا

 ْنَأ ذأ ىلزأ اَمِهِرْيَغَو هط ِباَّطَحْلا ِنْب َرَمُع ِثيِدَحَو «هذ ٍبِلاَط يبأ ِنْب ٍرَمْعَج
 [هاكا/ ه5 /6] . ِداَبِعْلا 0 ِتاَفِص َلْياَمَي ا

© 2 © 

 ُهَئاَحْبُس ٌبّرلا ىَلِإ ٍةَفاَضُمْلا ٍةَمِزاّللا ٍلاَعْفَأْلا يف ِسّْنلا ٌعاَرِن)
 (ِنْيَلْصَأ يِف ف ْمِهِعاَرن نع ٌئِشاَن

 - باَتُكْلا يف ُهَهَبْشَأ اَمَو ٍلوُرْنلا ٍثيِدَح ىَنْعَم يِف ِساَّنلا عَن مةىيدل
 َويْسالاَو ٍناَيْنِإْلاَو ِءيِجَمْلا لثم ؛ل## بلا ىَلِإ ِةَفاَضُمْلا ِةَم زاّللا ٍلاَعفأْلا نم

 ل قْلَكْلا لْثِم ِةَيّدَعَتُمْلا لاكن "نق لي 4 نق رعلا يلع و تاحسلا لإ

 : ٍنْيَلْضَأ يف ْمِهِعاَرِن نع ٌِشاَن َوُه :َكِلَذ رْيَعَو ِلْذَعْلاَو
 د

 قل نوكبف «لاعف ألا ني لعق هن , ُموُقَي لق نلاعت تولا نأ ةامهيحأ

 يللا لوجنملا ف8 ةلغف نأ وأ بقولخملا ريع 4غ ُهّلَعَف اَلْعِف ٍضْرَأْلاَو تاومسلل

 ؟قدلتَمْلا وه



 عمرسسسل ٍتاَفِصُناَو ٍءاَمَسَأْلا ٌباَتِك

 هناقأ

 ال 0 1

 .-نيتورعم ٍِنْيِلْوَق ىلَع

 8 0 ن1 ل 3 معسل 0 ا ا
 باتك يف يراخبلا هركذ يذلا ّوهَو «يفلسلا نع روثاملا وه :لوآلاو

 . اًعاَّرِن هيف ُرَكْذَي ُْملَو اَقلظُم ِءاَملَعلا نع ٍداَّبِعلا ٍلاَعْفأ ٍِقَلَح رض .٠ 3 هع 26 2000 4 2: 2م 20

 نأ ىلإ ةَيِرَعْشألاَو ٍةلِزَتْعَمْلا رثْكَأَو ةّيِمْهَجلا :مالكلا لهأ نم َنوُرَخآ َبَهْذَو
 9# ب ور هلو, 2 ىداو 1 6 0 2 و 9< رو 00

 .قلخ الَو «لعف الَو هد ءالّؤه دنع هلل َسيلَو «قولخُملا سفن ّومه قلخلا

 ريد  هنارول ا نم ف نرسل فاو جا نا قاع سس 4955 5 ( لأ وكر رفعوا وود
 .ّنيِرخاتملا ةفسالفلا نم ٌةَفَئاَط لق وهو ء.اهسفنا تاقولخملا الإ ءعادبإ الو

 هنأ :ةَيَدَعَتِمْلاَو ةمِزاللا ىَلاَعَت ّبّرلا لاَعْفَأ ِهْيَلَع ىتْبت يِذَلا يناثلا لّصألا 3 رف م 06 م ص اج 3 و م5 هوس مى م 00 معى
 6 .؟ ني هكح ين ا يو هما 11 م معد 0-2 مب ل وح ل 54 (-4 و ور 8. ور م2 و 2

 يل مأ ِهِتَئيِشَمَو ِهِتَردقب ةقلعتملا ةيراّيتخالا رومالا هب موقت له هناحبس

 ا ىلا فص و 7 آ 50 أ مال م م4 <
 َراَوَج ٍةَفِساَلْملاَو مالكلا ٍفِئاَوَط نِم ٍريِثَكَو ِثيِدَحلا ٍةّمِيَأَو ٍفلَّسلا ٌبَمْذَمَف

 .ٌكلْذ

 ٍةَئبْثُم نم ةّيبالكلاو َةَمِساَلَفْلاَو ٍةَلِزَتْعَمْلاَو ةّيِدُهَجلا نم ِتاَمَّصلا ةافن َبَمْذَو 6 هه ص 8 26 رع ىلا اونو عا هه 8: 2 هاا رم طم

 .هب َكِلَذ ماَيِق عاَنيْما ىلإ ِتاَمّصلا
7 7 > 26 

 ماع هش رس مظيد2سم ل[ هكد ل5 ا 0114 6 0
 ِتاذب موَقَي ام لّوانتت يتلا ..(ةكرخلا» ظفمل : يناثلا لصالا ماب نمو

 ه6 "م سه 2م ٠ - 21ج سن نييك م ّة مم أ

 ل3 ريعو ضو و لب :لورسلاو ءاوبس هاو ءَكِلَذ ِناَسْحِإْلاَو قْلَحْلاَك ؛ةَيدَعَتمْلا َلاَعْفَأْلاَو لب ؛لوُرْتلاَو ءاَوِتْسالا أ 206 00 000 يس هةر الو اق ؟ 2 07 ع أ

 ثالث ىَلَع ؟ُهْنَع هيمن بجي ْمَأ اهب ُهللا ٌفَصوُي
 لا م هر هؤ#» ور ند 2مل خش ل كيه فل ل خي لود س5
 ثبرلاب َموقَي نأ زوجي الف « ىنعم لكبَو اقلطم كِلذ يِفنَي نم لوف : اهدَحَأ

 (ةنغ اَييِضاَر نكي ْمل نأ َدْعَب ٍدَحَأ ىَلَع اًضْرَي الف ةَيِراَيِيْخاِلا ٍروُمَألا نم ٌءْيَش هر 2 2 د 2 < هر 5 0 ب وع هال ا نس © 2 2
 0 َ ل مك 0 را 2 02 و ول هك س 6 00

 الو ٍةَبْوَتَلا َدْعَب ٍةَبْوُتلاِب حَرمَي الَو ءَناَبْصْع نكي ُمل نأ َدْعَب ِهْيلَع ٌبَضْعَي الَو

 0 2 1 ل اس ص لا طاف قال وم يما ولا كلم
 . هِتاَذب مِئاَك َكِلَذ ْنِإ لبق اَذِإ ِهِتَرْدَفَو هَِكيِشَمِب ملكتي

 ىلإ مهنَع لقتناو ٠ رتعملاو ةيمهجلا مه هب فرع نم لوأ لؤقلا اذَهَو ا م ل ه2 سو عع رم ع1 ه1 |
 هوم
 .ةَعَبَرالا َةّمِيَألا عاب نِم مُهَقَفاَو نَمَو «ةيملاسلاو ِةّيرَعْشَألاَو ةّيبالكلا

 5 هك اس سرع ل ص 5 0 7 ا 20 6 4 وس © كر

 نِم ْمِهِرْيْغَو ةّيِماَركلاو ةيماشهلا َلْوَق ّوهَو ءَكِلَذ تاَبْثِإ :يناثلا َلْوَقلاَو

 .ٍةَكَرَحْلا ِظْفَلب اوُحَّرَص َنيِذَّلا ماَلَكْلا لْمَأ ٍفْئاَوَط



 ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت م ا 5
 ات

 امرا هك ةكيشخل اولا ردا دو لكلا نَع ُروُهْسَمْلا ُلُوَقْلاَو

 ٍةَمِزاّللا ٍلاَعْفَأْلا نم َكِلَذ ٌّرْيَغ ٍُعَو و ٌكِزْنَيَ ل هنأ نم ُةَسْلاَو ُباَتِكْلا هب َدَرَو

 [هالا/_ ه58/65]

25 2 

 (ٌقوُلْخَم ُهْنِإ َلاَق دَقَف ٌتَدْحُم نآرُقْلا َّنِإ َلاَق نَم)
 ٍقوُلْخَمْلا ىَلَع الإ «ِْثَدْخُمْلا» َطْمَل ُقِلظُي ال ُّن هيَداَع نم َناَك نَم [57-]

 اوُرطاَتَت َنيِذَّلا َنيِرِظاَتتمْلا َدْنِع ٌروُهْشَمْل | َوُه ُحالطض مالا اَذَه َناَك امك - لِصٌفمْنُمْلا

 0 َنوُفِرْعَي ا اوُناَكَو كلاي دّمْحأ ٍماَم مإلا ٍةَْحِم يِف ِنآْرَقْلا يِف

 َلاَقُي ْنَأ ِةَن َنُسلا ٍلْمَأ َدْنِع ُروُجَي ال حالطضالا اَذَه ىَلَعَف  َلِصَمْنُمْلا َقوُلُخَمْلا

 [ه7 /ه] ٠ 21 لاق دقت تدق نإ لاق نب كردشتتا ةاذقلا

 هه م

 دمحأ مامإلا ةنحم ببسو «نآرقلا قلخب لوقلا أشنم)

 (باَلُك ِنْبا يف خيشلا يأرو هل ىرج ام ركذو

 : ِءْيَش لكِ اًمِلاَح هللا ٍنْوَك ىَنْعَم َنَأ َعَدَتبمْلا مالا ُةَمِيَأ َدََتْعا ان كم
 ْنَأ مُهَمِرَل : مّلاَعْلا ٌتَدْحَأ ىَّتَح ءْيَسِب مّلُكَتُم اَكَو يع ٍلِعاَ َرْيَغ َكَرَي ْمل هنأ

 .ُهْنَع نْئاَب َلِصَقْنُم َقوُلْحَم هللا مالك نِم ُهَرْيَغ وأ َنآرُقْلا َّنِإ :اوُلوُقَي

 نم هتبث نم َ هكر ةنولا هذه ْتَرَهَتْشاَو َكِلَذِب نيفانلا َّنِحَتْما اَمَلَق

 دانه ىتح :ةنسلل امام هل َءَجَو هللا ُهَتَبَت يِذَّنا ُماَمِإلا َناَكَو َةَّنَّسلا ِةَّمِت

 ناك الإ ءاّيْتُس َناك ُهَقَاَو نَمَف ءوب َساّنلا َنوُنِحَتْمَي ِةَنْحِمْلا ٍروُهظ َدْعَب 5

 ُرْيَغ هللا ُْماَلَك َنآرُقْلا ؛ نأ ىَلَع َتبَتَق لح ُنْب دّمْحَأ ُماَمِإلا َوُه :اّيِع

 ةيئاث ىلإ اباَتِك ٍةَنْحِمْلاِب َبَتُك سوسرطب ِرْملا ىلإ راض امل ةرماعلا داَكَو
 رس

2- 

 نع 0 :ةاَنَشَعْلاَو ءاهقفلاَو َءاَمَلْعْلا اَعَدَق ؛ميِهاَربإ نب َقاَحْسِإ ٍِقاَرِعْلاب

 32 ديف لوفي اننا اناكك يقكف ايتاوشلا هتلع ةاغاك"هوفقاَومْلاَو ٍةَباَجِإْلا
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 ْبِرْضاَق اَبيِجُي ْمَل ْنِإ :َقاَحْسِإ ِنْب ٍنَمْحّرلا ٍدّبَعَو ِديِلَوْلا ِنْب ٍرْشِب :ِنْيَيِضاَقْلا
 .ّيلإ مُهْلِسْرَأَك مُهْدّيَمَق اوُبجُي ْمَل نإ َنيِقاَبْلا نع ُلوُقَيَو ءاَمُهَقاَتْع

 ِساَّنلا دقق :تاَجأَو .«ناَهركُم اَمُهْنَأ اَمِهِباَحْصَأِل اَرَكَذَو ِناَيِضاَقْلا َباَجَأَق
 نيب ذي نأ هم مج وس دو ه6 مج

 اوُدّيم اّمَلَف ءْمُهَديَقَف .سفنأ ُهَّنِس ْبِحُي ْمَلَو ءَديِعَوْلا اَوَأَر اّمَل مُهَديَقُي ْنَأ َلْبَ
 هه

 يووباسيللا وت نت َدعكتَو لن نب دّمْحَأ :ِنْيَئْنا لإ نوفاك تاع

 لب ُنوُمْأَمْلا َتاَمَو ءٍقيِرّطلا يف حوُت ُنْب ُدّمَحُم َتاَمُك هَل ِنيَئيَمُم اَمُهوُنَسْرَأَ
 ل 1 روج ا ةانقنلاب ى ردو ناهس ققأ وش نا هنن دكا سفن ا

 ءاَمَداَسَق َنِّيَبَو ءْمُهَجَجَح َعَقَدَك ةَدَدَعَتُم اَماّيأ ُهوُرَطاَنَو ُهوُبَلَط مُهنِإ من

 .رثأ ني اَلَو كس نم اَلَو باتك نم ال ةجب ةوُوُفَي ام ىلع اوي مَ منا
 : . .ِتاَفّصلِل ٌةَلْظَعُم مُهَنَأَو ءْمِهِرْمَأ ُنِطاَب ِساّنلِل َنّيبَتَو اَذَه َرَهَْشا اّمَلَو

 ٌهَراَث ّقَحْلا ماَكَكْلاِبَو ةَراَت ِراَثآْلاَو ِثيِدَحْناَو ِنآْرْقْلاِب مهْيَلَع ٍفِئاَوّملا ُدَر َرْثك

 ْ .ٌةراَث لطاَبْلابَو
 باَلُك ِنْب ٍديِعَس ُنْب هللا ُدْبَع ٍدَّمَحُم وُبَأ :ْمهْيَلَع ُدّرلِل َبدَتْنَأ نّمِم َناَكَو

 هل َناَكَو

 أ 4
 «داّؤود

 سمس يع و 2

 .ْنيِدَو ملِعَو لضف

 اَذَهَف :َنيِمِلْسُمْلا يِف ىَراَصَنلا َنيِد َرِهْظُيِل ُهَعَدَتْبا اَم َعَدَتْبا ُهنِإ :َلاَق نَمَو

 . ْمِهْيَلَع ّدَر َنيِذَّلا ةّيِمْهَجْلاَو ةَلِرَتْعُمْلا ِهْيَلَع اًَذَه ىَرَتْقا اَمَّنِإَو

 يبأ ةَقيِرَط َكَلَس :ِلاَرِتْعاِلا نَع ّعَجَر امل ُيِرَعْشَأْلا ٍنَسَحْلا وُبأ َناَكَو
 مو 0 سامع

 و9
0 

 ثدخفلا ماَلَكْلا لضأ ٍداَسّمِل ِدَتْهَي 3 :ةيوهجلا ىلع 5و امل تدلك ّنْئآَو

 .ِهْيَلَع مُهَقَفاَو لَب ؛ماَلْسِإْلا نيد يِف ُهوُعَدَتْبا يِذَّلا
 5 و رة 2 م 8 فلا ند ا 7

 لها نم مه لطاَبلاِب يِرَعشالاَو بالك ّنبا نومْذَي َنيِذلا ِءالَّوؤَهَو



 0 يح ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 0 مم

 ''ِثيِدَحْلا
 م ٍلْصَأ ٍلوُحُد نم كِل ىلإ ُهَرَطْضا اّمَل :ُهَتَدْحَأ ام َتَدْحَأ ٍباّلُك ُنْباَو

 َتفّنَصَو «ِهِتاَفِص يْمَنَو وللا ٌوُلُع يفتي ْمِهِلْوَق َداَسَك َنّيي دَكَ اد ف

 ٍلْوَق ٍداَسَق ىَلَع َةيِلْفَع ريك لأ َنّيبَ يال ٌةَريثَك اًمْثُك

 ٍةَرظِفْلاِ موُلْعَمْل نِم مُهَّل ُهَتئياَبُمَو ِهِقْلَخ ىَلَع هللا كلغ نا اهني ,ةّيِْهَجْلا
 ومع

 .ةَنُسلاَو ُباَتِكْلا َكِلَّذ ىَلَع َّلَد اَمَك ِّيِياَيِقْلا َةَيِلقَعْلا ِةّلِوَأْلاَو

 هبف ّنّيَب وِرْيَغَو (ِنآَرَقْلا مُهَقا باّتِك يِف يبساحملا ثراَحْلا اَهَرَكَذ َكِلَّذَكَو

 :اقنلا هلو َداَسَق هب َنّيب اَم ِهِشْرَع ىَلَع ِهئاَوِتْساَو هلال

 َتوُبُت اوُمِلَعَو َنيِمّلُكَتُمْلا ٍلْوَق لْضَأ اوُمِهَق َنيِذَّلا ٍراَّطْنلا نِم ُريِثَكْلا َحِرََو
 يتلا ِةَقيِرطلا هِذَهِب اوُحِرَف هُقوُلُخَم ةمالك نأ َلَوَقْلا اوُرَكْنأَو شن تاَنّضلا

 .ِباَلُك نبا اَهَكَلَس
 ٍراَعِش ُروُهُظ ِهِف اَم ةّيوْهَجْلاَو ِةلرَمُْمْلا ََرْوَس رْسُك نِم اًدَه يِف َناَكَو

 يِف ىَرُي هللا َّنأَ ا ُرْيَغ هللا ُماَلَك َنآْرُقْلا َنأب ُلْوَقْلا َوُهَو ."اةَّنَّسلا

 .ةئشلا لؤضأ نم كلذ ُدْيَعَو نَدقْلاَو تانلا َتاَْنإَو 'يَرِخآلا

 ىلع ىبرت نم ىلع اًبيرغ سيل هنكلو «هعون نم ديرفلا لدعلاو فاصنإلا اذه ىلإ :رظنا )١(
 ةريثك عضاوم يف مهحَّدَمو ؛هلهأو ثيدحلا ىلإ بستني فورعم وه م ؛مالسإلا

 ِباَلُك ٍنْبال رصتنا دقف :كلذ عمو «ٌةديقعو اًجهنم فئاوطلا حصأ مهنأ نّيبو ءاَّدج

 ايهم لاق اممو ءامهلاوقأ ضعب ىلع ّدر دق لب ؛ثيدحلا لهأ نم 00 امهو َيِرَعَْألاَو

 .ها. ٌيِرَعْشأْلاَو باَلُك ٍنْباَو مارك ٍنْباَك ؛ ةيتافصلا نيِملُكَتمْلاَو مالكا َلْهَأ ُةَمِيَذْلاَو فلسا م مذ

 .ِثيِدَحْلا ٍلْمَأ نم ٍلِطاَبْلاِب امهّمذ نم ىلع باع دقف :كلذ عمو

 يف ماكحلا وأ فئاوطلا وأ دارفألا نم هبوبحم نع عفادُي الأ «لقاع نمؤم لكل سرد اذهو

 لبقيو «بيبح نم ءاج ولو لطابلا دري لب ؛قحلا لاق ولو فلاخملا مذيو «باوصلاو أطخلا

 يف برضي :ىلاعت هللا همحر ميقلا نبا لاق امك قداصلا ريصبلاو «ضيغب نم ءاج ولو قحلا

 نع ىأنيو ةفئاط ىلإ زّيحتُي الو ءاهعم ام نسحأ ىلع ةفئاط لك رشاعيو «مهسب ةمينغ لك
 .ها.قحلا نم ءيش اهعم نوكي ال نأ :ةيلكلاب ىرخألا

 زا لع داق هيقاو ةلشنا لعا دي يدوب ىكم امل توسل د: خنلا وورس نق ذاع )00
 مهدنع نيذلا ةلبقلا لهأ نم هفلاخُي نم راصتناب حرفي نمؤملا نكلو «دقتعملا يف ٌعدب هدنع

 .ةميظعو ةريبك عدب مهدنع نم ىلع ةليلق ٌعدب



 لإ 8م حبيبي حبببب ب تل لا معص ِتاَمِصُناَو ٍءاَمَسَأْلا ٌباَتِك

 ِهِتاَفِصَو هللا مالك يف ُهَلْوَق ِباّلُك نبا 4 ع يِنَلا (َيِلْقَعْلا َّلْصَأْلا» ّنكَل

 ِتاَوّمَّسلا هللا ٍقْلَح ف اوُمّلُكَ اذ 00 «ِهْئْيَعِب ةَلَِمْعُمْلاَو ةييوجلا ٌلضَأ ّوُه 2

 ةّئْهَجْلا ُهَعَدَتْبا يِنَلا لضأْلاب َنوُمَلكتي اَمَّنِإ ِتاَقوُلْخَمْلا نِم َكِلَذ ِرْيَغَو نقْرَأْلاَو

 . َكِيَلوُأ ٍةَجَحب هَنوُرَرَقيَو «َكِيَلوُأ ُهَلَقَن اَمُك ِدَّلِمْلا ٍلُهَأ َلْوَق َنوُوُقي مُهَعَبَلا نَمَو
 [همم_هما'/ه]

 اًنيِف َيِه يِيّلا هلل ٍتاَمّصلا َعيِمَج َنوُرَكْنُي ةّيِمُهَجْلا ُءاَمَدُق َناَك 99
 هُجَوْلاَو ٍدَيْلاَك ٌماَسْجَأ وأ هَةَرْدُقْلاَو ملِعْلاَك ٌضاَرْعَأ

 مانجا اننا يو يتلا تانكلاو اشتي ارركتاو يراقب مْلِعْلاَك ٌضاّرغأ اًنيِف َيِه يِتْلا ٍتاَفَّصلا نم ريِثكب اوُرَقَأ مهؤاثدحو
 .ِدْيلاَك ٌماَسْجَأ اًئيِف َيِح يتلا ٍتاَمّصلا ٍضْعَبب ّرَق أ نم مف

 اَمُهْرْيْغَو تيطخلا ٍرْكَب قلاَو يباطخلا ةعذ اع 1 0 هلا كب
 ءاَمِرِهاَط ىَلَع ِتاَفَّصلا ِتاَيَآَو ِتاَمَّصلا ِثيِداَحُأ ُءاَرْجِإ ٍفَلَّسلا ُبَمْذَم :اوُناَق 1

 ىَنْعَم نإ اَلَو ُهَرْدُقْلا ِدّيْلا ىَتْعَم نإ :ٌلوَقَت الق ءاَهّْنَع هبِشَتلاَو ةُيِفَْكلا يفت َعَم
 رس هم اس م

 ءِتاَّذلا يف ماَلَكْلا ىَلَع ٌعْرَف ِتاَمَّصلا يف َماَلَكْلا 0 َكِلذَو ؛مْلِعْلا علا

 .ُهَلاَثِم هيف ُعَبتيَو ُهَوُذَح هيف ىَذَتْحُي

32 

 ُتاَبثإ كِلْذَكف :ِةّيِفْيَك َتاَبْنِإ ال ٍدوجَو َتاَبْثِإ ٍتاذلا َتاَبْنِإ َناَك اذِإَف
 ةَيفيك تاَبثإ ال ٍدوجو تاَبثِإ ٍتاَفَّصلا

 5 سام ًَء هو ماوس مس 3 0 55 020 0 رهو

 «ٌىئعفاشلا باحصا نم ِناَماَمِإ اَمهَو - ٌبيِطَخْلاَو يباطخلا كّرَبخ | لف

 اَهُؤاَرْجِإ ٍفَلَّسلا َبَمْذَم َّنَأ - يِناَعَمْلاِب يباطخلا مْلِعَو ٍلْقَتلاِ اًمِهِمْلِع ىَلَع ّنَمَتُم

 نس يل

 اهذاختا ينعت الو «بزح ىلإ ءامتنالا ينعت ال يهو «مويلا ةديلو نكت مل ةظفللا هذه نأ هيف )١(

 فلسلا جهنمو راثآب كسمتلا ينعت لب ؛نيدهتجملاو نيحلصملاو ءاملعلا يف نعطلل ًةعيرذ



 ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت قمم

 اًدَحَأ ُتْمِلَع اَمَق ٍفَلَّسلا ٍبِهاَذَم نَع ِثْحَبْلا يِف ُتْمَلاَب دق يّنأ ُمَلْعَي ُهلاَو

0 

 0 َُهَو 0 هللا 0 هَ 0 اف ُماَمِإْلا نملأ نب كلام َلاَقُو

25 

 َنَم َدْنِع ٌةَرِاَوَعُم َكِلَذِب دل ٍرِئاَسَو ٍوياَحْضأو كي يلا نم 2

 م6 ا ور اًراَعِص ِتاَمْنَصُم م اَهيِف ُاَمَلُعْلا َعَمَج دقو ءاَهَعَبتت

 لب ؛كِلَذ ٌضِقاَكي ُدِحاَو فْرَح مُهْنِم ٍدحأ نع َلَقنُي نأ ُنحنُي ال هنأ اًعظت اًضبأ
 2 ومد يق

 . اًضْعَب مهضعب ف قدَصَي ٍةَدِحاَو ٍةَديِقَعَو ٍةَدِحاَو ٍةَمِلَك ىَلَع نوُعِمَجم مُهلك

 عال 6 2

 لاك دلو ءٍواَرُم ريغ اذَه ٌرِهاَ :ٍرغّدلا ني اَمْوَي َلاَق مُهْنِم ٌدَحَأ بل مث

 ياكل لك اولاقوق مهلا ْمَم هوِرِهاَط نَع ٌفوُرْضَم ُتيِوَحْلا اَذَه و ةيالا ِهْلَه

 دق اّمِم لكْشتسُي اَميِف ف ل ءاَمِرِهاَطَو اَهِموُمُم نع ِةَكوُرْضَمْلا ماكخألا ِتاَيَآ

 اس وهف ادعو ضْفاَنَت أ ْمُهَوَُي

 اَلَو ردك ُهوُبوُسَي ْمَل ءِءاَمَصَو ءٍةَراَهَطَو ءٍةَماَلَسِب اًَموُقَلْظَأ ُتاَفّصلا ِهِذَمَو
0 

 ::نسع

 مث لكي هللا ُلوُسَر َناَكَل :َنيِمِلْسُمْلا َدْنِع َرِهاَظلا َوُه اَذَه نُْكَي ْمَل وَلَو

 نم دحأ ناكل 37 ارم دنع ةنرمهفت يذلا ٌرِجاَظلا : يدلل الاف فلكل
 مرو كلاود لكتشسا يولقفلا 0 وا .٠ ا و

 نَع تْنَحَب اَذإ اَهَلاَثْمَأَو [ءاوتسالا :يأ] َةَفّصلا ِهِذَم ٌرِكْنُي نَم َةّماَع َّنَأ ْمَّلْعاَو

 ءامسألا باب يف فلسلا راثآ نع ثحبلا يف هعسو لذب هنأب لك رابلا قداصلا وهو مسقأ )١(
 .مهنع هلقنو هررق ام يف فلاخ نم دجي ملف «تافصلاو

 .ىوهلا نم هبلق الخ نم لكل عنقم وهو « عيدب لالدتساو «نيتم مالك 00

 )47١/5( :ىربكلا ىواتفلا نم تبثملاو !ناكلو :لصألا يف (*)



 مت ا ٍتاَفِصُناَو ٍءاَمَسَأْلا ٌباَتِك

 ك0

 007 ِءاَوَيْساَك ؟ِةَيآلا ِهْذَه َرِهاَظ نأ اوُدقتْعا دق ْمهِتْذَجَو ةوُركْلأ ي ىِذْلا ِهَجَوْلا 0 ها ا رج 3 + هَ و 6-5 2 2 هر

 ث َنوَقلا 1 ْمِهِفِلاَحُم نع اؤُكَح م كش ثا انودخ ملتي ا

 ذآ 828 امإ ؛ُهليِوُأَت ُنّيَعَتيَف و هناَلْظُب ىَلَع ِةّلِوَأْلا ٍةَماَنِإ يِف
2 3 

 .ِةَناَكَمْلاَو رْدَقْلا ُوُلُع َوُه يِذَّلا ٍناَحْجُرلاَو ٍلْضَمْلاِب وأ يل ٍروُهْظلاِ
 ْيَلَع ِْفّللا اَذَه ُةَلاَلَد ُنوُكَي ِهِلاَلَجِب ُقيِلَي ٌءاَوِيْسا َوُهَو ُتِلاَثلا ىَنْعَمْلا ىَقْبَيَو

 .ِهْيَلَع ٌعْمَّسلا َّلَد دق : اَهَيِناَعَم ىَلَع ِرَصَبْلاَو عْمّسلاَو ٍةَداَرإْلاَو مْلِْل ِظْفَل ا

 :قْلَكْلاِب ُقِيِلَي يِذَّلا ىَنْعَمْلا ىَلَع َرِماَظلا َقّلظَأ نَم أطَح كل ُنّيبُي يِذَّلأو

 اَذإ ِهِذَهَك ءبْلَكْلاَو رْحَبْلاَو ِراَمحْلاَو ٍدَسَأْلا ِظْفَلُك ِ؛ُدَرْفُم ُهاَنْعَم اَم :اَمُهُدَحأ

 وأ ٌيِخَّسلا وأ مِلاَعْلِل وأ ٌراَمِح :ِديِلَبْلِل َليِق وأ ءِهِلوُسَر ُدَسَأَو هللا ٌدَسَأ :َ

 راجع ادهف سلك سلا ليك وأ رخَب : لْيَخْلا ني.داوجلا

 : ةَحْلط يب ِسَرَمِل لك ينل ٍلوََك ؛ُداَرُمْلا َنّيَبت : ٌةئيِرَق هب ْتَنِرُق ْنِإ مْ

 ىَلَع هللا كك وللا فويس نم فت اًَدِلاَخ َّنِإ» :ِهِلْوَقَو 27و هخَبَ هاَنْدَجَو ْنِإ)

 : ِساَّبَع ِنْبا ٍلْوَقَو 2" "هاًصيِحَت كصمقي هللا نإ : ِناَمْثْعِل ِهِلَْقَو ."”َنيُكِرْشُمْلا

 َعَيِاَب اَمَنَأَكَف ُهَحَفاَصَو ُهَمَّلَتْسا نَمَق «ٍضْرَألا يف هللا ْنيِمَي ب ُدَوْسَألا ُدَجَحْلا»

 .ٌكِلَذ وُحَنَو َناَق 6 ا

 َّوهَو ءِهِبِحاَص ُداَرَم طفلا نم َرَهظ دق َناَك نو زوجت ذ هيف اعمل اَذَهَق

 عْضَوْلا يف ٍرِهاَظلا ىلع ال ٠ .ِمُلكَتُمْلا اَذَه ٍلاَمْعَتْسا يِف ٍرِهاَظلا اذه ىلع لْوُمُحَم

 .ٍلَوَأْلا

 ٍ؛ِهْئْمِذ ىَلِإ َكِلَذ َقَبَسَو ءوب َداَرُمْلا َمِلَع :َكْوَقْلا اَذَه َعِمَس نَم َلُكَو

 )١( دمحأ هاور (؟) .(700 ملسمو «(7711) يراخبلا هاور )57(.

 .بيرغ نسح :يذمرتلا لاقو 7 62 كدادقف) دمحأو فراغ كل يذمرتلا هاور قره



 هنأ مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت م
 57ر1 02و ححُججج

 - و نأ

 يوي ادعو لوألا يفعل" ةكاوإ عينا

 ِظْفّللا ُفْرَص َوُه يَِلا ليِوُأَتلا نم :ىَنْعَمْلا اَذَه ىَلَع ِظْفَللا ْلْمَح َسْيَلَو
 و نول ل نار نعت د

 ْمُهَوَتَي ُتْيَح ؛ِباَبْلا اَذَه يِف نيطلاغلا ِطَلَغ 50 دَحَأ ادعو

 لا لا نأ رات تِلاَحُم ِظْفّللا اَذَه نِم َموُهْفَمْلا

 قيفمْلا نأ

 : ٌةَفاَضإ هانم يف ام ام : ٍظاَمْلَألا نم ىناثلا ٌحْوَنلا

 قؤنو لوتسلاو ولغلاك «ةضشم ةفاضإ قمل نوكب نأ انرخا

 ِرْجَعْلاَو ةردقلاو فشلا ملِعْلاَك +1 ا كيوي لد وك نأ نأ ته 3
2 

 ل ل ل اَذَهَق :ٍرَصَمْلاَو عُمّسلاَو

 : ِنْيَهَجَوِل و هدِراَوَم ضْعَب ٍبَسَح

 لفك اًدرْم لمغتسُي ل هلأ :اَمِحِرَحآ
 رْدَقْلا يف َةَقيِقَح ُلَعْجُي لب ؛ُراَجَمْلا وأ ُكاَرِيْشالا ُهْنِم ُمَرْلَي َكِلَذ نأ :يناَنلا

 .ِهِدِراَوَم َنْيَب ِكَرَتْشُمْلا

 يف ترعلا هليشتسل ُهَلِوْعَتْسَت ْمَل «ىّوتسا) : َطْقَل َّنِإَق ؛ِباَبْلا اَذَه نش ف ٌّنَحَن اَمَو

 اَراَجَم ِرْيَغ يف ٌريِصَي ىَّنَح ةَقيِقَح ِِريِرَس ىَلَع - اّلَنَم - ّيِمَدَآْلا ٍسوُلُج ٍصوُصُخ
 ِرَسَبْلا ٍبْلَقِب مِئاَقْلا ِْرْعْلا صوُصُخ يف ُبَرَعْلا هلوغتشت ْمَل «ململا» طفل نأ امك

 00062 هِرْيَغ يف ُهْتلَمْعَتْساَو ةَقيِقَح ّيِرظَنو ّيِروُرَض 9 مِقُْمْل

 مَّدْسأ مب اًلَوإ» :ِهِلْوَق يِف امك ٍةَيِدْعَت الب ُلَمْعَكْسُي :َةَراَت ىَنْعَمْلا ل

 حووتسأ ممم :هلؤُك يف امك ْباَعْلا ٍفْرَحِب ىَّدَعُي :ٌةَراَثو 4 ممل رح و
 رح اس و 11

 . ءاَلْعِتْساِلا ٍفْرَحِب د :ةَراَتَو ١ :تلصف] 6 ناَحَد ىو 8 0

 ه6 و

 ْنأ ُبِجَي اَلَف ِهِقْلَكِل َةَنِص ُنوُكَي :ةَراَتَو فل َةَمِص ُنوُكَي :َهَراَت اَذَه ّمُث

 . اًراججَم ماِرَحآلا يِفو ةقيقح ةَفيِقَح ِنْيَعِضْوَمْلا ٍدَحَأ يِف َلَعْجُي



 6 ا ٍتاَفِصُناَو ٍءاَمَسَأْلا ٌباَتِك

 ع اكيييللللج#©«_">+حج2دحل+َِز[ز|_ضش“*نهتجمململلللللللللاااا

 6. و هم و

 ود ولم كي ؟5 يِيَلا َةّيص ةّيَّصاَخْلا هللا ِءاَوِيْسا نِم َمَهْفُي ْنَأ ٌروُجَي اَلَو

 هلْوَقو «[47 :تايراذلا] عربا اهب هَملاَوإ» :ىَلاَعَت هلؤَق يِف امك ٍ؛ٍقِلاَخْلا

 عمم  ظاترلز 7١[. :سي] «ًآندْيَل تَلِمَع اًنّيإ» : ىَلاَعَت

 ِثِراَحْلا ٍرْجَهِب َرَمَأَو َةَيِباَّلُكْلا نا يا ُماَمِإْلا َناَك ب ١

 لزق نع دآرْلا يف :حجَر نإ تراخلا نع لبق دقي ءْمُهْنِم َناَك ِهِن ِهِنْوَكِل ٌيِبَساَحُمْلا
 وانغ ار

 ُهْنَع َكِلَذ َرَكَذ نَّمِمَو ءتْوَصِب ُمَّلَكَتَي هللا َّن ل ناك هنإَو ءباَلُك ِنْبا

 [ هم“ /6] . ٍفّدَصَتلا ع ُفُرَعَّتلا باَتِك ىف يذابالكلا

> 5 

 (ةيمهجلا لوق ةقيقح)

 ْنأ دقتعا هنأ همالك نم نيبتف اًيمهج ترظان :يدع نب مصاع نع /574]

 .«كلذ ىلع نورودي ةيمهجلا ناك :مالسإلا خيش لاق ءٌبر ءامسلا يف سيل

 دعب املف «ةّنّسلا لهأ ةرثكو ةمئألاو فلسلا روفول هب نوحرصي اونوكي ملو
 نوروديو هيلإ نوريشي كئلوأ ناك امب مهعابتأ حرص ةمئألا ضرقناو دهعلا

 لوح

 مهرمأ دتشا دهعلا دعبو رمألا لاط املك عدبلا ترهظ اذكهو :لاق

 [؟8/7١ ةيمالسإلا شويجلا عامتجا] . تظلغتو

 ةيمهجلا ورخأتم اهلوأت يتلا هناحبس هللا تافص اهيف يتلا تايآلا 259ه ]

 َنيذلاَو هللا َنوُعِدَحم» :2"”ةعبسلا تافصلا ىوس ام يهو «ةيعمسلا تافصلا اهومسو

 هدو بج اىربَتي هَل * َنوُمِزْبَْسُم ُنْحح اَمَنِإ مُكعَم اَنِإ اولا 219 :ةرقبلا] ةيآلا 6أوُمَماَ
7 

 لوسرلا انعبتاو تأ ا امير ١6[« 15 :ةرقبلال 409 َوُهَمْعي ع 3 مهِخُط يف ٍق

2 1١ 

 ةيمهج نيرخأتملا ةرعاشألا نأ ىلع لديو «فلؤملا طخ نم ناونعلا اذه :ةيشاحلا يف لاق )١(
 «ةيمالكلا مهعدب سيسأت يف ةيمهجلا سيبلت نايب» :يزارلا ىلع هيف در يذلا هباتك ىمس امك

 .«ةيرمدتلا» ةلاسرلا يف ف ةرعاشألا بهذم اذه نأب حرص امكو



 هنأ مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت م
 شلل الا

 دص
 5-5 2 مجم وعد ويودع وهم مص 200 سلا سل ص رس هر د م

 ايميل © َنركمْلا ُدْيَح هلو هللا ركحَمو اوركحمو (© تييهتلا عم اسبكُأ
 و

 [الا//١ كردتسملا] .[147 :ءاسنلا] «َمُهَعِددَح َوُهَو َهَللأ َنوعِدتي َنيِقِفتَمْلا نإ » 02154 5

 نب هللا دبع يبأو يربطلا نسحلا يبأك ؛هباحصأ ةمئأو يرعشألا 255751
 يف تركذ يتلا ةيربخلا تافصلا تابثإ ىلع نوقفتم ركب يبأ يضاقلاو دهاجم

 كلذ يف يرعشألل سيلو ءاهليوأت لاطبإو «نيديلاو هجولاو ءاوتسالاك ؛نآرقلا

 . الصأ نالوق

 يف نالوق هعابتأل ْنكلو «نيلوق كلذ يف يرعشألا نع ٌدحأ ركذي ملو
 .كلذ

 عجرو ءداشرإلا يف امهلَّوأ :نالوق اهليوأت يف ينيوجلا يلاعملا يبألو

 هنأو «هميرحت ىلع فلسلا عامجإ لقنو ءهمرحو ةيماظنلا هتلاسر يف ليوأتلا نع
 86/١[ كردتسملا] .زئاج الو بجاوب سيل

 هه ه

 (اهريغو ِتاَفّصلا ِتاَيآ نيب قيرفتلا يف ةليلج ةدعاق)
0 
 5 هدا 1 يامدقر ١ و 1 و 3

 عيمج نم هريبذتو ِهِتَردَقَو ٍهِلِعِب بيرق  هناحبس هن
 ٍةْنسلا لهأ عيوج ٌبَهْذَم اذه ءاَرِداَق مِهّيَلَع َلَرَي ْملَو ءاَمِلاَع مهب َلَرَي مل هِهِقَلَح 5 3 -# 00 0 - 1 ا أ 4 بخ 0 د

 . ٍفئاَوطلا ٍةَّماَعَو

 ل 4 م 2 0 4 5 ا ص

 نِم ٍريِهاَمَجْلا َدْنِع اَعَِتْمُم َسْيَل مُهْنِم ُهْبْرَقَو هَسْفَن ُهْنِم ِهِداَبِع ُبْرَق َناَك اّذِإَو
 5 آذآ ًَ 3 م رب 2 ًَ م2 50

 ْبِجَي مل :مالكلا لْهَأَو ِةّيِفوصلاَو ِءاَهَقْفْلاَو ِثيِدَحلا لْهَأ نم ْمِهِعاَبْتْأَو ٍفْلَّسلا
 50 ف 00 1 ها 26 هيكوإ هس 2 0 . 00 هع 0 5

 ٍزاَوَج نم مَّرلَي الو ِْيَلَع برقلا عاَنَتْما ٍةَهج نِم ِهبَرق ركذ هيف صن لك لوأتي ن
 35 - 5 35 0-4 7 4-2 هع 2 رش 0 0 اس

 .هِسفتِب هبرق هب ُداَرُي هيرق هيف ركذ عِضْوَم لك َنوكي نأ ِهْيَلَع ِبْرَقْلا
 :ِدِراَولا صنلا يِف رظنيو «ِةَرْئاَجلا رومآلا نِم اذه ىقبي لب : دراولا ضّنلا ىف كيو قئئاَجْلا روُمأْلا دم اََه كي لي

 هاش < 0 0 هل ننس 9

 .هيلع لمح : اذه ىلع َلَد نإف

 .ِهْيَلَع لمح :اَذَه ىَلَع َلَد نإَو -



 ا ٍِتاَمِصَناَو ٍءاَمَسمَأْلا بانك
 يي تلا 7 سلسل 11للاا9ُلل ل3355

 َلَد دق ِعِضْوَم يِف َناَك نإَو ءِءيِجَمْلاَو ٍناَيِنِإْلا ِظْفَل يِف َمَّدَقَت امك اَذَهَو

 يف اَمُك ؛هباَذَعِب يِنأَي هنأ ىَلَع َّلَد َرَكآ عِضْوَم يفك :يِنأَي هدأ ىَلَع مُهَدْنِع

 :ىَلاَعَت هلْؤقو 0115 :لحنلا] ِدِعاَوقْلا نت 0 مُهتنيش هلأ قو ::يلاك ملون

 .[؟ :رشحلا] «أابِسحي ل ُتْيَح ْنِم ُهَنأ مهنا
 07 سا مه سهم سي

 اَنَث اَذِإ ْعِضْوَمْلا اَذَه يِف ُنماَّنلا طَلْعَي اَم اريك هنإف ؛اَذَه ْوّبَدَتَق

 كدع "فلا كلو لعخت ذأ يملا يرث اهل ولد وقص يف لاَ

 ىلع .لذت ل َكاتَهَو :يفاثلا ل وُمَي َّمُث ءاَهيِف اًرِهاَظَو مقل نلع ل1205

 ةَلاَد ُنوُكَتف ٍةَفّصلا ىَلَع اَنُه ْتَلَد :ِةَئِْمُمْلا ضْعَب ُلوُقَي دو ءاَنُه ُكُدَت الق ِةَّنَّصلا
 أ

 دس . كانه

 ام اهنف هنآ رك ولع :ِةَمّصلا ىَلَع لُدَن ٍصوُصْنلا َضْعَب اَوأَر اّمَل لب

 ِهِلْوَقَك ؛ِتاَمّصلا ِتاَيآ نِم - ٍةَمِص َةَفاَضِإ - ىَلاَعَت لا ىلإ ا َنوُمْهَوَتَي

 .[53 :رمزلا] «ِوّلأ ِبْنَج د : ىَلاَعَت

 َنِإَف ٍءِطَلَعْلا ِرَبْكَأ نِم اَذَهَو قاَمْتْلاو ٍةَتبْثُمْلا نِم ٌفِئاَوَط هيف ُعَمَي اَذَهَو

 : عِضْوَم لُك يف ةلاَلَّدلا

 .هقاش بيعت با
 الماس هس 2 1

 ."'اةيلاَحْلاَو ةيِظْمْللا َنِئاَرَقْلا نم هب ُفَحُي اَمَو - ب

 «ويدُي نب ىذا الو ِناَرُقْا اًذنهِب صو نآ أوُرَمُك تلا َلاَكَو :ىلاعت هلوق :كلذ لاثم )١(
 5 نآرقلل نأب لاقي الف ١"[. :أبس]

 .بْتُكْلا َنِم ِْيَلَع اَقِباَس ُهَم َُماَمَأ ناك يذلا لو + ىتعملا لب
 هب ُدَصْقُت ال ٌصاَح ٍظْفَلِب ءاَصاَح اًاَمعَتْسا ِّيَرَعْلا ةكللا يف ُلَمْعتْسُي دق نْيَدَبلا طْقَل تآ كلذو
 : ام يا وب ُداَرُي اَمَّنِإَو ةَرُدُقْلا اَلَو عراَجْلا اَلَو ٌةَمْعْتلا َكِلَد 0

 ْتَفيِضَأ يتلا ن ِنْيدَْلا ُهَطَْل َوُه ىَنْعَمْل اَذَهِب ٌصَتْحُمْلا ُظْفَللاَو
 دل نقف رويشم فورفَم ةيَوَع 0 َوُهَو .ُهُماَمَأ ِةَطَّْللا ِهِذَهِب َداَرُمْلا َّنَِ هيَ َنْيَب» َةَطْفَل
 .ُتَناَك اَم ٍةَئِئاَك ٍةَمِص يأ اَلَو هِةَرْدَقْلا اَلَو يا اَلَو ٍةَحَراَجْلا ىَنْعَم هيف ٌدَصْقُي ال ِبَرَعْلا

 .(75848 71 نايبلا ءاوضأ :رظنُي

 ينغَأ صاح «َنْبَب» ُهَطْفَل اَهْيَل



 1 هنأ مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت مي هلا

 َعِضاَوَم يف مُهْنِم ِتاَمَّصلا ِظاَمْلَأِب ُداَرُي «َنيِقوُلْخَمْلا ِرْمُأ يف ٌدوُجْوَم اَذَهَو

 . ٍتاَمَّصلا ٌرْيَغ ٍةَريِثَك

 ِنْيَعِفاَن ِنْيَلاَتِم اَذَهِل ُرُكْذَأ اَنأَ

 ِثيِدَحْلا ٍلْهَأ َبَمْذَم ِةَفّصلا ِهِذَه ُتاَبْنِإ َناَك اّمَل ُهَّنِإَف ِهْجَوْلا ُةَِص : اَمُهُدَحَأ

 هد ناكل علاوة ةيرعسألاو ةَيباّلكْلا نِم ةيتافصلا لكلا

 : ْمِهرْيَغَو ةِرَعشأْلا ني ةيتافصلا ٍضْب تدم م مرمََ ٍةَلِرَتْعُمْلا نم ةّيِمُهَجْلا

 ٍدِراَوَم نِم اَهَلَعَج ِهْجَوْلا ُرْكِذ اهي هناا 1 ِنْيَْمِئاَّطلا نم ٍساَّنلا ُضْعَب َراَص

 ا يِفاَنلاَو ءِفْرَّصلاب لَو ال يتلا تاق نيف اَهلهشي ثينبلاف ؛ عاَرْتلا

 . اًهُرْيَغ َكِلَذَكَم َةَمِص ْتَسْبَل اَهنَأ ىَلَع ُليِلَدلا َماَق اَذِإ

 20 ُةَجو مشق ا برْعْلاَو فرْسملا هلو :ئَلاَعت هلؤق :َكَِذ لاَثِم

 اَهَّدَع ىَنَح قاَقْتْلاو ِةَِْتُمْلا نم ٌفِئاَوَط ِتاَّمَّصلا ِتاَيآ يف اَهَلَحْدَأ 06115 :ةرقبلا]

 ٍةَمّصلا ٍرْيَغِب اَهَريِسْفَت َةَيِفاَنلا َلَعَجَو َةَمَّصلا َتاَْنإ ُرْرَقُي اًمِم ةَمْيَرُح ِنْباَك ؛َكِيَلوُأ

 . عاَرتلا ٍدِراَوَم يِف مُهل ةّبح

 نبك تبا :تلق دق تْنُكَو ٍدوُقْعَمْلا سِلْجَمْلا يف اَنْعَمَتْجا امل اَذَهِلَو

 هترَكْذ اًَمِم اَئْيَش لاك لكلا ىعوعار قاكرداخ نإ قيم فن0 نئااك

 اوُرِفَطَف َبْتُكْلا َنوُشْتَمُي َنوُضِراَعُمْلا َلَعَجَو ءتْلَعَفَو تْلَعَفَو ُةَبْحْلا ُهَل تناك

 ُيِرْسْلَا سوط :ىَلاَعَت هلْؤَف يِف (ِتاَمّصلاَو ِءاَمْسَأْلا» ِباَتِك يِف يقهيبلا ُهَرَكَذ اَمِب

 ةرقلا نأ كمفاَملاَو رهام نع نكت ةنإق ثلا هجر مك اذ اكن "هلي
 ا يا ا ا ل م ىللا ُةَّلْبِق

 يف َيِوُر اَم تْرَكَذ دق كّلَعَل :تْلُقَك َّدَعَأ ام يِبْلَك يِ َعَفَوَق ءِليِوأَتلاِب ٍفَلَّسلا

 :تْلُق ْمَعَن :َلاَق هوك ُهَبَو ّمَتف أولو امتي 0 هشَو» :ىَلاَعَت هلؤَق

 ْمَلَو ءِفَلَّسلا نِم اَمُهَو ُيِعِفاَّشلاَو ٌدِهاَجُم اَهَلَّوَأَت دق :َلاَقَ للا ٌةَلْبق اهب ُد اَرْمْلا
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 ا ٍتاَفِصُناَو ٍءاَمَسَأْلا ٌباَتِك
 039 يحي 2

 وبول َةَعِص 0 امم ٌءْيَس نكي ْمَل ُهْنِإَف ؛ "َىَلَع ُدِرَي ُلاَوُّسلا اَذَه نُكَي

 3 دهسا ةنآلا 1 :تْلُق لب ؛ماَقَمْلا اذه يِف مُهئاقعإ َرأ ْمَلَك قَبوْجَأْلا

 .ِتاَمّصلا ّت ْتاَيآ ُلّوَّوَت ا لوفي نَم ٍلْوَق موُمَع يف َجِرَدنَت لَو لم ِتاَمّصلا

 ؟وْجَولا ُرُكَ ايف نيل :
 ؟هللا ُهَلْبِق اهب ُداَرُمْلا :تلُق تلُق اَمَلَق

 ؟ِتاَمَّصلا ِتاَيآ نِم ِهْذَه ْتَسْيَلَأ :َلاَق

  ِوْجَوْلاب َداَرُمْلا نأ ُمْلَسأ اَمَّنِإ ين عاملا دراَوُم نم تسب

 ملا اًَذَه تْدَصَق لاكي ءِبرَعْلا ِةَعَل يف ُةَهِجْلا َوْه (هْجَوْلا ْنِإَف ؛ ل - انه
 ص

 وه ُهَجَوْلاَق ؛روُهْشَم ريثك اَدَهَو ٍقّهِجْلا و ِهْلَه ل : يأ يخول اذه ل تأ

 4[ :ةرقبلا] يلوم 0 لحلو :ئَلاَعَت هلْوَق يف امك مخل ع ل

 يأ

35 
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 هنو مك او انتبلك» :دلؤقك هوم ره ٌةهجو» :ىلاعَت ُهلَْقك ءاَهيلوُ رت ص يس ارسلان
 : ةلئفلا ناش يف اَمُهاَلِكَو ءِناَنَبِراَقَتُم نقم و ظنللا ف نيل اًمْلِك هلأ

 :ةليقتنت ولو ان نْيتيآلا يف َرِكُد يِذَّلا َوُه ةّهجْلاَو ُهْجَوْلاَو

 0 :ِهِلْوَقِب َرَبخَأ اّمَل ىَلاَعَت هللا َّنِإَف ٍ؛ِرْمأْلا ُةََقَْل :يناثلا ُلاَتِْلاَو

 لَم 1 الآ> :َلاَقَو ء[م8 :سيآا «© ٌتوكِبق نك كل لوقت نأ ايس دانأ اذإ

 ا هذال نأ نع ولشلا جب تسروظ دكار ةيقوفالا هرتكلاو

 ُدَرْطَي سائل | نم ريثك َراَص : اهراخو هلا هزوروزاتوب زو ةنفل ةقدلك وخل

 َرْمآلا نأ ياسو ضف يف تي كِل ألا سيك ءاَهَل اًضْقَن ِةَفّصلا ٍرْيَغ
 ةيقرلاف « ىرخا اهفاعتلا ىلعر عقراك ةمضلا ىلع قلب :تافشلا نأ هردغو

 .هّلحم يف سيل طلغ لاؤسلا اذهب ىلع هضارتعا نأ :يأ )١(



 0 4 يح ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 5# م

 وحسمر ىلع را بكرت نو رتتلاو ٌةَمْحَر َقَّلَخ اَم نق لا درع

 ىَلاَعَت هللا ٍتاَفِص نم ُقْلَخْلاَو هَرْدُق ٍروُدْقَمْلاِ اهنا يل ل وا

 :امْلِع ُنّلَعَتُمْلا وأ ُموُلْعَمْلا ىَمَسيَو هللا ٍتاَمِص نِم ُمْلِعْلاَو قلك شو

 0 7 ةَراَتَف د

 وَ

 .اًهَقَلَعَتُم ُداَري ٌةَراَتَو -

 نعل ليلا ذا 01

 هلك ىَسيِع يمس باَبْلا اَذَه نِمَو ءاَرْمَأ ىّمَسُي : ه هب ُروُمْأَمْلاَك ٍ؛ٌرَّدْصَم ُرْمَأْلاَو

 ةييوَحْلا لاوس وع تاَوَجْلا وه م اَذَعَو ِقَمِلكْلا ٌنِئاَكَو ءِوَملكْلا ٌلوُعْفَم ُهنأِل ؛َمِلَك

 الإ نُكَي ْمَل هللا َماَلَك َناَك اَذِإ ُنآْرُْلاَو ُقوُلْخَم َوُهَف «ىللا ُةَمِلَك ىَسِيِع :اوُلاَق امل

 ةَمِلَكْلاب قي ُهَنأِل ؛َكَِد يمس اَمَنِإَو وللا ٍةَملَك َسْفَن َوُه َسِْيَل ىسيِع نك ؛اًقولُحَم

 .َناَكَف ْنُك :ُهَل َليِقَو ُةَداَعْلا هيِف ْتَقِرُخَف هَنيِقوُلْخَمْلا ِةَنُس ٍفالخ ىَلَع

 . هللا مالك ُسْفَن ُنآَرُقْلاَو

 يف َكِلَذ َةَلاَلَد َّنأَو ِهِتاَفِصَو ىَلاَعَت هللا ِءاَمْسَأ ٍباَب يِ َدَرَو اَمَرَبَدَت نَمَف

 ده َكِلَد َنوُكَي ْنأ ٌبِجوُي ال : هِتاَذ ٍتاَفِص ضْعَب وأ وللا تان ىلع عقاردلا يفتي

 2م

 ٌرظْنُي لب ؛ يفاَنلِل اًضْقَنَو ِتْمُمْلِل اًدْرَط َكِلَذ َنوُكَي ىَّنَح 4 3 طفلا لردك

 .ِتاَلاَلَّدلاَو ِنآَرَقْلا نم ُهاَنْعَم ُنّيَبي اَمَو ءهِقاَِسَو ِهِصوُصُخِب ِثيِدَحَو ِةْيآ لُك يف راموال وف لل ص

 ٍلاَلْدِتْسِإِلاَو ِةَنُسلاَو ٍباَتِكْلا مُْهَق ٍباَب يف ٌعِفاَن ٌمِهُم ٌميِظَع ٌلْصَأ اَذَهَق
 ٍدْطَو ِباَوَجْلاَو ءِضاَرِتْعاِلاَو ءٍلاَلْدَيْسالا ٍةَفِرْعَم يف ٌعِفاَنَو ءاَقَلْظُم اَمِهِب
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 وأ ٍلاَلْذَيْسا ّلُك يِفَو «نِئ يئاَشْنِإ وأ يربح ٍمْلِع َلُك يف ٌعِفاَن َوُهَك ءوِضْقَنَو ليّدلا

 -١1١9[ 3 /] قلل لدا ِرْئاَس يِفَو ةَّنُسلاَو ِباَتِكْلا نم َةَضَراَعَم
5-9 

 نيرجاهملا نم نيلوألا نيقباسلا نم فلسلا ٍةقيرط ٌعابتا بجي 6 ةا4 ]
 نأ دحأل سيلو .ةعطاق ًةجح مهَعامجإ ْنإف .ناسحإب مهوعبتا نيذلاو راصنألاو

 ٍدحاو ٌريغ ىكحو .عورفلا يف الو لوصألا يف ال «هيلع اوعمجأ اميف مهّملاخي



 اب تافِصْلاَو ٍءاَمسالا بانك هيك رقت ودكم دع اك

 لَك وج ني ثوكحَي ام :هلوق يف اولاق ءمهلاوقأو مهراثآب ملعلا لهأ نم

 تافصلا تايآر رمإ ىلع مهعامجإ اوكَحو ء«هملعب هنإ :هوحنو «رُهَعياَر َرْه اَّلِإ

 . اهل نيفّرحملا ىلع مهراكنإو اهثيداحأو

 نم مهريغو نيعباتلاو ةباحصلا نم ٍدحأ نع َيِكحَي نأ دحأ ريقي ال اذهلو

 لهأ يناعم نم هوحن وأ ءاليتسالاب ًءاوتسالا َلَّوأت هنأ حيحص لقنب ةّمألا فلس

 ءهشرع ّقوف هّئاحبس هنأ يضتقي امب ةيآلا اورسف مهنأ مهنع لقني لب ؛فيرحتلا
 وج نم ثوُكحَي ام :هلوق يف اولاق مهنأ أ يحصلا دانسإلاب لقني نأ هّنكمُيو
 59/١[ ةّيلعلا ةعومجملا] : اولاق مهنأ « معيار َرْه الإ ِدَنَكَت

 هه هم

 (ىرخألا رِهاظي ِنْيَتَيآلا ىدخحخإ ريسفت مكح)

 ,ىّرخألا ٍرِماَطِ ِنْيتيآلا ندع نأ َنيِمِلْسُمْلا ٍقاَمّتاِب ُروُجي 59

 سلا لهآ نعي ٍدَحَأ َدْنَِع َكِلَذ يف َروُذُحَم ال دإ ؛هِرِهاَظ نع اعلا َفَرْضَيَو

 ةنسلا ةَفَكاَوُملَو هْيَلَع 1 ِةَلاَلَدِل َكِلَذَك ٍرِهاَظلا نع اًفْرَصَو اًليِوأَت د يمس نِإَو
 007 هر وع

 . يأّرلاب هَل آ اًريِسْفَت َسْيَل ءِنآرَقْلاِب ِنآرُقْلا ٌريِسْفَت ُهَنَأِل ؛ هْيَلَع ٍفَلَّسلاَو

 ِهِلوُسَرَو هللا نِم ٍةَلاَلَد َد ِرْيَغِب ُهاَوْحَك نَع ِنآَرُقْلا ل لا

 [ ١١ /5] . َنيِقِباَّسلاَو
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 ةاعارم بوجوو هَديَد رْيَغَو ِةَيَِبْنحْلاِب ٍلوُصَأْلا يِف يّمَسَّتلا مكح)
 ةقيقدلا لئاسملا نيب قيرفتلا ةيمهأو ءراكنإلا يف صاخشألاو لاوحألا

 (؟عوُرُفو ٍلوُصُأ ىلإ ٍلْئاَسَملا ميسقت حصي لهو «ةريبكلا لئاسملاو
 مقاوم يف الإ ةنجاولا ويتلاك ةيرجتعلاو مح «ةملاجلا ال

 .ٌفْرَصَت ْمِهبِفَو ءُمُهَنيَب اَميِف ِةَلِباَتَحْلا ٍفالتخا ىَرْجَم يِرْجَت ٍةَصوُصُخَم
7 00 

 الاب ةلوضألا قف َمُمَسَّنلا اًضْيأ ٌعُدَبُي ب :ِءاَلُؤَم اًياَحْصَْأ نِم َحّدَب نَمَو



 للا ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت "5 م

 00 2 جل لا  قنودر تو ١ لوما قاع اها و
 .ةنسلاو باتكلاب الإ ٍلوُصَألا ىف ْدَحَأ ىَّمَسَتَي نأ ىَرَي الَو .كلذ ريغَو

 0 درت ذاق الارق تب اكيزاذق نول ل نيرط ٍهِذَهَو

 اًهِضْعَب يف َعَراََت اَمَل َكِلَذَك َناَك ول ذ ذإ ؛ٌةَفاط اَهْيَلَع ُ كنك ةاكي ال لوألا: نز

 ىَلَعَو ءٍلاَح َنوُد ٍلاَح يِف ُءْىَّشلا ُرَكْنُي دَّقَو «َنيِعِباَتلاَو ٍةَباَحَّصلا نِم ْفَلَّسلا
0 
2 ٠. 

 :صخش َنوُدذ صْخَش

 لمعلا ٍلئاَسَمْلا ةَلَِْمِ نوحي لَك ةّيِرَبَحْلا لكاشملا نأ ذه الضو

 0 0 ِهْذَه َنِإَ ؛2عوُرُف لْياَسَم» ِهْذَهَو .(ٍلوُصْأ 000 كلي 8 6 29

 ُبَلُْغَأ َنييِلوُصُأْلاَو يملكَتَمل | ىَلَع َوُهَو ٠ «َنيِملُكَتمْل او ِءاَهَقُمْلا نم ةَفِئاَط اَهَمّسق

 . ِةَكطْخََتلاَو بيوْصَتلا لْياَسَم ىف 00 0 امّيِس ال

 آو ُمَمَأ َلاَمْعَأْلا َّنَأ مُهَدْنِعَف ِةّيِفوُصلاَو َنيِقّقَحُمْلا ِءاَهَقُقْلا ٌُروُهْمُج اّمَأَو | 2 َلْنَعَم

 . "”اهيِف عّراَتمْلا لاوقألا لئاَسَم' نم

 .«ققد» :ةدام «ءبرعلا ناسل :رظنا .ةقيقدلا :يأ ١(

 : يلي ام ُهْنّبْك خيشلا مالك نم دافتسي 00

 ؛نيملسملا هب ىمسو ىلاعت هللا هاضترا يذلا مسالاب ىمستي ْنأ ملسملل ىلوألا نأ :اًلوأ

 الو 2« ةديج : خيشلا اهنع لاق يتلا قيرطلا يه هذهو «ةعامجلاو ةَنِّسلا لهأو مالسإلا مساك

 ىلإ ٍباَسِتْناِلا ٌدرَجم نجل : : هلك 0 دقو رحت ةيلبتحلاك ؛اهريغل تاكا يل

 قالا فلل ىلإ بسقا ولف ا ا نا ا لا :اًيناث

 يف تايمستلا ترثك دقو «هيلع ركني ال هنإف ةديقعلا ةمالس طرشب مهريغ ىلإ وأ داقتعالا باب

 .لودلا ضعب ىف اهيلإ ةجاحلل كلذو «ثيدحلا رصعلا

 :ةيفخلا ةقيقدلا لئاسملا امأ «ةرهاظ ةريبك لئاسم كانهو «ةيفخ ةقيقد لئاسم كانه نأ :اًنلاث
 يف أطخأ لئاسملا هذهف :اهليصافت مهف رسعيو اهدورو ردني وأ ءاهليلد ىفخي يتلا يهو

 نيب عيدبتلاو بابسلا يرجي نأ روجي الو «نيعباتلاو ةباحصلا نم فلسلا ضعب اهضعب

 .اهيف نيملسملا

 هذهف : حل اهليلد نيالا بلغأ وأ عيمجل رهظ يتلا ي يدور ةرغلظلا ةريبكلا نإ لا امأو

 «اًبارح وأ ةعدب ناصخش فرتقي دقف ءصاخشألاو 0 بسح فلتخي راكنإلا ْنأ :اًعبار

 - وأ «مالسإلاب دهع ثيدح امهدحأ نوكي دقف ءرخآلا ىلع ركنُي الو امهدحأ ىلع ركتُيف



 م ِتاَّمِصُناَو ٍءاَمَسَأْلا ٌباَتك

 ؛ِةَيِلوَمْلا اًياَضَْلاِب ٍراَرْقِإْلا نم َبَجؤأ ِةّيِلَمَعْلا ماكخألاب ُراَرْقإْلا ُنوُكَي دَمَو

 ُناَميِإْلا َوْهَو ءِلَمْجْلاِب ُراَرْثإْلا اًهيِف ينْكي َةَيِلوَمْلا اَياَضَقْلا َّنِإَف ؛ُبِلاَعْلا َوُه اَذَه لب

 دعو ورش ردقلاب ناميإلا# تزفلا دقي فديو هش و هز يكيذاكو للاب
 اهب َّلَمَعْلا َّنأل ؛ ليِصْفَتلا ىَلَع اَهِتَِرْعَم نِم ّدُب اَلَف :ُةَبِجاَوْلا ُلاَمْعأْلا اَمَأَو

 ْ .ُةلَصَقُم اير غم َدَْب الإ ُنكمُي ال
 ُرَكْي دق َناَك نِإَو ُكاَّهَقُقْلا مُهَو ٍقالظإلا ىَلَع اَهْصَمُي نَم ُهَمَأْلا دقت اَذَهِلَو

 ٍلاَمْعَأْلا ليِصْفَت ىَلِإ ِةَيِعاَدلا ٍةَجاَحْلِل ِةَيِْوَمْلا ٍلَمْجْلا ٍليِصْفَت يف ْمّلَكَتَي نَم ىَلَع
 . "0هكَمْجُم اهب ُناَميِإْلا َبَجَو يلا ٍلَمْجْلا ٍليِصْفَت ىَلِإ ِةَجاَحْلا مَدَعَو هِةَبجاَْلا
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 ريثك ىف فاليخالا َّنِإَف ؛باَبْلا اَذَه نم ُهُرَكْكَأ وأ نآَرُقْلا ريِسْفت نم ٌريِثَكَو

 دق ْنِكَل ِةَيِلَمَعْلا باب نِم اَل ةّيِرَبَحْلا ِةيوْلِعْلا ٍلِئاَسَمْلا ٍباَب نِم َوُه ٍريِسْفَّتلا نم
 [5/5-10] .ِلَمَعْلا ٍلِئاَسَم يف ُعَمَت دق انك ناكل ٍلِئاَسَمْلا يف ُءاَوْهَْلا ُعَقَ

© 

 ("7(ةيلمكالا ٌةَناَسّرلا)
 اًلوُلْدَم َراَص :ِةّيِلْفَعْلا ٍتاَلاَلَدلاِب ِهْيَلَع َّلَدَو ِءْيَّشلاب هللا َرَبْخَأ اَذإ 49

 هّسلاب اَنِباَت ُريِصَيَف ءوب ْمَلْعُي يِذَّلا َيِلْقَعْلا ِهِليِلَدِب هْيَلَع اًلوُلْدَمَو ورَبَكِب ِهَْلَع

 .لوألا فالخب هيلع ركنُيف ءمكحلاب اًملاع اًدناعُم رخألاو «يعرشلا مكحلاب اًلهاج -
 .راكنإلا دنع صخشلاو لاحلاو ةحلصملا ةاعارم بجاولاف

 نِم كانهف ءاًعورف ةّيلمعلا لئاسملاو الوصأ ةيربخلا لئاسملا ُّلعِجي نم ىلع رّكنُي هنأ :اًسماخ
 .نيدلا يف عورف يه ام ةيربخلا لئاسملا نمو «نيدلا يف لوصأ يه ام ةيلمعلا لئاسملا
 كلذ ىلع صن دقف «عورفو لوصأ ىلإ نيدلا ميسقت ٌركنُي هنأ هلك خيشلا مالك نم مهفُي الو

 يف ِءاَمَلُعْلا ني ِهِرْيَغ ٍديِلْقتَو ِهِديِلْفَت نَع ىَهَّن ٍلَبْنَح ُنْب دّمْحَأ :هلوق اهنم ةريثك عضاوم يف
4 

 (115- 716 /5) .ها.؟نيّدلا ٍلوُصْأ يف ُهُرْيَغَو دّمْحَأ ُدَلَقِب فْبَكَك . عوُرُفْلا
 ركتُي الو «ةماعلا دنع تناك ولو «ةيهقفلا ةيلمعلا لئاسملا يف ءاملعلا فالخ نوركذي ءاهقفلاف )١(

 ءاهوحنو دئاقعلا يهو ةيربخلا لئاسملا يف ملكت اذإ ملاعلا نم نوركنُي امنيب «كلذ ٌدحأ

 .مهوحنو ةلزتعملاو ةيرعشألاك ؛اهيف سانلا فالخ اوركذو

 .اهيف ءاج امم دئاوفلا مهأ يقتنأس (؟)



 هنأ مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ربا
  لحححيحححبحْح يس سسححص٠ ”٠ ٠ ل 7 4

 مى

 ممر يةفتنلا ةلالذلا نئقت يتلا ٍنآَرَقْلا ٍةلاَلَد يِف َلْخاَد اَمُهاَلِكَو ِلْقَعْلاَو

 ةَلاَد َةَعّوَتَتُم ٍتاَراّبِعِب نارقلا هيلع لد دف ةلامكلا تنقال تويت : ة 41

 ُهَل دنَحْلا ِتاَبْنِإ نِم ٍنآَرُقْلا يِف اَمَق ءىَنْعَمْلا ادَهِ ٍةَئُمْضَتُم يِناَعَم ىَلَع

 : ٌكِلَّذ وْحْنَو ةئاَمسَأ يِناَعَم ِتاَبْثإَو .ىلغألا 0 10 ا ٍليِصْفَتَو

 ةقلط 1 ُنْبا ُهاَوَر اَميِف (ٍلِماَكْلا» ْظْمَل َتَبَت دَقَو ءىَنَْمْلا اَذَه ىَلَع ُلاَد 1
 وسم برع

 4« ُدَمسَصأ 4 هدأ 9 دعك ا ُهََّأ وه لك# 00

 لمَك ي ذَلا ليسا وَهَو ءلاَمُكْلِل يلا وه (َدَّمَّصلا» نأ [؟ ١ :صالخإلا]

 يِف َلُمَك دق يِذَّلا ُميِظَعْلاَو ءِوِفَرَش يِف َلُمَك دك يِذَّلا ُكيِرَّشلاَو ءوِدِدْؤُس يِف
 ١/3 . ِهَتْمُظَع

22 

 ٍلاَمَكْلا ٍِتاَمِص ٍريِرْفَت ِدَّرَجُمِل ٌصوُصُنلا ِهْذَه ْرُكْذَي ْمَل ُهَئاَحْبُس هللا 5
 ِنيَذَّللا ٍنْيَلْصَأْلا َداَقَأَك اَوِس اَم َنوُد ِةَداَبِعْلِل ٌقِحَتْسُمْلا ُهّنَأ ٍناَيَبِل اَهَرُكَذ 0 ؛ُهَل

 بأ ناي «ليطّتلا لْمُأ ىَلَع اَدَر ٍلاَمَكْلا ٍتاَنِص ُتاَبْتِإ اَمُه اَمُهَو :ُديحْوتلا يي امه

 55 | :نيكرشكلا ىَلَع اًذو وه الإ هلإ ال ةقاتعلل ٌقِسكْحُمْلا

2 25 

 و اوأو» :ىَلاَعَت َلاَق قَعّللا يف َنئاَمَعلا َوُه َسْيَل (هُباَسَّتلا» ظْمَل 75

 14١[« :ماعنألا] « ٍةيلَصَتُم َريَغَو اًهيلْسَتَم» : ىَلاَعَت َلاَقَو «[؟8 :ةرقبلا] 4سم

 [1 :ةكللا يف لئاقم وخل كقوة كو

25 

 (ٌلَمِجُم ِةبَساَملا فَ
 :ُلاَقْيَك ُةَباَرَقْلاَو ُدُلوَتلا اهب ُداَرُي دق ُهَّنِإَف ؛ٌلَمْجُم ُطْنَل :ُةَبَساَُمْلا هه

 قمار ٍةَداَلوْلا يل ديك هكا مُهَنْيَب َناَك اَذِإ هثِساَتي ٍناَلُف تسل د اَذَه

 . ٌكِلَذ نع هّرنم هلي ُهللاَو



 قمر ٍِتاَفِصُناَو ٍءاَمَسَأْلا ٌباَتِك
 7 514 يئس لل 2 2 2 ل3

 :اذَه ٌبِساَتي اذه :لاَقيف ءَةلْئاَمَمْلا اهب داَريَو د 2 0 هع 0 0 5 هذ ا

 آ نكي لَو ذَلوُي ْمَلَو ذِلَي ْملَدَمَّص

 هلال 2 ع ل 0 .

 دحأ هلي ُهَللاَو هَلْياَمَي :ىك

 مَع 8م

 .دَحأ اًوفُك ُهَل

 ماس م 56| 200 26ه 5 22 وك لل دا و

0 
 ووتر رع هي هاا قب ا حو 0 روم ا م 2 ا م

 رمأَي اًميف هنوقفاوي ىلاعت هللا َءاَيِلوأ نإف ؛ةتباث :رابتعالا اذهب ةَّبساَنملاَو

 هو و بي 0 معَ 0 ع راح ايت معجب م وو عم و ربه © ل مع 2 2292

 هيطعي اَميِفَو .هنوكرتّيف هنع ىَهن اَميِفَو .هنوبحيف هبحي اَميِفَو ءهنولَعفَيف ب

 قم وصب سا ؟) تا عي وه عش لاس سأ؟ ا تا عاد سا سو ؟) ما يع ه5 عرس

 فيظن .ملعلا بحي ميِلَع ءلامَجلا بحي ليِمَج ءَرتولا بحي رتو هللاَو
 ل ل 2و

 2 0 ظ ل كاد عدوك هالك 00002 ما و 7 م 5

 تافص نم َىِهَو .قح ةّبسانملا ِهِذَهف :هلاثمأو اذه ةَبسانملاب ديرأ اذإف
 7 ممل وم ”تناو هو 5 ىفا مر وك ه2 3 2 ا 7 3 ا

 ِتاَمِص َنْيَب ُهَدْنِع قرف ال نَمِم لّمْكأ ٍلاَمكلا ٍتاَفِص ٌبِحَي نَم َنِإف ؛ٍلاَملا
 علل - 11/5 . "0لاّمكْلا ٍتاَنِص ُبِحُي ال وأ ءِلاَمَكْلاَو صُْقَنلا

 هه ه

 0 .ه 2 ته 8 كش 8 ا 1 5 2 00

 «ىنْسُحلا ٍءاَمْسأْلاِب الإ ىَعْدُي الف ءَهْنَع راَبخِإلاَو هللا ءاَعُد َنْدَب قّوفُت)
 2 ه 8 59 ع 5 5 5 0000 عذر 9- .ه 220

 (ئبس مسند نوكت ال1 طرشي اهردقم هنع».ريختف هنع زايخإلا امو
 تودِحْلي َنيِْلأ اورذو اهي هوعداف ّىسحلا ءامسألا هليو#» :ىلاعت هللا ل 14 بوث, ندا ايدو بي رغدان قتل ةمنألا يَو» :ىَلاَعَت هللا َلاَق م”

 ٌدِحاَوْلاَو ِءةَنَسَحْلا ىَلَع َةَلَّضَمُمْلا :ىَتْسْحْلاَو 18١[. :فارعألا] «فقينمْسَأ هف

 سب

 و أ

 ُهَلْعُف امك هنَع اهيفث زوجي ال ثيحب «تشحلا ءاَمْسألاَ لشح لاقي لَقَو 1 و لة عر رس ل 2 عار 2و. َء م 0 2 2
 ِهيَلَع َناَك اَم ٌفالخ ءاّهب ىّمَسُم ِهَئاَعْذِب َرَمَأَو ءاّهب ِءاَعَذلاِب َرَمَأَو ءرافكلا هاش 2 - ص 21 4 ه- 4 د 4-2 م ل ا
 ساه سس 5 - - ماه < ريب هوك

 .نّمحرلا همساب ِهَئاَعَذ نع ىُهْنلا نِم نوكرْشملا

 2 مم ؟ 20 رهو ه2 يو. رأك وو مس 0-9 راسو
 ال نأ « ىنسحلا ءامس الاب ىعدي نأ رمأ #ا هوعداف 9 :هلوق : لاقي لمفق

2 

 .ةيلمكألا َةَّلاَسرلا نم ةاقتتملا دئاوفلا تهتنا انه ىلإ )١(



 هنأ مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ميخح

- 0 
 م نأ

 اَوَعْدَي ن 3 َوُهَف 105 :بازحألا] « هيإَسََل مشوعدَأ #9 :َلاَق امك ٍ؛اًَهرّيَغِب ىَعْدُي

 ذأ 0 0 لإ 0 0 ع رابخإلاَو ِهَاَعُد د ني رم |

 هك
 ع

 ٍدوَجْوَمَو 5 عيش ا: ار 0 2 0 نإو وبسبب 5

 ىَنْسُحْلا الا نم َوُهَ دئاَدُسلا َدنِع دوج َوَمْلاه هب دير اذ اكو ةتياثلا
5 

 وم ٍدوُمْحَم ىلإ ْمِسَقْنت هنت ماَلكْاَ ةَداَرإْلا َنِإَ لكما ُديِرُمْلا َكِلَّذَكَو

 وْحَنَو ٍقِداَصلاَو جل ٍميِكَحْلا ٍفاَلْخب ءىَنْسُحْلا ِءاَمْسَأْلا نِم َكِلَذ َسْيَلَ

 وفل نو ل كل َنِإَ ؛ َكِلَّذ

٠. 

 أ 10

 تع لولا ةحصد اوعي ال :َلاَق ُثْيَح ٍلوُسَّرلا ٌقَح يف اَمَك اَذَكَمَو

 ىلا َىِبن اي للا َلوُسَر اَي : اوُلوُقَي ْنَأ مُهَرَمَأَك «[3 :روتلا] «أضنب ضع عد

 :ةدئاملا] «ُلوُسيلا اَهيأكي# [1؟ :ةنحتمملا] «ُنّبلا اهيا :ِهِلْوَقِب هللا ُهَبَطاَح اَمُك

 َنوُلوُقَي اوُناَك نإَو ءمِياَقْلا 0 ا

 : وِوحَنَو ِناَدَأْلاَك ٍراَبْخِإْلا

 .[19 :حتفلا] مآ لوس 0 9 اع

3 

 َيِْلاَو ٍلوُسَرلاَك ؛ٍِفيِرْشَتلا ٍتْعَنب الإ اَدّمَحُم ْبِطاَحُي مل : ُهَئاَحْبْس َوُهَ
 ٍراَبْخإْلا ماَقَم يف ُهَّنَأ َعَم ءْمِهِئاَمْسُأب ِءاَيْنَأْلا ٌرْئاَس ٍتطاََحَو ِهِرْئَدُمْلاَو ٍلُمَرُمْلاَ

 ا

 ةكشأت كدي هلق دنع

 قرفتلاتانرفأو هلوسرلا قَح < يِف ِباطِْخْلا ْيََلاَح َنْيَب ُهَئاَحْبس َقَّرَق دَقَف
 ١) كم .٠ رم عد وس

 .رشلاب ملكتي دقو ريخلاب ملكتي دق ملكتملاو ءرشلا ديري دقو ريخلا ديري دق ديرملاف )0غ(

 00-200000 و 3

 تيل َكنوَحي ال ُلوُسَلَأ اهيا :ىلاعت هلوق يف هللأك اضر ديشر دمحم ةمالعلا لاق (؟)

 .للك تنل ٌفيِرْشَت ٍلوُسَّرلا ٍفْصضَوِب ُباَطِحْلا 5١[: :ةدئاملا] «ِرفْكْلا يف َنوُعِركسُي



 ا ٍِتاَمِصَناَو ٍءاَمَسمَأْلا بانك

 ءاَرَمَأْلا نم َرياَكأْلا اوُبَطاَح اَذإ ساّنلا ٍلوُقُم يف ُداَتْعُمْلا َوُه َكِلَّذَكَو

 نِإَو ءٍِنَّسَح مشاب اَّلِإ مُهوُمْدَيَو مُهوُبِطاَحُي ْمَل ِئاَسْورلاَو َخياَشَمْلاَو ِءاَمَلُعْاَو
 بْسِحَو (قطان ٌناَوَيَحَو «ناسنإ وه :لاَمُي ىِدَخَأ نع ربكلا لا يف ناك

 ُبَرْسَيَو َماَعّطلا ُلُكأَيَو ىّتْنأ ُنْباَو ٌعوُنْصَمَو ٌبوُبْرَمَو ُقوُلُخَمَو ءُتَدْحُمَو
 الا

 2 ع

 اًهيِف لب ؛ْثوُدَُح اَلَو صْقَن ىَّلَع ُلُدَي ام اًهيِف َسْيَل هللا ٌءاَمْسَأَو ههِئوُدْحَو

 .اًهب ىَعدُي يلا َيِعَو ٍلاَمَكلا ىَلَع ُنْدَي يِذَلا ُنَمحآْلا
 .نّسَح ىَنْعَم ىَلَع َلَدَي َوْهَو الإ مْسا نِم اَمَق ِةَروُنأَمْلا ِءاَمْسأْلا يف اّمَأ 5-2-2 نيل ا كيعر وي دلل ولا ص .٠ 2 96 2 0 3 هَ

 ]5/ ١:١ -#:١1[

 ٍلْفَعْلاَو ٍةَعْللا يف ُهاَنْعَم َّحَص اَمِب هللا ىّمَسُي لَه :َنوُعِزاَنَتُم ُساّنلا 5م”
 وأ صن ٌقلظأ اَم اّلِإ ُقَلظُي ال ْمَأ ؟ٌعاَمْجِإ اَلَو ضن ِهِقاَلظِإب ْدِرَي ْمَل نِإَو عّرَّشلاَو

 ؟َعاَمْجِإ

 هم مو 20 1

 ٠ نير نيلوق ىلَع
2 7 

 .هللا َلوُسَر اَي :هَباَحْصَأ ُهوُهْدَي ناك َكِلَذَكَو وِفْضَوِب ُهوبِطاَحُي ْنَأب
 هللا باطخي ْمِهِريِسْفت َدْنِع دمَحُم اي َةَمِلَك مُهّْنِم ٌريثك ُررَكْيَم َذَه نع َنوُلَمْعَي َنيِرْسَمُمْلا َّنِكَلَو
 ُهَدَحَأَو ءٍباطِْخْلا َنِم ُهَهَبْشَأ اَمَو ١[« :رثوكلا] 409 َرَئوَكْلا كتيطقأ آَنإ» :لْثِمِب ِهِلوُسَرِل

 يف ُاَنلا ٍركْذُي ْمَل نإَو ءباط لُك ٍريِسْفَت يِ ُهَوُلوَُي َنوُهاَكَيُك «ِريِسْفَنلا ُاَرُم مُهْنَع
 6و راتملا نيت .تهأةناككلا

 نيرعألا ”لجولا نع نولؤشت «ةاةاتملاو رابعإلا خيب ةوهرش كلك >ايلعلاو ننانلاو# 100)
 نوبيعي نكلو «كلذ نوبيعي الو ءهفصو نع رابخإلا اودارأ اذإ ءىمعألا .ءشمعألا ءرمسألا
 ناكل : جرعأ اي : جرعألل وأ !ىمعأ اي :ىمعألل دحأ لاق ولف «كلذب ىدانُي نأ نوحبقتسيو

 .موللا قحّتْساَو ءهّقح يف اًحيبق



 هنأ مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 7

 25 5 ساس هم 002 2 5 ني 0 م و هو 12 0 020

 .ٌكِلَذ وُْحَنَو ٍتاذلاَو

 وعم ار وايد ماو ام لس عسل 72 م هو 03 ملم: نأ هن م أ َ أ

 هنع هب رّبخي ام َنْيَبَو اهب ىعدي يتلا ءاَمسألا َنْيِب لصفَي نم سانلا نِمَو

 ةئنألا يَو» :َلاَق اَمُك ىَتْسْحْلا ِءاَمْسأْلاب ىَعْدُي اَمَّنإ هَئاَحْبْس َوْهَ ةَجاَحْنِل
 1 دع لل مسرك

 . اهي ةوعداف قس

 نأ 5 ا 0000 هَ .٠ هر 1 4 75 ا 0707

 اَلَو ءميِدَقب َوُه َسْيَل :َلاَقُي نأ لْثِم ُهْنَع ٍراَبْخِإلا ىَلِإ ٌجيِتْحَأ اَذِإ ام
 و - 2 3 ا 0-2 هع انما 4“ 4 0 ع

 50-5 .٠ ه5 3 0 55
 وه لب ؛ِتاَبثإلا قيقحت يِف ليقف : كلذ وحنَو ءاهِسفنب ٌةَمِئاَق ٍتاذ الَو «دوجوم

 ما م 8 هور قل اقام ده لاوس هه ياش يفق
 . اهيفنب ةّمْياق تاذ وهو .ءدوجوم «ميدق هناحبس

 .ٌءْيَش َوُه لب :ٌليِقَف ءءيَشِب َسْبَل :لبِقَو

 ام اَهيِف َسْيَل يلا ِءاَمْسَأْلا ِهِذَه لْئِمِب ىَعْدُي ال َناَك نِإَو «2"ُغِئاَس اَذَهَق

 ٍِدوُجْوَم لك ْمُعَي اَطْفَل اَذَه َناَك ذإ ٌءْيَش اَي :ِلِئاَقْلا ٍلْوَقَك ؛حْدَمْلا ىَلَع ُلُدَي

 .َكِلَذ ُوْخَنَو دوُجْوَمَو ٌتاَد ظَْل َكَِذكَ
 «ُمَدْع َهَّلَأ دَيَوَو» :ِهِلْوََك ُهَبَلَط نَم ُهدِجَي يِذَّلا ٍدوُجْوَمْلاِب ىَّمَس اَذإ الإ

 م01. /ه] . َقوُلُخَمْلاَو َقِلاَحْلا ُْعَي يِذَّلا ٍدوُجْوَمْلا نِم ٌصَحَأ اَذَهَق 055 :روتلا]

 هه م
 ندكو 7 9 .ه و ل 3 - عري < ٠

 ٍةَنّسلاَو باتِكلا يف ٌةَناَحْيس هللا ىلإ ٌتاَفاَضُملا)
 ٠ تت 7> ٠

 مع يح ع و

 (ماَسقَأ ِةَتاَلَث نِم وَلْخَي ال

0 
 ءئتب َنوُطحُي الط :ىَلاَعَت ِهِلوَفَك ءِفوُصْوَمْلا ىَلِإ ِةَنّصلا ٌةَفاَضِإ :اًهُدَحَأ

 108 1! ةرقبلا]' 4 يلع نو

 .عضاوملا نم ريثك يف تارابعلا هذه لمعتسي خيشلاو )١(



 ٍتاَفِصْناَو ٍءاَمَسَألا ٌباَّتك

 :سمشلا] 4اهيتْسَو هلل َدَقاَتط :ِهِلْوَفَك ؛ِتاَوُلُخَمْلا ُةَئاَضِإ :يِناَنلا ُمْسِقْلا

 َمْسِقْلا نأ امك ءُقوُلُخَم هنأ يف نيملتكلااج ِنْيَب فالِخ ال ْمْسِقْلا اَذَهَق .[1

 . ٍقوُلْحَم ٌرْيَغَو ُميِدَق ُهَن أ 0 ةفافسلاو اش ان يل

 سوم هلأ مُلكو» :هل ]وق لْثَْم ؛ِلْمِفْلَو وَفَصلا ىَتْعَم ويف اَ :ْتِلاَّثلا

 نك كل لوقت نأ ايس دانأ 1| 4 ُهرْمأ آمّنِإ :ِهِلْوَقَو .[154 :ءاسنلا] 4اًميِلَكَت
 و

 :فهكلا] قو ٍِتَمِلكِل اَاَدِه ٌرعَبْلا نك ْوَل لقط :ِهِلْوَقَو 146 :سب] 4 ُتوكبف

 همس دنا رك الون ك1 كلقيلا» ؟نلذتو

 :ء هللا ىضرإ» 00 2[ :ءاسنلا] ههَنَمَلَو ِهْيَلَع هلأ بِضعَو# : ِهِلْوَقَو

 ءاَجوإ» 0104 :فارعألا] رمل ّلَع وتس ّثا» : ُهَّلْوَكَو «[119 :ةدئاملا] 4ع ا
 رس 7 ير هه

 .[77؟ :رجفلا] 49 اَنَص اَنَع كمل كبَر

 : ِنْيلْوَ اع هيف هيف ُنِماّئلاَق

 00 | نم ريك او ةَيباَلُكْلاو ٍةَلرَتْعُمْلا ُلْوَ 0

 دعأب قلي ذأ ديال مشفلا ذهن أ - مرتك ةلوشلاو اهلا نم مهن
000 

 : نوُكيَف .هلبق رْيَمْسِقْل

 ةَيباَلُكْلا ا مُهَو َكِلْذ ُرّوَجُي نَم َدْنِع هب امِياَق اًميِدَق اَمإ

3 

0 

 هو

 عَن ِهِب موُقَي ْنَأ ُعِيَتْمَيَو ُهْنَع اًلِصَقْتُم اَقوُلُحَم اَمِإَ 5

 . هِتاَذب ْثداَوَحْلا كرا ةلاشم :ةلاثقلا وهذه نوُحَسُيَو يمك هل 2م

 ُمِزْلَتْسَي َكِلَذ َريوْجَت نأ اَوَأَرَو . .ِهِتاَدِب ُتِداَوَحْلا َلِحَت نم ُعِنَتْمَي !ةولوفو

 اهب ْثِداَوَحْلا ماَيِق ماَسْجَأْل كودح ىَلَع مهل ل َليِلَدلا نذل 10

 كك ا نِم ٍريِئْكَو ةَيِماَرَكلا لوك َوُهَو - يِناّنلا ُلْوَقْلاَو

 مالك ٌرْكْكأَو ؛َنيِمِلْسُمْلا ٍروُهْمُج روهمج محو َو ِةَيفوُصلاَو ِءاَهَقْفْلا نم مُهَعَبَنا نمو ثيِدَحلا

 اهوشتو ةلففلا كتانشلا هَذه نأ - يرغشألا ىَّنَح مُهَبَهَْذَم ىكَح نَمَو ءِفَلَّسلا



 ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت مل

 ت3 هَهنع ةَلِضَفْنُمْلا ِتاَقوُلْخَمْلا نم ْتَسْيَ ثلاث مْسِق :هللا ىلإ َةَفاَضُمْلا

 اًهِعاَوْنَأِب ال ُهتكيِشَم اَهِب ُنَلَعتَت ال يلا ِةَبِجاَوْلا ِةَميِدَقْلا ِتاَنّصلاَو ِتاَّذلا ٍةَلِزْنَمب
 . اًِناَيَْأب اَلَو

 َرَي ْمَلَو ىاَش اَذِإ ٌتْكْسَيَو ءَءاَش اذِإ ُمُلَكَتَي ُهْنِإ :ِءاَلُوَه ُلوُقَي دَكَو
4 

 00 0 ا 0 ءاَمّلَكَتُم

 25 ُبَضْعَيَو ءاَش اَذإ ٌديِرُي َوُهَق ٌةَميِدَق ٌةَكيِشَم ُهَل َناَك نإَو :َنوُلوُقَي َكِلَذَكَو

 4 ٠ 0. 0 7 6 2 0 2-5 وو نك ع 55 ع
 مث :ِهِلْوَق لثم هرِهاظ ىلَع صوّصنلا نِم َءاَج ام مهرثكأ وأ ءاَلُؤَه رقي

 . ِهْيَلَع ايوَتْسُم نُكَي ْمَل نأ َدْعَب ِهْيَلَع ىوَتْسا | ُهَّنَأ [54 :فارعألا] # ٍشمْلا لع وتس

 :لؤقلا اَذَهِل ٌقِقاَوُم اًهَرِهاظ نأ َتْيَر الك :ةّبْشلاَو باَتِكْلا فو اك

 [١٠١؟ ]5/::١ 

 ت2 2

 («(ْثَدَ مهين نم رك نمو : ع ىلاعت - ْوَق يف ثدحملاب دارملا)

 ١[ ءايبنألا] «ْثَدْحُت مهْيَر ني ٍركِذ نمو د: ولابق ةلؤف ميدل

 ُلاَقِيَك ءِدوُصُقَمْلا فالخ ُمِهوُت دق ٌتاَقاَلْظِإْلا
 ها او 2 000

 ةروخل ةرتر انكار يع روت قرات دقت فالوتع فانا نع
 وقت ال ُلِطاَب اَذَهَف :ةيراجنلاو ةَلَِتْعُمْلاَو

 هب ْمَّلُكَتَي ْمَّل ْنَأ َدْعَب ءهيَكيِشَمِب هب هللا ملكت ٌمالك ُهَّنِإ كِلْؤَقِب تْدَرَأ نِإَو -
0 
0 0-4 

 إم :ءاَس اَذِإ ملكت َلَرَي ْمَ هنأ عم ءَكِلَذ َلْبق ِهِرْيعب َمْلكت دق ناك نإ «هِيْيَعِ

 ٍلْمَأَو تلشلا ُلِقَك وهو :ةنشلاو تالا تلع لد ولا َوُمَو كلذ لوقت

 [ ١" /5] .ْثيِدَحْلا
0 

 ل

 كا

9 

2 2 



 بها تافِصْلاَو ٍءاَمسالا بانك 11أ10111101 1

 (قلخلا ٌقلخي نأ لبق نآرقلاب ملكت هللا)

9 - 

 [15/5] .ُهلزْي مل َءاَش اَذِإَو ءُهَماَلَك 57 َءاَش اَذِإَو ءَءاَش اَمَكَو َءاَش تفْيَك

 ه6 ©

 (ٍتوُكّسلاِب ٌفَصوُي َهّللا َّنَأ َعاَمْجِإْلاَو ِةَنّسلاِب َتََق)
- 

 ىف هللا َّلَحَأ اَم ُلاَلَحْلا» : للك بلا نَع َناَمْلَس ِثيِدَح يِف دكنتللا

 ا الع انع اني وهف ةلعاتعس انو وياك ىف لا مزح ُماَرَحْلاَو

 مّلكَتلا نك َةَراَت ُنوُكَي ٌتوُكّسلا ّنِكَل ءِتوُكّسلاب ُفَصوُي هللا َّنأ عاَمْجِإْلاَو

 [1079 - ١ ام/ك] .ِهِماَلْعِإَو مالكا ٍراَهظإ نع ةَراَثَو

 هه م ْ

 (؟ُةْرْيَغ وأ َوُه َوُه لَه :ىَّمَسُملاَو مشالا)
 ُلاَقُي ال وأ ؟هُرْيَغ وأ ءَوُه َوُه له :(ىّمَسُمْلاَو مشالا» يِف :ّلْصَن 5و”

 ا ل يا وه ّوه

 1 ا

 َدَعَي َدْعَب ِةَمِيَأْلا َدْعَب َكِلَذ يف َرَهَتْش َعاَرْتلاَو ءَكِلَذ يف اوُعَراتَت دق َساَنلا َنِإَق

 م0

 ىَّلَع راكإلا ةركطو دما ةنسلا ةمئأ ننع اور َناَك يِنَنأَو هرْيَغَو ني

 واشف هلل ةاهشأ: ةراونب كيدلا :ةيوشلا

 وهف ُهُرْيَغ ناك امو ههُرْيَغ هللا ةامشأو «قئتملا ُرْيَغ مسالا +َنوُلوُفَيَف

 .ىلاعت هللا همحر دمحأ مامإلا :ينعي )١(

 :اهنم رومأ كلذ ىلع ليلدلاو ءاهفذح باوصلاو «ةمحقم ةملكلا هذه نأ رهظي يذلا (0

 يه يتلا ةعوبطملا ةيناهفصألا ةديقعلا يف ركذُت ملف «ىواتفلا يف الإ ركذُت مل اهنأ :اًلوأ
 . لصألا
 .عضوملا اذه يف اهل ىنعم ال هنأ :اًيناث



 اح ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت بع م

 هللا َءاَمْسَأ َّنأِل ٍ؛َلْوَقْلا مهيف اوُظَلَعَو ءُفَلَّسلا مُهَمَد َنيِذَّلا مه ِءاَلْؤَمَو ءُقوُلُخَم

 . ٍقوُلَخَم ُرْيَغ هللا ُماَلُكَو ومالك نم

 َلاَق نَم ىَلَع مُهُراَكْنِإ ِةَنُّسلا ٍةَّمِيَأ نَع َفوُرْعَمْلا َّنَأ :اًُه ةوصقملاو

 اَذَه ىَمَسْمْلا ُرْيَغ مسالا َّنأِب َلْوَقْلا َنوُقِلظُي َنيِذَّلا َناَكَو ةَقوُلُخَم هللا ُءاَمْسَأ

 يبأ ُلْثِم ؛ةَّنّسلا ىَلِإ قيبيتملا نهب روك نكسملا وه َوُه مسالا [ولإف ةيدلاَو

 يوغبلا ٍدَّمَحُم يِبَأَو «يئاكلاللاو «يربطلا ِمِياَقْلا يِبَأَو ٍزيِزَعْلا ٍدْبَع ٍرْكَب

 . ْمِهرْيَغَو َهَنّسلا حْرَش ٍبِحاَص

 اا ا ا .كروف ُنْب ِرْكَب وب | لاق

 هدأ هللا مشب : ٍلِئاَقْلا ٍلوَق ٌريِدْقَتَو | َوُه هللا ْمْساَو هَتاَذَو وُ ءيغلا دَقَتَو هلل هَّلل ُِهثاَذَو هيَع وه 50

 وه وه ةمسا نِإَو «ُلَعْفَأ هللاب : يأ

 .مالس ُنْب ْمِساَقْلا ٍدْيَُع وُبَأ َبَمّد ٍلْوَقْلا اَذَه ىَلِإَو :َلاَق

 ُداَرُمْلاَك مالكْلا يِف ْتَرَكُذ اذ ِءْيَّشلا َءاَمْسَأ َّنأ ىَلَع اوُرَصَتْقا ول :"”تلُق

 ْمَل ْنِكَل ءُهَمِهَق نَم ِهيِف ُهُعِزاَتُي ال ءاَحِضاَو ىَنْعَم َكِلَذ َناَكَل :تايتسملا !اهن

 ؛ْمِهرْيَغَو هنْشلا لْهُأ نم ٍساّنلا ُروُهْمَج ُهَلُوَق ركنأ اذَهِلَو ؛َكِلَذ ىَلَع اوُرِصَتْقَي

 (م س ا» َوُه يِذَلا مشا َطْقَل َّنأ مُهاَوْعَد ُلْثِم ؛ِةَلِطاَبْلا ٍروُمَأْلا نم ْمِهِلَْق يف اَمِل

 وِرْمَعَو دب لذي ةافشأملا كح ىلا د ةاكشألانأَو 00 ريل ان

 ةقلعب امل تلاكت طا امهالكو: «تاينسملا ءامْسأ نهد كستل ثاَييشتلا حف
 هه

 .هنولوقُي اَمِلَو مما عيوب نم يا عب

 .ٍساّنلا ُءاَمْسَأ َيِه َكِلَذ وْحَنَو اَرْمَعَو اَدْيَ َّنِإ :َنوُلوُقَي مُهّن
 هلق اذ ةَيِوْسَت ِهتْيَمَس ٌرَدْصَم يه رْيَغِل امس وحلا اعَج 0

 َوُه َمْساِلا نأب اولاق نيذلا هريغو كروف نبا لوق ىلع كردتسي «مالسإلا خيش :لئاقلا )01(

 .ىَمَسُمْلا



 عمر ٍتاَمِصُناَو ٍءاَمَسَأْلا ٌباَتِك

 لل وح يذلا مقالا قتل ننكدكلا ىلع ناذلا لوقلا وخ» شالا نان

 .هّْيَلَع ليِلَدَو ِهّْيَلَع مكح ةنأل ؛ىّمَسْمْلا هب ُداَري دق لب ؛ ءمَسْمْلا وه مشا

 هدد لاف :موُظْنَمْلا ماَلكْلا يِف مسالا قي اذإ ُهّنَأ فرُع دم ّمُث
0-4 

 و

 ةلان ِظْفّللاِ تاَجَبف دير: لاقيق ؟اَذَه مسا اَم :لاقي اذيلف ؟يممملا

 ل : لاقي ءاَذَه ٌمْسا اَم

 نأَو ل[ :ىلعألا] 40 ّلهَخْل لأ كير 7 حّيسو# +: 4 ِهِلْوَقِب مُهِجاَجِتْحا ان

 49 ملقالام للفك ىذ َكْير مت َدَرْب» :ُهّلْوَف َكِلَذَكَو ءىّلْعَأْلا كبَر ْحّبَس َداَرْمْلا
 ََع

 0 اًمهاَلكَو ناكر ِناَلْوَق هقدنباكلل اَذَهَق َكِلَذ َهَبْش َهَبْشَأ اَمَو [4 : نمحرلا]

 هل هس سي هلم يللا 0 هدو وم . وك ما ع
 . كبَر ٌكَراَبَتَو ءكَبَر حبس داَرملاَو «ةلص انه (مسالا» :لاق نم مهنم

 رْكِذب َرَمَأ اَمُك ءوِوْسا حيبُسَتب هللا َرَمُأ لب ؛ةَلِصِب َسْيَل ُهْنأ :ٌقيِقْحََتلاَو

٠. 
220 
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 َبَسُمْلا َّنِإَف ؛ُهُرْكِذَو ىَّمَسُمْلا ٌحيِبْسَت َوُه :ِوِرْكِذَو ٍهِحيِبْسَتِب ُدوُضْقَمْلاَو

 َّقطَن َوُهَف «ىّلغألا يّبَر َناَحْبُس :ُلوُقَيَف ُهَمْسا ٌرُكْذَيَو ُهَمْسا ُحّبَسُي اَمَّنِإ ٌركاَذلاَو

 ُحيِبْسَت ّوُه مسالا ُحيِبْسَتَق فلل اهب :نكشتلا وه: املا «ىلغألا "ير طفل

 هب ُداَرُمْلا «ٌميِم ٌنيِس فِلَأ» َوُه يِذَّلا مْسا َطْفَل َّنأ ىَلَع ُلْدَي ال اَذَه ْنِكَ
# 

2 - ًِ 

 ْوْحَنَو ,ىلغألا يِبَرَو ءاَنبَرَو هللا :لْثِم وللا ءاَمْسأ نأ ىَلَع لدي نك: أ
 ْداَرُي ْنِكَل ءىَمَسْمْلا يِه ْتَسْيَل اَهِسْفَن يِف َيِه اَهّنَأ َعَم ءىَمَسْمْلا اهب ُداَرُي :َكِل
 ..ىلتنلا 7

 َلاََو «َنوُيِرْضَبْلا ٌةاَحّتلا َلاَق اَمُك ُوُلُعْلا َوُهَو مل نِم ٌقَتْشُم َوُهَو

 يِف ٌحيِحَص اَذَهَو ٌةَماَلَعْلا ّيِهَو (ةمسلا»: و ّقَكْشُم مّوه نوف وكلا ٌةاَحَّنلا



 هَنأك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 8-6
 ظل فقم

 .ُةَماَلَعْلا اَميَّسلاَو َةَمَّسلا َّنِإَف ؛ٌحيِحَص ىَنْعَمْلاَو (ُواَوْلاَو ٌمِيِمْلاَو ُنيَّسلا) اَمِهْيَلِك

 ء[11 :ملقلا] 4( رطل لع ُدمِيَس» :ِهِلْوَفَك ُهْمِسَأ هتْمَسَو :ُلاَقُي ُهْنِمَو
 .[725 :رجحلا] 4َنيِسوتملِل تيآل» : ِهِلَْقُك ْمُسَوّتلا ُهْنِمَو

 يف ٍناَظْفّللا هيف قِقَتَي يِذَّلا ُصاَحْلا ُقاَقِيْشالا َوُه ٌوُمّسلا نِم ُهَتاَقِيْشا َّنِكَ
 ها م يد و < 6 ٌكع عي ( كوكس م 4ك هريومم 5” ل 0

 :هِفيرّصت يف نولوقَي مهنإف ؛متأو صخأ هانعمو ءاهبيترتو يفورحلا

 2 ع 11 0 20 هام هاج 0 0 8 00

 ال يمس ِهِريِغَّصت يفو .ماسوأ ال ٌءاَمْسَأ ٍهِعمَج ىفَو «تمَّسَو َنولوَقَي الَو

 هته
5 
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 [١٠١لفك - امعرك] . ميسو
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 (َنيِمَلاَعْلا بر ُهَّنِإ 4ْنَر اًدم» :ِهِلْؤَقِب ْدِصْفَي ْمَل 82: ميِهاَرْيإ)
 فر ُهَّنِإ [/ :ماعنألا]ّقَر ادهم :هِلْؤَقِب ْدِصْفَي ْك »4ف ميِهاَرْبِ 71

 َكِلَذ ٍزيِوُجَت نِم َنيِمَلاَعْلا بر ُهّنِإ َنوُلوُقَي ِهِمْوَق نم ٌدَحَأ َناك اَلَو َنيِمَلاَعْلا
 َسْمَّنلاَو َبكاَوَكْلا َنوُذِخَتَي اوُناَكَو «عِناَّصلاب َنيرِقُم َنيِكِرْشُم اوُناَك لب ؛ْمِهْيَلَع

 [0 .َلِكاَيَْلا اَهَّل َنوُنَيَو هللا ٍنوُد نم اَهَنوُعْدَي اًباَبْأ َرَمَْلاَو
25 © 

 ِءاَيآْلا بَهْدَم ىلع هرغص يف خيشلا ناك)
 (عدبلا ٍلْهَآ ٍلْوَق ضعبب لوقيو

 نِم ٌتَدَح اَمهرْيَغَو "؟ةَراَيّرلا ُةَلَأْسَمَو 'هَلَأْسَمْلا ِهِذَه ْنِكَلَو ؟594]
 . ةَبَش اهي َنيِرَخَأَتْمَ

9 

 هم 2 ه6 1 1 4 204 5 2 هر هم هر هك رس 11

 لهأ ٍلوقب نيلّصالا ىف لوقن كلذ ىف ءابالا ٍبَهْذَم ىلع انك يريغَو انأَو
 العز 7

06 
 هب َموُقَت ْنَأ نوفنيف ههِتاَذِب ُتِداَوَحْلا َّلِحَت ْنَأ ٌعِنَتْمَي هنأ وهو ءثداوحلا لولح :يهو )١( 6

 .َكِلَذ ُرْيَغو قّلَلاو ناّيْثإلاو ءاَوِتْسالاو ءيجّملاو لوزنلا هنع نوفنيف «هِتَئيِشَمَو ِهِتَرْدُقِب قلعت

 .ةيعدبلا روبقلا ةرايز :يأ (6)



 --7ب ٍتاَمِصَاَو ٍءاَمَسَأْلا ٌباَّتِك

 :ُدْمَأْلا واذ ةلوسرلا فمه 1 َنّيِبَت اَملف ؛7©2عّدبْلا

 هللا َكَرْنَأ ام َعبَتَت ْنَأ َنْيَب - أ

 0 اَنْدَجَو اَم َعْبَتَت وأ - ب

 لبق اًدإَو# :هيف لبق نَمِم َنوُكَن ا و ءٍلوُسَرلا ٌءاَبْنا ّوُه ٌبِجاَوْلا 0
 5 وَ 0020 ريد ويم <

 َلاَق 5 ء[١1 :نامقل] 43 هيلع انْدَجَو ام م . ا

 فرش 414 دك هلع ٌحدَجَو امم اق ٌمدَنِح ولو لق» : لاَ

 َباَنَأ نم ٍليِبَسَو ءِلَسْرُمْلا ٌيِبَّنلاَو ءِنَّزَتُمْلا ٍباَتِكْلا ٌعاَبنا ُبِجاَوْلاَف

 َكِلَذ تلات اَم نود "ناضتالاو َنيِرِجاَهُمْلاَك ؛ةَبّسلاَو َباَتكْلا اَْعَبَتاَف هللا ىَلِإ

 [؟08/5] . ِءاَبآلا رْيَغَو ِءاَبآلا نيد نِم

ْ © 2 © 

 يه

 ِةَِّلَقَعْل اَو ِةَّنِع ِةَّمِعْرَشلا ٍةليآلا نِم ٌلِطْبْمْل ١ هب ٌطَتْحَم حَتْحَي اَ)
 م وم

 يلا ىلع 00 د اَمّنِإ

 . ِلطْبُمْل ٍلْوَق ىَلَع 0 ال ّقعْلا ىَلَع 7 امنإ هلْقَعْلاَو دع رحل

 حى + الإ دي ال عيجصلا يللا ذك ؛دحأ لع هثرْغَي هاك انه

 . ٍلطاَب ىَلَع
 اَهيَلاَلَدَو ٍلطاَبْلا ىَلَع اَهَِلاَلد ِءاَفِيْلا ِناّيَبَو 0 آلا ٍناّيْعَأ ين العلا 0

 ل املا اذه صنت َوُه : قولا يلع
ًٌّ 

 هل هن ع

 م ٍليِلَدلا َسْفَت نأ َوُهَو ُرَحآ ٌءْيَش اَُه ُدوُصْفَمْلَو

 ام َنّيِبَو بو ٍلطاَبَو نحن هيف اك دمت 1 رطغأ اًذِ ِهيْيَعِ

 ةرايزلا نوري هّريغو وه ناكو «هخياشم نم ريثكلاو هؤابآ هيلع ناك ام ىلع أشن خيشلاف )١(

 ىلع رمتسي مل كلذ عمو «ءاوتسالاو لوزنلاك ؟تافصلا ضعب نولّؤَوي وأ نوفنيو «ةيعدبلا

 :ةئسلاب ةفلسمتو «عدبلا رجهو هركنأ كلذ أطخ هل نيبت اّمَل لب ؛كلذ



 ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ممر

 هلأ هم اي 200 هوك 8م 6 هس تيعر
 .ِهْيلَع هب حّتْحا ام سْمَن يف هب ٌجَتْحُمْلا ٍلطْبُمْلا ٍلْوَق ٍداَسَق ىَلَع ٌّلُدَي

 :كلَذُك هتدجوَف 5 ةعمتلا ةلدآلا نو هللا هاك امتقةعلمأت دق (تيجع ا اَذَعَو

 |[ دطكرك]

2 2 

 (ٍتاَّذلا يِف ماَلَكْلا ىَلَع ٌعْرَف ٍتاَفّصلا يِف ُماَلَكْلا)
 فد ءِتاَّذلا يف ماَلَكْا ىَلَع َعْرَف َِتاَمّصلا يف ماَلَكلا نإ 2 |

 فكرتك كاينإ ذل درخو تاتثإ تاذلا تاجر ناك اًذإك + ةلائمافيق ُعَبَتبَو هُوُذَح
. 

 مود /7] .ةيفيك ُتاَبْتِإ ال ٍدوجَو ُتاَبْتِإ ِتاَمَّصلا ُتاَبَتِإ َكِلَّذَكَف
 رحم 2 >َ

 هه هم

 ءزاجملاو ةقيقحلا يف ةيندملا ةلاسرلا)
 (تافصلل نيلوَؤُمْلا دحأ عم خيشلل ةرظانم يهو

 يور كلا َسّدَق - ماَلْسإْل ْعِبَس َلاَق و9 ]

 ةَئيِدَمْلا ِناَكُس ِهِناَريِج ىَّلَع ُماَلَشلا ةُناَكَرَبَو هللا ُةَمْحَرَو َيِبَنلا ىَلَع ُماَلَّسلا

 َنيِنِمْؤُمْلا ٍرِئاَسَو ءِراَصْنَأْلاَو َنيِرِجاَهُمْلا نِم ءِتاَوْمَأْلاَو ِءايحَأْلا نم «ةَبيِط
 وع هما 8+ سام

 .هتاكريو هللا ةَمَحَرَو

 'ٍلِباَعْلا ٍدِماَّزلا يِدَتْمُمْلا ِكِياَّنلا ٍِفِراَعْلا ماَمِإْلا خبشلا ىلإ

 وِدْنِع نم َةَمْحَر ُهاَنآَو ءُهْنِم حورب م ديو َناَميِإْلا بَ يف هلل هللا 5 ءِنيَدلا ِسْمش

 ام ل نودع
 ورنا ١

2 

 0 هللا َمْحَرَو 0 ع 00 ا هيت نا ا نم

 لضفأو نسحأب مهيدانيو «مهلزانم ءاملعلاو سانلا لزنُي ثيح 000 خيشلا ةداع نم هذه )١(

 .ءامسألاو باقلألا
 .هسفن لبق هيلإ لّسرملا ركذ مدق ثيح «هعضاوتو هبدأ :ىلإ رظنا (0



 ٍتاَفِصْناَو ِءاَمَسألا ٌباَتِك
 عع

2 2252595959
95552 

7525225
5592 

 22 12ئتا 1

 يِف ٍساّنلا ٍضْعَب َنْيَبَو يِنْيَب ىَرَج يِذَّلا ماَلَكْلا ٌصّخَلُم ُرُكدَأ انأ
 اع َةَعَمْتَم هب ِوِرْيَعِلَو ُهَل هللا َءاَش ْنِإ َناَكَو ءهتْبَلطَو كل هتيَكَح ام 1 3

 ع

. 

 3 .رييْغَتَو ٍصْقْنَو ٍةداَيِزا ن م ِةَياَكِحْلا يِف اَم
 ؟ ْنَأ اَنْو 1 5|

 ِتوُكّسلاَو ٍةَماَلَّسلا ٍليِبَس ٌقيِرَط كلش نأ اندر ] | :ٍساّنلا 2 ضْعَب يِ َلاَق

 تْنَمآ :هيلذ ْيِعِفاَّشلا َلاَق اَمُك اَنْلُق :ُةَماَلَّسلا اَهْيَلَع ٌحْلْصَت يتلا ُةَقِيِرَطلا َيِهَو

 هللا ٍلوُسَر نَع َءاَج اَمَو هللا ٍلوُسَرِب تْنَمآَو «ىللا ٍداَرُم ىَلَع هللا نع َءاَج اَمِبَو هللاب
 .نِكَك هللا ٍلوُسَر ٍداَرُم ىَلَع

 اقلانا لوا وع هدم كلا ذك: نوحتاو تقلا ريبش اكل ذاو

 0 نم فاكملا ثيواغأو فانضلا

 ُهَدِقَتْعَي نأ مِلشُم لك ىَلَع ُبِجَي ٌقَح ُهَنِإَف ُيِعِفاَّشلا ُهَلاَق ام 0 هل تلقُف

 اًيْنُّدلا يف ةَماَلَحلا َليِبَس ُكِلاَم ُهن 0000 ِتْأَي ْمَلَو ُهَدَقَتْعا نمو

 خالو

 ٍليِوَأَتلا نِم َنوُمْلَكَتْمْلا 1 ام َّدَجَو : ّصَحَمَو َناَسْنِإْلا َّت ٌتَحَب اذِإ ام

 ِثيِدَحْلا ٍلْمَأ َعَم َّنَحْلا نأ َنّنَيتَو ءاَلِطاَب ُهَّلُك ِثيِدَحْلا َلْهَأ هب َنوُمِلاَحُي يذلا
 . اًنِطاَبَو اًرِهاَظ

َ 

 00 7 2سم ٠ 2 ه6 مق 86# ماهر دره ماض همم يك
 ؟اذَه يِف اورظاَتتَي نأ ثيدحلا لهال تحتأ : لاقَو كلذ ”ساف

0 
 اهم 01

 اًهيف فَلاَ ينل ٍلْئاَسَمْلا ت أ نأ :اًءِضَواَمَت اًميف َناَكَف ءاَمْوَي اًنْدَعاَوَتَق
 ُثاَلَث ِثيِدَحْلا لمأل - ُيرَعْشَألا َبَهْذَم ُلِحَتْنَي نَمِم - َنيِمْلَكَتُمْلا وُرُخَأَتُم 3 00 0 0 5 ل 0 8

 : لكاسم

 ٍشْرَعْلا ىَلَع ٌولعْلاِب هللا ٌفْصَو -أ

 نيضرحملا ةعدبلل ةاعدلا نم ناك اذإ الإ ئيطخملا ىلع رتسي هنأ ,كلذك هتداع نم هذه )١(

 .هراكفأ نم َرَدْحُيو «هب رتغُي الثل هرهْشُيف ءاهيلع



 مك للا يش ا طا تس -للا 7

 نارقلا ةلاسُمو ب

 4 عم 846 هم

 ِتافّصلا لي 3 ةلاسمو  ت

 0 2 2 ض ع ينال هج 0 م م 2 8

 نِم يِقاَبلاَو مألا اًهنِإف ؛ِتاَمّصلا وات ةَلاَسَم ىلع مالكلاب أدبن هَل تلَقُف

 نَمَو ِةَناََّثلا ٍنوُرُقْلا نم ُفَلَّسلا مُهَو ءِثيِدَحْلا ٍلْهَأ ُبَه قد ل تلو

 ذأ لعل نير و دكنك

 َبَمْذَم  يباطخلا مُهْنِم  ٍفَلَّسلا َعاَمْجِإ ىكَح نَمِم ٍدِحاَو ُرْيَغ َّقّلظَأ دَكَو
 َّنَأ َكِلْذَو ِاَهْنَع ِهيِبْشَّتلا او ةّيِفْيَكْلا يِنَن َعَم اَمِرِهاَط ىّلَع ىرُت اَهّْنأ فلكل
 هيف ْعَبّتُيَو 0 قدكشت ءِتاَذلا يف ٍماَلَكْلا ىَلَع ّعْرَ تافطلايِ مالكلا

8 2 

 ُتاَبْنِإ َكِلَذَكَف :ِةَئِفْيَك َتاَبْنِإ ال ٍدوُجُو َتاَْنِإ ِتاَّذلا ُتاَبْنِإ َن اك اّذِإَق ؛ُهّلاَثِم

 اهب مْ «ٌتَءاَج امك" ع يقاتل هله ن

 ف

 الل 6 0 وو وو 2 5 60

 و . ةيفْيَك ُتاَبْنِإ ال ٍدوُجُو ُتاَبْنِإ ِتاَفَّصلا

5 
 #0 ول

 عْمَّسلا كفرا ردفلا ليلا تقم نإ لوش ذل ءاهتسو ذي هل نإ 3 لوقت

 داَرُم ُرْيَغ َرِجاَظلا نأ ٍفَلَّسلا ُبَهْذَم :ُلوُقَي ٍساَّنلا ٌضْعَبَو :ُهَل تْلُقَق

 اثنتي[ اله كاملا نقو فارق 12 مانعلا 0 ايلا لوقو

 : ِنْيِْيَش َنْبَي اًكِرَتْشُم ٌراَص دق َرِجاّظلا َّنأِل ؛ ىنْعَم ال اَطْفَل وأ 0

 ٍبَضَمْلا ٌرِهاَظَو داما حِراَوَج ُلْثِم ٌةَحِراَج َدَيْلا َّنِإ 0 ْنَأ اَمُهُدَحَأ

 يف ِءاَمْلا لْثِم َنوُكَي ذافالا يف ِهْنْوَك واكو ماَقِتْنالا ٍبَلَطِل ِبْلَمْلا ُناَيَلَع

 م ةيفر الا ها وعلا مش اكل ورح نإ لا نتن نأ ككل ؛ٍفْزَلا

 1 قدس فقق ثيِداَحَأْلاَو تائآلا دف دارق نعت تدشملا توقتو

 هله قم رهاتعلا وه نيفُملا دمردا ماس الل لاك اَذَه ّنكَل

 ةفاط ناك ولفي مل ام يللا نع كح ثنو «فيواحألاو :تانآلا



 2# ٍتاَمِصَاَو ٍءاَمَسَأْلا ٌباَّتِك

 .ِةَعَللا َكْلِتب ُمَهْفَي نَمِل ُهْنِ م ِميِلَسلا ٍلْقَعْلا ىَلِإ ُقِبْسَي اَم َوُه :ماَلَكْلا

 و ْنوُكَي دق ّمُث

 . عضَولا ٍدَّرَجمب -

 . ماّلكلا ٍقاّيِسب ُنوُكَي دقو -

 ىلإ َهَقِب ةَقباَّسلا َيِح ىَلاَعَت هللا ىَلَع ُهَليِحَتْسُمْلا ُهَنَدْحُمْلا يِناَعَمْلا هله

 انِملَع ناك امكَف :كئاَذَلاَو ةودفلاَو مُلِعْلاَك مُهَدْنِع ديلا .لب :ىييبؤملا ٍلْفَع

 ٌعِنَتْمَي ءافودح ىلع لدَت اًضارغأ تامشلا نِم اًمْوُحَنَو انمار اًنتاَبَحَو اًكتَرَُدُكَو
4 

 كلذك مان قد انهو و ايون كلذكف 4 اًهِلْثوب ُهَن امي موا نأ
 201 2 هو

 اًهِلْثمِب ىَلاَعَت هللا فص ا َعنَتمَي ةثلخم

 ُقيِلَي اَمَك هي هللا ُتاَمِص َيِه اَمَّنِإ ٍتاَمَّصلا ِهِذَم َّنأ :يِناَنلا ىَنْعَمْلاَو

 َّنأ ْمَلْعُيَف هِتاَذ ىَلِإ ٍءْيَش ّلُك ٍتاَمِص ٍةَبْسَِك ٍةَسّدَقُمْلا ِهِتاَذ ىَلِإ اَهُتَبْسِن ءهِلاَلَجِب

 ُهْجَوْلا َكِلَّذَكَو ءُصْئاَصَح اَهَلَو ءِفوُضْوَمْلِل ُهياَذ ُةَنِص مَلِعْلا

 0 0 م

 ا ا لا 14 ا ارو اانا قيام لوما 8 م رجا لقوا احراج لاا 1 ا 12 --
 اهب هفَصَو وأ هلوسر اهب همَصَو وأ ٍةفِصب هّسفن هللا َفَصَو اذإ :هل تلق

 اَهِرِهاَط نَع اَهْفْرَصَق  ْمِهِتياَرِدَو ْمِهِتَياَدِه ىَلَع َنوُمِلْسُمْلا َنَمَتا َنيِذّلا  َنوُنْؤُمْلا

 هفاطلا فلاكت ٍنِطاَب ىَلِإ اَهْنِم ةمويفملا ايينيقصو هناكيش هللا لذات قذللا

 :ةايشأ ةكيذأ نيف دن ال : ةقيفَصلا يفاَنِي ِزاَجَمَو

 ةَنُِسلاَو باَتِكْلا َّنأِل ؛يِزاَجَمْلا ىَنْعَمْلاِب ٌلَمْعَتْسُم َطْمّللا َكِلَد َّنَأ :اَهُدَحأ

 ل نأ ؛يِرَمْلا ٍناَسْللاب اج ٍفَللا َماَلََ
 20 نك

 ُيِزاَجَمْلا ىَنْعَمْلا َكِلَذ َنوُكَي ْنَأ َّدُب اَلَف ءاَهَْلُك ٍةَئِسْنَأْلا فالخ وأ ءبَرَعْلا

 هي نأ لطْبُم َلُك ُنكْمُيَ اَلِإَو ظْفّللا هب ُداَرُي

 .ِةَعَللا يف ّلْصَأ هل نكي مَ

 : يناثلا
 هذ كرر < ْنَأ 0

2 

 نإو ل َحْنَس ىنْعَم ىّنْعَم ْيَأب ِظْفَل ّيأ َرْسَف

 سمس راس

 .هِزاَجم ىَلِإ هيَقيِقَح نع ِظْفَللا فْرَص ُبِجوُي ٌليِلَ ُهَعَم َنوُكَي ل



 ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت مم

 وأ ّيِلْفَع عِطاَق ٍلبلَو ني ُهَل نب اَلَق ٍةقيِقَحْلا نع هفْرَص بوو ىَعَدا نإ م
 .َفْرَّصلا ٌبجوي ٌيِعْمَس

 سو 014

 ىَلَع ٍلْمَحْلِل حُجَرُم ٍليِلَد نم ّدُب الف ٍةَميِقَحْلا نع ِهِفْرَص َروُهُظ ىَعَّذا نِإَ

َ: 
 نأ

 ٌدِضَو ٍهرِهاَظ فالخ هب َداَر أَو مالكي َمَّلُكَت اذإ هيك َلوُسَرلا نأ :ٌعِباّرلا

 ه6 را ار هلأ 4 هي دري ْمَل ُهَل هنأ ةئالل ني نأ دي لف :ةنفقح
0 

 :لِْاَو اقيغالا هيف مُهنِم دير يذلا َيِمْلِعْلا باَطِخْلا يِف اَمّيِس ال ُهنْيعُي ْمَل و

 حِراَوَجْلا ٍلَمَع َنوُد

 ٍروُدُصلا يف اَمِل ءَمِشَو سان اناَبَو ىَّدُمَ روث َنآْرُقْلا َلَعَج 8 هن
 هيف اوُمَلَتْخا اًميِف ِساّنلا َنْيَب َمُكْسَيِلَو مِهْيَلِإ َلَّرَن اَم ٍساّنلِل َنِيَبيِل َلْسُرلا َلَسْرَأَو

1 

 مُهَحَصْنأَ 0 سائلا قمع 0 ّقّمْعَأ ارثاك نع ا نيا كلا م ِتاَراَبعْلاَو

 فالخ هب َنوُديِرُي مالكب الو < نأ روحي كاف 4 َنُسلِل مُهَنَيْبَأَو َقَمَذْلِل

- 

 ل ل ا 1 لقي ل قرشا

 :لمنلا] #ءْىَش لكك نم نم تو :ِهِلْوَق لْثِم اًرِهاظ اّيِلْقَع َنوُكَي ْن امِإ -

 اَهْلْتِم ُهاَنْؤُي اَم سْنِج نِم ُتّيِتوُأ َاَرُمْلا َّنأ ِهِلْقَعِ ا لك َّنِإَف ؛[1؟

 ُلْخْدَي ال َقِلاَخْلا 3 عيتتملا ُمَلْعَي ء[37 :رمزلا] ريش ْلُك ُقِنَك» :َكِلْذَكَو

 .موُمُْعْلا اَذَه يف

 ضْعَب ُفِرْصَت يلا ِةَئُسلاَو ٍباَتِكْلا يِف ِتاَلاَلَّدلا لْثِم ؛اًرِهاَظ اًيِعْمَس وأ -

 .رِهاَوَلظلا

 أ



 ا ِتاَمِصُناَو ٍءاَمَسَأْلا ٌباَتِك

 ٌءاَوَس ءِساّنلا ُداَرْفَأ اّلِإ ُهظِْنَتْسَي ال ٌيِفَح ليِلَد ىَلَع مُهَليِحُي نأ ُروُجَي اَلَو

 ِتاّرَم ُهَداَعَأَو ىَّنْعَم ُهْنِم ْمَهْفُي ي ذَلا الكلاب مْلكت اذ هل لتنمو أ انش ناك

 هيِقَمْلا ُرْيَغَو ةيقفلاو ٌديِلَبْلاَو ُىِكَّذلا مهيِفَو ُمُهَّلُك َقْلَكْلا هب َبطاَحَو ري

 اوُدَقَتْعَيَو هيف اوُرُكَمَتَيَو 0 تاطخلا كلذ و رْبدتَي نأ مِهْيَلَع َبَجْوأ دَمَو

 َكاَتُم َّنأِل ؛ِهِرِهاَظ نِم اَئْيَش ٍباَطِخْلا اَدَهب اوُدِقَمْعَي ال ْنَأ بجْوأ م 0
7 
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 اسيِلَدَت اذه ناك :ةهاك ريم ىلع لدي ِساّنلا ُداَرْفأ ُهظِبْنَتْسَي ايِفَح اُليِلَد

 ُهْنِم ُهَبْشَأ ٌيِجاَحَأْلاَو ٍزاَعْلأْلاِ وهو :قدملا ديمو «ناجلا ١ ضيقت َناَكَو :اَميِبلَتَو

 . ِناَيبْلاَو ىَدُهْلاِ

 نم ٍةَريِيَك ٍتاَجَرَدِي ىَوْقَأ هِرِهاَط ىَلَع ٍباَطِحْلا َكِلَ ُةَلاَلَد تَناَك اَذِإ َتْيَكَف
 َكِلَذ َناَك اَذإ فْيَك ْمُأ هِواَرُم ُرْيَغ َرِماَظلا نأ ىلع 0 ٍليِيَدلا َكِل ٍةَلاَلَد

 ةقيِقَح اَهَل َسْيل ةهْبش يِفَحْلا
 .ِتاَماَقَمْلا ِهْذَه 1 َكِلَد يب َمّلَسَق

 0 اًهيِف ماَلَكْلا ُلَعْجَنَو ءِتاَفَّصلا نِم ٍةَفِص ىَلَع لك نو ملف

 َفِك قفني ناتطوسبم هاذي دي لب :ىَلاَعَت َلاَق دَقَو هيَيْلا» ٍةَفِصِب ٌرّبَعُنَو هْيَّلَع ىَذَتْحُي

 4«َقَدي ُتَيَلَح اَمِل َدْجْنَك نأ َكَمَتَم امض :سيلبإل ىَلاَعَت َلاَقَو 2514 :ةدئاملا] هْذَكي

 ٍ ا ب ٌضراْلاَو رده َّنَح هلأ أورد اًمو#» ا َلاَقَو «[0ه :ص]

 هدي ىلا ٌدَرب» يلا اَقَو ء[597 :رمزلا] «ءِيِبِعَيِ ٌتيوَطَم ُتومّسلاَو َةَمكيقْل

 هنأ انيهأ تلمع امم م مهل انَقَلَح ان وري م ركوأ#» يلاَعَت َلاَقَو ١[« :كلملا] «كلملا

 2١[. :سي] 40 ًَن 247 اهل ْمُهَف

 .هللكي َنَلا ٍثيِدَح يِف «ِّيْلا» يجَم وَنّسلا يف َرئاَوَت دَقَو

 اَمُك ُهَل ِْيكيِتاَذ هب ل ِنْيَدَي ىَلاَعَت هلل نأ :ماَلَكْلا اَذَه نِم ُموُهْفَمْلاَ

 0 ءٌَسيِلْبِإَو ةكيذلملا نود هدب م11 نلخ ةناكتت ُهنَأَو ءهِلاَلَجِب ُقِيِلَي

 ىَتْغَعَو ءناَكطوشَْم هاني ّنأَو «ىتنبلا هديب ٍتاَوُمَّسلا يِوظَيَو ضْرَأْلا ُضِبْفَي



 تطل دكت تتسلل ككل 0 - ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ا م

00 

 طْسَبِب ُنوُكَي ٍبِلاَكْلا يف َدوُجْلاَو ءاطمإلا َّنأِل ٍءِءاَطَعْلا ُةَعَسَو ٍدوُجْلا ُلْذَب اَمِهِطْسَب

 اَذإ ةيِفْرُعْلا ٍقِئاَقَحْلا نِم ٌَراَص قل ىلإ دي دلل اك نوحي كوكو انو ِدَيْلا

 َلاَق اَمُك خا َدوُجْلا ُهَرِهاَظ َناَكَو هَةَقيِقَح ٌدَي ُهْنِم مهْف ِدّيْلا ظوُسْبَم َوُه لق

 .[؟9 :ءارسإلا] طل َّلك اكهظسبت ل َدلوْلَعَم كدي َلَعَحي 7 :ىَلاَعَت

 ان م2 00 عْبّسلا ِت ءلآانلع ةلماق ديل . 2 0

56 0 

 :ةعيوكلا كاَماَقَمْل ا كلل ىلإ ُجاَتْحَيَ
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 ِءْيَّشلِل ٌةَيِدْسَت ةّيِطَعْلاَو ٍةَمْعّنلا ىَنْعَمِب ُنوُكَت َدَيْلا ّنإ :ُلوُقَيَف :ُلّوَألا اَمآ -
 ُهَدْنِع نافل : مُهَّلْوَ هنمو + ءامس ةنايتلاو رطملا كسي امك هوس مشان اي م هر رب اتساع يوصل

 ا ايام الو ميال يش وسل يبا كا

 ُهَدَقَع ءودّي» ل كاذكو اك يف ٌدَي ُهَل نال :نولوُكي ديلا كرك 5 يه

 هدد و

 .ِهْيَلَع ٌرِتفُم ُهَّنَأ :ُاَنْعَم اَمَنِإَو ُلاَقُي ْماَلَك ُحاَكَتلاَو 707 :ةرقبلا] «ْعكِتلَ

 نَأِل ٍءهِسْفَن ٍصْخّشلا ىَلِإ ٍلْعِفْلا َةَقاَضإ اَهْيَلِإ ٍلْعِفْلا ةَقاَضإ َنوُلَعْجَي دَقَو -
 هللا ةنآق يفتي لف هنآ ىلإ ناشر نقلا: 325 نوح ليلا هناك كت لاقفألا كلغ
 ضْعَب َنِإَ 6 اَمِب : يأ ؛؟[18١؟ :نارمع لآ] «يدإ ٌتَمَدَق امي كِلذوم :ىَلاَعَت

 هب اوُمَّلَكَت ْماَلُك ُهوُمَدَك اَم

 وّلُك اَذَه يِف ْنآْرُقْلا اَهِب َلَرَن يَِّلا ٍبَرَعْلا َةَعَْل ٌركنُت ال ُنْحَنَو :ُهَل تلق

 هتاَيآَو ِهِئاَمْسَأ يِف اوُدَحْلَأَو ِهِعِضاَوَم نع َمِلَكْلا اوُهّرَح َنيِذَّلا تاس نولوأتملاو

 ا

 هللا ةردق :يهو ءاهادع ام َنولّوؤُيو «ةرعاشألا اهتبثُي يتلا عبسلا ىلاعت هللا تافص :يأ )١(
 هل تافص اهنأ اومعزو «همالكو ءهرصبو ءهعمسو «هتدارإو «هتايحو ءهملعو ءك ىلاعت
 . ةيلزأ



 عيممرسس ٍتاَفِصُناَو ٍءاَمَسَأْلا ٌباَتِك
 سس ا. أ سس تج

 1 م هدم ب 200 سس و وم اسم ل 00 720
 ىلع «ّىَدِي ُتَقلَح امله :هَلْوَقَو «([55 :ةدئاملا] 6# ِناَطوَسب مادي لبو :ُهَلْوَق لوا

 ءاولاكو «ةورخألا ةمشو اًنثذلا همم أ ؛ةئمتيا ةاّرملا نإ ولام قلك اذه
 منجي را 2

 ُدَي َكاَتُم َنوُكَي ْنَأ ٍرْيَغ نِم ءٍدوُجْلا سْفَت نع ٌةَياَنِك ُظْفّللا :اوُناَكَو هتَرْدُقِب
 دول او: ءاطعلا ند هك توات ظنا ولك 31 نع

 دي ُكاَنُه نُكَي ْمَل نِإَو ءانأ هتقلخ :يأ ؟ قَد ٌتَقلَح امل» لوقو 2 0. - 1 2 هم كر هسم ل ا
 هيفا

 ومال يب هم <

 هه رس يه رس

 201 . و يرتدهلل وب 2
 : انمدق اًميف رظننف :هل تلق

 اَلَو ٍةَمْعْنلا يِف َلَمْعَتْسُي ْمَل ِةّييثَنلا ٍةَعيِصِب (ِنْيَدّيلا» طفل نأ :لّوألا ُماَقَملا 1 ه سوسو 81 تس 0 هذآ 25 17 2 2-5
 0 00 200 0 ا د 2 5 31 2 0

 نضال َّنإ» : ِهِلْوَمَك ؛عْمَجْلا يف ٍدِحاَوْلا َلاَمْعِيْسا مْوَقْلا ِةَعل نم َنأِل ٍ؛ِةَرْدُقْلا يِف

 مُهَل َلاَف َنِدَلا» : ِهِلْوَفَك لكل عْمجْلا طفل: [7 ةريمعلا] 4 ٍرْمْخ يقل

 ْتَعَص#» :ِهِلْوَقَك نيتنالا يِف عُمَجْل لا ظْفَلَو 28178 :نارمع لآآ (َّساّنلأ َّنِإ ٌساّنلأ
 3 هكر

 ليضأ ذلك ةداولا لف نيتتالا وأ نيننالا ئف:نعتاولا ظنت لامتسا أ

 0 0 ءاَهب ْرَّوَجَتَي ا ءاَهاَنَعَم يف لضوتمل ّيِهَو ٌدَدَع اطاَملآلا ِهْلَه َّنَل 2

 ؛َسْنِحْلا :وب يِنْعَيَو ٍناَلُجَر يِدْنِع اَلَو ءِنْيَلُجَر :ينْعَيَو ّلُجَر يِدْنِع :َلاَقُي ْن
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 نأل ؛ةردقلا هب َداَري نأ زوجي ال [5 :ص] «َّىَدَي ُتَقلَح امله :هلوقف

 راكم ١ + + واب عب + فما را ةفاعا | تارا لف مهرو 5
 .دحاَولا نع ٍنينث الاب ربعي نأ زوجي الَو .ةدحاو ةفص ةّردقلا

 ًَ ع 2 7 2 00 2000 3 2 200 0. ع أ 0 0

 َرَبَعي نأ َروَجَي الف ءىّصخت ال هللا َمَعِن نأل ؛ةّمْعنلا هب َداَري نأ زوجي الَو

 نساك هج طا و يك . ل ريق ا



 هنآك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 8
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 َّنَأ  ىَلاَعَت هللا َءاَش ْنِإ - مَجَعْلا لَو ِبَرَعْلا مالك يِف ُدِجَت تْسّلَو

 ِهْيَدَيِب ُهَلَعَف هلم نوكيو الإ هُيَدَيب اَذَه َّلَعَف ْناَلُف وأ َيَدَيب اَذَه تْلَعَف :ُلوُقَي اًحيِصَق

 اَهِرْيَعِب َّمَكَو ُلْعِفْلاَو ْدَي ُهَل َنوُكي ْنَأ وأ ُهَل َدَي ا َنوُكَي ْنَأ ُروُجي اَلَو

 يقعنلا قل ا
 .ةوَلا ٌعِضاَوَمَو ِزاَجَمْلا ٌْعِضاَوَم نيت ُُت

 دي

 هَل َراَجمْلا ُلّبْنَت ال ٍتاَبكلا 0

 :ق] 4مَهَج ىف ننآج ِهِلْوَق يِف ٍدِحاَوْلا ّعِقْوَم ِنْيَنْنالا اًرْعقوَأ دقق :يِل َلاَق

 :دحاولل ٌتاطِخ وه امَّنِإَ كين

 ةَيْفَتِل ِلِعاَمْلا ُةَيْدَت :َليِق دق «اَيتلآ» :ُهّلْوَق لب ؛ٌعوُْمَم اَذَه :ُهَل تلق

 .يتْلَأ يتْلأ : ىَنَْمْلاَو ءِلْعِفْلا

 .ِديِهَشلاَو ِقِئاّسلِل ٌباَطِخ ُهّنِإ :َليِق دَكَو
 ممدعا واق ةمعن نكي ةاقلالا نإ. 4لاق قولا تاطخ نإ ناك كف

 . ّيَليِلَخ َيَليِلَح :ُلوَقَيَ للم نق زب هنيمي نع

 ُبِطاَخُي ُهَّنَأَك ؛ِنْيَدوُجْوَم اَنوُكَي ْمَل نِإَو َباَطِحْلا اَذَه ُعِقوُي ُهَنِإ مث

 ءاَمُهْدوُجُو ُرّدَقُي ِنْيَنْنال ٌباَطِخ َوُه اَمَنِإ ٍلِئاَقْلا اَذَه َدْنِع هاَيتلأ» : :ُهّلُوَفَم
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 : : يِناّنلا ُماَقَمْلا :ُهَل تْلُق 00 نإ

 ءلْعِفْلا نع َةَياَنِك اَهَرْكِ َلَعْجَي وأ َةَمْعّنلا وأ َةَرْدُقْلا :اَهب َيِنْعَي ْنَأَو ءِدَيْلا

 ؟ِةَفيِقَحْلا نع اًهِفْرَصِل ُبِحوُمْلا ام ْنِكَل
6. 

 . ُهَتاَحْبُس هللا ىَلَع ٌعْيَتْمُم َكِلَذَو ٌةَحِراَجْلا َيِح َدَيْلا َنأِل :تلُق ْنِإَ
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 نم 7 لل ا را را اَذَه :كّل تْلُق

 ا : ال ل نكل ىف بير ال اَذَعَو ؛َييقرلخَملا

 ؟ُتاَّذلا نِحتْسَت ؟ اَم ٍلاَمَكْلا ِتاَمِص نِم ّقِحَتْسَت

 ا 8 او لّقَعْلا ىف َنسْيَل :َلاَق

 ىَلِإ ْظْمَللا ُهْنَع ُفَرْصُي َمِلَق : ِْمَللا ُةَميِقَح َوُهَو اَنِكْمُم اَذَه َناَك اذِإَف :تْلُق

 ؟ِوزاَجَم

 -وب ىَّمَسُي امي ِهِفْصَو َعاَنِتْما ىَلَع ُلُدَي ليِلَد نم ْمْصَحْلا ُهُرُكْذَي ام ّلُكَو

 م هلع تم ُقوُلَْملا هَقحتْسَي يِذَلا ىتَملا نأ هل َمْلُس :لالدلا ككضَو

 ِتاّذلاَك لب ؛ةَرْدُقْلاَو مُلِعْلاَك ؛:قلاشلا اي فجت د ةرهاطو طنللا فيقع

 0 0 و

 3 ؛ِِرِهاَط الخ ِدّيْلاِب ةاَرعْلا : اراك 01 قيملتملا ةنكأ نو خا نعاوأ

 . ع احب 0 2 ا 3 : عم 6 2 آما م يا ا

 نِإَو َهَتَبْلَأ ِدَيْلا َةَقيِقَح يِفْني اَم ٍلْفَعْلا يِف اَلَو عْمَّسلا يِف نكي ْمَل اد

 يِفَق اّلِإَو 20 000 - ةئؤحلا هرجؤلا ني وُ انف هيفا ان َضِرُف

 :ةدِساف ةَهيش 2 6 قيقا
00-0 

 «هللا دنع ملعلاو ىوهلا نم هولخ ىلع لدي كلذو ؛مالكلا اذهب مّلس مالسإلا خيشل رظانملا )١(

 كرت :ىوهلا هيف مكحتسا ىتمو «قحلا لوبقل قفو :ىوهلا ةفآ هبلق نم ناسنإلا عزن ىتمو
 ال اًردب ناك اذإ رمقلا نم حضوأو «راهنلا ةعبار يف سمشلا نم حضوأ يه يتلا ةلدألا

 .رابُع وأ ٌباحس هبججحي



 تل 1215 تميل ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ا

 ولي قَلَخ لاك هللا نأ ديلا ٍرْكِذ نِم ُةَنسلاَو ُباَتَكْلا ًاَلْمُي ْنَأ زوجي لّهَف

 َّنإ َمُث ءىَصْخُي اَل ام ِثيِدَحْلا يِفَو هديب َكْلُمْلا َّنَأَ . اتكوُمتم اديإ» َّنأَو

 ُهُتَميِقَح هب ُداَرُي ال َماَلَكْلا اَذَه َّنَأ ٍساَّنلِل َنوُنْيَبُي ال ِرْمَأْل يِلوُأَو هلي هللا َلوُس
 ننانلل تن ةاحشلا رضع يضايق اول ب مهاب ىلع ال ها ريو م

 لك نم مُلبهس َكَلَس نمو اي نب ره لع ميو هنت ىلع مهن ل

 اًماَنْعَم َّنأ َعَم ءْتَءاَج امك اَموُرِمُأ :اوُلوُقَي ْنَأ ٍفَلَّسلِل ُروُجَي تْبَكَو

 ِسْرْمْلا ُءاَتْبَأ َنوُكَي ىَّتَح ءُبَرَعْلا ُهُمَهْفَي ال ٌءْيَش َوُهَو ٌُداَرُمْلا َوُه ّيِزاَجَمْلا

 ؟راَصضْنَأْلاَو َنيِرِجاَهُمْلا ِء 0 موُرْلاَو
 هَ
 ٍةَرِهاََطلاَو ٍةَعِطاَْلا ِةيِلَجْلا ِةَّلِدَأْلا نم كّل ُرُكْذَأ انآ :ُهَل تلُق : ٌعباَرلا ُماَقَمْل 357

 ِرّبكَّتلا نَع مُهَعاَنِتْماَو ٍةَكِئاَلَمْلا دوس ُبِحْوَتْسَي : : مآل ُهُليِضْنَت َكِلَذ نم
 هْيَلإ ِهِقْلَخ ٍةَئاَضِإ ٍدَّرَجُم وأ ِهِتَمْعِنِب وأ ِهِتَرْدّقِب ُهَقَلَح ُهّنَأ ُداَرُمْلا َناَك وّلَف هْيَلَع
 . ِتاَفوُلُحَمْلا ُعيِمَجَو ٌسيِلْبِإ ٌكِلَذ يف ُهُكَراَشَل

 ٌةَقاَت» :ِهِلْوَفَك ؛ٍفيِرْشَّتلا ليبَس ىَلَع هللا ىلإ ٌءْىَّشلا ُفاَضْي دَمَك :ىل َلاَق
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 هب ُهكَرْقأ ىَتَْم ٍفاَضُمْلا ي َنوُكَي ىَّتَح دع امي ل

 ىلع دب زاكمت ام تانيا ِتاَيآْلا نم ِتْيْلاَو ِةَ ٍةَقاَنلا يِف نُكَي ْمَّل ولف هوِرْيَغ

 ٌةَفاَضِإَف ءَكِلَذَك اَنُه ُرْمَأْلاَو َةَقاَضِإْلا ِهِْذَه اَّقَحَتْسا اَمَل ِتوُيْبْلاَو قولا عجب

 هْيَدَيِب ُهّلَعَف د ُهَّنَأ ِهْيَدَي ديب ُهَقَلَح َنوُكي ْنَأ ُبِجوُي هوْيَدَيِب ُهَقَلَح ُهّنَأ ِْيَلإ َمَدآ 7

 .ُاَآلا وب تءاَج امك ؛ُنوُكَيم ْنُك : لوب ِءاَلْؤَه َقَلَحَو
 :ِناَيَش اَمُهَك ءكاَدَي ُهئلِمَع وأ ُكْلُمْلا هِي :اوُناَق اَدإ مُهّنَأ َكِلَك نِمَ
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 .ِدَّيَلا ٌتاَيْثِإ : اًمهْدَحَأ



 مس ٍِتاَفِصُناَو ٍءاَمَسَأْلا ٌباَتِك

 . اَهّْيَلِإ ِلَمَعْلاَو 0 7 :ىناّنلاَو

 . اًريثَك ْرُوَجَّتلا هيف ْعَمَي :يِناّثلاَو

 ضار كك ىلع هارب 3 000 7 هو ىيب وكلي | ةهكرإ ه6
 الَو ةَقيِقَح دي هل سنجل الإ َمالكلا اذه َنوَقِلَظي ال مُهْنِإَف :لّوألا اّمأ

 4انزن كي اناط : لوقو هك ك2 ان »لاقت هلوق قيل قدَمْلاَو

 : ِنْيَهْجَو نم

 َفاَضُأ َكاَنْهَو ءهْيَدَيب ُهَقَلَح هنأ َنيَبَو ِهّْيَلِإ َلْعِفْلا َفاَضأ اَنُه هنأ :اَمُهْدَحَأ

 َنِمأ اذِإ ِةَييْنَتلا َعِض ْوَم عْمَجْلا مشا َنوُعَضَي مُهنأ ِبَرَعلا ِةَعل نم نأ : يناثلا / 2 5 هلأ م 8 ”ء 31 كا 21 14 204
 أ ؟[8 :ةدئاملا] 1 ديأ اوعطَفََم َةَقِراَسلاَو 00 : لاك كوقك لكلا : 0ع 00 و

 وق َكِلَّذَكَف ءاَمُكاَبْلَق : يأ ؛[4 :ميرحتلا] 4 و َتَعَص ٌدَقْقط : ِهِلْوَقَو ءاَمِهْيَدَي
 . "يري تاع امي

 5 نِم َرِباَتَم ىَلَع هللا َدْنِع َنوُطِسْفْمْلا» :هللكي ِهِلْوَف ؛ُلْثِم اًدج ٌةَريِيَكف ُهَنُسلا اّمأَو

 امو ْمهيِلْمَأَو ْمِهِمَكَح يف َنوُلِدْعي َنيِذَّلا «ٌنيِمَي ِهْيَدَي اَنْلِكَو ءِنَمْحَّرلا ِنيِمَي نَع ٍروُن
 نانا 717 .هاوُلُو

 00 7 2 م6
 ٌتيِداَحَأْلا هذه ُلّيْقَت لَه :4ُ مث ءاَهَرْيَغَو ٌتيِداَحَألا ِهِذَه هل ترَكذَف
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 ةوقو ةحاصفلاو نايبلا نسح هاطعأو «بيجعلا مهفلا اذه مامإلا اذه مهف نم ناحبس )١(

 . !ةجحلا

 تيوق امهم ناكمو نامز ّلك يف هبشلا لك نكلو «ءيشلا ضعب ٌةيوقو ةريثك مههبش نأ ظحالُي (0)
 .اهأطخو اهفيز نيبُيو ءاهلطبيو اهّدُرِي نم اهل ىلاعت هللا ضّيق دق «ترشتناو
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 هنأ مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت قم

 ءٍقيِدْضَتلاَو ٍلوُبَقلاِب َةّمألا اَهْنَقِلَت ثيِداَحَأ ِهِذَهَو ؟ةَعِطاف صوّصن َيِه ْمأ ءاليوأت 2 0 ا 9 هك صم 4م

 ريزغ رحب نم اًهتلقنو
 يأ 81 لاسم كسول خلع ك6 مس

 .هَبتكأ نأ  كْيَلِإ هللا َنَسَْحَأ  هّيلإ تْرَسَأ يذلا اَذَهَف

 وو ص آ آ سد رعد اا 5 روك أ

 .هتاكربو هلل َةَمَحَرَو مكيلع مالسلاو

 عمم هل مل. و 0 00 يع ل م سس ل 384 8 2 وو 04 ه ءدهش 3

 رع لعل ماا" 01/1 و
© 25 © 

 0 . 5 م - 5 0 2 هوه م6 مه هه ًَ

 لخت اًماصخأ نَم ءاَدِحاَو الإ ةئام اًمْسا َنيِعْسِتَو ةعْسِت هلل نإ

 نَم ءاَدِجاَو الإ َةَناِم امْسا َنيِعْسِتَو َةَعْسِي هلل َّنِإ» :هللكك ُهَلْوَق 7 554 2 زج ان دع 26م أ هز وم 07 311 00

 «َرّثَع َدَعَنَت» :ىَلاَعَت هلْوَ ةَلْرْنَمب ٍدَنَعْلا اَذَهِب ُهُديِيقَت : ''”ةَنَجلا َلَخَد اًماَصْخَأ
 َنأَف ١[« :رثدملا] وه اّلِإ َكْيَر دوج ُدَلعَب اًمو» :َلاَق مُهوُلَقَتْسا اّمَلَق 2[ :رثدملا] ؟ ٍّ 93 ير لا ا هي و أ 0000

 .ىلْوأ َوُه الإ ُهَءاَمْسَأ َمَلْعَي ال

 مو 000 ا هَ 2 س 2 - 6ه يم هل 8 03 0

 ريغ دِئاَوْف ٍدَدَعلا اذهب ليِصْحَتلِل نوكي دق ؛َنيِعْسِتَو ةَعسِت ِهلِل َنِإ) : ِهلْوَقف
 جلا ثزوي اهءاصخإ نأ ركذ :اًهنيو :وضخلا

 ٍةَمِرْعَمْلا لُمَأ ٍقاَمّثاِب لك َيِبّنلا مالك نِم َسْيَل اًهُنيِيْعَتُف :ٍلاَح ّلُكَبَو
- ُُ 

 «ُيِذِمْرّتلا ُهَرَكَذ اَم َكِلَذ نِم ءٌعاَوْنَأ ٍفَلَّسلا نَع َكِلَذ يِف َّيِوُر ْنِكَلَو ءِِثيِدَحِب
 ملك ممل . َكِلَذ رْيَغ اَهْنِمَو
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 ١# ٍِتاَفِصُناَو ٍءاَمَسَأْلا ٌباَتِك

1 

 (؟اًران حابصملا ىَّمَسُي لهو ءرانلاو رونلا نيب قرفلا)

 ٍباَمِلَك عَْرأب لكي هللا ُلوُسَر ائيِف َماَق» :َلاَق هن ىسوم يبأ نع ادفك]

 سلس ريس

 .ماَنَي َن هَل يغني اَلَو ماني ال هلل َّنِإ - أ

 1 سا مَ ةاراضر 20 رمال 2 َ 2 3 ١

 .ٍليَللا ٍلَمَع َلَبق ٍراََنلا ُلَمَعَو اهلا ٍلَمَع َلَبَق ِلْيَّللا ُلَمَع ِهْبلِإ ُعَمْرُي - ج
 ةكردأ ام هيو تاك ثقدخلل ةققك ولج زال نأ ح رولا ةئاكح حف

 , 3 و هوت

 اَل ٍروُنَلاَو ٍراّنلا ٍِظْفَل يِف يِواّرلا َدُدَرَت َّنِإَف ؛ِهِباَجِح ٌرُكِذ هيِف ُتيِدَحْلا اَذَهَق

 2- ٌروُنَو ٌراَن اَهَل ُلاَقُي ىَسوُم اهب َمّلَك يتلا ِةَيِفاَّصلا ٍراّنلا هذه لْثِم َّنِإَف ٍ؛َكِلَذ ُمَتْمَي

 ال َكللَتَق ٠ ؛َمْنَهَج ٍراَنَك ِةَمِلَظَملا رانلا يفالخب ءاّرون حاًبصملا ران هللا ىمس امك 5 20 سانت ع ل سم 5 َ 2 4 2 5 ام 7 1000 70

 .ِرَمَقْلاَك ٌضْخَمْلا ٌروثلا َوُهَو ءقاَرخإ الب ٌقاَرْشِإ -أ

 .ُةَمِلظُمْلا ُراَّنلا َيِحَو ءِقاَرْشِإ الب ٌقاَرْحِإَو - ب
 َُصوُت ءاّيْنُدلا يِف يتلا حيِباَصَمْلا ِراَنَو ِسْمَّشلاَك ؛ٌروُنَو ٌراَن َوُه اَمَو - ج

 .ِنْيَرْمَأْلا

 ْنَأَو ءِضْرَأْلاَو ِتاَوَمَّسلا َروُث  هناحبس  َنوُكَي ْنَأ َّمَص :َكِلَذَك َناك اَذِإَ

 [اعوخ مما هولا فاتمنلا ره وغ ةفافقلا سيار هور قلل تال

 .(178) ملسم هاور (1)
 انل يغبنيف ءاهوعوو ةباحصلا اهظفحو دع يلا اهيلغ نيمتقا كلذلو ؛ ةميظع تاملكلا هذه

 . اهب انريغ ركذُنو ءاهب ركاذتنو اهيعنو اهمهفن نأ



 ره

 0 هناك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت عا مع

 يف اك رون انهن هامل صب اًراَن َناَك توا 1 لاو

 [ه ل١ /5] دول نوه راثلاَو «فيوصلا

 ه2 2

 (ُلوُسَرلا ِهب َءاَج اَم :ُهْنِم ُعِفاَنلاَو ءُليِبَدلا ِهْيَلَع َماَق اَم :ُمْلِعْلا)

 هنَلَع َمَك ام َمَلِعْلا نإ : ركل | ٍضْعَبِل يِتُك ٍضْعَب يف امي تبتك اه. ]
 ريا د 7 هم 00 و 8 ا 1 5

 لقتلا قهر املع لوقت نأ ىف ناشلاف :؛لوْسرلا هب ءاج اك هنِم ٌعِفاْنلاَو «ليلذلا

 ضشت هلم ف خر نإو د اكل فون ام نإق ةىمكملا ثقتاو :فدنستلا

2 

 (عاَمْجِلاَو ِةَنّسلاَو ٍباَتِكْلاب د ٌدوُجْؤَم ُشْوَعْلا)

 ين ا رالكأل لت عاَمْجَو ِةَنُسلاَو ٍباَتُكْلا 0 ُنْشرَعْلا ه١ ]
 :ةيقلفلا ونين َعاَمْجِإَو َِكَلاَو باَتِكْلاِ ٌتِباَت ةييرحلا َكِلَذَكَو

 ملم ةييزك نأ موضنت نع لَ قد
 انيرو# :َلاَق امك ٍءْيَش ّلُك َعِسَو هللا َمْلِع َنِإَ ؛ٌفيِعَض ُلْوَق َّوُهَو

 .[7 :رفاغا «اًمْلِعَو ٌةَمَحَك ٍءْىَ لك

 دلو عدلا ليك ولف هنكي لل اكو ناك 1ك لخير انقل ملك هاو
 الو# :ىَلاَعَت َلاَق دَقَو اَمِّيِس اَل ءاّبِساَتُم ىَنْعَمْلا اَذَه نكي ُك مر لاو ”تاوجتلا

 اَل َةَرْدُقْلا ُبِساَتُي اَذَهَو ُهنِرْكُي اَلَو ُهُلِقْتُي ال :ْيأ ؛4[؟00 :ةرقبلا] 4طن 2

 [8 . َكِلَذ يِضَئَْت ُةَروُنَأَمْل اككلاَو ُمْلِعْل
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 وا ريبكلا ِناَميِاّلا ٌباّتك

 .هدلإه) _ ”ريبس ناميإل بكب ع

 ىَمَسُم َنْيَب 84 "'ليِرْبِج ِتيِدَح يف هلك ُيبَّنلا َقَّرَق ةه:؟ ]
 َِ يي.

 :مالْسِإلا :َلاَقَف «ناّسْخإلا» ىَّمَسُمَو «(ِناَميإلا» ىَّمَسُمَو ««مالْسإلا» |
 لمح م هت 0 هيك رب 5 و 78 هع ع د عر 5 0 5 5 هَ مال 8

 َةاَكَّرلا َيِتْؤَتَو َةالَّصلا َميِقَتَو هللا َلوُسَر اَدَّمَحُم نأَو هللا الإ َهلإ ال نأ َدَهْشَت
 0 1 0 ب 7 5 56 ةهومسع م .٠ م هس َ م ل >6
 نأ :ناميإلا :لاقَو « اليبس ِهْيَلِإ تعطتسا نإ تثيملا ّحَحَتَو ناضَمَر ٌموصَتَو

 ا

 .ورَشَو ِهِرْيَخ ٍرَدَقْلاِب َنِمْؤنَو رخآلا مْوَيْلاَو ِهِلْسُْرَو ِهِبتُكَو ِهِتَكِئاَلَمَو هللاب َنِمْؤُت

"] 

 كير !ةيقاوملا مم.؟]

 .ِِدَيَو ِهِناَسِل نِم َنوُمِلْسُمْلا َمِلَس نَم ُمِلْسْمْلا -أ

 : لانا نيكوورس ااا تورت وب
 . ٍتاَكْيّسلا رجع نَم ٌرِجاَهْمْلاَو - 0

 أ
 ل 2 مر: 2 ٠ نو

 .هلل هَّسفن َدَهاَج نَم دِهاَجمْلاَو - د

 ها. 5 هس مه هم 5 - دايم َ ل08 هم اسر

 ٍنْب ةلاضفو وِرْمَع ِنْب هللا ٍدَبَع ٍْثيِدَح نم هلك ّيبنلا نَع يِوُرَم اذَهَو

 .(نْيَحيِحَّصلا» ىِف ُهْضْعَبَو ءنَئَّسلا ىِف َوَهَو ءِدّيَج ٍداَنْسإِب اَمِهرْيَغَو ٍكْيَبُع

 [ا7/

5 

 لهسيل تارقف ىلع اهلعجأو «هباتك يف اهركذ يتلا لئاسملاو دئاوفلا زربأو مهأ يقتنأس )١(

 .اهمهف

 .(8) ملسم هاور )0



 هنأ مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 7
 تت سس يي ل يس يي يي 2

 ان 2

 ناميإلا ىنعمو ِناَرِتْفِإلاَو ٍديِرْجَّتلا بسحب ِْفَللا ٍةَناَلَد ُعُؤَمَت
 ,ةعدتيملا ىلع درلاو ءمالسإلا نييو هنيب قرفلاو ءاًعرشو ةغل

 (؟يظفل ٌعازن ءاهقفلا ةتجرمو ةّنّسلا لهأ نيب عازنلا لهو

 :ناَميإْلا ْمْسا 0.5 ]

 اَلَو حِلاَّصلا ٍلَمَعْلا مسا اَلَو ماَلْسِإْلا مشاي ٍنوُرْقَم َرْيَع اَدَرْفُم ُرَكْذُي َةَراَت -

 .(؟ناَميِإْلا اَمَو ُماَلْسِإْلا اَم» :2'”ليئاربج ِثيِدَح يف ِهِلْوَقَك ؛مالْسإْلاِب -أ

 .["0 :بازحألا] «ِتَِوَمْلاَو َنيِنِمْؤَمْلَو ٍتْمِلَسمْلاَم َنيِمِلَسُمْلا ّنإإ» :ىلاَعَت ِِلْوَقَكَو
 نِم ٌعِضاَوُم يِف كِلْدَو ؛حِلاّصلا ِلَمَعلا َّعَم ناميإلا ركذ كلذكو - ب ا ا ا ا ا ا

 .[6 :تلصف] «ٍِتَحِلَصلأ اوُلِمعَو أوما َنيِذَلَأ نإ » :ىَلاَعَت ِهِلْوَمَك ؛ِنآَْرَقْلا ف مدت سل سس سل 5# 00 2 6
 رع هم هو 4219 0084 017 هيَ 2 2 َ ص م 7 8 ريا ا ف

 معلا اونوأ َنيِذلا لاقو» :ىلاعَت ِهِلْوَقَك ؛َملِعلا اوتوأ َنيِذلاب انورقَم اّمِإَو - ج

 .[57 :مورلا] «َنْسِاْلاو

 :ًةرِهاظلا َلاَمْعَأْلا َوُه َماَلْسِإلا َلَعَج :مالُسِإلا َعَم َناَميِإلا َرَكَذ اَّمَلَق
 نِم ِبْلَقْلا يف اَم َناَميِإْلا َلَعَجَو ُجَحْلاَو ُماَيَّصلاَو ٌةاَكَّزلاَو ٌةاَلَّصلاَو ِناَنَداَهَّشلا

 .رخآلا مْوَيْلاَو ِهِلْسُرَو ِهبتُكَو ِهيَكِئاَلَمَو هللاب ٍناَميإْلا

 :أ هلك ِبَنلا نَع سّنأ نع "”دّمخأ ُهاَوَر يِذَّلا ْثيِدَحْلا ىف اًَذَكَمَو
 5 هره 8 6. 0 م مس 6.

 .«بلقلا ف ُناَميِاِلاَو ةينالع مالَسإلا »

 ؛ةَحِلاَّصلا ٌلاَمْعَأْلاَو ُماَلْسِإلا ِهيِف َّلَخَد :اًدَّرَجُم ٍناَميِإلا ْمْسا َرِكذ اَذَِو وو 030 0 00 ا ع 2س 0 ا 0 ل
 ١ نمد وه ان هول كو وعل نا قو بد هاف 20 ا 0 ا

 اَل ْلْوَق اًماَلْعَأ َةَبْعُش َنوُعْبَسَو عض ُناَمِياْلا» :ٍبَعُشلا ِثيِدَح يف ِهِلْوَقَك

 )778٠0(. عماجلا فيعض يف ينابلألا هفعضو .(1781) (0)



 ©"70قي رَطلا نَع ء ىَدَألا ةّطاَمِإ اَهاَنْدَأَو

 0 ىلا ُلاَمْعَأ اَهيِف ُلَعَجُي يتلا ِثيِداَحَأْلا ُرِئاَس َكَِّذَكَو

 و اَهّنَأ ىَلَع َلَد :"ااَهِوَدَع َدْنِع َناَميِإْلا َىْفَت ْنِإ مَ
 م أ

 0 0 :ب هَلاَميإ فَي ْمَلَو يل سل

 ٍبِجاَوْلا ٍلاَمَكْلا ُيْفَت ُهّنأ َداَرأ ْنِإَف :ُلاَمَكْلا َوُه َيِفْنَمْلا َّنِإ :َلاَق نَمْف

 . َقَدَص دقق :ِةَبوُقْعْلِل ُضَرَعَتيَو ُهُكِراَ 7 يذلا
 هللا مالك يِف طَق ْعَقَي ْمَل اًَذَهَف :ٌبَحَتْسُمْلا ٍلاَمَكْلا ْىْفَت ُهّنأ َداَرَأ نإَو

 [15 3/1 . ِهِلوُسَرَو

 روما فاهم ىنشت نم ةلوشرو اللا ةاقن 1: زكا ةاكش ةوضنمْلاَو

 يو اقلعلاَو ِماّيّصلاَو ٍقاَلَّصلاَو ءِنيّدلاَو ءٍماَلْسِإْلاَو ِناَميِإْلا مْساَك ؛ةَبِجاَوْلا
4 

 هلْوَق اذه نِمَو كوملا َكِلَذ نِم بجاَو كرب نو مَنِ : كلذ ريغَو ٌجَحْلاَو

 اودي ا م ْرُهَنْيِي رك اَمِف كي لع وح توبي ال َكْيَرَو الق :ىَلاَعَت

 ىَمَت اَمَّلَف .10 :ءاسنلا «© اَميِليَس اُمْنَسيَو َتْيَصَف اَنِس اًجرَح ٌمهِسْفَنأ ف
 نَمَق «ٍِساّنلا ىَلَع ضرك ةناَعلا وره نأ ل 5 ُةَياَعْلا ِهِذَه َدَجوُت ىَّتَح َناَمِيإْلا

 هَلْمَأ َدِعُو يِذَّلا ٍبِجاَوْلا ٍناَمِيِْلاِب ىَنَأ دك نُكَي ْمَّل ٍديِعَوْلا ٍلْمَأ نم َناَك اَهَكَرَت
 95 007 2 ًُ يجد 2 ل 0 را هل َ 4-0 ع 1 ىلا 5 2 لم

 نم امأو «وهب رِما ام لعف نم كِلْذب َدَعَو اَمْنِإ هللا نإف ؛باذَع الب ٍةنَجلا لوخدب

 مب :كلعاوللا لف ركم قف اهيفقن كد ِتاَبِجاَوْلا ّضْعَب ّلَعَف

 اذإ :اًنيد ُنيِدَي َناَد ٌرَدْصَم :ٌنيَّدلاَو ءٌنيِد ماَلْسِْلا نأ + "7قدَمْلا ةَقيِقَحَو
 هلل هر ُهَلَسَر هب َثَعَبَو هللا ُهاَضَتْرا يِنْلا مالسإْا ُنيِدَو َّلَذَو ّعَضَح

 يك #0“ رم 2م

 .هاّوِس ام نود ِهَدَحَو 4 هَتَدابِعِ هَدَحَو هلل لل ٌعوُضُحْلا َوُه ِبْلَقْلا يف ُهَلْصَأَ ةَدَحَو

 .(575) ملسم هاور )2غ(

 .«هقئاوب هراج نمأي ال نم نمؤي ال» :هلوقك (؟)
 .عنقملا حضاولا قيقدلا قرفلاب ىتأ دقو «ناميإلاو مالسإلا نيب ©



 هنأ مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت م

 همر هوى 0 00 مم عال ءالل ال عمم - أ

 .اًمِلَسم نكي مل :رخاآ اهل هَعَم َدَبَعَو هدَبَع نَمف

 .اًمِلْسُم نكي ْمَل :هِتداَبِع نع َرَبكَتْسا لب ُهدبْعَي ْمَل نَمَو
 َلاَق اَذَكَه هَل ُةيِدوُبْعْلاَو ُهَل ٌعوُضْخْلا َوْهَو .هلل ُمالْسِيْساِلا َوُه :ُماَلْسِإْلاَو

 أ

 . َمَلْسَتْسا اّذِإ ٌلُجَّرلا َمَلْسَأ :ِةَعَللا ُلْهَأ

 سس أس 7 ثثىسس ل سسك 2 لالا 4 ني

 526 4 - 5 6-6-2 مع 2 3-2 م2 55ج ع 0 هَ

 ِبْلَقْلا ٍلْوَق باَب نِم َوُهَف ٌةَفِرْعَمَو ٌراَرْقِإَو ٌقيِدْصَت ُهَلْصَأَف :َناَميِإْلا ام
 رع اًذَهِلَف هَل ٌعِباَت لكفلاَو قيدصُتلا هيف ٌلْصَأْلاَو ءبلقل اَقْلا ْلَمَع نمْضَتِمل َمَتُمْلا

 بَثُكَو ِهَيكِئاَلَمَو هللاب ُناَميِإْلا َوُهَو ءوِعوُضُخِبَو ٍبْلَقْلا ِناَمِيِإب َناَميإْلا هلك ْيِنلا
 .ِهِلّسرَو

 .ٌسْمَحْلا يِناَبَمْلا ٌوُه ٍصوُضْخَم م ماّلْسِتْساِب َماَلْسِإلا َرَّسَقَو

 . اذهب َماَلْسِإْلا ُرّسَفُيَو ءعْونلا َكِلَذِب َناَميإْلا ُرْسَقُي لك هِماَلَك ِرِئاَس يف اَذَكَمَو

 يف ُناَميِإِلاَو ةّيِنالع ْمالَسإِلا» :ِةك ئِبْنلا َلاَق اَذَهِلَو ؛ىلغأ عؤتلا َكِلْذَو 0 وا اف ل و اق طاطا 2 ل و ا

 . '2(بلَقلا

 :َلاَق لَك َيِبَنلا َّنأ اًعيِمَج َةَرْيَرُه يِبأَو وِرْمَع ِنْب هللا ٍدّْبَع ِثيِدَح يِفَن
 ىَلَع ُساَّنلا ُهَنِمُأ نَم ُنِمْؤُمْلاَو ديو ِهِناَسِل نِم َنوُمِلْسُمْلا َمِلَس نَم ٌمِلْسْمْلا
 َرَسْقَو هْنِم ٍساّنلا ُةَماَلَس َوُهَو ءِرِهاَط رمأب َمِلْسْمْلا َرَسَفَك ."”ْمهِلَوْمََو ْمهِئاَمِ
 ىّلغَأ ُةَمّصلا ِهِذَهَو ءْمِهِلاَوْمَأَو ْمِهِئاَمِد ىَلَع ُهوُنَمأَي ْنَأ َوُهَو ءِنِطاَي رْمأِب َنمْؤُمْلا
 ُنوُكي ُهْنِم اوُمِلَس نَم لك َسْمَلَو هن ُساَّنلا َملَس انوُمَأَم َناَك نَم َّنِإَف ؛َكْلَي ني
 ٍةَبْعَرِل مُهاّذَأ َكَرَت َنوُكَي ْنَأ اًفْوََح ؛هْيَلإ َنوُنَمْأَي ال مُهَو مُهاَذَأ ُكُرْثَي دَقَك ءاَنوُمَأَم

 . حيحص نسح :لاقو («550) يذمرتلا هاور (0)



 أ 4 ةةري

 : لَك تبنلِل َلاَق ل ل ا

 :ٌلاَق ؟ُناَميِإْلا اَمَق :َّلاَق والكل ْنيِلَو ماَعَّطلا ُماَعْطِإ» :َلاَق ؟مالشإلا ام

 ِقَدُدَعَتُم َدِصاَقَمِل ُناَسْنإْلا ُهلَعْفَي ٌرِجاَظ َّلَمَع ماعلا 0 ,20عهئضلاَو ٌةَحاَمَّسلا

 [154- 7/1 . سْفنلا ل افلم م ا أَو ءمالكلا ٌنيِل َكِلَذَكَو

 ءِقيِرّطلا ِهِذَه نَع اوُضّرْعَأ مُهّنَأِل :ٌلِخاَّدلا مِهْيَلَع َلَكَم اَمَنإ بلا ُلْهَأَو

 : اَهَتَحِص َنوُنُظَي ٍتاَمَّدَقُم ىَلَع مالسإلا َنيِد َنوُنْبَي اوُراَصَو

5 1 

 مر و 2

 هِلوُسَرَو و هللا َناَيَي لا ِتاّمدقم

5 

0 

 ردك هلوُسَرَو ِ هللا مالك ٍةَكِرْعَم نمت اوَُدَع اَّمَل َةَبِجْوُمْلا َّنأ :َكِلَذ ُلاَثِم

 :اولوقُي نأ لن ؛اًهوُعَدَتلا قرط اَمِهِرْيَغَو ماَكْسِإْلاَو ٍناَميإْلا ىَّمَسُم يف َنوُمَلُكَتي

 مَ ِبَرَعْلا علب َساّنلا بطاح اَمّنِإ ُلوُسَرْلاَو «ُقيِدْصَتلا َوُه ِةَعّللا يف ُناَميإْلا

 ِبْلَقْلاِب ُنوُكَي اَمَنِإ ُقيِدْصَتلاَو :اوُناَق َّمُث ءَقيِدْصَتلا ٍناَميإلا ُهُداَرُم ْنوُكَيَك ءاَهْرُيكُي
 .ٍناَميِإْلا نم ْتَسْيَل ُلاَمْعَأْلاَك ؛ٍِبْلَقْلاِب وأ ءِناَسْلاَ

 و 5 مس مر وعذ.ج ىو م ك لا 2 يم
 ه«انل نِمّْؤوْمِب تنأ ًامو#» هلؤق قيِدصَتلا ّوه ناميإلا نأ يف مهت عمت

 م ينك ارو 200

 .اثل قدّصمب :ّىأ ؛[97١ :فسويل

 هوا 2 2

 :ٌةَعونْمَم اَمُهاَلِك ءِناَتَمَُدَقُمْلا ٍناَناَه يل لاقي
0 

 :ووُجو نِم َكِلّذَو ' 5 اًكِداَرُم َوُه َسْيَل : [ىلوألا ةمدقملا ]

 (...ماعطلا ماعطإو «مالكلا بيط» :ظفلب )١955(« دمحأ هاور )١(

 .مالسإلل اًمدارم ُناَمِياْلا سيل :يأ (5)



 ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت قومدصب

 ؛هب َنَمآَو ءهَنَمآ :ُلاَقُي اَلَو ُهَنَّدَص :هتْفَّدَص اَذِإ ٍرِبْخُمْلِل َلاَقُي ْنَأ :اًمُدَح

 .[؟5 :توبكنعلا] 4 و مل 9 0 :َلاَق اَمُك ٌهَل َنَمآ :ُلاَقُي ل

22 57 

 .اَنل قّدَصُمِب َتْنَأ ام :ُلاَقُي دق 00

 وأ وِريِخَأَتب ام | ُهَلَمَع فْعَض اَذإ ِهِسْفَتي ىّدَعَتي اَم ىَلَع ُلْخْدَت مال :ليق

 هاو هللا ديمي نلف لاقت ءاَمِهِعاَمِتجاِب نا لكان نا ِهِنْوُكب

 هُيَرِل ٌفِئاَح (وُيَرِل ِقَّتُم وُبَرِل ٌدباَع ٌوُه : ليق ٍلِعاَمْل مسا ركُذ اذِإ 0 هيِقّتَيَو

 0 هُيَرِل ٌبِهاَر وه :لوقت 2ث للا ُبَعْرَي ْناَلَف : لوقت َكِلَذَكَو

 َنوبَهَرَب مهب ْمُه َندَلِل ةََيَو ىدُه اًهيَحَتْ ٍفو» :ِهِلْوَقَك ماّللاب هيّوَقُت هتْرََخَأَو

 ١85[. ١ :فارعألا]

 ال ءاَمِئاَد ماّللاب ٍريَِضلا ىَلِإ ىَّدَعَت ُهّنِإَف 01 ٍظْمَل ٍفالْخِب اَذَهَو

 ُهُريِسْفَت َناَكَف ءُهَل تْرَرْقَأ :ُلاَقُي اَمُك هَل تْنَمآ :ُلاَقُي اَمَّنِإَو ءظَق هتْنَمآ :ُلاَقُي
 ْ ْك نا 0 2 5

 اا ل يي 0 1 -

 نَع ٍربْحُم ّلُك َّنِإَف ٠ «ىَنْعَمْلا يِف ٍقيِدْصَملا ِْفَلِل اَنِداَرُم ند ا

 :َلاَق نَمَف ءتْبَذَك :ُلاَقُي امك ءتْفَدَص ركنا ين 0

 تنك لاك ف6 قدم مثل رو ماكر داقنلا
 يِف ْدَجوُي ْمَل ءِبِئاَع نع ٍرّبَحْلا يِف اّلِإ ُلَمْعَتْسُي ال :ِناَميِإْلا ْظْمَل اّمَأَو

 :لاقي هنأ تيرَغَو سقما تكلل ؛هلذَتك دق و را م

 هك 2 أ م ةهدعو را 2 ال 6 تي لاب يو الا
 ُرِبْخُمْلا هي نمي رب يف لَمعتُم امنه لا رو لا

 و 6 5 2 51 ُ

 «قيِدْسَتلا ُدَّرَجُم ال ُراَرقِْلا َوُه َناَميإْلا نأ ٌموُلْعَم :طسوألا ناميإلا :هباتك يف خيشلا لاق )١(

 //) .ها .ُداَيِقْنالا َوُه يِذَّلا ِبْلَقْلا َلَمَعَو ءُقيِدْصَتلا َوُه يذلا ِبْلَْلا َلْوَق َنمُص ُراَرْفإْلاَو
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 -- | ٍناَمياّلا ٌباَتِك
 كا ورا هجم للطللق9 تح همت

 . عوّنلا اَذَه يف الإ ُهَل َنَمآ ْظْفَل هِرْيَغَو ٍنآَرَقْلا يف طق ْدَجوُي ْمل اَذَهِلَو
 ريم

 : ٌنِمضَتِم ظفللاف

 ل 9

 .ٍةناَمالاَو ِناَمَيْنالا ىَنْعَمَو َّ ب
<2 - 

201 
 ٍنِمْؤُمِب تأ امو» :اوُلاَق اَذَهِلَو ؛ُقاَقِيْشِإِلاَو ُلاَمْعَيْسالا ِْيَلَع كدي اَمُك 6>

 مُهَّنأِل ؛َنيِقٍواَص انك ولو لإ ُنيَمظَت اََو وب ُنَِت او ارب ُرِيم ال :يأ ؛ هان
 . ْمُهَل نَمْأَي ْمَل اوُقَدَص ولف ءَكِلَذ ىَلَع ُنَمَتْؤُي نَمِ ُهَدْنِع اوُنوكَي ْمَل

 . .ٍقيِدْسَتلا ٍظْفَلُك ِبيِذُكَنلاِب لَباَقُي م ةَعّللا يِف ناَميِإْلا َطْمَل نأ :ُتِلاَكلا

 .ِرْفُكْلا ظْمَل ٍناَميإْلا ِةَكباَمُم يِف ُفوُرْعَمْلا لب

 انأ :َلاَق ول لب ؛بيِذكتلاب ٌصَتْخَي ال ٌرْمكلاَو ءَرِفاَك وأ ٌنِمْؤُم وه :َلاَقُي 2 6 0 #2 ا 24-ى < وو ش؟ ل دق. ا 5 وه يو رو "و
 و وو

 اَلَو كفِلاَخَأَو ءكْضِغْبَأَو ءكيِداَعأ لب ؛كْعبَتَأ ال ْنِكل ءقِداَص كنإ ُملغَأ 00 ٠ هي عل 52 21 4 3 500م 1 8 57 هم
 0 0 أ 0 .٠ 2: - فدا كس را < مى 0 4 در 2

 َوُه َسْيَل ٍناَميِإْلِل َلباَُمْلا ٌرْفْكْلا َناَك اَمَلَف ءَمَظْعَأ ُهُرْفُك َناَكَل :كّمِفاَوَأ

 ْرْفُكْلا َناَك اَذِإ لب ٍ؛ْظَقَك ُقيِدْصَّتلا َرُه َسْيَل َناَميإْلا َّنأ َمِلُع :طَقَف َتبيِذْكَتلا
 ريغ اا 7 2 ل و م 0 ا ا 8 ب دف رحل 2 6 قيد قوز

 نوكي نأ ذب الف :بيذكت الب اَعاَنِتْماَو َةاَداَعَمَو ةفلاَحم نوكَيو ءاّبيذكت نوكي
 ع 0 َ 1 .٠ 0 لا ل ١ د 000 4 0 2

 نوكَيف ءِقيِدْصَتلا ُدَرَجُم يِفكَي ال ءِداَيِقْناَو ٍةاَلاَوَمَو ٍةَمْفاَوُم َعَم اًيِدْصَت ناَميإلا
 ءزج قيدضتلا' عم داَيقنالا نم غاتيمالا ناك امك .«ناتيإلا ىتشم هزغ مالمإلا 5 2 زيني رتب 0 ويباع ى ماا - ا 01 2 < م.

 سر 5 ع هّميإ (2 58 |صور هع يع ث لش <22 شل ؟5 عا سك هالو هر
 وه اذهَو ءِرْمالِل اذاقنم اًمِلَسم ٍنِمْؤَم لك نوكُي نأ ٍبجَيف ءرفكل يمسم

9 

 3 هرم 5 مث 2و ا 010 2 0 ل 7
 نإ مهل قيدصتلل ٌفِداَرَم هنأ ضر اذإ هنإ :لاقيف ةيناثلا ةمدقملا امأو

 0000 ا 2 12 3 4 سس 5 هس ى هَ

 أ 030 5 و م _ 5 هَ 2 وع ب - ودم 5 مهو م
 نع «حيحّصلا» يش تسبب امك ؛؟ اقيدصت ىمست لاعفالا لب ؟عنملا : اًمهذَحأ

 ا عار 00 وع - 009529 0 ا 2 ه5 02

 ءْعْمَّسلا اَهاَنِزَو يِنْرَت ّنذألاَو ءٌرظنلا اَمُهاَنْزَو ِناَيِنْرَت ِناَنْيَعْلا» :َلاَق

 َكِلَذ ىَنَمَتَي ُبْلَقْلاَو ءْيْشَمْلا اَماَنْزَو يِنْرَت ُلْجّرلاَو ءُنشَطَبْلا اَماَنْزَو يِنْرَت ُدَيلاَو
2 



 ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 7
 هتف |خ خخخ ست 61

 6و سو 5 ع يق ع وح دع قاع 20
 ١. «هيذكي وأ كلذ قَّدَصُي جرفلاو .يهتشيو
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 ايو ص ا نم ٌفِئاَوطَو ِةَعَللا ّلْهَأ َلاَق َكِلَذَكَو

 0 :ٌصوُضْخَم ٌدْصَ ّجَحْلاَو اا ءاَعد ٌةالّصلا

 َذ يللا ُهُمِزاَوَل ُتَراَص :ٌمِزاَوَل ُهَل ُقيِدْضَملا اَذَهَو

 ىَلَع ُلاَد ُناَميِإْلا لَه :اًيِظْفَل ٌعَرْنلا ىَقْبَيَو «موُرْلَمْلا ءاَمْلا يِضَعْقَي ٍمِاّللا َءاَمِتْلا
 ؟موُرَلاب وأ ٍنْمْصَتلاِب ِلَمَعْل

 َوْه :ِةَلَأْسَمْلا ِوِذَه يف ِةَنُ ارم 0 0

١ 6 1 ِ 9 01 1 

 رم - مرتك كوكل فأ ني يا ع نق 0

 ِديِعَوْلاَو مَّذلا تحت َنوُِياَ بوُنذلا باص

 ٍنوُدِب َناَميِإْلا َّنِإ : َنوُلوُقَي مُهَق «ليربج ِناَميِإَك لِماَك مُهَناَمي نإ لاك نِإَو

 ؛ِباَمِعْلاَو مدلل انهم ةحاع نركي ِتاَمَّرَحُمْلا ٍلْعِف َعَمَو 8 ٍلَمَعْلا

 : عاملا هلو

 ةَعاَمَجْلا ُهُلوُقَت اَمُك َراّثلا ُلُخْدَي نَم ٍرِئاَبَكْلا لْهَأ نم َّنأب : اًضْيَأ َنوُلوُقَيَو

 هنأ ىَلَع َنوُقِقَتُم :ِةَنُسلا ٍلْمَأ نم ٍناَميِإْلا َمْسا ٍقِساَمْلا نت َنوُقْنَي َنيِذَّلَو

4 

 اًنِطاَب َنيرِقُم اوناك اَذإ بونذلا باَحْصُأ يف َعاَرِن ِةَلِمْلا ِءاَهَقَف َنْيَب َسْيِلَف

 ُلُخْدَي 7 د لْهأ نِم مُهْنَأ ُهْنَع َرَئاَوَت اَمَو ءُلوُسَّرلا هب َءاَج ام اًرِهاَظَو

 هللا َّنِإ) :ظفلب .(5187) ملسمو .(5517) يراخبلا دنع يذلاو «(8677) دمحأل ظفللا )١(

 ٍناَسّللا ىنزَو ٌرَظّنلا ٍنْبَعلا ىنزُف ةَلاَحَم اَل َكِلَذ َكَرْدَأ ءىَنّرلا َّنِم لح 0 ٍنْبا ىَلَع َبَتَك

 . هيَّذَكُي وأ كِل ُقُدَصُي ُحجْرَفلاَو . يِهَنْشَتَو ع ُسْفَّنلاَو ٌقِطنَملا



 37 ْ _ مسبح ريبكلا ِناَميل بانك

 اج اهب 6 مر ىلا وو ةه# ضو ير 20 يبا مو قيم هوا و5 سا وقد نراك
 الو .دحأ اًهيف مهنم دلخي الو ءاّهيلإ هلوخدب هلوسَرَو هللا رَبخأ نم مهنم ّرانلا

0 .1 3 0 

 [1917 8/1 . فلك اله يِف قت لب الا

 هب ُكِرْشُي ال ُهَدَْحَو هللا | دُبْعَي اًمِلْسُم لُجّرلا ُنوُكَي دَقَ :َكِلَذَك َناَك اَذِإَو

 اَذُه ُهَعَم َنِمْيَلَو هةَّنَجْلا ٍلْهَأ نِم َّوُهَو ءوْيَلَع َضِرُف ينل ُناَميِإْلا عمو انش

 ناكر ١ نديم ما اكن ةناك الق 11 رج يزل يو درك ةاكلإلا
 .ماَلْسِإْلاَو

 وو فا 1 دا ا ل رو

 نأ ل1 فها م ول ها | لوو ا دوُكي ذأ هيل ىلإ ضني مل نك

 ْنَأَو وِلاَمَو ِهِلْمَأ عيِمج نِم ِهْيَلِإ ّبَحَأ ِهِليِبَس يِ ُداَهِجْلاَو ُهلوُسَرَو هللا َنوُكَي
 ا ركوب ل نار .رتخ تاكت ال ها ناني أر ويف كيت اف وغلا ني

 َنِإَف ؛مالسإلا مِزاَوَل ني ْتَسْيَلَو ءِبِجاَوْلا ٍناَميِإْلا نِم اَهْلُك ِِذَمَو للا ىَلَع

 هَل ل مَدَحَو هلل َعوُضْخْلا ٌنّمْضَتَي ّوهَو :ةداموفالا وك وه ماَلْسِإْلا

 . ُهَءاَجَرَو ُهَقُوَح ٌنَمَضَتَي دق اَذَهَو ءُهَدْحَو هلل َيِدوُبْعْلاَو

 ا اًمِم ِهْيَلِإ ٌبَحَأ َنوُكَي ْنَأَو ُهَدْحَو ِهِيَبَحَمِب ِبْلَقْلا ُةَئيِنْأَمَظ اَمأَ

 ِهِذَهَق :ِهِسْفَتِل ُبِحُي اَم ِنِْؤُمْلا ها ناب ُهَدْحَو ِهْيَلَع لُكَوَتلاِبَو
 .هب ٌصَنْحَت يلا نامل ٍقِئاَقَح

 . اًمِلْسُم َناَك َنِإَو اّمَح َنيِِمْؤُمْلا نم نكي ْمَل :اًهِب صني ْمَل نَمَ
 هِيَلَع ْتَيِلُث اَذِإ ٍناَمِيِإْل ُةَكاَيِز َكَِذَكَو هللا ّركذ اذِإ ِهِْلَق ُلَجَو َكَِذَكَو

 وراس

 :ةثايا



 ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت قم

 ال ْمأ ٍبوُنَذلا نِم ٍناَميِإْلا اَذَه ٌتاَوَقَك :َليِق 0

 0 9 رت ُنوُكَي ال :َكِلَذِل ٌُبِجوُمْلا ُباَطْحْلا َناَسْنإْلا ْعّلْبَي ْمَل اَذإ :

 نِم ُهُكْرَت َناَك :وب ْلَمْعَي ْمَلَف َكِلَذِل ٌبِجوُمْلا ٌباَطِخْلا ُهَعَلَب نإ

 . ٌكِلَّذ ىَلَع اًرِداَك َناَك اَذِإ ٍبوُندلا

 يف ُلُخْدَ يتلا ُليِصاََّتلا ِِذَه مُهَدْنِع َسْبَل مُهْرَتْكَأ وأ ساّنلا نِم ٌريِثَكَو
 ٌبوُنُذ مُهْنِم ْتَعَفَو اَذِإَو «ماْسإْلا يف ِةَبِجاَوْلا ٍةَعاّطلاب َنوُمِئاَق مُهّنَأ َعَم ءٍناَميإْلا

 لب ؟اَهيوُجُو َنوُقرْعَي ال بوُلُقْلا يف يلا ناميإلا ُقِباَقَحَو .ءاَهنِم اوُوَمْعَتْساَو اَوُباَت
 ةَّبَحَتْسُمْلا ٍلِفاَوّنلا نم اَهّنَأ ُنْظَي مُهّْنِم اَهُفِرْعَي نَمِم ٌريِثَك لب ؛ِناَمِيِْلا نِم اَهّنأ 1

 .اًهيوُجْوِب َقَّدَص نإ

 : ُلَواَتَكي ُماَلْسِإْلاَ

 .ضْحمْلا ُقِفاَتُمْلا َوُهَو ِناَميِإْلا نم ٌءْيَش ُهَعَم َسْيَلَو َمالْسإْلا َرَهظَأ نَم -أ

 مَل ْنكَلَو ٍنِطاَبْل يف ٍلَمْجُمْلا ٍقيِدْصَللا َعَم َماَلْسِإْلا َرَهظَأ نَم ُكَواَنََيَو - ب

 ُةَبْعُش مِهِدَحَأ يِف ُنوُكَي هُقاَّسُمْلا مُهَو ءاَذَه اَلَو اَذَه نِم ال ُهَّلُك َبِجاَوْلا لعْفَي

 0 . قاف
 ِتْأَي ْمَلَو ءِناَمِيِإْلا ني ُهمَرْلَي اَمَو ٍبِجاَوْلا ماسلا تأ نم ج

 َنيِبِكَتْرُم اَلَو ٌةَرِهاَظ ًةَضيِرَف َنيِكِراَت اًَناَّسُف اوُسْيَل ِءاَلُؤَمَو ءٍبِجاَوْلا ٍناَميِإْلا 0

 ِبْلَقْلاب اَلَمَعَو ءاَمْلِع ِةَبجاَوْلا ٍناَميِإْلا ٍقِئاَثَح نم اوُكَرَت ْنكَل ءاَرِهاَظ امر
 .َنيِموُمْذَم هب اوُناَك ام حراَوَجْلا ٌضْعَب 7

 دَق ُهَبِحاَص َّنِإَف ؛ْمِهِسوُفُت ىَلَع ُفَلَّسلا ُهُفاَحَي َّناَك يِذَّلا ُقاَمّتلا َوُه اَذَهَو

 نم ِنيِمَيْلا ٍباَحْضأ ٍراَرْبَأْلا ىَلَع َن َنيِبّرَقُمْلا هب هلل هلأ ردم 'ام اذه َدُقََو د5

 اا دَكَو كابسكْتُمْلا ِباَب نم َنوُكَي دق َكِلّدَو ؛ ِهِعِباَوَتَو ٍناَميِإ



 ه1 نك ريبكلا ٍناَميِاْلا ٌباَتِك
 020000010007070 0933 تح ت27

 .رْيَغ ىَلَع ْبِجَي ْمَلَو ههْيَلَع َبَجَو امم ماَلْسِإَو ٌناَميِإ :ُنيؤُمْلا هب َلُضُ
 ٌعِطتسَي ْمَل ْنِإَف ديب هْريَيْلَك اًركنم ْمُكْنِم ىَأَر نم» : هلك للك يِبّنلا َلاَق اَذَهِلَو

 :ِرَخآلا ِثيِدَحْلا يِفَو ."' الا ْفَعضَأ َكِلَذَو هلت غطت ْمَل ْنِإَف ِهِناَسِلِبَق

 نمو «ْنِمْؤُم َوُهَف هن اًسِلِب مَهَتَماَج نمو ءُنِمْؤُم َمُهْف ِهِدَيِب ما نَمُف»
 0 ُةَبَح ِناَمِياَلا َنِم َِلَذ َءاَرَو َسِيَلَو ٠ ا َوُهَف ِهبلَقِب مُهَدَماَج

 هَلَعْفَي ىَّتَح ٍناَميِإْلا يف 00 اَم ٍراَكنإْلا اَذَه َدْعَب َقْبَي ْمَك ُهنأ 5 َنِإَ

 .ناَميإْلا ٍدوُدُح ٌرِخآ ٍبَلَقْلاِب ٌراَكنِإْلا لب ؛ُنِمؤُمْلا
 ؛ٍلَدْرَح ُةَّبَح ٍناَميِإْلا نِم ُهَعَم نُكَي ْمَل َكِلذ ُرِكْنُي ْمَل نَم نأ :ُهْداَرُم َسْيَل

 لَعَف مُهْنِم َ/لُكَو ءِتاَقَبَط ٌتاللَث َنيِنِمْؤُمْلا َلَعَجَف (َكِلَذ َءاَرَو َسْيَل» :َلاَق اَذَهِلَو

 ْبَلَع ُبِحَي يِذَّلا َناَك مُهَرَدْقَأ َناَك اَمَل َلَوَأْلا ّنِكَل وُْيَلَع ُبجَي يِنَّلا َناَميإْلا

 نلع بحب امه: لمكأ يناثلا ىَلَع ُبِحَي ام َناَكَو يناثلا ىَلَع ُبِحَي اّمِم َلَمْك

 ٍبَّسَحِب مُهْيَلَع ٍبِجاَوْلا ٍناَميِإْلا يِف َنوُلَضاَمَتَي َساّنلا َّنأ َكِلَدب َمِلْعَو ِرَخآلا

 [438- 1 ل مِهْيَلِإ باَطْخْلا غوُلب َعَم َءَم ْمِهِتَعاطِتْسا

 :ِناَميِإْلا شاف

 نِم ؟ةّيِبْلَقْلا ٍلاَمْعَألاَو ِةَيِبلَقْلا ٍلاَوْق ألا نم ٍبْلَقْلا يف ام ىَلَع ُقَلظُي ٌةَراَت

 .َكِلَذ وْحْنَو ميِظْعَتلاَو دعا ٍقيِدْضَتلا

 .ُهلِئاَلَدَو ُهتاَبِحوُمَو ُهمِزاَوَل :ُلاَمْعَأْلاَو ُةَرِجاََطلا ُلاَوْقَأْلا ْنوُكَتَو

 اًلِخاَد ُهاَضَتْقُمَو ٍناَميِإْلا ٍبَجوُمِل اَلِعَج ِءِنَدَبْلاَو ٍبْلَقْلا يِف ام ىَلَع َةَراَثَو -
 .هاَمَسَم يِف

 )١( ملسم هاور )49(.
 .ٌنوُرَمْؤَي ال اَم نوف َنوُلَعْفَي ال ام َنوُنوُقَي نمم هباحصأو لك يبنلا دعب ءاج نم دهاج : يأ )0

 .(60) ملسم هاور (5)
 ناميإلا يهو «ةلأسملا هذه ىلع مالكلا يف اًدج ةليوط ةلاطإ لاطأ خيشلا ْنأ ظحالُي (:5)

 .يفاكو فاش اذه همالك نأ اًملع ءامهنيب قرفلاو «ءيعرشلاو يوغللا امهانعمو «مالسإلاو



 هْنَأك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت قم

 كادق ا  ى. لع 82 سككس ا صوم هك ع جس كو هاس هكر في5 وهمس ممم د
 ىمسم يش لخدت اهنأو «امالسإ ىمست ةرهاظلا لاّمعأالا نأ نيبتي اذِهبَو

 َةَراَت هيف ُلُخْدَت اَلَو ٌةَراَث ٍناَمِيِإْلا

 َدْنِع ُنوُكَي دَقَك ءِناَرِيْفاِلاَو ٍداَرْفإْلاب ُهتَلاَلَد ُفِلَْحَت َدِحاَوْلا مسالا نأ َكِلَدَو

 ٍظْمَلَك ؛اَمِجِدَحَأ ىَلَع اّلِإ ُلُدَي ال ِناَرِيْقالا َدْنِعَو ءِنْييَتْعَمِل ٌموُمُع هيف ٍداَرْثإْل
 لُكِل َناَك اَمُهَنْيَب َعمجج اَذِإَ ا ل ا

 وه عر 8 مو -

 ماَلْسِإلا نوكَيف ٍذِئَئيِحَو . .اذَهَو اذه َلَواَتَتَي دَقَف ٍناَميِإلا مسا َدِرْفَأ اذِإَو 26م .6؟ 2 سس . - م07 مهم دير 5 3 3 ع
 - 3 2 َّ . للا وو هه 20 1 5 ” ا ءرس

 عيِمَجل ٌمْسا ناّميِإلا نإ :ٍذِيَئيِح َلاَقَيَف ءهنم اًءْرَجَو ٍناَميِإلا ىَّمَسُم يف الخاَد

 .ةَرِهاظلاَو ِةَئِطاَبْلا ِتاَعاََطلا
0 
22 

 < هءكرس 22 0 ا 00 هه يا يق نام

 [هم#“_همار/ا/] 0 َظط

 8 5 صرة و م 0 3 وذ شك 5 بوكو لم نارا 206 62 2 م أ

 ٍليِعَو ىِف اذرفم ركذ اذإ رفكلاف ؛قافنلاو رمكلا ظفل :' "باّبلا اذه نِمَو

 . مرغم ورجيم رب نبع ٠ 1 0200 ريت 200 0 < م#.سو“# 00 لا 00

 يف وهو ْهْلَمَع طيح ْدَقَف نسبإْلاِب ٌرْفكي نموإ» :هِلَوَقَك ؛نوقفاتملا هيف لَخَد ةرخآلا

 رورو

 .[5 :ةدئاملا] «َنرلَل ّنِم َوَرْحأْل
 ُعماَج َهَّلَأ َنإإ» :ىلاَعَت َلاَقَف ..ٌعِضاَوَم يِف ٍقاَمْثلاب ٌرمكلا نَرْفَي دق َّمُث ب# نب 6 ا ل 5 0 اا 2 0

 14١[. :ءاسنلا] «ماًعيِجج هج ىف ٌنرفَكْلاَو َنيِقِفْتَمْل

 ا 27 هَ هيل سس 2 5 -ء و 3 َ 4 0-0 20 2 تك

 لاق دما لّوانتَيف اًدرُعم ٌرَكْذي :قيدٌّصلاَو ٍديهشَلاَو حِلاّصلا ظفل كِلْذَكَو

 «َنيِدِلِيَملا نمل َةرخآلا ىف َنِلَو يذلا ىف هرجأ ُهَسْياَءَو#» :ليِلَكلا ّقَح ىف ىَلاَعَت - 0 ”ىاييم .٠ عار مام 000 2 : 2 - 5 0

 .[|؟ا/ :ثوبكتعلا]

 :رظنا .اًمزال َناَك نِإَو َليِرْبِج ِثيِدَح يف اَمَك ُهْنَع اًجِراَحخ ماَلْسِإْلا ىَّمَسُم نوكيف اذه ىلعو )١(
 1 .(ة ه6 /0)

 .ِناَرِيفالاَو ٍديِرْجَّتلا بسحب للا ِةَلاَك ٌعْوَنَت :يأ (؟)



 00 ريبكلا ٍناَمياّلا ُباَتِك

 هلل معن نيزلأ عم كيكو :ىلاعت ِهِلَّوَقَك ؟هريع عم َحِلاَّصلا ٌرُكْذَي دفو يم سس ل أ 2 2212 01 0 5 سمر 1-0 2 ع

 ا 2م 20 ًَّ هى هرم سد ار سال م سام سا امام سس 0
 ؛ةرو َحاَجَّرلا لاق «[59 :ءاسنلا] # َنيِحِلَصلَأَو ءادهشلاو َنيِقيِدِصلاَو نبيل نم مّيلع

 و 5 ياو م 7
 .ِهِداَبِع ٍقوَقْحَو هللا قوقحب ْمِئاَقْلا : َحِلاَّصلا

 ىِرْمَأ َعيِمَج َحَلْضَأ يِذّلا َوُهَف َقِلظَأ اَذِإَف ءِدِساَمْلا فالخ حِلاَصلا ْظْفَلَو 0 2 3 5 000 هَ نا 26 000 ص 0

 ىَلَع ُهُلاَمْعَأَو ُهَلاَوْقَأَو ُهتِناَلَعَو ُهُتَريِرَس ْتَوَتْساَف ءِداَسَْلا نِم ٌءْيََش هيف نكي ْمّلَ

 . ْمُهَلوُد نَمَو َنيِيَتلا ُلَواَتتَي اَذَهَو ُهَّبَر ٍيِضْرُي اَم

 َنيِيِبَتلا هب فَصَو دَقَو هَنييِبَّتلا ىَلَع اًفوُظْعَم اَنُه َلِعُج دق :قيّدّصلا ْظْفَلَو

 ء[١4 :ميرم] 4( اب اًيِدِص نك نإ مِهَربِإ بتكلا يف كداَوط :هِلْوَق لْثِم يِف
 .[5: :ميرم] 4© اين اًميَّدِص َّنك ُهَّنِإ سرْدإ بتكلا يف داو

 ةقايو» :َلاَق دَكَو ءحِلاَصلاَو ٍقيّدَّصلا َنيِرَق اَنُه َلِعَج دق ٌديِهَّشلا َكِلَذَكَو

 ىَلَع ٌةَداَهَّشلا تك اَمَلَو «[59 :رمزلا] «ّقَحْلَِ مني 0 نحيل

 ٌةَدَّيَفَم َةَداَهَش ِهْذَهَف ١57[« :ةرقبلا] «اديِهَش ع لوسلا .نوكمو :ساكلا لع ءاَذبش

 ٍةَميرَأِب ِهْيلَع وُمآَج الّرَل» :ِهِلْوَق يِف ةروكذملا ةكاهشلاك ؛ ٍِساّنلا ىَلَع ٍةَداَهَّشلاِب
 هم ىهر سر رو

 | ءاديش
 .[187 :ةرقبلا] «مُكِلاَجَر نِم ِنْيَدِمِبَس أوُدِْئَئْسْاو» : ِهِلْوَقَو 011 :رونلا] 4ءآَدهُش د يم ا

 مكْنم ٌدِخّتيَو» : ِهِلْوَقَك َكِلَذ لب ؛ِنْيتيآْلا يف ٌةَقَلْظُمْلا ٌةَداَهَّشلا ِهِذَه ْتَسْيَلَو
 قس

 ١4١[. :نارمع لآ] ادهش

 هل ريب ص رس لي 6 لا 5 5 اًَذاَق .٠ لاَ 5 0 هَ لا 0 َكلْلَزَكَم

 ِهِلوُسَرَو هلل ةّيِصْعَملا تقلطأ اذإف :رفكلاو ٍيقوسفلاو ةَيِصْعَملا ظفل كِلْذَكَو
 2 رع وسم رم همس سد 2 5 ا 2 2 1 00 ل ا

 منهج َراَن هل ْنِإ هلوسرو هللا صحي نموإ» :ِهِلْوَقَك ؛قوسفلاو رفكلا اًهيف لخد

 .[7 :نجلا] هاَدبَأ ايف َنِيِيدَح

 0 ريك رب اسمر 0027 هم بع يع 200 1 ىلا ا < خلاب م61
 دعتيو ,هلوسرو هللا ٍصَعَي نّمو# :ِثيِراَوَملا يِف روجي نّميف لاقَو

 .رفكلا اهيف لخدي ال يتلا «ةديقملا ةيصعملل ةلثمأ هذه )١(



 ةئاعر_ مالسإلا نيش لئاسوو قوات“ بيرهقق 322232323230200 ب هنأ مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت مم

 اَنُهَق 0814 :ءاسلا] 409 ٌكريِهُم تباَدَع ُهَلَو ايف اَدَِح اًراك ُهْلِجَدِي هدوُدْخ مم وكر

 .ةَملظُم اَهْرُكَْي ْمَلَ ِهدوُدُح يّدَعتب ةَيِصْعَمْلا َدَب
 0 1 ع - مر 2 ديف ا ا

 .ةصاخ ةيصعم ّىهف [7 :ثتارجحلا] 6# ىوغف قر مدا صعو#» :لاقَو

 ٍدْعب اي مُتيَصَعَو رشألا يف ْمُتْمْرَنَتَو ْمُتْلِشَف اذإ ىّوَحا» :ىَلاَعَت َلاَقَو
 2 0 د وع اي هل ذر تر سا ع د رس رع
 ّىهَو ٍةَنِّيَعم ًةَعِقاَو ةيصعم نع ربخاف [5١؟ :نارمع لآ] 46 َروُبحُت ام مكسر م

 0 سَ نواس 4 هرم

 .ةلكك ّيِبنلِل ٍةاَمَرلا َةَيِصْعَم
 2 ظار ء عمد -_ 0 لد ظسوم لشعر 2س 0 7 ب

 لعج ٠[ :تارجحلا] 6# َناَيَصِعْلاَو ٌقوسْفْلاَو ركل 5 هركوإ# ةهلوف كِلْذَكَو

 .َبِتاَرَم تاَلُث َكِلَذ

 هس هدلأكر <” 5 الإ وعم . هس كد 3 يآ اس
 . ةيصعملا ديقف .[7١؟ :ةنحتمملا] 46 فورم ف َكّدِصْع الوم :لاق دقَو

 اَهْنِإَف ؛بونذلا عيِمَج َلواَنَت ٌقِلظَأ اذإ ُهْنِإَف ءسفئلا ملظ :باَبلا اذه نِمَو 2 و اي ع ضرع ع 22 9 م 9 00 م م _
 6 هع م هرم 000 2 0000 اوم قرف هو

 ٠١١[. :دوه] «ٌمَبَسفَنَأ أَوملظ نكللو ُْمُهَنَمْلَظ اَمَو#» :ىلاَعَت َلاَق هَسْمَن ِدْبَعْلا ُملظ

 م عا هم 0 اه صر هو ه هج و هر 8 نو 2 2
 ْوَأ َةَِحَف اوُنَمَف اَذإ ترذلاو#» :ىلاغعت ِهِلْوَمَك ؛بونذلا ضْعَبِب نَرْقُي دق مث

 ١78[. :نارمع لآ] # سفن أوملظ

 : ىَلاَعَت َلاَك ءِبوُندلا ُدِئاَسَو ُرْمُكْلا هيف ُلُخْدَيَك :قلظُمْلا ملُظلا ظْفَل اًمأَو
 5١[. :تافاصلا] 402 َدوُدْبتَي أنك امو ْمُهحورأَو اوتلط نيا اورشخل»

 .َرَمُع نع ٌتباَث اَذَهَو «ْمُهُؤاَرَطْنَو :ٍِباَطَحْلا ُنْب ُرَمْع َلاَ
 نَم َّلُك :ُيِْلَكْلاَو ةداتق َلاَق َكِلَذكَو ءْمُهُهاَبْشَأَو :ٍساّبَع ُنْبا َلاَق َكِلَّذكَو

 3 6 ومكر ه2 أ ه5 سس هم "فكك هه )سس وا تأ م

 .انّزلا لْهَأ َّعَم ىنزلا لْهَأَو ءِرْمَخْلا له َعَم ٍرْمْخلا لهأف ءُمِهِلَمَع لثمب َلِمَع

 ادْبَأ» :هِلوَفَك ؛ِداَركأ ِهُباَشَتِل اًجْوَر ُفْنّصلا َيّمْسَو ُهْريِظَن ِءْيّشلا ُجْوَرَو
 لعل نبق اَدلَح هن ٍلُكح نيو :َلاَقَو ء[“ :ءارعشلا] «ٍريك ِجْوَر ٍِك ني اف راسا عام ب سوم 24

 .[549 :تايراذلا] © ود

 000 8 0. ير م 0 هع ومس | 062 .ٍت 00 1 7 ا
 عاَمسلا :نيفلتخم ٍنيعَونو نيفنِص :ّنيرسفملا نِم ٍدِحاَو ريغ لاق



 2 ريبكلا ٍناَميِاّلا ٌباَتِك
 ١01 2ي2ش2ش55-555كككشك19

 ليصلاَو ُلْهَّسلاَو يلا ل راما نال ا مقلاو: نيحشلاو ا

 . ٌكِلَّذ ٌةاَْشَأَو .٠ .َناَميِإْلاَو ُرْفَكْلاَو نينا ُّنجْلاَو ُفْيَصلاَو ٌءاَتّشلاَو

 ني يكل

 ةيآلا هذه نأ َتْيَر'اَلَف

 يِهَف - هرْفُكِب َمَلَظ يِذَّلا َمِلاَّطلا تَلَواَتَت نِإَو - ةَيآلا َّنأ ني ماَلَكْلا ُماَمَتَو

 دَقَف [1؟ :تافاصلا] «َوُدُبْعي اك و اًَهيِف َليِق نإَو ءَكِلَذ َنوُد اَم َةَلِواَتَُم اًضْيأ

 ٍمَهْرّدلا َدْبَع َنِصَت راَيَدلا ْدْبَع َسِحَت » :َلاَك ُهَّنأ هلي يللا نَع حيِحّصلا يف َتََ

 الق كيش اَذِإَو نكت يبت ةقيبخلا ةكع دعت ةنيطنلا هلع دعت

000 

 لالا نايل ل5 رانك فتلراك

3 

 (َْشَقَتنا

 لب ؛ِرْفُكْلاِب ٌصَْخَي اَلَو َرْفُكْلا ُلَواَتَتي َقَلْظُمْلا َمْلُظلا َّنَأ :انُه ُدوُصْفَمْلاَو
 اَذَه َّنِإَك ؛ةَيِصْعَمْلاَو ِةئيِطَحْلاَو ٍبْنَّذلا ٍظْفَلَك ؛هِبَسَحِب ّلُكَو ءاَضُيَأ ُهَنوُد اَم ُلَواَتتي

 درثتت اولا دن 5 ؛نَْححَّصلا» يف امك ؛َناَْضِعْلاَو َقوُسْفْلَو َرفكْلا لوا
 11 َمْجَت ْنَأ» :َلاَق ؟ملَطْعَأ ِبْنَذلا يآ هللا َلوُسَر اي تْلُق : لاَ

 مدي قي ا لك ني كقكت اكي امم أومن اما نأ اَُيآَيِط :ىَلاَعَت َلاَكَو
 هنا [؟54 :ةرقبلا] 4( 21 ْمُه نورزهكلاو ةعفس الو هَلُح الو ِديِف ُعْيَب

 00 ؛ُنَلْظُمْلا ٌمْلَظلا َوُه :قللطملا

 .ةيآلا ِهْذَه ىف َةَعاَفَّصلا

0 

 56 2 2 نا
 : عاّونأ ةثالث ملظلاف َكِلَذَك ناك اذِإَو

 4-5 م 2 5 نكرر

 .هيف ةَعاَمَش ال َكْرِش وه يذلا ملظلاف -أ
5-4 

 هل ُهَّقَع موُلُظَمْلا ٍءاَطْعِإ نِم هيف َّدُب ال ءاَضْعَب ْمِهِضْعَب ِساَّنلا ُمْلُظَو - ب

 مِلاَطلا نِم ُموُلْظَمْلا ىَطْعُي دق ْنِكَلَو ءاَهِرْيَغ اَلَو ةَعاّمَشب ال ِموُلْظَمْلا ُقَح ُطْقْسَي

 .٠ ٍةَعاَفَشلاِب ِهِسْفَن مِلاَطِل ُرَمْعُي دق امك
2 

 .(85) ملسمو 2( ةالا/) يراخبلا ةهز .(؟مما/) يراخبلا هاور )0غ(
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 هنأ مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 7

 اًمِلاَط نُكَي ْملَ ُدُحَوُمْلا اّمَأَو عا اَطُم ٍعيِفَش نم ُهَل ام ُقَلظُمْلا ٌمِلاظلاَ

 .ِهِسْفَتِل هِمْلُظ ّعَم ّدُح 65 َوُم وه لب ؛ اَقلظَم 2م

 ا ا ا ا
 اس هه

 سائلا مْلُظَو ُهَسْفَت ٍناَسْنإْلا مْلُطِب ُصقْحَي دقق :ُديقُمْلا ملُظلا اَمأَو - ج
 ٍلْوَقَو 0178 :فارعألا] «6اَهسْفنَأ دلع اني ل لقا كا لوتك هاني قضت

 اوُلَمَم اذإ تيِدلاَو» : ىَلاَعَت هلْؤَقو «[44 :لمتلا] ىبْنَت ُتَمَلَظ نإ بر :ىَسوُم 0

 .[178 :نارمع لآ] «َمِهِيَوذِل اوفْعَتساَف َهَّلَأ اوُرَكَد يسع ١ اكلم ذأ دكت

 ل

 هلو َفِرُع دق َكِلْذَو « هيف َموُمَع ال عِقاَو نحت ٌراَبإ ىسومَو مدا َلْوَق ّنكَل

 يا ديلا

 [١"ه :نارمع لآ] © ْمُمَسْفنَأ اوملظ 5 كم كو ْاَوُلَمَف اذ ترّدلاو» ل

 َكَرْشَأ اَّذِإ َوُْهَو 0 يف ٌة 00

0 

 َعَم ٍريِغَص وأ ٍريِبُك ٍبْنَذ َلُك هيف ذ ُلُحْدَي ِهِسْفَتِل ٍناَسْنِإْلا َمْلَظ َن

2 
 نأ َمَّدَقَت 1

 هه هع م 5 هس سل يمص م صو ار راروم مودم رو ا »ا ع

 ملاَظ َمُهْنِص اناَبِع ْنِم اميَفَطَصَأ َنِذْلا بنتكلا اَبَروَأ مث :ىَلاَعَت َلاَقَو

 نور هيل مط اَذَهَف 01970 :رطاف] «ِتّنيَحْلا ا منو ديم مُبْنعَو فيش

 .ربخألا ٌكْرّشلا هيف ُلُْدَي الق وِرْيعب
 َندَلا# ُةيآلا ِهْذَه ْتَلِزْنأ اّمَل هنآ وسم نما نع ٍنْيَحِيِحَّصلا» يِفَو

 دع حلا ِباَحْضَأ ىلع كلذ نع[ ةاحنألا]:#رلطي روك[ اول كو اوم

 ىلإ | دقت لآ كرشلا َوُه اَمَّنِإ» :هللك تلا َلاَمَق ؟هَسْفَت ْمِلْظَي ْمَل اَنْيَأ :اوُناَقَو

 .[1 :نامقلا 14 ٌميِظَع ٌملظل كَِرَشلا تإ» : حِلاّصلا ِدْبَعْلا ِلْوَق

 )١( ملسمو «(75) يراخبلا )155(.



