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 م ةدومحملا قالخألا

 7 اا

 056 ةدومحملا قالخألا 56

 لثمألا نكلو ءالمعو اًملع رذعتم ءيش لك يف ضحملا لدعلا /ةو9]

 ]44/٠١[ .ىلثملا ةقيرطلا :ةيفلسلا ةقيرطلل لاقيو «لثمأ اذه :لاقي اذهلو ؛لثمألاف

 «ةرخآلا رادلا يف عفني ال اميف '''ةبغرلا كرت :وه عورشملا دهزلا

 عورشملا عرولا نأ امك هللا ةعاط ىلع اهب ناعتسي ال يتلا حابملا لوضف وهو

 ال يتلا تاهبشلاو تامرحملا كرت وهو «ةرخآلا رادلا يف رضي دق ام كرت :وه

 .تابجاولاك ؛اهنم حجرأ هلعف ام كرت اهكرت مزلتسي

 يف عفني ام ىلع نيعي وأ هسفنب ةرخآلا رادلا يف عفني ام امأف

 :ىلاعت هلوق يف لخاد هبحاص لب 00 هيف دهزلاف :ةرخآلا رادلا

 بي ال هنأ كلإ أودَنَم الو كك نأ ّلَعك 1ع تابع اوُمْرَخ ال انما َنبْلا اياكي»

 دض وه «تاحابملا لوضفب لاغتشالا نأ ا "0407 :ةدئاملا] *(©9 َنييِيعَمْل

 ءايصاع ناك مرحم لعف وأ بجاو لعف نع اهب لغتشا نإف .عورشملا دهزلا

 [؟١٠6/١] .نيدصتقملا ةجرد ىلإ نيبرقملا ةجرد نع اًصوقنم ناك الإو

 ام كرت كلذ نم مهفل «ةرخآلا رادلا يف عفني ال ام كرت :دهزلا نأب ليق ولف ءاَّدج مهم ديق )00(
 هيلع لهست امم اهوحنو «نسحلا نكسمْلاو بكرملا نم ؛هايند رومأ ىلع ملسملا هب نيعتسي
 .هايند رومأ

 ءاهب بلقلا قلعت كرتب لب «تايجاحلاو تايلامكلا كرتب سيل دهزلا نأ نّيب لكك خيشلا نكلو

 .اهيف ةبغرلاو اهبلطتو

 لازتعاو فّضقتلاو «تابيطلاب معنتلا كرت دهزلاب دارملا نأ مهف نم ىلع ٌدري للك مالسإلا خيش (؟)
 نم هكرت سيلف :اًحابُم هُلصأ ناك ولو هللا ةعاط ىلع دبعلا هب نيعتسي ام ّلك ّنأ نّيبو «سانلا
 .عورشملا دهزلا



 هلك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت مت و كلل
 ا ا ا ا ا ا ا ل ا ل ا ا ا 9 محا

 هيف اًّيح هبحاص نوكي ّيحلا بلقلا َّنِإف «ةايحلا نم قتشم ءايحلا 599 ]|
 دسفت ىتلا حئابقلا نم ةعناملا ىه بلقلا ةايح نإف «حئابقلا نع هعنمي ءايح

 ام عفدي يحلا نإف .''""ناميالا نم ءايحلا» :ِك يبنلا لاق اذهلو ؛بلقلا

 ةبالصلا ةحاقولاو ءاّحقو ىمسي هنإف هيف ةايح ال يذلا تيملا فالخب «هيذؤي

 نكي مل هجولا بيلص اًسباي اًحقو ناك اذإف «ةايحلا ةبوطرل فلاخملا سبيلا وهو
 ]٠6/٠١[ . هءايح بجو ةايح هبلق ىف

 ْنَأب َكِلَذ ُلاَمَكَو ءّرَّشلا ال َرْيَخْلا د يري يلا هس

 ال اًميِف ٌدْمّزلا َوُه :ُهُّلوُسَرَو هللا ُهّبِحُي 0 3 غلا مل
 .ةَرخآلا يف ّعَمْنَي

 0 هُتْيِقاَع فاحت بو مق رولا رع تلا ارلال َكِلَذَكَو

 ف نم ُمَظعَأ ٌةَدَسْفَم ه ِهكْرَت يِف َسْيَلَو ههِميِرْحَت يِف ّكُشَي اَمَو ُهُميِرْحَت

 كَل َذمأيو اََْلإ ههَجاَح َعَم اَعَرَو ِةَْبَشلا د ُكّرْثَي نم لو  ِنّيعُم مّرَحُم
 نَمَك َةَهْيَّشلا عب قلقا نم اذاسل طل ت1 ايار فورا ةقيركل ان: امركم

 ع
 ١

0 

3< 

 اذ 3

 ٌةَهْبُس هيف ٍلاَم نِم اّلإ ٌءاَقَو ُهَل هل َيِبلَو'اَعي تلاطُم ره َنوُب هيلع وأ ويبأ ىلع نوكي
 سرع رق هيت لس
 . ةَنِهَتْرُم 4 هيب َةّمْد وأ هَنْمْذ َعَدَيَو اهنع عروتيف

 نأ 0 ءٍنْيرْشل َرَّشلا َّرَشَو ِنْيَرْيَخْلا َرْيَح ُناَسْنِإْلا "'َمُعَي ْنَأ (عَرَوْلا# ُماَمَتَو
 ايلْقَتَو ٍدِساَعَمْلا ٍليِطْعَتَو ءاَهِليِمْكَتَو جلاتلا لمهخت ىلع اه َةَعيِرَّسلا

 ٍةَدَسْفَمْلاَو 0 ٍةَحَلْصَمْلا نم ُكّوّتلاَو ٍلْعِفْلا يف ام ْنِزاَوُي مل نَمَف لَو

 ْعْدَي نَمُك ءعَرَوْلا نم َكِلَذ ىَرَيَو ءِتاَمَّرَحُم عفو ِتاَبِجاَو َعَّدَي دفق ٍةيِعْرَّسلا

 تكاخ قوما سلا ٌعَدَيَو ِءاَعَرَو َكِلَد ىَرَي ةللطلا فاومذلا َعَم َداَهِجْلا

١ 

 ٍلوُبَق نَع ْعْنَتْمَيَو ءعَرَوْلا نِم َكِلَذ ىَرَيَو ءٌروُجُف وأ ةَعْذِب مهيِف َنيِذْلا ٍةّمِئَألا

 . ملعي *هلعل (؟) ةفصهفز ملسمو كاك ا14) يراخبلا هاور )غ0



 كب ةدومحملا قالخألا

 حال

 كوت ىَرَيَو «''اَهّيِفَح ٍةَعْذِب نم ِهِبِحاَص يف اَمِل ؛ِمِلاَمْلا ملي ٍذَخَأَو ٍقداّصلا ٍةَداَهش

 [ما١ - ه11/] . عَرَوْلا نم ُهُعاَمَس ُبجَي يَِلا ٌّقَحْلا اذه عاَمَس ٍلوُبَق

 ُهْنَأِل ٍ؛اًحوُجْرَم ِهِنْوكِل وأ ِهِعْفَت ِءاَمِتْنال اّمإ ُعَمْنَي ال اّمَعَو َوُه َدهلا 5--4]

 .ِهِعْفَت ىَلَع ُهُرَرَض وُبْري اَمِل ُلصَحُم وأ ُهْنِم ُعَمْنَأ َوُه اَمِل ٌتْوَقُم
 . قدح اًهيِف ُدْهُزلاَف :ٌةَحِحاَّرلا وأ ٌةَصِلاَخْلا ُمِفاَنمْلا اّمأَو

 :ناعون عدبلا ()

 قلخب لوقلاك ؛اهمذ ىلع نّيبلا ليلدلا تبث «ةحيرص ةحضاو :يأ ؛ةرهاظ مدي :لوألا عونلا

 ذخأ زوجي الو «ةدحاولا ةعدبلاب عّدبي اذهف هللا ريغل حبذلا وأ «هللا ريغ ءاعد وأ «نآرقلا

 هيلع راكنإلا بجيو ؛هنع ملعلا

 يهو ءاهتعدب ىلع ةلالدلا هجو ىفخي وأ ءاهليلد ىفحي دق :يأ ؛ةيفخ ٌعدب :يناثلا عونلا

 ءامسألا لئاسمك ؛اهراشتنا مدعو اهئافخل ؛ةرورضلاب نيدلا نم ةمولعملا ريغ لئاسملا
 ةلأسم يف فالخلاكو «ةيؤرلاو ءاوتسالاك نيملسملا نيب فالخلا اهيف عقو يتلا تافصلاو

 .ءاوهألا لهأ هلاق امم كلذ وحنو ءءاجرإلاو ردقلا لئاسمو ءناميإلا
 هل نيبُي نأو «قفرب هّحصن بجي لب «عّدبي ال اذهف هنم أطخ قحلا ىرحتي نم اهيف عقو نمف

 .هتعدب ىلع درلا عم «هؤطحخ

 اودنتسا امإ ؛نورعشي ال ثيح نم عدب يف اوعقو فلخلاو فلسلا ءاملع نم ريثك :هثأفت ةيميت نبا لاق

 .ها. اودهتجا مهنأ وأ ىلاعتو كرابت هللا دارم ريغ صوصنلا نم اومهف مهنأ وأ فيعض ثيدح ىلإ

 الإ ءاهببسب هتاداعم زوجي الو «عدبلاو ءاوهألا لهأ نم هنأ ةعدب يف عقو نم ىلع مكحُي الف

 .ةّنَسلاب ملعلا لهأ دنع ةظلغم ةرهتشم ةعدبلا تناك اذإ

 «تافارحنالاو عدبلا نم ملس نمب فيكف «ةيفخ ةعدب عدتبملا هاجت بجاولا اذه ناك اذإو

 ىقلت نع سانلا دص الو «هيف نعطلا زوجي الف ءاهيف أطخأ تاداهتجا هنم تردص نكلو

 «كلذب حرصُي نأ نود ينالفلا بزحلا نم وأ عدتبم هنأب هماهتا زوجي الو ءهنم ريخلاو ملعلا
 .كلذ ىلع ةينيقيلا لتالدلا لدت وأ

 راكتإلا بجي لب «هعابّتا ةحابإ الو «ةعدب نم هرهظأ ام ىلع هرارقإ يضتقي ال عدتبملا رذعو
 .كلذ يف بدألا ةاعارم عم «هراكنإ غوسي اميف هيلع

 فييكتلاك «دهزلا معزب نامزلا اذه يف ةيويندلا ةعفنملاو ةحارلا لئاسو كرتي نم :لثم (0)
 :خيشلا لاق امك اذهو ءاهوحنو شرفلاو تارايسلاو ةيئابرهكلا حيباصملاو ءايرهكلا لامعتساو
 هشاعم هيلع لهسُت يتلا بابسألا كرتي نمم مظعأ ٍةقامح يأف ءهقت قدصو ءٌقْمُح اَهيِف ٌدْهْزلا

 !هاينذ وأ هنيد يف اهنم ررض نود ءهتايحو
 وأ «هرامح ىلع اًبوكر وأ .همادقأ ىلع اًريس هتجاح يضقي نمف «هتقو لالغتسا ىلع هنيعت لب

 بعتُيو ءاليوط اًتقو عيضّيس :لوطأ نمز ىلإ اهلاعشإ جاتحي يتلا .بطحلا ىلع هماعط خبطي
 .ىلوأ ناكل ةدابعلاو ملعلا بلط يف بعتلا اذه لغتّْسا ولو «ةدئاق نود همسج



 ُهْنَدَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 0

 ؛ُتاَهْيُشلاَو ُتاَمَرَحُمْلا هيف ُلُخْدَتَك ءُّرُضَي دق اَمَع

 نِم هب ُنرَتْفَت اَمِل - وجزم ةرضم هيفروأ ولو ةرضماال امم را اكو
- 

2 
0-2 2 4 

 . ُمْلَظَو ُلْهَجَف - ٍةَحِحاَر ىَرخأ ٍةّرَضَم عْفَد وأ ٍةَحجاَر ٍةَعَفْنَم ٍبلَج
 : اَهْنَع َُدَوَتُي ال ماَسْقأ ةمالَ ُنَمَصَتَي َكِلَكَو هج د

 ْ ُةَئِذاَكَمْلا ُعفاَنمْلا -أ

 . ٌةَحِجاَّرلاَو - ب

 ,ةضلاخلاو دكت

 .ٌةلاَلَض اَهْنَع َعَرَوْلا َّنِإَف ءٍبِجاَوْلا وأ ءٌبَحَتْسُمْلا وأ ءضْخَمْلا حابُمْلاَك
 ]5١6/6٠١-١5ة[

 هيف ِدوُهْرَمْلا يف ٍةَداَرِإْلاَو ِةَبْعَرلا مّدَع ٍباَب نم ُدْهْرلا 5..؟ ]

 ؛هَجَو

 ُهْنَع عَرَوَتْمْلِل ِةَعاَرَكْلاَو دفا ٍدوجو باب نم ٌعَرَوْلاَو

 .ٌةَحِجاَر وأ ٌةَصِلاَح ةَعَفْنَم هيف َسْيَل اَميِف ُحّلْصَي اَمّنِإ ٍةَداَرإلا ُءاَِتْلاَو

 .ٌةَحِحاَر وأ ٌةَصِلاَح ٌةَّرَضَم هيف اَميِف ُحّلْصَي اَمّنِإَف ٍةَعاَرَكْلا ُدوُجو امو

 لُك نِم ٌءاَوَس ُهُتَرْضَمَو ُهُتَعَمْنَم وأ َةَرَضَم اَلَو هيف َةَعَفْنَم ال اَم َضرُف اّذِإ اّمأَك

 سي الج قالا هز ملطم رك ذآ لقب هلو: ذا كسب هلا

 . عَرَوْلا هيف

 اذَهَو

 لل 0 0 ا م ا و .ه عر وس لس "لش 685 2ك هس
 سكَع ريغ نم دْهّزلا هيِف حلصَي عّرَولا ِهيِف حلْصَي ام لك نأ كِلذب َرّهظف

 يك

 .َعَرَو اَلَو ٌدْهُز اًهيِف ٌحلْصَي ال تاّبَحَتْسْمْلاَو ِتاّبِجاَوْلا ْنأ : نيتي اذَهِبَو وو ةهسسم

 .ٌعَرَوْلاَو ُدْهُزلا اَهِيِف ُحّلْصَيَق ٌتاَموُرْكَمْلاَو ُتاَمَّرَحُمْلا ام اََمَأَو

 [319- 31 . عَرَوْلا َنوُد ُدْعُّرلا اَهيِف ٌحْلْصَيِف ُت ُتاَحاَبُمْلا و ئَأَج



 يح ع ةدومحملا قالخألا

 (")ورخآلا ٍراَّدلا يِف ُعَمْنَي ال ِءْيَش َّلُك ُكْرَت َوُه :ٌعوُرْشَمْلا ُدْمُّرلا ] 4.25٠

 .هللا َدْنِع اَمِي ٍبْلَقْلا هيو
 للا ٍةَعاَط ىَلَع اهب ُناَعَتْسُي اَل يتلا ٍلوُضُفْلا ُكْرَتَك ٍرِماَّشلا يِف امو ] 5.3٠

 |[ ؟ال/آ١ 001-5 .َكِلَذ رْيَغَو ٍلاَمَو سَبْلَمَو مُعظَم نم

 ماَلَّسلاب كَعطَق نَم َلِصَت ْنأ :ٍساّنلا َعَم ِنَسَحْلا ِقّلُحْلا ٌعاَمِج #5:5]

 ني كَمَّرَح نَم يِطْعُتَو هَل ِةَراَيرلاَو ِهّْيَلَع ِءاَئلاَو ٍراَمْغِتْساِلاَو ُهَل ِءاَعّدلاَو ماَرْكِْلاَو
 .ضْرِع وأ ٍلاَم وأ مد يف َكَمَلَط نَّمَع َوْفْعَتَو ءِلاَمْلاَو ٍةَعَفْتَمْلاَو ميِلعَنلا

 |[ . ٌبَحَتْسُم ُهُضْعَبَو ٌبِجاَو اًذَه ُضْعَبَو 2 #2 مدوو ودع همر

 : لكي هللا ُلَوُسَر َلاَق :َلاَق ايكو َرَمْع ٍنْب هللا ٍدْبَع نَع «حيِحّصلا» يِف 10

 .""هاقلَخ مُهُئَسْحَ اًناميإ َنيِنِمْؤُمْلا ُلَمْكأ
 [09/1] . ٍقْلُحْلا نس ٍلاَمَك يف ٍناَميِإْلا َلاَمَك َلَعَج

 4. 76٠.ْأَرَبَل حرج ىَلَع ُقْدَّصلا ٌعِضْو ول : ٍلَبَْح نب دمحُأ َلاَق 214/1١1[

 نَع ٍدوُعْسَم نْبا نع ؛ِنْيَحِيِحَّصلا» يف اَمُك ِهِرْيَخْلا لص قذّصلا

 ّربْلا َّنِإَو لا ىَلِإ 0 َّقْدَّصلا ّنِإَف "”قْدَّصلاب ْمُكْيَلَع» :َلاَق ُهّنأ لي ينل

 هللا َدْنِع َبَتْكُي ىَّتَح ٌقْدَّصلا ىَرَحَتَيَو ُقُدْصَي ُلُجَرلا ُلاَرَي اَلَو «ِدّنَجْلا ىَلِإ يِدْهَي
 ىلإ يِدْهَي َروُجُفْلا َّنِإَو ءِروُجُفْلا ىَلإ يِدْهَي َبِذَكْلا نإ ءِتِذَكْلاَو ْمُكاَّيِإَو ءاَقيَدِص
 . «9اَباَّذك هللا َدْنِع َبَتْكُي ىَنَح ِتْذَكْلا ىَرَحَتيَو ُبِذْكَي ُلُجَرلا ْلاَرَي اََو ءِراَّنلا

 دم يك لع ُلَبَت © نيليننلل درت نم َلَع مكن لهط :ُهَئاَحْبُس َلاَق اَذَهِلَ

 )2751/1١ 5١/ .ةرخآلا رادلا يف عفني ال اميف ةبغرلا كرتب :رخآ عضوم يف خيشلا هديقو )١(
 .قدأ وهو (26

 )١1177(. يذمرتلاو :(5785) هننس يف دواد وبأ هاور (؟)

 قدصلا لمشي قدصلاف «صالخإلا ىف قدصلاو «لامعألا ىف قدصلاو «لاوقألا يف قدصلا (9)

 ١ .لمعلاو بلقلاو ناسللاب «قلاخلاو قلخلا عم
 .هل ظفللاو (55017) ملسمو «(1094) يراخبلا هاور (:)



 ب مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 0
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 . [07/ : ةيئاجلا] 49 رس كان 4 ليو# :َلاَقَو ء[777 2.57١ :ءارعشلا] 463 وني

 ٌبوُنُذ مُهّل َنيِذّلا ِهباَحْصَأ ضْعَب َبْدَوُي ْنأ َداَرَأ خياَشَمْلا ٌضْعَبَن نأ ُرَكَذُي اَذَهِلَو

 7 َةَعاَّسلا َكُرُمآ اَلَو «يِل اًهْظَنَحاَن ٍةَدِحاَو ٍةَلْصَحب كُوُمآ اَنأ «َّتُ ب اي اَي :َلاَقَف ٌةَريِثَك

 ِةَيِقَب ىلإ ُهاَعَد ٌقْدَّصلا َكِلَذ مَرَعْل ايلف «تزكلاَو َكاّيِإَو َقُْدْصلا ْمْرَتْلا ءاَهرْيَعِب

 [ل47- 74/161 47 'ٍبِذَكْلا يف ُهَل َّدَح ال َرِجاَمْلا نإ هْيَلَع ناك اَّمَك ُهاَهَنَو ركلا

 ةضللا ثَحَي َوُهَو «اهفاسْفَت ةَركَيَو نال نان تي عب كدا

 [م107/11] .ِتاَوَهَّشلا ٍلوُلُخ َدْنِع َلِماَكْلا َلْقَعْلا ُتِحْيَو ءِتاَهّيَّشلا ٍدوُرو َدْنِع َلِفاَنلا

 ِتاَئْيَّسلا ُساَسَأ ُبِذَكْلاَو ءاَهُعاَمِجَو ٍِتاَئَسَحْلا ٌُناَسأ ٌقْدَّصلا 99

 :ووُجو نِم َكِلَذ ٌرَهظَيَو ءاَهُماَظِنَو

 اّمُك ءُنيِطاَيَشلا ِهْيَلَع ُلِزْنت داكار ُةَكِئاَلَمْلا ِْيَلَع ُلِزْنَت ٌقِداَّصلا نأ - أ

 © ريل أ يك لع ليت © نيلينيتلا ْدَزَبَت نم لع كْيَأ لهط :ىَلاَعَت َلاَق
 .[777 77١ :ءارعشلا]

 َوُه هللا ىَلِإ ٍقيِرّطلا َساَسُأ َّنَأ ىَلَع اوُقَمَن | َنيِفراَعْلا َعياَمَمْلا نأ - ب

 0 ٌلاَد 0 000 ٍةَنُّسلاَو ٍباَتكْلا ُصوُصُنَو ."””ٌصالخإلاَو ُقْدّصلا

 مم أوُنوُكَو هلأ اوُقَتأ اوما سيلا ( (ٌماي> :ىَلاَعَت ِهِلْوَّقَك ؛َعِضاَرَم يِف كِل
 0 .[115 :ةبوتلا] 409 َتيِقيِدَّصلَ

 :ٍتاَهِح ثالث نم عَرَوْلا يف كانا ْعَمَي 1.

 تابجاولا عيمج مازتلاو «هبونذ عيمج نم ةبوتلاب هاصوأ ول هنأ ولف ٠ -- اذه هقف نم اذهو )١(
 ىلع مزعلا دّقَعَل رهاظلا يف هقفقاو نإو ءهبلط ّباجأو «ءافولاب هدعو اَمَل نيدلا عئارشو

 هرجت ىتح اهب كسمتي نإ ام يتلا ءةدحاو ةليضفب كسمتلاب هاصوأ نكلو «نطابلا يف هتفلاخُم

 ١ . لئاضفلا ةيقب ىلإ
 ريغ كلمعب يونت الأ :صالخإلاو «هيف دجلاو «ءلمعلا يف عسولا لذب :قدصلا ىنعمو (؟)

 اًبولطم دبعلل نأ :صالخإلاو قدصلا نيب قرفلا :هللك مّيقلا نبا لاق ءىلاعت هللا هجو
 ءدهجلا لذب قدصلاف .هبلط ديحوت :قدصلاو ءهبولطم ديحوت :صالخإلاف ءاّبِلاطو

 )11١/١(. نيكلاسلا جرادم .بولطملا دارفإ صالخإلاو



 2 نما ةدومحملا قالخألا

 ا ده

 الإ َعَرَوْلا َنْوَرَي اَلَف ِكْرَّلا ٍباَب نِم ُهّنَأ ٍساّنلا َنِم ٍريِئَك ُداَِيْغا :اَهُدَحَأ
 ِةَتّيَدَتُمْلا نم ٌريِثَك هب ىَلَتْبُي اَذَهَو ءِبِجاَوْلا ِءاَدَأ يِف ال ماَرَحْلا ِكْرَت يِف

 ةلوكل ؛ ةَهنُش هنن ممّا ِنَعَو ِةَيِذاَكْلا ٍةَمِلكْلا نع ُعّرَوَتي مُهَدَحَأ ىَرَت قَعدَوتُمْلا
 عّدبلا لجأ نِم ِةَمَلّظلا ىلإ ٍنوُكُرلا نع ُعّرَوَتَيَو ٍةَدِساَف ٍةَلَماَعُم وأ ميا لام نم

 اًنْيَع اّمإ ؛ِهْيَلَع ٌةَبِجاَو مرق و اذه َعَمَو ءايندلا يف وجل يِوّذَو ٍنيدلا يف

 مقيو ٍبِحاَصَو ِنيكْسِمَو ٍراَج ٌّقَحَو مِحَر ٍةَلِص نِم ههْيَلَع ْتَنيَعَت دَهَو َةَياَمِك اّمِإَو

 نَع يْهَنَد ٍفوُرْعَمِب رم نَعَو ٍمْلِع يَِو ٍناَطْلُس يِذَو ع ٌّقَحَو ٍليِبَس ٍنْباَو

 مهند يف قلك عَن يف امم َكَِد ريع ىَلِإ للا ٍليِبَس يِف ٍداَهِجْلا ِنَعَو ٍركْنُم

 نِم لب ىَلاَعَت هلل ٍةداَبِعْلا ِوْجَو ىَلَع ال َكِلَذ ُلَعْفَي وأ ِهْيَلَع َبَجَو اّمِم مُهاَيْنُدَو
 .َكِلَذ ٍوْحَنَو ٍفيِلْكَتلا ٍةَهِج

 جراوخلا ؛ 3 َنِإَق ؛ِراَبْكْلا عّدبْلا يف هَبِحاَص ُعِقوُي دَق ٌعَرَوْلا اذَهَو

 ام نَعَو مْلُظلا ِنَع ع اوُعَرَوَت ءِسْنِجْلا اَذَه نِم ْمِهِوْسْنَو ةَلَِتْعُمْلاَو ٍضِفاَوّرلاَو
 َّنِم َراَبْكْلا ٍتاَبِجاَوْلا اوُكَرَت ىَّنَح ءْمِهِمَْز ين ِةَمَلّطلا ٍةَطَلاَخُم نم امل ٌءوُدَقَتْا

 ."0هُهَل ِةَمْحّرلاَو َنيِمِلْسُمْلا ٍةَحِِصَنَو ٍداَهِجْلاَو ٌّجَحْلاَو ٍةَعاَمَجْلاَو ةَعّْمْجْلا

 مُهْلاَح َراَصَو هِوَعَبْرأْلا ِةَمِيَأْلاَك ُةّمِيَأْلا مِهْيَلَع ٌرَكْنَأ نَمِم م عَرَوْلا اَذَه ُلْهأَو

 .ِةَعاَمَجْلاَو ِةَنّسلا لهَأ ٍداَقِيْعا يف ٌرَكْلُي

 َكَرَتَو َدبَتْشُمْلاَو َبِجاَوْلا َلَعَف اَذِإ ُهّنَأ :ِدِساَمْلا ٍداَقِيْاِلا َنِم ةَبناَلا ٌةَّهِجْلا

 ِباَتِكْلا لأب ٍميِرْحُتلاَو بوُجْوْلا ُداَقِتْعا َنوُكَي ْنَأ يِخَبَْيَف َهبَتْشُمْلاَو َمّرَحُمْلا

 . ىَوَهْلاِي ال مَلِعْلاِيَو قَنسلاَو
 يف هّقِفْلاَو «ِونُسلاَو ٍباَتِكْلاِب ٍريِثَك مْلِع ىلإ ٌعُرَوَتُمْلا ُنّيَدَُمْلا اتي اَذَهِلَو

 . كل ف ٌرْيْكَأ ُدِياَمْلا ه هَعرَوَت دسفي َدَقَف لَو «نيدلا عشرم » 4و 2

 ٌةلماعُم مهتلماعُمو مهتمحرو نيملسملا حصن نع سانلا دعبأ مه جراوخلا نأ ىرن نحنو ف

 . ةلتسح

 - عرو هدئعو : :كلذ ىلع أشن وأ «ىدتهاو ماقتسا نمم اًريثك انيأر دقف «سوملم دهاشُم اذهو )0



 هناك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت مي 7
 يلا

 نك كن 0 لا ل ا ل 2 ا 000
 َءْيَشلا نإف ؛ هلبق يذلا نم تعصأ اذه ءحججارلا ضراَعملا ههج : ةثلاثلا

 ّنِم ُهْضِراَعُي ام طَحَل اَلَو ُعَرَوَتُمْلا ُهظَحْلَيَف ُهَكْرَت ِيِضَتْقَي ِهِداَسَف ُهَهِج ُنوُكَي دق هع ع2
 [ا47 1891/7( :نسكعلابو « حجاّرلا حاصلا

 هللا ِةَداَرِإ نِم ٍبِجاَوْلا نع ُعَفْنَي اَم ُكْرَت َوُه َبِجاَوْلا َدْهْلا َّنَأ َتَبَ 2 قلدنالل

 ٍلاَمْعَأ نِم ٌبَحَتْسُمْلا ِنَع ُلَغْشَي اَم 6 قسما ةقزلاو ةرخألا رادو

 َنيِقيَدَّصلاَو َنيَِرَقَمْل

 امن ُموُم رمل قَرِخآلا ٍراّدلا ةكارإ ده اقنز ةنكلاَو ِباَتِكْلا يف ةويستكلاو

 . اَهْنَع اًيْنَدلا ٍةَداَرِإِب َلَعَتْشاَو رخل ٍراَّدلا َةَداَرِإ َكَّرَت نَم وه

 111 ةلوتمو ل ا ل اًمَأَق

 ٍلوّصح مَدَعِل 00 امن ِةّماَعْلا َرَثْكَأ َّنِإَ 0 امد اًيْنَدلا سانا م مد ِةَرْثَك ىَلِإ

 .َلاَني ْنَأ ُهاَسَع اَم اَهْنِم َلاَن وَلَو طق ف كضَن ْمَل اَهّنإَق ٠ اهْنِم ْمِهِضاَرْغَأ

 نم َوُه اَمَّنَِو ما ا رَتكَأ
 [144 147/6١1 .0وخَوْلا َكِلَذ نِم ٌةَموُمْذَم َيِهَو ءاَهيف ِرّرَّضلا َّنِم مُهُفَحْلَي اَم ِةَهِج

 َءاَطَعْلا َوُم يِذّلا درخلاب لِ مُهَتَساَيِسَو قْلَخْلا هَياَعر ْمهَن د قلل

 .َكِيَدِب اّلِإ دل اَو ُنيّدلا ٌحْلْصَي ال لب ِ؛ُةَع لينا م

 ولأ ٍليَِس يف كش م ٌتِلْوَمَأ اودِهجَول : عِضْوَم ٍرْيَغ يف ىَلاَعَت هل هللا َلاَق

 ١ :ةبوتلا]

 ثيح «حلصأ امم رثكأ دسفأ :ءاملعلا سلاجم رضحي ملو ملعلا بلطي ملو «نيدلل سامحو -

 ةجحب مهل هللا لحأ ام مهعنمو «مهيلع رتقو هلهأ ىلع قّيض امبرو ءهئطاخلا هتاداهتجا ترثك

 «نيقراملا جراوخلاب قحتلاو ءددشتلاو ولغلا ىلإ مهنم ريثكب كلذ ىّدأ دقو «نيدتلاو عرولا

 . هللاي الإ ةوق الو لوح الو « مهيلع فيسلا لسو «مهماكحو مهءاملعو نيملسملا ةماع رفك

 اهنومذي ال مهف ءمهتّصاخو سانلا ةماع نم ايندلا مذي نم ةماع عقاو وه اذهو «هللكك قدص )١(

 مهتأب ملو اهليصحت يف اوبعت مهنوكل لب ٠ ءاهل دادعتسالاو 0 مهتهلأ اهنوكل

 نم اوهركلو ءاهومذ اَمَل :مهاوهو مهدارم ىلع تءاج ايندلا نأ ول الإو «نوديرُي ام اهنم

 . اهمذي



 مع ةدومحملا قالخألا

 َسِراَف اَل» :َنوُلوُقَيَو .22'ةهَئْفَج اَلَو ةَئَْط ال» :ِةّيماَعْلا ٍلاَثْمَأْلا يف َنوُلوُقَي مهن

 ىَّنَح «ضزألا ُلُمَأ ِهْيَلَع َقَمّنا اّمِم َوُهَو هِدَنُسلاَو ٍباتكْلا ين ٌريِثك َوُمَو

 ص

 وال 191/541 .«بَرَعْلا َهْجَو اَلَو لْيَخْلا

 ا اس راما رع وال را 0 را ا وروتلا ا القل
 ُكْعَي ْمَل اَذِ هَنِإَف ؟ ىَلاَعَت هللا ىَلَع ُهَرْجأ أ ديَصُي مياقللا نع ُوْفَعْلا لب ؛ُهَل اًضِقْنُم اَلَو

0 

 ُهُرْجَأَف َحَلْصَأَو اَمَع اّذَِو :هيَمِلطَم ردع هني صفي نأ ُهَلك مالا ىَلَع هم ّناَك

 كيم وكم اوركو» : ىَلاَعَت َلاَق ءىَقْبَأَو ٌرْيَخ هللا ِىَلَع َوُه يِذَّلا ُهُرْجَأَو ءوللا ىَلَع
 4٠[ :ىروشلا] *©2 َنيِيَظلا بحي ال مَنِ رد َلَع ميل رجل َملَصَأَو اقع ْنَمْه اَهَلتَم ص "و 05 -_ٍ ه#آ هاي طومر

 لب
 ؛ٌلاَض ّلِقاَج طلاغ : ضفتي وأ ُهَنَخ لَقْسَي يي ل

 لذ ُهَل لصْحَي ِوْفَعْلاِب ُهّنَأ َمهَوَت نَم َكِلَّذَكَف :َمظغَأ ُهُرِخَأ ُنوُكَي ِوْفَعْلاِ

 ؛جيجطلا» يف تبث امك ءَكِلَذ يف :طلاغ َوُه ل

<2 
 اًدْيَع هللا َداَو اَم :َنِهْيَلَع اًمِلاَحَل تنك ْنِإ تال" :َلاَق نأ كي يلا نع مع ؟"0وريَع _-

 . للا ُهَعَف 0 00 ا ةَقَدَص ا

 َّعَضاَوَت اَم و ءِلاَم نم قد صنت

 04 *َء د 0010

 ب ال هللا نأ 0 ُقِداَّصلا َنّيَبَق
7 
4 2 

 ين وللا أ نم ألا ىو اذ للان ُهْنْظَي اَمِل ّدَر اَذَهَو 0 نا 0 ه2 صم م ا 1

 ممسدم م11 .هضِفْحَي َعْضاَوَتلاَو ُهَلاَم ٌصِقْنُت َةَفَدَّصلاَو

000 

000 

 قرف

 قل

 ٍفَلَّسلا ِضْعَب نَع ىَوْرُي امك ءوِسْفَت ىَلِإَف :2*”ٍساّنلا ىَلِإ َنَسْحَأ أ نم قال

 ًََ اًهعْضَي هن ؛ ةَئْفَحج ةنفج ماعطملا دْيَسْلا وعُدَت ُبَرَعْلا ِتَناَك :ريثألا نبا لاق «ماعللل ءاعو : ةّفَحلا

 .(نفج) :ةدام «ةياهنلا . اهوساب يمَسُف اًهيف َنمانلا معظيو

 .(9004) دمحأو )١/14(« يمرادلاو «(5806) كلامو )١084(« ملسم
 ُهناَكَر ْتَيدَأ اًذِإ هيِف ٌكَراَبُم ٌّلاَم ُهَّنأِل ؛َلاَمْلا ُةَقَدَّصلا ٌصِقْنُت ال :ئأ :هك ربلا دبع نبا لاق
 ٍةَجاَحْلا َتْقَو اَهّيِحاَص اَهدِجحَيَو ءٍفْعِض ِةَئاِمِعْبَس ىَلِإ 6 َةَقَدَّصلا َّنأِل ؛ُهيِحاَص ُهْنِ موطن

 .(517/4) راكذتسالا .ها. ؟اَذَه َعَم ٍناَضْقُن يأ ةَريبَك اًكاَعْضَأ ةَفَعاَضُم ٍدْحَأ ٍلَبجَك اهبل
 -ع لذبو ءمههوجو يف ةشاشبلاو مهماركإو ءمهعم لماعتلا نسحب سانلا ىلإ نسحأ نم: يأ



 لو مالسإلا خيش لئاسوو قواتف بيرقت ع 11

 ىلإ تلمح أ اهنرو قعا ىلإ: تامآ امو نعل ننإ تنشأ انك لاق هلأ
 خس حال فس رجا ىو سس معرس ا هم < ومت شعر 0
 ممأَسأ َنِإَو كسفنأل مشنسحأ مثنسحأ نإإ9 :ىَلاَعَت َلاَق ءيِسْفَت ىلإ ٌتْأَسَأَو ءيِسْمَن
 201 - رس

 «ًاهتلعك ةمأ ْنَمَو ءهيسْفَنُي اًمِللَم َلَِع نم :ىَلاَعَت َلاَقَو ء[7 :ءارسإلا] أهلَ

 .[45 :تلصف]

 :ِهْيَلَع ُهْعْفَت ُدوُعَي نِسْحُمْلا ىَلِإ اًناَسْحِإ قْلَحْلا ىَلِإ ُناَسْخِإْلا نكي ْمَل وّلَو

 ُتْيَح ام :ِهِلِعاَف ىَلَع ُهْعْفَت ُدوُعَي ال يِذَّلا َلَمَعْلا َّنِإَك ؛اًرَرَض وأ اَمْنِإ اَلِعاَف َّناَكَ

 سوم "4 م: . ُهَلِعاَف َّرَض اّذِإ ِثَبَعْلا ْنِم َِّش اَّمِإَو ٌةَدِئاَق هيِف ْنُكَي ْمل

 46 ترهل نع ضرْعأَو فدل أو ثعلا ذخاط : هلي ِهْيِبَتِل ىلاَعَت لاَ أمث.١# ]
 : ٍساّنلا َعَم َناَسْنإْلا نإ ؛ِةَميِرَكْلا يقالخألا ٌعاَمِج اًهيِف ٌديآْلا لَه +[148 :فارعألا]

 ب اق غ7: هعف اولكش نأ اك[ 0 2 28

 هك ا تن
 ا ع وعسوورسرعب وكس 0 ع 5 هل 8 ومر ه4 ل
 ٍةداَي مهبِلاطي و «ِهب اوحمس ام بحي ام مهنم لخاَي نأ َرِم

 ةريتشقم مس الو ريس سل |( عيش 1
 مُهْنَع َضّرغَأ هركي ام اولعف اذإو

 [الا د :0١/7 . ٍفوُرْعَمْلاِب مُمْرُمأَك َوُه ام هك 5 5

 يف ةكربلاب ايندلا يف هناسحإ رامث دجي ثيح ء«هيلإ دئاع ناسحإلا نإف :مهل ملعلا وأ لاملا -

 «ةيلاعلا ةنجلاو «ةنسحلا ةبقاعلاب ةرخآلا يفو «ةذللاو سنألاو ةداعسلاو .هلهأو هتقوو هلام

 .ةريبكلا روجألاو

 ةيؤرو بجعلاو َةّنِمْلاِب روعشلا مدع :اذه هل ثدحُيو «سانلل هناسحإ نم ديفتسملا نم وهف
 . لمعلا

 ةرهع كضوطأاشو.«نيعاتحملل لاتلا نم كعهامب قدمت كل لاق اًقداص اًرجات نأ ولق
 هنأ ىرتس كنإف كتقدص لبقو هتدجو اذإو «جاتحملا نع ثحبتس كنإف «تقدصت ام فاعضأ

 نم تدعو ام كل لصح اَمَل :كتقدصل مهلوبقو نيجاتحملا دوجو الول هنأل ؛كيلإ نسحُم
 .ريثكلا لاملا

 اَم مُهْنِم َّدُحَأَي ْنَأ َروَأَك :هلوق هيلع لديو «ةدئاز اهنأ رهظيو «خسنلا عيمجو لصألا يف اذكه (
 م اسححل



 هلو ةدومحملا قالخألا

 (هنع ىهنيامو ةحفاصملاو ةقئاعملاو مايقلاو مالسلا يف بحتسي ام)

 (ةحفاصملاو ةقئاعملاو ءانحنالاو لييقتلل اهدمو دبلا ليبقت)

 اومدق املو ءاليلق الإ هنوداتعي ''”اونوكي ملف ديلا ليبقت امأف 4

 متنأ لب» :لاق «نورارفلا نحن :اولاقو هدي اولّبق ةتؤم هد

 ادرنلا 6 وراكعلا

2 

 نمل هّريغو ٌدمحأ :ءاهقفلا رثكأ صخرو ءايَو رمع دي ةديبع وبأ َلّبَو

 .ايندلل ميظعتلا هجو ىلع ال «نيدتلا هجو ىلع كلذ لعف

 الب كلذ نع ىهنّيف :كلذل هدصقو اهولبقيل سانلل ديلا ذم ءادتبا امأو

 :نئسلا يفو «كلذب ئدتبملا لّبقملا ناك اذإ ام فالخب .ناك نم ائئاك عازن

 همزتليف :اولاق «ال» :لاق ؟هل ينحنيفأ هاخأ اندحأ ىقلي هللا لوسر اي :اولاق»

 .”(معن» :لاق ؟هحفاصيف :اولاق .«ال» :لاق ؟هقئاعيو

 مايقلا نيب اوقّرف امهعبت نمو يضاقلاو ركب وبأف :نيدلا يقت خيشلا لاق

 .ىرخأل هوهركو ةفئاطل هوبحتساف «مهريغو نيّدلا لهأل

 .رظن هيف تافصلاب اذه لثم يف قيرفتلاو

 ةمئألا ديس ِِلَي يبنلا نإف ؛؟نيدلاولا ريغل اًقلطم هنم عنمف دمحأ امأو :لاق

 .أطخ اًقلطم لداعلا مامإلل كلذ بابحتساف ءهل نوموقي اونوكي ملو

 هنإف «“"”رفس نم مداقلا ريغل الإ  ملعأ هللاو "هللا دبع وبأ دارأ امو

 .[ةيشاحلا] .برحلا ىلإ | نوفطعي نيذلا (؟) .ةباحصلا : ينعي )١(

 فيعض يف ينابلألا هفٌّعضو 0184(2) دمحأو 1717(2) يذمرتلاو :(57541) دواد وبأ هاور ()

 .دواد يبأ

 امك «؛ثيدحلا اذه دمحأ مامإلا ركنتسا دقو «(7707) هجام نباو «(7178) يذمرتلا هاور (5)

 .(551/7) ليدعتلاو حرجلا يف

 .ىلاعت هللا همحر دمحأ مامإلا :يأ (5)

 .رفسلا نم مداقللو «نيدلاولل مايقلا :هنم ىنثتسُي لجرلل مايقلا عنم :يأ (7)



 ُهْنَأُك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ص 1

 ءهب سأب الف مهقناعو مهيلإ ماقف هناوخإ هاتأ اذإ رفسلا نم مداقلا نأ ىلع صن

 اذه نكل ؛ىقلتُي مداقلا َّنِإف ؛ثيداحألا رئاسو اذه ىلع ٍجَّرْخُي دعس ثيدحو

 ٠١[  ؟١/9 كردتسملا] . مايقلاب الإ نوكت ال ةقناعملاو « مهقناعف ماق

65 

 هتبيغ تلاط يذلا رضاحللو ءرفسلا نم مداقلل مايقلا)

 (هثيجم رركتي يذلاو

 هتداع نم سيل يذلاو هتبيغ تلاط دق يذلا رصملا يف رضاحلا امأ 989

 6 لحمف هيلإ ءيجملا

 يف ناطلسلا وأ دجسملا مامإك مايألا يف هئيجم رركتي يذلا رضاحلا امأف

 يأ نع صوصنملا لب ؛أطخ هل مايقلا بابحتساف : هلذعقم يف ملاعلا وأ هسلجم

 «تاوبعلا وه هللا ليغ

 » :ةِك يبنلا لاق ءمايق مهو اًدعاق نوكي نأ زوجي ال :اًضيأ لاقو
 0/١*[ كردتسملا] . '"”«رانلا نم هدعقم أوبتيلف اًمايق لاجرلا هل لثمتي نأ بحأ

65 

 (ملس اذإ هدي عزني ىتم)
 ناك اذإ هدي رخآلا عزني ىتح هدي عزني الو :رداقلا دبع خيشلا لاق

 .يدتبملا وه

 عزني رخآلا نأ هنظ ىلع بلغ نم َّنأ طباضلا :نيدلا يقت خيشلا لاق
 نكل «ةدقاعملا ماود ىلإ ىضفأ امهنم لكل كاسمإلا بحتسا ولف الإو ؛كسمأ

 [م١ 0/١" كردتسملا] .يدتبملا وه عزانلا نأ نسح رداقلا دبع دييقت

6 5 

 عامجإب نوكي داكي يذلا درطملا فرعلا نكلو «مايقلا مدع لمتحيو «هيلإ مايقلا لمتحي : يأ )0

 .ةدسفم ىلإ يدؤُي ناك اذإ فرعلا ةفلاخم يغبني الو «ةلاحلا هذه يف هيلإ ماقُي هنأ :فرعألا

 .نسح ثيدح :لاقو «(؟ا!/55) يذمرتلا هاور (؟)



 تت ةدومحملا قالخألا

 نب ك7

 (مهرهاوظ بسح سانلا ةلماعم)

 هبجوي امب لماعي نأ بجو هلوسرو هللا اهّبحي لاعفأ هنم رهظ نم م5. ]
 لموع كلذ فالج هنم رهظ نمو «ماركإلاو ةبحملاو ةالاوملا نم كلذ

 ١/ ١1٠١[ كردتسملا] . هاضتقمب

 ههه

 (...حماسيو ةميظعلا تاماقملا بحاصل ىفعي)

 ناَسْحِإْلا ٍبِحاَصِلَو ءٌبِحُمْلِل ىَمْعُي ُهّنِإَف :هثك ميقلا نبا لاق 235.5؟]

 .ُهرْيَغ هب ْحَماَسُي اَل امي ُحَماَسُيَو وِرْيَعِل ىَمْعُي ال اَم ميِظَعْلا

 ىَلِإ ْرْظْنا :ُلوُقَي - ُهَحوُر هللا َسَّدَق - ةّيمِئَت َنْبا مالْسإلا ّحْيَش 0

6 

 ها 5 35 0 0 - 0 20 2 عار 2-00 -

 هَ يذلا هللا مالك اًهيِف يتلا حاَولألا ىَمَر - ِهْيِلَع ُهَماَلَسَو هللا ٌتاَوْلَص - ىَسوُم
 - 5 11 و م يعل 5 < سمو 2 000 ا -

 ِتْوَمْلا ِكْلَم َنّْيَع ّمَظْلَو ءَنوُراَه َوُهَو ءوِلْثِم ّيِبَن ِةّيْحِلِب َّرَجَو ءاَمَرَسَكَف ِهِدّيِب
200 

 لِمَتْحَي ىَلاَعَت ُهْبَرَو هِْيَلَع ِهِعْفَرَو لكي ٍدَّمَحُم يِف ءاَرْسإْلا َهََْل ُهَّبَر َبَئاَعَو ءاَهأَقَمَ را سور هي عج عقم 1 52 هتان هَ .٠ - 5 ريس لس يوصل ل م
١١ 

 يِف ًةَميِظَعْلا ِتاَماَقَمْلا َكْلَي هلل ماَق ُهّنَأِل ؛ُهُلَدُيَو هُمِرْكُيَو ُهُبِحُيَو ُهّلُك َكِلُذ ُهَل

 ٌدَشَأ َليِئاَرْسِإ يِنَبَو طْبِقْلا يتم َجَاَعَو ىرْمأب َعَدَصَو ُهَل ٌرُدَع ىدغأ ٍةَلَباَقُم

 1 .ِرْحَبْلا يف ِةَرْعَّشلاَك ُروُمَأْلا هِذَه تناكَف َجَلاَعُمْلا

 «ىَسوُمِل يِتّلا ُتاَماَقَمْلا هِذَه ُهَل نكي ْمَل ُتْيَح ءىّنَم ِنْب َسْنوُي ىلإ ْرَظْناَو
 َلَمَثحا اَم ُهَل ْلِمَتْحَي ْمْلَو ءٍِتوُحْلا ٍنظَب يف ُهَنَجَسَو ُهَذَحَأَف هَرَم ُهّبَر ٌبَضاَع
 ٍنِساَحَمْلاَو ٍناَسْحْلا َنِم ُهَل نكي ْمَلَو ِدِحاَو بْنَ ىَنأ اَذِإ نَم َنْيَب ُقْرَكَو ءىَسوُمِل
 : لبق امك «عيِفَش لكي ُهْئِساَحَم تءاج ِبْنَِب ىَنأ اّذِإ نّم َنْيَبَو هَل ٌعَفْشَي اَم

 نفق فلاب ةيافم تعا“ .وجاو ينل تأ كينيصلا او
 [7709/ ١/ نيكلاسلا جرادم]

5 2 

 نأ ةماقتسالاو حالصلاو ريخلاب فرُع نمل يغبني هنأ ىلاعت هللا همحر خيشلا هررق امم دافتسُي )١(

 . هئقباس هل ظقحُتو «هّنرثع لاقٌتو .هتلز رفغُت



 نك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت مص
 0 تك بح حجت ع يح

 (دهزلا نم تاحابملا ضعب كرت)

 هللا سدق  ةيميت نبا مالسإلا خيش اًموي يل لاق :ميقلا نبا لاق /95.5* ]

 هكرت نكي مل نإو «ةيلاعلا بتارملا يفاني اذه :حابملا نم ءيش يف  هحور

 [؟18/؟ نيكلاسلا جرادم] .ةاجنلا ىف اًطرش

 5 2 ١

 (ريقف نم دهزأ رجات عم نوكي دق لاملا)
 هبحاص ناك :ناودعلا نم ديلاو «علهلا نم بلقلا '”هيف ملس اذإ 5.54 ]

 ريقف نم دهزأ اًدهاز اذه عم نوكي دق لب ؛ميظع لام هعم ناك نإو اًدومحم

 [؟17 - 741/97 ةّيعرشلا بادآلا] . عوله

© © © 

 «هبونذ اهب هللا وحمي يتلا ةحلاصلا لامعألا نم رثكتسي نأ ناسنإلل يغبني هنأ :كلذك دافتسُيو -

 .دئادشلا يف عقو اذإ هب ركذتو «هللا دنع اهبحاصل عفشت لامعألاف .هتالز نع اهب وفعيو

 .لاملا يف :يأ )١(



 مم ةمومذملا قالخألا
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 د7  ةمومدسا هالخألا 1 تح
 ُصْلْحَي الم ٌبِلاَغ ٌضَرَم َوْهَو ءِسْفْنلا ٍضاَرْمَأ نم ٌّضَرَم هَدَسَحْلا» /3.؟ه]

 ةيلثي هك الا 5 ووك وع زج اق ام :لاقب اَدُهلَو ءِساّنلا نم ٌليِلَق اّلِإ ُهْنِ

 . هيِفحُي ميِرَكْلاَو

 و كاشنا اع لاق وح ُدْسْحَيُأ :يِرْصَبْلا ٍنَسَحْلِل َليِق دَقَو
 وك

 . اًناَسِلَو اَدَي هب ُدْعَت ْمَل اَم كُرُضَي ال ُهْنِإَف ءكِرْدَص يف ُهَمع ْنِكَلَو ءَفْسوُي

 .َرْبَصْلاَو ىَوْفَتلا ُهَعَم َلِيْعَتْسَي نأ ِهْيَلَعُف ف ِهِرْيَغِل اًدَسَح ِهِسْفَن يف َّدَجَو نَمَق

 .ِهِسْفَن نم َكِلَذ ُهَرْكَْ

 اَلَف ءِووُسْحَمْلا ىَلَع َنوُدَتْعَي ال ٌنيِد مُهَدْنِع َنيِذّلا ِساّنلا نم ٌريِئَكَو

 ُهّمَذ اَّذإ لب ؛ِهَمَح نِم ُبِجَي اَمِ َنوُموُقَي ال اًضْيَأ مُهّنِكَلَو ُهَمْلَظ نم َنوُنِِعُي
 ٌدحَأ ُهَحَدَم ول َكِلَذَكَو ُهَدِماَحَم َنوُرُكْذَي اَلَو ءِوُمَد ىَلَع ُهوُفِفاَوُي ْمَل ٌدَحَأ

 ال ءَكِلَذ يِف َنوُطْرَقُم ِهَمَح يِف ٍروُمْأَمْلا ٍكْرَت يِف َنوُنيِدَم ِءاَلْؤَمَو ءاوُتَكَسَل

 0 ل

 الَو ' ٌعِضاَوَم يف اضي َنوُمَصْنُي اي الق مُهَقوَُفُح توسل مُهْنَأ :ْمَهُؤاَرَجَو

 ٍلْوَقِب ىَدَتْعا نم اّمَأَو ءَدوُسْحَمْلا اَذَه اوُرُصَنَي ْمَّل اَمَك مُهَمَلَط نَم ىَلَع َنوُرَصْنُي

 [1١؟56- ؟4/0] . ٌبَقاَعُي َكِلَذَف لْعِف وأ

 لاح نسح نم هاري امل ةهاركلاو ضغبلا وه دسحلا نأ قيقحتلا ]25٠75
 :ناعون وهو دوسحملا



 هنو مالسإلا خيش لئاسرو ٌقواتف بيرقت --0--
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 اذإو ءمومذملا دسحلا وه اذهف ءاّقلطم هيلع ةمعنلل ةهارك :امهدحأ

 ءهبلق يف ضرم كلذ نوكيف ءهضغبي ام دوجوب ىذأتيو ملأتي هنإف كلذ ضغبأ

 هلثم نوكي نأ بحيف ءهيلع صخشلا كلذ لضف هركي نأ :يناثلا عونلاو

 اًدسح لي ىبنلا هأامس دقو .ةطيغلا هومس يذلا وهو دسح اذهف .هئم لضفأ وأ

 لجرو ءاهملعيو اهب يضقي وهف ةمكحلا هللا هاتأ لجر :نيتنثا يف الإ دسح

 .«قحلا يف هتكله ىلع هطلسف اّلام هللا هانآ

 ؟هيلع هللا معني نأ بحأ امنإو اًدسح يمس مل اَذِإ :ليق نإف

 لضفتي نأ هتهاركو ريغلا ىلع هماعنإ ىلإ هرظن وه بحلا اذه أدبم :ليق

 نأ هتهارك كلذ أدبم ناك املف «كلذ بحي مل ريغلا كلذ دوجو الولو «هيلع

 نأ بحأ نم امأو «ةبحم اهعبتت ةهارك هنأل ؛اًدسح ناك ريغلا هيلع لضفتي

 دسحلا نم هدنع سيل اذهف «سانلا لاوحأ ىلإ هتافتلا مدع عم هيلع هللا معني

٠ 
 . ء ىس

 «ةسفانملا ىمست دقو «يناثلا مسقلا اذهب سانلا بلاغ ىلتُبُي اذهلو

 كلذو ءهذخأي نأ بلطي امهالك «ءبولطملا بوبحملا رمألا ىف نانثالا سفانتيف

 نأ امهنم لك ناقبتسملا هركي امك ءرخآلا هيلع لضفتي نأ امهدحأ ةيهاركل

 .رخآلا هقبسي

 :ىلاعت لاق ءريخلا ىف دومحم وه لب ؛اًقلطم اًمومذم سيل سفانتلاو

 ٍروُمْحَت ٍقِحَب نم َنْوَْس (©) ويلا َةَرَْن زههوُجُو ىف ترن © ووطني ِكيلْألا لع»
 .[75- 77 :نيففطملا] 4 ٌنوُسِفاكمْلا صانع َكِلَك فَو كْسِم ُكْمََتِح 9

 نإو .هركذي مل اذهلف ؛ميظع بعت يف وه نم دسحت ال سوفنلاو



 ا ةمومدملا قالخألا
 ست 85١ شبيلي ويب ب غل

 قفنملا فالخب «لاملا قفني يذلا نم لضفأ هللا ليبس يف دهاجملا ناك

 .ملعملاو

 لامعألا هذه نأل ؛جاحلاو مئاصلاو يلصملا لَك يبنلا ركذي مل كلذكو

 ام هنوُدّوَسِيو صخشلا هب نومظعي يذلا سانلا عفن نم ةداعلا يف اهنم لصحي ال

 .قافنإلاو ميلعتلاب لصحي

 «ةسايرلاو ددؤسلا نم ريغلل لصحي امل عقي امنإ لصألا يف دسحلاو

 حاكنلاو برشلاو لكألاب همعنت ناك ولو «ةداعلا يف دسحي ال لماعلاف الإو

 نيب دجوي اذهلو ؛اًريثك نادسحي امهنإف نيعونلا نيذه فالخب ءهريغ نم رثكأ
 «كلذك سيل نميف دجوي ال ام دسحلا نم عابتأ مهل نيذلا ملعلا لهأ

 بولقلا توقب سانلا عفني اذهف ءهلام قافنإ ببسب عابتأ هل نميف كلذكو

 نم مهحلصي ام ىلإ نوجاتحم مهلك سانلاو «نادبألا توقب مهعفني اذهو

 .اذهو اذه

 يف تبث امك «قافنإلا هذ ركب ابأ سفان هب باطخلا نب رمعو
 «قدصتن نأ لَك هللا لوسر 0 :لاق هن باطخلا نب رمع نع «حيحصلا»

 :لاق .اًموي هتقبس نإ ركب ابأ قبسأ مويلا :تلقف «يدنع الام كلذ قفاوف

 «؟كلهأل تيقبأ ام» :ِةلكك هللا لوسر يل لاقف :لاق «ءيلام فصنب تئجف

 » :خكَك هللا لوسر هل لاقف ءهدنع ام لكب هنفَو ركب وبأ ىتأو ءهلثم :تلق

 ءيش ىلإ كقباسأ ال :تلقف هلوسرو هللا مهل تيقبأ :لاق «؟كلهأل تيقبأ
 )١ ت ء

 ا

 هئيللَؤ قيدصلا لاح نكل «ةحابملا ةطبغلاو ةسفانملا نم رمع هلعف ام ناكف

 .هريغ لاح ىلإ رظني ال اًقلطم ةسفانملا نم لاخ هنأ وهو هنم لضفأ

]١١7- ١١/6٠1 

 .(1 <14 دواد وبأ هاور )ع0(



 هناي مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت نيس ا

 ْمِلاَط :اًهب ِوُيَلَع هللا م 0 ل

 للا ىَلِإ ُهَبرَقُي اَميِف اّلِإ َكِلَذ نع َيِهْنَم : ِهتَلئاَمُمِل ُبِحُمْلا ِهِلِِضْفَتل 55
 ٌضاَرْعِإَو دب َسْأَب ال اَذَهَف هللا ىَلِإ ُهبْرَقُي امم يطغأ اَم لْثِم ىَطْعُي ْنَأ ٌبحأ اذ وع م عوم ع .ء - و دوو 9 2 كا نك 27

 .نلضفأ ل عل

 ىَذَأ ىّلَع بضبك ىَوُقتلاَ دعا 0 1 ملا َناَكَو ؛ بوي ْنَأ اّلِ

 علال ١3١/61 .ُهْنَع ُحَفْصَيَو وُم ردو ةيفاحلا

 هِلْنَق يف ْمِهِمْلَكَتب ُهوُمَلَط مُهَنإ مث . . .ُهَل هيَرْخِإ ٍدَسحِب فْسوُي يلثبأ /5.؟4] 0 ثمل و و22 وي ج2 مدا ا ويع و 2.

 مْوَقِل اًكوُلْمَم ٌراَصَق رشا دال لإ هب َبَمّذ نَمِل اًقيِقَر ِهِعْيَبَو ٌبُجْلا يف ِهِئاَمْلإَو
2 
 م

 22 م 2

 اًهْيَلَع ُدِواَرُيَو ٍةَِحاَفْلا ىَلِ ْءوُعدَي نمي َمِلظ نأ َدْعَب يلب َتْسوُي ّنإ مُن

 ٌركآَو ءَوُشْحاَمْلا 0 ٌنُجَّسلا َراَمخاَو قمتي َكِلَذ ىَلَع ُهَنيِعُي نَمِب ِهْيَلَع ُنيِعَتْسَيَو

 ِهِضَرَغَو ُهاَوَهِل ُهَّبَحَأ نَم ٍةّهج نم اًمولظَم ناكف هللا طش: نلع :ايندلا تاَذَع

 ورايا ٍرْيَمب ِةلِطاَبْلا ةدوُبعْلا قر ىَلِإ ِةّيَرْحْلا ٍتالظإ نم ُهوُجّرْخَأ َكِيَلوأَ

 هب َنَرَتْقا اًيرايتخا اًرْبَص انه ُهَرْبَص َناَكَو .هتنخم يِف َمَظْعَأ ِهْذَه تَناَكَف
 2 0 ٠

 نَم يتلا بِئاَصَمْلا باي نِم َناَك َكِلَذ نق . ْمهِمْلظ ىَلَع ِهِرْبَص ٍفالْخب . ىَّوَمَتلا

 مْئاَهَبلا ٌّوْلُس اَلَس ماَرِكلا َرْبَص اَهْيَلَع ٌرِبْصَي مل
 ترِإف ٌريِصو نقي نم ,هّنإ» :لاق اذَهِلَو ؛ِنْيَرْبَّصلا لضفأ يناثلا 0 ا عا سام ا 0 هع 11 سوو همه ىلا 1 عم م وى

 8٠[. :فسويل «نيِسحْسْلا رْج َرْجأ ٌميِضي ل َدَّدأ
 رت
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 رج شسوي سل 277222525252522: 707

 ءاّيِراَيِتْحا اًرْبَص اَهْيَلَع ٌريْضَي َناَكَف ىدَأْلا نم عاَوْنأب هللكي ُيِبَنلا يِذوأ دَكَو

 .ةراّيتخاب ُهّلَعْفَي ام َلَعْفَي الكل ىَدْؤُي امن هن

 ُةَّشِحاَمْلا ُهْنِم َبِلَظ اَمَّنِإ فُسوُي َّنأِل ؛ِفُسوُي ٍرْبَص نِم َمظَأ اَذَه َناَكَو

 ٌرْفُكْلا مُهْنِم َبِلَظ ُةُباَحْصْأَو لي ْنِنلاَو ءِسْيَحْلاب َلَعفَي ْمَل اَإ َبِقوُ منَ

 0 اَم ُنَوْهَأَو ءُهَنوُد اَمَق ِلْثَقْلاِب مُهتَب ويوقع وُقُم ْتَبِلظ اوُلَعْفَي ْمَل اّذِإَو

 رخال ل ا

 كم ُدَمُع الإ ال كلذ نع ُهْباَحْصَأَو َوُه وثني

 اوعَتَم اَذَه م ْعَمَو مهر ايد نِم جوُرْحْلا ىَلِإ مُهوُتَجْلَأ دق اوُناَكَف فّوَحَنَو باطلا

 . ةوسبحَو كلا

 هلل ًةَعاَط رايت َوُع ٍِئاَصَمْلاَ ىّدأْلا نم َنيِنيُْمَِل [ اًصَح اَم َناَكَف
 هع ِدْيَعْلا ٍراّيِتحا ٍنوُدِب يِرْجَت يّيْلا هي يواَمَّسلا ٍبِياَصَمْلا نِم نكي ْمَل هِلوُسَرَو

 ٍنْيَعْوْنلا ُفَرْش ثَأ اًَذَهَو نا هر سلا سوا تسوي سبح سْح

 ُهاَضِرَو ِهِرْبَص ىَلَع ُباَكُي ٍبْئاَضَمْلا ٌُبِحاَص ناك نِإَو - ةَجَرَك مَ :اهلفاو
- 
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 هلل َهَع اَط ِهِرايِتْخاَب ّيِذوُأَو ثدضأ اَذَه َنِإَف - ٍهبْئاَضَمِب تود دنع

 . ٌحِلاَص َّلَمَع اهب ُهَل ُبَتْكُيَو ب ِبِئاَضَمْلا ٍسْفَن ىَلَع

 ِزيِزَعْلا ِتْوَمَو ٍضَرَمْلاَك ؛ِدْبَعْلا رات الب يِرْجَت يِنْلا ِبِاَصَمْلا فال

 نشل كغ ال ءاهنلع رتلا ىلع تاكياانتا كلي نإ. ُهَلاَم ٍصوُصْللا ٍذَخَأَو ُْيَلَع

 1 1 .ٍةَبِصُمْلا نم ُتُدْحَي اَم

 ٍلاّمْغَأْلا ىَلَع ُنوُكَي اَمَّنِإ َباَوّنلا َّنِإَف ُهاَياَطَح اهب ُرَمَكُي َةَبيِصُمْلا َّنِكَل

 [174-] ل امو ةيرايَيْخالا

 نق «ّحُشِلاَو ْمُكاّيإ» :َلاَك ُهّنَأ هلي يبَنلا نع "”«ِنْيَحِبِحَّصلا» يِف ل15 ]

 و

 املا

 )١594(. دواد وبأو ء(ك ةما) دمحأ هاور امنإو «نيحيحصلا يف ذ هدجأ مل قف



 ُهْندك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت #3 سع آا

 ءاوُمَّلَظَف ملّظلاِب مُهَرَمَأَو ءاوُنِخَبَن ٍلْخْبْلاِ مُهَرَمَأ ْمُكَلْبَ َّناَك نم كله عشا

 .اوُعَطَتَق ٍةَعبِطَقْلاِب مُهَرَمَأَو

 قفا ملظلاَو ٍلْخْبْلاِ ٌرُمَأَي حَّشلا َّنأ َنّيبَ

 . "”وِلاَمَو ِهِسْفتِي ٍساّنلا ِةَعَمْنَم ٌعْنَم َلُحْبْلاَق»

 . مِهْيَلَع ٌءادتْغعالا ََره «ُملظلادَو

 ىَدَتْعاَو بجي اًميِف ط ّرَق دق ُنوُكَيَف ءُبِجَي اًميِف ٌظيِرْمّتلا َوُه ُلّوَأْلاَ
 مرحي رس ام ِلْعِفِ هيلع

 ِنْيَرْمَأْلا يِف ُلْخْدَت اَهْنَأِل ؛اَهَّل اًماَظْعِإ ٍرْكّذلاب ِمِحَّرلا كبل لع

 ل يل مو :ىَلاَعَت هلْوَق 01000 0 هب يدع هدو . يا عاق < 0

 ا اًعْيَس ْعَنْمَي اَلَو ٌهْنَع هللا ُهاَهَن اّمِه ا

 ُحّشلا :ريِرَج ُنْبا َلاَق اَمك ٌءاَوَس (لْبلاَو حُملا» :لرت نت نسالا ن
 .ٍلاَمْلا نم ٍلْضَمْلا ْعْنَمَو لحْبْلا وه ِبَرَعْلا مالك يف

 :َعَبَتِي نأ قَحأ "ادوُعْسَم ُنْباَو "لكي ْيِّنلا ُهَلاَق اَم لب ؛َلاَق اَمُك َسْيَلَو

 ال دَقَو مُكنتلاَو ِةَّذَللا نم ِهب ُهَل لْصْحَي اَمِل َةبَحَم ٍلاَمْلاِب ُلَحْبي دَ دق َليِخَبْلا َنَِ

 َنوُكَي ىَّبَح َكِلَُهرََْو ِهِقاَقْلِإ نَع ْقيِضَن ُهْسْفَن لب اَمعنَمُم الو هب اًدْذلعم ُنوُكَي

 ٍلاَمْلا عْمَجِب ِهِذاَذِتْلا َْعَم ُنوُكَي دق اَّذَهَو ِلاَم ِةَرْثَك َّعَم ُهْنِم ُهَسْفَن َعَقْنَي ْنأ ه ُهَرْكَي

 ىلإ اناسشِإ لمني نأ رقي لب ؛الصا ةذل كاتخ نوكي ال دقو: «ةتباز] هيشمَو

 يِطْغُمْلِل ال ٍرْيَكْلِل اًضْعُب ُهْنِم َكِلَذ َءرَك َيِطْعُي ْنَأ ُهُرْيَغ َداَرَأ ول ىَّنَح ٍدَحَ
 وأ ىَطْعُمْلِل اَدَسَحَو اًضْعُب ُنوُكَي دَقَو ِِرْيَكْلِل ُهْنِم اًضْعُب لب ؛ىَطْعُمْلِل اَلَو

| 7 
 . هئادأب هللا

 .هرضأو هتقمأو لخبلا مظعأ نم وه لب ؛هميلعو 0غ(00(

 .لخْبلاِب مُهَرَمَأ ْمُكَلْبَك َناَك نم َكَلْع ّحّشلا َّنِإَك :هلوقب (؟)
 . اًملظ كيخأ لام لكأت نأ حشلا امنإ :هلوقب (9)
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 متطلب: 7-7 ب سل ب7 يي

 ّلُك ْنِكَلَو ءاَعْطَق هل لخبلاب رم يدل ذكر ل و ٌِ يمل

 [هولا - ]٠١/288

 هل ناسإلا دري وأ "اويل ني هربَع ىلإ نمشي نم :ساّنلا ني ل ]
 .َرثآ عْفَت وأ ِهِعيِظْعَتو ِْيلِإ هتَعاطب

 صم ا صد

 هْنِعَتْسَي ْمَلَو هللا ْدْبْعَي ْمَل اَذَهَك ءاَذَك كب تْلَعَف نأ : : وُ ِهْيَلَع ُنْمَي دَقَو
 مو سو

 َةَقَدَصَو ِناَنَمْلا َةَقَدَص هللا َلَطْبَأ دَقَو ضارملا وهف م .هللاب َلِمَع اَلَو هلل لمع اَلَو

 م11 :ينارملا

 ُعْنَم َوُهَو «َمْلظلاَو َلْخُبْلا ُبِجوُت يِتْلا صْرِحْلا ُةَّدِش َوُه :ٌحُّشلا 55.9
 وو

 [6 01 . هتَهاَرُكَو رْيحْلا

 رتتلا ِءاَسِن نِم ؛مُهْؤاَسِي مُهّبِلْعَت ٍساَّنلا نِم اَقْلَخ ُنساّنلا َدِهَع لكل

 ُلَعْفتَو ءاَماَتَق وأ ُهاَنَك يِف ديا ٌضَرَع ِهَتََرْماِل ُنوُكَي مِهِرْيْغَو
 ٌديِرُت اَم ام ُهَعَم

 وباع حف 00 لب ؛ُهْنَعَفَدَو ُهْيَعنَم َبِقاَعُي وأ فِشْكَي نأ ُجْوَّرلا َداَرأ نِإَ

 و اَهِقاَدَصِب ةَبَلاَطَمْلاَو اَهِمَسَحَو اَهِلْهَأَو اًهِسْفَتِ ٌرَّشلا نِم اًباَوْبأ

 ٌةَرْيَغ هيف ا ٍنْوَك َّعَم ءِسْأَرِب اَسْأَر اَهْنِم َصاَلَحْلا ُلُجّرلا ىَنَمَتَي ىّنَح
 [171/1] 0 ٍِفْعَض عم م تفِيَكَف

 +. سفللا يف موقت  يِتّلا ِعْنَمْلا ُةّدِش ُهَنأ :ةشلا ىتفمأو ةيعت ككل
 ةضرنف للا ٍهِعوُرُف نم ُلْخْبْلاَو

 : عَرَوْلا يِف َعََو اَمُك ِووُجُو نِم ِدْمَّدلا يِف َْلَْل 7 22

 ْنَأ ُهَرْكَي مهنم ٌريثكف ءةمألا يف ٌريثأتو ٌعفن مهل نيذلا خياشملاو ةاعدلا هركي نم لاح اذكهو )١(
 اذإف ءسانلا دنع لوبقلا قزرُي ال وأ ءكلذ نع لسكي وأ «سانلل ملعلا رشنو ةوعدلاب موقَي

 رْيَخْلِل ُهْنِم اًضْعُب ؛ُهْنِم َكِلَذ ةرك :لوبقلا قزّرو ةوعدلاب ماق خياشملاو ةاعدلا نم هريغ ىأر

 .هب ماق نمل ُهْنِم اًدَسَح وأ «ورشنو

 .هل هلعف امب هرّكذ ةجاح هنم دارأ اذإف ءهقيدص وأ هسيئر ةمدخ يف ىعسي نم :لثم (7)



 هنآك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت عم

 ُكْرَت يِف هب اوُعَقَوَف هَةَرَضَم الب مُهْعَمْنَي اَميِف اوُدِحَز اَمْوَق َّنأ :اَهُدَح
 .َكِلَذ وُحَنَو َمُحْللاَو َءاَسْنلا َكَرَت نَمُك ءِتاّبَسَتْسُم وأ ِتاَبِجاَو

2 
 حيبأ اَم َلْواَنَت انت َكَرَت نَمَك ءِتاَروُظْحَم ٍلِْف يف ُهَعَقْوَأ اَذَه َدْمُز نأ : يناثلاَو أ م 72

 هداك ناموا ماَرَح نم لك َكِنَذ ىَلِإ عحاتخاو ٍةَعَفْتَمْلاَو لاَمْلا ّنِم'ُهَل

 :ةوزكم فارشتسالاَو ءْمُهْيَل تقكما وأ هن عملا ةلاشعلا

 ٍةَرِخآلا ٍراّدلا ِبّلَطِل ال ءِةَحاَرلاَو ِةَلاطَبْلاَو ٍلَسكْلا َدْهُر َدِحَّر نم :ُتِلاَنلاَو
 ٍناَسَك َمظْعَأ َدَسَق اُلاَكَب اًدِجاَز َناَك اَذِإ َدْبَعْلا 00 عِفاّنلا لاَ حِلاّصلا ٍلَمَعْلاِ
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 [5 خلا لَو اندنا 0 ال ِءاَلُوؤَهَف

 اَلَو هيبأ نهب ُهوضِعَأَت ِةّيِلِماَجْلا ٍلْمَأ ِءاَّرَعِب ىّرَعَت نَم» :هكَي َلاَف 3.50 ]

 .«اوُنُكَت

 «كيبأ َرْيُأ ضّضغا» :َلاَقَق انالُقِل اَي» :ُلوُقَي اَلُجَر بم نب ُّىَبَأ َعِمَسَن
 ُهاَوَر .«لك هللا ُلوُسَر اَنَرَمَأ اَذَهِب :َلاَقَك ةاقساك تنك ام هِرِذْنُمْلا اَبأ اي :َلاَقَ

 هنا

35 

 َيِهَو «ْمِهِتاَوْرَعِب يِرَتْعَي :يِنْعَي :؛ةّيِلِهاَجْلا ِءاَّرَعِب ىّزَعَت نَم» :ِهِلْوَق ىَنْعَمَو
 اَيَو «لالهل اَيَو «نميل اي «نسيقل اي هك ءَوَّْدلا يف مهل ! ُباَسِتْناِلا

 نود ِهِئاَقِدْصَأِل وأ هِتَباَرَ وأ هِتَقيِرط 57 هَهْذَم وأ دل ٍلْهَأِل َبَّصَعَت نم نَمَف ءدَسأِل

 ا نجار 7 طا م - هَ 530 6 هر 4 5 هو ىف .َ

 هللا مُهَرَمَأ اَمَك َنوُيْؤُمْلا َنوُكَي ىَّنَح ءَةّيِلِهاَجْلا نم ٌةَبْعُش ِهيِف تناك : ْمِهِرْيَغ
 :دِحاَو مهيد ٌدِحاَو مي ْنِإَق «ِهِلوسَر 3 سو ِهباَتِكَو هلْبَحب َّن م َنيِمِصَتْعُم ىَناَعَت

 قرِخآْلاَو ىّلوألا يف ُدْمَحْلا ُهَل َوُه اّلِإ َهَلِإ ال ءٌدِحاَو هَل 6 ا مُهْيِبْلَو

 [ع39 - 7/0 .َنوُعَجْرُت ِْيْلِإَو مكحْلا ُهَلَو

 نأ َرُهَعَتَم ١ :ٌحَّشلاب [نيقفانملا :يأ] ْمِهِفْضَو يِف 31 َلاَق

 مهو اَّلِإ ةرلصّصلا َنْوَأَي الو .ولوسريو هَّلاب أورفكح َرْههَنأ لإ مهدت مهتم لبق

 ىمامبب ىككماك) ١(



 8 سيل | ةمومذملا قالخألا

 لل

 ققنأ نم لاَ هذه 14 :ةبرعلا 4 ةرثيك م الإ ثيم الي لامس هداراع ريكربخ "نأ
 [4"4 4 ؟اَسْأَر َهَقَمَتلا َكَرَت نَمِب تْيَكَف ءاّمراَك

 اَدإَف .2"”هويِنْعَي ا اَم ُهَكْرَت ِءْرَمْلا مالْسِإ نْسُح نم» :هللكي ْيِبَنلا َلاَق أل.” 7

 0/1 .ِهِماَلْسِإ ٍنْسُح نِم ٌّصَقَن هنْعَي ال اًميِف ّض

 ُجَنْحَي اَمَك وِرْيَغِل ٌجَتْحَي ال : '"'نيِفَفَطُمْلا نم ُناَسْنِإْلا ُنوُكَي ا
 1 ؟ِوِرْيَغِل ُّلبقَي اَم 0 ؟ِهِسْفَتِل

 ُكدَت هيف اًمُهالك َنِإَ ؛ لْحْبْلاَو ٍنْبَجْلاِ ٌدِساَمْلا ُعَرَوْلا ُهَتْشَي ام اًريِثَك علدلا]|

 نيج ٍةَعقلاَو ٍداَهجْلا نم هب َرَمْؤي ام ِكْرَتِب نامت هللا يكل داَمَنْلا كَ ُهَتْشَي ع

 بج َوُه اَمَّنِإَو ميو هنأ اًراَهظإ وأ ان َلَمَعْلا ُناَسِْإْلا ُرثَي د َكَِدَ
 ؛ٌةلِماَك ٌةَعِماَج ٌةَمِلَك : "!هِتاّيتلاب ُلاَمْهَأْلا اَمَّنإ» كي َيِنلا ُلْوَكَو ٌوُلْْلِل ٌةَاَرَِو

7” 
0 

 ٍدِجاَّسلاَو هلل ٍدِجاّسلا نِم ٍدِحاَو ّلكَف اَّلِإَو .«ةيَّسَجْلِل تدلك رمش ل َنِإَ

 ُبَرْفَأ اَذَه ّمُ ٌةَدِحاَو اَمُهُتَروُصَف ء.ضزألا ىَلَع ُهَتَهْبَج َعَض دك ِرَمَقْلاَو ِسْمَّشِِل

 [0917 54 .ىللا 7 ٍقْلَحْلا ُدَعَبأ اَنَعَ 0 هللا ىَلِإ ِقْلَخْلا

 ُهِبْشُي ٌرِهاَقْلاَف :وفرصتلا نع ةعتو قع ركب اكيذا روق بنا لك اذن |
 ميرْعْلل لي ُيِنلا َلاَ «ريِسأ ٌقَحِب ب ٌرْهَقْلا َكِلَذَكَو ٌريِسأْلا ُهِْشُي ُروُهْفَمْلاَو هلا

 لاقو )١0770(., دمحأو ,5578(2) كلامو :(791/5) هجام نباو ةةفضحف) يذمرتلا هاور (؟١)

 نم الإ ِلَظ يبنلا نع ةريره يبأ نع ةملس يبأ ثيدح نم هفرعن ال بيرغ ثيدح :يذمرتلا
 .هجولا اذه

 وأ :مهولاك اذإ مهليياكم يف مهقوقح مهنوسخبيو «سانلا نوصقني نيذلا مه :َنوُفْفَطُمْلا ()
 وهو «فيفطلا ءيشلا نم كلذ لصأو ءءافولا نم مهل بجاولا نع مهل اونزو اذإ مهنيزاوم

 ريسفت : رظني .مامتلاو ءافولا نم هل امع ّقحلا بحاص ّنح لّلقملا :فّنطملاو «ريقحلا ليلقلا

 .(5///710؟5) يربطلا

 .() يراخبلا هاور 6

 الب هب عفتنُي الو حلصي ال لمعلا كلذكف «حور الب هب عفتنُي الو حلصي ال دسجلا نأ امكف (:)
3-0 

 هيب .٠



 هناك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ا

 -_ طه

 [18 ,20كثيأ ّلَعَق امل :هَميِرَغ َمِرَل يِذَلا

 هه

 7 00 ءازهتسالاو باقلألاب زيانتلا)

 ْتَعِب ْنِإَف امتي اوُحِلَصأَف اوُلَمتفَأ َنينِمْؤُمْلا َّنِم ِناَئَقِط نإو# : ىَلاَعَت َلاَق 29041]

 .[9 :تارجحلا] ةيآلا ١ < ع رادمع

 ال :ُهاَنْعَم :َليِق دّقَو ١١[ :تارجحلا] «ني دعب قرشا هتكلا سيجا :َلاَقَو

 ْنَأ ُمْساِلا سْنِب :ُداَرُمْلا لَب ؛ٌفيِعَض اَذَهَو ِهِناَمِيِإ َدْعَب اًرِفاَك اَلَو اًَفِساَف ِهيمَسُت

 :َلاَق ُهّنَأ هلك َىِبَنلا نَع "”ِنْيَحِيِحَّصلا» يِفَو ..ْمُكِناَمِيِإ َدْعَب اًقاَّسُق اوُنوُكَت

 . دْفَك 0 ُباّبِسا»

 هلي 95 هعهج هد 00 . ىلا مس سوم ي وو ,
 اومَست نأ متفقحتسا :ُهوُمَتْوَملَو ُهْنِم ْمُتْرْحَسَو َمِلْسُمْلا مُتَْباَس اًذِإَف :ُل

5 05 

 ه9

 (ةعيرشلاو مالسإلاب رخفلاو ءيغبلاو رخفلا)
 :هلَي يبنلا نع رامح نب ضايع نع "””امهريغو دواد يبأو ملسمل 29045 ]

 يغبي الو ءدحأ ىلع ّدحأ رخفي ال ىتح اوعضاوت نأ يلإ ىحوأ ىلاعت هللا نإ»

 نإ ليطتسملا نأل ؛ةلاطتسالا يعون نيب ِلك يبنلا عمج .(دحأ ىلع ٌدحأ

 ال لحي الف ؛يغابلا وهف قح ريغب لاطتسا نإو ءرختفملا وهف قحب لاطتسا

 18680/١[ كردتسملا] .اذه الو ءاذه

 ههه

 .ينابلألا هفَّحضو 75178(2) هجام نبا هاور )١(

 86 ملسمو ةعسفل يراخبلا هاور (؟)

 )51١9/8(. هجام نياو «(58965) دواد وبأو :(7856) ملسم هاور (”



 بو | ةمومذملا قالخألا

 حو

 (بضغلا)
 ناك اذإو ءسلج اًمئاق ناك نإ بضغ نمل بحتسيو :يضاقلا لاق /5:5؟ |

 ناك نإف هلاح ريغي نأ بضغ نمل بحتسيو :ليقع نبا لاقو .عجطضا اًسلاج

 هلاق .باوصلا وه يضاقلا لوقو .ىشم اًمئاق ناك نإو «ءعجطضا وأ ماق اًسلاج

 ١56/١[ كردتسملا] .نيدلا يقت خيشلا
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 (تمصلا)

 مالكلا كرت نمضتي ىتح لاط اذإ هنأ :تمصلا يف قيقحتلا ففلتتل |

 مالكلا نع تمصلاب دعب نإ اذكو ءقيدصلا لاق امك ءاًمارح راص بجاولا

 161/١[ كردتسملا] . بحتسملا

 ه2

 نيدلا يف ددشتلاو عطنتلا

 اّمَع َهّرَتَعَت ْنأ رك دَكَو ءٍءْيَش يِف ٌصَحْرأ لكي َىبَنلا َّنأ اَنَيَبَت اَذإ

 ىَنؤُت نأ ُهَرْكَب امك هِصْحُري َدَحْوُي نأ ٌبِحُي هللا نإ : كَ َلاَكَو ٠ ءديف ٌصخخَرَت

 نأ ' ىحأ ةلوشرو لاو فلك هللا لوسَر اككمع: نع اَنْمَّزَتَت ْنِإَف :''”ُهُئَيِصْعَم

 اَمُك ِءاَمَلْعْلا ٍضْعَبِل ْتَعَفَو ٍةَهْبُسِل هلي هللا َلوُسَر ٍبِضْعُن ْنَأ اَنَل َسْيَلَو «ُهَيِضْرْن

 [35؟/؟1] . ِةَيْيَدَحْلا َماَع َناَك

 ٍناَوْذُعْلا َنِم َوُهَو ءَّدَحْلا ٌةَرَواَجُم َوُه :ِتاَحاَبُْمْلا يِف ُفاَرْسِإْلا

 . مّرَحمْلا

 .حاّبُملا ٍدْهّزلا َنِم َوُه :اَهِلِوُضُف َكْرَتَو

 عمجم يف يمئثيهلا لاقو .(6555) ءاورإلا يف ينابلألا هحّحصو 0835(2) دمحأ مامإلا هاور )١(

 ءِطَسْوَأْلا يِف ُيِناَرَبَطلاَو ُراَرَمْلاَو ءحيِحَّصلا ُلاَجِر َةَلاَجرَو ءٌدَّمْحَأ ُهاَوَر :(8*53) دئاوزلا
 قيسهاماع عراب و

 - سسح هدانْسِإَو



 ُهْنَأَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت سم ذآ

 0 ع ل

 «ٌفوُصلا الإ و ءِنِطْقْلاَو ِناّتَكْلا نيل ءاَمْلا ِبْرُش وأ ٍرْبْخْلا ٍلْكأَو

 ٌلِهاَج اَذَهَف : يتلا ِدْعُّزلا َن نم اَذَه 5 ٌنظَيَو ء ِءاَسْنْلا حاكن نم د

 [1 77 . ىَّراَصَنلا ٍداّعُز سْنِج نم لم

© © © 

 جاوزلا كرت هنأ اذه يع تي هب نظْي الو ءجوزتي مل خيشلا نأ مولعملا نمو )00

 هنإ :لاقي ام لقأو «جاوزلا نم هعنم ٌعنام هدنع نوكي دق نكلو ءهنع اًعقرت الو «هيف اًدهز

 .ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألاو فينصتلاو داهجلاو ملعلاب الوغشم ناك



 0 ل تائيسلا عفدي امو ةبوتلا

 انقل“

 .«زم/) تاكيسلا عضدي امو ةيوتلا خو
 :بابسأ ةرشعب هنع عفدنت اهتبوقع نإف ةئيس لعف اذإ نمؤملا 3:59 ]

 .هل بنذ ال نمك بنذلا نم بئاتلا نإف ءهيلع هللا بوتيف بوتي نأ 1

 .هل رفغيف رفغتسي وأ - ب

 .تائيسلا نبهذي تانسحلا نإف ءاهوحمت تانسح لمعي وأ - جا

 . اًئيمو اّيح هل نورفغتسيو نونمؤملا هناوخإ هل اوعدي وأ د

 .هب هللا هعفني ام مهلامعأ باوث نم هل نودهي وأ - ه

 .ِةِلَك دمحم هّيبن هيف عفشي وأ - و

 .هنع رّفكت بئاصمب ايندلا يف ىلاعت هللا هيلتبي وأ -ز

 .هنع اهب رّمكيف ةقعصلاب خزربلا يف هيلتبي وأ - ح
 .هنع رّمكي امب اهلاوهأ نم ةمايقلا تاصرع يف هيلتبي وأ - ط

 .نيمحارلا محرأ همحري وأ - يي

 يوري اميف ىلاعت لاق امك ءهسفن الإ نمولي الف «ةرشعلا هذه هتأطخأ نمف

 ءاهايإ مكيفوأ مث مكل اهيصحأ مكلامعأ يه امنإ «يدابع اي» :ِِكك هلوسر هنع

 , 270هسفن الإ نمولي الف كلذ ريغ دجو نمو هللا دمحيلف اًريخ دجو نمف

]:5- :65/٠١[ 

 .(؟ ةالال) ملسم هأور )غ0



 ِهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو ٌقواتف بيرقت قزم

 ل اَهّيِحاَص اَهِب ُعَقْرَي هللا اَهْلَبْمَي يِبَلا حوُصَنلا ُةَبَّْتلا 5.4
 ِةئيِطَخْلا َلْبَق ُهْنِم اًَرْيَخ ِةَبْوَّتلا َدْعَب لت دْواَد َناَك :ٍفَلَّسلا رج لانا هْيَلَع

 م

 قْلَخْلا َمَرْكأ ِبْنَّذلا ىلتبا امل ِهيلإ ءاَيْسألا تح ٌةَيْوَتلا نكت مل ىل هةر َلاَقَو

 رض

 مما

 0 هيو َراَعِص هللا ُضِرْعَي يِذَّلا ٌتيِدَح» :« 'حيِحَّصلا» يف كبل دقو

 َكَل اَهُتْرَمَع دق يّنِإ :ُهَل هللا ُلوُقَيَف ءَرَهْظَت ْنَأ اَهِراَبِك نم ٌقِفْشُم َوُهَو اَهَراَبك ُهْنَع

 0 | ءّبَر يأ :ُلوُقَيَف ٌَئَسَح ِةَكّيَس ُلُك َناَكَم َكُتلَدْبأَو

 اًقِفْسُم َناَك يتلا ٍراَبْكْلا تول ٌةَيْؤُر َبَلَط ِتاَنَسَحْلاِب ٍتاَكّيّسلا َليِدْبَت ىأَر اَذإ

 ْمَمَت ْمَل ول ِهِلاَح نم ْمظْعَأ ٍليِدبَتلا اذه َعَم ِِذَه ُهَلاَح نأ ٌموُلْعَمَو َرَهْظَت ْنَأ اَهْنِ

 عمو 798/0 .ليدتلا الو .تاكشلا

 هللا نَع هب ؛ َنوُرِوْخُي اَميِف َنوُموُصْعَم ِمِهْيَلَع هللا ُتاَوْلَص ًءاَيبنألا 5.45 ]

7 - 

 انإ لإ نم الو ٍلوُسَر نم َكِلْبَق نم اَنْلَس نأ انو» :ده قب ِهْيَلَع ُلُدَي ُنآَرُقْلاَو
 ديد كهأ كسي دك خدطتقلا قلي ام ل ىقلأ هيَ
 ةيياقل كَم موك ىف تيل هنو نبل لي ام لِي © © ٌةيع دلع هَل

 يف ٌُراَنآْلا : اوُناَقَك [ه8 ه١ :جحلا] <« ربيت نكي ىل يلا < تن م

 ؟َكِلُذ ْنِفاَوُي ْنآَُقْلاَو ءْثيِدَحْلاَو ريما ٍبتُك يف بث ةقرقم يالا هذه ٍريِفَت

 تاي يف َعَقَو اَم عْفَرِل ُنوُكي امن ّتاَيآ ُهَماَكْحِإَو ُن د

 . اًهِرْيعي ُهْناَيآ طِلَتْحَت ال ىَتَح ٍلطاَبْلا نم ّقَحْلا ٍزِيْمت

 :ةلاصولاو قولا ةوشقت وْضْفَم اَهِب ُلصْحَي يتلا َيِه ِءاَيْنأَلِل ُهتباَنلا ٌةَمْضِعْلا ِهِذَمَو

 . عاري هيف سائل ٍةَلاَسّرلا غيبتي ُنَلَعَتي اَم ِرْيَغ يف ُةَمضِعْلا مَ

 .(190) ملسم هاؤر )0غ(



 5 تائيسلا عفدي امو ةبوتلا
 موب بسس 3 م اب ل ا ا و ا ل ا حس ا سس ير سا محمل

 ل ب تما سو علل جن وطب

 ٌرفنت دل نإَو اكمْفنأ آن انير#» : هِتَجْوَرَو َمدآ ٍلْوَقَك ؛ٍراَمْعَتْساِلاَو ٍةَبْوّتلاِب انوُرْفَم

 .[77 :فارعألا] ؟َنرِسَكْلا ّنِم نوت اَنَمَحِيَرَو

 ع ُهْنَع هللا رُكْذَي ْمَل اَدَهِلَ اند ُهْنَع هللا ِرُكْذَي ْمَلَف قي ددسن ش و.ع 1 ؛ اّمأَو

 . ٍراَفْعَيْسإِلا نم ا ٌبِساَنَي

 [؟4 :فسوي] هير نهب امي نأ لَو آَلْوَل ابي َّمَمَو فب ْتَّسَه دَقْلَو# :ُهلْوَق و

 ْمَه :ِناَّمَه ُّمّهْلا :دّمحَأ ُماَمِإْلا َلاَق اَمَك ِناَعْوَت ُهَنْحَت سنج ٌمْسا ُمَهْلاَق

 اًذإ َدْبَعْلا نأ للي تبَّنلا نَع 0 «(حيِحَّصلا» يِف َتَبَن دّقَو ءِراَرْصِإ ٌعَمَو بارطخ
 الئ ظل 2 م نا 5

 . ةئسح هَل ْتَبِيُك هلل هلل اَهَكَرَت اَذِإَو ِّْيَلَع ُبَتُكُن ْمَل ِةَكَسِب ّمَه

 َءاَضْحَمْلاَو ًءوُسلا ُهْنَع هللا ٍٍفَرَص َكِلَّذِلَو «لل ُهَكَرَت اًمَه مه هلك فسوُيَو
 تاس سس 2 و ا د2 2 هةاوكس 1-8
 ُهَضَراَعَو ْمَهْلا َّوْهَو بنُدلِل ىضَتْقَمْلا ماق اذإ نوكَي اَمنِإ َكِلْذَو .يصالخإل
 5 ٠ ةهره 5 0 2 0

 هلل بنذلا نع بلقلا يفارصنال ٌبجوملا صالخإلا

 .اَْيَلَع ُباَكي ةَتَسَح الإ ُهِْم ْرُدْضَي ْمَل لل 0
 عم س5 - مس اس 2 0 يللا ام يلف

 0 نم لججَرلا َسِلْجَم اجو ُهَليِواَرَس لح ُهّنَأ نم :َلَقْنُي اَم
 ريخُي م امي هلك فلك انمار هوني نك[ تاق وفلل يون 0 ُهْنأَو

 أ مُه َنيِذَّلا هي اَمّنَِك َكِلَذَك نُكُي ْمَل اَمَو ُهلوُسَر اَكَو
 هَلَقَ مُهْنَعَف َنيِمِلْسُمْلا نِ ُهَلَقَت نَم َلُكَو «مهِيِف اَحْدَقَو ِءاَييْنَأْلا ىَلَع اًبِذَك ٍساَّنلا

 . اًدِحاَو اهْرَح هلي انين نع ٌدَحَأ َكِلَذ نم لقي ْمَل

 سا سد ع 2 م سلمه مرسصم نإ 6 ع 5 سر هم

 :فسروي] 0 مجدر ام الإ وسلا راسك سفنلا نإ سفن رب موو هَل و

 اًهيِف ُباَتْرَي ال َةَنْيَب َهَلاَلِد َكِلَذ ىَلَع ْنآْرُقْلا ُلُدَي اَمك ٍزيِزَعْلا ِةََرْما مالك نوف [ه*

 [3-19584] .َنآَرَقْلا َرَبَدَت نم

 .(158) ملسم (1)



 هلاك مالسإلا خيش لئاسدو قواتف بيرقت_ ا #
 تتتت”>ت بت بتتتب تتتسشسلخخا :؟؛ وج

 َّنِإَف اهب ُروُمْأَمْلا ُةَبْوَّتلا َوُه ٍديِحْوّتلا َعَم ٍناَرْفْعْلِل َبِجوُمْلا َّنِإ ثءه٠ ]|
 هب َكَرْتم نأ ُرْوْمَي ال هنأ ّنإظ :ىَلاَعَت َلاَق امك ؛ةّبؤتب اّلِإ هللا ُهُرِفْعَي ا َكْرَّشلا
 َنوُد اَمَو ءْنَآْرُقْلا نِم ٍنْيَعِضْؤَم يِف [48 :ءاسنلا] 4 نَمِل َكِلَذ نود ام َرْفْعَيَو

 :ىَلاَعَت َلاَق اَمَك . ةةقملاب لق ٌقلعم ةَيَوَبْلا ِنوُدِبَو ؛ و 0 ُكْرُشلا

 تذل فقم هنأ َّ أد َةَمي نم أوطَسْقَن ال ال َمهِسّْنأ خلع ارش ١ َنِذَلَأ َىِداَبعتي ِِظء

 ٌرِفْغَي ُهّنَأ َمَّنَحَو َقَّلظأَو َممَع اَذَِلَو َنيِبِئاَتلا ٌّقَح يِف اًَدَهَق «[0* :رمزلا] 4ع 9

 . اًعيِدَج َبوُنَذلا

 َراَقَعْلاَو َةَرِفْغَمْلا يمس اَمْنِإ لوقو ركل: عملا كرف نكورمألا نِمَو

 يف ٌرِيِصُفت اًذَهَو ءُراتسلا ُهّنأب , راقَْلا وللا مشا ٌريِسْفتَو ءرْثّسلا ىَتْعَم عم نم هيف امل

 ىَلَع ُبَقاَعُي ا ُثْيَحِب ةبلدلا م هالو اَهاَنْعَم رقما َنِإَف ؛ِرْمَثْلا ىَنْعَم

 هْيَلَع 0 نْنَذلا

 ب 0 00 00 0 2 2
 بنذلا ىلَع ٌبقوع نَمَو ِنِطاَبْلا يف ِهْي ٌتَقاَعَي دّقف مق ِهِرْثَس ُدَّوَجُم اَمَأَو

 .ُهَل رَمْعُي ْمَلَك اًرِهاَظ وأ اَنِطاَب

 ْرْيَغ ُكِراَّئلاَو ءاَكِراَت ُنوُكَي لب اًبِئاَت ُنوُكَي اَلَو بيات ُهّنَأ ْناَظلا ٌنظَي دَقَو

 هن ورجع 0 وأ ولاَ ِهروظَ ِمَدَعِل ٍبْنَذلا نَع ُضِرْمُي دق ُهَنَ ءبْئاَّتلا

 َدَقَتْعَي ن ني دي ال لب ؛ةيتي سل اذه يد ريغ ببسي هَل ارإ يفتت أ
 ه-

 ]15/٠[ .ىلاَعَت هلل ُهَع ُهَعَديَو ُهْنَع هللا يِفَتِل ُهَلْعِ َهَركَيَو كب

 ؛َنيِاَذَْلا ُةَبْوَت ٍراَرْصِإْلا 3 ُراَمْعِتْساِلا :ِءاَمَلُعْلا ني لاَ نَم ُلْوَق م١0٠3 |
 هَنَأو ةَبوَت ُهَراَفْغِتْسا َّنأ يِعَّدَي وأ هَِبْوَتلا ِهْجَو ىَلَع ُهَل اوُعَي ُرِفْعَتْسُمْلا َناَك اّذإ اًَذَهَك

 ةَبْوّكلا َّنِإَف ءاَبِئاَت ُنوُكَي ال ٍراَرْصِإْلا َعَم ُهّنَأ َبْيَر الق ِراَمْعِتْساِلا اًذَهِب ٌبِئاَت

 .ِةَبْوَتلا نودي َراَفْعَتْساِلا ٌداَضُي اَل ْنِكَل «َدَبْوَتلا ٌداَضُي را ٌراَّرْصِإْلا ِناَّدِض َراَرْصِإْلاَو

])"19/٠٠١[ 

 يِضَمْقُمْلا َّناَك اذِإ َرَخآ ِبْنُذ ىَلَع ٍراَرْضِإْلا م عم ب بْنُذ نم حِصَن بولا 7



 1 تائيسلا عفدي امو ةبوتلا

 2 هس

 نِم ُعْناَمْلا َناَك وأ ءِرَخآلا نِم ٍةَبْوَّتلِل يِضَتْقُمْلا نم ىَوْقَأ اَمِمِدَحَأ نم ٍةَبوَت

 |[ /6ئ١٠] . ٍفَلَخْلاَو َفْلّسْلا َدْنِع َكفوُرْعَمْلا ُلوَقْلا َوُه اَذَعَو َنَشَأ اًميِدَحأ

 مساس و هم ه .ّم هدم م ع وم ه 2

 ميقا ألا ست انج و ا ا ف كيرلا ا 2 قاع 7 ل وحث 6
 ؛لوعفملا ةهحِص يف اطرش كورثَملا نكي مل اذإ « ضعب دود اهب ٍرومْأَملا

 عل 7/0 .لامعألا نع رع قف طورشملا ناَميالاَك

 يِضَْقَت امن َدَب ةَبوتلا َّنِإَف ضْعَب َنوُد اًهِضْعَب نِم َباَتَق ٌبوُنُد ُهَل نم ] 3٠55

 ال ءْبْتَي ْمَل نم مكُح ىَلَع هيف ِقاَب َوُهَ ُهْنِم بتي ْمّل اَم اّمأ هْنِم ٌباَت اَم َةَرْمْغَم

 .َباَت نَم مك ىلَع

 ُنَمَضَتَي ُهَماَلْسِإ َّنِإَف َمَّلْسُأ اَذإ ٍرِفاَكْلا يِف اّلِإ اَعاَرِن اَذَه يِف تْمِلَع اَمَو
 م م وعمو# )سس عقار - 5 و 0000 ُك وموو2 4 2

 ُبوُنَدلا ُهَل ُرَفْعُت لَهَو ُهْنِم َباَن يِذَّلا ُرْفُجْلا مالْسإْلاِب ُهل ُرَمْغُيَف ٍرْفُكْلا نم بولا

 :ِناَكوُرْعَم ِناَلوَق هيف اَذَه ؟ماْسإْلا يف اَهْنِم ْبْني ْمََو ِرْفُحْلا ٍلاَح يف اَهَلَعَق يتلا

 .مِلْسَم هاَوَر

 ادإَف ؛ُهْنِم بان اَم اَّلِإ مالْسإْلا ُهَل َرَمْغُي ْنأ ُقِحَتْسَي ال ُهنَأ (ينانلا ُلْوَْلاَو)
 لْمَأ نِم ِهِلاَثْمَأ ُمُكَُح َكِلَذ ؟ ين مك رُْعلا نو َرِئاَبَك ىَلَع ٌرِصُم َوُمَو َمَّلْسَ

 م14 8/٠١01  .ٌصوُفُنلاَو ُلوُصأْلا ِهْيَلَع ُنْدَ يِذّلا َوُه ُلْوَقْلا اَذَهَو ٍرِئاَبَكْلا

 نم ٌةَبوَنلا ُمَرلَتْسُت اَلَو َةَلَمْجُم ةَبْوَت َبوُثَي ْنَأ َيِحَو :ةَقَلظُمْلا ُةَبْوَتلا» [3ث.هد ]

 ها م م ِدْرَق لك َلوُخُد ُبجوُت ال ِهِذَهَق ءبْنَذ ّلُك

 ْنأ ُحّلصَت اَمَك هنّيَعُمْلا ذاَرْْمِل انيس َنوُكَت نأ حلت وِذَه ٍذَه ّنِكَل ءقّلْظُمْلا ٍِظْمّللاَ

 امك اعلا: نافل ةيضتقما هن د ٍةماَعْلا فالخب :عيوجلا وارنغإ ان نوكت

 . اًماَع اُلُواَتَت بوُيَذلا توات

 وأ ٍةَسِحاَمْلاِ الا مل وتلا َدْنِع ٌرِضْحَمْسَي ال ٍساّنلا ني ٌريَِكَو

 ٍروُمْأَمْلا نِم ُهَكَرَت اَم ُنوُكَي دَكَو ِءِدّيْلا وأ ٍناَسّللاِ ب ملظلا قش نأ هايف مدعم



 ُهْنَأك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 0

 2 دع د2 اهوا واع قو كاسم اطول 2 2 2 0 < قوس 2 1
 اًرَّرَض مظغأ ِهِقِئاَقَحَو ٍناَميِإْلا ٍبَعش نم ِهِرِهاظَو ِهِنِطاَب يف ِهيْلَع هلل بجي يذلا

 ِ 0 5 هم 2 2 هم 00 8 هو

 يتلا ٍناَميِإْلا ٍقِئاَقَح نم ِهِب هللا َرَمَأ اَم َّنِإَف ءِشِحاَوَمْلا ضْعَب نِم ُهَلَعَف اّمِ ِهْيَلَع
 3 إم 1 4 507 1 5 2 0 8304 . 0 عيورأ ا ع ماوس

 ٍةَرِهاظلا بونذلا ٍضْعَب كرت عفن نم اعفن مظغأ اح َنينمؤملا نم دبَعلا ريِصَي اَهب
 «(حيِحّصلا» يِف َتَبَت ىَّنَح ِةّيِلْعِفْلا ٍتاَنَسَحْلا ْمَظْعَأ اَذَه َّنِإَك ؛ِهِلوُسَرَو هللا ٌبُحَك

 َناَكَو ءاَراَمِح ُبَّفَلُي َناَكَو «للا َدْبَع ُهُمْسا َناَك لكي َيِبَّنلا ٍدْهَع ىَلَع َناَك هنأ

 َهْرَي هب ىِتَأَك ءباّرَّشلا ىف ُهَدَّلَج دق 46 ْنِّنلا َناَكَو ءل هللا َلوُسَر ُكِحْضُي
 َلاَقَك ؟هب ىَنْؤُي ام َرَثْكأ اَم ُهْنَعلا َمُهَّللا :مْوَقلا َنِم ُلُجَر َلاَقَق َدِلُجَف ِهب َرَمأَ 2 5 3 م 2 قر 8 8 ب - ت١ 4 -3 0

 ."0هُهَلوُسَرَو هللا ّبِحُي ُهَنِإ ُتْمِلَع اَم ِااَوَق ُهوُنَعْلَت ال» :ِكي ْيِنلا
0 

 هلي هنأ عم ُهَلوُسَرَو هللا بحي هنْوكِل ٍبْرُشلا ىَلَع ِهِراَرْإ َعَم ِهنعَل نَع ىَهَنَ
 اًهَيِقاَسَو اَهَبِراَشَو اَمَرِصَتْعُمَو اَمَرِصاَعَو َرْمَحْلا َنَعَل» :ةَرَشَع ٍرْمَحْلا يِف َنَعَل

 . "90اَهَمَل لكآَواَهَعاَبُمو اَهَعئاَبَو هْيَلإ ةَلوُمْحَمْلاَو اَهَلاَحَو
 َقوُحُل ُعَنْمَي اَم هب َماَق يِذَّلا ِنّيعُمْلا َنْعَل ُمِزْلَتْسَي ال ٍقّلْظُمْلا َنْعَل ّنكَلَو توضص رس 2 15 2 مود وك ه5 2م 7

 .ُهَل ْةَنْعَللا

 قلما ُديَِلا ناك اََهِلَو هٌولظمْلا ُيِول»و «قلظمْلا ريفا » كِل
 مار ع+ رب ص عقم يتق ل سلا

 115١| ”؟خ/١] . عياوم ءافِتناَو طورش توبشب اًَطوُرْشَم ةنسلاو باتكلا يف

 ىلإ ْمِهِتَجاَح عم َةََماَع َةَبْوَت َنوُبوُتَي ال ْمِهِلاَوْحَأ ٍبِلاَغ يِف ُنماَّنلا 66.1]
 4 0 يه 2 # ر 2م -_ .٠ هم م0 2 - هم 3 20

 اَم هَل ُرَهْظَي اَمِئاَد هنأل ؛ٍلاَح لك يِف ٍدْبَع لُك ىَلَع َةَبِحاَو َهَبْوَتلا ْنِإَف ءَكِلد
 . اًمِئاَذ َبوُتُي نأ ِهْيَلَعَف ءروظُحَم ٍلْعِف نِم هيف ىَدَتْعا ام وأ ءِروُمْأَم ِكْرَت نم هيف سمس ع ريس 9 2 ه[سج 26ه 010 . هو 2 2 لم .٠

 هور 2

 01 0006 .٠ 2. 0 ةداض اوت تقم. 0100

 .ُهَعْمْسَو ُهَرَصَب هيف ٌفكَي كيب اجر ةعموص معيب : سواط َلاَق أ.هال |

 [ئغ*١5/6]

 )١( يراخبلا هاور 701700

 هجام نباو «(77014) دواد وبأ هجرخأ (؟) )8٠0*”(«: يذمرتلاو )946؟١(.



 ومورصب تائيسلا عفدي امو ةيوتلا
 سأ اا هلل ل ل 0

 َعَمَو «وب ْتَرِمُأ اَمِل ِةَلئَتْمُم َرْيَغ ُسْفَنلا تناك اَذإ قت امنا ُبوُنُذلا مأ.ه0]
 َكيدحِ» 00 َلاَق .ِناَّدِض اَمُهَنِإَف ءَروُظْحَمْلا ُلَعَْت ال ٍروُمْأَمْلا ٍلاَثَيْما

 .2004 :فسوي] 4َنيِصْلْخُملا اكواَبِع َنِم همَتِإ ةاقحتلاو ملأ ُهْنَع ترص

 َعاَبتا َوُهَو ٍدْشّرلا فال أ ءُناطيّشلا ْمهيِوْعُي ال َنوُصِلْخُمْلا هللا ُداَبِعَف
 :قوملا

 هَل اًضِلْخُم هللا َرَمَأ اَمَك هللا ِةَداَبِعِب ِتَيلَك ٍمّرَحُم ىَلِإ ُهّسْفَن ْتَلاَم نَمَف

 0 .َءاَشْحَمْلاَو ءوُّسلا ُهْنَع ٌفِرْضَي َكِلَذ َّنِإَف «َنيِدلا
 َراَمْعِيْسإِلا َمّراَلَو ىَلاَعَت للاب 0 ُناسنإلا َدَّهَتَلا اذِإ ا يل

 ال ُهَّنَأ ىأَر اَذِإَو هاب طي ْمَل ام نم هللا ُةيِتْؤُي نأ ّدُب الك ءَداَهَتْجِإِلاَ

 1 يكلم و ل ٌروُنَو 5 ال ل ُهَل لّصْخَي اَلَو ُهُرْدَص ْحِرَشْنَي

 هَ َنيِلَوِ> :ُلوُقَي هللا َّنِإَف «ناكْإلا بسحب داهتجالا مِزاَكيْلَو راسا
 0 ءاَئِطاَبَو اًرِهاَظ ٍضِئاَرَمْلا ٍةَماَقإب هْيَلَعَو 4 :توبكتعلا] نلبس ٌمتيِرَجَل ايف

 افلا .هب الإ ٍةَدُقْلاَو ٍلْوَحْلا نم اَنربتُم «وللاب اَنيَِتْسَم ميِقَتْسُمْلا طاَرصلا

 0 يف مع ىَدَتَفَي ي يذلا ا 0 نأ 00 نأ بجي القل

 0 ُناَنِ 7 يف ُهَل مو 0 هاَسخإب 5 ينو را

 عاَبَتاَو ءوِلوُسَر ٍةَعاَطَو ِهَيَعاَط ىَلِإَو هللا ىَلِإ ِقْلَحْلا ُةَوْعَد ِءاَلْؤَم ُةَقيِرَطَو
 [ 6 لو و هباَتِك

 .ءاشحفلاو ءوسلا هنع فرص ةحلاصلا لامعألا مظعأ وهو صالخإلاب هبلق ًالتما امنيحف )١(

 .ءاوهألا لهأو ٌةعدتبملا اذهب جرخ (؟)

 .ةعامجلاو ةَّنّسلا لهأ نم نيحلاصلا دنع لوبق هل سيل نم اذهب جرخ (

 وأ «لماعتلا نسح ىلإ وأ ؛ةعدبلا ىلإ مهوعدي نأك ءاذه ريغل سانلا وعدي نم اذهب جرح (:)
 مهضعب يف ناك نإو «مهب ىدتقي ال ءالؤهف «كلذ وحنو «ةيبزحلا وأ ةيسايسلا راكفألا ىلإ

 .نيملسملل ٌةودق ذختُي ال نكل «عفتي ام هنم دافتسُيف «يحاونلا ضعب يف عفن



 ُهْنَأْكك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 8 سب أ
 000 ا 2 يي يي اا

 َكِلَّذ َناَك :ِويْنَد نم رُهَطَتلِل َةَقَدَص ِهِلاَم نِم َجَرْْخَأَو ُدْبَعْلا بات اَذِإ 29505]

 . اع 0 اًنَسَح
- 

 َلاَّز امك ٌةَعْدِب اَذَهَق ةَوْعَدَو ِماَعَط ةعلَص ةئؤتلا ةلهج قب لفت نأ ام

 [همال 07/11 .ِةَعْدبْل ِوْذَه ريغ نم ا هلع يللا ٍدْهَع ىَلَع 0 ُنِماَّنلا

 َنِإَف ءِروُظْحَم ٍلْعِف نِمَو ٍروُمْأَم ِكْرَت نم ُنوُكَي ٌراَمْعِتْساِلاَو ٌةَبْوّتلا ] 53١55
 ,توُندلاَو اَياَطَحْلاَو ٍتاَكيَّسلا نِم اَمُهاَلِك

 ُلُخْدَي دق ذإ ءِتاَمّرَحُمْلا ٍلْعِف سْنج نِم مظْعَأ ٍتاَبِجاَوْلا ِكْرَن َسْنِج َّنإَ

 ٍراّثلا يف ْدْلَحُي ْمَ ٍديِحْوّلاَو ٍناَميِإْلاِب ىَنَأ نَمَو ءِديِحْوَتلاَو ٍناَميِإْلا كْرَت َكِلَذ يِف

 ُهبوُنُذ تناك وّلَو اَدّلَحُم َناَك ٍديِحْوَتلاَو ٍناَميِإْلاِ ِتأ ْمَل نَمَو «ّلَعَف اَم َلَعَف وّلَو
 [ة1 1 . ةَليِلَق ٍلاَعفأْلا ةهج نم

 ٍهُجْوَأ ىَلَع ِهِتاَنَسَح نم ٍناَسْنإْلا هبت 5
 .اًهيف ِهِريِصْفَت نِم َرِفْغَتْسَيَو َبوُثَي ْنأ :اًهُدَحأ

 . عدل ٍلْهَأ لاك نكي َْلَو تاتسخ ةنظَي ناك امه توني نأ : يناّثلاَو
22 

 ىَسْنَيَو هتَّوُقِب ٌتَلَصَح اَهَنَأَو اَهَّلَعَف ُهَل هتَيْؤرَو ِهباَجْعِإ نم ٌبوُثَي :ُتِلاَثلاَو

 ِكْرَتَو موُمَْذَم لْغِف نم ٌةَبْوَت ِهِذَمَو اهب ُمِعْنُمْلا َوُه ُهْنَأَو هَئاَسْحِإَو هللا َلْضَف

 ٍلوُظ نِم َنيِلِماَعْلا ىَلَع دَسَأ اَهُدِسْفُي اًمِم ٍلاَمْعَأْلا ٌصيِلْخَت :َلِبِق اَذَهِلَو ع

 )١( دي هللا ىلإ عرضتلاو ءاعدلاب امهنع داعتبالاو رذحلا بجي ناميظع ناءاد بجعلاو ءايرلا «
 يريغ نم لضفأ انأ : هلاح ناسلب  لوقيف ءرعشي ال وهو بجعلا يف عقي دق سانلا ضعبو

 كلذ ريغ ىلإ ءموصي ال يريغو لفنلا موصأ انأ «مئان يريغو ليللا يلصأ انأ ءنالف نم وأ

 ؟هلمع لبق هللا َّنأ ٌنيكسملا ُبَجعُملا اذه نمض لهو :لمعلاب باجعإلا روص نم

 ءاهل لضف ال يتلا سفنلا ىلع ءانثلا ىلإ تنم ةيؤرو ىلاعت هللا ىلع ءانثلا نع فرصنا دقو

 .قق هلل للذتلاو راسكنالا عم ضراعتي بجعلاو



 قميص تائيسلا عفدي امو ةبوتلا

 5 ِةَبْوَتلا ىَلِإ ٍساّنلا َجاّبيْحا ُنّيَبُي اّمِم اَذَهَو

 را ىلاق لخني اق لوأ وم دنعلا هن يم انضم 0

 بولا اوُميِدَعْسَي ْنَأَو اوُبوُعَي نأ مهل كل عي يم

 هلل نإ هلل اهيفتساو» :هيلؤق ليلا ماي اَهبفَو اِلئَرُمْلا ةَوُسا هلا َمكَح دقو
 و2 سمع

9 

 0 ير 00 2 :ِهِلْؤَقِب ب هِرْنَّدُمْلا ٌةَروَس)» َكِلَّذب ْمََح اَمُك 1 4 روفع

 :َلاَق لب ؛ىَوْقَتلِل ٌلْهَأ اع لي له ىرالا نخأ تابت وون 5 [01] 4مل

 لا ل ا م دال ا "موتا ٌلخأ#

 نون أ ريدَْأ ايصاو نأ ُهَلَو ضال 0-5 ام كلو :َلاَق امك ىَمَتُي نأ ُهْرْيَغ

 [ة590 - 585/11] .[57 :لحنلا] ©

 ءٍبوُبْحَمْلا ٍلْعِفْلا ىَلِإ هوُرْكَمْلا ٍلْعِفْلا نِم َدْبَعْلا ٌجِرْخُي ةاًمفِيْسالا كلتنلا

 ىَلِإ ىّندألا ماَقَمْلا نِم َدْبَعْلا ُمَقْرَيَو ءٌماَّلا ٍلَمَعْلا ىَلِإ ٍصِقاَّنلا ٍلَمَعْلا "”ْنِي

 لك يِف لب ؛ِمْوَي ُلُك يف هللاب َفِراَعْلاَو هلل َدِباَعْلا ّنِإَ ؛ِلَمْكَأْلاَو ُهْنِم 3

 ُثْيَحِب ءوييِدوُبُعَو هِنيِد يف ةَريِصَيَو هللاب اّمْلِع ُداَدْرَي ءَوطْحَل ّلُك يِف لب ؛ةَعاَس

 يِف ُهَريِصْفَت ىَرَيَو «ِهِلْعِفَو ِهِلْوَقَو ِهَيْظَقَيَو ِهِمْوْنَو ِهِباَرَشَو ِهِماَعَط يِف َكِلُذ ٌدِجَي

 ٍراَفْغَيْساِلا ىَلِإ ُجاَتْحَي َوُهَك ءاَهَّمَح اًهِياَطْعِإَو َهَيِلاَعْلا ٍتاَماَقَمْلا يِف ِهِبْلَك روُضُح

 ىف ٍِلاَوْحَأْلاَو ٍلاَوْقَأْلا يف اَمِئاَد ِهْيَلِإ ٌرَطْضُم َوُه لب ِ؛ِراَهَنلا فاَرظأَو يللا َءاَنآ

 تاَرَضَمْلا عضو ِتاَرْيَخْلا ِبْلَجَو ِحِلاَصَمْلا نِم ِهيِف اّمِل ٍ؛ِدِهاَشَمْلاَو بتئاوغلا

 ةَيناَميِإْلا ةئئيقبلا ةيَدَبْلاَو يلق لاّمْغَأْلا يف ةَرُقْلا يِف ىف ٍِةَداَيرلا ِبْلَطَو
 ميسوم رس هم

 ُهّلِجَو ُهّقِد ُهَلُك َكْرّملا ُبِحْلُت ِنيِقَيَو ٍقْدِصِب هلل | الإ َهَنِإ ال ذأ هاهم

 اذإ نكلو ؛مهمركأ وه سيلو ءهل حدملا لامك هيف سيل اذهف «مركلل ّلهأ نالف :تلق اذإف )١(
 .هب اًضتخم مركلا تلعج ثيح «هحدم يف تغلاب دقف «مركلا لهأ وه :تلق

 .ىنعملا ميقتسيل ؛باوصلا وه تبثملا لعلو ؛«(نم) :رداصملا عيمجو لصألا يف («0)



 ُهَنََك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت عم 2
 ا ا ا ا تت | يبي يب ب ببي ببل 2 

 ُهاَياَمَحَو ِهِتاَمِص عيِمَج ىَلَع ايوب ةكيالعو هةر واو هلوأ (ةقَعَو ةأَخ

 5 و د واةمم سا ومولد عمءرم 9
 بعش نم ّوه يِذَلا تنذلا وحمَيَو ِهَتاَرَثَع نِم َيِقَب اَم وي ٌراَمْعتْساَلاَو

 ا يارا لا َّنِإَف ءِكْرَّشلا

 ِءاَنَّكلا ُعَلْبَأَ ةقورت وشنو رامكعْسالاَ ُكْرّشلا ّلْصَأ ُبِه تعدي ٌديِحْوّتلاَق

 [11/ 1 .هللا ُرِفْغَتْسَا :ُلْوَق ِءاَعّدلا ُعلْبَأَو للا اّلِإ َهَلِإ اَل :ُلْوَق

 اّل) :رخآلا ِثيِدَحْلا ىف امك ءُهَل َبْنَد ال نَمَك ِبْنَّذلا نم بْئاَّثلا م5
 . ")«راَرُصاْلا َعَم ةَريِغَص اَلَو ٍراَمْفِتْساِلا ّعَم َةَريِب

 0011 . "”ةَريبك ْتَراَص ٍةَريِغَّصلا ىَلَع َّرَصأ اذ

 )١( ةفيعضلا ةلسلسلا يف هثكت ينابلألا هفّعض دقو «سابع نبا ثيدح نم )581٠١(.
 يواخسلاو ءايحإلا جيرخت يف يقارعلا هفّعض امك ءركنم ربخ :نازيملا يف هنع يبهذلا لاقو
 .مكحلاو مولعلا عماج يف بجر نباو ةئسحلا دصاقملا يف

 ْمُكاّيِ :َلاَق هنأ لكك يبنلا نع تبث امب كلذل لدتسُي دقو :تمنحملا ةعيبصا ىلع ءانع اذه (')

 .فَتكِلُْي ىَّنَح ٍلُجّرلا ىَلَع َنْمِمَتْجَي َنُهّْنِإَف .بوثألا ِتاَرَْثَحُمَو
 صوصنلاب اوجتحاو «ةريبك اهريصي ال ةريغصلا ىلع رارصإلا نأ ىلإ ءاملعلا ضعب بهذ دقو

 ّمُكَنَع َرْيَكك هنع نوهت ام َرِباَبك اوُبِنََح نإ# :ىلاعت هلوقك ءرئاغصلاو رئابكلا نيب ٍةقْرَُمْلا
 (؟77) ملسم هاور اميف َِي هلوقكو 7١[« :ءاسنلا] 4©) اًمِيِرك اَلَعَدُم مُكْلِجَدْنَو ٌكِتاَعَيَس
 ىلإ ناضمرو «ةعمجلا ىلإ ةعمجلاو ءسمخلا تاولتطلا» : فذ ةريره يبأ ثيدح نم

 . ؟رئابكلا ت ثبنتجا اذإ نهنيي امل تارغكم «ناضمر

 نِمْيَلَو ةَريِركْلا ٍبكترُم مك ُهُمْكَُح و ٍةَريِغَّصلا ىَلَع َراَرْص إلا َّنإ :ليِق دقو" :يناكوشلا لاق

 ٌعَم ةَريِعَص ال :َلاَ ُهنإَق ةّيفوُصلا ضَْبِل ٌةَلاَقَم َيِه اَمّنِإَ ىب ِكّْسَمّتلِل حْلْضَي ٌليِلَد اًَذَه ىَلَع

 هلل مت 81: نرخ ةلتجو للا لع ةاززلا لو ترج ال نت ضخ تر هز .ٍراَرْضِإ

 ىَلَع ٌراَرْصِإْلاَو ٌةَريِغَص ٍةَريِغَّصلا ىَلَع ٌراَرْص مإْلاَق ِهْيَلَع َّرَص اَم ُمُكُح همك َراَرْص مإلا نأ ُّنَحْلا ٍلَب

 )١55(. لوصألا ملع نم قحلا قيق ل داشرإ .ها .«ٌةَريِبك ٍةَريبَكْلا

 «مّدقت امك فيعض وهف اه سابع نبا ثيدح انو «لوقلا اذه ناحجر يل رهظي يذلاو

 الو هللا تامرحب يلابملا ريغ ةمادتسا وه رارصألا َّنأ ىلع لومحم وهف هتحص ضرف ىلعو
 .بولقلا بونذ رئابك نم هنأ بير ال اذهو «هيهنو هرمأل مظعملا
 الو ءاهبحاص اهرقتحي يتلا بونذلا اهب دوصقملاف ؛«بونذلا تارقحمو مكايإ» :ثيدح امأو

 . اهنم هبكترا امب يلابُي



 5 تائيسلا عفدي امو ةبوتلا

 0 3 0 رفغ اره ماي / الب مالسإلاب ُهْنِم باَت يِذَّلا ٌرْفُكْلا ُهَل َرِفَغ اًرِهاَظَو اَنِطاَب َمَلْسَأ اًذإ

 وأ ِبْنَد ىَلَع اًرِصُم م "”نوُكَي ْنَأ :ُلْئِم اَهْنِم ْبثَي ْمَل يِتْلا ُبوُنَدلا اَمأَو “6 0 عيل ه3 0 و 0 0100

 هَل ثَقْمُي هَ رد لول ا وأ ٍمْلظ

 [/ 1 /11] . هلم َباَت ام 2 ف ! ُهَنَأ : : ٌحيِحَّصلاَو ماسلا

 ءْيَش َسِيَل ُهَّنَأ اَمُك ُةَبْوَتلا اّلِإ ٍتاَكّيّسلا َعيِمَج ُلطْبُي ٌءْيَس َسْيَل م3507 ]
 |(” .ٌةَدَرْلا لإ تاَنَسَحْلا َعيِدج لِطْنُي

 يّنِإَو يِْلَت ىَلَع ناغيل ُهَّنإ :َلاَق كي ُهْن نأ ""حيِحّصلا» يِ ةقءاخ]
 ديك ٠ «ِميَغْلا نم قرأ يفر تاججب هن ؤزكلاو 082 دَناَف مْويل يف هللا ُرِفْغَتْسأَ

 نأ امك .هءاذؤش ةنكل ديِصَي كف ِبْلَقْلا نمت َنْيَعْلا ليزي ااا هللا كفععسَي ُهنأ

 [8/161] ا يعل ُتليِزَأ اًذِإ َءاَدْوَّسلا ةَتكُدلا

 ٌماَمُه ٌثِراَح ُناَسْنِإْلا ذِإ ؛ِتاََسَحْلا ٍلْعِفِل مَِتْسُم ِتاَتّيَّسلا ُكْرَت ةدعا

 وُلْخَت ال ُسْفّنلا ذإ ؛اًهِلْعِفَو ِتاَنَسَحْلا ٍةداَرإب الإ اَهَلْعِفَو ٍتاَكيَّسلا َةَداَرِإ ُعَدَي اَلَ
 [م4 07 .لاَعَق ٌديِرُم عبَطلاب َناَسْنِإْلا ِلَب ؛اًعيِعَج نيالا ِنَع

 نياك َكِلَذَك تناك اَذِإَو ءُنْسِغ لُك نِم ٌةَصِلاَخْلا َيِه : ٌحوضنلا َهَّب هبوَتلا ] 00١

 هَهِبْشلا هلق نم َجَرَح نَمُك ءوِسْفَ يف اَياَقَبِل ٍْنَذلا ىلإ ُدوُعي ب اَمْنِإ َدْبَعْلا ّنِإَ

 هللا َرَمَأ امي ٌةَبِحاَو َيِهَو ءٌحوُصَتلا ةَبوَّتلا ِهِذَهَك ءِبْنَّذلا ىَلِإ ْدْعَي ْمَل ٌةَوُهَّشلاَو
0 

 [6/ . ىَلاَعَت

 اَلَو ُهَل ُرِفْعَي هللا َنِإَ :احوضُت ُهَبْوَ ِهبوُنُد نَع [ٌدبعلا :يأ] َباَت ْنِإ ©. |

 .َكِلُذ هيطغي لب ؛هَذَعَو ْناَك ام هَمرَحَي

 :بنذلاب فارتعالاو «ةبوقعلا فوخ عم ءكلذ وحنو ةوهشلا ةبلغل ٍةَريِغَّصلا ىَلَع ُراَرْصِإْلا امأو -
 . ملعأ هللاو ءةريبك سيلف

 .لعفلل ةمزاجلا ةادألا دوجو مدعل ؟؛باوصلا وه تبثملا لعلو ء(َنُكَي) :لصألا يف )١(
 71 ملسم هاور (0)



 ُهْنَأك مالسإلا خيش لئاسرو 8واتف بيرقت نول

 : ُهئاَكيَسَو ُهَئاَتَسَح ْتَنِزَو :ُبْني ْمَل نِإَو

 . ٍباَرَثلا ٍلْهَأ نَم َناَك ِهِتاَكيَس ىَلَع ُهئاََّسَح ْتَحَجَر ْنِإَف -

 . ٍباَذَعْلا ٍلْهَأ نَم َّناَك ِِتاَنَسَح ىَلَع ُهناَكِيَس ْتَحَجَر نِإَو -

 ار ىعلا تاَقّبسلاب ٍظِيَتيِح ظيخي با اني "ل اع ْتَداَر ىبّلا ِتاَئ ذئيئيح طّبح ار : َّدِع

 ُبَهْذَت :ِتاَنَسَح اَهَدْعَب َلِمَع ّمُث َراَثلا اَهِب َّقَحَْسا ِتاَكْيَس َلِمَع اّذِإ ُهنَأ امك

 0 . "7ُتاَكيَسلا

 يف اًصقن ناك دبعلا نم ردص اذإ بنذلا نأ نومهوتي «ةالغلا» نإ 7و.

 نإف ؛لهج اذهو ءهنم لضفأ منصل دجسي مل نم اولعجي ىتح ءربجني ال هقح

 ريغو مهدالوأ نم لضفأ مه ةمألا هذه لضفأ مه نيذلا راصنألاو نيرجاهملا

 نودبعي رافك رمألا لوأ يف اوناك نإو «مالسإلا ىلع دلو نمم مهدالوأ

 لاق امك باوثلا هل فعاضي ىدهلا ىلإ لالضلا نم لقتنملا لب ؛مانصألا

 حرفأ هناحبس هللاف ؟[١٠7 :ناقرفلا] «ٍتلكَسَح مهِت مهتاعبس هنأ لدي ىليكوأ» : ىلاعت

 تناك اذإف ءاهدجو مث ةكلهملا ضرألا يف 06 بلط يذلا نم هدبع ةبوتب

 ؟اًمظعم اهبحاص نوكي ال فيك ةباثملا هذهب ةبوتلا

 رفاكلاو نمؤملا نيب قرفلا لعجو «لهجلاو ملظلاب ناسنإلا فصو دقو

 1 ا لاس سو دع ا و ب اسولا

 ْمَدآ يِنَب ٌلُكاو ء[/* :بازحألا] «4تتموَمْلاَو َنيِنِمّؤُمْلا_َلَع ُدََأ أ َبوُبو#» :ىلاعت

 . ِهِتاَنَسَح ىَلَع ُهَناَكْيَس ْتَحَجَر يذلا :يأ )١(

 . ؟ٍنتاَكيتلا َنِهْدَي ٍتكَسْلَك َّنإ» : ىلاعت هلوق م ٌموهقم كلذ نش )0
 يراخبلا :نيحيحصلا يفو . داَكتل هدي كلا إذ :ىلاعت هلوق ٌقوطنم كلذ ليلد
 ىَنأَن َهَلْبُق ٍةأَرْما ِنِم َباَصُأ اّلْجَر َّنأ هيد ٍدوُعْسَم نبا ِنَع .(7751) ملسمو :(013)
 37 نيملك ةإ لك عقدي راََلا ٍقَرط َهرلَصلا ِِيَأَوِه :هللا َلَرْنأَف ءُهَرَبخَأَف هلك َيبَّنلا

 0 أ عيمجلا :َلاَق ؟هللا َلوُسَر اَي اَذَه َيِلَأ :ّلُجَّرلا َلاَقَت ١15[ :دوه] «ِتاَيَتلأ



 كيل لاا تت ا 1س تت تتسع 2 ا تائيسلا عفدي امو ةبوتلا

 [؟١/94١5 كردتسملا] . '"”«َنوُياّوَتلا َنيِئاَطَحْلا 2و فاطخ

 امبو بولقلا بلقتو اهمزاولو سوفنلاب ناسنإلا ةفرعم تدادزا املك مدع

 دحأ ولخي ال هنأ ملع دودحلا نم مهل ّدح امبو «هدابعلو هلل قوقحلا نم اهيلع

 نأ هولأسي نأ هدابع هللا رمأ اذهلو دودحلا ضعب يدعتو قوقحلا ضعب كرت نم

 «ةرم ةرشع عبس اهدحو ةبوتكملا يف ةليللاو مويلا يف ميقتسملا طارصلا مهيدهي

 «نيحلاصلاو ءادهشلاو نيقيدصلاو نييبنلا نم مهيلع معنأ نيذلا طارص وهو

 [7؟١/١1 كردتسملا] .ءالؤه عم وهف هلوسرو هللا عطي نمو

 ةثالثلا هذه نيب نونرقي خياشملا ناك 9.74 ]

 .هبر ناسحإ نم ىضم امل ركشلا

 .هسفن ىلإ دبعلا ةءاسإ نم مدقت امل رافغتسالاو - ب

 .هرومأ نم دبعلا هلبقتسي امل ةناعتسالاو - ج

 ةثالثلا نم دبع لكل ّدب الف
 يف رصق نمف «كلذ لوانتي «هرفغتسنو هنيعتسنو هدمحن هلل دمحلا» :هلوقف

 1١7/١[ كردتسملا] .هريصقت بسحب هسفن ملظ دقف اهنم دحاو

 اًملظ يسفن تملظ» :45 قيدصلا لوق موهفم ام :لئاقلا لوق مله ]
 ةمئأ نم كو قيدصلاو ءزاجملا لمتحي ال هللا يدي نيب ءاعدلاو '"”«اًريثك

 ناك :لاق نإ ؟ةهبش ةلزان هل ناك له :كلذب هرمأ ِِلَك لوسرلاو :"”نيعباتلا

 )١( هجام نباو .«(5599) يذمرتلا هاور )550١(« دمحأو «(71379) يمرادلاو )١17059(,

 .يذمرتلا حيحص يف ينابلألا هنّسحو ١
 يف قدصيو « بينيو بوتي «بونذلاو يصاعملاب يلتبا نم دجت دقف ءةمهلاو قدصلا ىلإ كلذ عجرمو

 ليففاو سا ةركذ# مالسإلا نيد رشن يف هعسو لذبيو «ىلاعت هللا ىلإ وعديو ملعلا بلطيو «هتبوت

 .لوألا نم اًقدصو اًسامحو اطاشن لقأ هنكل «ةيوسلا ةرطفلاو ةعاطلا ىلع أشن ملع بلاط نم
 .(855) يراخبلا هاور (؟)
 /5) لئاسملا عماج يفو «عماجلا اهبقعتي ملو )١١7/١(« ةيرصملا ىواتفلا رصتخم يف اذكه ()

 . بوصأ وهو (نيقباسلا) :( 6



 ُهْنأَك مالسإلا خيش لئاسرو .قواتف بيرقت م
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 يفاني كلذ نإف اًريثك اًملظ نوكت بونذ هل نوكي نأ نم اًردق لجأ هنو قيدصلا

 :نيهجوب لوزت ةهبشلا هذهو .ةيقيدصلا

 تهتناو هتبترم تلمك امنإ ِةلَي يبنلاو لب ؛هَذ قيدصلا نأ :امهدحأ

 هللا رمأ ام لعفب كلذ لان امنإو «هتيادب يف ال هتياهن يف هتلزنم ولع متو هتجرد

 صقني مل هنإف ةبوتلا لبق دجو امو «ةبوتلا اهلضفأو ةحلاصلا لامعألا نم هب

 اهيأ اي» :ثيدحلا يف امك ةبوتلا نع ينغتسي اًرشب نأ روصتي الو ؛هبحاص

 ,""'ةرم نيعبس نم رثكأ مويلا يف هللا ىلإ بونأ ينإف هللا ىلإ اوبوت سانلا
 رفغا ّمُهّللا» :هلوق كلذكو .'"”«ةئام مويلا يف هللا رفغتسأف يبلق ىلع ناغيل هنإو»

 يف ام مظعأ فارتعالا نم هيف "”«يدنع كلذ لكو يدمعو يلهجو يئطخ يل

 قافتاب بونذلا عيمج مهيلع زوجت نو نوقيدصلاو «هَ قيدصلا ءاعد

 71/١[ كردتسملا] .ةمعألا

 :ناهجو ءايشألا ما ١

 .هيلإ اًناسحإ هلاؤسل ةجاح الف ببسلا كلذ نودب هلعفي ام :هنمو - ب

 صيصخت نود بسانم ىنعملا اذه يف '*”«كدنع نم» :ظفل لامعتساو

 اذهلو ؛نيبأ لوألا ىلع هتلالد «كدنع نم» :هلوق نإف ؛ضعب نود سانلا ضعبل

 «ببس ريغب هنم هبلطي امل كدنع نم ينطعأ :هنم بلطي نمل لجرلا لوقي

 :هيف لاقي الف ةبجاولا ةقفنلاو نيدلاك هيلع يتلا قوقحلا نم هبلطي ام فالخب

 [؟١/57١ كردتسملا] . «(كدنع نم»

 )١( ملسم هاور قفز ,(617097) يراخبلا هاور )١05/517(.

  )9.(5ا/ل19) ملسمو ا يراخبلا هاور

 .يناثلا هجولا ركذي مل (5)
 .«كدنع نم ةرفغم يل رفغاف» :هلوق يف امك (5)



 أ 15 سس لل ل4225 تكة عمم تائيسلا عفدي امو ةبوتلا

 :هكَي يبنلا لوق ىنعم نع مالسإلا خيش تلأس :ميقلا نبا لاق مل.“ |

 ؟كلذب اياطخلا رهطي فيك :2'”«دربلاو جلثلاو ءاملاب ياياطخ نم ينرهط مُهَللا»

 غلبأ راحلاو "”«درابلا ءاملاو» :رخآ ظفل يف هلوقو ؟كلذب صيصختلا ةدئاف امو

 .ءاقنإلا يف

 بلقلا يختريف اًمعضو ةساجنو ةرارح بلقلل بجوت اياطخلا :لاقف

 يذلا بطحلا ةلزنمب هل بونذلاو اياطخلا نإف ؛هسجنتو ةوهشلا ران هيف مرطضتو

 «هفغضو بلقلا ران تدتشا اياطخلا ترثك املك اذهلو ءاهدقويو رانلا دمي

 «ةوقو ةبالص مسجلا ثروأ اًدراب ناك نإف ؛رانلا يفطيو «ثبخلا لسغي ءاملاو

 ناكف ءهتدشو مسجلا ةبالصو ديربتلا يف ىوقأ ناك دربو جلث هعم ناك نإف

 [؟١/18 كردتسملا] .اياطخلا رثأل بهذأ

 رورش نم هللاب ذوعنو ءهرفغتسنو «هنيعتسنو .هدمحن هلل دمحلا نإ»
 هلِإ ال نأ دهشأو ءهل يداه الف للضي نمو ءهل لضم الف هللا هدهي نم ءانسفنأ

 ةداهشلا ةملك تناك امل :ثيدحلا "”(هلوسرو هدبع اًدمحم نأ دهشأو هللا الإ

 تناك املو .اهب ةداهشلا درفأ لاحب ةباينلا لبقت الو ءدحأ نع دحأ اهلمحتي ال

 هل هللا نيعتسيو هريغل لجرلا رفغتسيف كلذ لبقي رافغتسالاو ةذاعتسالاو ةناعتسالا

 ءانذعأو ءانعأ ّمُهّللا :لوقي اذهلو «عمجلا ظفلب اهيف ىتأ هل هللاب ذيعتسيو

 [؟١/9١ كردتسملا] .انل رفغاو

 هللا نع هرخآ يف لاق يذلا حيحصلا ثيدحلا يف ِلي هلوق يف [؟.؛لو]

 للك يبنلا هلعجي مل ثيدحلا اذه *”«ءاشي ام لمعيلف يدبعل ترفغ دق» :ىلاعت

 .ثيدحلا «. . .ياياطخ لسغا ّمُهَّللا» :ظفلب :0744) يراخبلا هاور )١(

 .(85/) ملسم هاور قرف .(51/5) ملسم هاور (0)

 للي َيِبَنلا ُتْعِمَس :َلاَق هيض َةَرْيَرُه يبأ ثيدح نم (؟7/58) ملسمو 607/(2) يراخبلا 7 0

 ُرِفْغَي اَبَر ُهَل َّنَأ يِدْبَع مَع :ُهّبَر َلاَقَك «يل ْرِفَاَف ُتْبَنْد بر :َلاَقَف ابْنُ َبَنْذَأ اَدِبَع َّنِإ :
 - َرَخآ ُتْنَنْدَأ ٌبَر :َلاَقْف ءابْنَد َبَنْذأ َّمُك هللا ءاَش اَم َتَكَم ّمُث ءيِدْبَعِل ُتَْمَع ؟هب ُدْعْأَيَو 0



 يي 00 للا ا

 نع لاح ةياكح هركذ امنإو ءداعو باتو بنذأ نم لك نم بنذ لك يف اًماع

 بجوي ام ةميظعلا تانسحلا نم لمعي دق دبعلا نأ دافأف «كلذ هنم ناك دبع

 .رخأ بابسأب هل رفغ نإو ؛هبونذ نم رخأت ام نارفغ

 امو» :رمعل هيف لاق يذلا هْيَِذ ةعتلب يبأ نب بطاح ثيدح لثم اذهو

 ()”مكل ترفغ دقف متئش ام اولمعا :لاقف ردب لهأ ىلع علطا هللا نأ كيردي

 «رانتلا بطاح نلخديل هللا لوسر اي هللاو :لاقف هاكش بطاح مالغ نأ ءاج امو

 . '(ةيبيدحلاو اًردب دهش هنإ «تبذك» :لاقف

 اهب هل رفغي ام تانسحلا نم لمعي دق نمؤملا نأ نايب ثيداحألا هذه يفف

 ءاّنمؤم تومي هنأ ىلع لديو ءاهريغ بابسأب رفغ نإو «هينذ نم رخأت ام
 ضعب ىلع بات امك هيلع هللا بوتي بنذ هنم عقو اذإو «ةنجلا لهأ نم نوكيو
 لؤ ٌرمع هباتتساو ءاّلوأتم رمخلا برش امل هيلو هللا دبع نب ةمادقك ؛نييردبلا

 اولمعا» :مهل ليق نمم ناك نإو «ةبوتلاو دحلاب رهطو «هودلجو و هباحصأو

 ردصت نأ عنمت الو ءاهبابسأب ةرفغملا نوكت نأ يفانت ال هدبعل هللا ةرفغمو

 ملعي هناحبس وهو «توملا دعب هبذعي الأ اهاضتقم هدبعل هللا ةرفغم ذإ ؛ةبوت هنم

 ةيحام تانسح لمعي وأ بوتيس هنأ دبعلا نم ملع اذإف «هيلع يه ام ىلع ءايشألا

 .ةنجلا هلوخدب وأ ةرفغملاب هل مكحي نم نيب قرف ال ذإ ؛رمألا سفن يف هل رفغ

 الو رَّشَبُمْلا هيلع تومي امب هملعل يه امنإ ةنجلاب لي هتراشب نأ مولعمو

 . اهببس لمعي نأ عنمي

 اَم َتَكَم َّمُث يِدْبَمِل ُتْرََع ؟وب ُدْعَأَيَو َبْنَّذلا ُرِفْمَي اَبَر ُهَل نأ يِدْبَع َمِلَعَأ :َلاَقَك ؟هْرِفْغاَف -
 اَبَر ُهَل نأ يِدْبَع َمِلَعَأ :َلاَقَف .يِ ُهْرِفْغاَف ءَرَخآ اّبْنَذ ُتْبَنْدَأ ٌبَر :َلاَق ءاَبْنَد َبَنْذَأ مث ثلا ءاَش
 .هءاَش اَم ُلَمْعَيْلَك ءاناَلَت يِدْبَمِل ُتْرَفَع ؟ِهب ُذْعْأَيَو َبْنَّذلا ُرْفْمَي

 .(5444) ملسمو «(”007) يراخبلا هاور (1)
 .(5446) ملسم هاور (0)



 با 1 1 4111 77ااااللل290ههس772ل2 م تاثيسلا عفدي امو ةبوتلا

 :نأ ربخأ امك «بابسألا نم هيلع اهقّلع ام يفاني ال اهراثآو ءايشألاب هللا ملعو

 اولمعا» :لاق كلذ عمو :''”«رانلا وأ ةنجلا نم هدعقم بتك دقو الإ دحأ نم مكنم ام»

 ذخأي نأ عنمي ال هودع ىلع رصتني هنأ هربخأ نم نألو « "هل قلخ امل رسيم لكف

 هربخأ نم اذكو .ىرستي وأ جوزتي نأ عنمي ال دلو هل نوكي هنأ هربخأ نم الو هبابسأ

 اهيعس اهل اًيعاسو ةرخآلل اًديرم كلذ ببسب ذخأي نأ عنمي ال ةنجلا وأ ةرفغملاب

 ناك ثيدحلا اذهب قلعتو بونذلا يف لسرتساو تارم ةبوتلا ررك نمو

 :نيهجو نم اًرورغم اًعودخم

 «ءلاح ةياكح وه امنإو «بئات لك ٌّقح يف ماع ثيدحلا نأ هنظ :اهدحأ

 م ا ل

 .انمدق امك ةرفغملا بابسأ نودب هل رفغي نأ يضتقي ال اذه نأ :يناثلاو

 ىنعم يف لخد دق هنأ هل مزجُي ال بنذلل ا ةروكذملا ةبوتلا ررك نمو

 لهأ نم نوكي نأ هل ىِجرُي ال ءءاش ام كلذ دعب لمعي دق هنأو «ثيدحلا اذه

 ديعولاب نيعم قح يف مزجُي ال امك «مكحلا اذهب نيعمل مزجُي الو ءدعولا
 نمو ةنجلا لخد اذك لعف نم :هلوقك اذه نإف ؛ديعولاو دعولا صوصن رئاسك

 .نيعمل مزجي ال «رانلا لخد اذك لعف

 دكت اهلعتجير اه نيقلاو :قادصلا نمودج :نردفت نق ةةضاولا ةديصلاو

 اًلجس نوعستو ةعست هل رشني يذلا ةقاطبلا بحاص يف يذلا ثيدحلاك ؛رئابكلا

 عضوتف هللا الإ هْلِإ ال :ةملك اهيف ةقاطبب ىتؤيو ءرصبلا دم اهنم لجس لك
 كلذو «تالجسلا تشاطو ةقاطبلا تلقثف ةفك يف تالجسلاو ةفك يف ةقاطبلا

 ةملكلا هذهب قطن نم لك ناك ولف الإو «نيقيلاو ناميإلا نم هبلق يف ام مظعل
 ءدحأ نيقفانملاو لب ؛نينمؤملا رئابكلا لهأ نم رانلا لخدي مل هاياطخ رمكت

 .ننسلاو تايآلا هب ترتاوت ام فالخ اذهو

 )١( ملسمو 2( 0 يراخبلا هاور (9) .(585) يراخبلا هاور )/5539(.



 ُهْنَأك مالسإلا خيش لئاسرو 8قواتف بيرقت ن0
 00 ا مااا اااه ااا

 اذهلف ءاهمظعي ام رارصإلاو فافختسالا نم ةئيسلاب نرتقي دق هنأ امك

 ىجري نكل «هللا نم ٍنايبب الإ ران الو ةنجب عطقي الف ؛نيعملا يف فقوتلا بجو

 .ءيسملا ىلع فاخيو نسحملل

 بحاص دبعلا اذه نأل ؛ةلزنملا هذهب ناك نيتداهشلاب ملكت نم لك سيلو

 هردق مظع نأ بجوأ ام صالخإلاو نيقيلاو ديحوتلا نم هبلق يف ناك ةقاطبلا

 .تائيسلا هذه ىلع اًحِجار راص ىتح

 دجأ لح لك وم لوفنا رو ةباحصلا نم لقا ناهض كلذ لخأ كفو

 .مهريغ نم اًيهذ

 يغب لك يف لاقي الف ؛اهل رفغف اّبلك تقس يتلا ّيغبلا ثيدح كلذ نمو

 صالخإلاو قدصلا نم اهل لصح دق يغبلا هذه نأل ؛اهل رفغ اًبلك تقس

 ةرفغملاو «ةرفغملا بجوأ ام هيلع دازو يغبلا مثإ لداع ام هللا قلخب ةمحرلاو

 .هتفصو هرادقم هدحو هللا ملعي يذلا ناميإلا نم بلقلا يف لصحي امب لصحت

 اهلاثمأو لامعألا هذهب يتأي نأ دبعلا هب دهتجيو «لمعلا باب حتفي اذهو

 .ءاجرلاو فوخلا نيب كلذ عم نوكيو «ةرفغملا مئازعو ةمحرلا تابجوم نم

 406 نرثسك مي لإ ْمت ديو يعم أت آم نووي َتِاَوط :ىلاعت لاق امك
 [ا/لو/١ قاله - 7١1١/١ كردتسملا] 5١[. :نونمؤملا]

 تنأ اهيل ريع اذإ ريتك تاَراَقَك تِفاَضَمْلا نأ َنَلَع لئالدلا

 ُسْفَن اّمأَو  ٌرَْصلا َوُهَو - ِلَمَمْلا ىَلَع ُنوُكَي اَمَّنِإ ُاَرَجْلاَو ُباَوَنلاَق ؛ِِْبَص ىَلَع
 ىَلَع ِدْبَعْلل هلا ِءاَرَج نم َيِهَو ِدْبَعْلا لْعِف ني ال «وللا لْعف نم َيِهَف ِةَبيِصُمْلا

 اوُرَكَذَ ضيِرَم َّوُهَو حاّرَجْلا ِنْب َةَديِبُع يبأ ىَلَع اوُلَخَد مُهْنَأ ٍدَئْسُمْلا يِفَو

 َبْياَضَمْلا َّنِكَلَو لَه لم اَلَو رخألا نم يِل اَم» :َلاَقَف ِهِضَرَم ىَلَع ٌرَجْؤُي هنأ
 . (ًةلكح

- 



 # و تاكئيسلا عفدي امو ةبوتلا

 .ةاياطح نع بكم لب ؛ يع جب ال رمل نت نأ ف ني بأ مهني ياساوس ل لا واكو ه[س عش يزيل جك هلع 4 20
 .ٍراَبتغالا اَذَهِب ٌرْجأ هيف ُنوُكَيَ ءٍبوُنذلا ُناَرْفُغ رْجألا نم ُمَهْفُي اَم اًريِثَكَو

 [مو1 ا

 ه5

 (ةلمجملا ةبوتلاو ةماعلا ةبوتلا)
 ؛اهلك بونذلا نارفغل ةيضتقم ةبوتلا هذه تناك ةّماع ةبوت بات نم م41١0 ]

 ضعب نوكي نأ لثم ؛صيصختلا بجوي ضراعم ماعلا اذه ضراعي نأ الإ

 «نسح هنأ هداقتعال وأ ءهايإ هتدارإ ةوقل هنم بتي مل هرضحتسا ول بونذلا

 ١45/١[ كردتسملا] .حصألا يف هبونذ ضعب نم حصتو

 تا دثي اذ

 (حوصنلا ةبوتلا)
 ال هنإف رخآ دصق اهبشي مل ةضحم ةصلاخ هتين تناك اذإ بئاتلا 3045 ]

 .هسفن يف تناك شغ اياقبل دوعي امنإ هنإف ؟؛بنذلا ىلإ دوعي

 ؛هنع عجري مل بلقلا ىلإ ناميإلا صلخ اذإ هنأ ىلع لدي ءارقتسالاو

 تارطخو سواسو هبلق يف ناطيشلا يقلُيو ءبارطضا هل لصحي دق نكلو

 :اولاقف هيلإ هلكت هللا لوسر باحصأ ىكش امك «كلذ لاثمأو ءاّمه هيف ٌدجويو
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 ذ» :لاقف .معن :اولاقف ؟(هومتدجو دقوأ» :لاقف .هب ملكتي نأ نم هيلإ بحأ

 ثيدحلاو «ةسوسولا ىلإ هديك در يذلا هلل دمحلا» :لاقو .2"'”«ناميالا حيرص

 .ناميإلا حيرص يه سواسولا هذه ةهاركف .""”ملسم يف

 هظفل تبثأ دقو )١75(( ملسم هاور )١(

 يف ينابلألا هحّكحصو ( 9 دمحأو 2( دواد يبأ دنع وهو «ملسم دنع هدجأ مل قف

 .دواد يبأ حيحص



 تهمس كتسسْس هس 5535-55-5 ت١“؟[16 نه هنآك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت مام

 لوقيو «كلذل هتهارك عم ليملاو سواسولاو مهلا عم هسفن يف بئاتلاو

 مهلا :دمحأ مامإلا لاق .اححوصن ةبوت هنوك نع كلذ هجرخي ال ام هبلق يف

 ّمه ام كرتف «تارطخ مه فسوي مه ناكو ؛رارصإ مهو ؛تارطخ مه :نامه

 مه زيزعلا ةأرما مه ناكو «ةئيس هيلع بتكي ملو ةنسح هل هللا هبتكف هلل هب

 ١594/١[ كردتسملا] .اهدارم لجأل تملظو «تدارأو «تبذكف رارصإ

 ه2

 (؟لمعلا نودب هب ذخؤي له مزاجلا مزعلا)

 ىلع ؟لمعلا نودب هب ذخؤي له مزاجلا مزعلا يف سانلا عزانت 45

 .نيلوق

 نم دب الف ةدارإلاو ةردقلا هب نرتقا ىتم مزاجلا مزعلا نأ :باوصلاو

 ءامزاج همزع سيلف هيلع مزع ام لعفي ملو اًرداق مزاعلا ناك اذإف «لمعلا دوجو

 لعف ةيصعم ىلع مزع نم اذهلو «هب هللا ذخأي ال يذلا مهلا باب نم نوكيف
 مامتإ نع زجع اذإف هنيعب ةرظن رظني وأ هلجرب ةوطخ وطخي هنأ ولو اهتامدقم

 .هنع زجع ام كرتو هيلع ردقي ام لعف هنأل ؛بقاعي اهب هدوصقم

 1١59/١ ١6١[ كردتسملا]

 ه2

 (رخآ ىلع رارصإلا عم بنذ نم ةبوتلا حصت)
2 . 4 5 3 . 50 

 امهدحأ نم عناملا ناك وأ «رخآلا نم ةبوتلل يضتقملا نم ىوقأ هنم ةبوتلل

 ١6١/١[ كردتسملا] .فلخلاو فلسلا نع فورعملا وه اذه .دشأ

© 052 

 (عدتبملا نم ةبوتلا زجح ىنعم)
 بِك هللا نأ» :ِةلَك يبنلا نع يور امع هِيَو دمحأ لكس :يذورملا لاق له |



 دك ه١ سسسللل _____  ل ا ا تائيسلا عفدي امو ةبوتلا

 :دمحأ لاق ؟هانعم ءيش يأ ةبوتلا زجحو 2''(ةعدب بحاص نع ةبوتلا زجتحا

 َّنِإ» :ةيآلا هذه أرق امل لكي يبنلا لاقو «ةبوتل ةعدب بحاص رسيي الو قفوي ال

 :للكَي يبنلا لاقف [109 :ماعنألا] هيَىَم يف َمُهْنِم َتَسَْل ايس أُناَكَو ختي أوقد َنِل

 .«ةبوت مهل تسيل ءاوهألاو عدبلا لهأ مهلا

 اًمات اًرظن رظني الأ ىلإ هوعدي كلذل هداقتعا نأل :نيدلا يقت خيشلا لاق

 ىلإ بحأ ةعدبلا نإ :فلسلا لاق اذهلو ءقحلا فرعي الف هفالخ ليلد ىلإ

 .ةيصعملا نم سيلبإ

 هججحب هتفرعمو هل هبحاص ةمزالم رثك يذلا داقتعالا نم ةبوتلا :اًضيأو

 16١/١ -١0١[ كردتسملا] .ةلدألاو ملعلاو ةفرعملا نم كلذ براقي ام ىلإ جاتحي

 همهم

 (؟عفرأ وأ ءهتجرد ىلإ ةبوتلا دعب دوعي له)
 ىلإ ةبوتلا دعب دوعي له :سانلا فلتخاو :ُهللك ميقلا نبا لاق مق.ه5]

 همدعك هدوجو لعجتو بنذلا رثأ وحمت ةبوتلا نأ ىلع ءانب اهيف ناك يتلا هتجرد
 امأو ءةبوقعلا طاقسإ يف اهريثأت ةبوتلا نأ ىلع ءانب دوعي ال وأ ؟نكي مل هنأكف

 نبا مالسإلا خيش مكحو :لاق نأ ىلإ ؟اهيلإ لصي ال هنإف هتتاف يتلا ةجردلا

 لصي ال نم مهنمو «هتجرد لثم :لاقف اًلوبقم اًمكح نيتفئاطلا نيب ُهنَأك ةيميت

 ١15١/١[ كردتسملا] . هتجرد ىلإ

 .رْيَغ ِلَمَع نم ٌمَظغأ ُهَلَمَع ُبْئاَتلا مق.

 : ٍتاَكْيَّسلا َكْلِي َلْثِم ُهَل نُكَي ْمَل نَمَو

 بَّسَحب ُهُتَجَرَد اَذهَف :ٍتاَنَّسَح َكِلَّذ ِتاَئّيَس َناَكَم َلِمَع دم َناَك ْنِإَق -

 . َمَقْرَأ ُهتاَنَسَح تناك نإ ِبِئاَّنلا نم َعَقْرَأ نوكي دقق ةَتاَنَسَح

 )١( ةحيحصلا ةلسلسلا يف ينابلألا هححّحص )1570(.



 ُهْنَأك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 7“ سا

- 

 صفات اَدَهَخ : اَهْنِم تكي دي ْمْلَو ِتاَنْيَس َلِمَع دق َناَك نِإَو -

 َدَهَتجا يِذَّلا ُبِئاَتلا 0 5

 .ٍلالَعَبْلا َكِلَّذِل َسْيَل ام ٍةَدَماَجُمْلاَو ٍلَمَعْلا نم ٍديَتلاَو ءةَبْوَتلا يف

 18517/١[ كردتسملا]

 ه2 2

 (ليصفت هيف هرفك لاح رفاكلا اهلعف يتلا بونذلا نارفغ)

 اهنم بتي ملو رفكلا لاح يف اهلعف يتلا بونذلا رفاكلل رفغت له مة.ه4]
 .نافورعم نالوق هيف ؟مالسإلا يف

 :نيدلا يقت خيشلا لاق

 اوُهَنَي نإ اورفَك َنِيِرَلِل لقط :ىلاعت هلوقل ؛عيمجلا هل رفغي :امهدحأ
 اساس سس حش 0س عي +مور

 .["4 :لافنألا] *<فلس دق ام مهل رْمْعي

 طقسف ربكألا مرحملا نمض يف جردنا هنألو ءمهرفك نع اوهتني :يأ

 .رظن هيفو .هطوقسب

 هراتخا ام رهاظ وهو «لالخلا هاور دمحأ نع يوغبلا هلقن ءال :يناثلاو

 . ليقع نبا

 .صوصنلاو لوقنلا هيلع لدت يذلا لوقلا اذهو :نيدلا يقت خيشلا لاق

 اهيلع رصأ نإو «هل رفغ هيصاعم عيمج نم بات نإ هنإ :رخآ عضوم يف لاقو
 ديرم ريغ اًركاذ وأ اًيسان امإ عالقإلاو رارصإلا نع اًلهاذ ناك نإو ءهل رفغي مل

 نب ورمع ثيدح :ينعي اذه ىلع نافلتأي ناثيدحلاو .اًضيأ هل رفغ كرتلل الو لعفلل

 نأو .هلبق ناك ام مدهي مالسالا نأ تملع امأ ورمع اي» :هل ِكت يبنلا لوق - صاعلا

 «هريغو ملسم هاور !؟هلبق ناك ام مدهي جحلا نأو ءاهلبق ناك ام مدهت ةرجهلا
 : لكي هللا لوسرل اولاق اًسان نأ :"''"6نيحيحصلا» يف وهو دوعسم نبا ثيدحو

 .هل ظفللاو )05١١(« ملسمو )5971١(« يراخبلا )١(



 ا تائيسلا عفدي امو ةبوتلا

 ذخؤي الف مالسالا يف مكنم نسحأ نم امأ» :لاق ؟ةيلهاجلا يف انلمع امب ذخؤنأ

 :نيدلا يقت خيشلا لاق  «مالسالاو ةيلهاجلا يف هلمعب ذخأ ءاسأ نمو ءاهب

 يفاني ام هب نرتقي نأ الإ «ةقلطملا ةرفغملا بجوي ةقلطملا ةبوتلا هنمضتل مالسإلاف

 رفك هضقاني مل ام قلطملا ناميإلا بجوي هنأ امك «رارصإلا وهو ءاضتقالا اذه

 161/١-157[ كردتسملا] .قيدصتلا يف داقتعالاك بونذلا يف رارصإلاف ؟؛ لصتم

 ه6 ©

 (؟جوزلا ملعُي له بات مث ةأرماب ىنز اذإ)

 ىنزف هريغ ةأرمال ضرعت لجر وهو «ةلأسملا هذه ريظن نع ُتلئس
 نإف «هفالحتسا بلطف ءركنأف كلذ نع اهجوز هلأسو .«كلذ نم بات مث ءاهب

 نإو «ةمهتلا تيوق فلحي مل نإو ءاّسومغ هنيمي تناك لعفلا يفن ىلع فلح

 .ميظع رمأ رشلا نم اهيلعو هيلع ىرج رقأ

 جوزلا ىلإ ناسحإلا ىلاعت هللا نيبو هنيب اميف ةبوتلا ىلإ مضي هنأ هتيتفأف
 ءهلهأ ىف هل هئاذيإ ءازإب نوكي امب كلذ وحنو هنع ةقدصلاو رافغتسالاو ءاعدلاب

 «هضرع يف هقح سنج نم اهجوز قحو «ىلاعت هللا قح هب قلعت اهب ىنزلا نإف
 يذلا فذقلا سنج نم وه لب ؛لاومألاو ءامدلاك لثملاب ربجني امم سيلو

 هفلحو هضيرعتك هضيرعتو «فذاقلا ةبوتك اذه ةبوت نوكتف «هسنج ريغ نم هؤازج

 قحلا ءافيإ نم دب ال هنإف لام وأ مد يف هملظ ول امأو «هفلحك ضرعتلا ىلع

 . فذاقلا ةبوت نيبو لتاقلا ةبوت نيب قرفلا ىف يَ دمحأ صن دقو ءالدب هل نإف

 راثآ نم سوفنلل تابرك جيرفتو ميظع صالاخ هيف هوحنو بابلا اذهو

 نم سانلا سيؤي ال يذلا هيقفلا لك هيقفلا نإف ءملاظملاو يصاعملا

 دب ال سوفنلا عيمجو «ىلاعت هللا يصاعم ىلع ''”ِهُهُئْرَجُي الو كو هللا ةمحر

 ةدع يف مالكلا اذه مالسإلا خيش ركذ دقو ءاّيئالمإ أطخ وهو .(مهؤرجي) :لصألا يف )001(

 .تيثم وه امك ةربن ىلع اهبتكو «هبتك نم عضاوم



 18 مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت وو م

 تانسحلاو ةبوتلا نم بونذلا نم اهصلخي ام سوفنلا فيرعتف «بنذت نأ

 .""”ةعيرشلا دئاوف مظعأ نِم وه تابوقعلاو «تارافكلاك تايحاملا

 كردتسملا] ١/١56[

 امهوحنو ٍةبيغو ٍفذق نم ٍةبوت ةحصل طرتشي ال :فاصنإلا يف لاق م5.ة٠]

 هنأ هبشألاو :نيدلا يقت خيشلا لاق .حيحصلا ىلع هنم للحتلاو همالعإ

 هركذو ؛هملعي ملو هل رفغتساو هل اعد الإو مولظملا هب ملع نإ :ليقو «فلتخي

 بجي ال :نيتياورلا نم حيحصلا ىلعو «ءاملعلا رثكأ نع نيدلا يقت خيشلا

 .هتبوت ةحصل ؛مولظم هنأل ؛هفالحتسا عم ولو ضّرَعُيف ءلأس ول فارتعالا

 .رظن هيف انهف حابملا بذكلا يف حيرصتلا زّوج نمو

 ”سومغ هنيميو بذك هضيرعت :ناسحإلاو ةبوتلا مدع عمو

 لاقو «هتملظم ةلباقم يف هل وعدي لب هملعُي ال :ائياحصأ راتخاو :لاق

 5١9 ١١٠١[ /# كردتسملا] .ةبيغلاك هريغ ةجوزب هانزو :نيدلا يقت خيشلا

 قف

© © © 

 .نامزلا اذه يف اهجاتحن مكو «ةعيرشلا دصاقم هقفو ريسيتلا هقف وه اذه )١(

 .ةقداصلا ةبوتلا ىلع هل ٌتحو ٌضيرحت اذه يفو «فارتعالا هيلع بجي لب (؟)



 لا ناسنالل هرّكَمو ناطيشلا

 ب كسل

 «ز)_ناضويد هرقمو ناطيشلا <

 ُنيِطاَيَّشلا ُهْنَتَأ "اةّيِعْدِْلا ِتاَداَبِعْلا ِهِذَه َكَلَس نَم َّنأ برج دَكَو 9

 ُفرْعَأَو :ةئاَطْيَش وب يي مُهُضَْتَر ٌيِناَطْيَش ٌباَطِخَو ٌيِناَطْيَس ُلَُنَت ُهَل لَصَحَو

 اغلا نيب ءاهيالل لمع ا سجن مهل صخب ذل اوُبْلَط اَدَدَع ٍءاَلُؤَه نم

 . اهي اوُرِمُأ يلا هني يلا ٍةَيِرَش نع اوُجَرَح مُهَّنأِل ؛ُنيِطاََّشلا مِهْيَلَع ْثَلَرَ

 ]٠/ه46"[

 نِم هيف اَم َمَدآ ِنْبا ٍبْلَق ىَلِإ ٍلوُحُّدلا نِم ُهْعَتْمَي اَمّنِإ َناطْيّشلا َّنِإ 53.55 ]
0 03 

 : ىَلاَعَت هللا َلاَق ءُناطْيَّتلا اول َكِلَذ نِم اَلَح اَدِإَف ُهَلُسُر هب َلَسْرَأ يِذَّلا هللا رْكذ
 .[.: :فرعزلا] 4(©) نبق هَل َوُهَف اًهطْبَص هل َضِيَفُم ميلا ِرْكَو نع ٌشَعَي نمو ِ 2 ا م00 سى م 0 2 01 هلأ

0 

 دَقَو ماَنَمْلاَو ٍةَطَقَيْلا يِف سْنإلا ٍةَروصِب نوُرَوُصَتَي اَم اًريِثَك ُنيِطاَيّشلا 75.و؟ ]

 اَنأ :ْتَلاَك اَمَُّرَو نال ُمِلاَعْلا وأ : دلل كتل اَنَأ :ُلوُقَتَ فِرْعَي ال نَمِل يأت

 يسوم نأ ميسملا انآ لاَقَو ماَنَمْلا َنوُد ٍةَطَقَيْلا يِف ىَتأ اَمَنْرَو ٌرَمْعَو ِرْكَب وُبأ
6 

1 ١ 3 
 8 و ضم 14-7 1

 ًءايبنالا نأب قدَصي نم مثَو ءاَهُقِرْعُأ ٌعاَوْنَأ َكِلُذ ُلْثِم ىَرَج دَقَو كم انأ

 مت # روع اس لد ردا يي ل مه وك # ومي سيم هاا 2 ا هر
 نوقدَصي َنيِدَو َعَرَوَو ْملِعَو دهز مهل خويش مثَو ءمِهِرَوَص يِف ةظقّيلا يِف نوتأَي

 [10و7/- 1: ]05/٠١ .اًدذَه لوب

 .ِلَي هلوسر نعو ىلاعت هللا نع ءاج ام فالخ ىلع دبعلا اهب برقتي ةدابع لك يهو قف



 هنا مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت وم هو اح

 واكَع <

 ؛؟َناَطْيَّشلا َنوُدْبْعَي مُهنأ َنوُفِرْعَي ا مُهُرَتْكَأ َناطْيَّشلا َنوُدُبْعَي َنيِذَّلا 1 5

 مهب َنوُئيِغَتْسَي َنيِذَّلاَك ؛َنيِحِلاَّصلا وأ َةَكِئاَلَمْلا ةوُدبَي مهن َنوُنْظَي دق لب

 َنوُنَّسَوَتَي مُهّنَأ اوُنط نِإَو ءَناطْيَّتلا اوُدَبَع اَمّنِإ ِةَقيِقَحْلا يِف مُهَ مُهَل َنوُدُجْسَيَو

 ٍدكَيلَملل ُلوَُي مث ايم مهرْتي مويو» :ىَلاَعَت َلاَق .َنيِحِلاَّصلا هللا ِداَبِعِب َنوُعِفْشَتْسَيَو

 َنوُدُبعَي أنك لب مهنوذ نم انْلَو تأ َكتحَبس أول (©) نوُدبمَي اواك مكي َةلْؤمَ
 رع

 ١ ١[. :ابم] 4©) َنْنْوُم ميب مشرك نجل

 َنِإَ ؛ اًهيوُرُغ َتْقَوَو ِسْمّشلا عوُل َتْقَو ٍةاَلَّصلا نع لكي كيبنلا ىَهَن هت اَذَهِلَو
 وه <

 مهنأ َنوُدُطَي مُهَو ُهَل ٍسْمَّسلا داق ةوشم نوكي ىنتخ ليتيع اًهْنِراَقي َناَطْيَّشلا

 [؛١5 .ِناَطْيَّشلِل مُهدوُجْسَو نينشلل نودَحَسي

 ِكّرَتلاَو ٍدنهْلا ٍيِكِرْشُمَو ٍبَرَعلا يكِرْشُم نم َنيِكِرْشُمْلا ٍفاَْصَأ يِف م ؟.ةه] هشورس ه ؟ ةعءم 0 8 - 5 03 ه2 6 7

 عبّتُمِب َسْيَل ْنِكَلَو َوَكاَبِعْلاَو ِدْهّولاَو ملِعْلا يف ف ٌداَهَيْجا هَل نَم ْمِهِرْيَغَو ِناَنوُيْلاَو

 اًميِف مُهْعِيطُي اَلَو ِهِب اوُرَبْخَأ اَمِب مُهقَّدَصُي يب اَلَو ِهِب اوُءاَج اّمب ُنِمْؤُي اَلَو ءِلُسّرلِل

 ُلِزْنَتَو ٌنيِطاّيَّشلا مهب ُنرَتفَت ِءاَلؤَمَو هلل َءاَيِلَو أ الو َنيِزِمْؤمب ا ِءاَلُؤَهَف ورم

 و

 ءِرْحّسلا سْنِج نِم ٌةَقِراَخ ٌتاَفرَصَت مُهَلَو ءِر مَأْلا ضْعَبي َنماَّنلا َنوُفِشاَكْيَف مِهْيَلَع

 :ىَلاَعَت َلاَق ءُنيِطاَيَّشلا مِهْيَلَع ُلِزْنَت َنيِذّلا ءٍةَرَحَسلاَو ٍناّهُكْلا سْنِج نم مُهَو

 َمنشلا نقلب © رك ذأ ف ع ليت © نيستا ُلّزَنَت نم لع يأ 7

 ١[ 7/11 .[777  الا”١ :ءارعشلا] © توذَك مهررك ا

5 

 ءِلْجّرلا ٍةَجاَح ٍبَسَحِب ُنوُكَت دق ِتاَماَرَكْلا نأ ري ذأ ين د 0
 دس ا مس ف 5 انيإلا تيِعّصلا اَهْيَلِإ جاَمحا اًذِإَ

 ُلْثِم ِهيتَأَي الق ءَد 0100 هَنِجاَح

 ها 0 رف زومألا ديك تناك اهل: ويتالر سلسل :[ هت ناتج هيج زك زلم كل
 0 3 عع



 قل ناسنالل هرّكَمو ناطيشلا

 يْذَهِل ٌقِراَوَخْلا هْيَذَي ىَلَع يِرَجَي نم ٍفالْخب ٍقَباَحَّصلا يف اَهْنِم ةقكأ قع

 .ةَجَرَك ُمظغَأ ِءاَلْؤَهَ ْمهتَجاَحِلَر يللا
 اح 0 ةيناطْيّصلا لاوخألا ٍفاَلْخب اَذَهَو

 هب 5 2ع 6 4

2 

1 6 

 8 ْيِّنلا َتقَوََو ُلاَجّدلا ُهَنأِةَباَحَّصلا ُضْعَب َّنَط دق َناَكَو هلي ّيِّلا ِنَمَز يف
 :+ نم ناك ُهّنِكَل ؛ُكاجّدلا َوُه َسِيَل هنأ ُدْعَب اَميف ُهَل َنِيَت ىَّبَح هرئأ يف

 ماَّملاب َجَّرَخ يِذَّلا ءَيِقْسَمَّدلا ِثِراَحْلا :ٌلْثِم َنوُريِثَك ِءاَلُْؤَه ُلاَتْمَأَو

 ِهيَلْجِر َنوُجرْخُي ٌُنيِطاَيَّشل اًيَّشلا َتَناَكَو هدا ىَعّذاَو َناَوْرَم نْب : ِكِلمْلا كْبَع َنَمَّد

 «وِدَيِب اهحّسم اَذِإ هم ُ ةَماَحّرلا ْحّبَسَت لقرب «هيف َدُفْنَي ْنَأ السلا ْعَنْمَتَو ِدْيَمْلا نم

 ق1 وقيد ءاوهلا يف ليت ىلع ةَناَبكرَو اًلاَجِر َنماَّتلا ىَرَي َناَكَو

 ُنِعاطلا ُهَنَعَط ُهوُلُتْمَيِل َنوُمِلْسُمْلا ُهَكَسْمَأ اَمَلَو ءاّنج اوُناَك اَمّنِإَو ٌةَكِئاَلَمْلا
 7 ه موك سر عاد عم ل 2114 هه ا[ هدوم ه7 .

 هللا ىّمَسَق هللا ٌمَسُت ْمَل كن :كِلَمْلا ٌدْبَع 20لاعق + هزيؤ لعمل ملك عصرلاب

 مُهَدْنِع ٌركُذ اَذإ مُهيِطاَيَش مُهْنَع ُفِرَصْنَت «ةّيِناَطْبَّشلا ٍلاّوْحأْلا» ُلْمُأ اًذَكَمَو
 ورود

 .ئِسركلا ةيآ لْثِم اًهُدَرْظَي اَم

 نَم ُلْثِم ءاَهْنَلَطْبَأ ٍقْدِصِب ِةّيناطْبَّشلا ٍلاَوخألا َدْنِع ُناَسْنإْلا اَمأَرَك اّذإ اَذَهِلَو

 ِهْيَلَع ٌلِزْنَتَ َةَبِدْصََتلاَو ِءاَكْمْلا َعاَمَس ٌرْضْحَي وأ ٌىِناَطْيَش ٍلاَحب َراَثلا لْحْدَي

 َفَشاَك اَمبْرَو هُهَقْفُي ال اَمَبْرَو ُمّلْعُي ال اًماَلَك ِهِناَسِل ىَلَع ُمّلَكَتتَو ُنيِطاّيَّشلا

 ىَلَع ُنْنجْلا ملكي امك ٍةَفِلَتْحُم ةئِْلأب َمُلَكت اَمّبُرَو بَل يِف اَمِب َنيِرِضاَحْلا ضْعَب

 .عوُرضَمْلا ٍناَسِل
 02 8 2و 00 هم 5 و 1 تاع مث يثال

 يذلا عوُرْصَمْلا ِةلْرْنَمِب ءَكِلْذب يِرْدَي ال ٌلاَحلا ُهَل لّصح يِذَلا َناَسْنِإلاَو



 ها مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت عقم ا

 هسا 2

 رشي مل قافآ | َدِإَف «وِن ايلا نلَع 2 0 ُهَسِبَلَو 5 7 لا د مشل ُهْظَمَخَتَي

 ءّورو 0 2 0 7
 يف رثّوي ال ب تّرضلا 010 ءَلاَق اَمِم ءْىَشِب

 ٌينجْلا ىَلَع َناَك َبْرَّصلا َّنأِل ؛ءْيَسِب ْرْعْشَي ْمَل ُهَّنَأ َقاَقَأ اَذِإ ٌرِبْحُيَو ءّىِْنِإلا

 هو 00 00 ٍةَمِعظَأِب ُناطْيَّسلا لا هيأ نم الوم نمو

 د للا واسال رفا امم أ

 ْكِقَي اَلَو يّبَلُي اَلَو َتاَّقيِمْلا ىَداَح اّذِإ ُمِرْحُي الو ِهباَيِقِب ُبَّمْذَي لب ؛اّيِع

 يِمَرَي اَلَو قدما اَمَّصلا َنْيَب ىَعْسَي اَلَو ءِتْيَبْلاِب ُفوطَي اَلَو 8

 ٌجحِب َسِيَل اَذَهَو هِيَ آ نم ْعِجْرَي مث هاي ةََرَعب كتي لب ٍ؛ٌَراَمِجْلا

 [؟ت 01

 َيِه يِتْلا ٍدِجاَسَمْلا يِف ٌةَعوُرْشَمْلا َنيِمِلْسُمْلا ُةَئاَبِع تناك اًمَل#

 كسلا ٌلْهَأ َناَكَو ءةَيِناطْيَّشلا ٍلاّوْحَأْلا نَع َدَعْبَأ ٍدِجاَسَمْلا ٌراّمُع َناَك هللا ٌتوُيُب

 وأ «وب َنوُعْدَي وأ َتّيَمْلا َنوُمْدَيَف ءىَنْوَمْلا َدِهاََمَو َروُبُقْلا َنوُمْظَعُي د
 ذ َتََك ُهّنِإَف َةيناَطْيَّتلا ٍلاَوْحَأْلا ىَلِإ َبَرْقُأ :ٌباَجَتْسُم ُهَدْنِع َءاَعّدلا نأ نو

 ّْنَمَأ نم َّنإ» :ٍِلاَّيَل سْمَحِب َتوُمَي ْنأ َلْبَق هلي َلاَك ُهنَأ ُهْنَع '"”ملْسُم حيِحَص

 لأ نم الح ادم تْنُك ولو رب "وأ مدي تاق يح ف لع ثلا

 ٍدحْسَمْلا يف نقي نيَقبَي ال وللا ُليِلَخ ْمُكبِحاَص َّنْكَلَو ءاًليِلَخ ِرْكَب اَبأ تْدَحّنِإَل ٍضْرَل
52 

 َروُبُقْلا ونت اونا مُحب ناك نم نإ ءِركَب يِبأ ُهَحْوَح الإ ْتدُس الإ ٌةَحْوَ

 [8 01 .(َكِلَّذ نع ْمُكاَهْن ينإَ َدِجاَسَم َروُبَقْلا اوُذِحَتت الق الآ َدِجاَسُم

 .(ةهالاك) )١(

 مسا ركب ابأ نأل ؛؟بوصأ وهو «بصنلاب «(ركب ابأ) :يراخبلا يف يذلاو .لصألا يف اذكه (')

 .رخؤم نإ



 ا ناسنإلال هِرْكَمو ناطيشلا
 اا 1 777 كك تحخحح٠ح

 َوُهَو يِالَمْلاَو ِءاَنِخْلا ٌعاَمَس ةّيِناَطْبَّسلا َلاَوْحَأْلا يَوَقُي اَم مّظغَأ نم /ة.و4

 [596/11] . َنيِكِرْشُمْلا ٌعاَمْس

 0 يا

 0 هل مهل كت لا ل نا
 فارس نيب لضخت امك مُهَنتَب ٌةَواَدَع لص 7 دقو ءاَوهْلا لف .٠ مُهَضْعَب ؟ َتلُمَخَو

 ُناَهَجْلا ٌّنْظَيَو ُهَنوُلْتْمَيَ ٍرَخآْلا ِنيِاَيَش نِم ىَوْقَأ ْمِمِدَحَأ يطاق ل: ذر ِرْمَحْلا

 0081 ك7 هللا ِءاَيِلْوَأ ِتاَماَرَك نِم اّذَه َّنأ

 ني ٌريِثَك َناَك ٍلُجّرلا ُةَجَرَك اهب ٌصُقنَت ب اَم اًريِثَك ُقِراَوَحْلا تناك امل ] 755٠١

 ؛ٍبوُتَذلا نم ُبوُكَي اَمُك ىَلاَعَت هلل هور كل تب ب ولا حرقا
 يوما ُرْمَي مهلك ءاَلاََر هلا لأن ْمهِضْعَب ىلع ُضََْو ةَقِرَّسلاَو ىنزلاك

 اَهَنَأ ْمِهْنَظ َعَم ؛اًهِب َحّجَبَتَي اَلَو ُهتَّمِح اَهَّلَعجَي اَلَو اَمَدْنِع تِقَي اَل ْنَأ َكِلاَّسلا

 ؟اَهب 0 يال در تناك اَذِإ فْيَكَف ءٌتاَماَرَك

 اَرقَيَف هللا َيِلَو اَي كّل اَئيِنَه :ٌلوَُق وُقَنَو ُرَجْشلاَو ُرَجَحْلا مُهيِطاَحُي نَم فرو

 .َكِلَذ ُبَهْذَيَك ٌيِسْرُكْلا َةيآ

 يِنْذُح :ُلوُقَتَو اَهُرْيَغَو ٌريِفاَصَعْلا ُهَبِطاَخُتَم ٍرْيَطلا َدْيَص ٌدِصْقَي نم فرغَأَو

 سنإلا يِف ُلُخْدَي امك اًهيِف َلَحَد دق ُناَطْيَّشلا ُنوُكَيَو ُءاَرَقُْلا يِنْلُكْأَي ىَّنَح

 «قلقلاو تابارطضالاو لكاشملاو «ةيرهقلا سواسولاو «ةيسفنلا ضارمألا مهيف رثكي اذهلو )١(

 «هدحو هللا نم قيفوتلاو نوعلا اودمتسا نيذلا «ىلاعت هللاب ةفرعملاو ملعلا لهأ فالخب

 . هليد ةاكشم نم مهكولسو مهقالخأ اوبذهو



 ُهْنَاك مالسإلا خيش لئاسرو هواتف بيرقت 0 ا
 يي تتتتت؟“ا؟”؟”؟-7>د-لى9لر9ت97ت79ب9ب؟9©؟7؟797_إيب_ب___ل د د799139ا1ؤ173و 312خ>طططققتتتتتتةاات؟ت> >> تبلل 2

 ُيِدْهَمْلا ُهنَأب ُهُدِعَيَو هللا ِرْمُأ نِم اَنَأ :ُهَل ُلوُقَيَو ٌباَخُم ةيطاخي نم فْرْغَأَو

 رْيطلا يف ٌفّرَصَت أَم َرظْحَي نأ لم «قِراَوَخْلا ُهَ ُرَهظَيَو دو لَك نينا وب هر يذلا

 اًلاَمَش وأ اَنيِمَي ٍداَرَجْلا وأ ٍرْيَظلا ٌباَمَذ ِبْلَقِ 0 اًدإَف ِءاَوَّهْلا يِف ٍداَرَجْلاَو

 َلَصَح ُهُباَهّذ وأ ُهُمْوَت وأ يِشاَوَمْلا ضْعَب 1 هبلقب طخ اذإَو .«ذاَوأ ٌثْيَخِِْمَد

 هيِتأَتَو «وب يِتْأَتَو َةَكَم ىَلِإ ُهْلِمْحَتَو ءِرِهاّظلا يِف ُهْنِم ٍةَكَرَج ٍرْيَغ نم َداَرَأ اَم ُهَل

 اوُداَرَأ ءنويبوركلا ٌةَكِئاَلَمْلا ِهِذَه :ُهَّل ُلوُقَتَو ِةَليِمَج ٍةَروُص يِف صاخشأب
 مم ماما و

 مُهُدِحَيَف ثار ْعَفرَيُ ا ةَروصب اوُرَّوَصَت فيك 0 00 كَتَراَيِز

 ُتْيْنَتك ٌةَماَس كِدَسَج ىف تينت كنأ ُيِدْهَمْلا َتْنَأ كّنأ ٌةَماَلَع : يو «ىَحلي

 ام توَكَّذ ون ٌعِساَو ٌتاَب ا اَذَهَو .ٍناطْيَشلا ٍرْكَم نم لَو 008 ٌرْيَغَو 0

 سول مدعو . 23” ريبك دلصم ىلإ جاتا ُهِّْم ُهُفِرغَأ

 مُهوُنِمْؤُم اّمَأَو ءعاَمْجِإْلاَو ٌصّنلاب َراّنلا َنوُنُجْدَي نجلا ُراَمُك دقنلكل ١

 هلو للا نأ ناح ءاملفلا ةوينخو .هكنفلا 00 العلا وو

 مما ا وُسَر ّنِجْلا نم ْثَعْني ب ْتَعْبي ْمَلَو سلا

 ا َءَم ّنجْلا

 هللا َِداَبِع نِم ُهُلوُسَرَو ِهِب هللا َرَمَأ اَمب َّنِجْلا ُرُمْأَي ٍسْنِإْلا نِم َناَك نَمَق -أ

 يف ومر لاقت لا: ءابلدا للا ني دتهن كيلر ىنإلا ةءايو دك قارا ةنكو

١ ١ 

 ُمَدْنِع َكِلَذ َتَبَنَو ءْمُهَآَر نَم ىأَ نم ْمِهِفَ مُمَآَر نَم ٍساّنلا نم :رخآ عضوم يف هلكت لاق )١(

 ْفّرَصَتَيَو مُهاَهْنَيَو مُهُرُمْأَي نم ٍساّنلا نِمَو ُهوُمّلَكَو مُهَمّلَك نَم ِساّنلا نِمَو ءِنيِقَيْلاَو ِرّبَحْلاِ
 . َنيِحِلاَص ٍرْيَغَو َنيِحِلاَصِل ُنوُكَي اَذَهَو «ْمِهِيِف
 ّنِكَل ءاَئِرْيَعِل ىَرَج اَم َكِلَّذَكَو ءُباَطِْخْلا َلاَطَل مُهَعَم ي يِباَحْصْأِلَو يِل ىَرَج ام تْرَكَذ وّلَو
 ِهِمْلِعِب ٌصَنْخَي امي ُنوُكَي ال هِهِمْلِع يِف ُساَّنلا ُكِرَتْشَي اَم ام ىلع ةييلعلا ةيرجألا ف ذ َداَمِتْعِإِلا
 .(1817 - 7387 /؟4) .ها.وب ٌريُخُي اَميِف ُهفَدَصُي نَمِل ُباَوَجْلا َنوُكَي ْنَأ اَلِإ ءُبيِجُمْلا
 ركذي ال ظعاولاو ملعلا بلاطو يتفملا نأ ةمالك رخآ ىلإ «دامتعالا نكل» :هلوق نم دافتسُي :تلق
 .كلذ وحنو نجلا ملاعو ردقلا يف مالكلاك ءهباعيتساو هقيدصت نع لوقعلا زجعت ام سانلل



 0 ناستالا هرّكَّمو ناطيشل أ

 كا ::هل عاتق روكا يف نجلا لوكتنت ناك نتن ماي

 َمّرَح امَع مُهاَهْنَيَو مهْيَلَع ُبجَي اَمِب مُهَرْمأَي ْنآَك اَذَهَو ُهَل ٍةحاَُم ٍروُمُأ يف َسْنِْلا
 . كيو لفي دونَ يلا كولا ةلزئم نويل هل ٍتاحابم يف مُهّلوتسَيَو مهل

 لثِم هللا ٍِءاَيِلْوَأ موُمُع يف َنوُكُي نأ هيام ىلاَعَت هللا َءاَيلَوأ نم هنأ َرَدُق ا1ذِإ اَذَهَو

 ىَسيِعَو ىّسوُمَو َميِهاَرْبإ َّعَم فُسوُيَو َناَمْيَلُسَك :ٍلوُسَرلا ِدْيَعْلا َّعَم ِكِلَمْلا ينل
 .َنيِعَمْجَأ مهْيَلَع ُهُماَلَسَو هللا ُتاَوَلَص ٍدَّمَحُمَو

 كْرّشلا يف اّمِإ ةلوسرو ةنع هللا: قوتي ايف َّنجْلا ُلِمْعَتْسَي َناَك نَمَو - ج

 ِئاَسْنِإَو ٍهِضيِرْمَتَك ٍلْثَقْلا ٍرْيَعِب مِهْيَلَع ٍناَوْدُعْلا يِف وأ ؛ِمّدلا ِموُصْعَم ِلْثَق يب اّمَِو

 ٌةَشِحاَفْلا ُهْنِم ُبَلظُي ن نع بلك ةكجلاك يف نإ ءِمْلُظلا نم كِل َرْيَعَو َملِملا

 .ِناَوُدْعْلاَو منِإْلا ىَلَع مهب َناَعَتْسا دق اًَذَهَك

 يِصاَعَمْلا ىَلَع مهب َناَعَتْسا نِإَو ٌرِفاَك َوُهَق ك ٍرفُكْلا ىَلَع مهب َناَعتْسا ْنإ م

 . ٍقِساَف ُرْيَغ ُبْيْذُم اَمِإَو ٌقِساَك اّمِإ :ٍصات َرُهَ
 :ِتاَماَرَكْلا نِم ُهنَأ ني اَميِف مهب َناَعَتْساَق ٍةَع ٍةَعيِرَّشلاي مْلِعْلا َّماَت نكي ْمَل نِإَو

 ْنَأ يعذب ٍعامّسلا َدْنِع هب اوُريِطَي نأ وأ يتلا ىَلَع مهب َنِعتسَي نأ ُلْئِ وأ ٠

 ْنَأَو ُةُلوُسَرَو هب هللا ُهَرَمَأ يِذّلا َيِعْرّشلا ٌّجَحْلا ٌّجُحَي اَلَو ٍتاَنَرَع ىَلِ اي

 .هب اوُرَكَم دق ٌروُرْعَم اَذَهَف َكِلَذ وْحَنَو ٍةَئيِدَم ىلإ ٍةَئيِدَم نِم هوُلِوْحَي

 َّنأ َعِمَس دن لب ؛ٌنِجْلا نِم َكِلّذ َّنأ ف ٍرْعَي ال دك ِءاَلْوَه نم د دو
 وم ملا يف

 57-0 ٍناَميِإْلا يق ٍقِئاَقَح نم ُهَدْنِع مل ِتاَكاَعْنل ٌقِراَوَحَو ٌتاَماَرَك مُهَل هللا َء الو

 هب َنوُرُكْمَيَف هين ةياطيّشلا ِتاَّسييْلَتلا َنيِبَو ةَيناَمْحُرْلا ِتاَماَرَكْلا َنْيَب 4 هب ُقْرَفَي ام ٍنآَرَقْلا

 ["ءد اا . ِهداَقِتْعا بسحب

 َنِإَك ؛ِكْرِشَو ٍرْفُك ىلإ الإ ُهُكْرْتَي الق َديِحْوَتلاَو َناَمِيِإْلا َكَرَت نَم لك ] 73١
- 

 لا ع تشل أ 7



 هك مالسإلا خيش لئاسرو ة8واتف بيرقت نك
 259222922777-225272522522925292-بب-جل 2 ير شا

 «باَتِكْلا ٍلْهَأَو َنيِكِرْشُمْلا ٍداّبْمَك ٍ؛ٍةَعْدِبْلاَو ِكْرّشلاِب ِنيِّدلا َتاّلُظ ُرُمأَي َوُهَ
 1 .ِةيَدَبْلا ِتاَوَهَّشلاب اَينُدلا َباّلُظ ُرْمأَيَو

 َلاَق ءْناَطْيَّشلا نِم ٌيْحَوَو يدخألا نِم ّيْحَو :ِناَيْحَو ْيَحَوْلا 55-5 ]

 [/4/1] 17١[.  :ماعنألا] « ةرايجمل رهيالوأ 1 َنوُحْوب َنِطْكَّشلأ نو يلا

 هل اه نوعستو نؤرر تاطاكمو تامحاكت مه َنيِذَّلا ٍءاَلُؤَم ملسلا

 اَذَهَو «مِئاَنلا ٍلاَحَك ْمِهِسْمْنَأ يف لة نورك جرحا يف ٌدوجُو

 يف امو ءاَناَيِع اَهَنْوَرَي اًصاَخْشأ ٍجراَحْلا يف َنْوَرَي دق ْنِكَلَو ءِدَحَأ أ لك ُهَف ُهُقِرْعَي

 َنوُبَهْذَيَو مُهّنوُلِوحَيو ضاخمألا ٌكِيَلوُأ مُهبِطاَحُيَو ُهُرْيَغ ةاريال / ٍناَسْنإْلا ٍلاَيَح

 ٍةّضِفَو ِبَمَذِ مُهوُنَأَيَو ءِتاَقَرَع ٍرْيَغ ىَلِإ اّمِإَو ءاَهب َنوُمِقَيف ٍتاَفَرَع ىَلِإ مهب

 نَمب اًضْيَأ مُهَنوُنُأَيَو ِساّنلا ىلإ َنوُججْرْخَيَو ءَكِلَذ ٍرْيغَ حاَلِسَو ٍساَبِلَو َطَو

 اَلوُمْسَم ام َكَِِب هنوني «ِّبَص وأ ٍةَأَرْما ين ٌةَداَرِإ ُهَل 1 هرم ليك ُهَئوُبلظَي

 اَم يِرَقْلا ِثِعاَبْلا نم ِهِسْفَن يِف َدَجَو ُهَنَأ ُرِبْحُيَو ءِديِدَّش يْعَسِب اّمِإَ ِاَوَهْلا يف
 نِم هِيَ ُديِرُي نَم ُهَل َنوُنتقَي دو ءاَباَطخ ْعِمَس هنأ ُرِيْخُم وأ ءهَعم ُماَقُْلا هن كنب ل

 وب ىو سرو 7
 :ةَيوُضرَمَي وأ ةَئاَذَع

 . اًريثك ٌدوُجْوَم ُهَلُك اَذَهَق دو و روع 1

 َكِلَذ َّنأَو ءرْخّسلا نم ُهنأَو ٍناطْيَشلا نِم اّذَه َّنَأ ْمَلْعَي نَم ٍساَّنلا َنِم ْنِكَل

 .ِرْحَّسلا نم ُهَلَِعَو ُهَلاَق اَمِب لَصَح

 يِخْسَتَب اَنَمّرْكأ ٌةَماَرَك اَذَه :ُلوُقَيَو ّنِجْلا نِم َكَِّذ نأ ُمَّلْعَي نَم مُهْنِمَو

 [الال /1] 20 نجلا

 نع رت ركتسا ده نك ٌرئمََي ايِنَج َمُهُرُسَحي مويه :ىلاعت لاق 3: ]
2 

.9 

 اسوا

 كك ىِذلأ 5 ةَْدلَبَو ٍض 0 وعد 22 2 ضال 1 كل لَكَ نيفال

 .ةاقرلاو نيربعملا ضعب دنع اًريثك ٌدوجوم اذهو )١(



 عمي ناستالل هرّكَمو ناطيشلا

 هُديِرُيَو هَبلَظَي ام هب َلاَنْيَق نمت ْنَأ َوُه ِءَّْشلاب ٌءاَتْمَيْساِلا ء[858 :ماعنألا] أن
 :َلاَق اَمَك ءضْعَبِب ُمِهِضْعَب ِء اَسْنلاي ل اَجّرلا ل ا َكِلَذ يِف ُلْحْدَيَو ءُاَوْهَيَو

 .[14 :ءاسلا] 4ةَصيَو ٌنهَروُجأ َّنُهْناتَك َّنينِم هوب ُمعيَمكْسأ ان

 .ِثاَنِإْلاِب ِثاَنِْلاَو لب رو 0 اًنْمِيْساَك ؛ُنششِجاَوَمْلا َكِلَذ نِمَو

 ُكوُلُمْلا ُمّتَمَتَي امك ءٍةَساَيرلا ِةّمِئَأَو ماَدْخَتْساِلاِب ٌءاَْمَيْسالا اًَذَه يف لدي

 . سابك ٍلاَوْمَأْلاب ٌعاَمْمِْساِلا َكِلَد يِف ُلُخْدَيَو ءْمِهُكيِلاَمَمَو ْمِِدوُنُجب ُةداَّسلاَر

 ِسْنِإْلا َعاَتْمَيْسا ُهَبْشُي سنإلاب ٌّنِجْلاَو ٌنجْلاب نسْنإْلا ُعاَتْمَيْسا :ِةَلْمْججْلا يِفَو

 وْ
 ؛ْمِهِضاَرْعَأ يف ءاَلْؤَمِل ِءاَلْؤَعَو ءْمِهِضاَرْعَأ يف ِءاَلُؤَهِل ِءاَلْؤَع ٌمِْخَي ٌةَاَت

 هرُدَع ٍلْث وأ ٍلاَم وأ ٍةَروُص نِم ُديِرُي اَمِي هيأت ُنِجْلاَ
 ُهَل ِدوُجّسلاِ ُهُرمأَي اَمِل ُدَجْسَت ٌةَراَتَو ل ُدُجْسَت َةَراَتَك ءَّنِجْلا خطت ُسْنِإْلاَو
 ووفر ع

 .ًةَشِحاَمْلا هب ٌلَعَمَيَف 4 نيش نِم هنكمت ٌةَراَتَو

 ٌءاَسِن ديري ام هنْمِدْحَي يذلا سنإلا نِم ديري نم ْنِهْنِم تاينجلا كلذكَو ا ل م2 38 عاو شد هوو عاسش# ؟) يراك سم
 . ٍلاَجّرلا نِم ٍسْنِإْلا

 َلاَنَي ْمِهِلاَجِر نِم ٌريِثَكَف ءْمِهِئاَسِنَو ُنِجْلا ٍلاَجِر يف ٌريِئَك اَذَهَو
 ن1 رج ا 6-5 2س م 6 2 7 ه6

 .؟7ناَرْكّذلاِب َكِلَذ ُلَعْفَي دقو ءئِسْنإلا ُهَلاَني ام سنإلا

 2 ٍباَبْسأِل َوُه ٍسْنَِِل ُنِجْلا 0
 ٌعْرَّصلا اَذَهَو ءوب َعَنَمَكَيِل ُهْعَرْصَيَف َعوُرْصَمْلا ُبِحُي دي ُيْجْلا 2

 و

 اذه ريغ يف كلذب حرص دقو :عامجلاب نوكي دق سنإلاو نجلا نيب عاتمتسالا ّنأ خيشلا ىري )١(
 ىَوَمَو ٍةَوْهَش نع ُنوُكَي دك ٍسْنِإْلِل مُهُعْرَصَو :(40 - 54/19) لاق ثيح ءاّضيأ عضوملا

 ٌريِثَك اَذَهَو ّدَلَو اَمُهَنَْب ُدَلوُيَو ُّنِحْلاَو ُسْنِإْلا ُحكاَنَتَي دقو سنإْلا َعَم سْنإْلِل ُقِفَتَي اَمَك تْشِع 0

 .ّنِجْلا ةَحكاَُم ِءاَمَلُعْلا ُرْكأ َهرَكَو ِْيَلَع اوُمّلَكَتَو َكِلَذ ُءاَمَلْعْلا َرَكَذ دَكَو ٌفوُرْعَم



 ُهَدََي مالسإلا خيش لئاسرو هواتف بيرقت بع |
] 

 ا وال ص راج ءْمِهْيَلَع َلاَب اذ مُهاَذآ ينل نوكي راكو تن

 ٌدَضَأ اَذَهَو ءىَدألا عاَوْنَأ نم َكَِد َرْيَغ وأ ءْمُهَضْعَب .: : َلَثَق ُنَوُكُي وأ ءاّراَح

 مرر را ا اًريِثَكَو ءعرَّصلا

 . ليبَسلا ِءاَنِ انْئأِب سْنإلا ُءاَهَفُس ُتَبْعي ُتَبْعَي امك هوب ِثَبَعْلا ٍقيرطب ُنوُكَي َةَراَتَو - ج

 "يمت رومألاب رايشالا ىف مُهُماَدُحِيْسا نجلا سْنإْلا هو نِمَو

 نِم هب ُلّصْخَي اَمِل هاذه يف ضرع هل نم ىنإلا يف نإ ُناّهُكْلا ُرَبْحُي اَمُك

 .َكِلَّذ رْيْغَو ٍلاَمّْلاَو َةَساَيَرْلا

 11 ه6 0 م ومص ع

 نأ يلا نم هب 0 اًبخألا ِهِذَهِب يِسْنِإْلا ُمِدْحَي ال ُهَنِإَ

 2 و وزع نول هم و6 . وعاد مث 0 2 0-2 و
 نم هنوبلطي ام ضعب ٍراضحإ يِف مهمادختسا ٌنجلاب ينل عاتمتسا نمو

 و و لَكَ

 .ِهِرْيَغَو ِرْثَك ىَلَع ُهَنوُلُدَي دق و َكِلَذ ضْعَبِب َنوُنأَي دَقَ قَقَمَتَو ٍباَييَو ٍماَع اًعطَو ٍلاَم

 ءَتاَم ٍصْخَش امِإَو ءٍوَقِرَس اّمإ :ِبِياَغ ٍرْمُأ نع ء ٌموُدْخَمْلا ُحْبّشلا َلْيّس اَذِإَو

 دق يا ذ "ب اكد ري وأ ىاَسّنلا يف ٍةَّلِع وأ ءوِلاَحِب َربْخُي ْنَأ ُهْنِم َبِلْظَو

 نإ مث ءاَذَكَو اَذك ْمُكَل َبَه مذ :حيْشلا ُلوُقَيَك ٍقوُرْسَمْلا ٌةَروُص وبريق م َكِلذ ُلْثَمُي

 ؛ذعأ يبل غيل آ َلَثَم ِهِيَقِرَس ىَلَع ُهَلُدَي ْنأ َداَرأَو امُظَعُم ٍلاَمْلا ٌبِحاَص َناَك

 أ مُهْنِم ُرَتْكَأْلاَو ءَلاَق اَمُك ُهَئوُدِجَيم ِهْبَلِإ َنوُبَمْذَيَك ُلاَمْلا ِهيِف يِذَّلا َناَكَمْلا وأ

 لا ان نا َّقَرَس يِذَّلا َّنأِل ِ؛هْيَلَع ُنوُكَي اََو ِلاَمْلا ًةَروُص َنوُرِهْظُي
 وو 2

0 
 فاينل

 نأك «ءيضاملا يف ناسنإلا اهب عقو رومأ نع فشكلاو «ةيضاملا رابخألا امأف «ةيليقتسملا )١(

 «نجلا هملعت دقو «ّيبسن ٌبيغ اذهف :ينالفلا ضرملا هباصأ ىتمو ءهعرص ببس نع هربخُي
 . ىلاعت هللا دنع ملعلاو خيشلا دارم اذه سبيلو

 .ٌةناهك ىمسُي الف يضاملا امأو «ةيلبقتسملا رومألاب رابخإلا يه ةناهكلا نأ نيبي اذه (؟)



 ب
- 

 اًدإَق ءاَضْعَب مُهْضْعَب ُف ف

 ناسنإلل هرّكَمو ناطيشلا

 اني َسْنإْلا نأ اَمُك ٍضْعَب نم مُهْضْعَب ف ُفاَخَي ٌنجْلاَو

 ٍقِراَّسلا ِنْوَكِل لدي ال اناَيْحأَو ُمْوّذاَف ٍقِراَّسلا الد ِهْيَلِ َءاَج هْيَلَع ُنْنِجْلا َََد

 َةَراَت «سْنِْلا دف وشلل | ُفِرْعَي نم ٌبيِصُي اَمَك وتكرر ةنوميكي ةئاَدعاَو

 . هن ِفْوَحَو ِةَبْهَرِل اّمِإَو هن اَهُناَتَي ِةَب ِةَبْعَرِل اَمِإ وب ٌفدرَعُي اَلَو َقِراَّسلا ٌفِرْعَي

 ّنِجْلا ِنْيَلَقّتلا ىَلِإ ٌلَسْرُم لي ٌدَّمَحُمَو «نإْلا ٍفيِلْعَتك َنوُقْلكُم ُنِحْلاَو

 . َنيِمِلْسُمْلا عاَمْجِإَو صوُسُنلاِي َراّنلا َنوُلُخْدَي ّنِجْلا ٍراَمُكَو ءسْنِإْلاَو

 ءاَثُي مُهّنَأ ىَلَع ِءاَمَلْعْلا ُرَثْكَأَو ءِناَلْوَق ْمِهيِفَف :ُمُهوُنِمْؤُم اّمَأَو 2 ل 0 2 < قرأ ع هاهي ا 8-1 3 0 07 اًضْيَأ َنوُباَ

 .َهَنِجْلا نرلُخُديَو

 :ءْيَمِب سنولل سنإلا ماَدْحِيْسا لْثِم مُهَل سنإْلا ٌماَدُحِتْساَو

 ْزشلاَو مْلُطلاو ششِحاَوَقْلا ني ٍتامْرَحُمْلا ف و مهميختلي نت ملا

 " يطال اع ني

 ٍةَلاَلَد وأ هلام راضخإ اّمِإ ؛ قَحاَبُم ٍروُمُأ يِف مُهُمِدْخَتْسَي نم : : مُهْنِمَو - ب

 اذَهَق ءَكِلَذ وْحَنَو ِهيِذؤُي نَم عْفَد وأ ٌموُضْعَم ُمْعَم ْكِلاَم ُهَل َسْيَل ٌلاَم هيف ٍناَكَم ىَلَع

 .َكِلَذ يِف ِضْعَبِب ْمِهِضْعَب ٍسْنإلا ٍةَئاَعَتْساَك

 ير ا :ُثِلاَثلا ٌعْوّنلاو - ج

 2 ءَكِلَذ لْثِم يِف ٌسْنِإْلا هللا مُهاَهَت اّمَع مُهاَهْنَيَو ءُةَلوُسَرَو هب هللا َرمأ امي مُهَرمَأَ

 ُهَعَبَتا نَم ٌلاَحَو لك اَنيِبَت ُلاَح ِهِذَهَو ءْمُهاَهْنَيَو َسْنإْلا ُرْمَأَي اَمُك ُهُلوُسَرَو ُهْنَع

 . ٍقْلَخْلا َلَضفَأ مُهَو ءهِمَأ نِم هب ىَدَتْفاَو

 :َلاَق َلَبَجْلا َُيِراَس اَي : ىَداَن امل هيو ُرَمْعَو وص نولي اةوخ كل نإ

 0 هللا ُدوُنَجَك ءٌّنِجْلا يِحِلاَص نَِو ٍةَكِئاَلَمْلا نم 3 : هللا ُدوُنجَو

 ا ٌَرَمُع ٍتْوَص لْثِي ُهْوَداَن مُهّنَأ َوُهَو َةَيِراَس ىلإ َرَمُع
 ُهْنَع ٌديِعَب ٌوُهَو َرَخآ وُعْدَي ٍلُجرلاَك اَذَهَو هِةَديِعَبْلا ٍةَقاَسَمْلا ِهِذَه يِف ُهُسْفَن لِصَي



 72 د ناك مالسإلا خيش لئاسدو 3واتف بيرقت_

 ُناَلُق اَي :اَمُهَنْيَب ُهَطِساَوْلا ُلوُقَيَك ءَكِلَذ ىَلَع ُناَعْيَف ُناَلُف اي :ُلوُقَي

 َنِماّثلا 5 0 ماّيإ ُهَمَتْكَبَْسَيَو رمأب 0 2 ُهِلَمْلا ُرْمْأَي 1

 اا هةعمست  َّنجْلا َنِإَ 2 نو

 َكِلّد ِةَروُص يف ُهَتوُنَأَيَك ءِتَّمْلا وأ ّيَحْلا ِهْحْبَشِب لُجَّرلا ُتيِفَتْسَي اَم اًريِثَكَو

 كلَ نأ وأ .ةلاج ملت ميلا نأ كب لك ؛ةرغب ام ةرضأك دقو «ع هَّدلا

 َرْشَأ اَمَل ٌَناَطِيَّشلا َوُه اَمَّنِإ َنّئَمَت يِذَّلا َكِلَد َّنأ ْمَلعَي اََو ءُهَءاَجَو هلو رول

 .اًكِرْشُم ٌبيِجُت ال ةَكِاَلَمْلاَو « ٌنيِطايَّسلا ُهْنَلَضَأ هللاب

 اريك اًريُِأ وأ اَكِلَم ُنوُكَي دَكَو ءَةّيرَبْلا يِف ٍلاَح َوُه نَم ىلإ َنوُثأَي َةَراَتَو

 ةَروُص يف ِهيِتأَيَك ءَتْوَمْلا فاََحَو َنْشَعَو ِهِباَحْصَأ نت َعطَقْلا دَقَو راك 0ك

 هل يل هو ءوْيني ىلع مليك هب هد ٍالشإلا ىلإ ُهوُعْدَيَو ِهيِقْسَيَو ٌيِسْنِإ

 .ّنِجْلا ينِمْؤُم نم ُنوُكَيَو «نالُف اَنأ :ُلوُقَيف ؟َتْنَأ نم :ُلوُقَيَو ٍقيِرّظلا ىَلَع

 ىلإ اذه لئينئرحو :ءاهسشلل ىف دقي يف تلك ين اذه لاو ىرخ اه
 ْمَلَك «ةّيمِيَت ُنْبا اَنأ :ٌصْخّشلا َكِلَد ُهَل َلاَقَو ءقِرْشَملا ِةَيحاَ نم كتل نم ريك

 ُكِلَم َكِلَدِب لسداد َنيِدِراَم َكِلَم َكِلَذِب ةغأو وح انآ ين ثيمألا َكِلَّذ َّكّشَي

 ْمَل اَنَأَو َكِلَد اوُمظْعَتْساَف ؛©"7ٍسْبَحْلا يِف تْنُكَو ءاَّلوُسَر ّرْضِم ِكِلَم ىَلِإ َنيِدِراَم

 تْنُك اَم لْثِم رتتلا ِكْرّثلاب ٌعَنْضَيَف 0 ءِسْبَحْلا نم جرح

 مُهُدَحَأ ّقطَن اّذِإَ ماسلا ىلإ مُهوُعْدَأ تنك :َّن ّقْشَمِد ىَلِإ اوُءاَج امل مهب ٌعَنص

 َكِلَّذب َداَرَأَو ءلَمْعَأ تنُك ام لْثِم مُهَعَم َلِمَعَف را يقمللا اوشا

 .َكِلَذ تْلَعَف يذلا انآ يّنَأ َكاَذ َّنْظَيِل يِماَرْكإ
 ه2 ع

 ؟اكَلَم َنوُكَي ْنَأ ُروُجَي ال َمِلَ :ِساّنلا نِم ٌةَمِئاَظ يِل َلاَق

 اعلا

 لو هوت نيللا ماكجلا هنجس يف وهو شفر عضوتب ىف اهل فعل : فقت داكت ال كنأ بيجعلا )000

 هب لغتشا امب لغتشيو «هلك اذه نع ضرعُي لب «مهتواسم ركذي الو «مهيلع عنشيو مهركذي

 تاوذ ىلع ضرعتلا نود «لطابلا ىلع درلاو «قحلا نايبو «ءاتفإلاو ةوعدلا نم ءءايبنألا

 سس .سانلا



 ليسوا ناسنالل هرّكَمو ناطيشلا

 دو «ةليكت ننا انآ لاق دق انهو :ةنذكي ال كلملا نإ "1 تلف

 . َكِلَذ يف ٌبِذاَك ُهّنَأ ُمَلعَ

 . امج َناَك اَمَّنِإَو ٌرِضَحْلا اَنأ ين :َلاَق نَم ىأَر ٍساّنلا نم ٌريِثَكَو

 ةريغخلا ِتْوَمِل اًراَكْنِإ ٍتاَياَكِحْلا ِهِذَهِب ا ِساّنلا نم ٌراَص م -

 اف ةئطخُم ِنْيَتَمْئاَطلا الكَو ِرِضَخْلا ٍةاَيَحب َنوُعَلُفَي اًهَقَدِص اوُهَرَع دق َنيِذََو

 ُتاَياَكِحْلاَو ءَنوُقِواَص َنوُريِثَك مه ٌرِضَكْلا اَنَأ يّنِإ :َلاَق نَم اْوَأَر َنيِذَّلا

 . اًيئج َناَك اَمَنِإَو ءٌرِضَحْلا ُهّنأ ٍيكظ يف اوُبَطْخَأ ْنِكَل ؛ ٌتاَرِتاَوَتُم

 أ :ُلوُقَي نَم ْمِهيِتأَي ناك َلِيُق اَمَل "*جاّلَحْلا ُباَحْصُأَو

 . اًناّيِع ِهِتَروُص يِف

 0 ؛يقوسدلا :4 هَل ُلاَقُي رضِب ّحْيَش َكِلَذَكَو

 نم ٌقِداَص يِناَرَأَو ٌةَبوُتْكَم ٌبَتُكَو ُلِئاَسَر ِهِيَهِج نم

 ني مالك ِهيِفَو - '' م ل با طخ تأ دَقَو  ْنِجْلا طَحب هتيَأَرَك ُهَلَسْرَأ
 [44 - 21/1 يح َحْيَّشلا نأ ُدِقَتعَي ُدِقَتْعَمْلا َكاَّذَو ّنِجْلا مالك

 نمِم ٍدحاَو َرْيَغ هَ دَقَو ُهآَر ٌئنِج َوُه اًناّيحَأ َرِضَحْلا َنْوَرَي َنيِذلا لل“ ]
 11 ميلا نيولسملا نع ََس 1 7 كي َناَكَو ءٌرِضَخْلا يِنَنِإ :َلاَكَو «ُهُفِرْعَأ

 .َتاَم هل ىَسوُم َعَم َناَك يِذَّلا ٌرِضَحْلاَف اّلَِو

 ناك هءيللض هنكلو 0-00 ماوعلا دنع هنأش عفتري فوسو ؛كلذ يعدي نأ ناكمإلاب ناك )١(

 .هسيفن عفر ال نيّدلا عقر ديريو «قحلا رصن الإ هل مه الو ءانتكلا ديجي ال انذام
 مهنم ةيفوصلا نم ةعامج طلاخو ءرتستب ليقو «طساوب أشن جالحلا روصنم نب نيسحلا ؛وه (؟)

 .مهريغو يرونلا نسحلا وبأو دينجلاو يرتستلا لهس
 .لتق اهبو ءدادغبب اًريخأ ماقأو ءاهب رحسلا ملعتف «دنهلا :اهنمو ءةريثك دالب ىلإ لحر
 اونظ ىتح ءهيلإ مهلامتساو ءسانلا ةلهج نم اًريثك كلذب عدخف ءعادخو ليح بحاص ناكو

 .رابكلا هللا ءايلوأ نم هنأ هيف

 .لولحلاو ةقدنزلاو رفكلا نم هنع تبث ام ببسب (ه9٠) ماع دادغبب لتق

 نم هنأ هاردأ امو :تلقلو ءهتحص يف ٌتككشل هريغ نم ناك ولو «بيرغ بيجع اذه هُمالك ()

 قدصلا يرحت مدع وأ ةغلايملا هنع دهعُي ملو «لوقي امب ىردأ مالسإلا خيش نكلو ؟ّنجلا

 . ىلاعت هللا همحر «باوصلاو
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 ُهْناك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت عا

 0 <00 يي وهتك ير راك عار وع كلعام طا را واول نب طيح
 للي يتلا ىلإ ىّنأ هنأ اَلَو َرِضَحْلا ىأَر هنأ ٍةَباَحَّصلا ّنِم دَحَأ ْرْكْذَي ْمَلَو

 20 ع هم و 0 7 00 سهو هاتلسعل معو 2 ماس يي ًَ 3

 َسّبل ْنِكلَو «مهْيَلَع َناَطْيَسلا سبي نأ نم اَرْذَق لَجأَو َملغأ اوناك ةَباَحَّصلا نإ

 انأ :َلوَقَيَو ّيبنلا ٍةَروُص يِف ْمِهِدَحَأِل لثَُمَتَي َراَصْف مُهَدْعَب نَمِم ريِثَك ىلع
 3 لو ماع سس ره 20 »د 0 ”ةيع د --_ »# تناوب نادك نا عا. ؟

 003 م2 عقد 3 ماء مث م بلك 82ج ينم ىو عا هنتي و. 0 . 2
 رّوصت ناطيش ّوه امنإو «ةَسْفْن َتّيَمْلا ُهْنظَيَف َجِْئاَوَح ىَضَقَو ٍروُمَأ يِف ُهَمْلَكَو

 [159---73] . هتروصب

 هوم أ 2 نا م وسو عومم س2 موج بار م اع
 دبعي هنأ ْنْظَي ناك نإَو ءَناطْيَّشلا ُدْبْعَي اَمّنِإَف هللا َرْيَغ َدَبَع نَم لك ] 71١4

 5 001 م 0 م 0200 ءعئطع عم نع 8 -و يوحد 2 7 2 7 0 مرو

 مايإ تلوم دَكَيَلمْلِل ُلوقي مث اًعيج مهرثحي مويو#» :ىَلاَعَت َلاَقَو ءَءاَيِبْنَأْلاَو َةَكِئاَلَمْلا
 2 هما 3م 57 00 ال ا و 2 - هلا هرلا

 نجلا نودمعي أمك لب مهنود نم آنيَِو ثنأ كتحبس أولا ©9 َتوُدبَعَي اواك

 5١ ١[. :ابس) 46 نونو م مهراكحأ

 َنيِحِلاَصلاَو َءايِبْنأْلاَو َةَكِئاَلَمْلا ُدّبْعَي نَمِل ُنيِطاَيَّشلا ُلْثَمَتَت اَذَهِلَو 0 2 54 م5965 2 0001 هم - - ةا هاسوع
 م 7 ًَء مهل ًَ 0 -- و 03 0400 2 2 6. 3 000

 َوُه اَمْنِإَو «ٌّىِلَو وأ «ّىبْن وأ ُكَلَم مُهَبطاَح يِذَلا ْنَأ َنوئظَيِف «ُمُهَنوُبِطاَحُيَو
 - 01 مصرس هم ماسر و 35-0

 [1 8/1 .ٍةَكِئاَلَمْلا نِم اكلم هّسمن لَعَج ءَناطْيَش

 3 ها دب 3 خف ع . 22 ,<بى ل ؟ 5 3

 مُهاَرَي ال ٌتْيَح نِم ّسْنِْلا َنْوَرَي "''عُهَنَأ ٍنآْرَقْلا يِف يِذَلا 30.5 ]
 ءاَهيِف ٌسْنِإْلا مُهاَرَي ال ٍلاَح يِف َسْنإْلا َنْوَرَي مُهْنَأ يِضَتْقَي ٌقَح اَذَهَو «"”سنإلا سو عل ءعدك مش و م ير همس عكك يقع كاع كوم 5
 همضص 000 م - م 5 50 عامم و 8 .٠ م هوس

 ُرْيَغَو َنوُحِلاَّصلا مُهاَرَي دق لَب ؛ٍلاَحِب سْنِإلا نم ٌدَحَأ مُهاَرَي ال مُهْنأ هيِف َسْيَلَو

 ا ا 0 5 80 .٠ داو زرت ديا و ا ص هك م

 سْنإلا ةَدَرَم مُه ُنيِطاَيَّشلاَو ءلاَح لُك يِف مُهَنْوَرَي ال ْنِكَل ءاَضْيَأ َنيِحِلاَّصلا
 1 .َسيِلبإ ُدَلَو ٌّنِجْلا ٌعيِمَجَو ءٌّنِجْلاَو

 0 00 2 و 0000 نموا ع و مو 2

 مَ نإ هنإف ءاَهْلُك و ىف َفاَرْسِولا ناسنإلا نم دي 1 ناطْيَّشلا # نذل |

 اَمِل َراَغَي اَلَو «هللا ُهَضَعْبَأ ام َضْفْبُي ال ىَّنَح َةَمْحَّرلا ُهَل َنّيَر ٍةَمْحَّرلا ىَلِإ اًلِياَم
 رينو عادم وم

 .هنم هللا راعي

 .ٌّنجْلا :يأ (1)
 .[37 :فارعألا] «ٌعبرر ال ُتْيَح ْنِم ُءليمَو ٌوُه ْحَسَري ُهّنإ» :ىَلاَعَت هلْوَق يف امك (5)



 5 ناسنإلل هرّكَمو ناطيشلا
 تي!!! تل تسل

 ّنِم َكُرْثَي ىَّنَح للا ِتاَذ ٍرْيَغ يف َةَّدّسلا ُهَّل َنّيَر ٍةَّدِّشلا ىَلِإ اُلِئاَم ُهآَر نِإَو

 م .ُهَلوُسَرَو هللا هب ُرْمأَي اَم ٍةَمْحّرلاَو ٍةَلّصلاَو ِنيّللاَو َرْلاَو ِناَسْحِإْلا

 ةكألا لَم نإ نيهييكمْلا ِكْرّشلاَو ٍلاَلّضلاَو عّدبْلا ٍلْمَأ نِم ٌريِبَك 73111 ]
 6م

 ُهَلَأْسَيو ِوِرْبَق َدْنِع وب ُتيِغَتْسَي وأ «تكع وغَو ةنظعي يذلا دكنكي كيفتنيو وقد

 ُهْنَع َعْفَدَو ِءاَدَهْلا يف ُهاَنَأ دق ٌصْخُشلا َكِلَّذ ىَرَيَو مللت رخو اردت هَل و ُرِذْنَي دَقَو

 تأ اننا نقلا فيك ءاكنلل ير نع نشات نش هلأ 1

 مح َناَك 1

 2 معو 5 5 3 7 - ويم ه 892 همر

 اوُناَعَتْسا يِذَلا هِسْفَن خْيّشلا ىَلِإ 07 در

 سومر 6 6 ع ع حك 2 م مه هةموو

 لوفي يديم يصوي هر لا َراَص نيحلاكلا 0 اذه اع اع أ ةَداَبِعَو

 لعْفَأ اَنأ :َلوُقَيَو يِنِصْوَتْسَيْلَو يندجنتسيلو يب ْثْغَتْسَيْلَك ٌةَجاَح ْمُكِدَحَأِل تناك اذ
 هم

 تيرشت نيطابش كلو ذأ فرثب 11 وفر «يتايغ يف لالا منك ان يِتْوُم َدْعَب

 هللا ريغ َءاَعْدَو ه هللاب + ٌكاَرُشإْلا مُّهَل ُنْسَحَتَن ٌهَعاَبْنَأ ٌلِضْتَو ُهَلِضِْل ل ِهِتَروُص ىَلَع

 ام كباَحْصُأِب َكِتْوَم َدْعَب ُلَعْفَت اَنأ هبل يف يِقْلُت دق اَهْنَأَو ءهللا ٍرْيَغَ ةناكضالاو
 وو 00 * 2

 رمأيف وىبْلَق يِف َيِقْل ّيِهَلِإ باطِخ نِم اَذَه ُنَظَيَق كِتاَيَح يِف مهب لَعْفَت اَنُك
 .َكِلَّذب ٌهَباَحْصَأ

 لم مدخلا جاوناب وبات يف ةميخن نابت هَل َناَك نَم ِءاَلْؤَع نِم ُفِرْعَأَو

 َنوُنَأَي اوُراَص َتاَم اّمَلَق ءَكِلَذ ٍرْيَغَو ْمِهِتَئاَعِإَو هب َنيِئيِغَتْسُمْلا هباَحْصَأ ٍباَطِخ
 أ 0 ا

 َلْئاَسَر هباَحْصَأ ولا ول ِءْثْمَي ْمَل ُهَن أ ةوُروفُمَو عشلا ةروط يف مُهَدَع

 َُناَكَو لكاصر ده و اكوا اذه عاتأ لقنب يي و «باطخب

 ءْتْمَي ْمَل ّحْيَّشلا َّنَأَو ءِتاَماَرَكْلا نِم اَذَه نأ ُنْطَيَو ؛ٌَحْيّشلا اَذَه ٌبِحُيَو يِيّبِحُي -

 هييعِب ِنيِطاَيَّشلا ُماَلَك َوُه اذَِك ُمأَرَقَك ِِتوَم َدْعَ يل ُهَلَسْرَأ يِذَلا َماَلَكْلا يل َرَكْدَو



 ُهْنَْكك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ا

 ءاَوَهْلا يف يِنْوأَرَك يب اوُناَعتْسا مُهّنأ مهفرغأ نَمم ٍلحاَو ُرْيَغ يل َركذ دقو
 ُنَمْرَأْلا ىّراَصَنلا هب طاحأ نَم لْثِم ءِدِئاَدَّشلا َكْلِت َكْلَي نم ْمهتْضْلَخَو ْمهتَْن نأ دقو

 ول ءنْيِحِصاَتُم نِم ٌتاَفَطَلُم ٌبْثُك ُهَعَمَو ٌرُدَعْلا وب 0 وا

 ىَرَج امي َتْيَرَد ام يّنَأ مُهَل تْرَكَذَف ءَكِلَّذ وُحَنَو ُهوُلَتَمَل ُهَعَم ام ىَلَع اوُعَلا

 ا ل ل را شل لل ىلع لال حام مقل تنل ران ضأ

 ٌةَعْدِبَو ٌكْرِش َوُه لب ؛عوُرْشَمِب َسِيَل ُهوُلَعَف يِذَّلا َّنأ تْمِلَع دق اَنَأَو ءُتاَماَرَكْلا

 تاقئشملا ةَروَُم ىلع ٌروَصَك نيطاّيْس هذه نأ َمُهَل تنّيبَو دعب اَميِفا: يل نيت مث

 ا

 مهب َتاَعَتْسا نَّمِل ىَّرَج ل خوبشلا ِباَحْصَأ نِم ٍدِحاَو ٌرْيَغ يِل ىَكَحَو

 كلذ لْثِم اذ ِتاَوْمأَو ءاّيْخَأب او ا مهن ريتك قل ىَكَحَو ءَكِلَذ لْثِم

 َناَسْنإْلا يِوْغُت ٌنيِطاَيَسلاَو ٍيِطاَيَّشلا َنِم اَذَه نأ َفِرُع ىَّنَح اَذَه َضاُمَتْساَو

 .ٍناَكْمإْلا ٍبَسَحِب

 رْفُكْلاَو ٍرِهاَظلا ِكّْرَّشلا يف ُهْتَعَمْوَأ ماسلا َنيِد ُفِرْعَي اَل نَمِم َناَك ْنِإَك

 َلُكأَي نأ ةنرعاو هل َحَبْذَيَو ؛ ناطيشلل دمي ْنأَو هللا رُكْذَي ال نأ هتَرَمأَ ٍضْحَمْلا

 . َنشِحاَوَقْلا َلَعَْيو مّتلاَو هيما

 هللا كلهن 16 ةقيفخو 4 لَو ُهدْنِع ْنكَلَو ٌةَاَِوَو ُمالْسإ هيف ْخْيَّشلا َناَك نإَو

 ُفِرْعَي ال َوُهَو ِتاَماَرَك هللا ِءاَيِلْوَأل نأ ٍةَلْمَجْلا ُتْيَح نم َفَرَع دَّكَو لكي ُهَلوُسَر هب

 َكِلَذ ُفرْعَي وأ اًرِهاَظَو اًنِطاَب ٍلُسْرلا ٌعاَبْتاَو ىَوْفَتلاَو ُناَميِإْلا اهو ةياَلوْلا َلاَمَك

 قرفُي ام ةرِهاظلا مالْسِإْلا عِئاَرَشَو ٍنِطاَبْلا ٍناَميِإْلا ٍقِئاَمَح نِم ُفِرْعَي اَلَو اُلَمْجُم

 ال ٍرْمأِب ُنيِطاَيّشلا رم :باطيشلاو ةئاسنتلا يو: ةكامشكلا لاوخألا

 ِهيَلَب ىلإ ُهَنوُديِعُي 2 تاَقَرَعِب هب َنوُهِقَيَو ِءاَوَهْلا يف 7-8 َنوُلِمْحَي ٌةَراَتَ 0
 ه-

 مع رج اََو ُهَسأَر فدك اَلَو ِتيِقاَوَمْلا ىداَح َنيِح ْمُرْخَي مل هبال ٌسبال َوُهَو
 .ْمِرْحُمْلا ُهْنَع ُدّرَجَتي



 سبا ناسنإلل هرّكَمو ناطيشلا

 مسإ أح تت تحخحتح

 ءاَوَهْلا يف هب ٌريِطَتَو ُهَرْيَغَو ٍِسِدْفَمْلا َتْيَب ُهُرْوَرُتَف نجلا مُهَدَحَأ ُلِمحَت دَقَو

 ُهْيَرَأ اَمِّثَرَو تايلزألا ِةَنيِدَم لإ هب َبِهُذ ف هنأ ير دَكَو املا ىف هب ىِشمَتَو

 : معوجمر وَ

 .اًهِراَهْنَأ نم ُبَرْشَيَو َهَّنَجْلا ٍراَمِث نِم ُلُكأَي هنأ

 ليوط ُباَب اَذَه ّنكَل ُهُفِرْعَأ نَمِل ّمَقَو دَق ؟ ُهُفِرغَأ امم ُهُناَثْمَأَو ُهّلُك اّذَهَو

 [غ30 - 1 .وطسَب 0 اَذَه َسْيَل
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 ىلا َلوُسَر اي َكاَّيِإَو :اوُناَ ا ٍةكئالَمْلا ا دَقَو
 اَلِإ يِنُرُمْأَي الق :ٍةَياَوِر يِفَو «َمَّلْسَأَف ِهْيَلَع يِيَئاَعَأ هللا َّنأ الإ َياَّيِإَو :َلاَق
20 

 :ُلوُقَيَو ءٌمّضلاب (ُمَلْسَأَت) هيوَْي ةّْيَيُع ُنْبا َناَكَو هَداَقْلاَو ْمّلْسَتْسا :ْيأ

 . مِلْسُي ال َناطْيّشلا

 يي مل هلأ ىَلع ل رحب ال | يِنْرُمأَي اَل) : ىرخألا ةَياَوُرلا يِف ُهَلْوَق ّنِكل
 نَع ال هَتْلِؤَو ِهِعوْضُح نَع ٌةَياَنِك َكِلَذ َناَك نِإو .ةمالسإ اق شل ا

 ُروُهْفَمْلا ُرُدَعْلا َفَرَع دَّقَو ُُرِسَأَيَو َرِهاَظلا ُهَوُدَع ُلُجَّرلا ُرَهْفَي امك ءللاب ِناَميِ

 َكِلَذ ىَلَع ُهُبِقاَُي لب ُهلَبْمَي الك ءّرَّشلا نِم ِهْيَلَع وب ُريِشُي اَم ُفرْعَي َرِهاَقْلا َكِلَذ َّنأ
 هر

 ِهِحاَلَصِل ال وِزْجَعَو ِهِيَلِذل ِرْيَخِب اّلِإ ِْيَلَعٌريِشُي ال ُهّنَأ ىَلِإ ُهَعَم ُهَعَم ِهِراَهِقْناَل ُجاَتْحَيَف

 [ه 5/17 . هنيدو
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 اّمَأَو ءِءاَمَلُعْلا ٍقاَمّثاِب ٍةَرِخ +آلا يِف ٌبَّذَعُم [ّنجلا :يأ] مُمُرِفاَك 559

 .ِةَنَجْلا يف ُهَّنَأ ىَلَع ِءاَمَلُعْلا ٌروُهْمْجَف مُهْنِمْؤُم

 لفْزأ اَقَو باَقَِعَو 0 ل ءاّيحأ نجلا َناَك اَذِإَو
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 .(581) ملسم قلد



 ُهَدَلك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت بس اا

 ُهلوُسَرَو هللا َعّرَش اَمَك هللا ىَلِإ ِةَوْعدلاَو ٍرُكُْمْلا نع يَهّنلاَو ٍفوُرْعَمْلاِب رْمألا َنِم
 ُعَقْدَيَف َنوُدَتْعُمْلا ِهِب ُلِماَعُي اَمب اَوَدَتْعا اَذِإ مُهُلِماَعُيَو هلي ُىِبّنلا ُمُهاَعَد اَمُكَو

 .سنإلا َلْوَص ٌعْفْدَي امي مُهَلْوَص
 َّمَم سنولل َقِفَتُي امك ٍقْسِعَو ىّوَهَو ٍةَوْهَش نَع نوكي دق سنإلل مهَعرَصَو م ؟ءلإ ريوكش |نح هك م هدد سلام ل2 كل شع 1 5 وق م

 .ٌفوُرْعَم ٌريِثك اَذَهَو دلو اَمُهَنَِب ُدلوُيَو ّنِجْلاَو سْنإلا ْحَكاَنََي دو ءِسْإْلا
 امِإَو ءُهَضاَرْمِإ وأ ءْمِهِئاَدْعَأ ضْعَب َلْنَق اّمِإ ؛ْمِهِجِئاَوَح ٌضْعَب يِضْقَن دَقَو

 ُلْصْحَي يذلا َرّرَّصلا َّنكَلَو ءِلاَمْلا ٍضْعَب َراَضخِإ اَمِإَو ُهَتوُوْهَي نَم ٍضْعَب َبْلَج

 َناَك َناَمْيَلُس نأ مُهْنِم ٌريِك ُمُعْدَي ِروُمأْلا ِهذَهِب ّنجْلا َنوُمِدحَتْسَي َنيِذَلَو

 ناك :اوُناََو هُيِسْرُك تن اَهْنَلَعَجَو ٍرْفُكَو ٍرْحِس بْنُ ُنيِاََّشلا تَبتَك َتاَم اّمَ
 انهي تامِنَلُس يف باتكلا لهآ نم ًةقياع نملك وتب جلا ميني ثاعنلت
 ءاَلْؤَم :ِناَنيرَمْلا َلَضَق ءُناَمْيَلُس ُهَلعَف اَمَل ٌرِئاَج ّْقَح اَذَه َّنأ اَلْوَل :اوُناَق َنوُرَخآَو

 [43 53 .َرْحّسلا ْمِهِعاَبتاِب ِءاَلُؤَمَو ءَناَمْيَلُس يف ْمِهِحْدَقِ

 اَهْنِم اًئْيَش ْمُتيَأَر اَذَِف ءَرِماَوَع ِتوُيْبْلا ِِذَهِل َّنِإ» :هلكك هللا ُلوُسَر َلاَق 21935 ]
 ّنجْلا َلْئَك َّنأ َكِلَدَو ؛©"هَرِفاَك ُهَنِإَف هوُلُْفاَف اَّلِإَو َبَمَد ْنِإَف ءاَناَكَ اَهْيَلَع اوُجّرَحَن

 ّلُك يف ُمّرَحُم ُمْلُظلاَو «ٌقَح الب سنإلا ُلْئَك ُروُجي ال اَمُك ُروُجي ال ٌَنَح ٍرْيَعب
 كوط :ىَلاَعَت َلاَق لب ؛اًرِفاَك َناَك وَّلَو اًدَحَأ َمِلْظَي ْنَأ ٍدَحَأِل ّلِحَي الق ءِلاَح
 .[م :ةساملا7 وقتل ٌبَرْقَأ َوْه أوُلِدَعأ أرَ الآ 1ع ِوَرَك ُناكَه َُكئْجَ

 ِتاّيَحْلا ٍرَّوُص يف َنوُرَّرَصَتي «مِئاَهّبْلاَو سْنإْلا ِرَوُص يف َنوُرَّرَصَتَي ُنِجْلاَو
 ريِمَحْلاَو ٍلاَعِبْلاَو ٍلْيَكْلاَو مَتَعْلاَو ِرَمَبْلاَو ٍلبإْلا ٍرَّوُص يِفَو ءاَهرْيَغَو ٍبِراَمَعْلاَو

 [44/1] ١ .مدآ يني ِروُص يفد هرْبطلا روش يْفَ

 )١( ملسم هاور )5785(.



 ا ناسنإلا هرّكَمو ناطيشلا

 0 هد لس همه كماس ل 7 ل 03
 وأ َةَّبِحاَو اَهَّنَظَو َةَّبَحَتْسُم دم اَلَو َةَبِحاَو ْتَسْيَل َةَداَبِع َدَبَع نَم َلُك م36 ]

 [6 .ناطّيشلا هل َكِلذ َنِّيَر اَمْنِإَف : ةّيحَتَسَم 25 سمك ب 85 يك مهم سأل كه جو

 ْمِهِراَهِتناَو ْمهيْهْنَو نجلا ِرْمأَو ءرْكْذلاَو ٍءاَعَدلاِب ٌباَصملا ّىِرَب اذإ 7 : ًّ : 17 رع ءبد عأا مر ع 1 7

 .ُدوْصْفَمْلا لّصح :ماَلكْلا َنِم َكِلَذ وْحَنَو ْمِهِتْعَلَو مهْبَسَو

 َنوُمِلاَظلا مُهَن مُهَتْوَم وأ ٌّنِجْلا َنِم ٍةَفِئاَط َضَرَم ُنَمَضَتَي َكِلْذ َناَك ِنِإَ
 . مِهْيَلَع َّدَعَتي ْمَل ُحِلاَعُمْلا يِعاَّدلا يِقاّرلا َناَك اَذِإ ْمِهِسْمْ يف

 هُلوُسَرَو ِهِب هللا َرَمَأ يِذَّلا ِلْدَعْلا َكَلْسَم ْمِهِتَواَدَع عْفَد يِف َكَلَس نَم اَمَأَو

 ٍفوُهَلَملا ةَناَعِإَو مولظَمْلا رْضَن يف و هِلوُسَرَو هلل ٌعيِطُم َوُه لب ؛ْمُهْمِلْظَي مل ُهّنِإ

 مط اَلَو ءناخلاب كيَع ايف نبل يلا ّيِعْرّلا قير ٍبوُرْكَمْلا ِنَع ِسيِفَْتلاَو

 ْمِهِزْجَعِل اّمِإَو ءٌلِداَع ب ؛ ْمِهِيكِرْعَمِل ام ؛نِجْلا ِهيِذْؤُت ا اَذَه ُلْثِمَو ءِقوُنُخَمْلِل
2122 
 .0 ةنع

 نأ اذ لول يبي يِذْؤُت دَّقَك ٌفِيِعَض َوُهَو ِتيِراَمَعْلا َنِم ُنِجْلا َناَك نِإَو

 َكِلَد ِوْحَنَو ِءاَعَّدلاَو ٍةاَلَّصلاَو ِتاَدوَعْمْلاَو ّيِسْرَكْلا ٍةيآ لْفِم ٍذَوُعْلا ٍةَءاَرِقِب َرِرَكْحَي

 يف ةياجن هلت هيلع َوُطْلَسُم اهي يتلا وُ بدي نامإْلا يق اًمِم

 نإَو هيوُنْذِ ِْيَلَع َّقُدَعْلا ٌرصْنَي ْنَأ ْرَذْحَيْلَك ءِداَهِجْلا مظغَأ نِم اَذَهَو «وللا ٍليِبَس

 ِءاَلَبْلا ّنِم ُضَرَعَتَي الَق ءاَهَعْسُي هلا انمدن هللا تنلكت دلك ترد قذف 2 ناَك

 .ٌقيِطُي ال اَمِل

 نيا نوُيرَجُمْلا ترج لف . ٌيِسْرْْلا ُهيآ مِهْيَلَع هب ٌرِصَمْنَي اَم ِمّطْعَأ نو

 ال اَم ْمهِلاَوْخ لاقي يبا ل يف ردا م اه أ ةرخن ل

 ِسْمَن نع ِناَطْيَّشلا عَ يِف اًميِظَع نأ هَل َنِإَف و ِهَتَرَْك نم ظِبَضُنَي

 فاخيو لب هنم نكمتي ال هنإف مدلج ىلو نجلا نم فاخي نأ اذحا ىقر.نمل يتب. اذهلو )00(

 ملو نجلا عم لدعلا لمعتساو «هبر ىلع هلكوتو هنيقي هتيقي ,مظعو «يقارلا ناميإ يوق املكو ءهنم

 . هلهأ نم اًدحأ اودْؤُي 0 هوذدؤُي نأ اوباهو 2هنم اوفاخ : مهملظي



 ُهْنَلك مالسإلا خيش لئاسرو 8قواتف بيرقت يي
 02222222 بكم 7 ري

 ٍبَضَعْلاَو مْلُظلا لأ 6-0 «ُنيِطاَيَّسلا 2 نم نعَو عوُرْضَمْلا ِنَعَو ِناَسْنِإْلا

 ٍقْدِصِب يلع - اًذِإ ِةَيِدْصَتلاَو ِءاَكُمْلا عاَمّسلا ٍباَْرأَو ِبَرََلاَو ِةَوْهَّشلا ٍلْمَأَو

 ناوشإ دنع ام رظنيَو «ناطيشلا اًهلُيَكَي يتلا ُر وُمأْلا ِتَّلظَيَو «َنيِطاَيَّشلا ُتَحْفَد
2 

 . ٌيِناَطْيَش ِفرَصَتَو ةّيناَطْيَس ٍةَمَشاَكُم نِم ِنيِطاَّيَّشل اًمَّشلا

 َلاَق دَقَو ءاَرِفاَك وأ اًمِلْسُم َناَك ٌءاَوَس هُهْعْفَد ٌقِحَتْسَي يِدَتْعُمْلا لِئاَّصلاَو

 ليك نَمَو ديِهَش َوُهَق هد َنوُد لق نَمَو ٌديِهَش َوُهَ ِِلاَم َنوُذ ليف نَم١ : هلك نَا
 وّلَو موُلْظَمْلا ٍلاَم نع َعَقْدَي ْنَأ ُهَل ُموُلْظَمْلا َناَك ادِإَف .0”"2ُديِهَش َوُهَف ِهْنيِد َنوُد

 َناطْيشلا َّنِإَك ؛ِهيَمْرُحَو ِهنَدَبَو ِهِلْفَع نَع ُمَكْدَي ال فْيَكَك ءيِداَعْلا ٍلِئاَّصلا ِلْثَِ
 ْعِفَدْنَي ْمَل نِإَو «ٌيِينِإِب ٌيِسْنِإ ًةَّسِحاَف ُهَعَم َلَعْفَي دَقَو هْنَدَب يف ُهْبِقاَعُيَو ُهَلْفَع ُدِسْفُي

 و

 .ُهلْثَك َراَج ٍلْقْلب ال

 ُبَرْضَيَق ٍبْرَضلا ىلإ ُهْنَع نجلا ٍعْفَدَو ِعوٌرَْمْلا ِءاَريِإ يف ُجاَمْحَي دق اَذَِلَ
 ىَّنَح ءٌعوُرْصَمْلا ِهِ هب ٌسْحَي اَلَو َىَّنِجْلا ىَلَع فَي امن تردقلاو ةءادي زك

 ُنوُكَيَو هِنَدَب يف ُرْثَوُي اَلَو َكِلَذ نم ِءْيَضِب نسي ْمَل هنأ َرِيْحُيَو ٌعوُرْصَمْلا َّقيِفَي
 :لَقْأَو َرَْكأَو ٌةَيْرَض ٍةكامِعْرَأ ارا اينو رك هتلر ىلع وو اسنوك رددت

 ُحْرْضَيو ُحِبصَي ُُنجْلاَو ينِحْلا ىَلَع َوُه امنوا ةلتقلا يللا ىلع ذاك ل تبخي
 هم م لو عا دعم
 ٌةَريِثك ِتاَّرَم هاَنْيَرَجَو اَذَه ٌنَحَت اَنْلَعَف دق  اَمُك هقَدُدَعَتُم روُمأِ َنِِضاَحْلا ثدحيو

 . َنيِريثَك ٍقْلَح ٍةَرْضَحِب اًهفض 7 اًهْفْضَو لولي
00 

 ءْعَرْشُي الق :ُهاَنْعَم ُفَرْعُي اَل اّمِم ُبَتْكُيَو ُلاَقُي اَمِي مُهْيَلَع ُهَن ةناعيسالا .امأَو

 .ْمّرَحُم َكِلَذ َّنِإَف ؛ٌكْرِش هيف َناك ْنِإ اَمّيِس ال

 ّنِم اَئْيَش َكِلَذ َعَم َنوُؤَرْفَي دَقَو كت ديف اَرَعْلا لهأ ُلوَُي اي قاع

 هللا ُهَعَرَش اَمِب ٍءاَفْشِيْساِلا يِفَو ءِكّْرّشلا َنِم ةولرش اق 0 هَتوُرِهظُيَو ِنآُْقْلا

 يِواَدَتلا ٍِزاَوَج يف اوُعَراَتَت نِإَو َنوُمِلْسُمْلاَو .ِهِلْمَأَو ِكْرّشلا ِنَع يِنْعُي ام ُهُلوُسَرَو

 .(عالالا) دواد وبأو 21512 هححصو يزذمرتلا هآور قلد



 2 ناستالل هرّكَمو ناطيشلا
 دحإ 18 يي | بلل للتتتج

 ُروَجَي ال َكْرَّشلاَو َرْفُكْلا َّنأ يِف َنوُمَراَتَتَي الق ِءريِزْنِخْلاَو ٍةَتْيَمْلاَك ِتاَمَّرَحُمْلاِ

 .ٍلاَح لك يف مرحم مرحم َكِلَذ نذل ؛ لاب هب يواَدَتلا

 ُهبْلَك َناَك اّذِإ ُروُجَي اَمَنِإ َكَِذ َّنإَ 00 َدْنِع وب مُلَكّئلاَك اَذَه َسْيَلَو
 دا 5 | هب ل 20

 هب ّمّلَكَت وَلَو ءِوِيِحاَص ِبْلَقب ناك اّذِإ ُرْثَوُي اَمَنإ هب ُملكتلاَ ءناَميإْلاِب اًئعَمظُم

 ِئاَرعْلاِب ٌفِيَعْسُم ُهَبِحاَص ّنَأ فَرَع ا كاطيْلاَ ب م نامي لَك ٍَنَمظ

 تاَضملا ,ءاَرثإ ىلإ ةَروُرَه لَو «هب مّلكَتلا ىلإ ٌرْطضُم َهَرْكمْلا َنِإَف :اًضْيَأَو

 لَب ُرْثَؤُي الق مِئاَرَعْلاِب ُجِلاَعُي نَم ُرْثَؤُي امم َرَثكَأ ُرْثَوُي ال دك ُهّنَأ :اَمُهْدَحَ 0 0 2 2 2 - م
1 

 5١[ - ه"/169] .لِطاَبلا نع ىِنْعَي ام ّقَحْلا يف د نأ : يناَثلاَو

 ٍقيِدْضَنلا ِهْْجَو ىَلَع َناَك ْنِإ :”ْهُهُنأْسَي نَم ُلاَوُسَو ّنِجْلا ُلاَوُس مو
 ل

 َنيِعَبْرَأ ةاَلَص ُهَل لَبْقُت ْمَل ٍءْيَش نت ُهَلَأَسَف اَناَّرَع ىَنَأ نَم» :َلاَق لي َيِبَّنلا ِنَع
 ادي 0 21

 ام ةذنعو ءرخأ نطاب ركستو هلا قستتيل لوؤشملا لاشي ناك نإ امو

 . ٌرْياَج اَذَهَف ِهيزَك نم هقدِص هب ريمي

 نع مهلاؤسو 0 جالعل مهب لصتا نم فرعأو «نامزلا اذه يف ةرثكب دوجوم اذه )١(

 يف مهعم نولماعتي مهنأ نومعزي مهو «نجلا عم نولماعتي مهنأ ملعي وهو «مهلاح يضام

 رومأب هورمأي ىتح هب نوجردتيو «ةدابعلاو الا ضيرملا نورمأيو «عفنلاو ريخلا دودح

 الاومأ ضيرملا نم نويلطيو « ءمهعم لماعت نم كلذب ينثدح امك «هلوبب لستغي نأك «ةبيرغ

 نأ ثبلي امو «ةيفاعلا معطب رعشي نمزلا نم ةرتف دعبو «ىفشُيس هنأ نومعزيو ؛اًّدج ًةريثك
 .ٌدشأ وأ ناك ام ىلإ عجريو لوزت

 .(551720) ملسم 000



 2 مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت عقم بب
 2222 سيل بحجب 2س سس ب ل ل للسسسل | اا يح

 ْعَمْسَي امك ءٌنِجْلا ِنَع وب َنوُرِبْخُيَو ُهَتوُلوُقَي اَم ُعَمْسَي َناَك اّذِإ َكِلَّذَكَو

 ْعَمْسُي اَمُكَو دي اوُرتَيَك مُهَدْنِع ام اوُقرْعيِل ُراجُفْلاَ كلا لوك ام نومتتلا

 :ىَلاَعَت َلاَق اَمُك ؛ةَيب اّلِإ هيِذَك اَلَو ِهِقْدِصِب ُمّرْجُي الق تّتيَو - ٍقِساَمْلا َرَبَح

 .[5 :تارجحلا] «ًاويِبَسَف لبني قس داك هاج نإ»

 َكاَنُه َناكَو َرَمْع ُرَبَح ِهْيَلَع أطْبأ ُهّنأ يِرَعْشَأْلا ىَسوُم 0 دَقَو

 .ِةَقَدَّصلا لبإ مسي َرَمُع َكَرَت ُهَنأ ةَرَيْخأَك ُهْنَع ء ُهَلَأَسَك ءّنِحْلا َنِم ُنيِرَق اَهَل ٌةأَرْما

 مُهّنأ ربخأ يتلا ىلإ : ٌُصْخَش مدقق اَشْيج َلَسْرَأ َرَمُع نأ َرحآ ربح يِفَو

 اذه :َلاَقف هل كذف َكِلَذ نع ُرَمُح َنأَسَ عرسلا َعاَشَو يد ىلع اورَصَتْن

 َدْعَب ابق كلذ َدْعَي سنالا دي كلا نى قفلسملا ل ٌديِرَب 0

4 

 [5 0 . ماي ٍةّدعب كلَ

 هه <

 (مهريغو ءايلوالاب نيئيغتسملل نب نيطوشت لالضإ ن خف 0

 5 7 7 دكدَع ُدْنَع مَع ل ( ةتجاح يِضْْيَق كين اة يع كَتَجاَح

 .ُهَرْيَغ اَعَدَق هللاب َكَرْشَأ اّمَل ِهتَروُص يِف َنّئَمَت دق

 اوُرَكُذ يباَحْضُأ نم َة ةَفَِئاَط 3 ىَبَح ٌةَددَعَتِم ٌعِئاَقَو اَذَه نم ُفِرْعَأ انو

 ُرَحَآْلاَو ءِنَمْرَأْلا نِم اًِتاَح َناَك مُهُدَحَأ ءْمُهْتَباَصَ َدَياَدَش يِف يب اوُناَعَتْسا مُهَن
 دَقَو ِءاَوَهْلا يِف يِنَآَر يب َتاَعَتْسا امل ُهّنَأ مُهْنِم ّلُك َرْكَذَك «رتتلا نِم اًقِياَح َناَك

 !ُةَوُدَع ُهْنَع تْعْفَد

 ُناطْيَّشلا اَذَه اَمَنِإَو ءاَكْيَش ْمُكْنَع تْعََد اَلَو 00 ذأ مل يّنأ مهتْرَبْخَأَق

 . ىَلاَعَت هللاب َكَرْشَأ امل ُهاَوْعَأَك 000

 تيغتشت :ْمِهِباَحْصَأ م عم ْخياََمْلا 0 اًَذَكَمَو



 كن ب ناسنالل هرّكَمو ناطيشلا

 ل :ُحْبّشلا َكِلَذ ُلوُقَيَو ءُهَتَجاَح ىَضَقَو َءاَج دق دق َحْيَّشلا ىَريَ دا ملا
 . اًناَطْيَش َناَك َكِلَد نأ ُنّيبتَ ءاَذَهِب ْمَلْع

 اًمُهُدِقَتْعَي َناَك : ا يا

 ُلَعْفَتَو ٍءاَلُؤَم ءائَع ُعَفْذَن ُنْحَن كَبْلَق ٍبّيَط :ُهَّل اَلاَكَو ِءاَوَهْلا يف ُهاَيَنَأ اَمُهَنأَو

 م ال 0 ا هَل تْلُق «ٌعَتْصَنَو

 اًهيِف ٍةَّضِق وأ ِةَّيِضَقِب َناَسْنِإْلا َنوُرِبْخُي اوُناَك نِإَو َنيِطاَي اًيّشلا ّنِإَف ؛ِناَناطْيَش َمُهْن
 رد

 . نايا | َنوُرِبْخُي ّنِجْلا تَناَك اَمَك ءَكِلَذ َاكِمَأ َنوُبِذْكَي مهن ٌفْدِص

 َرتْكأ ُهُبِذَك َناَك ّنِجْلا ٍراَبْحَأ ني َيِه يلا ِهِيَفَشاَكُم ىَلَع َدَمَتْعا نَم اَذَهِلَو

 [ا15- 1 .هقذَص نم



 هنأ مالسإلا خيش لئاسرو ٌقواتف بيرقت عم |

 056 ىصاعملاو بونذلاو تامرحملا 5

 ُهَنِإَف ٍتاَمّرَحُمْلا ٍلْعِف وأ ٍتاَبِجاَوْلا ِكْرَتِب ٌرْهاَظّتلا ُهْنِم فِرُع نَم قل

 [[51/10] 2 .َبوُثَي ىَّبَح َكِلَذ ىَلَع ُهَل اًريِزعَت ِهْيَلَع ّمَّلَسُي اَكَو ٌَرَجْهُي نأ ٌقِحَتْسَي

 اًيَمُْح ُلَعْفَت امه َعّطغَأ سوُفْنلاِب ُلَعْفَت ءِسوُفْنلا ٌرْمََح َيِح :ُفِزاَعَمْلا 53.

 ىَلِإَو شِحاَوَمْلا ىَلِ اوُناَمَو ءُكْرّشلا ْمِهيِف َلَح ٍتاَوضألاب اوُرِكَس اَذِإَف ءِسوُوْكْلا
 [417/] ."َنوُنْوَيَو هللا ْمّرَح يتلا َسْفَنلا َنولتقَيَو َنوُكِرْشُيَق ءملظلا ١ 2 و 0 ت0 رو 93 ءوورر 5 3 00

 عَمْج تالت َكَرَ نَم» :َلاَق ُهّنأ لَك يِبْللا نَع (حيِحّصلا» يف َتَبَت 11

 وَ نم ٍبْلَك ىلع عبط ناك ادب "ويلك ىَلَع هللا َمَبط ٍرُْع رْبَع ني نواه

 اَلَو ٌةَضيرَف اَلَو َةَعْمُج اَلَو اًرْهظ يَّلَصُي اَل نَمِب فْيَكَم ٌرْهظلا ىَّلَص نِإَو َعَمْجْلا

 ]١/[ .ٌةَلِفاَ

 َيِشُخ ٌءاَوَس ءاَفَلَحَو اَمَّلَس ِءاَمَلُعْلا ِرَثْكَأ َدْنِع ُحاَبُي ال ُءاَنْمِيْساِلا 557

 ا أ تَنَعْلا

 ق2َّتَنَعْلا» َىِشَخ نَمِل ّوُه امن هيف دّمْحَأ نَع

 هَل َحيِبأَ َكِلَد يف عوُفرْلا نم هِيَ 12 فاحت ديد يش اولا ىنزلا َوُهَر
 .هيَوْهَشَو ِهيَنَع ِةَدِش ٍريِسْكَتِل َكِلد

 ٍلاَح يف َرّكَّذَتَي ْنأِب ؛ٌةَداَع وأ اَرُكَدَت زأ اةدلت كيد رهف ققانأر

 ُهْرْيَغ اَلَو دّمْخَأ وب ُلوُقَي ال ٌمّرَحُم هلك اذه اهم اكت هناك ةرزيش هفاتكمتا

 )١( دواد وبأ هاور )٠١87(., يئاسنلاو )١759(, دمحأ مامإلاو )15494(.



 بو | يصاعملاو بونذلاو تامرحملا

 كاراكو

 نما ال تاكحاولا نم'اذه: نق ٌرْجَصَلاَو دكا

 [ .ِتاّبَحَتْسمْلا

 0 و طا هس

 ديف بجو و

 ىَلِإ مُهُرَطَنَو ّنِهِب مُهُوَّلُحَو تناَجَأْلا َءاَسّنلا ٍلاَجّرلا 0 اًمأَف 29+

 ٍنيّدلا نِم َكِلَذ َلَعَج نَمَو «َنيِمِلْسُمْلا ٍقاَمّثاِب ٌماَرَح اَذَهَق :َّنُهْنِ م ِةَنِطاَبْلا ِةَئيرلا

 عم . ِنيِطاَيَّسلا ٍناَوْخِإ نِم َّوُهَف

 ٍِطوُل مْوَق ّلَمَع ُلَمْعَي ُهوُمْئْدَجَو نم» :لك قبنلا نع ِنََسلا يف 25

 .«هب َلوُعْفَمْلاَو َلِعاَمْلا اوُلُئاَ

 : ٍلَْْلا ٍةَمِص يِف اوُعَوتت نِكَل ءاَعيِوَج اَمِهِلْثَق ىَلَع ُةَباَحّصلا َنَقَا اَدَِلَ

 مالو

 قه وبار نظنلاو ةيشلو قرثألا ةَلْبْقب ذذلتلا دنع ةقدعاقلا كناَعُنَمُم كلَذُكَو

 ةيجألا املا نقف كلذك هه اك َنيِمِلْسُمْلا ٍقاَقَئاِب ب ماَرَح

 هللا ذّلِإ ُهَمَلْنَي ال ام كاَسْتلا ىلع تاَوِضَألاَو رّوضلا ةّئْثِف نم لد َدقَو
 [هئغه ه3 :هكِلَذب ُحوُيّشلا ٌرباَكَأ َفّرَتْغا ىَّتَح 20 م

 اًمِجِدَحَأ ُمْلظ َنَّت ْنِإَف ءاَمْهْرْمُأ َرِظُن اًمَصَتخا دك ِناَصْخَّشلا َناَك ْنإ
 :لضفأ ُوْفَعْلاَو وْفَعْلاَو ِءاَقِيِتْساِلا َنْيَب ٍراِّخْلاِب ُموُلْظَمْلا َناَك يا عم ره. د

 .سأب الف ةجاحلا عم اميس ال اهمدع عم امأ «ةوهشب وأ ٍةذلب ِهْيَلِإ ٌرطْنلاَو هّسْمَل ناك اذإ اذه )١(



 هناك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت عقم رى.
 كششلا “ د

 َدْنِع هب َّلَعَف اَمُك ُهَمِطْلَي وأ ُهَبِرْضَي ْنَأ ُهَلَق مظل وأ ٍبْرَضِب ُهُمْلَظ َناَك ْنِإَف 6 ءاس4 )نسج ميسو أع 5 مس هاش 55 خ12 م5 600 هم عن 7 < رت 1
3 7< 2 

 22 رب دو 1-2 6 كا | 0 2
 .ةنسلا تءاج كلذبَو ةّمِئَأْلا نم ريِثَكَو يلسلا ريِهامج

 رر ر

 اود , د د“ قلما عع عار همت مام يدل
 .ٌكِلَُذ ىف َصاَصِق الَو ٌبْدَّوَي هنإ : ليق دقَو

 ٌّقَح ىَلَع ٌناَوْذُع هيف نُكَي ْمّل اَذإ ُهّبَس اَم لْثِم ُهَبْسَي ْنَأ ُهَلَق ُهَبَس دق َناَك نِإَ
 .مِلاَطلا رْيَغ ىَلَع وأ لل ل

 ّنَعَل اًذِإَق ءَكِلَذ لْئِم ُهَل َلوُقَي ْنَأ ُهَلَق وِوْحَنَو ٍبْلَك مشاب ُهاَمَس وأ ُهَنَعَل اًذِإ

 .ُهْمِلظَي ْمَل ُهَنَِل ؛ُهاَبَأ َنَعْلَي ْنَأ ُهَل نُكَي ْمَل ُهاَبَأ

 مارح جلد ذ :ايبذح هيلع يرتمي د ردح ةيلع ىرتفا لإو ٌماَرَح بِْذَكْلا ّنأِل ؛اَبِذَك ِهْيَلَع َىرَتْفَي ْنأ ُهَل نكي ْمَل اًيِذَك ِهُْيَلَع ىَرَتْفا نإَو

 [0144 31 .هللا ٌّقَحِل

 :َنيِمِلْسُمْلا عاَمْجِإِب ٌماَرَح ٍبراَقَعْلاَو ٍتاَّيَحْلا ْلُكأَو ِثِئاَبَحْلا لك م هو. م 7-2 2200076 5-2: ورك م6 هع
 َميِرْحَتلا َدَمَتْعا نَمَو «َلِتْق اَلِإَو َباَت ْنِإَف ُباَتَتْسُي ُهْنِإَف َكِلْذِل اًلِحَتْسُم اَهْلَكَأ نَمَق 2 00 دعت 2 2 ل ا ممم كج سو ىلا م اا

 01 .ِهِلوُسَرَو هلل ٍصاَع ٌّقِساَف ُهَنِإَ اًهَلُكَأَو

 ٍةَقِرَّسلاَو ىنزلاك ؛ِةَرِخآْلا يِف وأ اَيْنّذلا يِف َّدَح اًهيِف اَم َيِه ُرْئاَبُكْلا ها هن اس 2 - 4 ٠ ًَ 2 ن4 سمس اء دم ا
 وهو ةرخآلا يِف دودح اهيف يتلا بونذلاكو «ايندلا يف دودح اًهيِف يِتْلا يفْذَقْلاَو 01 500 ىف دعو 000 0 م م 2م ىلا غو 0 » 20
 022 2 07 0 نة 0 8 5 3س 8 ع ع5 7

 ةنجلا عنمو منهج و و هللا بضع هيف يذلا ب م 2ص ع .ِةَّنَجْلا ْمْنَمَو ْمنَهَج وأ ُهْتَنْعَلَو هللا ُبَضَعغ هيف يِذَلا بْنذلا ُلْثِم ءُصاَخْلا ٌديِعَوْلا

]0 

 َةَحِئاَر ْمُّسَي الو َةّنَجْلا ُلُحْدَي ال ُهّنأِب ُهبِحاَص َدَعْوُت ٍبْنَد لُك َكِلَذَكَو
 رئابحلا نم ةهلهف عونا هبح و انه سي نم :هيف ليفو .رئاَبكْلا نِم اهلك ِهِذَهَف ءّمِْنآ هبحاَص ْنأَو اَنِم ُهلَعَف نم :هيف نجما هم 3 0001 نك عر 75 عا 2 0 ا ا و 0

]107/1[ 

 يِنْرَي نَم َلْثِم ِءِرْدَقْلا يف اَيَوَنْسا اَذإ ٍرْمحْلا ٍبْرُش نم مّظغَأ ىنزلا 7314 9 - ٠.25 ١ ءادومر< 6 3 هم5 0 2.5 5 535
 3 1 هو رادع ضهلا ه4 ىكرعل 55 دف م5, صآك2< عهم ءدهممأ؟ م ةلع هس
 اننرش نول نعلم حار رك اّلَجَر نأ َرَْدَق اذإ اماف «ةرم رمحلا برْشَيَو ٌةَرَم

 .َكاَذ نِم َمظْعَأ ُنوُكَي د اَذَهَق ٍرْمَحْلا



 جمس يصاعملاو بوتذلاو تامرحملا

 هم .- هس عك سومه هر ع يمل كهل هو و, ه8 لج
 . ٍرْمْحْلا ٍبْرُش ىَلَع ٌرِصمْلا نِم اًرْيَخ َناَك َباَتَو َةَرَم ىَنَز ول هنأ اَمُك

 2 م ع ماس ماس هم ماو 0 مت 5-0-5 ص -
 .رخآ ِتاَكيَس نِم هب َنرتْمَي اَميَو هيلع رارصإلابو هراّركَتب ظلغتي ٌبنْذلاَو

 ءوباذَع نِم لجو هللا نِم ٌفِياَح َمُهَو ىَنَز َِناَّزلا نأ انّرَدَق ول َكِلَذَكَو 22 قا. : نما ىناهع , " قع" د يمول كوالا قو قت
 .ِهْجَوْلا اَذَه نِم َمَظعَأ ُهَبْنَد َناَك هللا ُبِقاَرُي ال اُلِفاَغ ايِهاَل ُبَرْشَي َتِراَّشلاَو ولا اس 2 6-5 2 5 ىكءاإت مم دك هموم م 2 ع

 نأ مك بكانلظلنب اتاني نركتت دقو اهنفكي 1غ فوتنلاب نركفي دقق 2 --َ - ع - 7 2 هي: 8 وع 2 2 ما 2 2 7 م5 52
 0 و

- 0 

 داو راو عا ارا 4 مور ما م < مر 2 ارا
 [د501/1-١306] .اًهّرْغَصَي ام اهب نرتقي دقَو اًهَمظَعي اَم اهب نرتقي دق ِتاَنَسَحْلا

 ملف نع ناكر اذهزو 1ناكز الت مرحعلا ليو وجواز دز رك
 [31/7 11 ألا ىضغ نإ لاقي ُهْنَع هن

 ٌلْعِف ال ٍتاَبِحاَوْلا ْمَدَع َوُه ٍبوُنَذلا ّلْصَأ نأ ِةَريبَك ٍةَدِعاَف يِف تْرَّرَق 53 ”6م. 01 - 0 م 2 < يم 2 0 - 2 5 همم

 ٌلْصَأ َراَصَف ءِتاَبِجاَوْلا ِمَدَعِل َعَمَو اَمّنِإ ٍتاَمَّرَحُمْلا َلْغِف َّنَأَو ءَتاَمَّرَحُمْل
7 7 2 2 

 041 . ِتاَبِجاَوْلا َمَدَع ٍبوُنَذلا

 نب اَعِفاَن اّمْلِع اًمِلاَع َناَك ولك اّلِإَو ءِلْهَجْلِل ٌمِجْرَت اَهْلُك ثاكّيّسلا 23351 ] 5 ميك م ا ميوام ه2 22 قع هم 6 رو 2
 .لِقاَعْلا ُةّيصاَح اَذَه ّنِإَو ُهَلَعْفَي ْمَل اًحِجاَر اَرّرَض ُهَرضَي اَذَه َلْعِف

 ٍطوُقٌسلاَك ؛اًحِجاَر اًرَّرَض ُهرُضَي ُهّنَأ ُمْلْعَي ام ٍتاَنَّسَحْلا نِم َناَك اّذِإ اَذَهِلَو

 ران ٍلوُُد وأ ءِلْئاَم طْئاح ٍبْنَجيب ٍروُرُمْلا وأ ءٌةُقِرْغُي ِرَهَن يف وأ ءِلاَع ٍناَكَم نِم

 ال ُرّرَض اذه َّنأب ِهِمْلِعِل ُهَلَعْفَي ْمَل ءكِلَّذ وْحَنَو ٍرْحَبْلا يف ِهِلاَم يْمَر وأ ءَوَججَأَتُم
 . مدلل 0000

| 

٠. 
 رة

  لِفاَعْلاَو يِهاَّسلاَو ءِنوُْجَمْلاَو ءئِبّصلاَك  ُهرُضَي اَذَه َّنأ ْمَلْعَي ْمَل نَمَو

 كك هكمأ ساه ءوم 5 سما عش عظيم رس عم د86 هم
 نأ ِهْنَظِلَف  ِهْيَلَع ٍرَرّضلا نم هيف ام ِهِمَلِع ٌعَم  ُهَرْضَي اَم ىلَع َمَدقَأ نَمَو

 7 ما كمه
 . ةحجار هتعفنم

 . لْهَجْلا َعَم اّلِإ ٍتاكيَّسلا ٍلْعِفِب لِقَتْسَي ال ُهَدْحَو ىَوَمْلاَو
 ص



 ها مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ماع

 هل

 :اًحِجاَر اًرَّرَض ُهرْضَي كِيَّذ َّنأ اًعظَم َمِلَع اًذِإ ىَوَهْلا ٌبِحاَصَق اّلِإَو

 اَلَق ءاَمَرْضَي اَمِل اًضْعُيَو ءاَهَعْمْنَي اَمِل اًبح سفنلا ىِف َلَعَج ىَلاَعَت هللا نإف 6 --ٌ هن د «”ب هريس م وم 6م 5 82 9 0 ا هاج ها نو

 . لْقَعْلا ٍفْعَضِل ناك ُهْتَلَعَف ىَنَم لب ؛اًحِجاَر اًرَرَض اَهّرْضَي ُهَنَأِب ُمِزَجَت اَم ُلَعْفَت

 .اسِح وُدَو ءىَهُت وُدَو ُلِقاَع ُهّنأِب اَذَه ُفَصوُي اَذَهِلَو
 َنِإَف ةنيلقتلا ِدَّرَجُم نِم ال ءِناَطْيَّشلا نِم ٌميِظَعْلا ُماَلَمْلا َناَك اَذَهِلَو

 ءٍنِساَحَمْلا نِم اَهِف ام اَهَّلُرُكْذَيَو ءاَهب اَهرْمأَيَو «ِتاَيَسلا اَهَّ ُنْيَرُي َناطْيَّسلا

 مع ل2 اسوم أعلا ُءَرَحَو *فجصلا : تامكلا ذة ىارلا فق أَو
 مهرضت اًهِنَْوكِب ملعلا مدعو ءلّهجلا :ٍتاّكيسلا يِف َنسانلا عقوي ام لص

 . اًحِجاَر اَعْفَت مُهْعَمْنت هنأ ٌنَظ و

 0 هل هك ل و دأب يرتاح م 2 ىلا 7 لا تم ما 61 --0-

 ني كربون رش قه, هوثلا َنوُلَمَعَب تيذأل ولأ َلَع ُدَبوَتلا اَمَّنإإ8 :ىّلاَعَت هلؤَف

6 

 2 هط سا 27 كا ه صام ةه

 َوُهَف هللا ىَصَع نَم لُكَو ءْنْكَي ْمَلو

 ."'هَهَدْعَب نَمَو َنوُعِباَتلا َلاَق كِيَّذَكَو

 وأ «عطنتلاو ددشتلا ناسنإلل ناطيشلا نيزي دقف ءاّمئاد اًدومحم سيل سفنلا ىوه ةفلاخمف )١(
 ةياغ هلمع نأو ءهاوه فلاخُي هنأ نظي وهو كلذ لعفيف ءسانلا كرتو دهزلا ىف ةغلابملا
 .ناطيشلا تاوطخ عبتا ام هنيدبو هللاب اًملاع ناك ولف «ءلهجلا كلذ ساسأو !حالصلا
 .فارحنالاو لالضلا ساسأ لهجلاو «تابثلاو ةيادهلا ساسأ وه ملعلاف

 :عفانلا ملعلاو حلاصلا لمعلاو ةعاطلا يف رصقي وأ «ىلاعت هللا يصعي دحأ لك نأ كلذو (؟)

 هنيد يف حلاصلا لمعلل هتجاحب هتفرعم ةلقو «هيلع هقحو «هبر ماقمب هملع صقن نم وه امنإف
 . هترخاو هايندو



 ع بس ]| يصاعملاو بونذلاو تامرحملا
 بأ 8

 :رطاف] «ًاوكملعْلا وِداَبِع نم هَ 0 امو :ىَلاَعَت ِهلْوَق :كِلَّذ ُنّيَبُي اَمِمَو

 :ىَلاَعَت َلاَق اَمُك .ٌمِلاَع َوُهَف :ُهَتَيِصْعَم َكَرَتَو ةقالطأَو شح نم لكَ ا[
 سورس معرس هر كل نال سرور صاع اساسا ةجحرص ردي حس 3 كم  ممرار سرت

 ىوتس له لق فير ةمحر ا ل رذح امياَفو اًدجاَس ٍلِتْلا َءاَناَء تق وه نَتأ>

 14 ب وعم
 5 :رمرزلا] 1 ل نب و نوماعي َنبذَلأ

 نأ ىضَتْقَي .[18 :رطان] «ًاوملعلا ِداَبِع ْنِم هلأ ىَنْحي اَِإط 77 هلوَق
 نواس ىلا ورم مر ىو مأالجا ي«فواش روج 5 2 0
 1١1١[ - م11 0 ٍلاَع الإ هاشخي ال هنإف . ِمِلاَع وهف هللا َىِشَح نم لك

 ْمَّرَحُم ُهّنَأ ُمَّلْعَي يِذَلا َلَعْفَي ْنَأ ُهَل لِحَي اَلَق ِهِسْفَن يِف ُناَسْنِإْلا ام ا يورو عاقك وكم كام روفر ه« وع ثم را عع هما 0 ع رف
 4-0 وعم صةر سم صهر ى يا رعي ب م تاتو هر وع و و 034

 يجر ُهتَدْسْفَم وأ ٌةَدَسْنَم الإ نوكي ال اَذَه ناك هللا ةغالع ىلع ُهْنيِعَي هنأ هلل

 [ . هيَحْلْصَم ىَلَع
 027 27 1 ١ + فز 2 اق الا

 ىأَر هنأ يدراطعلا ٍءاَجَر يب نع '' ا(ِوِحيِحص» يِف يِراَحْبْلا َرْكَذ كننخن |

 7 روسو ه[س و
 ا ل هيلع ُدوُرَقْلا َتَعَمَتْجاَف ةدرِقب يِنْزَي اًدرَق ةِهاَجْلا يف

 لم عص

 ةقرسلاو ىنزلا نم ةرهاظلا تامرحملا كرت نم َّنأ :نهذلا ىلإ ردابتملا دوصقملا سيل )١(
 !ملاع وهف اهوحنو مايصلاو ةالصلاك ةداتعملا ةرهاظلا تادايعلاب ماقو ءاهوحنو

 لامعألاب ماقو «ءنظلا ءوسو دسحلاك ةيفخلاو ةرهاظلا تامرحملا بنتجا نم نأ دوصقملا لب
 «هيلع لكوتلاو «هللاب ةقثلاو ءهسفنل بحي امك هيخأل هتبحم نم «ةئطابلاو ةرهاظلا ةحلاصلا

 بئتجاو ءهيلإ سانلا اعدو هعفني امب لمعف ءرشلاو ريخلا نطاوم فرعو ؛«تاهبشلا بنتجاو
 هللا يشخ يذلا ملاعلا وه اذهف .هللا يف ىذألا ىلع ربصو ءهنم سانلا رذحو هّرضي ام

 امأف «لطابلاو قحلاو ءرشلاو ريخلا نيب هب قرفي ٌملع هدنع نوكي ْنأ اذه نم مزليو «ىلاعت
 يحلاص لاح وه امك «ةلدألل ٍةفرعم نود هريغ اًدلقم يصاعملا بنتجيو تاعاطلا لمعي يذلا

 أطخلا رودص نألو « ءملاع هنأب فصوُي ال دلقملا نأل ؛ ؛ملاع هنأب فصوُي الف ءاّبلاغ ماوعلا

 .ملعأ هللاو «ريثك داّبْعلا نم لالضلاو
 :ةثالث ءاملعلا :ةصالخلاو

 كلذ اًدخآ «هتيصعم بنتجيو «هتعاطب لمعي يذلا وهو هللا رمأب اًملاع سيل هللاب ملاع :لوألا

 .ديلقتلاب ال .صوصنلاو ةلدألا نم

 .ةيآلا نم لوألا دوصقملا وه اذهو

 ةعيرشلا ليصافت ملعيو «هيهنو هرمأ ملعي يذلا وهو ءهللاب اًملاع سيل هللا رمأب ملاع : يناثلا

 .اًديأ لمعي ال وأ هملعب لمعلا ليلق هنكلو «ةلدألاب
 .مهلمكأو مهلضفأ وهو .هللا رمأب ملاع هللاب ملاع :ثلاثلا

 .("3859) (؟)



 هنو مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت اع

 دق ٍرْيَطلا نم اَعْوَن عِياَج يِف ىأر ُهَنَأ َنيِقِداَّصلا خوُيّشلا ضْعَب يِيَنَّدَح دَقَو

 ضبا يدق ادن ءريَطلا ني َرَكآ ٍسْج ٍِضْيِي ءاَجو ُةَضِيَي مالا ٌدَحأ ؛ ضاَب

 َنُهْنِم َعَمَتْجا ىَّلَح ُهَسْنِج ُبْلظَي ُرَكَّذلا َلَعَجَف ٠ «ٍسْنِجْلا ريغ نم ُحاَرِفْلا تجرح
 . اَهوُلَدَك ىَّبَح ىتثألاب اوُلاَز اَمَك ٌّدَدَع

 .مِئاَهَْلا ٍةداَع يف ٌفوُرْعَم اّذَه ُلْثمَو
 ]147/١5[  .اًهَيَهاَرَكَو اًهِجاَبْقِتْسا ىَلَع ٍضْزألا لْهَأ ّىَقَتا امم ُنسِحاَوَفْلاَو

 دّمَف ُهاَذآ نم َّنِإَف ءِتاَمّرَحُمْلا مظغَأ نِم ٍلوُسَّرلا ىَدَأ َّنأ ٌموُنْعَم 73954]

 وأ هّمَدِر ِهِنْوَكِل َلِيُق ُهَّنِإ ليِق ٌءاَوَس َقَمَأْلا ِقاَمَّتاِب ٌبِجاَو ِهُباَس ُلْبَقَو هللا ىَذَآ

 [159/1] :ةودحلا نم اًذَخ ٌباَّسلا ُلْثَق َراَصض نأ َتَبَجَوَأ هم هد

 . ٌةَرِهاَلُظ اهني هع تَناَك ٌةَرِهاظ تَناَك اَذِإ ةّيِصْعَمْلا 759ه

 ِنَسَحْلا نَع َكِلُذ َيِوُر امك ةَبْيِغ ٍروُجُفْلاَو عَدبْلا ٍنِلْعُمْلِل نكي مل اَذَهِلَو

 َكِلَذ .ىتذأو هل قيملستْلا هب 5 ٌّقَحَتْسا َكِلَذ َنَلْغَأ امل ُهْنَأِل ؛ِهرْيَغَو ّيِرَضَبْل

 ْرَكْذُيَو ّمَذُي ْمَل وّلَو .وقلاكم نو ةنع الا تت رجوي لعلي ذأ

 لَمَح اَمَّبَرَو «ُنمانلا هب ّرَتْغاَل ة ٍةَعْدِبْلا 21 ةيضقخلاو ِروُجْمْلا نِم ِهيِف اَمِب
 لل

 ب ه5

 اًروفَو ا وه اًضْيَأ َداَدْرَيَو ىقْيَلَع وه اَم َبكَتِرَي ْنَأ ىَلَع مُهَضْعَب

 ِهتَبْحُم نَعَو َكِلَذ نَع ُهرْيَغ ٌكفَكْناَو ٌفَكْلا ِهيِف اًمب ّرِكُذ اًذِإَف ءاًيِضاَعَمَو

 [81/1] ل

 لب ؛ُهُؤاَلَب ُنُكْسَي مَّرَحُمب ٌءاَتْمَيْسا ُهَل لَصَح اَذإ ُهَّنأ َناَطلا نْظَي ال مؤ ]|

 ُهَنِإَف ءِلآَمْلا يِف ٍضَرَمْلاَو ءِءاَلَبْلا يِ َةَداَيِزَو ءاَميِظَع اًجاَعِزْلا ُهَل ُبِجوُي َكِلَذ

 اًريِسَع اًَميِظَع هَ اًضرَم َكِلَذ ُهَبَفْعَأ «ِهِعاَتمِيْسا 93 َبيِقَع 2 ام 5 مّؤاَلَب ركساإو

 ماكَْحِتْسا َلْبَ امُهاَنْدَأ ٍلاَمِيْحاِب ٍنْيَرَرَّصلا مظغَأ ُم ْعْفَد بج ُبِجاَوْلا لَب ؛ُهْنِه ُصّلَخَتَي ال



 2 لا يصاعملاو بوتذلاو تامرحملا

 عِفاَّنلا جالا ملأ نأ موُلْعَمْلا نِمَو ءبطَعْلاَو ِكاَلَهْلا ىَلإ هب ىَماَرَت يِذَّلا ِءاّدلا

 . يِتاَبْلا ٍضَرَمْلا مَلَأ نم ُتَحَأَو ,

 اهب هللا ُحِلْضُي ةَعِفاَن ٌةَيِودَأ اَهَلُك َةّيِعْرَّشلا ٍتاَبوُقُعْلا َّنأ كل ُنّيَبََي اَذَهِبَو
 :يلاعت هلْوَق ىف ةلخاّذلا م مهب فار ِهِداَبِعِب هللا ٌةَمَحَر نم َيِهَو ءبوُلُقْلا قر هوو 0

 ٠[. 4 : ءايبن الا] < تلح تمللعلا ل را ىلا آم آمو#

 َناَعَأ يِذَّلا َوُهَف :ضيرَمْلاِب اَمُدِحَي ٍةَمأَرِل َةَعِفاَنلا َةَمْحّرلا ِهِذَه َكَرَت نَمَق

 :ةقيخأ لماخ َكِلَذ يف َوُه ذإ َرْيَخْلا لإ ٌديِرُي اَل َناَك نِإَو ءِهِكاََمَو ِهباَذَع ىَلَع

 ْمِهِداَلْوَأ نم ُهَنوُبَرُي نَمِيَو ءْمُهاَضْرَمِب ٍلاّهَجْلا ٍلاَجّرلاَو ِءاَسْنلا ٌضْعَب ُهَلَعْفَي اَمُك

 ةوكرطيو رشا نم هنوني ام ىَلَع ْمهتيوُفعَ ميت كر يف ْمِهِرْيََو مهِناَمْلِعَ
 . ْمِهِكاَلَهَو ْمِهَتَواَذَعَو ْمِهِداَسَف َبَبَس َكِلَّذ وكي مهب َةَقَأَر ؛ ِرْيَخْلا نِم

 ]586/66-159١[

 ءِلاَجّرلا نِم َنيَِنَحُمْلا َنَعَل لب َىِنلا َّنأ اَمِلْسُم الإ ُةَعاَمَجْلا ىَوَر ملة ]

 . يك نم مُهوُجِرْخَأ» :َلاَقَو ِءاَسْنلا نم تالجرتملاو

 يف اَنيِل مُهُتيِنأَتَو مُهُتيرْحَت َناَك اَمَنِإ ءىَرْبُكْلا ٍةَسِحاَمْلاِ َنْوَمْرُي اوُنوُكي ْمَلَو
 .َنهيِعلَك اًبعَلَو ِءاَسْنلا ٍباَضْيَك ٍلْجْرَأْلاَو يِدْنَأْلا يِف اًباَضِعَو ءِلْوَقْلا

 نأ ٌموُلْعَمْف ءِتوُيِبْلا نِم ِءاَلُؤَه لْثِم جاَرْخِإب َرَمَأ دق لَك ُيِبّنلا َناَك اَذِإَق

 «هْيِساَحُم نم ُهَنوُدِهاَشُي اَمِبَو هب ٍِ ٍعاَتْمِيْسإِلاَو هِسْفَن نِم َلاَجّرلا 0 يذلا

 ٍرُهظَأ ٍنْيَب نِم ْفّنلاِب ُقَحَأ َوُهَو ِءاَلْؤَه نِم ٌّرَش :هب ىَرْبُكْلا ٍةَّسِحاَمْلا ٍلْعِفَو

 . ْمُهْنَع ِهِجاَرْخِإَو نيفلْسُمْلا

 ْتْيَحِب ُهَدَرَط وه لَه :ٍضْرَأْلا نِم ٍبِراَحُمْلا يف يف ُءاَمْلُعْلا َعّراَتَت اَذَهِلَو

 ؟اَّذَعَو اذه نم ُماَمإْل هاري ام فكرا ( ةسيخ وأ لب يف يِرُأَي ال

 .(5*541)و (0885) يراخبلا )١(



 ل مالسإلا خيش .لئاسرو يواتف بيرقت قم ١

 هع <. ل و 4 20 مآ 2

 . ٌنَسَحَأ لَّدَعَأ ةثلاثلا تاياور ثالث دّمحُأ بهدم ىف

 .هِرْجَه :ْيأ ؛ِةَرْجِهْلا نم ّعْوَن َرُه يفَنلا نم ةَعيِرَّشلا هب تَءاَج يَِلا اَذَعَو
5 

 مُهُدِسْفُي لَب ؛نيّدلا ىَلَع نْوَع ُهْنِم ُلْصْحَي اَل ٍساّنلِل ِهيطَلاَخُمِب َناَك نَمَق
 7 مرر و 7 07 2 20 20 هن ارعرغ 9 . 0

 الب ٌةَرضَم ُهَنَأ َكِلَذَو ؛"”ههِنْيَب نم جاّرْخِإلا َّقَحَتْسا :ْمُهاَيْنُدَو مهِنيِد يِف مُهُرْضَيَو
 َ 3 2 00 2 0 000 1 بر زا 5-2 يمك عدس من 57 سم اك اواس

 ىأَر اذإ ّيبَصلا نإف ؛ْمِهِداَلْوَأ داسفَو مهداسف اَهيِف مهل هتطلاخم نإف ؛ةَحلَصَم

 6 ٍةاَنُرلاِب َعاَمِتْجالا َّنِإَف ءِقاَّسُْمْلا َّعَم ِهِتَريِسِب َراَسَو هب َهّبَشَت اَنْيَّش ُلَعْفَي ُهَلْثِم اّيِبَص 7 ماعم 5“ هاا فاعل يف 00 دمج هي اسكس 1 5

 ْنَأ ٌبِجَيَق ءِلاَجّرلاَو ٍناَيْبّصلاَو ِءاَسْنلا ىَلَع ٍرَرَصضلاَو ٍداَسَمْلا ْمَظْعَأ هيف َنيِيِطوللاَو م 3 و 2 - 2غ 253 2 2 2. ءاامس 0 -
 0 0 ين

 .ُهُداَعْبِإَو ُهُقيِرْفَت هيف اَمِب يِناَّزلاَو ٌيِطوّللا َبَناَعُي
0-3 

 ىَلِإ ٍةاَعَّذلا ناَرْجِه َكِيَّذَكَو ءاَهِلْمْأَو ٍتاكّيَّسلا ُةَرْجِم َيِه ٍةَرْجِهْلا ٌعاَمِجَو
 َكِلَذَكَو ءْمُهُنِواَعُي وأ مُهّلُك ِءاَلْؤَم ظِلاَخُي نَم ُناَرْجِهَو ِءِقاَّسُفْلا ناَرْجِهَو عَدبْل
 ْمَل اّمَل ؛ُهَل ْمِهِرَْجَهِب ُبَقاَعُي ُهَنإَف «2"”هنوُدي مُهَل ًةَحَلْصَم ال يِذَّلا َداَهِجْلا ُكّرَْي نَم
 2 0 رك - دل م 0 5 09 9ع 05 00 ها

 ةبرشو عَدبْلا ُلْهَأَو ٍداَهِجْلا ٌكِراَنَو ُةّيِطوُللاَو ُةاَنُرلاَف ءىَوْفَّتلاَو ّرِبْلا ىَلَع مُهْنِواَعُي
 5 7 0 2 0 2 7 لي صدور 2 او 2

 ا ٌةَنَواَعُم ْمِهِيِف َسْيَلَو ,مالْسِإْلا ٍنيِد ىَلَع ٌةَرِضُم مُهُّنَطْل اَحُمَو مُهْلُك ٍءاَلُؤَع ٍرْمَجْلا
 .ٍروُظْسَمْلِل اُِعاَف ٍروُمْأَمْلِل اًكِرات ناك مُهْرُجْهَي ْمَل نَمَك .ىَوْقَت اَلَو ٌرِب ىَلَع

 ملا ”01/16]

 ٌمَظْعَأ ِتاَرَكْذُمْلا ىَلَع ٍداَهِجْلِل مُهتَماَرَك مُهُرَتْكَأ لَب ٍساّنلا نِم ٌريِثَك
 ُتاَهّبّشلا اًهيِف ُتيِوََو ُتاَرَكْنُمْلا ٍتَرْثَك اّذِإ اَمّيِس ال ءِتاَرَكْنُمْلِل ْمِهِتَماَرَك نم
 دعب َةَماَوَل مِمِدَحأ ُسْفَن ُنوُكَتَك «ىَرخأ اَهْنَعَو َةَراَ اَْيلِإ اوُلام اَمْرَك ءُتاَوَهّشلاَ
 ْتَراَصَو ءِتاَئّيّسلا ٍرْجَه يِف ىلغألا ٍلاَحْلا ىَلِإ ىّقتْرا اَذِإ َّمُث ةَراّمُأ تناك ْنَأ

 ونا عسا ا اع سا ع6 4 ا وك هد ا عءشم؟ لسدعأو < 2 هي هرمع عر < 4
 وْدَعْلا َةَرَباَصُمَو داهجلا بحت ال ِتاَموّرْكَملاَو ِتاَرْكْنَملِل ةكرات ةئئْمطم هسفن

 نم جارخإو «مهماكح ىلع ضرحيو :مهنادلب نمأ رضي نميف لودلا نم ريثكلا لعفت اذكهو )00

 .مهنمأب ٌرضيو «مهاينُد دسفُي نم جارخإ نم ىلوأ مهتديقعو مهنيدو سانلا قالخأ ٌدِسْمُي
 .نيملسملا دالب ىلع رافكلا ةراغإك ءةئيعم ةلاح يف ىقحتي اذهو ءمهم ديق (؟)



 كلو يصاعملاو بونذلاو تامرحملا

 ٌرَخآ ٌءْيَش اَذَه َّنِإَف :ٍلاَعْفَأْلاَو لَمْ نب ةيذؤي ام لامعحاو كلذ ىلع

 انه ةوكزلا انام ةوكَصل 00 0 3 اي نيل ل ري رلأ» :ِهِلْوَك يِف ٌلِخاَد
 تالا 4ًةيْنَح مح َّدَسَأ ْوَأ هلأ ٌةْيَصَك 7 أ َنْوَمْمَي ْمُبنَم قو اذإ ُلاِقْلا ُميِيلَع بيك

 [؟١٠/١11] .[1/ا8/ :ءاسنلا]

 ْنَأ ِةَّبَحَم ٍدَّرَجُم ىَلَع باَذَعْلاِب َدَعَوَت دم هللا َّنِإ
 اَلَو ٌلْوَق اهب ُنِرَتْفَي ال دك ٌةَّبَحَمْلا ِهِذَمَو ٍَرِخآلاَو اًيْنّدلا يِف ميلألا ٍباَذَعْلاِ

 ؟لْعِف وأ َلْوَق اَهِب َنَرَْفا اَدإ تْيَكَك ءٌلِْ
 ءاَهِب ٍفْذَقْلاَو ٍةَسِحاَمْلا ٍلْعِف نِم هللا ُهَضَعْبَأ ام َضْغَبُي ْنَأ ٍناَسْنْلا ىَلَع لب

 03 ا

 .اوُنَمآ َنيِذَلا يف اَهِتَعاَشِإَو
 هم هر مص 5 مكرم هد ىر -ّ 0 ا 2

 ملَو ْمُهَعَم طول املا تورسح امك ا نمو

 ىَ 04 000

 1 فيشر امل اهنكل .قارملا نِف ْعَقِي ال َكِلَذ ّنِإَف ءِطاَوَلل
 ها لمعت نكت 9

 ["44/15] . مُهَعَم ُباَذَعْلا اَهَمَع

 ْرُمْأَي ُناَطْيَّشلاَو هللا ٍةَيِصْعَم نِم اًهَّلْصْأَف ءاَضْعَب وأ ٍةَواَدَع ّلُك نإ ] 75394٠

 . َكِلَذ ىَلَع َرَدَق اَم ةَياَعِب اًضْرَي اَلَو ءاَهْنِم ْمَظْعَأ َوُه اَميِف َعِقوُيل ِةَيِصْعَمْلاِ

 يِصاَعَمْلا ٍفالْخب ءُلِقاَع اَهّبِحُي ال ٌضْحَم رش ؟ ءافثبلاو ةَداَدَْعْلاَف اًضْيأَ

 [؟5/1] . ٍشِحاَوَمْلاَو ٍرْمَحْاَك ذل اًهيِف ْن نإ

 اهيلع ردق اذإ هتينو رهش ىلإ اهبرشي مل مث اًموي رمخلا برش نم ] 7395١
 1١١6[ / كردتسملا] 0 بئاتب سيل ٌرصم وهف اهبرش

 آمي ترك ّنإ» :َلاَك ءْناَطْيَّشلِل ًةَعاَط اَهْنِإَف ِكْرّشلا نم ُبوُنذلا ققنتتل |

 .[7؟ : ميهاربإ] 4ك نم 0

 [441/1] .اهكْرِشَو ِناَطّيَّشلا ٌرَشَو» : ''!ِثيِدَحْلا يِفَو

 .هحّصصو :(77907) ٌيذمرتلا هاور )١(



 هلم مالسإلا خيش لئاسرو يقواتف بيرقت ع را

 :نْيَرْمَأ ُدَحَأ اَهيِف ُهُعِقوُي اَمّنإ ةَدِساَمْلا ٍقالخألا ٌبِحاَص 515 ]

 . لِجاَج 7 ءاَمُدِض يف اَمَو اًهيِف امي َلْهَجْلا اّمِإ -أ

 .مْلُظلا َوُهَو ُناَوْدُعْلاَو ُلْيَمْلا اًمِإَو - ب

 .مِلاَّلا َوْهَو اهب ْذّذَلَُم اَهْيَلِإ ٌحاَتْحُم وأ ءاَهي ٌلِجاَج اّلِإ ٍتاَكيَّسلا ُلَعْنَي اَلَ

 [ة05/15]

 لُك ُمْدَه ُبِحَيَو ءروُبُقْلا ىَلَع ٍدِجاَسَمْلا هاب ُمْرْحَي :اَمَلعْلا لاَق 51154 |

 يرس 024 لال كر ريح يو ردت م تْيَمْلا َناَك نِإَو ءرْبَق ىَلَع َيِنْب ٍدِجْسَم

 . ُهتَروُص ُْتَرَهَظ اَذإ ْلْصْحَي اَمَّنِإ ٌكْرَّلا َّنِإَف ُهتَروُص َرَهظَت ال ىَّنَح 'ااْرْبَقْلا

 «ُبِرَحَو ُلْحَن اَهيِفَد َنيكِرُْمْلل ٌةَربَْم ا اّلّوأ لكي ىلا ٌدِجحْسَم َناَك اَذَهِلَو

 نَوكَي نأ نَع ّجَرَخَف «ٌتّيوَسُف نيل عطف ٍلُحْنلايَو تل ٍروُبْقْلاَ َرَم ف

 همام و
 [1 73/11 . اًدِجَسَم ٌراَصف َةَرْبَقَم

 : ناعوت ِداَبِْلا ّنَح يف مل ا
 ِكاَهَتْناَو ِهِلاَم ٍذخَأَو ِهِسْفَن ٍلْبَقَك ؛ِهبِحاَص ىضر ٍرْيَمِب ٌلُصْحَي ٌعْوَن -أ

 م

 هذ

 فقر

 َنِإَف ءِرِسْيَمْلاَو اَّرلا ِةَلَماَعُمَك ٌمْلُظ َوُهَو ءهيِحاَص ىضري ُنوُكَي ٌّعْوَنَو - ب
 ل 0 ٍلِطاَبْلاِ ِلاَمْلا ُلُكَأَو ءِلِطاَبْلاب ِهِرْيَغ ٍلاَم ٍلُكَأ نِم هيف اَمِل ؛ٌماَرَح َكِلَد

 اه ءاَمْلَظ َنوُكَي ْنَأ نع جْرْحَي 0

 8/4/5١01 .اًمْلُظ ُنوُكَي ُهَلِزاَب ُهَعِرَك اَم ّلُك َسْيَلَو ءمّلظلا ِنَع عزي هيج بج 00

 نع َبْلَْلا ٌَّدْصَيَو ءىَنّرلا ىَلِإ وُعْدَيَو ءاَقاَقِن َبْلَقْلا ُثِروُي ُءاَنِعْلا 25951]

 ىَهْنَيَو ءِتاَكيَّسلا ىَلِإ وُعْدَيَق ءَحِلاّصلا ٍلَمَعْلاَو عِفاَنلا مْلِعْلا َّنِم هب ا

 َلاَزَأ اَم ُهَضَراَع "1هْنِم ىَتَْتْسُمْلاَو ءويِف َةَنِياَق ال ُهَنَأ َعَم ءِتاَئَسَحْلا ِنَع

 .فدلا دصقي () .تّيملا جارخإو ربقلا شبن دعب 200



 # ىو | يصاعملاو بونذلاو تامرحملا

- 

 ا , 30و ءاَطَتُك ُهَتَدَسْفَم

 َعَم ُهُمْلُظ وأ ءظَقَف ِهِسْفَتِل ِدْبَعْلا ْمْلُظ اّمِإَف :ٌمْلُظ اَهّلُك َبوُثَذلا نإ 59:59؟]

 .ِهِريَعِل َكِلَذ

 ملظ وب ُعَمَي اَم هِيَبوُقُع نم َعَرْشَي نأ ّدُب ال :ِرْيَغْلا مْلُظ نِم َناَك اَمَق

 ارمي ْمُهَنَأِ تروُتنعي َنيِدَلِل َنِدأ#ْ» :ىَلاَعَت َلاَق اَمَك ؛اَيْنِدلاَو ٍنيَّدلا نَع مِلاظلا

 رْيَغْلا ٍةَبوُقْعِل َحيِبُمْلا بَبَّسلا َلَعجق ء["4 :جحلا] 49 ) يبق ْرِهِرَص َلَع هلأ لَ

 . «أوميط َمُهَ منَ ا :ُهلاَتَق َيِح يلا

 1ع الإ نودع الم اًوبتنأ ند هلي ُنبَدلأ َنوكَيَو هتنؤ َنوْكَم ال ٌَّح هولئَهو#» :َلاَقَو

 ٌدَحْلا ٍِزُواَجَتِب :يأ ؛ِهْيَلَع ىَدَتْعُي َمِلاطلا َّنَأ َنِّيَبَق 119 :ةرقبلا] 406 َنيَِفل

 58 ئدّتغ نمو :َلاَق امك ٌرْياَج ُناَوُدُع اَدَهَو ٌةَبوُقَعْلا وه َّوُهَو 5 يف قلظُمْلا

 هت

 .[1944 :ةرقبلا] 005 ىَدّتْعَأ ام ٍلْثِمب ِهّيِلَع أودت

 ىَلَع اَناَوْدُع ُهاَّمَس اَمَنِإَو ٍةَميِقَحْلا يِف ناَوُدُعِب َسْيَل اَذَه َّنِإ :ْمِهِضْعَب ُلْوَقَو

 :ىروشلا] 00 ةكيم وكم اورعو» : ِهِلْوَق يِف َكِلَذ لِْم اوُلاَق اَمُك ٍةَلَباَقُمْلا ليِبَس

 َو ءقَلْظُمْلا ّدَحْلا ُةدَواَجُم َوُه َقَلْظُمْلا َناَوْدْعْلا َّنِإَف ؛ِهْيَلِإ ُجاَتْحُي ال 4

 .ِهِزْواَجَت ٍرْدَِ ِهَمَح يف َدَحْلا ُرَواَجَتيَك ءىدتغا اَذِإ الإ ِهَّمَح يف ُروُجَي
 ٌةَكْيَس ىَّمَسُت ِتاَبوُقُعْلاَو َبِياَصَمْلا َنِإَف ؛َناَسْنإْلا وسَي اَمِل مسا : ٌةَكَيَسلاَو

 ام - 147/74 .ىَلاَعَت هللا باَتِك نم عِضْوَم ٍرْيَغ يف

 وأ اًمِلْسُم ُلُجَّرلا َناك ٌءاَوَس ُهَّلُك ٌماَرَح ٍصْخّشلا ىَلَع ُبِذَكْلا 5554 ] 5 سرور ا رعسرإ < 72 يرر عشق يع ما 000000 1
 .ماَرَح ُهَلُك ُبِذَكْلا لب ِ؛دَّشَأ َنِمْؤُمْلا ىَلَع َءاَريْفالا َّنِكَل ءاّرجاَف وأ اّرَب ءاَرِفاَك وع و سمن 0 وع ا كس رباشإ# هت سك سس يك #5 هع مج

 نأ ةانزك نست دقو «(شيراقملاا :ةّيِعْرَّشلا ٍةَجاَحْلا َدْنِع ُحاَبُت ْنِكَلَو

 اًذِإَف ءُبِطاَخُمْلا ُهُمَهْفَي ْنَأ ُديِرُي ىَنْعَمْلا َكِلْذَو ( ىنْعَم ملكتمْلا : : هب يِنْعَي ؛ ؛ َماَلَكْلا



 2 مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ا

 َسْيَل ْنِكَلَو ِهيِنْعَي ام ىَلَع َناَك نإَو ءٌضْحَمْلا ُبِذَكْلا َوُهَف ِهيِنْعَي ام ىَلَع نكي ْمَل

 : نإو ءماَهمْلا ٍراَبِتْعاَب ٌتِزَك ّيِهَو «ٍضيِراَعَمْلا ِهْلَهَف تلاخفلا هيَهْفَي ُهمهْفَي ب ام ىَلَع

 ل ْميِهاَرْب :| ِبِذْكَي مل : هلك بنل لوم هلو ةكفاشلا ةّياَعْلا ٍراَبِيْعاِ اِذَك ْنُكَت

 هو :ُهلْوَكَو يِيْحَأ :ةّراَسِل ُهُلْوَك :هللا | ٍتاَذ يف َُّملُك ٍتاَبْدِك تال
 ِهْذَمَو 2748 :تافاصلا] «ُمَقَس ٍفإ» :ُهلْوَقَو ء[7* :ءايبنألا] 7 م يك

 : 0 َيِنْعَي ْنأ َوْهَو ٍموُلْظَمْلِل ٍضيِرّْتلا ٍزاَوَج ىَلَع ُءاَمَلُعْلا حّتخا اَهبَو
_ 

 نإ

 :ِءاَمَلعْلا ا نِم َلاَق نَم َلاَق اَذَهِلَو ؛ُبَطاَخُمْلا ُهْمَهْفَي ْمَل نِإَو ُظْفّللا ُهُلَِْحَي اَم

 بي ف أ تي يف نك ءاذع نمو الق ل لهن سكن

 لوك «ِساّنلا َنْبَب ُحِلْصُي يِذَلا ُتاَّذَكْلا سيلا :َلاَق ُهَنَأ لي تبّنلا نت

 . اًرّيَخ يِمِنَيَو 707

 :قئالث .يف |: نماثلا ٌلوُمَي اّمِم ءْيَش يِف ُصْخَرُي ُهْعَمْسُأ ْمَلَّو» :تلاق
 ٍةَأَرَمْلا ُتيِدَحَو ُهَتَأَّرْما ٍلْجَّرلا ٌتيِدَحَو ءٍِساَّنلا َنْيَب ٌحاَلْضِإْلاَو ءُبْرَحْلا

 2500م ل
 . حاهجوز

 75 2 ومو ا 0

 ةّصاخخ ضيراَعَملا نِم هلك اذَهَف :َلاَق

 َتَبَت اَمُك َةَياَعْلاَو ٍدْصَمْلا ٍراَبِيْغاِب ٍبِذَكْلا َمْسا للي يِبّنلا ُهْنَع ىَقَن 0

 نِمو ءاَهرْيَغِب ىَرَو ةَوْرَغ َداَرَأ اذ َناَك 1 "20 (ٌةَعذخ ُبْوَحْلا» :َلاَق ُهّنَأ ُهْنَع

 يِنبِدُهَي ُلُجَّرلا اَذَه» :ِهِلَك َيِبَنلا نَع ِةَرْجِهْلا ٍرَمَس يِف ٍقيِّدّصلا ُلْوَق 9 اَذَه

 .(َليِبَّسلا

 ةالصلا هيلع يبنلا ميهاربإ بذكي ملا :ظفلب (3710) ملسمو ها ل يراخبلا هاور )١(

 .ثيدحلا «...هللا تاذ يف نيتنث نيتنث ؛تابذك ثالث الإ طق مالسلاو

 .(5596) ملسم هاور قفز

 .(1 ور ملسمو ةفرانحل] يراخبلا هاور (69



 هش بس بلى يبببييببيببيببيبببببببببببب ب بسسس ججيجبب7ب7بب٠ ٠ ب قا يصاعملاو بونذلاو تامرحملا

2 

 َّنأ َريْخَأَو ءِناَتْهبْلا َنْيَبَو باّيتْغالا َنْيَب َّقَرَف لي تلا َّنأ :اُه ُدوُصْفَمْلاَو

 : للي ِهِلْوَق ىِفَو ءُباَتْغُمْلا َوُْهَف اًفِداَص َناَك اّذِإ ُهْنَع ُنمْؤُمْلا ٌهوُخُأ ُهَرْكَي اَمب َرِبْخُمْلا

 بحب اَّضنَب كشنَي بَْنَي الو» : ىَلاَعَت ِهِلْوَقِل َةَقَفاَوُم "9هَرْكَي ام كاَخَأ كُرُكِؤ»
 ًةَهِج َلَعَجَف 17[24 :تارجحلا] «ُةوُمُسضوَُد اًنْنِم دل مْحَل َلُكَأَي نأ ركدَح م سا ما م < ع - و م« سوس م أ 2 1

 ءَنِمْؤُمْلا ٍلاَح بَسَحب ٌةَبيِغْلا تظلغت َكِلَذِلَو ؛ِناَميإْلا َةَّرُخَأ اَحَأ ُهَنْوُك ميرخّنلا 5 2 -- >--_ 5 5 26 ]ا 500 - 22 000 323 م 5-1

 عام 74*77 . "دس ُهَباَيَبَعا َناَك اًناَميِإ ٌمَطْغَ َناَك اَمَْلُكَف

 [ممس4 901 كونغ ٌتِهْنَم :واَرْكإ اَلَو ةَجاَح رْيَغ نم ركتُمْلا ُدوُهُش 5 45

 ىَلَعَو ءِزْئاَج ٌرْيَغ ُبِناَجَأْلا نهاري ُتْيَحِب َنُهَموُجُو ِءاَسْنلا فْشَك ل.
 هَنإَف ْعِيَتْرَي ْمَل نَمَو وِرْيَغَو ِرَكْنُمْلا اَذَه نع َيْهَنلاَو ٍفوُرْعَمْلاِ ُرْمَأْلا :رمألا ّنِلَو

 م .ةرجزي امي َكِلَذ ىَلَع ُبَفاَعُ

 اهروضح يف ةعبرألا ةمئألا نِم ٌدحأ ُصْخَرُي ملف :ةباشلا امأ 1181 ]

 /1١1457[ كردتسملا] .سرعلا يف الو ةزانجلا يف ال «بناجألا لاجرلا عمتجم

 َماَرَح اَلَو هُلوُسَرَو هللا ُهَبَجْوَأ اَم اّلِإ بِجاَو ال ُهّنَأ :نيّدلا لضأ
 8 د مال كاوا د ه1 هلا وزرع كفوا اق 2 جك طوع وللا عقم 184 لب ع فولوا ف 222 1 د
 الإ لالخ الَو «هلوسرَو هللا ههرك ام الإ ةوركم الو «هلوسرَو هللا ةمرح ام الإ

 7 م م 2-5 0 1 0 00 1 ماس 2 -

 .هلوُسَرَو هللا هبحأ اَم الإ ٌبَحَتْسِم الَو ءةهلوُسَرَو هللا هلَخَأ ام

 ام ُنيدلاَو ءُهَلوُسَرَو هللا ُهَمّرَح اَم ُماَرَحْلاَو ءُهَلوُسَرَو هللا ُهَلْلَح اَم ٌلاَلَحْلاَف _ تش م منسم 7س ه5 عمر 2 000000
 و

 ُهوُمَّرَح وأ ُهوُلَّلَح اَم ْمِهِرْيَغَو َنيِكِرْشُمْلا ىَّلَع هللا َرُكْنأ اَذَهِلَو ؛ُهّلوُسَرَو هللا ُهَعَرَش

 ["45 11 .هللا نِم ِنْدِإ رْيَغِب نيّدلا نِم ُهوُعَرَش و

 .(5089) ملسم هاور )000

 يرسي ال مهتبيغف ؛مهّماوع ةبيغ نم ّدشأ ةعامجلاو ةّنّسلا لهأ ةاعدو ءاملع ةبيغ ناك اذهلو (؟)
 عافتنالا نع سانأ فرص مكف ءمهب عفتني نمم ريثك ىلإ يرسي لب ءبسحف مهيلع اهررض
 . ةمايقلا موي هلمع يقاليس لكو ء مهب تالف حدقو نالف حدق ببسب مهنم ةدافتسالاو مهب

 دوهش نكلو «كلذ يف لاكشإ الو تاروظحملا حيبت تارورضلاف «ةرورض :لقي ملو رف

 وهف اهدوهش امأو ؛«ةرورضلل زوجي وأ لاحب زوجي ال اهلعفف ءاهلعف نع فلتخي تاركنملا

 .ةرورضلا نود يه يتلا «ةجاحلل زاج كلذلف ءاهلعق نم فخأ
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 كلل 2 _  _ 2 ا 5-

 ُهَلَعَج ٌةَبْرُق اَلَو ٌةَعاَط اَلَو اًيِد َوُه اَلَو اًعوُرْشَم َسْيَل ام َلَعَج نم 6

 م1 .َنيِمِلْسُمْلا ٍقاَمّتاِب اًماَرَح َكِلْذ َناَك :َةَْرُقَو ٌةَعاَطَو انيِد

 (؟سانلا كاحضإل بذكلا مكح)

 :ٌرَآ ٍضَرَعِل وأ َساَّنلا َكِحْضُْيِل ٍةَلَعَتْفُم ٌتيِداَحَأِب ُتِّدَحَتُمْلا 5

 هلي يِبَنلا نَع ِهَّدَج نع هيب بأ نَع ميِكَح ُنْب ُرْهَب ىَوَر دَقَو هِلوُسَرَو هلل ٍصاَع
 20م ُلْيَو مَ مث ُهَل لْيَو ُهَل و :مْوَقْلا َكِحْضْيِل ُبِذْكَيَف تنس ىلا َّنِإ» :َلاَق

 0 ءٍلْرَم اَلَو ٌدج يِف ُحُلْصَي ال َبِذَكْلا َّنِ وقسم الا

 [؟ 0/81 . هرِجْني ل 2: مث كيش اَنْيَش ُهّيِبَص ل

 هه ه

 (؟ءانغلا مكح)

 اَمُك ءووْحَنَو ٍسْرْعْلا يِف ِوْمّْللا نم عاَوْنَأ يِف للك ُيِبَنلا ٌصخَر /ةاهه]

 .حاَرْفأْلاَو ٍساّرغأْلا يِف ٌفْدلاب َنْبِرْضَي ْنَأ ِءاَسْنلِل ٌصّخَر

 ُىُمَصُي اَلَو ٌفْدِي ُبِرْضَي مُهْنِم ٌدَحَأ نُكَي ْمَلُك هِدْهَع ىَلَع ُلاَجّرلا اّمأَ
 ُحيِبْسّتلاَو ِءاَمْنلِل ُقيِفْصّقلا» :َلاَق ُهَّنَأ ححيِحّصلا» يف ُهْنَع َتَبَن دق لب ءُفكِ
 ٍلاَجّرلا نِم نيهبشتملاو .ِلاَجّرلاب ٍءاَسْنلا نم ِتاَهّبَشَتُمْلا َنَعَلّود ."”ياجزل

 ©00ءاَسشلاب

 ْفَلَّسلا َناَك ٍءاَسْنلا ٍلَمَع نِم ٌفَحكْلاَو ٌفّدلاب ُبْرَضلاَو ُءاَنِغْلا َناَك امَلَو

 ْثيِناَخَم َنيْئَعُمْلا َلاَجّرلا َنوُمَسُيَو ءاَنَنَحُم ٍلاَجّرلا نِم َكِلَذ ٌلَعْفَي نَم َنوُمَسُي

 [ه55---53] .مهِماَلَك يِف ٌروُهْشَم : 2 اَذَعَو

 حيحص يف ينابلألا هنّسحو ل( دمحأو 3-5698 يمرادلاو (849) دواد دوبأ هاور )00

 .دواد يبأ

 .(0886) يراخبلا هاور (”) )989(.  دواد وبأو «(477) ملسم هاور (0)



 تا 4 يني ا اك محا يصاعملاو بونذلاو تامرحملا

 ٍةَمِئَأْلا ُبَمْذَمَف ةلصلصملا ٍِفوُقُدلاَو ٍتاَباَبَّشلا ىَلَع ُلِمَتْشُمْلا اّمأَك 5:03]

 ءَيِعِفاَّشلا ٍبَمْذَم يِف فالخ هيف َسِيَل اَذَه َّنأ حاّلَّصلا ُنْب وِرْمَع وأ 0 ١

 كما (00ءاريلا يف ذ يك اَمّنِإ َفاَلْخْلا ّنِإَ

 اَلَو اَعاَّرِن َكِلَذ يِف اوُرُكْذَي ْمَّل َيِعِفاَّشلا باَحصُأ نم َنييِقاَرِعْلا َّنأ 3

 .نيّيِناَساَرْحْلا وُرُخَأَتُم ُهَرَكَذ اَمّنِإَو نيِيِناَساَرْحْلا ُةَمّدَقَتُم

 1 لكك قبَبلا نأ ِهِرْيَغَو «ٌيِراَخُبْلا حيِحَص١ يِف ّتَبَك دَقَو

 هللا 5 مُهَل ّمَّذلا ِهْجَو ىَلَع تِزاَعَمْلاَو ةققْلاَو َريِرَحْلاَو َرِحْلا نر
 رععمب

 .ٍفِزاَعَمْلا ميِرْحَت ىَلَع ُتيِدَحْلا اَذَه َّلَدَ

 ِتالآلا ٍهْذَه ُلَواَتكَي مسا اَذَعَو َدَقّللا لْهَأ َدْنِع وْهَللا ُتاَلآ َيِه ُفِزاَعَمْلاَو

 [هلال 11 ١ "ا

 اا اَهفِراَعَمَو ٍبوُلُقْلا ٍلاَوْحَأَو ِنيّدلا ٍقِئاَقَحِب ٌةَرْبِح ُهَل ناك نم مود

 اَلَو َةَعَفْنَم َةَعَْنَم ٍبوُلُقْلِل ٌبِلْجَي ال «)ةييضعلاَو ِءاَكمْلا َعاَمَس نأ َفَرَع اَهِديِجاَوَمَو

 حورلل َوُهَ له طع ماا ٍةَدَسْفَمْلاَو ِرَرَّضلا نِم م َكِلَذ ٍنْمِض يفَو ل لصق

 ُهَباَحْصَأ ُتْرَوُي اَذَهِلَو ءِسوُؤُحْلا اًيّمُح َلْعِف ٍسوُفْنلا يف ُلَعْفَي ٍدَسَجْلِل ٍرْمَحْلاَك
 هل كفوو سار

 م ُبْرَصلا َوُه َريِبْغّتلا نأ ار ُةنوُعَس بي فِلَسلاَو
 ْوَص ىلإ ٌّعَضُي دَقَف ءِنيِحْلَتلا ىَلَع ٍناَسْنإْلا َتْوَص ٌرّبَعُي اَم َوُهَو هرم
 رم ُبْرَصلا اّمِإَو ,ىَرخألا ىَلَع ِنْيَدَيْلا عابد ُثيِفْصُملا اًمإ ءِناَسْنِإْلا

 ري نم 6-0 .ةعاري هتدحاو .فبصقلا ٠ رامزلا 0 اريلا قل

 لْثِم ِتيِوْضََنلا نم ِووُحَنَو ريِفَّصلاَك «ءاكملا» نأ َنيِعِباّتلاَو ِةَباَحَصلا نم فّلَّسلا نع خيشلا لقن قفز

 .ِدَيْلاِب ُقيِفِضَتلا :«ةّيِدْضَتلاهَو .ِءاَنغْل
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 ؛لبَط وأ ٌفُد ىَلَع اَمِرْيَغ وأ اًهيخَأ ىَلَع ٍدّيْلاَب ُبْرَصلا اّمِإَو ءِدْلِجَو ٍذِخَف
 .ِدوُهيْلا ٍقوُبَك راقص يِف َحْفَلاَو «ىَّراَصَنلا ِسوُفاَنُك

 ِهتَلاَلَض يِف َبْيَر اَلَق ِبْرَمّتلاَو ٍةَئاَيّدلا ِهْجَو ىَلَع يِهاََمْلا ِهِذَه َلَعَف نَمَف
 .ِهِتَلاَهَجو

 َهء

 تالآ َّنَأ :ُةَعَيْرَأْلا ٌةَئِيَأْلا َبَهَذَك ِتْعْلَتلاَو نمل دخَو نلع اًهَلَعَف اذإ'اًمَأَو

 1 ا ل و ل يلا اَهّلُك ِوْهّللا

 مُهْنَأ َرَكْدَو َفِزاَعَمْلاَو َرْمَكْلاَو َريِرَحْلاَو َرِجْلا َلِحَتْسَي نَم ِهِتّمَأ نِم ُنوُكَيَس

 : يزاَمَحَو َةدَرِق َنوُحَسْمُي

 لكلا َيِهَو ِةَفَّرْعِم 8-3 َقَكْللا ُلْهَأ َكِلّذ َرَكَذ امك يِهاََمْلا ّيِه ُكِزاَعَمْلاَو

 ٍتالآ يِف ِةّمِئَأْلا عاَبْنَأ نم دَحَأ ْرُكْذَي ْمَلَو .اًهِب ُتَّوَصُي يأ ؛اًهِب ُفَرْعُي يِتْلا

 [هالك هال" . اَعاَرِي وُهللا

 يف َنيِكِرْشُمْلا ىَماَض دّقَق َةَبْرُقَو َةَناَبِع َقيِفْصَتلاَو َءاَنِغْلا ّذَحّنا نَم هعمل

 .ٍراَصْنأْلاَو َنيِرِجاَهْمْلا :َنينيْؤُمْلا لْعِف نِم َسْيَل اَميِف مُهَهَباَشَو كِل

 هب َلَعَتْشاَو َرْمَأَ َرَبْكَأ ِهِتَهَباَشُم يف َداَز دقق هللا ٍتوُيِب يف 0 ْنِإَف

 ْميِظَع لفك ُه أ ٌراَصَو 0 هيام ْتَمظَع دقق ا هللا ٍرْكِذَو افلا نَع
 ةكم اّلِإ كيلا دنع مُئالَص َنَك اَمو» :ة ُهلُ وُ يلع َّلَد يِذَلا لا 5
 ا[ :لافنألا] كيسي

 مل 57 للمل
 هنأ ُهَرَبْخَأَو هْيَْدَأ نم دْيعَبْصإ َعَكَر ُعَمْسَي ال ُهّنَأ ةربخأ اًمَلُك ؟ُعِفاَن اي ٌعَمْسَتَأ :ُلوُقَي ةممو هوس عمم ٍِل

 اَذَه : ٌتيِدَحْلا اًَذَه ىَوَر ” اكل هُوَ و َلاَقَو . ٌكِلَذ لْثِم َلَعَمَف هل ينل َعَم َناَك

 و سو 1

 ثيدح

 .نامزلا اذه يف ةيفوصلاو ةضفارلا لاح نم هارن ام اذهو )١(
 . عفان : يأ قفز



 0# يصاعملاو بونذلاو تامرحملا

 3 اوف قدصي وكلم وجت نو ُلاٌلَحْلا ٍرْكَب وُب زل اوكف

 ةّميَأْلا ُبَمْذَمَو اَمّيِم ال «"”ةبابشلا َحاَبَأ نَمِل هيف يك لا

 نِم نييِناَساَرُحْلا يِرُخأَتُم الإ ٍةَعَبْرَأْلا ٍبِهاَذَمْلا ٍلْهَأ نِمم اَهيِف راقي 1

 .ِنْيَهْجَو اَهيِف اوُرَكذ مُهْنِإَك ؛َيِعِفاَّشلا ِباَحْصُأ

 رِئاَس هب َعطَق اَمَك ٍميِرّْنلاب اوُمََقَف  ِِبَعْذَمِ ْمَلعأ مُهَو  َنوُيِقاَرِْلا اّمأَو
 ّ .ٍبِهاَذَمْلا

 َةّمِئألا َدْنِع اًَهّيَلَع ٌراَجْئِتْساِلا اَلَو اَهْداَحَتا ٌروُجَي ال ىِهاَلَمْلا ٌتالآَو هه كولو <8 مهو م سو 6م 00 20 0 0 ا هس

 ىَلَع َوُه لب «ةبابشلا ٍةَحاَبِإ ىَلَع هيِف َةمُح الق اَنباَن ناك ْنِإ ُتيِدَحْلا اَدَهَ
 :ووُجو نم ىَلْوَأ اَهْنَع يتلا

 را ْعَمْسَي ول ُلُجّرلاَق ا : اًهُدَحَأ

 َعِمَسَف قيِرطب ادام َناَك لب ُهْنِم ٍدْصَق ٍرْيَغ نِم ةبابشلاو ءاَفْلاَو َةَبيِغْلاَو َبِذَكْلاَو

 . َنيِمِلْسُمْلا ٍقاَقّثاِب َكَِذب ْمَكَأَي ْمَل َكِلَد

 َناَك :ِهِدَي اَلَو ِهِناَسِلب اَلَو ِهبْلَِب ال ُهْرِكْنُي ْمَلَو َكِلَذ ىَلِإ َعَمَتْساَو َسّلَج وّلَو

 ”ةيملسملا ٍقاَمَتاِ اًمْئآ

 ال ىّتَح ِظْفَحّتلا يِ َةَعَلاَبُم ِهْيَن * ذأ للي ِْبّنلا َّدَس اَمَنِإ هنأ 0 :ينانلا ُهْجَوْلا
 مس اس هس

 نإو ءعاَمَسلا نِم ٌرْيَخ َكِلْذ َعَمْسَي ْنَأ نم َءاَنِْماِلا نأ َكِلَد نت ءالْصأ

 ِساّبَع ٍنْبا نمت ٍرّبَخْلا اَذَه ُلْثَت اًمَأ :خيشلا لاق نكل ءاًعوفرم سابع نبا نع هاور مهضعبو )00(

 )51١/0(. .ٌلِطاَبَ

 .ريمازملا نم عون وهو فق
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 ُهُقيِفَرَو َوُه َّدَس وّلُف ُروُجَي ال َعاَمِيْسالا َّنَأ َرّدُق ول ُه ُهّنَأ :ُتِاَثلا ُهْجَوْلا
 هيد ّدَس ٌعوُبْتمْلا ُكّرْي 0 م ا

 .ْعوُلُبْلا َنوُد اًريِغَص َناَك وأ اًعِلاَب َناَك َنيِفَّرلا نأ ْمّلْعُي ْمَل ُهّنَأ : ُعباّرلا

 .ْغلابْلل هيف ٌصحَرُي ال ام ٍبِعّللا يِف مُهَل ُصخَرُي ُناّيْيصلاَو

 :يعازلا ريغ ْعّنْصَي يلا ةبابشلاك َةَيِرَظُم ُتَسْيَل يعاّرلا َةَراَمَز َّنَأ :ُنِماَخْلا

 ٍةَراَجِإ نم عْنَمْلا ىَلَع ِء ِءاَمَلُعْلا َقاَمّتا ٍرِذْنُمْلا ُنْبا ٌرَكَذ دق ُهَّنَأ :ُنِمِداَسلا

 ٍلاَطْبِإ ىَلَع مْلِعْلا ٍلْهَأ ني ُهْنَع ُظْمْسَن نَم لك َعَمَجَأ» :َلاَقَق حْونلاَو ِءاَنمْلا

 .ِكِلاَمَو 0 ُيِبْعَّشلا َكِلَّذ رك ملا َةَحْئاَّتلا

 ةَراجِإ ٍلاطنإ ىَلَع مْلِعْلا له ني ُهْنَع طَمْحَي نَم َعاَمججِإ َركد دق ناك ادق

 امإ ٍلُجّرلِل َوُمَ ٌرْياَج ِحَرَمْلاَو ٍسْرْعْلا يِف ء ءاشتلل ءاتفلاَو - ةينعملاو ةحئاتلا

 ٌدَحَأ اَهَحبُي ْمَل يلا ةبابشلاب تنك - مهْضْعب هيف َصَخَر دقو ٌةوُرْكَم 5 ٌمرَحَم
 اَهُحيِي اَمَّنِإَو ِهِرْيَغ يِف اَلَو ٍسْرْعْلا يِف ال ِءاَسْنلِل اَلَو ٍلاَجّرلِل ا ِءاَمَلُعْلا نم
 [؟١5١ 51١/01 1!؟نيّدلا يف ٍةَماَمإْلاِب َنيِروُهْشَمْلا َنيِعوُبْتمْلا ِةَم ايلا نيف تل نم

 . ْ ه2

 (بعللا هجو ىلع يناغألا عامس)

 اَسْنلل حاَرْفأْلا ةّيِصوُصُح نم اّذَهَق : بِلا وجو ىَلع ِاَنِخْلا ٌعاَمَس ام انس

 [اا/ر/#] .هيف جرح ال م ٌمِساَو ماَلْسِْلا َنيِد َنَِ ؛ٌراَثآلا هب تءاج اَمُك ِناَيْبّصلاَو

 ه2 2

 يم دو

 الا ُجْيَهُي اَم ىَوْقَأ نم

 0057 0 .ةقجاتلا عي ا ىوثأ ني | ةَنَْدُن

 اًذإ َيْنَعُمْلا َّنِإَق ٠ ٍةَبِرْظُمْلا ٍتاَوْصألاِب اَهِتاَمُدَقُمَو ؛ٍِشِحاَوَمْلا ٍةّبَحَمَو ٍقْشِعْلا نم



 وب | يصاعملاو بوتذلاو تامرحملا

 ءُهْضَرَم ٌجيِهَي اَهَدْنِعَف ءِشِحاَوَمْلا ِةَّبَحَم ىلإ ًةَضيِرَمْلا بولقلا َكّرَح َكِلذِب ىْنَع 00 سرس مق < يملا نق ا ا ٠ و قاع ةيمفا نع ت16 ل وا 2 ١

 َلاَق امك ءاَضَرَم هيِف ّلَعَج َكِلْذ نِم ٍةَيِفاَع يِف ّبْلَمَل ملا َناَك نو مُؤاَلَب ىَوْقَيَو

 مل 11 نزلا ةَيَفُر ءاتغلا +كلشلا ضني

 [ِةَّسِحاَفْلاِب :يأ] اًهيِف ٌبْغَرُي يِذَّلا رْعَّشلا نِم َكَرَعْلا ٌءاَمَلُعْلا رك 5

 مج /1] .ةَراَت ٍراَبْخِإْلاِبَو ٌةَراَت رمألاب ُبَلظُي َلعِفْلا َنِإَ ؛اَهيِرْمَأْلا لْثِم ؛ ُهْنَع َّهْنَم

 تت ادني از

 (ليحلا يف سانلا عوقو ببس)
 اّمإ :ِنْيَكْيَس َدَحَأ هتْدَجَوَق ٍلّيِحْلا يِف َساّنلا َعَمْوَأ ام َبلْغعَأ تلمأت 65175]

 الإ قيضلا اَدَه مد اوُميِلوَكْسَي ملك ءمجْروُمُأ يف ٍقِبيضَي اًهَِلَع اوُروج بو
 امك ءِدوَُيْلا نم ٍتَّْسلا باَحْضأِل ىَرَج اَمُك «ةالب اّلِإ ٌلّيِحْلا مُهْدرَت ْمَلَك ءِلّيحْلا
 1١[. :ءاسلا] 4مل تلجأ ٍتنبَيِط مَع انمّيَح اودع تدل َنَي ِرْلظَِقط : ىَلاَعَت َلاَث

2 
 يي 1 نا م
 . ٌىِلَمَع تنذ تنذلا اذهَو

يِرْحَت نم ُهوُذَقَتْعا اَمِل ٍديِرُشَتْلا يف ةَعْلاَبُم امِإَو
 اًَذَه مُهّرَط ُماَق عراَّشلا م

 . ليحْلاب ٍلاَلْحَيْساِلا ىلإ ُداَقِتْعالا

 .ِداَهتْج الا أَطعَح نم اَذَهَو
 اَل هللا َنِإَف :ِهْيَلَع َبَجَو اَم ىَّدَأَو ُهَل لحأ اَم َذَحَأَو هللا ىَقَتا نَمَق اَلِإَو 007 8 ََ هوس سا امصش - هع 1 ٌُ نع ل مد هب 2 2 02

 نِم نيّدلا يف اَنَيْلَع َلَعْجَي مل ُهَئاَحْبُس َهْنَِق ءاَدَبَأ َةَعَدَتْبمْلا لّيجلا ىلإ هجوحي 95 هوو سهم هو معي40 لم 7 27 0 0 ا 0
 3 ده 11 نى مم رات م

 .َةَحْمَّسلا ةّيِفينَحْلاِ هك انين ٌتَعَب اَمْنِإَو «جَّرَح
2 5-84 - 

 0 2 ًّظ 95

 .مّلظلا َوُه :لّوَألا ُبَبسلاَق
 ها. هه 0 000 هوه ديار 2 م

 ٍروُكْذَمْلا ٍناَسْنِإِْل ٌفْضَو اَمُه ُلْهَجْلاَو ْمْلَظلاَو «مّلِعْلا ْمَدَع َوُه :يناثلا ُبَبَّسِلاَو
 همم رم و 2 هع ع مصرس سرس ل 4 5

 [45- ] .[77 :بازحألا] 4اًلوُهَج اًموُلَظ نك كَّنِإ نضال اهلو# : ِهِلْوَق ىف

 ه2 2



 هنو مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت مكي
 يت 222 225772277775722 2 حل يي تس حل ب ا حج

 (يصاعملاو بونذلا لهأ عم سولجلا)

 مِهيْلَجِي َرَمأَف َرْمَكْلا َنوُبَرْشَي ٌماَوْقَأ ِزيِزَعْلا ِدْبَع ِنْب َرَمُع ىَلإ َعِفَُ 5
 ىلإ ْمَمْسَي ْمَلَأ :ُهوُدِلْجاَك مِئاَّصلاب اووَدَبَأ :َلاَقَك ؟اًمِئاَص ْمهيف َّنِإ :َليِقَك َّدَحْلا

- 

 1 اهي ُرَمْكُي هلأ تن مثَعِمس اد نأ ٍبنِكْلا يف ْمُكَسْنَيَع َلَّزَت َدَقَو» :ىَلاَعَت هلْوَق
 0 ا

 ىلع هس ساس 5 يرام سد

 أوُصوْحم ٌّقح مهعم ًاودعقت الف اي

 كك م ؟ْمِهِتَرَشاَعُمِب يَكُن «َنيِمِلاَظلا َعَم ٍدوُعُفْلا نع ُهَئاَحْبُس ىَهَنَق 6

 04/87 ؟مُهِتَنَداَحَمِ

 3 ما
 ؟[٠14 :ءاسنلا] «دوريغ ِثيدَح ىف

© © © 



 هيل دبس كح
 ؟زوجت ىتمو «ةبيغلا عاونأ)

 (؟مهئامسأب سانلا مذ زوجي ال ىتمو
 : ِءاَمَلْعْلا َنْيَب عاَرن الب َةَبِعْلا اًمهيِف ُروُجَي ِناَعْوَتلا ٍناَذَه 7555]

 ََتِبْلاَو ٍشِحاََْلاَو ملا لكم روف اًرهظُم ُلْجرلا َوُكي ذأ :اًمهدَح
 َلاَق اَمُك َوَرْذُقْلا ٍبَسَحِب هْيَلَع ٌراكْنإْلا َبَجَو َرُكُْمْلا َرَهظَأ اَدِإَف ِوَنْسلِل ٍةَمِلاَحُمْلا
 ْمَل ْنِإَف ِهْناَسِلِبَك ْعِطَتْسَي ْمَل ْنِإَف هديب ُهرّيَعُبْلم اًرَكْنُم ْمُكْنِم ىَأَر ْنَم» :هلكي ينل
 00 .«ِناَمياْلا فَعْضَأ َكِلَذَو ِهبْلَِبَك ْعِطَتْسَ

 _ هوم وموو همس ا # 2 مدد. وع اها رماه 3 رعبا و ع 510

 ْنِكل ءوْيلَع رتسي اذه نإف اًيِفَْحَتَّسِم هبنذب اًريَتْسُم ناك ْنَم ٍفالْخب
 هم 2 و6 طل ع سا عر هلال ريوس ييس ع ىلع عرب رع مسلما و رهو

 ِهَحَو ىلع هرمأ ركْذيو .«بوتَي ىتح هلاخ َفَرَع ْنَم هرجُهَيو ارِس حصني

 . ةحصتلا
 م ال

 ْمَلْعَيَو ِهِداَهْشَِيْسا وأ ِهتلَماَعُمَو هَيَسْكاتُم يف ُلُجَّرلا َراَشَتْسُي ْنَأ :يناَّلا ٌُعْوَنلا رو
 .ِهِلاَح ِناّيْبِب ُهَراَستْسُم هحصتيق ءَكِلَذِل ٌحلْصَي ال هن 0 2 2 000 و و

 دق :سِيف ُتْنِب ٌةَمِطاَف ُهَل ْتَلاَك لي َىِبَنلا َّنأ حيِحّصلا» يِف َتَبَن اَمُك
 1 و 23125 ل ه وك 1 1 4( 2 ا هام وع هل
 1و ءءاَسنلِل ٌباَّرَض لج مُهَج وُبَأ اَمأ» :اَهل َلاَمَف َةَيِواَعَمَو مُهَج أ ىتبطخ

 لا دف
 .ةَأْرَمْلِل نييِطاحْلا لاح للي دّنلا َنيبَك .00"2هل َلاَم اَل ٌكوُلْعَصَق ٌةَيواَعُم رف ا 32 و 5 هس 0 نإ ه5 م نس عمم

.)49( )1١( 

 ملسم هاور ف )١58٠6(.



 فيرس

 ُهْدَأَْو مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ا |

 للك ينل َناَك اّذِإَف ءاّيْنُّدلا يِف حضنلا نم ْمَظْعَأ ٍنيّدلا يِف َحْصْنلا َّنِإَ

 أ نيّدلا يف ٌةَحِيِصنلاَف اَهاَْنُد يف َةَأْرَمْلا َحَصَن

 نَم ُهَرَشاَع دَقَو ِتاَرَكْنُمْلا ُبَكَتْرَيَو ِتاَوَلَّصلا ُكُرْثَي ُلُجَّرلا َناَك اّذِإَو

 ىَلِإ وُعْدَي اَعِدَتْبُم َناَك اذِإَو ٌةُتَرَساَعُم ىَقَتِْل ُهَل ُهَرْمَأ َنّيَب :هئيد َدِسْفُي ْنأ َفاَحَي
2 

 «ةئسلاو َباَتكْلا ْكفِلاَخَي اًقيِرط ُكْلْسَي 3 َةَّنّسلاَو َباَتَكْلا تلاكت َدِئاَقَع

 اوُمَلْعَيَو ُهَلاَلَض اوُقَتَيِل ِساّنلِل ُهَرْمأ َنّيَب :َكِلَدِب َساّنلا ُلُجَّرلا ّلِضي ْنَأ ُفاَكيَو 7

 ىَوَهِل اَل ىَلاَعَت هللا ِهْجَو ِءاَعِتْباَو حضنلا ِهْجَو ىَلَع َنوُكَي ْنَأ ُبجَي ُهَلُك اَّذَمَو

 [1؟١5-11/54] .ٍناَسْنِإْلا َعَم صْخّشلا

 هنإ :هنع ليق اذإ :لاقف ةالصلا كرات ةبيغ نع مالسإلا خيش لئس مدع

 ىتح رجهيو هنع كلذ عاشُي نأ يغبنيو ءزئاج اذهف :اهكرات ناكو ةالصلل كرات

 [؟١١1 /7 كردتسملا] . يلصي

 ه2

 (اهجارخإ ٌّقرطو «ةبيغلا ٌرطخ)
 هلع عَ ِهرئاَسَعَو هباَحْضأَو ياس ةققاوُم باي نم اَنلا ني /ا154]
 كنا ىل هلأ رو وكل «ةولوُكي ام ُضْعَب هيف وأ َنوُنوُقَي اًمِم ٌءِيِرَب َباَتْعُمْلا َن

 نِم مُهَتَقَفاَوُم ىَريَف ُهْنَع اوُرَقََو سِلْجَمْلا ُلْهَأ ُهَلَمَْتْساَو َسِلْجَمْلا ّعطَق ِمِهْيَلَع
 ا 2 مب هس ا هم” وز <

 ضوخَيف مِهِبْضَعِل ٌبَضْعَيف ْنوُبْضْعَي دَقَو َةَبَحاَصُمْلا ِبيِطَو و َرَشاَعُمْلا ٍنْسُح

 هاريس

 ا

 عمه م

 ا

 لِ نالعأ قا ٌةَداَع يِل َسسْيَل :ُلوُقَيَ لا ٍبِلاَق يف زن - |

 لو دو «هلاوخ ب + مقري انني د اَلَو ٌةَببْعْلا ثعأ الو رْيَخِب



 5 د 1 يب 7 أ تا

 هللا هم انوغد : لوفي اميرَو «ةكتكو تتكيف نكلَو ذيج لجراوأ نيكنف

 يف َةَبيِغْلا َنوُجِرْخُيَو ءبِناَجِل اًمْضَمَو ُهَصاَقْنَتْسا ُهَدْضَق اَمَّنِإَو «ُهَّلَو اَنَل ٌرِفْغَي

 اَنْيَأَر دَقَو ءاَفوُلْخَم َنوُعِداحُي امك َكِلَّذِب هللا َنوُهِداَحُي ِهِقَناَيِدَو حاَلَص َبِلاَوَق
 .ِهِهاَبْصَأَو اَذَه نم ريد اناَوْلَأ مُهْنِم

 ةخرابلا توف ولا نوتيلا ككقنلا ةفزو هاير 10075 قاب وق قطو بج
 نَم َدْنِع ُهَعَضَيَو ُهَسْفَن َعَفْرَيِل تْيكَو ت تْنَك ُهْنَع يِنَعَلَب اَمِل ؛ناَلُمِل يِتاَلَص يِف

 هِتقرْعَم تاَبَّثِإَو ِهِيْفَن حُذَم ُهَدْضَقَو ؛مُهمْلا ليلق نْهذلا ديِلَب نالف :لوقي هاه ض 2 لا 6 م 0. و 5 . و 2 و و 2

 ةسوط سور ريبالش م 2 مل وا وا ا وعقد م
 :ِنَْسيق نير نب مج ِةَبيِغلا ىلع دسحلا هلمحي نم مهنِمَو -

 يف ِدِصْقَنَت نم َعاطَتْسا امي ُهْنَع َكِلَد از ضي ىَلَع ين اًذِإَو ءِدَسَحْلاَو ِةَيِغْلا
2 . 

 .ُهْلَع َكِلَذ طِقْسُمل ؛حدَكَو ٍروُجُفَو ٍدَسَح ٍبِلاَق يف وأ ءحاَلَصَو ٍنيِد ٍبِلاَث

لاَق يِف َةَبيِغْلا ُجِرْخُي نَم مُهْنِمَو - د
هَرْيَغ َكِحْضُيَل ٍبِعَّلَو رخسمت ٍِبِ

ُ 

 هب ْأَرْهَتْسُمْلا ٍراَعْضِتْساَو ِهِتاَكاَحُمَو ِهِئاَرْهَتْساِ

 ٍناَلُف نِم تْبَجْعَت :ُلوُقَيف ءٍبْجَعَّنلا ٍبِلاَك ين َةَبيِغْلا ٌجِرْحُي نَم مُهّْنِمَو - ه

 ُلَعَف فْيَكَو 522 د

 وك شد ىِيَمَع ٌناَلُق سا عقر

 يوصل سس اح ُهعَمْسَي 0
 .هب اوُهَتْشَيِل هِئاَدْعأ َدْنِع ُهُرُكْذَي اَمبُرَو هب ام ىَلَع َداَرَل َرَدَق وّلَو 0

 .ٌعضي :لوقي نأ يضتقي قايسلا )١(



 ُهْنَأَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت قم

 .ِِقَلَحِلَو هلل ٍتاَعَداَحُمْلاَو ٍبوُلُقْلا ٍضاَرْمأ مطْعَأ نم ُهَرْيَغَو اَذَهَو

 اَذَه يف ٌرِهِظَيَ ؛ِرَكْنُم ٍراَكْنِإَو بضع ٍبِلاَق يف َةَبيِغْلا ٌرِهظُي نَم مُهْنِمَو - ي

 [108- 5/541 يطأ ام رح ليقود ِلْوَقْلا ٍفِراََحَر نم َءاَيش ا

 ثا دن دن

 (ةييغلا ةرافك)

 .ُهَتَبْوَت هللا لب :تنات 5 ةنكش وأ ُهَباَْعا وأ ل د و يللا

 .هَّفَح ٍذْخَأ نم ُهَنُكَم م :موُلظَمْلا فَرَع نإ ْنِكَل

 نع ٍناَتَياَوِر اَمُه ِءاَمَْلْعْلِل ٍناَلْوَق ِهيِفَك ل ُهَباَتْعا وأ ُهَمَذَك نِإَو
 كلاي 0 ءو 2 ل (ةانيكفأ كوخ 00

 هيي يف ولا ءاسأ امك ةتبيَع يف ِهْيَلِإ يشب لب :ليِق دَقَو
 [١14/م] .هنْبَتْغا نَمِل َرِفْغَتْسَت ْن ( كلا كرات : ّيِرْصَمْلا ُّنَسَحْلا َلاَق اَمُك

 هه ه

 يصاعملاو بونذلا ةدهاجم

 ٌرْيغَو «هَجرف ظنت م لل ل كي ل َناَك اَدِإ متو“:

 هللا ِةَبَحَمَو ِةّزِعْلاَو ِةّوَقْلاَو مْلِعْلاَو ٍروْثلا نِم ُهَل هللا لَعَجَي : ُهْنَع هللا ىَهْن امِم َكِلُذ

 ْمَلَو طق ُهَفُرَط اَمْرِعَي ْمَلَو ءِتاَتّيَّسلا َلْوَح ْمْحَي مل يِذّلاِب كلَ اَمَق ءوِلوُسَرَو
 معو ي< وعد

 ؟ِتاَكيَّسلا اوُكَرَتيِل اًهَلْمَأ هللا ليبَس ىف ُدِهاَجُي َوُه لب ءاّهب ُهّسْفَن ُهْئَدَحُت

 ؟ُءاَوَس َكاَذَو اَذَه لَهَف
 8 م

 ٍةاَجّنلاَو ْناَطْلُسلاَو ِةَيَحَمْلاَو ِةّوُقْلاَو ِةّرِعْلاَو ِناَمِيِإْلاَو رونلا نِم ُهَّل اَذَه

 ْمَتَأ ُهُروُنَو ءىّلغَأَو ُمَظعَأ لاخر هاذ فاعتشأ تاكشأ جوعألاو اننذلا رق

 [ئ0/1] . ىَوْقَأَو

 ه2

 )١( كردتسملا .اهيف هباتغا يتلا نطاوملا يف هيف ام نساحمب هركذو هل رافغتسالا هيفكي لب )7١8/8(.