 ل ريبكلا ٍناَميِاّلا ٌباَتِك
1 

 ةمقل وعلا ملط وش طورشتلا هلظلا نأ ": اوك عهِبَلَع كلذ يه َنَيَدَلآَو

 سب ْمِهْيَلَع َكِلَذ َّقَّسَق ءُهَسْفن ْملظَي مل نَمِل لإ ٌءاَدَيْهالاَو نما نو 9

 . ىَلاَعَت هللا ٍباَتِك يف ٌمْلُظ َكْرَّشلا نأ ىَلَع مُهَّلَد اَم مُهَّل هلي ْيلا

 0 فال ُنْمَأْلا ٌلْصْحَي الق ٍذِيَئيِحَو

 نِم َناَك هب ُهَئاَميِإ ُسِبْلَي ْمَّل نَمَو

 بنت ملكي مع َدَحاَوُي ْنَأ يني ال اَذَهَو .بتي 8 اَذِإ ِهِسْفَن

 : (كلرَشلا وه اَمْنِإ» : هل للك ينل لوو

 حا ُهُدوُصُقَمَف ا 0 ا

 ْنِمآ َوُهَف ِهِلْمَأ نم نكي مل نَم نأ
 َكِلَذ ىلإ ٍدَتْهُم َوُهَو ٍةَرِخَآلاَو اّيَّْذلا ٍباَّذَع نِم َنوُكِرْشُمْلا هب َدِعُو امم

008 

 ّسْنج ُهُداَرُم َناَك نِإَو - حل هلت ةيفل ُهَسْفَن ِدْبَعْلا ْمْلُظ لامك هك شلال

 هادو < 2 32 5 - ومو ل أ ُكْرِش َوُه ٍبِجاَوْلا ِضْعَبِب  ِكاَمْلا
 ُمْدَقُي نوكَي ىَنَح هللا ُهْضِعْبُي ام ُهّبَحَو رْعِض

 ك1 رة كل ف لا لع درو

 تلشلا ناك اَذهَلَو :« يسن ءاتعشالاو قآل "من هتاف دق يعي انَصءاَذَهف

 .ٍراَيغالا اَذَهب مّلظلا اذه يف َبوُنَدلا وا

 نيج لراخ خلفلا َقِلظأ اَدِإَف :ِداَسَمْلاَو حالّصلا َْظْفَل ِباَبْلا اَذَه نِمَو

 َكِلَذَكَو « ءحْلاَّصلا مشا يف دقت اَمُك ّرَّشلا َميِمَج ُكَواََتَي ُداَسَمْلا َكِلَذَكَو هِرْيَخْلا

 *َقيفحْلاَو حِلْضُمْلا مشا

 ٍضرَأْل ىف لعس د اداوم : ِهِلُوَقَك ؟ُهنِم ُصَحَأ 0 اَمِي افقد نر دَقَو

 .[700 :ةرقبلا] 4( داسسقلا بي ال ده مم لَم 0-0 تكيهبو اهيف دقي

 [م4 - 3/0 .ٌحيِحَص اَمُهاَلِكَو «مّلظلاب :َليِقَو ءِرْفُكْلاِب :َّليِق

 وأ لّمَعْلاِب اًنوُرُفَم ُرُكْذُي دَكَو ءاَدَّرَجُم ٌرَكْذُي دك ٍناَميِإْلا مسا م ه.ه ا

 .ماَلَسِإْلا
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 غضب َناَمإل» م ىف امك ؛َلاَمْعَأْلا َلَواَتَت اًدَرَجُم َركذ اًذِإَ

 ٍءِبْلَقْلا يف اَم ُمِذاَوَل اَهَنَأِل ؛ةّرِجاَطلا لاععكلا هيف نلخنأ َناَميِإْلا َدرْقَأ اَذإَو

 00 لو وة لوس لا هب َرَبْخَأ ام ُقيِدْضَتلاَو ِبْلَقْلا يف َناَميِإْلا تم : نم هنأل

 داعش ىلع لا اًماَدِبَأ الإ ةَريِرَس د اَم ُهَنِإَق ؛ًةَروُرَض 0

 اًَضَتْقُمِب ُلَمَعْلا فّلَخَتَي ْمَل ٍبْأَقْلا يِف ُقيِدْضَتلا ت َتَيَث ؟ اَذِإَ «هَناَسِل ِتاَنَلَكَو ِهِهج

 َركذ اذِإَف ءِناَرِيْقاِلاَو ٍقالظإلاب هَتْلالَذ ٌفِلَتْحَت ِناَميِإلا طفل نأ :ٌدوُصْقَمْلاَو 0 50- مع م قو 00 2 <96 8 ه4
 هيف َّلَكَم ُهَدْحَو َرِكُذ اَذِإَو ءِلَمَعْلِل يِضَمْقُمْلا ٍناَميِإْلا لأ ِهِب َديِرَأ ِلَمَعْلا َّعَم ِج

 . لصأْلا َكِيَذ ُمِزاَوَل

 0 ٌلُك َناَكَو ُهْنِم اًَءْرَج ُماَلْسإْلا َناَك ماسلا ٍنوُدب َرِكُذ اَذِإ َكِلَّذَكَو

 كيِرَح يف اَمُك ٍرَخآلا ِنَع اَمُهُدَحَأ ٌرْيَمت ناَميإلا َعَم مالْسإْلا طفل َركَذ اذ اًنوؤُم

 «تكيؤتلا َقينمْؤمْلَو عْسِنْسْلاَو َنِيلْتُمْلا َّنإ» :ىَلاَعَت هلؤَف يِف اَمُكَو َليِرْبِج
 ِرْيَغَو ٍناَسْحِإْلاَو ٍلْدَعْلاَو ِرَكْنُمْلاَو ٍِفوُرْعَمْلا ٍظْمَلَك ٌرِئاَظَن اَذَهِلَو 180 :بازحألا]

 [ى77  ؟71/14 . َكِلَذ

 ه2 2

 نا
 (ءاَجّرلِل ةَنمْضَتُم ماا قمتم اَدَكَ د. 0

 نأ امك ؛ اطوُنُق تَناَكَل َكِلَذ الدلو ا ل اَدَبَأ ٌةَيْسَحْلا 71

 ك0 كا َكِلَذ ْلدلَو 2فق قا مِزَلَتْسَي اَجّرلا

 [؟1١]//1 .ُهللا مُهَحَدَم يلا ملل ُلْهَأ مه :ُهَل ِءاَجّرلاَو هلل ٍفْوَحْلا ُلْمَأَك

5 



 ا يا لل ل را 207:2 د ريبكلا ٍناَميِاّلا ٌباَتِك

 عع 206

 (نوُكُسلاو عضاَتلا ُنَّمْضَتَي ٌعوُشْخْلا)

 .ُنّذلاَو ٌعْضاَوَتلا :اَمُهُدَحَأ

 .ُهئينْأَمَطلاَو ٌنوُكسلا :يِناَثلاَو

 .ِةَوْسَقْلِل يناَنُمْل ِبْلَقْلا ل ُمِزَلَعْسُم َكِلَذَو

 ُعوُسُحْلا َناَك اَذَهِلَو ٍءاًضُيَأ هين

 .َنوُكّسلاَو َعْضاَوَتلا :اَذَهَو اَذَه ُنَّمَضَتَي ٍةاَلَّصلا يف

 ّدْشَي ْنَأ َنَمْحَّرلا ُباَهَي ٍةاَلَّصلا ىَلِإ َماَق اذِإ ِءاَمَلُعْلا نِم ُلُجَّرلا َناَكَو
 . اًينُدلا ٍرْمُأ نم ِءْيَشِب ُهَسْفَت َتّدَحُي ْنَأ وأ ءٌةرَصَب

 و زن عدس ومو و دس ب 1 م 0

 اَمطَو هلل هتيدوبع نمضتي بلقلا عوش
- 

 ؟ٌبِجاَو قَحْلا نم َكَرَن اَمَو هللا ٍرْكِذِل ِبْلَقْلا ٌعوُشُحَ :َلبِق ْنِإ م
 :ِنْيَمسِق ىلع هيف نمانلا ّنِكل ءمعن :ليق
 وى م /

 .دصتقم -

 .ِةَنَجْلِل َنيقِحَتْسُمْلا َنينِْؤُمْلا ُموُمُع مُه :ٌُراَرْبَأْلا َنوُدِصَتْممْلاَو

 [55- ؟58/0] .ِهِسْفَتِل ٌمِلاَظ َوُهَف :ِءاَلُؤَه اَلَو ءاَلُؤَه نم نكي ْمَل نَمَو
 هه م

 (هللا ىلع لكوتلا)
 اًميِف ِهَيَعاَط نِمَو هوُيَلَع ُرِدْقَي ال اًميِف هللا ىَلَع لُكَوَّتلا نِم دب ال ” 0.4

 [ 1 ا

 هه

 .هايندو هنيد يف اًريبك اًعافتنا عفتنا اهقبط نمو «عفنلا ةميظع ةلمج نم اهل اي (1)
 :ةدعاقلا هذه ةلثمأ نمو



 اخ ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت و | ممل

 (ناميإلا بلقلا يف عرزت تامرحملا .- ضكغش)

 | رَكُْمْلا نم ُهُلوُسَرَو هللا ُهْضِْبُي اَم ُضْمُب ِهِبأَك يف نكي ْمَل نم هذ ]
 | ُناَميِإْلا ِهِلَق يِف نكي ْمَل :ِناَيْصِعْلاَو ٍقوُسْفْلاَو رْفُكْلا نِم ُهُلوُسَرَو هللا ُهَمََّح
 هلع هللا هكر

َ 

 7س

ًَّ 

 لل
0 

 أ

 8ع ٌناَميِإ ُهَعَم نُكَي ْمَل :اًلْضَأ ٍِتاَمَّرَحُمْلا نِم ءْيَسِل اًضِغْبُم نُكَي ْمَل ْنِإَف
5-2 

 تاَحْضأو واح أ نم ل ا الإ لت أ يف نا لعب يبل ني اا :َّلاَق

 ال اَمَنْوَلَوُكَي ققرلخ مِوِلَْب نم فلْخَت هن َنوُدَتَقَيَو 4 هيَنَسِب َنوُذْخَأَي

 مُهَتَماَج نمو ٌَنِمْؤُم َُهْف ِهِدَيِ هر فحم نَمَف َنوُرَمْؤُي ال ام َنوُلَعْفَيَو َنوُلَعْفَي

 ِناَميإْلا َنِم كِلَذ ءاَرَو َسْيَلَو «ٌنِيْؤُم َوُهَف ِهبْلَمِب مُهَدَماَج نَمَو نِيْؤُم َوُهَف ِهِناَسِلِب
 .(ٍلَدْرَخ سس

2 
 ع

 نِم ِهيِف نكي ْمَل :هل ٌةَهاَرَك ِهيِف و نكي ْمَل اذ َبْلَقلا ؛ نأ َمِلْعَف

 ؛ٌقلظملا ناّميالا وهو «ءناَميِإلا اذه نم : يأ ؛ (ناَميِاِلا نم» هَلُوَقَو

 ٍلدْرَح بح ُرْدَق اَلَو ِناَميإلا نم َوُه ام ِثاََنلا ِِذَم ءاَرَو َسَْل :يأ
 [057/1] .ٌءْيَش ٍناَميِإْلا نِم اَذَه َدْعَب َيِقَب ام ءِناَميِإْلا ٍدوُدَُح ٌرِخآ اَذَه : ىَنْعَمْلاَو

>« 

 هعيطتسي ال امو «هب لمعلاو ملعلا نم ةدازتسالاو «هملع رشن يف ملعلا بلاط هللا عيطي نأ - -

 يف هللا ىلع لكوتيلف :عساو قاطن يف هرشنو ملعلا غيلبت وأ «ةبعصلا مولعلا ضعب ليصحت نم

 .كلذب مايقلا ىلع هنيعُت يتلا بابسألا لذب
 هللا ىلع لكوتيو «هتردق بسحو «هللا هرمأ ام بسح هكانبأ ةيبرت يف يبرملا هللا عيطُي نأ -

 .هرودقم يف سيل اميف

.)6880( )١( 



 (؟ةئيسلاو ةنسحلا ةعافشلا يه ام)
 دن قت اب هينا لك ٌةعَفَس ْعَمْمَي صه :ىَلاَعَت نان ع0 ]

 ٌريِصَيَق ُهَرْيَغ ُنيِعُي يِذَّلا ُعِفاَّشلاَو ء[40 :ءاسلا] 0 لنك ذأ نكي ٌدَنيِم دَعَنَم
 . اًرْثو َناَك ْنَأ َدْعَب 25 و ست

 هيلا ٌةَعاَفَّشلا َتَرّسُق اَذَهِلَو

 ٍلاَتَق ىلَع رافكلا ٍةَناَعِإب ُةكْيَسْلا َُع اًفّشلاَو ٍداّهِجْلا ىَلَع َنيِنِمْؤُمْلا ٍةَناَعِإب -أ

 ُنِحَتْسَي نَم عْفَل نم :ُهَلوُسَرَو هللا ُهُّبِحُي ٍرْيَخ ىَلَع ٌةَئاَعِإ :ُةَنَسَحْلا ٌةَعاََّشلاَ
 ١ ا ردا َمْفد ُقِحَتْسَي نّمَع ّرُصلا عْفدَو همّ

 اًهيِف يتلا ٍةَعاَمّشلاَك ؛ُهُلوُسَرَو هللا ُهُهَرْكَي اَم ىَلَع ُهْتناَعِإ :ُةكيَّسلا ٌةَعاَفَّشلاَو

 .ةقحتسي ىلا ٍناَسْحِإْلا ُعْنَم وأ ءِناَسْنِإْلا ُمَلَظ

 . ْمِهْيَلَع ِءاَعّدلا ُةَكيَّسلاَو «َنيِنِمْؤُمْلِل ِءاَعّدلاِ ُةَنَسَحْلا ُةَعاََّشلا تَرّسْقَو - ج

 (7١(هعاونأو ديلقتلا َمذ)
 هلأ نود ني اباب ابدأ ْمُهَتكهَرَو ٌمُهَرابحأ أاوذكتل» لاس كل َلاَق 76015]
 َوْه اّلِإ هَل هل اذن اهلا اذني 0 قو 0 تأ يلا
 :ةبوتلا] 407 نرمي اً .ُهتكبُس

 اوُمّرَح مُهّنَأِل ؛ مُهَسُفْنَأ اوُرِسَح دق َنوُدْلَقُمْلا :ىلاعت هللا همحر اضر ديشر دمحم ةمالعلا لاق )١(



 ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت قم

 دّمحُأ ُهاَوَر ليوط ٌنّسَح ثي توج وهوا ٍمِتاَح ِنْب : يِدَع ِثيِدَح يِفَو

 هذ أرثي عيت يناضل وع ل ئيلا ىلع مك دق اكو - امو ئه

 .مُهُدَبْعَت اَنْسَل اَنِإ :ُهَل تْلقَق :َلاَك ةَيآلا

 ؟ُهَئوُلِحُمَك هللا َمّرَح ام ةراجلوا هلو رك هللا لخأ اه نوكرَحت لأ ؟نإف

 .ىَلَب :تْلُقَف :َلاَك

 كر ل :َلاَق

 ٍميِرْحَتَو ماَرَحْلا ٍليِيْخَت يِف تَناَك مُهاّيِإ مُهَن ًةاَبع نأ كي ْيِّنلا ني 00

 ٌةَداَبِع ِهِذَهَف للا ٍنوُد نِم مُهْوَعَدَو مُهَل اوُماَصَو مُهَل اد مُْهْنَأ 1 ل

 ٌكْرِش َكِلَد َّنأ هللا َرَكَذ دَقَو للي يلا اَهَّيَب دَقَو ِلاَوْمَْلل ٌةَداَبِع َكْلِيَو ءٍلاَجّرلِل
 .«نورْم اًمح .ةئكبش ره الإ هلإ ل :ِهلْوَتب -

 نون -_

 نم انهيأ َلَواَنعَتَو ٌرَبْكَأْلاَو ركضصألا : نّيكْرُشلا لّوانَتت اهّنأ َبْنَو لَو

 ؛ةللا الإ هلإ ال ٍلْوَق ٍقيِقْحَت نم َكِلَذ َّنِإَك ؛ِهيَعاَط نم هب هللا ُهَرمأ اّمَع َرَبْكَتْسا
 هَل داَبِعْلا هَل 1 نم ٍِغ هللا هبا دبع أَم مدرك ةداتعلل وكما 1 هللا نإ

 م هر 3

 و

 ف مُهوُعاَطَأ م مُهناَبعُيَ مُهَراَبْخَأ اوُذَخَنا يذلا ءاَلُؤَمَو

 : ِنْيَهْجَو ىَلَع َنوُنوُكَي - هللا َّلَخَأ ام ميِرْحَتَو هللا مرح ام ٍليِلْخَت

 َنوُدِقَتْعَيف ِليِدبَتلا ىَلَع مُهَتوُعَبَيَف هللا َنيِد اوُلَدَب مُهَن نأ اوُمَلْعَي نأ : اًمُهُدَحَأ

 ٍلْئاَضَمْلا َلَضْفَأ ْمِهِسَفْنأ ىَلَع اوُمَّرَحَو ءُلْقَعْلا َوْهَو ِةيِزيِرَعْلا مَعْنلا ٍفَرْشَأ ٍلاَمْعِيْسا َنِم مُهَسْفن
 1 : مقا ُمَلِعْلا َّوُهَو ة ٍةيِبْسُكْلا

 ىلإ ِةَّرِف اَحْلا ٍةَميِزَعْلاَو حبِحَّصلا مْلِعْلاِ الإ مهي ال اَِلُدلاَو نيدلا يِف ُحاَمْلَوُدَمْلاَ

 كو
 5-5 و

 ع هل
 | ادرك ناك ءاَوَس ُهَسْفَت ريح هلأ ِهْبَلَع ٌقُدْضي ِنيتبضَمْلا ىدخإ َرِسَخ نَمُف مْلِعْلاِب

 .(187 /9) رانملا ريسفت .ها . ىَلاَعَت هللاب ُداَيِعْلاَو اَمِهْيَتْلِك اَمُهَرِسَح نم ُلاَب

 0 :96) يذمرتلا هاور )غ1(



 ول ريبكلا ِناَمِياّْلا ٌباَتِك

 ٍليِلْحَتَو ِماَرَحْلا ميِرَْتِب] مُهْناَمِيِإَو مُمُفاَقِتْما َنوُكَي ْن
 2 م 1 7 2 5 7

 راى

 ٍلْمُأ نِم ْمِهِلاَثْمأ ُمكُح مُهَل ِءاَلْؤَهَف «ٍصاَعَم اَهَنَأ ُدِقَتْعَي يِتْلا يِصاَعَمْلا نِم

 ِبوُنَذلا

 ُعاَبتا ُهَدْضَق اًدِهَتْجُم َناَك ْنِإ :ماَرَحْلِل ُْلَُمْلاَو ٍلاَكَحْلِل ُمّرَحُمْلا َكِلَد َمُث

 اَذَهَك ءَعاطَتْسا اَم هللا ىَقَنا دَقَو ِرْمَأْلا سْفَن يف ّنَحْلا ِهْيَلَع َيِفَح ْنِكَل وسلا

 يِذَلا ِهِداَهِتْجا ىَلَع ُهْبِيِتِي لب ؛هْيَطَحِب هللا ُهُذِخاَوُي ا

 يلع ةقبنا 2 لوشألا ويفاج اجيف"[([ظش]اذه ذأ لع وك نعل
 كلا ةكذ يذلا: كرشلا اذه نو ٌتيِصَت هَل اَذَهَف :لوشرلا لوف نع َلَدَعَو هويَطَخ

 ُتِلاَخُم ُهّنأِب ِهِمْلِع َعَم ءِدَيْلاَو ٍناَسّللاب ُهرَصَنَو ُهاَوَه َكِلَّد يف َعَبَتا نإ اَمّيِس ا

 ىف ٍدَحَأ ديِلَقَت هل ٌروَجَي ال ّقَحلا َفَرَع اذإ هنأ ىلع ٌءاَملعلا ّقْمتا اذَهِلَو ف ر ع[ + مس هإ كد أ سوم 0 كك  [ع ماد[ ا ا

 اًرِجاَع َناَك نِإَو ءِلاَلْدَتْساِلا ىَلَع ٍرِداَقْلِل ٍديِلْقَّتلا ٍزاَوج يِف اوُعَراَتَت اَمَنَِو
 يبا دل نع ناك 0 َ 200 27 را 5 .عقكمم : ك6 2 2

 .ماَرَحْلا ليِلْحَتَو ٍلاَلَحْلا ميرختب :لصألا يف )١(
 نوكت دق اهنأ ىلإ ملعلا لهأ نم ددع راشأ :(55ص) مالسإلا خيش ىواتف ةنايص يف لاق

 . (لالحلا ليلحتو مارحلا ميرحتب) : يه ةرابعلا نأ رهظألاو .خاسنلا نم اًميحصت

 اَلَحْلِل مّرَحُمْلا نأ :ىنعملاو ءأطخأ :باوصلا لعلو «خسنلا عيمجو لصألا يف اذكه (0)

 ُأَطَحأ ّدهتجملا نأ َمِلَع نَم ْنِكَلَو ءروذعم وهف ٍداهتجا نع هؤطخ َناَك ْنِإ :ماَرَحْلِل لْلَحُمْلاَو

 ٌبيِصَن ُهَل اَذَهَف :لوسرلا هب ءاج ام كرتو ءاّديلقت ؛ِهِيَطَخ ىَلَع ُهَعَبتا َمُث ءُنوُسّرلا هب َءاَج اَميِف
 .هللا ُهَّمَذ يِذّلا ِكْرَّشلا اَذَه نِم

 8 حس



 هنأ مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت م
 955ا55595ي55ي5 بيب زؤ“ؤؤ!ؤإؤ9ؤ95كككك111

 ءُهْنَع َرَجَع اَمِي ْذَحاَوُي ال :َّحْلا نم ِهْيَلَعُرِدْقَي اَم َلَعَف اَِإَف ءىَراَصّنلا َنْيَ
 .هِرْيَغَو 00 ِءالُؤَهَو

 دقو ٍليِصْفَتلا ىَلَع ََحْلا ِةَمرْعَم نَع اًرِجاَع ِدِهَتجُمِْ ٌعَنْمْلا ناك نإ

 امك ؛اظخأ نإ نخاَوب ال اًرَهَك : ِديِلْقَتلا يف ٍداَهَيْجاِلا نِم ُهَلْكِم ِهْيَلَع ُرِدْقَي اَم
9 

١ : 

1 

 أ

 رْيَغ نم ِهْناَسِلَو ِهِدّيِب ُهَرَصَنَو ُهاَوَه ِدَّرَجمِب هريظت َنوُد اًصْخَش َدْلَق نإ اّمأَو
 : َةَلِهاَجْلا ٍلْهَأ نم م اَذَهَق :َّنَحْلا ُهَعَم نأ مْلِع

 . اًحِلاَص ُهّلَمَع نكي ْمَل :اًبيِصُم ُهْعوُبْتَم ناك نِإَو -

 : هيأرب ِنآرُقْلا يِف َلاَق نَمك ؛اَمِثآ َناَك : اًءطْحُم ُهُعوُبْتَم َناَك نِإَو

 ..زانلا اوف ا ًاطْخَأ نِإَو -

 ِسْنِج نِمَو ءُديِعَوْلا ِهيِف َمَدَقَت يِذَّلا ٍةاَكَّرلا عْناَم ٍسْنِج نم ِءاَلُؤَمَو
 ا ماو اس وت 2 عال وو أ اق يول

 [77- ارا

 ه2 ©

 :ىلاعت هلوق يف ةيوستلاب دارملا)
 اس سس نصل ندا ء مآ 0-0 2 0/7 1

 (4©© يللا تب مكه ذإ © نيم ٍلكَص ىني انك نإ نلت
 ألات ©) َنوعَمبَأ سيلبإ دوحو (©) واعلام مه ايف اكحَم :ىلاعت َلاَق [ه19؟ ]

 4© يلق ب كيش ذإ © بيث لكس ىن انك دإ نلت ©) ةئصتنت هذ مَ

 اذه نإ 00 لك نم وف َنيِراَسَم 0 هنأ و هب , اودي 3 [98- 94: ا



 تك هاو يدحججحتجعحهعس0 تل! تفلح عع ريبكلا ٍناَميِاّلا ٌباَتِك

 ةةاظلاو وتلا : ِنيَلْصَأْلا َنيِلِئاَقْلا ٍسوُجمْلا ىَّتَح ءِناَكِئاَمَتُم ٍناَقِلاَح ُهَل كاع
 ه0 مود هر ع 2 ماد هول يدادمو 59 سها ينو ل

 قجيتَسُت .ةريركت للعلا نأَو (ٌدَّمْحيَو َلَب دق نأ نيت كولا نأ ىلع ن َنوَقْفَتُم

 أَ

 يِف هللا كِراَشُت ْمَل مُهَباَبْرَأ نأ ىَلَع َنيِقِفَتُم اوُناَك ِبَرَعْلا وُكِرْشُم َكِلَذَكَو

 تنارسسلا نال ديغول نب َنيَرِقَم + تا لب ؛ ٍضْرَأْلاَو ِتاَوّمَّسلا يلح

 : ىَلاَعت ِلْوَمَك ؛ِةَيآ ٍرْيَغ يِف َكِلَذِب مُهْنَع هللا ٌرَبْخَأ اَمُك ءاَمُهَتْيَب اَمَو َضْرَلاَو

 ندم ند كَ نوني ٌرمقلاَو سّنلا ٌرْكَسَو َسّرَالاَو ِتوكَتلا َقَلَح ْنَس مُهتلَس نيلَو»
 [اله - 74/0 5١[. :ثوبكنعلا] ©

 ههه

 (؟ةّيِجالطضا وأ ٌةّيِفيِقْؤَت :ِتاَّللا َُدَْم له)

 يه : مشاه ون َلاَقَف : ِتاَمّللا ]َدْبَم يف ٍمِشاَه وُبَأَو ُيِرَعْش ءْشَأْلا َعَراَتَت 5 ١

 ِ مو 2 له 2و 0 5

 مفيِقَوَت يه :يرعشالا لاقَو .ةيحالطضا
 و 4

 ٌىِفيِقْوَت وت اًهْضْعَب : َنوُرَخآ َلاَقَف لاجل هذه يِف اَمُهَدْعَي نماثلا نه : ّ

 . ٍفْقَوْلاِب م ٌعِباَر ٌقيِرَف َلاَقَو ٌىحالْطْصا اًهِضْعَيَو

 نِم ّةَّم نع اَلَو لب ٍ؛ِبَرَعْلا نع َلْقْنَي نأ اًدَحأ ْنِكْنُي ال هنأ ُدوُصْقَمْلاَو

 2 -قكللا يف دوج وتلا ءاعشألا ورم يوك ارثضوت عامك ةهكخلا هلأ ممأْلا

 ٍظاَمْلَأْلا ِهِذَه ُلاَمْعِتْسا ٍرْئاَوَتلاِب ُلوُقْنَمْلا ُفوُرْعَمْلا اَمَنِإَو ءعضَولا َدْعَب اَهوُلَمْعَتْسا

 07 لاعلان اهب ُهْوَنَع اًميِف

 ٍرْغَي ْمهَلْبَم نَم نكي ْمَل اّمِم ُتْدْحَي اَمِل مسالا ُساَّنلا ْعَضَي دق ْمَعَن
 ا اُلَجَتْرُم اَّمِإَو اَلوُقْنَم امإ ءاّمْسا ِهيّمَسْيَق ّدَلَو ْمِهِدَحَأِل ُدَلوُي اَمُك ءويمَسُيَق 0000 5

| 

 ْتَلِمْغْتْسَأ َكِلَد َدْعَب َمُ ِناَعَمِل اَلّوُأ ْتَعِضُو ُةَيبرَعْلا ُظاَقْلأْلا نوكت ْنأ هقك خيشلا ىفن دقو )١(
 .. .لاتفيشالا ىلع د ضو اَهَل َنوُكيم ؛ اًهيف

 (50/7) .يئابجلا نْب مِشاَه يبأ َلْبَك ُهَلاَف َنيِمِلْسُمْلا نِم اًدَحَأ ُفِرْعَت ال ُكَْوَقْلا اَذَهَو :لاق



 ههه" ا دا هدو فلاح هول د: م "8 يد ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت لا 0

 ورد اقف نو ست لك ىِرْيَغ َعَم ٌحِلَطْصَي ْمَل اًدِحاَو ا

 دنت ىأ ءاَباَتك ا م نم ّدَلآ لجرلِل روحت دف َكِلَذَكَو

 نك ةقورفملا ٍساَنْجَأْلا نِم َسْيَل ُهْنأِل ؛مشساب َكِلَذ يّمَسْيَق ءَكِلَذ وُحَنَو «ةَئيِدَم

 ©) ناقل ْمَلَع ©) َنَمَيلا» :هللا َلاَق دَقَو .ِةّماَعْلا ٍةَعْللا ين ما هل َنَوُكَي

 َناَك اَذِإ ُهَناَحْبُس َوُهَو ..[؛4 - ١ :نمحرلا] 469 َداَيَْلَأ ُهَمَّلَع © نفل قلع

 يِف َكِلَزِب َرّبْخأ اَمُك ٍةَكِئاَلَمْلا ىَلَع ِتاَيَمَسْمْلا َضَرَعَو اَهَّلُك َءاَمْسآْلا ّمَدآ َمَّلَع دق

 ا ولا را سم

 اهب الإ نويلكَتي لف :ووخلؤأ ىلإ تلضتا "تاقللا كلي ّنأَو«َةَماَيَقْلا مْوَي ىَلِإ

 .ٌرِهاَظ ٌبِذَك اذه ىَوْعَد َّنإَ

 َمَدآ هللا اَهَمَلَع يتلا ِءاَمْسَأْلا يِف مُهَل ْمِهِرْيَغَو َنيِرّْسَمْمْلا نم ميكا

 :ٍِفَّلَّسلا نع ِناَفوُرْعَم ِناَلْوَق

 لقي نم امش مله ان
 ع

 نيرتخألا ُلْوَق وه اَذَهَو (ٍءْيَش َلُك اي 1 ل ١ َّنَأ :ىِناَنلاَو

 ناك أو نفاع

 نَمَو ُلِقْعَي نم َعَمَتْجا ُهَّنأْل ؛[١0 :ةرقبلا] (ةَكَيتلَمْلا َلَع ْمَهَصَرَع ثا» : ُهَلْوَكَو

 . َلِقْعَي نَم َتْلُعَف ُلِقْعَي ا
 ريغ نم ِتاَعّللاِب يقظْنلا يِف ٍفاَك ُماَهْلِإْلا :لاقن نأ ايفل ابق

 افيقْؤَت اذه يمس اَذإَو قَمْدَقَتِم ة
 سالم هسا م

 اًعِضَو ىَعَذا نَمَف ُكِيَئِِحََو ءاَفيِقْوَت َةَعْضاَوَم

 ُموُلْعَمْلا اَمَّنِإَو وب ُهَل َمْلِع ال اَم ناك. دَقَف ِساَنْجَأْلا ءيِمَج ٍلاَمْعِتْسا ىَلَع اَمّدَقَتُم

 [95- :لامثتسالا وه سير الب



 371 ْ 00 ريبكلا ِناَميل بانك

 (قيِيضتلا َوُه عرشلاو ةغللا يف َناَمِيإلا ّنأ معز نم ىلع درلا)

 ناَميِإْلا ام اَنوُرَبَحَف :اوُلاَق ْنِإَف :ِديِهْمَّتلا يِف ركب وُبَأ يِضاَقْلا َلاَف 7 هه

 !سؤ6 عم ع اطال 117 فام لا ع قي لن ودق وبلا 4 مالا يقوم
 .بلَقلاب َدَجوُي ٌقيِدْصَتلاَو ءملِعلا َوُهَو هللاب ٌقيِدْصَتلا وه ناّميِإلا :َليِق
 ؟متَلق ام ىَلَع ليلّدلا اَمَق :َلاَق ْنِإَف 2 أ ل م م 0

 ٍةَتْعَبَو ِنآْرَقْلا ٍلوُرُن َلْبَق َناَميِإْلا نأ ىَلَع َةَبِطاَف ة ٍةَعّللا لْهَأ ٌعاَمْجِإ :َليِق
 . َكِلَد َرْيَغ اًناَميِإ ِةَعَللا يف َنوُقِرَْي ا ُقيِدْصَتلا َوُه لع يللا

 ٍلْهَأ نِم م ٍروُهْمْجْلِلَو ءناَميإْلا ٍةَلَأْسَم يف كيلوا لوف ضن نم ةَدَمُح اَذَهو

 .ةَبوِجَأ اَذَه نع ْمِهِرْيَغَو َهَّنُسلا

 ناني نَم ُلْوَ : (ُلّوألا)
 و

 َوُه َسْيَل :ُلوُقَيَو ُقيِدْصَتلا ِةَعْللا يف ُهاَنْعَم َّنأ يِف

 َى ةّعْلل ل 4

 ٍراَرْقإْلا ىَنْعَمِ 0 يدع

 َوُه ٍنآْرَقْلا ٍلوُرُن َلْبَق َناَميإْلا َّنَأ ىَلَع َةَبِطاَق ٍةَعْللا ٍلْمَأ ٌعاَمْج

 يِفَو ؟عاَمِج الا اَذَه ُمَلْعُي َنْيَأ نِمَو ؟َعاَمْجِإْلا اَذَه َلَقَت نَم : ُهَل ُلاَقيَق

 ٌعاَمْجِإْلا اَذَه َركُذ ٍباَ ؟ 2 خل 118
 ٌّيِعَمْصَأْلاَو وِرْمَع يبأك اَهَتَلَقَن ٍةَعْللا لْمَأب يِنْعَتَأ :َلاَقُي ْنَأ :(يِناّنلا)

 4ث 5 4 و؟ ع 7
 ؟اًهب َنيملكتملا وأ «مهوحعيو ليلخلاَو

 داَتْسِإب مالَسِإْلا َلْبَق َناَك ام َّلُك َنوُنُقْنَي ال ِءاَلْؤَهَف :َكَّوَأْلا تْيَنَع ْنِإَق
 +2 هك فلا لوقا وا رت 5 00 4 و و هر

 رعشلا نيواَوَذ ىف هوعمس اَمَو ْمِهِناَمَر يِف ِبَرَعْلا نم ا اَمَّنإَو

 م ىو اس لم

 نع اًلْصَم ٍناَميإْلا ا ظفل ول اًميِف ُملْعَن اََو ٍداَنْسِإْلاِ َكِلْذ ِرْيَغَو ِبَرَعْل ماكو

 كة ا كريو ذأ

 .برعلا :يأ )١(



 ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 7س ا
 0 ا لل 7-7

 7 ريعاو نلوم ىو 0 و اولا ع نا ا سَ 2 قد تع يا و

 الَو مهذهشن مل ِءالُؤَهَف :مالسإلا لبق ٍظفللا اذهب َنيِهلكَتَملا تّيَنَع نِإَو

 ٍةَمْللا يِف ُناَميِإْلا :اوُلاَق مُهّنَأ ْمهِعيِمَج ءاَلُؤَع نَع ُفَرْعُي ال ُهَّنَأ :(ُتِلاَلا)
 و

 اذه يلف تاثثا نأ داو هلق هَ َرّدُق نِإَو ٠ ْمِهِضْعَب نَع اَلَو لب ؛ٌقيِدْصَتلا َوُه

 . اًعاَمْجِإ

 مُهّنَأ ٍبَرَعْلا نع َنوُلُقْنَي ال ِءاَلْؤَم :َلاَقُي ْنَأ : (ُعاَولا)

 اذك ُهْنِم 0 أَو ءِبَرَعْلا نم َعوُمْسَمْلا م َماَلَكْلا َنوُلُقْنَي اَمَّنِإَو اذكر ذك ظنللا

 ذك

 َوُه َناَميإْلا َّنأ ُهْنِم ُمَهْفُي ٍبَرَعْلا نع اًماَلَك اوُنَقَت مُهَنَأ َرّدُق ولف ٍِذِيَئيِحَو

 . نيا نع اقلك ينل يل نبأ كل ركب :ُقيِدْصَتلا

 ُّنظَف ُهْدِرُي ْمَّلَو ىَنْعَم وب ديرأ هنأ مُهْضْعَب ُنَطَي دق كِل َعَم ناك او

 يد ِبَرَعْلا نع ُهَنوُلُقنَي اًميِف َكِلُذ ٍءاَلُؤَم
 والك رفريتتا م وت

 .رئاوَّتلا مهِلْقَتي ُتْبْنَي ال ٌداَحآ مُهَم اَذَه اوُلاَق مُهَنَأ َرْدُق ول ُهَّنَأ :(ُنسِماَخْلا)

 نَع ُدوُجْوَمْلا ُرْئاَوَتلا َنْيَأَو ءَةَطِساَوْلاَو نْيَكَرّطلا ُءاَوِيْسا ِهِطْرَش نم ُرْئاَوَّتلاَو

 َرْيَغ ىَنْعَم ٍناَمِيِإْلِل َنوُفِرْعَي ا اوُناَك ِمُهَنأ ِنآْرَقْلا ٍلوُرُن َنِبَق َةَبِطاَق ِبَرَعْلا
 ؟قيِدْصَتلا

 أ

 0 ل ا يف ح د اذه :ليق ْنِإَف

 كك 50 لوزن 1 ةكّللا تر ْنَأ ِنآَرَقْلا

 هتلاق ام ىلإ عوجرلا نع ينغُي ظافلألاو نايبلا نم هنمضت امب هلوسر مالكو ىلاعت هللا مالكف )١(
 دافتسي لب ؛مالسإلا لبق برعلا ةغل نم دافتسُي ال هنأ كلذ ينعي ال نكلو «كلذ لبق برعلا
 :هوجو نم اهنم

 .يناعملاو ظافلألا نم ةّنّسلاو باتكلا هب قطن ام حيضوت ةدايز :لوألا



 _# ما ريبكلا ٍناَمِيِإّلا ٌباَّتُك
 اق

 سمس ريل

 ام اوُمهَف دَقَو ءاَيَرَع اوُناَك وب اويطاوخ يلا ؛ ضير وعلي لَ ْنآَوَقْلاَو

 ٌةَباَحَّصلا مُهَو وب دير

 هل 00 ىّنَح «َنيِعِبَتلا ىَلِإ ُهاَنْعَمَو ِنآَرُقْلا َطْقَل رب ةءاكعلا
 قيرط ربع نم ةعللا كْلَيانَدْنِع زكاوقل نأ "ىلإ هع 2

0 

 ْمِهْيَلَع ٌهاَعَّذا ام ىَلَع ِبَرَعْلا الك نم اًدِهاَش 0 لك 5 ولسا

 ُنِمْؤُي َناَلُفَو ِةَعاَمَّشلاِب ُنِيْؤُي نا :ِساّنلا ٍلْوَقِب ِنآْرقْلا ٍرْيَغ نم َلَدَتْسا اَمَّنَِو
 نأ ٌموُلْعَمَو ءَكِلَذِب ٌنِمْؤُي ا ُناَلْقَو ِرْبَمْل ِباَذَعِب ُنِمْؤَي ٌناَلُثَو ٍناَنلاَو ٍةَنَجْلاِ

 .ِنآرَقلا 7 َلْبَق ِبَرَعْلا ٍِظِاَمْلَأ نِم َسْيَل اَذَه

 ىَجْرَي اَمِب َقيِدْصضَتلا ُهداَرَم نسجت َكِلَّذ َلاَق نم : :َلاَقَي نأ :(عباسلا)

 نادل« فاكوو وقعت تازعب نايا نت واعز هل ندرك درا تاكل
 .اًهوُجْرَيَو ٍةَعاَفَّشلاِ

 َكِلَذ نِم ف زح ِهِبْلَق يِف نُكَي ْمّلَو ِهِرْبَق يِف ُبَّذَعُي ُهّنَأِب َقَّدَص ولف اّلَِ

 007 اًنِمْؤُم َنوُمَسُي ال مُهّنَأ امك ءوب اًئِمْؤُم ُهوُمَسُي ْمَل :اًلْضأ

 ع هّنأب ِهِمْلِع َعَم ِةّيَلكْلاِب َكِلَذ نَع ٍضْرْعَمْلا َنوُد : الا فاعور ةنكلا اعجب
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 اَلَو يَيِبوُبْرَو هِدوُجْوب اًقَّدَصُم َناَك نإَو هللاب اًنِمْؤُم ٌسيِلْبِإ َنوُمَسُي ال امك
 لَرْنَأ يذلا وه ُهْنأَو ىسوم َتَعَب هللا نأب اًمِلاَع ناك نِإَو اًنِمْؤُم َنُوَعُرِف َنوُمَسُي

 تاَيآلا
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 ْمُكُح ُهَل ٌتْبْنَي ال َلُجَّرلا نأ ىَلَع ُلُدَي اَمب ٍناَءوُلْمَم ُةَنّسلاَو ْنآْرُقْلا لت ه 01 - اما
 ٍةاَلَّصلا ىَنْعَم نِم ريثكب ُرَثْكَأ ِنآْرُقْلا يِف اَذَهَو ءِقيِدْصَتلا َعَم ِلَمَعْلاِب اَّلِإ ٍناَميِإْلا

 مهادحت يذلا برعلا ةغلب الإ لزن ام هنإ ثيح «ميركلا نآرقلاب نيقيلاو ناميإلا ةدايز :يناثلا -

 كلذ عمو ءاهب نوبطاختي يتلا مهتغلب ءاج نآرقلاو «.حاحقأ ٌبرع مهف «هلثمب اوتأي نأ نآرقلا

 .هلثم نم ةروسب اوتأي نأ اوعيطتسي مل



 هنأ مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 8

 ُةَنّسلاَو ُباَتِكْلا ُهاَنْعَم َنّيَب ُناَمِيِإْلاَو ُةَنّسلا اَهْنَرَسَق اَمَّنِإ َكْلَي َّنِإَف قاَكَّرلاَو

 0 . ٍفَلَّسلا ٌعاَمْجَِو

 ىَلَع ال ءُلَمَعْلا ُهَعَم ِناَميِإ ىَلَع اَّلِإ ُحْدَمْلا تْيَْي ْمل ُهّنَأ :انُه ُدوُصْقَمْلاَو

 مُهْعاَ َكِلَذ َدْعَب ناك :ِلَمَعْلا ِكْرَت يف ُعِقاَو َباَقِعْلاَو ملا َّنَأ َفِرُع اَذِإَ

 نوفل ِظْفّللا يِف َنوُئِطْخُم مُهْنَأ َعَم ءاّيِظْمَل اَعاَرِن ُنوُكَي لب ؟؛هيف َةَدِئاَق ال

 . ةَنّسلاَو باَتْكْلِ

 . ٌحيِرَص ٌرْفُك اَذَهَك :ِلَمَعْلا ُكْرَت ُرُضَي ال ُهنِإ :اوُناَك نِإَ

 هلآ َلَبِق مُكَهوُجَو انو نأ ىلا نيلوظ : ىلاعت ةلؤق كلذ ىلع لذكر

 َّناَءَو َنَييَبلاَو بتكلاو ٍةدكبَلَمْلم آلا ِوْوَبْلاَو ِهَّللِب َنَماَ ْنَم نأ ّنكلو ٍبَِْمْلاَ

 وأو باقل ِفَو َنيِلياَّسلاَو ٍليسلأ نب ننأو نيكتسملاو نهنَتِلاَو قزقلا كب ىود دّيَح لع

 َنيِحو ءارَصلاَو ٍءآسأبلا ف َنريِدَصلَاَو الك اذِإ ُمِهِدْهعِب روودلاو  ةلكلا . قاكو : ةرلملا

 .[1/ :ةرقبلا 40 ةرفتفلا مه َكِيلْوَو ًاوَدَص نبدا ديلزأ نيل
 امّنِإ وم: ِهِلْوَقَك ؟؛اونَمآ :ْمِهِلْوَف يِف : يأ ؛[ ترس ل

 مقا 0
 ١

 سس 5

 طا

 ١ ١

 لبس يف ٌمهسْفنأَو ْمِهلوَمَِ ادهن ْاوباَيرَي مل مك -لوسرو هللا أوُنَماَ َنيِدلا َنوُنمْؤَمْل

 ْمِهِلْوَف يف َنوُقِداَصلا م : يأ ؛؟[6١ :تارجحلا] © َنوُدِدنسَصلَ مه يلو هَل

 .هللاب اثم

 َراَرْبَأْلا َلَعَجَق [177 :ةرقبلا] «ةْوفَتمْلا ْمُه كيلو :ٌربْلا ِةَيآ يِف َلاَق دن

 يف ٍديْفَتلاَو ٍناَرِيْفالا َدْنِع اَمُهَنَْب َرّيَم دَقَو ءِديِرْجَتلاَو ٍقالظإلا َدْنِع َنيِقَتُمْلا مه

 .[7 :ةدئاملا] 0 ربا لع اونوامتوإ» : ِهِلْوَق
 نأ

 َدْنِع ىَوَقَّتلا ياي ورا يو ٍناَميِإْلا ىَّمَسُم نأ نع يالا ةذَهُكْلَدَو

 .ُراَرْبَأْلا مُهَو َنوُقَتُمْلا مُه َنوُنْؤُمْلاَف ؛ٌدِحاَو ٍتالظإلا

 لْهَأ مُهَو هَةَقَلَظُمْلا ةَداَعَّسلا ُلْهَأ مه :ُءاَيِقَْألا ُراَرْبَأْلا َنوُنِمْؤُمْلا ِءاَلُؤَعَو



 0 ريبكلا ٍناَمياّلا ُباَتِك
 حإ 519.

 : هلك ْيِبَّنلا َلاَق َنيِذّلا ِءاَلْؤَمَو ءِباَّذَع اب اًهِلوُحُدِب اوُدِعُو َنيِذّلا ِةَنَجْلا
 0 نِم َسْبَل ُهّنِإَف .00"2انه َسْبَلَ حالما انْيَلَع َلَمَح نَمَو ءاَنِم َسْيَلَف انّشَع

 [185 - 8103 . ْمهِلاَثْمَأ َةَوْسَأ ِديِعَوْلِل َنيِضَرَعُمْلا بوُنَذلا ٍلْهَأ نم لب

 ِهِلاَمَك ِءاَمتْناَل ِصُْخّشلا 3 ٍناَميِإْلا َّمْسا يِفْنَي َعراَّشلا 2-02 هت اَذَهبَو

 ىنزت نيج نئازلا تري ال: لاف امك ؟هقارخأ نفكت هم ناك ل نإ ءٍبِجاَوْلا
 952 ع نو و

 (نمؤم

 يه 711

 : هانم َسْمَّل» :ةلك ُهَلْوَق َرَّسَف نَم ىَلَ ملا ني ريغ نكح أ وكلا اذهل

 خلل ١ اولاقو»ةقجتفلا نييفت اذه لاقو 4 انرابخ نو نسل وأ الكم قليل

 د نيل لم وكي اك ةريكل ِهِذَه ُلَعفَي

 قحتسيو دو ةّيلُكْلاِب ِناَميإْلا ني هنأ ةَلَتْعُمْلاَو ٍجراَوَحْلا ٌريِسَْت َكِلَذَكَو

 [هل0 614/7 .اَذَه اَلَو اَذَه الق ٌرَكْتُم ٌليِوُأت :ِراَنلا يف َدوُنُحْلا
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 «ىَنْعَمْلا ٍدَرَجُم ىَلَع ِهِعاَوْنَ اَلَو مالكا 6 ٌقالطإ ُدَح ُدَجوُي ال)

 (اَمِهِرْيَغ اَلَو ٍةَراَشِإ اََو ٍةَراَبِع نِم ِهِب ّنِرَتَْي ِءْيَش ٍرْيَغ نِم
 . ل او ماَلَكْلا مشا ُقالظِإ ّطَق ُدَجوُي ال 51

92 

 ْيَش ٍرْيَغ نم « ةريكملا ا «يْهَنلاَو ٍْمَأْلاَو ِبيِذَكَتلاَو ءٍقيِدصَتلا

 2و و

 .اًديَُم ُلَمْعَعْسُي اَمَّنِإَو .ءاَمِحِريَع اَلَو ٍةَراَشِإ اَلَو ٍةَراَبِع نِم هب ْنِرَْقَ

 َقيِدْصضَّتلا ُفِرْعَت ال َيِهَف :بَرَعْلا ِةَعْلب َنآْرُقْلا َكَرْنأ ا هللا ناك اَذإَو

 نلع لدي اًظنل وأ «اطْفلو ىتقم ناك ام الإ لاوفألا تم امه ردو تيزَكتلاَو

 يذلا ٍقيِدْصَتلاَو ملِلا ِدّرَجْمِب ٍلْسْرلِل اَهّدَصُم اَدَحَأ هللا لَعْجَي ْمَل اَذَهِلَو ؛ىَنعَم
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 . مهينِسْلاِب مُهوُقَدَصُي ىَنَح مهبوُلُق يف

 .هجيرخت مدقت 20 )٠١١(. ملسم هاور 000



 ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت

 هه: ظقف لْعَمْلا ماّلكلا سم َلَعَج ُهََ ماا 00
0 

 . لح نب دّمحَأ ٍةَنْحِ ٍنَمَز يِف - ٌرحخأَتُم َوُهَو ءباَلُك نب ؛ ٍديِعَس ُنْب هللا ّدْبَع
 ير 00 دوي ذأ 0 ٍةَعْدبْلا 0 يشل ءاَمَلُع هيَلَع َكِلد 0 دَثَ

 سو 4 4 يملأ لل هس

 267 تاقشلا نم ا قر 2 - [77” :تايراذلا] 00 7 0

 الو نييلكتلا نو ةعاروتلا ةئيشي مل لوف ديو لاك نك ءاج تع 0

 :َلاَكَو «[8 :ةلداجملا] «ميسْفَنَأ ف َنوُلوُعَيَو» :ىَلاَعَت هللا َلاَق دقق : اوُناَق ْنِإَ
 2010 50 0 حو سس مس 0 ل

 ؟كلذ وحنو 6 :فارعألا] «ةَّفيِخَو اعّرضت َكلِسْفَت يف 2

 * الق اًرِس ْمِهيَئِسْلأِب ُهوُلاَق مُهْنَأ ُداَرُمْلا َناَك ْنِإ :َليِق
 م -

 ّوُه اذَمَو «هيف َةََبح
 َنوُرْسَمُمْلا ُهَرَكَذ يِذَّلا

 :ْيأ ؛ْمِهِسْمْنَأ يف َنوُلوُقَي 2 اًدِإَف ءكْيَلَع ٌماَس :َنوُلوُقَي اوُناَك : اوُلاَق
 .ُلوُقَت اَم ُهَل اَنِلوَِب اَنْيَذُع اين ناك ول :ضغَبل مُهُضْعَب ُلوُقَي

 . ٍسْفنلاب ُديَمُم ُلْوَك اَذَهَك مهيوُلُق يف ُهوُلاَق مُهَنأ َكِلَدب دير
 نإف- ؛ةرِئاظَن لد ِهْيَلَعَو ؛َنيِرْسَممْلا ْرَثُكَأ ِهْيَلَع يِذَّلا َوُه 2 لولا نأ 2م

 لب هلام روب ملكت هلأ ةاّركلا نيل ."9ني ري الم يف هتزكد الم يف يِنَرَكَذ نَمَو « يِسْفْن ْهَك يف هتْركَذ ِهِسْفَن هن يف يِنَرَكَذ نَم : هللا ُلوُقَي» :َلاَق هلك َىِبّنلا
 هللا َرُكذ هنأ ُداَرُمْلا

 نم ِرْمَجْلا َدوُدَو ُةَمِحَم ارت كييذت يف كلير رثذأو» 0 كابر
 .ِناَسّللاِب كذا وه 1,00 :فارعألا] هيِلََقْل

 َّ 20 سه جمال رم ااه مم د 04 0 2 3

 :نارمع ليآ] «اَرَمَر الِإ ِماّيَأ َةَملَت َساَنلأ يَكُن الأ َكُتَياَد9 :ىَلاَعَت هلؤقو

 )١( بيغرتلا حبحص يف ينابلألا هححصو «(8500) دمحأ هاور )١584(.



 ب | ريبكلا ٍناَمياّلا ٌباَتك هيون مك

 «َنماَّنلا َمّلَكُت اَّلَأ كُتَيآ : ىَنْعَمْلاَو ٌعِطَفْنُم َءائِْيْساِلا َّنأ ىَلَع ُلُدَي اَذَه ..

 . نآْرُمْلا يف ِهِرِئاَطَنَك اَرْمَر مُهَّل ُرُمْرَ 0

 َنْثَيْسا ٌرْمّرلا َّنأ َرَّدُق ولَو ُرْمَّرلا َوُه [18 :ميهاربإ] «مْيَلِإ كَوَاَمظ :ُهَلْوَكَو

 نك اهو» - يف امك ؛ِءاَنْثَيْساِلاِ دكقمْلا ماَلَكْلا يِف َلَحَد دق َناَكل :َلِصَتُم

 ان وذي نعزثك الرق خنت وأ ياح ىلتو نويل انتي 1 هنأ ةنلكت ل لكن
 000 مالكلا ِظْفَل يف َلْخْدَي آ َكِلَذ نِم مَرَْي الو 20١ :ىروشلا] هناي

 :َلاَق ُهّنأ لطخألا قع نكشت يذلا كّيبلا اَمَأَو

 اَليِلَد ٍداَوُمْلا ىَلَع ُناَسَنلا لِعُج اَمَنَِو ِداَوُمْلا يِفَل َمالَكْلا نإ

 ُهئيِواَوَد اوُشَنَق مُهَنِإ : اوُناَقَو ٍهِرْعِش نِم اَذَه َنوُكَي ْنَأ ٌَرَكْنَأ نَم ِساّنلا نِمَق

 .ُهوُذِجَي ْمَلَ

 للي يللا نع (ِنْيَحيِحَّصلا» يف ُهاَجَرْخَأ ثيِدَحب ٍةَلَأْسَم يف ٌّجَتْحُم جتا وّلَو

 ٍلوُبَقْلاِب ِهيّقَلَتَو ِهِقيِدْصَت 2 ُءاَمَلعْلا ّنَنَتا اًئِي ُنوُكَيَو ٌَدِحاَو ُبَبَح اًذه :اوُناَقَ
 ةميد

 05 ا

 هاو

 ةيبَرَعْلا لْهَأ ُهاَقَّلَت اَلَو ءحيِحَص داَئْسِإب ِهِلئاَق نمت ُهْلْقَت ْتِبْقَي ْمَل ُتْيَبْلا اّذَهَو
 »رم رص

 .؟ماَلكْلا ىّمَسُم نع اًلْضَم ةَكْللا نم ِءْيَش ىَنْذَأ هب ُتْبثي ْيَكَك ءِلوُبمْلا

 نم دحأ اهَلَو ماَلكْلا ىَّمَسُم َرْكْذَي ْنَأ اَذَهِب ْدِرُي ْمَل لظخألا َّنأ َمِلْعَق

 .َهَببْلا َكِلَّذ ُدِصْقَي ِءاَرَعُّشلا

 ولاَ رع و كل 0 0 فَي 3 ىلا 0 نم 0

 00007 م06 ريكو َنيِلَوُمْلا نموه ع ؛مْلِعْلا قرط

5 



 ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت قم

 ىَلَع َلُدَت عِضْوَم ٍرْيَغ يف ٍنآْرُقْلا ُصوُصْن 39

 ءاَقّدَصُم 5 يف َناَك َبيِذُكَنلا 0 0 ْنْوَعْرِف ىَّتَح ءٌّبّرلاب َنيِقَّدَصُم
 :لمنلا] 4و الط منَ آَهَتَتقِيَتساَو بي اوُدَمَحَم» : ىلاعت

 * ةيزتإ ا عب انكي علا ةلإ هل ل ركنا كتان: ةدضاف ناتق انهلو
 نسنؤيل 29 ةهدييفمْلا نم كك لق تيمع ديو كلا 9» : هللا لاك 43 جيدويأ

 سعت *لاك امك ءِنِطِاَبْلا يف مْلِعْلا مَدَعِ ُهَفِصَي مو ٍةَيِصْعَمْلاِب ُك ُهَمَصَوَف ١

 ملك ةكيلملا دبس :ّسيِلْبِإ نَع َلاَق اَمُكَو 0117 :لمزملا] 4َلولا ُثْوَْيِ
 ءاَبِإْلاب الإ ُهْفِصَي ْمَلَف 469 َنيرفلكلا نب نو ٌركتسا سيئر الإ © َنوعَمَ
 [او١ 0/1 00 للا مّدَعب ُهَفِصَي ْمَل ا ٍراَبْكَتْساِلاَو

> © 

 («-ءتوالت ّقح .هولتي#» :ىلاعت هلوق ىنعم) .٠  7 3 5أ ور ع ور 000

 ل ع روق بجماس 2 + 3
 د تبتكلا ا مهليتا نيذلآ9» : :هلوق لثم يف قفل اذِإ ٍةَواَلَتْلا 0 ا ١

 ةكايضصلا َكِلَذِب هرَسُف اَمُك ب لكما تَلَواَتَت 15١[: :ةرقبلا] توالت َّقَح

 نع هنري :اوُلاَق « هرتغو قلواجمرز نفاع او ورغم نأ لثيتا دوقياكلاز

 همكحمب لي ةَماَرَح َنوُمَرَحَيَو ُهَلالَح ا وِعاَبتا ٌّقَح َهَنوُعِبَتُي : هتوالت

 .ِهِهباَشَتُمِب َنوُنِمْؤُيَو

 «(©9 اهنلت ادي ٍرمَقْلَوظ :ِهِلْوَقَك ؛عاَبتالا ىَنْعَمب ٍةَواَلَّتلا نِم ّوُه :َليِقَو

 هارت مل نسوق شدو ادهو 1 «ويميفلا]

 :نيرمأ ىلع ليلد اذهف )١(
 «نطابلا يف نيقدصُم اناك سيلبإو نوعرفف «قيدصتلا درجم وه سيل ناميإلا نأ :لوألا
 .قيدصتلا مهعفني ملف «اوربكتساو اوصع امهلاثمأو امهنكلو

 .هملع لبق اًدحأ ذخاؤُي الف «هيلع ةجحلا ميقي ىتح اًدحأ بذعُي ال ىلاعت هللا نأ :يناثلا



 2 ريبكلا ٍناَميِاّلا ٌباَتِك

 وُبَأ َلاَق امك وب َلَمْعَيَو ُهاَنْعَم َمَهْفَي ْنَأ ِهِتءاَرِق ِماَمَت نِم لب :َ كو

 نافع ل ناهتف رقت رتل رناك كيا اقنع :يملسلا وخال وع

 ْمَل ٍتاَيآ َرْشَع لك ّيَِللا نم اوُمّلَعت اذ اوُناك مُهنَأ اَمُهرَْعَو دوُعْسَم ني هلل ُدْبعر
5 

 َملِعْلاَو َنكرُقْلا اَنمّلعَتَ : اوُناَق ِلَمَعْلاَو مْلِعْلا ني انف 4111 ع اهو واجب

 . اًعيِوَج َلَمَعْلاَو
 + وم *سش رو

 « توالت ّقَح سَ نولي و : سابع ِنْبا نع ِتباَثلا ِهدانْسِإ ٍرَصَن نب دمحم ىَوَرَو

 [14 1 00 2 هةر  لاك

© 25 © 

 هيجوتو ءاَعيِمَح ىَنْعَمْلاَو َطْفّللا ُلَواَتَتَي لْوَقْلاَو ماَلَكْلا َّنَأ باوصلا)
 (ناَميإْلا فيرعت يف ٍفَلَّسلا تارابع فالتخا خيشلا

 ٍ؛ٍلاَوْقَأ 5ُ عل والظل دك وززقلا و دكا ىنخ ل تتااتتتل

 امك نافوع :نقملاون قلل قواك ل1 زوو غتر ءاهقنلا و: تلكلا هلع ىلا

 : اًعيوَح ندلاو حورلي ٍناَسْنإْلا طْمَل ُلّواَتَتَي

 لوم قش ات فاكس رح ندم ىقكلاو ةطنللا وك افشل لب 4 لقد

 )١( :ةرقبلا] «(ءتوالت َّقَح هولي :ىلاعت هلوق ليوأت يف لوقلا :ُهلك يربطلا ريرج نبا لاق ١7١[

 كلذ ىنعم :مهضعب لاقف «بتوالي َّقَح ولت :كَه هلوق ليوأت يف ليوأتلا لهأ فلتخا

 .هعابتا قح هنوعبتي

 .هتءارق قح هنوؤرقي ««-توالت َّقَح ,هتولتيإ#» :نورخآ لاقو
 لوق نم «هعابتا قح هنوعبتي :ىنعمب هنأ كلذ ليوأت يف لوقلا نم باوصلاو :رفعج وبأ لاق

 كلذ نأ ىلع ليوأتلا لهأ نم ةجحلا عامجإل «هرثأ عبتا اذإ «هرثأ ولتأ تلز ام :لئاقلا
 يربطلا ريسفت .ها. هليوأت )555/75 - 0594(.

 .يناثلا لوقلل الئاق ركذي ملو ء«ريثك مهو لوألا لوقلل نيلئاقلا ركذ دقو :تلق
 ريسملا داز .لوألا لوقلا ريغ ةيآلا ىنعم يف يدعسلاو ريثك نباو يزوجلا نبا ركذي ملو )١/

 /١7«( ريثك نبا ريسفت )١/ ١  5٠يدعسلا ريسفت )60(.

 .ِهتَءاَرِق َّقَح ُهَنوُؤَرْفَي :ليِقَو :لوألا لوقلا قاس نأ دعب يبطرقلا لاق
 ناش نوقوم و قط املأ نولترت قمل نوكت نأ لإ ٌدْعُب هيف اَذَهَو :ُّتْلُق

 .(95/؟) يبطرقلا ريسفت .ها.قفو نمل عابتالا ُنوُكُي
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 عع 3
 1 ١ اننا



 سد ا دا ا هدو فاح ول 11مم اي ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت لا ا

 نِم ٍةَمِئاَطَو .مِهرْيَغَو ةَلْزَتْعمْلا نِ ماََكْلا لْهَأ نم ٍريِثَك ُلْوَق اَذَهَو ءُهاَّمَسُم

 لالالا ةَفلَعَتم مُهَتَعاَنِص نال قاتلا لْوَك وهو هقئقلا نإ نيبقُتلا
َ 

 َلْوَق َداَرأ :ٌلَمَعَو ٌلْوَق ُناَميإْلا :ٍفَلَّسلا نِم َلاَق نَم َّنأ :اَنُه ُدوُضُفَمْلاَو

 ."”مراَوَجْلاَو ِبْلَقْلا َلَمَعَو اقل ِبْلَقْلا

 ُلوَمْلا اّلِإ ُهْئِم ُمَهْفُي اَل ٍلْوَمْلا طْمَل نأ ىأَر :َداَقِتْعاْلا ”[ةاَرأ] نَمَو

 .ِبْلَقْلاِب داّقتالا َداَرَق َكِلَذ فاح وأ ٌرِهاَظلا

 ةناسللا لوقو ةانيغالا لَواكَتَي لوَمْلا اق :(ةئنو مَعَو نْرَق < لاَفْنعَو

 .َكِلَذ َداَرَق يلا هم ُمَهْفْي ال ال دَقَق دَّقَف ُّلَمَعْلا امو

 و وع

 | عابتاب الإ هلل اًبوُبْحَم ُنوُكَي ال ُهَلُك َكِلَد َنآِلم :ِةَنُسلا َعاَبتا َداَز نَّمَو

 نِم اَعوُرْشَم َناَك اَم ا ا ِلَمَعَو ٍلْوَق َلُك اوُديِرُي ْمَل َكِيَلوُأَ

 وَ ُهوُلَعَج َنيِذّلا ِةَئِجْرُمْلا ىَلَع ّدّرلا مُهُدوُصْقَم َّناَك كل ٍلاَمْعَأْلاَو ٍلاَوْقَأْلا

 .ُلَمَعَو ُلْوَق َوُه لب :اوُناَقَك ءظَقَق

 هللا دبع نب لهس لكس اَمُك مُهَداَرَم اوُرَّسَف : ماَسُق هي ل َنيِذْلَاَو

 ؟ره اَم م باكيإلا نع :قرتشلا

 َلْوَق ُلَواَتَتَي :ٍفَلَّسلا مالك يِف قّلْظُمْلا لَمَعْلاَو قّلظُمْلا لْوَقْلا :رخآ عضوم يف خيشلا لاق )١(
 ' .ٍحِراَوَجْلاَو ب ِبْلَقْلا ُلَمَعَو ءِناَسْللاَو ِبْلَقْلا

 هلْوََك ؛ِدييَْتلاِب اّلإ الْوَق ىّنَسُي ا اَذَعَو «َنيِقِفاَُمْلا ُلْوَق َوُه : : ِبْلَقْل ٍداَقَتْعا ٍنوُدب ٍناَسْللا لف

 ١١[. :حتفلا] «مويولف ىف سل ام مهتتيلاب ع :ىَلاَعَت
 هللا اَهْلبقَتَي ال يتلا َني َنيِقفاَنُمْلا ٍلاَمْعَأ نم َيِه :براقلا هزاغأ وذنب َحراَوَجْلا ُلَمَع َكِلَذَكَو

 .ٌرِماَطلاَو َناَبْلا َلمَعْلاَ دكا نقي :ٍفّلَّسلا ُلْوَقَق

 م يلو : ْمُهْضْعَب َلاَق كلل“ يف ؤبحلا كوت نهكي النت نساثلا ضخ ناك اكل نجا

  ه005/7) .ها.ِةَّنَّسلا ِةَقَق ٍةَقَقاَوُمب الإ اّلوُبْقَم م ُنوُكَي ال ِةّينلاَو ٍلَمَعْلاَو ِلْوَمْلا َقّلْظُم نأ َنوُرَخآ

 م6

 الإ ميقتسي ال ىنعملا نأل ِ؛َداَز :باوصلا لعلو ءاهيلع تفقو يتلا خسنلا عيمج يف اذكه (0)

 .كلذب



 27 ْ 0 ريبكلا نايل بانك

 4 تي: ريع 0 م سك را ار دقو ل

 َوُهَف لّمَع الب الق َناَك اّذِإ َناَمياْلا َن / ؟ةنسَو َةّمِن لّمَعَو لؤق :لاقف

 5 2 2 2 0 2 7 30 01 ع 0 2 5

 الب ةينو المعَو اّلْوَق ناَك اذإو «قاَمِن َوُهَف ِةّيِن الب اُلَمَعَو الوقف ناك اذإو فك

 [لالا 33١/1 ل يف

 همهم

 (عاونأ ٍماَلَكْلا ٍرِئاَسَو ِنآْرْقْلا يِف ِءْيَشلا ىَلَع ٍءْيَشلا فطع)
 َرَياَعُم يِضَمْقَي مالكا ٍرِئاَسَو ِنآْرَْلا يِف ِءْيَّشلا ىَلَع ءْيَّشلا فظَع ] 80٠

 ىف ِهْيَلَع رحل ٍفوطْعَمْلا ُكاَرَيْشا َعَم هيلع فوظعملاو قوظْمَمْلا قب

 .اَمُهَل َرُكَذ يَِّلا مشل
 :يِقاَرَم ىَلَع ةَرياَْمْلاَو

 الو ار ون فقغا لنل نيكاعت اوك ذا اهداف 1

 :ناقرفلا] «ٍر يأ ْدَّنِس ِدَنِس يف اَمُهَنِب اَمَو َضْراْلاَو ييوكتلأ نع قاح# :ِهِلْوَقَك ؛ُهَل ُهموُرَل ف ْفَرْعَي

 :ثلاكلا وه اذهو: 15 :ةرفلا] «َلدَكيِمَو ٌليِربِحَو#» : ِهِلْوَقَو َكِلَذ وْحْنَو [54

 الكتو ليت, لا 0 : هِلوَقَك ٌموُرَل اَمُهَتْيَب َنوُكَي ْنَأ ِهيِلَيَو - ب
 عيَتِبَو ئَدُهْلا هَل نيب ام دعب ْنِم َلوُسَرلا ِقِقاَِي نموإ» :ِهِلْوَقَو «[41 :ةرقبلا] 4َّقَحْلآ
 7 ءهَكَقلَمَو 2 ٌرمكي نمو## :ِهِلْوَقَو ١١5[« :ءاسنلا] «ننِمْؤُمْلا ليم ربع

 .[15 :ءاسنلا] © ٍيِلسَرَو

 .ِهْيَلَع ٍفوُظْعَمْلِل مزال فوظْعَمْلاَ نا لا

 نِم َلوُسَّرلا قِقاَشُي نَم ُهَنِإَف ؛ٌمِزاَ ِهْيَلَع فوظْعَمْلا اَهَلْبَ يتلا ةَيآلا ىف يِفَو

 . َنيِِمْؤُمْلا ليِبَس َرْيَغ َعَبَتا دّمَق ىَدُهْلا ُهَل نيت اَم ِدْعَب

 انادتسا# + ةهليش زق اقيكك ناك”: وليش افق وك 5

 .ِْيَلَع اوُعَمْجأ امَع َجْرْخَي ْنأ ٍدَحَأِل َسْبَلَك ءٌبِحاَو ْمِهِلِمَس َعلَبتا نأ ىَلَع َكَِدِ
 . عري يناثلا يِفَ
 نّم َّنِإَف ؛ِناَمِاَلعُم اَمْه : نَا ادْكَيَو لايت, قنا اول لوط :ُهلوَكَو



 تستمع دا تست طصتحسامتتتتتتتتل 0 نوما هْنَأك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 1 كلا

 ءٍِلِطاَبْلا نم َرَهَظ اَم ٍرْدَقِب ّقَحْلا نم ىَمَح ِهِب اًسوُبْلَم ُهَلَعَجَف ٍلِطاَبْلاِب ّقَحْلا َسّبَل

 ْنَحْلا ٌسِلْيَ الاب ةَعضْوَم َميقُي ذأ ع جاما َّقَحْلا ْمَتَك نَمَو ءاَسوُبْلَم َر َراَصَف

 ه هللا َلَرْنَأ ام ٍباَتِكْلا ٍلْمُأ نم َمَتَك نم َلُك َناَك اَذَهِلَو ؛ لِطاَبْلاِ
2 

 . الطاَتي

 قيدتمتلا تجي يملا ةلشلا ضقت كرت اًدَحأ ُدِجَت ال «عَدبْلا ُلُهَأ» اَذَكَمَو

 . ةنَّسلا نم اَكْيَس َكَرَت اّلإ ٍةَعْدِب بِحاَص ُدِجَت اَكَو َقَعْدِب يف َمَكَو اّلِإ ُلَمَعْلاَو اَهِ

 َةَءاَدَعْلا ْمُهَْي اَنيَْك يب اوُرَجُد اَنِم اًطَح اوُنَنَمظ :ىّلاَعَت َلاَق دَمَو

 ُْتَعَقَوَف ءوِرْيَغِب اوضاتعا ِهِب اوُرُكُذ اّمِم اطَح اوُكَرَت اّمَلَك [14 :ةدئاملا] 4سصَقَبلاَ
 . ُءاَضْعَبْلاَو ُةَواَدَعْلا مُهَنْيَ

 وِلاَط تْنأك يرمأ تْيَصَع ا ّذإ :ِهِتأَرْمال ِلُجّرلا ٍلْوَق يف :ةاهتفلا عانت دقو

 : ِنْيلوَ 0 ْءَضَعَ اَهاَهَن اَذِإ

 .ٍرْمَأْلا ِةَفيِقَح ِةَقيِقَح ُرْيَغ دع ينل َةَقيِقَح ةَقيِقَح ّنأِل ُلْخْدَي ال :لبق

 اَذَهَو يهَنلاَو راسل ا حلا َّنَل ٌلَحْدَي :َليِقَو

 َرْمَألا نإ ؛عْرَشلاَو ٍةَعْللا يِف ٌةَقيِقَح َوُه ِفْرُعْلا يِف ٌركذ اَم َّنَأِل ؛ٌتاَوَّصلا وه

 ال وأ .ٍنالُم َرْمأ عيب ٍنالُك وأ ٍناَُق َرْئَأ غطأ :َليِق اَذإ مّلُكَتُم َلُك ني و ّقَلْظُمْلا

 َلاَق اَذَهِلَك ؛ُهْنَع ٌيِهْنَمْلا كرب ٌرِمآ َيِحاَنلا َّنَأل ؛ ْيْهَّنلا هيف 1 هَنِإَف ُهَرْمأ يِصْحَي

 [57 :ةرقبلا] © 3و متو ّقحْل ّقىَحْلا أوبنكَتَو لطلب قللحلا اوُسبْلَت الو#» :ةَناَحْبَس

 .اَمِهِمْراَلَتل اَمُهْنِم ّلُك نع َهْنَي ْمَلَك َّنَحْلا اوُمُتْكَت ال : لقي ْملَو

 دق امك (فرَصلا اوف نويفوؤكلا اهيمس يلا (عْمَجْلا و153 د6 هتتو

 ل ل هَّنِإَف ؛ ْمُهُضْعَب ُهّظَي
 هك 6 هم هرلاسو

 ندا هَل ولي اًملَو» :ِهِلْوَمَك ؛ُقْرَمْلا رهط اَذإ ءيجت اَمَّنِإ َكْلِيَ :اًضْيَأَو

 .[147 :نارمع لآ] 4َنردّصلأ َمَلعَيَو مكنِم أودي



 م ريبكلا نامي باك

 ِتولَصلا َلَع اوظِفاَح» :ِهِلُوَمَك ؛ِهْيلَع ءيشلا ٍضْعَب ٌفِظَع :ثيِلاثلاو - جا 00 ص همر م1 2 2 هام َ م 1ك .ومه 2 00

 .[77 :ةرقبلا] «طَسْوْلا َوؤَلَصلَاَو

 06 0 هيلي د 2 4 ريبفم .ع8 سويج

 ىلا جحَأ ىِرلاَو 69 ىدهم َرَدَك ىِيلَو 9 َىَيَس َقَح ىلا 09 للا َكْيَر مْسأ حّيس»

 هو ه5 نوميفيو ب أب نونمؤي نيذلاو» :ه لوقو «[5- ١ :ىلع 1 © ايو ةزلكملا نيو يملا نوفر سلا ةقلكفو :ىلعألا 46

 هد ل جنن ا كي سس 6 كك سا سو دع ب 1 مج رس خخ 2
 مه ةرخآلابو كلبق نم لزنأ امو كيلإ لنأ امب تونمؤي نيذلاو © توقف مهتقزر

 .[4 .* :ةرقبلا 469 نونو

 «لوق6 قت ةطذللا هنتلبملال تنقع للا عدا نقلا نة

 انتو افرك اي وبق نبفنلاو

 ىف نر ذك انيك قنا نناتك نو اخ د01 نعم نت تاتلا كو

 مالك ين اَلَو ٍنآْرْقْلا يف ٌءِيِجَي ال اَذَه ُلْثِم ظَلَغ اَذَهَو «اجاَْنيَو ٌةَعْرْس» : ِهِلْوَق
 [1107 1/1 . حيِصُق

25 

 ,ةقياطملاب نوكت هتافصو هتاذ ىلع ىلاعت هللا ءامسأ ةلالد)

 (مازتلالابو ءنمضتلابو
 22 نوبة مو# و ل . "َعيرسو ,لكو ىلإ وف 201

 مث َةَسدَقَملا ٍهِسِفن ىلع ٍةلالدلا ىِف ةقفتم اهلك  ىلاعت  هّواَمسأ 7 89

 ُمْسالا ِهْيَلَع لد يِذَّلا ىَتْعَمْلا َرُه ٌسْيَل ههِتاَفِص نم ىَنْعَم ىَلَع ُلُدَي مشا ُلُك
 ىَقْلَخ َعَم ِهِْفَن ىَلَع ُلُدَي ُقِلاَخْلاَو هِتَّزِع َعَم ِهِسْفَن ىَلَع ُلُدَي ُريِزَعْلاَك ٍُرَحآلا

 .هِتاَمِص َعيِوَج ُمِزَْتْسَت ُهّْسْفَنَو ِهِتَمْحَر َعَم ِهِسْفَن ىَلَع َكُْدَي ُميِحّرلاَو

 :َُّلُدَي مْسا لك َراَصَق

 :ةقياطملا قيرطب هب ةّصتخملا َةَمْصلاَو .ةتاذ ىَلَع -1

 .ِنُْمَصَتلا ٍقيِرطب اَمِهِدَحَأ ىَلَعَو - ب



 ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت م يععا
 تبت ف 7 77ج ا-ا-ال- جا 4

 اولا قيرطب ىرخألا ِةَفّصلا ىَلَعَو - َج

 ُءَمْسَأ َكِلَذَكَو ..ُباَتِكْلاَو ُناَكْرُفْلاَو ءُنآْرُقْلا :ِهباَتِك ُءاَمْسَأ اَذَكَمَو

 ِهِتاَمِص نِم ٍةَلِص ىَلَع ندع مشا 1 .يِجاَمْلاَو ميكا نيحم :هلوس

 مر رْيَغ ٍةَح ا

 َسْيَل ءاَهِرْيَغَو ىَسوُم ٍةَّضِقَك ؛ِنآْرُقْلا يِف ِصَصَقْلا نِم ُهُرْكِذ ىّنَكي اَم اَذَكَمَو
 : ىَلاَعَت َلاَق اَمُك ؛اَربِ وكت نأ اه ُدوُضْقَمْلا لب ؛اًرَمَس َنوُكت ْنَأ اهب ُدوُضُْقَمْلا

 ٌءْيَش َعَقَو يِنَّلأَ 1١١١[4 :فسوي] «ببأل ينوب ع مِهصَصَف ىف ت5 دقل##

 نِم ٍةَمِص ىَلَع ُلُدَت ٍةَراَبِع لُك هِقَعَّوتَتُم تاَراَبِعِب ُهْنَع ٌرّبَعُيَف ءٌتاَفِص ُهَلَو ٌدِحاَو

 .ِءْيَش يف ريرْكّتلا نِم اَذَه َسْيَلَو «َنوُرتْغُمْلا اهب ُرِتْعَي يَِّلا ٍتاَفّصلا
 ء يو ءاناكنإ يتقي فلوتسوو عم هلا ومآ يِنّلا ِهِنيِد ُءاَمْسَأ اًَذَكَمَو

 َوُهَو َكِلَذ وُحَنَو ءاَميِقَتْسُم اًطاَرِصَو ءاَحِلاَص الَمَعَو ءاَنيِدَو ءاَرْيَخَو ءىَوْقَتَو

 هيلع ُلدَي يملا َةَفَضلا يِه ْتَمَل ٍةَمِص ىَلَع َّدَي مشا ّلُك نك ا 0
 اًمِزاَل هَل اًعباَت َناَك يتاَبْلاَو ِظَّْللا يِف لضأْلا َيِم ُةَنّصلا ا ا

 . ٍنُمَصَتلاب َِْلَع َةَلاَ ْتَراَص مث ءاَهَل

 : نْيِكْيَش نم هيف ّدُب اَلَو ءبْلَقْلا يِف يِذّلا ُناَميإْلا ُهَلْضَأ :َناَميِإْلا َّنَِ

 0 ٍهِراَرَقِإَو - ب

 .بْأَقْلا ُل :اًذَهِل ُلاَقُيَو

 .ِبْلَقْلا ُلَمَع :ُنُكَوَتلاَو ءِبْلَقْلا ُلْوَق :ٌديِحْوَّتلا :ِدّمَحُم ُنْب ِدْيَتجْلا ا

 .ِهلَمَعَو ِنَدَبْلا ٍلْوَق ّمُث ءِهِلَمَعَو ِبْلَقْلا ِلْوَ

 تاذلا ىلع لديو «ةقباطملاب قلخلا ةفص ىلعو «هللا تاذ ىلع لدي «قلاخلا» :كلذ لاثم )١(

 .مازتلالاب ةردقلاو ملعلا يتفص ىلع لديو «نمضتلاب اهدحو قلخلا ةفص ىلعو اهدحو

 )١1١(. نيميثع نبا ةمالعلل «ىنسحلا هئامسأو هللا تافص ىف ىلثملا دعاوقلا



 ا الو ل س-للمل 0# ريا ةاقيإإا هاك _ مجج ريبكلا نايل بانك

 للا ٍةيْشَحَو ِءوِلوُسَرَو هللا بح لْكِم ؛ ؛"0ِبْلَقْلا را اَلَو
 هلل ٍلَمَعْل ٍصالْخِإَو 1 هللا هضْعْبي 5 ل هللا هيجي اَم ٌبَحَو مساس فل 0

 يل ٍبوُلُقْلا ٍلاَمْعَأ نِم َكَِذ ٍرْيَغَو ُهَدْحَو هللا ىَلَع ٍبْلَقْلا ٍلُكَوَتَو ُهَدْحَو

 [145- 180/91 .ٍناَميِإْلا نم اَهَلَعَجَو ا 2

 هه ©

 ءدب الو لمعلا حلص حلص اذإف ءُلْصَآْلا َوُه ُتْلَقْلا)
 (ةئجرملاو ةيمهجلا ىلع درلاو

 ٍنَدَبْلا ىَلِإ َكِلَذ ىَرَس ٌةَداَرِإَو ٌةَقِرْعَم هيف َناَك اَذَِق «لضألا وه َوُه ُبْلَتْلا ” ه##
 م

 للك بنل َلاَق اذهلَو: سلقلا ُهَديِرُي اَمَع ندنلا تيلكشي نأ كن ةَروُرَصلاِب

 ْرْياَس اَهَل َْحَلَص ْتَحَّلَص اَذِإ َةَعْضُم م دَسَجْلا يف ّنَو الأ :ٍحيِحّصلا ِثيِدَحْلا يِ

 .0«بْنَقْلا َيِهَو الآ ٍدَمسَجْلا ُرْئاَس اَهَل َدَسَك ْتدَسَن اَذِإَو ِدَسَجْلا

 ْتَباَط ُكِلَمْلا باَط اذِإَف ُهُدوُنُج ُءاَضْعَأْلاَو ُكِلَم ُبْلَقْلا» : ري وأ َلاَكَو
 وو معو 3

 . (هدونج ٌتْثيَح ُكِلَمْلا ْتَبَح اَذَو (ةدوُنَج

 اما 6
 ىلا

 1١

١ 

 9 ةندحل
 ذي

 / اب ٌنَسْحَأ لكي َيِبَّنلا ُلْوَقَو .ٌبيِرْقَت َةَرْيَرُه يبأ ُلْوَكَو ج
 ل ْمُهَكِلَم هب َنوُصْعَي دق ٌراِّيا مُهَل ُدْئَجْلاَف اًحِلاَص َناك

 ال ُهَل ٌعِباَت َّدَسَجْلا َنِإَ ٍ؛ِبْلَقْلا ناخب ءِهِحاَلَص َعَم ٌداَسَق وأ وِداَسَف ّعَم الص

 طق ِهَتَداَرِإ نع جرحي

 ةروُوَض مز : ايل اَلَمَعَو اَمْلِع ٍناَميِإْلا نم هيف اَمِب اًحِلاَص ُبْلَقْلا َناَك اَذِإَ
 ٍلْهَأ ُةّمِئَأ َلاَك امك ءقَلْظُمْلا ٍناَمِيِإْلاِب ِلَمَعْلاَو ءِرِهاَطلا ِلْوَقْلاِب ٍدَّسَجْلا ٌحاَلَص

 ٌعباَت ٌرِهاَظلاَو ءٌرِهاَظَو ّنِطاَب ُلَمَعَو ٌرِهاَظَو ّنِطاَب ٌلْوَق ءٌلَمَعَو ٌَلْوَق :ِثيِدَحْلا

 َلاَق اَذَهِلَو ٍ؛َدَسَق َدَسَق اَذِإَو ٌرِجاَظلا َحَلَص ُنِطاَبْلا َحَلَص ىَتَم هَل ٌمِزاَل ِنِطاَبْلِل

 .ِبْلَقْلا ٍلَمَع نم دب ال لب ؛ناكرألا لمعو ناسللا لوق وهو ههّلَمَعَو ْوَدَبْلا لْوَق يفكي الف )١(
 )١699(. ملسمو .(0 يراخبلا هاور مهز



 نأك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت_  #ا

 ْتَعَشُخل اذه ٌبلق َّعّشَح ول :ِثِباَعلا يلَصُملا نع ٍةَباَحَّصلا نم َلاَق نم 00 ا 0 رم ا 8 2 ل سا صاصو سا يو 60 0
 (١رعو 1

 و

 ل ل 9 ٍقِلَوُسَرَو هللا بح ني بْلَمْلا ٍناَميِإ يف ذب الق

 هلأ نوح نه ضب نَم ساّئلأ يو يا هللا َلاَق اغار ا هنَلإ تح

0 

 ا

 َنيِذْلا َفَصَوَق [150 :ةرقبلا] لي اح د اوما نيدو دل دوك اماَدَنَأ
 . ْمِهِداَدْنَأِل َنيِكِرْشُمْلا نم هلل اب ُدَّشَأ مُهّنأِب اوُنمآ 3 معو 6-2 و ورس

 نس هو مت 2 رت 0 وج ٌث عم احإ . وه 5 مع“

 َنوُبِحُي ال َنيِكِرْشُمْلا َْنِإَف ؛َلِطاَب َوُهَو ُضِقاَنَتُم ُلْوَق نَوأْلاَو «ُباَوَصلا َوُم
 هلل َنيِنِمْؤُمْلا ِةَّبَحَم لْثِم َداَدْنَألا

 ْعيَتْمَيَف ْعِنَتْمَيِف ءَلْعِفْلا م مر ُدَقْلا ّعَم ةّماَتلا ُةَداَرإْلاَو َةَداَرِإْلا 6

 دجو ىتمو «ةرهاظلا لامعألا نم ةيانعلاب ىلوأ ةريرسلاو بلقلا حالص نأ نّيبتي اذهبو )١(

 .ةلمع ول كلر نلت نيملاف هع هلمشج نإ انعم" لاا
 هلوق يف امك «جراوجلا لابعأ يلع ريراللا لامعأو ناميإلا هباتك يف دق ىلاعت هللاو

 اًممو ةلَصلأ َنوُميقبَو بلاي نووي نينا () نقتل ىده ِهِف بر ال ُبَتكْلا 2 :ىلاعت
 .[7” ا :ةرقبلا] 469 ت توفق + مهشرر
 َمُهباَصْأ م ص َنيبِدَّصلََو مهبول ْتلِحَو 21 د اَذِإ نبأ 2 َنيِتِْخَمْل رشو# :ىلاعتهلوقو

 ,[م “: :جحلا] 49 وق ْمُهَتْفَرَر امو َةَِلَّصأ ىهِقُمْلاَ
 اناَميِإ ممتد هياء ع َتيِلُث اذإو َمُيوُلُف َتلِجَو هلأ ركذ اَذإ َنِدْلأ َوبمُرمْل أ امنا :ىلاعت هلوقو

 .[" 27 :لافنألا] 4©) َنوُفِفَي هك 2 ٌةرَلَّصلأ توئيقي 0 0 َنوُكَوَتَي ْمهّيَر َلَعَو
 .[5 :سنوي] «ٍتحيصلا أوُلِمَعو اوما َنِدلا : ىلاعت هلوق عيضاوملا تارشع يف نآرقلا يف رركت دقو

 الإ كاذ امو «حراوجلا لامعأ ىلع بولقلا لامعأ ىلاعت هللا مّدق اهريغو عضاوملا هذه يفف

 . اهب ةعيانعلا بوجوو اهتّيمهأل
 ؟همدق ام رخؤُيو ؟هللا هرخأ ام ِمّدَقُي سانلا نم ريثكلا لاب امف

 .ِهِلوُسَرَو هللا ٌةبحم : يأ 00



 م ريبكلا ٍناَميِاّلا ٌباَتِك

 َعَم ةَمِزاَج ةَداَرِإ ُهّلوُسَرَو هللا ُهّيِحُي اَمِل اًديِرُم ءوِلوُسَرَو هلل اًبِحُم ُناَسْنإْل نوحي

 َلَد ِهِتَرْدُق َّعَم ٍناَميِإْلاِب ُناَسْنإْلا مّلُكَتي مَ اَدإَك ُهلَعْفَي اَل َوُهَو :َكِلَذ ىَلَع يَ

 .ِْيَلَع هللا ُهَضَرَك يِذَّلا ٌبِحاَوْلا ُناَميِإْلا ِهِْلَق يِف سبل ُهنَأ ىَلَع

 اويَظ كيخ هُهَعَبْنا نَمَو َناَوْفَص ِنْب ٍمهَج ٍلْوَ امك يلف انف و (0 سما

 .ِناَميإْل نم ِبْلَقْلا لامع اوُلَعجَي ْمَل ٠ قولعاو ِبْلَقْلا ٍقيِدصَت ُدَرَجَعَم َناَميِإْلا

 هللا كسي اَذَه 1000 هبْلَقِب ٍناَميِْلا َلِماَك اَنِمْؤُم ْناَسْنِإْلا ْنوُكَي دق ُهَّنَأ اوُنَطَو
 .هللا ءاَدْعَأ يِلاَوُيَو «وللا َءاَيِلْوُأ يِداَحُيَو ُكَلوُسَرَو هللا يِداَحُيَو ُهَلوُسَرَو م 20200 ربل

 ىَلَع ةَراَمَأ َلاَوْقَأْلا ِهِذَم َّنَأِل ٍراَمُكْلا ُماَكْحَأ اًيُّْدلا يِف ُهَل َتَبَت اَمَّنِإَو : اوُناَق

 . رِهاَظلاب َمُكْحُيِل رْفُكْلا

 لْهَأ نِم ٌريثَك ِهْيَلِإ َبَمّذ دَقَق ٍناَميِإْلا يِف َلِبِق ٍلْوَق ُدَسُف
0 00 

 - ريغ دع يبأَو لْبَح نإ دمْحأَو ٍحاَرَجْلا ٍنْب عيكَوك  ْثَلّسلا َرْفك دق
 هِرابكَتْساِ رف منَ ءنآَوَقْلا صب اب رياك نسل ] : اوُلاَقَو ءِلْوَقْلا اَذَهِ ل

 ا دك هنّوكل ال مدل ا

 ٍضَعَب ُهآيلْؤوأ ْمُهُصَعَب : هيَ ئئرصتلاو دويل اوُدِحَتل ال ْاَوُنَمَ َنِذَلا اماي#» :ىَلاَعَت َلاَق
 ضرم مهبولق ىف نيِذلا ىرتف (عاز) نييليظلا موقلا ىرهي ال هَل دا نإ مهتم هنو كتي ملوي مَع الغ سي ويب 20 < 5م م نتج د م سس حو هك 70 0

 . + ع نيل 2 01 هه آ وو سمس ]أ اسوس

 فدنع نم رمأ وأ جحتفلاب فأي ن نأ ُهّللأ ىف ةرباد انسيصت نأ تخت َنوُلوُعَي مف توُعِرَس

 .[01 ١ :ةدئاملا] 469 تريمدت مسن يف أوُرَسَأ آم لع أوُحِيَضيَ

 َماَلْسِإْلا رود ناك نعم مزكارتتي تنزل اهنأ ىلع نوُفِفتُم تورسفملاَو

 دوُهَملا نم نانكلا ٍقلاَوُي ءمالشإْلا لمأ َبلْعُي ْنَأ فاَح ءْضَرَم ِهِبْلَق يِفَو

 ٌبِذاَك اَدَّمَحُم نأ ْمِهِداَقِتْعال ال ءْمِهِبوُلُق يف يلا تذكلل ؟ ؛ ْمِهرْيَغَو ىَراَصَنلاَو

 :َلاَق ِتماَّصلا َت نب ةدابع 9 كل يب لوقا روما َنوُقِداَص ئَراَضُتلاَو َدَوُهَبلاَو

 َلاَقَك َدوُهَي ِةَياَلو نم هللا ىلإ أَرْبَأ يْنِإَو ءدوُهَيْلا نم َيِلاَوَم يِ َّنِإ هللا َلوُسَر اَي



 ناك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت_ ع

 ه ممم - 00000 22 هس هس طه 222 - 2 اه 1 ها ع مور
 تلّرنف َدوُهَي ِةَيالَو نِم ْأَرْبَأ و كاوذلا ٌفاَحَأ لَجَر ينكل :يبأ ْنْب هللا َدْبَع

58 00 

 .ةيالا هذه

 9 ه4 نا ا و ع هره و 01 0 ا ا ل و

 ٌلاَمْعَأْلاَو ءِناَسْللا َلْوَقَو ٍبلَقْلا ُقيِدْصَت ناَميإلا :اولاَق َنيِذْلا َةَئِجْرُمْلاَو
 ا 6 سل سرا 2 5 7 م م 00

 لثم مُهلْوَف نكي ْمْلَو ءاَهِداَبْعَو ٍةقوكلا ِءاَهَقَف نِم ةَمِئاَط مُهْنِم َناَك :ُهْنِم ْتَسْيَل

- 

 سو 6 يتم << عير َ 0

 فاتّصأ ةئالث َةَئِجْرملاَو

 لاا هو 2 لَم 14 أَقْلا ذ اَم كَم ُتايبالا :ّن ل فت ءدذّلا

 هيف لخدي نم ءالؤه نم مث .بلقلا يِف ام درَجم ناميإلا :نولوقي َنيِ
 .ِةَكجْرُمْلا ِقَرِف ُرَكْكَأ مُهَو ءٍِبوُلُقْلا َلاَمْع ا

 دحأل ُكَرْعُي ال اَذَهَو ءِناَسْللا ِلْوَق ُهَرَجُم َوُه :ُلوُقَي نَم :يناّنلا ُلْوَمْلاَو

 هْثفْلا لهأ نمت ُروُهْمَمْلا َوُه اّذَهَو ءِداَّللا ُلْوَكَو ٍبْلَقْلا ٌقيِدضت :ُتِلاَلاَو
 [195 - 141/371 .مهنم ِةَداَبِعْلاَو

5-4 

 ؛"”ِنيَّدلا نِم ْثَسْيَل ُلاَمْعَأْلا :َلاَق ُهَّنَأ مهنم ٍدَحَأ ٍباَتِك يف اَنَأ َرأ ْمَلَو

 اَهّنِإَف اًهْقَيْعَأ» :ِةَمَدُنِل  مالسلاو ةالصلا هيلع  ِهِلْوَقِب مُهُجاَجَيْحا اّمَأَو
 ًَس هس اماه 2 2 825 9 5 الاسم و 0 و وعم

 :لوَقَي ناَكَو بالك ْنْبا جّتحا ِهِبَو ءِةَروُهْشَملا مهجَجح نِم وهف ' «ةنمؤم
2 1 0 620 7 39 

 .َلْوَقلاَو ٌقيِدْصَتلا وه ناَميِإلا

 يِف ُماكخألا ِهْيَلَع يِرَْجَت يِذَلا َرِهاظلا َناَميِإلا ْنأِل ؛هيِف َةََجُح ال اَذَهَو
 يف ٍةَداَعَّسلا لْهَأ نِم ُهبِحاَص نوكي يذلا َنِطاَبْلا يِف َناَميإلا ُمِزلَتْسَي ال :اًيْنَدلا لس لس كَ هَ 7 و عر 0 2 0 5 ا 1 2

 [ى١٠1 را .ةرخآلا

 ه2 2

 )١( ملسم هاور (؟) .نيمدقتملا ضعب نع كلذ لق امك )880(.



 02 9 ييجي” 2295959575 مصحح ريبكلا ٍناَميِآلاٌباَتك

 ءلوُسَرلا هب َرَمَأ اَم لك فِرْعَي َّْنأ ٍةَماَعلا نِم ٍدِحاَو لك ىلَع ُبِحَي ال) 1 31 ا - ع - هم ع هه رع 5 2 2و 2 00
 ُبِحَي اَم َفِرْعَي نأ ِهْيَلَع اَمْنِإ لَب ؛هب َرَبْحَأ اَم لَكَو ءهْنَع ىَهْن اَم لُكَو

 (ِوْيَلَع ُمْرْحَي اَمَو َوُه ِهْيَلَع
 هب َرَمَأ ام َّلُك َفِرْعَي ْنَأ ٍةَّماَعْلا نم ٍدِحاَو لُك ىَلَع ُبِجَي ال ه5؟ ]

 ُْبِجحَي ام َفرْعَي ْنَأ ِهْيَلَع اَمَنِإ لب ؛هب َرَبْحَأ اَم َلُكَو هُهْنَع ىَهَن اَم َّلُكَو ءُلوُسَرلا
 َلَّصَمُمْلا ُهَرْمَأ َفرْعَي ْنَأ ِهْيَلَع ُبِجَي ال ُهَل َلاَم ال نَمَه هْيَلَع ُمُرْحَي اَمَو َوُه ِهْيَلَع

 َلَّصَقُمْلا ُهَرْمَأ َفِرْعَي ْنَأ ِهْيَلَع َسْيَل ٌجَحْلا ىَلَع ُهَل َةَعاطِتْسا اَل نَمَو ءِةاَكَّرلا يِف

 ْبِجَي َراَصَف قَجْوّرلِل َبَجَو اَم َفِرْعَي ْنأ هْيَلَع َسْيَل ْجَوَرَتَي ْمَل نَمَو ءِكِساَنَمْلا
 [151//]  .َنيِرَخآ ىَلَع ُبجَي ال ام ٍصاَخْشَأ ىَلَع اُلَمَعَو اًقيِدْصَت ٍناَميِإْلا ني

2 2 

 ٍناَميِإْلاِ اهَمَتَحَو اهَطسَوَو َهَرَقَبلا هللا َحَتَتفا)
 (ُءايِبْنَأْلا ٍهِب تَءاَج اَم ٍعيِمَحِ

4 0-3 
 0 0 0 0 ها و وم ٠ 6+4 نت ل أ ََص هَ

 ْتلَرَن ٍةَروَس وأ اًهنإ لاَقَيَو ءِنآْرُقْلا َماَنَس ِةَرَمَبْلا ٌةَروُس تناك اّمَل ه5 ]

 َنيِرِفاَكْلا ٍةَمِص يف ِنْيَتَيآَو َنيِنِمْؤَمْلا ٍةَمِص يِف ِتاَيآ عّبْرأب هللا اَهَحَتَتْفا :ِةَنيِدَمْلاِ
 سه تعا سا سل تار وف نءإ ص سر م والا رح و سال . مك جل م هيا
 سمانلا َراَص ِةلَك ّئبنلا َرَجاَه نيح نِم هنإف َنيِقِفانملا ٍةَفص يف ِةَي َةَرْشَع عضبَو

 اوُناَك اَم ٍفالِخب ءُقِفاَنُم اّمِإَو ءِرْفُكْلِل ٌرِهْظُم ٌرِفاَك اّمِإَو ٌنمْؤُم اّمإ :ٍفانْصَأ َةَناََ ا هايس نصي س 9 ش7, يع ثري هه ءاك سرس قرع هه ا
 هَ وزقنو_ث ممم 20 زي ا ا 1 م بلك ف 10 سر و4 وت م ري نع

 مل :هريغو لبينح نب دمحا لاق اذَهِلَو ؛؟ قفانم كانه نكي مل هنإف ؛ةكمب وهو

 تناك ةكَم نِإَف ؛راَصنألا لْئاَبق ىِف قاقتلا ناك اَمْنِإَو ءٌقِفاَنَم َنيِرِجاَهَمْلا نِم نكي طا 5 2 م 1 لا ل ا 20 شل
 يف ورا رو ل دعس و وعد 1 له[عغ م هجم 0 1 هود

 .نِمؤم وه نَم الإ رجاهيو َنِمْؤي الف ءاَهيلَع َنيِلْوَتَسم رافكلل

 ام عيِمَجب ِناَميإْلاِب َةَرَقَبْلا ْمَتَحَو ةَرَقَبْلا طَّسَوَو هَرَقَبْلا َحَتَتْفا ىَلاَعَت ُهلاَو
 : ءاّيبنالا هب تَءاَج

 © يقل ىذه هه بير ال ٌبنكلا كلذ ©) ملا» :اَهِلَوَأ يِف َلاَقَف - رح ب و يد ل عل و ع رس ا رج ايا اس هك ل
 امي تونمؤي نيذلاو (9 توقفي مهتفذر اممو ةولَصلا نوميقيو بعلب نووي نيل عع 1ع مه هةر هس لك ع سا تم ب مع 14



 طل 7 0 و م دس ساحل ل

 2 هه - بن -ٍ 0 مهي نم ىّده م لع كيل (() وقوي مه ةرخآلابو كلف ني لِرنَأ امو كيلإ لِزنأ

 .2 [860- 1١ :ةرقبلا] «نوحلفملا مه كي و 2.00 ا ا

 - م 4# مرر 2004 و ع برر و سس 00

 ١ كن 1 دن رمز لِ َلْرَأ 1مو اَنِيلِإ َلِزْنَأ آمو ِهّللب انماء ًاوُلوف# : اًَهِطَسَو يِف َلاَقَو -
 هام و 2 ل هل د 1010 ل

 مهير نم َنوُيبلا قوأ مو لوّسِعَو وسوم ا و ٍطاَبْسَأْلاَو بوفعدو قحس ٌقَحَسإَو ٌليِعَمْسِإَو

 َ م2 ماي هس اج هال حب مكتج عمار ءوب 4 ريم ءرعس 5 مهول كسب# جت
 دقه وي ُمتساَء آم لكي انماء َنإَف © تومسُم دك نحو ْمُهْنَم لأ َنِْب ُكَرَْم ال
 ب دحمب م 6 00 4 7 ص

 .[10/ 35 :ةرقبلا] ةَيآلا © ٍقاَنِص يف مه اّنِإَك ْاَولك نيو ْأودَمْهَ

 2 يؤم فير نم هيلا َلْرنُأ آمي لوُسَلا َنَماَدط :اًمرخآ
 1 اها 6 حن 3 0

7 

 طم ء سو هس م 2 75 مل رع و 7 ورم و و وهم

 انعطأو انعمس 7 لاو وس نم دج 8 فرقت هل ءولسرو ءفيمو «- هل كلامو وهاب

 .ه

 [مث١1 5١/0 :ضرخألا ٌةيآلاَو [188 :ةرقبلا] *«(09 ريِصمْلا كلَنِلِإَو ابر ككئاَرْفُع

2 © 

 نيابا يف امم َنوُكَي نأ دب ال نجل قيما مؤ

 ٍقاَقَثاِب ِنِاَْلا يف اَنِْؤُم َنوُحَي نأ َدْب ال ِةَنَجْنِل ُقِحَتْسُمْلا ُنِقْؤُمْلا لا

 :نولوفيو اتوؤم قفاكملا نوفمي ويلا ةيواركلا يىتخ“ ةلتفلا ٍلْمَأ عيِمج

 .ُنِطاَبْلا ُناَميِإْلا اّلِإ ةَرِخآلا يف ُعَمْتي ال ُهَّنِإ :َنوُنوُقَي ٌةَمِلَكْلا َوُه ُناَميِإْل

 ىِلْبَق نَم َلِزْنأ اَمَو ءِهْيَلِإ َلزْنَأ امي اوُنَمآ َنيِذّلا َنيِمدَقَمُمْا ٌعِمب ِءالْؤَم لبق :خيشلا لاق )١(

 :ِهِلْوَقَك ؛نْيَتَمَّصلا ٍرْياَغَتِ اوُمِطُع اَمَّنإَو ٌدِحاَو فْنِص مُهَو ءبْيَمْلاِ 7 0 ِءاَلُؤَمَو

 ةئ همت © قتل ننل هيلو © كن دك كل © كم دع كا © لكن َكْيَر َمْسأ حّيم»

 َكِلَّذَكَو «ضْعَب ىَلَع ِهِتاَفِص ٌضْعَب فَْطَعَو ٌَدِحاَو ُهَئاَحْبْس َوُهَق [0 - ١ : ىلعألا] «©) ع

 . رْضَعْلا ٌةاَلَص َيِهَو ١74[ :ةرقبلا] «نطَسْوْلا ةركصلاوط : هوَ

 ملا وأ َحنَمْلا َتَنّكْضَتَو حض تَناَك َفِراَعَم تَناَك اَذِإ تناقل
- 

 ُدَُدَعَت ءاَذَك َلَعَف يِنَّنا َوُهَو ءاَذَك َلَعَف يِنَلا َوُهَو ءاَذَك َلَعَف يِذَنا ّوُه ٌلَجّولا اًَذَه : لوقت َ

 .ها . ٌباَوَّصلا ّوُه ُلؤَقْلا اَذَهَو «َنوُعَفرَي وأ َنوُبِصْنَيَو اَهَنوُفطْعَي دق عاَبتإلا َعَم اَذَهِلَو «ُهَنِساَحَم

 ١ 4105 لف



 6١ وو للللل 0-1-1111 ك2ئ155 ل ريبكلا ِناَمِياَلا ٌباَتِك

 َوْهَو قّنَجْلا ٍلْهَأ نِم َنيِقِفاَُمْلا َنوُلَعْجَي مُهّنَأ مُهْنَع مُهُضْعَب ىكح دَقَو
 نأ ين ِةَكِحْرُمْلا ِةَهْبُش ٍبَْبَسِ ءمُكَحْلا يِن ال مْسالا يف اوُمَراَ امن ْمِهْيَلَع ظَلَغ

 [مل5- 56/1 | . لْضاَفَتَي اَلَو ُضَعَبتَي ال َناَميإْلا

 هه م

 ِهيوُسَرَو ِهّللاب اًنمْؤُم َناَك نَم :َةَقْرِف َنيِعْبّسلاَو ِنْيتْنَلا ُرِاَس)
 (َناَك اَم تِئاَك ليتل يِف ًاَطْخَأ نو ءِنِطاَمْلا يِف اًَرِفاَك نُكَي ْمَن
 اَعَد وَّلَو  اَهَعَدَتْبا ٍةَعْدِبب اَلَو هبنذي بْنَ ِدّرَجُمِي ٌدَحأ َلَعَجُي ال ه5 ]

 . اًِفاَنُم َناَك اذِإ اّلِإ ٍنِطاَبْلا يف اًرِفاَك :- اَهْيَلِإ َساَّنلا

 َو ٍلوُسّرلاِب ُناَميِإْلا ِهِبْلَق يِف َناَك نّم اّمأَ

 .الضأ ٍرِفاَكب َسْيَل اَذَهَ : عَدبْلا نم ُهَلّوأت ام

 ْمَكَو :اَهَل اًريِفْكَتَو وَمَأْلل اَلاَتِقَو َةَعْدِب ِساّنلا ٍرَهْظَأ نم اوُناَك ُجِراَوَخْلاَو

 اوُمَكَح لب ؛ُهُرْيَغ اَلَو ديلا نأ و نيل ديرك نَم ٍةَباَحَّصلا يِف نكي
 . تمل َنيِمِلاَظلا َنيِمِلْسُمْلا يِف ْمهِمْكْحِب ْمِهِيِف

 قرف َنيِعْبَسلاَو نيتتنلا ٌرِئاَس َكِلَذَكَو

 م اَتِفاَنُم مُهْنِم َناَك نم -

 نكي ْمَل :ٍنطاَبْلا يف ِِلوُسَرَو هللاب اًنمؤُم ناك لب ؛اًقفاَنُم نكي ْمَل نمو -
 يف ُنوُكَي دقو 2 '”هُؤَطَح َناك ام اَنِئاَك ليوُأَتلا يِن أطخَأ نِإَو ءَنِطاَبْلا يف اًرِفاَك

 000 :نانتلا يعش نو قنا نيت

 د ِكْرَّدلا

 نع لقي ارك ُرمْكَي مهْنِم ٍدَحاَو لك َةقْرِ َنيِعْبَّسلاَو ِنْيتُْلا نإ :َلاَق نَم
 قمح مُهْيَلَع هللا َناَوْضِر ٍةَباَحَّصلا َعاَمْجِإَو َةنَسلاَو َباَتكْلا لاح دَقَف 5

 .هنم عنتميو «مومعلاب ريفكتلا نم مالسإلا خيش اهيف رذحُي يتلا عضاوملا حرصأ نم اذه )١(



 ا د هنن نا هوو للان وت هد ه7 55555551 هم ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ا

 نِم ٍدِحاَو َّلُك َرَفَك نَم ْمِهِيِف َسْيَلَف قَعَبْرَأْلا ٍرْيَغَو ِةَعَبْرأْلا ِةّمِئَأْلا َعاَمْجِإَو ل

 ."”ِتاَلاَمَمْلا ضْعَبب اًضْعَب مُهُضْعَب ُرْفكي اَمَنِإَو ةَقْرِف َنيِعْبَسَو نيل

 5 5 ف ْعنَتْمَيِف ُعَقَي ال ام ٌضْرَف اذه ّنَأِل : :اَذَه رْفُك ُةَمَيَأْلا َلاَق اَمَّنِإَو

 مركب 0 ماّيّصلاَو ٍةاَكَّبلاَو ٍةاَلَّصلا نم هب َرِمَأ امم 0
٠ 0 

 َخ اًكِنَو ِةَلْبِقْلا ٍرْيَغ ىَنِإَو ٍءوُضُو الب ٍةاَلَّصلا لْثِم ِتاَمَّرَحُمْلا نِم ٌرِدَمَي

 مَدَعِل الإ َكِلَد ُلَعْمَي ال لب ؛نِطاَبْلا يِف ٌنِمْؤُم َكِلَد َعَم َوُهَو 0

 .ِهبْلَق يِف يِذَّلا ٍناَميإْلا

 اَمِل ِ؛اَذَكَو اَذَك ُلوُقَي نَمِم اَعاَوْنَأ َنوُرُفَكُي َةَقيِنَح يبأ ُباَحْصُأ َناَك اَذَهِلَو م6 ماض 2
2 

 ٌيِطْمَّللا عاّرلا َعَم عم عاَوْنأْلا ِهِذَه ضْعَبِب انكر وام فاعلا نيرتت
 و9
 ا

 ْمَأ ٍناَميإْلا مسا يِف ُلْخاَد َّوُه لَه : ِلَمَعْلا يف ٍروُهْمُجْلا ّنْيَبَو هباَحْصَأ َّنْيب 2 يذلا

 ؟ال

 تَناَك ذو رفا و لَه :قارتفالا ثيدح نع هئيدح يف ىلاعت هللا همحر يبطاشلا مامإلا لاق (1)
 « يتم ُقِرَتْفَتا : ُهَلُوَق َكِلَذ ىَلَع َّكَدَو مالا َنِ جرحت ْلَ «ٍلاَلَّضلا َنِم ِهْيَلَع يِه ام ىَلَع

 .اَْيلِإ اَْفِضُي مَ هّمأْلا نِم ُجْرْحَت اًهِتَعْدِب تناك ول ُه هَ
 .امهريغو ةيردقلاو ؛جراوخلاك ا لهأ ٍريِفْكَت يِف ُءاَمَلُعْلا 0 : لبق نإ

 . مالْسإْلا نع ْمِهِجوُرُخ ىلع يَ َةلاَلَ َلْدَي اَم يِْرَشلا صوُصنلا يف سب هل : ُتاَوَجْلاَ
 + ؟قوولا هكلا نو نذإ اوس يهيريتكت ان اذإوا ,هفالخ ىَلَع ٌليِلَح َّلْدَي ىَتَع َ ُاَقَب لْصَأْلاَو

 ب اوُلََد اَم م ماَلْسإْلا فاض نم م ٍمِهْبَلَع ْثّقْبأ اَمّنِإَو ِرْفُكْلا ىلإ مهتعدب مهقؤت مل نَم ُقَرِفْلا
 ءرفلا ُرْيَع ٌباَبَْأ ٍلْقلِل ذإ ِرْفكْلا ىَلَع ْلُدَي ال جراَوَحْلا ِثي ٍدَح يب ِلْئمْلاِب ُرْمَأْلاَو ولْمُأ يِف
 اَذَه نَم ِرْفُكب َمُكْحُي ال نأ قحلاف ؛َكِلَذ َهَبْشَأ امو :ريرا رب ةَْغاَبْلا ِةَئْفْلاَو ٍبِراَحُمْلا لمَ

0 

 : هلي
 ال يِداَعيجا 1 و ٌبْعَص تيرعلا يدتنن 0 ا يف لا 3 0 دي لك لَ

 .(555 ص) ءاضفألا 4 40 0 تاققاوملا

 يَّلَصُن اَلَو ٌضْرَف َةاَلَّصلا نب ٌّرِقُ ُنْحَن لوني نفع لكك أ ٍحاَبَد يأ ِنْب ِءاَطَع نع لقت امك )0

 لئاسلا ِدَي نم ُهَدَي َرَثَتَف .ٌحكْنَت ُنْحَنَو ٌماَرَح ِتاَهَمَأْلا َحاكِن ناد اي ٌماَرَح َرْمَحْلا َنَأِبو

 .ٌرِفاَك َوُهَف اَذَه َّلَعَف نَم :َلاَقَو



 00 ريبكلا ٍناَمياّلا ُباَتِك

 ناك اَذإ َلَجَّرلا نأ َوُهَو : را ءاَهَقُمْلا وُرُخَأَتُم َضَرَ ذل

 ِلْثَقْلاِب هِديِدْهَت ّعَم اناَكَث َتيِتْتْساَو ممر اَهْيَلِإ َيِعُذَم ةاَلَّصلا بوُجْؤَب اًرِقُم

 - 9اًقيبَك وأ اَرِفاَك ٌتوُمَي لَه دق نع رعب لك

 لجل َنوُكَي ْنَأ ٍةَرِظِفْلا يف ُميَْمَي ُهَنِإَف ؛ٌلِطاَب ُضْرَمْلا اَذَهَو 0 , ىَلَع

 ءِلْيَمْلا ىَلَع ٌرِبْضَيَو 0 ىَلَع ُهُبِقاَعُي ُهّنَأَو ءوُْيَلَع اَهَضَرَف هللا َن
 لب ِهْطَق ٌّرَسَب ُهَلَعْمَي ال اَذَه ءَكِلَذ يف ُهَل ٍرْذَع ٍرْيَغ نِم َةَدَجَس هلل

 ىَلِإ هب ُرْمأْلا يِهَتْنَي ال ءىَّلَص اّلِإ ٍةالَّصلا ٍبوُجُوَب ُرِقُي نَمِم ٌّدَحَأ ُبَرْضُي

 رمالالإ ناتتإلا ةئلع رضي آل : يطع ْرَرَض لثقْلا نأ كلذ تكسو
 ريع هوب ِهيَلَع ٌربْصَيَف ولع ىف نسور 2 4 )2 هم
 ٌعءاوَس 3 لت تح م كل رق و 9 ذب ند مد لم ا

 ٍةاَلَّصلا ُلْعِف ْنوُكَي اَلَق : اًرِهاَظَو اَنِطاَب ِهْيَلَع ُبِحَي َلْعِفْلا َّنَأ ِِداَقِيعا َعَم اّمأ
 املا . الك لقا لاما نو يلع بَعض

 ٍرْكَب يِبأ نع ّضْرَت :ُهَل ليق َةْنَّسلا ٍلْهُأ نِم اَلُجَر نإ :ليِق ول اذه ٌريِظَنَو

 مْدَع َْعَمَو اميلَْفُم ِهِداَقِتْعاَو مهل هيك كي عم َعَم ءَلِتق ىَّنَح تو (رَّمَعَو

 د عقب ال 7 : امُهْنَع ىَضَرَتلا نم َةَعِناَمْلا راَدُعأْلا

 2 3 و ت2 عر

 ءاَرِهاَظَو اًئْطاَي هللا ُلَوُسَر دنعف نااذهقي الجر نإ": ليقول َكِلَذُكَو

 اًهِلْجأل 0 داو َةَبْهَر َكاَنُه َسْيَلَو ءَكِلَّذ ُهْنِم بِلِط

 ُدَهْشَي ِنطاَبْلا يِف َنوُكَي ْنَأ ُمَِتْمَي اَذَهَق :َلِي

 َدْنِع هب اّلِإ ِدْبَعْلِل َةاَجَن اَل يِذَّلا ٍناَيإْلا نِم :ٌُرِاَّظلا ُكْوَقْلا َناك اَذَهِلَو

 ل19 - ا :نيرخآلاو َنيِلَوَأْلا نم ِفْلَكْلاَو فّكسلا ةَماَع

 6 + 0 3 + ع

 ه2 2



 ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت لا 0
 تت >> تح حس أ ١

 (ةئجرملاو ةلِزمْعُملاَو جِراَوُخلا ىلع درلاو ,ُصَقْنَيَو ُد ُدِيِزَي ناميإلا)

 اَذَهَو «عونمم هك َبَهَذ ضعي َبَهَذ اَذِإ َناَميإْلا نإ :ِلِئاَقْلا 1 د وسب

 ُهُضْعَب َبَهَذ ىَتَم ُهَّنَأ اوُنَط ِمُهَّنِإَف ؛ِناَميإْلا يِف نبا 4 ُهنَع 0 يِنَلا 000 0 مق هر 4

 َوُهَو «ُهلوُسَرَو هب هللا َرَمَأ اَم م وجم َوُه :ةَلِرَتُْمْلاَو ا تَلاَق مَ
 َعَم َقْبَي مل ُهْنِم ٌءْيَس َبَمّد اًدِإَك :اوُلاَق ءِثيِدَحْلا لأ ُهَلاَق اَمَك ُقَلْظُمْلا 0

 .ٍراَنلا يف ُدلَحُيَف ٌءْيَش ِناَمِيِإْلا نم ِهِبِحاَص

 ِتاَبِجاَوْلا ُكْرَتَو ُرِئاَبَكْلا ُبِهْذُت ال : مقرف ٍفالتحا ىَلَع ةَكِجْرُمْلا تَلاََو

 وكيف ٌةْيَش 2 0 ُهْنِم ٌءْيَش َبَمَذ ول ذإ ٍ؛ِناَميِإْلا نم اًكيَش اًكْيَس ٍةَرِهاَظلا

 .ٌرِجاَمْلاَو ّرَبْلا هيف يِوَتْسَي اًدِحاَو

 :ِهلْوََك ؛ِهِضْعَب ِءاَقَيَو ِهِضْعَب ٍباَمَذ ىَلَع ُلُدَت ِهِباَحْصَأَو ٍلوُسَّرلا ُصوُصُنَو
2000 

 2م و 4

 «ٍناَميِإ نِم ٍةَّرَد َلاَقِْم بلك يف ناك نم راَّنلا نِم جرحا

 : نولرقب هقروينكو . لهاتك هلا لع ينوخلاو نقلا زها ناك اذهلت
 و ا -

 . صقْنَيَو ٌديِزي
92 

 توبيْؤمْلا اَمَّنإظ :ىَلاَعَت ِهِلْوَمَك ؛ِتاَيآ ٍةَّدِع يِف ْنآْرُقْلا اهب ّقطَن دق كالا

 [؟ :لافنألا] ه4ناَميِإ َمُهتداَر هُنا ّميَلَع تيل 58 ميول ْتلِجَو ُهّلأ َركذ اد نأ

 َلْنِع اهي مُهُفيِرصن ثا وه سبل ْتَيِلَث ٍتْقَو يأ ُْتاَيآلا مُهْيَلَع ْتَيِلث اَذإ ٌةَداَيِز ِهِذَمَو

 ِنآَرُقْلا مب دب بْلَق يف َداَر ُتاّيآلا ِهْيَلَع ْتيُِث اَذِإ ُنِمْؤُمْلا ُهَدِجَي ٌرمأ اَذَهَو ءِلوُرُتلا

 «ذئتيح الإ َة 0 ْنَكَي ْمَل اَم ما م

 ُهُمْلِع َداَرَق ءْنُكي ْمَل اَم ٌرَّشلا نم ِةَبْهَّرلاَو ءِرْيَحْلا يف ِةَبْعّرلا نِم ِهِبْلَق صحَيَو
 [138- 7/1 .ٍناَميِإْلا دايز ِهِذَهَو ؛هتَعاطل 00 ىللاب

2 2 

 .بيرغ جيحص' نيسح :لاقو )1١999(,2 يذمرتلا هاور )00(



 (اَدّيَقُم ِنآْرَقْلا يف ُرَكْذُي اَم ٌرَْكَأ :«ناَميإْلا» ظْفَل)

 َكِلَذ ُنَوَكَي الق ِءاَدَيَقُم ِنآْرُقْلا يِف كدي ام ركخأ :(ِناَميِإْلا» ظْفَل  ه؟4

 وب َرَمَأ اَم ماَمَتَو ءهِِزاَلِل اًبِجوُم ُلَعْجُي لب ؛هب هللا َرَمَأ اَم عيِمَجل اَلِواَتتُم ْظّْللا

 انه اوُِنَأَو ءيلوُسََو هلأ اونماَظ :ىَلاَعَت َلاَق ءَّلظُمْلا ْمْسألا ُهلَواَتَكَي ٍذِئَئيِحَو
 نوف ال كل امو ©) نك ربل ل اوفو كني انما نيك هِي َنينلْخَسسُم ركل
 .4© َنييزث ْمُك نإ كفي َدَمَك كو كيري اوئمْؤنِل وعدي ُلوُسَراَو هلل

 ولو أونماَو هلأ أوُقَتَأ أوُنَماء ندا امأكي» :ةَروُسلا ٍرِخآ يِف ىَلاَعَت َلاَكَو

 يِفَو ْءشْئْرُقِل ٌباَطِخ اَهّنِإ :ىلوألا آلا يِف َنيِرْسَمُمْلا ضْعَب َلاَق دقو
 . ىَراَصَنلاَو ٍدوُهَيْلِل ٌباَطِخ اَهَّنِإ :ِةَِناَلا

 يب اس  ىث ىو

 «أرنما تيدا اماكي» :راَمكْلِل طَق ُلَُقَي ْمَل هللا َنِإَف ٍ؛َكَِّذَك َسْيَنَو
00 

 :ةلداجملا] 9[. 1/١ 7[

5 2 

2 

 َكَِدِب ٍلَّصَقُملا ٍناَميِإْلا نِم ُهَمِزَل اَهَيِناَعَمَو َنَنّسلاَو َنآْرَقْلا َفَرَع نَم)
 (ةَي مري ال ام

 | نِم ِهْيَلَع بَجَو اّمِب اَنِمْؤُم َتاَم ِنيّدلا َعِئاَرَّش َفِرْعَي ْنَأ َلْبَك َتاَم ّمْث

 اَهب َنَمآَف َعِئاَرَّشلا َفَرَع نَم ٍناَميِإ لْثِم ُهْنَع َعَقَو اَم اَلَو ِهْيَلَع ٌبَجَو ام َسْيَلَو
 ِناَميِإْلا نم ِْيَلَع َبَجَو اَم َّنِإَف ؛اًعوُقُوَو اًبوُجُو ُلَمْكَأ اَذَه ُناَميِإ لب ؛اَهب َلِمَعَو
 [1101 1 .لَمْكَأ ُهْنِم َعَكَو اَمَو ءٌلَمْكَأ



 كلفه 095 51 ات ةللا3اا  لا#ا8 « د ا 5_2 هنأ مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت يا ل

 (ةّولتملا ت دآلا ريدتَو ةقولْخَملا تايآلا ٍلّمأت ٌة ةّيمهأ)

 ْمُهَل َنّيَبَي ٌّقَح َميِشنَأ فو ِقاَقآْلا ىف اً ٌرِهيوَس» :ىَلاَعَت َلاَق

 ِفْكَي ملَوأ» :ىَلاَعَت َلاَق َّمُث ءٌنَح َنآْرُقْلا َّنِإ :يأ ؛[5* :تلصفا 4 نأ هَ

 اَمِي ِنآرُقْلا يِف ٌديِهَش هللا َنِإَف ؛105 :تنصف] «ُديِرَش ووش لك َكَع ُدَنَأ َكَيَ
 ام ِتاَيآلا نِم ' ويش فو قاقآلا يف نهارأ هك قيؤملا وب نما «ةيربمحلا

 : تاي هوذا قل تتلو زل يقرع خا ا لو لع نأ

 ءامسلأ لِ 0 :ىَلاَعَت َلاَقَو .َكِلَد َلْبَق مُهَل لَصَح دم َناَك اَم َعَم

 َيِسوَر اَبف اَنْ اَهَسَدَدَم َصْرألاَو () جم ني [َه ا
 عدها 4© ريق رش لل دات نق © عت ق2 ُ

 «ىَمَعْلا نِم ٌةَرِصْبَت ٌَرِكْذَت اَهِيِفَو ٌةَرِصْبَت اًهيِف :ُةَرَلتَمْلاَو ُةَوُلْخَمْلا 0
 تزرع نع ركل ءَفِرْعَي ىَّنَح تر ا ءهَلْفَعْلا نِم ٌةَرِكْذَتَو
 يح

 ءاَنْنَأ يِف ُهَّل ُرَهظَيَو اقل روس قدح ٍتاَرَم و َناَسْنِإْلاَو

 ْتَلَرَن ُةَعاَّسلا َكْلِت اَهّنَأَك ىَّتَع ءَكِلَد َلْبَق ُهَل َرْطَح نكي ْمَل اَم اهذاَعَم ني ِلاَحلا

 َنآْرَقْلا أَو نَم لك يف ٌدوُجَْم اَذَهَو َلَمَعَو ُهَمْلِع ُداَدْرَيَو ءيِناَعَمْلا كليب ٌنِمْؤيِف

 رضْختْسا هب رمأ امو اعيش َّلَعَف اَمّلُك مَ هلع ةْعْلا عم هأرَك نم ٍفاَلِخِ ب

 اَم ِبْلَك يِف ٍقيِدْصَتلا نِم ٍةَعاَّسلا َكْلَي يِف ُهَل َلَصَحَم ءّرمألا َقَّدَصَم ِهب َرِمأ هن

 عال 3/1 . اًركْنَم ايَذَكُم نُكَي ْمَّل نِإَو ُهْنَع اَلِفاَع َناَك
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 (ناَميِإ الب اًماَلْسِإ ةَّنّسلاو باتكلا َتَبْنَل)

 ِتَلاَق اَعَت هلْؤَق يِف ٍناَميِإ اب انالكإ ٍنآَرَقْلا يِف هللا َتَبْ 2
 أوعيِطم نإ 0-2 قب نيل لدي اًملو انملتأ ًارلوق كلو ًاوُنِمَو 00 انما ُباَرعَحْلا 5 رس 5 ا و كر ل ترسل 2 ا و طك 7 2 م

 01ه سارسسلا) هاك ةلارغأ 3و رقي ل كوقبواكا ل



 هلا َلوسَر 1 :تلقق لإ مهيأ َوعَو طفي مل نم موف كَ اَطْمَر لك يلا
 فاَمِلْسُم وأ» :ِلكي هللا ُلوُسَر َلاَقَف ءاَئِمْؤُم ُهاَرَأَل نإ ِهَلاَوَف ؟نالُف نَع كل ام

 . اًناَلَث لكي هللا ُلوُسَر َىَلَع اَهْددَرُيَو اناث اَهُلوُقَأ

 َوُه لَه :ْمِهِبوُلُق يِف ِناَميإْلا َلوُحُم ِهِلْمَأ نَع هللا ىَقَن يِذَّلا ُماَلْسإْلا اَذَهَق

 ناَرَوُهْسَم ناَلْوَك هيف ؟َنيِقْفاَتُمْلا مالْسِإ سْنِج نِم َّوُه ْمَأ ؟ِهْيَلَع َنوُباَُي ٌمالْسِ

 1 : ٍفَلَْلاَو ٍفَللِ
 . ٍقاَمْتلاَو رْفَكْلا نم مُهَجِرْحَيَو 4 هيلع نوب اَكي 0 | هن

 يف َنوُفِلَتْخُم ُفَلَسلاَو ء«يِزَوْرَمْلا ِرْصَن مَن ِنْب ٍدَّمَحُمَو يِراَخُبْلا ٌراّييْخا اَذَهَو

 إ
 نكللو اوُنِمؤَت 3 لق انما باقل كَ ة» :َلاَق ُهَّنَأ :"”َنيِقِفاَتُم اوُسْيَل مُهَنَأَو ”ىب هوي ةصر هو

 7 تبق لا :مانإلا وُ :َلاَك نم ُنْوَقَو هينلا كوع َتْمَلْسَْسا نأ هاما
 نم هيف ف ُلْخْدَيَف 00 هيف ُلُحْدَي ُرِهاَظلا ُماَكْسِإْلاَو «مالُسِإْلا يف َلوُحّدلا َداَرَأ اَمَّنِ اذه

 «ٍناميإ نِم ِةُرَذ ُلاَمْثِم ِهْلُق يف نم ٍراَثلا نم ُجْرْخَي هنأ َمِلُع دكَو ءُقاَقِتَو ٌناَميإ ِهِبْلَك يِف َناَك

 و

 نِم ٍلَمْسَأْلا ُكْرَّدلا يف ُنوكَي يذلا َّوُه اَذَهَق هوا هل ذَا ٍضْحَمْلا ٍقِفاَتُمْلا ٍفاَلْخِب

 .(اهدعب امو 51/5 /1!) ىف ةيآلا هذه ىلع ا دقو



 هنأ مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت يا يل
 0000 2007ب702027272722979ج9ج7ت7ت9377ج7جبجب> 11565

 ًاوعيِطت نيوإ» :َلاَق 2 ١5[« :تارجحلا] 4و ىف نيالا 4 لَو اَنْمَلَسَأ اووف

 هللا اوتاطأ اَذِإ مُهَّنَأ ىَلَع َلَدَق ؛«4ًائيَم ُكِيمَعَأ ْنِي ُركَتِِي ال ُكَلوُسَرَو هَل

 يِف طباَح ُهلَمَع ُقِفاَتَمْلاَو .ءَوَعاطلا ىَلَع هللا مُهَرَجآ :مالشإلا اذه َعَم ُلوُسَرَو

 .ةّرخآلا

 ُنثَي هلل لب ؤَيلسإ ع ارت ال لم ًائكنك 7 َكَبَع يثبط :ىلاعت َلاَق
 يف :يِنْعَي ؟[١ 0 نكيإلل سَ نأ مَع

 . < اما 0

 اَذَهَو ءِناَميِإْلِل ْمُكاَدَه ْنَأ ْمُكْيَلَع ُنْمَي هللاَق ؛4َنِقِدَص َرْشُك نإ» :ُلوُقَي

 . انماء : مهو يف َنيِقِداَص َنوُوُكَي دق هَ يضَنْقَي

5 
 مه 7 مد يم هرير وَ

 اوُدَهِنَحَو 5 مل مث ولوسرو للأب اونا مُهَنَأب
 ١١ :تارجحلا] (َنوُفِدسَصلَ ْمُه َكِيتلُو ا لبس ىف هش يلوا 2 27 5 2 000

 ْمَل نِإَو ٌناَميِإ مُهَعَم لب نورا روحو كا اّمِإَو -

 وسلا نأ ؛مّلغأ هن ُهَللاَو ُهَبش ا ل ل

 :ةنحتمملا] راكلا ل لِ بيوم نموسمِلَم ْنّي#» : ّنهيِف َلاَق ِتاَنَحَتْممْلا

 را و ا ء[٠

 مُهِبْذكُي مل ءاَلْؤَمَو ْمَُرْيَع ْبّذكُي ْمَلَو َنيِقِفاَنمْلا بدك اَمْنِإ للا لَ
 َّبِحُي ىَّنَح ْمُكُدَع دَحَأ ٌنِمْؤُي الر :َّلاَق امك [1 :تارجحلا] «أونم 0 :َّلاَق ْنكَلَو

 .َنيِقِفاَنُم اوُسْيَل ِءاَلؤَعَو . ."00هيفَتِل ّبِحُي ام ِهيِخَأل

0 7 

0 2 

 هب َداَرَي ن هنأ نأ

5-4 3 

 ْمِهِلْهَجِل ْمهِياَلْسِإب اَوَنَم ْمِهِنْوَكِل مُهَمَد هللا ّنَأ ىَلَع َّلْدَي ةَيآلا 85
 لقط :َلاَك ىَلاَعت هللا َّنإَك وب هللا ٍمْلِع َعَم ْمِهِسْفْنَأ يف اَم اوُرَهْظَأَو «ْمِِاَمَجَ وع

 .(56) ملسمو ة قد يراخبلا هاور 2000



 27 ْ 00 ريبكلا ِناَميل ٌباَتك

 ج سود همر مو

 00 0[ ا 0 ِ - ا ؟ 1 1 ا 9

 ىدعم نمص ل ةنأل ؟ 6 سيدي هلئأ نوملعتأ 9 :هِلَوق ٌءعاَيلا 0 1 2 كج 6 قا ا

 - وج 2 زيا م عع 2 وه

 يف 0 هَنوُتَدَحَتَو هنوربَخَتَأ :َلاَق هداك َنوُنّدَحُيَو َنوُرِبْخُي

 شرا ف زاك ةكاوكتلا

 نِم مُهْنَع هللا ُهَرَكَذ اَم َوُه هللا هب اوويخأ يذلا نأ ىلع. لذي ةئآلا فايع
 و 53 ودك ظ 3 .٠

 [!:0 78/71 .ممِهِبوَلَق يِف اَّمَع اوُرَّبْخَأ مُهْنِإَف [!5 :تارجحلا] «اًنَماَد» :ْمِهِلْوَق

 ناَميإْلا يف ىتثتْمُي لاسم ؛ هنأ ىَلَعُهْريَغَو ٍلْبَح ُنْب دّمْحَأ اهب جتا امه ٌةَيآلا وِذَمَو

 أَو «مالشإلا َنوُد [؟ ه8 /1/] ماسلا ىلإ فاقول نو نرخ رب رواقكلا تاكضا ذأ

© 

 (فِئاَوَط ُتاَلَك ِهيِف ُلُخْدَي ٍناَميِإلاِب ٌُباَطِخْلا)
 ١ ا لي 20١ ل

 : فئاَوَُط ثاللث هيف هيف لْحَدَي ٍناَميِإْلاِ ُباَطْخْلا زفر

 اًمَح ُنِمْؤُمْلا هيف ُلُخْدَي -أ

 يف ةّرِخآلا يف اوُناَك نِإَو ةَرِهاّظلا ٍهِماَكْحَأ يف ُقِفاَنُمْلا ِهيِف ُلُحْدَيَو - ب

 يِفَو َناَميِإْلاَو َماَلْسِلا ُهْنَع يِفْنَي ِنِطاَبْلا يِف َوُهَو ءِراَنلا نِم لّنْسَأْلا كْرَّدلا

 . ُرِهاَظلا َناَمِيِْلاَو ُماَلْسِإْلا ُهَل تبني ب ٍرِجاَطلا

 اهندم“

 ْمِهِبوُلُك يف ٍناَمِيإلا ةَقيِقَح ْلُخْدَت ْمَل نِإَو اوُمَّلْسُأ قيذلا هنف لخدَيو تق

 [41/] .ِهْيَلَع َنوُباَكُي مالْسِإْلاَو ِناَميإْلا نم ٌءْرُج مُهَعَم ْنِك

 ه2 2
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 ٍ- )١( :ةرقبلا] وما نذل اهيأي9ب باطِخْلا :يأ 154[.



 هَنأك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت يا

 ِنيِقَيْلا نِم ُهَعَم ُهُبِحاَص َنوُكَي ْنَأ ُمِْلَتْسَي ال ةداهشلاب ُراَرْفإْلا)
 (ناميإلا فاعضو «نيقفانملا نع مالكلاو ءَبْيَرلا ُلَيْقَي ال اَم

 ال ْنَأ َدِهَش نَم الإ الست نوك لف ِلِكَي دَّمَحُمب َلُْسْرلا هلل هللا َمَكَح تاك

 5 د ىف َناَسْنإْلا ٌلْخْدَي اهب ُةَمِلَكْلا ِهْذَهَو ا ا لا

 .َقَدَص َدَقَف :اَذَه َداَرَأَو ُةَمِلَكْلا ُماَلْسِإْلا :©"7لاَك نَمَف

 يِناَبَمْلاَك ؛ِةَرِهاَظلا ٍلاّمْعَأْلا نم ُلوُسَّرلا وب َرَمَأ اَم ماَرِتْلا نِم َّدُب اَ ١

 .كِلَذ نم ّصَقَن ام ِرْدَقِب ُهُماَلْسِإ ّصَقَن 2 اق كلك ني كرك نع و ءسْمَحْلا

 1 اهنلع نقب هلاك ع ىلاخت 1: اهضلخت ناننألا اهليعااذإ لامعا علعو

 ُنوُكَيَف «وللا ُلوُسَر اًدَّمَحُم َّنأَو هللا اّلِإ َهلإ ال ُهَنَأ ِهِبْلَقِب ِهِراَرِْإ َعَم اّلِإ َكِلَذ ُنوُكَي
 008 8ع

 هر ا كي نأ مولتسَي ال ُراَرِإلا ادعو هتارثألا اذه تاكيالا عم هَعَم
 ل

 هب ُرّيَمَكَي اَم َرِئاَس اَلَو ءاَدِهاَجُم َنوُكَي ْنَأ اَلَو «"”َبْيَرلا ُلَبْقَي ال اَم ِنيِقَيْل

 نيزتب نشل يذلا مِلْسُمْلا نَع ُنِْؤُمْلا

 نِم ِهِمِزاَوَلب ُماَلْسِإْلا اَذَه ِمُهَعَم اًرِهاَطَو اَنِطاَب َنيِمِلْسُمْلا نِم ٌريِثَك قل
 ْمِهِياَلْسِإ ىَلَع َنوُباَتُي ِءاَلْؤَهَف ءِداَهِجْلاَو ِنيِقّيْلا ىَلِإ اوُلِصَي ْمَّلَو ءناَميإْلا

 وسم وسم

 هنأ َنوُفِرْعَي ال دَكَو «باَتِكِب َءاَج ُهَنَأ َنوُقِرْعَي ال دَقَو ءاَلَمْجُم ٍلوُسّرلاِب م ْمِهِراَرْفِإَو

04 
 نكي ْمَل َكِلَذب َرَبْخَأ َل وْسَرلا نأ مُهَْلْبَي ْمَل اذإَو ءاَذَكي ربخأ َُنَأ الو كَل ُهءاَج

 ٌقِداَص ُهَنَأَو هللا ُلوُسَر ُهّنأب ٍراَرْقِإْلا نِم َّدُب ال ْنِكَل ءوب ُلَّصَمُمْلا ُراَرْقإْلا مِهْيَلَع

 .هللا نع هب ٌرِبْحُي ام لك يف

 .فلسلا ضعب نع درو امك «ءاملعلا نم )١(

 كلعلل ىفانتلا نيفبلا هللا لوسز اتمحم نآو هل ةلإ هلإ الا ةذاهش طورش نم نأ ءاملعلا ركذ (99
 يفكيف «تاجرد نيقيلا ّنأ خيشلا دصقي امنإو ءاذه فلاخُي ال مالسإلا خيش مالكو «بيرلاو
 «لبقتسملا يف بيرلا لبقي ال ثيحب اًيوق نوكي نأ مزلي الو «هبلقب نقوُي نأ مالسإلا ةحصل
 .هيلع تاوهشلا وأ تاهبشلا دورو دنعو



 فالس سلا 0 ست 6-5220 د ع و 3 و 52 5 رى اسوس : 400 3

 زيمتم اذَهَف ءنيِقَيَو ةَئيِنْأَمَط هيِفَو 00 هيف :هب راتَمَي يِذلا ناّميإلا مث

 رس هه رس هه ّنِإك يْيَْلاَوةيْمَكْلا يف هِرذَكَو هيَنِصِب

 الوم كرت ال ام ِرَدَقْلاَو ٍداَعُمْلا ٍليِصُفَتَو ِهِلْسْرَو ِهتُكَو

 سيل اَم مِهبوُلُقِل ٍتيدْضَفلا ٍموُرْلَو ِتاَبثلاَوٍنيِقَْلا نم مِهيوُلُق يفك : اًضْيَأَو

 َنِإَف ؛اًمِلْسُم َنوُكَي نأ دب ال نيؤم لكو اقع تونمؤملا م كيلو ِءاَلؤَم عم

 َنَأِل ؛َقَلْظُمْلا َناَميإْلا اَذَه اَنِمْؤُم م ٍمِلْسُم لك َسِيلَو لاَمغَألا ُمِزْلَتْسَي َناَميإْلا
 ُقْرَمْلا اَذَعَو ءٌّصاَخْلا ٍناَميإْلا اذه ىَلَع تْكَوَتَي ال ُهَ ل َلَمَعْاَو ف مالشسالا

 ِرْفُك َدْعَب اوُمَّلْسَأ اَذِإ ِساّنلا ةّماَعَ ِرْيَغ نم ُةُفقِرْعَيَو يِيفَت نم ُناَسْنِإْل ُهَذِحَي

 :ِهِلوُسَرَو هلل ِةَعاّطلا ٍلْمَأ نِم اوُناَكَو ءُهَعِئاَرَش اوُمَرَمْلاَو مالْسإْلا ىَلَع اوُدِلُو وأ

 مِهِبوُلُق ىَلِإ ٍناَميِإْلا ٍةَقِيِقَح ٍةَقيِقَح َلوُخُد َّنكَلَو رك ناكر قلتي َنوُمِلْسُم مُهَف

 َنوُلِصَي ال ِساَّنلا نِم ٌريِثَكَف اّلِإَو ءَكِلُذ هللا مُهاَظْعَأ ْنإ اَكْيَشَف اًعْيَش ْلْصْخَي اَمَّنإ

 اَمَل ٍداَهِجْلاِب اوُرِمُأ وَلَو ءاوُكَسَل اوُكُكُش وّلَو ءِداَهِجْلا ىَلِإ لَو ءِنيِقَيْلا ىَلِإ ال
 هارختو تلقلا ملغ نو فلو تبا لبا َنيِقِفاَنُم اَلَو اَراَقُك اوُسْيَلَو ءاوُدَماَج

 ىَلَع ُهئوُمََفُب ام كوش لولا بلا وُ ني مهد ال تلا ردي اف قتل
54 

 حلا ولحد [ئ امو ةنكيلا نم: اوفو نإ دال ؤعو 17لاكلاَو ٍلُهألا

 مُهْيَلَع هللا مِعْنُي ْمَل ْنِإَف :ُمُهَبْيَر ُبجوُت ِتاَهْبش مِهْيَلَع ُدِروُي نَمِب اوُلتْبَأ نإ

 .ٍقاَمْتلا نِم عون ىلإ اوُلَقتْناَو َنيِباَتْرُم اوُراَص اّلِإَو َبْيَرلا ليزي اَمِب

 ِديِعَوْلا ٍلْمَأ نم اك ةاودهاك لَو 0 مُهْيَلَع َنّيعَت اَذِإ َكِلَذَكَو

 دال . ٍ م و دل مَلْسَأ ةَئيِدَمْلا لكك ْنلا َمِدَق امل اَذَهِلَو
 26م

 مما 1

 َقَفاَن نَم ّقَقاَن

 ةرظن :ىلإ رظناو «يمالسإلا ملاعلا ءاحنأ يف نيملسملا نم ةماعلا نم سانلا رثكأ عقاو اذهو )١(

 ال خيشلاف ؛نيفلاخملاو سانلا رفكُي هنأ هنع لقنُي اَمِل اًقالخ هددشت مدعو هتحامسو خيشلا

 .هتعدب تمظعو «هنيقي فعض امهم اًملسم رفكي داكي

 .[179 :نارمع لآ] «ْبيطْلَا َنِم تيل ّيِمَي يح :نتفلاو نحملا نم ىلاعت هللا مكح مظعأ نمو (5)



 هنأ مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ا ل
 تل ب ب ب بسسس ١

 ْمَلَو َّهَنَجْلا اوُلَخَدَو مالْسِإْلا ىلع ونامل :ناكتمالا لق ِءاَلُؤَه َتاَم لَك

 نم نيا نوه :ىَلاَعَت َلاَق ءْمُهُفْدِص َرَهَظَم اوُلُثْبَأ َنيِذَلا اّمَح َنيِنِمْؤُمْلا نم اوُنوُكَي
 ل ةباصأ نإ يفرح لع هَ ا

 ١ :جحلا] 40 ُنيِبمْلا ناسا وه كِل كِل ةَرِلاَو 0

 ِهِلْوَقِب ُهْنِم اوُجَرَح َّمُث ِناَميِإْلا يِف اوُلَحَد مُهّنَأِب َن ةيوزاقكلا لإ 14 اذملو

 9©4 وهمي 1[ مم ميول كَع عي ارك مث أوما مهب َكِلوط :يلاَعت
 مث ولوسرو يياَءَو هللابأ لق :ىَرخأْلا ٍةَيآلا يِف َلاَقَو «1» :نوقفانملا]

 تزد كو زكي ع ثك نإ كيك 2: 21 اهزتس 8 © ةوفرؤتت
 دق : ْمُهَل كرف نأ ةرمأ دقن [ةةحك يقل © تصر هاك تأ هَ ط

 فري ار
 عم ْمهِناَِِب منامي دب اور مهل :ِتاَيآلا مزه لذو نع كوي َنَمَكونَو

 6 ل ل ؛ُحِصَي ال :ْمِهبوُلُعب اَلَوُأ ْمِمِرْثُك

 ِسْفَن يف َنيِرِفاَك اوُناَرَي ْمَل مُهّنِإَف ؛ْمُكِناَميِإ َدْعَب ْمُتْرَك دق :ُلاَقُي اَلَق ُرْفُخْلا

 .ِرْمَألا

 اوُرِهْظُي ْمَل مُهَك :َناَميِإْلا مُكِراَهْظإ َدْعَب َرْفُعْلا ْمُْرَهظَأ ْمُكَنَأ :َديِرأ نَِو
 .اًذَكَم اوُناَز ام ْمِهصاَوَح َعَم مهو ءْمِهّصاَوَحِل اّلِإ ٍساَّنلِل

٠. 

 ءِقاَمْتلا نم مِهبوُلُ يِف ام ُنّيَبُت ٌةروس َلِزْنَت ْنَأ اوُرِذَحَو ءاوُقَقاَن اّمَل لب
 اَم مُهَّنَأ ىَلَع ْظْمّللا ُكْدَي اَلَو :مهِناَميإ دْعَب َنيرِفاَك اوُراَص :ِءاَرْهَتْساِلاِب اوُمّلَكَتَو وا سه

 ظلغأو َتيِقِفَتُمْلاَو َراَثُكْلا ٍدِهَج ُنَّيلأ ماكي :ىَلاَعَت َلاَق دف لك < يقف اكم اولاَز

 ملك اولا َدَقلَو اولا ام هلي تفتت ©) ُريِصتلا ليو ٌدَئَهَج َمُهَوأَبَو "يَ

 بيلا نِم َتيِبَحْلا ٌريِمَي ىَّنَح مُهَعَدَيِل َناك اَم ٍناَميِْلِل َ َيِرهظُمْلا نأ َُناَْبُس كد دقف 13

 يف هب هّيبن ُهللا رَمَأ يذلا داهجلا ةفص يف ءاملعلا فالخ ركذ نأ دعب للك ريرج نبا لاق )١(

 - رمأ هللا نأ نم : :دوعسم نبا لاق ام «باوصلاب يدنع كلذ ليوأت يف لاوقألا ىلوأ :نيقفانملا



 جيمس ريبكلا ٍناَميِاّلا ٌباَتِك

 مس ل لس درت 0 مع 0 م هل 1

 | اردت انو اولي 2ك اَمِي اوُمَهَو َمهِعلَسِإ َدَحب اور و رفكْلا

 فذلا نب اننلأ 4 هنأ ةئيزَع الوم دف دل نحكي :اويوي نإ فِلَسَع نب
 يآ

 .[1/5 الا" :ةبوتلا] 4ك

 :ةبوتلا] 4 َرِهِملَسِإ َدَحْب أورهكَو# :َلاَق اَنْهَق

 ري ل نورك با مالْسِإ ٍسْنِج نم ُنوُكَي دَق ُماَلْسإْلا اَذَهَق

 اوُلاَر ا نودوكي دلو ةاوؤس 102 وا «ٌرهِهلَسِإ َدْحَبم و 11١9 :ةرقلا] مُكَيَمَيِإ

 اوُرَهَظَأ ْمِهِنْوَكِل ؛ 0 و َنيِقْف اَنُم

 ودل لا

 : هاولَوكَي نو د ارح ُكَي أوو ا َلاَقَق ٍةَبْوَتلا ىَلِإ مُهاَعَد اَذَهِلَو
 0 َوُه اَمّنِإ اَذَهَو «ةَرخيآلاو اَيُدلأ ىف اميل اًباَدَع ُدَآ ُمُييِذَعيظ ٍةَبوَتلا نَع ِةَبوَّنلا

 .ِةَبوُقْعْلاَو ّدَحْلا ٍةَماَقِإِب ُلوُسَرلا ُهُدِهاَجُيَق َرْفُكْلا َرَهظَأ
4 

 ؛ ْمِهِناَميِإ َدْعَب اوُرَمَك نيا ريع مويالشإ دعب وو َنيِذَّلا ٌفْئَّصلا ٍءاَلْؤَمَو

 َدْعَب اهب اوُرَمَك يتلا ٍرْفُكْلا َةَمِلَك اوُلاَق دَقَو اوُناَق اَم هللاب اوُمَلَح ٍءاَلَُم َّنِإَ

 اوُلِصَي ْمَلَف َكِلَذ يِف اْوَعَس مُهّنَأ ىَلَع ُلُدَي َوُهَو ءاوُلاَتي ْمَل اًمِب اوُمَمَو ْمِهِماَلْسِإ
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 .نيكرشملا داهج نم هب هّرمأ يذلا وحنب «نيقفانملا داهج نم لك هّيبن
 ؟مهب هملع عم ؛هباحصأ رهظأ نيب نيميقم ِِلَك مهكرت فيكف :لئاق لاق نإف

 أم هراهظإ ىلع ماقأ مث ءرفكلا ةملك مهنم ٌرهظأ نم لاتقب رمأ امنإ هركذ ىلاعت هللا نإ :ليق
 عجرو اهركنأ ءاهب ذخأو رفكلا ةملكب ملكت هنأ مهنم هيلع علطا اذإ نَّم اّمأو .كلذ نم رهظأ

 هل كلذب َنِقحي نأ «هناسلب مالسإلا رهظأ نم لك يف هللا مكح نإف ء«ملسم ينإ) :لاقو اهنع

 قلخلل لعجي ملو «مهرئارسب هؤانث لج وه لكوتو «كلذ ريغ اًدقتعم ناك نإو «هلامو همد

 مهرئامض ىلع هايإ هللا عالظإو مهب هملع عم لَو يبنلا ناك كلذلف . رئارسلا نع حبلا

 دق نم داهج كلسم مهداهجب كلسي الو «ةباحصلا رهظأ نيب مهّرِقُي ناك «مهرودٌص داقتعاو

 هيف َرَفَك الوق لاق دق هنأ هيلع عِلَظا اذإ ناك مهدحأ نأل ؛هللاب كرشلا ىلع برحلا هّبصان
 .هلوق نم هل رهظأ امب الإ هذخأي لكك نكي ملف .هناسلب مالسإلا رهظأو هركنأ هب ذخأ مث «هللاب

 لبق هب قطن ناك ٍلوق نم فلس ام نود هيف كشلا ءايقمإ قلع هباعو فايإ هروصخ دبع

 وه هب ّدخألا ىّلوتو «مكحلا يف هب ذخألا ٍدَحأل هللا حبي مل يذلا هريمض داقتعا نودو «كلذ

 5/1 وبطل نيف .ها.هقلخ نود



 ناك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت_ - #

 َرَدَصَق «أوُلاَتَي دل امي ْنِكَل «اوُلَعْفَي ْمَل اَمب اوُمَه» :َّلَقَي ْمَل ُهَل 7 2 0 006 1 8 7 86 2 9ك -

 :ةبوتلا] بعلو سوح اًنكح اَمَنِإ ِتلوُقََل ْمُهَتلأَص نيَلَو» :ىَلاَعَت َلاَق عب ركع < 2 1 هو 1 5125 15
 2 عو 000 007 صدص ب ا ا ةسويرس ةهدسة

 ثم نإ كيب َدْمَب مترك ده اورِذَنَمت ال :َليِق اَذَهِلَو ءاوُرَدَتْعاَو اوُقَرَتْعاَف [15

 َلَّدَق [15 :ةبوغعلا] 4 تمرح اواكج معَ ٌدَفَِط كد 2 َةَفياط نع

 رْفُكِب َسْيَل َكِلَد َّنأ اوُنَط لب ؛اًرْفُك اوَنَأ دق ْمِهِسْفْنَأ َدْنِع اوُنوُكَي ْمَل مُهّنَأ ىَلَع

 ىَلَع َّلَدَك ءهِناَميِإ َدْعَب ُهْبِحاَص هب ُرْفُكَي ٌرفُك ِهِلوْسَرَو ِهَاْيآَو هللاب ءاَرهتْساِلا نأ َني
 5 11 0 لم لرش ارو وت ا 2 . ا 2 م

 ُمَّرَحُم ُهَّنَأ اوُهَرَع يِذَّلا َمَّرَحُمْلا اَذَه اوُلَعَفَف ءٌفيِعَض ُناَميِإ مُهَدْنِع َناَك ُهّنَ

 اًذكَمَو ُهَراَوَج اوُدِقَتْعَي ْمَل مُهّنِإَف ؛وب اوُرَمَك اًرْفُك َناَكَو ءاَرْفُك ُهوُنْظَي ْمَّل ْنكَلَو
 2 ٠ 2 مهل ربا 0 2 200 5 5: 4-0 هم 0

 ٍةَروُس يف لْثَمْلا مهل َبرض َنيِذلا َنيِقِفاَنَمْلا ٍةفِص يِف ِفلَّسلا نم ٍدِحاَو ٌرْيغ َلاَق
 ؟ مك 22 20 وسد 34 ا 8: 21 ور 2 3 00

 .اورفك مث اونَمآَو اوركنأ مث ءاوُفَرَعَو اوُمَع مث اورَصْبَأ مُهنأ ِةَرَقَبلا

 َنيِنِمْؤُمْلا ىَلَع ْمِهِلاَبْقِإل لَكَمْلا َبرُص :ٌدِهاَجُمَو ةداتق َلاَق َكِلَذَكَو

 ىلا ٍلَتَمك َمُهْنَكَما» :َلاَق ءْمِهِروُن باَمَّدَو ءُلوُسَّرلا هب َءاَج اَم ْمِهِعاَمَسَو

 © َنوُرِصَبِي ال تملظ يف َمُهَكَرَو مهري ُهَّلَأ بَعد .هلوع ام تءآَضأ آّمَلَق اان َدَموَتْس

 هيلع اوناك ام ىلإ 1407 رقبا] 4 َنوُعِحي ال ْمُهَف نع م ُُض

 ه ما 0 2 0 ل 0 2 نانو ؟ . 2 ما ثا 020

 مِهْياَمِد نمسح نم اًيندلا يف لَصح ام ٍرونلاب دارملا :لاق نم لؤق اماَو

 طْمَلَق :ُهْءْوَض ٍراَنلا ُبِحاَص َبِلُس امك َءْوَّضلا َكِلَد اوُبِلّس اوُناَم اَذِإَف ءُمِهِلاَوْمَأَو

 كلذ يفالخ ىلع لدي ةيآلا
 اًمَأَك َماَيقْلا َمْوَي اًرون ىطْعُي الإ َنيِمِلْسُمْلا نِم دَحَأ َسْيَل :ِساَّبَع ُنْبا لاق 10 هه م سوس مص و موو ص 2 هوك يار م هو 3 سد يم 4110-7

 َوُهَك قِفاَنُمْلا ٍروُن ِءاَفَظِإ نم ىَأَر اّمِم ُقِفْشُيَق ُنِمْؤُمْلا امَأَو ءُهُروُن اَمظْيَك ُقِفاَنُمْل 0 06 02 3 1 وع: هَ 2 هو 01 0
 .َلاَق اَمَك َوُهَو [8 :ميرحتلا] «اَيَرو انل ْمِمَْأ آسير» :ُلوُقَي

 مث اًروُث اوظغأ اَذَهِلَك ءاّيْنَّذلا يف ٍلَمَعْلا ٍسْنِج نِم َّوُه ٍةَرِخآلا يف ُءاَرَجْلاَو 22 2 م 0 2 . 2 8 - 2 0 20 .٠
 ا ورك 000 1 نم 200 8 هرر رق : 31 .

 مُهل هللا َبَرَض اذَهِلَو ءهْنِم اوُجَرَخ مث ٍناَميإلا يِف اوُلَحَد اًينذلا يِف مُهْنأِل ؛ئفط
 كَ كل



 6 يت ريبكلا ِناَمياْلا بانك | ناَميالا تانك
 نور سه

 يف َنْوَطْمُي َنيِذَّلا ِءاَلْؤَمَو َرَمَك َّمُث َنَمآ ْمِهيِف َناَك نَمِل َوُه ُلَكَمْلا اذه اَذَهَو
 . املطي ف اكون ةرخآلا

 . ِنِطِاَبْلا يف مالْسِإْلا ىَلِإ [14 :ةرقبلا] «َتوُمِحَيَي ال َمُهَق© :َلاَق اَذَهِلَو

 :اورَكك مث ا يا مُهَو ؛ْمِهِضْعَبِل ٌبوُرْضَم ْلَتَمْلا اَذَهَو

 ذا لون وهو ركل نكفلا قل تورضق : نيقفات اولا 3 يذلا كو

 . ِنْيلَْقْلا ُحَصَأ اَذَهَو [14 :ةرقبلا] 4ُقَرَو ُدَعَيَو تملظ وف ِهآَمََسلا نم ٍبَيَصَك

 َلََمْلا اَذَه وأ ."'0ههْلُك مُهَّل ٍناَبوُرْضَم ِناَكََمْلا لَه اوُمَلتُحا َنيِرّسَمُمْلا َّنِإَ

 . ِنْيلْوَف ىَلَع ؟ْمِهِضْعَبِل

 ُدَحَأ اَهِب ُتْبَْي اَمَّنِإَو ««ِيبَيَصك ؤآ» :َلاَق ُهَنَأِل ؛ "”ُباَوّصلا َوُه :يِناَنلاَو

6 

 .هلك يدعسلا نمحرلا دبع ةمالعلا لوقلا اذه راتخا نمم )١(
 دازو كلذ ررقو ءهلك همالك يف مالس إلا خيش قفاو دقو هلك ” ريثك نبا ظفاحلا رايتخا وهو (؟)

 َو ءصْلُخ َنوُنِمْؤُم : :ةاًماَسقأ :ُنِساَتْلا راض اذه َرْوَقَك اذ د ملك لاق ءاّدج عيدب مالكب يلع

 0 نيتيآلاب نوف وا ُمُهَو صل راك و قرا 59 ذ عَبرألا ٍتاّيآلاب َنوُقوُصْوَمْلا

 ٌةَراَ َنوُدَدَرَتَي َنوُِفاَنُمَو «ُيِراَنلا َلَتَمْلا مهل ُبوُرْضَمْلا م ْمُهَو 5 :ِناَمْسِق مُهَو َنوُقِفاَتُمَو

 ّنِم الاخ ُفَحَأ مُهَو «ّيِئ ُيِئاَمْلا ٍلَئَمْلا ُباَحْصَأ مُهَو وُبْحَي َةَراَتَو ٍناَمإْلا َنِم ّعَمْل مُهَل ُرَهْظَي

 . ْمُهَلْبَق ني ”يِذْلا

 مُقَو ٍيْيَش ىَلَع اوسلو ئيْئَش ىَلَع مُهْنَأ 0 َنيِذَّلا اَمُكْلا َّنِم داَّبُعلا َلَثَم َبّرَض

 كلم ٌناَعَمَلعل ةبسحي َةَعِيَقب تارك مهل أورتكم ودك نيذلاو#» :ِهِلْوَق يِف ءِبُكَرْمْلا ٍلْهَجْلا تاما

 0 لاّهجلا راَُكْلا َلَكَم َبْوَض عَن : .[ :روئلا] َةَي آلا هم ُهذَج ل ءآج اذ َهَّهَح

 نم ٌحْوَم ءِهِقْوَف ني 000 :ْمهيِف هللا َلاَق َنيِذَلا ُمُهَو ظيِسَمْلا

 نيا هل ُدَمأ لمي ل نيو اهني ذكي ل ملكي ب جك آذإ ضب قو امن تت تا هه
 ٍلَّوَأ يِف اَمُهَرَكُذ اَمُك هّدَلَُمَو َةَيِعاَد :ِنْيَمْسِق ىَلِإ اَنُهاَ َراَمُكْلا مثقف ء[٠4 :روثلا] 46 رو

 :جحلا] 4069 ريبرم ٍنطْيَش نطِبَس َّلُك رف وْلِع ٍرْيَعب ِهَّلَأ يف لَم نم نيل نوط :حَحْلا ةّروس
7]. 

 71 ع ىذه الو ِرْلِع ريغ ب هلأ ىف ليجمع نم نياّثلآ نوم :ُهَدْعَب َلاَقَو
 سد ريعب

 َنوُقِباَس :نْيَمْسِق ىَلِإ ءٍناَسْنإْلا ٍةَروُس يِفَو اَهرِخآَو ٍةَعِقاَوْلا ِلَّوَأ يف َنيِؤُمْلا هللا ل
 و ولو ع قو

 .ٌراَرْبألا ْمُهَو ِنيِمَي تاَحيَْأَو َنوُبرَقُمْلا ْمُه ُمُهَو



 ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت لا دو اد
 2 ل ب بحأآأآ؟7؟7ححح 7

 نع َنوُجرْخَي ال مُهّنِإَف ءاَّذَهَو اَذَه مُهْلَتَم مُهّنَأ ىَلَع َكِلَد َلَدَك ءِنَْرمأْلا

 َنوُهَيشُي مهلك اوناك ولو ءاَذَه ُهِبْشُي مُهُضْعَبَو ءاَذَه ُهِبْشُي مُهُضْعَب لب ؛ِنْيَلَتَمْل

 .ةَمِطاَعْلا َواَوْلا رْكْذَي لب ؟(وأ) رْكْذَي ْمَل نيلتملا

 َكِلَذ ىَلَع َّلُدَيَو
 1١[. :ةرقبلا] «ُيَمُع مكب امُم» :لّوألا لَكَمْلا يِف َلاَك ُهَّنَأ -

 0 توملا ند قموملا 50 يف معَ َنوُلَعَج» :يِناَّنلا يِف َلاَقَو
- 

 7 و 0 0 »هل مرو اس 0 مسموم مع
 َمِلَع ملظَأ آَدإَو هيف ْاَوَسُم مهل ء ا

 0006 رع جو ِج 4 مم ا يلو

 :ةربقلا] 4 كيك نك لك ل 928 او مهِعمَس َبَهَدَل هلأ آس ولو اوُماَق

 5١|[. كو

 بهذ ُهّللا كس ولو َنوُرِصْبُيَو ٌنوُحَُمْسَي هي مُهَنأ :يناثلا لّكَملا يف َنِّيَبَف

 0 ُُ 2 نوُرِصْس ل ٍتَمْلظ ىو اوُراَص مث نورِصُبُي اوُناَك : لوألا يِفَو

 .[18 «31/ :ةرقبلا] 4ع

 «أوُماَت ميك ملغ 1دإَو دف اَوَمَّتظ ُقْرَبْلا «مُهك َسأ آملك» :يِناَنلا يِفَو -
 ٠١[ :ةرقبلا]

 .ٍةَمْلُظلا يف اوُقَب َنوُلّوأْلاَو ماَلَظ ُلاَحَو ءِءاَيِض : اًيِض َلاَح :ناَلاَح مُهَلَق
 نا و ف ع

 :ةملظ ىف َراَصَق ِءَوَع ىف ناك نم لاَع لوألا

 هْبَلَع ُفِلَتْحَت لب ؛ِةَمْلُظ يف اَلَو ِءْوَض يف الل َرِقَتْسَي ْمَل نم ُلاَح :يِناَنلاَو
 . هَتباَريَساَو ُهَماَقَم بِحوُت ىتلا لاَوْحَأْلا هدساس هرس عيل يد ع 2 0

 32 َنوبَرَقَم : ِناَمْئِص َنيِنِمْؤُمْلا َّنَأ :ٍتاَميِرَكْلا ِت ال هِذَه ٍعوُمْجَم نم ٌصْخْلُت -

 ٌقِفاَنُمَو «صِلاَخ ٌقِفاَنَم : :نافئص - اًضْيأ - َنيِقفاتمل 0 ةرتاتنولا ٌةاَعُد :ِناَفْنِص م عرفا



 “ب ريبكلا ٍناَميِاْلا ٌباَتك
 تح ©0251 9596615
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 َندلاَو» :َلاَمَك (أ) ٍِفْرَحِب ِنْيَلتَم اًضِيَأ ٍراّمُكْلِل َبَرَض ُهَئاَحْبُس ُهّنَأ اََه يي
 و اًعْيَس هذي ل محب اَذإ مّوَح هلع ُناتْمَظلا ُدبَسَح وعيه 1 كر 1 روك

 ١-0 تتئطك زل © باف غيم هلآ هل كَ

 اهني ذكي 1 ملكي جرح آإ ٍضْنَب َقرَد ابصْنَب ٌثَسُْنُظ ب - وقوف ني وم -ِهَقوَق ني
 14٠[. "5 :رونلا] 4( روف نم هل ام ارد هل ُهَّنَأ ٍلعْحي َّل نو

 2 1 قو دو هر وَ وو ا“. ٠ 085-5 55 هون وم وع

 « لاَ ىلَع ّوهَو ٌقَح ىلَع هنأ هبِحاَض بِسَحَي يذلا رفكلا لثم :لوآلاف
 هنأ ُمَلْعَي اَلَو ءُمَْلْعَي ال ُهّنِإَف ١[ :رطاف1 6 انَسَح هاه ولَمَع هوس هل نير نمأ»

 .ةعيِقب باَرَسِب ثم اَذَهِلَك ؛ مّلْعَ

 00 يف وُ نك ةفاقتخ  ةلضانط لفكتت ل: ئزلا ونكلا لع يياثلاَو
 0 هر ا 2 أ رسال 6 هس 5 هس ب54 سوعس

 ْلَرَي ْمَل لب ؛ُّقَح ىَلَع ُهَّنأ ٌداَقِتْعا ُهَعَم نكي ْمَل ِهِلْهَج مظِع نم «ٍضْعَب َقْرَف اصعب
 .ٍةَمْكاَرَتُم ِتاَمْلَظ ىف اُّلاَض اُلِهاَج 58 2 م 4 7

 دوو

 َةراَثَو ٍفْسَوْلا اذهب اًفِصَتُم َةَراَت ٌرِفاَكْلاَو ُقِفاَتُمْلا نوحي دَقَك ضب
 عُوَتَتِلَو ٍصاَخْسَألا َعُوتَتِل ِنْيَلَتَمْلا يف ٌميِي ٌمَنلا ْنوُكَيَف ٍفْسَوْلا اَذَهِب ان و
0 

 [؟8 - 9/3

 همه

 (ٍرفكلا ٍسواَسَوِيَو ٍناطْيشلا ٍسواَسَوِب ىلتْيُي َنِمْؤُملا)
 اهب ُقيِضَي يِّلا ٍرْفُكْلا ٍسِواَسَوِبَو ٍناَطْيَّشلا ٍسواَسَو ىَلَتْبُي ُنِمْؤُمْلا 5 554 ]

 نِم ٌرْخَي ْنِيَل اَم ِهِسْفَن يِف ُدِجَيَل انَدَحَأ َّنِإ هللا لوُسَر اَي :ُةَباَحَّصلا تّلاَق اَمُك ؛ُهُرْدَص

 . "72ناَميإْلا ُحيِرَص َكلاَذ» :َلاَمَق ءوب َمَّلَكتَي ْنَأ نم ِهْيَلِإ ٌُبَحَأ ضْرألا ىَلِإ ِءاَمَّسلا

 ىلإ ُهَدْبَك َّدَر يِذّلا هل ُدْمَحْلا» :َلاَق :وب َمّلَكَتي ْنَأ ُمَطاَعَتَي ام :ِةَياَوِر يِفَو

 . "”قَّسَوْسَوْل

 )١( ملسم هاور )١5(. دواد وبأ هاور (؟) )01١١7(.



 ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت عمم

 دق هعفدو هل 3 ٍةَميِظَعْلا ٍةَماَرَكْلا ِهِذَم َّعَم ِساَوْسَوْلا اَذَه ُلوُصُح :ْئأ

 هَبلَع ىَّبَح َ قات ةدَعْلا ةءاَج يِذَلا ده املاك ؛ِناَمِيِْلا حيِرَص نم ّوُه :ِبْلَقْل

 .ٍداّهِجْلا لقا اذ

 حيِرّصلا ٍنَبَللاَك ؛ ُضِلاَخْلا : حيِرَّصلاَو

 ءاَموُعَمَدَو َةّيِناَطْيَّشلا َسِواَسَوْلا َكْلَي اوُهِرَك اَّمَل :اًحيِرَص َراَص اَمَّنِإَو

 . اًحيِرَص َراَصَق ناَميِإْلا ٌصّلَخَف

 :ِسواَسَوْلا ِهِذَه نِم ِقْلَخْلا ٍةّماَعِل َّدُب اَكَو

 . اًقِفاَنُم وأ اًَرِفاَك ٌريِصَيَف اًهبيجي نَم ِساّنلا نم -

 َتَلَط اد اّلِإ اهب ُسِحْي الق «ُبوُنَذلاَو ُتاَوَهّشلاَُبلَق َرَمع دق نَم مُهَنهَو -

 . اًِفاَُم ٌَريِصَي ْنَأ اّمِإَو اَنِمْؤُم َريِصَي د

 ْمَل اَذإ مُهَل ٌضِرْعَي اَل ام ٍةاَلَّصلا يِف ٍسِواَسَوْلا نِم ٍساّنلِل ٌضِرْعَي اََهِلَ
 هْيَلِإ َبْرََتلاَو ِوُّبَر ىَلِإ َةَباَنإْلا َداَرأ اَذِإ ِدْبَعْلِل ُهُضّرَعَت ٌرْثْكَي َناطْيَّسلا َّنأِل ؛اوُلَصُي

 ٍلْهَأ ٍةَّصاَحِل ُضِرْعَيَو «ْمِهِرْيَغِل ُضِرْعَي اَل اَم َنيَْلَصْمْلِل ُضِرْعَي اَذَهِلَف ؛ِهِب َلاَصَناِلاَو

 نم ٍةَداَبِعْلاَو مولا ِباَلُظ َدْنِع ُدَجوُي اَذَهِلَو ؟ة اقل ضرك يلا ٍنيِدلاَو مْلِعْلا

 ُهَجاَهْنِمَو هللا َعْرَش ُْفّلْسَي ل نا 27ه رْيَغ هَ َدْنِع َسْيَل ام ِتاَهْيَّشلاَو ِسِواَسَوْلا

 .ِناطْيَّشلا ُبوُلظَم اَذَهَو هّبَر ٍرْكِذ نع ٍةَلْفَع يف ُهاَوَع ىَلَع ٌلِيْقُم َوُه لب

 مُهَّدَص ُبْلظَي مُهّوُدَع ُهنإَف ؛ةداَبِعْلاَو ملِعْلاب مِهُّبَر ىَلِإ َنيِهْجَوَتْمْلا فالِخب
 ومع هم دلو يت ابك“ ب و

 َرَمَأ اَذَهِلَو 0[ :رطاف] دع هوُذِمه ودع د نبل ل :ىلاعت َلاَق «هللا نَع
 ِهْجَوْلا ىَلَع ِنآَرقْلا َةَءاَرِق َّنِإَف ؛ميجّرلا ِناَطْيَّشلا نِم ا ديت يقي ذأ ناقل عراك
 .ءاَفِشَو ٌةَيأَمظَو انيق ل ءَميِظَعْلا َناَميِإْلا َبْلَقْلا 00 00

 ةينبملا ةدابعلاو ملعلا يف ةداجلا نوكلسي امنيح امأ «ةماقتسالاو ملعلا بلط ةيادب يف اذهو )00(

 .مهبولق ىلإ اًثيرط ناطيشلا دجي داكي الف : ةّنْسلاو باتكلا ىلع

 .ةلفغلاو وهللاو تاوهشلا باحصأ نم «ةَداَبِعْلاَو ملل باّلظ ادع نم :يأ (0



 ا 0. 5 ا 2” 00 5 ىو تاغ
 لغشي نأ ِهِسواَسَوِب ديري ناطُي ٍهِسقن نم ٍنِمْؤم ل و نأ هسواّسوب لب ناطيشلاف ؟ ةسفن 1 ُهَذِحَي اًمِم ان

 2 وم 3 57 00 ءمَج 2غ ََى

 .[48 :لحنلا] 469 رِحَبلأ نطْيَّشلا َّنِم مّ يت 8 1 5 0 : ىَلاَعَت
 سمان 8 00 0. 1 0 ُْس 5 - نبك

 ؛ناطّيشلا نم هب ثتيِغَتْسَم ءِهّيلإ جال ءوب ٌريِجَتْسُم هللاب تا نإف
 2 هلا و

 هْيَلَع الُكَوَتُم هب اًريِجَتْسم َناَك هيرب َدْيَعْلا ْداَع اًذِإَ ءهب ٌريجتسم وريغب لَئاَعْلاَف

 مرا" 1/1 .'"1هْنِم ُةَريِجُيَو ِناطْيَّشلا نم هللا ُهَذيِعُيَ 7» 7 57 27 ٠
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 (هِيوُسَرَو ِهّللا ٍناَيَب ىَلِإ ٍءاَمْسَْلا ِتاَيمَسُم يِف ٌعوُجُرلا بِحِي)
 اَذِإ ِثيِدَحْلاَو ٍنآْرُقْلا يِف َةَدوُجْوَمْلا اَمْلأْلا َّنأ َمَلْعُي نأ يخي امم ةه؟ه]

 ىَلِإ َكِلَذ يِف ْجَمْحَي ْمَل :هلكي يبّنلا ٍةَهِج نم اهب َديِرَأ اَمَو اَهُريِسْفَت فرع
8 

 . مهري الو ملا ٍلُهَأ ٍلاَوْقَأِب ٍلاَلْذِتْسالا

 : عاَوْنَأ ُهنالَث ُءاَمْسَأْلا :ُءاَهَمُْلا َلاَق اَذَهِلَو

 .ٍةاَكَبلاَو ٍةاَلَّصلاَك عشا هَ ُهَدَح ُفَرْعُي ٌعْوَن -أ

 .ِرَمَقْلاَو ٍسْمَّسلاَك علا ُهَدَح ُفَرْعُي ٌّعْوَلَو - ب

 : هِلْوَق يِف ٍِفوُرْعَمْلا ٍظَْلَو ٍضْيَمْلا ِظْفْلُك ٍفْرْعْلاِ ُهَذَح ُفَرْعُي ٌّعْوَنَو - ج
 . َكِلَذ وْحَنَو [19 :ءاسنلا] «ِوَرْعَمْلاب ٌنْهوُرشاَعَو»

 ام لك ُلوُسَرلا َنّيَب دق :َكِلَذ وْحْنَو ٌجحلاَو ماَيّصلاَو ٍةاَكَّرلاَو ٍةاَلَّصلا ٌمُساَف

 . اًهِرْيَغَو ِرْمَحْلا عَن َكلَذَكَو ةلَوُسَرَو هللا مالك يف اَهِب ُداَرَي

 ذيعتسي نأ امأ «هنم ةاجنلل بابسألا لعفي نأ ناطيشلا نم هيلإ أجتْلاو هللاب ذاعتسا نمل يغبنيو )١(
 «هبر ىلإ هئوجلو هتذاعتسا يف اًقداص سيلف :هنم ةيجنملا بابسألا ذختي ْنَأ نود هناسلب هللاب

 كلذ نإف ةدناكم ىلع تياث وهو .«نصضحلا كلذ كتم ةوغأ :لاقف هسرتفيل عبس هدصق نم َّنِإف

 ٌباحم يه يتلا - تاوهشلا عبتي نم كلذكف «ناكملا ليدبتب اّلِإ هذيعي ال لب ؛هعفني ال

 رش نم ىلاعت هللا نصحب ذوعتلا ىلع مزعلاب هلوق نرتقيلف «لوقلا درجم هينغي الف  ناطيشلا
 .ناطيشلا

 .مهلاوقأب سنأتسي نكلو (0)



 هنأ مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 0
 ل05 ببيبيبيب ب551 222225225252555 اممم يللا د

 وم مهو ه4 تاي وى ان وسور (/س ا هج سل هدو 9 م ف6 مالطا كب

 .هنم لّبقي مل هك ٌئبنلا هنيِب ام ريغب اهرسفي نأ دحأ َداَرَأ ولف

 .ِناَيَبْلا مْلِع سْنج نِم َكاَذَك :اَهَيَلاَلَد ِهْجَوَو اَهِقاَقِيْشا يفف ُماَلَكْلا اّمأَ
 َّنكل ءِنآْرُقْلا ٍظاَقْلَأ ةَمْكِح ْناَيَبَو ءمْلِعْلا يف ةَداَيِز َوُه :ماكخألا ٌليِلْعَتَو

 اد ىلع تفرك زل اهييواوخلا فرم

 للك ْنئلاَك ؛ِهَلُك اَذَه نِم ْمَظْعَأ َيِه ِرْفُكْلاَو ِقاَقْثلاَو ماَْسِإْلاَو ٍناَميِإْلا ُمُْساَو تاس ىف نتوء < 4 02 26 9 عت < ومو /هوءكرش .رسلا ها

 َكِلَذ ىَلَع ٍلاَلْدَيْساِلا ىَلِإ ُهَعَم ُجاَتْحَي ال اَناَيَب ٍظاَمْلَأْلا ِهِذَهِب َداَرُمْلا َنّيَب دق
5-4 

 . َكِلَذ وْحَنَو بَرَعْلا ٍلاَمْعِتْسا ٍدِهاَوَشَو ٍقاَمِيْشاِلاِ

 هَنِإَف ِهِلوُسَرَو هللا ٍناَيَب ىَلِإ ٍءاَمْسَأْلا ِهْذَه ِتاَيَمَسُم يف ٌعوْجّرلا بجي اَذَهِلَ

 .ةماَعْلاَو ٍةَصاَحِْل ُةلْمُجْلا ُتْيَع نِم ٌةَموُلْعَم ءاَمْسَأْلا ِهِذَه يِناَعَم لب ؛يفاك فاش
1/1 ] 

 ه2 2

 عاد بتكذ . يد ف 2115 12 < ٌقوكَع جا 0 6ك 61
 هب ديرن اَمنإف :بئذلاب ٌرفكي ال هنأ نوقفتُم ةنسلا لهأ :انلق اذإ)

 0 . 2. ع اهو م 5 - 5 ًَ 0 3 - ًّ
 اًهك ربفكت ىفف مالسإلا ناكرأ اّمَأَو «بْرشلاَو ىنزلاك يصاعملا

 الا 5

 ٌرِفاك َوُهَف َنْيَئَداَهَّشلاِب ِتْأَي ْمَل نَم ُهّنَأ ىَلَع َنوُمِلْسُمْلا َنَمَتا 5 0 ١
 - ةهرس رو م ا 5

 . اًهكراَت ريِفْكَت ىف اوُفّلَتْحاَف ةَعَبْرَأْلا ُلاَمْعَألا

 هب ذيرت اَمَّنِإَف :بئذلاب رْفُكَي ال هنأ ىَلَع نوُقِفَتُم بسلا لْهأ :اَنْلُق اَذِإ ُنَحَنَو

 ٌروُهْشَم ٌعاَرِن اَهِكِراَت ٍريِفْكَت يِفَق يناَبَمْلا ِِذَه اَمَأَو ءِبْرُشلاَو ىنزلاك َيِصاَعَمْلا
 َعَرِن َكِلَذ يِف :دّمْحَأ نَعَو

 اًهْنِم َةَدِحاَو َكَرَت نَم ٌرْفْكَي ُهَّنَأ : ُهْنَع ِتاَياَوُرلا ىَدْحِإَو

 8 0 ع 4 5 وعقرص



 ممم ريبكلا ٍناَميِاْلا ٌباَتِك

 .َةاَلَّصلا ُكْرَتب الإ ٌرفكي ال :َةةَعباَرَو غ2 ه_ 3 0 1 ا 208

 8 0 >5 : .٠ وه 5 نم ود شل 0 ع ”ت. َ
 ٠ ني هت يس ِكَرَتِب 4. ال 5 ب و

 02 1 هال ه7 00 55000

 |[ /1/] .يفلسلل ةَفوُرْعَم لا أ هذهَو
 و9

25 2 

 ومر
 1 2 2 اك ل نإ و

 ,ةهسفنأ ىلَع قافنلا نؤوشختي ةياحصلا)

 (هِيوُسَوَو ِهَلل ٍتيِذْكَتلا اوُفاَخَي ْملَو
 هلل َبيِذْكَلا اوُهاَحَي ْمَلَو ْمِهِيْمْنَأ ىَلَع َقاَقْنلا َنْوَسْحَي ُةَباَحَّصلا َناَك »ب

 اذكر كاييفي ةلوسرو هللا نك ا[ هنأ بقل نو لكي نوؤتلا نإ لولو
 م هدل ىو

 ا اح ٌنِمْؤَم نأ :لاق نم 0.