 تاحايبملا

 ىَلَع اهب َدَن ةَناَِتْساِلا دِصْقَي ْمَل يلا ُةَضْحَملا ِهيْفَت ثاحاَبُم َكِنَدَكَو 009 ]
 0 لا ل ل

 ٍةَعاَطلا ىَلَع اهب َةَناَعِتْساِلا ٌدِصْقَيَو ِةَعاّطلا ىَلَع ِهِب ُنيِعَتْسَي اَم اّلِإ ٍتاَحاَبْمْلا

 َنيِقِباَّسلا َنيِرَقُمْلا ٌليِبَس اَذَهَ

 اَذإ ءاَمِدوُجُو نِم ٌرْيَخ اَهُمَدَع ٍةَعاّطلا ىَلَع ُنيِعُت ال لا ِحاَبمْلا ُلوُصُمَق
 . َكِلَذ نع هَل َةَلِغاَش ُنوُكَت اَهَّنِإَف وللا ٍةَعاَطِب لِغَتْشَي اَهِمَدَع َعَم َناَك

 . اًهَنوُد ام ُهَل ٌرْيَح يِهَف اَهَنوُد اَمَع ُهَلَعْشَت اَهّنَأ َرْد

 ُهَلاَعِيْشا َناَك نِإَو ءوَّقَح يِف ًةَمْحَر تّناَك هللا ِةّيِصْعَم نت ُهْئَلَعَش َنِإَو

 .اذَهَو اذه نِم هل اَرْيَح هللا ٍةَعاطب

 ٍ؛ِةَعاطلا ىَلَع اهب ُةَئاَعِيْساِلا ُنِكْمُي يلا ٍةَوُهَّشلاَو ِةَلْفَعْلا ُل مقا كل َكَِّذَكَو
 ا 0 ترش رشا 00 وَكاَبِعْلا م ُلاَْساِل

 4 1 20 3 06 8 ما 606 8 ّ 9
3 

 [5ا١ 50 ]9١/ ماا دبعلا 0 م 0

 ٍةَناَلَث ىَلَع َكِلَذ ِرْيَغَو ٍلاَمْلاَو ِكْلُمْلا نِم ٍتاَحاَبُمْلا يِف ساّنلا ةلقل

5 
 . ٌيِعْرَّشلا ِرْمأْلا مكحب اّلِإ اَهيِف َنوُفَّرَصَتَي ال ُمْوَق -أ

 اكل يناعلا نَمَو ٍلوُسَرلا ٍدْبَعْلا ُلاَح َوْهَو ءولك انين َلاَح

 .ةَمَرَحُم ْتَسِيَل يلا ِةَوْهَّلاَو ْمِهِتداَرإ مُكُحِ اف َنوَُرَصتَي ٌمْوَقَو - ب
 .ِنيِميْلا ٍلْمَأ ٍراَرْبَأْلا َلاَح َرْهَو ءِكِلَمْلا َيَِّنلا ُلاَح اَذَعَو

 .اَذَهِب اَلَو اَذَهِب َنوُقَّرَصَتَي ال ٌمْوَقَو - ج

 .هب ْمِهمّْلِع مَدَعِلَق «لّوَأْلا» اّمَأ



 ُهْدَدك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 5
 تب 7 ب ب ب اا-تاتاتاتلاتلاتسا ٠049

 4/١[ .هيف ْمِهِدْهُرَِف «ياّثلا» اّمََو

 اَمَّنِإ ٍتاَحاَبُمْلا َّنَأ َوُهَو ءوب ًءاَنِتْعاِلاَو ُهْتَقِرْعَم ُبجت ٌميِظَع ٌلضأ اَذَه ةلةال+ ]

 َكِلَذ َناَك ِتاّبَحَتْسُم وأ ِتاَبِحاَو ْتّذِخُنَأ اَذِإ اًمأَك ءِتاَحاَبُم ْتَلِعُج اذ َةَحاَبُم ٌنوُكَت

 ام ٍلْعَج َِلِْنَمِب اَهْنِم تابحتسملاو ِتاَبجاَوْلا نم َسْيَل اَم ُلْعجَو «هللا ُهْعَرَشُي ْمَل اَنيِد

 ؛هللا ُهَعَرَش اَم اّلإ َنيِد اَلَو للا ُهَمَّرَح اَم اّلِإ َماَرَح الق ءاَهْنِم ٍتاَمَّرَحُمْلا نم َسْيَل

 ْمَل اَم َمّرَح نَمِلَو وب هللا ندي ْمَل اًنيِد َعّرَش نَّمِل ٍنآْرُقْلا يِف هللا مك َمُظَع اَذَهِلَ
 ؟ِتاَمَّرَحُمْلا وأ ٍتاَموُرْكَمْلاب فْيَكَف ٍِتاَحاَبُمْلا يِف اَذَم َناَك اذِإَف ءوويِرْخَتب هللا ِنْدَأَ

 ٍهوُرْكَم وأ حابُم َّلْعِف ُلُجَّرلا َرَذَن ولف ٍرْذّلا مَرْلَت اَل ُروُمَأْلا ِهِذَه تناك اّذَهِلَو
 0 3 8 00 هَ ساو م اه وه 2 002

 21001 00000 5 ةوخلع م8 حلل ه5 سو سو هسؤم ه2 ”معر ص
 ٌريِصَي الف «ِهيلَع ءئش ال نيرخآ دْنِعَو «هِرْيغَو دمحأ دنِع لععمَي مل اذإ نيِمَي ةرافك

7 7 

 [غه١- ١013# .ٌةَداَيِعَو ٌةَعاَط :ِةَداَبِع اَلَو ٍَةَعاَطب َسْيَل ام رْذّئلاب

 ه2

 (...تابيطلا لكأ نم عانتمالا)

 .مومذم عدتبمف يعرش ببس الب تابيطلا نم عنتما نم 54

 لكأ ةيفيكب هملع مدعل خيطبلا لكأ نم عنتما هنأ دمحأ مامإلا نع لقن امو

 [ 01 . بذكف هو يبنلا

 هه

 تابجاولا

 :ىَلاَعَت ِهِلْوَمَك ؛ "اًعِضْوَم َنيِعَبْرَأ وحن يِف ٍلوُسَرلا ٍةَعاطب هللا َرَمَأ الاله ]
 [48* /13 .["7 :نارمع لآ «تكوُسرلاو هللا اوعيطأ لق# 2. 3 دحر ممل + هر

 ههه

 وأ اًيوجو هلاوحأو هنوؤش لك يف هب ءادتقالا ةيّمهأب نينمؤملل ىلاعت هللا نم ٌديكأت اذهو )١(

 لوسرلا نم َةّنّسو ٌرمأ هءاج اذإ نمؤملل يغبني الف ءرمأو رمأ نيب ىلاعت قرفي ملو ءاّبابحتسا
 .لمعلل ردابي لب ؟بجاولل وأ بابحتسالل وه له :لأسي نأ



506-- 

 يوادتلا

 وأ ٌبَحَتْسُم وأ ٌحاَبُم َوُه لَم يِواَدَّتلا يِف اوُعَّراَتَت دق َساَنلا َّنِإ مةة95]

 ؟ٌبِحاَو

 ال سْفَنلا ُءاَقَب هب + لضخ هنأ معي اَم :َوُهَو ٌبِجاَو ّوُه اَم ُهْنِم ُنوُكَي دَقَو

 ٍةَعَبْرأْلا ٍةَّمِيَأْلا دْنِع ٌبِجاَو ُهّنإَف ٍةَروُرّصلا َدْنِع ِةَنْيَمْلا لكأ ب 6 امك ورتكي

 ]14/١١[

 وأ مجْحِم ةَطْرَش يف يّمُأ ُءاَنِش' :«حيِحّصلا ِثيِدَحْلا» ين لكي َلاَك مقاابوب
 رملعا 0 و َناَك ””يوَْمأ ذأ فِغل آو راتب ِة ِةَّيَك وأ ٍلَسَع برش

 صحو 0 م اَذَهَف ءَّنَدَبْلا ٌرْضَي يِنَّلا ب ِدَئاَّزلا مّدلا حرشة ٍةَماَجِحْلاِب

 ٍةَماَجِحْلاِب جا حف ِنَدَبْلا حلَْس ىلإ اف مدا ُجوْخَي راحل َداَلِبْلا نال ةماححلا

 ٌدوْصُفَم اهب ُلْضْحَي ٌداَكْلا ٍدالِبْلا َّنِم ِهِوْحَنَو ٍزاَجِحْلا يف َهَم ُهَماَجِحْلا ِتَناَك اَذَهِلَق

 ىَلِإ َنوُجاَتْحَيَف ٍقوُرُعْلا ىَلِ اًهيِف ٌروُعَي ُمّدلاَك ةَدِراَبْلا ُداَلِبْلا اّمأَو ءمّدلا غاَرْفتْسا

 [ 01 . ِةَبِرِجَتلاَو ٌسِحْلاِب تورت ادع ءٍداَصِفْلاِ قولا علق

 ٍلاَمْعَأ نِم َوُهَو ءلاّمَأْلا ٍلَضْفَ نم [سانلا ةيقر :يأ] اَذَه مةة؛غ]

 يِنَب نع َنيِطاّيَّشلا َنوَعْفْدَي َنوُحِلاَصلاَو ُءاَيبْنَأْلا َلاَز اَم ام هن ؛ َنيِحِلاَصلاَو ءاَيِْنَْلا

 للط اَنْيرَن َناَك اَمكَو ءَكِلَّذ ُلَعْفَي ٌحِسَمْلا َناك اَمَك ٌهّلوُسَرَو ِهِب هللا َرَمَأ اَمِي َّمْدآ

 [ها/_ 55/1] . َكِلَذ ُلَعْفي

 هللا ب لا م ِهرْيَغَو ِباَصَمْلِل َبْنْكَي ْنأ أ زوجي 105 ]

 لاق .ةرْيَغَو .دمشأ كلذ ىلع ضن امك بوقستو اسفي 5 حل ٍداَدِمْلاِب هِرْكِذَو

 )١( يراخبلا )05417(,



 هدي مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ادد 59 ْ
 0 للى تل 2222 2233 تطل يي تاتا ,حح

 ٍةََرَمْلا ىَلَع َرِسَع اًذِإ :َلاَق ٍساّبَع ِنْبا ٍنَع . .يبأ ىَلَع تأَرَك :دمخأ ُنْب هللا ُدْبَع

 را ا ام | الإ هَل هَلِإ ال هللا مسي :ْبكِيَلَف اَهُتداَلِو

 (©7 اًهض أ َةّيِيَع الإ اوئبلي زل اَوَي م هاعدع ةيملاعلا بوش ل ُدْمَحْلا ِميِظَعْل

 آهن لهم ٍراَهَت نق ٌةَعاَس الإ اوبل ل تودي ام َنَوَرَي َموَي مهتم ء[46 :تاعزانلا]

 .["0 :فاقحألا] 4َنوُقِسَقْلا موَقْلَأ لإ ُكَرَهُم

 [1 11 .ٍفيظن ِءْيَش وأ ماج يف َةَأرَمْلِل ُبْْكَي يبأ َتْيَأَر :هللا ُدْيَع َلاَق
 رحب »م

 وّلَو وب َرْعْدَي ْنَأ نَع اًلضَف «وب َيِقْرَي ْنَأ ٍدَحَأِل َسْبَل ٍلوُهَجَم مشا لك ذاع ١
 |[ . ةيبَرعْلا ِء ِءاَمْسَأْلا ِرْيَعب عب هللا َوْعْدَي نأ ةِركَل : :ةيسشاأو اَهاَنْعَم َفَرَع ور نأ

 8 تاذن

 ( ةساجتلاو :مارحلاب يوادتلا)
 .اَلف اّلِإَو ِهتَراَرَمِب يِواَدَتلا َراَج ُهلُكأ ُحاَبُي امم ُحوُبْذَمْلا ناك ْنِإ الها

[:55/1] 

 ُديِهاَمَج َكِلَذ ىَلَعَو لي هللا 0 ٌصَنِ ٌماَرَح ٍرْمَكْلاِ يِاَتلا للا

 ِءاَوَّدلِل ٌعَنْصُت ٍرْمَكْلا ِنَع 2 يش هنأ أ :"'حيجحّصلا» نف ةلعتتت ؟ مْلِعْلا لق

 . ؛ءاَوَدب ْتَسِيَلَو ماد اًهّنإ» :َلاَقَف

 اًعظَم ُدوُصُقَمْلا هب هب لَصَْي َكِلَذ َّنِإَق ٠ قَعْيَمْلِل ٌرطْضُمْلا لكأ لْئِم اَذَه َسْيَلَو

 7 لَو ِةَتْيَمْلا ىَلِإ ٌرطضأ نَمَف مف ءٌبِجاَو اَهْنِم را 0 ُهْنَع ُهَل ن سيل

 يِفاَعُي ىَلاَعَت هللا لب ُءاَوّدلا اَذَه ُنّيَعَتَي اَلَو ءِءاَمَّشلا لوُصُح 00 ال اَنْهَو

 ٌنِماَقُي اَلَو ةَءاَمْلُعْلا ِروُهْمَج َدْنِع 5 َسْيَل يِواَدَّتلاَو ءِوَدَّدَعَتُم ِباَبْسُأ َليَعْلا

 [177- 6/1: : اَذَهِب اَذَه

 )١985(. ملسم هاور )00

 . لهجلا وأ «غئاسلا ليوأتلا وأ «ةيحاملا تانسحلا وأ «ةبوتلاك «عنام كلذ نم عنمي مل اذإ :يأ 0



 #--نلا ى هت 6-5 0 22 هدي

 زاوخ نلع ىَتسنَي اَذَهَف :افالك دعم لس ؛ ّمُث هب خطَلّتلاِب يِواَدَتلا اَمأَ
 00 نأ ٌحيِحَّصلاَو ءٌروُهْشَم عر هيِفو م يف 3 ةَساَجََنلا ةَرَشاَبَم

 .هِدَيب ٍةَساَجَنلا ٌةَلاَزِإَو ديب ٍلْجّرلا ُءاَجْنَيْسا ُزوُجَي اَمَك ءِوَجاَحْلل

 ىَلَع ٍريِرَحْلا ِسْبّلِب يِواَدَّلا ُروُجي امك ءوب يِواَدَنلا راج ٍةَجاَحْلِل خيبأ امد

 اَل اَمَك ءاّهب يِواَدّتلا ُروُجَي الف ِةَئيِبَكْلا ميماقملاك ةروُرُصلِ 2

 َنوُعِفَتْنَي اوُناَك مُهَنِإ : لوُقَي نم ِلْوَق ىَلَع اَمّيِ ال ٍرْمَكْلا ٍبْرُشب يِواَدَنلا زوجي
 للك ْنِبَّنلا مُمّرَقَأَو هب هب َحاَبْضِتْساِلاَو ةولجلا يفت ٍنْسلا يل يف وَما موُحُشِب

 مَ نع مُهاه اَمَنِإَو .ءَكِلَذ ىَلَع

 يف اَهِب ٍعاَتْلالا يف غاَبنلاب يملا دولت وَ َراَهَظ ؛ لكي م 1 صو اذهل

 [؟ل١ 0000 ا يتلا ِتاَعِئاَمْلا يِفَو ِنْيَلْوَْلا ٌحَص ا صأ يِف ِتاَساَّْلا

 همه ه

 ىؤرلا

 اًيْؤّرلا َنْيَ ب يتلا ٍةَهَباَشُمْلاَو ٍراَبتْعإِلاَو ِساّيِقْلا ىَلَع ُهُراَدَم اًيْؤّرلا ٌريِبْعَت 545

]4"* 0 

 .اًبلاغ صيرختلاو نيمختلا ىوس هل دنتسم ال يذلا ماهلالا ئلع ىؤرلا ريبعت ٌرادم سيلو )١(

 :نيقيرط نِم الإ يتأت ال ريبعتلا ٌةكَلَم نأ :هب عوطقملا باوصلاو
 ةسارفلا نمو» :ىلاعت هللا همحر بغارلا لاق امك «ٌةسارفلاو ٌةنطفلاو ٌةبهوملا :لوألا قيرطلا
 .«ايؤرلا ٌملع

 َ وَفِي ىلاعت هللا همحر يفارقلا اهنع ربع يتلا يهو

 12110055ذ5د زد «ةكَلَمْلا هذه ليصحت ىف لصألا وه اذهو
 .كلذ يف اًيرطف اًمهفو
 .عرولاو ىوقتلاو ٍةبْرُدلاو ملعلاب اهاذغ اذإ الإ ٌةكلَمْلا هذه هيف ىوقت ْنأ نكي ال نكل
 .نينقتملا ريبعتلا لهأ ٌلاوسو ٌةسلاجُمو ملعّتلا :يناثلا قيرطلا



 ةكشفل نك ولالا ديق ةكسرو هاف ير. حجل تحل

 َتْيْنَي ْنأ ُروُجَي ال اَهِتَّحِص ىَلَع ُكُدَي َليِلَد ال يِيَّلا ُهَضْخَمْلا اًيْؤّرلا لله ]

 [ 0 1 .ٍقاَمْتاِلاِب ٌءْيَش اَهب

2 

 (؟ماّنَمْلا يفو ايندلا يِف كك هللا ىرُيم له)
 0 :ضزألا يف نيم ُهْبَر ىأَر هي اَدمَحُم ْنأ هيف تبيع لك للهت |

 َنيِمِلْسُمْلا ِءاَمَلُع نِم دَحَأ ُهْلُقَي ْمَل ٌءْيَش اَذَه ءْمِهِئاَمَلُعَو َنيِمِلْسُمْلا ٍقاَمَتاِب ٌبِذَك

 . ْمُهْنِم دحأ هادو لَو

 لكل هك ىأَر لَم هل اًذَّمَحُم َّنأ يِف ٍةَباَحَّصلا َنْيَب 1 َعاَرْتلا َناَك اَمّنِإَو

 . ؟جاَرْغِمْلا

 َّنأ :ٍلاّهَجْلا نِم ُنماَن ُهَنوُوُرَي امك ءهض ٍقيِّدَّصلا نَع َكِلَذ يِف َلِقْن اَلَو

 ..«ال» :َةَضِئاَعِل َلاَقَو .(ْمَعَن» :َلاَقَق لكي ىلا َلَأَس اَهاَبَأ

 ٍةَروُص يِف يّبَر تيارا :َلاَق ُهّنأ مْلِعْلا ٌلُهَأ ُهاَوَر يِذّلا ٌتيِدَحْلا َكِلَذَكَو

 ءاَمِهِرْيْغَو ٍلْبَمطلا م قيرط نِمَو « ٍساَّبَع ٍنْبا ٍقيرَط نم ىَّوْرَي ."'!هاَّدكَو اًَذَك

 رص ىلع هلباثأ ةزب اكدر نع ٌيَفَيَك َّنْيَب ُهَدَي َعَضَو ُهَّنَأ» :ويِفَو
 :ِثيِدَحْلا يِفَو ءِةَنيِدَمْلاِب ناك َتيِدَحْلا اَذَه َّنِإَف ءجاّرعِمْلا َةَلْيَل نكي ْمَّل ُتيِدَحْلا

 اذه «

 ٍءرغصلا يف ريبعتلل لويملاو ةزيرغلا هذه هدنع أشنت مل ولو «بستكُي نأ نكمُي ايؤرلا ريبعتف < -

 ٌةكلم هيدل نّوكتت ىؤرلا ريبعت يف ةسرامُمْلا لوظو «ملعلا اذه يف ةءارقلا ةرثك عم نكل

 .ريبعتلا
 :لوقن نأ عيطتسنو

 .- ةربخلاو نارملا ةرثك عم اًضيأ بستكُت يتلا  ةنطفلاو ةسارفلاب ٍىّرقّتيو سردي ٌملع وه

 .ةربخلا ٍلوطو ملعلاب ىوقت «ٌةنطفو ةسارفو ٌةبهوم وهو
 .(40 - 07) فلؤملل ءّيِمْلِع ٌيِلْيِصْأَت ٌتْحَب ءَىَوُرلا ٍريِعَ ُمْلِع :رظنُي

 )١( ه) دمحأ هاور 00

 .ٌحيِحَص ٌنَسَح ٌثيِدح اًَذَه :يذمرتلا| لاق )771١9(« دمحأ مامإلاو 207776) يذمرتلا هاور (؟)

 .ٌحيِحَص ٌّنَسَح ٌثيِدَح اَذَه :َلاَقَف ءِتيِدَحلا اَذَه نَع َليِعاَمْسإ َنْب َدَّمَحُم ُتْلَأَس
 .هبارطضال دتسملا وققحم هفّعضو



 تك 2 ٠ مو ةبيغلا

 .اًذَكَو اَذك تْيَأَر :َلاََو مِهْيَلِإ َجَرَح َّمُن حبلا ٍةاَلَص نَع َماَن هلك يلا ّن
 0 0 ه2 ٌُء ب 900 وب 22 يعمد سا سمس 2 .٠

 ءاَمِرْيَغَو ٍلْيَمَظلا ٌمُأَك ٍةَئيِدَمْلاِب اّلِإ ُهَمْلَخ ّلَصُي ْمَل نَم ِةَياَوِر يِف َوُهَو
 َناَك َتيِدَحْلا اَذَهم َّنأ َمِلْعَف . .مْلِعْلا لْمَأ ِقاَمّثاِب َةكَم نِم َناَك امن 00

 َهَلْيَل ٍةَطَقَي اَيْؤُر نُكَي ْمَل ءُيْحَو ِءاَيِبْنأْلا اَيْؤُر َّنأ َعَم . .ٍةَئيِدَمْلاِ ب ٍماَنَم ايو

 .جارفملا

 «هِئيِقَيَو ِهِناَميِإ ِرَْذَق ىَلَع ٍةَعْوَتَتُم ٍرَوُص يف ٍماَنَمْلا يف ُهَّبَ ُنِمْؤُمْلا ىَرَي دَقَو
7 4 

 ضمن ِهِناَميِإ يف َناَك اَذِإَو َقَئَسَح ٍةَروُص يف الإ ُهَرَي ْمَل اًحيَِص ُهئاَميِإ ناك اذ

| 

 اَهَلَو َقََطَمَيْلا يِف ٍةَقِيِقَحْلا اَيْؤُر ا اَيْؤُرَو ءهَئاَميِإ ُهِبْشُي اَم ىأَر
 ِئاَمَح انتا ويروشملا لانك ايي عب يراك وع

 ٌلْصْحَي ام ديف نزل نم ا بلا يف يسثلا ضن لي دق

 ام ٍقِئاَمَحْلا نم ُهَل آ ىَلَجَتي دَكَو ءُمِئ ءاَنْلا ىّرَي ام لم يلي ىَرك املا يف ميال

 .اينُدلا يف ُمَقي ُهَلُك اّذَهَ هيْلَعب ُه

 رو ءٌهَبْلَق ُهُدَهْشَي اَم مُهَُدَحَأ َبّلَغ اَمّبُرَو

 .ماَنَم ُهَّنَأ َمَلْعَيف ظِقْيَتْسَي ىَّتَح ٍوِسْأَر يع

 .ماَنَم ُهَّنَأ ماَنَمْلا يف َمِلَع اَمّبُرَو

 نع ُهَيِْفُث ىَّنَح ِهْيَلَع ُبِلَْت ُةَيْلَك ٌةَدَهاَشُم ُهَل ُلّصْحَي نَم ٍداّبْعْلا نم اَذَكَهَ
 معوم موج كيل ني ةئاغ َوُهَو هنيعب ٌةَيْؤر اَهَنظَيَف ءوُساَوَحِب ٍروُعشلا

 ٍبَسَحِب ٍرّوُّصلا نم ٍةَروُص يف ُهاَرَي ُهَّنِإق :ِمانَمْلا يف قو هللا ىأَر نم لاه" |

 يِف هلك ْنِبْنلا ُهآَر اَذَهِلَو ؛ٍِةَئَسَح ٍةَروُص يِف ُهآَر اًحِلاَص َناَك ْنِإ ءيِئاّرلا ٍلاَح

 لك

 َرَمَع نبا ٍلْوَقَك ِ؛ِةَطَقَيْلا ىف َنيِفراَعْلا ضغعَبِل لّصخَت دف ىّتلا ُتاَدَهاَشُمْلاَو د نإ هَ 00 ا دق | د 201 وسو + 0 2 0 دع 4
 ُنْحَنَو ِءاَسّْنلا يِف يِنتَدَحَتَأ : ٍفاَوَّطلا يِف ُهَتَْبا ِهّْيَلِإ َبطَح امل ٍرْيِبُرلا نبال 5-8 .٠ 2 0 . 0 5 22 هَ 7 يا 36 ه2 5

 .ٍدوُهْشَمْلا َيِْلِعْلا ٍلاَكمْلاِ ُنّلَعَتي اَمَنِ : َكِلَد ُلاَثْمَأَو ؟اَنِفاَوَط يِف كيو هللا ىَاَرتن



 18 مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت
 المل ده

 هَل ِةّبَحَمْلاَو «وللاب ِةَفِرْعَمْلا بَسَحِب ٍبوُلُقْلا يف ُعَوَنَتَي ُيِمْلِعْلا ُلاَثِمْلا اَّذَهَو

 . رِصَحْنَي ا اَعوَتَت

 بلك يِف مُهْنِم ُلُكِلَم «َنوُعّوَتَتُم :ِهلوُسَرو ِهباَتكَو هللاب ْمِهناَميِإ يف ُقْلَحْلا لب
 . هيَقِرْعَم ٍبَسَحِب ٌيِمْلِع ُلاَثِم ٍلوُسَرلاَو ِباَتِكْلِل

 َكِلَد يف َنوُعّرْتَتُم مُهَق :ِهِلوُسَرِبَو ِهِباَتكِبَو هللاب ٍناَميِإْلا يِف ْمِهَكاَرِْشا َعَم
 .َنوُلِضاقم

 .ِبْيَغْلا روم نِف م َكِلَذ ِرْيَغَو ٍراَنلاَو ددكلاَو ٍداَعَمْلاِ ب مُهناَميإ َكِلَذَكَو

 ]١/5ه؟ -_ ؟١٠6١7[
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 (تاداهشلا ؤطاوتك ايؤرلا ٌؤطاوت)

 . ءانثلا ىلع ةمألا ت تقفتا وأ لَك يبنلا هل دهش نمل الإ ةنجلاب دهشي ال مةااهه]

 ١1١١/١[ كردتسملا] 2.تاداهشلا ؤطاوتك ايؤرلا ؤطاوتو «نيلوقلا دحأ وهو ؛هيلع

© © © 



 ع ا لسرلاو ءايبتألا

 كا

 56 لشسرلاو ,ءايبنألا 55

 :[ءايلؤألاو ِءاَِْنَأْلا يف :يأ] م نساتلا مَسَقْلا ل

 ل : ِلْسُرلاَو ٍبْتُكْلاِب اوُيّذَكَف َةَلاَسّرلا غيلتت ٌعطُسَوَت اوُرَكْنأ ّمْوَق

 هللا ْرِبخُي نَمِم ْمِهِرْيَغَو َنْوَعَرِف مْ ِتْيَعْشَو ٍطوُلَو حلاق ٍدوُهَو جو مْوَق

 َنوُد ْمِهِضْعَبِب اوُنِمْؤُي ءِلْسّرلا ٌسْنِج ويلك ههنرف ؟نيلصرملا وينك ل

 . ضب
 :اًضِيَأ ٍةَكِئاَلَمْلا يِفَو َنيِحِلاَصلاَو ِءاَيِبْنأْلا يِف اْوَلَع ٍناَن ٌمْسِقَو - ب

 اوُرَّوَصَو ءىَمْلُز هللا ىَلِإ مُهوُبْرَقُيِل مُهوُدَبَعُف ِةَداَبِعْلا ين 0 يقولتخل

 .ْمِهِروُبُق ىَلَع و «ْمُهَليئاَمَت

 َةَماَيِقْلا مْوَي ىلإ ٍناَسْحِإِب مُهَل َنوُعياَتلاَو هك هللا ٍلوُسَر ُباَحْضْأَف - ج

 للا 0 ٍغيِلبتلا يف ف طِْياَسَو مُهْنأ َنوُثبْتُي لب ءِءاَلْؤَه نِم اَلَو ِءاَلُؤَه نِم اوُسْيَل

 مُهَروُبُق َنوُدَختَي لَو مروي ىلإ َنوَجَحَي اَلَو مُهَنوُبِحُيَو .مهب َنوُنِمْؤَيَو

 اولا ُلوُسَر اًَدَّمَحُم َّنأَو هللا اّلِإ َهَلِإ ال ْنَأ ٍةَداَهَش ٌُنيِقْحَت َكِلَذَو ٍ؛َدِجاَسَم

 اهب َنيتَْي التل ْمِِروُبُق ُهَمْحَِو «ْمهب ِناَم إلا نِم َوُه هب اوُواَج اَمَو ْمِهِرْكِذ ُراَهْظِإ

3 
 اوُماَق ٍدَّمَحَم ع ٌةَباَحَّصلاَو ُْهَدْحَو هللا ٍةَكاَبِعَو ٍديِحْوّتلا ماَمَت نِم َوُه ُناَّنلا
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 [1 84 - 581/1 . اذهب

 ِنْئاَعَمْلا يف ٌراّضلاَو عِفاَنلا ٍليِصاَفَت ىَلِ ُلْقَعْلا ٍدَتْهَي ْمَل ٌةَلاَسّرلا اَلْوَل كلم ١

 مِهَْلِإ َلَسْرَأ ْنَأ :مِهْيَلَع ِةَّنِم ٍفَرْشَأَو ِهِداَّبِع ىَلَع هللا مَعِن مّظغَأ نِمَق ِهاَعْمْلاَو

 اوُناَكَل َكِلَذ اَلْوَلَو «َميِقَتْسُمْلا طاّرّصلا مُهَل َنّيََو ع مِهْيَلَع َكَرْنَأَو ُهَلُسُر



 1 مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 8س ا
 00 2 7--7-7--7-كُس

 اَهََِع َماَقتْساَو هللا َةَلاَسر لبق نَمَك ءاَهنِم اَلاَح ٌرَشَأ لب ءِمِئاَهَبْلاَو ماعْنأْلا ِةَلِْنمِ
 ّنِم الاَح ْأَوْسَأَو ةّيِرَبْلا ٌرَش نِم َوُهَك اَهْنَع َجَرَحَو اَهّدَر نَمَو َّّربْلا ٍرْيَح نِم َوُهَ
 راق . ميِهَبْلا ٍناَوَيَحْلاَو ٍريِزْنِخْلاَو ٍبْلَكْلا

 ِسْمَّشلا ىَلِإ ْمِهِيَجاَحَك ٍلوُسَّرلا ىَلِإ ضْرألا ٍلْمَأ ٌةَجاَح تَسْيَل 724

 0 0 0 ءرطعلاو عاجلا رَمَْلاَو
 7ص

- 

 هرذأ يف دفع نت ل ها

 ىَلَع مُهُمَرْكَأَو مُهُديَسَو م ناكو وِداَبِع َنيِب نيو ُهَن هّنيَب ءارقملا مُهَو ِيْهَنَو

 0"2وةإَدْهم ٌةَمْحَر اَنأ اَمَّنِإ ُنماَّنلا اَهّيَأ اَي) :ٌُلوُقَي د دبع نت دمشم وز
 ٠١[. ال : ءايبن ال1 4© مَعَ هَ اكس حس و اَّلِإ كلل 71 َكَلدَتَسَأ آم آمو» : ىَلاَعَت هل هللا َلاَقَو

]٠١1/1[ 

 يِف ّتَبَن اَمُك َليِلَخْلا ُميِجاَرْبِإ :كي ٍدَّمَحُم َدْعَب 00 لَضفأ للة

 م . ةيربْلا ريح ُهّنَأ ل َيِئلا نَع سْنَأ نع نَع "”مِلْسُم حبِحَص١

 ال ءاَمِريِرْفَتَو ِةَرْظِفْلا ليمكَتي اوُنِعُب مِهْيَلَع هللا ُتاَوَّلَص َلُسّرلا َّنِإ ملدة؟ |
 [هاله /3] . اَهريبْعَتَو ٍةَرْظِفْلا ليِدْسب
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 اًكوفرم رازبلا هاورو ءحِلاَص يب أ ْنَع اًلسرم )١15(: يمرادلاو :0711787) ةبيش يبأ نبا هاور )١(
 يبأ ْنَع ٍحِلاَص يبأ نم هلصو اًدحأ ملعن ال ٌتيدحلا اذهو :لاقو ٠١( 0) ةريره يبأ نع
 نع لوقي امنإ هِي ةريره يبأ نع «لوقي الق هلسري هريغو ريعس نب كلام الإ هكفط َةَرْيَرُه
 .لي يتلا ِنَع حلاص يبأ
 .حيحص وأ نسح :(540) ةحيحصلا ةلسلسلا يف ينابلألا لاقو

.)859( ( 



 دس 1١ يتسلل _لكب 2-2 لسرلاو ءايبنألا

 :ىَلاَعَت هلْؤَق ىنعم امَو ؟تمي مل ّيَح 4: ىَسيِع له)

 1 نإ
 ْمَل ِءاَمَّسلا نِم َكَرَن اَذِإَو ءُدْعَب ْتْمَي ْمَل ِءاَمَّسلا يِف ّيَح ين ىَسيِع كلطلل ِ

- 

 .َكِلَذ لاخي ءْيَشِب ا َةْبَسْلاَو باَتكْلاِ الإ ْمُكَْي

 4ارَك يذلا ني َةرهطُمَو لإ َكُشِاَبَو كيْيَوَتُم نإ :ىَّلاَعَت ِهلْؤَم اّمأَ
 َكِيَّذب َداَرَأ ول ذإ ٍ؛َتْوَمْلا َكِلَذِب ِنْعَي ْمَل ُهَّنَأ ىَلَع ٌليِلَد اَذَهَق 625 :نارمع لآل

 1 مُهَحاَوْرَأ ضي هللا َّنِإَ ؛َنيؤُمْلا ِرْئاَسَك َكِلَذ يِف ىَسيِع َناَكَل َتْوَمْلا
 ا اع َكِلَّذ يِف َسْيَن ْنأ َمِلْعَك ءءاَمَّسلا ىلإ اهب

 :ْيأ ؛كضباَق :ئأ ؛4َتكلِيَوَتُم ْنِإظ :ِءاَمَلُعْلا نِم َلاَق نَم َلاَق اَّذَهِلَو

 أ

 اًعيِمَج اَمُهَيْفَوَت اَلَو ءَدَبْلا َنوُد حوُرلا َيْفَوَت "”يِضَتْقَي ال : يْفَوَنلا ْظْفَلَو

 اَم ْمَلْمَيَو ليلي مُكدَوَتِي ىِدْلا َوُهَو» : ىَلاَعَت ِهِلْوَقَك 0 يفَوَت وب ُداَرُي دَكَو
 ةييرش ضني يملا ٠ :ماعنألا] ه«ر ابتلي مّثْحَرَج

 بث ني عز

 (ِرْئاَغّصل ملا َنوُد ٍرْئاَبَكلا نَع َنوُموُصْعَم ءاّيِينألا)

 هللا نت وب َنوُرِبْخُي اَميِف َنوُموُصْعَم مِهْيَلَع هللا ُتاَوَلَص اّيبْنَأْل
- 

 ام لُكب ُناَميِإْلا َبَجَو اَذَهِلَو َقَمَأْلا ِقاَمّناِ ِهِتاَلاَسِر ْغيِلْبَت يِفَو هناحبس

 دو

 .اهدوجوي ىنعملا ميقتسي الو «ةمحقم اهلعلو ء(ُهسْفَن) :ةملكلا هذه دعب لصألا يف )١(



 هدو مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت م ١

 اوناك ولو ايْنأْلا َمِصُْع امك ّن َنيِموُصْعَم اوُسْيَل مُهْنِإف ِءاّيِب

 ْمَل مُهَرْيَغ ّبَس نَمَو ِءاَمَقْفْلا ٍقاَمَثاِب َلِيُق ِاَيبْنَأْلا نِ اّيَن ٌبَس نَم اَّذَهِلَو هلل َءاَ

 . رن هيف سان ٍةَلاَسْرلا غيبتي ُنلَعتي ام ٍرْيَغ يف ُةَمْضِحْلا اّمأَ
 ٍِفّلَّسلا نع ِةَلوُقَْمْلا ٍراَثدْلِل قفاَدُملا 3و سانا ٌروُهْنُج وح + ِهْنَلَع يذلا ُلوَقْلاَو

 0 نَم ىَلَع ُدَرلاَو ءاقَلظُم ٍبوُنّذلا ىَلَع ٍراَرُق هلا نِم ٍةَمْصِعْلا ُتاَبْنإ

 .ٍلْوَقْلا اَذَه ب ُلدَت اَمّنِإ ُتَرّرُح اَذِإ ٍةَمْصِعْلاب َنيِلِئاَقْلا ٌحَجُْحَو ءاَهْيَلَع مُهُراَرْقإ

]19”- 1 /٠[ 

 َوُه :ِرِئاَعَّصلا َنوُد ٍرِئاَبَكْلا نَع َنوُموُصْعَم ءاَييْنألا َّنأب َكْوَمْلا نإ عدل

 اَمُك «مالكْلا ٍلْهَأ ٍرثْكَأ ُلَْق ُهنِإ ىَّنَع ءِفِئاَوَطلا عيب ماَلْسِإْل ءاَمَلُع ٍرَثْكأ ُلْوَق

 ٍلْهَأ ِرَثْكَأ ُلْوَق اًضْيأ َوُهَو ََيِرَعْسَأْلا رَثْكأ ُلْوَق اَذَه نأ يدمآلا ِنَسَحْلا 0

 ةَباَحصلاَو ٍةَمِئَأْلاَو ٍفَلَّسلا نَع ْلْقْنَي ْمَل َوُه لب ءءاَهَمُقْلاَو ِثيِدَحْلاَو ٍريِسْفتلا

 .َلْوَقْلا اذه ُنِفاَوُي اَم الإ وص َنيِعِباَتلاَو
 ميدو

 ىَلَع ِراَرْإْلا نع َنيِموُصْعَم ري مُهْنَأ ءاَمَلُعْلا ٍروُهَمجج نع لقي ام هَ ُةَماَعَو

 .لاحب عَ َن ال اَْنِإ 0 ف ءاَهْيَلَع َنوُرَقَي لَو ٍرْئاَعَّصلا

 مُهُمظْعَأَو اًنَلظُم ٍةَمْصِعْلاِب ُكْوَمْلا ِةَم ملا ٍياَوَط نم ِمُهّْنَع َلِقُ نَم وَ

 ِناَيْسْلا ٍليِبَس ىَلَع ُعَقَي اَم ىَّنَح ءٍةَمْصِعْلاِب َنوُلوُقَي مُهّنِإَف ؛ةَضِفاَرلا :َكِيَذِل اّلْوَك
 .ٍليِوُأَتلاَو ِوْهّسلاَو

 2و 8م

 يَنْنالاَو يل ء َةَمَصعِب وب اوُناَكَو ُهَتَماَمِإ َنوُدِقَتْعَي نم ىّلِإ َكِلُذ َنوُلَقْنَيَو

 مرضا

 . حاَدقْلا هللا دبع َِيَرُذ نِم مّلِعْلا لأ َدْنِع مُهَو ءَنوُيوِطاَف 0
 2مل مُهْنَأ َنوُمُع معزي ْرَي اوُناَكَو ٍةَرِهاَْلا ولم اوُناَك نيل ةيِليِعاَمْسِإْلا م 3



 2 1 لسرلاو ءايبنألا
02 

 ةَبوُقُع َكِلَذ ىَلَع َبِقوُع اَّلِإَو بات ْنِإَف ءُباَتَتْسُي :َكِلَذ لوي فكما

 1 ُهَتَكَدْنَزَو ُهَرْفُك ِيِضَتْقَي اَم ُهْنِم َرَهظَي ْن

 ؛ِهْيَلَع ٍةَجْحْلا ٍةَماَق َدْعَب َرّرَعُي ْنَأ ُبِجَي :ِلْوَقْلا اَذَه لْثمب ُنّسَقْمْلا َكِلَذَكَو
 -.07١[ 1 .ماسإْلا ِةَمِبَأ ِروُهْمَجِل ٌقيِسْفَت اذه َنِإَ

 اوقفتا دقو «هبر نع هغلبي اميف موصعم هيلي هن أ ىلع ةمئألا ق قفتا ةةوو]

 اهرئاغص ال بونذلا ىلع رقي ال كلذكو «كلذ يف أطخلا ىلع رقي ال هنأ ىلع

 . اهرئابك الو

 ال وأ ءاهنم ةبوتلا عم رئاغصلا ضعب ءايبنألا نم عقي له :اوعزانت نكلو
 لا

 : ةلزتعملاو ةعيشلا نم نيملكتملا نم ريثكو ثيدحلا يملكتم ضعب لاقف

 الو أطخ ال مهنم عقي ال :اولاق ىتح ةعيشلا دازو .«لاحب ة ةريغصلا مهنم عقت ال

0 
 لهأ يملكتم روهمجو ريسفتلاو ثيدحلاو هقفلا لهأ روهمجو فلسلا امأو

 امك ةبوتلا عم ناك اذإ ةريغصلا عوقو اوعنمي ملف مهريغو ةيرعشألا نم ثيدحلا

 .نيباوتلا بحي هللا نإف ؛ةّنّسلاو باتكلا نم صوصنلا هيلع تلد

 "ه2

 ةيؤر نيب عمجلا فيكو ؟ِهِرْيَق يف يلَصُي 18 ىَسوُم نأ درو له)

 ( هان يِف هل هتيؤرو «ِتْيَبْلاِب فوطَي َوُهَو هل يبنلا
 القط ىَسوُم ىأَر هلك َىبّنلا ّنأ :ِثيِداَحَأْلا وِذَه نَع :هلك َلِيْس ةقودح]

 و ب

 املا يف ٌهآَرَو عملا ٌُفوطَي َّوهَو ُهآَرَو وِرْبَق يف ّلَصُي َوُهَو



 نك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت رك
 22 2 حاج

 نكي ْمَل ءٍماَنَم اَيْؤُ َناَك اَذَهَف ٍِفاَولّملا يف 2: نيسوم ايار انآ :تاجاف ا

 ناكّدلا ارو اع َحيِسَمْلا ىأَر اَمَك ءاَرَّسَمُم َءاَج َكِلَّذَك ؛جاَرْعِملا َهَلْي

 ئأر اَذَهَك : :ءاجسلا. ىف جاَرْعِمْلا ليل ءاببنألا نب ردع ا

 . ْمهِناَدْبَأ ٍرَّوُص يف َةَرَّوَصُم مُهَحاَوْرَأ
- 

 ٍروُبُقْلا يِف ٍةَنوُقْدَمْلا ٍداَسْمَأْلا َسْفَن ىأَر ُهّلَعَل :ٍساّئلا محا لاَ قو

 .َسيِرْدِإ يِف َّلِيِق دق َكِلَذَكَو ءوِدَسَجَو ِهِحوُرِب ِءاَمَّسلا ىَلِإ ٌدِعَص ىَسيِع َّنكَل

 . ضْرأْلا يف َنوُنوُقْذَم مُهَق اًَمُهُرْيَغَو ىَسوُمَو ميِهاَرْيِإ اَمَأَو

 ىلع نمرألا ىلإ لرنب نأ دي ال: قيئيتلا رئاش ىَلَعَو كي - ُحبِسَمْلاَ

 َريِزْنِحْلا َلْثْفَيَو ءَبيِلَّصلا ٌرِسْكيَو ءَلاَجَّدلا َلْثْقَيَق ءَقْشَمِد ٌيِقْرَش ِءاَضِيْلا ِةَراَتَمْلا

 ا يناثلا ِءاَمَّسلا يِف َناَك اَذَهِلَو ؛ٍةَحِيِحَّصلا ِثيِداَحَأْلا يِف َكِلَذ َتَبَن امك
 2 و

 ْوَي َلْبَق ضزألا ىلإ َلوُرنلا ُديِرُي ُهّنَأِل ؛َنوُراَمَو َسيِرْدِإَو تقرت ني اعنا

 .ِِرْيَغ فا ٍةَماَيِقْلا

 فاَدَعّسلا ُهقنَأ : :ِهْيَلَع ُضَرْعُت ِينَب ْمَسَن ّنأِل اَيْنّدلا ٍءاَمَس يِف َناَك ُمَدآَو

 يف ُلَمَجْلا َّجِلَي ىّنَح َهّنَجْلا َنوُلُخْدَي اَلَو ِءاَمَّسلا ُباَوْبَأ مُهَل ُحَنَمُت ال ُءاَيِقْشَأْلاَو

 . ْمُهْنِم اًبيِرَك َنوكي ْنَأ ِهْيَلَع اوُضرُع اَذِإ َّدُب الق ءِطاَيِحْلا ْمَس

 اذَهَف :اًضُي ءاَمّسلا يف ُهآَرَو ءِرْبق يف يّلَصُي اًمِئاَق ىَسوُم ىأَر هوك امو

 ٍةَدِحاَوْلا ٍةلَقَسّللا يف ءةَكِئالَمْلا ِرْمأ سنج نم حاولا َرئأ ؛ َنِإَف ءاَمُهَنيب َةاَقاَنُم ال

 .ِنَدَبْلاَك َكِلَذ يِف ْتَسْيَل ءِكَلَمْلاَك ظِبَْتَو ُدَعْصَت َدَعْضَت

| 

 تت

 ْنِم الإ :ِةَن ْنِي اَّلِإ ُهَلَمَع ُهْنَع ُهنَع َعَطَقْنا ٌناَسْنإْلا َتاَم اَذِإ» :ِلي َيِبَنلا ُلْوَقَو
-_ 

 يِذَّلا 0 هَل وُعْدَي دَي َحِلاَص ٍدَلَو وأ وي ْعَمتْني مل ْوأ ءٍَيِراَج ٍةَقَدَص
0-1 

 )١( ملسم هاور 710" 1(.



 11107 يس بسبب ب ب - ب77295 ب لسرلاو ءايبنألا

 دوُمعي جلا لف
 ْ وحِيبْسَتَو ِهِرْكِذِ َنوُمَعَنَتَيَو «هللا ىَلِإ رظّنلاِ
 ٍ درت تْنُك اَمُك ُلّتَرَو َفْراَو ْأَرْها :ِنآَرُقْلا ئِراَقِل

 0 . اَهُّؤَرْفَت ةيآ

 ت2

 (ُليِعامسب وه عيبا نأ عجارلا)
 لَه : 826 َميِجاَربإ هللا ليلحت ٍدَلَو نِم حبيّذلا نت : : هن < خبشلا ليس ةطادخ]

 ؟ٌقاَحْسِإ وأ ٌليِعاَمْسإ ٌرُه

 ٌروُكْذَم اَمُهْنِم ّلُكَو ِاَمَلُعْلِل ِناَروُهْشَم ٍناَبَعْذَم اَهيِف ُةَلَأْسَمْلا هِذَه :َباَجَأَ
 .ٍفّلّسلا نِم ِةَمِئاَط نَع

 هنأ هب ُعطَمْلا ٌبِجَي يِذَلا ّنِكَل ٌنوُهْشَم أم اَهِف ٌعاَرْئلاَ :ِةَلْمَجْلا يِفَد
 يِذْلا َوُهَو ٌةَروُهْشَمْلا ُلِئاَلَّذلاَو ٌةّنُسلاَو ُباَتُكْلا ِهْيَلَع يذلا اَذَهَو «ليفاكتلا

 1 . باَتِكْلا لْمأ يِيْيَأِب يتلا ٌةاَرْوَّتلا ِهْيَلَع لدن

 ن 97 2 ١

 (؟ِءاَيْحَأْلا يِف ساَيْلِإَو رِضَخلا له)
 ؟ِناَرْمَعُم اَمُه لَه :َناَيْلِإَو ٍرِضَحْلا نَع :هللكك َلِئْسَو

 ُيِبْرَحْلا ْميِجاَرْبِإ َلَأَس دَقَو ءِناَرَّمعُم اَلَو ِءايخأْلا يِف اَسْيَل اَمُهّنِإ :َباَجَأَ

 مولع ىلا ِناَيرَي ِناَِقَب اَمُهّنَأَو َنماَيْلِإَو ٍرِضَحْلا ٍريِمْعَت نع ٍلَبنَح َنْب دَمْخَأ
 الإ اَذَه ىَقْلَأ اَمَو ءُهْنِم ْفِصْنُي ْمَل ٍبِئاَغ ىَلَع َلاَحُأ نَم :ةمشأ ءاَمَْ لا َلاَقَك

 . ٌناطْيَش

 تيك :َلاَقَك ؟ِءايخَأْلا يِف اَمُه لَه :َساّيْلِإَو ٍرِضَحْلا نع ُيِراَخَُبْلا َلْيْسَو

 ِهْجَو ىَلَع َّوُه نَمِم ٍةَنَس ِةَئاِم ٍسْأَر ىَلَع ىَّقِبي دبي الد :هلك ُئبْنلا َلاَق دقو اًَذَه ُنوُكَي

 مب ؟«ٌدَحَأ ٍضْرَألا



 ُهْنَأك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت قم

 لب ءىسوم ترغي نكي مل ٌرِضْعْلاَو يم ىَسوُم 73-1 ]
 ؟ُماَلَّسلا كِضْرأب ىَنَأَو :ٌرِضَخْلا ُهَل ىَسوُم ِهْيَلَع ّمْلَس اّمَل

 ع سا ع م ه2

 ؟ليئارسإ يِنَب ىسوم :لاق

 هِيَ ْدَع ُفِرْعَي نكي ْمَلَو ُهُرَبَحَو ُهُمْسا ُهَعَلَب َناَك دَقَو

 .َلِطاَبْلا َلاَق دَقَك 0ك مهمل هه وأ ءالوألا تيقن .ةنإ لاق قو

 وّلَو «ماَلْسِإْلا َكِرْدُي ْمَل ُهّنَأَو ءّتّيَم ُهنأ َنوُقّمَحُمْلا ِْيَلَع يِذَّلا ُباَوَّصلاَو

 امك ُهَعَم َدِماَجُيَو هب َنِمْؤُي نأ ِهْيَلَع َبَجَوَل 6# ّىِبَّنلا ِنَمَز يِف اًدوُجْوَم َناَك
 .هِرْيَغ ىَلَعَو ِهْيَلَع َكِلُذ هلل ع

 َّنإَف ؛مُهاَيْنُد يِف اَلَو ْمِهِنيِد يف ال ٌةَجاَح ِهِلاَثْمََو هب َنيِمِلْسُمْلِل َسْيَل مث
 .ةَمُكَحْلاَ دال ملاعب هلي يملا بلا ٍلوُسّرلا نع ُهوُذَحَأ مُهتيِد

 ربخأ اَلَو ؟طَق َكِلَذ ه5 َُِّنلا رْكْذَي ْمَل فْيَكَف اَمِئاَد اّيح ٌرِضَحْلا َناَك اَذِإَو

 [لماآ - ٠٠١/91 ؟َنوُدِشاَرلا ٌهُواَمْلُخ اَلَو ُهَتَمَأ هب

 رم لكي كو زأ اكن دوس زعل هاك نع هلاك غشنا نيشر 0
 وله :َلاَق ُهّنَأ لكي َىِبَنلا نَع يِوُر اَميف ذ َنوُلوُقَت اَمَق اح َناَك ْنِإَو ّنآلا ىَلِإ ْنَح

 ؟اَ ذأ يعم ثيبعلا اَذَه لَه (ينَراّرل اّيَح اًيَح َناَك

3 

 . هوت يف فِلتْخَأ ْدَقَف كي َيِنلا ِثَعْبَم َلْبَك اّمَأَو ٍساّنلا ْنِم ِهِرْيَغ

 ٌفَرْعَي اَلَو هَل لص ال | رع كلا تيرخلا و ع رون ةتاَبَح اّمَأَو

 نإ لاق 0 ا ل تتم : ِرْيَغَو ٌيِعِفاَشلا ٍدَنْسُم ٍدَنْسُم يف ُيِوْرَمْلا لب ءٌداَنْسِ
 7 .هب ال يذلا مْهْلا نم هَ ؛هب هَ َمْلِع الل ام َلاَق ْدَقَف هلي ينل ْعِمَتْجَي ْمَل وا 0008



 - 61| لسرلاو ءايبتألا
 هتاقلا

 ىَلَع ُهّنِإَف ِهِذَه ْمُكَتَلْيَل ْمُكْتيَأَر» : ك4 يللا ِلْوَقب هن اَنَو ىلع ٌجّتْحا ِنَمَو

 م فدَحَأ مْوَيْلا اَهْيَلَع َوُه ْنَمِم ضْرَألا هج ِهْجَو ىَلَع ىَقْبَي ال ِةَنَس ٍةَئاِه س َر

 - َلاَج َّدلا َّنألَو «ضْألا ٍهْجَو ىلع َكلاَذ ذإ ٌرِضَحْلا َنوُكَي ْنأ ُنِكْمي ُهَنَِ «هيف

 ٍقاَب َوُهَو لي َيِنلا ٍدْهَع ىَلَع اًدوُجْوَم اّيَح َناَك ُهَّنَأ حبِحَّصلا - ٌةَساَّسَجْلا َكِلَذَكَو

 .ٍرْخَبْلا ِرِئاَرَج ْنِم ٍةَريِزَج يف َناَكَو .جرْخَي ْمَل ِمْوْيلا ىلإ

 نكي نأ قع ل ا ل ل

 يفر لكلا قيودا فلك كازا رك ٍرَبَخْلا اَذَم يِف ُلُخْدَي ْمَل صزألا ُظْنَل

 َناَك ْنِإَو 6 لُجْدَت ْمَل امك موُمُعْلا يف ْلُخْدَي ْمَلَق ٍةَداَعْلا نَع جرح ْنَم اّمأَو

 ٌريِثَك موُمْعْلا اَذَه لْثِم ْنِم اَذَه ٍلْثِم ٌصيِصْخَتَو ءَسْنِإْلاَو َّنِجْلا ْمِظَتْنَي اظْفَل

 مرسول مع . 30

 ه2

 هريبص نم مظعأ ٍزيِزَعلا ٍةََرْما ةَعَواطُم نع فسوب ربص)

 هدوخلا هب لكنا اديولق

 لمع اَِنْأَش ىَلَع ٍزيِزَعْلا ٍةَأَرْما ٍةَعَواَطُم نع ظلت تس و 0

 ذاك «ديبأ َنََْو هيَ ْمهِيِرفتو هِيَ ءّبَجْلا يِف 5 31 اَمْلِإ ىَلَع ِهِرْبَص

 ريغ ةلج هيف لفللا نفل ءاّهيف هل هو رخال د ا
 همر سف

 5 الو ءسْفْنلِل َةَيَراَحَمَو اضرَو ٍرايتلا ٌرْبَصَ : ِةَيِصْعَمْلا ِنَع ُهُرْبَص اًمَأَو «ربَصلا

 .ها.«ةلاسرلا هله تدجو اذكه» :ىواتفلا عماج هاك مساق نب نمحرلا دبع لاق )١(

 .ل5 ةيميت نبا مالسإلا خبشل ىوتفلا ةبسن ةحص يف ككش هنأكو

 امك تام دق رضخلا نأ نم عضاوم يف لكك خيشلا هررق ام فلاخت يهف «هلحم يف هكيكشتو
 جاهنملا يف لاق دقو «عضاوملا نم اهريغ يفو «ىوتفلا هذهل قباسلا همالك يف حّضوُم وه
 .ها.تام هنأ نوققحملا رئاس هيلع يذلاو .:(9 /5)
 «تّيم رضخلا َّنأب لوقلا مالسإلا خيش نع اوبسن امنإ هذيمالت رابك نأ :كلذ ىلع لدي اممو
 دوقعلا يف امك للك يداهلا دبع نباو «(18) فينملا رانملا يف امك هلت مّيقلا نيا مهنم

 )07١. ةيردلا



 ُهَنَدص مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت اس
 ب ا ا ا تتيح 32

 باّبَّشلا ٌةَيِعادَو ءاًباَش َناَك ُهَّنِإَف «َةََقاَوُمْلا يِعاَوَد اَهَعَ وْ يتلا ٍباَبْسأْلا َعَم

 يِحَتْسَي ال ُبيِرَعْلاَو ءاّبيِرَغَو ُهَتَوْهَش ُدرَيَو ُهْضْوَعُي اَم ُهَل َسِيَل اَبَرَعَو ُّيوَق

 ءاَكوُلْمَمَو ها رات هيأ د نم اثر يوتا الرو هتَبْرُع ٍدَلَب يِف
 َيِهَو ءٍبِصْنَم ُتاَّذَو ليف ازعل ٌرحْلا عِزاَوَك ُهُعِزاَو َسْيَل اًضْيأ ُكوُلْمَمْلاَو

 ه-

 َكِلَذ لع دع 7 ٌةَصيِرَحْلاَو ءاَهِسْفَت ىَلِإ ُهَل ةَيِعاَّدلا َيِهَو ءُبيِقَّرلا َباَغ دَقَو «ُةُتَديَس

 ِهِذَه َّعَمَو ءِراَعَّصلاَو ٍنَجْسلاِب ْلَعْفَي ْمَل نإ ُهَنَدَعَوَت َكِلَُذ م ْعَمَو ءٍِصْرِْلا َّدَشَأ

 تكلا نق 1 نط ادع قكأو كلا تعامل 1راكإو اراوشا دم اهلك 0

 ١44/١ ١40[ كردتسملا] ؟ةيشك طا لل ا

 ”ه5 2

 (ةمألا هذه ريخو ممآلا ريخ ةباحصلا وأ ءايبنألا باس مكح)

 اًدحأ بس نمو ءرفك دقف اًيبن بس نم نأ ىلع نوملسملا عمجأ /57:5]

 لصأل اًقلاخم هبس ناك اذإ الإ ءرفكي ال هنإف ءايبنأب اوسيل يذلا ءايلوألا نم

 .نيدب سيل هن أ ملع دقو ائيد بسلا كلذ ذختي نأ لثم ناميإلا

 119/١[ كردتسملا] .'""ةضفارلا ريفكت يف عازنلا ينبني اذه ىلعو

 ه2 6

 َكيَريِشَع رِئأَو8 :اهيف هللا لاق يتلا نيبرقألا ِلَك «يبنلا ةرتع» امأ

 ةيآلا هذه تلزن امل اهنأل ؛ اهلك شيرق اهنإ : ليقف [؟5١ :ءارعشلا] <© ترفل

 .برقألاف برقألا صخ مث ةراذنلاب شيرق مع

 مهتيعدأ نمض هنولعجيو ءاّنيد كك يبنلا جاوزأو ةباحصلا مومع بس نوذختي ةضفارلا ةماعو )١(

 .ةيتوبكنعلا ةكبشلا يف ٌدوجوم اذهو «ءكلذ يف مهنم ريثك رهاج دقو «مهتاولص يف

 .هلالضو هرفك يف ٌلقاع نمؤم كشي الف كلذ لعف نمف



 كك رتل لسرلاو ءايبنألا

 اًمكح اهب عراشلا قلع يتلا ءامسألا نم وه سيلف «فرشلا» مسا امأو

 .عرشلا ةهج نم ىقلتم هدح نوكي ىتح

 لاق امك .هفيعضلاو عيضولا فالخ وهف «ةغللا يف فيرشلا» امأو

 فيرشلا مهيف قرس اذإ اوناك مهنأ مكلبق ناك نم كلهأ امنإ» :ِةلكك يبنلا

 .«دحلا هيلع اوماقأ فيعضلا مهيف قرس اذإو «هوكرت

 .مهفيرش ناك هوفرشو سانلا هسأر نمو

 مسابو كي يبنلا مساب ةروكذم يهف تقلع يتلا ةعيرشلا ماكحأ امأو

 قرف ال مشاه ينب عيمج لوانتت ةثالثلا ءامسألا هذهو «ىبرقلا يوذو «هتيب لهأ

 نيذلا كك يبنلا مامعأو ,.مهريغو بلاط يبأ دلوو سابعلا دلو نيب

 وبأو «بلطملا دبع نب ثراحلاو .“'”بلاط وبأو] «سابعلا :مهتيرذ تيقب

 .بهل
 سمخلا نم اوقحتساو «ةاكزلا مهيلع تمرح لوألا ةثالثلا نم ناك نمف

 .قافتاب

 نع جرخ «بهل يبأ» نكل «ءاهقفلا نيب فالخ هيفف بهل يبأ ةيرذ امأو
 لخدو «شيرق نم هاذأ ديري ناك نمم هوعنمو لَك يبنلا اورصن امل مشاه ينب

 اهْهِو معطم نب ريبجو نافع نب نامثع ءاج اذهلو ؛بلطملا ونب مشاه ينب عم

 اي :الاقف بلطملا ينبو مشاه ينبل ربيخ سمخ نم ىطعأ نيح كي يبنلا ىلإ
 بلطملا ونب امأو مهنم كنأل مهلضف ركنن الف مشاه ونب انناوخإ امأ هللا لوسر

 الو ةيلهاج يف انوقرافي مل مهنإ» :لاقف ةدحاو ةلزنمب كنم نحنو مه امنإف

0 
 1١١6/١ -١١5[ كردتسملا] «دحاو ءيش بلطملا ونبو مشاه ونب امنإ « مالسإ

 .ىربكلا ةمامإلا وحن اهلك شيرق هيف كرتشت ام ماكحألا نم 5 |

 )١( ةيرصملا ىواتفلا يف امك هتابثإ باوصلاو «ءلصألا سيل نيتفوقعملا نيب اه )0545(.

 .دواد يبأ حيحص يف ينابلألا هحّحصو :(519) يئاسنلاو «(598) دواد وبأ هاور (؟)



 قاع 1 هه ل1 سات سد 1 ط1 ا تت” يب 07 ُهْدَلك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت م6

 بلطملا ينب عم مشاه ينب وأ مشاه '''ينّبِي صتخي ام ماكحألا نمو
 مهلوخدو «ةقدصلا ميرحتو «مئانغلا سمخ نم قاقحتسالاك ؛شيرق رئاس نود

 .مهريغ ىلع ةيزملا توبثو «دمحم لآ ىلع يلص اذإ ةالصلا يف
 كردتسملا] ١/1١١5 -١١7[

 ه5 2

 ةرفغملا هل تلمك دبعتلا ةبترم يبنلا لّمك امل)

 (قئالخلا ىلع ميدقتلا قحتساو
 :"”ةبترملا هذه مدآ دلو ديس لمك املو :هلأك ميقلا نبا لاق مق”. ]

 ئرسأ ىلا نحس :هلوقك ؛ءارسإلا ماقم :هتاماقم فرشأ يف اهب هللا هفصو

 :نجلا] 4هوُعَدي هلأ ُدَبَع مام ان تاو :هلوقك ةوعدلا ماقمو ١[ :ءارسإلا] دبع

 اني ببر ف منك نإَو» : هلوقك يدحتلا ماقمو 4
 22 4ع نع و 5

 .ةرخآلاو ايندلا يف قئالخلا ىلع ميدقتلا قحتسا كلذبو

 كت ءايبنألا دعب ةعافشلا هنم اوبلط اذإ مهل 2 حيسملا لوقي كلذكو

 "”«رخأت امو هبنذ نم مدقت ام هل هللا رفغ دبع دمحم ىلإ اوبهذا»

 [118- ١17/1١ كردتسملا] .؟ هل هللا ةرفغم لامكو ىلاعت هلل هتيدوبع ليمكتب ةبترملا

 ه2

 )١( ةيرصملا ىواتفلا نم بيوصتلاو «(ىنب) :لصألا ىف )055(.

 . دبعتلا ةبترم : يأ )00

 )١195(. ملسمو «(١5411؟) يراخبلا هاور (©)

 ,(59/9) نيكلاسلا جرادم (4)

 هلل هجولا مالسإب كلذو «ةفيرشلا ةيلاعلا ةبترملا هذه غولب ىلع صرحي نأ نمؤملل يغبنيف
 نيح ىلإ فقوتلا نود ىلاعت هللا دنع نم ءاج ام لك لوبقو ءهل ةلذلاو عوضخلاو «ىلاعت

 .كلذ وحنو «ةيويندلا وأ ةينيدلا عفانملاو ةمكحلا ةقرعم وأ ةبغرلا دوجو



 3 00# ا تت ل عا لسرلاو ءايبنألا

 (رضخلا ةياغ)
 نإ :لاق نمف ءرضخلا نم لضفأ ىسوم نأ ىلع نوملسملا عمجأ 255:4 ]

 .يلو وأ «يبن رضخلا نإ :ليق ءاوسو ءرفك دقف لضفأ رضخلا

 ةاروتلا اوعبتا نيذلا ليئارسإ ينب ءايبنأ لب «يبنب سيل هنأ ىلع روهمجلاو

 :روهمجلا لوق ىلع لب ءرضخلا نم لضفأ ناميلسو دوادك ىلاعت هللا مهركذو

 .هنم لضفأ او رمعو ركب وبأف يبنب سيل هنأ

 ءاّقلطم هنم لضفأ نوكي نأ بجوي ال ىسوم اهملعي ال لئاسم ملعي هنوكو
 نكي مل ١[ :لمنلا] < طحت مك امي ٌتطحأ» :ناميلسل لاق امل دهدهلا نأ امك

 هحيقلتب ملعأ اوناك امل لخنلا نوحقلي اوناك نيذلا نأ امكو «ناميلس نم لضفأ

 متنأ» :مهل لاق دقو ِلكك هنم لضفأ اونوكي نأ كلذ نم بجي مل لي يبنلا نم

 [115- 1١/١ كردتسملا] .7'2«يلإف مكنيد رمأ نم ناك ام امأو «مكايند رومأب ملعأ

2 © 

 (نيعيباتلاو ةباحصلا نع ءاج ام)
 َرَهَظ امك ءءايبْنأْلا َدْعَب ٍقْلَحْلا ْلَضْفَأَو ءْووُرُقْلا ُرْيَح َةَباَحَّصلا نإ 55؟.] سسك )س2 2 2 ع 22: 00001 .٠ ملا ه4< مو ص ص .

 3 0 2م 12 0 م م 5 5 رم 2: 2 يم هس 2.

 ءِناطْيَّشلا نِم اَهْنِإَف :ُمهيِف نكت ْملَو َنيِرْخاَتمْلِل ةليضف اَهنأ ْنَظي اَمِم مُهَدْعَب نَميِف
 31 5 2 39 عوو ٠ 2 مد لس - 9 > 1 م عا 7

 «ِتاَداَبِعلا سنج نم وأ .مولعلا سنج نم تناك ٌءاَوَس «ٌةَليِضَف ال ضيق ّيهو

 ِساّنلا ُرْيَخ لب ءِكْلُمْلاَو ٍةَساَيّسلا ٍسْنِج نِم وأ ءِتاَيآلاَو ٍقِراَوَحْلا ٍسْنِج نم وأ

 معو ا . ْمُهَل مُهعبتأ مهَدْعَب

 ىَلَع َبِذَكْلا َدَمَعَت نَم  ُدْمَحْلا ِهللَو  ْمِهيِف ْفَرْعُي ْمَلَف ُةَباَحَصلا امأ ٠
 م م 2 30 205 6 2 ساه ءاهوومو هذ | ءح قاتم 2

 جِراَوُحْلا عّدبَك ٍةَقوُرْعَمْلا عدبلا ٍلْهَأ نم َناَك نم ْمِهِيِف ْفَرْعَي مل اَمَك لك ّيِنلا

 ناك اَلَو ِءِقّرِفْلا ٍءاَلْؤَم نِم َّدَحَأ ْمِهيِف فَرْعُي ْمَلَك ءِةَكِجْرْمْلاَو ِةّيِرَدَقْلاَو ٍةَضِفاَرلاَو

 .هجام نبا حيحص يف ينابلألا هححًّحصو )١7655(2 دمحأو ((1511) هجام نبا هاور )١(



 يِتْأَي يِذّلا ُرِضَحْلاَو ءَتاَم ىَسوُم ٌرِضَح َّنِإَف ؛ٌُرِضَحْلا ُهاَنأ ُهّنِإ َلاَق نَم ُمهيِف ع 5 س و ماس د 4 يم علا سا اهلا و

 ُروُجَي اََو ٌباَذَك ٌِسْنِإ وأ ءٌيِسْنِإ ٍةَروُصب َرَّوَصَت ٌيْنِج َوُه اَمَّنِإ ٍساَّنلا نم اًريِثَك
 ُينِجْلا ُبِذْكَي اَمَّنِإَو ءُبِذْكَي اَل َكَلَمْلا َّنِإَف ءٌرِضَكْلا انآ ِهِلوَق َّعَم اَكَلَم َنوُكَي ْنَأ
 [ 0/1 . ينج َناَكَو ٌرِضَخْلا ُءاَنأ نَمِه كفا انآ «ُيِسْنِْلاَو

 اَِلُو دق اَناَك وّنَجْلا ٍلْهَأ ٍباَبَش اَدّيَس ُنْيَسْحْلاَو ُنَسَحْلا َناَك اّمَل
 اَمُهُمَلَس َلاَ اَم ِءاَلَبْلاَو ىّدَأْلا نِم اَمُهْلْتَي ْمَلَو «مالشإلا ٌرِع يِف ةَرْجِهْلا َدْعَب

 نم َكِلَدَو ءاَمِهِتاَجرك َعهْريِل ءاَِباِلا ني وب اَمُهمَركأ امي هللا اَمهمَرْكأك بيلا
 َرَمْعَو اًرَفْعَجَو اّيِلَعَو َةَرْمَح َمَرْكأ اَمُك ُهَدْنِع اَمِهِناَوَه نم ال ِْيَلَع اَمِهتَماَرَك
 [ ا ١ .ِةَداَهّشلاب مُهَرْيَغَو َناَمْثْعَو

 يأ :َدمْحَأ ماَمِإْلِل َلبِق ءاّيُْف ِةَباَحَّصلا ُرَئْكَأ [ِساّبَع َّنْبا :يأ] َوْهَو مست

 ١ . ٍِساّبَع ُنْبا :َلاَق ؟اًيتُف ُرَثْكَأ ةَباَحَّصلا

 مم ُهُلِجْدُي ٍباَطَحْلا ُنْب ُرَمُع َناَكَو ةَباَحَّصلا يف َقَبَط ُهَقْفأَو مَلعأ َوُهَو
 نكي ْمَلَو ءىّروُشلا يف  ْمِهِوْحَنَو ٍدوُعْسَم ِنْباَو ٌيِلَعَو ناَمْفْعَك  ٍةَباَحَّصلا

 ها

 َآ
 رباكأ

 اننانسأ ِساّبَع ُنْبا ُكَرْذَأ ول :ِدوُعْسَم ْنْبا َلاَقَو ههِيَقَبَط نِم ِِرْيَغِب ِهْذَه لَعفَي رَمَع 5 0 هانس عم 2 0 : يعود وعهي )يمس نم 62 .ءهمس 8 م92 وريو

 [197 1 .ُهَرْشُع ّعَلَب اَم :ْيأ

2 © > 

 (؟ةَشْياَع وأ ةَّجيِدَّخ :لضفألا نم)

 ١ ؟لَضْفَأ ايي : َنيِنِمْؤُمْلا

 يف اَهَماَيِقَو اَهَرْصَنَو ماَلْسِإْلا ٍلَّوُأ يِف اَهَريثَأَتَو َةَجيِدَح َقْبَس َّنأِب :َباَجَأَت
 .َنيِنِمْؤُمْلا ٍتاَهَمُأ ني اَهُرْيَغ اَلَو ُةَمِئاَع هيف اَهْكرْشَت ْمَل ِنيّدلا

 نم اَهُكاَرْدإَو «ِّمأْلا ىَلإ ِهغيِلْبتَو ٍنيّدلا ٍلْمَحَو مالْسإْلا ٍرِخآ يف َةَفِئاَع ُريَِأََو



 ميد لسرلاو ءايبنألا
 ها 15| |||(

 1 . اًهِرْيَغ نع هب ْثَرَيَمَت امه اَهُرْيَغ اَلَو ُةَجيِدَح هيف اَهْكرْشَ د ا مْلِعْلا

5© 

 (هتانب ةلمج نم لضفأ يبنلا جاوزأ ةلمج)

 5 مالبلاو ةالصلا هيلع ِهِجاَوْرَأ ل ٍراَبِتْعاِلا اَذَهِب ليِق اَذِإ ل مل |

 ّنِهيف ُةَلِضاَمْلاَو ءاَدَدَع ُرّثْكأ ُهَجاَوْرَأ َّنأِل ؛اًحيِحَص َناَك :ِهِتاَتَب ٍةَلْمُج نم ُلَضْفَأ

 عموم /4] .ِهَتاَنَب يف ٍةَلِضاَمْلا نم ُرَثْكأ

05 

 (هلك َيِبَنلا ءاَسِن نم لضقأ ةنجل اب نورشيملا ةَرْشعْلا)

 الإ "0َدْشَعْلا نم ُلَضْفَأ ّنَْنِإ : لقي ملك لي ينل ُءاَسِن امأ 55ه

 00 لا ا لإ ةفيشَي مل ْذاَش ُلْوَق َوُهَو ءمؤَح ُنْب ٍدّمَحُم

 .ِءاَمَلُعْلا ٍناّيْعَأ
 رش

 :لوَقْلا اَذَه لطبت ةئسلاَو ِباَتِكْلا فويس

 يا ا ا هلك ؛ٌةدياَق اه ٌجتخا يلا ُهبْحَو

 ِهِتَجَرَد يِف ةضاورأ ثركت ةكاجردلا ىلغأ لكي نلا جرد هكا يف هِتجَرَد

 ْنَأَو ْمِهِعيِمَج ِءاَيِيْنَأْلا نم َلَضُقَأ ُهَجاَوْرَأ َنوُكَي ْنَأ :ِهْيَلَع ٌبِجوُي اَذَمَو

 نَم َنوُكَي ْنَأَو ُهلْثِم َوُه نَمِم َلَضْفُ ِةّنَجْلا لْهَأ نم ٍلُجَر َلُك ُةَجْوَر َنوُكَت
 نِم ْلَضفَأ ٍنيِعْلا ٍروُحْلا نِم ِهِب را يل

 . َنيِنِمْؤُمْلا ٌموُمُع ُهاَلْظُب ْمّلْعَي اًمِم 70

 ىلع ةنياع لوقا :َلاَق ُهّنَأ لك يبّنلا ع نع "”عيجشلا» يف تيك دَتَد

 طَقَم ِءاَسنلا ىَلَع اَهَلْضَف َرَكذ اَمْنِإَ «؛ماَعَّطلا ٍرئاَس ىَلَع ِديِرَثلا ٍلْضَمَك ِءاَمْشلا

 ه5

 )١( يراخبلا (؟) .ةنجلاب نيرشبملا )781١(.



 7آةآة1ةاة1ا1ا1ا ب 12+ ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو غواتف بيرقت #6

 «ناثم يلع نم ُهَقْفَأَو لضفأ امهنأ ىلع ةلدألاو َرَمْعَو ٍرْكَب يبأ لئاضف)
 (امهيلع هلضفّت ةلدأب لدتسا نم ىلع َدرلاو

 ُهَقْفَأَو ملغ ايِلَع َّنِإ :َنيِرِبَتْعُمْلا َنيِمِلْسُمْلا ِءاَمَلُع نِم ّدَحَأ ْلْقَي ْمَل 255:5 ]

 .ُهَدْحَو ِرْكَب يبأ نم اَلَو لب رَمْعَو ِرْكَب يبأ نم
 ٍدِحاَو ُرْيَغ َرَكَذ لب ءْمِهِبَذُكَأَو ٍساّنلا ٍلَهجَأ نِم َكِلَّذ ىَلَع عاَمجِإْلا يِعَّذُمَو

 . ٌيِلَع نِم ُمَلْعأ َقيُدَّصلا ِرْكَب اَبأ نأ ىَلَع ءاَمّلُعْلا َعاَمْجِإ ِءاَمَلُعْلا ني

 .َكِلَذ يف ٌعِزاَنُي َنيِروُهْشَمْلا ِةِّئَأْلا نم اًدَحَأ تْمِلَع اَمَو
 ه وو ؟ 13 اص كما سمع ©, 2

 «ىهْنيَو ءٌرْمْأَيَو ءيِتْفُي هلي ئبنلا ٍةَرْضَحِب َناَك ُقيّدَصلا ٍرْكَب وُبأَو فيكَو
 ىلإ سانا وذي ركب وُبأَو َوُه جَرَح اَذِإ َكِلَذ ُلَعْمَي َناَك امك ٌبطَحَيَو ( يِضْقَيَو

 لع َيِئلاَو ِماَسَمْلا نِم َكِلَذ ٍرْيْغَو « نينح ْمْوَيَو اًعيِمَج اَرَج اه امَلَو «ماَلْسإْلا

 .ِرْيغِل ٌةَبَتْرَمْلا هِذَه ْنُكَت ْمَلَو ؟ُلوُقَي اَمِب ىَضْرَيَو كلذ نلف هذ كفاح

 ُمُدَقُي ِهياَحْصَأ نم يأّرلاَو ِِفْلاَو للا ٍلْمأل هَتَرَواَشُم يِف لكي ْيِبَنلا َناَكَو

 ٍةَرْضَحِب مْلِعْلاَو مالكْلا يف ِناَمَّدَقََي ي ِناَذّللا اَمُهَق َرَمْعَو ٍرْكَب انآ ئّروشلا ىف

 . هباَحْصَأ ٍرِئاَس ىَلَع يل لوُسَكلا
2 

 ع2
 ٍرْكَب يبأ :يِرَعَب نم ٍنْيَدّنلَأِب اوُدَتْفا» :ّلاق اق هنأ هْنَع ِنَمَّسلا» يِفَو

 )١2( مدس
 . ًارمعو

 دف

 .اَمِهِرْيَعِل اذه لَعَجَي ْملَو

 َنييِدْهَمْلا َنيِدِشاَدلا ٍءاَمَلْخْلا ةَنُسَو متلي ْمُكْيَلَع» :َلاَق ُهْنَأ ُهْنَع َتَبَت لب
07 5 

 ١ ”( يىِدْعَب نم

 حيحص يف ينابلألا هحمحصو «(757745) دمحأو «(91) هجام نباو :(7517) يذمرتلا هاور )١(
 .يذمرتلا

 هححكصو )١91١55(« دمحأو .(45) ىمرادلاو «(57) هجام نباو «(57501/) دواد وبأ هاور (6)

 ١ .دواد يبأ حيحص يف ينابلألا



 كك # لسرلاو ءايبنألا

 ِدِشاَدلا ِءاَفَلْخْلا َدَّنْس عابتاب َرَمَأَف

 ةَبَتْرَمَو ءاَمهِب ِءاَدَيقالاِ رجقو رخل نأ ضو ةنيرألا ةكيألا لوا ضده

 . ظَقَف ُهَّنَس اَميِف عَّبتمْلا ِةَلُس َقْوَك :َنيِمِلْسُمْلِل ُهَّنَس اَميِفَو ِهِلاَعْفَأ يِف هب ىَدَتْفَمْلا

 ل ”«مِلْشُم حصا يِفَو

 . (اوُدُشْدَي رَمَعَو ركب اب ُموَقْلا عِطُْي ّْنإ»

 ًٍ ىل يع اهل ع فَلا للا ني روثأب ابق عمّ : ُقيَدّصلا ام
 .اّضَن ٌتِلاَخُم ُلْوَق ا 0

 .ِةَعاَرَبْلا ِةَياَغ ىَلَع ُلُدَي

 ْمَل صوشصنلا َكْلِت ِنْوَكِل ؛ّضّنلا تَقَلاَح ٌةَريِثَك ٌلاَوْقأ ُهَل ْتظِفْحَن ُهُرْيَ 0
 هو

 . ٌيِلَع ِةَمَئاَوُم نِم ُرَثْكَأ صوُصُنلِل َرَمُع ِةَقَئاَوُم نم َدِجُو يِذْنََو
00 04 

 ُهوُمَع يِح يتلا ةاَلّصلا ىّلَع ل يلا ُهفَلْحَْسا ٌنيَدَصْلا نإَف. اَضِيَأَو

 . 9اَهْئم لَكْشَأ ٍتاَداَبِعْلا ٍلِاَسَم يف َسْيَل يتلا ِكِياَنَمْلا مق ىَلَعَو «مالسإْلا

 .ةللكك ْنِنلا ّجْحَي ْنَأ َلْبَق َكِساَنَمْلا َماَقَأَو
 الإ ٍةَلأْسَم يف َنوُعَراَنَتَي اوُنوُكَي ْمَل ِرْكَب يبأ ِنَمَر يِف ٌةَباَحَّصلاَف :اًضِنَأَو

 علل عت وسوم س1 + 0-011
 ٌةَدِجحاَو ةلاسم ِهِناَمَز يِف مُهَنْيَب ُفَرْعَي الق ءَعاَرْتلا َعَمَتْراَو ءركب وبأ مهنيب اًهلّصف

.)641( )١( 

 اوُدُشْرَي َرَمْعَو «ِرْكَب اَبَأ اوُعيِطُي ْنِإَف» :هلوق نأ خيشلا مالك رهاظ : هيبنت : 10
 ٌساَنلا ْعِطْي ْنِإ | :َلاَق لك َىَِتلا نأ ٌعَص :َلاَقف ٍرِذْنُمْلا نبا كلذب حرص دقو

 ا .("09/1) يرابلا حتف .اودشري
 نإ :ُساّنلا َلاَقَو :(581) هيف ءاج ثيح «ةباحصلا مالك نم هنأ 0 ة ءاج يذلاو
 .اوُدُشْرَي َرَمْعَو ِرْكَب اَبَأ اوُعيِطُي ْنِإَف «ْمُكيِديأ َنْيَب هلكي هللا َلوُسَر
 كسر ملسم حيحص حرش يف امك لك يوونلا لاق اذكهو

 .تادابعلا لئاسم لكشأ نم جحلاو ةالصلا لئاسمف (7)

 ءالبسصم



 هنو مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 1
 222222222102222 ير شل

 :ِهَيفْذَمَو ل ِهِتاَكَو يف ْمهِعْراََتك ؛ِهِبَبَسب مُهَنْيَب ٌعَرتلا َعَفترا اّلِإ اَهيِف اوُعَراَتَت
 042-2 هه 0 - - مَ 2 .ِ هي .ه_ - هم

 نم كِلذ ٍرْيغَو ءةاَكَّرلا يِعِناَم ٍلاَتِقَو ءةَماَسأ ٍشْيَج زيهجت يِفَو «ْئاَريِم يِفَو
 .راَبْكْلا لْئاَسَمْلا

 اَم مُهَّل ُنْيَبيَو ْمُهُمْرَقُيَو ْمُهُمْلَعُي :ْمهيِف هل هللا ٍلوُسَر َةَفيِلَخ َناَك لب
 .َنوُفَِتْحَي ُهَعَم اوُنوُكَي ْمَلَف ءُةَهْبُشلا ُهَعَم ُلِوُرَت

 َنوُعَراتَتي اوُراَصَ ُهَلاَمَكَو رْكَب يبأ َمْلِع ُهَّلاَمَكَو ٍدَحَأ ْمْلِع ْعْلْبَي ْمَل :ُهَدْعَبَو

 قالا يِفَو ءماَرَحْلا يِفَو ِةَوْحِإْلاَو َّدَجْلا يِف اوُعَّراَتَت اَمُك ؛ ٍلِئاَسَمْلا ضْعَب يف

 مُهنأ فرعي ْملَو ءمِهِلاَوْعَأ نم ريثك يف ايِلَعَو ناَمْثَعَو َرَمع نوفلاخي اوناكو أ تفتت هلو < ةهئاوفأ نو ريتك ىفدالعَوَناَمْتْعَو مع نوُفلاَكُي اوناَكَو
 قس وا ىفع رش رك ىو ا ع مك كف
 . يِضْقَيَو هيف يتْفُي ناك اّمِه ِءْيَش يف ِرْكب اَبأ اوفلاخ

 .مْلِعْلا ِةَياَع ىَلَع ُلْدَي اَذَعَو

 لَحْذَأ لب «ُهْنِم ٍءْيَشِب َّلِخُي ْملَك .مالْسإلا َماَقَأَو .قللكي هللا ٍلوُسَر َماَقَم َماَقَو

 ْمِجِرْيَغَو َنيِدَتُْمْلا نم َنيِفِلاَخُمْلا ِةَرْثك َعَم ءُّهْنِم اوُجَرَح يِذَّلا ٍباَبْلا نم َناَّنلا
 . َنيِلِفاَكْلا ٍةَرْثكَو

 سارع

 6 عع

 [ "50٠5 -- 1 .ناك

 اَلَو قَّتّسلا ٍبْكْلا ٍلْمَآ نم ٌدَحَأ ِِوُرَي ْمَل :«ّيِلَع مُكاَضْقَأ» :ُهلْوَك 35307 ]
 .ٍفيِعَض اَلَو حيحَص داّئْسإب ُهُرْيَغ اَلَو ُدَمْحَأ ال ِةَروُهْشَمْلا ٍديناَسَمْلا ٌلْهَأ

 . ٍبِذَكْلاِب ٌفوُرْعَم َوُه نم ٍقيِرط نم ىَدْرُي امو
 ُهَلاَك اَذَهَو ءءاَناَضْقَأ ٌّيِلَعَو ءاَنْؤَرْفَأ ٌنَبَأ» :باَطَخْلا ُنْب ُرَمُم َلاَك ْنِكَلَو

 ٍر : يي بل وم 7 . 2 كي أ تاق دي

 .ميعتلا تانج يف هب انعمجو ءهاضرأو هيَ ركب يبأب :يأ )١(



 ايوب ل ل ا ل ولا لسرلاو ءايبنألا

 ٍلاَلَحْلاِب يِتّمَأ ُمَلْعَأ» :َلاَث لكي َيِبَّنلا َّنأ "'!وِرْيَغَو ُيِذِيْرّتلا يِف يِذْنآَو

 .ّيِلَع ُرْكِذ هيف َسْيَلَو .«تباَن ُنْب ُدْيَر ٍضْئاَرمْلا اَهُّمَلعَأَو ءلَبَج ُنْب ُداَعُم ٍماَرَحْلاَو
 ُملْعَأ ٍلَبَج ََح َنْب ٌداَعُم َّنَأ هيِف :ٍِفْعَص عَ يلع رك هيف يلا ةيلكلاَو

 .ٍضْئاَرَمْلاِب ْمَلْعَأ ٍتباَن َّنْب َدْيَرَو ؛ِماَرَحْلاَو ٍلاَلَحْلاِ

 اًمْلِع َمَسْوَأ ماَرَحْلاَو ٍلاَلَحْلاِب ُمّلغَأْلا َناَكَل :ِثيِدَحْلا اّذَه ُةَحِص َرْدُق وّلَ

 يف تاقوشحلا لضف وهام ِءاَضَقْلاِب ٌُصَمْحَي يَِلا نأ ؛ِءاَضَقْلا ملغألا نم

 [06/1 . هفالخب ٌنِطاَبْلا َنوُكَي ْنَأ ٍزاَوَج ّعَم ٍِهاَطلا

 سلب ِكّسَمَتُم ٍلُجَر نع : 50 هللا ُهَمِحَر ماشا ُحْيَش ُ د نيس لك

 انأَو ينم َتْنأ» :هَلِلْوَقِل ؛ ّيِلَع ىَلَع و ةئالْلا ٍلبِضُمَت يف هب در هَل لصْحَيَو
 ٌنَيِطْمْأَل» : ِهِلْوَقَو '"؟ىَسوُم ني َنوُراَ ٍةَلْنمِب 0 :ِهِلْوَقَو 2900كْنِم

 0 ٌيِلَعَك ُماَلْوَم تنك نَم» :ِهِلْوَقَو ٠ ْخَلِإ . .2200ُهلوُسَرَو هللا بحي اّلُجَر يَ

 يف هللا ْمكْرُكدأ :ِهِلْوَكَو .1غَلإ ٠ 0 كلا لا

 01 :نارمع لآ] ةيآلا « رك ءاسإو اكءانبأ عد الات لمَ : ُهَئاَحْبُس ِهِلْوَقَو د

 نِم ٍلِضاَمْلِل َتَبَن اَذإ :َليِضْمتلا نأ اَلَّوَأ َمَّلْعُي ْنَأ ٌبِجَي :َباَجَأَ

 لوما لئيم دوي ذل اق نعئاضخلا

 .َلَضْفَأ ناك :ٌصِئاَصَحب اَمُهُدَحَأ َدَرَمْلاَو اًيَوَتْسا اذ

 .00ورْيَع 4 ِرَغ ىَلَع ُهَليِضْفَت ُبِجوُت لق :ةكرَتْسُمْلا ُدوُمأْلا و

 .هجام نبا حيحص يف ينابلألا هحّحصو 1(79404١2)دمحأو )١75(. هجام نياو «(71/40) يذمرتلا )١(

 .(55902) ملسمو ةوضملا يراخبلا هاور () ,(549) يراخبلا هاور (؟)

 .(1819/) ملسمو ,(595؟) يراخبلا هاور (52)

 .(5504) ملسم هاور (3) )46٠(. دمحأ هاور (5)

 الو رمع ال «ةباحصلا نم دحأ يف دجوُت مل اهنإف ءركب يبأ يف تدجُو يتلا صئاصخلاك (0
 .خيشلا كلذ نيبيس امك ءىلع

 ءاهيف نوكرتشُم مهف «ةباحصلا نم هريغ يف تدجو اهنإف «يلع يف تدجُو يتلا صئاصخلاك (4)

 .خيشلا كلذ نيبيس امك



 هناي مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت سم

 اًهيِف ُهْكَرْشَي ْمَل :اَهِب َرَيَمَت يِتَلا ه5 ٍقيَدَّصلا ُلْئاَضَمَ :َكِيَّذَك َناك اَذِإَو

 .ةريغ
 ٌةَكَرَتْشُم : ٌىِلَع لِئاَضَفَو

 اَبآ تْذَحَناَل اًليِلَخ ٍضْرَأْلا ٍلْمَآ نِم اًذِخَتُم تنك ول» هلو 0

 يبأ ٌةَحْوَح لإ ؛ْتدْس الإ قو علال نو نقلب َةَبَي اَل» :ُهَلْوَقَو 2” هليِلَخ

 اَذَهَو .2"”«ركب وُبَأ هدي ٍتاَذَو ِهَِبْحُص يف ّيَلَع ِسّْنلا أ َّنِإ» كوك 0

 1 :ٌدَحَأ اًهيِف ُةْكرْشَي ْمَل ّصِئ ءاَصحح ٌثاللَث ِهيِف

 .ٍرْكَب يبأل اَم لثِم هل اَمَو ِهِتْبْحُص يفف ِْيَلَع مُهْنِم دحأل َسَِل هَل : ىلوألا

 َنوُد ُهَل ٌصيِصْخَت اَذَهَو .خلإ (...ٍدِجْسَمْلا يف ىَقْبَي ال١ : ُهْلْوَق :ٌةَيِناَثلا

 ُهْضِراَعُي ال ُحيِحَّصلاَو ءَكِلَذ لْثِم َىِلَعِل َيِورَي ْنأ َنيِباَّذَكْلا ُضْعَب َداَرََو ءْمِهِرْئاَس
 . ٌعوُضْوَمْلا

 ا ىِف ٌّصَن «هاًليِلَخ اًذِخَتُم تْنُك ول» :ُهَُلْوَك :ةَئِلاَنلا

 ول اهب َّق يح ناكل هن لَضْفأ هني ناك ولو هوه الإ تّثكمأ ىل ةلخلا نَحَتْسا
2 

* 

٠. 

 هاّعا ١

 . ٍصْئاَصَخْلا نم ِهِضَرَم َةَّدُم ٍساّئلاب َيَّلَصُي ْنَأ ُهَل ُهْرْمَأ َكِلَذَكَو

 َراَثآ َقَحْمَيَو ءٌةّنْشلا َميِقّيِل ٌجَحْلا ىلع ِةَئيِدَمْلا يِف ُهَل ُهُريِمْأَت َكِلَّذَكَو

 .ِهِصْئاَصَخ نم هن ؛ ِةيِلِهاَجْلا

 يبأل َبْتْكَأ ىَّنَح كاَحَأَو كاَبأ ٌعْدَأ» :(*”حيحّصلا ٍِثيِدَحْلا يف ُهَلْوَق َكِلَّذَكَو

 . هيِواَسُي نَم ٍةَباَحَّصلا يِف نكي ْمَل هنأ ن2 ريع فيؤاخآل اوله لاَكَْأَو ؛هاَباَتك ِركَب

 )١( ملسمو :(5505) يراخبلا هاور )0735(,

 )0( ملسمو .(59405) يراخبلا هاور )93785(.

 .بابلاك رورملا عضوم وه :ةخوخلاو
 .(1787) ملسمو «(557) يراخبلا هاور (0)

 .(71781) ملسم (5)



 - شاش 1 ومعدجب لسرلاو ءايبنألا

- 

 يِفَو ءاَبَرَهَف ُرَمْعَو ِرْكَب وُبَأ اَهَذَحَأ ُهّنَأ َنيِباَذَكْلا ٌضْعَب هيف َداَزَو ءوِلْضَن

 . ٌيِلَع يف َنيِِقاَوْلا ٍةَبِصاَّنلا
 ريك رييسس سيب 2 00 لا ص ىو ثا 7 0 ب

 وسرو هللا بحي ٍناَميِإلا لماك نِمؤم لك لب ءدِصِئاَصَخ نِم اذه َسْيَلَو
 «[04 :ةدئاملا] ه؟دهتوبحمو يم روعي ُهَللا قي ٌفوص#» :ىَلاَعَت َلاَق ُهَلوُسَرَو هللا ُهّيِحَيَو ىلحأ 1 عر ا مس < س2 مي أ ساس 2 ا
 5 3 9 2000 هر 5 0

 .ركب وبأ مُهماَمِإَو «ةَدَرلا لْهَأ اولئاق َنيِذَلا مُهَو

 يف هلاق .«ىّسوم نم َنوراَه ٍةلْزْنَمب ينم نوكت ْنَأ ىضرت اَمأ» :هلؤق د هد هم مننأه ةةهتير دو 4 46 2 كمت ميكرو ل20

 اوناَكَو ُهلْبَق ُهَرْيَغ فلختسا هنأ ٌمولْعَمَو . .ةَئيِدَمْلا ىَلَع ُهَملْحَتْسا امل َكوُبَت ِةَوْرَع 22مل ناويه عسم# مس.( مدسو 3 00 22 000 0 2
 ساس هع ا 0 2 20 2 قير 022 نك هر 5 5

 لضفأ ٌفالْحِتْساِلا اذه ناك ولو ءوِصضِئاَضَح نِم اذَه نكي ْمْلَف «ِةَلْزْنَملا ِهِذَهِب ُهْنِم

 . يكنبي ُهَفِحْلَو َيِلَع ىَلَع فْحَي مل ِهِرْيَغ نم
 - سامو موك + 3 هوو .٠ 22 لآل را <

 .هصئاضخ نم سيل كِلْذَو ةّصاخ يفالختسالا ىف هب ههبش امنِإَو

1١ 

 سا عيل < 0. -

 - ىَسوُمَو حونب َرَمُع َهَّبَّشَو ءىَسيِعَو َميِهاَرْبِإِب ِرْكَب اَبأ لي ُيِبنلا َهَّبَش دَقَو
 ٌّيِلَع ِهيِبْشَت نِم ُمَظْعَأ اَذَهَو ءىَرْسَأْلا يِف اًراَشَأ اّمَل  ُماَلَّسلاَو ٌةاَلَّصلا مهْيَلَع

 ءْيَشلاب ِءْيَّشلا ةييشَتَو ِلْسُرلا كيلو ِةَلِْنَمب اًنوُكَي ْنأ َكِلَد ْبِحوُي ْمَلَو هَنوُراَهِ
 . ِبَرَعْلا ماَلَكَو ةَنُسلاَو ٍباَتِكْلا يف ٌريثَك ِهوُجْوْلا ضْعَب يف ِهيَهَباَشَمِل

 اَذَهَك ءْخَلِإ ...هاَلاَو نَم ِلاَو َمُهّللا ُهاَلْوَم َنِلَمك ُاَلْوَم تْنُك نَم» :ٌُهلوَق اًمأَ

 ُهاَلْوَم تْنُك نَم» :اّلِإ هيف َسْيَلَو «يِذِمْرّتلا يِف اّلِإ ءِتاَهَنَأْلا نِم ِءْيَش يِف َسْبَل
3 

 .(؟١٠) ملسم 0022(



 ُهْنَأَك مالسإلا خيش لئاسرو خواتف بيرقت قم

 _يوص
 .ِثيِدَحْلا يِف ْتَسْيَلَف :ُةَداَيّرلا اّمَأَ

 :هوُجوِل ٌبِذَك اَهَّنَأ َبْيَر اَلَو يفك ٌةَداَيِز :َلاَقَق دّمْحَأ ُماَمِإْلا اَهْنَع اَهْنع ليسَ

 َكِلَّذَك َناَك وّل ُهَنَأِل ذك يلا الإ يعم عت ٌدوُدَي ال قَحْا نأ :اَهُدَح

 يِف ُهُعاَبْنَأَو ُةَباَحَّصلا ُهُعِذاَتُي اًيِلَع َّنَأ ٌموُلْعَمَو َلاَق اَم ّلُك يف ُهُعاَبْتا َبَجَوَل

 0 َيِهَو اَهجْوَر اَهْنَع ىَنَوَتَمْلاَك ؛ُهَعَّراَن نَم ُنَقاَوُي ْءُصّنلا اًهيِف َدِجو َلْياَسُم

 ٌماَوُقَأ ُهَعَم َلَئاَق هِِقاَلا فالخ :خلإ ٠ هدمت نم ةعْلا مُهّللا» : ُهَلْوَكَو

 3 يِّنا قع ءاولذخا اق اوُلَياَقُي ْمَل موف ءاوُرَصَتْنا اَمَف «نيفص َمْوَي

 اوختف ةرلكاف نبا ّ يِنَبَو «ةَيِواَعُم ُباَحْصَْأ َكِلَّذَكَو ُهَعَم ُلِتاَقُي ل ٌقاَرِعْلا

 .هللا مُهَرَصَنَو افلا ٍدالِب نم اًريِثَك

 لضأل ٌفِلاَخُم هُهاَداَع 0 ُهاَلاَو نم ِلاَو مُهّللاَو :ُهُنْوَك َكَِّذََو

 ىلع ْمِهِضْعَب يْعَبَو ْمِهِلاَتِق ّعَم و َنيِيِمْؤُمْلا َّنَأ َنّيَب دق َنآْرُقْلا َّنِإَ ؛مالسإلا

3 

٠. 

5 

٠ . 

 هقعا

 هيف َّنَعَط نَم ِثيِدَحْلا لْمأ نمَف ُهاَلْوَم ٌيِلَعَف هاَلْوَم تْنُك نَم» :ُهلوَكَو
 8 اًضَنْحُم َهَياَلِو ِهِب ْدِري ْمَلَق لاَ َناَك ْنِإَف ُهَنَّسَح نَم مُهْنِمَو هِرْيَغَو ّيِراَحَبْلاَك

 . َنيِنِمْؤُمْلِل ينل ٍناَميِإْلا ُةَياَل يَ ةَكَرَتْشُم َةَياَلِو لب
 ىلع ةينمؤملا ةالاَوم تحت هلأ تير الو قاذامملا دنع كا

 . ٍبِضاَوَنلا ىَلَع ُذَر ِهيِفَك ءْمُهاَوِس

 ذأ ٍقاَمّثاِب ٌبِذَك :«ةالّصلا يف مئاَكْلاِب ٍقِّدَصَتلا» ٌتيِدَحَو

 نم سئل يِتَْب لْمَأ يف هل ممل :[ح ربي مؤ هلؤك م
 ٍةَبِصَوْلا ِءْذَه ٍِنَع 2 نسل 74 ِتْيَبْلا ٍلْهَأ ٍعيِمَجل و واَسُم وه لب ءِصْئاَصَخْلا

 ِتْيَبْلا ٍلْمَأ َروُهْمَج َنوُداَعُي لب ةكيرحو ضاقلا َنَوداَعَي مُهّنِإَف ؛ٌةَضِفاَرلا

 .مِهْيَلَع َراَمُكْلا َنوُنيِعيَ
 و َةَمِطاَقَو اّيِلَع اَعَد لب ءصِْئاَصَخْلا نِم ْتَسْيَلَف :؛ِةَلَماَبُمْلا» ٌةَيآ ام 2س



 28ه | لسرلاو ءايبنألا

 3 0 2 001 و ه- سل وع 0 وَ ًَى 7 ا د هه

 هنأ َبِيَر اَلَو ءِهِتاَذ نِم هنأ ُداَرَمْلا سيل :«(كنِم اَنأو ىتِم َتنأ» :ُهَلْوَقَو ساهم وكش 3 2 2 0 ع 2 ل 5 3 وَ وَمَا و

 [2159- 215 /4] . (ةَباَرَقْلا

 َنيِعِباَتلاَو ِةَباَحَّصلا نم ءِنيِدلاَو ملل ين ِةَماَمِإْلاِب َنيِروُهْشَمْلا َنيِمِلْسُمْلا ٍةّمِيَأ َنْيب

 : يا

 اَمْنِإَو ءوقاَلْخُأَو ِهيَئُسَو ِهِتريِسب مّلِعْل ٍلْهَأ نِم دَحَأ اَذَه يف ْعَراَتتَي ْمَل اَذَهِلَو

 .هللكب بلا ٍروُمأ ٍةَقيِقَسب اَمِلاَع ٌنوُكَي ال نَم هيف ْثِقَي وأ اذه يي

 .ةللكي هللا ٍلوُسَر ِةَنْسب مّلِعْلا له َدْنِع ٍراَرِطْض الاب ٍةَموُلْعمْلا ٍروُمأْلا ٍرِئاَسَك اَذَهَو
 :هيعاَفَش يف مُهدْنِيِةَرِياََُمْلا ِتيِداَحْلاَك : هيفي وأ اَهيِف ُكشَي مُهرْيَع ناك نو
 يِف مُهَدْنِع ِةَرِتاَوَتُمْلا ِثيِداَحَأْلاَو ءِراَّلا نِم ٍرِئاَّبَكْلا لْمُأ ٍجوُرْخَو ءوِضْوَحَو
 اَهَِلَع قمنا يتلا ٍلوُصَأْلا نِ َكِلَدِرْيَغَو هِةَيُرلاَو لعْلاَو ِرَدَقْلاَو ءِتاَمّصلا
 .َكِلَد ُمَلْعَي ال مُهُرْيَغ َناَك نإَو ُّهْنَع مُهَدْنِع ْتَرَئاََت امك ِهيئُسِب مّلِعْلا ُلْهَأ

 كيِلْحَتَو ِةَعفْشلا ْمُكْحْلا  ُهْنَع مْلِحْلا لْمَأ نم - ٍةٌصاَخْلا َدْنِع رَاَوَت امك
 اَعْمَأَو قَقِرَّسلا يِف ِباَصْنلا ةاكيخ :وصختلا يِناَّزلا ْمُجَرَو هْيَلَع ىَعَّذُمْلا

 .عّدبْلا لْهَأ ٌضْعَب اَهيِف مُهُعِزاَنُي يتلا ماكخأْلا نِم َكِلَذ

 ِهْذَه لْثِم يِف َفّلاَخ نَم عيِدْبَت ىَلَع َنيِقِفَتُم مالسإلا ُهَمِئَأ َناَك اَذَهِلَو

 يف َعّلْبَمْلا اذه ْعْلْبت ْمَل يتلا ٍداَهِيْجاِلا ٍلْئاَسَم يف َعَّراَت نَم ٍفاَلِخِب ءِلوُصأْلا
 ٍةَماَسُقْلا يِفَو ءِنيِمَيَو ٍدِجاَسِ مكحْلا يِف مُهَنيَب عُراتتلاَك ؛ُهْنَع ِنَئَسلا رْئاَوَت

 . علما اَذَع غل ل يتلا ررغألا نو َكِلَ رْيَغَو قَعْقْلاَو

 .ٌعاَرِن اًهيف لّصح دق َناَك ِهْذَه َّنِإَف ؛َكْلَي َنوُد ِهِذَهَ : (ٌّيِلَعَو ُناَمْثُع» مو

 [:55ه  :؟١/:]

0 



 هناك مالسإلا خيش لئاسرو ظقواتف بيرقت وي ا
 تب 7+ بات حلم سس _ ب سأ 11١49

 مهنود وه نممم نوملعتي اوناك كَ يلعو نامثعو رمعو ركب وبأ 255: ]
 1١14/١[ كردتسملا] .مهدنع وه يذلا نيدلا ملع

 [م/ ]1١/  .وِرْيَغ ىَلَع ُهْنِم ُرثْكَأ ٌروُهْشَم ٌريثك فض َيِلَع ىَلَع ُبِذَكْلا 735؟؟1]
 هه مه

 (ُهْنِم اَلَمَع ىَوَقَأ ُرَمْعَو َنَمُع نِم اًناَميِإ ىَوَأ ٍرْكَب وبأ)
 ليف ولأ معو رم ني اًناَميِإ ىوثأ رعب ان نأ بيد ال لكك

 .ُرَمُع َمَلْسَأ ْذْنم ةَّرِعَأ اَنْلَز ام :ِدوُعْسَم ُنْبا َلاَق اَمُك ؟ "هن

 هَل ُبَتْكُي ٍناَميِإْلا ٌبِحاَصَو ءِلَمَعْلا ِةَوُق نِم ُلَمْكَأَو ىَوْقأ دامي ٌةَوَقَو
 وم و رت < علم هاه مرعب 281م2 202 ه2 سم عمت
 َوُه ُهْنِإَف ؛ ركب يبأل ُهلْثِم ٌبوُتْكَم ِهِتَريِس يف ُرَمُع ُهَلَعَف اَمَو “ريغ ِلَمَع ٌرْجأ

 ويم مم 5
 [17 .هفلختسا يذلا

 ه0 ©

 (ٌعِوتْبُم َوُهَف ِهْيَلَع ٍةالَّصلاب هريغ وأ اّيِلَع ٌصخ ن)
 اَبأ ا 1 نيل رش ٍةاَلَّصلاب اًدَحأ ٌّصْخَي ْنأ ٍدَحَأِل سْيل 2555+ ]

 اّمإ لب «َعِيَتْبُم ّوُهَف َكِلَذ َلَعَف نَمَو ءاّيِلَع اَلَو ءَناَمْثُع اَلَو ءَرَمْع اَلَو ءركَب

 َمْوَي هفقومو ءاَميَّدص ءاّمس لَك يبنلا نأ :ٌرَمْع نِم اًناَميِإ ىَوْقَأ ِرْكَب اَبأ َّنأ نأ ىلع ليلدلاو (1)
 .اهريغو يبنلا ةاقو مويو «ةرمعلا نم نيملسملا رافكلا ّدص امئيح ٍةَيِْيَدُحْلا

 نْب هللا دّْبَع نع نيحيحصلا يف تبث ام :ِرْكَب يبأ ْنِم اًلَمَع ىَوْقَأ ُرَمُم نأ ىلغ ليلدلاو
 ُرَمْعَو ءرْكَب وُبأ ينءاجب ان ِّرْنَآ رثي ىَلَع انأ اَمتَب» :لَي هللا ُلوُسَر َلاَك :َلاَق هنأ ايد َرَمُْم
 نبا اَمَنَحأ م هل ُرفْفَي ُهلاَو ءٌفْمَض ِهِعْرَت يِفَو ءِنْيَبوُنَذ وأ اًبوُنَذ جتك وللا رعب وأ َدَخَأَف
 «مت «ةئرَك يرفع سانلا نم اربع أ مل ءاَبْرَع هدي يف ْتََحتساَف ركب يِبآ دب نم باطلا

 . «نَطَعِ ُساَنلا َبَرَض ىَّتَح
 هذهيو «هلمعي ْنأ ىنمت :هنم نكمتي مل نإف «هيلإ رداب الإ حلاص لمع نع ملعي ال هتاميإب هنأل )م(

 .ِرْيَغ ٍلَمَع ٌَرْجَأ ُهَل ىلاعت هللا بيكي ةينلا
 اومدقتو «نومئان شرفلا روهظ ىلع مهو ةيلاعلا تاجردلا نونمؤملا نوقداضصلا زاح دقلف

 :نوفقاو مهريس يف مهو لحارمب بُكرلا
 لوألا يف يجتو اًديور يشمت  للدملا كريس لثمب يل نم



 8س سو لسرلاو ءايبتألا
2-5755 077222777222227 252222222 1 ْ 

 [ 1 . ْمهْلُك مِهْيَلَع َةاَلَّصلا ٌعَدَي وأ ءْمِهْلُك مِهْيَلَع َيَلَصُي ْنَأ

 ُيِعِفاَّشلاَو ُكِلاَم َبَمَدَن :َكِنَذ يِف ُكاَمَلُعْلا َعّراَتَت دَقَو ءْيِلَع 3 م

 . اًدرَمْثُم هلي َنَّلا ِرْيَغ ىَلَع ىَّلَصُي ال ُهَّنَأ ىلإ :ِةَلباَنَحْلا نِم ٌةَفْياَطَو

 َنْب َيِلَع ّنأِل ٍ؛َكِلَّذِب َسمأَب ال ُهّنَأ ىَّلِإ هباَحْصَأ ُرَثْكَأَو دّمْحَأ ُماَمِإْلا َبَمَّذَو
 . كِيَلَع هللا ىَّلَص :ٍباَّطَحْلا ِنْ َرَمْعِل َلاَق هال ٍبِلاَط يبأ

 .ىَلْوَأَو ٌحَصَأ ُكْوَقْلا اَذَهَو

 َنوُد ِهْيَلَع ٍةاَلَّصلاب ِهِرْيَغ وأ ّيِلَعَك ٍةَباَرُقْلاَو ٍةَباَحَّصلا نِم ٍدِحاَو َداَرْفإ َّنكَلَو
 َوُه اَذَه :هِمْساِي اًنوُرْعَم اًراَعِش َكِلَذ َلَعْجي ُتْيَحِب دلي ّيِبّنلِل ًةاَماَضُم ريغ
 [:ةال_- :ة”5/:] .ُةَعْذبْلا

 ه5 2

 ءاقتطم بحي ْمَل نمِم ُلَضفأ 3 يتلا ٍبِحَص نق) ماس 6 2 ف قم د 9 0 7 7
 (َةَيِواَعُم ٍةَريِس نِم ُلَدْعَأ ٍزيِزَعْلا ٍدْبَع ِنْب َرَمُع ٌةَريِسو

 لَضفَأ لكي َيِبّنلا َّبِحَص نَم َّلُك َّنإ :ِةّمِئَأْلا نِم ٍدِحاَو ُرْيَغ َلاَق 555ه ]
 200 2 هم هاش اع ريال ل ,(هلوعع 2 د عه ت1( مهر عوم هس هه -

 عم «زيِزَعلا ٍدَبَع نب ٌرَمَعَو ةَيِواَعم لثم يِف كلذ اونيَعَو ءاقلطم هبَحَصَي مل نمِم

2 

 ؛ يِباَحْصَأ اوُبُسَت اَل» :َلاَق ُهْنَأ "”0َنْيَحيِحّصلا» يف اَمِب اوُجَتْحاَو هِوِمْلِعب ْمِهِرْيَعِل
 كسا 6 مم سو 2سم مو: م 0 ٠ و 2. يَ 04 7 9 كمر

 اَلَو ْمِهِدَحْأ َدُم َعَلَب اَمَل ابَمَذ ٍدُحَأ لئم ْمُكْدَحَأ َقَمْنَأ ول هدب يِسْفَن يِذَلََوَق
 (هَفيِصَن

 اَذَه يِف َناَك :ْمِمِدَحَأ َدُم فضن ُغْلْبَي ال اًبَمُْذ ٍدُحَأ ُلَبَج َناك اًدِإَك :اوُناَق



 ُهْنَأك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت سس
 مكس

 : ٍةَبْحصِب اَهوُكَرْدَأ يِيّلا مِهِلِزاَتَم لْثِم دَحَأ ْعُلْبَي ْمَل ُهّن ام ٍلْضاَمَّتلا نِم سو و 20 00 ها ةهمساةو نأ يعم

 [ه 1/1 . للك ينل

 ©ه5 ©

 (ٍةاَّرَصُملا ثيدح درو ءاًهيقف سيل ةريره ابأ نأ معز نم ىلع ٌدرلا)
 ٍةَلَأْسَم يِف َرَتآ َعَم ٌرِظاَنُي ٍلُجَر نع : :- ىَلاَعَت هللا ُهَمِحَر  َلِيَُس 7555 ]

 ِثيِدَحب ُدّرلا ٌَراَوَج ىَعّذا نَم َلَدَتْساَف ؛يِرَتْشُمْلا ةازأ لذ اهذرو ذادضملا

 ِءاَهَقُف نِم نكي ْمَّل َةَرْيَرُه وبآ : لاك نب ب ْمْضَخْلا فراك لع ٍقَمَتُمْلا ٌةَرْيَرُه

 . ؟ةَباَحَّصلا

 :ووُجُو نم ٌطحُم ٌداّرلا اًَذَه :َباَجأَك

 ىَلَو ٍباَلكَخْلا َنْب َرَمُه َّنِإَف ؛ِةَباَحَّصلا اقم نو نكي مل هل : ُهَلْوَق :اًمُدَحَأ
 سس ورقعقر مار ةهساه م مس يدمودو 4
 هلك لا ىلإ معَ رجا َنِذلا نمل راَيخ مه و ءِنْيَرْحَبْلا ىَلَع َةَرْيَرُه اب

 . ِهّففْلا قد مهي يلا َوُه «- مُهَريِمَأ - ٌةَريَرُ وبأ َناَكَو ءسْيَفْلا ُدْبَع ُدُفَو مُهَو

 يبأ ِثيِدَحِب ْتَآِوَع ِةَم أَلا ِءاَمَلُع ُعيِمَج :ٍضرتْعُمْلا اَذَهِل َلاَقُي ْنَأ :يِناَغلا

 .رِهاطلاَو َساَيِقْلا ُكِلاَحُي امي َةَرْيَرُه
 ال نأ ُهّرُضَي ْمَل ُهَعِمَس يِذَّلا َطْفَّللا طِفَح اَذِإ ُتّدَحُمْلا :َلاَقُي نأ :ُتِلاَنلا

 ءَكِلَذ ِوْحْنَو ِناَدَْلاَو ٍدْيَمَّتلا ٍظاَمْلَأَو ءِنآَرَقْلا يفورخب َنيِنَقْلَمْلاَك ؛اًهيِقْف نركب

 ٍلياَح بَ ءُهْعَمْسَي ْمَك نَم ىلإ هَل اًيِدَح َعِمَس أرنا ؛ هللا َرَّضَن» :هلكي َلاَق دَقَو

 ُدَحْؤُي ُهنَأ يف نيب اَذَهَو 61 ”ههْنم ُهَقفأ َوُه نم ىلإ ف ٍلِاَح ّبْرَو ءِهيِقق هيِقَق ريغ ِهَقِف

 يف ُهَنوُد َوُه نَّمَع ُذُخْأَيَو ءهيِقَفِب َسْيَل يِذَّلا ِهِلِماَح نِم ُهْقِفْلا ِهيِف يَِّلا ُهُتيِدَح
 . "وقفا

 دمحأو 776(2) يمرادلاو ,(770) هجام نباو .(5565) يذمرتلاو )555٠9(2 دواد وبأ هاور )١(

 .نسح ثيدح :يذمرتلا لاقو «.(0371778)

 .هقفأ ناك اذإ ثيدحلا هقف ظفحلا يف هنود نمع ثيداحألل ظفاحلا ذخأي :يأ (؟)



 ا لسرلاو ءايبتألا

 نأ َفاَحَف ءىَنْعَمْلاِب يِوُر دق َناك اّذإ :ِهِْفْلا ىَلِإ ةَياَوُرلا يف حاشي امّنإَو

 .يِرْذَي ال َوْهَو ىَنْعَمْلا ٌرّيغُي ِهيِقَمْلا َرْيَغ

 :َلاَق ٍظْنِحْلاِ لَك لا ُهَل اَعَد دَقَو ومالا ظتخأ ني ناك« ةرث14 ووو

 «رّمْعُك ؛ٌةَرْيَره يِبأ ِثيِدَحِب نودي اوناَك ل ٌةَباَحَّصلا َّنأ : عباّرلا

 . َكِلَذ ٌَفّرَع ِثيِدَحْلا َببُك 0 َبتُك َلَمآَت نمو َةَسْياَعَو « ٍساَّبَع ِنْب داو ءَرَمَع نِباَو

 ةَرْيَرُه وُبَأ ُهاَوَر ِءْيَش يِف ُنَعظَي ال ِةَباَحَّصلا نِم اَدَحَأ َّنأ : بِياَحْلا
 م وك 5006

 عوالم د ه7 /5] ةريغ اَلَو ُرَمُع ال ؛ِثيِدَحْلا اَذَه يف أطخأ هنإ :َلاَق ٌثْيَحِب
 8ع

 ان تل د

 (هتبوتو ٍةَباَحَّصلا باَس مكح)
 رِئاَسك ٌَلاَض ٌعِدَتْبُم اَذَهَق َكِلَذ َراَوَج ُدِقَمْعَي َناَك اَذإ :ِةَباَحَّصلا ُباَس

 ٌبِذاَك وأ ٌرِحاَس ُهّنأ اًدِقَتْعُم َلوُسَّرلا ّبَس نَمك ؛هلل َكِلَذ يِن ُنَحْلاَو ءِلاّلَّصلا
 ا . هَماَلْسِإ هللا َلبَق اَذَه َمَّلْسَأ اذ

 ُهْنِم هللا َلبَق َباَتَو َقَحْلا ُهَل َنّييت اَذِإ يضفارلا َكِلَّذَك

 ْمِلاَظَمَو «هَباَتْعاَو ُهَرْيَغ فَذَق نَمَك مل اَذَهَق :ٌكِلَذ ميِرْحَمب رقي َناَك َنِإَو
 ص

 نِإَف ؛مُهْبَسَو مُهَنَعَل اَم ِرْذَقِ مِهْيَلَع يِنْنُيَو مُهَل وُعْدَيَو ءاَهْنِم ٌةَبْوّتلا م ّحِصَن ٍداّبِعْلا
 6/4 . تاَكيسلا َنْيِهذُي ِتاَنَسَحْلا

52 

 (عبت ركب يبأ ىلع ةنيكسلا لازنإ)

 ءركب يبأ ىلع :217ناق: لو :ةيوعلا] 4«دِكع ُهَتيحَس هلأ ليتا» 75+

 . ةنيكسلا هيلع تلزنأ دق لَك ىبنلا ناكو

 .ىلاعت هللا همحر دمحأ مامإلا :يأ )١(



 هنآك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 5

 بهذي  هحور هللا سدق  ةيميت نبا سابعلا وبأ انخيش ناكو : 23)تلق

 ءاًعابت هبحاص ىلإو اًلصأ ِلكك يبنلا ىلإ دئاع ريمضلا :لوقيو اذه فالخ ىلإ

 ىلإ كلذ ىرسو دونجلاب هللا هديأ يذلا وهو «ةنيكسلا هيلع تلزنأ يذلا وهف
 ١١١/١[ كردتسملا] : ةيقنات

2 2 

 (ثدحملا نم لمكأ ٌقيَّدّصلا)

 ِهْلَه ىف ِءاَلُؤَم اَض ذاق ءٍتاَفَشاَكُمَو ِتاَبَطاَخُم هللا اقل َّنَأ َتَبَع < كلنملا |

 مث ركب وب : ابين َدْعَب مآل /| ِهِذَه َرْيَخ نق ٠ ءاقَو ٍباَطَحْلا ُنْب 1 محم ركب يبأ دب ملا 21 1 :ت ةئذل ءم ا سو< 5 2 هر كهل 5 سه 2 1
 يك ارو ع

 [(١٠هر/ا11] م ١ ِهِذَه يِف ُثَّدَحُم ُهّنَأب َرَمع : نعت حيجصلا يف تبن دََو .رمع

 نَع ىّقَلَتَي ٌَقيِدَّصلا َّنأِل ؛ْثَّدَحُمْلا ٍةَبَتْرَم َقْؤَق ٍقيَّدَّصلا َةَبَتْرَم َّنِإ 295*] يت 7# 04 مي 86 ب ه2 يا
 9 85 07 و و 5

 ُهَبْلََو ءءاَيْشَأ ِهِبْلَق نع ْذُحَأَي ُتّدَحُمْلاَو ُهَلَعْفَيَو ُهَلوُقَي اَم ّلُك موُصْعَمْلا ٍلوُسّرلا

 َناَك اَذَهِلَو لكي يلا وب ءاحب 0 موُصْعَمِب 0

 ءروُمأْلا ضْعَب يف مهَْلإ ْعِجْرَيَو مُهرِطاَنُيَو هه ًةباَحَصلا ُرواَمُب هلط رم
 مُهُرَرَقُيَو ٌةْنَسْلاَو باتل بلع َنوُجَحْسَيَو مِهْبَلع تسي د اننا ىف رفا

 اوُلَبمَت ْنأ ْمُكَل يغَبْنَيَف ٌبطاَحُم ُمُهْلُم ُثَّدَحُم د ل

 ةييففللا . يِنوضِراَعُت اَلَو ينم

 ْمُكَلْبَق مَمألا يِف َناَك دق» :ِهلكي َلاَف ُهّنَأ حيِحّصلا ِثيِدَحْلا يِف َءاَج مقا ]
 0 ُءَهْلُمْلا ُتَّدَحُمْلا هيض َوُهَق ةةرمقق ةغأ يوتا يف نكي ذإن 0
 َةَعَباَتُم ُلَمْكَأ ٌوُه يلا ٍقيِدْصَتلا ُةّيِزَم ْنِكَلَو ؛ِهِبْلَكَو ةئاشل يلع ىلا هللا كوع

 1 َناَك اَذَهِلَك ؛ِهِيَجَرَد َّقْوَق ُهّنَجَرَد :وب َءاَج اَمِ اًناَمِيِإَو اّمْلِعَو 3

 )١( دئاوفلا عئادب يف ىلاعت هللا همحر مّيقلا نبا :يأ )١17/7(.

 مامإلل هليمو هبح َّنأ ينعي ال اذهو ءدمحأ مامإلا لوق ىلاعت هللا همحر مالسإلا خيش فلاخ (؟)
 .ملعلا لهأ نم هريغك قحلل درجتم وه لب «ءيش لك يف هعبتي نأ دمحأ



 سو | لسرلاو ءايبنألا
 سحإ - ١19

 ِثَّدَحُمْلِل ٌبدَؤُمَو َرَمْعِل مّلَعُم َوْهَق َقّيوَبَتلا ٍراَنآلِل ٍةَعَباَتُمْلا َبِحاَص هِوَمَأْلا َلَضْفَأ

 َرَمْعِل اَمُلَعُم ركب وُبَأ َناَك اك امك ءٌباطِعَو ٌماَهْلِإ بَ ني ُهَل ُنوُكي يلا ءُْهْن

 |1810 هَل اًيُدّوُم

 مزج عَ 0-0 ٠ (ًرَمْعَف دقت ةخأ يأ يف نكي .ةواحم
 اوُناَك امك َنيِئَّدَحُمْلا ىَلِإ َنيِجاَتْحُم اوئاك انلْبق تمألا نأ ؛ ؛َمَّدَقَت نَميِف ِهِب

 مِهباَتِكَو ْمِهِلوُسَرِب هللا مُهاَنْعَأَت لي ِدّمَحُم هنأ اّمأَو «ّيِن َدعَب ين ىلإ َنبِج اتم
 ْذَحْؤي اَمَّنِإ هكليط ٍباَطحْلا ِنْب رَمُمَك مُهْنِم َتَدَحُملا نأ ىّنَ . 0

 ىّنَح ُهَلَبْقَي ْنَأ ُهَل نكي نكي ْمَل هيلَق يف اَنْيَش َتّدَح اد َهَّنُسلاَو َباَتكْلا ّقَقاَو اَم

 . ةُسلاَو َباَتِكْلا َىَقاَو ْنِإ اّلإ ُهُلَبْنَي ال َكِلَذَكَو َهَنُسلاَو ِباَتِكْلا ىَلَع ُهَضِرْعَي

[45/11] 

 هتعباتمو هتيقيدص لامكب ىنغتسا هنأل ؛ثّدحملا نم لمكأ ُقيِّدَّصلا

 هنطابو هرهاظو هرسو هبلق ملس هنإف ؛فشكلاو ماهلإلاو ثيدحتلا نع

 1١١7/١[ كردتسملا] 7 امنع ف ىنغتساف ّةَلِكَي لوسرلل

 هه م

 ىتح مهريغ لضاوف نم لضفأ اهئاسنو ةمألا هذه لاجر لضاوف)

 (؟انيبن تاجوز نم يه لهو ميرمو ةيسآ
 .ءاسنلا لضفأ نم نوعرف ةجوز ةيسآو نارمع ةئبا ميرم 5554 ]

 لضفأ نهنع هللا يضر ةمطافو ةشئاعو ةجيدخك ةمألا هذه نم لضاوفلاو

 . امهنم

 .اهريغ لاجر ءالضف نم لضفأ ةمألا هذه لاجر نم نيلضفملا نأ امك

 .هلقعو هرظنو هئارآ نع ىلاعت هللا نع هب ءاج امبو ٍةل# يبنلاب ىنغتسا قيّدّصلا نأ :يأ )١(



 ا مالسإلا خيش لئاسرو يواتف بيرقت 24. ا
 يوسي يسم صايل 5200010 كس

 دحاو ريغ هيلع عامجإلا ىكحو نيملسملا ةماع هيلع يذلا باوصلا نإف

 .نآرقلا هيلع لد امك «ةيقيدصلا امهتياغ امنإو «نيتيبنب اتسيل امهنأ

 .اهريغ يقيدص نم لضفأ اهؤاسنو اهلاجر ةمألا هذه وقيدصو

 يلو مهتم هنآ هوي مهب هّيشت: نم: نمانلا ةقفت ءايبنالا نئانلا ري نأ امك
 .نوصلخملاو ؛نوقيدصلاو ءادهشلاو ءاملعلا :مهدعب سانلا ريخف مهنم

 1١١8/١-1١١9[ كردتسملا]

 ه2 2

 (لاعفأو لاوقأ نم فلسلا نع ءاج ام)
 5 اهي َدْعَب ِةمأْل ِهِذَه ُرْيَح :َلاَق ُهّنَأ [هذ يلع :يأ] ُهْنَع َرئاَوت 7558ه

 [84 11 .ٌرَمُع ّمُث ركب

 عْرّشلل تِلاَخُمْلا َوُهَو ءُلِطاَبْلا ُماََكْلا َوُه ُفَلّسلا ُهَنَد يِذَّلا ُمالَكلا 5535
 200 . ٍلْقَعْلاَو

 ُنكْمُي ال يِّلا ِةَلأْسَمْلا نع ُلُجَّرلا ُلَأْسَي دف َناَك ْنَكَلَو هوِرْيَغ نت ُهَناَمْثِك
 [لم7 1 .ةعفتي امي ةبيجيف ؛ اَهِباَوَج

 .هب امه تيِزَجُف ُهَلَعْفَت مو كاربت

 ]111١/14[ . ""ةيناَلَعْلاب ُةيناَلَعْلاَو ءٌرّسلاب ٌرّسلا :ٌتاَبوُقُع اَهَل تود

 ِهِلِئاَسَم يِف ٌدَجوُي اَذَهِلَف ؛ُهَمِهَفَو ُهَعِمَس اَم ٍبَسَحِب يِتْمُي َرَمْع ُنْبا َناَك 3554

 2٠١[ 11 ..اَهْنم ٍريثَك نع َعَجَر دق َناَكَو ءُهاَضْرَأَو هل ِهِنِدَو ِهِعَرَوِل ٌقيِض اَهِيِف ُلاَوْفَ
 ه5 2

 بلقلا يف :يأ ؛اهسنج نم اهيلع ةبوقعلا نوكت :نظلا ءوسو دسحلاك رسلا بونذ نأ :ينعي )١(
 امإ «ًةينالع اهتبوقع نوكتف «ةشحافلاو ةبيغلاو ةقرسلاك ؛ةينالعلا بونذ امأو :نطابلاو

 . هللاب ذايعلاو ةساكتنالاب امإو رقفلاب امإو «ةيدسجلا عاجوألاو ضارمألاب امإو «ةحيضفلاب



 ١5١ يي ب ..ل ل 7 ب ومسح لسرلاو ءايبنألا

 (بهاذملا ةمئأ)
 َفّلَتْحا ِدَقَك مُهُلاَعْفَأ اًمأَو ءْمِهِلاَوْتَأ نم ُدَحْؤُت ِةَّمِيَأْلا ُبِهاَذَم مل 006 -5- سم6 هع 0 5 ب 2 7 0

 :ِنْيَهْجَو ىَلَع ؟هْبَمْذَم ُهْنِم ْذَحْوي له :دمحَأ ماَمإلا ٍلْعِف يف اًنباَحْصْأ 1 0 ه . 2 20 .٠ ها كاس ىو

 نوكي وأ ويتعتت كقالخم لمعي نأ وأ ءَويلَع تنذلا ذازرجل +01 ةاَمُهْيَحأ

 ءادلقت نأ فاعوأ اين دمع

 ِِعَرَوَو هللا ِدْبَع يبأ ىَوْقَت نم َفِرُع اَمِل ؛ُةبَمْذَم ُهنِم ُذَحْوُي لي :يِناَنلاَ
 ش .ِدْهُزَو

 ٌةَراَت :لي َيِبَنلا ُلاَعْفَأ ُمِسَقْنَت اَمُك ْمِسَقْنَي مُهُكْرَتَو ِةّمَِأْلا ُلْعِف :ُلاَقُي مت

 هيِفَق ُهناَحجُر اَمَأَو ُهَدْنِع ِهباَبَْيْسا ىَلَع لديك ِيدَتلاَوِةداَبِعْلا ِهْجَو ىَلَع ُّلعْفَي
 ْ رق

 ٍنَح ُرَكْذُي اَم اَذَه ىَلَعَف ءِناَهْجَوْلا ِهيَلاَلَد يِفَق ِدْيْعَّتلا ِهْجَو ٍرْيَغ ىَلَع امو
 :ِتاَمّدَقُم ىَلَع ُفِقَي تاعروتلاو تادهزتلاو ِتاَدْبعَتلا عاَوْنَأ نِم ِةَميَأْلا

 او ا ل
 ٍداَِيْعا اب ُهَلَعَف وأ ءهب ىيْفْيَو ُهَلوُقَي ُتْيَحِب اًهنْسُح ُدِقَتْعَي لَه :اًماَدْحِ همر هه 9و 3 2 ه < #0 مو م سموم 6

 ؟اًيِساَن وأ ِهِرْيَمِب اًيّسأت لب ءَكِلَذِل

 . حاَبَمْلا يف ِنْيَهْجَولاَك ِنْيَهْجَولا ىَلَع
 ٍلُجّرلا ٌعْبَط ْنوُكَي اَم اًريِثَكَف ؟ُهَداَقِيْعا ُقِفاَوُت اَهَل ٌةَداَرِإ ِهيِف لَه :ُةيِناَثلاَو

 . ةداَقِتْغا َفِلاَخَي
 داخل َل ْمُفَمْلا مفي ع ناك 7 ًَضفَأ َكِلَذ ىَرَي < - ُةَعِلاَثلاَو

 ناكر وا ؛ةريع نم د ىري ا
 . حَجْرَأ ُلَّوَْلاَو ؟ٍةَحاَبُم ىّرْخأ

 ا د ل ره ! ه هاو ؟لاوخألا نفق وأ ع ولظم وه لخ ناجح لا كلك نأ :ةقيازلاو
 . ملغ

 [165؟ - ١1١ /194]

 : ٌعاَوْنَأ مُهُّقاَرِحْلا عوُرُمْلاَو ٍلوُصَأْلا يف ةّئِئأْلا عاَبْتأ نم َنوُقِرَحْمُمْلا 5

 . مّلِعْلاِب هباَحْصَأ نِم َنْيَكوُرْعَمْلا َنِم ٌدَحَأ اَلَو ُماَمإْلا ُهَلْقَي ْمَل ٌلْوَق :اًهُدَحَأ



 ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 5

- 

 .هيف طِلَغَو ِهباَحْصَأ ِءاَمَلُع ُضْعَب ُهَلاَق ُلْوَق :يناّكلا
« 

 ٍلْهَأ نِم اَعْوَن ِهِريِفْكَتَك اَعْوَن وأ اذ يَلَع د ٌماَم مالا ُهَلاَق ٌلْوَق :ُتِلاَثلا

 ٌةُيِرَدَقْلاَو ُةَيِجْرُمْلا هيف َلُخْدَي ىَّتَح ءاَدِجاَو اَعْوَن حبلا لدخب ؛ ةيِمُهَجْلاَك علا

 ِريِفْكَّتلا ىَلِإ َكِلَذ ٌحُرْحَيَق ٍءاَجْرِإْلاَو ِثيِدَحْلا ٍةَمْلاَحمِب يأَرلا ٍباَحْصَأِل ُهَمْذ وأ

 . "0نّْللاَو

 ا
 .َكِلَذَك َسْيَلَو اًقَلظُم وأ اًماَع ُهَماَلَك َلَعْجَي ْنأ :ُنِماَخْلا

 ٍلْوَقْلاِب َنوُكَّسَمَتَيَف فاليحلا ٍةَلَأْسَمْلا يِف ُهْنَع َنوُكَي ْنَأ :ٌُسِداَّسلا
 ("”حوُجَمْلا

 ِهِظْفَل ٍنْوَك ْعَم مُهَتَهْبُس ٌليِزُي اَم ُهْنَع َلِقُن وأ ءَلاَك دق َنوُكَي ال ْنَأ : ٌعباَّسلا

 اَهَل اًلَتْحُم
 . ”أطَخ ىَلَع اًلِمَتْسُم ُهَلْوَك ٌنوُكَي ْنَأ : ُنِماَّنلا

 سلا َوهَو ُهوُفْلاَحَت مُهْنَأ ِهِسْفَن ِهبَهْذَم نم ُنْي د ةتسْلا ُهوجُوْلاَف

 . اناَبْنِإَو ايمن ُهْبَهْذَم فرغُي ْمَّل نإَو َّنَحْلا اوُقَلاَ ٌعِباَّسلاَو

 [ام1-١84/5١5] :ةيهذَم اوُقَقاَو نِإَو نحل اوُمْلاَ يالا

 ٍةَباَحَّصلا ٍلاَوْقأَو ِةَنُسلاَو باَتِكْلاِب ِرْيَغ نِم ملأ َناَك ٌُدَمْحَأ [ًمامإلا]

 َدَجوَي امك اًضَن كفِلاَخُي ُلوَك ُهَل َدَجوُي ُداَكَي ال اَذَهِلَو ءْناَسْحِإِب مُهَل َنيِعِباَتلاَو

 بازحألاو تاعامجلا ضعبل قيسفتلاو نعللاو نعطلا نم سانلا ضعب هب عقو ام اذه لثمو )١(
 مهدنع وأ نوئطخم مهنأ اوأرو « مهيف ءاملعلا ضعب لوق ىلإ اودنتسا ثيح ء«نامزلا اذه يف

 مهدعب نم ءاجف «مهبزحت مهيلع اوركنأ وأ «بناوجلا ضعب يف باوصلا نع ٌفارحناو ٌعدب
 .هنم نوئيرب مه امب مهومرو « مهليلضتو مهبسو «مهيلع راكنإلا يف اوغلابو اودازف

 وأ ارخآلا لوقلل اًشسان نوكيف ءهل ريخألا لوقلا وه مهاوه قفاوُي يذلا لوقلا نأ نومعزيو (1)
 .باوصلاو قحلا هل نّيبت امئيح هنع عجارت هنأ

 .أطخلا نع اًموصعم سيل وهف ()



 07 4*5 لسرلاو ب ا ىرلاو ءايبثألا

 نزفلاب قفار لوك يعل نوال ياكل عريش ف قرف هلا دعوت هن وراق
 ؛اَحِجاَر اَهيِف ُهّلْوَق ُنوُكَي ُهُبَمْذَم اًهيِف فِلَتْحَي مل يتلا ةديزاقم رككأو 6 ىَوفألا
 ىَلَع ِةّمَّدلا ٍلْهَأ َةَداَهَش ِهِلوُبَكَو عْتَمّتلا ىَلِإ ِناَرِقْلاَو ٍداَرْفِإْلا خْسَم ِزاَوَجِب ِهِلْوَمَك

 ةَقيِنَح يِبأ نمت اهي َدَرَمْلا هِتْكِل َةدَرْفُم ٍساّنلا ٌضْعَب هِيْمَسُي اَم اّنمأَ
 ِهِذَهَك . .ُهْنِم ٌبيِرَق وأ دّمْحَأ ِلْوَقِل ُنِفاَوُم اًهيِف ِكِلاَم َلْوَق َّنَأ َعَم «ٌيِعِفاَّلاَو
 ُلْوَقْلا اَهيِف ُحَجَرََي اَمَو ءِرَخآْلا ٍلْوَقْلا َنِم َحَجْرَأ دَمْحَأَو ِكِلاَم ُلْوَق ُنوُكَي اَُبِلاَع
 ةاكتلل ةظينتلا لكلا لاظتإك ادعو «دعخأ ُلَرَك ف تلتف اكو ُنوُكَي غلا

 ٍراَبِتْعاَكَو ءَكِلْذ وْحَنَو ِشِحاَوَمْلاَو اًّرلِل ٌةَحيِبُمْلا لَيِحْلا َكِلْذ ٌوَُحَنَو هل

 طع 1 .ٍفِلاَحْلا ين َمَم اَهَجيَم اَمَو ٍنيَِيْلا ٍبْبَس ىَلِإ ٍناَمِئَأْلا يف ٍعوُجرلاَو ءِدوُقُعْلا يِف ِتاَيئلاَو ٍدِصاَقَمْلا

 بر اثر دز

 (؟ُهَل ٌبَهْذَم ِناَسْنِإْلا ٍبَهْدَم مزال له)

 ؛ةْمِرَتْلَي ْمَل اَذِإ ُهَل ٍبَمْذَمِب َسْيَل ٍناَسْنإْلا ٍبَمْذَم َمِزاَل َّنأ :ٌباَرَّصلا 57
 ىَلَع ّلُدَي َكِلَذ لب وُيَلَع اًبِذَك ِهْيَلإ ُهُتَئاَضِإ تناك ُهاَمَتَو ُهّرَكْنَأ دق َناَك اَذإ ُهّنِإ

 7-0 ٍلَبِق نِم اَهّنأ ُرَهْظَي يِْلا َمِزاَوّللا ِهِماَرِتْلا ِرْيَغ ءِلاَقَمْلا يِف ِهِضْقاَنَتَو ِهِلْوَق ٍداَسَ

 5 و 2 ه هوو

 [1 .رثكأ وه اَمِم ٍلاَحِمْلاَو رفكلا

1 

 َمِزاَل َنِإَف ؛ُهَمِرَتْلَي ْنَأ ِهْيَلَع ٌبِجَي اّمِم اَذَهَف ءُقَحْلا ِهِلْوَف ُمِزاَل :اًمُهدَحأ

 َدْعَب ِهِماَرَيْلا نم ُعِنَْمَي ال ُهنَأ هِلاَح نِم َمِلُع اّذِإ ِهْيَلِإ فاَضُي ْنأ ُروُجَيَو ءٌقَح َّنَحْلا
 .باَبْلا اَذَه نم ِةّمِيَأْلا ٍبَهْذَم ىَلِإ ُنِماَّنلا ُهُفيِضُي امم ٌريِثَكَو ءِروُهُظ

 32-2 ماو ا - 2000 9 - 01 2ع
 اَم ٌرككَأ ذإ ؛هُماَّرَتلا بجي ال اذهف ٌقَحِب سيل يذلا ِهِلَوَق مزال يناثلا

 َنيييَنلا ِرْيَغ مِلاَع ّلُك نِم ٌعِقاَو ٌضْقاَتلا َّنأ َتَبت دَقَو ءٌصقاَتَت دق ُهّنَأ هيف



 هلك مالسإلا خيش لئاسرو قواتق بيوقت 2-2  __#ةعما

 0 0 ووو دقي ةنزلب 1 هلاحاوب م َفرُع نإ ّمُت

 كلج عناق دكا يزكي ةةطرتلم ك فاته ال ذه ل لزك هتلر تان نأ رق
 مري اَلَو ِلْوَقْلا َكِلد ِداَسَن ُرْعْشَي ال َوَُ

 وأ ٌبَمْذَم َّوُه لَم :ٍبَمْذَمْلا مزال يِف ِساّنلا ٍفالتخا يِف ليِصْمَتلا اذه اَذَهَو

 ُلْئاَقْلا ُهاَضْرَي ِزاَوْلا نِم َناَك امك ءاَمِجِدَحَأ يتالظإ نم ُدَوْجَأ َوُه ؟بَهْذَمِب َسْبَ

 .اًضِقاَنتُم ناك نو ُهُلْوَق َسْيلَف ُهاَضْرَي ال اَمَو لو يق هل هجوم دع

]1:5 - 2١ /59[ 

 ه6

 (مالعألا ةمئألا نع مالملا عفر)

 اَمك َنيِنِمْؤُمْلا ٌةاَلاَوُم ِهِلَوُسَرَو هللا ِةاَلاَوُم َدْعَب َنيِمِلْسُمْلا ىَلَع ُبِجَي 7/555: |

 هللا مُهَلَعَج نيِذَّلا ءاَيِبْنَأْل ََُرَو مه َنيِذّلا ُءاَمَلُعْلا اًصوُصخح ءُنآْرَقْلا وب ّقطَن

 ىَلَع َنوُمِلْسُمْلا َعَمْجَأ دَقَو ءِرْحَبْلاَو رمل ٍتاَمْلُظ يف مهب ىَدَتْهُي موجنلا وَلَِْمِ
 اَّلِإ ءاَمْراَرِش اَمْواَمْلْعَم كو ٍدّمَحُم محم ِثَعْبَم َلْبَق ِةَّم ٍةَمَأ أ لَك ذإ ؛ْمهِتياَرِدَو ْمهِتَئاَدِه

 امل ةويعاملاو هةنكأ يِف ٍلوُسَرلا ان مُهّنإَف ؛مُهُراَيِخ مُهَءاَمَلُع ّنِإَف َنيِمِلْسُمْلا

 . اوُقْطَن ِهِبَو ُباَتِكْلا قطن مِهِبَو ءاوُماَق ِهبَو ُباَتِكْلا َماَق مهب ههيْئُس نم َتاَم

 دقو كاع ةلوثف ةقألا ننس ةيلوتكملا ةكيألا نمر دعا يل هنأ هلفتلَو

 اًناَقثا وقفت 6 ؛ليِلَج الو ٍقيِقَد ؛هيْنُس نم ِءْيَش يِف كك هللا ٍلوُسَر ةَمْلاَحم

 لَ نم ّذَتْؤُي ِساّنلا ّنِم ٍدَحأ ّلُك ّنَأ ىَلَعَو ءِلوُسَرلا عاَبنا ٍبوُجُو ىَلَع اًييِقَي
 ٌتيِدَح َءاَج دق َُلْوَق مُهْنِم ٍدِحاَوِل َدِحَو اًذإ ْنِكَلَو لَك هللا َلَوُسَر لإ ُكَرْبُيَو

 ِهكْرَت يف ٍرْذُع نِم ُهَل دب الَق هفالِخِب ٌحيِحَص

 :ٍفاَنْضَأ ُهَناَكَث ٍراَذغألا ُعيِحَجَو

 .ُهَلاَك هلي َيِنلا َّنَأ هِداَقِيعا ْمَدَع :اًمُدَحَأ

 .ٍلْوَقْلا َكَِدب ٍةَلَأْسَمْلا َكْلَي َةَداَرِإ ِهِداَقِيْعا ُمَدَع :يناَّنلاَو



 46# لسرلاو ءايبنألا

 .ٌحوُسْنَم َمُكَحْلا َكِلَذ َّنأ ُهُداَفِيغا :ُتِلاَئلاَو

 :ةَدُدَعَتُم ٍباَبْسَأ ىَلِإ رمت ُهئاََثلا فائصألا ِهِذَهَو

 :هَعَلَب دق ُتيِذَحْلا َنوُكَي الآ :ُلوَألا َثّيّسلا

 اًقِلاَخُم ٍفّلَّسلا ٍلاَوْقُأ نم ُدَجوُي اَم ِرَثْكَأ ىَلَع ُبِلاَمْلا َوُه ُبَبَّسلا اَّذَهَو

 َّنِم ٍدَحَأِل ْنْكَت ْمَل لَك هللا ٍلوُسَر ِثيِدَحِب ةطاحإلا َّنِإَف ؛ِثيِداَحَأْلا ٍضْعَبِل

 ىلا

 هذه لاَكْلاَو اَهْؤاَفَكَك «كتَعمجَو ثَنُوُد دك ُتَيِداَحأْلا :لئاق َنّلوُقُي لَو

 ٍةَمِئَأْلا ٍضاَرِقْنا َدْعَب ْتَعِمْج اَمَّنِإ ِنَئّسلا يِف : ةَروُهْشَمْلا َنيِواَوَّدلا ِهِذَه َّنأِل ؛ٌديِعَب

 يف هك هللا ٍلوُسَر ِثيِدَح َراَصِحْلا 7 ْنَأ ٌروُجَي اَلَق اَذَه َّعَمَو : نيعْوتمْلا

 0 ها

 اا
 وعوكو وترك ا هد لوو َقاََتَمَص

 هَملْعَي بتكلا يِف ام لك َسيلف ِةِيي هلل ١ ٍلوُسَر ِثيِدَح ل لول

 .ٍدَحَأِل ُلصْحَي َكِلَّذ ُداَكَي اَلَو ُمْلاَعْلا

 ءاَهيِف امي طيِحُي ال َوُهَو ٌةَريِثَكْلا ُنيِواَوَّدلا ٍلُجَرلا َدْنِع نوحي دق لب

 ؛ريِثكب َنيِرَخَأَتُمْلا َنِم ِةَنّسلاب ُمّلْعَأ ٍنيِواَرَّدلا هِذَه ْعْمَج َلْبَ اوُناَك َنيِذَّلا

 ءعطَقْنُم ٍداَنْسِب وأ ءلوُهَجَم نع الإ اّثَْي ال دق مُهَدْنِم ْعَصَو مُهعَب ان اريك

 ام فاَعِْضَأ يوُحَت يتلا مدر ا يللا اَنُعْنِبَي ال وأ

 نإ ُهَّنأِل ؛اَد ةهتخُم نكي مك اَهّلُع كيداحألا فرغت مل نم :ٌلياَق ٌنلوُقَي
 : ماكخألاب ُنّلَعََي اَميِف ُهُلعِفَو هلك ْيِّنلا ُهَلاَك ام يعي ةئلم ريتش يف ترا

 م ا ا ا م

 َنِم َليِلَمْلا َكِلَذ ُكِلاَخُي دق ُهْنِإ َّمُث ءِليِصْفّتلا َنِم ُليِلَمْلا الإ ِهْيَلَع ىَمْحَي ال

 0 : يلا لبا

 لب «٠

 0 ىئىح

 ٠ ع٠عاد 0-3

0 



 ُهْدَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت سا
 تت تب ببتبتت_”يتب تلال ا 14

 َْعَم «ةريغ هيف هملاَح دق ٍداَهَتْجاِب ِثيِدَحْلا ٍفْعَض ٌداَقِتْعا :ثِاثلا ٌبّبَسلا 3 2ع ع 3 م6 م هه 6 0000 2

 نَم َدْنِع اَمُهَعَم وأ ِهِرْيَغ َعَم وأ ُهَعَم ُباَوَّصلا َناَك ُءاَوَس َّرَخآ ٍقيِرَط نع ِرظّْنلا علطَق

 ُهُفِلاَحُي اًطوُرُش ٍظِفاَحْلا ِلْدَعْلا ٍدِحاَوْلا ٍرّبَح يِف ُهظاَرِيْشا 0 تَبَّسلا

 .باَتِكْلا ىَلَع ِثيِدَحْلا َضْرَع ْمِهِضْعَب ٍطاَرِيْشا لْثِم ؛ُهرْيَغ اًهيِف

 ادعو «ةيسن نكل ُهَدْنِع َتَبَتَو هكلي دق ثيذَحْلا نركب نأ 6 كلا

 . ةَنُسلاَو ٍباَتِكْلا يف ُدِرَي
 :فيدخلا ٍةَلاَلَدِب هِقِرْم ْمَدَع :ُنِداَّسلا ثلا

 .ُهَدْنِع اًبيِرَغ ِثيِدَحْلا يف يِذَّلا طظئللا نك ٌةَراث ١

 هن ويع م ب
 علا ُءاَقَب لضألا َّنَأ ىَلَع َءانِب ِهِيَعُل يِف ُهُمَهْفَي اَم ىَلَع ُهَلِوْحَي

 ِزاَجَمَو ٍةَميِقَح ني اًدْدَرَتُم وأ اُلَمَجُم وأ اك اكتتْشُم ظّْللا ِنوَكِل َةَراَتَو - ج

 نم ٌةعاَمج َلَمَح امك َرحآلا وُ ُاَرُمْلا ناك نإ ُهَنْنِع ٍبرْفَأْلا ىَلَع ُهُلِوْحَيَم

 .لْبَحْلا ىَلَع دَوْسَأْلا طْيَحْلاَو َضِيْبَأْلا طِيَحْلا ٍرمأْلا ٍلّوَأ يف ٍةَباَحَّصلا
0002 

 . ةيِفَح ٌصْنْلا َنِم ةَلاَلَّدلا ِنْوَكِل ٌةَراَتَو - د

 يتلا ُةّيبَرَعْلا ُةَعَللا ُهُلَِتْحَت ا اَم ماَكْلا َنِم ُمَهْفَيَق ّلُجّرلا ظَلْغَي دَقَو - ه

 ْ . اهي لكك ُلوُسّرلا تعب
 ع ُهُداَقِيْعا : ٌعياَسلا ُبَبَسلا

 ٍقَلاَلَّذلا َةّهِج ْفِرْعَي ْمَل َلَوَأْلا َّنأ : ل يل ندي اذه قبب قرفْلاَو

 هَل َنوُكَي ْنأِب ؛ةَحيِحَص َهَلاَلَد ْتَسْيَل اَهْنَأ َدَمَتْغا ٍنكَل ٍةَلاَلَّدلا َةَهِج َفَرَع يِناَنلاَو
 ءاطخا اندم ا ِاَوَس ةَلاَلَدلا َكْلَي ُدْدَي اَم ٍلوُصَأْلا َنِم
 .ٍةَجُحِب َسْيَل َموُهْفَمْلا َّنَأَو قبح متل زر :لْثِم

 هبف ُلْوَقْلا ٌعِسّنَي اّمِم َكِلَذ ِرْيَغ ىَلِ



 8ع | لسرلاو ءايبتألا

 .مْسِقْلا اَذَه يِ ُهْنِم يفاْخْلا ُلِئاَسَم ٌلُحْدَت ِهْقِفْلا ٍلوُصأ ٌرْظَش َّنَِ

 اَهّنَأ ىَلَع َّلَد ام اَهَضَراَع دم َةَلاَلَّدلا َكَْلَي َّنأ ُهُداَقِتْعا :ُنِماَّنلا ُبَبَّسلا

 .ِدّيَقُمِب ٍقْلظُمْلا وأ ءٌضصاَخي ٌماَعْلا ٍةَضَراَعُم لْثِم ؛ةَداَرُم ْتَسْبَل

 وأ وِفْعَص ىَلَع ُكُدَي اَمِب ٌضَراَعُم َتيِدَحْلا َّنأ ُهُداَقِيْعا : ٌعِساّنلا ُبَبَّسلا
 ؛ٍقاَمَّثاِلاِب اًضراَعُم َنوُكَي ْنَأ ُحّْلْصَي اَمِب ٍليِوأَتلِل اًلِباَك َناَك ْنِإ ِهِلبوُأَت وأ ءوخْسَن

 ظ . عاَمْجِإ لْثِم وأ ءَرَخآ ٍثيِدَح وأ ءبآ لْئِ

 اًهيِف مُهُكَسَمَتُم َءاَيْشَأِب ٍلْوَقْلا ىَلِإ اوُراَص نم ِءاَمَلُعْلا ٍناَْعَأ نِم اَنْدَجَو دَكَو

 ال نك . كلك تال يب مهني وألا را ذأ عع.« لاَحُمْلاِب مّلِعْلا ُمَدَع

 را تا ماعم لاب لب 0

 َوُهَف ٌعاَمْجِإ ِةَلَأْسَمْلا يِف َناَك ْنِإ :ُلوُقيَك َلْوَقْلا قّلَعُي نَم مُهّْنِم َّنِإ ىَّتَع .2ةقالخ

 انك اَذَك يِدْنِع ُكْوَمْلاَك اّلِإَو ٌعَبتي اَم ٌقَح

 ال امي ِهِليِوأَت وأ وست وأ ِهِفْعَض ىَلَع لدي اَمِب ُهْمَضَراَعُم : : ُدِشاَعْلا ُبَبَلا
 ءاًَحِجاَر اًضراَعُم ٍةَقيِقَحْلا يِف ُنوُكَي ال وأ ءٌضِراَعُم ُهّسْنِج وأ ُهُرْيَغ ُهُدِقَتْعَي

 َّنأ ْمِهِداَقِتْعاَو ءِنآَرَقْلا ٍرِهاَظب َحيِحَّصلا َتيِدَحْلا َنييِفوُكْلا َّنِم ٍريِثَك ٍةَضَراَعَمُك

 َسْيَل اَم ُدِقَمْعَي دق ّمُث ءِثيِدَحْلا ٌصَن ىَّلَع ّمَدَقُم هِوْحَنَو موُمْعْلا َنِم ِنآْرُقْلا َرِهاَظ
 .ِةَريَكْلا ووُجْوْلا َنِم ِلْوَقْلا ٍتاَلآَلَد يف اَمِل اًرِهاَظ ٍرِهاَِ

 َنوُكَي ْنَأ ُروُجَي ِثيِداَحَأْلا َنِم ٍريِثَك يِفَو ٌةَرِهاَط ُةَرَشَعْلا ب ُباَبْسَأْلا ِهِذَهَق
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 نِإَو ُنْحَن ْنِكَل . .اًهْيَلَع ٌنْحَن ْعلَطَن ْمَل ٍثيِدَحْلاب ِلَمَعْلا ِكْرَت يف هَ ٍمِلاَعْلِل

 ُهَقَكاَو حيِحَص ِثيِدَحب ُهُتّجُح ْتَرَهط ٍلْوَق نع َلِدْعَت ْنَأ اَنَل ُروُجَي الق اّذَه انزّوَج
 هب ُعَْذَي اَم ُهَعَم َنوُكَي ْن أ ُروُجَي ٌمِلاَع هلا َرآ ٍلو لإ مْلِعْلا لْمَأ نم ةَقِئاَ

 ىَلِإ ِهِقرَطَت نِم ُرَكْكَأ ِءاَمَلُعْلا ِءاَرآ ىَلِإ ْأطَحْلا ُقّرَطَت ذإ ؛مّلغَأ َناَك نِإَو َةََبْحْلا هذه 16

 يف ةلثمألاو ءاّدبأ اهل قبسُي مل لاوقأب ماكحألا لئاسم يف ىتفأ نم نامزلا اذه يف انيأر دقو )١(

 .اهرصح نكمُي ال ٌةريثك اذه



 هُنَا مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت عسا
 5ه5-5--5-----تب--تؤ3ؤ7©9)©97 0

 يأَر ٍِفاَلْخب ِهِداَبِع عيِمَج ىَلَع وللا ُةََبُح َةيِعْرَّشلا َةّلِدَأْلا َّنِإَف َّيِعْرَّشلا ٍةّلِدَأْلا

 وجي اَلَق :ٌمكح و ١ مرغت أ نيلخت هي خص كيرع هاج اذإت

 0 557 ُبَقاَعُي ْمِهِكْرَت َباَبْسَأ اَنْفَصَو َنيِذّلا ٍءاَمَلُعْلا َنِم ُهَل َكِراَثلا َّنأ َدَقَتْعُي

 هللا َكَرْنَأ اَم ِرْيَعب َمَكَح وأ ؛َلاَلَحْلا َمّرَح وأ َماَرَحْلا َلَّلَح

 وأ ٍبْضَع ف را خلوو :لْعَف ىَلَع ٌديِعَو ِثيِدَحْلا يِف َناَك ْنِإ َكِلَذَكَو

 ُهَلَعَف وأ اَذَه َحاَبَأ يِذَّلا َمِلاَعْلا َكِلَد َّنِإ :َلاَقُي ْنَأ ُروُجَي الق ءَكِلَذ ٍوْحَنَو ِباَذَع ا ري 2 ١ 3 هم و 21 ٍ 0 نا 2

 : اند دو نأ 5 ب ملْعَت ال امم اَذَهَو .ٍديِعَوْلا اَذَه يِف لِخاَد
 م0

 م 2 تاس 8 3 00 7 .ه 0 - .٠

 اذإ» :لاق ِددِئََع ّيبنلا نأ فض صاعلا ِنْب وِرْمَع نَع اِنّيَحيِحَّصلا» يِفَو

 َدهَتْجُمْلا نأ َنّيبتَق وْ نجا هل هَلَف أَطخأ َدَهَتجا اّذِإَو ٍناَرْجَأ ُهَلَف َباَصّأَك ُمُكاَحْلا َدَهَتجا

 .ُهل ٌروُفْغَم ُهُوُطَحَو ِداَهتْجا ٍلجَأِل َكِلَدَو ؛ٌرْجأ ُهَل طخ ّعَم
 ؛َتاَمَق َلَسَئْغاَف ٍلْسَعْلا ٍبوُجُوي ِدْرَبْلا يِف َجوُجْشَمْلا اوَتْفَأ َنيِذَّلا ينالخب

 يملا هاش امن ؟اوُمَلْعَي مل اَذإ اوُنأَس اًلَم «للا مُهَكَت هونت :َلاَق ُهّنِإَ
 .ملعلا لْهَأ نم اوُنوُكَي ْمَل ذإ ؛ِداهتجا ِرْيَمِب اوؤطخأ ءاَلَْم َّنَِ 20 ُلاَوَّسلا

 2 23 - - رع م ه 21 همة رواده 2و سم
 َلَتَق اّمَل َةَراَّمَك اَلَو َةَيِد اَلَو اَدَوَق ِدْيَز ِنْب َةَماَسَأ ىَلَع ْبِحوُي كلذكَو

 ًءاَنب ِهِلْثَق ٌراَوَج اًِقَتْعُم َناَك ُهَّنِإَف ءِتاَقَرْحْلا ٍةَوْرَع يِف هللا اّلِإ َهَلِإ ال :َلاَق يِذَّلا

 .ٌماَرَح ُهَلثَك نأ َعَم « ءحيِحَصي َسْيَل َماَلْسإلا اَذَه َّنأ ىَلَع

 نم يْمَبْلا َلْهَأ ُهَحاَبَتْسا اَم ام َّنأ يِف اقفل ةرينكم تلثلا كذب يع

 .ىلاعت هللاب ذايعلاو هِتْين يف َمِهّتْيو باتخُي نأ الو ءهب حدقُي نأ زوجي الو )١(
 .(1915) ملسمو 07767(2) يراخبلا (1)

 يف ينابلألا هحّحصو :79”6) دواد وبأو «(01/7) هجام نباو «(0057) دمحأ مامإلا هاور (9)

 .(4757) عماجلا حيحص

 خيش هررق امك «باصأ نإو مثأ وهف ملعلا ليصحت هتردق عم ملع ريغب نيدلا يف دهتجا نمف ()

 .هريغو لك مالسإلا



 دش 7 1111 1 ب77 ب77772 5-1-2 د لسرلاو ءايبنألا

 َناَك نإَو «ةَراَّفَك اَلَو ٍةَيِد اَلَو ِدَوَقِب نَمْضُي ْمَل ْعْياَس ٍليِوُأَِ لدتا را

 ا ا

 نا 5

 ْنَأ اَنْعَتْمَي ال :ٌروُجَأَم لي ٌروُذعَم َفوُضْوَمْلا َكِراَّثلا َّنأِب ملِعْل َعَم ِمُهْنإ مَ

 ٌبوَجَو َدَقَتْحَت ْنأَو 0 تا هَل ُمَلْعَت ال يِتْلا ةديكسلا َتيِداَحَأْلا عت

 هامان نو ايل و ال فر

 : ِنْيَْوَ ةلاتملا ِهِلَه يِف سائل َّنأِل ؛َماَلَكْلا اَندَدَر اَمَّنِإَو

 اذ

< 29 

 َّنَأَو ءٌَدِحاَو هللا َمُكَح َّنأ :- ِءاَمَقْمْلاَو ٍفَكَّسلا ِةَماَع ُلْوَ َوُهَو  اَمُهُدَحَأ

 .ٌروُجْأَم ٌروُذْعَم لحم ِْتاَس ٍداَهتجاب ُهَقلاَح نم
 اَل ْنِكَل ءاَماَرَح ِهِنْيَعِب ُكّرأَتُمْلا ُهَلَعَف يِذَّلا ٌلْعِفْلا َكِلَذ ُنوُكَي م0
 .اًهَعْسُو اّلِإ اَسْفَت تْلَكُي ال هن هُهْنَع وللا ِوْفَعِل ِْيَلَع ميِرخّنلا ُرْثَأ ُبَنري

 َناَك د مارح َسِيَل ِهَح يِف ؛يناقلاَو
 َرَح ْثَسْيَل ِصّخشلا كِل ٍةَكَرَح ُسْفَن ُنوُكَتَ وِرْيَغ ٌقَح يف اًماَرَح هم و

 .ِةَراَبِعْلا يِف ٍفاليخالاب ٌةيِبَش َوُهَو ءٌبراَقَتُم ُفاَلْخْلاَو

 ةَوُقْعْلا ٍنَع 000 اًمُهاَلِكَو ٌدهَتجُم اّمإ :ماَرَحْلا اذه َلِعاَم َّنَِت ؟ُباَعُمْلا ِنَمَك :َلبِق

 اَدْلَقُم اَلَو ؛ةُحبي اًداَهِتْجا ٍدِهَتْجَم َرْيَغ َرْيَغ ُهَلَعْفَي نَم ٍِسََّنلا يف ُنوُكَي دق
 : - هام 0
 عِناَمْلا اَذَه رْيَغ نسم نيف كيرلا تيس هيف مدت ترضلا اَذَهَف ُهَحيِبُي اًديِلَمَت

 وأ ٍةَبوَت نِم أ ا هيِف َموُقَي ْنَأ الإ ءُهّفَحْلَيَو ديمو ضرع ل

 - 1١ ع هم

 م

 ١

 5 ا ودا نأ نانا نو 20 ا
 ْنَأ ُهَل هل خيبم هَديِلَقَت هَداَهَتْجا ن نأ لاسإلا ]| بلخي دف ؛ ٌبِرَطَضُم اذه م

 ل 00 00500 2 هس م 5 ع سس هه مكع
 00 . ىرخا اًئطْحمَو َةَراَت ٌكِلَذ ىف اًبيصُم نوكَيَو « لعفي

0 

 ام ١/73" . اًهَعْسُو اّلِإ اَسْفَ هللا ْتَلَكُي الق ىَوَهْلا ٌعاَبتا ُهْنَع ُهْنَع ُهَّدْصَي



 ُهْنَأك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت نا

 وأ ِمْلِعْلا ِةَرْثَكِب مُهَدْعَب نَمَو ٍةَباَحّصلا َنِم م ُهاَمَلُعْلا ُلَضاَمتَي اَمَنِإ 7؟؟ةه]

 [1 3/1 . هيدوج

 ُهَماَمِإ حجري نَم لثِم ؛ نعمل لق ناتملاو ددرألا نب نخل حدك
 ريترو لا رس و يِذْلا

 َنوُمَلْعَي ال مُهّنِإَف ؛'"ُسُمْنَأْلا ىَوْهَت اَمَو َّنطلاب هيف َنوُمَّلَكَتَي ساّنلا ُرَتْكَأ ُباَبْلا

 ّلُك لب ٠ 0 ّقَحْلا َءاَبْتا َنوُدِصُفَي اَلَو «َخياَشَمْلاَو ة ٍةَمِيَأْلا بِتاَرَم َةَقِيِقَح

 داري همم نكي مل نإت ٠ زي اجو ام عشر ل قل ىو اش

 هللا َمّرَح اّمِم اَذَهَو ءْمِهِقْرَقَتَو مِهِلاَتِقَو ْمِهَجاَحَت ىَلِإ َكِلَذ يِضْقُي دَقَو َكِلَذ ىَّلَع

 .ُهَلوُسَرَو
 ٍبَسَحِي ْحْيَش ىَلَع ْخْيَش رأ ؛ءاقإ ىلع مامإ لف هنن ةحرت نت اًمَأَ

 وأ ؟ُةعاَت وأ الا يف عيل ضنا امينا ةويينتلا عانت امك دواهتخا
 اًهيِف َعَّراتَت يبل ٍداَهِتْجِإِلا ُلِئاَسَم ِهِذَهَف :َكِلَّذ ُوْحْنَو . . ؟اهنلت وأ ٍةَماَقإْلا ُداَرْفِإ

 ّقَحْلا باَصَأ اَهيِف َناَك نَم ,هداهتجا ىلع رحآلا وف مُهن م لكك ُهَمْيَأْلاَو ُتّلَسلا
 َحَجَرَت نَمَه هَل ٌروُقْعَم ُهُؤَطَحَو ٌرجَأ ُهَلَك 00 ءِناَرْجَأ ُهَّلَق

 ُهَدْنِع َحَجَرَت نَمَو ءُكِلاَم ٌديِلَْت ُهَدْنِع َصجَرَت نَم ىَلَع ُرِكِِب ب ْمَل َيِعِفاَّشلا ُديِلْفَت ُهَدْنِع
 . َكِلَد ُوْحَنَو َيِعِفاَّشلا ُديِلْقَت ُهَدْنِع َحجَرَت نم ىَلَع ْركْنُي ْمَل دّمْحَأ ُديِلَْت هم وسو

 ٌلَضفَأ اَناَلَف نأ : :ماَع ٍباَوَي مهلك َنيمِلْسُمْلا ٌبيِجُي ماسلا يف َدَحأ اَلَو

 اَهَعوُبْتَم ُحجَرُت * يا لك نأ موُلْغمْلا نم هن ؛َباَوَجْلا اَذَه ُهْنِم ٌلَيْقُيَف نالُف نِم
 هيف اَهُفِلاَحُي امي ُبيِحُي نم َباَوَج ْلَبقَت ال

 ُْفِرْعَي اَلَو وِرْيَغ ٍلْوَق ىَلَع ُهَلْوَق اًهيِف ُحَجَرَتَي ُلْئاَسَم ُهَل اّلِإ ماَمِإ نم اَمَو

 [198- 791/7] . ملل ٍليِصاَفَت يِف َضاحخ نم لِ َلْضاَفّتلا اَذَه

 اذإ ليلدلاو قحلا لويق مدعو «هئارآل بصعتلاو ءهب قلعتلا اهنم «ةريبك دسافم ىلإ يَدؤُيو ١(

 . هفلاخ



 عمد لسرلاو ءايبنألا
 يسمع ١1ه أي بم خسستج

2 

 َنوُدَّمَعَتَي مُهْنَأ َنيِمِلْسُمْلا ٍةَمِئَأ نِم ِهِرْيَغ وأ َةَميِنَح يبأب َّنَط نم 25549 ]

 اَمإَو نب امِإ َمّلَكَتَو ءْمِهِبَلَع أطخأ دقق ِِرْيَغ وأ ساّيِقِل حيِحّصلا ِثيِدَحْلا َةَقَلاَخُم

 ؛ سايل ةَلاَحُم ِرمَلا يف ٍذيبلاب يضوتلا ِثيِدَحب َلَمَْي مح وُبأ اَذَهَف ءىَي
 َناَك نِإَو ءاَمُهَتَحِص ِهِداَقِيْعال ؛ِساّيِقْلِ ِهيَمَلاَحُم َّمَم ٍةاَلّصلا يف ِةَهَمْهَقْلا ِثيِدَحِبَو
 عموم م1 .اًمُهوُححَصُي ْمَل ِثيِدَحْلا ُةمِئَأ

 َمِلَع :ٌُهيِترتَو ِراَثآْلا َّنِم ويف اَمَو ُهَمِجاَرَت َرَبَدَتو ُهَرّبَدَت نَمِل ًاطَومْلا نإ 554]
 ةَرلاَو سلا َناَيب ِراَثآْلاَو بيِتْرّتلا َكِلَذِب َدَصَقَم ِءِقاَرِعْلا لْهأ نِم اَهَمَلاَح نَم َلْوَ
 ٌمَّلغَأ َناَك َمَّلْغَأ ٍقاَرِعْلاَو ٍةَئيِدَمْلا ٍلْمَأ ٍبَمْذَمِب َناَك دو اقتلاع قم لع

 نف ةكوذخلا زا الكو اذك ىف هعفمع تاك نوني ناك انهو القول ادني
 [م 1 .اًذَه ُهِبْشُي اًمالك وأ ؟هيف اَم َنوُهَقْفَت فيك اَمْوَي اَذَكَو اَذك

 ليم اَّلِإَو َباَئ ْنِإَف ءَباَكتْسُي ْنَأ ُبجَي ُهَإَك :رحآلا ماَمإلا َنوُد

 َدلَقُي ْنَأ َيَماَعْلا ىَلَع ُبِجَي وأ يِفَبْنَي وأ ٌعوُسَي ُهَّنِإ :ُلاَقُي اَم ٌةَياَع لب

 .وِرْمَع اَلَو ٍدْيَر ِنيِيعَت ٍرْيَغ نم ِهِنْيعِب ال اَدِحاَو

 ال اَذَهَف ٍناَلُق وأ ٍناَلُق ُديِلْفَت ِةَماَعْلا ىَّلَع ُبجَي ُهَّنِإ :ٌلِئاَق َلوُقَي ْنَأ اّمَأَو
 2و

 هيوم . ْمِلَسُم هلوُقَي

 ءَداَعَأ اَهَكَرَت اذِإ َةَبِحاَو ُنوُكَت دق مُهمَدْنِع ُةَّنّسلا :ِكِلاَم باحضأ 3559: ]
 2 كرفس سس كب
 | نظي نم نظيف

 عاام ل ار ااوك را اء وع ف ل 0 مع ع 09 2 20 0

 .َكِلذَك َسْيَلَو هكرت ْروَجَي اَمِل الإ نوكت ال مُهَدْنِع َةْنَسلا َن

 ةركت ةقكا

 ه2

 ْرَمَبْلا َناَك نإَو ءويِحوُت اَم ِرَسَبْلا ىَلِإ يِحوُت َةَكِئاَلَمْلا َّنَأ هللا َربْخَأ 69
2 

- 

 هنأ ربخأ هللا ّنِكل «سوُسَوملا ناطْيَشلاب رْعْشَي ال اَمَك ءِكِلَملا َنِم هنأب رعْشَي ال



 هدي مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 2م ا
 يي ا ا حل بيب ح77 ل 7-150

 نم ُميِلّْتلا :ُتِاَئلاَو اَشَي اَم ِهِنْإِب يِحوُي ِكَلَمب ُهُمْلَكُيَو ءاّحَو َرَمَبْلا ْمُلُكُ
 .''”ٍباَجح ِءاَرَو

 ْمَلَو هماَنَمْلا يِف ُيْحَوْلا اَنُه يخَوْلاِ ُداَرُمْلا :َنيِرّسَمَْمْلا ٌضْعَب َلاَق دَقَو

 :َماََمْلا َّنِإَف ؛َكِلَذَك ُرْمأْلا َسْيَلَو ُهَرْيَغ جَرَقْلا وُب ل

 . هللا نع نو ةَراَت أ

 . ٍسْفَنلا َّنِم نوُكَي ةَراَتَو - ب
 .ِناطْيَّشلا ّنِم ُنوُكَي ٌةَراََو - جا

 .ِةَطَقَيْلا يِف ىَقْلُي اَم اَذَكَعَو

 ءاّيْحَو ِءاَيْنَأْلا اَيْؤُر تّناَك اَذَهِلَو «ماَنَمْلاَو ٍةَطَقَيْلا يِف َنوُموُصْعَم ُءاَِْنَأْلاَو

 يأ ماَنَمْلا ىف 0 قِإ» :ُهَلْوَق َرَكَو 5 نب ُدْيِبُْعَو سابع ُّنْبا َكِلَذ َلاَق اَمَك

 ١٠١7[. :تافاصلا] 4كم

 ٍلاَح يف ِهْيَلِإ ىَحوُي ال اًذاَمِلَق مْوّنلا ٍلاَح يف ِهْيَلِإ ىَحوُي ْنَأ َراَج اًذِإَق

 ْنأ ٍدَحَأِل َسْيَل ْنِكَل ءٍلْخَلا نو اولا كوت مأ ىلإ ىع +[ انك ؟ةلققتلا

 ليد الإ ماَنَمْلا يِف الو ٍةلَطَمَي يِف ال ٌيْحَو ُهّنَأ هِسْفَن يف ُعَقَ اَم ىَلَع َلْوَقْلا َقِلظُي
 0 . ٍساّنلا ىَلَع ٌبِلاَع َن تماَوْسَوْلا َنِإَف ؛َكِلَذ ىَلَع ُلُدَي و

© © © 

 اَعَت ِهِلْوَق ىف كلذو )١( اوسر ٌلِسر و ا باح ىآرو نم آل تك لإ أ ُهَمْلَكُي 5 رمل هك مو 2

 0١[. :ىروشلا] © ام فيد
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 00 تازجعملاو تاماركلا
 ني 1 ل71 22222بب7ب7ب7ب7ب7ب7رب7ب7722227777772222232

 526 تازجعملاو تاماركلا 555

 ٌقوُرُف ِةّيِناطْيَّشلا ٍلاَّوْحَأْلا نِم اَهُهِبْشُي اَمَو ِءاَيِلْوَأْلا ٍتاَماَرَك َنْيَب 5

 لاَوْخَأْلاهَو ىَوْقَّتلاَو ٌناَميإْلا اَهُيَبَس ؛ِءاّيِلْوَأْلا ٍتاَماَرَك» َّنأ ا :ٌةَدُّدَعَتُم

 [م 101 لوو هن هللا ون اان اهتمت البشلا

 ا ٍةَلاَلَث ىَلَع ِتاَداَعْلا ٍقِراَوَح يِف ُساَّنلا 55ه؟]

 اَم َبْذَكَو اُلَمَجُم هب َّقَّدَص اع 00 ِءاَيبْنأْلا رْيَعِل َكِلَذ ٍدوُجُؤَب 0 (مْسِقل

 . ءاَيِلْوَأْلا نم سَ ُهَدْنِع 0 هل ُركْذُي
 اعلا ع آ َناَك نَم ّلُك ّنأ ُنظَي نَم مُهّْنِمَو
 َّنَأ َنوُرُكْذَي ٍءاَلُؤَم َّنأ ٌدِجَت اّذَمِلَو ل رخل الِكَو

 اا ِءاَيِلْوَأ نم مُهَنَأَو يللا لف ىلع موني هارصن باتل

 .ِةَداَع ُقْرَح ُهَل نم مُهَعَم َنوُكَي ْنأ َنوُبَّذَكُي َكِيَلوُأَو

 ها َّوُهَو :ُتِلاَثلا ُلوَقْلا َتاَوَّصلاَو

 7 وبيلا اوُدِتك ال انما َنبذْلا امي :ىَلاَعَت هللا َلاَق امك ءَقِيَو هللا ِءاَيِلْوَأ

 [كو0 731 0١[ :ةدئاملا] 4 نإ ف مو نمو ضب ُهَيِلْوأ مصب , هيو

 نأ لْئمي اَدْبَع هللا ٍمِرْكُي ْمَلَق 3 ٍةَماَقِتْسالا ُموُرُل ِةَم ٍةَماَرَكْلا ُةَياَغ اَمّنِإ 5

 ا .ةتجَم بُدَّ رقي امو ديب اَصََْو ةبجب ام ىلع

 [مضه/511 ِقِراَوَخْلاَو ِتاَرِجْعُمْلا عاَوْنأ عيمج ْةلِكَي ٍلَمَحُم انتل عمج ١

 : اًريِئأَتَو أ َناَك اًفْشَك - ٌقِراَخْلا ة؟هد ]|

 ٍروُمْأَمْلا َةَحِلاَصلا ٍلاَمْعَأْلا نِم َناَك ٍنيّدلا يف ةَبوُلْظَم ٌةَدِئاَف هب لّصح نإ

 عمعس و

 ةنسعب
 ني
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 . اًرْكُش يِضَمْقَت يتلا ِةَيوْينَدلا وللا مَعِن نِم ناك ُّحاَبُم ٌرئأ هي َلَصَح نِإَ

 ناك هبرنت فن أ رد لا ام نم ا

 مو 0

 ؛تاَداَعْلا ٍقْرَخ ِةَي ةَيؤر ْنَع َكِلَذِب َيِنْعَأ نيقَملا ٍقْدِصِب تشو ن 0

 اَذَه فِشوُك وّلَق 00 ٍنيِقّيْلا ُلوُصُح َناَك اَهْنِم َداَرْمْلا نأ

 تشك ٌةَمْكِحْلا يِضَنْقَ ْضَكَْت الق ءاَنيِقَي َداَدْراَل َكِلَذ نِم ِءْيَسِب ِنيِقَمْل قدنع! فور ملا

 تشك ةَمكحْلا يِضَنْقَتَو «وب ٌءاَنْعِيْسا ؛ عِضْوَمْلا اَذَهِل ِتاَداَعْلا ٍقِراَوَحِب ِةَرْدُقْلا

 نم ٌةيِلْغَأَو اًداَدْعَيْسا مَن وكي يناثلا اَذَه َناَكَو «ِهتَجاَح ْعِضْوَمِل ٍرَحآلا َكِلَّذ

 ل

 .ٍةَماَرَكْلا لُك َيِهَ ٍةَماَقتْساِلاِب سْفَنلا ُةَبَلاَطُم ٍقِداَّصلا ٌلبِبَسَق
 صُقْنَي اَلَو «يِلاَبُي اَمَق ْعَقَي 7 أك َناك ٌقِراَح ٌءْيَش ِهِقيِرَط يف َعَكَو اذ مْ

 111 اًعيْساِلا ٌّقَح ٍبجاَوب ٍلاَلإلاِب ٌصْقْنَي اَمَنِإَو ءَكِلَذِ
 نَمُف «هِنيد يِف م القل ل يسنو قلل ىرركلا معنا نما عم

 ُهُضُقْنَي ال ِتاَِنْوَكْلا نِم ٌءْيَش ُهَل ْرْخَسُي ْمَلَو ِتاَبّيَعُمْلا نم ٌءْيَش ُهَل فِشُكْنَي ْمْل
 مه م2 2 2 2 - و 0 ما 0و
 [" 1 ف يف 1 عقل كلذ ْمَدَع ُنوكَي دق لب ىللا َدْنِع ِهتْبَتَرَم ىِف َكِلُذ

5 

 معو

 اًذِإ ِةَداَعْلا َقْرَح 3و راو اًذِإ اُلَمَعَو اّمْلِع نيّدلِل نإ 3 رس ماها رض! ١ زم عم همس م 3 # نا عا 2 2 03

 © اَعرَع هل لي هلا قّثَب نموإ» :ىَلاَعَت هللا َلاَق .ُهَّبِحاَص َكِلَذ ىَلِإ َجاَتلا
 رء:#ءدر ٠.٠

 م1 ,[# ى :قالطلا] 4 د ال ُثيَح نم هَقْربَ

 َيِه َِلِداَعْلا ٍةَقِداَّصلا ٍتاَماَهْلِإْلا نم َنيِنِمْؤُمْلا ٍبوُلُق يِف هللا ِهيِقلُي اَم
 اَيْؤُر :ٍتِماَّصلا ُنْب ةدابع َلاَك «ماََمْلا يف ُهاّيِ ري اَم 0 وللا يُحَو نم

 [8/16] .ِهِماَنَم يف ُهَدْبَع ب هب ُملُكُي م مالك ِنِمْؤَمْل

 هه م



 د تازجعملاو تاماركلا
 سس 188 ييييجييجيحس7/5759779ا797للا

 (هيهأو ماشلا لئاضف)

 َيِهَو ءاَمَلُعْلا ٍراَنآَو ِةَنّسلاَو ٍباَتكْلاِب :ُبِقاَنَم هلأ ماخليت تبت ةذ01]

 موُرَلِب مُهَل يِرْمأَ راثتلا واإغ ىلع نيملشتلا يفيمخت ضيم يف تلمتلا ام ٌدَحَأ

 ىَلِإ ّيِرْصمْلا ٌَرَكْسَعْلا يِتاَعْدَيْساَو رضع ىلإ راَرِفْلا نَع هَل يِهَنَو ّقْشَمَو
 ُُز 0

 ٌدَعَتُم ُلَوْصُف َكِلَذ يف ْتَرَج دّقَو ءهيف ٌيِماَّشلا تبدو ماّشلا

 نٌدومأ بقال ِهْذَهَو

 . "7ىَلاَعَت هللا ٍباَتِك نم ٍتاَيآ سْمَحِب َكِلَذ َتَبَت ءويف ُةَكَرَبْلا :اَهُدَح 6

 يف هب هللا َمَسْقأ 1 ءىَسوُم ِهْيَلَع هللا َمّلَك يِذَّلا ُرولُملا اَهيِفَن :اًضْيَأ

 .17- ١ :نيتلا] 409 ننس ٍروْطَو © نيرو ٍنيِئلآَو#» يفو 7 ٍةَروُساا

 ىَصْقأْلا ٌدِجْسَمْلا اَهِِفَو

 اني ىَرْسَم اَهْيَلِإَو ؛ ميِصاَربإ ُةَرْجِه اَهْيَلَِو «ليئاَرسإ ينب ءاَيِيْنَأ ُتَعْبَم اَهِيِفَو

 اهبل هم نم ٌةَروُصْنَم ا ِهباَّتِكَو هِنيِد ٌدوُمَحَو و ُهَكْلُم اَهِبَو ءُهَجاَرْعِم اَهّْنِمَو
 تيِحُد اَهِيْحَت نم ىَرُقْلا مَ ف عر الا شا فاقكلاو دخلا

 [؟ :رشحلا] رتل لّوَألط :ِهِلْوَق يِف امك ءُنماَّنلا ٌرَشْحُي اَهْيَِإ ُماَّشلاَو ءضْرألا
 رمألا يِف َكِيَّذَكَو للا يف ٌةاَعم ايليإو ءأَدْبَم ُةَكَمَف ءيِناَّنلا ِرْشَحْلا ىَلَع هب

 ُلاَمَكَو «ةَكَم نم هند ادد ّجرْخَمَو ُهْمَعْبَمَو ءايليإ ىَلِإ َةَكَم نِم ٍلوُسّرلاِب ّيِرْسأ هن
 ّيِه ُماّسلاَو لوألا ّيِه ُةكَمَف ماّشلاب ٌّيِدْهَمْلا ِةَكَلْمَم ىَّنَح ُهُماَمَتَو هوي

 ةييدلاَو َةَئيْوَكْلا تاَمِلَكْلا يف ِرْمَأْلاَو يْلَخْلا 5 0

 اًهيِف َتَبَث ؟ يلا َيِهَو .ققاشلا ىَلِإ َة ًةَروُصْنَم ٌةَفِئاَط اَهب نأ : ٌكِلَذ نمو

 َنيرِجاَظ يتُأ ني ٌةقَِط ل لَن ال١ :رْيَغَو ةَيواَعُم ِثيِدَح نم حاَحّصلا يف ُتيِدَحْلا
 . "”«ُةَعاّسلا َموُقَت ىَّنَح مُهَلَدَح نَم اَلَو ُيتلاَخ نت مهري / َّقَحْلا ىَلَع

 .؛ماّشلا يِف مُهَر» :َلاَق ٍلَبَج ِنْب ٍذاَعُم نَع اًمِهِيِفَو

 .اهنايب يتأيس (1)

 .(1970) ملسمو اكمام يراخبلا هاور (؟)



 هني مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت مسيصص_
 ري تت 2 وو يو ا ل222 7

 دبا مهو : :َلاَق اًعوُفْوَم «َيِراَحْبْلا خيرات» يفَو

 ِبرْغَمْلا لْمأ 00 لا 1 يا ء 0 يِفَد

 . ماَّشلا ثم 06

 .َلاَق اَمُك مُهَو

 ةايعو هللا ٌةَريَخ اًهلْهأ "نآو «ٍضْرَأْلا ني وللا ةَريخ اَهْنَأ : َكِلَذ نِمَو

 .ٌيِذِمْرْتلا ِثيِد 20 رمأ كِل نيو

 . يِلاَوخْلا ِثيِدَح يف امك ِهِمَأَو ماَسلاي لفت دق َّنَأ َكِلَّذ نِمَو

 يِف امك ؛«ماّشلا ىَلَع اًهَتَحِنْجَأ ٌةَطِساَب : ِنَمْحَّرلا ٌةَكِئاَلَم 0 :َكِلَذ نِمَو

 درَمَع ِنْب 4 هللا ٍدَبَع ثيدح نم حيِحَّصلا

 تْيَأَر» :هللكك ُيَِنلا َلاَق امك ماَّشلاَ ماَلْسِإْلاَو ٍباَتكْلا َدوُمَع نأ َكِلَذ نِمَو

 0 مالا ىلإ هب َبِحّذَك يِرَصَي تنبت يدأر كنت ندع باتكْلا َد

 روف :للك يِبَّنلا َلاَق اَمُك «َنيِنِمْؤُمْلا ٍراَد ُرْفُع اَهّنَأ :َكِلَذ نو
 0 ْ . 2 «ماّشلا َنيِنِْؤُمْلا

 ٍدئْسُمْلا يف دّمْحَأ ُهاَوَر اَمَك ءاَهِنْؤُم َرْمَأ اوُبلْعَي ال اَيِقِفاَنُم َن نأ

 يَ

 َّنأَك
 وُمَع

 مزك انيلع اهيل ما و يف مهربخو قاضقلا واشف نم موتل كالاتنا اَذَهِبَو

 1 اًنوُفَوَح امل َنيِقِفاَتمْلا ٍلاَصْخب نيِفوضَوَمْلا عَدبْلاَو ٍروُجُمْلا ٍلْمَأ نم

 ٌفاَدْصِم ٌرَهظ دَقَو « اًنيِنِمْؤَم اوُيِلْمَي ال اَنيِقِفاَنُم َّنَأَو ةةيدصلا اَدَهِ هتزبخأ

 ل ِراَتَئلِل اًنِداَهِج يِف ِوُجْوْلا ٍلَمْكَأ ىَلَع ِةّيوّبّنلا صوُصُنلا

 ىَأَر ام اًميِظَع اَحَنَف َكِلَذ َناَكَو «وب ب مُهاَتْرَمَأ ام َةَكَرَيَو ءهِب مُهاَنْدَعَو ام َقْدِص

 تبثملا لعلو «(ْوَأ) :رازجلا رماعو زابلا رونأ :اهققح يتلا ةخبسنلا يفو (ّْنإ) :لصألا يف )١(
 1 .باوصلا وه

 ,0047) بيغرتلا حيحص يف ينابلألا هحّحِص (؟)
 .070577) يئاسنلا حيحص يف ينابلألا هحمّحص ()



 ما ب 1ذمها/ 1 رب ا

 مل مهن ؛ماَْسِْلا لْهَأ ْتّلَدَأ يلا ٍراَتَبلا ٌةَكَلْمَم ْتَجَرَح ُدْنُم ُهَلْنِم َنوُمِلْسُمْلا
 هللا َمَعْنَأ يتلا «ىَرْبُكْلا ِةَرْدَمْلا ىِف هَّقْشَمِد باَب» لع اويلغ امك اوُلْفُيَو' اوُمَرَُي

 [هل) ه0 0 :هيِصخُن ال امي مَعّْنلا نم اَهيف اَنْ

 ماّشلا ٍلضَم يف هاَحْصأَ هِلوُسَر ِةَنُسَو هللا ٍباَتِك يِف يلا ُصوُسُنلا 21515]
 لب َرَكْذُت ْنَأ نِم ٌرَثْكأ :ِقِرْشَمْلا ٍلْمَأ ِرِئاَسَو قارولاو نحت ىلع بدلا رخأو

 َسْأَرَو ّةَئِفْلا َنأِيو هراَبْخَأَو ِقِرْشَمْلا ْمَد يف ٍةَحِيِحَّصلا صوُصنلا نِم ِهللظ َيِبَّنلا نَع

 ُهَعِضْوَم اَذَه َسْيَل ام ُهّْنِم ٍرْفُكْلا
 َناَك َكاَذَو «ّىِلَع َنيِنِمْؤُمْلا ٍريِمُأ ٍدوُجوِب :ْمِهْيَلَع ٍقِرَْمْلا ٌلْضَم ناك اَمّنِإَو

 عَدبْلاَو ةدرلاَو ِقاََّنلاَو ِنَِقْلا نَم مُهْنِم َرَهَظ ٌيِلَع َبَه د اّمَل اَذَهِلَو ؛اًضِراَع اًدْيَأ

 . َحَجْرَأ اوُناَع ٌكِيَلوُأ نأ هب ُمَلْعُي اَم

 َنأِبَو ءِرْمّدلا ٍرِخآ ىَلِإ اًمِْئاَد هللا ِرْمأِ ماَيِقْلاِ ماَّشلا َّلْهَأ َرّيَم هلك ا

 ل ع َوُهَف ِْمَّدلا رِخآ ىلإ ْمهف َةَروُصْنَمْلا َةَقِ
 َنِإَف ؛مالْسإْلا ٍِضْرَأ نِم ٍماَّشلا ٍرْيَغِل َسْيَل فض ٌفِْضَوْلا اَذَهَو قوفلاَو ا َءَم

 ُتاَميِإْلاَو ُمْلِعْلا اًهنِم ٍناَمَّبلا رخآ يِف ّصَقَن ٍناَميِإْلا لأ يه يتلا راججلا

 . َقِرْشَمْلاَو ُقاَرِعْلاَو ُنَمَيْلا َكِلَذَكَو ءُداَهجْلاَو ءٌرْصنلاَو

 اَديَوُم اًروُصْنَم ِهْيَلَع َلِتاَُي نَمَو ُناَمِيِإْلاَو ُمَلِعْلا اًهيِف كري ُمَلَق : ماشا امو

 [444 - 448/4] ."''ٍتْفَو لُك يف

 له ُلاَزَي اَل١ :لاَق هب للا ٍنع هقض ةرْيرُم يبأ نع ٍمِلْسُم يِن 35156]
 ©0«ُةَعاّسلا َموُقَت ىّنَح مُهَلَدَح نَم الو مُهَملاَح نَم مُهُرْضَي ال َنيِرِهاظ ٍبِرْغَمْلا

 .ماّشلا ٌلْهَأ مه ٍبْعَمْلا ُلْمَأ :دمْحَأ ُماَمِإْلا َلاَق

 ىسقأو ىتعأ نولتاقُي ايروسو نيطسلف يف ماشلا لهأ لاز الف ءاذه انموي ىلإ لاحلا اذكهو )١(

 مهيبأ ةركب نع اوعمتجا دقف «نويبيلصلاو ٌسورلاو ةضفارلاو دوهيلا مهو ءضرألا لهأ رفكأو
 نع عافدلا يف اولسبتْساو «هريظن خيراتلا يف لق اًميظع الاتق مهولتاقف ءماشلا لهأ ىلع

 .ىرخألاو ةنيفلا نيب ٌةنده دقعُت ةلاختم برحلا تلاز الو .ءمهضرأو مهنيدو 0

 . اًرُزَوُم اًرصن مهرصني نأ ىلاعت هللا لأسنو ءاّريثك برحلا رعتست

0 (0 



 ُهَنََك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت مخصص

 َنوُمَسُي اوُناَك ءِناَمَّزلا َكاَد يف ِّيوَبتلا ٍةئيِدَمْلا لهُ ُهَعَل ِهِذَم َنِإَف ؛َلاَق امك َوُهَو < هس 7 ا 2 ا و ىو وم ه2 22+ ا مه عع -

 بيرعتلا نال ؛ ب لها ماشلا لهأ نومسيو ءيف ٍقاَرِعْلاَو تيرفتلا نأل «سرغملا لغأ ءاشلا زغأ نوُقَسْتَو «قرشعلا زفآ قارغلاو دن لْمأ
 98 م وج 3

 يِف كلذب و يبنلاف ؛قرشَو برغ هل ٍناَكَم لكف ؛ةيبسنلا ٍرومالا نم قيرشتلاَو ذ َكِلَذب َمَّلُكَت للي َنَئلاَف ؛ ٌقَْضَو ٌبْرَغ ُهَل ِناَكَم ُلُكَف ؛ةَيرْسّنلا روُمأْلا نم َقيِرْشَتلاَو

 [47 41/9071 .ةُقْرَش َوُهَف اَهّْنَع َقّرَسَت اَمَو هُبْرَغ َوُهَف اَهْنَع َبّرَكَت اَمَه ةّيوَبتلا ِةَئيِدَمْل
 :ِتاَيآ ٍسْمَْح يف ماّشلا ٍةَكَرَب ىَلَع ُميِظَعْلا ْنآْرُقْلا لد 5-1 8. .٠ 0 هم م 0 هدأ هدم نع 3
 م 7 سس ل م هس هس ب رإ س ءءوز ع( كء سوس م سجس يك ل ع 2 9

 يبل اهيِرنَع ضر قركمَم نوع أوناك تبذل موقلا انثرؤأوو* تارك أ

 . ماّشلا َضْرَأ َليِئاَرْسِإ ىِنَب ٌتَرْوُأ اَمْنِإ ىَلاَعَت ُهَللاَو «[17 :فارعألا] «اهيف انكر 0 سه مو رع د زو عا هوس2 عز 7س

 0200 2 هك 0 .-- --ّ دم ماس 0

 ٍدِجَْسْلا َلِإ ٍماَرَكْلا ٍدَِسَمْلا تم اليل دَبَعِب نرسَأ ىِذَلا نحْبْسط :ُهَلْؤَقَو - ب

 ١[. :ءارسإلا] ملوح اهرب ىلا اَصقأْلا

١ 

 8071 :ءايبنألا] هكاَبش انكر لأ ٍضياْلا ]| اًَطْوْلَو ةكيجتو» لور َج

 3 00 م وم 1 مي مم اس مسح وع م

 «ابف اهرب تلا ٍضْيَأْلا لإ يرمي جت ٌةَفِصاَع مرآ َنميلَسَو9 :ُهُلْوَقَو - د

 .ا١6 :ءايينألا]

 «هرهظ فرق ابف اًنكِمَرب تلا ىرقلا نيبو مهني انلعجو# :ىَلاَعَت هلؤقو - ه يم 1 ربط سلا نس م سال 0 0 : 2 .
 .[14 :أبس]

 ا ٌموُلْعَم انهدلكو ءاتندلا ىف ةكربلاو نيذلا ىف ةكرتلا لواقتت «ةقربلاو 0 و

 ديف ببر

 . عوريو #* رمل ع لوا ال ا  هسفب 2 هك ماك رب وذو ا ل كو 0

 نونوكي ٍناَكَم ىلإ اَهْنَع اوجَرَح ول ماشلا ٍلْهَأ نم ٌريِثَكَو ءهل لّضفأ ماشلا ٍرْيغ 6 4 سه وكم و م يبس < 1 04 372 م حد وك _ل 5 6

 َناَمْلَس ىلإ ٍءاَدْرَّدلا وُبَأ َبَتُك دّفَو ءمُهَل َلَضُفَأ َناَكَن ِهِلوُسَرِلَو لل َعَوظأ هيف
 2 و هر 2 م 80 00 < يعار هر ا د

 نإ :َناَمْلَس ِهْيَلِإ َبَتَكَف ءْةَسّدَقُمْلا ضزرألا ىلإ ّملَه :ُهَل ُلوُقَي اهو ٌيِسِراَمْلا
 .ُهَلَمَع َلْجَّرلا ُنمّدَقُي اَمْنِإَو ءاذَحَأ ُسْدَقَت ال ضْرَألا 75 ا 2 م سمع 5 10

 «عاَقبْلا ُفَرْشَأ  ىلاَعَت هللا اَهَسَرَح  َةَكَم نِإَف ؛ ُيِسِراَمْلا ناَمْلَس َلاَق اَمَك ّوُهَو 1 2 000 هل ل هع 2 2 2
 [40- 45/973 . اهب ُماَقُمْلا ْمرْحَي بْرَحَو ِرْفُك َراَد مالسإلا ٍةَبْرَع يِف تَناَك دَقَو 0 2ع هم 0 هلال ى6ل 7 هوان ةء



 دس[ 188 يبيح ا تال ومسح ةيوحنو ةيوغل دئاوف

 056 ةيوحنو ةيوغل دئاوف 5

 اًيوق اًريثأت نيدلاو قلُحلاو لقعلا يف رثؤي ةغللا دايتعا َّنأ ملعا /5550]
 مهتهباشمو «نيعباتلاو ةباحصلا نم ةمألا هذه ردص ةهباشم يف اًضيأ رثؤيو اني

 نإف ؛بجاو ضرف اهتفرعمو «نيدلا نم ةيبرعلا ةغللا سفن نإف :اًضيأو

 متي ال امو «ةيبرعلا ةغللا مهفب الإ مهفُي الو ءضرف ةّنّسلاو باتكلا مهف

 .بجاو وهف هب الإ بجاولا

 .ةيافكلا ىلع بجاو وه ام اهنمو «نايعألا ىلع بجاو وه ام اهنم مث

 [؟95 ميقتسملا طارصلا ءاضتقا]

 اَهب 0 اهب َنوُبَطاَحَتَي اوناك يتلا ٍةَباَحَّصلا َةَعَل فِرْعَي ْمَل نَم مقككثل رطب | ريس مس يي عرس خمس | 2س 5 ا 224 قا ود“ د

 نِم اًريِثَك َنِإَف ؛ ِهِعِضاَوُم نع َمِلَكْلا َفَّرَح لَو :مالكلا يف مُهَتَداَعَو لك ُنبْنلا

 يف ائاَقْلَأْلا َكْلَي ُدِجَي َّمُث ءِظاَمْلأْلا يِن ْمِهتَداَعَو هِيْوَق حالطضا ىَلَع انني نساّثلا
 َكْلتِب ِةَباَحَّصلا وأ هلوشر وأ هللا دارك نأ نظف ؟ةياضصلا ىأ ةلوُسَر نأ هلا مالك

 00 هّللا 0 وكي 0 ِهِتْداَع 00 كِلذن 0 اَم ِظاَمْلأْلا

 هّ دس مك

 [1 0 ةكاَعْلاَو ِوْحْنلاَو

 ُنآْرُقْلا اهي ءاَج يِتّلا ٍلوُسَرلا ِةَعْل يِف ُهّنِإَ 00 ٍظْمَلَك ؛ِلكك ٍلوُسّرلا
 دما نوَيمْلك د2 يحظ : ىلاعَت ِهِلوَقَك ربح اًنوُبْنَص َّناَك نإَو ءِثيِدَحْلا فال
 تليكَس ىتِل كنب يت» :فّسوُي ةَرُخِإ نع ىَلاَعَت َلاَقَو «6*1 :سيا «©

 .[40 :فسوي] 406 ريدك



 هنو مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت قوم .١
 00 سس 2 22-225255 م

 مك سم

 نإ ِِرْيَغ ُدوُجو ُهقيْسَي ْمَل امَع وأ ري مل امَعُةَراَبِع ٍماَلَكْلا لأ َدِْع َوُعَو

 . ٍزاَجَمْلا ٍباَب نم - 0 اذ[ هولي وست مدع اًقوُيْسَم نُكَي ْمَل

 .ِنآَرَقْلا يِف «ميِدَقْلا» ٍِظْفَلِل لباقي ِنآْرقْل ٍةَعُل يِف هِثَدْحُمْلا» ُظْفَلَو

 دياقارث امل توفل وقل رئاقو فيرصلاز:نازتلا يف ةينيعلا» لكل ينكر
 ْ ْ ُةَماَّتلا ٌةَلْمَجْلا

 ةهج نم باقل هب هب ُداَرُي ِةنسلاَو ِباَتِكْلا يف ؛ٍماَحرألا يرأ» ْظْقَل َكِلَّذَكَو

 ُتِرَي ال نَم َكِلَذ َلِمَش نِإَو ءٍضوُرُفْلا وُوَذَو ُةَبَصَعْلا مهيف ُلْحْدَيَف ءْنْيَوَبأْل

 َنوُد ٍءاَلُؤَهِل اًمْسا ِءاَهَقْفْلا حالطضا يِف َكِلَّذ ٌراَص ّمُث ءٍبيِصْعَت اَلَو ٍضْرَفِب
” 

 هلا مالك يف لا اذهب ُداَرمْل وم ادم نأ كِل الإ ترغَي ال نم ني ؛ ْمِجرْيَغ

 ريم

 .ةَريِثَك اًذَه 0 ءةَباَحَصلا ماَلَكَد ِهِ لوسرو

 ٍلوُسرلا ِةَعَل ٍريِْغَت نم اَهيِف َلَخَد اًمِهِوْحّنو (عاَفْشِيْساِلا»و (ِلّسَوَتلا» ْظْمَلَو
 . ْمهِتَمْلَو ُمهِنيَد يف يل طِلَغ نَم طَلَع َبَجْؤَأ ام ِهِباَحْصْأَو

 .""'قوُقْحَم ٍرظْنَو هقَّدَصُم ٍلْقَن ىلإ ُجاَْحَي :ملِعْلاَو
 ٍةَمِرْعَمَو ِهِظْمَل ٍتوُبْتب ٍةقِرْعَم ىلإ ٌجاَمْحَي ِءاَمَلُعْلاَو ٍِفَلَّسلا نع ُلوُقْنَمْلاَو

 [145--3] . ِهِلوُسَرَو هللا نَع ٍلوُقْنَمْلا َكِلَذ ىلإ جا ُباَتْحَي اَمُك ءِهيَلاَلَد

 اًضِيأ ُدَسَجْلاَو . .ُنَدَبْلا َوُه َدَسَجْلا نإ :ُهْرْيَغَو ُيِرَمْوَجْلا َلاَق م4
 اًضْيأ ُمَّدلا َوُهَو ْعْبّصلا نِم ُهُوْحَنَو ُناَرَمْعَرلا

 نِم داَّرُمْلا َسْيَلَك ءاَذَه اَلَو 53 ال ِنآْرّمْلا يف ا ا نيل

 ْمَل َلْجِعْلا ّنِإَف ِ؛ِرَمَبْلا ِناَدْبَأَك اَنَدَب اَكَو قتيلا ندب لم َنَدَب ُهَل نأ "”ِلجْلا

 َوُهَف ءِذِب َقِصَل اّذِ اذَسَج دس ءُمَّدلا هب ّدسَج :ُلوُمَت ُبَرَعْلاَو كرت نك

 ققحم) :باوصلا لعل )١1(
 .[144 فارعألا] «ُةاوُ ذأ اَدَسَج الّجِع 00 :ىلاعت هلوق يف (5)



 2 م ةيوحنو ةيوغل دئاوف

 ٌةَساَجَن :ُءاَهَقُْلا ُلوُقَي اَذَهِلَو ؛ٍقُصاََّتلاَو ِفُئاَكّتلا ىَنْعَم ِهيِف ُظْفّللاَف

 ُقِصاَلَتُمْلا ٌتَمْضُمْلا ُدَسَجْلا هب ُداَرُي ِنآْرُقْلا يِف َرُهَو ءةَدَّسَجَتُم ُرْيَغَو ٌةَدَّسْجَتُم

 عير يف ِدَسَجْلا َةَظْفَل ىَلاَعَت هللا َرَكَذ دَّكَو هيف َةاّيَح ال يِذَنا وأ ُكِئاَكَتْمْلا

 [18/6] ا

 اًدَق ؛ ينل «اَمِهَو ءِتاَبْنإْلِل (َنإ» َّنِإ :ُلوُقَي نَم َنيّيِلوُصَأْلا ني كاف
 ملكتي نَمَو ِّييرَعْلا ٍلْهَأ َدْنِع َكِلَذَك َسيَلَو ِتاَبْنِإْلاَو يفَنلا ىَلَع كلذ امي 000

 0 اهتارخأو ِ ىَلَع ُلُحْدَت يلا ُةَفاَكْلا َيِه ِهِذَه «ام» َّنِإَ ؛مَلِع َكِلَذ يف

 لطب ْقُك اّمَلَ يس ٍةّيِوْسالا ٍلَمْجْلاِب ُتَّصَتْخا اَذِإ ُلَمْعَت اَمَّنِإ هَل ؛لَمَعْلا نَع

 اًهلَمَعَو اهاتنف كك كيشالاو ٌةيلثفلا ّلَمْجْلا اَهيِلَي َراَضَف ءاَهُصاَضِيْخاَو اَهّلَمَع

 11 . اَهُرْيَغو ءاَمّنَأك» َكِلَذَكَو ءاَهْيَلِإ 'ام» ماَمِضُناِي اًعيِمَج
 اَعْوَن طاَملآْلا نأ َمَلعُي ْنآ ِةُّكْلا ٍلوُصَأْلا نِم

 ؛كِلذ تجوب هي نأ نيِؤُم م لُك ىَلَع ُبِجَيَق حار تقلا و تا ول

 ُ رب ص اس كيا سل عنب

 اوسرو هللأ ُهاَمَت اَم يِفْنَيَو لو هللا هيأ اَم

 ٍدْهَي َّوْهَو َّنَحْلا ُلوُقَي هللا َّنِإَف ؛ٌقَح هَ 00 ١ ُهَتَبْنَأ يِذَّلا ٌظْمَّنلاَ

 ُةَمْرَح اَهَل ُةيِعْرّشلا ُظاَقْلَأْلاَو ءَليَِّسلا

 هاَقْث اَم َيِفْنَيَو ُهَتْن تسع امن تيلي اهي لوُسَر دان نع تحكي نأ ملجلا مات نو
 روع -

 ا و ا

 1 .:ةطاجملا] «ٌيكيم ل 1 ع لات لا
#2 
 امو

 اَهِْفَت ىَلَع ثَلّسلا َنَقَتا اَلَو ِةَئّسلاَو ٍباَتِكْلا يِف ْتَسْيَن يتلا ظاَمْلآْل اَّمَأَو

 قف رسفتسي ىتح اًهَتيئأ وأ اَهاَنَت نع َىقاَرُي نأ دعا ىلع َسْيَل هنوف اًهتايثإ وأ

 ىَنْعَم اهب َداَرَأ نِإَو وب َّرَقأ لوسرلا َربَخ َح ٌقِفاَوُي ىّنْعَم اًهب َداَرَأ ْنِإَف وِداَرَم

 .ُهَرَكْلَأ ٍلوُسّرلا ربح فِلاَخُي



 هني مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ابا
 00 222 2222255------5ك<-- 1 سنسد

 َربَع ُلاَمْجِإ وأ ٌةاَبِيْشا ِهِظاَْلَأ يِف َناَك ْنِإ يِناَعَمْلا َكْلَي نَع ٌريِبْعَتلا ّمْن

 . ٌيِعْرَّشلا ِهْجَوْلاِب ّقَحْلا كيِرْعَت ْلّصْحَي ُتْيَحِب ءاَهب ُهَئاَرُم َنّيَب وأ ءاَهِرْيَع
 ىَّنَح «ةَهِبتْشُم ِناَعَمَو ٌةَعَدَتْبُم مج طاق ةيمَم ِساّنلا عاري نِم اًريثك ّنِإَ

 َّلُك َلِيس وّلَو ءاَهيْفَنَو ِظاَمْلَأ يقالظإ ىَلَع ٍناَيَداَعَتَيَو ِناَمَصاْخَتَي َنْيَلُجّرلا َدِجَت

 هليل فَرَغولَو «ةليلت تري نأ نع اضف ةرْوَصَتَي مل هلا ام كف نخ اعقنم

 دّقَو ءٍباَوَّصلا نِم ٌّعْوَن ِهِلْوَق يِف ُنوُكَي لب «٠ ءاَئطخُم نوُكي ُهَقْلاَح نم نأ ْمََْي مَ

 ٍلْوَق يِف ُباَوَّصلا ُنوُكَي دَقَو ءِوجَو نم اًبيِصُم اَذَهَو ِهْجَو نّم اًبيِصُم اَذَه ُنوُكَي
 -١1١151[ 13 .ِثِلاَث

 ٍةَهَج نم ُهَريِسْفَت فِرُع اذِإ َتيِدَحْلاَو َنآرُقْلا ّن ا يا كلا

 [ا 1 .ِةَكّللا ٍلُهَأ ٍلاَو رثأ ىل َكِلَذ يِف ْجَنْحُي ْمَل هك َنينلا

 ِهيَمْلِب ُرَّسَمُت اَهّنِإَف ؛ِنآَرُقْلا يِف ٍةَدوُجْوَمْلا ِشْي رف وعلب َكَرَن نآْرقلا 350]

 مخ كلو اورو لك افرول ويقل نع لدي ال ءْتَدَحُو اَذِإ هيف ِةَقوُرْعَمْل
 هلل كاكيو» :ِهِلْوَمَك ؛ِنآْرُمْلا يِف ٌريظَن ُهَل ْدَجوُي ْمَل ِظْنَل يِف ِهِيْعَل ِرْيَغ ىَلِإ
 ء["؛ :أبنلا] 469 اناَمِد اًسكو2 ء[* :ص] 42 ٍسنم َنيِح َتاَلَّو :[85 : صصقلا]

 َكِلَذ وُحَنَو 2118 :مجنلا] 407 ةربِص ٌةَمسضو ١[. :سبع] «(©) ابو ٌدَهكَمَ

 ام /16] : ِنآَرَقْلا يف ةَبيرَعْلا يانا نم

 ٍلاَحْلا ىَّلَع ٌبْصَن ا بارق لآ] 1 7 كلا ذفف

04 

 َهْلِإ ال :ُلاَقُي امك ءِطْسِقْلاِ 0 0 31 ل : ليِقَو

 م 9 ِرييِنْعَمْلا الكَو

 ٍبَمْذَم ىَلَع ِنْيَلِماَعْلا اك هيف َلَمْمَي ذأ ُروُجَي انياب انتج :ُةُلْوكَ
 ثا :ِهِلْوَق يِف اوُناَق امك ءناَِماَع هيف ُلَمْعَي َداَْلا َلوُمْعَمْلا نأ يِف َنييِفوُكْلا



 أ 13 هيي بل _ ب1202 ومجس ةيوحنو ةيوغل دئاوف

 ء[46 :فهكلا] 40 اًرْظِق هيلع ْغِيفُأ نْوئاَءط «[14 :ةقاحلا] 09(4 ةَيبتك وأ

 . َكِلَذ ٍوْحَنَو [17 :ق] 49 ديم ٍلامتلا نحو ِنيِملأ عي
 ا

 ُلوُمْعَم فذ :َنوُلوُقَيَو ءاَلوُمْعَم ٍلِماَع لكِ َنوُنَعْجَي هُباَحْضَأَو ِْيَوبِسَ
 .ِهْيَلَع ٍرَحآلا ِةَلاَلَدِل اًمِمِدَحَأ

 ]١/6/15[ . ٌحَجْرَأ َنيِيِفوُكْلا لكَ
3 

 اَمُك هَل ًءاَعُد وأ هلل اًرْكِذ َناَك اَم َّلُك ُنَمَصَتَت ّماَعْلا ىَنَْمْلاِب ةالّصلا /5؟9:]

 يِف تْنُك وّلَو ٍةاَلَص يِف َتْنَأَ هللا ٌرُكْذَت تْمُد ام :ِدوُعْسَم نب هللا ٌدْبَع َلاَق

 .ٍقوّسلا
 ُهَرْكِذ ُنْمَضَتُمْلا ِهْيَلِ ُهُجَوَّتلاَو ُهَدْضَق :ْيأ ؛هللا ٌءاَعُد َوُهَو  ىَنْعَمْلا اَذَهَو

 دِراَوَم عيِمجج يف ٍةدوُجْؤَمْلا ِةاَلَّصلا ةَقيِقَح َوُه - َيضْعْلا ٍعوُشْخْلا ِوجَو ىَلَع
 ٍقِطاَنلاَو ْيَمأْلاَو ْئِراَقْلاَو يجمل ٍدِعاَقْلاَو ِئاَقْل ٍةاَلَصَك ؛ٍةاَلَّصلا مشا

 ىَلَع ٍةاَلَّصلا ِظَْل َقاَلظإ نإ ؛اَهْظاَمْلَأَو اَهُتاَكَرَح تَعّوتَت نإَو ءِسَرْخَأْلاَو
 .زاَجَمْلاَو ِكاَريْشالِل يناَمْلا ٍوطاَوَّتلاِب ّوُه اًهِدِراَوَم

2 

 ىَلَع َءاَنِب ٌراَجَمْلا ىَعّدا نم مُهْنِمَ َكاَرَيْشاِلا اًهيِف مذا نَم ٍساّنلا نِم ذإ

 ُرْمَأْلا َسْيَلَو ءَكِنْذ ٍرْيَغ ىَلَع وأ ٌةَديِزَم وأ «َيِوَعّللا ىَنْعَمْلا نِم َةَلوُقْنَم اًهِنْوَك
 ٍنْيَع وأ عَن ىَلَع َّلَد اّذِإ ِقَلْظُمْلا ْيئَطاَوَعُمْلا ُماَعْلا ِسْنِجْلا مشا لَي ءَكِنَْذَك

 َيِحَو هَدُنِع يذلا َناَوَيَحْلا تاع : َكِلوَم وأ ُناَوَيَحْلا اَنَعَو ُناَسْنإْلا اَذَه ا

 : ِنْيَعيَش ىَلَع َلَد دق دك ْظْفّللا اَنهَق ءُّمَتَغ 42

 .ٍدِراَوَمْلا عيِوج + يف ٍدوُجْوَمْلا ِكَرَتْشُمْلا ىَنْعَمْلا ىَلَع أ

 .هيَعْلا وأ َعْوَنلا اَذَه هب ُصَمْخَي ام ىَلَعَو - ب

 امو َكَرَكْثُمْلا رْدَقْلا ىَلَع ٍفيِراَضّنلا عيِمَج يف ُدوُجْؤَمْلا ُكَرَتْشُمْلا ٌظَّْنلاَق

 ءِنيِبْعَتلاَو ٍصوُصْخْلا ىَلَع َّلَد اَهِرْيَغ وأ ءاَلَتَم ٍفيِرْعَتلا مال نِم ٍظْمّللاِ َنِرُق

 يف ُدَجوُي ال َكِلَذَكَف «جِراَحْلا يف ُهَل دوم ال َقَلظُمْلا ّيلكْلا ىتَْمْلا نأ اَمَكَو

 عملا ٍروُمأْلا عيِوَج مج نَع ٌدوَجُْم ٌقَلظُم ْظْفَل ٍلاَمْمَيْساِلا



 نك مالسإلا خيش لئاسوو قواتف بيرقت ب بع |

 0 ها نم 6 هاء -_ ةهد5 تمور اع و 2 20 »م 2

 ؛ ٌصيِصْخَتَو دييقت كِلْذَو «بيكرتلاو ٍدَمَعلا دعي ديفي امئنإ مالكلا نإف

 .سّرْملا نِم ريح ناَسنإلا وأ ءَناَسْنِإلا ُمرْكأ :كِلْوَقَك 2 مد 2 ننقل 0 + م ةوكي ده هك 3
 550 0-5 تذل 29 2 و 5

 . َكِلَذ وُحَتَو 8728 :ءارسإلا] «ةوَلَّصلا ٍوِقْأ# : ُهلْوَق هلْثِمَو

 م 00 هم ا عدم .٠ 0 ًّص ا >2 2-1

 يف اَمَدوُجو اونَط ُتْيَح ِةّيْلُكْلا يِناَعَمْلا يِف ِساّنلا نم ٌريِثَك َطِلَغ اَنُه نِمَو
 2 7 الع مع 5 00 1 50-06 0 2 2-5:

 ىف ةدرجت اون ْتْيَح َئِطاَوَتِملا ظفللا ىِفَو ءِدوُيَقْلا نَع ةَدرَجم جراخلا

 .ِدوُيَمْلا نع ٍلاَمْعَتْساِلا
 هددو 2 2م 5 00 ا هةول؟ خخ نأ 1 م0 2 ّس

 َرْدَق اَذإَو ءاّضّصخم اًدّيقُم الإ ٍلاَمْمَيْساِلا ىف هّْيَلَع ُلاَّدلا ظْنْللا ُدَجوُي اَلَو ءاَدّيَقُم 2 7 27 م” 0 مورو .ا هاش ع م 5 د 204

 خدم

 ل51 .اًدَرَجم ٍلاّمْعِتْسالا

 ُلَكْشَأ اّمِم اَذَه َّنِإَف ؛[0* :هط] نرحل ندع ْنِإظ :ىَلاَعَت هلْؤَف /9؟9ه
 ءٍفلألاب «ِنَّدَم ْنِإظ َنيِمِلْسُمْلا ٍفِحاَصَم يِف يِذلا َّنِإَف ءٍساّنلا نم ٍريِثَك ىَلَع 1 ع هو. .٠ 200 . 0 0 ََ 4-0 1ك
 9 ياريم ر تعلوها يالا 2ع /آك لولا عود وك 2 2 0 ا
 ضصفَحَو ريثُك نبا أَرَقَو «ةددشم (نإ) أَرْفَي مهرثكاو ءاّرُقْلا ٌريِهاَمَج رق اذهبَو

 ِنْباَو عِفاَن ٌةَءاَرِق َيِهَو «ِةَروُهْشَمْلا ٍةَءاَرِقْلا ىَلَع ِةّيِبَرَعْلا ِةَهِج نِم ُلاَكْشِإْلاَو

 َيِهَو ءاَهْيَلَع ِءاَّرُقْلا ٌروُهْمَجَو ءمِصاَع نع ٍرْكَب يِبَأَو ٌيِئاَسْكْلاَو َةَرْمَحَو ٍرِماَع

 . ىَنْعَمَو اَطْفَل ٍتاَءاَرِقْلا حَصَأ

 ِضْفَحْلاَو بْضُنلا ٍلاَح يِف ُبَرْعُي ىّنَتُمْلا َمْسالا ّنأ :ٍلاَكْشِإلا ْاَهْنَم َّنِإَ
 اَهِْيَغَو ٍنآْرقْلا ِةَعُل ٍبَرَعْلا ِةَعَل نِم ٌرِتاَوَتُم اَذَهَو .يفلألاب عْفّرلا ٍلاَح يِفَو ءءاّيْلاب

 .ةيبَمْلا ِءاَمْسَأْلا ىف
 لم ةر <

 3 017 0 0 3004 75 ل هاا ةهع 7 سوم ؟
 يف دوجوم ريع درجم ردمي و «(نه رجم فذ دوجرم ريغ دّرجم ظفل هَل رذقي ذئييحو ءءبهذلا ُهْلَحَم ناك اًدَرَجَم َنْعَملا

 نِم ٌريِئَك اَهَل ٌجَيْحاَف ٍفَحْضُمْلا مْسَرِل ُةَفِفاَوُمْلا ٌةَروُهْشَمْلا ٌةءاَرِقْلا امو
 4 هم 2 رس ًََ .٠ 3 2 رم ف 2

 ٍةَمِيَأ نِم ٍدِحاَو ُرْيَغ َكِلَذ ىكَح دَّكَو .بغَك ِنْب ِثِراَحْلا يِنَب َهَعَل هِذَه َّنأب ٍةاَحْنلا
 .ٍدِحاَو ِظْنَل ىَلَع ٍضْفَحْلاَو ٍبْضَنلاَو عْفَرلا يف ِنْيَْناِلا فِلَأ َنوُلَعَجَي . .ةّيِبرعْلا



 ل ةيوحتو ةيوغل دئاوف

 ْمَل َنآْرُقْلا َّنأ َبْيَر اَلَو َناَرْجَن لأ مُه ٍبْعَك ِنْب ِثِراَحْلا وُنَب :تْلُق

 يف ِءاَيْلاب َوُه ِنآْرُقْلا عيِمج يف ِِّْبَمْلا ء ِءاَمْسَأْلا نم ىَنَتُمْلا لي َقَعّللا ِهِذَهِب ُلِزْنَي

 ا ِبْضُنلا

 وه

 ضير ِةَعَلب َلَرن َنآرُقْلا َّنِإ :َلاَق هنأ َناَمْثُع نَع 'جيِحّصلا» يف َتْبت دَْو

 ِءْيَش يف ْمُتْفْلَتْحا اَذِإ :ُدْيْيَو مُه فَحْضُملا اوييقا يللا نب َنييِشَرُقْلا ٍطْمّرلِل َلاَقَو

 َوُهَو ِفْرَح يف اّلِإ اوُمِلَتْحَي لَو ءْمِهَتَعْلب َلَرَن َنآْرُقْلا ّنِإَ ؛ شْيرُف هك ويعم
 يِف ُيِراَخُبْلا ُةاَوَر . ٍشْيَرُق ٍةَعْلِب َبَتْكُي ْنَأ َرَمأَك َناَمْئُع ىَلِإ ُهوُعَفَرَف (ُتوُباَنلا)

 . اهحححصاا

 ٌرَمْعَو ُرَمْعَو ِرْكَب وُبأ م ينل يي اصلح ناعم اًمَّدَحَأ يّنَلا ُةَميِحَّصلا ِهِذِهو

 2 (ٍنْيَحِيِحَّصلا» يِف ُفوُرْعَم ُهْئيِدَحَو ءِتباَن ِنْب ٍدْيَرِل اَهِيِف ٍنآْرُقْلا عْمَجب
 نِ َفِحاَصَمْلا ُعَسْنَي نَم َدحأ َُه َنوُكَي ذأ ُناَمْنُع رم اَدَهِلَك ؛هطَحِب تناك

 فلَتْحَي مل ْمِهِناَسِلِي َبَنْكَيِل ٍشْيَرُق نم َةناَكَ ُهَعَم َلَعَج ْنكَلَو 0 ٠

 ٍةعْلِب (َتوُباَّتلا) ُهوُبَتَكَك ء(ِتوُباَتلا)و (هوباتلا) ِظْفَل يِف اّلِإ ِراَصْنَأْلاَو ٍضْيَرُق ناَسِل

 شر

 اَذَمَو ةَكْدَعَتُم فِحاَصَم تّناَك ْتَكِسُن يلا فِجاَصَمْلا َّنأ ُنّيَبُي اَذَهَو
 .ٌروُهْشَم ٌفوُرْعَم

 ٍرْكَب يِبأَو هلي هللا ٍلوُسَر ٍدْهَع ىَلَع (هل َةَروُس) َنوُوَرْفَي اوُناك َنوُمِلْسُمْلاَو
 وُنَب :ِدوُعْسَم ُنْبا َلاَق نارا نِم َلَرَن ام ِلَّرَأ نم َيِهَو «ٌّىِلَعَو َناَمْنْعَو َرَمْعَو
 ُهاَوَر .ىدالت نم َّنَهَو ٍلَوُأْلا ِقاَنِعْلا نم ُءاَيِْنَألاَو هطَو ُميْرَمَو يكلاَو ليئارشإ

 مهلك اوُنوُكَي ْنَأ ع كمملا نيو 6 تركلا اذه اووَرَك دق نأ ديال ةَباَكشْلاَ
 اب



 2 مالسالا خيش لئاسرو قواتف بيرقت تا
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 ده اكو :6لوسرلا مُهَمّلَع اَمَك اوُؤَرَ اننإ هبال َمِلَع دّقُف ٍذِيَئيِح

 يِف مُهَدْنِع َةَفوُرْعَمْلا ةَحيِصمْلا هللا هَ نأ َملْعَ شيرت هَ مَ : برع

 ٍبْضَنلاَو ٍعفَرلا يف يار ءِناَذَهِب تْرَرَمَو ءِداَذَه نإ لوقت ةَمهمْلا ِءاَمْسأْلا

 َبِلوُظ ٍفِلَأْلاِ ب عْفّرلا يِف ُنوُكَت اَهْنَأ مُهَتَعُن َّنإ :َلاَك نَمَو ءٍفِلَأْلاِب ٍضْفَحْلاَو

 يِف َسْيَلَو ءامظَنَو تلا ا ءَكِلَذ ىَلَع ٍدِهاَّشلاِب
 .نماَيِقْلا ُهُيْمُع نكلَو دل ُدَهْمَي ام ِنآُقْلا

 اَمُهَنْيَب َقْرَمْلا َّنِإَف ءظَلَع ِءاَمْسَأْلا نِم اَهِرْيَعِب اَذَه ُساَيِق :ُلوُقَنَف ٍذِئئيِح

 دَقَف ُناَيِقْلاَو ُلْقَعْلا اَمَأَو ءُهاَنْرَكَد اَمكَك ٌعَمّسلاَو لقتل ام ءاَعاَمَسَو اُلْقَع 1

 ءاّرَقْلا نَع ُهرْيَغَو ّيِراَبنَأْلا نبا ىكَحَف واَحْنلا فادح وب نع ٍدحاَو يع قفل َنعَقَت

 نْيئْناِلاَو لعتاَوْلا ّنْيَب ْتَقَّرَق ُنوُنلاَو اَذَه لأ ص (ِناَذَه» يف ةَينَْملا تن :َلاَق

 للان د عْمَجْلاَو ِدِجاَوْلا َنْيَب ْتَقَرَق امك

 عْفّرلا ٍلاَح َنْيَب ِهِعْمج يف اَلَو هِدِحاَو يف ال رمت مَ ةَراَشإْلا ءاهنأ نكل

 تركو ادع تنزع انك َماَك :اوُلاَك لب ِِهِيَيَْت يِف َكِلَّذَكَف ٍضْفَحْلاَو ٍبْضّنلاَو

 ِناَذَه تْمّركأَو ِناَذَه :َلاَق ىَنَكُمْلا َكِلَذَكَف عْمْجْلا ي ىف ِءاَلُْؤَه َكِلَذَكَو اَدَهِب

 قلي ال هِعوُمْجَمِيَو ِدَرْفُمي هانم َقحْلُي نأ هيف ُساَقْلا َوُه اذه ِناَذَهي تْرْرَمَو

 ِهِعوُمْجَمَو 0 ِهرْيَغ ىنْمب

 نأ

 مُهَعَم َسِيَل ِنْيَذَه َّنِإ :َلاَقُي ْنَأ ةيبرَعْلا ىَضَتْفُم َّنِإ :اوُناَق نيل نأ َنّيبَتَف

 .ُنآْرُقْلا اَهِب َلَرَت يتلا ِنآْرُقْلا يف 00 علا نع ٌلْقَت َكَِدِب

 «مُكحنم اهني نادلاو» :ِهِلَْفَك ؛َكِلَذَك ُلوُصْوَمْلا ُنوُكَي دق :ُلاَقُي ّمُث

 تْرَرَمَو ءاُلَعَف نْيَدلا َتْيَأَر :ةولوقت مُهّنأ ٍضْيَرُق قل نأ َتَبث َنِإَق ؛15[4 :ءاسنلا]

 «َننْبَم ّمْسا ُهّنَأِل ؛ةئاكتلا لاَوْحأْلا يِف ٍفِلَأْلاِب َوُه :ُلاَقي دقق اّلِإَو ءالعَم ِنْيَللَب

 لدن امه دعو اشك تاو ءاَوَعْلا 0 اَمَو «َنيِذَّلا يِف ِءاَيْلا ُلَدَب ِهيِف ُتِلَأْلاَو

 ةاسنك ناو د ل و «وينلاب اذه ديس ةاكفلا نإف ادع ىلغ



 مص ةيوحنو ةيوغل دئاوف

 (ِهِعوُمَجَمَو ِهدَرْفَمَك ُهاَنْتَُم لَعَجَف «ُباَرْعإْلا هيِف ٌرَهْظَي ال ٌنِنْبَم َمَهْبْمْلا نب َنَّذَع

 .ٍلوُصْوَمْلا يِف يتأَي ُمَلِعْلا اَذَهَو

 , عُقّرلا رْي 0 ب الو ُهاَنْبَتُك اَم ىَلَع ُضَرَتْغُي دَكَو
 َّض آر أركك ني لقَو» :ىلاَعَت َلاَق ءىاَمْسآلا
 , ُهّنِإ َنيِذّلا يف 39 امك ءهاَناَلَضَأ ٍناَدَّنلا» :لُقَي ْمَلَو :84 :تلصف]
 ذإ» :ىَّسوُم ٍةَّضِق يِف ىَلاَعَت َلاَقَو ءٍوَناَلَلا ٍلاَوْحَأْلا
 .«ِناَتاَّم» ُنلْقَي ْمَلَو [97“ :صصقلا] 4ِنْيَنَه وتب

(1 

 مالا َّنَأ ُنّبَبُي اًدهف ..[05 :تلصف] ناَّلَصأ ْنَبَدَلأ ايل :ُهْلْوَك اّمأ

 نآرْقْلا مهب ءاج ناكل هبارغإ يف ُنوُكَيَ اًذَه ىَلَعَو ؛ثيلآْلا َيِةبكل
 .ِنْيَدللاَك ُلَعْجُي ةَراََو ءِناَدَللاَك ٌلَعْجُ

 «ناَتاَم»' هلؤَق نم نسخ اًذَه ناك هم هَ قنا ىدْحِإ» :ِهِلْوَق يِف ْنِكْلَو

 امهيف اًمهيِف ِءاّيْلا ىَنَتُمْلا ِظْفَل عابا نم هيف هيف اَمِل

 رم اما ءاَبَق 1+. :هلل نرحل ِنَّدَه نإ :ُهْلْوَق اّمَأَو

 / ؛هِناَرِحاَسَل ٍنْيَدَه َنِإ» :اَنِلْوَق نم ٍظْفّللا يِف َنَسْحَأ ٍفِلَأْلاِب ُهُيِيِجَم َناَكَو
 ِرَبَْلاَو مسالا نِم ّلُك َناَك اَذِإَف ءٍفِلَأْلاِب َرَبَحْلا َّنأِلَو ؛ِءاَيْلا نِم ُكَحَأ تلا
 فلل

(ًّ 

 )ن

43 
 ن

 نِم اَذَه ُهِبْشُي اَم ِنآْرُقْلا يِف َسْيَلَو ءٌحيِحَص ىنْعَم اَذَهَو 500

 ُهْضِقاَنُي ام حيِحّصلا ِساّيِقْلا يِف َسْمَل َرِتاَوَُمْلاَو َعوُمْسَمْل 5- تق

 ِساّيِقْلا ٍةَهَج نِم هولكشتسا اَمَّنِ اذه اولكشتسا نيللاَو د ةقيقف قورف اهي نك

 ِساّيقْلا ُفْعَض ْفَرْعُي ِقْرَمْلا ٍروُهَظ َعَمَو «©'”ٍعاَمّسلا ٍةَهَج نم ال
 ]3/1١6:؟ -151[

 .وحنلا دعاوق ىلع اهجيرخت اولكشتْسا نكلو ءلكت يبنلا نع اهتوبث يف اوُكُّشي مل مهنأ :ينعي )١(



 ُهْنََك مالسإلا خيش لئاسرو ٌقواتق بيرقت ع
5 ]| 

 ٍفظَعْلاِب َرِكُذ اَذِإَو ءيفظمت رْيَعبَو فظَعب ٌءيجَت دق ْأَدَتْبُمْلا ٌراَبْحَأ 59

 «ىَنْعَمِب ِلّوَأْلا ماَمَت نِم يِناَنلا ُنوُكَي ِفظَع ابو ءِركّذلاب اًلِقَتْسُم مشا ُلُك َناَك
 ٍفْظَع الب اّمأَو ءحْدَمْلِل وأ ِءاَنَئلاَو حْدَمْلِل اَّلِإ ٌتاَمَّصلا ُنوُكَت ال ٍفْظَعْلا َعَمَو

 80 . حيِضْوَتلِل ُنوُكَي دق ٍِفِراَعَمْلا يِفَو ِزييْمَّنِِل ٍتاَركَنلا ين َرْهَق

 ُباَوَّصلاَو «ٌريِثَك اًهيِف َراَح [: :ملقلا] 46 ُنوُتفَمْل ةيبأب» : هلك اةلفعلا

 ِناطْيَّلاِب ىَلْوَأ مُه :ُنَسَحْلا َلاَقَو ءُناَطْبَّشلا :ٌدِجاَجم َلاَق ءِفَلَّسلا نمت ُروُنَأَمْل

 .هللا يبن نم

 َعَم ٍراَصِيْخاِلا يِف ِفَلَّسلا ٍةَداَعَك ِظْفّللا ىَلَع ٌمّلُكَتَي ُهّنِإَك َداَرُمْلا َنّيبَ

 [/ 7/133 .هُرْيَغَو َدَْتق ُنْبا ُهَلاَق ٌةَدئاَر ُءاَْلا اوُناَق اَذَه اوُمَهْفَي ْمَل َنيِذَلأَو

 ْنِإ :ليق ء[4 :ىلعألا] 40 يمّزلا ِيمَنَت نإ دك :ىلاعت لاق
010 ٌ. 

 .ىَركذلا تلبق

 وف سس
 م
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 ُكاَرَمْلا مُهْلَّوَأ ءٌةَمِئاَط ُهَلاَق .ْعَمْنَت ْمَل نِإَو ىّرْكذلا تَعَفَن ْنِإ ْرْكَذ :َليِقَو

 َداَرََو ءّرَْلا ْمُكيِقَت َليِباَرَس :ِهِلوَقَك َةَيِناَثلا َلاَحْلا ْرُكْدَي ْمَل اَمْنِإَو :اوُناَق

 .دربْلاَو ٌّرَحْلا

 ٍقْلَكْلا ميِمَج ُميِلْبَ ِهْيَلَع ُبِجَي ُهّنَأ اوُمِلَع دق مُهّنأِل اًذَه اوُناَق اَمْنَِ
 .اوُرََك وأ اوُنَمآ ٌءاَوَس مُهُريِكْذَتَو

 ُهلُقَي ْمَل نِكل ءوِلاَتْمَأَو ِءاَرَمْلا ُلْوَق َوُهَو ءٌحيِحَص ىّنْعَم ُهل ُوُناَك يِذَّلا اَذَهَو
 اَم ِهِلاَثْمَأَو ِءاَرَمْلا ىَلَع ٌرِكنُي لبْنَح ُنْب دَمْحَأ َناك اَذَهِلَو ءٍِفَلَّسلا يِرسَنُم نِم ٌدَحَأ

 يِناَعَم يف ُهَباَتِك تْيَأَر ىّبَح اَحِلاَص اُلْجَر َاّرَقْلا ٌُبَسْحَأ تْنُك :ُلوُقَيَو ُهُركْنُ

 . ِنآَرَقْلا



 مج ةيوحنو ةيوغل دئاوف

 ْموُلْعَم َوُهَو ,'"”ِرحأ ِتاَيآِب هْيَلَع ٌلوُلْدَم ُءوُلاَق يِذَّلا ىَتْعَمْلا اَدَمَر
 سنإلا ِنْيَلَقَّتلا عيِمَجِل اَرُكَذُمَو اَعُلَبُم ُهَنَعَب هللا َّنِإَف ءِلوُسَّرلا ٍرْمُأ نِم ٍراَرطْضالاب

 #2 ا ا كل دعم وه ره َسْيَل نِكَل ٌّنِجْلاَو

 <69 اهنقْي نس نم ٌرْذَنم تنأ آمَنِإ :ةَلوقَو «[45 :قل : © ٍديعو فادي نَم نافل

 .[48 :تاعزانلا]

 ْرْكِذ ِةَيآلا يِف َسْيَلَو «ِهِباَب ىَلَع 4١[ :لحنلا] «َّرَحْلا مُكحِيِقَتا» :هلؤقو

 ركنا نع ةلاتماو هاكتلا وه هكرتتت ترلتختلا نرن »نوفي ةغتإو قفل
 ةّييرَعْلا مْلِع نم عن ْمِهِمْهْقَو ْمِهْنَظ در ٍدرَجُمب َنآَوُقْلا َنوُرَسَمي ع ٌفَمَيَأْلا 1

 م
 - كير ذأ

 ىلَع لَدَي ام مالكا يِف َسْيَلَو ءاَقباَطُم ِهِب اوُرَّسَف اَم كي ال اًريِثَكَو .ْمُه

 ]773--١54[ 3 ْظ

 ىَلَع ماَلَكْلا ُراَرْفِإ لضأْلاَف ؛لضألا ٍفاَلِخ ىَلَع ٌريِعُأَتلاَو ْميِدْقَتلا 5
 هرم 2

2. ٠ 

 همِترَت رِيعَت ال يتْرتَ ٍهيظن

 ؛ُروُجَي اَلَق ِسِنّللا َعَم اّمأ ٍةَئيِرَقْلا َعَم ُريِخَأَتلاَو يللا هي ُروُجَي امن م
 ا[ . ٍبطاَخُمْلا ىَلَع سَ هنأ

 :ِهِلْوَمَك ؛اًريرْفَت َناَك يتلا ٍفْرَح ىَلَع َلَحَد اَذإ ماَهْفَيْساِلا فْرَح 0

 [م 1 ١[ :حرشلا] 402 ٌكَرْدَص كل حش رد أ

 ؛ُةَفِلَتْخُم اَهّنَأ ني دق ٌةَحدَعَتُم ُلاَوْقَأ ِفَلَسلِل هيِف اَدَمَّصلا» ُمْساِلا 754

 دمشلا ذأ كاففتخا ءنذلذت اهتم ةروْشَمْلاَو هتاَوَض اهلك لي كيلذك نشر

 جِْئاَوَحْلا يف ِهْيَلِإ ُدَمْضُي ُدَمْصُي يذلا ُدّيّسلا ُهَنَأ : ىناّثلاَو هَل ت وج ال ئزلا وه

 يف رقلا لك نالت يعل ُتَرْهَي اَلَو كأي ال يِذَّلا َوُم : ُِبْعَّسلا َلاَق
 .ٌتَمْصُمْلا َوُه :َلاَق َةَرَسْيَم نَعَو ءٌءْىَش ُهْنِم جر

 ال نمو ىركذلاب عفتني نم «سانلا عيمج ةوعدو :؛غيلبتلا بوجوب ةحيرص ىرخألا تايآلاف )١(

 عي



 2س مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت قم

 زو هسصلاو نات زي ةلَديَم رئيفتلا 36 ىف لاذلا نأك : ةنعف نَئا لاك

 .ها .ربكألا ٍقاَقِيْشاِلا ٍةَهِج نِم اّذَه َّنِكَلَو اَذَه يف َلاَدْبِإ ال :تلُق

 يف لَمْكَأ ُدَمْصُمْلاَو 000 لب ءِءاَّنلا نع َةَبِلَقْنُم ُلاَّدلا تّسْيَلَو :لاقو

 ا وف را هع نإ ؛ ىَوْقَأ ُاَْعَم َناَك ُفَرِحْلا َيِوَق اَمَلُكَو ءِتَمْضُمْلا نيم ُهاَنْعَم

 َناَسْنْإْلاَو 4 ِهِناَكْمِإ َّعَم مالكا نع كاَسْمِإ ٌتْمَّصلا َناك اَذَهِلَو ءٍِبُساَنَتلاَو ماكحإلا

 لِمْعُتْسُأ امن ُهَنِإَف ٍدَمَّصلا ٍفاَلْخِب ُتُمْصَي دق ُهّنِكَل ِهيِف نم َماَلَكْلا 3

 ٍرْخَنَوةَروراَقْلاُداَمِصَر ضْرأْلا ني ُدَمَصلاَو ِديَسلاَو دَمَصلاَك هيف قف ال اَميف
2 01106 

 [7م716/107-9] .ِدَمَّصلا ِظاَْلَأ نم ُلَمْكَأ ِةَبِساَنَتُمْلا ِظاَمْلَأْلا ِهِذَه يِف َسْيَلَق .َكِلَذ

 ُْملْعَي امو : ىلاعت هلوق يف تاهباشتملا تايآلا ريسفت يف هك لاق ردكعل

 اولوأ ةلإ د21 امو اير دنع ْنِم 2 دب انما نووي زيا ف ةسيلاو دن لإ ::ةيرأت

 ١ يس لان نولوقي يذلا َنوُيَوَمّللا اَّمَأَو :87/ :نارمع لآ 4( بنين

 يف َنوُملُكتَي ْمهْلُ ءالْؤَم نإ كل يب درضرات يد و ادتتل ىدد رمل
 دَحَأ مُهْنِم ام ىَّتَح ءَكِلَذ يِف ٍلْوَمْلا يِف َنوُعَّسَوَتَيَو ءْنآْرُقْلا يِف ِءْيَش ّلُك ٍريِسْفَت

 : هع قير اهنلإ نونت ل هل كا تلك ىف كاك د وال
 حاسما

 مالك ِساّنلا ا َكِلَذ رْضَن يف َعَلاَب يذلا َيِراَبنأْلا ٌنِباَو

 نِم ٍدَحَأ نع ْلَقْنُي ْمَل اَم ٍلاَومأْلا ني اًهيف ردي «ِتاَقِباَمَُمْلا يآلا يِناَعَم يف

 ٌراَكَنِإْلا َكِلَب ُهَدْضَكَو يكل نِم ُداَّشلاِ ِنآْرُقْلا يِف ةلوقب امل ٌحَتْحَيَو ءٍِفَلَّسلا

 نبا نم ِةئْسلِل ََبْأَو ِثيِدَحْلاَو ِنآْرُقْلا يِناَعَمب ملأ ره م دلو 803 نا ىلع

 ّنِكَل ؛ِةَّلِل ِساّنْلا ٍظَفْحَأ نِم يِراَبنألا نبا َناَك نإَو ءَكِلَذ يِف هَقْفَأ اَلَو َةَبْيَتُق

 -413١[ 2/11 .ِةَعّللا اقل فِ باب يَ صوُسُلا وقف باب

 ء؟ :ىلعألا] 9 بم َرَثَع كيلو () رش َنَلَح ىّلا» :ىلاعت ُهلْوَق 00

 اييتت نأو رك امنف ةئلع قوطفملاو ٍفوظْعَمْلا َكاَرِيْشا يِضَنْقَي هب فظَعْلا [*



 م ةيوحنو ةيوغل دئاوف

 نذل نإ : ِهِلْوَتَك ٌدريِيَك ِتاَّذلا يف َوُهَو ءِتاَمَّصلا يِف امِإَو ٍِتاَّذلا يف اّمِإ ٌةَرياَكُم

 امْأَو ل ع 4اوكسرْمأ نذل َسوُجمْلاَ رصلاو نصا أواه َنبِدَلاَو أونماَء

 َّنِكل «ىَدَهَم َرّدَك يلا َرُه ىَّرَسَك َقّلَح يذلا َّنِإَك ؛ةيآلا ِهِذَه ُلْئِمَك ِتاَمّصلا يِف
 .ُةَمّصلاَو ْمْساِلا َكاَذ َوُه َسِيَل َةَفّصلاَو مسالا اَذَه

 ىلا ُهَلأ ٌرُه» : ِهِلْوَقَك ؛ِفْظَع اب ُتاَفَّصلا يِتَأَت ام اًريِثَكَو

 برب ذوعأ لف : ُهَلْوَكَو 2[ :رشحلا] 4 ُنمَيَهْمْلا ُنِمّوُمْلَ هللا ُسوُدُقْلا كِلَمْلا َوْه

 ُءيِجَت دَقَو ء[+-١ :سانلا] 4©) نانا هَل 0 سياتل قلم © نيكل

 1 يَ (©©) دبل شيلا ذ © ةرثزلا ُدقلا ٌرغَو» :هِلْوَفَك ؛رَبَح َدْعَب اًرَبَح
 َلْعَب ٌرَبَح وه ّلَب ءاَفَّرَعَُم َناَكَل َةَمِص «ٌلاَعَف» َناَك 00 14-١5[« :جوربلا] 4

 00 ٍفْظَعْلاِب ْنِكَل ِءِرَبَخ َدْعَب ٌرَبَح [* :ديدحلا] «رِآلاَو ُلَوَأْلا ره» :ُهْلْوَكَو ربح
 .ِتاَمّصلا ْنِم

 لُك ناك ٍفظَمْلاِ َرِكُذ اَذِإَو ءٍفظَع ٍرْيَعِبَو ٍفظَعِب ٌءيِجَت دق ]دما ُراَبْخأو

 َعَمَو «ىَنْعَمب ٍلّوَأْلا ٍماَمَت نم م يِناّلا ُنوُكَي 5 البو ٍرْكّدلاِ اًلِقَتْسُم مشا

 يف َرُهَف ٍفظَع اب ا ءِحْدَمْلِل وأ ءاكلاو. عنملل الإ تاَمّصلا ُنوُكَت ال ٍفلتَعْلا

 [114-- 3 . حيِضْوتلِل نوُكَي دق ٍفِراَعَمْلا يِفَو ِءِيمّتلِل ٍتاَركَنلا

 اَل مُهَق ةَراَلَي :ْيَأ 8/8 :ةرقبلا] 40 َناَمأ ّلإط :ىلاعت ُهلْوَق 45

 ُيِئاَسِكْلا ُهَلاَك ءْمُهْيَلَع ىَلْتُي َُئوُعَمْسَي اَم ىَلَع َنوُرِصَتْمَي اَمَّنِإ ءباّتكْلا َهْقِف َنوُمَلْعَي

 . ٌجاَجَّرلاَو

 هول اَم اَّلِإ < ©©9 نم دلإ» : َنيِرْسَمُمْلا ُضْعَب ِضْعَب َلاَق دّقَف :َليِق ْنِإَف
 د

 كلا اما ِفّلَّسلا ضْعَب نع اَذَه َيِوَرَو اُلِطاَيَو اًيِذَك

 نأ :ْمِهِلْوَقَك َبِذَكْلاَو َلِطاَبْلا 4 هللا ىَلَع ٌنوْنَمَتَي م ُيِناَمَأْلا : و فا ةهس َل

0 

 الإ نجلا َلْخَدَي نل» :ْمِهِلْوَقَو 6١[ :ةرقبلا] «ةرثنكت 0 اماهأ 5لإ ذاك امس

 11١[. :ةرقبلا] 4 ار وأ اًدوُه نك

 ِماَوَْأ
0 

0 



 ل مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت قمع

 :هيو» :َلاَق ُهَناَحْبُس ُهّنَأِل ؛ُلَّوَأْلا ُباَوَّصلاَو ٌفيِعَض ِنْيَلَْقْلا الك :ّليِق

 0 اَنْئَيْسالا 0000 ةرقبلا] 4( َناَمأ لإ بّتكْلا تسوُمَلْتَي ال نيم
 . )علقم وأ اَلِصَتُم 0

+ 

 .ٍباَتِكْلا نِم ِبْلَقْلا َيِناَمَأ اَلَو ٍبِذَكْلا ُءانْثيْسا ْرْجي ْمَل : اًلِصّتُم َناَك ْنِإَق

 َريِظَت َناَك اًميف 2-5 انتل :'92طَفْنُمْلا ٌءاَنْئَيْساِلاَف :اًعِطَقْنُم َناَك نِإَو

 ءِظْفَللا يِف ْرَكْذُي ْمَل يِذَّلا ٍهِسْنِج نِم َوْهَك ءووُجُوْلا ضْعَب نِم ُهَل اَهِبَشَو ٍروُكْذَمْلا
 ءاَمْثِيْساِلا ُحّْلْصَي ُتْيَح ْعِطَقْنمْلا ٌحْلْصَي "”[0ا]] اَذَهِلَو ءِروُكْذَمْلا سْنِج نِم َسْيَل

 اَلإط :َلاَق َّمُث [ه> :ناخدلا] «َتَوَمْلا ايف توقوُدَي ال» :ِهِلْوَتَك َكِلَدَو ُعَرَمُمْل
 اَلِإ َنوُقوُدَي ال) :َلاَقِي ْنَأ ُنْسْحَي ُهَّنَأِل ؛ٌعطَقْنُم اَذَهَف [01 :ناخدلا] وألا ٌدَكْوَمْل

 0 , كج ا ارلكأت ال» :ىلاعت ُهْلْوَق َكِلَدَكَو ««ىلوألا َهَتوَمْلا
 :َي ُهَّنَأِل ؛[14 :ءاسنلا] «دكَذَم ٍضاَر نع ٌةَركحتي تركك نأ لاقي نأ نَْحَي

 نم ىنثتسملا جارخإ :يأ ؛اهلبق ام مكح نم ءانثتسالا ةادأ دعب ام مسا جارخإ وه :ءانثتسالا )١(
 . هنم ىنثتسملا مكح

 .غرفملا ءانثتساو «ماتلا ءانثتسا :نيمسق ىلإ مسقنيو
 مسقيو «ةلمجلا يف اًروكذم هنم ىنثتسملا هيف نوكي يذلا ءانثتسالا وه :ماتلا ءانثتسالا - ١

 : ىلإ
 .هنم ىنثتسملا سنج نم ىنثتسملا هيف نوكي يذلا وهو :لصتملا ماتلا -أ

 .اًديز الإ ذيمالتلا ماق :لائم

 «هسنج نم سيل : يأ ؛هنم ىنثتسملا ريغ ىنثتسملا هيف نوكي يذلا وه :عطقنملا ماتلا - ب

 ءآل١ 7٠ :رجحلا] «سيلإ لإ 9 نعمل مهلك ٌةكيلتلا ٌدَبَش» :ىلاعت هلوق :ةلاغم

 .ةكئالملا سنج نم سيل :سيلبإو
 كلذو «(ماهفتسا «يهن) يفنم هبش وأ اًيفنم اًصقان ءانثتسالا هيف نوكيو :غرفملا ءانثتسالا - "

 مسالا برعيو ءرصح ةادأ (اَلإ) برعت ةلاحلا هذه يفو ءاًفوذحم نوكي هنم ىنثتسملا نأ
 نم غرفم هنأل اًعرفم يمسو .ةدوجوم ريغ (اَلإ) نأكو ةلمجلا نم هعقوم بسح اهدعب عقاولا
 .دمحأ الإ ءاج ام : هلاثم .اهدعب ام يف لمعيل عرفتم ةادألا لبق امو هنم ىنثتسملا

 .هنم ىنثتسملا اهيف ركذي مل يتلاو ةيفنملا ةيئانثتسالا ةلمجلا وه (؟)
 باوصلا نأ ىلع لدت ةمداقلا ةلثمألاو ىنعملاو ؛اهفذح باوصلا لعلو «لصألا يف اذككه ()

 .اهفذح



 ماك ةيوحنو ةيوفل دئاوف
 7 ناقل

 مال الإ ٍرلِع ْنِم وب مل ام :ُهُلْوَكَو ٌةَراَجَي َنوُكَت ْنَأ اَّلِإ ْمُكَتبَب ْمُكلاَونأ أ اولكأت
 . ّنَطلا َعاَبلا لإ مُهَّل اَمَو : َلاَقُي ْنَأ ٌحُلْصَي 811 : ءاسنلا] *(©9) انيق يق ندي وات انت اا

 ال :َلاَقُي ْنأ ُنْسْحَي 469 َنَِمأ دَلِإ َبتكلا تومي ال» :ل اّمَل اَنُهَق
0 - 

 ْنَأ ُنْسْحَي اَلَو ءاَهَنوُعَمْسَيَو اَهَنوُءَرْفَي ٌةَواَلِت ُهَنوُمْلْعَي مُهَّنِإَف ٠ ا

 دَق مُهْنِإَف «َبِذَكْلا اّلِإ َنوُمَلْعَي ال وأ قير ؛نعكي امال 00 : َلاَقُي

 اًبِذَك َّناَك ْمِهِئاَمَلُع نِم ُهوُمِلَع اَم َّلُك َسْيَلَف ِءاَضْيَأ ٌقْدِص َوُه ام َنوُمَلْعَي اوُناك
 وات -

 -44١[ :١4/لال]  .ةَوالكب اّلِإ 0 ال ُهْنِإَق ِباَتِكْلا ع 0 ال يذلا ٍفالْخب
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 لَخَد َبَقَو ىَنْعَمَو ٌدَوْساَو َتفَسَك اذ عع قياحْلا ناي 0 2 7

 وجا سه الاب 7 ال َوُمَو وِرْيَغ ٍلْوَقِب ُضَراَعُي ال يو ل كي َلاَق اَم نإ هس ا

 .هِروُهظ َّعَم لب ِهِفوُسُك َدْنِع ُهّْنِم ٍةَداَعِتْس
 [ه١ء5-هءمر/ا1/]

 يف سوسو يذلا نيارضرلا - 3 اعلا نإ ةيازغلا لوك

 ماك امك مان قدا كت 2 ءسْنِإْلاَو ّنِجْلا نِم ِنْيتَفِئاَطلا 00 ِروُدُص

 نأ نم قرْغأَو نهظأو رهشأ سائلا طْفَل َنِإَف ؛ٌفيِعَض اَذَهَق اَرَْمَث مُهاَمَسَو اَلاَجِر

 .سْنإْلاَو نجلا ىلإ ِهِعيِوْنَت ىَلِإ َجاَتْحُي

 ُهَنِجْلا ٌوُه 7 00 ني» ىَنْعَمْلا َّنأ : : جاَجَّرلا ُلْوَق َكِلَذَكَو

 نم ُمَظعَأ نجل ِش ؛لَو ا نم عجب لك نإ خش هيف يسأله ني

 هي ِساّنلا عوج نِم ةَداَعِيْسالا ُقِلظُي فْيَكَف ٍسْنْل ٌرَش

 .(؟19/7) ةحيحصلا ثيداحألا ةلسلس يف ينابلألاو 7755(02) يذمرتلا هحّحص )١(



 ُهْنَأَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 0
 تت” تيل بلا !طا؛ري

 هِلْوَق ىَلِإ ةَجاح الم َةَّنِجْلا نِم لإ ني نإ ةراتكلا عئاَوْسَوْلاَك اَضِناَو نجلا
 ٍةَنِجْلا ٍساَوْسَو نِم َةَداَعِتْساِلا ٌصْخَي اًذاَمِلَف 4©) بآَلآا» نِمَو «ةَكجْلآ ني

 . ٍساّنْلا ِساَوُسَو َنوُد

 ص

 لقي مَلَو ْمِهْيِت ٍنَمَز نم ةروسلا و هذه َنوُءَرْفَي مهلك قيِهلْسُمْلا نأ يِفُكَيَو

 َنيِعِباَتلاَو ةّباَحَّصلا نت ُةَروُنأَمْلا ُلاَوْقَأْلاَو ٍقاَحْنلا ٍضْعب نع اَّلِإ ِناَلْوَقْلا ٍناَّذَه

 [هزذ- ه1 117 .اًذَه نِم ٌءْيَش د اًهيف َسْيَل ٍناَسْحِإب مُهَ

 ءلَمْجْلا ْعِضْوَم يِف ُنوُكَت ةروسكملا ةنإ) نأ ىلع ٌءاَحتلا ََمْتا 7أ540]

 ْق ل 6 3  ةكيكتلا هداف :ُهَّلْوَقَف تاَدَرْفُْمْلا خصوم يف ةخوتفملاَو

 :هِلْوَق ٍريِدُقَت 7 يِفإ - حْنَمْلا ٍةَءاَرِق ىَلَع 0[  : نارمع لآ] كرمي 00 هلأ َّك ِباَرحِمْلآ

- 

 :ظفللا ٌرْكذ هيف ف َسِبْلَو هب هتدات ام ىَنْعَمِل ٌرْكْذ وهو وراقي ُهنَداَنق»

 ا . ُهَطْمَل ىكح دقق (هللا َّنِإ) ْأَرَق نَمَو

 نِم ةَفِئاَط ٌجّتْخا دقو . .ِءاَمَلُعْلا ٍريِماَمَج َدْنِع ٍرْصَحْلِل اامْنإ» ُهَطْنَل 715 مه

 اًدِإَف ءيْفَنِل (اَم» َفْرَحَو تاب (ْنِإ» َفْرَح نأ ٍرْصَحْلِل هنأ ىلع ةكرشلا

 1 . اًعيِمَج ُتاَيْنِإْلاَو ْْفْنلا لَصَح اَعَمَتْجا

 ام تست : ةفاكلا اعف ّيِه اًنُه «» َنِإَ ؛ ةييَرَعْلاِب ء ءاملعلا دنع 0

 َّنأِل َكِلَدَو ءِلَمَعْلا نَع اَهُمُكَتُ اًهِتاَوَحَأَو َّنِإ ىَلَع ُلُْدَت ُةَفاَكْلا ِهِذَهَو ُةيِفاَنل
 ٍلْعِفْلاِب وأ مشالاي ُتّصَتا اَذِإَف ءصاصِخالل َنوُكَت نأ اًهَلْصأ ةلماعلا توُرَحْلا

 «هيف ْتَلِوَعَف مْسالاِب ْتّصَتحلا اهئاَوَعَأو «َنِإدَف ءويف ْتَلِمَع ُهْنِم ِءْرُجْلاَك ْنُكَت ْمَلَو

 . اَفوُرُح ثّرْثَكَو ءاَعْفَرَو اًبْضَت ْتَلِمَع اَهَنَأِل ؛ٍِلاَعْمألِل ُةَهبُْمْلا ُفوُرخْلا ىّمَسُتَو
 . هيف ْتَلِمَعَف 0 ٌتَّصَتخا جلا ٌفوُرَحَو

 هت

 هيف ْتَلِمَعَف ِلْعِفْلاِب ْتَّصَتخا ِطْرَّشلا ُفوُرُحَو

 ءُلَمْعَت ْملَو ِنْيَتَلْمْجْلا ىَلَع 0 اَهَنِإَف ؛ ماَهْفِتْسالا ِتاَوَدَأ ٍفاَلْخِي
00 

 ُهَيِرَدْصَمْلا ام َكِلَذَكَو



 ا( ل يعحجججججججسسس با أ 29 ةيوحنو ةيوغل دئاوف

 - ميم ِةَعْل ىَلَع اًضِ اًضْيَأ َلَمْعَت ال ْنأ ةَيِفاَنلا 2م» يِف ُناَيِقْلا :اَذَهِلَو
 هجم انه : ىَلاَعَم هلؤق لْثِم ي ُنآَُقْلا اهب لَ يلا :رالا هللا ىلع لمت

 (َسْيَلد اَهِيَهَباَشَمِل اًناَسْحِيْسا ء[#١ :فسوي] «ارت ادم 0 [؟ :ةلداجملا] هتك دلوع

 ىَلَع ٌلْخْدَت ٌتَراَصَف ءاًَهّصاَصِتْخا ْتَلاََأ «نإ» ىَلَع هَ ٌةَقاَكْلا (اَم» ْتّلَخَد اّمَل ءاَنْه

 :دعرلا] «ٌرِذنُم تأ آَمَّتِإ» : ِهِلْوَقَك ؛اَهَلَمَع َلطَبَف ِةَيِلْعِفْلا ِةَلْمُجْلاَو ِةّيوْساِلا ِةَلْمْجْلا

 1١[. :روطلا] 403 َنوُلَمْمَت رْثْك ام نوري اَمّنِإ : ِهِلْوَقَو 2[

 د وص ام :ِهِلُوَقَك ؛اًفْرَح ال اًمْسا «َّنإ) َدْعَب ل , يتلا (اَم» نو دَقَو
2 

 امّنِإ» :ِِلوَق فاكخ ءِرِحاَس ُدْيَك رض ىلا نإ ؛عرلاب :هطل رجم هين ع عم

 تَناَك اَذِإ ُميِقَتْسَت ال ٍبْضَنلاب َةَءاَرِقْلا َّنِإَك ؛8 :هلل 46 ايدل ريل و هِذلَه ىف

 ىّنْعَمِب «اَم» تَناَك اذِإ ْنِكَل ءٌدوُجْوَم ٌرْصَحْلا ِنْيَتَْمْلا ُلُك يِفَو ءيِنْلا ىَنْعَمِب «ام»

 : َءاَمْسَأْلا َّنِإَف ءموُمُعْلا ْغّيِص نم َيِه َفِراَعَمْلا َّنأ ٍةَهَج نم َءاَج ٌرْصَحْلاَف : يلا

 .ٌفراَعَم اًمإ-أ

 .ٌتاّركت اّمِإَو - ب

 نِم ِهِرْيْغَو يفَنلاَك ب ٍبِجوُمْلا ٍرْيَغ يِف ٌةَرِكَتلاَو موُمُعْلا ْغَيِص صم نم ُفِراَعَمْلاَو

 ديك ةوقتم قيلا د | :ُةٌريِدْفَت رس دك اعتَس انه :ُهُلَْفَن موُمْعْلا ْعَيِص ْغيِص

 رح

 ِهِلْوَقَك ؟ِءاَنْشَتْساِلاَو ينتلاب ٍرّصَحْل ا رنج نم َوُهَف «اَمّنِإ» ىف فشلا اكو

 «ُوُسَر الإ ٌدَتَحُح اًمَو» ء[64٠ :ءارعشلا] 4«( انني سب اَلِإ تأ انه :ىّلاَعَت

 ١44[. :نارمع لآل

 «سْكَعْلا ُهْنَع ُرْبَعُي دَكَو ءيناّثلا يف ٌر , وُضْخَم َلّوَألا نأ ُهْنَع ُرْبَُي دق كلا

 لال

 تا هنأ مهي امو يهل كبي مل ءُلَجَأْلا ُهَتبنَأ َيِناَثلا نأ و3 ٌدِحاَو ىَنْعَمْلاَو

 تأ آَمَنإظ :ُهّلْوَقَف ءيِناَّلا ىّوِس اَم َلُك ٍلَّوَأْلا نَع يِفْنَت نأ ُداَرْمْلا َسْيَلو 0

 و اًيِزاَجُم اَلَو اًبِساَحُم الو مهل اير تنل كنإ : يأ ؟ء[ تامر ال |



 ا ل 2 لا

 0 1 ا 2 1 ا ل دسم ل هن

 ْنَأ ُهُتَياَغ لب هّدَهَّلإ ُهمَأ اَلَو اَهَنِإ َوُه َسْيَّل «8/0 :ةدئاملا] «َةَكيَدِص هكَأَو ُلْسْل

 . ةقيّدِص َنوُكَت ْنَأ أ َمَيرَم ُةياَعَو الور َفوُكَي نأ دمحم كيا اَمُك 00010001 ٠

 دقو هٌدَيَن اَهّنَأ :َنيِرُحْأَتُمْلا ضْعَب ٍلْوَق ناَلظُب ىَلَع هب ٌلِدُتْسُأ اّمِ اَذَهَو

 [1305- 4/43 . ركب 5 يِضاَقْلا ِءاَسْنْلا نِم دحأ ة ٍةَّوِن 7 م ىَلَع َعاَمْجإْلا ىكَح

 ىّدأَو ىَضَق اذإ يِزْجَي ىَّرَج نِم ٌةَلْعِف :«ةّيّدلا»و «ةّيزجلا» ْظْنَل 715ه
 ديّدلا» ُظْنَل َكِلَّذَكَو َنِز َنَرَوَو ٌهَلِع َدَعَو :ُلاَقْي اَمك ةَيْرِج ىَّرَج لضألا ين
 عيناي نتن لرخقملاو ٌةَدِع ُْدِعَي َدَعَو :َلاَقُي اَمَك ءَةَيِد يِدَي ىَدَو نِمَّوُه

 م ىَمَسُي امك «ةَيْرِج َّيِضْفَمْلا َّيِزَجَمْلاَو ٌةَيِد ىّدَؤُمْلا ىَمَسُيَف سم ريتك َنَدِضُمْلا

 سنوي] 40 َنيِقِدَص ممم نإ ٌُدَعو ُدْعَوْلا اذنه َىَم َنولوعيو#» : ِهِلْوَق يف اَذْعَو ُدوُعْوَمْلا

 [ 5/11 . ِباَّذَعْلا نِم ٌةوذعو ام اوأَو منَ 4

 :ٍلْعِفْلا نِم نَتْشُم ٌرَدْصَمْلا وأ ءِرَدْصَمْلا نِم نَئْشُم ٌلْعِفْلا :َلِيِق اذِإ 359: ]
 ]45١/7[ . ٌحيِححَص َنيِيِفوُكْلاَو َنيِيِرْصَبْلا ُلْوَق : ِنْيلوَقْلا اكن

 ُهَدْحَو مسالا َّنأ ىَلَع ِتاَعْللا رِئاَسَو ِبَرَعْلا ِةَعْلِب مْلِعْلا ٌلْهَأ َقَمَتا 61

 َمِمَس اَذَهِلَو ءاّديِفُم اَماَلَك اَلَو ؛ةّماَت َةَلْمْج َوُه اَلَو ؛ِْيَلَع ٌتوكّسلا ُنسْحَي ال
 اه مام تاس 7" مها دو عءعرو ع مب عر جانو 00 يله

 ؟اًذاَم َّلَعَف :َلاَق هللا ُلوُسَر اَدَّمَحُم نأ ُدَهْشَأ :ُلوُقَي اَنْذَوُم بّرَعْلا ضْعَب

 عم وت ع
 :ةفوصوملا 0 م0 0000 َبَصَن اَّمْل ُهْنِإَف

»ِ 

 ردع لونك يشأ رز ني أ اعل ل
 لثم ؛ماَت مالكب همسا ٌرْكذ َناَك : ٌكِلَّذ وحَنَو ..15[1 :ةدئاملا] 4ع هلأ 9 أود

 هللا مْسب :َلوُقَي ْنأ



 كت ةيوحنو ةيوغل دئاوف هع 3 ةئ . ذأ د

 هم هنأ مهام ا هس 2 هك 5 ه َ 3 4 مس نب ا
 ِةَبِحُم ُدَجَو هَل لصخَي دق ٍدَّرَجُملا مسالل ٌعِماَسلا وأ ٌركاذلاف : ليق نإف

 .َكِلذ ُوْحَنَو هلل ٌميظْعَتَو

 َّنَأِل اَل َيِناَميِإْلا ٍلاَحْلاَو عوُرْسَمْلا ِدْجَوْلا كلذ ىلع تانثو عب :تْلُق

 ُنِكاَّسلا ُكّرَحَتَي دَقَو ءبْلَْلا َنِكاَس َكَّرَح َكِلَذ َعِيَس اَذِإَو ٌبَحَتْسُم مسالا دّرَجُم

 ُهَبْسَي وأ وفاب ُكِرْشُم نَم مِلسُمْلا ُعَمسَي دك ىَّتَع درر نعت رن ومك
 فرقت وتب هل ةّيحمَو دجَو لاح ولك يف دوي

 ؟وُرْكَم َوُه لَهَف .اًعوُرْسَم ُرُكَّذلا اَذَه نكي ْمَل اَذِإ :َليِق ْنِإَ

 ٍبْلَقْلل ُضِرَْي د ُهّنِإ ؛ةَماَركِب ٌُفَص فص وُي الق ٍبوُلْعَمْلا ٌّنَح يف اّمأ : :تْلُق

 اَمَّبَرَو ءِناَميإْلا ٍلاَوْح 38 ِبْلَقْلا ءالَتْما عم ةاسللا نكن مق ةيلع دعك لاو

 .ِةَماَتلا ٍةَمِلَكْلا َنوُد ٍدّرَجْمْلا 00 ٌرْكِذ ِهْيَلَع رسب

 ٌةَعْذِب ب اًررَكُم مشالا ِدّرَجُم ىَلَع ُر ُراَصِتْقاِلاَف ِةَماَّتلا ٍةَمِلَكْلا رْسَيت مين َعَم ام
 .ةَماَرَكْلا عَدبلا ىف ااضآْلاَو

 (هوال- ه51/١٠]

 يت مط : ىَلاَعَت ِهِلوَمَك ُْتَدَحْلا ملا يف ُهاَنْعَم :1ىَتَمْلا» ظْنَل 759+

5 

 م

 ل

 مهل لاَمي مهْرحدَي ىف انعِمَس اولاَظ :ىَلاَعَت هوقو ء[١1 :فهكلا] «4( مهرب أَُنَمَ

 :فيعلا] دنت 5 كك ذه : ىَلاَعَت هلْ ُهْنمَو 01٠١ :ءاينألا 4© مك
 نا -

 ظفلب َنوُرُبَعُي خوُيّشلا نم ٌريثَك ٌراَص َنيَّللا ثاَدْحَأْلا قالخأ تَناَك امل ْنِكَل ٠

 [41/11] .ٍقالخألا مِراَكَم نَع (ةَكْتُفْلا»

 0 ِةيبَرَعْلا يِف ِهْيَوَبيِس باك ّنِإ 6555؟]

 م1 . "”اهْنِم لَمْكَأ اَهَدْعَب ْفّنَصُي ْمَل طارقب ُصوُصُن لب ءسوُميلظب

 ْتَسْيَل هذه َّنأ : ُباَوَّصلاَو . .يطُح زوه دَجْبَأ يِف ُنماَّنلا َعَراَتَت م ة؟ةغ]

 هاخأ حدمي ال نمم اذه نيأف «ةفسالفلا نم امهنأ عم !طارقبو ءسوُمْيَلَظِب يباتك ىلع ينثي )١(
 ةاعدلا نم ملسملا اذه نوكي دقو ءءاطخألا ضعب هنم ىأر وأ ءهعم فلتخا اذإ ملسملا

 ؟نيحلاصلا ءاملعلا وأ «نيقفوملا ءابطخلا وأ « نيحصانتلا



 هنو مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ا
 . 2 22 2225252591259292959529222 22225222222 252525295252522 ري 121ُُششلاا "د

 . مَجْعُمْلا ٍفوُرُح نم ء ءامسألا كيلا فرك كلا امن قاتلا ةامثا

[17/ 07 ] 

 ىَلَع ٌلاّدلا ِظْفّللا مسا وه 1 : ليقف باَلَكْلا ود يف مانا َعَراَنَت ا انهن |

 . ِظْفللاب هْيَلَع ُلوُْدَمْلا ىَتْعَمْلا :َليِقَو ءىَنْعَمْلا

 َعَم َناَك نِإَو «قالظإلا َدْنِع اَمُهْلَو انتي اًعيِمج اَمُهَل َماَع ْمْسا َوُه لب : ليِقَو

 َناَك َنَِو ِءاَهَمُقْلا ٍةّمِيَأَو ٍفّلّسلا ُلْوَق اَذَه َهَراَت اَذَهَو ةَراَت اَذَه وب ُداَرُي ٍديِْقَتلا

 [1/1] . بّيكْلا نِم ريك يف ُفَرْعُي اَل ُلْوَقْلا اَذَه

 ٌدَسَجْلا وأ طََف ُحوُرلا َّوُه لَه «ِناَسْنِْلا» ىَمَسُم يِف ٌنماَتلا َعَّراَتَت ماودك ١

 [ة 11 . اًعيِمَج نقلا حوُرلل مسا ُهّنَأ ٌحيِحّصلاَو ؟ُطعَمْف

- 

 َداَرَأ ْنِإ :ٌةَميِدَق مَجْعُمْلا تفوُرخ وأ ٌةَمِيِدَك فوُرحْلا َّنِإ :لْئاَقْلا ُلْوَق ة؟و9

 َدِإَف ءأطخأ دقق َنّيَعُمْلا َفْرَحْلا َداَرَأ نِإَو ءٌحيِحَص اَذَهَق اَهَسْنِج
« 

4 

11 ] 

 ِءاَمْسأْلا ٌةَميِسَن َيِه يتلا يِناَعَمْلا فور هب ُداَرُي هٍِفْرَحْلا» ظْمَل ”ة؟هه
 ٍةَهِبْشُمْلا نوجا ءِسيِفنَتلا ْيَفْرَحَو مْرَجْلاَو ٌرَجْلا يفوُرَح لْثِم ٍ؛ٍلاَعْفَأْلاَو

 ِبُتُك يف ٌةَفوُرْعَم امنا هن اَهَل فول ِهِذَمَو كاَهَتاَوَحَأَو َّنإ» ُلْثِم ؛ٍلاَعْفَأْلِل

 2 - هو 0 لي -ٍ 24ه نإ ضد عم اف

 لَو « صيصختلاب ٍةاَحّنلا يفرع ىلإ ٍةْعللا نَع ُلوُقْنَم انه مرخلا مج

 نافيألاو تو سلو ءاشألا 02 كيسقفللا يف ٍفْرَحْلا ْظْفَلُ

 يف ٍةَروُكْذَمْلا ٍوُرُحْلاَك ؛ "”ئاَمْسأ َيِهَو اًفوُرُخ ىَّمَسُت ِءاَجِهْلا َفوُرَحَو

 1٠١[ 104/111 .ِةَمِلَكْلا ُفْرَح َوُه يِذَّلا ُفْرَحْلا َوُه اَهاَمَسُم َّنَأِل ِرَوَّسلا لِئاَوَأ

 ْمُتْفطَن :َلاَمَك ءِياَر :اوُناَقَق ؟دْيَر نِم ياّرلاب َنوُقِطْنَت فْيَك :ُهَباَحُص أ ُليِلَحْلا َلَأَس اَذَهِلَو )١(

 .«هز) ُفْرَحْلا اَمَنِإَو ءمشالاب
 0( *هال/7١) ىواتفلا عومجم ٠ كر نأ يه و ِءاَجهْلا فوُرُح ىَمَسُت يتلا و هذه نأ ليك وم



 5م ةيوحنو ةيوغل دئاوف
 فدعا

 اَدِإَف ءاَهِب ٍلوُسَّرلا باي ٍلْجَأِل اَهْيَلِإ َنوُمِلْسُمْلا ا اَمَنِإ ُهّييَرَعْلا ”ة؟ةو]

 ِتاَنَّلَعُمْلا تاكشا َّيِلِهاَجْلا ِءاَرَعْش ِةَلِزْنَمِ ِةيِبَرَعْلا ٌلْهَأ ناك لضألا نَع ضرع

 [1/ 1*1 .ِراّثلا ٍبطَح نم ْمِهِوْحْنَو عْبَسلا

 .ٌراَبْحِإَو ءٌرْمأْلا هيف ٌءاَسْنِإ :ٍناَعْوَن مالكلا 59.
 ع

 ِهدوُجْسَو هِعوُكُ يِف ُلوُمَي لي هللا ُلوُسَر َناَك» 5 ٌةَمِياَع . كلان
 خحبَس» : ُهَلوَق يِنْعَت 20«نآدُمْلا ُلَوَأَتَي يل ْرِفَغ 0. 3 مُهَّللا كِدْمَحب كِدْمَحِب .هِ و 2 ألا كن 200

 هس 7 هذآ

 .[7 :رصنلا] 4 اَباَد ناك كي هرفعتساو كير دمحم

 َمُهَق ُهُليِوأَت َسْيَل َعَقَو اَذإ وب ٍرَبْخُمْلا رْمألا ُنْيَع 2 ُهَليِوُأَتك : :ٌراَبْحِإْلا و

 [1/لا/ /1*] . هاّنعَم

 0 «ةتيدغت ْذَعُتَو لغِفْلا ىتعَم َلْعفْلا ُنْمَضُ ُرْمَصَت ُبرَعْلا 55:1]

 لاشي كَلط دّتل» :هلؤق يف َنوُلوُقَي امك .ٍضغب مم موقت فوُرُحْلا ضب لع
 :فصلا] #ّط ّلِإ فراَصنأ َنمَيو ْءِوِجاَعِي َعَم : : يأ ؟[14 :ص] «وِجاَعي كإ َكِيصمَ

20 

0 

 . َكِلَذ وُحَنَو ءىللا عم : يأ ؟[1

 اًهَعْمَج ُنَمَضَتَي ِةَجْعَّنلا ُلاَوُسَك ءِنيِمْضَتلا نِم ِةَرْصَبْلا ٌةاَحْن ُهَلاَق اَم ُقيِقْحَّتلاَو

 امِعَيأ َىِلا ِنَع َكتْوبِتقَل ودا نإو» :ُهلْوَق َكِلَذَكَو ءدِجاَعِن ىَلِإ اَهّمَضَو

 هيرصتو#» : ُهَلْوَق َكِلَذَكَو ءكَنوُدُصَيَو كَنوُعيِزُي ىَنْعَم َنُمَض [/» :ءارسفا] « كليا

 َكِلَّذَكَو يضل ُهاَنْيَجَن ىَنْعَم ّنَمَض [ا/ا :ءايبنألا] 02 3 تريلا رولا نم

 . "”ةَريثك ُهَرِئاَظَنَو ءاَهب ىَوْرُي َنُمَص [1 :ناسنإلا] ههدّمأ ُداَبِع اي ُبَرْمَي» : ُهَلْوَ

 .(588) ملسمو ء(4م170) يراخبلا هآور )غ0(

 :4؛ضعب ناكم اهضعب فورحلا لامعتسا يف باب» يف ة ىلاعت هللا ٍهمحر ينج نبا يوغللا لاق (؟)

 .هلود هفقوأو هنع باوصلا دعبأ امو ةضفلا نم اًجذاس اًلوسغم سانلا هاقلتي باب اذه



 ل مالسإلا خيش لئاسرو 8قواتق بيرقت م ا.

 يح بي رشن : نم تاَرطضا هيف تيرلاف ال5 :5تيرقت اذنهف كش ال يو ل لاق نمو

 [1/1] .ةكرحو

 © تيم َمِْم ادي كك ٌقَديْأط :ىَلاَعَت هلْؤَق
 0 ىَلَع َعَقَنِل 0 0 اًهِوْساَو َّنأ) َنْيَي ّلْصَمْلا َلاَط [*5 :نونمؤملا]
 . اهب هديكأتل

 4ك ماوشسرو هللا دداحي نم مَن اًوملمَي ّملأ» يلح كتاكيت

 هم 2000 7 َمئاَطَو ٍجاجّرلا ُلْوَق اذه «(ّنأ) َداَعَأ ٌماَلَكْلا َلاَط امل «[5* :ةبوتلا] «َمتَهَب
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 طرت هل 1 10

 . اهي ذخ ىلع ذو ييزفلا نجلا تتأت «تتازج نلف نم يك
 ُْس : هناحبس هللا لوقب كلذل نوجتحيو «عم ىنعمب نوكت (ىلإ» نإ : نولوقي مهنأ كلذو -

 ا عب (يف) َّنِإ :نولوقيو هللا عم :يأ ؛[01:نارمع لآ] «ونَأ لإ راض
 :نولوقيو ءاهيلع : يأ ؛[ا7ل١ :هط] < ٍلْخَتلأ عج يف مَئِلَم» :همسا َّنع هلوقب دوجتحيو

 .اهيلعو اهنع :يأ ؛سوقلاب تيمر :مهلوقب نوجتحيو «ىلعو نع ىنعمب ءابلا نوكت
 .هنودروي امم كلذ ريغو

 عضوم نود عضوم يف ه هانعمب نوكي هنإ :لوقن انكل ءاولاق امك كلذ نوكي نأ عفدن انسلو

 .الف لاح لك ىلعو عضوم 7 يف امأف ءهل ةغوسملاو «هيلإ ةيعادلا لاوحألا بسح ىلع

 ترس :لوقت نأ هيلع كمزل اًدّيقم ال ءاذكه الْفُع لوقلا اذه رهاظب تذخأ نإ كنأ ىرت الأ

 .«ورمع يف ديزو «هيلع :ديرت تنأو «سرفلا يف ديز :لوقت نأو ءهعم :ديرت تنأو ءديز ىلإ

 وحنو «هنع :ديرت تنأو ءديزب ثيدحلا تيور :لوقت نأو ءةوادعلا ىف هيلع :ديرت تنأو

 .شحافتيو لوطي امم كلذ
 :هناكمل ةعاتشلا مازتلا نمؤيو «هيلع لمعي اًمسر كلذ يف عضنس نكلو

 برعلا نإف ءرخآب رخآلاو رحب ىَّدعتي امهدحأ ناكو ءرخآ لعق ىنعمب ناك اذإ لعفلا 1
 كلذلف «رخآلا كلذ ىنعم يف لعفلا اذه نأب اًناذيإ ؛هبحاص عقوم نيفرحلا دحأ عقوُتف عستت

 هليل مُكَآ ليل :- همسا َّزع هللا لوقك كلذو ءهانعم يف وه 0
 :لوقت امنإو ؛ةأرملا ىلإ تثفر :لوقت ال تنأو [1417 :ةرقبلا] 4مُكيَض ّلِإ كَم ايلا
 (ىلإ)ب تيضفأ يّدَعُت تنكو ءءاضفإلا ىنعم يف انه ثفرلا ناك امل هتكل ءاهعم وأ اهب تثف

 .هانعمب هنأ اًراعشإو اًناذيإ ؟ثفرلا عم (ىلإ)ب تئج «ةأرملا ىلإ تيضفأ : كلوت
 ال» هرثكأ عمج ول هلعلو ءهب طاحب داكي ال اًريثك اعيش ٌنفلا اذه نم ةخللا يف تدجوو :لاق

 لصف هنإف «هب سْنأو هلبقتف هنم ءىش كب ّرم اذإف .هقيرط تفرع دقو ءاّمخض اًباتك ءاجل «هعيمج

 .7:6/9-017) صئاصخلا .اهيف ةهاقفلاو اهب سنألا ىلإ وعدي ءنسح فيطل ةيبرعلا نم



 0 ةيوحنو ةيوغل دئاوف
 جا اذار

 يف اَمِديِكَأَت ٌدَح ىَلَع دولا َيِه ذإ َنأ»ب ٌةَيِئاَرَجْلا ُةَلْمُجْلا ٍتَدْكَأ مث 22 2001 #8 2

 َنيِسْضْلا رجل ٌعيِض ال نإ ةركَّصضلا ْأوُماَقَو بككلاب توْكَسَمُي َنيِدلاَرظ :ىَّلاَعَت هلْؤَف
 17١[. :فارعألا] ©

 هنأ كا 2 0 خدم َلِعَع ِ ا : ثيلتو

 0 0 ٍنَِْنْعَمِل ِناَدوُصْفَم داتيكأت اَمُهَف ء[04 :ماعنألا 46 ٌمِصَت ٌروَُع

 ْنَم» ديكأت َرْيَغ «َنإدب [04 :ماعنألا 46 معَ ُدَوُفَخ» :ِهِلْوَق َديكَأت ىَرَت

 5-5 ُهَل 46 ٌمِسَي ٌروُفَع هَنأَك حلصأو ءوِدَسِب نِم بات مش قاده اءوُس مُكَنِم

 . ٍبَرَعْلا ماَلَكَو ِنآْرُمْلا يف ٌريثك َوْهَو ءوب َءاَفَح ال ٌرِهاَط اَذَهَو

 4اميو5 انك رمل اير اولاَك نأ الإ َرُمَكْوَق نك اًمو» :ىَّلاَعَت هلؤَم اّمأَو
 .ءْيَش يف ٍراَرْكَتلا نِم َسْيَل اَذَهَف ١47[ :نارمع لآ]

 :مورلا] 4 وب نس مهي عي 93 ٍلبَق نم ا اوئاَك نإوؤ» :ىَلاَعَت هلْؤَق انآ

 ٍلْبَق نم اوُناَك نِإَو :هبِف ىَتْعَمْلاَو «ٌقيِقَد ىَنْعَم ُهَتْحَت لب هِراَرْكَدلا نم َسْيَلَق 21

 هِلوُدْنِل ٌةَيلْبَف : ناَكّيِلْبَق اَنْهَف «َنيِسِلْيُمَل ٍلوُزُنلا 0 ا

 ءِتْفَوْلا َكِلَد ىَلَع اَمُدَقَتُم ْنوُكَي ال ْنَأ ِنّيَعْمْلا 8 َكِنَذِل ةّيِلْبَقو ءاّمَلظُم
 َلْبَقَك ؛ِهِتْفَو نع وِرُخَأَتِل اَسْأَيَو ءايئْرَم 4 ىدقي انأب هضاب ةلوكل لك وشب

 [؟0704- 5/1 .ٍلاَرْنِإْلاَو ٍءيِجَمْلا ُْفْوَظ ِةَيِ ةَيناَكلا 5 «ِسْأَيْلا 3 ىَلوألا

 ٍةَماَعْلا ُضْعَب ِهيْمَسُي اَم َّوُه نيل ءيئعْلا يف يِذَلا قوقل َوُه ُبْيَجْلا مك#.؟ ]

 [157 /11/] ةاعرمتو مفاوتلا حقول بزتلا مّدَقُم يف نوي ماوي ابيَج
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 امْسَأْلا ُبَراَقَتت اَمك قَبَراَقُمْلا ٌضْعَب َةّيَرَعْلا ُبِراَقُت ُةَيِرْبِعْلا ظاَمْلَأْلا |

 .ربكألا 0 يف
 تْدَجَرَف «باَتكْلا لْمَأ ٍةَمِلْسُم نِم ِةّيرْبِعْلاِب ٍةاَرْوَّتلا طاَمْلَأ تْعِمَس دَقَو

 نِم ٌريثك َلاَقَك ءاَهُمْهَك ِساَّنلا ىَلَع َلَضْعَأ اميَو ءةروأ ام ٍلكْشأ نم يه :خيشلا اهنع لاق دقو (1)
 .ٍديِكَأَتلاَو ٍضْحَمْلا ريركتلا ىَلَع ُهَّنِإ :ريِسْفَتلاَو باَرْعِإْلا لْمَأ



 هد مالسإلا خيش لئاسرو قواتق بيرقت قم نم اخ
 هته تتحسس 145

 ٌيِرْبِعْلا مهِماَلَك نِم اًريِثَك ْمُهْفَأ تْرِص ىَّنَح ءِبْراَقَتلا َةَياَغ ِنْيَكَبِراَقَتُم نْيتعْللا

 . ةّييرَعْلاِ ٍةَقرْعَمْلا ِدّرَجُم

 نِإَو ءاَمِيْيَعِب وأ اًْلْعِم وأ ِنآْرُقْلا يِئاَعَمِ ٌةَيِراَقُم ام : ٌةَحِيِحَّصلا يِناَعَمْلاَو

 ١9/1 -٠٠١[ . ٌةَميِظَع ِصْئاَصَخ يناَعَمْلاَو ِظاَقْلَأْلا نم ٍنآْرُقْلا يِف َناَك

 ُسْنِج َيِه يتلا ِةّمَأْلا ىَلِإ ٌبوُسْنَم لضألا يِف َوُه (ْيَمأْلا» اَمْنِإ 35-5 ]
 اَمُك َةَباَتِك وأ ٍةعاَرَق نم ٌصَقخُمْلا ملِعْلاب ٍسْنِجْلا نع ريمي ْمَل نم َوُهَ ملا

 نم مُهُرْيَغ هب ُصَمْحَي اَمِي مُهْنَع ِرِيَمَتُم َرْيَغ ِةَماَعْلا نِم َّناَك نَمِل ٌيّماَع لاقي

 نيا رعاك يلع ينال[ ا[ :رالا نر قنا :َليِق دقو ءموُلُع

 م عع © صر

 ةيمآلا هذه ت

 .ةوركم َوُه اَم اَهْنِمَو - ب

 . لضفأْلا ُكْرََو ٌصْقَن َوُه اَم اَهْنِمَو - ج

 ِباَب يف ُءاَمَمُفْلا ِهبْمَسُت ٍنآْرُمْلا نِم م اَنْيَش ْأَرْقَي ْمَل وأ َةَحتاَمْلا أَرْقَي ْمَل نَمَق

 ىَلَع َرَتَق اَذإ ِهْيَلَع ُلُجَّرلا ُبَقاَعُي ٍبِجاَو ُكْرَت َوُه اَم اَهْنِم ُهّيْمأْلا هِذَهَن
 . هكَرتق مّلعتلا

 2 وك و 25 سمه

 :ةرتفتجتاو 4 4 00 َنياَمأ 1 بككلا توملتي ال َنْول مهيت»
 ِدَرَجُم ىَلَع ٌرِصَمَْي لَو هوب لغتي ل مالك هَ ل نم قص ذه

 ُهَنَواَلَت اوك هب لغبتإ نازقلا َلَرَن :ُيِرْصَبْلا ُنَسَحْلا َلاَق امك ههِتَواَلِت

 يف ْمَّلُكَتَي لب «ٌُهَمْفَي لو اهرزَخ أ نازقلا فرش اد ب دَق اَنُه ُّمَأْلاَف ءاَلَمَع

 .اًنَع ٍلوَمْلا نم ٍرِهاَطِب ملل



 8 ةيوحنو ةيوغل دئاوف

 هي ع -

 5 ةضك الا نازقلا نو اري ال قزلاك ؛نلتكألا لضفألا وع ام اهْنِعَو

 .هيلع ٍبجاَوْلا َراَدْقِم اّلِإ ٍةَعيِرَّشلا نم ُمَهْقَي اَلَو ءوب ُقّلَعَتَي اَم اّلِإ ُهْنِم ْمُهْفَ
 نةيانسلاو ظضلا وك 0 باَتِكْلا :يأ  اَهْنَع ىَنْغَتْسُي ْنأ َنَكْنَأ نإَو

 2 5 2 عوم د حشا فذ مر 3 ىو

 ناك ا يو ءاَهِرْيَغ نِم موُلُعْلا َلاَمَك ُلاَنَي ٌتْيَحِب ِةّيْلُكْلاِ

 ني َنِدلا» :دهيِف هللا َلاَق ل ءَلَمْكَأَو ُهَل َلَضْفُأ اَذَه
 4 ّس هه ه- َّ م مم ليه ص هو يم

 00 «ليجإلاو ٍةسرْوَتلا ىف ْمُهَدنِع اًبونكم ءهَنوُدَي ىِدَلا تمتألا ّىَنلأ لوُسَرل

 ماما هن «ٍبْلَ ٍرْهظ نع ٍةَءاَرِقْلاَو لا ِدْقَف ٍةَهِج نِم ْنُكَت ْمَل ُهتَيَمَأ َّنِإَف 4[

 هللا َلاَق امك ءاَبوُبْكَم أ اندر هلو تشكي ل هنأ قوق ني ناك امو ءاَذَع ىف ةَيَألا

 .[48 :توبكنعلا] «تكليعيب ُهَطْحَت اَلَو بنك ني وبه نم ْأوُلْتَل تك امو» : هيف وشعب يد 2 مل طمس :

]١ 75 ١/6 



 اا فلا و اف ا وق ل تبلل نك

 تل دسسس تح
 ٌعِراَشلا اَهَدَقَن ُةَيِعْرَش ٌءاَمْسَل ٍةَغّللا يِف لَق)

 (؟ِةَفَّللا يِف اَهاَمَسُم نع

 ٍةَعّللا يِف لَه :ُنماَّنلا مْ :ٍناَميإلا ٍةَلَأْسَم يِف ماَلَكْلا ب ع فضلا

 يل اين يأ هقكْللا يف اَماّمَسُم نع ٌعِراَّشلا اهل ةيِعْرَش ا

 ىَنْعَم يِف ال اًهياَكْحَأ يِف َداَر َعِراَّشلا ّنِكَل ٍةَعْللا يف ِهْيَلَع تن 0

 ؟ِءاَمْسَأْلا
 ا

 يِف ٌةَيِقاَي اَهّنِإ | ٌحَحْلاَو ٍماَيَّصلاَو ٍقاَكَّزلاَو ٍقاَلَّصلا 8 يف اوُلاَق اًذَكَمَو

 :اهياكشأ يف َداَز ْنِكَل يرَمَللا اَهاَنْعَم ىَلَع عراّشلا مالك

 وَ * 0

 ِبْلَقْلاِب ُلصْحَي َكِلْذَو ءِقيِدْضَتلا ُهّرَجُم َوُه َناَميإْلا نأ :ْمُهُدوُصْفَمَو

 كاملا

 َيِهَف ِءِفْرْعْلا ٍلْمَأ فُرَصَت اهيِف ذ َفَّرَصَت َعِراَّشلا نأ ىَّلِإ ةَنِلاَت ٌةَفئاَظ ْتَبَمْدَو

 . ةّقيِقَح عراشلا ٍفْرُع ىَلِإ ِةَبْنلاِبَو ُزاَجَم ٍةَعللا ىَلِإ بسلا
 ال َةَدِّيَقَم هم ١ نأ : ُنيِقْسّتلاَو

 هبا ُحِح بيثلا لع ليدل :ىلاَعَ ِهِلْوَمَك ءاَهَرئاَطَن ُلِوْعَتْسَي اَمُك ةَمَلظُم
 .ِتْبْلا ٌجَح َوُهَو ءاضاخخ اخ َرَكَرَف [87 + نابع لآل

 نا وا وع ا
 ومو ب؟< مك



 2 تاغللا لئاسم

 اف

 :َلاَق اَذِإ ُرِعاَّشلاَو

 اًرَمْعَرُمْلا ٍناَمِرْبُرلا ّبِس َنوُجْحَي رو هل واخ يوض نو ديَوشأَو

 َرَمْعَرَمْلا ِن
2 

 . ةفاض

 َئ م سعو < زًَ
 ا دَقَو علا امْلَكَتُم َن

 اًضإلا ِهْيَلَع ا ضْوصَخمْلا ّجَحْلا َكِلَّذ َّنأ ٌموُلْعَمَو

 «ةفاضإلا ِهْيلَع لد :وب هللا أ يِنّلا ةموصخملا ُجَحْلا َكِلَذَكَف

 مج ُهَّنَأ ُنّيَبَت ِدْهَعْلا مال تناك :كْيَلَع ضْرَ ّحَحْلا :َلِيِق اًذِإَ ما

 اَهِرْيَح ٌةَداَيِز سْفنلا ٌةاَكَرَو ءُسْفَنلا هب وُكْزَت اَمِل ْمْسا َيِه :«ُةاَكَّرلا» َكِلَذكَو

 لاَ امك ؛ٌسْنَّنلا هب وُكؤَت اَم مظغأ نب يناثلا لإ 0 اهرش تاَعْذَو

 رت َكِلَذَكَو ٠6 وخل هاي ميكرتو مُهرْهْطت ُهَمَدَص عهوَمأ نم ْدْح :ىَلاَعَت
 4 هو يم وحجب برع

 نيكس قران دو 3 6 1 لدن لزج لا لاق لو 0

 :رونلا] 4« ع

 َنِكِرْمَمَلِل لَ طو» : ىَلاَعَت َلاَق «ولل يذلا ٍصاَلْخِإَو ٍديِحْوَّتلاِب : اًهِتاَكَز لْصأَو السر

 ٌديِحْوَتلا َنيِرّسَمَمْلا ٌدْنِع َىِهَو [7 «" :تلصن] 4 ةرَكَرل نوني د3 1 ال َنيِدَّل ©

 1 ٌةَضوُرْفَمْلا َه ا اًماّمَسَو ٍبِحاَوْلا َراَدْقِم ل يلا َنّيَب دَقَو

 .ِدْهَعْلا لجل اَهْيَلِإ ُفِرَصْنَي ماللاب فمع اذ ٍةاَكَّزلا

 لْثِم 00 ىلإ كلذ نوْيَسْتيَو ةرلقت فاكلا لهآ نركي ام ءامْسألا نمو
 كِهوُجَوي اأوُحسماق اًبَيِط اًديِعَص ْاوُمَسِيَتَص» :َلاَق ىَلاَعَت هللا َّنِإَف ؛(م ُهَمَّكلا» ِظْمَل

 َىَكّللا يف ف ِفوُدْعَمْلا ٌماَنْعَم يف ليشتسا وعلا ظَْلَق 2[ :ةدئاملا] 4ع 5 مُكَيِديأَ

 ٍظْفَل َراَصَق نم يِدْيَأْلاَو ِهوُجُوْلا حْسَمِ 3 0 ,"اديِعَّصلا ٍمُمَيَِي َرَمَأ ُهّنَِف

 .ضرألا هجو ىلع دّعصت ام لك وهو ءديعصلا دصق :يأ )١(



 هلاك مالسإلا خيش لئاسرو يقواتف بيرقت م-
 ححتتتسا 1م[ يج

 تل خ |ح

 ١ م( ج2[ سرت هس هوم ماق هل 022210 هع و هت

 2 0ك 00

 .ِهِلُسَرَو ِهِبتكَو ِهَيكِباَلَمَو هللاب ِناَميإْلاِ اَدّيَقُم هب َرَمَأ «ِناَميِإْلا» ظْفَلَو
 ه-

 :نيفلاعلا تول 0 (مالْسِإْلا» ظْمَل َكِلَذَكَو

 دّيَعَم َدَيَمُم اِرْمُكْلا» ظْنَل َكِلَّذَكَو

 ٌدوُحَأَم ُهَّنِكَل وب 5204 كت ُبَرَعْلا نكت ْمَل ُهَّنِإ :َليِق دق ِقاَقْثلا» ْظْفَل ْنكَلَو
 20 22ج ص م

 ٌءاَمْفاَت ُهْنِمَو ءْتَتاَم اذإ ةّباَذلا تَقَمَن ِهْنِمَو َجَرَح هبْشُي َقْعَت َنِإَف ؛ْمِهِماَلَك نم

 ىف اعَقَت قلبت نأ َتَعطَتَسأ نوع :ىلاشت َلاَق :ضذألا يف قَفْتلاَو ٍعوُبْرَْلا

 هما م هع 57

 هلوخد دعب « اًئطاَب ِناَميِإْلا نم َّجَرَح يِنَّلا وه ُنِفاَنُمْلاَق لدم : ماعنألا] ضر

- 

 .ِناَميِإْلا نم ُقاَقَن ُهّنأب َقاَقْتلا َدّيَكَو

 َوُهَو ءاَهمِرْيَغِب ٍساَّنلا ٍباَطْخَك ِءاَمْسأْلا ِهِذَهِب ٍساّنلِل ِهِلوُسَرَو هللا ُباَطِحَن
 هم و

 .ة ولأ لوسي ىالقما ل قيفاح دا يقم باطخ

 اَهّنِإ :ُلاَقُي اَلَق ءاَمْيَلَع َّلَد ُمْساِلاَو ءٌصْئاَصَخْلا َكْلَي ُلوُسَّرلا َنّيَب دَقَو

 هْجَو ىَلَع لمغُتْسُأ اَمْنِ مسالا لب ءمشالا َنوُد مُكُحْلا يف َديِز ُهَن 37 0 دم

 «ةرلَصلا امِقَوِط :َلاَق امن ومر انظم لكفتنتي «عِراّشلا ٍداَرُمِب ٌّصَتْخَي

 ىَلِإ اًكِرَصْتُم ُكيِرْعَتلا َناَكَف ءاَهب َروُمأَمْلا ًءاَلَّصلا مُهَمَّرَع ْنَأ َدْعَب اه" ؛سنوبل

 .ءاهقفلا ةيمست هذه لب هُّهْنِم يِدْيَأْلاَو ِهوُجُوْلا حْسَمل بارتلا دصق ّمسي مل عراشلا نأ :يأ )١(
 ىرجم يرجي :مّميَّتلاو .دصق :يأ ؛اًّرمأ ٌنالف َّمأ )57١/8(: «نيعلا» هلك ليلخلا لاق

 اوُمَتيَت الو» :ىلاعت لاقو «هانمعطأف كدنع ام َبيطأ ْمُميَتو ءائَسَح اًرمأ ْمّميَن :لاقي .يحوتلا
 ديعّصلاب ميلا .هب اوقّدصتتف مكدنع ام ًاَدزَأ اَوَتَوَتَت ال :يأ ؛[777 :ةرقبلا] 4ُهْنِم َتيِحلآ
 حْسَملل اّلعِف ةّماعلا هاوفأ يف ٌعُمَيَتلا راصف ءديعّصلا بيطأ اًوَحوتت نأ :ىنعملاو .كلذ نم

 .ها.بارلاب ْمَمْيَت :نولوقي مهّْنِإ ىّتح ءديعّصلاب

 خيش ءالك دكؤُي اذهو ءديعّصلاب حُسَّملل العِف ةماعلا هاوفأ يف ُمُميَّتلا راصف :هلوق لمأتف
 ٍنْيدَيِلاَو ِهْجَوْلا حْسَم ال ءيخوتلاو دصقلا :عرشلاو ةغللا ناسل يف مميتلا نأب مالسإلا
 .ٍباَرّثلا



 كك ل 1 ا 5 ا ئ--  ا 2 تاقللا لئاسم

 [س١-594/0]  .ُهاَتْعَم َنوُفِرْعَي اَل مُهَو ٍةاَلَّصلا ظْفَل دري ْمَل ءاَهّئوُقرْعَي يلا ٍةاَلَّصلا

 ه5 2

 (عضولاب يناعملا ىلع ةلاد ظافلألا)

 ال عضولاب يناعملا ىلع ةلاد ظافلألا نأ ىلإ روهمجلا بهذ تق. ]

 [؟81ا//؟ كردتسملا] .اهتاوذل

 ه2

 ( ةيزاجملاو «ةكرتشملاو ,ةماعلا ةئطاوتملا ءامسألا يف لصف)

 ةقيقح نييمسملا ىلع ايرج اذإ نيمسالا نأ ةيردقلا نم موق معز #3.4]

 .طلغ اذهو .رخآلا هقحتسا تافصلا نم امهدحأ هقحتسا ام لك ناك

 [؟41//؟ كردتسملا]

 هم هم

 (ةهجولاو هجولا ىنعم)
 وكم القط :ِهِلْوَق َدْعَب «ٌَهَجَو الإ ُكِلَم ِءَيَس ُلك» :ىَلاَعَت هل 7.5

 كلير د قنا كل مق تلم نع َكَئَّدِصَي الو (©9 تكلل اريهظ

 ءَيَس لك وه 00 آ/ ركل اًهَلِإ لآ َعَم ُمَنَم لو © ديكر نم نيك اَلَ
 ؟ مه. 2 :صصقلا] 4( دوي لَو كتل هل ثم الإ ُكِلَ
 آ| آل» :ِهيْوَقَو َرَحآ اَهَّلِإ ُهَعَم َوْعدَي ْنَأَو ءِكاَرْشإلا نع يه
 ٍناَيْعَأْلا نم ٍهِهْجَوِل َناَك اَم اّلِإ ٌكِلاَم ِءْيَش ّلُك نأ َوُهَو ءِنْيَهْجَوْلا َرَهْظَأ
 .اَمِهرْيَغَو ٍلاَمْعَأْلاَو

 اَم اّلإ» :َلاَق ِةَيِلاَعْلا يبأ نَع َيِوُر
 .َدِحاَو اًمُهاَتْعَمَو .«هَنيِد الل

 ٍدْعَوْلاَك ؛ٍةَهِجْلا لم ٍلضألا يف َنوُكَي ْنَأ ُهِبْشُي (ِوْجَوْلا» َطْقَل نأ َكِلَذَو

 ْتْفِذُح ُهَّلْعِف ْنكَل ءٍةَمِّسلاَو ٍمْسَولاَو َقَلَّصْلاَو ٍلْصَوْلاَو َهَتّرلاَو ْنْرَوْلاَو ءْةَدِعْلاَو

 5 0-0 هو 27 مرر ام ع -
 : قواّصلا رفعَج نَعَو .ا(ههجو هب دير

 م 2 2 5



 ُهْنأَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت م
 ا ا ل ا ا ا ااا ااا ا لا ا

 ِهُجَّوّتلا ىَتْعَمِب اًرَدْصضَم ُنوُكَيَف «ةلُكألاَو لكألاك لْعِفْلا نِم ٌصححَأ َىِهَو اَمْؤاَن

 : ُرِعاَّشلا َلاَق امك ٍ؛ِدْصضَقْلاَو

 َلَمَعْلاَو ُهْجَوْلا ِهْيَلِإ داَبِعْلا ّبَر ِهيِصْحُم تْسَل اَبْنَد َهّللا ٌرِفْعَتْسُأ
 0 7 -- 34 ميو رمد أك يآ و ةامأاا ناعم ريب وف ؟ هةامسو و 22

 . ِهِرْئاَظَنَو "”ريمألا ٍبْرَض مُهْرِدَو 200قْنَخْل ١

 ٍ؛هجَوْلا اًَذَه تْدَرَأ :ُلاَقُي ءِناَوَيَحْلا ِهْجَّوَك ؛ُهَجَوَتُمْلا ُلِعاَقْلا هب ىّمَسُيَو

 . ةَيِحاَنلاَو ِةَهِجْلا ِوِذَه :ْيأ
 2و وم يي ( 14 اسس عم ءدعمر 4 ءسام يمرس 001 8

 ؛[5١1 :ةرقبلا] ولأ ُهَجَو ته أولو اَمنَيََك ُبِكَلاَو ُنِرْثْلا شو :ُهْلْوَق ُهْنِمَو
 يِف 0 اَهَّدَع نِإَو ل 1[ 2 َلاَق اَذَك

 0 2 02 56 عما 2 ا 1س كيرعلا يد 2
 امتي : ِهِلَوَف ىَنْعَم نأ َكِلْذَو ؛ٌرظن هيِف ِهْجَوِب ٍةَفَّصلا ىَلَع لدي دّقَو :« "7ِتاَفّصلا

 .قلخلا تاذ ال «قولخملا هب دوصقملا امنإف قلخلا ظفل قلطأ اذإف (1)
 .ريمألا ٌبوُرَضَم :يأ (0)
 .(197' 70 .ها .ظِلَغ دقق ٍِتاَمّصلا يف اَهَّدَع نَمَو :رخآ عضوم يف خيشلا لاق ()

 : ولأ ُهَِو َمَتَدطظ :ىلاعت هلوق يف لاق ثيح هلك نيميثع نبا ةماّلعلا تافصلا نم اهدع نممو
 ؛يقيقحلا هللا هجو هب دارملا : مهضعب لاقف .فلخلاو .ءفلسلا نم نورسفملا هيف فلتخا

 هيلإ متهجتا يذلا ناكملا يف :ينعي ؛وّكأ ُهَمَو متن :ةهجلا هب دارملا :مهضعب لاقو
 ؛يقيقحلا هجولا هب دارملا نأ حجارلا نكلو ؛ءيش لكب طيحم هللا نأل ؛كلذو ؛ِي هللا ةهج

 هجو لَبِق ىلاعت هللا نأ لي ىبنلا ربخأ دقو ؛هعنمي ام كانه سيلو ؛لصألا وه كلذ نأل
 ماشلا لهأو ؛لامتعلا ىلإ نوهجتي نميلا لهأف ؟نوهجتي مهناكم بسح نولضملاو *ناصملا
 نكل ؛ةهج هجتي لكو ؛قرشلا ىلإ برغملا لهأو ؛برغملا ىلإ قرشملا لهأو ؛بونجلا ىلإ
 مكنأ :ةيآلا ىتعم نوكي اذه ىلعو ؛هللا هجو ىلإ هجتي لكو ؛ةبعكلا مهعمجي يذلا هاجتالا

 ىلإ وأ «برغملا ىلإ وأ ءقرشملا ىلإ ءاوس هللا ىلإ نوهجنت مكنإف مكتالص يف متهجوت امهم
 .(8/8) نآرقلا ريسفت .ها. بونجلا ىلإ وأ «لامشلا

 تاءاقل] .نيلوقلا الك ىلع حيحص اهانعمو ءاذهلو اذهل ةلمتحم ةيآلاف :رخآ عضوم يف لاقو

 .[حوتفملا بابلا
 وهو ءاَّدج مهم رخآ رمألو «خيشلا هررق اَمِل ؛تافصلا تايآ نم تسيل اهنأ برقألا لعلو
 شا ُةَلْبَق َداَرْمْلا َّنأ َنِِفاَّشلاَو ٍدِجاَجُم نَع َرَكَذ هِتاَمّصلاَو ِءاَمْسَأْلا» باَتِك يِف يقهيبلا ّنأ
 هذه الّرأ دق َيِعِقاَّفلاَو دِهاَجُم نوكي نأ تافصلا تايآ نم ةيآلا هذه انلعج نم مزليف
 - اهلعجن مل اذإ امأو «تافصلا تايآ اولَّوأ دق فلسلا ّنأب ةلّوَؤُمْلِل ةجح نوكيف «ةفصلا



 هكا ١ ل0 772272727222225

 ىَنْعَمِب ءِدِحاَو ٍلوُعمَم ىلإ ىَدَْعَتَي اولسوي : يأ ءاْوَلَوَمَت : يأ ؛ وو تو سس - ع 0 هس ا 0-1 5 ََ *َ 50 5 ًَ 2

 اًهاَلَوَتَ
 1 كلاس سرب 2 #0 هر 1-2 5 يود 2#
 دقف ؟[58١ :ةرقبلا] # هلم 7 ُهَهَجَِو لكلو» :هِلوَق لثم «ةهجو» ظفل ام

 ْمَلَك ًةَحيِحَص ْتَكِرث اَهّنَأَو ءِدْعَوْلا َعّم ةدعولاك ؛وجَوْلاَك ٌرَدْضَم هنأ اًضيأ ّنَِطَي

 .كلذك سلو ءاهللاف ثذحت
 وأ ٌةَهِج ُلُكلَ :ُلاَقُي َناَكَو ءُةَهِجْلا َوُهَو ُهواَو ٌتَفِذَحَل اًرَدْضَم ناك رت كا

 وْحَنَو ءوَحْبَلاَو ٍةَعْدِبْلاَو َقَلُبِقْلاَك :ليغفملا ىَنْعَمب انه ُةَلْعِفْلا اَمَّنَِو ةَجَو

 00 ام :ةَعْدِبْلاَو وْيَلِإ ةَْجوُت ام :ةهجولاو ءَلِبْفُتْسُأ اَم :ةَلْبِقْلاَك ءَكِلَ

 رهو امنإ فلشلا نأ 0 ْفَّذحُت ْمَلَو ٌّعَص اَذَهِلَو ؛حِبُد اَم :ُةَحَْذلاَو

 ا ءامشا كف. ءاههبشتااكو ٍتاَنّصلاَك عال 7 قب نم ا 0
 ص

 كف

 ليِلُد الق - "”ةَهجاَوُمْلا نم ٌقَئْشَم ةجَوْلا نإ : ضْعَب ُلْوَق 0

 : بابل اَذَه .

 # ْيَر َدْنِع مرْجَأ هُهَلَه نسي َوُهَو هلل ءهَهَجَو ُهَهَجَو َمْلَسَأ ْنَم م ٌقَب» : ىَلاَعَت ِهلؤَق

 .[١1؟ :ةرقبلا]

 ىِذَلِل َىِهَجَو ٌتْهّجَوط :ِةاَلَّصلا يِف َنيِنِمْؤُمْلاَو اَنّيِبنَو ٍليِلَحْلا ُلْوَقَو - ب
 . 174 :ماعتألا] 0 تنيكرثملا تنم برم أَن 3 0 تّصيألاَو توسل ٌرطَع

 َساّنلأ ٌرطَف ىلا هللا َتَرظِو ًاًئيِنَح ِنْيلِل َكَهَجَم َرِقَْتظ :ىَلاَعَت هلؤَقو َج

 اةو :مورلا] اهي

 .مهل ٌةجحح كلذ نوكي الف تافصلا تايآ نم -

 كلذ ىلع صنو )5/١(. ةيهقفلا لئاسملا .ةهجاوملا هب عقي ام هجولا :ءارفلا ىلعي وبأ لاق )١(

 . مهريغو ةفر فلا يقرخلا رصتخمل هحرش يف يشكرزلاو ةةنر ينغملا بحاص



 .ُهَهَجَو َماَقَأَو ءُهَهْجَو َهَجَوَو ُهَهْجَو َمَلْسَأ : ٍظاَقْلأ ُهَتاَلث هِذَهَ

 :ْيأ ؛1[7١4 :ةرقبلا] (َُهَجَو ْمْلَسَأ :ىَلاَعَت هلْوَق يِف َيِرسمملا ؛ اَمَدَق َلاَق

 .ولل َعَضاَوَتَو َعَضَح :لبق دَقَو

 ئذلا هُيِلَوَتَو ةذِضَق ره ُهَهَحَو نإ ؛مِزاّللا م الْسإْلاب ُقيِلَي :ُتِلاَثلا اَذَهَو

 اًضْيَأ ُهَعبَت ُهَبْلَك َهُجَوَت اًدَِق نلت كلم وه يل يق لع هَ ّوهَو هِلَمَع ُلْصَأ ّوُه

 َةَِطاَبْلا َءاَضْعَأَو ٌيِهاظلاَو َنِطاَبْلا ةلمع علشا دق ُنوُكَيَف ..ههْجَو ُهُجَوَت

 : ُهَلْوَق َوُهَو مِزاَّللا مالْسِإْلا يف اَمَك ؛هلل ةفلخ ول ل : يأ ؛ هلل ٌةَرِهاََظلاَو

 انبَر» :َليِعاَمْسِإَو َميِجاَرْبإ نَع ُهُلْوَقَو 061١ :ةرتبلا 40 لمْ تري ُتَمَلْسأِل

 . ًةَصِلُخُم َةَداَقْنُم : يأ ؟[178 :ةرقبلا] كل ٌةَمِلَسُم ٌدَكأ آَنيَي آَيَيرَد نِمَو كل ِنيَمِلْسُم اَنلَعْجََو

 يداَرإَو هِدْضَق هيِجْؤَت :َضْرَأْلاَو ٍتاَوَمَّسلا ٌرَطَق يِذّلِل ِهْجَوْلا ُهيِحْوَت َكِلَذَكَ
 ٍلَمَع ٍرْيَغ نِم ِوْضْعْلا ِهيِجْوَت ُدّرَجْمف اَّلِإَو ُهَرْيَغَو جوا ُعيْيَتْسَي َكِلَذَو ههِتداَبِعَو

 . اًنْيَش ٌديِفْي ال ِبَْقْلا

 ٍهِذَه َّنِإَف ؛ٌرَظَن ِهيِف اَذَهَو ِةَبْعَكْلا ُلاَبْقَيْسا :ِوْجَوْلا ُةَماَقِإَف :اًذَه ل

 ِهْجَوْلا ٍةَماَقإب َداَرُي ْنأ الإ ءِةَئيِدَمْلا يِف ٌْتَصضِرُق اَمّنإ دا هك كلا
 .وب ٌروُمْأَمْلا ُلاَبِْيْساِلا

 «ٍرِسْسس لك َدنِع مكمْوُجُم أوُمِقاَو :ىّلاَعت ِهِلْوَقِل اَنُه ٌعاَرنلا َمََو اَمّنَِ

 ال ُهَدْحَو ِهّلِل َلَمَعْلا ٌصّلْخأ نَم :ئأ ؛ُمَهْجَو مكَسَأ ْنَع لَب» :ىَلاَعَت َلاَق :هلقك ريثك نبا لاق )١(
 .ُهَل َكِيِرَش

 هلل هلل ضلخأ نت : لوُقَي دل ُهَهَجَو ملْسَأ نم َلَب» : ُمييرلاَو َِيِلاَعْلا وُبأ َلاََو

 ريثك نبا ريسفت .ها.ُهئيِد :َلاَق «هَهجول صَل همك نم نم َّقَبِج :ِرْيَبَج ُنْب ٌديِعَس َلاَقَو

86/1 ). 

 .«ًائينح نيل َكَهْجَو ْرِقأَتط :ىَلاَعَت هلؤَف يهو (؟)



 كك / تاقللا لئاسم

 كهجم رقاق :ىَلاَعَت هلق يفاّلْخب «[19 :فارعألا]
 نبل
 ٠*[ :مورلا] «اًفيِنح نيل

 ُهَنَداَرِإَو ُهّنيِد : ْيَأ ؟[88 :صصقلا] 5 و لإ ُكِلاَه 2س ٌُظ هلو

 ةهو «ىرخأ لوكفتلا نتإو «ةزا6:لعافلا نلإ كاضن ةدضفلاو + ةنكابعَو

 .ُههْجَو هب َديِرَأ ام : مُهَّلْوَق

 0 0 ؛[9١1 :سنوي] 0 را 1١7[( :ةرقبلا] هي ل
 روف يف 0 6 ع بْلكَت ىر دَق» : ِهِلْوَق يِف ِقاَمّتاِلاِب َكِلَّذَك ُهَّنَأ اَمَك ٌرِجاََطلا ُهْجَوْلا َوُه :6/4 :ماعنألا]
 15١[. :ةرقبلا] هَُرْطَس ْمُكَموُجُم الرق : ِهِلْوَق يِفَو ١44[ :ةرقبلا] 4 ِءآَمَسلَأ يف َكِهِحَو #0 0 213 طير راع هاء م

 َمِلْسُأ دفق كسا اًذِإَو ءِناَسْنإْلا ٌرِْئاَس ُهَعِبَت و اًذِإ َهْجَوْلا ّنكَل :اوُلاَق
 ِءاَضْعَأْلا نِم اَلَّوَأ ُهُجَوَمُمْلا َوُه ُهَنَأِل ؛ُهُرْئاَس َميِقُأ دّقَك َميِقَأ اَّذِإَو ءِناَسْنإلا ُرِئاَس م - وَ و 0 22 2س ى# كرس س ةىيكر منع

 .ٍبِلاَطلا ٍدِصاَقْنِل ِةَرِهاَطلا

 ٍصوُصُخْلا نِم ّمْسالا ُبِلْقَت يلا ٍةُيِفْرُعْلا ِةَقيِقَحْلا ِباَب نِم اَذَه لَه ْنِكَ

 هيف '7؟ةّيِمو للا و 1 ِباَب نِم َّوُهَو هلق هولا ٌةَقيِقَحْلا وأ موُمُعْلا ىلإ

 ناد
- 

 : عاَوْنأ هَل ةّقيِقَحْلا )00(
 ول ظفللا :يهو ؛ةّيوَقَللا : : اهدحأ

 سرتفملا ناَيَحْلا ىلع دسألاك «لضألا يجو
 فرعلا لهأ نأ :يِنْعَي ؛هتايمسم ضْعَبِب افرع صح ام :اًمِّدِحَو ةَّيِفْرُعْلا ةّقيِقَحْلا :يِناّلا
 . ةّقيِقَح عيِوجْلل اًهعضَو َناَك نإَو ءاهتايمسم ضْعَبِب ةريثك ءاّيْشَأ اوصخ

 «لوألا رجُم ُتْيَحِب ءِماَعْلا لامعتسالل 2 ىَلِإ َيِوَغْللا اهامسم نم تلَقتْنا اَم :ةماعلاف

 ىلع بدي ام لكل ةّعللا ٍلصأ يف تعضُو ةّباّدلا نِإف ِْفاَحْلا تاّذ ىَلِإ ٍةَبْسُنلاِب ةبادلاك
 .ريمحْلاَو لاَعِبْلاَو ليلا نم رِفاَحْلا تاّذب فرعلا لهأ اهصّصخف «ضألا
 قاَحّنلا حالطصاك «مهصخت يلا ا نم ء ءاَملعْلا نم َة ِةَمئاَط لكل ام :ةصاخلاو

 «رَبَكْلاَو ءأدتبملاك ؛مهتاحلطصم نم ءئشب دي اهوصخ ءاّمسأ ىلع مهريغَو «نييلوصألاو

 .لوُعُْمَمْلاَو ءلِعاَمْلاَو



 01  مالسإلا خيش لئاسرو يواتف بيرقت عم ١و

2 
 - 0-0 . ةصضصيصحس ةرعست مذعل

 الإ ُكِلاَم هْوَع ٌلك» :َلاَق >7 لو ىَنْعَم ُدوُعَي لضألا اَذَه ىَلِإَو
 قبو ©) نك اَيَع نع لقط :ِهِل ىِف َليِق دّق امك ء[48 :صصقلا] هو

 اَنَب ره :دهْجَو ةاَقب َّنِإَف ؟[00 5 :نمحرلا 4( راقألاو ٍلكَلل رد كيد ُدَعَ
 [1914 0 . ُهَتاَذ

 همهم

 (ىلع ىنعمب يف يتأت)
 :َلاَقَو ء[01 :هط] ب ٍلْخَّدلا عود ف ملف :ةتاحبس َلاَق ٠

 ال ةَقِيِقَح ٌيِبرَع ْماَلَك َوُهَو .(ىَلَع) ىَنْعَمب [13/ :نارمع لآ] ضر م ف أريج

 ٍناَميِ ُلاَمْمِيْساَو ءِلاَعْفألاَو ٍلاَوْقألِل ءَوالَصَك ُعْرَّشلا ُهَلَمْعَتْسا اَم َيِهَو ؛ةّيِعْرَش ةَقيِقَح :ُتِلاَّئلا -
 .ٍتاَعاطلا ّلُك َلَحَدَق «ناكزألاب ٍلَمَعَو ٍناَسْللاِب ٍقظْنَو , ناتج ِدْفَعِل
 .ٌقيِدْضَنلا :ِّةَّللا يف ناميإلاَو ءاَعَّذلا : ِةعّللا يف ٌةالَّصلاو

 يف يقيقحلا هانعم ىلع ظفل لك لمحن نأ :ماسقأ ةثالث ىلإ ةقيقحلا ميسقت ةفرعم ةدئافو
 عرشلا لامعتسا يفو «ةيوغللا ةقيقحلا ىلع ةغللا لهأ لامعتسا يف لمحيف ءهلامعتسا عضوم

 .ةيفرعلا ةقيقحلا ىلع فرعلا لهأ لامعتسا يفو «ةيعرشلا ةقيقحلا ىلع
 .(ه886) ىفوتملا «يلبنحلا يوادرملل «هققلا لوصأ يف ريرحتلا حرش ريبحتلا :رظنُي

 )589/١ 20794٠ حارسلا دمحأ .د «ينرقلا ضوع .د «نيربجلا نمحرلا دبع .د :قيقحت

 )7١(. (ه١155) ىفوتملا «نيميثعلا دمحم ةمالعلل لوصألا ملع نم لوصألا

 نم مسالا ُبِلْقَت يا ةّيِْرُعْلا ةَِيِقَحْلا ٍباَب ني (هجو) ةملك لَه :8ك خيشلا مالك ىنعمو
 ىلإ ء«هجولا وضع وهو «ةيلصألا اهتقيقح صوصخ نم هبلقت : يأ ؛موُمْعْلا ىَلِإ ٍصوُصُخْلا
 .بلقلاب هجوتلا وهو «يونعملا هجولا لمشيو' «ندبلا راج لمشيف .مودغلا

 ةجو ةاتعم هجولا نأ يأ ؟ةيووُدللا ةلاَلّدلا ِباَب نِم َّوُهَو ّةَيِقاَب ةيوُعْللا َةَقيِقَحْلا َّنأ وأ

 ؟ىلاعت هللا ىلإ بلقلاو ندبلاب هجوتلا وهو ءهجولا مزال ةيآلاب دوصقملا ّنكلو «ناسنإلا



 ومسح تاغللا لئاسم
1-1-1522 1 77 7 7 77 14 

 ِتِلاَكْلا يف ٌةَئِاَوَتُم اَهَّنَأَو ءِفوُرُحْلا يِناَعَم َقِئاَمَح َفَرَع نَم ُهُمَلْعَي اَذَهَو ءاَراَجَم

 [ 1 . ةكرتْسم ال

 ه0

 «ىَنْعَم ىّنْعَم ٍبَرَعلا ٍةََل يِف هل لعفلاو ٍةَمَِكْلاَو ٍفْرَحْلا ظفل)

 (ىّنْعَم ٍةاَحَّنلا حالطضا يِف ُهَلَو

 ْمّلَكَتَي لكي ْيِبّئلا َناَك يتلا ٍبَرَعْلا ِةَعُل يِ ُهَل ِةَمِلَكْلاَو ٍفْرَحْلا طْنل /5515]

 . ىَنْعَم ٍةاَحْنلا حالطضا يف ُهَلَو ءىَنْعَم اهب

 4بدَك الإ تلون نإ مهِسرْقأ ني حرت هَل 5 :ىَناَعَت ل ُهْنَِو
 ه :فيهكلا]

 هب ُداَرُمْلاَو الإ ٍةَمِلَكْلا طْمَل ٍبَرَعْلا مالكَو ٍةَنُسلاَو ٍباَتكْلا يِف طَق ُدَجوُي :

 مُهحالِطْصا ْن نأ نوط ني ءَكِلَذ َنوُفِرْعَي ال مُهُرَتْكَأ وأ و ٍةاَحْنلا نم َريِوكَف

 . برَعْلا ُهََل َوُه ٍِفْرَحَو ٍلْعِفَو مشا ىَلِإ ُمِسَقْي و مسم يف نرىهسم

 مك مُهْنِم ٌُلِضاَمْلاَو

 . موي دق م مالك اهب ملك

 يِف اَهُنِمْعَتْسَتَو ِةَماَّتلا ِةَلْمْجْلا يف َةَمِلَكْلا ُلِمْعَتْسَت دق ُبَرَعْلا :َنوُلوُقَيَو

 هليل الز ملل اقذك نزعل دلع يو اقف دعوز 1 .«النقا نوايا
- 

 )١( مقر كلام نبا ةيفلأ )8(.

 هدارمو «ليلقتلل (مؤي دق) :هلوق يف (دق) :كلام نبا ةيفلأ ىلع هحرش يف ىنومشألا لاق (0
 ال ءدرفملا يف اهلامعتسا ىلإ ةبسنلاب ليلق لمجلا يف ةملكلا ٌلامعتسا :يأ ؛يبسنلا ليلقتلا
 ١ ١ .ها.ريثك هنإف هسفن يف ليلق



 ُهْنَكك مالسإلا خيش لئاسرو 8واتف بيرقت وع اا
 تت 7تبتدو+ات سس ل ل تلتحاأ 94

 و

 ْماَمْنِإ هب ارم ٍلوُسرلا ماَلَكَو هللا مالك يف هنإف (ءاَضَقْلا» ْظْفَل اَذَه ٌريظَنَو

 ٌةرْلَصلا ِتَبِضق نه ادام لا َلاَق اَمَك هاَهَتْفَو يف َكِلَذ َناَك نإو :ةداَيعْلا

 4 رْثْبَسَص اذيكج :ِهِلْوَقَو ٠١[ :ةعمجلا] (وّللا ٍلْضَف ني أوكتبآو ٍضَرَأْلا يف أوُرشَتن

  0:ةرقبلا] 5٠١[.

 ِرْيَغ يف اَهِلْعِفِب اًضَتْحُم «ِءاَضَقْلا» ْدَطْفَل ادلع ِءاَهَقْقْلا نِم ٌةَفِئاَط 0 4

 طَق ُْفَرْعُي ال ُليِرْمَتلا اَذَهَو ْءِتْقَوْلا يف ُلَعْفُي اَمِب اًّضَنْخُم ةءادألا» طْنَلَو' ِءاَهَيْقَو

 نول 00 يف ِءاَضَقْلا ظْفَل ُلَمْعَتْسُي دق : َنوُنوُقَي 10لوسرلا مذلك يف
 !ٍرِداَثلا نِم اَهِ ُنآرُقْلا َلَرَن يلا َدَعللا

 ْمُكَتاَف مَ اوُلَصَق ْمثكَرْدأ امد : 4 يلا داَرُم يف َنْوُعَراَتَتَي اَذَهِلَو

 ُرْمَأْلا َسْيَلَو اًفالِخ ِنْيَطْمّللا َنْيَب َّنأ َنوُنْظَيَف "”هاوُمِيَأَت» : ِظْفَل يِفَو "”ءاوُضْفاَن

 َدْعَب َلْعِفْلا ادعي ري ل ةوثئاتا ؛ هلَوَمَك هاوُضْقاَف هلق لب كيل

 ِتْقَوْلا

 بكا هلوُسَرَو هللا مالك مُهَك يِف َِلَعْلا ٍباَبْسَأ مظْعَأ نمو

 كليب نع يش دو «حالطضالا َكِلَّذب هللا َماَلَك َرّسَقُي ْنَأ ُديِرُيَف ءِثِداَح حالطضا

 [٠ا/ 1# . اًهُداَتْعا ىلا ِةَعْللا

 هللا 0 ا « ٌيِحاَلطْصا ٌقْرَق َوُه نْيَظْفَللا نيب ُقْرَمْلا :رخآ عضوم يف خيشلا لاقو )١(

 ِتَيِضق اًدإَق» :ِةَعُمجْلا يف َلاَق اَمَك ءَءاَضَق اَهِتْقَو يف ِةَداَبِعْلا َلْعِف ىَّمَس ىَلاَعَت هللا َنِإَك ؛ِهِلوُسَرَو

 نأ َعَم ههلل اورُكْذأ مُكَكِيتَم رْسْيَسَم اًدإَمط :ىَلاَعَت َلاَثَو .عِضّيألا يف اوُرِشَشنأَم ٌهَلَصل

 .ٍتْقَوْلا يِف ِناَكَعْفَي ٍنْيَذَه

 ؟ٍتاَوَمَس َعْبَس نهدَصَتْف» : ىَلاَعَت َلاَق اَمَك ٌةُماَمْتِإَو ِءْيَّسلا ُلاَمْكِإَوُه : ِبَرَعْلا ِةَكَل يف ُءاَضَقْلاَو

 .08/ )1١/ . نُهَمَتأَو َنُهَلَمْكَأ :ْيَأ ؛[7١؟ :تلصف]
 يئاسنلا حيحص يف ينابلألا هحًّخصو :«(75515) هحيحص يف نابح نبا ظفللا اذهب هجرخأ (0)

 .(4ك0)

 .(ُكَقَبَس ام ٍضْفاَو َتْكَرْذَأ ام م لَص» )5١5(: ملسم دنعو

 .(607) ملسمو ؛(575) يراخبلا ظفل (9)



 قيم تاغللا لئاسم

 ا ميغ ول يِفَ لب ءِبَرَعْلا ِةَكُل يِف «ِةَمِلَكْلا»و ا ظنت 8:]

 نإ ةّيَئاَدِن وأ ةّيِلْعِف وأ تناك َةّيوْسا ٌةّماَتلا ُهَلْمَجْلا َوُهَو ِءِدّيَمُمْلا يِف اَّلِإ ٌلَمْعَتْسُت

 . ٌثِلاَث مْسِق اَهَّنِإ لِ
 اَو ا يلا ٍفْرَحْلا وأ ٍلْعِفْلا وأ مشالا ُدّرَجُم اَمَأَ

 علك اذه هيي اَمْنِإَو ةَمِلَك طق ِبَرَعْلا مالك يِف ىَّمَسُي ال اَذَهَق :ٍلْعِف

 ٍضاَم لف ىلإ ؛ هوست كلغ ظافلأالا ضن اؤكت امك «يوْحَن ٌحالِطْصا

 اَذَه ىَلَع اوُحَلَطْصا ٌةاَحْنلا لب ءاّلْعِف َطْمّللا طق ْمَس مل َتَرَعْلاَو ِرْمَأَو ٍعِراَضُمَو

 ُهْوُمَس ٍضاَم ِنَمَّز يف ٍلْعِف ٍثوُدُح ىَلَع ُلاّدلا ظْمْللاَق .ءلوُلُدَم مسا طْفّللا اوُمَسُف

 اَهُرْئاَس َكِلَذَكَو ءايِضاَم اّلْعِ

 هرْثَتَو ِهِمْظَن ٍبَرَعْلا مالك يِفَو َلَب ِةّنُسلاَو ٍباَتِكْلا يِف َدِجُو ُتْيَح َكِلَذَكَو
 : ىَلاَعَت ِهِلْوَقَك ٌةَمات َةَلْمَج ةاضللا اهيفشت ىلا دفعا ُداَرُي اَمنِإَف ؛ِةَمِلَك ْظْفَل

 ترك مهيب الع لع ْنِم دي مل اك ©) اَدَلَو ُهَنَل دست حما ْناَ تيزأ د

 1//٠١١[ 2 .[5 .: :فهكلا] © ائِذك اَّلِإ بوعي نإ ٌمِهِهرْفَأ ني ٌجرْع ملك

 ه2 6

 يع ا

 :ُنِعِفاَّشلا َوُه ِهُقِفْلا ٍلوُصْأ يف لكلا دانا طرت يل دارج

 ٍةَرْك َّعَم - 4 داك يف كري ال لب واج نع ىلإ مالكا نق مق 0
 د11 اراك هني اقل نكسملا ةيِعَّْشلا َةّلِوأْلا ِهَيَقِرْعَمَو هِعسَوَت و ِهِلاَلُذَيْسا

 قرع يال اش ف هلق بهو
 مالْسوْلا ة ٍةَمِيَأ نم مُهَرْيَغَو َنيِروُهْشَمْلا َنيِدِهَتْجُمْلا َّنأ َدَقَتْعا نَمَق ٍذِيَتيِح

 :َمرأَتُمْلا نم فا ُهَلَعَ امك ٍزاججمَو ةيِقَح ٍةَقيِقَح فيع ىلإ مالكا ارغشق بشل ات

 دق امك نيدو كلا تلكو نيل أ مالح هيقرغم قو هلهَح نم كِل ناك

 اَذَه :اوُناَق مُهّنَأَو ءاّقِبِق وت َيَِرعْلا مالكلا ني َذخَأ امم اَذَه نأ ىرخأ ةقياط نط



 ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت #وعا
 تتتت>ت تحت بتل تحل 1ظة؛ايح

 اكو ِهْفِفْلا ٍلوُصَأ يف َنيِملَكتمْلا نم ٌةَقئاَط َكِلذ نط اَمُك رام اذه لقد ةنيفع

 . ِبَرَعْلا مالكب 1 0 نم اَذَه

 < هب

 ْنَف يف ّماَمإ مهيف َسْيَل ْنِكَل ٠ هيبتا اذه ارمشن ءالؤق ركأ؛

 لود ققللا لد قفلا الو ةفيوقلا هلو ةريسنتلا" ال ع ١ نوُنُف

 ْمِهلاَْمَأَو ِءاَرَمْلاَو َيِئاَسِكْلاَو ِْيَوَبِسَو ليَِحْلاَك ةكللا ُلْهَأ 5 ُةَمِئأ لب ءوُحّنلا
 ينابيشلا وِرْمَت يِبأَو ٌيِعَمْصأْلاَو ٌيِراَصْنَألا ٍدْيَر يِبَأَو ِءاَلَعْلا ِنْب وِرْمَع يِبَأَو

 .ِءاَلُؤَع َميِسْفَت اوُمَسَقُي ْمَل : ْمِهِرْيغَو

 ٍدَسَأْلا َمْسا ِةَعّللا لأ ُفاَلظإ َتَبَك دم ُهّنأ َنيِتبْئُمْلا ٌةّجحُح :يدمآلا َلاَ
 ُقيِرَطلا ُرْهط :مُهُلْوَقَو ديِلَبْلا ِناَسْنِإْلا ىَلَع ٍراَمحْلاَو «َعاَجّشلا ٍناَسْنِإْلا ىَلَع

 لع رَكْلا مانو هلا ُهَمل ْتَباَشَو ِءِرَفَّسلا اج ىَلَع ْناَلْفَو ءاَهْنْنَمَو

 نع لإ دكني ال اًعم هل اسال هذه ُقاَلظِإَو َكِلْذ ٌرْيْغَو ِءامَّسلا ٌدِبُكَو ءِقاَس

 يسيح

 ا م

 حام
 ١ ّ

 و ؟ َء يق <

 وأ ِةَروُصلا ِهِذَه يِف ٌةَقيِقَح ُءاَمْسَأْلا ِهِذَه :َلاَمُي ْنأ اً َكِلْذ َدْئِعَو

 .ٍلّوَأْلا عْضَوْلا ىَوِس اَم اَهْنَع اَْنَع ّيوَعْللا ِءاَمْسَأْلا ِهِذَه ٌرْلُخ ٍةَلاَحِيْساِل ؛ةيِزاَجَم

 هرم ع ٍلاَمْعيْسالا نِم 7 ام :َلاَقُي ْنَأ ٍةَبحْلا ِوْذَه نَع ُباَوَجْلاَو

 اَذإ حِصَي اَمّنِإ :ةيِزاَجَم وأ َةيِقيِقَح َنوُكَت ْنَأ اّمإ َءاَمْسَأْلا ِهِذَم َّنِإ :كّلوَق ْنِك
 .زاَجَمْلاَو ٍةَقيِقَحْلا ىَلِإ مالكا ُماَسِقْلا َتَبَ

 لإ ةَدِحاَوْلا ِةَعْللا يِف ن ِنْيَيَنْعَم ىَلَع ِظْنَل نم ام :ُلوُقَي نم ٍساّْنلا نمو

 يِناَعَمْلا ّنْيَبَو اَنْ دج يرش يف كِل ُمِرَمْلَيَو لب ُكَرَتْشُم ٌرْدَق اَمُهَّنَِبَو
 .ظفألا كلذ ىتملا َكِلَذ صيصخت ىلع لكم ةئياَب وكت سا

 اَل ٌرِداَصَمِبو (َذُب» لْئِم اَهَل َرِداَصَم ال ٍلاَعْفَأِ [برعلا :يأ] ةاوملكت هلقو

 .(ٍلْيَواو (حْيَو) لم اَهَل َلاَعْفأ

 ١ت دِإَف ؛ٌبْحْلا يِف اَمُك َرَخآ ٍلْعِف ٍرَّدْصَمَو ٍلْعِف ُلاَمْعِتْسا مِهْيَلَع ُبِلْعَي دو



 8و تاغللا لئاسم

 فلا 56 رووشملا هرَاضَمَو تحت تخأ ؟لاقث ةعاترلا وه رويشملا هلكِف

 يِفَو ءٌباَح ةارلرنل لة ةاولات ٍلِعاَمْلا م ىَفَو «باّبإْلا َنوُد

 ْنَأ ُناَيِقْلا َناَكَو ءِلِعاَمْلا يف لانس كارلو ْمَلَو ٌبوُبْحَم :اوُلاَق رتتملا

 .ًمالغإ ةملغأ لاقي امك اًيايتنإ هنأ لاقي

 ُةَرْثَك اّمِإ :ٍفيِرْصَنلا ُلْهَأَو ٌةاَحْنلا اًهُفِرْعَي ٌباَبْسُأ ُهَّل اًضْيأ اَذَمَو

 وْحْنلا لْهَأ َكِلَذ ُفِرْعَي اَمَك َكِلَذ ٌرْيَغ اّمِإَو ِظاَقْلْلا ضْعَب ّلْقَت اّمِإَو ءٍِلاَمْعِيْسالا

 ٌةَرْسَكْلاَو ؛ةَحْنَمْلا اينخاو ةةكشلا يه ٍتاَكَرَحْلا ىَوْقَأ تناك ذإ ؛ٍفِيِرْضَتلاَو

 :دكتَمْلاَو ةيوفملا ظاقلالا ني كلك لع ةفللا تواكب
 ُءَك َى

 ظإااار 2 82

 :لييمتلاو 5 0 ؛ثضُتلا ناك ةةلشف ناك غو ح 0

 ُهَل َناَك :ُهْنِم

 :َةَراَن ُةَلْضَمْلاَو ةَراَت ُةَدْمَعْلا ِهْيَلِإ ُفاَضُي ِهِنْوَكِل اَمُهَّنْيَب اطُسَوَتُم َناَك اَمَو - ج

 .ِهْيَلِإ ُفاَضُمْلا َّوُهَو ُّرَجْلا ُهَل َناَك

 حملا ىَلَع ْثَييُب :«تيكو َنْيأ» يف َنوُلوُقَي اَم لم ؛ِتاّبَمْلا يِف َكَِذكَ

 ُحْنَمْلا ُهَل ُهَتوُد اَمَو ءْمّضلا ُهَ ُهَل ىَوْقَأْلا َدّييْبَمْلا ِظاَمْلأْلا ٍتاَكَرَح ىف َكِلَّذَكَو

 :ىلاعت َلاَق امك + نما اًهْرَك :اًهيِف َنوُلوُقَي ُةَيِهاَرَكْلاَو ءَءْيَّشلا رك :َنوُلوُقَي

 :َلاَقَو ؛[87 :نارمع لآ] 4اًمّرَكحَو اعود ٍضْراْلاَو ٍتاومَسلا ىف نم َمكْسأ :هلَو

 ١ :تلصف] < اًمْرَك ْوَأ اًءْوَط اًتئأ»

 حبْذ : : بوُهْنَمْلاَو حوُبْذَمْلا هلا يِف نووي حْنَمْلا َعَم عم ةينكلا َكِلَذَكَو

 1١17[« :تافاصلا] 4( ٍريِظَع جْيِذي ُةَتْيَدَقَوط :ىَلاَعَت َلاَق امك ءِرْسْكْلاِب بْهِنو

 .ةحتفلا مث ةمضلا مث ةرسكلا اهاوقأف ءالمإلا لهأ دنع امأ «ةاحنلا دنع اذه )١(



 ُهْنََك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 7
 222222222222222 ل لا ١

 2 مرو 58 5 3 رم 000
 : ِرِئاَّسلا ِلَثَمْلا يِفو "*لبإ بْهِنب كي هللا ُلوُسَر َيِتأ» :ِثيِدَحْلا يِف اَمُكَو

 . اًئيجط ىَرأ اَلَو :يأ ؛ِرْسَكْلاِب ااًنْحِط ىَرأ اَلَو َةَعَجْعَج ُعَمْسُأ١

 . > 3 2 اضن اون لوا ما < دقي 200

 نِمَو ءُلْعِفْلا َوُه َبْهَنلاَو َحْبْذلا نأ اَمُك ءَلْعِفْلا َداَرَأ حْئَمْلاِب َلاَك نَمَو
 2 2 ع 57 3

 .َلِئاَقْلا اذه طْلَعُي نَم سانلا

 82 ومس مكس - م مل 8282 ومر 2 جه و 4 ىءاص اس

 ةفورغُم ءاَهفَرَع نَمِل ٍبَرَعلا ٍةْعل نِم ةفورغعُم َيِه اًهلاثُمأَو رومالا ِهِذَهَو
 عْئاَبَط يِف ُءاَبِطَأْلا ُلَعْفَت امك ءىّرْخأ ِساّيِقْلاِبَو ةَراَت ٍةَبِرْجَتلاَو ٍءاَرْفَتْساِلاِ
 . ماَسْجَأْلا

 ٌءاَنْعَم نوكي اع ظاقلألا ةَملَعْحُمْلا َءاَمْسأْلا نم َناَك اَذِإ هنأ اَنْ ُدوُصْعَمْلاَو
 2 مو: 7 هر ريق 595 5

 .- ٌةَقاَرَتُمْلا َيِهَو  ٍدوُعُقْلاَو ٍسولَجْلاَك اَدِحاَو

 .ضْرآلاَو ِء دفلك اَهيِناَعم نيابتت ام :اهنمو هاو ِءاَمَصلا يفلت هيام ات ام :اَهّنَ
 0008 أ ع 0 هس هو يش ع 0-01 هي هع ىلا 0 26

 اَذَهَو ءِدْنَهَمْلاَو مِراَّصلا ٍظَملَك ِهْجَو نم ٌفِلَتْحَيَو ٍهْجَو نِم ُقِقَتَي ام :اَهْنِمَو

 اَلَو ءِضْرَأْلِل ِءاَمّسلا ٍةَئياَبُمَك َكاَذ ىَنْعَمل اَنياَبُم اَذَه ىَنْعَم َسِيَل ُهْنِإَف ِ؛ْتِلاَ ٌمْسِق
 02 0 دمر: 1 ٠ 2ك تك ٍءه عم 5 2 5 000 3

 دق ٍِظْمّللا هَقِفَتُمْلا ٌءاَمْسَأْلا َكِلَذَكَف ءِدوُعُقْلِل سوُلُجْلا ِظَْل ِةَلَئاَمُمَك اَهَل اُلْئاَمُم وه

 َتْشُمْلا َىِهَو اَنياَبَُم اَهاَنْعَم ُنوُكَي دَقَو ُةَتِطاَوَتُمْلا َىِهَو اًقِفَتُم اَهاَنْعَم ُنوُكَي

 .لُجّرلا ىَلَعَو ءبُكْؤَكْلا ىَلَع ٍلوُقَمْلا لْيَهُس ِظْفَلَك ؛ايِظْفَل اًكاَرِيْشا

 َسْيَل ءُثِلاَث ٌمْسِق اَذَهَك وجو نَم اَقِلَتْحُم ِهْجَو نِم اَقِقَتُم اَهاَنْعَم ُنوُكَي دَقَو
 َوُه َقاَقْا اَهَنْيَب ُنوُكيف َِطاَوَُمْلا ِةَِيُمْلاَك َوُه اكو ءاّيِطْفَل اًكاَريشا ِكَرَتْشُمْلاَك َرُه

 اَل اَذَه َّنِكلَو ءوْجَو نم ُيِوَتْعَم ٌفاليحلا وه ُكاَرِْفاَو ءوْجَو نِم ّيِوَتْعَم ُكاَرِيْشا و” 0 ءاس ساس هم 8 بوس 0 2. ع هم مول لريال 6

 .ٌصَتْخُمْلا ىَنْعَمْلا ىَلَع ْلُدَي امي ِظَْل لُك ّصْخ اّذِإ اَّلِإ َنوُكَي
 . مهج 6 و و 32 1 م م م 0 50000

 ٍةَدوُجْوَمْلا ٍظاَمْلَأْلا ُرَثْكَأ يِه وأ ِءِفَلَوُمْلا ماككْلا يف ٌةَريِثَك َظاَقْلَألا ِهِذَمَو
 2 هلا سا سمّعجف8 ساد أ 3 نا 0 ترو: 2 .

 اَهْنِإ :ُلاَمُي يِتْلا َطاَمْلأْلا َّنِإَك ٍءمّلَكَتُم لُك ِهِب َمّلَكَت يِذّلا ٍفَلَوُمْلا مالكْلا يِف

 )١( ملسمو (07119) يراخبلا هاور )11549(.



 قبس مم | تاغللا لئاسم
 نمل"

 ٍةأرَمْلاَو ِلُجَّرلاَو يِضاَقْلاَو يِلاَوْلاَو ٍلوُسّرلا ٍِظْفَل لثِم ؛ِساَنْجَأْلا ِءاَمْسَأك ٌةَتطاَوَتُم

 َوُهاَم اهب ُداَرُي دَّكَو ُماَعْلا ىَنْعَمْلا اهب ُداَري دق :َكِلَذ وْحَنَو ِتْيَبْلاَو ماَمإْلاَو

 سرا نإ» :هِلوَق يِف امك ؛ماّللا وأ ةَئاَضإْلا كفيِرعَت اه ُِرَتْفَي اًمِم ُهْنِم صح
 . «لونلا ثْعَو ىسم © اكونت رمي لإ آكل 17 ْكِكَع ادهم الوشم دل

 مصب حدك مكحني لولا ةصخ المج اَل» :ّرخآ عِضْوَم يِف َلاَقَو
 ْنِكَل «ماّللاب نوُرْفَم ٌدِحاَو ْظْمَل ِنْيَعِضْوَمْلا يف ٍلوُسَرلا ظْيَلَك ؟[3* :رونلا] أتي

 املك ءْعِضْوَمْلا َكِلَذ يِف ٍبَطاَحُمْلا َدْنِع ٍفوُرْعَمْلا ىَلِإ عِضْوَم ّلُك يِف ُفِرَصْني
 1١[ 16 :لمزملا] لولا ُبْوَعَِو ىَصص (© الوخر درع لإ اكس ؟» :اًنُْه َلاَق
 .ُماَلَّسلا ِهْيَلَع َناَرْمِع ُنْب ىَسوُم َوْهَو َنْوَعْرِف ٍلوُسَر ٍفيِرْعتل ُماّللا َناَك

 خه ةمثك ستي لاقل ةصئن اذسج الج دنع ةكأل ناك اعل
 ِنآْرَقْلاب َنيَِطاَخُمْلا َدْنِع ٍفوُرْعَمْلا ٍلوُسّرلا ٍفيِرْعَتل ُماّللا ناك [+* :رونلا] أصعب
 .هلكي ٍدّمَحُم ُةَمُأ مْهَو ءويفتي َنيِهُمْلا ِهِرْمَأِب َنيِروُمْأَمْلا

 .ِساّنلا ٍقاَمَتاِب اًمِجِدَحَأ ين ُراَجَم َوُه :َلاَقُي ْنَأ ُروُجَي ال اَذَع لْثِم نأ موُلَْمَو

 يِرَتْشُمْلا ِظْفَلَك ٍءاًَضْخَم ايِظْمَل اًكاَريْشا ٌكَرَتْشُم َوُه :َلاَقُي ْنَأ ُروُجَي اَلَو

 . لُجَرلاَو ٍبَكْوَكْلل ٍلْيَهْسَو ءبَكْوَكلاَو عاَمْلل
 ِكَرَتْشُمْلا ِرْدَقْلا ىَلَع ِنْيَعِضْوَمْلا يِف َّلَد ٌِطاَوَتُم َوُه :َلاَقُي ْنَأ ُروُجَي اَلَو

 َعَم ءىَسوُم ِرَخآْلا يِفَو دمحم َوُه ِنْيَعِضْوَمْلا ٍدَحَأ يف ُهّنَأ َمِلُع دق ُهنِإَف ؛طَنُ
 عكا لوس ل1 كنت نأ

 ِرْهَظلا ٍظْفَل لْثِم اًهتْرَكَذ يِتْلا ٌءاَمْسَأْلا ِهِذَه :©'0هل ُلاَقُيَق اَذَه َنّيِبَت اّذِ

 نربي اهب ةنورذع الإ ةكللا يف لقتتست نأ ٌروعَيال قبَكلاَو قاسللاو نْئَمْلاَو
 .ُداَرُمْلا ُنّييتَي َكِلَذِبَو ءوْيَلِإ فاَضُمْلا

 .زاجملاو ةقيقحلل هريرقت يف هيلع در يذلا «يدمآلل :يأ )١(



 ُهْنَاك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ا

 لب ُّنثَمَو ٍناَسْنإْلا ُرْهَط :كِلْوَقَك َوُه َسْيَل : اَهْتْثَمَو ٍقيِرلا ٌرْهَظ :كّلْوَنَ
 . ٍلَبَجْلا ٌرْهظ :كِلْؤَمَك اَلَو هْنْثَمَو ِسَرَمْلا ٌرْهَظ :كِلْوَتَك اَلَو

 ىَلَع هللا ُهَّلَس ٌفْيَس اَدِلاَح َّنإ» :هك َيِبَنلا ٍلْوَت يِف ٍفْيَّسلا ُظْمَل َكِلَّدَكَو
 ٍلُجَر ىَلَع ْمُكْرْمأَو ْمُكءاَج نَم» :ِهِلْوَق يِف ِفْيَسلا ِظْفَل لثِم َسْيَل ""َنيِكِرْصُملا
 لُكَف ."”َناَك نَم اًئْئاَك فِئَسلاِب ُهَقْنُع اوُبِرضاَف ْمُكَتَعاَمَج َقْرَمُي ْنَأ ُديِرُي ٍدِحاَو
 .ُهاَنْعَم ُنّيبِي اَمِب ٌنوُرْفَم اَُهاَعَو اَنْهاَه ٍفْيَّسلا ِظْنَل نم

 ىلع لالا ظْنّللا رع ناسنالا رهلك ىَّنَع لالا ظْنّللا بَل هنأ َنرَيَت دقق

 ؛اًكِرَتْشُم َنوُكَي ْنَأ ِنْيَطْمّللا ىَنْعَم اليا نم ُمَرْلَي اق ٍذِيَتيِحَو ءِقيِرطلا ٍرْهظ
 :كيذَك ةنآلا َنِتلَو ءاتنَم تلتخلا دعا ظل ىف نوكي "01 ةازيشألا نأل 24

 ؟ِهِدوُجُو ىَلَع ُليِلَدلا َماَق دَكَو ِكاَريْشاِلا َتوُبُت َنوُعَتْمَت فْيَك :َليِق ْنَِق
 ىو 1 ول ورعد #2 مس ري متع وعمبل# ل حرس
 .هوعدا يذلا هِجَوْلا ىلع هدوجو ىلَع ليد ماق هنأ ملَسَن ال : ليق

 ٌةَراَت :َكِلَذ ٌوْحَنَو ُلوُرْنلاَو ُءاَوِيْسِإِلاَو ُماََكْلاَو ٌةَرْدُمْلاَو ُمْلِعْلا :َليِق اذإَو مم اع الا ها 2 35 5 هدقار مرو ت8 هاو أب رج 2
 :ُهُواَوَيْساَو ءُهَلوُزَنَو «ةهَمالَكَو ءَهتَرْذَقَو هللا ْملِع :ُلاَقَي ٌةَراَتَو ءاّماَع اًَقْلَظُم ٌرَكْذُي هايس 5 وعر 7 د عيرو ملال _- انا ل 20 4 2
 3 ا ل ا م اق ا م "ما لا وه عغشل ل يك 0 كت جمد ك1
 ٍقولخَملا ملِع :ليق اذإ امك ءقولخملا ِهيِف هكرشَي ال «ٍقِلاَخلاب صَنْخَي اذّهف

 . شل ول كد س 1م دك ع سمس ئكد2 .عيبيبر هرد ع6 وجنل عرويبول مجنلن ل
 هيف هكرشي الو قولخملاب صَتخَي اذّهف :هّواَوَتبساو ءهلوزنو ءهمالكو ءهتردقو

 ٍقِلاَخْلا َنْيَب ٌكاَرِيْشالا َّعطَمَو َرِّيَمَو ٌصّصَخ ُكيِرْعَّتلا وأ ٌةَاَضِإْلاَف
 3 قرف

 .ٍقولخملاَو

 )١( عماجلا حيحص يف ينابلألا هححّحصو ء(57) دمحأ مامإلا هاور )0737017.