 ُمِْلَتْسَت ِةَيبْلَق ٍلاَمْعَأ نِم َّدُب ال لب ؛ِقيِدْصَتلا َدَّرَجُم َسْبَل ُناَميِإْلا نكلَو ؛ٍِزاَجْلا

 ان متلو دلل رع ا و نا هللا تحف ةّرها اّلاَمْعَأ
 عمت م00 :ناميالاب روُمأْلا ٌصخأ نو اذه هْنَع هل -

 هه ©

 (وللا ٍةَيْشْخَو هللا بح نم ٌءْيَش ٍقِيِيْصَنلا َعَم َنوُكَي ْنآ َنب ال)
 َناَك اّلِإَو ءاَفَّدَصُم َنوُكَي ْنَأ َّدُب ال :ٍباَوَنلِل َّيِحَتْسُمْلا ممل نإ معدل

 لْثِم ؛ِةَبجاَوْلا ةيِناَميِإْلا ٍلاَوَْأْلا نِم بلقب َماَق َقَّدَص نَم َلُك َسْيَل ْنِكَل ءاَقِفاَُم
 ٍلْكَوَتلاَو ءٍِلاَمْعَأْلا يف ُهَل صالخإْلاَو هللا ِةَيْشَح ُلْثِمَو ههِلوُسَرَو هللا ِةَبَحَم ٍلاَمَك

 00 يِئاَرُي َكِلَذ َعَم َوْهَو ُلوُسَّرلا ِهِب َءاَج اَمِب اَكَّدَصُم ُلْجَّرلا ْنوُكَي لب ؛ِهْيَلَع

 يف ٍداَهِجْلاَو ٍلوَسَرَو هللا نِم ِهْيلِإ ٌبَحَأ هلاَمَو هلهأ نوكُيَو 0 اذ لوس ولا نو ل با هلاك لها نك
 نأ قال لا نع رو طع ىلع او ءا همك يك 2 و ا م 8

 نإإ» :مُهَل َليِقَف ةَءاَرَب ٍةَروُس يف ِرْمَأْلا رِخآ يف َنوُنِمْؤُمْلا اذهب ٌبطوخ دق

 َنوُكَأ ىّنَح ْمُكُدَحَأ ُنِمْؤُي اَل ءوِدّيِب يِسْفَت يِذَّلاَو» :َلاَق هللا َلوُسَر َّنأ نيحيحصلا يف تبث دقو )١(

 . وِدَلَوَو هِدِلاَو نِم ِْيَلِإ بح



 ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت لا و
 00 ا ا ل  بب0بثأثأثأ؟|ت| خي

 ا قو اًهينتف 90 ٌلوَتَو و ع 2 كوْرَأَو ا 1 أو وابا 32

 404 هلأ 2 يق 7 2 مد حس 0 مو هي

 يف ٍداهجَو يلوسرو ِهَّل 2 كحتإإ بح آهتوضرت اهد
 ُموُلْعَمَو ء[؟4 :ةبوتلا] «َنيِقِسَفْلا ْمَوَقْلا ىرَبَي ال ُهَلأَو ورعب هَ 20 يح أوصيرتف 0

 .ِةَمّصلا ِهِذَهِب مُهَرَتْكَأ وأ َنيِمِلْسُمْلا نِم اًريِثك نأ
 و

 ام لإ تح ةلوُسرو هللا نوكي يح يؤم لجبل نوكي ال هلأ تنك دقو م

 | ليِبَس يف ِهِسْفَتَو ِهِلاَمِب َدَهاَجَو .2''ْبَتْرَي ْمَل نَم ُنِهْؤُمْلا اَمَّنِإَو ءاَمْهاَوِس

 -هليبس

 ع

 ُهنَع ىتت يذلا َوهَك :ناتبإلا يف ٌةَِجاَوْلا لاوخآلا وبْلَمِب حقت مل ْنَمَق
 .ٍناَميِإْلا نِم ُنيِدْصَّتلاَو «ُنيِدَْنلا ُهَعَم َناَك نإَو «َناَمِيِإْلا ُلوُسََرلا

 ُقيِدْصَتلاَق اّلِإَو «وللا ِةَيْشَحَو هللا ٌبُح نِم ٌءْيَش ٍقيِدْصَنلا َّعَم َنوُكَي ْنَأ دب

 عزو ييوضتك قفا لج نبلا اناعير سن تنآا و نك ةعب ركل ذَا
 |". 0/1 .ةّئمْهَجْلا ىَلَع ثّللا ُهَرَكْنَأ يذلا َوُه اَذَعَو ءسيلئإَو ٍدوُهَيْلاَو

 الَو

2 

2 

 قاَقِنَو ٌناَميِإ ِهيِف ُنوُكَي ناَسْنِإْلا)
 (ٍّلملا نع ٌلْقْنَي ال َرْفَكَو ناَميِإ هيف ُنوُكَيو

 :ٌقاَمِنَو ٌناَميِإ ِهيِف ُنوُكَي َناَسْنِإْلا نأ :ٍفّلَّسلا ٍلْوَق نِم َناَك اَذِإ 88ة]

 نع لقي يذلا ُرْفُكْلا َوُه َسْيَل ٌرْثُتَو ٌناَميِإ هيف ُنوُكَي ُهَّنإ :ْمِلْوَف يِف َكِلَّذَكَ
 َلَرنَأ آَمي مُكَحي ْرَل صو :ىَلاَعَت هلْوَف يف ُةُباَحْصَأَو ٍساّيَع ُنْبا َلاَق اَمُك ِ؛ِةلِمْلا
 20 م عر ص

 َقَّلِمْلا نع ُلُقْنَي ال اَرْفُك اوُرَمَك : اوُلاَق «[44 :ةدئاملا] نورك مه َكِيلْوَأَم هَل

 كلذ ررق امك بجاولا هلامك ىفني لب ؛هتحص الو هدوجو ىفني ال ناميإلل ىفنلا اذه لثمو -
 1 - .ىلاعت هللا همحر مالسإلا خيش
 5 :- ٌربْلا لاّمْعَأ :يأ  اَهِمَدَع َدْنِع ٍناَميِإْلا ىَقَن ْنِإ : يه مدقت امك اهررق يتلا ةدعاقلاو

 .ٌدَبِحاَو اَهّنَأ ىَلَع
 .ها . ٌةيَحَتْسُم اهنآ ىَلَع لَ :- ُهَناَميِإ فني ْملَو - اًهبِحاَص ِناَميِإ َلْضَف َرَكَذ ْنِإَو

 .ّكّشي : : يأ )000



 ريبكلا ٍناَميِاّلا ٌباَتِك

 17 //] ةسلا ةكنا نه ةرغو,ندح نب ةمخأ كلذ ىلع مُهَعَبلا كلو

 هانا نايا ةقو رثكلا يكش ني ةنكش ةقع نوي قمانلا ضخ 7 م ا ىعاد 5 20 8 - 3 مم 5 - 3 0-7
 5 رة عل 2 م 2 م وام د 5000 َ ع يمس |6522 عمم

 اَهْبِحاَص نأ َْعَم ءاّرمك بونذلا نِم ريثك ِةَيِمْسَت يِف ْةكَي ّيبنلا نمت َدَرَو اذه ىلَعَو
 09 030 © 0 ش 0 0 200 0 ضع 2

 ُباَبِس» : ِهِلْوَمَك ؛راَّثلا ىِف ُدْلَحُي الف ِناَميِإ نِم ِةَّرْذ ٍلاَقْثِم نِم ُرَثْكَأ ُهَعَم ْنوُكَي دق
5 

 ْمكَضْعَب ُبِرْصَي اًراَفك يِدْعَب اوُعِجْرَت ال» :ُهَلْوَقَو .'"”ٌرْفك ُهَلاَتِقَو قوُسف ِمِلْسُمْلا هُسد 8 0 2 هرم ه2 هك 00 ١ 5 00 -. 4 هوو

 ُهاَمَس دّقَف «"00اَمُهذَحَأ اهب َءاَب دَقَف ُرِفاَك اَي هيخأل َلاَق نَم» :ُهَلْوَق َكِلَذَكَو ها 51 معو س6 سمس ا ئ:6 وعيش (ت 8 2 2 10 نا
 و
 أ َجّرحَح ولف ءاَهب َءاَب اَمُهَدَحَأ َّنَأ ٌرَبْحَأ دَكَو ءِلْوَقْلا َنيِح ُهاَح ع

 وو 5 - ويدعي شا 8 ل 0

 [ "هه /ا/] . رفك هب 1 ؟هاخأ نكي مل ةيلكلاب مالسإلا

 تكن

 نع اًمهدح

 قافنلا

 ىَلَعَو ءرْفْكْلا ُراَمْضِإ َوُه يِذّلا رّبكألا ٍقاَمّْنلا ىَلَع ُقَلظُي ٌقاَمْنلا 59 ا

 [14 0/11 .ِتاَبِجاَوْلا يف ِةَيناَلَعْلاَو ٌرّسلا فالتخا َوُه يِذَلا رّْكْصَأْلا ٍقاَقَثلا

 امو ةقامي ىلحت ُلُدَي ام ِهِلْغَفَو هلؤك ىف ٌرَهلظَي نأ دي ال ٌقِفاَتَمْلا 757
 ىلَع هللا اًمَرّهظأ الإ ةَريرَس دحأ َرَسَأ اَم :نافع َنْب ناّمثع َلاَق امك ءهَرَمْضَْأ 007 1 00 03 هع 4 لف 2 يس معَ 2 2 5 0 مم 6 رع 00 0

 نق ولو» :َنيِقِفاَنْمْلا نَع ىَلاَعَت َلاَق دَقَو هوِناَسِل ِتاَْلْفَو ِههْجَو ٍتاَحَفَص
 و
 «ذرقلا نمل يف قفرتتلز» :لاك مث ء[١ :دمحما هجم ركتقرتت نكتنتا 5

 .ٍلوَقْلا ِنْسَل يِف مُهَمرْعَتَل هَللاَو :يأ ؛ٍِبوُذْحَم مَسَك ُباَوَج َوْهَو 00 :دمحم]
 ةكوُقْؤَمَك اَميّسلاي ُةتقرْعَم اّمَأَو ءاَهْنِم دب ال ٍلْوَقْلا ِنْحَل يف ٍقِفاُمْلا ٌةكرْعَم

 ]:١٠١/١[ را ىَلَع
 لس هه رز

 .(560) ملسمو 11 يراخبلا هاور ةهز .هجيرخت مدقت 2غ

 :يراعبلل ظسلاو 407 ميمو 05129 يراحتلا وو 6



 ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت لا دي د
 تت تت خخ حسا 4

 ٍلِطاَبْلا نم ّقَحْلاَو ٍبّيََطل ا نِم ِثيِبَحْلا َريِيْمَت بحي ىَلاَعَت هللا 55

 ؛ َنيِمِلْسُمْلا َعَم اونا نو ُقاَقِن ْمهيِف وأ وقفات :فاَنْصَأْلا ِءاَلْؤَ نأ هل

 َنِإَف ؛ِنِطاَبْلا يِف اًقِفاَنُم َنوُكَي ْنَأ ُعَنْمَي ال ٍرِهاَظلا يِف اًمِلْسُم ِلْجّرلا َنْوَك َّنِإَ

 . مُهَماَكْحَأَو ْمِهِتاَمِص َنّيب دك ْنآْرُقْلاَو ٍِصاّطلا يف َنوُمِلْسُم مُهَّلُك َنيِقِاَنُمْل

 ٍروُهظ َعَم مالْسإْلا ِةَّرِع يِفَو هلك هللا ٍلوُسَر ٍدْهَع ىَلَع َنيِدوُجْوَم اوُناك اَذِإَو
 ْبَبَسَو اَمّيِس ال ءاَدوُجُو ُدَشَأ اَمُهْنَع ْمِجِدْعُب ْعَم مُهم :ِةَلاَسرلا ٍروُنَو تلا مالغأ
 [ 07/54 .لْسّرلا هب تاج اَمِل ٌضِراَعُمْلا َوُهَو ْفُكْلا د

 :ناقافن انه ,#” 5 ١
2 

 . ماَلَكْلاَو ملل لْهأِل قاَمِن -أ

 ا ِلَمَعْلا ٍلُهَأل قاَقلَو تانن

 تبوُجَو ىَرَي ال ْنَأَف :ِهِبِحاَص ِرْفُك يِف َبْيَر ا يِذَّلا ٌضْحَمْلا ُقاَقَنل ١ اَمَأَك
 ا ا مسه 4

 َعَم َدَقَتْعا نِإَو ب َّرَمأ اًميِف ِهِيَعاَط َبوَجَو 0 دي ربخأ اًميِف ِلوَُسَرلا 0

 .اُلَمَعَو اَمَلِع ٍرْدَقْلا ُْميِظَع َلوُسَّرلا ْنَأ َكِل

 :اًذَه َنوُد َوُه يذلا قاَقّتلا ام

 .ِرَبَخ ٍرْيَغ نم هللاب َمْلِعْلا َبْلُظَي ْنَأَت -

 .ِِرْمَأ ِرْيَغ نِم هلل َلَمَعْلا وأ -

 . ِةََّوَصَتْمْلا نم ٌريِثَك يناثلابو
 وتس <

 و

 َرَخآ اكَلْسَم َنوُكْلْسَي لب ٍ؛َكَلْسَمْلا اَذَه َنيِكِلاَس َرْيَغ َنيِلَمَعْلاَو َىِمْلِعْلا

 .رظَنلاَو ساّيِقْلا ٍةَهج نِم اّمِإ -

 .ٍدْجَولاَو ٍقوذلا ٍةَهج نم امِإَو 9



 ل ريبكلا ٍناَمياْلا بانك كلك | ناَميالا تانك

 ال 6

 لوس راو كنا

 هع اوُضرْعُي نأ ام

 .ُهوُكَلَس اَم ىلإ ُهوُدْرَي ْنَأ اّمِإَو -

 هلل اَدَّمَحُم َّنَأب اًرِهاَطَو اَنِطاَب ْمِهِفاَرِتْغا َّعَم ءِنْيَمْثّصلا ِنْيَذَه َقاَمِن ْرَظْناَ

 .نماثلا ُمَلْعَأ ُهَنَأَو ٌلوُسَر ُهَّنَأَو ءقْلَحْلا ُلَضْفَأَو ءِقْلَخْلا لَمْكَأ

 . اًدج ٌريِثَك اَذَهَو ءاوُرَمك : ِهِتَعَباَتُم َكْرَت اوُعَّوَسَو ُهَتعَباَتُم اوُبِجوُي ْمَل اَذِإ ْنِكل

 ]/1/ "5 -51١[

 لقي مل نإو ءاّنطاب بئات هنأ ركذي نأ دب ال قيدنزلا نأ هبشألا م85 ]

 [554/* كردتسملا] .ريغت هنطاب نوكي نأ لعلف

 ُهَئاَحْبُس هللا َرَبْخَأ 55

 ةَنْدِفْلا ْمُكَسوْعَبي ل 5 الات موا ا ام كيف ْاْجَرَح ول» :َلاَق
 58 نتف رستم لآل ماللاب ُهاَذَع اَمَّنِإَو [41 :ةبوعلا] 4« نوت نوكتس كبفو

 َباَجَتْسا أ ؛(هَدِمَح نَمِل هللا َعِمَس» :ِهِدّْبَع ِناَسِل ىَلَع هللا َلاَق امك َةَعالَّملاَو

 . ْمُهَّل َنوُعيِطُم :يأ ؛ 4مل َنوْعَبَس» َكِلَذَكَو ُهَدِمَح نَمِل

 [179/10] . "79ه رْيَعب فْيكف َنيِقفاَُمْلِل َنوُعاَّمَس ّمْوَق ل اًدِإَف

 م0161 3. ُقْفاَتُم َوُهَق ِهِجاَوْرَأ ب بْيَعِب هلك يلا جبع نَم 7659

 هه مه

 مهيفف كلذ عمو .مايألا رثكأ وأ موي ّلك ِدلك يبنلا ف نِم اًيرط اًضغ قحلا نوعمسي مهو اذه )١(

 .مهمالكب بجعُيو نيقفانملل عمتسي نم
 مهعيطُيو اًيركف وأ اًيدقع نيدسفملاو نيقفانملاب بجعُي نأ نِم رذحي ْنأ نمؤملا ىلع بجاولاف

 .مهلالضب رعشي ال وهو
 .اًثيدحو اًميدق ةضفارلا نيد وه امك (؟)



 ةئاعر_ مالسأإلا نيش لئاسروو قوات“ بيرهقق 322223232323200 .  ب هنأ مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 8

 «ٌقِفاَتُم ُهّنَأ ٍِنِطاَبْلا يِف َمِلُع نإَو ْتَروُيَو ْثِرَي قيِينّزلا َقِفاَنُمْلا لق) قِفاَخُم كس ّ هال نيل
 باتي لقو

 مه اَمَو يلا ِرَوَيلبَو هَل اَنمَمظ :اوُلاَق َنيِذَّلا َنيِقِفاَتُمْلا َّنِإ 054]
 نووي ءساّتلا ْعَم َنولَصُي نوفوم ٍرِماَظلا يِف مه «[8 :ةرقبلا] #«َنيِنِمْؤَمِ

 20# م عمر

 ىَلَع َنوُقِفاَتُمْلا ناك اَمَك . مهنوثراويو مُهنوحكاَتي نوفل َنوُرْعَيَو نوحيَو

 َنيِرهْظُمْلا ِراَمُكْلا مكب َنيِقفاَنُمْلا يف لكي ْنَِنلا مكْحَي ْملَو لكَ هللا ٍلوُسَر ِدْهَع

 .َكِلَذ وْحَن اَلَو مهتثراوم اَلَو ْمِهِتَحْكاَنُم يِف ال ٠ ٍرْفْكْلِل

 - ٍقاّمّئلاِب سائلا ِرَهْشَأ نِم َوُهَو - لولس ُنْبا بأ ُنْب هللا ُدْبَع َتاَم امل لب
 هل وعم

 مُهْنِم ت تومي ناك نم ُِياَس َكَِذَكَ َنيِنِمْؤُمْلا ٍراّيِخ نِم ّوُهَو ىلا ُدْبَع ُهْنبا ُهَنِرَو

 :نيولسملا م َعَم هوُنرَو ُثِراَو ْمِهِدَحَأِل َتاَم اَذِإَو َنوُنِمْؤُمْلا ُهَتتَرَو هِي

 ُتِرَي لَم :ُهَتََدْنَر ْمُتْكَي يِذَّلا ٍقيِدْنَّرلا ٍقِفاَتُمْلا يِف ُءاَهَمُمْلا َعّراتت دَمَو

 هنأ ِنِطاَبْلا يف ّمِلْع نِإَو ُتَروُيَو ُثِرَي هنأ حفيصلاا ءِنْيَلْوَق ىَلَع ؟ُتَروُيَو

 ةاَلاَوُمْلا ىَلَع ُهاَنْبَم َتاَريِمْلا َّنأِل ؛للي َتَنلا ٍدْهَع ىَلَع ُةَباَحَّصلا َناك اَمُك «ٌقِفاَنُم

 ْنِكْمُت ْمَل َكِلَدب َقّلُع ول ُهّنِ .ٍبوُلُقْلا يف يِْا ِةْبَحَملا ىلع ال ةرهاطلا

 ام َوُهَو ءاَهِتَنِظَمِب ُمُكَحْلا َقلُع َةَرِشَتْنُم ا ا ان[ ةكشلاو ُّنَفِرْعَم

 :ةيولسملا الاوفر

 ْمَل :"َمِلْسُمْلا ٌرِفاَكْلا اَلَو َرِفاَكْلا ْمِلْسْمْلا ْثِرَي اَل» :لَك َيِبّنلا ُلْوَقَف

 لب ؛ِراَّنلا نِم ٍلَمْسَأْلا ٍكْرَّدلا يِف ٍةَرِخآلا يف اوُناَك نِإَو َنوُقِفاَنُمْا هنبقا لحَّدَي

 .َنيِمِلْسُمْلا ِرْئاَسُك ٍدوُدَحْلاَو ٍقوُقَحْلا يِف اوُناَك َكِلَذَكَو َنوُئِرَيَو َنوُنَروُي اوُناَك

 نِم اًريِثَك َنِإَ ماَقَمْلا اَذَه يف ُدَروُت ٍةَريِثَك تاه نع ُباَوَجْلا ُرَهْظَي اَذَهِبَو

 8 ٌقِياَق وآ ُلْدَع ذل ممم مالو َنيِرِهْظُمْلا يف َيِقَب اَم َنيِرُخَأتُمْلا

 ةَماَيِقْلا مْوَي ىَلِإ َنوُناَرَي اَلَو اوُلاَز اَم َنوُقِفاَنْمْلاَو «َنيِقِفاَُمْل مك نَع

 .(1518) ملسمو كالت يراخبلا هاور 2000(



 3 ْ مسج ريبكلا ِناَميل بانك

 َكِلَذ نَع هللا ُاَهَل ىّتَح مُهَ ُرِفْغَتْسَيَو مِهْيَع ي 0 الَوَأ هلك ُنِبَنلا َناَكَو
 86-0 ص مريس يس ردو

 :لاَكَ «[854 :ةبوتلا] «دورَق لع ل ادبأ َتاَم مُجْنَي 0 ا :َلاََف

 4ك ن1 هني لقا ان ديت 1 وقتا دإ مك زيئتتك 1 وأ مك زينتنا»
 5006 اََو مهْيَلَع يَلَصُي 0 ُمَلَق 8٠[« :ةبوتلا]

 ا مُهْنِم ُلِحَتْسَي ال ٌّهَم وضم مُهَلاَومَأَو مُهْواَمِد ْنِكلَو

 وك رف َدوُرِهظُي لب ؛َدوُنِمْؤُم مُهْنَأ َنوُرِهظُي ال َنيِذلا

 اًذإَف ىلا 6 0 الإ لإ ا ذأ اوُدَهْشَي ىّنَح َنماّئلا َلِتاَقَأ ْنأ تْرِيأ»

 . ل ىلع مُهَباَسِحَو اَهَقَحِب ب الإ مُهْلاَوَم هأَو مُهَءاَمِد ينم اوُمَّصَع اًموُلاَث

 ٌقِفاَنم ُهَنَأ َنوُمَلْعَي الل َنيِذَّلا َنوُمِلْسُمْلا ِوْيَلَع ىَّلَص مُهْنِه َتاَم نَم َناَكَ
 هو مو وع

 .ِهْيَلَع لَصُي ْمَل ٌقِفاَنُم هنأ ْمِلَع نَمَو

 6-3 2 هر كم وع 2 0 5 م2 غي هاس بياش 4

 َةالَّصلا نع ايتن ناكل مار اهنا ىلع ىلع ٌةَراَتِج ترضح ولَو

 رس اس ل ما هم َ - - 0 6 2 0 رميّمامى سورس - م
 «مهرئارس ملعَيَو ءٍسانلا بولق نَع ّبقتي نأ مِزَل الإَو .هقافن ْمِلَع نم ىلع

 .رَشَب ِهْيَلَع ُرِدَقَي ال اَذَهَو

«> 

 سان َقاَقِن ُفِرْعَي َراَص «ْمُهتيَرط : ِهِلْوَقِب ٌةَءاَرَب ٍةَروُسب هللا مُهَمَشُك اَمَل اَذَهِلَو
 ُساَّنلا اَهَمِلَع تاَمِصِب مُهَّمَصَو هللا َّنِإَف ٍ؛َكِلَذ َلْبَق مُهَئاَمِن ُفِرْعَي نُكَي ْمَل مُهْنِم

 ُّنْظَي مُهُضْعَب َناَك نإَو ءْمِهِقاَقِِل ُةَم ةَمِرلتْسُم اهني َنوُمرْجَي مالا ناك اَمَو ْمُهّْنِ

 اَمَل ْمِهِلاَح ٍفالْخب ءِةَعاَمَجْلا َدْنِع اًموُلْعَم مُهُقاَِن نكي ْملَق هُمَلْعَي مُهُضْعَبَو َكِلَّذ

 نِم مُهْنِكْمُي يِقَب اَمَو هَقاَفّتلا اوُمَتَك ٌةَءاَرَب ُةَروُس ْتّلَرَن اّمَل اَذَهِلَو ؛ْنآْرُقْلا َكَرَ

 هلي ل نيَّلط :ىَلاَعَت هللا َلَرْنَأَو ءَكِلَد َلْبَق مُهْنِكْمُي َّناَك اَم

 ا ل ل ل
2 

 ال

 ©9 البِتم أ اوُلّيفَو أود اوف ا ا

 .(590) ملسمو ةةيقحلإ يراخبلا هاور 2000(



 هنأ مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ا

 :بارحألا] 46 اليِدبَت هلا ٍةَنْسِل َدحَي نأ ني ماسلا نارام

 .ُهوُمَتُك َقاَقْنلا اوُرَهظَأ اَذإ ِلْيَمْلاِب اوُدَعْوُت اّمَلَق 156

 نَم َلَدَتْساَو ءُباَكتْسُي :َليِقَك :ِقيِدْنُرلا َِباَتِيْسا يف ُاََّقُْلا رات اَذَهَلَو

 .هللا ىَلِإ مُهَرْمَأ ُلِكَيَو مُهَتَِناَلَع لَبْقَي للي نبل َناَك َنيِذَلا َنيِقِفاَتمْلاِب ٌكِلَذ

 تيينوعلت» :هللا َلَرْنَأ اَذَه َدْعَبَو ءِرْمَأْلا ِلَّرَأ يِف َناَك اَذَه :ُهَل ُلاَقْيَ
 ُهوُرَهظَأ ْنِإ مُهَّنَأ اوُمِلَعَف 13١ :بازحألا] 46 اليتم اُلِيفَم | ًاودِجُأ ارفقُت اَمَكَنَأ

 .ُهوُمَتُكَف اوُلَتُ هَنوُرِهْظُي ارثاَك امك

 . َقاَقْنلا ْمُتْكَي ها يركع لوول م ُهَلثقَي اَمّنِإَو 0

 4 4 1١ ديفا كاع نذل ؛ُهُيَبْوَت ْمَلْعُت اَلَو :اولاَق

 ل يبس نكي ل ةكوانإلا هزت كرف ولو قوات رخو ةاهإلا وكت قا
 [؟6٠11 .ليِْقَتلاب مُهَدَعَوَت دق نقلا .ْمِهِليتْفَت

 همهم

 مالسإلا ناكرأ نِم َرَثْكَأ ٍةَرِهاظلا ٍلاَمْعَأْلا نِم هللا ُهَبِحْوَأ اَم َناَك اَذِ)
 (؟ةسْمّخلا ِهِذَه ُماَلْسإْلا :َلاَق اًذاَمِلَف ةسْمّخلا

1 

 عكا

 00 و2 مو 5

 َرْتكَأ ةَرِهاَّظلا ٍلاَمْعَأْلا نم هللا ُهَبَجْوَأ اَم َناَك اَذِإ ُهَّنَأ :ُهْنَع ُلَأْسُي امم 79

 ؟ُسْمَحْلا ِهِذَه ُماَلْسِإْلا :َلاَق اَداَمِلَف سْمَحْلا ِهِذَه نم

 ءاَقَلْظُم ِّبَرِل ِدْبَعْلا ُماَلْسِيْسا َوُه يَِّلا َنيّدلا َرَكَذ للي َىَِنلا َّنَأ :ُقيِقْحَتلاَو

 دل مف م م
 :نسحلا ف يه ِهِذَعَو «َنيِدلا ُهَل اًضِلْخُم اهب هللا َلْبْعَيِل

 َعيِمَج اَهُيوُجُو ُّمُعَي اَلَق ءَحِلاَصَمِل باَبْسَأِب بجي اَمَنِإَف :َكِلَذ ىَوِس اَمَو
 لك «ٍِساّنلا

 يفّنلاَو ٍفوُرَْمْلاِب ِرْمَأْلاَو ءٍداَهِجْلاَك ؛ِةَياَمِكْلا ىَلَع ضرك َنوُكَي ْنَأ اَمإ -

 . كلذ رْيَغَو ْثيِدْحَتَو ٍءاَرَقِإَو ءاّيْتَو مُكُحَو ٍةَراَمِإ نِم َكِلْذ ٌعْبْتَي امو ٍركْنُمْلا نَع



 بو ريبكلا ٍناَميِاّْلا ٌباَتك هيون مك

 َةَداَبِع ٌبِجَت ْمل ءٍلاَح َنوُد ٍلاَح يِف م و

 ءىَراَصَنلاَو ُدوُهَيْلاَو نوملتفلا اهيا كرتي ب اَذَهِلَو دا هو ًةَضْحَم

 :ةيملتملا ماا ل 9

 ِداَلْوَأْلاَو ٍةَجْوَرلا ٍقوُقَحَو راع ألا ةليبوو تيحات ثاللكو

 ِءاَضَقْلاَو اَيْئُفْلاَو ِةَداَهَّشلا ٍءاَدَأ نم ُبِجَي اَمَو ِءاَرَمُمْلاَو ءٍِءاَكَرُشلاَو ءِناَريِجْلاَو

 ُبِحَي َكِلَّذ لُك :ٍداَهِجْلاَو ٍرَكْنمْلا نع ع يْهَنلاَو ٍفوُرْعَمْلاِب ِرْمَأْلاَو قَراَمِإْلاَو

 ول َراَضَم عْفَدَو َعِفاََم ٍبْلَجِ ؛ِضْعَب َنوُد ٍساَّنلا ٍضْعَب ىَلَع ٍةَضِراَع باَبْسَأب

 ىَلَع ٌبِجاَو َوُهَك اًكِرَتْشُم َناَك اَمَك ءْبِجَت ْمَل ِناَمْنإلا ٍلْعِف ٍنوُدِب ْتَلَصَح

 يف ُساَّلا ُكِرَيَْي ال ءوِرْمَع َنوُك ٍدْيَر ىَلَع ُبِجَي اَمَِْف اًضَمْخُم ناك اَمَو َياَمِكْلا

 20 يَ َةَجْوَر َّنِإَ ؛ سْمَحْلا ىّوِس ٍرِداَق ٍدَحَأ ّلُك ىَلَع ِهِنْيَعِب ٍلَمَع بوجُو

 ءاَذَه ىَلَع ب عار لافت ادق ىلع انجاز | نلف مهي اك ار ورتم كلا تيقتا

 َ | َةَِك ؛قاكؤلاَو ٍسْمحْلا ٍتاَوَلّصلاَو ِتْيبْلا ْجَحَو َناَضَمَر ٍمْوَص ِناّلْخِ

 اَهَلَعْفَي ْنَأ ْرْجَي ْمَلَو ُهّيْنلا اَهيِف ْتَبَجَو اَذَهِلَو ؛هلل ٌةَبِحاَو اَهّنِإَق اّيِلاَم اًمَح تناك

 .راَمْكْلا نِم ْبَلظُت ْمَلَو هذ اب ُهْنَع ُرْيمْل

 ْتَِرَب ِهِنْذإ ِرْيَغب ُهْنَع ُهُرْيَغ اَهاَّدَأ وّلَو يتلا اَهَل ظَرتْشُي ال ٍداَبِعْلا ُقوُقُْحَو

 عملو "1/0 .دافكلا اهب سلاظيو 4 هنمو

 ه2

 (ٍةاَكَّرلا ىَّوِس ْقَح ٍلاَملا يِف ّسْيل :ءاهقفلا لوق ىنعم)

 تب نع ويب لكل : يأ ةاَكَّرلا ىَوِس ّقَح ٍلاَمْلا يِف َسْيَ :ُلاَقُي ه8 ]

 ٌبَجَت ام 6 ءِلاَمْلا ِبَبَس ٍرْيَغِب ٌتاَبِحاَو ِهيِفَق لَو ٍقاَكَّرلا ىّوِس ِلاَمْلا ببسي
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 |" //] .مِئاَهَّبْلاَو «قِبقَّرلاَو ٍقَجْوَّرلاَو ِبراَقْأْلِ ُتاَقَقلا
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 ْنإَو
2 

 ل



 هنأ مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 7

 (ٍةَرِهاظلا ٍلاَمْعَأْلا يف ال بلقلا يِف يذلا ناَميإلا يِف هللا دنع لضافتلا)

 ِناَلَضاَمَتَي لب ؛ِةَرِهاَظلا ٍلاَمْعَأْلا يِف ِناَكَئاَمَتَي دق نْيَصْخَّنلا َّنِإ ههؤ ]

 يِذّلا ٍناَميِإْلا يِف ُلَضْمُأ ُهَنَأِل ؛ِرَحآلا نِم هللا َدْنِع َلَضْمَأ اًهيف ُلوُضْفَمْلا ْنوُكَيَو
 200 . أَملا و

 هللا َدْنِع َلَضْفَأ اًهيِف ُلوُضْفَمْلا ْنوُكَي الق ٍبوُلُقْلا ٍناَميِإ ىِف اَلَضاَقَت اّذِإ ام س 6 م م م6 سب 9 2 1 .ءليح .٠ 00 ل هَ

 نم اَلَمَع نق ْلِضاَمْلا َناَك نإَو ءٍضْعَب ىَلَع َنيِييّئلا ٌضْعَب هلل َلّضم اََهِلَ 5 هه م دال و كر م هذ 0 سى هع عزب 0 هام وس 2 00067 مه ص 2 3 0 2#
 0 ير 6. ري 0 5 مس و 0 نضوج 3 سا هن 2 202 هر6

 حون ىَلَع - َةَنَس َنوُرْشِعَو ٌعضب ِهِتَّوبن هَدُمَو - لي اَنَيبَن هللا لّضَف اَمُك ؛ٍلوْضْفَمْلا
 ني اولمع نقر نيكي هما رشر ةاكاغ يمنح ذل دق كلا هيت فدل هنو ّ 2 3 22 2 سا ه »َ 0 2 2 0 ميلا

 ءرْهظلا ٍةاَلَص ىلإ ٍراَهّنلا ٍلَّوَأ نِم َلِمَع نم ىَلَع ٍبِرْغَمْلا ىَلِإ ٍرْضَعْلا ٍةاَلَص
 .نُيَرِجَأ ٍدَّمَحَم َهمَأ هللا ىطغأف ءرْضَعلا ىلإ رْهظلا ٍةاَلَص نِم َلِمَع نم ىَلَعَو 0 سَ <62 ور مج 2 . ها 97 و 0 - 000
 أ َناَك مِهِبوُلُف يِف يِذَّلا َناَميإْلا َّنأِل ِ؛اَرْجَأ اًرْجَأ َكِيَلوُأ نِم اّلُك ىطْعَأَو و لك سار فا ه6 ل باو ل 7
 2 2 ماو وم وا خو مارب مر معونك 20 < 8 ب سل ساس هر
 نَم هيِتْؤي هلَضَف َوُهَو ءارجأ مظغأ ِءاَلُؤَمَو ءاَلَمَع َرثكأ َكِيلوُأ َناَكَو ءَلْضُفَأَو

 .اًهِب مُهَّضَحَو مهْيَلَع اهب َلَّصَفَت يلا ٍباَبْسَأْلاب ُءاَشَي
 سا ك# مورس 7 مهو إ 80 كب مو هج م سي عيا 8 كي مها د عباس 6 ضمد
 اهب قِحَتِسَي يتلا باّبسالاب هلضفي إف ىلاعت هللا هلضفي نم رئاَس اذكهَو
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 السل سي هع 6 - داس 0 07 مخ حيل ع2 000 7 0 و
 لاني ة و ءملِعلا اهب لاني ٍةَوَقِب نيصخشلا دحأ صخَي امك ءِءاَرَجلاب ليضفتلا

 و ذد هلل جاك كنلد نسعو نص او لكوتلاو َربّصلاَو َنيِقَيِل اهب هي ا ا ل ل ا وب ل وشما نر

 هقدصو هناميإ ةيوقت ىلع َةَّبِصنُم  ملعلا بلاط ةصاخو  ناسنإلا ةين نوكت نأ يغبنيف )١(
 «هتارضاحُمو هلامعأ ةرثكب همامتها نوكي نأ يغبني الو «هقلاخب هقلعتو «هديحوتو هصالخإو

 .هللاب قلعتلاو نيقيلاو ناميإلا بناج لمهُيو «نيرخآلا نوؤش يف رظنلاو فيلأتلاب مامتهالاو
 تاردق هدنع سيل يذلا ملعلا بلاط وأ ملاعلا نوكي دق :هللك مالسإلا خيش هررق ام ىلعو

 لامعألاو فيلأتلا يف اوعرب نمم ىلاعت هللا دنع لضفأ «ةوعدلاو فيلأتلا وأ ظفحلا ىف
 .اهريغو تاونقلا يف طشانملاو ةوعدلاو ةيريخلا
 .هبلَق يف َرَكَو ِءْيَنِب ْنِكَلَو ءِماَيِص اَلَو ٍةاَلَص ٍةَرْثَكب ركب وُبَأ مُهََّبَس اَم :لاق نم قدصو
 .كمولعو كلامعأ ةرثك ىلإ رظنت نأ لبق ,«كبلق يف رقو ام :ىلإ رظناف



 مار ْ 00 ريبكلا نايل بانك

 [813- 1/1/1 الا نم هب َلَضَف اَمِب دارج يف ُهَلَضَف

 ةئردقلا أَ ىري نمم ةعامجِل امهريغو سَ يالا جَْ) مه ع
 ْمَل عدبلا هذه ىَنِإ َةَيِعاَد َناَك نَم ْنِكَل ءةَعيَّشلاَو ٍجِراَوَخْلاَو ٍةَمِجْوُمْلاَو

 (ُهَل اوُجَرَكُ
 ٍرَظَنلا ٍلْمَأ نم ٌريِثَك هيِف َلَحَمَو ِرََمْلا يف مالكا هتف َرَهَتْشا امل 7

 : َنوُرِكْنُي مَنِ مّلِعْل مّدَقَتي َنوُرَقُي ةَيرَدَقْلا ُروُهْمَج َراَص :ِداَنْعْلاَو

 . ٍقْلَحْلاَو ٍةَكيِشَمْلا َموُمَع -

7 
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 يِفَو ؛كِيَلوُأ 1 اَوُسُيَل 0 ةنولاَص 5086 مُهَف :ِءاَلْؤَه اّمأَ
 ْمِلْسُمَو ُيراَحبلا عَوْخأَ 0 0 يف داقلاوا ِءاَمْلُعْلا نم ريزك ٌقلَح ءال 2 ل ره

 م ا ل دي وم و م ا -

 اَلَق َرَجْهْي نأ ِهتَبوُقُع َنكَأَو ءاَدِهَتْجُم ِنِطاَبْلا يِف َناَك َنِإَ ماضل و ورم

 ليفت الو. *""نئضقتْسُي: لَو مْلِعْلا ُهْنَع ذَحْؤُي ال ءِنيِّدلا يِ ٌةَبتْرَم ُهَل 000
74 

 .َكِلَذ ُوْحَن وحنَو و ةتَداَهَش

 0 0 اَدَِلت الع نو بيرت ُكِلاَم تق

 007 5 ًَ ٍةكِجْرُمْلاَو يرَدَقل , يأ

 .ةَرْضَبْلا ٍلْهَأ َرثُكأ اَنكَرَتَ ِةَيِرَدَقْلا نَع َةَياَوُرلا اَنَْرَت ول :دّمْحَأ َلاَقَو 0001 رم و

 .اًيضاق نوكي ال :يأ )١(
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 هداك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 1-لا مم 5
 اعل س#

 و ٌةَلِكْشُم ٌةَلَأْسَم :ِتاَِئاَكْلا ِةَداَرِإَو ٍداَبِعْلا ٍلاَعْفأ ٍقْلَح َةَلَأْسَم َّنآل اَدّمو

 بي ا ل ا

 اوَقَ وعاَبْنَو َناَوْفَص ِنْب مْهَج َكَلْسَم مهْيَلع ٌدَرلا يف ذ اوُكَلَس ِمُهْنِإَف ؛ْمُهُرَْكَأ وأ

 ِباَبْسَأْلا نِم ُهّلَعَج اَم اوَقَنَو ءوِداَبِعِب ُهَتَمْحَر اْوَقَتَو ِرْمَأَو ِهِقْلَح يِف هللا َةَمْكِح

 َكِلَذ َراَص ام ِهِعِئاَرَشَو هِتاَقوُلُحَم يِف ِةَدوُجْوَمْلا يق ل ل
 وج كيف

 نوُمَع ب اوناك ذإ 4 ةنسلا ةنودطَي مَع مُهلوَ ار َنيِذَلا ِءاَلَقُعْلا رَثْكأ نوفل ايس

 مسساا

 عت ممم 0 . ْمُهَج ُهَعَدَتْبا يِذَّلا ُلْوَقْلا َوُه ِرَدَقْلا يف ِهنُسلا ٍلْهَأ لوك 1

25 

 عدف نع و آلا عدب نم ع ٍدْياَقَعلا دب َِ ِلاَعْفَأْلاَو ٍلاَوَق لا دب 2 َمَقفلا ةّمح دم ةعدب

 .ِنيدَد ملم لأ ةَمَأْلا َدْنِع مُه ٌةَعاَمَج (ِءاَهَْفْلا ِءاَجّرِإف 0

 عدي نم اذه اوُنَعَج لب ؛ِءاََُْلا ٍتجْرُم نم اَدَحَأ ِفَلَسلا نم دحأ ري مل اَذَِلَو

 ّنكَل ٠ يمل ايف ٍعرتلا ني اًريِثَك َّنِإَق ؛ِدِئاَقَعْلا عّدب نم ال ِلاَعْفَأْلاَو ٍلاَوُق هلا

 ٍفاَلْخِب َلوُقَي ْنَأ ٍدَحَأِل َسْيَلَف ُباَوَّصلا َوُه ِةَّنّسلاَو ِباَتكْلِل َقِباَطُمْلا ظْمّللا

 لأ ني مالكا ٍلْهَأ عتب ىلإ ةَعيِرَك كِل َراَص دقو امس ال ءِلوُسَرو لا ٍلْوَق

 ايناطنللا ىف زويل ًاطكلا ةتللك راضق ٍقْسِفْلا ٍروُهظ ىَلِإَو ْمِهرْيَغَو ِءاَجْرِإْلا

 َلاَق ىَّنَح ِءاَجْرإْلا مد يِف ُلْوَقْلا 0 اًَذَهِلَك ؛ٍلاَمْعَأْلاَو ٍِئاَقَعْلا يف ميِظَع [ أَطْحِل

 نِْف نِم ِةّمَأْلا هِذَه ىَّلَع ُفَوْحَأ - ة َةَكِحْرُمْلا : يِنْعَي - مُهُتنْتَِل : يِعَحَّنلا ْميِهاَرْبِ

 [؟"960 ]// 945” 

 َلوْحدَو ٍناَميِإْلا َلْضاَفَت ُهَعَبنا نَمَو نايس بانل ُداَمَح َرَكْنأ 55

 م 2 نم الؤعت «هف ءانئتسالاَو هيف ٍلاّمْعألا



 عمم ريبكلا ٍناَميِاّلا ٌباَتِك

 نِم اوُناَكَف :ِدّوْسَأْلاَو ةمقلعك ؛ِدوُعْسَم ِنْبا ٍباَحْصَأ نِم ُهَلْبَق نَمَو ُهَلاَئْمأَو

 ٍناَميِإْلا يف َنوُنَْتْسَي اوُناَكَو ِةَئِجْرْمْلِل َةَمَلاَحُم ِساّنلا

 اَذَه يف َلَخَدَو هُهَعَبْتا نَم ُهَعَبَتاَو ُهََلَس فَلاَح َناَمْيَلُس يبأ َنْب َداَّمَح ّنِكَل

 . ْمُهَدْعَب نَمَو كوع ٍلْهَأ نِم تيان
 ٍلْوَقْلا ظِيِلْعَتَو مُهْعيِدْبَتَو ِءاَلْؤَع ىَلَع مُهُراَكْنإ َدَتْشا َةَمْيَأْلاَو فَلَّسلا َّنإ َمُن

 ال مُهَّنَأ ىلع َنوُقِفَتُم مُه لب ؛ْمِهِريِفْكَتب قطن مُهْنِم اًدعأ ملغأ ْمَلَو ؛مِهِِ
 [ة 1/1 . َكِلَذ يف و

 هه هم

 (مالسإلا يف ءانثتسالا مكحو ؟ماَلْسِإْلا وأ ناَمِيإْلا :لضفأ امهُتأ)

 :يلوثأ ةَنالَن ىَلَع ماكْسِإْلاَو ٍناَميإْلا يف ُساَّنلا ههه ]
 .ُناَميِإْلا هيف ُلُخْدَي ُهَّنِإَف ٌلَصْفَأ ُماَلْسِإْلا نووي هي ةَئِجْرُمْلاَف -أ

 ُةَلِزَتْعُمْلا مُهَو ٌءاَوَس ُماَلْسِإْلاَو ُناَميإْل رو ورا تدم

 نَع ٍرْضَن ُنْب دمحم ءاكع و ةةسلاو فيركلا ٍلْهَأ نم ٌةَمْئاَطَو ءٌحِراَوَخْلاَو

 .َكِلَذَك َنسْبلَو .مِهِروُهْمَج

 ِْبَلَع َلَد يِذَّلا َوُه اَذَهَو ءُلَضْفَأَو لمُكَأ نامل َنأ :ُتِااَنلا ُلْوَقْلاَو - ت
 .ناَسْحِإِب مُهَّل َنيِعباَنلاَو ٍةَباَحَّصلا نَع ُروُنَمْلا َوُهَو  عِضْوَم ٍرْيَغ يف ُةنْسلاَو ُباَتَكْلا

 نِم ْتَسْيَل ُلاَمْعَأْلاَو ِلْوَقْلا ُدّرَجُم ُماَلْسِإْلا :ٌلوُقَي نَم مُهْنِم "”ءاَلْؤَم م

 مف الإ قهعاو: هاولفا ةرماشلا لاه ألا وف ةاكقإلا نأ ةيعقلا

 ُيِنِوُمْيِمْلاَو ُمرْثَأْلا َلَقَت اَذَكَم ُةَمِلَكْلا َوُه :ٌيِرْهّزلا ٍلْوَق ىَلَع ِهيِف َءاَنْئِيْسالا

 .ثلاثلا لوقلا باحصأ :يأ )١(



 ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت م

 ُةَمِلَكْلا ُماَلْسِإْلا :َلاَك نَم َلْوَ هيف ْرَتْخَي ْمَل يذلا رحآلا ِهِباَوُج ىَلَع ان

 ُلَعَف دَق هنأ ُمِزَجَي ال َناَسْنإْلا َنِإَ ؛ِناَميإْلا يف سس امك ماَلْسإلا يف نس

 "اوي ِهِناَسِل نم َنوُمِلْسُمْلا م 1 ّس نَم ُمِلْسُمْلا» :قلك يل َلاَق اَذِإَو

 0 امك نضقت كَ ديحْلا لَعَف ١ لعف ةنأب همْرَجَف :''":سْمخ ىَلَع ماَلْساِل ىِنُب١و

 : ئأ ؟[8١7 :ةرقبلا] ا ىنفأ اوُنُخْدأ»م لا َلاَق دَقَف «ِهناَميِإِب هِمْرَجَك

 000 ءا“< - 3 1 ع مو

 و وَ سه 0# هير
 مشا يف ةيجي ناتبإلا مشا يف ورك ام فلا ني يع دم يلعتو

 قو نكح دنا مت انك دي ءاقنإا كلن ةقيكلا ماسلا َديِرَأ اًدإَف «مالسإلا
 < وع

 هب َديرُأ اَذإَو
 23 عر

 ىف ِءاَنْعَيْس الاَك هيف ُءاَنْثِيْساِلاَف اهلك ٌةَرِهاَظلا ِتاَبِجاَوْلا لعف نم وب

 [غ6٠١ 5١ /] .ناميإلا

 ه5

2 

 (هب ِةَقَلَعَتُمْلا ماَكْحَأْلا بسكب ُتَبْثُيَو ىَقْني دِحاَوْلا مشإلا)
 ماكخألا بسحب َُبْْيَو ىَنُي حاولا مسالا نأ :رمآلا ٌعَمِج مهدق]

 ل ولاا ا تينأ اذإ تنيني الك هيب ةقلعتملا

 ٌموُهُمَم يقم ىقملا نأل ؛ ممل ِرِئاَسَو 8 مالك يِف اَذَهَو ءماكخَألا

 عِضْوُم يِفَو ا يف َنيِنِمْؤُمْلا نم َنوُلَعْجُي دك َنوُقِفاَنُمْلا :َكِلَذ ُلاَثِ
 1 , .ْمُهْنِم مه اَم :َلاَقي َرَخآ

 و اَنْلإ مله مهنوخجل َنِلياَفْلاَو لدم َنِقوعمْلا هلأ عي ده ا هك 00000 م زن 1 ب رس حس رض“ د ل 52 4
 إذ 2 2 2 7-5 7 هرج د مس 20100 و 000 و أ 0439 سب وعر

 0 58 تورظني هدر ٌفوَحلا 2 اذإف 6 - كح ايل ِ سبل نوتأي

 02 00 4 00 - هر هل مرت# 2 درا 5

 َهَّحِشَأ ٍداَدِح ٍةَنِلَأِي مْكوُقْلَس ُف ْفْولل بَعد اَذِإَو ٌبوَمْلا َنِم ِهيَلَع ىَنْعِي ىَِ م

 )5١(. ملسمو ني( يراخبلا هاور 2000(

 .(5) ملسمو 0 يراخبلا هاور مهز



 الو فل سللللمل 2 _ رهن اطيل بك _ مج ريبكلا ِناَميل بانك
 هم يك

 :بازحألا] «09) ايس هلأ َلَع َكِلَذ نو كو مهللمعأ هَل هلأ طبخأق اممم كيلو رج

 ٍداَهِجْلا نَع َنيِلِكاَّنلا ٌوُدَعْلا نم َنيِفِئاَكْلا َنِقِفاَنمْلا ءاَلُؤَم َلَعَج َكِلاَتُهَق [!9

 كلر كي مه او محيي مْ هَل تؤلظتت» :ىَرخأ ٍةَيآ يف َلاََو
 .[51 :ةبوتلا] 469 2 موق

 [5 :ةدئاملا] «ةرلصلا لِإ َْمْثَمُك اًذإ ْاَوُنَماَء تذل اياتي» :هللا َلاَق اًَذِإَف

 لكل ٍنِطاَبْلا يِف ٌباَطِخ َرْهَو ُهَرَهْظَأ نَم ٌلُكِل ٍرِهاَظلا يِف ٌرْمأ َوُهَف :َكِلَذ وْحَنَو
 ْمُقَي ْمَل َناَك َنِإَو ءايِصاَع َناَك نِإَو ةلوسرلل فدعم هنأ هيك نم قرع نم

 [177" - 8/33 :ةرفاظلاَو ٍةَئطاَبْلا ِتاَبِجاَوْلاِ

 هه ه

  (يلميإلا يِف ءاَنِْتْسِإِلا مكح)
 : لجّرلا ِلْوَقب ب ِناَميِإْلا يِف م انتيسألا اَمأ مدا ]

 أ ِةَناَلَث ىَلَع هيف ُنماَنلاَف

 ع
 .ٍلاَوْقَأْلا حَصأ اَذَهَو يرام ننرألا ذو نَم مُهْنِمَو - ج 2 هده

 ائْيَش َناَمِيِإْلا ٌلَعْجَي نَمِم مُهُوْحَنَو ةّيِوْهَجْلاَو ُةَمِجْرُمْلا مُه :ُهَتوُمّرَحُي َنيِذّلَأَ
 نبْلَق يِف اَّمِم َكِلَذ وْحَنَو ٌبّرلاب 0 ٍ؛ءِهِسْفَن نِم َناَسْنِإْلا ملغ انعام

 اَمُكَو ءِنْيَئَاَهَّشلاِب تْمَّلَكَت يْنأ ْمَلْعأ اَمُك ءٌنيْؤُم ينأ ْمَلْعَأ 005

 : يِلْوَقَكَو ْمِلْسُم اَنأ :يِلْوَقَك ٌنِمْؤُم اَنأ :يِلْوَقَف . .َةَحِتاَمْلا تأَرَق يّنأ ملغ
 اَنَأ يتلا ٍةَرِضاَحْلا روثألا نِم َكِلَذ ِوْحَنَو َةَحِتاَقْلا تأَرََو هِنْيِتداَهَّقلاِب تْمّلَكَ
 للا َءاَش ْنِإ َةَحِتاَمْلا تأَرَق اَنَأ :َلاَقُي ْنَأ ُروُجَي ال ُهَّنَأ اَمُكَو ءاَهب ٌعطْقَأَو اَهُمَلْعَأ

 ههنا ةاقت نإ ليوم انآ لوك أل كلذك



 هنأ مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ين و

 .هللا كاش نإ هيلكف : لوفي رق َكِلَذ يِف ُكْشَي َناَك اَذإ ْنِكَ

َ 

 .ةَكاكَّشلا مُهْوَمَسَو ءويف ٌكاَش َوُهَك ِهناَميِإ يِف ىّنْئَتْسا نَمَك :اوُناَق

 :ناّذَخَأَم مُهَل َءاَنِْْسالا اركز كيذا

 0 اَمّنِإ ُناَسْنِإْلاَو ُناَسْنإْلا ِهْيَلَع َتاَم ام َوُه َناَميِإْلا َّنأ :اَمُهُدَحأ

 ِْيَلَع ْنوُكَي ُهَّنَأ هللا ِمْلِع يف َنَبَس اَمَو ِةاَفاَُمْلا ٍراَبِْغاب اًرِفاَكَو اًنِمْؤُم هللا َدْنِع
 ١ .هب َةَرْبِع ال َكِلَذ

0 

2 - 
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 يف َنوُنْنَتْسَي لضأْلا يِف اوُناَك نَمِم ٌةَمِئاَظ ُهَدَرَط :ِلْوَقْلا اَذَه لاَ

 لهأ ناكر :ةايفلكلا نع ءاتتيشالا اوُذَحَأ دك اوناكو نلت اعابلا ٍناَميِإْلا

 لونك :«ةكلاقلا:لاعغألا يف اًضُيُأ اَوَئْدَتْساَو . .ِةَبِجْرُمْلا ىَلَع ّنْب ٍدَّش ِماَّشلا

 ٍراَثآلا نِم َكِلَذ يف اَمِل ؛ ٍلوُبَقْلا ىَنْعَمِب َكِلَذ وُحَنَو هللا َءاَش نا : ِلُجّرلا

 نيديد

 يِبْوَت اَذَه :َلوُقَيِق ءِءْيَش َلُك يف َنوُنْنَتْسَي ٍةَرخآب ِءاَلُؤَه نِم ٌريِثَك ٌراَص ّمُث
 .هللا َءاَش ْنِإ ٌلْبَح اَذَهَو هللا َءاَش ْنِإ

 هيف َكَش ال اَذَه : ْمِهِدَحَأِل َليِق اذ

 .ُهَريَع ُهَرْيعُي ْنَأ هللا َءاَش اَذِإ ْنِكَل ءويف َّكَش ال ْمَعَن :َلاَك

 0 ؛لبفتسُمْلا يف هربرغت ٌراَوَج هلل ءاش نإ ْموِلْؤَمب نودي

 (ُلّدَبَتَت ْمَل ام ا ا و يل

 تروي نع لدي هل هلا اهلا عام ناميألا نإ هناَميألا يِف َكِيَلوُأ لو

 ءاَْؤَمَو ءِرَطَنَو داَهتجاِب ٍنيّدلاَو مْلِعْلا ٍلْمَأ نِ ُمْوَق ُهَلاَق َكْوَقْلا اَذَه َّنِكَل
 يِذَلا مُهْحْيَشَو ْمِهْحْيَس عاَبْنأ ضْعَب نع َكِلَذ اَوَقَلَت ِءْيَس َلُك يف َنوُنَتسَي َنيِذَل
 اذه زي نمو نكي غل قوز نث نامت ورفع وب :ُهَل ُلاَقُي ِهّيَلِإ َنوُبِسَتْنَي

0 

 يس

 د

 أ



 7 ْ 00 ريبكلا ِناَميل بانك

 َكِلَذ ٌتَدْحَأ ْنِكَلَو ُهَلْبَف َناَك نَم ِةَقيِرَط ىَلَع ِءاَنْئِيْسالا يِف َناَك لب ؛ءاَنْئِيْسالا

 ةييونح

 يِرْوَّنلاَو هباَحْصَأَو ٍدوْعسَم ٍنْباَك ؟تيِدَحْلا ٍباَحْصُأ ٍفَلَس ُبَه لَم ام ّ

 (ٍلّبْنَح ِنْب كنا ءِناَلطَمْلا كيعس نب ىَيَحَيَو ةَقوُكْلا ِء 50 رو (ةئيِيع نْئاَو
9 9 

 .ناميإلا نو نرتتي اوناكف ةنشلا ةمكأ نيت وردعو

 أل يِنَْتْسَأ اَنأ :َلاَق نَم ٍءاَلُْؤَه يِف َسْيَل ْنِكَل ْمُهْنَع ٌرِتاَوَتُم اَذَهَو
7 

 ُةَمِئَأ َحَّرَص لب و قارا ا لإ علا
22 

 ل مضي َناَميِإْلا َّنأِل َوُه اَمَّنِإ َءاَنْنَيْس

 :ةئوُملَْي ال ام كِل َنَِك ؛ ىَْتلاَو درْلاب اَهَل َنوُدَهْشَي ال امك د ادب

0 07 
 م 0

«> 
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 ةءامسالا اهب نلق هيلكلا نو اذخأ قلع انك «ةاقاوثلا اًمَآَو ع

 اَم َلْعِف ُنَّمَضَتَي َقَلْظُمْلا َناَميِإْلا ْنَأ :"”ِءاَئَْيْساِلا يِف يناثلا د نأ :
 000 يت تعا

 اَذَهِب ٌنِْؤُم اَنَأ :ٌلُجَّرلا َلاَ اَذِإَف ءاَهْلُك ٍتاَمَّرَحُمْلا َكْرَتَو ُهَلُك ُهَدْبَع ِوِب هللا َرَم

 اوُرِمُأ اَم عيِمج ٍلِْف َنيِمِئاَقْلا َنيِقتُمْلا ِراَرِ الا ني هلا كفل دهس كقف راجخألا

 ٍناَسْنإْلا ا نِم اَذهو هللا ِءامِلَوَأ نم نوُكَيَف .هنَع اوُهت ام لك َكّرَكَو هوب

 يِضَبْنَي َناَكَل ًةَحيِحَص ٌةَداَهَّشلا ِهْذَه تَناَك وَّلَو ءُمَلْعَي اَل اَمِب ِهِسْفَنِل ِهِتَداَهَشَو ِهِسْفَتِل
 ِهِسْفَنِل دهني َدَحَأ اَلَو ءِلاَحْلا ِهِذَه ىَلَع َتاَم نإ ِةَنَجْلاِب ٍهِسْفَنِل َدَهْشَي ْنَأ ُهَل

 وهذه ىلَع َتاَم اذ ٍةَنَجْلاِب ِهِسْفَْنِل ِهَتَداَهَسَك ٍناَميإْلاِب ِهِسْفَتْل ُهَتَداَهَسَف ِقَنَجْلاِب

 .لاَحْلا

 .ها .ِةّنَّسلا له ِرَثْكأَو اًئباَحْصُأ َدْنِع ٌةَنُس ِناَميِإْلا يِف ُءاَنْثِتْسالا :رخآ عضوم يف خيشلا لاق )١(

0/0 

 «يناثلا ذخأملا يسن هنأ تننظ ىتح لاطأو درطتسا مث «(559ص) يف هركذ لوألا ذخأملا (0)
 .(555) !!ةحفص ةرشع عبس دعب هركذي هب اذإف



 هناك مالسإلا خيش لئاسدو ةواتف بيرقت ا بلا

 3 ىذا ري ؟ | عنشتي4م سس دم يور
 لاكي اء نإ هركذنس امك رخ ىنعمب

 لإ بك ٍلثع نب دمحَأ نأ حيرش يبأ ْنب دم ينربخأ :دْاَ وُبأ لاَ
 4-5 دوا 5 -

 ءِلَمَعْلاِب : ئجن مَلَو ِلْوَمْلاِ اًنئجف

 ورخل كدت كازش هركرك دج 0 ا

 اهب اوُجَتْحَيِل ُةَكِجْرُمْلا اَهَّنَدْحَأ ٌةَعْدِب ِهِذَه َّنأل ؛ِتاَوَجْلا َنوُهَرْكَيَو ؟َتْنُأ ٌنيْؤُمَأ

 َءاَج امي اَهَّدَصُم ُهَبَلَك ُدِجَي لب ؛رِفاَكب َسْيل ُهَنَأ هِسْفَن نم ْمَلْعَي َلُجّرلا َّنِإَف ؛ْمهِلوَمِ
 ُمِرْجَك كّنأل ؛ٌقيِدْصَلا َوُه َناَميإْلا َن تبثيف «ٌنِمْؤَم انأ لو ل وُسّرلا هب أ ٌتِبْنُيَق 0

 قي شرما را 0 و ةقؤم كنب

 يي َنوُلَّصَقُي نأ هماوسل ( 010 رك وو ان 0 عشت شاملا َمِلَع امَلَق

 ٍناَميِإْلاب َنوُبيِجحُي اوُناَكَف ءٌدييْقَتَو ٌقالظِإ هيِف 0 َطْمَل َّنَأِل اَذَهَو ءِباَوَجْلا

 هنأ ٌحيِحَّصلا َناَك اَذَهِلَو ءٍِلاَمَكْلاِب ِهِسْفَتِل هيِف هاه نأ ُمرْلَكْسَي ال يلا ِدْيَقْمْلا
0 
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 ا اد ًِ 6.

 ُهَماَلَك َنِرْفَي ْنَأ يِغَبْنَي ْنِكل ءَكِلَذ َداَرأ اَذِإ ٍءاَنْنِيْسا الب ٌنِمْؤُم اَنأ :َلاَقُي ْنَأ ٌزوُجَي

 َبيِجُي ْنَأ ُهَرْكَي دّمْحَأ َناَك اَذَهِلَو ؛َلِماَكْلا َقَلْظُمْلا َناَميِإْلا دري ْمَل ُهَنَأ ُنْيبِي اَمِ
 210 0-0 الب ولْظُمْلا ىَلَع

 لبا ةانك ذر لإ نونكي ل نق وق للا ءانق نإ اذه نوكيا كلوت

 ِبَسَحِب اَذَه لب ؛ُكَّشلا ٍقيِلْعَتلا ٍةَروُرَض نِم ا «ُقيلَْملا الإ هيف َسْمَل طفلا

 كر ال ل ا اكَتُمْلا مْلِع
 ها

 يف لِخاَد ّكَّشلا نأ ْناَّطلا َّنَط ٍبِقاَوَعْلاِب ٍناَسْنِإْل مْلِع مَدَعِل د6 هيكل

 تتلللك نيل ةَهاَنْعُم

 .مهذخآمو مهدصاقم فرع ىتح «ةعدتبملاو فلسلا لاوقأب ةطاحإلاو مهفلا اذه هبهو نم ناحبس )١(

 .هتاجاتنتْساو همهف ةدبزو «همالك ةصالخ ذخأي امنإف َةَّنَّسلا لهأ نم هدعب ءاج نمو



 7 ْ 00 ريبكلا نايل بانك

 كش هيف ُرَّوَصَتُي ال [؟١ :حتفا] هلأ َس نإ ٌماَرَحْلا َدِجْسْلا َنلْخَْلا» :ُهَلْوَقَ
 اذه :تلثك لاق اذهلو ء3َويقِفْوُمْلاَو ٍبَطاَخُمْلا ِهِلوُسَر نِم اَلَو لب ؛هللا نِم

2 

 هل ل

 :نوملحي ال“ اميف 0 ُقْلُخْلاَو ُهَمِلَع دَكَو هللا نِم 0

 َءآَمي نأ آَلِإ © اَذَغ كلذ ُلِعاَف ْنِإ ِءْىَأَنِل َنكوُفَت الو# :ىَلاَعَت َلاَق دق

 ُهَبْلَطَو و هِرْبَكْلاَو ِبَّلَطلا ىَنْعَم هيف 0 :ُهَّلْوَق َّنِإَف [[4 .7* :فهكلا] 0 4

 .هللا َءاَش ْنِإ ُنوُكَي اَذَهَك :ْعَقَي ِهيوُلُظَم ُنْوَك اّمَأَو ٌمِزاَج

 ْنَأ هْيَلَع :بَلطلا يِفَك ههتّوُقَو ِهِلْوَحِب هللا نِم َنوُكَي ْنَأ ُبِجَي ٍلْعِفلِل ُهَبَلطَو

 َناَك ٍقيِلْعَت الب َمّرَج اًدِإَف هللا ُهَمِلَع امي اّلِإ ُرِبخُي ال 0 فشلا نم كلي

 ُهبََكُيك هللا ىَلَع يني اك

 7007 ا

 ال ِهِنْوَكِل ؛ِهْيَلَع ْمَسْقَأ ام ٍلوُصُحَو هوِبوُلْظَم ٍقيِقْحَتِل هللا ءاَش ْنِإ :ُلوُقَي :هيِف
 . هِتَداَرِإ يف ِدْدَرَتِل ال ؛هللا ِةَئيِشَمِب اّلإ ْنوُكُي

 .اًهيِف ةَيونَْم ال َةَمِزاَج َةَداَرِإ هب مُهَدَعَو اَم ٍزاَجْنِإل ٌديِرُم ىلاَعَت ُترلاَو 5 21

 َوُهَو ءىَنْعَمْلا اَذَه ِنيِمَيْلا يف ِهئاَنْدَيْساِب َداَرَأ نَميِف ُءاَهَقُفْلا َعّراَتَت اَذَهِلَو

 اًذِإ ُةَراَفَكْلا ُهُمَوْلَت م هوب اًنييْدَتْسُم ْنوُكَي لَه :ُقيِلْعَتلا ال ِهْئاَنْئِتْسا يِف ٌقيِقْحَتلا

 . عاري الب اًييثَتْسُم ْنوُكَي ُهَّنِإَف ُهنَداَرِإ ْتَدّدَرَت نَم ٍفالخب ؟َتِنَح

 .ِةَكيِشَمْلا موُمُعِل اًيَْتْسُم عيِمَجْلا يِف ْنوُكَي هنأ 0

 ِِتَداَرِإ ٍلاَمَك َعَم ُنوُكَي هللا َءاَش ْنِإ :ِلِئاَقْلا َلْوَق نأ ُهاَنْرَكَذ اَمِب َنّيبَت دَقَو

 َكِلَذ يف هللاب يلا بوُلْظَمْلا قفل اهُلوُقَي َوُهَو ؛بوُلظَمْا ٍلوّصح يف
 [غه8- 93 .ةَداَرِإْل يف كش ال

 ٍفَلَّسلا نِم ِهِرْيَغَو ٍدوُعْسَم ِنْبا نع ٌروُنْأَم :ٍناَميإْلا يِف ُءاَنْئَيْسالا ههه ]

 ٌنْفُك َكِلَد يِف ّكَّسلا َّنِإَف ؛هب ُناَميِإْلا مهْيَّلَع ُبِجَي اَميِف اَكَش ال هِةَمِئَْلاَو

 :ناميإلا يف اْوَْدَتْسا مُهَّنِكَلَو
5-4 



 ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت

 َنِدلاَو» :ىَلاَعَت َلاَق دَقَو هِهِقِئاَقَحَو ِهِتاَبِحاَوِب اوُماَق اوُنوُكَي الأ
 وصي لَجّرلا ّوُه» :ِلك ُنِبَّنلا َلاَق 0130 :نونمؤملا] «ةّلِجَو م اتا ام دق 5-5 و 1-0 4 مل 3 00 4 2 20 0 9 م

 و . "هني َلَبقتي ال ْنَأ ُفاَحَبَو قَدَصَتَيَو يلَصُيَو

 :ةقاعلاب ب ُمُهمْلِع مَدَعِل اضل 1151 حم

 هيلع ةرملا توخي يِنلا ََه : ُِفاَّلا ُناَميِإْلاَو
57 
 ا 1 .٠ 3-30 3

- 
 ٍةَيكْرَت نم اًفْوَح اَوَنْنَتْساَو - ج

 .ٍةَحِيِحَّصلا يِناَعَمْلا نم َكِلَذ ِوْحَنَو

 ا َءاَش نإ ُتْيَّلَص :هِلْوَقَك ءربْلا ٍلاَمْعَأ يف ىَنثَتْسا نم َكَِّذَكَو
 لوكا رومأملا هولا ىلع اهغوفو لشي مل لاَعفأ يف ةاَنميْسا ُهّلُك اَذَهَك : َكِلَذ

 ٍدَمِب َقْلُع ٍلَبْفَتْسُم يف وأ ُهئَقيِقَح ْمَلْعُت ْمَل اَميِف * 0

 2# ا -#

 وسججبو هلل

 5 و

 . هللا ةَئيِشَمِب ا

 1 ٍنيِدلاَو ٍلْقَعْلا ٍفاّلْخب د ةَعَذِب و ِهْذَهَف : موُلُعَم ٍضاَم يف ٌءاَنْعِيْسالا 5

 تنادي دل

 (ٍةّميِشَمْلاِب ُءاَنْخِتْسإلا)
 : ِةئيِصَمْلاِب ُءاَنْْسالا ل

 . ٍضْحَمْلا ٍرْبَحْلا يف لْصْحَي -
 . ٌّبَلط ُهَعَم يلا بكل يِفَو -

 َهْنَم اَلَو اًضَح هب ُدِصْقَي ال ِةَيِرَبَح ٍةَلْمُج ىَلَع فل اَذِإ :ُلّوَألاَ

 :1ذك نوكي ال“ وأ 27 | اَذَك اَذَع َوُكَيل هَ : هل ذمك 4 اًييزكت نأ .اًنيديست

 4 ب اَذَه َّنأب اًمِلاَع ن ْنوُكَي دق يِندتْسُمْلاَو

 ىف ىنابلألا هححصو )١0777(, دمحأو )5١198(« هجام نباو «(”911/6) يذمرتلا هاور )١(

 . يذمرتلا حيحص



 يس ريبكلا ٍناَمياّلا ُباَتِك

 نإ َهَلَعْفَأ ال وأ ءاذك َنِلَعفأل ِهَللاَو : ِهِلْوَقُك ؛بلَطلا ىَنْعَم هيف ام :ىناَتلاَو 5 2ر5 1 ًَء ا هس 00 8 02 م ل خ 2 2 5 2
 كرا م وع اق لا ل نع قو هام ليقف 0 داع 4 2 5< فضا ءإ
 اذه ديرمل ىنإ ِهَللَو :لقَي ْملَو «ءّبلطلا اَهَنَمَض رَبَح ةَعيِص ةَعيّصلاَف ؛هللا ًءاَش
 20[ .ِْيَلَع ٌمِزاَع اَلَو ١ ه2 2 2

© © © 

 .ريبكلا ناميإلا باتك نم ةاقتنملا دئاوفلا تهتنا انه ىلإ )١(



 دا يح هنأ مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ا مرح

 هدم ةدسوال نميز بنك وك

 (؟قيدنزلاب دوصقملا ام)

 ُتَعاَشَو لا ِظْفَلِب اوُمّلَكَت َنيِمِلْسُمْلا يِف ْمِجاَعَأْلا ترثك امل |] 036٠
 هئيْوَت لَبْقُت له :ِقيِدْنُرلا يِف ُنماَنلا مَّلَكَتَو ءاَهَقُمْلا ِناَسِل يف

 55000 ِءاَهَقْمْلا ِءاَلْؤَه ٍفْرُع يف َنيِدُْزلا ١ نأ : :انه ُدوَصُْقَمْلاَو

 نم اًئيِد نبأ ٌءاَوُس ريغ ٌنطْبُيَو ماسلا َرهظُي نأ َوُهَ لل َتبَنلا ٍدْهَع ىَلَع

 عْناَّضلِل اَذِح دشاح ةللككم ناكَوأ ْمِهِرْيَغ نأ فو انعلاو قوقلا ِنيِدَك ؛ِناَيْدَأْلا

 [ 41/7 .َةَحِلاَّصلا ٍلاَمْعَأْلاَو داعم

 هه ه

 (ةلزتعملاو جراوخلا لالض)

 هيف ُفاَلْخْلاَو دِيْكُحَو ٍهِهْسا يِف مالا َعَراَتَت امِم :يّلِْلا ُقِساَمْلا 5859]

 [ 1 .ِنيِدلا لوس ٍلئاَسَم يف ماَلْسِإْلا يف َرَهط ٍفالِخ ُلَّوَأ

 .هجْوَأ ةَرَشَع نم ٍجِراَوَخْلا يف ُتيِدَحْلا ّمَص :دّمخَأ ُماَمِإْلا َلاَق 59

 ىَوَرَو َدَمْحَأِل َةَقَقاَوُم (وِحيِحَص» يِف ميسم ل ا هَذه

 ٍهوُجُو نِم ٍديِناَسَمْلاَو ِنَئُّسلا ْلُهَأ مُهَتيِداَحَأ ىَوَرَو ءوُجْوَأ َةَذِع اَهْنِم ُيِراَخْبْلا
 ل

 :ٌءاَمْسَأ مُهَل ُجِراَوَحْلا ِءاَلُؤَمَو

 لهسيل تارقف ىلع اهلعجأو «هباتك يف اهركذ يتلا لئاسملاو دئاوفلا زربأو مهأ يقتنأس ١(

 .اهمهف



 8 رس | طسوأالا ٍناَمياْلا بانك ديا ءلاد ىلا يت
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 .ءارورخ هل لا ناكَمي اوَجَرَح مُهْنَأِل ؛ةيرورحلا : مُهَل لاقي -

 .َكاَنْه مُهَلَئاَك اّيِلَع َنأل ؛ناورهنلا ُلْهَأ ِمُهَّل ُلاَقْيَو -

0 1١ 00 

 :ةقرازألاو

 . يرورحلا ةَدجن ٌتاَحِصْأ ا

 و و م 5

 أ ا لوو ارا رذأ لع ل َوَأ مُهَو

 َلُهَأ َنوُلُتْقَي» : للك ْيِبَنلا مُهَتَعَن اَمُك اوُناَكَف ءَكَِزب ِةَلْبِقْلا ٍلْمَأ انو اراها

 نافع نب َناَمْثْعَو ٍبِلاَط 507 ؛ ّيِلَع 1 0 ”ناكؤل لأ َنوعَدَيَو 0

 ُدب نَمْحَّرلا ٌدْبَع د هلْثَقِل َنيَّلِحَتْمُم ؛ِبِلاَط يبأ َنْب َىِلَع اوُلَتَقَو ءاَمْهاَلاَو نَم

 ْنكَل ةَداَبِعْلا يف َنيِدِهَتْجُم ٍجِراَوحْلا نم و ُهَرْيغَو وه َناَكَو ءمُهْن يدارملا 7
 ا َنّسلا اوَقَراَق الاهم اوناَك

 راسل نواك رزا ياك لإ ل 0 017 ِتاَبِجاَوْلا

 98 .  رانلا فرد

 رهو َ

 اَمُهَوُحَنَو اّيِلَعَو َناَمْتَع نإ :اوُلاَمَك َكِلَذَك مُهَلْوَف فلاح نم ّلُك اوُلَعَج ّمُ

 :ارافك اوراَصَف اوملظَو هللا لَرْنأ ام ريك اَوُمكَح

 رئابكو اًبونذ اوبكترا مهنأ معزب مالسإلا لهأ نولتقي نامزلا ىدم ىلع جراوخلاف ؛كلذك وهو )١(

 .رومألا نم ريثك يف حيحص سكعلا لب ؛كلذك سيل عقاولاو «مالسإلل ضقاونو
 اوفرتقا مهنأ مهداقتعال ؛نولصُي نوملسم مهو «هبيرقو هقيدصو همأو هابأ لتق نم انيأر دقف

 .حيحصب سيلو «مالسإلا ضقاون نم اًضقان
 )1١55(. ملسمو 7755(2) يراخبلا هاور (؟)
 نولتقيو نولتاقُي مهف «كلذ ىلع لدت مهلاعفأ نكلو «كلذب اوحرصُي مل :نامزلا اذه جراوخو (6)

 .هب نولثمُيو لب ؛همد نولحتسيو «مهتيار تحت لوخدلاو مهيأر ضفرو «مهفلاخ نم لك
 ؟مهفالسأ نيبو مهنيب قرف يأف



 هنآك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 8

 هناَحْبَس هللا نِإَف ؛ٍةَئَسلاَو باتكلا نم ٍةَريِثك لئالّدب لطاَب ِءالُؤَه بَهْذَم ريك ل 207 ب 5 052 4 أ 0 مال - و 5 هو م ني ا نيللي
8 

 هلك يبل أل ؛ةلثك ِتَجَوَل اتم ارؤاك ناك ولو هون ّنوُد ٍقراَسلا دي عَقِب رم
1 0 76 

 ع
 ور

 0 5 نك للا > 2 2و8 2 ور 007 - 0

 ىدْحِإِب الإ مِلْسُم ْيِرْما ُمَد َلِحَي ال» :َلاَمَو ,'"0ولتقاف ُهتيد َلَدَب نَم» :َلاَق
 2 عرو م ه2 27 22 8 2ع 005 مهر 52 1

 . ”«اهي لَتقُي سفن لتقف وأ ءناصحإ دعت ىنزو  مالسإ َدعَب رفك : ثالث

 و

 هال يتلا ناك يلو: ةةدلخ ةكاي ةيارلاو قولا هلم ذ
 8 م.

 2 فاح اوال ياو
 أ هناحبس َرَمَأَو

 3-4 .٠

 . امهلتقب
 عاب 2

 08 َرَمأل اًرِفاَك ناك ولو « َنيِناَمُث ةنصحملا فذاق دلجي نأآب هناحبس َرَمَأَو 2مم 1 عر 2206 ا 2 هكا 000 رفا 1 6. ومب دم مهو 2

 آذآ

 نَع اْوَوَرَو «ْمِهيِف ُةَباَحَّصلا تَمّلَُكَت ِجِراَوَكْلا ُرْمَأ ِةّمألا يِف َعاَش اّمَلَ

 ْتَرَهَظَو ْمِهْيَلَع ُدَّرلا نِم ِنآْرُقْلا يِف ام اوُنّيَبَو ءْمهيِف ٌتيِداَحَأْلا هلك َيَبَّنلا
 َدْعَب َةَعاَمَجْلا اولرَتْعا َنيِذَلا ُةَلِزَتْعُمْلا مُهَدْعَب تءاَجَن ءِةّماَعْلا يِف مُهْتَعْدِ ا ل 59 0 55 5 214 0-02 5 < هرم م 30 م 35 6م

 ُلاَّزَعْلا ٍءاَطَع ُنْب ُلِصاَوَو ءِدْيَبُع ُنْب وُرْمَع :مُهَو «يِرْصَبْلا ِنَسَحْلا ِتْوَم
 5 55 007 م - 9 027 0 503 ريت نس 7 مه

 الو ءُحراَوَحْلا تَلاَق اَمُك ٍراَنلا يِف َنوُدْلَخُم ٍرِئاَبَكلا لْهَأ :اولاَقَف اَمُهُعاَبْنَأَو
 س0 ه6 هل سمول م6 هز 3 ص 00 - ء 5ع هس 0 06008 2
 اوُرْكنَأَو « ِنيتلِزْنَم نيب ةَلِزْنَم مُهلزنن «قاسف لب ؟اًرامك الَو ٌنيِنِمْؤم ال ْمِهيَمَسَن

 ه6 سورا ه6 مو ما ف هر 2 2 ه4 هس 820 يراك ه
 نأ َدْعَب ٍراثلا نم ٌجرْحَي َنأَو ءٍهِتَّمُأ نم رئاَبكلا لهأل هلك ئبنلا ةعافش

 [1:85  ءالورال] . اًهلخدَي

 َنِم هَل ُلّبَمَتي اَمَنِإ©8 :ىَلاَعَت ِهِلْوَقب ُةَلْزَتْعُمْلاَو ٌجِراَوَكْلا تّجَتما 7

 هللا 0 الَق «َنيِقَتُمْلا نم 0 ٍةَريبكْلا ٌبِحاَصَق : اوُناَك «[7ا/ :ةدئاملا] «َنيِقّنمْل

 .رفكلا يِقَتَي نَم َنيِقتملاِب داَرَمْلا نأب :ةّئجْرملا مُهَتَباَجَأ دقَو نوما هقآذ 4 2 1-2000 - 0 م 2 55 00 5 .٠

 ,("115) يراخبلا هاور )2غ

 « هلو نامثع ثيدح نم «نسح ثيدح :لاقو .«36) يذمرتلاو )56٠5(( دواد وبأ هاور (0)



 سس دبر 7595 59597 5 م طسوألا ِناَمِياَلا ٌباَتِك

 َلِمَع نَمَق . .لَمَعْلا َكِلَذ يِف هللا ىَقَتا نم َداَرُمْلا نأ :ٌحيِحَّصلا ُباَوَجْلاَو

 ْ لد ُهْنِم لّبقُي ْمَل - ِءاَيَرلا ٍلْهَأَك - هللا ٍرْيَعِل

 َوُهَف اَنْرْمَأ ِهْيَلَع َسْيَل اَّلَمَع َلِمَع نَم» :حيحّصلا ٍثيِدَحْلا يِن هلك َلاَكَو
 .ٍلوُبقَم ُرْيَغ ٌدوُدْرَم َوُهَف :ْيأ ؛"”

 تأ َدوَكَي ال نأ ةفذكل ؛ةئم ّلَبَمَتُي ال نأ ٍكِلَّسلا نم فاح نم ُفْوَحُو

 يف مهن ىّنثَتْسا نَم ِءاَنْثَيْسا يف ِهوُجْوْلا ُرَهْظَأ اَذَهَو ءِروُمَأَمْلا ِههْجَو ىَلَع ٍلَمَعْلاِ

 نإ: فيلصو هلا ءاغأنإ ةيؤم نأ : ْمِهِدَحَأ ٍلْوَقَك ؛ِناَميِإْلا ٍلاّمْعَأ يفد ؛ ٍناَميِإْلا

 نع ل قيووماملا ِهْجَوْلا ىَلَع ٍبِجاَوْلاِ نأ نوكي ذل نأ كوكل هللا ءاك
20607 

 [5955--7] :قيدضتلا نم لق اميف ُكَّشلا ٍةَهِج

2 2 

 أ

 0س

 ءباَبْسَأ ٍةَرَشَع وكتب ٍدْبَعْلا نع ُلوُرَت ٍبوُننلا ُةَبوُقُع)
 2 (رِئاَبَكْلا رات دق تان ّنأ ُنايبو

 نَع ٌلوُرَت تونذلا 5 ةَبوُقُع نأ ىَلَع :ِةَنّسلاَو ِباَتِكْلا ُصوُصُن ْتَْلَد مهمتك

9 

 كم م02 - ؟( موس 1 0 00 0 سو
 ىِداَبعتي لقوم :ىلاعت لاق «ةيهلسمل نيب ِهْيلَع ٌقَفَتم 0 0 رد

 7 ع ع

 .[57 :رمزلا] 4© ١ و

 اوُبِنْذُت ْمَل ول» : مين حيِحَص) يف امك ٌراَمْعِتْساِلا :يِناّنلا ٌبّبَسلا

 .مُهَل ُرِفْغَيَف َنوُرِفْغَتْسَي مث 4 وقد موَقب َءاَجَلَو مكب هللا َتَمَدَل

 يف َءاَج اَمَك ؛ةَبْوَّتلا َّعّم ّوُه ُراَفْعِتْساِلا :ِهْجَوْلا اَذَه ىَلَع ُلاَقُي دَقَو

 . "قرم َةَناِم مْوَيْلا يف َداَع نِإَو َرَفْغَتْسا نَم َّرَصأ اَما :ثيِدَح

 .(710715) (0) .(1718) ملسم هاور )١(
 .ينابلألا هفعضو )١5١5(«2 دواد وبأ هاور ()



 ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ا
 ب05 2 تحج ء

4 

 اَدِإ 0 اَذَه َّنِإَف ؛ٌّمِقاَو ٌّنِكْمُم ِةَبوَنلا ٍنوُدب ٌراَمْعِتْساِلا لب :ُلاَقُي دق

 ُنوُكَيَف ّةَب م نكي مل إو هبات ل يف ما ب كش ذي ةقزلا عج ا

 سا ء مُهَل لّصَحَي دق َنيِذّلا َنيِرِفْغَتْسُمْلا ٍضْعَب ٌقَح يِف

 هللا اّلِإ َهَلإ ا :َلَْق نأ ة تاكل ا كيدع ىف امك كولن ونس اك اج

 0 صالخإلاو يق ٍقُدَّصلا نم منتبا اهلا 0 تابت َكْلِتِب ُتَلُقَت
39 

 2 07 َكِلَذ و 0

 قرط هرْلََصلا ِقْأَو» :ىَلاَعَت َلاَق اَمُك ؛ُةَيِحاَمْلا ٌتاَنَّسَحْلا :ُتِلاَثلا ُبّبَّسلا 4

 : دع َلاََقَو ١١5[(« :دوه] #«ِتاَكيَسلَ َنيِهزَي تسل َّ لك 2 املَو ٍرابَل

 اَمِل ٌتاَرَفَكُم َناَضَمَر ىَلِإ ٌناَضَمَرَو ٍةَعُمْجْلا ىلإ ُةَعْمْجْلاَو ُسْمَخْلا ٌتاَّوَلَّصلا»

 . 0ةئابكلا تيت اَذإ َّنُهَيِب
 مو

 هنظقف [ياقلطلا ةذكت امن تاتعلا وترك ذأ قولا" انغ قلق زلال
 تَيدْجَأ اَم» :ِثيِداَحَأْلا ٍضْعَب يف َءاَج دق اَمُك ؛ِةَبوَّتلاِ لإ ُدَمْهُت اك ُرْئاَبْكْلا ام

 . (ُرئاَبَكْلا

 رو

 : هوجّؤب اذه نع تاَجَيف

 هيلو 00 ا 00 يف َءاَج طْرَّشلا اَذَم َّنأ :اَمُدَحَ

 نوع ام رب ربابككح 2 0-0 : لوفي اَعَت هللا نأ َكِلَذَو ؛َناَضَمَر ِرْهَش مابي

 ةيِضَمْفُم رياك دك عَ 0 ؟[١93 :ءاسنلا] 4كيلو م رك 3

 ٌباَوَن اَهَل َنوُكَي ْنَأ َّدُب اَلَف ٍتاَعّوطَتلا نِم ُةَدِئاَّرلا ُلاَمْعَأْلا امَأَو ءٍتاَيَّسلا ٍريِفْكَتل
 رك حس صا

 نمو 9 ههَرَي اريح َوَرَد َلاَقْتِم ْلَمَعَي امعت نَمَف لوف 2 هتاحبس هللا َنِإَف ؛رَخآ

 .[4 «ءال :ةلزلزلا] 409 2 دس َوَدَد د َلاَقْثِم ُلَمَعَي

 )١( ملسم هاور 5898 (,



 يم طسوألا نامي باك

 تْرَمَع دَقَف ْمُتْكِش اَم اوُلَمْعا» 0 ِرْدَب ٍلْهَأِ ا َّنَأ :ُتِلاَّثلا
 ْرَق نكي ْمَل ِةَبوَتلا َعَم ةَرِفْعَمْلا ىَلَع وأ ٍرِئاَعّصلا ىَلَع لمح ْنِإ : "محل مهن 3 ن4 ع را ل زر اا ل 0 2(

 رَْغُي ال َرْثكْلا نأ مِلع دق اَمِل ؛ِرْثُخْلا ىَلَع ٍثيِدَح لكلا لمع رجب ذل امكن
4 

 .ٍرئاَبكْلا باَئيجاِ ِةَرَمَكُمْلا ٍرئاَعَّصلا ددجُم ىلع لح دوُجَي ال : ةيوّتلاب اّلِإ

 نِم ُدْبَعْلا ِهْيَلَع ٌبَساَحُي اَم َلَوَأ َّنأ» :ٍثيِدَح ٍرْيَغ يِف ءاَج دَق ُهّنَأ : ٌعباَرلا

 ل :َلِق اَّلَِو اََلَمْكَأ ْنِإَف ُةاَلَّصلا ٍةَماَيِقْلا وَ َِِمَع
 5 وردا س55 نع عجم ع 22 ه2 هرب 207
 : «كلذك هِلاّمعأ ٍرئاَسب ُعَنْضُي ّمُث ٌةَضيِرَمْلا هب ثلِمكأ ٌعّوَطَت ُهَل ناك

 َكْرَت َّنِإَف ؛ٌبَحَتْسُم كر نوكي ال لجَكُمْلا ّضقنلا كلذ نأ ُموُلْعَمَو

 ةقعمملا َكِلَد َنْيَب َ ْرَق ال ٍذِيَئيِح ُهَّنَأِلَو .ناربج ىَلِإ ُحاَتْحَي اَل ٌبَحَتْسُمْلا

 0 ده ضنا فلا طق مكي هنأ َمِلْعَم ةلوُعفْملاَو كو ربما

 .هجولا اذه نم الإ هفرعن ال بيرغ ثيدح :لاقو «(7601لا/) يذمرتلاو )١5١1(« دواد وبأ هاور )١(

 .(55479) ملسمو 7001(2) يراخبلا هاور (؟)

 حبحص يف ينابلألا هححصو «(855) دواد وبأو )5١7(«2 يذمرتلاو )١575(« هجام نبا هاور ()

 .(897 )7١7١  ريغصلا عماجلا

 خيشلا ركذ )١١8/١(: كردتسملاو )١51/١. ١58(. ةيعرشلا بادآلا يف ءاجو (:8)

 عيمج لباقت ىتح صالخإلاو ناميإلا ةدايزب اهباوث رثكيو مظعت ةنسحلا نأ :هنإ نيدلا يقت

 تقس ىتلا ىغبلا» :ثيدحو .««تالجسلا تشاطو ةقاطبلا تلقثف» :ثيدح ركذو «بونذلا

 هللا ركشف قيرطلا نع كوش نصغ ىحن يذلا» :ثيدحو ««اهل رفغف كلذ اهل هللا ركشف بلكلا
 .ها.(«هل رفغف كلذ هل

 .رِئاَبكْلا ُرُمَكُت دق تاَئَسَحْلا نأ ىري هلك مالسإلا خيش نأ ٌرهاظ اذهو
 اك هنع حص )٠١0(: ةيرصملا ىواتفلاو )١777/7(« كردتسملا يفف «كلذ فالخ ءاج نكلو

 هنأب لوقلا قالطإ نكل «ةنس رفكي ءاروشاع موي مايصو «نيتنس رفكي ةفرع 0 مايص» :لاق هنأ
 ىلإ ناضمرو ةعمجلا ىلإ ةعمجلا» :يف لاق لك هنإف ةبوت الب رئابكلا رفكي نأ بجوي ال رفكي

 ءمايصلا نم لضفأ يه ًةالصلا نأ مولعمو «؛رئابكلا تبنتجا اذإ نهنيب امل ةرافك ناضمر



 هنأ مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 0

 ه هحإ ب 6 6. ع ع ة 5 ًَى أل ٌمفاَّدلا مباكلا عملا
 مِهِتالَص لثم ؛نِمؤملل َنيِنِمْؤَملا ٌءاَعَد :- باقعلل عف - عبارل بج

 ِتِّيَم نِم اَم» :َلاَق هنأ ِةْلَي تبْنلا نَع ِكِلاَم نب سّنأَو َةَسِياَع نَعَف ِهِتَزاَتِج ىَلَع

 هديق امك رئابكلا بانتجاب الإ تائيسلا رفكي الو «ةفرع موي مايص نم مظعأ ناضمر مايصو

 ءرمخلا برشو ةقرسلاو ىنزلا رفكي اًعوطت نيموي وأ موي موص نأ نظي فيكف هلك يبنلا
 .نوكي ال اذهف ؟هوحنو ءرحسلاو «رسيملاو

 نأل ؛جحلا اذكو .ءطقف رئاغصلل ءاروشاعو ةفرعو ناضمر مايصو ةالصلاو ةراهطلا ريفكتو

 .ها .هنم مظعأ ناضمرو ةالصلا

 .ةلأسملا يف نالوق هل خيشلاف

 ريفكت ةلأسم :ينعأ  ةلأسملا هذه يف  ملعأ هللاو  رهظألا :هلك بجر نبا ظفاحلا لاق

 ةرفكم رئابكلا عقتو «ضئارفلاب نايتإلا درجمب ىحمت رئابكلا نأ ديرأ هنأ  لامعألاب رئابكلا
 نيب ةمايقلا موي نزاوي دق هنأ ديرأ نإو .لطاب اذهف «رئابكلا بانتجاب رئاغصلا رفكت امك كلذب

 ىقبي الف «لمعلا طقسيو «لمعلا نم اهلباقي امب ةريبكلا ىحمتف «لامعألا ضعب نيبو رئابكلا

 .عقي دق اذهف «باوث هل

 نبا مهنمو «رئابكلا رفكت لامعألا هذه نأ ىلإ مهريغو ثيدحلا لهأ نم موق بهذو :لاقو

 .يرهاظلا مزح

 عيمج هل رفغي نأ اهماق نمل ىجري :لاق ءردقلا ةليل مايق يف رذنملا نبا مالك يف هلثم عقوو

 .اهريبكو اهريغص هبونذ

 :اًعطق رئابكلا هل رفغت رئابكلا ىلع رصم وهو مالسإلا ضئارفب ىتأ نم نأ مهدارم ناك نإف

 :نايب ىلإ جاتحي نأ نم رهظأ اذهو .هنالطب نيدلا نم ةرورضلاب ملعُي ءاعطق لطاب اذهف

 ةبوت ريغ نم ضئارفلا ىلع ظفاحو «رئابكلا ىلع رارصإلا كرت نم نأ لئاقلا اذه دارأ نإو

 7١[« :ءاسنلا] 406 امرك اَلَخَدُم مُكَلَِدنَو جكَياَكيَس ْمُكَدَع ْرْيَكُك ُهْنَع َنْوَبنُت ام َراَبككح
 ريغ نم رئابكلا بانتجاب رفكت رئاغصلا نأ امكو «رئاغصلاو رئابكلا لمشت تائيسلا :لاقو

 ةرفغملاب نيقتملاو نينمؤملا دعو هللا نأب كلذل لدتسي دقو ء«رئابكلا كلذكف «ةين الو دصق

 هنإف «نيقتملا نم اذه راص دقو «نآرقلا نم عضوم ريغ يف روكذم اذهو «تائيسلا ريفكتو

 نكمي لوقلا اذهف :دصقو ةين ىلإ جاتحي ال رئابكلا بانتجاو «رئابكلا بنتجاو «ضفئارفلا لعف
 .ةلمجلا ىف لاقي نأ

 دقو «دابعلا ىلع ضرف ةبوتلا نأل ؛ةبوتلا نودب رفكت ال رئابكلا نأ :روهمجلا لوق حيحصلاو
 رمعك ةباحصلا ترسف دقو ١١[« :تارجحلا] «ََقا م َكيَلوَك َبْنَي ْمَل نوط :35 لاق
 كلذ يور دقو «دوعي ال نأ ىلع مزعلاب اهرسف نم مهنمو «مدنلاب ةبوتلا دوعسم نباو يلعو
 نوعباتلا كلذكو ءاذه يف ةباحصلا نم فلاخم ملعُي ال نكل ,فعض هيف هجو نم اًعوفرم

 .امهريغو نسحلاو «زيزعلا دبع نب رمعك ( مهدعب نمو

 .(8"5- ؛4759) مكحلاو مولعلا عماج



 ١ مها ل

 ٍ؛اَهِوْحَنَو ٍةَقَدَّصلاَك ؛رِْلا ٍلاَمْعَأ نِم ِتّيَمْلِل ُلَمْعُي اَم :نيياحلا ُبَبَسلا
 َكِلَذَكَو ءَةّمَِأْلا ٍقاَمّثاَو ٍةَحيِرَّصلا ٍةَحِيِحَّصلا ِةَنُّسلا صوُصُنب هب ُعِفَتْنَي اذه َّنِإَ

 حلاو ّنيِعْلا

 «(© َس ام ! نسال < ع :ِهِلْوَقِب 000 اَلَو

 : ِنْيِهجَوَل : مجنلا]

 نأ ملا ِفَلَس عام َرِتاَوَتُمْلا صوُصُنلاب َتَبَت دق ُهنَأ :اَمُهُدَحَ
 : ىَلاَعَت هلْؤَق يِف امك هل ِْهراَفْغَتْساَو ٍةكئالمْلا و ِءاَعْذَك ؛ِهيْعَس نم َسْيَل امي ُعَِتَي

 َنذَلِل َنووْعَتْسو وب َنْوُمِمْؤُيَو ير ٍدْنَحب َنوُحَيَس هلوح ْنَمَو ٌسرعْلا َنوُل َنِدلا»

 .[07 :رفاغ] َةَيآلا « ًأوئَماَء

 . ْمُهَراَمْعَتْساَو َنيِنِمْؤمْلاَو 0 ٌءاَعَدَو

 نام

00 

 هام ووو ا ا وا م - 5 ماه سم6 2 47 0
 00 اذهو « ةيعس الإ هل سيل هنأ الإ اهرهاظ نئف: :تبسل ةَيالا نا ىناثلا

 5 هم و 2 هع 57 0 هام م 2 سد هم 0072 هس 01 وَ

 3520 0 00000000ب7بب-9و

- 

 ُهَداَبِع ْمَحْرَي اَمِئاَد ُهَّنَأ اَمُك ؛وب ُهَمَحْرَيَو هللا ُهَعَفْنَي ْنَأ ُعَتْمَي ا اَذَه ْنِكَل ُهَقِحَتْسَي .

 . ْمِهِروُدقَم نع ٍةَجِراَح باب

 ؛ِةَماَيِقْلا َمْوَي ٍبوُذلا ٍلْهَأ يِف يف هرْيَغَو لَك َنبَّنلا ُةَعاَفَش :ُسِداَّسلا ُبَبَّسلا

 : حيِحَّصلا َتْيِدَحْلا يف 2 ِهِلْوَق لثم لق ةيفاحأ هلع تركاَوَت دق انك

 / "”«يّمُأ نم م ٍرئاَبَكْلا ٍلْمَأل يتعافَشا

 )١( قفعالل 958(.

 .هجولا اذه نم بيرغ حيحص نسح :لاقو «(7575) يذمرتلاو «(5779) دواد وبأ هاور (؟)



 ده ها ا دا هدو لاح ل ول م 40 يد ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت لا ا

 يف اَمُك ؛اَينَُدلا يِف اًياَطَخْلا اَهِب هللا ُرْفَكُي يتلا ٌبِياَصَمْلا : ٌعِباَّسلا ُبّبَسلا
 ْمَه اَلَو ِبَصَن اَلَو ٍبّصَو نمي َنِْؤُمْلا ٌبيِصَي ام» :ّلاَق هنأ هلك ع ع 00 (ِنْيَحِيِحَّصلا»

 هَ

 . (اَياطَخ نِم اَهب اهب هلا َرّفك الإ - اهكاَشَي ةَكرتلا ىّبَح نأ اَلَو ْمُعاَلَو ِنَّرَح اَلَو

 .ِةَعْوَرلاَو ٍةَطْعّضلاَو ٍةَِْفْلا نم ٍرْبَقْلا يِف ْلْصْحَي اَم :ُنِماَنلا ُبّبَسلا

 امد اده واه كو ةمايفلا مي ُلاَوْهَأ : ٌعِساَّنلا ُبَبّسلا

 .ِداَبِعْلا نم ِبَبَس الب ُهَترِفْغَمَو ُهُوُفَعَو هللا ُةَمْحَر 0 كيلا
 و
 ع ٍباَبْسأْلا ِهِذَهِب 5 ٍلُمَأ نمت ُعَمدُي دق تاقعلاو 0 َّن 0

8 
 م هس َ

 َتِلاَكُم ٍةَبوَتلاب الإ ُعِفَدْنَت ال ٍرِئاَبْكْلا ٍلْمَأ ِتاَبوُقُع َّنأ "”ةُهاَوْعَد َناَك :ةَرَشَعْلا

 [مجل ما كلل

 ةدايزب اهباوث رثكيو مظعت ةنسحلا نأ :هن نيدلا يقت خيشلا ركذ محم ١

 كلذ اهل هللا ركشف بلكلا تقس ىتلا يغبلا» ١ فيتو أ“ تالجسلا تشاطو

 كلذ هل هللا ركشف قيرطلا نع كوش نصغ ىحن ىذلا» :ثيدحو ١ *”(اهل رفغف

 .(؟ها/8) ملسمو ,(ه١551) يراخبلا 20غ(

 الإ ُرَمْعُت الق ُرِئاَبَكْلا اًمَأَك ءْطَمَف َرِئاَعَّصلا ُرْفَكُت اَمّنِإ ٍتاَنَّسَحْلا ْنأِب لوقي نم ىوعد :يأ (0)

 . ةَبْوَتلاَب
 ةيوق اهركذ يتلا ةلدألاو هرِئاَبَكْلا ُرُمَكُت دق تاَنَسَحْلا نأ ىري هلك مالسإلا خيش نأ ٌرهاظ اذه ()

 .ةرهاظ

 نَع «(/69) ماسر «(717) يراخبلا :نيحيحصلا يف تبث ام :اًضيأ 00 نمو

 نم َمَدَقَت ام ُهَل َرِفْغ ءاَاَسِيْحاَو هس :َلاَك هلك للا َلَوُس نأ : هلل َةَرْيَرُه يبأ
 هند

 َلاَقَو ءِرِذْنُمْلا نْبإ َمّرَج ِهِبَو هَرِئاَبَكْلاَو َرِئاَعَّصلا ُلَواَتَتَي ُهرِهاَظ :ك رجح نبا ظفاحلا لاق

 .(819/5) يرابلا حتف .ٍرِئاَعّصلاب ٌصَتْخَي ُهَّنَأ ُفوُرْعَمْلا :ُيِوَوَنلا
 يف ينابلألا هححصو ,(5944) دمحأو ,(5760) هجام نباو «(5519) يذمرتلا هاور (5)

 . يذمرتلا حيحص

 .(576) ملسمو 070 يراخبلا هاور (5)



 3 : 2 طسوألا ِناَمياّلا ُباَتِك

 [١؟١/8 كردتسملا] .ةريره أ ثيذخ نم ؟؟"ملسمو 7 اولا هاور (هل رفغف

 هه مه

 (ةّيِمْهَحْلا َناَيْعَأ الو َةَّمِحْرُمْلا رفَكُي ْمَل دّمْحَأ مامإلا)

 .ِةَكِجْرمْلا ِءاَلُؤَم ٍريِفْكَت مَدَع ىَلَع ِةّمِئَأْلا نِم ُهُرْيَغَو دمْحَأ صن [31]

 نِم ِءاَلْؤَه َلَعَج وأ ٍءاَلْؤَهِل اًريِفْكت ِةّمِيَأْلا نم ِوِرْيَغ وأ دّمْحَأ نَع َلَقَت نَمَو

 .اًميِظَع اَطَلَغ َطِلَغ دَقَك ْمِهريِفْكَت يِف عَّراَتتْمْلا عّدبْلا لْه

 ةيفسلا ةيفكت هوه امن ةننألا ف هلاكماو قش دع ظوفكتلاو

 اوُرَمَأ اَذِإ َةّيَدَقْلا اَلَو ٍجاَوحْلا دّمْحَأ ْرْمَكُي ْمَلَو ءِءاَلْؤَه ٍلاَئْمَأَو ٍةَهّبَسْمْلاَو

 ْمِهِريِفكَت يِف ُهْنَع َيِكُح كل ةكيِشَمْلا َموُمَعَو لاكفألا» قلَخ اورَكلََو مْلِعْلاِ

 .ناتياور

| 

- 

 ؛هَرْمَك يمهج ُهَّنِإ َلاَق نَم لُك اَلَو ٠ .ةّيمهَجْلا َناّيعَأ ْرْفَكُي مل دمخأ َن م

 نيا ةيدهجْلا تلح ىَلَص لب «موعدر ىضنت يإ ةوزحلا قلو نملك
 ةظيِلَمْلا ِتاَبوُقْعْلاِ مُهَمِفاَوي 4 نم اوُبَقاَعَو َساَّنلا 0 ا مهو ىلإ اوَعَد

 ىَرَيَو ءْمُْهَل وْعْذَيَو «مُهَتَماَمِإَو مُهَناَمِيِ ُدَقَتْعَي ناَك لب ؛ةلاكمأو دم 0 أ مُهْرمَكُي 3

 ٍجوُرخْلا نم َعنَمْلاَو مُهَعَم ورُعْلاَو ّجَحْلاَو 00 ِتاَوَل لا ف 2 رك

 ٍةَبَيَأْلا نم ْمهِلاَعمَأل ُهاَرَ 20

 ا َلْعَي ْمَل نإو (ميِظَع ٌرْفُك وه يِنَلا ٍلِطِاَبْل لوقلا قو اتا ا 0
 : ّنْيَب ْعَمَجَيُف ءِناَكْمِإْلا بَسَحِب ودَر ىَلَع مُهُدِهاَجُيَو ُهُرك 4 ناك 0 الام

000 

 ٍنيِدلاَو ٍةَنَسلا ٍراَهَظِإ يف ِهِلوُسَرَو هللا ٍةَعاط -أ

 نيستا ةيوحْلا عّدب ٍراَكْنِإَو - ب

 اًلاَهَج اوُناَك نِإَو هَةّمَأْلاَو ِةَئِيَأْلا نم َنيِنِمْؤُمْلا ٍقوُقُح ٍةَياَعِر َنْيَبَو - َج ريتا سصامو هم © رس

.)19١5( )0( .)665( )١( 



 نان لكك ل لا كك ل د دعا دع لاا هم نك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ا

 م 4 2 5 - -2612١

 . َنيِقساف ةّملَظَو «َنيِعِدَتْبم
 2 2 1 2 عا 2 ًَ .٠ ساد ع6 5 قل و 2 م د

 نِم اَمِهِرْيغَو ةفينخ يِبَأَو َناَمْيلَس يبأ ِنْب ٍداَمَح لثم نوُفورْعَملا ٍءالُؤَمَو
 ُلْوَك َوُهَو ءِناَميِإْلا نِم ٍِبْلَقْلا َداَقِتْعاَو ٍناَسْللا َلْوَق َنوُلَعْجَي اوُناَك :ةَئوُكْلا ِءاَهَقُ - - 0 ب رنا ا 2 2 2 2 3 0 م
 وكلك ودهر مك ويد 2 5 200 هءاه مل ه1 جيهك مو ها سلو 13

 ٠ 5 5 نه ب 7 4 هرو 585 هد 2 7 0 را

 نب مُهَجلا نع ُهْوَكَح َلْوَقلا اذه َّنِكل ءبلقلا قيدضَت ُْدَرَجم َناَميإلا :اولاق

 . َناَوْفَص

 ار ا قر حا هاكر ا هرم اا 10 رم د قرع ١و مح نع نع

 قيِدٌصَت نود ٍناَسللا َلْوَق ناّميإلا نإ :ةّيِماَرَكلا لؤق ِءالُؤَه َدْعَي ٌتَدَحَو
0 

 .راثلا يِف دْلْخُيَو ةرخآلا يف ٌبْذَعي اذه لثم نإ :ْمِهِلْوَق َعَم ءبلقلا 3 واه 25 - 3 5 8 ا َ 3 2 0-86

 ود قم ينقل« قيمت ذاق نادل نإ + ىهلاصلا ها نتف وا كاكو

 .ِبلَقْلا ٍقيِدْضَت ِمَدَع ىَلَع َكِلَذ َلَد ْتّبَهَد اذ ُمِزاَوَل ُهَل ْنِك
 ليِلد ُهّنَأِل َكِلَذ َناَك :ٌرْفُك ُهَّنَأ ىَلَع ٌعْرَّشلا َلَد ٍرِهاَظ لَمَع وأ ٍلْوَق َّلُك َّنِإَو

< 2 2 

 2 د الإ يلو ءهتفرعمو ب قيدصت م ةدعئاولا ةليدخلا كلت ألا ةيكلا يلو يف رففو هجلقلا قيدست مدق

 ف سيلا يلق ف مدل فوقمتلا دكت لا ناكألا| كلو
 2 و د يف يد ين كيس ع و

 يبأ يِضاَقْلاَك ُهباَحْصَأ ِهْيَلَعَو «يرعشألا نَسَحْلا يبأ نَلْوَق ُرّهْشَأ اَذَهَو

 3 نم ِت مه )و ءامهلاثماو يلاعملا يباو ركب تلا هو فدل اقملا" هز مقدع اذيلو ميلانو لاكملا ينأو ك
5-4 

 لوك ناميإلا نإ :قيدتلا لغاز فلقلا:لؤقك' : ةنغرخألا ُلُوَّقْلاَو
 ص

 [ه 04 5/11 . لَمَعَو

 تنادي د

 عمجُيو «نتفلا ُبَنَتِحُت هب يذلا ءميظعلا يوبنلا جهنملاو «ةميظعلا قالخألا هذه :ىلإ رظنا )١(
 .ضارعألاو ءامدلا ظفحُتو «ةملكلا دحوتتو «لمشلا

 اذه يف اوّمَّست نيذلا ءمهوحن احن نمو جراوخلا جهنم نيبو ميظعلا جهنملا اذه نيب نراقنُلو

 نيملسملل نعللاو بابسلاو ريفكتلا نم هنوقلطُي امب ةمألا اوقرف فيكو «ةدع تايمسُمب نامزلا
 .مهماكح وأ مهئاملع وأ



 يمس طسوألا نامي باك

 (؟ٍناَميِإْلا يِف ٍقَرِفْلا ِهِذَه عاَرِذ لضآ ام)

 كلارا َ رمل جاوا نم ِناَميِإْلا | يف مف ِقَرفلا ِهْلَه 5 1 ل 0

 ا

 [ه١٠ /ا/] .هِضْنَب ِءَقََو ِضْعَب باد 0 1 ؟ ككيوَج تك ُدضْعَب تك 2 اَذإَو

 َقاَّسُفْلا اَوَّس مُهْنَأ ٍفّلَّسلا نِم ِهِوْحَنَو ٌيِرْصَبْل ِنَسَحْلا نَع ىَوْرُي 534

 َعُراَتَت اًوكَح اَذِإ ٍروُهْمْجْلِل اًمِلاَخُم اَلْوَق اَذَه ِتاَلاَقَمْلا له ٌلَعَجَف «َنيِقِْفاَنُم

 :يلولا ٍقِساَمْلا يِف ِساّنلا

 ُهاَّمَس ْنِكَل ءِةَعاَمَجْلا نَع هب جرحت ام لقي ملاح يدا

 انْرَكَد يِذَّلا ِهْجَوْلا ىَلَع امفاَُم

 ٍةَلِمْلا نع ُلْقْني ْرْفُك :ُلاَقُي اَم اًريثك اَذَهِلَو ءِقاَقِن َنوُد قاَعِن ٍرْفُكْلاَك ُقاَمَنلاَو
 7 ؛ناكرم ةكرشلا لاقت امك هوكضأ قانتو كا قافلو : تم ال ريكي و عمر

 [01 4/71 ةهركأو وس قر ل

 هه ه

 َنْيَب قَْقلا امو ؟ٌباَقِع اًهِب ٌلُصْحَي لَه ٍلَمَع الب ٌةَداَرِإْلا)
 (هلمعو بلقلا ملع نيب قرفلاو ؟ِةَداَرِإْلاَو ّمَهْلا

 عْرَّشلا يف َناَك ِْيَلَع ُرِدْقَي اَم ُناَسْنِإلا اَهَعَم َلَعَف اَذإ 00 ُةداَرِإْلا هك

 .ماَّنلا لعل ُباَقِعَو ٌّماّنلا ٍلِعاَمْلا ُباَوَن ُهَل :ّماَّنلا ليال ةَلَِْمِ

 تا

 يلع دخا امك وب نامبإلا ناتو يتاع ةناادعا يق ٍقِئاَلَحْلا عيِمَج نأ َكِل

 .ُهَدْعَب نَمِب َقَّدَصُيَو ءاَيينَأْلا نِم ُهَلْبَق نَمب َنِمْؤُي

 ِةمُكِحَو ٍبككح ني مكنت م 1مل َنيَيلا ّقكيم ُهَلَأ َدَحَأ دإَوإ» :ىَلاَعَت َلاَق

 4١[. :نارمع لآآ هيل و :31و دب ٌّنُئوؤتل ُثكمم اَمْل ٌّقْدَصُم لوُسَر َمُكَةَج

 ىَلَع ُماَلَكْلا َلَمَتْشا اَذِإ اهب ىَن يلا مَسَقْلل ٍةَكْطَوُمْلا ماللاب َماَلَكْلا َحَتتْفاَق

 :نتقملا نوكبو َموُمْعْلا دل ةيطرشلا ام نلع ماّللا َلَكْدَأَو ءطْرَشَو ٍمَسَق

 0 سس



 داك مالسإلا خيش لئاسرو_8واتق بيرقت_ ب ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت عا

 هب ُناَميِْلا َفّدَصُمْلا ُيَِنلا َكِلَذ ْمُكَءاَج اَذِإ ْمُكَلَعك ٍةَمْكِحَو ٍباَتِك نم ْمُكِيتآ اَمُهَ
 ورنام جل

 . هرضْنَو

 قل ندخل ناك كن ؛ كِل ىلع تيذَأ نيرخآلاو َنيِلوأْلا ني وب َنمآ نم
 .ٍلَمْجُمْلا ِناَميِإْلاب اّلِإ ِتْأَي ْمَل نَم ٍباَوَن نِم ْمُظْعَأ ِةَلَّصَقُمْلا عت ئاَرَّشلا يف م

 نِم ٍنِمْؤُم َلُك ٍناَميِإ نم اًبيِصن هَل َنأَو .يردلا عيمجل قلم مَ
 ُهْنِم سيلبإل سْنِإْلاَو ّنِجْلا يِف ةياوغو ٍلاَلَض ّلُك َّنأ امك «نيرخآلاو 7

0 

0_0 5. 0 ٠. 

 يِف يِذَلا ِثيِدَحْلا ين ُهَلْوَق ِووُجْؤْلا ٍضْعَب نم ِباَبْلا اَذَه يف لدي امَفَو
 عض, ع ه2 39 7

 رمع نو مث َحَجَرْف ٍةمالاب ركب 0 َنِزَو 4 تَحَجَرَف مالا تْنْزَو) :ناسلا

 , '7ناَديِمْلا 5 م حجر ة ِةمألاب

 3 ا -

 1 ١ عيِمَج رْجَأ لْثِم ُهَل َّنَأِل ؛ٌرِهاظَم ٍةَم الاب ابِجاَر للك َيبَنلا ُنْوَك اَمأَك

 .هرْخأ ىَلِإ اًناَضُم
22 

- - 
 2 2 ى. 0 سهم 2 ناجل ع و ع ل ا يزل حب 5 06

 ٍةمالا ٍناَميِإ يِف ٍةَمِزاَجلا ٍةَداَرإلا 3 ةَتَواَعُم اَمُهَل َنَآِلَ َرَمْعَو ٍركَب وُبأ امأ
 2 هلا ل 8 2 عارف اع 03 0

 ِناَذّللا امه اَمُهَنِإَف ءُهْنِم َةَداَرِإ ىَوْقَأَو ِرَمْعِل اَقِباَس َكِلَذ يِف َناَك ِرْكَب وُبَأَو ءاَهْلُك
 مم 00 12 0 76 - 5 متم ءارعأ

 هاَيْحَم يف اًهِليِلَجَو رومألا ٍقيِقَد يف َةّمألا ٍناَميِإ ىلَع للي يبنلا ِناَنِواَعَي اَناَك

 . هِتاَفَو دعبو

 نقأ نبا ل يِفأ :نخأ موب هايتس ىلثأ كاس اذَهَلُو مسالا

 َلاَقَف .«هوبيجت ال» :هلط ْيِبَنلا َلاَقَف ؟ِباََطَخْلا ُنْب :ا ِمْوَقْل يِفأ ؟َةَقاَحُف

 : ُهاَوَر . ْمُهوُمثيَمَك دك ٍءاَلْؤَم

 مُهّنَأِل ؛ةّناََّنلا ِءاَلْؤَم نع اّلِإ ْلَأْسَي ْمَل - ٍذَِئيِح ٍرْفَكْلا ُنِمَأَر - َناَيْفُّس وُبَأَ وكب

 . َنيِنِمْؤُمْلا ُةَداَق

 )١( هنئس ىف دواد وبأو «(757870) حبحص نسح :لاقو يذمرتلا هاور )5575(.



 | 04ه 9عييكقيييحس 2112595955 و طسوألا ٍناَمياَلا ٌباَتِك

 لْثِم اَمُهَل َناَك نإ اَمِهِقاَفْحَتْسا َبَبَس ُنّيِبُت ةَريَِك ٍصوُصْنلا و هذه لاَكمَأَو

 َكِلَذ ىَلَع ِةَرْدقْلا نِم ِنُكَمّتلا عم َمَم ٍةَمِزاَجْلا ٍةَداَرإْلا ٍدوُجْوِل ؛ة ملا عيِمَج ٍلامْعَأ

 رفق يلد ال تلجلو وتب د كتل لب لع نانا نك د 5

 . ٍضْعَب َنوُد َكِلَذ

 ٍلِماَكْلا ٍلِماَعْلا ةَلِزْنَمِب َوُه ٍروُدْقَمْلا ٍلْعِف َعَم َةَمِزاَج ةَداَرِإ ُديِرُمْلاَق اًضْيَأَو

 يع َنينِمَوْمْلا نم َةوُدِهَْل وت ال :ُهَئاَحْبُس َلاَق امك اًيِعاَدَو اماَمِإ نكي ْمَل نإ

 ميشو مهِلوَتأِي يهبل هنأ َلَضَع مِنَ 00 أ ليس ف َنوُنِهََبْلأَو ٍرَرَّصلَأ يبو
 (© اَعيوَع ابك َنيِهتْلا َلَع نرهجملا ه5 َلَيَعَو "تنل دَمأ دعو الو دي نقلا َلَع

 .[95 .98 :ءاسنلا] مامي اَروُفَع ُه م قو و ةرفْغَمو ُهْنِه ٍتاَجَرَد

 لَو ِزِجاَعِب 0 يلا ٍلعاَقْلاَو ٍدَماَجُمْلا نيب ةاَواَسُْمْلا ىَفُت ىَلاَعَت هلل

 .ِجاَعْلا ٍدِعاَقْلا َنْيَبَو ٍدِهاَجُمْلا ّنْيَب 0 2

 0 حرص 2 :ةااَسُم يضفي بالتجلا ليل : لاقي لك
 ىضَتْقَي َكِلْذَو فَلا نم وه انه ُءاَتْئِيْساِلاَف ٍِةاَواَسُمْلا يف نِم ٍرّرَّصلا ولوأ

 0 يف مُهوُواَسُي ْمَل نإَو «َنيِدِعاَقْلا دا يلوأ

 اَهِلاَثْمأَو ٍلِماَعْلاَو ٌماَهْلا َنْيَب ُقيِرْمَتلا اهب يِتْلا َتيِداَحَأْلا نأ :َّنّيبت اَذَهِبَو

 ماا أ َدُب ال يِيَلا ِةَم زاَجْلا ٍةكاَرإْلا َنوُد اًميِف َيِه امن

 يِورَي اًميف لل ّيِبَنلا نَع ِسساّبَع ِنْبا نَع يدراطعلا ِءاَجَر نأ قع ء (ِنْيَحِيِحَّصلا»

 1 َث ؛ِتاَتِّيَسلاَو ٍتاَنَسَحْلا َبَتَك هللا َّنِإ» :َلاَق ُهَّنَأ ىَلاَعَتَو َكَراَبَت ِهبَر نَع

 .ًةَلِماَك َةَنَسَح ُهَدْنِع هللا اَهَبَتَك لَمْعَي ْمَلَك ٍةَنَسَحِب ّمَه نَمَق : كِلَذ

 ا هللا اَهَبَتَك اَهَلِمَعَو اهب َّمَه ْنِإَ

 4 - ءءء ل ُس هه ع د هم

 . ةَلماَك َةَنَسَح ُهَل هللا ُهَل اَهَبتك اَهَلَمْعَي ْمْلَو ِةَئيَسب َّمَه نَمَو

 . ًةَدِحاَو َةَكْيَس ُهَدْنِع ُهَل 0 ْمُه ْنِإَ

 ْمَلَق» اَهَلِمَعَف» :َلاَق اَذَهِلَو ؛ُلْعِفْلا ُهْنِكْمُي لج يف ّوُه ُميِسْمَّتلا اَذَهَق

 هاو

16 

140 



 هناك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 8

 00 3 2 4 هام واس وقر 54 رس 6 8 ع 00 5 وم دس و 00 زن د 0

 ةَداَرإلا نإف ؛ٍةَمَراَج هتَداَرِإ نكت مل لعفي ملف لغفلا هنكمأ نَمَو «(اًهلَّمَعَي

 هك 2و ٠ ذاك َكلَّؤ 3 لهل -- ه., ظل عيه ةدد 04 ما
 لعفلا دوجو يف يف لد نأ مدقت امك لعفلِل ةَمِرلَتَسم ةر | عم ةمزاج ا

 ةرْدُقْلا َّعَم َُمِزاَجلا ُةَداَرإْلا نحت ْمَل َرَخآ ٍِءْيَش ىَلَع َتْقَوَت ول ذإ ؛ُهَل ٌبِجوُمَو
 ٍفاَلْخب َرْمأْلا َّنأ ِسوُسْحَمْلا موُلْعَمْلا نِمَو ِلْعِفْلا ٍدوُجُو يف َةَيِفاَك َةّماَت

 اًمِزاَج درك نق كلذ نو «ًهَداَرإْلامو َمْرَعْلا»و (َمَهْلا» نأ ير لو ماكل

 نِم ِهْجَوْلا اَذَه ىَلَع اَذَه ْنوُكَي ال دَفَو ِْجَعْلِل اّلِإ ُلْعِفْلا ُهْنَع ْتَّلَخَتَي ال

 . مْرَجلا

 ةكاَرإ َنَْب ُفَرَمُي لب ؛ِلِعاَمْلاَو ِديِرْمْلا َنْيَب هبِف ُقَرَمُي «يِناّنلا ْمْسِقْلا» اذه - هل ةيودو 2 و5 0 ديه دو لوا عم بف م
 .ٍدَسَجْلا ُكِلَم َوُه يِذَّلا ِبْلَقْلا ُلَمَع َيِه ُةداَرإْلا ذإ هَِداَرِإَو

 ُبَتْكَدَف ِةَئَسَحْلاِب ُمَهْلا َيِهَو ٍةَئَسَحِب ىَتَأ دق َناَك اَهْلَمْعَي ْمَلَك ٍةَنَسَحِب َّمَه اَذِإَ

 :َليِق امك ساّنلا ٍفْرُع يِف َوُه َكِلَذَكَو ٌرْيَحَو ٌةَعاَط َكِلذ َّنإَم َةَلِاَك َةَنَسَح ُهَل
 00 1 ل ا ل ل 0 0 ا مال 2

 ًءاَج نَم َّنَأ ُهَتَمْحَر ىَضَم اَمِل ؛ِتاَئَسُح َرْشَع ُهَّل هللا اَهَبَتَك اَهَلِمَع ْنِإَف

 . ٍفْعِض ٍةئاِمعْبَس ىَلِإ اَِلاَْمَأ ٌرْشَع ُهَلَك ٍةَنَسَحْلاِ

 لع اَهيبكَي ال هللا نإ اَْيَلَع ٌرِواَك َوُهَو اَهْلمْحَي ْمَل يِذَلا كيسا ُماَْلا اَمأَ
 .حيِحّصلا ِثيِدَحْلا يف وهب َرَبْخَأ اَمُك

 لْعِفْلا ىَلَع اًَرِداَق َناَك ىَتَم ءَّمَسُي ْمَل وأ اَمْرَع وأ ةَداَرِإ ُهُّمَه َيّمُس ٌءاَوَسَو

 ُقِفاَوُم اَذَهَو َةَمِزاَج ُهَنَداَرِإ ْتَسْيَلف ِةَرْدقْلا َّعَم ُهْلَعْفَي ْمَلَو وْيَلَع َمّرَعَو وب ّمَهَو
 َرَواَجَت هللا َّنإ» :هلك َيِبَّنلا نَع َةَرْيَرْه يبأ ِثيِدَح حيِحّصلا ِثيِدَحْلا يف ِهِلْوَمِ

 ُدْبَعْلا هب َّمَه اَم َنِإَف ."”هوب َلَمْعَت وأ هب ْمْلَكَت ْمَل اَم اَهَسْفْنَأ هب ْتَنَدَح اَم يمل 0 10 2 م -4 0 0-4 0 5 هَ 2 هك ع0 ه2 8 ع
 0 0 - هنأ شير 2 2 نم ني 71 00 سَ 2م

 مل اًهْلَمْعَي ْملَو اهب ْملَكَتَي ْملَو لَمَعلاَو مالكلا نِم اَهْيَلَع رِدَمَي يتلا ٍروُمألا نِم

 .(1790) ملسمو 555) يراخبلا هاور )غ0(



 7 ْش 00 دسوألا ِناَميلا بك

 نَم» :ُهّلْوَق ِهِب َدِهَش اَمُك ِهْيَلَع هللا اَهْبْتْكَي ْمَل اَمِم َكْلَيَك َةَمِزاَج اَهَل ُهئَداَرِإ ْنُكَت

 . ااَهَلَمْعَي ْمَلَك ٍةَكّيَسِب ّمَه

 اَذَه ىَلَع ٍةَلَأْسَمْلا ِهِذَه يف ِهِرْيَعَو َرَبْلا ِدْبَع ٍنْباَك َعاَمْجِإْلا ىكَح نَمَو

 : َكِلَذ ِرْيَعل اَهَكَرْبَي وأ ِهِفْوَحَو هللا ِةَيْشَحِل اَهَكْرْتَي ْنَأ اّمِإَف :ةَيّسلاب ُماَهْلا اَّذَهَو
 ري ل آ] هللا اَهَبَتك هللا ِةَيْشَحِل اَهَكَرَت ْنِإَ

 ةكِبس ِهْيَلَع ْبَتُكُن ْمَل َكِلَد ٍرْيَغِل اَهَكَرَت ْنِإ اّمأَ

 .ِثيِداَحَأْلا يِناَعَم لِ فت 5” اَذَهِبَو

 ةمع 31 قلاعت هللا ناك :ةقجاو كيس الإ هيلع تمل اهل نإ

 ْتَلِمَع اَمب اّلِإ ٍةَرِخآلا يِف َناَسْنِإْلا يِزْجَي اَلَو اًهِيِحاَص ِلَمَع ٍرْيَغِب ٍتاَكّيَّسلا
1١ 

 ا ا كك و

 ِثيِدَح يف ِهِلوَقِب ؛ِلْعِفْلا نم ٍنْكَمَّنلا ّعَم ٍةَمِزاَجْلا ِةَداَرإْلا ٍدوُجْوِل اوُبِوُع اَمَّنِإ مُهّن

 ا
 0 ممم ع6

 (ُهَعبَ نم رازوا لثم ِر

 ٍلِعاَمْلا ِةَلِزْنَمِب اوُراَص ٍلْعِفْلا نم ندمت ٌةَمِزاَجْلا ٌةَداَرِإْلا تّدِجُو اَدِإَق

 ٌةَمِزاَج ارز نيكول ل هلع ُنَق ا ٍةكْيَسلاب ُماَهْلاَو م

 للا ب هَ اك او كبس الإ اهب ئرخي ال ل

 ِتاَرِطَح مه: ٍناَّمَه «ُمَهْلا» :دّمْح | ُماَمِإلا َلاَق ُتْيَح ةئبألا وَ َُهَي اَدَهِبَر
 2م

 .ٍراَرْصِإ مَهَو

 مهن
 نِم 00 ناك + ل ىلإ اَعَد ْنَم» لَك 0 (اَوَس ٍرْروْلا يف 5 سبك يب

 رولا

 .(5؟0) نابح نباو 56 ةرفإ ملسم هاور 2000(

 .(ة09١5) دواد وبأو ةةهتعحإ ملسم هاور عز



 نان هكا هل كلا كك ل د حا د دح ا هم نك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ا
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 ُهَنِإَف ِداَقْلا نم ْنوُكَي ٍتاَرِطَخْلا ُمَهَق َوُهَو اًمِزاَج اًراَرْضِإ ُهّمَه َناَك ول

 . 0و َعَكَوَل :ٌرِداَق

 ا مهو 0 كه دقو : يلاعت َلاَق 6 «فُسوُي» مس ِباَبْلا اذه نِمَو

 دقق هدو ِيَعْلا ٍةأْرَمْلا ٌّمَه اّمَأَ بالا 4 ترد هك دوز نسي ان نأ كل

 .اًهَروُدْقَم ْتَلَعَف اَهَّنَأِل ؛ِراَرْصِإ َّمَه َناَك ُهَنِإ :َليِق

 َرَجُم الإ ُهغَتْمَي ْمَل اَدإ اَهِلْعِف ةَداَرِإبمِزاَجْلا ٍتاَكيَّسلا ىَلَع ٌصيِرَحْلا َكَِذكَ
 يف اَمِلَو َةَسْبَك يِبَأ ِثيِدَحِل ٍلِعاَمْلا َةَبوُقُع َكِلَذ ىّلَع ُبَفاَعُي اَذَهَق ءِزْجَعْلا
 راَثلا يِف ُلوُدفَمْلاَو لِياَقْلاَ اَمِهْيَمْيَسِي ٍناَمِلْسَمْلا ىَقتْلا اَذإ) :حيحّصلا ِتيِدَحْلا
 ("”(هبِحاَص لْثق ىَلَع اًصيِرَح َناَك َهَّنِإ :َلاَق ؟ِلوُثْقَمْلا لاي امك ُلْئاَعْلا اَذَه :ليق

 . "”(هبِحاَص َلْثَق َداَرَأ ُهَّنِإ) : ِظْفَل يفَو

 اَهَعَم َّدِجُو دَقَو ُةَمِزاَجْلا ٌةَداَرإْلا َيِهَو ٌصْرِحْلا َيِه (ُةَداَرِإْلا» هِذَهَق

 ال يِذَّنا ٌمَهْلا نم اَذَه َسْيَلَو ءِلْمَمْلا نَع َرَجَع ْنِكَل ُلاَتِقْلا َوْهَو ُروُدْفَمْلا

 لم تْلِمَعَل ٍناَلْمِل ام يِ َّنَأ ول :ِهِلوَق ِدّرَجْمِب َكِلَذ ّقحَتْسا ُهَنِإ ُلاَقُي اَلَو ءُّبَتْكي
 دب ال لب ؛مْلكَتلا ٍدَرَجْمِب اَهِلِعاَم ِةَبوُقُعَك ُهْيبوُقُع َسْيَل ٍرِئاَبَكْلا نت َّنَِ «لِمَع ام

2 
 6 ه6 رق 000 57 .٠ ٍرزوْلا يِف اَمُهْنأ َركد اَمْنِإَو هِماَلَك ىّلَع ُبَناَعُي هنأ وع

 ركذي مل وهو ءرخآ رمأ نِم

 5 اف نح نقيس "ههعئ فو ساطا نع اق ول عب ١ 2 يرو
 هب تثدح امع ىّيمال زواجت هللا نإ» :هلوقف اذه ىلَعَو

 2 7 4 4 امو 2 همس 1 هزم ا 2 1 هاس هج ه5

 اهب نرتَمَي نأ دب ال ىَيلا ٍةَمْراَجْلا ٍةَداَرإلا ةَبوقعلا ىِفاَني ال (لَمْعَت وأ هب
 ديخ نياد 0 ه.؟ عم ر؟# أ > 22 2 0 6 10 - نا 2

 ىتَمَف الِإَو .لغفلا نم ٌرودقَملا اهب نرتقي ىَتلا َيِه «ةَمْزاَجلا َةَداَرإلا» نإف .لْعِفْلا
 وم

 . ةَمِزاَج ْنُكَت ْمَل ٍلْعِفْلا نِم ُروُدْقَمْل اهب ْنِرَتْفَي ْمَل

 ناك ولو «لعفلا ىلع صيرح الو مزاعب سيل وهف «ةردقلا عم هلعفي ملو لعفب مه نم :يأ ١(
 .كلذ ىلع رداق وه اذإ «هب مهي ام لعفل اًمزاع

 .(5884) ملسمو :(91) يراخبلا هاور (؟)
 :متصل ظفللا اذهو: (8)



 عيممسسسل طسوألا َناَمياّلا ٌباّتُك

 لب ؛روذَقَملا لْعِفلا ٍتاَمَدَقُم نم ٍءْيَش نم ٍةَمْزاَجْلا ِةَداَرإلا َعَم َذَب الف أ وق ر؟ هد. ل 6 0 ل ساس هَ 1
 6 وم ج م ا 39 7 هر و 2 ىو نسق د

 .هيلع ِةَمِزاَجلا ٍةَداَرِإلا ٍنودب دجوت لعفلا َتاَمْدَقَم

 ا أ ه موكه م مدرك 2 21 قن

 .ةَّمِزاَج تَسيلف َرودقملا لعفلا كرت ثيحو

 الف لْعِفْلا َدوجَو ُمِرلَتْسَي الَو ةَمِزاَج َةَداَرِإ ّسْيل ينمَتلاَو ٍةَوُهْشلا ُدَرَجمَو 5 هيكر اعود وكم كا حج كم دب سل هو 2 ل مر ساس سهل
 ٍةَداَرِإلاَو ٍةَرْذَملا َعَم ةَمِزاَج َةَداَرِإ َداَرَأ اذإ ٌبَقاَعي اَمْنِإَو ءَُكِلْذ ىلع ٌبَقاَعَي 00 م“ 00 0 6 هاوس رم 20و ل م

 .ٍةَمِزاَجلا

 هِيَلَع يِذَّلا َّوُه ٍراَرضِإْلا ْمَهَو ٍتاَرِطَخْلا ّْمَه َنْيَب :ِهِرْيَغَو دم ُقيِرْفَت
 .تاولا

 نر وتل ةيقن اخ لعلي ا ذيول قنا 1: لكلا ني هقتنم نا نع
 .ٌرِصُم َوُهَف َرَدَك ىَتَم ِدْوَعْلا ىَلَع ٌمِزاَع َوُهَو ُهَلَعَف نِإَو ههِتاَمَّدَقُم

 ىَلَع َعاَمْجِإْلا ىّكَح ُهّنَأ يبساحملا ِثِراَحْلا نَع ُرُكْذَي ام ُرَهْظَي اَدَهِبَو
 ذإك َرْذُقْلا َعَم ٌحيِحَص ٌعاَمججإْلا اَذَهَك هَل ٍلِعاَقلا َِلْنَمِب ٌسْيَل ٍلْعِفْلِل يرانا
 اَمِب يلا ُمِزاَجبْلا يِواّنلا اَمَأَو ِلِعاَمْلا ٍةَلِزْنَمِب َسْبَل ِهْيَلَع ٍرِداَقْلا ٍلْعِفْلِل َيِواَنلا

 .ماَنلا ٍلِعاَمْل ةَلِْئَمِب هَنِإَف ٌنِكْمُي

 ؟يعاّدلاَو ٍةَرْدُقْلا َعَم ٍلْغِفْل ُدوُجُو ُبِجَي لَه اًضُيَأ اوُعَراَتَتَو

 َعَم ُةَداَرِإْلاَو ءروُدْقَمْلا َدوُجُو ُمِزْلَتْسَت َماَمَّتلا عادلا َعَم َةَرْدَقْلا َّنأ ُرَهْظَأْلا

 .ِداَرُمْلا َدوُجُو ُمِرْلتْسَت ِةَرْدُقْلا

 ىَلَع ِمْزَع ّلُك ىَلَع اَقَلظُم ٍباَقِعْلا َتاَبْنِ مُهُدَحَأ َداَرأ هذه يِف نوعزانتملاو

 1 . لف هب ْنِرتَْي ْمل نإو ٍلبتْسُم لِ
 ِتاَداَرِإْلا نِم ِسْفَّنلا يِف اَم ّلُك نع اَمَلْظُم ٍباَقِعْلا َعْفَر هك كازو

 . ٍلَمَع اَلَو ٍلْوَمب ُرَهْظَي ْمَل َدِحاَوْلا َكِلَذ نأ ِنْيتثالا نط َعَم ءاَمِوْحَنَو ٍةَمِزاَجْلا
 2 آ أ دقت نما 5 همم نيرا

 . طَّسَولا نَع فارحنا ٍنيِذَه نم لكَو



 ل تت بيتل يا ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ا

 ٍزْجَعِل الإ ةَرْدُقْلا َْعَم ُلْعِفْلا اَهْنَع تَّلَحَتَي ال َةَمِزاَجْلا َةَداَرإْلا نأ فرع اذ

 . باَمِعْلاَو ٍباَوَنلا يف رف مالا ٍلِعاَقْلا ىَرْجَم اَهْيِحاَص يِرْجَي

 ا ا توك هل ةتفلكتملا كيذك اهياعت ددتب اه اهنع تلخت 401

 ُهْنَع ُوْفَعْلا َمَقَو يِذَّلا ُمُهْلا َوُه لب ؛ةَمِزاَج

 عدم -ال؟؟/١6] 0 ٌصوُصْنلا ْتَعَلَتا ِهِبَو

 ةَقِرْعَمَو ."ةهّبُح يِضَتْقَن ٍبوُبْحَمْلا ِءَّْشلا َةَفِرْعَم َّنأ موُلْعَمْلا 3

 ُقيِدْصَتلاَو ملعْلا ٌسْفَتَف ُةَقْوَح يِضَمْقَت ٍفّوَحُمْلا َةفِرْعَمَو ُهَميِظْعَت يِضَمْقَت ٍمظَعُمْل
 هَل ٍبْلَقْلا 0 ثحوُي ىلغلا تاَنّصلاَو ىتسسلا ءاَمْسأْلا نم ُهَل ني للاب

 . ِهِتْيِصْعَم َةَيِهاَرَكَو ِهيَعاَط َةَداَرِإ ٌبِجحوُي َكِلْذَو ؛ُهَتْيْشَحَو ُهَميِظْعَتَو

 هَِلَع ِروُدقَمْا ةوججْوَو ِداَرْعْلا دوو مل :ةَرْذقْلا عم ُةَمزاَجلاُهاَلاَ

 ْمَل اًدِإَف ءىَلَص :اَهّْيَلَع ِهِتَرْذَق عم ةَمِزاَج َةَداَرِإ ٍةاَلَّصلِل اَديِرُم َناَك اَذِإ ٌدْبَعْلاَف 0 2 و موك 2 2 5ك ما 3 9
 2 ورا يبق د6 مابا هز

 :ةةاّرآلا ٍفْعَض ىَلَع َكِلْذ َلَد ِةَرْدَقْلا عم لَصي

 ا م : 0 و 2 00000

 . ماقَملا اذه يِف هابتشالا لوري اذَهِبَو
2 

 .؟ٌباَمِع اهب لّصْحَي لَه :ِلَمَع اب ٍةَداَرِإْلا يِف اوُمَراَنَت َنماَّنلا نإ

 : ِةداَرإْلاَو ُمَهْلا 2 :َلاَقي نأ َكِلَذ يف ٌلْصَمْلاَو

 هيف َةَبوُقُع ال اَذهَق :ةَرِهاظلا ٍلاَمْعَأْلا نم ٌءْيَش 0 : ُمَهْلاَق

 انك نقلل ىلع ك0 ا فوت هلل هَكَت نإ لب ؛لاحب َبيِنَأ طر

 اهيف اشحو «ةمهملا ةلأسملا هذه َقَّقح هنأ بيجعلاو «ريظن هل دجوُي داكي ال عيدب قيقحت )١( م 03

 ءاملعلا لاوقأ شقانو «ضراعتلا اهرهاظ يتلا صوصنلا نيب قفوو «ةريثكلا صوصنلا
 هر سك فرار سيال هس تالا و ءمهضعب ىلع كردتساو

 ام ِبْتُكْلا نم يِدْنِع نكي ْمَل ب َباَوَجْلا اَذَه ُتْبَتُك َنيِحَو :ةحفص نيعبرأ نم رثكأ يف اهثحب نم

 000/6 ) !ٍباَوَجْلا ىَلَع وب ُناَعَتْسي

 .هللاب هملع فعض ىلع لد :هاوهو هسفن ةبحم ىلع هبح ِمّدَقُي ملو هل ةنعلا "تح تعتيق اذإفأ 4(1)



 00 طسوألا ِناَميِالا ٌباَتك

 .ٍراَرْصِإ ُمَهَو ءٍِتاَرْطَح مه :ِناّمَه ُمُهْلا :دّمْحَأ َلاَق اَذَهِلَو ءُفْسوُي

 ٍةَيِضَقْلا هذه يِف ُهَل نُكَي ْمَل فُسوُي َّنَأ ُنآْرْلا هْيَلَع َلَد يِذَلا َناَك اَذَهِلَو

 ءامشفلاَو 0 لب ؛ الص

 وّلَو ءِروُدْقَمْلا ُلْعِف ِةَرْدُقْلا َعَم اَهِب َنِرَتقَي ْنَأ َّدُب الق :ةَمِزاَجْلا ُةَداَرِإْلا اَمأَ

 .ِنَدَب ِكيِرْحَت وأ ةَوْظُح وأ ِقَْفَل وأ « ٍسْأَر ٍةَكَرَح وأ ةّرظَنب

 ُلتاَقْلاَك اَمِهْيَمْبَسِب ٍناَمِلْسُمْلا ىَقَتْلا اَذإ» :هكي هِلوَن ىَنْعَم ُرَهْظَي اَذَهب
 نِم ِهْيَلَع ُرِدْقَي اَم لت (ِهَبِحاَص لت َداَرَأ لوكفَمْلا َنِإَق ؛©"7«ِراَّثلا ىف لِوُْفَملاَو

 .ِداَرُمْلا ٍلوّصح نع ّرَجَعَو ءِلاَتِقْلا

 ُلَمْعَي اَم لثم هيف هيف هنف تلوعل نافل اَم م لثِم ىل ن وَّل» :َّلاَق يِذَلا َكِلَذَكَو

 6[ غ] ىل 2 رقي م و ُماََكْلا َّوهَو 4 هيلع روق ام لْعِف َداَرَأ هنإف ؛0"2(ندكَف

007 
 أ بنذ

 ْنَأ ٍرْيَغ نم ُهَعَبَتا نَم ٍراَزْوَأ ُلْثِم ِهْيَلَع َناَك :ِةَلاَلَض ىَلِإ اَعَد نَم َناَك اَذَهِلَو

 ذإ ؟ْمِهِئاَعُذ نِم ِهْيَلَع ُرِدْقَي اَم َلَعَفَم مُهَلاَكَض َداَرأ هن ؛ءْيَش ْمِِراَزْوَأ نِم صني
4 

 :كلذ ىلع لِ ٌرِدْعَي ال

 ُهمْلِعَو ٍبْلَقْلا يِف يذلا ُقيِدْصَتلاَك :ِلَمَعْلاَو ةداَرإْلا يِف اذه َنّيِبَ ا

 )١( يراخبلا هاور )١"(: ملسمو )1580(.

 اًيْنُدلا اَمَّنِإ» :َلاَق لك يبنلا نأ (5805) هححصو ُيذمرتلاو (1601) دمحأ مامإلا ىور (0

 سي هيف هبف ُلِصَيَو هب هيف هيف يّقَتي َوُهَك امْلِعَواّلاَم هلل هوَ ٍدْبَع هَ ل
 يل َّنَأ ول :ُّلوُقَي بلا ٌقِواَص َوُهَن اّلاَ ُهَقْرْرَي لَو اَمِْع هلا ُهََرَر ٍدْبَعَو ِلِزاَتَمْلا ٍلّضْمأِب اًَذَهَق

 هت وُ امل در مَكَو اَلاَم هلا ُهََرَر ٍدْبَعَو «ءاَوَّس اَمُهُر رخأق هيب َوُهَك ٍنالُف ٍلَمَعب تلمع الام

 اه اح ويف مث ل اميل طبخي

 , :ُلوُقَي َوُهَك اًمْلِع اَلَو اُلاَم هللا ُهَقُرْدَي ّمَل دقو :لزاتملا كح ؛

 .«ئاَوَس اَمُهُرْزوَف هيب َوُهَ نا
 .هب الإ ىنعملا ميقتسي الو نيالا يف: نمل سوتسلا نب ام 0

 كسلا



 ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت م

 للا ٌبُحَو هِلوُسَرَو هللاب ٍقيِدْصَت نِم ِبْلَقْلا يِف يَِّلا ٍناَميِإْلا يِ ّدُب الق

 ِهِلوُسَرَو وللا ِةاَداَعَمَو ءهِلوُسَرِلَو هلل ا ٍقيِدْضَنلا ُدّرَجبمَف اَلِإَو «ِهِلوُسَرَو

 لاه كفلا ُمِزْلَتْسَي مْلِعْلاَو ٍقيِدْضَلا ْدَرَجُم َسْيَلَو هَنيِمِلْسُمْلا ٍقاَقّتاِب اًناَم

 ىَلَع ٌةَروُظْفَم َسْفَنلا ذل ؛ ِرْبكْلاَو ٍدَسَحْلاَك 0 000 ا َناَك اّذِإ

 . اَهُمِئاَلُي يِذَلا َوُهَو ٌّنَحْلا ٌبُح

 هَلِم ُةَيِفيِنَحْلا َوُه اَذَمَو للا نم ٍِةَميِلَّسلا ٍبوُلُقْلا ىَلِإ ٌبَحَأ َءْيَش 0

 َنونب اَلَو لام مهي ال مي :ىَلاَعَت َلاَق دَقَو ءاليِلَخ هللا ُهَذَحَنا يِذَّلا دين مان

 .[45 ءده :ءارعشلا] 4(©) رِيلَم بلع هنأ نأ َنَم اَّلِإ ©

 هوَ سْفَنلا يِف نكي ْمَل نإ ,ٍموُلْعَمْلا ٌبُحِل اًبِجوُم ملا ُهَرَُم َسِيلَ

 :سفتلا يف ىف ذ ٌةَدوجْؤَم وفل ِهْذَهَو َموُلْعَمْلا ُمئاَلَث
4 

٠ .٠. 

 يرَتُي ُلَمَعْلاَو َلَمَعْلا يَرَقُي ْملِعْلاَك ؛ىّرْخأْلاِب ىَوْقَت ِنْيتوُقْلا نم َلُكَو

 وم وهو مسد يدا ورث 2و تاق . 1 فأل قير
 .هل هبح داَدزا 00 هل َداَدَرا اَملكَو

 ؛ِهِتاَعِصَو هِئاَمْسأي ُهَتَقِرْعَمَو هل ةركذ َداَذْرا هَل ةيح َداَدُزا'اَمْلَكَو 2507 هام م عم سرس زم 7
010 

 نإف 7 7 2

 2 أ 20000 00 08 يَ 8 2 2 خخ و و 5 م

 ٍرْكِذ نَع َضاَرْعِإلا ٌبجوُي ٌضْعبلا نأ اَمُك ؛بوُبْحَملا ٍركِذ َةَرثك ٌبجوت ٌبحلا
 را هو

 2 2 م اى 2 لل د ا و دز ينال سل و ل و رج ري دق عي ع و 00 22
 نع ِهِضاَرْعِإل اًيضَتقَم كلذ ناك :هلؤصرو هللا ٌداَحَو هلوُسَرَو هللا ىَداَع نممف

 ةينوكلا هتايآ يف ركفتو «هتمظعو هتردق فرعو «هتافصو هئامسأو هللاب دبعلا ملع يوق املكف )١(

 هلل هّبح ىوقيف «ندبلاو بلقلا يف ةّيلمع ًةوق  ّدب الو - كلذ رمثأ :صالخإو قدصب ةيعرشلاو
 لامعألاو لاوقألا نم هيضرُي امع ثحبلا يف ىعسو «هل هؤاجرو «هنم هفوخو «هب هقلعتو

 . اهب موقيل

 امب لمعو «هل هٌؤاجرو «هنم هفوخو «هب هقلعتو هلل دبعلا بح يوق املكف ءحيحص سكعلاو
 .هبرب هقيدصت خسرو «هتافصو هئامسأو هللاب هملع يوق :لامعألاو لاوقألا نم هيضرُي



 2 طسوألا ٍناَميِاّلا ٌباَتِك
 ؟ | تتح - خخخ

 دق ىَّتَح هب ةقلع تفيعف (ةملا ُبِحوُي اَم ِرْكِذ نَعَو ٍْيَحْلاِب هلَوُسَرَو هللا ٍرْكِذ

 كو :رشحلا] 0 قات هلل دك و أوه َندَلك أ 6 اونْوكَم 7 ا َلاَق مك ؛هاَسْنَي

 طر ا ا هر ِبَتَأَو انو نع .هبلق اَنْلَفَع الفخ نم ع لوظ :ىلاَعَت َلاَقَو

 .[؟58 :فهكلا]

 ٌديِدْصَت ْنكَل ٍةاَداَعَمَو ٍضُْب َّعَم ْملِعَو َقْيَدَمَت َكِلْذ َعَم لُصْحَي دَق

 هللا ِةَبَحَم نِم َكِلَذ َبَحْوَأل ةاَداَعْمْلاَو ضْخنلا الذل ْنكلَو :كيِعَض 00 ٌفيِعَض
 راس

 .اًنِمْؤُم هب ٌريِصَي ام ِهِلوُسَرَو

 َلْهَجْلا َّنأ ُباَوَّصلا َناَك اَذَهِلَو ؛ماَّنلا ملل ُدوُجُو :©”ناَميِإْلا ٍطْرَش نم

 هب َءاَج اّمِب اًرِقُم َناَك اذ اًرِفاَك ُهّبِحاَص ُنوُكَي الل ِهِتاَفِصَو هللا ٍءاَمْسَأ ٍضْعَبِ

 ْمَل اًذإ ُهرْفُك يِضَتْقَي ِهْجَو ىَلَع ُهَلِهَج اَمِب ْمْلِعْلا ُبِجوُي اَم ُهْعْلْبي ْمَلَو لكي ُلوُسَرلا
 .ِهِتيِرْذَت مث هِقيِرْخَتي ُهَلْهَأ َرَمَأ يِذَّلا ٍثيِدَحَك ؛ُهْمَلْعَي

0 
0 

 [معرا د 7/0 .هب مّلِعْلا يف َنوُلَضاَفتَي هللاب ُءاَمَلُعْلا لب

 هه م
 (مِئاَلُمْلا َكاَرْدإ ُبْقْعَي لاح ُهَذَللا) و

 هَذَللا َّنِإ :ْمُهَعَبَتا نَمَو ِءاَبِطَأْلاَو ِةَمِساَلَتْلا نم ٍساّئلا نِم ٌريِبَك َلاَق ةرهالا ]
 0 ُكاَرْذِإ

 زل ِناَسْنِإلاَك ؛مِئاَكُمْلا كازذل تقفي لاخ ةذثلا لي ؟ 101 رصف ٌريِصُفَت اَذَهَو

 ةئآ لب ؛هقْزَذ جم ُةَلَللا تسيل .لكأْلاَو ِقوَذلاب كردي ,يتشتو ولشلا بح

 [ة 3/1 . ٍقْوّذلا ّعَم عم ”اضخَي هن : نِم 0

 ةَمِسْلفَتُمْلا نم ُهُلوُقَي نَم ُهَلوُقَي اَمُك مئالملا ُكاَرْذإ َةَّذَّللا َّنِإ :َلاَق نَم الاب

 اى
 ان

 ال ملسم وه لب ؛اًّمات اًناميإ اًئمؤم هبحاص سيلف صقانلا ِمّلِعْلا امأو «لماكلا ناميإلا :يأ )١(
 ع

 نمو



 هنأ مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت سبع
 تت تت سساأ 1

 1 ل ب َكاَرْذإْلا ْنِإَف ؛اَنِّيَب اَطَلَع َكِلَذ ىِف َطِلَغ دّمَف ٍءاَبِطألاَو

 [500 . ةةفذللاَو

 هه

 (ملاع ملعلاب لماعلاو «لفاج وهف :ةيلعي لمفت غل نَم)

 :ىَلاَعَت َلاَق ٠ مَلِْلا مَدَعَو ٍلْهَجْلاِب :ِهِمْلِعِب ْلَمْعَي ْمَل نَم ُفَصوُي [مفال#
 ريب يا هل رش 1١ رك( 12 ةسعقإا 5

 :ءاسنلا] « بيرق نم توب ّمث قلل وسلا َنولَمَعَي تبذأل هلأ َلَع ةَبوَتلا امنإ»

 /١[.

 اًَذَهو 4 :رطافا «ًاوكلعْل ِِداَبِع ْنِم َهَّنَأ ىتخي اَمّنِإ#»© :ىَلاَعَت َلاَق دَق
 هج نقب رع ن2 5 م سا هن 00

 قوهو ا ا

 52 و ود ه صاس يد - ياو تس ع

 د واو 5

 ُهَمَدَع ناك :ٍِضراَعُمْلا مَّدَع َّدْنِع

 : ا

 :لْقَعْلا َظْمَل اَذَكَمَو

 . مَلْعَي اَهِب يتلا ُةَريِرَعْلا هب ُداَرُي -
 5-3 ف ره6 ل د وارور

 .مّلِعْلا ٌكِلَذ بجوُمب ُلَمَعْلا وب ُداَرْيَو -

 : ٍلْهَجْلا ظْفَل َكِلَذَكَو

 .مَلِعْل مْدَع نع 4 7 ربعي دم

 ناك اَذِإ» : لك ُنِبَنلا َلاَق امك ؛ مَْلِعْلا ٍبِجوُمي ٍلَمَعْلا ِمَدَع نَع هب ٌرَّبَعُيَو -

 لاق «يفانملا كاردإ ملألا نأ امك «مئالملا كاردإ اهنأب ترسفف ةذللا امأ :هللك ميقلا نبا لاق )١(
 .ها.ملألا ببس يفانملا كاردإو «ةذللا ببس مئالملا كاردإ :لاقي نأ باوصلاو :انخيش

 )١66(. نيبحملا ةضور

 .هللاب ِمْلِعْلا ُمَدَع :يأ (0)



 ناكل طسوألا ناَميوْلا ُباّتك
 - ٠ 215525 52 21265656565655 ا ا ا لا

 . "0(لَهْجَي اَلَو ْثْقْرَي الق امِئاَص ْمُكْدَحَأ

 قتلا لل ازا نر «ةزططاتا لقا وذ .ءاتخ ريغ
 :ةعاخلا ُلوَق ُهْنِمَو

 ايلفاكلا ريح نوه ريشتف“ انتلنع حا تيجت

 ا وأ مْلِعْل مَدَعِل ٌةَُمَضَتُم َيِهَو ةّيِلِهاَج ُةّيِلِهاَجْلا تَّيّمُس اَذَه نِهَو

 تاسع 270م كف قنا كتر 5 يبأل ِهللكب َيَنلا ُلْوَ ُهْنِمَو هب ٍلَمَعْلا

 سس

 | رج

 «ِةَييهلَل هيج َدَيِيلُل ٌمهبولُم يف أوك تدل َلَمَج ْدِإ» : ىَلاَعَت َلاَق دَكَو

 ةشفبا ام ام َكْرَتَو ُهّرُضَي اَم لْعِف ىَلَع ةادلا يخت :هيِحْلاَو َبَضَعْلا نإ

 ام ٍلْعِف ىَلَع ُكْرَمْلا َمِدْقُي ىّنَح َّ مْلِعْلا فاَلخب َلَمَع َوُه يِذَّلا ٍلْهَجْلا نِم اَذَهَو

 هلا نفل ند ولا قار كنق ١ لكي 4 ُكْرَتَو ريل

 يف اَمِل ُهَّنِكَل ٠ ءهيلُكْلاِب ٍقيِدْصََتلاَو مْلِْلا َميِدَع َسْيَل ٍِلاَحْلا ِهِذَه يِف َوُهَو

 ٍفْعَض ىَلَع َّلَدَك مْلِعْلا ٍبِجوُمِل َكِلَد ٌبِحوُم َبَلَع :ٍدَّسَحَو ٍضْعُب نم ٍهِسْمْن

 ل يحق كل ليلا

 : لمعلا لضأ اَذَعَو لّوقلا لضأ اَدَهَ

 )١( ملسم هاور )١١6١(.

 .(ل551) ملسمو ةفيكلا يراخبلا هاور مهز



 ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 0 1
 0 ا تت ياا

 ٍلَمَعْلاَو ِرِجاَطلا ِلْوَقْلاِب ِنَدَبْلا ةَكَرَح ُمِزْلَتْسَي :ِةَرْدُقْلا َعَم ُّماَّتلا ُبْحْلا مث

 يف ُلْْدَي ام عيِمَجِل اًبجوُم ٍقيِدْصَلاَو ٍمْلِهْلا درَجبُم َلَعَج نَمَك ٌةَروُرَض ٍرِهاَطلا
 .ٌّبْحْلاَو مّلِعْلا نِ ّنْب اَل لب ٍ؛َطِلَع دَقَك :اًناَميِإ يمس اَم ٌّلُكَو ٍناَميإْلا ىّمَسُم

 ُنَدَبْلا َكَرَحَتَي ْنأ ٌةَروُرَص َمْزَل :ُهَل ُةّبَحَمْلاَو هب ُقيِدْصّتلا ٍبْلَقْلاِب َماَ اَذإَو

 ِنَدَبْلا ىَلَع ٌرَهظَي امك «ةرهاظلا ٍلاَمْعَأْلاَو :«ةَرِهاظلا ٍلاَومَألا نِم َكِلَذ بج
7 ُُ 

 اَمُك ُهَلوُلْعَمَو ُهُليِلَدَو ُهُمِزاَلَو ِبْلَقْل يف اه نعوم وكن اعقل ال6 أ ف
2 

 . ِبْلَقْلا ىف اَميف ٌيِئََت اًضْيَأ ُهَل ٍلاَمْعَأْلاَو ٍلاَوْقَأْلا نم ِوََبْلاِب ُموُقَي اَم

 م

ًَ 
8 

 ا ل

8 

 هَل ٌعْرم َندَبْلاَو ءلضألا َوُه َبْلَقْلا ّنكل ءِرَحآْلا يف ُرْثَُي اَمُهْنِ 0 و
 5 ٍةَرَجَّشلا يِف اَمُك ؛ِهِعْرَقِ ىَوَْمم تبني َلْصأْلاَو ءِلْصَأ نِم ٌذَمَتْسُي ُعْرَمْلاَو
 ُةَبِقْط ٌهَمِ التم ُهَن 000 0 هدام تب كمل اهب ترن
 ِنْذِإِب نيح َّط اًهَلكَأ ِقْوُ 0 لكمَسلا ىف اًهعفو ثبت اهلَص و قربت

0 

 ْتَيِوَق َيِوُرَو َقِرَعَو يل َيِوَق كل ٌةَرَجسلاَو ةنمسوتلا ُةَمِلَك ّيِهَو اير

 :اهلمأ ىو كلا نأ حيرلاَو ِرطَمْلاِ ْتَدَتْغا اّذِإ اًضْيَأ اَهَُعوُرْفَو ءاَهْعْرَك

 عه 58/01 .ةيِناَلَع ُماَلْسِإْلاَو ءبْأَقْلا يِف ْناَميِإْلا َكِلَذَكَو

5 

 ه2 2

 و

 (هّلل ال ُهْنِم هتباَرَِل هلك يبدل ُهتَبَحَم َتَناَك اَمّنِإ ٍبِلاَط وئآ)

 ل م ا ام ب ل كل

 ّبَحَأ اَذِإَو هِةَباَرَقِْل ُهّيِحبَف هيِحَأ ُنْبا ُهّنَأِل ُهّبِحُب يطا لا آ ُهُتَبَحَم نكن

 ةساكإلا وه هيوبخَم لص ٍقَساَكُرلاَو ِفَرَّشلا نِم َكِلَّدب ُهَل الا
 هنيد َلاَوَر اَمهِب ٍراَرْقإْلاِ َّنأ ىَأَر ِتْوَمْلا َدْنِع ِنْيَئَداَهَّشلا ؛ ِهْيَلَع ّضَرَع امل اًَذَهِلَق

 ل ءاَمهِب ّرِقُي ملف يأ ١ ني وتلا ثَحأ ةئيؤ ناكف ملا

 هب َنيِنِمْؤُمْلا 0 ل ا

 ال هللا َعَم اب ُهّبُح َناَكَف ءاَعظَق ِنْيَئَداَهَّشلاِب َقطَنل ْمِهرْيَغَو يِلَعَو َناَمْثْعَو رَمْعَك



 ْمَل ُهنأل ؛ِهِتَرَراَوُمَو ٍلوُسَرلا رْضَن نِم ُهَلَعَف ام هللا لَبَعَي ْمَل اذَهِلَو لل اًبخ
 م ىذلا فالخب ءُهُهْجَو هب ديرَأ اَم الإ ا نِم لَبَقَي ال ُهَللاَو هلل ُهَلَمْعَي ل م 5 7 هس / - 4 3 550 قامو م شري ل 37 ام وس

 .ىلغألا ِهُبَر ِهَْجَو َءاَعِتْبا لَعَف

 1م 4
 2-3 عل ادام

3 5 
 عع ١ اها 3

3 05 

 خم > : حت ذي

 عمان4 ع . "ةَداَراَلاَو ُدْضَقْلا اًَهَلْصضَأ ةَداَبِعْلاَو 04 تبا ف 6 2 ا

 اَمَّنِإَو ل ال ءُهْنِم ِهتباَرَقِل للك َيِبَنلِل ُهُتَبَحَم تناك اَمَّنِإ ٍبِلاَط وُبأ هاله ]

 ولك اّلِإَو ُهْنِم َكِلَذ هللا لَّبََتي ْمَل اَذَهِلَو ؛َِباَرَقْلاَو ٍبَسَنلا ةّيِوَحِل ُهْنَع ّبَدَو ُهَرَصَن
 َبَجْوَأ يِذَّلا ُببّسلاَو ةَوُرَض ِنْيَئداَهّشلاب مَلَكَل ٍبَْقْلا يِف ٍناَميِإ نع َكِلَد َناَك
 'ِنْيَئَاَهّشلا نم ُهَعاَنِتْما َبَجْوَأ يِذَلا َوُم - ُةيِمَحْلا َوْهَو - لب يبل ُهَرْضَن
 [هم5 _ هم /7] .ِووحَنَو قيدعلا ركب ىبأ ٍفاّلخب

 ه5

 ١م

 هيف ٍصْقّنلاَو ٍةَداَّزلا ٍلوُخُدِب ٍناَميِإْلا يِف ٌُلْضاَقَّتلا)
 (ٍةَدَّدَعَتُم ٍهوُجُو نِم ُنوُكَي

 ٍهوُجُو نم ُنوُكَي ِهيِف صْمَنلاَو ِةَداَيّرلا ٍلوُحُدِب ِناَميِإْلا يِف ٌُلْصضاَمَّتلا 5995 ]
 : ٍةَدَلَعَتم

 ءُضُفْنَتَو ُدِيَِتَو اًهيِف َنوُلَضاَمَتَي َساّنلا َّنِإَف ؛ُةَرِهاَظلا ُلاَمْعَأْلا :اًمُدَحَأ

 ٍلوُحُد يف مُهُعاَرِن ْنِكَل ءِناَضْفْنلاَو هيف ٍةَداَيُرلا ٍلوُخُد ىَلَع ُنماَّنلا َنَمّنا اّمِم اَذَهَو

 بولقلا ٍلاّمغُأ ٌةَداَيَز َوُهَو :ِهِصْقَنَو ٍناَميإلا ٍةَداَيز ىِف ىناَثلا هْجَّولا 00 م ف أ 2 1 وع نا ٠ 0 هم[

 ةالص نم ةرهاظلا لامعألاف ؛ةدارإلاو دصقلا حيحصت ةدابعلا نم مظعألا دوصقملا نأ :يأ )١(

 هفوخو «ىلاعت هلل بح نم ةدارإلاو دصقلا ةحص اهب نرتقي مل نإ ةحلاص لامعأو ةاكزو

 .هنيدو هقالخأو هكولس ىف اًريبك اًريثأت دباعلا ىف رثؤُت ال ءٌةصقان ةدابع ىهف :هيلع لكوتلاو



 هنأ مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت قم

 ٠ 2 0 يترجم وج هَ 1 و هع و 284 : 000 2 وت 2 كرا

 يف نولَضامَتَي َسماثلا نأ ٍنِمْؤُم لك هدِحَي يذلا ٍقوذلاب مولْعَملا نم َهنِإَف ؛اًهِصقْنَو

 هَل صالخإلاو ِهْيَلَع لْكَوَّتلاَو «هْيَلِإ ِةَباَنِإلاَو «وللا ِةَيْشَحَو هِلوُسَرَو هللا ٌبُح
2 

 هبال قالخألا نيب كلذ وختو زل متطللاو قْلَخْلِل ٍةَمْحَّرلاَو ءَكِلَذ وْحَنَو ٍبْجْعْلاَو ٍرْبكْلاَو ِءاّيرلا نم ٍبوُلُقْلا ِةَماَلَّس يِفَو
 .[150 :ةرقبلا] دن اخ ٌدَسأ اَوْنَماَء َنيِدَلاَو :ىَلاَعَت َلاَق دَكَو و 3

 هم
 ٍراَبِتْعاِب لَضاَمَتَي بلَقْلا يِف مْلِعْلاَو ٍقيِدْصَّتلا َسْمَن نأ :ثِاثلا ُهْجّولا يي و و 1 2-2 ٠ 0 0 ى هن 4 ا هل ع و 0 هم؟

 :ليصتتلاو لامجألا

 رع 0 0-2 ا فلا وع يل“ - 2 ك2 مس

 ٍليِصافتب هنِم ٍةَفِرْعَم ريغ نم المجم لوسرلا قدَص نم قيدضت سيلف
 2 ننال 5 0 5 52 2 1 2 مله رب“ يي يح نع دن مه

 مم لاو راسو ثا سل ل عل واللا نع د ريج رع مدام الاو رائلاو ةنَجلاَو هتافصَو ِهئاَمسُأَو هللا :رع هب َرمخخأ ام َفَرَع :هرايخأ
 1 7 3 هو ا 2 7

 .ِهَلُك َكِلَذ ىف ُهَقَدَصَو

 292 6 ق2 ايا ورع هَ د ون وقوع 2278 قماع لود ارب نر را
 هب هَرَمأ ام ليصفت َفِرْعَي نأ لبق َتاَمَو الّمجم َمّرَتلا نم َسِيِلَو :* هب أ ام 7 ف أ تام هتعاط َمَدَثلا ٠.

 لإ كيل 6-2 2 ص يدرس ع 0 22

 .هيف هَعاَطْأَو الّصفم َكِلُذ َفَرَع ىّتَح َشاَع نَمَك

 ُلَضاَفَتَي اَمُك ُتَواََتَيَو ُلَضاَفَتَي ٍقيِدْصَتلاَو مْلِعْلا َسْفَن َّنأ :ٌعباَرلا ُهْجَوْلا

 .مالَكْلاَو ِرَصَبْلاَو عُمَسلاَو قَداَرِإْلاَو ردع نم ؛ َحْلا ِتاَمِص ٌرْئاَس

 20 2 2 و 208 2 هع

 باَبْسألا ٍةّهج نِم روُمألا ِهْذَه نِم لْصْحَي َلْضاَمَتلا نأ :ٌنِماَحلا ُهْجّولا
 ها

 َداَسَف ُنُيَبتَو «َنيِقَيلا بجوت ةلِدأ هتّبَحَمَو هقيدٌصَت دَئَتْسُم ناك نَمُف ءاّهل ةّيضتقملا ساس رو 0 26 ً هل لس هس ل 5 ا 1 جح 2 سم هع ص25 :

 5959868 ع وع لص را رم 2 وع 0 5 0 8

 لذ نود ِباَبْساِل هقيد نم ٍةلِزْنَمِب نكي مل :ةضِراَعلا ٍةَهَبْشل .َكِلَذ ٍنوُد باّبْسَأِل هقيِدْصَت ناك نَم ِةلْزْنَمِب نكي مل :َةَضراَعْلا ِةَهْبْشلا
 0 2 3 جب د 0 َ عمس؟#
 كلذ ماَوَد ٍةَهِج نِم ٍروُمَألا ِهْذَه يِف لّصَحَي لضافتتلا نا : نسِداسلا هجولا

 3 ققام 418261 هم وي دوك و هس اوس هم هس لال مولا
 [555- 537 /9] .هْنَع ِةلفَعلا ٍةَهج نم ضْعَبلا لصحَي اَمَك ءوِراَضْحِتْساَو ِهرْكِْذَو هتابثو

2 5 

 ؛ةلزنم العأو لضفأ :اًحالصو اًملعو اًناميإ دادزاو هدعب شاع يذلا نإف ءاّديهش تام ولو )١(

 .ىلاعت هللا ءاش نإ قيَّدِص يناثلاو ديهش لوألاف



 م طسوألا ِناَمياّلا ُباَتِك

 (؟مالسإلا ناكرأ يف مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا ةيوجأ ثفلتخا اذامل)

 ١ َّنأب ُهَباَجَأَ :مالْسإْلا نَع ُهَلاَوُس "7ِثيِدَحْلا يِف ام ُلَوأ هال“ ]|
 ش -

 32 نير
 2 عا يدعو و رع "يك ه5 وذ تا أ < ه5 لسه م 5

 يِتْؤتو ةالّصلا َميِقتَو هللا َلوُسَر اًدمَحم ّنأَو هللا الإ َهلإ ال ْنأ َدَهِشَت ْنأ
8 

 3 3+ اح ب

 (5) هسا هر جم هيتس هش ل
 .2' َتبَبلا جَحَتَو َناَضَمَر َموصَتَو

 ينب١ :ِهْيَلَع ِقَمَتُمْلا َرَمُع نْبا ٍثيِدَح يف ُةَروُكْذَمْلا َّيِم ُسْمَحْلا ِهِذَهَو
 ماَقِإَو هللا َلوسَر اَدّمَحم َنأَو هللا الإ هلإ ال نأ ٍةَداَهَش :سمَخ ىَلَع مالسإلا 8 0 - 2 ل جدو كا ل ا هم و2 2

 . "”0اليبَس ِهْبلإ َعاَطَتْسا نَم ِتّيَبْلا ّجَحَو َناَضَمَر ماَيِصَو ِةاَكّزلا ِءاَيَِو ٍةاَلَّصلا
 .سْمَحْلا َرَكد اَذَهِلَف ؛ّجَحْلا هللا َضَرَك ْنأ َدْعَب هللكب لا ُهَلاَق اَّذَمَو

 :سْيقْلا ٍدْبَع ٍدْفَو ِتيِدَح يِف ّجَحْلا ُركِذ اَهيِف ُدَجوُي ال ِثيِداَحَأْلا ُرَثْكَأَو
 لإ ال ْنَأ ُةَداَهَش ؟ُهَدْحَو للاب ُناَمِيِإْلا اَم َنوُرْدَنَأ ُهَدْحَو هللاب ٍناَمياْلاِب ْمُكْرْمآ» ! 2 ص وه عرار ع 2 2 م 0 ساه سا م 0

 هورس ا سر م سر ا 2 ١ ا 2 خا سا اى اه ع هس وعلب 2
 ْنَأَو ءَناَضَمَر ْماَيِصَو ٍةاكزلا ُءاَتِيِإَو ةالّصلا ماَقِإَو للا َلوُسَر اًدّمَحم ّنأَو هللا الإ
 6. سهر 2

 0 لا مَتْغَمْلا نم اوطغت

 وو ا كلام َ 00 ريكس 5 2 ا 2 هلم ل88

 مهمودقو كك يبنلا ىلَع اودفَو َنيِذلا ٍدفَولا ٍراَيِخ نم سييقلا ٍدَبَع دفوو

 . عْسِت ّةَنَس ٍدوُقْوْلا َةَنَس اوُمِدَق :َليِق دَقَو ءٌجَحْلا ٍضْرَم َلْبَق َناَك لك َيِبَنلا ىَلَع
 ّيَحلا اذه كَتَيَبَو اَنَنْيَب نإ اولاق مهنِإف ؛َكِلذ لبق اومِدَق مهنأ :ٌباَوَّصلاَو 00 هلل بيوس 2 تك ع يك تم 32 ه1

 ةَئَسَو ءماَرَح ٍرْهَش يف الإ كِيَلإ ْلِصَن ال اَنِإَو - ٍدَْن َلُهَأ َنوُنْعَي  َرَضُم ٍراَمُك ني
 .َبْرَحْلا تَكَرَتَو ْتَلَذ دق ُبَرَعْلا تناك عْسِت

 هاَوَر ؛لقوق ِنْب ٍناَمْعْنلا ٍثيِدَح يِف ماّيّصلاَو ٍةاَلَّصلا رك َءاَج دَقَو
 اَدإ تْيَأَرأ :َلاَث للي َيِبّنلا ُلُجَر َلَأَس :َلاَك هللا ِدْبَع ِنْب ٍرِباَج نع *ُةِلْسُم

 َماَرَحْلا تْمَّرَحَو َلاَلَحْلا تلَلْحَأَو َناَضَمَر تْمُّصَو ِتاَبوُتْكَمْلا ِتاَوَّلَّصلا تْيَلَص

 .(8) ملسم هاور قفز .رمع ثيدح : يأ )000(

 .(ا/لةههك) يراخبلا هاور (5) . هجيرخت مدقت قرف

 )( )1٠6(.



 ؛نأك مالسإلا خيش لئاسدو قواتف بيرقت

 جيل ديرأ ال شار لاك ,(ْمَعَن» :َلاَق كَدَنَجْلا َلُحْدَأ اَنْيَش َكِلَد ىَلَع ْدِزَأ ْمْلَو

 ا َكِلَذ

 َكِلَذ َلَكْشَأ ضْعَب َنوُد ٍناَكْرَأْلا ٌضْعَب َرْكَذ ِثيِداَحَأْلا ضْعَب يف َّناَك امل
 ٌَرَصَتحا َةاَوُرلا َّنَأ اَذَه َبَبَس َّنأِب ٍساَّنلا ٌضْعَب باَجَأَف :ٍساَّنلا ٍضْعَب ىَلَع

 ٍقاَوُرلا يِف ٌّنْعَط اَذَه َّنِإَف ٍ؛َكِلَّذَك ل َسْيَلَو اور يِذَلا كييخلا مُهْضْعَب

 لْثِم ِءِدِحاَوْلا ِتيِدَحْلا يف ْعَقَي اَمّنإ هَرَكَد يِذَّلا اَذَه ذإ ؛ِبِذَكْلا ىَلإ مُهَّل ٌةَبْسِنَو

 ْتيِدَحَو ُهرُكذَي مل مُهْضْعَب ذ بو ا مابطلا مهضخت رك تبع يقل دع لَو بدع
 07 نحل

 لفوق نْب : كامعلا ثيِدَحَو زكي ل مهْع كو مُهضْعَب ٌركذ ثْيَح مام

2 5 4 2 
 مَ ا هلد2 وميك روب د هس ساس 0

 نيران عآد ب اذهب نأ ل هع مشل مف مهب رك

 :ةماَيرلا يِفبظِلَع وأ بلا رتل
 اَمّبِس اَل ءَكِلَذَك اًمهيِف ٌرمألا ٌسْيَلَف :ِناَلِصَمْنُمْلا ٍناَئيِدَحْلا ام

 .َةَفِلَتْخُم تناك ةَبوجَأْلا ٍنْوَكِب ْتَرَئاَوَت دق ُتيِداَحَأْلاَو

 :ِناَئاَوَح اَذَه نع ْنكْلَو

 هللا َضَرَك اَم ُلَّوَأَو ءِضْئاَرَمْلا ٍلوُرُن ٍبَسَحِب َباَجَأ للك َيِبنلا نأ :اَمُهّدَحَأ
 يحَوْلا ٍتاَقْوَأ ٍلَّوَأ يِف ٍةاَلَّصلاب َرَمَأ ُهنِإَف ؛ًةاَلَّصلا مث ءَنْيَتَداَهَّشلا أ

 اَمَنِإ 50١ ٍةاَكَّرلا ضِئاَرَك َّنِكَلَو «َةَكَم يِف ٍناَسْحِْلاَو ٍةاَكَّرلاب اوُرِمَأَ

 ةَيِدَمْلاِب ُْتَعِرْش
 ٍقَرْجِهْلا نِم ِةَيِناَّثلا ٍةَنَّسلا يِف َضِرُف اَمَّنِإ َوُهَق َناَضَمَر ٍرْهَش ُمْوَص اَمَأَو

 0 َكَرْدَأَو

 تي َةَنَس َضِرُف :ةَفِئاَط ْتَلاَقَك ءوِبوُجُو يِف ُساَّنلا َعَّراََت دَقَق ُّجَحْلا اَمَأَ

 .ةَيبْيَدَحْلا َماَع ٍةَرْجِهْلا نم

 ا ل و نانو
 عْسِت َةَنَس ل

 ب



 3. ١ طسوألا ِناَمياْلا ٌباّتك

 و 7 و 0 5: ع +
 حيِحّصل وه و ريسع 5 صلا اذه د هةنس

 يف َءاَج اَمَنِإَو ءثيداحألا ِةَّماَع يِف ٌجَحْلا ُبوُجُو ْرَكَْذُي ْمَل اَذَهِلَو

 وه

 و

 2 در هع قدك ع 341 - ع

 :هبِساَتي ام ماَقَم لك يِف ٌرْكْذَي ناك ُهْنأ :يناثلا ٌباَوَجلا

 ؛ ةكخملا ةفادلا اهكذت ىلع زكاقت تلا ةرهاظلا سوارمْلا زا 3 ذك, - ياش مو ع

 ْمَل :ماَيّصلاَو ٍةاَلَّصلاب ُهَباَجَأ نَمَف ءلِئاَّسلا ىّلَع ُبِجَي اَم َةَراَت ٌرُكْذيَو -

 ماَيّصلاَو ٍةاَكَّرلاَو ٍةاَلَّصلاِب ُهَباَجَأ نَمَو ءاَهيدَوُي ٌةاَكَر ِهْيَلَع نكي
 8 0 و

 ِثيِدَح لْثِم يِف ُبِجاَوْلا َوُه اَذَهَو .ٌجَحْلا ٍضْرَق َلْبَق َنوُكَي ْن

 اذهلَو ؟يضفارفلا رئاسل ندنل نأف :اهيلف :ةاكذلاو ةةلضتلا اَكَأَو
 أ ُهَنِإَ مْوَّصلا ٍفاّلخب ِناَتَداَبِع اًمُهْنأل ؛ اًمِهْيَلَع َلاَتَقْلا ِهِباَتَك ىف ىَلاَعَت 20 َرَكَذ

 [508 - هوالرا/] . ّنْطاَب

 ه2

 7 و

 (ُهَرْيَغَو صاَلْخإلا َلَواَتَتَي َناَسْحِإْلا َّنَأ :قيِقحَتلا)
 ْعَمْجَي ْناَسْحِإْلاَو ُهَرْيَغَو صالخإلا ُكَواَتَتَي َناَسْحِإْلا َنَأ :ُنيِقْحّتلا هاله 1 هال عل 2 سوك م م 2 كي فعن مرسل نع همك 5 5 0

 :ىلاَعَت َلاَق هللا ُهّْبِحُي يِذَلا نَّسَحْلا لغِفْلاب َناّيِْإلا ْعَمْجَيَو ءلل صالخإلا َلاَمَك
 05 اس ع سكس آه هي 0 0-2 7 0 هه وو يرلا  سركاس 0 كي زم ع د ع

 مه الو مهيلَع فوخ الَو فئر دنع ءهُرَجَأ هْلَف نسحم وهو هلل ,ههجو َملَسأ نم لب

 ها آ

 [577 1١١7[. :ةرقبلا] © نور



 سس
 هنأ مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت

 أك مالسإل خيش لئاسدو ةولتف بمرقت_ ع

 كاَرْشِإْلا ىَراَصّنلا ِنيِي ُلْصَآو رْبكْلا ٍدوُهَيْلا نيب ُلْصَأ)
 (؟ىلاعت هلل نيركنم فسويو ىسوم نوعرف ناك لهو

 لذا ْمِهنلَع تير ةَلَذلاِ مُهَبَاَع َرْبِكْلا دوُهَيْلا نيد ْلْصَأ َناَك امل دانملا

 ِرِلْعَتِل ةاَرشإلا قَراَضُتلا نيد لضأ ناك اكو «[١١؟ :نارمع لآ] 6# أاوهقُ , م

 ُهْنَع مُهَّلَضَأ هللا ىَلِ ٍقْرلا
 ع ا

 ملي كبَر اًمو#» ءوِدْصَق ضيقت ُهَمَرَتْجا ام ىَلَع ِنْيتمأْلا و لك ايقوشف

 .[:5 :تلّصف] «ِديِبحَلِ

 نبأ درع دوهيلا تَلاَثَو» :ِهِلْوَف يِف ِكْرَّشلاِب ''اِدوُهَيْلا املا قو

 نأ َكِلْذَو ِ؛َرَّمَبْلا دعو ًءانضأْلا َدَبَع نَم ِدوُهَيْلا ىِفَق ..[0 :ةبوتلا] مه

 اًكِرْشُم ٌربْكَتْسُمْلا ْنوُكَيَ "لِطاَبْلِل داَيِقْناِلا اق ٌّقَحْلا نَع َربْكَتْسُمْلا

 َلاَقَف «َنيِكِرْشُم ْمِهِدوُحْجَو مراكش م 3 اوُناَك مُهّنَأ ِهمْوَكَو َنْوَعْرِف نَع هللا َرُكَذ

 8 را َلِإ تئوُعدَتَو ةرَجَتلا لإ َمْكْعَدَأ يك اَم رزَمتَو» :َنْوَعْرِف َلآ ٍنِمْؤُم نع
 ِزيرَعْلا َلِإ ْمُكْوْمَدأ أتأَو ُمْلِع هب ىل ىنِ ام هب َكرَشأو ِهَّلآِب ٌرْفَكَحِل يُعد
 .[47 4١« :رفاغ] ©

 أ َنْوَعْرِف نع هللا َرَبْحَأ دَقَو أ َنيِكِرْشُم َنْوَعْرِف ُمْوَق ْنوُكَي فيك :َلبِق نإ
 :َلاَقَو 0508 :صصقلا] «فريغ ِدَلِإ ني مك ُتَمِلَط ام# :َلاَقَق قلاكلا نك

 .[714 :تاعزانلا] ألا مير انأ»

 .هب ُكِرْشُي ْمَل ُهَل ُدِحاَجْلاَف اّلِإَو للاب ٌرِقُم نِم اّلِإ ُنوُكَي ال ُكاَرْشِإْلاَو

 اوُناَك َنيِذَّلا اّمأَو ءىَسوُم َنْوَعْرِف نع اّلإ عِناَّضلا ةوُحج هللا رُكْذَي ْمَل :َليِق
 ؛هب َنوُكِرْشُم مُهَو .هللاب َنيرِقُم اوناك مُهْنَأ ىَلَع َلُدَي َنآْرَمْلاَف فُسوُي ِنَمَز يِف

 مهلك سيلو: (10)
 نع كفرصي يذلا لطابلاب ىلتبت الثل هب لمعاو هلَبقاو قحلاب كسمتف «هنم دب ال ٌرمأ اذهو (؟)

 .ةرخآلاو ايندلا يف كتعفرو كتاجن هيف يذلا قحلا



 < 7 بس طسوألا َناَمياّلا ٌباّتُك

 ٍدوُجُوب ُراَرْقِإْلا ُنَمَضَتَي :ْمُهّلَو ٍزيِزَعْلِلَو ِكِلَمْلِل فُّسوُي ُباَطِخ َناَك اَذَهِلَو
 .ٍ 2# د وو

 .["4 :فسوي] «ُراَكهَقْلا ٌدِحول 1 مآ ديَح ترفرفتم بايزاء#» :ِهِلْوَقَك ؛ عِناَّصلا

 ع نيا تير لم دب كش مسج ةقلد» - مح - يأ نيم لَك دق
4 - 

 ه-
 27 وردد 5-3 2ع 2
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 :رفتغا ©اًلوُسَر ودَحِب نم ُهَّلَأ كلبي نأ ٌرْثُق كلم اَدإ يح ديب مك اَنْ
 ا ا 5

 ا 2 و. و

 .هللاب َنوُرِقُي اوُناَك ُفْسوُي مهبل َتِعُب َنيِذّلا َكِيلوُأ نأ يِضتَْي اَّذَهَ ا[

 0 و ُفْسوُي هنأ | اوُفِرْعَي ْنَأ َلْبَك ُهوُبِطاَحُي فُّسوُي ُةَوْخِإ َناَك اَذَهِلَو

 ام مُثَمِلَع َدَقَل للا : ْمهِلوَقَك ِعِناّصلاِ َراَرقِإْلا يِضئْقَي ٍباَطِحب َنْوَعْرِف لآ

 كَم 5 رش مهل َلاَقَو «[ا/7” :فسوي] «نيقِرَس 5 ٍضْرْلا ف ديف

 .[الا/ :فسوي] « توف اَمب ب ُمَلَعَ ُهَّنأَو سَ

 َناَك اَمَّنِإَ 0 ا ا

 يِنْلا | ٌوهَو [54 :فرخزلا] «وُعاَطأ كوفي ٌفَحَتْساَف#» : :يسوم الوعر رف َّنكَلَو

 «ْفّرع هللإ ني مكحآ ُتْنِلِع امه ؟- َنيِمدَقَتُمْلا ارفلا َنوُد -مُهَل َلاَق
 ريآل لاك هنأ هَدَْلَك * للا مكر انأ» :َكِلَذ َدْعَب مل َلاَق 4 1 صم

 :ةريخأل قملكلا لاك .ىّلوألا ِةَمِلَكْلا َلاَكَت [؟5 .؟4 :تاعزانلا] © كولا

 سيلبإك َرَبْكَتْسا اَمَّنِإَو ءعْناَصلا ٍدوُجُوَب اًنِراَع نطاكلا يف ُنْوَعْرِف َناَكَو

 ِتومّسلا بر اَّلِإ لو وأ آم َتَدِع دَقَلط : ىَسوُم ُهَل َلاَق اَذَهِلَو ؛ةدوجُو ٌرَكنأَ
 يِقَب : اَهُدُبْعَي ّةَهِلآ ُهَل تَناَكَو َعِناَّصلا َرَكْنَأ املك 2٠0١ :ءارسإلا] «َرِلَصَب ِضْرألاَو

 ٍةَداَبِعَو عِناَّضلا ٍدوُحْجب ُهَمَصَو اَمَّنِإَو ءِكْرَّشلاِب ىَلاَعَت هللا ُهْفِصَي ْمَلَو اتابع ىَلَع



 ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 0 و
 تتفتح تحسس 14

 ريكي ىتوذت» :َلاَقَف ِنْيَرمَأْلا َرَكَذ ُنمْؤُمْلا مُهَبْطاَح اّمَل اَذَهِلَو ؛#فىّّرَع
 ُلَواَتتَي دق يِذَّلا هب َرْفُكْلا َرَكَّذَق 0149 :رفاغا «ٌملِع هي ل نيل ام دي كرشأو هَأب

 ِنْيَلاَحْلاَو ِنْيَتلاَقَمْلِل اّلِواَتَتُم ةقذلك ناكف .ءاعنأ هب َكاَرْش ثإْلا 535 دوححج

 [يم _ ا . اعيمج
 هه زل

 ه2 2

 هعّويد م < #0 4 وك 2 عا ف 5-1
 (مُهَتَهِلآ َنوُنِحُي َنيِكِرْشُملا نأ ٌمولْعَم)

 ُديِزَت وأ هللا َنوُبِحُي اَمُك مُهَتَهِلآ َنوُبِحُي دَق َنيِكِرْشُمْلا 00

 اَمُك ٍ؛ْمُهَتَهِلا ْتَمِيْش اَذِإ هللا َنوُمُْشَي اَذَهِلَو ؛لل ْمِهِتِّبَحَم ىَلَع مُهَّل مُهُتَّبَحَم

 4 رح رتب ال30 هلأ اشم هلأ لح نيب نوب تترتإلا اتق لوا ا َلاَق

 ا 1١8[. :ماعنألا]
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 َّتِعُب يِذَلا هَل َكيِرَش ال ُهَدْحَو للا ُةداَبِع َوُهَو ُكَرَتْمُمْلا ُنيدلا :اَمُهُدَحَ

 .ِةَنُسلاَو باَتِكْلا ٌصوُصُن مهِنيِد ٍداَسّنا ىَلَع َلَد اَمَك ؛ِءايينَأْلا ٌعيِمَج هب

 ةَعيِرَّشلا َوُهَو جامِْمْلاَو ٍةَعْرّشلاَو ٍنيّدلا نم ٌدَّمَحُم هب ٌصتلا ام :يِناَنلاَو

 [ 1 د ةَيِرَطلاَو

 همهم

 (ناميإلا)
 دقف ةنجلا لخدي ال هنأ وأ رانلا لخدي هنأ نمؤم نع هيف ثيدح لك #ه4؟]

 عناوملا هذه ءافتنا دنع هنأ ةَّنّسلاو باتكلا هرسف

 .طسوألا ناميإلا باتك نم ةاقتنملا دئاوفلا تهتنا انه ىلإ )١(



 مدح طسوألا ِناَميلا ُباَتك

 لوخد نم ةعناملا بابسألا مدعب ةطورشم «(دعولا صوصن» كلذكو

 .اًرفاك تومي نأ اهمظعأو «.ةنجلا

 عضوت مث «بهذت ىتح هتانسح نم ذخؤيف هملظو هبونذ رثكت نأ :اهنمو

 .مهملظ نم تائيس هيلع

 ءرصعلا ةالص كرتو «ىذألاو «نملاك :هلطبي ام لمعلا بقعي نأ :اهنمو

 مل نم» :ةلَك يبنلا لاق امكو ءهلك لمعلا :ليقو «مويلا كلذ لمع طبحت :ليق

 . '"”(هبارشو هماعط عدي نأ يف ةجاح هلل سيلف هب لمعلاو روزلا لوق عدي

 ىتأ نمف «باذع الب ةنجلا لوخد وهو قلطملا لوخدلا اذه ىفتناف

 .هلبق باذع ال يذلا قلطملا لوخدلا اذه قحتسي مل رئابكلاب

 مسالا َّنإف ")هانم َسْيَلَف انّشغ نم» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق اذه لثمو

 نوقحتسي يذلا قلطملا لماكلا ناميإلا وه هعم اونمآ نيذلاو ِةِلك ّيبنلل ّقلطملا

 لب ؛ءالؤه نم نكي مل مهشغ نمف ؛باقعلا مهنع هب هللا عفديو «باوثلا هب
 .رانلا نم هجرخيو «رافكلا هب قرافي يذلا ناميإلا لصأ هعم

 نإو ىنز نإو ةنجلا لخد هللا الإ هلإ ال نأ ملعي وهو تام نم» :ءاج اذإو
 نأو «ةنجلل قحتسم ناميإلا بحاص نأ يطعي اذهف هوحنو "”«رمخلا برش

 امإ ؛باذعلا نم عون لوخدلا لبق هل لصحي دق نكل .كلذ هعنمت ال بونذلا

 .رانلا يف امإو ةصرعلا يف امإو خزربلا يف امإو ايندلا يف

 .«محر عطاق ةنجلا لخدي ال» :ْةكَك هلوقك ؛«ديعولا صوصن» كلذكو

 [16 22/1 كرعملا]

 هللا بضغ لثم ةرخآلا يف ديعو وأ ايندلا يف هلل دح هيف بنذ لك هه ]

 ١757/١[ كردتسملا] .رئابكلا نم وهف رانلاو هتنعلو

 )٠١١(. ملسم هاور قفز ١9(. 05 يراخبلا هاور )00(

 .ارمخلا برش نإو ىنز نإو» :ةدايز نود 50 ملسم هاور قرف



 ل

 هْنأك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت اذ
 ب تت 7تح7ح7#ح7ت77ج

 هيلع وعلا نأ قدرت علامك لاو ةظوا اهنق يتق مب تبان رم" هك

 مهعم لعفي نأ هيلعف ءهيوبأ ملظ :لثم دابعلا ملاظم نم ناك نإو

 [١؟١/57 كردتسملا] .اذهب اذه موقي ىتح تائيسلا نم مهعم لعف ام ردقب تانسحلا

 ه © ©

 (رفكلا الإ لامعألا عيمج طبحي ال)

 عيمج طوبح وه ََّنّسلا لهأ لوصأ ىلع طابحإلا نم يفني يذلا ههه ]

 ؛اهعيمج طبحي الف قسفلا امأو ءرفكلاب الإ اهعيمج طبحي ال هنإف :لامعألا

 ملف هناميإ ىلع باثي نأ دب ال هنأل ؛تائيسلا ناحجرب وأ «ةريبكلاب رسف ءاوس

 موقي تائيسل امإو هغارف دعب هدسفي امب امإ هنالطبو اهضعب طوبح امأو

 مينَقَدَص اوُلْطُي الإ» :هلوقك َةَّنّسلاو باتكلا هيلع لد قح اذهف «هباوثب اهباقع

 نأ امك «ةقدصلا لطبي ىذألاو نملا نأ ربخأف ؟[؟555 :ةرقبلا] «ىددلاَو ّنَمْلَِ

 هلطبي لب ؛ناميإلا لطبي ال امهنم لك ناك نإو ''”اهلطبي ''”اهب نرتقملا ءايرلا

 .هب قافنلا نارتقا وأ هيلع رفكلا دورو

 . اهَلَمَع ًطبَح "ةْدَقَق دَقَف ٍرْصَعلا َةاَلَص َكَرَت نم :حيحصلا ثيدحلا يف هلوقو
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 (ءايرلا نم اًقوخ لمعلا كرت نم رذحلا)

 ِرْيَغ وأ ءِلْيَل ماَيِق وأ ءىَحُضلا ِةاَلَص نِم ٌعوُرْشَم ٌدْرِو ُهَل آ َناَك نم مهدتل

 ِهنْوُك ٍلْجَأِ َعوُرْشَمْلا ه هَدَرِو َعَدَي ْنَأ ُهَل ُهَل غبي اَلَو َناَك ُتْيَح ِهيَلَصُي ُهَنِإَق :ٌكِلَذ

 .ةقدصلا لطبي :يأ (؟) .ةقدصلاب :يأ )١(

 .(067) يراخبلا حيححص نم بيوصتلاو ءطقف :لصألا يف 0



 مص طسوألا ِناَمياّلا ُباَتِك

0 
 نِم ِهِتَماَلَس يف ِهداَهِتْجا عم «ولل اًرِس ُهَلَعَمَي هنأ هبَلَق نم هللا َمِلَع اَذِإ ٍساّنلا َنْيَب ع 9. 4 8. 0 5 8 رت 3 4م ل 4 4 4 مَ مل هر

 لجأل لّمَعلا َكْرَت :ضاّيِع ُنْب لّيَضفلا َلاَق اذَهِلَو ؛صالخإلا ٍِتاَدِسْمُمَو ِءاَيّرلا ه5 256- يلم ه 6. 0 2 0 0 2 ؟وم 4
 3 3 7 م 3 22 00 - م

 .كرِش سانلا لجل لَمَعلاَو .ٌءاَيِر ٍسانلا

 ها - 0 هد سامو واع هَ - 4 نونا ل عوار قروم2 و 00706

 نم ِهْيَلَع دودَرَم هيهنف ٌءاَيِر كلذ نأ ِهِمْعَر درجمب عورشُم ٍرْمأ نَع ىَهن نَمَو

 :ووجو

 هل ل يانا يمان وك ونه ييننال قرشا [نافغألا 31 ؟اهذع

 اَهيِف صالخإلابو اهب
 2 اول 6-52 - 5 الا <+ه م65 م 5 - 2 هاما وه عر ج2 هه
 نوقفاَنَمْلاَف ؛ ًءاير اًَهلَعِمَي هنأ انمّرَج نإَو هاَنَرَرْفَأ اًهلَعَفَي نَم اَنْيَأَر اذإ نحن

 لإ أوما اَدِإَو َمُهْعِدَح َوْهَو هنأ َنوُعيَحُم َنِقِفكَمْلا َّدإ» :ْمِهيِف هللا َلاَق َنيِذَّنا ممهغي ياس جور

 ء[14؟ :ءاسنلا] *(0© الق لإ هنأ تودي لو سائلا َنوُكر كاك اوُماَك َةْدَلّصلَ

 اوُناَك نإَو ٍنيِدلا نم هَنوَرِهْظُي ام ىَلَع مُهَنوُرِقُي نوما دبع يلا َناَك ءاَلُؤَهَف

 نم ْمَظْعَأ َعوُرْشَمْلا ٍراَهْظِإ ِكْرَت يف َداَسَْلا َّنأِل ؛ ِرِماَّطلا نع مُهَتْوَهْنَي اَلَو َنيِئاَرُم
 نِم ْمُظْعَأ ِتاَوَلَّصلاَو ٍناَميِإْلا ٍراَهْظِإ ِكْرَت َداَسف نأ اَمَك ءَءاَيِر ِهِراَهَظِإ يف ٍداَسَمْلا

 َكِلَذ ٍراَهْظِإ يف ٍداَسَمْلا ىَلَع ْعَقَي اَمّنِإ َراَكْنِإْلا َنَأِلَو ؛ءاَيِر َكِلَذ ٍراَهْظِإ يف ٍداَسَمْلا

 [لالت 174/71 +ننالا ءاثر

© © © 



 ا اللا عوق لياطلوا اوال فيقول بتلت ب هنآك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 8

 نق سم ا
 (اهوحنو «ِنيدلا»َو «ةلملا نِعرب بّقلتلاو «ىنّكلا مُكُح)

 ٌةَراَث :نالف ىبأب ُهْوَنَك اًذإَف ءىَنُكْلاَو َءاَمْسَأْلا ٍفّلَّسلا ٌةَداَع تناك 49 و 5 0 ََء مت 2 0 5 ع 1 هع 2 000

 وأ ءدِيْسا ىلإ ٍةَفاَضإلاِب اّمِإ :ُهَل َدَلَو ال نَم َنونكُي اَمك ءوِدَلَوِب َلْجَّرلا َنوُنُكُي
 .هب ْقْلَعَت ُهَل رمأب وأ وُيِمَس نْبا وأ ءويبأ مسا

 ل ل وم هس 2 2 4

 ةثالثلا نوُرَقلا ىف َكِلْذ ىَلَع ُرْمألا ناكو

 َبْيَر اَلَو ءاَذَه يِف اوُعّسَوَتَو ««ِنيّدلا» :ىَلِإ َةَئاَضإْلا اوُنَدْحَأ اَذَه َدْعَب من سم م 0 22
 ِتاَبِطاَحُمْلا َنِم ُهَنوُداَتْعَي ُفَلَّسلا َناَك ام َوُه :ِناَكْنإْلا َعَم ُحْلْصَي يِذَّلا نأ

 امّيِس ال ةَبطاَحُمْلا ىَلِإ ٌرظْضا نإ ُهْنَع ُلِدْعَي الق َكِلَذ ُهَتَكْمأ نَمَُك ءِتاَياَتِكْلاَو

 ؛َبَْيَر اَهاَمَسك هرب هك يلا َرّيَخ اَمَك ُةيكزَت اَهيف يِتّلا ِءاَمْسَأْلا ِنَع ين دَكَ
 اذ يك قوت نِم افْوَح ِةَنَدْحُمْلا ِءاَمْسَآْلا ِهِذَهِب ُهْنَع ُةَياَنِكْلاَو ءاَهَسْفَن َيكَرُت اّلَِل

0 
 ْحَمْلُت ال ٌضْخَم ّمَلَع ُهَنَأِل ؛َكِلَدِب اَوُبَمْلَو ٍقَجاَحْلا ٍراَدْقِم ىَلَع ْرِصَمِْلف اَهْنَع َلَدَع
 .ِروَلَو بلكو ٍدَسأ لم ِةَلوفَْمْلا مالغألا ِةَلِْنَمِب ُةَفّصلا هيف

 اًهيِف َنوُديِزَي اوُراَصَو مِجاَعَأْلا اَهَنَدْحَأ يِبَلا ِتاَنَدْحُمْلا ِهِذَم َّنأ َبْيَر اَلَو

 يف ُلُحْدَي اَم ُرَثْكَأَو «نيّدلاَو قَحْلاَو ِةَّلِمْلا ُرِعاَو «نيّدلاهَو هَدَلِمْلا ٌنِح» :َنوُلوُقَي
 ءٍِفْصَوْلا َكِلَذ دِضِب ّىَحَأ َكِلَّذِب ُتوُعْنَمْلا ُنوُكَي ُتْيَحِب ءَنيِبُمْلا ٍبِذَكْلا َنِم َكِلَّذ

 و و 5
 0 5 0 8 ف ا وقياسف ريكس ع سمه ل عك ل ل ا ا ا

 ليف مهدصق ضيقنب هللا مهبقاعي َءالَيخَو ارحف ٌرومالا ِهْذَه نودصقتي َنيِذلاَو
 رم 85

 مهى8سصعع ار ها 17 -
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 6م ا سفنلا ةيكزت

 (سكع الو ملسم نمؤم لك)
 سيلو «ملسم نمؤم لك نأ :نيملسملا فلس روهمج هيلع يذلا #ههه]

 . اًنمؤم ملسم لك
 انما ُبارعَقْلا ٍتلَ» :ىلاعت لاق ملسملا نم لضفأ نمؤملاف

 .«تتلتأ ام كلت
 ,ةعيرشلاب ملاع وهف هنع ىهن امو هب ىلاعت هللا رمأ امب اًملاع ناك نمو

 178/١[ كردتسملا] .سانلا لهجأ نم لهاج وهف كلذب اًملاع نكي مل نمو

 هب ىفن '"«ناميإ نم ةرذ لاقثم هبلق يف نم رانلا لخدي ال :هلوق هو ]
 دولخلا لوخد وهو ءاّقلطم اًدعوت نآرقلا يف هب دعوت يذلا قلطملا لوخدلا

 قتلا الإ آَهَلْسَي الا :هلوق لثم ءاهريغ الو ةعافشب اهنم جرخي ال هنأو ؛اهيف

 5١[. :رفاغ] 4#تيرخاد هج َنوُلَح ديس :هلوقو ١١[« :ليللا] 49

 لوخدلا اذه نم عنمي ناميإ نم ةرذ لاقثم هبلق يف نم نإ :لاقيف

 راَنلا ُلْهَأ اّمأ» :لاق ِك هنأل ؛رانلا باذع نم ءيش هبيصي ال هنأ ال .فورعملا

 رَنلا ْمُهْنَباَصَأ مان ْنَكَلَو َنْوَيْحَي اَلَو اَهِف َنوُنوُمَي اَل مُهّنِإف ءاَهلْمَأ مُه َنيِذّلا
 َرِئاَبَص مهب ءيجَف ٍةَعاَفَشلاِب َنِذَأ ءاّمْحَن اوُناَك اَذِإ ىّنَح َهَتاَمِإ مُهَتاَمْأَك مِهبوُنُذِ
 , '"0هةنجلا ٍراَهْنَأ ىَلَع اوُنب َرْياَبض

 ىفن "”«ربك نم ةرذ لاقثم هبلق يف نم ةنجلا لخدي ال» :هلوق كلذكو

 :هلوقك ةنجلا مهل تدعأ نيذلا نينمؤملا لوخد وهو فورعملا قلطملا لوخدلا

 ةيآلا 4اهبا تيفو اَهوُاَج ادإ هَ ارز َةَنجْلا لإ ْميَر وَمَا نيل َقبِسَوِد
 َنيِوركَمْلا نم ٍنلَعَحَو قر ىل َرْفَع امي # َنوُمَلَعَي وَ َتي»8 :هلوقو .[078 :رمزلا]

 لوخدلا دارملاو ءلوخدلا هيف قلطُي امم كلذ لاثمأو [77 255 :سبا «©

 هوو حر

 )١( ملسم هاور (؟) .(391) دمحأ هاور )١186(.