 ءمكاصع قشي نأ ديري دحاو لجر ىلع عيمج مكرمأو مكاتأ نم» :ظفلب )١867(« ملسم هاور (')
 .«هولتقاف ءمكتعامج قرفي وأ

 دحتا ام :وه كرتشملا ظفللا نأ مولعملا نمو ؛اهفذح باوصلا لعلو «لصألا يف اذكه ()
 .(باحسلا نيع)و (لاملا نيع)و (ءاملا نيع) :لثم ؛هاتعم فلتخاو ءهظفل



 ب تاغللا لئاسم

 ىَلِإ ُفِرَصُنَي ماّللاَو ِفِلَأْلاِب ٍفّرَعُمْلا ٍراَمِحْلاَو ِدَّسأْلا ِظْمَل ٌقالظِإ :ُلاَقُيو

 اَمّْبَلِإ َفَرَصْنا َةَمِيِهَبْلا َوُه ُفَرَعُمْلا َناَك اَّذِإَو ءٌبَطاَخُمْلا وأ ْمُلُكَتمْلا ُهُقِرْعَي اَم

 اَذِإ َكِلَّدذ نِم ُمَرْلَي اَلَو ءِتاَمْوَأْلا رثُكأ يِف ساّنلا رَثْكَأ َدْنِع ُفوُرْعَمْلا َوُه اَذَهَو
0 

 ٍلْوَمَك ِءاَضْيأ ةَقيِقَح نوحي اَلَو ءَعاَجْشلاَو ِديِلَبْلا ىَِإ هَاَرِصْنا ٌبِحوُي اَفّرَعُم َناَك
 ِهِلوُسَرَو هللا نَع َلِتاَقُي هللا ٍدْسَأ نِم ٍدَسَأ ىَلِإ ٌدِمْعَي ال اذِإ هللا اَهاَل : ركب ىبأ همم ش - 0 ه2 َِء 7 هام 000 ل 0

 مصل

 اذه لبقو ديلك ىلإ وأ ةدسالا اذه-::لْيقَو نهشش ىلإ ا

 ٍضْيبْلاَو ٍسوُؤُرلا طفل َّنأ امك هربت دار َعَقَو ُهَنْيَع انُه كِرعَتلاَك ؛ٌراَمِحْلا
 يف: رك يذلا نقتبلاو سوفا ىلإ: قتال دف ترسم كلذ لق :توتلاو
 لخلل: نيبو 50 5 :َليِق اَذِإ ئ «ٍساّنلا ٍنِْكاَسَم ىَلِ ِتوُيبْلاَو هْوَداَعْلا

 ١ . ٍساّنلا ٍقاَقَّناب َةَيِقَح اًضيَأ ناك ٍداَرَجْلا ُسوُؤُرَر

 ٌراَجَم اَذَهَو ٌةَقيِقَح اَذَه :اوُناَق مُهّنَأ عضَوْلا ٍلْمَأ نَع ْطَق ٌدَحَأ َلْقْنَي ْمَلو

 ٌدحَأ ِمُهْنَع ُهَلَقَن الو ءعضَوْلا لْهَأ نِم ْعََي ْمَل اَذَم َّنأ ٍراَرِطْضالاب موُلْعَم اَذَهَو
 آآه آ 000 62 02ش هألإ هموم 2 0 لا 00 7 5 22 ا 7

 اوُنّيِبَو َنآَرُقْلا اوُرَسُف َنيِذْلا ٍةَباَحَّصلا نع ٌدَحَأ اَذَه َرَكَّذ اَلَو لب «مُهَتَعل لقن نَمِم
 اَذَمَو ةَقيِقَح ظْفَللا اَذَه :َلاَق ٌدَحَأ مُهْنِم سْيَلَف ءعِضْوَم ّلُك يف َلُدَي اَمَو ُهَيِناَعَم هاما 2 6-5 وو م0 0 ا 8 2000 0 5 2. قناع 000

 هُباَحْصَأَو ٍساّبَع ُنْبا اَلَو ُهْباَحْضْأَو ٍدوُعْسَم ُنْبا ال ءَكِلَذ ُهِبْشُي اَم اَلَو ٌراَجَم
 ٍرْيَبُج ُنْب ُديِعَس اََو ٌدِعاَجُم اَلَو ْمُهَدْعَب نَم اَلَو ةُباَحْضَأَو ٍتِباَن ُنْب ُدْيَز الو
 ِءاَلُؤَم ٌرْيَغ اَلَو ةداتق اَلَو يدسلا اَلَو سوواط اَلَو ٌكاََحَّضلا اَلَو ةَمِرْكِع اَلَو

 اَلَو يعازوألا اّلَو ُيِرْوَنلا اَلَو ءْمِهرْيَغَو ِةَعبْرألا ِةّمِئَأْلاَك هْقِفْلا ِةّمِيَأ نم ٌدَحَأ اَلَو

 .ُريَع او ٍدْعَس نب ثيل
 0 َنَحآ ىَنْعَمِب ْنِكَل ٍلَبْنَح ِنْب دّمْحَأ مالك يِف َدِجُو اَمَنِإَو

 8 3 ع 3 أ! نب هم هش 3 م ىبأ 5 7 - هع 2-هل ع >7
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 رشتلا:ةئبأ مالك يفواَجمَو ةقيقع ىلإ مالعلا عييت اًضئأ ذجوُي مَ



 هداج مالسإلا خيش لئاسرو يقواتف بيرقت 0

0 5 5 3 8 َ 
 ٌيِعَمْصَألاَو ٍدْيَز يِبَأَو ينابيشلا وِرْمَع يِبَأَو ِءالَعلا ِنْب وِرْمَع يِبأَك ؛ِةَعَللاَو

 . بَرَعْلا نع ِءاَلُؤَم نم ٌدَحَأ ُهُمَّلْعَي اَلَو ِءاَوَمْلاَو ٌيِئاَسِكْلاَو هْيَوَبيِسَو ليِلَخْلاَو

 .َكِلَذ َمْلِع َبَّلَط نَم ٍراَرِطْضالاب ُهُمَلْعَي اَذَهَو

 ِتاَراَجَم مُهْضْعَب َفَّنَص اَمُك ءاَراَجَم ِنآَرُقْلا ِةّماَع ٌلْعَج :اَذَه ٍدِساَفَم نمو

 ْمِهوُيَو ْمِهْفُي َكِلْذَو ءاَراَجَم ٍنآْرُقْلا ٍتاَيآ ِةَيِمْسَت نِم َنوُرِثْكُي اَمَكَو !ِتاَءاَرِقْلا
 ةدفأو تنكف ءاتبحنع ىناَعَمْلا نم ٌهَوُرَكَذ ام ناك اَذإ اذه :ةَدِسافْلا َنِئاَعَمْلا

 ببال يِناَعَمْلا نِم هللا ُهَتَْنَأ اَم َنوُقْنَيَو ؟اًراَجَم ٍِزاَجَمِب َسْيَل ام َنوُلَعْجَي ِءاَلْؤَم

 نِم ِزاَجَمْلا يِف َنيِعّسَوَتُمْلِل َكِلَّذ َّدِجُو امك ِهِتاَيَآَو هللا ءاَمْسَأ يِف َنوُدِحْلُيَو
 .؟عّدبْلا لْهَأ ٍةَدِحاَلَمْلا

 وه 4[«١2؟ :فسوي] #ةَيْرَقْلا ٍلََسَو#» :ِهِلْوَق لْثِم يِف 1 ّنُظ نَمَو

 .ٌلِهاَج َوُهَف ِناَرْدَجْلا ُلاَوُس

 َكِلَذ يف َنيِنِكاَّسلا َنيِكِرَتْشُمْلا ٍساّنلا ٌسْفَن ِةَيْرَقْلاِ َداَرُمْلا َّنأ ُباَوَّصلاَو

 يم تير ني نيكَو» : ىَلاَعَت ِهلْوَق يف اَمُك ءاَلْؤَه هب َديِرَأ انه ِةَيْرَمْلا طْفَلَف ءِناَكَمْلا
 1١[. :دمحم] 4( حط َرِصان الق رهتكلمأ َكْنَحَرْدَل ىَلأ َكِئيرَق نم هو ُدَمَأ

 ُرَدَتْعُي :َلاَك ُهّنِإَف ِنآَرُقْلا يِف ِزاَجَمْلا نِم ُهَرَكَذ اَم ىَلَع ماَكْلاِب اَّذَه ُماَمَتَو

 .ٍةَيِراَج ٌُرْيَغ ْراَهْنَأْلاَو «[0 :حتفلا] «ٌركتألا قط نم رج : ِهِلْوَق نَع

 هب ُداَرْيَو ٌَلاَحْلا وب ُداَرُي َكِلَذ ٍوْحَنَو ٍباَريِمْلاَو ٍةَيْرَقْلاَك ٌرْهَّنلا :ُلاَقْيِق

 هب َديِرَأ :ٌُرْهّنلا ىَرَج :َليِق اَذِإَو ّلَحَمْلا هب َديِرَأ :َرْهَثلا َرَمَح :ّلبِق اّذِإَق (لحْملا

 لالا

 ٍلاَعِتْشاَك لِعَتْشم ريغ َوْهَو [5 :ميرم] هاحبيَس سار ٌلعتْشاَو# :ِهِلْوَق ْنَعَو

 ١ .راّنلا
03 
 ١ تعقل اذه نف لمنتتي هل لاكتشالا ظنل لاقي قيل م لسع اَدَهَ امن

 ةيشت ادعو :ناثلا نو ةلكشلا ناَيَرَص قاولا' نع رش, يذلا نماكلا ىف ليفتشا
 م
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 اَدِّيَقُم ٍلاَعَيْشإلا ظْفَل ِهيِف َلِمْعُتْسَأ « شرا َلَمَتْساَوظ :ُهَّلْوَف ّنِكَل ٌةَراَعِتْساَو

 .ٍبطَحْلا ٍلاَعِيْشا يِف ظْنّللا لمَتْخَي ْمَل ٍسأرلاب

 ال ُنَُّدَلاَو ء[4 :ءارسإلا] (ّلّذلأ منج اَمُهَل ضفخاَو» :ِهِلْوَق نَعَو :َلاَق

 ؟ُهَل َحاَنَج

 ا ا حاَتَج ِظ ٌحاَنَج ُهَل َسْيَل َّلّذلا 4

 نكل رفسلا تع قي للا ُحاَنَج اَلَو ءٍةَكِئاَلَمْلا ٍةَحِيْج ل

 ِضِفْحَي نب ٌروُمَأَم ُدَلَوْلاَو «ُهُبِناَج ريَطلا 2 َّنأ امك ُهُبْناَج ٍناَسْنِإْلا َحاَنَج

 مهل لدلا ِعْجَو نْرَعَكِلَ 77 هبال ُهَيِناَج
 َيِه ْتَسْيَل ُرُهْشَأْلاَو 08157 :ةرقبلا] «ةكونت ٌرُهْمَِ» :ُهْلْوَق

 - نأ + وع

5-6 

 ام مالكا نِم َنوُفْذْحَي مُهْنَأ اًهباَطِخ يِف و َةَئَسَحْلا ِبَرَعْلا ِة ٍةَداَع نِم :ُلاَقْيَق

 ُنوُكَت ٍةَداَيِزب َْماَلَكْلا َنوُدِروُي فن اَمَك ءاًاَصِتْخا ِهْيَلَع اليك ُدوُكْدَمْلا ٌنوُكَي
 . ىَنْعَمْلا ٍقيِقْحَت يف َةَعَلاَبُم

 ٌموُلْعَمَف ء[5* :ءارعشلا] 4َقآَأم ٌرحَبلا َكاَصَعَي برضأ ِنأ» وك :كوالا

 َناَك ذإ ِظْمَّللا يِف َكِلَذ ٍرْكِذ ىَلِإ ْجَتْحَي ْمَل ْنِكَل هَنَلَمْئاَف َبَرَضَم» :داَرُمْلا َّنأ

 . َقلَمْناَف َبَرَض ُهَنَأ ىَلَع اَليِلَد :(َقَلَمْلاَف ْبِرْضا ٍنأ) :اَنُْق : ُهَلْوَ

 «َّنَمآ نَم ربا :ةَريِدَقَت 171[2 :ةرقبلا] ه؟َنَماَء ْنَم ربل ّنكلو» : ُهّلُوَق َكِلَذَكَو

 .2َّنَمآ نم ُبِحاَص» وأ

 ُقَمّتُم ىنْعَمْلاَك ؛ٌرُهْشَأ جَحْلا ُتاَثْوأ :ئأ ؛«ٌرْهْنَأ ٌجعلا» :ُهلْوَق َكِلَّذَكَ

 .اًراَجَم اَذَه ٍةَيِوْسَت يف َماَلَكْلا ّنِكل ءيَلَع
 مس هد

 :َلاَق :[154 :ةرقبلا] 00 ئَدّنْعَأ اَم ٍلْثِمِب ِهّيْلَع ًاوُدَمعاَدِ لوقو هو :َلاَق

 ؟ِناَوُدُعِب َسْيَل ٌصاَضِقْلاَو
004 

 ءاّمَّرَحَم َناَك مْلظلا ٍقيِرطب َناَك ْنِإ ْنِكَل ءَّدَحْلا ُةَرَّواَجُم ُناَوْدْعْلا :ُلاَقَيَق



 ُهْدَي مالسالا خيش لئاسرو قواتف بيرقت را ا
 تحتل بج حسحاااااد-ااااساسإ 504

 َوُه اَذَه لْثِم ىف ٍناَوْدُعْلا ظْمَلَف ءاَحاَبُم اَلْدَع َّناَك صاَصِقْلا قيرظب َناَك نِإَو

 ُءاَدِتْعاِلاَو ءهْيَلَع ُءاَدِتْعاِلا راج ُهبِحاَص ىَدَتْعا امل ْنِكَل ءِلِصاَمْلا ٌدَحْلا يدَعَت

 0 يناثلا 0 ُلَّوألا

 مدع دع لْصَلا ذإ ذإ ءُاَدِتْباِلا ُهْنِم َمِهْف اجاب دي يقي ل نإ ٠ هل كا ًءاَدِتْبا ٍناَوْدْعْلا

 [عمم- 0" /58] . لباقي م

 ٌحاَلطْضا : . .ْزاَجَمَو ِةَقيِقَح ىَلإ اَهيِناَعَم ىَلَع ِةَلاَدلا ِظاَفْلأْلا ْميِسْفَت : مص

 َنيِعِباَتلا اَلَو ٍةَباَحَّصلا نم ٌدَحَأ وب ْمّلَكَتَي ل ءقئالتلا ِنوُرُقْلا ِءاَضِقْنا َدْعَب ٌتِداَح

 ٌيِرْوّئلاَو ِكِلاَمَك ؛مْلِعْلا يِف َنيِروُهْشَمْلا ةكيالا نم دعا اَلَو ءناَسْحِإِب مُهَل

 ٍ؛ِوْحَنَلاَو قالا هين هب َمَّلَكَت اَلَو لَب ءَيِعِفاَّشلاَو َةَمِيِنَح يِبْأَو يِعاَرْوَأْلاَو

 . ْمِهِوْحَنَو ِءاَلَعْلا ِنْب وِرْمَع يِبأَو هْيَوَبِسَو «ٍليِلَحْلاَك
 م. 4

 ا آ 3

 يف ىَنَتُمْلا ُنْب ُرَمْعَم َةَدْيَبُع وُبَأ ٍِزاَجَمْلا ٍظْمَلِب ْمّلَكَت ُهَّنَأ فِرُع نَم ُلَّوُأَو

 اَم ِةَيآلا ٍزاَجَمِب ىَنَع اَمَّنِإَو ءةَقيِقَحْلا ُميِسَق َوُه اَم ِزاَجَمْلاِب ِنْعَي ْمَل ْنكَلَو

 اَمَّنِإ :- ِهِلاَثْمَأَو ٌيِرضَبْلا ٍنْيَسْحْلا يبأك - َنيَِلوُصَأْلا نِم َلاَق نم َلاَق اّذَهِلَو

 : اوُلوُقَي ْنَأِب ؛ َكِلَذ ىلع ِةَمَللا لْهَأ صن  اَهْنِم ٍقّرَظِب ٍِزاَجَمْلا نم ٌةَيِقَحْلا ُفَرْعُت

 ءاَذَه اوُناَكَِّللا له نأ نط ُهَّنِ ؛ مْلِع الب ملكت دّقك :ٌراَجَم اّذَهَو ٌةَيِقَح اذ

 اذه امو: ءاهياَملْعَو ةمألا كلش نيل ءقَمّللا لْمَأ نِم دَحَأ َكِلَذ ْلُقَي ْمَلَ

 ؛َنيِملكَتمْلا نِ ْمِهوْحَنوِةَلِمُمْلا ٍةَهج نم ناك ُهّنَأ ُِاَعْاَ تال

 ِثيِدَحْلاَو ٍريِسْمّتلاَو ٍلوُصْأْلاَو ِهُقِفْلا ٍلْمَأ نم ٍدَحَأ مالك يِف اذه ْدَجوُي ْمَل هن

 . ٍفْلَّسلا نم ْمِهِوْحَنَو

 .نآرقلا زاجم )١(
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 اَذَه ْمّسَقُي ْمَل :ِْفِفْلا لرش يف َماَلَكْلا َدَّرَج نَم ُلَّوَأ َوُه ُيِعِفاَّشلا اَذَهَو

 .ِزاَجَمْلاَو ٍةقيِقَحْلا فَي ملكت الو مقتل
 ٌفوُرْعَم ماك ِّييرَعْلا ىلع يملا ٍلِئاَسَمْلا يف ُهَ آ ٍنَسَحْلا ُنْب ُدَمَحُم َكِلَّذَكَو

 .ِزاَجَمْلاَو ِةَفيقَْلا ظْفلب ْمّلكتي ْمَلَو ورْيَعَو ٍربكْلا عِماجْلا يف
 يف الإ مهني نع مالك يف ِذاَجَمْلا ُظْفَل ْدَج ا ا

 ءانإ) :هِل ذك يف محلا ىلع هلا باتك يف لا هَ ؛ٍلَبْتَح ِنْب دّمْحَأ مالك
 اَّنِإ جلا نوفي هةكللا زاكت نمااذك :وترُقْلا يف َكِلذ وشنو ل و

 0 نِم اَلَو مُهْنِم ّدَح ا وع امَأَو

 ؛ةَميِزَح وُبَأ اَلَو ءُىِعِفاَّشلا اَلَو ءُكِلاَم ال ءاّزاَجَم ِنآْرُقْلا يِف

 ٍةئامْلا يِف ُهُلِئاَوَأ ْثَرَهَلَعَو قع ارا ٍةَئامْلا يِف َرِهّتْشُأ امن ِزاَجَمَو ٍةَقيِقَح ىَلِ
 . اًمِرِخاَرَأ يِف َنوُكَي ْنَأ الإ مُهّللا «ةَيناَدلا اهلا ( يف اًدوُجْوَم هتْمِلَع اَمَو هِةَِلاَلا

 نس نا 0 اَذَه اوُقطَتُُريَعَو دم َنوُكَي نأ اوُركنأ َنيذّلآَ

 ُميِظَعْلا ُدِحاَولا َلوُقي ُن [ةنللا يف زوجي اني :ئأ ؛ِةَعَلل | ِزاَجَم نم : دما لوك

 ْدرُي ْمَلَو :اوُلاَق ءَكِلَذ وْحَتَو ءاَذَك ُلَعْفَتَو ءاَّذك اَنْلَعَف ٌنْحَن :ٌناَوْعَأ ُهَل يلا

 .ُهَل َعِضْو اَم ٍرْيَغ يف َلِمْعْتْسُأ فّللا نأ َكِلَدِب دم

 َّدَح اَمُهَنْيَب َّقَّرَق نَمِل َسْبَلَو ُهَل َةَقيِقَح ال ُميِسْفَتلا اَذَه :اَيِناَن ُلاَقُي َّمْ

 ْمَل نم ٌميِسْفَت َوُهَو و ا ع اع رس

 . لْقَعْلِل َنوُمِلاَحُم «َعْرَّشلا يف ٌةَعدَتْبُم مُهَق ٠ ِمْلِع الي ٌمّلكَتَي لب «ٌلوقي اَم

 :راكَملاَو هَل َعِضْو اَمبف ُلَمعَتُْمْلا ُظّْللا : ُةَقيِقَحْلا :اوُلاَق هدم

 ىَلَع ِقِباَّسلا ْعْضَوْلا ِتاَبْنِإ ىَلِإ اوجاَتْحاَف هَل م َعِضُو ام ىف لمفتسفلا و

 لحي لكتب اَذَعَو «ٍلاّمعتسالا

ََ 



 َدْنِع اَهِب ٌبطاَخَتَت ُبَرَعْلا تَناَك يتلا طاَمْنأْلا ِهِذَه َّنَأ ْمَلْعُي َنْيأ نِم :ُلاَقْبق
 اوُمَلْعَي ْمَل اذِإَ ب ا ب ل ا

 .هْيَلَع اوُقَمَتا ام فالخ اَذَهَو ٌةَفيِقَح اَهْنَأ ُمّلْعُي اَلَق و اَذَه

 ريمتلا هب ٌنكْمُي ٌلوُقْعَم ٌقْرَك ِزاَجَمْلاَو ةميِقَحْلا َنْيَب َقّرَك نَمِل َسِيَ ُهنأ نيت
 للاب ما اَذَه َّنأ َمِلْعَ 00 1

 هاَنْعَم ُنّيِبي اَمِي ٌليَقَم َ

 . ٌةقيِقَح فيقع هلع لب ا

 ام اوُرَكَذَو اًراَجَم ٍنآَرُقْلا يِف نأ ( يرن نِم ٌريِثَك ىَعَدا اّمَل اَذَهِلَو

 .ُهوُرَكُذ اَم َعيِمَج َنوُهِذاَُمْلا مِهْيَلَع َدَر :ْمُهَل

 الا :فهكلا] سقي , نأ ُديِري ارادج# :ىَلاَعَت ِهلْوَق ُهوُرَكَذ ام رَهْشَأ نمَك

 لْيَم يف اَهْلاَمْعَيْساَف ؛ِناَوَيَحْلِل ُنوُكَت اَمَنِإةَداَرإْلاَو ءَناَوّيَحِب 1 ا : اوُناَق

 ْ .ٌراَجَم ٍراَدِجْلا

 وهو روُعُس ةعم نوُكَي يللا ٍلئَمْلا يف لوغثسأ دق وقار اَرإْلا ْظْفَل : ْمُهَل َليِقَ

 ِروُهْشَم نِم َوُهَو ءِداَمَجْلا ُلْيَم َّوْهَو ِهيِف َروُعُش ال يِذّلا ِلْبَمْلا يِفَو «ّيَحْلا ُلْيَم
 م

 يفق

 و.

 ُلاَْمأَو َلَسْعُي ْنأ ُديِرُي ُبْؤُكلا اَّذَهَو قي نأ ديون ' َفْقَحلا اَذَه :ُلاَقُي ءَةَمّللا

 كلُ
7 

 . اًبِظْفَل اًكاَرِيْشا اك د نر اين ا ل ما .ِرَخآلا يِف اًراَجَم اَمِهِدَحَأ يف 1 خل أ انت :اًدِعاَصَق ِنْييْعَم يِف َلمْعتْسأ اَدإ ُطفللاَو
 َيِهَو ٌةَئِطاَوَتُمْلا ءكألا ّيِهَو ا ُكَرَعْشُمْلا رْثَقْلا يف يقع 1

 .""اهلُك ةماعلا ءامشألا

 نيع)و (لاملا نيع)و (ءاملا نيع) :لثم ؛هانعم فلتخاو ءهظفل دحتا ام :وه كرتشملا ظفللا )١(

 .(باحسلا
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 :واكملا مَرْلَي :ٍلّوأْلا نلَعَو

 . َكاَريْشالا ٌمَرْلَي : يِناَثلا ىَلَعَو

 .ِةَئِطاَوَتُمْلا نم َلَعْجُي ْنَأ َبَجَوَق ءلضألا فالخ اًمُهاَلِكَو

 0 ةَماَعْلا ِءاَمْسأْلا ُموُمُْع ُكَرْمُي اَذَهِبَو

 :ٌُراَجَم ٍناَوْيَحْلا ِلْيَم يِفَو «ةَميِقَح < ِاَمَجْلا ليم يف ره :ُلْئاَك َلاَك وّلَك اّلِإَو

 لَمْعَتْسُي نِكَل يارا ِلْيَم يف ف لامس رى لإ 5 نييوعدلا نيب نكي مل

 دير ُهّنأ ُنْيبِي اَمب اَدّيَقُم َلِمْعْتْسُأ اَنْعَو ءِناَوَيَحْلا ُلْيَم هب َدبِرَأ هنأ ُنّيِبَي امي اَدّيقُ
 .ِداَمَجْلا ُلْبَم هب

 ُدَجوُي ال ٌّماَع ّنّلُك ٌرْمَأ :ِةئِطاَوَتُمْلا ءاَمْسَأْلا ِتاَيْمَسُم َنْيَب ُكَرَتْمُمْلا ُرْدَقْلاَو
 ىَنْعَمْلا َكِلَذ ّنِكَل .عاونألا ني ب ميِسْفَتلا ُدِرْوَم َوُهَو .نّدل يف اّلِإ اًماَع اّيْلُك

 َنوُجاَتْسَي اَمّنِإ مُهَّنَأِل ِ؛ُهْنَع ٍريِبعَتلا ىَلِإ َنوُجاَتْحَي ال ٍةَعْللا لْهَأ َناَك َىّلُكْلا ّماَعْلا

 .ِةَداَعْلا يِف ٍبوُلُقْلا يف ُدَجوُي اَم ىَلِإَو ءجِراَسْلا يف ٌدَجوُي اَم ىَلِ

 ٍنْمّذلا يِف ُدَجوُي ال :ِهِرْيَغ ىَلِإ اًئاَضُم اّلِإ ٍجِراَخْلا 8 ُنوُكَي ال اَمَو

 ريغ ٍجِراَحْلا يف دَجوُي َناَك امل ُهَنِإَف ؛ ِسَرَمْلاَو ٍناَسْنإْلا ٍظْفَل ٍفالخب هاَدّرَجُم

 ٍروّصت ُدَصَن ٍفالْخب ءِسَرَفْلا ىّمَسُمَو ءِناَسْنإْلا ىّمَسُم َرّوَصَت ُناَمْذَأْلا تَدّوَعَت ِاَضُم
 ؛ٌماَعْلا ٍقَلْظُمْلا ٍدوُجُوْلا ىَّمَسُمَو هِوَرْدُقْلا ىّمَسُمَو ؛مْلِْلا ىّمَسمَو 0

 ةَداَرإْلا طْمَل ُدَجوُي ال لب هوْيَلَع ُلُدَي ٌقَلظُم ُطْمَل َةَعْللا يِف ُهَل ُدَجوُي ال اَذَه
 ها 2

 ده:

 . ةفاضإلاو قايسلا فالتخاب فلتخي هنكلو «هانعمو هظفل دحتا ام وه عئطاوتملاو

 .ىنعملاو ظفللا يف كرتشت ةئطاوتملا ءامسألا نأ :كرتشملاو عئطاوتملا نيب قرفلاف

 .ىنعملا ةفلتخم ظفللا ةقفتم اهنإف ةكرتشملا امأ

 ,مدقت امك ةفلتخم ناعم ةدع ىلع قلطت (نيع) ةملك :امهنيب يلجلا قرفلا حضتي لاثملابو
 هموهفمب  دوجولا ىنعمف ؛قولخملا دوجو ىلعو قلاخلا دوجو ىلع قلطت (دوجو) ةملكو

 .هيلإ ففيضأ ام بسح فلتخي هنكلو .مدعلا دض وهو «ءدحاو ماعلا

 ةَقيِقَح هن ”اتفامف كتاب ذ َلمُْعُتْس 'اَذإ طْنّللا ّنأ  رهظي امك حجر أك مالسإلا خيشو

 اهلك ةكاقلا ءاَمْسأْلا َيِهَو ُةَئِاَوَتُمْلا ٌءاَمْسأْلا َيِهَو ءاَمُهَتْيَب ِكَرَْغُمْلا ٍرْدَقْلا يِف



 ُهْنَأك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت و 4 ١

 سومو ىث المرتل ىنوك< كر 26 كمون وكإ 8 ؟( من8 ويد 0 هه
 اَدّيَقَم الإ ٍةَرْدَقْلا ظمل الَو «مِلاَعْلاِب اَدّيَقَم الإ ملعلا ظفل اَلَو ءِديِرَمْلاِب اَدّيَقَم الإ

 ١م اذ

3 

 ( ١

 نكي ْمَل اَهب ٌَديَمُم اَهْلاَحَم يِن اّلِإ ْدَجوُت ْمَل اّمَل ضاَرألا ُرئاَس اًدَكَعَو لب
 .َكِيَذَك اّلِإ طْمل ِةعْللا يف اَهَ

 نّيَقُم الإ ءِرَصِقْلاَو ءِلوُظلاَو ءٍِضاَّيَيْلاَو ءداَوّسلا فل ِةعَللا يف ُدَجوُي ال
 ءِدْيَ لُك نع اًّرَجُم ال كلذ ِرْخََو ءِربِصَقْلاَو ءِليوطلاَو ءِضيِبَأْلاَو ءدَوْسألا
 ٍلْمَأ مالك نِم اوُمِهَ مُهَنَأِل ؛ِدَعّللا يف َنيِفَْصُمْلا مالك يف اًدَّرَجُم ُدَجوُي اَمّنِإَو

 َساَيِ ُهّنأ اًهَهدأَتط : ىَناَعَت هلْوَك ُهْنِمَو ءِكَرَتْمُمْلا رْذَقْلا نم هب َنوُديِرُي اَم ٍةَعَللا

 يف ُهَقيِقَح ىودلا نومي ْنَم ٍساّنلا نِم َّنِإَق ؛[١11؟ :لحنلا] ٍفْوَحْلاَو عوجلا

 .اَذَعَو اذه َريِعْتْسأ اَمّنِإَو ءْنَدَبلا ىَلَع ُسَبلُي اًمِب ُاَبْللاَو ءمَمْلاِي ِقْوَّذلا

 مُعظ ُدوُجُو َوُه ِبَرَعْلا ِةَعُل يِف ُقْوَّذلا :ٌليِلَحْلا َلاَق لب ءَكِلَّذَك َسْيَلَو
 .[4 :قالطلا] كامي َلاَو َتفاَدَمط : ىَلاَعَت َلاَك . َكِلَذ ىَلَع ندي ُلاَمْعَيْساِلاَو ِءْىَّشلا

 ىَرْعَدَم هُهَنَذَل وأ ُهَمْلَأ ُدِجَيَو ءوب ٌسِحُي اَم ّلُك يِف ُلَمْعَتْسُي ِقْوَّذلا ُظْنَلُ
 .ُهْنِم مُكَحَت مّمْلاِب ُنوُكَي اَمِب ِقْوَّذلا ِظْفَل صاَصِتحا يِعَّدُمْل

 نِم ُهَعَم ُنوُكَيَف ءَباَرَّشلا اَذَه تْقْدَو ءَماَعطلا تْقُذ :ُلاَقْيَم ٌدّيَقُم َكاَذ َّنِكَل

 .مّمْلاِ ُقْوَذ ُهَّنَأ ىَلَع ُلُدَي اَم ٍدوُيَْلا

 ءوب ُسِبَتْليَو َناَسْنِإْلا ىَشْعَي ام ّلُك يِف ُلَمْعَتْسُم َوُهَف :ِساَبّْللا ْظْمَل اّمأَ
 َكِلَد فَلا ُساَلَرظ :َلاَقَو 6٠١. :ابنلا] 406 اَمآَل َليأ اَلعَجَوط :ىَّلاَعَت َلاَق
 .[141 :ةرقبلا] 4و سايل ْمُتنأَو كَل سايل نه :َلاَقَو ء[15 :فارعألا] 4س

 .زئمكي ملف ُهَبِهَخ ىتح هب هل اذإ لطالب ٌنَحْلا َسَبل :َاعي بَ
 ْفْوَحْلا َكِلَّذَكَو ُهنَدَبَو ُهَسْفَن : عِئاَجْلا َعيِمَج ُهْمْلَأ ُلَمْشَي يِذَّلا ٌعوُجْلاَف

 .َنَدَبْلا ل يلا

 ٌلِماَش ُهَّنَأ ىَلَع َكِلّذ َلُدَي ْمَل :فْوَحْلاَو َعوُجْلا هللا اًهَقاَذَأَك :َليِق وّلَق
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 1 | |||( 727٠ ب بلللللل م سلات 979797977777277 7ص سس خس

 «فوكلاو عوُجْلا َنساَبِل :َليِق اًذِإ اَم فالْخب ءِئاَجْلا ِءاَرْجَأ عيِمَجِل

 | مُهَمِلؤُي ام اوُناَذ مُهّنَأ ىَلَع َلُدَي اَم هبِ نكي مل مُهَسَبْلأَك :َلاَق وّلو

 وصلا قرد ظفل قالخي لأي َتِئاَكْلا َعِئاَجْلا نأ ُفِرْعَي 2 كد رف م ِلْفَعْلاِ

 :ذلملا ىَلِإ فيِضَأ اَذِإَو ٠ مِلْؤُمْلاِ ساَسْخِإْلا ىَلَع ُلْدَي َطّْللا اذه ب ةييرخل

 ءاَرُهِيْسِإِلاَو ءِرْكَمْلا ٍظْمَلَك ؛ِنآْرُقْلا يِف ٌراَجَم ُهّنأ اًوَعْدا اَم َكِلَذَكَ

 ٍقيِرَط ىَلَع ُهُلِباَقُي اوعي يملا اوُمَعَرَو ءىللا ىَلِإ ِفاَضُمْلا ِةَي ٍةَيِرْحَسْلاَو

 قس ال نم تليف :اذإ ءامشألا دلع تاس لب ءَكِلَذَك َسْيَلَو ِناَجَمْلا

 هَل ٌةَبوُقُع ِهْيَلَع يِنَجَمْلاِب اَهَلَعَف نَمِب ْتَلُِف اذ اّمَأَو ءُهَل اًمْلُظ تناك َةَبوُقْعْلا

 . اُلُذَع تناك ِهلْعِف

 هير ٍلَسْنَوظ :ِنآْرُقْلا يِف َراَجَمْلا ُتِبْنُي نَمِل ِةَروُهْشَمْلا ٍةَلِئْمَأْلا نِمَو
 ِْيَلِإ ُفاَضُمْلا َميِقأَو ءٌفاَضُمْلا َفِذُحَك ءاَهْنْهَأ هب ُداَرُمْلا :اوُلاَق «[85 :فسوبل
 . ُهَماَقَم

 3 2 00000 0 هوس قم ا ونوم ا وك < سك
 يتلا ٍروُمألا ِهِذَه َلاَتْمَْأَو ايام ِرْهَنلاَو ٍةَئيِدَمْلاَو ِةَيْرَقْلا ظفل :مهل ليقف

 ٌلاَحْلا ىَلَع ُمُكَحْلا ُدوُعَي دق مك ءمشالا يف ٌلخاَد اَمُهاَلِك ُلاَحَمْلاَو ُلاَحْلا اًهيِف
 .ُناَكَمْلا َوُهَو ّلَحَمْلا ىَلَع ٌةَراَتَو ءُناكّسلا ّوْهَو

 عر عم هسمسس هت سم س؟ا يعم موك همهم . 0#“ و ه م15 جم
 َوُهَو ُرْهَنلا ىَرَجَو ءلَحَمْلا َوُهَو َرْهَنلا تْرَّمَح :ُلاَقُي ِرْهَّثلا يِف َكِلَذَكَو

 0 هك

١ 

 .ُءاَمْلا

 ٌدَنِماَء تاك دير الثم ُهَلأ َيرَّصَو#» :ىلاَعَت َلاَق «َةَمْرَقْلا َكِلَذَكَو

 مُه ذآ اَكَيَي اشأَب اَهَكَبَم اَهتكلمَأ َةَيْرَك ني مَّكَو» :ُهُلْوَقَو 06117 :لحنلا] «ةنَِمَطُم
 .ناكسلا مه ىَرُقْلا َلَعَج . .[4 :فارعألا7 469 توُيَ

 :ةرقبلا] 4اهِشوُبُع لع ٌةَيواَع ضو يو لع ّرك ىِيْلَك ؤأط :ىّلاَعَت َلاَكَو
 .ُناَكَّسلا ال ُناَكَمْلا اَذَهَف 68



 هناك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت _52-

 دق ناك اَدإ الإ ةَيْرَق ىّمَسُي الق ءاَنوُكْسَم ناك ُهنَأ طَحْلُي نأ ٌدُب ال ْنِك

 يف َءاَمْلا تْيَرَق :مُهّلْوَك ُهْنِمَو ءُعْمَجْلا َوُهَو يْرقْلا نِم ٌدوُحَأَم ,ىتكّسلِل َرْمُع
 . هيف هتعمج اذ «ٍضْوَحْلا

 اَذَه ُلَواَََت ُماكخألا مْ «َحوُرلاَو َدَسَجْلا ُلَواَتَتَي ءِناَسْنإْلا ْظْفَل َكِلْذ ٌريِظَنَو

 ْتَبِرَخ اّذإَو ءُتَبِرَت اَّلْمأ تدع اذإ ٌةَيْرَقْلا َكِلَّدَكَ ءاَمِهِمْراَلَتِل َةَراَث اَذَهَو َةَراَث

 هديل ناي مك غ0 كأنو اتقتعأ تيفثااكت ةايلغأل اًياذع ناك

 ءايهدكا تيه ُبيِصُي اَم َحوُرلاَو

 لل ع حس 2-6

 4 طث هَ تاك ٌةَيَوِ» :هلؤَك لْئِم هذيلا لكْو» :ُلْوَن
 نأ ني ِدْقَتِب اَذَهَك ءٍِفْذَح اَلَو ٍراَمْضإ ٍرْيَغ نم ُناكّسلا هب ُداَرُي انه ظطفللاف

 .ِنآَرَقْلا يِف و ٌراَجَم الق رام 3 ٍدَعْللا يف َنوُكَي

 هب ْنِطْنَي ْمَل هُتَدْحُم َعَدَتْبُم ٌميِسْفَت ِزاَجْمَو 2 ةقيلح ىلإ ةنثلا ةيبْفَت و لج

 , ُفَلَّسلا

 اَذَه ٌسْفَن :ُلاَقُي لب ٠ ايظفل هيف عاَرملا َنسْبلَو ِنْيَلْوَق ىَلَع ِهيِف ُفَلَخْلاَو

 روع وع؟ 2
 ِقوُرُمْلا نم ُهَئوُرُكْذَي اَم ع َناَك اَذَهِلَو ءاَذَه نَع اَذَه ُرّيَمَكَي ُهَيَمَتي ال ءٌلِطاَب مي

 . ٌةَلْطاَي ٌقوُرُ ئأ ٍَ

 كسلا

 امي َكِلَذ وُحَنَو ٍرْحَبْلاَو ءِراَمِحْلاَو ءِدَسَأْلا ُظْمَل ِزاَجَمْلا ٍةَلِيْمأ ٌرَهْشَأَو

 :ةاَوصلاَو ةديلتلاَو 00 ديس نإ 57
 م

 لمعتست امك قيِظْنَل دوُيُقِب َةَديَقُم َةَبْكَرُم َهَمّلَوُم | لَمْعَتْسَت ال ِهِْذَعَو

 ليتل بلح نع لع انك داق يب نع قيئشلا غي يأ اق يعل

 ٠ الس تالت ةلوسرو طا رق ناعيا لأ نو وما ىلإ يح

 - - 5 أ م4 هم 0

 هل فو ”ولوسرَو كك ِدْسَأ نِم ِدَسَأ ىلإ ُدِععَي :ُهلْوَقَف
 50 9 7 ه2 عده م ع 2422



 ىَلَع هللا ُهَّلَس هللا ٍفوُيُس نِم ٌفْيَس اَدِلاَخ َّنِإ» :هللي َيِبَنلا ُلْوَ َكِلَّذَكَ

 [115 7/3 .َكِلَّذ ُلاَثْمَأَو .0"2«َنيكرْشُمْلا
 ُروُجَي ال ُهَّنإَف ٍلاَمْعَْساِلا يِف راج نَِو ِةَمّللا يِف ِساّيِقْلا ُلاَمْعْسا 3555 ] و

 ىَنْعَمْلا ٍريِظَن يِف َطْقّللا ّرُه َلِمْعَتْسَي ْنَأ ٍناَسْنِإْلِل ُروُجَي دم ُهَّنِإَف ؛ٍلاَلْدِتْساِلا يِف

 نأ روي ذل ءٍعاَرتلا نم هيف اَم ىَلَع َكِلَذ ِناََ َعَم :هيف ُهوُلَمْعَتْسا يِذَّلا

 يناَعَمْلا كلِ ِرْيَغ ىّلَع اَهْلِوْحَيِم ءِذاَعَم يف اَهْلاَمْعَيْسا فرم دق ِظِاَقْلأ ىلإ َدِْعَي 3

 ]//1١5[ .ٌفيِرْحَتَو ليِدْبَت اَذَه لب ءَكْلَي ىَلَع ِساّيِقْلاِ َكْلَي اوُداَرَأ مُهْنِ : ُلوُقَيَو

 هللا ٍداَرُم ىَلَع لدي اَم ام َفَرْعُي نأ نم ِثيِدَحْاَو ِنآْرُمْلا ريسفت يف دب ال 3536 )
 نيجي ام اه اًيطيوُح يلا ةيرَعْلا ةقرغن هُماَلَك ُمَهْفُي فِيَكَو ِظاَمْلأْلا نِم ِهِلوُسَرَو

 ىَلَع ٍظاَمْلَأْلا ٍةَلاَلَد ُةَفِرْعَم َكَِذَكَو ءهِماَلكِب ِهِلوُسَرَو للا َداَرُم َهَقْمَن ْنَأ ىَلَع

 َنوُلِمْحَي اوُراَص مُهَنَِ نبيل اَذَهِب راك تلا ٍلْهَأ ٍلاَكَض َةّماَع َّنِإَف ؛يِناَعَمْلا

 َنولَعْجَبَو ءَكِلَذَك * ثلا نوكيا وْيَلَع ُلاَد دا رقاب ا ونوال مك

 اقل اولَعَج ءِناَميإْلا مْسا يف ُةَتِج جلا اكل كنا كوزلر وك واقل ولخ

 0 . اًداَجم ٍلاَمْعَدْنِل ُهَلْواَتَتَو ءِقيِدْصَتلا ٍدَّرَجم يِف ةَقيِقَح ةَقيِقَح ِناَميِإْلا

 ُلَواَنَتَي مسا َوُهَق د ءَّلَحَمْلاَو ٌلاَحْلِل مسا َكِلَّذ ٌوْحَنَو ُرْهَنلاَو ُةَيَوَهْلا صل

 . اَهَتاَكُسَو َنكاَسَمْلا

 َنْيَب اوُقُرَعُي ْمَل يامخلا نب كانو ذ َطِلَغ ُعِضْوَمْلا اَذَهَف ُقاَقَيْشاِلا اّمَأَو

 الب (يِرْقَي ى رفا رك تكلا عع ب يبل ؛ِءاَيْلاي يِرْفَي ىَرَكَر ةَرْمَهلا أرَ

 هتعَمَج :يأ ؛هيِرْقَأ فْيَّصلا تْيَرَق ُهْنِمَو ءَكِلَذ ٌوْسَنَو ُةءاَرِقْلاَو ُهيرَقْلا ُهْنِمَو هََرْمَه

 ءاّهتْعّبَتَت :َاَيِمْل تيرقتو «هتْعَمَج ضْوَحْلا يف ىف َءاَّمْلا تْيَرَقَو ءُكْبَلِإ هئْمَمَضَو

 ُهْنِمَو ءِدَّلَب ىلإ ٍدَلَب نم ُحُرْحَت اًهتْعّبَتَت اذِإ هدرا هير َداَلِيْلا تورقو
 ُهَعَمْجْأ ِءْيَّشلا ُعْيَتَت :َوُهَو ؛ُءاَرَْيْسالا

 .هجيرخت مدقت )١(



 10 مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 8س ا

 ُةَيرَقْلاَك ٍءِزوُمْهَمْلا نِم َكاّذ َّنِإَف ِ؛َآْرُقْلا هتأَرْفَتْسا :كِلَْق ُرْيَع 0

 : نيالا هيف ْعمَتِجَي 0 ُناَكَمْلا

 اَذَه نم ة ةفاوقلاو رمل ناككلاو راهطإلا اجبت ِرْمَهْلاِب (أَر)
 ع
 اَمُأَد

 امأَو

 هكا مي ام : يأ طق ِروُزَج الس ة ٌةَكاَّنلا تا قوي ُهْنِمَو ِباَبْلا

 انثع نإ :ىَلاَعَت َلاَق ءُجِرْحُيَو َنآْرُقْلا ٌرِهْظُي يذلا َوُم : يِراَقْلاَو ءاَهِمِحَر نِم
 .ِنآَرَقْلاَو عْمَجْلا َّس َقّرَفَف «“ 3 0 : ةمايقلا] 40 ركتاتقو عم 2

 اَمَّنِإ َتيِقْوَتلا َنِإَ ؛ُتْقَوْلا َكِلَذَكَو وج وُرْخَو ِهِروُهْظِل مارا 0

 َلاَق مولا مشا يف ُنْيَّلل ُلَحْدَي اَمَك ءاَعَبت ملا مشا يف لشد دهشلا

 . "2 «كِئاَرقأ َماّيَأ ةاَلّصلا يِعَد» :ٍةَضاَسَتْسمْلِل هلك يلا

 0 ل ٌمْسا ُءْرَقْلاَك ؛ٌءْرُق َوُْه ضيَح ُهَبَقعَتي يلا ُرْهَظلاَو

 ا ةفيع ءاثأ ف تقلل اذ[ 132121215 نكت لف ةةضقلا وتلا د
 0 ج اذِإَو ءٍءوُرُف ٍةَناَلَتِب ّدَتْعَت ْنأ اَهْيَلَع ّنأِل ؛ اَءْرُق َكِلَذي ّدَتْعَ

 َّنَأ ىَلَع ٍةَباَحَصلا ٌرِباَكَأ َناَك اَذَهِلَو ٍ؛ِرْهظلا نِم اَهَمَّدَقَت اَم َعَم َةَضْيَحْلا ُمْرُقْلا

 ٍصُيَرَتب ٌةَروُمْأَم اَهّنأل ؛ْمِهِرْيَغَو ىَسوُم يِبَأَو ّيِلَعَو َناَمْنْعَو ٍرَمْمَك ُضْيَحْلا َءاَرق 2
 َّنِإَف ءِثِلاَّثلا ٌضْعَبَو ِنْيآْرُق ُةَّدِعْلا تَناَكَل ُرْهظلا َوُه ُمْرُقْلا َناَك ولك ٍ؛ِءوُرُق هَ
 مُهَمْكاَو نَمَو ٍةَباَحَّصلا َرِباَكُأ َّنِإَف ِ؛ِةَتِلاَثلا ٍةَضْيَحْلا يِف 00 نم شط

 اًذإ :ِةَباَحَّصلا َراَعِصَو ءَةَِلاَّغلا ٍةَضْيَحْلا نم َلِسَتْعَت مل اَم اَهي ٌقَح ل: نولزفي

 .ْتَْلَح دق ِةَئِلَثلا ٍةَضْيَحْلا يِف ُتَدَعَط
2-2 

 دَكَو ءاَمِج ٍرْيَغ نِم اًرِهاَط اَهَقْلَطُي نأ َهّنُسلا نأ عاَمْجِإْلاَو ٌصّنلاِي تبت دق

 .هتايبو هراهظإو «كردص يف هعمج انيلع : يأ )00

 تبثي مل عوفرم )15١/1(: ريغصلا ننسلا يف يقهيبلا لاقو )5048١(: دمحأ مامإلا هاور (؟)
 . هداتسإ



 [ةا/8 -

 وأ ِرْضَحْلا َبِص يِف َءْىَّسلا َنوُقْني مُهْنأ ْمِهِرْيَغَو ِبَرَعْلا ماَلَك نم 9و

 يف ءْىَّشلا َنوُرْصْخَيَو وِدوُصْمَمَو 4 ِهَتَدِئاَف اق ِءاَمِتناِل ٌةَراَتَو َهَتاَّذ ِءاَمِتْناِل ٌةَراَت اَهِرْيْغ

 هيف هيف ٍلِماَكْلا وأ ديقُمْلا ٍراَصِحْناِل ٌةَراَتَو هم ِسْنِجْلا عيِمَج ٍراَصِحْنإِل ّةَراَت :هِرْيَغ

 و و

 مالا ىَلِإ َنوُديِعُي ٌةَراَتَو ءىَعَسُمْلا ىَلِإ َيّنَثلا َنوُديِصُي ََراَث مُهْنإ مث

 ِهرْيَعِل اًِباَت َهْنَع اًيِفَتْنُم ايِقَتْنُم مسالا ُيِقِيِقَحْلا ةوصقملا ناك اذإ ةكللا يف انبات َناَك نو

 مل يأ انو لاو عا ا ع ٠ ِءَىَش َلَع مس بتكلا له لمي ار
 ٌلِماَش لضألا يف ُهَّنَأ َعَم ِءْيَّشلا ىَّمَسُم مُهْنَع ىَفَتَق [58 :ةدئاملا] 4

 ىَلإ ُلوؤَي بِ َةَعَفْنم اَلَو ُديِفُي ال ام َناك اّمَل ؛ِلِطاَبَو ٌقَح نِم ٍدوُججْوَم لكِ
 ْمَل اَذإ ُهْنِم ُدوُصُقَمْلا َناَك اَم لب موُدْعَمْلا عمي ٌريِصيَ معلا َوُم يَا ٍلِطاَبْلا

 هنأ ةقكع ةيكشفلا موُدْعَمْلا نم مودك نوكي نأب نلذأ ناك ةكرضتم لضخ

 .ٌَرَرَض هيف هيف ُنوُكَي دق

 . اًنْيَس لُقَي ْمَلَك َبِذَكْلا 00

 "ويسب اوُسْبَل» :َلاَق ٍناَكْلا نع َِئْس اّمَل هلل َيِنلا ُلْوَ 7
 ٍضْعَب نَع وأ ووعي سيل : ةيناخملا قش عا كربلا لجأ لرش

 اَذْمَع هبِذَك ٍروُهْظِل ؛ةَياَورلا ىف هب ْعَمَتْي نَمم نكي ل اًذِإ عشب ا
3 

 :اطخوأ

 اَذَه :اًموُحَنَو قالخ 0 ل م لاَقْيَ

 ْراَم

 .( 05 يراخبلا هاور 00(



 هلم مالسإلا خيش لئاسرو ٌقواتف بيرقت ب
 ب ص هج ية تتح 03ج

 بترو ماع 155 وو اكإلا ورش ويدل رئت َتفَضََنا نَمِل َكِلَذ ُلاَقُي

 ١"[. :فسوي] «ُميرَك كلم م اَلِإ اذنه نإ اب اذه

 ؛َميِستلا يف ارا اَمّنإ) :وأ ««ةكيسّتلا يف الإ ابر اله: ُهَلوَ ُهْنِعَ
 يف ُنوُكَي اَمّنِإ ُهتاَمِص ٍةَفقَتمْلا ٍدِحاَوْلا سْنِجْلِلَو ِنْيَسْنِجْلِل ُلِماَّشلا ُماَعْلا اَبّرلا امن

 لإ دعا هلي لَو ءِدِحاَوْلا ٍسْنِجْلا يف اّلإ ُنوُكَي اَلَق ٍلْصَمْل ابر ام لا

 . ِءيِدّرلاب دّيَجْلاَو رْبّتلاب بوُرْضَمْلاَك ؛ٌتاَفَّصلا تَمَلَتْخا اَذِإ

 َعِرْش اَذَهِلَو ءِنْيَمَهْرِدِب اًمَمْرِد ُعِيِبَي ّدَحَأ َسْيَلَف ُتاَمَّصلا تَوَئْسا اّذِإ اّمأَ

 . عْبتلا عَن ني ُهّنأِل ءاَُه ُضَْقْلا
 ُماَنلا ُهّلَعْفَي ام َوَهَو الَوأ ُناْرَعْلا هيِف َلَرَن يِذَلا َوْعَو اَيلا ُبِلاَع ناك اًمّلُق

 .ِةكينلا يف اَبّرلا امن َليِق :ِاَسَنلا اَبَِوُهَ ع 0

 هيف اّلِإ ابر ال ةكيسّملا 50 لولا ِدْصَقْلاِ
 ديف 00

 َنوُْنُي ِتاَبْنإْلا يِف مُهّنَأ اَسَكَف ءٌّىْفَن اّمِإَو ٌتاَبْنإ ام :َّيِرَبَحْلا َماَلَكْلا َّنِ

 ءىَكَسْمْلا ٌةَروُص ْتَمَتْنا َنِإَو "الا رصتل د لضخ اًذإ ىَمَسُمْلا َمْسا ِءْيَّشلِل

 11ةامَسُم ِءاَقِيْاب ب مشالا ِءاَقِتْلا ىَلَع ّْلُدَت يتلا ِتاَوَدَأ َّنِإَق «ىَفَنلا يِف َكِلَذَكَ

 ٌةَدوُصْقَمْلا ٌةَقيِقَحْلا دّجوُت ا راع ءالْضأ ماا ُهَنَأِل ؛ٌةَراَت َكِلَّذَكَ

 ل اكو ىتسملا كلذ: نآل ةَراَبَو ءةقيفكلا كلت لُمْكَت ْمل ُهَنأِل ٌةَراَتَو .يحسعلاب

 رغأ تاتكأل نانو وارق ُةوْضفَمْلا نب ءاًدْوُضْفَم نوُكُي نأ ىف

 ٍةَيِظْمّللا ِنِئاَرَمْلا نم وب َنَرَتْقا اَمَو ماَلَكْلا ٍقاّيِس نِ ٌرَهْظَي مَنِ هلع اذَهَو ٠

 َراَص دق ٍبّكَرُمْلا ٍنْوَكِلَو ِروُهْمُجْلا َدْنِع َةَقيِقَح ةَقيِقَح اًهِنْوُك نَع اَهَجِرْخُت ال يتلا
 .ٍروُهْمَجْلا َدْنِع َدْنِع اًزاَجَم اَهْلَعَجَت يلا ِةَيلاَحْلا نارا دم ىأ عملا هكللذ] ةاًعَرضوَم

 يفن زوجيف «سانلا عفنو ةقفشلاو ةمحرلا نم ةيناسنإلا يناعم لمحي ال يمدآلا ناك اذإف )١(

 . هلع ىمسملا ءافتنال «هنع مسالا



 ا تاغللا لئاسم

 َوُهَو ُقَلْظُمْلا ُبْلَّسلا ُهاَنْعَمَف نْيتَنيِرَقْلا نَع اًدّرَجُم مالكا قل اَذإ اَنأَو

 ُرُهَشلا» : ُهلْوَقَو (نوُرْشِعو مسي رهّشلا امّنإ» :ل ُهْلْوَق َكِلَّذَكَ ماَلَكْلا ف

 َّقْلَع دق ىَلاَعَت هلل هللا َناَك اّمَل ِعْوَنلا يِف ٌرضَحْلا هب َد َدَصَق ُتْيَح «نوُرُشِعَو ٌعْسِت

 ٌرُهْشَأ جَحلا»# :ِهِلْوَكَو 01180 :ةرقبلا] َداَصَمَر ُرْبَظ :ِهلْوَقَك اًماكخَأ ٍرْهَّثلاِب

 ءَكِلَذ وْحَنَو [47 :ءاسلا] 4نيَعباَتَتُم ِنيَرْهَس# : ِهِلْوَقَو 8197 : ةرقبلا] 4 سموم

 مل نم ضْمَب لَعْلو مَ نوثالك ٍرهشلا قُم نأ ىلإ ني ا

 َنوُثاَلَت روش لك نأَو موي لوتِسَو ٍةَكاِمتاَلَت َةَنَسْلا فش َماَيَأ َّدْعَي
 اي ؛َوُرعَو عه دب ا يذل | ُمْزاَّللا ُتباَلا دهشلا» :ِةلكي َلاَقَق 5 ل يعج نيم: م 7 ل - . ه 0 لل 3 ا

 ثلا الإ هلإ ال ْنأ ُةداَهَش ُماَلْساْلا» :ُلوُقَي اَمُك ءُهْنِ ُجْوحَت دَكَو هيف َلْخْدَت دق ميلا
 ُبِجَي دَقَق َكِلَذ ىَلَع َداَز اَمَو هُهْنِم َّدُب اّل يلا َوْه اذَهَع اللا َلَوُسَو اَمْعم أَ

 َمّلَكَت ام اّلِإ ِهَّمَح يف ُماْسإْلا ُنوُكَي الق «ماّلكْلا َلْبَق ُتوُمَي دَفَو ِناَسْنإْلا ىَلَع

 ١ - ١5١[ هه /56] .

 ريل َفْنَك تروكذتي الف ونود نم رّشْمَعَي َنل اغا ٍلث» :ىَلاَعَت َلاَق 56*73 ]]

 نيو برأ ْممأ ةليسولا ُمِهْيَ لإ تؤتتني توغذي نزل دهلنأ ©) اليوت الو مك
 وأ َلاَق عمال م5 :ءارسإلا] 7 اًبوذح 5 كبَر ٌباَذَع َ هياََع 1 ها

 َنيِدوُبْعَمْلا ِءاَلْؤَه َّنَأ ىَلاَعَت هللا َرَبْخَأ :وِريِسْفَت يِ َةَّيِطَع ُنْب ُّقَحْلا ُدْبَع

 208 ُةَميِقَح هِذَه َّنَأَو ءوْيَلِإ تْلرَتلاَو ِهْيَلإ َبْدَتل نوي

 ُبَبَسَو ُةَبْرُقْلا يِه (َُليِسَوْلا)و ؛عيج وأ َنيِغَتبُمْلِل (ْمهبَر) يف ٌريِمَّضلاَو
 ُلْوَق ُهْنِمَو ءاَم ٍرْمأ َلْيَلاَو ٌوثُدلا َبّلط اَدِإ ْلُجّرلا ََسَوَتَو يبا ىلإ ٍلوُصْوْلا
 ؟'ةَكيبَوْلا يل هللا َلأَس نم» : هك يل

 ٍر ُتيِدَحْلا

 هر ىَلَع هب َرَرَب هنأ اَّلإ «ُهَوْحَن َنيِرّسَمُمْلا ٌرِياَس َرَكد :ُهَرَكَذ يِذَّلا اَّذَعَر
 َوْهَو َنوُدوُبْعَمْلا مهب ُداَرُي «ةيللأط»و برت ُهُرَبَحَو ءءادتنا ميج :َلاَقَ

 )١( ملسم هاور )585(.



 0 ل عا ا س3 ل هنآك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ب ا

 «تؤثتني» يِفَو ِاَمُكْلِل «توُعَدَيط يِف ٌريِمَّضلاَو .؟ترفتتي» ُهَرَبَحَو ءءاَدتْبا
 .«ثرَقأ ممأ» مُهُرْكْوَو مُهُرطَن :ريِدْقَتلاَو «َنيِدوُبْعَمْلل

 .ُهلَمْاَتَك عِضْوَمْلا اَذَه يِف ُحاَجَّرلا فّمطَو :هلأك َلاَق

 ٍنْيَهْجَو «ُبرَْأ مم :ِهِلْوَك يِف َرَكُذ َجاَجّرلا َّنِإَف ؛َكِلَذ يِف َقَدَص دَقَلَو
 ُهَعَباَتَو ُهُرْيَغَو يِزْوَجْلا ُنْبا ُهْنَع َكِلَذ َرَكَذ دَقَو ءِداَسَمْلا ِةَياَع يِف اًمُهاَلِك
 .اَمُهَرْيَغَو يوغبلاو يودهملا

 ٍبَمْلَمِي َرَبْخَأَو ِءاَلْؤَه نِم يِناَعَمْلاَو ةّيِبَرَعْلاب َدَعْفأ َناك َةيِطَع َنْبا َّنِكََو
 هَتْفِرْعَمَو ِهِقْيَسَو َةيبَرَعْلاِب هلك ِدِمْلِع َعَم ٍجاَجَّرلا فيِفظَت فَرَعَك َنييِرْصَبْلاَو هْيَوْبِِس
 ا .ِناَيبْلاَو يِناَعَمْلا نِم ُهُفرْعَي ام

 َّنِكَل يطع ِنْبا ىَلَع اَهِِف َنوُرْرْبَي ٍروُمُأ يِف ٌةَكيِضَمَو ٌةَعاَرَب مُهَل َكِيَلوُأَ
 نِم َرَخآ ِءْيَشِب َرَبْخَأ مُه اوُناَك نِإَو ءٌرَبْحَأ اهي َوُه ِةّيبَرَعْلا ٍةَهَج نِم ٍِظاَمْلأْلا ةَلاَلِد

 1 . اَهِرْيَغ وأ ِتالوُقْنَمْل

 َرمأ وأ ٍباَججيإ َرمأ َنوُروُمأَم ٌنخَنُف ءنْحّللا ىَلَع مهكالزأ َنوُبْْوُي ُفَلَسلا
 اَنَل ْظَمْحَيَف ءُهْنَع َهَكِتاَمْلا َنُسْلَأْلا َحِلْضْنَو «َيِبَرَعْلا َنوُناَقْلا طَمَْت نأ ِباَبْسِتْسا

 . اهياَطِح يف ِبَرَعْلا ِءاَديقالاَو َنُسلاَو ٍباَتكْلا مْهَق ةقيِرط
 [707 871 . اًبْيَعَو اًصقن َناَك ْمِهْيْحَل ىَلَع ُنماّثَلا َكِرُت ولك

 :تالماعتلا يف ىلع نارعلا زئاغق ينك هوهركي كلقلا "3و آم

 ."0هْنِم جرخأ ِةّييَرَعْلا رْبَكب اًئيِحْسَم يف َمّلَكَت نَم :كِلاَم َلاَق لب ءدَّمْحَأَو
 ص

 وأ ظعي نم  اًريخ هللا مهازج  خياشملاو هللا ىلإ ةاعدلا ضعب نم نامزلا اذه يف دجو دقو )١(

 .ه1 مالسإلا خيش ركذ امك يغبني ال اذهو !ةّيماعلا ةغللاب سّردُي



 ا تاغللا لئاسم

0 

 َقَجاَحْلِل اًهوُعَّوَس ْنِكَلَو ءاَهباَحْصَأِل اَهب ُقظنلا ُروُجي ٍنْسْلأْلا َرِئاَس نأ َعَم
 ٍناَسّللاِ ٌهَباَتْك دون هلا هللا َّنَِ ؛ماَلْسإْلا ٍرِئاَعَش ٍظْفِحِلَو ٍةَجاَحْلا ٍرْيَغِل اًموُمِرَكَو
 1 ا َمّأْلا َرْيَخ + َهيَرَعْلا َةَمأْلا َلَعَجَو ءَيِبرَعْلا 0 كيو روف
 ِهِدَرْفُم - ٌيِبَرَعْلا مالكا ىَلَع َمُدقَت نمي تك «ماْسإْلا ٍظْفِح ا نو راكت

 . !؟هْنَع َلاَقيْناِلا ُتّلَكُيَو ءهِنوُناَف نع ٌةُجِرْخُيَ 00 1 ور

 ماَمت ىَلَع َكِلَذ ُنيِعُيَو ءَناَسْنِإْلا هب رَمْؤَي اَمِم ِناَسّنلاَو ٍلْقَعْلا وَ َنِإَ

 [ 00 .َناَرْسُحْلاَو َلاَلَّصضلاَو َقاَقّشلا ٌبِجوُي َكِلَذ ٌَدِضَو «ِناَميإْلا

 0 ل يا يتسل

 ِظاَمْلَأْلا يِف اّمإ ؛ٌَيِعْرَّشلا وأ ٌيِفْرُعْلا وأ ٌيِرَمّلا عْضَوْلاِ نوكيا

 . ِةَبكَرُمْلا يف اّمِإَو 0

 . هِسْفَن يف ُهُتَلاَلَد هب ُريعَت يِذلا ٍبيِكرَلا نم درْفمْلا لب نق امي ةَراَتَو - ب

 . اًراَجم ُهُلَعَجَت يتلا ٍةَظْفَللا ٍنِئاَرَقْلا نِم هب َنَرَتْا اَمِب َةَراَتَو - ج

 .هيف مُلَكَتْمْلاَو بطاَخُمْلاَو مّلُكَتُمْلا ُلاَح ِهْيَلَع ُلْدَي اَمي َةَراََو - د

 .روُهطلا ٌهَِس كلل يليغُت يبا بابسأْلا نم كِل ري ىلإ

 عِضاَوَمْلا ِهِذَه يف ظّبَحَتُي دم اّلِإَو

 َداَرُم ُنّيَبُت يِتَّلا ٍةَلِصَتُمْلا َنْئاَرَمْلا نِم ةْيَش طَق ِظْفّللاب ْنِرَتْقَي ْمَل اَذإ ءْمَعَن

 ؛ٍرِماَظلا فالخ هب َديرَأ اَنهَك :ٍلِصَمْنُم م ليتب ُهُداَرُم َمِلُع لب «مّلُكتمْل
 ٍلِصَفْتُم ليِلَدِب ٍصوُصْخَمْلا موُمُعْلاَك

 ٌفالِخ ٍرِهاّظلا فالح ٍداَرُمْلا ٍةَيِيْسَت يِفَن : ا ٍّيِلْفَع ُفِراَّصلا َناَك نِإَو

 اي نر را
 هك نول ىأ رهاطلا ره اذه اكل وَمَف ُدوُصْمَمْلا َفِرُع اَذِإَق :ِةَلْمَجْلاِبَو

 المك  امدرمو . ٌىِظْفْل ٌفالخ :َرهاظلا
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 كا دس دع
 مهريغ ىلع برعلا سنج ليضفت)

 (ىوقتلاب الإ هريغ ىلع يبرعلا سنج ليضفت ينعي ال
 تَناَك ذإ ؛ِةّيِعْرَّشلا ماكخألا عاَوْنأ نم ٍعْوَمب َبَرَعْلا هلك ّصْخَي مل 755]

 تبق ام ٍشْيرُف ِناَسِلِب َلَرَن لَب مهنا آملا َلََن نكل ؛ةْبربْلا ميم ُهُوعَ

 َّنِإَف ءِشْيَرُق ٍةَعْلِب َنماَنلا ْئرْفَ :ٍووُعْسَم ِنْباِل َلاَق ُهّنَأ ٍبالطَحْلا ِنْب َرَمُع نت

 لب هيت ف الو ةمؤَك لَ هنآ ؛عيبتلا لبخأل اَذَعَو .ْمِهِناَسِلب َكَرَن َآرُقْلا
 امك ءوْيَلِإ ٍبَرْكأْلاَف ٍبَرْمأْلا غيلبتب مث اَّوُأ هم زك غيبتي هلل ا 00
 .ِبرْكَْلاَك ٍبرْثأْلا ٍداَهِجِب رم

 يِف ِبَرَعْلِل َءاَفْكَأ اوُسْيَل ٍبَرَعْلا َرْيَغ َّنأ نِم ِءاَمَّلُعْلا َنِم ٌريِثَك ُهَرَكَذ اَمَو

 تيرم تحتل لعل هلك كنا نق قتلا . املا ني عب لأم هذهك حاكما

 .رومألا دلع يف

 . (َليِعاَمْسِإ ينَب نِم َةَناَنِك ىَفَطْصا هللا َّنإ» :َلاَك ُهَّنَأ ك8 ُهْنَع َتَبَت دَقَو
| 2 

 اَمُك ءْمِهِرْيَغ نِم ٌرْيَخ ِبَرَعْلا ٌسْنِج َّنأ ىَلَع ِء ءاجاشلا ريش

 . مِهرْيَغ نم ٌرْيَخ مِشاَه يِنَب ٌسْنِجَو «ْمِهِرْيَغ نم ُرْيَخ ٍشْيَرق
 زق وسلا وزن ارك وكي ذأ راتنجال هلبقلا نكعدلمفلا نيت م ع م 0 هه ثاش سل ؟ة ع عهد 7 سم ع: ا ا م 5

 نم ٍشْيَرق ريغ يِفو .برعلا رثكأ نم ريخ اريثك اقلخ برغلا ريغ يِف نإف ٍدرف 5 ه5 0 سود ا .خاكأ ماا 2 ا و

 ٍشْيَرُف نم ٍمِشاَه يِنَب ِرْيَغ يِفَو ءِشْيَرُق ِرَثْكَأ نِم ٌرْيَخ ٌوُه نَم ٍراَصْنَألاَو َنيِرِجاَهْمْلا
52 
 م

 َرّْيَخ َّنِإ» :ةلكو مثلا ُلوُسَر َلاَق اَمُك ءِمِشاَه يِنَب ِرثْكَأ نم ٌرْيح وه نَم ٍشَُْتِرْيَغَ

- 

 سنج ن



 ب 58 ي لل ل للللل الخ كو برعلا

 [-. 50/141 .هُهّنوُلَي َنيِذَلا مك مُهَتوُلَيَنيِلا مك مهِبِف تنُب نيل ُنرَقْلا ٍنوُرقْلا
 ىَلَع ِداَرْفأْلا َليِضْفَت َكِلَ ْمِزْلَعْسَي ْمَل ٍةَكْمْج ىَلَع ٌَلْمْج ْتَلْصُم اذ 71550]

 ْمُهاَوِس ام ىَلَع ِبَرَعْلا ٍليِضْفَتَو ءِثِلاَّثلا ىَلَع يِناَّنلا ٍرَقْلا ليِضْمَتُك ٍءِداَرْقَأْلا

 [ 1 .ْمُهاَوِس اَم ىَلَع شير ٍليِضْفَتَو

 يِف َنيِنِكاَّسلا ٍداَمُّرلا ٍكاَّسْنلا ٌسْنِج نأ َنيِمِلْسُمْلا ِنْيَب فالع ال 5
 ىَلَع ّيِوَرَْلا ٍةَليِضَمَك ؛ٍِلاَبِجْلاَو يِداَوَبْلا يِنِكاَس ٍسْنِج نِم ُلَضمَأ ٍراَصْمألا

 0 .ّيباَرْعأْلا ىَلَع ِرِجاَهُمْلاَو ّيِوَنَبْلا

© © © 



 دا مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ا

 هلل هموسو دارس وزتح
 (ِهِليوُأَت يِف َفاَِتْخاَو ِهِيبِزْنَت يِف َفاَلِتْخا :ِناَعْوَن ٌفاَلِتْخِإِلا)

 : هللا ماَلَكَو ِنآَرَقْلا يف ةَدِعاَف 56 ]

 .هليوأَت يِف ٌفاَكيْخاَو ِهِليِزْنَت يف فاليخلا :ِناَعْوَن فاليخالا

 َنوُتِمْؤُم َنيِِمْؤُمْلا َّنِإَف «َنيِرِفاَكْلاَو َنيِنِمْؤُمْلا َنْبَب َوُه :ِهِليِْنَت يِف ثاليخالا
 .ُهَلُسُر هب هللا َلَسْرَأ اَمِبَو ٍباَتكْلاِب اوُرَمَك َنوُرِفاَكْلاَو كن امي

 م لا هه هللا مال مُهعلتِل سال ىَلِإ َّلُسْرلا َلَسْرَأ هللا نأ َكِلَذَو

 ََب 1ك رخإلاو تنك سول قالا او قوش لاو
 500 ىِداَبِع ىَلِإ هللا ِةَلاَسِرِب ٍناَميِإْلا يِف ُلَخاَد هللا مالك ُناَمِيِإْلاَق

 .ِءاَبَيْشالا اًذَه ُناَقْرُف نإ ٌلْصَأْلا اَذَه ْوَب ع َدَتك ءاَذَهِ ُرْفُكْلا ٌوُه

 2ك قيارفت ال اقلكؤخ ماع اةماخ وكت نأ ُبِجَي ٍلُسْرلاِب ُناَميِإْلاَو

 َآ رْثأ ام عيِمجبَو ٍلْسْرلا عيمجب َنمؤي ْنأب .تاليخلا اَلَو ضيع

 كوالا نر ا فقتي نق ضففي دتكو لسنا شجي وما عفت

 ٌلضف

 اَمإ ءٍفْصَوْلا يِف ُنوُكَي دَكَو ةَراَت ٍرئقْلا يف ثوكي دق شيول ُقيِرْمّتلا

 .ىرخأ ٍليوأتلا يِفَو ةَراَث ٍليِزنَتلا يِف ُنوُكَي دق اَمُك ءِفْيَكْلا يف اّمِإَو كلا يف

 يف ُعَمَي دقو ءوِرْذَك يِف ُضيِعَِتلاَو ُليِْفَتلا ُعَقَي دك ِهِلُّسُر ىَلَع هللا َكَرْنَأ اَمق
9 



 نآرقلا
 1 و هكا اكاد

 اَم َنوُد ىَسوُم ىَلَع َلِزْنَأ اَمِب ُنِمْؤُت :ِدوُهَيْلا ٍلْوَق لئِم لوألا
 .دمَحُتَو ىَيِع

 .ِدَّمَحُم َنوُد حيِسَمْلاب ْمِهِناَميِإ يِف ىَراَصَنلا اَذَكَمَو
 ْمَل نإ ءاّذَه يِف َلَكَد دَّقَف ضْعَب َنوُد ٍبْتُكْلاَو ٍلْسّلا ٍضْعَبب َنَمآ نَمَ
 . ٍلرَتمْلا عيمجب

 ٍصوُصُت ٍضْعَبِب ُنِمْؤُي ِةّمَأْلا هِذَه ىَلِإ َنيِبِسَتْنُمْلا نِم ا

 .رْفُكْلا نِم ٌةَقَتْشُم َعَدِبْل | َّنَِق ؛ ضْعَب َّنوُد ِةَنّسلاَو ٍباَتكْلا

00 

0 

 اوُلاَق ِءاَلُؤَه : : ملا يف ىَراَصضنلاَو ِدوُهَيْلا فالتُخا : مق ف كفوا 1

 4و وُبنِب اوُرَكَأ الْوؤعَر ويست يِف اوُحَّدََو 00 اوُدَحَج ْنِكَل :قولخت يع دع نإ

 14 .هللا َوُه اوُناَق ْنكَلَو ديلاشرت

 ه2

 (؟ة رادإلا ةءارق مكح)
 َنيِعِمَتْجُم '!(ِةءاَرِق) نِم ّلَضْفَأ ِهَيَدِح َّدِح ىَلَع ٍدِحاَو ّلُك ِنآَرُقْلا ٌةَءاَرِق ١١

 ؛مْلِعْلا ٍلْهَأ نم ُفِئاَوط اَهَمِرَك دق دقو "'!"ةَداَرإْلا َةَءاَرِق) ىّمَسُت ِِذَه َّنِإَف ؛ٍِدِحاَو تْوَصِب

 نكد اًهيِف َصْنَ 0 مِهِرْيَغَو دّمحَأ ِماَمِإْلا ٍباَحْصَأ ني ٍةَِئاَطَو ِكِلاَمَك

 مُهْنِم لك أَوْقَي هداولالا زءارق نم فم اهنإ لشن مل دنت دّمْحَأ ِماَمإْلا باَحْضأ
 ا

 ا ا -اذل لضخ الق ةءاَرعْلا وزع اًمآَو ءْوَآرُقْلا

 [50/1] .ُهَظَفْحَي ْمَل اَم َةَءاَرِو كري َنآْرُقْلا ظَفْحَي ال َناَك نَمَو ءاّذَه ُهأَرَق اَم ُمِيي اَذَهَو

 ه8 م

 .بوصأ وهو «(هتءارق) :(791) ىواتفلا رصتخم يفو «لصألا يف اذكه )١(

 /0) ىربكلا ىواتفلاو «(847) ةيرصملا ىواتفلا رصتخم ىف امك «(ةرادإلا) :باوصلا لعل (0)
 مهتءارق :ةرادإلا ةءارق نيو ءءاملعلا رثكأ دنع ةنسح ةرادإلا ةءارقو :اهيف ءاج اممو "1
 دحاو ةءارق امأو «كلام اههركو ءاهتهارك يف ناهجو ةيكلامللو ءدحاو توصب نيعمتجم
 ؛ اهنولعفي ةباحصلا ناك يتلا يهو «ةبحتسم يهو «فالخ ريغب هركي الف هل نوعمستي نوقابلاو
 .ها.هريغو ىسوم يبأك



 تفل ع 1 تسل صن طم سلا 5 اسال الا ااا نإ ١ ١ ُهْنَاَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 8س

 (نآرقلا يف ٍفَلَسلا ُبَهْذَم

 ٍناَسْحِإب مُهَل َنيِعِباَتلاَو ِةَباَحَّصلا نِم اَهَيَمْيَأَو ِةَمَأْلا ِفَلَس ُبَعْذَم كلددن
 َوُهَو ٌةَنَسلاَو ُباَتِكْلا ِهْيَلَع َلَد اَم ْمِهِرْيَغَو ةعبرألا ةميألاَك َنْيِملْسُمْلا دكت أ ٍرِياَسَو

 ُهْنِم ءِقوُلْخَم ُرْيَغ ُلّرَتُم هللا ْماَلَك َنآْرُقْلا ّنأ :ةَحيِرَّصلا ّيِلْقعْلا َهّلِدَْلا ُقِفاَوُي يِذَّلا

 ِهِماَلَك نم كِل ٍرْيَغَو للا ٍاَْوتلاَ ٍنآْرُقْلاِب ُمّلَكَتُمْلا َوُهَك ءُدوُعَي ِْيَلِإَو أدب
 ُهُماَلَكَف ءهِتَرْدُقَو ِهِتكيِشَمِب ملكتي ُهَئاَحْبُس َرْهَو ُهْنَع اَلِصَتْنُم اًوُلْخَم َكِلَذ َسَْل

 .هيَرُْقَو هني ب ْمّلُكَتي َوُهَو هن اَنِئاَب اًقوُلُحَم سبل هِتاَذِب مِئاَق
00 

 .َءاَش اّذِإ اَمّلَكَتم ْلَرَي ْمَل ُهَنَأ ىَْعَمِب ٌميِدَق ُهُماَلَكَ

2 

 . ةيِرْبعْلا ٍةاَرْوَتلاِيَو ٌيِبَرَعْلا ٍناَرَملاِ ملكت ُهَل هئاحبس ُهَللاَو

 َنيِذّلا َّنِإَف ءوب ُمّلُكَتُمْلا َوُه :يأ ءأَدَب ُهْنِم :هثأك ٍلبْنَح 3 دما لاق
 . ٌقوُلْحَمْلا َكِلَّذ نِم ْأَدَبَ ريغ يف ُهَقَلَع اولاك 2 قول هنإ ول 3 م 2 12

 هرْيَغ يف ُهُقْلْحَي اَمِي ال ٍتاَمّضلا نم وب ُموُقَي امي ىَلاَعَت ُبّرلا ُفِصَنَ اَمْنِإَو

 :ىتموعل لكاشلا وه قولخملا لوفي نأ هج عزل اقوم مالك لج نو

 اَذَهَرو .11: :هط) 40 فرك ةزكَّضأ مِتَأَو ننعم أن لإ َهَلإ آل هَل أ نقّإط

 [41 0/151 . َنيِمَلاَعْلا ّبَرِل اّلِإ اًماَلك اَذَه َنوُكَي ْنَأ ُروُجَي ال ٌعيَتْمُم

 (ِهِداَبِعِل ىَناَعَت هللا ُهَعَرَش يِذَّلا ٌعاَمّسلا)
 ص

 ني ةمألا :ثلس َناَكَو وٍواَبِعِل  ىَلاعَك هللا ُهَعَرِم يِنْلا ا ةسبل

 ٍلْمَأَو مهلا ٍلْمَأَو َنييِمْؤُمْلاَو َنيّيِبْنلا ٌعاَمَس َوُهَو ءىَلاَعَت هللا ِتاَيآ ٌعاَمَس هع 1 ما 2 0-0200 : 0 مي شد

 هللا َرَمَأ عاَمَسلا اذَهبَو 5 ص ع _
 مهل اوعمتَساَف ٌناَيفْلا ترق اًدإَو# : ىَلاَعَت َلاَق اَمَك ىَلاَعَت م 2 هر 2. ودع



 1 53 ال7 --- حجج 2 همولعو نآرقلا

 : ىَلاَعَت هلْوَق يِف اَمُك ىَتْنَأ ِهِلْمَأ ىَلَعَو «6704 :فارعألا] 4( َنوُمحَرُ 0 أوُتِصَنَأَو

 يِفف َلاَقَو «[18 :رمزلا] «ةةكَسْحَل َنوُعرَيَسَت ا وعمتي نذل (© ِداَبع ريب

 :نونمؤملا] 42 َنيِلَوأْلا ْمُهَءآَباَ ِتأي ل اَم هل َرَأ لوما ودي 286 :ىرخألا ٍةَيآلا
 [هورإ د 01 577 رم يِذَلا ا اوُرِمُأ يِذَّلا ُلْوَقْلاَق ء[حم

 هم

 ,يمهج َوُهَف َقوُلْخَم ٍناَرقلاب ظفللا :لاق نَم)
 ( ٌعِدَتْيُم دّتُنُم َوُهَف َوُهَف ق 0 د ُهَّنِإ :َلاَق نَم َِمَو

 هللا مالك َّوْهَو «عاضملا يف ٌتْبْنُم ٌوُهَو وللا ُماَلُك ٌوَه نآَرَعْلا اَذَه 79و |

 كو اقوم وه لل ناوقلا قرأ قوقل هنعمل

 ةاَلَتْخإلاَو ءقاَرِتْفإِلاَو هاهم رو يطلع امان ام َفَرَع نَمَف

 .باَبلا اذه يف ٍساّنلا نم اًريثك ٌبيِصُت يلا ةَهبشلا ُهْنَع ْتَلاَز :َقاَقَتإلاَو
- 

 ةلتعلا ثوم خومنملاو للا مالك عوُمدملا اَذَه :ْتَلاَك َةَمِئاَظ َنِإَف

 الو ْلَبُمْلا نم وسم هَنِإَف ٌلْهَج اَذَهَو ءُقوُلُخَم هللا ُماََكَف ٌقوُلُخَم ُهُتْوَصَو
 .اًقوُلُحَم ماَلَكْلا ٌسْفَت َنوُكَي ْنَأ اًقوُلْخَم ْلَبُمْلا ُتْوَص َناَك اّذِإ ُمَرَْي

 َسْيَل ُنآْرُقْلاَو ءُقوُلْخَم َوُهَو ِدْبَعْلا ٌتْوَص ٌعوُمْسَمْلا اَذَه :ٌةَفِئاَط ْتْلاَكَو

 َوُه َقوُلْخَمْلا َّنِإَف ٌلْهَج اَّذَمَو هللا مالك ٌعوُمْسَمْلا اَذَم ُنوُكَي اَلَق ءِقوُلُْخَمِب
 .ُهْنَع ْْلبمْلا نِمَو هب مَلكَتمْلا نم ُعَمْسُي يذلا مالكلا ُسْفَ ال ٌتْرَّصلا

 اَذَه ُنوُكَيَف ؛ٍقوُلُخَم ُرْيَغ هللا ُماَلَكَو هللا ُماَلَك اَذَه :ْتَلاَك ٌةَمِئاَطَو

 هيلا ُراَسْمْلاَق ؛هللا ُماَلَك اَذَه :َليِق اَذِإ ُهنِإَف ٌلْهَج اّذَهَو (ٍقوُلُخَم َرْيَغ َء ٌتْوَّصلا

 َعِمس اَذِإَو «هللا نم َعِمس اَذإ ُتِياَنلا َوُهَو «َوُه ّوُه ُثْيَح نِم ُماََكْلا وُ
 00 : عوُمْسَمْلِل َليِق اَذَِو 0

 ِدبَمْلا ٌتْوَصَو عل ا اَعوُمَسَم الاهدل

 هلي و عمل

 ك

85 

 8ك
 َّرَصَت ام ُتْيَح ٍقوُلُحَم ٌّرْيَغ َوُهَف هسْفَن هللا ْماَلَك امَأَو ٠



 ُهْدَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت بع
 1ك 06 0 2 يللا 2 22022222 227222272217235

 ؟ِفاَلِتْخاِلاَو ٍقْومَتلاَو ِاَبيْشاِلاَو عاَرتلا اذه ُاَمَْم ام :َّليِق ْنِإَ
 -15١[ 3 .ٌهوُباَعَو فلسا ُهّمَّد يذلا ماَلَكْلا وه ُهُؤَسْنَم : ليق

 َلاَق نَم :َنوُنوُقي سلا ِةَمِئَأ نم ُُريَعَو ٍلَبتَح ُنْب دم ُماَمإْلا ناك 2355: ]
 قوُلُحَمُرْيغ ُهنِإ :َلاَك نَمَو .يمهج َوْهَم ٌقوُلْخَم ِآْرمْلاب يِطْمَل وأ ٍنآْرُْلاب طل
 هب يِنْعَي «ٌقوُلْخَم ِنآْرُقْلاِب يِظْفَل :َلاَق نَم :ُهْنَع ِتاَياَوُرلا ٍضْعَب يِفَو «ٌعِدَنْبُم َوُهَ

 لو -ونعلا ثق اذه بسمو ءاَطَْل طفلي قل ُردضَم هب ُداَرُي ظْفَللا نأ

 ئِراَقْلا مالك ال هللا مالك َكِلَدَو ءظْفاّللا هب ُظِفْلَي يِذَّلا ُلْوَقْلا ِظْفَللاب ُداَرُيَو
 اَذَه َّنِإَو ءْنَْرُمْلا اَذَهِب ملكتي ل هللا َّنِإ َلاَق دَقَق ءّقوُلْخَم ُهَّنِإ :َلاَق 0

 َمِلُع اَمِل ٌتِلاَخُم اذه َّنأ ُموُلْعَمَو للا َماَلُك َّوُه َسْيَل 00 ُهْؤَرْمَي

 ا ٍنيِد نم 0
 َتْوَّصلا نب ُهُرْيَغَو دّمْحَأ َحَّرَص دَقَو ُقوُلُحَم َوُهَن 5 نقلا توَصاَعأَو

 »م

 ُقوُلْحَم ِنآْرُقْلاِب يِتْوَص َّنإ 0 طق دّمْحَأ ْنْقَي ْمَلَو دْبَعْلا ٌتْوَص موخفلا

 .ِنآرَملاِب يِظْمَل :َلاَك نم :َلاَق اَمْنِإَو ءيمهج َرُهَ
 مال َّلَب نَم لكَ ءٌحِضاَو قره ُهَل ْعلبْمْلا ِتْوَصَو مالكا ِظْفَ نيب هي قرَقْلاَو

 2.0 م 6

 هلي اننإ 34و فينش طفل ل يملا َكِلَد فَل َعّلب اَمّنإف ٍلْجّرلا َكِلَد ِظْفَلب ِِرْيَغ
- 

 ءِرْيَعْلا َكِلَذ ٍتْوَصِب ال ِهِسْفَن ِتْوَصِب

 هب ُداَرُي َناَك امل َكِلَذ وْحَنَو ٍةَباَتِكْل كْلاَو ٍةَءاَرِقْلاَو اعلا ةظفللا ُسْفَنَو ش
 أ

 ٍلْكَشَو ْمِهِتاَرْصَأ نم اَهْنَع ُثُْدْحَي انو فايملا تاكرح وف ىلا ةدهجلا

 0 :ةثكيَ هب ُظِفْلَيو ُهوُلْتَيَو يِلاَّثلا ورقي يَِْلا مالكا ُسْفَن هب ُةاَرُيَو ءِداَدِْلا
 م هللا تاق لَعَج يِضَْقَي يِذَلا ِتاَبْنِإْلاَو يّفَلا يقالظإ نم ُةرْيَغَو دّيخأ

 1 . ٍقوُلُخَم ع مُهَداَدِعَو ٍداَبِعْلا ِتاَفِص لْعَج وأ |
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 6 ل همولعو نآرقلا

 (ِروُدّصلا يِف ٌظوفخَم ٍرُئاَوَّتلاِب ٌلوُقْنَم نآْرْقْلا)
 ؛ِةَطوُقْنَم اَلَو ٍةَلوُكْشَم َرْيَغ اقرب َفِحاَضَمْلا اوُبَتَك اّمَل ٌةَباَحَّصلا 9

 ىَلَع ال ْمِهِروُدُص يِف ٍهِظْمِح < ىَلَع ْآرُقْلا يف َنوُدِمَتْعَي اوناك الإ مُهَنَأِل

 ْمَل ٌُفِحاَصضَمْلا ْتَمِدُع ول ءِروُدّصلا يِف ُظوُفْحَم ٍرْئاَوَتلاِب ٌلوُقْنَم َوُهَو ءِفِحاَضَمْلا

 نولي نيرا باكل لخاك وقيل نيهلتتلا رت أع ٌةَجاَح اهب َنيِمِلْسُمْلِل نُكَي

 كي ايت ٍمَحُم ىلع آر لن هللاَو ءّرْيكَتلا ُلَبَْت يلا ٍبُْكْلا ىَلَع
 ىَلِإ ُجاَتْحَي الق ءَظَمْحُيِل اَهَرَمُم اّمجَنُم ُهَلَرْنَأَو ءٍةاَرْوّتلاَك اَبوُْكَم ُهْلُرتُي ْمَل ءوِيْلَك يف

 . ٍباَتُك
 وت

 َلُكَمُي َنيِعباَتلا ُضْعَب َراَص ُنْحّللا َتَدَح اّمَل َيِعاَتلا ِنَمَذ يف ُهنِإ م

 َءاَرْمَح ٍةطْقنب َحْنَمْلا َنوُلَمْعَيَو ةَرْمُحْلاِب َكِلَذ َنوُلَمْعَي اوُناَكَو ءاَهطَقَنُيَو فِحاَصَمْلا

 .ُهَماَمَأ َءاَرْمَح ٍةَطْقِْب َةمّضلاَو ُهَتْحَت َءاَرْمَح ٍةطْقنب َةَرْسَكْلاَو ءِفْرَحْلا َقْوَ

 نرلمعيو «فذشلا :كلزتم ةكشلا ةاولمعي :اوراصَو ..:ةلقتلا) ودم ُ

 ُتخأ َءَرْمَهْلا َّنأِل يملا هين 5 رمل َةَماَلَع اوُلَعَجَ ّذَم» : كِلوقب هدَمْلا
 ةَماَلَعَو ءِنيَّسلا ٍسْأَر لِْم دَّشلا ةَماَلَع ْتَراَص ىَّنَح َكِلَد اوُهَّمَح َّمُث ءْنْيَعْلا

 اَمَكَو ِءَكِلَّذ َرْيَغَو ِدَدَعْلا طاَمْلأ ٍناَويَدلا لْهَأ ٌرِصَتْحَي امك َةَرَصَتْحُم ِةَّدَمْلا

 «اَنأ» لُكَش ىَلَع ُهَرخآَو ِظْمّللا َلَوَأ َنوُيْْكَيَ نكَدَحَ ئريخأ َنوُنَدَحُمْلا ُةضصَتْحَي

 [لذا؟ ل 11 .«انث» ِلكَش ىَلَعو

605 

 ٌٍُ ا 0 ىو
 (عاّونأ ىلع كك هللا باتك يِف لورنلا)

 لوو هه ناب ديم لوز : عاَوْنأ هَ ُةَناَلَث كو هللا ٍباَتِك يِف ُلوُرْنلا 56
 هيد عوج

 .اَذَهِب و اَذَهِب ال ديقم ريغ َلَوُرََو ٍعءاَمَسلا نم هنأ

 بتكلا مُهكَكَ َنيِدَلاَوِ» : ىَلاَعَت َلاَق اَمُك ءِنآْرَقْلا يِف الإ دِرَي ْمَل :ُلَوَألاَ
 دو وعد

 1١5[. :ماعنالا] 4وّْلَي َكهَر ني ٌلَئاَم ُدَأ نمل

 ىلا



 هناك مالسإلا خيش ائاصرو ةولتق هفيوقتا بل لا

5-39 

 «[18 :نونمؤملا] هولَمَّسَأ نم الراو لوقف ِءاَمَّسلاب « دقُمْلاَ» لورتلا ماو

 ِرْيَغ يف ُهُلْوَقَ هدي دقت يعم ءْيَب ديم اذ «اّلَع ام م لكل ٍسْنِج مسا ُءاَمَّسلاَو

 : ِهِلْوَقِ َرَخآ مث ٌقّلْعْلا يِف أ دا وأمس سل 0 00

 2 ؛(4: :ررسلا] 4. ني يني ىذا لقط :ةُلَْكَو هزل هي هزل 2:
3 
2 0 

 طع

 25ه نم ع ءورْمأ ْنِب حوُرلاب ةكيكملا لني :ُهَلْوَف ِنآْرُقْلا َلوُرُن ُهِبْشُي اّمِمَو
 وه يِذَلا هما ف يخرأو مُهُلوُرُن َوُه ٍةَكِئالَمْلا ُلوُرْنَف كا :لحنلا] ««هودابع ْنْم

 :ِهِلْوَقِب ٍةَئيِكَسلا ٍلاَرْنِإ نم ُهَرَكَذ اَم :اًهْنِم ءَعِضاَوَم يِفَق (ُقَلظُمْلا» ام

 نارك 3 َكِلَو نمو 7 :حتفلا] #«تنِمْؤُمْل ّلَعَو و لوسر ص نبيكم هلل 07

 ىلإ َكْيَو وي ذإ» :ِهِلَمك ؛َنيِِمْؤُمْلا ٍبوُلُق ىَلَع ا
 ىف َلَوَن ٌتاَمَثلا َكِلَذَق ١١[« :لافنألا] < ًأارثما 2 و ايييَك مكَعَم نأ ِذ جب 1

 . ةئيكسلا َوُهَو 4 لكس نب تمولقلا

 .هِبْلَق يِف ٌلِزْنَي َوُهَو ءَداَدَّسلا ُهُمِهْلُي ُكَلَمْلا َكِلَذَو اَكَلَم ِهْيَلَع لري هلأ

 .ِنِداَعَمْلا يف قَلُحُي ديدجملاَو ٍديَدَصْلا لادن هناصتش كد دقو

 ده قيدخلا كوي ركل! ةوضصتملا ناكن < ”ديرخلا لدن هلأ ربخأ مَ

 هب يِذَّلا ءَكِلّد َهَبْشَأ اَم و ٍلْضّنلاَو ٍناَنّسلاَو ٍفْيَسلاَك ؛ُهْنِم ٍداَهجْلا ِتالآ ُداَحَنا
 - ار وح خا 1 2

 . ِءاَمَّسلا نِم ٌلِزْنَت مل ِهِذَهَو هك ُهَلوُسَرَو هللا ٌرَصْنُي

 :هنأك ُبُرظُم َلاَق ىَّنَح ءِساّنلا نم ٍريِثَك ىَلَع لكشأ ٍِلوُزْنلا َظْفَل ّنِكَل 0 هم هرم هل د < خو

 َكِلَذَكَو ِءاَمَّسلا نِم ُلِزْنَي ال ٍلاَبِجْلا سور نِم ُلّرَتُي َديِدَحْلا َّنأِل :رخآ عضوم يف هك لاق )١(

 )07١/1١(. .ثاّنِْلا يف َءاَمْلا ُلِزْنُي َركذلا َّنِإَف ؛ُناَوَيَحْلا



 00و همولعو نآرقلا
 اكل حو

 .هناقل

 7 عوام . 0 م 5و 20050 0 200 0 دب يع رع 0 ريكس ل ورموش
 الز هلَعَج : يأ ؟انسح الن ٍنالف ىلَع ٌرمألا َلّرنأ :لاقي امك ءالزن هلَعَج هانعم

 000 ل 200 2ع السر 1م . - 26 0-2 و 5 1

 اَذَهَو [1 :رمزلا] 4 جوزأ ةينمَت معنألا َنِم مكل ٌلزنأو» :ىلاَعَت هلؤق ُهَلْعِمَو :َلاَق

 ىَلاَعَت هللا َلاَق ءوب ُلَئاَقُي اَم ىَلَع ال ُلَكْؤُي اَم ىَلَع ُقَلْظُي اَمّنِإ َلُرْنلا َّنِإَف ؛ٌفيِعَض
 سيم كب 5# جعاسلا 55 كوم ه كج كب عد 1 6 04 ا

 تفيضلا نأ َةَداَعْلا نأ ؛الُزن ٌتّيْمْس َةَفاَيِضلاَو [97 :ةعقاولا] 0*4 رميح نم لزتنو

 . هِلوُرُن لجأل اُلْرُن ْتَيْمْسَف «ويف ِهيقاّيِضِ هْيَلِإ ىَتْوُي ٍناَكَم يِف ُلِزْيق اًبِكاَر ُنوُكَي 2 موك هاس وت 0-0 ه١ توفت ام و هرم سررإاد دب قع
52 

 ِدِداَعَمْلا نم ُهَجَرخأ ُهْنَأِل ؛ْلَحْلا ىَنْعَمِب ٍديِدَحْلا َلوُرُن مُهُضْعَب َلَعَجَو
7-0 

 امِم اذَهَو 2[: :رمزلا] «جوزأ ةَيِنَمَت رمألا َنِم ركل لْرنْأَو» :ىَلاَعَت َلاَقَو 0 و ل ا سوك جم اسر ظسم 1 27

 .ٌّقلَخ :َلاَق نَم مُهْنِمَو ءَلَعَج :َلاَق نّم مُهْنِمَف ءاَضْيأ َّلَكْشأ

 ُلِزْنَت َماَعْنألا َّنِإَف َّدَعُل ٍفوُرْعَمْلا ُهاَنْعَم نَع ِظْفَّللا جاّرخِإ ىلإ ًةَجاَح اَلَو
 1 3 ٍ 2 سد حاس اعل أ نو

 .اَِتاَهَمَأ َنوُطُب يِتأَ اَهِئابَآ باَلْضَأ نيو اَهِتاَهَمُأ ِنوُطُب نم
 : لمي ْمَلَك ءِتاّيلْمُسلا نِم َقّلَح اَميِف َلوُرْنلا لِمعَتْسَي ْمَل ُهّنَأ اَذَه ُنّيِبي اّمِمَو

 ءٍلاَع َّلَحَم يِف ُقَّلْخُي اًميِف َلَمْعَتْسا اَمْنِإَو ءىَعْرَمْلا َلَرْنَأ اَلَو ءَتاَبَنلا َكَرَن

 . ماَعْنَألاَو ٍديِدَحْلاَك ُلَحَمْلا َكِلَذ نِم هللا ُهَلَرْنَأَو

 :فارعألا] ميرو مَيَءْوَم ىِروب اَساَي يلع (َلرَأ َدَم مدا قبي» :ىَلاَعَت َلاَقَو

 .عاَتمْلاَو ٌثاَنَأْلا َرُه َشيرلا َّنَأ ٌحيِحَّصلاَو 5
 00 0 هع هسا يب كو 3 5 وه اوي ووفر تسمو#9

 امك «تويبلا يِفَو ِندَبلا ىلَع سّبلي يذلا ساّبللا سنج هدوّصقَم نارقلاَو

 ٌنَتْماَف َةَيآلا ١[ :لحنلا] عاكس ْمْكِتْوُي ْنَي ممل َلَعَج ُهللَو# :ىَلاَعَت َلاَق

 ُهَللاَو  اَذَهَو ِثاَنَأْلاَو ِساَبْللا يِف ماَعْنَأْلا نِم هب َنوُعِفَتْنَي اّمب مِهْيَلَع ُهَئاَحْبُس

 نم ماَعْنَأْلا عقم َّوَهَو ماَعْنَأْل ٍروُهُظ نم ُهَلَُرَتُي ُهّنِإَ ؛ِهِلاَرْنِإ ىَنْعَم 2 ْمَلْعَأ

 اَهَلَرْنَأ دّقَق ءِشاَيُرلاَو ٍساّبْللا نم مَآ وَُب هب ٌعِفَتْيَو ٍراَعْشَأْلاَو ٍراَْوَأْلاَو ٍفاّرْضألا
 ِدْرَبْلاَو ٌرَحْلا عْفَدِل َيِهَق ءٌباَوّدلا ٍدوُلُج نِم مُهُنَوْسِك ٍضْرَأْلا لأ ُرَثْكَأَو مهْيَلَع
 .ِناّنَكْلاَو نْظْقْلا نم ُعَنْصُي اّمِم ُمَظْعَأَو



 هنآك ماسالا خيش لئاسرو قواتف بيرقت نا
 1 2522522 222222252525925 22ر22 د ا

 ىَنْعَم ِهيِفَو اّلِإ ٍلوُرُن ْظْفَل ِةَّنُّسلا يِف اَلَو ٍنآْرُقْلا يِف َسْيَل ُهّنأ َنّيَبَت دّقَف

 ُفِرْعَت اَلَو ءبَرَعْلا ٍةَعَنب َكَرَن ُهّنإَف ءِنْرُقْلاِب ُقِئاَّللا َوُه اَذَهَو ءِفوُرْعَمْلا ٍلوُرْنلا
 دزني اناطخ ناكل :نتقملا نبع ري ةيرآ دلت ؛ىَتْعَمْلا اَذَهِب اّلِإ اّلوُرُت ُبَرَعْلا
 ذعر ِناَيَب الب ٌَرَخآ ىَّنْعَم يِف ىَنْعَم ُهَل ٍفوُرْعَمْلا ِظْفّللا ُلاَمْعِتْسا َوُه َّمُث ءاَهِيُْل

 ىَلاَعَت هل ا ل
 [؟ها7/ 11 .ساّئلل 031 1 1 2

© 2 

 هب فَي يذلا ُتْوَصلاَو يابا مالك َنوُمِلسُمْلا ُهؤَرْفَي يذلا نآْرقلا 55
 .ئر 931 57 ُديَعْلا

 [م 1

© © 

 « هيل ةَفِص نكي ْمَل ٍهِسفْنِب وَقَي اًنْيَع (نمرب ٌدوُرُخَملا َناَك اذإ)

 (هْلل ةفص نا ةَفِص َناَك اًذِإو

 َلْوَقْلا َّنأ َرَبْخَأ [1 :ةدجسلا] «ىئم ُلوَْلا َّنَح َنكلَو# :ىلاعت ُهلْوَق يدشن

 :تاقرلسمْلا نم هِرْيَغ نم ال ُهْنِم 42

 كي ْمَّل ِهِسْفَتِب ُموُقَي انْيَع اهب ٌروُرْجَمْلا َناَك ْنَِف «ةَياَعْلا ِءاَدِتْباِل يِه نِمَو
 11 :ةيئاجلا] ذَنَم اًكيِيَج ضل ىف امو توتا يف اء ل ٌرَكَسَو» :ِهِلْوَنَك هلل َّهَفِص

 ا ُموُقَي اَم َكِلَذَكَو ١7١[ :ءاسنلا] 00 حودو# :حيِسَمْلا يف 4 لوك

 .[07 :لحتلا] يدك نه َمَمْحَي نم مك امووع : ِهِلْوَقَك

 : ِهِلْوَقَك ؛ول ةَمِص ناك لَم اَهَل ْركذُي مَلو ةَمِص اهب ُروُرْجمْلا ناك اذ امو
 00 - او

 .[17 :ةدجسلا] « تم لوقلا قع

 كَم شْمْلا ىذ َدنِع و ىذ 9 رك لوس وع ممَتِإِ : ِهِلْوَقِب ٌحّتحُم ٌحّتخا نإو

 لوسر لدقل رمت ممَنِإ هيلا آلا يف َلاَق دّقَف :ُهَل ليق ٠١[ :19 :ريوكتلا] 49

 5٠. 5١[. :ةقاحلا] 40 د وسمو د ام ايل ٍرعاَس ٍلوقب 7 اه ©9 م



 كلنا ةعواخو نارتلا

 ولف «ليِرْبِج ىّرْخأْلا يِف ُلوُسَّرلاَو لب ٌدّمَحُم ِةَيآلا ِهِذَه يِف ُلوُسّرلاَ
 :ناودلا نهفات رابع تدخلا لوشألا نأ كير

 . [910 :ةدئاملا] 0000 ديت لأ 1م ْمْلِي لوس اًاي»

 ليق ء[7 :ءاينألا «ْثَدَْحُت مِهْيَن ني ركز ني مهيأ ام» ِهِلْوَقِب حتا نإو

 مهين ني رك ني مهي ان» لام امل هنف «كتلع ةكخ يالا ويك“
 اًذِإ ًةَرِكَّنلا َّنأِل ؛ثَدَحُمب ل ِثَدَت

 مِلْسُم ٍلُجَر نِم ينبِتأَي ام :َلاَق ول اَمك هوِرْيَغَو ٍِفوُضْوَمْلا َنْيَب سك ب اهب ريم تَفِصَو

 كلذ وشنو الدلع ماعلا | كرك ام و ئَد 2

 «يمهجلا ُهُلوُقَي يِذَّلا َقوُلُحَمْلا َُه َسْيَل ِةَيآلا يِف َتَدْحُمْلا نأ ُمَلْعُيَو
 اّلَوَأ ُكَرَممْلاَك ءءْيَش َدْعَب اَنْيَس َنآْرُقْلا ُلّرَتُي َناَك هللا َّنِإَف ءاَديِدَج َلِْنَأ يِذَّلا ُهَنِكَلَو 5 41 0 و ممل و م 2 5 5 1

 21 م6 000 ل ا 2
 هذ ف ريق وق وزع نلف علقت اع كو : رشا لاتقل نر دكجتلاب ميِدق وه
 [ه17 73 .["4 :سي] ه(ِِدَقْلا ِنوُجَيمْلَك »8 :َلاَق امك ءبَرَعْلا

 هه هم

 ؛اًَهوطُقَُي ْمَلَو اًفوُرُح اوُلُكَشُي ْمّل ٌةَباَحَّصلا اَهَبَمَك يبل ُففِحاَضَمْلا و

 قت امل ذب ٍةَباَحَّصلا ٍرْصَع ٍرِخاَوَأ يِف َكِلَد َدْعَب من نوُنَحْلَي ال اَئَرَع اوُثاك مُهْنِإَ

 ىاَمَلُمْلا ِرَثْكأ َدْنِع ٌدِئاَج َكِلْذَو ءاَهَتوُلُكَشُيَو َفِحاَصضَمْلا َنوُطَقَنُي اوُراَص ُنْحْللا

 َّنأِل ؛ ؛ةَركي ال هن ٌحجْصلاَ ْمُهْضْعَب ُهَهِرَكَو ءدّمْحَأ نَع ِنْيَتياَوُرلا ىّدْحِإ َوْهَو

 0 لكَّشلا َمُكَُح نأ هاَملعْلا نيب عل اَلَو ءَكِلَّذ ىَلِإ ٌةَيِعاَد َةَجاَحْلا

 هَنأْل ؛تاَرْعإْلا ُنّيبُي لُكَّشلاَو ءِفوُرْحْلا َنْيَب ُرْيَمُت طقثلا َّنِإَف «ِةَبوُتْكَمْلا ٍفوُرْحْلا

 61 . ماكل ماَمَت نم مالك

 0 - ماع - م

 ٍةَءاَرِقْلاِب هب ُعَمَتْنُي ال ُتْيَحِب َراَصَو َقَّرَحَت يِذْلاَو ُقِيِتَعْلا ُفَحْصُمْلا 55



 هرْيَغَو ِءاَمْلاِب َيِحْمَو جول قا يف ٍرْكَّذلا وأ ٍنآْرَقْلا نِم ٌءْيَش بيك اَذِإَو

 د هل وب َنِمْأَي الق َكِلَذ َبِرْشَو

 ءٍلِستْغُمِل ُهَلِحُأ ال :َمَرْمَز ِءاَم يِف ُلوُقَي ٍبِلطُمْلا ٍدْبَع ُنْب ُنماّبَعْلا َناَك دق

 0 ْنِكَلَو
 نَع اَل ءظَقَف ٍلْسْغْلا نَع ء َءاَج اَمَّنِإ ٍساّبَعْلا نم َيْهَنلا نأ :ٌحيِحَّصلاَو

 َلاَزإ ُهِبْشُي َلْسُفْلا َّنِإَك ءوْجَوْلا اَذَهِل َوُه ِءوُضْوْلاَو ٍلْسْغْلا َنْيَ َرْيَب ُقيِرْمَّتلاَو ءَءوْضُوْلا
 لمح  ه9454/15] .ِةَساَجنْلا

2 5 

 (ةعبسلا فرحألا نع مالكلا)

 َتفِحاَصَمْلا ِهْذَه َّنِإَف ٌرَتاَوَتُم ٍفَحْصُمْلا يَحْوَل َنْيَب يِذَّلا ْنآْرُمْلا 759م»
- 

2 

 نم ٌةرِياَتُم َيِهَو ذلك 0 وُقَت ُةاَحْصلا اَيلَع قنا ةيركمْلا
 ريغ اَم اَهنأ اًيروُرَص اَمْلِع ْمَلعَن ةَباَحّصلا ٍدْهَع

 الب اهب ُةَءاَرِقْلا ُروُجَت ٍفَحْصْمْلِل ا ٍفَلَّسلا نمت ٌةَفوُرْعَمْلا ٌةَءاَرِقْلاَو

 ءِفلَخَو َبُقْعَيَو ٍرَمْعَج يبأ ة يار نيج كيلا هلع قزق هلو :ةزقبألا نذ كر

 ةنألا فلس قو عا لكي لو ؛مِيَعْنَو وِرْمَع يِبَأَو َيِناَسكْلاَو ؛ رح ٍةءاَرق ّنْيََو
 .ةَعْبَسلا ءاَرُقلا ةك َةَءاَرَقْلا نإ اًهَتَمَيَأَو

 د
 نِم ِةَنَس ِةَئامْثاَلَت َدْعَب ِدِجاَجُم نب ِرْكب وُ ْمِهِتاَءاَرِق َعَمَج اَمّنِإ : ِءاَلُؤَع ّنِإَق ما سمج

 ِءاَرَق نم ٍةَعْبَس َةَءاَرِق َبْحَتْنَي ْنَأ َدَصََو ءَكِلَذ ىَلَع ُنِماَّنلا ُهَعَبَتاَو ءٍةَرْجِهْلا

 َوُهَك ِةَعْبَّسلا ِهِذَه نَع ّجّرَخ اَم َّنِإ :ِةّمِئَأْلا نِم ٌدَحَأ اَلَو َوُم فَي ْمَلَو ءِراَصمألا

 ُةَءاَرِق هب َديِرَأ ""«فرخأ ٍةَعْبَس ىَلَع ُنآُْقْلا َلِرنَأ» :هلكي تلا َلْوَق َّنِإ اَلَو ءُلِطاَب

 )١( ملسمو (؟519) يراخبلا هاور 4180 (.
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 ٍضْرَأَك اَهَرْيَغ َنوُفِرْعَي ال ِراَصْمَأ يِف ْتَرِهْتْشَأ َةَعْبَسلا ِهِذَه ّنِكَلَو ءوَعْبَّسلا ِءاَلُؤَم

 . اَهِرْيَغ ٍراَهِيْشاَب ْمِهِيَقِرْعَم مدع ؛ اَهِرْيَعب َنوُؤَرْقَي ال َكِيَلوُأَ ءِبرْغَمْلا

 ٍقاَرِعْلا ضْرَأ ُلْثِم «2")اَهُرْيَغ َرَهَتْشا امك '0وِذَه مُهَْنِع ْتَرَهَكْشا نَم اّمَأَ

 اَدَهَو اَذَهِ اود مُهَلَق ءاَهِرْيْغَو

 ارق نم ةءاروك ؛نافنع نكتتللا عع َجَرَخ اَم لْكِم ٌةٌداَّضلا ٌةَءاَرِقْلاَو

 #ةَدِحاَو ةيقز الإ تناك ْنِإإْعَو «ْمِهْيَلَع ت َتْمَعْنَأ نم طاَرِصلَو 0-0 ُيَحْلا#

 .َكِلَذ ٍلاَئْمأَو #4 ليثنألاو ركذلاو 1 اَذِ راَهّتلَأَو * َّشْعَي اَذِإ ٍليَلأَو

 ٍناَتْياَوِر امه ِءاَمَلُعْلِل ِناَروُهْشَم ِناَلْوَق اًهيِفَك ٍةاَلَّصلا يف اهب رق اًذإ ِهْذَهْف

 :دمْحَأ ماَمِإْلا نَع

 اَهَنوُؤَرْفَي اوُناك اهب اوُؤَرَق َنيِذَّلا َةَباَحَّصلا َّنَأِل ؛اَهِب ٌةاَلَّصلا ٌحِصَن :اًمُهُدَحَأ

 . مِهْيَلَع ٌركْني اَلَو ٍةاَلَّصلا يف

 .0ائيَلإ رئاوتت ْمَل اَهَنَأِل ؛اَل :يناَثلاَو

 اهب ٌةاَلَّصلا لظْبَت اَلَق :اًمِهِوْحَنَو َبوُقْعَيَو ِرَّمْعَج يبأ ٍةءاَرِقب أَرَق نَم اّمأَو
 [هالم د هكالا5] :ةئيألا ٍقاَمَثاِ

 وك حلا ةهينلا مرش ألا نأ َنيِربَمْعُمْلا ِءاَمَلعلا َنيَب عاري ا لق

 لك «ةروهشملا ةقيسلا ءاوقْلا تاءاّرق 0 ا

 ِسْأَر ىَلَع َناَكَو ءِدِهاَجُم ُنْب ٍرْكَب وُبَأ ُماَمِإْلا َوُه ِءاَلْؤَع ِتاَءاَرِق َعَمَج نَم لو

 را ِتاَءاَرِق نم َروُهْشَمْلا َعَمْجَي َعَمَجَي ْنَأ ٌبحَأ ُهّنِإَف ءَداَدْعَبِب ِةَثِلاَّثلا ٍةَئاِمْلا

 نِم ِةّوُبنلا ْمْلِع اَهْنِم نع يلا َيِه ةدنعلا كاَصْمألا ِهِلَه ذإ ؛ِماّشلاَو ِنْيَقاَرعْلاَو

 موُلُعْلا ٍرياَسَو ٍةَرِماَطلاَو ٍةَنِطاَبْلا ٍلاَمْعَأْلا نِم ِهْقِفْلاَو ِثيِدَحْلاَو ِِريِسْفَتَو ِنآْرقْلا

 ا

 ٍ؛ِراَصْمَأْلا ِِذَه ِءاَّرق ِةّمِيَأ نم َريِهاَشَم ٍةَعْبَس ِتاَءاَرِق َّعَمج َكِلَذ َداَرَأ اّمَلَك ءَةّييدلا

 .اهريغو ثالثلا تاءارقلاك (؟) .ةَعْبَسلا ِهْذَه :يأ )١(

 .نيققحملا نم ريثك هحجر يذلا وه اذهو ()
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 اًميغال ال ُنآْرَْلا اَهْيَلَع َلِزْنَأ يِنَلا ٍفوُرْحْلا ِدَنَعِل اَمِفاَوُم َكِلَذ َنوُكَيِل
 َةَعْبَّسلا 00 آو َُعْبّسلا ُفوُرَحْلا َيِح َةَعْبَّسلا ِتاَءاَرِقْلا نأ ءاَملُعْلا نم هِيَ

 . ْمهِتءاَرِق ِرْيَعِب أَرُْي ْنَأ ُروُجَي ال َنيِذَّلا مه َنيِيَعمْل
 ؟زخح ىلإ ينتيس رواج نبا ذأ اَلْوَل : ِءاَرُقْلا ةّمِيَأ نم َلاَق نَم َلاَ اَذَهِلَو

 ِداَمَّر يف ٍةَرْصَبْلا دوف َماَمَِو ٍةَرْصَبْلا عِماَج ّماَمإ َّيِمَرْضَحْلا َبوُقْعَي ُهَناَكَم تْلَعَجَل

 ال اَهْيَلَع ْنآْرُقْلا َلِزْن يلا َةَعبَسلا توُرحْلا ّنأ َنِِلْسُمْلا َنيَب َعاَر ال
 :ّلَب ُهَكاَضَتَو ىَنْعَمْلا ضْقاَنَت ُنَّمَضتَ

 اَمّنِإ :ٍدوُعْسَم ُنْب هللا ُدْبَع َلاَق اَمُك ءاَبِراَقَتُم وأ اَققنم اَهاَتْعَم ْنوُكَي دق أ

 .َلاَعَتَوَمُلَعَو لق ْمُكِدَحَأ ٍلْوَقك َوُه
 ِنْيَيَنعَمْلا اَلِك ْنكَل ؛ِرخآْلا ىَنْعَم غم وف يل انهيعأ نقع نوك دئؤ.د

 َءاَج اَمُك اَذَهَو «ِضْاَتَنَو ٌداَضَت فاليخا ال ٍرْياَغَتَو وَ فالي اَذَهَو ءٌّقَح

 ٍةَعْبَس ىَلَع ُنآْرُقْلا َلِرْنأ» :ِثيِدَح الع يف 8 ْيِللا نع ٍعوُفْرَمْلا ِتبِدَحْلا يف
 ل هللاَف اًميِكَح اًريِزَع :تْلُق وأ اَميِحَر اًروُفَغ :تْلُق ْنِإ ٍفْرْحَأ
 هدو ل يرجح

 . 2 ةَمْحَر َو ة ةياب ٍباَذَع 11 وأ ِباَّذَع ٍةبآب ةمحر ةيآ
 ع

 . (ُذِعاَب دو 7 ا َدوُوْشَمْلا ِتاَءاَرِقْلا يف اَمُك اّذَمَو
7-9 
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 اّلِإ)و ء[0؟4 :ةرقبلا] هاَميِقُي اَّلَأ ناي نأ ةّلِإظ

 . نايا م ُلوُرَتْل)و (َلوُرَتِل مُهُرْكَم َناَك نَِو)

 اخي ْنأ

 .ينابلألا هححبصو )41/١(« دواد وبأ هاور )١(

 الماك فحصملا ةباتك مدعل ؛ةياحصلا ضعب دنع طبضلا رسعتل «رمألا ةيادب يف ناك اذهو

 .كلذ خسُت : هلك نآرقلا ٍيحولا باتك بتكو «ءةعيرشلا متأو «نيدلا هللا لمكأ املف

 .بوقعي ةءارق يهو «لادلاو نيعلا حتفو 00 َدَعابو ؛«ءابلا عفرب )0

 ةزمح ٌةءارق يهو «نيجوزلا ريمض هنع بانو لعافلا فذحف .لوعفملل ءايلا مضب «افاخي» (9)

 .بوقعيو رفعج يبأو

 . يئاسكلا ٌةءارق يهو ءةريخألا عقرو ىلوألا ماللا حتفب (4)
 .تبثملا باوصلاو «ءايلاب ءلوزيَل :لصألا يف : هيبنت
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 و فشلا يي ححصببجب7جججل 0 2-2-5

 .َكِلَذ ٍوْحَنَو "”(ُتْبِجَع لب)و (َتْبِجَع لي

 تنم اق لنا داق اهوا قتلا ةوشم اع الزل م - َج

 ىَتَح)و (ْمُتْسَماَل اذ قتلو (َنوُبْذَكُي ل دو َنوُبِذَكَيَو) (َنوُعِداَحَيَو َنوُعَدُحَُي) : ِهِلْوَقَك

 ع اهلك كفل اًهيف ُرياَعَتَي يِتَّلا ُتاَءاَرِقْلا ِهْذَهَف ءَكِلَذ وْحَنَو (َنْوُهَطَيَو َنْرُهظَي

 اهب ناَميِإْلا ُبِجَي ّةَي 3 آلا َعَم ِةَيآلا ٍةَلِزْنَمِب ىَرخألا ٍةَءاَرِقْلا َّمَم اَهْنِم ٍةعاَرِق ُلُكَو

 ٍبِحوُم ُكْرَت ُروُجَي ال ءاّلَمَعَو اًمْلِع ىَنْعَمْلا نِم ُهْئَئْمَصَت اَم ٌعاَبّناَو ءاَهْلُك
 نب هللا ُدْبَع َلاَث امك لب ءٌيصُداَعَت كلَ نأ اكلك ىرخألا لجأ دنا

 .ولك وب رثك دق هج اهقؤتي رك نم : هيلط ٍدوُعْسَم

 ال ُهَّنَأ يِف ٍةَمِيَأْلاَو ٍفَلَّسلا نم َنيِعوُبَْمْلا ماسلا ُءاَمَّلُع ْعَراَتتَي ْمَل َكِلَذِلَو

 َتَبَك نم لب ؛َنيِوِلْسُمْلا ٍراَصْمأ عيممج يف ذ ِةَئيَعُمْلا ِتاَءاَرِقْلا ِهِذَهِب اَرْقَي ْنَأ ُنّيعَتَي
 و

 ٌيِمَرْضَحْلا ٌقاَحْسِإ ِنْب َبوُقْعَي ُةَءاَرِق وأ ةَرْمَح ْخْيَش ِشَمْغَأْلا ةَءاَرَق ُهَدْنِع
 َنْيَب عار الب اهب ارقي نأ هَل َيِاَسْلاَو ةزْذَح ارق هع تبت امك اًمِوحّنَو

 . ٍفاَلْخْلاَو عاَم املا ٍلْهَأ نم َنيِدوُدْعَمْلا َنيِربتعُمْلا ِءاَمَلعْلا
 هقغأ لب

 ٍنْب ٍرَمْعَج يبأ َةَءاَرِق َنوُراَتْحَي ْمِهِرْيَغَو ِثِراَحْلا ٍنْب ٍرْشِبَو ٍلَبْنَح ِنْب دّمْحَأَو

 ِنْب َبوُقْعَي ْخوُيشَك َنييِرْصَبْلا َةءاَرِقَو ِنْييَِدَمْلا "”حاَص نب ب َةَبْيَشَو َبْيَسَو "عاَقْعَمل
 ٌيِئاَسْكْلاَو دع و ءأ لع ري َقاَحْسِإ

 ةَتْيَيُع ِنْب َناَيْفُسَك ؛ةَرْمَح َةَءاَرِق اوُكَرْدَأ َنيِذّلا ٍةَمِيَأْلا ٍءاَمَلُعْلا

 .يئاسكلا ةزمح ٌةءارق يهو ءءاتلا مضب )١(

 دجسملاب تاءارقلا خيش نيروهشملا نم ةقثلا «تاءارقلا ءاملع نم ّمَّلَعو «نيعباتلا ةمثأ دحأ (؟)

 .فيرشلا يوبنلا
 سانلا لاز ال يتلا ةرتاوتملا تاءارقلا نم رفعج يبأ ةءارقو «نيروهشملا ةرشعلا ءارقلا دحأ

 .لوبقلاب اهنوقلتي
 .ةرجهلا نم ةئامو نيرشعو نامث ةنس يفوت

 )198/١(. نسيحم ملاس دمحمل .خيراتلا ربع نآرقلا ظافح مجعم :رظني

 - خويش دحأو «ةرونملا ةنيدملا ئرقمو ءءارقلا خيش ءةقثلا مامإلا «نيعباتلا ةمثأ دحأ وه (؟)



 ُْنَأك مالسإلا خيش لئاسرو قواتق بيرقت نا

 َدَحَأْلا وأ ِةَرَشَعْلا ٌتاَءاَرِق مُهَتْنِع ْتََبَت َنيِذَّلا ِقاَرِعْل ٍلْمَأ ُةَمْيَأ َناَك اَذَهِلَ

 َجِراََحَو دن ءِبُكْلا يف َكِلَذ َنوُعَمْجَي همني قبلا ِهْلَه ِتوُبْتَك َّرّسَع

 ْمُهْنِم ٌدَحَأ ُهْرِكْنُي ْمَل ءاَمَلُعْلا َنْيَب ِهْيَلَع ُنَمَتُم َكِلَذَو ٍقاَلَّصلا

 وأ ءاَهِب اًمِلاَع نُكَي ْمَل نم ْنكَلَو هِةَرَشَعْلا ةَءاَرِق ءاملخلا نم دخأ زكي لَو

 ْمَلَو راف راوتر هدب داتا دال نيرا ىلإ روح عت داع ا

 امك انك ةعارزلا َنِإَ ملي اَّل ام اَرْقَي ْنَأ ُهَل َسِيَل : ِتاَءاَرِقْلا هذه ضْعَب هب لِصْتي

 هلك يلا نع 3 انك لوألا رع رعالا :اهلهاب لن :ٍتباث ُنْب ّدْيَر َلاَق

 ٍةَمِصَو «ٍةَماَقِإْلاَو 0 ٍَفِص ٍاَوْنأ ن نِمَو هٍةاَلَّصلا يِف ٍتاَحاَتْفِتْساِلا عاَوْنَأ نم

 ع م كن هَمِلَع نَمِل هب ب ُلَمَعْلا ُحَرْشُي ٌنَسَح ُهَْلُك ءَكِلَذ ِرْبَغَو ٍفْوَْلا ٍةاَلَص

 ُهَل َسْيَلَو ُهَمَلْعَي ْمَل اَم ىلإ هلع انه دقي ذأ نلف رع لقي راع
0 

 م الو ,30كلَو ني ُةَمَلْعَي مَ اَم مِلَع نم ىَلع ركن

 . "0اوُكَلَهَف اوُفَلَتْخا ْمُكَلْبَت َّناَك ِنَم نإ اوُفِلَتْخَت الد
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 اًذِإ ِهْذَهَف . .َتِناَمْتُعْلا ٍفَحْضُمْلا ٍمْسَر نت ةَجِراَحْلا ةذاشلا ٌةَءاَرَقْلا امَأَو
 هك

1١ 

1 

١ 

 ةروو ؟2 ل

 ؟ِةاَلّصلا يف اهب ًارْقُي نأ ُروُجَي لهَف ٍةَباَحَّصلا ضْعَب نَع ْتَنَبَ

 «عفان» ةءارق نوقلتي نوملسملا لاز الو «نيروهشملا ةعبسلا ءارقلا دحأ «ميعن يبأ نب عفان»

 .لوبقلاو ىضرلاب

 .شايع نب هللا دبع ىلع نآرقلا أرقو

 .كك يبنلا ىلع َيبأ أرقو «ه4 بعك نب َيبأ ىلع شايع نب هللا دبع أرقو
 .مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلاب دنسلا ةلصتمو ةحيحص ةبيش ةءارق نأ نّيبتي اذه نمو

 .رفعج يبأل هنم ةبيشل اَعابْتا رثكأ عفان ناك :نولاق لاقو
 .ةثامو نيئالث ةنس يفوت

 )١//0701. نسيحم ملاس دمحمل «خيراتلا ربع نآرقلا ظافح مجعم :رظنُي

 مدع ةجحب ؛ةرشعلا ءارقلا دحأ ةءارقب ةالصلا يف هتءارق ةمئألا ضعب ىلع ركنُي نمك )١(
 . سانلا ىلع شيوشتلا

 )551١(. يراخبلا هأآور 02(



 5 همولعو نآرقلا

 ٍهِذَهِب َنوُؤَرْفَي اوُناَك َنيِعِباَتلاَو َةَباَحَّصلا نأ كلذ روش :اًمُهادحِإ

 .ٍةالّصلا يِف ٍِفوُرْحْلا

 ْمَل ِتاَءاَرِقْلا ِهِذَه َّنأِل ِ؛ِءاَمَلُعْلا ِرَثْكَأ ُلْوَق َوُعَو كلذ 2 يالا

 .ٍةَرِخآْلا ةضرعلاب ٌةحَحوُسْنَم اَهَّنِإَف ْتَببَت نو للك َىَِنلا نع َةَرتاَومُم ْتْيْنت

 َّنأ َوُهَو ءُلِئاَّسلا ُهْنَع َلَأَس يِذَّلا لضألا ىَلَع ىَئبُي ْنأ ّدُب ال ُعاَرْنلا اَّذَهَو

 ؟ال ما ةعبكلا فوُرْلا ني فْرَح يِه لَم قتلا تاع
 نفر لا نش فو اهنا ةينالاو تلسلا ف واما روت + ِْيَلَع يِْناَ

 ةكصتم وخر 'ةةعتشلا يفواخلا دعا وهن ناَتع تشم ذإ :نَونَوُك وقي لب ؛ِةَعْبَسلا

 ُراَنَآْلاَو ٌتيِداَحَأْلاَو «َليِرْبِج ىَلَع ل ْيِبَنلا اَهَضَرَع يلا رجل ةضرعلل
 .لزقلا اذه ىلع لذت ةَفيصتمْلا ةروهشملا

 َفَحْضُمْلا اَذَه َّنأ ىَلِإ ماكل اَلَكْلا ٍلْمَأَو ِءاَرقْلاَو ِءاَهقَقْلا نم: تفِئاَوَط َبِعَدَو

 يبأ يِضاَقْلاَك ماَلَكْلا 0 نم كفئاَّوْلع َكِلَذ َرَّقَو قبلا يدحألا ىَلَع لِمَتْشُم

 هش لق رود ذا همألا يه زوال هنآ للغ ًءاَنِب ؛''اوِرْيَغَو يِناَكِقاَبْلا ركب

 |[ رالي

 :َلاَق ِةَباَحَّصلا نَع َتَبَن اًمِم ٍفَحْضُمْلا نَع ُجُرْحَي اَمِي ةَءاَرقْلا روج نَم مث
 . اَهيَلَع ُنآْرُقلا َلِزْنَأ يلا ٍةَعْبَّسلا ٍفوُرُحْلا نم ُهّنَأِل ٍ؛َكِلَّذ ُروُجَي

 :أ ٍتاَكَرَبْلا يبأ يّدَج ٌراّيِتْخا َوْهَو ُتِلاَث َلْوَم ٍةَلَأْسَمْلا يِف َناَك اَذَهِلَو

 .هللك مزح نباك )١(

 ءعْبَّسلا ٍفُرْخأْلاو ِتاَءارِقْلا ين ممل ٍلِئاَسَمْلا ٌقيقحت قيقحت :هتيمس اًباتك عوضوملا اذه يف تبتك (؟)

 تسيلو لك يبنلا نع ٌةتباث نآرقلا تاملكب قطنلا ةّيفيك ّنأو «ةيقاب اهّنأ حجارلا نأ تركذو
 . ءاّرُقلا داهتجا نم



 ُهْنَزك مالسإلا خيش لئاسرو قواتق بيرقت 2 بس

 ْمَل  اَهْيَلَع ِةَرْدُقْلا َدْنِع ُةَحِتاَمْلا َيِهَو - 00 ا يف ِتاَءاَرِقْلا ِهِذَهِب أَرَ
- 

 ةء وت
 ِنآَرَقْلا 50 مَدَعِل َةَء ٍةءاَرِقْلا نِم َبِجاَوْلا ىَقأ ُهَن ْنَميَتي مل هنآل ؛ُهئاَلَص ٌحِصَن

 . َكِلَذب

 يِف ىَنأ ُهّنَأ ْنّمَبتَي ْمَل ُهّنأِل ؛ُهتاَلَص ْلظْبَت ْمَل ُبِحَي ال اَميِف اهب أَرَق نِإَو
0 0 

 ٍفوُرُحْلا نِم ُهنْوَك ْتْبْنَي ْمَل اَم َّنَأ َوُهَو «لضأ ىَلَع يَِبْنَي :َبْنَي ُلْوَْلا اَذَهَو

 ؟اهن ب نكي فلا بجي لهت وبا
 .َكِلَذي ٌمظَقْلا ُبجَي ال ُهَنأ أ ءاعتفلا نوهت هلع :قنلات

 ضْعَب ٌعطَق ىّنَح هويْفَتِ ب عقلا بوججو ل مالكلا ٍلْمَأ نم ٌقيِرَف َبَعَّذَو

 نم هي ةلَمْسَمْلا تَبْنَأ نَمم هِيغَو َيِعِفاَّشلا احب - ركب يبا يضاقلاك + ِءاَلُؤَم

 ٍنآْرُقْلا يِف ٍداَهِيْجالا ٍدِراَوَم نم َناَك ام َّنأ ْمِهِمْعَرِل 6 ةّروُس ريغ يف 0
 رتب غلطقلا بَين

 اَهَبَتُك ُتْيَح < هللا ٍباَتِك نِ ٌهيآ َةَلَمْسَبْلا َّنَأَو ِءاَلُؤَم انكي تلا باو

 ُهْنِه َسْيَل اًهَع هوُدَجَجَر َنآْدَقْلا اَّلِإ ِهيِف اوُبُتْكَي ْمَل ذإ (يفكشتلا ىف ةباكصلا

 ٍةَروُسلا نِم َيِه ُلاَقُي اَل َكِلَّذ َعَم ْنَكَلَو ؛ هوس ِاَمْسَو ِريِشغتلاَو ٍسيِمحتلاَ

 هيأ ُتَبِيُك امك َيِه لب يلف ىلا لا نول كلا ال امك ءاَعَدْعَب يِيَّلا

 .ٍةَروُسلا نِم ْنُكَت ْمَل نِإَو ءٍةَروُس ّلُك ِلَّوَأ يف هللا اَهَلرْن
 .ِةَلَأْسَمْلا ِهْدَه يف ِةَناَكَنلا ٍلاَوْقَأْلا ُلَدْغَأ اَذَمَو رايس

 0 نِم اَهَنْوَك ُعَتْمَي ال َكِلَذَق ءِتاَبْنإْلا وأ يفْثلا يف ذ عطَقْلا لبق ٌءاَوَسَو

 ام ُلاَقُي دق لب ؛ِتِيمُمْلِل اَلَو يِفاَنلِل اَهيِف َقيِسْفَت أك لَو يفت ال يلا ٍداَهتجِلا

 م اَهَنِإَو ءوح نيلؤْلا نما لعن : : ِءاَمَلُعْلا نم ٌةَفْئاَط

 ٍضْعَب يف هيأ ْتَسْيَلَو «''”ِنْيئَروُسلا ّنْيَب اَه اهب َنوُلِصُمَي َنيِذّلا ُةَءاَرِق َيِهَو ءِتاَءاَرقْلا

 1و

 .مهدنع ٌةيآ نوكتف ءروسلا نيب لصفلل اهنوتبثُي مهف ءريثك نباو مصاعو يئاسكلاو نولاقك )١(



 م همولعو نآرقلا

 .©َنِيَمَروُسلا َنْيَب اهب َنوُلِصُفَي اَلَو َنوُلِصَي َنيِذَلا ٌةَءاَرِق َيِهَو ِ؛ِتاَءاَرِقْلا
 انيق ءاذعلا ني ثالبخالا تعوأ ىزلا تبعا م :ِلِياَّسلا ُلْوَق 1

 عِراَّشلا يرسل دس ةيِبَرعْلا علا ٍلقَتلا ىَلِإ ُهُعِجْرَم اَذَهَف ؟ٍِفَحْصُمْلا طخ ُهَلَمَتْخا

 هس ُةَاَرِقْلا لب «٠ ِيَأَر ِدَّرَجُمب ٌةَءاَرِق أَرقَي ْنَأ ٍدَحَأِل َسْبَل ذإ ؛ِهَّلُك َكِلَدب ةَءاَرِقْلا مه
 8 هه

 ”ٍفِحاَصَمْلا ىَلَع ال ٍبوُلُقْلا ظْفِح ىَلَع ٍنآْرُقْلا ٍلْقَت يف ُداَمِيْعاِلاَو
 [ة١٠5- "خ5 /1*]

 اذه ىلع هدنع ٌةيآ تسيلف «ةلمسب الب اهيلت يتلاب ةروسلا لصي لب ءاهتبثُي ال وهف «ةزمحك )١(
 .لوقلا

 :دئاوف ةدع مالسإلا خيش مالك نم دافتسُي (؟)

 يف ِةَئيَعُمْلا ِتاَءاَرِقْلا هِذَهِب ملسملا ًاَرْفَي ْنَأ ُّيَعَتَي ال ُهّنَأ يف ِةّمِئألا َنْيَب فالخ ال هنأ :ىلوألا

 : اولا ا تاءارقلا يهو يلا ٍراَصْمَأ عيِمج
 كلذل لّثمو ءُهَدْنِع تحصو تبن 2 ٍِفَحْضُمْلِل ِةَقِفاَوُمْلا ةذاشلاب ةءارقلا زوجي هنأ :ةيناثلا
 ريح عيش ٍشمغَأْا ٍةءاَرقِب
 .ٍفاَلْجْلاَو عاَمْجِإْلا ٍلْمَأ ْنِم م َنيِدوُدْعَمْلا َنيِربَتْعُمْلا ِءاَمَلعْلا َنْيَب عاَرن الب اهب اَرْقي "نأ هلك :لاقو

 ٍنْب ِرْشِبَو ٍلبَتَح ِنْب دّمْحَأَو ةَئِييُع نإ تاينصك ؛ةزنخ َةَءاَرِق اوه َنيِذْلا 3 ٍةعيْلا ِءاَمَلُعْلا ُرتُكَأو

 ةرشعلا نم سيل وهو  حاَصَن ِنْب يَ عاق اًمعَمْلا نب ِرَمْعَج يبأ َةَءاَرِق َنوُراَتْحَي ْمِِرْيغَو ِثِراَحْلا

 ِءاَرُق ىَلَع ْمِهِرْيَغَو َقاَحْسِإ ِنْب َبوُقْعَي خويك  ةرشعلا نم سيل مهضعبو - َنيّيِرْضِمْلا ةَءاَرِقَو -
 ٌيِناَسْكْلاَو َة 7

 ٍتوُبُتك ٌرْشَع دَحأْلا ؤأ ِةَرَشَعْلا ُتاَءاَرِق ْمُهَدْنِع ْتَعَبَت َنيِذّلا ٍقاَرِعْلا ٍلُهَأ ُهَنِي َناَك اَدَهِلَو :
 ٌّقَمَّتم َكِلَّذَو ءٍواَلَّصلا َجِراَخ و ةاَلّصلا يف ُهلوَرْقَيَ بلا يف كلك نوَُمجب ءمَجَي د هذه

 ْمُهْنِم ٌدَحَأ ُهْرِكْنُي 51 داَملعْلا ني هْيَب ِهّْيَلَع

 ٍمْسَر ْنَع جرخت مل يتلا ةحيحصلا ةداَّشلاب ةَءاَرِقْلا ا ِءاَمَلْعْلا عامجإ ىكح خيشلاف
 .ٍةاَلّصلا َجِراََتَو ٍةاَلَّصلا يِف ينام ٍِفَحْضُمْلا

 دقف :ِن َيِناَمْثُعْلا ِفَحْضُمْلا ٍمْسَر ْنَع ٌةَجٍر اخ اهنكل ءةباحصلا نع ةتباثلا ٌةَداَّسلا ٌةَءاَرِقْلا اَمأَو

 .ٍةاَلَّصلا يِف اهب ةءارقلا زاوج يف اًفالخ اهيف ىكح

 ةالصلا يف ةّداشلا تاءارقلاب ةءارقلا مكح يف ىلاعت هللا همحر ربلا دبع نبا لوق ضقانُي اذهو
 نيك ةيميت نبا مالسإلا خيش ركذ دقف «هزاوج مدع ىلع راصمألا ءاملع عمتجا اَّمِه هنأب
 ىرت امك كلذ يف فالخلا
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 48١[ تارايتخالا] .دمحأ نع نيتياورلا

 َمَمْجَأ يِذَّلا ماَمإْلا َيِناَمْثُعْلا ٍفَحْصُمْلا يِف ٍِفّلَحْلا نِم ُنِماَّنلا َعّراَتَت 5”.
000 

 َوُه لَه :ُمُهَدْعَب ٌةَمَأَلاَو ءٍناَسْحإ مُهَل َن َنوُعِباَّتلاَو لي هللا ٍلوُسَر ٌُباَحْضَأ ِهْيَلَع

 ٍفْرخأْلا نِم ٌفْرَح َوُه لَه َكِلَذ ِرْيَغَو ِةَرَشَعْلا ماَمَتو ٍةَعْبسلا ِتاَءاَرَقْلا نِم هيف اَمب

 نلزق ىلع ةعيشلا يزغألا رقم هوا ؟اهلع نازغلا درنأ يلا ةعنكلا
 هم عومس

 . نيروهشم

 .ءاململاو ِفّلَّسلا مَ ُلْوَق : َلَوَأْلاَو

 . "7هِهرْيَغَو ِءاَرُقْلاَو مالكا ٍلْهَأ نِم تِئاَوَط ُلْوَق :يِناَنلاَو

 فحاصملا ٍمسر نع ٌةجراخ اهنكل ٠ ءاهب اوؤرقو : ةياجحضلا نع تحس تاءارق كانهو -

 دهع يف مهروهمج وأ ةباحصلا قفتا يتلا فرحألا نم اهّنأل ؛ةَذاش تربّتْعا كلذلف «ةينامثعلا
 .مومنملا فالخلاو قرفتلا مدعو «بولقلا فلآت ةحلصمل ؛اهكرت ىلع نامثع

 فحصملا فلاخُت ملو هجوي ولو ةيبرعلا ةغللا تقفاوو اهدنس حص يتلا ةءارقلا :اذه ىلعف

 خيشو يكمو يرزجلا نبا هررق امك ةداش ىمسُت ال :ةرشعلا 36 ٌدحأ اهب أرقي مل ولو

 .اهب ةالصلا زوجتو «ةيميت نبا مالسإلا
 .هتقفاو امو فحصملا تفلاخ ام نيب ةذاشلا ةءارقلا يف نوقرفُي وهف

 هجوب ولو ةّيبرعلا تقفاوو ءهدنس حص ام اهنأب :مهيأر ىلع ةذاشلا ةءارقلا فيرعت نكميف
 .فحصملا مسر تفلاخو

 هتياور تحص امم رشعلا تاءارقلا ءارو ام نأ» ىلع نآرقلا ءاملعو ءارقلا قفتي داكي نكل

 .؛«ةيبرعلا دعاوقو فحصملا مسر قفاو ْنِإو داش :لوبقلاب ةمألا هقلتت ملو نيقفتسي ملو اًداحآ

 .07/4- 50) فلؤملل هِوَعْيَّسلا ٍفّرخألاو ٍديوُجَّتلا يف ُةَمِهْمْلا ُلِئاَسَمْلا :رظنُي

 هولعجو ءهوطقني ملو ءمسرلا اوُدَحو كيو ةباحصلا نم هعم نمو نامثع نأ مولعملا نم )١(
 .فرحألا ةيقب لمتحي

 :ىلاعت هلوق اوبتكف «ةءارق نم رثكأ لمتحي مسرلا لعج ىلع صرحلا دشأ اوصرح دقو
 املأ اوبتكي ملو «تايراذلاو دوه ةروس يف اَمَلَس اوُلاق ىرشبلاب مي ْميِهارْيِ انْلُسُر ثءاج دَقَلَول

 .(اًمْلِس) :يهو ىرعألا > ةءارقلا لمتحتل «ماللا دعب

 : (هكرشنباو (مُكرْيَسُيو «ااونيبتف «اوتبثتف» :لثمو

 لكشلاو طقنلا نودب نيتءارقلا اومسرف «نآرقلا اولُكْشُيو اوطّقنُي مل ةباحصلا َّنأ مولعملا نمو
 .نيتءارقلا مسرلا لمتحاف ءدحاو



 جمب نآرقلا
 ا فعل 05 ب27227 ل -->-١-

 هت

 ِ 2 2 --ح هيهد (د "يهمس 0002 - يف ههل؟ . .
 تاّيالا قدّصت امك ءاضعَب اًهضْعَب قَدَصَي لب «ضقانتيو ىنعملا هيف داضتي

 ص اةس ,ن لل ةل

 [:١د/لدال .اضعب اهضعب

 هه

 ةفلاخملا ىلإ اورطضا مهنأ :هفورح عيمجب فحاصملا ةباتك ىلع ةباحصلا صرح ٍةدش نمو -

 :لثم .ىرخأ يف اوصقنو ءفحاصم يف اًفرحأ اودازف ءرومألا ضعب يف فحاصملا نيب
 ىلع ةلثمألاو .ه4َبق ني رجه : ىرخأ فحاصم يفو «ةبوتلا ةروس يف كاهن ىيرجت»

 .ةريثك كلذ

 يف اهوتبثُيِل اهادحإ رايتخا ىلإ اورطضاف :ةملكلا فالتخا ببسب كلذ نم اونكمتي مل اذإ امأ

 : لثم ؛نكمأ ام شيرق ةغل ىلع اهولعجي نأ ىلع اوقفتاو .فحصملا

 .«أومْساتط ؛اوضماف» - ١
 ر 0 | عمقا ئلا» ُباتْلا ئحْلاد -
 .«مهَبَع تنعنأ تبنْلا طرصج (ْمِهْيَلَع تْمَعْلَأ ْنَم طاَرِص) -"
 . «ةدو ُةَحْيَص اَّلِإ ْتنَك نإ» هَةَدِحاَو ةيقز الإ ُتَناَك ْنِإ» - 4
 ©) ّلَع كي ٍرتت 0 ىتنَي اذإ ليات ؛ىَتنُأْلاَو ٍرَكَّذلاَو ىّلَجَت اذ ٍراَهنلاَو ىَشَْي اَذإ ٍلْيَئلاَر» - ©
 .«(©2 قثلاو كذا َقَلَح ان
 .َكِلَذ لاَكْمأَو

 اوعنمي مل لب ءاهانكرتو اهانيغلأ اننأب :اولوقي مل اهريغو اوضماف ةملك اوبتكي مل امنيحو
 .اهريغبو اهب ةءارقلا نم هريغ الو دوعسم نبا ال :اًدحأ

 عقاولا هفلاخُي :اهّلك ةعبسلا فرحألا ىلع ٌةلمتشم ٌةينامثعلا فحاصملا نأب لاق نم لوقو
 نع اهتوبثو اهتحص يف تاءارقلاب ملاع بيرتسي ال تاءارق تتبث دقف ؛ةمألا. عامجإو
 .تائملا زواجتت يهو ءيَو ةباحصلا

 ىلع ةباحصلا قفتا يتلا تاءارقلا نم اهنأب ءاَقْنآ هتركذ ام ىلع الإ كلذ جيرخت نكمي الو

 .اهنم مهوعنمي ملو «مهنيب اميف اهب نوؤرقي سانلا اوكرتو ء«فحصملا يف اهتباتك مدع
 نم يهف :اًدنسو ةغل هب ةءارقلا تحص امم فحصملا يتفد نع حرخ ام ْنأب :لاقُي ام برقأف
 .ةملكلل اًعمج ؛فحصملا يف اهتباتك مدع ىلع ةباحصلا عمجأ يتلا ةعبسلا فرحألا

 ْمُهَبَجْعَأَت ءفِحاَصَمْلا ُناَمْثُع َقَّرَح َنيِح َنيِرِفاَوَتُم َساَّنلا ُتْكَرْدُأل :ٍدْعَس نْب ٌبَعْصُم لاق
 . هدَحَأ ْمُهْنِم َكِلَذ ُْرِكْني ْمَل :َلاَقَو ِءَكِلَذ

 .نآرقلا ريسفت يفو ةغللا يف اهب جتحُيو ءاهّلك ٌةظوفحم اهنأل ؛نآرقلل هللا ظتح كلذ يفني الو
 .تعّيُضو تكرُتو تلمهأ اهنأ فحاصملا يف اهتباتك مدع ينعي الف
 ثيح «نآرقلا يف ءادعألا نعط مامأ هيعارصم ىلع بابلا حتفي :تكرتو تخسُن اهنأب لوقلاو
 ؟ةيآ ربتعُت ةءارقلا نأي نولوقت متسلأ :نولوقيس
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 ْمِهِيِفَو ءاَهب ُرَهَجَي نَم ِةَباَحَّصلا يِف َناَك ُهَّنَأ َبْيَر الق :ُةَلَمْسَبْلا امأَو 9

 اهب ةرودهجت اتاك ةيذلاو هاقؤركي ال وأ اًرِس اَهُْؤَرْفَي لب اهب رَهَجَي ال

 هئشلا ُنوُكَي دق َرُكَّذلا َّنآِل اَذَعَو ؛ىرخأ اهب ُتِفاَحْيو َهَراَت اهب ُرَهْجَي َناَك مُهُرَتْكَ
 ىف َتَبَت دق ُهَّنِإَق ؛َنيِموُمْأَمْلا ميِلْغَت لثي ٍ؛ةَحِجاَر ٍةَحَلْصضَمِل هب ُرَهْجُيَو هب َةََقاَحُمْلا
 . ْنُس اَهّنَأ مُهَمّلَعُِل ِةَراَتِجْلا ىَلَع ٍةَحِتاَمْلاِ َرَهَج دق ٍساّبَع ّنْبا نأ (حيِحّصلا»

 : ٍلاَوْقَأ ِةَناَلَت ىَلَع ِةَراَتِجْلا ىَلَع ِةَءاَرِقْلا يف ُءاَمَلُعْلا َعّراَتتَو

 لِ :فللاعو ةفيغ ىفأ 00 اَمُك ٍلاَحِب ٌبَحَتْسُت ال :َليِق
 ةحتافل ُةَءاَرقْلا اَهيِف ٌبجَي لب : ليقَو

 .راَج ٍةءاَرِق الب اَعد لي ْأَرْقي 0 03 اهيِف ٍةَحتاَمْلا ةَءاَرِق لب :َليِقَو
 8 وه اَذَعَو

 رَبْكَأ هل هللا» لو َناَك ٍباَلَطَخْلا هدر ؛حيِحّصلا» يف َتَبْنَو

 ٌرَهَجَي ((كّرُيَغ َهَلِ اَلَو ُكذَج ىَلاَعَتَو كّمْسا َكَراَبَتَو كدْمَحب 04 ٍدْمَحِبَو ّمُهّللا كَتاَحُبُس

 . "”ةَريِبَك ٍتاَرَم َكِلَذِ
 ءما 0005 ك ه5 1 مه م5 كا 1 داعأكا <25
 هب َرَهَج ْنكل ٍةَبِتاَر ةنسب سيل َكِلذِب َرْهَجْلا نأ ىَلَع ُءاَمْلَعْلا ّقْفَتاَو

 .ىلب دب الو  انلق نإف -
 يف - مكرارقإب  أرقُث تناك فرحأ ةتس اوغلأ ٌتيح ءاهرثكأ اوحرط مكفلس َنإف :نولوقيسف

 .رمعو ركب يبأ دهعو هَ يبنلا دهع
 يف ٌةّمِهُمْلا َلِئاَسَمْلا :رظنُي .ىلاعت هللا لوحب اًدبأ لاكشإ قبي مل فلس امي انلق اذإ نحنو

 .077 - 78) فلؤملل ءوعْبَسلا ٍفُرْخأْلاَو ٍديوُجَّنلا

 اأو سابع ِنْبا ْلَح ُتْيَّلَص لاق وع رع نب لا بع نْب َةَحْلَظ نع ء(1775١) يراخبلا ىور )١(

 تس اَهّنأ اوُملْعَيِل) :َلاَق ٍباَتكلا ِةحتاَف أرق ِةَراَتَج ىَلَع
 .(999) ملسم هاور (0)



 37 ع ا همولعو نآرقلا
 دسإ 1ذاو ري خ١ لح للحلال ا ب” رت تتتتششسلستستلتلللتتتتتتتْ ب جا

 حاتم اتفيْسالاب ْرَهَجَي ْمَل هك َيِّنلا نأ ٍثيِدَحْلاِب مْلِعْلا لمَ َنْيَب َعاَرن ال ْنِكَل

 . ةَداَعِتْساِلاَب اَلَو

 للا باَتِك نِم َةَيآ اَهَنأِل ؛ِةَداَعِتْساِلاِب ِرْهَجْلا نِم ىَوْقأ ٍةَلَمْسَبْلاِ ُرْهَجْلاَو
 يا

 ِرْهَجْلاِب حيِرَص حجم ٌثَيِدَح ةننسلا# اَلَد ت6 يف سم لَو 0

 .ٌةَعوُضْوَم لب ٌةَفيِعَض اَهْلُك ٍرْهَجْلاِب ٌةَحيِرّصلا ا

 ْثَنَيَل وأ ."ةروس لك نيالا مفي وأ هيأ َيِه لَه :ُءاَمَلُعْلا َعَّراََت دَكَو

 يِف ْثَبِيُك ُتْيَح هللا ٍباَتِك نِم ٌّةَيآ َيِه ا 0 وتلا هوو ىف الا ناَرَقْلا نم

 .ٍلاَوْقَأ ٍةَتالَث ىَلَع ؟ِروُسلا نِم ْتَسْيَلَو ٍفِجاَصَمْلا

 د

 ةَباَتك َّنِإَف ؛ُةّلِأْلا ٌعِمَتْجَت ِهِبَو ءِلاَوْقَأْلا طَسْوَأ َوُه :ُتِلاَنلا ُلْوَقْلاَو

 نع اَموُلَصَ مُهْنْوَكَو .للا ٍباَتِك نِم اَهّنَأ ىَلَع ٌليِلَو ٍفِحاَصَمْلا يف 0 ةَباَحَّصلا
 :اهنم شبل اهنأ ىلع ليلذ اَهَدْنَي ىلا :ةروسلا

 تيسَف «لاكت هللا لوفي لاق هنأ ” جيجل ا» يف هلي ُهْنَع 5

 « تبلل بر َِ ٌدمحلا# نكعلا َلاَق اَدِرَك ءِنْيَمْصِن يِدْبَع َنْيَبَو ينيب 8 َةالَّصلا

 هن يف ٌحيِرَص ٌحيِحَص ُثتيِدَحْلا اَذَهَق . .(يِدِبَع يِنَدِمَح :هللا َلاَق ٠[« :نينويل أ

 َلُك وأ يف اَهّنءاَرِ ريك نَم َكِلََكَو ءٍلَضْمأْلاب ىَتأ دك ناك اهي ََق نم ْنك
 ّمُث ِذُوَعَتلاِ ٌرَهجَي ماَرخِإْلا ة ٍةَريِبُكَت َدْعَبَو َساّنلا ٌمْوَي ٍلُجَر نَع هلأّس نم باوج يف خيشلا لاق ١(

 باطلا ُنْب ُرَمُع ناك اَمُك ٍ؛َكِلَذِ نأ لَك هِوَْنَو ملل اًناَّيخأ َكِلَك َّلَعَف اَذإ :ُاَرْفَيَو يّمَسُي
 اَنأَو ءائاّيخَأ ٍةَئاَعِتْساِلاِب ِناَرَهْجَي َةَرْيَرُه وُبَأَو َرَمُع ُنْبا َّناَك اَمُكَو ّهَّذُم جاتفيْسالا ٍءاَعْد 1

 .(400/97) .ٌةعْدبَق َكِلَدِب رْهَجْلا ىَلَع ٌةَتَواَدْمْل

 .اهب رهجلا ىريو ءيعفاشلا مامإلا ير و امك (0
 .اهب رهجلا ىري الو ءكلام مامإلا يأر وه امك (*)

 .(؟"ة0) ملسم عيد



 2 مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 5م |
 رئت 222222222222227 222222277 داس

 ءِفِحاَصَمْلا يف ٌةَباَحَّصلا ُهْببََك اَم أَرَك ُهّنَأِل ؛اَهَتَءاَرِق َكَرَت نَمِم َنَسْحَأ َناَك ٍةَروُس

 . كّرَبَتلا هْجَو ىَلَع أَرْفُث ْنأ يِغَبَْي َناَكَل ِكّرَبَتلا ِهْجَو ىَلَع اَهوُبتَك مُهّنأ َرْدُق ول

 اوُدّرَج دق مُهَو ؟هنءاَرِق ٌّعَرْشُي ال ام ٍفَحْضُمْلا يف ذ َنوُبُتْكَي فْيَكَف اّلِإَو

 ءِروُسلا َءاَمْسُأ اَلَو َنيِمْأَدلا اوُبَْكي ْمَل مُهْنَأ ( ىَّبَع نآُتْلا نم سبل اًئَع فَحْضُمْلا

 َبِقَع َلوُقَي نأ يَلَصْمِْل نشا ّنأ َمَم َكِد َرْيغ اَلَو َريِهَّْتلاَو َسِيِمْحَتلا اَلَ
 ْنأ ٌعَرْشُي اَم اوُبْيكي ْمَل مُهَو ُهَلوُقَي ْنَأ ٌعَرْشُي ال اَم َنوُبُتُكي فْيَكَف ءَنيِمآ :ِةَحَتاَمْل

 نم ْثَسْبَلَو هللا باَِك نِم اَهّنَأ ىَلَع ْتْلَد ِةّيِعْرَّشلا لوألا َنْيَب َعِيج اذ

 [1 ١5 كالا 11 :ةروسلا

 ْتَسْيَلَو ٌةَدَرْفُم ِنآْرُقْلا نم ةَيآ اَهّنأ ِةَلَمْسَبْلا يِف ِءاَمَلُعْلا ٍروُهْمُج ُلْوَق 5

 اَلَو هدفت ِنآْرَقْلا نم ُحَرْخُت الَق 0 ٍةاَلَّصلا يِف , ارقي هنأ ءةَروسلا نم

 َّنِكَل وُجوْلا ضْعَب نِم َةَداَعِيْسالا ُهبْشُت َيِهَو هرّهجُتَت ِووُضْنَمْلا ٍنآْرَقْلاِب ُّبَشُت

 ةَداَعِتْساِلاِ ُرْمأْلا هيِف اَمَنِإَو ءِفِحاَصَمْلا يِف ْبَتُكُن ْمَلَو ءنآْرُقِب ْتَسْبَل َةَداَعِيْساِلا
 .نآَرَق اَذَهَو

 نم ٌريِثَكَو ءاَمْؤَرْفَيَو اَهْنِم يآ ُهَلَمْسَْلا :لوفت ٍفَلَّسلا نِم ٌريِثَك ناك دَقَو

 ةحتافلا] 4م تعال عب داّسلا َيآلا ع امتع اهلي هل فلكلا

 . بطلا ن3 نبأ ُتيِدَح َكِلَذ ىَلَع َّلَد اَمُك
 3 زب ه موس 6 2 َ هَ ه2 00

 .هْجَو نم اَهْنِم ْثَسْيَلَو وجو نم اَهْنِم َيِهَف ءُقَح ِنْيِْوَملا اَلِكَو

 ٍةَروُسلا ٍلَّوَأ يِف ْتَلِزْنأ َيِهَف «ىلل مشا ٍرْكِذي ُنْرُقْلا أَتْبُي ْنأ ُدوُصُفَمْلاَو
 اَمِل اّعَبَت ْنِكَل :ًةدَرْفُم ِفِحاَصَمْلا يِف ْتَيِيُكَو ءِروُسلا ٍرْخاَوَأ يِف ُلِْنَت ْمَل اَعَبَت

 . اًهْلْبَق اَمِل ال اَهَدْعَب

 ْنَأ ٍدوُصْفَمْلا ِنْوَك ٍةَهِج نِمَو ءاَهْنِم ُلَعَجُت ٍةَروُسِلِل َةَعِباَت اًهِْوَك ٍةَهِج نمَق
 .ٍةَروُسلا نم َةْيآ ْنُكَت ْمَل . .هللا مس أَرْقي



 "ب ءس | همولعو نآرقلا

 وكل ' ؛لِصْفَي ال نَم ِمُهْنِمَو ءِنْيَتَروُسلا َنْيَب اهب لِصْفَي نَم ِمّهْنِم ءارقلاو
 لكأ م ؟ لَك اَذإ ىّمَس نَمُك ِنْيَتَروُسلا َنْيَب اَهب َنوُلِصْمَي الق هللا مالك ِوَّلُك ِنآْرُم 1

 . ماَعَطلا نِم اَعاَوْنَأ

 ٌطَخِل ِهِيَعَباَتُمِل ؛ٌنّسْحَأ اَذَهَو ٍةَروُس لك ٍلَّوَأ يِف يَمَسُي « نَم مُهْنصَو

 . لَضْفأ ُهَدْنِع ُةيِمْسَّلاَق ماع عْضَوَو ماعط عْفَر ةلِْيَمِ َوُهَو ٍفَحْضُمْلا

 اَهُتَواَلِي اّمأَو ءُلَضْقَأ ٍةاَش ؟ هر نع ةييتقلا# ف5 دعي ةاض عيت نت َكِلَذَكَو

 .ِنآْرَقْلِل اهب ٌءاَدِتْبا َوُهَك ٍةَحَتاَمْل 2

 دّق اَهَنوُوَرْفَي ال َنيِذّلا ُنوُكَيَف :ٍذِئَئيِح

 0 مالا ٍزاَوَج ىَلَع ُكْدَي اَذَهَك ءَلَمْسَبَو مُهَرْقَأ ا

 نم ْتَسيل نيرا دحأ يف اَهّنأ ىلع لِي ال :َلَضْفَأ اَمُهُدَحَأ َناَك َنِإَو

 َنوُد ٍةعاَرِق يِف ْتَنَبَن يتلا ٍفوُرُحْلاَك ؛ِنْيَرمأْلا ِزاَوَج ىَلَع ُلُدَي اَذَه لب .ِنآرُقْلا
4 

 «خهتلا ره هلأ لأ :لئمَو "0050 :ةرقبلا «رنألا ات نيزط : لم ؛ةاَر

 «لِمْسَبُي ْمَلَو ُلوُسّرلا مُه ا
0 

 ىف ٌرِئاَج اًمُهاَلِك ُهَقْذَح ُروَجَيَو َكِلَذ َتاَبْنِإ ُرٌَّوَجَي ُلوُسَرلاَف ؟©"54[0 :ديدحلا]
0 

 وأ ءاَهَتَينَأ نَم ٍةَءاَرِق ىَلَع ٌةَبِحاَو اَهّنِإ : ِءاَهَقُمْلا نم َلاَق نَم َّنَأ ُنّيبتي اَذَهِبَو
 ِزاَوَج ىَلَع ُلُدَي ْنآْرُقْلا لب ءطِلَغ دَقَف :اًهْتِبْنُي ْمَّل نَم ٍةَءاَرِق ىّلَع ٌةَموُرْكَم

 هس

 .نْيَرْمَأْلا

 :ةدايزب 1٠٠١ :ةبوتلا] 4ُراَهْنأْلا اَهَنْحَت نِم يِرْجَت ٍتاَنَج مُهَّل َّدَعَأَر9 :هدحو ريثك نبا أرق )١(

 . 4ْنِمل
 .«ْنِما» ريغب «هتألا اَهَتََخ ىرجت» نوقابلا أرقو

 . عرش ريغب [؟14 :ديدحلا] 4ُديِمَحْلا ٌنَمْلا َهَّللا نه رماع نباو عفانو رفعج وبأ أرق (0)

 .<(َرْمج ةدايزب دي نيل رح هلأ قات نوقابلا أرقو
 نود أرق ٌةرمو ءاهنم ةيآ اهلعجو روسلا ةيادب يف هلي يبنلا اهأرق ءةلمسبلا يف لاقي كلذكو (؟)

 .ةلمسبلا



 نك ماسإلا ذيش ائاسزم ةياق بيوقلا ا

 ٍلْمَتلا ٍةَروُس يف الإ ِةّيْلُكْلاِب ِنآْرُقْلا نم اَهّنْوَك َرَكْنَأ نَم َّنأ ُنّيِبتَي 0
 يف م وُ : 0 لا طك
 اهنا ُمطْقَي اَهَعبْنَأ نم ا ؛ .اًضْيَأ عظقلاب اّلِإ ىَمت 0 دق د
 موو "01/17 7 ل و طم أطَحب ٌعطْقَيَو هن 8

 نِم ٌدَحَأ هب ْلُقَي ْمَل ْلْوَك :ٍةَحِتاَقْلا نم ْتَسْيَل اَهَِْك ّعَم بدول
 َة هب ْمّلْعَأ اَلَو «َنيِروُهَْمْلا ِةّمِيَأْلا نم ْمِهِرْيَغَو ٍةَعَبرألا ِةَمِيَأْلا

 نِم ٍةَمِئاَط ُلْوَق اهب ٍةَئَقاَحُمْلا َعَم اًهَتَءاَرِق ُباَجِيِإَو «َةَحِتاَمْلا نِم َيِه ْنِكَل

 [1 .دّمْحَأ نع ِنْيئياَوُرلا قدخإ زو كيلا ٍلْمَأ

 هه ©

 هب ُداَرُي ال ءُضضُراَعّتلاَو ُداَضَتلا ِهِب ُداَري ِنآْرَقْلا يِف ٍفاليخالا ْظْمَل 5554 ]

 نم اًريثك نأ وهو «ملعلا بالط نم ريثك ىلع لكشأ اًريبك اًلاكشإ ليزُي اذه عيدبلا هقيقحت )١(

 نم : :لاق ثيح هسفن خيشلا يأر وه امك «ةحتافلا نم ةيآ تسيل ةلمسبلا نأ حجر ءاملعلا

 كلذ ِناَيَبِل اًَموُهَرَق مُهْنَأَو للا ِباَتِك نم ٌةْيآ اَهّنَأ ْمِلَع ب بالا اَذَه يف نباتا ٍراَثآلا ةماَع رَبَدَ

 .(١17/؟؟) عومجملا دنس اَهِ َرْهَجْلا َّنَأَو ٍةَحَتاَمْلا نِم اَهنْوَك ِناَيِل ال
 ْتَسِيَلَو ةَروُس ُلُك ِلّوأ نم هللا ٍباَتِك نِم هيأ ْثَيِيُك ُتْيَح ٍناآْرُقْلا نم اَهّنأ حجر نأ دعب  لاقو
 :نيلوق ىلع ؟انع وُ اه هيأ يِه له :عاَلا يف وُ مالم نك :- ٍةَروُسلا ني

 .اهِرْيَع َنوُد ٍةَحتاَقْلا نم اَهنأ اًمُهُدَح أ

 /؟؟) عومجملا .ُرَهظَأ اَذَهَو ءاَمِرْيَغ نم ْتَسْيَل اَّنَأ اَمُك ِقَحِتاَمْلا نِم ْتَسْيَل اَهّنَأ :يِناَنلاَو
.)450- 29 

 .امهريغو (01/ )٠/ عتمملا حرشلا لقت نيميثع نبا ةمالعلا يأر وهو

 نييفوكلا فحاصم يف لاحلا وه امك ءاتفحصم يف َةيآ ٌةدودعم ةلمسبلا نأ وه :لاكشالاو

 .ىرخألا فحاصملا فالخب ءرشاعلا فلخو ءمهلك

 نأب نولوقي لهو ؟ةيآ اهنوري ال مهف ؟هنم سيل ام نآرقلا ىلإ فاضُي فيك ءالؤه يأر ىلعف
 ؟أطخ اهتباتك
 ٌةيآ يهف «٠ «حيحص نيلوقلا الك نأ ىلاعت هللا همحر ةيميت نبا مالسإلا خيش هلاق ام باوصلاو
 .ةرتاوتملا ىرخألا تاءارقلا لاحك ءرخآ يفرح يف ةيآ تسيلو «ةعبسلا فرحألا ضعب يف



 رد همولعو نآرقلا

 نك ولَو» :ُهلوَق ُهْنِمَو - ٍراَّطْنلا نم ٍريِثَك حالطضا َوُه اَمُك - ٍلُئاَمَتلا ٍمَدَع ُهرَجُم تاس عم مو
 [19/1] .147 :ءاسنلا] 4اريثك اًدَلِيْخَا هيف ْأوُدَجَوَل هَل ٍرْيَغ ِدنِع ّنِم

 ههه

 (فلسلا دنع خسنلاب دوصقملا)

 .قوخأ خ ل | َلياَقُمَو ٌةَراَت هباَشَتُمْلا َلباَقُم 3ك ملا 0 هللا مسك

4 

 ُهَرِهاَظ َكِرُث ٍرِهاَظ ّلُك - ّماَعْلا - ٍفَلّسلا حالطضا يف هيف ُلُخْدَي ٌحوُسْنَمْلاَو

 ٌلمَتْحَي ُهّنأل ٌهِباََتُم اَذَه َّنِإَق ءَقَلْظُمْلا ٍديِيقَتَو , ماعلا نميصخت ؛َحِجاَر ضِراَعَمِل

 نم هيف ُمُهَوَُي اَم ٌعْفَر هماَكَحِإَو «ٌةَباَشَتُم هَنِإَف ؛ ؟ امتملا دق : خّدُيَو ( نْيَيَنْعَم

 ست هعيِمَج َكِلَّذ يِف نإ همك َعِفَر اَم َكِلَذَكَو داَرمب ع يذلا نيفعلا

 ."'”ٍنآْرُقْلا يِناَعَم يِف ُناَطْيّشلا ِيِقْلُي اَمِل
 للا

 :َلاَق 45 َةَرْيَرُه يبأ ْنَع مي ا و ل ل 00(

 ةرُكَهُم وأ كرش ف ام أوُدبُك نإ ُضرَألا ىف امو تكتل يف ام هيج هلك هلا ٍلوُسَر ىَلَع ُتْلْرَن
 :ةرقبلا] 4© ُرِيَك وو لك قع ُهَللَو هَكَي نم ُبْذَو 155 نمل ُْنَمَ اديك هنأ دب ميسي

 ىَلَع اوُكَرَب مد ليكي هللا | َلوُسَر اًوَتَأَف للي هللا ٍلوُسَر ٍباََحْصُأ ىَلَع َكِلذ ُدَعْشاَ :َلاق 5

 َداَهجْلاَو َمايَّصلاَو ًةاَلَّصلا «ُقيِطُت ام ٍلامْعَأْلا َنِم انقل للا لَوُشَر :يأ :اوُناَقَق ٍبكرلا

 اوُنوُقَت ْنَأ َنوُديِرْنأ» :ُهللك هللا ُلوُسَر َلاَق ءاَهْقيِطُن اَلَو ُةيآلا ِهِذَه َكِيَلَع تلِزْنَ ِدَكَو َةَقَدَصلاَو

 كبل اْبَر كناَرْفُع امو اًْمِمَس مَ انْمِمَس :اوُلوُق لب ؟اَنْيَصَعَو اَنْمَِس ْمُكِ َق ْنِم ٍيئاتكْلا ُلْمأ َلاَك امك
 اهب ْتْلَد موَقلا اَمُأَرَتْقا اّمَلَك تيِصَمْلا َكْيَلِإَو اَنَبَر َكَناَرْفُع نطو انْعِعَس : اوُناَق هُيِصَمْلا
 رم ا ع رومؤمْلاَو فَيَر نم هلا َلْرْنَأ آمي ُلوُسَيلا َنَماَءط :اَهِرْنِإ يِف هللا َكَرْنَأَك ينس

 كلَِإَم اي كلكارَُع نمل انيس أولاكو ةويشُم ني رَعك تنتب قرن ال وشو ديكو -دكَيكمَو
 كيب ل» :ده هللا َكَرْئأَك ءىَلاَعَت هلل ا اوُلَعَف اَمَلَفق 26 :ةرقبلا] 4« رسل

 ىلإ «اأكْخأ ذأ ايم نإ آَْذِياَوُم ال اَنبر تبَصْكأ ام اَهلَعَو َتَبَسك اَم اهل ًهَمَسُو الإ اًسْنم هَل
 .[785 :ةرقبلا] .ةيآلا رخآ

 0 نأ دعب - ىضر ديشر دمحم ةماّلعلا لاق ءاهل ٌصّصخُم اهدعب امو «ةماع ىلوألا ةيآلاف
 كلذ ْمِضَْب يوت انو :- ل ا م

 ْنَأ كلك روحت حاَضيإْلاَو ِناّنَبْلا ٍنَع ْخْسّنلاِب َرْبَع رع ُهّنأب : َنيِرّسَفُمْلا ُضْعَب هطْعَب ُهّنَع َتاَجَأ دقق اًحْسَن

 - ةّيألا نإ :ْيَأ ؛ُنِحاَلِطْمالا اَل ُليِوْحَنلاَو ُةَلاَداْلا َوُهَو يِوَمّللا غلا هب ارم ؛ نإ :َلوُقَت



 ذاك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت_ 2 ا جا
 ظككشك

 ُمَكْحُمْلا ُلاَقُي اَمُك ءّحوُسْنَمْلاَو ُمُكْحُمْلا :َلاَقُي ْنأ حِصَيَف اَذَه ىَلَعَو

 .ُهِباَشَتْمْلاَو

 1 .ناطيشلا ءاقلأ امم هللا هس اَمِب ٌلَباَقُي ٌةَراَتَو

© © 

 ٍةَسّدَقُمْلا ٍهِسْفَتِب ُمِسْقُي اَمّنإَو هرومأ ىلع ووثأب يق ب ةناحبس وع ملك
 ِضْعَبِب ُهُماَسْقِإَو هِهَتاَمِصَو ِهِتاَذِل ٍةَمِزْلَكْسُمْلا ِهِتاَيآِب وأ هِتاَمِصِب َِق وصوم

 ْ .ِهتاَيآ ميِظَع نم ُهّنَأ ىَلَع ُليِلَد ِتاَموُلُخَمْلا

 انك « ةكرشلا واكو ثلاكلا دعو هَرأَت مَسَقْلا تاوَحركذَي هلام وهو

 «[5 :رئاكتلا] «ِنيِقَبلا ْمْلِع َنوُمَلَت ول ”ىلاكتاو ِهلْوَقَك ؛اًريِثَك (ْوَل) َباَرَج ُفِذْحَي

 لع اوُمقَو ذإ رت ولو . ١.[. :دعرلا] 4ُلاَبِحْلا هي تري 2 نأ ولَو» :ِهِلْوَقَو
 ٠ :ماعنألا] 4

 اًلْوَع تْيَآَرَ هتْيأَر ول كّنأ َداَرْمْلا ّنأِل ؛مالكْلا نَسْخَأ نِم ُهُفْذَح اّذَه ُلْثِمَو
 مسلم م4 /1] 1

 0 هم و

 َنّيَب اَمَك ٍنآْرُقْلا َيِناَعَم ِهباَحْصَأِل َنيَب لكي َىبَنلا نأ َمَّلْعُي نأ ُبِجحَي 75550 نأ

- 

 َنوُكَي ْنَأ ُلَمَتْحُيَو َرَخآ ِهْجَو ىلإ ُهَل َةَلَّوَحُم وأ ىّلوألا َنِم ْمُهَقاَخَأ اَمِل ٌةَليِزُم ْثَناَك ةَبِناَّلا 0-
 رانملا ريسفت .ُهَرَكَّذَف هر ا هه امو خلا ٍِظْفَلِب ْنِطْنَي ْمَل ٌيِباَحَّصلا
 1 .(0 11م

 خسنلا موهفم نأ انملع اذإو «تايآلا نم ريثك خسنب لوقلا ةباحصلا نع ءاج دقو :تلق
 يف  خسنلا نم اودصقي مل مهنأ انملع :نيرخأتملا دنع خسنلا موهفم نع فلتخي مهدنع

 .ةلمج هضعب وأ مكحلا عفر :معألا بلاغلا

 ءانثتسالا وأ صيصختلا ءاج يتلا ةدراولا ةلمجلا نأ :صيصختلاو ءانثتسالا نيبو هنيب قرفلاو

 «تاكرشملا ميرحت يف امك رهدلا نم اًنقو اهمومع ىلع اهل اهمازلإ طق ىلاعت هللا درُي مل اهنم

 خسنلا امأو ءايارعلا يف لوقلا كلذكو «جاوزلاب نييباتكلا ءاسن حاكن كلذب طق دري مل هنإف

 .اهضعب لاطبإ وأ اهلاطبإب ٌرمأ تأي مل ام ةدم اهمومع ىلع ىلوألا ةلمجلاب نوفلكم اننإف
 دمحأ خيشلا :ققحملا «(ه5557) ىفوتملا مزح نبال ءماكحألا لوصأ يف ماكحإلا :رظنُي
 .( 4/1 ركاش دمحم



 ككل 4441539 تكتكتتكككتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتتتكتتتتكككتكتتكككتككتتكسدسسسل مس ا همولعو نآرقلا

 اَذَه ُكَواَنَتَي [:4 :لحنلا] مهل َكُْم اَم ينل َنيبُتلم : ىَلاَعَت هلُوَقَف ءَُطاَقْلا مُهَ

 [ملا 1 .اَّذَهَو

 ةهج نم ُهَريِسْفَت فِرُع اَذِإ َتيِدَحْلاَو َنآرْقْلا نأ ْمَلُْي ْنَأ يِخَبي جي اَمِم 795+

 [ا/ 1 . ِةمّللا لمَ ٍلاَوْقَأ ىَلِإ َكلَو يف خش + د1 هلك نيل

 ُ ٍناَسْحإي مُهَّل َنيِعياَتلاَو ةءاكيطلا نب اها رمل لرد نب

 هساَيق الو هلوَقَتَم اآَلَو قود دلو هيأَرِب ال ال َنْرَقْلا َضِراَعُي ْنَأ طَق دحأ م لَبَقُي ال

 يأَرَو لْقَعِب َنآْرُقْلا َضَراَع ُهّنَأ ٍفَلَّسلا نم ٍدَحَأ مالك يِف ُدَجوُي ال اَذَهِلَو
 ًالقَعْلا اَّنَع يِف َضَراَعَت دق :طَق َلاَق اَلَو ا ٍدْجَوَو ٍقْوَذِب اَلَو ِساّيِقَو

 .ِلْقَعْل ْميِدْقَت ٌبِجَيَق :َلوُقَي ْنَأ نَع اَلْضَف ءُلْقَنلاَو

 ْنَأ اَّمِإ :- َنيِعِباَتلاَو ِةَباَحَّصلا َلاَوقَأَو َتيِدَحْلاَو َنآْرُقْلا يِنْعَي - ٌلْفَتلاَو

 .َلّوَؤُي ْنَأ اّمِإَو َضَوَمُي

 ؛ اَهُحَسْنَتَو اَهُرْسَفُت ىَرخأ ِةَيآب اّلِإ ِةَيآلا َةَضَراَعُم َنوُلَبْقَي ُفَلَّسلا ِنْكَي ْمَلَو
 . اًهرس ٌرْسَفت كو ٍلوُسَرلا ِةنْسِب وأ

 َنوُمَسُي اوُناَكَو ُهْنَع ٌرْبَعُتَو ِهْيَلَع ُلُدَتَو َنآْرقْلا ُنّيِبُت لكي هللا ٍلوُسَر َهَنْس َّنِإَ

 ةيآلا َةَلاَلَد ُعَقْرَي ام َّلُكِل ٌّماَع ٌمْسا مُهَدْنِع عملا هال اكييات بألا قضوا

 هْيَلَع ُلَدَي ال َناَك نِإَو ءاَهب ْدَرُي ْمَل ىَنْعَمْلا َكِلَذ َناَك نإَو (ٍلِطاَب ىّنْعَم ىَلَع

 كيو عراك ردح مَ اهْنِم همه دقو اَّْنِ َْهفْي ال دك لَ قيآلا را

 . ْمُهْنِم ٍدِحاَو لُك نع ْذَحْؤُت ال ٌةَيِمْسَّتلا ِهِذَهَو ءاَخْسَت َماَهْقِْلاَو َماَهِبِإْلا

 ِنآرْقْلِل ْمهِمْهَف ٍءوُس نم َيِه اَمَّنِإ ٍجِراَوَكْلا ةعذب ُلْثِم ىّلوألا ٌعَدبْلا ِتَناَكَو
 [م ع #1 "كل 3 ل اَم ُهْنِم اوُمِهَق ْنِكَل هَتَضَراَعُم اوُدِصُقَي مل

 تن ثني دز

 - مهل رهظ ام بسحب هريسفت مهدعب نمل زوجي الو «نآرقلل ةمألا فلس مهفل عوجرلا بجي اذلف (



 0 للم هنا مالسإلا خيش لئاسرو .قواتف بيرقت # ع ل

 (ِرِئاَطَّتلاَو ِهوُجْوْلاِب ٌدارملا)
 ِةَكِطاَوَتُمْلا ُضْعَبَو ءهِباَسَتُمْلا نِم َيِح ِظْمَّللا يف ُةَكَرَتْسُمْلا ءاَمْسَأْلا 5*5.

 َبّتُك اوُقَّنَصَو ءٌرِئاَظَتلاَو ُهوُجْوْلا :ِريِسْفَّتلا ُلْهَأ اًهِيمَسُيَو ءوِباَسَتُمْلا نِم اًضْيَأ

 ِءاَمْسَأْلا يِف ٍرِئاَطَنلاَو ءٍةَكَرَتْشُمْلا ٍءاَمْسَأْلا يِف ُهوُجُوْلاَق ؛ٍرِئاَطَّنلاَو ِهوُجْوْلا

 . ةَئِطاَوَتْمْلا

 يف اًعيِمَج َرِئاَظَنلاَو َءوُجْوْلا َّنأ َكِلَذ يف َنيِقَنَصُمْلا اًباَحْصَأ ضْعَب ّنَط دَقَو

 ميَلَو ءىَتْعَمْلا ٍراَبغاَ ٌهوُجْوَو فلل ٍراَبيغاب ُرئاَطَن َيِهَم قَكَرتْشمْلا ِءاَمْسأْلا
 عرب مورس "0ع نَمِل ُهاَنْلُق اَميِف ٌحيِرَص عمالك لب ٌهَلاَق ام ىَلَع دما

- 

 َقَمَتا يِذَّلا ْظْفّللا :ٌُرياَظَئلاَف ؛هِرْئاطَنلاَو ووُجْوْلا َبْنُك» ُنماَنلا تنص مة*ه']
 ُءاَمْسَأْلا :ُلاَقُي اَمَك ؛ُهاَنْعَم فّلتلا يِذَّلا :ووُجْوْلاَو ُرتْكََو ِنْيَعِضْوَمْلا يف ُهاَنْعَم
 . ٌفِرَك اَمُهّنيَب َناَك نِإَو هٌةَكِرَتْشُمْلاَو ٌةَئِاَوَتُمْلا

 قَكِرَتُْمْلاَك ُنوُكَتَم ٌةَفِلَتْحُم اَهِيِناَعَمَو ِظْفَّللا يف ُرِئاكَن يِه :َليِق دَقَو
 [؛/1/1  .لّوَأْلا َوُه ٍرْئاَظَتلاَو ِووُجْوْلاب َداَرُمْلا نأ ُباَوّصلا لب ءَكَِذَك َسْيَلَو

22 

 ُتِروُي بّبَّسلاب َمْلِعْلا َّنِإَك «ةيآلا مُهَق ىَلَع ُنيِعُي ٍلوُرُلا ٍبَبَس ُةَقِرْعَم م350؟]
 ُهاَوَن اَم ْفَرْعُي ْمَل اَذإ هنأ ِءاَهَمُمْلا ْيَلْوَق ٌحَصَأ َناَك اَّذَهِلَو ٍءبّبَسُمْلاِب َمْلِعْلا

 .اَهَراَثَأَو اَهَجّيَم اَمَو ِهِتيِمَي ٍبَبَس ىَلِإ َّعِجُر ُتِلاَحْلا
 : اَذَك يف ٌهَيآلا ِوِذَه ْتَلَرَت : ْمُهْلوَكَو

 .ٍلوُزنلا ُبَبَس هنأ ٌةَراَن هب ُداَرْي -أ 2 سلا ع8 كم 2

 هلوسر كلذ نّيبي وأ ءرخآ عضوم يف هنّيبي وأ هصصخُي عضوم يف مهل رهظ ام نوكي دقف ءهنم -
 .هريغ نم نآرقلاب ملعألا

 .ُةَتِطاَوَتمْلا ُظاَقْلأْلا : ُدئاَطَتلاَو ٌةَكَرَتْسُمْلا ٌظاَقْلأْلا :ُهوُجُوْلا :هكك مّيقلا نبا لاق )١(
 .ُهاَنْعَم فَلَتْحاَو ُهطْفَل ّىَمْثا اَميِف :ّلَوَأْلا

 .(077 )١/ ةلسرملا قعاوصلا رصتخم .ىهتنا .ُهاَنْعَمَو ُهَظْمَل َنَمَتا اَميِف :يِناَنلاَو -



 نآرقلا
 كك و ا 3 تك 2

 اَمُك ءّبَبَّسلا نكي مل نِإَو «ِةَيأآلا يِف لِخاَد َكِلذ نأ َةَراَت وب داَريَو - ب ع 2 رق 4 الا مام يف 26 فرع عام عر

 معو 111 .اَذَك ِةيآلا هِذَهِب ىَّتَع :ُلوُقَت
٠. 

0 

 لَه ءاَذَك يف ُهَيآلا ِهِذَه ْتَلَزَن :ٍبِحاَّصلا ِلْوَق يف ُءاَمَلْعْلا َعّراَنَت *
 مسهس هسا .٠ ه4 52 1 20 عدل م مك ءمموك موس هم

 ىَرْجَم يِرْجَي وأ ءِهِلْجَأِل ْتَنِزْنَأ يِذّلا َبَبَّسلا ٌرُكْذَي اَمَك ِءِدَنْسُمْلا ىَرْجَم يِرْجَي

 ؟دّنْسَمِب سبل يِذْلا هْنِه ِريِسْمتلا

 ٍدِْناَسَمْلا رْثْكَأَو ءِدَنْسُملا ىف هلِخْدَُي ال ُهَريَغَو ءِدنسملا ىف هَلِخْدُي ُيِراَخْبلاَف 5| عج مآ ل دهوك ى 8| هروك عزمو م هدورعأكاإ ى ع هر مر ملقا

 ُْتَلَرَن اّبَبَس ٌركَذ اذ اَم ٍفاّلِخب هوِرْيَغَو دّمَأ ٍدَنْسُمَك ؛حالطشالا اذه ىَلَع
 .ٍدَنْسُمْلا يِف اَذَه لئم َنوُلَيْدُي مُهْلُك مُهّنَِ 5-6

 ْتَلَرَن :ِرَخآْلا َلْوَق يناَنُي ال اَذك يِف ْثَلَرَن :ْمِجِدَحَأ ُلْوَقَك اَذَه فرع اَذإَو

 َرَكَد اَذِإَو لاَئِمْلاِب ٍريِسْفّتلا يف ُهاَنْرَكَذ اَمَك اَمُهْلَواَنَتَي ظْفّللا َناَك اَذِإ ءاّذَك يف

 َنوُكَت ْنَأب ؛اَمُهُقْدِص ُنِكْنُي دَنَك :اًَيَس ُرَحآلا َرَكْدَو هِلخَأِل ْتَلرن اًبيَس اَهَل مُهُّدَحَأ
 اَذَِل َةَرمَو ٍبَبّسلا اَذَهِل هرم ِنْيَتَرَم ْتَلَرَن َنوُكَت وأ ءٍباَبْسَأْلا َكْلَي َبِقَع ْثْلَر
 [م40 8 :تيسلا

0 
0 

 ِهيِف َفَنَص دّقَو ءمْلِعْلا نِم ٌباَب :ٌرَخَوُمْلاَو ٍنآْرُمْلا يِف ُمدَقْمْلا فنلكل |

 .ُهَرْيَغَو دمْحَأ ماَمِإْلا مُهْنِم ُءاَمَّلُعْل

 ٍفوُطْعَمْلاَو ٍفوظْعَمْلا َنْيَب ُلْضَمْلاَو ءِبَرَعْلا ٍةَعُل يف ٌريِخأَتلاَو ُميِدْقَتلا مَ
 َلاَق دَقَو هللا فري ْمَل نَم اّلِإ ُهْرِكْنْي ال :اَمِهرْيَغ َنْيَبَو ٍةْضِرَتْعُم ٍةَلْمْجِب ِهْيَلَع

 َهَجِم انماء بدلا َلَع َلِريأ ةمِزلاب اني بتكلا ٍلْمَأ ْنِّم ٌهَمِآط تااَثَو# :هَئاَحْبْس

 هلا نإ ْلُق ركتيد ميت نسل الإ اوِمْرُم الو © ةوئيني مهلك مديل اًورثْكأَك ٍراَهَتل
 <«نْوِي نأ#» هلْوَقَف ]الا ءالا :نارمع لآ] 4 ميتوأ آم لقي دع مْوُي نأ هللا ىَدُه

 ٌلوُعْفَم َوُهَف «ىتؤُي ْنَأ َةَماَرَك :يأ ؛ٍباَتِكْلا لْمَأ ٍلْوَق ماَمَت نِم [78 :نارمع لآ]
35 3 7 
 .كرَسأ ىَدُه ىملأ َّنِإ لقط :ِهِلْوَقِب اَمُهَتْيَب لَصُق دقو ء[١٠ :ءارسإلا] «أاوُنِ

 ب فل . باَتكْلا لْهَأ مالك نم تنسي ةينخأ ةلْمَج َنِعَو



 هُناك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت م
 0 ال رع ل ل لا ص 7ببيبتفلا 2 لااا هكهش

 اَلَو ٍةَلوُكْشَم َرْيَغ ْتَبِيُك ام َلَّوَأ َفِحاَصَمْلا "”هِهكْرَت مر ممل

 ءٌمّضلاَو حْنَمْلاَو ايلا ِءاَبلاَك ") ٍنْيَرْمَأَلِل ةَّلِمَتحُم 3 ةَروُص ٌنوُكَتِل : َةَطوُقْنَم

 الك ىَلَع ٍدِحاَوْلا طَخْلا ٌةَلاَلَد ُنوُكَيَو 0 ٍظْفّللاِ َنوطِبْضَي مُهَو

 الك ىَلَع ٍدِجاَوْلا فلل ِةَلاَكَدِب اهيَِع نْيولَمْلا نْيَعوْمْسَمْلا نيوُنمْا ِنْيَطْمّللا
 ُهْنَع اَوّْلَت لكي هللا ٍلوُسَر َباَحْصُأ َنِإَق ؛ نيموُهَْمْلا ِنْيَلوُقْعَمْلا يلوم هْثَمْلا ِنْيتعَمْلا

 [1 1 . اًعيِمَج 00 ِهِظَْل ِنآْرَقْلا نم مهْيَلإ غلبت ِهِغيِلبَتي هللا م

 ل مي ُلَّوَأْلا ُةوُضْقَمْلا َوُه ِهيناَعَم ُمْلَعَت لب ؛اًعيِمَج ِهيناَعَمَو ِهِفوُرُخ ُميِلَْت

 [1 1 اولا د يلا َّوُه َكِلَذَو

 امم َكِلَذَو ُةَيِناَعَمَو هَقوُرُح ءَنآْرُقْلاَو َناَميِإْلا لك ُهْنَع رح ُهباَحْصَأ انَعَلَب هال

 ُبَككْلا اَم ىرَدَت تك اَم ارم ْنِم امور َكْبلِإ اَنحِرَأ َكَِدَكَر» : ىَلاَعَت َلاَق اَمَك ِهْيَلإ هللا ُهاَحْوَأ
001 

 [ف.مررسل] 29[ يرقات نيتك د ىِدْبَن اًرُو ُهَْلَعَج نكللو نيالا ال

 نع ُرِخآلا اَمْذُْحْأَي ٌدَعَبَتُم ٌةَّنُس :اًهِظْفِحَو ِةَءاَرِقْلا ٍةَكِرْعَم ٌسْفَت /35؟هه] جمل يدش عنبر عج ررهو # ا تلا 2 ا ؟ٍِ
 وأ اَهِب ٍةَءاَرِقْلا ىَلَع مُهُرقُي وأ اَهِب ُاَرْعَي هلك بلا ناك يلا ِةءاَرِقْلا ُةكرْعَمَك لوألا 2 2 2 2 عمو ا 3 0 8 2 مما 00 2
 26 م 2 جر
 كس اهب اوُرَقَأ لقو مهل نذاَي

 اَلَو َكِلَذ ْفِرْعَي ْمَل نَم ىَلَع َةيِرَم ُهَل اَهَل ٌظِقاَحْلا ٍتاَءاَرِقْلا يِف ُفِراَعْلاَو

 .ٌةَدِحاَو ٌةَءاَرِق الإ فرْعَي

 .نيتءارقلل :يأ (؟) . #ض ةباحصلا :يأ )١(
 .فحاصملا ال «ءارقإلا :طبضلا يف مهتدمع نأ :يأ (6)
 .(600590) يراخبلا هاور (5)

 لب «سانلل هظيفحتو «هفورح ميلعتو مّلعت ىلع ًةرصاق تسيل :نآرقلا ميلعت يف ةّيريخلاف (4)
 .مهل هميهفتو ءهنم دئاوفلا طابنتْساو «هيناعم ميلعتو مّلعت لمشت
 .هحلصيو بلقلا رونيو «لمعلا ىلع ثعبيوا «ناميإلا ديزي يذلا وه اذهو

 ٌةظوفحم اهب قطنلا ةقيرطو هفورح كلذكف «نيرسفملا بتك يف ٌةظوفحم نآرقلا يناعم نأ امكف (1)

 .اذه انموي ىلإ مهرودص يف ٌةظوفحمو «ءارقلا بتك يف



 د همولعو نآرقلا

 يئاَوَ ُهَلَعَك يِذَّلا ٍداَهَْجالا ني َوُهَق ِسْرّدلاَو ظْفِحْلا لجل اَهعْمَج اّنَأَ

 :٠:[ /13] . "باح كارلا

 همه م

 (ثدخفلاو بكُل تيِزْتل)
 ؛نكخح تاذ ءارما نأ قتلا لاق نفض ورد نب هللا دع نع مكمد]

 أي ْمَل ٍلُجَر نِم ُلُجّرلا َمْعِن :ُلوُقَتَك ءاَهِلْعَب نَع اَهَّلْسيَف ؛ "نك ُدَهاَعَتَي َناَكَ
 لك ينل َرَكَذ ِهْيَلَع َكِلَذ َلاَط اّمَلَك ُهاََْتأ ُذْنُم اَقَتك اَنَل نْتَمُي ْمَلَو ءاّشاَرِف اَنَل

 :َلاَق ءمْوَي لك :َلاَق «؟ٌموُصَت فِيَك» :َلاَقَك ءّذْعَب ُهُئيِقَلَف ء(وب يِنَملا» :َلاَقَق

 َنآْدّشلا اَوفاَو داك ٍرْهَش َّلُك يِف ْمُص» :َلاَك ءِدَلِيَل ّلُك :َلاَك .«؟مِيْخَت ٌفْيَكَو»
 يِف ِماّيَأ َةَناَلَت ْمُص» :َلاَق ءَكِلَذ نِم َرْثْكَأ ُقيِطَأ :ُتْلُق :َلاَق .«رْهَش ّلُك يِف
 :َلاَق همي ْمُصَو ِنْيمْوَي رِطْنآ» :لاَك ءَكِلَد نم رك ٌيليأ :ُتْلُق .هوعْمجلا
 مْوَي َماَيِص هُواَد ْمْوَص ِمْوّصلا لَّضْفَأ ْمُص» :َلاَق ءَكِلُذ نِم َرثكأ ُنيِطأ :ٌتْلُق

 ْ . 406م ايل عْبَس ْلُك يف ْأَوْقاَو «مْوَي َراَطْفإَو
 قرتفاو نيد نو هالك يا شق نافود» ف ("ول انزع وثأ لا

 .ها.؛عّبَس ىَلَع

 يف َنآْرُقْلا أَرْقا» :َلاَق هلي َيِبَنلا نع وِرْمَع ِنْب هللا ٍدْبَع نَعَو
 راك وبا ةمحأ اور

 هث 5
 ع

 ش .سانلا مامأ ٍةَواَلَّتلا يِف تاءارقلا نوعمجي ثيح «نامزلا اذه يف ءارقلا نم ريثك هلعفي امك )١(

 لك لب «كلذ نولعفي اونوكي ملف ةباحصلا امأو :ةرابعلا مامت نأ رهظبو «لصألا يف ضايب (0)
 .هل رسيت ام بسح أرقي

 .هنبا ةأرما :هتنك ىنعمو «يراخبلا حيحص نم ليدعتلاو ءأطخ وهو !هتنبا :لصألا يف ()

 .يراخبلا :يأ (0) .(65081؟) يراخبلا هاور (5)



 ُهنَاص مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت م
 ادب بت تت تت تت يم تكا 150

 1 .٠ ىاود ته 0 2 0 0 ا ع 82 .٠

 .ثالث يِف :مُهضْعَب َلاَقَو :ُيِراَخْبلا اَهْيَلَع َهّبن ةَياَوَرلا ِهِذَه :تلق

 0مل ا ا رض رك ا
 0 25+ # س6 سدس 0 ومرت ع5 سس )١( هس
 | لا رهشلا ويب اَم َدذَحْلا َلَعَجَف ءرهشلا يف ِهَتَءاَرِقب ٌعاَدتبا هرمأ هن امك « عبس

 لف ")ُهَقْفَي ُهَمْفَي ْمَل ثالث نِم لَكَ يف َنآْرَقْلا أَرَق نَم» :ىَّوَر نَم اَ اماو

 َلَعَج ُهَّنَأ ِهيِف اَلَو ءورْمَع ِنْب هللا ٍدْبَعِل اًرْمأ َسْيَل اَذَه َّنِإَف عيب َّشلا ةَياَوِر يفاَنَث

 نِم َّلَقأ ىف ؛ارق نم نأ راَبشِإلا هيف امن ةَعوُدْشَم بس اَمِباَد ثالث ىف ُهَنءاَرِق

2 
 معو

 يف اق ني نأ يح ُموُهْفَم َّوُهَو ِهِدَدَعْلا ُموُهْفَم ُهُموُهْفَمَو ْهَقْفَي ْمَل ِثالَن
 ٍضْعَب نِم وّلَو ِةَمَلاَحُمْلاِب ُنوُكَي ُضْقاَتَتلاَو ءَكِلَ ُضيِقَن ُهُمْكْحَف اًدِعاَصَق ِثاَلَث
 ا وكول

 ٍثيِدَحْلا ُدوُصْفَم َلَصَح ُهُهَمْفَي دق اًناَّيْحَأ ِثاَلَن يِف ُهُوَرْفَي نَم َناَك اًذِإَ

 َكِلَذ ىَلَع ٌةَمَواَدُمْلا َنوُكَي ْنأ ِساّنلا ٍضْعَبِل اًناَّيْحَأ َكِلَّذ ُلْعِف عرش اَذِإ مَرلَ لَو

 ىَلَع ينغأ ءَكِلَّذ ىَلَع َمَواَد نَم وِدْهَع ىَلَع ٍةَباَحَّصلا يف ْمَلْعُي ْمَل اَذَهِلَو ؛ةّبَحَتْسُم

 . عْبَس لك يف ُهْؤَرْفَي هلك دمحَأ ُماَمِإْلا َناَك اَذَهِلَو .عْبّسلا َنوُد اًميِف اًمِئاَد ِهِتَءاَرِق

 نإ عوبسأ نب ْيَب اَم ٌبَحَتْسُمْلا ٌبيِزْحَتلا َناَك اذإ هنأ ٍلْصَمْلا اَذَهِب ُدوُصْفَمْلاَو

 ٌةَدِحََوْلا ةروُشلا نويزحت الل 2 ةماق ور هنو” اوناك اجنإ ةناكشلاك .ِرْهَش

 نوبزحت َتفْيَك هلك هللا ٍلوُسَر تاحخأ كلاس لاق ةنيذخ رن نس كوز امك

 تاو 5 دع كاولكو ركع ىَدْحإَم ٌّعْسِيَو ُعْبَسَو ٌسْمَحَو تال : اوُّلاَق ؟َنآَرّقْلا

 هام نئاَو دمشأو ةظنل اَذَهَو واد وّبأ ُهاَوَر ادِحاَو ٍلّضَمْلا

6 

 - ه هن
 ين وِرْمَع ِنْب هللا ٍدْبَع ِثيِدَح ىَنْعَم ُقِفاَوُي ُتيِدَحْلا اَذَهَو م ََن نونسملا ن 62 25ه 8

 :ّلاَق .هرْهَش لُك يف َنآرُقلا ١ رقاد :َلاَق ل َيبَنلا ِنَع هنع )١91/8( يراخبلا دنع تبث 0 )20(

 .(ْثاَلَل يف» :َلاَك ىَّنَح َلاَز اَمَك ءٌرَتْك ُقيِطَأ ين
 .ينابلألا هححبصو «؛ثالث نم لقأ يف نآرقلا ارقام قي ملا : ظفلب (5954) يذمرتلا هاور (؟)



 مي همولعو نآرقلا

 ةَناَكَث ُهوُلَعْجَي ْمَلَو «باَرخأ َةَعْبَس عم ل اَذَهْلَو ؛ عبس يف ُهَنَاَرَ ملم

 نأ َمِلُع دق هَّنِإَق ؛ ٍرئاَوَتلاِ رغم اَذَهَو ٍروُسلاِب هوبزح مُهْنَأ هيفو سي

 نوكت يتلا و ِهْذَه ينمو َنيْئاَلتَو َنيِرْشِعَو هناك هَنِزَجَت ٍفوُرَحْلاِب ُنآَوَقْلا ئّرِج

 ىف َناَك َكِلَذ وُحَنَو َةَّصَِقْلا ِءاَنْنَأَو ةروسلا ِءاَنْنَأ ىف ٍباَرْخَأْلاَو ِءاَرْجَأْلا ٌنسوُؤَر
 وج هس

 . هذعب امو ٍجاَجسَحْلا ٍنَمَز

 ام َلَو

 نأ :اًمُدَحَأ :هوُجرِل ؛ُنَسْخَأْلا َوُه ٌةَباَحَصلا ِهْيَلَع َناَك يِذَّنا اَذَمَو
 نب ليصل مالكلا ضنَب ىلع توا ايا ٌنَمَضَتَت َةَنَدْحُمْلا تابيزحتلا ِوْذَه

 ُئِراَقْلا لْصْخَيَ هْيَلَع ٍفوُظْعَمْلا َنوُد ٍفوُظْعَمْلا ىَلَع َتْفَوْلا َنّمَضَتَي ىَّنَح درع هَدْعَي

 اَم اَّلِإ سيلا نه تكَصخملاو» : ىَلاَعَت ِهِلوَقَك ؛فوظغَمب اَئِدَتْبُم يناثلا مْوَيْلا يف

 « .رلوسرو هِي كدي تيفي نمو#» :ُهّْلْوَقَو سس حل م 2 نكي

 . ٌكِلَذ ٍلاَقْمآَو 2" لا توغل

 تدلرسم :ييطاَخَتُمْلا مالك 590 ٍضْعَب َنوُد ِةَّحِقْلا ٍضْعَب ىَلَع فق َتفْفَوْلا ُنَمَضَتَي مْضَتَيَو

 1 لاقط :ىَلاَعَت ِهِلْوَقَك 00 مالك يناثلا مولا يف ُءانيئاْلا لّصْحَي ىَلَح 4

 ١“ :فيكلا] «© بص َىِهَم َميِطَتْسَم نأ َكَّنِإ كَل لأ

 اَمُهَتْيَب لْصَمْلا َلاَط اّذإ ا ِسِلُجمْلا يِف ٌعوُسَي ال ٍِفوُقوْلا ِهِذَه ُلْثِمَ

 لوط دْعَب َكِلَذ دعت ظرف وأ ةاتشا وأ تظع مالكا ّقِحْلأ ول اَدَهَِو ؛ سنجاب
 فاقلدلا ٍقاَمَثاِ ُْسَي ْمَل 0 -

 يف اَرْقَي ْنأ ا اَعَو ٌةَبِلاَعْلا ُهُنَداَع تناك هلي َىِبَنلا نأ :ين

 (َفُسوُياو (َسْنوُيا أَرْقَي ه ُرَمُ َناَك اَمَكَو ءاَهوْحَنَو (ق) ك ؛ِةَروُسِب ٍةاَلَّصلا

 يف َمَكَرَق ٌةَلْعَس ُهْنكَرْدَأ ٍرْجَمْلا يِف َنيِنِمْؤُمْلا ٍةَروُسِب كي ْأَرَق اّمَلَو ««ٍلخّنلا»و

 .اهلبق امب ٌةطبترم اهنأ عم «عساتلا بزحلا ٌةيادب ةيآلا هذه )١(

 .كلذك اهلبق امب ٌةطبترم يهو هي ثلاثلا بزحلا ٌةيادب ةيآلا هذه (؟)

 .كلذك اهلبق امب ٌةطبترم ىهو «نيثالثلاو يداحلا بزحلا ٌةيادب ةيآلا هذه ()



 هناي مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت عم

 ٌىِبَّصلا َءاَكُب ْعَمْسَأَك اَهَليِطَأ ْنَأ ُديرَأ اَنَأَو ةالّصلا يِف ُلُخْدَأَل يّنِإ :َلاَكَو ءاَهئاَتْن م م ساو 2< 0 م هَ 00077 5 ب 1 د 00006 57 5
 و

 اَذَهِلَو ؛مِهْيَلَع اًبِلاَغ نُكَي ْمَلَك هاَهِطاَسْوَأَو ٍرَوّسلا ٍرِخاَوَأب ُةءاَرِقْلا» اَمَأَو

 نِمَو هورْيَغَو دّمْحَأ ٍبَمْذَم يِف ٌروُهْشَمْلا ٌعاَرْلا ِهيِفَو ءَكِلَذ ٍةَماَرَك يف ُعَرَوَتُي
 مور تال 3 تاس و 2 غ5 ع« نرف وداشع 0 2 هم تو 2 م

 جرْحَي الكل ؛؟انايخأ ِهِلَعِف نود كِلْذ داّيِتَعا هركي :لاق نم لوق :ٍلاَوَقالا ٍلدعأ

 . َنيِعِباَتلاَو ٍةَباَحَّصلا نِم ٍفَلَّسلا ٌةَداَعَو َةّنّسلا ِهِب ٌتَضَم اَمَع 2 1 00 ه مد 2

 ْمَظْعأ هلا ُةَفَلاَحُم هيف ةَئِزَجّتلاَو َبيِزْحَنلا اَذَه َّنأ ٌموُلْعَمَف َكِلَّذَك ناك اَذِإَو 41

 .ٍةاَلَّصلا يف اًهِطَسَوَو ٍةَروُسلا ٍرِخآ ٍةَءاَرِق يف امي

 ُبِلاَعْلا َوُه َناك امل َقِفاَوُمْلا َبيِزْحَتلاَو َةَئِرْجَّنلا َّنأ َبْيَر الق ٍلاَح ٌلُكَبَو

 . َّنَسْحَأ ْمِِتَراَلِت ىَلَع
 . ِةَِرِجّنلاِب ٍبيِزْحّتلا نم ىَلْوَأ ِةَماَتلا ٍةَروُسلاِ َبيِزْحُملا نأ ُدوُصُفَمْلاَو

 [1:15- 00/5 ش

 هه م

 ٍربآ ىَلِإ اوُرّبَكُي ْمّلَو اوُلُلَهُي ْمَل ىَحُضلا ٍةَروُس ىَلإ اوُلَصَو اًدإَف وِرْمَع يِبأَو
 ؟اَل ْمأ ْلَصْمأْلا َوُه َكِلَد مُهَلْعِفَف ِةَمْيَحْلا

 «َلَضْفأْلا َوُه َكَِدِل مُهُكْرَت ناك ٍريِهَك ِنْبا ٍفْرَح ِرْيَمِب اوُوَرَ اًذإ :َتاَجَأت
 يف ال َنوُرّبَكُي اوُنوُكَي ْمَل ِءاَرقْلا نِم َةّمِيَألا ِءاَلْؤَم َّنِإَف َنوُنْسَمْلا َعوُرْشَمْلا لت

 . اًمِرِخاَوَأ يف اَلَو ٍرَوّسلا ٍلئاَوأ

 هلي هللا ٍلوُسَر نَع '”ريبكَتلا َلَقَ ٍريِثك َنْبا نإ :َلوُقَي ْنَأ ٍلِئاَقِل َراَج ْنِ

 ءادتيا ءلّصفملا راصق نم ةروس لك بقع لمسبي مث (ربكأ هللا) :ئراقلا لوقي نأ هب دارملا )١(
 .نآرقلا متخي نأ ىلإ ىحّضلا ةروسب

 - ىَوَر نَمَو ُمِهتَمِئأَو ْمهِئاَمَلُعَو ْمِهِئاَرُق َةكَم لُهَأ َدْنِع ّحَص َريِبُكَتلا نأ ْمَلْعا :يرزجلا نبا لاق



 5 وا همولعو نآرقلا

 ا

 عيَتْمُمْلا نم ذإ لي للا ٍلوُسَر نت ُهَكْرَت اوُلَقَن ِءاَلْؤَه نإ :َلوُقَي ْنَأ ِرْثمِ َراَج
 ااه اوُماَضأ دق رينك نبا ارق ني ُركأ لق يلا. 0 ٌةَءاَرِق َنوُكَت ْن

 ْممِهْلا ُرفَوَعت ام 0 خي ال ٍرْئاَوَتلا لأ َّنِإَك كي وللا ُلوُسَر هب مُهَرَم
 0 َلوُسَر َّن أ ٍاُْلا ريِهاَمَج ىَلَعَر َّوَج نَمَف ءهِلْقَن ىَلِإ يِعاَوّدلاَو
 ةَبوُقْعْلا ٌقَحَتْسا :وب مُهَرَمأ ام اوُكَرَتَو لي هللا ٍلوُسَر ٍرْمَأِل اًوَصَحَك ٍدِئاَز ٍريِبْكَتب
 كلك لكم نع هلأ ُهْعَدْرَت يتلا َةَعيِلَبْلا

 أ
| 

 أفي نم هيا ا «ٌّبِجاَو َريِبْكَتلا َّنأ نيّدلا ِةّمِيَأ نم ّدَحَأ ْلُقْني ْمَلو

 ملا فالخ اَذَهَو ءٌبَحَتْسُم ُهْنِإ :َلوُقَي ْنَأ ٍريِثَك ِنْبا ٍفْرَحِب

 0 دك وش وَسُي ُءاَرَقْلاَق 0 ءرازألا نم اهلي نادم ةنجاز

 ؟ِهِتَءاَرِق يف اَلِخاَد َسْيَل نَمِل ٍريكَتلا ُكَْرَ 2 وْسَي ال تفْيَكَك ءاَهِب َّلْصَمْلا ري ْمَل

 اذه بلت روثألا تاكيذخ ىو وئاوكلا ني ءاققلا شفق عطذو اناا
 لل ا [غ3قو عالم , © و

4 0 

 ئىع 1 ادخل
 اي

00 

 ني وخأ دنع تعب :ننوكلاب لعب فلكي لملا مكاو ليلا | له

 ظَح مْسَر ِظْفَل ٌنْسُْح َوُه ٍفِلَأْلاَو ِواَوْلاِب ُهَبَتَك اًميِف ُهُعاَبْتا َكِلَّذَكَو :ورتفلا

 نع اًضْيأ ْتَحَصَو رْئاَوَنلا َّدَح ْتَمَلَب ىَّبَع ْتَر َرَشَتْناَو ٌبَعاَذَو ْتَرَهَتْشاَو ٌتضاَقَتْسا ٌةَحَحِص - مُهْنَع َى

 ٍرِئاَس نَع اًضِيأ ْتَدَرَوَو ّيِرَمْعْلا ةياور نم رَفْعَج يبأ نَعَو ؛يبوسلا ةَياَوِر نم وِرْمَع بأ

 وُبَأ ُماَمإْلا َكِلَذ ىَكَحَو ؛عيِمَجْلا ٍنَع ُيِزاَبَحْلا ٍنْيَسُحْلا وب أَو شَبَح ُنْبا ُذُحَأَي َناَك ِهِبَو ِاَّرُقْلا
 لأ َدْنِع ّلَمَعْلا اَذَه ىَلَع َراَص دَقَو ءِءاَلَعْلا وي[ اطفال ءكلذُهْلا مِياَقْلا وُبَأَو ُيِزاّرلا ٍلْضَمْلا

 7 ىَدَل ٍسِلاَجَمْلا يِف ْمهِاَمِيجاَو ٍلِفاَحَمْلا يف ْمِهِمْنَح َدْنِع ٍراطْقأْلا ٍرْئاَس يِف ٍراَصْمَأْلا

 رشنلا .ها.َّناَك ٍلاَح يأ ىَلَع متَحْلا َدْنِع ُهكْرْتي اَلَو َناَضَمَر ٍةاَلَص يف هب ُموُقَي مُهّْنِم ٌريِثَكَو
470/0). 

 نإو «ةرشعلا ءارقلا هب أرق ام ةحص يف بير الو ؛ةحيحص ريغ ىوعدلا هذه ّنأب هّمالك رعشُي )١(
 ماشهو ةزمح فقوك «ءادألا يف مهفالتخا نم نوكت دق  ةليلق يهو  تايئزجلا ضعب تناك
 .زمهلا ىلع عضاوملا ضعب يف



 هناك م مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ا
 025 تت 2-2 ردح

 5 ادعأ ملأ الق تاما يِذَلا طَحلاب فَحْضُمْلا طاَْلأ َبتَع نَم ريك ا امو 000 5
 ِكِلاَم نَع َلِقْن اًذَكَم ٌنَسْحَأ ْمِهَظَخ َةَعَباَتُم َّنِكَل ؛َكِلَذ َلَعَف نَم ٍريِفْكَتِب َلاَق

 471١[ 1 . ِهِرْيَغَو

 ُناَيَبْلا ءٌءاَمَّسلا ءٌروْنلا ءىَدُهْلا ءُباَتِكْلا ءُناَقْرُقْلا :ِنآَرُقْلا ُءاَمْسَأ /#5”؟؟
 ُكَراَبُمْلا ُريِزَعْلا ءُديِجَمْلا ءٌميِرَكْلا «ٌعاَلَبْلا ٌرِئاَصَب ءٌةَمْحَّرلا ءٌةَطِعْوَمْلا

 ٌةَرِكْذَت «ىّرُكُذلا ءٌرُكُّذلا للا ُلْبَح «ُميِقَتْسُمْلا طاَّرّصلا ملدا «ليِزْندلا

 هوو لُكْل ادي 11١١© :فسوي] «وَْش لك َليِصْنَتَو» وْيَلَع ُنِمْيَهْمْلا
 4«©) رف بتكلا ُتَع كني :ٌميِكَحْلا ءيِناَتَمْلا باقم «[84 :لحنلا]

 [١؟ - ]١/1 .[؟ :نامقل]

 َلَرْنَأ هللا َّنأ ُُرْيَغَو هَجاَم نا ُهاَوَر ّيِرْضَبْلا ِنَسَحْلا نت اَروُنَأَم َءاَج
 يِف عبرا َمْلِع م َعَمْجبَو ٍةَعَبْرَأْلا يِف اَهَمْلِع َْعَّمَج ءِبْتُك َةَعَبْرَأَو ٍباَتُك ةئاي

 ْنآْرَقْلا ّ يف ٍلَّصَمْمْلا َمْلِع َعَمْجَو ءِلّصَقْمْلا يف نال مَع 37 ءِنآََقْلا

 َكاّيإو دبعت َكاَيِإط ِنْيَتَعِماَجْلا ِنْيََمِلَكْلا ٍنْيَئاَه يِف ِنآْرُقْلا ّمأ َمْلِع ََمْجَو

 يف َعَمَتْجا ِءاَمَّسلا نِم ِةَلَزتُمْلا ٍبْنُكْلا َمْلِع َّنِإَو «[5 :ةحتافلا] 26 كتيتسم

 . ِنْيَتعِاَجْلا ِنْيَئَمِلَكْلا ِنْيَئاَه

 هَتاَجاَتُمَو ِهِراَكْذَأَو ِهِتاَداَبِع يِف ُدِصْقَي للك ْيِبنلا َناَك ِنْيَلْصَأْلا ٍنْيَذَه كلَ

 ىَنْعَم َوُه «كنم» : ُهَلْوَق َنِإَ 0ك كنم اَذَه مُهّللا» : :ةِّحْضُأْلا يف ِهِلْوَق لْثِم

 .ةَداَبِعْلا ىَنْعَم َوُه «كل» :ُهَلْوَقَو :وئاَعتْساِلاَو ٍلْكَوتلا

 .«تْلَكَوَت كِيَلَعَو تْنَمآ كبَو تْمَلْسَأ كّل» : ٍليَللا نم ِهِماَيِق يف ِِلْوَق لِمَ
 ٍلاَّوْخَأ نِم وُلْخَي ال َنْيَبِجاَوْلا ِنْيَذَه يف ُناَسْنِإْلاَف ءلضألا اَذَه َرّرََت اذ

 :ُهَنِكْمُمْلا ُةَمْسِقْلا يِه ٍةَعَبْرَ

 ليلغلا ءاورإ يق ينابلألا هححّحصو :(79/46) دواد ويأو )١5١77(« دمحأ مامإلا هاور )١(

(160). 



 2 | همولعو نآرقلا

 « :اكوي يأ ذ ْنَأ اّمِإ

 :لقف ةةايعل اب ماي
 ي -

 . ظَقف ٍةَناَعِتْساِلاِب َيِتأَي نأ انو

 ُلْمَأ مُه ِتاَناّيَدلا ْلْهَأ لب ؛ِةَعَبْرأْلا ماَسْقَأْلا ِهِذَه يِف ُناَّنلا َناَك اّذَهِلَو

 : مالكلاب انه َنوُدوُصُفَمْلا مُه ُهَو ٍماَسقَأْلا هذه

 ىَلاَعَت هلل صال و يْنلاَو ٍرْمأْلا ُةَعباَتُمَو هلل هلأَتلا دق يلع ُبِلْعَي مَ 00 5 هع 0 222:29 2 02 2 هو رم وعغا6
 نا

- 

 نوُكَي ْنِكَل ءِتاّيِنْوَكْل يقل ٍهرِجاَوزَو ِهِرِماَوَأِل ِعوُضُحْلا يف ٍةَعيِرَّشلا ٌعاَبْتاَو

 .اطْرَمَم اَمِإَو اًرِجاَع اَمإ ُنوُكَيك ٍلْكَوَتلاَو ِةَئاَعَيْساِلا ٍبِناَج نم اًصوُقْنَم

 اَمْلاَو ٍرْفَمْلا ٍراَهْظإَو ِْيَلَع  ٍلكَوَلاَو للاب ةناَعْساِلا ُدضَق ِهَْلَع ُبِلْعَي ْمْسِيَو

 نِم اًصوُقْنَم ْنوُكَي ْنِكَل ءِتاّيِنْوَكْلا ِهِتاَمِلَكَو ِهِرَدَقَو ِهِئاَضَقِل ِعوْضْخْلاَو نبدي ب

 قل ذلك ذيذلا ةزكت نأ ةةرضتع نرخ القد ٍنيّدلا ٍصاَلْخِإَو ِةَداَبِعْلا ٍبِناَج

 عون ُهَدصُق لب ءوِجاَهْنِمَو كيه هللا عيش اَعبَتُم ُنوُكَي اَلَق َكِلذ ُهُدوُصْقَم َناَك نِإَو

 وأ ِءِراَبْحِإَو ٍفْشَك ُناَطْلُس اّمَِو ِرييََتَو ردم ْناَطْلُس اّمِإ : ِملاَعْلا يِف ٍناَطْلُس

 ٍةَداَبِع ٌعْوَن ُهُدوُصْقَم وأ ءَناَك ٍقيِرَط يأ ُهُهَرْكَي ام ُعْفَدَو لير ام ُبَلَط ُهَدْصَق

 ُدوُكَك ءوووُصُفَم ىَلَع هل ئيعُمْلا ٍلكَوتلاَو ةئاعيسالا يف ُهنمِج ناك ِوْجَو ّيأب دل
 هللا ىَهَن ام ٍضْعَبِل اّبِكاَر وب هللا هَرَمَأ اَم ِضْعَبِل اكِراَت اًمِلاَظ اّمِإَو اًلِجاَج اّمإ

2 
2 

6 

 نع اللا عئاؤتاع قزختو زدات تشك هل نم م ِءاَلُؤَم يف ُرْثْكَي اَذَهِلَو

 ةيِجاَبِإْلا يِف َلَحَد مُهْنِم لُجَّرلا َلَغْؤَأ اَذِإَو ٠ ءرمألا ٍضْعَبِل ٍةَمْلاَحمَو ٍةَعيِرَّشلا ضْعَب

 يّيَقُمْلا ٍلوُلُحْلاَو ٍداَحّنالا ىلإ ٌجُرْخَيَف ٍديِحْوَّتلا ٍداَسق ىلإ َدِعَص اَمّبْرَو لانا

 هم



 هندي مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت “برب أ
 تتت77”>7بب ب” حكت تت تتتسساإ !56 نجح

 00 َنيِرِئاَّسلا ٍلِزاَنَم» ِبِحاَص مالك يف دوي , خوُيّشلا نم ٍريِثْكِل َعَقَو دق اَمَك

 . ٌكِلَذ ىَلِإ يِضْقي ام ِِْيَغَو

 .اًعيَِج ب ٍةَناَعتْساِلا نَعَو هللا َةَداَبِع نع َنوُضِرْعُم ْتِلَث ُمْسِقَو
 .نيد ُلْهَأَو ايد لْهَأ :ِناَقِيِرَق مُهَو

 َنوُنيِعَتْسَيَو وللا َرْيَغ َنوُدُبَْي َنيِذَّلا ٍدِساَمْلا نيّدلا َلْهَأ مُه مُهْنِم نيّدلا لْهَأَك
 هس يروم هايد دعو عم 0 ا »هه 20 مل مسا م 9 5 ىو ع

 نم مه )و سقنالا هو الإ نوعيتي نإ مُهاَوَمَو ْمه ب هللا ريغ

 .[7 :مجنلا] 45َدُلأ مين

 نِم ُهَتوُدِقَتْحَي اَمب ٍةَلِجاَعْلا نم ُهَنوُهَتْش نو 1 تو ِذّلا مه يْنُدلا ّلْهَأَو

 . ٍباَبْسَأْلا

 هب ٍةَناَعِتْساِلاَو هللا ٍةَداَبِع نَع ٌضِرْعُي دك نم َنْيَب ُنيِرْفَتلا ُبِجَي ُهْنأ ْمَلْعاَو

 ]43-1١[ .هاَوِسِب ُنيِعَتْسَيَو ُهَرْيَغ ُدْبْعَي نم َنْيبَو
 م

 «َلِتق الم َباَت ْنَِف ءَبيِتْتْسَأ 00 نِم اًئْيَش َرَكْنَأ نم
 تَءاَج يتلا ُلاَوْقَأْلا َكِلَذَكَو هَل ْنّيبُي ْنِكَل ؛ُباَتَتْسُي الق ُهَدْنِع ِِرْئاَوَت ُلْبَق اّمأَو

 [6 11 .َكِلَّذ َر َرْيْغَو و اًاَوْعاَ 7 اًهْقِف : اًهفالخب ثتيداَحَألا

 ٍفَلَّسلا ِةَكُل يِف اّساّيِق ىّمَسُي اَذَهَو . .ُهيبَّشلا َوُه لضألا يف لثملا ةصعل

 اسانن نيش افلا وه ٍنّيَعُم ِءْيَشب ِنْيَعُمْلا عدلا لفك 3 منعا عدوا

 يتلا نياق مست يذلا وهو اهلا جايا ٍِفَلَّسلا ٍَعَل يف
 ص

 لئولا ُبْرَضَم هُريِدْقَت :- ُملْغَأ ُهلاَو  ُهَّلْضَأَو ءلْئِمْلا ُبْرَض َوُه ُنماَيِقْلاَو

 رذتعاو ءاهنم ريثك يف هبقعتو ءمّيقلا نبا ةمالعلا هباتك حرش دقو هك يورهلا َليِعاَمْسِإ يبأل )١(
 .هناك خيشلا لاق ام ىلإ يضفي همالك رهاظ يتلا عضاوملا نم ريثك يف هل

 هنايمسُيو ءهيلع ناينثُي امهنأ الإ يورهلا نم ردص ام عم مّيقلا نباو ةيميت نبا نأ بيجعلاو
 !دحاو عضوم يف الو هيف ناحدقي الو «مالسإلا خيشب

 بزحلا نم مهنأ معزب ءءابطخلاو خياشملاو هللا ىلإ ةاعدلا ضارعأ يف ملكتي نمم اذه نيأف

 .ناعتسملا هللاو !ةينالفلا ةعامجلاو «ينالفلا



 د هو همولعو نآرقلا

 ُبْرَص و ءءْيّشلاب ٍءْيَّشلا دقت ةهلضأ ماقلا نأ اك هَل ُهريِدْقَت ِءْيّشلِل

 ةَبيِرضلاَو ءاَمُهريِدْمَت َوُهَو جرختاو ٍةَيْزِجْلا ٌبْرَضَو ُُرِيِدّفَت َّوُهَو مَمْرّدلا
 ُبْرَّصلا َكِلَذَكَو هِرْدَقِب يِشاَمْلا ُرَكَأ ُرَدَقُي ُهّنَأِل ٍضْرَألا يف ُبْرَصلاَو ٌةَرّدَقَمْلا

 نع ةةيرضلا نأ امك +ةزيدنتو ةئيلاكو ةئنِجوعَي هلآْلاب ملآلا ُريِدْقَت ُهّنَأِل اًصَمْلاِب
 7 وعملا ُلاَمْلا

 .ُدَلَوْلا ُهْنَع دلوني يِذَّلا ٍلْحَمْلا ٍباَرِض ةَلَِْمب

 : ِساَِقْلا اَعْون اَمُه ٍناَعْوَت يِناَعَمْلا يف ٍلاَمْمأْلا ُبْرَضَو
 0 ِنّيَعُم ٍلضأي ٌعْرَمْلا اَهيِف ُناَقُي يتلا ُةَئّيَعُمْلا ُلاَئْمَأْلا :اًمُهَدَحَأ

 يوتا فلك لَك ْمُهلكَمط :ِهلوَمَك التم َنوَُبرأَو م ٌعضب ِنآْرُقْلا يِف َيِهَو ِهِرّدَقُم
 . هرِخآ ىَلِإ [1 :ةرقبلا] ار

 «رستبألا لئأَل رق كلذ ىف كإ# :ِهيْبَعِب ُنساَيِقْلا َرُه ُراَبِيْعاِلاَو
 ١7[. :نارمع لآ]

 ور

 ءاَلاَكْمَْأ اَهَتيِمْسَت لكْشأ يتلا ٍهِذَهَو ُةّيَلُكْلا ٌلاَئْمَأْلا :يِناَّنلا ٌعْوَنلا

 لكم برص سائل اَهُيأتي» :ُهَلْوَف مُهُضْعَب ضَرَتْغا ىّنَح ءاَّساَيِق اَهَتيِمْسَت َلَكْشأ

 را َلَكَمْلا ّنْي يأ :َلاَقَف اةفنإ :جحلا] د أوعِمتسأف

 ٌةَسِيفأ ٌنوُكت َهَراَتَو ءِتاَمِص ُنوُكَت َهَراَت ُلاتْمأْلا وِذَهَو 14 ٠

7 

 وَقَعَ واع ع سا اوس .- 000000 8 2 يما ميال و
 هنأو «نامكحَو ِناَتِيِضَق اَم م َنْيَرَبَح نم اًهِيِف َّذُب ه الق :ةَسيقأ تناك اَذِإَف

 لكَمْلا ٌبِراَضَف مرتع 0 ىرخألا 0 رقيق ىَدْمِإ اهيف ُيِفَحْلا نوَكُي

 .ةفَحْلا ةيِضَقْل أ َكْنَب دي نأ 0 - سال تاتو

 نأ ؛ُةّيِلَجْلا ُةّيِضَقْلا اَهْنِم ُفَدَْحُت ِنآَرُقْلا يف ٌةَبوُرْصَمْلا ُلاَتْمَأْلا ِتَناَك اَذَهِلَ 04 لا ا ا 0 ا اولا ادد 2و



 2 مالسإلا خيش لئاسرو خواتف بيرقت ا

 دتتتت-+>- > بك تتح ست سلا ؟10يج

 دعي ِنْيَممَدَقُمْلا رك َدْعَب ٍةَوُصْقَمْلا ٍةَجِبَِلا ُرْكِذ َكِلَذَكَو ءاّيِعَو اليوظَت اَهِرْكَذ يف

 ام [97 :ءايبنألا] « اسما ُدَدأ ( لِ 21 ا ًامهف نك ول# :ِهِلْؤَقِب َكِلَذ َرِبَتْعاَو

 َناَكَل هل الإ ٌةَهِآ اَمِهيِف َسْيَلَف ءاَنَدَسَق اَمَو :ُهَدْعَب لبق وّلَق !َناَعْرلا اذه حا

 . ٍليِزَتلا ةَعاَلَب ُبِياَنُي اك يذلا ّتَمْلا ماكل ني ذك

 ىَلَع نسايفلا»+ َتنِطَنَو ِلَكَمْلا ِبّرَض َراَدَم نأ فرقت نأ يِضَبْنَيَف : فنار

 وأ ماَع اّمِإ َرْهَو الإ ِرَبَح نم اَم ُهَّنِإَف ؛ِباَجِبِإْلاَو ٍبْلَّسلاَو ءصوُصُخْلاَو ٍموُمُعْلا
 ريغ صاح اًضْيأ ُيئْجْلاَو ٌروُصْخَم صاحت ُنّيَعمَْك «ٌبَجوُم وأ ٌبِلاَس : نصا
 . ٌصاَخْلا ىَتْعَم يِف اّمِإَو ٌماَع اّمإ ُنَلْظُمْلاَو ءروصخَم

 َّنِإَف ءموُمُعْلاَو يّنّتلا َمّيِص َفِرْعَي ْنَأ ِباَبْلا اَذَه َةَقِرْعَم َداَرَأ نَمِل يخَبْنَي

 [؟ 64/41 . ماظن غلبأ ىَلَع ِنآَرُقْلا ي يف ٌءيِجَي َكِلُذ

 َحَسَحَك لي هّمأ» : ىَّلاَعَت َلاَق اَمَك ُهَنأ ُهَل َنّيَبَت :َنآْرمْلا َرْيتت نم 755
 ءاَضْعَب هْضْعَب ُهْضْعَب 1 ءاَضْعَي 0 ُهبَْسي [77 :رمزلا] ناك هنت ابنك ِثيِرَأ

 «اريك اهكيْخأ هِف أوُدَجَو هلا تح دنع ني 56 ولو» ضقياتتُمِب اكو ٍفَِتْخُمِب نب
 .[487 :ءاسنلا]

 .اَهيِفْوَتِسَيَو دو َماَسْقَأْلا هيف هللا يني « َيِناَتَم َوُهَو

 ُفاَئْصأْلا :َيِهَو ٌةَلْئاَمُم اّمِإَو ُهِباَشَتُمْلا َيِهَو ةَلْئاَمَتُم اّمِإ :ُقِئاَقَحْلاَو

 .يِناَكَمْلا َيِحَو «ٌاَوْنَأْلاَو ُماَسْقَأْلاَو

 يف امك طَقَف نينا ىَلَع ٍراَصِيْقا ٍرْيَغ نِم ٍديِدْعَتلا ٌسْنِج : اَهب ُداَرُي ةَيَّتلاَو

 :ُلوُقَت د امك علا 0 : وب ُداَرِي [؛ :كلملا] 33 َرَصِلا عجنأ 2 : ىَلاَعَت هلْوَق
0 
 مس ته و

 .ِدَدَعْلا سْنِج :ٌديِرَت ور لل

 .ٍباطخ لك يف َدِئاَوَق نم دب ال لَب ءٌضْحَم ٌراَرْكت ِنآرُقْلا يِف و

 . عاونألا يِف يِناَتَمْلاو ّةَلْئاَمَتُمْلا را



 منا همولعو نآرقلا

 َدئاَوَمِل ِنآَرُقْلا يِف َىَنُت دق ىَنْعَمْلا اَذَه :ْئيأ ؛ِهِباَسَتْمْلا ىِف ٌةَيينَتلا ُنوُكَتَو 00

 .َرَخَأ

 اًهْيْمْضَتِل ؛ يِناَعَمْلا عْبَسلا يه : باَتِكْلا ٌةَحِتاَفَو ءاَّذَهَو اَذَه مْعَت يناَئَمْلاَف

 -١04:[ 1 .اَّذَمَو اذه

 َكاّيِإَو دبعن كاَيإ» :ىَلاَعَت هلْؤَف يِف ٌةَعوُمْجَم :ُةَلّرَتُمْلا ُبْتُكْلا 55599

 . (هللا لإ هَل الد ىَتْعَم َىِهَو «[5 :ةحتافلا] 4© تيعتمش

 :اهاتتم نع ك1 هاو ناكتشو

 [0 4 .ٍلاَمْجِإ َدْعَب ٌليِصْفَت اًهيِف ْنِكَل

 ٍليِلْحَتلا نِم عِئاَرَّشلا عوُرُمل ٍنآْرُقْلا يِف ٍةَروُس ُعَمْجَأ ِةَدِئاَمْلا ٌةَروُس ةضعل

 [10/1 . يهنلاَو ِرْمَأْلاَو ميِرْحَتلاَو

 هتْعْلب ُرَسَفُت اَهّنِإَف ءِنآَرُقْلا يِف ِةَدوُجْوَمْلا ٍشْيَرُق ٍةَعَلب َلَرَن ُدآرقْلا 55

 ُجاَتْحُي اَمَّنِإَو ءاَمِدوُجُو َعَم ِةَقوُرْعمْلا هِتْعُل نَع ُلَدْعُي ال ءْتَدِجُو اذ هيف ٍةَموُرْعَمْلا

 هنأ تاكيو» :ِهِلْوَثَك ؛ِنآْرَُمْلا يِف ٌريِظَن ُهَل ْدَجوُي ْمَل ِظْنَل يِف ِهِتَعُل ِرْيَغ ىَلِإ
 ء["؛ :ابنلا] © اًكاَمِد اسوأ ء[* :ص] «صانم َنيِح َتالَو# ء[45 :صصقلا]

 نم َكِلَْذ وُحَنَو 2111 :مجنلا] «ةكَريِض ةَسِفإمو ١[ :سبع] 4( اأو ٌدَهْكَفَ

 [88/1] . ِنآْرَقْلا يف ةَبيرَعْلا ِظاَلْلا

 ذإ ؛هللا ُلْسُر اَهْيَلَع ْتَعَمَتا يِنَّلا نرشألا تيت كتل كوكل نإ م3

 .ةَلاَسُرلا ٍلْصَأَب ٌرِقُي اَل نَمِل َةَوْعَدلا ُنَمْضَتَي اَهيِف ٌباَطْحْلا َّناَك
 باتل لغات هَقكاَسُرلا لضأب دقي نَمِل ُباَطِحْلا اًيِفك ُهََمْلا ٌدوشلا اً

 ؛لسرو ىلا ٍبُتُكَب ارثكأ نندلا ةينملجلاكت ءِضْعَبِب اوُرَفَكَو ٍضْعَبب اوُنَمآ َنيَِّلا
- 

 مايّصلاَو كلا ٍةَلْبِقْلاَك :َنيّدلا اهب ُهللا َلَمْكَأ يلا َعِئاَرَّشلا اًهيِف َرّرَق اَذَهِلَو



 ُهْدَك مالسإلا خيش لئاسرو قوأتف بيرقت 7
 2 ءحححا

 5 عم 5 5 7

 1 عْيَبْلاَك ٍلْدَعْلاِب ٍلاَوْمَأْلا ماكَحَأَو ٍ؛اًهِوْحَنَو حكانمل اًكيمَأَو ٍداَهِجْلاَو ٍفاَكَيْعاِلاَو
 .نيّدلا ماَمّت نم َوُه اّمِم َكِلَذ ِرْيَغَو اَيرلاَك مْلُظلاَو ٍةَفَدَّصلاَك ٍناَسْحِإْلاَو

 - و

 ٍموُمْعِل ١[ :ءاسنلا] «ٌساَنلآ اهيأنَيا» :ِةَيَكَمْلا ٍرَوَُّسلا يِف ُباَطِخْلا َناَك اَذَِلَم |

 َرَجاَه املك 0 ٌرِقَي ال نَم عرَمْلا ىلإ نفذت 1 د[ لوضألا لإ وع

 ٌبطوُخ باتكل 5 نك اَهب َناَكَو ِناَمِيِإْلا ُلْمَأ اهب َّرَعَو ِةَتيِدَمْلا 0

 ٌلهأتي#» :ء اَلُؤَم و 11١9 :ءاسنلا] أتم أَ َنِسِل اهياَيِد :ِءاَلُؤَهَف ؛ِءاَلُؤَعَو ِء ِءاَلُؤَم

 َةَكَمِب ُلِزْنَي ْمَلَو «[/7 :ةدئاملا] 4َليِعرَسِإ "بني :وأ 6107١ :ءاسنلا] «ٍبّئكحلأ

 امك ١[ :ءاسنلا] 6 س 8 ماي :تاطخ ةيدَمْلا رولا يف ٌنكَلَو ؛اَذَه نم ٌءْيَش

 رقما يف اَذَكَو ِناَنيْنَدَم امُهَو ٌجَحْلا ِةَر ةَروُصَو ِء ِءاَسْنلا ةَروُس يف

 َسْنِج ُلَمْشَي َروُكْذَمْلا َمُكُحْلا ْنَأل ؛ِساّبَع ِنْبا ٍرْبَحْلا ٍلْوَق ىَلَعٌرُكَعُي اَذَهَو
 هاك ل جرو 0 )2 ل 0 نإ جرم توا 4
 ]1١5/ 5١ ١[ . ماعلا مسالا ةّوعذلا يفانت ال صاخلا مسالا ةَوعدْلاَو ٍسانلا

 و ل

 دب ال ُهَنِإَف ؛دَحَأ ّلُك ىَلَع ٌبِجاَو ٌرْمَأ اهب يّكَرَئلاَو هللا ٍتاَيآ ٌعاَمِيْسا 53م١

 ٌعاَمَّسلا َوُه اَذَهَو هوُيَلِإ ُهَلوُسَر اَهب َلَسْرأ يّلا وِيّيَس ِةَلاَسِ عدت نِم ِدْبَع ّلُكِل

 كئكو نوماعلا ٍلْعِفب يكَرَّتلا نِم َّدُب اَلَو ءِناَميإْلا لضأ َوُه يِذَلا ُبِجاَوْلا

 .اَمُهْنِم ّدُب ال ٍناَذَهَف ءِروظْحَمْلا

 ىَلَع ُبِجَي ال َياَمِكْلا ىَلَع ٌضْرَف َوُهَف :ِةَمْكِحْلاَو ٍباَتِْلاب ْمْلِعْلا اّمأَ
 ءاهعيوج ةَمِْحْلاِ اًمِلاَع ُاَنَْمَو هِظْفَل ٍباَتِكْلاِ امِلاَع َنوُكَي نأ هبْيَعِي ٍدحأ ّلُك

 َنوُبطاَحَم مُه همك ميدلع يعاراوقت كِل َنوبطاَحُم مهلك دونما لب

 ءٍداَهِجْلا ّلْصَأ ُهَنِإَف ؛ِداَهِجْلا بوجُو نِم ُدَكْوَأَو ُقَبْسَأ َكِلَذ ُبوُجُو لب ءِداَهجْلاِ

 َلِبَق َكِلَذب َنينِمْؤُمْلاَو ٍلوُسّرلا ُماَيِق َناك اَذَهِلَو ."َنوُلَتاَقُي َماَلَع اوُهِرْعَي ْمَل ُهاَلْوَلَو

 فيكو «ملعلا لبق داهجلل اورفن نيذلا لالضو أطخ فرعتل «نيزرلا ميكحلا مالكلا اذه لمأت )١(

 .هماكحأو هطورشو داهجلا بادآب ملع الب اولتاقف ءاَضيأ داهجلاو مهتمأو مهسقنأ ىلع اونج

 .نمألا اوعزعزو «ءامدلا اوكفسو ءاولضأو اوَلضف



 اسبس | همولعو نآرقلا
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 ةشاسأو ةلصأ اذهو ةئاقكو علو نيد ُماَنَس ُداَهِجْلاَف ؛ِداَهِجْلاِب ْمِهِم ِماَيِق
 سم ورب سر

 [؟"ةدر/ل6] ا هذومعو

 ليِلْحَتَو ِهِماَرَح َميِرْحَتَو «وب َناَميِإلاَو هللا ٍباَتِك َءاَمِيْسا نأ سيو دل مم

 َوُه اَذَهَو ءٍدَحَأ لك ىَلَع ٌبِجاَو :ِههِباَشَتْمِب َناَميِإْلاَو ِهمكْحَمِب َلَمَعْلاَو ِِلاَلَح

 «ذوي نوئمؤي كيَلَْأ -وتوالي َّقَح ولكي بككلا متت 16 ّنلاِ» : :يِف ةَروُكْذَمْلا ٌةَواَلّلا

 َلاَق ِهِبَو «وب َنوُنِمْؤُي مُهْنَأ 0 َنيِذَّلا نمت َرَبْْخَأَك 17١[« :ةرقبلا]

 . ْمِهِرْيَغَو َنيِعِباَتلاَو ةَباَحَّصلا نِم ةم كلا فل

2 

 ُبِجَي الف ِنُسلا عيِمَج ُةَفِرْعَمَو ِهِناَعَم عيِمَج ْمُهْهَو ِنآْرُقْلا عيِمَج طفح اّمأَو

 َترْعَيَو ُهَناَعم َمَلْعيَو ِنآْرقْلا نم طْفْشَي نأ ِدْبَعْلا ىَلَع ُبِجَي ْنِكَل ءِدَحَأ ّلُك ىَلَع
 ممول م9016 .هّْيَلِإ ٌجاَتْحَي اَم ِةَنّسلا نِم

 :ٍتاَحَمَت ثالَثب َرَبْخَأ دق ْنآْرُقْلا 550+

 رولا يف حفني مويو# نلرا ضاوش دمك ماسلا
 .[4ال/ :لمنلا] ذأ ٌءاَحَس نم اَّلِإ ٍضْنَأْلا ىف نمو ِتومَّسلَ يف نم َعْرَمَ

 . ٍقْعَّصلا ٍةَحْفَنَو - ب

 تْومَسلَأ ىف نم َقِعَصَم روُصلا يف َحِقْيَو# راق يف امقرك ايلا و

 <06 ةررلتي هبي مح اكو رت ديف َمِيُم مث لآ أك نم الإ ضن هلأ يف ْنَمَو

 َةَنَجْلا َنِإَ «َنيِعْلا كرا نم هلا نق نمل لوانكم وهف :ءاتئيسالا امَأَو أ

 هللا ُهاَنْفَتْسا نَم ّلُكَب ُمْرَجْلا ٌنِكْمُي اَلَو ءْمِِرْيَغِل ُلِواَتَتُمَو ءٌتْوَم اًهيِف

 ["5- "هركحك] .هباتك ىف ٌقلظ
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 هسا هل سكس سس حا ا للا هدي مالسإلا خيش لئاسرو يواتق بيرقت تبع ا

 ِساّنلا ُرَثْكَأ هب َبِحُح اَميِف نآرقلا ئراق ةّمِه فرص نم ريذحتلا)
 )ن آَرقلا َقْياَقَح نَع موُلُعْلا نم

 د ويلا ناهس ةيانك كلا ف َنَكَمَتَو بْلَقْلا يف ٌرقَتْسا اَذإ 95

 َروُرَسْلاَو َحَوَمْلا ُهَل ُهَل َبَجْوَأ ماَوَّدلا ىَلَع ِهْيَلِإ ِهِناَسْحِإَو ِهِب ِهُربَو ُهَدْنِع ِهِمْلِحَو ُهَل

 | هاوس بوُبخَم لكي ْبِحْم ّلُك حرق نم مظغأ
 َوُهَف ِنآْوُقْلا مُهَق ٍباَب يف ام اّمَأَو ءِتاَمَّصلاَو ِءاَمْسأْلا ٍةَئِرْعَم ٍباَب يف اَذَه

 هرْيَغ نع ِهِمكَحَو ِنآْرُقْلا يِناَعَمِب ِِئاَتْخَيْساَو ِهِظاَمْلأل ِرُبَدَتلاَو هيِناَعَم يف ِرْكَمَتلا ُمِئاَد

 ِنآَرُقْلا ىَلَع ُهَضَرَع ْمِهِموُلُعَو ِساّنلا مالك نم اًئْيَش َعِمَس اَدِإَو «ساّنلا مالك نِم

 هتَمِهَو ُهَفَكَو ُدَر اَلَو ٍلوُبَمب ُهَل ْدَهْشَي ْمَل نإَو ُهَدَر اّلِإَ هَلِبَق ِةَيِكرَتلاِب ُهَّل َدِهَش ْنِإَ

 .ِهِماَلَك نم ِهّيَر ٍداَرُم ىَلَع َةَفِكاَع

 :ِنآَوَقْلا ٍقاَمَح نع ٍموُلُعلا ني ء.وماللا رثكأ د تي اني نع ُلَعَجَي اَلَو

 ٌدَمْلاِب ٍقظْنِلاَو اَهَتَلاَمِإَو اًهِميِخْفَتَو اًهِقِيِقْرَتَو ِهِفوُرُخ جورُخ يي ٍةَسَوْسَوْلاِب اّمإ

 . َكِلَذ ٍرْيَغَو طّسوَتمْلاَو ِريِصَقْلاَو ٍليوطلا

 هِماَلَك نم بلا ٍداَرُم مُْهَق نع اَهَل ٌّمِطاَق ٍبوُلُقْلل ٌلِئاَح اَذَه َّنإَ

 (ْمِهيَلَع) ْنِم ميِمْلا ْمَضَو .75"2 :ةرقبلا] «مُهَتزَدنآء طب يتظنلا ُلْعَش َكِلَذكَو
 0 كلذ ُوخَنَو "0هُمَض ؤأ ِءاَهّلا ٌرْسَكَو ."واَوْلاب اَهْلْضَوَ

 ل

 اهأرق دقف :هُزئَنكْسَآَءطو «ْمَلعأ مَآ :لثم ءاههباش امو 4مَُتَرَدََأَظ :نم نيتحتفلا دصقي )١(

 .نيتزمهلا قيقحت :اهنم ءهجوأ ةدعب ِهَكَك يبنلا
 .ةيناثلا ةزمهلا ليهست :اهنمو
 . اًهلأ ةيئاثلا ةزمهلا لادبإ :اهنمو
 .ىرخأ هجوأ كانهو

 .ومِهْيَلَع :ارقتف ْمُهْيَلَع : :ميم مض دصقي )0

 ىلع اهمض :اهنم «هجوأ ةدعب لكي يبنلا اهأرق دقف ءّمهْيَلَع :يف اَهَمَض وأ ِءاَهْلا رسك دصقي 4
 .لاح لك
 .لصو ةزمه اهدعب ناك اذإ اهمض :اهنم
 .لصو ةزمه اهدعب ناك اذِإ اهرسك :اهنم



 رق همولعو نآرقلا
 داكسنملا

 «كرشلا نييح 37 و مقتل ٌةاَعاَرُم َكِلَّذَكَو

 َيِه يتلا ٍةَمَرْكَتْسُمْلا ٍتاَليِوُأَتلا ُجاَرْحِتْساَو باَرغإلا ِهوُجُو ُعْبَتَت َكِلَّذَكَو

 ٍناَيبْلاب اَهْنِم ُهَبْشَأ َيِحاَحَأْلاَو ٍزاَعلَأْلاِ

 . ”ةهراكُف جْئاََتَو ٍساَّنلا ٍلاَوْقَأ ةياكِح ىَلِإ ِنْهَّذلا ُفْرَص َكِلَّذَكَو

 قيل د يلا ع ب َكِلَذَكَو

 [م١ 3 .؟"”هِماَمإ ِلْوَقِل ةَيِوْقَتَو ِهِبَه َلُمْل اهم نآرقلا امشي نتَح ٍقيِرط

 هْيَلَع َبَجَو اَهاَنْعَم ْفِرْعَي , لَو واَرقلا نو هي يلع هبتشا نم : لك 006 ]

 نيب ِهْيَلَع ّنَمَتُم اَذَهَو ملأ ل هللا» :ُل ومي هللا ىلإ اَهَمْلِع لكي ْنأَو ءاَهي ُناَميِإْلا

 هب يؤ همه ال لو ةآب ذي ةزاحشلا نم يي لاو ام لكلا هفلحلا
0 
 م

 0 .ُهاَنْعَم ْمَهْقَي ْمَل نِإَو

 :ي ٌلاَق 1 لع هللا ٍلوُسَر نَع كِلاَم نب ِسّنَأ نع (ِنْيَحِيِحَّصلا١ يف لذ

 َسْيَل «نيِقْلَتَو عاَمْسِإَو غيلبت ةءاَرِق يأ ٠ .َنآَوُقْلا كْيَلَع ارق ْنَأ يِنَرَم هللا نإ
2 
 2ك -

 2007 ١ ىلع هلعتملا ارقي َرْقَي اَمُك ءحيِحضَنو ِنيِقْلَت َءاَرِق يه 008 >2 رو ع وأ ديو - 2 5 3 َض

 :هنم ربعلا صالختساو «هلمأتو هرّبدت نع نآرقلا ريسفت يف ءاملعلا لاوقأ ةياكحب لاغشنالاف )١(

 .نآرقلا لزنأ هلجأل يذلا دصقملا نع ملعلا بالط نم اًريثك تبجح يتلا بجحلا مظعأ نم

 نمف «لوصألاو هقفلاو ثيدحلاك ؛ىرخألا مولعلا لمشي لب «نآرقلاب اًضاخ اذه سيلو
 هركف لامعإ نع ملعملاو ملعلا بلاط بجحت مهلاوقأو ءاملعلا حورشب لاغشنالا نأ برجملا
 «ديلقتلا مدعو «مهفلا قئاقدو «تاطابنتسالا عئاور ىلإ هب يدؤُي يذلا «لمأتلاو رظنلا يف

 .هلاب ىلع رطخت نكت مل ةميظع تاحوتفب جرخيسو
 ِءاَمَّلْعْلا َنِم اًريثَك َفَّرَص يِْلا َوُه ٍبِاَذَمْلِل َبّصَعَّتلا نإ :هك اضر ديشر دمحم ةمالعلا لاق (؟)

 اًهيف ٍلَدَجْلاِب اوُنََعْشا َنيِمِلْسْمْنِ نتف ْمُهَبُك َلَعَجَو «مهِتتظِفي ْمهيَمْأَو ْمهِيْنَأ دا ْنَع ِءاَيِكْذَْلا
 .ٍنيذلا ٍةَقيِقَح ْنَع ّدلا ٍةَقيِقَح ْنَع
 َناَكَل اّذَِو «بياذعلا الخ نإ زق لو اّبعْذَم َلِحَقْنَي ْمَل يي رَشُخَمَّرلا َتْيَل اي :ل5 لاقو
 راَنآَو ٍةّنّسْلاَو باَتِكْلا ٍصوُصُن يِناَعَم ٍريِرْحَت يِ ْمُهَل اًعِجْرَمَو اًهباَحَسأ ىَلَع ٌةّجحح ُهَفاَّشَك

 /) زانملا ريسفت“ . َمِهَف اَمَّلَو اًناَيَب ْمِهْئَّسحَأَو اًمْهَق هللا هذه ِءاَمَلُع ُنَدَأ ني َناَكذ ذإ ؛ٍفَلَّسلا

 .(195/4 قا“



 ُهْدَدَد مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 1
 00 ل ا ا 222 روي ا
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 هب ُلَدَتْسُي اّمِم اَذَه ٍدِماَح وُبَأ َلَعَجَو ا ساب نهاد ارق مو

 لع اَهْؤَرْقَي َناَك َةَءاَرِقْلا ِهِذَه َّنِإَف ؛ءْىَسِب اَذَه َسْيَلَو !مُلَعَتْمْلا ْعْضاََت

 ُنساّنلا مَ 00 ْيَلَع َلَّزَن يِذَّلا َوُه ُهّنِإَ ماع ناقل يلع ُضِرْعَي ٌليِْبج

 ؟هَلَعَتمْلا 1 ْمُهْنِم دخأ ىَلع ُهَتَءاَرَق ٌحُحَصُي َفْيَكَف رمل هيك

 دقق نجلا ا 0 َنآْرُقْلا أَرْقَي َناَك اَمُك بْعَك ِنْب يبأ ىَلَع ُهَئاَرق َّنِكَلَو
 ل مالْسإْلا ىَلِإ ْمُهوُعْدَي ٍساّنلا ىَلِإ جرح اَذإ َناَكَو َنآْرُقْلا نجلا ىَلَع أَرَق

 [4 413 .ِةاَلّصلا ِرْيَغَو ٍةاَلَّصلا يف سائلا ىَلَع ُهْؤَرْقَيَو َنآْرُقْلا ْمِهْيَلَع

 ٍنَع َكِلَذ َتَبَت امك ءٌرِهاط الإ ُهُفَحْضُم ُسسمُي ال ُهّنأب نآرَْلا ٌصْخ نفح

 ِءاَهَقُمْلا ِفَلَحْلاَو ٍفَلَّسلا ٍريِماَمَجَو  َرَمُع ِنْباَو َناَمْلَسَو ٍدْعَس لْثِم  ٍةَباَحَّصلا

 ه0

 8. هس ل 0ك - 5 011 357 2ص هاسأ سصيمسو

 نْب ورُمَعِل ُهَبَتك يِذَلا ِهباَتِك ىف هلك هللا ٍلوُسَر َةْنَس هب ْتَْضَمَو «مِهِرْيغَو عير
 وك

 . هللا ُباَتِك َكِلَّذ ىَلَع َّلَدَو هَل ُهَبتَك ُهّنَأ يِف َبْيَر ال يذلا مر

 ةميرألا ٍءاهَمْمْلا ءاَمْلُعْلا ٍريِهاَمَج َدْنِع ناقل تقفل: اة ل كلَلَدَكَو

 [1 10 .ُهَنُسلا َكِلَّذ ىَلَع ْتْلَد اَمُك ْمِهرْيَغَو

 نع ٌروُنأمْلا َلْوقْلا َوُم ٍضَْب ني ْلَصْفَأ ضب هللا مالك نب نوَقلا الطلع
 ْماَلُكَو ْمِهِرْيَغَو ٍةَعَبْرَأْلا ٍفِئاَوطلا نِم ِءاَهَمُمْلا ُةّمِيَأ ِهْيَلَع يِذَّلا َوُهَو ءِفَلَّسلا

 [ 1 .ةريثك ٍبْتُك يف ٌرِشَتْنُم ٌريثَك َكِلَذي َنيِلئاَقْلا

 ِةيِعْرَّصلا ماَكحْلاَو ّيفَلَسلا ٍراَنآلاَو ةيوبَتلا صوُصنلا ٌةَلاَكَدَق :ِةَلْمْجْلا يِفَو

 ِتاَاَلَّدلا نِم َرُه ِضْعَب نم ّلَضْفَأ ُهْضْعَب هلل مالك َّنَأ ىَلَع ِةّيِلْفَعْلا ٍجَجِحْلاَو
8. 

 [هال 17 .ٍةَروُهْشَمْلا ٍةَرِهاَظلا

 موُلُعْلاَو ِنيّدلا ٍلوُصُأ يِف نورخآلاو َنوُنَرأْلا هب َمَّلَكَت ام َلّمَأَت نم 1

 هيف اَم ِرْئاَسَو هِتاَداَبِعْلاَو ٍتاَساَيّسلاَو ٍقاَكْحَأْلاَو :ِتاَوُجلاَوِداَعَمْلا َروُمأَو قّيهَلإْلا

 ٍلْمَأ نم نيرخآلاو َنيَِّوأْلا َدْنِع ْدَجَي ْمَل : اَهُّتاَجنَو اَهُنَداَعَسَو اَهَحاَلَصَو ٍسوُقنلا ُلاَمَك
 [40/1/1]  .نآْرُقْلا هب ءاَج ام ضْعَب الإ ْمِهِرْيَغَو ةفسلفتملاك يأّرلا لْهَأ نِمَو ِتاّوبلا



 كك نفل 8-إ همولعو نآرقلا

 يف امك [صالخإلا َةَروُس :يأ] 3 نأ يفتي لك كارقا ١ اَرَق اَذِإ +

 «يكفملا ىف ايلف َداَرَي هّلَكِل ؛ اَمَّلَعْلا َلاَق اًَذَكَم ٌةَدِحاَو ّةَّرَم يللا

 تَلَدَع ِتاَّرَم َتاَلَث اَهَأَرَق اًذإ ُهّنِإَف نقلا ِضْعَب ّعَم وأ اَهَدْحَو اَهَأَرَق اّذِإ اّمَأَو
- 

 [ 1/1171 .نأ

 ِهْيَلِإ ُلوُؤَي يِذَل 0 :ِنآْرَقْلا يِف َليِرأَتلا َّنأ فرع دق م3541]

 يف ْفَرُْي ال لب قلل ني ُرَملظَي يِذَلا ىَتغَمْلِل اَمفاَوُم َكِلَ ناك نإ ُماَلَكْلا

 .َنيِرْخَأَتُمْلا حالطضا تاغ طفلا ِهْيَلَع ُلُدَي اَمِل اًمِلاَحُم ٍليِوأَتلا ظَْل ٍنآْرُقْلا

 .ٌراَمْحِإَو ٌءاَشْنِإ :ٍناَعْوَن 0 اَلَكْلاَو

4 

 ٍلْعِف ُسْفَن :يْهَنلاَو رمألا ليِوُأَتَو «ُةَحاَبِإْلاَو َيَهَنلاَو ُرْمأْلا :ُءاَسْنِإْلاَ

 َناَك :ْتَلاَك انو َةَمِئاَع نع ؛حيِحّصلا» يف اَمُك ِروُظْحَمْلا رت 06 ” رق

 َمُهَّللا كِدْمَحِب سي ٍدْمَحِبَو اَنَبَر مُهّللا كناكتتا ةودوشش و نع ِهِعوُكَر يف ُلوُقَي 2 عللي هللا لوس

 . 2نآَدُقْلا ُلَوَأَتي «ىل رِفغ

 .1* :رصنلا] 4ُةرفْغَتْساَو َكّْيَر ِدَمَحب حّبَض» : ِهِلْوَق َليِوأَت ُماَلَكْلا اذه َناَكَك

 ُهَناَيَب وه لب ؛جِراَحْلا يِف ٌدَجوُي ام َسْمَن ّوُه ٌسْيَل :"هماّلُك ٌريِسْفَتَو
 05 حد معمم

 . ةاّنعَم فشكو هحرش و

 وو لاروع هع سك تساا ع ل مر ا ا 3 30 ا

0 

 سْنِج نم َوُه َسْيْل هلع نيالا كو وب روثأتلا لِ وْ رهف ا

 :هَتاَفِصَو ِِئاَمْسَأِي ىَلاَعَت ِهِسْفَت نع بلا ٍراَبخِإَك ؛ُربَحْلا :ياّنلا ُعوّنلاَ
 يف ُروُكْذَمْلا ٌليِوُأَتلا َوُه اَذَمَو ءِديِعَوْلاَو ٍدْعَوْلا نم ِهِداَبِعِل هركذ اّمَع ِوِراَبخِإَو

 .هللا مالك :يأ (8) )444(.  ملسمو )4١1(« يراخبلا هاور )١(

 .ليوأتلاو ريسفتلا نيب قرفلا وه اذه (0)



 ُهْنَو مالسإلا خيش لئاسرو قواتق بيرقت 0

 .[57 ,2؟ :فارعألا]

 َدُب ال ُهّنَأِل ؛هِليِوأَت ِةَرْعَم نِم َّدُب ال ِرْمَأْلا َنِم ُهِباَشَتْمْلاَف : َكِلَذ َنّيَبَت اّذِإَ ا - 7 ع

 يف َسْيَل ْنِكَل ا ال َكِلَذَو رولا كْرتو روقاعلا لذي نم

 :نارمع لآ] هَ كم كلو :ُهَلوَق َّنِإَ ءاهِباَشَتُم ِرْمَأْلا يِف َّنَأ يِضَنْقَي هَدُعَي اَم ِنآْرلا

 ني ِةّنَجْلا يف هب رب اَم لْغم ِرَبَحْلا نِم ُهِباَمَمْلاَق ٠ بكا موب كريد

 دّدلا يف ام ام نيبو و اَذَه نيب َّنِإَ ءِبَمَّذلاَ ٍريِرَحْلاَو دال ٍلَسَعْلاَو نَبللاَو محّللا

 5 ا كلو الك ةاهعي قا كلا ةنوكر ذك نر امل ٍظْمَّللا يِ ٌةباَشَ
 رم سرح

 َئ 0 و اَيْنَّدلا يِف ٌنْحَن ل ل ةقيقكلا

 يذلا اَذَهَق 1 ةدجسلا] 4( َتوُلَمحي أونا اَمي هرج ناعَأ ةَرف نم م
3 

 ل ال لي ال يذلا أتلا و دانت ال يملا
9 

 اَم ُتاَِفْيَك َكِلَذَكَو ءاَهْظطاَرْشَأَو هللا اَّلِإ ُهمَلْعَي اَل ٍةَعاَّسلا ٌتْفَو َكِلَذَكَو
4 

 ال ءِباَقِعْلاَو ٍباَوّئلاَو ٍضْوَحْلاَو ٍذاَريِمْلاَو ِطاَرّصلاَو ٍباَسِحْلا نِم اًهيِف ُنوُكَي

 ٌقِباَطُم ٌريِظَن ُهَل اَلَو ُةَكِئاَلَمْلا ُهَمّلْعَت ىَّبَح ةخ دقن نكي هك نإ للا الإ ُهَتَيِْيَك ْمَلْعَ

 .هللا اّلِإ ُهُمَلْعَي ال يذلا ِِباَمَتمْلا ليوأت نم َرُهَ ب

 ِهِرَصَبَو ِهْعْمَسَو ِهِشْرَع ىَلَع ِهِئاَوِيْسا لْثِم ِهِسْفَن نع ٌبّرلا هب َرْبْخَأ ام َكِلَذَكَو

 عمال اا هللا الإ | اًهُمْلْعَي ال َكِلَذ ِتاّيِفْبَك نإ ءَكِلَّذ ِرْيَغَو ِهِماَلَكَو

 نِم مُهّرْيَغَو ءاَهاَنْعَم َنوُمَهْفَي ال ٌتاَيآ ٍساَّنلا نِم ريِثَك ىَلَع لكْشُي 45

 نيباَوَجِب ُباَجُي دَقَك اَذَه ىَلَعَو ءاَماَنْعَم ُفرْعَي ساّنلا

 ّلإ> :ِهِلْوَك ىَلَع ُفِقَي نَم ُةَءاَرِق ءِناَنَءاَرِق ِةَيآلا يِف َنوُكَي ْنأ :اَمُهُدَحَ
 ل عما ا . 2 هر 5 9 لأ ىوع ين --.َ زد ةير

 :نارمع لآ] عِرْلِعْلا يف حسا : ِهِلْوَق َدْنِع ْفِقَي نَم َةَءاَرِقَو .[17 :نارمع لآ] هلل

 مّلِعِب هللا َرَئَأِتْسا يِذَّلا ِهِسْفَن يِ ُهِباَشَتَمْل ىَلوُأْلاِب ارو وح نيتءارفلا اكلك[



 كما همولعو نآرقلا

 َوُهَو ُهَريِسْفَت َنوُحِساَرلا ُفِرْعَي يِدَّلا ْيِفاَضِْلا ُةِباَضَتُمْلا يناثلا ُداَرْيَو هلي

 يف اَهُهُباَسَت َوُه ِنآْرُقْلا يف َروُكْذَمْلا َهِباَشَُمْلا َّنأِب ٌعطَقْلا :يِناّثلا ُباَوَجْلاَو

 ُدوُجْوَمْلا ُيِفاَضإْلا اَئأَو شا الإ هلي ُمَلْعَي ال يِذَّنا َكاَذَو ءاَهَل عزاللا هين

 ُهاَنْعَم َهَبَتْشا اَميِف اوُمُلُكَت مُهْنَأ معارف :َيِفاَضْلا هّباَشّتلا هب َداَرَأ نَم مالك يف

 وجل ةبتش هَبَتْشا اَمِب اوُلَدَتَسا ةئيوكلا أَو «ٍساَّنلا ٍضْعَب ىَلَع ُهاَنْعَم َلَكْشأَو

 اَم اًريِثَكَو هللا اّلإ َُليِوأت ُمَلْعَي ال يِنَلا هباَشَتُمْلا ّنِم َوُه 0 نإَو ءٌلُكْشأَو

 مر لع ببدل ٍلُجّرلا ىَلَع ُهََْشَي
 لآ «ةديكتم ملَو بككلا أ نه ُتَمكُم كلَ ةئي» : ىَلاَعَت هللا َلْوَق ّنِإَ

 ُعيِحج هيف د يذلا َّماَعْلا َهْباَشَّتلاَو َّماَعْلا م اه هب ذر 0 «[ا :نارمع

 ١[« :دوهت 6 2 1 تكمُأ ثتك» :ِهِلْوَق يف ُروُكْذَمْلا َوُهَو ءْنآْرُقْلا ٍتاَيآ

 نزلا ولج ةنم ريتش َناَدَم اهتم ابنك ثيل ّنَسْحُ لي ُهّلل» :هِلْوَق يِفَو
 6 قف : يأ أ باق ُهّنَأب ُهّلُك اَنُه ُهَفَصَوَف ”, :رمزلا[] مهر تروس

 : ِهِلْوَك يِف ٍروُكْذَمْلا ٍفِلكْحُمْلا ٌداَضَتْمْلا سْكَع َوُهَو ءاًضْعَب ُهْضْعَب ندع  ٍفِلَتْخُم

 ْمْعَي َهَباَشَّتلا اَذَم َنِإَف . ا ا ٌدَجَوَل هلل ريع دنع نم ّنَك ولو

 أ نه تامكحم تلاع هنوإ» :َلاَق دق 0 ا ! نأ امك َنآْوَقْلا
 د

 . اًهِباَشَتُم ُهَضْعَبَو اًمكْحُم ُهَضْعَب َلَعَجَف «ُتاهَِِسَتُم ُْرْعَأَو بتكلا

 هَبَبْشا دق : لاقي دي «فِلاَت ىّنْعَم لو «ِناّيْيْعَم ل ُهَباَسَتلا َراَصَق

 يف ناك نو 0٠ :ةرتبل] يع هب ا ثإ» :َلياَرْسإ يتب لع هاذه اني
 7 . 0. مس وه ءبملد ىكا 20هو م 5

 لاَلَحْلا» فيولا يف دلع ِهِلْوَقَك ؛ لِطاَبْلاِ نضل ِهاَبِيْشا باي نم اَذَهَو

 َلَدَك "”«ساّنلا نِم ٌريِثَك َنُهُمَلعَي ال ٌتاَهِباَستُم ٌروُمُأ َكِلَذ 5 ُماَرَحْلاَو ني

 ,(1699) ملسمو .(«م؟) يراخبلا ةهاور )00(



 هدي مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ا

 ىلع لب «ٍسانلا عيِمَج + ىَلَع َةَهَِتْسُم م ٌتَسِيلَف ءاَهْفرْعَي نَم سانلا َنِم ن

 مَدَع يف َنوُكِرَتْشُم ” هلع سسانلاٌن نإك هلا ذل ةليوأت لشي الدم ب «ْمِهِضْعَب

 [عرم مم 1 . "”وليوأَتب مْلِعْلا

60 

 امك «نالف» ِهيِف َلَحَم ٍةَنّسلاَو ٍباَتِكْلا يِف َقِلْظَأ اَذإ «نالف ٍلآ» ظْمَل قلل 2 مام لالا رح مرضا ١ ع هيو 1 ل رم

 1 :رمقلا] رْحَسب مهم لاَ لإ : ِهِلْوَق يف

 ّلْهَأ يبلع .هثكرو هللا تححر## :ىَلاَعَت ِهِلْوَقَك 2 ٍلْمُأ» : ظْمَل َكِلَّذَكَو

 ْمهِيِف ٌلخاَد َميِهاَرْبإ َّنِإَف «ْيَتيْلَ

 اَهَلْبَق اَم َحَتَمْناَو ُواَوْلا ٍتَكَّرَحَت (لّوأ) ُهْلْضَأ 57 اقذل نأ كلذ

 وكيو «ةاعو لاق : لاقفألا قو تاو تاتا: ُهلْثِمَو لآ ليقف :ءاملأ تيِلَقَت

 . كلذ

- 

 ليلك ال ام َلاَق ُهَّنِإَك ٍ؛طِبَغ دَقَم املأ ءاَهْلا ِتِلَقَك (لهأ) ُهَلضأ لاك ع

 0 ها 2 هْيَلَع

2 

 ىَلَع تْيَّلَص امُك» :ُهَلْوَق نأ َوُهَو :ِروُهْشَمْلا ٍلاَوُسلا باَوَجيب ُمِتَي اَذَهَو

 . هب 4 74 َهَيَسُمْلا َّنَأِل ؛ ؛ ميِهاَرب 000 ا

 :ناعم ثالث هل هباشتلا ّنأ :ةصالخلا )١(

 .اًضعب هضعب قدصُي «فلتخم ريغ قفتم نآرقلا نأ وهو «ماعلا هباشتلا :لوألا

 هللا تافص ةيفيكب ملعلاو ءةعاسلا تقوك ءهملعب هللا رثأتسا ام وهو «ءصاخلا هباشتلا : يناثلا

 ال ام مهاولا هنم مهوتي ثيحب اًيفخ اًهبتشم ةيآلا ىنعم نوكي نأ كلذك هب داريو ءكلذ وحنو

 .كلذ فالخ ملعلا يف خسارلا ملاعلا هنم مهفيو ءهلوسر وأ هباتك وأ ءىلاعت هللاب قيلي

 ِهِسْفَن يِف ناك نإَو (ضعب نود سانلا ضعب ىلع هبتشا يذلا وهو) «ُيِفاَضإْلا هباشتلا :ثلاثلا
 8000 4 ل ل ا م

* 

 .لآلا يف لخاد طولف (0



 م همولعو ناآرقلا

 سك كو سم ه5 تنك ص اع رمي هرم ى

 .ةَفيِعَض ِةَبِوْجَأِب َكِلَذ نع ُنماَّنلا َباَجَأ دق

 اًدإَك ءِدّمَحُم لآ يف مُهّلْثِم َسْبَل َنيِذَّلا ُءاَيْنَأْلا مف َميِهاَرْبِإ لآ :َليِقَق

 ُقيِلَي اَم َكِلَذ نِم ِهيْيَب ٍلْهَأِل لَصَح ِءاَلُؤَم ىَلَع ىّلَص اَمَلْدِم ٍةاَلَّصلا ّنِم بَل

 ّنِم َكِنَدِب ُهَل َلَصَحَم . دّمَحْمِل َُداَيَرلا ِتَيِقَبَو ءءاَيبْنَأْلا َنوُد مُهّنِإَف ءْمِهب
 ه- 98

00 
 . ِهِرْيَعِل اَلَو َميِهاَرْبِإل تسل ْتَسِيَل ٌةَيِزَم ِهّْيَلَع ِةاَلَّصلا

 ّنِم ُهرْيَغ َلَحَد اَذإ ُهَنِإف . مازال لآ نو وق ةكشما :لاقي نأ ةنيبئسخاو 2 6 للا وس ه5

 ىَلَع تْيَلَص اَمُك :اَنُلوَف ُنوُكَيَف «مِهيِف ٍلوُخَّدلاِب َُحَأ َوُهَف َميِهاَرْبِإ لآ يف ِءاَيْنَأْل

 دَقَو «َميِهاَرْبإ لآ ِةيَرُذ نم َنييِتلا ٍرِئاَس ىَلَعَو ِهْيَلَع ٍةاَلّصلِ اَلِواَنَتُم ميِهاَرْبِإ لآ

 نأ اَنَرَمَأ مث 0107 :توبكنعلا] «َبِكْلاو ةّوْبُتلا هيِرُذ ىف الَمَجَو» :ىَلاَعَت َلاَق

 ٍلآ ٍرِئاَس َعَم ِهْيَلَع اَنْيَلَص ام ٍرْدَقِب اًصوُصُخ ٍدَّمَحُم ٍدمَحُم لآ ىَلَعَو ِدْمَحُم ىَلَع َيْلَصُ

 َنِم ُهَل ُبْلظَيك هَل يِتاَبْلاَو ءْمهب ُقيِلَي اَم َكِلَذ نم ِهِيْبَب ٍلْهَأِل َمُث ءاَموُمُع َميِحاَرْبإ
 [433 1 . َميِظَعْلا ا اَذَه ٍةاّلَّصلا

١9+ 

 َكِلْذ َّنِإَ ؛ْمِهْيَلَع للا الآب ٍداَبِعْلا َريِكْذَت ِنآرُقْلا ٌةَقيِرَط تناك اَذَهِلَو مءدغل

 4 . ةيِعْرَّشلا تاَبجاَوْلا اذ َوُهَو هَل مُهرْكَْش يِضَنْقَي

 اَلَق ُهُدُبْعَي ال ٌّدْبَع امك للا َدَبَع نم ُلَواََتَي :ِنآَرُقْلا ىف ِدّْبَعْلا ظْنَل 7 5؟مه.
 :رجحلا] ل 4ع مَع كل كَل سيل ىِداَبِع نإ :َلاَق اَمَك ىودْيَع ْظْمَل ِهْيَلَع ُنَلُْي

 ٌعِطَقْتُم هبف ُءاَنْنيْساِلاَف [:؟ :رجحلا] «َتواَمْلا ّنِم َكَعَيأ ِنَم لإ : ُهَلْوَك اّمأَو ء[4*

 [4* /1] .ِءاَمَلُعْلاَو َنيِرّسَفُمْلا ُرتُكأ ُهَلاَق اَمُك

 يف عيل ُمِلَكْلاَق ءمِلَكْلا عاد ٍلِلَع اَذَّمَحَم 6 ُهَئاَحْبُس هللا َّنِإ ل45

 [ . هِرْيَغ مالك يف اًرِشَْنُم :م اًقرْمَتُم َناَك اَمِل دم اع هيك ةطيِحُت
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 0 ل 0 ا ور تت بت7772 ا هناك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 0 5077 يس

 (اًظفحو اًمهف نآرقلاب ةيانعلا ُباَب)
 هللا ىَهَّن اَمَو هب هللا َرمَأ ام معك انْيَع ٍناَسْنِإْلا ىَلَع ُبجَي يِذَّلا ُمليْلا 34+]

 .ٍنآَرَقْلا نِم ُبجَي ال ام ِظْفِح ىَلَع ُمُدَقُم :ُّْنَع

 ءامْلِع ُساَّنلا ِهيمَسُت اّمِم ٍريِثَك ىَلَع ٌمّدَقُم َوُهَق ناقل طفح بَلْ اند

0 00 

 0 3 أ تاقألا دك يف نع لكي قع يف رشا َنِإَف عيل ٍلوُصألا

 ّنِم َعَدبْل ٍلْهَأ نِم ٌريثك ُهلَعْفَي ام ٍفالخب ءِنيّدلا موُلُع ٌلضأ ُهْنِإَف ءِنآْرُقْلا ظْمِحِب

 امل . .مْلِعْلا ٍلوُضُف نم ِءْيَسب مدح ٌلِوَتشَي ُتْيَح مريع مجالا

 .ِلُك َكِلَذ نِم ُمَمَأ َوْه يِذْلا ِنآرُقْلا

 همه ول ِذَه نكت 4 ْنِإَف ب ُلَمَعْلاَو هبِناَعم ْمُهَق َوُه ِنآرْقْلا َن نم تدلظتلاَو

 عمم ه4 79 .؟'”نْيدلاَو ملا ٍلْهَأ نِم نكي ْمَل ِهِظِفاَح

 سا م .ىم#ت7ع تن هاع © م
 رْياَس ىلَع ٍنارقلا لضف نإف (قْلَكْلا مالت هب ُنماَتُي ال هللا مالك 75554

 .ِهِقْلَح ىَلَع هللا لْضَمَك ماَلَكْلا

 َناَك ْنِإَف : هج هَتَعَفْنَمَو ِهَتَج ِهَيَجاَح ٍبَّسَحِب َوُهَق :ٍصْخشلا ّْنَح يِف ُلَصمَألا و

 قول نع هين يام و وم .

 ٍراَرَْت نم ْلَضْفأ هيل ُجاَمْحَي ام ُةُمْلَعََم ِِْيَ ٍمّلَعَت ىلإ جاَتْحُم َوُهَو َنآْرُقْلا طَمَْي

 . اًهِراَرْكَت ىَلِإ ُجاَتْحَي ال يلا ٍةَواَلَتلا

 !ِنيدلاَو ملل ٍلْمَأ نم ّدَعُي ال :هيناعم رّيدتو ءهماكحأ مهف نود هللا باتكل ظفاحلاف )١(

 مالكلا يف لاق ثيح ىلاعت هللأ همحر يوونلا كلذ لاق لب دعو مالسإلا خيش اذه لقي ملو

 موُلُعي ء ٍءاَمَلُعْلا ىَلِإ فرص ٠ مْلِعْلا ٍلمأل وأ ءاَمَلُعْلِل ىَصْوَأ :ُةَعباّرلا ُةَلَأْسَمْلا» :ةيصولا نع
 .ٌتيِدَحْلاَو ُهُِفْلاَو ٌريِسَْللا : : َيِهَو «عْرّشلا
 ءِنوْثُمْلاِب اَلَو ٍةاَوُرلا ٍءاَمْسأِي اَلَو قرط مُهَل َّمْلِع اَلَو ٌتيِدَحْلا َنوُعَمْسَي َنيِذْلا هيف لدي اَلَو
 . مَع سل دَوَجُمْلا .عامشلا نإ

 ُباَّسْحْلاَو َنوُمْجَتُمْلاَو ُءاَبِطَأْلاَو كابمُأْلا اََو ءاّيؤُرلا وُرباَعُو َنوُئرْفُمْلا اًضْيَأ ُلُخْدَي اَلَو
 .(154/5) نيبلاطلا ةضور .ها .ةَنوُسيْنَهْمْلاَو



 ب | همولعو نآرقلا
 حا 17 هيلع سس هسسلسسسسسسهل>-ح1ه21١لذة>[١9١9[١ىؤلؤزىؤىؤلحء. 9ؤ9ؤي “ 9 ؤؤ9ولبؤ8بإؤإوو9هوؤوهوهككهة2للللللللللا

 .َرَخآ مْلِع ىَلِإ ٌحاَتْحُم َوْهَو ِهيِفْكَي ام ِنآْرُقْلا نم َطِفَح َناَك ْنِإ َِلَذَكَو

 اَمِل ُهُمْلَعَتف ُهَيِناَعَم ُمَهْفَي اَلَرْمَو ُهَضْعَب وأ َنآْرُقْلا ظْفَح دق َناَك ْنِإ َكِلَذَكَو

 عمو _ همر .هَيِناَعَم ُمَهَْي ال اَم ٍةَواَلِت نِم ُلَضْأ ٍنآْرُقْلا يِناَعَم نم ُهُمَهْفَي

© 

 (ضعب ىلع اهِضعب تادابعلا ليضفت يف باوصلا)
 ّسْنِج َّنأ اَمُك ٍراكدأْلا ٍسْنِج ْنِم ٌلَضْفَأ ِنآْرُقْلا ٍةَواَلِت ٌسْنِج َّنإ دخلا

 رع نَع ''مِلْسُم ع 5 يِذَّلا ِثيِدَحْلا يف امك ِءاَعّذلا سْنِج ّْنِم ٌلَضْفَأ رْكَّذلا

 وللا َناَحبْس :ِنآْرُقْلا ْنِم َّنْهَو ٌعَبْرَأ ِنآْرَقْلا َدْعَ : ماَلَكْلا ُلْضْقَأ» :َلاَق ُهنَأ هلك ينل

 . هيأ هاو كفا لإ هَل الورق ةلعلاو

 حوُيّشلا نِم َةَمِئاَط ّنِكَل ءُلَضُأ َةَءاَرِقْلا نأ ىَلَع ِءاَمَلُعْلا ٌءاَمْجِإ يك دق
 000 ٍَر

 أ َّمَعَز نَم مُهْنِمَو
 .هبثُك ىِف ٍلِماَح

 1 َكَلّذ مم | ءّ 2 2 علا 5 7 1 و
 وب لذ ركذ امك ءٍدهتجملا يهتنملا قح يِف حَجْرأ هن

 . باَّوَّصلا ىَلِإ ُبَرَْأ اَذَهَو اا ا : َلاَق نم مُهْنِمَو

 ُنِرَتْفَي دك َلوُضْفَمْلا َلَمَعْلا نأ :َوْهَو يِناَّثلا لضألا يف ٌرَكْذُي َكِلَذ ُقيِقْحَتَ
 :ٍناَعْوَن َوُهَو َكِلَد نو َلَضْمأ يصب 2<

 .ٍساّنلا عيِمجِل ٌعوُرْمَم َوُه ام :اَمُهْدَحأ

 ساّنلا ٍلاَوْحَأ فاليخاب ُكِلَتْحَي اَم : يِناَنلاَو

 ؛لضنأ دركي لمع دأ واكب د 0 ها
 ةَءاَرقْلا َّنِإَ ٍ؛ٍةاَلَّصلا نَع يْهْنلا ٍتاَقْوَأ نِم اَمِه انيرخلو رك ا 0

,)119 )1١( 
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 نَع اًرِجاَع اّمإ : لَضُفأْلا ٍلَمَعْلا نَع َء اًرِجاَع ُدْبَعْلا َنوُكي ْنَأ :يِناَثلا ٌعْوَنلاَو

 .ُهَطْفِح ٌعيِطَتْسَي اَلَو َنآْرُقْلا ظَمْحَي ال نَمَك ؛ِهِلْض

 ىَلَع ٍلوُضْمَمْلا ٍلْغِف ىلع ِهَترْدُق َعَم ٍلاَمَكْلا ِجَو ىَلَع هِلْعِف نع اًرِجاَع وأ

 أ

 :لاممكلا هع
 ِءاَلْؤَم نِم َدِحاَوْلا َّنِإَف ٍ؛ْنآْرُقْلا نِم ُلَضْفَأ ٌَرْكذلا َّنِإ :َلاَق نَم َلاَق اَنُه نِمَو 0 - 5 ف مس يع و 2 >َ ع ع ا لا ا

 . ِهِلاَح نع ٌريْخُي دق

 ال ُهَدَجَوَو ُهَقاَذ اّمَع مُهُدَحَأ ٌرِبخُي اَمَّنِإ مُهّْنِم َنيِفِراَعْلا لَب َنيِكِلاَسلا ٌرَْكَأَو

 لاكي ُلِْاَ ا اروُمَأ يِضَئفَت 5 ةَِرْعَمْلا ذإ ؛"0قْلَخْلِل اًماَع ارم ُرُكْذَي
 هناميإ را ا و د الك اًماَع ارم 6

 ٍةَءاَرِق يِف ُهَدِجَي ال اَم :ىَتُهْلاَو ٍروُنلاَو ٍةَئيِكَّسلا ٍديِزَمَو هُْنَع ٍساَوْسَوْلا عا ةِدْناَو

 هيلع بَعْلَيَو ءُهَمْهقَو ُهبلق ٌرُضَخَي ال وأ :ةَمَهِفَي ال نآَرُقْلا ارق اَذإ لب

 :ةكفلاو نساَوْسَوْلا

 اَل ام ورب هَ نآْرُمْلا ِةءاَرق يف ُهَبْلَك ْعِمتْجَي نم ٍساّنلا نم نأ امك
 00 ٍةاَلّصلا يف ْنوُكَي لب ؛ٍةاَلَّصلا يف ُعِمَتْجَي

 هك اال لك يلو
 0 م

 هل ُلَضْمأ َوُه

 مدعو نيللاب سانلا حصنيف «هتانبأ عم هلماعت يف اًميفر نوكي سانلا ضعبف ءاّريثك لصحي اذهو )١(
 «ةدشلاو فنعلاب سانلا حصنيف :مهعم اًفينع نوكي مهضعبو .فطللاب مهذخأو «مزحلا

 .كلذ يف براجتلاو ججحلا قوسيو

 لمعلا باسح ىلع ولو ملعلاب هريغ حصنيف ملعلا هيلإ ببحُي الصلاو ملعلا لهأ ضعيو
 ملعلا بلاط لاغشناو ءٌدعتم هعفن ملعلا ّنأب كلذ اًلَّلعم «تاعاطلا لفاون يف دّمز امبرو

 عفنو تادابعلاب لاغشنالاو لمعلاب حصنيف «لمعلا هيلإ ببحُي مهضعبو «ةماللو هل عفنأ ملعلاب

 ؟لمعلل الإ ملعلا نم داري لهو :لوقيو «سانلا
 .ةريثك كلذ ىلع ةلثمألاو



 0 همولعو نآرقلا

 - 0 ٌةَقَدَس

 ديلا ١ ١

 بسعا
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 . ِءاَسْنلاَك ٍداَهِجْل ُهَل لَضْفَأ ٌجَحْلا ُنوُكَي نَم ٍِساَّنلا نِمَو

 .لَضْفَ 000 ٍداَهِجْلا نع ُرِجْعَي نَمُكَو

 ُلاَقُي اَم لْثِم ٍةَئِيَعُم ٍتاَقْوَأ يِف ُةَعوُرْشَمْلا ٌراَكْدَأْلا :ُلاَقْيَم اَذَه َفِرْع اَذإ
 .ٍلاَحْلا َكْلِت يف ِة َءاَرِقْلا نم ّلَضْفَأ َّوُه ِنّدَوُمْلا ِباَوَج َدْنِع

 ٍذاَيْنِإَو ِءاَسَمْلاَو حاَبّصلا َدْنِع ُلاَقُي اَميِف هلي ُىِبّنلا ُهَنَس اَم َكِلَذَكَو
 .ِِرْيَغ ىَلَع ٌمّدَقُم َوُه : عَجْضَمْلا

 ام ُلَمْعَيْلَف اّلِإَو ءاهَئاَطَأ ْنِإ لَضْمَأ ُهَل يارا انا نو ا اّمأَو

 ىَلِإ ليلا ٍمايِق بوو خشن َدْنِع مُهّلقت اذهل ؛اَمُهْنِم ُلَضْفَأ ٌةاَلَّصلاَو «ُنِيطُي
 يذلا نم و كلو تفضي ل ٍيلُث ني َّنَك 00 َكَنَأ دلني َكّير َّنإ#»# :َلاَمَق رفا

 «ٍناَءُْمْلا نم َرَسْي اَم اورق قع باق غش 3 3 َدَع كو َنْكأ ديب ناو لعن
 ٠١[ :لمزملا]

 َُّمِيَأ َكِلَذ ىَلَع ّصَن ِةاَلَّصلا ٍرْيَغ يف ٍةَءاَرِقْلا نِم ْلَضْفُأ ُهاَلَّصلا م59
 . ِءاَمَلُعْلا

 يِف ُلَصْمَأْلاَف ٍةاَلَّصلا َنوُد ٍةَءاَرِقْلِل ٌمُهَمَو ٌرُبَدَتَو ظاَشَن ُهَل َلَصَح نَم ْنِكَل
 ا م

 [3 88 .ُهَل عمل ناك ام ِهَقَح
8 

 ه2

 (ِدِجْسَمْلا يِف ٍةَءاَرِقْلاِب رهجلا مكح)
 ٍةاَلَّصلا رْيَغ يف يف الو ةالشلا يف ال َءاَرِقْلاِب َرَهَجَي ْنَأ دحأل َسْيَل 73؟وؤ ]

 ىَلَع هلل تلا َجَر 00 هِرْهَجَي ْمِهُِْي َوُهَو ٍدِجْسَمْلا يِف يلَصُي ه ُهريَغ َناَك

 ْمكَلُك سمانا 5 اََف ةفاردلاب تورهجيو هاهعر ف دولَصُم عمو ساثلا



 هنو مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت مب
0 ]| 

 [14 7 . "'1ءاَرِقْلا يف ضْغَب ىَلَع ْمُكْضْعَب ْرَهْجَي الق ُهَّبَر يِجاّنُي

 همه مه

 (هليبقتو ٍفَحْضُملِل ماَيِقلا ٌمكح)

 ةدككلا نعام رامبل دو اغا :ُهُليِبْقَتَو ٍفَحْصُمْلِل ُماَيِقْلا 5597

 . "”اًئْيَش هيف تْعِمَس اَم :َلاَقَق ِبفَحْضُمْلا ليبْقَت نع دّمْحَأ ُماَمإْلا َلْيس دَقَو
 ةيف

 )١( دواد يبأ ننس حيحص يف ينابلألا هحًّحصو :(4478) دمحأ مامإلا هجرخأ )15١7(.

 مامإلا ٍدنسم يفف «هريغب الو نآرقلا ةءارقب ال ءدجاسملا يف توصلا غفر نع يهنلا تبث دقو

 دمحأ )١1847( :لكي هللا لوسر لاق :لاق هْيَِؤ يردخلا ديعس يبأ ثيدح نم «حيحص دانسإب

 قءارقلاب ضعب ىلع مكضعب نعفري الا .
 ريغب توصلا عفر ناك اذإ فيكف «ءةميظع ةدابع وهو «هنع اًيهنم نآرقلاب توصلا عفر ناك اذإف

  2«تاركتملا ا اذهف ءكحضيو ثبعي هتوص عفري يذلا ناك اذإ

 هّتقمو هلأ طخس بجوُي كلذ راكنإ نع ٌتوكسلاو «تايهنملا دشأو .

 ْنَع يّنَصْمْلا ُلِفْشُي لفهم امي ٍدِحْسَمْلا يف اوُندَحَعي ذأ سساّنلا ىلع مار :غقك ربلا دبع نبا لاق
 ُهَتَءاَرِق ِهْيَلَع ظْلَخُيَو هَتاَلَص

 يِلاَّثلا يِنَصُْمْلِل ْْجَي ْمَل اَدِإ َكِد َّنأِ ؛ كيك نع ىقلي ذأ عاب م لك ىلع مال با
 راكذتسالا .ها. َكِلَذ ْنِ مالا ِثيِداَحأِي ُتيِدَحْلا َنْيَأَك ءِنرْقْلِ )1/ 410(.

 ْنَج ىَلِإ ّلَصُم ىَلَع طْلَخُيَو طْلَعُي اّلَكل ِهيْوَص ُعْف َر يّلَصُمْلا يِلاَتلِل ْرُجَي ْمَل اد :هلك لاقو

 .ُمَرْخَأَو ُعَتْمْأَو مرلأَ َكِلَدِب ىَلزأ يَِلَصُمْلا ىَلَع ظْلُخُي 7 ٍدِجْسَمْلا يف ُتيِدَحْلاَف
 ٌدَصَأ كلك ريع يف 5 «ِباَتكْلا ٍةَواَكتَو هلا ٍلَمَع يف ٍمِلُْمْلا هيخأ ىّذ أ نع لفَمْلا نين اَذَِ
 .019/7) ديهمتلا .ها. اًميِرْحَت
 مهتاوصأ ٌعفرو «ةيرسلا ةءارقلا يف نيمومأملا ضعب ٌرهج :ةثدحُمْلا ةركنُمْلا رومألا نمو
 .ءاعدلاو راكذألاو ريبكتلاب

 ٌتعمسو «عوكرلا دعب هديمحت ٌتعمسو «ةحتافلل هتءارق ٌتعمس الإ ٍدحأ راوجب َيلصت نأ لق
 نم اذه «ةيرهج تحبصأ ًةالصلا نأك «نيتدجسلا نيب هءاعد ٌتعمسو «هدوجس يف هحيبست
 .اهب رهجيف ًةيرس ٌراكذألا نوكت نأ ؛ةالصلا عدب

 لب «هتالص يف ّمشخي ْنأ هراوجب يلصُي نَم داكي الف ءهراوجب نم ىلع هب ُّش و ٌرَشُيَس اذه هّلعفو

 . ناللم ف يلج ببن لم قمارق نم نكتب الامر
 ضعب عفر ؛مارحإلا ةريبكت مامإلا رّبك اذإ «لاقتنالا تاريبكتو «مارحإلا ةريبكت يف اذكهو
 .دمحلا كلو انبر :هراوجب نَم هعمسي توصب لاق «عوكرلا نم عفر اذإو «ريبكتلاب هتوص نياك

 .هنع فكلا بجي يذلا أطخلا نم اذه لكو

 - ماودلا ليبس ىلع ناك اذإ هنأ رهظألاو ء«ةعدب فحصملا ليبقت نأ ىري ينابلألا هلم مامإلاو (؟)



 2 همولعو نآرقلا

 ْمِهِتَداَع نِم نكي ْمَلَف 2« 'هل ُماَيِقْلا ْمِهِتَداَع نِم نكي ْمَل نإَو ُفَلَّسلا نكلَو

 َلاَق اَذَهِلَو ءَكِلَذ ِوْحَنَو ِهِبيِغَم نِم مِداَقْلا لْئِمِل الإ ّمُهّللا .ضغتبل ْمِهِضْعَب ُماَِ
 ْمَل هْوأَر اذإ اوُناَكَو هلي وللا ٍلوُسَر نِم مِهْيَلِإ ٌبَحَأ ٌصْخَش نْكَي ْمَل» :ٌسنَ

 اَلِإ َنوُموُقَي الك ءِءْيَش ّلُك يِف ٍفَلَسلا ٌقيِرَط اوُعِبَتَي نأ ٍساّنلِل ُلَصْفَأْلاَو

 ل

 َماَيِقْلا اوُكَرَت ول :ُلاَمُي دقق ءضْعَبِل ْمِهِضْعَب َماَيِق ُنماَّتلا َداَنْعا اذِإ اّمَأَق

 مُه لب «َنيِدوُمْحَم اَلَو َكِلَذ يِف َنيِنِسْحُم اوُنوُكَي ْمَل ِةَداَعْلا ِهِذَه َعَم ِفَحْضُمْنِ
 َوُه يِذَّلا ٍفَحْضُمْلِل َنوُموُقَي اَلَو ضْعَبِل مُهُضْعَب ُموُقَي ُتْيَح ءُبَرْكأ ٌمَّذلا ىَلِإ
 [1170/99] .وِرْيغِل ُّبجَي ال اَم ِهِويِظْعَتَو ِهِماَرِتْخا نِم ُبجَي ٌْتْيَح ماّيِقْلاِب ُنَحَأ

 ه2

 (نآرقلا ٍةَمَجْرَت مكح)
 َكِلَذب َرِمُأ اَمُك ُهانْعَمَو هظْنَل ٍنآْرُقْلا غيبتي ٌةَروُمْأَم َهَمأْلا نأ ٌموُلعَم ة5ة8]

 دق مَجَعْلا ىَلإ ُهَميِلْبَت َّنأَو ءَكَِذَك الإ هللا ٍةَلاَسِر ُعيِلْبَت ُنوُكَي اَلَو «"ةُلوُسَرلا
 . ٍناَكْنإْلا ٍبَسَحِب مُهَل مجري ْمُهَل ٍةَمَجْرَت ىلإ ُجاَنْحَي

 انم صرحأ مهو « ملعأ اميف كلذ اولعفي مل هللا مهمحر حلاصلا فلسلا ّنأل ؛ةعدب وهف -
 .فحصملا ميظعت ىلع

 فحصملل موقي نأ بحتسيو» :(98ص) نآرقلا ةلمح بادآ يف نايبتلا يف فك يوونلا لاق ()

 انيورو «ىلوأ فحصملاف رايخألاو ءاملعلا نم ءالضفلل بحتسم مايقلا نأل ؛هيلع هب َمِدُق اذإ
 عضي ناك لهج يبأ نب ةمركع نأ ةكيلم يبأ نبا نع حيحص ٍدانسإب يمرادلا دنسم يف

 .ها.«يبر باتك يبر باتك :لوقيو ههجو ىلع فحصملا
 رصتخم ىف ىتابلألا هحّحصو «(457) درفملا بدألا ىف يراخبلاو :«(3754) يذمرتلا هاور (5)

 0 ١ .(586) لئامشلا
 : لك ريثك نبا ظفاحلا لاق ء[17 :ةدئاملا] «َكْيَر ني كلبلإ كو 1م لَك لوستلا اًياَي» :ىلاعت هلوق يف ()

 هب هللا هلسرأ ام عيمج غالبإب هل اًرمآو «ةلاسرلا مساب كك اًدمحم هلوسرو هدبع اًبطاخم ىلاعت لوقي

 .(47/؟) ريثك نبا ريسفت .مايقلا متأ هب ماقو «كلذ مالسلاو ةالصلا لضفأ هيلع لثتما دقو



 5 اف
 2 مالسإلا خيش لئاسوو قواتق بيرقت

رب 7777 7ا> بحت 1
 

 مما

 نم َكِلَذ ُنوُكَيَف ءيِناَعَمْلا ٍريِوصَمِل ٍلاَثْمُأ ٍبْرَض ىَلِإ ُجاَمْحَت دق ُةَمَجّْتلاَو
 مجالا ما

 ١١ -١17[ /:]

ّ 25 

 (برعم ريغ نارقلا ظفح نم)
 مجعلا ناسلب الإ هأرقي نأ هنكمي ملف بَّرَعُم ريغ نآرقلا ظفح نم /5؟9:]

 ل9 هكرت نم ىلوأ وهف هنكمي امك أرقيلف :هوحنو هبارعإ ظفح نع زجع وأ

 [1ا/١/١1 كردتسملا] . "”اهعسو الإ اسْنن ُهَنأ ثِلَكُي

 هه م

 (ناهي ثيحب هتباتكو تاقرطلا يف نآرقلا ةءارق)
 لكأتلل اهنأل ؛اهنع يهنم قاوسألا يفو تاقرطلا يف نآرقلا ةءارق

 ."”دحأ هيلإ يغصي الو «نآرقلا لاذتبا هيفو «نآرقلاب
 لوبت ربق ةبيصن ىلع بتك ول امك ءَناَهَي ثيحب نآرقلا ةباتك زوجي الو

 .ءودعلا ضرأ ىلإ هب رفاسي نأ زوجي ال امك «سانلا هسوديو بالكلا هيلع

 ١1١/١[ كردتسملا' .قافتالاب ةناهإلا عضوم نم هيف بتك ام ةلازإو هتلازإ بجتف

 ه5 ©

 (نآرقلا ةءارق لاح حازملا)

 هب تءاج يذلا حازملا لثم ةءارقلا لاح ريغ يف اًحابم ناك ام م5593]

 الو بذك هحازم يف نوكي ال اًقدص الإ لوقي الو حزمي نأ وهو  راثآلا
 سيلف .نآرقلا سلجم هنع هزني لب ؛نآرقلا ةءارق لاح ىف لعفي ال اذهف  ناودع

 راق ابر هزك نول 41 امك اتربف تاي ةاازقلا ريع نام قع هناك لك

 لثم «مهفلاو ربدتلا نع عمتسملاو ئراقلا لغشي ام اميس ال ءاهيف حابي ةالصلا

 لامعأ نم ةءارقلا لاح كحضلاو وغللاو فيكف ءكحضيو لياخي هنوك

 .مجعلاو نسلا رابكو ةماعلا نم ريثكلا ىلع ريسيتلا نم اذه )١(

 .سأب الف هسفنل هؤرقي ناك اذإ امأ ()



 ا م 3 همولعو نآرقلا

 هيف اَملاَو ٍناَنْفْلا اًدِل أوُعَمَ ال اورَمَك َنيِذلا لاو# :ىلاعت لاق امك «نيكرشملا

 آو َنوكَسْصَيَو (2) َنوبَجَس ِثيِرْخَأ اَذه َنِّفآه :لاقو ١5[« :تلصف] © َنْوبلفَم يلع

 ٠١[. هو :مجنلا] 409 َنْوكت
 .ةءارقلا لاح نوعشخيو نوكبي مهنأب نينمؤملا فّصوو

 .نينمؤملاب ال نيكرشملاب هبشت دقف ةءارقلا لاح كحضي ناك نمف

]١7_ 1/11 

 هه

 (هل لزنأ ام ريغل نآرقلا لامعتسا)

 رسف كلذبو ؛هل هللا هلزنأ ام ريغل نآرقلا لامعتسا دحأل سيل 9599 ]
 ركذي ريظن هل لعجي ال :يأ ؛(هللا باتكب رظاني ال» :روثأملا ثيدحلا ءاملعلا

 ء[٠5 :هط] «ئسوُشي ٍرَدَه َّلَع َتْنِجظ دقل :ةجاحل مدق نمل لئاقلا لوقك ؛هعم
 مَنِ ُدَبَتِم ُهّتأَو» :وأ ء[/١ :لمنلا] هيُذْعَوْلا اًذنَه يمي :ةموصخلا دنع هلوقو

 3١7[. :ةبوتلا]7 4(© توبزَكل

 نإ امأو .هبحاص رفك هب ءازهتسالاو نآرقلاب فافختسالا جرخم هجرخ نإ مث

 هلوقك ؛نسحف ماكحألا نم هبساني ام ناك وأ هل تلزنأ يذلا مكحلا دنع ةيآلا الت

 دنع هلوقو «[17 :رونلا] كاَذي ْمَلَكَتَت نأ آنك نكي نإ :هنم بات بنذ ىلإ هاعد نمل

 1097/١[ كردتسملا] .[85 :فسوي] مّ َّلِإ ِنّرْحَو قس أكفأ اَمّنِإ» :همهأ ام

 ه2

 (فحصملاب قلعتت لئاسم)
 ١07/١[ كردتسملا] .هنع يهنم وهف ربقلا دنع فحصملا لعج امأ ةمدعل

 107/١[ كردتسملا] .هوركمف ريئاندلاو مهاردلا ىلع نآرقلا ةباتك امأ 55و |

 .فلسلا نع اًئيش هيف ملعن الف هليبقتو فحصملل مايقلا امأ ] ٠-95

 1١77/١[ كردتسملا]

 هبحي يذلا لأفلا نم سيلو ؛فلسلا نع لقني مل هيف لأفلا حتف /35.1 ]

 17/١[ كردتسملا] .لوسرلا



 هناك مالسإلا خيش لئاسرو يواتف بيرقت يور
 2بلس األ

 056 ريسفتلا لوصأ 5

 (ريسفتلا يف نيعباتلا لاوقا)
 .هريغو ريسفتلا يف ماع نيعباتلا لوق ىلإ عوجرلا يف دمحأ لوق /55.؟ ]

 كردتسملا] ١/1194[

 ىَلَع ِةَيآْلا ني ٍداَرْمْلا ٌسْنِج "”َنوُرُكْذَي مهريسفت يف موو فلسلاو 54:5 ]
 [77/1] . اًفيِغَر ريق ِرْبُحْلا نع ُهَلَأَس نَمِل ُناَمْجْرُتلا لوقت ا  ٍليِْمَتلا

 الإ ِنآْرُمْلا عيِمَجِل ٌلِماَش َنيِعباَتلاَو ةّباَحَّصلا نِم ٍريِسْفَتلا ٍلُمأ ُماَلَك

 [* و 17 . ُهمَلْعَي م َوُه َهَّنَأِل

 سلا َّنأ نيدلا ِةَمِيَأ ٌرْئاَسَو ٍناَسْحِإب مُهَل َنوُعباَّتلاَو ُةَباَحَّصلا ّنَمّا
 ني ِنكآرُقْلا َلَمْجُم ُرْسَقُت اَهَنأَو هِلَمْجُم نع ُرّبَعَُو ِْيَلَع ُلدَو ُهُنْييتو َنآْرُقْلا ُرْسَُ
 [ 1 .رَبَحْلاَو رْمأْلا

2 5< © 

 (ريسفتلا يف فالتخالا)
 ِنآْرُقْلا يف َنيِعِباَّنلا ٍةّمِيَأ نَعَو لب ِةَباَحَّصلا نع ُتباَّثلا فالتخالا

 :ووُجُو نَع ٌجُرْخَي ال ُهُرككأ
 (ٍهِبِحاَص ٍةَراَبِع ريغ ةَراَبِعب مسالا ىنعم نع مهنم لك ربعي نأ :اًهُدَحَأ سا يوم ه5 يمرس 0 هوم - عب 8 0000 ظن مورو ؟

 يركبلا ىلع درلا «ةثاغتسالا باتك صيخلت نم تبثملاو . .َنوُرُكْذَي ٍفَلّسلا ظْفَل :لصألا يف ١(
 .هنم ذوذخأم لصألا يف امو ,(088/5)



 8و ١ ريسفتلا لوصأ

 نأ َعَم عاخألا ْمْسالا ِهْيَلَع ُلُدَي اَل ىَنْعَم ىَلَع ُلُدَي مشا ُلُكَو جاو كسلا

 لكي ٍلوُسَرلا ٍةَيِمْسَتَو ءىَنْسُحْلا ِهِئاَمْسْأِب ىَلاَعَت هللا 1 ةَلِزْنَمِب ؛ٌقَح اَمُهاَلَك

 00 زيزعلا ِنآَرَقْلا َةَيِوْسَتَو هِئاَمْسأِ

 :تافاصلا] «مقتدتلا طَرَصلا» ٍريِسْفَت يف ٍءاَمَلُعْلا ْماَلَك :ِريِسْفَنلا اَذَه ُلاَثِمَو

 آلا لبا :ي يأ ارناف :لوَُي َذعَو مالا وخلا ا 307 0

 ل

 . هِلَوُسَرَو 4 هللا ٌةَعاَط

 مسالا ِهِذَهِب ئمسيو املك ِتاَمَّصلا ِهْذِهِب فَص 2 وي طاّرصلا ن أ ٌموُلْعَمَو

 طاّرّصلا ُْفَرْعُي هب يِذَلا ِتْعَّنلا ىَلَع ٌبَطاَخُمْلا َّلَد مُهْنِم ٍدِحاَو لُك ّنكَلَو اهلك
 هامع رث سقس

 .ِتْعَّنلا َكِلَّذ ٍةَفِرْعَمِب عهتنيو

0 

#َ 

 ِهِناَْعَأ ا ذأ ٌضْعَب مشالا ٍرِسْفَت نم مُهْنِم لك َرْكذَي ذأ : يناثلا ُهَجَوْلا

 َلأَس وّل اَمُك َةَطاَحِإْلاَو ٍرْضَحْلا ٍليَِس ىَلَع ال ءبطاَخْمْلِل ٍليئْمّتلا ٍليَِس ىَلَع
 ٌلاَثِم د َكاَذَك وه اَذَه : ليِقَو ءاَفيِغَر ّيرأَك ءاِزْبُخْلا» ٍِظْفَل ىَنْعَم نع ٌيِمَجْعَأ

 ًةّصاَخ ِفيِغّرلا َكِلَذ ىَلِإ ال ءوِسْنِج ىلإ ٌةَراَشِإَو ِءِزْبْحلِ
 0 هين ] ملاظ مهَنيِم8 :ىَلاَعَت هلؤَق يِف مُهْنَع َءاَج اَم اَذَه نِمَو

 ٍهِسْفَنِل َمِلاَظلا َّنأ ْعِماَجْلا ُلْوَقْلاَك «807 :رطان] «ِتّريَحْلاِب قياس ْمُهِْيَو ّدِصَتُْم

 8 ٍتاَبِجاَْلا أي م ُمِئاَقْلا :ٌُدِصَمْفُمْلاَو ءِروُظْحَم ٍلْعِف وأ دوا ِكْرَِب ظْرَمُمْلا

 ٍلِفاَوَّتلاِب هللا ىَلِإ ُبرَقتي يب يذلا ِبَرَقُمْلا ِةَلِزْنَمِب :ِتاَرْيَكْلاِب ُقِباَسلاَو ءِتاَمّرَحُمْلا

 .قحملا هبحبي تح ىْلَح ٍضِياَرْْلا دَْب

 ٌُرُخَؤُمْلا «ُمِلاَظلا» :ُلِئاَقْلا َلاَق اًدِإَف ءاَذَه نِم اَعْوَن ُرُكْذَي مُهْنِم لك َّنإ م 8

 اَهَ يَلَصُمْلا «ُقباَّسلا» َو ءاَهِتْقَو يِف اَهَل يَلَصُمْلا (ُدِصَعْقُمْلا»َو ءاَهَتقَو نع ٍةاَلَّصلِل

 .َلَصْفأ ُميِدْقَّتلا نوُكَي ُتْيَح ءاَهتفَو لأ يف
 يدَوُي اَلَو ُهَمِحَر ُلِصَي ال يِذَّلا ُليِخَبْلا َرُه (وِسْفَنِل ُمِلاّظلا» :ٌرَآ َلاَقَو



 ُهْنََك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت رع |
 تحت ييججحجحمبجحح سبببب ٠ ل ب ل ل لل ب بلطصسطسطسسلبجخسل 0 ة ة ش

 ىَرِقَو مِحَّرلا ٍةَلِصَو ٍةاَكَّزلا نِم ِهْيَلَع ُبِجَي اَمِب ُمِياَقْلا «ُدِصَتْقُمْلا»َو هوِلاَم َةاَكَر

 .بِجاَوْلا َدْعَب ٌبَحَتْسُمْلا ُلِعاَمْلا (ُقياَّسلا»َو ءَدَتاَنلا يِف ٍءاَطِْإْلاَو ٍِفْيَّضلا

 هدم ةهكلا ليوا نام نكن لوتل مُهُدَحَأ َرْكْذَي ْنَأ :ُتِلاَّثلا ُهْجَوْلا
 - 4 ا 022 ه5 2 0 هو. 9-5 7 لصق وك

 : ِنْيَنَرَم اَهُلوُرُن وأ ءاَعيِمج ٍنْيَبَبَسلا لجأل اَهَلوُزن ٍِنِكْمَملا نِمَو ءَلّوألا يناَنُي ال

 .اَذَهِل َةَرَمَو اَذَهِل َةَرَم

 زل ةاَلّصلا ٍلْئاَسَم ٍضْعبك ؛ِةَنّسلا ٍلِئاَسَم ٍِضْعَب يف مُهَعْراَتَت نأ امك
 ٍهِذَع لْصَأ َنوُكَي ْنَأ ُعَتْمَي ال :َكِلَّذ ِوْحَنَو ٍقاَلََملاَو ِضِئاَرَمْلاَو ٌجَحْلاَو ٍماَيْصلاَو

 علك 15١ /ه] . رْئاَوَتلا ُهْنَع ٌةَلوُقْنَم رُقَْم اَهْلَمْجَو لي َيِبلا نَع ارم ٍنَئَسْلا

 دمع ماكحألا يف مُهفاَلِحَ «ليِلَك ِريِسْفَّتلا يِف ٍفَلَّسلا َنْيَب فالخلا 55. |

 ل يش و

 :ِناَمْثِص َكِلّذَو ءٌداَضَت فاليحلا ال عُوَنَت
 م

 ُلدَت ِهِبِحاَص ِةَراَبِع ِرْيَغ ِةَراَبِعب ِداَرْمْلا ٍنَع مُهْنِم ٍدِحاَو لك َرْبَعُي نأ : اَمُهُدَحَأ

 مشا يف ّليِق امك .ىٌّمَسُمْلا دانا َعَم رآلا ىتَْمْلاِرْيَغ ىّمَسْمْلا يف ىّئغَم ىَلع

 .ُدنَهُمْلاَو ٌمِراَّصلا ِفْيَسلا

 ٍليوَس ىَلَع ِهِعاَوْنَأ ضْعَب ٌماَعْلا مْسالا نم مُهّْنِم لك َرْكْذَي ْنَأ :يِاَثلا فْنَصلا

 يف ِدوُدحَمل يالا دا ليس ىلع ال «عزْلا ىلع ممتسملا بينتو لل

 اًميِغَر يِرَأك (ِزْبُحْلا ِظَْل» ىَّمَسُم نع َلَأَس يمجفأ لئاك لط فوكو ِهِموُمَع

 ومما ماس 1 .ُهَدْحَو ٍفيِغّرلا اَذَه ىَلِإ ال اذه عْوَن ىلإ ةَراَش 0 5 ذه :هل لق

 ْنَأ :اًناليلا ِساَّنلا ٌضْعَب 00 ('0ِهُهْنَع ِةَدوُجْوَمْلا ٍلاَوْقَأَ

 .ريسفتلا يف فلسلا نع :يأ )١(



 7 ريسفتلا لوصأ

 هاف

 اَمأَو «ٌليِلَك ٍةَعللا يِف َفْداَرَتلا َّنِإَف هَِكواَرَتُم ال ٍةَبِراَقَتُم ِظاَمْلِب

 ٍظْفَلِب ٍدِحاَو ٍِظْفَل نع َرّبَعُي ْنَأ َلَقَو . "ُموُدْعَم ُدعَم اَنِإَو ٌرِداَ اًمإَق ِنآْرّقْلا ِظاَمْلَأ ىِف

 زاَجْعِإ باَبْسَأ نم اَذَهَو هاَنْعَمِل ٌبيِرْقَت ه هيف 02 لب هاَّنْعَم عيمج يدوي دجاَو

 ["11 1 .نآقلا

0 

 .ْظَقَف لاكن ةدكسم ام ةفدأ

 . موُصْعَمْلا ٍرْيَ نك اّمِإَو - ب

 ِرْيَغ وأ ٍموُصْعَمْلا نَع َناَك وق ب لرقم َسْنِج نب ُدوُصُفَمْلاَو

2 201 

 ُهْنِم حيِحّصلا ُةَفِرْعَم ُنِكْمُْي اَم ُهْنِمُق لوألا ٌعْوْنلا َّوُه اَذَهَو ٍموُضْعَمْلا

 . ٍيِعْضْلاَو

 .هيف َكِلَد ةَقِرْعَم ُنِكْمُي ال اَم ُهْنِمَو

 هلك لاق «ةغللا يف فدارتلا دوجوب لاق نمل ىلاعت هللا همحر ينج نبا يوغللا مامإلا رصتنا دقو )١(

 ةغللا يف نوكي نأ ركنأ نم ىلع دهشي عضوم اًضيأ هيف :لاعفألا يف نيمضتلا نع هئيدح يف

 ءدعاسو عارؤ نيبو «سلجو دعق نيب اًقرف دجوي نأ كلذل فّلكت ىتح ءدحاو ىنعمب ناظفل

 هيلي يالا برحلا تدرلا كخبا زاج اهيلإ ىضفأ ىنعم يف ةأرملاب ثفر ناك امل هنأ ىرت الأ

 :لاقي نأ زاج ءهيلإ كوعدأ :ىنعمب ؛اذك يف كل له» ناك امل كلذكو ««ىلإ» وهو ءاضفإلا
 .(7117" - ١7/7١١" صئاصخلا 0 :لاقي امك ء«ىكزت نأ ىلإ كل له»



 هناك مالسإلا خيش لئاسرو قواتق بيرقت ب

 ٍقَْدٌصلاب مْرَجْلا ىلإ اَنل َّن ٌقيِرَط ال اَم َّوُه و ءيوقلا ني يتلا مشي عَ

 .مالكلا ٍلوُضف نِم هيف ُماَلَكْلاَف ءويف َةَدِئاَف ال امم ُهتُماَع ؛'هْنِ

 هيفا كلا ىلع تمت اق هلا نإ هتَقِرْعَم نإ نرتلتملا ُجاَنْحَي ام اًمَأَو

 . البلد
 هر

 ِبْلَك ِنْوَل يِف مُهُالتْحا :ُهْنِم حيِحّصلا ىَلَع َليِلَد اَلَو ُديِقُي ال اَم م ُلاَثِوَق

 ["1ه "4: .ةيفيكلا ٍباَحْضْأ

 ضب ىَلَع ٌةَّح ْمِهِلاَوْقُأ ٌضعَب نكي ْمَل :َنوُعباَتلا فلتخا ىَتَم ] 55٠١

 امه نكس ِْيَلِإ ُسْفَنلاَف اًحيِحَص القت ِةَباَحَّصلا ِضْعَب نَع َكِلَذ يف لت اَمَو
 نموا ل6 ننلا ني ةعيص ةركي ذأ لاميخا ذأ ؛"0َنيِعباَتلا ضْعَب نع َلِقُ

 لْقَت ني لَقَأ ٍباَتِكلا له ن نع ٍةَباَحّصلا َلْقن َنَأِلَو ؛ىَوْأ ُهْنِم ُهَعِمَس نم ٍضْعَب

 ٍباَتكْلا ٍلهَأ نَع ُهَلَحأ ُهّْنِإ ُلاَقُي تْيَكَف كر اَميِف ٍبِحاَّصلا مْزَج م َعَمَو : َنيِعِباَّتلا

 ؟ْمِهِقيِدْصَت نع اوُهُن دَكَو

 ُديِفُت اَلَو ُدُحِيِحَص ُمَلْعُي ال يِذَّلا ٍفاليحالا اَذَه لْئِم َّنأ ُدوُصْفَمْلاَو

 ىَلَع َليِلَد اَل يِذَّلا ٍثيِدَحْلا نِم ىَوْرُي اَمِل ٍةَكِرْعَمْلاَك َوُه ِهيِف ٍلاَوْقأْلا ُةَياَكِح

 . َكِلَذ ٍلاَئْمَأَو هِيَحِص
 اًميف ٌدوَجْوَم ْوَم اَذَهَق ُهْنِم حيِحّصلا ُةَقِرْعَم ُنكْمُي يِذَلا «ُنّوأْلا ْمْسِقْلا» 1

 هوُمَأ يِزاَمَمْلاَو تيِدَحْلاَو ريِسْثللا يف ُدَجوُي اَم اًريِثَكَف ءُدْمَحْلا هلل و ِهْيَلِإ ُجاَتْحُي
 د 2

 ُلقَتلاَو ءُةُماَلَسَو مِهْيَلَع هللا ُتاَوَلَص ِء ِءاَيِْنأْلا نِم ِهِرْيَغَو لكي اني نع َةّلوُقْنَم

 هفيعض ِِفيِحَص نِ ِهِحيِحَص ُةقِرَْم ُنكُْي ال يلا )000

 َيوُر اَمب ْمِزْجَي ْمَل هنأ اًضْيَأ ىَرَت َتنأف : :همالك ىلع العم لك انضر ديكو دمحم ةنالعلا لاق )00
 اَذَهَو ءِنْيَعباَتلا ٍنَع ُلَقْنُي اًمِم ُنكْسأ ِهْيلِإ َسْفَنلا َّنِإ :َلاَق اَمَّنِإَو ءَكِلَذ نِم قو ٍةَباَحَّصلا نع

 هَل لقتلاب لب ٍلاَلْدْساِلاب فَرُْي الام ُةّنقلا ُيباَحّصلا َُلاَف ام ذاب مخشلا قلظَأ نم زك لقت
 )١1/ 1١(. رانملا ريسفت .ها.عوْفْرَمْلا ِثيِدَحْلا ُمُكَُح



 قبو ريسفتلا لوصأ

 0 ككفشش"

 ع ع مال 2 ا ع عوسشما وقعممو يي اش ا. ا # مع (ه ٍِ نك وجهد و 5
 رومأي لقنل لب 5 م - 0 :لا هدنتسم اميف دوجوم اذه + ؟كِلذ لي حيح |
 . لقتلا ٍرْيَغ ىَرْخأ

 دألا هللا َبَصَن دق ِنيّدلا يف اَْيلإ ُجاَتْحُي يِتْلا ٍتاَلوُقْنَمْلا نأ ُدوُصْقَمْلاَ 26 16 اقوا هب ا ا 00 2 0 1 عيور5 واو هم
 ُهرتكأ ٍريِسْمَّتلا يِف َلوُقْنَمْلا نأ ٌموُلْعَمَو ءوِرْيَغَو حيِحَص نِم اًَهِيِف ام ِناّيَب ىَلَع 2 54 هج ّهرآكإا * همس هم 7 نعذ دل و جر راو كل
 3 5 يت ريس ع 08 0 100000 ا 5 عه

 اَهَل َسْيَل روُمَأ ُهَناَلَث :دّمخَأ ُماَمِإْلا َلاَق اَذَهِلَو ؛مِحاَلَمْلاَو يِزاَعَمْلا يف ٍلوُقْنَمْلاَك

 ٍ؛ٌداَنْسِإ :يأ ؛ٌلضَأ اهل َسْيَل :ىَوْرُيَو «يِزاَعَمْلاَو ُمِجاَلَمْلاَو ٌريِسْفَتلا :ٌداَتْسِإ

 . ليِساَرَمْلا اَهْيَلَع َبِلاَعْلا َّنأل

 رْيَغب ٍقاَمّثاِلا وأ ءاَّدْصَق ٍةَأَطاَوُمْلا نَع ْتَّلَحَو اَهُقُرُظ ُْتَدَّدَعَت اَذِإ ٌليِساَرَمْلاو

 ٍبِذَكْلا نِم َمِلَس ىَتَمَف ؛هيِف أطخأ وأ ءَبْذَكْلا ُهْبِحاَص َدّمَعَت اًبِذَك َنوُكَي ْنَ
 .ِبْيَر الب اًقْدِص َناَك َْطَحْلاَو دْمَعْلا

 ْمَل َنْيَريْخُمْلا َّنأ َملُع دّكَو ءٍتاَهِج وأ َنْيَئَهَج نِم َءاَج ُتيِدَحْلا َناَك اّدِإَ
 :ٍدْضَق الب اَناَمنا هيف ُةَقَاَوُمْلا ُعَقَت ال َكِلَد لْنِم َّنأ َمِلُعَو ,وفاليخا ىَلَع آطاَوَتي و

 ِهْجَوْلا اَذَه ىَلَع ُهَفِلَْخُمْلا ُهُناَهِج ُدّدَعَتت اَم ٍةّماَع ٌقْدِص ُمّلْعُي ٍقيِرِلّطلا ِهِذَهِبَو

 م لص 1 - 2 2 رو هال دع 0 5 2-5 52 1-

 ٌةَرْمَح َّنَأ اًعظَ ُمَلْعُي لب ءِدْحَأ َلْبَق اَهنَأَو ِرْدَب ُةَوْرَغ ِرْئاَوّتلاِب ْتَنَبت اَذَهِلَو

 ةَرْمَح َّنأَو هَديِلَوْلا َلَتَق اّيِلَع َّنَأَو ءِديَِوْلاَو َةَبَْشَو ةبتع ىَلِإ اوُرَرَب َةَدْيبُعَو اًيِلَعَو

 .ُةبَش وأ ةبتع َوُه له ِهِنْرَق يِف كَشُي َّمُث ّهَنْرِ لت
 نِم ٍرِيِثَكِب مْرَجْلا يِف ٌعِفاَن ٌلضأ ُهّنِإَف ءَفَرُْي ْنَأ يِغَبْنَي ٌلضألا اَذَمَو

 ْمِهِلاَعْفَأَو ساّئلا ٍلاَوْقَأ نِم ُلَقْنُي اَمَو يِزاَغَمْلاَو ِريِسْفَلاَو ِتيِدَحْلا يف ِتاَلوُقْنَمْل

 . كلذ ِرْيَغَو
 ٍريخ نيم ِنيَقَتْحُم ِنْيَهْجَو ني الم يور اَدِإ َليولطلا َتيِدَحلا نأ ٌدويَصْفَمْلاَو
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 طَلَعْلا َّنِإَك ؛اَبِذَك َنوُكَي نأ عتتْما امك ءاَطَلَ َنوُكَي ْنَأ ِهْيَلَع َعَتَتْما ٍةَأطاَوُم

 . اًهِضْعَب يف ُنوُكَي اَمَّنِإَو ءةَعّوَتَتم ولكم قلبو وص يف نوي

 نِم ُلّرأْلا اَهاَوَر اَمَلْثِم ُرَخَآلا اَهاَوَرَو َةَعْوتَتُم ةَليِوَط َةّصِق اَذَه ىَوَر اذ

 ِرْيَغ نِم اًهِعيِمَج يِف ُبْذَكْلا َعَتَتْما اَمُك اَهِيِمَج يف ُطَلمْلا تلا :ٍةَطاَوُم ري

 :ةأطاَوم

 لثم ِةَّصِقْلا يِف ىَرَج ام ٍضْعَب يِف طلع َكِلَذ لْثِم ين ُعَمَي اَمَنِإ اَذَهِلَو
 ل قق ملة لكك م كه نب ملا 5 بلا اش فيو

 .نَمّنلا ٍراَدْقِم يف اوُمَلَتْحا دق اوُناَك نإَو .ٌحيِحَص َتيِدَحْلا
 مه اعر موك ل 4 < 0 2 5 7 2

 مِلْسُمَو يراخبلا يف اَم َروُهْنُج نِإف اوِجيِحَص١ يِف ُيِراَخْبْلا َكِلذ َنّيَب دَقَو
 ّلْهَأ ُهاّمََت 0016 دق ُهّنَأِلَو 5 4 اًَذَه نِم ُةَبِلاَغ نأ ؛ُهَلاَك لي َىبَتلا نأ ل ا 5

 ائِذَع ٌتيِدَحْلا َناَك ولك ٍ؛ْإطَح ىَلَع ُم ُعِمَتْجَت ال ُهَمَأْلاَو ءٍقيِدْصَنلاَو ٍلوُبَْلا ملل
 َوْه ام ٍقيِدْصَت ىَلَع اوُعَمْجَأ دق ؛ الاكل هل الباك هل ةكدصُم ألو ؛ ؛رمأْلا سل يف
 . ٌعيَْمُم َكِلَذَو ْأَطَحْلا ىَلَع ٌعاَمْجِإ اَذَهَو ءٌّبِذَك رمأْلا قيمقلا نق

 اذإ ٍدِحاَوْلا َرَبَح َّنأ ىَلَع ٍفِئاَوَلَملا عيِمَج نِم مْلِعْلا ٍلْه 000 َناَك اَذَهِلَو

 .َمْلِعْلا ُبِجوُي ُهَّنَأ هب اَلَمَع وأ ُهَل اًنيِدْصَت ٍلوُبَمْلا ُةَمألا ُهَفَلَ

 . ةَريبك ةَعظِق ِت ِتاَعوُضْوَمْلا ا يِفَو

 ٌلضْف

 ال ٍلاَلْدِتْساِلاب ُمْلْعُي ام َّوُهَو :يفالتخ الا يَدَئَتْسُم م نم يِناَثلا عؤنلا مآ

 ٍةَباَحَّصلا ٍريِسْفَت َدْعَب اَنَنَدَح  ِنْيَمَهِج نِم ْأَطَحْلا هِيِف اَم ُرَئْكَأ اًدهو ءِلْقّئلاِ
 :- ٍناَسْحِإب ْمِهيِعِباَتَو نينا

- 

 . اَهْيَلَع ِنآْرَقْلا ِظاَمْلَأ َلْمَح اوُداَرَأ َّمُث َيِناَعَم اوُدَمتْعا ٌمْوَق :اَمُهاَدْحِ

 نِم ناك نّم ِهِماَلَكِب ُهَديِرُي ْنأ ٌعّوَسُي اَم ٍِدّرَجْمب َنآْرُقْلا اوُرَّسَف ٌّمَْق :ُةَيِناَقلاَو
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 هْيَلَع ِلْرَئُمْلاَو ِنآْرُقْلاِب مّْلُكَتُمْلا ىَلِإ ٍرَطَن ٍرْيَغ نِم ءِبَرَعْلا ِةَعْلِب َنيِقِطاَنلا
 .هب ِبطاَخُمْلاَو

 ظاَملَأ ُهُقِحَتْسَت اَم ىَلِإ رن ٍرْيَغ نِم ُهْوَأَر يِذَّلا ىَنْعَمْلا اًوَعاَر :َنوُلّوَأْلاَف

 .ِناَيَبْلاَو ٍةَلاَلَدلا نِم ِنآَرُقْلا

 نِم ءُتِبَرَعْلا هب َديِرُي ْنَأ مُهَدْنِع ُروُجَي اَمَو ِظْمّللا َدَرَجُم اَوَعاَر :َنوُرَخآْلاَو
 .مالكلا قايل ب مكتمل خأضت ام ىلإ رقت

 هْيَلَع ِنآْرُقْلا َطاَمْلَأ اوُلَمَح مث اّيَأَر اوُدَقَتْعا ِءاَلْؤَم لْثِم َّنَأ ُدوُصْمَمْلاَو

 .َنيِمِلْسُمْلا ِةّمِيَأ نِم اَلَو ِناَسْحِإِب مُهَل َنيِعباَتلاَو ِةَباَحَّصلا نِم ٌتّلَس ِمُهَل َسْيَلَو

 هالك يِن َعَدِْلا ُسْدَيَو ءاَحِيِصَف ةَراَبِعْلا َنَسَح ُنوُكَي نم ِءاَلْؤَه نِمَو
 ٍقْلَح ىَلَع ُجْوَرُي ُهَّنِإ ىَّنَح 0 ٍفاَّنَكْلا ٍبِحاَصَك ؛َنوُمَلْعَي ال ٍساّنلا ٌرثْكَأَو

 هللا َء م لالا مجريات ني لاي عَ ل نقم ريك

 رين ني ٍةَعْدِلا 0 ةقاوكلاو ةَنسِل ُعْبْنأ لاَثْمَأَو َةيِيَع نْبا ٌريبَسفَتَو

 ىَلَع مُهْنَع ٍةَروُنَأمْلا ٍريِساَمَّتلا يِف ةوُجؤَمْلا ٍفّلَّسلا َماَلَك ٌركَد وّلَو ءيرشخمزلا

 ربرح نإ لكشف رييفتا نو لقلب ام اَريثَك ُهْنِإَف َلَمْجَأَو َنَسْحَأ َناَكَل ِهِهْجَو
 ِريِرَج نبا ُهَلَقَن اَم ُعَدَي ُهْنِإ ٌمُث ءاَرْدَق اًهِمّطْعَأَو ٍريِساَمَتلا لجأ نِم َوُهو «يربطلا

 يِنْعَي اَمّنِإَو «َنيِقَّقَحُمْلا ُلْوَق ُهَّل هنأ ْمُعْرَي ام 6 لاَ ِهيِكْحَي ال ٍفَلّسلا نع

 ْتَرَرَق ام سْنِج نِم ٍقْرظِب مُهَلوُصَأ اوُرَرَث َنيِذَّلا ماّلَكْلا ٍلْهَأ نِم َةَفِئاَط مهب

 ْنَأ يِخَبْنَي نكَل ؛ةَلِرَتْعُمْلا نِم ءةتسلا ىلإ بَرْهَأ اوناك نإ 4 ْمُهَلوُص أ ةلزكعملا

 . ُهَقفَح ٌقَح يِذ ىطْعَي

 َءاَجَو لَ ِةَيآلا ٍريِسْفَت يف مُهَل َّناَك اذ َةَمِئَأْلاَو َنيِعِباَتلاَو ٌةَباَحّصلا َّنِإَ
 خم َسْيَل ٌبَهْلَمْلا ٌكِلْذَو هُهوُدَقَتْعا ِبَهَذَم لجأ َرَخآ لوَقب يالا دف و

 نِم ْمِهِرْيَغَو ِةَلَِتُْمْلِل َنيِكِراَمُم اوُراَص :ٍناَسْحِإب مُهَل َنيِعِباَنلاَو ٍةَباَحَّصلا ٍبِهاَذَ

 .اَذَه لْثِم يف عَبْلا له

 ا
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 0 7 ةدشأ اق 0 َلاَق ْنِإَف

 َلاَق اَمُك . .ُهَل ٌةَحْضَوْمَو ِنآْرَقلِل ٌةَحِراَش اَهّنإف ِةَنُسلاِب كْيَلَعَف َكِلَذ كاّيغَأ ْنِإَ

 :َلاَق «وللا ٍباَتِكِ داق مكن ع » :نَمَيْلا ىَلِإ ُهََعَب َنيِح ٍذاَعُمِل كي هللا ُل وس
 دا يا :َلاَق ؟دِجَت ْمَل ْنِإَف :َلاَق ءللا ٍلوُسَر ِةَئُسِب :َلاَق ؟ْدِجَت ْمَل ْنِإَق

 َلَوُسَرَّقْلَو يِنْنا ل ُدْنَحْلا ؛َلاَكَو ٍهِرْذَض يف هقول لويسو تايضق لاق

 "'«وللا َلوُسَر يِضْرُي ا ِلوُسَر

 ٍديَج دائْسِإِب ِنَئْسْلاَو ٍدِناَسَمْلا ىف ُتيِدَحْلا ب

 ىلإ َكِلَد يف اَنْعَجَر ِةَنِّسلا يف اَلَو ِنآْرَقْلا يف : رييقتلا ديت مل اذإ لع ذِئنيِحَو

 ىتْلا لاَوْحألاَو ءناَرَقْلا نم هوُدَهاَش اَمِل ٍ؛َكِلَّذِب ىَرذأ مُهّنِإَف ؛ِةَباَحَّصلا 1

 . حِلاّصلا ٍلَمَعْلاَو حيِحّصلا مُلِْلاَو ماتا ِمِهَمْلا نِم مُهَل اَمِلَو اهب اوُصَتْخ

 الث ىَلَع اَهّنِإَف ؛ِداَقيْعاِلِل اَل ٍداَهْشِتْساِلِ ُرَكْذُت ةيليئارسإلا َتيِداَحَأْلا ّنكل

 نك انْمِلَع ا
 .ُهُمِلاَحُي امم اَنَدْنِع امي ُهَبِذَك اَْمِلَع ام :يناّنلاو

 00 مك 2 ا امل < عمر عمو آًئ م

 ا ا رطل :كلاثلاو

 : ةلياكمج روصو هلكت اَّلَو هب ُنِمْؤُ

 ُهُداَتْسِإ َسْيَلَو ِهْجَّولا اَذَه نم اَّلِ ُهَفِرْعَت ال :لاقو )١771( يذمرتلاو «(*"094) دواد وبأ هاور )١(

 هللا ِدْيَمَع ْنْب : ُدُمَحُم ُهُمْسا ُيِفَّتلا ٍنْوَع وُبَأَو ٍلِصّمْمِب يِدْنِع

 )841١(. ةفيعضلا ةلسلسلا .ركنم : ينابلألا لاقو



 01 ريسفتلا أ

 ٌلْضَق -_ »

 دَقَف ِةَباَحَّصلا نع هتْدَجَو اَلَو ِةَّنّسلا يِف اَلَو ٍنآْرُقْلا يِف َريِسْفّتلا ٍدِجَت ْمَّل اَذإ

 . َنيِعباَنلا ٍلاَوْقُأ ىَلِإ َكِلَذ يف ِةِّئَأْلا نم ٌريثك َعَجَر

 «ٌةَبُح ةجُح ْتَسْيَل عوُرُفْلا يف ذ َنيِعِباَّتلا ُلاَوْقَأ :ُرْيَغَو ٍجاَجَحْلا د ةيقش لاكو

 ؟ريسْفَللا يف مح ُنوُكَت تيك
 .ٌحيِحَص اَذَهَو ْمُهَمَلاَخ نَمِم ْمِهِرْيَغ ىَلَع َةّجُح ُنوُكت ال اَهْنَأ يِنَْي

 اَلَف اوُقّلَتْخا ْنِإَف ٌةَسُح ِهِنْوَك يِف ُباَتْرُي اَلَق ِءْيَّشلا ىَلَع اوُعَمْجَأ اَذإ اَمأ

 .ْمُمَدْعَي نم ىَلَع اَلَو ءضَْب ىَلَع ٌةّجُح ْمِهِضْعَب ُلْوَق ُنوُكَ

 ٍلاَوْقَأ وأ ءِبَرَعْلا ِةَعُل موُمُع وأ هَوَنُسلا وأ ِنآْرقْلا ِةَعُل ىَلِإ َكِلَذ يف ُعَجْرُيَو

 هَ

 . ماَرَحَف يأَرلا ٍدَرَجْمِب ِنآْرقْلا ُريِسْفَت اّمأَ

 اوُدَّدَش مُهْنَأ ْمِهرْيَغَو هلك يلا ٍباَحْضُأ ني مْلِْلا ٍلْهُأ ضْعَب ىَوَر اًَذَكَمَو

 .ِمْلِع ِرْيَمب َنآْرقْلا َرَسَقُي نأ يف

 َرِمأ اَم َرْيَغ َكَلَسَو «وب ُهَل َمْلِع ال اع تلك قف ِهيأَرِب نآرُقْلا يف َلاَق نم

 َرْمألا ِتأَي ْمَل ُهّنأِل ؛أطخأ دك َناَكَل ٍرْمأْلا ٍسْفَت يِف ىَنْعَمْلا َباَصُأ ُهَّنَأ ولف «وب

 ةمكح َقْقاَو نِإَو ٍراَنلا يِف َو َوُهَف ٍلْهَج ىَلَع ٍساّنلا َنْيَب َمُكَح نَمَك ِ؛ِهِباَب نم

 رمألا ِسْفَن يِف َباَوَّصلا

 اك َهَكَذَقْلا ىَلاَعَت هللا ىّمَس اَذَكَمَو

 ىف ىَنَر نَم َفَدَق دك َناَك وّلَو ٌبِْذاَك ُفِاَقْلاَف «[1 :رونلا] وكلا 2 مه ولأ َدْنِع

 هللاَو هب ُهَل َمْلِع ال اَم تّلُكتَو ءوب ٌراَبخإْلا ُهَل َلِحَي ال اَمِب َرَبخُأ ُهَنأِل ؛رْمأْلا ِسْفَت

 علال 40# /1] . ملغ



 تمفتامصع دل ستصس سئس شتا 35353595959595: 12123222 م ُهْذَدَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت م

 ننل هيما ٍنآَرُقْلا ريِسْفَت يِف ِةَمِلَتْخُمْلا ٍلاَوَق ألا نه مالا | ُهَّلاَق ام 735411]

 يح ذأ الا هلم يقي تكي ال ءلعالب ا

 ظِحُي ْمَلَو اَهاَنْعَم فرعي 5 1 1 هيْلِعِب طاَحَأ 5 ٍلِطاَبْلاب ُبذَكُيَك ؛ لاَ
 2 9 . هيه ور 2 014 2 م 4

 0-0 [4 1 اهني وذوق كثيزغتلا ال زوغي الق هلع هنن ءزرشب

 درجملا ظفللا هلمتحي ام درجمب نآرقلا ريسفت طلغلا نم)

 (هانعم نيبي ام رئاس نع

 ُنْيبُي اَم ٍرِئاَس نع ُهُرَجُمْلا ُظْفّللا ُهُلِمَْسَي ام رجم "زيف اما نقلا ]

 هيف ْمْلَكََي نَمِم ٌريَِك امي ال ٠ :نيطلاغلا نم طتقلا اَقْنَم اذَهَف :ُةاَنْعُم

 ال مُهّنِإَف ؛َنيِروُهْشَمْلا َنيِرْسَمُمْلا نم اَطَلَع ُرَكْك اَلْؤَع نإ يول ِتاَلاَمِيْحاِلاَ

 :قؤرسفملا َكِلَذ ُدِضْفَ فن ع ا

5 
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 لب ؛هللا ٍداَرُم َةَفِرْعَم ُهَدْصَق ُنوُكَي ال نَم ِءاَلُؤَمَو ِءاَلْؤَه نم اَطَلَغ ٌمُظْعَأَو

 عاَوْنأ يف نوي لل ءاقي جاجا نع مص غكذي امي ةيآلا ٌليِوأَت ُهُدْصَق
 (ٍفّلَكلا ٍليِوُأ ٍفاّلْخب ُةيآلا ُلداعي نأ مُهْنِم َرّوَج ني ٌرٌوَج اَذَهِلَو ءٍِفيِرْحَّنلا نم

 ُتاَدْخِإ معَ نَمِ راج ِنيَلْوَك ىَلَع َِيآلا ٍليِوُأَت يِف ُسماَنلا فتحا اَذإ : وُاَقَ

 مهل م ءِنْيَلوَق ىَلَع ماكخألا يف اوُقلَتحا اَذِإ اَم يفالخب ءِثِلاَث ٍلْوَق

 ريغ لا نأ ُلْوَقْلا َناَك ءاَذَه اّمِإَو اَذَه اّمإ ة ةيآلاب َداَرْمْلا نأ ىَلَع اوُعَمْجْأ اذ

 ُدِصْقَي ال َعْقَدلا ٌدِصْقَي نم ُقيِرَط ِِذَه َّنِكَلَو ؛ْمِهِعاَمْجِإل اًناَلِخ ِنْيَلوَمْلا ِنْيََه
 [44/1] .ِداَرُمْلا ةَفِرْعَم

 .نآرقلا :يأ )١(



 ١ ياتي تت بتب22---- و ريسفتلا لوصأ

 :لوقي نم لوق نالطب)
 (..ةُريَ اَلَو ُلوُسَيلا اَهاَنْعَم ْمَلْعَي ال ٍتاَيآ ِنآْرَقْلا يِف َّنإ

 ٍنآْرُقْلا يِف َّنِإ :ُلوُقَي نَم ٍلْوَق ٍناَلْظْبِب َعظَمْلا ٌبجوُت ُةَريِبَكْلا ٌلِئاَلَّذلا 56“

 .ةريغ اَلَو ل يسرا اَهاَنْعَم ْمَلْعَي ال ٍتاَيآ

 ووعي ليلا يف حسو هلأ الإ :هايوأت ٌمكْمَي اَمو» :ُهَلْوَك ّنأِب ْعظَقْلا ُبِجَيَق
 اولا _لعجتو هاف وطقم ةلكشت نم لق :تاوضلا أ «[7 :نارمع لآ] ف نماء

 َليِوُأَتلاَو ءِناَنَءاَرِق َيِهَو اًَفَح ِنْيَلْوَقْلا الك ُنوُكَي وأ ءِوَرْفُم ىَلَع ٍدَرْفُم ٍفظَعِل

 َواَو اَهُلَعْجَي نَم ُلْوَك َوُه ُباَوَّصلا َناَك نِإَو ءِتَبْنُمْلا ٍليِوأَتلا ُرْيَغ ُيِفْنَمْلا
 اَهُمَلْعَي ال يتلا ُتاّيِْيَكْلا َوُم هللا ِرْيَغ نع ُهَمْلِع ُنِفَْمْلا ليتل ُنوُكَيَف ؛ ِفاَنْديْسا
 ورقم

 ظن هيف اَذَهَو « هريع

 ٍهْجْوَأ ٍةَعَبْرَأ ىَلَع ٌريِسْفَتلا :َلاَق هنأ ُهْنَع ءاَج ٍساّبَع ُنْباَو

| 0 

 .هتلاَهَجِب دَحَأ ٌرْذْعُي ال ٌريِسْفَتَو - ب

 .ُءاَمَلْعْلا ةملخي رف د هو ج 9

 3 ريبيفن

 0 لالا ةملقي ا[ ةسقتو تنذ
- 

 اَل ام ِهِريِسْفَت نم نوملعي ءاملعلا تأ 2 و ءِنْيَلوَمْلا ْعَمْجَي ُلْوَْلا اَذَهَو

 00 57 ةيلتي ل ام هقدر «ْمُهَرْيَغ ُهُمْلْعَي

 :اكلتق الخ اَذَهَق : ٍريِسْمملا ىَنْعَمِب َليِوْأَتلا ُلَعَجَو [7 :نارمع

 حِجارلا ٍلامِتْحاِلا نَع ِظْفَّللا ُفْرَص َرْهَو :ِثِلاَّثلا ىَنْعَمْلاِب ُليِوُأَتلا اَمأَو

 ٍةَباَحَّصلا ٍدْهَع يف َفِرَع دعي ْمْل ٌحالطْصالا اَذَهَق «حوجْرَمْلا ٍلامِيْحاِلا ىلإ

 جالليشالا اَذَهِب ُملَكَملا َناَك اَلَو ٍةَعِبْرَأْلا ِةّمِيَأْلا اَلَو لب «َنيِعِباَّتلا اَلَو ل

 .اًذَهِب ٍليِوأَتلا َطْنَل ٌصَح مُهّْنِم اًدَعأ تْمِلَع اَلَو لب وَناَلَتلا ٍنوُرُقْلا يف اًنوُرَْم



 ُهَنَلك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 8
 هت” 7ك#7ل“ و تت تسا ؟1؟5ي-

 ُهَليِوْأَت ُمَلْعَي ال َهِباَشَتُمْلا َّنأب ٍةَنّسلا لهأ نع لْوَقْلا ةَرْوَُش ىَضَْما يِذّلَأَو

 رعُْمْلا ع ّنِم ِةَيِرَدَقْلاَو ةّيِوْهَجْلاك عب ٍلْهَأ ني ٍةَلِطاَبْلا ٍتاَيوألا وول اناا

 ٌلْصَأ اَذَمَو ِءِدِياَمْلا بأ ِنآَرُقْلا ل يف َنوُمْلُكَتَي َكَِلوُأ َراَصَف ءْمِهِرْيَغَو
 قولا ْمِهِليِوُأتَو َيِلْقَعْلا م ا َنآْرُقْلا َنوُرَسَقُي مُهّْنأ عَدبْلا ٍلْهَأِل ٌكوُرْعَم

 [:7١؟- "48 ]/1١1/
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 (نالاثمو «ةيآلا ةراشإ)
 هللا سدق ةيميت نبا مالسإلا خيش تعمس :ُهنَأُك مّيقلا نبا لاق قلنللا

 سايق باب نم هتراشإب ظفللا هيلع لدي ام '”اهنم حيحصلا :لوقي هحور

 .ىلوألا

 نأ [9 :ةعقاولا] 40 نورهطمْلا ل م سمي , الد :ةيآلا يف حيحصلاو

 :ةديدع هوجول ةكئالملا يديأب ىتلا فحصلا هب دارملا

 اذهو نويعلا نع روتسملا وه نوئكملاو (نونكم) هنأب هفصو هنأ :اهنم

 .ةكئالملا يديأب ىتلا فحصلا يف وه امنإ

 دارأ ولو «ةكئالملا مهو «©9 َتوُرَهْطُمْلا اَّلِإ هُمّسَمَي الط :لاق هنأ :اهنمو

 .نورهطتم نونمؤملاو .«نورهطم ةكئالملاف (نيرهطتملا) :لاقل نيئضوتملا

 نص يف 69 ُهركَذ لَم نق# :سبع ةروس يف يتلا ةيآلا ريظن اذه نأ :اهنمو

 لاق 15-١5[ :سبع] 46 7 م 010 ©9 مرهم ةرهطم رتعوفرم ()) قمم

 نورَهَطمْلا لإ نسمي اله :هلوق ريسفت يف تعمس ام نسحأ :هتطوم يف كلام

 .سبع ةروس يف يتلا ةيآلا هذه لثم اهنأ *©

 ةوبنلاو ديحوتلا ريرقت نمضتت ةيكم ةروس نم ةيكم ةيآلا نأ :اهتمو

 .(عماجلا) .تاراشإلا نم )١(



 بس | ريسفتلا لوصأ
 #1 7 2 ا 2 ل 7بلس

 عرف نم دوصقملاب قيلأ ىنعملا اذهو ءرافكلا ىلع درلاو عناصلا تابثإو داعملاو

 .فحصملا ثدحملا سم مكح وهو «يلمع

 لدت نكل :لوقي  هحور هللا سّدق  ةيميت نبا مالسإلا خيش تعمسف

 كلت تناك اذإ هنأل ؛رهاط الإ فحصملا سمي ال هنأ ىلع اهتراشإب ةيآلا

 ال نأ ىلوأ فحصلا هذهف ؛هللا ىلع اهتماركل نورهطملا الإ اهسمي ال فحصلا

 .رهاط الإ اهسمي

 الو ةروص هيف اًثيب ةكئالملا لخدت ال» :كَي يبنلا لوق يف لوقي هتعمسو

 لوخد نع ةروصلاو بلكلا اهعنمي نوقولخملا ةكئالملا تناك اذإ '”(بلك

 بلق يف هبرقب سنألاو هركذ ةوالحو هتبحمو َنْيَو هللا ةفرعم جلت فيكف تيبلا
 .ةحيحصلا ظفللا ةراشإ نم اذهف ؟اهروصو تاوهشلا بالكب ئىلتمم

 1١59/١ -١7١[ كردتسملا]
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 :نْيَكيَش ُبجوُت ُهَئاَحْبَس ُهناَيأ

 هْنََمَضَت ام َمَلْعَيِل اَهَرْيَدَتَو اًهَمْهَق :اَمُهْدَح

 تكيس اذإ هل َعوْضْخْلاَو هَنَداَبِع : يِناّنلاَو

 اَهْمَهْفَي ْملَو ُعِماَسلا اَهَعِمَس ولك ءاَذَهَو اَذَه ُبجوُي اَهُعاَمَسَو اها ُهَتواَلِت
 ٍدَحأ ُلكِل َّدُب ال لب ءاّموُمْذَم َناَك اًهيِف اَمب َلَمْعَي ْمَلَو اَهَمهَق وّلَو ءاَموُمْذَم َناَك

 [1 417/5 ل اب ِلَمَعْلاَو اَهِومْهَف نِم اَهِعاَمَس َدْنِع
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 عه -

 .(5 ١5 ملسمو لل يراخبلا هاور قد

 نم ريثكو «ةليبن دصاقمو «ةميظع مكحل لزنأ لب ءةدرجملا ةوالتلا لجأل لزنُي مل نآرقلا نإ ()
 - «حلاصلا فلسلا لعف نم اذه سيلو «هب لمعلاو هربدتو همهق نود نآرقلا متخ بلطتي سانلا



 هناي مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت عمرسلسسص

 (ءيدرلاو اهنم ديجلا ةيمستو ءريسافتلا نع مالكلا)

 لا ٍثيِدَحْلا ُلْثِم ٌةَريِبَك ةَعَظِي ٍتاَعوُضْوَمْلا ِهِذَه نِم ِريِسْفَّتلا يِف 63413 ]

 ُهَنِإَف ٌةَروُس ٌةَروُس ٍنآَرُقْلا ِرَوُس ٍلِئاَضَف يِف يرشخمزلاو ُيِدِحاَوْلاَو ُنِبَلعَتلا ِهيِوُرَي

 .مْلِعْلا ٍلْهَأ قاما ٌعوُضْوَم

 لقْنَي ٍلْيَل َبِطاَح َناَكَو نيدو ريح هيف ناك سفن يف َوُه ينل

 . عوْضْوَمَو ٍِفيِعَض ٍفيِعَضَو حيححَص نم ٍرِقَتلا ٍبْنُك يف

 ٍةَماَلَّسلا نَع ُدَعْبَأ َوُه ْنِكَل ةركيرعلاب ُهْنِم ٌرَصْنَأ َناَك ُهُبِحاَص ُيِدِحاَوْلاو

 ام

 ِثيِداَحَأْلا نِم م ُهَريِسْفَت َناَص ُهَنِكَل َيِبّلْعَتلا نم ٌرَصَتْحُم هَريِسْفَت يوغبلاو

 :ِةَعَدَتبْمْلا ِاَرآَلاَو ٍةَعوُصْوَمْلا
 ٍةَحيِرَّصلا ٍةَريِثَكْلا ثيِداحألا ُلْثِم ٌةَريثَك ٍريِسْفَتلا ٍبْتُك يِف ُتاَعوُضْوَمْلاَو

 ٌعوُضْوَم ُهَّنِإَف ٍةاَلَّصلا يف ِهمَئاَحب ِهِقُدَصَت يِف ليوا ّيِلَع ِثيِدَحَو ِةَلَمْسَبْلاِب ِرْهَجْلا
 [مه1/1] . مَلِعْل ٍلْهَأ يق ةاَمتاِب

 نيم ٌريثَك ايف ٍرِسْفَتلا َبُْك ِساّنلا نم ٌريثك اَهيْمَسُي يتلا ُبْدكْلا ِذَ 9141

 يأرلاب ِهِلَوُسَرَو هللا ىَلَع ُلْوَقَو «٠ ْمِهْيَلَع ٌةَبوُذُكَم ٍفَلَّسلا نَع ٌتاَلوُقْنَم ٍريِسْفّتلا

 .ِةَيبَدَأ ٍةَهْبُس وأ «ةّيِساَيِق ٍةَهْبُش ِدَّرَجُمِب لب ءّرَجُمْلا

 يك بِلا ني سابع نا نع للا نم رتلا بثت ف نأ مولغتد

 َموُقَتِل ِلْقّنلا حيحضت 7 ني ذب اَلَف هِرْيَغَو ِحِلاَص يبأ نت ع َيِبْلُكْلا ِةَ اور نِم اًريِثَك

 نت دمعت ريش ؛ُلْثِم لَنا اهيِف ُرّيَحُي يتلا ٍريِسَْتلا َبْيُك غج اَرُيْلَق ُةََجحْلا

 .هب لمعلاو ءمهبر مالك َمهف مهمه ناك نيذلا -

 © اريك اًمدكيْخأ هيف ْاوُدَجَل هللا ِرْيَغ ِدنِع ْنِم نك لو نايل َنورَبَدَتي أَ :ىلاعت لاق دقو
 .ا4؟ :ءاسنلا]

 <«( آَهْئاَمَقأ ٍبوُنُق َلَع ّمأ تاَءرْفْلأ َنوُربَنَسي القط :ٌةيآلا وْذَه ْتَّلد» : : ىلاعت هللا همحر يبطرقلا لاق

 51٠(. /8) يبطرقلا ريسفت . ُهاَنْعَم َفَرْعُيِل ِنآْرَمْلا يِف ِرْبَدَّتلا بوججُو ىَلَع 14 :دمحم]



 ل7 140 يب لللل 5-7 _-_-__-_  و و ريسفتلا لوصأ

 ِلِتاَقُم ٍريِسْفَت نَع ٌضْعُيْلَو داَنْسِإْلاِ ِفّلَّسلا َماَلَك هيف ُلُقنَي يِذَّلا يربطلا ٍريِرَج

 ع َميِهاَربِإ نب ِنَمْحّرلا لِبَعَو «َيِيْلَدْنأْلا دلخم نب يقب ٌريِسْفَت ُهَلْبَكَو «َيِبْلَكْلاَو

 ماَمِإْلا ٍريِسْفَت ىلإ ُدَعْصَي ل نإ ؛مِصرْيغَ يشكلا ديمح نب ِدْبَعَو :ٌَيِماَّشلا

 يذلا مننا نب اَمِهِرْيَغَو ءِلّبْتَح ِنْب دّمْحَأ ِماَمإلا ٍريِسْفَتَو ٠ هْيَوَهاَر ِنْب قاس

 ٍةَباَحَّصلا ٍراَنآَو لي ّيِبْنلا نَع ٍةَحِيِحَّصلا ٍريِساَمَتلاِب ٍضْرَأْلا ٍلْمَأ ُمَلْغَأ مُه

 يف َنيِعِباَتلاَو ِةَباَحَّصلا ٍراَنآَو ل َيِبَنلا ٍثيِدَحِب سائلا ُمَّلْعَأ مه اَمُك ءَنيِعِباَتلاَو

 001 . موُلْعْلا نِم َكِلْذ ِرْيَغَو َعوُرُملاَو ٍلوُصَأْلا

 َتيِداَحَأْلا ُهْنِم فّدَحو 'َييلعَتلا ٍريِسْفَت١ نم ٌرَصَتْحُم يوغبلا [ريسفت] مخل

 . َكِلَد َرْيَغ ءاَيْشأ ف َفَّذَحَو «هيِف يلا َعَدِبْلاَو َةَعوُضْوَمْل

 َيِبلعَتلا ّنِكل ؛ةَيبَرعْلاب ُهْنِم ُرَبْحَأ َوُهَو ءَئلّْنلا ُذيِمْلَي ُهَّنِإَف يِدِحاَوْلا» اّمأَ

 . ِهِرْيَغِل اًديِلْقَت اَمَرْكِذ نإَو عَدبْلا نم ٌةَماَلَس هيف هي

 ٌةَكيِلَج ٌدَياَوَق اًهيِف ٌريِجَوْلاَو ظيِسَوْلاَو ططِييَبْلا ُيِدِحاَوْلا ٌريِسفَتو هَريِسْفَتَو
 70 / تورت يا م م
 .اهريغو 00 ٍتالوفنملا نم ريثك ثغ اًهيِفَو

 ٍراَكْنِإ نِم ِةَلِزَتْعُمْلا ٍةَميِرَط ىَلَعَو ٍةَعْدِبْلاِب ٌوُشْحَم ُهُريِسْفَتَف يرشخمزلا اّمأَو

 لاو « تاماكلل ديرما هللا نأ ركتاَو ناآَرُقْلا ٍيقَْحب ٍلْوَقْلاَو َدَيْؤُرلاَو ِتاَمّصلا

 . ةَلَِتْعُمْلا لوشن م َكِلَذ ِرْيَغَو ءِداَبعْلا ٍلاَعْمَأِل

 ا ِباَتِكْلا ٍلُهَأ هَ ٍةَميِرَط ىَلِإ ُبَرُق أَو ريثكب ُهْنِم ٌرْيَخ َيِبظْرُقْلا ٌريِسْفَتو

 ان ىلع لوفي ذأ ديال كلكلا قع نيك نأك نإ عّدبْلا نِم ُّدَعْبأَو

 :ةن ىخ يو لك ءاطغإو اهي لذعلا كح نك

 هيف

 ٌدَعْبَأَو ءاَنْحَبَو اّلْقَن ٌحَصَأَو يرشخم زلا ٍريِسْفَت نم ٌرْيَخ َةيِطَع َء ِنْبا 007
 هد و و ا“ عمو ممل ملاعب" 9
 ِهْذَه ٌحَجْرَأ ُهَلَعل لب ؛ريثكب هْنِم ٌرْيََح ّوُه لب «٠ ءاَهِضْعَب ىَلَع َلَمَتْشا نِإَو عّدبْلا نَع

 2و

 مدد متر .اَهْلُك ِوِذَه نم ّحَصَأ ريرَج نبا نيبمفت نيل ؛ ريِساَفَتلا

 00 يه م ع 0 ماع ا 3 ًَء هر ع قع

 َسْيَل لب ءِريِساَمَّتلا ٌحَصَأ نِم ٍدِماَجُم نَع حيجت يبأ نبا ُريِسْمَت /5ة15]



 2 مالسإلا خيش لئاسرو ٌخواتف بيرقت ص 9

 لا م1 دهام

 ُهَمِقَأ ٍساّبَع ِنْبا ىَلَع فَحْصُمْلا تْضَرَع :ُهلوَك َوُهَ ةقَدَصُي اعُدْعَم مث

 [ 01 . اَهْنَع ُهْلَأْسَأَو ةيآ ّلُك َدْنِع
 ه2

 (اضيي هيفعي ريدي اركلا

 ِساّبَع ننال امك ُهَنِإَ ءاَضْعَب ُرْسَفُي ُهَضْعَب َدَجَو َنآْرَقْلا َرُيَدَن نم 548

 «ناَنَن اًهيَِمتمط :ٌريِسْفَت َوُهَو لاما ماَسْقأْلا ىَلَع لِمَتْشُم :يبلاولا ةَياَوِر يف
 .[77 :رمزلا]

 . ")همِلَكْلا َعِياَوَج تيِطُأ» :هلكب َلاَق اَمَك ءاَعِماَج هللا ُباَتك َءاَج اَذَهِلَو

 يِناكَمْلاَو ؛ٍلاَئْمَأْلا يِف ُنوُكَي ُهُباَسَّتلاَف قات اًهِيَتَتُم اًبتكط :ىَلاَعَت َلاَكَو

 [هلل_ 0/13 .ماَسْقَأْلا يف
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 - ا ا سس تنسب يعل

 ةحتافلا ةروس

 هللا سّدق  ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق :هللك ميقلا نبا لاق م5555]

 يف هتيأر مث هتاضرم ىلع نوعلا لاؤس وه اذإف ءاعدلا عفنأ تلمأت :- هحور

 .[5 :ةحتافلا] 4( َتييِعَتَف َكاَّيِإَو دبَعن َكاَّيإإ»8 :يف ةحتافلا

 ه«دبعن َكاَّبإ :لوقي  هحور هللا نيل < مالعألا خيش تعمس ام اًريثكو
 .ءايربكلا عفدت 46 ٌتيِمَنْف َكاّيِلَو ُدَبعَن َكاَيإ 8و «ءايرلا عفدت

 هللا لوقي ةيهلإلا راثآلا ضعب يف :لوقي ِهْنأك ةيميت نبا مالسإلا خيش تعمسو

 175/١[ كردتسملا] .«هتمه ىلإ رظنأ امنإو «ميكحلا مالك ىلإ رظنأ ال ينإ» :ىلاعت

 َلطرَصلا ةدهأ» :ٍةاَلَص ّلُك "”[يف] َكوُمَت ْنأ : ىَلاَعَت هللا اَنَرَم أ 754]

 َنيِآَصلا الو ْمهْلَع بوُصْعَمْلا رع ْمِهْتلَع تمعن يبا طرص ©) َمِيِقيْسْل
 .[ا/ 5 :ةحئافلا] 40

 .هفالخب َنوُلَمْعيَو َّقَحْلا َنوُمَلَْي َنيِّلا مُه :ّْمهْيَلَع ٌبوُضُعَمْلا
 .مْلِع ريع هللا َنوُدبعَيَنيِذَّلا هاف

 نِم َوُهَف َةَنْسلاَو ٍباَتِكْلِل َتِلاَخُم انآ بلع هكا و انو ُهاَوَه َعَبْتا نَمَك

 .(مُهْيَلَع ِبوُضْغَمْلا»

 ]40/٠١[ .«َنيَلاَضلا» نم م َوُهَف َكِلَذ َذ ُمَلْعَي ال َناَك نإو

 ليلدلا ةماقإو )١8٠/١(«: ىربكلا ىواتفلا نم تبثملاو ءلصألا يف سيل نيتفوقعملا نيب ام )١(

 .(578/1؟) ليلحتلا لاطبإ ىلع



 ُهْدَكَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت # بور ا
 0 7 7 ب7 بحب تحج ٠

 :ةحتافلا] 40 َميِقَنْسمْلا رص انيهأ# :هلوق يف مهضعب لوقي 75455
 مث !؟ىدهلا بلط يف ةدئاف يأف ؛ميقتسملا طارصلا ىلإ َيِدُه دق نمؤملا 7

 ىتح مل :مئانلل برعلا لوقت امك ىدهلا ىلع انتبث دارملا نأب مهضعب بيجي

 :مهضعب لوقيو ءموزلملا فذحف «ىدهلا انبولق مزلأ :مهضعب لوقي وأ «كيتآ

 يذلا ميقتسملا طارصلا مهروصت مدعل ؛لاؤسلا اذه نودروي امنإو «ءىده يندز

 هللا ىهن ام كرتو «هب هللا رمأ امب لمعلا هب دارملا نإف ؛هيلإ ةيادهلا دبعلا بلطي

 ىتح اًيدتهم نوكي الو ءدعب لصحي مل ملعلاب لبقتسملا يف لمعلا نإف

 نع لوزي لب لبقتسملا يف ملعلا لصحي ال دقو «ملعلاب لبقتسملا يف لمعي

 اذه ىلإ نورطضم مهلك سانلاف «لمعلا لصحي ال دقف لصح نإو .«بلقلا

 ءاعدلا نم ءيش ىلإ اوسيلف «ةالص لك يف مهيلع هللا هضرف اذهلو ؛ءاعدلا

 قزرلاو رصنلا لصح ميقتسملا طارصلا ىلإ ىدهلا لصح اذإو «هيلإ مهنم جوحأ

 [لداه 1 ]١5/36 .ةداعسلا نم سوفنلا بلطت ام رئاسو

 ُكِلَم ُهَّنأ َعَم [4 :ةحتافلا] 469 نبدأ موي ِكِلدَم» :ىلاعت ُهَلْوَق رت لكك 1
 اينُدلا امك ءٌمطَأْلا م َوُهَو ةَعَراَتُم هيف ٌدَحَأ يِعّدَي اَل ِنيّدلا َمَْي َنأِل ؛اًيَْدلا

 :ٌنيَّدلاو ءٌعِجْرَي مب ْرَظْئَيْلف ٌّمَمْلا يف ُهَعَبْصِإ ْمُكَدَحَأ ٌعْضَي . هيام الإ ٍةَرِخآلا يِف

 [51/5] .ِداَبِعْلا ٍلاَعْفأ ٌةَبِقاَع

 ه2 2

 ةرقبلا ةروس

 ال ٌمْرِذُت مل مأ ْمُهَتَرَدْنأَ ْرِهِتَلَع ٌءآَوَس اوُرَمَك تذل َّنإ#» :ىلاعت هلؤق 5

 : نْيلْوَف ةيآلا ِهِذَه يف ِساَّنلِل َّنِإَف 5 :ةرقبلا7 2(4) كوم

 اوُرُكْذَي ْمَل َنيِرَسَفْمْلا نِم ٌةَفِياَطَو . .اًرِفاَك ُتوُمَي نَمِب ٌةَّصاَح اَهَنَأ :اَمُهَدَح

 . ّيِزْوَجْلا ٍنْباَو يوغبلاو َيِبلعتلاَك ِلْوَقْلا اَذَه َرْيَغ



 2 كك ئ 2

 ُهَمَدَعَو َراَدنإْلا َّنَأ اهب ُداَرُمْلاَو ءاَماَضَتْقُم ىَلَع َةَيآلا َّنأ :يِناَنلا ُلْوَقْلاَو

 لْعِم َليِق اَمُك هيف ُرْثَوُي اَلَو ُراَدْنِإْلا ُهْعَمَْي ال اًرِفاَك ماد اَم ٍرِفاَكْلا ىلإ ِةَبْسّنلاب ٌءاَوَس

 .ِناَميِإْلِل ِةَبِح ٍةَبجوُم ريغ م ِتاَيآلا يف َكِلَذ

 «َنوُممْوم ال وَ نع ُرُدْنلاَو تيل ٍتَحَن امو» :ِهِلَْف يِف اَمُهَنْيَب َْعَمَْج 4-5 2 م م د2 صر "2 مو مول مصاص د دَقَو

 .ةَمُكِحْلا ُهْعَمْنَت اَذَهَك ءدب َلِوَع َّقَحْل فرع اَذإ نَمِل تالاف ٠ هربا
2 

 هوُعْذَي يِذَلا ِباَذَعْلاِ ُرَدْنَيَف 1 نوف هلو حلا ٌفِرْعَي نَمِل ُراَدْنِْلاَو
- 

 ٍةَطِعْوَمْلا ىَلِإ جا اسي يذلا وُ اَذَمَو ءِباَذَعْلا ُفْوَح َوُهَو ُهاَوَه ٍةَمْلاَحُم ىَلِإ

 .نَسْحَأ ىِه يتلا ُلَداَجْيَق ِلَدَجْلا ل ُجاَتْحَيَم َّقَحْلا ُلَبْقَي ال ُرَخآَو ءِوَنَسَحْلا

 ٌلِعاَف ُهَل :سنجْلا اَذَه نِم َناَك ام ُلُكَو ءُداَشْرِإْلاَو ُميِلْعّتلاَو اَعُذلاَ
6 

 َناَك اذِإَف ءُعِمَتْسُمْلا َرُهَو ُلِباَق ُهَلَو ةَراَذّتلاَو ىَدُهْلاَو مَلِعْلاِب م اكل

 نكي ل نَِو ُماَتلا قَدُلاَو مالا ُميِلْعَتلاَو م ُماَّيلا ُراَدنإْلا لَصَح الباك ةيكْسمْلا

 وُحَنَو ْغْضُي ْمَلَق هتْبَطاَحَو ءِدَتْهَي ْمَلَق هت 0 َمّلَعَتَي مَلَق هتّلَع :َليِق الباك

 . ٌكِلَذ

 نَم يِدََْي اَمّنِإ ءاَذَه نم َوُه ١[ :ةرقبلا] نِّتل ىَده» :ِنآْرُقْلا يف ُهَلْوقَ
 .ٍدَحأ لك ال َنوُقَتمْلا مُهَو ءاَدتهالا ُلَبَْي

 نكل ءاَراَفُك اوُنوُكي دق لب ءْمِهِئاَدما َلْبَق َنيِقَتُم اوناَك مُهّنأ ُاَرْمْلا َسِيلَو
 ىتل <

 . اًيقتم ناك نِم هب يِدَنْمَي امن

 .ٍنآْرَقْلاِب ىَدَتْما هللا ىَقَنا ىقثا ِنَمَق

 ّيَحْلا َّنِإَ مالا َراَذْنِإْلا 2/0 :سي] 4ايَح نك نم ٌرِذَدِإ» :ُهّلْوَق اًذَكَمَو

 .َراَذْنإْلا اوُلبْقَي ْمَل مُهَف 1/١ :سي] «ترفكْلا َلَع ُلْوَقْلا ٌنيوإ» :َلاَق اَذَهِلَو لبق

 00 «[165 :تاعزانلا] 49 اَهنَمْ نم ٌرْذَنم تأ آمنِإ و هلو ُهَلْتِمَو

 هب ّلَض نَم َلُك :ْيأ ؛[51 :ةرقبلا] 4َنِقِسَتْلَ اّلِإ هيب لضم امر :ُهّلوَق
 .َكِلَذ َلْبَق اًقِساَك َناَك هل سيل «ٌنِياَ هن هب ُضَب نم مك َوُهَك ءٌنياَ



 00 مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ---

2 

 َمَتَح نَم :ٌريِدْقَتلاَو ءِباَبْلا اذه نِم 17١[ :ةرقبلا] مارت َنِدْلا ٌءإ» : ُهَلْوَقَ

 وه ُهَرِذْنت مل ْمَأ هتز َلْبَأ َكِيَلَع او َوَسُف ٌةَواَشِغ ِهِرَصَبَو ِهِعْمَس ِهِعْمَس ىَلَع َلَعَجَو هب ا

 .َكِلَذَك ماد اَم : يأ مو ا

3 

1 
 23١ ١7[. :ةرقبلا] *09 كورن ل نككو ٌنوُدِيْفْمْل مه مُعَنِإ 0 6 0

 ب - | ام ٍراَكْنِإب َرْسُق « توخي ير ُُس ا : مُهلْوَقَو

 . حاَلّصلا هب هب دِصْقَنَو و ٌحاَلَص ل يلا نأ رسفو

 اَذَه َنوُلوُقَي مُهّنِإَف ؛ٌقَح اَمُهاَلِكَ ءِساَّبَع ِنْبا نَع ىَوْرُي ِنْيَلوَملا اَلِكَو

 دطاَوَب ىَلَع ِْلكَي ْمَل نَمِل :َلَوألا َنوُلوُقي
 ِاَوَب ىَلَع َعَلٌطا نَمَِو ْمهِسْقْنأل : يالا َنوُلوُقيو

 ام ٍفاَلِخ َراَرْسإ ْمِهِلاَعْفأ ٍةَلْمجج نم نإ ؛َكَرَأْلا ُكَراَنَتَي َيِناَنلا َّنِكَل
 اًحاَلَص اَذَه َنَْرَي مُهَو ؛َنوُرِهْظُي

 ومني ال صلو وديفعلا ْمُه ْمَُنِإ آَلأ» :ِهِلْوَق يِف ليِق ِنْبَلْوَمْلا ٍلْجَأِلَو
 0 اَل ٌّداَسَ ُهوُلَعَك اَم َّنأ َنوُرْعَْي ال :ْيأ 49

 اَسْق ىَلَع ُهين ُمِلظُي هللا َّنأ َنوُرْعْشَي ال :َليِقَو

 يالا ظن هيَلَع 0 اَمُك ُداَرُمْلا َوُهَف َيِناَنلا ُلَواََتي ُلَّوَأْلا ُكْوَقْلاَو

 [45 - م"



 حلا را

 اَكَماَء ُلوُقَي نم الأ َنيَو» :ِهِلْوَق يِف َنيِقِفاَنُمْلا 0 ُدِئاَع ُريِمَّصلا 6555+ ]

 َّناَك نَم ُلَواَتَتَي ٌّقَلظُم اًذَهَو «[4 :ةرقبلا] 00 هنمْؤُمي مُه اَمو رنيآلا ويلي هَل

 [4 /0] . ْمُهَدْعَب دب وكيس و

 َنوْكَي القز هر ْمُكَمِوجُم 00 ةهلرق يق 0
 رثكأ هلاق دق عطقنم 16١[: :ةرقبلا] «ْمُجْنِم اونلط ترِدلا الإ ٌدِّمُح لَع سائل

 .عطقنم هلبق ركذ امم هؤانثتساف هل ةجح ال ملاظلا نأ ههجوو «سانلا

 وه لب .عطقنمب ءانثتسالا سيل :لوقي ةيميت نبا مالسإلا خيش تعمسو

 ةجحلا نأ اونظ ثيح هعاطقناب اومكح نأ مهل بجوأ امنإو «هباب ىلع لصتم
 .قحلا ةحيحصلا ةجحلا اهب دارملا انهه

 :ناعون هللا مالك يف ةجحلاو

 هياء انجح َكْلَيَرِد :هلوقك ؛ةحيحصلا قحلا ةجحلا :امهدحأ أ
 ةادوعم يد

 4 دل «ةفيبلا علل هيي لقط :هلوقو ءاه* :ماعنالا] «:فِمَوَك َلَع يهز

 لَقَف كوجاح ني ال لا ا

 ٠١[. :نارمع لآ] هدي َىِهْمَ تملأ

 5000 وعم

 يف اذهو 16١[« :ةرقبلا] ذبح ْحُحَتْلَع سائل َنْوْكَي اَكلط :هلوق نم نيملاظلا ةجح
 .قيقحتلا ةياغ

 الئ# ةضحادلا ةلطابلا ةجحلاب كيلع نوجتحي نيملاظلا نأ :ىنعملاو

 [١1الال ١75/١ كردتسملا] 16٠9[. :ةرقبلا] ؟ِنَوَشْحََو مهو

 :ميقلا نبا لاق ء[555 :ةرقبلا] ميلا علا َوْه الإ هكر 5[ هنلط ؟ ك5 ]]
 ةايح يف ميظع ريثأت مويقلا يحلا :امهو نيمسإلا نيذهل :اًموي انخيش يل لاقو

 [١ا/ا//١ كردتسملا] .مظعألا مسالا امهنأ ىلإ ريشي ناكو بلقلا

 .(عماجلا) .يليهسلا مساقلا وبأ (



 ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 0-7

 اَمَّنِإَو ءٌيِسْرُكْلا ةْيآ ُهْئئّمَضَت اَم ْتنَمَضَت ٌةَدِحاَو يآ ِنآْرُقْلا يِف َسْيَل ةقننم ١

 .ةَّدِجاَو َةْيَأ ال ِتاَيآ ُةَّذِع َّدِع ِرْشَحْلا ٍةَروُس ٍرِخآَو ديوخلا 4و ٍلَّوَأ يف هللا َرَكذ

 د وي يَبياَحُي ُهوُمَحُت وأ ْمُكِْشَأ : اَم اوُدْبُت نإوإ» :ىَلاَعَت هلْؤق 89

 َلاَق دق َناَك َنِإَو نال[ ول رو قي توفر كي نمل نيف

 يِف َرْه اّمِم مَعَ ٍفَلَّسلا ٍناَسِل يِف ُحْسّنلاَق . .ًةَحوُسْنَم ين .بلكلا نم ٌتباَط

 وأ ٌماَعْلِل اًصيِصْخَت َناَك نو اًمَلْظُم ِةَلاَلَّدلا َعُفَر ِهِب َنوُديِرُي «َنيِرْخَأَتُمْلا ٍناَسِل

 . ْمِهِفْرُع يف َفوُرعَم ره امك ءَكِلذ َريغَو ٍنظْملِل ادي

 ال» :ُهَلْوَف َيِهَو اَهَدْعَب يتلا يكل اين َحِساَّنلا 0 اَهْحْسَنِب َنوُلِئاَقْلاَو

 .[181 :ةرقبلا] 4انهَعْسُو الإ اًسْنَن ُهَلأ كْلَكم
 هم و مكين يشأ خ4 ام أوُدَبُم نإو» :ُهَناَحْبُس ُهَلْوَق َّنَأ رمألا ٌةَقيِقَحو ري حد

 اَلَو وب ٍةَبَساَحُمْلا ىَلَع َّلَد لَب «؛َكِلَذِب ٍةَذَحاَؤُمْلا ىَلَع َلُدَي ْمَل 0284 :ةرقبلا]

 عوالم . َتَقاَعَي ْنَأ ٌبَساَحُي ِهِْنْوك نِم مرْلَي

 ةَيآلا «.ةثكيلخ دب تططلو ٌدصنيَس ب لج» :ُهْلْوَق كل

 ١ :ةرقبلا]

 .ِبْلَقْلاِب ظيحُت ُتوُيَذلا َيِه :ٌدِهاَجُم َلاَق

 َتِكن ُدْبَعْلا َبَنْدَأ اذإ» : حيحّصلا ِثيِدَحْلا يف امك ؛ٌحيِحَص نهاجم لوقو

 اًمْيََو اًعْبَطو اَنْيَر : نكس ملقلا نتكي قزلاو علا . . ."0«كاَْؤَس ٌةَتكُن ِبَلَق يف

 .ِهْيَلَع َّرَصَأ اَم اَذَهَق ِءَكِلَذ وُحَنَو 0

 امي لْسَبْلا َوُه اَذَهَو ءُجوُرْخْلا ُهْنِكْنُي الق ءوب اًهَقاَدْحِإ ٍةَئيِطَحْلا ٌةَطاَحِإَو

 ٌدْيَك َيِصاَعَمْلا َّنِإَف ؛ِنْيَراَّدلا يِف اَهُتاَجَن هيِف اّمَع ُسَبْحُت :يأ ؛"ةهُسْفَ ْتَبَسُك

 )١( ملسم هاور )١545(.