 )0( ملسم هاور )91(.
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 ككصأف كلل تك يدل ا مج ا.د ب2” ا هناك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ا

 «نوبذعي مهنأ كلذ نم مهفُي ال ثيحب ءرانلا يف باذع قبس ريغ نم ءادتبا

 .ربك نم ةرذ لاقثم هبلق ىف نم هلاني ال لوخدلا اذهف

 .حلاصلا لمعلا نم ةنجلا لوخد ببس اهيف ُنِّيَبم ثيداحألا هذهف اضيأو

 .ربكلاك رانلا لوخد ببسو

 امي هيف ادعو ةنإور هلعأ هم وهف طقم ةينيسلا ذخأ نقلا نفخ نت

 .راثلاو ةنجلا قحتسا

 نم ربكلا لوزي ىتح اهيف بذعيف ءرانلا قحتسي :ناميإو ربك هعم يذلاف

 لوخدلا هب ديرأ اذإ ءٌقح 2'ةنمؤم سفن الإ ةنجلا لخدي الد :ِلِلكَي هلوقف

 .قلطملا لماكلا «نمؤملا»ب و : لماكلا قلطملا

 هنإف «باذعلا دعب لوخدلا لوانتي دقف :لوخدلا قلطم لوخدلاب ديرأ اذإو

 نم ةرذ لاقثم هبلق يف يذلا قسافلا لوانتي ىتح .'"”نمؤملا قلطم هب داري

 #«ٍةَنِمْوُم َقَبَكَر رِِحَسص#» :ىلاعت هلوقك نمؤملا قلطم يف لخدي اذه نإف ؛ناميإ

 اًذإ نذل ىرويؤنلا اَمَّنِإ# :هلوقك ؛قلطملا نمؤملا ىف لخدي الو [47 :ءاسنلا]
 .[؟ :لافنألا] ةيآلا 4اًناَميِإ َمُهتداَر هل ْميِيَلَع تبلت اَدِإَو جميولق ْتْلِحَو هلأ َرْكذ 3 35 أ هوعمم عطس سل سس يم سى ياس 3 هم ل

 يفنل ةزاث ؟قمتسلا نغ.عسالا يفتي + ةئْسلاَو ا اذه لثمو

 «رصاقلا ملاعلل لاقي ىتح ؛؟ هضعبو هلصأ دوجول ةرات هل تبثيو .هلامكو هتقيقح

 هححصو «(0915) دمحأو )١570(« يمرادلاو «(59048) يئاسنلاو )7١97(« يذمرتلا هاور )١(

 / ١ 1« يدمرتلا ميحص يف يئابلألا
 نم هدوجو روصتي الف «هدوجو هب ققحتي يذلا «ءيشلا نم ىندألا دحلا وه : : ءيشلا قلطم (0)

 .هدوجو نم ىلعألا دحلا : يأ ؛لماكلا هدوجو وهف :قلطملا ءيشلا امأو «هنود

 ىنعمو «رانلا يف دولخلا نم هبحاص وجني يذلا ناميإلا لصأ : يأ ؛ناميإلا قلطم ىنعمف

 هيحاولا كامضألا هعلإ:اقاضم ناميالا لصأ وهو «ماكلا ناهيإلا «قطملا ناميالا
 .تاهوركملاو تامرحملا بانتجاو «ةبحتسملاو



 2 سفنلا ةيكزت
 آ سمسا يي بببربسساسسا

 ال نم ىلإو ملعي ال نم ىلإ ةبسنلاب عناص اذهو ملاع اذه :رصاقلا عناصلاو

 .هريصقتو هصقن دوجول عناص الو ملاعب سيل اذه :لاقيو  عنصي

 ةريثك هلاثمأو .ءعاجشلا وه اذهو «عناصلاو ملاعلا وه :لماكلل لاقيو

 .قفانملاو .«قسافلاو ءرفاكلاو ,نمؤملاك :تافصلاو ءامسألا نم

 70/١ - 11١[ كردتسملا]

 ه6

 (ُديِحْؤَتلا َوُه ِتاَنَسَحْلا ُنَسْحَآ)

 نأ امك :«ديعوتلا وهي تاكمكلا َّنَسْخَأ نأ ىَلَع ( لِئاَلَدلا ترَماَظَت هو: ]

 :ىلاعت لاك امك هللا ةَرَقْعَي كلا تيدا وهو 2ك ثلا نك :تاكشلا اوس

 َكْلَيَو «[48 :ءاسنلا] 445 نَمِل َكِلَد َنْوم اَم ُرْيَعَيِو هب َكَرْشي نأ ُرْفْمَي ال هلأ ّنإ»

 ُتيِدَح ُهْنَع حيحّصلا يِف تبن امك ءاَهِبِحاَص ِةَداَعَس نم ّدُب ال يِتْلا ُةَنَسَحْلا

 0 ةَواَقَّشلا ُةَبِحوُمَو ٍةَداَعّسلا ُةَبِجوُم : : ِنْيََبِجوُمْلا
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 هللا الإ َهَلِإ الن

 [54 .َراَّلا َلَخَد اَنْيَس هللاب ُكِرْشُي َتاَم نم اّمَأَو َهَّنَجْلا َلَكَد

 همه م

 َناَك اَم َمّدَق :ٍناَميِإْلا ُبَعْش ْتَمَح ْتَمَحَتْزا اَذإ)

 َلاَك اَمُك ِهِرْيَكْلا نِم ِهْيَلَع ُرِدْقَي ام َلَعْفَي ْنَأ ٍناَسْنِإ ٌلُكِل ٌعوُرْشَمْلا هدف ]
 .[1> :نياغتلا] 4تمطَتْسأ ام هلأ اوت : ىَلاَعت

 :َمَّدَق :ن اًميإلا ُبَعُش ُْتَْمَحَمْرا اَذإَو

 هلل قمرا ناك امد

 .ُرَدْقَأ هْيَلَع َوُهَو -

 لا آ ْلُصْحَيَو ءِلِضاَمْلا ىَلَع ُهْنِم َرَدْقَأ ٍلوُضْفَمْلا ىَلَع ُنوُكَي دَقَ
 هّقَح يِف َوُهَو ل قنا رخال ام َتْنظَي نأ اَذَهِل ”رَضْمألاَك ؛ لضاَْلا نم صحي

 هثوُقَي اًرْسَعَتُم وأ ِهَّمَح يف اَرَّذَعَتُم َناَك اذِإ اَتَلْظُم ُّلَضَْأ َوُه اَم ام ُلَضْفَأ



 0 ا وللا يالاراوا تاو كلتا ل طع هَنأك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 8
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 ُهاَلَّصلاَو ءِتَواَلِتب ُعََِيَو ُهرَبَدَيَ ليلا َنآْرُْلا ْأَرْقَي نَمُك ؛ُعَمْنَو 4 ُهَل لَضْفَأ ّوُه اَم

 .ِةَءاَرقْلاِب ُعِفَتتي امم َمّطْعَأ ٍركّذلاب ُعِفَتْنَي وأ ءلَمَعِب اَهّْنِم ُعِفَي اَلَو هْيَلَع لقت

 يتأي ال ٍلَمَع ٍفْذكَت نم هَمَح يف ُلَصْفَأ : َعوظأ لَِو َعَقْنأ هَ أ َناَك ِلَمَع يأ

 [ة01 ه١ ."10هل ْعَمْنَأ َوُه اَم هب ُهتوُفَيَو ءصقات ِهْجَو ىَلَع لب ؛ِهِهْجَو ىَلَع هب

2 25 

 م0

 (هيف ءاطخألا نايبو ءدهزلا يف ةمهم دعاوق)

 كو ءاقيرُ نع اوضرْغأ ادا جلا يف اولا نم اريك د ك5
 ؛ُهلوُسَرَو هب هللا ُرْمأَي ِدْهّزلا اَذَه ُلْثِم َسْيَلَو ُهُّلوُسَرَو هللا ُهّيِحُي اَم ىَلَع اوُلبْقُي

 . ُداَهَز عَدبْلا ٍلُهَأ يفَو ءٌداَّهُز ِباَتِكْلا ٍلْهَأ ينو ٌّداَّمُز َنيِكِرْشُمْلا يف َناَك اَذَهِلَو

 ُدَمْرَي نَم مُهْنِمَو "ايدل ٍبَعَت نِم ِةَحاّرلا ٍبَلَظِل ُدَمْرَي نم ٍساّنلا نِمَو
 ٍةَحاَّرلا ٍبَّلطِل ٍلاَمْلا يِف ُدَمْرَي نم مُهْنِمَو ا ةهاةمالسلاو اهلخأ ةلاَنَمَل
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 و 5 95 ع رع 1 ع 9 8 سَ

 ُهَلوُسَرَو هللا ُرُمْأَي اَمْنِإَو ءهلوس َر اَلَو اهب هللا ُرْمَأَي ال يلا عاونألا ِهِذَه ٍلاَثْمَأ ىَلِإ
 1 7 00 2 ساس عب د سوس

 نوعي (ةلوشرو هلأ هجن اميف يضربو 0 : هيجي ال اميف َدَهُرَي نأ

 ورث اى

 :تايكمشا 2153و باججييإ رم كوس هب هللا ُرْمْأَي ال مَع ضاَرغإْلا وم ُهُنمُ

 َّعَم نوكُيَو ةنتعلا) كح ىف ندركلا ّيِوَتْسُم اَحاَبَم وأ اًموُرْكَم وأ امَّرَحَم ناك ٌءاَوَس

 ِبوُبْحَمْلا ٍلْعِف ٍنوُدب ِهوُرْكَمْلا ُكْرَتَق اّلِإَو ُهَلوُسَرَو هب هللا َرَمَأ ام ىَلَع اَِبْقُم َكِلَذ

 . ُهَلوسَرَو هللا ُهْبِحُي اَم ُلْعِف ٍلَّوَألا ٍدوُصْقَمْلاِب ُبوُلْظَمْلا اَمْنِإَو .“”بوُلظَمِب َسْيَ

 .هنوؤش لك يف اهرضحتسي نأ ملسملا ىلع بجي «عفنلا ةميظع ةدعاق )١(

 «قزرلا بلطو دجلاو لمعلا كرتيل هب جتحاو هب عرذت امنإو ءدهزلا :حيحصلا هدصقم سيلف (0)
 ايندلا :قزرلا بلط يف يعسلاب نوبلاطُي امنيح لوقي نم ءالؤه لاثمأ نم اًريثك عمسن امك
 .تارابعلا نم اهريغ ىلإ «كيتأيس كل بتُك ام :لوقي مهضعبو «ةيناف

 موتو ءارقفلا ىذأو ءهل جاتحملا لاؤس نم ىذأتي الثل لاملا بلط يف دهزي : يأ قرف

 نأ ةفقملا رهأ امم اذه سيلف هشيع ماوق هب يذلا لاملا امأو «تامرحملاو تاهوركملا نم (:4)

 هب" دهري

 .اًدومحم نكي مل :اًعراف سلجو :كلذ وحنو عاتملاو لاومألا نم تاحابملا لوضف كرت ولف (5)
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 ْثَعَتْلا اَذِإ ٍتاَنَّسَحْلا ّنِإَف ءُسْمَّنلا وُكْرَت هب :َكِلَذَك ٌنّيعَتُم ووُرْكَمْلا ُكْرَتَو

 ِتاَعاّطلا يف ُمُظْعَتَو ءِثْئاَبَحْلا نِم فقتل كيلوت 7 ٍةاَكَدلاِبَف ءْتَكَر ُتاَكيَّسلا اَهْنَع
 : 3 0 2 وا 8 ع اع
 [ة0ه8 - 507 //] . َمُظَعَو َرَهظَو اَكَر اعلا ُهْنَع ليزأ اَذِإ َعْرَّرلا نأ امك

 (قوُلخم رْيَغ وأ ٌقوُنَْم ناميإلا له)
 ٍهِذَه َّنَأ :ُباَوَجْلاَف ؟ِقوُلُخَم ُرْيَغ وأ ُقوُلْخَم َوُه لم :ناَمِيإْلا اًمأ هو؟]

 00 نا علا يف ةييوحلا ةنكف قروط اجل اهيف ُعاَرْنلا ْأَمَن َهَلَأْسَمْلا

 3 4 يملا اعل نورت دي ماَمِإْلا ُةَنِم َيِهَو ايراغت يضر

 ها مالك لا ب لؤقلا رهط امل نجل ا اهّشسَو لوط د اف ثري

 نإ نول ودي ةنفاط توا هفلظعنلا ةةيفكلا زان هللا امظأو --

 ة دولت وا ِظْفّللا كلذ نعاذو شعو قولخم هلأ يِنلا هللا َماَلُك

 ةَقوُلْحَم ِنآَرَْلاِب انطاَقْلَأ -

 ايوان واع

 مقرا لا

 َسْفَن ْمهِماَلَك يف َنوُلِخْدُي لب ؛ْمِهتاَكَرَحَو ْمهِماَلَك َدَرَجُم مُهُدوُصَُم رسيَلَو
 . اًنِتاَكَرَحَو انِتاَوْصَأ 0 5 هللا 56

 .ةَقوُلَحَم ُرْيَغ ِنآرَقْلاِب اَطاَقْلأ : :اولاقك ىرخأ ةنفلط مُهَضواَعو

 ُقوُلْخَم ِنآْرُقْلاِب يِظْمَل :َلاَق نَم :َلاَقَو َنْيتَفْئاَّطلا ىَلَع دّمْحَأ ُماَمإْلا ّدَرَ
 وو سل سو

 عيت و قطع د 0 ؛ يمهج َوُه

 ”ايضق لا 0 نك لفي والا نم يأ ل

 . اهب 4 : ْمِهِلْوَق ىَصَتْقُم

 .ِءاَلْؤَه دّمْحَأ ُماَمإْلا َحَّدَبَ



 كش ل ا تظل

 يف عاّرنلا ِثيِد لها َنيِب :تلاسم ىف ءاؤتلا فيوخلاو ةئشلا لغأ كني أنت دن
 . ٍةَهِباَشَتَم يِناَعَمَو كلَمجُم ٍظافلأ ِبِّبَسِ ؛ِناَميِإْلاَو ِنآَرَقلا

 ِنْب ٍدَّمَحُمَو عملا ايجاع اسلاك ةنَسلاَو مْلِعْلا لُهأ نم ٌةَفْئاَطَو

 . (ٌقوُلُحَم ُناَميِإْلا» : اوُناَ اًمِهرْيَغَو يِزَوْرَمْلا رْصَن

 فابعلا اير َكِلَذِب 5 - هللا ِتاَمِص نم كي مقذارم ل

 رة رام داحلا لاكن نأ ىلع نييلتملا هيأ قا د

 ٍلَبْنَح َنْب دّمْحَأ اوُمَلاَح ِءاَلُؤَمَو َيِراَخْبْلا نأ ُنُظَي ٍساّنلا ٌضْعَب ٌَراَصَو

 .َكِلَذ ٍبّبَسِ ٌةَتْحِم يِراَخْبْلِل ْتَرَجَو ِوَّنُسلا ِةّميَأ نم ُهَرْيَغَو
 ام َيِفْنَتَو ُةَنُسلاَو ُباَتِكْلا ُهَتبْنَأ اَم َتِبْنُن ْنَأ ٌبِجاَوْلاَق :َكِلَذ َفِرُع اّذِإَو

22 

 .ةنسلاو ُباَتِكْلا مَن

 يُفّنلا يِف و ٌقَلظَي ال :ة ةَنُسلاَو ٍباَتِكلا يف ْدرَي ْمَل يِذَّلا ْلَمْجُمْلا ُظْفَلاَو

 د45 وأ يحتم ُبَّرلا :َلِئاَقْلا َلاَق اَذِإ امك ؛وِب ُداَرُمْلا َنّيِبََي ىَّنَح ِتاَبْنإْلاَو

 .ٍةَهَج يف َسْيَل وأ ٍةَهَج يف َوُه وأ هِريَحَتُم
 ءاَبتِإ اَلَو اّيمَت ال ُهَنّسلاَو ُباَتكْلا اًهِب ْدِرَي ْمَل ةَلَمْجُم ُظاَْلَأْلا هِذَه :َليِق

 : اَهيَمَ اَلَو اهِتاَْثِإ ناّسْحِإب 0 َنيِعِباَّتلاَو ِةَب َةَباَحَّصلا ةفدخأ قطني لَو

 َوُه َسِيَلَو هاك ولجملا نِم ٌءْيَش وب ظيِحُي ُهّنإ ِكِلْوَقِب َكُداَرُم َناَك ْنِإَف -

 ال يِذّلا ْميِظَعْلا ُريِبكْلا ىّلغألا ُيِلَعْلا َوُه َسْيَلَو ُهَتَكَمَحَو َنشْرَعْلا ُلِمْحَي ِهتَرْدُقِب
 َوُه َسْيَلَف :ِءْيَش لُك نِم ٌرَبْكأ ُهَئاَحْبْس َوُهَو ءَراَصْنَأْلا ُكِرْدُي َوْهَو ُراَصْبَأْلا ُهُكِرْدُت
 . راَبيغالا اَذَهِب اًرُيَحَتُم

«> 0 

4 

 َيَلَع هَئاَوُمَس قوه َءاَهيَلَع لاَ هَتاَقوُلُخَم نمت ّنِئاَب ُهَّنَأ َكْداَرُم َناَك نِإَو -

 .ِةَنسلا ُةّمْيَأ َكِلَذ َرَكَذ اَمُك ِهِقْلَح نم ٌّنئاَب ُهَئاَحْبُس َوُهَف :ِهِشْرَع

 ؟ٍقوُلُحَم ُرْيَغ
 ع هب عم

 وأ فولخل تاك

 : ؟ِناَميإْلاِب ُدي

 ١ :َلاَق اَذِإَو

 امال لق



 1 سفنلا ةيكزت

 يِذّلا ُهُئاَميِإَو للا الإ َهَلِإ ال ِهِلْوَفَك ِهِماَلَكَو هللا ٍتاَمِص نِم اَئيَش هب ُديِرْتَأ - 9-4

 . ٍقوُلْخَم ُرْيَغ َوُهَف : "3 | ُهُمْسا ِدْيَلَع لد

 َنوُقوُلُخَم مُهْلُك ُداَبِعْلاَ :ْمهتاَفِصَو د داَبعْلا ٍِلاَعْفَأ نِم اَنْيَش ُديِرُت وأ -
 هفل لام

 ٌةَفِص ٍقوُلُْخَمْلا ِثَدْحْمْلا ٍدْبَعْلِل ُنوُكَي اَلَو ةَكوُلْحَم ْمِهِتاَفِصَو ْمِهِلاَعْفَأ ُعيِمَْجَو

 .ُلوُقَي اَم ٌرَّوَصَتَي نَم اَذَه ُلوُقَي اَلَو را

 : ليبشلا نإَبَو «ىَنُهْلا َرَهظ :ٌليِصْفَّتلاَو ُراَسْفِتْساِلا ّلَصَح اَذِ

 اَمِم اَهِلاَثْمَأَو ِءاَمْسَأْلا ِكاَرِيْشا ٍةَهِج نِم ِءاَلَقْعْلا فالحل ُرَْكَأ :َليِق
 وو َّئ

 ع

 نِم ْأَطَخْلا َرّهَط ُباَطِحْلا اًهيِف َلِصُق اذ ِتاَبْنِإْلاَو ينل ِساّنلا ٌعُراَتَت هيف َرْثَك

 [554 - 506 /9] .باّوَّصلا

 هه م ْ

 (قسافلا مكح)
 ٍبراَّشلاَو ٍقِراَّسلاَو يِناَّرلا لْئِم َِّلمْلا لْمَأ نِم ٍقِساَمْلا يِف ُنماَّنلا مهه5 ]

 :ظسَوَو ِنْيَفَرط ا ثالث 00

 ا

 ها 1

 م واه

 موُمُع يِف ُلُخْدَي اَلَو ووُجْؤْلا نِم هْجَوِب نِمْؤُمِب َسْيَل ُهنأ : ِنْيَكَرَطلا ُدَح
 .ٍناَميِإْلا ماي ٍةَقْلَعَتمْلا 3

 ُلْوَك َوُهَو «َيِناَرْصّنلاَو ٌيِدوُهَيْلاَك ؛ٌرِفاَك َوُه :ُلوُقَي نَم ِءاَلْؤَه نم من
 . جِراَوْحْلا

 نسير ةيقياحلا هلك يو.« تلرتملا نب ل12 لل لوقب نتا فلوو
 .ةلَِتُْمْلا مُهَو ٍرِفاَك اَلَو نِمْؤُمي َوُه

 ىَلَع ءاَنِ ل ! َناَك اَمُك ِقاَب مُهْناَميِإ :ُلوُقَي نَم ُلْوَق :يِناَثلا ْفَرَطلا

 ثيمق امو نيك مل وهي ؛ٍمِزاَجْلا داَقتْعاِلاَو ٍقيِدْصَنلا ُدّرَجُم َوُه َناَميإْلا َّن

 . قليب كلم نم ةيِْهَجْلاَو ِةَئِجْرُمْلا ُلْوَق اَذَهَو 00 ُِئاَرَش

 ال ِمُهَّنَأ :ِةَعاَمَجْلاَو ِةّنّسلا ٍلْهَأ ُل وك و ىذلا قولا َلؤَمْلاَف ةاَذعَدْنَعُو
2 
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 ٌنِمْؤُم َوُه :ٌلوُقَتَف .قالظإلا ىَلَع ُهئوظْعُي اَلَو ءقالظإلا ىَلَع َمْسالا َنوُبَلْسُي

 َسْيَل :ُلاَقُيَو ءهتَريِبَكِب ٌقِساَف ِهِناَميِإِب ٌّنِمْؤُم وأ «ٍصاَع ٌنِمْؤُم وأ ءِناَميِإْلا ُصِقاَ

 .ناَميإْلا ٍقِداَصِب َسْيَل وأ ءاَقَح نِمْؤُمب
52 

 َداَرُمْلا ُنْيَبُي اَم هب َنِرَتْقَي ْنَأ َّدُب الق ِةَنّسلاَو ٍباَتِكْلا يِف َقِلظأ مالك لك
32 

 م

 : ماكحألاَو

 ٍقَراَمَكْلا يِف ِقْبِعْلا ٍزاَوَجَك ٍ؛ظَمَف ٍناَميِإْلا ٍلْصَأ قلع 216 اهم

 . ٌكِلَّذ وْحْنَو 0 قاَلاَوُمْلاَكَو

 ِباَوَّلاَو لا ٍقاَقْحِتْساَك ؛ِهِعْرَفَو هل لع ا م ا اهتفواع

 .َكِلَُذ وْحَنَو ءِتاَكيَّسلا ٍناَرْفْغَو
 يِنْرَي ال» كك ُهْلُوَق ' ؟نيوعلا) يف يذلاف :َةَدِعاَقْلا هذه تفَرَع اذإ همك ايكو 0 3 .٠ 12 2 >1 ها سس

 وءسكثيم وهدم عع دعم هرب مدع
 ُبَرْشَي الو «ُنِمْؤُم َوُهَو ُقِرْسَي َنبِح ُقِرْسَي الو «ٌنِمْؤُم َوُهَو يِنْؤَي يح ينازل

 هرت ىععر

 .هُدْعَب ٌةَضوُرْعَم ٌةَبَْتلاَو نِمْؤُم َوُهَو اَهْبَرْشَي َنيِح َرْمَخْلا

 َرَخ ُلُجَّولا ىَنَز اَذِإ) - "”يِذِهْرّتلاَو "دْواَد وُبَأ اَهاَوَر يِيَّلا ُةداَيْرلاَو

 َيِهَو ٌةَحيِحَص :- ؛ُناَميِالا ِهْيَلِإ َّعَجَر َعَطَقْلا اَذِإَف َةَلَظلاَك ِهْيَلَع َناك نامل

 ِهِسْأَر َقْوَق َناَكَف ُناَمِيِإْلا هني عرش :ُهَلٌو 16 منكر ويشمل هاو ولف رستم

 اهييحاص لت ةللطلا نإ ؛ةّيْلُكْلاِب ُهَقِراَمُي اَل َناَميِإْلا نأ ىَلَع ٌليِلَد : (َةّلَظلاَك

 .طابترا َعؤن هب هب ٌةظَِتْرُمَو 0 م ّيِهَو

 «ُتَءاَج اَمَك اًهَنوُرِمُيَو ٌتيِداَحَألا ِهْذَه َنوُرَقُي ٍفْلَّسلا ِءاَمْلُع َةَّماَع ْنِإَف
 تن يل ا هاما و 9 ع ا ل 1 1 عال شع ل
 ارك لقن دقو ولك هللا ٍلوسَر ٍدوصقَم نع اهجرخت ٍتاليوأت لواتت نأ َنوهَرْكَيَو

 .(:590) (0 .(58176) يراخبلا )١(

 .( 5 5؟6) 5



 بسب | ب | سفنلا ةيكزت
 حإ 1107 يت ب سسسختلتخ

 نِم ِةَريِثَك ٍةَعاَمَجَو يو ٍلَبْنَح ِنْب دّمْحَأَو َناَيْفَس نَع :َديَعَوْلا ِثيِداَحَأ ليوُأَت

 نَع ُهُجِرْخُُي ليوأَت ُّوأَتُي ال ٍتيِدَحْلا اذه لكم نأ نلع دهخأ لضَتَو 5
 [3174- 57١/01 .ةَه م ٍتاَليِوُأت ُهْرْيَغَو ُنِباَطَحْلا ُهَلَوأت دَقَو «هب ٍدوُصُقَمْلا ورهاظ د 2س 2 هه سس 52 95- 3
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 (ِرْبِك نِم ٍةَّرذ لاقثم هبلق يِف نَم ةنجلا َلْخْدَي ال :ثيدح ىنعم)
 ربك ني رد ُلاَقْنِم ِهبَلَك يف نم َهَنَجْلا ُلْخدَي ا فلا يِن هوو

 ال :ِناَمِيِوْلِل يامل ُرْبِكْلاَف ناَميإ نِم ِةَرَذ ُلاَقْنِم ِهِبْلَق يِف نَم انا ُلُْخْدَي اَلَو

 َنوُلُحْدَِيَس ِقَداَبِع ْنَع َنوركَتْي تيدا َّنإ» :ِهِلْوَق يف اَمُك ِ؛ةَّنَجْلا ُهبِحاَص ُلُخْدَي
010 

 نمم اَمِْيْغَو َنْوَعُرْف ٌرْبكَو . ّسيلبِإ 6 اذه َنِمَو 5١[« :رفاغ] اسرع مهج

 ِهِلْوَقِب مُهْنَع هللا َرَبْخُأ َنيِذلَ ٍدوُهَيْلا ُرْبِك َكِلَذَكَو ءِناَمِيِْلِل اًيِفاَتُم ُهُرْبك َناَك

 <« كي كبك اديرتَك بتنا خششأ هج 1 اني رت ماع الغتأج
 .[41/ :ةرقبلا]

 وشو وم

 ال ٍرْبِك نم ورد ُلاَقْثِم هيْلَق يف نَمَك ءٍِبِجاَولا ٍناَميوْلِل ٌنياَبُم هلك ٌربكْلاَو

 ٌّقَحْلا َدَْحَج ُهَل ُبِجوُي ُهُرْبِك لب ؛ِهْيَلَع ٌمّرَح ام ُكُرْثَيَو هْيَلَع هللا َبَجْوَأ ام ُلَعْفَي

 .قْلَحْلا َراَقتْحاَو
 اًقِحَتْسُم اَلَو . اهيهأ نوب نبل ووك ٌنمنضَتم : ادَّنَجْلا ُلُخْدَي الد هدف
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 َرَمَك َبْياَصَمِب هل م بْنَدِل ةَيِحاَم ٌتاَنَسَح ُهَل تَناَك وأ َباَت ْنِإ ْنِكَل ءاَهَل

 وأ يلد َِنَجْلا نم هَل عِناَمْلا رْبِكْلا 0 ا َلاَر َكِلَذ وُحَنَو هاَياَطَح 2

 نِم ٌءْيَش ُهَعَمَو اَهُلُخْدَي اَلَف ءِوِسْفَن نم ِرْبكْلا َكِلَذ نم هِيَمْح م + ر ٍلْضَمِب ُهَل هللا َرَمَغ

 نيل

 لوخدلا وه ةنتملا نإ ةورتغو قيدحلا اذه يف لاق نم لاق :اذهلو

0 

 )١( ملسم هاور لوألا رطشلا )41١(« يذمرتلا هاور يناثلا رطشلاو )١999(« هجام نباو )09(.



 لل

 هنآك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت_ 00ااا

 لحد نمل ٌلْصْحَي ي >3 دَّلا 3 ا لوخدلا ال ةتادَع ع 40 ا يذلا ٌقَلظْمْلا

 نِم َناَلُق وأ ِةَّنَجْلا يِف َناَلُق ِثيِدَحْلا يِف َقِلظأ اَدإ ُهَّنِإَف ؛ةَنَجْلا َلََم َّمُك َراَّدلا
 0 وقرثا ياس يضر

 .َراّنلا ُلُخْدَي اَلَو َهَنَجْلا ُلُخْدَي ُهّنَأ ُم

 َسْيَل ِرْبِك نِم ِةَرَذ ُلاَقْتِم ِهِبْلَق يِف َناَك نَم نأ :ُهاَنْعَم َناَك :اَذَه َنّيََت اَدِإَ

 اَمُك ءورْبِكِل ٍباَذَعْلل قِحَتْسُم ّوُه لب ؛ِباَذَع الب اَهُلُخْدَي اَلَو نجلا ٍلْهَأ ني َوُه

 [14 اا .رئاَبُكْل لْهَأ نِم ُ م

 نأ :
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 ٍةَناَلَت ىَلَع اَذَه يِف ُناَنلاَو ءٌريِدَق ِءْيَش ّلُك ىَلَع ُهَّنَأ هللا َرَبخأ هوك ]

 8 م هس هالك 1 سمو 5 0 د اه ل وم اع وب عسل فص
 «نُيَدضلا َنْيَب عْمَجلا نِم ِهِتاَذِل ٌعِنَتْمَملا ِهيِف لَخَدَي ماَع اذه :لوقت ةفئاط

 : 3 هال يعم وه م 1 ا ل ل ا ومو ر5 ص. دئ.8 هر م كجم

 ناك نِإَو هْنِإَف ؛هِتاذِل َعِنَتْمَملا هْنِه ٌصخي ٌصوُصْخَم ْماَع اذه :لوقت ةَفِئاَطَو 12 نا تى ساكإ سايد 28 رع مس قرع )مد “ع 2م ظكبرمم

 .ُهرْيَغَو َةّيِطَع ُنْبا َكِلَذ َرْكَذ اَمَك ءِروُدْقَمْلا يِف ُلُخْدَي ال ُهَنِإَ اَنْيَش

 نأ َوُهَو ءِراَطُتلا ُةَماَع ِهْيَلَع يِذَّلا ُتِلاَّثلا ُلْوَقْلا َوُه ُباَوَّصلاَو

 ال ِهِتاَّذِل َمِيَتْمُمْلا َّنِإَف ؛موُدْعَمْلا يف َنيِعِزاَتَتُم اوُناَك نِإَو َهَنَْلأ ائْيَس َسْبَل ِهِتاَذِل

 |[ . جِراَكْلا يف اَنِباَت ُنْهَذلا ُهْرَّوَصَتَي اَلَو ءجِراَكْلا يف ُهقُفَحَت ٌنِكْمُ

 همه م ١

 (؟ءْيَش موُدْعَمْلا له)

 .ُباَوَّصلا َرُمَو ٍروُهْمُجْلا َدْنِع ٍجِراَحْلا يِف ٍِءْيَشِب َسْيَل َموُدْعَمْلا َّنِإ سوال

 َنوُكَي الأ ُمَرْلَيَف :اَذَه ىَلَع ُلاَقْيَق ُدوُجْوَمْلا َوُه ءْىَّشلا َّنأ َنوُقِلْظُي دَكَو
4 

 .ِهْيَلَع اًرِداَق ُنوُكَي ال ُهُقْلُخَي ْمَل اَمَو ءِدوُجْوَم ىَلَع الإ اًرِداَق
 . عّدبْلا لْهَأ ضْعَب ُلْوَق اَذَهَو

 : مسا "يشل نأ :ٌقِيقْشَتلاَو



 نأك مالسإلا خيش لئاسدو قواتف بيرقت

 5 اَمِلَو - ب

 ءِباَتْكْلاَو ملِعْلاَو ريِدْقَتلا يِف ٌءْيَش َوُه : ةدوكتس هنأ لقو هلا ةرالك

 2 ل آن ءهرمأ آمّنِإ» .ةلوق ةنيرن يراعلا يف انوي 17

 12١[. :سيا *© كل

 ءَدِجُو اَم ِءْيَش ّلُك ىَلَع َوُهَف ءاَذَهَو اَذَه ُلَواَتكَي :ِةَيآلا يِف ِءْيَّشلا ُطْفَلَو
 ٌريِدَق : اًدوُجْوَم َنوُكي ْنَأ َرّوُصُت ْنِإ اًدوُجْوَم ا وص ام

 ّلا» :ىَلاَعَت َلاَق اَمُك ؛ٌْيَش ِهّيَلَع ُداَرُي اَلَو .ٌءْيَش َكِلَذ نِم ىَنَْتْسُي ال

 ٠١[ - و /43 .[4 :ةمايقلا] © مهئاَنب َئ وش نأ هلع َنردَنَ

 هه ه

 2 و

 (كلذ يف باوصلاو هِهِتَمْكِحَو َقْلَكْلا ِةَّلِع يف سانلا بهاذم)

 ٍبَسَحي ٍمْوَق لك ملكت :هَِمْحِحَو ِيلَحْا َِلِع يف اوُملكَت اَمَل مالا هده ]
 .ىرخأ ٌهوُجُو مِهْيَلَع َيِفَحَو «ٌُقَحْلا نِم اهْجَو اوُباَصَأَك «ْمِهِمْلِع

 ّلُك ّقَفاَو دَقَو ءٍةَروُهْشَم فِئاَوَط ِثاَلَِل ٍلاَوْقَأ ٌةَئاَلَن انه ٍماَلَكلا ٍلْهَأِلَو

 :ةعيزألا ةمئألا ِباَحْصُأ نِم نان ٍةَمِئاط

 ٍةَجاَحْلا ىَلِإ يِضْقُي اَذَه :اوُلاَكَو :ةمكحلا ىف نم ُلْوَك :لوألا َلْوَقْلا
 ام لمني هنآو « ةقيكملاَو ةرذقلا هل ارثثأت «ةيكجلا ال انكي ام غني # اولاقف 2 وه -

 ِنِْباَو ىَلْعَي يِبَأ يِضاَمْلاَك ؛ْمُهَمَئاَو نَمَو ِهباَحْصَأَو ّيِرَعْشَأْلا ُلْوَق اَذَهَو

 نب مُهَج ٌلْوَق ٍلْصَأْلا يف لوما اَذَهَو ْمِهِوْحَنَو يجابلاو يِنّْيَوُجلاو يِنِوُغاَّرلا

 2 اذه نو ذهبا ُلْوَك مهل ةنيالفلاو «قريخفلا نو هَكباَنَكَو «ناَوعَص

 مُهْعْفَت َوُهَو داَبِعْلا ىَلِإ ُدوُعَت ةّمْكِحِل ُرْمَأَيَو ُقْلْخَي ُهَّنِإ :يِناّنلا ُلْوَْلاَو
4 

 .ْمِهِرْيَغَو ِةَلَتْحُمْلا ُلْوَق اَذَهَو َكِيَذِل الإ ْرْمَي ْمَلَو ْنْلَْي ْمَلك ْمِهيَلإ ُناَسْحِْلاَو



 22 يَ”ِدئدلتتت"+ت070ا000600-0 ا يس 5_7

 2 0س 0 و 5 5 ب 9 2 ع

 نكي كل تلا ىلإ وكت ةمكح ثنا قف لوف: :ثلاكلا لّوقلاَو

 .ُهوُدَجَميَو ِهْيَلَع اوُنْدُيَو ُهوُذَمْحَيَو ُهوُدبْعيِل مُهَقْلَح :اوُناَقَك ءِومْلِع

 :تايراذلا] 467 دوُدْبمَِل الإ ىنإلاو َّنَلِل ُتْفَلَح اَموإ» :ىَلاَعَت هلْؤَقو :اولاَق أ 00 ل م ءدمرم اسر 0 2غ 0
 شام ؟| يو فه موس 2 و مد رو

 . ةدابعلا هنم تعفو نمب صوصحم وه [65

 ْمَل نَمَو ءاَهَل ُقوُلْخَم َوُهَك ُهَئاَبِعْلا ُهْنِه ْتَدِجُو نَم َكِلَدب ُداَرُمْلاَو :اوُناَ
 سا 5 | شاع لس م17 0 هاا

 .اَهل اقولخُم سّيلف هنم دجوت

 ةيِمْهَجْلا ٍلْوَق نِم َحَجْرَأ َناَك نِإَو مُهَقَقاَو نَمَو ةّيماَّركلا ِءاَلْؤَه ُلْوَق :تْلُق
 أ 5 77 ا 5 2 رم 7 نم و

 هيف اوُقَاَو نِإَو ِةَيالا ريسفت يِف مُهلْوَقَو للا ةَمُكِح نِم ُهوُتَبْنَأ اَميِف ٍةلْزَتْعَمْلاَو

 . "هيلا ِهْيَلَع ُلُدَت اَمِلَو ٍروُهْمجْلا ٍلْوَقِل ٌتِلاَحُم ٌفيِعَض ٌلْوَق َوُهَك :ٍفَلَّسلا ضْعَب

 . ضيِقَتلا لمَتَْي ال ناب ّنْيَبَو ةيآلا يف ٌرِهاَط موُمُعْلا َّدْصَق َّنِإَق

 ىَلْعَي يِبَأَو ٍرْكَب يِبَأ يِضاَقْلاَك ؛ِهِعاَبْنَأَو ٌيِرَعْشَأْلاَك ؛ٍةَمْكِحْلا ةافن ام
 ٍةداَبِعِل ال اًدَحأ ْقْلُخَي ْمَلَك ءءْيَسِل اَكْيَس ُنْلْحَي ال هللا َّنأ مُهْلْصَأ ِءاَلْؤَهَك مِهرْيَغَو م صارو هدة 0000 - هو و 2 - 7 2 0-02 3 هه م
 00 4 0 ا ٠ ا ًََ 00 ءااس هو 8+ ل سا هج 00

 ْماَل ِنآْرَقْلا يِف َنولوُقَي دق ْنِكَل ءْيَك ُماَل ِنآْرَقْلا يِف َسْيَل مُهَدْنِعَو ءاَهِرْيَعِل اَلَو
 .[8 :صصقلا] «اَنَرَحَو اَودَع رهل َنوكحل تّوعيذ لاء :ةطقتلا# : ِهِلْوَمُك ؛ةَبِقاَعْلا قت نات 01 ب ا اي

 ىف فرع لات ريو هَ 2 او 8 و ل ل م سوم

 نوكَت اَمّنِإ ِةَبِقاَعْلا لجأ لْعِفْلا اًهيِف ْدَصْقُي ْمَل يتلا ِةَبِقاَعْلا َماَل نأ :اَهُدَحأ

 ْمَل :هانَرَحَو اًوُدَع زهل نوكحيل تّوعيؤ لاء :ةطقلاه# : ِهِلْوَمَك ؛لِهاَجْلاَف هو ةيزيرب رس مرتي 2 عدو 2 011 3 م
 0 ار 000 هدوم

 .ةَبِقاَعلا ِهِذَهِب نْوَعرِف ملْعَي

 ُلوَقْلاو :لاقف سداسلا حجرو ءاهانعم يف قرفلاو بهاذملا نيب ٍلاوقأ ةتس خيشلا ركذ دقو )١(

 اوُرِمُأ ام ُلْعِف َوُهَو ههَيداَبِعِل مُهَقَلَح هللا نأ :َنيِمِلْسُمْلا ُروُهْمُج ِهْبَلَع يِذَّلا َوُهَو ُسِداَّسلا
 (ه4/١) .ها.وهب



 هناك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 8

 ِهِذَه َنوُمَلْعَي مُهَنِإَف ءِباَرَخْلِل اوُنْباَو ِتْوَمْلِل اوُدِل :ْمِهِلْوَقَك ُرِجاَعْلاَو
 . اَهِعْفَد نَع َنوُرِجاَع مُهّنِكَل ََبتاَعْلا

 .ِرِجاَعْلا ٍلِهاَجْلا لفك ُهَلْعِف نإ :ُلاَقُي اَلَق ريد ٌميِلَع ىَلاَعَت ُهللاَو
 نلخلا قلت ' ىلا ةةاكملاف قامت الان ةياكلا لف كر هللا نأ ؟ىتاكلا

 ُماَّللا ْنوُكَت ُتْيَحَو ءاَهَداَرَأ هللا نأ َنوُمَْلَسُي مُهَو ءِقاَمّتالاِب ُهَل ٌةَداَرُم َيِه اًهِلْجَأِل 3 2 هامش متاع اع ا عوت > # 7 3 - 0 مه هلا رس
 5 هَ 28 مع لم 2 و َّ در 6 م 3 270 و 7 0 م

 مُهَلاَعْفَأ َداَرَأَو مُهَقَلَح :َنوُلوُقَي ِءاَلْؤَمَو َهَبِقاَعْلا َداَرَأ ُلِعاَمْلا ْنوُكَي ال ٍةَبِقاَعْلِل

 .اَهْيَلَع مُهَباَقِع َداَرَأَو

| 

3 2 95 5 
 نوذبعيإ الإ ىنإلاو َّنْلِل ُتَفَلَح اَمَو» :ُهَل ىَنْعَم نيتي اًنْه نِمَو . - 27201 7-2 لا ىو رم ف ةهياسس

 ام لع هللا اوبَكُتلَو ٌهّديلا اويخلَو» :ُهَّلْوَق ُهِبْشُي [ه5 :تايراذلا7 4©

 45تَده ام هلع َدَّيَأ ورم ه] 54 هد كرك 9 : ْقَقَو ١180[2 :ةرقبلا] #«مُكْسَدَه

 "اا :جحلا]

-_ 

 0 و 54 3ك 0

 اَلَو اوُنِْعيِلَو ةوُربكُيِل َلَعَم اَم َلَعَمُهَنأ ُنَْيْ :ِنآّْْلا يِف ٌريثك اذه ُلْثِمَو
 مُهَل ُهّبَحَأَو َداَبِعْلا هب هللا َرَمَأ اّمِم ِهِرْيَغَو ءوب ٌفِصَتُم َوُه اَم اوُمَلْعَيِلَو ءاوُمِلْظَي
 .ُهوُلَعَف اًذإ مُهُحاَلَكَو مُهُحاَلَصَو مُهُلاَمَكَو مُهُتَداَعَس هِبِفَو ْمُهّْنِم ُةَيِضَرَو

 [نا/ "ا /4] .ُهَلَعْفَي ال نم مُهْنِمَو َكِلَذ َُلَعْفَي نَم مُهْنِم ّمُ

5 

 (هل هللا ةباتكو ردقلاب ناميإلا)
 :َلاَق ِكِلاَم ِنْب ِسّنَأ نَع ٍتِباَن نع َناَيْفُس ِنْب ِمكَحْلا ٍثيِدَح يِف 8

 َضَبَقَو ءىَيَمْحَرب ِةَنَجْلا ىَلِإ :َلاَقَف ٌةَّضْبَق َضَبَق هللا َّنِإ» :ِةكك هللا ُلوُسَر َلاَق



 7 انلانا" 8 رَدَقْلا ٌُباَتِك

5-8 - 
 :نذلضف ةنق ةرخكنو فيوحلا اَذَهَو "يلا اََو ٍراَّلا ىَلِإ :َلاَقَف َةَضْبَ ا

 لْمأ نِم ه ِةْنجْلا لأ َمِلَع ُهَناَحْبُس للا نأ َوُهَ رخل دعا : اًمُهُدَحَأ

 ّصَن دك لَب ؛هب ُناَميِإْلا ٌبِجَي ٌىَح اَذَهَو ءَلاَمْعَأْلا اوُلَمْعَي ْن أ ٍلْبَق نم ٍراّنلا

 َناَميِإْلا بجي لب ِهرَمَك َدَقَق اَذَه َدَحَج نَم َّنَأ دَمْحَأَو َيِعِفاَّشلاَو ِكِلاَمَك ٍ؛َُمِيَأْلا

 هنأ نم هب َرَبْخَأ اَمِب ْناَميِإْلا ٌبِجَيَو ءَنوُكَي ْنَأ َلْبَق ُهَلُك َْنوُكَيَس اَم ْمِلَع هللا َّنأ

 نب هللا دْبَع نع "؟غمِلْسُم حيحص» يف امك ؛َنوَُي نأ َلْبَق هب َربْخَأَو َكِلَد َبَتك

 َقْنْخَم ب ْنَأ َلْبَق يق قئالَحْلا َرواَقم دك للا نإ :َلاَق ُهَّنَأ ل ّيِبَنلا نع وِرْمَع

 .(ِءاَمْلا ىَلَع ُهْشْرَع َناَكَو 0 كا َنيِسَمْحَب َيِضَوَألاَو ِتاّوَمَّسلا

 له ن نَم ٍةَّنَجْلا ُّلْهْأ َمِلْعَأ هلأ َلَوُسَو اي هنأ ””حيِحّصلا يِفَو

 َقِلُخ اَمِل ٌرَسَيُم لُك» :َلاَق © لك ,(مَعَن» :َلاَقَك ؟ِراّنلا

 . (هَل

 (ُكَلَذ بكت َهْنأَو ٍراَّنلا لْمَأ ني ِةَنَجْلا َلْهَأ َمِلَع هللا نأ لكي يلا َنّيَب بف
2 

 .َنوُدِحْلْمْلا ُهّلَعْمَي اَمُك َلَمَعْلا اوُعَدَيَو باَتكْلا اَذَه ىَلَع اوُلكَتَي ْنأ هات

 ٍلْهَأ لمعل َنوُرَسَيِم ٍةَداَعَّسلا ّلْهَأ َنِإَو هَل ّقلَخ امل سم هشيم لكا :َلاَقَو

 7 ٍنَسْحَأ نِم اَذَمَو . ؟”«ةّواَقَّشلا ٍلْهَأ ٍلَمَعِل َنوُرَّسَيُم واقل َلْهَأَو وَداَعَّسلا

 ةانلا نه نورك

 ا هْيَلَع َيِه اَم ىَلَع َروُمأْلا ُمَلْعَي 6 هللا َّنَأ َكِلَدَو

4 

 ىلإ
0 

 2 هللا َمِلَع اّذِإ :اًذَه َلاَق وّلَك

 وظولا نِم ُهُرْدَقُي اَمِب ُنوُكَيَس ْنَأ َمِلَع هللا َّن : قم

 00 ل لل ل
2 50 

 عا

 .(5ه8) (9) .(١١5الال) دمحأ هاور )١(

 .(5159) ملسم هاور ()
 .(55690) ملسمو 5459((2) يراخبلا هاور عج



 ره

 هداك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت م بمسع |
 يك يب ببب- جيو حيييل _77تبببببببببب تست -2

 نم د الا دا ؛ عْرّرلا ُهَل ُهَّل ٌتبْني اَذَه نأ َمِلَع اذِإ َكِلْذَكَو
 ا

 ؛ اّلاَض اَلِجاَج ناك :ِرْذَيْلا ىلإ ةَج ةجاخ الق وكيس نأ ْمِلَع اذ لاق ولف عنحلا

 . "0َكِلَدب ُنوُكيَس نأ َمِلَع هللا َّنأِل

 اذه «:بوخلاب يور اد لكلاب ُعَبْشَي اَذَه َّنَأ هللا َمِلَع اَذإ َكِلَذَكَو
 عر 2 07 55 1 و

 .اًهب ْنوُكَت َروُمَأْلا ِهِذَه َّنَأ هللا َمِلَع يتلا باَبْسَأْلا نم َّدب الق ءِلْئَمْلاِب ٌتوُمَي

 قّرخآلا ين اّيِقَّش اَذَهَو قّرِخآلا يف اًديِعَس ُنوُكَي اَذَه َّنَأ َمِلَع اّذِإ َكِلَذَكَ
 م6
 .ِلَمَعْلا اَذَهِ د تي ل 2

 َراَّنلا َلِجْدَي ال هلل هللا َّنأل ؛ اَلِطاَب َناَك :َلَمْعَي ْمَل نِإَو ٌيِقَش َوُه :ليِق ولف

 4(© يمل متي ََمَي نَمَص كني ْمهَج ًالالمأل» لاك لكم يَ لإ اًَدَحَأ

 هللا ٍَصَع دَقَف َسيِلْبِإ عَن نص تعانأو تسلل نه اهدلُمَم هلا َمَسْفََ ل[ : ص]

 ل ىَّبَح ُهُلَمْعي ُهَّنَأ َمِلَع اَم يلح دنعلا هنا تفاح لود لاك

 اوُناَك اَمي ْمّلْعَأ هل هللا ) :َلاَق َنيِكِرْشُمْلا ٍلاَمظَأ نَع ء هلك نينا َلْيس اّمَل اَذَهِلَو
0007 

 هم

 نك

. 

 نم ينأ ْمِلَع اَذِإ اًرِفاَك وأ اَنِمْؤُم تنك ْءاَوَس ٌَنَجْلا لخذأ انأ :َلاَق َنْمَق

 ءناَميإْلاب اَهّلُخْدَي ُهَنَأ َمِلَع اَمَّنِإ هللا َّنَِك ٍ؛َكِلَذ يِف هللا ىَلَع اَيِرَتْفُم َناَك :اًهِلْمَأ

 نَم لب ؛ةَنَجْلا ُلُخْدَي ُهّنَأ هللا َمِلَع يِذَّلا َوُه اَذَه نكي ْمَل ُناَميِإ ُهَعَم نكي ْمَل اذِإَ

 .عرزلاو رذبلا كلذب :يأ )١(

 .(؟68"5) ملسمو 1م يراخبلا هاور 00



 ل رَدَقْلا ٌباَتِك
 أ سمي لالالالا 15
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 م دي م
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 للاب

 ءاقنأ اقيشف ناك رتقلا ىلع لاك 7 لاس لَو وعد

 ُهاَدُهَو ُهَتَمْحَرَو ُهَتَرْفْعَم اَهِب ُلاَنَي يِتَلا باَبْسَأْلا نِم َلاَوّسلاَو َءاَعَدلا َلَعَج هللا ْنأِل

 هللا ُهَرَّدَك اَمَو ءءاَعّذلا ٍنوُدِب ْلّصْحَي م

 ىلإ َريِداَقَمْلا ٌقوُسَي ِباَبْسَأِب هللا ُهَرَدَ 5

 تايسألا قلاخ هلا ءاسَسي الإ ةقيش ةَرِعآلاَو اًينُدْلا يف ا ِتيِقاَوَمْلا
 -٠١[ 55/41 مضاسمار

 هه م

 ا 2

 (رومأملاو رودقملا دعبو لبق دبعلا بجاو)
 والاخ :روُدْقَمْلا يِف ُهَ ُهَل ُلْيَعْلا 7 6

 ِرَدَقْلا َلْبَق ٌلاَح -

 .ُهَدْعَب لاَحَو - ب

 .ةَوُعدَيو هلع لكي ثا وحلا .روُدقَمْلا لم هلع

 هب امال ل َربْضَي نأ : هِلْعِف ِرْيَعب ٌروُدْقَمْلا َرْدق اَذِإَ

 كرد ل :ةَمْعِن َوُهَو ِهِلْعِفِب َناَك نِإَو

 .َكِلَذ نِم ِهْيَلِإ َرَفْعَتْسا :اًبنَد َناَك نِإَو

 ِناَلاَح ٍروُمْأَمْلا يف ُهَلَو
 و9

 رع 5 - ه 0

 . َكِلَذ ىَلَع هللاب ها ا ىَلَع 0- 3 ءوغفلا 0 ٌلاَح أ

 [الا/ ا نم هب 586

2 2 © 



 هنو مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 2 ا
 -25522222222---22----ت 599399

 (ُهَبْنَد الإ َّنَفاَخَي اَلَو ُهَبَر الإ ٌدَْع َّنَوُجْرَي ال :ةلوقم ىلع قيلعتلا)

 ال) - هنظ 0 ريمأ نع رؤي مالكلا اَذَه 2515 ]
 :- (ُهَبنَد لإ ّنْفاَحَي 5 ل 6

 تقلا يلا وكي ءاقذلا نإف هوت هلت مالكا ٍنّسْحَأ نِم َوُه
 اوْوكَم اَمتيَأط :ىَلاَعَت َلاَق توي كر املإ دنعلاَو ملا ني نكي يَ

 2 2 .س معرب م اعراس ىو. 0 0 ير وسم

 نإ هللا قلع. قه زا أولوفي ةكسح َمُهْبِصَت ِنإَو لو قديم ؛ جرب يف مك ولو ثَوَمْلا كردي
 را 2 و يمس ثم مس و 1 طير 07 دفو 4 1 دن مخ كَ 7

 َنودكِي ال ررَتلا لوك لاق ُهَلَأ ِدنِع ْنِم لك ّلُق َكِدنِع ني ءيِذع اوعي كم لني
 عي ءي 2 سس ل هس ةعم ب يلملم ع 514 ا 0 0
 ءاسنلا] 4كِسفُن نيف َمَتّيَس ني َك أ آم هللا َنِف ةسَح ّنِم َكِباَصَأ ام © اَئبِرَح َنوُهَمْفَي

 .[74 للم

 نة 1

 . يِصاَعَمْلاَو ُث 3

 هلْوَق يِف اَمُك ؛ُبِْياَصَمْلاَو ْمَعْنلا ِةَيآلا ِهِذَه يِف مرح تاهل كنت
 ري اَذَهَو 1١54 :فارعألا] # َنوعِجرب اني ا اًعيََسلَأَو كلل مهكولَيو#» ا

 ِةَيألا هذه ىف ِتاَتيَسلاَو ٍِتاَنَسَحْلاِب َداَرَمْلا

 اًعاّطلا

 ٍداَهِجْلا نِم هب هللا َرَمَأ اّمَع ولكني َنيَِلا ا اهب هللا مد ال

 5غ :ةرقبلا] وأ ني ني ادن : اوُلاَق ٌةَيِف هيفاَعَو ٌرْضَنَو قر مهلا اَدَق وِرْيْغَو

 ءهدمحم ان تاك ةاضتلا] 4 نع ْنِم قذه» :| اوُلاَق َة ّضَرَمَو لدَو رَقَف مُهْلاَن نِإَو

 مُهْنَع َكِلَذ هللا َركْذَو :ىَسوُمِل َنْوَعْرِف 0 9 0 0 يلا ٍنيِدلا بيس

 ل16 كسا ممتع اوت : ىّلاعت هلو
 دق

 1١[. :فارعألا] دهَعم نمو

 د 00 7 ووو وية شعل م4025 ست

 .[18 :سي] «مكي اَنريَطت اًنإ» :ىَسيِع ٍلْسْرِل ُراَمُكْلا َلاَق اَمُكَو
 ."'”َنيِنِمْؤُمْلاِب اورّيطت مهبونذب ٌبِْياَصَمْلا مُهْتَباَصَأ اَذِإ َنوُقِفاَنْمْلاَو ُراَمْحْلاَف ىو. هل و 20 0 ا ا ا هس ارعرم م

 هه 0 ول سن ذأ ءءء د . 1

 سومي و هئكيس مهمصن نإو 1 ان
 سلا

 )١( يهنلاو فورعملاب رمألا لاجرو ةاعدلاو ملعلاو ريخلا لهأ ىلع نيقفانملا موجه ىرن نحنو -



 أ ردا بات
 نفي 2

 ا لا لاو نقلا ن ةتاججشلاةللا قف

 امو ريف تو ْمُهَبْذَسِل ُهَّنأ تاكح امر» :ىَلاَعَت َلاَث اَذَهِلَو ؛ْمِهِبوُنُذِب مُهُبيِصُت
 .[م :لافنألا] «4(©) َوُرْفْغَتَسَي ْمُهَو ْمُهَبْدَعُم هلأ تناك

 قيس و يذلا كنذلا وني انفيشالا نر الفت ذكي ذآ هن[ يخت
 . ُباَذَعْلا ُمِفَدْنيَ ِباَذَعْلا

 ُهَبْنَد الإ ٌدْيَع َنَئاَكَي ا : هئللط َنيِلَع َلاَق اَذَهِل

 ٍّّ نِم ْْنْيَلَو هللا فّحَيَلَف ل ا
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 دودو ها
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 واسعا 4 .٠ و7 او
 ضيا
 ام

56 6 
 َمفَدَو ِرْيَخْلا ل ا 3

 [151/4-154] .هللا اّلِإ ٍتاَكْيَّسلا ُبِحْنُي اَلَو للا اّلِإ ٍتاَئَسَحْلاِب ىِتأَي اَلَو ٌّىَّسلا

 (اهيبسُم نايسنو .ءبابسألاب قلعتلا زوجي ال)

 اًلقَتْسُم َرُدُ سم َرّدُك ول ُهَنِإَق ٍبوُلْظَمْلاِ اب اًلَقَتْسُم ٍباَبْسَأْلا نِم ٌءْيَش َداَك رت د5 ]
 5 و

 ىَجْري ال نأ ُبِجاَوْلا ناكل ِهِريِسْيَتَو هللا ِةَئيِشَمِب نوُكَي اَمَنِإَو - ٍبوُلْظَمْلاِ
0 

3 

 9 هب لإ ناَعَكَسَي اََو وه الإ 0 اَلَو فْيَلَع الإ ُلُكَوَتُي 31 هللا الإ

 (تاَكَتْسُمْلا َوُهَو «ناكتشملا وهو «نكتشملا هئلإو ديَحْلا هلق يف'الإ :كاككْسُي

 .ُدوْصُفَمْلا َلْصْحَي ىَّتَح ل عنا 0 0

 «نيدهتجملا وأ نيسمحتملا ضعب 3م أطخب فدحي وأ ٍةبيصمب باصُت امدنع ركنملا نع -

 .نآرقلا قلحو ةاعدلاو ريخلا لهأل أطخو ررضو رش لك نوبسنيف



 ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 2

 رعفلاو يح لفل ا ذه ُهْنَع ْفَرْصُي ْملَو ُهُكيِرَش ُهْنِواَُي ْمَل نإ

 2 كلذ ِرْيَْ ِباَرْثلاَو ِءاَوهْلا ف م ِهْيَلإ مَضْنَي ام لإ َتاَبَنلا ُتبْنُي ال ُهَدْحَو

 َذَعُي اَل ُباَرَّشلاَو ُماَعَطلاَو هَل ٌةَدِيْفْمْلا ثاقآلا ُهْلَع فّرضُت تح مي ال َعْرَّرلا

 مقفل ءامعأل | ره ندا يف ضب ايلا
ُُ 

 روم سر

 ةَداَرإْلا هيِف ُقُلُخَي هللا َّنَأ َّعَم - ل قوُلْسَعْلاَ
 ةنواعت ءِهَتَرَدَف نع ٍةَجراَح ٍةَريِثك باَبْسأب 000 مِتَي الق - َلْعِفْلاَو َةّوَقْلاَو و هو 2 سا سهم أ 0 0 ى 2 م 5 - 1 م2

- 

0 

 ٍةنِواَعَمْلا ٍباَبْسألا نَع َفَرْصَي نأ دب الو ءاَعاطم اكِلَم َناَك وّلَو ءوبولظَم ىَلَع 7 ب 27 2.( عا 6 2-0 - ص هر 00 00
30 

 .عناَمْلا مَدَعَو يِيتمْلا د - الإ ُبوُلْظَمْلا ُمِيَي الف ءاَهُعِناَمُيَو اًهْضِراَعُي اَم

 ال ُهّنَأ َمِلَعَو هلآ ديحتت ب هَل َحَتَمْلا :ةَفِرْعَمْلا َّقَح اَذَه َفَرَع نَمَو

 الَو ورْيَغ ىَلَع َلَكَوَتُي اَلَو ل رع يقلل نذل نفسي

 ووو مس مو

 .هريغ ىجري

 ةة ركع باَبْسَأْلا َنْيِ ب َكِلَذ ىف َقْرَف 1 ءِلَْعْلاَو عْرْشلاِ نَمْرَبُم ادعو

 نم َكِلَذ ِرْيْغَو ْمِهِتَعاَفَشَو نيتفؤُمْلاَو ِءاَيِنَأْلاَو َةَكِئاَلَمْلا ٍلاَعْفْأَو ةنلفسلاَو

 [158- 177/4] :ةباسألا

2 2 

 (ةناعتسالاو 5 نيب قرفلا)
 . «هيلع ٌلكوَتَو ةديغاف# : ِهِلوَق يف ٍةداَبِعْلا نا ُلُكَوَتلا 5.0 ]

 را ل سمس دس ه6 ا 3

 ا م ٍضْعَبل ٌكِراَن هلل ٍصاَع اَمُهاَلِك لي ؛ ِهْيَلَع ْلكَوَتي ْمَلَو ُهَدَبَع نّمِه اُلاَح
5-4 



 3 ر تانج 2 َدَقْلا بانك

 : َُواَتكَي لُكَوَتلاَو

 دل رح د
 يلع دعا درتي ال ام ةطقيل هيلع كولا و بَ

 .ٍلاَمْع 00 : ةَناَعِتْس اَلاَق

 عْفَدَو ِةَعَمْنَمْلا ٍبْلَجِل ِْيَلَع ُلُكَوَتلا ُنوُكَيَو ءَكِلَذ نم ُمَعَأَف ُلُكَوّتلا اَمأَ

 دزقنلا 4 اقع ذك اقل نإ قلقا 4 15 نقاط + نتاعك اق صم
 .[179/# :نارمع لآ] © ٌليكوْلا َمَعْيَو هللا اَنْبَسَح لكم ' اًنميِإ م © هم أ

 [ا/ 4 . عِضْوَمْلا اَذَه يِف ٍلْكَوتلا ِكْرَتب اَهْيَلَع َةَناَعِتْساِلاَو َةداَبعْلا

 َ هه ه

 رّدَقُم ٌيِضْقَم ّلُكِب اَض ْرَي نأ دبعلل زوجي ال)
 (َقِييَسَو اهي اع ٍلاَعْفأ

 ْرمْأَي ٌتيِدَح الو ُةيآ هللا ٍلوُسَو ِةَئْس يف اَلَو هللا باتِك يِف سل 3-5 ]
 ٌلْصَأ اَذَهَ ءاَهْيْيَسَو اَهِيَسَح ِداَبِعْلا ٍلاَعْفَأ نم ِرّدَقُم 0 م او الا

 ا ل ل ا ا م ُبِجَي

 اني كوكي هع 2ك 1 : ىَلاَعَت َلاَق ءوب هللا 0
 اكل 0 0 ١ 2

 م

 ُتَسْيَل يِتَّلا ٍبِئاَصَمْلا نِم ِْيَلَع 1ع هللا ُهُرُدَقُي امب اًضْرَي ْنَأ ٍناَسْنِإْلل وْعَبْنَيَو

 يلع ويِصلا َنِإَف ل ٍقْلَخْلا ىَذَأَو لد ٍِضَرُم وأ رفع ُهَيِلَتْبَي ْنَأ لم و

 . ٌبِجاَو بياْضمْلا

 .لكوتلا مومع يف لخاد وهو «ةناعتسا ىمسي اذهو )١(



 ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 0 ا

 ىَلَع ؟ٌبَحَتْسُم وأ ٌبِجاَو ّوُه لَم ْنِكَل . رشم روت اهب يقرا اَّمَأَو

 .ٍبِجاَوب 0 6 ١ انيحصأ ْمِهرْيَغَو دي ٍباَحْصُأِل ِنْيِلْوَق

 دَقَو «هللا يِف ُضْعْبْلاَو هللا يِف ُبْحْلا :ِناَميِإْلا ىَرُع َقَنْوَأ نأ موُلْعَمْلا فق

 ِرَكْنُمْلا نَع 2 وقر لقا فير راو ف دينا ا

 مارك تنكت ءانرالو الار انرياب منيع ذأ نفوس ةطخشم ر ةيفك و

 نِم َرَكَذ ام اع و ا ع يو و ا 3

 [191- 190 /8]. ؟["4 :ءارسإلا] © اموركم كير َدنِع ,ُهُعيم نك َكِلد لكم : ِتاِّيِهْنَمل

 هه م

 (؟425ل َبِحَتْسَأ نوعَدأ» :ِهِلْوَق ىَنْعَم اَمَق ٌّنْياَك َوُه اَمب ْمَنَقْلا َفَح اَذإ)

 : ِهِلْوَق ىَنْعَم اَمَق ٌنْئاَك َوُه اَمِب ْمَلَقْلا َفَج اَذإ :[لئاسلا : يأ] هلو را

 ُةَدِئاَق اَمَق ٌنْياَك َوُه اَّمِم اًضْيَأ ٌءاَعّذلا َناَك نِإَو ؟[0٠ :رفاغ] هل تيقن أ فوغدأ»

 اًهْتاَضِتْقا يِف ٍةَحِلاَّصلا 0 ٍرْئاَسُك :ةَباَجإلا هِئاَضِيْفا يِف ُءاَعّدلا :ُلاَقْب

 ِتاَببَسُمْلا اًهِئاَضِتْقا يف ِباَبْسَأْلا ٍرْئاَسَكَو هل

 ٍبوُلْظَمْلا ٍلوُصُخ ىّلَع ٌةَضْحَم ٌةَناَكَدَو ٌةَماَلَع َءاَعُدلا َّنِإ :َلاَق نَم

 ٍبوُلْظَمْلا ٍلوُصُح يف ُهَل َرْثَأ ال ٌةَّضْخَم ٌةَداَبِع َوُه وأ ءِبَبَسِب َسْيَل 0
 ٍ؛ِناَميِعَض ٍناَلْوَق اَمُهَك :ِهِنوُدِب لٌصْحَي ِءاَعَّذلاِب ُلُصْخَي ام لب ؛اًمَدَع اَلَو اوُجو
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 5 لإ قوغدأ مُكحْيَر َلاَوَو» :ِهِلْوَقَك ءبَبَّسلاِب ِبّبَسُمْلا َقيِلْعَت هب َةَباَجِإْلا َقّلَع هللا َّنإَ

 الس سد سس

 * تححسأ

 هَ 00 0. وع 2 2 سس 3 2 0 - 0 0

 ذب الو هب مالا ٌةَدَئاَق اَمق :ىئاك هه اًمم ٌءاَعَدلا ناك نإَو :ُهَلْدَق اَمأ
 نم و 24-5 نه يم م وه _# ف وف

 6 معو

 ةعوفو

 و نإ م

 احلا َداَبِعْلا هللا َرَمَأ اَذإ لب ؛اًنْوَك ُبِجَي ال ِهِب ُروُمْأَمْلا ٌءاَعَّذلا :ُلاَقْيَ

 َموُلْعَمْلا َّنأ ىَلَع َكِلَذ ُلُدَيَو ُهَتبَلُظ ُلاَتَيَو قا



 ناكل لو 4ع علا وُ مولفملا ف ل أ ىلع كلن اع اَعّدلاب
5-4 

 وكي ال ُهّنَأِب مْلِعْلا ّمّدَقَت يذلا َوُه
 ؟ءاَعّذلا نِم ُنوُكَي ا لغ اعين را ني ان : لق ْنِإَ أ

 ؛ِباَبْسَأْلا ٍرِئاَسُك ِهِب ٍروُمَأَمْلا ٍلاَئَيْما يِف اَضْيَأ ّبَبَس َوُه ُرْمَأْلا :َليِق

 البلا ُبَبَس َناَك نإَو ُهَعَفَد ُهْنِم ىَوْقُأ َناك اّذِإَق 0 ُعَقْدَي ٌبَبَس ُءاَعَّدلاَق

 فلاب الا وشكل ادلع هنأ انهلو ليسو ةنلكت هيل علقت هل ىونأ

 [اوك - ١979/43 . ٍقْنِعْلاَو ِةَقَدَّصلاَو ٍراَمْعِتْساِلاَو ِءاَع اَعّرلاَو ٍةاَلَّصلاب

 ههه

 (امهنيب قرفلاو ةدارإلا عاونأ)

 .[955 :ءاسنلا] 0 لع َبوُتيَو

 ريا ٍنيِدْقَّتلا ٌةَداَرِإ َّوُه و :يِناّتلا ْمِْقْلا اَمَأَو

 ال ىَنْعَمْلا اَذَهِب ُهوُلِعاَف مُه ام مَلاَعْلا نِم َداَرَأ دَقَو ءِتاَنِداَحْلا عيِمَجب يع

 ولسا فرد سم ءهيِدِهي نأ ده درب نمف# : : ىلاعت هلؤق نك امك لوألا ىَنْعَمْلاِ

 الرو :ِهِلْوَق يِفَو 1١5[2 :ماعنألا] 0 ْمْلِضي نأ دري نَمَو

 :دموصا «ةكُشَر َرْه ميو نأ ُديِري هلأ َن 6 نإ كل حصنُأ نأ ٌتدَرَأ ْنِإ َحَضْن وَفي

 . ةريثك ُهُرْئاَطَتَو ءْنُكَي ْمَل ْأَمَي ْمَل اَمَو َناَك هللا َءاَش ام :َنيِمِلْسُمْلا ٍلْوَق يِفَو ء[**



 ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت م
 تبت ف | ب” - بت سا د حا 145

 .٠  0را 0-00 00 2س مار 016
 مل ام نود ىِصاَعَملاَو تاعاطلا نم ثدح امم وام اعف ُكاَرإْلا ِهْلَهَو

 لت وأ 200 ِتاَعاَطلا ُلَواَتَتَت ىّلوألا نأ مك د

 فيرست هية اقول 7 0 فشلا

 .اًعيِرْشَت هب دري ْمّل اَم اًريِدْقَت هب َداَرَأ نَم : ِْقّشلا ُدْبَعْلاَو

 ِنْيَتاَهِب ٍلاَمْعَأْلا ىَلإ َرَظَن نَمَق ِنْيَتداَرِإْلا ٍنْيَئاَه ٍقْفَو ىَلَع يِرْج ب ْمُكَحْلاَو

 َناَك رَدَقْلا نود وَّشلا وأ عْرَّشلا نود رَدَمْلا ىَلِإ َرظَن نَمَو ءاَريِصَب ّناَك ِنْيَنْيَعْلا
 انَمّرَح الو اَنْؤآَباَء لَو انكرْشَأ آم ُهَّنَأ َءآَس ول» : اوُناَك َنيِذّلا ٍشْيَرُق لْثِم ؛َرَّوْعَأ 22 كرب 235 22 رد

 .[148 :ماعنألا] هيريَش نم

 سس مريب هل هس هرلاش يا سس < 0 00 م2 فل

 لق انكأب اوُهاَذ ٍّىَح َمِهِلَبَك ني تبل َبَّذَك كِلّدَك# :ىَلاَعَت هللا َلاَق
 2 03 هك ساس يهم 01 كر ع 5 2

 «نوصرحخ الإ ٌّرشأ ْنِإَو ّنظلا الإ تْوْعِبَتَت نإ ال هوِجِرْحََم ِرْلِع ْنْي مُكَدْنِع

 ١48[. :ماعنألا]

 كالا - َيِهَ ُهَنْوُكَو ُهَدوُجُو هللا َءاَش اَم ّلُك نأ اوُدَقَتُْعا ٍءاَلُؤَم َّنِإَف

 د يك اأَر مَن َقّيِعْرَّشلا ِةَداَرإْلا َنوُد ُهَيِضَرَو هب َرَمَأ دقق - ُهيِرَدَقْلا

 .هدوجو هللا َء سش لف اَّمِم عرش
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0 0 
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 6 0 ب
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5 

00 
 6 نى عع 0 ض
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 عش هللا 0 "0 وجرت ِرْلِع نم كاف له لق انحأب اوُهاَد يح يْهَنلاَو
 وع ورقم تس ع سا ا -

 . هومتم رح ام 0 كّرشلا

 ْمُكُمُهَوَت َوُهَو «َّنَطلأ اّلِإ» اَذَه يف «ترمبنك نإ»



 1 رَدَقْلا ٌباَتِك
 نأ -25-9ئ-ا9ُ ََََ#9سكسكككككو

 لإ لجرلا لِضْرَأ َنيِح ِهِقْلََح ىَلَع [149 :ماعنألا] هني جملك هَ دم لق
 ل“ م خا

 دعب رس و ِهِديِحْوَت ىَلِإ مهوعلف

 ىَلَع ُمْمَي ُهَنِكَل هِتَعيِرَش ٍةَعَباَتُم ىَلِإ ني ا ىَنَه َءاَش وّلَق اَذَه ّعَمَو

 ْنَأ ُهَل 07-5 نأ ؛ماَنَي نم محي ءاَناَسْحِإَو ُهْنِم اًلْضَف ُهَيِدْهَيَق ُءاَشَي نَم
 هم راهو < زكي كهس وي ؟4 هكر < هي همم
 يف ُهَلَو ءظْسِقَو ةنم لَذَع ُهَم َرَح نَم ىَلَع ِهِلْضَفَت ُكُوَتَق ءَلّضَفَتَي ال ْنأ ُهَلَّو 2

 هلا كمل

 كرا داكترب قّيِعْرَّشلا ِهَتَداَرِإَو وِرْمأ ِةَفَلاَحُم ىَلَع َقْلَخْلا ُبِقاَعُي َوُهَو

 هَّنَأ اَمُك ءاَهِباَقِعِب اًضْيَأ ىَرَج ٍةَيِصْعَمْلاِب ىَرَج اَمُك َرَدَقْلا َّنِإَف ؛ِةَيِرَدَمْلا ِهِتَداَرِإِب

 .هِرَدَقِ مَلَأْلاَو ِهِرَدَقِ ملاك ؛ اًمالآ يقع "3 :اهارخأ دعلا ىلع ردك ذك اكتم

 2 هَ آ - 0 ربع

 ٍلْوَق ةَلَْْمِ ناك :؟2كقاَعأ اَلَق ِبْنَّذلاِ ُةداَرِإْلا تَمّدَقَت دق :ٌُدْبَعْلا َلاَق اَذَِ

 لكأي ُةَداَرإْلا تَمّدَقَت دقو ٠ منن يك ِضَرَمْلاِب ٌةَداَرِإْلا تَمّدَقَت دق :ضيرَمْلا

 ورشا مناي اَلَق ٍبْرَّصلاب ْتَمَّدَقَت دق وأ ءيِجاّرم 3 اَلَق ٌراَسْلا

 ٍناَ ٌبْنَد ِرَدَمْلاب ُهّلالِتْغا لب ؛ُهَّبِحاَص ُعَمْنَي ال ُهّنِإَف ُلْهَج ُهَن ك0

 «ٍضْرألا ىف ْمُهَل َّنِيَرَأل نكيَوْعَأ اه» :َلاَق ُتْيَح ٌُسيِلْبِ رَدَقْلاِب َلَمْعا اَمَنِإَو

 .[*9 :رجحلا]

 «َترِيَكْلا َّنِم وكل اَمَحَيَو ال َرْفَْ ل نِإَو انشأ آَنَط اير :َلاَقَق مَآ اًمأَ
 .[777 :فارعألا]

 نأ همها ةتدافتسا هللا 3 مف

 .ٍراّنلاب ِء يل ا
0 

 لَك اًهْئْفظَأ :ْءاَكَمْعْلا ُهَل َلاَقَق ران ٌةَراَرَش ِهِراَد ىَلِإ َراَط ٍلُجَر لكم ُهلكَمَو

 ع

 ؟بقاعأ فيكف «بنذأ نأ يل دارأ ىلاعت هللا نأ :يأ )١(



 هنأ مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت م

 زيا نوما يعد نمو هد ىف يجب موك رب ير 225ج ب هلك سل ل
 ىف ىل َبنذ ال انأَو اًهَنَقلَأ خير هذه ؟تناك َنْيأ نم :لوقي ذخأف «لزنَملا قرحت
 هما 2 و هال هك سل ال هام ادمس م 017 6-2 00 رس م 0 هام

 َراذلا تقرخأو تّرشتناو تّرعتسا ىتح للعلا ِهِذَهِب للعتي َلاَر اَمف .رانلا ِهِذَه

 .اًهيِف اَمَو
 6. 2 22 7 ا 0 4 0 و هع م 2 ام

 ٍراَفْعِتْساِلاِب اَهْدرَي الو ءِريِداَقَمْلا ىلَع ٌبونذلا ليحُي َعَرَش نم لاَح ِهِذَه

 2 و
 ماهر وي عالج يسرع ءكع وير 3 20 خر هه وحتبال ا 2

 لعف ال هنإف ٍةَراَرْسلا يفالخب .هلعف يذلا بنذلاب كلذ نِم أَوُسَأ هلاخ لب

 0 0 نال بى هس 2 - ا رم رع وقنا رو ع لي ع

 لاَتت ال اَهْنِإَف ؛ُاَضْرَيَو هبِحي اَمِل اَنِناَوْخِإ َرْئاَسَو ْمُكاّيِإَو اَنَقْفَوُي ُهَئاَحْبَس ُهَللاَو
 2 2 ولا دور هر وع خر م ورا ىتا عقر رس
 ٠٠١[ - ١و /4] . هتمصعب الإ هتيصعم كّرتن و «ةهتلوعمب ! هتعاط
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 6-5 يعمم ياس مهر 55 ع 5 هَ

 (ملعلا مدعو لهجلا تائدسلا لصأ)
 3 3 دق

 َمْلِعْلا َنِإَف . .[28 :رطاف] «ًاؤملعلا وداَبِع ْنِم هلأ ىَنْحي اَمّنِإ : هلْوَق 7

 .َفْوَحْلا ُبِجوُي ُلُسّرلا هب ُتَرَدْنَأ اَمِ

 ٍكْرَتَو ِتاَنَسَحْلا لْعِف ىَلَع َةَلِماَحْلا َةَيْشَحْلا ٌبَجوُي ُمْلِعْلا َناَك اَذِإَ

 لضأ نأ ني اَنْزكد ام َنّييَ :ملهلا ٌماَعي سيل ٌلِهاَج َوُهَق ٍصاَع ُلُكَو ءٍتاكيّسلا
 [ 0/4 َ . مْلِعْلا 0 ٌلْهَجْلا ِتاَكيَسلا

 هه َ
_- 

 (ٍةَداَعَّسلا ُلْصَأ اَمُه ٍنْيَرْمَآِم َمَدآ يِنَب ىَلَع َلْصَفَت ُهَئاَحْبس ُهّللا)

 :ةَداَعَّسلا لأ اَمُه نْيَرْمأب َمَدآ يِنَب ىَلَع َلَّضَمت ُهَاَحْبُْس هللا 5.

 عملا يف امك قَرظِفْلا ىَلَع ُدَّلوُي دووم َلك َّنَأ :اًمُهُدَحَأ

 ١ .«ءاقتخ يِاَبِع ُتْقلَح يْإ» :اَعوُفْرَم ٍراَمِح ِنْب ٍضاَيِع نع "!مِْنُملَ

 .(5م56) (؟0) .(5594) ملسمو )١08(2 يراخبلا )١(



 م رَدَمْلا ٌباَتِك

 لو ءاَكْيَش هب 1ك ٌ ال ُهُدبْعَت هلل َةَّبِحُم تَناَك ْتَكِرُت اَذِإ اَهِتَرظِفِب ٌُسْفّنلاَ

 . ٌنجْلاَو ٍسْنِْلا ٍنيِطاَيَش نم اَهَل ُنّيَرُي نَم اَهُدِسْفَي

 ٍلْقَعْلا نم ْمهيِف َلَعج امي ةماَ ةَياَدِه َنِماَّنلا 000 نأ :يِناّنلا

 ريسأب اركأ#» 0 َلاَق ءِلْسّرلا نِم مِهْيَلِإ َلَسْرَأَو ءِبْكْلا نِم مُهْبَلِ َلَرْنَأ اَمِيَو

 ه :قلعلا] لي ل اما :- ِهِلْوَق ىَلِإ ١[  :قلعلا] 409 َقَلَخ لأ َكْيَ

 عاَون 00 هَل ُهَتَبَحَمَو ّقَحْلاِب َُتَفِرْعَم يِضَنْقَي اَم ٍدِح -اَو لُك يفَق

58 
 نأ

 ةَبَحَم ِهِتَرَظِف يِف َلَعَجَو للا هناك ىلإ اهب نأ هنكْمُي ؛ 5

 ٌرْمُأ ضاَرْعِإْلا َكِلَدَو ُهْعَفْنَي اَم مْلِع ٍبَّلَط نَع ُناَسْنِإْلا ٌضِرْعُي دق ْنِكَ

 َّنِكَل «ٌةّيعيِبط ٌةاّبح ٌةّيَح اَهنإَه ٌةَكَرَحْلاَو ُةداَرإْل زال نم سلا نأ يدع
 تناك َةاَيَحْلا ِهْذَه اًيْحَت ْمَّل ىَتَمَو «هللا َدّبْعَتَف َةَعِفاّنلا َةاّيَحْلا اّيْحَت ْنَأ اَهَتَداَعَس

 ةمقتتم يع يِ ال ءاَهباَذَِل اًبجوُم يعي ٍةَيَحْلا نم اَهَل ام امنا

 يي الم اف تومي ال مث» :ىَلاَعَت َلاَق ءِباَذَعْلا نِم ٌةَحِيِرَتْسُم َةَتّيَم اَلَو ِقاَيَحْلاِ

 ٌّيَحِب َسِيَل اَينَّدلا يِف ناك اَمَل ٠ ءِلَمَعْلا سْنج نِم ُءاَرَجْلاَف ؛[18 :ىلعألا7 40©

 . َكِلَذَك ٍةَرِخآْلا يف َناَك :ٍساَّسخإلا َميِدَع نيم اَلَو َةَعِفاَنلا َةايَحْلا

 اَلِإَو ءاَهْيَلَع هللا ماَعْنِإ ماَمَت نِم َكِيَّذَق ُهَنَاَرَأَو ّقَحْلا تَمِلَع ْنِإ ُسْمَّئلاَو
 هم مال هذ

 ٠١5١[ - ؟4/١5٠] . ةَئيِس ِتاَداَرَمَو هللا ٍرْيَغ ٍدوُبْعَم ٍداَرُم نِم اَهَل دب ال اًهِعْبَطِب ىهف

2 2 © 

 (َرْكشلا اَهْيَلَع ّقِحَتْسَي ٌةَمْعِن َوُهَف هللا ُهَقَلَخ اَم)

 ٍةَمْكِحْلا نم ءِتاَكيَسلاَو ءَسيِلْبِإَو «َمّنَهَج ٍقْلَح يف ام ضب اَنيَب دق 4

 . مظعَأ ْمَلْعَت ْمَل اَمَو ءٍةَمْحَّرلاَو

 : اًضّرلاَو ٌبْحْلاَو َدْمَحْلا ٌقِحَتْسَي لي ُهللاَو

 .ةئاذل اك



 هنأ مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت مسح

 .هناسحإلو سن
 55 ع >

 211 هور 2 هر ىف وار 06
 .اًقلظم دمح دي «ركش دمح 0

 هر 43

 :مجنلا] 46 ِككاَمَتَن َكْيَر هلا يأبه :مجَّنلا ٍةَروُس رِخآ يف َلاَك اَذَهِلَو ؛هِئاَلآ نم
6]. 

 9 2 2 2و عع كم سا هم سا ل و هم 7 اصدر جحر
 وحلو [5"3 :نمحرلا] 4( ناك اًبَع ْنَم لك :ركذَي نمحرلا ةروس يفو

 .[28 :نمحرلا] 4( ٍنابَدَكَت اَحَيَر لاَ َيَأِق :ُهَبِقَع ُلوُقَيَو ءَكِلَذ م لسع هسا ع 06 اح ضع 20

 2 لس سوس رم مسوس سب خل ا و 14 5 ا 2 #2 7
 ناء ٍميمح نيبو اَميِب نوفوطي» :هلوق َرْكذ مث  يوغبلل ظفللاو  ةفئاط لاق

 4«( نك اَيبَع ْنَم لك» :ِهِلْوَق نِم كيك هللا َرَكَذ اَمَلُك :َلاَق [:؛ :نمحرلا] 49 2 م لصد جر و : 0 525 ا 5ك . 7222
 5 00 3 2 د 2 هك 00
 . ىِصاَعَمْلا نَع ٌرِجْري هنآل ؛ٌةَمْعِن َّوهَو «ْظَعاَوَم ُهنإَف

 2م 2 0 8 0 هريس 04 0 74 ري م خل

 ٍناَبْذَكُت اَمُكْبَر ٍءاَلآ ّيأبق :- ٌيِزْوَجْلا ُنْباَو ءُجاَجَّرلا مُهْنِم - َنوُرَحآ َلاَكَو
 1 3 مك 5 - ْ را 2 0

 ام ْمُكاّيِإ ِهِقْرِرَو هِديِحْوَت ىَلَع ْمُكاّيِإ اًهِتَلاَلَد يِف مَعِن اَهّْلُك اَهْنَأِل ؛””ءاّيشألا ِِذَهِ

 .نَمَحَّرلا ةَروس ىف هولاق اذه 60 يع الا ل ا
 0 2 د 2 م 000 2110 . 2 5 ا
 َكَبَر معي يأبف 0( 6 :مجنلا] © امتن كير ءال اع يام : هلَوق يف اولاقَو

 18 سامع ويا لانو: :لواحتر كنك + رقز هتاكقت عتنادخو ىلع قذك ةيعلا د 5 1 5300 0 عم م دوف. هك مخ وف 0 مر 5 7

 ص

 لك

 هولا 00 ع 1-0 هش 7 آو كو ع 27 د ا 1

 نم لَعاَمَت ُهنِإَف ؛ِءاّنلاب ُهاَذَع اَذَهِلَو ءٌبْذكت ىَنْعَم ىَراَمَتَت ّنَمَص :ٌتلق
 بيذكَتِل نوكَي ٌوهَو ءرفك نارقلا ىف ٌءاَرِمَو ءٍلالهلا ىف اَنْيَراَمَت :لاَقُي ءءاَرملا ا رش أ 52 6 1 26 76 5 سس ل 2

 . هِتاَذِل يذلا :يأ )0 .هناسح يذلا 1



 22غ ينوه <22 ,؛,ككك0ك000 م كك

 و وال ل ل عوكل ه2 عس دوو - 0 و ف عبي م 22 5
 دوعت ةمكح هيف هلَو هيلع ركشي ِهِداَبِع ىلإ ناسخحإ :هقلخ ام لك ىف

 - 5 م عم 6م ِِ 34 مووس بام هم ل مور 0

 ؛ِِداَبِع ىَلِإ ٌماَعْنِإ اًهيِف ِتاَقوُلْخَمْلا ٌعيِمَجَف ههِتاَذِل اَهْيَلَع َدَمْحُي ْنَأ ٌقِحَتْسَي هْيَلِ

 ْتاَيآ اَهْنأ ٍةَهِج نم 9©4 ِناَبْذَكُت اَمكَيَر آلا يأهل : ِهِلْوَقب َنيِبطاَخُمْلا ِنْيَلَقتلاَك
 ل ع 2م - تا هس 00 2 2 ٠ 0001 1 هم

 : هَبيِقَع لاق اَذَهِلَو «هئاّيبنأ قدصو «هتُيِناَدَحَو ىلَع ل ْمُهَتَياَدِه اهب لْصْحَي

 ورد 2

 .[55 :مجنلا] © كولا رذنلا نم 7 ادم

 مر عدو (لورإا هوك لل ا ىلا 0
 .ٍنامز التم امهَو «نارقلا : ليقو «دمحيمم : ليق

 :ايالا 0 ل١ توف ع 8 6
 .ٍناَميِر ةّمعِن معنل لضف .ءاهسنج نم :ي

 َلاَق ِقَمْعْنلا ِهْذَه نم ْلْصَْي ام اهب ْلّصْحَي يِتْلا ِتاَيآلا نِم َوُهَف ٍقوُلْحَم لُكَو م 0 5 هس 0 52 هس 204 5 3-7 00 2
 :َلاَقَو ١١١[« :فسوي] «ببألا يلؤأل ربع مِهصصَف ف 000 ء را رو ع ا

 58 دج هي 224 هاو تت 0

 .1ه :ق] 402 بيم دبع لكل دو ةرصبت

 2 2ك و ريب سس

 :ناَسنإلا بيِصي اَمَو

 7 هل د وو صور واس سال ود سو عك ل ا ا ا
 نمو «ءربصلاب زيلع بلاسيو هاي 0 1 ىهف ةءوسي و همو «ريضصلاب هيلع تاثيو هاياطخ أل ؛؟ةّمعن هءوسي نأك نإو

 0 موك هم 1 ا 0 5 3 هر

 .دبعلا اًَهملعي ال ةمحرو ةمكح هيف نأ ٍةَهَح
#7 

 0000 ةَقاَعْلا هرب مم را: ازَك 6-2 9 0 ةاَسنالا و كَ
 «همعبد ةهبش ٍنسح عم َيهف اذه عمو ءدسعن نم يهف ل لأ بود و

 ل هللا . لَو اذ - معالا - 1 وو هس امل .٠ 0 لد

 :هلؤق اذه نِمَو ءِراّبتَغالا نِم اهب هل لّصَحَي اَمِل هرْيغ ىلَع ةّمْعِن َيِهَو
 2 ص أ هلم 6-60 نع وي 0 ه7+ كو ل 0

 .ينم ينتملع اَمب دعسأ يريغ لعجت الَو «يِريغِل ةَربِع ينلعجت

.6 

 .[ه50 :سنوي] «َنيِمِلَطلا ِوَوَقَلِل ٌَنَتِه اَلَعَحي ال اير :ِنآْرَقْلا ِءاَعُد يِفَو

 نَمِل َةَّمِيَأ اَنْلَعَجاَو «[74 :ناقرفلا] َماَمِإ حييقّتمِْل اَنلكَجَو# :ِهيِف اَمَكَو

 الا .اتي ٌلِضَي نَمِل ف اَنلَعَت اَلَو اتي يد



 هنأ مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ملت

 (غقْنَي اَلَو ْنوُكي ا ُّنِإَق :ِهِيَلع َدِبَعلا هللا ُنيِعُي ال ٍلَمَع َلك)
 ِرطَبْلاَو هللا ِةَيِصْعَم نِم ُهّرُضَي لَب ُهْعَمْنَي ال اَمِل اَرّسَيُم ُدْبَعْلا َناَك امل 5

 َرِمَأ :َكِلذ ُهَل ىَنَأتي 0 الا لا او وللا َهَكاَبِ ُدِصْقَي دََو نافل

 .[15 :ةحتافلا7 © َتيِعَتَف َكاَّيِإَو دعت َكاَيإ » :َلوُقَي ْنَأب ٍةاَلَص ّلُك يف

 .عَمْنَي اَلَو ْنوُكَي ال هن ةهنلع هنعلا هللا نيكي أ ٍلَمَع َلُكَو

 0 : هب

 . "0وُدَي اَلَو ُعَفْنَي ال 0050
 ا, 5/1.40 تيِعََف َكاّيِإَو دبعن َكاّيِإ» :َلوُقَي ْنَأ ُدْبَعْلا رم هدأ أ كلر

 ت2 2

 ىَلاَعَتَو َكَراَبَت هللا َرّبْخَأ دَقَو مآ يَبِل ٌةَعوُنْضَم ُكْلُقْل دل

 1 1 © َنوبكَي ام يلم نم مهل انقلحو# :ِهِل

 هه م

 (ّكبِك هللا عم ةكئالملا بدأ)

 ال» :ُمِهيِف َلاَق امك  هناحبس - ُُتَكِئاَلَم مُه َنيِذَّلا ٌةَكِياَلَمْلا هنن

 7 ٌهَقْلَح امو ميِدْأ َّنْيِب ام ْملْعِي © تومي .ورْمأب مُمَو ِلوَقْلب كَتوُقِيْس

 .[78 اال :ءايبنألا] © َنوُفِفْشم َوْيسَح ْنم مهو ئضترا نمل لإ تعتني
 َنوُلوُقَي ال لب ؛وب ُهتوُقِيْسَي َْي ال ُلْوَقْلاَك ؛ُلَمَع اّمِإَو ُلْوَق ام : ْمُهْنَع ٌرِداَّصلاَو 3 0

 "0 :ئضنرا نعل لإ ةوكنشت لو لوقو نكح

 الإ ءيش نوكي ال هنأل ِ؟ متي الو نوكي ال هنإف هقيفوتو هّللأ نلوعب نوكي ال لمع لك :ىنعملاو )0غ(

 عفني ال هنإف هللا هجو ا هللا لجألو هلل نوكي ال لمع لكو «هيوعو هتدارإو هللا ةئيشمب

 .ةرخآلا يف مودي ال هنإف ايندلا ىف ماد نِإَو مودي الو



 رس َدَقّْلا ٌباَّتك
 خ11 |حتت> >> >”>”ب7070لطلللس 95

 00 عم 7 كد مهرس هَ آ 0 ب 0 - 5 37 0 0

 الَو هِلوُسَرَو هللا يَدَي َنْيَب ْمْدَقَتَن الَو «لوقي لا نيدلا ىِف لوقن الف ءاذكه

 اًنلامغأ نوكت الق َرَمَأ اَمب الإ َلَمْعَن ال نأ اذَه نِم ىَلْعَأَو ءَّرَمُأ اَمب الإ ُهَدِبْعَن 2 00 م 1 م نك 3 ما 4 6 0 1 000 م 4 3 2

 ]8/8 -١159[

25 2 

 ِرْكَشلا ىَنِإ ٌجَوْحَأ ِءاَّرّسلا ُبِحاَص)
 (ِرْبَّصلا ىَنِإ جَوْحَأ ٍءاَرَّضلا ُبِحاَصَو

 ىَلِإ ُجّوخأ ِءاَرَّضلا ٌبِحاَصَو ءِرْكشلا ىَّلِإ ٌجَوْحَأ ٍءاَّرَّسلا ٌبِحاَص 255
 .ٌّبِجاَو اَذَه َرْكشَو اَذَه َرْبَص َّنِإَف ءِرْبَّصلا

 ركل ةوكي دف ءارشلا ثغافو ءائصتتخ نوكي دقق ء وكلا ريم َةَمَأَو

 [ ١/4 .احتنم هقح ف
52 

7 

 ت2 2

 03 2 وعاور 2

 (وللا ٍدَّيِب انُسفنأ اَمْنِإ :ه:5 ّيِلَع لوق ىلع قيلعتلا)

 للك ْيِبَنلا ُهَقَرَط امل "”حيِحّصلا يف جَرْخُمْلا فذ َئِلَع ُتيِدَح 51:1
 «؟ناَيْلَصُت الأ» :َلاَقَك - ِناَمِئاَن اَمُهَو  َةَماَكَو

 نإَو اًَهَكِسْمُي نأ َءاَش نإ «هللا ديب انسفنَأ اَمنِإ ءهللا َلوُسَر اَي :ٌنِلَع َلاَقَف ص هر 42 226 سا لس جوع 495 مست نسا 4 عش ل 20

 , اهلسري لأ: ءاش

 ولا هام 5 عم م عل 3 1 7 و هيدا ١ قيوم َناَيص يف 5 1

 نلسنإلا ناكوإ» :لوَقَي ّوهَو ِهِذِخَف ودين ترصيا وهو 3-0 ُيبنلا ىلّوف
 0 لكل هس 6# ات 17

 .[154 :فهكلا] «الدج ٍءْىش رثخحأ

 اَمْنِإ» :ُهَلْوَق َنِإَف ِرَدَقْلاِب ّرْمألا َضَراَع نَم مذ يِف صن ثيِدَحْلا اذه 3 2 26 م تحت اجب يح دا ع - 23 20 0 22 ٠
 2 5 .٠ 2 3 2 م هَ 1 4 ام 2 7 1 أ مو

 اهيفن يف َيِهَو ءِرْمالا ٍلاثيما كرت يِف ردقلا ىلإ دانتسا وهرخآ ىلإ «هللا ِدّيِب انسفنأ
 ِباَب نِم اًهيِف ِرْمَأْلا ُةَضَراَعُم لب ِ؛ِرْمَأْلا ٍةَصضَراَعُمِل ُحُلْصَت ال ْنِكَل «ٌنَح ُةَمِلَك 8 ل

 ١(. 7790 يراخبلا هاور 000



 ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت لا
 0 تت اتتجحح<ت77ب7 8:5

 4+ ءْنَع ّرْخَأ ُنضْلا ٌناَو#» :وهيِف هللا َلاَق يِذَّلا ٍممُمْنَمْلا ٍلَدَجْلا

 ٍةَلَداَجُمْلاِب عِضْوَمْلا اَذَه رْيَغ يف هللا مُهَّفَصَو دَقَو قَيِرَدَْلا» ماَسْقُأ ُدَحَأ ٍءاَلْؤَمَو

 [ 1/4 . َةَلْطاَبلا

 هه هج

 (ةديصقب ٍرَدَقْلا نع ّيَمذ لاؤس)

 :َلاَقَق َنييُمَذلا ِءاَمَلُع ُدَحَأ ُهَدَرْوَأ 59

 ةّجحل حّضؤأب هولا تا ْمُكْيِبِو ٌيّمْذ نيّدلا َءاَمَلُ اَيأ

 يِتّليح ُهَْجَو اَمْق ينم ُهَضْرَي ْمَلَو ْمُكِمْعَرِب يِرْفُحِي يّبَر ىَضَق اَم اَذإ
 يقيِضت للا وُنُيَب ليِبَس ْيِلوُخُد ىلإ لهف ىنع تالا ٌدَسَو ئِناَعَد

 يِتَوْفِش هيف ْيِذّلاب ضار انَأ امك اضقلاب ّضْرا َلاَك مث ْئِلاَلَضِب ىَضَق

 يِتِّيِلَب ِمْوُسِب اَضْرَي ال َيّبَرَق اَيِضاَر ُمْوَن اَي ٌيِضْفَمْلاِب ُتْنُك ْنِإَ
 يّتَريَح ٍفْشُك ىَلَع يِنوُلُد ُتْرِح دق يراد امو ل ان يسون نك
 ءةيدعلا عاجلا يو صاقاالا نيت ةَكيِشَم يْئِم َرْفَحْلا ْيّبَر ءاَش اَذإ

 ضلع نيمازتلاب اوُمْشاَق ِهَّللَأِبَق تك تلاغأ نأ ٌراَيِتُخا يِل لَمَو

 ةّيِمْيَت ُنْبا دّمحأ ُةَماَلَعْلا ُمِلاَعْلا ُماَمِإْلا حْيَّشلا مالْسإْلا ُحْبَش َباَجَأَ
0 َ 

 ةييلاعلا تر هلل دمخلا

 ةرَبلا يرات نفرعلا ت َرمِصاَخُم ٍدِناَعُم ُلاَوُس ا ا كلل او

 نم وهو «ليوطلا رحبلا نمو ءاَتيِب )١5١( نم رثكأب قبسم دادعتسا نود هبيجُي !!بجعلل رظنا )١(
 باوبأ بعصأ يف لب ؛ةماع حئاصنو ةلهس رومأ يف تسيل ةموظنملا هذهو «روحبلا بعصأ

 .تامولعملا نم ريثكلا ىلإ مظانلا جاتحيو ءردقلاو ءاضقلا وهو «نيدلا
 ءاهضعب ىلع هيبنتلا يتأيسو «تايبألا ضعب نزو يف خيشلا حماست دقف ةيلاجترا اهنأ امبو
 :هلوق كلذ نمو

 ٍةَيبوُبَرلاٌلْعِفَوْهَف ُهاَدُه امو وتابلت دانجعسلا ٌتاَلاَلِد يذهف



 رَدَقْلا ُباَتِك

 اَلْعْلا ةَكَمْلا ا 0 اَذَهَق

 ها 7-0 هَّللا ُم ُموُصحُت ىَعُذَيَو
 اوُمِصاَحُيِل ل

 ٍةَقْرِف َلُك نِم ِقْلَخْلا ٍلاَلَض ٌلْصْأَو

 ُهَلًةَمْكِح اوُمَهْفَي ْمَل ٌمهنإف
 لفتح را نوكلا َعيِحَج َنِإَف

 اَمب ٌةَبِجاَو ٍقْلَخْلا ِهَلِإ ُتاَدَو
ُُ 

 5 و

 ا

 اًمْصَخ ُكَي نمو

 ُك ا
 ٍةَلاَح لُك يف ُدوُمْحَمْلا ُكِلَمْلا وه 7

 ُهَّنِإَف ُهَلِإْلا اَناَلْوَم هاك اعتف

 ا

 فكي اهيف صفت 3-1 هتردفق

 اَهَّلُك َتِياَوَحْلا َنأ اَذب د

 101 لَك ىف 3 لا

 ْتَرَس ُهَتَمْحَر ٍقْلَخْلا يف ُهَل نق

 ىأَر اًدإ اًهيِف ُلْقَعْلا ُراَحَي اًروُمأ

 انهنإلُهْنُع اذه تنيتتو

 ىلألا كنق انين ٌماَقَم اَذَهَو

 د

 رز نير كف ام نكت

 .رسك هيف تيبلا اذه )١(

 ا هب اَوَراَم وأ َهَّللاوب

 ٍةَيِضَقْلا يِضاَق هللا ٍتاَد ُمِذاَوَ

 0 ُعَوْنَأَو ِهيِف ٌهَمْكِح اهي

 مشعل وئايا ئركتملا ان

 ٍةَعِر رّشلا يف يذلا ُرْمََلاَو لكلا ُهل

 ةكدعب نماكلا ريغ نو كلملاهل

 :ايحب دركي الذل اع وكت

0 

 اخا م

 َةَحْدِم 00 ادم محلا هَل

 '"ةَميكَحْلا ٍلوُقْعْلا َقْوَك َمُكَح نَمَو
 ٍةَبيِحَع َلُكَو اكمل ٍمَكِحْلا نم

 ةَعيِضَمْلا كحل ماَرِْإَ لَ

 ٍةَقيِقَحْلا يذ يِف َّقَحْلا ٌّقَح ٍريِرْحَتَو



 بس اذ
 قفا

 هنو هِيبِد ماكخَأَو ىَنْسْحْلا ها

 اًرِهاَظ َناَب دق ِهَّللا ٍدَمَحِب ادعي

 ِهِباَتِك كو اَذَه يف ليق دقو

 سلا ضان دق "7 : َكّلوَقَم

 سس َكاَذَو هَهَجَو و لُقَعْلا لطْبُي لاو

 يا و

 ٍةَلْعِفَو ٍلْوَق لُك يف ُمُهَُلاَحَو

 ٍرِفاَك َلُك نع مولا َتْفَمَك َكْبَمَو
 ٍمِلاَط َلُك نَع ٌضارغِإلا َكْمَرْلَيَ
 ام كفاني نلعب منت لو

 ةَيْرِفَو اَكْفِإ ٍروُرلاِب ٍدِهاَش اَلَو

 اًدِماَع لْسَّنلاَو ِْثْرَحْلِل ِكِلْهم اَلَو

 ف رك َنْنَع مْؤّللا َناَسِل َفْكَو
 اًَنمَعَت َنيِبِذاَكْلا َليِبَس ْلُهَسَو

 مُهَبِيِحَتْسُي َْسَي نَم َلاَلَضِإ اوُدَصَق َنإَو

 يب ذإ َنْوَعَرِف روداعلا - كياجو

 هْنَأك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت

 ِةَديِصَقْلا يذه مْظَن يف ٌرِسَع اَذَو

 عميرتكلا هلإلا نالؤم فاَضْوَأل
 ماجعلا يذه َّلُك يِف ِهِلاَعْفَأَو

 ٍةَمْعِن ْلَضُفَأ ٍقْلَخْلِ ُهُماَهْلَِو
 ٍةَميِقَّسلا ٍسوُمْنلِلِءاَمِش ناَيَ
 7 يف َناَك دق ْمِلَق :ُلوَقَي

 ٍةَعَرِش لُك يِف َءاَج دق فيرخكو

 0 هلأ لحق عوق ا

 هك ركبت در كلم
 ةقرِف ْرِف لُك نِم كاوان نم ُضْخْبْتَو
 0 اَذَه اي َكِلاَحَك

1 

 مرو لَو سَ يف سانا ىلع

 هب رمح و 5 ه وعمم ل

 هبوقعب ةهمرج اذ نذخ ات

 ٍةَيرِفِي ِءاَج لك نم مِهِبَر ىَّلَع

 ا . 5 ٍداَسَف ا

 ةوبلنتب رفاك غاب كو
5-4 

 .ّةغل نوكت دقو «ةرورضلل هذهو «نيعضوملا يف ميملا نوكسب )١(

1 



 رَدَقْلا ٌباَتِك

 حِلاَضِل مْوَقَو ٍذورمنو ٍداَعَك

 ىَنَأ نم ٍرِئاَس ّمُث ىَسوُمِل ْمِصاَخَو
 اًوَعَب ذإ َنماَثْلا اوُدَماَج دق ْمِهِنْوَك ىَلَع

 ٍةَميِدَق يطحن 5 وأ فك ٍةَفظَبو

 ٍهِمُكْحَو ِهّلِْلا ٍراَدُقَأ تحت مه

 مدآ ٍنْبا مْسجب ام اَضُقَن َكيِفْكَيَو

 اكمل كي هاك يِف َناَك اَذِإ

 5 ها 20

 هلكأ توتملا تضوأ خش لكاك
 ُهَتْلَكَأ تكلل ا

 ىَنَج نم ٍراَّدلا ِهِذَه يِف ىَرَت َتْسَلَ 1

 01006 2 8 5 رب ف

 ردَقَم ىلإ رسشلا يفيلحخ لوقو

 ُهَنأِب موُلَمْلا ُرْذُع نَعَمْنَي لَه
 يِذَّنِل ُدَكْوَأ ٌبيِذْعَتلاَو ُمّذلا مأ
 ىَسَع امب َباَجت نأ وجرت تنك نإف م 5 رجح أ يري لا ها ه2 مدهش هج
 اًعِراَض هدِصفاف ٍقلخلا َبَر كنودف 2 0 ا امك ماء ماب عم
 مس هاش كغ ع َه ا
 نعَمساَو قحلل سفنلا َداَيِق للذَو

 2 1 مها اس م

 وياه ع ل لع 20 أس 58

 هْنَعَبْتَت ال ِتاَداَعْلا اذ َنيِد ْعَدَو

 ٍةَكْيُأ باًحصَأ مث حونِل ِمْوَقَو 1# 9 ه1 < م 8
 هعيرتلل بيش ءاينألا ناي
 ةَبوُقُعْلا ٌعيِلَب "”يِصاَحْلا نم اوُناَنَو
 1 ل و 6 ةظطل

 50 0 ا م
 ًٍةئيِكَس لكو لب ٍكاَرَح لكَو

 ندعو دا علم يدل اا وأ كرب او 0
 َةَسيِهَب لكو ٍنونجمَو ُيِبَص

 هيكح معا هللا #اكي انعيقو
 ؟ِةَبوُقُعْلا ّمُث ٍلْعِفْلا دلي ني

 ؟ِةَعيِبَطلا َدْنِع ٍدْبَعْلا لْعِف لْعِفْلا نَع

 ابد 030 ٠ واس 6 542 4 5 و هه يد

 ةع أن بيزذعت
 هصع 4 رج لثم ِر بيز و

 د 1 1 3 00

 1 < 1 د 1 : ا 50

 3 يِتَعيِبَط يذه ِبْنَذلا ٍلْوَقَك َىَلَع

5 
7 

ًََ 

 ةلِعب اًوظ ءاَيشألا ورتيرفكك
 ؟ِةَرْثَعِل ُلاَقُي لَه ْمَأ ُهْعْبط اَذك
 ؟ةَعيِقشلا َروُرْشلا لشق ةثعْيِبَظ

 ٍةَميِظَعْلا ِهّلِإْلا راَن نم َكِيجَتُي
 ٍةَقِيِقَحْلا وخَن َكَيِدْهَي ْنَأِل اًديِرُم

١ 

6 

 م. مايه 4

 ن

 6 ساه هر 0
 2 هما 2# 5و نع نسي رجم الَو

 2 5 قَد و م 55 3و
 00 رس مود : وعدي نم صعت و
7 5 8 9 2 00 

 :«ىعملاو نزولا عتغسيلا#تكملا ”تاوصلا لعلو « يِصاَعَمْلا :لصألا يف )١(



 "ه4 يد 5 إ

 م
2 

 َوُمْفَت اَلَق ٌّقَح نع َلَض نَمَو
 ضدقلا نعي تاكناتك ردت :كناتم
 انتنامإ 36 ميقارفإ ةليح
 قذلا ئون اند َُمْحَلا ُلَبقَي ال
 2 8ع 8# و وي
 هبر ٍريِدُفَتِب ٌجَمْحُم ُةَجبَو

 انقناف ءامتلا"[نانيسو انكار
 هي يا 2 هاو هى

 اذل كعرك يتلا ٌليِعاَقَأْلا ام

 مس ا

 اَهْنِإَو ٌقَلَخ ٌبّرلِل اَهنَأ اَمَك
 ُهُقْلَح َوُه يِذَّلا ِهْجَوْلا نم ىَضْرَتَف
 هفاام:نيت ٍقْلَخْلا نْلإ نمو

 ثرثأ ةذاعّملا لأ ني ناك نَهَف
 لتي ْمَل ِةَو َواَقَّسلا ٍلْهَأ نِم َناَك نَمَو

 هضم كلل
 ةَداَرإلا ميدع روبجمب ٌسييلف

 2 نِمَو هيب قلك وابذألا بع

 ؟ةَمْكِحِل اًكْرَت َراَمخَأ لق :َكْلْوَمَف

 ةيربْلا: ريح هللا لوْشَر قي
 .ةّيِجّسلا ُماَرِكْلا لْسَّرلا ٍتَءاَج ِهب

 ٍَةَضِيِرَم ٍجاَجِيحاَك اَباَذَع ُديِزَت

 ع درك زؤث نم ناك 5

 ّةَئ مِشَمِل هَ 7 د نحف 1 كاف

792 

٠. 

 ةرويلا ٍتوُنُدلاَو يِصاَعَمْلا ٍلْعِفب
 ٍةَلْصَح َحَبْقَأ َيِضْفَمْلا يِضَتْرَن اَلَو

 ار قلتم ةانش ةستكللو

 ٍةَلاَلَّضلاب ىَنُهْلا َراَُخُم َراَص اهب

 00قسم َكْرَت َراَتْخأ لَه :َكِلْوَقَك

 كرت راتخأ له :كلوق لثم هردقو هللا مكح كرت راتخأ له :ضرتعملا اهيأ كلوقف :ىنعملاو )١(
 ؟ 3

 لعف بحت الو راتخت ال كنأ :تمعز ولف «يصاعملا لاعفأ ترتخا يذلا تنأف : ينعي

 اذهب ديري هنكلو ردقلاب يصاعملا ىلع ضرتعي نم لك ىلع عقاولا وهو ءاّبذاك نوكت نأ امإ -

 - نأ بحي الو راتخي ال هنأ :هسفن نم فرعي وهف «فورعم هدصقو «هيلع ةعنشلا عفد مالكلا



 رَدَقْلا ٌباَتِك

 هلم لغف زاكخا هل نأ راكخأَو

 فق ودشا هتك ةدكفتم ذو

 اَم ْمَهْفاَق كنوُدَق

 ىَدُهْلا ىلإ ٌريِشُي لضَأ ىَلِإ ْتَراَشَأ
 ةلالبع ل يتجلا هلإ يل

 ري مم 2

 نم تبجأ دق ِهِب

 22 ا
 حإ 16

 ةبوكي توف كزتلا اذه شلي ولو

 ةكيقملا فذ نم هللا ءاشي ام لع

 ل اَذِ ناتج

 حن نسقأ قلخلا 3

 ربل رح راَْحُمْلا يا

 ]5/4:؟  ١٠ ه١[

 ه2

 (يصاعملا 7-0 ىلع ردقلاب جتحا نم ىلع درلا)
 ًٌّط ٍقِباَّسي نوجَتْحَي اوك :- ىَلاَعَت هللا ُهَمِحَر - مالشإلا ُْعْيَش َنِيْس دل 1

.6 

 ا لاو «ٌّىِقَّش ُنِقَّشلاَو دل يضع دلك لإ ةنولرتو ٍَدَقْلا

 . ؟ةَرْدُق ٍلاَعْفَأْلا يف اَنَل اَمَو ءاَنْيَلَع ٌبوُتُحَم ىنزلاو ٌّرّشلاَو َرْبَكْلا َرّدَق هللا نأ يره

 اوُناَك ٍداّمِتْعالا اَذَه ىَلَع اوُرَصَأ اذ ُموَْلا ٍءاَلُؤَه :- ىَلاَعَت هللا ُهَمِحَر  َباَجَأَ

 ٍدَغَوْلاَو هينا قومؤي َئَواَضُنلاَو َدوُهَيْلا َّنِإَ 2 ايملاو دولا قف ردك

 ٍضْعَبب اوُرَمَكَو ٍضْعَبِ اوُنَمآَو اولدتو اور ِباَمِعْلاَو ٍباَوَنلاَو ِديِعَوْلاَو

 .مارجإلاو رفكلا نم هرشاب ام كرت -
 لعف راتخأ ال نأ راتخأ ينإ» :هلوق يف قداص هنأ ناكمإلا هجو ىلع ردقو ضرف ولف -

 .ةبوت اذه ناكل ءكلذك رمألا ناك ول كلذ يف اًقداص هبلق ميمص نم كلذ ناكو ««ةلالضلا

 لبقأ :هللا ههركي ام كرت ىلعو «هللا هبحي ام لعف ىلع ةممصم ةدارإ هل تناك ىتم دبعلا نأل
 عيمج نم هل ةبوت ناكو «تائيسلاو ءوسلا نع فارصناو «تاريخلا ىلإ ةدارإلا هذهب

 .تاقبوملا

 هذه ىلإ لوصولاو .ردقلاب جاجتحالا نع سانلا دعبأ ناك ءلاحلا هذهل قفو نم نكلو
 .هتدارإو هللا ةئيشم ىلع فقوتي هنكلو «دحأ لك قح يف نكمم «ةيلاعلا ةجردلا

 .ةاضريو هيب ام امقي نأ هه فاشو للا هاذه هيل تاناويلا ىلإ اكل نمي
 :هلوقب ءفيطللا قرفلا اذه ىلإ خيشلا راشأو

 ةلكشملا لح يف ةيئاتلا ةديصقلا حرش ةيهبلا ةردلا :رظني] .«ةئيشملا يذ نم هللا ءاشي ام ىلع»

 .[(79 -15) :(ه9/5١١ ىفوتملا) يدعس لآ رصان نب نمحرلا دبع خيشلل «ةيردقلا



 ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 2

 ورب ساو

 :ووجو نم هنالطب رَهظَي ءالُؤَه َلْوَقَو

 م :ءالْؤَع ن 3 0 1

 1١ أ 1١

 مُهَّلُك مُهّنِإَف ؛نسانلا عيِمَجِل ٌةَبُح َوُهَق 0000

 هاير قشر فلل نك اع رعب )نأ زل ازيرا رتل يف ةوقرتلم
 مُهَعيَِج ِءاَلُؤَعَو لسنلاَو كل كِلُهَيَو 2 َبِرْضَيَو (ةَميِرَح ا ُهَلاَم

 اذه تلاكتو اذه ضْعيَو ءاذه مدي ُلاَرَي ال مُهَدَحَأ َّنِإَف ؛َنوُضِقاَنَتُم َنوُباَذَك
 ص

 ها هرتار ع7 موال ها هو 0 0 هذ
 :هْيلَع نوركتيَو هَنَوُداَعيَو ا ا ركني يذلا نإ ىتح

 هخ دنقلا: ناك نإ
- 
 ال ذأ كمرل 6غ اَبجاَوْلا َكرَتَو ٍتاَمّرَحُمْلا َلَعَك نَمِل ةبمُ 0

 ان هلاك ُهَنِإ :ِدَحَأ يِف اوُلوُقَي اَلَو ءاَدَحَأ اوُضِغْبُي اَلَو ءاَدَحَأ اوُمُذَي

 .ُمَلاَعْلا َكَلَهَ اذه نماَنلا لعق ولو ةلثف اذخأ نكني ال را

 َنوُرَئفُم َنوُباَذَك مُهَّنأَو :عْرَّشلا يف ٌرْفُك ُهَّنَأ اَمك ءِلْفَعْلا يِف ٌدِساَف مُهَلوَق نأ َ
 . دمع دي َوَدَقْلا نإ : ةهلزك يف

 0 وُن ُمْوَقَو َنوُعرَفَو رسيلت] وحي نأ ُهنِم ُمَرَي اذه نإ : يناّنلا ُهَجَوْلا

 انذأ هنلغّنَمَلا يلا ِرْمُكْلا نِم اَّذَهَو ا هبوُنْذِ هللا ُهَكَلُْهَأ َنَم ّلُكَو
 سمس 6

 للملا
2 

 ىلا ِءاَدْعَأَو هللا ِءاَيِلْوَأ َنْيَب َقَرَقُي ال ْنَأ ُهْنِم ُمَرَْي اَذَه َّنأ :ُِلاَثلا 0

 مآ» :ىَلاَعَت َلاَق دَقَو .ٍراَّنلا لْهَأَو ِةَنَجْلا ٍلْهَأ اَلَو ٍراَمْكْلاَو نصا ني 2
 7 روس حا

 َراَجفْلك :تيقتملا , لكع نأ لا قب نييتملا  تحلتتلا ارلشعو ايما: تلا ! لع

 .[28 :صا <

 ُهللا َبَتُكَو ءُقِباَوَّسلا هللا َدْنِع مُهَل ْتَقَبَس مُهَعيِمَج ِءاَلُؤَه نأ َكِْذَو



 6 رَدَمْلا ٌباَتِك

 ٍلَمَعْلاَو ٍناَميِإلاِب ٍديِعَس ىلإ اوُمَسَقْنا دق اذَه َعَم مُهَو ءْمُهَقْلْحَي نأ لبق مُهَرِيِداَقَم 5 5 28 هج 22 ا - 5 يثهار همت سج 4 2

 د01 اقفل نأ َكِلَدِب َمِلْعَك ءِناَيصِعْل علو قْسِفْلاَو ٍرْفُكْلاِب 2 ىَلِإَو ءحِلاَّصلا

 ورع رس و2 س6 ه6 -َ هشه ويد م و سس 585 ع يوي 26-1

 لبقل اّلوُبْقَم ُجاَجتْحاِلا َناَك وّلَو ءِلوُبْقَم ُرْيَغ ُهُرْذُعَف رادقلاب ردمعا يوكو: فحاو

 نِم ٌدَحَأ ُبْذَعُي ْمَل ٍداَبِعْلِل َةَّبُح ُرَدَقْلا َناَك وّلَو ءٍةاَضْعْلا نِم ِهِرْيَغَو ٌسِيِلْبِإ نِم
 ِقِراَس دي ْمطْقُ 4 4 كح ردملا ناك يلو ”ةرخالا نفت لو :اًكدلا نفل ىلخلا

 - 7 َج 4 ا 2 4 لب

 الو للا ليبَس يف َدِهوُج اَلَو ءٍةَميِرَج يِذ ىَلَع َّدَح َميِقَأ اََو ءُلِتاَك َلِتق اَكَو
 م 7 0 5 00 0 1 ِ

 1 ملا َنَع م الَو ِفوُرْعَمْلاِ َرِمأ

 0 # وم 9 هر 9200 2 3 2 هرث سل وانت ع 31

 الإ ٍدَحَأ نم ممُكنِم اَم» :َلاَق ُهْنِإَف ءاذَه نَع ليس َىِبَنلا نأ :ٌسِماَحْلا هْجَولا

 عدن اَقأ هللا َلوُسَر اي :َليِقَم ِراَنلا نم ُهدَعْفَمَو ِةَنَجْلا ني ُهُدَعْفَم بيك دو
 جا 2 7 ع 2 - جم مى 007 ا سر:

 ُهاَوَر .؛هَل َقِلُخ اَمِل ْرََيُم ٌلَكَف اوُلَمْعا ءال :َلاَق ؟باتكْلا ىَلَع ُلكَتَتَو هّلَمَعْلا
 نيا 0 (""خعِراَخُبْلا

 ّيِه ام ىَلَع اَهَّبَتُكَو َرومألا َمِلَع هللا نإ :َلاَقُي نأ :ُنمِداَسلا هجّولا د 1ع |يسدعججم ع عكر عام سر 1 يع 3 عمس؟#
 ياكل 4| ا 8 هرم تصور م م هةمر و ا ل ا 27 ارا مس خل لاو ل ع سل مصر
 َةْنَجلا لَخْدَيف اًحِلاَص لّمْعَيَو ُنِمْؤُي انالف نأ َبَتَك دق ُهَناَحْبَس َوُهَف ايل

 26ر6 0 5 4 020 يي للا ا ا 0 27 و ري همّ و ع هس 7 0

 ةأرما َجَّوَرَتَي انالف نأ ّبتكَو ْمِلَع امك ؛َرانلا لَخْدَيف قَسمَيَو ىِصْعَي انالفَو
 04 سرع سن

.)5587« )90 .)5959( )١( 

 )( انقلخ يذلاو «هملع ٌةباتك هيلع ٌريسي «ءنوكيس امو ناك ام ملعي نَمف ءهملع بتك ىلاعت هللاف
 «ةئيس وأ ةحلاص ٍلامعأ نم هلمعن فوس ام ملعي :ىفخأو رسلا ملعي يذلاو ءءيش لك قلخو

 ركني ام :هلأكك نيريس نب دمحم لاق كلذلو «هملع ةباتك ىلع ٌرداق وهف :كلذ ملعي ناك اذإو

 ؟هبتكف اًئيش َمِلَع نو هللا نأ موق
 بجوأ :بتك ىنعم سيلو «,ظوفحملا حوللا يف هالمأو هبتكف نوكيس ام ْمِلَع هناحبس وهف

 .هّمْلِع ىلمأ لب ؛مزلأو
 ءاّباتك نك :هملعل لاق مث «نولماع مه ام ملعو ءقلخلا قلخ هللا نإ :ا#وي سابع نبا لاق

 . اًباتك ناكف



 هناك مالسإلا خيش لئاسدو ةواتف بيرقت_

 هس 12 0 37 م6 #0 م6 2 رينج 8 ينيج بأ و عع 5 و هع 3 رو

 رد انالف نأ «ىَوْرَيَو ٌعَبْشَيَف ٌبَرْشَيَو لكأي انالف نأ دلو هيت :أَبق اَهُو

 0000 ل

 .عرزلا 39 َرْذَبْلا

 20 200 آى / هع ا 98-0 و 5

 ُهَلْوَق َناَك 0

 الب اََلَحَد وّلَق ءحِلاّصلا ِهِلَمعب َهَنَجْلا 0 هنأ َمِلَع "'1هّنأِل ٍءاَضِقاَتَتُم اُلِطاَب اَلَْق
 ة ا

 دا ل 01 لوَقَي نم كلذ ٌناَكِمُو

 ٌلبْحَتَق ٌةَأَرْما د ْ يدم نازل نمت 1540 :”اياجج اَذَهَف :ُدَلوُي َوْهَق

 هَبثكي ْملَو ُهْرْدَقُي ْمَل هللا َّنِإَف ِءظَو اَلَو ٍلّبح الب ُدَلَوْلا امَأَو دلت
939 

 7 227 وار هر و2 ي ج 2 ا 00 2 ما ل ا 22- 00

ّ 
 .ه 6
 ["4-55] . اًلِطاَب هلع 5

 (ٍنآزقْل تدم َوهَف ىصع ام مآ نإ :َاَق 7 نق)
 َباَن ْنِإَف ُباَتَتْسُيَو ءنآْرُقْلِل ٌبْذَكُم َوُهَف ىَصَع اَم َمَدآ َن ا 7 قطن

 ّىه :ٌةَيِصْعَمْلاَو «[17؟١ :هط] 4و 0 مداد يصعو#» ناك ذا َّنِإَق ؛َلِيْق لَو

 [9/4] . ٌيِعْرَسلا ٍرْمألا ةَفَلاَحُم

 ه2 2

 (اَه ِهّللا ّمَلِع َمَدَقَت دق ِباَتْسَآْلا ٌعيِمَج)

 ءاَماَيِإ ُةريِْقَتو ءاَهّل ُهُتَباَتِكَو ءاَهِب هللا ُمْلِع َمَّدَقَت دق ٍباَبْسَأْلا م ْعيِحَج ةحددل

 اهب يتلا تاشأل هنأ ترزق فا علاب َكِلَذ 3 مّدَقَت اَمُك ءاَهب ُهُواَضَقَو

 [ اا . ٍتاَبْلا اذه نِم هرْيَغَو رطَمْلا لاَرْنإ نم كالا للي

 هه هج

 ع

 .ىلاعتو كرابت هللا :يأ )١(



 ب رَدَقْلا ُباّتِك

 (ٍيَسَحَلاَو حوُرلا َنْيَب ْمَدَآَو :ِلَك ّيبنلا ٍلْوَق يِف ريثكلا طلغَي) -
 يِذّلا حيِحَّصلا ِثيِدَحْلا يف هلل َيَِّنلا ٍلْوَق يِف ِساَّنلا نِم ٌرييَك طَلْعَي قو ]

 تنيك ىَتَم - ٍةَياَوِر يِفَو ؟اًيبَن تْنَك ىتم هللا َلوُسَر اي :تلُق :َلاَ ُةَرَسْيَم ُهاَوَر
 «ٍذِئئيِح ْتَّدِحُو ُهَتَوْبْنَو ِهئاَذ نأ َنوُنِظَيَف .2"”(ِدَّسَجْلاَو حوُرلا َنْيَب ْمَدآَو» :َلاَق ؟ايين

 آيه :ُهَل َلاَق دقو ِهِرُمُع نم َنيِعَبْرَأ سْأَر ىّلَع هن امّنِإ هللا َّنِإَك ؛ٌلْهَج اَذَعَو

 8 فتحوا «ترزقتلا نيل فاتن نو تنكح نو نانتثلا اذه كلإ هت
 .[/ :ىحضلا] «ىَدَهَف اَلاَص َكَدَجَوَو#» : َلاَقَو

 ِقاَمّثاِب ٌرِفاَك َوُهَق ِهْيَلِإ ىَحوُي ْنَأ َلْبَق اّيبَن َناَك لي َىِبّنلا َّنِإ :َلاَق نَمَو
00 5 

 21 200 0 مسك هل ين . رب يب 2: ىو انين و 7 2و م

 مدا ٍدَسَج قلَخ َدْعَب اًهَبلْعَأَو اَهَرَهظَأَف هنوبن َبَتَك هللا نأ :ىَنْعَمْلا اَمْنِإَو

 0 0 همة 1 2 3 0 31 0 ع --ً ٠ 2 8 م

 هَتَواَقَشَو ُهَّلَمَعَو ُهَلَجَأَو ٍدولْوَمْلا َقْرِر ٌبْتكَي هنأ رْبْخَأ اَمُك ءويف حوُرلا خفت َلْبَقَو
 م 1 .هيف حوُرلا ْخْفَت َلْبَقَو ِدَسُج ِقْلَخ َدْعَب ُهَتَداَعَسَو -_---5 2 .٠

 ه2 2

 (َكيَر كدي ريتال :ىلاعت هلوق ىنعم)
 أ © ةاقنم رقم ني رم انْ زهلتَت ملط :(ن) َةَروُس يف ىَلاَعَت َلاَق ملكا

 هُم ت6 ذإ تلك ٍبِياَسَك نك الو َكْيَر دكني زينك (©) وبك ْمُهَه بتل مدن
 .4© ملك

 .كِيَلَع هب ْمُكْحُي اَمِل رضا :ُهاَنْعَم يِف َّلبِق دَقَو

 .تآ َوُه يذلا كّبَر ِءاَضَقِل مُهاَذَأ ىَلَع ٌريضا :َّلِبِقَو
2 5 

 5 00 0 نق ل ل ا عام لع ع 0 ومو
 كْيْلَع هب مك اّمِم َوُه ىذألا نِم ُهوَلَعَف اَم ْنِإَف كير ركل ٌريمت» :ُهلْوَق

 )١( دمحأ هاور )58١6095(.



 52 25 زيإيزو يي 7 7ا> تل اس «ء ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت يك ا

 ِرْبَّصلا نِم ٌمظعَأ ُرْبَّصلا اَذَهَو ءَكِلَذ يف َنيِمِلاَظ اوُناَك نِإَو ِهِوُكْحِل ُرِبْصاَف ءاَرَدَق

 .ءاَيينَأْلاِب َلِعُفَو ىَرَج ام ىَلَع

 د هلل لع لكس الأ 1 انز» :ْمِهمْوَِل ُلْسرلا تلاَكَ
 ١717 :ميهاربإ] 0 00 0 هلأ َلَعَو انوُسيَداَء آم لع قرص

 اوْريَصت َنِإَو» :َلاَق َكَِّذِلَو ؛ِروُدْمَمْلا ىَلَع َريْصَي نأب ٌروُمَأَم ُنْؤمْلاَو |

 ١7١[. :نارمع لآ] «اعبَم مه ل ْمكَرْصي ال يي اقككو

 .ٍروظْحَمْلا ُكْرَتَو ٍروُمْأَمْلا لغِف 0

 . ْمُهاَذَأ ىَلَع :ٌرْبّصلاَو

 ب مستقوع اَم ٍلْئِمب ْاوِتاَمَم َمُسْنقاَع َنِإَو» :َلاَك َةَبَكاَعُمْلا 3 ُتْيَح ُهَنِإ مَ
 عا -

 م
3 

 انش اَضَدَه ْدَك

 5 و 5 م هور 8 304 22000 هرب هس رس 12 و

 هللا اَلِإ كلرَبَص اَمَو ٌريَصأَو © َتِيكَصي ٌريَح َوُهَل متربص نيِلَو

 .[7١ا7/

 هه 7
 ْنَأ سس ه 2<

 ِهِراَكَمْلا ىَلَع َرْبَّصلا َنِإَ ؛هْيَلَع ُهْنيُِي يِذَّلا َوُه لاَ للاب هَرْبَص ن

 ْنَأ ُهَرَمَأ امك للاب ُه رض دع بينلألا ىلع نفت ناكل( نيجاشلال كّرَتب

 . 409 ريمان َكبَرَو» : ِهِلْوَف يف هل َنوُكَي

 ال هلل ٌربْصَي ْنَأ ٌروُمَأَم ُهَّنأِل ؛ِةّيِرْمَْلا ِةيَلّظلا ِةَلْمْجْلا يِف ُهَرَكَد َكاَتُم ْنِكَل
 عموم 40 كرو 2 و

 َنِإَ ١3١[ 7 :لحئلا] # هللا الإ كِل اراص اًموو# :َلاَقَف دي ةّيِرَبحْلا يِف ف هَرْكذ اَنَهَو «رْيَغِل

 : نوكي.ال دقو كيد ُنوُكي دق مك غاب لإ ْمَقت ال ِثداَوَحْلا َرِ او لا

 ىذأ ىلع نربصنل :اولاق كلذ عمو «قحلاب اًعدصو اَنابثو اًناميإ سانلا مظعأ مهو لسرلاف )١(

 .مئاتشلاو بابسلاب مهاذأ اولباقي ملو «مهولتاقُي ملو ءمهملظو انموق

 يف ملسملا رمألا يلو ىلع اوجرخ نيذلا نيبو  مالسلاو ةالصلا مهيلع - ءايبنألا نيب نراقو

 اوراثأو اورجفو ءركسعلا اولتاقف  مهمعزب  ىذألا ىلع اوربصي مل فيكو «نيمرحلا دالب
 ىلع اوربص دق مهف «ةنسح ةوسأ ءايبنألا يف مهل سيلأ ؟هب هللا رمأ يذلا ربصلا نيأف «نتفلا

 نأ دعبو «داتعلاو ةوقلاب مهدمأو ,مهل هللا نكم نأ دعب الإ ءمهولتاقُي ملو ءمهموق ىذأ



 يب 0 ك3 تا

 هر 0 هي 1 نإ در 0 200 ع 1 0 ١ ُْس 2 _ 1 9

 .مودَي الَو عفني ال :هلل نوكي ال امو ءنوكُي ال 0 نورك لاف

[4/ 7 -5959"] 

 ه2 2

 (ةنكت مدآل ىسوم ةجاحُم ىنعم يف حيحصلا)
 «ىَسوُمَو مَدآ ّحَتْحا» :َلاَق هلك كينلا نَع "”(َنْيَحِيِحَّصلا١ يف تبت 70 ١

 نِم كيف ََعَمَتَو وِدَيِب هللا َكَقَلَخ يِذَلا ءِرَصَبْلا وُّبَأ َتْنَأ «َمَدآ اَي :ىَسوُم َلاََك

 وِدَنَجْلا نم كَسْفَتَو اَسْجَرْخَأ اَداَمِلَق هتَكِئاَلَم كَل َدَجْسَأَو ءِجوُر
 َكاَرْوَتلا كَل َبَتَكَو ءاًميِلْكَت هللا كَمَّلَك يِذَّلا ىَسوُم َتْنَأ :َمَدآ ُهَل َلاَقَف

 ؟َقَلْخُأ نأ َلْبَق 13١[ :هطل] ؟يوَتَ هير مدأ- تصعو# :اًيوُيكَم اَهيِف ُدِحَت ْمُكِبَ

 َةَنَس َنيِعِبْرَأِب : لاَ
 ؟َقلخأ ْنأ لبق َىلَع رق ٍرْمُأ ىلَع ينُمولَتف :لاق ه6 ه6 تمم ركع موتا هك عم م

 «ىّسوم مدآ ّحَحْف

 ما 40 ه2 هاسسعا ى وس تم هم نقل

 ىَلَع ماَلَمْلا يمت ىلَع ٍقِباّسلا ٍرَدَقْلاِب جتا َمدآ نأ ٍسانلا نِم ريِثَك َّنَظ دَقَو

 هع دلا
 هه

 َمَدآ ْمْلَي ْمَل ىَسوُم َّنأ ىَسوُمَو َمَدآ ٍةَّضِق يِف ُباَوّصلا :ُلوُقتَق اَذَه فرع اَذِإ 02 2 سَ 0

 رمأْلا َكِراَت َّنأ لجل ال ءَلَعَم اَمب ُهَتَيْرُدَو ُهْئَباَصَأ يلا ِةَبيِصُمْلا ٍةَهِج نِم اّلِإ
 اًذاَمِل :ْلُقَي ْمَل ؟ِةَّنَجْلا نِم كَسْفَتَو اًنتْجّرْخَأ اًداَمِل :َلاَك اَذَهِلَو ؛ صاع ل

 ؟تِْيَصَع اَداَمِلَو ٌرْمَأْلا تْفَلاَخ
 هب ًِ 3 م و ل رن الا ل 2 هل

 ٍرْيَغِب وأ سانلا ٍلاَعفأب مُهْبيِصت يتلا ٍبِئاَصَمْلا َدْنِع َنوُروُمْأَم ساَنلاَو

 .رسبي الو نوكي ال هريسيتو هللا نم نوعب نوكي ال :يأ )١(



 2س 2 مااا. اا اب ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت #1١

 ة.تامصأ ام: ىلاعت لاك امك «ةيبولرلا ةوُهسَو ل

 دي ا لا ات يا هدد دي ا ند وا نا

 0-0 اًضْرَيَف هللا ٍدْنِع نِم اَهَنَأ ُمَلْعَيف ُةَبِصُمْلا ُهْبيِصُت لُجَّرلا َوُه :ُهُرْيَ
 ُتَحَأَو 559 ٌرْيَخ "”يوَقْلا ُنِمْؤُمْلا» : هي يتلا نَع 5 0 مبيَصلا ْثيِدَحْلا» يفَو

 نولساو ةكلشب ام ىلع يرخا ٌرْيَخ ّلُك يِفَو .فيعّضلا ِنِمْؤُمْلا َنِم هللا ىَلِإ
 5 ل

 ْنِكَلَو ءاَذَكَو اَذَك َناَك ُتْلَعَف ين ول لقت اَلَق .غئَش َتكَباَصَأ نِإَو زج الَو هللاب

7 

 و

 م

 هو

 .«ِناَطْيَشلا َلَمَع ُحَتفَت ول َّنإَ .َلَعَف ءاش اَمَو هللا َرَد ة لق

 ْعَمْلأ د ةايملل» لف وهل وسر و هلا ةعاط وهو منع ام ىَلَع ٍصْرِحْلاِب ُهَرَمَأَ

 ٍرَدَقْلا ىَلِإ َرظْنَي ال ْنَأ ٌةَرَدَقُم ٌةَبيِصُم ُهَئَباَصَأ اّذِإ ِهِرْمَأَو ءِهِلوُسَرَو هللا ٍةَعاَط نم

 يِنأ ول :َلوُقَي اَلَو ءَلَعَف َءاَش اَمَو هللا َرَّدَك :َلوُقَيَو ديف ل ويب ٍدْقَتب َرَّسَحَتَي اَكَو

 اَمَّنِإ َكِنَذ َنِإَ ؛َعَكَو ناك وّل نأ ىّنَمكَي ٠ لي 04 1 اكل ادق ناكل كيك
 . هَعْفْتي يِذَلا َوُه ِرَدَقْلِل ْميِلْسْتلاَو ءديفي ال قوخو ةَرْسَح ُثِرَوُي

 اتا 00 : ْمُهِضْعَب َلاَق امك

 ه لاه هي 5 -

 .هنم َعَرَجَت الق هيف ة ةليح ال ٌّرْمَأ دان

 97 0 ه يس 1-8

 ُلَعفَي ن ب َناَسْنِإْل نوم ْمِهِرْيْغَو خويشلا نم ىَدُهْلا ُةَّمِئ 1
2 

 ف مر سار 8 ا 4

 ُةَيِصُْمْلا َكْلِي تّناَك نو ٍروُدُقَمْلا ىَلَع َرِبْصَيَو نرطسمملا َكَرَتَيَو َروُمْأَملا

 . "يهدأ لْغِف ٍبَبَسب

 .ةمهلاو ناميإلاو ندبلا ةوق لمشي (؟) .(5555) ملسم هاور )١(

 تثوريو «لجاع ريخو عفن اهيف ام :دمحلاو ركشلا وحش قحتست يتلا معنلا نأ دوري سانلا رثكأ قرف

 ربصُي يتلا يه ٌببس اهيف رشبل سيل اّمِه دبعلا ىلع ىلاعت هللا اهرّدَقُي يتلا ٌبئاصملا نأ كلذك

 لاق. امك ىلا هللا هرذق "انهن اهنأل ؟؛اهب ٌسسوفنلا ٌعْرْجَت الو ءاهل هللا ريدقتب ىضرُيو «.اهيلع

 نإ امر ب نأ لَم ني بّتِحح ىف اَّلِإ كيش ف ذ الو ألا ىف َةيصُت ني بام امد تنل [تهدلت

 .[؟؟ :ديدحلا] 40 يس هلأ لَع كلِلَد
 ريس



2 

 1 ل رَدَقْلا ٌباَتِك
 0ر1 1 -ت2-

 اَلاَم ِهِدَلَوِل ْفِلْخُي ْمَلَو ءَتاَم ىَتَح يِصاَعَمْلا يف ُهَلاَم َّنَمْنَأ اَلْجَر نأ ولك
 راكم فرحوا رم ِهلَجَأل ا و

 كت

-6 

9 

 أ

 اذه اَنب تع تن ا قلت نو
 ًَئ ه 226 ريلي

 ام ىَلَع ٍرْبّصلاب َنوُروُمْأَم ْمُكْنَأَو ْمُكْيَلَع اًروُدُمَم َناَك اَذَه :نئالل َليِق

 ال ءَكِلَد ىَلَع ٌموُلَم ءريِذْبَتلاَو مْلُظلا نم م ُهَّلَعَف اًميف هلل صاَع ُتألاَو ْمُكَبيِصي

5 

 ٍقِباَّسلا ٍرَدَقلا ُهباَقِعَو هللا مد ُهّْنَع ُعَِترَي
 ُهُمَذ ْرَجَي ْمَل :ُهَل َرَثَعَو ِهْيَلَع هللا باَنَو اًحوُصَ َةَيْوَت َباَت دق ُبَآلا َناَك ْنِإَق

 ٍةَهِج نِم اَلَو هَل َرَمَغ دك هللا َّنِإَف ؛هللا ّنَح ٍةَهِج نِم ال ءلاب هما

 َكْلَي َنِإَف كيلو اًمِلاَط َوُه نُكَي ْمَل ذإ ؛هِلْعف ِهِرْيَِل ْتّلَصَح يَِلا ِةَبيِصُمْل
 . ْمهْيَلَع َةَرَدَقُم َدَقَم تناك

 ٍهِطوُبُم َدْعَب اوُدِلُو اَمَّنِإ لب ؛ُهداَلْؤَأ ْمِلْظَي ْمَل َمَدك َّنِإَف :مدآ ِةَّضِق ُلاَكِم اَذَهَو

 اَمُهَبْنَد َّنإ :َلاَقُي ىَّنَح ّدَلَو اَمُهَعَم نكي ْمَلَو ُءاَوَحَو َمدآ طَبَه اَمَّنِإَو ِدَنَجْلا نم

 مَدآ نْكَي ْمَلَف كاَلْوَأْلا تءاج ضْرَأْلا ىَلِإ اَمِهِطوُبْه َدْعَب مث ءاَمِحِدَلَو ىَلِإ ىَّدَعَت

 َنَجْلا َنوُد اَيّْدلا يِف اوُراَص مُهْنْوَكَو هَماَلَم هب َنوُقِحَتْسَي اًمْلُظ ةدالوأ 0 دَق
2 

 َهْنِم باَت دَق َناَك َمَدآ ٌبَنْدَو مدا َمْوَل ِهِب َنوَقِحَتْسَي ال ٠ وام لع اَرُذَقَم َناَك ٌرْمَأ
 هس وعر 0207 هم ع 01 < ورب 2

 «() كَدَمَو ِهَع باف بَ ةجعل خ8 كن ار ع نع 2و : لام د هللا َلاَق

 .ِباَقِع اَلَو َمَذِل اًقِحَتْسُم ّقْبي ب ملك «[5١؟ 35١ :هط]

 وع

 ُهْنِم َباَن ُهَنَأ َمِلَع دك ٍبَنَد ىَلَع هللا ٌقَحِل ُهَموُلَي ْنَأ نم ٌمَلْعَأ َناَك ىَسوُمَو

 براقألاك ؛سانلا نم انيتأت يتلا نحملاو بئاصملا نأ انرعشت رعشتسا له :ريبكلا لاؤسلا ىقبيو -
 امم «انيلع ىلاعت هللا اهردقُي يتلا لثم يه وأ ءركشلا قحتست معن يه «مهريغو ءاقدصألاو

 ؟اهوحنو ضرملاو عوجلاك ؛ٌببس هيف رشبل سيل
 ىلع اهيرجُي دقو «سانلا يديأ ىلع اهيرجُي دق ءانيلع ىلاعت هللا اهردقي يتلا بئاصملا نإ

 ؟بئاصملا هذه عيمج ىلع ربصن ال اذاملف «مهريغ



 00 !ز
 لاك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت

اا( 14 5
 تحج ا

 0024 ., وع م -

  0هرفلغل 5 50 ١٠66 [.
 كر 20-0

 51 انمحر أو
 4-0 نأ

 دَقَو تْيَكَف هْيَلَع َماَلَم ال َبْيْذُمْلا َّنَأ ىَلَع ٍِرَدَقْلاِب ّجَتْحَي ْنَأ نِم 0 مَ

0 
 َناَك وَلَف ِهَرَمْغَتْساَو ِبْنَذلا نِم 0 ا ناك الا أ

 رو بيخالل ِهْبَو َدْنِع ُهَل اَعِفاَن ِرَدَقْلاِ جايا

 ؟ٍضْرَأْلا ىَلِإ طبمُأ ب 00 َدقَب اًذاَمِلَف تاث دق وهو *:ليق نإ

 َرظنَيِل ةَْوَتلا َدْعَب ىَلتْيك ُهَلَمْعَي ٌحِلاَص ُّلَمَع اَهِهاَمَت نم ُنوُكَي دق ُةَيْوَتلا :َلبِق
 . ِهِيَعاَط َماَوَد

 ءاَّرَّسلاَو ءِتاَكيَّسلاَو ٍتاَنَّسَحْلا نِم َدْبَعْلا يِلَتْبَي دق ىَلاَعَت هللا َناَك اّذإو

 :ُهَتَيِصْعَم ْمَأ ُهَتَعاَطَو ءةعّرَجَو ُهرْفُك أ (ةرْيَصَو ةركش ُهَعَم تي جلا اَمِب ِءاَّرَّضلاَو

 ِهِطوُبُه يِف هللا ُهَقَقَوَو ُهَل َءالَتْبا ٍضْر نألا ىَلِإ بأ ْمَداَف «ءالتْبالاِب ُقَحَأ ُبْئاَئلاَق

 عمو 0/0 . طوُبْهْلا َلْبَق ِهِلاَح نِم اًرْيَح ٍطوُبُهْلا َدْعَب , ُهَلاَح َناَكَف ءهِتَعاَطِل

 هه ©

 ةّمف

 ٍةّبِبوُبَّرلا ٍديِحْؤَتَو ِرَدَقْلا ٍدوُهَشِب روم ا
 ا ٍلْغِف 5 ٍبْياَصَمْلا َدْنِع

 526 ايطالي م لاب ا 1 1 :ٍبِْياَصَمْلا و وع هو

 َكاّيِإو دبع َكاَيإ» :ِهِلْوَق ٍقْفَحَتَو هَل هللا ِةَناَعِإ ىلإ ُهَرْفَكَو ُهَتَجاَح اًهِلْعِف َلْبَ
 .4© تيِعتَض

 كلذكف :ملسيو ىضريف «هتئيشمو هللا رَدَق ىلإ بئاصملا نم هل يرجي ام بسني هنأ امكف 000

 ىتح «هرّدَقو هلضفو هللا ةئيشمل ةحلاصلا لامعألاو تاعاطلا نم هلعفي ام بسني نأ بجاولا

 .لمعلا ىلع لاكتالاو بجعلاو رورغلاب باصي ال



 ا رَدَقْلا ٌباَتِك

 :ِهِلْوَفَك ؛ٍِتاَعاّطلا ٍلْعِف ىَلَع ُهَل هللا ٍةَئاَعِإ ُبَلَط اَهِيِف يتلا ِةّيِعدَألاِب وُعْدَيَو
 .«كِتَداَبِع نْسُحَو كرْكْشَو كرْكذ ىَلَع ىنِعَأ»

 ل م رح < هي حراك 1 2 سوك يس توه ف( م2< )شا( م 262 يع هك 4 35
 طرص © ميفتسلا طْرَصلا انيها# :ُهَلْوَق اًهْلَضْفَأَو ِةّيِعدألا ِهِذَه ُنِمَأَرَو
 ب هم صر 2> سس مس -و سرس ص سس 2

 ت:ةحتافلا] 4©) َنِلاَصلأ الو هيلع بوُسَعَمْلا رْبَغ ْمهْبلَع تمن

 دْبَعْلا َحاَلَص ُعَمْجَي ُهَنِإَف ٍقْلَحْلا ىَلَع اَهْبَجْوَأَو ِةَيِعْدَأْلا ٌلَضْفَأ ُءاَعُذلا اَذَهَ
 قل و كدا ودب دلا

 َناَميإْلا ُهَيِطْعُي ْنَأ يِف هللا ىَلِإ ِدْبَعْلا َراَفِتْفا ُنَّمَضَتَت ٌةَريِثَك ٌةَيِعْدَأ ِهِذَمَو
 و 0 2000 | يس نع وعدو 7 5 8 2 أ ا ع اع

 .ٍبوُلْظَمْلا لوضخ َلْبَق هللاب ٌةَئاَعَتْساَو ٌراَقِيفا اَذَهَف َحِلاَصلا َلَمَعْلاَو
 ركشلا ماقَم يِف ناكَو ( هيف هللا ماعنإ دهش :ءاعد ريغب وأ ءاعدب لّصح اذإف 0 هد و جم ا ول يب رح رجل حشا ا بأ لف اوضاع 8 ل واقل ضو و نعال .6 .6

 4 7 5 2 1 - رس هي ل اع هل ل ماع 0

 .ِهِتَّوِقَو ٍدِبَعْلا ٍلْوَحِب ال ِهْناَسْحِإَو ِهلَّضْفِب لَصَح اذه نأ «ِهّلل ةّيِدوبعلاَو

 00 مس مقرو هم ؟ 1 41 0200 : 26 0

 نِم كلذ نع هتبيعو ءِدِبعلِل ٍرومألا عفنأ نم ٍتاعاطلا يف ردقلا دوُهُسَف

 ري ا دا 2 هاك سا ني دهب م 1 502 <

 ٍلّمَعْلاَو ٍناَميِإلاِب ِهُيَلَع هللا ٍةَمْعِنِل اًرِكْنُم "ةايِ
 عد رار وكت < و عا

 نوكي هنإف ؛؟هب رومالا رضا

 :علاطلا

 هلآ ىلا 0 4 2 2 ا

 .ِهِلَمعِب ِةنِملاَو ٍةَوقلا ىَوْعَدَو - ج

 .هب هللا ىَلَع ِءاَرَجلا قاَقَحِتيْسا َداَقِيْعاَو - د

 (117/97) .ها.اًعيِمَج هب ُلَمَعْلاَو ّقَحْلاِب مْلِعْلا ُبَّلَط :ُداَرُمْلاَو :رخآ عضوم يف خيشلا لاق )١(

 «هتدارإ ضحمب كلذ نأ معزيو «كرتلاو لعفلا هيلع ردق هللا نوكي نأ يفني يذلا وه :يردقلا (0)

 .هلامعأ يف هللا ةئيشمل لخد الو



 ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 0 ع اد
 م0 واتا

 جاجتْحالا عم ال اهب ٍِفاَرِتْغاِلاَو تيارلتلا ه6 ووتلا كهل نك نوكيف

 لإ هلا ناسخ نم ذل هِي ةَع املا ُدَهْمَي يِذَلا اذه نِم اريح : ايلف يرام

 نكبر
 و
 م مع ع

| 
8. 

 اذه نودب ة َةَعاَط نِم لَضفأ ٍناَميِإْلا نم مُهَعَم ام نوسدملا َكِعلو

 مسعر د م4١ .ناَميإلا

25 2 

 صاصقلاو ضوعلا ملسملل بجي بجي ال ىتم)

 (؟هنديو هلام يف ىذأ نم هلان امم

 ٌلثقَي ٍرِفاَك لْثِم ؛اوُباَن َنيِِنْذُم ماَو ل ير ا تل
 هس

 عر

 :ٍةعدْلا نم ُبوُكي مَ ةعذيل اَلْوأتُم ُنوُكَي وأ هْيَلَع هللا ُبوُنيو مسي مث اًمِلسُم اًمِلْسُم
 هدو 3 ع

 َوُهَف :ْمِهِلْعِفِب ىَذَأ َدْبَعْلا ّباَصَأ اَذِإ ِءاَلُؤَهَف ءاَئْطْخُم اَدَلَقُم وأ ءاّدِهَتْجُم نوكي نأ

 .ّيِمَدَآ نم ٌصاَصِق اًهيِف ُبَلْظُي ال يِتَل ةيِواَمَسلا ٍبِئاَصَمْلا سْنِج نم

 تاَكضَأَو ةتيفلا حقك :ٌيِرْهُرلا َلاَق .هةَنْثِفْلا» يِف ُلاَتِقْلا ِباَبْلا اَذَه نِمَو

 ناك عع لذ دا ناعما هك لك ذا أمد لك
 ص

 اوقاف «َنوُرِفاَوَتُم دع هللا لوسَر

 .رَدَه َوُهَف ِنآْرَقْلا

 ٌلْهَأ مُهَّلَئاَق اَدِإ ْمِهِلاَتِقِب هللا َرَمَأ ٌتْيَع ««َنيِلَرَأتُمْلا ٍةاَعُبْلا ُلاَتِق» َكِلَّذَكَو

 ريِهاَمَج َدْنِع ةَنوُمْضَم نكن مل :لاَومْأَو اسوفن لْدَعْلا ٍلْهَأ نِم م اوُباَصَأَك ءِلْدَعْلا

 نقدم ٌرِهاظ اَذَهَو لوك دع نقف ٌىِعْفاَشلاَو ِكِلاَمَو في 52 هلال

# 

7 

 ريك

 .دمح

 : 2 ك1 لسا اكوا ف هاف و كال
 ا ا ةيفلشملا ولكم ولَتَقَف ةَكْوش مهل َراَص اذإ دولا ٌكِلْذَكَو

 غب وثم ل مق لا لأ لت : ُةَباَحَّصلا َنَمَّتا اَمُك ءْمِهِلاَوْمَأَو ْمهِئاَمِد
 َناك نإَو «َنيِلوَأَتُم اوُناَك مُهّنِإَق ؛ ؛لاَوْمَأْلاَو ِسوُمْنلا نِم ُهوُفَلْتَأ اَم ْمِهِماَلْسِإ

 ضغَب اوُلَتَق اَذإ َرافكلا نأب ْتْضَم َهْنَع َةَرَتاََتْمْلا لكي هللا ٍلوُسَر َةنس نأ اَمُك سس, هس 0 3 نيا مَ 8 7 © ا الما 0 لاَ ل 2 ََ 2



 جب َدَقْنا ٌباَتك

 سوفنلا نِم ُهوُباَصَأ ام اونَمْضَي مل :اوُملْسَأ مث مُهلاَوْمَأ اوفلتأو َنيِمِلْسَملا 2 هيل مه 26 م 6 هك

 .ٍلاَوُمَألاَو

 6. 0 م 24 0 - 2 17100 4 21 - هك

 مُهْنِم هللا ىَرَتْشا دق ءَنوُدِهاَجُي اوناَك :ٍِلاَوُمَأْلاَو سوفتلا َكْلَي ٌباَحْصْأَو
 ا 5 00 ل ع ل ا 20000 وم 5 0 ا ل
 ىلع ال للا ىلَع مهنم ذخأ ام ضّوِعف منجل ممل تايوويلاوماو موسعا

 .َنوُنِمْؤَمْلا مُهْلَئاَف َنيِذَلا َنيِمِلاَظلا َكِئَلوُأ

 َناَك نَمَف ءىَّلْوَأ ضاّرغألا ىِف َوُهَف :ٍلاَوُمَألاَو ٍءاَمَّدلا ىِف اَذَه َناَك اّذَِو
 ِناَيَبَو ءركْنَمْلا نع ىَُهْنلاَو ٍفوُرْعَمْلاِب رْمألاب ٍناَسْللاب هللا ليبَس ىف اًدِهاَجم سهو: 3 مانويل 0 ها 5 5 2 0 4 2 7 .٠

 كل 9 2 0 هاكوسا ه5 0 77 0 0 0 2

 :رافكلا ٍلاَتِقَك ٍدّيلاب وأ َةْنَسلاَو َباَتِكلا فلاح نَم ىَلَع ُْدَرلاَو «َكِلذِل ِةَمِلاَخَملا يرث د 2 ََء 2م 2 ل را ل أ 1 0010 ًِ 4 2 م5

 َدِهوُج يِذَلا َّقَحْلا َلِبَقَو بات ْنإ ُمِلاَّطلا اَذَه لب ؛ِهيَمِلْظَم َضَوِع مالا اَذَه

 دك اَم مُجَل َرْثْنُم اوُهَشَي نإ اَوُرَتَك َنِيَلِل لث» اَهَلْبَك اَم ُبْجَت ُةَبْوَتلاَك هْيَلَع
 .[78 :لافنألا] «َكَلَس

 هلل ٌفِلاَخُم َوُهَك :ِةَّنسلاَو ٍباَتِكْلا ٍةَمَلاَحُم ىََلَع ّرَصَأ لَب ْبْتَي ْمَل نِإَ

 اَعَبَت ٌقَح َنيِنِمْؤُمْلِل اًضْيَأ َناَك نإَو هوِلوُسَرِلَو هلل هِبوُنُذ يِف ُقَحْلاَو هِهِلوُسَرَو

 َنوُكَيَو ءاّيْلُعْلا يِه هللا ُةَمِلَك َنوُكَتِلَو هللا ٌّقَحِل تِقوُع :َتِقوُع اذِإ اَذَهَو
 . ظَمَق ٍصاَصِقْلا لْجَأل ال لل ُهَلُك ٌنيدلا

 ْنأ َنيِمِلْسْمْلِلَف :ْمهِب اوُلْثَمُي نأ لثم ؛َنيِمِلْسُمْلا ىَلَع اًوَدَتْا اَذإ ُراَئُكْلاَو
 .ِداَهِجْلا ماَمَت نِم َكِلَذ َناَك اوُلَثَم اَذِإَو ءُلَضْفُأ ُرْبَّصلاَو ءاوُلَتَم اَمُك مهب اوُلُثَمُي

 ُتوُنُقْلا َعرْشَو وب ٌروُمَأَم ٌعوُرْشَم ٍراَّفُكْلا َنيِمِلاَّظلا ٍسْنِج ىَلَع ُءاَعّدلاَو

 .َنيِرِفاَكْلا ىَلَع ُءاَعْذلاَو «َنيِنمْؤُمْلِل ُءاَعُذلاَو

 دَق اَذَهَق :اًناَلُقَو اًناَلُق ُنَعْلَي للي ْىَِنلا َناَك اَمُك َنيِيّيَعُم ىَلَع ُءاَعّذلا اّمأَ



 ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت قم

 000 5 م هد ضي اس موس 2 و هر واع 22

 كِلْذَو ؛ . ١١8[. :نارمع لآ] 4س رمال نم كك سو :هِلَوقب حِوَسْنَم هنأ ىوُر

 هللا ُبوُثي نَمِم ُنوُكَي دق لب 0 ذأ هع

 هزل دو بدلا ةدرونف اجب د مِهّْيَلَع َيِعُد اذإ ُهَّن ل ها قْيَلَع
4 

 َلْهْأَو َناَميإْلا ب تحيي هللا نق ؛هاَضْرَيَو هللا هب اَمِب ٌءاَعَد د
0-7 

00 
2 

 صر 07

 هللا بحي اَمِب ٌءاَعَد اَذَهَق .رافكلا ُلْدَو ِناَميِإْلا لْه

 ا دَقَو وب ٍروُمَأَم رْيَعَف :ُ ا

 هاش يف ظل يد يعمر ب م د نة

 هللا ُهَمَلْعَأ ْنَأ َدْعَب َناَك ِكاَلَهْلاِب ضْرَأْلا لْمأ ىَلَع

 ا |
 عدلا اَمأَو

 2 ا
 ود عءاعدو

 .ّنَمآ دق نَم اَّلِإ كِمْوَق نم
2 

 ا تع را

 ُهْحَسَن له اَنِعْرَش يف ُرظْنَت مَ «حونل اَعْرَش َناَكَل :هب اًروُمَأَم َناَك ول اَذَهَو

 الك ٌمِهِيوُلُق لع ْدُدْمَاَو ْمِهِلوَمُأ ع سيلا اًير» :ِهِلْوَقِب ىَسوُم ُءاَعُد َكِلَّذَكَو 000 ري“ مر ىو حمر سرت يع 5 7 رس <06 كه
 يف رظنلا َيِقَب :هب اًروُمْأَم َءاَعَد َناَك اَذِإ [88 :سنوي] «ملألا َباَدَعْلا أورب يح ًاوُنِمٌوَن و - هاو - َ اس سراب هوس يس 0

 هل اعْرَش فَ

 .ىعاّذلا ِهّْيَلَع ُباَتُي ٌنَسَح َوُهَف اًبَحَتْسُم وأ اًبِجاَو َناَك ْنِإ َءاَعَدلا نأ -أ

 اما ةرعب #ه52 روع را 1 ول عسب 9: هل 6 ا لص ا عب لأ ل لاو
 . ةيصعمو بنذ َوهف ءاَمَلْلا ىِف ٍناَودعلاَك امرحم ناك نإو ب

 . هبِحاَص ةَبَتَرَم صقني َوُهَف اًَهوُرْكَم ناك نِإَو - ج

 [مم+ 0 /] . اَذَه اَذَهَف ِهْيَلَع اَلَو هَل الق نْيَقَرَطلا َيوَتْسُم اًحاَبُم َناَك نإَو د

 ه2 ©

 0 كل 2ص

 وأ ُهْنَع ُهللا َيِضَرَأ ُملْعُي ال َنَّيعُمْلا َّنَأِل َكِلَدَو :اهباوص لعلو «ةرابعلا ىنعم يل حضتي مل )١(

 . ملعأ هللاو . َكِلْهَي



 ا رَدَقْلا ٌباَتُك
 تح ا 11 ا يراتتااببر772272727>»->! ١2 77 ت1

 (رومأ ةدع يضتقَي ن نيتئاَهّشلا 3 قيقخت)

 : يِضَنْقَي ٍديِحوّتلاب ِةَداَهّملا َقيِقْحَت َّنِإ 7554 ]

 . "”َنيِلَسْرُمْلا َعيِمَج هب هللا َتَعَب يِذَّلا ُماَلْسِإْلا اَذَهَو ءَميِهاَرْبِإ َهَلِم اَذَهَو ا : 2 لا ع وع ب

 الب ّنَحْلا َعَم ْنُك :ٍرِداَقْلا ُدْبَع ُحْيَّشلا َلاَق اَمُك ءقْلَخ الب ٌّىَحْلا َعَم ُنوُكيَ
 5 5 ل د رع ممالك
 سفن الي يقلخلا عمو .يتلخ

 ؟هبلق يف ةققحتم ةيناميإلا تافصلا هذه له :هسفن ام دحاو لك لأسيل )١(
 1 ءانهر اهيل عت نيكملكلا ٍنْيَئاَ لجأ ام .لمأت :هللك ميقلا نبا ةمالعلا لاق (؟)

 : ْنِم ْاَمْدَي اَمَّنِ ٍقْلُحْلا ُداَسْكَو ؟ليِمَج ِقْلُخ َلْكِلَو ِكوُلّسلا ٍدِعاَوَقِل
 :ولاقت وللا نو هفلتك قلخلا طموت هنأ

 .هقْلح نيو كثي لا ِطْسَوَتَو - ب
 :- قْلَخْلا َعَم َكِنْوَك َلاَح - َسْفّنلا َتْلَرَعَو - يلاعت وللا عم كازرك لاح َقلَخْلا َتْلَرَع ىَتمَ

 )١/ نيكلاسلا جاردم .ها .ُهّلوَع اوُماَحَو ههْيَلِإ اوُرَّمَشَو ُمْوَقْلا ِهْيَِإ َراَشَأ اَم لُكِب َتْرُق دَقَق
0 

 هج لا تع ع أ ام



 هنآك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت_ ا ب

 .ُهَعَرَش اَم ُنيّدلاَو ُهَمَّرَح اَم ُماَرَحْلاَو ُهَلَلَح اَم ُلاََحْلاَك ؛ِهِب َرَمَأ اَم هللا ٌنيِدَو -

 هَل َنوُبِحم رْسُك نإ ٌلُق#» :َلاَقَف ِهِتَعَباَتْمِب ِتبَحَمِل َنيِعَّذُمْلا هللا َبَلاَط اَذَهِلَو

 :هِلْوَقِب ه اكو هللا َّنأ ا نمل َنِمَضَو ١"7[« :نارمع لآ] هنأ بحب قوما

 . 4شنأ كبيخي»
 اًمِراَك اَلَو ءٌهَُلوُسَرَو هللا ُهَّبَحَأ اَم اّلِإ اًديِرُم ىَقْبَي ال ٍةَعَباَتُمْلا ِهِذَه ُبِحاَصَو

 ُلاَرَي اَلَو» :َلاَق اَمُك ُقَحْلا ُهّيِحُي يِذَّلا َوُه اَذَهَو ُهُلوُسَرَو هللا ُهَمِرَك اَمِل اَِإ

 وب ُعَمْسَي يِذَّلا ُهَعْمَس تْنُك هتيم اَدِإَف ُهّنِحَأ ىّنَح ٍلِاَونلاب ّىَلِإ ُبوَقَتَ يدب
 , ٌعَمْسَي يبق ءاَهب يِيشمَي يلا ُهلْجَِو اهب ُنشِطْنَي يلا ؛ ُهَدَيَو ءهب ُرِصْبُي يِذَلا ُهَرَصَب

 يِنَذاَعَتْسا ْنِيَلَو ُهَئَيِطْعُأل يِنْلاَس ْنْيَلَو :ىبشعت يبو نفطي يبو نصلي يبو

 عا د ما 41 . "”:ُهنَديِعأ

 هه م

 (هّللا َةَّبَحَم يِعَدَت دق ٌسوفنلا)
 كْرِش َةَّبَحَم ِرْم ِرْمَأْلا ٍسْفَن يِف ُنوُكَتَو للا َةَّبَحَم يِعَدَت دك ُسوُفْنلا 7550 ]

 ؛ سْمَّنلا ىَلَع ىَوَهْلا ىَقْحَي دَكَو «ىللا َعَم ٌبُحْلا يف ُهْتَكَرْشَأ دَكَو ُهاَوْهَت اَم بحت

 . ْمِصْيَو يِمْعُي َءْىَّشلا كّبُح َّنِإَ

 ُناَسْنِإْلا ُنْظَي يلا ُلاَمْعَأْلا اَذَكَمَو
 لام ٌبُحِل اَمِإَو ةَسايِر ٌبُحِل ام :ُهّلَمْعَي َوُهَو هُيَلَع َيِفَح

 ما ف لا و 0

 يِف كِل يأ ءاَيِرَو َةَّيِمَحَو َةَعاَجَش ُلِتاَقُي ٌلُجَّرلا هللا َلوُسَر اي :اوُناَق اَذَهِلَو

 )561١(. يراخبلا هاور 2غ



 الاي 3 ل رَدَقْلا ُباَتِك

 ")وللا ٍليبَس يف َوُهَن اَيلُعْلا يِح هللا ُةَمِلَك َنوُكَتِل َلَئاَق نَم١ : َلاَمَق ؟هللا ليِبَس

 [١5١-*5ه9/4]

 ه2 2

 ّىّمَّسلا حيفتسم مَلَو ءوب نوم اعلا نسكلا نِسْحَتْسَي ْمَل نَم)

 (ٌءْيَش ٍناَمِيإْلا نم ُهَعَم م نكي ْهَل :ُهْدَع ّيِهْنَمْلا

 نهنعلا ىلا يشم مو وي زوثأملا نسا نيعتشت مل نم كك |
 نم» : ملا ِثيِدَحْلا يف يك َلاَق اَمُك ؛ةْيَش ٍناَميِإْلا ني ُهَعَم نكي ْمَل :ُهْنَ

 ,.هبلقبف 0 نإف .هناسلبف 0 نإف ءوديب هريغي ١ أم مكن ع
 الز نيكني مل نإ راسل ةطتتم مل ذو ورع ؛:زبلك اكل كتوم

 0 معرم تف 000007

 ا .2"””ناّميالا فعضأ كِلْذَو

 2 6 7 0 2 وعد 3 َن ع 2005
 (مالسإلا ىلع الإ ثوم الأ انَرَمَأ دق ة ىَلاَعَت ُهَللا)

 ل رم د ىَلاَعَت هلا هنن
 «[١٠؟ :نارمع لآ] «َنْومِلْسُم ْمُسَو لِ 1 هلو ادت قع هللا انتا : ىلاَعت هلوَنَك

 نِم َحيِحَّصلاَو ٠١١[(« :فسوي] #َنيِحِلَِصل اب ققِحْلاَو املَسم فوم : ل ٌقيَدَصلا َلاَقَو

 ىلع تومي كام: اذإ 5 ا : ْمَلَو َتْوَمْلا لأسَي ْمل ُّلأ ٍنْيَلْوَمْلا

 َميِهاَرْبإ ُهليِلَح هب َرَمَأَو ءَكِلَذِب هللا َرَمَأ امك َفوُصْوَمْلا ال َةَمَّصلا َلَأَسَك «مالْسإْلا

 ]١/8/"[ .ُةرْيَغَو ٍليِقَع ُنْبا مُهّْنِ ؛ِءاَمَلْعْلا نِم ٍدِحاَو ُرْيَغ َلاَق اَذَكَهَو ءَليِئاَرْسِإَو

25 2 

 (ناعون ِدْيَعْلا ةَعاطِتْسا)

 َعَم َيِه لَه :ِدْبَعْلا ٍةَعاَطِتْسا يف ْمِهرْيَغَو اًنباَحْصَأ نم ُساّنلا َمّلَكَت كنس ١

 . ؟ُهَلْبَق ْمَأ هِلْعِ
120 

 .(59) ملسم هاور قفز ١(. 359 يراخبلا هاور 2000(



1 

 هنأ مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ا

 0 2 0 7 . 347 2 هاو َ نا 4

 ىلَع ةَمْدَقَتَم ةعاطتسالا نأ 0 ُباَتَكْلا ِهْيَلَع َََد يذلا ارملاو
 أ 2 8 هه

 صت ال 1
 0م و مه ع« دمع وح بي 0 يو هك
 .ِهرْيَعِل حلْصَت ال ىرخأ ( اهئ هنِراَقُتَو ءاَضْيَأ هل َةَنِراَقمَو ءلْعِفْلا

 دعا 0

 .لغِفْلا َعَم 01 نوكت هل ةنراتتو توف

 هل ةروجملا لقفل ةهخفملا كي كدت

 هَل ُةَفْفَحُمْلا لغِفْلِل ُةَبِجوُمْلا ئه :ِهِذَهَو

 هلا َءاَطَتْسأ نم ِتْيَبْلا ٌجِح ساّنلآ لع ولو :ىّلوأْلا نيف يلام هللا لاف
 764 ا 3 و شم م 1 7 هه #آآ

 لعفلا عم الإ نوكت ال ةَعاطتسالا ِهْذَه تَناَك كر «[9ا/ :نارمع لآ] # اليس

 ُجَحْلا َناك اَلَو ءّجَحْلا ِكْرَتِب ّدَحَأ ىَصَع اَمَلَو «ّجَح نَم ىَلَع اّلإ جَحْلا َبَجَو

 .ِهْغاَرَق َلْبَك لب ؛هب ماّرْخإلا َنْبَق ٍدَحَأ ىَلَع اًبِجاَو

 ٍراَدْقِمب ىَوْقَتلاِ َرَمَأَك [15 :نباغتلا] «تْعطَتَسا ام هلأ اود : ىَلاَعَت َلاَكَو

 ام اَّلِإ ىَوْقَتلا نيدلكأ قلع تحو امل ةَنِراَقَمْلا ة ًةَعاَطِتْسالا َداَرَأ وَّلَو ءَةَعاطِيْسالا

 . ٌةَعاطِتْسالا َكْلَت ُهْتَئَراَق يِنَّلا وه ذإ ؛طَقَف َلَعَف

 َنوُعيِطَتَسي أوك اما :ىَلاَعَت هلْؤَق ُلْثِمَك :ُةَبِحوُمْلا ُةَتِراَقُمْلا ٌةَعاَطَيْسالا اَمَأَ

 نع ٍةَأَطِغ يف ذ مُهيعَأ تن 53 6 َندلا» :هِلْوَقَو ٠١[« :دوه] « نورس انا امو ٌعْمَّسل

 هَنِراَقُمْلا َيِه ٌةَعاطِتْسالا ِهِذَهَف ٠٠١١ :فهكلا] «(©) اعْنَس َنوُعيِطتْنم ال أنو قْكَو
 .ٍفيِلُكَتلا يف اَهِّْم دب ال ىرخألا ذإ ُةَبِجوُمْلا

 ِباَقِعْلاَو ٍباَوَتلاَو «يهَنلاَو ِرْمَأْلا طاَنَم يه ينل ةيِعوَّسلا ّيِه : : ىَوُألاَ

 . ٍساَّنلا ٍفْرُع يف َةَِلاَغْلا َيِهَو ُءاَهَقُمْلا ْمّلَكتي اَهْيَلَعَو

 ُدوُجُو ُنَّقَحَتَي اَهيَو ِءِرَدَقْلاَو ِءاَضَقْلا طاَنَم َيِح يتلا ُةينْوَكْلا يِح :ٌةَيِناَنلاَو

 .لغفْلا
2 



 3ع ر تانج 2 َدَقْنا ٌباَتك

 . ِتاّيِعْرَّشلا ِتاّيِرمَأْلا ِتاَمِلَكْلِل : وألا

 . ِتاّيِنْوَكْلا يدك ِتاَمِلَكْلِل : ُةيِناَثلاَو
 1١[. :ميرحتلا] 4ويتكَو اير ٍتامِلِكِب َتَقَدَصَو#» :َلاَق اَمُك

 كو وكلا موُلُعَم ٍفالِخ ىَلَع ٍدْبَعْلا ٍةَرْدُق يِف ُنماَنلا فلَتحا دَقَو

 نللع ةقلتكملا ةكعؤتلا ىلوألا ِةَرْذُقْلاِب اًرِداَق ُنوُكَي دق ُهّنَأ :ٌُقيِقْحَتلاَو

 الإ اًرِداَق نكي ْمَل اّلِإَو ءهاَرُمْلاَو موُلعَملا ٍفالِخ ىَلَع اًضْيَأ ٌرِداَق هللا َّنِإَ ِلْعِفْلا

 ال ُهَّنِإَف لْعِفْلِل ِةَنِراَقُمْلا ٍةَرْدَقْلاِ َكِلَذ ىََلَع اًرِداَق ٌدْبَعْلا َسْيَلَو ُهَلَعَف اَم ىَلَع

 ْمَل ْأَمَي ْمَل اَمَو ءَناَك هللا َءاَش اَم ُهَنَِك ُهَنْوَك َداَرَأَو ءُهَنْوَك هللا َمِلَع اَم اّلِإ نو

 2 هج #- | مكح 2 -
 مهلا
 | مك 2

٠. 

00 
 عاأعا عاما

 4 ني 5 - هم 4

 ؛ِهِتاَذِل ٌةَمْزاَل ِهِتاَقِص نِم َكِلَن وخَكَو ِهّللا ْماَلَك)
 0 هو م

 (ةّدِ 8 ٌتافص كلذ عم يهو

 َنْب َدَّمَحُم هللا ٍدْبَع اَبأ اَنَحْيَش َّنأ :اًئباعْصَأ ِتاَمِب ُضْعَب ينََدَح 755 ]
 0 ءّدلا ُهوُلأَسك ٌةَعاَمجُهدْنَعَو ْيمْرصلا َنْب اركز اَبأ اَنحْيَش داع ٍباَهَوْلا بَ َّ

 املا: نعرألاَو تاَوُمّسلل لوقت نأ اهي تْرَدَك يَِلا كيري ّمُهَّلل : ِهِئاَعُد يِف َلاَقَ

 .اَذَكَو اَذَك ُلَعْفا «َنيِعِئاَط اَنيَتَأ اََلاَق اًَهُرَك وأ اًعْوَط

 ب تْوَلَخ ىَّتَح ِساَّنلا ةَرْضَحِب هيف ُهبِطاَحأ ْمَّلَو :©"0ِباَهَوْلا ٍدْبَع وُبأ َلاَق

 ُ اذه ُهَل تْلَقَو

 . راج هك اهب تْرَدَق :تلق ول

 1[ دوج هلق :لوقت 7 ْنَأ اهب تْرَدَق ََق
 0 ا ل 2 + م 72 2 2س

 .مالكلا لوأ يف وه امك «باهولا دبع نب هللا دبع وبأ :باوصلا لعل )١(

 - :ِهلْوَك ىَلَع ٍباَلُك َنْبا ُقِفاَوُي فكك ِباَمَوْلا ٍدْبَع نْب هللا دْبَع ابأ نأ رخآ عضوم يف خيشلا ركذ (0)



 2 !ز
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 نك اذإ ملكتي :انلؤو وهو قيقملا ةلاشم لْثع ةلاشملا وه: تلق
 ٌءْئَش ُنوُكَي اَلَو َناَك هللا َءاَش اَم َّنِإَق َُرْدُقْلا وب ْتَقّلعَت ُةَكيِشَمْلا وب ْتَقّلعَت اَم

 ال هنإف ُهَكيِشَمْلا وب ْتَّقَّلَعَت ٍتاَدوُجْوَمْلا نِم َُرْدُقْلا هب ْتَقّلَعَت اَمَو «هتَردقب الإ َ 3 9 0 5 م1 >2 3 م 2 ىلد 2 3

 هاد 05-2 هك 55 < ع يسد دكا عر < 50 خل
 راج ةّردقلا هب َقلعتت نأ َراَج اَمَو « ِهَتَئيشَمَو هئردعب الإ ءْيش نوكي

08 
 1 6-2 ه4 جل ر 2 0

 اللف ا امو «سكعلاب كِلْذَكَو ةّئيِشملا

 لضألا يِف ْءْيَّشلاَو 150 :ةرقبلا] ريك ٍءْىَلس لك لع هَل كو :َلاَق اَذَهِلَو
 ِلوُعْفَمْلا َعِضْوَم َرَدْصَمْلا اوُعَضَو ّمُث ءاّلْبن ُاََي لاتك ءاَكْيَش ٌءاَشَي َءاّش ُرَدْصَم

 لكس امكو .ةودفملا رج  [رلاتت :مذلتل :زمقلا"نتشي ان6 باقم «يزصلا ا

 . قلع قُتل «ةّردق وللا

 ُهْنِمُق ُءاَسَي اَم ّلُك ىَلَع :ئأ ؛[١٠ :ةرقبلا] رده ٍءْيَك لك لغ»

 ا ا يما ا
 . َءاَشَي

 جِراَحْلا يف اَئْيَش َناَك اَم ُلَواَنَتَي 604 :ةرقبلا] «وئّم نك لع» :ُهْلْوَفَو

 0 لاو

 وأ ُهَتاَمِصَو ىَلاَعَت قل َّوَهَو (ٌةَكيِشَمْلا ُهَلَواَتَتَت ْنَأ روج 2 2

0 04 

 .موُمْعْلا يِف 00 هَنِإَف ءوِسْفَتِل ُعِنَتْمُمْلا

 .ءْئَشِب َسْيَل ِهِسْفَنِل ةكمفلا نأ ىلع نماتلا قفا: اذهَلَو

 هنأ ىلإ : مالكا ٍلْمْأ نم ٌقيِرَق َبَهَذَك : ٍنِكْمُمْلا موُدْعَمْلا يف اوُعَراَنَتَو

 .هب ِةَرْدُقْلاَو ٍةداَرإلا قلعت ؛جِراَخْلا يِف ةيش

 .:دجوي امه ناك نإ هل ٌداَرَمَو هلل هلل ٌموُلْعَم َوُه اَمَّنِإَو ءَظَلَغ اَذَهَو
 هر

 َنوُنْظَي لب ؛هللا ٍِتاَذِل مزال َنآْرَقْلا َّنإ :ِهِلْوَق ىَلَعَو ههتَرْدُقَو هِتكيِشَمِب , ملكتي ال للاَّنإ -
 (ه9١/65) .ها. ٍقوُلُحَم ُرْيَغ ناذَفلا : نولوُك .ددلا كلَصْلا لوف



 قل“ « نع رَدَقْلا ٌباَتِك
 بأ هي

 ا 8 ا رعب 6 و هلو ع 2 1 ََ
 ا ل ل أسَملا ِهِذَهَف :ٌكِلَذ فرع اذإ

 5 200 م ا 2 . -# 2

 اَلَو ِهِتَئيِشَمِبَو ِهِلْعِفِب اَهْنِم ٌءْيَش * ُنَّلَعَتي ال ِهِتاَذِل زال ةّميِدَق يِه له (هَِتامِص
 ٌتاَمَِص َكِلَذ َعَم اهنار فت[ كش فاس ملكتي هنإ :لاَقي وأ ؟ِهِتَرْذَ 8-54 0 وم 7 كانو 3 و 2 ًَء 0

0000 

 .ٍةنسلا لهأ نم ْمِهرْيَغَو اًنباَحْصَأِل ِناَلْوَق هيف اَذَهَو

 ماَمِإْلا نع ٌروُثأَم اًيِرَكَر وُبأ ُحْيَّشلا هب اَعَد يِذَّلا ءاَعّدلا اَذَهَو :تْلُق
2 

 هِراَثآَو َدَمْحَأل ةّبَحَمْلا َريثَك َناك ُهَنِإَف ؛ُمّلْعَأ ُهللاَو ُحْيَّشلا ُهَطِفَح َكاَنُه نِمَو ءدّمْحَأ

 ملك - "87/4 .هراَبْحَأَو ِهبقاتَم ىف رظّتلاَو

© 25 © 

 024 0 | .٠ 4 هل رز

 (ِةَموُمْذَم وأ ٍةَدوُمْحَم راقآل اًيِضَتْقُم اَبَبَس ٍدْبَعْلا ّلْغِف َقَلَخ ىَلاَعَت ُهّللا)

 ٍراثآ ىلإ "”اًيِضْفُم اَبَبَس ِدّْبَعْلا َلْعِف '"”لعج ىَلاَعَت هللا َّنأ ملغ هنا
 وتدور أ ٍةَدوُمَحَم

 اَهيِف ٌصّلْخَأَو ءِوِهْجَوَو ِهيْلَتِب اَهْيَلَع َلَبْقأ ٍةاَلَص ُلْثِم :ُحِلاَّصلا ُلَمَعْلاَو
 تاَحِلاَّصلا ٍلاَمْعَأْلاَو ءِتاَبيلظلا ِتاَمِلَكْلا نم ِهْبَلَع ْتَِنُب اَم َهَقَقَو َسَقاَرَو

 هوست يف ٌةَيزَمظَ ِرْذَص يف ٌحاَرِشْناَو وبل قف رو ألا ٍلِجاَع يف ُةبَفْحَي

 :هِنَدَب ِةَوُف نِم َكِلَذ ِرْيَغ ىَلِإ هِلْفَع يف ٌةَوُقَو هِنبِقَب يِف ٌتيِنَتَو هِمْلِع يف ٌديِزَمَو
 ٍبوُلُق يِف ُهَل ِةَبَحَمْلا ِءاَقْلِإَو ءِرَكْنُمْلاَو ِءاَشْحَمْلا نت ِهِئاَهَتْناَو ءدِهْجَو ِءاَهَبَو

 .ُهُملْعَت او - هناحبس - ُهُمَلعَي امم َكِلَذ ٍرْيَغَو ُلَع ءالبْلا عْفَدَو ِهِقْلَخْلا
 كلذ نيو نيِقْبلاَو مُلِعْلاَو روثلا: نم هل تلصحح نعلا ةاكآلا ندع مك

 0 ََّلَعَو ءاَهْنِم قرأ اهننلس تع قوز اًهِسْنِج نم َر رخأ ناك ىلإ ةيضنم تابنأ

 )١( لئاسملا عماج نم بيوصتلاو هَّقَلََخ :لصألا يف ١1١77/9.

 لئاسملا عماج نم بيوصتلاو «راثآل اًيضتقم :لصألا يف (؟) ١١5/9.



 ةكلكلا ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت مس م

 36 ل معو 00 هده هود 2 هك س ل ؟ 2

 8 ع
 :ليِق اَذَهِلَو واسعا

 . اًهَدْعَب ةَكيَسلا

 ٍلاَحْلا يِف ُهَّبِحاَص بقعُي :- اّلَتَم  ِبِذَكْلا لْثِم ُْئّيَّسلا ْلَمَعْلا َكِلَذَكَو

 ام َناَيسِنَو ءاَباَرْطْضاَو اَقاَقِنَو ءوِرُدَص يِف اًقيِضَو َةَوُسَكَو ٠ ة1لفلا يف َةَمْلُظ

 ٍوهْجَو َداَدِوُساَو هلْقَعَو هنيقُي هِنيِقَي يِف اَضْقَنَو ؛ُهبلظَي َناَك ٍمْلِع ب باي َداَدِسْناَو يل

 يِسْنِج ِرْيَغ وأ ِهِسْنِج نم َرَحكآ ِبْنَُذ ىَلَع هءارتجاو ِقْلَخْلا ٍبوُلُق يي ُهَّضْفْبَو

 . هتيَمْحَرِب هللا ُهَكَراَدَتَي ْنَأ اَّلِإ ءاّرَج َمَّلَعَو

 ُءاَضْفِإَو ءُباَقِعْناَو ُباَوَّنلا َيِه ءُلاَمَْأْلا اَهْتِروُت يتلا دن

 اباَبْسأ هلي هللا اَهَلَعَج يِتَلا ٍباَبْسأْلا عيِمَج ِءاَضْفِإَك اَهاّيِإ ُهُواَضِتْقاَو اَهْيَلِإ ٍلَمَعْل

 . اََتاَبَبَسُم ىَلِإ

 ةلي هللا طَبَر دَكَو ؛ْعَبْشلاَو يلا ُهَل آ لَصَح َبِرَش وأ َلكأ ادِإ ُناَسْنِإْلاَو

 َعَم 0_0 ُهَحِبْسي الا نأ ءاش ولو «امكشت العلو لكألاَو فردا نفل يرلا

 ( ©7[ةعنام] هر ٍماَعّطلا يِف َلَعْجَي ال نأ ا زعل حلاو لكألا ٍدوُجُو

 0 ُهَعِبْشُي ْنَأ َءاَش وّلَو .# ُءاَسَي اّمِب وأ هَةَعِناَم َةَّوُق َّلَحَمْلا يف لَم

 .َلَعُف :ِداَتْعُم ِرْيَغ ِءْيَش ٍلكأب وأ برش اَلَو ٍلُكأ

 ؛ةذقلاب ةدقلا ود تاَبوُقُعْلاَو تاَبوُتَمْلا لامغألا ؟9[ءاضتفا] ىف كلذك

 ٌمِجْرَي :ئأ ؛ِهِلَمَع نِم 00 ىلإ ثوكي هلآل :اكاَوَت 0 يمس اَمَنِإ ُهَّنِإَ
5-2 

 ُهَدْعَي نوُكَي :ئأ ؛َّلَمَعْلا ُبّقْعَي ُهّنَأِل ؛ اًباَِّع ُباَقِعْلاَو

 عم ع

 )١( لئاسملا عماج نم بيوصتلاو «بلقلا يف ةملظب لاحلا يف هّبحاص بقاعُي :لصألا يف 9/
 .3ا/

 ٠١7/9. لئاسملا عماج نم بيوصتلاو «يتلا يه :لصالا يف (؟)

 . 1/6 لئاسملا عماج نم نيتفوقعملا نيب ام قرف

 . 1/6 لئاسملا عماج نم نيتفوقعملا نيب ام )2(



 7 اذهف" 8 رَدَقْلا ُباَتك

- 01 

 ٍلَمَعْلا يِف َلَعْجَي ال ْنَأب ان ! :ِلَمَعْلا َكِلَد ىَلَع ُهَبيِثُي ال ْنأ هللا َءاَش وّلَو

 :َكِلَّذ ٍرْيَغ وأ ءَباَوَنلا كي يِفْنَت باَبْسَأ ٍدوُجْوِل وأ ءِباَوَّنلا ىَلِإ يِضْفُن َةَّصاَح

 .ِتاَبوُقْعْلا يِف َكِنَذَكَو #8 َلَعَفَل
 نِم َيِه يِتَّلا «هتكيِشَمَو ٍدْبَعْلا ٍراّيخاب ا لكألا َسْفَت نأ :َكِلَذ ْناَّيَو

 الا قوي وحل حطو َبِقَع عّبشلا ُلوُصُحَو ءاَض اًضِأ 3 وللا لف

 ْسْفَن َكِيَّذَكَو ءْقِطُي ْمَل ُهَل ِةَبِحوُمْلا بابشألا يات ثب هيلا َمُفَد َداَرَأ ول ىَّنَح

 قر ٍلَمَعْلا كِل 1 َمَكْدَي ْنَأ َءاَش وّلَف ءوِراَيِتْخاَو هتَداَرإب َوُه ِلَمَعْل

 عمور "9/4 .ُرِدْقَي ْمَل هبِجوُم
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 (دابعلا لاعقأ ٌقلخ)
 1 ا 200 1 هات * ماع قا در سل 5 هبال

 ىلع صن امك ءاَهِتمِيأَو ةمالا يفلَس قافتاب ةقولخ دابعلا لاعفأ 7 84

 نم 0 َلاَق ىَنَع 0 هلثق نمو دعخأ ماما : مالشإلا ٍةّمِ من رْئاَس م
 . ذأ َّنِإ

 :َلاَق نَم م ِةَلْزْنَمِب َوُهَف مَ را فاعلا اع
 و

 ما اى كا يو 0 5

 اذ ١

 هك

 0 لاق تلا و ءاَمْلُع نم ْمِهرَْغَو دك ٍباَحْصَأ نِم ُةَّمِيَأْلا َرَكْنَأَو

 اَمَك ءاَمَتَصُم َكِلَذ يِف ُيِراَخَُبْلا َتفََّصَو ءٍةَقوُلْخَم ُرْيَغ مُهَلاَعْفأَو د ِداَبِعْلا َتاَدِض

 نازتلا كوز نإنوأ  تْوَصِب ملكتي . اوُعَدَ 7
 َةَعْدبْلا هْذَه ُةَمِيَأْلا د ٌدَرَف زلم ٍنآَرقْلاِ طْمَللا نإ : اوُلاَق 3 ف

 لاك امك قولخم لَوعْفَمْلاَف 00 ردصَمْلا :هب ُداَرُي (رْمَأْلا» 1

 مأ ناكوؤم :لاَقو: 3 :لجفلا] ملأ أ 30

 َرْمَأ وب ُداَرُمْلا َسْيَل ءوب ُروُمَأَمْلا هب ُداَرْمْلا اَُهَ
0-4 

 تاقرلختلا نم الاَغ 0 ىلإ كرم لوف قدا يمهجلا حا اَذِإَ

 .[8”7 :بازحألا] #اًروُدَعَم آردَق دق ِهَّللأ رم 1 1 تاكو : ِهِلْوَقِ

 «[78 :بازحألا] م ادق

 .ةمالك وه



 د راق عوق لارا وا فقلت ا------- ب ب هنآك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 8مم

 تراست الك نأ رعأ تاؤغ :ةلوق قف امك وب روماملا هب داَرمْلا هل لبق
 [ع1 - 4/<0] . ْميِظَع ٌرْمَأ اَذَه :هللا اَهُثِدْحُي يِتَلا ِثِداَوَحْلا نَع ُلاَقُي اَمُكَو

 0500 .ِدْيَعْلِل ٌبْسَكَو 5 هلل ٌقْلُخ :ِدْبَعْلا لي 25#

 هه

 نسا له َنْيب ٌروُهْشَم عار اَهيِف :ِهحِيْقَتَو ٍلْفَعْلا نيِسْخَت ُهَلَأْسَم م05؟ ]
 :ْمهرْيغَو ٍةَعَبْرَأْلا ٍفِئاَوّطلا ني ٍةَعاَمَجْاَو

 ٍلْقَعْلا نيتي َنوُنوُقَي ِةّيِلَبْنَحْلاَو ِةّيِعِفاَّشلاَو ِةّيِكِلاَمْلا نم ٌريِثكَو ُةيِفَئَحْلاَ -أ

 َنيِمِلْسُمْلا نم ٍفِئاَوطلا ٍرَْكأ ُلْوَق َوُهَو ِةَلَِتْعُمْلاَو ةّيِماَرَكلا ُلْوَق َوُهَو هدفت
 . ْمِهرْيَغَو ٍسوُجَمْلاَو ىَراَصَنلاَو ٍدوُهَيْلاَو

 لقي 1 ه5 يضاف سكاس ساه مكس سه .(ك اف حل

 لؤق ّمهَو .كِلذ نوفني ِةَيِلَبنَحلاَو ِةَيِكِلاَملاَو ٍةَيِعِفاَشلا نِم َريِثْكَو - ب
 8 0 ٠ 2 5 5 6. م 5 ًَس 8 < هاو 7 ريع و ع 7 2 0 يو .سو ىلا سه 3 1 3 2

 ٍءْيش لك ىلع هللا نأ ءِرَدَقْلا ٍتاَبثإ ىَلَع َنوَقِفَتُم ٍةئَسلا لْهَأ َّنكل «َةّيِرَعْشألا

 ع 0 وه
 اشي 8 اَمَو َناَك ٌَءاَش ام هنآو ءاَهريَغَو ِداَبعْلا ٍلاَعْفَأ نم يش لك قلاج ٌريِدَق

.0 . 

 . نكي مل

 .اَذَه يف َنوُفِلاَحُي :ِةيِرَدَقْلا نم مُهُرْيَغَو ُةلَِتْعُمْلاَو

 ٍنيِسْحَتِب :ُلوُقَي نَم َّنَأ ٍساَّنلا ضْعَب ّنَظ دَقَو ٌةَرَكْنُم ٌةَعْدِب ٍردَقْلا ٌراَكْنإ

 ِزيِوْجََتلاَو ٍليِدْعَتلا ٍلْئاَسَم يف ِةَلرَتْعُمْلا َّعَم ُلُخْدَيَو هَرَدَقْلا يِيْنَي ِهِحِْفَتَو ِلْفَعْل

 َنوُقِفاَوُي اَلَو ءَكِلَذ ىَلَع َةَلِرَتْعُمْلا َنوُقِفاَوُي ا َنيِمِلْسُمْلا ُروُهْمُج لب ٍ؛ظَلَع اَذَهَو

 .ٍباَبْسَأْلاَو مكِحْلا يّْفَت ىَلَع َةّيِرَعْشَأْلا

 ءِرَدَقْلا ِةَلَأْسَمِل َةَمِزاَلُم ْتَسْيَل حييْقَتلاَو ٍنيِسْحَنلا َةَلَأْسَم َّنأ :اَنُه ُدوُصُقَمْلاَو
 ٍةَثاَلَث ىَلَع حيبُّتلاَو نيسكلا ٍةلَاسَم يف ُنماَّنلاَق :اًدَه َفِرُْع اَذِإَ

 : طَسَوَو ِناَقَرَط
 ٍتاَمِص َكِلَد ُلَعْجَيَو حْبُقْلاَو نْسُحْلاِب :ُلوُقَي نم ُلْوَق :ٌدِحاَوْلا ُفَرَّطلا



 ها #0 بو رَدَقْلا ُباَتِك

 بَبَس اَل ءِتاَفّصلا َكْلِي نع اًمِشاَك اّلإ َعْرَّشلا ُلَعْجَي اَلَو هَل َةَمِزاَل لْعِفْلِل َةَيِباَذ و كر

 . ٌفيِعَض ّوَهَو ةَلتْعُمْل ُلْوَق اَذَهَق تاَمَّصلا نم ءْيَشِل

 ُهَدْحَو ِهِتَداَبِع نَع ىَهْنَيَو «هللاب ِكْرّشلاِب هللا َرْمأَي ْنَأ ُروُجَي ُهَّنِإ :َنوُلوُقَيَو
 ىَوُفّتلاَو ٌريْلا نت ىَهْنَيَو ءٍِشِحاَوَمْلاَو لعاب َرُمْأَي ْنَأ ُروُجَيَو
 ؛ ْمُهَدْنِع اًركْنُم ِهِسْمَن هَ يف ُرَكْنُمْلا و 0 انو رشف عه هَ يف ُفوُرْعَمْلا ا

 ْمْرَححَو تبطل ُمُهَل ٌلِخجَ ركحشلا نع 2 َمُهلبْنَيَ 5و فول مكرمأيا» :َلاَق اَذإ ل

 اَمب ب مُهُرُمَأَي ُه هنأ مُهَدْنِع َكِلَذ 16 «[6١ا/ :فارعألا] #«َتيِنِبحْلا ٌمِهيِلَع

 ووكر

 ُمُرَحُي اَم مِهْيَلَع ُمُرَحُيَو ءْمُهَل َلِحُي اَم مُهَل َلِحُيَو ءْمُهاَهْنَي مَع مُهاَهْنيَو م

 ٍةَنَّسلاَو ٍباَتِكْلِل ٌفِلاَخُم ٌفيِعَض لو وَ اًضْيأ َوُك ُُماََلَو ُلوَمْلا اَذَهَق

 هللا | نِإَك ؛ حيِرّصلا ٍلوُقَْمْلِ اًضْيَأ ِهيََلاَحُم َعَم ءاَهَمُقْلاَو ٍِفَلَّسلا عاَمْجِإلَو

 .[04 :فارعألا] 4ٌِلَمْحَمْلب هدأ هللا كي» :َلاَقَق ءاكخنلا نع تنل 5

 : عاَوْنأ مالم عِئاَرَّشلا ني ٍةَلِصاَحْلا ةَمكَحعلاَو ِباَطْخْلاِب تبت دَقَو

 درا ورسم وا و ا اعلا علا درا : اًمُدَحَأ

 ُلِمَتْسَي ّمْلْظلاَو مّلاَعْلا ٍةَحَلْصَم ىَلَع ُلِمَتْشُم َكْدَعْلا نأ ْمَلْعُي اَمَك ؛َكَِذب ٌعْرّشلا
 هما و

 .ٌحيِبَقَو ٌنَسَح َوُه ٌعْوَنلا اَذَهَق ْمِهِداَسُق ىَلَع

 .نكَت ْمَّل َةَمِص لْغِفْلِل َتَبْثَأ هنأ ال َكِلَد ُحْبَ رَّشلاَو ٍلْقَعْلاِب ْمَلعُي دَقَو

 اَذإ ٍةَرخآلا يف اَبَقاَعُم ُهَلِعاَف َنوُكَي ْنَأ حْبُمْلا اَذَه ٍلوُصُح نم ْمََْي ال ْنِك

 مهن ؛ حييل ردع َنيِلِئاَقْلا ٌةاَلَْغ هيف طِلَغ اّمِم اَذَمَو ءَكِلَذب ب عرش ري مل

 اَذَهَو ءاَلوُسَر مهْيَلِإ ْتَعِبي ملول ٍةَحِبَقْلا مِهِلاَعْفَأ ىَلَع َنوُبَكاَعُي َداَبِعْلا َّنإ 0

 .[16 :ءارسإلا] 4؟اًلوُعَر كسب ٌنَح َنيْزَُم اك امو» : ىَلاَعَت َلاَق ٌصّنلا ف

 ِءْيَش نع ىَهَن اَذِإَو ءاََسَح َراَص ءْىَشِب َرَمَأ اذ َعِراَّشلا َّنَأ :يِناَنلا ٌعْوَنلا

 . عراّشلا باطخب َحْبْفْلاَو نْسْحْلا َةَمِص ُلْعِفْلا َبَسَتْكاَو ءاَحيبَق َراَص



 هنأ مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت م

 ؟هيِصْحَي ْمَأ ُةُْعيِطُي لَه َدْبَعْلا َنِحَتْمَيِل ءْيَسِب ٌعِراَّشلا َرْمْأَي ْنَأ :ُتِلاَثلا ٌعْوَنلاَو
 هَلَتَو اَمَلْسَأ امَلَك ءوِيْبا حْبَدِب َميِهاَرْبإ َرَمَأ اَمُك ؛ب ٍروُمْأَمْلا َلْعِف ُداَرُمْلا ْنوُكَي اَلَو هَ ا 11010 6. 5 7 2 رع ري 6م ا 5-5 5: 4 هي 2س

 .حْبْذلاب ُهاَدَمَك ءُدوُصْقَمْلا َلَصَح نيبَجْلِل

 ٌموَنلا اَذَهَو «وب ٍروُمْأَمْلا ٍسْفَن نم ال ءِرْمألا سْفَن نم اَهْؤَشْنَم ٌةَمكِحْلاَف 3 ا غ6 5 1 0. 5 مو ه2 هال هاد 002
 َوُه اَمِل اَّلِإ نوكي ال َحْبَقْلاَو َنْسْحْلا ْنَأ ْتَمَعَرَو ةَلِزَتْعمْلا ُهْمَهْفَي ْمَل ُهَلْبَق يِذَّلآَو 6 0 0 ؟*| 2086ه مدد ر مم ةضاواس ذه 0

 .عراّشلا ِرْمأ ٍنوُدب َكِلَذِ ثفصتم صنم

 [ :اًوَعَذا ةيركشألاو
 5 ىَ ها 26م2 ووك ا سما مه سمك
 .عرشلاب الو عرشلا لبق ال ةفص اهل تَسيِل

 . "0ُباََّصلا َوْهَو َةَثاَلَنلا َماَسْقَأْلا اوُنبثَأَك ُروُهْمَجْلاَو ٌءاَمَكحْلا اَمأَ

[58/4: -55:] 

 ه2

 يذلا َوُه :هّبر ىلإ ٍتاَنَسَحْلاو ءِهِسْفَم ىَنِإ ٍتاَتَّيَّسلا نمؤملا ٌةَفاَضإ)
 (ةّلعفَي ْنَأ يِفَبْتَي

 ِهِتَمْحَرَو هللا لّضَمِب ٌوُه ِتاَنَسَحْلا نِم ُهَلَمَع نأ َدْبَعْلا َمَلْعَي َن ُبِحَي 7755: 0 0 0 4 20 2 عاكس 300 عىمر؟ م1 هل 00 ب

 هَل َىِدَتْبتِل اك اَمَو اَدْهِل سده ىلا هِي ُدَمََلا» :ِةَنَجْلا لْهَأ َلاَق اَمُك ؛ِهِيَمْعِن نِمَو
 هيرو َنمياْلا مُكَنِلِإ َببَح هلل َنكلَوإ» :ىَلاَعَت َلاَقَو «[4» :فارعألا] هنأ اَنَدَه َن عد عاد د قاد 5 اوم ١ ا ل

 ه- م7 د م4 عار ء ور - 1 صال ل حسو سر مس 7

 .[7 :تارجحلا] «(َدوُدَِرلا ْمُه َكِتلْوَ َناَيَصِعْلاَو ٌفوسْعْلاَو رفكْلا هيل َهَرَكو :كيولُق يف
 .ه

 00 ومرور م هع 5 2 5 0 ري 7 7 2( حد

 ٍهِمَلِع َعَم ءهلَعفَي نأ يِغَبْنَي يذلا ّوه :ٍهِسفَن ىلإ ِتاَكْيَسلا ةَفاَضإ َكِلَذَكَو
 ص 7 مس ياجعل أل لف ا 1 وعموم عظلنش مم م نإ ك5

0 

 5 2 اس جم اس هن ظل ل اس ا م 0 لا ل ا 8

 :فارعألا] «َنرِسَحْلا َنِم َننْوْكَتَل اَنَمَحْيَرَو انَل ٌرْفْخَت ْرَل نِإَو انَسْفَنَأ آتَْلَظ اني : مد َلاَق

 ١5[. :صصقلا] يل ٌرْفْغَأَف ىبقت ُتَمَلَظ ِقِإ َبَر» :ىَّسوم َلاَقَو ء[1؟

 .ضراعل وأ اًنايسن هكرت خيشلا ّنأل امإو ءدقُق هنأل امإ ءطسولاو رخآلا فرطلا ركذُي مل ١(



 55 ردنا بانك

 خنةاذَش نع "1112و" ”ُيِراَحُبْلا ُهاَوَر يِذَلا ٍراَمْعِتْسالا ٍدِّيَس يِف َكِلَذَك 3 6_0 م هكس 112 3 0 هك 5 م5 86 م م ا
 ال ىَبَر تنأ ّمِهللا :ُدْبَعلا لوقي ْنَأ رافغتسالا ْدْيَس» :َلاَق هنأ ٍةلَك تِبْنلا نع سؤأ 0 هك 0 - 3 هم, 7 د . م 6. 0 1011 31 ا هَ 4 57

 كب ُدوُعَأ .ُتفَطَتْسا اَم َكِدْعَوَو َكِدْهَع ىَلَع اَنَآَو ءَكدْبَع اَنَأَو يِنتَْلَح ءَتْنَآ الإ َهَلِإ

 نَمَو ّنَجْلا َلَخَد ِهيْوَي نِم َتاَمَق اَهب اًِوُم حَبْصأ اَدإ اَهَّلاَق نَم ءَتْنَآ الإ َبوُنذلا
 . اًَّنَجْلا َلَخَم ِهِيَلْبَل نِم َتاَمَق اهب اًنِقوُم قيما اَذِإ اَهَلاَق

 . اًهِرْيَغَو ِتاَنَسَحْلا نِ ِهْيَلَع ُهَتَمْعِن ُلَواَنَتَي :2َيَلَع كِيَمْعِنِب كَل ءوُبَأ» :ُهلوَ

 .ِهبْلَدِب ُهْنِم ٌفاَرِتْغا : (يِبْنَذِب ٌءوبَاَو١ : هلْوَقَو

 [4454 - 4/43 .نينمؤمْلا ةقيرط تح ةقيرللا هْذَهَو

 ١

 هلإ ال يبر تنأ ّمُهّللا :دبعلا لوقي نأ رافغتسالا ديس» :2: هلوق 55ه ]

 نأ اهلجأل قحتسا ام ةليلجلا فراعملا نم ثيدحلا اذه لمتشا دق :«َتنأ الإ

 ديحوتب اهاّنث مث «هللا ةيبوبرب ٍدبعلا ٍففارتعاب هّرَّدِص هنإف «رافغتسالا ديس نوكي
 هّدجوأو هّقلخ يذلا وه هللا نأب هّقارتعا ركذ مث ««تنأ الإ هلإ ال» :هلوقب ةيهلإلا

 ًأدتبا امك .هبونذ ٍةرفغمب هيلإ ناسحإلا ًمامت ىّلوتي ناب ٌقيقح وهف ءاّئيش نكي ملو
 .هقلخب هيلإ ناسحإلا

 مدآ ّنبا ٌقلخ ىلاعت هللا ُنِإف «ةيدوبعلاب هل تفرتعا .«كدبع انأو» :لاق َّمث

 . هتدابعلو هسفنل

 هه

 ام َمجار دقف هيلإ عّجَرو هيلإ بات اذإف ءهِدِّيس نم ّقبأ دقف :هيلع لّكوتلاو

 .ةعجارملا هذهب هللا حرفيف ءهنم هللا هبحي

,)57”05( )١( 

 دمحأو 0677(2) يئاسنلاو 0787«2) يذمرتلا (؟) )١9111(.