 )١( .«ْتَبَسَك امي ْنْقَن َلَسْبُي نأ وب ٌرْكَدَو» :ىلاعت هلوق يف



 320 يسفتلا

26 
 ٍلاّمْغَأْلا ٍراَمِث يْنَج نَعَو ءِديِحْوَّتلا ٍءاَضَف يِف ٍناَلَوَجْلا نَع اًهِيِحاَصِل ٌسْبَحَو 0-4

 ا

 ءاَقَلظُم ُبْذَعُي ِةَريِبَكْلا بِحاَص َّنِإ :ُلوُقَي نَم ِةَنّسلا ىَلِإ َنيِبِسَتُْمْلا َنِمَو

 اَذَه ىَّلَعَو ءِتاَكيَّسلاَو ِتاَنَسَحْلا ُنِزَي + تاهت هللا نأو «ةفذاش ىلع نورتكألاَو
00 

 رولا ىَنْعَم َّوهَو «ةئسلاو ُباَتِكْلا ََّد

 ٍبوُسْكَمْلا َنْيَي َرَياَع ُهَئاَحْبُس ُهْنَأِل ؛ٌرَهظَأْلا َوُه ِكْرّشلاب َةَْيَّسلا َريِسْفَت َّنِكَل
 هب ٌتطاَحَأ كنّشلا ْرْيَغ اًياَطَح ُهَل ٌكِرْشُمْلاَو ءٌرياَعُي ْمَل اَدِحاَو َناَك وّلَك ءِطيِحُمْلاَو

 [غ4- :8/14] :اهنم تي مل هنأل

 ْنَم َتِدَصلاَو ئردصَتلاَو أوُماَه تلو اوما َنِلا َّنإ» :ىلاعت ُهْلْوَق 555+ ]
 الو َميِلَع ُفْوَح الو ْدِهْيَر َدنِع هرب ْمُهَكَك اًَحِلَص َلِيَعَو آلا ٍرْوَلآَ لأب مَ
 نيلدألا نم و َةَداَعَّسلا لْهَأ هَناَحْبَس َفَصَو «[57 :ةرقبلا] 49 َتْوَرَع ْمُه ف

 ءِضْفاَتَت ٍرْيَع ٍرْيَغ نِم ٌهاَنْعَم هب ُفَرْعُيَو ْطْنْنلا ِهْيَلَع ُلُدَي يِذْلا َوُهَو «نيرخآلاو
2 

5 

 .ٍفّلَّسلا َدْنِع كوُرَدَتْلا َّوهَو ءاَهمَدْعَب اَمِلَو اَهلْبَق اَمِل ِةَبِساَنَمَو

 اوُطِلْعَف صاح ِهِل ٌدَّمَحُم مِهْيَلِإ َتِعُب نَمِيِف َةيآلا نأ :ٍساَّنلا ٌضْعَب َّنَطَو

 [14- 3 .ٍةَضِقاَنَتُم ٍلاَوْقَأ ىَلَع اوُقَرتفا م

 :ُلوقي ثيَح نيو َيْرَحُم ىلإ باتكلا لخأ ني مد نم هلام نذل

 نم ُةوُفِرَحي دم هل َملَك نعم ؟ َمُهْنَم ُقيِرَف ناك دك و كل ْاوُيِمْؤُي نأ َنوُعمظنأ#»

 2 وك م

 ْمُهْضْعَب َح اَدِإَو انماَد أولا أوُنَماَء يد وقل اَدِإَو 09 تروُملكي 0 ةولقع ام ٍدَعَب

 اك 00 دنع وب ْموُجَآَحُِي كِيلَع هلأ حَشف امي مُهْودَحَْأ ولاَ ٍضْمَب ل
 توُملمي ال َنْويَبُ) متو © َنْوِلُي اَمَك تك 0 نأ َنوُمَلَعَي اَلَو 6

 00 كك ةيت دل اخ © لإ ا

 ومد 5 رع علل

 را ل ا .[ 784 -اط/م 5 كي امي مُهَل ليو



 ُهْنَأَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 8س.
 ا ٠ 2 هس

 ٍراَبْخَأْلا نم اَهِوْحَنَو ِتاَمّصلا ِةَنُسلاَو ٍباَتِكْلا صوُصُن يف َنيِفِرَحْنُمْلا ا ا

 لكي ُلوُسَرلا ُهَتَبْنَأ اَمِل َنوُفاَتلا مُهَو ىَنْعَم اّمِإَو الكفل ام هنري ٌمْوَق -أ
 ه2

 . عْمّسلا ىَلَع يِضاَقْلا حي دِرَّصلا ٍلْقَعْلا ُبَجوُم اَذَه نأ َنوُعَّدَيَو ءاُليِطْعَتَو اًدوحج

 مُهَف ..اَهاَنْعَم َنوُهَمْمَي ففي ا «ٍصوُصُنلا ةَداَلِت ىَلَع َنوُديِزَي ال ٌمْوُقو - ب

 .«َنوُبظي الإ ْمُه نإَو» ةَواَلَي :يأ ؛4«َناَمَأ دَّلإ بتكلا توُمكتي الذ

 اهنلَع كلذ :يوضتلا ْنأَو ٌةيبِد اَهّنِإ ولو اَموُلُع ٌماَوْقأ ٌتنَصُي ّمُث - ج

 َباَتِكْلا َنوُبْتْكَي َنيِذَّلا ِءاَلُؤَهَف للا باتكل اهَيَمَلاَحُم َعَم ؛هللا ُنيِد َيِهَو َنْفَعْلاَو

 . وجل نم وجو هلا دنع نم َوُه َوُلوُقَي مث مهين

 ” هي ُتاَيآلا ِهْذَه ْتَلَمَتْشا فِيَك ْرّبَدَتَ

 مم كَيلع هَ هلأ حَتف ف مونِدَحمَأ دحعأ# :كقلوأ هن َةفِص يِف لونك

 هراقك 3 0 8 ا ٌصوُصُنلا ُمُتْكَي نَم م ُلاَح «دكَيَر

 ُوُمَتَكَل ٍارقلا دامك: ميكا وّلَو هلك ٍلوُسّرلا نت ِةَروُنأَمْلا ِثيِداَحَأْلا ِةَياَوِر نم

 نَع َساّنلا َنوُضَوَعُيَو ُهْنِم ِةطَبْتَتْسُمْلا موُلُعْلا نِم ِهِتَلاَلَد وُجُو ُهْنِم َنوُمْثْكَي مُهّنِكَل
 آلا 14 .هللا ِدْنِع نِم ُهَنَأ ىَلِإ ُهَتوُفِيِضُيَو ءْمهيِديأب هنوُبتكَي اَمِب َكِلَ

 :ةرقبلا] َةَيَآْلا <ّلَتتْلا يف ٌصاَصِقلا ْمدلَع بيك» :ىَلاَعَت هلؤَك يِف 75ه
 :ِناَلْوَق ء[ل

 اَنِق َنْيَََِتْفُمْلا ِنْيَتَمِياَطلا َنْيَب ُنوُكَي ىَلَْمْلا يِف ّصاَصِقْلا َّنأ :اَمُهُدَحَأ

 هللا 7 ٌءاَسِنَو ٌديِبَعَو ٌراَرْخَأ ءاَلُؤَه نِمَو ِءاَلْؤَه نم ُلتْقُيَف ؛ةّيِلِجاَجَو ٍةّيَِصَع
 يب وأ رة و ا اق نأ ِنْيَمُمِياَظلا َنْيَب ِلْدَعْلاِب ىَلاَعَت

 ةَصاقُمْلا دقي َدْعَب ٌءْيَش ٍنْيَتَمِئاطلا ىّدخإل َلَضَف ْنِإَف ِدّْبَعِي ٍدْبَعَو ارا

 .ِهِرْيَغَو ّيِبْعّشلا ُلْوَق اَذَهَو ءْناَسْحِإِب اَهْيَلِ ىّرخألا دَوُتْلَو ءِفوُرْعَمِب ىَرخألا

 .لْثقْلا َكَدَب هيدا ذْحَأ َوْهَو هُدَوَقْلا َوُه صاَصِْلا َّنَأ :يِناّنلا ُلْوَقلا



 مع يسفتلا

 ب ”:5ري

 نسال فتكا ةنعلاو كلان كلا كفي نأ لولا ادع قلع ةاَرْعْلاَو

 . ىتنألاب
- 

 0 ُيِيِفاَّشلا َكِلَذ َرَكَذ دَقَو 2 0 5 اذَهَو

 ا َرحْلا ا نأ ىَلَع دّمْحَأَو ٌيِعِفاّشلاَو ُكِلاَم ٍباَحْضَأ ْنِم ةَمِئاَط اهب جَتْحَيَو
 :إق ٍةَأْرَمْلاِب ِهْيَلَع َكِلَذ ضُقَْيَف [178 :ةرقبلا] «يتلا 3 : ِهِلْوَقِل ؛ دْبَعْلاِب ُلَعْفُي

 َذَه اّلِإ او ْرْكْذَي ْمَل َنيِرْسَمْمْلا نِم ٌةَمِياَطَو 114 :ةرقبلا] 65 دال قنا :لاق

 َمْعَمْلا َّنِكَل ؛ٌتاَلاَكْشإ ُهْتمِرَل ة ةيآلا ُرِهاَط َلِعُج اَذإ ُهَّنِإ :ٍلوَمْلا اَذَه ىَلَعو

 ُداَمَتسُي لوألا ٍلْوَقْلا ٍناَلْخِب] ؛ِهْيَلَع َلاَكْشإ اَلَو ُهاَضَمْفُمَو ِةَيآلا ُلوُلْدَم َوُه ينل
 نم ٌرَهظَي ُهاَنْرَكُذ اَمَو ءىَلاَعَت هللا َءاَش نإ ه ِهْيَلَع ةيئئَس امك لا ََلاَلَد نم

 علف
 .موحو

 .كلذ ليوأت يف ليوأتلا لهأ فلتخا :لاق ثيح هلك يربطلا ريرج نبا نيلوقلا نيذه ركذ )١(
 نم هيلع هيخأل ناك بجاولا نم ءاملظ لتقلا نم هل كرت نمف :هليوأت :مهضعب لاقف

 يفاعلا نم ٌعابتاف  «ءيش هيخأ نم هل يِمُع نمف» :هللا لاق يذلا ءيشلا وهو - صاّصقلا
 . .ناسحإب هيلإ كلذ هنع ٌروفعملا نم ٌءادأو «ةيدلا نم هلّيق هل بجاولاب لتاقلل

 ىنعم :اولاقو .ةيقب هل ٌتيقبو «لضف هل لّضَف نمف ««يفُع نمف» :هلوق ىنعم نورخآ لاقو
 وأ لتاقلا هنم عابتاف ءهتحارج شّْرأ نم وأ «ءيش هيخأ ةيد نم :«ءيش هيخأ نم» :هلوق
 نم هل هلبق يقب ام هيلإ حراجلا وأ لتاقلا نم ءادأو «فورعمب هلبق كلذ يقّب يذلا حراجلا

 .ناسحإب كلذ

 يف ٌصاَصِقْلا كلَ َبيُك مَ نذل ايي :هلوق : ينعأ تلزن ةيآلا نأ معز نم لوق اذهو

 «مهنيب حلصُي نأ لك هللا لوسر رِمأف لك هللا لوسر دهع ىلع اوبراحت نيذلا يف «لتتلآ
 .نيرخآلا لبق مهل يق نإ لضفب ضعب ىلع مهضعب ٌدرْيو نفعب نمي مهنفعي تايذ عاقب
 نم ةرثكلا :ىلإ - عضوملا اذه يف  ؛«وفعلا» ليوأت اوِهَجَو لوقلا اذه يلئاق نأ بسحأو

 هل رثك نمف :مهدنع مالكلا ىنعم ّنأكف 6 :فارعألا] كوت ٌّيعِح :هركذ ىلاعت هللا لوق
 78/٠(. "55/70 يربطلا ريسفت .لتاقلا هيخأ لَبِق

 يناثلا لوقلا وه لوألا لوقلا لعج هنأ وهو ءاّريبك الالخإ ىنعملاب لحي أطخ لصألا يف (؟)
 .اذه ىلع هّبن اًدحأ رأ ملو «سكعلاو

 .ملعأ هللاو .اهل ىنعم الو ءةمحقم ةرابعلا هذه نأ يل رهظي يذلا



 ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت رو ا
 022255522225552 لا اا

 ا ا دعا دا 0 ةعمسمم را 1 ب 2 تم 5

 ردصم :صاصقلاو 6 لْثَعلا ىف صاصقلا 3 بنك و :لاق هن

 معرب

 :اًمدَحَأ

 يا يع ع يت يع ع اس ةفاضقلاو ةوحالاب اهقنخأ نتقذلا ةظاقن ةنيز: :اضاققو هع
 ةَصاَقَم هّصاقي هّضاق

 م

 ِءاَلْؤَه ُصاَقْيَف ُيِبْعَّتلا َرَكَّذ اَمُك ىَلْتَق ُعيِمَجْلا َناَك اَذِإ ْنوُكَي اَمَنِإ ىَلْتَقْلا يِف

 ال ُلوُْقَمْلا اَنُهَف ءّتّيَم ُلوَُْمْلاَك اُلجَر ّلُجَر َّلَتَك اَذِإ اّمأ ءىَلْيَمْلا ِءاَلُؤَهِب ىَلَْمْلا
 .ِرْيَغ ال ٍِلِتاَقْلا ٍلثَق نم َنكَمُي ْنَأ صاَصِقْلا َّنِكَلَو «وبف َةَّصاَقُم “أ

 نأ ُهل يِلَوْلا لب ِءاَصاَصِق َوُه َسْمَل ّيَِوِْل ٍلِاَلا ِداَيِقْلا ٌسْفتَك : اًضْيأو
 ةلَْمب َوُهَو دوي َيِلَوْلا ّنِ اًدْوَق اذه يمس اَمّنِإَو ءٌصَعْفَي ال ْنأ ُهَلَو ءٌصْقْفَي
 . يِرَتْشُمْلا ىَلِإ ٍةَعْلُسلا ميِلْسَ

 (َيِفُع) ُظْنَل 2100+ :ةرقبلا] هَيَع وِ نب دل قع نصه :َلاَك هنأ :ُتِلاَذلا
 اَذَهَو (اَنْيَش) (اَمَع) :ْلُقَي ْمَلَو (ْئَش) (َيِفْع) :َلاَق ُهَنِإَك ؛اَيَدَعَتُم َلِْعُتْسأ دق اَنُه
 «ومملا ٍلُك َنوُمِفَ ادام كتولعستو : ىَلاَعَت َلاَق اَمُك ءلْعِفْلا يِف ُلَمْعَتْسُي امن
 ُيِلَوَق ؛لِتاَقْلا نَع تْؤَمَع :هيِف ُلاَقُي َكاَذَق لْيَقْلا نَع ُدْفَعْلا اَمَأَو «[519 :ةرقبلا]

 ؛ةيَش هَل تي مق ءةيذلا ديو لئلا نع رقي ذأ نيب :يتريج نيب لوثقملا
 .لْثَمْلا نَع اَمَع َوُه لب

 َكَرَت :ْيأ ؛هيجأ م5 نِم :ْيأ ؟[174 :ةرقبلا] ه(ويخَأ نيه : ْمُهَضْعَب َلاَق دقو
 9 8 - 0 يضأ 21 0 ع و 2 75 ٠ 5 ذا م 2-2: ع

 هيخأ م5 نم هل َىِفُع َلِتاَقْلا نأ :ىِنْعَي ؛لِتاَقْلا ْداَرَمْلاَو ؛ةّيدلاب َيِضَرَو َلْتَقْلا هل

 مذ. نم ٍِتاَمْلِل اَمَع َيَِوْلا نأ :ٌريِدْقَتل ُنوُكَيَف ءَلْبَمْلا هل : ْيَأ ؛ ٍلوُتْقَم أ
 :ُلاَقُي اَلَو ءاَكْيَس كَل تْوَمَع :ُلاَقُي ال ءُفَرْعُي ال ٌماَلَك اَذَهَو ءاَكْيَش ٍلوُقْقَمْلا
 نِم اَذَه َنْيَأَك ءلِتاَقْلا نَع اَمَع ُهَّنِإ :ُلاَقُي يِذَّلا اَمَْنِإَو ءلِتاَقْلا مو نِم تْوَمَع

 ؟اذَه

 ٍ؛ُهَل َيِفُع نَمَف ىَلْيَمْلا اًداَعَت اَّذِإ ِناَضاَقَتْمْلاَف .''”ِلّوَأْلا ِلْوَقْلا ىَلَع اَّمأَو

 ١( ةّيلِهاَجَو ةّيبَصَع َلاَتِق نْيتلَمْمُمْلا نْيتْفئاَطلا َنْيَب ُنوُكَي ىَلْتَْلا ىِف صاَصِقْلا َّنأ :يأ .
 هّتبثأ امك لوألا لوقلا وه نوكي نأ هياوص ىناثلا لوقلا ىف ءاج ام ّنأ هّتركذ ام دكؤُي اذهو .



 1# ريسفتلا
 - هب ل22  ت>”ي>؟>ةي55ب5بسببلبىب7 97” 22222222 277 5بلس 22 2 ءو

 ل هل لضن ىدلا اذه ها ءيرخأ دقاق وها ةقاقث وو ذل لقق كي
 َرَخآلا َصاَقُمْلا ٌعِبَتَي ملا ٌّقِحَتْسُمْلا اَذَهَق [178 :ةرقبلا] «ٍفوُرعمْلاِب ءاَبئاَم#

 :ةرقبلا] مي مكي نب : ين كلذ ٍناَسَحِإب اذه لا يدوي َكِلَذَو ءِفوُرْعَمْلاِ

 اًميِظَع اُليِقْنَت اَذَه يف َنِإَ :ىدخألا ىَلَْق 0 !يدوق ة ِةَفئاَط لك نأ نم : ْيَأ ؟[

 اوُصاَقَتَو ىَلْتَمْلا اوُداَعَت اّذِإ مهن «[174 :ةرقبلا] هيَ ٍصاَصِقْلا يف كلو ٠

 ءاَلُؤَم َيِبَحَو 16 نر « ءئشب ىرخألا تلفت د

 اَهيِف ُتوُمَي يتلا نفل مهيب موتو َوُنئاَقَي مُهنِإَف ءاوُصاَقََي مل اذِإ ام الب
 مَدَعِل ُنَتِفْلا ُعَمَت اَمَنِإ ماَكْسِإْلاَو ٍةّيِلِماَجْلا ِنَتِف يِف ٌفوّرْعَم َوُه امك ُقْئاَلَح

 هب اَضْرَي يِذّلا ٍفُضاَنَنلاَو ِلُداَعَّتلا م َعَمَق اّلِإَو نيالا ني يب ٍْضاَنَئلاَو ِةَلَداَعُمْلا

 ىَقِبَت ا باَبلأْلا وُلوُأ

 :ةاَنعَم 4 ِصاَصِقْلا يف 0 : هل نإ :َلاَق نَم ُلْوَقَو

 . ٍلوُقَمْلِلَو ُهّل 1 اًيَح َكِلَّذ يف َناَكَف نك ْلَئْفُي هنأ هنأ

 - 0 5 ير و 03 0 - 5 هس 00 7

 َّوهَو «ساّنلا ٌعيِمَج ُهَفِرْعَي اَمِم اَذَه َّنكَلَو ؛ ٌحيِحَص ىَنْعَم اَذَه :ُهَل ُلاَقُي
5 

 اَذِإ َلِتاَقْلا َّنأ
 َفَرَع

 #» وو

 . ْمِهِتَلبَج يف ٌروُرْعَم

 ال مُهْنأ َنوُمَلْعَيَو َنوُيِحآلا ُةُِرْعَي اَم ٍلْئاَرَأ نِم ىَنْعَمْلا اَذَه ناك ادَِ

 نآَرَقْلاَف ؛ ىَنكَسلاَو ٍباَرَّشلاَو ماَعََطلا ىَلِإ ْمِهِتَجاَح َّلْثِم اَذَه ٌَراَص هِنوُدِب نَوشيِعَي

 ُلُخْدَي امم اَذَه لب ؟"اةيويِبْلا روُمأْلا هِذهِب تيرا ُهُدوُصْقَم َنوُكَي نأ نم لجأ
 در 12 فكي ن1 قال ثقل ف كطاضنلا ولم تنك نإ هلا وكي ُماَنْعَم يف

 . يدفي : يأ )0010

 .هيضتقي ىنعملاو ؛باوصلا وه تبثملا لعلو «(يدّوَن 2( :لصألا يف : هيبنث

 اهمدختسا دقف « يعيبط : هلثمو «ّيهدب :بّوصو ءاهعتم نمل اًقالخ «ةملكلا هذه مادختسا هيف (1؟)

 .هريغو خيشلا

 طلغي ام اًريثكو ءاهتفرعم نم عفن ال يتلا ةيهيدبلا رومألا ررقي ْنأ نع هّزنُي نآرقلا نأ هيفو

 :ىلاعت هلوق ىنعم :لوقي نم لثم «ةهيدب مولعم وه ام ىلع ةيآ ىنعم ليزنت يف سانلا ضعب
 .يبتلل ةبسنلا هذه نم ةدئاف الو «ىرقلا مأ ىلإ ! ةبسن ؟جألا ّىَبلآ»



 ُهْذَك مالسإلا خيش لئاسرو 8واتف بيرقت مسام أ
 ا

 ةدضَتُم ءاَذَه 0 اَدَه َمَدَو ءاَذَه ِةَيِدَك اَذَه َةَيِد َلَعَجَف « ىلا ىَتنأَو د ٍدّبَعِ ٌدْبَعَو

 يلا ِنَتِفْلا نِم ٌةاّيَح مُهَل َةَّص ٍةَّصاَقُمْلا ِهِذَهِب َناَكَو ِءِتاَيّدلاَو ِءاَمَّدلا يف مادام

 .ٌفوُرْعَم ّوُه اَمَك مُهَكاَلَه ل ٌبِجوُت

 اَلَو يَ ال ُهَل ْضَدرَعَتَت مَل ُةيآلاَك ىَتنَأْلاِب رَكَّذلاَو ِدْبَعْلاِ رخل ُلْثَق اَمأَو
 َناَك اَذِإ ُهّنِإَ ؛ِةَملاَحُم اَلَو ٍةَمَفاَوُم َموُهْفَم ال ِْيَلَع د ُهْفَم اَهَل اَلَو ءِتاَبْنِ

 يِواَسَتِل ىقنألاب ىَتْنأْلاَو ءِدْبَعْلاِب ُدْبَعْلاَو ءٌرُحْلاِب ُرُحْلا ُنماَقُي ٍةَّصاَقْمْلا يف

 . ىلغألاب ىتذالاَو ءريظْتلاب ريظّنلا ٍلْثَق ىَلَع َكِلَذ َلَد :ِتاّيّدلا

 ملا يف نسل .ءةيذلا ليبقلا ىنذألاب ِةَيَدلا ٍريِثكلا ىلغألا ُلْئَق ىَقبي
- 

 م صامل دف َدَصَق اَمَّنِإَو دَوَقْلا َءاَدِيبا اهي ْدِصْقَي ْمَل ُهّنِإَق ٠

 ىَلَع ِةّيدلا ٍتوُبُ ىَلَع لد ُتاَيِد مُهَل ُدَحْؤُي ىّلْدَمْلا َّنأ ىَلَع ُةَيآلا تّنَدَو
 ٍةَمَأ ىَلَع وب هللا ّنَم امِم اَذَهَو «َنيِلوُتَْمْلا اليحب ٌةَمِلَتْحُم هنأ ِلِتاَقْلا
 .ةَيَدلاَو صاَصِقْلا َتَبْنَأ ُتْيَح للي ٍدَّمَحُم

 ٍدّرَجُمِب يِناَعْلا اَهُقِحَتْسَي ُهّنَأَو ءِدْمَعْلا يِف ِةّيّدلا ُلوُبَق َوُه وْفَعْل 7 م

 .اًذَهِل ضرع مل ٌةيآلاق ِهِوْفَع

 ام اَمُهْنِم لك ُْنْمَضُن ةَعِمْمُمْلا فِاَوللا نأ ىَلَع 4 ٌةيآلا هِذَع ُتْلَدَو
 ٍفاّلْخب «[108 :ةرقبلا] (ويخَأ نم :ِهِلْوَقِل ؛مْلُطلا ٍقيرطب ٍلاَمَو مد نم ىّرخألا

 . َنيِمِلْسُمْلِل ُراَمُكْلاَو ٍراَمْكْلِل ةوملْسملا قلت 6

 اًضْيَأ ِهيِف َناَمَض اَلَق .نيفصو ِلمَجْلا ٍلْمَأ ٍلاَتِقَك ٍليِوُأَتب ُلاَعَقْلا اَمَأَو

 َنوُنَعْضَي ال َنوُلُوَأَتُمْلا ُراَمْكْلا َناَك اَذِإ ُهَنِإَق ؟؛ ٍروُهْمُجْلا َدْنِع يلوا ٍقيرطب

 :اونمصي ال نأ نلذآ ةولواتملا نوملتملا

 ُدّرلا هيِف يوَتْسَي ِةَفِئاَطلا ٍعوُمْجم ىلع ناضل اَذَه َّنأ ىَلَع ُةَيآلا َتْنَدَو

 هثيِد :ُلاَقُي لب ءهتيِدب ُهوُبِلاَطَم اَذَه ْمُكَبِحاَص َلَتَق نَم اوُرظْنَأ :ُلاَقُي ال ٌرِشاَبُمْلاَو

 هَل
 م

 أ هيف



0 0 22-2 
 ِءْدّرلا ٍةَنواَعُمِي َّنْكَمَت اَمَنِإ َرِشاَبُمْلا َّنأِل ؛ُهوُمُتلتَك اًعيِمَج ْمُكَّنِإَف ٠ ْمُكَلُك ْمُكيَلَع

 َيِوُر ام لب ؛ّيَّذلا يف ام ٌةَحِيِحَص ٌةَحيِرَص ٌصوُصُن ٍدْبَعْلا يف َسَْلَو
 د َِلَو ماَمِإْلا َناَك اًمِلاَط ُهَلَبَق اَذإ ُهّنَأِل اَذَهَو ""”(هب هانلتق هدبع لتق نم»

 ِهِمَد ّىِلَو نوي ال َكِلَذَكَك ارح َناَك اذ َلوُثْقَمْلا ُتِرَي ال اَمَك َلِتاَقْل

 ؛ِهِمَد َىِلَو ُنوُكَي ال لب ؟َلِتاَقْلا َوُهَو ِهِمَد َيِلَو ْنوُكَي فيك «ىّلْوأ اَذَه لب هاَدْبَع

 ٌلِقَمََت ىَّبَح هالو ُهَل ْتْْنَي ْمَلَو قاَيَحْلاِب َوُهَو ُهنَتَرَو مُهّنأِل ؛ُدْيّسلا ٍلِتاَقْلا و

 ماَموْلل َناَك ُهَدْبَع َلَتَق نَم ُلُكَف ءُهلْثَ ماَمِولي ٍذيَيِحَو ءُماَمإْلا ُهيِلَو ْنوُكَيَف ٠ مهل

 ل ؛هِم
 َناَك اّنِإ هم

 [ما 4*7 . ُهّلمْمَي ْنَأ

 نِم [117 :ةرقبلا] هيف ٍلاَتِق ِمارْلا ٍرْبَقلا ِنَع َكَئوُلَكَي :ىَلاَعَت هلؤق /755]

 دَقَو ُرْهَّشلا َمَُدُق َمِلَف ءويف ِلاَتِقْلا نَع َعَقَو اَمَّنِإ ُلاَوُسلاَو "ِلاَمِيْشالا ِلَدَب ِباَب
 ؟ىتغأ ب مهو ْمهأ اي ام دوني مه :من و

 و ِرْهّشلا يف د ِلاَِقْلا عوُفُو َدْعَب اّلِإ مُهْنِم ْعَمَي ْمَل ُلاَوّسلا ؛ليق

 ل ك رشا مه َعماَمِيْها َناَكَو ءِدِتَمْرَح كانَ ُهَكاّهِتنا مِهْيْلَع ْمِهِئ ءاَدْعَأ

 ٌَناَكَو ءرْكَّذلا يف َمُدُق َكِيَّذِلُك ؛ِرْمَّشلا ٍةَمْرُخ لجأ نم َمَكَو اَمّنِإ ُلاَوّسلاَك ؛ِلاَنِقْلاِ
 هرم

 .ةَدِاَْلا نم ل اَمِل اًمباَطُم ُهَمِيِدْقَت
6. 

 ةَُكا اَّلَمَو ٍرِماََظلا ٍظْفَلِب ٍلاَعِقْلا ِركِذ ِةَداَعِإ يف ُهَدِئاَمْلا اَمَك :َليِق ْنِإَ
 ؟ريِبُك وه :َلاَقَف ِهِريِمْضِي

 .ينابلألا هفّعضو )40١16(« دواد وبأو )١5154(« يذمرتلا هاور )١(

 .هُّمهف كوخأ ينبجعأ لثم «لدبلا ىلع اًلمتشم هنم لدبملا نوكي نأ وه :لامتشا لدب (؟)
 وأ هاوتحم ىلإ باجعإلا بسني نأ عماسلل زاج «باتكلا ينبجعأ :تلق اذإ :حيضوتللو
 .ةعمتجمو ةدرفم يناعملا هذه لمتحي باجعإلا نأل ؛هتعابط ةدوج وأ هنول وأ «هلكيش

 . اًنمض اهيلع لمتشيو

 لماعلا اهنمضتي يتلا يناعملا كلت نم دحاو ىنعم نيعت :هّملع باتكلا ينيجعأ :تلق اذإف
 5 (بجعأ)



 ُهْدَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 8س.
 تتقبل ب77 حس تسم7بخا < 5٠5

 ّيِرَبَحْلا مُكُحْل لا ُقيِلْعَت َوُهَو ةَعيِدَب ٌةَعاَلَب رِماَظلا ٍِظْمَلِب ِهِيَداَعِإ يِف :َليِق

 ٌصاَصيخا ّمُهوُتَل ربك وه :َلاَقَف ٍرَمْضُمْلاِ تأ َىلَو اقوم ديف لاكقلا عشاي

 لُك يف ّماَع َوُه اَمَنِإَو ءَكِنَذَك هيكل تقو ةنع لوؤنقلا لالا َكِلَذِب مُكَحْلا

 . ماَرَح ٍرْهَش يف َعَقَو ٍلاَتِ

 ال نإ َةرَلَّصلأ أوُماَنأَو بتكلاب توكِسَمُي َنِدَلاَو# :ىَلاَعَت ِهلؤَق اَذَه نِم ٌبيِرَقَو

 [4: :لحنلا] «رهَرَجأظ :ٌّلَُقَي كو 10١[« :فارعألا] © نيالا ٌعيضن

 ْلُدَي ام ٍريِمَّضلا يِف َسْيَلَو «َنيِحِلْضُم مُهِنْوَك َرُهَو ءٍفْصَوْلاِب مكُحْلا اَذَهِل اَقِيِلْعَت
 .ٍروُكْذَمْلا ٍفْضَوْلا ىَلَع

 َوُه ْلُف ضيحملا ِنَع كئولعتيَو» : ىَلاَعَت هلْوَق - ىَنْعَم ُفلطْلَأ َوُهَو - ُهْنِم ٌبيِرَقَو

 [؟14 :ةرقبلا] هيف :َلَقَي ْمْلَو «[؟5؟ :ةرقبلا] «؟َضيِحَمْلا يف ُهآَسْنِلأ أولرَعَ ىذأ

 4١[ 18/141 .29ِلاَرَيْغاِلا ُبَبَس َوُه ُهَنَأَو «ٍضْيَحْلا ٍسْفَتب ٍلاّرَتْعاِلا مكُحِ قلعت

 وللا ِتاحَضَرَم 00 كمت هلا لكي :ىنامد دان ةندَه

 ْمَل نه ِنْيَئْعْض اهلك ْتاَعَك لبا اَهَباَصأ َةَونَرِب ةكج ٍلكمك َمِهِضَك ْنَي اًِيِيَتَ

 .[116 :ةرقبلا] 409 ريب َنوُلَمَت امي هَ 0 1 2-2

 ؛جِراَخ نِم "0هل يرَقْمْلا َسْيَل :يأ ؛[14 :نارمع لآ «َعيشأ نمط :ُهَلْوَ
57 1 4 

 مه أوبضع ام اًدإَو#» : ِهِلْوَقَك اذَهَو هل ِهِباَحْصَأ كاسمإل ِبْوَحْلا َتْقَو ُتْبْنَي يِذلَأَك

 001 ."7هيفت ةَهج نِم ُهُتَرِفْغَمَو هبت لب ["0 :ىروشلا] «َتوُرفَْ

 مب بِي ُهوُكحم وأ ْمُكِشأ ف هام اوُدبُت نإ : ىَلاَعَت هلؤق يِف 65554
 .[ :ةرقبلا] «ْرِدَق 00 لك لع هَل ُهّنلاَو كي م ُبْرَغيَو 0 كك را حاس 0

 ديقي ملو «مايصلاو ةالصلا نهيلع مرحو «عامجلا يف ءاسنلا لازتعا بجو :ضيبلا دجو ىتمف )١(

 م ةالصلا تبجوو .عامجلا زاج ضيحلا دقق ىتمو « نمزب كلذ

 هل رابتعا ال مدلا اذهف ءدسافلا مدلاو ةضاحتسالا جِرخُي ضيحلاو

 .مركلاو لذبلاو ةقدصلاو قافنإلا ىلع (0)

 .بركلا جيرفتو لذبلل هبحو هتعانقو هناميإ نم :يأ ()



 ري ريسفتلا

- 

 ام أودت ةيودح .: هللا َلَدْنأ امل :لاَك ةَيَرَه يأ َنَع ””بل جا يف كي“
 2 يتلا تاقشأ ىلع َكِلْذ َّدَتْش ٌدَكْشا «دَمأ وب 24 ا و ري حد 3

 نع انفلك هلا َلَوُشَر يآ - را بلا ل ات ل ل لش

 آلا ِهِذَه َكْيَلَع ْتَلَرَن دَفَو ؛ةَقَدَّصلاَو َداَهِجْلاَو َماَيِّصلاَو ًةاَلَّصلا :ٌقيِطُن ام لَمَعْلا

 نِم ِنْيَباَتكْلا ُلْمَأ ل لق اَمَك اوُنوُقت نأ نورت :نلكك هللا ُلَوُسَر َلاَقَق 0

 ءاريِصَمْلا كْيَلِإَو اَنَبَر َكَناَرْفُع اَنْعَطَأَو اَنْعِمَس :اوُلوُق ؟اَنْيَّصَعَو اَنْعِمَس :ْميِ

 َلِزنُأ آمي ُلوُسَرلا َنماَءظ :اَهِرَثَأ يِف هللا َكَرْنَأ مُهْتتِْلأ ا ْتََو ُمْوَمْلا اَهَآَرَك امل

 نم دحأ حرب "1 فرقت ال ل ءولَسرَو 5 0 سَ نما ئك دومّؤمْلاَو وبر نم هل

 امَلَق 6 : ةرقبلا] 0 ٌدِضْلا كلو كر كلئارفع 0 اَنَمَِس أولاكقو 7 رك

 و ا الإ اسد هَ 1 : هللا نو هللا يكمن كِل الع

 ْمَعَن :َلاَق [585 :ةرقبلا] «ناكنك 3 ا آيس نإ آَمّدِضاَوُم ال اَنِيَو ٌتَستْكأ اَم اَهّلَعَو

 [181 :ةرقبلا] ه؛اَنِلْبَق نم كمّدلا َلَع .ُهَتلَمَح اَمَك اًرضإ 1َنَقِلَع ْلِمْمَص الَو 6

 ُتَعآَو» .ْمَعَن :َلاَق [086 :ةرقبلا] كوي اَنل َدّماَط ال اَم اَنلْيَحُت الو اَنبرإ» ْمَعَن
 9 هلت 0 د ص

 : لاق 45 :ةرقبلا] 4 ترنكلا روَملا َلَع ررِصناَف امللوم نأ انمحراو انل رفغ

 ب ء

 ه2

0 

 هلآ ْكْلَكُي ال» :ِهِلْوَقِب ٌةَحوُسْنَم اَهّنِإ :ٍفَلَحْلاَو ٍفَلَّسلا نِم ٌريِيك َلاَق اَذَهِلَو

 .اهعسو الإ اًسْفَ

 كس يسعد أ 0 سلس كدي ويمر هو موو مرك را هل مس + يعن
 ىلع َةَبساَحَملا يِف ةئباث يِه لب .ةخوسنم تسيل اهنأ َنيِرخآ نع لقنو

 افي وعل: رفنيو كاشي نم لات ٍموُمْعْلا

 اًميف ةنولمتتسب اوناك اك فَلَّسلاَق « «لَمَجُم «خنتلا» َظْفل نأ : باَطِخْلا لَو

 :َلاَق نم َلاَق امك ءَكِلّذ ٍرْيَغ وأ «قالظإ 1 ٍموُسُع نم هلع ةيآلا ٌةَناَلَد ل
0 

 ّئَح 1 ذ ذ أودهِبَجَو#» «[١٠؟ :نارمع لآ] وأ ّىَح هَل أوتاد :ةلُؤف 35

 .(1؟6) )١(



 ل مالسالا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 8س
 يحبببيببببببسسسجشبحجحسسس بسسس ب سس يتستمسللج | ”١١ييح

 َسْيَلَو ١5[ :نباغتلا] «ٌخعطتَسأ ام هَل تلج :ِهِلْوَقِب حسن [78 :جحلا] «دداهج

 ّنَحظو 4 قحط :ِهِلْوَف نم ٍساّنلا ّضَْب ُمَهْفَي دق ْنِكَل ءُضُفاَنَت ِنْيِميآلا َنْي
 ام هللا ُحَسْنَي اَمُك ءاَذَه ُهَمِهَق اَم ُحَسْنَيَف ءُدْبَعْلا ُهُعيِطَتْسَي ا اب َرمأْلا «ياكج

 ُحْسَن لب ُهلَرْنَأ اَم َحْسَن َكِلَذ ٌحْسَن نكي ْمَل نِإَو هِتاَيآ هللا ْمِكْحُيَو ْناَطْيَّشلا يِّقْلُي

 :قامللا نيا وأ «َعاَمْسَأْلا نِم وأ «سْمنَأْلا نم اّمِإ :ُناطْيّشلا ُهاَقْلَأ اَم

 َْل ُةيآلا تناك نإ ءىَنْغَم ٍمْهَف نم ٍسوُفتلا يف قي ام ل | ْحَسْني َكِلَذَكَو

 ف ام اوُدّبُت نإو#» : ُهَلْوَق َّنِإَ ؛باَبْلا اَذَه نِم ٌةَي ةئكلا ةَذَعَو ليم نيل لأ

 ال ٍسوُمْتلا يف اّمِب ٌبِساَحُي هللا نأ ىَلَع ُلُدَت اَمَّنِإ «[184 :ةرقبلا] َهَي يلا «ُْكِِشْأ
 مرو م

 8 :ةرقبلا] اك نمل: هلْوَكَو «نسرفللا ىفءام لك ىلع َسِقاَعُي هلأ نَلَع

 ُرِفعَي ُهنَأ يِضَئْقَي الو .رْيَغ ىلإ ال 00 ةروغمْلا يف لإ رمل نأ يضف
 .ٍلدَع الو ٍةَمْحِح الب بذَعيَو

 ال :ئأ ؛«دي ان ةَماَط ال ام اَلَيصُ اكو :ِهِلْوَق يِف ٌيِراَبْنَأْلا ُنْبا َلاَق 50
 ةلوف

 رس هس نيام 000 ام المت

 ل :لجَرلِل
 5٠١. :دوه] 4مل َنوميِطتسَي أوك امه :ُهَلْوَق ُهَلْثِمَو :َلاَ

 .ُءاَلَمْحْلا ِهْبَلَع َّنَمَتا امم اَذَه لب ؛ْمُهَدْحَو بَرَعْلا ُهَعَل ِهِذَه ْتَسْيَل تْلُق

 ٌحِجاَر روض 5 عم لصْحَي ال ام ّيِه : عْرَّشلا يِف ُةَعاَطِتْساِلاَو

 نكي ْمَ هبا ُرُخَوُي وأ ٍضَرَمْلا يف ُديِزَي َناَك ىَتَمَك ءِماَِقْلاَ ماّيَصلا ٍةَعاطتْساَك
 َنوُعيطَتْسَي ال اوُناَك مُهّنإَف ِءالْؤَع ٍناَلْخِب ؛ةَحِجاَر ةّيَضَم َكِلَذ يف ّنأِل ؛ اًعيِطَتْسُم
 ِنْيَرَو ىَوَمْلِل اَعاَبْنا اّمِإَو ِئاَمِل اًدَسَح اّمإ :ْمهْيَلَع ِهلَِثَو ّنَحْلا ٍضْعبِل ؛َعْمّسلا
 اَمِي اّلِإ داَبِعْلا ِرْمْأَي ْمَل ولَف ءاَرْذُع اَذَه َسْيَلَو ءٍبوُلُقْلا ىَلَع يِصاَعَمْلاَو ٍرْفُكْلا

 هك و

 .ّنهيِف نَمَو ضْرَألاَو ٌَتاَوَمَّسلا تَدَسْفل هَنوُوْهَي

 ايلا



 2 ةهضنن ا ريسفتلا
0 

 وعتسو د

 ُهْنَع ٌقيِضت اَم اَهْقَلَكُي ال ُهْعَسَي اَم :يأ ؛ٍلوُعْفَمْلا ىّنْعَمِب ٌلْعِف :ُمْسْوْلاَو

 -٠١84[ 3 . ٌعاطَتْسُمْلا ِهْيَلَع ٌر ةودقملا وهو: ةعَست لف

 ا

 [185 :ةرقبلا] «اهعسُو الإ سنن ُهَنأ ثِلَكُم الط :ىَلاَعَت هللا َلاَق 755

 ٍةَحْنِمَو ةَعَس يف مُهَنَأ ُهَنَحَت ٌدِجَت َتفْيَك [187 :ةرقبلا] 4 اهعسو# : يي هَل ُهَلْؤَك ْوَق ُلَمَأَت
0-0 

 ٌةيآلا ْتَضمْقاَق َكِلَذ ٍيِضَمْفَي َعْسْوْلا َّنِإَك ََّقَمَم هو جَرَحَو ٍقيِض يف اَّل ءهِفيلاَكَت نم

 [م/1] جرح اَلَو ٍقيِض اَلَو مُهَل ٍرْسُع ِرْيَغ نم مُهَل ٌروُدْقَم هب مُهَنّلَك ام

 :ُهَّلْوَق َوُهَو (وَرَمَبْلا ِةَروُس) ٍرِخآ يِف ٍروُكْذَمْلا ٍءاَعّدلا يِف لس ا
 : مِلْسُم حيِحَص يِف َتَبَت دق ءاَمِرِخآ ىَلِإ «نأكنك وأ ؟ انيس نإ آَندِخاَوُم ال اَنيَر

 .«تلعَف دق :َلاَق ُهْنَأ»

 باب نِم هيف اَم ُبَلَطَف ةحأ دق ُءاَعّدلا اَذَه َناَك اَذِإ :ساّنلا ُضْعَب َلاَق
 ٍِس

 م اَبِع ُءاَعّدلا اَذَه ُنوُكَيَف «ويف َةَدِئاَف ال اَذَهَو لِصاَحْلا ليِصخَت
 م

 .َلاَّوّسلا ِهِب ٌدوُصْفَمْلا

 َلْوَقْلا َّنأ اَنْرَكَدَو ..عِضْوَمْلا اَذَه ٍرْيَغ يِف ِءاَلْؤَه ىلع معلا ظجدلا دقو

 ٍلوُصح يف ف بَ بم علال َلَمَعْلاَو َلُكَوتلاَو َءاَعّدلا َّنأ َوُهَو ءُباَوَّصلا َوُه َتِلاَثلا

 قلَعَمل َقلعُملا كلا َّنأَو ءٌبَبَس يِصاَعَمْلاَو َقَرِخَآْلاَو اًينّدلا ٍرْيَخ نِم وهب ٌوُعْدَمْلا

 لَصَح َكِلَذ َلَصَح اَذِإَف عِناَوَمْلا ِءاَمِتْناَو طْرَّشلا ٍدوُجُو ىلإ ٌجاَتْحَي دق ٍبَبَّسلاب

 ِبْيَر الب ٌبَْبَسُمْلا

 ْرْدَقُي ُهّنِإَف را َرَذَك اًذِإ ىَلاَعَت هللا َّنأ َوُهَو :َّرَخآ ٍباَوَجِب يح دقو

 َرَبْخُأَو ٍرْدَب َمْوَي ٌرْصَنلا َرّدَق امل ُهَّنَأ اَمَك ءوِباَبْسأ ِةَلْمَج نِم ةاغدلاو + ُةَئاَبَسأ

 َكِلُذ 6 مْوَمْلا َعِراَصَمَو رضنلاب ةَباَحْصَأ ا

 هل اهب ىَضَق دقو َلسَوْلا نم ُْبدِهب ُهَنعَو ام َكِلََكَو ها و هل ّنِّنلا نايس
2 

 . ِءاَحّدلا نِم ُنوُكَيَس ام اَهْنِم ِباَبْسَأب اَهرَدَق َُئاَحْبْس َوْهَو ُهَل اَهَلطِ تم 37
 - 00 5 2 "سل
 :ِناَكِيَس هيف لاقي «تلَعْف دق» :وللا ُلوَقَو



 دامس ها شمس سا نمستمتتتكةةتئشسسسكككتتلا بو هن مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 8 سابع |

 ُناَميِإْلاَو َِيآلا يف َنيِوُكدَمْلا َنيِنِمْؤُمْلاِب َكِلَد َلَعَف دق ُهّنَأ :اًمُهْدَحَ
 ؛كيجاَوْلا:هئاَمَيِل صن كِلتك نكي مل نمف ءولوسَرَو ولا ةغا ْنْكَصَتَب قلما

 مَلَو َكِلّذ ْذاَلَم ِهْيَلَع هللا 3 ءصْقَنلا ٍرْدَقِ مَعْنلا ٍهِذَه ٍبْلَس نم ّقِحَتْسَيُف

 .ٍبِجاَوْلا ٍناَميِإْلاِب َّماَق نَم ُهُِحَتْسَي ام ِءاّرَجْلا نم َّقِحَتْسَي
2 

 نِم ُمْرْلَي اَلَو قَمَأْلا ِةَلْمُج يف ُهَل َبيِجّتْسَأ ُءاَع َءّدلا اَذَه 500

 ؛ُلِكْشُي دق اَذَه َّنِإَف :ٍراَصآلا ُعُفَدَو ٍناَيْسْنلاَو ْأطَحْلاِب دحام م ُعْفَد اّمأَ

 الكفل لاقت .- يفّنلاَ ٍرْمأْلا ماكخأ - ةّيِعْرتلا ماحكحألا ب بنات نق هلال
 مَكَأَي ال َيِصاَعْلا َنِإَف ؛ِةَمَأْلا ٍةاَضع نَع ٌعوُفْرَم ألا نَع ُحوُفْرَمْلا ُناَيْسبلاَو

 َكِلَذ ٍرْيَغ يف اًعيِطُم َناك ُءاَوَس ُهَمْوَص ّمَتَأ اًيِساَن َلكَأ اذ ُهنِإَف ٍ؛ِنايْسْنلاَو ْطَحْلاِ

 :ةاياوج ةنفز لكشلا ىذلا ةهااَذَهَك ءاَيِهاَع

 ةَيِفيِنَحْلاِب مْلِعْلا مَدَعِل اَببَس م دق َيِصاَعَمْلاَو َبوُنَذلا َّنأ :اًمُهُدَحَأ

 سس

 2و1

 ادسمولال

 لع هم رس ع سا

 يف ِهِريِصْفَتِل ُنوُكَيَو اًئطْخُم < نأ ايضان ايش لْعْفَي د ن َناَسْنِإْلا َّنِإَف ؛ ؛ٌةَحْمَسلا

 َسِيَل ِهِنْوُكِل اّمِإَو كليجا ؛ُهْنَع ٌعوُفْرَم َكِلَذ ْنَأ ْملْعَي ال اَلَمَعَو اَمْلِع هللا ِةَع ٌةَعاط

 .ةَحْمَّسلا ةّيِفيَحْلا يِف ٍةَصْخّرلاب ِهيِتْقُي نَم كانه

 مُهْنِم ٌريِثَك َدَفَتْعاَو ءِناَيْسْتلاَو ْأَطَخْلا ٍلِئاَسَم نم ريثك يف اوُعَراََت دق ةاملخلاَو

 ءْلَطَحْلاِ َنوُرَحآَو ءِناَيْسْنلاب ٌمْوّصلا َلِطْبُي نمك ؛هِب اًَهِضْعَب وأ ِتاَداَبِعْلا َناَلظُ
 ِْيَلَع فوُلُخَمْلا َلَعَم اَذِإ َكِلَذَكَو «ةاَلَّصلا يف ُماَلَكْلا َكِلَّذَكَو «ٌماَرْخإلا َكَِّذَكَو

 َيِفَحَو ءناّسْنلاَو ْأَطَحْلاِب َةَدَحاَوُمْلا ىَمَت دق ُهَئاَحْبُس هللا َناَك اَذِإَف ءاَئِطْخُم وأ اًيِساَن

 ْمَل نَمِل َةَبوُقُع هع اَذَه َناَك « ءَنيِمِْسُمْلا ءَمَلُع نم ٍريِذَك ىَلع ريك َعِضاَوَم يف كِل

 اَلَف ءِناَيْسْنلاَو ْأَطَحْلاِ ُهَتَدَحاَوُم يِضَنْقَي ام ُهَنوُتفُيَف ِءاَلْؤَه الإ َهَقِي ِهِسْنَن يِف ْدِجَي
 ةهقب ةس

 ماع 2 0 01 ١ >2 2 م0 2

 ٍةعيِرَّشلا َخْسَتِل ال ملِْلا ِمَدَعِل ِهَّمَح يف اًلِصاَح ِءاَعّدلا اَذَه ىَضَتْقُم ُنوُكَي



 لت ل 1 0لا 131383831  ا كا هت تت

 مْلعْلاَو ى ل ا ل ا

 1١66[. :ءاسنلا] « صرب اًهيلع هللا عبط لب لي فْلُع اًيوُلُ ٌمِهلوفول : ِهلْوَقَك فال

 ْمِهِمْلُظ لجأل ل داس ب ليتل يم لع ل تا تق عب
 باعث دق كلو ءاَذَهب ن6 ٌبُقاَعَت اَلَو ءُحَسْنُت ا ٍدَمَحُم ٌةَعيِرَشَف  ْمِهِيْعَبَو

 نأ اًينْوَك اًميِرْحَت ام : ِتاَبيطلا ميِرْخَتِب وأ ِتاَبيَطلا اوُمَرْخُي نأ اَذَهب مهتم

 هل ةولجي ل مقل و ُمُهْنَع ُةَريِمْلا َعَطْفُتَو مُهُراَمِث َكَلْهَتَو مُهْتْيَغ َدَجوُي ال

 ءَكِلَذ َلْبَق اَهَنوُدِجَي اك م ا ا لَو ٍلَكأَم

 ٍلاَمْلا ٌصَّصُع َنوُعَرْجَيَو ُهُقُرَعُيَو َكِلَذ ُصْقَنُي اَمَو ُصَصُفْلا مِهْيَلَع َطْلَسُتَو

 0 لَوْلاَو
 ِناَيَسْنلاَو ْأَطَخْلاِب َنوُذَحاَوُي دم ِةّمَأْلا نم هِتَعاَط يِف َنيِرَصَقْمْلا َّنأ نيب

 ما ا «يوشرلا ةغَب خت بخ نيد
 كل ,ءاَملُعْلا ني مُهتْنِع نم لع مَعَ

 :نْيَلْوَق ىَلَعَف وي انآ ةّفاط ال ام ال ام نلمح الو» : هلك اكأَو

 :ْيأ ؛يِعْرَّشلا ٍفيِلُكَتلا باب نم اَل «يِرَدَقْلا ٍليوْحّتلا ٍباَب نِم َوُه :َليِق

 يضرم دأ يي ل را املا ىت امك ٠ اَهَلْمَح ُقيِطُن اَل َبْياَضَمب اَنيلَتْبَت ال

 كلذ كك“ لوك اَل ٍقْشِع وأ ٌبُح وأ ٍِفْوَح وأ ِثَدَح وأ ُهُقيِطُي ا

 ور 2

 كِل

 ]147/14-٠55[  .؟9اَقَّلظُم ٌةَموُمْذَم اَهّبِقاَوَع ودل نأ نبي امم اَذَعَو

 لأ امو َكلِإ َليَأ اب ب هيل لج :- لا - ْوَك يِف ُحبِحّصلا مكر
 ني دب 1 ُهَنِإَف ؛ِدِحاَو فوُصْؤَمِل ٌةَفِص "بك يو هنأ 4 :ةرقبلا] 4كبق ن

 : ِهِلْوَمَك ؛ِتاَمّصلا ٍرْياَعَتل كلْطَْلاَو هِلْبَق نم َلِْنأ اَمَو ِهْيَلِإ َلِزْنَأ امي ِناَمي
 نيم 8 مم ع

 . يناثلا لوقلا ركذيملا_(5) .يناثلا باوجلا ركذي مل (1)
 . 4( ترمِفُي مُهقَرر اًممو ةرلَصل نوميقيو بيلي نووي َنيذْلاه :ىلاعت هلوق :يأ ()



 2 مالسالا خيش لئاسرو 8قواتف بيرقت تسبب |

 | ''اه-

 رار مس و يتام و

 ردع كلو () يم َقَح ىِيَلا» :ِهِلْوَقَو ,[* :ديدحلا] « يابو ٌرِهظلاَو ريو لوألا

 - 7 :ىلعألا] 409 : يزل يأ ىذا (0) كو ىدهف

 يوما يكرشم هب َداَرَأ [* :ةرقبلا] بِلا نونو نينا :َلاَق نَم

 5 نم لأ امو كلِ لأ اَمِب تي 170700 : ِهِلْوَقَو د 2 2 سس مح آذآ 3 0
 0 م َّنِإَ 1

 اوميِقيَو بْيَغْلاِب اونِم 00 نإ ِباَتْكْلا ُلْهْأَو 'َنيِحِلْمُم اونوكت لَك هل
 00 2 ع اسوء

 لع كهلؤأ» : ىَلاَعَت َل 00 اوُنوُكي ْمَل َنوُقِفني ٍمُهاكْرَر امه و كسلا

 هلل :ةرقيلا] 4( َنوحِلممْل هه كيلو عت نم ىّده

 [؟ 76 /؟1] .ٌدَحاَو

 َلاَق اَمَك ٍةَداَهَّشلا نم هيف اَمَو لَوْ ( يِزَّلا َمْلِعْلا َمَتَك تك نَم ُهَئاَحْبَس مم

 ُهَدْنِع : ْيَأ 14٠[4 :ةرقبلا] ير رم ردنا ةَدِهَس مك نّئم ملط نمو : ىَلاَعَت

 هم ٌةَداَهَشَو هللا نم ٌرَبَح ُهَنِإَق هللا ُهَنَيِب يَِلا ُمْلِعْل َوُهَو ءاَهَمَتَكَو هللا نم ٌةَداَهَش

 45/14 . هيف امي

 :ةرقبلا] ؛ِدِحسمْلا ىف ا وشنو كك 00 كَر» :ىَلاَعَت هللا َلاَق 5

 [141/ :ةرقبلا] ؟َتوُفكْتَع# : ِهلْوَقِب ُقْلَعَتُي [187 :ةرقبلا] «ِدِحدَمْلأ 0 ا[

 ل بهل اغتال ريشا يف َداَيَمْلا َنِإَف 2« كرفورشت» : هل

 دب ال اَمِل َهْنِم َجَرَخ اَذِإ َّرِش ِشاَني ْنَأ ُهَل ُهَل َسْيَل ٍدِجْسَمْلا يف ما

[55/> 7 5)] 

 2 7 دج

 هللا ضْعَب َّنَأ هيِف َسْيَل 17١ :ءاسنلا] ُةّنَع حوُرَو# :ىَلاَعَت ُهّلْوَق /955:]

 ةدوجوم ٌةَداهَش ْمَتُك نَمِم ُمَْلظَأ نَمَو :ةيآلا ىنعم يف ليوأتلا نساحم يف هلك يمساقلا لاق )١(
 .ها.هللا لزنأ امب رابخإلا وه يذلا ملعلا نامتك وهو وللا ّنِم ُهَدْنِع ةعدومو

 اذإ ديعولا مظعيو ؛ءايحلا وأ عضاوتلا ةجحب ملعلا نومتكي نيذلل ديعولا مظعأ اهيف ةيآلاف
 «ملظلا مظعأ نم اذه مهْلَمَعو 0 ِءالؤهف ءلومخلاو لسكلا نع اًعبان ملعلا نامتك ناك

 .نسحلا هل حبقيو ؛حببقلا هبحاصل نيزي فيك لهجلا هللا حبقو «مئإلا دشأو



 1 أ تب هه ع فم نيسفتلا

 َداَعْلا ٍءاَدِتْباِل (ْنِم) لب «ىَسيِع يِف ٌراَص

 «2أ نيك قمتي ني مكي اني» :َلاََو «[18 :ةيئاجلا] هذي اَيِج لا ىف اه
 .[057 :لحنلا]

2 
 ا 1 1١ ١-0

 لييح ١

3 5 ١ 
2 1 ١ 

-_ 0 
1 

 ع

 9 - ماس 6

 .ةياكلا ءادجال يلو هل كوُلْمَم وُ اًهِسْفت َةَمِئاَق اَنْبَع َناَك ْنِإ -

 امك ُهَل ُةَمِص َوُهَف ٍماَلَكْلاَو مْلِعْلاَك ؛ِهِسْفتِب ُموُقَي ال َةَفِص َناَك اَمَو - ب
 وو جم 7 1

 لْيَر نم سْدفْلا حور رهلزت لق :نلاَعَت َلاَق اَمَكَو ءىللا ْمْلِعَو 4 هللا مالك :ُلاَقُي

 [1 43 - 347/17 ٠١7[. :لحنلا] «ّقَلَأ

 اَلَف اَنَدْنِع اَمرُخَوُن :ئأ ؛«اهأسنن وأ» َرّسَف نَم ُلْوَق ُباَرَّصلا قلع !

 نع ةلوزن رخَوَت وأ اهاَئلَْنأ يِتْلا ٍتاَيآلا َنِم ُهُحَسْنَن اَم َّنأ :ىَنْعَمْلاَو

 هنأ اَمَكَف «605 :ةرقبلا] «اهلْثِم ذأ آني ري ِتأتط َدْعَب اَهْلُرتُت ْمَل يلا ِتاَيآلا
 َهَلَني نأ ىَلِإ ُدْعَب ُهّلرَي مل يَِلا ِرظَعْنمْلا َن ّنِم مُهْضّوَعي عوفر ص 000

 | ىلإ توا كِل يف ني ريح دأ للعب مُهْضْوَعيك هون رأت تضف ا َةَمْكِحْلا

 اح 2 ُهَلْثِم ُهْضََوَع ام نوُكََو مدع ام ْعَم ضب هِي ءهلوُرن ٌتَقَو يجي

 هللا َقّلََخ لب ءَءاَّوَح وُبأ ُهَنِإ ُلاَقُي اَلَو ءَءاَّوَح َدَلَو َمَدآ 00 لف

 ا( م ا
4 

 آإ ُمَمْنَي ال اي ُنِهْنَي ىِدَلا ٍلئدُك اورَهك َنِدَلا ُلكَمَو» :ىَلاَعَت هللا َلاَق 2559
 سس

 : َنيِقِفاَتُمْلا نع ُلاَقَو «[3ا/١ :ةرقبلا] 0 َنْوقْنَي اك يك 0 1 م اكدنَو 2

 1+ :ةرتبال 40 سي ال مه نت 54 منج



 ُهْنَأك مالسإلا خيش لئاسوو قواتف بيرقت 5م

 ارو :ٍقطْتلاَو ِرَصَبْلاَو مااا ردو ا :ُلوُقَي نَم ٍساّنلا نِمَو

 ْمّصلاَك اوُراَص ٍقظْنلاَو ٍرَضَبْلاَو عْمّسلا نمت اوضرعا اكل نا ءاتشغ امك

 . مُكَبْلا يْمْعْلا

 هلا لاق امك «كنككتو ْثَقَصَو ْثَيَع ل

 .[45 :جحلا] «روثُسلا يف لأ ُبوُُقْلا عت سلو ٌرصْبْلا َصَْص ل اَيِإَقط : ىَلاَعَت

 نيكل ٌرِئاَس َحَلَص َحَلَص اَدِإَو مر ٌءاَضْعَأْلاَو لعل املا وه بلل لاو

 ُمِئاَهَبْلا ٌعَمْسَت عَمسَت اَمَك َتْوَّصلا ألا د ْعَمْسَي ىَقْبيَف كحلا كاس نسف دَسف اَدإَو

 مالا َهْفِفْلا َّنِإَف ٍ؛اّماَت اَهّقِف ْهَمْقَي هب مَ هْفِفْلا َضْعَب هَقك نِإَو هُهَقفَي ال ىَتْعَمْلاَو

 م 7 وي مو

 اَذَه لصْحَي ْمَل ىَتَمَق ةووركملا شتت ءٍبوُبْحَمْلا ةَّبَحَم ِبْلَقْلا يف ُهُريِثأَ مِزَلَْسَي

 .هيفن ٌراَجَف الِصاَح 0

 ْمَل كّنِإَف لَص» :َِتاَلَص يف َءاَسَأ يِذّنِل هلو ؛ ل : مهي ْمَل ام

 [ 1 .باَبْلا 0 0

 د
 4«ةّناَح ِرِلِتلَا يف اوُنُمْدَأ اَُنَماَح تدل هناي :ىلاعت َلاَق ذهل

 سس ْتَلاَقَو ماَكْسإْل يِفف 7 :ي ؛ «ِرإَتلأ 0 :َنوُلوُعَي َ : ُروُهْمْجلا ل4١٠1 : ةرقبلا]

 1 اًمهالكَو ( ِساّبَع ٍنْبا ول اَمهالكَو ع ةَعاَطلا وه : ٌةَفِئاَط

 هب ُداَرْمْلا :َليِقَو ءْمُكّلُك اوُلُجْدأ ُداَرُمْلا :َليِق دّقَك «ةَنآَك» :ُهَلوَق اَمأَ

 ٍلَمَعِي َرَمْؤُي ال َناَسْنِإْلا َنِإَف ؛ٌحيِحَّصلا ّوُه اَذَهَو ءِهِعيِمَج مالسإْل يف اوُلُخْدأ

 .هْيَلَع ُرَْي امي ُرمؤُياَمَّنإَو وْ
 اوُعَدَت ال ٠ ءْمُهْلُك مُهوُلتاَك : ئأ ؛ همك تيكرشملا اونيلَقو» : ىَلاَعَت هلؤقو

 َنيِعِمَتْجُم مُهوُلَتاَق تقلا ف وورش وب دل اي ؛هوُاَقُ ىّتَح اًكِرْشُم
 ىَلَع ٌضْرَم ُداَهِجْلاَو قَحّلْضَمْلا ٍبَسَحِب َنوُنَئاَقُي لَب ءُبجَي ال اَذَه َّنِإَ ؛ ْمُكْعيِمَج وأ

 :ةبوتلا] 4ةّفاكل ب اوف ةيروماملا دقؤي مل نايعألا فازت تناك اًذإَف ةَياَمِكْلا

 .َنيِلِئاَقَمْلا مي ُميِمْعَت ُدوُضُْفَمْلا اَمَنِإَو ؟َياَمِكْلا ضوُرُف يف َكِلَذب ُدُكَوُي تكف ء[”“



 فلا" سس كسل

 .نالاميخا دف 4ةئاك اك مُكَكَي امك امك :ُلوَكَو
 نم ناكني لك «ماَكْسِإْلا عيِمج يف ٍلوُخَّدلاِب َرَمَأ هللا َّنأ 0

 َناَك نِإَو هلُكَف ُهَمْرَل ناّيغَأْلا ىَلَع اًبِجاَو َناَك ْنِإَق د لو دل مالْسِإْلا

 ُهَلَعمَم ٍلْضَمْلاِ دخان أ ةويعت اًذِإ ِهْيَلَعَم َمّرَعَو هبوجُو َدَقَتْغا ِةَياَمِكْلا ىَلَع اًيِجاَو
 ءي هدو رو ممم 2مم هع

 [؟57/ :ةلكف أَو ةتسح َدَقَتْعا اًيحَبَسُم َناَك ْنِإَو

 ةءارقلا هذه :اْوَدَتُما ٍدَقَق ِهِب منَ اَم ٍلْئِمِب اوُنَمَأ ْنِإَق8 :هلوق اذكلتملا

 اهب متنمآ امب) :أرقي سابع نبا ناك دقو «مامإلا فحصملا يف يتلا ةماعلا

 .هل لثم ال هللا نإ :لوقيو

 ول هنإف ءعمجأو نسحأ ةماعلا ةءارق نكل «ىنعملا ةحيحص ةءارق كلتو

 ال مهنإف ؛هللاب انمآ دق :اولاقل هللا هب ديرأ هنإ :ليقو ءهب متنمآ امب :ليق

 هتافصو هئامسأو هلسرو هبتك ضعبب نورفكي امنإو «قلاخلا دوجو لصأب نورفكي
 .رفكلا مسا اوقحتسا كلذلو «هنيدو

 مل ب اًنمآ ام لثمب اونمؤي نأ ريغ نم هب اًنمآ امب اونمآ ولف :اًضيأو

 امل ةدئاملا يف لاق هناحبس هنأ كلذو «ءايشألا عيمجب اونمآ نإو نيدتهم اونوكي

 (ُهّلَمَع طبخ ْدَقَف ٍناَميِإْلاِ ُرْفُكَي ْنَمَو) :لاق ءمهماعطو باتكلا لهأ ءاسن حابأ
 هبتكو هتكئالمو هللاب رارقإلا وه يذلا «نيدلا وه يذلا ناميإلا :وه ناميإلاو

 رفك نمف «هب ُناميإلا بجي هّعابتا دابعلا ىلع بجي يذلا ناميإلا نإف ءهلسرو

 .هللاب رفك دقف «ناميإلا نم نونمؤملا هلعفي امب

 يف امو «ةجراخلا ةقيقحلل ٌقباطم ٌلثم وه بولقلا يف يذلا ناميإلا اذهو
 لزنأ امو ءانيلإ لزنأ امو «هللاب انمآ نحنف ءاَّضيأ لثامتم ناميإلا نم بولقلا
 وهو - هب انمآ ام لثمب مه اونمآ اذإف ء«مهبر نم نويبنلا يتوأ امو «ميهاربإ ىلإ

 بولقلا يف يذلا ناميإلاب اورفك ول مهنأ امك ءاودتها دقف  بولقلا يف ام

 8٠[ - 1/9/5 ةّيلعلا ةعومجملا] . مهّلمع ظبحل
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 ل مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 8

 نارمع لآ ةروس

 [1507 :نارمع لآ] ه4اكِرْمَأ هن اَنَكاَرْسِإَو انين اَنَل ٌريَغأأط :ىلاعت ُهُلْوَق 5

 . ٌرِئاَبَكْلا َوُه ٌفاَرْسِإْلاَو درا ّيِه َبوُنَذلا َّنِإ :ليِق

 ٌةَرَواَجمَو ُدَحْلا يّذَعَت َفاَرْسِإْلاَو ءسْنِج مسا كدلا َّنَأ ٌنيِقْحّنلاَو

 راراخل# ُفاَرْسِإْلاَو مناك توتدلاك ِناَوُدْعْلاَو منول ٍظْمَل يِف امك ءِدْضَمْلا
 كَ .٠

 َةَجاَحْلا ٍردق ةَرَواَجمو 6 :ماعنألا] 6 داع و غاب ريع : ِهِلْوَق يف امك

 ا ؛تبنذ َُك اَذَهَف للا نِم ىَّدَه ِرْيغِب ىَوَهْلا عاَبتا لْثِم ترتدلاَك

 .هاَوَهِل ٌعِبتم بتم َوُهَف ءهِسْفَنِل ُبْضْخَيَو ِهِسْفْنِل اًَضْرَي

 [5144_- 59/11١1 .هّللا 1 0 ُبِقاَعُيَف هلل بَ بلي ياك ُفاَرْسِإْلاَو

 هيا أو نت 4 نم قع هككتت كيم ةزج :ىلاعت لاق !اكعق]
 ىدُه ٌريِهاَمَج َلاَق ء[4 ء» :نارمع لآ] - 11 سان 3 نم

 ل 11 00

. 

 ممن
 آرَقْلا وه : َنيِرِسَمْمْلا 7

0 

 لآ] «ٌةهيقَتُم دلو بككلا ذأ َّنُه ُتَمكَُم تلم ةتي» :ىَلاَعَت هلْؤَق 0 ١

 ِناَلْوَق ِتاَهَباَسَتُمْلا ىِف [7 :نارمع

 ساّنلا ّلُك ىَلَع ُهَباَشَتَت اًهِيْيَعِب ٌتاَيآ اَهْنَأ :اًَمُهُدَحَأ

 اَم اَّذَه َدْنِع ُهَباَشَتَي دَّمَك ءٌِبْسَي ٌرْمَأ َُباَشَتلا َّنأ - ٌحيِحَّصلا َوْهَو - :يِناَّنلاو

 َكْلَيَو ءٍدَحأ ىَلَع اه َهَباَشَت ال ُتاَمَكْحُم ٌتاَيآ مث ْنِكَلَو وِرْيَغ َدْنِع ُهَباَشَتي ال

 امك مكَُم ُهَلُك ُلوَقْلا لب ؛ِةَهِباَشَتُم َرْيَغ ُتَراَص اَماَنْعَم َفِرُع اذ ُتاَهِباَشَتْمْلا

 [15 4/1 ١[. :دوه] تضف م تكعأ» :َلاَق

 انيك رثيلا اولوُأو ةكيكملاو َوْه الإ هلإ 3[ ُهَنَأ ُهَنَأ دهّس» : ىَلاَعَت هلؤَق 9

 َماَلَك ُنّمَضَتَ ُدَمَضَتَت ةَداَهَّشلا [18 :نارمع لآ 409 ميكحملا ُديِرَلا َّوْه الإ هل آل دْسِقْل

 ْمّلَكَتَي ُهَسْفَن ُهَسْفَن َدِهاَّشلا نأ َعَم ٌنوُكَي دك اَذَهَو هب َدِهَش اّمَع ُهَرَبَحَو ُهَلْوَقَو ٍدِهاَّشلا

 .ُهاَوِسِل هب اًريْخُم اَلَو هِرْبَغِل هب اَمِلْعُم نُكَي ْمَل نإ ُهُرُكْذَيَو ُهَلوُقَيَو و َكِيَدِب



 7-20 5531 ||| | بببيبب 22 بأ بحتسس مس هك

 .ٍةَداَهَّشلا ِتِياَرَم 0و هله

 نَمَو ُهَل اَراَبْخِإَو ِهِرْيَمِل اًماَلْعإ ُةداَهَّشلا ُنوُكَتَق َكِلَذب ُهُمِلْعُيو ُهُرِبْخُي دق ّمُث

 يف اَمُك 0 يس را هن دوك هلق نقي دقوا

 بكد ُبَكَذَس مُهَتْلَح اوُدِهَع أ اقَنِإ نمي دع ْمُه ندا ةكيتملا اولعَجول 0 هلْوَق

 ان ال آكَدِبَم 7 :ىَلاَعَت هلؤّقو 2614 :فرعخزلا] 40 ولسمو دى

 48١[. :فسوي] ةيآلا 4

 . ادّرَجُم اربح اوُرَيْخَأ امن ٍنْيَعِضْوَمْلا الك يِفَن

 | ال هنأ َدِهَس اذإ هنأ َكِلْذَو 21( ىو 55 < و ير ع6 2و كس يا نإ مَلْعأَو بو ريحا دف وع

 | ُهَلإْلا ُهَدُْحَو ُهَّنَأَو ءُدَبْعُي الق َِّلِِب َسْيَل رس مضي 71و ةداَمعْلا 3قحْسَي

 .ُهاَوِس اَم ٍةَداَبِع نَع َيْهَّنلاَو ِهيَداَبعِب

 ليِق اذِإَك َةَكاَبِعْلا ُقِحَتْسَي ٌهَلِإ َوُه نَم اوُدُبْعَي ْنَأ مُهُدوُصُفَم اَمَّنِإ َنوُدباَعْلاَو
- 

 . هِتداَبِعِب اَرْمَأَو ُهاَوِس مف نع مُهَل ات اذه ناك :ةَدحَو ل وه هلل اَمّنِإ لي سئ هلا ىو ام لع مْ

 لإ
 ِِذَّلا

 . يتلا ُةَهلآلاَف ٠ ل 2

 نَمَك ٍةَهِلاِب ُتَسْيَلَف َهَداَبِعْلا ٌقِحَتْسَت ال َيِه ْنِكَل ا اًموُدِباَع

 . َكِلَذ نِم اَئْيَش م هل رآ انها ريع لَعَج

 .ةَراَث ِهِلْعِفبَو َةَراَت ِهِلْوَقب ُنوُكَي ُهُماَلْعِإَو ُهئاََبَو ٌبَرلا ُةَداَهَشَو

 و ُهبثك هب َلَرَْأو ُهَلُسُر ِهِب َلَسْرَأ اَمَوُه :ٌُلْوَقْلاَ

 يتْلا ِهِييِناَدْحَو ىَلَع ِةّلاَّدلا | َدّلدَأْلا | نِم ُهَبَصَن اَم هع :ِهِلْعِفب ُهَتَداَهَش اّمأَو

 [قال4 - 58/141 .هللا نَع ٌرَبَخ َكاَتُْه نكي ْمَل نِإَو ِلْقَعْلاِ اَهَتلاَلَد لع

 ١45[ :نارمع لآ] «ٌديك َنوُيَبِ ,هعم لملف يب د ني نّيآكو# :ىلاعت َداَت 355: ]

 ٍفَلَّسلا ٍريِهاَمَج َدْنِع ٌريِثَكْلا َنوُيُبَرلاَو :.«لئقج : َنوُؤَرْفَي َنوُرَتْكَأْلاَو ءِتاَيآلا

 .ةريثكلا ٌتاَعاَمَجْلا مُه : ٍفَلَخْلاَو



 00 مالسالا خيش لئاسرو قواتف بيرقت دوت

 اردتم امو وثق و ا يذلا + قع اولكاف قيذلا ترشرلاف ةءاوقلا وده ىلع

 :ِناَهْجَو اًَهيِفَك "' !وِرْيَغَو وِرْمَع يبأ ٍةَءاَرِق ىَلَع اّمأَو

 ّنَمَو اَم :ْيأ ؛اوْتَعَو اَمَك َنوُلَتْقُي َنوُيَبَرلا :يأ ِ؛َلّألا ُقِفاَوُي :اًمُهُدَحَأ

 اوُلُد اَلَو ٌرَوَح مُهَلَحَد اَلَو َكِلَدِل اوُقْعَض 21 : ئأ ؛ْمُهْنِ ريثَك ٍلْثَمِل مُهْنِم َيِقَب نَم

 هللا ُةَمِلَك ْتَراَصَو مُهْيَلَع هللا مُهَلاَدَأ ىَّتَح ٍلاَتِقْلا يِف هللا ِرْمَأِب اوُماَق لب ءُمِهّرُدَعِل

 ٍلَْقِل مُهْنِم َيِقَب نَم َنَهَو اَمَك ءٌريك َنوُيْبِر ُهَعَم َلِيُق للي َيبنلا نأ :يِناَثلاَو
 .لي دق اَدْمَحُم نأ ٍناطشلا خرص بِ اَذَهَو للك تينا

 . اوُنَهَو اَم ا ل ُبِياَتُي ال اَذَه َّنِكَل
 نأ كفرشتا ال ادعو ءَكِلْذ َةَرْثك ٍيِضَنْقَي فَي ين ني نم نيكو : ُهَلْوَقَك :اًضْيَأَو

 الا فا يربك اَْنأ
 نأ

 ْمَل اَذَهَو ٌريِثَك َنوُيُبِر مُهْنِم ٍدِح هل يِضَئْقَيَه : اًضُيَأَو

 يِنَب ُءاَيْنَأَو ىَسوُمَو «َنوُلَتاَقي اوُنوُكي ْمَل ءاَيبْنَأْلا نم ما يس نم َّنِإَف ؛ْدَجوُي
 ُنوُكَي فْيكَف ءِداَهِج يِف َلِتُق ٌىِبَن ُفَرْعُي اَلَو لب ءِوْرَعْلا يف ذ اوُلَتفُي ْمَل َليِئاَرْسِإ
 . ؟اًريِثَك هك ُ -- ؟ | يثَك اَذَه

 «يّبرلا» ظفل اولعج ءالؤهو] ُكاَمَلُعْلا مُهَنِإ :انُه «َنوُيِترم :يِف َلبِق دَقَو

 .نيبوبرملا مُهَلَعَج ُهنَأَك ؛ٌغاَبْنأْلا مُه :ِدْيَر ِنْبا نَعَو «"”[«يناّبرلا» ظفلك

 0 هناَيحْللاَك ِنوُنَلاَو بِلا ةداَيِزَ 6 بولا ىلإ بوستم ؛م َىِناّبَلا نإ :ليِق

 .ءاتلا رسكو فاقلا مضي نونبر ُهَعَم َلِيُق :اوؤرق ثيح .بوقعيو ريثك نباو عفان :مهو )١(
 ٍظْنَلَك اَذَه ٍءاَلُؤَم َلَعَج اّمَلَقا :لصألا يفو «(55 /7) لئاسملا عماج نم نيتفوقعملا نيب ام (؟)

 .باوصلا وه تبثملا َّنأ رهظيو "5 ٌيِناّبرلا

 )١81١/8(. رانملا ريسفت .اضر ديشر دمحم ةماّلعلا لوقلا اذه راتخا فرق



 2 هذال

 لضألا َّنِإَف ؛حَصَأ اَذَهَو «ِةَئيِفَّسلا ٍناَّبُر ىَلِإ :َليِقَو ءَساّنلا ِهَِيِبْرَت ىَلِإ :َليِقَو
 6 0 ةيرثلا نلإ ةوتوشتك مقلأل معلا يف دال نع مَع

 نإ هتلر ترم وهن ه1 راع زك لإ «تائلبر وعل استر 3 ترا ىلا وتب كك 2 هاو
 . صوُصُخ وأ 2---

 :ِدْيِبَع و َلاَق وللا ُءاَمَلُعْلا مُهَو ٌىِناَبَر مُهُدَحَأَ : نبا َلاَق

3 

 م أ كلذ فانز نأ اري لكلا
0 
 ل 5 4

 08 م ةموع 21

 نأ مَعَ ٍدْيَبْع اَب اأ َّن
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 اوُنوُكي مَ مُهنأِل ؛دوَُ مُهَل نكي ْمَل هيئلِاج يف َبَرَعْلا يكل ءاَهيعَلْصَمِ ل
 [1 3 . 3735 شا نم ِةَلّرَتُم ٍةَعيرَش ىَلَع

 ُهَعَم لق 2 نم ْنيَأكَول :م هيَ ليك َنيِذْلا َنيِنِمْؤمْلا نَع ء ىَلاَعَت َلاَق هه

 [مد 14 ا مأ اَذَه ءَلِتُق "تلا :ئأ ؟«ريثك َنوُيَبِر

 دعي هَ ُهَِص - ِيِنلِل ٌةَمِص ربحا عِضْوَم يف ٌةَلْخُج دك دْوبَير ,هعم» :ُهَلَْقَ

 را ُهَعَم اوُلَتْفُي ْمَلَو َلِيُق ٌريِثَك َنوُيْبِر ُهَعَم يِبَن نم ْمَك :ْيَأ -
 و 0

 .هَعَم مهو لِيَق هنأ 9

 ««ينابر» عمج مهنأ «نيينابرلا» يف باوصلاب يدنع لاوقألا ىلوأو :يربطلا رفعج وبأ لاق )١(

 .مهرومأ حلْصُي يذلا وهو «َسانلا ٌبري يذلا .َناّبّرلا» ىلإ بوسنملا «ينابرلا» نأو
 . .اهب موقيو كاهترياو

 مهو :دهاجم لاق كلذلو .ايندلاو نيدلا رومأو ملعلاو هقفلا يف سانلا ٌدامع مه ءاَّذِإ نوينايرلاف
 ةسايسلاب ٌرصيلا :هقفلاو ملعلا ىلإ ٌعماجلا «ينابرلا»و ءءاملعلا مه ًرابحألا» نأل ؛«رابحألا قوف

 .(047 /5) يربطلا ريسفت 01 مهاينُد يف مهحلصي امو «ةيعرلا رومأب مايقلاو ريبدتلاو

 «ةغللا بتك نم باتك يف هدجت نأ َّلق ريسفتلا اذه :لوقب نكاي ديحا خشلا اذه ىلع قلع
 .ةيبرعلا يناعم مهف يف هيجوتلا نسحأ نم وهو «!«ينايرلا» ىنعم يف تأرق ام دوجأ نم وهو

 .ها.هبر دنع تاجرد هعفرت ةمحر رفعج ايأ هللا محرف - . هللا باتك يناعمب رصبلاو

 ُءاَيِبْنأ َلِيُق دَقَك ٍةَكَرْعَم يِف ْلَتْقُي ْمَل ْنِإَو .لكي ِْنلا هب ُداَرُمْلا حيحّصلا ىَلَع َليِق : هلك لاق (0

 )35/1١(. .َنوُريِثَك



0 

 2و مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 38 سيو |

 امون نرثتلا كقراو فليقلا يف َلِيْقَو ٌريثك َنوُيير ُهَعَم َّناَك ُهَنَأ :ُدوُصُفَمْلاَو
 . "78145 :نارمع لآآ 4 ١ ًاباَكْعْسأ امو احح امو هَ نيم ف لباسا اني انفك

 |” ١1“

 ىلا َسْنَب مُكَل ٌلِْدَِر» : ْمُهَّل َلاَق ىَسيِع َّنأ ٍنآْرُقْلا يِف هللا َرَبْخأ م54ه5 ]|

 نع أَو ؛ عيِوَجْلا نود نضشبلا لخأ هنأ َمِلْعَف 5٠[« :نارمع لآ] 57 يح

 ةسروتلاَو ةمكحلاو بتكلا ُهُمَمْيَو» :ِهِلْوَقِب ليِجْنِإْلاَو ًةاَرْوّتلا ُهَمّلَع ُهّن أ حيِسَمْلا

 يِف ام ضْعَبِل 2 ُهّنَأ الْوَل ُهّنأ 0 نمو 54 :نارمع لآآ] © ليلو

 ٍةاَرْوَّتلا ٍِظْفِحِب ْرَمْؤُن ْمَل ُنخَن اّنأ ىَرَت الأ َدَنِم ُهَل اهملعت نكي ْمَل ةارؤكلا

 ُهُرْيَغَو اَذَهَق ءِنآْرُقْلا َةَعيِرَش ُقِفاَوُي ِنْيَباَتكْل عْئاَرَش نِم ٌريِثَك َناَك نِإَو ءلبجْنإلاَ
 ْرتكأَو ُهَليِلَم ٌماكْحَأ اّلِإ هيف َسْيَل ليجنإلا نأ ني َنيِمُِْمْلا ُءاَمَلُع ُهَرَكَّذ ام نيب

 . نيتعرشلا َنّْيَب ُرياَغّتلا لص اًذَهِبَو ؛ةاَرْوَتلا يِف اَم اَهيِف ُعَبَي ا

 َنوُطَفْسَي اَمُك اَهِتَواَلتَو ِةاَروَتلا ظْفِح ىَلَع َنيِقِفَتُم ىَراَصتلا َناَك اَذَهِلَو
 َنآْرُقْلا ُيِشاَجَنلا َعِمَس اّمَل اَذَهِلَو ؛َليجنإلا

 [44 - 3 .ةَدِحاَو ٍةاَكْشِم نِم ُجْوْحَيل
014 

 ْنِم الوش :ر مهيف تعب َذ ْذإ َنيِنِمْؤَمْلا َلَع ُهَللآ نم دقل» :ىلامت لوف ةككفال]

 ْمِهِقِباَس ْمِهِمَجَعَو مِهِبَرَع َنيِنِمْؤُمْلا عيِمَج ىّلَع ُةَنِمْلا «[154 :نارمع لآ] عيش

 ىَسوُم هب َءاَج يِذَلاَو اَذَه َّنِإ :َلاَم َّنآ

- 

 َنوُبُيِر ُهَعَم َلِيْقَو لق يَ ْنِم ْمُك :ُهاَنْعَم :َلبِق :ةيآلا هذه ريسفت يف لك كك ريثك نبا ةمالعلا لاق 00(

 . ريثك هباَحضأ ْنِم

 .ريِرَج ِنْبا ٌراَييْحا َوُه ُكْوَمْلا َذَهَو
 .ريك دوي وياَحضأ ندي ني ل يَ نم ْمُكَ :: :ليقو

 ءلَْقْلا ُهَباَصَأ ْيَِن ْنِم ٍنْيَأكَو :أ :َلاَق ُهّنِ رح اَلْوَك يِضئْقَي ةَريَسلا يِف ٌقاَحْسِإ نبا 0
 اَمِل اوُناَكَتْسا اَمَو ءْمِهّوُدَع ْنَع اوُمْعَض اَمَو ءْمِهّْين َدْعَب اوُنَمَو اَمَك ٌتاَعاَمَج :ْيأ ؛َنوُيْيِر ُهَعَمَر
 . 4نِردّصلأ بحي ص بي ةنأر» ٌرْبَّصلا َكِلَّذَو مهيد ّنَعَو هللا ِنَع ٍداَهِجْلا يف قاس

 ٌهاَجنا ُهَلَو «ويِف ٌعَلاَيَو ليتل َلْوَمْلا اَذَه َّرَصَن دَكَو اَلاَح هك دكني 0 :ُهَّلْوَق َلَعَجَف

 .(170/5) ريثك نبا ريسفت .ها.ةيآلا «مُهباَصأ آمل اونو امق» :ِهِلْوَقِل
 .مالسإلا خيش هرصن يل 0 اذهو :تلق



 كلا ا 52555 ا مسح ريسفتلا

 اييَرَع ِِنْوَكِل ٌُصَحَأ بَرَعْلا َنِم َوْهَو «نِمْؤُم ٌيِسْنإ ُهَنأِل مهن ٌلوُسّرلاَو ؛ْمِهِقِحاَلَو

 . صح ٍشْيَرُق نِم َوُهَو ءْمِهِناَسِلِي َءاَج

 ؛ ىَوْقَتلاَو ٍناَميِإْلاِب اّلِإ َلْضَمْلا ُبِجوُي ال ِوّجْحْلا َماَيِق ُبِحوُي : ُصوُضُحْلاو

 ةاشنألا ناك اذيكو 1+ :تارحجتا « دق هللا َدنِع كرك َّنإ» :ِهِلْوَقِل

 .َناَطْحَق نم لب ٌرَضُم اَلَو َةَعببَر نم اوُسْيَل مُهَو ءِلشْيَرُق نم ِءاَقَلَظلا نم لضم
0200 

 قي من ءَترعلاَو 0 ٌّصُخَي [118 :ةبوعلا] «ْمُكَمَم ْدَّقْلط :ُهلْوَقَن

 سيل :ىتغَمْلاَو «مهِسُقنأ ني ُلوُسْرلاَو هَل ٌباََنآرْْلا نأ رمل َرِاَس
 .نْنِج اَلَو ُهْنِم ّدخألا َنوُقِيِطُي ال كّلَمِ

 باطخ ْنآْرُقْلاَو «ٌنِجْلاَو نسِنِإْلا ىلإ ليزا لوسكلا نب ؛َّنجْلا ُمُعَي 4

 لس كيب لأ نينإلاو لَك ٌَرَكَعَميط :َلاَق اَمُك ءاَعيِوَج مهن ُلوُسّولاَ 8
 نِم مُهّنَأ َعَم ءِنْيَعْوَّنلا نِم اَهَلَسْرَأ يتلا َلْسُرلا َلَعَج 1١[ :ماعنألا] كي
 ؛ َنييِهْنَم 0 َنيِقِطاَن اي ْمِهِنْرَك 3 َنوُكرَتْشُم َّنِجْلاَو سْنِإْلا َّنِإَف ءسنإلا
 برش و لكألاب نوُمْنَيَو هاو نولْفْتيَو َنوحكْنَيَو نوُبَرَْم هت ذولعاي مه مناف

 ال ةكيالمْلا َنِإَ ؛ِةَكِياَلَمْلا ِنَع اهب ُنوُريَمَتَي مُهَو ْمُهَنْيَب هكر ك َدَكْشُم ُروُمَأْلا وْذَهَو

 ٍراَبتعاب ِنْيَلَقَتلا ٍسْمْنَأ نم ُلوُسَرلا َراَصَق ءُلِسْنَت اَلَو خنت لَو ُبَرْشَت اَلَو ٌلُكَأت

 اثوفيم لوسرلا ناك نع ٍةَكِئاَلَمْلا ِنَع هب اوُرّيَمَت يلا مهيب هل علا نذفلا

 [197----3 . ِةَكِئاَلَمْلا َنوُد نْيَلَقَتلا ىَلِ

 ال :َلاَق نم ء[7 :نارمع لآ] 020 َّ :ُهليِوَْت ُْمَكْمي هِي امو# :ىلاعت هلؤق َ 6:هد]

 اَهُمَلْعَي ال يلا ٍتِئاَمَحْلا نم ُماَلَكْلا ملا ا
 هللا اَّلِ 03

 ٍنآْرُقْلا ٌريِسْفَت هب ُداَرُمْلاَف َليِوُأَتلا َنوُمَلْعَي ملل يف َنيْحِساَّرلا َّنِإ :َلاَق نَمَو

 : ةباصصلاو لوسرلا هني قذلا

 ظقللا مَ هَّنأَو «حوُجْرَمْلا ىَنعَمْلا ىَلَع «ليِوأَتلا» ِظْنَل يِف فالخْلا اَمَنَِو



 هناك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ا هك
1 ] 

 ٌرُخأَتُم ٌحالطضا اَذَهَف :وب ُنِرَتْقي هي ليِلَدل حِجاّرلا َنوُد وجمل ٍلاَمَيْخاِلا ىَنَع

 [([0 لاو تقلا يذلا ٌليِوأَتلا َوْهَو

 0س نمو 5 َىهجو ُتَلَتَأ لفك و نو ::يئاكخت د هللا لاق 89

 اَذُك لق :ُهَل َلاَقَو اًجَجبحُح َلَرْنَأَل َءاَش وّلَو ءٍِلاَدِجْلاِب ا لو ٠١[ :نارمع لآ]

 [5 7/1 .اًذَكَو

 هه مه

 ءاسنلا ةروس

 دعاوقب اهيف رمأ يتلا ةيآلا دعب ءاسنلا ةروس يف ىلاعت هللا لاق [55:]

 ولم ندا "5 :ءاسنلا] 4 اميه وي اوكرْتم الو 1و هلأ اوُدبَعاو# 0

 ء[لا :ءاسنلا] «ءلْصضَف نم ُدَّشَأ 0 آم َنوسْحيَو بحبل, تَراّدلا َنوُيُمْأَيَو

 اّلِإ كيفَ ف الو ٍضْرَأْلا يف َةَبيِصُم نم َباَمَل ام :ديدحلا ةروس يف لاقو

 ل لك بي ال 1 أر :هلوق ىلإ أه 5
 .[754 77 :ديدحلا] «ُلْسسْلَأ سال مب ًَ

 سانلا رمأيو لخبي هنأب روخفلا لاتخملا فصو نيعضوملا الك يفف

 هلك يبنلا نع "”هريغو دواد وبأ هاور )مل قفاوم  ملعأ هللاو  اذهو «لخبلاب

 ءاليخلا امأف ؛هللا اهضغبي ام ءاليخلا نمو .هللا اهبحي ام ءاليخلا نم» :لاق هنأ

 .«ةقدصلا دنع هسفن هلايتخاو ءبرحلا يف هسفن لجرلا لايتخاف هللا اهبحي يتلا

 هنإف «رخفلاو يغبلا يف ءاليخلاف هللا اهضغبي يتلا ءاليخلا امأو» :لاق امك وأ

 «ةعاجشلاو ةحامسلا يف ءاليخلا يهو ؛هللا اهبحي ام ءاليخلا نم نأ ربخأ

 .تبثملا باوصلا لعلو ء(ام) :لصألا يف )١(

 حيحص ىف ىنابلألا هنّسحو 771/18(2) دمحأو .(؟5668) يئاسنلاو 2(؟55608) دواد وبأ هاور (؟)

 .دواد يبأ



 1 ير ل ا م ب مح يا م 0

 ةيشمل اهنإ» :لاقف نيفصلا نيب لاتخا امل دحأ موي ةناجد يبأل لاق كلذلو

 نع هانيور ام نيلوقلا دحأ يف انزَّوج اذهلو ,.«نطوملا اذه يف الإ هللا اهضغبب

 امك برحلا يف ةبوبحم هيف يتلا ءاليخلا نأل ؛برحلا يف ريرحلا سبل نم رمع
 نم ليختلاو «ليختلا نم لايتخالا نأل  ملعأ هللاو - كلذو ؛ناثيدحلا هيلع لد

 نإف «دوقفملل اًروصت نوكي دقو ءدوجوملل اًروصت نوكي دق يذلا روصتلا باب
 اًملاخم ناك نإو «عفان قح ليخت وهف دصقلا يف اًدومحمو دوجوملل اًقباطم ناك

 178/١[ كردتسملا] .راضلا لطابلا وهف دصقلا يف اًمومذم دوجوملل

 ٌّقَح ئركش ٌرْشنأَو ةركلصصلا اوبَرَمَم ال أوما َنِدلا اياكي# :ىَلاَعَت َلاَق كلذنلا

 ال ل ل «[147 :ءاسنلا] 0 ا

 . مْوَنلا نِم ىَراَكُس ْمتنَأَو اَهوُبَرْفَت ال

 ِظْفَللا ىَنْعَم ٍلوُمُش وأ ٍراَبتْعاِلا يرطب ِهْيَلَع ْتّلَد َهَيآلا َّنِإ َليِق اًذإ اَّذَمَو

 طظنلناَو: ِرْمَجْلا نِم ٌرْكّسلا َناَك ِة هلا لو َّنَأ َبْيَر اَلَق لَو ُماَعْلا

 ]488/1١[ امنا ةيبف م ُرَخآلا ىَنْعَمْلاَو ءَكِلَذ يِف ٌحيِرَص
0 

 ني 0 نكس مطيري ممل نبع هَل هيج :ىلاعت لاق 5
 ٠ الث َرَكَذ ل : ءاسنلا] 1 4© ميك يلع هَل لَو 206 َبْوُسسَو 0 م ب

 0 رْيَخْلا ٍةَقِرْعَم ىلإ ُجاَتْحَي اَلَوَأ َناَسْنإْلا ّنأِل ِ؛ةَبوَّتلاَو ىَدُهْلاَو َنيِيِبَتلا
 ومر

 نع وو عر هير

 ءٍلِطاَبْلا َنوُد هب ُلَمْعَيَو َّنَحْلا ٌدِصْقَيَف ىَدْهُي ْنأ ىَلِإ َكِلَذ َدْعَب ُجاَتْحَي 1

 . َنيِحِلاَّصلاَو ِءاَييْنَأْلا ُنَئُس َوُهَو

 ااا مرا تايم يضط

 نِم ُهَل َّذُب الق ءَكِلَذ َعَم بولا ىَلِإَو وب ٍلَمَعْلاَو ِمْلِعْلا ىلإ ٌجاَمْحُم َوُهَق

 قو ام اَهْنِم ٌبوُعت الإ هل ُهاَده يِّلا نسل كلَ ِكوُنُس يف ٍَلْفَعْلا وأ رص
 صو # ع

 [ةهىع _ هالث/١٠] .نئسلا َكْلِت نِم ٍةنس لك يِف طي هيِرْفَت نم



 تتتخ تتتتس نعلم خو تح هنأ مالسإلا خيش لئاسوو 8واتف بيرقت ميا

 كسل نف قتنس نم َكَلَسل 1م هلل َنِف َوَسَح ْنِم َكَبَصأ انط :هلؤَق 5 ]
 ىَلَع ٌَرَصَمْفا ول :804 : ءاسنلا] كوّن ٍدنِع ني لك لقط 0

 نم ٍةَداَعْتْساِلاَو ءِبْنَذلا نِم ِةَبْوَتلاَو ْءِوِسْفَن مذ نَع يِصاَعْلا ضّرغأ : 00

 اًلاَكَض َنيِكِرْشُمْلا تدار اَمُك ءاَدْرَط اَّلِإ هر ْمّلَ ل 1 1

 .[14+ :ماعنألا] هيانكَرْشَأ آم ُدَنأ هاش ول» :|

 هللا ىَلِإ ْؤَجَنلاَو ٍرَدَقْلاِ ِناَميِإْلاَو ٍديِحْوَتلا نَع اوُباَعَل : ا
52 5 3 

 ا

 هن راو غاب هراتخاب تاسنولا لفي ام دوق ارنا نذل «ةيافتلات َمَعّنلا اَمِهب ُداَرُي ةكّيسلاو َةَنَسَحْلا نأ :َن 00 ُةَماَع ِوّيَلَع يِذَّنو
 . ِتاكيَّسلا 3 ِتاَنَسَحْلا

 هللا َلاَق ِءاَذَعَو اَذَه ُلَواَتَتُي :هللا باَتِك يِف ِتاَّيَّسلاو ِتاَنَسَحْلا ْظْمَلَو
 دع 00 00 ل يل“ وو وى هس سس ص اس 0

 «اَهي أوحَرْفي ةَيم كبت نإ َمُهْؤَْت ٌةكسح َمُكَسَسَك نإ» :َنيِقِفاَتُمْلا نَع ىَلاَعَ
 ١7١[. :نارمع لآ]

 هج نم» :ىَلاَعَت هلْوَق لْثِم يِفَك : اَهْنَع ُنِهْنَمْلاَو اهب ُروُمَأَمْلا ُلاَمْعأْلا اَمأَ

 6 ام الإ يتيقلا اهيع هنيذق كرم لك يتلو هج تم اني يح دع تشق

 َكِلَد تالا َنْبِمْدِي ٍتَكَسْلَل َّنِإظ :ىَلاَعَت هلو 2146 :صصقلا) 4( ترنَمَتي
 11١4[. :دوه] «تيكتلل 58

 ٍتاَكْيَس ِءاَّرَج نِم ُنوُكَت دك ُناَسْنإْلا اَهّلَمْعَي يِتّلا ٌتاَكّيَّسلا تّناَك اّذِإَو

 َيِهَو ِتاَئّيَّسلا نِم ُهَباَصَأ اًمِم َيِه :َلاَقُي ْنَأ َراَج - ٌةَرِضُم َيِهَو - "0ْثَمَّدَقَت
 نإَو .ِهِسْنَن نِم ّيِه ؛اَهْلَمْعَي يلا ٌبوُنُذلاَك :ريِدقَت ّلُك ىَلَعَو .ْتَمّدَقَت ٍبوُنُدب

2 

 . هْيَلَع ةَرَدَقَم تَناَك

 )١( «وُلَأ دنع ْنِي لك :ىلاعت هلوق يف :يأ .
 ) )5<اهلو كي وَ اورعَو» : ىلاعت لاق .



 نإَو هللا رنه نو نزح الوتَي ةكشن جقتش قط : هلو نأ :ةوْضقْقْلاَو

 َلاَقَك وب َرَمَأ اَمَو هِنيِد ِبّبَسب نا هوت واو و ةوونل لا طوس

 ةمشير ال ناي ال ٌدكحُم دمحم دنع نمل للا ِدّنِع نم اَذُهَو اَذَه لق © ىلاَعَت

 [؟40 - 74/141 .ةيصْعب اَّلَو

ٍ 

 ئاضملاَو ْمَعْنلاَو هَةَرّدَقُم َدَنُم يِصاَعَمْلاَو ٌتاَعاّطلا تناك اَذِإ :َليِق ْنِإَف

 َيِه نعلا ِتاَْيَسْلاَو ءٌمَعنلا يه ه يَتَّلا ِتاَنَسَحْلا َنْيَب َقَّرَق َمِلَك .ةَرّدَقُم
5 

 ؟ِناَسْنِإْلا ٍسْمَن نِم ِهِذَهَو هللا نِم ِهِذَه َلَعَجَم ؟ُبِْياََمْلا

 : اَمُهنْيَب ٍقوُرَمِل :َليِق

 مُهْنِم ٍبَبَس الب َءاَدِتْبا ٌعَقَي ِهِداَبِع ىلإ ُهَئاَسْحِإَو هللا َمَعِن نأ : لولا قمل

 اريح ع ْمَل نَم ىَلَع كِلَذ ٍرْيَغَو ءِرْضَنلاَو 1 ةياَعلاب م معني َوُهَف ءالصَأ

0 3 

 ِهِلَمَع ٌُسْفَتَف ءاَهّلِمَع اًذِإ ٍتاَنَسَحْلا ٌلَمْعَي يِذَّلا َّنأ :يِناّنلا ُقْرَمْلا

 .ِناَمِيِإْلاَو ةَياَدِهْلاب هْيَلَع ِهِلْضَمِبَو للا ٍناَسْحِإ نم وه :ِتاَنَسَحْلا

 :َلَقَي ْمَل َوُهَو ءدِسْفَن نم ُهْبْنَدَو دْبَعْلا ٍِبْنَدب اّلِإ ُنوُكَت الق :ةَعْيَسلا اّمَأَو

 . ْمُهَعَمْني اَم ساّنلِل َرَكَذ لب ٌةتلُخَأ مَلَو ِكِلُذ ْرَدَق

 للا َركَشَف للا لضَف نِم ِتاَنَسَحْلا نم هيف َوُه اَم َّنأ َمِلَع ّدْبَعْلا َرّبَدَت اذِإَ

 .هْيَلَع اًهُضيِقُي اَمَعِنَو ءاَحِلاَص اُلَمَع ِهِلّضَف نِم هللا ُهَداَرَق

 َلاَرَقف .َباَتَو َرَمْغَتْسا روتي وش ني الإ 8 1 لْصْحَي ال رشا نأ َمِلَع ان

 ُكفَحاَضَتَي ُرْيَكْلا ُلاَرَي اَلَق .اًرْفْغَتْسُم اًرِكاَش اَمِئاَد ٌدْبَعْلا ُنوُكيَف .رَّشلا ُبَبَس ُهْنَع

 [43-157 ُهْنَع َعِفَدْنَي َدْنَي ٌرْسلاَو هَل



00 
3 

 ِهِسْفَت ىلإ ُنَكْرَي ال َدْبَعْلا نأ :ِدِئاَوَقْلا نم «َكِيَتَت نقط :ىَلاَعَت هلق يِفَو
 . اًهنِم اّلِإ ٌءيِجَي ال ّرَّشلا َنِإَف .©"اهيَلِإ ُنكْسَي اَلَو

 ٍتاَْيّسلا نم َكِلَذ َنِإَف ؛ِهْيَلِإ اوُؤاَسُأ اَذِإ ْمهّمَد الو ٍساَّنلا مامي ُلِغَتْشَي اَكَو

 ءاَهْنِم ٌرِفْغَتْسَيَك ٍبوُنذلا ىَلإ ُمِجْرَيَك ءهبوُنُذِ هئَباَصَأ اَمّنِ َيِهَو ءُةئَباَصَأ يِْلا
 ؛هِيَعاَط ىَلَع ُهنيِعُي ْنَأ هللا ُلَأْسَيَو ههِلَمَع ِتاَكيَسَو ِهِسْفَن ٌرَش نم هللاب ُذيِعَتْسَيَو

 َلطرَصلا يهأ» :ٍةَحِتاَمْلا َءاَعُد :ُهُمَكْحَأَو ُهُمَطْعَأَو ِءاَعّدلا ْعَمْنَأ َناَك اَذَهِلَو
 ِهِتَعاَط ىَلَع ُهَئاَعَأ : طاّرّصلا اَذَه ُهاَدَه اذِإ ُهَّنِإَف «[5 :ةحتانلا] 4( َمِيِقَيَمْل

 .ةرِخآلا يف اَلَو اًيندلا يف ال ٌدَش ُهْبِصُي ْمَلُك هيِصْعَم ِكْرَتَو

 زي تامل نإ جرحت وو «واسنإلا ينل مورا نيام توأم نع
 . ٍبْرُشلاَو لكألا ىَلِ هم ُجَوْحَأ ىَدُهْلا ىلإ َوْهَو ءٍةلطْحَل

 .؟ىَدُهْلا ُلَأْسَي اَداَمِلَق .ُةاَدَه دق ُهَّنِإ :َنيِرسَمْمْلا نِم ٌةَفِئاَط ُهَلوُقَي امك َسْيَل

 .ِةياَدِهْلا ٌديِزَم وأ ُتاَبَّتلا :ىَدُهْلا ٍلاَوُسِ َداَرُمْلا نأ

 اَم ىَلِإَو هلاَوْحَأ ٍليِصاَفَت نم ُهَلَعْفَي اَم ُهّبَُهَمّلَعُي ْنأ ىَلِإ ٌجاَمْحُم ُدْبَعْلا لب
 .َكِلَّذ َلَمْعَي ْنأ َمَهْلُي ْنأ ىَلِإَو :مْوَي ّلُك يف ِروُمَأْلا ليِصاَمَت نم ُدَلَوَتي

 َناك اّلِإَو ءهِمْلِعب ٍلَمَعْلِل اًديِرُم هللا ُهْلَعْجَي ْمَل ْنِإ ِهِمْلِع ْدَرَجُم يِفْكَي ال ُهَنِإَ

 5 ٍةَداَرإْلا َكْلِتب ٍلَمَعْلا ىَلَع اًرِداَق هللا ُهَلَعْجَي ْنأ ىَلِإ ٌجاَمْحُم ٌدْبَعْلاَو

 مِهْبَلَع هللا َمَعْنَأ َنيِذَّلا طاَرِص  ميِقَتْسُمْلا ٍطاَرَّصلا ىَلِإ اًيدَتْهُم ُنوُكَي ال هن

 ِتاَداَرِإْلاَو موُلُعْلا ِهِذَهِب اَّلِإ - قيجلاطلاو َءاَدهَشْلاَو َقيِفيْدَصَلاَو نيتبتلا قب

 .ةقلاصأ

 ةاجنلاو ةمصعلا امهيف يتلا ءةَّنّسلاو باتكلاب كسمتيو «ىلاعت هللا ىلإ دنتسيو نئمطي لب )١(

 ىلإ اهباحصأ نوكر نم تءاج امنإ نتفلاو ءاوهألاو عدبلا رثكأو ءميقتسملا طارصلاو

 . ملعلا لهأو ةّنسلاَو باتكلا نع مهدعب عم «مهسفنأ مهل لو ام مهناسحتساو' « مهسفنأ



 مي ريسفتلا
 جا اري

 مجال "9/14 . )كلذ ىَلَع ِةَرْدَقْلاَو

 ال َهَهأ َّنِإ ْمُمَشأ َنْواَمْحم تدل ِنَع ُلِم الت :ىلاَعَت هلؤف مةة5]
 م ول اس حس

 لْثِم هايل نواس : ُهّلُوَقَف مق 28٠١07 :ءاسلا] *© اميل اًناَوَح نك نع دي

 /1١41[« :ةرقبلا] « حش ا َتْواَسْع ْرثَنُك مكن آم ملعو ا ةَروُس يف ِهلْو

 : ْمُهْضْعَب َداَر ءْمُكَسْفْنَأ َنوُنوُحَت :ُهاَنْعَم :َنيِرَّسَفْمْلا نِم ٌةَمِياَطَو َةَبِيَتُق ُنْبا َلاَق

 . اَهَنوُمِلظَ
 ُهَسْفَن هيِف ْمَلَظ دَقَف ُناَسْنإْلا ُهُبْدْذُي بند ّلُك َنِإَ ٍءدظَن هيف ل ُلوَقْلا ديكو

 يولع وأ ا لعق ةاوَع

 ل بوُنُذلا نِم صاحت يِف َلِمْعُتْسُأ اَمّنِإ طْفّللا اَذَه َّنأ ٌموُلْعَمَو
6 

 .ارِس

 ل اَم اَهُمْثكي ال َوُهَو ُهَسْفَن ُنوُحَي فْيَك ُناَسْنِإْلاَ :َكَِّذَك َناك اَذَِو

 َتْواَمْك» :ُهلْوَق َنوُكَي ْنَأ - ْمّلْعَأ ُهلاَو - ةقالاف مله اد ةلقمتو

 1١[. :ةرقبلا] (َفَسْفَت ةِفَس نم الإ :ِهِل ْرَق لْئم «ْمُكحَسْفَأ

 هَل ٌلوُعْفَم ُهَّنَأ ىَلَع ٌبوُصْنَم ُهّنِإ :اًذَه لْثِم يِف َنوُلوُفَي َنوُيِرْصَمْلاَو
 ْنَأ َنوُجاَتْسَيَك ؛ٌمزاَل ٌلْغِف ُهّنِإَف ِوقّللا يِ ُهاَنْعَم نع 4ةيَمِ» :ُهلوُك ٍنوُجِرْخُيَو
 .ٍةّجح الب ِةَيِدعَتلا ىَلِإ موُرللا نم ُهوُلُقْي

 ىَلَع ٌبوُضْنَم اذه نأ مُهَتَِْف - مُهَعِبت نَمَو ِهِرْيَغَو ِءاَرَفْلاَك - َنوُيِفوُكْلا اّمَأَو

 كلذل 1وُركدَو :ءةركلا 0 1 َّنأ مُهَدْنِعَو ءِزبيْمَّنلا

 َدَشَرَو «هَنظَب ٌعِجَوَو ُهَسَأ الف َمِلَأ : ْمِهِلْوَق لثم ِبَرَعْلا مالك نِم َةَريِثَك َدِهاَوَش

 رم

 امإ ؛كلذ عيطتسي ال هنكلو ءهلعف ديريو ءديفمو عفان رمألا اذه نأ ملعي ناسنإ نم مكو )١(

 يه خيشلا اهركذ يتلا ةثالثلا رومألا هذهف ءهتمه فعضو هلسك وأ هزجعل امإو ؛هلاغشنال

 .ةمهلا ولعو ةيادهلاو قيفوتلا ساسأ



 ُهنَي مالسإلا خيش لئاسرو ٌقواتف بيرقت 8سم |

 .هرْمَأ َدَشَرَو ُهسْفَن ٌتَهْفَس لضألا َناَكَو
 طصر ص ص اس سس س2 عوييه2 عيو#ق# ه سودل عوّشل ل < هوووج عم ار

 «اهتشيم ترطب# :ىلاعت هلؤقف ءهسمن تَرطَبَو ءهيَأَر َنِبغ :مهلؤق هْنِمَو

 . ٌتَرِطَي اًَهْسْفَن ٌةَشيِعَمْلاَك ءباَبْلا اًذَه نم [08 :صصتقلا]

 ٌةَهيِفَس تناك :ْيأ ٍ؛ُهُسْفَن ْتَهِْفَس نَم اَلِإ :ُءاَنْعَم «ُّدَسْنَك َةْفَسه :ُهَلْوَنَف 7 ع 2 و 5 0 بوس 2 00

 سأّرلا لعَتْشاَو» :ِهِلْوَق يِف اَمَك ءِزيِيْمَّتلا ىَلَع اَهَبَصَن ِهْبَلِإ َلْعِفْلا فاضأ اّمَّلَق

 ٌهركن َكاَذ ّنكَل ؛ِِرْيَغَو َةَبِبَتُق نبا ُراَيِبْحا اَذَهَو .َكِلَذ ٍوْحَنَو [: :ميرم] ابْيَ
 .ةَفِرَْم اَذَهَو

 َوُه َناَسْنِإْلا َّنِإَف ؛ىَنْعَمْلاَو ٍةَعّللا يِف ٌحَصَأ َنوُيِفوُكْلا ُهَلاَق يِذّلا اَذَمَو 3 سثيكإ 5 2 امال ير د 5 : 23 ها م

 1١47[. :ةرقبلا] «ساّنلأ َّنِم ٌءآَهَفْسلا ُلوُعَيَس :ىَلاَعَت َلاَق اَمَك :ُهَسْمَن ُهيِفَّسلا

 و تدل اج هم شو 05 2 ينم هك ءظلا_ س4 رس امل اس *اللا .002 2
 ّىه ٌسْفنالاَق ؛ ْمكَسفنَأ ناتخت :يأ ؛«ةكسفأ تواتحم#» :هلؤق كلذكف

 .ٌةَهيِفَّسلا ىِ اَهَنَأ امك ٌتَناَتْخا ىلا

 يِف ام ىَلَع لف ُةَداَيِز هيِف َلاَعِيْفالا َّنأِل ؛ْتَناَح ْلُقَي ْمَلَو ْتَناَتْحا :َلاَكَو

 : ِهِلْوَمَك اًضْعَب ْمُكْضْعَب نوحي : يأ ؛ 4 كس توام » : ُهلْوَ نوكي وأ

 .[64 :ةرقبلا] «كسشنأ النفاق

 . هَبْشأ ُلُوَألاَو

 [445 3 .َبَسَتْكاَو َبَسَك ّلْثِم َناَتْخاَو َناَحَو

 :ءاسنلا] «مهسشنأ َنوناَمَْي يذلا ِنَع ليج اَلَ» :ىلاعت ُهَلْوَق َلَد 7546]

 ِهِسْفَن نَع َلِداَجَي ْنَأ ٍناَسْنِإْلل روحي اَلَو «نِئاَْلا نَع ٌلاَدِجْلا زوو ال هنأ

 . ٍساَّنلا ىَلَع ىَفْحَت ُهَنِطاَب َلاَعْفأَو ُءاَوْهَأ ٌرّسلا يف اَهَل :ةَِاَح تَناَك اّذِإ

 [440 - 444/141 .''روُجَي ال اَهْنَع ُلاَدِجْلاَو ٍلطاَبْلاِب ٍسْفَّتلا نع ُراَذِتْعاِلاَق

 .زوجي ال اذهو «بذك هنأ ملعي امب اهل رذتعاو هسفن نع ججاح أطخ بكترا اذإ سانلا نم ريثكو )١(



 ةيوقحلا نص ِءاَسْنلاِ صَقحُي ام ِءاَسْنلا ٍةَروُس يِف َرَكَذ ُهَتاَحْبُس َّوُهَو محل

 ِنْيَمْثّصلا ٌمُعَي ام رك ّمُث «ليبّسلا لْعَج ىَلِإ وأ ِتاَمَمْلا ىَلِإ ِتوُيْبْلا يِف ِكاَسْمِإْلاِ

 ُلَواَنَكَي ىّذأْلا َّنِإَف ١١[ :ءاستلا] امهر ذاع ٌمكحنِم كك ٍناَدْلاَو :َلاَمْف اقف

 ٍفالخب ٌنْسَبَحيَو ندي ٌءاَسبلاَف ٍءاَسْنلاِ ٌصَتْخَيَف ُكاَسْنالا ا ءِنْيَمْنَّصلا

 اَل امِب َطَفْحُتَو َناَصُت ْنَأ ُبجَي ةَأْرَمْلا َّنأِل ؛ ؛ِسْبَحْلاِب ْمِهيِف ْرْمْأَي ْمَل ُهَنِإَف ءِلاَجّرلا

 [1 10 " .لجتلا ىف 9 ُبِجحَي

 اعلْضأَو اي نإ ًاًمْهَوْداَك مُكحنم اهني نكَدلاَدٍ :ىلاكك هلْوَك 21
 اَلَو ُهَتَفِصَو ُهَتَيِفْيَك ْرْكْذَي ْمَلَو ءاَقَلظُم ىدَأْلاِب ٌرْمُأ «817 :ءاسنلا] أدع 20 اوسع

 اًريِثَك ٍلاَرْقَأْلا يِف ُلَمْعَتْسُي ؛ىّدألا» ْظْفَلَو ءاَمْهْؤاَذيِإ ُبجَي ُهّنَأ َرَكَذ لَب نق

 1١١[. :نارمع لآ] *<فىذأ ّلِإ ْمُكوُرُصَي نل» :ِهِلْوَقَك

 نَع ُكاَسْمإْلا َرُه ُضاَرْعِإْلاَو «اَمُهْنَع اوُصِرْعَأَف اَحَلَصَو ابكت تاك :َلاَكَو
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 ْنأ ىَلِإ ماَلَكْلا يف ُهَل ظْلَكُيَو ُحَبَوُيَو ظَعوُيَو ىَهْنُيَو ىّذْؤُي ُلاَرَي ال ُبْيْذُمْلاَ

 0 هللا َميِطيَو بوت َت ب

 ُهَل ٍرِجاّرلا ماَلكْلا ُهُواَذيِإ ُبِجَي ُهَنِإَك ِءاَسْنلاَو ٍلاَجّرلا نِم َةَسِحاَمْلا ىَنَأ نَمَف

 0 لإ ِةَيِصْعَمْلا نَع
 ن6 هل

 كلذ َنلَعيَدلَو اَمِهِئاَديِإَب رم 201 امها ثم اهني نادلاو# :ُهَلْوَكَو

 ْمَلَو ءِتوُيبْلا يِف ّنهِكاَسْمِإَو ِءاَسّنلا ٌقَح يِف َكِلَذ َقَّلَع اَمُك ءوَعَبْرَأ ٍداَهْشِيْسا ىَلَع

 ِِدّيَقُمْلا ىَلَع ٍقَلَظُمْلا لْمَح باَب نِم اَّذَه َسْيَلَو َكاَتُه وب َرَمُأ اَمُك اَنُه هب ْرْمْأي

 . اًدِحاَو ُمُكَحْلا َنوُكَي ْنَأ دب ال َكِلَذ َّنأِل

 ْمِهِتَداَهَش ٍلوُبَق ُكْرَتَو ءَنيِناَمَت ُدْلَج :ماكخأ ةَناَلَث ٍِفْذَقْلا ٌدنَح يي َرَكّذَو

 46 دمي ُدَْع هلل نو امَلَسْلَو َكِلك دب أري أوك نيل اَلإ» َنوُقِساَف مُهَّنِإَو ءاَدَبأ
 الب َقْسِفْلا ُعَكْرَتَو ءُفوُذْعَمْلا ُهَبَلَط اَذإ َدْلَجْلا ُمَهْرَت ال ةَبْوَّتلا َّنأَو «[0 :رونلا]



 1 مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 8 سس< ا
 0 ا ا ا ت55 ور

 ُهُعَفْرَت اوُلاَق ِءاَمَلُعْلا ُرَتْعَأَك ؟ةَداَهَّلا لوب ني عملاق لَهَو هِدُدَرَت

 زا 2 ايلا حرا ساق يناثلا حنس قب َرِهتْشَأ اَذِإَو

 م : هلك ا َلْذَكَو ةنعالملا ثيدح رَكذ اعل هلأ ٍساّبَع ِنْبا نع 00

 اَماَمَر يِذَلا َلْجَلا ُشُي هب تءاجج إو ءاَهَِلَع َبَذَك دقق َجْزلا هي هب تءاجب
 اولا :لك يلا َلاَقَ ووُرْكَمْلا ِتْعَّنلا ىَلَع هب تَءاججَف كاَهْيَلَع َق َدَص دك هب

 اًهيِف َلاَق يِتْنا ِهِذَمَأ 00 ننال 7 ,ٌنأَش اَهَلَو يل َناَكَن 8
 َكْنَي ال :َلاَمَف «؟اًهتُمَجَرَل ِةَئِّيَب َدَحَأ اًمِجاَر تْنُك ول» : هلي هللا ُلَوُس

 7 َءوُسلا ٌنِلْعُت تَناَك 0

 .ُءوُسلا ٍصْخشلا نع َرَهَظ وّلَو ٍةَمبِ يب الإ اًدَحَأ ْمُجْرَي ال ُهّنأ َرَبخأ دق

 5 ل

 0 ا د ادق 05 ا أو ىرخأب اوُرَم ّمُث ْتَبَجَو» :هلكي نبل
 هل ْتَيَجَوَف ءاَرْيَخ ِهْيَلَع مثيتْنأ اًذهه :لاَ ؟ْتَبَجَو ام :ه5 ِباطَخلا ُنْب ُرَمْ

 . 7(ٍضْرَلا يف هللا ُءاَدَهَش ْمُثنَأ ُراَنلا ُهَل ْتَبَجَوَف ءاَّرَش ِهْيَلَع منين اَذَهَو ةّنَجلا

 (ِراَنلا لفأ نم ِةَّنَجْلا َلْهَأ اوُملْسَت نأ كشوت١ : لاك هنأ ُدْنَع ل

 ْ . 10( يويَسلا ِءانَتلاَو ٍنَسَحْلا ِءاَثلاِي» :َلاَق ؟َكِلَذ َمِيَو هللا َلوُسَر اي :َليِق

 3 ٌةّجَح اَهْلَعْجَي ْمَلَو ءماكخألا ِِذَه يف َةَنيبَو ةَبُ ةَضاَفِتْساِلا َلَعَج دّقَف
 ص
 ا

 )١( يراخبلا )/817/41(.

 عمو «تنز اهنأ اًيلج اًروهظ رهظ هنأ عم ءاهرمأ نم رهاظلاب ِهلَك ُئبنلا ذخأي مل فيك لمأت (؟)

 هب تماق يذلا لدعلا وه اذهو ءدوهشلا دوجو مدع وأ اهفارتعا مدعل رهاظلا كرت كلذ

 .ضرألاو تاومسلا

 . الماك هّتقسو ثيدحلا ظفل تيثأ دقو :«(449) ملسمو «(1757) يراخبلا هاور ()
 .دتسملا وققحم هحًّحصو «ينابلألا هنّسحو )575١(«2 هجام نباو :(14) دمحأ مامإلا هاور (5)

 .ةدرلاو لتقلا يف نأشلا كلذكو ءاهب طايتحالا بجي يتلا ةظيلغلا ماكحألا نم مجرلا نأل (5)



 أ 7و ل بيبي -ب-بلب ل للخخج مي ريسفتلا

 َدْنِع ِرَمّسلا يف ِةّيِصَوْلا يف َنيِمِلْسُمْلا ىَلَع بالا ٍلْمَأ ُةَداَهَش ُلَبقُت َكِلَذَكَو
 ىّدخِإ يِف ِقْرَمَّتلا َلْبَق اَهْوّدَأ اَذِ حاَرِجْلا يِف ٍذاَيْبّصلا ٌةَداَهَس َكِيَّذَكَو ءدّمْحَأ

 يف وأ هناك يف َيِبَّصلاَو ا َلْجّرلا ىأَر ُهّنَأ ُدِهاَس َن َدِهَش اَذإَو نيالا

 اَم َكِلَذ َمَم ُدَجوُيَو ءِليِواَرَّسلا ْيَلوُلْحَم وأ ِنْيَحَّرَجُم اَمْهَآَر وأ «ٍضاَحْرِم ِتْيَب
 ُنوُكَي وأ ءاَمهِناَكَم ىلإ ْةَكاَعْلا نع ّجَّرَح دق ٍفاَحّللا ٍدوُجُو نم ءَكِلَذ ىَلَع ُلُدَي

 ىَلَع ٌليِلَد ُهَءاَمِظِإ َّنِإَف «ةأَمظَأَف ُهآَرَ رولا دّق ٌءْوَض اَمُهَعَم وأ اَمِهِدَحَأ َعَم

 َناَك ُدِهاَّشلا ِهِب َدِهَش اَم اَّلِإ هب ىَمْحَتْسُي اَم 0 ا

 اَم ىَلَع ِذاّيبْلا مظغأ نم

 يلا 5 ُةَعيِرَّسلا هب تَءاَج اّمِم َوُهَو ءِنيّدلا يِف 0 ْميِظَع ٌّباَب ُباَبْلا اَذَهَق
 وُ ٍدوُهشي الا دخأ كقاقث النا ةييفاز د ةققتملاَو ءاضقلا نع فك اهل

 ٍدِشاّرلا ِءاَمَلْحْلا ُةَّنُسَو ٌةّنّسلا ِهب ْتَرَئاَوَت ام فال اَذَهَو عوُمْسَم راَرْقِإ وأ

 39 َركْنُمْلا ٌركْنُتَو فوُرْعَمْلا ُفِرْعَت يلا ُبوُلُقْلا ِهْيَلَع ْتَرِطُم اَم ُفاَلَْو
 .ةَلماَكْلا ٍةَعيِرَّشلا نَع اًلْضَم ٌةَلِواَع ٌةَساَيِس ُهاَبأَت ال اَذَه لْثم َّنأ ُماَلَتْعْلا

 نأ ونين لَه قي 571ج د اوما َنيِدَلا ابكي » : ىَلاَعَت ُهْلْوَق ِهْيَلَع ُلُدَيَو

 0 ةيآلا يت 15: ةتاريكللا] 00 7 م

 لُك ِءيِجَم َدْنِع نُيَبَّتلاِب ٌرَمأَك ويس لب ّقِياَه مكءآَج نإإ» :ُهْلْوَ

 اَهْنَع ىَهْنُي ال ٍدِحاَوْلا ِلْدَعْلا آَبتب ةَباَصإلا ْنَأ ىَلَع ٌةَح هيا لال وع

 َّنِإَف ."0ٍتاَبوُقُعْلا سْنِج يف ٍدِحاَوْلا ِلْدَعْلا ِةداَهَش ٍلوُبَق ىَلَع ُلُدَي َكِلَدَو ءاَفَلظُم
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 .اهوحنو ةعجرلاو قالطلاك ؛اهريغو )١(
 مكح هقدص رهظ اذإ دحاولا دهاشلا نأ هللا امهمحر مُيقلا نيا هذيملتو مالسإلا خيش راتخاو

 .اهريغو ةعجرلاو قالطلا يف كلذو ءٍدوُدَحْلا ٍرْيغ يِف ءهدحو هتداهشب

 زاجأ دقو ءهدحو هتداهشب مكح هقدص رهظ اذإ دحاولا دهاشلا نأ قحلا :مّيقلا نبا لاق

 ملو هدحو هتداهشب هبلس هيلإ عفدو كرشملا لتقب ةداتق يبأل دحاولا دهاشلا ةداهش هلو يبنلا

 .ةمات َةنّيب هلعجف ةداتق ابأ فلحي



 | ةيج 2 مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 1

 ذك امْوَقا ناب قار ناكخإ ىف :تلوت اهنإف :ةللذ ىلع ذِي ةيآلا لوزت بيس
 .ِدْهَعْلا ضْقَن وأ ٍِةّدرلاِب اوُبَراَح

 و4 00
 و ل ا ل

 ِرَبَحِب مُهُتَبوُفْعَو مْوَقْلا ُةَباَصِإ ُروُجَتَف ؛"”ِتْيَتَتلاِب ٌرْمأْلا َلاَرَو ُرمألا َناَبَتْسا

 َمَم ِلْدَعْلا ٍدِحاَوْلا ُرّبح ا ٌنوُمأْلا اَمِهب َنِّيَبَت اَذإ ٍةَئيِرَق َّمَم ٍقِساَمْلا

 . ؟ةلاَلَد

 «نيركذ ةداهش ىلع ةتبلا قوقحلا ظفح يف مكحلا فقي مل عراشلا نأ دوصقملاو :لاقو -

 ءافلخلا دح دق لب ءدودحلا يف الو جورفلا يف الو لاومألا يف الو ءامدلا يف ال

 اذإ كلذكو :ءيقلاو ةحئارلاب رمخلا يفو «لّبحلاب ىنزلا يف نو ةباحصلاو نودشارلا

 لكد «رمخلا يف ةحئارلاو لّيحلا روهظ نم دحلاب ىلوأ ناك قراسلا دنع قورسملا دجو

 َنإف «ىلوأ لب ةحئارلاو لّيحلا يف لاقي نأ نكمأ قورسملا روهظ يف لاقُي ْنأ نكمي ام
 يف اهلثم ضرعي ال ةحئارلا يفو ةهبشلا ءطوو هاركإلا نم لبحلا يف ضرعت يتلا ةهبشلا
 يتلا ةهبشلا هذه ىلإ اوتفتلي مل ني ةباحصلاو نودشارلا ءافلخلاو «ةقورسملا نيعلا روهظ

 هليطعت ناكل اهب دحلا لطع ولف ءريثكب اهنم رهظأ هبذكو همهوو دهاشلا طلغ زيجت

 حلاصمو رابتعالاو هقفلا ضحم اذهف «ىلوأ نيدهاشلا ةداهش يف نكمت يتلا ةهبشلاب

 .دابعلا

 ةياور يف ال طق لدعلا ربخ َدّرَي مل هلآ ىلعو هيلع همالسو هللا تاولص عراشلا نأ :دوصقملاو

 ةداتق يبأل هتداهش لبق امك هب ربخأ عضوم لك يف دحاولا لدعلا ربخ لبق لب «ةداهش يف الو
 «ناضمر لاله ةيؤر ىلع هدحو يبارعألا ةداهش لبّقو ءهدحو ةميزخ ةداهش لبّقو «ليتقلاب

 رمأ نع ربحت وهو هدحو ميمت ربخ لبَقو «ةعاضرلا ىلع اهدحو ءادوسلا ةمألا ةداهش لبّقو
 .ةداهشلا نيبو هنيب قرف الو هنع هاورو هلبقف هآرو هدهاش يسح

 رمألا قوقحلا ظفحو لمحتلا بناج يف ددعتلاب رمألا نم مزلي ال هنأ ةلأسملا ٌرسو :لاق
 مالعأ :رظنُي .اًدبأ هّدرب ةعيرشلا يتأت ال قداصلا ربخلاف «توبثلاو مكحلا بناج يف ددعتلاب
 )١//1١51(. ةيمكحلا قرطلا )85/١  ٠١5(« نيعقوملا

 ال َةَعْجَّرلاَو عْلْخْلاَو واللا نم فرك حالا : يِضاَقْلا لاق )81/1١(: فاصنإلا يف لاقو

 ا ٍر ىلع ُحَرخُي اَمُهُوْحَنَو ٌةَاَتِكْلاَو ُهَيِصَوْلاَو ءةَدِحاَو ةّياَوِر ِنْيَدِهاَس لإ ُتْيْعَي
 .ناَأَرْماَو ٌلُجَو ِهَلُك كلذ يف لبقي ُهَثَعَو

 .نيَِيَو ّلُجَر هيف لبي :ُهّنعَو
 .هْرْيَغَو فْبَصُمْلا اَهَرَكَذ
 .ها .كك ٍنيّذلا يق ُيِتَت ُحْيَّشلا اهراتخاو

 .ويديفلاب ةقرسلا قّدو دقو ءقرس هنأي رخآآ ىلع ٌقساف : ع يعدي ْنأ :هلاثم )١(



 1 يي سل ل م ريسفتلا

 الب ٍمْوَِل هَ ًةَباَصإْلا َوُه َروُذْحَمْلا َلَعَجَف «ةدَهَجي اَمََق بص ك» هكر
 ا يذلا ظاَنَمْلا َوُه اَذَعَو را َلاَز ملعب اوُبِِص م لع

 ثق الز :َلاَكَو ام :فرخزلا] 45رتلشَي هو يللي ديك م الإ» :َلاَك امك
 .[5 :ءارسإلا] «مْلِع يب كَل

 يم

 وأ ان الإ ًَهُمِكي ال َُيَ ٌةكرقم وأ هينا اَّلِإ مكي ال نزلا : لاقت ةلوكو

 ٍةَبوُقْعِب لاقت ها تاكل 16 روسنا «(© َنييمِؤْلا َلَع كلك َمَرْعَو كارم

 ترثدلا نو اَمُهَعَم املو: اهل ريع ؟ َنيِنِمْؤُمْلا ىَلَع اًمُهَتَحَكاَنُم َمّرَح :تِنْيَيِناَّزلا

 ه :رثدملا] 467 جفت ٌريلاَو :ىَلاَعَت َلاَق اَمُك ءِتاَكيَسلاَو

 نأ ىَلَع لدي اَذَه َنِإف «ةكرقم وأ ُةَيَ اَّلِإ عع ب ال نرد : ُهَلْوَف ٌُدوُضُقَمْلاَو ا

 اَذَه َسْيَلَو «َنيِنمْؤُمْلا ىَلَع ٌماَرَح َكِلَذ َّنِإَو َةَكِرْشُم وأ َةَناَر اّلإ ُجوَرَتَي ال َيِناَرلا
 امنا ِهْنْوَك صوُصُخِل لب ءاّرجاف ِهِنْوَك ٍدَّرَجُمِل

 هنأ ٍليِلَدِب ءاَماَنِإ صوُصُخِل لب ءاَمِروُجُف ِدّرَجُمِل َسْيَل َِأْرَمْلا يِف َكَِّذَكَو
 اَذَه َةَيِناَز ّجّوَرَت اذ اًيِناَز َجْوَّزلا َلَعَج اَمَك ءاّيِناَر ٌتَجّوَرَت اَذإ َةَناَز َةَْرَمْلا َلَعَج

 .''”اَنُرلا َميِرْحَت ِناَدِقَتْعَي ريَمِلْسُم اَناَك اَذِإ

 َيِضَر ْنِإ َكِلَّذَكَو ُهَلَمَع ْتِّيِضَو دَقَم اًيِناَر َحكْنَت ْنَأ ُهآْرَمْلا ْتِّيِضَر اّذِإَف
 يناّزلا ٍةَلِزْنَمِب َناَك ىنزلا َيِضَر نَمَو ءاَهْلَمَع َيِضَر دقق َةَيِناَر حكي ْنأ َلُجّرلا

 َكِلَذ نِم اَهْعْنَم ُهْنِكْمُي ال ذإ ؛ىِن ذْرَت ْنَأ َيِضَر دَقَف ٍةَبِئاَت َرْيَغ َحَوَرَت نَمَو

 . ميِظَع ءاَسنلا ديك ن

 اًهَسْفَن يِدَتْفَتِل اَهَلْضْعَي ْنَأ ٍةَئيَبُم ٍةَسِحاَمب ُهْتَأَرْما ْتَنَأ اَذِإ لُجَرلِل َّناَج اَذَهِلَو

 دال ْتَضرَعتو ني عاليالا تبل اهب اْنِل ؛ورْيَخَو دم سن َوَْو كلِ
 . هحاكن
 هك ص

 .ناكرشم امهف ىنزلا الحتسا نإف )١(



 ُهْدَاَك مالسإلا خيش لئاسرو 8واتف بيرقت 5 مسرب |
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 َنيبيَطلا تَبلاَو يسيح َنُيبَيْلاَو َنْسَجْلِب ُتَيِيللط :ىلاَعت هلؤقو

 نآرلآ# : ِهِلْوَقِل ان نينجا ني دضحلا ًءاج . .[75 :رونلا] «ْتبَيطلِل َنوُبَيَطلَاَو

 . < لرش وأ نا اَّلِإ اهمكي ال ديرو ةكرقم وأ ٌدَياَر الإ حكي ال

 ؛جْوّرلا ٍناَعِل ِءاَضِقْلا َدْنِع ْتَّلَصَح وأ ِمِكاَحْلا ٍقيِرْفَت ىَلِإ تَجاَتْحا وأ اَمِهِنُعاَلَتب

 كيل ةَنَراَقَم ي ىِضَحْقَي َكِلَذ َدْعَب اًمُهْناَرَيْقاَف ٌثيِبَح وأ ُنوُعْلَم اًمُهَدَحَأ َّنأِل

 اصل 0 يلا

 ْتَنَعَل يتلا ٍةَأْرَمْلا ُثي ٍدَح ِنْيَصُح ِنْب َناَرْمِع نع (مِلْسُم حيِحَص" يِفَو

 ٌةَقاَن اَنْبَحّصَت الد ا ْتَلِيْرَأَو اَهْيَلَع ام ّدَحَأَت هي ُيبنلا َرَمأَف اَهَل َةَقاَن

 . ًةَئوُعْلَم

 رِئاَسَو ٍروُجُمْلاَو عّدبْلا ٍلْهَأَو ٍةاَنْرْلاَو نيِهْلاظْلا ٍةَئِراَقُم يِف ُةّنّسلا اًذَكَمَو

 ل دعو ىلع الإ ىظراكت لو فئراكي نأ دعا قيال : يِضاَعَمْلا
 هيف مُه اَم اًعِناَش مُهَل اَنِقاَم وول نوح ةرك ذأ هكلا للا نق د هللا ٍباَذَع

000 

2 

 24 2و

 : ِنْيَعِضْوَم يف قيؤملا ةَهلعْفُي اعلإ ٍراَجُمْلا ٌةيَراَقُم نأ كلُذَو

 . اًهْيَلَع اًهَرْكُم َنوُكَي ْنأ :اَمُهُدَحَأ

 وأ ِةَئَراَقُمْلا ٍةَدَسْفَم ىَلَع ٍةَحِجاَر ِةّينيِد ٍةَحَّلْصَم يِف َكِلَّذ َنوُكَي ْنَأ : يِناَنلاَو

 ٍلاَمَيَحاِب ٍنْيَثَدَسْفَمْلا َمظغَأ ُعَكْدَيَق ِهِنِ د يِف ٌةَحِجاَر ٌةَدَسْفَم اًهكْرَت يف نر ْنأ

00 
 . امهاندأ

 َعَم الإ ُروُجَت ال ُةاَحاَوُمْلاَو ُةَرَه : فاضملاو ةيحاَصْسْلاَك

,)5696( )١( 



 سمبل ريسفتلا
 تأ نضل

 الإ ٍبِحاَّصُت اَل» :©00نَئّسلا» ىف يِنَّلا ُتيِدَحْلا َكِلَد ىَلَع ُلُدَيَو «هللا ٍداَرُم ىَلَع
 . (ّنِقَت الإ كَماَعَط ُلُكَأَي اَلَو ءاًئِمْؤُم

 حاكيب ُهَئِراَقُيَو ُهَبِحاَصُي ْنَأ ُديِرُي نم ٍناَحِيْما ىَلِإ ٌجاَتْحُم ُنِمْؤمْلا
 د عم 4-05 0 مع جروح 2 4 ا ه5 م
  نيتسإب هلأ 2 نهونحَيمَأ تارجنهم ٌتنِمْوؤْمْلا مكَءَج اذإ : ىلاعت لاق «هريعو

 :ةئحتمملا] ٠١[.