 هنأ مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت #1

 ال «يتعاطتسا بسحب كلذب ٌموقأ امنإ :يأ ؛«ثعطتسا ام» :هلوقو

 :يأ ؛هب ٌرِقُأ :يأ ؛اذك رمأب ُفرتعأ :يأ ؛ يلع كتمعنب ءوبأ» :لاق ّمث ُهقَأ

 يبونذل كرفغتسأو .دّمحت نأل ّلهأ َتنأو «ّىلع كماعنإب كل ٌفرتعم انأف

 ٍتاجرد يف ىَقرَتو «ةيدوبعلا هل ٌثماقتسا نيرمألا نيذه ُدبعلا َدِهَّش ىتمو
 [54- 04 ١/ ةّيلعلا ةعومجملا] . هبرل َعّضاوتو ءهّسفن هيلإ ثرغاصتو «ناميإلاو ٍةفرعملا

 هه ©

 ٍلوُرْدِب َقَّدَصُي ْنَأ ٍبَهَل اَبأ َن َرَمأ هلك َيِبَنلا ّن َلقْنَم ْنَأ ٌدَحَأ ُرِوْقَي ال)

 (4 ٍبَه َتآَد 11 0

 ْنَأ َرِمُأ اذ َوْهَو ٌّقَح اَذَهَك :ِناَميإْلاِب ِوِرْيَغَر ِبَهَل يبأ ثيلكت انَأ 5
 وع مل ماس ©

 ترو اطل 111 عا هع قر بوتساف ك يوت ل1

 ُهلإك ءِنْيَضِِقنلا َنْيَب َعَمْجَي نأ ٌروُمأَم َوُه اَلَو ءاَضِاََُم اَذَ 0 اًرف
 وم وو

 .هنم ردصي دصتي ال ٌقيِدْصَتلا اَذَهَو َمّلَب ام ّلُك يِف ٍلوُسّرلا ٍقيِدْضَِ روم
َّ 

 ديل اَذَه نكي مل :لعْت ال كنا لمت نحو رئأب ةائرَم :ُهَل َّليِق اًذِإَ

 سه م م ل عع ل ع معربا ان مره لع ه6 رهو 07 0
 ٍبُه تاذ اران نلصْيَس» - َةَيذل | ِهِذَه عمسأ بهل ابأ نأ ردق ول هلك اذهَو

 .َكِلَذَك ٌرْمألا َسْيَلَو ءاَهب ٍقيِدْصَنلاِب َرِمَأَو - [* :دسملا] ©

 : نأ ّدَح

 و9

 ٍلوُزنب قَدَصَي نأ بهل اَبأ َرَمَأ كك 2: يلا نأ ٌدَحَأ رِدْقَي ال لب و كك أ 5 0 أ 2 دلع 7 2 25ه 7 م و 2 2

 [ةاخ- هذه

 مه ٍلْوَق ىَلَ ا َنيِّلا ماَلَكلا له نِم ةَفئاَط َةَضْحَم ةَماَلَع هنإ :
 م



 رَدَقْلا ُباَتِك

 نع و ول" و قا ع 2 ب او ل وا را و او

 نم روهمجَو ءءاَهقفلا نِم ةفئاط هنوقلطي ام قلطي دقَو
200 

 "م ل بع

 ءاَهقفلا نم كلذ قلطي 7 . 8 0 2م ا ا هو

 .ِءاَلْؤَه ٍلْوَقِب َنوُلوُقَي ٌةَراَتَو وّمْيَأْلاَو ِفَلّسلا ٍلْوَقب َنوُنوُقَي َةَراَث :َنوُصَقاَنَتي

[8/ 5:86 ] 

5 

 (يدسا َكَنَي نأ لإ َنوُماَمَت امو## :ىَلاَعَت هلؤَق ىنعم)

 ُّلُدَي ال [15 :ريوكتلا] هنأ كَم نأ 0 7 لاقت هلزف دع

 هنأ اَلَو وْيَلَع رِداَقِب َسِيَل ُهَّنَأ الو «يِراَيِبْخاِلا ِهِلْعِفِل لِعاَقِب َسْيَل َدْبَعْلا نأ ىَلَع

 اع كيال دقو كا ءانك ذآ ذلإ 0 00 ليو

 م اق ف 0 هل ةَيرَدَقْل ةََْعمْلاَو ةّيِمْهَجْلا ةَرِبْجُمْلا : نْيتفئاَطلا

1 

 ل ل

000 

 ةقْيِقَم ديملل هك
- 

3 

 َتَبْنَأَف [18 :ريوكتلا] 409 َمِقَتم

 ا سف ف 09 تيملعلا ب ا 0

 ةيِرَدَقْلا ىَلَع ّدَر ِهِذَهَو «ةيِرْبَجْلا ىَلَع 0 نارألاو

 6 ةَئيِشَم ن

 ُءاََي دق :َنوُلوُقَي َنيِذَّلا َِ
[88/4:] 

2 2 

 تحت وهف «ءرفسلاك اًرمأ دبعلا ءاش ولف ءكو هللا ةئيشم تحت اهنكلو «ةدارإو ةئيشم هل دبعلاف

 عناوملا هنع ىفنو «بابسألا هل أيهو هنم هنكم برلا هءاش اذإف «هتدارإو هتئيشم

 نم هعنمي اًعنام دجوي وأ «بابسألا هل ىّيِهي ال نأك ؛هنم هنكمي مل رفسلا هل هللا أشي مل اذإو

 .هنع هفرصيو رفسلا

 عون بسحب «اًباقع امإو اًباوث امإ .دبعلا اهيلع ىَزاَجُي لمعلا اهنع جتني يتلا ةئيشملا هذهو
 .لمعلا

 تذحخأف «كلذب ةطرشلا تملعف ءاّنيب قرسي نأ دارأ اضل نأ ول :رشبلا عقاو يف كلذ لاثمو

 باوبألا جلاع مث «لزنملا روس زفقو بهذف «هتكرت لب عمت ملا اتوب ملو هبقارت

 ولو ءاهتئيشم تحتو ةطرشلا عمسو رظن تت اذع لكو «ةنزخلا تاوبأ جلاع مث ءاهحتفف
 مرجلاب اًسبلتم هب كسمت ىتح قرسي نأ تءاش اهنكلو «لمعلا اذه نع هتفرصو هتعنمل ثءاش

 .ةبوقعلا دشأ هيلع عقوت مث ٠ .دوهشملا

 «هتقرس ىلع هتزاج مث «هيلع ضبقلا تقلأ ءءاركتلا هتلعفب اًسبلتم لزنملا نم صللا جرخ املف

 - متنأف «كلذ نم ينومتنكمو «قرسأس ينأ متملع دقل :لوقيو ضرتعي نأ صْنلا اذهل لهف



 ا ااا قيس ايار فاوابك ديوك ا | هم ةنأك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت م

 ([15 :ةرقبلا] (لوُسَرلا ْعْنَتَي نم َمَلْعَتِل اّلِإإ» :ىلاعت هلوق ىنعم)

 ا | آَلَع َتنُك لأ ةكْبتْلا اَنَلَمَج اَموإ»# :ىَلاَعَت هلْؤَق 75و
 أ ريما 2 وس م <

 امل ئىصحأ نيبزحلا ّىأ علو هلك «[14 :ةرقبلا] «هّيَبَقَع ْلَع ُبَِقْنَي سم لول

 موُلْعَمْلاب ُنَلَعت ْنّلَعَتَي يِذَّلا مَلِْلا غاده كلذ نر ولا © اذدمأ اَنْ

 :باَقعلاَو تاَوْكلاَو ُمّدلاَو ُحْدَمْلا ُهيَلَع 0 يِنلا ُمَلِعْلا َوُه ّوهَو ودوجو 8

 عدم هلع ملِْلا َكِلْذ ََُجْمَو ءُنوُكَيَس ُهّنأِب ْمْلِعْلا َوُه كولو

 .ٍلاَعألا 5 ل اَمَّنِإ اَذَه َنِإَ ءٌباَقِع اَلَو ُباَوَت اَلَو مد اَلَو

 6 اَذَه يف َلاَ ُهَنَأ ٍساّبَع ٍنْبا نع َيِوُر دَقَو

 3 و 2 2 أ

 دعي اد وخلو ملل اولاق ناو م هل كلَذَكَو |

 2 ب 2 هك 5 00 # دل 2 ا

 :راظنلل ٍناَروهْشُم ٍنالْؤق هيف ددجتملا اذَهَو

 ْطَقَف موُلْعَمْل و مْلِعْلا َنْبَب ٌةَفاَضِإَو ٌةَبْسِ َّوُه ُدّدَجَتُمْلا م
 م َلَع 7

 . ةهسمذدذع هين كلو
 ومر

 تنأو «ةقرسلا ىلع كْرِبْجُن مل نحن :مهلوقب ةطرشلا لاجر هبيجُيس لب ؛ال ؟ةقرسلا متئش -
 .كتئيشمو كتدارإب تقرس تنأف «بقاعي قراسلا نأو «ةعونمم ةقرسلا نأ فرعت

 «هتدارإب قرس قراسلاف ؛ٌةدارإ هل امهنم ٍدحاو لك «ةطرشلا ةدارإ تحت قراسلا ٌةدارإف
 هيلع ميقُتل :كلذ لعفت مل نكلو «هتعنمل تءاش ولو ءاهتدارإب ةقرسلا نم هتنكم ةطرشلاو

 .هتميرجب اًسّبلتُم هكسمتلو «ةجحلا
 عقويس اهيلإ رفاسي نم نأو «ةنيعم ةلود ىلإ رفسلا نم اهاياعر تعنم ةلود نأ ول :رخآ لاثمو
 ىلإ رفسلا مث راطملا ىلإ هجوتلاو ةركذت عطق نم سانلا نم صخش ماقف «ةبوقعلا دشأ اهيلع

 املف «ضبقلا هيلع يقلأ داع املف «هبقاعتل هتكرت اهنكلو هنع ملعت هتلودو اذه لك «ةلودلا كلت

 نم ينوعنمت ملو يل متحمس متنأ : اًلئاق ضرتعا «هعنمت ملو هرفس نع ملعت هتلود نأ ملع

 اننكلو «كانعنمل اندرأ ولو ءانتئيشم تحت ترفاس كنأ ٌحيحص :هتلود هل تلاقف ءرفسلا

 .كيلع ةجحلا ميقُنو «كلعفب اًمّيلتُم ككسمو «كبقاعن يكل ءاشت ام لعفت كانكرت

 هرايتخاب ءاشي ام لعفي دبعلاف «ةئيشمو ةدارإ هللو «ةئيشمو ةدارإ هل دبعلاف «ىلعألا لثملا هللو
 هتياده دارأ نإو ءهعّتَم هَعْنَم دارأ نإف «هتطاحإو هرظنو ىلاعت هللا ةئيشم تحت هنكل «هتدارإو

 نم نيطايشلا عنمي ملو ءهسفنو هكرت «هنالذخ دارأ نإو «باوبألا هل حتفو «بابسألا هل رّسي
 .ملعأ هللاو .هيلع طلستلا



2 
 -* بم رَدَقْلا ُباَتك
 عتتت ت6 0 2دذت59295959525598989999915157كك 13

 َلَد اَمك «ٌنِتوب 35 هنأ ةرفتملا نأ: ىلع فيوكلاو ةلتلاتسباز كلملا فاو م2 ل لحسم َ 2 را هك 002 هه لج "زين

 هَنِإَف ؟ِهيْفَل ىَلَع َيِبِس ا ل لا

 ٍفَلَّسلا ٍراَنآَو ةاذلاو باككلا نموا نيدكلاكت .ِباَلُك ِنْبا ِلْوَقِب ُلوُقَي َناَك

 [غ91/ - :95/4] . هْنِم 1 ماَمِإلا ُهَرِجُْهَي ْنَأ ْتَضَعْقا ٍةَعْذِب 5
2 

 هه ٠

 (ٌدّيقُم ُدَسَقُمَو :ِناَلَجَأ ٌلِحَأْلا)

 ُنّيبَتَي اَذَهِبَو دِّيَقُم ّلَجَأَو هللا 55 قت لجأ :ٍناَلَجَأ ْلَجأْلا 255. ]
 6 62 ةوع ا يف 5 هَل 1 عيه َداَنكَم 6-5 همس

 مجلتي هل است رين مس ل : هلك ِهِلْوَق ىَنْعَم
 هنذز: همَحر اضو نإ» :لاقو الجأ هل تشفي نأ :كلَمْلا م أ هللا ْنِإَف ؛"'"0هّمِحَر

 ٌرْمَألا ِهْيَلَع ٌرِقَتْسَي اَم ُمَلْعَي هللا َّنِكل ءال ْمَأ كا كاَذَكَو اَذَك
2 

3 27 0 

 [ه ا ى7/4] 1 اتي الو ُمَّدَقَتي مَدَقَتَي ” َكِلَّذ َءاَج اًدإَق

 بيست نفت عزت 0 :ًةَكئالَمْلا هب هب َملغأو ُهَبَتُك ام :ىِناَّملاَو

 ُهَمِحَر لَصَو نإَو ءاَقْزِر ُهَل َبْيْكَت َن

 هَّرَس نم» :َّلاَق هنأ لكك َيِبَنلا نَع ؛حيِحْصلا» يف تي امك كلذ ىَلَع هلا ُهكاَ

 ."0ُهَمِحَر ُلِصَيْلك ِهِرَنَأ يف ُهَل ًاَسْنْيَو ِهِقْرِر يف ُهَ هَل طَسبي نأ

 بكار ييخماف اود يكتك تنك ْنِإ عُهّللا» :رَمع ُلْوَك َفاَيلا اَذَه نِمَو
 و هعغر 0 5

 .(«تبثتو ًءاشت ام أم وت كلان ؛ اًَديِعَس
5-4 

 أ ةكفالملا هللا هنأت ديَعْلا نإف باتنألا
4 

 .(؟ههال) ملسمو ” 6ر7 يراخبلا هاور 2غ(



 ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت يا

 © ِنوُعِبطأَو و دل اة نأ : حون نع اع هلُوَق ِباَبْلا اذه نِمَو

 .[ و :حون] 0 2 لَمْ 4! م 2 يو د نم ل رفعي

 : ُهبَتكَو هللا ُهَرَذَق اَم ِةَلُمُج نم َيِه قْرّرلا اهب لصْحَي يتلا تالا ا سا 0 را 0 3 5 هم 7 مه أ

 ةينشلا يلا ب اييكاو ةيغتتم َدْيَعْلا 0 هنأ ؛ مدت دق َناَك نإَف

 .باَسِتْكاِلا ٍنوُدِب لصْحَي ال باَسِتْكالاب ُهَل هل ود يِنلا َكِلَذَو ءَباَسِتْكاِلاَو
 .باَسِتْكا رّيَغب هب هيِتأَي ِهْئوُرْوَُم ِتْوَمُك ؛باَسِتْكا ٍرْيَعب ُهَل ُهَرَذَ اَمَو م 5 14 2 00 2 هذ

 لس هس

 .ةَراَجَّتلاَو ٍةَعاَرّرلاَو ٍةَعاَتّصلاَك ؛ِقْرّرلِل بِصُن اًميِف ٌْعَس -أ

 هللا َّنِإَ ؛َكِلَّذ وْحْنَو ِقْلَحْلا لإ ناّسحإلاَو ٍلْكَوَتلاَو ِء ِءاَعّذلاِ ٌيَعَسَو - ب

 [ه١4 - ه0 /4] :ةيخأ ِنْوَع ىف ٌّدْبَعْلا َناَك اَم ٍديَمْلا ِنْوَع ىف

 : نايس هب 0 كلا 1 "1

 اًميو» :ِهِلْوَق يِف ُروُكْذَمْلا َوُه يِناّنلا 1 56 550 ٌ 0

 :نوقفانملا] 4ْحكقَرَر ام ني اوُقِئأَر :ِهِلْوَقَو «1+ :ةرقبلا] 4 كرفْفُي مُهْفَر
 .هاَيِإ هللا كل يِنَلا ُلاَلَحْلا وه اَذَهو ٠

 هَل َلَع الإ ٍضيَأْلا يف َةَمآَد نم امو» :ِهِلْوَق يِف ُروُكْذَمْلا َوُهَف :لّوَألا اَمأَو

 ِوْحْنَو "”هاَهَقْرِر َلِمَكَتْسَت ىَّنَح َتوُمَت ْنَل اسْفَن َّنإ» :هللك ِهِلْوَقَو .17 :دوه1 كاَهُقْن
 .كلذ

 و

 )١( هجام نبا هاور )75١45(« هجام نبا حيحص يف ينابلألا هحًّجصو )19857(.



 م ب مه ا.سضر هور ُهَبَسَتك| و
 3 4 دعالاب قرر وه :هب عفتني ملو هبَستك

8 
 . لَو لا نو يناثلا راب

9 

 [ه41/4] اَم ال ِهِئِراَو ُلاَم ٍةَقِيِقَحْلا يف اّذَه َّنِإَ

 (قزرلا بلط ةيعورشم مدع يلازغلا معز ىلع ٌدرلا)

 وو دل د 7 نبا دَمحَأ مالْسإلا ُخْبَس َنْيْسَو 2355 ]

 يف َنيِدِباَعْلا جاهني»ب ا ِهباَتِك يِف - ُنِلاَرَعْلا ٍدِماَح وُبَأ ُهَلاَق اّمَع

 نب ٍلُكوَتلا يف َمَنَقَت مالك َدْعَب ُضِراَوَعْلا َيِهَو 0 م ةرخآلا ٍداَر

 ؟لاك :ىززلاثلط ديكلا لب لك :ليق ْنِإَف :َلاَق  ٌنوُمْضَم َقْرّرلا

 َوُه ذإ ؛ُهُبَلَط ُنِكْمُي الق ُماَوَقْلاَو ُءاَذِغْلا َوُه َنوُمْضَمْلا 0 َّنأ ْمَّلْغاَ

 اَلَو هِليِصْحَت ىَلَع ُدْبَعْلا ُرِدْقَي ال ِءِتْوَمْلاَو َةاَيَحْلاَك ِ؛دْبَعْلاب هللا ٍلْعِف نم ٌءْيَش

 ىَلإ ٍدْبَعْلِل َةَجاَح ال ذإ ؛ُهبَلَط َدْبَعْلا ُمَرْلَي الك ٍباَبْسَأْلا نِم ُموُسْفَمْلا اّمَأَ

 ءِساّنلا نِم ٌةَمِئاَظ ِهْيَلِإ َبَمَّد دق ٍدِماَح وُبأ ُهَرَكَذ يِذَّلا اَذَه : هِيَ َباَجَأَت

 اًبِجاَو ْنوُكَي َبْسَكْلا َنَأَو ءاَذَه ٍفاَلِخ ىَلَع مُهُروُهْمُجَو َنيِمِلْسُمْلا ُةّمِئَأ ْنِكَلَو

 ,ةراث امرحمو قرات اابمَو .( ةزات اهوركمو .( ةرات اككسمو .( را

 0 متساوب يعاين مل هلا هراكلا العا رع

 .ْمّرَحُم ءْيَش ُهْنِم َسِيَل ُهَّنأب ِلْوَقْلا ُق

 هللا َُداَبِع َوُه :ٍباَبَْيْسا َرْمَأ وأ ٍباَجِيإ َرْمأ هب ُدْبَعْلا َرمُأ يِذَّلا ُبَبَسلاَو
 . ِهِلوُسَرِلَو ُهَل ُهُتَعاَطَو



 هْنأك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت مح
 100111011111115ظ12-131-_0-121--- يي را م

 ا ا ا ين ل هو هود ا نأ فاكملا ىلع نفرد ساو

 .[17 :دوه] (دْيَلَع ْلَكوَتَو هديعأد#

 . طق ّنِقَت جاتا ام :ٍفَلَّسلا ٌضْعَب َلاَق اَذَهِلَو

 ىَلع يَ اي اجيَرْخَم مُهَلَلَعجَي ذأ يا ًرِمض هللا نإ .؟لوُقَي

 ٌبِلَجَيَو ْمُهُرْضَي ام مُهْنَع ٌعْفْذَيَف نويت ال ُتْيَح نِم مُهَّقْزْرَي نو خوفاتلا

 .ِهّْيلِإ َنوُجاَتْحَي ام مُهَل
 ل -

 ْتّثَيَلَو هللا رِفْغَتْسَيْلَ ءاُلَلَح ىَوْقَتلا يف نأ ىلع لد كلذ امشي ل اَذِإَ

 ِهتَداَبِعِ ٍلُكَوتلا َعَم م لب فلق ٍلُكوّتلاِ ْرْمْأَي ْمَل لل ُوُضْقَمْلاَو : نأ ١

 ُهّبَر يِضْرُم ُهّنَأ نط نَمَف اا َرَمأ اَم َلْعِف ُنَمَصضَمَت يِّلا ُاَوف

 هلا اًضَْي امي موي هنأ نط نم نأ امك ءالاَض ناك هي ريأ ام لف نودي لكوتلاب

 . ّضْرَف اهب هللا 74 يلا ة ٍةَداَيعْلا لْعِف لب ؛ اّلاَض َّناَك ٍلُكَوَتلا نود ِهْيَلَع

 :رحخآلاب اًمُهُّدَحَأ َنِرُق اَذِإَو ُلُكَوَّتلا اَهيِف َلَحَد :ِةَداَبِعْلا ُطْنَل ٌقِلظَأ اّدِإَ
92 

 5 تو

 ضحي مشا لُثومِل ناك و 7

 َلاَض َوُهَق :اًهب ٍروُمْأَمْلا ٍبابْسَأْل نت يِيْغُي كولا نأ نط نَم اّمَأَو
 لكي ذآ نوذي ةراقشلاو ةقامتلا ني دلع ء َرّدُق ام ىَلَع ُلَكَوَتي ُهّنَأ نط نَمَك اَذَهَو

1 

 ءِباَبْسَأْلا نم ٍبَبَس ىَلَع ال للا ىَلَع اًدِمتْعُم ُهبْلَك َنوُكَي ْنَأ دْبَعْلا ىَلَعَ

 .ةرِخآلاَو اًيثُدلا يِف ُهَحِلْصُي اَم ِباَبْسَأْلا نِم هَل ُرُسَُي ُهلاَو

 او ارا َمَم اَهَلَعَف :اَهب ٌروُمْأَم َوُهَو ُهَل ًةَروُدْقَم ُباَبْسَأْلا تناك ْنِإَ

 ءِبْرَحْلا َةَّنج + َنَبْلَيَو َحاَلّسلا ٌلِمْحَيَو َّوُدَعْلا ُدِهاَجُي اَمُكَو ءَضْئاَرَْلا يدوي اَمُك

 نِم ِهِب َرِمُأ اَم َلَعْفَي ْنَأ نوُدب ِهِلُكَوَت ٍدَّرَجُم ىَلَع ٌوُدَعْلا عفَد يِف يِفَتْكَي اَلَو
 1 . ٍداَهجلا



2 

 0 َدَقْلا ٌباّتك
 4  تاا>(ب7ب77س077770

 .ْموُمْذَم طْرَمم ٌرجاَع َوُهَك :اَهب روُمأَمْلا باَْسأْلا كرت نَمَو
 َلاَق اَذِإ :باَبْسَألا نِم َكِلَذ ِرْيَغَو بْسَكلاَو ٍلكَوَّتلاَو ٍءاَعَدلاِب هللا ُهَرَّذَق اَمَو

 ْمَل ول ُلوُتْقَمْلا اَذَه :ُلوُقَي نَم ِةَلْزْنَمِب ؟ْنوُكَي اَذاَم ُبَبَّسلا نكي ْمَّل وّلَف :ُلِئاَقْلا

 ؟ٌلشيِعَي ناك لَه َلَتَقُي

 وا اور < 21 ولك ه8 00 مهو 00
 تومَي ناك هنأ ةنسلا ىلإ َنيِبِس | ضعت و

 5 لس رم و شم ل وَ 2١ ل 53 ئ 2 ما مَ ا -

 اذهب هتوم ردف هللاف .«نوكي هنأ | . رمال دلدمت اذه نأ تاَوّصلاَو
0-4 

 م ع 0 5 عع 2 3 ع ع اى ا 5 33 1
 ع م )ع 0-0

 .هب الإ لّصْحَي اَلَق دِبْسْكَو حِلاَصلا ِهِلَمَعَو ِهِلَكَوَتَو ِهْئاَعُدَو
99 

 - هو
 ردا نوكل اك ْمَلْعُي ل :بّبَّسلا اذه ْمَدَع َرْدَق اَذِإَو ا لاس ب 7

 ول وه
1 

 وهيوأثر ## شلل جر وبا ور م2 . وكم وأكا د شل 2 م ع
 ردقملا نوكي دقو .«تومَي هنأ ٍذِينيِح ردقملا نوكي دقف :ِهِمدَع ِريِدَقَتِبَو » عب .٠ ىو

 0 78 مَ ع كس س اه س

 . أَطَخ اَمِهِدَحَأب ُمْرَجْلاَو 2"'”َيْحَي

 وين نابع ردك هللا ناك نإف ترشأ الو كا الااتآ ؟؟ نامل لاق َوَلَو
 نإف: يتارما اطأ ال انا: لاق قمك «قيخا ناك ةنّوشلاو: لفألا نودي نكي

 رَكَذ ريغ نِم لمخت اَدَلَو ىل َرَّدَك هللا َناَك

 ىَلِإ ٍجاَتْحُمْلا ٍلُجّرلا لْثِم ؛اًبِحاَو ْنوُكَي ام ٍبْسَكْلا نم :َكِلَذ َفِرْع اَذِإَ
 م ا ةوس ٠ 9 2 رق هم 01 0 2 3 5 2 2و و 0 أ

 وه بلو «بسكلا ىلَع ٌرِداَق وهو (ةئيد ءاضق وأ ِهِلاَيِع وأ 2( ةيبفت ىلَع ةنممد

 فلأب متخ لعف وأ «مسا ّلك نأ ءالمإلا لهأ دنع فورعملاو «ءايلاب «(ىيحي) :لصألا يف )١(
 تبلقنا اًملع ناك نإف «ءايزت ءاياندلا ءايحي ءايحتساك ؛فلألاب تبتك :ملع ريغ وهو ءاي اهلبق
 فلألاب هتبتك ةحوتفم ءاي روصقملا رخآ لبق ناك نإف :هلكك ينج نبا لاق «ىيحي :هلاثم ؟؛ءاي

 اوبتكو اياوزو اياورو اياطم كلذكو ايحتسم وحنو بصخلا وهو ايحلا وحن كلذو ريغ ال
 زمهلا دوقعو ةزومهملا ظافلألا .ها.لعفلا يف ايحي نيبو هنيب اقّرف ءايلاب لجر مسا ىيحي

50). 



 را جبت + 0- ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت م

 ِهْيَلَع ُبِجَي اَذَهَق ءِبْسَكْلا نِم هللا َدْنِع ُلَضُمَأ َوُه وب هللا ُهَرَمَأ رمأب اًلوُعْشَم

 .اَمِثَآ اًيِصاَع َناَك ُهَكَرَت اَذِإَو ءِءاَمَلُعْلا ٍقاَمئاب ُبْسَكْلا

 يا ننكر رص عاب رغاص# 2 0 6 عدو 2 قير خم -86- نإ 0
 .هب قدَصتَي ام َبَسَتْكا اذإ اذه لثم :ابحتسم نوكي ام هنِمَو

0-8 

 .اًقْرِر اوُبْلظَي ْمَل َءاَيِلْوَأْلاَو َءاَْثَأْلا َّنِإ :لئاَقْلا ُكْوَ امو

 اهب َّلْصْخَي اًباَبْسأ َنوُلَعْفَي اوثاك ءاينألا 5 ةكاغ لك «كلذك نألا قيلت

 نم ٍجَرلا ّلَكأ اَم أَضفَأ َّنِإ» :ِةِكَع هل ًاوَق «حيحّصل ١ يِف َتَبَت دَقَو . .ُقْررلا

 و و َ 710000 2

 0 عم نوكي املإ اذهَو + اًنيِهَس

 مُهُتَّماَع َناَكَو . .ٌراَصْنَأْلاَو َنوُرِجاَهُمْلا َنيِلكَوَتُمْلا ِءايِلْوَألا ٌراَيِخَو
 راد 3 هلبةهس

 [هالا/ 5/41 . اَهنولَعَمَي باّبْسُأب هلل هللا مُهقْزْرَي

 ه2 2

34 

 :ٍرياَقْلا دبع ِخْيَشلا ٍلْوَق ة ىنعم)
 (قكني َّقَحْلاِب َّقَحْلا َراَدْقَأ تُعّواَم

 ٌّقَحْلا َراَدُقَأ تعَّراَت :ِرِداَقْلا دبع خْيشلا لَ نع :هللكك ُحْبَتلا نيش ذك ]

 .ٌقَحْلِل ٌّقَحْلاِ

 هَئاَحْبُس هللا اَنَرَمَأ دَكَو ءوِرَدَقَو هللا ِءاَضَقِب ٌةَنِياَك ِثِداَوَحْلا ٌميِمَج :َباَجَأَت

 قنا َةَعْدبْلاَو ءِناَميِإْلاِب َرْفُحْلا َليِزْنَو ءِناَكمإْلا ٍبَسَحِب ٍرْيَخْلاب ّرّشلا َليِزْن نأ

 )١( هجام نباو ,«(5554) ىئاسنلاو «(”0674) دواد وبأ هاور )7١9(, دمحأو )١50975((,

 .دواد يبأ حيحص يف ينابلألا هححًّحصو



 6و | و١ رَدَقْلا ٌُباَتِك
 ا 7 2 7 272-2لكتكللكلكككككككككللكك وك

 هس نع هين 2 م ًَء 0 4 2 2 مك - 2 مج همس واهلا خط د

 ِهْيلَعف ىَصَع وأ قَّسف وأ ٌرفك نم لكف ءانِدنِع نمو انسفنأ نم ٍةَعاطلاب َةّيِصْعَملاَو

 نع ُهاَهْنَيَو ٍفوُرْعَمْلاِب ُهَرْيَغ اي نأ هتلعو عملا ِرَدَقِب َكِلَذ َناَك نإَو ءّبوتَي نأ
 ركنملا نم ُهّلَمْعَي ام َناَك نِإَو وللا ٍليِبَس يف َدِهاَجُيَو ءِناَكْمِإلا ٍبَسَحِب ٍرَكْنُمْلا سهو 3 ريغ 507 5 72 0 م 0 م يت سو

 2 ا هاه 21
 * هعفني اَميِف َيْعَسلا َعَدَي ن أ ٍناَسْنِْلل َسْيَ ءىللا رَدَقِب ناَكْطَعْلاَو راو

 هازال  ةةلرقيو وب انا تثآ كيلا رح هلع غيل رك يزل
2 2 

 (ِهْيَلِإ الإ ِةَوَقَلاَو ٍلْوَحْلا نِم أَرْبَأ :ةرابع ةحص)
 ال ِةَّوُقْلاَو لؤحلا نم 1 :ةتابن نب بيطخل 7 كلا ٍلْوَق نَع ؟ كس ت4 ١

 سره

 ِفْذَحي الإ او ِهْيَلَع ٍساَنلا ضْعَب ركنا يل

 ؟اَ مآ دما َباَصْأ ال هل ولاَ ٍلْوَحْلا نِم أَرْبَأ :َلوُقَت

 ُهَرْكَذ اَمَو ءْمَدَصَق يِنْلا ىَنْعَمْلا ٍراَبتْغاِب ٌحيِحَص ُبيِطَخْل طظشلا ك5 ام ُتاَحَأف

 .ٌحيِحَص ُرَخآ ىَنْعَم ُهَل ِءاَنْثِيَساِلا ٍفْذَح نم ُرَكَآلا

 نم لإ ترب :ىتغَمْلا َناَك : ِهْيَلِإ ِةَُّفْلاَو 00 اَذِإ ُهَنِإَ

 نم ٍناَلُف ىَلِإ ُتْئِرَب :ُلاَقُي اَمُك ءيِتَّوُقَو يِلْوَح ىَوْعَد نم :ْيَأ ؟ي
 رس ءِنْيَدلا

 4 ا م 6

2 
0 

 . ل
 عم

3 
 ىذ 5.

 مسالا

1 
 3 ١ 6
 َرْبَأ يّنإ َمُهّللا» :هلكب َيِبّنلا ُلْوَق ُهْنِمَو . .اًَذَه نِم ِهْيَلِإ ٌتْئِرَب :ىَنْعَمْلاَو

 . "”ُنِلاَخ َعَنَص امم َكِّيَلِ

 ٌداَرأ لي ؛ىَتْعَمْلا اَذَه ْدرُي , ْمَل ٌبيِطَحْلاَو

 1 سي 7 0 1 8 نيف هج كيوب هولا ىلإ 1 ::رمأ قدمت فلا لأ

 بتسمتواو

 وم
 هنأ

 .(:؟) يراخبلا هاور 2000(



 ناك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت_

 نا ا ل 0
 .كِلَذ ٍلْجَأل هيَ 0

 هدا 7 سلا افق واصل الان يتق وتلا لوشن تك هل
 .هْيَلِإ اّلِإ ءاَجَتْلاِلا

 هْيَلَع َلَد يِذَلا ِءاَجِتْلاْلا ىَتْعَمِب قّلَعَتم ُروُرْجَمْلاَو ٌراَجْلاَك :ٍِلاَحْلا اَذَه ىَلَعَو
 َراَجْلا َّنأ ٍبيِطَخْلا ىَلَع ُركُمْلا ام ءأربَأ ىتْعَم د ل

 كم 001

 فرح ناكل اذ ٌتيظَحْلا 6 قلو .ةءاتيسالا وكلا اَويأ ِظْفَلِب قلعت رو فلو

 َءَم الإ ٌحِصَي اَل ام َداَرَأ لب ؛ُهْدِرُي ْمَّل ْنِكَل ءَبِجاَوْلا َوُه ٍءاَنْئَيْساِلا ٍفْرَح

5 

 0 نم نو ْعَمَممْلاَو (هَذَعَي امل ءاَنْحِتْسالا َلْبَق ام رف ْعَوَقُم ُءاَتْعِيْسالاَو

 [ 07 هع را انت دعولا
© © © 
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 ها "ا وطنمل تاك 2505

 (هملعت مكحو قطنملا نع ٍلئاسل خيشلا باوج نم دئاوف)

 ةريخب ؛ ُهَل َسْيَل نَم َّنَأَو ءةَياَمِك ٌُضْرَف ُهَّنإ :َلاَق نَمَك :ٌُقِطْنَمْلا اَمأ 7351]

 .للزلا نم نهذلا مصعتو «ةيقطنم اهنأ اهوعضاو معزي نيناوقو ءريكفتلل دعاوق وه :قطنملا )١(
 .باوصلا نم أطخلا زيمتي ىتح لقعلل ةقفاوملا نيناوقلا عضو :هنم دصقملاف

 لخدأو «هقفلا لوصأ يف يلازغلاك مهضعب هلخدأ اذهلو ؟؛ةديقعلا باب يف صتخي ال اذهب وهف

 .وحنلا يف لضفأو «ةغالبلا يف

 ْمِصْعَت ةَيِنوُناَق ٌةَلآ ُهَّنَأ اوُمَعَز اّمَل َعَقَو اَمَّنِإ :ٍقِطْنَمْلا يِف ُماَلَكْلا : :هلك مالسإلا خيش لاق
 .(194/9) هل. هِركِف يف لري نأ َنْهَذلا اًهُتاَعاَرُم

 ْمَل اَم مْلِع ىَّلِإ اهب َّلَّصَوَتُي ٌتْيَح نِم ُتاَلوُقْعَمْلا َوُه :قلنملا عوضؤت دف اًضيأ لاقو
 1 ١1729(.  ١الا/9) .ها . ْمّلْعُي

 ةفرعملا هذه تناك اّيأ ةقيقحلاو ةصلاخلا ةفرعملا ليبس يف دهجلل لذب يهف :ةفسلفلا امأ

 .كلذ ريغ وأ «ةيضاير وأ ةيعيبط تناك ءاوس

 .كلذ ريغ وأ قالخألا وأ «تايضايرلا وأ «ةعيبطلا ةفرعمل ةلواحم وهف

 ال اذهب وهو «ةيلقعلا ةلدألاب ةينيدلا دئاقعلا نع لادجلاو جاجحلل ٌملع وهف :مالكلا ملع امأو

 .قطنملا ملع دعاوقب ديقتي

 وأ «تايضايرلا وأ «ةعيبطلا يف لخدي الف ءطقف ةينيدلا ةقيقحلا نع عافدلا لواحي وهف

 .قالخألا

 هذه ىلع مهدامتعا وهف مالكلا ملعو قطنملاو ةفسلفلا ملع يف لخد نم لالض ببس امأو

 ,  .اهريغو ةيعرشلا مولعلا نم اهريغ ىلع ًةمكاح اهلعجو ءاّيلك اًدامتعا مولعلا
 :يذلا ٍلوْصَأ َةماَع ولا ٍةَمُكِحْلاَو ٍنآْرُقْلا يف َإ :لاقف هلك مالسإلا خيش كلذ ىلع صن دقو

 / .ٍنيذلا َلوُصَأ َنوُكَت ْنأ ٌقِحَتسَت يلا ٍلِئالَّدلاَو ٍلِئاَسَمْلا ني
 . .ِنيّدلا ٍلوُصَأ نم َكِلَذ َسِيْلَ ٍِلِطاَبْلا نص ىَمَسُمْلا اَذَه يِف | سانلا ضف هلخّدُي ام امو
 نَمِل ُلَواَتَتَي َكِلَذ ذإ ؛ هلْهَأَ _-- مَ ةقئالاو فلملا فارم ىلع انقنأ هي هبي ْميِسّْنلا اَذَهَو

 20 .ةلطاَبْلا ِتاَلاَقَمْلا ىَلَع َكَدَْسا وأ :َوَدِساَقْلا ٍةَلدَأْلاِب َلَدَتْسا
 ُلوُقَي ُهللَو ءِفاَميإْلاَو مْلِعْلا ٍلْهَأ نِم َوُهَف :اًليِلَحَو اًمُكُح هيف هللا َّنْذَأ يِذَلا َّيَحْلا َلاَق نَم اَمأَ

 .َليبَّسلا يِدْهَي َوْهَو َّقَحْلا



 ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت م

 م م 7 و .٠ ره“ ل و 2 هيا و لينا نع

 وك وخد نييواستلا فاح ىو ذوقلا ذهن وير نيس ةقناذلاقبلف
 .ِةَلِطاَب ىَواَعَدَو ءَوَدِساَك ٍروُمُأ ىَلَع ٌلَِتْشُم ءِواَدْعَتلا

 ا ل يرو ايدك مقاول لك

 ٍهِمْلِع ٍقيِقْحَت نع ْزُجَعْلا ٌريِثَك ةَرَظاَتْمْلاَو ِرظّنلا ٌدِساَك ٌوُه 3 هب َرِظاَنْيَو «"'1وب

 ره ناك دف نوكي نأ اَدَه يف ٍمْلُكَتُمْلا مالك ِهْيَلَع امْحي اَم ام ةكاك

 و

 اوُدِجَي ملك اهلك قربلا تايخأ رد دَّقَو ةَلاَلَّضلاَو ِةَلاَهَجْلا ِةَياَع 7 ُهَلاَكْمَأَو

 د رومألا نِم ٍقِطْنَمْلا يِف ميعال تذلاهشلا كلك م ام
 وان

 هر م للا 100

 .َرَخآ ٍلِطاَب يف اوُعَقَو نِإَو ْمُهْعَْنَي ُّقَح مُهَل ْلْصْخَي ْم

 ذإ ودا نِم ِهْحَوِب 07 ٍةعيِرَش ىَلِإ ِهبوجَو 1 ُحِصَي الق اذه َعَمَو

 ع

 ىلإ َجاَتْحا ىَّنَح ّقَحْلا نِم لا رت انعفرل ديل ني يأ اننا ةلاع دلك وت

 م6

 َنوَهْنيو ُهَلهَأ َنوُمْذَيَو ُهنوُمْدَي ٍنيّدلا ُةَمََِو َنيِمِلْسُمْلا ُاَمَلُع َلاَز اَم اَدَهِلَ
 [5”-ه/9] هلُهَأ نعو هنع

 نار لطب نأ تس ناك ناو ةقسقلاكرنكلا نأ موُلْعَمْلا نم ل559 ]
 4 مم

 ه-
 ْمَل نم نولهجتسي دق دق "كنه َكِلَدَكَ ٍقَئْظِفَو ءاَكَّدب اّلِإ ال :اًرْفُك وأ و 4#

 يف ٌروُصُق هيف َناَك اّذِإ ْمِهِناَميِإ نِم َنَسْحَأ ُهْناَميِإ َناَك نِإَو ءْمِهِمْلِع يِف مُهْكرْشَي

 :هوُرُكَمِب َسْيَلَق : ْمِهِيَعَلَو ْمهِحاَلِطْطاِب ح اًلِطْصا ٍلْهَأ ٌةَبَط احم مّمأَو -ٍ
 . َكِلَذ ىَّلِإ جيتخأ اًذِإ
 . ًةَحِيِحَص يِناَعَمْلا تَناَكَو

 .ها .ٍةَجاَحْلِل ٌّنَسَح ٌرِئاَج اَذَه َّنِإَ ؛ْمِهِفْرُعَو ْمِهتمَلب ِكْْتلاَو ٍسْرُفْلاَو موُرلا نم ِمَجَعْلا اختك
 ا ف

 .ةفسلفلاو قطنملا لهأ :يأ (0 .قطنملا ملعب :يأ )١(



 احا 8  تتل)ل ب طخ ا ٍقِطْنَمْلا ُباَتِ

 اوما نيل نو اوك ْأوُمرْبَل تبدا ًنإ» :ىَلاَعَت هللا َلاَق امك مهو ءِناَيَبْلاَو ِءاَكَّذلا

 اذإَو (©) َنيهكَف 07 ُْمِهلْمَأ لإ اَُلََأ اَذِإَو © َنوُرَماَكَتي مهم أوم اَذإَو 0

 أوئما نا َنئَك ©) َنيِظِفنَح ع اولِسْرَأ امو ©) َنوُلآَصَأ جلو َّنِإ 136 ف 7

 «© عنب اك ام ُرآكلا بي له © نوري ِدََرْلا لع © َنْوَعْصَ 3 1
 07 /4] .[”5- 79 :نيففطملا]
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 اك فكما يرام لعل نركب غينلا ف ةيعنا ةباكتلا "4
 ةقركم نودي نكشلا رماشلا نهري امكو.ةوضتلا نودي ةن وعلا قيررعلا قطني

 . ٍضوُرَعْل

 0 وي ال روزا تقوي اطلاع 0

- 

 اًماَمِإ ٌراَصَو موُلُعْلا نم , املي َقَّمَح ضْأْلا لْمَأ نم اًدَحَأ ُدِجَت ال 59

 ءاَبِطَأْلاَك ءاَهِرْيَغ اَلَو ِةّيِنيدلا موُلُعْلا نم ال ءِقِطْنَمْلا ٍةَعاَنِصِب اًنيِعَتْسُم هيف

 ِرْيَغِب ْمِهِتاَعاَنِصَو ْهموُلُع نم َنوُقُفحُ ام َنوُقطَحُي مُهْوْحَنَو ُباَتُكْلاَو باسحلاو
 [7* /4] . ٍقطْنَمْلا ٍةَعاَنِص

 ِرْفُك يِف َناَك نَم ِهِضْعَبِب ُديِفَتْسَي دق ام ٍقِطْنَمْلا يِف ا حلا
_ 

 ٍةَضِفاَرلاَو ٍدوُهَيْلاَو ىَراَصَنلا ٌماَوَعَك ؛ٍلاَهُجْلا نِم مهب ُأَمَن نَمِم ٍديِلَْتَو ٍلاَلْضَو

 .ِدِئاَقَعْلا َكْلَي نِم َكِيَلوُأ ِهْيَلَع اَم َكْرَ رت قطنملا 000 رخل

 ىلا ٍليِبَس نع مُهَل َنيْلِضُم ءُمِهُماَوَعِل َنيِنِهاَدُم ِءاَلُؤَه ُبِلاَغ ٌريِصَي

 .يقطنملا ساّيِقْلا :يأ (1)
 .ريبعتلا لوصأ ٍةَفِرْعَم ٍنوُدب ربعُي نيزجكلا ضنا «ىوولا نعت قفالاحلا 0 00

 ب لوصألا ودع نع ملعلا اذهل َيلبج ٌملعو ةبهوم هدنع نكت مل نمم - هريغ انْ نك

 .َنيِرَخآلا ءاَنْعِتْسا ٌبجوُي
 دل نك ل يلا دنا لوفلا اطغنلا نحت



 هنأ مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ري ل
 تت 7 ا د حا 65

 ه- 0
 مسج لأ < شموع نس دايس عع < 8 نع َق

 امك قحلا نوكرتي لب ؛لطابب الو قحب نورقي ال «ةق دانز ةيقفانم نو عك وأ

 [؟4 /] . "0لطاَبْلا اوُكَرَت

 رار رع ويسر رخو ترو رمال نت هب لصْحَي اَم هال

 نم ٍقِطْنَمْلا ٍةَع عام ىف امل ال لا [ون] يف ناك هيزكل وه املك" : ُّقَح نع ٍريِبْعَت

 .ةلامكلا

َ 

 ُتَئْسَح :دّوَهَت اذ ٌيِسوُجَمْلاَو ءَسََجَمَت اذ َكِرْشُمْلا نأ : :موُلْعَمْلا نِمَو

 َةَدْمُع َكِلَّذ َلَعْجُي ْنَأ ٌحْلْضَي ال ْنِكَل ءَكِلَّذ َلْبَق ِهيِف َناَك ام ىَلِإ ِةَبْسنلاب ُهُناَح

 يملا نجلا لهَأل

 3 2 رع 2# 2 2 م 0

 6:5 ل ل سا

 0 ةلمأ ذو لا لأ ست ا , ديرْخلاَ ملا قيقا ٍقيِقْحَتلا

 .دِعاَوَقْلا ٍلَمْكَأ ىَلَع ٍةَلوُْعَمْلا يِناَعَمْلا ٍةَروُص يف

 اًهبِلاَوَق ٍفاّلْخب صاح عضو ىَلِإ ُج اتحت اًنْحَت ال َةّيِلْفَع ٌةّيِرظِف يِناَعَمْلاَف

 ىناقكل] ذهبنا فلا نوضلا .لككأ 9 ىَتَمَف «َعّوتَتت نإ ظاَقْلَأْلا ّيِه يتلا

 نِم موُلُعْلا ٍقيِقْحَت ىَلَع َنّوْعَأَو َعَمْنَأَو َلَمْكَأ َكِلَذ َناَك :ٍةَحِِحَّصلا ٍةَرظِفْلا َعَم

 ب هه حالطضا را ا ل ا الا و

 [؟6 /4] . صاح

 برغلا قطنمب اورهبنا نيذلا «نامزلا اذه يف مهريغو نيقفانملاو نيدحلملا لاح وه امك )١(
 امم مالسإلا ولخ كلذ ببس نكي ملو «مهتمأ اورقتحاو مهنيد اوكرتف «مهنيناوقو مهمولعو

 اهب ءاج يتلا نساحملا ىلع مهعالطا مدعو مهلهجل لب «ةنسحلا رومألا نم برغلا دنع

 .برغلا دنع امم لضفأو مظعأ يه امم مالسإلا

 ؛ٍلِطاَب نَع ٍعوُجَر وأ ءِنْهِذ ٍذْحَش نم برغلا نيناوقو ةفاقثو ملع نم ٍساَّنلا ٍضْعَبِل لصح امو
 قحلا نم برغلا دنع اَمِل ال ءٍِلاَح ْأَوْسَأ يف َناَك ِهِنْوَكِل َوُه اَمّنَِق :باوصو ّقَح نمت ٍرييغَت وأ

 .ّينقتلاو يفاقثلا مدقتلاو



 هييرَعْلا ةكيّصلاب اَهوُعاَصَت لِئاَوأْلا ُموُلُع مِهْيَلِإ ْتَلَصْنا َنيِذَلا ُدِجَت ”ده؟ ]|
 2 ع 2 0 يا حئيناو جنط هنا م ع قو ع ا يا ان ما هو5 وع

 ال ام راَصِيْخاِلاَو ٍةَطاَحإلاَو قيِقَحَتلاَو ٍلاّمكلا نِم اًهيِف َءاَج َنيِمِلّسَمْلا ٍلوَقعب
 دك ا ل 5 0 3 ا تك وس 2 0 - ٠

 َقاَمِن ِهيِف نَم َنيِرْخَأَتُمْلا ٍءاَلْوَه يِف َناَك نِإَو .'"”لِئاَوألا مالك يِف ُدَجوُي
9 

9 

 كاع لي و - 2 ردا ساما مف 0 . هاد ه ساد هاسآك الا
 نم ِهَِكَي هللا َلَوُسَر هب ْتِعُب ام ةَكَرَب ٍةلْمَجلا يف مِهّيلَع ْتَداَع ْنِكل «لالضَو

 .دَحَأ هيف اَهُكِرْشُي ْمَل يِذَلا ِناََبْلاَو مّلِعْلا نِم ُهَنَمَأ هئيِتوأ اَمَو ءمِلكلا عِماَوَج َ 0 36 2 5 2 00 2 ه2 ٌُ أ رس 2

 ]4/"١[
 9ك

 تحاص وظشرأ لوألا هككفلعت اهَعضَو قطتملا ةعاتم نإ 57 3 00 6 د هس د يع هاك يار َ أ

 [/4] . ميِلاَعَتلا

 َنوُلَّوَأْلاَف ٍ؛ِكْرَّشلاب َنوُرُمْأَي نورخأتملاو َنوُمدَقَتْمْلا ِمُهُسوُؤُر َناَك 504 ] < لك عولف < عقم ٠ ُ 2 م َ
 اوناَك َكِلْذَك ءِتاَداَبِعْلا ٍفائْصْأِب اَهَنوُدَبْعَيَو ءىَّرْعُصلا َةَهِلألا َبكاَوَكْلا َنوُمَسُي يس ا سا اه حمو 2 10 س2 2 م 4 - 0 < ٌةاس
 َ يا 7 ص _ 8 5 7 ه- 2 2 هاو سقم 0 0 0 8 .٠

 وأ َكْرَشلا َنوْعَوَسُي لب ؛َديِحْوَتلا نوُبِجويَو ٌكَرْشلا نع َنْوَهْنَي ال مالْسِإلا ٍةَلِم يِف
5 

 ع - وو

 .َديِحْوََتلا َنوُبِجوُي ال وأ هب َنوُرُْمأَي

 2 3 م رع 20 20 اق ع. قو م و 30 2س ا 0

 :الضأ مُهَدْنِع سيل ِةَواَمّْشلا نم ةاَجْنلاَو َةَداَعَّسلا لّصحَت هب اَم َناَك اَذِإَف

 :ىَلاَعَت هللا َلاَق اَمَك ٍِتاَساَيَسلاَو ٍلاَمْعألاَو قالخألا نِم هب َنوُرُمْأَي اَم َناَك
 ها أ 5 9-5 مم سد ا  .ىود مودل و 0 2 < 2 وكر

 .[7 :مورلا] 4 َنلِفلَع ره ةرخالا ِنَع مهو اينذلا وول نه ارهلظ َنوُمَلعَي

]""5 - ”:/9[ 

 سه لكل ب .يبا 7 ىو ؟ وع ردو عال وريم 2 55 مهل وك
 «تاّروّصتلا ديفت يتلا دودحلا يِف رصخنم هلك مهمالك نأ تير ل ١

 ما يبا »بع شل واع هيو شتا 8 هه هما عومي ياسا هال 2
 ديفت ىَتلا ٍةّسيقالا ىفَو .ةيظفل وأ ةيمسر وأ ةيقيقح دودحلا تناك ٌءاَوَس

 ٍءارقتسا وأ ( ليثمتو دبس وأ «ٍلومشَو مومع ةسيقأ تناك عاوس «تاقيدصتلا 2 ---_ 5 0 5 4 0 قا 5 5 ممم ًَء هيدا مه ًَ و وعول 6 + 7 2 3

 و

 سس ل

 . عبتتَو

 َءاَج :ةيمالسإ ةغايص اهوغاصو «هنيناوقو برغلا مولع نامزلا اذه يف نوملسملا ذخأ اذإو )١(

 .مهِمالَك يف ُدَجوُي ال اَم ٍراَصِتْحاِلاَو ٍةَطاَحِإْلاَو ٍقيِقْحّنلاَو ٍلاَمْكْلا نِم اَهيف



 ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت م

 [46/4] .ٍلْوَقْلا يف اّمَِو مْلِعْلا يف اّمِإ :ِفْلكَت نِم ولْحَي ال ُهيِلاَغ مُهُماَلَكَو

5 

 (مولعلا يف دودحلا فلكت ٌمذ)

 ُةَعاَنَصلا اَمّيِس ال 0مدآ ينَب يف ٌةَليِلَق ٌةَقِئاَط ٍدوُدَحْلاِب َنيِمّلُكَتُمْلا َّنِإ 55ه5]
 مه 9 | 5 0 و

 . ةيقطنمل

 نِمَو .َمَدآ يِنَب نِم ٌةَفِياَط اَهيِف ُهَفْلَح َكَلَسَو ءوُظْسِرَأ َوُه اًهَعِضاَو َّنِإَ

 .َكِلَذ نود ٌةَلِصاَح - ْمِهِتَّصاَحَو ْمِهِيَماَع - َمدآ يَ موُلُع َّنأ موُلْعَمْل

 اًموُلُع َمَدآ يِنَب مَّلْعَأ اوُناَك َنيِذّلا  ٍةَمألا هِذَه ني َهَناََتلا َوُرُقلا َنَ
 ْمَلَو ءاَموُعِدَتْبَي ْمَل مُهْنِإ ؛ْمهتكاَع نم ٍدوُدْحْلا هيله فلكل نُكَي ْمَل - َفِراَعَمَو

 . ْمُهَل ْتَيْرُع ُةَيموُرلا ٌةّيِمَجغألا ُبْيُكْلا نكت
 ٍةَعِدَتْبُم نم مُهَدْعَب ُتَنَدَح اَمَنِإَو 4 سهاصااس

 5 لإ فكي ال ا اَم ٍلْهَجْلاَو ٍناليخالا نم مُهَنيَب َراَص

-_ 
5 

 را مولغلا و ِهِذَه َةَمِيَأ ُدِجَت ال َكِلَّذ ٍرْيَغَو ٍباَسِحْلاَو بطلا ُّمْلِع َكِيَّذَكَو

 ٍلْهَأ نَم ْمِهِتَعاَنِصِب َكِلَذ طَلَخ نم اَّلإ ٍلْصضَمْلاَو ٍسْنِجْلا نيم َةَبْكَرُمْلا َدوُدَحْلا ِوِذَه

 مقفي كيف ءوباَتك ُلْثِم ِمَلاَعْلا يف َسْيَل يذلا و هئوبيس لثم ةاَحنلا َكِلَّذَكَو

 .هرْيَغ َلَعَف امك َكِلَد ِوْحَنَو ٍلعاَقْلاَو مشالا ّدَح هيف تّلكَتي ْمَل : ِبَرَعْلا ٍناَسِل

 . ْمُهَدَْنِع اهيفا نسلم اَهَلُك ٌةريِثَك اًدوُدُح اوُركَذ مالا ّدَح ٌةاَحْنلا فّلُكت امََو

 َكِلْذ ِوْحَنَو ِرَبَخْلاَو أَدَتْئُمْلاَو ٍلِعاَمْلا َدَح نِم مُهوُرخَأَتُم تّلكت اَم اَمَكِلَذَكَو

 .اًهيِف ٌقِذاَح اَلَو ٍةَعاَنّصلا يف ّماَمِإ َرُه نَم مُهَدْنِع اًهيف ْلْخْدُي ْمَل

 َكِلْذ ِرْيَغَو سالو ِةَراَهظلِل ءاهقملا ضقت اَهْفّلَكَتَي يِتَّلا ةودكلا َكِلَذَكَو

 . ْمُهَنْيب َهَلَو اَدَتْمْلا ءاَمْسَألا يِناَعَم نِم



 _# وو ٍقِطْنَمْلا ٌباَتِك
 22 123201 1 52559595999999-5-716232902002029725959595955555555555ل2313ل9و

 بَحْلا لْثِمِل ِهْقِفْلا ٍلوُصَأ يِف َنوُرِظاَنلا اَهُفّلَكَتَي يلا ُدوُدُحْلا َكِلَذَكَو
 . "0ُنَمْلا يِف ذ ماَمِإب ٌسْيَل نم اّلِإ اَهيف ْلَحْدُي ْمَل َكِلَدِرْيَغَو ٍمْلِعْلاَو ٍساّيِقْلاَو 0( 2

[5/9: - 5:] 

 ه2 2

 (7(نييقطنملا ىلع درلا :باتك نم دئاوف)

 عفتني اَلَو ْنِكَذلا ِهْيلِإ ُحاَتْحَي ال َيِنائوُيْلا َقِطْنَمْلا َّنَأ مَلْعَأ اَمِئاَد تنك ةقع#]

 .ةليلبلا وب

 5 اهتم نيك قدص نم اكيأَر امل  ٌةَكِداَص ةاَباَضَق نأ تشخأ كلك" ْنكَلَو

 اك كلذ ف متكو اياب و ا اخ لنا

 ٍليِوُمّتلاِ َةَفِسْلَمَتُمْلا ْمُظَعُي معي هتْيَأَر نم يب َمَتجا ةيردتكسالاب تنك اّيَلَو

 . ٍليِلْضَتلاَو ليِهْجّتلا نم ُهَتوُقِحَتْسَي اَم ضْعَب ُهَل تْرَكَذَه هِنيِلْقَتلاَو

 ىَلَع ماَلَكْلا نِم ٍرْصَعْلاَو ٍرْهَظلا َنْيَب ٍةَدْعَق يِف تْبَتَك ينأ َكِلَد ىَضَمْفاَو

 . ًةَعاّسلا َكّلت ِهتفَّلَع ام قطُنَمْلا

 ىف عيورلع هدلكك امبق» تناك يقتم نأل (ييتم نم كلذ نكي مَ
 ْمِهِلوَق ٍداَسَك ٍلَوُصَأ نم َوُه ِقِطْنَمْلا يِ ُهوُرَكَذ اّمِم اًريثَك ّنَأ يل َنَيَبَتَو ءِتاّيِهَلإل

 [87 /4] م

 هه ه

 (يلومشلاو يلقعلا سايقلا يف لوقلا قيقحت)

 يِبَأَو يِلاَعَمْلا يِبَأَك يأَرلاَ مدخلا ٍلْهَأ يِرُخَأَتُم نِم َلاَق نم ه4

 اهيف نسل ءكاَلْقَعْلا نأ ف : ْمِهِرْيَغَو يسدقملا ٍدَّمَحُم يِبَأَو يِزاَرلاَو دِماَح

 .دوصقملا ىهتنا انه ىلإ )١(

 .يطويسلا بيذهت وه لب «لصألا وه سيلو (؟)



 هنأك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت سرب

 ىَلَع ِتاَّيِلْفَعْلا يِف َدامِتْعالا َّنِكَلَو ءِتاّيِعْرَّشلا يِف ُناَيِقْلا اَمَّنِإَو ءٌناَيِق

 لب ؛َنيِمِلْسُمْلا ٍراَطُن ٍلْوَقِل َتِلاَخُم مُهْلْوَنَ : اَعَلَظُم َكِلَذ ىَلَع ُلاَّدلا ليَِّدلا

 يف وب ُلَدَتْسُي اَمُك ِتاَيِلْقَعْلا يف وب ُلَدَتْسُي َساَِقْلا َّنِإَف ؛ِءاَلَقْعْلا ٍرِئاَسَو
 [1117/4] . ِتاَيِعْوَّسلا

 ِساَّيِقْلا ىَّمَسُم يِف ُنمََّنلا َعَّراََت د 8 كدي 1 ل ا

 5 احم 4لز ءمكلا 1 4 2 :ل دل 31 5 ٌةفئاَط ْتَْلاَتَك

 يف زاَجُم "2 ليثمتلا ٍساّيِق يف ةقيِقَح وه :ٍلوصالا لهأ نم ةفث

 .سدقملا 1 أت َلاَرَعْلا ٍِماَح ىبأك ؟لوُمَّشلا سايق
2 

 ٍنْباَك ؛ليِثمّتلا يف ٌزاَجم ٍلوُمْشلا يِف ةَفيِقَح سكَلاب َوُه لب : ٌةَفِئاَط ْتَلاَقَو

 . هِرْيَغَو م

 اَمُهْلوانََي ُيِْفَعْلا ْساَيِقْلاَو ءاّمهيِف ٌةَقِيِقَ َوُه لب : داجلفلا نين لاك

 موُلُْلا ٍعاَْنَو هلا ٍلوْصأَو نيا روع ىلا لا 1
 و كش اَمَّنِإَو رخل ةَقيِقَح ُةَفيِقَح َوُه اَمِهِدَحَأ َةَقيِقَح َّنِإَف ؛ُباَوَّصلا َوُهَو ةّيِلْقَعْل

 .ٍلاَلْدِتْساِلا

 ِنّيِعُمْلا ءْيشلا َريِدْقَت ُلَواَتَتَي اَذَهَو «وِرْيَغِب ِء ِءْيَّشلا ٌريِدقَت :ِةَمَللا يف نماَِقْلاَو

 ُلاَثِم َوُه َىّلُكْلا َنِإَ ؛ ِهِلاَكْمَأِلَو ُهَل آ ٍلِواَنتْمْلا ّيَلُكْلا رْمأْلا ُهَريِدَقَتَو ِنّيَعُمْل

 .ُهَل اَقِفاَوُم اًمباَطُم َناَك اَذَهِلَو ؛هتاَئْرْجِل " يف

 0-0 ءاعلا تشملا ىلإ ِنّيِعُمْلا نِم ِنْمَذلا ُلاَقِتْنا َوَه رعت ُنماَيِقَو

 َلِقَتْني ْنأب أب «َىّلُكْلا َكَرَكْشُمْلا مَرْلَي اهدام خلا ِِرْيَعِلَو هَل ٍلِواَتتْمْلا َىّلُكْلا

 :نيعملا وهو ٍلّوَأْلا موُرْلَمْل 7 ميال ّيّلكْلا َكِلَذ نِم

 «ٌصاَخْلا ىَلِإ ٌماَعْلا َكِلَذ نِم ُلاَقِْلا َّمُث ٌماَع ىَلِإ ٌصاحَح نِم ُلاَقِتْلا َوُهَق

2 

 عِماَج ىَلَع َءاَنب ؛ِرْيَغ ىَلَع هب َمِكُح اَمِي ِءْيَش ىَلَع ْمُكُحْلا َوُه :ٍليِعْمَتلا ُساّيق :خيشلا لاق 012(

 .(9١ال/9) .اَمُهْنْبَي كَرَتْشَم



 مب ٍقِطْنَمْلا ٌباَتِك

 َكِلَدب ِهْيَلَع ْمكَحْبَك ِنَوَأْل يْزَجْلا ىلإ يللا َكِلَك نم مث يل ىلإ ينْزُج نم

 . نّلكْلا

 ادخل نزلا ةلواذم قف مخ بلت نازك ذهل

 لَب هِموُرْلَم نم ّصَحَأ ُنوُكَي ال ُمِزاَللاَو مكحلا ُدوُجُو ليِلَدلا

 .َّمَعَأ ِهِنْوُكِب ىّتْعُملا َوْهَو
 ل : ليِثْمتلا ُنماَيِق ا اّمأَو

 َكَرَكْشُمْل مَرْلَ 4 َرْلَي مكحْلا َكِلَد َّنَأل ؛ ََلُكْلا ِكَرَكْشُمْلا ىَنْعَمْلا َكِلَذ ىف اَمهَكاَرِيَش

 ا 0

 او او 5 وام 0 اقام

 1١

6 6 
7 

 ل
0 

 ب

 ٍلاَوْقَأ ةثالث ىَلَع ساّيِقْلا ىّمَسُم ىف ُنماَّنلا م

 ىبأو ٌلاَرَعْلا ٌُلوَق َوُهَر «لومشلا ىف ٌراَجَم ليفتتلا ىف ةقيقح هنأ :اهذَحأ
1000 1 

 تا آ 040000 ره 00 .٠ 0ك َ
 مرج نبا لؤؤَق وهو سكعلا : يناثلاَو

 َنِإَف ؛ُروُهْمُجْلا ِهْيَّلَع يِذَّلا حَصَأْلا َوُهَو ءاّمِهيِف ُةَقيِقَح ُهّنَأ :ُتِاَنلاَو مل 31

 : ىلإ ُمِسَقْنَي ٍروُهْمَجْلاَو اًنباَحْصَأ َدْنِع َناَيِقْلا

 . ٍلْقَعْلاِب هيف ىَّقَتْكُي اَم َوُهَو «يِلْمَع -أ

 :عرشلاب مولخت لضأ ني دف 3 ال ام وغم ورك ىلإت - ب
 : ْمِسَقْنَي اَساَيِق ىّمَسُي اَم َلُكَو ٌيِعْرَشلاَو َيِلَْعْلا نم َلُكَو

 . ٍليِثْمَت ٍساّيِق جيلا
 و

 5 د

 لومش ساّيقو ب

 و 0 وعي

 [04/4] .ُهُلَمْشَي يِذَّلا َّماَعْلا ىَنْعَمْلا مّكُح َتْحَت ِءْىَّنلا ُلاَحْدِإ :يِناَن

 هه م



 ل

 هنأ مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 07

 (ِباَسِحْلا مَّلِع عفانم)

 يملا ةَّسَدْنَهْلاَو ِلِصَمْنُمْلا ٌمكلاَب ٌملِع وه يذلا ٍباَسِحْلا َمّْلِع َّنِإ م

 دادغألا عْمَج لثِ ؛ةنبْلأ ٌضيِقَّنلا ُلِمَتْحَي ال ٌيِنِقَي ٌمْلِع : ٍلِصَنُمْلا ّمُكلاب ْمْلِع َيِه

 ضغَب ىلإ اًهِضْعَب ٍةَبْسَِو اَهِيرضَو اَهِيَمْسِقَو

 نومي و ناك و. «ييزوم اعرف يعمر نبل اذنم ناك "لو

 :ددعلا تاكضأ هناك

 0 ِباَذَع نِم ِهِب وجنت اّلَو ءَسْفَن َكِلَذِب ٌلْمْكَت ال ْنِكَل

 ال َِهَق 0 د ل دَِلَ
 د

2 

 ا

 . َكِلَذ ِوْحْنَو موُجنلا ماكأ يِفَ ِتاّيهَلِإْلا يف ُهتوُلوُقَي ام ىَلِإ يناَّئلابَو

 ام ٍمْلِع دلي َناَسْنِإْلا نإ ٍ؛َكِلَك ِرْيَعِب دلت امك َكِلَدِب ُسَّْنلا ْذَمْلَت دق ْنِكَ

 َوُه اَمِ َكِلَذ نع اًلوُعْشَم نكي ْمَل اذ ؛ُةَعِمَس نكي ْمَل اَم عاَمَسَو ُهَمِلَع نكي ْمَل
 مق م6

 ِْهَللا ٍسْنِج نِم َيِه يلا ٍلاَعَْأْلا نم عاَوْنأ ْذَعَْي دق اَمُك ءُهْنِم ُهَدْنِع ْمَمَأ

 . بلل

 َحيِحَّصلا َمْلِعْلا ُسْفَّنلا ُداَتْعَت َكِلَذ ِةَِرْعَم ىَلَع ٍناَمْدإْلا يِفَ :اًضْيَأَو

 خط كلذ يذ توكيت م «ميق لا نماتفلاَو ةَقِداَصلا َةَحيِحَّصلا اًياَضَقلاَو

 ىَلَع َكِلَّذب َنيِعَتْسَتِل ؛ُهُلوُقَتَو ّقَحْلا مّلْعَت اَهّنَأ ُسْفّنلا ُدَوَعُتَو ءِكاَرِْإْلاَو ِنْمّذلا
 [77/9-138] .َكِلَذ َقْوَف َيِه يتلا ةقِرْعَمْلا

0 

 .قطنملا ملع :يأ )١(



 ا ٍقِطْنَمْلا ُباَتك

 (ٍةَسْنَهْلا نِم قِطْنَمْلا عْضَو ُاَدْيَم)

 َكْلَي ٍدوُدْحِل اًدوُدَح ُهْوَّمَسَو ءٍةَسَدْنَهْلا نِم ٍقِطْنَمْلا عْضَو م هنا

 ٍفْعَضِل اَذَهَو ءٍِلوُقْعَمْلا ٍلُكَّشلا كا ِسوُسْحَمْلا ٍلكّشلا نم هم اوُلِقَْنيِل ٍلاَكْشَأْلا

 .ةَديِعَبْلا ٍقيِرطلاب الإ مِهْيَلَع ِةَفِرْعَمْلا ريكو ْمِهِلوُقُع

 ام ٍناَميِإْلاَو حِلاّصلا ٍلَمَعْلاَو ِناَيَبْلاَو ملل نِم ةيولستلا دكر َلاَعَت هَلئاَو

 1١[ /9] هو ل ا ل

 عِئاَرَّشلاَو ٍداَعَمْلاَو ِتاَرُبْنلاَو ٍِتاّيِهَلِإْلا نِم َءاَيْشَأ يف َمّلَكَت ائيِس ُنْبا تعز

 7 ؛ْمُهُموُلُع اَهْنَعلَب اَلَو «ْمُهَلوُفُع اَهْيَلِإ ْتَلَصَو و فلس اهي َّْلكتي
 ع ةيييحملا ِةَدِحاَلَمْلا نَع ّدخأ اَمَنِإ َناَك 0 تلا نِم اَهَداَفَتْسا

 . ةّيِليِعاَمْسإْلاك َنيِمِلْسُمْلا

 نسَخأَو ٍداَحْلِإْلاِ ةيلسملا َدْنِع َنيِفوُرْعَم مُهعاَبْنأَو هت ُلْهَأَو وه َناَكَو

 . ضْخمْلا َرْفُكْلا َنوُنِطْبُي ٍنِطاَبْلا يِف مُهَو ءِضْفّرلا َنيِد َنوُرِهْظُي اَم

 اذايك امك ْمِهِراَتْسُأ ُكْنَمَو ْمِهْراَرْسَأ ٍفْشَك يف َنوُمِلْسُمْلا فَّنَص دَقَو

 ٍدوُهَيْلا نم َّقَحَأ َكِلَذِب اوُناَك ذإ ِ؛ِهَيْلاَو ٍِناَسّللاِب مُموُنَماَجَو ءاَراَغِصَو
 [ل"4 1“ /1 . ىَراَصتلاَو

 مْلَتْسَي ال ٍضْقنلاَو لطاَبْلا نم '' 'مِهِاَلَك يِف ام ام َناَيَب اب نأ ْمَلُعا تع
 . ُةوُعِبتي ُمَلَق 0 مهْيَلإ هللا ّتَعَب اّذِإ اَّلِإ قرخآلا شق ايما مُهَنْوَك

 قير ىَلِإ ْمهِقيِرَط نع َلَدَعَف ٌيَحْلاِب ُلُسْلا ُهنعاج نم ذأ هب تَرْعُي لب
 .ةَرِخآْلا يف ِءاَيِقْشَأْلا نِم َناَك ٍءاَلُؤَم

 . ْمِهِرْيَغ نم َلَقْعَأ اوناكل ءاّيبنألا اَلْوَل ُمْوَقْلاَو

 .هِضْعَبب اوُرَمَك نِإَو مَمَأْلا يف ُهاَياَقَبَو ٌنَحْلاِب اوُءاَج اَنْ َّنِكك

 .هريغو وطسرأك ىمادقلا ةفسالفلا : يأ )غ1(



 ره

 هناك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ولا م
 هك للللبببلبتدبتدبعجا 04

 رو اي واكف «َميِهاَرْبإ ٍنيِد نِم اَياَقَب مُهَدْنِع َناَك ِبَرَعْلا وكرشم 0 هو

 [1 38 - ا /4] . ْمهِلوُصْأ ىَلَع ُهَلاَثْمَأَو كشر نوفا يدا َنيِكِرْشُمْلا ِةَفِس َةَفِس

 تَقاَض اّذِإَو ءاَهَناَراَبِع ُتَعَسَّنا :اَهَتاَرُوَصَتَو ُلوُقْعْلا تَعَسّنا اَذِإ كدا

 امك هنامللاو لتعلا مورغت 116 اهتعاض َيِقَب ُتاَرّوَصَّتلاَو ُتاَراَبِعْلاَو ُلوُقْعْل

 ْمِهْزَجْعَأَو ءاناَيبَو اًمْلِع ِساّنلا ٍقّيْضأ نم مُهُدِجَت «َنِناَنوُيْلا ٍقِطْنَمْلا َلْمَأ ُبيِصُي
 . اًريِبْعَتَو اًرُوَصَت 26# 2م م

 : ٍقِطْنَمْلا ٍلْمَأ تانيدامو مرتفلا يو ةرضتالا ك1 ناك نع اذهل

 ّيِعْلا نم َحِضاَوْلا ُحاَضيِإَو ني ناب ةلياكو اكسو تلكتو 183:0

 .مُهفيِرَط كلشي مل نَم ان هلا ىَاَع يتلا ةَطَسْفَسلا ني ٍعاَوْنأ يف َكِلَدُهعِوُي دق

 اَهَنَأِب ِسْمَّسلِلَو ٍناَسْنِإْلِل ْمِهّدَح لْثِم : :ْمِهِدوُدُح يِف مُهْئاَمْلَكَت كلذكُو

 نو هوت زكا اذ لكم نقلا ولو ءاَراَهَن ُعُلظَي ٌبُكْوَك
 ؟ِساّنلا ٍلَهَجأ مس ه5

 ْنَأ اّمِإَف ٌسْمَّشلا فري ْمَل نَمَو ؟ ٍسْمّشلا نِم ُرَهظَأ ءْيَش ِساّنلا َدْنِع لَهَو

 .ُهَل َمَجرَيَ طل َلَهَي
 ٍقيِرطب َبِكاَوَكْلا اَلَو َراَهّنلا ىَرَي اَل اَذَهَق ُهاَمَعِل اَمَآَر َنوُكَي ال ْنَأ اّمِإَ

]١5١9- ١٠8/4[ 

 اَهْيَلَع ِثيِدَحْلاَو ِنآْرُقْلا ْمْهَف فق هّقَوَكَي يلا ةُيبَرَعْلا' ملكت ناك اديهَلَو محتل

 . ٍقطْنَمْلا ٍفاَلْخب ٍةَياَمِكْلا ىَلَع ٌضرُف

 َش 0 صال 0 ل

 هذه لصأ وهو «مالسإلا خيشل نييقطنملا ىلع درلا :باتك نم تبثملاو «(ٌدِجَي) :لصألا يف )١(

 .يطويسلا اهصخل يتلا ةداملا
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 نوح قل تالا اكوتعتل جذل فحل 5 قولا نأ كل روف
 ا هما تلا و اول وي انكر قرشا اي راي اك زينل نادل
 .[17 :ىروشلا] «َناَرِمْلاَو ّىَلْلِي بتكلا َلَْنَأ ىلا ُهّأا» :َلاَق

 7 آ - -ِ
 .[؟6 :ديدحلا] «نآَريِمْلَأَو َبتكلا مهعم انلزنأو تسيل اًنلَسر امرأ دل :َلاَفَو

 ل
 0 5 8. 2 1 رو ل 3 2 2 م م و ريح تيك م2 86

 ٍِناَنوُيلا ٍقِطْنَمِب طق ْعَمْسَي مل نَمِم ءاَنِتّمأ ٍرْيَغَو اَنَتّمَأ َدْنِع ٌدوجْوَم اَذَهَو
 5 3 6 هرد 2 2 ا 5 0 24 7 ًِ

 ْمِهِناَسِلِب اَهْنَع اوُرِّبَع يتلا ِةّيِقِطْنَملا يِناَعَملا ىلإ َةَجاَتْحُم ريغ َمَمألا نأ َمِلَعَف

 .ةَيناَثلا ٍتاَلوُقْعَمْلا يِف مُهُماَلَك َوْهَو
 2 2 .ه د 9 ىو يارس 2 و 012 رو 508 ه5 2 و و د

 مل ام مَلِع ىلإ اهب لَّصَوَتُي ثْيَح نم تالوقْعَملا وه :قطنَملا َعوضْؤَم نإف

 -١727[ ١الا١/4] 7

 مُهَلاَلَض َنوُنْبَي َنيِذَّلا ٍةَمِسْلَقَتُمْلا ِءاَلُؤَم ٍلاَلَض ِناَيَب يِف اَنُه اَنُمالَك 7579]

 ؛ِتاَلوُقْعَمْلا يِف ٍلْهَجْلاِبَو ءِتاَلوُقْنَمْلا يِف ِبْذَكْلاب َنوُقّلَعَتَيَك «ْمِهِرْيَغ ٍلاَلَضِب

 َناَك ُهْنَأ اوُعِمَس مُهْنأل ؛نآَرُقْلا يِف ٍروُكَذَمْلا ِنْيَنْرَقْلا يِذ ٌريِزَو وطْسِرَأ نإ : ْمِهِلْوَمَك

 .ُرَدْنَكْسِإْلا :ُهَل ُلاَقُي ِنْينْرَقْلا وُذَو هِرَدْنَكْسِلا َريِزَو

 ماس افلا ردا ناو 8 كك نو لا الي ال ل جل و وكف دعا
 سبلَيف ْنْبا وه وطسرأ هل َرِزَو يذلا َرَدنكسإلا نإف ؛ْمِهِلْهَج نِم اذَهَو

 اكو ةاَبخأ ُرَْي نم َدْن سلا ىلإ َلِصي ْمَل ءسْقْلا ضر ىَلإ َبَد امن َوُمَو ءىَراَصَنلاَو ٍدوُهَيْلا َدْنِع ٍفوُرْعَمْلا موُرلا ُحيِراَ ُهَل ُحَرَوُي يِذَلا َيِنوُدَْمْل
 َناَك َنْيَنْرَمْلا وُدَو َماَنْصَأْلا نوديقي نيك رشم اوناك هَمْرَتَو 8ك َكِلَّذَكَو

 َوُه :ُلوُقَي َرَدْنَكْسِإْلا ِهيّمَسُي نَمَو ءاَذَه ىَلَع اَمّدَقَتُم َناَكَو «هللاب اَنِمْؤُم اًَدَحَوُم
 مه

 .اراّد ُنْب ُرَدْنَكْسِإْلا

 ِلْفَعْلا نع ٍساَّنلا ٍدَعْبَأ ىَلَع وُجاَر اَمَنِإ ُةَفِسْلََُمْلا ِءاَلْؤَم َناَك اَذَهِلَو

 .نفلا اذه عوضوم وه اذه )١(



 23 23 202 امل ا يا هنأ مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ما

 ٍنيِدَو نانونلا ةفشلف نق مُهَبَهْلَم 0 ل ل ؛ِنيّدلاَو

 ضف رلا(ورَهْظََو :+نموخملا

 نَع ِةَديِعَب ٍةَيِلِهاَج َةَلْوَد يف نوقف اَمَّنِإَو ماَلَكْلا ٍلْهَأَو ِةَ ٍةَقٌَوَصَتُمْلا ٍلاَُجَكَو

 كلرلا ةكرشلا هوت ُّئ : قينفانم امور ةاراقك اك ةعناكيألا# ملعلا

 . َنيِقِفاَتُمْلاَو ٍراَمْحْلا نِم ِهِلوُسَرَو هللا ِءاَدْعَأ ىَلَع اًمِئاَد نوقفني اَمَّنِإ َكِلَذَكَو

]١ 7/5 - ١/6 /9[ 

 اًهيِف اَم َنوُْيَيَو ءِقِطْنمْلا لفأ ٌقيِرَط َنوُبيِعَي َنيِمِلْسُمْلا ُراَّطُن َلاَّر اَم ل

 ٍقِطْنَمْلا دايقإ نلإ اهلأ ومو و ولا 0 لقعلا روصو لاَ يلا ني

 هٌّب هس

 َعَم اَلَو ُهَنوُلاَوُي نَم َعَم ال ْمِهِتَرَظاَنُمَو ا يف اموُعلسَي نأ زي 2

 ٍقِطْنَمْلا نِم َةَمّدَقُم َلَكْذُأ ُهَنِإَف ؛ِدِماَح يبأ ِنَمَر نم اَهُلاَمْعِتْسا د اَمَّنِإَو
 اَذَه َفَرَع نَم الإ هملوب قي ال هنأ وَ ىَمْصَتْسُمْلا ِهِباَتِك ٍلَّوَأ يِف َيِناَنوُيْلا
 ةقظنملا

 َناَطْسِقْلا» ةامس اناتك ل ءارطَنلا َكَمَفو (مْلِعْلا اقفل هيف 1

 َلِصَُمْلا َئِطْرَّشلاَو ءِتاَِلْمَحْلا تاَلَّنلا :َنيِزاَوَم سْمَح هيِف َرَكَذ (ًميِقَتْسُمْلا
 .َلِصَمْتُمْلا َيطْرَّشلاَو

 َرَكْذَو ةةييلككلا مالك نِم اَمَّدَحَأ ٍةَلِثُم ا هكر اع هو

 ا ميا أ نق ضب 0
 إو ملاَعْلا ِمَدِق ٍةَلَأْسَم ِبَبَسِ مُهَرْفُك َنّيبو ْمِهَيفاَهَت يِف اًباَتِك َفَنَص

 .ٍداَعُمْلا ٍراَكْنِإَو 0 مَلِْل

 امم َرَثْكَأ اَهّمَدَو ءنيِقي ىَلِإ لِصوُت ال ٌةَدِساَف مُهَقيِرَط نأ ِهِبُْك رخآ ين َنّيَيَو

 تنم 6



 002 1 هاد يمرس َِس 8 0 0 3 7 ٠ ا 2 5 2 و وع

 ةَراَبِعب امإَو ءمهترابعب امإ :مهمالك نم اًريثك ِهبتك يِف ركذي الو

 َنّيَبَو مولا يف غلا ورتا رت يف
- 

 ٍلْهَجْلا نِم ٌةَنمْضَتُم مُهَقيِرَط نأ
 2و و2 مصل 5
 .ّنيملكتملا قيرط نم مظغأ اَهَداَسَفَو اَّمَد ٌبِجوُي ام رفكلاَو

 بو و َيِراَخْبلا افتشم وهو تاهو

 ا ل ري ا 1 ام ديف ُلوُقَي ناك يذلا ٌقطْنْمْلاَو

 . انيس ْقِطْنَمْلا ُهْنَع ِنْمُي ْمَلَو ءِةَريِحْلاَو ُكَّشلا نم هيف َناَك اَم ُهْنَع

 راظنلا نِم ٌريِثَك َراَص َكِلَذ رْيَغَو 0 ءاَنْنَأ يف ُهْنِم َعَفَو ام ِبَبَسب ُنكَلَو

 نِم ِءاَلْؤَه ٌقيِرَط ُكّلْسَي نم َراَص ىَّنَح دع «ْمِهِموُلُع يف َيِناَنوُيْلا ّقطْنَملا نولخد

 ٌرْمَأ َوُه ِناَمْرُبْلاَو ٌدَحْلا نِم ُهْوَعَّدا اَم َّنِإَو ءاَذَه اّلِإ ٌقيِرَط 1 يروح املا

 نم ٌءاَلَّضفل َمفلاَو ةدَفُمْلا َلاَّز اَم ُهَّنَأ ُمَّلْعَي 2 القا َدْنِم ْمّلَسُم ٌحيِحَص

 :هنق وكظَيَو َكِلَذ نوعي ْمِهرْيَغَو ةييلسالا

 ٍةلاَذلا ِهِمِز 0 ِهِراَثآ نم هور امل 4ةلمشم انيك نرد :نيفطملا روهتسو

 نِم عاوْنأ ىلإ ُلاَحْلا مهي يِضْنْيَ ءَناَميِلاَو َملِْلا ٌضِقاَني امم هِلْعأ يف اَم ىَلَع

 لمه - 184 /ه] .ٍلاّلّضلاَو رْمُكْلاَو ٍلْهَجْلا

 و ما ههنا ب ل هسا و

 ْمِصْعَت ةّيِنوُناَق هلآ ُهّنَأ اوُمَعَر اّمَل َعَقَو اَمَّنِإ :ٍقطْنَمْلا يِف ماَلَكْلا ملحد

 .ةورخف نف ٌلَرَي نأ قهذلا اَهَتاَعاَرَم

 ْرْهَأْلا سْيَل وأ اوُلاَق اّمُك َيِه لَم :ِةَلآلا ِهِذَه يِف َرظْنَت ْنَأ اَنجَتْحاَف

 [194/4] . "”؟َكِلَذَك
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 :قطتملا ملع تيزعت وه: اذه (1)

 .هيق

 .هيف رظنلا دعب الإ ملع دقن مدع يف ميلسلا هجهنمو «هتمه ولع ىلإ رظناف



 هنأ مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 5
 | 06 تح

 ًءاَنب ؛ِهِرْيَغ ىَلَع هب ب ْمكَُح امي ِءْيَش ىَلَع ْمُكَحْلا وه : ليؤمتلا سايق | 2 ١

 [9١ا//69] : امُهَنْيي كرتشم رتْشُم عاج اج ىَلَع

 نِم اًنَط وأ َناَك اَمْلِع ٍبوُْظَمْلا 3 ٍةَداَقِإِب ىَلْوَأ حبِحَّصلا ٍليِْمَتلا ُنماَيِق مو

 0 ليمتلا سايق دوي رخو اقل رياَس َناَك 6 اَذَِلَ 0 ساي 00

 0 ا , عك لك« ساق

 . َكْلِت يف ٍليْمَّتلا ٍساّيِق ٍةَحِص ىَلَع هب ب حَقْحُي

 [م4١ ١5و ةلومشلا سايل لضأ يل ةيايقلا لكحو

 كافرا رنطخع قوق لإ ْعِجْرَي ُهَلِصاَحَف :ُميِسْفَّتلاَو رش ١ ام جيس

 [ 8 سما ادع 20 ٍلاَطَبِإَو ِةَنَيَعُم ٍةَلُْمَج يف لضألا

 ُهَرْكَذ اَم ضْعَب اوُرَيَغ ا ا

 تْيأَر دق ينِإَق وظْسِرَأ مالك نِم ٌرْيَح َوُه ّيِهَلإْلا يِف ُهوُداَز اَم ْنِكَل ءوظْسِرَأ

 20 نْيَماَلَكْلا

 ريثك ريثكب ىَراَصْنلاَو ِدوُهَيْلا نِم ٠ ُلَهْجَأ ٍتاَئِهلِإْلا يف ُهُعاَْبأَو وظْسرَأَ

0 00 
 هه اس وهو

 [ ١5 /4] ل دم ٌرْيَخ هيف همالكف ٌىِطْنَمْلا انو

 رع نم ملت ءْيع ىلع ةقوقؤم ثنل اهتقر غو مالشإلا ةعيرش ذل مل

 . اححيِحَص اًقيِرَط َناَك نِإَو اَلْصَأ َنيِمِلْمُمْل

 بق َوَمِبٍملعْلاَو ِلْبقلا ةَِحِ ب مّلعْلا لثم فلكي يتلا هب تحب اَم لُك اَذَكَمَو

 هب 0 ُنِكَمي اذه لُكَف «يدلهلاب مْلِعْلاَو ٠ ٍرْجَمْلا عوُلظب مُلِعْلاَو ٍقاَلَّصلا

 .مهنع هلقن نم نود مهنم مهمالك ذخأيو «مهبتك ىلع هسفنب فقي خيشلا نأ دكؤُي اذه )00(

 يأ نمو ءدحأ يأ نم عفانلاو نسحلا ذخأي َهلظ ناكو «هتداع ىلع خيشلا فاصنإ نم اذه (؟)

 .بيبح نم نأك ولو أطخلاو رشلا عديو «نفو ملع



 رولا م ٍقِطْنَمْلا ٌباَتِك

 را ِءْيَش ىلإ

 ال هنأ خلي هنو ريكو (رخأ اقر اوُنَدْحَأ دق ٍساّنلا نِم ٌريِثَك َناَك نِإَو

 . ْمِهِلْهَج نِم اَذَهَو ءاَهب لِ ٍةَعيِرَّشلا ةَِرْعَم ُنكْمُي

 ٍلاّوظأ ِةَمِرْعَمِب اّلِإ ٌنِكْمُي ال ِةَلْبِقْلاِب َمْلِعْلا َّنأ ٍساَّنلا نِم ٌةَمِئاَط ُنْظَي اَمَك

 . اًهِضوُرْعَو ٍداَلبْل

 ١ عْرَشلا ٍبِحاَص نع ْتَنَب تي دك لب . ]١5 /4؟[

 ْنِكَل هةبِنيِقَي ُهُداَوَم تّناَك اَذِإ ٌمْلِع هب ؛ لصْحَي سال نأ جنت ل د06

 َلُصْحَي لَب ؛ ٌيِقطْنَمْلا ِساّيِقْلا ىَلِإ هيف را ا لوكا نإ :ُلوُقَت

 [؟18/4] . ِساّيِقْلا اَذَه ىَلَع اَمُقَوَتُم م ملِعْلا نم نم ٌءْيَش نوكَي الق ءَكِلَذ ٍنوُدب

2 2 

 (ِياَعَمْلا ِناَكْمِإ ِناَيَب يِف ِنآَرَقْلا ةيرط)

 0 0 0 يف 0 وهو كنملا

 .[65 28068 :ةرقبلا] يب . منع 2 © ©9 نورظت

 ٍباَحْصَأ نَعَو «هللا ِنْذِإِ ىرحا ا هنأ عبسَمْلا نع ل ا

 58 ننس عستَو كس ةلاميالك دغَب او مُهّنَأ ٍفْهَكْلا

 ًةداَعإْلا َّنِإَ 590 انكلاب كلو ىلع نيكني ةزانودف

 ةيكلا «باآر ني ْكَكَقَلَح َدإَو ثمل نم بي :ر يف ٌرْسُك نإ# ميل

 [5 :جحلا]



 هنأ مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 1

 اَمُهَقْلَح َنِإَف ؛ضْر لاَ ِتاَواَمَّسلا ٍقْلَخِب َكِلَدذ ىَلَع ُلِدَكْسَي َةَراَتَو - ج

 ِتومَسلا َقَلَح ىلا هَل نأ اََرَي زكرأ» :ِهِلْوَف يِف اَمُك ٍ؛ِناَسْنإْلا ِةَداَعِإ نِم ْمَظْعَأ

 , [#8 :فاقحألا] <« قوملا َىَحي ىخحي 0 1ع ٍرِددَعِب َّنهَقْلَي تي ْمَلَع ضر دلو

 لا وهو#» :ِهِلْوَق يِف اَمُك ؛ِتاَبَنلا قْلَحِب ِهِناَكْمِإ ىَلَع ٌلِدَْسَي َةَراَتَو - د
 ل ولروص و ءزج

 .[ كل «ّنومْلا ُجع كِلدَك» : ِهِلْوَف ىَلِإ «ارَشْب َحيِرلَأ ُلِسْر
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 َيِلْفَعْلا لئاكّدلا نِم ٍةَمَسْلَمْلاَو مالَكْلا لْهَأ ٍراَطْنلا ِةَمِيأ َدْنِع اَم َّنأ َنّيبت دقق

 ُمَلْبَأ َوُه اَمَو ٌّقَحْلا نم اًهيِف اَمِب ُميِرَكْلا ْنآْرَقْلا ءاَج دّقَك :ِةّيهَلإْلا ٍبِلاطَمْلا ىَلَع

 دنع ةدوحوملا روكا ةييزاعألا وبال نو ندخا ىلع اهلي خف
 مُهَلْهَجَو .مهاده نم رك مُهْلاَلَص َّلَعْلَو ءاّدج ٌريِثَك اهيف داود 3 ؛ ءاَلُؤَم 2 ما وكمل ام نا

بِماَلَكْلا َقّرَطلا َتْلَكَأَت لفل :©20(ِتاَّذللا
 همت اهنا ََق 8 9 هلا َجِهاَتَمْلاَو َهّيِه 3 َةَ

 ِتاَبْإْلا يِف ْأَرْقا ءِنآْرَقْلا ةَقيِرَط ٍِقّرّظلا َبَرْقَأ تْيَأَرَو ءاّليِلَغ يِوْرَت اَلَو ءايِلَع

 ء[١٠ :رطاف] 6 ثيل ركل دعصي هلا ا :هط] 47 ئوتَسأ ِشَرَمْلا َلَع لع ُنَمَرلا»

 امْلِع وب تروي الوط 11١ :ىروشلا] 4 ىف يلْئم سلط : يْفَّتلا يِف ذ ْأَرْقاَو

 [١؟5 75 /] . يِتْفرْعَم لثِم َفَرَع يتبرُجَت لْثم َبّرَج نّمَو د١٠ هللا 4

 .عوبطم وهو )١(
 هللاب ل ١ : ملعلا فرشأو «ملعلا لقعلا ةذلو «ةذل ةساحو ةوق لكل نإ» :هباتك يف هلاق اممو
 هدنع نأ : يأ ؛(لحنت ملة ةدقع اهنم ةدحاو لك ىلعو» :لاق مث ,(«هلاعفأو هتافصو هئامسأو

 . الاكشإ

 مدن كلذف «مالكلا' لهأو ةفسالفلا مولع اًولتم «تاهبشلا راحب يف اًقراغ ناك هنأ نّيبي اذهو

 .ةّفَسْلَمْلا ٍجِهاََمْلاَو ةيمالَكْلا قّرطلا يف لاغشنالا يف هرمع عييضت ىلع مدنلا دشأ

 :لاقو

 لالض نيملاعلايعس ةياغو لاقع لوقعلامادقإةياهن

 لابوو ّىذأانايند لصاحو  انموسج نم ةشحو يف انحاورأو



 لا ٍقِطْنَمْلا ٌباَتِك
 فكك

 ىَلَع عْمَّسلا ىَنْبَمَو ءاَهِتَماَلَسَو ِةَرظِفْلا ٍةََحِص ىَلَع لْقَعْلا ىَنْبَم ّنِإ ”ابب
 [4/<7] . 0ُههْيَلَع هللا ُتاَوَلَص ِءاَيينَأْلا ٍقيِدْصَت

 : ِنْيَرْمَأْلا ِساّنِل ل مُهْيَلَع هللا ُتاَوَلَص اَنْ م

 مب يل هرعلا رس اهييئاوسلا ل١ لدا
 ٍلاَلْدِتْساِلاَو ِرظَنلاِ اهب مُهُمْلِع

 ار نلف رويل اقر نلتكلا ليفاقتا نو اهلكأ نع مقوزبفلو هب

 . ْمِهِلاَلْدِتْساَو 00 ٍدَّرَجم

 00 ٍدرَجبم ىَلَع اًروُضُقَم م ُماَلَّسلاَو ٌةاَلَّصلا مِهْيَلَع ِءاَيِبْنَأْلا ُميِلْعَت 6

 ام ةّيهل هيهَلإْلا ْموُلُعْلا مّلعُت اهب يلا ةَيِلْفَعْلا نيِهاَرَبْلا نم اوني مه لب ا

 .ةَنبَْلَأ "”ءاَلُؤَه َدْنِع ُدَجوُي ال

 اة

 ويم تنيزلأ 29 : ىلا َلاَق امك ل 7 00 ِرْبكْلا نم هيو يف همم 2

 هيغل مه ام ٌدبِحك اَّلِإ :يررُدُم ىف نإ ْمُهَنَت أ ناطْلس ٍرْيَعِب هَل ِتنياَء ف

 [1717 7/4 .[151 :رفاغا 4 َريِصَبلا ّمِبِهَسلَأ ٌرُه كك 0

 ِتاّيلُكْلا ِةَثِرْعَم ىَلَع ُنيِعُي اّمِم ِلَتَمْلا َبْرَض نأ ىَلَع :لقعلا نتا كك
 هلع اًدرجم نكد: اذإ لاكلاك :لاكيلا م َعَم َركذ اذإ لالا سبل هنأَو

0 
 ا

 يف ٍلْفَعْلا ٍةَموُلْعَمْلا ٍتاّيْلُك | نِم ُنِماَّنلا هيف تي ام ٌعيِمَج ربدت نَمَو

 :كلذك تالا دعو كلذ غو سهازاشتلاو فاقاتقلاو تاتحلاو تقلا

 ملع ميقتسي الو «بئاوشلاو تاردكملا نم هترطف تملس اذإ الإ ناسنإلا لقع ميقتسي الف )١(

 .يحولا نم ملعلا ذخأو لن ءايبنألا قّدص اذإ الإ همالكو هقطنمو ناسنإلا

 ىلإ اوفاضأ لب «رانلاو ةنجلاو ربقلاو داعملا رابخأب مهموقل مهرابخإ ىلع اًروصقم سيل :يأ (0
 .ةيلقعلا ةلدألا كلذ

 .قطنملا لهأ :يأ



 هنأ مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ا
 ا يي ص 2

 ُديِفَتْسَيَو عْوّنلاب ُرِقْيَف ٍهِسْنِج نِم اًَدِجاَو ىَرَي ىّنَح اًرْمَأ ُرِكْنُي دق ْناَسْنِإْلاَو
 :ءارعشلا] 409 َنيِلَسَرمْلا جف مزق تبَدك» : ُهَئاَحْبس ُلوُقَي اَذَهِلَو ؛اّنَلُك اًمكُح َكِلَزب

 . َكِلُذ وُحَنَو [15 :ءارعشلا] 402 َنيِلَمْرمْلا داع َتبَدَكم ٠

 سْنجب َنيِيَذَكُم اوُناَك ْنِكَلَو ٌدِحاَو ٌلوُسَر ُهَءاَج اَمَّنإ ِءاَلْؤَه نم ّلُكَر
 3 قيمر طر لاول قررت حول لثأل

 هه م

 (سككلا ساَيِقَو ٍدزطلا ساّيِق)
 أر اًذِإَف ءٍفاَلِيْحإِلاَو ٍلْئاَمَّلا ُةَقِرْعَم :لْقَعْلا ٍتاَنِص مّظغَأ نم له“

 #4 ٍ . ْأَر اَذإ اَمُك ءاّدِحاَو اَمُهَمْكُح َلَعَجَف ءاَذَه ُلْثِم اَذَم َّنأ َمِلَع نْيَلئاَمَتْمْلا نْييَّشلا
 ص

 ا 3 نك ل

 .ةلردشُملا ِرْذَقْلا

 َّنَسْحَأ َناَك :َكَرَتْشُمْلا َرَكَدَو ءِريِظّنلاب هلّئَمَو ِناّيَْأْلا ضْعَب ىَلَع َمكَح اذَِو

 .دزقلا نما اذهت دا يف
 .ٍِسْكَعْلا ُنماَيِق اَذَهَو ءاَمُهَنَْي َفّرَق :ٍباَرّثلاَو ءاَمْلاَك َنْيَمِلَتْحمْلا ىأَر اَذَِو

 ؛ ٍسْكَعْلا َساّيِقَو ِدْرّطلا َنماَيِق ُلَاَتََي ِهباَتِك يف ٍراَبِيْعاِلا نم هب هللا َرمَأ اَمَ
 عك نك ذأ هللا ذأ راكنالا قيدذاك يقتل نقتل :نيدكفلا َكَلْهَأ اَمَل ُهَنإَ

 ٍقَبوُقُعْلا نِم اًرَّدَح لُسّرلا َبيِذْكَت يِقَتَي كي ام ام لثم ُهَباَضَأ اولكف ام لكم

 ْ .ِدْرَظلا ُنماَيِق اَذَهَو

 ارا دو اقرا يلا قا ياكإ عل وعلا يلا
[4/4] 

 هه ه

 مالسإلا خيشل نييقطنملا ىلع درلا باتكل يطويسلا بيذهت نم ةاقتنملا دئاوفلا تهتنا انه ىلإ )١(
 هم هسو2 لاا يه هيلق 7 وب ا ع ل لع امم يتلا 2 م

 - هَتَراَبِع تْدَّرْوأ دقو «ةَّيِمُيَت نبا باتك نم هتّصخل ام رخآ اذه :هرخآ ىف لاق دقو «ةيميت نبا



 ملل قِطْنَمْلا ٌباَّتك
 ا ا

 ا

 (رومأ يف ةرصحنم ملعلا كرادم نأ ىلع ينبم قطنملا)

 : يف ٌةَرِصَحْنُم مّلِعْلا َكِراَدَم َّنأ ىَلَع [قطْنَمْلا :يأ] ُهْوََب نهد

 ْ .هِوْحَنَو مْسّرلا نم ِهِسْنِجَو َدَسْلا -أ

 . ٍليِئْمَتلاَو ِءاَرْفِتْساِلا نم ِهِوْحْنَو ساَيقلا ي يِفَو -

 . ِتاَدَرْفَمْل ةَقِرْعَم َوْهَو ءٌرَّوَصَت اّمِإ -أ

 . تاَبثْلا وأ يْنَئلاِب ٍضْعَب ىَلِإ اَهِضْعَب ِةبْسِي ْمِْعْلا َوُهَو «ٌقيِدْضَت اّمِإَو - ب
 : ِنْيَمْلِعْلا نم ُلُكَو

 .ٍقيرط ىلإ ُجاَمْسَي اَل ٌنِهبِدَب اًمإ -أ

 . ٍقيِرّطلا ىَلِإ ٌرِقمْفُم ّيِرظَن اّمِإَو - ب

 .ُدَحْلا َوُه :ِرّوَصَّلا ُقيِرَطَو

 ُهَاَمَّدَُم تناك ْنِإ َناَمْرُبْلا ُهَئوُمَسُي يِذَّلا ُساَيِقْلا َوُه :ٍقيِدْصَتلا ُقيِرْطَو

 [؟ ه6 /4]

 هج

 ,نيملسملا ىلإ نانويلا ةفسلف بتك تلقتنا فيك)

 (اهنم حيحصلا فقوملاو

 نَع ُبَرَعْلا ُهْتََّلَب يِذَّلا ٍِبّرَعُمْلا قِطْنَمْلا مخلف م آم َمَّدَقَت اًميف تيك 759
 َّوهَو ةَيِناَعَم ُتَرَرَحَو ُهلَعاَقْنأ تي اَهّنِإَ ؛ ىّنْعَمَو اًظُفَل ُهْئَيَرَعَو نييناَنَوَبلا

 ةدسالتلا ةيفاسلا نما ةعاتنا ويمَسَي يذلا ةئانوبلا وظشرا ىلإ ثوننكلا

 ْمَلَو ءاَساَرُك َنيِرْشِع يف هن َريِثَكْلا هباَتَك نم تْفَذَحَو ءِبِلاَعْلا يف ِفّرَصَت ٍرْيَغ نم ِهِظْفَل -

 .ها. ُهَنِمْلاَو دعما هلِلَو ميش ٌمهْمْلا نم ثذخأ

 . هللا ءاش نإ اَنْيَش ةماعلاو ملعلا بالطل ٌمِهُمْلا نِم ذأ مل انأو :تلق



 الا يح ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت بع م

 ٍقِطْنَمْلا نِم اَهَنوُمَلَعَكَي يِّلا َميِلاَعَتلا َّعَّضَو ُهّنَأِل ؛هَلَّوأْلا َمّلَعُمْلا» َنيِعِدَتْبُمْل م

 .ٍةَعيِبَطلا َدْعَب اَمَو ٌيِعيَِطلاَو

 000 ام عم اهم تْرعَ َنِمِلْسُمْلاب ثلا مَ ماعلا هَ ذ

 ةنيلخلا هَلْوَم يف اًهِبيِرْعَت ٌراَسِتْنا َناَكَو ءَكِلَذ ِرْيَغَو ٍةَكْيَهْلاَو ٍباَسِحْلاَو بطلا 5

 ىَنْعَمَو اَطْفَل اَموُرّرَحَ َنوُمِلْسُمْلا اَمَّدَحَأ :ِنوُمْأَمْلاِ ِبَّنَلُمْلا ٍساَّعْلا يبأ

 .ريثك ؛ْئَش ٍلاكْصلاَو ليابلا نم ايف نك
 2 0 ٍٍُّ ب ثري شالا و2 أ م 00 كَل - ١16(. د 3

 َنيِمِلْسملا َةَئباَص مهو «مالسإلا نِم َهلِحَتْنَي ام َْعَم اَهَعَّبتا نَم : مهنوف

 ٍةعِتْبُمْلا َِلِرْنَمِب ءضغُب َنوُد ٍباَتِكلا ٍضْعَبِب َنيِِمْؤُم اوُراَصَم ِةَفِساَكَمْلاب َنْوَمَسُمْل

 ةثالث ىلإ اومسقنا مهنأو «مجعلاو ةفسالفلا بتك نم نيملسملاو برعلا فقوم خيشلا ركذيس )١(

 تداعو ءهنظ يف أطخأ هنكلو «هب ضر هنظي ام اهنم ذخأ : يناثلا

 .هيلع الابو مولعلا هذه

 لك نَع يِنْعُي ام ماس مإلاَو نآرقْلا نم ْعّنَي ْمَلو ءاهرشو اهريخ ءاهلك مولعلا هذه در :ثلاثلا

 . َعوُرْشَمْلا َداَهِجْلا مُهُدِهاَجي مَلَو ءاَهّلْطاَب ُعَفْذَيَو ٠ ءاَهّقَح
 لطابلا ٌدرو «هيف ءاج ام عم ضراعتي الو مالسإلا فلاخُي ال هنأ مزجي ام اهنم ذخأ :عبارلا

 خيش هاضترا يذلا وه اذهو «ءايندلاو نيدلا حلاصم يف رمولعلا هذه لغتساو ءاهيف يذلا

 . العفو اًلوق ىلاعت هللا همحر مالسإلا

 ماسقأ ىلإ هنيناوقو هتاعانصو همولعو برغلا ةمظنأ هاجت نامزلا تيدا مسقنا دقو

 5 «نيملسملل هراقتحا كلذ ىلع بترتو «رشو ريخ نم مهدنع ام اقع نب : لوألا

 ئئقرلاو مّدقتلا عم ضراعتي ماعلا نأ ىأرو .روطتلاو ةراضحلا بكر نع نوفلختم مهنأ

 يلح دعا ام داعو «هنظ يف أطخأ هنكلو «مالسإلا عم قفاوتي هنظي ام مهنم ذخأ نم : يناثلا

 .هيلع اّلابو
 قحلا نع يِنْعُي م ماَلْسِْلاَ ِنآْرُقْلا نم ني لو «هرشو هريخ هلك 007 ام ّد در نم : ثلاثلا

 . َعوُرْشَمْلا َداَهِجْلا مُهُدِهاَجي ْمَلَو « مِهْلِطاَي ُعَفْذَيَو « مهدنع يذلا

 ةدافتسالاو برغلا تاعانص مادختسا نع عنتمي نم تيأر دقو «نيددشتملا ضعب لاح اذهو

 درو «هيف ءاج ام عم ضراعتي الو مالسإلا فلاخُي ال هنأ مزجي ام مهنم ذخأ نم : عبارلا

 .باوصلا وه اذهو ءايندلاو نيدلا حلاصم يف عفني ام لغتساو «مهدنع يذلا لطابلا
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 م ِقِطَنَمْلا ُباَتِك

 ديب يتلا ٍبْتُكْلا ّضْعَب اوُنَدَب اَمَل ٠ «ْخّْتلا َنْبَق ىَراَصّنلاَو درا و

 نأ نظَي َءاَ ايفأ مُهنَع قلت نك ٠ ءاَهَعاَبْنَأ دِصْقَي ْمَل نم : : مهو

 ٍلْمَأ نِم ٍريَِك ْلاَح ِوِذَهَو ُلْذْحَتَو ُهُفِلاَحُت اَهْنِم ٌريِثكَو ُهُرُصْنَتَو َماَلْسإْلا ُقِفاَوت
 .ِةلَِمْعُمْلا مالكا

 ماَْسِإْلاَو ِنآْرُقْلا نِم ْعِبَتَي ْمَلَو ءاَلَمْجُم اًضاَرغإ اَهْنَع ضّرغَأ نم :ْمُهْنعَو
 هِذَهَو «َعوُرْفَمْلا َداَهِجْلا مُهْدِهاَجُي ْمَلَو ءاَهَلِطاَب ْعَقدَيَو ءاَهَّح ّلُك نع يِنُْي اَم
 [155- 775 /] .َكِلَذ رْيْغَو ِهقِفْلاَو فيولا لْهَأ نِم ريثك ُلاَح

 ن 9 ' ١

 (اًعْرَش هب ْرَمْؤُي ٍمَلِع ىلع َلِمَتْشَت ال :قلعملا بنك
 دق َناَك نِإَو ءاَعْرَس هب ُرَمْؤُي مَلِع ىَلَع لمعت ال :ٍنِطْنَمْلا ُبُْك ةده؟]

 | . ةياَمكْلا ىَلَع ٌضْرَم ُهَّنَأ ىلإ ٍساّنلا ضَْب ُداَهتْجا ىّد

 ِدِماَح وُيَأ َكِلَذ َرَكَذ اَمُك ؛هب اّلإ ُموُقَت ا َموُلُعْلا َّنِإ :ساّئلا ُضْعَب َلاَقَر

 يف َنيِمَلَكَتُمْلا ٍفاَْضَأ عيب نم َمَدآ يِنب ء ءالتغ عيمج نإ :اُلْقَع ام

 ْ . ٌيِنانوُيْلا ٍقِطْنَمْلا ٍنوُدب مُهَموُلُع اوُرّرَح مْلِعْل

 ْمَل هللا نأ مالشإلا ن نيد نم ٍراَرطْضالاب موُلْعَمْلا نِم م ُهَّنِإَف :اًعْيَش مَ َ

 ١ ذاَميِإْلاَو مْلعْلا لْمأ ىَلَع ينانوبْلا قليلا اه مَُعَت تِجوُب

 م ذدك ف يلا قكْلاو للباب اضفت يح شف :وذت يف و ان
 وحرب مم وم م:

 ٌلِقَتْسَت ِةَمِيِلّسلا رِفْلا ُرْكأَك ُهْنِم ِهْيلإ ُحاَتْحُي يِذَّلا ردَقْلاَو هيلا جامي ال ُهرَثُكَأ و

 اريح نكي ْمَل نَم ىَلَع ُهتَرَضَمَو بَلِ ُحاَبْحَي ال ُيِحَذلاَو ب عِقَتْني ال ٌُديِلَبْلاَو وب
 . ِهَعْفَت نِم ردك ء ءاَيينَأْلا مولع

 ءاَلَضُفْلا نِم ٍريِثَك ىَلَع ْتَجاَر اَم ٍةَدِساَمْلا ِةّيِبْلَّسلا ٍدِعاَوَقْلا نِم هيف َنِإَ

 [؟١0 هو /1] . ْمِهِوُلُع ِداَسَقَو ْمِهِتاَمِ تكا علاكو

 هه م



 هنأ مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت باب ا مل ل
 املس س#

 (لقعلا ىنعم)
 ٍرِئاَسَو َنيِعِباَّنلاَو ٍةَباَحَّصلا مالك هِلوُسَر َهَّنُسَو هللا ٍباَتِك يف ُلْقَعْلا ه6 ]

 َوُه َسْيَل ةَمِص وأ ىضرع َيّمُس ٌءاَوَس ءِلِقاَعْلاِ وُ ٌرْمَأ َوُه :َنيِمِلْسُمْلا ِةّمِي
9 

 مقال ةيغ أ انتهوا اًرَهْؤَج يمس ٌءاَوَس ءاَهِسْفَتب َةَمِئاَق اَنْيَع

 ُمِئاَق ٌرَهْؤَج يه يبا فاعلا تاذلا نع لفعلا شاب يغادر اَمْنإَ

 َنَوُعَدَيَو ا نيِذْلا َةَفَسْلَمَتُمْلا نم َةَّنِ اَط مالك يِف ٍهِيَمَنِب

 نِم ِهِرْيَغ وأ وظْسِرَأ عاَبْنَأ نِم ُهُرُكْذَي نَم َكِلَذ ُرُكْذَي اَمُك 5 ٍلوَقَع َتوبُت
 [؟1/01/] . َنيِراَشَمْلا ٍةَفِسْلَمَتْمْلا

 َوُه اَمَنِإ ِءاَلَمْعْلا ٍروُهْمْجَو َنيِمِلْسُمْلا َدْنِع ِلْقَعْلا َمْس

 .ٍلِقاَعْلاب اًمِئاَف ىضرع ىّمَسُي يِذ

 :ةرقبلا] 406) تسوُلِقَمَت ْمُكِّلَط :ىَلاَعَت هلْوَق يِف ُْنآْرَقْلا َّلَد اَذَه ىَلَعَو

 ء[ك5 :جحلا] أَبي َنوُلِقْعَي ٌبوُلُق ملل َنوْكَتَ ٍضدْلأ ىف ريس 0 :هِلْوَقُو .[ا#

 . اُلْقَع َلِقْعَي َلَقَع ُرَدْصَم َلْقَعْلا نأ ىَلَع ُلُدَي اّمِم َكِلَذ ِوْحَنَو

 هب َلَمْعَي ْمَل يِذَّلا ملِلا ُهّرَجُم وب ىّمَسُ َهَسُي ال َلْفَعْلاَف :َكَِّذَك َناَك اَذِإَو

 ُلَمَعْلاَو ءوب ُلَمْعُي يذلا ُلِْلا هب ىّمَسُي امن لب ؛ مْلِع اكي ُلَمَعْلا الو :هبِحاَص

 همم ام ولم :راَّنلا ُلُهَأ لاق اذهل ."ملِعْلاِب ريعّسْلا بع نمحأ ف اك ام ُلِقْمَت وأ ٌعَمَنَ |

 َنوُلَقَعَي بروُلُق مل نكت ٍضْرأْل ىف اوريِس رلَقأ#» :ىَلاَعَت َلاَقَو 26٠١ :كلملا] 40

 للا :جحلا] #4«

 : نأ ١

 3 اهأ 1 1-7

 .ربصلاو مهفلاو ملحلاك ٌةَفِص َوُه امن ءاَهِسْفتِبَةَمِئاَق انْيَع َوُه َسْيَل لقعلاف 010(
 يِذْلا ُمْلِعْلا :هلوقب لقعلا فرع خيشلاو «ظيغلا مظك وه : اًلثم انلق ملحلا فيرعت اندرأ اذإو

 . مَلِعْلاب َلَمَعْلاَو وب لَمْ

 هتامم دعب هيجني يذلا قحلا نع ثحب نم لقاعلا نأل ؛القاع رفاكلا ىمسُي الف :اذه ىلعو (؟)

 .هب لمعيو
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 اب ِقِطْنَمْلا ٌباَتِك

 نانا اهي و فول نوكي نأ دال :كقلكتلا نو لاو تكلا رقكْلاَو
 2ع ها امد وو مهل

 5 2 5.١ . هرصي وق ةعمتب
5 

 .عوُبْسُأْلا ِماّيأ َنْيَب اََو ءِسوُنُفْلاَو هيطاردلا ندب لمثل :ئذلا نولخكملا

 1 ١ لذاك : مالكْلا نِم ُهَّل ُلاَقُي اَم ُهَقْفَي اَلَو

 ُلِقاَع َوُهَك :ُهُرُصَي اَمَو ُُعفنَي ام َنْيَب رْيمَو مالَكْلا َمِهَف نم ام
 :ُلوُقَي نَم مُهْنِمَو ٌةّيِروُرَض ٌموُلُع َوُه ُلْقَعْلا :ُلوُقَي نَم ِساَّنلا نم 3

 . موُلُعْلا َكْلِي ٍبَجوُمي ُلَمَعْلا َوُه ُلْقَعْلا

 هاذه اذه لَواََك ِلْقَعْل َمْسا َّنأ ٌحيِحَّصلاَو

 ْبَمُيَو ُمَلْعَي اَهِب يِتْلا ٍناَسْنِإْلا يِف يلا ِةَريِرَعْلا ُسْفَت ٍلْفَعْلاب ُداَرُي دَكَو
 يبساحملا ُتِراَحْلاَو لَبْنَح ُنْب دّمحَأ َلاَق اَمَك ٌراَضَمْلا َنوُد َمِفاَنَمْلا ٌدِصْقَيَو

٠ 
 و

 7 22 هلك 0 2 00 واوا 28 2 0 25 .ءامصاس
 اهب ةّوق ٍنيَعلا يِف نأ امك «عالقعلا روهمج دنع ةتباث ةّريرغلا هدهو

 م 0 58 ا 4 5 30 - 5 7 222: 2 شل 2. 6.

 ٍروُهْمُج َدْنِع ٌُسِمْلَي اهب َةَوَ ٍدلجلا يِفَو ُقوُذَي اهب هَ ٍناَسْللا يِفَو ءَرِصْبَي

 [1 487 5/] . ِءاَلَقْعْلا

 .لِقْعَت يتلا ٍناَسْنِإْلا سْفتب ٌمِئاَك :َلْمَعْلا "هد ] ىلا ' 0 5 9 3 25
 7 شب 270 8-0 0000 2 00 2 وت( م هَ

 ىف اريِس رلفأ#» :ىَلاَعَت َلاَق اَمَك ؛هِبْلَقِب ٌقْلَعَتُم َوُهَف :''"نَدَبْلا نِم ام

 .[:< :جحلا] «أبي َنوُلِقْعَي ٌبوُلُق مط َنوْكَمَش ٍضرَأْل

 .(ٍلوُقَع بْلَكَو ٍلوُؤَس ناَسِلِب» :َلاَق :َمْلِعْلا تْلِي اًداَمِب :ساّبَع نبال َلِبِقَو
 :(ِبْلَقْلا» َطْقَل ّنكل

 ني ووتلالا ثفاكلا ىف: علا نكشلا ةكرتؤضلا ةكئتلا وو كار نق
 _- 0 و سك

 ّنإ) : للك تِبَنلا نَع "”0َنّْيَحيِحَّصلا» ىف امك ٌكاَدْوَس َّةَقَلَع اًهْفْوُج ىَتْلا ءْوَتَبْلا

 . هجيرخت مدقت قه .مسجلا يف هناكمو هعضوم : يأ )0غ(



 ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت قم

 4 524 8. 52 هذ هَ 2 #2
 ُرِئاَس اَهَل َدَّسَف ْتَدَسُف اَذِإَو دَّسَجْلا ٌرْئاَس اَهَل َصَلَص ْتَحْلَص اذإ ةَعضُم َةَعْضُم ٍدَسَجْلا يِف 0-1

 .(ِدَّسَجْلا

 ةيلقك 4 ةنطات ري ؛اَقَلظُم ٍناَسْنإْل ٌنِطاَب ِبْلَقْلاِ ُداَرُي 3

 جرخأ ُهّنَأِل ؛ اًبيلق ثيِلَقْلا َنمَس 2 هنو َكِلَذ وْحنَو :َقَروجْلاَو كادت قطنحلا

 . هنْطاَب ٌوُهَو ُهْبْلَق
 07 وو

 2 6 2 0 0 2 هم 5 010 4. 00

 اَذَهِلَو ءاَضُيُأ ِهِغاَمِدِب ٌقَلَعَتُم لْقَعْلاَف اَذَه ٍبْلَقْلاِب َديِرَأ اَذِإَف :اَذَه ىَلَعَو
 ماَمِإلا نَع َكِلَّذ َلِقْنَو ءِءاَبِطألا نِم ٌريِثَك ُهلوُقَي اَمُك ؛ْغاَمَّدلا يِف َلْقَعْلا نإ :َليِق ثا 2 د هع 2 د وقر 027 م عا وف عر ل ند فروا 6 عج خل

0 

 . غاَمّدلا ىَلِ

 ْفِصَنَي اَمَو ءاذَهَو اذهب ّقَلَعَت اهل ٌسْمْنلا َيِه يِتَلا 0 :ٌقيِقْحَتلاَو

 ديكو ْعاَمّدلا قف ِرظَئلاَو ِرْكِفْلا أَدْبَم ّنكل ءاَذَهَو اَذَهِب ُقَّلَعَكَي هب هب ٍلْقَعْلا نم

 .بْلَقلا ىف كارا

 ُهَلْضَأ ُيِراَيِتْحاِلا ُلَمَعْلاَو ُمْلِعْلاَف ؛ُلَمَعْلا هب ُداَرْيَو ُمْلِعْلا وب ُداَرُي ُلْقَعْلاَو

 ِرْوَصَت َدْعَب الإ اًديِرُم ْنوُكَي ال ُديِرُمْلاَو ءِبْلَمْلا يِف ِةَداَرإْلا ْلْصْأَو َُداَرإْل

 نم كلذ ئركيو ءاَذَهَو اذه هثم نوكيف اًرُوَصتُم :ُبَلَقْلا ثوكي نأ دب ذلق هَوَاَرُمْلا

 رك يالا هكا اذكتملا هو ءْعاَمّذلا ىلإ ٌةَدِعاَص 5 ءْعاَمّدلا

 نأ :

 :بلقلا يف مأ خملا يف لقعلا له :ةلأسم يف بطلا لهأ ضعبو ةيميت نبا مالك ةصالخ )١(
 ةدارإلاو «خملا يف رظنلاو ريكفتلاف «هعنم اذإ ءيشلا َلَقَع نم :هانعمو «خملا وه سيل لقعلا

 .بلقلا نم يغبني ال امم سفنلا عنمو
 ملعلاب لمعلاو ةميزعلاو ٍةَداَرِإْلا 0 ءْغاَمّدلا يِف بيذكتلاو قيدصتلاو ِرَظَنلاَو ِرْكِفْلا اد

 .ِبْلَقْلا يِف

 غامدلا نم يه امنإ هبيذكت وأ ءيشلا قيدصت ىلإ يدؤُت يتلا راكفألاو رطاوخلاو رظنلاف

 .اهبذكي وأ اهقّدصُي ٌبلقلاو «خملاو

 - «روُخلاو ءدقحلاو ءدسحلاو «ضغبلاو «حرفلاو «نزحلاو «بحلاو «عزفلاو ءفوخلاو



000 
 اف الاف #7 باو ٍقِطْنَملا بانك

 0 ول و هم راد اذهَو ٌحيِحَص ٌهْجَو ُهَل نْيَلَْقْلا اَلِكَو

5 

 (اهتيهامو «سفنلاو حورلاب دارملا)

 اَلَو ِنَدَبْلا ِءاَرْجَأ نِم اَءْرُج ْتَسْيَل :ِتْوَمْلاِب ِنَدَبْلِل ُةقِراَمُمْلا ُسْفَنلا متل
5 

 [1/7 : اهيمتأو ةمألا انقلش َدْنَع نّدَبلا تافنص نو دفن

000 

 «نيللاو «ةظلغلاو .عوضخلاو .عوشخلاو «قافتلاو ىىَّرَّشلاو «صرحلاو «ةعاجشلاو

 .بولقلا لامعأ نم :نانئمطالاو
 مل بلقلا َّنأل ؛هقيدصتب لمعي ال هنكل ءكلذ ىلإ لصوت خملا ّنأل ؛اًمدصم لجرلا نوكي دقف
 . كلذ ىلع مزعي

 هقيدصتو هملع ىلع كلذ رثؤُي مل يعانص بلقب وأ رخآ بلقب بلقلا لدبُتْسا ول كلذلو
 .هاوه ةفلاخمو هملعب هلمعو هتمهو هتميزع ىلع كلذ رثؤي نكلو «هتاروصتو

 نيب بلقلا رارسأ هباتك يف ليحك مئادلا دبع ركذ دقو «خملاو بلقلا نيب قيثو طابترا كانهف

 نأ اهلالخ نم تبثأ براجتلا نم ديدعلا ىرجأ بلقلا تايضاير دهعم نأ «ناميإلاو ملعلا

 رثؤي نأ نكمملا نم هنأو .هلمع يف ههجوتو غامدلا ىلع رثؤت ةيسيطرهك تاددرت ثبي بلقلا

 اًيئابرهك الاجم ثبي بلقلا نأ اودجو امك .ناسنإلا ىدل مهفلاو كاردإلا ةيلمع ىلع بلقلا
 .لماكلاب مسجلا لمع ىلع رطيسي نأ لمتحملا نم وهف كلذل ءمسجلا ءاضعأ نيب ىوقألا وه
 .هوحنو «بلقلا ٌيكذ وأ «بلقلا ديدح :عاجشلا لجرلا نع لوقت برعلاو

 : هتعاجشب رخفي ةرتنع لاق

 ّرْذُم ٌبلق ٌفكلا ءارو يف يلف اهحمتاب ٌعياطت ام يمك كت نعل
 : نقض تباث نب ناسح لاق امك « ءاّضيأ بلقلا يف ةنطفلاو ءاكذلا ةدش نوفصي مهنأ امك

 وثأم ٍيفيسلاك ٌمراص يمف يفو ٍلَخَد يذ ٌرَغ لقعو ٌّيكذ ٌبلق

 غامدلا نأل ؛غامدلا يف سيلو بلقلا يف لئاذرلا باكترا نم هبحاص عنمي يذلا - .لقعلال

 تاراشإلا لاسرإو «طابنتسالاو لمأتلاو ريكفتلا نوكي هبو ءهل ٌءاعوو ظفحلل ٌعدوَمْسُم
 .لمعلل كرحملا وهف بلقلا امأو «ءاضعألا رئاس ىلإ يبصعلا زاهجلا ربع تاهيبنتلاو
 اذه لمحي نلف رخآ صخش ىلإ بلقلا اذه لِقُت مث ءاًئيش دقتعي ام صخش بلق ناك اذإف
 اّيأ هب لصُتا يذلا رخآلا غامدلاب اًقّلعتم ديدجلا بلقلا اذه نوكيس لب - ملعأ هللاو - دقتعملا
 هلمع أدبيل ةركاذلا يف هعم كرتشيف «يبصعلا ماظنلا ربع تاهيبنتلاو تاراشإلا هل ٌتُبيف «ناك
 .اهوحنو لجرلاو ديلا لثم دسجلا ءاضعأ نم وضعك نوكيو .هللا هقلخ امك

 :قازوألا ءانهتناب تاهسألا نع ردبعي ام” اًريتكو: !كلذ ني رثكأ بعل قاروألا ءاهتنا الولف
 ءاهتغايص ديري يتلا ةركفلا غوصيل اًنقو جاتحي ال هنأ مزجلا نمو ءهملع ةعس ىلع لدي اذهو
 ةريبكلا ةيمكلا هذه بتكي نأ عاطتسا اَمَل الإو «هناسل ىلع يرجتو ءهملق عم ليست يه لب
 .ةمخضلا بتكلاو ىواتفلاو ثوحبلا نم



 اهدسامصس كل  ستصس 10 حس 551512 هنآك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت تم

 ّيِهَو « هيف ُةَحوُفَْمْلا ُحوُرلا َيِه ِتْوَمْلاِ ُهقِراَمُت يلا ِنَدَبْلِل ُةَرْبَدُمْلا ُحوُرلاَو

 َضَبَق هللا ّنإ» :ٍةاَلّصلا نع َماَن اّمَل لي ْيِبَنلا َلاَق ِتْوَمْلاِب ُهُفِراَمُت يلا ُسْمَّنلا
 1 يح اَهكَرَو ءاش رح اًنَحاَورَأ

 اهماتَم ىف َتمَك رك تلو اسهِتْوَم َنِم سْمَنالا قوي هللا :ىَّلاَعَت َلاَقَو
 [4؟ :رمزلا] َْئَسُم 0 لإ 00 ٌلييرو توما اهيل ىتق ىلا كلِبشَتَم

 ءٍمْوَلل ْضْبَقَو ِتْوَمْلا ضْبَ :نيضبق اَهَضِيْقَي : َنيِرّسَمْمْل رثكأَو ِساّبَع ُنْبا

 َيَِأَي ىَّلَح «ىٌمَسُم ٍلَجَأ ىَلإ ىرخألا ُلِسْرُيَو «ُتوُمَت يِتَّلا ُضِيْفَي م
 .ِتْوَمْلا َتْقَو

 0 01 220 - سام عل 1 3 1

 نإف ؛هفطل ٍراَبِتَعاب اًحوَر كسير ءنََبْلِل مريت ٍراَبِتْعاب اسمن ىّمَسُي ْنِكَل

 .اًحور ُحيّرلا ىّمَسُت اَذَهِلَو ؛ ؛تلُللا يِضَنْقَ جورلا طفل

 :ِناَعَم ٍةَدِع نَع اًمِهب ٌرّبَعُي (سّفَتلاَو حورلا» طفل ّنكَلَو

 .هيف ُلْخاَدلا ُءاَوَهْلاَو ءَِدَبْلا نم ُحِراَحْلا ُءاَوَهْلا :حوُرلاب ُداَرْيَك -أ

 هاديوس نِم ِبْلَمْلا ٍفِيِوُجَت نِم ُجراَحْلا ُراَخُبْلا :حوُرلاب ُداَرْيَو - ب

 َ . ٍقوُرْعْلا يِف يِراَّسلا

 ةيقو همن اذيز تلار لاك امك ةةيقو لاذ + ءدشلا سفن ُداَرُيَو - َج

 1١5[« :ةدئاملا] «َكييْنَت ىف امي يش ىف ام ملعت# :ىّلاَعَت َلاَق دق

 .[54 :ماعنألا] ها هيَ لع يفر سك > 7

 هيف هللا :ِءاَمَلْعْلا ٍروُهْمَج ُعَمَج َدْنِع َدْنِع سْمّنلا ٍِظْفَلِب هيف ذارملا ُعِضاَوَمْلا ِهْذَهَق

 .ِهِتاَمِصِب ُةَمِصَتْمْلا ُهْناَد يِح يتلا

 يِذَّلا ُمّدلا ِسْفَنلا ِظْفَلِب ُداَرُي دَقَو - د
 ا 2 | ْرَمْلا ٌتَسِفَن :ٌلاَقُي ُهْنِمَو :ُةَلِئاَس ٌسْفَن ُهَّل اَم»

 )١( كلام هاور )55(.



 كا دنقلا ِقِطْنَمْلا ٌباَتْك

 . حولا ىّتَْم اَمُه اسيل سلب ناعما نا
 :َلاَقْيَق ةَموُمْذَمْلا اَهُتاَفِص :َنيِرْخَأَتُمْلا نِم ٍريِثَك َكْنِع يا ُداَرْيَو  ه

 [؟ و" - 5894 /4] .كسفت كرت + َلاَعُيَو + نست هل نالف

 ههه

 (هللا ىلإ فاضُي اميف لوقلا ليصفت)

 يِتَْلا حوّرلا نِم :ْيأ ؛ "هولا | ٍحوَر نم ُحيّرلا» :3 : دل 2ك ينل َلاَق قه
 2 أ

 .ٍفْصَو ٌةَفاَضِإ ال ِكْلِم ٌةَفاَضِإ هللا ىلا 0 ُةَفاَضِإَف ؟هللا اَهَقَلَح

 .ولل ٌةَفِص َوُهَف هب ُموُقَت َلَحَم اَهَل َسْيَل اَهِرْيَعب َةَمِئاَك َةَمِص َناَك نِإَو -

 انلسرأف# :ةلوقو 6[: قيمقلا] 4 جيقسو هلأ ةَقانإ# :ِهِلْوَقَك ُلَوَألاَف

 .ليربج َوْهَو ١7[« :ميرم] انحور

 .هللا ُرْمَأَو للا ُةاّيَحَو وللا ةَرْدُقَو وللا ُماَلَكَو للا ُمْلِع :اَنِلْوَقَك يِناَنلاَو
 ]4/ 789 - ١59١[

06 

 ه2 2

 0007 :ظفلي دارملا)

 (ِرَمْوَجْلا» َطْمَل َّنِإ :َليِق دق ُهَّنَأ َعَم ...ُلاَمْجِإ هيِف ٍرَمْوَجْلا ظْفَل 544

 . ٌبَرَعُم َهَّنإَو ِبَرَعْلا ِةَعُل نم َسْيَ

 نِم ٌةَبْكَرُم يِه لَم َماَسْجَأْلا َّنَأ َوُهَو :اًَذَه ِتاَبْنِإ يِف َنوُعِزاَتَتُم ُءاََمْعْلاَو

 نِم اَلَو اَذَه نم ال َةَبُْكَرُم ْتَسْيَل ْمَأ ؟ةَروُصلاَو ِةّداَمْلا نم ْمَأ ؟ِةَدَرْفُمْلا ٍرِهاَوَجْلا
 أ

 ؟ اذه

 .دواد يبأ حيبحص يف قنالآلا هحّحصو ةة هدفا دمحأو 609(2ا/) دواد وبأ هاور )١(



 ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت م

 ِرِهاَوَجْلا نم ال َةَبْكَرُم ْتَسْيَل اَهّنَأ :«ُتِلاَثلا» :اَهُحَصأ :ِلاَوْقَأ ِةَناَلَث ىَلَع

 ِثيِدَحْلا لهو ِءاَهَقُمْلا ٍروُهْمْج ُلْوَق َوُهَو 0 داما نِم اَلَو ِةَدَرْفُمْلا

 [1 99 8/3 . ِءاَلَقْعْلا رثكأ ُلْوَق َوُه لَي ؛ ْمِهرْيَغَو ةّيِفوُصلاَو

2 

 (؟لقعلا وَ ُمّلِعْلا :ُلْضَقَأ اَمْيَآ)

 : هناك ْحْبّتلا َنيْس ةكهدل

 ؟لقعلا وأ ُمْلِعْلا :ّلَضمَأ اَمُّيأ

 َوهَو ىَلاعَت هللا: ُهَلَرْلَأ يذلا ا , هللا ُمْلِع : مُلِعْلاِ يراد كان
 1 هيف َكجلَع 8-0 : ىَلاَعَت َلاَق اَمك ءُتاَتَكْلا

 ُةَمِص ُلُفَعْلاَو ل مننا رنع ني ليدل اَذَهَف :
 هةر

 .قولمْلا ِةَمَص نم َلَضْفَأ ٍقِلاَحْلا ُةَفِصَو ءقوُلُخَمْلا

 ام َلعْفي ُهيََْو هرم ُدِبعْلا َلِقْعَي نأ ٍلْقعْلاب َديِرأ نإ

 م ١١ نم لضفأ َوقَو ةدلكلا ون ةحاص كدت لثعلا اَدهف هلع

 .ُلَمْعَي اَلَو ُمَلْعَي نَمَك ِ؛َةَنَجْلا هب ُهّبِحاَص

 مايا اهرب يتلا وزعلا يب هلا اهتم ىلا ةزيرقلا"'رثعلاب ةيرأ ذإ نِإَو
 ٍلْقَعْلا ُةَريِرْعَو هب ُدوُصْقَمْلا َوُه َمَلِعْلا َنأِل ؛ْلَضُمَأ ب ُلْصْخَي يذل :لْمْعْلاَو

 [س0١٠ /4] . اًهِلِئاَسَو نم ّلَضْفَأ ٌدِصاَقَمْلاَو .ِهْيَلإ ٌةَليِسَو

 بتي ملك لاَ ربحْلا فرع نم ءَلمَعْلاَو ملا ْنَمصَكي لفعلا كه
 ل ل

 عم هر

 ]٠١8/1١١[ .هرضي ام َبَنَتِجاَو

 را

 .بوصأ تبثملا لعلو «(ُّلْفَعْلا) :لصألا يف )١(



 ع ٍقِطَنَْلا ٌباَتِك

 ةيكحلاو سيرت لدعلا كان ارفع ركييبرتلا ميهاربإ نع 599

 باستكاب سيلو «ءادتبا هللا هقلخ هنأ «ةزيرغ» :هلوق ىنعمو الا لاق

 .ىوقلا يف زئارغلا نكل .ديج بيترت دبعلا

 نم روهمجلا لوق وهو .ىلوأ هانركذ امو « براقتم هلك كلذ ىنعمو :لاق

 [؟91/؟ كردتسملا] .باستكا هنأ ةفسالفلا نع ىكح امل اًمالخ «نيملكتملا
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 (ِهِقلَحِب مْلِعْلا نِم َلَضَفأ هّللاب ُمُلِعْلا)
 ير هيأ تَناَك اَذَهِلَو ؛''ِهِقْلُحِب مّلِعْلا نِم م لَضُفَأ هللاب , ُمَلِْلا مدع

 4«( ٌدَحَأ هلأ وه لك# :ُْتَناَكَو ءىَلاَعَت هللا ُةَفِص اَهّنَأِل ٍ؛ِنآَرُقْلا يف ِةَبآ َلَضُفَأ

 ةنآرقلا كلت لوشت
 هم 1-5 34 4 9 0 هى هَ 031 ص
 «ةيهو زها ُثْلُثَو ءصَصَق ُتْلُثَو يول ثلث :«ثالثأ 3 0 نارقلا نآل

 نإو مولعلا نم اهوحنو لماعتلاو سفنلاو ةباطخلاو ءاقلإلاو نفلاو ةيبرتلا مولعب متهي يذلا نإ )000(
 نِم ُلَضْفَأ هللاب ب مْلِعْلا نأل ؛ةيعرشلا مولعلا ةليضفو فرشك تسيل اهنأ الإ «ةلضاف ةفيرش تناك

 مهلاوحأو سانلاب ملعلا نيبو «هماكحأو هتافصو هللاب ملعلا نيب ةنراقم الف يِقْلَكب , ٍمْلِعْلا

 .مهعم بسانملا لماعتلاو مهعابطو

 تءاج دقف «مولعلا هذه نم ريثك ىلإ جاتحي نل هلمكأب يعرشلا ملعلا نم نكمتي نم نأ عم
 .اهوحنو قالخألاو ءاقلإلاو لماعتلاو ةيبرتلا يف بيلاسألا لمكأب

 قولخملاب ملعلاب «رانلاو ةنجلاو «عفنلاو رضلا هديب يذلا ميظعلا قلاخلاب ملعلا يوتسي ال هنإ
 .بوبرم فيعض انلثم قولخم وهو «ةرذ لاقثم كلمي ال يذلا فيعضلا

 يف اهرثكأ وأ اهلك تاقوألا فرصف «ملعلاو ريخلاو حالصلا لهأ نم قولخملا ناك نإو ىتح

 عفنأو لمكأو مظعأ وه امب ملعلا توفت هنأل ؛ةريبك ةراسخ كلذ
 هئامسأب اًملع تددزا املك يذلا ءدحألا دحاولاب ملعلا ىلإ كتقوو كبلقو كتّمه فرصاف

 «كتمه تلعو «كردص حرشناو «كبلق رانتساو «كردق مظع :هتايآو هعرشو ءهتافصو

 .هنم كءاج امبو هب تعنقو «هريغب تدهزو



 ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ب ا
 تتفق خخخ كشسسسشنل

 وى م هه

 [؟5/4١] .ِهِرْيَغ نم لصف 00

 ءَءاَيْشَأْلا َلِقْعَي ْنَأ َوُه ِهِلْجَأ نم َقِلَخ يِذلأَو ُهَقَحَو بََقْلا خالص)
 (طقف اَهَملْعَي نأ ال

 ل فاشل هب ُمَلْعَي ٍناَسْنِإْلِل َبْنَقْلا َيَلَح #8 هللا نإ ةو*
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 لك هناك هل :قلخ امك َءاَيْشَأْلا اهب ٌعَمْسَي دل َىاَيْشَأْلا اهي ىَرَي ةَدَعْلا

 ُلْجرلاَو ءٍشظْبْلِل ُدّيْلاَك ؛ِلاَمْغَأْلا نِم ٍلَمَعَو ٍروُمألا نِم رْمَأِل ِهِئاَضْعَأ نِم وْضُع

 كا ُدْلِجْلاَو شلل تنال «ِقْوّذلِل مَمْلاَو ٠ «ٍقظْنلِل نسل ءيْعّسِلِل

 .ِةَرجاَطلاَو َِِطاَبْلا ٍءاَضْأْا ٌرْئاَس َكِلَّذكَو
 ْنَكْلا وه كللذه ةةزخال داو هل :قلخ كيف وضعا: ناسلالا لقفكشلا ةاذإَ

 اًحاَلَصَو اَرْيَخ َكِلَد َناَكَو ءُضْرَأْلاَو ُتاَوَمَّسلا هب ْتَماَق يِذَّلا ُلْدَعْلاَو ُمِاَقْلا

 َوُه ُحِلاَّصلا ُناَسْنإْلا َكِلدَو هيف لمس يِنَلا ءْيَشِلِلَو هّبَرِلَو ٍوْضْعْلا َكِيَّذِل

 «©) ديْنمْلا م كيوم معَ نم ىَدُه َّلَع َكِيَلوطو ُهَلاَح 0 يِذَّلا

 ه :ةرقبلا]

 هبِحاَصَو 20000 و ست 3 او اق 7 وفرع »1 14 - ويا د قاطو »لو 5 م هم 20
 مى ومر

 . لوبعم

 وو 27 0 ع مَ وم ”_ 0+ 4 00 0 هعو# .ار

 :اوقك هللا همك ولدي ٌدْيِذلا 00 سا هسددوو ل 2

 .ُبَلَقْلا َوُه اَهَسْأَرَو ٍءاَضغألا َديَس َن
 اسمع

 اذ

 عفتني نلو «ةرطفلا يف رييغت اذه نإف «لكألا وأ سملل لجرلاو «يشملل ديلا مدختسا ولف )١(

 ميلسلا ريكفتلل اقلُشت امهف «لقعلاو بلقلا كلذكو «هريغو هسفن هب حلصت اًعافتنا وضعلاب

 ثيح «دسفأو دسف كلذب بلقلاو لقعلا لغشني مل اذإف «عفانلا ملعلاو رظنلاو حيحصلا مهفلاو

 .هل قلخُي مل اميف لِوَعَتْساَو «هناكم ريغ يف عضو



 ا ببتبتب7بتب7ل777ا9ا0- 8 ٍقِطْنَمْلا ٌباَتِك

 اهب مّلِعْلا امينا ِءاَيشَأْلا وَ ُهُهْجَوَمك هوب َمَلْعُي ْنَأِل ُبْلَقْلا َقِلُح دق ذإَو
 ُءاَعْصِإْلا َوُه ِهِعْمَس َءاَمَتْبا ماَلكْلا ىَلَع ِنْذَأْلا َلاَبْقِإ نأ اَمُك ُرطَنلاَو ُرْكِفْلا َوُه 0 ل باه - 5-0 07 2م تن ع ل 00007 5.

 .ٌرظَنلا َوُه اَهِيْؤُرِل الط ِءايشَأْلا ىَلِإ ٍفْرّطلا فاَرِصْناَو «ٌءاَمِتْسِاِلاَو
 وذ 5586 هدر ال 2 هدر ةهرو هر.

 . نيِتيعْلا ُرظَن ُهلْثِمَو ءِنْدَأْلِل ِءاَعْصِإْلاَك ٍبْلَقْلل ُرُكِفْلاَ
 ام ْتَعِمَس اَذِإ َكِيَّذَك َنْذَأْلا َّنأ اَمُك ٌهُبوُلَظَم َكاَذَه :هيِف َرظَن اَم َمِلَع اَذإَ هدا و و دس وق 82 و في 0 ا

 :ةئلإ ترظَت ام ترَضْبَأ اذإ: ٌنْيَعْلا وأ ديل تقص
 1١28( 94 5 مو هو ملا 0 3ك
 )2 ب ْمْلَو َملِعلا لّصَحي مل ركفم رظان نم ْمُكَو

 هت ا فوض ىلإ عَتْسمَو ُهُرِصْبُي ال لالهْل ىَلِإ

 ْنَأ ٍرْيَغ نِم اّلْوَق َعِمَس وأ هوْيَلِإ ٍدْصَم ٍرْيَغ نِم ٍلالهْلا ٌةَيْؤُر ُهْنَأَجاَف نَمك .“"

 ور مالا :انمْنإَ ملل ُلَبْقَي ِهِسْفَتِب َبْلَقْلا َّنآل ال ُهْلُك َكِلَدَو
 اَلْضَق يِتأَي لق اكول ن نوُكَيَف ِناَسْنِإْلا نِم ا ٍِداَدْعِتْساَو َطِئاَرَش

 اَيوُهْوَم ْنوُكَيَف هللا نم
 اب 6 ىيك رسككل ”امْعَي ْنَأ هس عقدا 0 1

 لوقأ ال راك لم أ َوُه ِهِلْجَأ نم َقِلخ يِذّلآَو هقحو بلقلا خ

 اًيِغْلُم ُهْنَع اَلِفاَغ لب ؛ُهَل اُلِقاَع ْنوُكَي ال نَم َءْىَّشلا ُمّلْعَي دّقَك ءْطَمَف اَهَمَلْعَي ْنَأ

 نوُكَبَف هِبْلَق يف ُهُئِبْقُيَو 0 يذلا َوُه ءْميَّشلا ّلِقْعَي يِذَّلأَو هل

 يذلا َوُه َكِلَدَو ُهَرِهاَظ ُهُتِطاَبَو هَلْ ُهُلَمَع ُقِباَطُيَم ءاِّيَغ ِهْيَلإ ٍةَجاَحْلا َتْق
 هادم عد

 .[؟54 :ةرقبلا] « اريدك ارح قو ْدَتَه ٌةَمْكِحْلا َتْوُم نموه َةَمْكِحْلا يتوأ

 رابخأل نوعمتسي نيذلاو «ةعتملاو ةيلستلل تاياورلاو صصقلاو دئارجلا نوؤرقي نيذلا لاحك )١(

 - مهنكلو ءاوتصنأو اوركفو اورظن ءالؤهف «عالطتسالا ةبحمل كلذ ريغو مهئثيداحأ وأ سانلا

 ايف «ةدئاف الب مهلوقع اوردهأو «مهتاقوأ اوعّيض لب «ُهوُلاَتَي مَلَو َمَلِعْلا اولّصَحَي 1 فسأللو

 .هلاح هذه نم ةراسخ

 .نوصحمي الو نوعمتسيو « نوركفتي الو دوؤرقي نيذلا «نيدلقملا لاحك (؟0)
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 هنأ مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 3

 يِف َّعِضْو دقق : : مْلِعْلا يف ف اَركَفَتُم ٌّقَحْلِل اَّلِقاَع هللاب ب اَلوُعْشَم ُبْلَقْلا َناَك اَذِإَ

 [مل 3” . ِهِعِضْوَم

 ه2 2

 ا
 (م؛ :ق] 467 ٌديِهَس وهو َعَمَسلَ ىقلأ وأ بلك هل نك نمل ئرحِرا» 20

 متل قل وأ بق هل نك نم ئَرَحِتَأ َكَِد ىف َدِإا» :ىلاعت هلْؤَف ملك
 :ِنيتلرْنَم ىَلَع معلا ُِقََيَو ةَمْكحْلا ىَنْؤي 000

 هْيَلِإ هوُعْدَي نَم ىَلِإ ْجَمَْي ْمََو ُهَمَبناَ ُهلبمَق ِهِسْفَِب ّقَحْلا ىأَر َلُجَر اك

 .بْلَقْلا ٌبِحاَص 7

 هِيَ هل ينو ُهُمْلَعي نم ىلإ جاتْحُم َوُه لب هب ُلَقْعَي مَ ُلُجَر وأ - ب
 َسْيَل ِبْلَقْلا ٌرِضاَح :ْيأ ؛4© ٌديِهَس َوْهَو َمْمَلأ َقلآطَف ىّعْضُأ اَذَهَق هُُبدَوُيَو

 [011 . ِهبئاَعِ

 هه م

 قرفلاو بهاذملا

 .ِداّمّزلا ٍساَيِل ُبِلاَغ ُهْنَأِل ءٍفوُصلا ىَلِإ ةّيفوُصلا» يف ٌةَبْسْنلا 55ه ]
 هس 94 6 هد ه ع 5 8 هى 3 م آل

 .هريعو لبح نب دمح أك :ةّئئَأْلا نم موف مسالا اذهب

 و 82ج و م 22 ومر

 د .- ُنظَأ اَميِف  ُكِلاَم َكِلَذَكَو ةّيِفوُصلا ُمَد ُهْنَع ٌلوُقْنَمْلاَف ُيِِفاَّشلا ام

 دّمْحَأ ٍباَحْصَأ نم اًضْيأ داَبْعْلا نِمَو ٍمْلِعْلا لْهأ نم ةَقئاَط مُهَّقيِرَط مد دَمَو دَقَو

 نر قلبو اقل و :تيوخلا ٍلْهَأَو َةَفيَح يِبَأَو ٌيِعفاّشلاَو ِكِاَمَر

 «ٍقيِرّطلا نم ِهِرْيَغك ؛موُمْدَمْلاَو حوُدْمَمْلا ىَلَع َلمَْمُم هنأ : هيف ٌقيِقْحَّتلاَو

 ٍةَلْرْنَمِب َكِلَذ يِف مُهّنَأَو ءُنوُكَي ال دَمَو اًبِداَهِتِا ُنوُكَي دق ُهْنِم َموُمْذَمْلا
 سا و ل

 . ةَريثك ٌفِئاَوَط ٍداَّبْعْلاَو ِءاَمْلُعْلا نم َيأّرلا ّمَد دق ُهَّنِإَف (يأَّرلا» يف ِءاَمَُمْلا

 َّنأَو



 ملل َقِطَنَمْلا ٌباَتك

 لع َكِلَذ ْعَمَجَت اَهتْمَّدَ يتلا ٌةَدِعاَقْلاَو

 .هَّذَع ىَصْحُي ال اَم ِهِداَبِع ٍراَيَخَو ِهِتَوْفَصَو هللا 0 يفَو

 .هللا الإ ُهَدَدَع يِصْخْي اَل نم ٍناَمِيِإْلاَو مَلِعْلا ٍلْمَأ ني «يأَرلا» ٍلْهَأ يف اَمَك

 امك َةَموُمْذَم لْصأْلا يِف تّناَك نِإَو ِنيّدلا يف َةَعدِْا نأ كل ٌنّيبتَي اَذَهِنَو
 يلع ةظفاحمملا نأ ةيلففلاو ةكلؤفلا ا َكِلَذ يف ٌءاَوَس ُةَنُّسلاَو ُباَتْكْلا ِهْيَلَع لد

 ِهِموُمَعِ ُلَمَعْلا ٌبِجَي هنو عي (ةَلاَلَض ِة ٍةَعَدِب ص : دِكَع خيبلا ٍلْوَق موُمَْع

 |” "595 ١ ]٠١/
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 اَل وأ ُهَّلاَح ِهْيَلإ ُمَّلَسُي ٌناَلُق :ْمُهْلْوَق ؛َباَبْلا اَذَه» ُتِساَنُي امم 95 ع

 ٍضْعَب نع ُرُّدُْضَي 0 اَم اًريثَك اَذَه نإ ؛ةَلاَح ِْيَلِإ ْملَسُي

 َةَك ةَعيِرَّشلا كلاخت هن :ناَقي ٍروُمأ نِم ةّيِفوُصلاَو 0 0

 قرخألا 0 ُرِكْنُي ٍنيّدلا نِم ٍرَكْممْلا َراَكْنإ َّنآَو ٌةَرَكْنُم اَهّنأ ى
 ا هم ل هب قدا نق نلقَو «ِلْجّرلا و 01 و

 َعَرَوَو ٍلاَوْحَأَو ده ٍدَهُْرَك :ِةَداَبِعَو ٍحاَلَص نم ٍلَجَّرلا َكِلَذ يف ام ىأَر نَمَو

 ١ تل 1: نع ندردي راسك را فان اقل نيالا نكت ال ل
 ٍريِفْكَتلا ىلإ ُهَراَكْنِإ ٍلّوأْلاِب ج َجْرْحَي ىَّنَح : : ِنْيَذَه خو لارا رك ولفي دق

 .ِةَعيِرَّشلا ِةَلِدَأ نم ٍرِهاَطِل اَعتُم .ِداَهيْجاِلا ِنِطاَوَم يِف ٍقيِسْمَنلاَو
 ُمَلْعُي اَمِم مالْسِإْلا َنيِد ُفِلاَخُي اّمب ٍراَرُق ةالا ىلإ ُهُراَرْقِإ يِناّلاب ٌجوْخَيَو

 .هفالخب َءاَج َلوُسَّرلا نأ ٍراَرَطْضاِلاِب

 .ىَوَهَو ِةَوْسَقِب اَنوُرُْفَم ْنِكَل مْلِعْلا يِوْذ يف ُعَقَي ام اًريِثَك :لّوألاَو

 ."0لْهَجَو ٍلاَلَضب اَنوُرْفَم ْنكَل ٍةَمْحَّرلا يِوَذ يف ُعَمَي اَم اًريِثَك :يناّنلاو

 وأ تاعامجلا يف نوفلتخي سانلا نم ٌريثكف .ةعساو ًةمحر هللا همحر انعقاو نع ملكتي هنأك )١(

 نيعب رظنت طسولا ةمألاف «حدامو حداق نيب .؛مهريغو نيّيسايسلاو خياشملاو ةاعدلا نم دارفألا

 . هلك خيشلا لاق امك أطخلا يف عقو امهدحأ بلغ نمف «ةمحرلاو ملعلا



 فينا هنأ مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 8

 : ِهِلْوَقِب ٍهِسْفَن نَع َرَبْخَأ اَمُك ُةَمْحّرلاَو اولا هلق 0 ١/ اّمَأَك

 عمو م1 .[97 :رفاغا «اًمْلِعَو ٌةَمَحَك ٍءْىَس ّلك َتَعِسَو آَنَيَر

 ُمَدُي ال ُهَنَأ َعَم اَهْيَلَع ُعْبَتُب ال ُلاَعْفأَو اون ذل نع لإ بألا ني ان 5390

 ما . اَهْيَلَع

 لي فشلا ِباَتِكْلِل اَهْتَمَلاَحُم اًعظَق ملي 8 يتلا ُلاَعْفَأْلاَو ُلاَوْقَأْلا 5و4

 دَق ةوقألا ِهِذَهَف ءْناَمِيإْلاَو ملل ُلْهَأ اًهيِف َعَّراَتَت يتلا ٍداَهَتْجاِلا ٍدِراَوَم نم َيِه

 َساّنلا َمِْلُي ْنَأ ُهْنِكْمُي ال ُهَّنِكل 2 ايو ناكل 2 نك ودق هلع طن رك

 ملأ "م0 . هل ني 0 امي

 ف ٠ و هى ه6 نس 0 2

 ٌبِذَك هنأ ُملْعُي مل ام ىلَع َر 0
 ميو عم

 َُئاَمَأْلاَو ُقْدّصلا ِهِتَداَع نِم َفِرُع نَم قود ] أ

 :نوهْجَمْلا ىَلَع رقي مل ُةئاجحْلا وأ ُبِذَكلا ثي فر نمو
 [م"١/85] هيف ُتقَوَتُي ف لروما اكو

 َءاَج يِتّلا ةَءاَرِقْلاَو ُماَيَّصلاَو ٌةاَلَّصلا :اًهلوصَأ ٌةَئريدلا ٌتاَداَبِعْلا م

 نأ امل صاعلا ِنْب وِرْمَع ِنْب هللا ِدْبَع ِثيِدَح يِف (ِنْيَحِيِحَّصلا» يِف اَمْرُكَ

 َنأَرْقَأَلَو َلْبّللا ّنَموُقَألَو َراَهَّنلا َنَموُصآَل تلق كنأ ْثَدَح َدَحأ مكَأ» : َلاَقَو لك نبل

 . "”(لعفت اَلَق» :َلاَق ءىَلَب :َلاَق '؟ِثاَلَن يف َّنآ [ دعا

 يف يلا جِراَوَحْلا ٍثيِدَح يف َلاَق َةَكوُرْعَمْلا ّيِم ُتاَداَبِعْلا هذه تَناَك اّمَلَو

 ُهَنَءا اَرقَو و ؛مِهِماَيِص م عم هَماَيِصَو ْمِهَتاَلَص م عم ُهَتاَلَص ْمُكَدَحَأ ُرِقْحَي : (ٍنْيَحِيِحَّصلا»

 نب هللا دبع ثيدح ىف نآرقلا ةءارق دجأ ملو ,(119) ملسمو ,(191/6) يراخبلا هاور (0)

 نك اهو ورمع



 م ٍقِطْنَمْلا ٌباَتِك

 0 انَح ْرِواَجُي ال َنآْوَقْلا َنوُءَوْقَي 0 عم

 ص ل 0200

 ا هب رم ا اَلُؤَمَو

 .ُتيِداَحَألا مهيف و ْمُهَمَلاَح نَم اوُرَفَكَو َنيِِلْسُمْلا ء اقوا الا

 [؟"9؟ -”ةا١/١٠٠6]

- 

 ٍةَداَبِعْلاَو ِدْهَّدلا» ٍلْهَأ نم ٍةَعاَمَج َّعَم تْرَضَح يِرْمُع لئاَدُأ يف تنك الد ]
2 

 .ِةَقَبَطلا ِهْلَه ٍلْهَأ رايخ نم م اوُناَكَف كقَكاَرِإْلاَو

 نم تْعَئَتْماَف ْمُهَعَم ٌرضخَأ نا اما ا نأ ارارراو ةاكحب 1

 ُلاَحْلاَو ُدَجَوْلا َلَصَحَو اوُعِمَس اّمَلَف ءهيِف تْدَعَق اَدِرَقْنُم اًناكَم يِ ولع كلذ

 تعض كءاج دق ناك ان رو و لاك ف نوفا ركل د1 اك

 يف ْمُتْنأ : انغعتجا امل مُهَل هتزهظأ ف ييْذك يف تْلُدَك ءكييِصْن ْذُخ لات ٌميَِ

 للي هللا ٍدْبَع ِنْب ٍدَّمَحُم ٍقيِرَط نَع يِتأَي ال ٍبيِصَن لكَ 0
 ناد ُهنِم لكآ ال

 2 ناك ُوَنَأ يو: و 3

 سةر مهيِف َناَكَو

 اًهييس لاحلاو ةئفؤملاو ةنظقلا هذهو تملا ادع نأ :

 نَم َلْثِم َوُهَف ءُلوُسَرلا اَهَعَرَش اَلَو ِهِلوُسَرَو هلل ةَعاَط َوُه َسْيَل ا ٌرْيَغ
 َمَنَّصلا اَذَه ْمُظَع وأ ُلاَمْلا اذه كيطفت ٌنكَنو رمكلا انكم تّرشا”َلاَعَت :َكْوُقَي

 [15- غ18/36] . ٌكِلَذ وُحَنَو ةياَلوْلا "ا

 )6١5(. ملسمو 5 6و يراخبلا هاور )0غ(

 !هرافظأ ةموعن ذنم هلقعو هتنايد ىلإ لمأت (؟)



 هنأ مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 7

 أنْ وئالتلا ٍنوُرفْلا يف اروُهَْم ني مل ةيفوشل» فل ك2
 [0 1 . َكِلَذ َدْعَب هب 4

 َوُهَو - :َليِق ...ُيِفوُصلا ِهْيَلِإ فيِضَأ يِذَّلا ىَنْعَمْلا يِف اوُعَراَتَتَو
 [ 01 قولا لل ىلإ د 1 ورمل

 وأ َتاَم نم :يأ] ٍءاَلْؤَم نِم َدِحاَوْلا َّنَأ ِءاَمَلْعْلا ُروُهْمْج ِهْيَلَع يِدَلا 0.« ]

 َناَك َنإَو ِْيَلَع ْركُْي ْمَل ِْيَلَع اَوُلْغَم َناَك اَإ [ِوِوْحَنَو ِآُْقْلا عاَمَس يف ِْيَلَع َيِشْع
 [ 1 0 َلَمْكَأ ِتباَّنلا ُلاَح

 وأ ِمُهَل َلَصَح اَم ٍناَميِإْلا نِم ُهَل َلَصَح دق ُهّنَأ َعَم ُهَلْقَع ْلْرَي ْمَل نَم ْنكلَو
 ربا رع هاسوا م يي ريا ل هءاصاس 7 ل و م55 روع وم ا م 6
 لاح وهو ( ل َةَباَحَّصلا لاح هدهو ءمهنم لضفا وهف هنم لمكا وأ هلثم

 0 4-5 - و ل
 هج سل هو سك مساس مى كل ير س# نس عزل )ري نس ع ل 2 1 5 م و < سس سلا 7
 ريغتي مل ِتْئاَبُك َحَبْصَأَو هارأ ام هللا هارا ءامسلا ىلإ هب يِرْسأ هنإف واكو انيبن

 وع 1 ل 34 0 110 - - 4-5-0 -- 2 هك ل و
 ُهَبَر ىلَجَت امل اَقِعَص َرَخ يذلا ِةِلَك ىَسوُم ٍلاَح نِم لّضف هلاحف .هلاح ِهْيلَع

 ٌلَمْكَأ هلك ٍدَمَحُم َلاَح ّنكَل ةَلِضاَق َةّيِلَع َةَّليِلَج ُلاَح ىَسوُم ُلاَحَو ءلّبَج

 [#1- 1 .َلَضْفَأَو ىَلْعَأَو

 ماى 04 م ع نموا عك ع سو ل كوس سلع 8 5< 5 را

 اَلِكَو ءاَييْنَألا َدْعَب مُهْلَمْكَأَو ِقْلَكْلا لَضْمَأ مُهَّنَأ اْوَعَذاَو ْمِهيِف ْتَلَغ َةَفْئاَطَو 7 00 مم هال هر 6 م 31 قسمان إسا م نب ا 285
 -3 2 م ها مو

 . ميِمذ ٍرومألا ِهِذَه ْيَفَرَط

 ِلْهَأ نِم مُهُرْيَغ َدَهَتْجا امك هللا ٍةَعاَط يِف َنوُدِهَتُجُم مُهنأ :ُباَوَّصلاو

 نِم َّرُه يِذَلا ُدِصَتْقُمْلا ْمِهيِفَو وِداَهِتْجا ٍبَسَحِب ُبَرَُمْلا ُقِباَّسلا مِهيِفَق وللا ٍةَعاَط
 و .ءو مام هم موو ع8 صهر 1 - 6 2ع . 1

 َبِيْذُي نم ْمِهيِفَو .ئطخيف دِهَتْجَي دق نَم ٍنّيفنّصلا نم لك يِفَو ءِنيِمّيلا له
.6 

 ص

 مسا

 [ام - ١7/111 توب ل وأ توف

 ةَّنُّسلاو باتكلا اوقفاو اميف موق لك قفاوُي سّيكلا نمؤملا #+.ه ]

 وأ ةّنّسلاو باتكلا هيف اوفلاخ اميف مهقفاوُي الو ءهلوسرو هللا هيف اوعاطأو



 كتنلا ل عع ٍقِطْنَمْلا ٌباَتِك

 .لوسرلا هب ءاج ام ٍةفئاط لك نم لبقيو ءهلوسرو هللا هيف اوصع

 [19/11] .نيبلاغلا هللا دنجو .نيحلفملا هللا بزحو «نيقتملا

 َبَسْنُي وأ ٌلِطاَب ّبَمْذَم ِةَنّسلا ٍلْمَأ ىَلِإ َبَسْنُي ْنَأ َنْيَب ُرْمَأْلا َراَد اَذإ كفل ١

 دل نونا اقتل نا رشا قيقا : ٍلقَنلا يف ِِفَرَصَت ىلإ مُهْنَع ع َلِقاَتلا

 [" 11 نحل ٍلُهَأ ةَفِباَط ىَلِإ ٍلِطاَبْلا

 - َنيِفْئَصُمْلا ضْعَب َلَقَت دق :مالسإلا خيشل ِلَحَرُمْا ُنْبا َلاَق ا“. ]
 هنا تع

 الإ ْنوُكَي ال َرْكّشلا َّنَأ :ٍةَعاَمَجْلاَو ِةَنُسلا ٍلْمُأ َبَمْذَم َّنَأ :- ُهاَمَسَو 2 سَ 3

 ُلْفَنلاَو اَطَخ ةّْسل سلا ٍلْمَأ نع ُيِكْسَمْلا ُبَمْذَمْلا اَذَه :نيذلا يفت خيتلا ل َلاَق

 :لاقيَو . لكشتسي :نكل ْعَنْعَي اَل ُلْفَّئلاَو ءَلِقْن دَق اَذَه :لَكَرُمْلا ُنْبا لا

 : ِناَعْوَن لْقَنلا :ةّيْيَت ُنْبا ِنيّدلا ُْنََت ُحْبّشلا َلاَق

 علا تت سا سل نهر ه يهدأ
 .ىأاَر وأ عمدت ام لقني نأ :

 م7 0
03 

5 1 3 3 
 1 2 0 00 005 2 ا

- 
 4 3 اج

 .َكِلَذ َلاَق ْن را را اًمِتغال ِهْيَلِ

 : نولوشي نيفكصملا نياك نأ يرردلا ارفع اطخلا ةلخدت اذه لمي
 واع 2#

 : ٌكِلَّذ ش مُهُرُْعَو ؟هِفاَلْخِب هصوْصْنَم نوح اَذَك ِهرْيَغ أ ينال د |

 نيو كل ليال تالا فت نس هيعلزم نإ ةلكستك نوفل كي: ىلا ةلرشا نانالاب

 [1ل 111 ؟ٌّصَنلا ٍةَهِج



 111 لا لل... تلال فاح انس هلكت حا 1111111111 ته ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت بسم |

 نَمَو ةَيِواَعُم نم نقلا اوُناك ٍَباَحَّصلا نم ُهَعَم نَمَو اِّلَع نأ موُلْعَم 0 هل

 هنأ للك نَا نع ٍديِعَس يبأ نع '”«َنْيَحِيِحَّصلا» يِف اًجّرْخَأ دَقَو . ..ماقلاب ع 1

 ىَلْوَأ مهل نيملجتلا نم ِةف ٍةَقْرَف ِنيِح ىَلَع نيّدلا نم ةَقِراَم 1 :َلاَق

 امل هيلا ةيرورحلا د ءاَلُؤَمَو ,2قَحْلاِب نْيَتَمِ ٌةئاَّطلا

 ٍبِلاَط نأ ؛ ُيِلَع 7 كي ُىِلَع ٌىِلَع ٍةَفالِخ يف يا ا ا كم

 ٌقَحْلا ىَلْوَأ ٍبِلاَط يبأ َنْب عد ىَلَع ُحيِحَّصلا ُتيِدَحْلا اَذَه َلَدَق ُهُباَحْصَأَو

 [13584---3] مامر 1 را

 َنآْوُقْلا نإ :َلاَقَو ءِتاَمَّصلا ىَقَت نَم َّلُك َنوُمَسُي اوُناَك ثّلَّسلا ”ا“.و]
 اذه توهط نع ذرأ امُيَح نإن اوجه ىف قرأ هلا ذا 00 مي

 رم : ٍةَعْدِبْلا ٍهْذَه يِف ُهَلَك ءَكِلَذ ِىَفَن يف ّعَلاَبَو ةتانطلاو ءاجشألا يْفَن ُهَع عل

 0 دل ناك نإَو ل ٍةَوْعَدلاَو َكِلَذ ِراَهْظِإ ٍةَرْثَكِب ِءاَدِتْباِلاَو يتلا ىف كلام

 يف كيك تدخأ نم وأ مز ََ دفا َكِلَذ ٍضْعَب ىلإ ُهَقَبَس دك مهر

 .ماّلسإلا

 َلِئاَسَم يف ُهنوُفِلاَحُي مُهَق َكِلَذ ٍضْعَب يف اًمْهَج | وُقَقاَو نإَو َةَلَِتْعُمْلا َّنِكَلَو

 نووكلاتي 0 .ءاعيإ َتاَمَّصلا ٍلِئاَسَم ٍضْعَبَو ناميالاو نّدَفْلا لئاسعك كلو ريغ

 ملكتي ُهَّنِإ :ُلوُقَي وأ ُمّلُكَتي ا ىَلاَعَت هللا ّنِإ :ُلوَُي ٌمُهَجَو ُهَتَعَلاَبُم يْفَّنلا يف

 .راجملا قيرطإ
 12 هن[ نال ومتف ةلركشملا ّكأَو

000 

 ةَنِساَلَفْلا نم مُهَقَكاَو نَمَو ُةَبِطاَبْلا اَهَْمَت اَمُك اًضْيُأ َءاَمْسَأْلا يِفْنَي مُهَجَو

 [ 1 :ءايشألا نوعي الف ةَلَتُْمْلا ٌروُهْمَج و اما

 َوُه ىَنْعَمْلا يِف مُهَّلْوَف َّنكل «ةَفيِقَح 1١

 .يراخبلا يف هدجأ ملو يك 55 ملسم هاور 2000



 00 ٍقِطْنَمْلا ٌباَتك ٍةْطَنَمَلا تانك

08 

 , ؟هللا ٍلاَعْفَأَو هللا مال ٍلئاَسَم يف ةَيِرَعْشألاَوَلَْعُمْلا نم لُك م

 اًمهرخأ ُلوَق نيبو ير ني وشاكر وْجَو نِم َةميَأْلاَو فَلَسلا اوُقَقاَو ِهتاَمِص

 5 اها 55 5

 و9

 رِئاَسَو لب ؛ِتاَفّصلا ٍلْئاَسَم ٍسْنِج يف ُةّيِ َ ِرَعْشَأْلا ِنِكَل ءِرَحآلا َنوُد ٍفَلَسلا َلْوَق َوُه

 0000 . ةلزَُْمْلا نم ِةََِْلاَو ٍفَلَسلا ِلْوَ ىلإ ترقأ ردقلاو تانصلا

 يف :يأ] ِةَلَأْسَمْلا ِهِذَه يف ِةَلْبِقْلا ىَلِإ َنوُبَِتْنُمْلا اَهَلاَك يِتَّلا ُلاَوْقَأْلا بوو

 ٍنْباَو اًئيِس َنْباَك ٍملُكتمو ٍفّرَصَتُم نِم مُهَقْكاَو نَمَو ٍةَفِسْلَمَتْمْلا ُلْوَق :لّوألا
 نإ :َنوُوُقَي َنيِذَّلا ٍةكباَصلا ٍلْوَقِب ُلوُقَي نَمِم ْمِهِلاَكْمأَو َنيِعْبَس نْباَو ٌيِئاَّطلا َيِبَرَع

 ِسوُفْنلا ىَلَع ضيِفَي اَم َوُه لَ :دايدلا سول نع راحت ركن ذأ 1 كك
 .يناَعَمْلا نم

 .ٌقوُلَحَم ُنآرُقْلا :ُلوُقَي نَمِم مالْسإْلا نع ُدَعْبَأ ُلْوَقْلا اَّذَهَو

 هللا مالك :َنوُلوُقَي َنيِذَّلا مِهِرْيَغَو ةلِرتعُمْلا نم ةّيوْهَجْلا ُلْوَك :يناّثلا ُلْوَقْلاَو

 3 للا نِم ال َأَدَتْبا مْسِجْلا َكِلَذ يف ماَسْجَأْلا ضْعَب يِف ل ٌقوُلُخَم

 . مهد نب ُدْعَجْلا ٍءاَلْؤَع ُلَّوكَو ٌةداَرإ اَلَو مالك هللاب - مُهَدْنِع  ُموُقَي

 نَمَو يِرْصَمْلا نال هيت ٍديِعَس نب هللا ا” وم : ُثِلاَثلا 0

 ةيملاسلا نِم ِثيِدَحْلاَو ماَلَكْلا ٍلْمُأ نِم تْئاَوَط ُلْوَك :ُعباّرلا ُلْوَمْلا
 َكِلذ َعَم اَهَلَو 0 ٌةَميِدَق تاوضأَر ٌفوُرخ هللا مدلك نإ ا مِهِرِْغَ

 . مّلَكَتُمْلا ِتاَذِب ُموَُت ِناَعَم

 . عوَتْسمْلا نع اًلِصَقْنُم اًرْمأ َوُه َسِل مُلكَْملِل كاَرْذإ ٍقْلَح رجم
 : ْمُهَقَفاَو نَمَو ةّيِماَّرَكلاو ةيماشهلا ُلْوَق :ُسسِماَحْلا ُلْوَقْلا



 ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت قم

 اَرِداَق مُهَدْنِع َلاَر ام لب ؛ماَلكب اَمْلكَتُم نكي ْمَل ْنَأ َدْعَب
 ىَلَع اًرِداَق 00 ءاملككم لوَع 0 َُهَو ماَلكْلا ىَلَع

 مُهَدْنِع ٍلاَعْفَأْلا ٍدوُجْوَك ٌميَتْمُم ٍلَّرَأْلا يِف مُهَدْنِع ماَلَكْلا ُد ُدوُجْوَف الإ ماَلَكْلا

 0 ةَلَِتْعمْلاَك ؛ماَلَكْلا ٍلْهَأ نم : وقار نَم َدْنِعَو

 للا ِتاَّذب ٌمِئاَق ٌتِداَح ِْس 0 نش اك 4 -

 . ِهتَئيِشَمَو ِهَتَر هتَرْدُقِ تلا تن لب ٌةَتِداَح اَح ٌتاَوْص أَ ٌفوُرَخ ُهَنِإ ور مُهَو

 ؛ْميِدَق ٍفَحْضُمْلا ا |: كاَدْمْلاَو ةعوذتملا كاوتمألا نإ نورتو

 تدشن كلذ نإ 4 نولوُفُي لي
 6. فل 8

 ْمَل ىَلاَعَت هللا َنِإ 00 ِثيِدَحْلا ٍلْمَأَو ٍروُهْمْجْلا ُلْوَ 5 :ُسِواَّسلا َلْوَقلا
 ُهرْيَغَو ُنآْرُقْلاَو «ُراَثآلا هب تَءاَج امك تْوَصِب ْمّلُكَتَي 0 َءاَش اّذِإ اًمّلَكَتُم ُلَرَي

 ُهْنَع ٍنِْئاَبِب ّسْيَل هَتَرُدُقَو ِهَيَكيِشَمِب وب هللا َمّلَكَت هللا مالك ِةَبهَلإْلا ٍبْتُحْلا نم
ًِّ 

 سا هن ع 2 و م

 هللا مالك َّنَأ اَلَو ءامّلَكَتُم نُكَي ْمَل ْنَأ َدْعَب اَمّلَكَتُم َراَص ُهَّنإ َنوُلوُقَي اَلَو ءاَقوُلُخَم

 َمَّلَك َناَك نِإَو ءَءاَش اَذِإ امَّلَكَتُم َلاَز اَم لب ؛ٌثِداَح ره َّوُه ُتْيَح نِم ىَلاَعَت

 .ُدَمْنَي ال ُهماَلَكَف َتَرْذُقَو ِهِيئيِشَمِب ُهاَداَنَو نوم وق

 اعْيَش َقَلَح اَمّنِإَو مالك ُهَل َسْيَلَو ءُمّلَكَتَي ال هللا َّنإ :َنوُلوُفَي ةيرْهَجْلاَو

 . ةَلِرَمعُمْلا ٌلْوَق َوُهَو هِرْيَغ يف ُهقْلْحَي مالكي ملكتي هَ : َلاَق مُهْنِمَو

 الك َنآَيَقْلا نإ :ُلوُقَتَف ةّيِماَرَكلا اَمأَو

 ؛ةيِْهَجْلا نم اوُسْيَل مُهَو هب ٌمِئاَق ٌثِداَح ُهَّنِإ :َكِلَذ َعَم َنوُلوُقَيَو ءٍتْوَصَو ٍفْرَحِب
 َعَم َنوُلوُقيَو ا 7 مم ْمَظْعَأ مُهَو ٌتّرلا َمَظعَأ ِمِهْيَلَع َنوُدْرَي لب

 .هللا ٍتاَذ يِف ٌثِداَح َنآْرَقْلا َّنِإ : َكِلَّذ
0 

 نوف َ, اَل نم ِمُهْنِمَو «ٌتِداَح ُهَّلُك هللا مالك َّنِإ :ُلوُقَي نَم ِءاَلْؤَه نم ّمُث

 ُبِحاَص ُيِراَخُبْلاَو لب ؛يناهبصألا َئيِلَع نْب دْواَد نَع ٌفوُرْعَم ُلْوَقْلا اَذَهَو ءَكِلَذ



3 

 0 لا ِقِطْنَمْلا ٌباَتِك

 51 2 3 0 95 ا ارب 2 كو فل 000 هع 3

 ثداح ُهْنِ :لاق نم لك سيلف ءاَذَه مُهْنَع ٌرَكْذي ةَريِثك ٌفئاَوطَو ريغ حيحّصلا

 عقال 1*3 .قولَخَم هنإ ُلوَقَي اَلَو «ةَّيِمُهَجْلا نِم َناَك 2 07 َ و 22 01 3 2 / 1

 ِهِسْفَنِل هَتَبْنَأ ام هللا نَع ىَمَن وأ ءِهِسْفَت نع ُهاَقَت اَم هلل َتَبْنَأ نم لك 2099؟] 820 يسؤك )لس طر عا << 5 ؟4 0 م عمم سا اط عسمك د ة
 ل 0 ل 3 رع د 27 ل ْس 0 0 0 تل 20007 ١

 . هنع هللا رجز امم َكِلْذَو «قَحْلا َرْيَغ هللا ىَلَع َلاَق ُهنِإَف (ةلثَممْلاَو ِةَلَظَعملا نِم

 هْيَلَع ِهيِْنَتلا نم ّدُب ال لْصأ ىَلَع َيِيْبَم َوُهَف ِلْوَْلا اَذَه ٍلِئاَق ٌريِفْكَت اّمأَو
 عّدبْلا ٍلْهَأ ٍريِفْكَت يِف اًيثَك اناا نال قتلا طك مَّدَع ٍبَبَسِب ُهَّنإَف

 ٍروُجُمْلا ٍلْمَأ نَع ٍناَميِإْلا ٍبْنَس يِف اًَنيِدَحَو اًميِدَك اوُبَرَطْصا امك ءاَوْهَْلاَو
 ةَيِرَدَقْلاَو ٍضِفاَوَّرلاَو ٍجراَوَحْلا :ٌلْثِم عّدبْلا ٍلْمَأ نِم ٌريِثَك ٌراَصَو ِِِئاَبْكْلاَو

 نَم َرْفُم َنْورَيَو «َّنَحْلا َوُه ُهَنْوَري ُلاَلَص َوُه اًدافيعا َنوُدِقَعَ ِةَلتَمُمْلاَو ةّيِْهَجلاَو
 تي قَحْلاِب ْمهِرْثُك يف ٍباَتكْلا لْهأ نم يِرَت ٌبْوَش مهي ٌريِصِيَك هَكِلَك يف مُهََلاحح

 ري ورم 0 5 5 2 وو أ ت5 010 031 010 5 3 0 200 2 3 م نع

 اًهتقيِقح مهفت ال يتلا ٍةلاقملاب رفكي ّنيِرفكملا ءالْؤه رثك و .قلخلل عولطو
35 

 قت هل سا يام ع 5 هس 0 5 2 2 9 هو م 7 0

 ٍةَنّسلا لْهَأ َداَمِيْعا َنوُفِرْعَي ال ُماَوْقَأ ٍلِطاَبْلاِب َنيِرْفكُمْلا ٍءاَلُؤَم ٍءاَرِإِبَو
 اَل دق ُهّْنِم ُهوُقَرَع اَمَو هَضْعَب َنوُلَهْجَيَو ُهَضْعَب َنوُفِرْعَي وأ ءُبِجَي امك ٍةَعاَمَجْلاَو
 اَلَو وَنُسلاَو ٍباَتكْلِل ِةَفِلاَحُمْلا عَدبْلا نَع َنْوَهْنَي اَلَو ءَُتوُمُتْكَي لّب سائل ُهَوُنْيَي

 ٍنيّدلا ٍلوُصُأَو ِةَنُسلا يف َماَلَكْلا َنوُنذَي مُهَّلَعَل لب ؛مُهَنوُبِقاَعُيَو عّدبْلا َلْهَأ َنوُْذَي

 ُاَمَلُعْلا ُرَقُي اَمَك ٍةَمِلَتْحُمْلا مِهِبِهاَذَم ىَلَع َميِمَجْلا َنوُرِقُي وأ هِةَكْرُمْلاَو ِةَعْدبْلا ُلْهَأ

 .ُعاَرتلا اًهيِف ّعوُسَي يتلا ٍداَهتْجاِلا عِضاَوَم يف

 ٍةَقَّوَصَنْمْلاَو ِةَعْفََتُمْلا ضعَبَو ٍةَِجْرُمْلا نم ٍريثَك ىَلَع ُبِلْعَت دق ُةَقيِرطلا ِوِذَهَو
 ٍنْيئاَه اَلِكَو ماَلكْلاَو ِءاَوْهَأْلا ٍلْمَأ نم ريثك ىَلَع كارد ال ا ةسستلاو

 ١ .ِةَنُسلاَو باتِكْلا نع ٌةَجِراَح ٌةَقِرَحْنُم ِنْيتَيرطلا

 ام عيِلْبتَو .هبتك هب َلّرنأَو هلسر هب هللا ثَعَب ام ناّيب بجاَولا اَمْنِإَو 0. 8 مو ورع 00111 ووو عزي 0 أ 7 0 و ل ل



 هَنأك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 8ع
 ليال لاب با ١ باب! ب ب2ب25ببئب ب ب ب ببتثأؤذ>1[1[ئ[١1 ب ب ب بباب ب 7اب7ب7بب7ب7-77-7727>7ببب7ب7ببإابإبباإاباب_اب_ب79-7بت72797ب77جُيجلجللجُيُحجج2ج7>75 2-0

 العلا ىَلَع ةذخأ ىِنْلا هللا ٍقائيِجب ءاقولاو هللا نَع لسرلا هب تءاج

 4 5 2 هام ا 2 0 20: 4 حت

 «ِجِراَوَخْلا ٌةَعْدب» ِةّمألا ِهِذَه يِف َمَقَو يِذَلا ِقُرَمَّتلاَو عّدبْلا ِلَوَأ نِم َناَكَف
 كك آ كو َ 0-0 6.

 هلَِمْعُمْلاَو ُجِراَوَكْلا تَمَعَرَف ءيّلِمْلا ٍقِساَمْلا يف اوُمّلَكَت مُهَّنِإَك ءِبْنَدلاب ٍةَرَفَكُمَ

 لب اَدَبَأ َناَميإْلا ُعِماَجُت ال  َةَريِغَّصلاَو :َلاَق نَم مُهْنِمَو - ةَريِبَكْلا َبوُنذلا َّنأ

 1 ماس هنأ ص 3 2 هد كار ود رو ا هس

 :اولاَقَف «ةّيِماَرَكلاو ٍةّيِرَعْسأْلا نِم مُهَعَبَتا نَمَو ةّيِمُْهَجْلاَو ةّئجرملا مُهْنلَباَقَو

 ُناَميِإْلاَو َّيِنَدَبْلا ٍتاَروُظْحَمْلا ُكْرَت اَلَو ِةَبِجاَوْلا ٍلاَمْعَأْلا ٌلْعِف ٍناَميِإْلا نِم َسْيَل
 نم :َنيِنِمْؤُمْلا ُعيِمَج هيف يِوَتْسَي ٌدِحاَو ٌءْيَش َوُه لب ؛َناَصْفَتلاَو َةداَيْرلا ْلَبْقَي ا

 0 . َنيِمِلاََطلاَو َنيِدِصَتْفُمْلاَو َنيَرَقُمْلاَو َنّيئلاَو ِةَكِئاَلَمْلا 2
52 

7 
 .ِناَسْللاَو بلقلاب ٌقيِدْصَتلا وه :ِةَتِحْرَملا ٌُءاَهَقف َلاَق 5 5 أ ماه 5 هه. 3 6 هم 7 7

 هر و 7 و 5 2 سرو وسو
 و . 2 9

 .بلقلاب قيدّصتلا وه :مهيولكتم رثك
 ل ؟ أ

 .٠ ب و 2 و ال هل 2

 .ناَسللاب قيدصتلا :مهضعب لاقَو
3 

- 5 

 لْهَأ ِةَّمِيَأَو َنيِعِباَتلاَو ْمِهِعيِمَج ِةَباَحَّصلا نِم ٍةَعاَمَجْلاَو ٍةَنَّسلا لْهَأ اّمَأ

َ 

 ا 4

 َلاَقَو

+ 

 هه

 يِعاَرْوَأْلاَو ّيِرْوَّنلاَو ِكِلاَم لِْم ِةّبِفوُصلاَو ِءاَهَمُقْلا ٍريِهاَمَجَو ِثيِدَحْلا ٍلْهَأَو ِهَنُسلا
 ماَلَكْلا ٍلْهَأ يِقّقَحُمَو «ْمِهِرْيَغَو ٍلَبْنَح ِنْب دَّمْحَأَو ٌيِعِفاَّشلاَو ٍدْيَر ِنْب ٍداَّمَحَو

 1: كسلا نياتلسلا طلاع :ٌلَمَعَو ُلوَق َنيَِدلاَو َناَميإْلا نأ ىَلَع اوُقَمّتاَ

 نجل لمعلا راني اه يؤتازعلا لمفتا يف ناميإلاب يفي دق داكدذإو نادرو
 يِف ُلُحْدَيَو ءْناَميِإْلاَو ٍنيدلا ىّمَسُم يِف اًضْيَأ ُلُخْدَت اَهّلُك ًةَحِلاَّصلا َلاَمْعَأْلا
 [؛07 - ؛54/121 .حراَوَجْلاَو ِبَْقْلا ُلَمَع ِلَمَعْلا يِفَو َناَصْللاَو ِبْلَقْلا ُلْوَق ِلْوَقْلا

 ىَسوم ْملُكُي مل هللا نإ لاق لجو يف : هناك مالْسإْلا ُحْيَش َلْيسَو ري بو ١

 رجلا نه عوج لق قنونو ةركشلا يي توشلاو مالكلا قل انو املك
 أو شا نمل

 4-5 5 و 0

 ؟اَل ْمَأ ٍباَرَّصلا ىَلَع َوُه لَه ءِظوُفْحَمْلا

1+ 
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 0 ٍقِطَنَمْلا ٌباَتِك

 ٌبِذاَك ٍرَتْفُم ٌلاَض اَذَه لَب ؛ِباَّوّصلا ىَلَع اَذَه سي ُىش ُدْمَحْلا 0

 َأإَو ٌباَت ْنِإَف م ا ٍةاَمّتاِ

 او م مكر هنو َوُهَو - ِنآْرُقْلا ٍظْفَلِب ا  :َلاَق اَذِإَو 0
 ُهاَنْعَم يِفْنَأ ْنِكَل ٌقَح َطْمّللا اَذَه َّنأِب ٌرِقُأ لب 1174 :ءاسنلا 40 اًمييَكحَت

 نِم مُْهَّنَأ ىَلَع ُةَمِبَأْلاَو ْفّلَسلا ّىَمَتا َنْيِذَلا ةّيِدْهَجْلا مُه م ِءاَلُؤَم َنِإَق هَتَفيِقَحَو

 1 ِنْيَتلا نع ِةَمِيَأْلا نِم ٌريثك مُهَجّرْخَأ ىَّتَح ؛َعَدبْلاَو ءاَوْهْلا ٍلْمَأ

 ع

 0 :َلاَق م نَم نأ :رو ٍفَلَّسلا مالك ىَنْعَمَو

 1 ناك 0 يمهجلا اَذَه َلاَق اَمَك  اَهِرْيَغ وأ نما

 «نتت نأ هلِإ آل هلآ نأ عّتإ» :ىَسوُمِل ْتَّلاَك يِتَّلا َيِه َةَرَجَّشلا َّنِإ :ِهِلوَ
 يلا 0 3 قولقملا اذهف صقل لاق قرلشم ذك ن3 و 4 مل
 كلذ: لاق امهالكو قولخت امهذلك 4 مكر 1 © للا ميم انآ :َلاَق

 ه- مور < مقل> "يبن

 [505- 05/11 ف اًضْيَأ ِءالُؤَم ُلْوَقَف اًرفُك َنْوَعْرَف ُلوَق َناَك ْنِإَف
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 : مْلِعْلا لْهأ نم م ِهِتَقَبَطَو ني ماَمإْلا ٌُصوُصُن ِهيَلَع ُتَجَّقَتْسا ينل ا

 َوُهَق ِقوُلْحَم ُرْيَغ :َلاَق نَمَو .يمهج َوُهَف ُقوُلْخَم ٍنآْرُقْلاِب يِظْمَل :َلاَق نَم
2 

2 

5 

 امك اهتم دساو قلظُي أل نأ عقنكل | ٍلْهُأ ٍريِهاَمَج َدْنِع ُباَوَّصلا َوُه اّذَه « عتب

 اًماَهيِإ ىضَتْقَي نْيئالظإلا نِم ٍدِحاَو ّلُك َّنأل ؛ٍفَلَسلا ُروُهْمُجَو لم 00 ع

 00 د قدس ىو هذ هذ 0 َنِإَ

 0 ا :َلاَق نم :رخآ عضوم يف هلكت لاق )00(

 اَلَو َلِتُق اّلِإَو بات ْنِإَف «تيِت 0 ا 0

 . .وآْرُقْلا صَن َدَحْجَي ْنأ دعب مالك ناك نإ ُهْنِم َلَبُْي
 نارشلا + قولوقتو رجلا يف هللا َةَيْؤُر َنوُرِكْنُي َنيِذَْلا ٍءاَلُؤَم لثم ٍلْثَقِب ورم َنيِذَلا ةَميَأْلاَو

 ىَلِ َنماّنلا اَوَعَد اَذِإ مُهَنَأِل :ليِقَو ْمِجِرْفُكِل ْمِهِلْئَق اوُرَمَأ مهن :َليِق ءَكِلَذ ُو ٌوحْنَو نرد

 00 ْنَأ ِساّنلا ِنيِدِل اًطْمِحَو «ضألا يف ِداَسَمْلا ٍلْجَأل اوُلَتْقَف َنِماّتلا ا ْمِهتَعدِ

 .(055- ةه5”/0١)



 ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ب مر
 حيي يي يي حج خب كج كج يي يي يي ا (- ببي ل ل2 ل سشظ698+ سس

 00 ِنآْرقْلا فوُرُح َيِه يتلا اَهِسْفَت يِف ُةَواَلَلا 0

2 2 

 هوما هلق ل :اًهِئيِداَحَأَو ِتاَّنَّصلا ار لاو

 .ٌراَرْمِإْلاَو ُراَرْقإْل َنيِعوُبْتمْلا ةكركلا لئاَسَو َنيِعِباَتلاَو ٍةَباَحَّصلا

 ِتاَيآ يِف ٍفّلَّسلا ُبَهْذَم :ُبيِطَحْلا ِرْكَب وُبَأَو يباطخلا َناَمْيَلُس 7 لاق

 ِهيِبْشَتلاَو ةَيِفْيَكْلا يَ عم اَهِرِهاَط 0 امزارخإ تافقلا ةيواحأو تانضلا
 رس هه اس هه 9

٠. 

 ءِتاَّذلا يف مالكْلا ل عرف ِتاَمّصلا يف َماَلَكْلا نإ : ٌكِلَّذ يف اَلاَقَو
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 َتاَبْنِإ ال ٍدوُجُو َتاَبْنِإ ِهِتاَذ ُتاَبْثِإ َناَك اَّذِإَف ءُهّلاَثِم هيف عَبَتبَو رد هيف فدك
 ىَنْعَم نإ :لوقت الق (ةئيفيك ثاثإ ال دوُجَو ثان هتاَفص تاَثِإ كِلَذَكَف :ةّيفِي و 2 ل

 .اًَمُهُماَلَك اَذَه ُمْلِعْل عُمَّسلا نقم نإ هلو: رذقلا هلا

 :ُهَل لفك ؟اًيَّْذلا ِءاَمَس ىَلِإ ُلِزْنَي فْيَك :يمهجلا كل َلاَق اَذِإ :ْمُهُضْعَب َلاَقَو

 ُمْلْعَن ال ُنْحَنَو :ُلُقَف ءِهِتاَذ ةَيِفْيَك مْلْعَن ال ُنخَن 5 :َلاَق ْنِإَف ؟هِسْفَن يف َرُه ِفْيَك

 [هاله هال"/١١] ؟اًهف وُضْوَم َةَيِفْيَك ْمْلْعَن اَلَو ة م ٍةَفِص َةَيِفْيَك ْملْعَن َفْبْكَو هِتاَمِص َةَيِفْيَك

 ولع هللا ٍلوُسَر ىَلَع ٍبِذَكْلا ىَلَع ُهيَْم 6 ٌةَعيسلا يأ ْمِهِتَعْذِ لص هناا

 ع

 2 ِبِذَكْلا نمالتألا ٍقَّرِف يف ُدَجوُي ال اَذَهِلَو ؛ٍةَحِيِحَّصلا ِثيِداَحَأْلا ِبيِذكَتَو

 .ُبِذَكَي نَم ْمِهيِف ْفَرْعُي ال ُهنإَف جراَوْحْلا ٍفاَلْخب .مِهيِف دَجوُي امم

 ِبِذَكْلا ٍةَرْثَكِل ؛ْمِهحَوُيَش نم مُهْنِم ٍدَحَأ ٍةَياَوِرب ُقَنوُي ُداَكَي ال ٌةَعيَّشلاَو

 مما ما 1 . حيِحّصلا لْهَأ مُهْنَع فرعا اذَهلو ؛ مهي

 اَلَو ٌراَد اَلَو ٌماَمِ او ُةَعاَمْ ٍناَمّزلا َكِلُذ يِف مُهَل نُكَي مل ةَعيشلا َّنِكَلَو

 ٍةَعاَمَجْلاَو م اًمإلاب اوُرّيَمَت ٍجِراَوْحْلِل اَذَه َناَك اَمَّنإَو :ةفلتملا# هب نونا

 . ٍبَرَحَو 0 َراَد نيملشفلا َراَد اوُلَعَجَو قَرَجِهْلا َراَد مُهَراَد اْوَّمَسَو اتا

 َنوُرْفَكُي ٍجِراَوَحلا ُروُهْمُجَو «َنيِمِلْسُمْلا َءاَلُو ُرْمَكُت لب ُنَظَت ِنيِتَقِتاَطلا اَلكَو
54 

 نَمَو َناَمْثْعَو َرَمْعَو ٍرْكَب اَبأ َنوُنَعْلَي ُةَضِفاَرلاَو تمارا كر انزع ةانتف



 بع ٍقِطْنَمْلا ٌباَتك ٍةْطْنَمَلا تانك

 أو ٍةامَدَلا ِكْفَس نم 0 يف َناَك 0 َداَسَمْلا ٍنكْلَ 00

 1 َدْنِع 20 َيِهَو اًدج ٌةَريِثَك لاب رمألاَو م ْمِهّمَذ يف 1 0 م6 سم

 ["5/1] :هكيذكلا

 «ِنيّدلا ٍءاَمْسَأ يِف : ْيَأ ؛؛ماكْحَأْلاَو ِءاَمْسَأْلا» يِف ُنماَنلا َعّراَمَت 095]

 .ةَرِخآلاَو اَينُدلا يِف ِءاَلْؤَم ماكْحَأ يِفَو ءِقِساَكَو ٍرِفاَكَو ٍنِْؤُمَو مِلْسُم :لذم

 ْمَلَق ءاَيْنَّدلا َنوُد ٍةَرِخآلا يِف ْمِهِهْكُح ىَلَع َجِراَوَخْلا اوُقَقاَو ةلِرَتْعُمْلاَق

 . "7ُغراَوَحْلا ُهتَلَحَتْسا ام ْمِهِلاَوْمَأَو ْمِهِئاَمِد نِم 0

 يتلا ِةلِزَمْعُمْلا ُةّصاَح ِهِذَهَو هنْيئلِْتَمْلا َنْيب َةَلِْيَمْلا اوُنَدْحَأ ِءاَمْسَأْلا يِفَو

 .ْمُهَرْيَغ اَهيِف مُهَكَراَش دق ْمهِلاَوْقَأ ٌرِئاَسَو ءاَهب اوُدَرَقْل

 ل نُكَي ملك ٍقَفوُكْلا ٍلْهَأ نِم مُهُرَتُكَأ َناَكَو 0 د

 اوُراَصَق ُهلاَثْمَأَو يِعَحّنلا م ُميِهاَرْبِإ اَلَو 000 الط ةومسم يب لا اع

 ِهْذَه تَناَكَو ءِناَميإْلا خف تسل َلاَمْعَأْلا َّنِإ :اوُناَقَق وقتما جرارخلا ضف

 0ر5 اهنللاو شالا يف ءازن اهيق 8 ناني م اًريِثك َّنِإَف َعّدِبْلا ٌفَحأ ُهَع ُهَعْدِبْلا

 مما .مُكُحْلا

 : ٍلاَوْقَأ ِةَثاََث ىَلَع هك 0 تَراَص ا ]

 ُقيِدْصَت ناَميِإْلا :اوُلاَق ْنَأ َوُهَو ؛اًلْؤَق مُهْئَسْحَأ "”ْهُهْتّمِيَأَو مُمْؤاَمْلُعَت

 :قاسللا َلْوَقَو ٍبلَقَل

 .ظَقَف ِبْلَقْلا د ا ةةموجلا 00

 لظقف لوّقلا ده : ةيفاركلا لاَقَو

 يف هيلع مكحلا فالخب ءايندلا يف ةريبكلا بحاص مهريفكت مدع ىلع بترتي يذلا اذه )١(

 .رانلا يف هديلخت يف جراوخلا عم نوقفتم مهف «ةرخآلا

 .ءاهقفلا ةئجرم مهو )0



 هنأ مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ل

 ا ل را ا للا ا لا رت كلل
 نِم ناك ِهبلقب ارِقم ناك نإ ْنِكل ءٍناَميِإلا لماك َنِمُؤ هب ملكت نمف

 3 - 2. سو < سس 8 2

 ُلْوَمْلا اَذَمَو ءِراَّنلا لْمَأ نِم اَئِمْؤُم اَمِفاَنُم َناَك ِهِبْلَقِب اًبْذَكُم َناَك نإَو هَهَّنَجْلا ٍلُهَ
- 

ُُ 

 ُهتَعَدَتباَو ُةيِماَرَكْلا هب ْتَّصَم ْتَّصَتْخا يذلا ّوُه

 يف ٍلاوْمَأْلا نِم تدخأ ام ٌرِعآ َوْهَو ِلْوَقْلا اًذَه ىَلِإ ٌدَحَأ اَهْفِبْسَي ْمَلَو

 نم وهف يلق وُ هناي هب ملكت نم نأ مهلَع يخي ساّنلا ضب ءِناَميِإْلا

 نِم ُهَّنِإَو ٍناَميِإْلا ُلِماَك ٌنيِؤُم ُهّنِإ :َنوُلوُقَي لب ؛ْمِهْيَلَع ظَلَغ َوُهَو َدَنَجْلا لمَ
 ُنوُكَي لب ؛ِراَثلا يِف اَبْذَعُم ٍناَمِ لا نياكلا يزف نري ذأ مْ ٍراَنلا ٍلْمَأ
 ٍةَرَذ ُلاَقْثِم ِهبْلَك يف َناَك نَم اَهْنِم ٌجْرْخَي» ُهَّنَأ هلك بلا نع 51 د او انا
 . ""(ِناَميِإ نِم

2 

 نِم َنوُجَرْحَي َنوَقِفاَنُمْلا نوكَي 00 يا وام نإ 0 ه2 < جنا < شلع 585 عدس 16 ىو بن رغم 11
 ص 4" دوه

 نو ٍراَثلأ ّنِم ٍلَمَسْلا كر

 [ه5  هم/١] ١56[. :ءاسنلا] 2© ا 7

 ىلإ ْمِهِرْيَ و ةّيِْهَجْلاَو ةَضِفاَرلا نو َنيِلْسُمْلا وَ مرق ني د هنن علا

 َنيِمِلسُم اوُراَصَو ءَكِلَذب اوُعَمَتْناَو ربك قل < ِْيَدَي ىَلَع ْمَلْسأَ راّمُكْلا ٍدالب

 [ة١5/1] 0 5 أوك ْنَأ نِم ٌرْيَخ ّوَهَو 3 علت

 )١( يراخبلا )761١(.
 .اهنم لقأ دسافم باكتراب ىربكلا دسافملا ٍءردو «ةوعدلا هقف نم اذهو (؟)

 ٍةَضِفاَّرلا نِم َنيِمِلْسُمْلا ٍةَعِدَتْبُم يديأ ىلع ٍراَمُكْلا مالسإ نأ ىري هلك مالسإلا خيش ناك اذإو

 نمف «قرفلا ّلضأ نم َةّيوُهَجْلاَو ةّضِفاَّرلاو ءمهرفك ىلع اوقبي ْنأ نِم ٌرْيَح ءُمِهِرْيَغَو ةّيوْهَجْلاَو
 اهيف مهلوخدف «عدبلا ضعب مهدنع نيذلا «نامزلا اذه يف ةاعدلاو تاعامجلا :ىلوأ باب

 .رفكلا ىلع مهئاقب نم ريخ .
 مهبهذم نأ ىريو «ةضفارلا مومع رفكُي ال هنأ يف حيرص للك مالسإلا خيش مالك :هيبنت

 مهلك مهريفكت كلذ ينعي الو «تايرفك ىلع لمتشي .

 عديل لَه لو ُتِدُي امَّنِإَو ىلا ماسر لاك كح 001 يل ميم نيلاقلا رك هكا

 َنَمَو ِةّمِئَأْلا يِف ٍةَيِلاَغْلا ٍةَضِفاّرلا عَدبْلا ٍلْهَأ نم ئراصتلل ٌهوُهَبْشُمْلا :كْوّشْلاَ هلكْلا لْمَأ

 .ها. خياَمَمْلا يف 5 ٍةاَلُغْلا نِم مش )1707/597(.



 مي ٍقِطْنَمْلا ٌباَتِك

 َلرَتْعُمْلا َّنِإَك ؛جِراَوَخْلا نِمَو ٍةَضِفاَّرلا نِم ٌرْيَخ َةلَِتعُمْلا َّنأ َبْيَر ال مةبوو

 .ةعيلا ءاَمَلُحْلا ٍةَقاَلْخِب ٌرِقث

 تكلا نومك ذأ ءجِراَوَحْلاَك َّقُدّصلا َنْوّرَحتَي مه ةكوتدلا

 ٌبْنُك مُهَّلَو ٍجِراَوَخْلاَك ماسلا راد َرْيَغ ٍراَد دالة نو يضرك

 ٍجِراَوَحْلا ىَلَع َنوُحُجَرَكُي ٌةريَِك ُنِساَحَم مُهَلَو ءِلوُسَرلا ٍرْضَنَو ِنآْرُقْلا ٍريِسْفَت يِف
 ِهِتَعاَطَو ِهِقَدِصَو هنيكحو :هعمجرو هللا كيه ُتاَبْنِإ مُهَْدْصضَق مُهَو «ضْفاَوَرلاَو

 ُهوُلاَك ام ضْعَب يِف اوُظِلَغ مُهّنِكل ؛سْمَحْلا ِتاَمّصلا ٍهِذَه نع ُسْمَحْلا كلوضات

 [548 - والك“ ."'سْمخْلا ةيلوشأ نم ٍدح او 13 يف

 .ِتاَمَّصلا ينل يف ذ َنوُكِرَتْسُم ُةلَِتعُمْلاَو ةّيِْهَجْلا 70“.

 نب مل وع ةهاتكلا وتقا عشأْلاَك ُهَعِبَت نَمَو بالك ُقْباَو

 0 يِرايتْخاِلا ِهِلْعِف ِنْوَك لْثِهَو .هيكيَِمب ملكي هنزك لفي ةّيِرايَبْخاِلا ِتاَمَّصلا

 ِضِْفْبُيَو ُبْضْعَيَو «ْمِهِناَميِإ َدْعَب َنيِنِمْؤُمْلا نع اَضْرَيَو بحي ِهِنْوَك لْثِمَو «هِتاَدِ
 [1م1 1 . ْمِهِرْفُك َدْعَب َنيِرِفاَكْل

 ءاَيْنأْلا ميِلْعَتِي اوُمِصَتْعَ : فَي ْمَل َنيِذَلا ٍفِئاَوطلا َدْنِع اَم ام َرَبَتْعا نَم ابو

 َنيِلِهاَج وأ َّ َنيِباَتْرَم :نيكاَش َنيِلاَم َنيِرْئاَح مُهَّلُك مُهَدَجَو : ْمِهِراَبْخِإَو ْمِهِداَشْرِإَو

 4١/8 ١[ .اًيْكرَم اَلْهَج

 ُهوُعَدَتْبا دق ٍنيِد َلوُصُأَو اَنيِد اَهَل ُلَعجَت ٍلالَّضلا ٍلْمَ نم ُةَمرَتفمْلا الك ]
 اًداًضِتْعا هب اوُجتْحا ُهَمَكاَو ْنِإَف «َتيِدَحْلاَو َنآَرَقْلا َكِلَد ىَّلَع َنوُضِرْعَي مث «ْمِهِيأَرِب

 : ُهَمَلاَح نِإَو ءاَداَمِتْعا ال

 وه امك «مهنساحم نع تكسيو مهئواسم ركذي مل ثيح ؟اذه نم مظعأ ٍلدعو يفاصنإ يأ )١(
 الو «َةّنّسلل اًبستنم ناك ولو مهل فلاخملا ىلع نوعنشي ثيح «مويلا سانلا نم ريثك لاح
 ؟مالسإلا قالخأ يه هذهأ «نابكرلا اهب تراس هنساحمو «ةدحاو ةنسح هل نوركذي

 نيذلا مهو ءاهفارحناو اهلالض يف ةَّئّسلا لهأ نم ٌدحأ فلتخي ال ةلزتعملا ةديقع نأ عم
 .همد اوحابأو هورّمكو «هللك دمحأ مامإلا «هنامز يف َهَّنُسلا لهأ مامإ ىلع اوطلست

 .ناعتسملا هللاو



 هنأ مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 1
 سميبللامم ل ول88يجم ا جيجججييححبسسسسسسس سس سس ل ل ل السم لسا د

 اَذَهَو ءهِليِوُأت ِرْيَغ ىَّلَع ُهنوُلَوَأَتَيَو ءوِعِضاَوَم نع َمِلَكْلا َنوُفّرَحُي ا |

 ٌلْعِف اَذَمَو هللا ىلإ ُهاَنْعَم ُضّوَمُت :َنوُلوُقَيَو ُهْنَع َنوضِرْعُي راو - - ب

 مُهَلاَوْكأ َنوُلَعْجَي ءُلوُسَرلا ِهِب َءاَج اَم ُرْيَغ ٍنِطاَبْلا يِف ريال 5
 اَمِإَو ءٌرِفاَك اّمِإ : ُفِلاَحُمْلاَو ءاَهِبَجوُم قا اال ةيِعْدِبْلا

2 - 

 ا اب اَلَو ٍلوُقْعَمْلا مْلِع ُهَل آ َسْيَلَو ءَباَبْلا اَذَه ُفِرْعَي ال ٌلِهاَج

 وأ للا لإ ٌءاَنْعَم ُْفِرْعَي ال يِذَّلا هباََتُمْلا نِم اَهُفِلاَكُي يِذَّلا ِهِلوُسَرَو هللا مالك

 مُهَل اَقِفاَوُم َناَك نم مُهَدْنِع َنوُحِساَّرلاَو مْلِعْلا يف َنوُخِساَرلا الإ ُهاَنْعَم ُفرْعَي ال
 مكن ردا للا ىلع

 مالا و ةلوسرو هلا ةلاق "ان عجب نأ :كحاولا نأ .ةانغ ةوصَتَمْلاَو

 00 َيِرَبحْلا امِإَو َيِلْقَعْلا ام ُهَلِلَدَو ُهَئاَهْرُب فِرْعَيَو َلِقْعَيَو ُاَنْعَم ربت

 وك اذ قبلا ِساّنلا ُلاَوُق ؟ْأ ٌلَعَجَتَو ءاَذَهَو اَذَه ىَلَع ٍنآرُقْلا َةَلاَلَد فرْعَي
 انك اَذَك ُلَمَتْحُي :ِظاَمْلَأْلا ِهِذَه ٍباَحْصَأِل ُلاَقْيَ لعن يزال هياكل 1001 وو

 اهب ةوذاَوَأ نإَو لبق ول اهيا َنِإَف ءاَذَكَو اَذَك ُلَمَتْحُيَو

 [1ئ5- ١؟ /8*] ا

 نأ نْوُنْظَي ه ْمِهرْيَغَو دّمْحَأ ٍباَحْصَْأ نم - نيو الا نورد راك الك |

 دق َناَك نإَو - ّيِسيرَمْلا ِثاّيِغ ّنْب ٌرْشِب نأ َنوُنُظَيَو َهَلِزَتْعُمْلا اوُناَك "هَموُصُخ

 ؛َكِلَذَك َسْيَلَو ةَلِزَتْعُم اوُناَك اَمِجوْحَنَو داؤد يبأ ِنْباَو دّمْحَأ ٍةَنْحِم َلْبَق َتاَم

 [م01 1 مق رلخم نا رقلا لوفي نم قله نياخوا اوُناَك ةَلْرَتْعُمْلا لي

 مهيلع در اذإو ءاّدبأ اهنع نولزانتي ال تباوث مهلف ءانرصع ةعدتبم لاح نع ملكتي هنأك )١(

 فصنملاو ءاولدتسا مث اودقتعا مهنأل كلذو ءهولوأ ةَّنّسلاو باتكلا حيرصو حيحصب

 .هنجس ىلع ةفيلخلا اوضرحو «هيلع اوماق نيذلا دمحأ مامإلا موصخ :يأ (؟)



 #0 ع 1 ٍقِطْنَمْلا ٌباَتِك

 - َ 9 .٠ رع ع 9 3-1

 هّلَكَتُم نم ُهَتَكْمَأ نم دّمْحَأ ماَمِّلِل َْعَمَج دق َناَك داؤُد يب َنْبا نإ 5

 نكي ل وعلا و ف يرام نازشلا د كو كو ْمِهرْيَغَو َداَدْعَبَو ٍةَرْصَبْلا

 وأ نييلكتملا كيلوأ نم اًريِزك نإ ؛ِساَّنلا ُضْعَب ُهْنْظَي اَمَك ٍةَلَِتْعُمْلاِ صحت

 .ةلزقخُمْلا َنِم نكي مَ يسيرملا ٌرْشِبو «ةلزتخم اوُنوُحي مل مُر
 . ٌثوُعْرُي 0 ةيراجن ُمِهِيف لب

 عاَبْتَأ ةيرارضلا نِم َناَك َيِِفاَّشلا َرَظاَن يِذّلا ُدْرَقْلا ٌصْفَحَو «ةيرارض مِهِيِفَو

 ْ .ورْمَع ِنْب ٍراَرِض

 .يسيرملا ٌرْشِب مُهْنِمَو ٌةَكِجْرُم ْمِهِِفَو
 مو 8

 . ةلِرَتْعُم مُهْنِمَو ٌةَضْحَم ةيمهج مُهْنِمَو

 هَلْرَتْعُمْلاَو ءِتاَمَّصلا يِفْنَي اًيمهج َناَك 0 ؛ايِلَتْعُم نكي ْمَل داؤد يبأ ُنْباَو

 [ممم 99/11 . "اقكِرَمعُمْلا َّنِم ْمَعَأ أ ةَّيمُهَجْلا ِتاَّمَّصلا ةافنف "0 ىُفْنَت

 ٍنْسَمْلا اَذَه يِف اوُنَسْحَأَو ِوَّمَّسلا نع هللا هيِزْنَت اوُدَصَم ُهَيِرَدَقْلا مابه

 ْدَع ٌمُكَح اًريِبَك الغ وووُتُحَو: ىسيلثا نم نوكلاظلا لوي امَع 20 ُهَناَحْبَس

 : ال َهيِزَْتلا اَذَه نأ همم اودقتفا ٍلْهَج ٌعوَن مُهَدْنِع َلَصَحَو مُهُعْرَذ َقاَض ْنِكَ

 "وق لكي هتكازإ لومشو: اهل وفلخو ةاعلا لاعفأ ىلع ةنرذق ةولسَي تالا

 با اهني خزي ال راقا يف ذاع قياك ذ2 ةينيعولا كلر
 .ٌرْفاَك وه : ُجِراَوَخْلا ِتَلاَقَو

 5 2 ًَء رع 5 مت ه._ وكي كر 2

 .ةلْبِقلا لهأ نِم ٍدَحَأ َباَمِع ثّركنأ ٍةَئجْرملا َةَيِلاَغَو

 وا

 هل

 ع معلا

 2و

0 

9 3 

 .اذَب

 ةلزتعملا عم نكت مل تثدح يتلا ةرظانملاو «هلُك لبنح نب دمحأ مامإلل تعقو يتلا ةنحملاف )١(
 .ةيمهجلا سنج عم تناك لب طقف

 سنج عم تناك لب .طقف ةلزتعملا عم ةرظانملا نكت ملو» :هللُظ ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق

 سيلو «ئمهج نلزتعم لكف ؛ةئجرملا عاونأو «ةيرارضلاو «ةيراجنلاو «ةلزتعملا نم ؛ةيمهجلا

 (305 - 507/؟) ةيوبنلا َهّنُّسلا جاهنم .خلإ «.. .اًيلزتعم ّيمهج لك



 ل

 د 2 ع لغلق هنأ مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت بع 1

 نِم ٍديِعَوْلاَو ٍدْعَوْلاَو يّنلاَ رمألاب ُرَمْكَأ ُةَبِجْرُمْلا ةَيرْبَجْلا ِءاَلُؤَه َناَكَو

 . ةيِرَدَقْلا ةيديعولا ةَلَِتْعُمْلا

 ٍديِعَوْلاَو ٍدْعَوْلاَو يِفّنلاَو ِرْمَأْلاِب َنوُرَقُي َنيِذَلا ِةيِرْبَجْلا ل 2

 .ِنْسلا لْهَأ ىَلِإ ٍساَّنلا ُبَرْمَأ ءاَلْؤَهَك َراَثلا ُلُخْدَي نم ٍةَلْبِقْلا لْهَأ نِم

 يف ْمِجوْحَنَو ةَئِجْرْمْلاَو ةيِرْبَجْلا نم ُحّلضأ رد دَقلا ني ةلزعْمُمْلا يكل

 ٌرْيَخ يهَنلاَو رْمَأْلا عاَبتا يِفَو ِهقِفْلا ٍلوُصَأ يف مُهُمالَك .اًهَلَمَعَو اَهَمْلِع ِةَعيِرَّشلا

 ٌرِصاَ قفل ٍلوُصْأ يف ِءاَْؤَه َماَلَك َّنِإَف .ْمِهِرْيَغَو ةّيرعْشأْلا نم ِةكِجْرُمْلا مالك ني
 ٍلوُصَأ يف مه نك .يِصاَعَمْلاَو تالا ميت يف َنوُرْصقُم مه كِل اًدج

 ُنِؤُي ال اَمي ِِتْلحَو ِهَرْدفَو هللا ٍتاَفِص نم َنوُنْؤُي مُهَّنَك َكيَلوُأ نم ُحَلضأ يذلا

 [5-115] . ىلْغأ ُتْمّصلا 0 كرا هب

 رَدَقْلل ٌتاَبْنِإ [ه :سمشلا] 46 اَهوفَتَو اَهَرْوْج امهات :ىَلاَعَت ُهْلْوَف 075 ]

 . «اَهمشات : ِهِلْوَقب

 4«( اَهنَّسَ نم َباَح ْدَقَو ©) اَهّكَد نَم لف ْدَمظ :َكِلَذ َدْعَب ُهُنْوَقَو
 ٍةيِرَدَقْلا ىَلَع ُدَّرلا يِف ٌحيِرَص اَذَهَو ...ِدْبَعْلا ٍلْعِفِل ٌتاَبْنِإ 6٠١ «4 :سمشلا]

 .دبعْلا لفل وأ عرش ةَيرْبَجْلا ىَلَعَو ةّيِسوُجَمْلا

 اوس اَمَو نيئتو» :ِهِلْوَقِب ِهِلْذَع ىَلَع َّلَد د ُهَّنِإَف ٍقِلاَخْلِل َنوُمْلَظُمْلا اّمأَو

 بلا نمفتلا 0 ُلِواَع ُهّنَأ َنّيَبَق ءُليِدْعَّتلا :ُةَيِوْسَّنلاَو [' :سمشلا7 *©

 [؟55 - ؟:*/15] :اَهاَوُقَتَو اهرَوجف اميل

 : َكِلَذ اَمَنإ ِةّمَأْلا نِم َنيِفِلَمْحُمْلا َنيِقرَتْفُمْلا َّنأ َكِلَدب َرَه دقو ابا ]

 .ُهُفِلاَحُي اَلِطاَب ْمِهِذَخَأَو - ب
 .ُلوُسّرلا هب َءاَج اَم ُفِلاَخُي ٍلِطاَب يف 0 ِِج

 00 : ٍلُْسْرلِل َنيِعَِّتْمْلا َنيِنِمْؤُمْلا هب اوُمَلاَحَح ٍلِطاَب يِف اوُكَر رشا اَذِإَق



 بعمل َقِطْنَمْلا ٌباَتك
 تح

 َرَخآ ٌقَح يف مُهَنْيَب اَميِف اوُهَلَتْخاَو ءَءاَضْعَبْلاَو ََواَدَعْلا 0 وب 000 كف

 َرَفَك امي َنوُنِمْؤُي َنوُرَخَآلاَو ٍفِضْعَبب اوُرَمَكَو ِهِضْعَبِب ِءاَلُؤَه ّنَم هاف لوس لات

 . ءاَلُؤَم هب 3 ُنِمْؤي امي َنوُرُمْكَيَو الدم

 . ٌةَموُمْذَم نْيَرتفُمْلا نْيَِمِلَتْحُمْلا ِنْيَْفِئاَطلا الك اَنْهَو
 [1740/17-45]. اَهِرْيَغَو ِةّمألا ٍهِذَه يِف ٍفاََتْحاِلاَو ٍقاَريْفالا ٍةَماَع ناش اَذَهَو هو سا هته 2

 لب ؛هوُنِبْتُي مل ِمُهَو ٍقوُجُوْلا َبِجاَو اوُتبْنأ مُهّنِ نوُوُعَي + ةفسلفتملا مال
 هو وه م 8ع

 .ٍدوجْؤْلا ُعِيَتْمُم هنأ يِضَنْقَي مُهُماَلَك

 كَدْيْكُمْلا َميِدَقْلا اوثبلا فل نوار مُهُوُحَنَو ةَلَِكْعُمْلاَو يللا

 . الص يو 8 6 م وثبت مل مهو ْثِداَوَحْلِل

 قِلاَكْلاِب مْلِعْلا َتَبْنَأ ُهَنِإ :لوُقَي نَمِم مهرْيَعَو ةيباّركلاو ةيرعْشألا َكِلََكَ

 [444 173 . ٌقِلاَ مث ام م هنأ يِضَنْقَي مُهَماَلَك َّنِكَ نك «ةوتبثي مل هك

 ىو اه وول حر لوو ب راش
 7 .ٌكِلَّذ بسحب أَطَحْلا نِم ْمِهِلْوَق

 ِربَحْلا ٍةَهِج نم ِثيِداَحَأْلاَو ِنآْرقْلا ةَلاَلَد َلَعْجَي ماكل ٍلْهَأ نم ٌريثَك 2000 ]

 اَذَهِلَق ربُخُمْلا ٍقْدِصِب مَلِعْلا دعي هل مَلِعْلا ب ُبِحوُي ال َكِلذ َّنأ موُلْعَمو ةوركملا
07 

 اهل يلاَعَمْلا وُبأ لَعْفَي امك :ةلضأ ةّيِلْقَعْلا موُلُعْلا ارامي نأ ناو قت

 0 .ْمهرْيَغَو يِزاَرلاَو
 ها ردك .ةّيِْهَجلاَو مي ا اَنْمَأَو ٌيِرَعَش ثلا ماب

 . ٌةَدِساَف َيِحَو ٌةَحِيِحص حسم اهو ةَيِلْفَع "و ءاَلُؤَم نِمَو اًحيِحَص اًماَلَك

 كالا و ل ور مل ا

 [ة1/1] م



 ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ب ريك
 تتفق | حخخ دشسسسدد*هنل 411

 ٍلاَعّنلاَو ٍديِرَجْلاِب اوُبَرْضُي نأ ماَلَكْلا ٍلْمَأ يف يمكُح :ُيِمِفاَّشلا َلاَق 1/5« ]

 لْيفاَو ةئكلاو تاككلا كرد نه فرضا اذه لاعبو ِقاَوْسَأْلا يف مهب فاي

 .مالكْلا ىَلَع

 ىَلَتْبِي ْنَأَلَو ُهْنظَأ تْنُك تْنُك اَم ِءْيَش ىَلَع ٍماَلَكْلا ٍلْمَأ نم تْعَّلَا دَقَل :َلاَقَو

 0 هللاب َكْرّشلا الح ام ِبْنَد لك ُدبَعْلا

 أ َنّيْبَو «َعِضاَوَم يف و هِرْيَغ ماَلَكَو ِهِماَلَك ُريِسْفَت طب دقو
 مَلاَعْلا توُدُح هب َنوُنُْي مُهّنَ اوُمَعَرَو ِتاَفَّصلا ب اْوَقَت يِنَّنا هّيوْهَجْلا مالك َوُم

 [ .ضاَرْعَأْلا ةَقيِرَط َيِهَو

 يِف قْلَخْلا ٌحَصْفأَو ىَحْلاِي ٍقْلْخْلا مَلْعأ َلوُسَرل 0 عاش

 : مَع يف َعَمَتْجا دك ُهَنَأ َمِلَع : قْلَخْلِل قْلَحْلا ٌحَصْنَأَو ايلا

 .ُقَحْلاِب ٍمْلِعْلا ُلاَمَك - أ

 :هناَيَب ىلع ةَرْدَقْلا لاَمكَو تن

 .ُهَل ٍةَداَرإْلا ُلاَمْكَو - َج

 ا ملا ل ٍلاَمَك َعَمَو
2 

 اَمِل اَناَيَب ْنوُكي اَم ْمظْعَأَو ءنوُكَي اَم

 ا

 مالكْلاب مُهَداَرُم َن

 اَم ْمَنَأَو ءْنوُكَي اَم ُعَلْبَأ ُهَماَلَك نأ ْملْعُيك ِوْجَو

 .َكِلَذ رْيَغَو ةّيِهلِإْلا ٍروُمَأ نم نيّدلا يف ُهَِيب
 ٍهِذَه لْثِمِب صوُصْنلا ٍفيِرْحَت ىَلَع ْرِدُفَي مل وعلو يا ادخرتو نمت

 اَمَع ِساّنَلا دعنا يضل وفلا َكِيَذِب اَهَداَرَأ نَم َدِجَو ُتَرّبَدُت اّذِإ يتلا ِتالِِوُأَتلا

 ام ٍصْقَتِل ّوُه ام كمل اذ َكلَس نم ذأ معَ ب ووسزلا تاتا اح

000 
 َندْلاَو كسي اونماَ َنبدَلا هنأ عم درب :ىَلاَعَت َلاَق دَقَو ءِناَميِإْلاَو مْلِعْلا َنِم م

 ع

 َعَْفَر نَمِم اَنَناَوْخِإَو - نأ هللا لاكتف حا نول تحي يلا ا أوو

0 
 هيتوأ

 [١؟؟/11/] . ِناَميِإْلاَو مْلِعْلا ٍلُهَأ نم ِهَتاَجَرَد

 للا ِدْبَع اَبأ اي :َقاَحْسِإ ُنْب نَمْحّرلا ُدْبَع [دمحأ مامإلل :يأ] ُهَل َلاَق 5



 دّمْحَأ ُهَضَراَعَف ؟ُهُرْيَغ وأ هللا َرُهَأ هللا مْلِع يِف ُلوُقَت ام :دّمحَأ ُهَل َلاَقَف

 نمر[ كك 0
14 

 ىَنَب يِذَلا َعِتْبمْلا َّنِإَك هلك َرَاَُمْلاب هللا دبع يبأ ٍةَفرْعَم ٍنْسُح نِم اَذَهَو
 كُضراَعُي 0 ادت ُكَدْنِع يلا َّىَحْلا ُهَل تْرَكَد ىَتَم ٍدِساَف لْصَأ ىَلَع ُهَبَمَْذَم

 ُهَعَم َّنَحْلا َّنأ اًيِعَّدُم ُرِظاَتَمْلا َناَك اَذِإ يِغَبْيَف ِةَهْبُّشلا نِم ِهِسْفَن يِف َماَك اَمِل ؛هيف

 َماَد اَمَق اّلِإَ كاي | ٍهِطْعَأَ َّقَحْلا َبَلَطَو َّرَسَكْلا اَذِإَف ءُهَدْنِع اَم 6 ادني نأ

 مالك هيف بيم يلا حزللاك ؛ديلق ىلإ حلا لَم مَ ْنحْلا ضيقت 1

 ْمِهِتَعْدِبِل جاَجيْخالا 00 َّناَك ٍءاَلْؤَمَو ءَّنَحْلا هيف ْبّدْكَأ م م اّلَوَأ 52 لِطاَب

 [104 111 ام ِضْفَنلاَو ٍةَضَراَعُمْلا نم نك دّمْحَأ ُماَمإْلا مُهَل َركَذَ

 اَهَّنِإ :ٍتاَمَّصلا يف َلاَقُي ال ْنَأ :- ِةَنُسلا ٍلْمَأ ٍلْوَق ىَلَع  ُباَرَّصلا اله ]

 . ْمِهْيَلَع طِلَغ دّقَق َكِلَذ َلاَق نم لب ؛هللا مْسا ىَّمَسُم ىَلَع ةَدِئاَر

 اَهَّنَأ (ِتاَّذلا ىَلَع ٌةَدِئاَر ُتاَفَّصلا» : ْمِهِلْوَقِب َهَّنُّسلا ٍلُمَأ وققحم ُديِرُي اَمَّنِإَو

 5 0 ا مهن ِتاَّذلا نِم ِتاََّصلا ةافن ُهَتَبْنَأ ام ىَلَع ٌةَدِئاَر
 مهلا ي يف ٌةَداَيَِز َيِهَف ِءاَلُؤَم ُهَتبْن ىف لا ِتاَمّصلا ِةّنُسلا ُلْهَأ َتَبْتَأَف ءاَهَن

 هَسْفَن لَب امس ْتَسدَقَكَو هلع هللا سفن ىَلَع ٌةَداَيِز ال رَبَخْلاَو ٍداَقِتْعالاَو

 ٍنوُدِب ُتاَفّصلا ُدَجوُت الف ءاَهَمِراَقُت ْنَأ ُنِكْمُي اَل ِتاَفَّصلا ِهِذَهِب ٌةَفِصَتُم ُةَسّدَقْمْلا

 [لدك - 151/11 .ِتاَمّصلا ٍنوُدب ُثاّذلا هلو ِتاَّذلا

 هج م

 (ةيمهجلاو ةلزتعملا نيب قرفلا)
 ثالث ىَلَع  يْهَنلاَو ٍرْمَأْلا ةَمْكِح ُماَقَم َوُهَو - ِماَقَمْلا اذه يِف ُنماَّنلا 61

 اًَحيِبَقَو اًنَسَح َناَك ُهْنَع ىَهْنَو هب َرَمَأ اَم نإ :َنوُلوُقي ُةيرَدَقْلا ُةَلَِتْعُمْلاَ -أ - 2 7 رع رب 2 0 0 م 3 2 2 0 2-1 ١

 بيكي ال َمْيَلَع َناَك يتلا هيَمِص نع ٌفِشاَك ُيِهَنلاَو ُرمَأْلاَو ءيْهَنلاَو ٍرْمأْلا َلْبَ



 هنأ مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 0

 عاس هس ََ

 هيل مالا نو انك مكس قو ناي نأ مقتنع ذوقي الو اخف اذهخ

 ٍرْمَأْلا ٍسْفَن نم ال ُأَشْنت ٌةَمْكَح رمل سي : َنوُلوُقَي ُةيِرْبَجْلا ةّيِمْهَجْلاَو - ب

 الا سن كلر ةدكسلا كن عش د هللا ُنْلُخَي اَلَو وب ٍروُمْأَمْلا ٍسْفَن نِم اَلَو

 سلو ( صّصْخُم لب نْيِئاَمَكمْلا د 0 ٌصيِصْخَتَو َعَقَو ام َعوُقُو اإل

 . ٍباَقِعْلِ ام تاكسلاا الو باول ان تاثحلا

 رطل نف ةيردقل و ءٍفَرَط يِف ُهُعاَبْنَأَو - ٍةيِرْبَجْلا ٌسأَراَد مهي

 2000 لا

0 

 ءايقفل اك مالْسِإْلا ا ٍناَسْحِإب مُهَل َنوُمباَلاَو هب ةتاعقلا كا ج

 ف نيملكتملاو كيزكلاو» قفل ٍلْهَأ نم مُهَلبوَس َكَلَس نَمَو ْمِِْيْغَ َنيرَوُهممَ
 م 09 7
 هلل ٍةَمْكِحْلاِب َنوُرِقُيَو عْرَشلاِ َنوُرِقُيَ ٍرَدَقْلاِب َنوُرِقُيم ِهْقِفْلا ٍلوضأ ني ا لوص

 70٠0١[ 198/11 .ِرْمَأَو ِهِقْلَح يِف

 هه م
 م تيرا ٌرقَح َدكقل» : ىلا ُهلْوَك ّنأ ىَلِإ ساَّنلا ٌضْعَب َبَمَد امج ]

 اًكو» :ِهِلَْق يِفَو ٌةَيِبوُقْعَيْلا مُه ١0[0 :ةدئاملا] مسرع ُنَبأ ٌحيِسَمْلَأ ٌوْه هلأ َّنِإ

 «ةيمهجلاو ةلزتعملا نيب يب يتلا قورفلا نم نيقرف ىلاعت هللا همحر خيشلا ركذ 000

 ل يأ ةيربجلا ةالغ نم ةيمهجلا نإف :ردقلا ةلأسم يف ١
 .هلعفب لقتسم دبعلا لب ءدابعلا لاعفأ قلخي مل هللا نإ : نولوقي «ةيردق ةلزتعملاو

 .هريدقتو هللا قلخ يف ةمكحلا نوفني ةّيوْهَجْلاَف : يهَنلاَو ِرْمألا ٍةَمْكِح ةلأسم يف - ؟

 دال «يَهّنلاَو رمل َلْبَك اًحيِبَكَو اًنَسَح َناك ُهْنَع ىَهْنَو ِهِ رم اَم َّنِإ و و ُهَلِزَتْعُمْلاَو

 .اَحْبُق اَلَو اَنَسَح ُهْبِْكُي ال ءاَهْيَلَع َناَك يلا ِهِتَمِص نع ف ٌفِشاَك ئْهَنلاَو

 :اهنم قورف كانهو
 ةيليكو ل ماو «ةالغلا ةتجرملا نم ناوفص نب مهجلا :ن اميالا ىمسم يف - و

 «ةفرعملا ضحم وه ناميإلا نأ ىري ناوفص نب مهجلا : ةريبكلا بكترم مكح ةلأسم يف - 4
 .رانلا يف دلخم ة ةريبكلا بكترم نأ ىرت ةلزتعملاو «بنذ ناميإلا عم رضي ال هنأو

 ةلزتعملا تركنأو «هتافصو هللا َءاَمْسَأ ةّيرْهَجْلا تّرَكْنأ :تافصلاو ءامسألا ةلأسم ىف  ه
 .تءامسألا تود: لاعت دنا تانص



2 
 كننلا [ ب1

 ريك ذدّقأ» :ِهِلْوَقَو ُةّيِكَلَمْلا مُه كاس :ةبوعلا] 4هَّللأ كرا كْزأ ٌحعيِسَمْلا ى ىَّركَمللا

 .ةيروطسنلا مه [7 :ةدئاملا] 4 كدلك ُتْلاَك هنأ كرإ ُاَوَلاَق

 لو هللا اًماَكَح يتلا ٍِتاَلاَقَمْلا ُلوُقَت ُثاََّنلا ُقَرِفْلا ٍلَب ؛ِءْيَشِب َسْيَلَو

 8 | : نولوني فلك ؛ ,ىَراَصُنلا ِنَ
 هَنِإَف «ٌوكدلك تاك :ُهَلْوَق امَأَو ٌنَح ِهَلِإ نم ٌنَح ُهَلِإ :َن َنوُلوُفَي اهيل َنوُفِتُم مُه يتلا
 نود نم ِنْيهلإ َّىَبَأَو ِفوُذِجَأ سياّنلِل َتْلُق َتنأَ يم نبأ ىسيِعي ُهَمأ َلاَك دِإَو# : ىَلاَعَت َلاَ

 رورو هج

 [؟ 4 /117 0 هك خلا 5

 3 3 را يف كرب هل هللا نأ كرب يرو ير مُهَدْصَق نأ

 اَلَو هب ُموُقَي مع هَل سئ هنأ وِرْيَغ يف اًمالك َقَلَح لب +هِريغ او آملا ملكت

 |" 11 .ِتاَمّصلا َنِم َكِلَذ ريغ 0 0

 ُريخُت ال ٍلوُقْعْلا ٍتاَراَحَمِب ُريْخُت مِهْيَلَع ُهُماَلَسَو هللا ٌتاَوَلَص ُلُسُرلا الو ١

 . ٍلوُقُعْلا ِتاَلاَحُمِب

 1 ِمْلِعْلاَو ِةَنُسلاَو ىَدُهْلا ٌليِبَس اَذَهَق

 ل َةَعْدِب َعِوَتْبَي ْنَأ :َكِلَذ ُسْكَعَف
 / داك ةطافلا لف دلو هاج انتل سرا

 ىَلَع ُهوُقفاَوُم ُهَلوُقي نيو تيدخلاب انا رحت 59 ل ا 1| مهني ريك

5 

 يتلو ءاَهب َنوُجَتْحَي مُهَعِفاَوُ ؛ يِبَلا وشل ؛ ْمهَتاَليِوُأَت 5 لو ابيع اَتَيَف ءِبَمْذَمْلا

 . اهَنوُلَوَأَتَي مُهُمِلاَحُت
 1 د 00 + .ّئ 5 : وشم هو 6 وم ا دا

 يف اذهَو ا ل ل ا يا

 ًأَدَتِبا اًميِدْنِز َناَك ٌضْفَّرلا م ٌعَضَو ينل َنِإَ (ةيوْيَحْلاَو ةضقفارلا لْثِم ٍراَبْكْلا 0

 يذلا ىووتلا كولا مُهَرَكَذ ةيذلاك 4 توك هلأ لفي يِذلا حب درَّصلا ِبِذَكْلا َدّمَعَت

 ام َقْدِص َّنَظ نم مُهَدْعَب نَم َءاَج مث هنود عمو كيك قا نفك وتل



 ره

 هداك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ا

 نم بتكلا أوثروُأ نبدا َنيَوه رض

 5 :ىروشلا] 409 بيرم نم كس ىفل مِهِدَعِب

 يف اوُطِلَعَف نآرقْلا نم ُوُمه ام اًهَلْضَأ َنِإَ ؛جِراَوَخْلا ٍةَعْذِب ٍفاَلْخب اَذَهَو
 ومهف

 رت او سى

 ةَقِداَنَر اوُسْيَل اًرِهاَظَو اًنْطاَب ِنآَرَقْلا 29 فرش دمُهَق

 ٍديِعَوْلاَو ٍدْعَوْلاَو يلا رمألا ُميِظْعَت م ْمِهِووُصْقَم ْلضأ ُةيِرَدَْلا َكِلَذكَو
 .َكِلَّذ ىَلَع َّلَد اَم ٍنآَرُقْلا ّنِم َنوُعبَتَيَو 3 سرلا هب تءاج يذلا

 لِلَك ٍلوُسَرلا َةَدَناَعُم ْمِهِدوُصْفَم ّلضَأ نُكَي 2 ةلاكتأو كيش نت ورم

 . ضْفَرلا ّعَدَتْبا يِذلاَك
 َنيِنِمْؤُم ْمهْلُك ِةَلْبِقْلا لْهَأ ُلْعَج مْهُّدْصَم مْوَق ُهنَدْخأ اَمّنِإ ُءاَجْرإْلا َكِلَّذَكَو

 .َرَكآ ٍفَرَط يِف اوُراَصَق َةَلِرَتْعُمْلاَو َجِراَوَحْلا اوُلَباَق ءاَراَّمُك

 هِرْيَغ ىَلَع ُهُميِدْقَتَو ٌيِلَع َليِضَْت ُهوُمْضَم يِذَّلا  اْعَسَوَتْمْلا متنا َكِلَذَكَو
 ِهيِف ٌصْنلا ىَوْعَد ٍفاَلِخب قَمِداَنَّرلا ٍثاَدخِإ نِم اَذَه نكي ْمَل - ٌكِلَذ وُحَنَو

 نا

 0 اًِفاَنُم َناَك َكِلَّذ 0 يذلا نإ علا

 نو الب لي دمحم أ نم م دال 00 د

 وم

 2 و

 26 دقو <

 [458- :؛/110] ةّيماركلاو ةيبالُكْلاَك مُهْنِم ٌرْيَخ َوُه نَم َكِلَّذَكَو

 تنادي د

 هر يع هر ع ٠ ٍِ .٠ 9 و

 ىَقّرلاِب ع عورضَملا ٌةَحَلاَعُمَو ءعوُرْضَمْلا ِنَدَب يِف نجلا لوخد)

 (ِتاَدّؤَعَتلاَو

 اَمِهرْيَغَو "”يزارلا ٍرْكَب يِبَأَو يئابجلاك ِِةَلِزَتْعُمْلا َنِم ٌةَفِئاَط َرَكْنَأ 709- ]
5 

 .ُنِجْلا َدوُجُو اوُركْنُي ْمَلَو ءعوُرْصَمْلا ٍنَدَب يف َّنِجْلا َلوُحُد

 .هتايح يف اهضعب دقتناو «نايدألا لاجم يف ةباتكلاب ماق دقو «نيروهشملا



 5 ٍقِطَنَملا ُباَتك 3

 بل هس ناس

 .[3078 :ةرقبلا] «ْنّيَمْلأ ّنِم ُننطِيَّشلَ 56 ىّبأ 7 ئ

 ّينجلا نأ َنوُمَعْرَي اًمْوَق نإ ل 4 همس ضو َّظ 37 2 0 مسه 8 ميول م ايل
 7 ف هر 0 - 2 3 5 هوه ع هر و قارب 2

 ِهِناَسِل ىَلَع ْمْلُكَتَي اذ ّوه ءنوبذكي نب اَي لاقف ؟ئِسنإلا ِنَدَب ىف ا

1/13] 

 يف مهوكراشم مهنكل ؛ةقيقحلاو دحلا يف سنإلاك نجلا سيل 59 1

 .ءاملعلا نيب هملعأ عازن الب ميرحتلاو ليلحتلاو يهنلاو رمألاب فيلكتلا سنج

 كالا فلس قاقتاو هلو 00 دو

 ثلا لغأ ةكيأ قاب تب الا ِنَدَب يِف َّينجْلا ُلوُخُد َكِلَذَكَو ءاَهَتَّمِئََو

 ىلا ُموُقَي اك اَلِ 00-2522 0 هدَلا» :ىَلاَعَت هللا َلاَق ٍَةَعاَمَجْلاَو

 .« ملا نم ُنطِيَّشلا ُهْطَبَحَتي

 ا 00 : لَبْتَح ٍنْب دّمْحَأ ماَمإْلا ِنْبا هللا ُدْبَع َلاَكَو

 92 فرغَي ال ٍناَسِِب ملكتي َلُجَرلا ُحَرْصَ ُهنِإَم نوُهْشَم ٌرمأ ُهَلاَك يَِلا اَذَهَر

 . اًميِظَع 0 ل 0

 ىَلَع ّقِطاَّنلا 3 ةِروُرَض اَمْنِع ُهئاَكأ اعَتَماَش نَم روُمأْلا ّنِم كِل َرْيَغ يِرجْيَو

 .ناَسْنإْلا ُرْيَغ ُرحآ ٌسْنِج ٍماَسْجَأْل ِهْذَهْل كرما نسل ٍناَسِل

 .ِهِرْيَغَو عوُرْضَمْلا ِنَدَب يف ّينِجْلا َلوُحُد ُرِكْنُي نَم : نييلسفلا هك ٍةَمِئَأ يِف َسِنَلَو

 [؟ لال 5/7 :]



 ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت قم

 :ِنْيَهْجَو ىَلَع اَذَهَك ِتاَدوَمَتلاَو ىَقُرلاِب عوُرْصَمْلا ُةَجَلاَعُم اَمَأَو 0/9 ]|

 د يف زوجي اَمِمَو ءاَهاَتْعَم ُْفَرْعُي ام ٌذيِاحّتلاَو ىَقَّرلا ِتَناَك ْنَِف - أ

 0 دو ِهِقْلَحِل اًبِطاَحُمَو ُهَل اًرِكاَذ هللا اّيِعاَد ُلُجَّرلا اهب َمَّلَكَتَي ْنَأ مالُسإْلا

 ٍنَع (حيِحّصلا» يف َتَبَث دق ُهَنِإ َدوَعُيَو ٌعوُرْصَمْلا اهب ىَقْرُي ْن نأ وجي ُهنِإَف

5 

 . "”0اكْرِش ْنُكَت ْمَّل اَم ىَقّرلا يِف َنذَأ ُهَنَأ» :ِهللكب َىَنلا

 ل ل ا يي

 اهب َيِقْرَي ْنَأ ٍدَحَأِل َسْيَلَق :ةذك هيف: نوكي نأ لمتخي + ىتقملا ةلوُوْجَم كن

 0 ل اا ميل لو عب ال

 و ورنا < 7 71 راس نص ل
 [؟78- ؟الا/':] هعفت نم رثكأ هررص كو هللا همرح

 [م0/4] ا 7 ؛ةيرذألا ْمظعَأ ٌةَيْقُرلا 07:4 ]

 )١( دواد يبأ حيحص يف ينابلألا هحّجص )07845.

 نأ ضرم وأ ردص قيض وأ ّمّلَأ هب ملأ نم لكل يغبني لب «نينّيعم لاجر ىلإ جاتحت ال ةيقرلا (0)

 .هسفن يقري

 نيذلا «ةلهجلا ةاقرلا ضعب ببسب ةيقرلا نم ةريخألا ةنوآلا يف سانلا نم ريثكلا فزع دقلو
 . مهتحصو سانلا ةمالس باسح ىلع «ةعمسو ةراجت ةءارقلا ةنهم اوذختا

 .ةريثك غلابمب ماقسألاو ماهوألا مهل نوعيبي مهف

 مهنم لجر ىلإ «رحسلاب وأ سملاب ضيرم هنأ كشي يذلا نيددملا ضيرملا يتأي ثيح

 مث «ضيرم هنأب هعانقإ قيرط نع ءنَمَوْلا هعوُر يف ٌخفنيو .مهولا هعيبيف «هلاح هيلإ وكشيف 0

 .ةمخض غلابمب ِبَلُع ءارشب وأ «ةرشابم لاملا نم اًعلبم هنم بلطي

 هنأب همهوُي :هتوص نشخُيو .ههجو بطقيو «هتوص اهيف عفري يتلا «هل هتيقر ٍةقيرط ٍلالخ نمو
 الإ هئافشل ليبس الو «ءاودألا لكو رحسلاو نيعلاو سملاب باصم هنأو «خاخنلا ىلإ ضيرم

 . هللأب هنوقلعي ال «هقيرط نع

 .ِلك انيبن هب مهاصوأ اَمِل اقالخ «نورشبُي الو نورفتُيو «نظلا نسحو لأفلا هنومّلعي الو

 مظعأ يه ٍةراسخ يف مهنوعقوُي مهنكلو ,بسحف اهنوقرسي وأ لطابلاب مهلاومأ نولكأي مهتيلو
 .مهتاّيحو مهتحصو مهلوقع ةراسخ يهو «مهلاومأ ةراسخ نم



 عمر ٍقِطْئَمْلا ٌُباَتِك
 سا ظ/ 5 نت هه -

 د ىلا دعو ليزوخا 22: 0 2 متم قولا 20 هرم 2 هس

 ةَيِعَرْسلا ٍراَكْذَألاَو ِةَيِعْدألا لثم ؛ ُهَلوُسَرَو هللا ماس ل
 5 نا كي 2 : هَ ع

 ُهَلْثِم ُروُجَي اَم َكِلَذ نم ُروُجَيَو ءىَهْنُيَو ُيِسْنِإْلا ُرَمْؤُي اَمُك ءهيْهَنَو ٌيْنِجْلا ِرْمأ لْثمَو

 اَمُك ِ؛ِهْبَسَو ِهِنْعَلَو ِِديِدْهَتَو ٌىّنِجْلا ٍراَهِيْنا ىَلِإ َجاَتْحَي ْنَأ لْثم ؛ّيِيْنِْلا ٌّقَح يف

 يل َضَرَع َناَطْبَشلا َّنِإ) :َلاَك لك َنَِنلا ٍنَع َةَرْيَرُه يبأ نع (ِنْيَحِيِحَّصلا» يف َتَبَت
 . "0هُهنَعَّذَف هْنِم هللا ينتكُمأ «َىَلَع ةاَلَّصلا َعَطَْقَيِل َىَلَع َدَسَن

 ؟ُمطْنَي لَه يِّلَصْمْلا ْيَدَي َنْيَ َّرَم اَذإ ّنِجْلا ٍناطْيَس يف ُءاَمَلُعْلا َعّراتَت دكَو

 سأل ِبْلَكْلا َر دوز نأ يشأ امل قولو ةفيرقلا هل ُمطْقَ : اَمُهُدَحَأ

 لاَ اك قعر ناطق 3 ب نلعت "طب وشل ُْتْلَكْلا١ : ٍةاَلَّصلِل ٌعَطْقَي

 ِهِتَروُصِب ُرَّوَصَتَت ُنِجْلاَو ءبالكلا ْناَطْيَش َدَوْس :.لا َبْنَكْلا َّنِإَف ؛لك هللا ُلوُسَر

 3م ةباطنملا فوفلل ا ةاملا نذل يوما ظفلا روش كلذكو ةارقك

 [0ه5- :5/16] ان م ا هيفَو وِرْيَغ

 اَمي ِعْفَن َّلُك ٌبِلْجَي اَلَ َءاَش امي ِرَّرَض لك َعَفْدَي ْنأ ٍدْبَعْلِل سيل 50753]

 يواكب الإ نوصل عقدي لَو ىللا ىَوْقَت ِهيِف اَمِب اّلإ َعْفَنلا ُبِلْجَي ال لب ؛َءاَش
 هر

 [18 1 . هللا ى 0

5 

 :راَقآلاَو ِةَّنّسلا يِف امد اَمُرَهْظَأَو ماسلا يِف اًروُهظ عّدبْلا ُل ْلَّوَأ 7

 [/1/15] .ةَقِراَمْلا ةيرورحلا ُةَعُذ

 ُكرَشُي نم مهند «َنيدلا ُهَل اًصِلْخُم ةلل# ُهُدُبْعَي ا : َنوُنباَّصلا 6

 هللاب ُنِمْؤُي نَم ٌمِهيِف َنوُتِباَصلا ٌراَص اًذَهِلَق ؛ كيلا هَ 1: نملغت مهلك ُءَقَحْلاَو هب

 [م76/١1] :ىسوتسملاو ٌنيكرْشُمْلا ٍفاللخب ءاَحِلاَص ُلَمْعَيَو رخآلا مْويْلاَو

 )٠ ١73٠(. يراخبلا هاور 000

 ورقم 7 ا وش 0
 . هتقنخ :يأ :هتعذف :ىنعمو

 .ىلاعت هللا همحر يناثلا لوقلا ركذي مل قةرهز )61١١(. ملسم هاور )0



 هنأ مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 7 م "0
 ام س#

 ٌرْفُك اَهيِف َسْيَل - ِءاَهَّْْلا عّدب نم مُهَتَعْدِب نأ َعَم - ِةَِجْرُمْلا ُهدِصَئْقُم اذلكح |
 يك ينل عّدبْلا يف اًئياَحْضأ نم مُهَلَحْدَ نَمَو هةكنألا نيترخأ دع فال الب

 َلاعذإ هْورَي ال مُهَنَأِل َناَك اَمَّنِإَو ءَكِلَذ يِف َطَِغ دّفَق ُهَرَصَنَو ٌريِفْكَتلا اًهيِف

 ]/٠١4[ .ٍناَميِإْلا يف ٍلاَوق ؛الا وأ لامغألا

 ؛ٍةَريثَك ووجوب ِةّيِلَبْتَحْلا يف مُهْنِم ُرَئْكأ ةيِلبمَحْلا ٍرْيَغ يِف عّدبْا ُلْمْأَو اه. ]

 . ريثكب ِهِرْيَغ نم ُرثْكَأ عدبْلا ينو ِةَنُشلا ٍليِصاَفَت يف دّمْحَأ صوُصُن نأ
 ع 0

 وأ َةَعيِش وأ َةَيِرَدَق وأ ةيمهج اوُناَك اَذإ ِهِرْيَغ ىَلِإ َنوُبِسَتْنُمْلا ُةَعِدَئْبُمْلاَف

 0 ا ل مااا ىف ذلإ ماَمِوْلِل اَبَهْذَم َكِلَد نُكَي ْمَل :ةَج

 ْمَل نِإَو َعَدِبْلا يِفْنت ال ُهَلوُصَأ َنأل ُِْنَع ْلْقَّتلا تلت مُهَجَّنلا ٌضْعَب 00
7 

 م هر م 5 عا وا 2 ه2 ساه نما 6 لا

 «رثكأ مهريغ يف ةعدبلا تناك نِإَو : ع ع ةيلَبنحلا يْفَو

 ْمِهِفِلاَحُم ىَلَع ٍراَكْنإْلا ِةَداَيَز يِفَو هللا ٌّقَح يف ِتاَبثإْلا ٍةَداَيِز يِف ابِلاَع مُهُتَعْدِبَو

 نَم ىَلَع اًرِكْنُم ؛ُةَّنُّسلا وب تءاَج اَمِل اَنِبْكُم َناَك دّمحَأ ّنأِل ؛ ؛هِرْيَغَو ٍريِفْكَتلاِ

 يف اًمَلاَخُمَو ءضْعَبْلا يف ُهْنَع اًمَلَتْحُم ٍروُمَأْلا ٍبِلاَغ يف اًبيِصُم ءاهنلاَح

 ]185/١[ ْ . "ضبا

 قَرِهاَظلا مالْسإْلا عُئارش َرَش نم ٍةَدِحاَو ٍةَيِرَش نمت ِةَعيَتمُم ٍةَمئاَط لُك كنتلا

 . اهلا تعنت 89 رلكتلا طالق
 20 ل و هر اق اقل نا 4 2

 . اوُلَصُي ىَّتَح اوُلِتوُق : يَّلَصُن اَلَو ُدَهْشَن :اوُناَق وّلَ
 :ىلاعت لاق امك ؛ . . .اوكّري ىتح اولتوق :يكّرن الو يلّصن :اولاق ولَو 1 روس عي كرو هع« + 2 0 كرغ صر #رمقلر م كر

 تي وم م 41 . 392 مال هل

 [ه1/51] . "5 :لافنألا] وني هلك ُنيِدلَأ َنوُكَيَو ٌةَنَنِهف وكت ال يح ْمُهوُلِئاَقَو#

 .دحاو ريغ كلذ ركذ امك «هلك ةفينح ابأ دصقي هلعل )١(

 «ةيهقفلا لئاسملا يف اذه امبرو «كلذ ًةلثمأ ركذي ملو ََّنّسلا ءاملع نم هُريغ هفلاخ :يأ (؟)
 .اهيف ئطخُي ملف ةديقعلاو جهنملا يف



 22 ا ٍقِطْنَملا بانك

 يا 105 ا خ77 777 سبب

 ةةَعِبْشلاَو جِراَوَحْلاَك ؛ نفوس درت دكا ٍلْمَأ ُعيِمَج ا

 نَع مُهَعَم َسْيَل مُهَّنِإَف ؛ةّيِمُهَجْلا لإ .ْمِهرْيغَو ٍقَكِحْرُمْلاَو ءةَضِفاَرلاَو ةّيِرَدَْلاَو

 هلَراَيْمْلا 2 لاق اَذِهلَو ؛ىَفَتلا نيف ةنولوفي اف قفاؤت .:دهاو فلك ِءاَيبْنَألا

 و لا ثاَلَثلا نَع َنوُجِراَت ةّيوُهَجْلا نإ : طايسأ ُنْب كّسوُيَ

 ليا :ذذ هللا ليغ نبأ: اههركذ خم ٍباََحْصأل ِنْيَهْجَوْلا د ادعو
 ورنوم

 [18- 7 /] .هريغو

 نورس مسالا لقا وو مقرب و ةصرررلاو هو مناور رقما كرت اال

 يت هوا فلج اذ قكللا قف ُةولَؤأَ ب اَمَو ْمِهِلوُقْعَمَو ْمِهِيأَرب َنآْرمْلا

 تسلا ىَلَع ال َنوُدَِتْعَي الف َنيِمِلْسُمْلا ِةّمئَأَو َنيِعباَنلاَو ِةَباَحَّصلاَو للك َىَنلا ِثيِداَحَأ

 ال فُدِحكَ ءقَعّللاَو ٍلْقَعْلا ىَلَع َنوُدَِتَْي اَمَنِإَو ْمِجِراَنآَو ٍفْلَّسلا عاَمجِإ ىَلَع اَلَو

 ىَلَع َنوُدِمَتْعَي اَمَّنِإَو فَلا ٍراَنآَو ثيدَحْلَوِةَروُنأَمْلاِربَِْلا بكَ ىَلَع َنوُدَِتَْي

 .ِةَدِجاَلَمْلا ةَقيِرَط ِهِذَهَو ءْمُهُسوُؤُر اَهْنَعَضَو يتلا مالكا ٍبْتُكَو تدألا نك

 [1 9/1 0 اهبل مو ُموُقَي ال ىَواَعَد تّْدَجَو مُهَجَجَح ردت اَذَِو

 ا (ةّيِرْيَصْنْلا ُباَب) : لْصَأ 1 اَهَل اَم ءاَيْسَأ ُةَثالَث :ُلاَقُي اَذَهِلَو ”اله5 ]

 نِم ّوُه اَم مُهَل يِنَْلا باَبْلا يِف يِعَدَت ةّيِرْيَصُمْل َنِإَف ء(ِلاّهَجْلا ُتْوَع)و (ةَضِفاَرلا

 ةّيِرْيَصْْلا ىَوْعَد َّنِكَلَو ٌدوُجْوَم ُهٌصْخَش َكاَذَ َمَناَعْلا ُميِقُي يذلا هنأ سْنِجْلا اّذَه
 وانا 01

 هنِإَف : اَذَه ُوُحَنَو َةَكَمِب ُميِقْمْلا ُتْوَعْلاَو ُرظَتْنُمْلا ِنَسَحْلا ُنِ 1 دمك امو «ةلطاب هل

 [49 717 .ٌدوجَو ُهَل َسْيَل ُلِطاَي

 اًنيِد مُهَعَم َّنَأِل ؛ْمِهِلاَتِقِب هلي ُىِبَنلا َرَمَأ [جراوخلا :يأ] ِءاَلْؤَم بهده ]

 0 0 + اَلَو ايد ِهِب ب ُحّلْصَي ١ اًلديِبأَف

 ه5 2

 باطو «هيف لدعلا داسو «هلاح حلصف ٍدلب يف اونكمتي ملف ءاّئيدحو اًميدق عقاولا وه اذهو )١(

 دسفأو «سانللو ةايحلل مهترظن مهيلع دسفأ مهنيد يف مهولغ نأ ؛ مهايندو هلهأ شاعم

 .هب الإ نيدلا موقي ال يتلا «ةعيرشلا دصاقم يف رظنلا مهيلع



 0 بود |

 :ةنّسلا ٍلْهأ نِم ٌدَحَ ِهْيَلَع ةلزَتْعُم و َجِاَوُخلا قف 3 وي مل يذلا لؤقلا)

 (ِراّنلا يِف ٍرْئاَبَكْلا ٍلهَأ ٍديِلْخَتِب . ل

 ْيَلَع َةَلِرَتْعُمْلاَو َجِراَوْحْلا قِفاَوُي ْمَل يِذّلا لوقا نأ َفَرْعُي ْنَأ ىِغَبْنَي 1

 نم َلَْقْلا اَذَه َّنِإَك ِراَنلا يِف ٍرِئاَبكْلا ٍلْمَأ ٍديِلْحتي ُلْوَقْلا َوُه :ِةَنْسل اثرا لمآ ني دع
 1في ناّسحِإب ب مُهَل َنوُعِباَتلاَو َهَب اعلا قا 2 ةرويكَملا عّدِبْلا

 .ِناَميِإ نِم ٍةّرَذ ُلاَقْثِم ِهِبَلَك يِف نَمِم دَحَ ِراَنلا يف ُدَلَحُي "ارق وسل

 د ل لا د و

 ٌدَحَأ لقي م هّنِإَف ةئاكيملا ىلع طلع ادهو هل ةنؤت: أل لياَقلا نأ نِئاَنَع
 , ثلا يف نوح مهن لل ْئاَبُكْلا لفأي ختي ال لي بلا 9 2

 0 1 .ٌعاَرتلا هيف 00 ذهل 9 ٌقَح هب ُقَلَعتي َلْثمْلا نأ َكِلَوَو ءِديِلْحَّتلا يِف ِعاَْا ُرْيَع ٍةَبْوّنلا يِف ٌَرْتلاَو

 ”©ه25 ©

 ('7(مهزفكو ةيديبعلا بسن)
 100 ز ز ز]ز]زؤز]ز]|ؤز]ز]ز|]|1]1]1]1]1ذ1 هللا ِليَبَع 0 َناَك 17

 طوقس دعب «يقيرفألا لامشلا يف ءِنْيَتَئاِمَو نيعستو تس ماع ةيضفارلا ةيديبعلا ٌةلودلا تماق )١(
 . نسا لهأ نيملسملا لاتقل شويجلا اوداقو «مهيديأ يف ّسنوت يف ناوريقلا

 رم ٍراَيِد ىَلِإ ٌيِمِطاَقْلا ّرِعُمْلا ٍةَهَج نم ءٍفيثَك ٍضشْيَج يف ٌرَهْوَج ِنَسَحْلا وُبَأ َلَخَد ىتح
 | اَنَم ىَلَع َيِوِطاَمْلا ٌرِعُمْلِل بط ٠ هقعُمُجْلا موي ناك اّمَلَك «ةثامئالثو نيسمخو ٍنامث

 ْنأ رار ِنْبا عِماَجبَو «ِقيِتَعْلا عِياَجْلا قيندوُملا دعو ةمآو: ءاهلامغأ نكاَشَو ةئرضملا

 :لعمْلا ٍرْبَغ ىلع حب + اوُنْذؤُي

 ٌرِعُمْلِل َبِطُحو اهلتحاف ماَّشلا ىَلِإ اًفيِتَك اًشْيَج «ثيبخلا ٌئضفارلا اذه ٌرَهْوَج َلَسْرَأ مث
 ما

 م

 م 0 7 رن مه يع هارب 6 ساق م

 ني ىلع نع ةاهيف نذأَو «ةفامتالثو نتعلم ىف هقشقو ىلع نييمطانلا دي توَقَعَساَو

 ُنْعَلَو ءامُهّْنَع هللا َيِضَر - ّرمعو ركب يبأ ِنْيَحْبّشلا ُهَنْعَل ْثَِيُكَو َدَنَس َنيِعْبَس نم َرَثْكَأ ءِلَمعْلا
 .(174/11) ةياهنلا ةيادبلا :رظنُي .ِدِجاَسَمْلا ٍباَوْبَأَو اَهِب عِماَوَجْلا ٍباَوْبَأ ىَلَع  اَمُهَتَعَل نَم
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 ل ِقِطْنَمْلا ُباّتِك
 111 1 يببخخخلل حت 00ر25

 م 0س دو ع2 6( 2“
 ٌةَدِحاَلَم ٍنِطاَبْل يف اوناَك ِءاَلُؤَم ّنكَل ءمشسالا اَذَهِب دومسي 7 ةدحالملا جادقلا

 َنِإَ «َيِساّبَعْلاَو ٌيِوَمَأْلا ٍفاَلْخب ؛ مِهِنيِدَك اًلطاَب مح 1 ' َنيِقِفاَنَم ٌةَفِداَنَر

 نيالا انلخ د ْمِهِلاَثْمَأَك َنوُمِلْسُم مُهَو «ٌحيِحَص ُهْبَسن اَمُهاَلك

 مِهْيَلَع ْتطْلُس ٍلوُسَرلا نيِدِل ُكِلاَخُمْلا ُروُجُمْلاَو ُعَدبْلاَو ُقاَقَنلا َرَهلَع اّمّلَ
 .ٌءاَدْعَأْلا

 .ه
 -4 052 ع كس ل أ رع 0 3 و - 5 3 0 رس سرس

 ةرخآلاَو اًينذلا ٍرْيَحِل اّبَبَس هنيد نع ٌداَهِجْلاَو ٍلوُسَرلاب َناَميِإلا َناَكَف

 ُتيوقو «مهرطخ مظعو «ةعامجلاو َةّنّسلا لهأ ندم نم اًريثك اولتحاو «ةضفارلا رش لحفتُساو -

 ثالث ٍةَئَس يِف كلذو ةّيوَبَنلا ِةَئيِدَمْلاَو َةَكَم :ِنْيَمَرَحْلاِب ٌيِوِطاَمْلا ٌرِعُمْلِل بِطُح ىّنح ءمهثكوش
 .ةئامث الثو َنيدِسو

 .نيملسملا رايد نم ريثك ىلع اولوتساو «سدقلا ىلع ىراصنلا ىلوتسا مهدهع يفو

 «تااليولاو ىذألا فونص ْمهنم نوملسملا قاذ .ةليوط ٍدوقعل ةضفارلا مارجإ ٌرمتسا مث

 .ةّنَسلا اوعمقو ةعدبلا اورشنو «تالقتعملاو ٍتناشملل ءايربألا فالآ اوداتقاو

 مهنيدو مِهَسْفْنأ اوعجار .اهدارفأ ىلع ملظلا دادزاو ءاهبلع مدايلا مق امنيح ةمألا نإ مث

 «قاطي ال يذلا لذلا اذه نم مهذقني دئاق نع 6-5 هةرسنو دنمي 0 اوؤدبو «مهتدو

 ةضفارلا اولئاقو «ةعامجلاو َةَّنَّسلا لهأ ةديقع 0 ةمألا اوعمجف 0 ةلودلا هللا ماقأف

 ةعلق رخآ ٌتيقب ىمج «مهودرطو مهردابأف «برغَمْلاَو سنوت لإ اوفحزف «ةلاسبب نيلتحملا

 نم نينرق ىلع ٌديزي ام نييرصملا رودص ىلع ضفاورلا مثج ح يتلا ةّينسلا ٌرصم يهو مهل

 هلك نيدلا حالص :ميظعلا دهاجملا دي ىلع مهكلُم ا ةوهتلو ىلاعت هللا ىهنأف «نامزلا
 نبا لاق «دضاعلا مهئافلُت رخآ ناكو «ةرجهلل نيّتِسو ةعبسو دامو ماع «مرحم كلذو

 لهأ نم هيلع َرِدَق نم ّلك َلَتَق هنكمأ ول ءاًئيبخ اًيعيش ناكو «ةمومذم هثريس تناكو : هلك ريثك

 ةيمالسإلا ِةّمَألا ءاجرأ ُتَّمع ءاّميظع احرف ةيمطافلا ةلودلا لاوزب نوملسملا حرف دقلو
 احرف َنوُمِلُْسُمْلا َء َحِرْفَو «قاوسألا َتَقْلُعَو داَدْعَب ةيسابعلا ةفالخلا ٌةمصاع ُتَكْيُرَو» «ةمولكملا

 َنيِسْمَحَو عْسِت َةَنَس ءٌرْضِم ٍراّيِد نِم ْتَعِطُق دق يسابعلا ةفيلخلل ُةَبَظُحْلا ٍتَناَكَو ءاَديِدَش

 «ةنسلا هَّذَه ىَلِإ «ِةَرِهاَقْلا يِناَب ٌيِمِطاَمْلا ٌّرِعُمْلا َماّيَأ ءاَهْيَلَع َنوُيِمِطاَمْلا َبّلَعَت َنيِح «ٍةَئاِمْباَلَتَو

 :(06/951) ةياهتلا ةياذبلا فها.« قيس ُنامَثَو ناتكام كلذ ٌةَدَمَو

 ناَتتاِم هتدمف ,ىرخألا نيملسملا دالبل مهمكح ةيادب ذنم اّمأ ءطقف رْصِم مهمكحل ٌّةدُمْلا هذه
 .اماع نوعبسو

 .ةينطابلا ةيضفارلا ةيديبعلا ةفالخلا اونلعأ نيذلا )١(
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 .ٍةَرِخآلاَو ايلا ٌرَّسِل ٌبَبَس وب َءاَج اَم ُةَفَلاَخُمَو ْداَحْلِإْلاَو ٌعَدِبْلا :سُكَْلاِبَو

 ]*8/1١/١ - 786 ١[

 ٍةَلْوَد ىف تِدَحَأ اَمَّنِإ [هك45 م ىلع دهشم :يأ] ُدَهْشَمْلا اَذَه امهم ١

 هدف املا ةَدضاَعمو ٍلاَلَّصلاَو ٍلْهَجْلا َنِم ّنِم مهيف َناَكَو ءِدّيَبَع ع ةلوَد دج املا

 دَق ْمِهِنَمَز يِفف َناَك اذهلو .ةرشك ا َةَضِفاَرلاَو ةَلْزَمْعُمْلا َن َّنِم عّدِبْلا ٍلْمْأَو

 . ماّشلا ىلإ يَراَصُتلا َتْلَخََو اريك اَعْضْعْضَت ُمالْسإْلا ٌَعَضْعْضَت

 هللاب ٍناَميإْلا يِف ٌضَرَع مُهَل سْيَل َنوُقِفاَتُم ٌةَدِحاَلَم ٍدْيَبُع يِنَب َّنِإَف

 ماسلا ٍةاَداَعُمَو ِكْرَّشلاَو ِرْفكْلا يِف لب ؛هللا ٍليهَس يف ٍداَهِجْلا يِف اَلَو ءِهِلوُسَرَو
 هو هَ

 يف ىَراَصَتلا ْتَلْوَتْساَف ءٍلاَلَْضَو عدب له 0 ٌءاَبَتَأَو ِناَكْمإْلا بَّسَحي

 نيدلا روت :لثم ةئثلا كْوُلُم نم هللا نضَيَق مك مث بالا ٍرَمُمأ ىَلَع مهل

 داقكلا اوُدَهاَجَو ماَلْسإْل داب اوَحَتَمَق وا ِهَتَوخِإَو ٍنيِدلا حاَلَصَو

 يقف انعلاو
 [6ْ ]/1١١/١

 مُهّنإ :َنوُلوُقَي اوُناَك َنيِذَّلا  حادقلا َنْوّمَسُي َيَِلا  ٍدِيَبُع وب اله ]
 2 وَ 54

 اوُبلْعَو (ِةَنَس ع يتئام وحن َنوُيِوَلَع مهنأ َنوُعْدي : اكول اوَقَيَو ٌةَرَهاَمْلا وّتَيَو ٌتوُمطاَف

 اوُناَكَو 000 ىَلَع ِتاَقْوَأْلا ضْعَب يف اوُبَلَع ىَّتَح «مالشإلا ِةَكَلْمَم ٍفْضِن ىَّلَع
 ووقعت

 . ضخما ُرْفُكْلا ُهْئِطاَبَو ٌضْفَّرلا مِهِبَهْذَم ٌرِهاَظ :ُنِلاَرَعْلا ٍدِماَح وُبَأ مهيِف َلاَق اَمُك

 ٍراَرْسَأْلا فْشك» ُهاّمَس يِذَّلا ُهَباَتِك ِبّيِطلا ُنْبا ِرْكَب وُبَأ ٍيِضاَقْلا َفَّنَص دَكَو

 . ْمهِلاَوْحَأ شك يِف «ٍراَتْسَأْلا ُكْنَمَو

 هللا ِدْبَع يِبَأَو ىَلْعَي يبأ يِضاَقْلاَك ؛َنيِهِلْسُمْلا ِءاَمَلُع نم هللا َءاَش اَم َكِلَذَكَو

 يناَتسَرْهَّشلا ميِرُكْلا ٍدْبَع نب ِدَّمَحُم

 نم اوُناَك لب ؛ةَمِطاَف ِدَلَو نم اوُنوُكَي ْمَل مُهّْنأ َنوُمَلَْي مُهَلُك ملِعْلا َلْهَأَو
 نَع ٍساَّنلا ٍدَعْبَأ نِم اوُناَكَو «يِدوُهَي ِةَّيرُذ نِم :َلِيِقَو ءِسوُجَمْل لا ِةّيرَذ
 « َنيِئِباَصْلاَو نيوخملا نيد نم ٌبُكَرُم مهنيد ٌنِطاَي « هنيدو 4 تنس يف دزِدَطَع هللا ٍلوُسَر



 كا ٍقِطْنَملا بانك

 مه مُهنِم َنيِنْيَدَتَمْلا ٌراَيْخَف ءَةَضِفاَّرلا ُنيِد ّوُه :َنيِمِلْسُمْلا ٍنيِد نم َنوُرِهظُي اَمَو
 مهم َّوَعَو َو مُهْلاهَج مُهَو ٌةَضْفاَرلا

 امَأَو ءٌقَح مالسإلا َنيِد ذقت ع ل طلت مقتت لش نت

 3 ملا نيد نِم َنوُجِراَح مُهَّنَأ َنوُملعَيَ ْمهئاَمَلْعَو ْمهِكولُم نم مُهُْصاَوَح

 ْمَّل نِإَو ُةَفِساَلَمْلا وْيَلِإ سانا ترفار (قراضتلاو دويملاو ويلكملا ني

 00 000 0 ابا 0

٠. 

0 

 َّْدلا ٍراَد ُلْهَأَو ةّيِليِعاَمْسِإْلا مُهْنِمَو

> 
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 ٠»
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 ن

 ()(مهتالالض ٌركذو ةضفارلا مذ)
 (مهنيد لصأو ةضفارلا لالض)

 اًهيِف َلَحْدَأ دق ٍجِراَوَخْلا يف للك َِبَنلا نمت ٌةَرَتاَوَتُمْلا ٌصوُصْنلا 2970

 نيدلو ةّنسلاو باتكلل مهتفلاخُمو مهتالالض نايبو «ةضفارلا بهذمل هدقن ةدش عم هلك خيشلا )١(

 : ةظمازفلا نع هكيذعس يف لاق تبع مهرفك يفي حضر لب هرعت مل نال «نيملسملا

 وهب َنوُقِيَي نَم ٍرْيَغ نع ُهَنوُمُتكَيَو َكِلَذ َنوُفْحُي ِلْسْرلاَو كلا يوجب َنوُرِفاَك ٍنِطاَبْلا يف مهن

 ضْرَأْلا ٍلُهَأ ٌريِجاَمَج مُهْنع رتل هورَهظَ ول مُهّنأِل ؛ مُهَيِد ب باَتَكْلا لهأ ري امك نوره ال

 او نبذل ةقفارلا 3 لب روُهْمْجْلا ِةَلاَقَمَو ْمِِيلاَقَم َنْيب َنوُقَرَمُي مُهَو «مِِريَغَ َنيِعِلْسُمْلا نِم

 َقّيِقَتلا َلاَمْعِتْساَو ْمِهِبَهْذَم َناَمْتُك َنْوَرَيَو ٍروُهْمَجْلا ٍةَلاَقَمَو اَهَيَلاَقَم َنْيَب َنوُقُرَفُي - اَراَمُك هكون

 نوحي ْنِكَل ءاَقيِدْنِز ُنوُكَي اَلَو ِنِطاَبْلا يف اَمِلْسُم ٌحيِحَص ٌبَسَن ُهَل نَم ٍةَضِفاَّرلا نِم ٌنوُكَي ال دَقَو
 . اًعِدَتْبُم اَلِهاَج

 ّنِكَل ىَوَهْلاَو ٍةَعْدِْلا نِم َِْلَع مُه ام َنوُمْتْكَي ْمهياَلْسِإَو مِهَسَن ٍةَّحِص عم ِءاَلُؤَه َناَك اَّذِإَو

 نِم اَهْنُك ٍلّلِمْلا ُلْمَأ مُهُرُفَكُي َنيِذَّلا ِةييِطاَبْلا ٍةَطِماَرَقْلاِب فْيَكَ : هر ِساّنلا َروُهْمْج

 .(51/7١ه) .ها.؟ىَراَضَنلاَو ِدوُهَيْلاَو َنيِمِلْسُمْلا

 َنوُدَقَتْعَي اَم َنوُدَحْجَي هّتْهُب ٌمْوَق ْمُه اَمَّنِإ :ةضفارلا نع ىضر ديشر دمحم ةماّلعلا لاق



 تطلقت دكت تتسلل ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت م

 ٍةعيِرَش نع َنيِجِراَخْلا ِءاَوْهَأْلا لْهَأ نِ مُهاَنْعَم يف َناَك نم ىَنْعَم وأ 0

 ؛ةيرورحلا ٍجراَوَخْلا نم رش ءال 0 ضْعَب لي ؛َنيِمِلْسُمْلا َةَعاَمَجَو هلك هللا ٍلوُس

 ٍرْيَغ يِف وأ دل هلأ ِرَسَب يِف َدَقَتْعا نم ُلُكَو ةّيرْيَصُنْلاَو َةَطِماَرَمْلاَو ةيمرخلا 5

 .ةيرورحلا جراَوَحْلا نِم ّرَش َوْهَف :َنيِمِلْسُمْلا َكِلَذ ىَلَع َلَئاَكَو ءّييَن هنأ ِءاَْنَأْلا

 عّدبْلا ٍلْهَأ نم ِْنِص ُلَّوَأ مُهَنَأِل ؛ةيرورحلا َجِراَوَكْلا َرَكَذ اَمَنِإ هلك لاَ

 هللا صح اَمُك ِهِناَمَز نم مِهبْرُقِل مُهَرَكَّذَك تاي يف َجَرَح مُهّلٌوَأ لب ؛َُدْعَب اوُجَرَح

 اوف يا نيم ٍدوُهَيْلاَك ِهِعِضاَوَم ْنَع ْنَع َمِلَكْلا َنوُقْرَحُيَو َنوُمَلْعَي ْمُهَو َبْذَكْلا َنوُرَئْفَيَو -

 ٍضْفَرلا َدِعاَوَق م هَل اوُعَضَو ةيدلاَو ِرْضَعْلا اَذَه ين ِةّيِن ةبناَرْصَنلا ٍةاَعْدَكَو هلك ِدَّمَحَمِب ِتاَراَشِبْلا

 ولست اوناك يذلا ىاَلْسإل ٌءاَدْعَأ ِةَئِطاَبْلا ٍةَعيَّشلا ٌةَدِحاَلَم ْمُه ٍفيِرْحَتلاَو ٍليَِأَتلا اطل

 َةَطَلُسلاَو 0 ةثايذل | ٍةَداَعِإل اًَديِهْمَت ٍ؛ِبَرَعْلا ِكْلُم ِةَلاَزِإَو «ِنيّدلا اَذَه مْدَه ىَلِإ اَهِب

 ِنآَرُقْلا يفي ىف ثيبلا لآ ةكبأ نع راثألاو ٍثيِداَحَأْلا َنِم ْمُهَل اوُعَضَو دقو :ةُيِوَرْسَكْلا

 ف اعرب ٠ دَكَو 0 ِهْذَه يِف َةَع ٍةَعِدَتْمُمْلا ِقَّرِف َّرَش و هب اوُناَك ام عَدبْلا ِدِعاَوَق ْنِمَو ءمهيف 0

 يذلا طبحُم ءاَرَو وه اَمب آو ّيِلَع ميظغت يف ْدلغْلا نم اهيف امي مهد ىَلَع مهُماَوَع يَ

 0 0 رياكأو نئتوللا يِذَو ٍقوُراَقْلاَو 10 ٍضْخب يف فلاب هلل ٍلفَعْلاَ

2 
 َسِراَف ٍداّلِب ىلإ 1 شويا ا ناَدللا امه امون ؛مَّدلاَو ٍضْقْيْلا يومَ مَنِ نيلتألا 0

 .ٍدوُجُوْلا َنِم اَهَكَلُمَو اَهَنيِد اوُناَزَأَو اَه

 دَقَو ءاَهِتَمِلَكِل اَقيِرْفَتَو ءاَهْيَلَع ءاكب ْمُهْنَسَأَو َقَّلِمْلا ِهْذَه ٍةَعِدَتْبُم رش َضْفاَوَّرلا ٍءاَلُؤَم َّنِإ 0

 ٌةَفِصاَع م مُهْحيِر ْتَيِقَبَو ةماعلا يف ِقَّرِفْلا َنِم ٍمُهَرْيَغ اَهَراَأ يتلا ٍقيِرْمّتلا حاَيِر ُتَنْكَس

 ةَواَدَعْلا ِهِذَه لْثم اهب َنوُريِثُي ْمُهاَرَت اَلَو ٌةَراَمِإَو ٌةَرْثَك ُمهِيِف ُلاَرَي ال ُهَيِضاَبِإْلا ٍءاَلُؤَهَف ءاَهَدْحَو

 ا م رغب ىبأ لع علخ بلت ذح دنع نول اوُناَك وّلَو
 هيلع ست ري مَ اَدِإ اذه مواقع و قلل ِةَنَّسلا | لف عم َءَم اوُدِحَتي نأ نك لا

1 

3 

 فَعْمَأ نَا َيِداَعَّتلا اَذَه اوُداَعَتَي اَلَو َقْوَمّتلا اَذَه اوُقَرَمَتَي اَلَو «وللا ٍلْبَحِب اوُمِصَتْعَيَو ءٌرَرَض

 َنوُناَرَي ال م ْمُهَد ىلمأ ٌرئُكأ ُبِناَجَأْلا َّلَدَتْسا ىَّنَح ءِقّرَمُم ّلُك ُهَكْلُم اَكّرَمَو ُهَلْهَأَو مالنإلا
 مرورا

 َبُيُكْلا َنوُمْلَوُيَو ِةَفاَلِخْلا ٍةَلَأْسَم يف عُراَتتلا َن َّنِم ىَضَم ام ىَلَع يِداَعَّتلاِب نيجلتملا ةولحتب

 )509/1١  5٠١(. رانملا ريسفت .ةاكشلا يف فلا يف َلاَْلاَ

 َنْبَب ٍقاَفَّشلا َنِم «َنوُروُرْعَمْلا ُجراَوَخْلاَو ةروفف تملا يففاررلا هند ام ةلول لاق

 )480/1١(. رانملا ريسفت .َنيِمَلاَعْلا َعيِمَج مالْسإْلا ٌةَداَبِس ْتَّمَعَل :َنيِمِلْسُمْلا



 1 ٍقِطْنَمْلا ٌباَتِك

 و
 7 رم

 هلوسَرَو
 هةموو »د 0 ا

 ةيْنَح مدل اولئك الو» : ِهِلْوَق لْثِم ِناَمَّرلا َكِلَد يف اَهِعوُقُوِل ِرْكَّذلاِ ءاَيْش
 كلذ وتو 10 ةيارمألا] «قكَم

 َنْيَهُجَو َراَِعَو ْمَلْسَأ ُهَصيِصْخَتَو ٍراَصْنَأْلا نِم َلْئاَبَق لكي ّيِبَّنلا ِنِبِيْعَت لْئِمَو
 هيف ُتَدِجُو نَم ُلُكَو ءْمِهِب ْتَماَق ٍناَعَمِل ماَكْحَأِب مُهَرْيَغَو نافطغو اّدَسَأَو اًميِعَتَو

 َ . ْمِهِنبيْعَت ىَلِإ َكاَذ ذإ َنيِبَطاَحُمْلا ٍةَجاَحِل لب

 اًرَش اوُنوُكَي ْمَّل ْنِإ ٌةَضِفاَرلا ِءاَلُؤَمَو ْمُهَل َةَلِماَش ُهْطاَمْلَأ ْنُكَت ْمَّل اَذِإ اَذَه

 َيلَعَو َناَمْلَع ارك امن كيلوأ نت .؟مهترذ اومْيلَف نيصوضتملا راوكلا نِف
 .َكِلَذ َلْبَق َتاَم و

 ض
 أ ٍلاَمِقْلا نَع َدَعَق نَم َنوُد ءْظَقَف َيِلَعَو َناَمْثْع َءاَبْنأَو 01 0 -- 5

 َراَصْنألاَو َنيِرِجاَهَملا َةَّماَعَو َناَمْثْعَو َرَمْعَو ركب اَبأ ُتَرْمَك ةَضِفاَرلاَو 0 م 5 5 5 م زل ا ف رع ١ وع ع ض هع ل هامات # ب لس أ
 2 ب 00 0 2 0-0 © عزب َ ا 5 200 ل7 كمر

 ٍَمَأ َريِهاَمَج اوُرْمكَو ُهْنَع اوُصَرَو مُهْنَع هللا َيِضَر َنيِذْلا ٍناَسْحِإِب مُهوُعَبا َنيِذْلآَو

 .نيرخأتملاو َنيِمْدَقَتْمْلا ّنِم دللي ِلَّمَحُم

 6. 6. 6. 5 34 2 ب 8 2 2 ري: تار و

 .روهمِجلا َبَهْذَم : ْمُهَبَهْذَم نومَسُيَو ءْمُهْنَع ّجَرَح نم َءاَمِد َنولِحَتْسَيَو

 لْمَأ ىَلَع ْتَّلُس يِبَّلا ٍفوُيُِّملا َمظْعَأ نأ :ٍلاَوْحَأْلاِب مْلِعْلا ُلُْمَأ َقَمَتا دقَر

 ُبَِتْنَي نَمِم َنيِمِلْسُمْلا ىَلَع ىَرَج يِذَلا ٍداَسَفْلا ْمَظْعَأَو اَهْيَلِإ ٌبِسَتْنَي نَمِم ِهّلْبِقْل
 .مهْيَلإ ةبستنملا ِبئاَولعْلا نموه اَمَنِإ :ِةَلْبِقْلا لهأ ىلإ

2 : 
 ل

2 

 هه دعا سو

 .ه و و 8

 جِراَوَخْلا نِم مالُسِإلا عِئاَرَش نع ُدَعْبَأَو ِهِلْهَأَو ٍنيَّدلا ىلَع اًرَرَض دَشَأ مُهَف
)00 َ 

 . © ةيرورحلا

 دقف ءالعفو اًلوق نيملسملل مهتوادع اًنايب اًنايع مويلا ىرن نحنف .هلكك هلوق قدصُي عقاولاو )١(
 مهلاعفأ امأو «مهلاتق بوجوو نيملسملا رفكب مهماوع نع اًلضف مهتاداس نم تارشعلا هوفت
 مهيديأ ىلع نيملسملا نييالم رجهو فالآلا تائم ءامد تّرَج دقف ءركذُت نأ نم رهشأ يهف
 .مالسإلا دالب نم اهريغو ناريإو نانبلو نميلاو ماشلاو قارعلا يف
 .ةضفارلا ىذأب مهاذأ نّراقُي ال نكلو ءرصعلا اذه يف جراوخلا نم ىذألا ةّنّسلا لهأ ىناع دقلو

 .مهبهذمبو مهب ريبخلا مالسإلا خيش هللا محرف
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 ا 4 هو. 3 رن ما والكل وف لح رف 00

 َلْبِقْلا ىَلِإ ِةَبِسَتْنُمْلا ٍِفِئاَوّطلا يِف َسْيَلَك ِةّمألا ٍقَرِف َبَذُكَأ اوُناَك اَذَهِلَو

 مهيِف ٍقاَمثلا '"اَمْيِسَو ْمُهّْنِم ِقْدّصلل اًبيِذْعَتَو ٍبِذَكْلل اًثيِدْضت ٌرثكَأ الو اذ ٌرثك
 : ٌثاَلَت ٍقِفاَُمْلا َةَيآ» :لك ْئِبَنلا اًهيِف َلاَق يِتَلا َيِهَو ءِساّنلا ٍرِئاَس يف ُهْنِم ُرَهْظَ

 ّنُك نم ٌمَيْرأ» :ِةَياَوِر يِفَو ؛َناَخ َنِمثْوَأ اَذِإَو ٌفَلْخأ َدَعَو اَذِإَو َبَّذَك َتدَح اذ
 قاقثلا نِم ٌةَلْصَخ ِهيِف تناك َنْهْنِم ٌةَلْصَخ هيف َناَك نَمَو اًضِلاَخ اًقِفاَنُم َناَك ِهيِف

 َمَصاَخ اَذِإَو ءَرَدَغ َدَماَع اَذِإَو ءمَلْخَأ َدَعَو اَذِإَو ءَبَّذَك َتَدَح اّذِإ :اَهَعَدَي ىََنَح

 0 1 خ6 0-30 2 را .ءاهس تتم 0 2

 َنولِمْعَتْسَي اذَهِلَو ؛ٍلاَصِخلا ِهْذَه ىَلَع مُهَلاَمِيْشا ٌفِرْعَي مُهَبَرَج نَم لُكَو

 َنوُلوعَي» «َنيِمِلْسُمْلا َعَم اهنولموْعَتْسَيو ٍدوُهَيْلاَو َنيِقِفاَنُمْلا اًميِس َيِه يتْلا َةّيَِّتلا
 َنوُفِلَْحَيَو ءاوُلاَق دَكَو اوُلاَق اَم َنوُمِلَْحَيَو ء[١1 :حتفلا7 «ْمهِبوُلُق ىف سل اَم مهتَبِسْلأِ + 34 ورز 6 ا ا ا ا 6 ويب ا رب 2
 ه8 ك5 م4 عدس راس للا وعأر مما, هعع

 .هؤضري نأ قحأ ُهَلوُسَرَو ُهَللاَو َنيِنِمْؤُمْلا اًوُضْرَيِل هللاب
 رعوم 5 أ هور 2 2# د 2 م

 يف ٌرلُعْلا يِف ىَراَصَنلا َنوُهِبْشُيَو .. .ِةَريِثَك ٍروُمأ يِف َدوُهَيلا اوُهَبْشَأ دَقَو

 . َكِلَذ ِرْيَغَو ِكْرَّشلا يِنَو ِةَعَدَتْبُمْلا ِتاَداَبِعْلاَو ِرََبْلا
 6. 5 5 20 2 مَ 0 2 3 0 2

 ْمّيِش ِهِذَهَو «َنيِمِلْسُمْلا ىَلَع َنيِكِرْشَمْلاَو ىَراَصْتلاَو َدوُهَيلا َنوُلاَوُي مُهَو
 2 مو

 .نيقفانملا

 ل عم 8م وفد سونغ هيد 7 رد | 944 هد "ل4 هك س هوم
 ال مهو «ةَروصنُم اَيند الَو «ٌحيِحَص ُنيِد الَو «لقن الَو لَمَع مهل َسْيِلَو

 اَل مُهَو  َةَعاَمَجَو َةَعْمْج َنوُلَصُي اوُناَك ٌجِراَوَخْلاَو  َةَعاَمْج اَلَو َةَعْمُج َنوُلَصُي

 يف مُهَتَعاَط اَلَو ُمُهَمْلَخ َةاَلَّصلا اَلَو «َنيِمِلْسُمْلا ِةَّمئَأ َعَم ٍراَّمُكْلا َداَهِج َنْؤَرَي

 اّلِإ ٌعوُسَي اَل َكِلَذ َنأ ْمِهِداَقِيْعاِل ؛مهِماَكْحَأ نِم ٍءْيَش َديِفْنَت اَلَو للا ٍةَعاَط
 نِم َرَثْكَأ نِم ِباَدْرّسلا يِف َلَخَم دق َموُصْعَمْلا نأ َنْوَرَيَو ءموُصْعَم ماَمِإ َفَلَح
 ًِ 2 مو هد مو

 .ةنس َنيِعَبَرأَو ٍةَتامِعبَرَأ

 هيباَرَكَو هيَباَحَصَو لك ّيَِئلا ىَلَع ِءاَريفالاَو ٍبِذَكْلا نم مِهِتُك يف اَنْيَأَر دَقَو

 .تامالع : يأ )غ0(



 مل َقِطَنَمْلا ٌباَتك

 . ليجنإْلاَو ٍةاَرْوَّتلا نم باَتِكْلا ٍلْمُأ ٍبْنُك يِف ٍبِذَكْلا نِم اَنْيَأَر اّمِم َرْثْكأ

 .ٌلوَي ْمِهِلاَح ُففْضَوَو

 جِراَوخْلا نم ٍلاَتَقْلاِب ٌّقَحَأَو ةاوُهَأْلا له ٍةَماَع نم رش مُهّنَأ نيتي اَذَهَِق

 ؛ٌةَضِفاَّرلا مُه م َعَدِبْل لْمَأ نأ :ماَعْلا فعلا يِف َعاَش اَميِف ُبَبَّسلا ّوُه اَذَهَو

 نسل هذ ةئاعم ده هنأ ؛ظَقَف يضفارلا ّوُه اة َّنأ اَهَدْنِع َعاَش ُهَم ٌةَماَعْلاَق

 :ةاوخألا ٍلْهَأ ِرْئاَس نم هنيد ءاَرَشَو دع هللا ٍلوُس
0 

 نْب هللا ٍدْبَع :قيِدْنُرلا نِم َناَك امن ِضْفَّرلا اديخ نأ مْلِعْلا لْهَأ َرَكَذ دَكَو
 وا

 لَعَف امك َماَلْسِإْلا ةممتنا تلطو 4 ةبَوْوُمَبْلا َّنطْبَأَو َماَلْسِإْلا ير هنإف ؟؛ْإَبَس

 .ىَراَصَتلا نيد ٍداَسْفِإ يف ايِدوُهَي َناَك اك يِذَّلا ع يارا صلوب

 ِناَسْنلاَو ِدَيْلاِب َنيِمِلْسُمْلا ىَلَع َراَّتلا َناَعَأ نَم را ِءاَلُؤَمَو

 دروتلاو نيويسملا ووقي ورزق ةفياجتإ قرح راو يدر و رز واو
 . ْمُهَماَنْصَأ ُررَقُ وُكاَلوُم راَمُكْلا كلَ ناك هل فراشتلاَو

 نِم ِءاَلُْؤَمَو ِدْهَعْلاِب مُهاَفْوَأَو ٍساّنلا ٍقَدْضَأ نِم اوُناَك ٌجِراَوَحْلاَف :اًضْيَأَ

 1 : للي ٌدَمَحُم هب هن ءاغ ا نكي ركل ملا ريطكتشلا و كو
 كو كر

 0 1 55 للا اّلِإ ِهيِصْخُي ال اّمِب هب َءاَج اّمِم اوُرَفَك لب ؛بِذَكْلا

 . ليِزنَتلا يِناَعَمِب 0 ةراَثَو نع ةَباَّكلا

 014-0 ا
 ع 2 2

 اَمِل ٌكفِلاَخَم ُهَن هنأ ٍدَح دحاأ لك ماني مويزاخما نو رعد مل انوفا رتطالو

 .ِةلِلَع اًدَّمَحُم هب هللا ٌتَحَب

 ءداحلإلاو رفكلا نونطبُيو مالسإلا نورهظُي ْمِهِتّمِئُأ َبِلاَغ نأ :يأ ؛قفانملا وه قيدنزلاو )١(



 ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ب ا

 مِهْيَّلَع ٍناَوْضرلاَو باطما يلع رادخلا رووا يب دلال هللا نإف

 . ِهِيَقيِقَحِب َنوُرِفاَك مه م ام مُهَل ٍراَمْعِتْساِلاَو
20070 

 ام رْمأْلا لوا دع ٍةَعاَطبَو ٍداَهِجْلاِ ِرْمَأْلاَو ٍةَعُمْجْلاِ رْمَأْلا نم 4 ِهباَتك يف َرَكْذَو

 .ُهْنَع َنوُجِراَخ مُه
 مُهَنْيَي حالضإلاَو ْمِهِتاَحاَوُمَو ْمِهِتَداَوُمَو َنيِنِمْؤُمْلا ٍةاَلاَوُم نم ِِباَتِك يف َرَكَذَو

 000 ع مه م

 . هْنَع نوُجِراَخ مه ام ْمِهِتَّداَوُمَو ٍراَفُكْلا ٍةاَلاَوُم نع يتلا نِم ِباَتِك يف َرَكَذَو

 ميِرْحَتَو ْمِهِضاَرْعَأَو ا ةسيلكتلا ءاّمِد ميرخت 5 هِباَتِك يف َرُكْذَو
9 

 ه-

 هَل الالْشيْسا ِساَّنلا ٌمَظْعَأ مُه اَم ِزْمَللاَو ِْمَهّْلاَو ِةَيِغْلا

 ٍةَْرُفْلا نَع يْهَّئلاَو فالتئالاو ٍةَعاَمَجْلاِب رمألا نِم ٍهباَتِك يِف َرَكَذَو

 ١ .ُهْنَع ِساَّنلا ُدَعْبَأ مه اَم ِفاَلْخِإِلاَ

 مه ام هنيكح عاَبناَو ِهيَّبَحَم ِهِتَّبَحَمَو َِنِكَ هللا ٍلوُسَر ٍةَعاَط نم ةباكك قف ركذُو

 . هنَع نو راح

 .ُهْنِم ءاَرَب مُه اَم ِهجاَوْرَأ ٍقوُقُح نم ِهِباَتِك يف َرُكَدَو
 َكيِرَش ال ُهَدْحَو ِهِتداَبِعَو ُهَل ِكْلُمْلا ٍصاَلْخِإَو هِديِحْوَن نم ِهباَتِك يف َرُكَذَو

 8 .٠ 5 1 هان . 4 4
 ٍ؛ُتيِدَحْلا مهيف َءاَج امك ."' ”َنوُكِرْشُم مُهْنِإَف ُهْنَع نوُجِراَح مه اَم

 كش ؛ !

 ١ ل 2 2 5 2م 1. َ

 . هللا نود نم اناثؤأ تذختا ىَيلا رباَقَمْلِل اًميِظعت سانلا

 نم ٌمَّظغأ ِهَِك ٌدَّمَحُم هب َءاَج اَمِب ٍجِراَوَخْلا َناَميِإ نأ اًعظَق ٌموُلْعَمَو

 ةمئألاب لسوتي وهو الإ - هللا ءاش ام الإ  ٌيضفار دجوُي الف «مهتّماعو مهءاملع لمشي اذهو )١(

 ةجحلا ةماقإ نم دب ال هنأل ؛رافك مهلك مهنأ اذه ينعي ال نكلو «هللا نود نم مهوعديو

 . مهيلع



0 

 ٍر لولا ىلإ نييسُمْلا نم دقت نَمَو
 يبأ نب ّيِل ع نييمؤملا نيم مَ ٍلاَتِقَك نا ليواك : اب ماَمِإْلا ىَلَع َنيِجِراَحْلا ة ٍةاَعْبْلا
 رس حا ظاا ف :نيفصو ٍلَمَجْلا لهأل بِلا
 ."ااَهْنَع َنيِجِراَحْلا ٍءاَلُؤَه ِهِصيِصْخَتَو

 ْمِِراَعِصَو َنيِمِلْسُمْلا ٍراَبِك ىَلَع ِظْيَعْلاَو َلِغْلا نِم مِهِبوُنُم يِف َنِإَ
 .ٍدَحَأ ٍبْلَك يِف َسْيَل ام : ْمهِيِحِلاَص رْيَغَو ْمِهيِحِلاَصَو

 مُهُمِدُقَتْسُم هافانا هع نميلقعلا وكل :ْمُهَدْنِع ْمِهِيداَبِع ٌمظْعَأَ

 .ُرِفَْتْسَي اَكَو ُنَعْلَي ال يِذَّلا مُهَدْنِع مُهْلَكْمَأَو مُهُرِحَأَتْسُمَو

 َنيِمِلْسُمْلا ٍةَعاَمَجِل َنيِيِراَحُمْلا فِئاَوََطلا ٍءاَلْؤَم نأ َنَِّتَي ْنَأ :اَنُه ُدوُصْقَمْلاَو

 2 ْمِهِلاَتِق ىَلَع لي ُيِبَّنلا ّصَن َنيِذْلا جوارخلا نيارق مه رخل َةَضِفاَرلا نِم
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 [5:955 - 5/5 ]1١4/ . هتقرقحم هتقيقحب ؛ َنيِفراَعْلا ماَلْس الْسإلا | ِءاَّمَْلُع َنْيب ِهّيَلَع ُقَمَتم اَذَهَو «هف ا

 "ع

5 
 م

 ١65
 0 مْ :

 ا َنِإَف ؛ َنيِقِراَمْلا ٍجِراَوْخْلا ب ِبَمْذَم نِم رش ٍةَضِفاَرلا ٌبَمَّذَمو 8 ا
 امعع و معو وقر

 و ركب يبأ ٌريِفكت ةَضِفاَلاَو اوتو للعو ناعتل روكا عج ٌباَع

 0 31 + هس 2 ناو وم ري م

 ءجِراَوَكْلا يِف َسْيَل ام ٍداَحْلإلاَو دلُدْلاَو ا ٍبِذَكْلا نم ْمِهِيِفَو ءُجراَوْخْلا
 3 م2: 5 200 0 مهو 0 نيرا و م 0 ع

 َنيِقْتَصْمْلا نإ ٍ؛ِءاَهَقُمْلا نم م ٍساّنلا نِم ٍريِثَك ىَلَع َهَبتْشا م ٌعِضْوَم اًَذَه :رخآ عيضرم نا عشلا لاق )١(

 َقَرْصَبْلا لهأل َيِلَع َلاَتِقَو ءجِراَوَخْلا َلاَتِقَو ةاَكَّرلا يِعِناَم َلاَتِق | ال وُلَعَج «يْمبْلا لأ ٍلاَتِق» يف

 ُباَوَّصلا لب ءاوطِلَع دَقَو . .هب ٌروُمأَم ُهَلُك َكِلَكَو ,يْمَبْلا له لاثك قو #ةعاتتأو ةيواعمل 0

 ِنْب دّمْحَأَو كِلاَمَو ّيِرْوَنلاَو يعازوألاك ؛ِةّيوَبَنلا يدَمْلا لْمَأَو ِةَنَّسِلاَو ْثيِدَحْلا ُةَمَيَأ ِهْيَلَع ام

 22 وم

 .(هغ:5- غض /0 :اَذَعَو اذه ب فرعي هنأ : ْمِهِرْيَغَو ٍلبْتَح
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 هنآك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت_

 ام ّرِعْلا نِم اهب مُهَل ُلُصْحَي ُهَّنأِل ؛مُهَتَلْوَدَو َراَتّتلا ُبِحُت ٌةَضِفاَرلاَو

 :َنيِوِلْسُمْلا ٍلاَثِق ىَلَع ىَراَصَنلاَو ٍدوُهَيْلاَو َنيِكِرْشْمْلِل َنوُنِواَعُم مُه ُةَضِفاَرلاَو
 درت ٍضْرَأ ىلإ ْمِهِماَلْسإ َلْبَق ٍراَتَتلا ٍلوحُد يف ِباَبْسَأْلا مّظغَأ نِم اوناَك مُهَو

 د نق مُهَل ا ِساّنلا مظْعَأ ني ما[ ماشا ِقاَرِعْلاَو َناَساَرُخب

 . ْمِهِحيِرَح يِبَسَو ولولا ٍلْثكَو مالْسِإْلا دالي

 باص ن بلع يف ميجوتو تخل عي وزان يوداعلا نبا كيلا
 يي

 . سانا عومع اهُفِرْعَ هروب تلح

 : ماّشلا ٍلِحاَوَسي ىَراَصُنلا َنْيبَو ةيعلتملا ف يّبَلا ٍبوُرُحْلا يف َكِلَذَكَو

 مُهَنَأَو جلت ف ىاستلا ل نوع ًةَضِفاَّرلا َّنأ ِةَرْبْخْلا ٌلْهَأ فَرَع دق

 اَهرْيَم رع 1غ خلف ةضزلزلا ىلع زكر ناقل هاج المال ذغأ ىلع ممنوع

 دْنِع َدَّصُع َكِلَ َناَك نيكرشملاَو ىَراَصضتلا نوفلسملا يلع اَذإَو ءِلِجاَوَّسلا نم

 َدْنِع ٌةَرَسَمَو اديغ كلذ َناَك َنيَمِلْسُمْلا ئَراَضُتلاَو َنوُكِرْشُمْلا َبَلَغ اَذِإَو َةَضِفاكل

 ٍةَضِفاَّرلا

 هللا ىَلَع ِءاَرَتْفاِلاَو عَدِْلاَو ٍبِذَكْلا نم ْمِهيِفَو ٌةَيِرَدَق ةيمهج ُةَضِفاَّرلاَو

 ٌرْئاَسَو نِلَع َنيِنِمْؤُمْلا ٌريِمَأ مُهّلَئاَق َنيِذَلا َنيِقِراَمْلا ٍجِراَوَخْلا يف امم ُمَظْعَأ ِهِلَوُسَرَو

 يف امِم ْمَظْعَأ ٍنيِدلا عئاَرَش نع درا نم مهي لب ؛ِةلط هللا لوس ما ءءاخسلا

 باقل ُقيّدَّصلا ركب وُبأ مُهّلَئاَف َنيِذَّلا ٍةاَكَّرلا يِناَم

 ماَلْسإْل ّلْهَأ َنوُلْتَْي» :مهيف دف ُهّلُوَق َجِراَوَكْلا لكك ُيِبَّنلا هب ّمَذ اَم مطغأ نِمَو

 ا ٍناَتَوألا ّلْهَأ َنوُعَدَيَو

 َنيِمِلْسُمْلا ٍلاَتِق ىَلَع َراَثُكْلا َنوُنِواَعُي اوُنوُكَي ْمَل اَذَه َعَم ُجِراَوَحْلاَو

 )١( ملسمو 07755 ,*”05*) يراخبلا هاور )1١55(.



 ال هفنكا 8 ٍقِطْنَمْلا ٌباَتِك

 َنوُنَتاَقُي ال مُهَنَأ ْمهِفْحَي مل ٠ 'َنيِمِلْسُمْلا ِلاَتِق ىَلَع َراَمُكْلا َنوُنِواَحُي ةَضِ اَرلاَو

 نَع اَقوُرُم َمّظْعَأ اوُناَكَف ِاّمُكْلا َعَم َنيِمِلْسُمْلا اوُلَئاَق ىَّتَح َنيِِلْسُمْلا َعَم َراَمُكْلا

 . ريثك ريثكب َنيِقِراَمْلا َكِئَلوُأ نم ِنيّدلا

 اَذإ ْمِهِوْحَنَو ٍضْفاَوّرلاَو ٍجِراَوْحْلا ٍلاَتِق ٍبوُجَو ىَلَع َنوُمِلْسُمْلا َعَمْجَأ دَقَو

 نم َكِلَذ ىَلِإ اوُمَض اَذِإ تْيَكَف هذ يِلَع مُهّلَئاَق انك يملا ةعامج اور
 ؟ماَلْسإْلا نيِدِل َةّداَضُمْلا مّظْعَأ نِم َوُه اَم .. .َنيِكِرْشُمْلا ماكخأ

 َدوُموُصَي ْمِهِنْوك َّعَم - َنيِدَتْرُم :َةاَكَّرلا يِصِناَم اْوَّمَس دق ُكَلّسلا َناَك اذِإَو
4 

 هللا ِءاَدْعَأ َّعَم َراَص نَمِب تفيَكَن - ةملسسلا ماج نو اناما ركن م َصْيَو

00 

 [هالا ه1 ؟َتيِمِلْسُمْلِل الَتاَق 0

 ٍءْيَش لُك َنوُمَلْعَي َنيِموُصْعَم مُهولَعَجَو ِةَّمِئَألا يِف اْوَّلَغ : هعيش 0
 0 ول ل

 ىَلَع ال َنوُجرَعُي الف ءلّسْرلا هب تءاج اَم ٍعيِوجج يف مه ]| َعوُجرلا اري

 بلر لا يبصر ءاموصتت 'ةرتظ نق لو را شا ىلع اَلَو ِنآْرُقْلا
 و

4 <2 

 َكِيَلوُأ َّنِإَف «جراوغلا نم مآ ارثاكف "هل ةقيقخ 00 ٍماَمر ماَمئالا

 ؛ ٍءْيَش ىلإ َنوُعِجْرَي ال ِءاَلُؤَهَو « هيف اوطِلْغ نإَو َقَح َّوَهَو آر لإ َنوُعِجْرَي

 ؛ ىتَمْلا ضْعَب نَع مُهَل لقي امي َنوُكَسْمياَمْنِإ مَ هَل َةَقيِقَح موُدْعَم ىلإ لَ

 تدك 2 اَذَهلَو ؛موُصْعَم رْيَغ ٍلئاَف نع ٍقّدَصُم ٍرْبَع ٍلْقَتِب َنوُكَسَمَتَي

 ةَعِشلا ثيدَخَو ْثيِدَحْلا ٌحَصَأ نم مُهُتيِدَحَف َنوُقِداَص ُجراَوَحْلاَو ٍفِئاَوَطلا

 :ثيدحلا تنك و

 ْمِهِئاَمِد ُلاَكْسِتْساَو َنيِمِلْسُمْلا ٍةَعاَمَج ُةَقَراَقُم ْمَظَعُمْلا مُهْنِيِد َجِراَوَخْلا ّنكَلَو

 . "”ههِلاَوْمَأَو

 اميف اولتتقاو «نيتفئاط ىلإ اوقرتفا نيذلا ءرصعلا جراوخ نم هانيأر ام اذهو هك قدص )١(
 :نارمأ مهب ريخلا خيشلا لاق امك مما مهثدو مهلاحو ءاّضعب مهضعب قسف وأ رفكو 2« مهنيب

 لب «مهماكحو مهئاملع ىلإ عوجرلا مدعو مهتفلاخُمو َنيِمِلْسُمْلا ٍةَعاَمَج ٌةَقَراَقُم :لوألا

 .مهورفكو مهوقسف



 ةئاعر_ مالسألا نيش لئاسوو قوات“ بيرهقق 322223232323030 ب هنأ مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت م

 .ْمِهرْيْغَو ََيِنِطاَبلاَو ٍةَدِحاَلَمْلا نم ٍةلِملا َءاَدْعَأ اوعَبُتَتْسا ةَعيْسلاَو 0 ها اس ساس ا 2 م 0ك 3 5 م م مود ه 07 2 هذ

 ىلا باك اَمُهْلَوُأ :نْيلَقَت ْمُكِيِف ُكِراَ يّنإ» :َلاَك لكي َيَنلا َّنأ ُدوُصْقَمْلاَو
 هللا باَتك ىَّلَع َّبَحَن .؛هب اوُكِسْمَتْساَو هللا باتكب اوُذُخَك ٌُروُنلاَو ىَدُهْلا ِهيِف >2 3 - ةهمصو ىس - 7 2 2 4-0 رم ٠
 2 1 8-2 5 1 09 2 11 00 هه 000 2

 ٍلْمَأ يف هللا ُمُكْرْكَذَأ « يتب ٍلْمَأ ين هللا ْمُكْرْكْذَأ يتبَب ُلْهَأَو» :َلاَق َّمُث هيف َبَغَرَو
 . "”«يتنَب لْهَأ يف هللا ْمُكُرَكَذَأ يت 0 . 0 2

 هلاك ْمُهْيَلإ َن كلفلا ُعِجْرَي َةَمْيَأ هَلَعْجَي ْمَل مهب ةيهلشتلا يا

 00 ب ريع ا 2 وا عقللا .تاانك حر ال متم تبع ايهذلكو قبلا" زغأ ةكيتلا :ةلختلاو فلا تاكك ةواوكلا

 َنيِنِمْؤُمْلا اوُرّمَكَو ءاَهِعاَبتاِب ُنآْرُقْلا َرَمَأ يِّلا َةّنُسلا اوُقَلاَح َجِراَوَكْلا َّنِإَف ؛ُهَلَحَتْلا

 . ْمهِتاَلاَوُمِب ْنآَرُقْلا َرَمَأ َنيِذَّلا

 ِرْيَغ نم «هليوأت ٍرْيَغ ىَلَع ُهنوُلَوأَتَيَك ءِنآَرُقْلا نم َهِباَمَتُمْلا َنوُعَبتتَي اوُراَصَو
 ٍةَعَجاَرُم اَلَو ِةَنَسلِل َعاَبّتا الَو ءمْلِعْلا يِف خوُسُر اَلَو ُكاَتْعَمِب مُهْنِم ٍةَكِرْعَم
 )6 3 أ َ 0 92 6-00 9 ا 5 َِ ه6 ا م

 ٌةَريِثَكَف ِتْيْبْلا لْهَأِل ِةَعَّشلا ةَفَلاَحُم امَأَو .َنآْرَقْلا َنوُمَهْفَي َنيِذّلا َنيِمِلْسُمْلا ٍةَعاَمَجِل
 ]1١/ 7١9 -١٠١[ :ادج

4 

 ٍلوُقَْمْلا ٍةَكِرْعَم نَع اَمُدَعْبَأَو اَهْبَدْكَأَو ٍفِئاَوَطلا ٌلَهْجَأ مُه ُةَضِفاَّرلا 575؟]
 .ه 1 9 4 1-2 .ه ع 0100 يت س هس 2 هلك ل

 اَبِذَك ِتْيَبْلا لْمَأ ىَلَع َنوُبِذْكَيَو «ْمِهِنيِد ٍلوُصَأ نم َهِّقَتلا َنوُلَعَجَي مْهَو ءِلوُقْعَمْلاَو
 11 م ا « 7 وم 5 3-0 مه س - 18 2 وا

 . يئابآ ْنيِدَو ينيد َةّيِقَتلا :لاق هنأ ٍقِداَّصلا ٍرْمْعَج نع اووَرَي
 رق 011 و 2 0. يل اري طن 0 ِ 5220 0 ب

 َسِيَل ام ْمِهِتنِيْلَأِب اوُلوُقَي ْنَأ مُهَدْنِع اَهَتَقيِقَح َّنِإَف ٍ؛ِقاَمْنلا ُراَعِش َيِح هِّقَنلاو

0 
«ِ 

 هّللا الإ هيصخَي ال

 .كلذ نع اّدبأ نوعروتي الو «ةهبش ىندأب ْمُهِلاَوْمَأَو ْمِهِئاَمِد ُلاَلْحِيْسا :يناثلا -
 دوهيلا ال مهنم نيملسملا ىلع اًرش ٌدحأ نكي مل :(758/5) َةَّنّسلا جاهنم هباتك يف لاق دقو
 نيملسملا ءامدل نيلحتسم «مهقفاوُي مل ملسم لك لتق يف نيدهتجم اوناك مهنإف «ىراصنلا الو

 مهتعدبو مهلهج مَظِعِل كلذب نينِّيدَّتم اوناكو ءمهل نيرفكم .مهدالوأ لتقو مهلاومأو
 .ها.ةلضملا

 )١( ملسم هاور )50/8(.



 ب الاف 0 - ٍقِطْنَمْلا ُباَتك

 3 5 7 2 غومر نع ما ع ما 7 0 ا 2

 وأ ٌيِلَع نع نولقاتلا ُهْلَقْنَي اَم لك َراَص ْمِهِنيِد ٍلوُصأ نِم اذه َناَك اذإ ّمث
 ُهولاَق اَذَه :َنولوُقَي َةَعاَمَجْلاَو ِةَّنّسلا لْمَأ ُةَقَفاَوُم هيِف اَّمِم ِتْيَبْلا لُْهَأ نم ِورْيَغ 00 7 ؟لس كا ه5 2 5 همك 05 5

 عمال" [هيقللا ليم ىلع

 ٌنيِد اَلَو ءُلْفَت اَلَو ُلْفَع مُهَل َسْبَل ٌةَلوُدْحَم ُةَمَأ ةّيماَمإْلا ِةَضِفاَرلا #5 ]

 [ه:/57/ و /م5ه] وم 5 و ( ٌحيِحَص

 ِربكألا ِسوُماَّنلا يِف [نويديبعلاو ةطمارقلا :يأ] مُهاَياَضَو نِم مالكه

 َكِلَدَو ؛(عُّيَمَّتلا ٍباَب» نِم َنيِمِلْسُمْلا ىَلَع َنوُنُخْدَي مُهّنَأ مظغألا غالبناَو

 نع اَهِدَعْبأَو ءاَمْلِعَو اَْفَع اَهِفَعْضَأَو ءِقِئاَوّطلا ٍلَهْجَأ نم َةَعيّشلا ّنأب ْمِهِمْلِعل

 َداَدْعَب مالشإلا َنْئاَدَم َنوُبِراَحُمْلا ُراَّمْكْلا َلَحَد اَمُك ءاَئيِدَحَو اًميِدَق ٍةَعّيَشَتْمْلا

 َبَلَحَو َةاَدْعَبب ٍراّثُكْلا ٍكْرُثلا ِةَلْوَد يِف مُهَل ىَرَج اَمُك وَعيّتلا ٍةَنَواَعُمِ
 [ ١ 35 /6] . اًمِهرْيَغَو

 نَمَو ُةَفِسْلَمَتْمْلا ٌةَكباَضلاَف ٍ؛ِداَحْلإْلاَو ِةَقَدْنَدلا َباَب ُضْفَدلا َناَك اَذَهِلَو 7555
 ةّيِليِعاَمْسِإلاو ةَّيِرْيَصْنْلاَو ٍةَطِماَرَقْلا َنِم  ِمِهْيَلَع َداَر وأ ْمِهِروُمأ ِضْعَبِب ْذَحَ 3 : 3 0 د1 1 0 ع 3 ِ هس م اس

 ٍلوُسَرلاَو ٍباَتَْلاِب ٍرْفُكْلاَو ِةَقَدْنَّرلا ىَلِإ َنوُلُخْدَي اَمَّنِإ :- ْمِهِرْيَغَو ِةَّبمُكاَحْلاَو
 [مدل /؟7] .ٍضْفَرلاَو عّيَسَتلا ٍباَب نم ماَْسِإْلا عْئاَرَشَو

 ىَلَع ىَراَصّنلاَو َدوُهَيْلا ْلْضَقُي ٍلُجَر نَع :- ىَلاَعَت هللا ُهَمِحَر - َلِئْسَو ااا
 . '0؟ةَضِفاَّرلا

2 017 

 نَم َّلُك نم ٌرْيَخ َوُهَف لي ٌدَمَحُم وب َءاَج اَمب اَنِمْؤُم َناَك نَم ُلُك :تاَجَأَ

 «كلذ ىري ال هلك خبشلاو «ةضفارلا ىلع ىراصنلاو دوهيلا لضفي نم نامزلا اذه يف عمسن )١(

 :ةّنّسلا لهأ نيملسملا ىلع مهلغو مهدقحو «ةضفارلا كرشو رفكو لالض ىلع علطي يذلاو

 نم لضأ مهنأ كشي ال :مهديرشتو مهلاتقو مهلتق يف مهننفتو «مهقح يف مهمئارج ىأرو
 .رضأو ركمأو ثبخأو ىراصنلاو دوهيلا



 ره

 هنأ مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 2

 جراوخلا َةَعْدِب تّناَك ٌءاَوَس ءِةَعْدِبْلا نم ٌّعْوَن َكِلَذِب ِنِمْؤّمْلا يِف َناَك نِإَو «وب َرَمَك

 0 [رْفك 90 ىَراَضَنلاَو َدوُهَيْلا َنِإَ ؛ ْمِهِرْيَغ 3 ةيِرَدَقْلاَو ٍةَبِجْرُمْلاَو ةَعيشلاَو

 للك ٍلوُسّرِلِل ٌقِفاَوُم ُهَّنَأ ُبَسْحَي َناَك اذإ ٌعِيَتْبْمْلاَو ماسلا ٍنيِد نِم ٍراَرِطْضالاِب

 .هب اًرِفاك نكي ْمَل ُهَل َفِلاَخُم ال

 ]0١/05[ .ةللك َلوُسَّرلا َبَّذُك نَم ٍرْفُك لثِم ُهْرْفُك َسْيْلَ ؟ مكي هلأ ودق ولو

 اًبِيوُهَي اًقيِدْنِز َناَك ٍةَضِفاَّرلا َنيِد َعَدَتْبا يِذَّلا َنِإ ده

 يد ٍداَسْفِإ ىف صلوُي َلاَتخا اَمُك َنيِمِلْسُمْلا ٍنيِد ٍداَسْفِإ يف َلاَتْحَيِل َرْفُكْلا َنَطْأَو
7 - 

 .ه

 نَم َنيِنِمْؤُمْلا يِفَو ُناَمْثُع َلِيُق ىَّنَح َنيِمِلْسُمْلا َنْيَب ِةَنْبِفْلا يِف ىَعَس  ىَراَصَنلا
 لا الإ كومار اذ ذي اعيش روع ؟نلاخكت لاق: اع نيقفاتملل ُبيِجَفَتَي

 .[40 :ةبوتلا] مح َنوْعَبَس كيِفَو َدَتْدفْلا مكس كلل أوُعَصْولَو

 ٍةَمْصِعْلاَو ّصّنلا نِم ِةَماَمإْلا يِف ُهاَعّدا اَم َعَدَتبا ُةَمأْلا تَقَوَقَت اَمَل ُهَّنِإ ٌمُ

 مل نإَو ملط لف اهي اكولف كلل ككاضَو ٌَرَمْعَو ركب 5 يف مّلكَّتل هو

 تتكمت اعل 3 ةكرشلا تاب خاتلي يه يتلا عّيَشّتلا ٌةَعُدِب ُتَرَهَظَق مراد

 اعل ل يل ِدِجاَسَمْلا ليطْعَتَو ٍدِهاَسَمْلا ِءاَنِبِب اوُرَمَأ ُقِداَنَّرلا

 مرسلا تحال ةقامعلاو

 مل اَم ٍبيِذاَكَأْلا نِم اَهَدْنِع ِءاَعّذلاَو اًهِويِظْعَتَو ٍدِهاَسَمْلا ِةَراَنِإ يف اْوَوَرَو

 ُنْبا مُهُريِبَك فَّنَص ىَّنَح ؛باَتِكْلا لْمُأ ٍبيِذاَكَأ نِم ِهّيَلَع تْفَقَو اَميِف ُهَلْثِم دِجأ

 تم تيب ٍلْهَأَو للك َيَِنلا ىَلَع هيف اوُيَذَكَو «ةدِهاشَمْلا م ٌحَح ٌكِساَنَم» يِف اَباَتِك نامل

 اوُراَصَق ءِديِحْوَّتلِل َيِفاَنمْلا 0 اوعدك او. ةتلمتلو غو نيو اَهِب الدي قواك

 لوك ؛ عضْوَم ٍرْيَغ يف اَمُهَنْيَب هللا َنَرَق اَمك ءِبِذَكْلاَو ُكُرُشلا 00

 7٠ 81١ :جحلا] هي ير 2 ©) ررلا حن أوبنمحلو#

 /5ا/] ١51 -١57[



 د ببع ٍقِطْنَمْلا ٌباَتِك
 اري ىيب9ب|-777--777777-----

 ُمَظعَأ مُهَو ءيقالظإلا ىَلَع ِةّمَأْلا ٍفِئاَوَط ُبَذُكأ ًةَضِفاَرلا َّنِإ 5]
 [1/ه 71 . "0اكْرِشَو اّوُلُغ ماْسإْلِل ِةَيِعَدُمْلا ٍفِئاَولا

 لس اص

 ٍنِيِح نِم َةَضِفاَّرلا نِم اَناَلِتْخاَو اَبِذَك ُرَثْكَأ ٍةّمَأْلا ٍقَّرِف يِف َسْيَل 007. ]
 رار

 ٠

 . اوغبن

«> 

0 

١ 
1١ 0_0 ٠. 

 َداَرَأَك ءَْبَس ُنْب هللا ُدْبَع :ُهَل ُلاَقُي اًقيِدْنز اَقِفاَنُم َناَك َضُفَرلا َعَدَتْبا نَم ُلَّوَأَ 2

 يِدْبَأِب يِبَلا لقال ب تعم نفلوب لكن امك ةيحلشملا نيد َداَسْفِإ َكِلَّدِ
 َيناَرْصَنلا َرَهظَأَك اًيِدوُهَي َناَكَو ءْمُهَتيِد اَهِب َدَسْقَأ اَعَدِب مُهَل َعَدَتْبا ُتْيَح ءىَراَصَنلا

 ٍةنبِفْلا يِف ىَعَسَو َكِلَّذ َدَصَقَف ايِدوُهَي ْأَبَس ُنْبا َناَك َكِلَذَكَو ءاَمَداَسْفِإ َدَصَقَم اَناَقِ

 ٌلشيِرْحَت َنيِنِعْؤُمْلا َنْيَب لَصَح ْنِكَل ا ءِّلمْلا ٍداَسْنِإ ٍدْصَمِل
 م قَنْتِفْلا نم ىَّرَج ام ىَرَجَو هذ َناَمْنُع اَهيِف لِي هنو

 َهرْضَي اَل َقَحْلاِ ُةَمِئاَق ةَمِئاَط اَهيِف ُلاَرَي ال لب ؛ِةَلاََض ىَلَع ةكألا هع تكْنَحْلا

 ا َكِلَذِب ْتَدِهَش اَمُك ؛ُةَعاَّسلا َموُقَت ىََنَح اَهَلَّذَح نَم اَلَو اَهَمَلاَخ نَم

 . هلع ّيِبَّنلا نَع حاَحّصلا يف ٌةَضيِفَتْسُمْلا

 بأ نب لع: نيييؤشلا قيم ةئالِب يف ُةيِعَشلا ُعَدِبْلا تّئِدَحَأ اّمَلَو
524 

 .ُةَلْضَمْمَو ٌةَباَبَسَو ُةيِلاَع :تِئاَوَط َةَناَكَن تَناَكَو اَهّدَر هذ ٍبِلاَط

 َدَجَسَق َةَدْنِك ٍباَب نم ٍمْوَي َتاَذ َجَرَح ُهنِإَف ءر اًنلاب مُهَقَّرَح ُهَنِإَف :ُةيِلاَغْلا ام

 ءاوُعجْرَي ملك انا مَُباَنتْسا د َ

 :َلاَكَو اَهيِف مُهْكَذَق مث ران ه0
8 

 اربنق تّوَعَدَو يراث مف اركتف دفا رمل تنارءامل

 َنْبا َكِلَذ َّعَلَبَو ءْمُهَقَّرَحَف ْمِهِيَِداَنَرِب يتأ اّيِلَع نأ '”0َيِراَخبْلا حيحص» يِفَو

 ىلع ٌدرو « مهمعزب موصعملا مامإلا يركسعلا نسحلا نع ((500 589١ /70ال) يف ثدحتو 2000(

 .يفتخم هنأب لوقلا لطبأو «ةيرفلا هذه
(0) (569737). 



 هناك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 00
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 هللا ِباَذَعِب َبْذَعُي ْنَأ لكي ىلا اا لا 1 أ اَمأ :َلاَقَق
 م

 أ :َلاَقَق ٍساّبع

 . "”«ةولئفاف هيد َلَدَب نَم» :هلكت ينل ِلْوَقِل ؛ ْمُهَقاَنْعَأ تْبَرَضَلَو
 هن َبَرَهَم ُهَلثَق َبّلط َرَمْعَو ركب اَبأ ٌبَس نَم ُهَعَلَب اَمَل ُهَنِإَك : ةئاكملا امو 2-86 5

 مَلَو اَنْكَمَتُم نكي ْمَل ُهَنَأل ا يِراَدُي ّيِلَع َناَكَ ادنف ةولكو ايل 3

 .هب مُهُرُمأَي ام لك يف ُهوُعيِطُي اوُنوُكَي
 الإ َرَمْعَو ِرْكَب يبأ ىَلَع يِنْنّضَمُي دأب ىتوأ ال :َلاَقَك :ُهَلْصَمُمْلا اّمأَ
 [امم - 18 /"ه] 0 كك 95 هِذَه ُريَح :َلاَكُهّنأ اهو نيناتت نمي زتكأ ني هله قوز 0

 نِم ُفِرْعَت ال َهّماَعْلا َّنِإ ىَّنَح ةَضِفاَّرلا :ٍةَعْدِبْلاِب ٍفِئاَوّطلا ُرَهْشَأ الا ]

 . اًيضفار 0 ال َنَم : ْمِهِحاَلِطْصا يف ُنْئّسلاَو ءَضْفَّرلا | ال | َعَدبْلا ٍرِئاَعَش

 اَحْدَق ُرَثْكَأَو ِنرُقْلا يِناَعَمِلَو ةّيوّبَتلا ٍثيِداَحَأْلِل َةَمَلاَحُم ُرَثْكَأ مُهَّنَأِل َكِلَذَو

 0 اينو امهفلشا ىف

 ]:/١65[ ٍةَعْدبْلا هكا اوناَك ٍفْلَسلا َةَعَباَتَم نع َدَعِب

 ىلإ نو اَقاَقِ 0 دوي ناك ردا م يذلا و

 دمع 3 اياك ريض 25 :ةلشنم قيضي 83 لقفاو لفكلا توك نإ
 نِم َةَقِداَنَّزلا ُةّمِيَأ ٍةَضِفاَّرلا ىَلِإ ُتَّمَصْنا اَذَهِلَو ؛اًلطَعُم اًدِجاَج ٌريِصَي مث ءاّيِلاَع

 5 ْمِهِلاَثْمأَ ةيززدلاو ةييطابلاو ةطفارقلا نم ْمِهِعاَوْنَأَو هَ رص و 'ةيليِعاَمْسإلا

 ملاذ .٠ 0 3 5 6 3 8غ ٍلوُسَرلا يف ٌحْدَق :َلوسَرلا اوُبِحص َنيِذ

3 003 1١ 
5 8 

3 

 )١( يئاسنلا حيحص يف ينابلألا هححًّحص )5095(.
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 مل َقِطَنَمْلا ٌباَتك

 لكي هللا ٍلوُسَر ٍباَحْصَأ يف اوُنَعَط ٍءاَلْؤَه : مّلِعْلا ِةَمِيَأ نم ُهْرْيَغَو ُكِلاَم َلاَق اَمُك
 وّلَو ءىؤس ُباَحْصُأ ُهَّل َناَك ٍءْوُس ُلُجَر :ُلِْئاَقْلا َلوُقَيِل ِهباَحْصَأ يف اوُنَعَط امن

 :نكلاص ةثاكضأ ناكل اكلام الخ ناك
 مُهَو للك ٌِبَنلا َمِئاَرَسَو َماَلْسِإْلاَو َنآْرُقْلا اولَقَن َنيِذَّلا ٍءاَلُوَهَف :اًضْيَأَو 00700 3 8 حا ب ع اا قو نارا وق 066 5 011 هب هع

 نِم هولقن امي قوي ال نأ ٌبجوي ْمهيِف حُدَقلاَف ؛ِهِرْيْغَو ٌيِلَع َلِئاَضَف اولقن َنيِذلا هوم لم ايوا يق هل 02 ل ماو دوا و ل وب سف و مق اك

 .هرْيَغِل اَلَو َىِلَعِل ال : ٌةَليِضَف ُتْيْنَت الق ٍذِئَئيِحَو ءنيّدلا

 اَْنُد اَلَو ءٌنيِد اَلَو ءُلُقَن اَلَو ءُلْفَع مُهَل َسْيَل ءُلاَهَج ٌةَضِفاَرلاَو
 مس

 سا .ةكِداتّرلا نوُعَتم لاه َةَضفاّرلا ّنكَلَو . . . ٌةَرَوُصْنَم 535 ا

 5 2 و و و 7 ىلإ ل7 ايام مد و قالا طاع او 3
 نيد الو « حيحَص لقن الو «حيِرَص لقع اهل سيل ةمأ ةضفارلا نإ فق

 مُهْنيِدَو ءاٌلْهَجَو اًبِذَك ٍفِئاَوّطلا مظْعَأ نم مُه لب ؛ٌةَروُصْنَم اَيْنُد الو «ٌلوُبْقَم

 6. 7 4 25 2 رع 2 7 أ 5 10 1 سس

 ٍدوُهَيْلا نِم هللا ءاَدعأ ىَلِإَو «ُمُهَنوُداَعُي ِةَّمألا ٍراَيِخ ىلإ َنوُدِمْعَي مُهْنِإَف ؛ْمُهُرْيَغَو
 ُهَنوُعُفْدَي رِتاَوَتُمْلا رِهاَظلا ٍقْدّصلا ىلإ َنوُدِوْعَيَو ءْمُهَنوُلاَوُي َنيِكِرْشْمْلاَو ىَراَصنلاَو

 . ترتبت هاك لعب يذلا قلتخملا بكا كت
 نِ اوُناَك ول :- مهب ٍساّنلا مَّلْعَأ نم َناَكَو - ْيِبْعَّشلا ْمهيِف َلاَق اَمك مُهَق

 2 مر

 اح اوُناَكَل ٍرْيَطلا نِم اوُناَك وَّلَو ءاَّرْمَُح اوُناَكَل مِئاَهْبْلا

 َنِإَف ؛ةَيواَعُم نَع َنوُرُكْذَي ام لْئِم «ةَيِْف مُهَّدَّسَأَو ٍساَّنلا تَهْنَأ اوُناَك اَذَهِلَو

 اَنيِمَأ َناَكَو هُهَعَم َدَهاَجَو ُهَرْيَغ َرّمَأ اَمَك للك يلا ُهَرَمَأ ُهَّنَأ رئاوَتلاِب َتَبَت َةَيِواَحُم

 نب ُرَمُع ُهاَلَوَو ءيحَوْلا ِةَباَتِك يِف للك ْيِّنلا ُهَمَهّتا اَمَو ءَيْحَوْلا ُهَل ٌبْتْكَي ُهَدْنِع
 [ءا77” - ةالا/:] ١ .ٍلاَجّرلاب ِساّنلا ٍرَبْخَ نم َناَك يِنَلا ِباََّطَحْلا

 (ِناَمْعْنلا ُنْب ُدّمَحُم» ٍةَضِفاَرلا ِةَّمْئَأ ضْعَب ُهَقَنَص دق اًريِبَك اًباَتِك تْيَأَر اال: ]
 يِفَمْلا خْيَّشلاب ُبَقَلُمْلا

5-9 

 ةَراَيِزَو ِهتْبَب لْهَأَو للك َيِبَنلا نَع ٍراَثآلا نِم هيف َرْكَذ ءايِهاَشَمْلا ِةَراَيِز ىَلِإ ُجَحْلاه

0 

 هامس «ىسوطلا رفعج ىبأو «ىضترملاب بقلملا خيش 00 9 1 2 0
 هه وع 0#

7 
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 ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت بع | ”ع ١
 هدفه 2

 . ماَرَحْلا هللا ِتْيَب ىَلِإ جَحْلا يف ُهلْثِم ْرْكْذَي ْمَل اَم اَهْيَِإ ٌجَحْلاَو ٍدِجاَشَمْلا ِهِذَه

 كِل" ف َتْيَأَر نا رح ُِناَتْهبْلا ِنيبَأَو ِبْذَكْلا حَضْوَأ نم نم ُهَرَكذ اَم ُةَماَعَو

 ويك ينك ويرش نو نيكل نو ناز ديوك ٍناَتْهْبْلاَو ٍبِذَكْلا نِم

 ىَراَصَنلاَو

 اوُدُصَيِل ؛ةَمِاَنَرلاَو َنيِقِفاَنُمْلا نم ٌمْوَق لضألا ين ُاَرَتفاَو ُهَعَدَتْبا اَمّنِإ اَذَهَو

 لضأ مُهَل اوُعَدَكْباَو همالشإلا َنيِد 9 اوُدِسْفُيَو «هللا ٍليِبَس نمت َنماَنلا ِهِب
 َ .هلل نيّدلا لالخ َداَضُمْلا ِكْرَّسلا

 ِكرَّشلا اَذَه ٍريِرْفَت يف َنيِكِرْشُمْلا َنيِئباَّصلا ٍةَفِساَلَمْلا نم ٌةَفِئاَط َفَّنَص دَهِلَ

 اوُنَتَف ىَّتَع ههِلوُسَرِلَو هلل ِةّداَحُمْلا ىَلَع ُةييِطاَبْلا ٌةَظِماَرَقْلاَو مه اوُققناَ ا
03 

 .هللا ٍنيِد نع مُهوَُدَصَو َةَريِثَك امَمأ
 عَ

 ءِدِماَشَمْلا ْميِظْعَتَو دِجاَسَمْلا ٌليِطْعَت :ْمُهَل اًراَعِش َراَص اَم َنَكَأَو

 و وب هلل مي اهي ِكاَرشولاَو اَهَجسَحَو ِدِاََمْلا ميظْعت نم وُ

 ٌنينِمْؤُمْلا ُهَداَبِع ُهَلوُسَرَو ُهْنَع هللا ىهَت لب ؛نيّدلا ٍةَمِيَأ نم ٌدَحَأ اَلَو

 اك اهو رست + هيض ايف َركذيَو عقر ْنَأ هللا َرَمَأ يتلا ٌدِجاَسَمْلا امو

 نأ هو ءِقاَمْنلا ٍبَعُش نِم ُه ةولص داك ىَلَع هانا ةقاقج هلو ةكلخ 1 رس

 . ْمِهَتَلاَلَض نِم َكِلَذ وُحَنَو :موشغم تل الإ خت ال ةالصلا

 دامك نولطعي :نوففانملا ٍَقداََرلا ملبن نو قل قول انما دكا هن

 لْثمب هب هللا ُلوُسَر اَهّنَس يتلا ئديلار نيس ُهَمّظْعَأَو وِدوُمَع َماَيِقَو ماسلا

 :ةعامش هلو دقن ةرلقت لف ناَتْهَبْلاَو ِكْقإْلا اَذَه

0 1 6 

 لغتي تح !”لِجاَسَمْلاَو ده ابْشَمْلا نيب 4 ئوبسي ذقف اذه: ٌلِقَتْعَي نمو

 ريخو .دجاسملا ميظعت نم رثكأ دهاشملا نومظعُي مهف ءمهّلج وأ مهلك مهلاح وه اذه لب )١(
 يف كشلل اًلاجم عدي ال ام زافلتلا تاشاشو روصلا انل تلقن دقف «عقاولا كلذ ىلع دهاش
 .كلذ



 ب لال سس سل ا 4 يول ٍقِطْنَمْلا ٌباَتِك

 2 2 2 2ع 6_2 00 0 أ 2000 م 7 01 -_ شاول 6

 رباقُملا دنع اَعوُرْشَم كلذ ريعو ركذلاَو ةَءاَرَقْلاَو ءاعدلاَو َةالّصلاك ؛ةداَبِعلا

 ٍروَبَقْلا َدْنِع ةَداّبِعلا ِهِلاَمِب وأ ِهِلاَحِب ّلَضَف اَمَّبَرَو ءِدِجاَسَمْلا يف َعوُرْشَم وه امك 26 م رع رم 1 5 أ ا مسن ل 000 0-0 2 --
 مهدحأ َدِجَت ىَّنَح ءدِحاَسَمْلا َيِه يتلا هللا ٍتوُيِب يف ِةَداَبِعْلا ىَلَع ٍدِهاَشَمْلاَو و 2 1 و 2 م 51 5 ا 0 0 0000

 ِهجْبَمُك ؛ُةُمظَعُي نم َرْبَك َدَصَك َكِلَذ وُحَنَو ِةَبْوَتلاَو ِءاَعُدلا يف َداَهِيْجِاِلا َداَرَأ اذ
 ٍةَقرْلاَو َعوُشْحْلاَو َعْرَضّتلاَو ِءاَعّدلا يف ُهَدْنِع ُدِهَتْجَيَف خش ريغ و

 اذإ

 ال ام « 1 )

 ٍدِحاَوْلا هلل هِدوُجُس يِف اَلَو ءِراَحْسَأْلا يِف اَلَو هدماجلا يزل الت

 ا
6 

 نأ ىلإ مولاه نِم و ريتك رم ُرْمَأْلا َلآ دق
 ا هم ورم 8 0 آو َ 2 . 26 2

 مس 6 . 6. 20 م 5 000 7 ا رو ف

 ءاَلَبلاَو ٍبْئاَصَملا َعفَرَو ؛ءاَدغألا ىَلَع َرْضنلاَو .ِتاَبلَطلا َريِسْيَتَو َتاَبَرْكْلا

 .ِءاَمّسلاَو ٍضْرأْلا ُبَر ا يلع ريقي ال امم َكِلد َلاَكمَأو
 أ

 هللا ُهَضَرَك يِذَلا َضْرَمْلا ِهّمَه عا : ّحَحْلا َداَرَأ اذ مُمَدَحأ نأ
 ماَمِإ َميِهاَريِإ لق ةفيوحلا ٌَراَعِش َّوهَو فماَرَحْلا ِه هللا ثَسَن 0 َوَهَو هْيَلَع

 .َةيِدَمْلا ُدِصْقَي لب ؛هللا ٍنيِد
1١ 

 سوم وكس 4 5 0 1 سَ ا ل ا ماب 0077

 مَتْهَي الَو و ا

 ِرْمَأ ٍةَعاَط نِمَو َناَك ُتْيَح هلوشر ىلع مالشلاوو ٍةاَلَّصلا نِم ب هللا َرَمَأ اَمِب

 ِساّنلاَو ِهِلاَمَو ِهِلْهَأ نِم 4 هيَلِ حا و ْنَأ ّوَهَو «ِريِقْوَتَو هِريِزْعَتَو تنس عاَبتاَو

 ما

 راو ةرزق وراك زب ةمعنا ىلا وتقل نيوتن تعا هوكي كأ ل ؛ َنيِعَمِجأ

 يا اة ايلا هنن لَو ُهُلوُسَرَو هب هللا 0 ِهِرْيَغ

 57١[ - هال: : 2

0 
 ةمئاأ

 ه2

 نم ريثكب رثكأ اهنوروزيو «ةرثكب ةنيدملا نونكسي مهف كلذلو .مهعقاو وه اذهو لكك قدص )١(
 .روبقلا ةدابع دصقل الإ كلذ امو (قكم ةرايز



 الاي ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت يي م

 #2 . ٠ 5 .٠ ١
 ) !)(مهعدبو مهفاصوأ ركذو جراوخلا ةذ)

 ال نْيَرْمأِب هيف ُناَطْيَّشلا ّضَرَتْغا الإ رمأب َُداَبِع َرَمَأ اَم ىَلاَعَت هللا ابو

 :َرِفَط اَمِهّيَأِب ياي

 ءاعدلل ءفيسلاب ةملسملا ةعامجلا ىلعو «ملسملا مامإلا ىلع جرخ نَم لك مه :جراوخلا )١(
 .ةّيعرشلا ٍلوصألا ةفلاخُم نِم ءاّعبان هجورخ ناكو «هدقتعم ىلإ

 .قيرط ٌعطاق ىّمسُيف «ةّيويِنُد ضارغأل مدع ىلع جرخ نم امأف

 ىَّمسُيف «ةّيعرشلا ٍلوصألا ة ةفلاخم نم اًعبان هجيورخ نكي ملو «هدقتعم ىلإ وعدي جرخ نمو

 . نيعباتلا 8 ٌةباحص مهنمو «هْبَط ىلع ىلع اوجرخ نيذلاك ءاّيغاب
 مهلاكشأو «مهعابطو مهقالخأ يف ءاّقيقد اًمصو 0 يف جراوخلا ٌُفصو ءاج دقلو

 ٍلاعفأو
 : مهئابطو مهثالخأ امأ

 .نيحلاصلاو ءاملعلاو ةمئألل مهنعطو مهماهتاو «مهفلاخي نمل مهزاقتخاو مهّتأرُج - ١

 ةَّدحلاب الإ | مهل َنيفلاَخُمْلاَو سانلا عم نولماعتي ال مهف «ءافجلاو بضغلا ُةَّدشو ٌةنوشخلا - "؟

 .بابسألا هفتأ ىلع نيملسملا ءامد نوحيبتسيو «ةوسقلاو

 حلاصملاب نومتهي الو «بقاوعلا ىلإ نورظني ال مهف «ةيوّرلاو ةمكحلل نودقتفي مهنأ - “

 «ءاهنع عافدلاو مهئارآ ميدقت يف مهئتامتساو «ةدحولل مهّتبحم ُبلغت ةقرفلل مهّتبحمو «ةّماعلا

 هب هللا رمأ ام وه كلذ نوري مهنأل ؛مهلاح فرع نم لكل ٌرهاظ ٌرمأ اهليبس يف ٍلاتقلاو

 .نيرفاكلاو نيكرشملا نم ةءاربلاو «نينمؤملل ءالولا ّنِم ُهَنوُدْعَيو

 . هيض بلاط يبأ نب ّيلع نينمؤملا ريمأ اولتقو ءوب#َو ةباحصلا رايخ ىلع اوجرخ دقف
 ٍةفرعمو «لقعلا ةحاجر يف رابكلاك اوسيل «ّنسلا راغص مهنأ :يأ ؛ٍناَنْسَأْلا ٌثاَدْحَأ مهنأ - 5
 . مومذملا سامحلاو' «ةلجعلاو شيطلا 1 برقأ مه لب «رومألا

 «لقعلاو مهفلا يف ًةحاجر نوكلمي ال «ةفيعض ٌةئيدر مهّلوقع نأ : أ ؛مالخألا غ ٌءاَهَفُس  ه

 .ةيضرملا ةقيرطلاو برضا دشرلا اوبناج دق
 امهيف ءاج امب نوجتحيو «َةَّنُسلاو نآرقلا نولتي مهنأ :ْأ ؛ِّيِرَبلا ِرْيَخ ٍلْوَق نِم َنوُلوُقَي - ؟
 اوقلطنا  جراوخلا قا :اهوَو رمع ُنب هللا دبع لاق امك مهنكل «مهءاوهأ قفاوُي امم

 .هللا قلخ ٌرارش مهاري هيد ناك اذهلو (نينمؤملا ىلع اهولعجف «رافكلا يف تلزن ٍتايآ ىلإ

 سانلا لهجأ مهو «ثيداحألاو تايآلاب نولدتسي لب «دعب ههقفت ملو نآرقلا عت مل مهبولقف

 حيحصلا ىنعملا نع نوبغريو ءاّديعب ناك ولو هنوبلطي يذلا ىنعملا نوسمتليو ءاهنم دارُمْلاِب
 .اًبيرق ناك ولو

 ىلإ نوتفتلي الو ءصوصنلا رهاوظب نوذخأي ءٍةعيرشلا ٍدصاقم يف سانلا لهجأ نم منع هكلذذلو
 .ٍسانلا ٌملعأ ناك ولو مهفلاخ نم

 هاييملا ةدادعلا ضان حام اعد كي ةباحصلا نإ لب ءمهتدابع ُةَّدشو ٌةرثك - 7

 - ؛َنآَرُقْلا َنوُءَّرْقَي «مِهِماَيِص م َعَم ُهَماَيِصَو « ْمهِتاَلَص َعَم ُهَتاَلَص مهّدَحَأ ُرِقْحَي  ةميدتسُمْلا ةعاطلاو



5 

 َجَّرْخَأ لب دعئارق نورتك نع يا معا اًريِثَك ْناطْيَّشلا
 ْمُهَسلا قري هك ةنه اوف رف تح 6 ”ةنع اهعرذأو ةمألا هذ تعا نو كناوَط

 أ ْعيِمَج ْمِهِلاَتَق ىَلَع َنَقَتاَو .. .ُهّْنِم َنيِقِراَمْلا ٍلاَتِقِب لكي ْنِنلا َرْمَأَو ءّيِمَرلا نم

 اع هللا ٍلوُسَر ةنس ندر ع ٌجَرَخَو :ةهلشملا ةَعامَج َقَراَق نم َُك اذَكَمَو

 قَفلاَكمْلا عَّدبْلاَو ٍةَلِضُمْلا ءاَوْهَأْلا لْمأ نم هِتَعيِرْشَو

 لا مُهَو ءاَلْؤَم نم ّرَش مه َنيِذلا َةَضِفاَرلا اًضْيَأ َنوُمِلْسُملا َلَئاَق اَذَهِلَو

 : يأ ؛ْمُهَرِجاَتَح ُز ٌرواَجُي ال :نكلوا «هتوالتو هتءارق نوُنِمْدُي : يأ ع

 .بْلَقْلا ىلِإ إ ِلِصَي ال ُهزَواَجَتَي ْمَلق موُقْلُحْلا دْنِع َفَقَو اَم نأ ؛ ْمهبوُلُق

 00 :ىلاعت هللا قدصو «لّمأتو ٍربدت نود هنولتيو «مهف نلود هنوؤرقي مهنأ ىلع لدي اذهو

 . «©9 آَهْناَمَكَأ ٍبوُلُق لَع ّمأ تاَءرقْلا َنوريَدَتي

 0 اك نيدلاو 0 3 م نه رجلا بجي هنأ مالك 5 دوب

  ةلماعملا هواناف ل هلل رمأ رع ةماقتسالاو

 الو .هل نيد ال نم هؤرقي دق نآرقلا نأ ىلع صن ثيدحلا اذه يفو :هك ٌربلا دبع نبا لاق

 .(5/١60؟) راكذتسالا .ها.هناسل زواجي الو «هيف ريخ

 ٌلوقي اذلو « ةبيجع تافصب ثيدحلا يف مهدّيس فصُو دقف «مهتائيهو مهلاكشأ نع امأو

 َمَدآ يِنَب ٍلاَكْشأ ِبَرْغَأ نِم م ٍساّنلا َنِم ُبْرَصلا اَذَهَو : :مهتفص يف هلل ريثك نبا ظفاحلا

 .(080 )1١/ ةياهنلاو ةيادبلا .ها . َكِلَد ِهِرَدَق يِف َقَبَسَو َداَرَأ اَمُك ُهَقْلَح َّعّوَن نَم َناَحْبْسَف

 هم اققاز هازتت اه اذهو. ةناثؤألا لهأ ّنوَغَتَيَو «مالشإلا َلْهَأ َنوُلُتْمَي مهنإف :مهلاعفأ نع امأو

 .نامزلا اذه يف مهعابتأ

 رايخ اورفك دقف «مومعلاب نورفكُيو «ريفكتلاب نولهاستي مهنأ : ةلطابلا ُمهدئاقع زربأ نمو

 . ٌيلعو نامثعو ةيواعمك «مهيحلاصو سانلا

 .ريذحتلا ّدشأ لك ئبنلا مهنم رَّذح كلذلو «نيملسملا ىلع جراوخلا رطخ َّدشأ امف

 .ةيطسولا ةحيحصلا ةحمسلا ماَلْسِإْلا عئارش نع :يأ )١(



 هنأ مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت م

 مُه مُهَنأ َنوُمْعْرَيَو .مهرْيغ رْيَغَو ِةّئالَّعل | ِءاَمَلُخْلا لثم مالا ما وود

 وأ ءقَرِخآْلا يِف ىَرُي هللا َّنِإ :ُلوُقَي نَم َنوُرُمكُيَو ٌرِفاَك مُهاَوِس نَمَو َنوُنمْؤُمْلا

 يف مُهَمَلاَخ نَم َنوُرْفكُيَو َةَلِماَّشلا ِهَِكيِشَمَو ةَلِماَكْلا ِهِتَرْدُقَو هللا ٍتاَمِصِب ُنِمْؤُي

 .اَهْيَلَع مه يتلا مِهِعَدب
 وطفل َنوُرَحَويَ ءُفُحْلا ىَلَع َنوُحَسْمَي اَلَو نْيَمَدَقْلا َنوُحَسْمَي مُهَنِإَ

 يف َنوُنْدََيَو ِرْذُع ِرْيَغ نم ٍنْيَاَلَّصلا َنْيَب َنوُعمْجَيَو منا عوُلظ ىلإ ٌةاَلَّصلاَو

 مُهَفَلاََح نم < َحِياَْدَو ءباَتِكْلا ٍلْهَأ َحِئاَْدَ عملا 0 سمكا ِتاَوَلَّصلا

 (ةَميظَع اَلاَوْقأ ل ةباَحَّصلا ىَلَع وارد را مُهَدْنِع مُهْنَأِل ؛َنيِوِلْسُمْلا نم

 رع انشأ لإ

 .هِلوُسَرَو هللا رْمأب َنوُمِلْسُمْلا مُهَلَئاَقَ

 ىلا َبَسَتْلا دق َنيِدِشاَرلا ِهِئاَمَّلُحَو للي هللا ٍلوُسَر ٍدْهَع ىَّلَع َناَك اَدِإَف

 نأ ُملْعي : ْمهِلاَتقي كي يلا َرَمأ ىَّنَح ةَميِظَعْلا هَِداَبِع َعَم ُهْنِم َقَرَم نَم ٍماَلْسإلا

 ماْسإْلا دم انشأ قومي دق نار ألا وده يف َةَّنَّسلا وأ ماَلْسِإلا لإ يملا
2101 

 : باَبْسَأب َكِلّذَو ءاَهْنِم َقَرَم دق لب اَهِلْمَأ نِم َسْيَل نّم َةَّنُسلا َيِعّدَي ىَّتَح ِوَنُملاَو

 مس

 لهاتي» :لاك ثيح < ِهباَنِك يِف ىَلاَعَت هللا ُهََمَد يِنّلا ةلثلا اهنا

 َوَلُعْلاَو ْمُكاَيِإ 10 5 ُىِبّنْلا َلاَقَو 17١[« :ءاسنلا] «4ْمكِنيِد ىف ْاَوُلَْم آل بتكحلأ

 . "2”نيّدلا يف ٌوَلْعْلا ْمُكَلبَق َناَك نَم َكَلهَأ اَمّنإَف ٍنيّدلا يف
2 

22 
5 

 و 5 1 ا

 .حيحص ثيدح وهو

 وعلا ِهباتك ىف ىَلاَعَت هلل | ُهَرَكَذ يِنَلا فالتْخاِلاَو ُقُدَمَتلا : اَهْنِمَو و

 م2 . 2 2 50 20 3 5 000 و اَحأ

 لْهَأ ٍقاَمَتاِب ِهيَلَع ٌبِذَك َيِهَو هلي ّيبْنلا نَع ىَّوُرَت ثيِداَحأ :اَهنِمَو - ج

 حيحص يف ينابلآلا هحححصو )١8601(2 دمحأو ,(7079) هجام نباو 7051(«2/) يئاسنلا هاور )١(

 .ىئاسنلا



 كا ( الكي و ٍقِطْنَمْلا ٌباَتِك

 .ُهاَوَهَو ِهْنَظ َةَق ٍةَقَفاَوَمِل اَهِب قدم كين ٍدَحْلاِب ٌلِهاَجْلا اَهْعَمْسَي ََقِرْعَمْلا

 نم ٌقَح يف ىَلاَعَت هللا َلاَك اَمَك ؛ىَوَْاَ نَا ٌعَبتا ل ا 2 7
 4«( تنأ ْمِْيَي ني ْمَهَج َدَنلَو لشنأْلا قوه اَمو نطل الإ نمي نإ» :مُهَم
 [؟"م85 54م١ 1 177 :مجنلا]
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 مُهَل فق ْمَل ْمُهْنَع ٍساّنلا ٍلْقَن نم اَهاَنْفَرَع اَمَّنإ ٍجِراَوَْلا ُلاَوْقَأ امج

 يارا ةيِديَرلاَو ٍةَضِفاَرلاَو ٍةَلَِتْعُمْلا ٍبْتُك ىَلَع اَنْفَقَو اَمُك ءِفَّنَصُم باَتِك ىَلَع
 ِثيِدَحْلا لْمأ ِتِهاَذَمَو ةيِرِهاَطلاَو ةعبول ِبِهاَذَمْلا ٍلْمَأَو هلال و ةةركشألاو

 [غة /13 ْ .ِءاَلُؤَم وْحْنَو ةيِفوُصلاَو ةَفِساقْلاَ

 ْملَو ويس يف َلِضْيَد َروُجَي نأ هيف ٍلوُسّرلا ىلع اوُرْوَج ُجراَوْحْلا عب ]
 نِم ُهَعَرَش ام َنوُد ِنآْرُقْلا نِم ُهَعَلَب اًميِف ُهوُقَّدَص اَمَّنِإَو ُهَتَعَباَتْمَو ُهَتَعاَط اوُبِجوُي

 ٍجِاَوَحْلا ٍرْيَغ عَدبْل نأ ُبِلاَغو ءِنآْرُقْلا ٌرِهاَظ  ْمِهِمْعَرِب  ٌكفِلاَخحُت يلا ِةَنّسلا

 ملام ٍفاَلْخب َلاَق وّل َلوُسََرلا ذأ ذات مك ؛اَذَه ىَلَع ِةَقيِقَحْلا يف مُهَنوُعاَي

 ليأتي امِإَ ؛َلْقكلا ُدَرب اًمِإ :َةَبحْلا ْمهِسوُفُْن نَع َنوُعُمْدَي اَمَْنِإَو .. .ُهوُعْبَتا اَمّل

 . ِنْئَمْلا يف َةَراَتَو واكل يف هَ َنوُعظي ءٍلوُقْنَمْلا

 ؛ٌُلوُسَرلا اهب َءاَج يلا ٍةَنَسلا ٍةَقيِقَحِب َنيُمَتْؤُم اَلَو َنيِعِبَتُم 0 لَو

 [7 11 .ِنآْرَقْلا ِةَقيِقَحِب ِةَقيِقَحب ب الو لب

 اَميِف ُهَعاَبَتاَو ٍلوُسّرلا َةَعاَط َنْوَرَي ال مُهَنَأ ْمِهِتَعْدِب لضأ ٍجِراَوْحْلا َنِإ ةامابج]

 [١٠:/؟١] . ْمُهَدْنِع ِنآَرَقْلا َرِهاَظ تَلاَح

 اواو ودع 1 ا ل اوُلَوَأَت اَمّنِإ ٌجِراَوْحْلا اببو ]

 ضأ ال ني اوثأ عت م كلا تأ احن ُهَنَأ ْمِهِداَقِيْعاِل ؛ اًرِفاَك َكِلَذ لاح

 [154/70] ٠ ©3)باَوَكْلا ٍلْوَق نم اّرَش ُّلْوَق َناَك : اًرِفاَك اَهَقَلاَخ نم َلَعَجَو ِنآْرُقْلا يِف

 - «نيملسملا ماكح دنج نم ناك نم لك اورفك دقف ءرصعلا ٌجِراوخ هيف عقو ام اذهو )غ0(



 هنآك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت مي

 ه#ط ّيِلَع ٍبِتاَك عِفاَر يِبأ ِنْب هللا ٍديَِبُع ٍديَبُع نع '""ميشُم» يِف ماله: مع

 املك :لع ناقك فل مك ال اوُناَق 5 يَ عَ َوْعَو تجرح امل ةورعلا

 يف مُهَتَنِص ثرغأل يّنِإ اًساَن َفَصَو لكي هللا َلوُسَر َّنِإ ؛ٌلِطاَب اَهب َديِرَأ ٌقَح

 نِم .هقّْلَح ىَلِإ َراَشَأَو ْمُهْنِم اَذَه ُرِواَجُي ال ْمهِيَئِسْنَأِب َّقَحْلا َنوُنوُقَي ِءاَلْؤَم
 . يذَت ُةَمَلَح وأ ٍواَش ْيَْظ ِهْيَدَي ىدخإ ُدَوْسَأ ٌلُجَر مُهْنِم ْيَلِإ هللا ٍقْلَح ٍضَعْبأ

 اوبل مهني جري نم وأ ةمالَ يه لكي نيل اَمَرَكَذ يِتَلا ُةَماَلَعْلا ِهِذَمَو

 َنوُناَرَي ال مُهَنَأ ِثيِدَحْلا اَذَه ٍرْيَغ يف َرَبْخَأ دق ُهّنَِ ءمْوَقْل َكِيَلوُأب ةيفوطخم

 انتل َجِراَوَحْلا نأ ىلع نوملشملا قنا هنو هلاجدلا ِنَمَز لا نورس

 . رَكْسَعْلا َكِلَذب َنيّصَتْحُم

 نَع َنوُجِراَح مُْهّنَأ ةيلكتلا ةَعاَمَحَو ىَتُهْلا 1 يف مُمُداَقِيْعا 5

 . ْمِهِوْحَنَو ٍةَضِفاَّرلا نم َهّنُسلا نع َنيِجِراَخْلا ُذَحُأَم اَذَهَو را 0 ءِلْذَعْلا
 2 هور 22

 . اًرُقُك مُهَدْنِع ُمْلَظ ُهَن 2 وري اَم نودعي مد 5

 . اًهوُعَدَتْبا اًماكْحَأ ٍرْفُكْلا قلع نور 0 َج

 لك دوف ْمِهِوْحَنَو ٍةَضِفاَرلاَو ةيرورحلا نِم َنيِقِراَمْلِل ٍتاَماَقَم ْثاَلَث ِهْذَهَق

 نِم ُمُهَّسلا َقَرَم اَمَك ُهْنِم اوُقَرَم ىَّتَح مالْسِإلا نيو لوفطا ف وك ماَقَم

 مولا

 َنوُعَدَيَو ماَلْسإِل ]لأ وُ :ٍكيِعَس أ ٍثيِدَح يِف 0 (َِنْيَحيِحَّصلا» يِفَو

 َنيِجِراَخْلا ٍرِئاَس تل دقو ,(داع َلَثَق مُهْلُتن 3 ل ْمِهتْكَرْدأ ْنِيَل ؛ِناَنْوَألا َلْهَأ

 .هفلاخ نم اورفكو نآرقلا يف لصأ هل سيل يذلا لوقلا اذه اوعدتبا دقف «مهءامد اوحابتساو -
 .مهوحنو ضفاورلاك ءرمألا اذه يف اوعقو دق عدبلا لهأ رثكأو

.)1١55( )١( 

 )1١55(. ملسمو .07755 ,*57"7) يراخبلا (؟)



 لا ٍقِطْنَمْلا ٌباَتِك

 َنوُدَتْرُم مُهَّنَأ ْمِهِداَقِيْعاِل ِةَلْبِقْلا ٍلْمَأ َءاَمِد َنوُلِحَتْسَي مُهَّنِإ ؛ْمِحِوْحَنَو ٍةَضِفاَّرلاَك
 0 سم

 نم رش دتاملا نأل « نيك اوُسُيَل نيزلا زافكلا ءامذ نم :هراويتلا اني راق

 او دي ريما :ٍديِعَس يبأ ِثيِدَح يِفَو
 7 اًميِس اَميَّسلا ِهِذَهَو :''"0ُقيِلحَّتلا مُهاَميِس ِساَّنلا نِم ٍةَقْرِف يف َنوُجْرْخَيا

 .ْمُهَل ٌمِزاَل ٌفْصَو اَذَه 1 لا ند ناك امك
 ها #ذ

 اَقُي اَم لْثِم هلي هلا: لوس رثأي عراوخلا لئاق اع

 قليلا 0 َناَك نِإَو ٍناّمُكْلا نسح لكاف 1 5 دنا اع بنل

 توكل: كلاك يِيَّلا لالا ْمَل نِإَو ٌةَفِلَتْحُم مون كسلا َكِلَذَكَو

 ِكْرَشلا ْظْفَل مُهُْعَمْجَي ْنِكَل ءُكْرّتلاَو ُنيّصلاَو ُدْنِهْلا اَمُدُبْعَت ىَتّلا ىِه اَهُدُبْعَت

 . هاَنْعمَو

 هر 2900

 ٌبِجَيَو .َكِيَلوُأ ىَنْعَم يف ناك نم لك َلواَتَتي ُقوُرْمْلاَو ُجوُرْخْلا َكِلَذَكَو

 . َكِيَلوُأ ُلاَتَق َبَجَو اَمُك للي بلا ِرْمَأِب مُهْناَتق

 عوز ذأ كي دقو «ةقلقخم ااَوْنأ مالْإْلاَو ٍنيدلا نع ُجوُرُخْلا ناك نإ
 . ريثكب ْمَظغَأ مُهَقوُرَمَو َةَضْفاَرلا

 ةَضْفارْلاَو ةيرورخلاك ؛جِراَوَخْلا نِم ِهْيَلَع ٍروُدْقَمْلا ٍدِحاَوْلا ُلْثَك اّمأو

 ٌحيِحَّصلاَو هلا ماَمإْلا نَع ِناَتياَوِر اَمُه ِءاَهَمُمْلِل ٍناَلْوَق هيف اَذَهَق :"هِهوْحَنَو

 َنِإَ 3ُداَسَف هيف نمِم َكِلَذ وْحْنَو 4 بهذ هن ةَيِعاَدلاَك ؛ مُهْنِم َدعاَمْلا 0 زوجي هنأ

 لك مُهّئلثْقآأل مهتكَرْدَأ ْنِيَل» :َلاَثَو .«مُهوُلُقاَف مُهوُمثيِقَل اَمتْيآ» :َلاَك كي ّيِّنلا

 0( )٠56 ملبس هاور )2غ(

 .هل قايسلا ءاضتقال ؛تبثملا باوصلا لعلو «(..َنأل) :لصألا يف )١(
 .انه هب حرصو ءاّقباس هررق امك «جراوخلا نم ضفاورلا نأ ىري خبشلا (؟)



 هنأ مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت برم اركب ل
 اش س#

 كاع هيف يذلا فدرمل اراك كتذعو ىل : لسع ِنْب ْغيصِل ُرَمُع َلاَكَو ءهِداَع

 ىَّنَح ٍةَضِفاَدلا وأ َْبَس َنِ 0 هللا َدْبَع َلُقْفَي نأ َبَّلَط ٍبِلاَط يبأ َنْب يلع نأ

 . هنو َبَرَه

 . ضْرأْلا يف َنيِدِسْمُمْلا مطْعَأ نم م ءاَلُؤَم َّنأِلَو

 اَذإ مُهّْنِم ٍدِحاَو َّلُك ُلْئَق ُبِجَي اَلَو ءاوُنِيُ ٍلثَمْلاِ ل مُهُداَسَ ْعِفَدنَي ْمَل اَذِإَ
 . "هيج ار 2 8 َدَسْمَم ِهِلْثَق يف ناكدوأ لا اَذَه ٌرِهِظُي ْمَل

 َّنَأ ُساَّنلا َتَّدَحَتَي اّلَكل ًءاَدِتْبا يِجِراَكْلا َكِلَذ َلْبَق للك ْيِبَنلا َكَرَت اَذَهِلَو

 مهل يَ كَ اَذَهِلَو ؛ٌماَع ٌداَسَق ِهيِف كاد ذإ نكي ْمَلَو ا ا

 َةَعاَمَجْلاَو ٍةَعاَطلا يف َنيِلِخاَد اوناكَ ركع اقنع اوُناَك مُهَن ال ةاووهظ 1405

 .ْمُه مُهّنَأ ُهَل ْنّبيَتِب نُكَي ْمَلَو ِةَعاَمَجْلا َّلْهَأ اوُبِراَحُي ْمَل ءاّرِهاظ

 امه رويس نال وف ءاهلخلل هاضنأ ديف : مُهُديِلْخَتَو مُهريِفْكَ ا

 َةَضْفاَّرلاَو ةيرورحلا نم َنيِقِراَمْلاَو ٍجِراَوحْلا يف ٍناَكوَمْلاَو دّمْحَأ نع ٍذاَتياَوِر

 . ْمِهِوْحْنَو

 َءاَج اَمِل ٌةَفِلاَحُم هنأ ْملُْي يتلا اًهنولوُقَي : يبل َلاَوْقَأْلا ِهْذَه : ٌحيِحَّصلاَو

 َنيِمِلْسُمْلاِب ٍراَّمُكْلا ٍلاَعْفَ سعت نع يف يتلا مُهّلاَعْفأ َكَِذَكَو ءٌرْفُك ُلوُسَرلا هب
 000 يد

 .اًضِيَأ رك َيِه
 ىلع ٌفوُقْؤَم احلا يف و هديل ديلختب مكشلاَو مُهْنِم ِنّيِعُمْلا لَمْ ُديِفكَت ْنكَل
 ٍديِعَوْلاَو ٍدْعَوْلا صوُْصنب لوقْلا قلت اًنإَ ماو ءانع او ريفكتلا طورت 5
 هيف َموُقَي ىََنَح ٌماَعْلا َكِلَذ يِف ِهِلوُخّدِب َنّيَعُمْلِل ُمكَحَن اَلَو ءِقيِسْفَّتلاَو ٍريِفَكَتلاَو

 نأ :

 )١( مهاياون نع شتفن نأ تلك ملو «رهاظلا انيلع نحنو .

 «نامزلا اذهك اًريبك اًداسف ببسُي  هّرش عفدل  هلتقو «ةدسافلا هتديقع ىلإ ةيعاد نوكي نأك )١(
 لقنتسو «ءاّبلاغ ةضفارلا نع ةعفادملاو َةَّنّسلا لهأ ىلع ةدقاحلا مالعإلا لئاسو ترشتنا ثيح

 ماق امبرو ءكلذ وحنو تاّيلقألا دهطضت ةلودلا نأب ٌعيِذُتو .ةحيحص ريغ ةروصب ثدحلا
 .ةريطخ تابارطضاو ةريثك نتفب هعابتأ
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 ماد ٍقِطْنَمْلا ٌباَتك ٍةْطْنَمَلا تانك

 6 شل يدتنل
 2 ا مع اج َس 7 بَل همام

 من يبوفرح تمم انأ اذإ ل يِذّلا ِرْفَحب هلك يبن يلا مُكْحَي ْمَل اَذَهِلَو

 4 6 0 ا 0 6 7 س2 5 لص ا ع 4 .٠ 5 .٠

 نم اذحا هد هل اناذع ىلع ىلع هللا رده ل هَللاَوَق هم ا ىف ىبورد

 2 موف وك هو

 , هِدهَع برق تامركملا ني

 را غوُلُب َدْعَب َلَْعَي 0 05 ا

 8 507000 دق ٍءاَلؤَه نِم ٌريِثَكَو

 ِْيَلَع ْتَماَق ىَتَم ُرَمَكُيَو ٌرْفُك َلْوَقْلا اَذَه َّنأ ُنَلْظُيَق ءَكِلَّذِب ّتعُب َلوُسَرلا نأ ُمّلْعَ

 [ه 0١ - 45/543 .هِرْيَغ نود اَهُكِراَت ُرْمْكَي يتلا حقل

 ٌةَرِتاَوَتُم َيِهَو جِراَوخْلا ٍلاَتِقب ُتيِداَحَأْلا لكي َىِبَنلا نَع ّضاَفَتْسا بون ]

 5 ٍدَحْلاِب ملِعْلا ٍلْه لْمأ َدْنِع

 .هجْوَأ ةَرَشَع ء نِم ِجِراَوَحْلا يف ُتيِدَحْلا ّعَص ا ُماَمِإْلا َلاَق

 ةثالث اًهنم ير اَكيْلا ىَوَرَو ,(ةحيحصا) يف مِلْسُم اَهاَوَر دق دَقَو

 . فينح نب لُهَسَو «يردخلا لع فا 0 ٌتيِدَح

 [ه17 54 : ةةذكتم رخآ قرط قيفاسملاو قتسلا نقو

 :ِناَقيِرَط ِةَْبِْلا ا ع ا السل مبدع

 ع

 55 "مين عت

 ُهَلُك نيفصو لَمَجْلا مْوَيَو َءاَرورخ ٍمْوَي هلط ّيلَع لاَتِق ىَرَي نم مهنم -أ
 َكِلَذَكَو ءٍواَكَّرلا نيبال وش يل انا: كي كيك ءيْغَبْلا لْهَأ ٍلاَتِق با نم

4 

 .ِةلْبقْلا ىلإ َنيِسَعُمْلا َنِم َلِتوُق نَم ٍرئاَس ُلاَِ

 صوصن ضعبل مهتفلاخُم معزب خياشملاو ةاعدلا ضعب نوباتغيو نوبسي نيذلا ىلع ٌّدر اذهو )١(
 ءاّقساف ناك اذإ الإ قالطإلا هجو ىلع دحأ ةبيغ زوجي ال هنأ ررقملا نم هنأ كلذو ؛ةعيرشلا

 ؟ةعدتبمو لالض مهنأب مهوفصوو كلذ ىلع اوداز اذإ فيكف

 . هلك خيشلا هررق يذلا حلاصلا فلسلا جهنمل فلاخم ءالؤه هلعفي امف
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 هنأ مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 1

 .لوُدع مه لب اقام اويل ةباَحَصلا نأ هس رقمك
 َسِيَل ْمِهِوْحَنَو ٍجراَوحْلاَ ةاكرلا ىنكنام لاك نإ :ٌةَبَناَّكل ٌةَقيِرَطلاَو - ب

 :َنيِمْدَقَتْمْلا ةمعَألا ٍروُهْمَج نَع مرا اَذَهَو ءنيفصو ٍلَمَجْلا ٍلْهَأ لاَتَقَك

 ِةَيِدَمْلا لْمُأ تقذف وهو ةعانجلاو ةشلا ٍلْمَأ د ٍداَقِتْعا يِف ةوُرُكَْي يذلا َوَهَو
 ل

 هكس هما ه6 ع

 .ِهِرْيغَو دَمحْأَك كيش 11 ِبَمذَمَو وِرْيَغَو ِكِلاَمَك

 َعاَمْجِإْلاَو ّصّنلا َّنِإَف وب ٌعوطْفَمْلا ُباَوّصلا َيِح ٌةَقيِرطلا ِهِذَهَف :ِةَلْمْجْلاِبَو

 3و اَذَه َنْيَب قّرَق

 هللا ٍلوُسَر ٌصَنِب َجِراَوَحْلا َلَتاَق ُهَّنِإَف ءاَذَهَو اَذَه َنْيَب قّرَمُت هلي َيِلَع ٌةَريِسَو

 ةَباَحّصلا نو ّدحَأ هيف ُهْعِاَتي ملَو َكِلَذب َحِرْكَو

 َلاَقَو ره ا هيلع مَذلاَو ههَماَرك نم ُهِْم رهط دّقَك نيفص َمَي لاَ اًمَآَو

 ىَلْتَق ىَلَع ىَّلَصَو ءُكْيّسلا مُهَرّهَ اَنيَلَع اَوََب اَْناَوْخِإ :ْمِهِْيَغَو ٍلَمَجْلا ٍلْمَأ يف
 [هذك هز /54] . ِنْيَتمْئاَطلا

 66 ًَ _- ا ص 7 هذ مع .ىيو 2

 يف اوُعَراَتَت اَمَّنِإَو ْمِهِليِلْضَتَو ٍجِراَوَخْلا مد ىَلَع َنوُفِهَتُم َهَمأْلا َّنِإ ابو؟
 ٌيعِفاَشلا ٍبَهْذَم يِفَو ءدَّمْحَأَو ِكِلاَم ٍبَهْذَم يف ِنْيَروُهْشَم ِنْيَلوَق ىَلَع : ْمِهريِفكت

 : مهرتك يف ارت ااكسبا
 : ىّلوألا ٍةَقيِرّظلا ىَلَع ِهِرْيَغَو دّمْح أ ٍبَه

 ؛ْمِهِريِسُأ لْثَقَو َكاَدِتْبا مُهّلْتَق ُروُجَي «َنيدَتْرُمْلاَك ٌراَمُك مُهّنَأ :يِناَّئلاَو

 .َلِيق اَلِإَو َباَن ْنِإَك ٌدَتْرُمْلاَك بيِتْتْسَأ مُهْنِم ِهْيَلَع َرِدُق نَمَو «ْمِهرِبْدُم ٌعاَبناَ
 َعَم َنوُرُفكَي لَه اَهْيَلَع َماَمإْلا اوُلَئاَق اَذِإ ٍةاَكَّرلا يِعِناَم يف ُهَبَهْذَم َّنأ اَمَك

 .ِنيَتئاَور ىَلَع ؟اًهيوُجْوي ٍراَرْإلا
 : جراَوَحْلل ّيِلَع َلاَتقَو اكل | يِعِناَمِل ٍقيّدَّصلا َلاَتِق َّنَأ نيب اَمِ ُهَلُك اَذَهَو

 .نيفصو ِلَمَجْلا ّمْوَي ِلاَتقْلا لْثم َسْيل



 1 0 سس م ٍقِطْنَمْلا ٌباَتِك

 ا

 هع ين لاك اًراَقُك اول هنأ يِضَمْقَي جراَوْخْلا يف هرْيَغَو يلع مالك

 .ِِرْيَغَو َدَمْحَأَك ِةَمِيَأْلا نَع ُصوُصْنَمْلا َوُه اَذَهَو ماشا لْصْأ

 ةكلات ول مه لت ؛نيفصو ٍلَمَجْلا لْهَأ مُكُحَك مُهُمْكَُح َكِلَد َعَم اوُسْيَلَو

 [0/41 . مهي نات ٍلاَوْقَأْلا ٌحَصَأ اَذَهَو

2 © 

 لطابلاو غيزلا لهأ ةرظانم

 ]٠١9/4[  .يف اَضْنإْلاَو ٍلْدَعْلا َعَم اَلإ ُمَقَْت ال ُةَجاَحْمْلاَو ٌةَرظاَْمْلا 55

 وأ باتكب اًنوتْتا :َلاَقُي ْنَأ [ بهيكل : يأ] ْمِهَتَرظاَتُم ا نِم آو

 ُباَتكلا ِْيَلَع َلُدَي ْمَل اَم ىَلِإ ْمُكْبيِحُن انْسلَف اَلِإَو َكِلَذ ىَلِإ ْمُكَبيِجُن ىَّنَح ٍةَنْس
22 

 لا
 اَذإَو ءاَمَّسلا َنِم لّرَتُم ٌباَتك اّلإ َعاَرْنلا مُهَتْيَب ُلِصْفَي ال َناَّنلا َّنأِل اَذَهَو د ياس

 [58- 57/7 .لثخ مقلع دمار لكيف نورت ىَلِإ ادد

 1 نيدفتلا وي نم ةمولكتلا روخألا نأ هلْعَي نأ ُبِحَي هت

 م ٍفاّلْخب «هيف َةَهْبُش ال اًعِطاَق اَباَوَج < اَهْضِراَُي اع تاّوكلا نؤكي

 ْمطْقَت ٌةَرَظاَتُم عَدبْلاَو ٍداَحْلِإْلا َلْهَأ ْرِظاَتُي ْمَل نَم لكَ ؛ماَلَكْلا لأ ني ُهُكُلْسَي

 اَلَو ءِناَميِإْلاَو مَلِعْلا ٍبِجوُمب و و ا ا ىطغأ نكي ْمَل :ْمُهَرِباَد

 . َّنيِقَيْلاَو َمْلِعْلا ٌةماَلَك َداَقَأ اَلَو «ٍسوُنلا ُةئيِ ُأَمَظَو ءِروُدُّصلا ُءاَمِش ِهِماَلَكِب لَصَح

]١ 560 - ١"55/70[ 
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 ه2 2

 بولقلا ضارمأو ءاوهألاو عدبلا

 ْمَلاَم َيِه  عْرَّشلا يف َةَموُمْذَمْلا :يأ  ةةّيِعْرَّتلا ةعذبلا َّنِإ 509]
01 5 : 58 

 5 3 هللا ٍةَعاَطَو ءهِلوُسَرَو هللا رْمأ يِف ْلُخْدَي ْمَّل ام :يأ ؛نيَّدلا يِف ُهللا هْعَرْشَي



 ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 5ع اطل
 لل لخعس

 َناَك نِإَو هَّيِعْرَّشلا ٍةَعْدِبْلا نِم ال ٍةَعْرَّشلا نِم ُهَنِإَف َكِلَذ يِف َلَكَد نإ اَمَأَ

 َدْعَب ىَراَصضَنلاَو ٍدوُهَيْلا جاَرْخِإَك ٍ؛ِهِرْمُأ نِم فرع اَمِب للك َيِبَنلا ٍتْوَم َدْعَب َّلعُف دق

 وْحْنَو َناَضَمَر مايو يف داو ئِراَق ىَلَع ِساّنلا عْمَجَو ِفَحْصُمْلا ععَجَو  ِهِتْوَم

 ٌةَعْدب ُهَّنأِل َكِلَد اَمَنِإَك َهَع ذب ُهاَمَس نِإَو َكِلَدب رم يِذَلا ٍباَّطَحْا ُنْب ُرَمْعَو

 و . همر ذل يف ىنشي مئنتما لاي رزق ىلع لون رمأ نك للا يف

 نِم ٌمِلْسُم ُهاَوَر اميز لخذت 32 َةْنَع ىَهْنَيَو ةَعْذِب ٌةَعيِرَّشلا 3 امم

 َقَدْصأ نإ» : هيَبَظُح يِف ُلوُقي د ع هللا لس َناَك :َّلاَق واج يلا

 َةَعَدِب 0 اهتاكيْحيم روما َدَشَو ٍدّمَحم ّيَذَه يدَهْلا َرْيَخَو ىلا مالك العلا

 [م 1 .(ًةلاَلَض

 ْمَل اَم َيِه ِنيّدلا يي َةَعْدِبْلا نأ : (ِةَعْدبْلاَو ِةَنّسلا» ٍةَدِعاَف يِف اَنرَّرَك الهه

 . باَبْحِتْسا اَلَو باجي مَ هب ْرْمأَي ْمَل اَم َوُهَو هَّلوُسَرَو هللا ُهْعَرْشَي

 :ِةَيِعْرَّشلا ِةّلِوَأْلاِب هب ُرْمَآْلا مِلُعَو ٍباَبْحِيْسا وأ باججيإ َرْمأ هب َرَمَأ ام اًمَأَ

 .كِلَذ ضعت نه رثألا ولوأ عراك نَْ للا ُهَعَرَش يلا نيذدلا نم َوُهَف

 ُهَدْعَب َلِعُف امك ءْنَكَي ْمَّل وأ للك َيِبَنلا ٍدْهَع ىَلَع اَلوُعْفَم اَذَه َناَك ٌءاَوَسَو

 جارخإو اكرتلا] نوزلاو ينراند نيقراكلا جوازخلات َنيِدَتْرُمْلا ٍلاَتَِق نم - ِوِرْمَأب

 .هيَنُس نم َوُه - َكِلَذ ريَغَو ِبَرَعْلا ِةَريِزَج نم ىَراَصَنلاَو ِدوُهَيْلا

 ةلّصفم . ]:/٠١8[

 ىلإ بحأ ةعدبلا نإ :هريغو يروثلا نايفسك «مالسإلا ةمئأ لاق 49 ١

 .اهنم باتُي ةيصعملاو ءاهنم باتي ال ةعدبلا نأل ؛ةيصعملا نم سيلبإ

 )١( ) »)859(771ا17) هيلو دوعسم نبا ثيدح نم يراخبلا هاورو .



 ا ٍقِطْنَمْلا ُباَتِ

 مل اًئيد ذختي يذلا عدتبملا نأ :اهنم باتي ال ةعدبلا نإ :مهلوق ىنعمو

 ماد ام بوتي ال وهف ءائسح هآرف هلمع ءوس هل نّيز دق هلوسر الو هللا هعرشي

 اًنسح كرت هنأب وأ ءهنم بوتيل ئيس هلعف نأب ملعلا ةبوتلا لوأ نأل ؛اًنسح هاري

 وهو اًنسح هلعف ىري ماد امف .هلعفيو بوتيل بابحتسا وأ باجيإ رمأ هب اًرومأم

 هللا هيدهي نأب ةعقاوو ةنكمم هنم ةبوتلا نكلو «بوتي ال هنإف رمألا سفن يف ىّبس

 ]١/[ .قحلا هل نيبتي ىتح هدشريو

 ُضَرم دلك ىف ىلا َمَمظِم لولب َنَعَصْخَخ الف :ىلاَعك َناَق بة: ]
 ُبوُلظَمْلا عَضح ىَتم ةَروُصلا ةَداَرَِو ٍةَوُهَّسْلا ُضَرَم ِهِيْلَق يف نَمَو «[77 :بازحألا]

 َكَِدب نضَرَعْلا يّوَقَيَو َتَلظَطلاَو ةَداَرإْلا يوَقَي يِذّلا ْعَمَطلاَو ضيِرَمْلا َعِمط

 ُةَداَرِإْلا ُفْعْضَتَك عملا ليزي َسْأَيْلا َّنِإَف ٍبوُلْظَمْلا نِم اًسيآ َناك اَذِإ ام ٍفاَلْخب

 َعَم ْنوُكَي الف ُهْنِم ٌسيآ َّوُه اَم انتل نأ يرقد نسوا درا كمل هتشفم

 ْوَحَنَو ٌرظْن وأ ٌماَلَك َكِلَدِب َنِرَتْقَي ْنَأ اَلِإ ٍسْفَت ُتيِدَح ُنوُكَي لب اَلْضأ لَم ِةداَرإْل
 20 شذ 20

 [1؟/] . للذي مثأَيف كلذ

 ءءاسنلاو لاجرلا نيب زييمتلا :هئافلخ ةَّنّسو لك يبنلا ةَّئُس نِم (ابو؛ ]

 مّدقم يف لاجرلا نوكي نأ ةالصلا يف بودنملا ناكف «بازعلاو نيلّهأتملاو

 ءاهلدَأ لاَجّرلا ٍفوُفَّص ٌريَخ : دلع يبنلا لاقو روم يف ءاسنلاو لنجتستولا ا

0-4 01 

 مّلس اذإ ناكو ."'ااَهَلَّوَأ اَمُرَشَو ءاَمْرِخآ ِءاَسْنلا ٍفوُفّص ْرْيَخَو ءاَمْرِخآ اَهُّدَشَو

 ريثي نم دجو اذإ الإ باصتغالاو ىنزلاب عمطي ال قافنلا وأ ةوهشلا ضرم هبلق يف يذلاف )١(

 .هتوهشو هعمط

 عنم نكمي الو «لاجرلا نتفيو «لوقلاب نعضخي يتاللا ءاسنلا نم هترارشو ىنزلا أدبمف
 يرعتلا نم ءاسنلا عنمب الإ لاحنملا برغلاب تفصع يتلا ةيسنجلا ضارمألاو شحاوفلا

 .لوقلاب عوضخلاو روفسلاو
 نِم اوسيأ اذإ الإ فطخلاو باصتغالاو شرحتلاب ءاسنلا ىلع لاجرلا طلست عنم نكمي الو

 .ُّبُحْلا فْعِضَيَم ُهَداَرإْلا فْعضَتَك َعَمطلا ٌليِزُي َمأَيْلا َّنِإَف ؛ٍبوُلظَمْلا

 .(55) ملسم هاور )0



 ره

 ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو 8واتف بيرقت ابد

قعقفلل--- ل ل 5
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# 2 

 .ءاسنلاو لاجرلا طلتخي الثل ؛الوأ ءاسنلا فرصنيل لاجرلاو وه ةهينه ثبل

 مهل ةفورعم اًراد نولزني باّردعلا ناك ةنيدملا نورجاهملا مدق امل كلذكو

 َّنأل ؛هلك اذهو «نيلهأتملا نيب بزعلا لزني الف «نيلهأتملا رود نع ةزيمتم

 ناك ءاسنلاب اوطلتخا اذإ لاجرلاف ؛ةنتفلا ٌببس رخآلاب نيفنصملا ٍدحأ طالتخا

 ام مدعل ةنتف هيف نيلهآلا نيب بزعلا كلذكو .«بطحلاو رانلا طالتخا ةلزنمب

 [؟١٠1 ةماقتسالا]

 اَلَو هوِنْيَعِب ٌرِصْبُي اَلَو ندب ُحَمْسَي ال اَل َراَص اًذِإ َناَسْنإْلا نأ اَمُك ص ١

 نِم ُهَل ْلُصْحَيَو ِحِلاَصَمْلا نِم ُهتوُقَي ُهَل اَمِلْوُم اًضرَم َكِلَذ َناَك :ِهِناَسِلب ُقِطْنَي

 َ .ٍلياَبْلا ني ّقَحْلا هلق ْمَلْعَي ْمَلَو صني لَو ْعَمْسَي مل اذإ َكِلَذَكَف ءٌراَضَمْلا
 ٍهبْلَق ٍضاَرْمْأ مظعَأ نم َكِلَذ ناك قاَشّرلاَو ّيَعْلاَو رشا ل[

]١1١/٠١[ 
 0

 نِم ِلّرَتُمْلا ٌضَّنلا ىَلَع ِهِساَيِق ميِدُْقَتِب َوُه :َلَض نَم ٍلاَلَض لضأ /الو؟]
0 

 َكِلَذ وْحَنَو َدْجَوْلاَو ٌقْوَذلا َّنِإَك «وللا 0 ىَلَع ىَوَهْلا هِرايَيْخاَو «هللا ٍدْنِع
 رنمركا م2 4 02 ري هد را د سَ

 .هْيَبَحُم ٍبَّسَحِب ٌدْجَوَو َقْوَذ بحم دْبَعلا ةبحي اَم ام بسحب ّوه

 يِف ِهِلْوَقِب هلك ْيِبَنلا ُهَنيَ ام ُلِْم ٍِدْجَوْلاَو ٍقْوَذلا ني ِمُهَل ٍناَميِإلا لْهَأَك

 هللا َنوُكَي ْنَأ :ٍناَميِإلا 50 َدَجَو ِهيِف نك نَم ُتاَلَن» :حيحّصلا قيدكلا

 ْنَأ َهَرْكَي ْنَأَو ش الإ ُهبِحُي ال ءزَملا .ٌبِحُي ْنَأَو ةاَمْماَوِساَِم هْبَلِإ كفل هَلَوَُرَو

 . "0وِراَثلا يف َفَذْقُي ْنَأ ُهَرْكَي اَمك ٍرْفكلا يف َدوُعَي

 ءاَبَر للاب َيِضَر نم م ِناَميِإلا َمُعَط َقاَذ» :حيِحّصلا ِثيِدَحْلا ين ِب َلاََو

 . "اين دّمَحْمِيَو ءاَنيد ماَلْسإِلاَبَو
 ل

 اَم :ةّئْيَيع ِنْب َناَيْفْسِل َليِق ءوبَسَحِب َّلُكَف ِتاَوَهَّشلاَو عَدبْلاَو ِرْمُكْلا لْهَأ اّمَأَ

 .(89) ملسمو (5) يراخبلا هاور )000(

 .(95) ملسم هاور (0)



 #0 ٍقِطْنَمْلا ٌباَتِك
 11 1ر77 297+

 سه
 ٠

 : يلاكت هلؤق تييلأ 4 لاَقَف ؟ْمِهِئاَوْهَأِل يوك كوبل ةاوخألا ِلْهَأ ُلاَب

 .مالكْلا نِم اَذَه وحن وأ [57 :ةرقبلا «ْمِهْدُحِب َلْجِمْلا ُمِهِبولُك يف ا

 ع ُجّيَهُت يِبَلا ِتاَرْصَأْلاَو ٍرْعّشلا عقل ىلإ 0 ليِمَي اَذَهِ اَذَهِل

 ب بِحُم اًهيِف ُكِرَتْشَي لب ؛ِناَميإْلا لْهَأِب ٌُصَمْحَت ا يتلا .”ةقلفلا

 ُبِحُمَو ءِناَوْخِإْلا ُبِحْمَو ءناطْؤألا ُبِحُمَو ءِناَبْلُصلا ُبِحُمَو ءِناَنْوَأْلا ُبِحُمَو

 :ناوسنلا تحمَو « نادرملا

 باَتكْلاِب َكِلَّذِل ٍراَبتْعا ِرْيَغ نم مُهَديِجاَوَمَو مُهَاَوْد نوعي نيِذلا ءاَلُؤَعَو
 ورعبسي

 ِهِتَداَبِع ع قو ذل ات ا تفل | ألا َْلَس هْيَلَع ّناَك اكو ةسلاو

 :ىلاعت لاق امك هللا ُهَعَّرَش ٍنيِدِل اَعِبَّتُم ْن 0 ل يلو ةعالطو قمار
 0 رع تع كي و 1 رت أ ير يآ ا آ

 0 «(9 َنوُمَلَحِي ال ندا ره َعَِنل الو اَهْعَيَأَد ِرَمأْلا َنَي ٍةَِرَس َكَع َكَنْلعَج

 0 ا ع لب ؛[15 231 :ةيئاجلا] 409 ِقّنمْلا ُكَو ةللاَوإ» : ِهِلْوَق

 [لالا ١/081) .هللا نِم ىده

 اًريِسَأ ُهَبَْلَق ىَقْبَي ُهَل ًةَحاَبُم تناك وّلَو ٍةَأَرْماب ُهُبْلَك َىّلَعَت اَذإ ٌلْجَّرلا الو: ]

 يِفَو ءاَهَجْوَر ُهّنأِل ؛اَهُديَس ِرِهاَظلا يف ّوُهَو ؛ ٌديِرُت مب ْفّرَصَتَتَو ِهيِف ُمُكَْحَت ءاَهَّل
 وع

 هنأَو 0 هَقْشِعَو اميل هِي ْتَرَد اَذِإ اًمِّيِس ال اولد 0 ةَقيِقَحْلا

 أ ِْفَْقْلا 0 0 هله يماَلكْل 0 ل يل :روُهقمْلا هي 1

 1)185/٠0-185[ 2 .©"2ْنَرَبْلا ٍداَبْعَيْسا نِم ْمَظْعَأ ٍبْلَقْلا َداَبْعِيْساَو ءْوَدَبْلا 0 نِم

 ةذللا نودجي ال مهف ءمهريغو ةضفارلاو جراوخلا نم «عدبلاو ءاوهألا لهأ يف ٌدهاشُم اذهو )١(

 ِءيش ٌذلأف « «حيحصلا ناميإلا لهأ امأ ةَقَلَتْخُمْلا صصقلاو ناحلألاب الإ طاشنلاو سنألاو

 . ملعلاو ركذلا عامسو «مهتاولص يف ىلاعت هلل مايقلاو «نآرقلا عامس : مهل رمأ طشنأو «مهدنع

 ٌةَبحم ًةيراج بحأ  ديشرلا نوراه هنأب ليقو  ءافلخلا دحأ نأ خيراتلاو ريسلا لهأ ركذ دقو (؟)

 :تايبألا هذه اهيف لاقو «ةديدش

 دسم ةيضاف نياضلا وار . يسيقلمب هنأ نايشتكت اما

 يديز تنسحأ ىضرلا نم تلقل يلجرو يدي تعطق ول كنأو



 هْنأك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت با

 ُباَذَعْلا َوُه اَذَهَف اًييَص وأ َةَأَرْما :ُةَمّرَحُم ٌةَروُص ُهَبلَق دَبعَتْسا نَم اًمأ ابوه

 َقِشاَعْلا َّنِإَف ءاَباَوَن ' مهلكأَو اباَذَع ِساّنلا ملَطْعَأ ن نِم ٍءاَلُؤَمَو ءديف ِناَدَي ال يَِّنا

 اةنفاتملاو كلا عاوْنأ ني لا اهل اذنكم اهب اَقْلَعَتم ُهبْلَك يتب اذِإ ةروُصِل

 نلت ٌةاَوَدَ «ىَرْبُكْلا ٍةَنِحاَفْلا ٍلْعِف نِم َمِلَس وّلَو ةنافلا تر لإ هعفقب ذل

 :ةني بكي م ابنك ُلَعْفَي نم ِهَْلَع ارض ُدَهَأ ِةَمِاَمْلا لثِ الب اهب بلل
 هل رس

 [املال_- ١ م١٠/5] . ِنيِناَجَمْلاَو ىَراَكّسلاِب َّن 1 وهي ءالدَعَو هلق نِم ُهرَثَأ َلَوُدَيَو

 َقيِقَْت اَهْيَلَع ُدِْفُي اَم َِيِفَحْلا ٍتاَوَهَّشلا نم سوُلا ُطِلاَحُي ام اًرييَك 0/43 ]
 ]0-١١8[ . هَل اًهِئيِد ٍصالْخِإَو

 ُهَبَدَتْجاَو ُهَبْلَك يِبْحُبَم ُهُبَر ُهاَبتْجا  هناحبس  ُهَل اًضِلْخُم ُدْبَعْلا َناَك اَذِإ أ ابو»ب

 َّدِض ٍلوُصُح نم ُفاَخَيَو ءِءاَشْحَمْلاَو ٍءوُّسلا نم َكِلَذ ُداَضُي اَم ُهْنَع ُفِرَصْنَي بَلِ

 ِقَلظُم ٌبُْحَو ةداَرِإَو بَل يف ُهَنإَ ول ضِلْخُي مل يذلا ب ِبْلَقْلا ٍفاَلْخب 0
 هلام هفظعي رم ميس يأ ِنْصُْعْلاَك 100 اب ٌتّعْقعَيو هل 00 0

 يا يما نطق قم ملا ةيقو: ةفرشملا رولا هنَدكحت

 ُهَدِبْعَتْسيَو ُةَمِلَكْلا ُهبِضْعُتَو ةَمِلَكْلا ِهيِضْرُتَف ُةَس ل
 م

4 

 .ٌقَحْلاب وَلَو ُهُمَّذَي نم يِداَحُيَو ءلطابلاب وّلَو ِهْيَلَع يِننُي نَم
 ُدبْعَتْسَت يتلا ٍروُمَأْلا نِم َكِلَّذ ُلاَثْمآَو ءُراَئيّدلاَو ُمَمْرّدلا ُهُدِبْعَتْسَي ٌةَراَتَو

 .هللا نم ىَدُه ٍرْيمِب ُهاَوَه َعَِتيَو ُهاَوَه ُهَهَلِإ َدِحَتيق اَهاَوْهَت ُبوُلُقْلاَو ءَبوُلُقْلا
 ]١١5/6١[

5 

 اًعُرْدأ ريبصت تح ح عابتألا يف ُرْثكَت م 02 اَهِلَوَأ يِف ْنوُكَت ٌعَدِبْل ممل
2 

4 

 [:؟75/8] . َحِساَرْفَو اَّلاَنْمَأَو

 : نْيَكْيَس ُهْنَع يِفْنَي ْنَأ ُدْبَعْلا ُحاَتْحَي ابوه

 دالة

 .َةَدِساَمْلا َءاَوْهألاَو - ب



 و ٍقِطْنَمْلا ٌباَتِك
 0 لب

 ةاضتقا اميف ال ©0ةتيكحو ةملع ءاضَتقا اًميف َلْدَعْلاَو كلا نأ ُمَلْعَيَف

 هللا ِرْمَأ ََم ُهَل ْنوُكَي الق وب هللا َرَمَأ اَمِل اَعَبَت ُهاَوَه َنوُكَيَو ُهُتَمْكِحَو ِدْبَعْلا ُمْلِع

 [ 88/1 .َكِلَذ فِلاَخُي ىّوَه ِهِمْكَحَو

 هَلاَق ام َّلُك َرْضْنَي ْنَأ ُديِرُي لِطاَبْلاِب ُهَسْفَن ُمظَعُي يِذَّلا َّنأ ىَرَت الأ 5 ه-

 [9١؟١٠/7] ِ؟

]":5/٠١[ 

 َّلَخَدَو هَنَس َةَرْشَع عب ِةَرْجِهْلا َلْبَق همي ِْيَلَع هللا ُت ولم مقا كلا

 يف اَهاَنَأَ .ةلل َنيِرْشِح نم اًبيِر اهب مان حْنَمْلا ماَعَو ٍىاَضَقْلا ٍةَرْمْع يف َةَكَم
2 

 م 11

 ]044/٠١[ .ُهْدِصُقَي ْمْلَو ُهْنِم ٌبيِرَق ِءاَرِح ٌراَعَو ٍلاَّيل َعَبْرَأ اَهب َماَقَأَو :عادَوْلا ٍةَجَح

 ِهتَداَرِإ ٌعاَبْتا :ْيأ 0 ىَمَسُم ُسْفَن ِهِب ُداَرُي ىَوَهْلا ٌعاَبتا ”4.* ا

 [ه60/١٠) ١ .َسْفَنلا ُهاَوْهَت اَم َُلْعِف َوُه ِةَداَرإْلا ُعاَبَتاَو ُهاَوَه يِه يتلا تسكر

 ٍناَطْلُس َتْحَت اًروُهْفَم ءَكِلَدِل اًريِسُأ ُهاَوَهَو ِهتَوْهَش َدْنِع ْناَسْنإْلا ىَتْي [ه:4]

 ٌدَمِص َوْه ِدْبَعْلل َرِهاَقْلا َىِئاَوَهْلا َرِهاَقْلا اَذَه َّنِإَ ِرِهاَق ُلُك ٍرْهَق نم قع (فوهلا
 1-2 2م 8 و 52 م -

 [همال/١٠6] .ةَتَبْلا هتقراَمم هنكمي ال ءدِسفنب ةَمئاق

 ١  0ٌتاَجَرَد يَوَهْلا ٌعاَبتا :

 اَلَو مْلِع الب نوتيسكسم ام هللا ِنوُد نِم َنوُدُبْعَي 0 َنوُكِرْشُمْلا مُهْنِمَف

 وس رس صو و

 يلا ْلْخََتَي : ْيَأ ؟[4 :ناقرفلا] ةهليوه دهنلإ دححتأ َِم تيرم :َلاَق اَمُك ءِناَهْرُب

 نَم َلُك َسْيَلَق ءوهَلِإ ُسْفَن ُهاَوَم َّنِإ ْلْقَي ْمَلَو ءِقَهِلآ نها اَمَوُعَو هبي يلا
5 

 قيمت ا ونجا نع وسع و

 عي يذلا َدوبْعَملا لَعَج رمْلا لب ىَوْهَي 1 هنأ داما اينأ قف َوَهْلا َّنإَ د ا
 قاتلا يف هِسفَن ِهِسفن ىَوَهْل ةَعباَت ُهَنَداَبِع تَناَكَف ءهاَوُهَي ام ّوه

 .هتمكحو هللا ملع :يأ )١(



 ككل ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت بم مب

000 

 اوُمَعَر ِتاَداَبِع اوُعَدَتْباَو هللا َر َرْيَغ اوُذَبَع مُهْنِإ (عَدبْلا ٍلْمَأ» لا ِهْذَهَو

 وأ ءقوُشْعَمْلا ةَروَص ْمِمِدَحَأِل ُلْثَمُي ُناَطْيَّسلا ُلاَدَي ب ال ٍقْشِعْلاِ نرلتسمْلاَو

 ةالَج اَمّنِإَ هير ورحل رب ىَرَي لاي الق «هِتَروَصب روصتي

 :كاوْسَولا هله سقت يذلا وكذلا هللا دنعلا ك5 13[ اَذَهِلَوَ: وبل ىلع 57
 ا تول ل مع ويصف 60 2 5

 همس | ساسة سس وك 2 ا 0 00 هده جي و أ ها ا
 اَلَو اًهَرْيغ ىَرَي ال ىّتَح انايخأ ٌبِحملا ىَلَع ىِلْوَتْسَت بوَبْحَملا ةَروُصَو

2 

 [هوا"  هو9/37] .اًهب َةَلِغَتْشُم ُهّسْم ل

 اًروُمْعَم ُبْلَقْلا ىَقْبْيَم .,"7ٍفْوَحْلاَو وْهَّسلاَو ٌرَّشلا َتاَب ُحَتْفَت ُةَوْهَّشلا 59:5 ]
 دق للا ٍرْيَغِب َلْعَتْشا دق ءوِرْكِذ نع اًيِهاَس «ىللا ِنَع 7 ُهاَشْحَيَو ُهاَوُهَي اًميِف
 [ه١٠/917] .ِهِبْلَق ىَلَع اًينَّدلا بح َناَر دق ُهُرْمَأ طَرَقْلا

 نو ُهُميِظْعَت اًهيف يتلا ُةَمِلَكْلا ِهيِضْرُت - ٍلِطاَبْلاِ وّلَو - ٍةَساَرلا ُبِلاَط ممل
 اق تاك نإَو همذ هيف يتلا ُةَمِلَكْلا ُهَبِضْعَتَو الطي تَناَك

 َكرِمْلِي نم مهئمَوإ» :ىَلاَعَت َلاَق اَمَك ٍلِطِاَبْلاِ ولو - ٍلاَمْلا ٌبِلاَط َكِلَذَكَو

 :ةبوعلا] 4©) دولتي مه ا5إ ابني اتي مل نو اوم اهني اول ني ٍتكَدَصلأ ىف
 َتيِدَحْلا “*”راَئيَّدلا ُدْبَع َسِعَت١ :ُمِهيِف َلاَق َنيِذَْلا مه اَْؤَعَر [

 ٍراَئيَّدلاَو مَهْرَّذلا نِم اًداَبْعِتْسا ٌمَظْعَأ َوْه اَم ِبْلَقْلا ىَلَع ىَلْؤَتْسا اَذِإ تْيَكَن

 [ج00 هو !؟ءاَوْهَأْلاَو ِتاَوَهَّنلا نِم

 وب لَمَعْلاَو ِهَعاَبَنا ىَلَع لب ؟ هيَلَع ُتَقاَعَي ال ةدهَشْلاَو وا د 00

 تدر افلام هلو ل فاكر كوك قا مايتم نفق وجت لقتل كلك اذ:

 بلقلا هيلع أطاوت يذلا ركذلا وه لب «بلقلا نم ناطيشلا درطيو عفني ركذ لك سيلف )١(

 .ناميإو قدصو صالخإب هبحاص هلاقو «ناسللاو
 .بحلاو قشعلاب نيِلَتبْمْلا جالع بابسأ مظعأ نم ركذلاف (؟)
 .يراخبلا هاور 2( .هبحيو هيهتشي ام دقف نم فاخي قرف



 م ٍقِطْنَمْلا ٌباَتِك

 1١ 0 آ

 اًمِداَهِجِب ُرَمْؤُيَف .0"2هلا ٍتاَذ يِف ُهَسْفَن َدَماَج نَم ُدِهاَجُْمْلا» :َلاَق ُهَنَأ ع

 . جوخأ ِهِسْفَن ٍداَهِج ىلإ َوُهَو اَهْيَلِإ وُعْدَيَو يِصاَعَمْلاب ُرْمَأَي نَم ٍداَهِجِب ُرَمُْي اَمُك
 [ة35- 5” ]٠١/

 ةياَبَرلا ِدِئاَصَقْلا عاَمَسِل ٌعاَمِيْجاِلا َوُهَو :ِةَيِدْصَلاَو ِءاَكُمْلا ٌعاَمَس هو ]
 ُهَلَعْمَي ْمَل اَذَهَف ٌةَباَبَس َكِلَد َعَم َناَك وأ ءٌفُدِب وأ ٍبيِضَقِب وأ فك َناَك ٌءاَوَس
 لب ةيعياتلا قبال لبا ىراخ ني الو دنصلا لقآ نوال عاملا نياذعأ

 م ْمِهِبِف تلعب َنِ ذل لا ٍنوُرقْلا ُريَخ» :للكي ْنَِلا اًهِيِف َلاَق يتلا ُلَضَفْمْلا ُكوُرُمْلا

 ل ( وقوم د ور حل م مُهَنولَي َنيِذْا
 ناَساَرَخ اَلَو ّرْضِم 1 ِقاَرِعْلا اَلَو ِنَمَيْلا يف اَلَو ماّشلا يف اَلَو ِزاَجِحْلا يف ال

 :نارقلا َعاَمَس هْيَلَع .نوُحِوَتْجَي يذلا َعاَمَّسلا ناك منَ ِءِبْرْعَمْلا اَلَو

 ا

 [ه8- هال/61]

 [غه"/11] اولا لهآ ا َلْهَأ َنوُمَسُي ُفَلَّسلا َناَك ] 74١

 ةعاَمَجْلا نع ٌجوُرخ ِهبفَو «نيِمِلسُمْلا نيب قري يِذَلا باَسينالا امأت دق ]
 امه اَذَهَك ءعاَبتإِلاَو سلا ٍةََراَفُمَو «عاَدِتْباِلا ٍقيِرَط ِكوُلُسَو هوَكْرُفْلا ىَلِإ فالتثالاو
 014/1١1[ 2.9 ِهِلوُسَرَو هللا ٍةَعاَط نَع َكَِّذِب جُرْخَيَو ٌهَلِعاَ ُمَنَأَيَو ُهْنَع ىَهْنب

 .ينابلألا هححًّحصو )١571(«2 يذمرتلاو )١55١(« دواد وبأ هاور )١(

 1 .(5561/) دواد وبأو ,(؟60) ملسم هاور (0)

 قراف هاوه عابتا نم ناسنإلا ملس ىتمف «هبلق يف ىوهل الإ ةعدب ناسنإلا عدتبي ال هنأل كلذو (9)
 . ّيجهنملاو يدقعلا فارحنالاو عدبلا

 مظني اهلا ةيملقملا وي قرا يلا ِباَسِتْنالاِ سأب ال هنأ ىلع مالسإلا خيش مالك لدي (:)

 اَذَه يف ِةّيِمْلِعْلاَو ةيريكْلاَو يذلا :تائينعلا فيلات ىلإ ةجاحلاو «مهئاطع نم ديزيو «مهلمع

 ىضر ديشر دمحم ةماّلعلا لاق كلذلو .رومألا مهأ نم نيملسملا دالب نم ريثك يف ِرْضَعْلا

 ىَوْقَتلاَو ٌربْلا ىَلَع َنوُنَواَعَتي ةَدِحاَو َةَعاَمَج ٍلَّوَأْلا ٍرْدَّصلا يِف َنوُمِلْسُمْلا َناَك :ىلاعت هللا همحر

 َناك ُهَقاَيِمَو هللا َدْهَع َّنِإَف َمْويْلا ٍتاّيِعْمَجْلا ُنَأَس َوُه اَمُك , ير ماكو لوي ظادنا رنخ نع
 نوُيَمْأَت ياتي تَيْزَل هيأ َرَح قك> :ِهلْوَ ب ْمُهَل - يَلاَعَت - هللا َدِهّش دَقَو وِرْيَغ ْنَع ْمُهَل ايم

 . ولأي َنوُنمّؤْتَو ركدسلا نع َنْوِهْنَتَو ٍوُرْعَمْلاِ



 ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت رول

 نم ٍرْئاَبَكْلا ٍدْضَق ىَلَع : َنوُعِمَتْجَي َةَع يد ا ل كلف

 نِم اَنْيَش َّنِإ َّمُث ءَكِلَذ ِرْيَعَو 0 ِبْرُشَو ٍةَفِرَّسلاَو ٍقيِرّطلا عظَقَو ِلْمَمْلا
 ْمَلَك ءَكِلَذ نِم َنيِروُكْذَمْلا َعْنَم َّدَصَك ِةَنَّسلا عاَبناَو ِرْيَحْلاِ َنيِوُرعَمْل َخياَشَمْلا

 َلِصاَلَص الب ُفْدِب ا ْنَأ اَّلِإ ُهْنِكْمُي

 َحَّبْصَأَو لال ل بع ريقي حابم رغب يلا ان

 ُبِيَئْجَيَو ٍتاَضوُرْفَمْلا يدَوُيَو ٍِتاَهْبّشلا نَع ُعّرَوَتَي يّكَرُي او ُقِرْسَيَو يَّلَصُي ال نم
 فلام كيجلا

 لع تان از وقول هذه ىلع عنشما رذهزا عاما كك لغو غاي لعق
 ؟اَذَهِ لإ ورع ال ُهّنَأ َعَم ؟حِلاَصَمْلا نم

 :اًههينأ امو ةَلَأْسَمْلا ِِذَه ٍباَوَج ّلْضَأ هَنيِمَلاَعْلا بَ هلل ُدْمَحْلا :َباَجَأَ

 هَلُك ٍنيّدلا لا ىلع رول نحل دو ىلا احم عب ََىَب هللا َّنأ َمّلْعُي نأ

 لأ مَويلآ» : ىَلاَعَت َلاَك امك َنيّدلا هِيَ ل آ َلَمْكأ ُهّنَأَو :اَديِهَش للاب ىَقكَ
 . [” :ةدئاملا] 4 ملْسِْل كل َتدِضَرَو - 0 نام ميَنيد كَل تك

 هم وع 2

 اَهْنَع ُعيِزَي ال اَهِراَهَتَك اَّْلْبَل ِءاَضْيَبْلا ىَلَع ْمُكَتْكَرَتا :َل اق هنأ هلك ُهْنَع َتَبَتَو

 نأ

 م

 ٍتاِعْمَج ٍفيِلَأَت ىَلِإ َنيِجاَتْحُم اَنْرِص ءُدْهَعْلا َكِلَذ َتكُنَو َدْقَعْلا َكِلَذ ٍفّلَخْلا يِدْئَأ رت 00 -

 :ٍبِجاَوْلا اّذَع ٍةَماَقِإ ىَلَع ْمهِلْمَحَو َنيِمِلْسُمْلا نِم تِاَوَط عْمجج لجأِل صاح ٍماَظِني ٍةَص

 يِف اًدَحَأ قر اَمَلَكَو ِلاَمْعَأ ْنِم ٍلَمَع وأ ِهِناَكْرَأ ْنِم ٍنْكر رو

 نم يعم ٍلمعِ ْتَقلَأ ةيِْنَج يف َكَعَم اطِبَبْرُم نكي ْمَل ام هُريلا َنِي ٍلَمَع ىَلَع كني ٍرْضَعْلا اذ

 0 اَم ِرْيَغ ىَلَع َكتيِعُي ْنَأ وُجْرَت لَهَف ِءاَقَوْلا ىَلَع َكُدِاَعُي نَم لك اَذَهِب َكَل يِفَي ال ْلَب

 ؟هبلَع
 اَذَه ُةَماَقإَو ءِرْمألا اَذَه ُلاَْنا ِهْيَلَع ُفَنَوتَي اَمِم ِرْصَمْلا اَذَه يِن ٍتاّنِْمَجْلا َفيِلت َّنأ ُرَهْظَي يِذّناَ
 ٍفيِلَأَك نم اَنَ ب الق ٠ كاَملُعْلا َلاَك امك ٌبِجاَو َوُهَك هب اّلِإ ٌبِجاَوْلا ُمِهَي ا اَمَو بحاول

 لم هه
 هَ
 هج 000 5

 ِةَرْيَعْلا لْهأ ىَلَعَف ةَدْيِرَع ٌةاَيَح اًيْخَن ْنأ ٌديِرُ اَنُك اَذِإ ِةَيِمْلِعْلاَو ةيِرْيَحْلاَو ةييَدلا ِتاَيِعْمَجْلا

 هِذَه ٍريِسْفَتب نع ْمَل ِريِسْفَملا َبْتُك اور ْنِإَو ةَياَنِعْلا ّلُك اَذَهِ اًدَتْعُي نأ َنيِمِلْسُمْلا َنِم ٍةَدْجَنلاَو

 ْمِهِنيِد ِرْمَأ يف ْمِهِنَأَم حالضإل اًمِدَصْقَأَو ٍقرظلا مَو َوْقَأ ىلإ ْمُهَل ٌةَيِعاَد هنأ ْمُهَل نبت ْمَلَو ويلا

 1 ١١١ 7/5) رانملا ريسفت .ها ْمُهاَيْنُدَو



 2 ٍقِطْنَمْلا ٌباَتِك

 . "كام اّلِإ يِدْعَب

 َمَجْرَتَو ٌةَريِثَك َةَنْسلاَو ِباَتِكْلا نِم (عِاَجْلا ميِظَعْلا لضأْلا» اَذَه ُدِهاَوَشَو

 ْيَلَع َمَجْرَت اَمُك .هقَسلاَو باَتِكْلاِب ماّصِتْغاِلا ُباَتِك» :ِبْثُكْلا يف مَلِْل لْهَأ ِهْيَلَع

 .اَمُهُرْيَعَو يوغبلاو مر

 َنيِحِلُْمْلا ِِْزِحَو َنيَِتْمْلا هللا ِءاَيِلْوُأ نم ناك ٍةَنْسلاَو ٍباَتْلاب ٌمَصَتْعا نَمَق
 . َنييِلاَعْلا ِِدْنُجَو

 اَهَّبِكَر نم حون ٍةَئيِفَسُك ةنسلا :نولوقُي :- ِهِرْيْغَو كِلاَمَك  ٌفِلَّسلا ناكَو هه آ ا يي يل 00 2-2 8 7 ا 2- --__ 1 م

 قرع اه كر يرعاك

 .ةاَجن ِةَنّسلاِب ُماَصِتْعالا : ةولونتا انفاَكلُع نوف نك ناك : يِرْهّزلا َلاََو

 ُبوُنَيَو َنيِواَعْلا هب ب ُدِشْرُيَو َنيَلاَصلا هب هللا يدي امن موَُْمَك اَذَه فرع اَذِ

 هللا ناتج نينار والا كعب امي نأ ذب ال ةييصاعلا ناعف

 كيد ناكل كلذ. ىف نفك ال هلي كوُسَرلا هن هللا كيان ناك ول هناك الو
0 
22 

 ذأ باَججيإ َرْمَأ اهب هللا َرَمَأ َةَحِلاَّصلا َلاَمْعَأْلا َّنأ َمَّلْعُي ْنَأ يِغَبْنَيَو

 ا لصتشا ذإ لَمَْعْلاَو اًهْنَع للا هت ةَدِساَفْلا لاَمْحَأَلاَو .:ياتشبا

 ْتَبَْلَع نِإَو ُهَعَرَش ِهِتَدَسْفَم ىَلَع ُهتَحْلْصَم ْتَبَلَع ْنِإَف ميك عرقا مَ
 .ُهْنَع ىَقَت لب ُةغْرَعُ ل هيَحلضَم ىَلَع ُهئَدَسَْم

 0 هللا ُهْعرَشُي ْمَلَو هللا ىَلِإ ايرَقُم ٍلاَمْعَأْلا نِم ُنماَّنلا ُهاَرَي اَم اَذَكَمَو

 ابِلاَع َمَظغأ ُهْعْفَت َناَك ولف اَّلِإَو ِوِعْفَت نم َمظَأ ُهْرَرَصض َنوُكَي ْنَأ َّدْب ال ُهَّنإ

 ل ءِنيّذلا َحِلاَصَم ُلِعفُي ال ْميِكَح يكُن ؛ةراخلا ايل ماورام
 يول اعلاه ىلإ مك هيرفي ام كو ؤملا

 )١( دمحأ مامإلا هاور )١9/157(.
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 َيِعِمَتجُمْلا َبْوَتُي ْنَأ َدَصَق َروُكْذَمْلا َحْبَّشلا َّنإ : ٍلئاَسلِل ُلوُقَتَف اَذَه َنّيَبَت اَذِإ

 َعْبَّملا نأ 4 : ٌيِعْدبْلا ٍقيِرطلا نِم ُهَرَكْذ امي اّلِإ َكِلَد _ُهْنِكْمُي ْمَلَك ِرِئاَبكلا ىَلَع

 لع َلوُسَرلا َنِإَ ؛ اًهْنَع ٌرِجاَع أ ةاضخلا توك اَهب يتلا ِّيِع ٍةَيِعرَّسلا ٍقٌرطلاِب ُلِهاَج

 ٍقوُسُفْلاَو ٍرْفُخْلا ِلْهَأ نم هالؤك هي رش وهم َنوُعُدَي اوُناَك َنيِعِباَنلاَو َةَباَحَّصلاَو

 . ةيِعدبْل ٍقّرَظلا نع اهب هللا مُهاَتْغَأ يتلا هّيِع ةَيِعْوّصلا ٍقٌرطلاِب ِنايْضِعْلاَو

 او

َعَب يلا ع رّسلا قطلا يف سله لاق , |
 َروجَي الف ام هين اَهب 9 + هللا ّت

 رفُكْلا نرد تاكدق هنأ تاَوتملا ٍلْقَتلاَو ٍراَرِطْضالاب َمِلُع دق ُهّنإَك ُةاَصْعْلا هب ُبوُثَي

 يتلا ِةّيِعْرَّشلا ٍقُرُظلاِ مَمَأْلا نِم ىَلاَعَت هللا اَّلِإ هيِصْخُي اَل نَم ٍناَيْضِعْلاَو ِقوُسْفْلاَو

 . ّيِعْذِبْلا عاَمِيْجالا نِم َرِكَُذ ام اهيِف َسْيَل

 وأ ِرْجَع وأ ٍلْهَجِل الإ ِةّيِعْدِبْلا ىَلِإ ةّيِعْرَّشلا ٍقّرّظلا نَع دَحَأ ُلِدْعَي ال

5 0 
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 س6

 . يملا الا َنيِيبَنلا ٌعاَمَس َّوُه 0 َعاَمَس َن نأ مولْعَمْلا نِمَق

 دولج هنِه ٌرعَّسَعَت َناَتَم اَهِيَتُم ابتك ِثيِدَْلَل َنَسَحَل لَن ُهّلل# :ىّلاَعَت َلاَق
 ا ىَدُه َكِلد ِهَّلأ م مهبول م تسوَسْخَي نيل ودعم رورو

 هيَ 0 ااا 0 م 0 َداَبِعْلا هللا 00 ل ذي

 َرَبْخَأَو ُهْنَع َنيِضِرْعُمْلا 5 هْيَلَع َنيِليْقُمْلا عاَمّسلا اَذَه َلْهَأ هللا َحَدَم دَقَو

 حْلعَل اوئِصنأَو دل اوئمّتَسأ ٌدارُشْلا تر اًدإَو» :ىَّلاَعَت َلاَقَك قَمْحَّرلا ُبَبَس ُهّنأ

 ٠١4[. :فارعألا] 49 َنوُمحَرَت

 ٌسيِبْلَت هيِف ءُلَمْجُم ْظْفَل ؟ٌماَرَح وأ َلاَلَح َوُه لَه :ِهِرْيَغَو ٍلِئاَّسلا لو

 َتلْذَو 9 باَوَجْلا َريِرَحَت نييْفَمْلا نم ردك نسي 1 هيف م ْأا ُهَبَتْشَي



 الل ( 7ةال ل ٍقِطْنَمْلا ٌباَتِك

 : ِنْيِبرَض ىَلَع ٍلاَعْفَأْلا نِم ِهِرْيَغَو 0 ل

 ا ا هنأ : ْدَحَأ

 ِبُدَقَتلاَ قالا دق ا ٍَْلاَ د ريغ ساّرغألا

 .هللا ىَلِإ

 .بوُلُقْلا حاّلَصَو ِةَءاَبعْلاَو ِةَاَيدلا جو ىَلَع َلَعْفي ْنَأ :يناّثلا ٌعْوَنلاَو

 يِنَلا عاَمّسلا ّنْيبَ و «َنيِعْلَتمْل عاَمَسَو «َن َنيِيَرَقَتُمْلا عاَمَس نيب ُقْرَْلا بجي

 َعاَمَّسلا نْيَبَو ْءِتاَداَعْلا نِم َكِلَّذ وْحَنَو حاَرفأْلاَو ِساَرْغَأْلا يف اجلا هلع

 «كاروسلا ف ولا ِبّرَعَتلاَو ٍبوُلُقْلا حالَصِل ُلَعْفُي يِذَلا

 لَو ؟وللا ىلإ ٌقيِرَط َرُه لَمَو ؟ًةعاطَو ُةَبْرُق َوُه له :ُْنَع لأي اَذَ نإ
 يل 0 ظو وك
 ةيكزَتو مهيوُبَْمِل ْمحيْجَو كيتو مهلك ةثر نم هيف اَمِل هولعمي نأ نِم دب مهل

 ؟عامّسلاب ُدَصْقُت يِّلا ٍدِصاَقَمْلا نم َكِلَذ ِوْحَنَو مهبوُلُق نع ِةَْسَْا َِلاَِإَو ْمِهِسوُفَ
5 

 يِتَلا َروُم لَعجَي ) حاَبي له ع ا كو هلل حاب اه :ٍلاّوُسلا ٌةَقيِقَحَف اَذَه فرُع اَذِإ
- 

 وعد هللا ىلإ ةَقيِرَطَو ال قا ير اك و ٌةَهورْكَم 0 1 امإ :. ىه
7 

 74 3 ةهامسس هريس م

 33 لالا ب يدهيو َنيِواَعْلا ب دش ربو ةييعاعلا تؤتيو ه هللا ىلإ اهب

 اّلِإ َماَرَح اَلَو هللا َحَرَش اَم اّلِإ َنيِد اَلَق «ناَلْضأ» ُهَل َنيّدلا َّنَأ موُلْعَمْلا نو
 هللا هُمَّرَحَي مل اَم اوُمَّرَح مُهنأ َنيِكِرْشَملا ىَلَع َباَع ىلاَعَت ُهللاَو .هللا ُهَمَّرَح اَم

 تامدقملا هذهب لسلست فيكو ءاًعيدب اًليصأت ةلأسملا لصأ فيك !ينابرلا مامإلا اذه هللا محر )١(

 .هسفنب وه بيجُي ْنأ ىلإ ئراقلاو لئاسلا لصوأ ىتح
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 دا ا عيليعم اب بيجيب سس ل ل ل السما احس

 ةورملاو انهلا' ذو نعمتك امك ةفاتعلا 0

 .ٌركْنَم ماَرَح ِهْجَوْلا اَذَه ىَلَع ُهَلْعِف َّنِإ :َلاَق

 هب وُجْرَي اَلَو ِِلَمَع حِلاَص نم ُهدْعَي ال ٍوْهَللاَو بعل َعاَمّسلا َرّضَح نَم اَذَهِل

 هناا
 وا ب 2

 ُهْنَع ىَهَن اّذِإَو ءائيِد ُهذِحَتَي هن ويلات هللا ىلإ قيرلع دن

3 

 يلع ريا لكم 091م1 ةلرعزو ناتج لات
 ةعاطو ةينق هلأ ىلع ةولعتم ملل :ةاكهو ةقاظو هيف اذه نكت مل اَذِإَو

 ىَلَع ُلَمَعْلا اَذَمَو ؟ُداَقِيْعالا اَذَه مُهَل لحي لق: «ىلاعت ها ىلإ ٌقيَرَطَو ٌةداَبَعَو

 ا

 ْنأ هلي ٍلوُسولِل عبتُملا ملاَعْل نكي ْمَل هْجَولا اًَذَه ىَلَع ُلاَوسلا َناَك اّذَِو

 هللا ٍليبَس نِم ُهَنَأَو ءِتاَداَبِعْلا عاَوْنَأ نم ُهَّنأَ َتاَعاٌَطلاَو ٍبرُقْلا ني اَذَه نإ: لو

 هَداَبِع هب ىَلاَعَت هَ ل ا اَلَو بَلِ ِءاَلُؤَه هب وُعْدَي ينل ِهِقيِرطَو ىَلاَعَت

 .ِباَبْحَيْسا ّرْمأ اَلَو باَجيإ َرْمأ ا

 اَلَو َةَنَسَح اَلَو اًدوُمْحَم َّرُه َسْيَلُف تابحتسملاو ِتاَبجاَوْلا نِم نكي ْمَل اَمَو

 يفلتملا ٍقاَمَثاَ ٌةَداَّبِع اّلَو ةَعاط

 ملو هولِل َةداَبِعَو ٌةَعاطَو َةَبْرُق اَذَه نكي ْمَل اَّذِإ وهو «يناثلا هجولا ركذي ملو لوألا هجولا اذه )١(

 :مرحم ىلع لمتشي ملو ةيييزلل تسبكل حبات يفحص ةليستو لب < ةفاطو 24 21 لع ل
 .لاجرلل فدلا ميرحتب لوقلا ىلع الإ ميرحتلاب لوقن ال اننأ رهظي يذلاف

 تايحرسملاو «ةيمالسإلا ديشانألاك «ةحابملا بيلاسألاب ةاصعلا وعدي نم :ةلأسملا هذه لثمو

 ال نحنو َةَّنَّسلاو باتكلاب سانلا ةوعدب ةباحصلا لمع فلاخ دق هنأب لوقن ال اننإف «ةحابملا
 ةحابملا ةوعدلا لئاسو نأ ينعي ال نكل «موقألا قيرطلاو «لثمألا ليبسلا وه كلذ نأب كشن
 .ملعأ هللاو .ةّيفيقوت



 ل / ٍقِطْنَمْلا ٌباَتك

 و اهو

 وأ ٍبِجاَوْلا ٍسْنِج نِم ُهَّنَأ ىَلَع 3 ٌبَحَتْسُم اَلَو بجاَوِي َسْيَل ام َلَعَف نَمَف

 00 مجول يال ل ا هيف نحكْمُمْلا

 م

 كل و ع ا ل

 .[7 :مجنلا] ©

 ءاَمَّسلا نِم ُكّرَتُمْلا ُباَتِكْلا ِهيِف اوُعَراَتَت اًميِف ٍساّنلا َنْيَب ُلِصْفَي اَمَّنِإَو

 ؤرنَأ وأ اذنه ِلَبَم ني بنكي نون :ىَلاَعَت َلاَق اَمُك عءاَبنَْلاب ديوملا لوس

 [450/15] .[4 :فاقحألا] 469 تيقدنص مك نإ ِمَلِع ني

 ةَمَأْلا يِف َتَدَح اّمَلَك ءِناَمِيِإْلاَو ِنآْرُقْلاِب مُهُماَصِتْعا َّناَك تّلّسلا َّنِإ 55

 َراَص ءاَعَيِش ٍفاَلِتْخِاِلاَو ٍقُرَمَّتلا ّلْهَأ َراَص ٍِفاَِتْحِإِلاَو ٍقُوَمَّتلا نم كل م

 لوضأ ىلع وعلو «ناسإلاو نارذلا ىلع ثيل ٍنِطاَبْلا يِف مُهُنَدْمُع ِءاَلُؤَم

 ٍناَميِإْلاَو ٍرَدَقْلاَو ٍِتاَمَّصلاَو ٍديِحْوَّتلا يِف َنوُدَِتْعَي اَهْيَلَع ٠ ْمُهُحوُيش اَهَعَدَبا

 اَهَمَلاَح اَمَو ءوب اوُجّتْحا ِنآْرَقْلا نِم اَهُِفاَوُي ُهنَأ اوُنط اَم ” هَكِلْذ ٍرْيَغَو ٍلوُسرلاِ

 نر تيبرصلا لال دقلاب فلا: فليت اذ ؛"0ةوُنَوَأَت
 يف مُهُداَمِتْعا َناَك ذإ ؛'7ىئْعَمْلا َكِلَذ نِم ِنآْرَقْلا يِف ام اوُصُقَتْسَي ْمَلَو ءاَمِهِتَلاََد

 ورش :اهزيوأت يف ةرغرشي مقتباكت يلا ثانالاو «5قيك ريغ ىَلَع ٍرْمَأْلا ٍسْفَ

 تلا لك للقول 371 تن ذأ ءارشفلا نق رك ا اضاع اكل كت
 . اهب ٍجاَجَيْحاِلا نَع ُهَعِزاَتُم

 آلاو يِزاَرلاك ُهَعِبَت نَمَو ّيِرْصَبْلا ِنْيَسْحْلا يِبأَك - مُهْنِم َريِثَك َلاَق اَذَهِلَو

 الد ملسملا مّدقيْلو ءريطخلا قلزملا اذه نم رذحلاف «ءاوهألاو عدبلا لهأ عيمج لاح اذهو )١(

 .امهفلاخُي ٍلوق لك ىلع َهّنّسلاو باتكلا
 ءامهنم ماكحألا طابنتساو «ةقدب امهيف رظنلا نود ءالامجإ َهَّّسلاو باتكلاب نودهشتسي :ينعي (؟)

 7 .ةلجعب امهيلع نوجرعُي لب
 .مهخويش مالك نم مهدنع ٌّمَّلَسُم وه ام وأ «هنووهي ام ىلع مهدامتعا وهو (9)



 ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت عمم

 نَمِل راج نْيَلْوَق ىَلَع ِةّيآلا ٍليِوأَت يِف ْتَفَلَتا اَذإ َهَمأْلا نإ :- ٍبِجاَحْلا ِنْباَو
 .َنْيِلْوَق ىَلَع ماكخألا ىف اوُهَلَتُا اَذِإ ام 0 «ثلاث ٍلْوَق ٌتاَدْحِإ م

 نعلو :نوقياتلاو اكصلا ةقنب عل اهي ةازآز ةيآلا لذا لا هوكي ءِثيِيَحْلاَو ِنآرقْلا ٍريِسْفَت يف ٍلاَلَّضلا ىَلَع تم ألا َنوُكَت نأ اوُرّوَج
 لا تعم فاز ةللادإ د 00 تهم م م

 ال َهّمأْلا َّنأ مُهَلْصَأ َّنِإَك ءاَذَه اوُلوُقَي هي مل هَلاََمْلا» و هلل اوروصت قلاش

 ْمَل ثلا لوك تاوضلاو ٠ أطخ انه ِنْيلْوَق وارق 0 ِعِمَتِجَت

 نات ف ةوضقم مُهَدْنِع ُليِوُأَتلاَو ءْمُهَمَلاَح اَم اوُلَوْأَتَي ْنأ اوُداَتْعا دق ْنِكَل ؛ 710(

 اوريشتسي ْمَلَو ءاظللا َكِلَذِب ىتعَمْلا كِل َاَرَي نأ راوي ةيآلا ظْنَل يف لاَمَقْحا
 اذإ :نتفكلا اذه ةازأ هلأ ىَلاَعَت هللا نع يشم آلا ٍداَرْمِل نيم وه َلواكْملا نأ
 ل ا الع

 ىَلَع ال ْمهِنيِد يف َنوُدِعَتْعَي اوُريِصَي مل َنيِرْحََتُمْلا نم اًريِثك نأ :ٌدوُصْفَملاَو

 َناَك اَدَهِلَك ٍ؛ٍِفّلَّسلا ٍناَلْخب للك ُلوُسَّرلا هب َءاَج يِذَّلا ٍناَميِْلا ىَلَع اَلَو ِنْرُقْلا
 ل هر

 درثكأ مُهِباَوَصَو ّفَحَأ مُهُؤَطَحَو ءاَناَمِيِإَو اَمْلِع َلَمْعَأ ثّلَسلا

 اَم َوُه ةرسْسأ يذلا لضألا َناَكَو
 11 تاردلا) © مع عي يس هلأ َّنِإ هلل الك فلوس هلأ يدي َّنْيِب اوُمِدَمُن ال اوما

 ٌمتوُفيَسي الإ» :ىَلاَعَت َلاَق اَمُك َةَكِئاَلَمْلا هب فَصَو اَمِب َنيِنِمْؤُمْلِل ٌرْمَأ اَذَه َّنِإَ وم رب هل
 . 1207 :ءايبنألا] 4 كلمتي ءوِرْمأِب مهو لوقا

 م ل ا يا هه وكلا ,ىيأل عب م0 رو عجبا المو 2
 نوربخي الف نولّمعَي هرمأب مهناَو ٍلْوَقلاِب ُهَنوَقِبْسَي ال مُهَنأِب هناخبس مُِهَفَصَوَف

 ؛وب ٌرِبخُي اَمب ُهَناَحْبس َرِبُخُي ْنَأ َدْعَب الإ ِهِتاَمِص ٍرْيَغ اَلَو ِهِتاَمِص نِم ِءْيَش نَع
 [51 - هى/3] .ِهرَبَحِل اَعَبَت مُهَّلْوَكَو مُهَرَيَخ ُنوُكيَف

 .ليوأتلا ىلع حيحصلا ليلدلا لد اذإ الإ «ىلاعت هللا ىلع ٌةأرج وهو ءاَّدج ريطخ اذهو )١(



 ا ٍقِطْنَمْلا ٌباَتك
 فضلا

 تَلاَخ نَمِم هللا مََتْلا ٍلُسّرلا َنيِد فِلاَحُت يِتَلا ٌعَدِبْلا ٍتَرهَظ اذ مددع سا م 2 ول 22-2: و2 8 وول َّل وس 5 2-08 4

 [11/ا/ 1 .مُهَل َرَصَتْناَو لسرلا
 . 2 جدهم 5 ريل 5 7 ع همه وعرم#< 5 224ه - ا رع ا

 : ْجَمْسَي امي َنَمآ لب ءاَهب نِمؤُي ْمَل ُهُرْيَغ اهب ُجَمْحَي اًصوُصُن َعَقَد نم 413
 ١١( .هر وثشسر 2 3 20006 00

 . "ضعي رفكيو باتكلا ضعَبب نِمؤي نَمِم َراَص
 «باَتكْلِل َنوُمِلاَحُم ءباتكلا يف َنوُمِلَتْحُم مُه ءِءاَوْهَأْلا لْمَأ ٌلاَح اَذَمَو ا ل هه أ 2 ره . - 00

 0 رج“ ا نع 9 2. 0 وو 2 2 4 3 0 او 000 2 2.

 عمِجَي ام وهو «صوصنتلا ضعَب مهلك اوكرت دقو .باتكلا ةفلاخم ىلَع نوقفتم

 توو» :ِباَتكْلا لْمأ نَع - ىلاغعت د:لاآق امك اوُراَضَف -”لاوفألا كلث
 0 هو - و3 0207 مورم ع - أ ماا “ب هرسلا 0

 اذن ب اوك نع طخ اتم ةيتتيما اذهل فرعسص نإ لاك
 ج اس عمو هع مس 02000 70-0

 ١5[. :ةدئاملا] «ةَميِقْلا وْوي َلِإ ءاَضْفِبْلاَو َةواَدَعْلا ْمُهَنِد

 ْمَل ذإ ُكاَضْعَبْلاَو ةَواَدَعْلا مُهَنْيَب ْتَعَفَو هللا َلَرْنَأ اَم ضْعَب ُنماَنلا َكَرَت اَذإَ
 همم . و وو حوريسلم يبي هرسو هَ 6 ماهم دف سل قال مرن هيوم

 ميدل اَمِب يبزح لك ارز مهنبب رهرمأ ًاوعطقتفإ» لب ؛هيف نوُكِرَتْشَي ٌعِماَج ٌقَح اَنُه َقْبَي
 .[87” :نونمؤملا] 4 نوح

 اَم وهو ءَلوُسَرلا ِهيِف اوَقْفاَو اَم الإ ّقَحْلا نم مُهَعَم سيل مُهَلَك ِءالُؤَهَو ب 52 ص 3 5 0 4 2 كل: 0 م 2و و يس
 14 ع 55 00007 26 2-2 مم هه 0 2 هم سل ل وثم و ومر

 .ةلالض هلكف هوعدتبا ام امأ وب َرَمَأ اَمَو هب ربخأ امم ِهِعَرْش نِم هب اوكسمت

 [؟؟ا//1]

 2 ل 1 0 م ا 5 ريم ل هو 6 هااض 00

 ..ِهيِف َهاَبّيْشا ال يذلا مكحملا نوعدَي غيز مهبولق يِف َنيِذلا 7 11 ١

 يِعِضاَوَم ريغ ىَلَع ُهوُعَضَو اَذِإ َنماَنلا هب اوُنَيْقَيِل ةَئْتِفْلا َءاَغِتْبا َهباَشَتْمْلا َنوُعَِتيَو
 هي رسمة َ 22 عك 0 ْء ا

 [؟ الامم“ "ل ربخأ ىّيلا ةقيقحلا َوهَو هليو 2 َءاغَتِباَو

 ْمّلو هُرْيَغ اهب ٌحَتْحَي ًةحيحص اًصوُصُن َعْفَد نم َّنأ :همالك ىنعمو «ةّيمهألا ةياغ يف مالك )١( سبام هاش

 :ةلدألا نم هب ُحَتْحَي اَمِب َنَمآو .ةجح الب اهّدر وأ اهلّوأ لب ءاَهَل نعذُيو ملَسُيو اهب نِمْؤُي

 درو ءاهيلإ ليمي يتلا صوصنلاب نمآ هنأل ؛ٍضْعَبب ٌرُمْكَيَو ٍباَتِكْلا ٍضْعَبِب ُنِمْؤُي نَمِه َراَص
 .هبهذمو هيأرل ًةضراعُم تدع اهنأل اهيل هن لمت ال يتلا صوصنلا

 .اًبلاغ اهنيب قفاوُتو نيفلاخملا لاوقأ نيب عمجت ةّيعرشلا صوصنلا :يأ (0)

 :كلذ ىلع الاثم ذخ (0)
 - ملسملا لتق ميرحت يف َةّنّسلاو باتكلا نم حيرصلا مكحملا اوكرت مهف «نوقراملا جراوخلا



 0 يح ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت يا مك

 ِناَسْرُف عيِمَج نِ هَنُسلاَو ٍباَتِكْلا نَع َنيِجِراَكْلا نِم اَدَحَأ ْمّلْعَأ اَم ا

 ام ٌبِجوُيَو ا فخرا ٌليِحيَف ءَضَقاَنَتَي ْنَأ َّذُب اَلَو الإ ٍةَمَسلَملاَو ماكل

 ّنم ناك ولو# ا هللا َلاَق دّقَو هللا ٍرْيَغ ٍدْنِع نِم مُهُماَلَك ذإ ؛ُهَريِظَن َلاَحَأ

 مس 1 .[18؟ :ءاسلا] 40 اريك اًهَلِْخَأ هيف اوُدَجَول هَل ِرْيَع ِدنِع

 َةَوُهَّلا َّنِإَف ءِيْلَقْلا يِف ٌّضَرَم ُشِحاَوَمْلا َةَّبَحَم َّنأ َبْيَر ال 9

 «(© وهمي ْموْرْكَع ىتل ْمنِإ» :طول مْوَق نَع ىَلاَعَت َلاَق امك ءَرْكّسلا ُبِجوُت
 ١[ مكى6١١8/1] .[ال؟ :رجحلا]

 ٍةَرَشاَعُمْلاَو ٍقْشِعْلا َنِم هب ْلِصَتَي اَمَو ٍةَوُهَّشلاِب ٍرْظَّنلا ٌماَوَد كا

 [م0٠/98] 2 .؟الوْيَلَع َراَرْصِإ ال ىنز ٍداَسَك نِم ريثَكب مَظْعَأ ُنوُكَي دق ِةَرَشاَبُمْلاَو

 ّلِحَي اَل» :لكك هلوقو ةيآلا «مّنَهَج هُواَرَجَف اَدَمَعَتُم اَتمْؤُم لُكْفَي نمو :ىلاعت هلوقك -
 ءِسْفَنلاِب ُسْفَنلا :ِثاَلَت ىَدْحِإِب لإ مشل ُلوُسَر يّنأَو هلل لِ هل ال نأ ُدَهْسَي مِلْسُم يما م م

 1 قفتم .(َةَعاَمَجْلا ُكِراَّلا ٍنيّدلا نم ُقراَمْلاَو ينازل ُبّيَلاَو

 لتق ىلع نومدقُي مهارن مث ءيِنئتُنْسا ام ىوس ملسملا لتق ميرحت يف ٌةحيرص ٌصوصن هذهف
 . مهتاهجوت يف مهعم اوفلتخا يذلا نم نيدهاجملاو ركسعلا نم نيملسملا
 عزن مدعو ٍءملسملا رمألا يلو ىلع جورخلا نم رذحت يتلا ةحيرصلا صوصنلا اوكرت :اًضيأو

 . اًةَلِماَج ٌةَتيِم َتاَم َتاَمَق َةَعاَمَجْلا ٌقَراَقَو ٍةَعاَّطلا َن ّنِم ّجَرَخ نَم» :ِلَي هلوقك ءهنم ةعاطلا دي

 . هيلع قفتم
 نيملسملا ةعامج اوقرافو .ةصاخ نيمرحلا دالب يف ملسملا انرمأ يلو ةعاط اوقراف دق مهف

 نولاوُي انماكح :مهلوقك «هباشتملاب اوكسمتو «مهئاملعل عايصنالا مدعو «مهلاتقو مهريفكتب
 ةالو لتق اوحابأف «مهنم وهف ركسعلا نم مهديؤُي ناك نمو «نيدهاجملاب نولكنُيو «رافكلا

 صوصنلا هذهب لمعلا كرت ىلع ةميقسلا ةهبشلا هذه ىوقت لهو «ةهبشلا هذهب ركسعلاو رمألا
 ؟ةحيحصلا ةحيرصلا

 ةيشخلا هنع بهذيو هيّسّقُيَو هيمعيو بلقلا ىلع اًبلس رثؤي مارحلا ىلإ رظنلا نامدإ إف )00
 اهريبك بونذلا لهستساو تابجاولاب مايقلاو تاعاطلا نع لقث بلقلا اسق اذإف «ةنينأمطلاو

 :ىلاعت لاق «ضعب ىلإ وعدي اهضعب يصاعملاو «هنم ربكأ وه ام ىلإ نحيي نطنلاف :اهريغتمو
 . (نطِيَّشلا تاوطخ أوُعِيَّنَم ال أونما نذل ماي

 مارحلا ىلإ رظنلا نامدإ نم اًررض لقأو نوهأ نوكي دقف رارصإ هعم نوكي ال يذلا ىنزلا امأو

 .مدنلاو ةبوتلا ىلإ اتعاب ناك امبرو «نتفلاو



 | 233 يهمل 13 للى + 213 ل ٍقِطْنَمْلا ُباَنِك

 ل : ٍفْلَسلا نخب لاذ 0 ب تقلا كلا

 [مو 0/11 3 ل 3

 409 ايَِرَو املأ ُنَس ُنَسْحَأ ْمُه ٍدرَق نم مُهَلْق اكله كو» :ىَلاَعَت َلاَق ”25]

 0 ْنِم اًمُهاَلِكَر 00 ُعتَمُي اَمُك ٍرّوُصلاِب ُعْتَمُي هللا َّنأ َكِلَدَو 8/4 :ميرم]

 اند دليلا ىلإ ب فنا اهيزو + ةةاحضاو ةلغأ ردن اهعالكو «ايذلا) ةاَيَحْلا

 ذاَقْنِإ ٌعيِطَتْسَي ال اَم هب طاخأ دق ٌقِراَغ هُهْنِم ب يتوأ اَميِف ٌنوُدفَم طفلا

 مو 1 1 هل

 نر نات ندخل نضل نإ ةلكوفلا نول ّيَب هلي ُلوُسَلا 789+ ١

 ءاَيْلُْعْلا ِهِتاَفِصَو ءىَنْسْحْلا ِهِئاَمْسَأَو ُهَئاَحْبُس ٍقِلاَحْلا ىَلَع َةّلاَدلا ِتاَيَآلا
 ”ث ه سرس

 .ِهَجَو ٍنَسْحَأ ىَلَع ِهييِناَدْحَوَو

 ؛َّقَحْلا اوُن , ْمَل مُهَق ْمِهِ رخو ةَمَسَْملاَو مالَكلا لأ نم ٍعَبْلا له امو

 قشارلا درر اودكْوَي مل ههَنأ ميكي لَ َّقَحْلا ُضِقاَنُ الورم 00

 44١[ 8و9 173 قل ضِقاَنَت وص الص ىَتَع ا

 ُراَثآلا ِتّلَ اَدِإَو ُءاَمَجْلا َرَهَط ُمْلِعْلا لَك اَذِإ :سّنأ ُنْب ُكِلاَم َلاَق 584

 .ٌءاَوْهَأْلا تَرَهلَ

 .مِلظُمْلا ٍلْيَللا عطب ُنَئفْلا تهيش اذِهَلَو

 ذآ

 بعص هرصب قلطأ نمو ربع أوظَفْححَو 0 لق :ىلاعت لاق )0غ(

 هبلق حالصو «هجرف ظفح هيلع



 0 يح هنأ مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت تسع م

 ُعتِبْلا ٍتّنَدَحَو ءِنَئْلا ٍةَمْلُظ يِف اوُعََو :ِةّرُبْتلا ُروُن ٍساّنلا نع عملا اً
 . ْمهَنْيَب رَّشلا َعَقَوَو 00

 ل اَذِإ :َعوُرْمْلاَو وصلا يف ٌهَمَأْلا اًهيِف َعَّراَتَت يلا عاَرْملا انام ادكفو

 ٍرْيَغ ىَلَع َنوُعِزاَتَُمْلا اَهيِف ٌريِصَي لب ؛ُقَحْلا اًهيف َنّيَتَي مَ ٍلوُسرلاَو هللا ىلإ درت
 ىَلَع مُهْضْعَب ْْبَي ْمَلَو ءاَضْعَب مُهْضْعَبَرَكَأ هللا مُهَمِحَر ْنِإَف ْمِهِرْمَأ ني وَ
 ٍلِئاَسَم ٍضْعَب يف َنوُعَراتتي َناَمثعَو َرَمُع ةئاَلِي يف ُةَباَحَصلا َناَك امك ءٍضَْب

 مهن ّعَقَ اوُمَحْرُي ْمَل نِإَو هْيَلَع يِدَتْمَي اَلَو اًضْعَب مُهُضْعَب رِقُبك ٍداَهتجالا
 هِقِيِسْفَتَو ِهِريِفَكَت لْثِم ٍلْوَقْلاِب اّمِإ ضْعَب ىَلَع مُهُضْعَب ىَعَبَك ُموُمْذَمْلا فاليخالا
 ْ .ِهِلْثَكَو هِبْرَصَو ِهِسْبَح لْثِم ٍلْعِفْلاِ اّمِإَو

 ََمأْلا َنوُمِلْظَي ءْمِهِلاَتْمَأَ ٍجراَوَحْلاَك ٍمْلُظلاَو عّدبلا ٍلُمَأ ُلاَح ِهْذَمَو

 ِءاَوْهَأْلا له رام كلذكو «نيّدلا ٍلِئاَسَم ٍضْعَب يف ممر اذ مِهْيَلَع نود

 هلَِتْعُمْلاَو ٌهَضِفاَّرلا ُلَعْفَت اَمُك ٠ ءاَهيِف مُهَمَلاَح نَم َنوُرْمَكُيَو َةَعدِب َنوُعِدَتْبَي مهن

 ءاَلُؤَم نِم اوُناَك ٍنآْرُقْلا ٍقْلَخِب َساَنلا اوُنَحَتْما َنيِذّلاَو ْمُهَرْيَغَو ةّيِمُهَجْلاَو

 ا ل رداع ب رخا

 .َنوُمِلاَظ اَّمِإَو -

 .ُهَرْيغ ُمِلْظَي اَلَو ءِءاَيْنَأْلا ٍراَثآ نِم ِْبَلِإ َّلَصَو اَمِي ُلَمْعَي ي وذل : مهيِف ُلِواَعْلاَ

 مُهْنَأِب ْمِهِمْلِع َعَم َنوُمِلاَط ِءاَلُؤَمَو وِرْيَغ ىَلَع يِدَتْعَي يذلا : مِلاَظلاَو

. 

 ملو «هردقو هتناكم هل فرعو «رذعلا هئطخل سمعلاو «هداهتجا ىلع اًضعب مهضعب ٌرقأ : ينعي 000



 2 قطا باك
 اح

 هِلوُسَرَو هللا مك ةقرْعَم نع َنوُرِجاَع مهن مون ني نوفر يذلا ِهقِفْلا ةمئَأل

 اَم ُةَياَغ ِهِذَه :اوُناَكَو ءِلوُسَرلا نَع اًباَوُن مُهَتّمِئأ اوُلَعَجَك ءِلِئاَسَمْلا َكْلَي يِف
26 

 .هْيَلَع اَنْرَدَق

 ْنَأ لْئِم ؛ِلْعِف اَلَو ٍلْوَقِب ِْيَلَع يِدَتْعَي اَلَو َرَحآلا ُمِلْظَي ال :ْمُهْنِم ُلِواَعْلاَ
 ال ل اك وفن ا اول قا وبصل 1 وو ع اق دا وقلت

 ةرف يش نا رك

 6 000 5ك سا 8 2

 .ةقالخ ُدَمَعَتَي ٌقَحلاِب ْمِلاَع :اًمُهدَحَأ

 .ِهِرْيَغِل ّعِبَتُم ٌلِجاَج :يناّنلاَو 3 وي هو

 اًمإ شا دْنِع نموه َنوُلَوُقَيَو للا :تاتك تلاكي ام َنوُعِدَتَي :َنوُلّوَألاَ

 اَمِب َكِلَّذ َنوُدُضْعَيَو ٌلِطاَب ٍصوُصْنِلِل ليِوأَتو ٌريِسْفَت اَمِإَو ءٌتاَيِرَتْفُم ُتيِداَحَأ

 نوبت الوهن :ككاملاو قابلا َكِلَذِب مُهُدْصَقَو و ِلْفَعْلاَو يأَرلا ّنِم ُهَنوُعَّدَي

 «ٍلِطاَبْلا نم ْمِهيِدْيَأ ْثَبتَك اّمِم مُهَل ُلْيَوَك ءاليلك 8 هب اوُرَْشَيِل ْمهيِدْيأِب باكا
 ٍصوُصُنب اوُضِروُع اَذِإ ِءاَلْؤَمَو ءَكِلَذ ىّلَع ٍلاَمْلا نم نوبي امم مُهَّل ُلْيَمَ
 ِتاَليِوأَتلاِب ِهِعِضاَوَم نع َمِلَكْلا اوُهّرَح ءْمُكُفِلاَحُت ِهِذَه :مُّهَل َلِبِقَو ِةّيهّلإْل ٍبْتكلا

 َنوُعَمض ْمُهْنْم ٌقِيِرَف ّناَك َندَكَو ل اوثيؤم نأ أ وممتأ» ل < هلا َناَع

 © :ةرقبلا] 40 تروُملكَي ْمُهَو و هع اَم ِدَعَب نس ,هنوفرحم ّك هلل ملح

 بككلا سوُمَلَتي ال» َنيِذَّلا َنوُيْمَأْلا ِءاَلُؤَهَك ُلاّهَجْلا :يناّكلا ٌعْونلا اَمَآَو
5 

 ىف ةداتقو ٍساَّبَع ِنْبا ِنَعَف ا 0 ةرقبلا] © نوم لِ مه ُدِإَو َناَمأ كلإ

 مهعءارآ نولبقيو «مهنووهي خياشمل نوبّصعتي ثيح ةضاخ ةماعلا يف اًويتك ٌسوملم اذهو )١(

 1 . مهفلاخ نم نوداعُيو ءمهومذ نم نومذيو

 ٍناَمِيِب ٍداَدِتْعالا مَدَعَو ٍديِلْمَّتلا ٍناَلْظُب ىَلَع ُلُدَت َهَي آلا َّنِإ :هللك ديِشَر دَّمَحُم ةماّلعلا لاق (0)



 ١ : مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ا 0
 سميبللسمل ىف لادم ايس ب بسس لل لملم حسا

 0 ٍباَتِكْلا يِناَعَمِب َنيِفِراَع ريغ :يأ ؟[08 : ةرخبلا 4« ةقتيز» : هل

 انجل ءباَتِكْلا َهَقِف َنوُمَلْعَي اَل مُهَق ا يأ 00 لا هلو

 . ُحاَجَّرلاَو ُنِئاَسِكْلا ُهَلاَق ءْمِهْيَلَع ىَلْتُي ُهَئوُعَمْسَي ام ىَلَع َنوُرِصَتْقَي

 يف اَهَنوُمَرْفَي اَلَو ءِبْلَقْلا ٍرْهَظ نمت َةَءاَرِقَو َةَواَلِت :ي
 هاك

 ع
0 

 موعدا قيما ةوالق ةَواَلُعلا يه يتلا ٌيِناَمَأْل لْعَج ِلْوَقْلا اَذَه يِفَق
3 

 م

 0 ِنْيَلْوَقْل اَلِكَو ْمِهِئاَمَلُع ِةَواَِت نِم رصلا 1 ل كن يِفَو

 َنوُهَرْفَي اَل ْلْقَي ْمَل .«َبتِكلا توُملْمَي الا :َلاَق 8 ُهَنِإَ

 0 ٌءاَنْعِيْسا اَذَهَو .َناَمَأ 5

07 
 هك

 الَو

2 202 2 26 2 

 ةيفتال يذلا هئاعلا «متألا فتن 8 0 5“ »َ 4 21 3 سو سو
 يا ا زا قع ضو ق١ مدل ف قفين .كد عوقب سا وخلا . يعل

 َناَك ىَنْعَمْلا اَذَهِبَو لرَتُي مل اَم ًأَرْفَيَو ٌبتكَي دق َناَك نِإَو ُهَنوُءَرْفَي هللا َنِم َكَرَتُم دوس 4 م ةرومر أ 20 7 رج كم ١ أ دقي

 : ىَلاَعَت هلل ناب هلا نوب هنن كانو يقاو نكي لاقل َنييْمَأ مُهَْلُك ُبَرَعْلا
 ١[. :ةعمجلا] موني اًلوُسَر نع نعمل ىف َتَعَب ىِزَلأ ٌره#

 َلِجاَجْلا َناَك اَمَّنِإَو ءِوَناَلَثلا ِنوُرُقْلا ٍلْمَأَو ٍلّوَأْلا ِرْدَّصلا ٌَمْجِ اذه نلع ىفم دقو هيكاكم
 بَ ِرْبَغ ْنِم َناَك اقنع ناو دلفي لَو ءاَهِتياَوِرب ماكْحَأْلاَو ءاَهِناَمْرُبِ َةَديِقَعْلا ِمِلاَعْلا ِنَع ُذُحأَي

 844/1 نانملا نيسفت ها: َناَهْوُي اَلَو
 .مالكلا لوأ نم اًجراخ «نكل» ىنعم يف ءيجي يذلا اذهو «مالكلا لوأ نم سيل ىنئتسم هنأل )١(

 . «ّينامأ ٌنكل» :ىنعملاو

 مل امج :كِو هلوقو ««ِّيَر جو ماع ِّ © © 85 َمَمَحي نم رمّدنِع رم امو : كيك هلوق هنمو

 تومي ديب أولو كيب نم ٍنوُرَمْلا نم َناَك 6-1 :قيق هلوقو نك هكلإ لإ ِرلِع نِم
 . البق لِ ضال يف ٍداَسَمْل

 . اهلبق ام سنج نم سيل ءانثتسالا ةادأ دعب امف

 0 ش



 م ٍقِطْنَمْلا ُباّتِك
 | 483 -- ل كلل

 اكل مُهْلُكَ ترتكملا 8 1 ع ُبْتْكَي نَمِم ٌريِثَك ِبَرَعْلا يف َناَك كك

 ل ؛ نوط ني اَباتك نوري ال مّن رابعا َنييمأ ارق ذل وتلف دولا َلَرَي

 0 قب نك ءْمِهِروَُذُص يف مُهُليِجاَتََو ْمِهِظْفِح نِم َنآَوُقْلا َنوُمَرْفَي مه

 . ْمِهِبوُلُف يِف ظوُفْحَم مُهنآرُق لب ؛ مهنيِد ةَباَتِك ىَلِ َنوُجاَتْحَي ال مُهّنَأ ٍرابَيغاِب
04 

 هن
 اًملف

5 
 20 جد

 ول لب وول نيل تك ةراكتسي ال يزل تاكا رخل ل ال

 0007 5 ملا" يِف امك 0
 500 يي وو رع 500

 الو ُبيبحَت ال يم هم اًنإ» :لاَك هنأ لي يتلا نت َء اَمُهْنَع ىَلاَعَت هللا َيِضَر
 . "0َلكَمَو اَذَكَم ٌُرْهَّشلا ءُبّيكت

 (ُبِيْحَن اَلَو ُبُْتُكَن ال :َلاَق لب ؛ُظَمْحَت اََو اَباَتك ْأَرْفَن ال ان ْلَي ْمَلَ
 َنوُمَلْعَي مُهّنَأ نم باَتِكْلا ُلْهَأ ِهْيَلَع امك ءَبَسْحُيَو َبتْكُي ْنَأ ُجاَتْحَي ال اَْنيِدَ

 ادا كلا قَلَعُم مُهّنيِدَو ءِباَسِحَو ٍباَتكِب ْمِهِرظِفَو ْمِهِمْوَص َتبِقاَوَم

 نم ٌرَثْكأ ٌتيِذَحْلاَو 0 َنوُطفْسَي ةشلا يأ تف دو اذهَلَو مهيد اوُفِرْعَي

 .ووُجْوْلا ضْعَب نِم باَتِكْلا ٍلُهَأب ٌهَبَش ُمهيِف ٌمهيِف َعَدبْلا لْهْأَو عَدبْل له

 ِبِتاَكْلا فاّللخ ّوُه سل ئِراَقْلا الخ : ءاَهَقْمْلا حالطضا يف ُيمَألاَو

 َةَحَتاَمْلا ٌنِسْحُي ال نَم :ٍبِلاَكْلا يف هب َنوُتَْيَو «ٍِلّوَأْلا ىتْعَمْلاِ

 ام الإ 8/8 :ةرقبلا] «َناَمَأ اّلِإ» :َنيِرَّسَمُمْلا ٌضْعَب َلاَق دَّقَك :َليِق ْنِإَف
2 

3 
 ع

 .ُءاَرَمْلا ُهَراَمْحاَو ٍفَلَّسلا ِضْعَب نَع اَذَه َيِوُرَو ءاَلِطاَبَو ايِذَك ْمِهِهاَوْفَِب و

 نآ# :ْمِهِلْوَمَك َبْذَكْلاَو َلِطاَمْلا هللا 0 َنْونَمَتَي ُيِناَمَأْلا : و. 3 ًُل 2

 الإ ةَنَجْلا َلْخْدَي نآ» :ْمِهِلْوَقَو [60 :ةرقبلا] يك اماسي ةّلِإ داتا

 11١[. :ةرقبلا] رص أ اًدوُه ناك نَم

 .(1 ١400 ملسمو ي(اطول#*) يراخبلا هاور كل



 ره

 تسفامصع هلا سس اسستس ساتااظظ5535989892 ل رولا هداك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 0

 [450- 2ع/لا] الا ُباَوَّصلاَو ٌتيِعَض ِنْيَلوَقْلا الك :ليِق

 وأ مُهْنِم ٍِتاَجاَحْلا ٍبَلَط 0 َنيِحِلاََصلاَو ِءاَيِبْنَأْلا ٍروُبق ُةَراَيِ : ككدفلا

 لَضْفَأ ْمِهِروُبُق َدْنِ
 ْمَلَو «َنيِمِلْسُمْلا ِةّمِئَأ ِقاَمَتاِب ٌةَعْدِبَو '"ُكْرِشَو ٌلاَكَض :ِتوُيْبْلاَو ٍدِجاَسَمْلا يف ُهْنِ
 َنوُمِقَي للك َيِبّنلا ىَلَع اوُمَلَس اذ 0 و ءَكِلَذ ُلَعْفَي ِةَباَحَّصلا ّنِم دَحَأ نكي
 : مهيمن َنوُعْدَي

 ْمَل يِتَلا عّدبْلا نم ُهَّنِإ :اوُلاَقَو ِءاَمَلُعْلا نِم ُهرْيَغَو ُكِلاَم َكِلَد َءِرَك اّذَهِلَو

 نأ ةارأ اذإ هلأ نع تلقلا ني مُهْرْيَغَو ٌةَعبرَألا ُءاَمَلُعْلا َقَمَتاَو ءُفَلّسلا اَهْلَعْفَي

 . لكي نينا َرْبَق َلبْفَتْسَي اَلَو َهَلْبِقْلا َليْفَتْسَي َوُعْدَي
 ُيِعِفاَشلاَو ُكِلاَم ُهَلاَك ِهَرْبَقْل لفتسَي :اوُلاَق مُهُرَتُكَأَف ِْيَلَع مَلَس ان اَذإ اَمَأَو

 َذِبأ َهَلْبِقْلا ُلبْفَتْسَي لب 0 َلاَقَو هدنخأو

5-8 

 َءاَعّدلا 0 00 وأ هللا ىَلَع مهب ماَسْفِإْلاَو مناع

 وِراَسَي نع رفا نْوكيَو اع هليل

 [ةا1 117 :ةليقلا يدعم ديسي لك © ليقو

 راثألاو ٍروُبُقْلا ىَلَع ٍدِهاَشَمْلاَو ٍدِجاَسَمْلا َنِم ماسلا يف كلج 00 1

 اَمَو ماسلا ةَعيِرَش ْفِرْعَي 4 نَم ٍلْعِف نم ماَلْسإْل 59 ٍةَكَدَْحُمْلا عَدبْل نِم َىُهَف
 ست اس لم و

 تاونأ ديو لل ٍنيَّدلا ٍصاُلْخِإَو ٍديِحْوّتلا ٍلاَمَك نم ِهْكك اَدَّمَحُم هب هللا َتَعَب

 .َمكآ يِنَبِل ْناطْيَّشلا اَهُحَتْفَي يَِّلا ِكْرَّلا
 لَهجُأ مُهَنَأِل ؛ْمِهِرْيَغ يِف ُدَجوُي امِم ُرَثْكَأ ٍةَضِفاَرلا يِف َكِلَذ ُدَجوُي اَذَهِلَو

 مِهرْيَغ نم مَعَ َدِجاَسَمْلا َنوُمَظَعُي اذهلو ءاَعَديَو اًكرِش ُرَكْكَأَو ْمِهِرْيَغ نم

 0 و نر اتلاف ؛ْمِهِرْيَغ نم َرَثْك ٌدِحاَسَمْلا نوُبَرَسَيَو

 ا ويطقيف :دهاكملا امو (ذاَرفأ الإ باذلَم ْنِإ  اًهيف 00 5 ان

 ماَرَحْلا هللا ِتْيب ٌجَح نم ىَلْوَأ اَهَتَراَيِز نأ نورد افك يح ِدِجاَسَمْلا نم َرَثْكَأ

 ٌجَح َكِساَنَم» ُهاَمَس اًباَتِك مُهْنِم ديفدلا نتا ةفنضو «ردكألا ّجَحْلا اهتونستو



 2 ٍقِطْنَمْلا ٌباَتِك
 0 يبا

 نإَو هاا ٍرِئاَس - يف 0 ال ام ل تيداكألا نم هيف : رد ةيوادلا

 1 هلل اديعوت 1 0 :ِلِللط ٍدَّمَحَمِل 000 َناَك 58
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 هل 0
 دعب رثك اذإف َكِلَذ ٍبَسَحِب ِهِنيِد نم ّصَقَن ِهَيَعَباَتُم نع َدْعَب اَذِإَو .ٍنيذلا يف

 عاَبّنا ىَلِإ ُهْنِم ُبَرْقَأ َوُه نَمِيِف ُرَهْظَي ال اَم َعَدِبْلاَو ِكْرّشلا نم م ِهيِف َرَهظ ُهْنَع

 [4918 - ال1 .لوسرلا

 ٍنَع ٌجِراَح ٌعِيَتْبُم َوُهَف :ُهّْيَعَرَش وأ هب ْثَكَأ اَميِف َهَنُسلا فَلاَخ نَم ةه50] جت ا نريد هو .2 جد 0

 جدر ركبوا رار واداك يد ا 01 يعل كوت
 .'")ةعاَمَجْلِل ٌقراَقُم َوُهَق :ِراَمُكْلا َةَلَماَعُم 0

 .نْيَلْصَآلا ِنْيَذَه نِم أَّشْنت امن رخل عَدبْلا او هك و5: همم #ء 2 هكث؟ 2# ا وم

 ةقوأ ن تاوذكلا وهو تةيربتلاو ُمّدلاَ ِضْعُبْلا َّنِم ُعََي دق ٍريِفْكَتلا َنوُدَو

 ىف وأ ىَلاَعَت و هللا ّ يِف ُمْلَظ َكِلَذ َعاَمِجَو 06 ِءاَعّدَلاَو هيما كري

 7-00 :قولخملا 0

 [؟ 7/1 - 34/15 . تلنلا

 ؛ عاَمْجِإْلاَو ةّنّسلاب هين ناَوهّشلا يِصاَعَمْلا ٍلْهَأ نم ٌّرَش عَدبْلا َلْهأ نإ 76:

 [10" 7 . ملظلا ٍةَمِئَأ ٍلاَتِق نَع ىَهَنَو ٍجِراَوَخْلا ٍلاَتِقِب َرَمَأ هلي َىِنلا َنِإَ

 نمو ركسعلاو مهلك وأ  ماكحلا نم ريثكلا اورفك ثيح ءرصعلا جراوخ عقاو اذهو )١(

 مهلاومأو مهئامد لالحتساب رافكلا ةلماعم مهولماعو ءاّبنذ مه هودقتعا امب «مهالاو

 . مهضارعأو



 هنأ مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت د

 و ا وق ب ف 8 ع رقم دّيإ جي ريمخ رق كت ب
 .ةفلاخت يتلا صوصنلا ناَمتِك بحي ّوهَو الإ اعِدتبم طق دجت ال 5” 9

 2 د نك - هلع أ 4 همه ع - 00 00 يا ى.هزس ماب ىةهعل

 .كِلذ لعمَي نَم ضْغْبيَو ءاَهب ُتدَحَتلاَو اَهَتياَوِرَو اهَراَهَظِإ ٍضْغْبيَو اَهضْغِبيَو

 ]١51١/٠٠١[

 98*15 .ةعْذب ىّمَسي ال دَقَف اَهَمْلاَح

َ 

 ماَلَكْلا ُرْبَخ١ :ِهتَبْظُخ ئف ُلوَقَي َناَك هلك ل نأ (حيِحَّصلا» يِف ا

 ٍةَعَدِب لكَو ءاَهتاثدخم رومألا ٌرْشَو ءِدَّمَحَم يْذَه يْدَهلا ٌرْيَخَو .ىللا مالك سا ب6 ع سدا كام 1 ا م 8. هما ه-<.<- سا 0
 َلِعُف اّذِإ ُهَّلِكَل اًعوُرْشَم نوُكَي دَقَو ءعْرَّشلا ىف ًةَعْدِب َناَك اَم :ئأ ؛'"'َةَلاَلَض ل 2 00 - ها هس َء ىاك 0 2 ضم م ا

 ٍدِحاَو ئِراَق ىَلَع مُهَعَمَج اّمَل َناَضَمَر ِماَيِق يف هك َرَمُع ٍلْوَقَك عذب يمس ُهَدَْب
 3 عر س6 ص 00 0 ل ع م ل عكس 0-4

 َرِخآ ُديِرُي (َنوُموُقَي يتلا َنِم لَضُفَأ اَهْنَع َنوُماَتَي يِتلاَو .وذه ٌةَعْدِبلا معن :لاقف
 ."'”لْيللا 00 هك

 ماَّيِص ْمُكْيَلَع َضَرَف دق هللا َّنِإ» :َلاَمَف كي هللا ُلوُسَر ُهَّنَس دق َناَضَمَر ُماَيِقَو
 هه

 . ةهَماَيِق مكل تننّسَو َناِضَمَر ةرهز وو ذآ 8 رب ةصا سا سا

 ُهَدْحَو ُلُجّرلا يّنَصُي :َنيِقْرَمَتُم اًعاَرْؤَأ َنوُلَصُي للك ِهِدْهَع ىَلَع اوُناَكَو
 َدْعَب َةَرَم َةَعاَمَج لَك ْنِبَنلا مهب ىَّلَص دَفَو ةَعاَمَج ٌةَعاَمَج ُهَعَمَو ُلُجَّرلا َّلَصُيَو

 وقليل ْماَيِق ُهَل بيك ٌفِرَصْنَي ىَّتَح ِماَماْلا َّعَم ىّلَص اَذِإ َلُجَرلا َّنإ» :َلاََو ورم

 املك ْمِهْيَلَع َضَرْفُي ْنَأ َةَيْشَح َسْمْحْلا ِتاَوَكَصلاَك ٍةَعاَمَجْلا ىَلَع ْمِواَدُي ْمَل ْنِكَل
 [م١٠ 819/101 2 .بغُك نب َيِبَأ ىَلَع ُرَمُع مُهَعَمَجَف ضْرَمْلا َةَداَيِز اونِمُأ َتاَم ِ 3 و 0 0 03 00

 )١( هبَو دوعسم نبا ثيدح نم يراخبلا هاورو «( 870 ملسم هاور )771717( .

 )5١١١(. يراخبلا هاور (0)

 )757١9(. ىئاسنلا فيعض ىف ىنابلألا هفّعضو )77١١(«2 ىئاسنلاو )١874(« هجام نبا هآاور (*)

 هححسصو يذمرتلاو «(171/5) دواد وبأو 21797 هجام نباو ؛(51447) دمحأ مامإلا هاور (4)
 )١518(. عماجلا حيحص يف ينابلألا هححّحصو «(360)



 قِطَنَمْلا ٌباَتك

 لاري

 [ه5/"0] .ِتِكاَّسلا َنوُد ٌةَيِعاّدلا اّلِإ اًهيف ُرَجْهُي ال َعَنبْلا نإ 525:

 ٍفاَكِتْعالا وأ ٍمْوّصلا يف اَمَلَظُم ماَلَكْلا نَع ُتْمَّصلا علا

 [97 7 . مّلِعْلا لْهَأ ٍقاَمَثاِب ٌةَموُرْكَم ٌةَعَ

 ِباَتِكْلا ٍِفاَلخ 2 هما ازدتاك وأ ةقشاكم لخت نم عار نما ماك 3

 5 يرطْنأ : وُقَي َلاَجَّدلا َنِإَف ءِلاَجَّدلا عاَبنأ سْنِج نم ناك ةَتْسلاَو

 ]١5/56"[ ذل 0 ٌرِفاَك اَذَه َعَم َوُهَو ٠. كي ولأ :ٍضْرَآْلِل ُلوُقَيَو 2

 كّبُح َّنِإَف ءاَعْيَس ٌّقَحْلا نم ْملْعَي ال ُهنأك ُهَبِحاَص ُلَعْجَي اًبِلاَع ىَوَهْلا 859 ]
 [و1 7 : مِضْنَو يمشي شلل

 0 تناك فر دك سن اك ل 1 نوح ال ٌةَعْدِبْلا مع

 َةَعوُرْشَم تَناَكَل َكِلَّذَك تناك وّل ذإ ؛اَهَتَدَسْفَم ىَلَع َةَحِجاَر اَهَُحَّلْصَم ْنوُكَت اَلَو

 ,رحأ ىَلَع ْتَهَيَتْشا اَمَل َكِلَذَك تناك ول ذإ ؛هيف ّقح ال اضخم الطاَب نوكت اَلَو

 [117 . لِطاَبْلا ضْعَبَو ٌقَحْلا ضْعَب اًهيِف ُنوُكَي منَ

 همهم

 (بوُنُنلا لأ نِم ٍةَمَألا ىَلَع ٌنْضَأ عّبلا ٍلْفَأ ُةَمِئ -

 01د ؛ِبوُنذلا ٍلْهَأ نِم ةكألا ىلع فَ عّدِبْلا لمأ ُهّمِيَأ مدعو

 .ِةَمَلَطلا ٍةاَلُوْلا ٍِلاَتِق نع ىَهَتَو 00-6

 ِسِواَسَوْلا نم مُهَل ُضِرْعَي َراَصَف ةقكاَيِعْلاَو مْلِعْلا يف ُةَمْهَن مُهَل َكِيَلوُأَو

 . ْمِهرْيَغِل ٌضِرْعَي ال اَم - اَهَنوُعيِطُيف ىَدُه اََنوُنُظَي مُهَو - مُهْلِضُت ينل

 عيباَتَيَو ءىَدُهْلا حيباَصَم هَنيِقَتمْلا ِةَّمِيَأ نِم َناَك مُهْنِم َكِلَذ نِم ّمِلَس نَمَو
 [1 80 1 .ملعلا

 أ



 0 يح ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 0 مك

 (هللا ِتاَيآ نع َنوُفوُرْصَم :ْمُهَءاَوْهَ َنوُعبَتُمْلا َنوُربْكَتْسُمْلا)

 اَل هللا ٍتاّيآ نَع َنوُفوُرْصَم :ْمُهَءاَوْهَأ َنوُعِبَتُمْلا َن رزيختشملا فكم ]

 ْمِهئاَوْهَأل اًعاَْناَو اًراَبْكَْسا ُهوُمِلَع امي َلَمَعْلا اوُكَرَت ام ]1 هنوجيش الر نوح

 َلْيَّسلا َّنأ اَمُك ءيِلاَعَتْمْلِل ٌبْرَح َمْلِعْلا َّنِإَف ءَمْلِعْلاَو َمْهَمْلا اوُعِنُم ْنَأب اوُبِقوُم
 . "”يِلاَعْلا ناكل 0

 أك ُهوُمِلَع ام اوُلِمع :ْمُهَّبَر َنوُبَمْرَي نينا
 6/1 . ْمَّلَْي ْمَل اَم َمْلِع هللا ُهَتَرْوَأ َمِلَع اَمِي َلِمَع

 همهم

 قحلا نع لودعلاو ىوهلا عابتا
 نلالوشرلاو ا ل ا ا و ا كانا

 .ٍديِعَوْلل َنيّقِحَتْسُمْلا ِةّيِلِهاَجْلا ٍلْمَأ نِم َوُهَق ِهِمْوَقَو هيأ ِةَداَعَو ِهيَداَع

 لوس را فيي هللا نبتت يزلا ىلا ٍلِئاَسَمْلا َنِم ٍةلَأْسَم يف ُهَل َنّييت نَم م ُكِلَذَكَو
7 

 و 56

 خم ذإ مكي اًملع هللا

 . ِباَقِعْلاَو مّدلا ٍلْهَأ نِم م َوُهَف ِهَتَداَع ىلإ ُهْنَع َلَدَع 2

 َوُه نَم اَهيِف َعَبتا دقَو ِهِلوُسَرَو هللا مك ٍةَقِرْعَم نع اًرجاحت َناَك نّم اّمأَ
 و طل ا نم

 ُبَقاَعُي اَلَو َكِلَذ ىَلَع ملي ال تاعي

 َضْعَب ىَفَوَتَو ءٌحِجاَّرلا وه اَم ٍةَفِرْعَم َو ٍلاَلُدِيْساِلا ىَلَع اًرِداَق َناَك نِإَو

 نع هعفُدَت ٌبناوج هل عضوم يف لصح اذإ الإ تبثي ال لاّيس ءاملا نأ امك :ىنعملاو )١(

 يف هنأكو «هيف ثكملا لمتحي مل ٍلاع ناكم يف ناك اذإف «بايسنالا نع هعنمتو «بابصنالا

 .ناعمتجي ال ءهعم برح

 وه لب هل عضاوتي ال نم سفن يف ثكمي ال .,فيرش ليلج ءردقلا ٌريزع وهف «ملعلا كلذكو
 .ملعلا قوقح يعارُي الو «هردق ملعلل فرعي ال يذلا ربكتملا عم سورض برح يف
 يلاعلا ناكملا مرح اهلجأ نم يتلا ةلعلا يه ملعلا نم ربكتملا يلاعتملا نامرح ةلع ٌلعج دقف

 ربكلاو ولعلا كلذك «ءاملا نم يلاعلا ناكملا نامرح يف ببسلا وه ولعلا نأ امكف «ليسلا
 .هيلإ قلخلا ةجاح يف ليسلاك وه يذلا ملعلا نم هل عناملا وه



 مل قِطْنَمْلا ٌباَّتك
 7- ا

 ا

 دّمْحَأ ٍبَمْذَم يِف فيتا ِدَ َوُهَق َ ِديِلْقَّتلا ىَلِإ َكِلَذ نمت َلَدَعَف ٍلِئاَسَمْلا

 ٌيِعِفاَّشلا ُبَمْذَم َوُهَو ءاَضْيَأ ْمِثآ اَذَه َّنَأ ُهْباَحْصَأ ِهْيَلَع يِذَّلاَو ُهْنَع صوُصْنَمْلا

 هاشم ]٠٠١/ 76 ١[

 ٌرْكَذلا َوُه يِذَّلا ٍرْيَكْلا َباَب دُسَت ِةَرِخآلا ٍراّدلاَو هللا نمت ُةَلْمَعْلا 5855] 99 ا ل و ب ف قا نيا + فلات ل 7

 00 : ةلظَقَبْلاَو

 هه م

 هب فارتعالا مدعو قحلا دحج نم ريذحتلا)
 (هريغو عدتبم نم ءاج اذإ

 مث وّنّسلا ٍلْهَأ َنْيَب عاّرنلا نم هيف اَمَو ِبْرُقَو ْبَرلا ْونُد يب تنلكت دك ]

 نِم َنوُرِفَي دق :ٌّقَحْلا نِم و 2"َكِيَلوُأ ُهتبْعُي اَم ار: اذ: لاوسلاو قسسملا ضخ

 لب ؛هتوُُت يف تلا َلْهأ نوم راينا سو ب ناك نانو وب ٍقيِدْصَتلا

 . ٌحيِحَص ُعيِمَجْلا

 هيف لّصح اَمب ب ٍراَرْقإْلا نِم َمَهَأ :قاحإ يلع َقِفَتا امي ٌراَرَق هلا ناك مترو

 يف ِةَئْدِفْلا ٌضْعَب ُلٌصْحَيَف «هيف هيف عّراتتُمْلل لضَأ َوُهَو ُنَيِبَأَو ُرَهظَأ َكِلَذ ذإ ؛ٌعاَرِن

 يف ٍناَنيرَمْلا ىَْبَيَف ."1ةعتبمْلا لاك ءِواّقِيعا وأ ءِلاَح ىّفَتَو ءٍبيِذُحَت عْوَن

 ٌةَعِدَتْمُمْلا ُهْنَمَن ام ِتاَبْنِإِب ٌةَقْلَحَتُم ىَقبَت ملا تو نأ :كللذ َبْسَسَو

 1 ولا نعلاب هبلكت بس دعينا لك نع ةث خفت

 ٍلاهج ُضْعَب ٌريِصَي دق اَمُك ؛" هب َنوُبَّذَكُي وأ ٌهْنِم َنوُرِفْنَي وأ ٌّنَحْلا نم ُهَنوُتْْني

 .ةعدتبملا )١(

 قحلا نوكل َةّئّسلا لهأ نم قحلا ركنأ نمف ذ «.مهسفنأ يف ىوهل هنودحجيو قحلا نوبذكي نيذلا (؟)

 «لوافلاو غيزلا لغأو ةعدتبملا نم هبش هيفف عدتبم نم ءاج

 ءاملعلا ضعب نم نسا لهأ ضعب , ٌةرفن :همالك ىلع ةلثمألا نمو «بهذزلا ءامب بتكُي مالك قرف

 - ّقَحْلاِب مِهبيِذَكَت 0 :مهئارآو مهتاداهتجا ضعب يف نوئطخي دق نيذلا ةاعدلا وأ



 هنأ مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت بع | ةملكر ل
 ةكفضحا

 عدلا َلْهَأ ىَأر اَدإ ؛ِتْيَبْلا ٍلْهأَو ّيِلَع ٍلْئاَضَق ٍضْعَب نَع ِهِضاَرْعِإ يف ٍََْستُمْلا
 [م5- 0/5 ايش نولشي

 :نالصأ اهلو َُِي هللا ةفرعم وه :ةبحملا لصأ 6455 ]

 .هدابع ىلإ هناسحإ لجأل ؛ةماعلا ةبحم :هل لاقي يذلا وهو :امهدحأ

 بح ىلع ةلوبجم بولقلا نإف ءدحأ اهركني ال لصألا اذه ىلع ةبحملا هذهو

 ىلإ نسحملا معنملا وه هناحبس هللاو ءاهيلإ ءاسأ نم ضغبو ءاهيلإ نسحأ نم

 رسيم وه ذإ .ةطساوب ترج نإو .معنلا عيمجب لضفتملا هنإف «ةقيقحلاب هدبع
 بذجت مل اذإ ةقيقحلا يف ةبحملا هذه نكلو «بابسألا ببسمو ؛طئاسولا

 لك كلذكو .هّسفن الإ ةقيقحلا يف دبعلا بحأ امف ءهيفن هللا ةبحم ىلإ بلقلا

 سيل اذهو .هسفن الإ ةقيقحلا يف بحأ امف هيلإ هناسحإ لجأل اًئيش بحأ نم

 .دومحم لب مومذمب

 هنأ بجوتسي ام هللا ةهج نم فرعي مل وه ةبحملا هذه ىلع رصتقملاو

 :نيعون ىلع هلل دمحلا نإ :اولاق امك اذهو «هيلإ هناسحإ الإ هبحي

 .هتمعن ىلع الإ نوكي ال كلذو ءركش وه دمح -أ

 هناحبس هسفنل هقحتسي امب وهو هل ةبحمو هيلع ءانثو حدم وه دمحو - ب

 اذهو .لهأ هل وه امل هتبحم وه هيف يناثلا لصألا نإف ءبحلا كلذكف

 هوجولا نم هجو نم امو .هلجأل بحي نأ قحتسي ام هللا نم فرع نم بح

 ةبحملا قحتسي وهو الإ هتافصو هؤامسأ هيلع تلد امم اهب هللا فرعي يتلا

 َنوُبْذَكُي وأ «هْنِم َنوُرْفْتَي وأ ٌقَحْلا نِم ُهَنوُتِبْتُي اَم نَع َنوُضِرْعُيف هل ْمِهيْفَنَو «مهنم يتأي يذلا --

 ملظلا نم اذهو «ضيغب نم ءاج ولو قحلا ّدر زوجي الو «نامزلا اذه يف هانيأر ام اذهو «هب

 .فاصنإلاو لدعلا مدعو فيحلاو



 110: كك ل)ل)ل)لسلسلسلل 1 7 2 م6 ٍقِطْنَمْلا ٌباَتِك

 ةمقن لكو 0 را ؛هتالوعفم عيمج ىتح هجولا كلذ نم ةلماكلا

 دمحي نأ قحتسيو «لاح لك ىلع اًدومحم نوكي نأ قى قحتسا اذهلو ؛لدع هنم

 .ةصاخلا بح اذهو «لمكأو يلع اذهو .ءارضلاو «ءارسلا ىلع

 هركذب نوذذلتيو «ميركلا ههجو ىلإ رظنلا ةذل نوبلطي نيذلا مه ءالؤهو

 كلذ نع اوعطقنا ول ىتح .كمسلل ءاملا نم مظعأ مهل كلذ نوكيو .هتاجانمو

 [م5 - ]4/١ .نوقيطي ال ام ملألا نم اودجول

 ضخغبي نأ دب الف ةبجاولا ةبحملا هللا بحأ نم نأ مولعملا نم 98

 بحي هلأ نإ 0 ل ل .ةءادعأ
5“ 

 .[5 :فصلا] 400 صو 0 0 اقص ءهلِيبَس ىف تروُلَتمي تريلا

 هيرغي كلذ لب ؛لذاعلا لذعو مئاللا ُمول هيف رّثَؤُي ال ٌماتلا ٌبحملاو

 [ك١- 50 ]6٠١/ .ةبحملا ةمزالمب

 دا ولا د و ا يملااسمللا اذَع َنوُقِلطُي ال ُروُهْمُجْلا دك | 1

 ذ ال ُهُتّبَحَم ىَلاَعَت ُهللاَو ءيِغَبْنَي يِذَّلا ّدَحْلا ىَلَع ُةَدِئاَّزلا 5ُ ا ُةيحمْلا وه

 . ُهتَرَواَجم يِخَبنَت ال ٌدَح ىَلِإ يِهّنْنت ت ْتَسِيَلَف اَهَل

 اَلَو ٍقِلاَخْلا ِةَّبَحَم يِف ال ُحَدْمُي ال اَمَّلظُم ٌموُمَْذَم ُنْشِعْلاَو :ِءاَلُؤَه َلاَق

 َطْمَل َّنِإَف اًضْيَأَو ِدوُمْحَمْلا َّدَحْلا ىَلَع ُةَدِئاَلا ُهَطِرْفُمْلا ٌةّبَحَمْلا ُهَنَأِل ؛ٍقرْلُخَمْلا

 لمْعَتْسي ال ' ٌيِبَص ذآ ٍناَسْنإْلا ِةَّبَحَم يِف ٍِفْرْعْلا يِف ذ َلَمْعَتْسُي امن 0
25 

 َنيِحِلاَصلاَو ء ءايينألا ٍةَبَحَمَو ءواَجَمْلاَو 7 ٍلاَمْلاَو لفآلا ِةَبَحَمُك َةَّبَحَم حم يف

 .. رتب قضوا قاما ءاما لب نر ررعملا نايل راني ون كارد
 [11 :ةيرعتلا لاكتألا "نب كِل 03 ُمرَحُمْلا يكل ُمَرَحُمْلا رظَنلا

 ٌّبُحِب َنَْبُي ْمَل َنيّدلا ُهَل اًضِلْخُم ُهَدَُحَو هل اًبِحُم ُبْلَقْلا َناَك اَذِإ 5859
 ف وْبَحَم صف قشِْلاب يبا ُتيَحَو يشهلاب ىلتيي ذأ الضق ءالضأ وري
 [1"ه/١6] .هذحَو



 ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت قم

 وز

 [91 .هرْيَعِل ال هلل مُهَّبَحَأ دَقَك َرَخآ ءْىَشِل

 َبحُح يف ُهَمَئاَوُم َوُهَو ءِبوُبْحَمْلا الاقي الإ عيت ا ِهَبَحَمْلا ةَفيِقَح دك

 َرْفُكْلا ضِغْبُيَو ءىَوْقَتلاَو َناَميإْلا بحي ُهَللاَو ءُضِغْبُي اَم ٍضْعبَو بحي اَم

 [9/] نانضعلاَو قولا

 الا تايرتشتكت د ْمِهِماَيِق لجأ هللا َءاَيِلْوأَو هللا َءاّيبن

 هْنَطَو هللا ٌليِلَخ َميِهاَرْيإَو ؛هللا ُبيِبَح اَدَّمَحُم َّنِإ : سانا 0 و

 )704/٠١0[ 2 .هللا ٌليِلَخ اًضْيَأ اَدَّمَحُم َّنِإَف ؛ٌفيِعَض ُلْوَق ِة وللا ّقْوَم َهيَحَمْلا نأ 00

 ٍديِحْوَتلا ُلْهأَك للا َعَم ٌبَحْلاَو لل ٌبْحْلا َنْيَب ٌتباَت ُقْرَمْلا 5401]

 ]430/٠١[ .هللا َعَم هللا َرْيَغ َنوُبِحُي َنوُكِرْشُمْلاَو لل هللا َرْيَغ َنوُبِحُي صالخإلاَو

 : عاَوْنَأ ُةعَبْرَأ "”باَّبْلا اَذَه يِف ُناَّنلا ةوه؟" ]
 و

 رس رس م 307 ادلع وع 0000 و 6

 هنا اج ويدل نايت كرو للا كح نا ل ولا :مُهلّمكأ
 هللا عمرك ام َنوُهَرْكَيَو هَتَداَرِإب كوس كلل مُهَرَمْأ اَم َنوُديِريَف (ةلوسرو 2 أ 20 04 ريب اس ل 2 4 4 1 أ

 هللا َوَمَأ امي َنوُرُمأَي َكِلَذ ٍرْيَعِل ٌضْعُب اَلَو ٌبُح مُهَدْنِع ل ِهَيَماَركِ ير

 نوت دهني لَو لو رو نع للا اًمَع نوُهيَو َكِلَذ ٍرْيَغب َنوُرْمأَي اَلَو و

 [5] . َكِلَذ ريغ نَع

 ءاَلُؤَهَف ؛هللا َرْمَأ اَل مُهاَرَه َنوُعَبْتَي مُهَّنَأ َوُهَو ءاَذَه ٌسْكَع :يِناّكلا عونا

 ام نع الإ َنْوَهْنَيَو َنوُكْرْنَي لَو ْمُهاَوَهِب ُهَتوُبِحُي اَمِب اّلِإ َنوُرْمَأَي اَلَو َنوُلَعْمَي ال

 0 َدَحتأ ِنَم َتيَأ» :ىَلاَعَت َلاَق ءِيْلَخْلا رش ٍءاَلُؤَمَو ْمُهاَوَهِب ُهَنوُهَرْكَي
 ل 00161

 َوُهَي اَل ُقِفاَنُمْلا َوُه :ٌنَسَحْلا َلاَق «[4» :ناقرفلا 406 اليكحو ِهَتَلَع ُنْوْكَم َتنَق

 .ُهَبِكَر الإ اًكيَش
 هاَوَه َقْفاَو اذإ قَحلا ْعِبَتَي نَمِم نكت ال :زيِزَعلا ٍدْبَع ْنْب ٌرَمَع َلاَقَو 02 الا هل: ص - أ ا 26 هم 3 أ 60 هس

 .ضغبلاو بحلا باب :يأ )١(



 اب ِقِطْنَمْلا ٌباَتِك

 ُبَقاَعَتَو ءٌقَحلا نِم هتْعَبتا ام ىَلَع ٌُباَثَت ال َتنأ اَذِإَف ءُماَوَه فلاح اذإ ُهَفِلاَخَيَو 2 2 هه يي 1 هم م 5 2 ع 2 2 9 7 ع اوم

 .هتفلاَخ ام ىَلَع

 ْمَل ُهاَوَه َعاَبَنا َدَصَق اَمَنِإ ٍنْيَعِضْوَمْلا يِف ُهَنَأِل ؛هض َلاَق انك دعو

 و هل مع كاع رس لس ع قلتو تو تبق قد كات لو هما ا فب وأ يومك ني قواه وف ل
 هللا اهضغبي ةَداَرِإ ةّراتَو ؟ هللا اهبحي ةدارإ ةرات ديري ىزلا : ثلاثلا سَقْلا

 هادي هج ةاعاب» . قو دعا اس 1 أ ١ فزع كان عا وب 2 ها ك8 موال ا زب هوكر وموت يوم
 ةرات هنوصغَيَو «هبحأ ام نوديريو ةرات هللا نوعيطي مهنإف «ّنيملَسملا رثكأ ءالُؤهَو

 ور ار شعل 3 ا 01 2ك 7 و

 .ههركي ناك نِإَو هنووُهَي ام نوديريو

 لا | 0 هس ني عد ريب يد هع ع مس رمد 5 لع يوي ع6 يور
 اذهَو ءماَوَهِل و وىَلل ديري "الف ءِنيِتَداَرِإلا نع ولَْحَي نأ : عباّرلا مسقل او

 ىمميو
 - 14 0 5 م 7 ع

 . ءاَيْشالا ضْعَب يِف سائلا نِم ريثكل ٌعَقَي
 سمس ا يسم”رس 000 26 و هيف سو ف ب ه1 هو طا ملا 6-0-5 2 0 هَ

 ام َةَداَرِإ ىلع روطفُم هنإف عيتممف :اقلطم ِةَداَرإلا نع ِن الا ّولخ امأَو

 . وعر هم ظل نس سم رس 200 4 6 3 0

 [ةى١- ؛5ال/١٠] .هيذؤيو هرِضَي اَم َةَهاَرَك ىَلَعَو ُهْنِم هل ذب ال

 هاو 6 5 هاا ُ ل را 61 2
 املكف «هتاذِل َبوُبْحَملا وه هللا ناك هلل سخشلا تبّيحأ اذإ 0

 .هلل كبح َداَدْزاَف .هتْيبحأف قحلا َبوُبْحَم تْرَّوَصَت كبلق ىف هتْرَّوَصَن 57 ثعو 2س 6 ع ل5 د 27 2 ه2 ا و هماو

 َنيِحِلاَّصلا مُهَباَحْصَْأَو َنيِلَسْرَملاَو هلُبَق ءاَيبنألاَو لَك يبنلا تْرَكذ اذإ امك ب 5 رنا سبا ارش ف رب رشا قنا ب” قلق ىو ال 6 نم ا
 : 1 ل م م 4 م هوم رك © ع 1 ىف وأ سا هيام
 ْمِهِبَو مِهْيِلَع معنملا هللا ِةَّبَحَم ىلإ كَبلق ٌبِذَجَي َكِلَذ َنِإَف .كبلق يف ُْمِهَتْرَّوَصَتَو
 5 2( او! 3 عَ لاَ 5 تالت ع ل ا يي .مدس ناار د عم لاَق عيش وش + 0غ 14
 بح ذإ هلل بحمل وا ءوهلل ةبحم ىلإ بِذَجَي هلل بوبحمل ؛هلل مهبحت تنك اذإ

2 

 . هللا رْيَعِ كلا ناك اذإ اذكهو: هيشا ىلإ تشي هلل سوقملاو لل بمملا

 [ة:9 - 50 خ/١٠]

 ٍبَّسَحِب ِهِماَنَم يِف َلوُسَّرلا ىَرَي ُهّلوُسَرَو هللا ُبِحُي يِذَّلا ُنيْؤْمْلا ه5 ]
 ]317/١[ .هِناَميِإ ٍبَسَحِب ِهِماَنَم يِف ىَلاَعَت هللا ىَرَي َكِلَذَكَو ءهناَمِيِ

 ءىَسوُمِل ِدوُهيْلا ٌبُحَو ءحيِسَمْلِل ىَراَصّتلا ٌبُحَك هللا ِرْيَعِل ٌبُحْلا مهو
 وأ اش يِلاَرُي نَم ُلْفِم :ْمَِمِئَأَو ْمهِعوُبْشِ ِةالْْلا ٌبُحَو ءّيَِعِل ٍةَضِفاَّرلا ٌبُحَو
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 سْنِج نِم 0 يك لا يف را وأ ل كفو رم نع رف ٌرْفْنَيَو ا

 5 يسم نِم ا ةيبَصعْلا خأ ٍلاَحَو « 00 نودي 000 َضْعَب 0
2 

 رفا نود ةكئألاو خويشلا ضعَب 0 يعل ءِدْعُزَو 4 هّقف

| 

 ا

 انِإ» :ىَلاَعَت هللا َلاَق .«"'ِناَميِإْلا ٍلْمأ َعيِمَج يِلاَوُي نَم ُنِمْؤُمْلا اَمّنِإَو

 [ 00/11 ٠١[. :تارجحلا] ؟ةَوْحِل َنوُنِمْومْل

 الا قس لل ةلكقلا لوقت ىزلاوا اكل :تاقرخلا فا موعتل

 ُعِفاَنلا ُحِلاَصلا ُبْحْلا اَمَّنِإَو 1اس ُهيعَو لرغم و ؛ اَنْيَس هللا َعَم ٌّبَحَأ نَم لكَ
 ٍةَهَج نِمَو هل ِهِتَداَبِع ةَهِج نِم هللا ىَلِإ ٌريِقَق ٍةَك َناَسْنِإْلاَو هلل ل هللا بح

 [مل/ا4] .كُهْلِإَو قل وهوا رفق هلا نأ 5 ِداَيِقْناِلاَو مالْسِتْسالِل هب هب هب هتناَعَتَسا

 هه ه

 (اهنم روذخ ةملاو عورشملا نابيو «ضعيبل مهضعب سانلا ةبحم)

 قو هه وُك ٍدْبَعْلا ُنيِد َناَ اَدإ اَّلِإ ٍبْنَقْلا نع ُهئْعفْلا لوُرَت ال مه# ]
 هع 5 حسا هل ب #خ# ىهع مسوس ني عمو 5 1 ورع هور وهو + ربا
 هتالاَوم َكِلْذَكَو هللا هضْغبي اَمِلَو هلل هلل هضغبو هللا ُهّبِحي اَمِلَو هلل ةّبح نوكَيف

 . ُهتاَداَعُمَو

 ءاملعلاو خياشملا ضعب يلاوُي سانلا نم اًريثك دجنف «نامزلا اذه يف اًريثك ٌدهاشُم اذهو )١(
 مهبحأ نمم اًحالصو اًعفنو اًملع لضفأ مهاداع نم ناك امبرو لب مهلاثمأ يداعُيو «ةاعدلاو

 . هللاب ذايعلاو هبلق يف ىوه ببسب 0

 ئطخملا رذعيو «ةعامجلاو ةّنّسلا لهأ نم نينمؤملا عيمج يلاوُي يذلا ءاّقح نمؤملا نإ :يأ (0
 .هباوص لبقيو بيصملا ىلع ينثيو سا لهأ نم ناك اذإ هأطخ د ا

 نم «هيلع ةبترتملا ةحلصملل امإو «رفسلا تاذل امإ «بحلا لجأل هّرفس ناك امنإ رفاسُي يذلاف (*)

 .لمعو ةكرح لك يف لاقي اذكهو «لهألل داعسإ وأ «لاملل بسك
 ةعاطلاو ةدابعلا يف دهتجيو دبعلا كرحتي الف «هتعاطو ىلاعت هللا ةدابع يف لاحلا كلذكو

 ناسنإلا ىأر ىتمف «ىلاعت هلل هلل ةميظع م هبلق يف ناك اذإ الإ «ملعلا بلطو «ليللا مايقو

 تنايتسأ لح ف رعت نأ لقاشلل يعمق فلق لوما هت نفشل كاذق شيول ةلعاط ىف اًريصقت
 ١ ؛اهب ةثلتيو ةعاطلاو ةدابغلا هيلغ لهست هللا ةبحم



 0 (2١)ه هيام 2 يه و رى. هر هَ و و وت ل َ 5 هَ

 مل نإف 2 مهيلإ مهِتوقب مه هوبِذَجَي نأ بجوي هنإف :هل سائلا بح امأو

 و 12 وم لاَ نسا هم | تال م ل 0-5 سا ول ووهدور 22
 هودذخ هوبدذج ٍ « هتيسح هللا َةبَحَم نم ٍهِسفن نع اهب مهعفدي ةّوق هيف

 00 5. #مسو .؟ 2 َِ 3 56 3 3 0 ومد يو و

 اذه ىف ةئتتفلاف ؛كِلذ ريغ وأ ِهِناَسْحِإ وأ ِهِئيَِد وأ ٍهِملِعِل هنوبحي دقَو

 5 و1 هيدي رو ظرو " 0 هوس ةدج روم ة«يس | ةعش رو . ك2 كر دنإ) (85)5 يوك
 ملعلا ةنتف نإف مات ديحؤوتو ةيشخو ةيناميإ ةّوق هيف تناك اذإ الإ « أ

 . ِنوُتْفَم كِل ُهَنِْف ِرَوُصلاَو ِهاَجْلاَو
 5 مت مأكل د ه4 كريس /|ساس6سل 5 2 ميد ع5 < وكروهم روك مل 2
 وأ ءٌبحلا َصَقَن الِإَو اًهَلَعْمَي مل ْنِإ مُهَدِصاَقَم ُهْنِم َنوُبَلظَي َكِلَذ َْعَم مُهَو

 َدْعَب اًضوُعْبَم َراَصَف ِهّبُح نم خالسنالا ىَلِإ ىَّدَأ وأ َداَر اَمَّبُرَو ءضُعُب ٌعَْن لَصَح
 . اًبوُيْحَم ناك ْنأ

 م.

 و |

07 
04 

 نوكُي ىتَح مهضارغأ يف هلاَمعِتساَو همادختسا نوبحي ٍناَسْنإلا َءاقِدَص م أ 386 5 س2 وه 8[ سهره رس ىلا مارق < مي دوب 270 وكم

 © ول ٍبعْلاَك
2 

5 
 سهم ورينا” معرس

 . ِهِراَرْضِإَو ُهاَذَأ يف 0 هّوادعأو

 ريثكلا رسخ مكو «مهعم وهللاو «مهتسلاجُم ىلإ مهبحاص نوبذجي مهف «نيبرقملا ءاقدصألاك )١(
 يهلي اذهو «تاعامتجالاو تاهزنلا نورثكي ثيح «مهببسب ملعلاو ريخلا ملعلا بالط نم

 .ريثك ريخ نع حلصملاو ةيعادلاو ملعلا بلاط

 يف عوقولاو «ةميمنلاو ةبيغلاو مارحلا ىلإ هنوبذجي مهنإف «نيدساف اوناك اذإ :كلذ نم دشأو
 .رومألا فسافس

 ءاقش يف بحملا لازي الو ءهّلك رشلا وه اذهف «مارغو تشع ّبح ٌبحلا ناك اذإ امأو
 .هايندو هنيد نع كلذ هدصيف ءمغو مهو «باذعو

 «نانملا ميركلا بحو «ناميإلا ةوقب الإ نيبحملاو ءاقدصألا ةنتف نم ناسنإلا صلختي نلف (0)
 « مهب لاغشنالا نع هتعاطب لغشناو ءبحم لك بح نع هبح هانغأف «هبحأف هردق فرع يذلا

 وعم سنألا نع هب سنألاو

 نع مهتدص مكو ءدسافم نم حلصملاو ةيعادلاو ملاعلل سانلا ةبحم تعقوأ مكف هلك قدص (0)

 هطوقس ةفاخم ٌّقح لوق نع تكس مكو «مهتاباحُمو مهتنهادُم ىلإ هوّرج مكو «قحلاب عدصلا
 . مهنيعأ نم

 ىلع مهمدقُيو «مهلاح هذهو مهعم هرمع ينفُي ْنأ لقاعلل يغبني الف ءاّبلاغ عقاولا وه اذهو (5)
5 

 . مهتقيقح هذهو هعفن هيف امو هحلاصم
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4 

 َنوُرْكَمُي ال ءهنيِدِل اًدِسْفُم ُهَل اًرِضُم َناَك نِإَو ْمُهَعاَْلا هله نولي كئلوأَو

 .ُروُكَّسلا مُهْنِم ُليِلَكَو ءَكِلَذ يف

 اَمَنِإَو وِرَّرَض َعْفَد اَلَو ُهَعْفَت َنوُدِصْمَي ال ٍةَقيِقَحْلا يِف ٍناَتَمِئاَطلاَك

 هَل اَيِلاَوُم ِهْيَلَع اَلُكَوَتُم هللا اًدِباَع َْناَسْنِإْلا نُْكَي ْمَّل ْنِإَف وب مُهَضاَرْعَأ َنوُدِصْمَي

 اًْنُّدلا يف هكاّلَم ىَلِإ َكِلَذ ىَدأَو ءِناَتَمِياَطلا ُهْنَلَكَأ لَو ءاّيِداَعَمَو هيف اًيِلاَوَمَو

 [ة0ا# 1 .ٍةَرِخآلاَو

 0 يف اَذَه َّنكل ءاَهْيَلِإ َنَسْحَأ نَم ّبُح ىَلَع ُسوُفْنلا تلبُج ههه ]
2 

 َكِلَذ َلَحَمْضاَل َكِلَد َعِطُم وّلَو ٠ ل ا و ا

 . بو هلل َسْيَل ُهَنِإَف َضْعُب َبّمغأ اَمَبُرَو ءٌبْحْلا

 نإ لاق نمو «ءاظملا هل قخأ هن يطق هيؤكل ناكل تأ ىف نإن

 ئاسنإ ت تح نم َكِلْذَكَو ةلؤقلا نير رورو لاكمو تذك اَدهَف وفل هيطغُي نم تحب 3

 :ةرضانلا ال ريطتلا تكأ اَمنِإ ُهْرصْنَي ديؤكل

 وتس و وو

 اَم اّلِإ ٍةَقيِقَحْلا يِف َبِحُي ْمَل ُهنِإ «ُسْفنأْلا ىَوهَت ام عابَا نم ُهَّلُك اَذَهَر
 عفَدَو َةعَْنَمْلا َكْلَي ٌبحأ اَمَّنِإ َوُهَق ةَّرَصَم م ِعْفد وأ ٍةَعَفْنَم ٍبْلَج نم ِْيَلِإ ٌلِصَي

 اَلَو هلل اّبُح اَذَه َسْيَلَو ِهِبوُبْحَم ىَلِإ َةَليِسَو ِهِنْوَكِل َكِلَذ ٌبَحَأ اَمَّنِإَو ِةَرَضَمْلا
 . ٍبوُبَحَمْلا ِتاَذِل

 َنوُباَتُي ال اَذَهَو ءضْعَب َعَم ْمِهِضْعَب 3 ٍقْلَخْلا ِةَّبَحَم 20 ةّماَع يِرْجَت اذه ءاَعَو
 يب مرر

 اوناكَف ٍقَئَماَدُمْلاَو ِقاَمْثلا ئلإ َكِلَذ ىّدأ امير لب ؛ْمُهْحَمْنَي الو ةَرخآلا يف ِدْيَلَع

 . َنيِقَّتُمْلا الإ ٌوُدَع ضْعَبِل 0

 - | وج س 59 0 هو هللا يِف بحل اةّرخآلا 28 00 7 اَمَّنإَو
100 1 3 

 '.ياوفألا



 م ٍقِطْنَمْلا ٌباَتِك

 دّقَف هلل َعَنَمَو طل ىطمَأَو لل َضَعْبَأَو هلل بَحَأ نَم» :''انكي َلاَق دق
 [ك١51-١/509] . "7(َناَميالا َلَمكَتْسا

 هللا َعاَطَأَل ل هداك ولو ل َعياَشَم ٌبُح يِعّذَي نم َرثْكأ اَم 7# ةمدد]
 كلذ كمل ةَعباَت ُهَتبَحَم نوكت ِهِرْيَغ لخأل َبوُبْحَملا ْنِإَف ءهلجأل مُهّبَحَأ يِذَلا 2 ثا سا ْن شد 2 ه5 - 0 نس ه5 هم 5

 .ريعْلا

 هلل ا دوك هلل اًصْخّش بحي َتفْيَكَو

 1 رع ع ووسع 007 2 ىو + 52 رع خا و و ؟ دو قت

 ؟هللا ليِبَسَو للك هللا ٍلوُسَر نَع ٌضرْعُم ُنوُكَي نَم هلل اّبِحُم ْنوُكَي فِيَكَو
 [هلال_- ه7 /11]

25 

 قئاقرلا

 ٌيِزْوَجْلا ّنْبا ِحَرَمْلا اَبأ َعِمَس هنأ ا سلا نا هللا كيَع وب اقل ا

 ٍْيكوُرْعَمْلا ِنْينيبْلا هظْعَو ٍسِلْجم يف ُدِشْني

 زريمت مل ناشلا 0 0 تناك دل كقنلانح
 ؟يِهْنُمْلا نِمِواَبِعْلا ُءاَيَح ٌقَحَكْسُمْلا ٍبِجاَوْلا نم َسْيَنَأ

]١ 5" /1[ 

 :يبهذلا لاقو ءهححّحصو «ةمامأ يبأ ثيدح نم )١5595( مكاحلاو «(55817) دواد وبأ هاور )١(

 )078٠0. ةرصتخملا ةحيحصلا ةلسلسلا يف ينابلألا هحًّحصو .ملسمو يراخبلا طرش ىلع

 )597١(. سنأ نب ذاعم نع يذمرتلا ىور ظفللا اذه وحنبو

 .دسحلاو لغلاو ىوهلا نم ٌملاس «ناميإلاب ئلتمُم هّيلقو الإ كلذ لعفي دحأ ال هنأل كلذو (؟)
 اًحلاص ناك ولو هّقح يف رصق وأ هيلإ ءاسأ نم ضغبّيس ناميإلا لمكتسي مل يذلا ملسملاف

 ءاّيتغ ناك ولو هعفن وجري نم يطعُيو ءاّيقش اًرجاف ناك ولو «همركأو هحدم نم بحُيو ءاّيقت
 . ائيكسم اًريقف ناك ولو هعفن لمأي ال نم عنميو

 رصتني ال ةلاطعو هعنمو «هضغبو هّبح ىف هللا دارم ىلإ رظني وهف :ناميإلا بحاص امأ

 كو عب مهنم هللا انلعج «ناميإلا لمكتسا يذلا وه اذهف «سانلا يباحُي الو ءهسفنل
 اهُيَهَلو اهُرْمَج رثكو ٌتّمرَطضا :اًموحجو اًمْحَجو اًمَحَج ْتمِحَجو ءاهدَكْؤَأ :راثلا مكج قرف

 .ٌةمحاجو ٌميحَج َيِهَو ءاهدقوتو



 ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت سم ةرككر 5
 اك #

 امِلاَع اّيَح اَناَسْنِإ َةَقَلَعْلا ِهِلْعج نم َمَظعأَ ابين ٍناَسْنإلا لج سبل فقث ]

 [" /15] 0 ”ٍِفِراَعَمْلا عا 0 0 دَق ءاَمّلَكَتُم اًريِصَب اًعيِمَس اًقطاَن

 0 ضِقاَنُي ال '"”اِهِلَمَعِب ةَنَجْلا مُكْنِم ٌدَح ْدَي ْنَل١ هلي ُهلْوَت 55

 ٍةلَباَقُمْلا ءاّبب يف َىِفَْمْلا َنِإَ ؟[؟4 :ةعقاولا] 0 ةرلمس 126 اني ارجو ١ ئلاعت

 ٌلَمَعْلاَك بسلا ِءاَبِب تبثأ تبْنَأ اَمَو ِءاَذَهِب اَذَه تغب :ُلاَقُي اَمُك َةَضَواَعُمْلاَو

 نع بحي ام مَ أ نع نم اَذَهِلَو ءِءاَرَجْلِل اَبَبَس َناَك نِإَو ءَءاَرَجْلا َلِباَقُي ا

 1 .ٌلاَض َوُهَق ِوُفَعَو ىَلاَعَت ٌبّرلا ٍةَرِفْغَم ىَلِإ ُحاَتْحَي ال ُهَّنَأَو

 :َلاَق 1 يرسل ىلا وتحت ريع ل وك اا ا دكا
2 

 .ةَنَسَحْلا ِهْذَه تْلَعَف اَنأ ءىّبَر ئأ :َلاَقَق

6 

 ا يع أدكلا قر 00 :َلاَق ْنِإَ

 نوصي الأ ٌٌكَيشَأ قر :ىلاعت لاق «ةينوكلا هللا تايآ يف ركفتلا :لامعألا مظعأ نمو )١(

 نم بحي هنإف اًئيش اندحأ عنص ولو «هعنص عيدب ىلإ رظنن نأ انم بحي ىلاعت هللاف « ©

 هلام نب ركل ني ب طيري ثيح «فقوت الب دسجلا ةزهجأ عيمج ىلإ ّدلا عضي ّبلقلا نأ ملعاو

 . اًيموي ةضبن فلأ ةئام ىلإ بلقلا تاقد ددع لصيو

 «هريغل بحلاب هألمت نأ :ناقتإو ماظتناب هكرحو كبلق يف مدلا اذه خض نمب قيلي لهف

 ليصوتل ٍنايرش ىلع يوتحت ةرعش لكو «ةرعش فلأ ةركل] براقي ام ىلع كسأر يوتحيو

 يناثو تالضفلا لقنيل ٍديرو ىلع يوتحي امك «ةرعشلا هذهل نيجسكألاو ءاذغلاب لّمحملا مدلا

 ةداملا جاتنإل ةيغبص ةدغو «ةينهد ةدغو ؛ةايقعو « تضع 0 0 «تريركأا ديسكأ

 ايلا زج ريغ ولع اهنا وسم ذا اج رطعت كا ا طل
 الو اهكرتت نأ كّيبن ناسل ىلع كبر كرمأ دقو كتيحل قلحت نأ كب قيلي لهو ؟اهِعِدْبُمو
 ؟اهقلحت

 . 8170 ملسمو ك5 يراخبلا هاور (0)



 - + هع ٍقِطْنَمْلا ٌباَتِك
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 لا ِهِذَه ّنَلَع تْرَدَك كن ( يبَر يأ :َلاَقَف َةَكْيَس َّلَعَف اذإَو

 .اًهرْزِو كْيَلَع و اَهتْيَسَتْكا َتْنَأ : : هير هل لاك

 .ُهْنِم ُبوَُأ اَنَأَو َبْنَّذلا اَذَه تّبَتْذَأ نإ ءيّبَر ي 0

 001 كلل ةريخأ انو :فليزَع هتودك انآ هلو هل لاق

 هه ©

 هتايلقتو بلقلا

 نِم اّمِإَو ءبوُبْحَم نِم اّمإ :ِهْيّلَع يِلْوَتْسَي : اَميِف َفَرْعَي ُبلَتْلا هتك ]

 ىَنْبَي ِِرْيَغ نم ُكِئاَخْلاَو ."'”ٍرَوُصلاَو ِهاَجْلاَو ٍلاَمّلا ِةَّبَحَم نم ُدَجوُي امك ءِفوُحَم
 ةهمسوو 2

 ]046/٠١[ .ِءاَمْلا يف ُقيِرَعْلا ُقَرْغَي اَمُك هيف اًقِرْعَتْسُم ُهَلْقَعَو ُهّبلَك

 ال ُبْلَقْلا َكِلَذَك َةَّحّصلا ٍباَبْسَأ ٍصْقَنِل اَّلِإ ُضَرَمْلا لْصْمَي ال ةءاه]

 [ . ِهِْناَمِيِ ٍصَقَنِل لِ َضَرْمَي

 : ماَسْقأ مالك ُهُلاَعْفَأَو ِبْلَقْلا ُلاَوْفأ د56

 ل

 5 دَقَمْلا ةكيسلا وهو + كفي ىتح ِهِسْفَنِب ٌةكْيَس 5 ام :اًهيِناَثَو

 ٍةَرْدُقْلا َعَم 01 قَلِوعَمُمْلا ةسلاو ةنيحلاك ِرْجَعْلا َعَم َءَم وه اَم :اَهْتِلاَتَو

 .قاوغتملا ل 1

 بيِذُكَتلاَو ٍقيِدْصَتلا نم ٍناَميِإْلا لوضأي ْنَّلَعَتَي ام وه : لوألا ُمْسِقْلاَق

 .هب اًسنأو اًقُلعتو اًمغش مظعا ملعلا بحم لب ءملعلاو )١(
 هُعفن هيف امب الإ قرغي هبلق لعجي ال ْنأ لقاع لكل يغبنيف ءاّدج ةميظع ةلمجلا هذهو
 1 .هحالصو

 عيب دي الف :ةةيلظ مواد اكون: ناعم نق تنور وأ يش اهطيتا ورعب نأ باف لكل دب الو

 .هنع كاكفلا عيطتسي الو ءهبح يف قرغي ْنأ تقولا رورم

 كلت نوكت الف «كلذ نم نكمتو ىنغلا عامس دارأ نمك ءاهلعف دبعلا ةردق يف يتلا :يأ (؟)
 .ىنغلا عمس اذإ الإ ةئيس ةدارإلا



 ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت عع ةركعر م
 كش 2

 ُباَقِعْلاَو ُباَوَنلا اهيِف ُلْصْحَي َروُمأْلا هِذَم َّنَِف ٍ؛َكِلَذ عباَوَتَو ٍضْمْبْلاَو ٌبُْحْلاَو
 ْمَل نِإَو ٍروُمأْلا هِذَه نم ٍبوُلُقْلا يف ُنوُكَي اَمب ٍتاَكَرَّدلا ُلَفْسأَو ِتاَجَرَدلا ُوُْعَو

 نامي لون يفاكت ال بلا لالا هَتِظَمَك :ُتِلاَثلاو يِناَثلا ُْمْسِقْلا اّمآَ

 000 ."ةرْمَحْلا ب ْرْشَو ةَقِرَّسلاَو ىنزلا لْثِم ؛ةّيِعِبَطلا يِصاَعَمْلا لْثم

 تلف ناو اذ كل ا تالا َناَميِإْلا اَهَّل ٌضِرْعَي 7 تولفلا مةدحعل
39 

 ]8/١[ .اًذَه

 ُهَل َلَصَح اَهِب َّذَتْلاَو ِتاَيِئَأْلاَو ِدِئاَصَقْلا َعَمَس َدَوَعَت اًذِإ َبَْقْلا نإ 64

 نمل عاَمَس نع ِناَطيَّشلا عاَمَسِب يفتي (تايكلاو َنآرُمْلا امس نَع 3

 ””«ِنآَرّقْلا َنَعَتَي مل نَم اَنِم َسْيَل» :َلاَق هد
 وفس روج وَ 5

 ِتْوَّصلا نِم ُهنأِب اَمُهُرْيَغَو ٍلَبْتَح ُنْب ُدَمْحَأَو يِفاَشلا رس د .٠
 .ةوُرْكَمْلا ِنيِحْلَتلا ٍنوُذب هب ب منتو هت
 َناَك َنإَو اَذَهَو وب ُءاَنْغِتْسالا | هنأ انه و رش ونار ع
 ْمَل نَم اَنِم َسْبَل» :َلاَق ُهَنِإَف ثيرغلا ولع ذذ يزلا وف رالف بص نا
 [ 07/11 , 0و ُرَهْجَي ِنآْقْلاِب ٌنَهََي

 ىَلَع ءْيَس ُهْنِم ْطَق ُرَهْظَي اَلَو ٌبيِذُكَت وأ ا ا
 ؟ٍفْوَح ٍرْيَغ نم هْضيِقن ١ و اَمَّنِإَ حِراَوَجْلاَو ِناَمْللا

 ءاهنم نكمتمو اهيلع رداق وهو اهدارأو تامرحملا نم اهريغ وأ ةقرسلا وأ ىنزلاب مه نمف )١(

 .يناثلا مسقلا وه اذهو .هيلع مثإ الف :اًعوط اهكرت هنكل

 مسقلا وه اذهو .اهلعف هنأكف ءاهيلع ٌصيرح وهو اهنع اًرجع ةئيسلا وأ ةنسحلا كرت ْنِإو
 .ثلاثلا

 .(507) يراخبلا هاور (0)
 هينغُي : يأ ؛(وب ىِنْغَتْسَي ُةُريِسفَت١ :لاق ثيح «(05075) ثيدحلل هتياور دعب يراخبلا يف امك (*)

 1 .هترخآو هايندو هناميإ يف هعفنيو بتكلا نم هريغ نع هلغشيو «هيفكيو
 .(07671) يراخبلا هاور (5)



 ٍبَجيوُم 00 ل ِساَّنلا ُروُهْمْجَو ُةَمْيَأْلاَو ْفَلَّسلا ِهْيَلَع يِذّل

 ْمَلَو هبْلَقِب ُهُمْظَعُيَو ُهّبِحُب رتل ندع دَصي هن[: لاق ومن حِراَوَجْلا ىَلَع َكِلَد

 را م ا ه اَنْيَس َلَعف اَلَو مالسإلاب ظَق ْمَلَكتي

 .ٌرْفاَك وه املاَو 0

 ُهَلُك ُدَسَجْلا ْحَّلَّص ْتَحَّلَص اَذإ َةَعْضُم ةَعْضُم ِدَّسَجْلا يف َّنإ» :3 للك ْيَِلا َلاَق دق

 ٌمزَلكْسُم ِبَْلَقْل َحاَلَص نأ َنّيبق "بلل موال هل ملا هلق شتم و

 َحِلاَص ُرْيَغ َبْلَقْلا َّنأ ىَلَع َّلَد حِلاَص َرْيَغ ُدَسَجْلا َناَك ادِإَف ءِدَّسَجْلا حالَصِ
 ووكي » عير ب 110100 ل ىثك وك سر ه2 لو 7

 ُهَبَلَق نوحي ال هب ُلَمْعَي اَلَو ٍناَمِيِإْلاِب ْمّلَكَتَي نَم نأ َمِلْعَف ءٌحِلاَص ُنِمْؤُمْلا ُبْلَْلاَو

- 
3 

 [1؟١11- 37١ /14] . اًنِمْؤَم

 ٍلَمَع يف َلوْعْتْسأ َةَنَسَحْلا لَمْعَي ْمَل اًذِإَف ءاَكِماَع اّلِإ ْنوُكَي ال ُبْلَقْلا مدل

 ماعد 14] .كْنَلَعَس اَهَْلَعْسَت ْمَل نإ كمْ : لبق امك ةكرشلا

 ىَمعأ نكي مَ نإ ايف ع الق ِهْيئْيَع ٌضِمُْي َناَسْنإْلا نأ امك اهالا

 قمح نكي مل .نإو .ىكلا رهن ال تولذلا نينرنِم ا

 ه2 ©

 (كبلق يف ةوالح لمعلل دجت مل اذإ)
 ّبرلا نإف همهتاف اًحارشناو كبلق يف ةوالح لمعلل دجت مل اذإ 7895]

 ١/ ١68[ كردتسملا] لا

 ه2 ©

 )١699(. ملسمو .() يراخبلا هاور )000(

 اهدجي ةوالح نم ايندلا يف هلمع ىلع لماعلا بيثي نأ دب ال هنأ :ينعي :هلثك مّيقلا نبا لاق (1)
 نيكلاسلا جرادم ها. لوخدم هلمعف كلذ دجي مل ثيحف «نيع ةرقو «حارشنا ةوقو «هبلق يف

2 ). 



 م _ ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ا م

 اهميعنو ةنجلا

 ["ا 8 . ْمِهئاَبآِل ٌعَبت ٍةَماَيِقَ وَلا ّمْوَي مُهُنيِزاَجَمَو ًهيِمِلْسُمْلا ُلاَمْطَأ 7 مال#
 52 مع

 ُءاَيِْعَأْلاَو يلع ب انحلال لكلا ٍلوحُد يف َنوُمدقَتم م ُءاَرَْمْلا ماب: ]

 نم َمظغأ ُهُئاَنَسَح تناك ْنِإَ مخل تو اذإ م ءٍباَسِحْلا لْجَأل َنوُرَخَوُم
 نأ انيك لوخلا يِف ّرخ م ات َنِإَو ُهَقْوَف ة حلا يف ُهنَجرَد كتاك ريِقَْلا تاتيح

 َلْخُدَي دَقَو ٍنَصُْحُم ْنْب ُةَشاكُع مُهْنِمَو باَسِح ٍرّْيَغِ هَنَجْلا َنوُلُحْدَي اَمْلَأ َنيِعْبَّسلا
 [171/31] ورا نب ركن نوُكَي نَم ٍباَسِحِب َهَنَجْلا

 تفرقت نكت رامز الو 1 لو ليف الو يشم هيف بل لكلا 7 ناو
 [17/4] . ٍشْرَعْلا لَبِق نِم ُرَهظَي ٍروُنب ُةيِشَعْلاَو ُةَرْكبْلا

 هوه
 ه اع مه

 (ِلُخْلا ُهَّنِج يه ُهَتَحْوَرَو َمَدآ ىلاعت هللا اَهَنَكْسَأ يِتَلا ُةَّنَجْلا)
 لاو ةمألا كلش دلع هَكَحَوَرَو َمَدَآ - ىلاعت - اَهَئُكْسُأ يِتَّلا ُةّنَجْلا كشف

 ٍرْيَغ وأ َةَّدُج ضْرأب وأ ٍدْنِهْلا ضْرأب ضألا يف ٌةَّنَج اَهَّنِإ :َلاَق نَمَو
 ؛ َنيِعِدَتْبُمْلا َنيِمّلُكَتْمْلا مهِناَوْخِإ نم وأ «َنيِدحْلْمْلاَو ٍةَفِسْلَفَتُمْلا نِم َوُهَك :َكِلَد

 اَذَه ِنادْرَي ُةَّنُسلاَو ُتاَنِكْناَ قَلِزَتْعُمْلاَو ٍةَفِسْلُمَتْمْلا نِم كر م لوني اذه َنِإَ

 .ٍلْوَقْلا اَذَه ن رانك يلع درت هك ينلاو هما تنلس نوت

 ّلِإ ٌعْتَمَو رقتسم ِضْرأْلا يف ْرْكَلو و ا اكو :ىَلاَعَت َلاَق

 مُهَضْعَب 0 ءِطوُبُهْلاِ 0 هلام هلأ )61 دقق [05 : ةرقبلا] 4« نع

 «["5 :ةرقبلا] © دج ّلِإ عك 0 ٍضْرَدْلا ف ركلو# :َلاَق مث 5 «ضْعَبِل ٌودع

 [" .ٍضْرَْلا ىَلِإ اوطبهأ اَمَنَِو «ٍضْرَأْلا يف اوُنوُكُي 1 مُهَنَأ نيب اَذَهَو

 هه مه

 .ميركلا نآرقلا :يأ )١(



 تا ٍقِطْنَمْلا ٌباّتِك
 اشف 77ب770979ب7979231237717217#ججل

 2 هم 8 1 كا 1 عصر م0 ٠ عع و هد ع 0. 9 0

 ٍةَعَمْجلا ِمْوَي لثم يِف ةَنَجلا يف مُهَبَر َنيِنِمْؤُملا ِةَيَؤُر» :ثيِدَح حرش)
 ( بِي هللا ةدؤر ىلع مالكلا ركذو «اَيْنُدلا ماّأ نم

 ف نية مْوَي لم يف ِةَنَجْلا يف مُهَّبَر َنبِمْؤُمْلا ٍةَبْؤُر» :ُتيِدَح دا“ ]
 ٍدَح نِم ُهاَوَر ءةَيْؤُرلا يِف ِهباَتِك يِف ينطقرادلا ٍنَسَحْلا ا ما

 . اًوُقْوَم ٍدوُعْسَم نبا ِثيِدَح نِمَو ءاَعوُفْرَم نسل

 اوم و نا ةيدخت نمروعاف ثلا اورو

 ُداَنْسِإَو

 2 وك قاسم

 قفل ع نفع ناعم بيل د نم ٌيِدَع ُنْي دّمْحأ وأ هاوَرَو

 .ُهَطْمَل ُمّلْعَأ اَمَو ءسّنأ

 . ُهظْفَل يِنْرُضْحَي ْمَل َرَكآ ٍداَتْسِإِب ""8ُدِهاَّزلا ورْمَع وُبَأ ُهاَوَرَو

 نب ٍقْعَّصلا نمت ورق نب نابيش نع ِهِيَْسُم يف ولصوملا نلفت .قلأ اورو

 ل ُمَلْعَأ اَلَو ُفَوْحَن ِسّنَأ نَع «ينانبلا مُكَحْلا ِنْب ٌيِلَع نَع ءِنْرَح

 ٌُدحؤألا ُماَمإلا :هلوقب يبهذلا هل مجرت دقو ءورمع ابأ سيلو ءرمع وبأ هنأ :رهظي يذلا )١(
 ٌدِهاَّرلا ُيِداَدْعَبلا ٍمِشاَه يبأ ِنب ٍدِحاَلا ٍدْبَع نب ُدَّمَحُم َرَمْع وُبأ ُتدَحُملا ُيِوَعْللا ةماّلعلا

 بلت ماَلْعب فوُرْعَملا

 7 . نيقئامو ع َنّييِسَو ىَدْحِإ َهَنَس َدِلُو
 ظاَّفُحلا ال ِثْيِدَحلا يِف حْوُيُشلا داَدِع يف َوُهَو «ةّياَعلا ىَلِإ ُهْنَع َرَثْكأَف «ةّييَرعلا يف اًبلْعَت مالو
 . .هدانسإ ٌولعو ففدضو «برعلا ناسلل هظفح ةَعَسِل هثركذ اَمَّنِإَو

 . .ةغللا مْلِع يف رم ابأ نوقت وي ال بدألا ٍلْهَأ ني ةَعاَمْج ناك : لاق
 .(مال/10 ءالبلا مالعأ ريس .هأ. ف هوقو اًنِيْويَش عييج ُثْيَأَرَف ثيدحلا اًمأف

 نأ يلاب ىلع رطخي مل :نيثدحملا نم هاور نمو ثيدحلا ديناسأ درسي خيشلا ناك امنيح (؟)
 نيذلا ةاورلاو لاهمعب درس يتلا ديناسألا ضعب يف ركذ امنيح نكلو «هظفح نم كلذ نوكي

 خيشلا ْنأ يف كش ىندأ كانه دعي مل : اهوور يتلا ثيداحألا ظافلأ ركذي 0

 ىواتفلاو ةمخضلا تافنصملا - مدقت امك - يلميو لب «ظفح نم اهلج وأ ديناسألا هذه يلمُي

 !هظفح نم ةليوطلا
 ةنامألاو قدصلل هيرحتو هعرو ىلع :تارابعلا نم اهوحنو هظفل ملعأ ال :خيشلا ل لديو

 .لقنلا يف



 هنأ مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت م

 ٍلاَقَم نَع ّلَُي 000 اهني نعئاؤلا ةانشإ 5 اذ: ها نوال زق

 ِسْفَن يف اَهَنوُبُت ّنَّطلا ىَلَع ُبَْلَكُي اَهِقُرُظ َةَرْثَكَو اَمَدُدَعَت ّنِكَل ءِديِدَّش وأ ٍبيِرَق
 : اذ لطفل 1 دق لب ؛رْمَآْلا

 ّط 2

 0 اب امن 5 ُلاَقب

 :َلاَق ٍدوُعْسَم ِنْب هللا ٍدْبَع نمت ٠ .حيحَص داتشإب ينطقرادلا ىَوَرَق
2 
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 ذك بنك نق ةعفح عم لك يف كج لْهَأل ُرْرْبَي هللا َّنِإَف ؛ةَعُمْجْلا ىلإ اوُعِراَس»
 . (اًينّدلا ىف ٍةَعُمْجْلا ىلإ ْمِهِعَراَسَت دق: ىلع دثو تنزذ لف ووك روُفاَك

 0 ا 5 ي م, ىبكإ غ4 هل ا ءىي مم5 عموم عم مس 5 ا
 خرم لجان وا يرد الإ هق رعي الا ريما ووعسم نبا قي رح يرلا اذهَو

 مها < شر 5 2 و نع 07 01 1 هس و هس 2 هو :

 هذخأ نوكي نأ زوجي الَو قل تينلا نع ا ةرتتش كانا َكِلَذب ُمَلْعُي © يبن
0 

7007 

 يف ٍةَعُمْجْلا َمْوَي ُنوُكَي اميِف - فيداحألا ٌرّهْشَأ َوُهَود ِسَنَأ ُتيِدَح اّمَأَ

 ا م :ةكجلا قوش َناّينِإَو ةعَيؤْرَو هللا ةزايز ني رخآلا

 هامش تو دفق زد ل16 وُنأَي اًنوُسَ ِّنَجْلا ي ّنإ» :َلاَق هلك هللا َلَوُس

 دَقل ِهَللاَو : مُهوُلْهَأ مُهَل ٌلوُقَيَ ؛ الاَمَجَواَنُْح َنوُهادزيَك . ماتت موجود يف وت

 :ةاّلاَمَجَو اًننح اَنَدْعَي مُندَمْرا دَقَل ِهللاَو ْمُنَأَو :َن نول ويف الاَمَجَو انيَح اَنَدْعَب مُندَحْزا
 و9

 اَلاَمَجَو اًنْسُح َنوُداَدْرَي ِهيِفَو ءَقوُسلا َنوُثأَي مُهَّنَأ اَّلإ هيف َسْيَل اَذَهَ
 ا ا ل : اًضئأ
 قوس اوتأَي ُمل اوناك َنِإَو ءالاَمَجَو انسخ ِمُهْنَع ْمِهِتْبْبَع يف ا

 5 أَو

 «ةرابعلا صن دارأ لب «ىنعملا ركذي ْنأ درُي مل هنكلو «هانعم رضحتسي خيشلا نأ بير الو -
 ؟اذه نم مظعأ ةقد ّيأف

 .(5 م8930 )1١(



 ىَفاَنَي ال 0 نم ٍثيِاَحَألا ا هلاك :
 ص
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 تناك : هي اتي رخآلا يف رخأ ( ٍءْيَشب ِنْيئيِدَحْلا ها

 .ٌباَوَّصلا وه اْذَهَف مك 0لِقَتْسُم رَّبَخ ةَلِزْنَمب ُةَد ايدل كلت

 و لك للاي نق ةدايولا نم ءاهقفلا ايف تفلكخا ام اذه َننَبَلَو

 ُلْغِم ؛ اًهْعِاَوَتَو ةَحاَِْلاَو ْيْهَنلاَو ُرْم هلا َيِه يتلا ماكخألا يي َوُه اَمَّنِإ َكِلْذ َّنِإَ

 َلاَقَو «[؟ :رونلا] 4َةدلَج هنأ اَمْنَي ٍدِحو َّلُك اوُدِلَجأَك نزلو ةنارلا#» :ىَلاَعَت هللا َلاَق اَم

 1 0 تلت نه : ''"ماع ُبيِرْغَتَو ِةَئاِم ُدْلَج ٍركبْلاب ٌركبلا» :هلي ننلا

 هنأ ىَلَع َروهتلا نأ مم ؟ي فرو هيَ : ِهِلْوَقِل حْسَن ُةداّيُرلا ِهِذَه

 6-0 ا َوُهَو .خسنب

 ْمَل امه اَذَهَق :ةَضْحَمْلا 00 يف ٍرَخآلا ىَلَع ِنيَرَبَحْلا ٍدَحَأ

 .ديِزَمْلا ٍفاَنث ْمّل اَذِإ ُةداَيرلا ُدَرَ ؛ ال كنك 0

 03 2 ضمور 2 دم كور ور كل ا ل

 :اًمِلاَع وأ ءالِقاَع الجر تْيأَر :َلاَق مث ءالجَر تْيَأَر :َلاَق ول اُلجَر ْنِإَ

 َنْيَبَو ةَلَطلا ٍروُمَأْلا يِف :ِةَداَيرلاَو ٍديِرْجَتلاَو ءِديمَتلاَو ٍقالظإلا نيب قرف

 .ةيِربَحْلا ٍروُمَأْلا يِف َكِلَذ

 يِضَمْقَي ال : اَلاَمَجَو اًنْسُح ْمِهِهوُجُو ٍداَيِدْزا نِم ِثيِدَحْلا اَذَه يِف اَمَو

 ْمَلَو لامع انسخ وذا زنك مُهَجاَوْزَأ َنِإَف ؛حيّرلا يِف َكِلْذ ٌراَصِحْلا

 لَصَح ام ىَلَع ُةداَيِز حيّرلا يِف َلَصَح َنوُكَي نأ ُروُجي لب ؛حيّرلا يِف مُهوُكَرْشَي
 َّنأب ِثيِداَحَأْلا ِّيِقَب نم اًرَصَتْحُم ُتيِدَحْلا اَذَه َنوُكَي ْنَأ ُروُجَيَو ءَكِلَد َلْبَق مُهَن

4 40 

 .اَهب َنَرَتْقا اَم َعَم ىَلاَعَت هللا هةر

 .(1590) ملسمو ,(5559) يراخبلا هاور )غ0(



 هنأ مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت مم

 يف َنِِلِزاَنَم يِف هللا َنْيَأَر ُتاَنِْؤْمْلا مُهْؤاَسِ َنْوُكَي نأ ٌنكميف اذه ىَلَعَو

 ءاخ امك ةيورلا وه تيسلا» ناك اذإ ٍلاَمَجْلاَو ٍنْسْحْلا دار ماو * َضَتْقا َةَيْؤَر َةَّنَجْلا

 ىَلِإ َنوُحوُرَي ُلاَجّرلا َناَك اَيْنَّدلا يِف مُهّنَأ اَمُك ةدوخأ ةيفاعأ قف اَرَسْفَم

 ٍةاَلَصِب هللا ىَلِإ َنُهَجَوتَي ّنِهِتوُيِب يف الا َكِلاَتَه هللا ىَلِإ وي سوك رق ٍدِجاَسَمْلا

 25 ءاشْنلا كِلَذَكَو قالّصلا ٍهِذَهِب اًينّدلا يِف ارو د اجلا ٍرْهْظلا

 [ة: :١ 8-:١٠ءالك] . نان قع ناش هلكشي ال ةتاكتش هللاو هبَسَحِب لَك ّنِهِ هِتاَلَصِب اًروُن

 نِم َرَثُكَأ [ِةَيْؤُرلا باب :يأ] باَبْلا اَذَه يِف َعَمَج اًدَحَأ اَنْمِلَع اَم واله

 ١/51 4١[ .يناهبصألا ٍظِفاَحْلا مْيَعُن يِبَأَو ,يرجآلا ركب يبَأ باَتك

 اَسوُلُج اَنُك :َلاَق يلجبلا وللا دبع ِنْب ٍريرَج نَع '7”«ِنْيَحيِحَّصلا» يب يال
 امك ْمُكَبَر َنْوَرَكَس م ا 5 ِرْدَبْلا َهَلْبَل ِرَمَقْلا ىلإ َرلكَن ذإ هلل هللا ٍلوُسَر َدْنِع
 َلْبَق ٍةاَلَص ىَلَع اوُبَلْفُت ال نأ ْمُتْعَطَتْسا ْنِإَق تور يف َنوُماَضُن ا مقا اَذَه َنْوَرَت

 َلَبَق َكْيَر ٍدْمَحي ٌحَيَسَو#» :أَرَق مث ّمُك ,كاوُلَعْفاَف اًهِبوُرُغ ْغ َلْبَق ٍةاَلَصَو ِسْمّشلا عوُلُط

 32١[. :هط] «ايورغ لبق 1 نوعا عوُلُط

 ءِلوُبَقْلاِب ة ٍةاَقَلَتُمْلا ٍضْرألا ا ا ا صل

 نسل ٍلْهَأ ِرْئاَسَو ِثيِدَحْلا ٍءاَمَلْعْلا َدْنِع اَهْيَلَع عَمْجْمْلا

 لدي ءءاَمْلا ٍفْرَحِب مُكُحْلِل ٍفْصَوْلا وأ تقول مُكَحْلا َبيِقْع ل وُلعمَو

 . مك لِ فض تول نأ نْلَغ

 َدْعَب ُنوُكَي ىناّكلاب طْفّللا ذأ هب َنوُندَي ال ال :َنوُيِوْحنلا ُهُلوُقَي يِذَّلا ُبيِقْعَتلاَو

 هب نونعي اكن ِففظَعْلا ٍِفوُرَخ 1 اَسيَو اَهِنوُدِبَو ءاَمْلاِ ٌدوُجْوَم اَذَه َّنِإَق ؛ دوال

 ا

 .ِكْيَز ماّيِق َبِقَع ٍهِسْفَل يِف ٌدوُجْوَم وِرْمَع ماَيِق
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 . 095 ملسمو (665) يراخبلا 20غ(



 كلا هنفلا ل ول ٍقِطْنَمْلا ٌباَتِك

 هود

 0 ا 0 اَذَه لق اذ
ِ 

 - 7 هد هم

1١ 
1١ 

 ىَلَع اوُبَلْعُت ا ْن 5200 د َنْوَرَكَس ْمُكَنإ» :ِي ُهَلْوَقَ
 .ةيقرلا و ِهْلَه ِءاَعِتْبا ٍلْجَأِل اَنُه اَهْيَلَع ةظكاعتلا نأ يضفي + ا

 نت ةظطفاقملا وكت نأ: ْعَنْمَي اَلَو ةيؤرلا هديل انيس ةكئاحلا َّن

 ءِباَوَّتلا كلذل يف 0 ةظفاتملا َنأَر :تلخأل اَهب ٌرَمْؤيَو كر ابا

 1 ِةَلِعْلا انتا 00 قَحياولا ٍمْكُحْلا َليِلْعَت هكا شا ايش” ةيورلل

 . ٌرْياَج : ماكخأ

 مسا

 ١ 03

 ن 5
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 ةويكملا نيوضتلا نأ ةةناحتوس ح هنري "هلآ ىلع لكلتلا ؟ كوفأ

 موُمُْلا اًذَه ْضِراَعُي ْمَلَو ءىَنْعَمَو اَظْفَل ءاَْنلا ُلَمْشَت َنينْؤُمْل ةَرِخآلا يف ِةَيُرلاب
 ٍِضراَعُمْلا نع مِلاَّسلا ٍليِلَّدلاِب ُلْوَقْلا َبِجَيَف ءَكِلَذ نم َّنُهَجاَرْخِإ يِضَْقَي اَم
 8٠[ - 31 َ . مِواَقْمْلا

 مها ص

 ْمِِراَصْبَأب هللا ُنْوَرَي َنيِنِمْؤمْلا ١ َّنَأ ىلع اهمَنأَو مالا ا 0 0 0

 اّلِإ اوُعَراَتَي ْمَلَو ءْمِهِراَصْبَأِب اْنَّدلا يف ُهنْوَرَي ال مُهَن

 ىَرَي ْنَل ْمُكْنِم اَدَحَأ َّنَأ اوُمّلْعاَو» :َلاَق

 [ه١ ١ /5] .(َتوُمَي ىَّتَح هبر

 يب 2 2

 .ةنجلا لهأ ءاسن :يأ )١(
 مكنم دحأ ىري نل هنأ نوملعت» : ظفلب .(7775) يذمرتلا دنع وهو «حيحصلا يف ذ هذجأ مل )0

 .«تومي ىتح هبر



 0 يح ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 7 مس

 )ِ؟ در مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم ىأَر 2

 0 ىَأَر» ا ٍساَّبَع نْب 0 الو كلا» ىف َتَبَ رس

 00 تركن 00 ان ْيَتَرم داوم

 ٍِساَّبَع ُنْباَو ءِنْيَعْلا َةَيْؤُر ْتَركْنأ َُِياَع :َلاَقَق اَمُهّنيب َعَمَج نم ٍساَّنلا نم

 .ِهيبَعب ُهآَر ُهَّنأِب ٌحيِرَص ْطْفَل ٍساَّبَع ِنْبا نع ْتْبْنَي ْمّلَو

 0 لَو ودان هز. لوف ةراكو .ةيؤ لا قلل راك دمك ُماَمِإْلا َكِلَّذَكَو
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 مالك ضْعَب اوُعِمَس ِهباَحْصَأ نِم َةَفئاَط ّنِكَل ءدِنيَعِب هآَر ُلوُقَي دّمْحَأ َعِمَس ُهّنِإ ٌدَحَ سس م
 010 3 0 6 َس #4. رضا ب 96 م وعم نىإ6 1

 ِساَّبَع ِنْبا مالك َقلَظُم سانلا ضْعَب ٌعِمَس امك ؛ نيَعْلا ةَيْؤَر ُهْنِم اوُمِهَمَك قّلْظُمْلا

 ءنيعلا 0

 مم ل 2- 01 ه3 وك و ل 0 سم هس

 نم ٍدَحأ نع كلذ تّبث الَو (هِنْيَعِب هر هنأ يِص فَي اَم ٍةَلِدَألا يِف
6. 

 ٌةَحيِحَّصلا ٌصوُصُنلا لب ؛َكِلَذ ىَلَع ُكُدَي اَم ِةَنُّسلاَو ٍباَتِكْلا يِف 9 ةباكصلا

 دع هللا لوس فلاي :َّلاَق 7 يب نع "غولن حبجصا)) يف مك ءَّلَدأ هيف ىَلَع

1 
1 

 . (ُهاَرأ 1 ٌرون» :َلاََف ؟كَبَر تْيَأَر لَه ل ع د 1 572 أ

 لأ ايدل انلعج امو» :ِهِلْوَق يِف ٍساَّبَع ِنْب نع * (ِنْيَحيِحَصلا» يِفَو

 در لاو وما ع يف ةلتلا بشوي هني لإ كَ هه وعاموم هت هت
 .هي يِرْسأ هليل هلي هللا ُلوُسَر اَهَيرَأ ِنْيَع

 )١( ملسم هاور )١175( :مجنلا] 4069 كر ام ُداَوْفْلأ بدك اذ :َلاَق ٍساَّبَع ِنْبا ٍنَع :ظفلب ١١[ء

 (ِنْيَنَرَم هِداَوُمب ُهآَر» :َلاَق 1 : مجستلا] 4«©) ىزأ هر م دَئلط» .
 دقلوو» : كَ هللا لوق نع لي هللا لوسر تلأس ات#َو ةشئاع نأ (170) يو ا ىور (0)

 :َلاَقَف ؟[١ :مجنلا] © مل َهَلَْن ها دقو ء[7 :ريوكتلا] 4 ْنيبْل نيب يلا 2
 ّنِ اًطِبَهنُم ُهئَْأَر ِنْيَتَرَمْلا ِنْيَئاَه َر رْيَغ اَهْيَلَع َقِلُخ يِّلا 0 لج وُ م اَمّنإ»

 .(ٍضْرَأْلا ىلإ ٍءاّمَّسلا ّنْيَ اَم ِهِقْلَخ ْمَظِع اًداَس ِءاَمَّسلا

 .ملسم دنع هدجأ ملو 0888(2) يراخبلا (5) 5( )١78(.



 ع قِطْنَمْلا ٌباَّتك
 7 ا

 حا

 َناَكَف «جاَرْعِمْلا هَلْيَل ِهِيْيعِب ُهآَر اَمِب َساّنلا ربخَ هلال وتاكل اقؤ53 ووَعُو

 هوني ن ىأز نأ مكنون لَ وَ ُهَبَ هل

 َكِلَذ َعَقَو د َناَك وّلَو ءَكِلَذ ُرْكِؤ َِئِباَنلا جاَرْعِمْلا ِثيِداَحَأ نِم ِءْيَش يِف َسْيَلَو

 [ه١٠  هدحرت] . هنود ع

 ههه

 َه

 ؟ةمايقلا موي مُهَحَر داَقُكَلا ىَرَي لّهو ,هللا ءاقل ىنعم)

 (؟ هللا مهملكت لهو

 َفَصضَو يلا هتاحبس هللا ٌءاَقِل وه ام يا ُهَمَحَر - ليس ” دي 1

 4( نوُمِجَر هَل ْمملَو حير اوُهَلُم مكن َنْنظَي َنِدَلاا» : ىَلاَعَت ِهِلْوَقِب َنيِعِشاَخْلا ِهْنَطِ

 .[55 :ةرقبلا]
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 ٍفَلَّسلا نِم ةّمِئاَط ُهَرَّسَق دَقَف ُءاَقّللا ام :- ُءاَضْرَأَو ُهْنَع هللا َيِضَر  َباَجَأَ

 : اوُلاَكَو ٍريِسَمْلاَو هلا ل نقاتل ةنياعملا ننَفَتَي ب اَمِب ِفّلُخْلاَو

 0 يور ركنا نك يلع اقللا ِتاَيآب اوُجَتْحاَو «ةل# هيد نقم الا َءاَقِل

 . ْمِرْيَغَو ِةَلَِتْعُمْلاَك ؟ةّيِمْهَجْلا نِم هلا

 ِءاَقِلَو بوُبْحَمْلا ِءاَقِلَو «ّىِلَوْلا ِءاَقِلَو 0 ِءاَِل يِف ءاقللا نفق

 مَلْلاَو َوَذَللا َّعَم ُهَتّساَمْمَو يِقاَلُمْلا َةَرَشاَبُم ُنَمَضَتَي اَميِف ٌلَمْعَتُْي دَقَو 0

 نإ :ُهُلْوَق اَذَه رخت نِيَو .©"0«ُلْسُقْلا َبَجَو اَناَتِخْلا ىَقَتْلا اَذِإ» :َلاَق
 كنس .4و عب

 .[4 :ةعمجلا] © ل 00

 كا

 +( دق َنآْرُقْلا نأ َيِهَو ءاهيف نات ملكت لشن ءاَلْؤَم ُمَرْلَي ْنِكَل

 اعدك َكْيَر لِإ حيك َكَنِإ نضل اهيآكيظ :َلاَق اَمَك َنوُنِمْؤُمْلا ُهاَقْلَيَو ُراَمْكْلا ُهاَقْلَي

 ل ٌبلَقْنيَو 0 امسي اباسح كسا ف 7 7*1 ههنيمس ةبتك قوأ ن ََس مَ 9 هيقللمف

 )١( ملسم هاور )949(.



 ا ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت مرصع | مرسل

 ًارييس لَضَو 09 اروُس اوغذي ٌفْوَص (2 ءورهظ رو هبك َقوأ نم امو ((ك) ارورسم ِيِلِه

 .[1؟ - 5 :قاقشنالا] 0
 5 هورثمه م 3 2 وسن < 6م

 مأ « مهنع بجتحي ُبِحَتْحَي مَ رم مُهَبَر َنْوَرَي له :ٍراَمُكْلا يِف ُساّنلا َعّراَتَت دَقَو

 0 مهيب نع مَنِ الك» :ِهِلْوَق ٍرِهاَظب اًكّسَمَت لاب ُهَنْوَرَي ا

 يف مُهَل ّظَح ال ُراَُكْلاَو ميِعَتلاَو ِةَماَرَكْلا أ ةيؤرلا نآلز [18 ةيفتستلا]

 ؟َكِلَذ

 اَمُك ؛ُبِحَتْحَي ّمث ُهَنْوَرَي لَب :ٍفُوَصّنلاَو ِثيِدَحْلا ٍلْمُأ نم ُكِئاَوَط ْتَلاَقَو
 نبأ كيدك قو هرزغر ييجصلا»# نزيل ةكيجشلا) كيداعال كلذ: ىلع

  وآْرُقْلا ٍرِجاَظ ِةَققاَوُم َعَم ءاَمِرْيَغَو َةَرْيَرُه يِبَأَو ٍديِعَس
 َكِلَذ ُليِلَدَو ءاوُبجحُ ّمُث اوُئَياَع هنأ رشي 08 دجخلو :ُهّلْوَقَو : اوُناَق

 هّنأِب ٌرِعْشَيِف دكت ناك تفخلا ن نأ َمِلْعَف «ن ةويوجحل ليم موي مهَيَن نع ْمُهَنِإ» : ُهّلْوَق

 ةّيؤرلا َدْعَب ٍبجَحْلا يِف ّوُه مَن كلك ءِمْويلا َكِلَذِب ٌُصَمْخَي

 ِءاَّمِل ىَلِإ ْمِسَقْنَي ُءاَقّللا ذإ ؛اَميِعَن اَلَو َةَماَرَك ْتَسْبَل ٍراّمُكْلا ُةَيْوُرَو :اوُناَق

 اَهْنَّمْضَتَي يلا ورا اَذَكَهَف ءِباَذَعْلا ِهْجَو ىَلَع ِءاَمِلَو ماَرْكِإْلا هج 0

 .ُءاَقّللا

 َةَدَم ةئايقلا يف مُهَل مَلَجَتَي هنأ ةَرْيَرِه يبأَو ب ليِعَس يأ ثيِدَح يِفَو

 0 َوَّرَم َلَّوَأ مُهَّل ىَّلَجَت ام َدْعَب َنيِقِفاَنُمْل ٌنيِبمْؤَمْلل

 [ة58- 553/53 0

 :راَمُكْلا ِةَيْؤُر يف ُهئالَتلا ُلاَوْقَأْلا ةده؟ ]

 ُهَل ٌرِيْمْلا اَلَو ٍرْفُكْلِل ُرِهْظُمْلا ال ءلاَحب مُهَبَر َنْوَرَي ال 0

 ا دما مالك ٌموُمُع ُلْدَي ِهْيَلَعَو «َنيِرْخَأَتُمْلا ِءاَمَلُعْلا ِرَثْكَأ ُلْوَق اَّذَهَو

 . ْمِهِرْيَغَو دّمْحَ ما باَحْص

 ِتاَرَبْغَو اَهيِقفاَنُمَو ِةَمَأْلا ِهِذَه يِنِمْؤُم نِم َديِحْوّتلا ٌرَهْظَأ نم ُهاَرَي ُهَ



 ل م88 يىلسللللم ل 9 لل ____  اح ل ٍقِطْنَمْلا ٌباَتِك

 قاب سب كت هع ىو اق رم 24 م 02 أ آ هَ
 هَنوُري الف َنيِقْفاَنِملا نَع ٌبِجَتْحَي ةَماَيِقلا َةَصَرَع يِف ِكِلذَو «باتكلا لهأ نِم
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 يِضاَقْلا َرَكَذ دَقَو وسلا ٍلْهَأ ِةّمِئَأ نم ةَمْيَرُخ ِنْبا ِرْكَب يبأ ُلْوَق اَذَهَو ءَكِلَذ َدْعَب

 .َروُهْشَمْلا ٌتيِدَحْلا ٍفِقْوَمْلا يِف مُهَل ةل# ِهِناّيْنِإ ِتيِدَح يف ُهَوْحَن ىَلْعَي وُبأ
 ىأَر اذِإ م يع ٍفيِرْعَت َةَيْقَر ُهَنْوَرَي َراَمكْلا نأ :ُتِلاَكلا 07 9 و هاهو كر 08 درو ايم ن9 3 وو 0

 . ْمُهِباَقِع َّلَتْشَي ُدَتْسَي دو «ْمُهباَذَع َْمُظْعَيِل مُهْنَع ُبجَتْحَي ُبِحَتْحَي م السلا

 لْهَأ نِم ٌةَفَئاَط ذإ ؟ةَيْؤّرلاب هللا ٍباتك يف الارق نم لَك ىَقم اذ ا

 ِتِلَي اورمَك َنيِدلا» :هللا ٍلْوَق يِف اوُناَق ماَمِإْلا لطب للا هللا ِدْبَع وُبَأ مُهْنِم ِةَّنّسل

 . ةَئياَعُمْلاَو ةَيْؤرلا ىَلَع ُّلُدَي َءاَقْللا َّنِإ ٠0١[: :فهكلا] فيتو َمِهَيَ
 2غ م

 ىَلَع ٍراَصْئَألاِب هللا ٍةَيْؤُر يِف ُةَم ِةَي لاما 0 © يِضاَقْلا َلاَق

 . َكِلَذ ىَلَع مُهَل َنيِقِفاَوْمَل

 أ نلف نوف 0 ا ِهْذَه نِم ٍفّلَّملاَو ٌّقَحْلا ُلُمَأ ُرَخآلا ُقيِرَمْلاَو -

 .ُهَنْوَرَي ال َنيِرِفاَكْلا َّنَأَو ءِداَعَمْلا يف هللا َنْوَرَي َنيِنمْؤُمْلا

 ىلع - اهني نمو لا زوج لومي نم - ألا عام اَده تب
 . ٌدوُدَرَم لِطاَب َوُهَف عاَمْجِإلا َدْعَب ٍثِواَح ٍلْوَق َلُكَو ُىَل َنيِرْفاَكْلا ةيؤر عم

 : نيففطملا] 9(6) َنووُجَحَل يو مهيب نع مني آلك» :ُهَئاَحْبُس ُهْلْوَق :ُةَدْمْعْلاَو
 موفي مب 0 َكِلَدَو ِمْوَيْلا َكِلَد عبِمج يف مِهبَر نع مُهَبْجَح مُكَي ُهَنإَف 0

 يف مُهْبَجْحَي ُهَّنِإ :ليِق وّلَك ِقَماَيِقْلا ُمْوَي َوُهَو [5 :نيففطملا] 29 َنيِبلَعْلا_ٌبَرل ُساَّنل وزر هر ُ

 ل ءٍبِجوُم ٍرْيَغب ِظْفّلِل اًصيِصْخَت َناَكَل :ٍلاَح َنوُد ٍلاَح

 ٍناَيَب ّجَرْخَم َجَرَخ ُماَلَكْلاَو «َنيِنِمْؤُمْلِل َةَمِئاَد ْنوُكَت ال َةَيْؤُرلا َّنِإَف ؛َنيِنِمْؤمْل
 م غو

 اَلَو ِباَقِع ىف َنوُنمْؤُمْلا مُهَيِواَسُي نأ الق هب و موُئاَرَجَو ب بل اج د مهتبوفع

 .نِمْؤُمْلا ٍفاّلْخب قالظإلا نع ترخشم َرِفاَكْلا نأ َمِلِعَف ؛ هاوس ٍءاَرَج



 تت 812215 هدل-ل-بل-لبص” اع ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 7” ع مرسل

 ْمَظْعَأ ٍراَّئلا يِف مُهّنَأ ٌموُلْعَمَف :َنيِبوُجْحَم ِةَماَيِقْلا ٍةَصْرَع يِف اوُناَك اَذَِو
02 

 مهر
 اليم لصأَو ع ررعتلا يف َوُهَف نمعَأ هوزله ىف تاك ن نمو : م َلاَق دّقَو ءاّيجَح

 ُقاَلْظِإَو 13174 :هطت «َصَعَأ َة ةمقلا يو مرشوا» :َلاَقَو «[77 :ءارسإلا] 0

 [م07 - 41/51 . ةَيْؤّرلا عاونأ ( ٌلَضْنَأ َيِه يتلا َةَيْؤُرلا يِفاَنُي ىَمَعْلاِب ْمِهِفَص
 0 هَ هو دخت كاقكْلا 28 000 02 20

 ؛ِديِْقَت ٍرْيَغ نم مُهّبَر َنْوَرَي َراَّفُكْلا َّنأِب َلْوَقْلا َقِلْظُي ْن يعاب نبت مقل ١

 ني
 يِفَف ءُباَوَنلاَو ُةَماَرَكْلا اَهْنِم ُمَهْفُي َراَص دق َةَقَلِظُمْلا َةَيؤُرلا َّنأ :اَمُهُدَح 0 و هر 2 ا م و راء 2 جم 37 04 مَآ

 | ليلا تذاع ُمِهَوُي اَطْفَل َقِلظُي نأ فهعأل فلز فات ٌماَهيِإ َكِلَذ تال

 4 2ع ا وه 2 م - 2 2 ا قرر 1 ْنَأ

 .اروثام سيل ظفللا اذهَو «يفلسلا نع اروثام نوكُي ل

 يو وع 0 201 2 مشو 0 3

 [50 4/5 . ليِمَجْلا ِلْوَقْلا نع

 َميِلُكَت  رافكلا :ي يأ - ِمُهْملَكُي هللا نأ مم

 ِءاَمْلُعْلا نِم َناَك نِإَو ءٍةَمْحَرَو ميِرُكَتَو ب ٍرَمتَو خ

 [ 4/1 . لمح 1 َرَكْنَأ نم
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 ع )ا اى م 0 00 م 1

 (حجرأ ةجرد ةئام ةنجلا يف نإ)
 :ناظفل هل ثيدحلا :ُهْدك ميقلا نبا لاق امج ١

 ءامسلا نيب امك نيتجرد لك نيب ام ةجرد ةئام ةنجلا» :امهدحأ

 ءامسلا نيب امك نيتجرد لك نيب ام ةجرد ةئام ةنجلا يف نإ» :يناثلاو

 .ىنعملا ميقتسيل ؛تبثملا وه باوصلا لعلو «(يِف) :لصألا يف )١(

 . يذمرتلا حبيحص يف ئنالآلا هحّحصو 0( يذمرتلا هاور (0)
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 َةِطَتَمْلا ٌباَّتك
 ذا تتتتتتتتك

 وهو ءظفللا اذه حجري انخيشو .''”(هليبس يف نيدهاجملل هللا اهدعأ ضرألاو

 ٠١57/١[ كردتسملا] .كلذ نم رثكأ ةنجلا ةجرد نوكي نأ يفني ال

 هه ه

 (تاقولخملا نم ىنفي ال ام)

 ىَلَع ِةَعاَمَجْلاَو ِةَنُّسلا ٍلْمَأ فاسو اَهتمفأَو ةكألا تكس قدا مهب

 ٍرْيَغَو ٍشْرَعْلاَو ٍراَئلاَو ِةَنَجْلاَك ؟ةّيَلُكْلاِب ىَنْفَي اََو ُمَدْعُي ال اَم تارلتنلا ص
 م0141 . ٌكِلَذ

 خيش اهيف لاقف اهماودو رانلا ةيدبأ امأو :ُهْنك ميقلا نبا لاق مةدعغل

 فورعم كلذ يف عازنلاو .«فلخلاو فلسلا نع نافورعم نالوق اهيف :مالسإلا

 [؟148 حاورألا يداح] .نيعباتلا نع

 هه مه

 (ّصَن ٍةَعاّسلا ِتْفَو ٍديِدْحَت يِف ّيِبَنلا نع َسْيَل)
 َلاَق دق لب ؛ اًلّصضَأ ّصَن ب ٍةَعاَسلا ِتْقَو ٍديِدْحَت يِ هلك يللا نع سبل [دهخ ]

 وه اَّلِإ اقول ايم ال نو َدنِع اً اَمَّثِإ لق اهسرم نال َةَصَتلا ٍنِع َكَلَِي» : ىَلاَعَت
 تااويَسلا ٍلْمَأ ىَلَع َيِفَح :ْيأ 41187 :فارعألا] ه(ْضْرأْلاَو ِتوْمَّسلا ىف لَ

 ا
5 1 
 ل

 [مغ١/:] نقر لاو

 ه > ©

 (ةماقتسالا)

 فلسلا ريسفتو .ةماقتسالا تايآ هركذ لعب فنك 5 ميقلا نبا لاق 01 ١

 ىلع اوماقتسا :لوقي - هحور هللا سدق - ةيميت نبا مالسإلا خيش تعمسو :اهل

 .ةرسي الو ةنمي هنع اوتفتلي ملف هتيدوبعو هتبحم

 .(؟ 90 يراخبلا هاور 000



 هنأ مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت يل 0

 ١57/١ - 1١5[ كردتسملا] .ةماقتسالا موزل ةماركلا مظعأ :لوقيو

 ه6 هج

 نيقتملا هللا ءايلوأ

 [م15/75] . ايلَو هلل هلل َناَك اّيِعب اَِمْؤُم َناَك نَم [هدن]

 َوُهَو ِوُدَعْلا نِم ّوُدَعْلا نأ اَمُك امك ءُبْرَقْلا َّوَهَو هاو نيا 5 ُيِلَوْلا ةهدك]

 اَمِي ِهْيَلِإ َبَرََتَو «هِتاَيِضْرَمَو ِهِتاَبوُبْحَم يِف ُهَل ِةَقَئاَوُمْلاِب ُهاَلاَو نَم هللا ُنِلَوَق .ُدْعْبْل

 .ِهِتاَعاَط نِم هب َرِمأ
017 

 ْنِإ اَّمَأَك ءَكِلَذ ىَلَع َتاَم نَم َوُه ُقَلْظُمْلا ُنَِوْلاَو

 ا ا ا هنأ هللا مْلِع يف َناَكَ

 .ِءاَمَلْعْلِل ِناَلْوَق هيف اَذَه تبقاَعب هللا مّلِعِل طق ل 0 لا

 0 ؛ِنْيَلَْْلا َنْيَب ُعْمَجْلا َوُه :ُقيِقْحَتلا

 ةنرااقللا ملف نمف ؟راحت 01 وادعو ولالوو ووخشو وضقلو ءاضرو ياكم نو
 مَع ُهْنَع ِهاَضِرَو هتَياَلَوَو هللا ةَبَحَم 0 هبحم هب َّقِلَعَت دَقف ىَوْفَّتلاَو ٍناَميِإْلاِ ِهِتوَم ّنيِح يفاَوُي أ

22 

 هب َقّلَعَت دَقَك ٍرْفُكْلاِ تؤم نيج يارب لأ ةثم لا مِلَع نم َكِلَكَ داو

 ام ضِْغْبُي ىَلاَعَت هللا َّنِإَف َكِلَذ َعَم ْنِكَل ءاَدَبَأَو اّلَزَأ ُهَظْحُسَو ُهُئَواَدَعَو هللا ُضْعُب

 . ِهوَم < َلْبَق ٍقوُسْفَو ٍرْفُك نِم لوألا َماَق

 ةل# َوْهَو َكِلَذ نَع ُءاَهْنَي امك َكِلَذ ىَلَع ُهْتْقْمَيَو ُهْضِغْبُي ُهَّنِإ :ُلاَقُي دق

 دَقَو ُهاَضْرَيَو هب ُرُمْأَي اَم ُّبِحُيَو ءىَوْقَتلاَو ٍناَميِْلا نِم يناّنلا ُهَلَعَف امي ُرْمَأَي
 و

 .َكِلَذ ىَلَع ذئتيح ةبلاوي ُهَنِإ : لاقي

 00 مس لا :َِلَذ ىَلَع ُليِلَدلاَو

1١ - 

1 

 هلع دع دل بل ٌرْفكَي نمو : ىَلاَعَ هلا 5 7 انك اق امني 0
 ُمَّرْصَأ زلوإ» :َلاَقَو ء[30 :رمزلا] «َكْلَمع نطل َتديْتَأ َنِل



 2 هنضلا ل ٍقِطْنَمْلا ٌباَتِك

 كول 4 ةنفت ىف اًدِساَف نانك و 4 0 # َنوُلَمَعَي اوك ا دع مُهْنَع طِبحَل

 ِناَلظطَبَو مَدَقَتُمْل هثرإ ِناَلظطَبَو ِهَحَْئتاَيَذ ٍميِرْحَتَو وفقا هبَحكْنَأ ِداَسَفِب 07

 [34- 57/11] . الِطاَب ُهجَح نات ِِرْيَغ نع ّجح دق َناَك ول ىَّنَح اًهِعيِمَج ِهِتاَداَّبِع

 ءاَنَتلا ىَلَع ُهَمَأْلا ْتَمَمَّتا ُتْيَحِب ِةَّمألا يِف ٍِقْدِص ُناَسِل ُهَل 1 نم 81

 لْهَأ َنْيَب ٌعاَرِن هيِف اَذَه :اِةّنَجْلا ٍلْمَأ نم هنأ :يأ] ؟َكِلَدِب ُهَل ُدَهْشَي لَهَم ِهْيَلَع

 .ماَعْلا رمل يف اَذَه ءَكِيَذب ُهَ دَهْشَي ْنَأ ُهَْسَْلاَو هَّنشلا

 ّنِكل «مُهَل هللا فمك اَمِ ماَوْفَأ َبِقاَوَع َنوُمَلْعَي دق : ِساَّنلا ٌصاَوَح اّنمَأَو

 اَذَه ُهَل َلَصَح ُهَّنَأ هب ٌنظُْي نَمِم اًريثك َّنِإق ؛وب ُماَعْلا ُقيِدْصََتلا ُبِجَي نَمِم َسْيَل اَذَه

 ِتاَمَساَكُمْلا ٌلْهَأَو ءاَكْيَش َّقَحْلا نِم يِنْعُي ال انَط َكِلَذ يِف اًناَط ُنوُكَي ُفْنَكْلا

 يف ٍلاَكْدِتْساِلاَو ٍرطَنلا ٍلْمَأَك ؛ىرخأ نوكلطخب و قرات نوريصت فاطاختلاو

 سو هفا باقي اوُمصتْعَي أ مهم مِهْيلَع بجو اََهِلَو ؛داهججلالا راو
 هللا باَتكِب + ين مُهَعاَرآَو هُهتَدَهاَقَُر ماكاو اوُنِزَي أَو للك هلوُس

 [50/11] . َكِلذ ٍدَّرَجُمِب اوُمَتْكَي اَلَو ءِوِلوُسَر 5

 يِف ٍرطاَف ة ٍةَروُس يف ريفراسلاو لا ةءاَيِلْوَأ ىَلاَعَت هللا َّرَكَذ 77 ١
 و وو

 ا مَع هني فتق ادابع نه ايطتا َنِنلا بتكلا نر ّمث» :ىَلاَعَت هلْؤَق

 ع 7 مل وس جرو 2 مود” ه» هه مل ا «© ركل دبكْلا ُلْمَقلا رم وه تكلِلد

 نأ ني تالي مَ مهنمو دصتقم مجنمو
 .[؟"؟ :رطاف]

 2 <  هللالع ص م يي هعمل .ءا 7 نينوي 0 جا ري  ة
 .ةصاخ ع دمحم َةَمَأ ةئالا هذه ىف ةئالغلا ٌفاَْصَألا هذه ّنِكل

 0 و

 َسْيَلَو ةَمَدَقَتُمْلا ممألا َدْعَ َدْعَب َباَتِكْلا اورو َنيِذَّلا مُه هلك ٍدَمَحُم ٌةَمَأَ
 ءاَلُؤَه نِم َوُهَق نآْرُمْلاِ ع نَم ْلُك لَب ؛ِنآْرُقْلا ٍظاَمُحِب اًضَتْحُم 3

 ٍةَعِقاَوْلا يف يّبّلا ِتاَيآلا ٍفالْخِب ؛ِقِباَسَو ٍدِصَتْقُمَو ِهِسْفَنِل مِلاَظ ىلإ مُهَمَّسَكَو

 مُهُرِفاَك ِةَمُدَقَتُمْلا ممألا ٌعيِمَج اًهيِف َّلَخَد ُهَنِإَف ٍناطِفْناِلاَو نيوتطللاو
 ع

 [ام8* - م5 /11] . ْمُهَنِمْؤُمَو



 0 2 بيب - 7 هْنَأك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 0

 :أ َرَْدُق نإَو ُهئاَداَبِعَو ُهْناَميِإ ُحِصَي ال نَم ةحه ]

 مِهْنَلإ َلَسْرُي ىّتح َنوُبَدَعُي ال مُهّنإ :َلبِق نإ - ُةَْعّدلا ُْعلبت ْمَل نمو ِراَنُكلا
 ْمَل نَمَف «َنيِقّتُمْلا َنيِنِمْؤُمْلا نِم اوُناَك اَذِإ الإ هللا ءاَيِلْوَأ نِم َنوُنوُكَي الق - 00
 .هللا ِء ايلؤأ نم نكي مل تاكيتلا كرت اَلَو ِتاَنَسَحْلا لْعِفي ال وللا ىلإ برقي درفت

 نع : :ِةَناَلَت َ, نع ُملَقْل عفرل : :َلاَق للي تلا َّنإَ ل ل َكِلَذَك

 0 ظيبتنب تكن عقلا نَعَو «َملَمْخَي ىَنَح يصل نَعَو «ٌَقيِقُي ىّنَح ٍنوُنْحَمْلا
 ُلْهَأ َقَمناَو اي َةَّسِْئاَعَو ْيِلَع ِْثي ل ٍدَح نِم ِنَئّسلا ٌلْهَأ ُهاَوَر دق ُتيِدَحْلا اَذِمَو

 ذو الع باو ثيم ع تلا نيطل كل وق قت ىلع ةَقِرْعَمْلا

 و

 04 و 4 0 ا وم 2 5 02 2 0

 2 7 7 0000 مب

 َمَتتْماَو ٍلِفاَوَتلاَو ٍضْئاَرَمْلاِ هلل ّنِلَو ُهَّنَأ َدقَتْعَي نأ دحأل ُروُجَي الق اّيِلَو َنوُكَي ْنَأ م

 ]3--١97[

 ٍروُمَأْلا نِم ٍرِهاَظلا يِف ِساَّنلا نمت هب َنوُريَمَتَي ٌءْيَش هللا ءايِلْوَأِل َسْيَل ا

 ٍقْلَحَب اَلَو ءاَحاَبم اًمهالك َناَك اذ ( ٍنماَِل َنوُد ساّبِلب َنوُزيَمَتَي الق «قاغاملا

 ْمَكَو ِءاََق يف ٍقيَدِص نم ْمَك :ليِق اَمُك ءاَحاَبُم َناَك اَذإ هرْفَط وأ هِريِصْقَت وأ ٍرْعّش

 مل اذ .ةكي ٍدَمَحُم ةمَأ ٍفاتضَأ عيمج يف َنوُدَجوُي لب 20007

 ملِعْلا ٍلْمَأَو ِنآرُقْلا لْهَأ يِف َنوُدَجوُيَ ٍروُجْمْلاَو ٍةَرِهاَظلا عَدبْلا لْهَأ نم 100

 . عاَرَزلاَ عاَصلاَو ٍراَجبّتلا يف َنوُدَجوُيَو ِفيَسلاَو ٍداَهِجْلا ٍلُهَأ يف َنوُدَجوُيَو

]15/11[ 

 لب ؛ئطْخُي اَلَو ظَلْعَي ال اًموُصْعَم َنوُكَي ْنَأ هللا َىِلَو ِطْرَش نم َسْيَل ادح']

 هّه او

 رومأ نمش هيلع ةبعذي نأ زوجي ٍةَعيِرَّشلا ِمْلِع ُضْعَب ِهْيَلَع ىَفْخَي ْنَأ ُروُجي

 ينابلألا هححًّحصو «(5407) دواد وبأ هاور )١(



 10 3 0 ا را ضْعَب َبَسْحَي ىَّبَح نيذلا
 2 د رق ل ا و 1

 م .ىَلاَعَت هللا ِةَياَلو نَع

 ا عب وكي ل ٌيِلَو َوُه نَم ُهَلوُقَي اَم عيوجب
 ا اكو هل هني اك لَعَو عْرَشلِل اًمِفاَوُم َنوُكَي ْنَأ الإ ِهِبَلَق يف ِهْيَلِإ ىَقْلُي اَم ىَلَع

 د ا ل ل ل ماهل

 ْمَلْعَي ْمَل نإَو ُهلَبْفَي ْمَل ُهَمَلاَخ نِإَو ا لي دَّمَحُم وب َءاَج اَم
 اسي ل 57

 [ 0/111 .هيف تفَقَوَت ؟فِلاَخُم مأ 0 قفا وم
 هر هيج رس

 نَمِل َكِلَذ يِف اَدْلَقُم ,«"ُلوُسَّرلا هب َءاَج اَمِم اَنْيَش فَلاَح نَم لك دود
 يف ْفَلاَحُي ال هللا َيِلَو َّنَأَو ؛هلل ّيِلَو ُهّنَأ ىَلَع ُهَرْمأ ىَب ُهّنِإَف :هللا ُيِلَو ُهّنَأ نب

0 

 مُهَل َنيِعِباَّتلاَو ٍةَباَحَّصلا ٍرِباَكْأَك هللا ِءاَيِلْوُأ ربْكأ نِم لُجَلا 8 ناك ولو ا

 . 20!َكِلَذَك نكي ْمَل اَذِإ فيك ؛ةَنُسلاَو باَتِكْلا لاح اَم ُهْنِم لَبْقُي ْمَل ٍناَسْحِإب

|)" /11[ 

 ىَلَع ىَّسَم وأ ِءاَوَهْلا يِف َراَط ول َلُجّرلا َّنَأ ىَلَع هللا ُءاَيِلْوَأ ََمنا 5.
 هيلو رمل ُهّفقاَُمَو لك ٠ هللا ٍلوُسَرل ُهتَعباَتُم َرَظْنُي ىَّنَح هب َرَتْغُي مل ِءاَمْلا

 ُةَقِراَحْلا ُروُمَأْلا ِهِذَمَو ءِروُمَأْلا ِهِذَه نم ٌمظْعَأ ىَلاَعَت هللا ِءاّيِلْوَأ ُتاَماَرَكَو
 ا نا ف د ا ١ كب 6-2 ناب 1 يقام ا

 هذه نإف ؟ هلل اودع نوُكَي دف هلل الو اًهبِحاَص نوكي دف ناك نإَو َةَداَعْلِل

 .كلذب اوظفلتي مل ولو مهلاح ناسل اذهف (؟)
 .ةّنْسلاو باتكلا ىلع هضرع نود «ءيش ّلك هخيش نم لبق نم ىلع ٌدر اذه (؟)



 هْنَأك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت مميت
 تا ا م تت بببببااااابب7لاب7بتسا ا 35-ْ

 و قصر ل ا ل رع هو 3 2 و 1 وع 0 2 رع

 نوكتو «َنيِقِفاَنمْلاَو باَتكلا ِلْهَأَو َنيِكِرشمْلاَو ٍرافكلا نِم ريثكل نوكت قِراَوَخْلا
 يش ُهَل َناَك نَم َّلُك نأ ّنَظُْي ْنأ زوجي الق ءنيِطاَيَّسلا نِم نوُحَتَو عّدبْلا لْهَأِل 2 7 0 ت5 ىيارجو ؟ 3000 له 28 شعر م 00 :١

 1 هكر كد ياما 4 كر ورب فك قايفافو مارح يزحف كلا ©
 ْمِهِلاَوْحَأَو ْمِهِلاَعْفَأَو ْمِهتاَمِصِب هللا ُءاَيِلْوَأ ُرَبَتْعُي لب ؛هلل ّنِلَو هنأ روُمألا ِهِذَه نِم

 5 8 ا م 5 ل يي 3م 2 هذآ سمكس هبل

 ٍناَميِإْلا ٍقِئاَقَحِبَو ءنآْرَقْلاَو ِناَميِْلا ٍروُنِب َنوُفَرْعُيَو َةَنّسلاَو ُباَتِكْلا اَهْيَلَع َّلَد يتلا
 ا .ةَرِهاظلا مالْسإْلا عِئاَرَشَو قَبِطاَبْلا

 ٍلاَوْحَأْلا َنْيَب اًقِراَف َِئِطاَبْلا ِناَميِإْلا ٍقِئاََحِب اًريبَح ُلُجَّرلا َناَك ْنِإ لو.و ]
 َلاَك امك :ءورول نم هبلق ىف هللا فَدَق دك َنَوُكَيَف ءةيناَطْيَّشلا لاَوْحأْلاَو ةناَمْحَدلا 6002 ع م 5 51 ا 2 ع 31 سماك ره: سا سالو سه هنن

 لَمْضتَو ومي ني ِنَتِك كيوم -دلوشرب أونماَءو هلل أوُمَتأ أوُنَم'َ ندا ايي : ىَلاَعَت
 عبس 7-5-5200 2 »وس حج ب 01

 | ١ /ى/11] .[7؟58 :ديدحلا] ل رفغدو ءهي نوشْمَت 5 مك

 هود 8: - وكل ارضا >< فلز زو م وعورو 000 هةحييتدل هع ميرو 2 م

 .مهنم تره ِهَداَبِع اهب ديوي يِتلا هللا ةكئالَم َتَأَر اذإ نيطاّيشلا 7 5
 1 . هتكئالمب َنيِنِمْؤَمْلا ُهَداَبِع ٌديٌوي ُهللاَو

 4 هو5 سه دس ناس َ 2 .ءا هم انتا 3 ورش ساس ع سمك ماس

 َنيِمِلْسملاِب ٍةَجاَحِل وأ نيدلا يِف ةجحل مهتاَماَرَك هللا ِءاَيِلَوأ راّيِخ كك
 1 . َكِلَذَك لكك ْمِهّيِن تاَّرجْعُم تَناَك امك

 2 م ا ل 0 5 - 00 5 كاتم ص

 اًرْدَق ُمَظعَأ اَذَهَو ءنِجْلاَو سْنإْلا عيِمَج ىَلِإ لِسْرَأ لَك ْدَمَحُم 5.4 ]
 04 9 2 يورو عا اه ا لا# 1 «؟ م2 نإ هو
 هل اوُرْخَس مهنِإف 1 ناميلِسل اورْحس نجلا نَوك نِم ىلاعت هللا دنع

 7 5 2 2 همي < .ء لاَ سس مص ريل 2 0 3 ٠ هللا رع سل

 هب هللا َرَمْأ امي مُهْرُمْأَي مهْيَلِإ لِسْرَأ للك دَّمَحُمَو ِكِلَمْلا مكُحِب ٌمِهيِف ُفّرَصَتَي
 هَ م6 هر و 3 هل. 26 هام 34 أ ُْس 00 3 1 حاج

 ّيبْنلا ٍةَلْزْنَم َقْوَف ٍلوُسَّرلا ِدْبَعلا َةَلْزْنَمَو ءهلوُسَرَو هللا َدْبَع ُهْنأِل ؛ُهَلوُسَرَو

 [ا 05/11 قلما

 2 ود دو فد 1 لقا نو سقف 8 406 عد تكلا هنلَع ل و
 نم نوموصغعُم مه اَمنِإ َءاَيِبنالا نأ اًهتمِئَو ةمالا فلَس ِهَيلَع يذلا 8

 «َيوَتلا بم هللا اَهْبِحُي يتلا َِبوَتلاِب مهُكِرْدَتْسَي هللا ْنَأَو ,بونذلا ىَلَع ٍراَرْفإلا
 [:5/11] .[؟١؟7 :ةرقبلا]

 ْيَلَع لب ِءاَلاَض َناَك ُهَتَبِقاَع ْمَلْعَي ْمَل خْيَش َعَم َرَسْحُي نأ بَلَط نم 5.5 ] 01 2 0 رنا هدو ها او * ل6 ف 6م هَ م يع
 8 ِهِدابع نم نيحلاصلاو هيبن عم هللا هرشحي نأ بلطي ب امي دخاي .هِداَبِع نِم َنيِحِلاَضلاَو ِهِّبن َعَم هللا هرشحي نأ ٌبلطَيف ءَمِلْعَي اًمب ذَْخَأَي ن 24 #آ 1 ع م د ل حا 37 00 4 مىقعر 5 09 00 7
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 ا َقِطَنَمْلا ٌباَتك

 .هعم ناك ٍةَعيرشلل افِلاَحُم اًحْيَش ّبَحَأ نَمْف اذَه ىلَعَو ل مخ 20 ا م َ - دك 2 ه ع م: 1

 رع ها ا ُُسذ 2 0 يك 1 55 2س ه- هَ

 0 هت ريع رخ < م ا : هذ 2 00 2م و 6. 2

 . ٌنيِقتملا تانّسَح مظعأَو «ناميإلا 0 قثوأ نِم ِءالُؤَه َةَبَحَمَف ؛مهريعو

 [00086-ها١و/١11]

 رخال هج ه6 م و 2-50 1 رس 4 ا 2 13
 ءاَهرْيَغَو سْمَحْلا ِتاَوَلَّصلا نِم َهلوُسَرَو هب هللا َرَمَأ اَم ن 7 َنيِذَّلا م ة.»

 ّس لا 0 1 .6 أ ا عوور 0 0 0 5 نال ع سد د 8 لل

 لل الإ نوُرِذْني الو ءهَرْيغ َنودَبْعَي الو «هللا الإ نوُعْدَي الف هلل مُهَنيِد نوُصِلَخَيَو
 1 0 2 1 2 ْس عام 1 2 0 ساس عي سال يغ 2 أ

 هللا ٌتْرِحَو ءنوبِلاَعلا هللا دنج ِءالُؤَهَف .هلوسَرَو هللا مرج ام َنوُمَرَحيَو

 5 ملك # 2 هم 01 5 8م ل َس 0 ؟و؟

 «َنيِلاَّضلا َكِئَلَوُأ َنيِطاَيَش َنوُمِزْهَي ِءاَلْؤَهَو ءُْمُهُرُصْنَيَو مُهُدُيَوُي ُهْنِإَف ءَنوُحِلْفُمْلا
 01-2. 2 2 هنو ْش 2 ري مو م ا ا 2 و أ ا 7 008 .

 كلت نم اًئّيش اولَعَمَي نأ هللاب مِهِتناَعِتْساَو ِءالْؤَه ٍدوهش عم نوعيطَتسَي الف
 1-0 م سي 2 تال وسم 6 7 08

 .٠ ُريِطاَيَشلا َكِلِت مهتم ٌبَرُهَت لب ؛ةّيِناَطْيَسلا ٍلاّوخألا
 هه

 باّتِكلا لُهَأ َماَدَق ْذفْنَت ام اًنلاَوُحَأ :نولوقَي .َكِلْذِب َنوفرَتْعُم ِءالُؤَمَو أ خ ه5 رهين هع هر أ مر ه5 4 2 2 2 7 2 سم 0200
2 

 2 هورس 2 0 0 عب يدرت 3 2 3 هم م 523 04
 َةَماَعلاَو كّرتلاَو باّرعألا نم كلذك نوكي ال نم مادق كدمنت امنِإَو «ةنسلاَو

 لس سس د >2 ور 2 0 000 000 هعء؟ . مس وكس

 مكلَد امَنِإ8 :ِهباَتك يف لوقَي ىلاَعت هللا نِإَف مُهَفاَخَي نأ ِنِمْؤَملِل زوجي الَو
 2 هي رش رباسس حو “4 5000057 و
 .[١اله :نارمع لآ] © نينو منك نإ نوهاَحو ه وفات ,هءايلؤَأ وحب نطيل

]55-558/11١[ 

 َنيِلَسْرُمْلا ُعاَبّتا ِهْيَلَع ُبِجَي ال نَم هللا ِءاَيِلْوَأ يِف َّنأ َدَمَتْعا نَم ةة.4] 08 سهو كي عيار# هام م اوك 00 7 مم ن1 أ
 دق الِإَو بات نإف ٌتاَتَتَسُي ءَرْفاَك َوُهَف : ْمُهَتَعاَطَو ا 00 م 00000 م ىه ورع وس

- 3 

 5 0 أ َدَقَتع
 ديك رش امك ةدجلالشأ نم هنأ :هلثت نت ءاقلؤألا قف 0. 0 --_ض ىلا 0 3 هم 5 00 »

 لْهَأ نم هن ِءايِلْوألا ٍضَعَب ب هللا ُفْرَعَي لق اَمَكَو َقَنَجلاِب دبا ب لا 7 دكا

 0 .ةُدكَي ال اَدهَك :ِّنَجْلا شع وي (524 . مك
- 



 مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت سبع مع 5
 احس

 (نيتجرد ىلع هللا ءايلوأ)

 تا اد ىلا علا امك نوقتملا نونمؤملا مه : هللا ااكقلا

 وقتي اواكَو ْاَونَماَء لا © ترحم مه الو ْمهْبَع ْفَوَح ال هَل هي

 :نيتجرد ىلع مهو [3 237 :سنوي] ©

 نودؤي نيذلا مهو «نيميلا باحصأ نيدصتقملا ةجرد :امهادحإ

 .تامرحملا نوكرتيو تابجاولا

 لفاونلاو ضئارفلا نودؤي نيذلا مهو «نيبرقملا نيقباسلا ةجرد :ةيناثلاو

 لمكي رافغتساو ةبوت نم ٍدبع لكل َّدب ال ناك نإو .هراكملاو مراحملا نوكرتيو

 .هماقم كلذب

 نم ناك كلذ فحرمب ةلماع دق ةايك امو ةيفللا مآ اني املاغ ناك نمف

 وأ دنجلا وأ ءارقفلا وأ ءاملعلا ةسبل رهاظلا يف هتسبل تناك ءاوس هللا ءايلوأ

 لفاونلاب هللا ىلإ اًبرقتم كلذ عم ناك نإ نكل «نيحالفلا وأ عانصلا وأ راجتلا

 ناك قلخلل اًيداه هللا ىلإ هريغ اًيعاد كلذ عم ناك نإو «نيبرقملا نم ناك

 كَم اوما َنبِدلا ُهّلَأ مجيَرَيط :ىلاعت لاق امك .هللا ءايلوأ نم هريغ نم لضفأ
 1١[. :ةلداجملا] ؟ٍتحَرَد َرْلْلا أوُبوُأ َنيِنَّلَو

 نم نكي مل هنع هاهن امو هب هللا رمأ امب اًلهاج ناك نمف «كلذ نيبت اذإ

 ةدابعلاو دهزلاك هلوسرو امهب هللا رمأي مل ةدابعو ةداهز هيف ناك نإو هللا ءايلوأ

 .مهوحنو نابهرلاو جراوخلا يف تناك يتلا

 نم نكي مل كلذب اًلماع نكي ملو هيهنو هللا رمأب اًملاع ناك نم نأ امك

 [156 - ١54/١ كردتسملا] .اًرجاف اًقساف نوكي دق لب ؛هللا ءايلوأ

 هه

 (؟ةكْئالَملا وأ َمَدَأ يِنَب وحِلاَص :ٌلَضُفَأ اَمُهُتَأ)

 نع : ماسلا حبش ليس كنلقأ
 ؟َضْفَأ اًمُهُنَأ ٍةَكَاَلَمْلاَو َمَدآ يِنَب يِجِلاَص

 اَحَأَد 2

 ُلَضفَأ َةَكِئاَلَمْلاَو ِقَياَهْنلا ٍلاَمَك ٍراَبيغاِب ُلَضْفَأ ِرَمَبْلا ٍيِحِلاَص َّنأِب :َباَجْأَ



 ل ٍقِطْنَمْلا ُباَنِك
 حا اللا 777بلل222ل2722---77 7ص 7خ

 1 ليالي ا امع ةوهرتت «ئلغألا قيقذلا ين ذآلا ةكيالملا ذو اف ةياَذبلا َناكْغاَ

 م َنآلا َلاَوْح لا ِهْذَه 0 َبيَر و ولاة ِةَداَبِع يف َنوُقِرْعَتْسُم ءَمَدآ

 رشا لاو

 ٍلاَح نم لَمْ 8-5 وكلام يفق هةصلا لوخت دن ةكافلا موي قو

 [*44/4] . ِةَكَْباَلَمْلا

 0 اَي :ْتَلاَق َةَكِئاَكَمْلا َّنإ» :َلاَك ُهَّنَأ ورْمَع نْب هللا ِدْبَع نع َتَبَت ماونؤ ]
 اَمَك ٌةَّرِخآْلا اَنْ ] لَعَجاَف َنوُعّتْمَتيَو َنوُبَرْشَيَو مدا يف َنوُلُكْأَي َّمَدآ يِنَب تْلَعَج

 نَمَك ّيَدَيِب تْفَلَخ نم ةّيْرد لاَ م17 رعت لاق يءاكذلا مُهَل د 5 7

 يمرادلا ٍديِعَس ُنْب 00 ُهَرْكَذ .(َناَكَف ْنك ُهَ

 نوهت و ذَهَ ءَكِلَذ ٌكِلاَخُي اَم ا ل

 ءايْنَألا َّنَأ َوُهَو ءْمِهرْيَغَو ٍةَعَبْرَأْلا ِةَمِئَأْلا باَحْصَأ نِم ِةَنُسلا ىَلِإ َنيِبِسَتُْمْلا َدْنع

 ٍةَكْئاَلَمْلا نِم َلَضُفَأ ءالَولَو

 ["44/4] .'”ِنْييناَجْلا نم ة اولا هيف اَنْرَكَذ ُدَرْفُم ْتَئَصُم ةَلَأَْمْلا ِهِذَه يف اَنلَو

 يف اًليوط اًباهسإ خيشلا بهسأ ثيح 97"7(2 - ”0:0ص) يف ءاج ام دصقي هنأ رهظي يذلا )١(
 اهتيعن يف كلكشب اهتراق لعجت ريتك تاظرعلم هلعت ءاابسر يف نكلو «لوقلا اذه دييأت

 معدي ام درسو لا خيش ىواتف ةنايص :باتك بحاص كلذ ىلإ لام امك « «خيشلل

 هم ِءاَيِبْعَأْلا ضْعَب َلاَق دَّقَو :هلوق كلذ لاثم ؛كلذك اهريغ ىلع انأ ٌتفقوو .همالك

 . 1/5 ُيِبَْلا اَذَه َمَعَز اَمُك َسْيَلَو

 1 .تارابعلا هذه لثم قالطإ مالسإلا خيش ةداع نم سيلو

 | ٍداَبِع نم نإ :لثم «ةرهاظ ٌةراكن اهيف لب ٠ ءاهنتم يف رظن اهيف راثآب هداهشتسا :كلذ نمو
 َةَماَيِقَل ايِقْلا َميِقُي ال ْنَأَو ءاَهَناَرأل اَهيِكاَمُأ نَع َلاَبِجْلا وأ اََبَج َليِزُي ْنأ هللا ىَلَع َمَسْقأ ول نَم
 !!اًهَماَقَأ

 !! ٌةَعَلاَبُم اَذَهَو :كلذ ريربت يف لاق

 .(34) ُلاَلَخْلا ُهاَوَر ام َرَكُذ َّمُك :هلوق كلذ لاثم ,فرصتلا نم ريثكلا اهلخد ةلاسرلا هذهو
 .رشاعلاو خيباتلا الو ءرماسلا ليلدلا ركذي مل ثيح :«(778) يف امك ءفذح اهيفو

 هور ام قيداخألا ّْلَوَأ َوُعَو ةنِماَنْلا ليِلَّدلاَو :لثم « اهنم دارملا مهفُي ال تارابع اهيفو

 .(04) َةَمَلَس ُنْب ُداَّمَح
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 0 يح ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت مع ا م

 ُلاَمْعَأْلاَو ِةَياَدِبْلا يِف ىَرَج اَمب ال ٍةّياَهْنلا ٍلاَمَكِب ُراَبِيْعاِلا ل"

0 

 َنيِحِلاَّصلاَو ِءاّيِْنَأْلا ىَلَع ِةَكِئاَلَمْلا ليِضُفَت يِف َطِلَغ نم َطِلَغ اَنُه نِمَو

 اوُرَبَتْغا وّلَو ءاوظِلَعَف ْمهِصْقَنَو َنيِحِلاَّصلا ِةَياَدِب ّعَم ٍةَكِئاَلَمْلا َلاَمُك اوُربَتْعا مُهَنِإق

 يف ام لُك ٍلاَوَّرَو نحل ىضرَو ِناَنِجْلا وشك دغَب َنيجِلاَصلَو ءايِْنَأْلا لا
 427 ا هس

 هزارتلا عيب دحام 0 ةمحر هيف ام لك ٍلوُصْحَو ماَلَمَو صْقَن

 469 ردك َىَّبْع ّممَه ٌعْربَص مرص امي ٌمكيع ملم () باب لك ني مهلع َنُحَدِي ةكيلملاو»
2-3 

0 

 نِم ْمِهِرْيَغ ٍلاَح ىلع الحا مط ناقلا كلك تربع اًذِإَف [؟5 3 :دعرلا]
2 

 أ

 ماََم يف ٍلاَمَكْلا َلْبَق ْمِهِدَحَأ َلاَح َربَتْعَي ْنأ ِلِقاَعِل ُروجَي لَهَق اَّلِإَو (َنيِقِرْلُخَمْلا

 سول 99/1 .ٍبوُيْعْلاَو صْئاَقّتلا نم ٍةَءاَرَبْلاَو ليِضَُتلاَو حْدَمْلا

 7 !لصألا يف اذكه :عماجلا لاق كلذلو -
 !! . .ٍتاَوْذلاَو قِئ ٍقئاَقَحْلا ُفاَلِتْخاَو :َلاَق :(55”7ص) يفو

 . خيشلا بتك يف ريظن اهل دجوُي ال يتلا تاظوحلملا نم اهريغ ىلإ

 :رومأ كلذ ىلع لديو «هبابش يف اهبتك هنكلو «خيشلا مالك نم اهلصأ نأ :يل رهظي يذلاو

 .هبابش يف تافنصم هل نأ صن خيشلا نأ :لوألا
 خيشلا سّمن نم بيرق وهو «ماعلا خيشلا بولسأ نم بيرق ةلاسرلا بولسأ نأ 37

 . هتاريرقت

 .بابشلا يف الإ اًبلاغ نوكت ال ةدح هيف نأ 53

 تءاج كلذلو هاد .ىلغ صن امك مهطلاخيو ةيفوصلل هرغص يف أرقي ناك خيشلا نأ :عبارلا

 ادي ثاوغألاو ٍداَنْوَأْلاَو باَطْقَأْلا نِم مُه َنْيَأَو :هلوقك يتطاول

 . ("0/9) ؟ءاَبَجْتلاَو

 .لصألا يف اذكه :هلوقب كلذ ىلع عماجلا قلع دقو

 هذه لثم قالطإ هيلع دهعُي مل خبشلا نإف «كلذ هل قحو «مالسإلا خيش نم اذه ركنتسا دقف

 ةرئادلا ءامسألا امأ )577/١١(: يف لاقف كلذ ركنأ لب «ةيفوصلاب ةصاخلا تاحلطصملا
 باطقألاو ةعبرألا داتوألاو «ةكمب يذلا ثوغلا لثم ةماعلاو كاسنلا نم ريثك ةنسلأ ىلع
 هللا باتك ىف ةدوجوم تسيل ءامسأ هذهف :ةئامثالثلا ءابجنلاو نيعبرألا لادبألاو ةعبسلا

 00 .ها.فيعض الو «ءحيحص دانسإب لك يبنلا نع ةروثأم اًضيأ يه الو ؛ىلاعت
 .هل اهتبسنب (47 - ”8ص) مالسإلا خيش ىواتف ةنايص :باتك بحاص ككش دقو



 ا ٍقِطْنَمْلا ٌباَتِك
 | 441 يي كت تدشلخ

 ٍلاَوْخَأ ىَلِإ َرَطَن ُتْيَح ؛ِءايبْنَأْلا ىَلَع َةَكِئاَلَمْلا لصق نَم طِيَغ 5:* ]

 ٍراَدلا يِف هب اوُدِعُو ام ىَلِإ اوُلِصَي ْنَأ َلْبَق ءِلاَوْحَأْلا ِءاَنْنَأ يِف مُهَو ءِءاَيبنَأْل

 [46/11] :لاَمَكْلا ِتاَياَهْن نم ةّرخآلا

 هج م

 (ةَكِئاَلَمْلا َعيِمَح َمَدآل هللا َدَجْسَل)

 ود نم ويف عفت لا ُهقَلَ امل مكآ نع :ةق خبل -- ١ َلْيْس 7 ةدء؛ل]

 ؟ِضْرَأْلاَو ِءاَمّسلا ُةَكِ الم َدَجَس لَه : ُهَتَكِئاَلَم ُهَل َدَجْسَأَو

 أ

 هلْؤَق ند هعمل خذ 0 :باَجَأَف

 70١م. :رجحلا] <62 نوع ماذا ةكهلملا َدَجسف#» :ىَلاَعَت

 7-7 2 ا هريسة 6م 7 وو. 5 2

 « ةكيتلمْلا :هلوق نإف ؛ٍقاَرْغَتساِلِلَو موععلل 0 ِهْلَّهَف

 يِضَتْقَي ماّللاَو ٍفِلَأْلاِب ٍِفّرَعُمْلا عْمَجْلا َمْسا َّنِإَف ؛ٍةَكِئاَلَمْلا َعيِمَج يِضَمْفَي

 .موُمْعْلا

 . موُمُعْلا ْعَلْبَأ نم اَذَهَو 4 ُملك» .يناّنلا

 . موُمْعْلِل ٌديِكْوَت اَذَهَو «َنوُعَملا» : ُهَلْوَ :ُتِلاَثلا

 ُسيِلْبِإ مُهوُبَأ ْنِكَل «ِنيِطاَي ايثلا ني ٌدعأ ووجشلاب َنْيروُمأَمْلا يف نكي لَ
 . ىَصَعَو َعَنَتْماَق اًروُمَأَم َناَك َوُه

 .ٍدوُجّسلاِب ٍرْمَأْلا يف ِهِلوُحُدِل ؛ِةَكِئاَلَمْلا نم ٍساَّنلا ُضْعَب ُهَلَعَجَو

 .ّنِجْلا نِم مُهْضْعَبَو

 هتكئالم عيمج كيبأل هللا دجسُي ثيح « نمؤملا اهيأ - كل ٍردقو ةناكمو يفرش ّيأف )١(

 .كفرش نم كيبأ فرشو «نيبرقملا
 هللا ملعل هلان امنإ 886 ٌمدآ انوبأ هلان يذلا فرشلا اذه ّنأل ؛فرشلا اذه هل سيلف رفاكلا امأ
 نع ىلخت دقف :لقعلاو حالصلاو ةعاطلا لهأ نم نكي مل نمف «هل اًعيطُم اًحلاص نوكيس هنأب

 .هلجأل هوبأ فرش يذلا فرشلا



 هناك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت مسي

2 

 اَلَو ءدِلْصضَأ ٍراّبِتْغاِب مُهْنِم َسْيَلَو هِتَروُص ٍراّبِتْغاِب مُهْنِم َناَك ُهْنأ :ُّقيِقْحَتلاَو

 ليئاكيم اَلَو ليئاربج ال :ِةَكِئاَلَمْلا نم دَحَأ َمَدآِل ٍدوُجَُسلا نِم ْحُرْحَي ْمَلَو

 .اًمُهَرْيَغ اَلَو
٠. 

 ءاّيِلْوَأْلاَو ِءاَيبْنألا نِم ُهَرْيَغَو َمَدآ نأ ىَلَع ِةَّنّسلا لْهَأ ِهِب َلَدَتْسا امِم اَذَهَو

 اَذَهِلَو ؛ُهَل اًماَرْكِإ ُهَل ٍدوُجّسلاِب َةَكِئاََمْلا َرَمَأ هللا َنأِل ؛ٍةَكِئاَلَمْلا عيِمَج نِم ٌلَضْفَ

 ىَلَع َلَدَك [1؟ :ءارسإلا] «ّلَع َتْمَرَك ىلا اَدَه َكَئْيَءَرأ#» :ٌسيِلْبِإ َلاَق

 [ما/  ”:ه/:] هل هت نم يلع

 هه

 ىدهلا عابتا

 حَصْنَأَو ىَدْهَأَو هللا ٍليِبَس ٍقيِرَطب مّلغأ مِهْيَلَع هللا ُتاَوَلَص ُلُسُرلا م ةدد]
 نكي ْمل نِإَو ءاّموُرْحَم اًئطْحُم اًصوقْنَم ناك ْمِهِليِبَسَو ْمِهِيْنس نع ّجَرَح نَمف سس ه6 . ل 2 هضم ا صوا مث ريم افا اك ساس ها اك سل سس 2

 ]597/6١[ ا وأ اًقِساَف و اًيِصاَع

 ٍداَشَّرلاَو ءٍلاَلّضلاَو ىَدُهْلاَو ءلِطاَبْلاَو ْقَحْلا َنْيَب ٍناَْرُقْلا ٌعاَمِج 5 ا

 هللا َتَعَب ام َلَعْجي ْنأ :ِكاَكَهْلاَو ِةَواَقّشلا ٍقيِرطَو ٍةاَجَنلاَو ِةداَعّسلا ٍتيِرَطَو ءّيّمْلاَو
 4 مجهود ؟, ه(و هما مس هو سما ىعااش كا ع لك رو ورورع 20 وك وو

 ناقرفلا لصحي ِهِبَو .هعاّبتا ْبَجحَي يذلا ٌقَحلا مه هّبتك هب لّرنأَو هلسر هب

 . ٌقْدِصَو ٌقَح ُهَّنَأِب ُقَّدَصُيَف ءناَميِإْلاَو ُمْلِعْلاَو ءىَدُهْلاَو

 نِإَو ءٌقَح َوُهَق ُهَقْكاَو ْنِإَف ِهْيَلَع ُضَرْعُي ساّئلا ٍرِئاَس مالك نم ُهاَوِس اَمَو
 م رو ه2 6 و

 .لطاب وهف هفلاخ

 0 رو

 ُْفَرْعُي ال اّلَمْجُم مالكْلا َكِلَذ ٍنْرَكِل ُهَمَلاَخ وأ ُهَقَقاَو لَه ْمَلْعَي ْمَل نِإَو

 يذلا فاصنإلاو لدعلا نم اذهو «مهنع ءاج ام هغولب مدعو لهجلاب اًروذعم نوكي دق هنأل )١(

 7 .ىلاعت هللا همحر خيشلا هيلع راس



 ا ٍقِطْنَمْلا ٌباَتِك
27277-79777737 7 

 وأ ل ا

 رس وج رس
2- 

 .لوسرلا هن ءاك اه هه 5 00 3 1 م 3

 ٌّبلَملا لْثِم هةّيوَيْنُد» ٍروُمَأ يِف ْنِكَل ؛ٍلوُسَرلا 7 نِم ّمْلِع ُنوُكَي دَكَو
 ٍةَراَجَتْلاَو َةَحاَلْفْلاَو ٍباَسِحْلاَو

 هع د ا ْمْلِعْلا ِهِذَهَف ةّيِنيَّدلا ٌُفراَعَمْلاَو َهّيِهَلِإْلا ومالا هاو

 6 نيل ولا

 ُرَهظَي ِِداَقِتْعاَو ِهِلَمَع ِنْسُح ىَلَع اَنَدلا يف ٍنِمْؤُمْلِل َنوُحَي يِذَلا ُروُنلا قل ]
 ميِد ّنِِب مهيد ئعسي ِتتِمْؤُمْلاو َنيِمْوُمْلا ىَر َنّي» :ىَلاَعَت َلاَق اَمَك قَرِخآلا 9

 [؟ مه /16] .[١؟ :ديدحلا] # ره دكأيَو

 ٍناَكَم يِف َةاَلَّصلا َنوُدِصُقَي [ي ةباحصلا :يأ] ْمُهُروُهْمُج نكي ْمَل  ةده]

 مُهنّمِئَأ َناَك 7 كانتا دف نام وأ نق لزا لب هدف ةالطلا7ُلوُشولا نِصْنَب 0

 سا هيف ىَلَص ٍناَكَم يف ٍةاَلَّصلا ٍدْصَق نع ىَهْني ِهِرْيَغَو ٍباََطَحْلا َنْب رَمُعَك

١ 

 نا ا ناي اا ا طل
 00700 ا 2 5 2 هر 000 لوني 2

 مل هلك ٌيبنلا ناك نِإَو ءىَلَص ْثيَح ل دو هلكَع هللا لوس

 اَلجَر اهْيَر َرَمُع ُنْبا َناَكَو ءاَقاَقَتا لَصَح لب لغفلا َكيَنِ ا ٍّ

 .عابتالا نم اَذَه ىَأَرَق «عابتالا َديِدَش اَحِلاَص

 دئانسو ميلغو ناجنع ةيوشارلا ءافلكلا: نم ةناشلا فاو ةوأ امأو

 ءاهب اًعنتقم ناك يتلا لاوقألاو ءارآلا عم هلماعت يف هجهنم ملسملا مسري هب «ميظع نيتم مالك )١(

 ىلع اًريزعو اًبيبح فلاخُم ناك ولو هريغل ال قحلل بصعتي هبو ءاهدقتعي يتلا دئاقعلاو

 .سفنلا



 هنآك مالسإلا خيش لئاسرو ظواتف بيرقت #8 ا

 اوُنوُكَي ْمَلَف بك ِنْب يبأو ٍلَبَج ِنْب ِذاَعُمَو ٍدوُعْسَم ِنْبا لْثِم ْمِهِرْيَكَو ِةَرْشَعْلا
 .حَصَأ ٍروُهْمْجْلا ُلْوَكَو َرَمُع ُنْبا َلَعَف ام َنوُلَعْفي

 لأ َلَعَف يِذَلا ِهْجَوْلا ىَلَع َلَعَف ام لْثِم َلَعْمَي ْنَأ» :ةَعَباتُمْلا َّنَأ َكِلَذَو

 ةاَلَّصلا ٠ ُدْصَق َناَك نَّيَعُم ٍناَكَم يف َةَداَبِعْلاَو ًءالَّصلا َّدَصَم اَذِإَف .'"”هَلَعَم ُهَنأ

 ْدِصُْقَي ْمَل اَذإ اّمَأَو هُهل َةَعَباَتُم ا َكِلَذ يف ِةداَبِعْلاَو

 هل ةعياتم ال ةقلاكم نوكي

 َنْيَبَو َةَمِلَدْرُمَو َةََرَعِب َءاَعّدلاَو َرْكَّذلاَو ا َدَصَق :ِلّوألا ُلاَثِم

 هَل َةَعَب انُم عاملا َكْلِت ُدْصَق َناَك ِنْيَترْمَجْلا

 كياته 0

 . اًيِشاَمَو ابكاَر ٍِتْبَس ّلُك ءاَبُق يِتأَي َناَك ُهَّنَأ (نْيَحِيِحَّصلا»

 نأ ّقَح ميدي دلوأ نم اوشا لَ 1 ا ديل :ِهْيَلَع َلَوْن أ هللا َّنَأ َكِلَذَو

 ض تل دقو 0 اَذَهِب نحل 0 ُهَُدِجحَسَم َناَكَو ٠١8[« :ةبوتلا] «ُديِف موُقَت

 يِدِحَسَُم ّوه :َلاَقَف ىّوْقَتلا ىَلَع نسسوملا ٍدِحْسَمْلا نع لكس هنأ ؟خيجبملا)

 و هر 98 3 2

 «(اَذَه

 ٍنسْسَأ اًضْيَأ ءابق ٌدِجَسمَو تاتا ييوبصرا اَذَه يِف ُلَمْكَأ ُهَنَأ دي ديري

 رملي نأ تروم ٌلاَجِي ِهيِف#» :َلاَق اَذَهِلَو ؛ ل ِتْلَوَن هِببَسِيَو رتل ىلع

 َنوُجْنَتْسَي ٍلْسْغْلاَو ٍءوُضْوْلا َّ ءاَبُق لْهَأ َناَكَو 262١8 :ةبوتلا] «نوِفِطمْلا بج 2 دَّهأَو

 ُداَرأَق كلذ ُلْعْفَت ٌتَرَعْلا نك ْمَلَو ءٍدوُهَيْلا مهِناَريج نِم َكِلْذ اوُمَلَعَ ٠

 ودِجْسَم َنوُد ىَوْقَّتلا ىَلَع سس يِذَّلا َوُه َكاَذ َّنأ ّناَط ّنظَي ال ْنأ 4 0
 ٌدِيَسَمْل» :ُهُلْوَفَك ءىَوْقَتلا ىَّلَع ّى َسَّسَوُمْلا َوُه َنوُكَي ْنَأِب ٌقَحَأ ُهَدِجْسَم 00

 نك نس اوم رخو ءاّبُق َدِجْسَمَو ُهَدِجْسَم ُلَواَنَتَي كوقّتلا َلَع

 . ٍراَرصلا ٍدِجاَسَم ٍفاَلْخب 00

 .ةطبضنم ةفيرش ةدعاق ىهو للي لوسرلل ةعباتملا فيرعت اذه )١(



 هفرةدأكي وك

 7 ٍقِطْنَمْلا ٌباَتِك

 نِم ٍءْيَش ُدْصَق اَهِرْيَغَو ِةَيِدَمْلا 0 ٍفَلَّسلا ُءاَمَلُع ٌبِحَتْسَي ْمَل اَذَهِلَو

 َدِحْسَم اّلِإ ه5 بلا ٍدِحْسَم :ٌم َدْعَب اَهَلْوَح اَمَو ِةَئيِدَمْلاِب يتلا ِتاَراَرَمْلاَو ٍدِجاَسَمْلا
 م

 و ها ا

 2 ِهتَنيِدَمِب لو يلا لَو ماكسقلا نو اك يل َكِلَذَكَو

 ُهلُكأَف هَل هللا ُهَرَّسَي يلا َوْه ُهّنَأِل ؛ اَهِرْيَغَو ِنَمَيلا ّنِم اهل يلم .انهنف اق رلسم

 تا نس كاقلاو محلا ُحيطِبْلاَو بطرلا ُهْتْهَكاَفَو + ٌريِعَشلا ُهّرْيْخَو ةرْمَثلا

 ِصوُصُخِل ال ءِباَُملاَو راكظلا بول لا َناَك مه َكِلَذ نذل ٍ؛نَمَيْلا

 ل 0007 علا مُهفمكاَكَ ةددلاَو لا مُهُتوُقَو َرَكآ ِدَلَبِب َناَك نَمَف ءَكِلّذ

 دنع كلكتي َدَصَق اذِإ نكي ْمَل :رَمْلا ِنَمَيْلا ِرْيَغِب ُجَسْنُي اّمِم مُهْباَيِثَو ءَكِلَذ

 0 لا لب  ِِدَلَب يِف َسْيَل ام ٍساَبّللاَو ٍةَهِكاَفْلاَو ِتوُقلا
 | لا ا لا َكِلَّذ َناَك نِإَو

 1-0 0 - 1 ريخأ

 هعب اَمْنِإَق» َقّيْنلاَو ٍدْصَمْلا ٍراَبيْعا نم للك َيِبَّنلِل ِةَعَباَتُمْلا يف دب ال هَ

 .©«ىَوَت اَم ئرْما لكِ اَمَّنِإَو ِتاّبتلاِب ُلاَمعأل

 مآ هك يلا هيذ ىّلَص ٍناَكَم يف الإ َيْلصُ نأ ُدِصْفَي نكي ْمَل و رم نبا 0 000 03 57 و هم و هر عير 8 0000 اَذَه َعَمَو «ُحيِحّصلا َوُه مُهْرِباَكأو ِةَباَحّصلا ُروُهْمج ِْيَلَع يلا نأ معَ

 ُثَّهْذَي ةَباَحَّصلا ََ نم دَحأ ذاك الو ياو لد عت يف ةالطلا هيي

 [40ه 17 هيف علا ةرايرلل :ناوقلا يف ٍروُكْذَمْلا اَْا ىلإ

 الأ رثأ يِف ِهِل ِروُسَرَو هللا ُمُكُح ُهَل َنّيَبَت اَذإ ٍدَحَأ َلُك ىَلَع ٌبِجاَو قل ]

 ًةَعاَط ََضَرَف هللا َنِإَف هِلوُسَرَو ها ةَاَعُت يف اح عبي او الع ليَ

 ٌّقَح توبمَوُب ال َكْيَرَو آلق» :ىَلاَعَت َلاَق ءٍِلاَح ّلُك يِف ٍدَحَأ ّلُك ىَلَع للي ِهِلوُسَر

 تو ل هو دك
 [77/78] .[56 :ءاسنلا] «(©9 اَميِيَ انش اوماَسَو



 ا يح ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ا مم

 وو و

 ٍةَروُس يِف مُهْلُك ُنماَّنلا َرَكَف ول :َلاَق ُهَنَأ ؛هيط َيِعِفاَشلا نَع َيِوُر ] 35٠
 . ْمُهْنَفَكَل (ِرْصَعْلاَو)

 نَم اَّلِإ َنوُرِساَح ِساّنلا َعيِمَج َّنأ َرَبْخَأ ىَلاَعَت هللا َنِإَف ؛َلاَق اَمُك َوُهَو

 [15؟/18] .رْبَّصلاب اًيِصوُم َّقَحْلاِب اًيِصوُم ِهِرْيَغ َعَمَو ءاَسِلاَص اَئِمْؤُم ِهِسْفَن يف َناَك
 ماَلَكَو لاوالك ولا َنَمْدَأَو ُهاَعَدَو للا ىَلِإ ُدْبَعْلا َرَمَتْفا اَذِإ 9

 [18 ىَنُهْلا ٌقيِرَط ُهَل آ َحَتَمْلا : فلل هك ٍةمِئَأَو َنيِعِباَنلاَو ٍةَباَحَّصلا ٍماَلَكَو لوس

 َقَّدَصَو ُهَِناَعَمَو َتيِدَحْلاَو «ُهَيِناَعَمَو َنآْرُقْلا فَرَع نَم ُقيِدْصَت َسْبَل صح
 ُهَفرْعَي ال هب َءاَج اَم ام ُْرَثْكَأَو للك هللا ُلوُسَر ا يو : اَلَّصَمُم َكِلَذِ

 ]8١/5:[ .ةميش ل أ
. 

 : يف رْيَخْلا لك ريَحْلا اك 1

 .حِلاَّصلا ٍفّلَّسلا عابتا هبا

 لَك هللا ٍلوُسَر ِثيِدَح ٍةَفِرْعَم نم ٍراَثْكَتْساِلاَو - ب

 .هللا ٍلْبَحِب ماَصِتْعاِلاَو - د

 الدلال او ةقافيكلا نإ "رشدي لع 11و

 ةَفُْمْلاَو فاَلِخْلا ىلإ وُعْدَي اَم ٍَاَجُمَو - و
 ىَلَعَف :ِةَبئاَجُمْلا نم ٍرْمأِب هيف ُهُلوُسَرَو هللا َرَمَأ دق اَنِيَب اًرْأ َنوُكي ْنَأ

 [ 0/1 .ِنْيعْلاَو ٍسْأّرلا
 7 كو نإ < ير 1 5 دوو م

 الو .وّلُك ْقَحْلاِ ّرِقُتَو هللا ٍدْنِع نم َءاَج اَم لكي َنِمْؤُن ْنأ اَنْيَلَع 8
 .ِمّْلِع رْيَغب ملكت الر نوع ا ةوك

 نم امك هقتُشلاَو ِباَتِكْلا ٌعاَبتا وه َكِلْذَو ءِلُدَعْلاَو لعل ل كلش لب

 [غ50/4] .ٍفاَلَتْحاِلاَو ِةَوُمْلا ْأَمْبَم اَذَهَق ٍضْعَب نود نحلا نفي كمت



 تت قِطَنَمْلا ٌباَنك

 ُماَصِتْعالا اًهيِف يلا َةّيْلُكْلا َدِعاَوَقْلا َيِعاَرُي ْنَأ مِلْسُمْلا ىَلَع ُْبِحَي »0 ] 5 07-0 5 2م أ _ٍ 2 2 0 3 - 0 2

 .ٍةَعاَمَجْلا ٍةاَلَص لثِم يف اَمّيِس ال ِِةَعاَمَجْلاَو ِةَنّسلاِ
 7م بضم ل 5 ا 1ك 1 كم م هن هت ع5
 ةنسلا اوفَرَع َنيِذلا ِثيِدَحْلا ُءاَمْلَع مه َكِلَذ يِف ةَّقيرَط سانلا حصاو

 نَم مُهْنِمَو ٍةَفيِعَص ٌتيِداَحَأ ىَلَع َكِلَذ يف َدَمَتْعا نّم ِهقِفلا ٍةَّمِئَأ نم ذإ ؛اَهوُعْبناَو
 ملعْلا َّعَم ءُهَمْلاَح ام نود َةْنّسلا َكِلَذ َلَعَجَو ِهِدْلَبِب ُهَدَجَو يِذَّلا َلَمَعلا ُهَتَدْمُع َناَك * |١ سس ه1 )سس < ع مكش1) ينك تسمم لس عم مس روكر لسلك طعقموو < ج
 سَ 0 7 ا 000 2 3-1 3

 [ة 1 3 لُكَو كلذ ىف َعَسَو لق دلع تيبنلا نأب

 هم )يب هس 1 م هم 5 هد )كب هس صه 6
 مل اضخم ارش ناك و َةَقْرُف ْبِحوُي ْمَل اًضْخَم اَرْيَخ ٌءْيَس َناَك ول 755:]

 0000-00 . "1هَيبِفْلا َبَجْوَأ هيف نْيَرْمَأْلا عامِيْجاِل ْنِكل ُهُرْمُأ فْحَي
 ْرْيَغ ٌلاّوْخَأ ِةَنِسلا ُةَمَلاَحُم اًهيِف ٍلاَمْعَأ نَع ٌلّصْخَت يتلا ُلاَوْخَأْلا 599 ] ه2 ىف م6 ىه# 0 000 2 2 0 0 َ

 .ٌتاَريِثَأَت اًهيِفَو ٌتاَفَّشاَكَم اَهيِف ناك نإَو ٍةَدوُمَْحَم ع سا وس 0-0 202 0 2 2 2# ه2

 ٌبَقاَعُي دَقَف :ُهْنَع ىهن ام لْعِفَو ِةَنَّسلا نِم هب َرِمَأ اَم ِكْرَت ىَلَع َّرَصَأ اَذِإَو 0 بدأ مق هَ و 2 أم 2 يب ٠ َك هس مآ 2

 .ٍةَعْذِب ىلإ ايِعاَد وأ اًَقِساَف ٌريِصَي دق ىَّتَح ءِتاَبِحاَوْلا لْعِف ٍبْلَسِب

 ال َعَدبْلا نإَف ؛َناَميإلا َبَلْسُي ْنأ ِهّْيَلَع ُفاَخُي دّقَف : رئاَبكْلا ىَلَع ّرَصَأ نإَو

 !هراصتخا ىلع مالكلا اذه مظعأ ام )١(

 ةاكزلا ءادأو ةالصلاك «ّةَقْرُف ْبِجوُي ْمَل اًضْحَم اَرْيَح َناَك ول ءّئشلا نأ :هلكك همالك ىنعمو

 .ررضو ةنتفو رش يأ ببسي ال اهب مايقلاف «ةقدصلاو

 ىفخي ال هذهف «قح الب سفنلا لتقو ةقرسلاو ىنزلاك ُهرْمأ فْحَي ْمَل اًضْحَم ارش َناَك وّلَو
 .اهيلع ءالقعلا فلتخي الو ءمارحو ٌرشو أطخ اهنأ دحأ بيرتسي الو «دحأ ىلع اهرمأ

 سانلا عزانت ام بلاغ يهو ءدحولا رمألا يف ِنْيَرْمَأْلا عاَمِتْجا نم َنتِفْلاو تافالخلا عقت امنإو
 .كلذ ريغو ركنملا راكنإو داهجلاو ةرامإلاك «اهيبسي

 نل :اهب اودهتجاو ريخلا لهأو خياشملاو ةاعدلا نم سانلا ضعب اهب موقي يتلا لامعألاف

 بجيو ءاًقلطم اهبحاص مذو اهمذ زوجي الف ءّرش اهّضعب بوشي امبر لب ءاّضحم اًريخ نوكت
 لك مذ ثيح «مهل اًمِلاظ نوكي دق هنأ ملعيو ,مهلامعأ يفو مهيف نعط نم بساحُي نأ

 .ميظع ٌعفنو ٌريخ اهيفو «مهلامعأ

 ؛اًضحم اًرش مهدحأ باكترال ثدحت مل :ةّنّسلا لهأ ةّصاخو نيملسملا نيب ةلصاحلا نتفلاف
 ءيشلا يف عمتجا هنأل لب «لقاع هيلع مدقُي الو ءدحأ هلهجي ال مدقت امك ضحملا رشلا نأل



 100 هنأ مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت مع ةمع

 ْدَكَو «ِتاَر 00 باقطاكتلا ياو مهل 6 نعم داق ثا ده َعَقَو

 .هِرْكِذ ْعِضْوَم اَذَه َسْيَل ام اَذَه نِم اَنْفَرَع

 . َقِرَغ اَهْنَع فّلَخَت نَمَو اَجَن اَهّبِكَر نم : حوت ٍةَئيِفَس لاَ ُةنُسلاَ

 رام ني ةا

 اًيْنُدلا يِف هب ٍساّنلا ىَلوَأ َناَك َعَبْنَأَو َعَوظأ "هل َناَك نَم لك ةة؟ء] 5 سوك عل مك 81)١( < حا ع 2
 |[ .ةرخآلاَو

 ءايِلْوَأْلا نِم َّنأ وأ ِهيْذَه نِم ُلَمْكَأ هللكي َيَِنلا يذَه َرْيَغ َّنأ َّنَط نإ و

 4 ٍةَعيِرَش نَع ٌجوُرْخْلا م عسَو امك هلك دنحُم عير نع ُجوُوُْلا َُْس ع نم

 7 ُهَتَوْعَد نكت مل الن ىَسوُم َّنَل ؛ هتباتيسا دعب َدْعَب ُهْلَْك ُبجَي ٌرِفاَك اَذَهَف - اين ىَسوُم

 [هو  هم/117] . ةلككإو ىَسوم ٌعاَبتا ِرِضَخْلا ىَلَع بجي نكي ْمَلَو َة ةماَع

 ال َلُسُرلا هب هللا َتَعَب يِذَّلا َّقَحْلا ل يدم دع

 ىَلَع ٍشوُمْعَمْلاِب ٌُصِلاَخْلا ُْبَمَّدلا ُهبَتْشَي ال امك ةقراكلا ىَلَع ِِرْيَغب ُهِبَتْشَي
5 

 م1 .ِدقاَلا

 ٌيِعْرُشلا ْيِوَبْنلا ِنوُناَقْلا نع ّجَّرَح نَم ُهَّنَأ ْمَلْعَيْلَو َلِقاَعْلا رّبَدَتَيْلَل 5 ١

 تا وقتال تنل هلع َمَمْجَأَو ُةَنّسلاَو ُباَتِكْلا ِهْيَلَع َلَد يِذَّلا َيِدَّمَحُمْلا

 [ 1/7 .ٌُنيدلاَو ُلْقَعْلا ُهُدَرَي اًصِقاَنَتُم َرَخآ اًنوُناَق َّعْضَي تأ نلا جاَتْحا

 :مهدحأ لوقي نأ اّمِإ :نيرمأ نيب لسرلا مهيلإ لس اذإ سانلا م## ١

 .تائيسلا لمع ىلع رمتسي لب ؛اّنمآ :لوقي ال نأ امإو ءاثمآ

 رابتخالاو ءالتبالا هسبلأو «هالتباو َنْيِك برلا هنحتما «انمآ» :لاق نمف

 .بذاكلا نم قداصلا نيِببل

 .للك يبلل :يأ )١(



 ممول ٍقِطْنَمْلا ٌباَتِك

 .ىلاعت هللا زجعُي

 «مهنوذؤيو سانلا مهبذكيف «قلخلا ىلإ لسرلا لسرُي «ىلاعت تنس هذه

 1١7[. :ماعنألا] «ّنجْلاَو ضال َنيِطمَس رع ِيب 1 اَنلَعَج َكَِدكَول :ىلاعت لاق

 نمؤي مل نإو «هملؤي امب يلتباف هوذآو هوداع مهعاطأو لسرلاب نمآ نمو

 سفن لكل ملألا لوصح نم دب الف «مودأو مظعأ هملؤي ام لصحف بقوع مهب
 هل نوكت مث «ءادتبا ايندلا يف ملألا هل لصحي نمؤملا نكل ,ترفك وأ تنمآ ءاوس

 .ملألا يف ريصي مث «ءادتبا ةمعنلا هل لصحت رفاكلاو «ةرخآلاو ايندلا يف ةبقاعلا

 وأ نكمي نأ لجرلل لضفأ امهيأ هللا دبع ابأ اي :لاقف يعفاشلا لجر لأس

 ميهاربإو اًحون ىلتبا هللا نإف ؛ىلتبي ىتح نكمي ال :يعفاشلا لاقف ؟ىلتبي

 اوربص املف نيعمجأ مهيلع همالسو هللا تاولص اًدمحمو ىسيعو ىسومو

 يغبنيف «ءميظع لصأ اذهو «ةتبلأ ملألا نم صلخي هنأ دحأ نظي الف

 هل دب ال عبطلاب يندم ناسنإلا نإف ؛دحأ لكل لصحي اذهو «هفرعي نأ لقاعلل

 مهقفاوي نأ هنم نوبلطي تاروصتو تادارإ مهل سانلاو «سانلا عم شيعي نأ

 .هوبذعو هوذآ مهقفاوي مل نإو ءاهيلع

 .مهريغ نم ةراتو «مهنم ةرات :باذعلاو ىذألا هل لصح مهقفاو نإو

 ال يذلا بهذلاك ؛ءالبلاب صحمت ىتح حلصتو وكزت ال سفنلا نأ كلذو

 ةلهاج سفنلا تناك ذإ ؛ناحتمالا ريك يف نتتفي ىتح هئيدر نم هديج صلخي
 هللا لاق ءاهنم الإ رش هل لصحي الف ءدبعلل لصحي رش لك أشنم يهو ةملاظ

 .8/6 :ءاسنلا] ه؟َكِسَتت نِّف ََكَيَم نو َكِلَصأ 1و ُهَّلا َنِق ْوَئَسَح ْنِم َكْباَصَأ اك :ىلاعت
 1١97/١ - ١96[ كردتسملا]



 0 ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت مي مد

 هللا ةدشخو ىوقتلا

لا نو روت ىَلَع ."0هللا ٍةَعاَطب ٌلُجَرلا َلَمْعَي ْنَ 0 كالا
 0 9 هل

 .وللا َباَذَع ُفاَحَي «وللا نم ٍروُن ىَلَع هللا ََيِصَْم َكَْْي ْنَأَو ,"”)وللا َةَمْحَر
 [ة"*/١٠]

 ؟رِكاَّتلا ْيِدَعْلا وأ ُرِباَّصلا ُريِقَّمْلا 0 أ امي نماتلا نات كك ]
 و يد 7 م

 .ٍةَجَرَّدلا يف اًيَوَتْسا ىَوْقَّتلا يف اًيَوَنْسا ْنِإَف ؛اَمُهاَقَن

 ]11/ ١ ١([

 ِرْبَّصلاَو «- يزيدلا رْمألا ةَعاَط َيِهَو  ىَوْقَّتلا يِف [سانلا :يأ] مُه كلنا

 0-5 و َيِنوَكلا رَدَقْلا نم 4 هْيَلَع 0 كَ ام ام ىلع

َ 

 ٍةَداَعَّسلا لْهَأ نِم دع هللا َمَعْنَأ يذلا مُهَورْبْصلاَو ىَُقتلا لأ هاه اًمُدَحَأ

 مُهْيَلَع ام َنوُلتْمَي َنيِذْلا ُلْثِم ِرْبَص الب ىَوْقَلا نم عون مُهَل َنيَِّلا :ىناَثلاَو

 ٍِنَدَب يِف مُهَُّدَحَأ ةييصأ اذإ: نكل :فامركملا نورك فيو اةوتشنر ةةلشلا ف

 َرَهْظَو ُهْعَرَج َمظَع ُهُفيِحُي ٌوُدَعِب َيِلثبَأ وأ ِهِضْرِع يف وأ ِهِلاَم يِف وأ ِوِوْحَنَو ٍضَرَمِ

 لَه و

 َنوُرِبْصَي َنيِذَلا ٍراَجمْلا لْثِم ىَوَْت اب ٍرْبّصلا نم ٌّعْوَن مُهَّل ٌمْوُق : ُتِلاَثلاَو

 مالآلا ىَلَعَنوُروْصَي نيل عاَطقْلاَو ٍصوُصُللاَك م ْمِهِئاَوْمَأ لثم يف ٍمُهّيبِصُي ام ىَلَع

 يذلا قاويَدلا ٍلْهَأَو ٍباَتْحْلاَو ؛ماَرَحْلا ٍلْخأَو بضَعْلا نم ُهَنوُلعَي هب اَم لثم يِف
0 

 . اًهِرْيَغَو ةاابلاب لاونألا نهومل لكي اع ِبْلَط يف َكِلَذ ىَلَع َنوُرِبْصَي

 .ةعدبلاو ةيصعملا لمع نم جرخأ «هلوسرو هللا اهعرش يتلا ةعاطلاب :يأ )١(
 ولو اهب عراشلا دوصقم فالخ ىلع اهلمع نم جرخأ ؛ هبال ةارش قفو ةعاطلاب لمحب 9 )0

 هنكلو ءركنم نع ىهنيو فورعمب رمأي نمكو ءروجيو فيحي هنكل هلل دهاجُي نمك «هلل اهلمع

 .قفري الو وسقي
 .يئارملا جرخأ «صالخإب اهلمعي :يأ (9)



 ا ٍقِطْنَمْلا ٌباَتِك

 عاوْنأ ىَلَع َكِلَذ نم َنوُررْصَي ْمِهِرْيَغ ىَلَع ّوُلُعْلاَو ٍةَساكّرلا ُباّلظ َكِلَذَكَو
 . ٍساّنلا ُرُكأ اَهْيَلَع ُريْضَي ال يِنلا ىَدَأْلا نم

 يف َنوُرِبصَي ْمِهرْيَغَو ٍقْشِعْلا ٍلْهَأ نم ٍةَمَّرَحُمْلا ِرَوُصِلل ِهَّبَحَمْلا ُلْهَأ َكِلَذَكَو

 . .مالآلاو ىَدَأْلا نم عاَوْنَأ ىَلَع ِتاَمّرَحُمْلا نِ ُهنوُوْهَي اَم لْثِ

 اذ َنوُرِبْصَي الو اوُرَدَق اَذِإ َنوُقَتَي ال : ماَسْأْلا ٌرَش َوُهَ َعِباَّرلا ُمْسِقْلا اَنَأَو

 اًموزَج نشل ُهَسَم اَذإ ©) 69 اًعْنَم َقم ننال َّدإ» :ىَلاَعَت هللا َلاَق يا

 مّلظَأ نِ م مُهُذِجَت ءاَلُؤَهَف 1١[« - 9 :جراعملا] «(©9 اَعْوَْم دي ُهَنَس ادِإَو ©

 اولد هته ْنِإ ءاوُرِهُق اّذِإ ْمِهِعَرْجَأَو سانا ند نِمَو اوُرَدَق اَذِإ مهربجأو ِساّنلا

 عاَوْنأ نم ْمهِسْملَآ نع هب َنوُعْقدَي امي اوُلَحََو ةلوُمح ةْساَو كوَباَحَو كْوَفَفاَنَو كَل

 مُهاَسْقَأَو ِساّنلا مّلظَأ نم م اوُناَك َكوُرَهَف نإَو ءِلوُؤْسَمْلا ميِظْعَتَو ُلدْلاَو ِبْذَكْلا

 .اَوْفَعَو اًناَسْحِإَو َةَمْحَر ْمِهْلَكأَو اَبْلَ

 َنّيَبَو 4 هباَتَك نم ٍعِضْوَم ٍرْيَغ يف اًعيِجج «ىَوَتلاَ َرْبَّصلا» ىَلاَعَت هللا َرَكَذ دَقَو
 نَم ىَلَعَو َنيِقِفاَتُمْلاَو َنيِدِناَعُمْلا َنيِيِراَحُمْلا ٍراَمُكْلا نم ِهٌوُدَع ىَلَع َدْبَعْلا ُرْضْنَي لأ

 .ًةَبقاَْلا ْنوُحَت ِهِبِحاَصِلَو َنيِمِلْسُمْلا نم ُهَمَْلَط

 9 مدد ده َمِهِرْوَه ني مُكونَأيو أوُقَّتَت دو ًاوريِصَت نإ 36 يلع هللا َلاَق

 ١76[. ]11/ه؟  8١[ :نارمع لآ 09«4 يب ٌنيموسم و يكمل نم فلا َةَسْمْحَي

 همه م

 ءاعدلا

 هع وكي ْنَأ اّلِإ ُةَئَقاَحُمْلا :ِهَّلُك ِءاَعّدلا ىف ُةَّنُِسلا ”ة#؟

 ا

 تليين يف كلير ركذاو» : ىَلاَعَت َلاَق امك َكَِذ ِهَلُك ٍرْكّذلا يِف ُةَنُسلا ِلَب
 واس جه بود د 7 هس ا هس

 5١6[. :فارعألا] ل 2 ٌوُدْعْلاِ ِلوَقْل ص رهجلا نودو ةفيخو اعرضت

 َرَكْذُي ْنَأ لْثِم ؛ِةاَلَّصلا َجِراَح لك ِهْيَلَع ةالّصلا ىَلَع َرَصَتْا ول َكِلَّذَكَو



 هنأ مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت كر
 ت7 + 7 - اال طدلسلضأ

 وا

 . َكِلَذِب ِتْوّصلا َعْفَر مّلِعْلا ٍلْهَأ نم ٌّدَحَأ ٌبِحَتْسَي ْمل هَّنِإَك ِْيَلَع يلَصُي

 . َنيِمِلْسُمْلا ُءاَمَلُع ِهْيَلَع اَمِل ٌفِلاَخُم ٌمِطْخُم َكِلَّذ َلْئاَقَق

 َماَُق َنيِنَذَوُمْلا ُضْعَب ُهلَعْفَي يِذَّلا ىَضّرلا وأ ٍةاَلَّصلاب ٍِتْوَّصلا ُعُفَر اَمَأَ

 00١[ :2/5] .ِةّمَأْلا ٍقاَمّتاب ّمّرَحُم لأ ةرركف 1دهف عْمَجْلا يف ِءاَّبَطْحْلا ٍضْعَب

 هلك لا ِرْيَغ ىَلَع َيْلَصُي ْنأ يل ْيَِنلا ٍرْيَعِل له : ُءاَمْلُعْلا بانت فكل ]
 ٌحْوَن اَذَهَق ٍلوُسَرلا ٍرْيَغِل اًراَعِش َكِلَذ لجو ع ِهْجَو ىَلَع نكي ْمَل اذِإ ؟ادَرْفُم
 ىلا َوْم» :ىَلاَعَت َلاَق دَقَو ُهْنِم ُعَنْمَي اَم دل ل اعدل د

 [ة7/؟؟] .[47 :بازحألا] (هنكيتلَمَو و مَع لص

 ءاّمْسا َنيِعْسّتلاَو ٍةَعْسّتلاِب اّلإ ٌءاَعّذلا ُروُجَي ال :َلاَق نّمَع 9 مسن

 َلوُقَي ْنَأ ُهَّل لَه ءَنيِرْئاَحْلا َليِلَد اَي :ُلوُقَي اَلَو ءَناَنَم اي َناَّنَح اي :ُلوُقَي اَلَو

 ؟َكِلَّذ

 نبا ِدَّمَحُم يِبأَك َنيِرْخَأتُمْلا َنِم ٌةَمئاَط ُهَلاَق دق َناَك نِإَو ُلْوَقْلا اَذَه :تاَجَأَ

 | ْتَّلَس ىَضَم َكِلَذ ىَلَعَو ءهفالِخ ىَلَع ِءاَمَلُعْلا َروُهْمَج ّنِإَ ؛ ِهِرْيَغَو '' مزح

 :ووجْوِل ٌباَوَّصلا َوْهَو َهُنَمْيأَ

 ِنَع ٌحيِحَص تي ف ريل يول تا وقار يطا : اًمُدَحَأ

 نب دبِلَولا هاَوَز يذلا ّيِذِمْرُّتلا ٌتيِدَح اًهيِف ِساّنلا دنع ام ره رع للك يبل

 ىلا هله نرلومي ةووكلا ٍلْمأ ظاَفْحَو َةَرْمَح يبأ نَع ِبْيَعْش نع مِلْسُم

 نات ٌثيِدَح اًهيِفَو ءْثيِدَحْلا لأ ن ني ٍهيوُيش نع ٍمِلْسُم نب ديلا ُهَعَمج اعف

 . هّجاَم يبا ُهاَوَر ءاَذَه نِم يا

 2 تع اع

 ِباَتُكْلا يِفَن اَلَتَم ُيِذِْرَتلا ِثيِدَح يف اَم ىَلَع اَهنيغَت لبق اذ

 .(ناَّنَمْلا» ْمْسا َكِلَذَكَو . .(برلا» م مسا لْثِم ِثيِدَحْلا كِل

 هنأ : ىناثلا هجولا

 6-5 8 ل و

 ذإ
 ع

 لذ

 )١( ىلحملا يف امك )١/50(.



 ىَلَع يِنَلُد َنيِرِئاَحْلا َليِلَد اي :َلُق ُهَعَّدَو لْجَرِل هذ دّمْحَأ ُماَمإْلا َلاَق دَمَو

 هدم كِداَبِع ن نم يَا ندزاكلا قيرط

 نب
 يفلا كالذلا وم يللا 0 اوك هُنا ؛ُكيِلَدلا اه دع ذا

 رمل لبطألا يقارب َّدلا َّنأِل ؛ُروُهْمْجْلا ِهْيَلَع ام ُباَوَّصلاَو ءاَهب ُلَدَتْسُي

 تم يلد َوْوَك ءاَضْيأ وب ُكدَعْسَي ُكْيعْلاَك ؛وب ُكَدَعْسُي ام "زيلّدلا نا وُلَ ؛ِلوُنْدَمْلل
0 
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 ُهَءاَعُذ َباَجَأَو هللا ُهَعِمَس زْئياَج ِءاَعُدب َنيَّدلا ُهَل اًصِلُخُم هللا اَعَد نَم م ة؟و ١

 .©ئْم و أ اكونت ناك هاف

 َلاَق «َباَرْغإْلا تّلُكَتي ال ْنَأ َباَرعِإْلا ُهْنَداَع نكي ْمَل اَذِإ يِعاَّدلِل يِغَبْنَي ل

 .عوشخلا َبَهَذ ُباَرْعِإْلا َءاَج اَذِإ :َِلَّسلا ٌضْعَب

 + عم َسأَب الق ٍفّلُكَت ِرْبَِب َعَكَو اَذِإَف ِءاَع ءَّدلا يِف عْجّسلا ُفْلَكَت َُرْكُي اَمَك اَذَهَو

 نع

 0 ُناَسْللاَو يلق نم ءاع اَعّدلا َلْضَأ َّنِإَف

 وك 2 ١

 وُعُدَي اَذَهِلَو هديك ةحوَم تعض د مز وك ءاغألا يف هني لد نو

 لوول ل ليك اَذَهَو كك لبق هُرْضْحَي ال يلع حَمفب اد ولعب هب ٌرطْضُملا

 يِعاَذلا َدْصَق ُمَلْعَي ُهَئاَحْبُس ُهللاَو هَّيِبَرَعْلا ٍرْيَعِبَو ِةّيِبَرَعْلاِب ُروُجَي ا
 و ها واس

 فاعلا ٍفالتخاب :ِتاَرْصَأْلا م ٌجيِحَض ملعب هنِإَف ءُهَئاَسِل ُمُوَقِي ٌوَقْي مل 0 ُهَداَرَمَو

 [1454- 3 ياجعل عت ل

 ١  017ةَحيِحص َةَريْتَك تيذاخ أ هيف اع : ءاَعّذلا يف ِهْيَدَي هلك َيِنلا ُعْف عفر .

 .وحّنلا يف ٍباوّصلا هْجَو فلاَتو بارغإلا أطخأ :يأ )١(



 هنآك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت مح
 اًمِهِب ُموقَي دي ال ِناَئيِدَح وأ ٌتيِدَح اَّلِإ هيف ُهْنَع ل يل

]0/57[ 

 دصق نإو «بيثأ امهعفن وأ ريغلا كلذ عفنل ءاعدلا هريغ لأس نم 2951 ]

 .مثأي ال ناك نإو «لاملا لاؤسك ؛هنع يِهن طقف هسفن عفن

 مُهُضْعَب ِءاَعُدلا ٍبَلطِب َسأَب ال : اةّيِرْصِمْلا ىَواَتَمْلا» يف اضفنا اخيك ةلاقو

 اعوذ :ءاغذلا همن نرئلظَي :ئقلا ©ن1 كلدن نورتي ليعمل لخأ قكل 4 نطغت نف

 هدو هيل عك قل ١ لا ا

 */١557[ كردتسملا]

 هللا اّلإ اَهْيَّلَع ُرِدقَي دْقَي ال يِتْلا ُوُمَأْلا َنِم َناَك نإ ٍدْبَعْلا َبوُلظَم نإ فك؟ ]

 ِرْيَغ نِم ِهِنْيَد 5 ا 5 ٍِئاََبلاَو يدل نم ِهضيِرم اقف لطي نأ لِ ؛ ىَلاَعَت

 ىَلَع ُهَراَصِتْناَو «ةَرِخآلاَو اًينذلا ءالب نم وب اهوسلخأ فاقنأ ٍقَنَِيَعَم ٍةَهَح
2 

5 
 00 م 6.

 هللا نم ا تلقت نأ روش ا لولا ِهْلَهَف :ٌكِلَذ َلاَكْمَأَو ...ووُدَع

 . ىَلاََ
 .ِهّبرب ٌكِرْشُم َوُهَك َناَك نَم اًئياَك اًكوُلْحَم َكِلَذ َلَأَس نَمَو

 هّه و

 َنوُد ٍلاَوْحَأْلا ٍضْعَب يف ُهْنِم َبَلْظُي نأ ُروُجيَق : :ٌديَعْلا هيلع ٌرَدَقَي 5 ا

 . اهْنَع اّيِهْنَم ُنوُكَت دق و ةئئاج نوُكَت دق «َقوُلْخَمْلا ةلأشم» نك ضب
 و وب مم

 َيِوَر دقف هنود وه نَمِمَو ُهَقْوَف وه مَع ءاعذلا تلظَي نأ ٍمِلْسْمْل حَرْشيَ

 ٍةَرْمْعْلا ىَلِإ هلللذ َرَمُع َعَّدَو 6 َىبّنلا 3 ؛ ىتدألاَو نلغألا م ءاَعّدلا ُبَلَظ

 ©"”(يِخأ اي كِئاَعُد نم اَنَسْنَت ال١ :َلاَقَو

 لقنلا اذه بسن عماجلاو . .نوبلطي يذلا ذإ «كلذب نوزوفي لضفلا لهأ نكل) :لصألا يف )١(
 نم تبثملاو لما /ه) ىواتفلا رصتخم ىف لب «هيف هدجأ ملو «(تارايتخالا ىلإ

 .(ةةال") عورفلاو 2((6١ا/ص) تارايتخالا

 «(5895) هجام نباو )١594(« دواد وبأو «(ٌحيِحَص ٌنَسَح ٌتيِدَح اَذَه» :لاقو يذمرتلا هاور (؟)
 .(7555) دواد يبأ فيعض ىف ىنابلألا هفّعضو



 د جب ٍقِطْنَمْلا ٌباَتِك
 | ش١ يوت اح ا- ا- ا ا تتتتج

 م هش لاو ينرقلا ام كد نو هنأ ٠" «حيِحّصلا ي ىف ّتَبَتَو

 ١/[ ااا 0م كل َرِفْغَتْسَي 0 د نأ تفطتنسا

 ُمِرْلَتْسَي َعوُرْشَملا َءاَنْثلا نأ :ِءاَعّذلا ىَلَع ِءاَنَّنلا َّلْضَق ُنّيَبُي اَمِم 7 95*
 9 :2 5 7007 2 20 22 .٠ ٠

 اَمُك ؛ْمِهِيِطْعُيَف هللا َنوُلَأْسَي ُراَمَكْلا ذإ ءُةُمْرْلَتْسَي ال دَمَك ٌءاَعّدلا اَمأ 0 َناَميإلا ََض نى هك سل 2 46هاداو

 َكِلَذ ِوْحَنَو ِيِفاَعْلاَو ِقْررلا َلاَوُس َنِإَف ءْعِضْوَم ٍرْيَغ يِف ِنآرَقْلا يف َكِلَدِب هللا َربخأ
 .ءانْثلا فالخبب ٌرِفاَكْلاَو ُنِمْؤُمْلا هب وُعُدَي امم َوُه :َةَعوُرْشَمْلا ةَيِعدَألا نم

 م
 00 0 ءاَعّذلا ٍسْنِج ىَلَع ِءاََّتلا سْنِج ٍلْضَف ىَلَع لادا لِ ٍدَألاَو 2-8

 اني مك فل لا ىَلَع يصب مك ءُلوَُي م لفي ِّذوُمْلا عام دنع َل لاكي

 . ِءاَعَّذلا ىَلَع َءاَنَّدلا َمّدَقَق ءَكِلَد َدْعَب ُدْبَعْلا 0 3 ةليولا

 ا
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 مث ِلوُسَرِل َءاَعَدلا للا ىَلَع ءاَنَتلا هيف َمَدَق ُهَنِإَف ءِدُهَسّتلا َدْعَب اَذَكَمَو 2 2 3 2 م َ م ماو 1 و دا
 رص هجر

 ناك مم .ِناَسْناْلِ

 كال فيو الكم خف ْعَمْنَأَو ل ْذَقَأ َوُه اَم ِهْيَل راَفِتفإِلاَو ُهَل ِةّيِدوُبْعْلاَو هْيَلَع ِءانَّئلاَو هيَبَحَمَو هللا ٍةَفِرْعَم نِم ِءاَعَّذلاِي ُهَل ُلصَْي دَقَف ُهَئاَحْبْس اَحْبُس هللا اَعَد اَذِإ 55
 ِباَب نِم يل ُحَتْفَيَف ُهوُعْدَأَك ٌةَجاَح هللا ىَلِإ يِل ُنوُكَيَل ُهَّنِإ :ٍفَلَّسلا ل

 )١( ملسم هاور )5057(.
 .( 7/1١ .ريثكب ٍِسْيَوُأ نم َلَضْق ُبِلاَطلا َناَك َنِإَو :رخآ عضوم يف هلك مالسإلا خيش لاق (1)

 .( 5/1 .ِنِمْؤُم لُكِل ِنِمْؤُم لُك نم ٌعوُرْشَم ء ِءاَعّذلا ُبَّلَط :لاقو
 ةلاسملا ىف:لخذي الو":نموم لك نم ةاغدلا بلط زاوج ئري هلآ ىف رهاظ ان .همالك هيننت
 يل عدا :سانلا نم هريغل لاق نمو :لاق ثيح (198/1) يف كلذ يف فلاخ هنكل «ةمومذملا
 هب رومأملا كلذ لعفبو هرمأب اًضيأ وه عفتنيو ءاعدلاب رومأملا كلذ عفتني نأ هدصقو - انل وأ -

 .حوجرملا لاؤسلا نم اذه سيل «هب متؤم كك يبنلاب دتقم وهف ريخلا لعف رئاسب هرمأي امك
 نم سيل اذهف «هيلإ ناسحإلاو كلذ عفن دصقي مل هتجاح بلط الإ هدوصقم نكي مل نإ امأو
 ىلإ هكْرَت يذلا حوجرملا لاؤسلا نم وه اذه لب .«كلذ يف هب نيمتؤملا لوسرلاب نيدتقملا

 .ها.هلاؤسو قولخملا ىلإ ةبغرلا نم لضفأ هلاؤسو هللا ىلإ ةبغرلا
 )190/١(. ىواتفلا عومجم :كلذك رظنيو

 .نيلوق ةلأسملا يف هل لعلو



 ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت قم

 . ءاَعَدلا نَع ىبْلَق َفرَصْنَي اّلَكِل ؛ اًمَءاَضَق ىل َلَجَعُي ال ْنأ ُهَعَم ٌبِحَأ اَم ِهِتقَرْعَم

 ["م0/71]

 ردهم سا مد 7 يل اسلم كيو 00 1 هسه كعك

 هَلَوَح اَذِإ مث هيلا اًبنُم هير اعد رض نضال ّسَم ة» :ىلاتعت لاق نك

 هللا وُعْدَي َناَك ام َِسَن :ْيأ ؛[4 :رمزلا] «ُلبَق نم ِهّيلِإ ْأَُعَدَي نك اَم َىَش ُهْنَم َهَمَعِ

 َيِهَف ءاَهْيلِإ ُهُهجَوَت :ْيأ ِ؛اًهْيَلِإ َناَك ه َءاَغُد نِإَف :اَهبلط يلا ُهَج م ىهْيَلِإ
 هر م ا ع ص هر 6

 . اًمدِصْمَي َناَك ىتَلا ةَياَعْلا

 . هيَجاَح ىلإ هللا وُعْدَي ُهَنُوَك ىِسَن :هَريِدَقَت ناك : ةّيرَدِصَم (اَم» تَناَك اَذِإَو

 ام اَم ٍفاَلْخب ءٍروُكّذَم ٍرْيَغ ىَلَع اًَدِئاَع ههْيَلِإ» يف ٌريِمَصلا ىَقْبَي اَذَه ىَلَع ْنِكَل

 َلْبَق نم اَهْيَلِإ يِناَعَد يِنَلا هَنِجاَح يسع :َريِدَمَّتلا َنِإَ يذلا ىَنْعَمِب تاع اذإ

 .ِةياَعْلا ٍفْرَح (ىَلِإَو َقَجاَحْلا َبَبَس َناَك يِذَلا هللا ُهَءاَعُد َىِسَنَ
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 هْيَلِإ ِهِتَباَنِإ نِم ّبَّرلا ُبوُبْحَم َوُه اَم ُهَل لَصَح نو ُهلاَوُس ُهُدوُصْقَم ُلِئاَّسلاَف

 .ْموُدَي دَقَو ٍضَررَعْلاِ اَذَهَق : ِهِيَْوَتَو ِهَتيَحَمَو

 لاوس هس رلل تر خملا كلذ وكت نأ ذل ؛موُدَي 1 تلغألاو

 ُهوُلظَم اَنُهَف «وتَداَبِع ٍنْسْحَو 0 ٍهرْكِذ ىَلَع َةَناَعِإْلاَو َةَْوَتلا هللا َلأْسَي ْنَأ لم

 ساحتلا سيق : ِهلوَك يف اًيْنُدلا الإ ْبْظَي ْمَل نَم هللا ّمَد اَذَهِلَو ؛ٌبّرلِل ٌبوُيْحَم
 ٠١[. :ةرقبلا] «ِقلَخ ْنِم َةَرْحآْلا ف هل اَمَو اسيد ىف انتزاع آبو ُلوُقَي نم

 [ممل/_- مت

 انآ

2 2 © 

 (ءاقبلاب ءاعدلا)

 هيلع صنو «هنم غرف دق ءىش هنأل ؛دحأ لكل ءاقبلاب ءاعدلا هركي 75 ١

 ١//١1[ كردتسملا] .هللا ىوس حوللا ىلع عالطا ٍدحأل سيلو

 ه2 ©



 1 ب77777 ٍقِطْنَمْلا بانك َةطَنَمْلا تكاتك

 (ءاعدلا يف ميمعتلا)

 . "”ضرألا ىلع ءامسلا لضفك هصوصخ ىلع ءاعدلا مومع لضف 959 ]

 هه

 ىلاعت هللا ركذ
 ٍتاَفّصلاَو ةَدوُجْوَمْلا ٍروُمَأْلا يِف َيِه اَمّنِإ ٍلاَمَكْلا ٍتاَنِص َّنِإ ”ة:2هل]

 ا ٌبّرلا ٌحيِبْسَت ناك اَذَهِلَو ؛ةّيِدوجَو اًروُمَأ ْتَنمْضَت اذإ الاَمَك نوكت اَمنِإ ِةّيبْلَسلا 3 ه2 هاج (ة سوس ( كمه هاو هم 24 يك مرو 4 ما نعال 4

 نر سا هيدر سه يمص / سر مر سف هكا نيه سا هل ىو. هيه ىلا هيو هش بام
 هللا ةيزنت ْنَمْضَتَي «هللا ناَحبس» :ٍدبَعلا لوقف .اًعيِمَج هميِظْعَتَو ههيزنت ْنَمْضَتَي

 هس مساع رس اس م 5 5. عسل وك 010 مهلك 06 2 سد 8جر ردع
 اًضخَم اًمَدَع وه َسْيِل .هِسفن ىف ُهَتَمظَع ْنَمْضَتَي ىنْعَملا اذهو .ءوسلا َنِم هَتَءاَرَيَو

 (8)7 ءى.ه2 لكم ى.ى هه وك ممم اة ص مهاوق وص بم وك
 ١/11 - ١115[ . © ميظعت الو هيف حدَم ال اذه نإف ءادوجو نمضتي ال

 يعادلا ةبحم ىلع لدت يتلاو «تابرقلا لجأو «تاعاطلا لضفأ نم ةماع ةمألل ءاعدلاف )١(
 نأب مهيبن هللا رمأ دقو «مهب هتقفشو «مهيلع هتريغ ىلع لديو «هسفنل بحُي امك نينمؤملل

 .«تِمْوُمْلاَو ٌتييؤللَو َكْيَدِل َرْفَتْسأَول : ىلاعت لاقف نينمؤملل وعدي
 ضعب يف الإ مهسفنأ نوصخي الو «نينمؤملا مومعل اًريثك نوعدي هلُّسرو هللا ءايبنأ ناكو
 .«يتيؤملاو َنيِصْؤمْليَو اًنمْؤُم قبب لحد نمل ٌّىَدِوِلَو يل ٌرِفْعأ ِتّر» :8: حون لاق «نايحألا
 . 469 ُباَسِحْلا ُمُوفَي موي َنيِِمْؤمْللَو َىَدِلوِلَو يل َرْفْغَأ اَنّيرإ» :82 ميهاربإ لاقو

 .يوغلو يرثأ :نيليلدل رهظي يذلا وهو . . .مامإلا ءاعد ءانثأ كناحبس :لوق زاوج ىلع لدي همالك (؟)

 :لاق 2*4 َقْوْلا َىِع نأ 1ع ردك َكِلَد سلم أرق اذإ ِيلكك هللا لوسر ناك دقف :يرثألا امأ

 .ىنابلألا هحّحصو «دواد وبأ هاور .«ىلبف كناحبس»

 .هسفن ىلع هللا ءانث دعب «كناحبس» :لاق لكك لوسرلاف
 لوق كلذ نمو ءبجعتلا :اهنم «ةريثك ٍناعم اهل هللا ناحبسف «يوغللا ليلدلا امأو

 .«سجني ال نمؤملا !! هللا ناحبس» :ِهْلكَك لوسرلا

 .ءوس لك نم هؤانث لج هللا هيزنت :اهنمو
 نسج رخآلاو «ةدابعلا نم ٌسنج امهدحأ :نالصأ ءاحلاو ءابلاو نيسلا :ِهلُك سراف نبا لاق
 لوقي .ضرُف ريغ اًلفن ناك ام كلذب ٌصتخيو «ةالّصلا يهو «ةحْبّشلا لّوألاَف . يعَّسلا نم
 .ةالصب امهنيب لقنتي ال :يأ ؛امهنيب حّبسُي الو نيتالّصلا َنيِب ٌرفاسملا عمجي :ءاهقفلا

 .ءوس لك نم هؤانث لج هللا ُهيِزْنت وهو «حيبسّتلا بابلا نمو
 يف نيديلا دم ٌنَسَحلا :ليخلا نم حباّسلاو .ءاملا يف موَعلا :ةحابّسلاو حْبّسلا رخآلا لصألاو
 . . يرَجلا



 هنأ مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت سبعا
 تا ا م تتم بببببببببب77بل7لبلبلا"١ 2

 ُتْيَحَو هيْبَعْلا عاَفِيْرا َلاَحَو هَيِلاَعْلا ٍنِكاَمَأْلا يِف ٌعوُرْشَم ُريبكَتلا هو ]

 كرس الع اد يتلو داَمَأْلا يف رحت ِناذأْلا يف رييُتلاَك ؛ثالإْلا ُدَصُْ
 .ةَباَدلا َبِكَر اَذِإ ٍريَتلاَو َةَورَمْلاَو اَمّصلا َيِقَر اَذإ ٍربيُكَتلاَو

 4-0 - 53 -_-_ رىور؟ مول هذ هد 00 ا 27 5 هَ 2س

 ٌةاَلَّصلا ْتَعِضْوَف اَنْحّبَس اَنظَبه اَذِإَو اَنْرَّبَك اَنْوَلَع اَذِإ لك َيِبَنلا َعَم اَنُك» :َلاَق رباَج

 . '"7”(َكِلَذ ىَلَع

 داَبِعْلا ٍةَبَطاَحُمَو ءٌبّرلا ٍةاَجاَتُم نِم "لاَ يِذ ِرْم

 َلاَقَو سْطَع ُهْنِإَف .دمحلاب ُهَقطْنَأ اَم ُلَّوَأ 4: َمَدآ َقَلَح امل هللا ْنِإَق
 2 2 0 ّآ سم هس د 0 2 0 م وهو س5
 هب قطن ام لوأ ن و كبَر كَمَحَرَي :هللا َلاَقَف ءَنيِملاَعْلا تر هلل دْمَحلا

 همس هه لي أ - أ رجا ل ار 8
 ةمحرلا هللا نم عيبس ام واو «دمحلا

 [مورا "91/71 .نآرقْلا ّمَأ هللا َحَتتفا هب

 نِم َوُهَو ءٌحِلاَص ّلَمَع :ِءاَعّدلاَو ِهِباَتِك عاَمِْساَو هللا رْكِذِل ٌعاَميْجاِلا ه٠
 .ِتاَنْوَأْلا يِف ِتاَداَبِعْلاَو ِتاَئْرُقْلا لَضْفَ

 َلَعَجُي الف ٍقتكمألاَو ٍتاَثوَألا ٍضْعَب يف اًناّيحَأ اَذَه َنوُكي ْنَأ يِفَبْنَي نكل
 ِتاَعاَمَجْلا ىف هّْيَلَع َةَمَواَدُمْلا لَك هللا ُلوُسَر ّنَس اَم الإ ءاَهْيَلَع ظَفاَحي َةَبِتاَر َةنس 0 1 - مو. 00 سي سل سس - 0 مها ع 4 ا

 2 رص

 .َكِلَذ وُحَنَو ٍداّيْعَأْلاَو ٍتاَعْمْجْلا نِمَو ءِتاَعاَمَجْلا ىف سْمَحْلا ِتاَوَلَّصلا نِم

 هللا حيبست سيل ؛نذإ .ءوس لك نم هؤانث لج هللا هيزنت وهو «حيبسُتلا بابلا نمو :هلوق لمأت -
 و 7 2

 , . .ءوس لك نم ههيزنت لب ءطقف ههيزنت وه
 ل 00 هج مد م "ع حك هتو 07 هم دعم 2 2076

 ِتاَبْنِإَو ءِءوُسَو ِبْيَع ّلُك نَع ُهَهيِزْنَت اًضْيُأ يِضَتْقَي ِهِحيِبْسَتب ُرْمَأْلا :هلكك مالسإلا خيش لاق دقو
 يتلا ٍدِماَحَمْلا َتاَبِْإ ُمِْلتْسَي ْميِظْعَتلاَو ءَميِظْعَنلاَو يِزنَتلا يِضَتْقَي حيبسَتلا َّنِإق هَل ٍلاَمَكْلا ٍتاَمِص

 .(1710/17) .ها .ُهَديِحْوَتَو ُهَريبُكَتَو ُهَديِمْحَتَو ُهَهيِزْنَن َكِلَذ يِضَئْقَف ءاَهْيَلَع ُدَمْحُي

 .(؟5699) دواد وبأ هاور )١(

 .هلل دمحلاب أدبيو الإ يتفي داكي ال هك خيشلا نإف كلذلو (؟)



 ل َقِطَنَمْلا ٌباَتك

 2 َ هل ا نع 8 رب كا مولر جئيرور عع هكم
 وأ ركذلا وأ ٍةَءاَرِقْلا وأ ٍةاَلَّصلا نِم هَل ٍداَرْوُأ ىَلَع ٍناَسْنِإلا َةَظَفاَحُم اّمأ

9 

 ِِلَع هللا ٍلوُسَر ةنس اذَهَف :َكِلْذ َرْيَغَو لّيللا نِم افلْزَو راّهثلا ْئَفَرَْط ِءاَعَدلا تلازم لي 2 هرم 20 هع 3 ما 2 هام او 2

 . اًئيِدَحَو اًميِدَق هللا ٍداَبِع نم َنيِحِلاَّصلاَو
 ا د مر عقم لأ 2 000 هم 1 1 2 2

 .كِلذُك ليف : ِتاَبوَتْكَمْلاَك عامتجالا هِحَو ىلَع ُهَلَمَع نس اَمُف

 اَمُك .َكِلْذَك لمع :ٍداَرْوَألا نِم ٍداَرِفنالا ِهْجَو ىلع ِهْيلَع ةَمَواَدَملا ّنَس اَمَو و هد ىمج < 25 2 هس 000 هآ 2 ماتت 3 سَ هه أ
 .َنوعِمَتْسَي َنوقاَبلاَو ْأَرَقَي مهَدَحَأ َنوُرْمْأَي :اناّيخأ َنوُحِمَتْجَي نيو ةَباَحَّصلا َناَك 2 ام ا ربي ممم ر ظرور سل َ 2 سورس ما 2

 مُهَو ْأَرْفَيَف ؛اَنّيَر اَنْرُكَذ ىَسوُم اَيأ اَي :لوَقَي ٍباَطَخْلا ُنْب ٌرَمْع َناَكَو نيا 01 2021 7و 5 2 هه و عر ه2 5 5 5-5 2 ع

 .َةَعاَس ُنِمْؤُن اني اوُسِلُجا :ُلوُقَي نَّم ِةَباَحَّصلا َنِم َناَكَو

 .ٍتاّرم ٍةَعامج يف َعوطتلا هباَحْضأي لكي يللا ىَلَصَ
 مُهَعَم َسْلَجَف أَرْقَي ئِراَت ْمهيِفَو ِةَمّصلا ٍلْهَأ ن ٍةَباَحَّصلا ىَلَع َجَرَحَو

 [هلل ه3 /77] . ْعِمَتْسَي

 وه سيل «نيلوألا يف دّمحم ىلع لص َمُهّللا» :صخشلا لوق معا

 .روهمجلا هلاق .هتمأ نيرخآلابو لَك دمحم لبق نم نيلوألاب دارملاو . اًروثأ

 7١7/١[ كردتسملا] .حصأ لوألاو .هتمأ نيرخآلاو نيلوألا :ليقو

 هه

 معنلا ىلع ركشلاو دمحلا

 :ِناَعْوَن ُدْمَحْلا 5ةو؟

 .ٍرْكَّشلا نِم َوُهَو هوِداَبِع ىَلِإ ِهِناَسْحِإ ىَلَع ٌدْمَح -أ
9 

 00 اسر -- و 0 2 ع - 8 ريع اق ىه دس ل

 هم
 و م ا ا سهم ا 00 0 0 4 م سا 4 0 0 7 د 9

 ّوه نم كِلذ ٌقِحَتْسَي اَمنِإَو ءِدْمَحْلِل ٌقِحَتْسُم ٍهِبمْن يف وه ام ىَلَع الإ نوُكَي

 [85/5] .لاّمكلا تافصب ٌفصتم



 هلا مالسأإلا نيش لئاسرو قوات“ بيرهقق 32222202020200 . هنأ مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ماي

 .رْكشلا ُنمَأَر ُهَنَأ :َتَبَت دَقَك ءٍةَمْعِن ىَلَع اّلِإ ُعََي ال ُدْمَحْلا َناَك اَذِإ قه

 فشلا نقيكس ناطور تعش ىلع ناك ناو ديكلاو .:نكشلا لوأ وهف
 ص

 هت آ 0-9 7

5 
 0 ا 3 0004 و 00 ل ع

 . هتمكح »4 يتلا هتيهلإل هل َةَداَبِع ّوهَو

 هر م 2 2 00 08

 .ركشلا يي اُلْخاَد ٍروُمَألا ٌعوُمْجَم َراَص دَقَ

 َناَك ذإ ءاَدَّرَجُم ٍدْمَحْلا َرْمأ ْمُظَعُي ْمَلَو ءرْكشلا َرْأ ْنآْرُقْلا ْمَظَع اَذَهِلَو

 دبَر» :ُلوُقَي عوُكّرلا نم ُهَس اك د
 ِءاَنَكلا َلْهَأ ب ِءْيَش نم تْئِش ام َءِلِمَو ٍضّرَألا َءْلِمَو ءاكسلا ءْلِم .ُدْمَحْلا كَلَو

 لُك يف ُهَلْوَق بَجْوَأ اَذَهِلَو ُناَبِعْلا ُهَلاَك ام ُقَحَأ هلل َدْمَحْلا َّنَأ :ُناَيَب هيِفَ

 ملل 300 /14] .ُةَحَتاَمْلا هب َحَتَتْفُت ْنَأَو ءٍةاَلَص

 ََكاَعُم َناَك :اًَحِلاَص ْلَمْعَي ْمَلَو رْكْشَي ْمَلَو ِتاَبيّطلا َنِم َلَكأ نَم قه
 ُنيِعَتْسَي نَمِل اَهّلَحَأ اَمّنإ ُهَّنإَف ءُتاَبيطلا ُهَّل َلِحَت ْمَلَو ِتاَبِجاَوْلا َنِم ُهَكَرَت ام ىَلَع

 َلَع سيل :ىَلاَعَت َلاَق اَمُك ؛ِهِتيِصْعَم ىَلَع اهب ُنيِعَتْسَي نَمِل ال ِِتَعاَط ىَلَع اَهِب
 تحصل اوُنِمَعَو ْاوُنَماَءَّر ْأوَقَتَأ ام اَذإ أاَُمِمَط اميِف حج ٍتَحَِملَأ اوُلِمَصَو ْأُنَماَ تدل
 [0/75"1] , [ة" :ةدئاملا] © َنسَحْلا بحي هنأ ا أوَقَتأ 2 أ2ماو  اوقنأ م

 همهم

 ريصلاو ءالتيالا

 وأ ءاهريغب وأ ةداعلا قرخب ءارّسلا نم هّدبع هب هللا يلتبي ام (ةهد ]

 دعسي دق لب ؛هيلع هناوه الو هبر ىلع دبعلا ةمارك لجأل كلذ سيلف ءاّرضلاب
 ]0/1٠١"[ .كلذ يف هوصع اذإ موق اهب ىقشي دقو .«كلذ يف هوعاطأ اذإ ٌموق اهب



 حب ِقِطْنَمْلا ٌباَتِك

 ىضرلاو «هعوقو لبق لكوتلاف ؛رودقملا نافنتكي لكوتلاو ىضرلا #361 ]

 .هعوقو لعب

 اذهلو ؛اضرلا ةقيقح ال ىضرلا ىلع مزع وهف ءاضقلا لبق نوكي ام امأو

 عقو اذإف «ءالبلا عوقو لبق ىضرلا ىلع نومزعي خياشملا نم ةفئاط ناك

 .مهمئازع تخسفنا

 هبجوي ال ام هسفن ىلع بجوي نأب فالدلل لفرعتي نأ ءرعلل ةزك اذهل

 هيف دلب ىلع مدقي وأ «ةيالو بلطي وأ «كلذ وحنو رذنلاو دهعلاب هيلع عراشلا

 امم ”ال/١] .نوعاط

 . َبَسَتْحاَو َرْبَص َبِلْعَو َرهُف نِإَو «َنَسْحَأَو َكَدَع َرَق نإ ُنِْؤُمْلا قفا ]
 اق ُبِلْغَي هتْيأَر» :َلاَمَك هلك ْيَِّللا ِرْمُأ نم ِءْيَش نع ٍبَرَعْلا ُضْعَب َلْيْسَو

 [ماا/7] . اَرطَبَي

 «تابجاولا ءادأ ىلع نيملسملا قافتاب اًبجاو ربصلا ناك اذهلو ةدهج]

 ءاهيف عزجي نأ نع بئاصملا ىلع ربصلا كلذ يف لخديو .تاروظحملا كرتو

 .هنع هللا ىهن اميف سوفنلا ءاوهأ عابتا نع ربصلاو

 ]84/١[ .اًعضوم نيعست نم رثكأ يف هباتك يف ربصلا هللا ركذ دقو

 :نادهشم هبجوي ءارضلا ىلع دمحلا #ةهو ]

 .هسفنل هل قحتسم «كلذل بجوتسم هناحبس هللا نأب دبعلا ملع :امهدحأ

 .هسفنل هرايتخا نم ريخ «نمؤملا هدبعل هللا رايتخا نأب هملع :يناثلاو

 يصاعملا نم نمؤملا ىلع يضقي ام ىلع اذه دروأ نم بيجأ اذهلو

 : نيب اوجب

 .دبعلا هلعف ام ال دبعلا باصأ ام لوانتي امنإ اذه نأ :امهدحأ

 بونذلاو ءروكشلا رابصلا نمؤملا قح يف اذه نأ :يناثلا باوجلاو



 هنأ مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ريق 0
 210011111101010 مااا

 ضعب لاق «ةبوتلاب هتجرد عفترت دقو هللا هبحأ دبعلا بات اذإف «ناميإلا صقنت
 ناك ةبوتلاب هل ىضق نمف «ةئيطخلا لبق هنم اًريخ ةبوتلا دعب دواد ناك :فلسلا

 دخلا .نإو «نانلا اهرب لخديفا ةليحلا لهعبل دحلان. وينعم قي. ةيعشس لاك هك

 هنيع بصن نوكتف ةنسحلا لمعي هنأ كلذو «ةنجلا اهب لخديف ةئيسلا لمعيل

 . اهنم هيلإ بوتيو هللا رفغتسيف هنيع بصن نوكتف ةئيسلا لمعيو ءاهب بجعيو

 [:5 ]٠٠١/": 

 يف هنع ىهن دق لب ؛هلوسر الو هب هللا رمأي ملف ''"نزحلا امأو 2510

 نوعا ْمْسأَو أور اَلَو أوُبِهَم الط :ىلاعت هلوقك ؛نيدلا رمأب قلعت نإو عضاوم

 يف فلن اَلَو ْمُِهِتَلَع ْنَرَْع الوإ» :هلوقو 20114 :نارمع لآ] 4( َنيِنمْؤُم را

 بلجي ال هنأل كلذو ؛ريثك كلذ لاثمأو «[157 :لحنلا] «َنِوْرُكَنَي اَمْم ِقَْص

 ال !معن «هب هللا رمأي ال هيف ةدئاف ال امو ءهيف ةدئاف الف ةرضم عفدي الو ةعفنم

 لاق امك «ءبئاصملا ىلع نزحي امك «مرحم هنزحب نرتقي مل اذإ هبحاص مثأي

 هنمو ."'!هاَنّيَر اًضْرَي اَم اّلِإ ُلوُقَت اَلَو ءُبْلَقْلا ُنّرْحَيَو ُنْيَعْلا ْعَمْدَت» :هلكك يبنلا
 َوُهَه نزخلا تو ُهاَنيَع ْتَضِيََو َفْسْوِي لع ٌقَسأتي َلاَدَو َمبْنَع ٌلَوَتَو8 :ىلاعت هلوق
 .[164 :فسوي] 469 ٌميِظَك

 نم اًدومحم نوكيف «هيلع دمحيو هيلع هبحاص بائي ام نزحلاب نرتقي دقو

 بئاصم ىلعو «.هنيد يف ةبيصم ىلع نيزحلاك ؛نزحلا ةهج نم ال ةهجلا كلت

 ءرشلا ضغبو ءريخلا بح نم هبلق يف ام ىلع باثي اذهف ءامومع نيملسملا

 ربصلا نم رومأم كرت ىلإ ىضفأ اذإ كلذ ىلع نزحلا نكلو «كلذ عباوتو

 مثإلا َمفر هبحاص ٌبْسَح ناك الإو ءهنع يِهْن ةرضم عفدو ةعفنم بلجو داهجلاو
 ام لعف نع هب هلاغتشاو بلقلا فعض ىلإ ىضفأ نإ امأو «ءنزحلا ةهج نم هنع

 نزح الو مه الو .بصو الو بصن نم ملسملا بيصي ام» :مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا لاق )١(
 .هيلع قفتم .«هاياطخ اهب هللا رفك الإ ءاهكاشي ةكوشلا ىتح .مغ الو ىذأ الو

 .(1716) ملسمو )١70(, يراخبلا هاور (؟)



 ا ٍقِطْنَمْلا ٌباَتِك
177 111 1103 

 [لال- 15/8 .ىرخأ ةهج

 علو ل ل ا ا ل كلا

 ادع وج 1 هنو وو :ةنيدلا هلا ةيضلخل ةرغذت ةديستت نإ مُهُنِجْلُي "1

 بَلِ ةبانإلاَوَو ِهيَلَع ٍلْكَوتلا نِم مُهَل لْصْحَيَق ورْيَغِب ال هب مُهبوُلُ قلو فاو

 نِم مُهْيَلَع ةَمْعِن ُمَظْعَأ َوُه اَم ِكْرّشلا نِم ِةَءاَرَبْلاَو ءوِوْعَط ِقْوْدَو ٍناَمِيِإْلا ِةَواَلَحَو

 يف ريبخلا ٍلاَوَزَو قشيلا ٍلوُصخ وأ ٍبْدَجْلا وأ ِفْوَحْلاَو ٍضَرَمْلا ٍلاَوَز
 امم ْمَظْعَأ اَهْنِم ٍرِفاَكْلِل ُلٌصْحَي دك 7 ُةَنَدَب ٌتاَّذَل َكِلَد َّنِإَف ِقَتِيِعَمْلا

 نع َرْبَُي نأ نم معَ َنيلا وث ةيصلختلا ديجؤتلا لخأل لْصعَي ام امام
 «هناَميِإ ِرْدَقِب ٌبيِصَن َكِلَذ نم ِنِمْؤُم ٌلُكِلَو ّلاَب ُهَليِصْفَت ٌَرِضْحَتْسَي ا ءُلاَقَم ِههْنُك

 نم يل ُحَتْفَيَف ُهوُعْذَأَف ٌةَجاَح هللا ىَلِإ يِل ُنوُكَيَل ُهَنِإ ا نفمَي لاق اذَهَلَو

 نأ ةّيشح يباح َءاَضَق َلْجَعُي نأ ُهَعَم ُبِحأ ال اَم ِهِتاَجاَنُم ٍةَواَلَحَو ِهِيَقِرْعَم ٍذيِذَل

 .ُتَفَرَصْلا َيِضُق اذِإَف اَهََطَح اّلِإ ُدِ ٌديِرُت ال َسْفَنلا نذل ؛ َكِلَذ نَع يِسْفَن َفِرَصْنَت

|)”: ١ [ 

 َوُه اَذَه َّنِإَف ِ؛ِرْبَّصلاب اًهيِف َنوُرَمْؤُي َداَبِعْلا ٌبيِصُت يِتْلا ٌبِئاَصَمْلا 5

 مُهَتاَف ام َكِلَذَكَو ءَكِلَذ يِ مُهَل َةدئاَك ال اهي اَْيَس َناَك نَمِل مُهُم 3

 ْفْسَأَتلا اَمَأَو ِِرَدَمْلا م0 ا ررثأل نِم

 ةَرَصَم ٍلوُصُح وأ مُهَل ٍةعَفْنَم ٍِتْوَك نم ُرَدَقْلا وب ىَرَج اَمَك ءويف ةَدِئاَك الق ْنْرُحْلاَو
 يف اوُدِهَتْجَيْلَف ْمِهِلاَمْعَأ ٍبَبَسِب َناَك اَم اّمَأَو ِِرَدَقْلا ىَلِإ َكِلَذ يِف اوُرُظْنَيْلَق مُهَل

 وهو مالا( ةيميت نبأ ىواتف ىلع كردتسملا :باتك نم تبثملاو «.(امو) :لصألا يف )0غ(

0-8 



 هنآك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ا كرب

0 

 ٌروُدْقَم َوْهَو مُهْعَمْنَي َرمَأْلا اَذَه َّنِإَف ءَلَيْفتْسُمْلا يِف حاّلْصِإْلاَو يِصاَعَمْلا نم ِةَْوَتلا
 0 .ْمُهَل هللا ِةَنوَُمي مُهَل

 ف ةلح ال دماو هةليصوق رقأ ةقارمأ رمألا سانلا نفت لاق 75#

 [ة١٠6ضو١٠/7] ب

 َنيْلا ّنِم َكرْعَمَسَتَو ْمُكِِشْأَر ا ىف كروابتلا» : ىَلاَعَت َلاَق 75

 ا يك ا ّن'مَو ُْثحِنبَق ني بتكلا اونو

 نأ تح خف 1144: قاوم لاذ «(07 رومألا ورع ْنِم كلل نإ يان

 مُهْنَأ َرْبْخَأَو ءمهِيتِسْلَاِب مُهوُدْؤُي ْنَأ دب ال ٍباَتِكْلا ٍلْهَأَو َنيِكِرْشُمْلا نم مُهَءاَدْعَأ

 يول 8 نم َكِلَّذ َنِإَ اوُقَّتيَو اوُرِبْضَي نإ

 ْمهِتَئِسْلَأب َنيِذْؤُمْلا ِةَواَدَعْلِل ِرِهْظُمْلا ٌّوُدَعْلا َّرَش ُعَقْدَي ىَوْفَتلاَو ُرْبَّصلاَ

 .َنوُمِفاَنُمْلا مُهَو ءٍةَواَدَعْلِل ُنِطْبُمْلا ٌوُدَعْلا ٌُرَشَو ءْمِهيِدْيَأِب َنيِذْؤُمْلاَو

 0608/٠١[ .روُمأْلا ُلَمْكَأ َوُه ُهُيْنَعَو للي َننلا ُقْلُخ َناَك يلا اَذَعَو

 هنأ للك َيِبَنلا نَع يردخلا ٍديِعَس يِبَأ نَع حيِحَّصلا ثيدحلا يف #56 ]

 اَمو هلا هْبَصُم ربَصتَي نَمَو هلا غي ٍنَْْسَي نَمَو كلا ُهَقِعُي فِفعَتْسَي نما :َلاَق

 . "””(ِرْبّصلا نِم 0 ْوَأَو اَرْيَخ َءاَطَع دَحَأ َيِطْعَأ

 نسانلا ناشي هل يذلاوه ثيتشعلاو:«هلكب .ثرشتتي آل :يذكتملات

 ام فاعضأ تافآلاو رورشلا نم ثدحُي كلذ ْنِإف «مهلاتقو مهيلع درلا يف اولجعتست لأب ()

 مهنم حيحصلا فقوملا يف نيملسملا ةملك عمتجت ْنأ ىلإ ثيرتلاو «مهاذأ ا دوت ةقوا

 مهرضت لامعأب اوموقي يكل « مهرعاشم نوريثتسيو «نيملسملا نوزفتسي دق راجفلاو رافكلاو

 .سوملمو دهاشُم وه امك «مهيلع سانلا ٍبَلوُتو
 .درلاو ةبوقعلا يف ةغلابملاو ملظلا مدعو .ءفاصنإلاو لدعلاب مايقلاب كلذو (؟)

 )1٠١57(. ملسمو )١579(« يراخبلا هاور (؟)



 ها ٍقِطْنَمْلا ٌباَتُك
 مالا الاي

 َّبَصَتَي نَم ُهَّنَأ َرَبْخَأَك َرْبَّصلا ُفَّلَكَتَي "'(اآ) يِذَّلا َوُه ُرّبَصَتُمْلاو وِناَسِلِب
 ٍةَراَرَم ىَلَع َرِبْضَي ْنأب َقَقاَمْلا ىَلَع ٍرْبَّصلا قاّيِس يف هناك ادع هللا هربصي

 ىاَّرّصلاَو ِءاَسْأَبْلا يف ُرْبَّصلا َوُهَو ِهِرْفَمْلا نم هب َيِلْثْبَأ امم ٌعَرْجَي ال ٍةَجاَحْلا

 (ءاَرَّضلا»و «[3109/ :ةرقبلا] 4نيَأَبْلا َنيِحَو قلو ءآسأبلا ىف َتِرَّصلاَو :ىَلاَعَت َلاَق

 .ِفْوَحَو ٍضَرَمَو ٍةَجاَح ْنِم هب َيِلدْبَأ اَم ىَلَع ٌرْبَّصلا َوُهَو ءُضَرَمْلا

 نِم ُلَضْقَأ ِهْيَلَع َرْبَّصلا َّنِإَف ؛ِداَهِجْلاَك هِراّيتْحاِب وب َيِلْتْبَأ ام ىَلَع ٌرْبّصلاَو

 يف ِتَنَعْلاِب َيِلْثبَأ اَذِإ َكِلَذِلَو ؛هِراَيتْخا ٍرْيَعِب هب ىَلَتْبُي يَِلا نيفرملا ىلع ربصلا

 ْنَم َرْبَصلا اذه ّنَِل اميل يف ِيَلَع رْبَّصلا نم م ّلَضُْفَأ َكِلَذ ىَلَع ٌرْبَّصلاَف اهلا

 .ٍداَّهِجْلا ماَمَت

 هْيَلَع ُربَّصلا ناك ِهِبَبَسي ّلَصَح ٍضَرَم وأ ّناَقب ِداَهِجْلا يف َيِلتبَأ ول َكِلَدكَو
 ٍرْمَأْلاَو قاَلََصلاَك تاعاشنل لِي فاو ناسنإلا ىّذْؤُي اَم ام كلو ءَلَضْفْأ

 اَهْيَلَع ُهرْبَصَق ءٍبِياَصَمْلا نم - مْلِعْلا ٍبَلطَو ٠ ءِرَكْنُمْلا نَع ء يْهَنلاَو ِفوُرْعَمْلاِ

 يلب اخ ع تو ءَكِلذ ٍنوُدب هب َيِلمبَأ ام ىَلَع ٍهِرْبَص ْنِم لضم

 ْنِم َلَضْفَأ ُهْنَع ُهُرْبَص َّناَك ٍةَّشِحاَف ٍلْعِفَو ءِلاَم ٍذْحَأَو ٍةَساَكِر ْنِم :ِتاَمَّرَحُم

 اَهْيَلَع ُرْبَّصلا َناَك ْتَمْظَع اَمّلُك ّرِْلا َلاَمْعأ َنِإَف ٍ؛َكِلَذ َنوُد َوُه ام ىَلَع ِهِرْبَص

0 
 ِرَكْنُمْلا نَع يهَنلاَو ٍفوُرْعَمْلاب ِرْمَآْلاَو ٍداَهجْلاَو ةَراَمِإْلاَو مْلِعْلا يِف نإ

 ءاَهِرْيَغ يِف َسْيَل اَم اَهِرْيَغَو ةيِسْفَنل | نتفلا نم ِةاَكَّرلاَو ِمْوّصلاَو ٌّجَحْلاَو ٍةاَلَّصلاَو

 ُسْفَّنلا تَناَك اَذِإَف ءِرَّوُصلاَو املا ةهاكزلا ىلإ سْفْنلا َلْيَم َكِلَذ يِف ٌضِرْعَيَو

 ُتْلْظَت ِةَرْدُقْلا َعَم اَهّنَِ لل ل ل

 .ِةَرْذُقْلا ٍنوُدب اًَهِلاَح ٍفاّلِخب َةَمَّرَحُمْلا َروُمَأْلا َكْلِ

 .اهفذح باوصلا لعلو «لصألا يف اذكه )١(



 كحشا دل طال هدحأ متت

 َئاَلَت نم ُلَمْكَأَو ءِداَهِجْلا ٍلَضْمَأ نم َوُه لب ؛ٌداَهِج ِةَرْدُقْلا َّعَم ٌرْبّصلا ّنإف

 :ةيفاصملا اع وصلا نم لضنأ تامركتلا نع ةيكلا نأ: (اهنَعأ])

 لَضْمُأ اَهَل ِسْفّنلا َبَّلطَو اَهْيَلَع ِةَرْدُقْلا َّعَم ٍِتاَمّرَحُمْلا َكَْرَ نأ :(يِناَّلا)

 .َكِلَذ ٍنوُدب اَهِكْرَت نِم

 جَرَخ َنَمُك - ٌيِنِيِد رْمأ ٍبَبَسب َناَك اَذِإ اَهَل سْفَّنلا َبلط َّنأ :(ُتِياَنلا)

 نع ُهَرْبَص َّنِإَف َكِلَذ نِم ِهْيَلِإ ُليِمَي اَمب َيِلُتْباَف  ٍداَهِج وأ مْلِع ٍبَّلَط وأ ٍةاَلَصِل
 َكِلذ ىَلِإ ُهْسْفَت ْتَلاَم اَذِإ اَم ٍفاَلْخِب ءِروُظْحَمْلا َكْرَتَو ٍروُمْأَمْلا َلْعِف ُنَمَضَتَي َكِلَد

 [هالال  هاله/١٠] . حِلاَص لْمَع نوب
7 2 2 

 َءاَعَأ ِهْيَلَع َرَدََو َدْبَعْلا هللا ىّلَتْبا اَذِإ 5

 . ِهِسْفَت ىَلإ هللا ُهَلكَو ِءاَلَبْلا

 ىلإ ِهِسْفَنِ ُدْبَعْلا َضَرَعَت اَذِإَو َُناَع

 نإ كنك َهَراَماْلا ُلأْسَت ال» :ََرْمَس ِنْب ِنَمْحّرلا ِدْبَعِل لكي نا َلاَق اَمَك

 تْنِعُأ ٍةَلَأْسَم ٍرْيَغ نَع اًهتيِطْمُأ نإَو ءاَهْيَلِإ َتْنِكو ٍةَلَأْسَم نَع اًهتيِطْعُأ
 . "7هاَهْيَلَع

 ُهنيِعُي هللا َّنِإَف هِراّيِبْخا ٍرْيَغ نِم ٌةَئْثِف ُهَل ُْتْضَرَعَم هب هللا ُهَرَمَأ ام َلَعَف نَمَق
 . اهل َضّرَعَت نَم ٍفاَلِخِب اَهْيَلَ

 مدني مث اَهْيلِإ لَكوُيك َةَراَمإْلا لأسَي دق َلُجَرلا َّنِإَف «ٌحوُْفَم ِةَبْوَتلا َباَب ّنِكل
 ىَلَع اّمِإَو ٍبِجاَوْلا ٍةَماَقِإ ىّلَع اّمإ هُئيِعُيَو ِهُيَلَع هللا ُبوُثَيَف ِهِلاَوُس نِم ُبوُثَيَف
 [هال  ةالال/١٠] ءنتفْلا ٌرْواَس َكِلَذَكَو ءاَهْنِم ٍصالَخْلا

 ٍرْبَّصلاَو ءِليِمَجْلا حْفَّصلاَو ءِليِمَجْلا ٍرْجَمْلاِب ُهّيِبَن َرَمَأ هللا َنِإ 5 ]

 يملا

 .(156؟) ملسمو كك يراخبلا هاور 2000(



 ل قِطْنَمْلا ٌباَّتك
 5-7 ل

 ا

 ءباَتِع الب ٌحْفَص :ُليِمَجْلا ُحْفّصلاَو ىَنَأ الب ٌرْجَه :ٌليِمَجْلا ُرَجَمْلاَق

 ]555/1١[ فوكس الب ْرْبَص ليوا ٌرْبَصْلاَو

 رص اصاوتو#» :ىَلاَعَت هلؤَق لثِم يِف «ِرْبَّصلاَو ِةَمْحَّرلا» َنْيَب َنِرُق [ةاه
 ٍةَوَقْلا ٍلْهَأك َمَحْرَي اَلَو ٌرِبْضَي نم ِساّنَلا نِم ذإ . . ١7[. :دلبلا] «ِةَمْيَمْلأِب اَوَصاَوتَو هَ يي م هل

 هّءدر و

 ِءاَسْنلا نم ٍريِثَك لْثِم :ِنيِللاَو ٍفْعّضلا ٍلْهَأَك ُرِبْصَي اَلَو ْمَحْرَي نم :ْمُهّْنِمَو

 د نمو

 .عّلَهْلاَو و ٍةوضَفلا ٍلْهَأك مَحْرَي 0 ع : ْمُهْنِمَو

 1 كريو ربعي يذلا ويل

 ىَلع هرُجأََم هيي هلا نإ ؛ُةاَوْقَتَو هناَميِإ َدْعَب ُنوُنَجْلا ِهْيَلَع ارط نَم ” ةوو

 بلد ٍرْيَغ نم هب هب َيَلتْبأ يلا نراجلاب نيتي الز ُهاَوقَتَو هناَميإ ني مدن اَم

 َمُث اَقِفاَتُم وأ اَرِفاَك َناَك وأ ِّق
4 

 طبخت ذل هن وك هلع نفاَعي اَم 0 ا
22-7 

 و

 ]1/  -١95[ . ٍقاَمِن وأ ٍرْمُك نم 4 هتَقاَفِإ َلاَح هنم
 وم

 م لْضْخَي ام ُهْنَع

 ْنَأ ٍبوُنذلا َدْنِعَو َمّلَسْيَو َرِبْصَي ْنَأ ٍبِْئاَصَمْلا َدْنِع ٌروُمْأَم ُنيِؤُمْلا ق#:]

2 

 «َكْيَدِل 6 تا ٌّقَح أ دعو كل ٌريصأف# 0 هللا َلاَق ءَبوَتَيَو ريعتسي

 [؟091/11] .بئاعملا نِم ٍراَمْعِتْساِلاَو ِبِياَضَمْلا ىَلَع ِرْبّصلاِب ُهَرَمْأَف [00 :رفاغ]

 .وللا مكُحِب ىضرلا َكِلَذ نم ىَلْعأَو هِءاَمَلُعْلا ٍقاَمَتاِ ٌبِحاَو :ٌرّْبَّصلا موصل

 ىَلْعَأَو ءٌحيِحَّصلا هو بكتسم وه : ليقَو 0 ُهَنِإ :ليق دق ىضرلاو

 اب ا للا اعل واع لاا علا | ىَلَع َة هللا َركْشَي ْنأ َكِلَذ نم

 يف ُهَل ِهِصاَلْخِإَو ْيَلِإ ِهِعُرْضَتَو هَتباَنِإَو تاجر 00 ُهاَياَطَح ٍريِفكَتل ايس اهلج

 هه طلللا يقولكم نود ِهِئاَجَرَو ِهّيَلَع لكَوّتلا



 ره

 هداك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت مح ا 0
 كش

 .ْمُهتاَجَرَد ُِقَرَت اَهْيَلَع ٍرْبّصلاِبَو «َنينِمْؤُمْلا ِتاَكيَس ُرْثَكت ُبْئاَصمْلا قالا
 ]:١/هه؟[

 ."1ومْلُظ نِم َرَككأ ّرَّشلا نم وب هللا َمَقْدَي ْنَأ َّدْب ال :مِلاَّغلا كِيمْلا ةورب# ]

 ٠ ل َ و 0

 ةَراَفَك نوُكَت ب ئاَضْمْلاَك ؛نيّدلا يف ٌرَرَض اذ :ةيلظ ٌةَرْثَك َرُرَق اَذإَو

 وُيَلِإ َنوُبوُتَيَو هنورفغتسيو «هللا ىلإ اًهيِف َنوُعِجْرَيَو ءاَهْيَلَع َنوُباَتُيَو مهبونذل

 ٌوُدَعْلا نم مُهْيَلَع للبي ام :كِلَذَكَو

 ؛ عَدبْل لمَ قد سافلا ٍنيّدلا ىَلَع َلِتاَقُي نَم ٍلاَتِقِب لكي ينل هك اذكولو

 ْمِهْيَلَع ٍجوُرْحْلاَو مِهِلاَتِق نع ىَهْنَو َقَمَبَأْلا ِرْوَج ىَلَع ٍرْبَّصلاب 3 (يراوخلاك

 [53-1591] :ةَدُم َنيِمِلالعلا كولُمْلا نم :اًريَك هللا كمي دك اَذَهْلَو

 َكِلَذِب ُهَل َلّصْحَيِل ؛ُهْنِم ُبوُثَي اَمب َنِمْؤُمْلا ُهَدْبَع يِلَتْبَي ىَلاَعَت هللا 55

 يِف ٍرَّذَحْلا ٍلاَمَكَو ِهْيَلإ ِةَباَنِإْلاَو ءول َعوُشْحْلاَو عُرَصملاَو وعلا ٍليِمْكَت نم

 َقاَذ نَمَك ِِةَبْوَتلا ٍنوُدِب لْصْمَي ْمَل اَم ٍةَداَبِعْلا يِف ٍداَهِتْجاِلاَو ءِلَبْقَتْسُمْل
 ةيِفاَعْلاَو َيّرلاَو َعَبْشلا َقاَد َّمْث ءَفْوَحْلاَو َرْفَمْلاَو َصضَرَمْلاَو َسَطَعْلاَو َعوُجْلا
 هلق ةيغرلاو ديذلَو هيولخو :كلذل ةَمَسْمْلا 0 ُهَل ُلْصْحَي ُهَنِإَق و لا

 2م
 ٍنوُدِب لصحَي مل اع الوأ لَّصحح اميِف َعَمَي 7. ُنأ ِرَدَحْلاَو هْيَلَع هللا َةَمْعِن 3 ٍر و

 ٌدَحَأ ُْلْمْكَي اَلَو ءِنِمْؤُم ُلُكِل اَهنِم دب ال ةَبْوَتلا ّنأ َفَرْعُي ْنأ يِفَبْنَي
 [هده ]١6/ 1 ام ع ُهْنَع ُكوُديَو هللا نم بلا لامك 1

 نسحأ ةوقلاب هيلع اوجرخ اذإ مهلاح نوكي نلف :ملسملا مهرمأ يلو ىلع سانلا مقن امهمف )١(

 ىف ةيركسعلا تابالقنالا انيأر دقف ءاننامز ىف اذه انيأر دقو «همكح تحت مهلاح نم لضفأو

 ومنو داصتقا عجارتو «نوملاظ نودساف ءاسؤر اهنع جتن فيكو «نيملسملا نادلب ضعب

 .لبق نم هيلع اوناك امع مهنادلب



 قِطَنَمْلا ٌباَنك

 ف رَعْلاَو ةَماَركْلا ىَلَع هللا ٍةَعاَط يِف ىَنَألاَو َناَوَهْلا لمتحا نَم كوب

 ىلا نِم ُهَل لَصَح اَم َناَكَو هكا يذلا يف هل ةيفاملا تناك لا قّيضْخَم

 تيرا مُعَنتلا نم ىزدذلا تانذألت لضخب اك نأ كك هاَووُرْكَو انج تلقا دَق
 ا 1 0

 ومرت 23000 مم تي

 ١ .اَهب ٍرومأَملا قالخألا طباَض ربصلا دب [|

 هيف ٍقاَقْنإْلاِب ُهَرَمْأَو "”رْيَكْلا َنِم باب ٍدْبَع ىَلَع معن اذِإ ُهَتاَحْبْس ُهَنِإ دا ]

 ٍةَرِخآلا يف ُهُتَبوُقُْعَو هب َلْخَب اه قاما ويفعل سلا نم باَبب ُهَبَقاَع ّلْخَبَف

] ١1 0 

 رْبَّصلا َكِلْذ نِم ْمَظْعَأ اَهْيَلِإ يِعاَّدلا وق َعَم ِة ٍةَّسِحاَفْلا نَع ُرْبَّصلا مة#»+ ١

 01 .ةَعاّطلا ىَلَع رْبَّصلا َنِم ْمَظْعَأَو لب ؛[بِْياَصَمْلا ىلع ربصلا :يأ]

 يِف ُلْحْدَي ْمَل نَمِم ٌقيِض وأ ْنَرَح ُهَبيِصُي ْنَأ ُهّيِبَن ىَهَن هللا َّنَأ اَمَك قالو
 .هرخآ يِف َكِلَذَكَم رْمأْلا ِلَّوَأ يف مالْسإْلا

 ل ل ا ا

1 2 
 رْيصلاب رئاعوم ل الع نع نهتم َُهَ ءٍتِياَضَمْلا لهأ وعي اق ع َلَكَو

 مُه َنيِذّلأَو اَوَقَنا َنيِذَّلا َعَم هللاب َنِمْؤُي ْنأَو مالْسإْلا نيد ىَلَع ِتاَبَتلاَو ٍلْكَوَتلاَو
0 

 للي 00 3 222100 م 9 2 نع را ا هر

 هللا َدْعَو نإ ُربْصَيِلَف هبوتذب َوُهَف هبيِصي ام نأَو «ى ا نَأَو «َنوُنِسْحُم
 [9 0/141 . ””راكْبإْلاَو ٌّيِشَعْلاِ ِهِبَر ٍدَمَحِب حب و 1 ١ 85 أ 5 7 هس 2 ه.ةيه سكس كال

 )١( اهتاكز اهباحصأ ىلع بجي «ريخلا نم باوبأ يهف ؛هاجلاو ملعلاو لاملاك .

 «نيملسملا بئاصم ببسب هبيصُت يتلا نازحألاو مالآلا بلقلا نع ليزُت تاملك نم اهل اي (؟)
 .روجفلاو ّيغلا لهأ اهيلع أرجت يتلا ةيعرشلا تافلاخملاو «بكترُت يتلا تاركنملا نعو
 «بئاصملا ىلعو «ناقكلا ضارعإ ىلع نزحلا نع يهنلا نم هباتك يف يلاعت هللا َرَثْكأ دقلو

 ا :لوقي ةرمو «مييلع َنَرْحَت الرو :هل لوقي ةرمف
 مولع لري انَن نإ © َنيِمْؤُم أنركي الأ َكَسَع خب كرت :لوقي ةرمو 24 اًمَسأ ِثيِدَحْلا اًدهِب



 اول ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ب م

 ١40/١[ كردتسملا] ."”نيدلا يف ةمامإلا لانت نيقيلاو ربصلاب # ةح |

 لإ ةيماتكلل ا اعورشم نبل يِداَوَمْلاَو قالو ٍلاَبِجْلا وكم نإ ليج

 ِتاَبِحاَوْلا ٍلْعِف نِم :هنيد ِكْرَن ىَلِإ 0-0 جوخل يبل ٍراَصْمَأْلا يف ٍةَْبِفْلا َدْنِع

 ىلإ نيد ةَماَقِإ نَع ْزِجْعَي ٍضْرَأ نم ٍذِيَنيِح لا ٌرِجاَهيَف ءِتاَمّرَحُمْلا ٍكْرََو
 [ه0 9071  ..ُهْنَع هللا ىَهَن اَم م َرَجَه ْنَم جامل َنِإَ ؛ هنيد ُةَماَق اَقِإ اًهيف ةنكفي ٍضْرَأ

 وُمْأَمْلا َرْبَّصلا يِفاَنُي اَل ِهْيَِإ ُهُواَكِيْشاَو وب ُهتَئاَعَيْساَو هللا "ةُواَعُد اؤه#
 لوه ع

 00-200 .«ةمم ريرل مسيمم هم

 نإَف مصارع َكِيَلَع ربك نك نو» :لوقي ةرمو 2.46 َنِيِصَح ا مُهقَتَعأ لطم هَل لما ني -

 كلا لع مسجل 20 44 وز يا اماما 08

 ع وكلا ناكملا ليلو «لئافتلا ميظع حبصأف لا نع هلا يبت 9 يبلا لما دق

 اوُرْسَي و اَلَو اوُرُشَب» :َلاَق ِهِرْمأ ٍِضْعَب ىف ِهباَحْصْأ ّْن ْنِم اَدذَحَأ َتَعَب اَذإ هك للا ُلوُسَر َناَك

 .هيلع قفتم .«اوُرُسَعَت اَلَو
 «نيطَبْحُمْلاو نيمئاشتملا ةسلاجم نم ٌملسملا رذحيلف ءْنَسَحلا لأفلا بحي ِهلك يبنلا ناك دقو
 «يسفنلا للشلاب ء ءرملا بيصت «لاّتق ءاد يهف «هيلإ يرستو ىودعلا هذه لقتنت ال ىتح

 .ضرألا يف نيكمتو هللا نم رصنب ٌدوعوم َميظعلا َنيدلا اذه َّنإو «ينهذلا طبختلاو
 لمعيو اهب نمؤي ها ةديقع هنكلو , عقاولل اميلست الو ةرباكم سيل «٠ «ملسملا لؤافت نإو

 موق الإ هلأ حو ر ني سنا ال ُهَّنِ 5 جْدَ 1 ,قي هللا باتك اهدنس «اهراطإ

 «لوسكلا زجاعلا ٌةليح سأيلاو .«ترولآّصلا اَّلِإ ءْيَر َةَمْحَي ني ُطَنَمَي نموا#» 2«نْورِف
1 0 
 00 لاق «نيمرجملا نم اًدودل ادعت لك تكس لعج ىلاعت هللا نأ فيك لمأت مث

 َولَو ًاثوغ ٍلوَقْلا َفْرْحُي ٍِضَْعِب َلِإ ْمُهّصْعَب جوي َنِجْلأَو 3 َنيِطنمَس اًوُدَع ين 3 لعل اَمَْعَج 20

 © تورفي مو 8 ُهوُلَمَم ام كير هه

 ؟مهيلع نوطلستي هل مهو  مهعابتأل لعجي الأ نظتفأ

 لاغشنالاو «هسفنل ماقتنالا مدعو «نيمرجملا ءالؤه ىذأ كرتب ىلاعت هللا هرمأ فيك لمأتو

 .مهلاوقأو مهلاعفأ حيبق ىلع ملألا مدعو «مهيلع دودرلاب

 ةرصنو «مهلطاب رحد يف كيعسو «ريخلا لهأو ءاملعلاو مالسإلا ىلع مجهتي نمل كهرك نإ
 دليلك رعب اًمهو اًنزح نوكي نأ مومذملا نكلو «دومحملاو بجاولا وه :هلهأو قحلا

 اهب ُت نأ ٌتاراّبِع :رظنُي را لت يكشسلا لك تلم «عفانلا لمعلا نع كطبتُيو

 .(01) فلؤملل «يِتاّيَح يِف ْتَرَيَغَو
 .ىلتبملا :يأ (0) .("هص) ةيكزلا ةداهشلا )١(

 اك

 يت



 مل َقِطَنَمْلا ٌباَتك

 دقو ةقرلخملا ىَلِإ ٌءاَكِتْشالا َكِلَذ ىف 4 ِهيِفاَنَي اَمّنِإَو وب

 «دنلأ ىإ ِنَّرَحَو ٍِقب أرك ًامّنِإ :لايكفَو ء[18 :ف ويتي] 4 0-1

 [ا 81 .[85 :فسوي]

 «ٍِساّنلا نع وُفَعْاَو قتلا ْمظَكَو «ىذأْلا لاعلا :رْبَّصلا يف وج

 1 ذآ يلا

 انه نسال د نيَلَووم ؛نلاخت َلاَق امك ؛ِرطَبْلاَو ِرَسَأْلا كّرَتَو ةعَوهْلا ةفلاخمَو

 12 10 مَعَ ُةسقدَأ ْنِيَلَو 9 دونك سوس هن ته اًهمَعَرَت ََث 1

 روحف ص ع ًاكيعو ارض نأ دإ © رم 7 ٌتاَحيِسلأ ٌبَهَد َنآوُقَيَل ٌهَنَمَم
 عر 5و

 مسلم ٠١[. 1 :دوه] 409 ٌريبكح ٌرجََو ٌةَرْفْغَم مهل َكِيَلْوُأ ٍتَحِلَصل

 ءركشلاو ربصلا ىلإ هتلمجب ُعِجرَي هآر هّلك َنيدلا ُدبعلا ربتعا اذإ ةقهت ]
 :ماسقأ ةعبرأ ربصلا نأل كلذو

 دعب اّلِإ هب ٌرومأملا لعفي داكي ال دبعلا نإف ءاهّلعفي ىتح ةعاطلا ىلع ربص
 .نطابلاو رهاظلا هؤدعل ةدهاجمو ءةرباصمو ربص

 اهيعاودو ٌسفنلا ْنِإف ءهّلعفي ال ىتح يهنملا نع ٌربص :يناثلا عونلا
 .ةيصعملاب هّرمأت ءوسلا ءانّرُقو ناطيشلا نييزتو

 يهو «بئاصملا نم هرايتخا ريغب ِهُبيِصُي ام ىلع ربصلا :ثلاثلا عونلا

 :ناعون

 «ةيوامسلا بئاصملا نم اهريغو ضارمألاك ؛هيف ٍقلخلل ٌرايتخا ال عون

 لحدم ال هنأو ءهّردقو هللا ءاضق اهيف ٌدهشي َدّبعلا نأل ؛اهيف ربصلا لهسي هذهف

 باب هبلق ىلع هللا حتف نإف ءارايتخا اّمإو اًرارطضا اَّمإ ربصيف ءاهيف سانلل
 ربصلا نم ّلقتنا «فاطلألاو مَعّْنلا نم اهوشَح يف امو ءاهدئاوف يف ةركفلا

 .ةمعن هقح يف ٍظتنيح تبلقناف ءاهب اضرلاو اهل ركشلا ىلإ اهيلع

 اذهف .هيفن وأ هضرع وأ هلام يف سانلا لعفب هل لصحي ام :عبارلا عونلا

 هركت يهو ءاهل َيذؤُملا ٌرِعشتست سفنلا ّنأل ؛اًدج هيلع ٌربصلا ٍبُعِصَي عونلا



 لل

 هنأ مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 8م
 كشف اسس

 .نوقيّدصلاو ءايبنألا اّلِإ عونلا اذه ىلع ربصي الف «ماقتنالا ٌبلطَتف «ةبلغلا

 :ًءايشأ ٌةَّدع ربصلا اذه ىلع دبعلا ٌنيِعُيو

 مهِتانكَّسو مهتاكرح «دابعلا ٍلاعفأ ٌقلاخ هلي هللا نأ دهشي نأ :اهدحأ

 ملاعلا يف كرحتي الف .نكي مل أشي مل امو .ناك هللا ءاش امف ءمهقتادارإو

 مِهَطَّلَس يذلا ىلإ رظناف «ةلآ دابعلاف ؛هتئيشمو هنذإب الإ ةّرذ َيلفّسلاو َيِوُلُعلا

 .معلاو مهلا نم خرتْست ءكب مهلعِف ىلإ ُرظَت الو .كيلع

 لاق امك «هبنذب هيلع مهطّلس امنإ هللا ّْنأو هَبوُنُذ دّهْفَي نأ :يئاثلا

 4« ريثك نع اوُفَعَيَو كيدي ْتَبَس اَمِِه ةب'صُم نّي مُكَب امَو» :ىلاعت

 هيونذ هببسف نوكا نم هلاني ام عيمج نأ ٌدبعلا دهش اذإف ٠"[. :ىروشلا]

 مِهّمَذ نع اهببسب هيلع مهطّلس يتلا بونذلا نم رافغتسالاو ةبوتلاب ٌلغتشا

 مهيف ٍةعيقولاو مهموّلو

 موللاب هيفن ىلإ عجرَي الو ءهْوْذآ اذإ سانلا يف عقي ّدبعلا َتيأر اذإو
 اذه :لاقو رفغتساو بات اذإو «ةيقيقح ٌةبيصم هتبيصم نأ ُملعاف :رافغتسالاو

 .ةمعن ِهَّمح يف ثراص ١ يبونذب

 0 0 هدعو يذلا ا رك رك :ثلاثلا

 بحب ل دن هَل لع درع سو اه ْنَمَه اهتم هني وَمَن أوَرَعَو» : ىلاعت لاق امك

 5٠[ :ىروشلا] 42 َنيِيِيَقل

 بلقلا ٍةمالس نم كلذ هّئروأ ّنسحأو اَفَع اذإ هنأ دهشي نأ :عبارلا

 نم هل لّصحو ءّرشلا ٍةدارإو ماقتنالا بلطو لِْغلاو ٌشِغلا نم هئاقثو «هناوخإل

 هل ةلصاحللا ةعفتملا ىلع ءالجآو ةلجاع هتعفتمو هئذل ديزي ام وفعلا ةوالح

 لآ] «تريدريخملا بح 2 هنآ :ىلاعت هلوق يف لخديو «ًةفعاضم اًفاعضأ ماقتنالاب

 َضوعف و نم لاح لاح ريصيو «هلل اًبوبحم ريصيف ١5[« :نارمع

 .نوكي اًحرف ّمظعأ هيلع هللا ّنم امب ٌحرْفَي ٍذئنيحف «ريناندلا نم اًفولأ هيلع



 و 7 كلذ هّئروأ الإ هسفنل طق دحأ مقتنا ام هنأ ملعي نأ :سماخلا

 .ىلاعت هللا هّرعأ اَفَع اذإف ءهسفن يف

 سنج نم ءازجلا نأ َدهشَي نأ :- دئاوفلا مظعأ نم يهو - سداسلا

 رَمَع نمو «هنع هللا اَمَع سانلا نع امَع نم ْنأو «بنذم ٌملاظ هّسفن هنأو «لمعلا

 .هل هللا رَمَع مهل

 هيلع ٌعاض ةلباقملا بلطو ماقتنالاب هّسفن ثلغتشا اذإ هنأ ملعَي نأ :عباسلا

 اذه لعلو «ةُكاردتسا نكَمُي ال ام هجلاصم نم هتافو .هّبلق هيلع ٌقَّرفتو «هئامز

 هُمسجو هَبلق ٌعرَف َحْفَصو افع اذإف ؟عيتوس نم دزلالا يتلا يدنلا نوددبلغ مانعا

 .ماقتنالا نم هدنع ٌمهأ يه يتلا هحلاصمل

 نإف .ءاهل هراصتناو ءهسفنل هّراصتناو هءافيتساو هّماقتنا نأ :نماثلا

 هللا ىلع مهّمركأو هللا قلخ ٌريخ اذه ناك اذإف طق هسفنل مقتنا ام ِةيِلكَ هللا لوسر

 فريش هسفنو ءنيللا قوقح هب قلعتيو «هللا ىَذَأ هاذأ نأ عم . هسفنل مودتي مل

 ٍقْلُخ لكب اهّقحأو .مومذم ِقْلُخ لك نم اهُدعبأو ءاهّربأو اهاكزأو سفنألا

 ملعأ وه يتلا هسفنل اندحأ مقتنَي فيكف ءاهل مِقتنَي نكي ملف اذه عمو « ليمج

 نأ هدنع هّسفن يواسُت ال فراعلا لجرلا لب ؛بويعلاو رورشلا نم اهيف امبو اهب

 [48 - 4/١" ةّيلعلا ةعومجملا] . اهل هّراصتنا هيلع ٌبجوي هدنع اهل ٌردق الو ءاهل مقتني

 هه ©

 (؟نحملاو ضراوعلا هجاوت فيك)

 دب ال هنأ دبعلا ملع اذإف ؛دربلاو رحلاك يه نحملاو ضراوعلا قه ]
 ١55/١[ كردتسملا] .نزحي ملو .كلذل متغي ملو ءامهدورول بغي مل امهنم

 يب 2 2

 هللا ىلإ ةوعدلا
 (ُهّلُسُر هب تَءاج اَميَو هب ِناَميِإْلا لإ و َوْعَّدلا يه هللا ىلإ ٌةَوُع َّدلا 7 وجد

 [١هال/66] ا اميف مِهِتَعاَطَو ب ور اًميف مِهِقيِدْصَتِب



 هْنَأك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت مم

 َباَضَأ اَمَو مُهَباَصَأ اَمَو ِءاَيْنَأْلا َرابْخأ ٍنآْرّقْلا يِف اَنْيَلَع هللا ّصَق ممل

 ؛ْمُهَل دب ةَبِقاَعْلا َلَعَجَو مُهَرَصَت ىَلاَعَت ُهَّنِإ َّمُث «هللا يِف ىَدَأْلا نِم َنيِنِمْؤُمْلا مُهَعاَبْنأ

 ل ٌةرزِع َميَِص ىف نك َدَقْلظ :ىَلاَعَت َلاَق ءوب َرِبَتْعَتِل َكِلَذ اَنْيَلَع ِّصَقَو

 لك ٌليِصْقَتَو هيدي نيب ىِلَأ َّق ٌقيِدِصَت نكحلو 5200 اًكيدَح نك ام ببألا

 [ا/ 11١١[. :فسوي] 407) َكوِمْوُي ِوْوََل ٌةَحَرَو ىّدْهَو ِءَْش

 ٍةَوْعَّدلاِب ٌةَراَثَو «2"”ةَراَت هللا ىَلِإ ِةَوْعَّدلاِب ُهَرَمَأ ُهّنأ ُرْكْذَي ُهَئاَحْبْس ُهَّنِإ قم

 هنا َدظِعْوَمْلاو ةمكلاب َكْيَر ٍلِسَس َلِإ ٌعدآ»# :ىَلاَعَت َلاَق اَمك ؛“"!ِهِليِبَس ىَلِإ

 َمِلُع دق ُهَنَأ اَميِف َّدُب اَل ٍرْمَأ ىَلِإ ُهَرْيَغ وُعْدَي يَِّلا َيِعاَّدلا َّنَأ َمِلم دق ُهّنَأ َكِلَدَو 0 .ليعلا]

0 

 .ُداَرُمْلا د نمل“ اهَهُدَع

 :دوضنتلا ىلإ نطوملا:ةيزفلاو نيف 7
 ُدوُبْعَمْلا َوُه ُهَتاَحْبْس ُهَّنِإَف ؛ِهِليِبَس ىَلإ َةَراَتَو هللا ىَلِإ َةَراَت َةَوْعَّدلا ُرُكْذَي اَذهِلَ

 .ٍةَوْعَّدلاِب ٌدوُصُقَمْلا ُداَرُمْلا

 يزل توت نب هيأ ةثتب ثكيؤفلاو ةؤيؤتلاو» :ىلاعت لاق

 0 نع طَقَس مُهْنِم ٌةَفِئاَط هب 1 اذإ قيامك َنَصّرَف ءاَمَلعْلا َهيَْسُي يذلا َوُهَو
0 

 . َنيِقاَبْلا نع َطَقَس ٌةَفئاَط هب ْتَماَق اَذِإ ْنِكَلَو ءَكِلَذ ٍلْعِفِ ا

 مل اَدإ ِهْيَلَع ُرِدْقَي اَمِي ٍةَوْعَّدلا نِم َموُقَي ْنَأ ِهْيَلَع ب ُبِحَي ِةّمَأْلا نِم ٍدِحاَو ّلُكَو

 .هب ُبَلاَطُي ْمَل ٌرَجع اَمَو هُْنَع طَقَس ُهُرْيَغ هب َماَق اَمَك ُهُرْيَغ هب ْمُهَي

 هئامسأب مهريكذتو «هقحتسي ام نايبو «هل ةدابعلا صالخإو هديحوت ىلإ مهتوعدب كلذو )١(
 .هتمظعو هتافصو

 .هماكحأو هعئارش نايبو «هتدابع ةيفيك سانلا ميلعتب كلذو (؟)

 «هللا ليبس ىلإ ةاعدلا نم وه «مهتدابعو مهنيد سانلا ميلعتل ردصتي يذلاف ؛اذه ىلعو

 .اهوحنو ريسفتلاو ثيدحلاو هقفلا سانلا يملعم لمشيو



 ا ٍقِطْنَمْلا ٌباَتِك

 ْبِجَي اَذَهِلَو ؛ِهِب َموُقَي ْنأ ِهْيَلََف ِهْيَلَع ُرِداَق َوُهَو ُهْرْيَغ هب ْمُقَي ْمَل ام اّمأَو
 ٍّمَأْلا ىَلَع ُةَوْعَدلا ٍتطّسَمَت دَقَو ءاَذَه ىَلَع بحي ال ال امي َموُقَي ْنَأ اًَذَه ىَلَع

 ءبِجاَوْلا ٍداّقِيْعا ىَلِإ اَذَه وُعْدَي دّقَك ؛ىّرْخأ وِرْيَغ ٍبَسَحِبَو ٌكَراَت َكِلَذ ٍبَسَحِب
 .ٍبِجاَو نطاَب لَمَع ىَلِإ اَذَهَو ءبجاَو رِهاَظ ٍلَمَع ىَلِإ اَذَهَو

 .ىرخأ عوقؤلا يِفَو ةَرات بوجولا يِف نوكيي ِةَو َوْعّدلا قش

 َنِإْف رَكْنُمْلا نَع ٌىْهَنَو ٍفوُرْعَمْلاِ هنا اهسنل َوْغَدلا نأ َكِلَذب ا

 .وب دولا وه َكِلَذَو هَل َيِعُذ اَمِل ٍضّكْفُم عت ٌبِلاَط 2

 ءاَهب ُماَقُي ٍطوُرش ىَلِإ ُجاَتْحَي اَهِرْيَغَو ٍةَبِجاَوْلا ِةَوْعَّدلا نِم ِتاَبِجاَوْلاِ ماَيِقْلاَو

 َنوُكَي ْنَأ ِرَكْنُمْلا نَع ىَهَتَو ٍفوُرْعَمْلاِب َر َرَمَأ نَمِل يِفَبْنَيا :ِثيِدَحْلا يِف َءاَج امك

 ُهْنَع ىَهْنَي اميِف اَقيِفَر هِب ُرْمأَي اَميِف اَقيِفَر ُهْنَع ىَهْنَي اَميِف اًهيِقَف هِب ُرْمأَي اَميِف اًهِيِقَ
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 كلا كيو «تفوركملا توفل ؛ِرْمأْلا َلْبَك ُهَقِفْلاَ

 دبس قزلتلا ثرثأ كلشي ةونألا هلع قئزلاَو
 اَم اًريِئَك ُهَّنِإَف َيِهْنَمْلا ٍروُمْأَمْلا ىَدَأ ىّلَع َرِبْصَيِل ؛ِرْمَأْلا َدْعَب ُمُلِحْلاَو

 [157/- ]57/1١ .َكِلَدِب ىذألا هَل ّلُضْسَي

 الو للا ٍةَمْحَر نِم َساّنلا ُسيَوُي ال يِذَّلا َوُه ِهِيِقَمْلا لُك ُهيِقَمْلا قه ]
 [:5٠ه/١١] . هللا يِصاَعَم ىَلَع مُهُئْرَجي

 ِةَوْعَّذلا ُقيِقْحَت اَذَه ُنيِقْحَتَو ءُهَدُْحَو هللا ٍةَداَبِعِ الإ حلْضَي ال ُبلقلا قه ]

 مع

 تتاَج اَميَو هب ٍناَميِإْلا ىَلِإ ٌةَوْعَّدلا َيِمَو .2"”هللا ىَلِإ ةَوْعَّدلا :ِةّبَحَمْلا َّنَو

 ٌبحأ نمف «مهنيب هبحُي امو همالك رشنتو «هيلإ سانلا وعدت نأ :ىلاعت هلل ةبحملا نم :يأ )١(

 نيبو «هنع مهربخأف هبحُت تنك اذإف ءىلعألا لثملا هللو «هلاوحأو هتافصب سانلا ربخأ اًدحأ
 .هتافصو هئامسأب مهفّرعو «هب ءاج ام مهل



 ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت رع ةردكر 5
 ةتفضفا

 .هب اوُرَمَأ امي ْمِهِتَعاَطَو ءهب اوُرَبْخَأ اَميِف ْمِهِقيِدْسَتب هَلُسُر هب

 اني هل ورشا را وب هنا كن ا نا نقلل ركع ذأ ملا نر وخلا وت

 [// 2339و العلا ةئطابلا لامغألاو لاوفألا قم ُهلوُسَرَو هللا ةَضقْنأ

 :ِنْيَرْمَأ نم يِعاَذلا ُرْمأ وُْخَي ال [ففت ]
 ّنِم َنيِمْدَقَتْمْلا ٍفيِناَصَت يِف ُرظْنَي ٌدِهَتْجُمْلاَف ؛اًدهَتْجُم َنوُكَي ْنأ :ُلّوأل

 .ةكيح ا يش امش هل ةئتاللا قوقل

 . ")اَهَدْعَب امم ْلَضُفُأ ُةَمَدَقَتْمْلا ُنوُرُقْلا ذإ ؛فلَسلا ُدّلَقُي ُدْلَمْمْلا :يِناَّنلا

0] 

 لدعلا

 يف ْمِرمقكَو منع «نيِمِلسُمْلا نيب دونَ هالو كب يلا ناك !فك5 ]
 نع هللا ُهاَهَن ٍءاَرَقْفْلا َداَعَيِإ دع 7 نم ِءاَيِنْغَأْلا ٍضْعَب َبَْلَط املَو ْمِهِروُتَأ

 مُهّير وعدي َنبِذْلا درطت الوإ» :َلاَقَف ُهَهْجَو َنوُديِرُي مُهَنَأِ مُهْيَلَع ىَتْنَأَو ءَكِلَذ

 .[057 :ماعنألا] َهَيآلا

 .َكِلَذ ٍرْيغَو ُهَمْلَح ٍفاَفطضالا يِفَو ُهَدْنِع ْمِهِدِعاَفَم يف َنوُوَتْسَي اوُناَكَو 2 » وهام اعمل م د امر ني ع يد . < وعموم | ؟ تع
 ًهّنَق امك 0 ِ 2 8 31 مس سموك سه فدل َكِلَد ُهَل دل تاع ىو 3 00 0 وه 5 حلا أ
 ءارقلل تنفق لضفل 5 7 ويك ئبنل فرغ لضفب مهني .صتخ نمو

 يلو ةحلطو نامتتل اضنأ َناَكَو ٍقّمٌّصلا ٍلْمَأ َعَم ُسِلْجَي َناَكَو هَنيِعْبَّسلا

 كابا نم مهوشتو ٍرْشِب نب ٍداَبَعَو ريضحلا نب ديسأو ْذاَعَم نب لعَسَو

 ٌةَريِس ِهْذَهَو ِءءاَرَقْفْلا نم ْمِهِرْيَعِل ٌتَسْيَل ةَلْزْنَم ِءاَيْنْغَأْلا ِراَصْنَأْلاَو َنيِرِجاَهُمْلا

 . ءاَرَقُفْلاَو ءاّييغَأْلا يِف ِةَمِيَأْلا َنِم َنيِلِدَتْعُمْل

 .لاوقألاب ةوعدلا نم غلبأ لاعفألاب ةوعدلاف )١(

 .حلاصلا فلسلاو ةباحصلا نم نيمدقتملل نيعبتم اوناك اذإ الإ «نيرخأتملا دلقي الف (؟)



 دا هكا

 نْب َرَمُع ٌةَقِيِرَط َيِهَو َُنُسلاَو ُباَتِكْلا ِهِب َءاَج يلا ايفا لدعلا: وه اَدَعَو

 يف ْمِِرْيَغَو ٍلّبْنَح ِنْب دّمْحَأَو ِكِلاَمَو ُكَراَبُْلا ن .اونوعس وب كبللاو ريزعلا وم

 اعلا ِءاَيْعَأ امل ا وُقَألِل ْمِهيَلَماَُم
 رس هه

 ىلع لْبَعيَو ءاَرقفل لا ىَلِإ ٌليِمَي َناَك نَم ِوِوُْحَنَو ٌيِرْوئلاَك ِةَّمِيَأْلا يِفَو

 ٍرخآ يف َكِلَذ هيلع بِي ىّتَح وللا ىضر هب اًملاَط َكِلَد يِف اًدهَتْجُم ايما
 -١35[ 6 /11] . هنع َعَجَرَو هِرمَع

 َعَمَق اّلِإَو 0 5 ٍةلداَكُمْلا ٍمَدَعل ُنَتِفْلا ُعَقَت اَمَّنِإ ”ةو؟
 0/1 5 نا باَبلَأْلا 007 هب اًضْرَي يذلا فض اَنَتلاَو ٍلّداَعَتلا

 ٌلْصأْلا لي ؛لِطاَي : 5 َنيِمِلْسُمْلا يِف ُلْصَأْلا :ُلوُقَي نَم ُلْوَق 15

 نَْضإْلا اهلممو## :ىَلاَعَت َلاَق اَمَك ءٌلْهَجْلاَو ُمْلُظلا َمَدآ يِنَب يِف اموُلَظ ن6 ُكَنِإ نك

 .[077 :بازحألا] 4اًلوُهَج

 "لعل ىلإ ٍلْهَجْلاَو مْلُشلا نع ٍناَمْنإْلا َلاَِتْلا ُبِجوُي ال ِنْيئداَهّشلاب ملكت ُةرَجُمَ
 [؟"هال/ا6]

 تابثإ نيبو .مسعجلاب نظلا نسح نيب قرف كانه لب ةماسعلا» نظلا ةءاسإ كلذ ينعي الو 000

 نَطلا م ُنيِسْحَت :لاق ثيح ُهنْبَك يبطاشلا ةماّلعلا قرفلا اذه ىلع هِّن دقو «هتداهش لوبقو هتلادع

 :ىَلاَعَت ِهِلْوَقَك كش الب ٌبوُلْظَم - هيف نَطلا ِةَءاَسِإ ٍلاَمِيحا لاحم ْتَرَهََظ نِإَو - ٍمِلْسُمْلا

 ا :ِتاَرجْحْلا] َهَيآلا 3 نم اريك أوبنَيجأ أوئما َنذْلا امآكي#»
 1١[. : رولا آلا 4ا[يَح ْميِشأِي ُث تملا بؤ نط ويعم ذإ الر : هلْكَو
 :ِهِلْوَك يِف ُمَلْعَي ال ام داقتعاب رمأ امك «ملعي ال ام َل وُقَي نأ ىتَْمْلا اَذَع يف ُناَمنإْلا َريَأ لَ

 ١١[. :روثلا] «ُنيِم ُكفِإ آنه أ 4
 : روُتلا] 4 ٌميِظَع نتي اَذَه َكَتَحِبْس ادبي ملكت نأ 0 كي اث ثق ةقنيس | ةلقز» هلو
0 

 . ىَتَْمْلا اَذَه يف اّمِم َكِلَذ رْيَغ ىَلِ
 درجمب َكِلَذ ٍرْيَغ يف اَلَو ِدِجاَش ٍةَلاَدَع يف ريتا اَلَو يِعْرَش مك هْيَلَع نبي مل : َكِلَذ َعَمَو

 . ٍبِلاَغْلا لا وأ ملل هلْصَحُملا ةَرِهاَطلا لوألا َّلُدَ ىَّتَح ؛ ِنيِسْحَّنلا اَذَه

 را ل نيِسحَتب ٍنيِحَتي اًروُمْأَم ُفّلَكُمْلا ناك اذ
 و
 - رْمَأب نطل ٍنيِسْحَن رجم نأ ىلع لو 4 ةتكزتلا وأ ةريَخْلا رم ع َّ ٍنيِسْحَّنلا اًذَه ٍدَّرَجمب 02



 اا يح ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت عا مدمر

 عيوب نم َنوُقّتمْلا َمرْكَأَو م عيِوَج نم َنوُدَتْعُمْلا َبِقوُع اَذِإ ةوه ميمو

 ُحِلْضُنَو للي ُهَلوُسَرَو هللا يضر يلا ٍباَبْسَأْل مظْعَأ نِم َكِلَذ َناَك 00

 [ 3 /*] يللا 3 َدْمَأ

 نع َهْنأو يفورعملاب رمأو# : هنبال َلاَق ُهّنَأ َناَمْقَل نع َةَياَكِح ىَلاَعَت َلاَق 55 اس موو وجم دبي وك ب س4 7 00
 000 مم ملا . 7 دحر م مس سل | سل جرصر سس هم

 ىلاَعَت َلاَقَو «[17 :نامقل] «ِرْومَأْلا مّرَع نِم كلذ نإ كباصأ ام لع ريصأو ركدملا
 سابع هس كم دع رع رم ني 2نح 5 يع < هه مل سور © 00 م

 و ا مو وا ع يلا ا 0
 020 هدد 2 31 207 وع د4 عراوم 20 2 جم

 .[47" - 4١ :ىروشلا] © ١ ريالا ر 0 5 َكِلَد

 مْرَع ْنِم كلم َّنإ» :َلاَقَف ِةَبيِصُمْلا ىَلَع َرْبَّصلا َرَكَد َناَمُقَل ٍلْوَق يِف َكاَُهَف
 00 هس ى. ب ا 0 ريع ع 2 كا ما ع 2 هم
 . روما وزع نمل َكِلذ نوم :لاقف َومعلاَو َربّصلا ركذ انهو #2 رومألا

 © ٍليِيَس نم ِمِييلَع اَم - كيلر قلل لع نسا نمل :ِهِلْوَق َلْعَب َكِلْذ َرَكْذَو

 ء[45 4١ :ىروشلا] 4 قحْل رغب ٍضددْلا ىف َنْوْمَبيَو ساّنلا َنوُمِلظَي َندَلا َلَع ُليِلأ امن

 .موُلْظَمْلا ٍراِّتْخا ٍرْيَغِ ُنوُكَي يِذَلا ملا ب باب يي َةَناَلَثلا كتاتضألا ناس ةكذن

 :يحملاو ُمِلاَطلاَو ُلِواَعْلا- :مُهَو

 أ ُهٌؤاَرَج اَذَهَو ءوِمْلَظ َدْعَب َّرَصَتْنا نم :ُلِواَعْلاَ

 .اًموُمْذَم َكِلَذِب نكي ْمَل ْنكلَو اكو كم هلل ِلَّذِب نكي

 الق ءَكِلَذ نِم ٍلاَعْأْلاب َنّطلا ُنيِسْحَتَو ءٌمُكَح ِهْيَلَع نبني ْمَ ُهْنبُْي ْمَل اَدِإَو َرمَأْلا َكِلَد ثني ال --

 .(07/ص) فلؤملل «تاقفاوملا باتك بيذهت .ها. مك هيلع ينشب
 َنوُكَي ْنَأ ُهَل آ يِغَبْنَي :لاقف ءيضاقلا :سانلاب نظلا ناسحإ هلك ٍدقلا نبا ةمالعلا ىنثتساو

 اًرزَع نوكُي لب مهب ّنظلا َنِسْحُي ْنَأ ُهَل يبي اَّلَو ْمِهِلاَوْحَأَو ْمهِعاَدَخَو نمانلا كفي اًريِصَي

 َءاَرَأَو عَ َكِلَذَك ْنْكي ْمَل نِإَو ءعْرّشلا يف ُهُهَقِف ُهَرِزاَوُي معرَومأَو ِساّنلا ٍلاَوْحَأب اًيِقَق 7
 اَهِرِهاَظ ىلإ ُرظْنَي ٌرِغْلاَق ل ٌعاَدَحَو ٌرْكَم اَهُنِطاََو «ٌليِجَج ٌرِهاظ اَعُرِجاَط ٍةَلَأْسَم ْنِم ْمُكَو

 . .اًهَنِطاَبَو اَهَدِصْقَم ُدُقْنَي ةَريِصَمْلا وُدَو ِزاَوَجِب يِضْقَيَو

 ٌّقَح ْنِم ْمُكَو ؟ٌقَح ٍةَروُص يِف ِهِذاَرْبإَو هدو رولا دكت لع ُهُجِرْخُي ٍلِطاَب ْنِم ْمُكَو
 .(055 /؟) نيعقوملا مالعأ .ها . ؟لِطاَب ٍةَروُص يف ِهِرييْعَت ِءوُسَو هنيجُهّتب ُهُجِرْخُي



 ٍريَغب ٍضردْلا ىف َنَوْمَبَو سانا َنوُمِلَظي َنِدلا َكَع ليتل اًمَتِإ :ِهِلْوَقِ َمِلاَظلا ٌرَكذَو 71204

 ِصاَضيُقاِلاَو ٍةَبوُقُعْلِل ُليَِّسلا مِهْيَلَع ِءاَلْؤَهَف .(ْوحْلا

 .«© وألا رَرَع نك َكِلك د ا 2ك ع 2 تو: لاقل ةيدخملا كدر

 [أدم ا تال رل]

© © © 





 3 تاعوضوملا سرهف

 أ هم

 تاعوضوملا سرهف

 ل يبل را يي (ِلْقَعْلل ُمزْلَْسُم ُّمْلِعْلا)

 ل (لدع ريغب وأ ملع ريغب ملكتلا)

 20000051 (ملعلا فرشو لضف يف ِلّبَج نب ْذاَعُم لوق)

 ا (ةماعلا دنع ثيداحألا ةرهشل رابتعا ال)

 5307000000101 (هنم فراعلاو كلاسلل دب ال ام)

 2030 ا ا ا ا705:9:9696١06:-ا (ءاملعلاو ةمئألل بصعتلا نع يهنلا)

 0 0000دزك جز يري اهيفاني امو ةديقعلا

 59509ا0ة0ة0ة0ي0ي0ةا (مهيلع هراكنإو «ةيحئاطبلا ةيفوصلا عم هّئصق)

 0 ااا (عونمملا لسوتلا عاونأ)



 هلع موسألا نيش لئاسوو قاواكل بيو“ ب هنأ مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت مح

 ةحفصلا عوضوملا

 ىف سانلا فانصأو ءاهتامالعو ءاهتلدأو «ىربكلا ةعاسلاو «ىرغصلا ةعاسلا)

 0 اا 000 (اهب رارقإلا

 ل ءاربلاو ءالولا

 ا 0 000000 ٍةّيهولألا ٍديِحْوَت ُباَتِك

 ا (وَّللا ٍديِحْوَت يف ٌةَليِلَج ٌةَدِعاَف)

 10 ]1 ا (ربكلا ٌمذ)

 1 مم ا ا او (دابعلا ملاظمو نيّدلا رْمَكُت ال ةداهشلا)

 لعفلا نم ءيش ىلع اًثعاب اًّرمأ ٌةريطلاو أفلا لعجُي ملو «ةراختسالا بحتسملا)

 0 0000000101 (كرتلا وأ

 00 1 11151ذ د )0 ْمهِظوُظَحِل اّلإ اوُلَمْعَي ْنَأ ُرَّوَصَعي َمَتْي ال ُداَبِعْلا)

 ارنا يمي و وسسواو وسما هيصس بوساا ولا ا هسا (قْلَحلاِب َكَءاَجَر ْقّلَعُت ال)

 0 77 (عناصلا تابثإ يف ةحيحصلا ةقيرطلا)

 0000000 00 زو (؟سانلا عم ِهِلماَعَت يِف ٌناسنإلا دعسي فيك)

 0 1 1 (ُدْبَعْلا ىَوْقَي ٍديِحْوََتلاَب)

 ضل 0 (هريغ نم فوخلا ميرحتو «هللا نم فوخلا بوجو)

 00 ا (اًدحاو هؤاجرو هفوخ نوكي نأ نمؤملل يغبني)

 0000 0 ]| ]|1]ز]|151570704010]1]1]1 010 0151 0 (دومحملا فوخلا)

 0 ا 0 (ِنْيئَمياَط يف َعَقَو ِةّمَألا يف ُولُعْلا)

 000 (ِنيَّدلا ِتاَبِجاَو ُلَّوَأ ٍناَنَداَهَّشلا)

 ل يي (ِنْيَلْضَأ ىَلَع ٌئينْبَم ُماَلْسِإْلا)

 1 طم ا ا ملا (ةياظيشلا لاوخألاو ةياَمحرلا لاوخألا نين قرفلا)

 1100 00101 ا ]زا “-- هب هللا َيِصْع بْنَ ْمَظغَأ هّللاب َكْرّشلا)

 ا ]| ] ]| 1 ذ 1 1 1ذ1ذ1ذ|1]1ذ1414141410101ذزذزذزذز (كرشلا عاونأ)

 00 000011 (ةّئاَلَّتلا ٍبوُلُقْلا ٌتاَكَرَحُم)



 ةابم وضوملا سرهف تاعوض ا ُ

 ةحفصلا عوضوملا

 00 ا 0 0 ]1]1]ذ]ذ]ذ ]ا (؟هٌدر وأ ساّنلا ٍلاَم ُلوُبَق :ىلؤألا له)

 ا ل م ا ا ل (؟هلك َىّئلاب ُلّسَوَّتلا زوجي له)

 1 ز ز ؤز 00000000 0 1115ذ د بد (؟قولخملاب ةناعتسالاو ةثاغتسالا مكح)

 اك يس جل دوسسواسارا اساسا مجنسس وسحس ملا (قولخم ريغ هللا مالك)

 0 000 03731 هللا ُرْمَعَلاَو هللا ِةَّرعب» ُفِلَحْلا)

 0 00000001 (ِنآَرُقْلا يف ُهَيِْنَمْلا ٌةَعاَمّشلا)

 000 كك (؟دللا قكَو اني ةطياو ذاحتا ةرخي لها

 ا 00101ب 5 (َبَبَّسلا قلخ يذلا هللا»
 لاؤس نم مرحيو لحي يذلا امو ؟ُهَّل اوُعْدَي ْنَأ ِهِتّمَأ نم لكك ّيبَنلا ظ ا

 (؟سانلا

 ك0
 ندب

 ا 1 6 (؟هللا مَعِن نم َيِه لَه ِنيّدلا ِنوُدب اَّيْنَدلا مَعِن)

 00 5_6_01 (ٍباَّبْسَأْلا ذاختا يف دعاوق ثالث)

 ا (هب ٍفِلَحْلا مكحو هللكي َييّبلاِب َكِبَلِإ َلَّسَوَنَأ نإ ٌمُهَّللا :يعادلا لوق مكح)

 عفنت لهو «ةليسولا ءاغتبا ىنعم) (ةليسولاو لسوتلا باتك نم لئاسمو دئاوف)

 0 ا (؟رفاكلا ةعافشلا

 001 1 7 (ةيهولألا ال ةيبوبرلا ديحوتب نيكرشملا رارقإ)

 00 ب8 (رفك هللا نود نم مهاعدو تاومألاب لسوت نم)

 0 (ةبَحَتْسُم اَلَو َةَبِجاَو ْتَسْيَل ِةَداّبِعِب برقت نم مكح)

 و (كلذ ىنعمو دجاسم روبقلا ذاختا مكح)

 ُةْعَمْسَي باطخخ نم ِساَّنلا ِضْعَبِل ٍروُبقْلا َدْنِع ُلْصْحَي ام َّنأ ىلع ةلادلا تامالعلا)

 188 00 (ِنيِطاََشلاَو ٌّنِجْلا نِم : بيِجَع ِفرْصَتَو هاري ِصُخَشَو

 0 م ا (مهيلاوي نمب نيطايشلا بعالت)

 اا (ةَيِوْيْيَدلا ِتاَجاَحْلا قْلَحْلا ٍلاَوُس مكح)

 00 ااا (َنيِقوُلْخَمْلا ٍلاَوُس دسافمو مكح)



 هنآك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف ببرقت ا

 100101711 11106 (لّسَوَّتلا ٍظْفَلِب دارملا)

 ا (ةَباَحَّصلا مالك يف وب ُِجَوَتلاَو للي َيِئلاِب ِلُسَوَنلاِب ٌدارملا)

 مز ووو طسس وس حس عن نسج ١ 0 (همكحو هللاب لاؤسلا ىنعم)

 انا رطل اونو سا اوما ع ووش جلا (يِدّيَس اي يِدّيَس اي :يِعاَّدلا لوق مكح)

 ازا («اَذَه َياَشْمَم ٌّقَحِبَو كْيَلَع َنيِلِئاَّسلا ٌقَحِب كّنَأْسَأ» :ثيدحلا ىنعم)

 م ما (يبنلاب لسوتلا يف كلام مامإلا عم رفعج يبأ ةصق فيعضت)

 0010000 (ىمعألا ءاعدب وعدي نأ اًلجر رمأ ِفيِنَح ّنْب َناَمْثُع نأ يور ام ىلع ّدرلا)

 1 (تاقولخملاب فلحلا مكحو «هللا ريغل رذنلا مكح)

 ههأ اَكمْسَح اولاَقو ٌكلوُسَيَو هنأ ةهدتاع آم ارشَو رين َولَوط ىلاعت هلوق ىنعم)
 ل ([109 :ةبوتلا] 469 تربص هلأ َلِ 0 كرش كاش قم هنأ انتو

 11111111 ب“ مالا زب قلك عقدي هل كيلا

 1/1 ١«( . يِهاَجب ةرل اسف هللا ل اَذِإ) :ثيدح يف مالكلا)

 0011 1 1 07 ب5 (دجاسم روبقلا ذاختا نع يبنلا يهن)

 1 ل م م يملا مورا دع م ا ا جا اقل (ِةِلَك يبنلاك هللا ريغب فلحلا مكح)

 ا ل تلا سما («ءاسْيالاَو وب َنْلَََس ىلا هللا افئاَو» : ىَلاَعَت هلوق ىنعم)

 0 (اذكب كلأسأ :لوق مكح)

 اا ا وقم طم داخل سالما (تاومألاو ءايحألا نم هللا ريغ ءاعد مكح)

 11001 ا سعب بيسان وسما (4© تيِيتَض َكاَيِإَو دبعن َكاَيِإ»)

 1 (:نيلضأ ىَلَع ٌخيِنَم مالْسِإْلا ُنيِد)

 0 ]1 ]1 (هدابع نم بيرق هلي هللا)

 1 ا سلا ا (نابهرلا نم ةعومجم عم خيشلا راوح)

 ِضْعَب ماد ُ ُلَعْفُي امم ٌدوجَسلا هيف امم َكِلَذ ٌوْحَنَو ٍضْرَْلا ليفت ِءاتحْنالا يخرب

 100 8 (ُكوُلُمْلا ٍضْعَبَو خحوُيّشلا

 ل ل (ِنّيَعُم ٍصْخََش موُدُق َدْنِع ماّيِقْلاَو ٍضوُفُنلا مكح)



 ا تاعوضوملا سرهف

 ةحفصلا عوضوملا

 داكسألا ىلإ ةيرفكلا ءامشالاو:؛ ةيئالسالا ءاوشألا ىلإ ةكرشلا ءاجشألا دخت)
 00000 د ا ( .ةّيناَميِإْلا

 0 0 00 ةَيِبوُبُوْلا ٍديِحْوَت ُباَتِك

 111 (ليلدلا وه ىلاعت هللا»

 0 (يلازغلا مهنمو «ةفوصتملا لالض)

 دَقَف :باَذَعْلا نِم َةَماَيِقْلا م َمْوَي ِهيِديِرُم ضل ْخياَمَمْلا دع ايش ىَعّذا نَم)

 ا (يبنلا نِم ُلَصْفَأ ُهَحْبَش نأ ىَعَّدا

 ا ا سل (هيدّيوَم هاجت بجاولاو «يبرع نبا رفكو لالض)

 1 (جاّلَحلا لالض نايب)

 ا ا ا (ِةيِداَحّتالا بهذم لالض نايب)

 اا 0 1 0 (ٌنوُكَي ال يِذَلا ُنِكْمُمْلا ُموُدْعَمْلا)

 ا وس (هُهَنَجْلا ُهَل ْتَبَجَو :ُهَّللا اّلِإ َهَلِإ ال ٍهِماَلَك ُرِخآ َناَك نَم»)

 0 ل يي ب (ِرَدَقْلا يف اواش يذلا ِساَّنلا فانصأ)

 ا اذ 1 1 0 (ءانفلا 3

 00 اا ا (ىلاعت هللا ةيؤر يف لوقلا قيقحت

 ا ا ما 2 لا

 هللا تْيأَر وأ ُهَدْعَب َهَللا تْيَأَر وأ ُهلْبَق هللا تْيأَرَو اّلِإ اًكيَش تْيَأَر اَم :لوق مكح)

 1 (هيف

 ا ا (؟هّللا الإ َّمَث اَم َّنِإ :لوق مكح)

 00 ا («ُرْهَدلا َوُه َهَّللا َّنِإَك َرْهَدلا اوُيْسَت ال» :ثيدح)

 ااا 000 فّلَّسلا ٍداَقِتعا ٍلَمْجُم ثتاتك

 ا ا (ةيرمدتلا ةديقعلا نم دئاوف)

 0 ري (ديحوتلا يف ةلاضلا قرفلا بهاذم)

 ا ما (ِوّللا ُلوُسَر اَدَّمَحُم َّنَأَو ُهَللا اّلِإ َهَلِإ الأ ةداهش :نْيَلْضَأْلا ِنْيَذَه يِف مالكْلا)



 0 ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت مسرع | مرح

 ةحفصلا عوضوملا

 000001 1 0 زج زب (. .ِهِعْرَسَو ِهْئاَضَقِب :هِرْمَأَو هللا ٍقْلَحِب ُناَميإْلا ٌبِجي)

 0 (؟ِلْقَعْلاب اَهْحيبَكَو اَهْنَسَح ُْفَرْعُي ُلاَعْفَأْلا لَم

 0 00107١01١17 (ةيطساولا ةديقعلا)

 000 0 013111 (ةيطساولا ةرظانمل خيشلا ةياكح)

 باحصأ تاسلج يف هيخأل ىرج ام هيف نِّيب يذلا ةِّيِمْيَت ُنْبا ِهَّللا دّْبَع باتك)

 01 بس جام ايف تاط مس سما رح ا ف توج (هل بهاذملا

 ”هم (ِةاصْبَسَو تب هَنَس َناَضَمَر يف ِنْجّسلا يف هْيَلِإ ْتَلِسْرَأ ٍةَقَرَو ٍباَوَج نم دئاوف)

 ا ا (ةّيمالسإلا قرفلاو تاعامجلا نم هفقومو «ةملكلا عمج ىلع هّصرح)

 ها م سام دما كي هلو «ٌيِلبْتَح ِرْيَغَو يِليَح ٍبَهْذَم ىَلِإ وعدي ال خيشلا)

 0 ل (َنيِقوُلْخَمْلا ىضر ُبَّلَط ِنيّدلا اَلَو ٍلْقَعْلا يف ٌّعوُسَي ال)

 ا ل (رمألا ةالو عم لماعتلا يف خيشلا جهنم)

 ل ([54 :ءاسنلا] 4ِلوُسراَو ولأ لإ ُهوُدْرَه وْيَك يف ٌمثُعرتَك نإكإ»)

 ااا 1 ]ا (سبحلا يف وهو هل ىرج امع خيشلا مالك ضعب)

 211 (ةيطساولا ةديقعلا نم ةاقتنملا دئاوفلل ةمتت)

 يي ل م (ةعامجلاو َهَّنَّسلا لهأ ةدعاق نم دئاوف)

 يوسع بسس (ةللكك ىلا اهنّيبُي ْنأ دب ال نيَّدلا لوصأ نم يه يتلا لئاسملا)

 نأو «قداصلا ربخلا قيرطب لدي امنإ عرشلا نأب لاق نم ىلع خيشلا باوج)

 دال وسم سا اج ووسط (ربخملا قدصب ملعلا ىلع ةفوقوم هتلالد

 ني مكي تكلم ام ني ْمُكَل له مُكِيشَأ ْنِم اَلَثَم مُكَل برص :- ىلاعت - ُهلْوَق ىنعم)
 قرا («يَسشَن 0 هَتوفاَحَح ٌءاَوَس ديف رنه مُكَنقْرَر ام ف َءآكِرُش

 00 (ةيجنرفإلا ةغّللاو مالكلا ملعو قطنملا جلع ملطت كل

 لوصأ لئاسم يف بجي لهو ؟ٍليِصْفَنلا ىَلَع ُلوُسَرلا ِهِب َءاَج ام ةَقِرْعَم بجي له)
 000 ا ا اا (؟اهب ٌنيعطقلا ملعلا نيدلا

 1 م (4ِمَلِع ني ؤّرتأ وأ آَددَه لَم نم بّتكي نتن

 زال يو وو جنا يكول (؟ٌقاطُي ال ام فيِلُكت ةعيرشلا يف له)



 م تاعوضوملا سرهف

 ةحفصلا عوضوملا

 1ك ل (ربجلا يفن يف حجارلاو ؟روبجم دبعلا له)

 61 (؟هب ربخأ هنأ هغلبي ملو لوسرلا هب ربخأ امب رقي مل نم بقاعي له)

 ا 1 (هيلع لوصحلا بابسأو هللاب نيقيلا لضف)

 ل يب بي (ةغللا يف ِتاَّذلا ىنعم)

 213 007 (هّقحتسي ام قوف ىطعُي الو ىغلُي ال لقعلا)

 11 لام ول تالا كا طا اف سما اور املا ب ماسموسا اباسا ينوب (قارتفالا ثيدح)

 ل 00 (ِّيِهْلإْلا نم اَعْوَن دحأ يف لعج نم رفك)

 00 اا 00 (نيّدلا ٌلْصَأ ىِه :ُهَدْحَو هللا ةَداَبِع)

 ملا ما ركاب دوو وسمت ياما وعن دونا (هطقنو هديوجتو نآرقلا بارعإ مكح)

 َنيِمِلْسُمْلا ٍناَحِتْما نم ريذحتلاو َةَباَرَقْلاو ِةَباَحَّصلا رمأ ىف ُلاَدِتْعاِلاَو ٌداَصِتْقالا)

 1 ا (كلذ وحنو ةل اسم وأ لجرب

 ِءاَمْسَأْلا ٍرْيغِب ةاَداَعُمْلاَو ةاَاَوُمْلاو .؟خيش وأ ةفئاط ىلإ باستنالاو ءامتنالا مكح)

 10 ل (َكِلَد اَهِب ُهّللا َقَّلَع ىِتْلا

 ا 1 ز]ز1]1]1ز] 11 (نيملسملا رّمك نم مكح)

 ا ل لا ولالا تسلط ل مولا سا و ٍداّقِتِعالا ٍلَّصَقَم ثتاتك

 ْمِهِرْيَغ ٍبَمْذَمَو ٍداَقِتغاِلا يِف ٍفَلَّسلا ٍبَّهْذَم نع هلأس نمل خيشلا باوج نم دئاوف)
 ىَلْوُأ ِثيِدَحْلا لْمَأ لّمو ؟امهنم راتخي نمو اَمُهْنِم ُباَوَّصلا ام ؟َنيِرخَأَتْمْلا نم
 مُهَتْعَب َتَدَح لَمَو ؟ِةّيِجاّنلا ٍةَقْرِفْلاب َنوُداَرُمْلا مُه لَمَو ؟ْمِهِرْيَغ نم ٍباَوّصلاب
 ا 1 ا (؟مُهرْيَغ اَهَمِلَعَو اَهوُلِهَج ٌموُلُع

 0 ا (تافصلا باب يف فلسلا جهنم)

 1 َةَمَلَس يبأ نْب هللا ٍدْبَع نْب ِزيِزَعْلا ٍدْبَعل خيشلا هنسحتسا مالك)

 0 جي كو ا طما هاوس نر عا (مهريغ ىلع ثيدحلا لهأ لضف)

 000 ا ا (درلا يف لادتعالا طرشب «ةعدتبملا ىلع درلا لضف)

 011 ا (ماَلَكْلا َلْهَأ ُةَمِيَأْلاَو ّلَسلا ّمَد)

 1 وااو اسس سس سسوس هيب ااا (مهتريحو مالكلا لهأ فصو)



 04ه يح ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت سامع مرح

 ةحفصلا عوضوملا

 ساي م (ةيومألاو ةيسابعلا ةلودلاو نيمألا نساحم نع مالكلا)

 اما و م (هرغص يف هل فقوم ركذو ءَنيِمْلُكَتمْلاَو َةَفِسالَمْلا مذ)

 ساس (ِلطاَبْلاو ٌىَحْلا ُةَقِرْعَم اَهيِف يتلا ٍةَرظِفْلا ىَلَع ُهَداَبِع َقَلَح ُهَئاَحْبْس ُهَللا)

 ل ل ل ل (َناَميِإْلا يطْعُي هللا ُرْكِذ)

 مم. ... ةَلرتعُمْلا يِمْلَكَتُم نم ُرَخآَو ءيِاّرلا هللا ٍدْبَع يبأ عم َيرْبُكلا ِنيّدلا مج ةياكح)

 نسا 0 ٍلَمَعْلا ُداَسَق ُهْنَع ُرُدْضَي ال ُلُجَرلا)

 اضضا 0 نك ْنَأ ذل ْمِهوْحَنَو ل ٍبَهْذَم يف تَّئَص نَم)

 ا را و (ِلْفَمْلا هج َنوُركْنُي ال ِهَُّسلاَو ِثيِدَحْلا لُهَأ)

 ا (ثيدحلا ىلع مهلوقع مالكلا لهأ ميدقت)

 ا موس روس بباب بدت (يلازغلا تافارحناو يزارلا لالض)

 0 ام (مالكلا ملع يف لوخدلا ىلع ءاملعلا ضعب مدن)

 مسار (ةيآلا 42م ُناَتْمَطلا ُهْبَسَحي ٍةَعيِقب بك هلع أورفَك َنيدلاَو» : ىلاعت هلوق)

 0 ا (ةمئألل اهتبسنو اًبتك مهفيلأتو «ةضفارلا لالض)

 م هيدا ِروُمَأْلا يِف ُهْنِم ُرتكأ ةينوَكْلا ِثِداَوَحْلا يِف ٍبِذَكْلا ُباب)

 000 اا 00001 (؟ِثيِدَحْلا ٍلْهَأِب ٌدوصقملا ام)

 نإ 0 (ثيدحلا لهأ فالخب َةّئَّسلاو نآرقلاب ةلاضلا فئاوطلا ءاملع لهج)

 ل مم (ةيداحتالاو ءَةَطْماَرَقْلاَو ءَةَضِفاَرلا نيب قفاوتلاو هباشتلا)

 0 (مهرابخأو مهلوق لوبقو «ةيويندلاو ةينيدلا رافكلا بتك ةمجرت مكح)

 لالض اهيف يتلا ممألا نم مهريغو ةفسالفلا تالاقمل نافشاك ةّنّسلاو نآرقلا)

 سعال ل (ْمِهِحْدَم اَكَو اَِلْهَأ مد ىَلَع ٌعْرّشلا َلدَي ْمَل يلا ِءاَمْسَأْلا نم ميلسلا فقوملا)

 0 (جِراَوَتْلاَو ٍةَضِفاَّرلا دالي يف هناميإ ينسلا نامتك)

 0 0 0 (؟فلسلا بهذم فرعُي فيكو .ءفلسلا بهذمل باستنالا مكح)



 0 تاعوضوملا سرهف

 ةحفصلا عوضوملا

 عْؤَن نب هِثَلإ نييييتلعلا يف لَصَح ام : فلم ال ِةَعِدَتْبُمْلا صاَقِتْنا َتاّيْسأ ف

 00 0 000ب8 (ناَودعَو رين

 0 0 0 00001313198رب (فلخلا بهذم عبتاو ,فلسلا بهذم كرت نم ّمذ)

 و وم ا ل (دودرلاو راوحلا بادآ)

 م نت وواكت هلو لجل لوك دكع نلف ندي :١ ةيقفاؤنلا كف وأ َنيِرِفاَنلا ُروُمُن)

 7 (اههاجت بجاولاو « مهريغو ءاَيينَأْا لاَوُقَأ نيب قرفلا)

 ا (؟ةمومذلاو ةَدوُمْحَمْلا ُةَلَداَجْمْلا يه ام)

 "017 .. (كلذ لعف نم مالُيو رذعُي ىتمو «وب ُهّللا َنّدَأَي ْمَل ٍنيِد يف لح ةعاط نع رثعلا)

 0 م (؟موُمْذَمْلا ٌديِلقَتلا وه ام)

 0007 ] ز ز ز ز ]ز ز ز ز ز (ُهاَوْهَي اَم ُعِبَتَي وأ ءََّطلا َعَِتَي امنإف هللا ىصع نم ُلك)

 عا ا (مالسإلا نيد ةحصب مهريغو باتكلا لهأ نم رافكلا عانقإ قرط)

 ل م وسما دب ا ع («ِقَس ىف َتْك نإ :ةيآلا ىنعم)

 ل (؟ةَقوُلْخَم وأ ٌةَميِدَك حوُرلا لمد

 0 (سنإلا نيبو مهنيب ّدحلا يف قورف عم «مالْسإْلا عوُرُفب َنوُبْطاَحُم َناَجْلا)

 نا (اهريغو نداعملاو رجشلا ريوصت مكح)

 2ذ201111111]#]#*1ز1ز1ز1ز1ز1ز1ز1ب9 (؟هلجأو هقزر بتكُيو «نينجلا رّوصُي ىتم)

 كل سس (؟اًريغص تام نم ريصم امو «َةَرْظِفلا ىَلَع ُدَلوُي الإ ٍدوُنْوَم نم اَم)

 0 0 (ُهَئاَحْبس ُهَللا اَهُرُشْحَي ُمْئاَهَبْلا)

 ل (ِدَحَأ لكل اًماع اًرْمَأ َوُه َسْيَل ِتْوَمْلا َتْقَو ِدْبَعْلا ىَلَع ٍناَيْدأْلا ٌضْرَع)

 ااا يت وبكم (ىَرْغّصلاَو ىَرْبكْلا َةَماَيِقْلا ٍةَدِحاَوْلا ٍةَروُّسلا يف ٌرُكْذَي ىلاعت هللا)

 م وس ومنا (4© ثقيلا َكَيْأَي ٌّقح َكَيَر ٌدبَعاَوط :هلوق يف نيقيلاب دوصقملا)

 0 ا (توملاو مونلا نيب هباشتلا)

 000 1 (ماع :هيلع مالسلاو مهلاعن عرق تيملا عامس)

 0 (رخآ نطاب ٌرمأ ىنومدق تيملا لوق)



 ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ع ا كي

 ةحفصلا عوضوملا

 0 (ةلأسم نع هبيجي وأ «ءاود مئانلل تيملا فصي دق)

 ل م ا م ا يلا (فيلكت ةصرعلاو خزربلا يفو)

 ل ل م (ربقلا يف اًعيِوَج ِنَدَبْلاَو ِسْفَنلا ىَلَع ُميِعّنلاَو ُباَذَعْلا)

 هنزل ا مُهَنإ» :ثيدحل هتياور اهو رَمُع ِنْبا ىلع ةشئاع ُدَر)

 ا ا ل م (كلذ يف باوصلاو

 00 1 1 (؟ِثْعَبْلا َمْوَي ُنِماَّنلا ٌبَطاَخُي اًذاَمِب)

 0 زل (؟هتيفيك امو ءَناَريِمْلاِب دارملا)

 مم (هْيَدَي ىَلَع اًمْلْسَأ ىَّتَح ِهْيَوَبَأ ُهَل ايخأ ىَلاَعَتَو َكَراَبت هللا َّنَأ هلي للا نع حمصي مل)

 8 ة66*6ْْْختب ِتاَفِصْلاَو ِءاَمْسَأْلا ُتاَتك

 000000 0 ز ]0 (ىنسحلا ءامسألا) (تافصلاو ءامسألا ديحوت)

 ا ا ااا ا ل هتافصو هللا ءامسأ

 0 ]1 1 1 11 11 (ةمحرلا 0

 ل يو ودولاب سس عل (اًبضغ الو ىضر قلاخلا يف ٌفولخملا ُرث 1

 نا (؟ةياهنو رادقم هلو ءدح هتافصل لاقي له ءدحب شرعلا ىلع ىلاعت هؤاوتسا)

 0 ا 0 0 133 (تافصلا نم قاسلا)

 0 ااا 00000101 (ىربكلا ةيومحلا نم دئاوف)

 مقل و ا مما ا وساوس سلا (ِتاَفّصلِل ٍليِطْعَتلا ٍةلاَقَم لضأ)

 راما ا قماا ا (ليوأتلا ظفل ىنعم)

 0 00 ]ا (تافصلاو ءامسألا باب يف فلسلا لاوقأ)

 1070 ]1 ] ]1 ]10 (ءْيَش لُك نع ينْمُي ِةَنّسلاَو باتِكْلا ُروُن)

 1 ا ل يا ولا ا وشال اس اجا وص باسل (ةّيعملا ىنعم)

 غ0. (ٌةكَرَتْشُم ال ٍبِلاَعْلا يف ٌةَئِطاَوَتُم ٍفوُرَحْلا يناَعَم َّنأ نايبو ءِءاَمَّسلا يِف هللا :ىنعم)

 0:0 ] ] ز]ز]زؤزؤ]ؤ]ؤ]ؤ 1 (؟ِدِهْجَو لبق َهَللا َّنِإَف :ثيدح ىنعم)



 م تاعوضوملا سرهف

 ةحفصلا عوضوملا

 ٍداَقِتْعا َّعَم ءهب تاج ام ىَلَع تافصلا ُراَرْفِإ ٍفَلَّسلا ُبَمَْذَم :لاق نم ىلع َدرلا)

 0000 ا ا (ِداَرُم ُرْيَغ اًهَرِهاَظ َّنأ

 1 (اًهِئيِداَحأَو ِتاَمَّصلا ِتاَيآ يف ُهَنكْمُمْلا ُماَسْقَأْلا)

 000 ز ز]ز]زؤز ]ز 00 (ئريكلا ةيرهحلا نم: ةاقشملا دكاوقلل ةمق)

 2201101 ب ا ىَنْعَمِي ةعّللا يف «ىَوَتْسا» طَمَل ْنَأ ْتْينَي 0

 000000 دكدند (ببقُم هنأو شرعلا ٌةفصو «كالفألاو ضْألا ُةيوَرُك)

 لديو هَهَنُسِلاَو َنآْرُقْلا مهفو ظفح يبنلا نَع اْوَّقَلَت ٌةباحصلا) (ةّيشكارملا ةدعاقلا)
 ل (هوجو ةّدع كلذ ىلع

 0000 (ِووُجُو نِم ُنّييَتِي وِوْحَنَو ىَلاَعَت لل ٌوُلعْلا ٍِتاَبِْإ ُبوُجو)

 0000000 0 ] ز]ز (ليطعتلاو يفنلا لهأو «ليثمتلاو هيبشتلا لهأ ىلع درلا)

 4٠١ ... (ةَقيِقَح ٌريِدَك ةَفيِقَح ٌميِلَع ةَفيِقَح ٌمُذَكَتْم للا َّنإ :اوُناَك ِتاَمّصلِل ِةاَْْلا ُةلِتعُمْلا)

 00 ا (هلوزنو ىلاعت هللا برق يف مالكلا)

 يي يي يي اي (ِريَحَنلاَو ٍةَهِجْلا يف ٍةَرِظاَنُم ٌةياَكِح)

 1 لا (تافصلاو ولعلا ىفني نم لاوقأ)»
7 

 ت6 (لوزنلا ةلأسم لوح رهاط نب هللا دبع ريمألل هيوهار نب قاحسإ راوح)

 الإ ْنَوأَتَي ْمَل دم َّنأ :ِةّيِلَيْئَحْلا ضْعَب نَع ُنِلاَرَعْلا ٍدِماَح وُبَأ ُهاَكَح ام ىلع درلا)
 ٍناَيْنِإْلاَو ٍءيِجَمْلا ٍلبِوُأَت يِف دمحأ مامإلا ُداَهِيجا فّلَتمْلا لهو ءَءاَيْشَأ ةَناَلَث

 ُدِجَأَل يّنإ» ««ٍضْرَأْلا يف هللا ُنيِمَي ُدَوْسَأْلا ٌرَجَحْلا» :نيرثألا ىنعمو ؟ِلوُرْنلاَو

 12 ل ا ((ِنَمَيْلا ٍةَهَج نِم ِنَمْحَّرلا َسَْمَن

 ل يسم َِداَرِإْلاَو ٍدْضَقْلا ىَتْعَمِب َكِلَذ وْحَنَو ٍلوُرُنلاَو ٍناَْثِإْلاَو ٍءِيِجَمْلا ليوأت أطخ)

 2 ا (ِةَعْدبْلاِب ُةَعْدبْلا ّدَرُت ْنَأ فّلّسلا ةهارك)

 ل (توملا دعب ْنَدَبْلا ىَلِإ حوُرلا ٍدْوَع ىَلَع ةلدألا)

 ا («اسهِتْوَم َنيِح ىسْفَنأْلا ّقَوَنِي ُهَّنأا» :ىلاعت هلوق ىنعم)

 21200101 ا 0000 (؟عِراّشلا مالك يف راَهَّنلاو ليللا ِظْفَلِب دوصقملا ام)



 نك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 1
 شلل اسس

 ةحفصلا عوضوملا

 نع نأش هلغشي نأ نود «لوزنلاو يعادلا عامسو باسحلا ىلع هللا ةردق نايب)

 0 (مدآ نْبا بْلَك يف ام ناملعي ْناَطِيَّشلاو ُكََمْلا)

 2غ 1 ا ز]ز زذز] ز]ز] ]| ز] يلي (لِطاّبْلاب دارملا)

 4 جم ([54 :ناقرفلا] ه«ٍِششّرَمْلا َلَع وتس :ىلاعت هلوق يف ءاوتسالا ىنعم)

 2 (؟هُحور وأ هدب دعقُي له :هربق ىف ِتَّمْلا ٍداَعُفِإ ىف ءاملعلا لاوقأ)

 يف ْمِهِعاَرِن نع ٌمىِشاَن :ُهَتاَحْبْس ٌبّرلا ىَلِإ ٍةَفاَضُمْلا ٍةَمِزاَّللا ٍلاَعْفأْلا يف ِساَّنلا ٌعاَرْن)
3 

 5 9 (نيلصأ

 ل (قرولخم نإ لاق دقق تدعم نآمْلا نإ لاق َنَم)

 رو «هل ىرج ام ركذو دمحأ مامإلا ةنحم ببسو «نآرقلا قلخب لوقلا أشنم)

 1 00001 (بالُك ِنْبا يف خيشلا

 0 ا ا ] ز ]ز]ز]ز]ز]ز]ز]|]ز]|]|ؤ]|زؤ|] 10“ (ةيمهجلا لوق ةقيقح)

 71*22 (اهريغو ِتاَمَّصلا ِتاَيآ نيب قيرفتلا يف ةليلج ةدعاق)

 00011 ]11111 (ىّرخألا ٍرِهاَظب ِنْيتيآلا ىَدْحِإ ريسفت مكح)

 لاوحألا ةاعارم بوجوو ءَكِلْك رْيَعَو ِةّيِلَبْئَحْلاِب ٍلوُصأْلا يِف يّمَسَّنلا مكح)
 «ةريبكلا لئاسملاو ةقيقدلا لئاسملا نيب قيرفتلا ةيمهأو ءراكنإلا يف صاخشألاو

 43 (؟عوُرُمو ٍلوُصَأ ىلإ ٍلِئاَسَملا ميسقت حصي لهو

 00 ا ا 0 (ةيلمكألا ٌةَلاَسولا)

 000 ا ا  ز ز ز ز 000 (َلُئاَمَّتلا َوُه َسْيَل ِهباَسَتلا ظْفَل)

 م

 5 (ٌلَمْجُم ِةَبَساَتُمْلا ظْفَل)

 ٌراَبْخِإلا امَأَو ءىَنْسُحْلا ِءاَمْسَأْلاِب اّلِإ ىَعْدُي اَلَق هُهْنَع ٍراَبْخِإْلاَو هللا ءاَعُد َنْيَب ْفَرَمُي)
 ل يي ل (ِمْيَس ماب َنوُكَي الأ طرشب اهريغب هنع رّبخُيف ُهْنَع

 ا ا (ماَسْقَأ ِةَئاَلَث نم وُلُخَي ال يعلاَو ِباَتِكْلا يف ُهَئاَسْبّس هللا ىَلِإ ٌتاَفاَضُمْلا)

 «ْثَدَحُم مهَيَر نم ٍرَكِذ نّي» :- ىلاعت  ِهلْوَق يف ثدحملاب دارملا)

 000 ا (قلخلا َقّلَخي نأ لبق نآرقلاب ملكت هللا)

 رص مه -- مه



 مسمع تاعوضوملا سرهف

 ةحفصلا عوضوملا

 0000000 0 0 (ٍتوُكّسلاب فَصوُي هللا َّنأ عاَمْجِإْلاَ ةَنسلاب َتَبَت)

 00001011111 111 0 0 َوُه لَه :ىَّمَسُْمْلاَو مسالا)

 ا ويا واس والا (َنيِمَلاَعْلا بر ُهَنِإ قر دو : ِهِلْوَقِب ْدِصْقَي ْمَل 88: يفارنإ]

 0000 (عَدبْلا ٍلْهَأ ٍلْوَق ضعبب لوقيو ِءاَبآلا ٍبَمَْذَم ىلع هرغص يف خيشلا ناك)

 ندع ال ٌقَحْلا ىَلَع ُلُدَت اَمَنإ ةيلْقَعْلاَو ةّيِعْرَكلا لولا نم لما وب تحي ام) .
 0 ااا (لطُمْلا ٍلْوَق ىَلَع

 1 و (ِتاَّذلا يف مالكْلا ىَلَع ٌعْرَك ٍِتاَمّصلا يف ُماَلَكْلا)

 نيِلٌوَؤُمْلا دحأ عم خيشلل ةرظانم يهو :ةايملا) ةقيقحلا يف ةيندملا ةلاسرلا)

 ا 0 1-00010101021جذببب 8 (تافصلل

 00000 (هنَجلا َلَخَد اًماَصْخأ نَم ءاَدِجاَو اّلِإ ًةكام اًمْسا َنيِعْسَتَو َةَعْسَي هلل َّنإ)

 ل (؟اًران حابصملا ىّمَسُي لهو ءرانلاو رونلا نيب قرفلا)

 0000 (ُلوُسَرلا هب َءاَج اَم :ُهِّْم ُعِفاَنلاَو «ليِلَّدلا ِهْيَلَع َماَق اَم : ُمْلِعْلا)

 0 ااا 00097 (عاَمْجِإلاَو َةَنّسلاَو ِباَتِكْلاِ وجم شرعا

 م يي لا ريبكلا ِناَمِياْلا ُباَتِك

 قرفلاو ءاَعرشو ةغل ناميإلا ىنعمو ِءِذاَرِتْقاِلاَو ٍديِرْجَّتلا بسحب ِظْمّللا ةَناَكَد َعْوَتَت)

 ةئجرمو َةّئَّسلا لهأ نيب عازنلا لهو «ةعدتبملا ىلع درلاو مالسإلا نيبو هنيب
 210000700 ]| ]1 ]ز]ز]ز]ز]ز ]| 10 (؟يظفل عازن ءاهقفلا

 00 ااا 0 00038 (ءاَجرلِل ٌةَنُمَضَتُم اَدَبَأ ٌةَيْشَكْلا)
 وم

 1 (نوُكّسلاو عْضاَوَتلا ُنَّمَضَتَي ٌعوُشْحْلا)

 0 ا 1 ا (هللا ىلع لكوتلا)

 2121000 0 0 00000 (ناميإلا بلقلا يف عرزت تامرحملا ضغب)

 00 ا (؟ةئيسلاو ةنسحلا ةعافشلا يه ام)

 اا 00000000018 (هعاونأو ديلقتلا ّمَد)

 ترب ميَوُش ذإ © نبت ٍلَكَص ىنِل انك نإ َهَشأتظ :ىلاعت هلوق يف ةيوستلاب دارملا)
 000 0 (« © َنيِلعْل



 |[ ف هناك مالسإلا خيش لئاسدو 3واتف بيرقت_
 ةحفصلا عوضوملا

 001 ]11 (؟ةكحلطشصا وآ ٌةَئفيقْؤَت : تاكّللا 1َدْيَم لع)

 هل (ُقيِدْصَتلا وم عرشلاو ةغللا يف َناَميِإْلا نأ معز نم ىلع درلا)

 نرثي ِءْيَش ريغ نم ٠ :نشملا ورح ىلع هعاوْنأ اَلَو ماّلكلا مشا ُقالْظِإ ُدَجوُي اَل)

 0 اا 0003 (اَمِهِرْيَغ اَلَو ٍةَراَش اَلَو ٍةَراَبِع نِم هب

 َنيِقَدَصُم اَيْنّدلا يِف اوُناك َراَّمُكْلا َّنأ ىَلَع ُلُدَن عِضْوَم ِرْيَغ يِف ِنآْرُقْلا ٌصوُصُن)
 50 ا (ُتولاب

 0و ا جسما («ء توالي َّقَح هتولثي#» : ىلاعت هلوق ىنعم)

 فالتخا خيشلا هيجوتو ءاَعيِمَج ىَنْعَمْلاَو َطّْللا ُلَواَنكَي لْوَقْلاَو ماََكْلا َّذأ باوصلا)
 ها ا ل اا ا (ناّميإلا فيرعت يف ٍفلَّسلا تارابع

 د اع (عاونأ ماَلَكْلا ٍرِئاَسَو ِنآْرُقْلا يِف ِءْيَّشلا ىَلَع ِءْيَّشلا ُفظَع)

 هلا“ «مازتلالابو ءنمضتلابو «ةقباطملاب نوكت هتافصو هتاذ ىلع ىلاعت هللا ءامسأ ةلالد)

 ةيمهجلا ىلع درلاو دب الو لمعلا حلص حلص اذإف «لْصَأْلا َوُه ُبْلَقْلا)

 6791077 ب بم يا يمل راو اا مزمل مما مام سمتت# تتضح سي وم (ةئجرملاو

 كغ 0 1 اَمَو َوُه ِهْيَلَع ٌبجَي ام َفرْعَي ْنَأ ِهْيَلَع اَمّنِإ لب ؛هب َرَبْخَأ اَم َلُكَو هُهْنَع

 ند ءاييْنأْلا هي تءاج ام عيِمَجب ِناَميِْلاِ اهّمتَحَو اهطسَوَو َهَرَقَبْلا هللا َحَنْفا)

 ٍلْمَأ عيِمَج ٍقاَمَئاب ٍنِطاَبْلا يِف اَنِمْؤُم َنوُكَي ذأ َدُب ال ِدَنَجْلِل ُقِحَتْسُمْلا ُنمْؤُمْلا)
 605 ل ا (ِةَلْبقْلا

 يف اًرِفاَك نُكَي ْمَل :ِهِلوُسَرَو هللا اَنِمْؤُم َناَك نَم :َةَقْرِف َنيِعْبّسلاَو ِنْيَتْنَّلا ٌرِئاَس)
 9 ا ا تق رس ايفل (َناَك اَم اَنياَك ٍليِوأَتلا يف ًاطخأ نِإَو «ِنِطاَبْلا

 ا لا سا با حش (ةثجرملاو ةَلَِتْعُمْلاَو جِراَوَحْلا ىلع درلاو ِءُضُفقْنَيَو ٌديِزَي ناميإلا»

 000000 11 5 (اَديَمُم ِنآْرَْلا يف ُركْذُي اَم ُرَتْكَأ :«ِناَميإْلا» ْظْفَل)

 مَرْلَي اَل اَم َكِلَذِب ِلَّصَمُمْلا ٍناَميِإْلا نِم ُهَمِرَل اََيناَعَمَو َنئّسلاَو َنآْرُقْلا فَرَع نَم)

 0 ل ا ري



 مال تاعوضوملا سرهف

 ةحفصلا عوضوملا

 0010071 د00 (ِناَميِإ الب اًماَلْسِإ ةّنّسلاو باتكلا َتَبْنَأ

 0 (فِئاَوَط ُثالت هيف ُلُخْدَي ٍناَميِإْلاِب ُباَطْحْلا)

 ءَبْيَلا ُلَبْقَي اَل ام نيِقّيْلا نم ُهَعَم ُهّبِحاَص َنوُكَي ْنَأ ُمِزْلَتْسَي ال ةداهشلاب ُراَرْقإْلا)

 080 (ناميإلا يفاعضو «نيقفانملا نع مالكلاو

 هوم ا أب 0060 0 0

 6:61 فا اجو مطب طا وسو حجي يقم (رفكلا سواسويو ِناَطْيَسلا سواَسَوِب ىَلَتْبي ٌنِمْؤمْلا)

 0 (ِهِلوُسَرَو ِهّللا ٍناَبَب ىَلِإ ٍءاَمْسَأْلا ٍتاَيّمَسُم يف ٌعوُجّرلا ُبجَي)
 03 < ف ص 00

 ىَلَع َنوُقِفَتُم َةَّنّسلا ُّلْهَأ :اَنْلُق اَذإ)
 5 و (ٌروُهْشَم ٌءاَرِي اَهِكِراَت ٍريِفَحَت يِفَق مالسإلا ناكرأ اّمَأَو ءِبْرْشلاَو ىنزلاك

 651 (ِهِلوُسَرَو هلل َبيِذْكَتلا اوُهاَحَي ْمَلَو ءْمِهِسْمْنَأ ىَلَع َقاَقَثلا َنَْسْحَي ٌةَباَحَّصلا)
 9 5 (وللا ِةَيْشَحَو هللا ٌبُح نِم ٌءْيَش ٍقيِدْصَتلا َعَم نوكي نأ دب ال) 1 بة هك را >َ و وا نيرح 1 زر ق6 هوب نك

 : مر عمر
 ف 05 ف هو

 هازل (ِةَّلِمْلا نع ُلّقْنَي ال ٌرْفُكَو ٌناَميِإ هيف ْنوُكَيو ءٌقاَمِنَو ٌناَميِإ هيف ُنوُكَي ِناَسْنإْلا)

 ه5 (؟ُباَتَتْسُي لّمو ءٌّقِفاَتُم ُهّنَأ ٍنِطاَبْلا يف َمِلُع نِإَو ُتَروُيَو تري َقيِدْنُزلا قِفاَنُمْلا لَم

 ةسْمَخْلا مالسإلا ناكرأ نِم َرَثْكَأ ِةَرِهاّظلا ٍلاَمْعَأْلا نِم هللا ُهَبَجْوَأ اَم َناك اَذإ)
 5 ل ل (؟ةسْمَحْلا ِوِذَه ُماَلْسإْلا :َلاَق اًداَمِلَ

 هاا ومو م يصل (ِةاَكَّرلا ىّوِس ٌّقَح ٍلاَمْلا يِف َسْيَل :ءاهقفلا لوق ىنعم)

 تال (ةَرِهاّظلا ٍلاَمْعَأْلا يف ال ٍِبْلَقْلا يِف يِذَّلا ٍناَميِإْلا يِف هللا دنع لضافتلا)

 ٍةَكِجْرُمْلاَو ِةّيِرَدَقْلا يَأَر ىري نم ٍةَحاَمَجِل امهريغو ّمِلْسُمَو ُيِراَخُبْلا َجّرْخأ)
 مالا (ُهَل اوُجّرَحُي ْمَل عدبلا هذه ىَلِإ َةيِعاَد َناَك نَم ْنِكَل ةَعيّشلاَو ٍجِراَوَحْلاَو

 هليل ياسو الا (دئاَقَعْلا عّدب نِم ال ِلاَعْفَأْلاَو ٍلاَوْقَأْلا عّدب نِم ِءاَهَقُمْلا ٍةَتِجْرُم ٌةعدب)

 ني“ يي (مالسإلا يف ءانثتسالا مكحو ؟ماّلْسِإْلا وأ ناَميِإْلا :لضفأ امهُيأ)

 1 هب َةَقَلعَتُمْلا ماكخألا ٍبَسَحِب تْبُْيَو ىَّقْنُي دِجاَوْلا مسالا)

 01 ] ] ] ] ] ]1ز1 ]1 (ِناَميِإْلا يف ءاَنْثَيْساِلا مكح)

 00 ا ا ا (ِةَئيِشَمْلاِب ُءاَنْعِيْسالا)



 هنأ مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 5
 بن00 0 0101010101012121010102102020ة0ة020202020202020200 2

 ةحفصلا عوضوملا

 كاز ز]ز ز 0000000 ز ] ]زؤزؤز]زؤزذ]|] ] ]1ز]ز]ز]1]1]ذ طسوألا ِناَميِاْل ُباَتِك

 0 ا 0 ز ]ز | (؟قيدنزلاب دوصقملا ام)

 هدا يس ب بس بببسبا هسا (ةلزتعملاو جراوخلا لالض)

 5 دق تاَنَسَحْلا نأ نايبو باَبْسُأ ِةَرَشَع وحن ِدْبَعْلا نَع ُلوُرَت ٍبوُنذلا ةَبوُقُع)

 ل1 م سل (ةّيرْهَجْلا َناّيغَأ الو ءَةَكِجْرمْلا رّْمَكُي ْمَل دَّمْحَأ مامإلا)

 00 0002دتدنددزنزرز (؟ِناَميِإْلا يِف ٍقَرِفْلا ِهِذَه عاَرِن ٌلْضَأ ام)

 قرفلاو ِةَداَرِإْلاَو ّمَهْلا َنْيَب قْرَملا امو ؟ٌباَقِع اهب ُلّصْحَي لَه لَمَع الب ُةداَرِإْلا)
 10 (هلسعو تلقلا مل نيب

 ا (ميالُمْلا َكاَرْذِإ ُبَّقْعَي ٌلاَح ُهَذَللا)

 نيب 00 (ملاع ملعلاب لماعلاو «ءلهاج وهف :ِهِمْلِعِب ْلَمْعَي ْمَل نَم)
 نات حساس (هلل ال هنو ِهياَقِل هل يل هَبَحَم تناك اَمّنِإ بِلاَط وُبأ)
 لا مس (ِةَددَعَتُم هوجو نم ُنوُكَي هبف صْفَنلاَو ِةداَيرلا ٍلوُحُدِي ِناَميإْلا يِف ُلْصاَمَتلا)

 و (؟مالسإلا ناكرأ يف مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا ةبوجأ ثفلتخا اذامل)

 11 ن0 (ُهَرْيَغَو صالخإلا ُكَواَتَتَي َناَسْحِإْلا َّنأ : ُقيِقْحَتلا)

 ىسوم نوعرف ناك لهو «كاَرْشِإْلا ىَراَصّنلا ٍنيِد ٌلْضَأو رْبكلا ٍدوُهَيْلا ٍنيِد لْصَأ)
 0 ا ل رم موو

 سس

 0 (ْمُهَتَهلا َنوُبِحُي َنيِكِرْشْمْلا نأ ٌموُلْعَم)

 0 ااا ا 1 (رفكلا الإ لامعألا عيمج طبحي ال)

 1 بس سا كم طا ا (ءايرلا نم اًقوخ لمعلا كرت نم رذحلا)

 0 ا بببب سفنلا ةيكزت

 ا ا 0 دز ة رب (اهوحنو «نيّدلا»َو (ََّلِمْلا رِعهب بّقلتلاو «ىنُكْلا مكُح)



 م تاعوضوملا سرهف

 ةحفصلا عوضوملا

 أ ِهْيَلَع َوْهَو ِهَلل ىَضْرَأ َناَك اَم َمَّدَق :ِناَميإْلا ٌبَعُش ْتَمَحَمْرا اَذِ)

 اا 1 1 1 1 1 (هيف ءاطخألا نايبو ءدهزلا ىف ةمهم دعاوق)

 00 (ِقوُلْخَم ُرْيَغ وأ ُقوُلْحَم ُناَميِإْلا له)

 ا (ةهِتاَذِل عِنَتْمُمْلا ىلع ىتح ٌريِدَق ٍِءْيَش لُك ىَلَع هللا له)

 1 وطمس اوخاب توضمولا بس كاظم 0 (؟ءْيَش موُدْعَمْلا له)

 ا (كلذ يف باوصلاو هِهِتَمْكِحَو ِقْلَكْلا ِةَّلِع يف سانلا بهاذم)

 ااا 1 0 0 0 00033: (هل هللا ةباتكو ردقلاب ناميإلا)

 00 (رومأملاو رودقملا دعبو لبق دبعلا بجاو)

 00100 يؤ: الإ ةتاكب لوقو الإ دلع نويت هل هلو ىلع قيلختلا)

 دا ا (اهببسُم نايسنو «بابسألاب قلعتلا زوجي ال)

 ا ا تا ا (ةناعتسالاو لكوتلا نيب قرفلا)

 دسوا (اَييَسَو اَهْيَسَح ٍداَبِعْلا ٍلاَعْفَأ نِم رَّدَقُم ٌيِضْقَم ّلُكِب اًضْرَي نأ دبعلل زوجي ال)

 0 يمل َبِحَتْسَأ قومدأ» :ِهِلْوَق ىَنْعَم اَمَك ّنْئاَك ّوُه اَمِب مَلَمْلا فج اَذِإ)

 0 ااا 0 (امهنيب قرفلاو ةدارإلا عاونأ)

 يي يي (مّلِعْلا ُمَدَعَو ُلْهَجْلا ِتاَكيَّسلا لْصَأ)

 011 ا را َداَعَّسلا ْلضأ اَمُه ِنْيرْمَأِب َمَدآ يِنَب ىَّلَع َلّضَفَت ُهَئاَحْبُس ُهَللا)
 و اب م فم يل (ّركشلا اَهْيَلَع ٌقِحَتْسَي َةَمْعِن َوُهَف هللا ُهَقَلََ اَم) 0 سما[س © تهم اق د 2 -

 ل و ودوام رع (َْقْنَي اَكَو ُنوُكَي ال ُهَنِإَك : ِهْيَلَع َدْبَعْلا ُهَللا ُنيِعُي ال لَمَع ّلُك)



 ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت قم 1

 ةحفصلا عوضوملا

 >1ط» 07 (مدآ يِنَبِل ٌةَعوُنْصَم ُكْلقْلا)

 ل م مما سو سلا طم وانس ب ونجسبسسلا (َليو هللا عم ةكئالملا بدأ)

 عا (رْبَّصلا ىَلِإ جَوْحَأ ِءاَّرَّضلا ُبِحاَصَو ءِرْكَّشلا ىَلِإ جَوْحَأ ٍءاَّرّسلا ُبِحاَص)

 000 (وّللا ِدَيِب اَنْسْفْنَأ اَمّنِإ : هي َيِلَع لوق ىلع قيلعتلا)

 هةر (ةديصقب ٍرَدَقْلا نَع َيّمذ لاؤس)

 56 وو د ديرس طورا يديم (يصاعملا باكترا ىلع ردقلاب جتحا نم ىلع درلا)

 هس موس جما عن م ويسلاو (ِنآْرْقْلِل ٌبَْذَكُم َوُهَف ىَصَع اَم َمَدآ َّنِإ :َلاَق نَم)

 0 (اَهب هللا ُمَْلِع م َمَّدَقَت دق ِباَبْسَأْلا ٌعيِحج)

 0 ا م (لضخْلاَو حوُرلا َّنْيب ريب مَدآَو : هلك ينل ٍلْوَق يِف ريثكلا طَلْعَي)

 0 1 (كْيَر كلي ريض :ىلاعت هلوق ىنعم)

 0 0 (ةلككتَت مدآل ىسوم ةجاحُم ىنعم يف حيحصلا)

 د يع (ٍتاَعاّلا ٍلْعِفو ٍبِئاَصَمْلا َدْنِع ِةّيبوُبُرلا ٍديِحْوَتَو رَدَقْلا ٍدوُهُشِب ٌروُمَأَم ٌناَسْنِإْلا)

 1 (؟هندبو هلام يف ىذأ نم هلان امم صاصقلاو ضوعلا ملسملل بجي ال ىتم)

 100 ا00ا 0 ]  ز ز | | ]ز | ]ز]|]ز]ز]ز ]| ] ]| (رومأ ةدع ىضَنَقَي نيتداهشلا قيقحت)

 0 يي يس يي (وّللا َةَّبَحَم يِعَّدَت دك ُسوُفْنلا)

 نكي ْمْل :ُهْنَع َيِهْنَمْلا َىّبَّسلا حبقَتْسَي ْمَلَو .ي نا قش يخت ع

 ا يا و كتا كما ومس مسا ولا يقسم هتارلا ويمص را سل (ءْيَش ٍناَميِإْلا نِم

 000 0 زيي (مالشإلا ىَلَع اّلِإ َتوُمَت الأ اَنرَمُأ دق ىَلاَعَت ُهَللا)

 211331 ب19: (ناعون ِدْيَعْلا ٌةَعاطِتْسا)

 هير (ٌةّيِلِْف ٌتاَفِص َكِلَذ َعَم يهو هِّتاَذِل ٌةَمِزاَ ِهِتاَمِص نِم َكِلَّذ وُحََو هللا ْماَلَك)

 كل (ةعوئذعو | ةةومشم راثآل اًيرقتفُم ايس دنعْلا لف قلك ىلاكت هللا)

 22000 (دابعلا لاعفأ ٌقلخ)

 ع يفت لقَعْلا نيت ةلاشم)



 ع تاعوضوملا سرهف

 ةحفصلا عوضوملا

 8٠+ (ُهَلَعْفَي ْنَأ يِنَبَي يِذَّلا َوُه :هّبر ىلإ ٍتاَنَسَحْلاو ءوِسْفَت ىَلِإ ِتاَكيَّسلا نمؤملا ٌةَئاَضإ)

 اراك ٌقضَِيَس» ٍلوُرنب َقّدَصُي نأ بَهَّل اَبأ َر َرَمَأ للي نا َّنأ َلُقْنَي ْنأ ٌدَحَأ ُرِدْقَي الد

 ا وا ملا و م ا ا ا ب («09 به َتاَد

 000 (ًةَضْحَم َةَماَلَع َسْيَل بّبَسُم يف ٌريِثأت ُهَل بَبّسلا َّنأ :ِءاَهَقُمْلا ٌبَهْذَم)

 00 00131318 («ذتا هني نأ آَّلِإ َنوُهاَتَص امو#» : ىَلاَعَت هلْؤَف ىنعم)

 ا ب بيس سلا ([157 :ةرقبلا] «لوُسَيلا ٌعبَتَي نم مَلْعَتِل اَلِإإ» :ىلاعت هلوق ىنعم)

 لا يا ل م ا ل دَيَقُمَو ٌقلَظُم :ناَلَجأ ّلَجأْلا)

 3 ا#13أ|3]أ]أ]]أ3]أ3]إ0]0)ا1ا000000000“ 9 (ِناَعْوَن َقْرَرلا)

 000 0 000-ب (ِناَكْيَش هب ُداَرُي ُقْرّرلا)

 ها ا (قزرلا بلط ةيعورشم مدع يلازغلا معز ىلع ُدرلا)

 اا يس سس (ّقَحْلِل َّقَحْلاِب ّقَحْلا َراَدْقُأ تْعّراَن :ِرِداَقْلا ٍدْبَع 0 لوك نعم

 ل ا نك ةلإ وقلاَو .كوكلا ني ارنآ :ةزابه ةخص)

 ل 0 02 0 5

 0 د

 م ا ل ا ا ا (ِقّسَدْنَهْلا نِم ِقِطْنَمْلا عضو ديم

 000000 ]1 11 (ِداَعَمْلا ِناَكْمِإ ناب يف نَا هَ ةَقيِرَط)

 ا 1 (ِسْكَعْلا ساّيِقَو ِدْرطلا ساّيِق)

 000009 (رومأ يف ةرصحنم ملعلا كرادم نأ ىلع ينبم قطنملا)

 ب يس (اهنم حيحصلا فقوملاو «نيملسملا ىلإ نانويلا ةفسلف بتك تلقتنا فيك)

 ا يا وسع ا ع يا (اَعْرَش ب ُرَمْؤُي ِمْلِع ىَلَع َلمَتَْت ال : ٍقطْنَمْلا ُبتُك)



 نك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت مع

 ةحفصلا عوضوملا

 مبا وس سب و وام (اهتيهامو «سفنلاو حورلاب دارملا)

 1]001110101]أ|أ]13أ71710001]3173730 (هللا ىلإ فاضُي اميف لوقلا ليصفت)

 ا (رَمْوَجْلا : ظفلب دارملا)

 0 0 0 0 ز ة ة 00 (؟لقعلا وأ ُمْلِعْلا :ٌلَضفَأ اَمّيَآ)

 ا ا طرا سو هدطس اج هوب وتم (هِقْلَحِب مّلِعْلا نِم ُلَضْفَأ للاب ْمْلِعْلا)

 اَهَمَلْعَي ْنَأ ال ءءاَيْشَأْلا َلِقْعَي ْنَأ َوُه هلْجَأ نم َقِلُح يِذنآَو ُهَّمَحَو ٍبْلَقْلا ُحاَلَص)

 ا ااااأا##]1#ةاة يي قرفلاو بهاذملا

 1122000 000 ب- 9 (ةيمهجلاو ةلزتعملا نيب قرفلا)

 20 (ِتاَدُوَعَّتلاَو ىَقّرلاب عوُرْصَمْلا ُةَجَلاَعُمو ءعوُرْصَمْلا ِنَدَب يِف ٌنجْلا ُلوُحُد)

 ُلْوَقْلا َوُه :ِةَئُسلا لْهَأ نِم دَحَأ ِهْيَلَع ةَلِزَتْعُمْلاَو َجِراَوَخْلا قِفاَوُي ْمَل يِذَّلا لْوَقْلا)

 00 1 015 (ِراَنلا يف ِرِئاَبَكْلا لْهَأ ٍديِلْخَتب

 0 00001011 ااا (مهرفكو ةيديبعلا بسن)

 1/01 ومس (مهنيد لصأو ةضفارلا لالض) (مهتالالض ٌركذو ةضفارلا مذ)

 0 (مهعدبو مهفاصوأ ركذو جراوخلا ٌّمذ)

 )10070000 ]| ]1 ]| لطابلاو غيزلا لهأ ةرظانم

 00000000 بولقلا ضارمأو ءاوهألاو عدبلا

 1 لا (ِتوُيذلا ٍلْهَأ نِم ٍةَمأْلا ىَلَع ٌّرَضَأ عّدبْلا ٍلْهَأ ُةَمِيَأ)

 را ل (هللا ٍتاَيآ نع َنوُفوُرْصَم : ْمُهَءاَوْهَأ َنوُعْبتُمْلا َنوُرِبكَتْسُمْلا)

 ا ل م قحلا نع لودعلاو ىوهلا عابتا

 را 1 وا ع اا (هريغو عدتبم نم ءاج اذإ هب فارتعالا مدعو قحلا دحج نم ريذحتلا)



 ةحفصلا

 0000111 ] ز ] ز ] ] ز]ز]ز]ز]ز]ز]1]ز]ز]ز]ز]|]|1]ز|]ز 110008 ةفيعلا

 000 (اهنم روُذْحَمْلاو عورشملا نايبو «ضعبل مهضعب سانلا ةبحم)

 11 ا ما واتا طابا تماما م لطلاب لا ا وج قئاقرلا

 21 م هتابلقتو بلقلا

 00 ا 1 1 1 1 1 1 101 0 1 000 (كبلق يف ةوالح لمعلل دجت مل اذإ)

 0 اهييفنو ةنيتلا

 ا (يْلُخْلا ُهّنَج َيِح ُهَتَجْوَرَو َمآ ىلاعت هللا اَهَنَكْسَأ يتلا ُةنَجْلا)

 «اًيْنَدلا ماّيَأ نم ٍةَعُمجْلا مْؤَي لْثِم يف ِدَّنَجْلا يف مُهَّبَ َنيِنِمْؤُمْلا ِةَيْؤُر» :ثيِدَح حرش)
 ما يوم 52000 101111111 (َنْيو هللا ةيؤر ىلع مالكلا ركذو

 0 00027 (هَّبَر مالسلاو ةالصلا هيلع ٌدّمَحُم ىَأَر له)

 ما عسا (؟هللا مهملكي لهو ؟ةمايقلا موي مُهّبَر ُراَمُكْلا ىَرَي لّمو «هللا ءاقل ىنعم)

 0 از 7 ]1 1 ]1]1ز]ز 1 ]1 (حجرأ ةجرد ةئام ةنجلا يف نإ)

 ا ا ا ا (تاقولخملا نم ىنفي ال ام)

 م ا و (ّصضَن ٍةَعاَّسلا ِتْفَو ٍديِدْحَت يف ّيَِّنلا نع َسْبَل)

 0 000000112110000 (ةماقتسالا)

 2غ#103>© از ا ا ]| ]|]|1ز1ز|1|1 | |1|1|1ذ|1|ذ|1|1|1ز|ز|1ز|ز1ز|ز|ز| ]| ]ز|]ز] ] ]ز ز ز نيقتملا هللا ءايلوأ

 "0 ا (نيتجرد ىلع هللا ءايلوأ)

 000 (؟ةكتالَمْلا وأ َمَدآ يِنَب وحِلاَص :ُلَضُفُأ اَمُهُيَأ)

 00 ا ااا (ٍةكِئاَلَمْلا َعيِوَج َمَدَآل هللا َدَجْسَأ)

 ا و ما ا ىدهلا عابتا

 0 بد هللا ةيشخو ىوقتلا

 0 0112 ذ د ز ز ز]زة | | 000001 ءاعدلا

 00000000 (ءاقبلاب ءاعدلا)

 00 (ءاعدلا يف ميمعتلا) م



 هنأ مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت م

 ةحفمصلا عوضوملا
 021 ول ا وعلم راما املا ىلاعت هللا ركذ

 00 معنلا ىلع ركشلاو دمحلا

 0 ااا 00010131 ربصلاو ءالتبالا

 000 000000251111 (4 سنلاو  نقراوعلا جارت كيك

 000 01 هللا ىلإ ةوعدلا

 0000 0001010111 لّدعْلا