 يف ٍةَبْوتلا َدْعَب الإ اَهب ُجَوَرتَي ال هن لُجَّرلا اهب ىَنَ يتلا ٌةَأْرَمْلا َكِلَذَكَو
 .داَكآَلاَو ُةَُسْلاَو ُباَتِكْلا هْيَلَع َلَد اَمَك ِنْيَلوَمْلا ٌحَص َّ

 ُنْب هللا ُدْبَع َلاَقَق ؟اَل مَآ ِةَبْوَتلا ٌةَحيِحَص َيِه لَه اَهَنِحَتْمَي ْنَأ َداَرَأ اًذِإ ْنِكَل
 َّحِصَن ْمَل ُهئَباَجَأ ْنِإَف ءاَهِسْفَن نع اَهُدواَرُي ُهَن :دّمْحَأ نَع ٌصوُصْنَمْلا َّوُه َوهَو َرَمَع
 .ْتباَت قف ُهْبِجَت ْمَل نِإَو 17

| 

 نِم ُهّلْعِف ُهَل يِضبْنَي اَم عَتْمَي نأ ٍفْذَقْلاِ َموُلُظَمْلا ىَهَن َُئاَحْبْس ُهَّنإ مث

 ؛"حْفَّصلاَو وُمَعْلاِ ا ٍةَبْوَتلا ٍلْهَأَو نيِكاَسَمْلاَو ِهِتَباَرَك يِوُذ ىَلِإ ٍناَسْحِْلا

 ذأ تيَثاالَو اودي َْيَلَو اوُحَمْصَيْلَو اوُقْعَيْلَف مُهَل هللا َرِفْغَي ْنَأ َنوُبِحُي اَمك مْ

 الق ٌبِجاَو َنيِرِجاَهْمْلا ةَناَعِإَو ءٌبِجاَو ِنيِكاَسَمْلا َءاَتِيِإَو ٌةَبِجاَو 000 هَلِص

 0 ٍهِضَرَع يف ِهَتَءاَسِإَو ِهِمْلظ ٍدّرَجمب ٍناَسْنِإِْل ِناَسْحِإْلا نم بجي ام كرت

04 

 ءِبوُنذلا نم ِبْنُذ ٍدّرَجْمب ِءْيَمْلاَو ِتاَقَّدَصلا نم ُهقَحَو هنري لَجّرلا ٌعنْمَي ع

 .بوُنذلا ضْعَبِل َكِلُذ نم 0 دقو

 يذمرتلا هئّسحو )١١9(«: دمحأ مامإلاو :(77946) يذمرتلاو «(5417) دواد وبأ هاور )١(

 00 دتشسملا وققحمو ينابلألاو

 ىف َترجهمْلاَو َنيكسْلاَو رَقلا يلؤأ ابوي نأ ِةَعَلاَو كم ٍلْضَفْلا أ أ لأي الَر» :ىلاعت هلوق يف (؟)
 2 ا ص م سول ع سجل 0 ب مصار 22

 700 ا هو 2 تقل الو دل نص

 لجأل وأ «مهافت ءوسو تاهافت لجأل نيعطاقتملا براقألا نم ريثك ىلإ لصي اذه مالك تيل ()

 . ايندلا ماطمت



 ُهْنَدَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 6اسغ ل ا
 222222222222222 ئ 222227777777777 2-------يوا يب

 3 ماَحْرأْلا يِرَّذِل اَهِرْيَغَو ِةَقَفَنلاَو ٍةَلّصلا ٍبوجُو ىَلَع هَلاَلَد ِةَيآلا يِفَو

 ٌةَشْياَع ع «حيِحّصلا» يِف تبن دق ُهَّنِإَف - "”بيِصغَت اَلَو ٍضْرَفِ

 ٍنْب حطْسِم ىَلَع َقِفْنُي ال أ فّلَح َقيدّصلا ٍرْكَب اَبأ '

 ٍةَلاَخ تن + حطشيو ُمَأ تَناَكَو َةَمِئاَع ٍنَأَس يِف ِكْفْلا يِف َنيِضْئاَحْلا َدَحَأ َناَكَر

 ْيَهَنلاَو «ْمِهِئاَتيِإ ِكْرَت نَع ىَهَن َنيِذَّلا ىَبْرُقْلا يِوَد نِم هللا ُهَلَعَج دقو ِرْكَب يب

 :مهتلص بجت نيذلا ماحرألا يف ءاملعلا فلتخا )١(

 لحي مل ىثنأ رخآلاو اًركذ امهدحأ ناك ول ثيحب ةبارق مهنيب نوكت نيذلا مراحملا مه :ليقف

 دالوألاو ءولع نإو مهيدلاوو نادلاولا مه ماحرألاف لوقلا اذه ىلعو ءرخآلا حاكت هل

 تامعلاو مامعألاو «نهدالوأو تاوخألاو مهدالوأو ةوخإلاو ءاولزن نإو مهدالوأو

 .تالاخلاو لاوخألاو

 تالاخلا دالوأو لاوخألا دالوأو تامعلا دالوأو مامعألا دالوأ لوقلا اذه ىلع جرخيو

 .ماحرألا نم اوسيلف

 الف «تالاخلاو لاوخألا جرخي اذه ىلعو «نوثراوتي نيذلا ةبارقلا مه ماحرألا :يناثلا لوقلا

 . مهعطق مرحي الو مهتاض تت
 ماحرألا نم مه ناسنإلل بيرق لكف ء«محرلا هلمشي ام لك يف ماع ماحرألا نأ :ثلاثلا لوقلا

 . مهتلص بجت نيذلا

 نب زيزعلا دبع خيشلا لاق «هللا امهمحر يبطرقلاو ةيميت نبا رايتخا وهو ؛حجرألا وهو
 لقي هللا لوقب نوينعملا مهو «كيبأو 0 براقألا مه ماحرألا» : 15 زاب

 :لافنألا] وأ بّتح ىف ضعي لكؤأ ُسَتَب ِراَمَْأْلا اولوُأَو» :بازحألاو لافنألا ةروس يف
 .5[4 :بازحألاو ءالد

 نم برقألاف برقألا مث ءاولسانت ام مهدالوأو دالوألاو دادجألاو تاهمألاو ءابآلا :مهبرقأو

 ىواتف .مهدالوأو تالاخلاو لاوخألاو «مهدالوأو تامعلاو مامعألاو ,مهدالوأو ةوخإلا

 ١196(. /5) ةيمالسإ

 ريسفت .ٍلاَح ّلُك ىَلَع ُهْنَلِص ُبجَت ُمِجحّرلا ُهُمْعَيَو ُهّلَمْشَي اَم ّلُك َّنأ ُباَوَّصلا :يبطرقلا لاقو
 )158/١15(. يبطرقلا
 ءالؤه لك مهدالوأو ةلاخلا دالوأو لاخلا دالوأو ةمعلا دالوأو معلا دالوأف لوقلا اذه ىلعو

 .ماحرألا ىمسم تحت نولخدي

 .مهدعبو مهبرق فالتخاب فلتخي مهلصو ةيفيك
 ةملاكملاب لصوي اذهو «مالسلاب لصوي اذهو «لاملاب لصوي اذهف ءهب لوصوملا عونتي كلذك

 . اذكهو



 ع ريسفتلا

 َّنأِل ؛اًبِجاَو ُلْعِفْلا َناَك ٍلْعِفْل كرت ىلع كلحلا زجي ْمَل اًدِإَف َميِرْحَّنلا ٍيِضَنْقَي

 06 1 اوتأي 0 مث 0 نوفوت هل : اًهيِف َلاَقَو «[4 :رونلا] #ُةَدْلَج

 ْمِهِنْوكِب مه مكيف ديمي مو مُهَتْفِص ٌّقلْطَأَو ِءاَدَهّشلا َّدَدَع َوَكَذَك «ةدلج نينامث مهودلجاف

 اذَم رْيَك ىف ِهاَنهّشلا ٌةَفِص ديك امك ءِلْذَعْلا يود نِم اَلَو ىَضْرَت نَمِم الو اني

 . عِضْوُملا

 يالا ىلع ٌدَحْلا اهب ٌبِجَي ثبتي يتلا هك ةةيرألا هداهم لع + ءاَمَلُعْلا نا اَذَهِلَو

 ىَلَع ؟ٍِفِذاَقْلا نع َّدَحْلا أَرْدَن لَم 0 ِناَيْضِعْلاَو ٍقوُسُفْلا له ٍةَداَهَش ُلْثِ

 ىَلَع ىنزلا َّدَح ْبِجوُت ْمَل نِإَو ٍفِذاَْلا نَع َّدَحْلا اريك اين امظنعإ

 ّدَح ُاَرْدَي َكِلْذ َّنِإَف «هللاب ٍتاَداَهَش َعَيْرَأ ِهِتََرْما ىَلَع جْورلا ةَداَهَسك اذ ؟فوُدَتَمْلا

 . كيك ٍدَرَجُمِل هتأَرما ىَلَع ُدَحْلا ُبِجَي اَكَ ٍفْذَقْلا

0 

 2 ل 0 8 006 م 8# ملأ هم دام
 نإف ؛يفوذقملا ىلَع ىنزلا دحح ٌبوجو فِذاَقلا نَع َدَحلا ٍءْرَد نِم مَرََي الف

 و

 . تاَهْبشلاي ادت ةودشلاو دس مقل

 ل ٍةَسِحاَمْلاِب اًروُهْشَم َنوُكَي ْنأ لْثِم - نَصْحُم صحم َرْيَغ ه2 فودقملا ناك و لَو

 َناَك نِإَو «َةَضاَفِتْسالا ٍدَّرَجُمِل ىنزلا َّدَح َوُه َّذَحُي و ِفْذَمْلا َّذَح ُهْفِذاَق َّدَحُي

 .َءاَدَهْش ٍةَعَبْرأِب ىنزلا ّدَح ُباَصِن َرِيتَْأ دَّقَو ءَّدَحْلا َنوُد اَمُهْنِم لُك ُبَناَعُي

 ٍةَداَهَشِب اَّلإ مِلْسُم ىَلَع ىنزلا ٌدَح ُماَقُي اَلَق ْمُهُتاَمِص ُرَبَتْعُت َكِلَّذَكَ

 يف مُهَدَيَق اَمَك َنييِضْرَم اًلوُدُع اوُنوُكَي ْنَأب مُهْدُيَِقُي مل :ُلاَقُي ْنِكَل ءَنيِمِلْسُم

 َةَيَأ يِف َلاَقَو 08147 :ةرقبلا] دهسا نم َنْوَصُي . نكي#» :هِلْوَقِب ٍنْيَّدلا ِةَيآ

 :ةَع َةَعَجَّرلا دي يف َلاَقَو ٠١5[« :ةدئاملا] 6 ٍلّدَع اود ناو مولا



 ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 8س
 0 يي ييجي لا

 هللا اَنَرَمَآ دّقَق [ :قالطلا] «ِهَنِي َةَدْنهَّشلا اوُمِِقأَو يني ٍلَدَع ْىَرَذ أوُديْفَأَو»

 مُم ِءاَلُؤَعَو ىضرلاَو ِلْدَعْلا ٍلْهأِل اَهْيَلِإ ٍجاَتْحُمْلا َةَداَهَّشلا ليخت ْنَأب ُهَئاَحْبْس
 َِسَقْلاِب َنيِميَم اًورُك اوُنَماَ َنِنَل 2 8 هب هللا مُهَرَمَأ اَم َنوُنِيَتْمُمْلا

 ُهَسَأَف اَريِقَف وأ اًيِدَغ نكي نإ َنييوَدْلَاَ ندولأ وأ 0 لع ْوَلَو هلل ََدَبُس

 ادار :هلوَ رك يِفَو .ُةَيآْلا 28٠ :ءاسنلا] أولت نأ ةرملا اومكت الك اني كك
 دع و 4

 أومتكَت الو# :هِلْوَقَو ٠680[« :ماعنألا] قر اذ ناك و أولو د

 «[787 :ةرقبلا] «أ ام ام اَذإ كرهت بأي لوو وَ «[7817* :ةرقبلا] 4تدحل

 ٍةداَهَّشلاِب نووي مُهَف «[97* :جراعملا] 4© دوميأق مهتاللبشب م َندلاَو» :هِل ِهِلْوَق

 .ُهَتَهْشَتْسا يِذَّلا ُدوُصْقَم ٌلْصَحَيَ ش ا

 ِلّدَعْلا لدا مُهنأل َةَعومْسَم ةَلوُبْقَم ْمهِتَكاَهَش َنْوك نأ : يِناَّنلا ُهْجَوْلا

 لوف نع ةناكيشس: نيت دقو ةةاذألاَو وبلا يف َكِلَذ ٍبوُجُو 0 َلَدَك ِءاَضْرلاَو

 َرَمَأ اَمَّنِإَو . .[55 :تارجحلا] «اَوييَتَم لني نسف ٌىكَءآج نإ#» :ِهِلْوَقِب ٍقِساَمْلا ٍةَداَهَش

 َرَبَخ َّنِإَف قالا ,تخ لج فبل قحاَدْلا 200 ِتُئَئلاِب

 ٍدِحاَوْلا ُرّبَح ُهْبِجوُي ال اَم ٍداَقِيَغاِلا ّنِم ٌُبِجوُي ِنْيَنْثالا

 أهأ ا

 ِءالُؤَم نأ يف صن اَدَهَف [4 :رونلا] 4 ةدَمَس أ أاولبشت الو : ىَلاَعَت هلوَق
 سارع عر

 . اًدَدَع وأ اوناَك اَذِحاَو ادبأ ؛داَهق هل كي

 .ٍروُهْمَجْلا ُبَهْذَم َوُه امك ةلوُفَم ةيوَتلا َدْعَي كئاهخ ذأ لق الا كم

 ["هع ]16/ 0١"

 .ةعيوأ ةقحافلا ىلع ةداهشلا تافن.نذأ ىلع عا

 ا ل ل نأ نلعر تون
 2 2 ل ال 2

 هبف َعاَرِن ال اَذَعَو ءَنيِمِلْسُمْلا ىَلَع ٍراَمَكْلا ٌةَداَهَش



 م | ريسفتلا

 2 َدْنِع ِناَلوَق هبِفَو ءٍضْعَب ىَلَع 0 ةَداَهَش ٍلوُبَق يِف ٌعاَرَنلا اَمْنِإَو
 5 مي منش دهم ه؟

 . ٌيِعِفاَّشلاَو ِكِلاَم ٍبَهْذَمَك ُلَبقُت ال اَهّنأ هب أ ةباكمأ ُدْنَعَو هدذنع اًمهرهش

 . ةَنَسِلاَو باَتْلاِب ُهَبْش ُهَبْشَأ َوُهَو ةَفيِنَح 0 وك َوُهَو لبق هنأ ا

 [١ةا//11]

 اًنيَعُف : يأ ؛[؟8 :ءاسنلا] «اًفِيِعَص نضال َقِلُحَو» :ىَلاَعَت َلاَق ةلئملا

 [ 60/1 , 005ْهْنَع ٌربْصَي ال ِءاَسْنلا نع

 1مل او دمي كر كلَ تَدَلِإ لأ آمي ُدَبْمَي ُهَّنأ كل : لقت نام 159 1

 ملعب رنا 50 .[55 ا اًديِبَس دئأب كَم َنوُدَبْ ع

 دير سلا د ادعو و هُمْ هيو هَلْ : حاج

 اَذِإ َناَكَو َنآْرُقْلا ٍنَمْحَّرلا ِدْبَع وُبَأ يِنَأَرْق دام احا و هايس يح

 مث ٍلَمَعِب اَّلِإ كْنِم َلَضْفَ لول ل :َلاَق َّنآَرُقْلا اًنَدَحأ

 .4اًديِبَس هَّئأِب قكَو َّنوُدَبْمِي ٌةكيكتلاو ومنع ُكلَرنأ» :ًارْفَ

 دَقَف ءوِداَلْوَأَو ِِداَيْسْأِب ءاَج :ُلوُقَت اَمَك تَبَحاَصْمْلِل ُنوُكَي دق ُءاَبْلا :تْلُق

 امو ءوللا ملعب ٌرْبح َوُه م ٍرْبَحْلا َنِم هيف اَمَق ندير يمل بط خللا

 هللا ٍرْيَغ ِدْنِع نِم ِنّرَتُمْلا مالكا ٍفاّلْخب وللا مْ رمأ َوُه ِرْمَأْلا َنِم هيف

 ْمْلِع هيف اَمْنِإ نك اًقْذِص ُنوُحَي دقو ةَمليَسُم ةَمِلْيَسُم ْن نارك امو اًبَِع ُنوُكي دق كِل

 ءموُرْللا ٍةَهَج نم اّلِإ ىَلاَعَت هللا مْلِع ىَلَع َلُدَي ْمَل ءظَقَف ُهَلاَق يِنَّلا دراما

 [ة50 737 هللا ةملقي نكلا نأ وه

1 51 

"5-7 
 جه 003

 مهنا بسلا

١ 
 ا"لظشلا

2 
 نإ 0

 ام نم ٍتَِمْؤَمْلا تكصخملا حكي يب نأ ال الط كتم عتسَي ل صو يالا هلق لبق ءادتو قلل

 .[؟8 :ءاسنلا] «يتِمْؤُمْلا كييك نم مُكُدَمْيَأ ْنْكَلَم
 مكنأل ؛رئارحلل لؤطلا يعيطتسم ريغ متنك اذإ مكيلع كلذ رّشي :لوقي :ق يربطلا لاق
 مكتايتف حاكن يف مكل نذأف ؛هنع ربصلا يليلق «ءاسنلا عامج كرت نع ٌةزجع ءافعض متقلُخ

 مكربص ةلقل «ءاونزت الل الثل «ةرحل اًلوط 0 د ا ا

 .هريغ اّلوق ركذي ملو تلاع عا اذه لقنو



 هناي مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 8ع |
 02مل 22 ا 2 تتتتتبلا تتح تبت 7ج7 73ج | "زيت

 رتألا لوو لولا اوُميِطأَو هلا اوخيليأ انما َندَا اماكط :ىَلاَعَت هللا َلاَق 5
 5 1 ع 20000 هو و ع 2 سا . عربه رمد 2 كك

 ِهِتَعاطب ُهَئاَحْبُس َرَمُأ ء[دو :ءاسنلا] هيلو هنأ لإ ُهوُدرَه ِءْيَش يف ٌمَعْرتَك نإَف كده
 8 - سام - مسوس مم 8 مال ل 0 8 2 سا ص سر ومس

 هللا ىلإ هدر ْنأ ٍءْيَش يِف اَنْعَّراَتَت ْنِإ َرَمَأَو ءانِم ٍرْمألا يِلوُأَو ِهِلوُسَر ٍةَعاَطَو
 ْنَأ مِهْيَلَعَف ٍءْيَش نم هيف َنوُنِمْؤُمْلا َعّراَتَت اَم َّلُك ْنَأ ىَلَع اَذَه َّلَدَق ءِلوُسَرلاَو 9 هوم: 2 ا 5. ضدضا اص 86 ّ"َ ما ا سا 2

 كلك َلَدك رشا ٍمَدَع َدْنِمُمَنْعُي ْرُشلاب ُنّلَعُمْلاَو ءِلوُسّرلاَو هللا ىلإ وكري
 مُهّنأل ْنوُكَي اَمَنإ َكِلَدَكَو ءانباَت ُرمألا اَذَه نُكَي ْمَل اوُعَراتَتي ْمَل اَذِإ مُهّنَأ ىَلَع
 ٍذِئَنيِح اوُجاَتْحَي الق ءِوِلوُسَرَو هلل ٍةَعاَطَو ىَّدُه ىَلَع اوُناَك اوُعَراَنَتَي ْمَل
 هورس شر ساماروح 2 ا 2

 .ٍلوُسَرلاَو هللا ٍةَعاَط نِم َنوُلِعاَف مُه ام '”اوُرُمأَي

 ىَلَع َنوُعمَتْجَي ال مُهّنِإَف اوُعَمَتْجا لب اوُعَراَتَتَي ْمَّل اَذإ مُهّنَأ ىَلَع َكِلَذ َّلَدَو
 ُدَّرلا ٍبوُجْوب ىَلْوَأ ٍذِئَئيِح اوُناَكَل ٍةَلاَلَض ىَلَع َنوُعمَتْجَي دق اوُناَك وّلَو َةَلاَلَض

 مولا

 وعم <
 لل اًعيِطُم ِنْيَميِرَمْلا ُدَحَأ ُنوُكَي دقق ءاوُعَراَتَت اَذِإ مُّهْنِم ٍِلوُسَرلاَو هللا ىَلِ
 .ٍلوُسَرلاَو

 َكِلَذ ىَلِإ َمِجْرَيِل ٍلوُسَرلاَو هللا ىَلِ ُدّرلاب ٍلاَحْلا اَذَه يف َنيِروُمْأَم اوُناَك اذ

 [4؟ - 1/13 :ىرخألاو وألا ٍقيرطب

 ء[ه4 :ءاسنلا] ؟ٍلوُسَراَو هلأ لإ ُهوُدْرَك ِءََع يف معو نيو : ىَلاَعَت .َلاَق

 «قَعَوَتَ د :ُهَلوَكَو «وَتْوَم َدَْب ٍلوُسَرلا َةْنُْس ىَلِإ وأ للا ٍباَتِك ىَلإ ُدَرلا َوُه
 هللا ىَلِإ ُهوُدَر ِهيِف اوُعَّراَتَت ٍءْيَش ُّيَأَك ءِطْرَّشلا ٍقاَيِس يف ٌةَرِكَن ُلْعِفْلاَو ءظْرَش
 .هْبلإ دّرلاِب اوُرَمْؤُي ْمَل عاَرتلِل اًلِصاَق ٍلوُسَرلاَو هللا ْناَيَب نكي ْمَل لَو ءٍلوُسَرلاَو

 [7١مه - ]5/16/١

 :ءاسنلا] 4كرِمْؤُم َوُهَو كَل ْوُدَع ٍوَوَه ني تراك نقط :ىلاعت ُهلْوَت
000 

 ُلْمَأ ىطْعُي اَلَف ءُفِراَو ُهَّل نُْكَي ْمَل ٍبْرَحْلا لْهَأ نِم َناَك اَذِإ :َليِق ..[4”

 .نورمآلا ال هلوسرو هللا ةعاطب نورومأملا مه مهنأل ِءاوُرَمْوُي :هلعل )١(



 1 1 ف2 771 5 ب ريسفتلا

 ١ فرغ طق ةَراَفَكْلا ٌبِجَت لَب ُهثَيِد ٍبْرَحْا

 د ا اَذَهَو فاك هنأ

 ماَلَس ٍنْب هللا ِدْبَع يِف ْثَلَرَن :ةَيآلا هِذَهَّنإ :َنيِرْسَمُمْلا ُضْعَب َلاَق دقو

 ٍلهَأ َنِو نوط : هَلْ : يِنْعَي ؛ِْيَر ِنْباَو ٍلَتاَمُمَو جيرج ِنْبا ِنَع َلِقُن امك ِهباَحْصَأَو
 ٍلْوَقْلاَك َوُهَق باَتِكْلا ٍلْمَأ يِنِمْؤُم يف اَهّنِإ :َلاَق مُهَضْعَبَو «[159 :ءاسنلا] «ينكلا

 نبا نع حِلاَص وُ اورو دهام وَ ادَهَو «يِناقلاكََُ و َموُمُعْلا َداَرَأ نِإَو ءِلَّوَأْلا

 َنيِنمْؤملا نو والؤع نإَك ؛تيِيلَح هلاَكمَو ماَلَس ّنْب | "!اَهيِف َلَحْدَأ نم ُلْوَقَو ءِساّب

 ْنِمْؤُي نمل بتكلأ ٍلْهَأ نم َّنِإَو# : ا اها

 م 2 2 »4 1رنأ مو لأ

 31 وللا تنَياَكِ َتورَتْتَس ال ِهَّنِب َنِعِيَح ميل ل كَل

 .[199 :نارمع لآ] 40 | ٍباَسِحْلأ ٌعيبِرَس هلأ كرإ ميك َدنِع ٌمُهَرْجَأ ل كلو
-_ 

 :َلاَقَو ءةئيدمْلا لكي يل مَ ام ِلَّوأ يِف َمّلْسُأ مالش ؛ا َّنِإَف :اَلَوَأ ام

 امن َناَرْمِع لآ ةَروصَو ِباّذَك ِوْجَوِب َسْيَل ُهَهْجَو نأ َتْقَرَع ُهَهَجَو َتْيَأَر اًمَّلَق

2 

 َكَرَن
 .ِرْشَع وأ عي هس َناََْنُدْفَو مَ امل ايف ٍباَتكْلا ل ٌرْكؤ ٠س

 َنيِنِمْؤُمْلاَو ِةَباَحَّصلا ٍةَلْمُج نِم ٌدِحاَو َوُه ُهَناَئْمَأَو ماَلَس َنْبا َّنَأ :اًيِتاَنَو

 .باتِكْلا ٍلْمَأ نم ُهَنِإ :هيف ُلاَقِي الك ءُيِسِراَمْل ُناَمْلَس َكِلَذَكَو ْمِهِلَضَْأ نِم َوُهَو

 ُزْهَأ حرمات ولو» :َلاَقَك ٍباَتُكْلا ّلْهَأ ىَلاَعَت َرَكَد اّمَل هنأ ةيآلا ِوِذَه ُهِْمُيَو

 ١٠١[. :نارمع لآ] 4ةوثِتْلا يح ممر و و تروتمؤملا ْمُهْنَم م اريَخ َنَكَل بتحصل

 وَق نإ :ليقَو ءوِباَحْصْأَو ا ا اَهْنِإ :ليِق ٌةَيآلا ِهِذَهَو

 0 ماَلَس نب ب هللأ ُدْبَع وه #َنوُهِعَل ول وفيق مهراك او روم مْ مُهنْم»

 لْمأ نِم اوُقَب اَم ٍءاَلْؤَم َّنِإَف ؛ُهَلْبَق يِذَّلا 0 ْمَلْعَأ ُهللاَو  اَذَهَو

 ىَلَع ٌرِدْقَي ل ّ كيا رخل ريالا ىف فتم هل نق ُدوُصُْقَمْلا اَمّنِإَو ءباَتكْلا
 نم َّوُه ءَنْوَعْرِف لآ ِنِمْؤَمُك ؛َنوُدِماَجُمْلا َنوُرِجاَهْمْلا َنوُئِمْؤُمْلا ِهْيَلَع دقي اَم

 .«بتكلا ٍلْهأ ني نإو» :ىلاعت هلوق يف :يأ )١(



 هدو مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 8 سعب
 22-2993-25225252922929292922229222 تحط

 000 سس ىلا ريب حلا اك ع س1 يي لا هر سيو 5 ل« مع 53 ريب رمل ماو سهما

 توعرف لا ْنِّ َنِمْوَم لجر لاقو#» :ىلاّعت لاق اذَهِلَو ؛ْنِمْؤوَم وهو َنْوَعَرِف لا
 طوب 2 500 سس ع # ص 2 5 2002 يم جيب وع هد 6

 «يَر ني تبا كج َدَعَو ُهَلأ نر َلوُقَي نأ البي َنوُلُتَمْأ :هتنميإ ُمْكَي
 َنوُنِمْؤُمْلا مُهْنِم ِءاَلْوَه َكِلَذَكَو ءٌنِمْؤُم َرُهَو َنْوَعْرِف ٍلآ نِم َرُهَق «[148 :رفاغ]
 [؟74 1/3 1٠١[. :نارمع لآ] 4نوُفِسَفْلا ُمُهريكَأَو# :َلاَق اَذَهِلَو

 [هو :ءاسنلا] «:ذدو رتألا لوو لولا اوُميِطأَو هللا اوميِطأط : ىَلاَعَت َلاَق م5695 د 10 ري د عوج عم 2 < مم ع2 55

 .عاَري َناَك اَذِإ الإ ٍلوُسَرلاَو هللا ىلإ ُرلاب رأي م
 ىلإ ّدّرلا نأ ٍةَهِج نِمَو «ْمِهِيَعاَط ٍبوُجو ٍةّهِج نِم :ِنْيَهْْجَو نم َلَدَق

 نِإَو ُبِحَي ال عاّرْنلا مَّدَع َدْنِع ُهّنَأ َمِلْعَف ؛عاَرّتلا َدْنِع َبَجَو اَمَنِإ ِةَنّسلاَو ٍباَتْكْلا
 م هر

 [غ494/5] .ةّنسلاَو باتكلا ٍةَقْقاَوُم ىَلَع ليِلَد مُهَقاَمْتا َنأِل ؛َّراَج - 4 1 - م 4 ا

 ه2

 عر سأك ما ساس يا ب عي ءاا ص ب ري 5 8 0 0
 4« كو ل نيرخا» رموش نوعلمس بذكلإ نوعلمس## :ىلاعت هلؤوق

 ؛«هدمح نمل هللا عمس» :ِهِلْوَق لْثِم ِةَيِدْعَتلا ُماَل (0يثأ ٌباَوّصْلا 14١ :ةدئاملا]
 سا يت م عم ومد 2112 مرا ريأل يود سه يع جام ك1

 000 كوالا ا 5 < 6: *20 شلع 2 2 مر هه

 ٍةَعاَط ىلَعَو ٍبِذاَكلا ِرّبْحلا ٍلوبَق ىلَع مُهل اًمَذ َنوُكَيَف مُهْنوُعيطُيَو «كوُأَي مل
 / 7 0000 رشف 006

 . ٌنيِقِفانِمْلاَو رافكلا نم هريع

 يِف مُهنأ َرَكْذُف [47 :ةدئاملا] «ٍتحّسلِل َنوُلكَأ ٍبِزَكْلِإ تومكس# :َلاَق مث نا 2 <42 2 هد <
 9 8ارعر 0 هع رت عمجمر 2 ةايكل 2 3 مو هيف 07 7

 الإ لقي الَو «لالخلا لُكأَي نم يفالخب «مارَحْلا لودتعي بلقلاَو ٍدَْسَجْلا يءاذغ

 .ٌّقْدَّصلا

 9م - 2 35 ًَء 2 ع 2[ هآ - 4 3 م

 ُلْحْدَيَو ءٌهاَوَه ِهيَقَفاَوُمِل ُهُرْيْؤُي وأ هَلَبْقَيَو ُبِذَكْلا ِهْيَلَع جوري نَمِل مد ِهِيِفَو
 [#0- 1 .ِةَدِساَفْلا بِهاَذَمْلا ٌلوُبَق هيف

 .ماّللا :يأ )١(



 كك يا 1 1 ت41 2 ريسفتلا

 ىَلَع ُهُفظَع ُباَرَّصلا ٠0[ :ةدئاملا] «ٌتوُمطلا َدَبَعَو9 :ىلاعت ُهل واوانعلا»

 نِم ُهَلْبَق اَم ىَلَع ٌفوُطْعَم ٍضاَّم ٌَلْعِف "0+7 :ةدئاملا] عذَلأ ُهَنَمَل نمط :ِهِل

 ٌلْعِفْلا اَذَهَو ءاَرَمْضُم وأ اًرَهْظُم (لا) ُلِعاَمْلا َةَمّدَقَتُمْلا ّنِكل ؛َةَيِضاَمْلا ياكل
 ىو # رع مس عم

 وله َّنَِل (ْنَم) فرح دَعَي مَلَو َدَبَع يف ٌريِمَّصلا َوَهَو َتوْغاَلا َدَبَع نَم ُمْسا

 ]5506/1١5[ .ُدوُهَيْلا مُهَو ِدِحاَو ٍفْئِصِل َلاَعْفَأْلا

 اَمَّنِإ 620١ :ةدئاملا] «ٌمْشيدَتْهَأ اَذإ َّلَّص نك مرمي الد :ىلاعت َلاَق مقوم |

 [8 11 . اَمِهِرْيَغَو يتلا ِرْمأْلا نِم ُبِجاَوْلا َيّدَأَو ك هللا َعيِطَأ اَذِإ ًءاَدِتْهاِلا متي

 : هِلُوَق ىف ْةَداّهَّشلا ةْيآ يف ةدقاملا ةروم ف نارقلا هيلع لدي يلا مك
 ولو :اًنِلْوّقِب :ْيأ 4805 :ةدئاملا] اَنَمَت يب ىَرمْنَس ال ٌرْمَبَتْزَا ِنِإ ِهّمآِب ِناَمِسْقِبَت» هز ودموع

 هل ُدوُهَْمْلا َناَك وَّلَو :يأ ؛ِهِروُهظِل (َناَك) ٌريِمَص فِذُح ءىَبْرُق اذ َناَك

 وأ انو ل ا 1 اَنَمَت اَنِلْوَقِب يِرَتْشَت ال ٍناَمِلْحَيَ

 ىَلِإ ٍلاَمْل ل١ ٍميِلْسَتي ٌدْهَع اَمهْيلَعك ٍنْيََمت ئَمَتْوُم اناَك اَمُهْنَأِل ءاَنَمَت هللا ٍدْهَعِب يِرَئْشَن ا

 .ِدوُهَعْلا نم ُدْهَع َةَيِصَوْلا َنِإَ ؛ هقحَتْسُم

 اًنمَضَم 0 نأ ُلَمَتحُي [١٠إ/ :ةدئاملا] « مولع ٌقحَتْس ب ( َنينَل ترم لوو

 هلق نك
 ؟[١٠ :ةدئاملا] «آنيَدَّتْعَأ اَمَو اَمِهِتَدْبَس نم لح ّنئ ةننددهتل » : لف اذهلَو

 . اًوَدَتْعا اَمَك :ّيأ
 2 تي مد 2 هام مصار حاس صرب م هه م د

 نبأ درت نأ ًاوفاخي 3 اههجو لع َةدنهَّشلاِب | اونأي نأ قد كيد :ُهْلْوَق تت

 قاتم . وق . - 0 -4 03 3 5

 7 َتيبْلا نأ ىف حيِرَص (0يراَحُمْلا ىف سابع نبا ثيدحو 1٠١8 :ةدئاملا] # مِبْدْنَأ

 َدَبَعَو هوْيَلَع بِضَعَو هللا ُهَنَعَل نَم :هللا َدْنِع ةَبوُقَم َكِلَد نم ّرَّشِب ْمُكْدَبَنَأ لَه ْلُق :ريدقتلاو )١(
 . ٌتوُْغالطلا
 نمو ريزانخلاو ةدرقلا مهنم لعجو :هك لاق ءلعج ىلع فوطعم هنأ ريرج نبا ىريو

 .ريثك نبا رايتخا وهو .توغاطلا دبع
 َتاَمَق ءءاَّذَب ِنْب ٌيِدَعَو يِراَّذلا ميِمَت َّعَم مُهَس يِنَب نِم َلُجَر َجَرحَخ :َلاَق ايو ٍساّبَع نْبا نع (5)



 ُهْذدك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 3
 52552222ج5ب-ب-يييي يي 00 -----72727آ>آ7273ؤؤؤؤ3 و1 ١١د

 ىَعّدُمْلا فّلْحَتْسا ْنَأ َدْعَب ءَنْيَيِعَّذُمْلا ىَلَع َنيِمَيلا ّدَرَق ِنآْرُقْلا يِف ام ىَنْعَمِب َمَكَح

 اوَرَتْشا مُهّنَأ َنيِرَْشُمْلا ُراَبخِ َوُهَو «"'ااَمْنِإ اًقَحَتْسا اَمُهّْنَأ ىَلَع َرِيع اّمَل ءْمهْيَلَع
 َنيِعّدْمْلا نِم ِنْيَْنا لِي ُىبَنلا فّلحُم ءُهاَنْيَأَر ام :اَمِهِلْوَق َدْعَب ءاَمُهْنِم «َءاَجْلا» 00 5 ا ا 3 001 - - كال مو زا

 2-5 0 2 تايد سوت 5-4 2 9 5 ٠ 7 ا ع كر .٠ 5 مع

 اذَهَو «عيبْلا لطتبَو «ىعذملا ىلإ ْملْسَو «ىرّتشملا نم (ماجلا» دخأَو «ناّيلوألا

 َنييِّدمْلا ٍنيِمَي ىَلِإ ُجاَمْحَي نكي ْمَل ُهّنإف ؛ماَجْلا اَعاَب اَمُهّنِب اَمِهِراَرقإ َعَم ُنوُكَي ال 7 هةو؟ 2 مه عاسومس رسل 7 و م - 20 5 مو, ذاع 2 شع
 ِهِضْبَق ٍراَكْنِإ ىَلَع اوُقَب لب ءُهاَعاَبَو ُهاَبَصَع اَمُهْنَأَو ءيِصوُمْلا ُماَج ُهْنَأب اًقَرَتْعا ول 0. ل كَ م ع هل 0000 7 2ع 5 - 33 همم م

 .ٌديِعَب اَذَهَو ءوب اَمُهَل ىَصْوَأ ُهْنَأ َكِلَذ َعَم اًوَعَّذا وأ وِعِتَب َعَم

  ِءاَلُؤَم َمهتا اَمُك  اًهِوُحَنَو ٍةَناّيِخِب َمَهّتَمْلا ِهْيَلَع ىَعَّدُمْلا نأ ِةَيآلا ٌرِهاَظَف هوس ل --َ 2 همس سمر. همسةعأاا هاش 04 5 5 557 30

 ُكِلْحَيَك ؛يِعّذُمْلا ٍبْناَج َناَحْجُر ٌبِحوُي "اول َكِلَد َناَك ُهَنئاَيِحَو ُُبَِك َرَهَظ اذ
 : ءاوس ءامذلا رق .انلق امك دشاَيَو د 5 وعمر

 ءِبَهَّذ ني اًضّوخُم ٍدَّضِف نِم اًماَج اوُدَقَف ءوِيكرَِب اَمِدَق امَلَك ءٌمِلْسُم اَهِب َسْيَل ٍضْرَأب ُيِمْهّتلا -

 َماَقَف ُيِدَعَو ميِمَت نِم ُهاَنْعَتْبا :اوُلاَقَف َدَكَمِب ُماَجْلا َدِحَو َُ لكي ثلا لو اًمُيَفَلْخأَم»

 ْمِهيِفَو :َلاَق «ٌمِهِبِحاَصِل َماَجلا َّنِإَو ءاَمهتَداَهَش ني ُنحَأ اَْتداَهَمَل اَمَلَحَت ِِئاَيِلْوَأ ني ٍناَُجَر
 . «ذزملا حدك رع ا يتب هع اثنا يلا (يأه» :كيآلا ولع تل
 دعب ملسأ ميمتو «ثيدحلا يف ةروكذملا ةصقلا تثدح امدنع نيينارصن اناك يدعو ميمتو

 .ملسي ملف يدع امأو هو كلذ
 .اًسأك :يأ ؛(اًماج) :هلوق
 .لخنلا قرو وهو صوخلاك ةليوط ةقيقد طوطخ هيف اًشوقنم :يأ ؛(اًصوخم) :هلوق

 .يمهسلا ءايلوأ نم :يأ ؛(هئايلوأ) :هلوق

 .اًْهَو ةعادو يبأ نب بلطملا وه ليق رخآلاو صاعلا نب ورمع امه نالجرلاو

 اَذَهَو .ُدِماَّشلا هيِف ٌفِلْحَي اًمُكَُح ُمّلْعَت ال انَأِل :َلاَق َنْيَدِهاَش اَمُهَنْوَك ريرج نبا َلَكْشَتْسا ِدَكَو )١1(
 َنوُكَي ْنأ ُمَرْلَي ال ءوِسْفَتِب َلِقَتْسُم ُمُكُح َوْهَو ُةَميِرُكْلا ُهيآلا ِِذَه ُهْئْمَصَت يِذّلا َمُكَحْلا َُنْمَي ال
 ءٌصات ّلَحَم يف ٍةّصاح ٍةَداَهَشِب صاحت ْمُكُح اّذَه َّنأ ىَلَع ماكحألا عيِمج ِساَيِق ىَلَع اًيِراَج
 ٌدِماَّسلا اَذَه فِلَح ِةّبيرلا ُنْئاَرَق ْتَماَق اًذِإَف ءوِرْيَغ يف رَمَتُْي مل ام ٍروُمَألا َنِم هيف َرِفْمْعا ِدَقَو
 .(711/7) ريثك نبا ريسفت .ُةَميِرَكْلا ٌةيآلا ِوِذَه ِهْيَلَع ْتَْلَد اَم ىَصضَتْقُمِ

 :ةوقلا رهو ثرللا نم ذوُخأم كذنِم نظلا ىلع بلغتو «ءيعدنلا بنا يوقت ةكيرق :ثؤللا "(9)
 بلغي ام لك لوانتي لب «ةوادعلاب صتخي ال ثوللا نأ قك ةيميت نيا مالسإلا خيش راتخاو
 .ىوعدلا ةحص نظلا ىلع

 .كلذ وحنو دحاولا لدعلاو ةقسفلاو نايبصلاو ءاسنلا ةداهشب تبثي ثوللا نأ راتخاو



 1 111 تا 777 2 ل ب م ع

 ُلَعْفُي ال َلْثَقْلا َّنأ ُةَداَعْلا تناك اّمَل ُهَنَأ َكِلَدَو ٌةَدِحاَو اًمِهِيِف ُةَمْكِحْلاَو

 ءاَقَلْظُم يِعَّذُمْلا ٍلْوَقِب َذَحْؤُي ْنَأ ُنِكْمُي اَلَو قَنْيبْل ماك ندمت اذني الت قاع

 «ٌحِجاَر ِرِكُْمْلا ُبْناَج ِثَّْللا ٍمَدَع َعَمَك «ُةُبِناَج ُحَجَرَتَي نَم ٍلَْقِب ّدخَأ
 . ِلخَيم يِعُدمْلا ُبِناَج َيِوَك ٌتْوَلَو لَك ناك

 ايكو هكاعلا يف اَمُهْيَلَع ٍةَنِيبْلا ُةَماَق اَنإ ُدَّذَعَتي هَقِرَسلاَو ُةَناَْجْلا َكِلَذَكَو

 . ٍبِذَكْلا نع ٌعّرَوَتَي ال دَقَف َقِرْسَي ْن

 َدَجوُي ْنأِب ٌثْوَل َرَهَظ اَذِإ امَأ َةّمَّذلا ُةَءاَرَب ُلْصَأْلاَف ٌثْوَل نُكَي ْمَل اذِإَف
 .ُدحَأَيَو يِعدُمْلا فليم : 0 5 ٍقوُرْسَمْلا ُضْعَب

 نَم َدْنِع ٍقوُرْسَمْلا ٌضْعَب َرْهظ عك هاتي هيلع ىَعدُمْلا تلح رك كلك

 يف ْنِكَل ؛ىَوْقَأ ّنَّطلا ٍبيِلْغَت يِف َتْوّللا اَذَه َّنِإَف ءُهْنِم ُهَدَحَأ وأ بقنا أ هاك

 . ِنييعَّنلاِب َيِه اَمَّنِإ ىَوْعَّدلاَ ؛ِلِتاَقْلا ِنْيَع يِف ّكْشَيَو لَْقْلا نّقبِتي دق مّدلا

 مَهّتُمْلا ٍلاَمْلا ٌضْعَب َرَهَظ اَذِإَف َئاَيِخْلا ْمّلْعُت الق :ِةَناّيْجْلا ىَرْعَد يف ان

 «يِعّذُمْلا ٍبِناَج حيجْرَتب ُتْزّللا ٌرَهَظ :ُهْنِم هضبَك نَم وأ ءّيَلَع ىَعَدُمْلا َدْنِع هِ
 نإ

 هسا

 دعت ليكمع هيلع نعّدملا تنيلشتا

 وَق َءاَمِو موق دال مُهاَوْعَدِب ُسساَّنلا ىَطْعُي ول» :ِهلكك ْيِبّنلا ُلْوَقَو

 0 اونلاَو َءاَمّدلا ِهيِف َعَمَج «"اهْيَلَع ىَعَدُمْلا ىَلَع َنيِمَيْلا َّنكَلَو ْمُهَلاَْمَأَ
 ُهاَفّلَح اَمُك ُلاَوْمَأْلا َكِلَّذَكَك ءفّلَح ٌتْوَل يِعّدُمْلا َعَم َناَك اّذِإ َءاَمّدلا َّنَأ اَمُكَف

 [عىال ]86/1١4:  .وِدِهاَش ٍةَلْزْنَمِب َوُهَف ْدِص ّنلْطلا ىَلَع ُبِلْغَي ام 0
 م

 اَمَع َْمُهَءاَوْهَأ َحِِْيَت لَو 2 م 6 شتا :ىلاعت َلاَق ةلدعلا

 ْنَأ - ىلاعت - ُهَرَمَأ 148 :ةدئاملا] 4اَجاَهْنِمَو ٌةَعْرْس كَ اَنَلَمَج لعل ّيَحْلأ نب َكهآج

 .هيلع ىعّدملا دنع :يأ )١(

 ١(. لك( ملسمو .(غه6ه1؟) يراخبلا هاور فز



 دا مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت نيل

 ام_#

 ًةَعْرِش ِنْيَباَتكْلاَو ِنْيَلوُسّرلا َنِم اَنْلَعَج َّلُكِل ُهَلْبَق نَم ىَلَع هللا َكَرْنَأ مب َمُكْحَي

 ُقيِرطلا ُجاَهْنِمْلاَو ءُةَنّسلا َيِهَو ُةَعيِرَّشلا ُةَعْرشلاَف ءاّليِبَسَو َةَنُس :يأ ؛اًجاَهْنِمَو

 [* 11 :ليَسْلاَو

 ل اوردَك ندا وري ْدُمنَي اديك هيَ ئرك» :ىلاعَت هنزت اذكه]
 لَو ©9 َنوُدِنَخ ْمُه ب اصلا فد تهتم هك ول ا

 اريك ّنيلَو ةيؤأ ْمُهوُدَعَأ ام ِهَيلِإ كِزنأ آو ىلا هَّللِب توئمؤُي اوك
 َدِحَو اَذِإ 2 يِضَنْفَت ةطرش هلي َرَكَذَف ء[ما ىلع :ةدئاملا] 4©) تروفسف مجم

 طوُرْشَمْلا َءاَقتْلا طْرَّشلا َعَم يِضَتَْت يِتَلا «ول» ٍفْرَحِب ٌظوُرْشَمْلا َدِجُو ظْرَّشلا
 «ةيوأ َمهوُدَعَأ اَم ِهَلِإ َكِزنأ آو اق قبلَ د هب تروئمؤي ًاوناك رلو» :َلاَقَف

 اَلَو داع الأ مُهّداَحتا يِفْني : قوكذُملا نامي اًميإلا نأ ىَلَع َّلَدَق 4١[« :ةدئاملا]

 .ِبْلَقْلا يف ء لْوَأ مُهُداَحَتَو َناَميِإْلا م ْعِمتِجَي

 اًميإْلا نم َبِجاَوْلا َناَميِإْلا َّلَعَف اَم ل َّلَدَو

 05 .هْيَلإ َلِْنَأ اَمَو َيَِلاَو للأب

 كل بدلت ويني كوع كنتأو كت كك كنقكا منلا» :ةنا نا كات
 ٌبَحتْسُم ِْرَتِب وُلَو 0 ٍلاَمك ٍصْقَن ىَّلِإ ىَضُقأ اَمَق «[* :ةدئاملا] 5 د

 اَمِإَو ِةّمِيَأْلا ىَلَع ام :ةّياَمِكْلا ىَلَع اًبجاَو ُهَليِصْحَت َناَك اَقَلظُم ِهكْرَت ىَلِإ يِضْقُب

 [//1] . ْمِهرْيَغ 01

 ه2

 نيذلا مه :[5* :ماعنألا] 4َنركَشي مَلَعَأب هنأ سْيَلَأاظ :ىلاعت لاق 575

 18٠/١[ كردتسملا] .اهيلع هللا نوركشيو ها نوفرعي

 : ماعنألا] 4 فديو نبي يبك ُهَنأ لش ٌةَدَبَع ريكا نق نأ لثط : ىلاعت ُهَل
 :ِناَهجَو اًهيِف ١5[ :ماعنألا] 6 لق : ُهَلْوَفف 5



 َوُه ْئأ :َْدَتْبُم ربح 9 :ماعنألا] يبس 3 هَلْ كو ءٍِلِئاَّسلا ٌباَوَج ّوه :ليق

 2 2 عوام غرر "8و دو 000
 نَع كلذ ىَنْغَأَف ؛ هرب [19 :ماعنألا] ديس :ُهّلْوَقَو ءادّتبم وه :ليقو

 . ماَهْفِيْساِلا ٍباَوَج

 .[19 :ماعنألا] 4 هنأ لك : ِهِلْوَقف ىَلَع ُِقَي نَم ٍةَءاَرِق ىَلَع : لوألا

 را ناّثلا ّنكَل ؛ ٌحيِحَص اًمهالكَو ْفَِقَي ال نم ةَءاَرَق ىَلَع :يناّنلاو

 س6 رع

 . ْمَنَأ َوُهَو

 ربكأ# : ِهِلْوَق ٍدرَجمب ٌتْبْثَي اَلَو ؛موُلْعَم وُ هَ ٌةَداَهَش ُرَبْكَأ وللا ندع نأ َكِلَذَو

 . ٍلاَلْدَيْساِلاَو ٌصئلاب ُمّلْعُي امي اذه َّنِإَك ؛ْمُهتْيَو هَ اًديِهَش هِرَك ٍفالخب «ةدبَ
 [او4 - 99/43

 هدب ارك الأ ّْكحِبَع كسْبَي مر مرح اَم لتأ اًولاصت لثظ :ىَلاَعَت َلاَق 15

 < امَسَعِإ نيدلولايو#» ٌءْيَش ُهْنِم زوجي ال اًقَّلظُم تاك اذه 0[ : ماعنألا] ل

 ُهَّل َسْيَل ِكْرّشلا ىَلِإ َدَلَوْلا اَعَد اّذِإ َدِلاَوْلا َّنِإَف ءٌديِْفَت كارو انهن 15١[ :ماعنألا]

 .هْبَلِإ ٍناَسْحِإْلا نِم َوُه ِدِلاَوْلِل ْنْهَنلاَو ُرْمأْلا اَذَعَو قا ةرهأي نأ هل زي عطل

 . "0ءاَمَلُعْلا َنْيَب ٌعاَرِي ِهِيَهاَرَك يِفَو ُهلْتَم ٍدَلَوْلِل اج :اًكرْشُم َناك اَذِإَو

 [ةال  ءالال/5١]

 ْنأ

 .لاتقلاو برحلا لاح يف الإ نوكي ال اًكرشم ناك اذإ هدلاو دلولا لتق زاوج )١(

 اوناك اذإ ءابآلل ءانبألا لتق زاوجب ملعلا لهأ نم هريغ الو ةيميت نبا مالسإلا خيش لوقي الو

 ءابآلا ىلإ ناسحإلاب ىلاعت هللا رمأ دقو فيك «هلوقي ال اذهف «يغبو ناودع ريغ نم نيكرشم

 جلع كاهن نإو# :ىلاعت لاقف كرشلل مهئانبأ ةوعد ىلع اودهاج نيذلا ىلإو لب «نيكرشملا

 .[6 :تامقلا « فوم ايدل ىف ايام يوم الك ”ذي هد كل دل ام ىب رق نأ

 «كرشلا ىلع هادهاج اذإ امهتعاط نع هاهن مث «هيدلاوب هناحبس هاصوف :مالسإلا خيش لاق
 ايدل أ يف اًمُهِبِحاَص اًصوإ» كلذ عم رمأو .هادهاج نإو كلذ يف ناعاطي ال امهنأ نايب اذه يف ناكف

 .(71985/54) لئاسملا عماج .ها. «اكوُرتَم رغم

 تقلا لقي ملو فورعملاب ايندلا يف امهتبحص اًعرش هب رومأملا نأ خيشلا نّيبف



 ُهَدَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت تا

 ء[؟ :ماعنألا] «مدنِع ىَعَسُم ُلَبلَو الج ص ٌرث» :ُهَئاَحْبُس ُهَْلْوَق [ةة4ه] ٍِ م 1-1 طعم 0 ا ع 2

 ُهَدْنِع ىَمَسُمْلا ُلَجَأْلاَو ءُهْرُمُع هب ىضَقْنَي يِذّلا ٍ؛ِدْبَع ّلُك ُلَجَأ َرُه ُلَّوَأْلا ُلَجَأْلا

 .ِةَماَعْلا ٍةَماَيِقْلا لجأ :َّوُه

 اَلَو ٌبّرَقُم ُكَلَم ُهُمَلْعَي ال ٍةَعاَّسلا َتْقَو ْنِإَف «مدنع ىَّنَسُم» :َلاَق اَذَهِلَو 13 د 4 5 عم 0 و سةر 6# ج2 4 2م م ل

 [8 11 - لسرم ق

 ءي عر يرعب 2 كارا ىروع 2# < آك رم حا 042 20-12 1 5 2.

 لق ابي نويل هيَ مح نيل َميِنْمَيأ َدْهَح هاب اومَسفْأَو#» :ىلاعت ُهلْوَق متل
 ء[ل5١ :ماعنألا] 40 َدوُمَوُم ال تدل اذإ آهن ْمُدَكعت اَمَو ِهَلَأ َدنِع تيل امن 2 ٠ هت آ طر - موج

 م سر
 :ماعنألا] هوم َلَوَأ وب ْأوُنِمْوُي دل امك َجُهردَصبََو عهتدتفأ ُبْلَمِنِو» :اَهَدْعَب ُهَيَآلاَو 0 02 1 يس 1-22 مر تاع ور فرت 2

 ٌةلْمُج اَهَدْعَب ةيآلا َّنأ اوُنلَظ مُهّنَأ بّبَسب ريثك ىَلَع "”مْنَقْلا ُةَءاَرِق ْتَلَكْشَأ ٠
- 

 رم وه سم سوو
 هت د 5 اء و وج ومآ م هوس ِ 7
 .نأ ربخ ىف ةلخاد اًهنكل ؟كلذُك لو ءةأدتبم

 ٍفوُرْعَمْلا ٍماَكَكْلا ُرِهاَط َوُمَو ءاّبِذَت ُنوُكَي دق لَب ءاَقْدِص مُهَمَسَق نكي ْمَل :اَدَه مهب ُلَعْفأ اَنآو َنوُنمؤُي ال تءاَج اد اَهّنأ َنوُرُعْشَت ال ْمكُم اَدإ :ىّتْعَمْلاَ
 َمرَل اًدَتْبُم اًماَلَك ْعَلِإ (ُبْلَقْنَو) َناَك وّلَو َةّيِرَدْصَمْلا (َنأ» اَهَنأ 1 تام 12 * 5 1 00 8 هه < م ؟ ب را ع

 [446/14] ."”ُهُهْنِم ريثك ُنِمْؤُي دق لب ءَكِلَذَك َسْيَلَو ءُهُداَوُف َبَلُق ٌهيآ 1 8 ًّّ 4 2 0000 - _ 2 2 م

 ؟براقألا رافكلا لتق زيجُي فكيف ءدعابألا نيدهاعملا رافكلا لتق ميرحت ىري خيشلا نإ لب

 ّنأَو هللا الإ هَل اَل ْنَأ اوُدَهْشَي ىَّنَح َساّنلا َلِتاَقَأ ْنَأ تْرِمُأ» هلي َيَِنلا لْوَق يف هت لاق دقف
 يف هللا َنذَأ َنيِذّلا َنيِبِراَحُمْلا ُلاَعِق ُهداَرُم :هقاكّرلا اوُتْؤُيَو َةالَّصلا اوُميِقُيَو هللا ُلوُسَر اَدَّمَحُم
 )7١/19(. ىواتفلا عومجم .ْمِهِدْهَع ِءاَقَوب هللا َرَمأ َنيِذَّلا َنيِدَماَعُمْلا َلاَتِق ْدِرُي ْمَل «ْمِهِلاَتَ
 ءصوصخم © ائاسعإ شيولايَو» :ىلاعت هللا لوق مومع نأ :قباسلا همالك نم خيشلا دارمف

 لب ؛هيلإ ناسحإلا بجي ال هنإف ءاّيغاب اًبراحُم اًكرشم دلاولا ناك اذإ صوصخلا روص نمو

 .هلتق ٌةرشابُم دلولل زوجي

 )١( «اهَّنأ» :ىلاعت هلوق يف .
 :ئأ ؛مُهَتَدِيْفَأ ُبْلَقْنَو اهي َنوُنِمْؤُي ال تءاَج اَذِإ اَهّنَأ ْمُكُرِعْشُي اَمَو :يأ :رخآ عضوم يف لاق )١(

 ْنوُكَي ال ُهْنَأ ْمُكيِرْدُي ام :يأ ِِةَرَم َلَّوَأ اوُنِْؤُي ْمَل ْمِهنْرَكِل مُهَتَدِيفَأ ُبْلَقُت ٌنْحَنَو َناَميإْلا َنوُكْرتَ
 ََءاَرِق َلكْشَتْساَو َّلَعَل ىَنْعَمِب َّنأ :َلاَق نم أَطَح َفَرَع ِةَيآلا ىتْعَم َمِهَف نَمَو . ٍذِئئيِح اَذَهَو اَذَه
 . 1/17 :نمكلا ٍةَءاَرِق نِم ٌنَسْحَأ اَهّنأ ٍذِيَتيِح ُمْلْعَي لب ؛حْنَمْلا



 0 ليس لل 2_2
 َدْنِع ُكاَرْكإلا ء[١٠ :ماعنألا] «ٌرصْبَأْلا هةكرَدُت ال :ىلاعت ُهَلْوَ [ 5449 ]

 َنأِل ؛ٌفيِعَص َوُهَو ُةَيْؤُرلا َوُه :ٌةَمِئاَط َلاَقَو ُةَطاَحِإْلا َوُه َنيِرَئْكَأْلاَو ٍفَلَّسلا

 ُدوُجْوْلا هيف ُكِرَتْشَي ٍفضَو َلُكَو ءىَرُي ال َمَدَعْلا َّنِإَك ؛هيف :حدَم ال ال ُهْنَع ِةَيْؤرلا َىْفَ

 ٍفالخب ءٌُضْحَم ْمَدَع َوُم ذإ ءّحْدَم هيف ُنوُكَي الف ايِتوُبُن اًرْمأ ُمِزْلَتْسَي ال ُمَدَعْلاَو

 َعَم َداَبِعْلا َّنِإَو ُهَلاَلَج َّلَج ّبّرلا ٍةَمَظَع ىَلَع ُلُدَي ُهَّنِإِ هوب طاح ال :ليق ا

 اَمَكَو ءاّمْلِع هب َنوظيِحُي ال ِهِتَقِرْعَم َعَم مُهَّنَأ اَمَك َةَيْؤُر هب َنوظيِحُي ال ُهَل ْمِهِتَْؤُر
 هني ىَنْنأ اَمَك َوُه لب د َِلَع َءاَنَن َنوظيِحُي ال ِهْيَلَع ِءاَنئلاَو ِهِحْدَم َعَم مُهْنأ

 [11001 .ةّسدقملا

 يف قي ىِثْمْي اًرُو هَل اَنْلَعَجَو ُهَسيِحف اًمِنَم َنك نموأ» :ىَلاَعَت َلاَق /؟ةهخ]
 هاَّمَس ِهِدْبَعِل هللا ُهْبَهَي يلا 57 «[177 :ماعنألا] «ِيمُلُظل يف ُبْلَكَم نمك سياتل

01 

 3-0 ىِدْبَت ايوه ُناَمإلا ٌلْصْخَي هب يذلا ِءاَمَّسلا نم لِزاّنلا يْحَوْلا ىّمسَو ا

 .[57 :ىروشلا] 0-0 مم نم

 . ّقَحْلا مط َنْي ريب ٌفرَعُي لب ِلِطِاَبْلاَو ّقَحْلا َنْيَب ُفَرَمُي َنمْؤُمْلا نأ َتيَرلَو

 ني ةيلغأ اَم جب قب :ٌَناَميِإ ُهَل نَم ّلُك نأ :لاقي نأ كني ال 00

 [6 1 .©"”لطاَب ّلُكَو ُقَح لك َنْيَب ٍناَمِإْل
 ه0 ©

 مور ل مو 20 < 5 5 45

 ترتنملا بحي ال ال مت 0 اعرض مكر اوعدا» :َكَبِو هللا اق 4+

 ُبيِرَك هلأ كمي نإ امَمطَو وح هوغالَو اًهيلضإ دنَب ٍضّنالا يف اديه الك ©
 باَدآ ىَلَع ِناَتَلِمَكْشُم ن 0 ِناَتاَه :[55 ,08 :فارعألا] عل ) ٌنيِسْحْمْلا رم <

 اَذَه هب ُداَرُي ِنآَرُّقْلا ىِف َءاَعّدلا َّنِإَ ملاسحلا | ِءاَُدَو ِةَداَبِعْلا ٍءاَعُد :ِءاَعِّدلا ىَعْوَن

 .ِناَمْزاَلَتُم اَمُهَو ؛اَمُهْعومْجَم هب ُداَرُيَو ءَةَراَت ادعو رات



 ُهْنَأك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت وف

 لكَو «ٌةَلَأْسَمْلا ٍءاَعْدِل ٌمِزلَتْسُم ٍةَداَبِع ِءاَعْذ لكف ءِناَمِزاَلَتُم نْيَعْونلا نأ مِلَعف كث شعا .. ٍِ مغ ا ل ا نع مروع ةاشع ا سك ع ل
 .ةَداَبِعْلا ءاَعدِل ٌنَمْضَتِم ٍةَلَأْسَم ٍءاَعَد 0 و ا 2 م

 و

 76 بي برص ْنِإَك ْيَع ىِداَبِع كلاس اًدِإَوظ :ُهْلْوَقَف اَذَه ىَلَعَو

 ليف ا الا لكبَو ءِءاَعَّذلا يَعْوَن ُكَواَتَتَي [185 :ةرقبلا] «ٌقاَم اَذإ

 . يِنَدَبَع اّذإ ُهُبيثَأ :َليِقَو ءيِنَلَأَس اذ هيطغَأ

 ْبيَتْعَم يف ِكَرَتْشُمْلا ِظْلّللا ٍلاَمْعَيْسا نِم اَّذَه َسْيَلَو ِناَمِزاَلَتُم ٍناَلْوَقْلاَو

 يِف ُهُلاَمْعِيْسا اَذَه لب «"وزاَجَمَو ِهِتَقيِقَح يِف ظفللا لاَمقتسا وأ 0

 ام َّلَكَو عْفَنلا ْميِظَع ٌعوْضْوَم هن 5 ””اًعيِمَج ِنْب َْرْمَأْلِل ِةَُمْضَمْمْلا ِهِتَقيِقَح

0 
 .ليبَقْلا اَذَه نم َيِهَك :اًدِعاَصَق ِنْيتْعَم ىَلَع ٌهَلاَد ِنآْرقْلا ٍتاَيآ ُرَْكأَو

 :ءارسإلا] 4«ِلتأ ِقَسَع لإ نوبسلا ةزلََّصل ةداَّصلا ِرِقأِ :لاعت هلْوَق َكِلَذ ُلاَثِم

 لا
 لا

 ( ِدوُنُدِل َةرَلَصا
 ناي ظْفّللا لب ؛َنْيََْعِ َسِيلَو ءِبوُرْغْلاِب َرْسْفَو ءِلاَوّزلاَ «ُكوُلدلا» رس 1

 «ىَهَمُْمَو ْأَدَتبُم ِلْيَمْلا اّذَهِلَو اليم ِسْمَّشلا ُكوُلُدَو ءُلْيَمْلا َوُه َكوُلُدلا َّنَِف ؛اَعَم

 .راَبيغالا اذهب اَمُهَل ٌلِواَنتُم ظْفّللاَو ءُبوُرُعْلا ُهاَمتْنُمَو ُلاَوّزلا ُهْؤَدتبمَ

 1 كين ١ َنِإَف هِرَمَمْلاِب رِيِسْفَتَو ليلا (ٍقِساَعْلا» ٌريِسْفَت اًضِيأ ُهُلاَثِمَو

 . ٌةريثك هُرئاَطَنَو ليلا هي كل َنِإَف ءاَمِهوْراََتِل اَمُهلَواَتتَي لب ؛فاليخاب

 ؟[ا/ا/ :ناقرفلا] 4 تسر الك قر كب اًوَبْعَي ام ٌلْق# :ىَلاَعَت هلْوَق َكِلَذ نمو

 ىَلِإ اًفاَضُم ُرَدْصَمْلا ُنوُكَيَف هِهِتَداَبِع ىلإ ْمُكاّيِإ ُهُؤاَعُد :َليِقَو هاّيِإ ْمُكُؤاَعُد :ي
 .نْيلوَقْلا نم حجْرَأْلا َوُهَو ٍِلِعاَمْلا ىَلِإ اًناَضُم ِلّوَأْلا ّلَحَمَو ءِلوُعْمَمْل
 أ

 ةرصابلا :نيعلاو «ضيحلاو رْهظلل ءرقلاك رثكأف نيينعمل عضو ام وه :كرتشملا ظفللا )١(
 .ءاملا ىرجمو سوساجلاو

 ىري ال خيشلاو .ةغللا يف زاجملا ىري نم دنع ءزاجملا نم اذهف ءدسأ نالف :مهلوقك )00

 .هللك كلذ
 كارتشالا وأ زاجملا باب نم سيل «ةدايعلاو ةلأسملا ءاعد ىنعم نمضتي ءاعدلا ظفل نأ :يأ (*)

 .امهيف ٌةقيقح وه لب «يظفللا



 حج 3 ا ريسفتلا

 ام :ئأ ِ؛ُرَهْظَأ ِةَداَبِعْلا ِءاَعُد ىف َوُهَو ءِءاَعَّدلا يَعِوَن وب ُداَرُمْلاَك اَذَه ىَلَعَو
 .هيف ِناَلِخاَد ٍناَعْوَتلاَف .ُهَتلَأْسَم ُمِزلتْسَت ُهتداَبِعَو ءهَنوُجْرَت ْمُكْنَأ اَلْوَل ْمُكب اَْعَي ضل دال قط هر و ولو فد مو م رت ىك م1 مشل هل
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 .ٌرَهْظَأ ٍةَداَبعْلا ِءاَعُد يِف َرْهَو ِنْيَعْوّنلا ُنَّمَضَتَي ُءاَعُدلاَ

 وَلَو اباد وقلي نأ ِوَّنَأ نود ني تروي تيل ترد لا هلو 0

 ْمِهناَتْوَأِل َنيِكِرْشُمْلا َءاَحُد هيِف َرَكَذ ْعِضْوَم لُكَو . .ُةيآلا [/+ :جحلا] هل أوَُمَكْ

 .ٌرَهظَأ ِةَداَبِعْلا ِءاَعُد يِف َوُهَف ة 5 لاما ءاع و ةداَبِعْلا ٌءاَعُد هب 0

 ىَعْوَن ُلَواَتَتَي 200 اًعُيَصَم حُكِكَر اوعدآ» :ىَلاَعَت ُهُلُوَقَف :اًذَه َفِرُع اّذِإ

 هئاَمِْإب رم اَذَهِلَو ءِوَداَبِعْلا َءاَعُد ٌّنُمَضَتُم ءِةَلَأْسَمْلا ِءاَعُد يِف ٌرِهاَط ُهَّنِكَل ؛ِءاَعُدلا

 . هِراَرْسِإَو

 :ٌةَديِدَع ُدِئاَوَق ِءاَعّدلا ِءاَمْحِ يِفَو

 . َيِفَحْلا َءاَعَّذلا ُعَمْسَي هللا نأ ُمَلْعَي ُهَبِحاَص َّنأِل ؛ااَميِإ ُمَظْعَأ ُهّنَأ :اًهُدَحَ

 ُتاَوْضأْلا ُعَف هر نأ" ريتا تالا دنا ُهَنَأ :اًهين

 ا 7 «ىلغألا َلكَمْلا هللو 4ةوُكَقَم م ْمِهْيَدَل ُهَتْوَص َعَفَر نَمَو ُمُهَدْنِع

 .هب ٍتْوّصلا ضْفَح اّلِإ ِهْيَدَي َنْيَب بدألاب ُنيِلَي اك َيِفَحْلا ءاَعّدلا

 ل الا 3 َوُه يَِّلا ٍوُشْحْلاَو َحُوَضٌلا يف ُعَلْبَأ هنأ :اَهُقِلاَنو

 يلق رَسكْلا لق م ليل ٍنيِكْسِم لاق لاس اهنإ ليلا ياعلا نإ هُدوِصُفَمَو

 ىلإ ُةَتَعاَرَضَو 1 0 هنإ ىتخ < كتوم 0 « ةحٍراَوَج ْثْلُدَو

 ِةَدِشِل ُهَناَسِلَو ءاَلِهَتْبُم اًبِلاَط ُلَأْسَي ُهُبْلَمَو ءيقظُنلاب ُهَُعِواطُي الك ءٌُهَناَسِل َرِسكْنَي ْنَأ
 اب ٍتْوُصا 05000 هِذَهَو ءاَتكاَس لِ

 صالخإلا يف علب هنأ :اَهَعِباَرو

 ا ىف َهَّلُذ | ىَلَع ِبْلَقْلا ةيِعْمَج يف ُمَلبأ هنأ : اهُسِماَحو
 هعمل 2

 و انيس ٌوْعْدَمْلِل هدْصَق هتمه لي رِرجَت يف َعَلْبَ َناَك ُهَن هّنْوَص ضْمَح اَملَكَف ءهقرقَي



 ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 1
 000 ل ا ا ا 2-2 ----تكدش

 ِهبِحاَص برق ىَلَع لاك ُهَّنَأ :_ اًدج ٍةَعِيِدَبْلا ٍتَكّنلا نِم َوُهَو  اَهُسِداَّسو

 0 «ءهيلإ لإ ءْيَش برا لأسم اسي هروضح شو هنم هبارتقال هنأو هللا نم]

 .[7* : ميرم] 0 اًكِفْ عآدي مدي 2 كر كدا 0 م وقب قب اًيرَكَر ِهِدْبَع ىَلَع

 يا ِبيِرَق ّلُك نِم ديلا ترث أَو 3ك هللا ترف ثلَقلا رمْخَتْسا املك

 . هتكمأ 1 ماعد
 4_ هل سوو اكو

 ا خو اع دمت تالين ف كلر مدارج :رْكّذلا ِةَي ,أ يف لام فيك ل

 ذك 0 2ص عير أوع دآٍ :ءاقذلا ةَيأ يِفَو ٠ 5 0 :فارعألا]

 رك لاو لا للا اًمِهيِف َحّرَضتلا

 َرْكَّذلا صحو ءاَهِرْيْغَو ٍمَكِحْل ْأا نم اَنْرَكَذ اَمِل ِةَيْفُحْلاِب ءاَعُّدلا ّصَحَو

 ٍ؛اَهُرِمْمُيَو َةَّبَحَمْلا ُمِزْلَتْسَي َرْكّذلا َّنِإَف ءِفْوَكْلا ىَلِ ٍركاَذلا ٍةَج ٍةَجاَحِل ؛“*!ةَفيِخْلاِ

 «هب الإ ىنعملا حصيو متي الو «(8544 /9) مّيقلا نبال دئاوفلا عئادب نم نيتفوقعملا نيب ام )١(
 يف ام نأ ىلع لدي اذهو «ةدايزلا هذه عم هّصنب مالسإلا خيش مالك مّّيقلا نبا لقن دقو

 . «اًعّرضت َكَْبَر ٌرْكْذاَوَؤ :لصألا يف (0)

 لب «هلل للذتلاو عرضتلا نورعشتسي ال مهنأ مهركذ يف سانلا نم ريثك ىلع ظحالُي اممو ()

 مهضعبو «بءاثتي مهضعبو «هنولوقي يذلا ركذلا يف ركفتلا نع ةلفغ يف مهو هللا نوركذي

 امبو سانلاب لغشنيو ٌةرسيو ٌةنمي تفتلي مهضعبو .هركذ لاح هل ٌتصنم وهو رخآ هثدح امير
 . هلوح
 ءركذلاب اًمامت لغشني ْنأ يغبني يذلا لب «هب هللا رمأ يذلا للذتلاو عرضتلا فالخ اذهو
 .هانعم يف لمأتيو «هب ركفتيو

 الو ِلاَصَآْلاَو ْوُدْمْلِب ٍلْوَعْلا نم ٍرْهَجْلا دودو ةَفيِحَو اعرض كلينت يف َكَليَب ٌماو» :ىلاعت هلوق يف (5)
 .<4© َنيِلَِملا َّنَي 2 5

 ال ركذلا نأ ديفُي كلذو ءرهجلا نود هنأ :ركذلا يقو «ةيفخ هنأ م
 هيلع دئاوفلا نم رهجلا نود وه يذلا هب توصلا عفر يف اَمِل ؛ءاعدلا ءافخإك هؤافخإ يغبني

 هنألف :هريغ ىلع امأو ءهيهذ دورش مدعو هب هبلق روضحل يعدأ هنألف :هيلع امأ ءهريغ ىلعو

 راكذألاك ءركذلا يف توصلا عفرب صنلا درو كلذلو «َةّنَّسلا هذه رشنيو ءركذلاب هريغ ركذُي

 هيف هريغ لخدُي ناك اذإ الإ  ءاعدلا يف دري ملو ءاهريغو نيديعلا ريبكتو «تاولصلا رايدأ

 .- اهريغو رتولاو ةعمجلا يف ءاعدلاك



 يي ريسفتلا
 01100 22ج ج-ج-5-
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 ْنِرَتْفَت ْمَل اَم ٌةّبَحَمْلاَو ُهَتِّمَحَم َكِلَذ ُهَل َرِمْثُي ْنَأ هللا ٍرْكِذ نِم َرَثُكَأ نَمِل َّدُب اَلَو

 ءطاَسِيْناِلاَو يناوتلا ٌبِجوُت اَهَنأِل ةلضت لب اًهَبِحاَص ُعَمْنَت ال اَهَّنِإَف ِفْوَحْلاِ
 . ِتاَيِجاَوْلا نت اَهِي اَنْغَتْسا نأ ىلإ َنيِروُرْعَمْلا ٍلاَهَجْلا نِم ٍريَِكِب ْتَلآ اَمبْرَو

 هاد ؟ اوت ع ةودم سو وك هعاو
 «ةَعمجلا اَهيِف َكَرَت هل 1 ول ِءاَلُؤَع ضْعَب ىَلَع َركنأ هنأ 0

 َةَعْمَجْلا َّنِإَق ِهلاَم نم ِءْيَش ىَلَع فاَح اَذِإ :نولوثي ءاَهقفلا ينل : ُحْيَّشلا هل
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 :ىلب هل لاق

 َوُهَو ؟- َلاَق اَمُك وأ  َمِهاَرَد ِةَرَشَع نِم ِهْيَلَع ٌُرَعَأ ٍديِرُمْلا ُبْلَقَف :ُهَل َلاَقَق

 اَذَه :ةل اقف اوُقَح يف ةَعْمجْلِل طقنم ٌدْذع هلق ةلظطحق بلك عاض جرش نإ

 . بو هللا ٍرْمُأ ىَلِإ ٌجوُرُخْلا ٌبِجاَوْلا 2”لب ءٌّروُرُعغ

 ل مالشإلا نع خالسنالا ىَلِإ ىّنَأ فْيَك َميِظَعْلا َروُرُغْلا اَذَه ُلَمَأَتَ

 نِم ِةَّيَحْلا خالِيْناك ّماَعْلا ماَلْسإْلا نَع َّحَّلَسْنا َكَلْسَمْلا اَذَه َكَلَس نَم َّنِإَ

 ةّصاَخْلا ةّصاخ نو هنأ ٌنِظَي َوُهَو ءاَمِرْشِق

 : ءاَعَّذلا يِف ُءاَدِيغاِلا . .؟تييتمملا بي ال هَّنِإط :ىَلاَعَت هلؤقو

 ”ٍِتاَمّرَحُمْلا ىَلَع ٍةَنوُعَمْلا نم ُهَلاَوُس ُهَل ُروُجَي ال اَم َلَأْسَي ْنَأِب َةَراَت -أ

 مْوَي 57 ةةيلخت ناشت نأ نشيد ةلاةلعفت ال انالأشت :ةراتؤ اون

 يلدعلا كمل اك اذه ٌءاَعُد لب ؛ عَّرَضمُم َرْيَغ ُهَوُعْدَي نأ ٍناَوْدُعْلا نِمَو - ذ

 ةَلَأْسَم َلَأْسَي ْمَل نَمَف ِليِلَّذلا ِءاَعُدِل ِهِتاَقاَتْمِل ءاَدِتْعالا مظغأ نم اَذَهَو هّيَر ىَلَع

 )١( دئاوفلا عئادب نم بيوصتلاو «(كي) :لصألا يف )5/861١(.

 .ٌّقح ريغب هريغ ىلع ءاعدلاو (؟)



 كنقعملا

 0 ِدَتْعُم َوُهَف فِي 593 عّرصَتُم اء نيكْسم

 ىَلَع وب ِنْدي ْمَل امي ِهْيَلَع َيِنُْيَو غرفتي مل اَمب هبي نا ءاتعالا 90

 0و نذأ هلو هيف

 م م امناو : هِلْوَف بيِقَع .«تيركملا بي ال هند :ىَلاَعَت ِهلْؤَق

 ُةيِبْنَت هيف «[65 :فارعألا] « ني يَحْمْلا حرق سره ٌبِرَق هللا تحي نإ م :ةَلْذَكَو

 40 ْمثنَأ ْمُكْبوُلظَمَو م تولظتلا ٌناَسْحِإْلا َوُه ٍروُمْأَمْلا اَذَه َلْعِف َّنأ ىَلَع ٌرِجاَ

 0 نِم هب اوُرِمُأ اَم اوُلَعَف َنيِذَّلا َنيِنِسْحُمْلا نِم ٌبيِرَك ُهيَمْحَرَو ُهُيَمْحَر للا نِم

 ْمُكِئاَدَأ ٍبَسَحِب ُةَمْحَّرلا َوُهَو ُهْنِم ْمُكَبوُلْظَم َرّوَفَك ءاَعَمطَو اَفْوَحَو ةَيْفُحَو اًعُرَضَت
 يك ا . ْمُكِسْمْنَأِل ْكَسْحَأ قمح نَِو هيوُلُظَمِل

 ع 00 نم أوربكَتسا نيل لَمْ لِ :ُهَناَحْبس ُهُنْوَق 7555: ]
 1ع اَنيَرَتف 6 هيك َلاَم انديه ىف ٌدْدوُمَل وأ آتيَيَر نم َكَعَم أوما َنَلأَ

 1 0 ( انجب ذإ َدنَب مكسِلِم ىف انذُع نإ ايذَك هلأ

 قع اوكا نيذلاو ايعش نإ ىَلَع ليل ُهَرِهاَظ ء[89 «48 :فارعألا] 4 اًنير هلأ سي

 ِلْوَقِلَو «[1 : ميهاربإ] <«اًمِيَلِم يف تدوعل وأ» : ْمِهِلْوَقِل ؛ْمِهِمْوَق ا

 . اًهيِف اوُناَك مُهْنَأ ىَلَع َّلَدَق «ْمحّل ىف ادع ْنِإ اًبذَك أ لع اًنيرتفأ ٍدَم : ٍبْيَعَش

 َدْعَب اَهْنِم مُهاَجْنَأ هللا نأ ىَلَع َلَدَه .ههني ُهَنأ انجي ذِإ َدْمَب9 :ِهِلْوَقِلَو

 6 . "اهي ِثْوَلَتلا

 توصب وعدي نم :دجلا ىلإ هنم لزهلل برقأ وه يذلا ء«ءاعدلا يف عرضتلا مدع رّوُص نمو )١(
 لجر لثمك :اذه لثُمو «لاصتا هدري امنيح ًةصاخو «تالايرلا نييالم هللا هقزري نأ عفترم
 كلملا اهيأ :عفترم توصب سانلا مامأ هادان هيلع ّرم امنيحو ءكِلَمْلا قيرط يف سانلا عم فقو
 .هبدأ ءوس ىلع هبقاعُي امبرو «ةءورملاو بدألل فلاخُم اذهف !اذكو اذك هردق الام ينطعأ

 .هل بجتسي مل اذإ ءاعدلا كرتيو ءةباجإلا يف هبر لجعتسي ْنأ :اًضيأ ءادتعالا نمو (؟)

 ل ِةَلِم ىلع ناك دقف «دشرلا نمز هغولب دعب مهلالضو مهكرش يف مهعم ناك هّنأ مزلي ال نكل (9)



 2 و ات ا و اا ويقلل

 © مر 5 م هم د حمر رع ع مر عر ضض اع 9 . 2

 «ْمِهيَع تناك لأ َلَظْلاَو َمُهَرْصِإ ْمُهْنَع عَصيَوظ :ىلاعت هلْؤَق 9599|
 [ .ميرخّتلا يِف ُلاَلْغَأْلاَو باججيإلا يِف ٌراَصآْلا «[1007 :فارعألا]

 ه2

 لافتألا ةروس

 ارك هَل اررُكنأو اثبت ٌةكو ثيل اني ام تلا اًهيلك»
 يدبع نإ» :ىلاعت هللا لوقي يهلإ رثأ يفو 145 :لافنألا] © ترحل لَم

 خيش تعمس :ميقلا نبا لاق ؛"'"(هنرق قالم وهو ينركذي يذلا يدبع لك

 .هب دهشتسي  هحور هللا سّدق  ةيميت نبا مالسإلا

 امك ؛لاحلا هذه يف هنوبحي نم ركذب نورختفي نوبحملا :لوقي هتعمسو

 : ةرتنع لاق

 مهدألا نابل يف رثب ناطشأ اهنأك حامرلاو كتركذ دقلو

 :رخآلا لاقو

 يمد نم رطقت دنهلا ضيبو يوحن رجاوش حامرلاو كتركذ دقلو

 ركذ نإف «ةبحملا ةوق ىلع لدي امم وهو ءمهراعشأ يف ريثك اذهو
 هنأ ىلع لدي «هسفن ريغ اهيف ءرملا مهي ال يتلا لاحلا كلت يف هبوبحم بحملا

 .ةبحملا قدص ىلع ليلد اذهو .اهنم زعأ وأ هسفن ةلزنمب ةدنع

 [145 1١4١/١ كردتسملا]

 ذإ كنتمَر اَمَم ْمُهَلت هَل بكلو َمُهولْْنَت لَه :ىلاعت هلْؤَق يف /ة؛ة؟]
 : ٍلاَوْقَأ ُةَناَلَك [17 :لافنألا] خر هلأ ركلو تمر

 نم لب ؛ٌّيِمَدَآلا لْعِف نِم َسِيَل َدْلوَتُمْلا َلْغِفْلا َّنأ ىَلَع ْنِنْبَم هنأ :اًمُدَح
 ١ .دْلَوَتُم َكاّذَو ٌقاَهْزِإْلا َرُه ُلْدَقْلاَو هللا ٍلْغف

 .ملعأ هللاو .هيلإ يحوأ ىتح مهلالض لزتعا دشرو ربك امل ءهرغص يف هموق 0

 .ينابلألا هفَّعضو )568٠0(: يذمرتلا هاور )١(



 0 مالسإلا خيش لئاسرو خواتف بيرقت 0 ا

 .ٍلاَعْمَأْلا ٍقْلَح ىَلَع نيب

 َنيِكِرْشُمْلا ُسوُؤُر ُتَراَصَف ءَكِلَذ يف َةَداَعْلا َقَرَح ُهَئاَحْبُس هللا نأ :ُتِلاَكلا

 .هب لَعقُي اَْيَس ٌريِصَ ٌريِصَت ب ٌةَديِرَجْلا ُتَراَصَو ةَراَشِإْلاِ اَهْيَلِ حالسلا ٍلوُصُو َلْبَق ٌريِطَت

 .َُبيِصُي نأ هترذك يف نكي مل نَم ْتباَصأ لكي لا نرش كو كلك
 : يأ ؛ تمر اَمو» ِتاَبْنِإْلاَو يتلا َّنْيب َْيَب ُعْمَجْلا ّحِصَي ِهِبَو «ٌحَصَأ اَذَهَو

 .باضأ :ََْر لل كويزط «تخرط ذإ ؛هتنيَر ال» تْبضأ ام
 بَبَسِب ِةَداَتْعُمْلا ِةَرْدُقْلا نع ةج ٍةَجِراَحْلا ٍلاَعْفأْلا نِم هللا ُهَلَعَق اَم لك اَذَكَمَو

 رد نَع ٍةَجِراَخْلا روُمألا 0 ٍتاَداَعْلا ٍقِراَوَخ نم ِهِرْيَغَو ِء ِءاَمْلا عاَبْنِإك ؛ ِفيِعَض
25 

 لعافلا . ]1/ 85 1١[

 ل 1778 :لافنألا] 4 همم أر مف ا ٍض ٌوْلَو#» :ىلاعت ُهَلْوَق كنتتلا

 : ِنْيَهَجَوِل ِتْوَّصلا عاَمْسِإ رجم هب دري

 الإ َنيّوُعْدَمْلا ىَلَع ُةّجحْلا ُموُقَت اَلَو ُهِْم ّدُب ال َعاَمَّسلا اَذَم َّنأ :اًمِهِدَحَأ
2 3 2 

 كك

 ريفا نبل ٍراّمكْلا عوج لَصَح دق ُهَ هَنِإَف ؛ُعَمَْي ال ُهَدَْحَو ُهَّنَأ : يِناَنلاَو

 هيف ن هللا هيِطْعُي يِذَّلا َوُه َكِلَذ َّنِإَف هّقِفْلا ٍعاَمْسِإ فالخب هي اوُرَقكَو َنآْرُلا

 هب هللا دري نما :َلاَق هنأ لكي يبّنلا نت 0 ل ل ريح

 أ لضخ ْمَل نم نأ ىَلَع ٍناَلُدَب ُتيِدَحْلاَو ٌةَيآلا ِهْذَهَو ©7«نيّدلا يف ُهْهَمَع مفي اًريَخ

 َّنأَو ءاَرْيَح هب ْدِرُي ْمَلَو ءاَرْيَخ هيف ْمَلْعَي ْمَل هلل ا ٌعاَمّسلا
 وري دةول عر .َ

 هيو ةعمسي نأ دي الق اًريَخ قي ةازأ وأ ريح هيف هللا َمِلَع نَم

 ب

 -_ هلآ

 ُهيآلا ْتل 5 . .[78 :لافنألا] «تروُسرْعُت مُهَو أول مهتم ولو» :ُهَلوَق
 اق ِهِمْلِعِب ُلَمْعَي اَلَو ُهَقْفَي دق لَب ؛ٌريَح هيف ةوُكتي قلو عمَس نم لكل نبك ل

 .07/17) يراخبلا (1)



 ة 8 نتن

 . '7اًريَح هيف نوكي الق ءوب ٌعِفَتْني

 َوُه ُهّنإَف ٌرْيَخ هيف نَمِل ُبَلْظُي اَمّنِإ ميِهْفَتلا َعاَمْسِإ َّنأ ىَلَع اًضْيَأ ْتَْدَر
 [1؟- 53 .ُةَميِهْفَت ُبَلْظُي الق هب ُعِفَتْتَي َسْيَل نَم ام هب ُعِفَتْني يِذَّلا

 هه ©

 ةبوتلا ةروس

 اونئكات ملل ديلا َعلَشَأ اًدَقظ :ىلاعت هلوق يف هلك ميقلا نبا لاق مة؟ةه ]|

 ةروكذملا مرحلا ىه مرحلا هذه تيسملاو «[8 :ةبوتلا] #« ٌرطومْتدِجَو ع ٌنيِكِرْشُمْل

 َقلَخ موي ِهَنأ بتكح ىف اَبَس َرَدَع اننا هلأ َدنِع روبل َدَّدِع نإإ» :هلوق يف

 . ["5 :ةبوتلا] 4 سو آينع :نفألاو توكل

 اهنّيب دق هذه نأ كلذو ؛أطخ هلوقف كلت ىه هذه لاق نم :انخيِش لاق

 .مرحملاو .ةجحلا وذو ,ةدعقلا وذ» اهنأب حيحصلا ثيدحلا ىف ِِللَي هللا لوسر

 : اهيف لاقي الف ةيلاوتم تسيل هذهو "00نابعشو ىدامج نيب يذلا رضم بجرو

 ةثالث يقب بجر خلسنا اذإف ءبجر يقب تخلسنا اذإ ةثالثلا نإف «تخلسنا اذإف»

 لثمل لاقي الو .كلذ نم ىلوأب اًحالسنا اذه لعج سيلف «مرحلا يتأي مث رهشأ

 .لصتملا نمزلا يف اذه لمعتسي امنإ «خلسنا اذه

 :لوقي فيكف «حابم مرحلا كلت يف لاتقلا نأ ىلع ءاهقفلا روهمج نإ مث

 دق وهو نيكرشملا اولتقاف بجرو مرحملاو ةجحلا وذو ةدعقلا وذ خلسنا اذإف

 187/١[ كردتسملا] .نيكرشملا لاتق اهيف حابأ

 ةتس يف هباتك يف «ةنيكسلا» هناحبس هللا ركذ :ُهْنَدُك ميقلا نبا لاق 17

 .عوفرم ناك مسا اهنأل ؟عفرلاب ء(رْيَخ) :باوصلا لعل )١(

 1١(. 3/0 ملسمو ”ةرضاكول] يراخبلا حيحص 2



 هاب
 ُهْدك مالسإلا خيش لئاسرو 8واتف بيرقت دمنا

 ُتوْباَتلا مُكيِنأي نأ ءيكحلم ها َّنِإ ْمُهِّبَك مهل َلاَقَو8 :هلوق :لوألا

 .[144 :ةرقبلا] «ْمُكحْيَر ني هك وف

 .[1+ :ةبوتلا] 4َتيِنصّْؤُمْلا َلَعَو ءوِلوُسَر لع ُْهتنيكم هَل لَ َمثا» :هلوق : يناثلا

 انعم هلأ كنإ ْنَّيَحَخ ال ييبسإ ٌلوُقَي ٌدإ# :ىلاعت هلوق :ثلاثلا

 5٠[. :ةبوتلا] هاهٌورَت مَن رجب هم هّمِلَع هَنيكَس سَ َلَّرَتأَ

 اكتيإ اان ةيبيؤنلا ف ىف ةنكتلأ َلرَأ يلا مهل :ىلاعت هلوق : عبارلا
 .[+ :حتفلا] 7(4) اًميكح اَميِع هنأ َنكو ْضْرْلاَو توسل ُدوْنُج لَو ميني مَ

 َتَع كوباني ذإ تييبؤملا ِنَع ُهَنأ ضر ْدَنْل :ىلاعت هلوق :سماخلا
 .[16 :متفلا] 4© ابرز امته مهم َموَلَع ةكدكتلأ لَك ميول ب ام مليم َةرَجّنل

 هيج يل ُمهبوُنُم يف أوُرقُك تدل َلَعَج ْذِإإه :ىلاعت هلوق :سداسلا
 .ةيآلا [11 :حعفلا] 4تنمومْلا َلَعَو ولوُسَر ع ُدَنكحَس هَل َلَرَنَد َةَيِاهْيلَل

 تايآ أرق رومألا هيلع تدتشا اذإ ُهْنَأُكك ةيميت نبا مالسإلا خيش ناكو

 نع لوقعلا زجعت هضرم يف هل ترج ةميظع ةعقو يف لوقي هتعمسو «ةنيكسلا
 - ةوقلا فعض لاح يف كاذ ذإ هل ترهظ ةيناطيش حاورأ ةبراحم نم  اهلمح

 ةنيكسلا تايآ اوؤرقا :يلوح نمو يبراقأل تلق رمألا ّيلع دتشا املف :لاق

 [187 187/١ كردتسملا] .ةبلق يب امو تسلجو «لاحلا كلذ ينع علقأ مث :لاق

 مهوعبَتأ َنِذْلاَو راصتالاو َنرهُملا َنِم َنولوَأْلا َنوُِبَسلَو# :ىلاعت َلاَق / 559 ]

 رهْتألا اَهَتَع رن ٍتَنَج مك َّدَعلَو ُهَنَع اُصَيَو مَع ُهَللا ضي نكي
 مُهَل َنيِعِباَّتلا َلَعَجَف 5٠١ :ةبرعلا] 40 ْمِظَْلا ُدَوَتلا َكِلَد ادب آن َنيَِح
 .ِةئَجْلاَو ٍناَوْضُرلا نم َركذ اَميِف مُهَّل َنيِكِراَشُم ٍناَسْحِإِ

 :ةعمجلا] 49 يك ُريرَعْلا وهو مري أوُمَحْلي امل مهن َنيِرحاَءَوم : ىَلاَعَت َلاَقَو

 َّنِإَك ءءاَييْنَأْلا َدْعَب ٍساّنلا ُرْيَح مهو ءْمُهْنِم ناك َنيِلَوَأْلا َنيِقِباَسلا َعَبَنا نَمَق ءا*
 2ع ع
 38 ه1 فنار ف مدام كَ وم < هوا عم < هاديدع م25

 .ِدّمَحُم ِةَمأ ُرْيَخ َكِيَلوُأَو ءِساَّنلِل ثَجرخُأ ِّمَأ ُرْيَخ ٍدّمَحُم َهَمأ



 دل ريسفتلا
 هلك"

 5 ع

 نم َعَمْنَأَو اًرْيَخ ْمهِلاَمْعأ ٍنيدلاَو مْلِعْلا يِف ْمِهِلاَوْقَأ ةَفِرْعَم َناَك اَذَهِلَو
2 

 (ِرِيِسْمتلاَك ؛ِهِلاَمْعَأَو ِنيّدلا ٍموُلُع عيِمَج يف ْمِهِلاَمعأَو َيِرْحأَتُمْلا لاَ ا

 ؛َكِلَّذ ِرْيْغَو ٍداَهِجْلاَو «قالخ دلشَأْلاَو ةةاَبعْلاَو ِدْمُّدلاَو هِعوُرْفَو ٍنيّدلا ٍلوُص *ٍ
 هل

5 

 نِم ٌرْيَخ مهب ُءاَدِتْقاِلاَك ُةَنَُسلاَو ُباَتِكْلا ِهْيَلَع َّلَد كيو نَمِم َلَضْفَأ مُهْنِإَف

 ُعَمْنأَو ٌرِيَح ِنيدلاَو مْلِعْل يف ْمِهِعاَرْنَو ْمِهِعاَمْجِإ ُةَكِرْعَمَو ُمُهَدْعَب نَمب ِءاَديْقاإِلا

 0 ذو ْمِهِرْيَغ عامججإ نِم ُرَكّذُي اَم ٍةَقِرْعَم نم

 جرحي اَل ٌُقَسْلاَف اوُعّراَتَت اَذِإَو ءاموُضْعَم م الإ ُنوُكَي ال مُهَعاَمْجِإ ّنأ َكِلَّذَو

 ٍلْوَق 0 ْمِهِلِواَُأ ضْعَب يف ْنَحْلا ٌبَلَط ُنِكمَي ْمُهْنَع
 [4 - 18/"7] هفالخ ىَلَع ِةَئسلاَو ِباَتِكْلا ةللَد كردي تح ْمِهِلاَو 00 َّ

 ُداَرُمْلا ء[#٠ :ةبوعلا] هدأ نبأ ريغ دوهيلا يلاَفو## :ىلاعت هلوق فعل

 اوُعَمَج د ساّنلآ َّنِإ ساّتلأ 0 َلاَم َنِدلا© :ىَلاَعَت ِهِلْوَقَك ٍدوُهَيْلا ٌسْنج ٍدوُهَيْلاِب

 دق ِساّنلا م ٌعيِمَج َّنِإ :َلاَق اَلَو «ٍِساّنلا م َعيِمَج لقي مل «[117* :نارمع لآ] 4مل

 [47/15] . ٌسْنِجْلا هب ُداَرُمْلا لب ؛ ْمُكَل اوعَمَج

 دو َدَه اورِزنَس ال 09 ه9) نوءْزهَمَسَلا مت ولوَسَرو -وئلياَءو هلل ما ابأ لقط :ىلاعت هلون [لكشك |

 هع نورت وشر راو لك هاب هرج الا نأ ىلع لدن :« كيسي دن َدَعَب مرتك

 َمِلْعَف ءاَطْرَش ٍلوُسَرلاَو ِتاَيآلا ُرْكِذ نكي 1 ا للاب ءاَرْهَتْساِلا
 - 494/16] . ٌتاَيآلا َكِلَذَكَو ٌةَدِئاَف هرْكِذِل نكي ْمَل اّلَِو ءْرمُك ٍلوُسَرلاِب َءاَرُهِتْس ءالا نأ

 ع َنيِرِهَس هَل َدِجَسَم اوُرْمْعَي نأ َنِكِرْتَمْل 00 :يلاعك لاق كلتا

 َداَرُمْلا َّنِإ .46© ترُديَخ َمُه را فَ رْهْثَسْعُأ تطيح كيلو رثْكْلاب مهيفن
 اَذإ ٌةَرِماَع ٌةَئيِدَم :ُلاَقُي ءفاَكَيْعِإِلاَو ٍةاَلَّصلاَك اًهيِف ٍةَداَبِعْلاِب اَهُتَراَمِع : 0

 .ٌنِكاَس اَهِبِف نُكَي ْمَل اَّذِإ ٌباَرَح ٌةَنيِدَمَو َةَنوُكْسَم تّناَك

 بوصاو : و



 هنآك مالسإلا خيش لئاسرو ٌقواتف بيرقت كيوان
 ةضعل

 ٌرِفاَكْلاَو ُمِلْسُمْلاَو ٌرِجاَمْلاَو ُرَبْلا اَهَِنْبَي ْنَأ ُروُجَيَف ٍدِجاَسَمْلا ِءاَنِب ٌسْفَت امو

 [4 949/317 ا يمس د َكِلْذَو

 اًموَك ٌلِدْبَتَسيَو امي اًباَدَع ْمْحْبْزَسي اررِفت اّلِإ#» :ىلاعك َلاَق معا ١
 - 20 2 هه ل ء -و ب 2*2

 اًَذَه «[804 :ةبوتلا] 409 ٌدِمِرَم ٍءَْت لك لع ُهّنَو انيس هور الو ْكحَرَع

 جذع وب روثأعلا ٍداَهجْلا نع نكت نم هلأ ويف بخ دك درك لكل تاج

 س14 .مِقاَوْلا َّوُه اَذَعَو ٍداَهِجْلا م ُموُقَي نَم هب َكَدْبَتْساَو

 ٌكيِفو» :َلاَق امك َنيِقِفاَنُمْلِل اًعاَمَس ُنوُكَي دق نَم َنيِنِمْؤُمْلا يِف مق.« ]
 ْمِهِلَْجَأِل َنوُعاَمَس :ىَنْعَمْلا نأ نَطَي ٍساّنلا ٌضْعَبَو 4147 :ةبوتلا] 4مل ٌنوعمَس م 8 1 كثي سو هر

 . ْمِهْيَلِإ ُهَل هنوف لوني ام نوتتشت أ ؛ ٍسوُساَجْلا ٍةَلَْمب

 مالا َّنأ : اوُيِذْكَيِل : يأ ؛[١4 :ةدئاملا] ؟ٍِبِذَكَلِإ َنوُعَمَس» :ُهل ةلؤع كلك

 . ةّيعبَتلا ماَل ال ٍةَيِدْعَتلا مال

 :ْيأ ؛مُهَل ٌعَمْسَي نَم ْمُكيِف :ىَنْعَمْلا اَمَّنِإَو ءِنْيَتيآْلا ىَنْعَم اَذَه لو

 نَمِل هللا َباَجَتْسا نع وَمِل هللا َعِمَس» :ِهِلْوَق يف اَمُك مُهْعَبْتَيَو مُهَل ُبيِجَتْسَي
 .ةعيطيو ُهَل ُبيِجَتْسَي :ْيأ ؛نالفل ٌعَمْسَي نالف :ُلاَقُي ُهْنِم لبق :ْيَأ ؛ُهَدِمَح

 و2 ص

 :ةدئاملا] «ٍتَحّسِل نوكأ تكلا كت َت م :َلاَق هنأ َكِلَّذ نيب د امم
9 

 ْمِهِاَوْفَأ يِف لُحْدَي اَمَو ماكل نِم ٍمِهبوُلُفَ ْمِهِناَذآ يِف 00 م رك 0[

 : ٍناَثيِبَح ِناَءاَذِغ اًمُهْنِإَق ءِبوُلُقْلا ِءاَذِغَو ٍموُسْجْلا ِء ِءاَدَْع : ماَعَطلا نم مهِنوطَبَو

 ْعَمْسَي :ووْحَنَو "”ٍليِطْرِبْلا نِم َتْحّسلا ركاب ع اذكفو «ككتلاو تقلا

 .ٍروُزلا ٍةَداَهَسُك َبِذَكْلا

 َقَقاَو اَذإ ُهَل َنوُبيِجَتْسَي اَمُك ءِلوُسَرلا ٍرْيَغِل َنوُبيِجَتْسَي :ِءاَلْوَه َناك اّمَلَ
 ُهْنِم ٍلوُبَقْلا َنْيَب ٌنوُرْيَكَتُم مُهّنِإ ؛ ْمُهَنْيَب مكحْلا ِهْيَلَع ْبِحَي ْمَل :ْمُهَءاَوْهَأَو مُهَءاَرآ

 .ةّوشرلا :يأ )١(



 سب ريسفتلا

 2 1 1 يل تت 77727 222722 ج7

 ِمُهْنَع ٍضاَرْعِإْلاَو مُهَنيَب ٍمُكَحْلا يِف اري اتم ده ناكف :هةفلاكي نعل وُبَقْلاَو

 .نيمؤتلا نم م هل 3 ال نع نيب مشا لع بَ انو

 ةيدجاكملا هي ب مكحلا ٍبوجُو يِف ٍباطِخْلا لْصَق َنّيبَ َِك ىَنْعَمْلا َرَهظ اَذَِو

 َنْبَب اًروُهْشَم اَعاَرِن هيف َّنِإَف ءَيّمّذلاَو ٍدِداَهُمْلاَو نَِيْشُمْلاَك : ٍبْرَحْلا ٍلْمَأ نِم

 اتق
72 

 م
 .ريختلل ؛بجاَوي سيل :ليق 24211 + و م ه5 27ج

 َلْزنَأ آمي مُكتنَي مكَعأ ٍنآوإ» :ِهِلْوَقِب خوُسْنَم ٌريِيْحَّتلاَو ٌبِجاَو َوُه لب :َليِقَو

 .[49 :ةدئاملا] 4
5 

 َوُهَك :َمُكَح اَإ هللا َكَرْنأ امي َمُكحَي نأ امم رمل ام مآ نولوألا لاك

 :ةدئاملا] «لسِقلاب مهني مْكَحَأَ أم َتَنَكَح َنِإَو» :ِهِلْوَقَك ِهلْضَأب ال مكحْلا ٍةَمِصِب

 اًَذَهَو .[08 :ءاسنلا] «لثَعْلاي اومْكَْت نأ نيَدلا َنْيَب رّتنكَح اًدإَو :ِهِلْوَقَو «[45

 .؟حوُجرَمي يكف ٠ ءِلَمَتْحُمِي ُنوُكَي ال َحْسنلا َّنِإ ؛؟تْوُصَأ

 ِْيَلَع ْبِجَي ل :ُهوُنَأَي ْمَل َنيِرَحَأ مول اًبيِجَتْسُم َناَك ْنِإ :ِةَيآلا ُةَقيِقَحَو

 امل فارما نا مجدي يِذَّلا هوِرْيَغَو ٍَماَتْسُعْلا نِم ٍدِماَعُمْلاَك 59 حلا

 هرياكأ ىَلِإ َعَجَر اّلِإَو ُهَضَرَغ ُنِفاَوُي اَمِب ُهَل َمكَح ْنِإ يذلا َيّمَدلاَكَو مهاد يِف

 .ُهْنَع ٍضاَرْعِإْلا َنْيِبَو ِهِلوُسَرَو للا مكَحِل ٍةَعاَطلا َنْيَب اًريَختُم نوُكَيَف ْمهِئاَمْلْعَو

 ؛ٌةحوُدْنَم ُهْنَع َسْمَل ِهِلوُسَرَو هللا مُُحِل اًعيِطُم الإ نكي مل نَم اأو

 : اَذَهَف :هنيد ٍلْهَأ نم ُهُرُصْنَي نَم ُهَل َسْيَلَو هِمِ انك نم ُهَرْضَن ُبْلظَي يِذَّلا موُلظَمْلاَك
 . ٌريِخَت ةيآلا يف َسْيَ

 نورتي قيزلا َنيِقِفاَُمْلا نم ِمِلاَعْلاَو مِكاَحْلا ىَلِإ ْمُكاَحَتْمْلا َناَك ول َكِلَذَكَو

 يه ْمُهَنْيَب مكحْلا هْيَلَع بجي ْمَل :َكِلَذ ِكْرَت َنْيَبَو ٍةْنَسِلاَو ِباَتِكْلا نم ِلوُبَقْلا َنْيَ

 عّدبْلا ةنلعفلا نوتات هل اوناك قيزلا ٍفَلَّسلا نِم ٍريثَك ٍةَجُح نِم اَذَهَو

 .ةللك لا ِثيِداَحَأب

٠» 6 
1 



 ُهْنَكك مالسإلا خيش لئاسرو ٌقواتف بيرقت سب أ
 ب

 لب ّقَحْلا ِهِيَموُكْحَو ِهِئاَتْفَيْسا يِف ُهَدضَق ْنوُكَي ال نم :ٍباَبْلا اَذَه نِمَو
 اذه :ةقطات وأ اكيحش داك ءاَوَس م ُهاَوَه ىَلَع ُهُفِفاَوُي نَم ُهِضَرَع

 ٍنيِدَو ىَدُهْلا ُهَلوُسَر َتَعَب اَمْنِإ هل رق ؛ُهَلوُسَر هب هللا َثَعَب ام ِرْيَعِل ٌعاَمَس

 ا هو هرفي نأ هلا لوسر ءانلخ نلقي رشف ءىكلا

 هلل اوُبيِجَتْسَي ْمَل َنيِرَخآ مْوَقِل َنيِبيِجَتْسُمْلا َنيِرِفاَكْلاَو َنيِقِفاَتُمْلا َنْيَب اوُمُكْحَي

 َن

 ان

 ١195 -١159[ /54] .ِهِلوُسَرَو
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 سنوي ةروس

 سونا 4 ليزك أب اكلت فنلو طق 3 اودك لبو : ىلاعت َلاَق ةذه.؟]
 ليو .: مين اةلراءأع اركصن وظيِحُي ْمَل يذلا ٍنآ آرقْلاِب اوُيَذَك أ كة

 ُهُليِوُأَت ْمهِتََي اّمَلَو ِهِمْلِعِب ِناَميِإْلاَو 3 ري ما

5 
0 0 

 ا

 ا

06 
0 

 0 عاب

 ب ١

 كَ ١

 ع أذ : 0
 ١
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1 
 هب ريما ةَفِرْعَمَو :كرُقْلا ريش هَقِرْعَم م َيِه رّبحلا 0 هب ار 0 و و ريخْلا

 [ام” م1“ 0 كرم يه

 4 هاك رش هَل بود ني تروْعْدَي لأ م ُعِبََب ب امو#» :ىلاعت ُهْلْوَق مكه: ]

 مُهّنإَك ماَهْفَيْسا َيِه لب ءأطَح َوْهَو ةَيِفاَن (ام) َّنأ ٌةَقِئاَظ ّنلَك «651 ::سنوي]

 [51 11 . عِضْوَم ٍرْيَغ يف مُهّْنَع ٌربخأ اَمَك َءاكَرُش ُهَعَم َنوُعُدَي

 هه

 دوه ةروس

 :دوه] «ُهْنِم دِه انه دولتي دير نم َةَنَنِب لع ع نك نَمفأ# يلا هلّوق 7 ١

 .هنِم ٌدِهاَش هر د يب ىَلَع وه نَم َعيِمَج ّمُعَي اَذَهَو ١[



 حا 530

 ُلَواَتَتي َكِلَدَو «ُحِلاَّصلا ُلَمَعْلا :ُهوُلْي يذلا ُدِهاّشلاَو فانا ُمْلِعْلا : ُةَيَبْلاَق

 ىَلَع ِهيِعتُمَو وبر نم ِةَنْبَب ىَلَع َلوُسَرلا نق َماَِقْلا ٍمْوَي ىلإ ُهَعبتا نَمَو َلوُسرلا
 9 هير

 2 3 ةئيب
 ؛ىَلاَعَت هللا ىلإ ٌدِياَع (هْنِم) يِف يلا يهني هاسكي اي : َلاَك

 .هللا نِم ٌدِجاَش ِّبَر نِم ِةَنْيَب ىَلَع َوُه يِذَّلا 505 :ْئ
 «-دتوالي َّنَح ةتولتي بتكلا مهبل َندَلا» :َلاَق امك هْعبَتي ُهاَنْعَم :ُهوُلْتَيَو

 :سمشلا] 40 اهلك اَدِ ٍرمَفلَوط :َلاَكَو ءوعاَبنا َّنَح ُهَئوُعبَّتَي :يأ ؛[1؟١ :ةرقبلا]
 . اَهَعِبَت أ 1

 جب

 .ةئيفبو هيو هيرو هُفدصِي هيَ نم يَ ىَلع يلا مي دجال اد
 ومو م

 «أاونماع ترد تي يلب لي 2 نم سدْفْلا 2 ُمَبَت لكل :َلاَق اَمَك

 .[١٠؟ :لحنلا]

 ُكّرَتُمْلا ْناَطْلسلا َناَك اَذِإَ ؛ِعِضْوَم ٍرْيَغ يف انانعلش ناذملا هلا نكس دقو

 . اُلَمَعَو الع ةقلمتو هز تحررت امي كلك ناك : َنِمْؤُمْلا اَذَه ٌعَبْتَي هللا نِم

5 
 انْمّلَعَت ْمُث َناَميإلا اَنْمَّلَعَت :ّرَمْع ُنْب هلا ٌدْبَعَو هلا ِدْبَع ُنْب ُبُدْنُج َلاَقَو - 7 -

 اًناَميِإ اَنْدَدْراَق َنآْرَقْلا

 .َنآَرَْلا َنوُمّلَعَتي ّمُث َناَميِإْلا َنوُمّلَعَتَي اوُناَك مُهَ

 ىَدُم :يِنغَي ؛07 :دره] دير ني وتب لع هك ستأ» :ةَلَْ نأ َنّيَبَتف
 للا نِم ٌدِهاَش َنآْرُقْلا :يِنْعَي ؛هللا نم :ْيأ ؛«ُهَنَم ٌدِهاَم 000 ٍناَمِيِوْلا

 ُهَحْسيَو و َناَميِإْلا ٌقِفاَوُي

 نآْرُمْلا ٍِلاَرْنِِب ُداَرُي اَمّنإ ُهَّنأِل ؛ُدوُصْقَمْلا َوُه َناَميِإْلا َّنأل 6 0 :َلاَقَو
 2١وءعر 2 :

 ."ةهُتداَيِزَو َناَميِإْلا

 وُم امي ُهل اًدهاش ُهْعَبَْي :يَأ ِ؛هْبَر نِم ِةَنْيَب ىلع ناك نم ىلع ُدِهاَّشلا وُلْدَي :ىنعملا نوكيف ١(

 .ٍةئيبلا نِم هيلع



 لو مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 5س )ا

 هت بتحتخ-ح حا و

 َدَّنَجْلا هب ُلُحْدَيَو ُهَبِحاَص ُعَمْنَي ِنآْرُقْلا ٍةَءاَرِق ِنوُدب ُناَميِإْلا َناَك اَذَهِلَو

 . قوام ُّيِحاَص لب ءوَرِخآْلا يف ُعَقْنَي ال ٍناَمي] الب ُنآَرُقْلاَو

 :ُهَّلْوَقَف ,005 :فاقحألا] <ذَمَحَيَو اًماَمِإ عبو بك ديم نيو» :َلاَق ّمُن
 اَمَك ِنآْرُقْلا لْبَق نِم :ْيأ ٍ؛ْنآْرَقْلا ىَلِإ ُدوُعَي ٌريِمَّضلا [١؟ :فاقحألا] لق نير#

 .ٍناَمِزالتُم اَمُمَو دام هلاك امك ٍلوُسّرلا ىلإ ُدوُعَي :َليِقَو هِيَ نبا هَل
 نو دنت ىلع ناك نق لك ْيَأ [١ا/ :دوه] هب نو كيك <يلاَعت هلْوَقو

 هي َلاَق كيو دكا نكح وللا نِم ٍدِجاَّشلاِب ُنِمْؤُي ُهَنَِف بَ م ع و
 مو ع

 .ٍةَعاّسلا ماَّيِق ىَلِإ م 00 ِهباَحْصَأ نِم كي ِدَّمَحُمِل َنوُعَتمْلا مُهَو «-دب نوم

 95 هرُدِعرَم ُداَتلَك بالا ني وب ركب وج :َلاَق مم
 :اًياَرْخَأ اَوراَصَو اويرَحَت قْيِلل | مما ُفاَنْص

 1 مل نَمَك ١7[ :دوه] «-وْبَر ني ٍقََنب ّلَع نك نّمفأ# : ُهُلْوَقَو

 للظ ٌدَّمَحُم ُهَّنِإ 1١[ :دوه] هير ني َةَنَيَي ّلَع نك نمْنأ» :َلاَق نَم اّمََو
 َّنِإَ 0 ال َليِئْمَّتلا َكَِذِب َنوُديِرُي دقق ءِفَلَّسلا نِم ٌةَمِئاَظ ُهَلاَق اَمُك

 00 ءَكِلَذ َنوُديِرُي اَم اًريِثَك َنيِرّسَفْمْلا

 هَل ٌعَبَت َنوُنِمْؤُمْلاَو ءْمُهُماَمِإَو مُهّلَضْقَأ َرْهَو كاَيْنَأْلا َكِلَّذَكَو ُهْنِم ٌدِجاَش ُهاََتَو

 .ْمُهبَر نم ِة 2 00 اوُراَص ِهِبَو

 اًهب ُداَرُي ُهَنيبْلاَو ِقَتَْبْلا ىَلِإ ٌمِجْرَت وأ .«نم» ىَلِإ ٌعِجْرَت "”اَهّنأ :ٌقيِقْحَتلاَو

 [1 01 . ِنآَرَقْلا نم َدِهاَقلا 5 0 ُنوُكَيَف ءْنآَرُعلا

| 

 ات اَمّنِإ َلاَوْقَأْلا ِهِذَه اوُناَق َنيِذّلَأَو :لاقو ةءارقلا ىت ىنعمب ةوالتلا رسف نم ىلع خيشلا در دقو -
 اَذَه َلَعَج ٌمُن ٌركؤ ٍنآُقَلِل ْمّدَقَتي ْمَلَو ُةتَءاَرِق َيِه ُهَتَواَلَت نأ اوُنَظَف 4ث : ِهِلْوَق ةَّهج نِم

 !ُهَئاَسِل ُلوُعَي اَذَهَو ٌدّمَحُم ُلوُقي , اَذَهَو هات ٌليِرْبِج ُلوُقَي

 ُرْكْذَي ال َنيِرْسَمُمْلا نِم ٌريِثَكَو «عابتالا ىَتْعَم َدعَمْي ةروُهْجملا ملل ٍنآْرَقْلا يِف ْتَدِحُو دق ٌةَواَلَّلاَو
 .(38/15) .ها. اًرَياَح صَل ٌرظاَّنلا ىَقْبَيَف ءَحيِحَّصلا َلْوَقْلا ديآلا لَم يف

 .هولنَي اه» :يأ )١(



 6م خس ريسفتل 3 خنلا

 «ُسدالاَو ثومتلا ٍتَماَد امض :ُهَلْوَق َّنِإ :ِءاَمَلُعْلا نِم ٌفِئاَوَط َلاَق
 يق يأ اق ا يفق ع ا ا

 .ِةَّنَجْلا َضْرَأَو ةَنَجْلا َءاَمَس اهب َداَرَأ 6٠٠7 :دوه]

 ُفْقَس َيِه يتلا ِءاَمَّسلا ٍءاَقَبَو ِءاَمَّسلا ِهِذَه ِءاَوِطْنا َنْيب َةاَقاَنُم الق اَذَه ىَلَعَو
 ٌءاَمَس ُباَحَّسلا ىّمَسُي امك ءَءاَمَس ِةَعْللا ىِف ىّمَسُي ُهَنِإَف اَلَع اَم لك ذإ ِ؛ِةَنَجْلا

 امو ةفنتلاو

 نَع ْتَلاَحَتْساَو ٍلْهُمْلاَك تَناَكَو ْتّيِوُظ َنِإَو ٍتاَوَمَّسلا ّنِإَف :اًضْيَأو
 ٍلاَح نم اَهِليِوْسَتِب قاب اهلضأ لَب اَعَكاَسْفَو اَهَمَدَع ٌبِحوُي ال َكِلَذ نإف ءاَهِتَروُص 1 ه1 ا م 1 1 ك2 مع

 3 4 85 >”ءءَم 21 ميمو مل س2 ه2 0 - 0

 1١[ 10 .ةَمِياَد ٌضْرَأَو َةَمِياَد ٌءاَمَس ُلاَرَي ال ُهَّنِإَف ْتَلُدُب اًذِإَو 4 5 | < وات ى هذو 7

 ه2

 فسوي ةروس
 هنأ ىلع فسوي ةصقب ءاهقفلا ضعب جتحا :ُهلك ميقلا نبا لاق مقه.#]

 اضر ريغب هيلإ لوصولا هنكمي امب ريغلا نم هقح ذخأ ىلإ لصوتلا ناسنإلل زئاج
 .قحلا هيلع نم

 سبح كلمي نكي مل فسوي نإف ؛ةفيعض ةجحلا هذهو :هْبَو انخيش لاق

 هنإ :لاقي ىتح فسوي ملظ نمم خألا اذه نكي ملو ءهاضر ريغب هدنع هيخأ

 هدنع هفلخت معن «كلذ اولعف دق اوناك نيذلا مه ةوخإلا رئاس امنإو ءهنم صتقا

 يف ىنثتسا دقو «مهيلع هذخأ يذلا قاثيملاو مهيبأ يذأت لجأ نم مهيذؤي ناك

 ءمهب طيحأ دقو [7١؟/57] «[56 :فسوي] 4 طامي نأ اّلِإإ» :هلوقب قاثيملا

 نم مركأ ناك هنإف ؛هتوخإ نم ماقتنالا هيخأ سابتحاب فسوي دصق نكي ملو
 وه امنإو «هتوخإ ءاذيإ نم هيف امم مظعأ هيبأل ءاذيإلا نم كلذ يف ناكو ءاذه

 فسويو بوقعي هب قحتسا يذلا ءالبلا متيو ءهلجأ باتكلا غلبيل هب هللا هرمأ رمأ

 . اهتياهن مهل اهاضق يتلا هللا ةمكح غلبتو ءءازجلا لامك



 ُهْنََ مالسالا خيش لئاسرو قواتف بيرقت بلا!

 فالخلا عضوم اذه سيلف كلذب مهنم صاصقلا دصق فسوي ناك ولو

 عضوم امنإو ءهب بقوع ام لثمب بقاعي نأ هل لجرلا نإف ؛ءاملعلا نيب

 هنم قرس ام لثم هناخ وأ هقرس نم نوخي وأ قرسي نأ هل زوجي له :فالخلا

 ذخأ فسوي ناك ول معن «برضلا اذه نم نكت مل فسوي ةصقو ؟هايإ هناخ وأ

 اذه ىلع كلذ يف ةلالد ال هنأ عم «ةهبش جتحملا اذهل ناكل هرمأ ريغب هاخأ

 لجر سبحي نأ وهو «قافتالاب انعرش يف زوجي ال اذه لثم نإف ٍ؛اًضيأ ريدقتلا

 184/١[ كردتسملا] .مرج هل نوكي نأ ريغ نم هريغ نم ماقتنالل لقتعيو ءيرب

 :اَمَحَفَل ان نثلا نع درت َكِللَكح» :َتفُْسوُي ٌنَح يِف ىَلاَعَت َلاَق ةةه.ه]

 7 نِم ُهْءوُسَي اَم ِهِدْبَع نع ُفِرْضَي ُهَللاَق 0614 :فسوي] «نيولنُشل اواَبِع نم هن

 ١ مدا َءاَشْحَمْلا ُهْنَع ُفِرْضَيَو ءاَهب نلفتلا و "رولا نإ

 ُهَسْفَن ُهُبِْغَت ُهَل صالخإلاَو لل ةّيِدوُبْعْلا َةَواَلَح قودي نأ ليف نوكي اًذَهِلَي

 الب ُهاَوَه ُهَل َرَهَمْلا ِهِبْلَق يِف َيِوَقَو صالخإلا َمْعَط َقاَد اذِإَف ءاَماَوَه عاَبّنا ىَلَع

 [ا ١ . جاع

 َداَصَم َلاَم كلل َتيَهظ :زيِزَعْلا ٌهأَرْما ُهَل تَلاَق اّمَل هي فس : دوت اذدمحل
 يف هارب ذارخلا «[7؟7 :فسوي] «نمليظلا ُحيْني ال ال ْهَّنِإ ىأ 78 0 ّنَسْحَأ قر هَنِإ

 : اَم يِذَّلا ّرْضِم نِم ُهاَرَتْشا يِذَّلا اَهُجْوَز َوُهَو ُهُدّيَس اَنُه ِنْيَلْوَقْلا حَص
 هآكآ#آ 2
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 أ

| 
 تب سرع يع< ءد 1

 وثم يركأ» 5١[. :فسويل «ادلو ءه لجلت 3 انعقني نأ َوَمَع
 60 1 َوْهَو َو اَمُهَتْيَب ٌموُلْعَم 0. هّنإ» < م هلاَو

 هللا نِم ٌرَبََح اَذَهَق [4 :فسويت 43 نهب اي نأ لول :ىَلاَعَت هلْوَق ام

 هللا َوُه ُهبَرَو وير َناَهْرَي ىَأَو هن

 «يحلا يمدآلا ة ةروص ىلاعت هللأ امهمحر ميقلا نب داو مالسإلا خيش مالك يف روصلاب دوصقملا )000

 .ةمّسجملا وأ ةموسرملا روصلا نادصقي الو ء«نادرملاو ناوسنلاك

 ؟هلهأ يف هنوخأ فيكف ءرصم يف يتماقإ :يأ ؛ياوثم مركأ يديس نإ :ريدقتلاو ()



 قو ِي تس

 انذي 1 بي يبا 777 1ك

 قل :ليِق «[41 :فسوي] «دْيَر ركحِذ ُنَطْيَّشل ةلمشتأق» :ىلاعت لاق

 .[4؟ :فسري] ه«َكَلْيَر دنع ٍفْرُكْذَأ» :َلاَق اّمَل ِهّيَر َرْكِؤ ُفُْسوُي

 :تاوضلا وه اذهو هر زكؤ: اهمنم اضن ىذلا ىتفأ ناطتشلا لك لبق

 ُنطِبَّلا ةدسنأف» : ىَلاَعَت َلاَق كلير دنع ٍنْرْدَأ» :ِهِلَْمِل ٌقِباطُم ُهّنِإَق

 الع كلغ نيج انه: وكي ملاذ بوقلا نر رق :رونخلار «نير دكر
 .بَرِل اًرِكاَذ َناَك لب ؛ِهّيَر َرْكِذ َسْنَي ْمْل فُسوُي َّنَأِلَو ءَكِلَذ

 َلَيَوِ» :َكِلَذ َدْعَب ُهُلْوَق :ُفْسوُي ال ىَتقْلا َوُه ُهَّبَر َيِسَن يِذَّلا 0
 101 تتسرب © | وأيا هلل مكسب انأ ِةَمَأ َدَمِب كذا امني ان ىِرَ

 .َركَّذاَف َيِسن دق َناَك ُهّنأ ىَلَع ٌليِلَد [45 :فسوي] هم 50 27 لوك

 4«( نيج ّيَح هَئْنْجْسُِل تبآْل 0 ام ِدَمب ْنم مل ادب ّدث» : ىَلاَعَت هلا َلاَق

 ةوِبص ٌرْبَص َكِلَذِب م ل ؛ِهُّقَح يف هلل 2 7 ٍنَجَسلا يف ُةنْبلَو «["ه :فسوي]

 2 7 68 09 35 ْذَهِلَو ؟ َلاَن ىَوْقَتلاَو ٍرْبَّصلاِ ُهَّنِإَ ُماَوُقَتَو

 «ةييشلا َرْعَك ٌعيِضْي ال هلل كإ 0 يني نم نإ مَيَع دَّهأ ىرم َدَق
 د يع اًميِف مُهَعاَطَأ لب ّتَيَو و ريْضَي ْمَل لَو [4 هكا

 ِساّنلا ٍقاَمَتاِب ْلَضفأْلا ُهَتاَكَو ءىَوُقَتلاَو ٌرْبّصلا اَذَه ُهَل ْلصْحَي

 0 َلِقَكْسَت اعني ّلُك ءِذاَنَلِع ُهَ هل ورمل ٍةََرَمْلاِب ىنزلا َناك امل
 نِم َّلُك َناَك نإَو «جْوّرلا ٌّقَحِب َكِلَذ فس و رع :ِتْيَمْلا ٍريِزْنِحْلا مخل لثم

 . هَل اَعْناَم د

 ٌدئاَوَق َجْوّرلا ّقَحِب ِهِليِلْعَت يف َناَكَو

 اهناق ىلاعت للا نع يفةلف وج ةةدقتو آملا ُهفِرْعَت ٌعْناَم اَذَه نأ :اًهْنِم

 . َكِلُذ يف هللا ةَيَوُقَع اهل

5 
14 6 

 .ىلاعت هللا قحو جوزلا قح وهو )١(



 ِهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 5 سيم |

 66 ©ة؟ام
 3 تا 1 ١

 َءاَعِر اَذَه نع ُمَِتْمَي ُكوُلْمَمْلا َناك اذ ل ٍهَقَحِل ٌةَياَعِر 6
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 : ناَبرْيَع [8 + تتنويل ملأ نيه نم أ و سل أ 2

 . يِصاَعَمْلاَو يول ىَلَع ِءاَلَبْلاَو ِنْجَّسلا ٌراّيتْخا :اَمُهاَدْحِإ

 ىلإ ُهَفِرْضَي صبَو دَو هنيِد ىَلَع َبْلَقْلا تبكي 4 نأ ِهِئاَعْدَو هللا 0

 ني ناصر ايبو انا نيربألا ىلإ ااًعَم تلقلا ثنا ثيم اًدِإَف 0 ِهَتَعاَط
2 

 قم نإ نيل َنعَلَف ىتلا ةَومدلا ُلاَب ام لعنه كَيَم كإ غينأ» :هُلْوَقَو
 دول لام دقو «نينم اديك كانه نأ ىلع 05: 2[: فسر «ملع نودي

 هَنُدواَرُي ْمَل َّنهَف 0١[ :فسوي] كيفَ نع ٌفْسوُي قدور ّْذِإ َنكَتْطَح امه :ُكِلَمْلا

 ؛ اًهِرِجِح َتْحَتَو اَهِتْبَب يِف ِةَأرَمْلا َدْنِع َوُهَو ٍنِكْمُم َرْيَغ َكِلَّد َناَك ذإ ؛ ّنِهِسْفْنأِ

 .اًهيوُلظَم ىَلع ٌَْمْلا ٌنَعأ َّنُكَي دق نكك
 ال ننس َمْضب ٍمِشاَع ينَت بش يف ساّتخالا يهل هل 1 هلك َنينلا ٌراَيِتْحاَو

 مُهاَلَقَو مُهَرَجَه دق .عوُجْلا نِم َنْوَعاَضَتُي مُهناَيْبِصَو ٌنوُراَشُي اَلَو َنوُعَيِاَبُي

 .لف تّسوُي ٍلاَح نِم ُلَمْكَأ اَذَه ءْمِهِموَق ٌُرْيَغَو مُهُمْوَق

 مُهَنِإَف ؛فُسوُي ىَلَع ٍبِذَكْلا نم َمَظْعَأ هلل ّيَِنلا ىَلَع ِءاَلْؤَم ُبِذَك َناَكَو

 [1"ه _اظ1١/١1١١]6 . ٌنوُنَجَم ُهّنِإَو ٌنِهاَك ُهَنِإَو ٌرِحاَس ُهْنإ | :اوُناَق

 أيدك دم َمْبَئَأ اونو ُلُسْرل سّصيَتْسأ اَدِإ يح :ىَلاَعَت هلؤق ىف ٠

 ليِقْتَتلاَو ٍفيِفْحَّنلاِب ٍ؛ِةَيآلا هذه يِف ِناَنَ َءاَرِق :[2 90 4 هج

 | . تيتا ْركتتَو ليققتلب أَرفت اح ُةَقاَع تناك
 يِف َرُه امك ُحِجاَرلا ُداَقِتْعِالا ٍةَئَّسلاَو ٍباَتِكْلا يِف ِهِب ُداَرُي ال ُنَظلاَو



 ا 7 ةتلا

 مسح بإب يحبس إل ل ى ٍاابابانسننلل

 ءاّمْهَو و َداَقِتْعالا َنوُمَسُيَو مْلِعْلا يِ ذ ٍماّلَكْلا 00 ٍةَفِئاَط حالطضا

 َلاَق دَقَو :'هْثِبِدَحْلا ْثَّدَكَأ ّنّظلا نإ ٌيظلاَو 0

 .[18 :مجنلا] ايس قلل

 ٍثيِدَح نم ُنوُكُي دق ُباَبْلا اَذَهَو ءٌمُهَو َوُهَو ءّنَظ َوُه 2 اقوال
 ُهْنَع ٌرُمْعَمْلا سْفَنلا

 .ِناَميِإْلا ٌحيِرَص َيِه يلا ٍةَسَوْسَوْلا ٍباَب نِم ُنوُكي دَقَو
 «ساَئيِتْساِلاِب مُهَفْص و ٌقلظأ لب «ُهْنِم اوُسْأْيَتْسا اَم ْرُكْذَي ْمَلَف ُلُسّرلا اّمأَ

 َرْكذ اَلَو ءهنؤكب اوُريْخَأَو ءوب اوُدِعُو اًمِم اوُسآْئَتْسا مُهّنَأ ُهَدْيَمُي ْنَأ ٍدَحَأِل َسْيَلَق

 . ٌكِلَذ ٍساّبَع ُنْبا

 نع الضم هرِهاظ ىلع ندي ال 4ك دق يأ اكو :ةلزك نأ تب
 َطْفَل َّنِإَ 0 هنط
 سا ل ا
 [ام 0/11 .ِهِسْفَن يِف اًحوَجَرَم اًرْمَأ ِهِنْوكِل ؛ُناّطلا

 ٌنَسْحَأَو 1" :فسوبا «ِصّصقْلا ّنَسْحَأ َكْيَلَع ٌُصْقَن ُنَك9 :ىَلاَعَت َلاَق مكدحن]

 .هب ٌلوُعْفَم ُهَّنِإ :َليِقَو ءٌرَدْصَم ُهَّنِإ :ليق :صّصَمْلا

 . ىَنْعَمْلا يِف ٍناَمِزاَكَتُم ٍناَلْوَمْلاَو

 ٌرَدْصَم ٌصَصَقْلا :اوُناَق - ِهِرْيَغَو ٍجاَجبَرلاَك احح اكنلا قف لوألا حجت ند

 4اتق اهزاثاع 12 اتناك : نكاعت لزق ةئيو ءانضصق ةطني رك لطفك لاقت

 ىَلَع هتْيَوَر : ٌتيِدَحْلا تْصَصَتْقا دَّقَو ّصّصَقَتَو ُهَرَئَأ َّصتْقا َكِلَذَكَو «[14 :فيهكلا]

 000 دَقَو ٍوهَجَو

 ُلاَقُي َكِلَد َّنِإَ ال ا ل ا ُعْمَج حْنَمْلاِ ُصَصَقْلا َسْيَلَو

6 

 .(؟ هك ملسمو 5 رف يراخبلا هأور )غ0(



 ءُْصَقُي يلا ُتيِدَحْلاَو ُرْمألا َيِه ُةَّصِقْلاَو ءُةَّصِق ُهُدِحاَو ردكلاب نقضت يف همس عم

 ّنَسَحَأ َكَع سنت نك :ُهُلْوَفَو ءِرْسَكْلاِب ٌُصَصِق ُهُعْمَجَو ءِلوُعْفَم ىَنْعَمِب 0

 نأ ثك يسأل شفت كلو رشكلاب سلا َنَسْحَأ لقي ْمل حئملاب «مقأ

 ٌةَفِئاَط اَذَه َرَكَذَو ءتفُسوُي ُهَّصِق َةَّصِقْلا َكْلَت نأَو ل

- 
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 . ؟صَصَقْلا نسخ يئس م : اوُوَكد من مث ءَنيِرّْسَمُمْلا نم

 : صصقلا ّنَسحَأ ٌفسوُي ف اة يللا

 سا عر عرج # لى رتل رع 47-6 2 عدة
 ّيِه :نولوقَيَو ٌرَبَحْلاَو ْأَبَنلا َوُه حْئَمْلاِب «ٌصَصَقْلا» َّنأ ْمْلْعَي نَم مُهْنِم -أ

 .ِءاَبْنأْلاَو راَبخألا ٌنَسْحَأ

 لاه ِءاَلْؤَمَو ءِرْسَكْلاِب ٍصَصِقْلا ُنَسْحَأ َداَرُمْلا نأ ُنْطَي مُهْنِم ٌريِثَكَو - ب

 تْسوُي ةْضِق (ٍصصَقْلا َنَسْحأ) :ول ِلَْقِب ُداَرُمْلا َسْيَلَو ءأَطَح ِنْيَلْوَمْا اَلكَ
 . ٍصصَقْلا نسخ يف خدي اًميَو هلا ُهَصت ان م َيِه لب ءاَهَدْحَو

 ملأ رع نعرف عم هَل ىَرج امو ىسوُم هَ ذأ موُلَْمْلا ني

 ُرَكْذُت يلا ِءاَنَأْل صصص ُمَظْعَأ َيِه َذَهَِو ءريثك ريكي تّسوُي وصي ني ُكَرْشأَ

 لب اَمِرْيَغ نم َرْثُك اَهَلَّوطَو اًهَطَسَبَو و اَهِرْيَغ نِم َرَثُكأ هللا اَماَنَث ءِنآْرُمْلا يف

 .هزللا نو رفد يعش عيا دوغ عوثك هنأ اس ُصَصَن

 صَق ْنَكي ْمَلَو ِنآْرُقْلا يِف ّصَصَمْلا َكْلِي هللا ىَن ”:اَذَهَلَو تتراوكل نو دفا

 .تفسوُي

- 
 ةّصق

 عمومي *

 ُهَّنِإ ليِقَو ندكت 2 ليودت هرفا ِصصَقْل ارو :هلؤق نأ اًنُه ٌُدوُصْفَمْلاَو

 َناَك نِإَو وب ٌلوُعْفَم ّصَصَمْلا َّنأ َحيِحَّصلا َّنِكَل ءِناَمِزاَلَتُم ِناَلْوَقْلاَو ءوب ٌلوُعْفَم

 ءانتلاو ريكلا ظنك نق انك «صوخقملا "ىف ةلاَمْعتْتا تلح دقف ءاَرَدِصَم هلع

 .َكِلَذ ىَلَع لدي ٌُلاَمْعِتْسِِلاَو

 الإ اًرضم هنْوك ىلع اوُرَْي ْمَلَو ءِفْعَصْمْلا ردم ُاَِ َوُه سل



 تح هل ل ل وقل
 هاه

 ٌنوُكَي دق لب ءٌرَدْصَم ُهّنَأ ىَلَع ُلُدَي ال اَذَهَو اَّضَصَق اهراَثاَ لع انتر :ُهَلْوَف
 ء[107 :حون] *©9 اًناَب ِضْيَأْلا نم ٌركسْنَأ 7 :ِهِلُوَقَك ؛ُهَماَقَم يق ِرَدْصَم ّمْسا

 َّنأِل ؛(َتيِدَحْلا ّصَق) َرَدْصَم َنوُكَي ْنأ ْمَرْلَي ْمَل (َرَئَأْلا َّصَق) َرَدْصَم َلِعُج نِإَو

 . ماكو انو ربح فلك ٍصَصَق طفل َناَكك أَبو ٌرَبَح َتيِدَحْلا
 لف ىَلَع ُلَدَتَو م َلْوَقْلا يفك مك مالكا ب باي يف ٍرِداَصَمْلا امو

 ًانئلاو كيَدَكْلاَو هيلا ُماَلَكْلا :تلُق اّذِإ 0 0 ٍنُمَضُتلا ٍقيرطب ٍلئاَقْلا

 اَذَهِلَو «ُتيِدْحَنلاَو ابغا ءاَبْنإْلاَو ُميِلُكَّتلا :كِلْوَق لْثِم نُكَي ْمَل ءُصَصَمْلاَو
 امك ءِرَدْصَمْلا ىَّلَع ُبِصَنْنَي ِرَدْصَمْلا مْ ُهْساَ ل ؛م هن ُلاَقُي

 ءانمع امذلك هنئلك «ناع اًدإَف <09 اًاَب ٍسيَأْلا ني ٌركْسْنأ هاو :هِلوَل يف

 وُحَنَو ةَقِواَص اًضَصضِق ِهْيَلَع تْضَصَقَو هَراَس اًرابخَأ هتْرَبْخَأَو ءاَييط اًيدَح ِهَْدَحَو
 اًميِلْكَت هتْمَّلَك :كِلْوَقَك اَذَه نُكَي ْمَل هوب ٍلوُعْفَمْلا ىَلَع اًبوُصْنَم اَذَه َناَك ءَكِلَذ
 ام ّلُكَو ءِلوُعْفَمْلا ىَلَع ٌبوُصْنَم «صّصتْلا َنَسْعَأط :ُهَلْوَك ّنأ َنّيبتك «ءاَبْنإ هتأَبْنأَ

 ا

١ 

 , يذلا ُنِبَرَعْلا ُنآْرُقْلا َوُه َوّلْتَمْلا َنآْرُقْلا َّنَأ ىَلَع َنوُقِفَتُم مُهْلُك "هو 0 1 مالا ممر هم وك مع

 .هب ملكت يِذَلا و هللا مالك َّوُهَو «ٌقَحْلاِ هللا نم ِسُدْقْلا حور

 ُهْسْفَن َنآَرَقْلا يِه لَه : صا ِداَبِعْلا ٍةَواَلَي يِف اوُعَراَتَت ْنِكَلَو
 ؟َنآَرُقْلا هب ْأَرْقَي يِذّلا 00 عمو 5

 0 اَذَه هب ْداَرَي (ِةَواَلّتْلا) طفل نأ ٌويِقْحَّتلاَو

 ا ريو ري ّو َ اَعَت هللا َلاَق ءُماََكْلا هب ُداَرْيَو 0" ٌرَدْصَمْل 4 هب ُداَرُي «(ِنآوُقْلا» ْظْفَلَو
 يفد ١18[« هلال :ةمايقلا] © | كلام مي ةتأر اَدِو ©) كنافَو ثم انيَع

 .نآرقلل مهقطن :يأ (؟) يلا لْمأ :يأ ()
 يف م ريا اي .ةءارقلا ىف ناسللا ةكرح هب داريو ءهللا مالك هب داري :يأ (*)
 .ىلاعت هللا مالك وهو ءهّسفن مالكلا هب داريو ؛ناسللا ةكرح وهو الت ىنعمب ءأرق ردصم :يأ (5)



 ةك متسول تح ةسص ياسا ا حل لل سا ُهْدَص مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت با

 .كِناَسِلِب 1 و كبْلَق يف ُهَعَمْجَ ةنمقت نأ كغ نإ :َلاَق ِساّبَع ٍنْبا نَع (ِنْيَحِيِحَّصل 1

 4© ِرِصبَأ نطِيّنلَ نم ِهَّللِب ُدِهَيْسَت 5 د اًداَهظ :ىّلاَعَت َلاَق دَمَو

 :فارعألا ك«اوُمِصتَأَو هل اوعمتْسَم ٌناَوُقْلا كرف اًدإَو## :ىَلاَعَت َلاَقَو . .[48 :لحنلا]

 يِذَلا ٍرَدْصَمْلا نلسم نوعمتس ا َماَلَكْلا َنوُعِمَتْسَي انمثإ مُهَو 0

 6 ال َكِيَذ نإ 00 وه

 نك :ٍباَب نِم ِباَبْلا اًَذَه نِم «ِصّصَقْلا ّنَسْحَأ َكْيَلَع ٌصْقَن نَا :ُهَل

 أولت : ىَلاَعَ َلاَق اَمَك 9 ءِصَصَقْلا نسخ 00

 .[*” :صصقلا] «ّقحْلاب تي تروعرفو ئسوم ع نم كلي

 ىَلَع ٌبوُضْنَم ُهّنَأ 140 :ءارسإلا] 4َنامرْمْلا َتأَرَق اًدإوإ» : ِهِلْوَق يف ٌروُهْشَمْلاَو

 اَمَك اًضْيَأ ٍرَدْصَمْلا ىَنْعَم اَمهْيَلِك يِف نِكل ءصَصَقْلا َنَسْحَأ َكِلَذَكَ وير ءارتتملا

 اًعيِمَج ٍرَدْضَمْلا ىَتْعَمَو هوب ٍلوُعْفَمْلا ىتْعَم يفك مدع
 ملل هب ُداَرَي ال «مالكْلا سفن 4 هب ُداَرُي انمنِإ (ِنآَرَقْلا» ْظْفَل ل ام ُبِلاَغَو

 1 ندمنلا نست وش ولا دكا
 لطيف اًيِلاَغ اّمِإَو اَمِئاَد اّمِإ ِناَمِزاَكَتُم ٍناَرْمَأ ْنوُكَي للا يف ٌريِثَك اَذَه لْثِمَو

 ِظْفّلَك اًدَرْفُم اَمِهِدَحَأ ىَلَع ُمَقَي دَقَو َةَراَت اَذَهَو َةَراَت اَذَه ُبِلْعَيَو اَمهْيَلَع ُمْسالا

 لوا عيشالاَف ُلَحَمَو لاح هيف امم َكِلَّذ وْحَنو (ٍباَريِمْلا»و هِي 0/3 ٍةيْرَقْلا »و اِرْهَتلا»

 ّمُك َناَكّسلاَو َنِكاَسَمْلا ُلَواَتتي ِةَيرَقْلا ْظْفَل َكِلََكَو ءيِراَجْلا ُءاَمْلاَو ِءاَمْلا ىَرْجَم

 املا هب ُداَرُمْلاَق ُرْهَنلا ىَرَج لوقو لا هب ُداَرُمْلاَك َرْهَتلا َرَفَح : لوقت ُ

 اكدر اهينأي ةئيمطم ةنماع تاكس ديو لثم هلا نيَسَو» ”ىلاشنت َلاَقَو
 0[ ا «عوجلا َساَيِل ُهّنآ 7 هللا رمثأب َترَدَكَت ناك لك نّه اًدَعَر

 .ٍناَكَمْلا يِف ُناَكّسلا ُداَرُمْلاَو

 .ثناسللا ةكرح وهو قرد



 ص ا َىِهَم ٌةَمِلَظ صو اًهكَلْمَأ ٍةصْرَف ني : يكن :ىَلاَعَت َلاََو

 هشوُرُع ىَلَع يِراَحْلاَو 040 :جملا 4 دبع شو لقت رئيت اضيع
 [نم د اا :ةاكشلا هل ناَكَمْلا

 ه5

 د ةروس

 َماَح ..608 :دعرلا] «ٌةشوُمَس ل كش هب أودَعَجَو» :ىَلاَعَت هلْؤَن م5

 اَم َناَك نِإَو ءاّليِلَغ اًوَوْرَأ اَلَو اُليِلَع اًوَقَش اَمَق َنيِرْسَمْمْلا نم م ٌريِثَك اَهاَنْعَم ٌلْؤَح

 . اًحيِحَص ُهولاَق

 ةناكرش اهلك نتلعلا ةةيقك قاع فلاب هدفت نو تكلا بق ا خا

 ريرْمَت ُماَهْفَيْسا اَذَهَو 008 :دعرلا] تب امي نيقت لك ع ٌديآَف وه نم :ُلوُقَي

 سْن لك ىَلَ ياك وع يذلا وللا َمَم دوُبغم لك لَو مِهيلَع محلا ةماقإ نصي
 .ِةَرِخآلاَو اَّْيُدلا يف ِهِئاَرَجَو ِهَتَرْدُقَو ِهِمْلِعِب ْتَبَسَك ام

 .رَشَو ٍرْيَخ نم ْتَبَسَك اَمِب اَهَّل ِزاَجُم ءاَهِلاَمْعَأِل ظِناَح اَْيَلَع ٌبِقَر َوُهَ
 ناكل 3 ىَّسُي يتلا ِءاَمْسَأْلاِب اًذِإ مْهوُمَسَم َءاَكَرُش َكِيَلوُأ ْمُْلَعَج اذ

 ٍتيِمْمْلا يملا موُبَْلا يحلي ىَمَسُي ُهَئاَحْبْس ُهنِإَف ؛ثّبَسك امي سفن لك ىَلَع
 .هب ِءْيَش لك ُدوُجُوَو ويل ٌريِق ِءْيَش ُلُكَو ءُهاَوِس اّمَع ّيَِغْلا ريت عيِوَسلا

 ؟ءاَمْسأْلا َكْلَي نم اًمْسا 00 نت لَه

 ؛ّنّيَب تهب َكِلّذَو ؛ِءاَمْسألا لَه نم مسا اَهوُمَسَ ف اًمَح َةَهِلآ تناك ْنِإَق

 ءاهامسم ن ناب مِلُع اَمَك اَهاَلظُب مِلُع َكِلَد اَهْنَع ىلا اًذِإَق

 يل اَمِْيَعَ ٍةَراَجِحْلاَك اَهْيَلَع ٍةَئِداَّصلا اًهِئاَمْسْأِب اَهْوَّمَس ْنِإ اّمَأَو

 ِءاَمْسْأِيَو ءاَمِرْيَغَو ٍرْفَبْلاَك هللا ِنوُد نِم اَهوُدَبَع يَِّلا ِناَوّيَحْلا ِءاَمْسْأَو --

 كارما ٍبِكاَوَكْلا ِءاَمْسَأيَو ءاَلَعَو َّلَج هللا َّعَم مُهوُكَرْشَأ َنيِذَّلا ِنيِطاَيَّشل
 تاحاتسملا تاق ولخملا ةاهحأ اًهيعبكت ةلماشلا ةاممألاو زل ةءازأ تت 26



 هندي مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت يسب
000006060606000 

 ؛اَهَْلَع ةَليِصَتْسُم َّيهلإْلا مِزاَوَل نِم يلا ءاَمْسألا ّنأِل ءاَهَتيِهلِإ ْلطْبُت َيِهَو ُنَحْلا امْواَمْسَأ ِهِذَهَف ءاَضْعَب ْمِهِضْعَب ةَداَبِع مَآ وُئَب َكِيَذَكَو «تاَروُهْفَمَل | ُتاَوَب ل
 اًهِيْوُك َعاَنِْماَو اًهِيّيِهَلِ ناَلْظُب ىَلَع ِةّلِوأْلا رثفأ ني هلا اهتيوشت نأ رهط
 . كيو ل َءاَكَرُش

 [١وال ]١55/66 

 ه2

 رجحلا ةروس

 ه :رجحلا] 40 نيتي نبل َكِلَم ىف ّنإ» [كدا؟ ]
 اًروُمأ هلك ا هلك ميقلا نياق

 . اًمُحَض اًرْفِس يِعْدَتْسَت سار ُِاَقَوَو ءْمظْعَأَو ُمَظْعَأ اَهْنم ان ُهْدِهاَشأ ْمَل امو : ةَبيِجَع

2 
 هج واول 5 ع 01

 سويج ل ْنَأَو ٍةَئاِمَّتِسَو َّن نيسيو عش ةنس دس َماَّشلا ٍراَعَلا ٍلوُخُدب هَباَحِضْأ د

 َبَلَك ّْنأَو ٌماَع َيْبَس اَلَو ٌماَع َّلْدَك اهب ُنوُحَي ال َّقْل قشَعَف نأَو هد :قملكملا

 .ٍةَكَرَحْلا ُراَتتلا ّمُهَي ْنَأ َلْبَق اَذَهَو .ِلاَوْمَأْلا ين ُهَّدِحَو ٍشْيَجْلا
 اوُدَصَقَو ُراََتلا رح اّمَل ٍةئاِِعْبَسَو ِنْيتلا نس ءارمالاو نيالا 0 م ا 25

 ىَلَع مَسْفَأَو .َنيِمِلْسُمْلِل ٌرْضْنَلاَو رفع ذأ 0 ميلا َةَرئاَدلا َّنأ :َّماَّملا

 هللا ًءاَش ْنِإ :ُلوُقَيَف .هللا َءاَش ْنِإ ْلُق :ُهَل ُلاَقْيَف .اًنيِمَي َنيِعْبَس ْنِم َرَثْكَأ َكِلَد
 - --- 2 هك ( هن

 . كلَ ُكوُتي كعِمَسَو ءاَقيِلْعَت ال اًقيِقْحَت

 حوّللا يف ىَلاَعَت هللا َبَتُك ءاوُرِكُت ال :ُتْل ُتْلُق ّىَلَع اوُرَئُكَأ امَلَف :َلاَق 0

 0 شرويجل َّرْضَنَلا 2 قركْلا و ِهْلَه يف َنوُموُرْهَم ْمُهَّنَأ ٍظوُفْحَمْلا

 ل مهجورخ رخ َلْبَق ٍرْضْنلا ةَواَلَح ٍرَكْسَعْلاَو امال كفحت ضَعَب م :َلاَق

 .ودَعْلا ِءاَقِل

 .ِرطَمْلا َلْدِم ِنْيتعِقاَوْلا ِنْيَتاَه لالخ يف ''”ةَكيِرَجْلا ُهْتَساَرِف ْتَناَكَو

 .(عماجلا) .طلغ وهو (ةيئزجلا) :لصألا يف )١(



 الإ يي ل ليليم ا ل ا ريسفتلا

 ُروُدُقْلا ُهَل تَجِضْنُأ اَمَدْعَب  ُهلبَك َديِرَأَو «ةّيرْصِمْلا ٍراَيَدلا ىَلِإ َبِلُظ اَمَلَو

 نأ ُبْثْكْلا ِتََئاَوت دق :اوُناَكَو هِوِعاَول ُهباَحْص َعَمَكَجا  ُروُمألا ُهَل ْتَبْلُقَو
 .َكِلْتَق ىَلَع َنوُنِماَع َمْوَقْلا

 ْمَعَن :َلاَق ؟ٌسَبْحُتَقَأ :اوُناَق ءاَدَبَأ َكِلَد ىَلِإ َنوُلِصَي ال ِهلِلاَو :َلاَقَف

 ُلوُقَي ُهُيْعِمَس ءٍِساّنلا ٍسوُؤُر ىَلَع ٍةّنّسلاِ , ُمّلُكَتَأَو ٌجرخَأ َمُث ءيِسْبَح ُلوَيَو
 . ٌكِلَذ

 :اوُلاَقَو 0 لا د كتل
- 

 كا نت سا :هل َليقك «َلاطأَو اًرْكُش هلل َدَجَسَك ءَكْنِم ُهداَرُم :
- 

 هن محا

 كَم :َليِقَق 95 ٍلاَوَز ُبْرَُو ءنآلا ّْنِم ِهَرِع نارام و 3 اد اَذَه :َلاََق

 ٌرْمأْلا َمَقَوَق ُهَُلْوَو َبَلْغُت ىّنَح ِطْرُقْلا ىَلَع ِدْنُجْلا ُلوُيُح ظَبْرُت ال :َلاَقَ
 ع كلو 26 - - هي م.

 .هنم َكِلَذ تْعِمَس «وب ربح

 ْمِهِتْيْعَأَو ْمِهِهوُجُو يِف ىَرأَك ءْمُهُرْيَغَو يباَحضُأ َىَلَع ُلُحْدَي :َةّرَم َلاَقَو

 أ :َلاَقَف ؟ْمُهَتْرَبْخَأ ول :- يِرْيَغ َوَأ  ُهَل ُتْلُقَف

 7 ْتْلاَر : لوفي 0 ِرْضَن ِهْحْيَش نِمَو « يكف نم ناني نيدلا يقت 00 4

 .هِعاَبتََو ٌيِبَرَع ِنْبا يِفَو اَمِهيِف ْمَلَكَتيَو ولجأ ُءاَضِقْلا ٌبْرَكَو يصاب ْتَهماَ
 مسي دةنيش ةَنَس كلملا ىلإ نووالق روصنملا كلملا داعف « ؛خيشلا نظ ىلاعت هللا بيخي ملو

 .يلولحلا يداحتالا يجبنملا رصن هخيشو وه لذخنو «ٍريِكَْشاَجْلا ةلود تلازو ٍةَئاِمِعْبَسَو



 ُهْذَدك مالسإلا خيش لئاسوو 8واتق بيرقت رسم |
 0 222 2و 0 2 كك7ك ل

 كح

5 
 مسلو ةءال

 اًهَتاَق اًهَتاَقْوأ ْنْيَعُي ْملَو ءلَبْطَتْسُمْلا يِف يِرْجَت ٍراَبِك َتِداَوَح ٍضْعَبِب يِنَرَبْخَأَو

 : اهدي رطقأ انآ همني كنار. دق

 ُهيَدَهاَش اَم ٍيفاعضَأ ٌفاَعضَأ َكِلَذ ْنِم ِهباَحْضُأ ٌراَبك ُهَدَهاَش اَمَو

 لحنلا ةروس

 1يَْسَو ّرَمَد ٌمُكحَِي ليس كل َلَمجَو» :ىلاعت هلَْن 115 ]
 0 00 ء[١4 :لحنلا] تك توي ملم مكب 16 مم م َكِلدَك مكسب

 ضرزألاب َناَك َليِزْنَلا َّنأِل :َليِق دّقَك هَدْرَبْلا ِرْكْذَي و «دَكْنا مكحبتت ٌليِرم»

 . ُهَنوُفّوَحَتَي مُهَف ٍةراَحْلا

 ّنتْما اَذإ هنإَف ؛ِهيِبْنَتلا ٍباَب نِم اَذَه 0 ب , ٍمْلِعلل ةرتكلا قل » ليقو

 . مظغأ َدْرَبْلا يقي اَمب ُناَتيْماِلاَف ّرَحْلا يِقَي امي مِهْيَلَع

 2 ٍةَروُسلا ِلَّوَأ يِف ِدْرَبْلا ٍةَياَقِو ٌرْكِذ كف دق هنأ اذه رف أ

 ٠ :لحلا] 4©) َدرْنُكَأَت اهني ٌمِفَكَمَو ءذد اه ْمْكح ًاَهَملَح رمل

 ؟اَذَه َقّرَك َمِل :ُلاَقِب

 0 ءِروُرَضلا ُمَعّنلا ٍةَروُسلا لأ يف دوكاملا"  ُمَّلْغَأ ُهْلاَو  ُلاَقْيَ

 آلا ٍبوُكَرلاَو ربا ٍمْفَدَو ِحاَرَقْلا ِء ِءاَمْلا ٍبْرشَو لكألا نم ءاَهِتوُدي َنوُموُقَي
 يِف 0 هيلا ةبرشألا دم معنا َلاَمَك َرَكَذ اَمِرِخآ يِفَو «َةَلْقْنلا يِف ُهْنِ

 َّنِإَف ءِليباَرَّسلاب سايل ٌرَحْلا عْفَدَو ٍلاَلّظلاِب ٍلاَكْظِيْساِلاَو مذألا ترثرو تورلا

 اَذَهِلَو ؛ُلاَمَكْلا ٍرحتآْلا يِفَو «ُلوصألا ِلّوأْلا يِنَك ءَدَلْمُجْلا يِ ُهْنَع ىَنْفَتْسُي اذه
 [؟115- 8 /1] .«تروملتش مْلَعل مكي هس تمعن ديب َكِلدَك :َلاَق

 : 7 كعو» : لْخّنلا ٍةَروُس يِف ىلاعت داق كه
 وذاك َتِيَِلأ ني ا اَقَف ْمِهيْعَبِب َكِلَذ َمّرَح ُهْنأ َرَبْخَأَو 4 : لحنلا] لي

: 
 تت



 افلا 182ر722ر2رررررر1:7:727272722779797909097::::17311بل #8 ريدمتلا

 امَلُعْلا يَلوَق ٌمَصَأ ىَلَع ُنُدَي ُهَلُك اََّهَو . .[10:ءاسنلا] 4مل تأ يَ لع لع نمر
 يرن ُهّنَأِ ؛ هياتم الإ لوري ال رحم ْثَعْبَم َدْعَب مِهْيَلَع ٍقاَب وما نأ :َّوُهَو

 0 ب مل يوكمم نم ىَلَع ِةَبوُقُع

 دق نأ انيك ْمُهْيَلَع مرح هلم رجا هف ذي ال 4مل لِ ٌمتاَطي» ل

 امم 00 مرح اَم ِهيِف َلْخْدَي ال [0 :ةدئاملا] تل لح َبتكلا أونوأ َنيدْلا معطل

 باحع

 0 0 يو م 4 موسع

 [5556 - 54/141 .هللا ِرْيَمِل هب لأ اَمَو مرحلا ٍديَصَك ؛مه هنولِحَتْسَي

 0 َرَئاَوَت اّمَع ٍباَتِكْلا ٍلْمَأ ٍلاَوُس ب هلكت ُهَلَوُسَر هللا َرَمَأ 7ةه95]

 ال ٌرْثُك نإ ْوِّذلأ َلْمَأ اوس ْمبلِإ حن الاجر اَّلِإ َكِلَْم نم اَنَلَسَنأ ن١
 سر هع

 ةشن لوسر 00 ْنأ ٌرَكْنَأ نم م ٍراَمْكْلا َّن ّنِم َنِإَف 0[ :لحفلا] < َنَمَم نوماعت

 ِباَتِكْلا ٍلْهَأ ٍلاَوْسِب َرَمَأَو ءاَرَشَب اوُناَك ٍدَّمَحُم َلْبَق مُهَلَسْرَأ َنيِذْلا نأ هللا َرَبْخَأَ

 [1/1 . كلي ال نَمِل كِل نع

 همه م

 ءارسإلا ةروس

 <( البيس شدا ىذ لإ اوعدك اذإ َنْووعَب انك هَل هدعَم َنك رَل لث» لقال ] ما عض 54 لاَ

 :ءارسإلا] ١[.

 هيلإ برقتلاب اليبس هيلإ "'اوغتب بال 1 ضلال ضعوا وب حلا

 لدي ةيآلا قايسو «باتكلا لهأ ركذلا لهأب دوصقملا ّنأ يف رهاظ هلأ مالسإلا خيش مالك )١(
 َدَهْشَتْساَو «ْنآَرَقْلا :ةكّلا : :وْيَر ِنْب ٍنَمْحّرلا ٍدْبَع ُلْوَكَو : هن هلاك ريثك نبا ظفاحلا لاق «كلذ ىلع

 َّوُه َسْيَل ْنِكَلَو ؛ «ٌحيِحص : :[4 :ٍرِجِحْلا] 4© طخ مل َّنِإَو َركّذلا اني 52 2 نع اًنإ > :ِوِلْوَقِب

 . هَل هراَكْنإ دب ِتاَنِإ يف مِجْرَب ال تِاَحُمْلا َّنأِل ؛ اَنُهاَه ُداَرْمْلا
 - ٍرْكّذلا ُلْمَأ َهَمأْلا ِهِذَم ذأ فا «رْكَّذلا ْلْمَأ ُنّْن» :ِرِقاَبْلا ٍرَمْعَج يبأ ُلْوَق اذكَو
 .(017 /4) ريثك نبا ريسفت .ها .ِةفِلاَّسْلا ممأْلا عيِوَج ْنِم ْمَلع أ َهَمأْلا ِوِذَم نإ

 .ةهلآلا :يأ (0



 ُهْنَاي مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 076 !

 :هوجو اذه ىلع لديو :لاق

 مم ةليِسوْلا ُمِهَيَ َلِإ توفتني وعدي ندا كلل :ىَلاَحَت ُهّلْوَق :اهنم ص 0 يع نيف 4 7 يتح < رمد وحلا

 .[07 :ءارسإلا] هعدباَذَع تروا ءُهَتَمْحَر َنوجْربَو ُبَرَ
4 

 يِداَبِع ْمُثْنَأ اَمَك يِداَبِع ْمُه يِنوُد ْنِم ْمُهَنوُدبْعَت َنيِذْلا ِءاَلْؤَم :يأ
 , هلو هرج 5مهه2 ىيرست هاما ف نما ماودك

 ؟ينود ْنِم مهنودبعت اذاَمِلف «يباذع نوفاحيو يِتَمَحَر نوجريو

 .[* :ةدئاملا] ؟ةَكيِسَوْلا ِهَيَلِ و 014

 اوُمَنَي لك مكن ْنَِ» :ِهِلْوَفَك ؛ىَلَعِب ُلَمْعَتْسُي امن ِةَبَلاَعُمْلا يف امَأَ
 188/١[ كردتسملا] ." 64 :ءاسنلا] «اليبكصم نيل ةهز 4 4-0 أ

 2 025 ا ا ا يي ةكدم هوعوب 7 كى
 :ءارسإلا] 4( البس ءآسو َهَمِحس نك ههَنِإ زل أوبرفك الو# :ُهلْوَق

 ُهْنَع َىْهّنلا َلَّلَع ١“

 ال َلوُلْعمْلا ُقيْسَ هللا نال ؛َكِلَ ٌحَص اَمَل يَنلاب البس َءاَسّو ٌةَمحاَم َراَص امن
 فرق 1م

 2 0 0 مل
 . ١

 ١ 4

 ىلا

05 
 48١غ ه ١ 5 ا 6 6 0 اها و

 ١ ١ ْث

 5 ْ الم ع
>5 

 ١

 8و

 [4 - مه/166]

 <«©9 8 ةرْثُخ مديرو تؤكتي يآنألل دريل :ىلاعت لاق
 ْنَأ َلْبَق ُرِخَي يِذَّلا نم ّضْرأْلا ىَقْلَي اَم ْلَّوُأ :ٌيِراَبنَأْلا نبا َلاَق 5٠١5« :ءارسإلا]

 ىَلَع :يأ 45٠0١ :ءارسإلا] 463 ِناتدَألِل» :َلاَق َكِلَذِلَق ُهْنَقَذ ُهََهْبَج َبّوَصُي

 .نيبجلا ىَلَع :ْيأ 5٠07 :تافاصلا] ه«ِنيِجنل ٌكلَبَو» :َلاَق امك ءْناَكْذَأْلا

 اوُدَجَس مُهّنَأَو ءِدوُجّسلا ماَمَت ىَلَع ُلُدَي 5٠07 :ءارسإلا] «ِنَنددِلط : ُهَلْوَقَو

 «(«اليبس هيلإ اوغتبال :لاق لب البس شمل ىز ّلِإ ْاَئَبَلط :لقي مل) :لصألا يف )١(
 .يفاكلا باوجلا نم بيوصتلاو

 .(عماجلا) .عومجملا يف ةدوجوم ريغ هوجولا هذه :«(5575ص) يفاكلا باوجلا (؟)

 .ِءوُسلاَو ٍنْسْحْلا ٍتاَمِص اَهِسْفَت يف ٍلاَعْفْألل ُتِنُي ال نَم ىلع در اذه يف (



 تسحأ 11 يحجحبح 8س | وا

 و 2

 قلع هش نك ولا ءٍضْرَأْلا ُناَقْذَأْلا تّفَصَتْلا ىَتَح ٍةَهْبَجْلا َعَم ٍفْنَأْلا ىَلَع
 َداَذ اَذِإ اّلِ ٍضرأْلاِب َّنَق َهَّذلا قصب ل لف ٍفْنَأْلا ىَلَع ٌدِجاَّسلاَو 1م3ت- ةقيَجْلا

 ضال

 قولا رو اَذَهَق « هتهبج ىَلَع دِجسيو هيد د ىَلَع كَ ٌدِجاّسْلاَف

 [١ها/ نك: /5*]

 ه2 2

 فهكلا ةروس
 يف نيعلا [6: :فهكلا] «ِةَنح يع يف بيك اَمَدَبَوظ :هناحبس هلوق قه” ]

 ندرس قافتاب رظانلا يأر يف :يأ ؛«ِِيَع ىف ُبْرْكَت# ىنعمو «ضرألا

 نم لزنت ال اهنإف ؛نيعلا كلت يف برغتف كلفلا نم طقست اهنأ دارملا سيلو

 اهراطقأ عيمج نم ضرألا قوف كلفلاو ءاهكلف قرافت الو ءضرألا ىلإ ءامسلا
 189/١ كردتسملا] .ضرألا تحت نوكي ال

 هر ال ُهَأ ُهلَس ام َتلُق َكَنَئَج َتْلَعَم ْذإ الزلَو# :ِهبِحاَصِل ُنِمْؤُمْلا َلاَق مدعم

 00 ٍءْيَش ىَلَع َنْيَعْلا ُفاَكَي نَم م اَذَهِب ُدَمْؤُي اَذَهِلَو ء805 :فيكلا] هنأ اّلِإ

 :ٌلوُقَيَو ءِرَدَقْلاِب ُنِمْؤُي لب ."” نَمأَي الق «َناَك هللا َءاَش ام :ُهُريِدْقَت هللا َءاَض ام
- 2 

 ملكا د .هللاب الإ َةَّوَق

 َلَعَ اَلَو ءوِرْمأَو هللا ِعْرَشِل َةَفِلاَحُم نكت ْمَل ىَسوُم َعَم ٍرِضْحْلا ُهَّصِي له" ] 3
 َوُه ٌرِضَخْلا ُهّلَعَق اَم لَب ؛ِساّنلا ٌضْعَب ُهْنْظَي اَمُك اًرّدَقُم ِهِنْوَكِل ُهَّلَعَف اَم ٌرِضَحْلا

 ْمَلُد 0 ؛ٌرِضَحْلا ُهَمِلَع اَم لطم ىو ملفي نأ ايزقل «عرشلا ايف وب دونات

 فالكثِإ َّنِإَف َراَدِجْلا َماَقَأَو َماَلْعْلا َلَتَكَو َةئيِفّسلا َقَرَح ْنِكلَو ؛اَقَلْظُم اًمّرَحُم ُلَعْفَي

 لِئاَّصلا ٍناَسْنِإْلا ُلْثَق َكِلَذَكَو ءاَمْياَد ٌعوُرْشَم ٌرْمأ َوُه هِرتْكَأ حاّلَصِل ٍلاَمْلا ٍضْعَب

 8ع

 يتلا بابسألا لعفيو ٌّقح اهنأب نمؤُي لب ءاهوحنو نيعلا نم اًنمآ نوكي ْنأ يغبني ال :يأ )١(

 .راكذألاو داروألا ةءارق بابسألا مظعأ نمو ءاهنم هظفحت



 ُهْنَأك مالسإلا خيش لئاسرو واتفق بيرقت 7 ١
 ت71 رس 22 2 ل ل . ند

 هَ 0 50 م 5 0 هس سس >7 د 53 هَ 5

 هِرْيَغ ىلإ ِهِناَسْحِإ َّعَم عوجلا ىلع ٍناَسْنِإلا ُرْبَصَو ءَعوُرْشَم رْمَأ ِهِرْيَغ ٍنيِد ٍظمِحِل
 3 عقر 9

 .عورشم رم
 د ل ا ريالا كوكل خي ذوقك هلأ يلع لدي ةليصفل اود 7 20 2 2 1 رس سر عك 4ر كدر 5س امك هع

 نَمِل اًرِهاَظَو اَنِاَب ِعْرَّشلا يِف ُحاَبُم َوْهَو لعق اَهِلْجَأِل يتلا َةَمْكِحْلا ِفِرَْي ْمَل
 [401 14 . "0هَيَحاَبِإَو ُهَتْسُح ُبجوُت يتلا ٍةَمكِحْلا نِم هيف اَم َمِلَع

 هه

00 0 

 ميرم ةروس

 يذلا نم هِئاَيينأِل هللا ُهَبَهَو ام َتِهَو ِءٍِبِهاَوَمْلا ٌةَروُس : َميَْم ٌةَروُس ماه ]|
 [ا 10 . عِفاّنلا مْلِعْلاَو حِلاّصلا ٍلَمَعْلاَو دبل

 َفْرَض َبوَمَتلا اوُعَبتَو رص اوُعاَضأ ُكَلَح مرعب ْنِي تخط :كو هلؤن ماد” ]

 نع ْمُه نذل ©) َنَْصْمنِل ٌلّيَوَنط :ىَلاَعَت هلؤّكو 10 :ميرما 4( اّنيغ دقي
 َبِجاَوْلا ٌعاَضَأ نَم :نْيَيآلا ِنْيَئاَهب ُداَرُمْلا «50 4 :نوعاملا) 40 َنوُماَس َميتاَلَص
 ٌرِهاَظ َرُهَو ءَنوُعباَتلاَو ُةَباَحَّصلا اَهّرَّسَق اَذَكَه ءاَهِكْرَت َدَّرَجُم ال ٍةاَلَّصلا يِف

 َتَبْنَأَف 4©) َنوْهاَس َحتاَكَص نع ْمُه َنِدَلا © َنِيَصْتِي قَوْمِ :َلاق ُهَنِإَف مالا
 دَقَو ءاَهْتَع ِوْهّسلا َعَم َنوُلَصُي اوُناَك مُهّنَأ َمِلُعَك ءاَهْنَع َنيِهاَس مُهَلَعَجَو ٌةاَلَص مُهَّل

 اَلِكَو «ةئينأَمظلا ِكْرَ لثِم ءاهيِف ُبجَي امَع ُوُهَّسلا َوُه لب :ٍِفَلَّسلا نِم ٌةَفئاَط َلاَق
 .اَذَهَو اَذَه ُلَواَتتت ُهَيآلاَو ءٌّقَح ِنْيتعَمْلا

 ٌةداَعإْلا ِهْيَلَع لَه ِهِتاَلِص يف ُنماَوْسَوْلا ِهْيَلَع َبَلَغ نَميِف ُءاَمَلْعْلا َعَّراَتَت دقو

 ةزعو ةحلصمو «نيملسملا ىلع ٌةضاضغو داسف هرهاظ َّنإف «ةيبيدحلا حلص يف امك )١(

 نم هيلع بترتي ام ملع هلك يبنلا ّنكلو «ةباحصلا ضعب هيلع ضرتعا كلذلو «نيكرشملل
 حاتأ دقف «ءلصح ام اذهو «ةدسفم هنأ نظُي ام ىلع اوبرت يتلا «ةميظعلا مّكِحلاو حلاصملا

 باتكو مهيبنلو نيملسملا ججحل رافكلا عمتساو «نيملسملاو رافكلا نيب راوحلا حلصلا اذه
 .مهنم ريثكلا ملسأف ءمهئر



 أ اكفنا يي 5- - --3د 2# روسمللا

 .ِهْيَلَع ةداَعِإ ال ُهَّنَأ ىَلَع ِهِرْيَعَو دمك َةمِيَأْلا ّنكَ
 .ٌةَداَعإْلا هْيَلَع : يناّثلاو

 يتلا ٌةَبوُقْعْلا ُهْنَع ْتَعَفَتْرا نكل ءِروُضُحْلا ٍرْدَقِب اّلِإ ُهَل َرْجَأ ال ُهّنَأ ُقيِقْحَتلاَو

 ىَلَع ُبَفاَعُي ال :ْيأ ؛اَهِب ُهتمْذ ْأَربَت :ْمهِلْوَق ىَنْعَم اَذَعَو واَلّصلا ُكِراَن اَّقِحَتْسَي

 نم كَل َسْيَل :ٍساّبَع ُنْبا َلاَق امك ءِروُضْحْلا ٍرْدَق ىَلَع باَوَنلا َّنِكَل ءِكْرَئلا

 نم ُلُصَْي اَمِل اَرَْج ُبِتاَوّرلا تسلا ٍتَعِرْش اًدهِلك ءاَهْنِم تْلَقَع ام الإ كِتاَلَص
 1 . مَلْعَأ هللاَو ِضِئاَرَفْلا يِف صْقَنلا

 همه

 املي هوي توظيحي الو ْمُهَقْلَح اَمَو ْمِيِدِْ نيب اَم ٌدلي» :ىلاعت َلاَق مكد؟ه ]
 ويلي نيب امه :ىَلِإ ٌدِئاَع ''”َريِمَّضلا َّنأ نْيَلْوَقْلا نِم حِجاَّرلا 6523٠١ :هط] ©

 ِتاَقوُلُخَم ُضْعَب َوُهَو اّمْلِع اَذَهِب اوُطيِحُي ْمَل اَذإَو 2558 :ءايبنألا] «مَقْلَح امو

 [مه/حطكت :فرخأو ىلوأ قلاكلاب اًملِع اَوظيَحُي ال نك هيرلا

 َلَعَج «[44 :هط] «ىّتْخَي َرَأ ُدّكَدَتَي كَل :َنْوَعْرِف ةَِّق يف ُهلْوَك
 2 و ٍ 9 ني تيد يف ءاحن نيعوب كي فلاح هللا نو قولكم هنأ ركذت اذ هنأ ةفتاذقلا نم كلذ نق امل دعوت كلل

 ىَلِإ ُهوُعْدَي ُرْكَذّتلا اَذَهَك هوْيَلإ هللا َناَسْحِإ َرَكّدَو َّرَكْذ امك اّبَرَو اَهَلِإ َوُه َسْيَلَو
 رَذَق نِإَو ٌرُكّشلاَو َناَميِإْلا يِضَئْفَيق هْيَلَع ِهِماَْنِإَو ِهديِحْوَتَو هللا ةّيبوُبري ِهفاَرِتْعا
 . اًباَذَع فَحَي ْمَل نِإَو . .ُهْبَذَعُي ال هللا نأ

 ٍباَذَع نِم هب هللا َُدَعَوَت ام ىَسوُم ُهَل َرَكَد ادِإ ِةَيْشَحْلا ٌسْفَتَو .«ىتخي رج

 .رّكَذَتَي ْمَل لَو ِداَيقْناِلاَو َةَعاّطلا ىَلَع ُهُلِوْحَي دك َفْوَحْلا اَّذَه َّنِإَف ءِةَرِخآلاَو اَْنُدلا

 .«-دب َتوطح الط :ىلاعت هلوق يف )١(



 00 مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت رس | هه
 تت 7 ا تت”>”_-_”7بتتتاتختل غطا اخاه

 ا وح اور م كاع ُتَء2َ نإ ةهو < ”"وهس ىلا هسودم ىه عنّشمم "مو همت
 نالصحي دقو ءركذت الب ةيشخ لصحي دقو ةيشخ الب ركذت لصحي دقو

05 

 .ٌبلغألا َوهَو اًعيِمَج

 ُلْصْخَيَم اَذَه َلْبَق ِموُلُعْلا َنِم ُهَقَرَع اَمِي ُلٌصْحَي ٍناَسْنِإْلا ٌرُكِذَ :اهِيأَو

 .ِديِعَوْلا َنِم ُهَعِمَس اَمِب ْنوُكَت ُهتْيْشَحَو ِهِلْفَع ٍدّرَجَمب

 .هب ُلِقْعَي ٌبْلَق ُهَل نَمِم ُنوُكَي :ِكّوألاب
 [امن د 011 .2"اهب ُعَمْسَي نْذَأ ُهَل نَمِم ُنوُكَي : يناَثلاَو

 يِف [هموقو نوعرف عم كي ىسوم ةصق :يأ] ِ؛َّضِقْلا ِهِذَه هللا َرْكَذ ه9 ]
 اَعْوَت ٍلاَلْدوْساِلاَو ٍرابقغالا نم اَهْنِم عِضْؤَم لُك يف ني ِنآْرُقْلا َنِم َعِضاَوَم ٍةَّدِع

 لدي حا لُك هِوَدّدَعَتُم ِءاَمْسُأِي ُهَباَتِكَو ُهُلوُسَوَو هللا ]نكي ا ءرخألا 0-0- َرْيَغ

 بونت هيف : ٌراَرْكَت اذه يِف ربو وحلا مسالا ِْيََع لَ هَل ىّنْعَم

 تقاَعْلاَو ٌرشاَصلاَو ديو دسم :لق اَذإ هلي َيِبنلا ِء ءامسأ لكم 00

 ىَنْعَم ىَلَع ٌةَلاَلَو مسا ّلُك يف ِقَمَحْلَمْلا ُيِبَنَو ة بولا ينو ٍةَمْحّرلا ينو ىَّفَقمْلاَو

 2 ُتاَعَّصلاَف ّةَدِحاَو ُتاَّذلا ِتْناَك نَِو ِرَخآلا مسالا يِف َسْيْل

 .ِةدَرْفَمْلا ِءاَمْسَأْلا يف اَذَهَ

 ُ مث اًهيف ن ٍناَعَم ىَلَع ْلُدَت لَمْ ٍةّصِقْلا ٍنَع ٌرّبَعُي ِةَماَتلا ٍلَمْجْلا يِف َكِلَذَكَو

 نم ريثك لوق وه امك فطعلل تسيلو «حجارلا ىلع اهباب ىلع (وأ) ّنإف :اذه ىلعو )١(

 5 .. ١ نييوسنلاو نيرسفملا
 ٍطاَبْنِيْساَو 0 باي ةيِلَم داو ٌبْلَك ُهَل آ ُنوُكَي دق َلُجَّرلا َّنأ ْمَّلْغا :مّيقلا نبا لاق

 ءروُن ىَلَع اًروث ُهَ اك ِتاَيآَ + م كَ ٍاَبِتْعاِلاَو 0 ءٍمكِحْلا

 1 ةريِصتو اناَمِيِإ مُهُمظْعَأَ للا ٍقْلَخ ُلَمْكأ ٍءاَلُؤَعَو

 00 ىَلِإ ارو اهي َداَدْزا ٍةَريِصَبْلا َنِم ٌروُن ِِبَلَق يِفَو ٍتاَيآلا َعِمَس اَذِإ ٍبْلَقْلا اذه ٌبِحاَصَق
 اًضِنَأ ُرُكَّذَتلا ُهَل َلَصَح ل

 0 كلا َىِدْقَتَو 7 َوْه ليَ نم كلِ َلِنَأ ىِرلأ ملهلأ أ ايو ند ىريو# :ىَلاَعَت هللا َلاَق
 َةَيْؤرَو ءُنوَن ُهَل مْلِعْلا ٍلْهَأ 1 ّنكَلَو ءاَذَه ىَرَي ِنِمْؤُم لُكَف [1 :أبس] <©9 ديف ريل

 )547/١(. نيكلاسلا جرادم .ها .ركآ ْنْوَل ُهَل ْمِهِرْيَغ



 كي ريسفتلا
 تح

 اذ ٌةَروُكْذَمْلا ُهَّصِقْلا ِتَناَك َنِإَو رش قاع لعلك قئوخأ ٍلَمْجب اَهْنَع ٌرّبَعُي

 0 لا ٌةَدّدَعَتُم اَهُئاَِصَم ٌةَنِجاَو

 :رتألا

 [158-/] :ةلضأ ٌراَركت :نارقلا ىف َنيلَو

 هه م

 دكّذلا َلَرَت مُهيَلَع للا ءاَيِبْنَأْلا 0 رْكّذلا 5 0 ءاَيْنَْلا ٌةَروُس [ؤه؟+

 [؟50/16] .[7 :ءايبنألا] «ْثَدْحح مهين نس ركِذ نم 3 امو : ِهِلْوَقِ اًهَحَتَتفا

 ُهَللاَو يِنْعَي 1١١[4 :ءايبنألا] 4نَلَل 5ك ل :ىلاعت ُةلْوَق ةدعسدل

 [70 11 .قحْلا ضن د وأ ّقَحْلا َلْهَأ ْرُصْن هلأ أ : ملأ

 :ءايبنألا] 4ّنحّتلأ ّنِم ٍراَمَّتأَو دب مكياتب نس لج :ىَلاَعَت َلاَق

 اَنَعِْ هنن لق ىَلاَعَت ِهِلوَقَك ِنْيََْقْلا حَصَأ اَذَه ءْنَمْحَّرلا نع اّلَدَب :ْيأ 6"
 اَنْلَعَحَن

 امك ءْمُكْنِم ال أدب اَنْلَعَجَل . 10 :فرخزلا] 4( نومي ٍِضْأْلا ين ٌدَكَتك 9

 :ِرِعاَّشلا ُلْوَق ُهْنِمَو َنيِرّْسَمَمْلا ةّماَع ُهَلاَق

 ِناَيَهطلا ىَلَع ْتَناَب َةَدَرَبُم َةَمْرَش َمَرْمَر ٍءاَم نِماَتل َتَيَلَق

 . َمَرْمَز ِءام نِم الََي : يأ

 » اخ 000

 | الإ َِراَكَمْلا مُهْنَع ٌعَفْذَيَو مُهظَمْحَيف ٍراَهَنلاَو يللا َقْلَكْلا ُةّلْكَي اَلَق

 [2غ١ /اا

 ميم دخل 351 42 خل ع سيل خس سمسا اس لا عج ل
 ديم موه ىف لل هنو نقلا تلي ام بلد :ىَلاَعَت هلزت دهن

 < ءص مر -_ 7 عرس 2 ه-آ 1 م - و قل

 راها اوبوُأ تيذلا م و ©9 ٍديِعَب ٍقاَقِش ىَتل َنييِددظل كرو ْمُهْبوف ٍةَيساَْلاَو



 يي لا ُهْلأكك مالسإلا خيش لئاسوو هواتف بيوققت 2 مو
 أر 0 7” + هل د هوم هر اس دم 12 - رع 2

 لِ اثم َنيّنأ ِداَهَل َهَّلأ َّنِإَو ْمُهْبوُه هل تيك وي أومْؤبَه كلْيَر ني ُّنَحْلأ ُهَنأ
5-5 50007 

 .[54 5 :جحلا] * و يقتسم طْرص

 يلد موي د وعش جوارب ل له كد 6 م ضل ها 81 5-2
 . هتبححم ةنِمْؤمَو 2« صرم تاذو (ةيساف : ماسقأ ةثالث تولقلا هللا لعَج

0 - 2 

3 9 
 خب

1 2 
0 3 

01 0 1 
 رع تح .خ -- 5 0

 0 كيلا د باو ُناَميِإْلا هيف ُبَتْكُي
 ممر سن

 ولخي ال :ىناثلاو

 .هنيل َعَم هَتّوَمِل ؛ِهْنَع ُلوُرَي ال هيف اًنباَث ٌقَحْلا نوحي نأ اّمإ -أ سس يه و مدل # ول « 2 كدا؟ < سس و5 ص

 .ٍلاَلِحْناَو ٍفْعَض َعَم ُهْنيِل َنوُكَي وأ - ب

 :نيللا ُيِوَمْل وه ُلوألاَو (ٌلضَرَم هيف ْ هيف يذلا وه : يناّئلاَ

 يي ْأمْوْمَم كلير نو ُّنَحْلآ ُهَّنأ ليلا أوبوأ تسلا ملعيلو# :ِهِلْوَق يِفَو
 ١/١/0 /00]  .ناَميإْلا ىَلَع ُلْدَي َمْلِعْلا َّنأ ىَلَع ٌليِلَك «ْمُهُبولُم هل تنك كعر ره 5: ءءء

 7 نإ لإ ين ال روت نم َكِلَبَق نم اَمْلَسرَأ امو» :ىلاعت هلق دفللا

 هلو دين هلل مسن دذ نكمبطلا ليام الل عصي يأ و نتا
 را ل م ٍناَلْوَق اَهيِف ٍساَّنلِل 469 ٌميكَح ٌمِيَِع

 ال َنْويَمَأ ْمُهَيَو» :ِهِلْوَف يِف اَمُك ٍفّلَّسلا نِم َنوُرسَمْمْلا ِهْيَلَع اَمُك ْنآْرُقْلاَو ٌةَواَلَثلا

 :[7/8 :ةرقبلا] 4 و الإ ْمُه هه نو نامأ لإ بتكلا ترومتت

 اَذَهَو «ٌلوُسرلا ِهب هب ْمَُلُكَتَي ْمَلَو « َنيِعِمَتْسُمْلا 7 يف ّوُه ء َءاَقْلإْلا ١ نأ : لوألا

 .هماَلَك يف ِءاَقْلإْلا ٍزاَوَج عْنَمِب َةَيآلا َلَّوَأَت نَم لِ
 ًً و 032

 رسن ىف َءاَقْلإلا نأ  مُهَعَبْتا نَمَو ِفلَّسلا َةَماَع ِهّْيَلَع يِذلا َوُهَو - :ىناثلاو
 راثآلا هب ْتَدَرَو اَمَك وجو رْيَغ نِم اًهَقاَيِسَو َةَيآلا ِهّيَلَع ٌتْلَد امك ٍةَواَلَتلا 2 همسمع 0( 0 2 و اا 64 0



 تأ رلللللللللا 07 ل

 ىَقْلَأ اَم هللا ّحَسَن اَذإ اّمَأَف هْيَلَع ّرِقَأ اَذِإ الإ ءَكِلَذ يِف َروُذَحَم اََو ُةَددَعَتْمْلا م16 ش ا 010 هاش 2. 5 م 203 ها 0 م رعب الو »
 55 9 7 نيهان وع نع ا ع 005-2 32 20 رن 7-2 سمو
 غيت يف ْطَلْغَو ًاَطَخ َوُه َسْيَلَو ءَكِلَذ يِف َروُْذْحَم الق ِهِتاَيآ َمُكَحَأَو ناطيشلا

 194١ 19١[ /16] .أَطَخ ىَلَع َرَقِي ْن

 نيس َّلُك عَن رو ريع هلأ ف ُلِيدي نم نادل نيو :ُهْلْوَف ل957
 م ِداَعَمْلا ِتاَيآ ءاَنْنَأ يِف [4 ء“ :جحلا] ب هالو نم هنأ هع ب5 © ريم

 1 سل سم طاش م2 مهللوع 2 ا خخ مو
 أ ىف لوحي نم نيثلا َنِمَوإ» :ِهِلْوَقِب ُهَعْبْتَأ مث ءِداَعَمْلا ِةَيآِب

 22 رو 5 و

 الو ىده الو ٍرلع ريع 4

 [94 2 :جحلا] كدا لي دع َّلْصضل فقطع ناك 09 ريم بك
 م 1 "4 | نع لضي 20 ># ا 1

 ىّلِع ٍرْيَعِب هللا يِف َلَداَج نَم ّلُكِل مد «ملع الب هللا يف لداجي» :ُهّلْوَ

 مث ىلوألا يِفَو "ويب ٌميِهاَرْبِإ َلَعَف اَمُك ٍملِْلاب رتاج ُهَّنَأ ىَلَع ٌليِلََوُهَ
 .ريزَم باَتِك اَلَو ىّده اَلَو مْلِع ٍرْيَغِب ةيناثلا يِفَو ءمَلِع ِرْيَعِب َلِداَجُمْلا

 م و - - 2 7 - -

2 

 نِم ٍلاَقِتْناِلا وأ ٌّماَعْلا ىَلَع ٌصاَحْلا ٍفظَع ٍباَب نِم  ُملْعَأ ُهْللاَو - اَذَهَو

 8/11 0 كلا لإ تذألا

 2ع ل هسا هم ريد مرض يوصى د0 ء< 5م

 نأمطأ ُريَح كباصأ َنِإَف فرح لع هلأ دبعي نم نيالا نيوإ# :ىَلاَعَت هلْؤَق ةلكملا
 ري وعم رسوم سرب ماس خر يوم ا 24 سرس سرع هس لو وعم اس 00 »ِ 2 ع دو ءمإ 3 سام 3

 نيِبمْلا نارسخلا وه كلذ ةرخآلاو ايندلا ريخ ءدهحو لع بلقنا ةنثف هئباصأ ّنِإَو في
 6ع

 مح ىف ملاكم ردي < لو 2 يعرب ى مع ور يم نىك جب م و اعاد ممعجو
 ©9 ٌديِعَبل ُلدَلَّصلا وه كَلِلَذ كعقني ال اَمَو رضي ال ام هلأ يود نم ْأوُعَدَي ©)

- *< 
 ء[08 1١ :جحلا] 40 ريِثَعْلا سنيلو كوملا سْنَل ءِْعْقَن نم برق ههرَص نمل ْاوْعَد 6-5

 نم رثكأ ثيح «رافكلاو ةعدتبملاو نيملسملا نم نيفلاخملا عم هلك مالسإلا خيش لعف امكو )١(
 .مههبش ٌدرو مهلادج

 «ملع ريغب نوكي يذلا وه مومذملا لادجلا نأ خيشلا نيب دقف :لادجلا مذ نم درو ام امأو

 .قحلل لوصولا هنم فدهلا نوكي الو

 ٍةاَعَّدلا َلاَح تنّيِب ةيناثلا ةيآلاو هَنيِدّلَقُمْلا ٍلاَهَجْلا ٍلاَّلّضلا َلاَح تنّيب ىلوألا ةيآلا ّنأب ليقو (؟)
 ريثك نبا ريسفت .هلل ريثك نبا ظفاحلا رايتخا اذهو .عّدبْلاَو ٍرْفُكْلا ٍسوُءُر ْنِم ٍلاَلَّضلا ىَلِ
 1 .(ة؟ة/4)



 هناي مالسالا خيش لئاسرو .قواتف بيرقت 8و

 نم درا نام هك وداخل لو ريخك ىلع ركن هن ٍةيآلا ِهِذَم َرِخآ َّنِإَ

 ِتاَلَكْشُم نِم َةَي ُيآلا ِوِذَه ا َنيِرّسَفُمْلا

 وعدي :ىّلوألا 3 ٍةيآلا يِف ىَلاَعَت هللا َلاَك دق : اوُلاَق : اًهْلَوُأ ٌةَلِيْس أ اَهيِفَ ءِنآَوَقْلا
5 00 

 ؟ هد هرص نمل هدو «ِهَتَداَبِع كدي ُهَرْضَي ال : يأ ؟ هكرور بي 24 ام مَآ كد

 .ِهِتَداَبِع رض :ي

3 

 مسا

 اذه َرْيَغ اًياَوَج ياشكلا سا رَكَدَو «ٌتاَوَج اذه :تْلُق

 ٌوُهْدَمْلا ٍنْوُكِل يفت َوُه م دعمت ال ابو ُهدُضَي ال امه :ُهْلْوَق :ُلوُقَتَف

 اذه ىأ اعلن كلئي هللا نود نم دوُبعَمْلا

 . عْفَتلاَو ٌرُضلا ىَلَع ُهاَوِس نم ُةَرْدَ يملا ُلوُقَنَف َكِلَذَك َناَك اّذِإَو

 مُهّلْعِف َوُه ُنِفْنَمْلا :اَلَوأ ُلوُقَتَف <ِْيْنَ وفل نم 7 هدو هةلوع اكو

 0 هَنِإَف هْيَلِإ ٌفاَضُم مسا مل « 42ُحَقني عني ال امو ُهَُيُضَي ال ام :ِهِلَقِ

 ىَلِإ ُفاَضُي ُءْيَّسلاَو «ٍقِعْنَن نم ب 1 هَ نمل» :لاق لب عقب هني امم َمظأ ٌرُضَي

 ِباَي نم ِنْيَئاَضُمْلا ُعْفّتلاَو لا َنوُكَي ْنأ ُبِجَي الف ءٍةَسَباَلُم 1م ىَنذأب 3

 اَمَك اًمْسا ِهِنْرَك ٍةَهِج نِم ُرَدْصَمْلا تقاضي لق لإ ,"؟ٍلِعاَقْلا ىَلِإ ٍرَدْصَمْلا ٍةَئاَض

 نإَو ِهِثوُدُح ٍبّبَسَو ِهِناَكَمَو ِهِناَمَّزَو هلَحَم ىَلِإ فاضت ديو فاكسألا ناس فاش

 ّنْيَب نأ َبْبَر اَلَو ءا"* :ابست ا لأ ُرْكَم لب» :ِهِلْوَمَك ؛اًلِعاَف نُكَي ْمَل
 نَمَل :َليِق ُهْنَأَك ؛ةَفاَضِإْلا يِضَئْقَ َُي ٌقَلعَت هيِدِباَع ِرَرَض َنْيَبَو هللا نود خف قوُبْعَمْلا

 .اًذَه 0 ءدحْبِر نم ُبَرَْأ ا ِهِريَخ د ترا هر 2

 00 ءيِف ٌبَبَس ُهْنأِل اًَذَهِب ٌرُصلا َلِعاَف َوُه َلِعج وّلَو

 0 َنلَلْصَأ َّنْبَبِإ ّبَر» :ماضَأْلا ِنَع ٍليِلَخْلا لوقت اًذَهَو رّرَضلا

 .ةلكفأ نَمِل ٌرَرَض َوُه ٌلاَلْضِإْلاَو ّنِهْيْل ٌلاَلْضِإْلا َبيِيْنَق 0185 :ميهاربإ]

]7 374 - 57594/16[ 

 .اهسفني رضت ال مانصألاف )١(



 0 ريسفتلا

 مهما هياء ْميَلَع تيل اًذإَو مهيوُلُف تلِجَو ُهَلَأ َركذ اذإ ند :ُهَّلُؤَف 50ه

 باتل ٍناَميإْلا مِزاَوَل نِم ُنوُكَي اَم ِهِلاَمْعَأَو ِبْلَقْلا ٍلاَوْحَأ نم 87 :لافنألا] 4اناَميِ

 ْمَل اَذِإَو 7 ركدت الو هلو للطق راقب كلك رك انوؤن ناسنالا ناك ذإ تنشب هيف

 ِبْلَقْلا يِف ْلُصْحَي ْمَل َبِحاَوْلا َناَميإْلا َّنأ ىَلَع ّلَد ْدَجوُي

 َوُه ِةََْللا يِف َلَجَوْلا َّنِإَف ؛ٌحيِحَص اَّذَهَو . .تقرفب (ْتَلِجَو) اوُرَّسَق دَقَو

 وُمْدَي َكِلَذَك :ُهَتقاَحَمَو ُهَتَيْشَح ُنَمَضَعَي هِرْكِو نِم ِبْلَقْلا ُلَجَو َناَك اَذَِ

 هير اك: ةورئاجلا شك عتق
 نم ظلغأ تاضح هللا نيبو نبَعلا قبب قيل هلا لع رب نا لوا

 انا يف ٍرْيَح لُك ُلْصَأَو ,"'ٍراَِتْفالا نم ب َتَرْقَ كا ٌقيِرط اَلَو ٠ "'ىَوْعّدلا

 .هللا نِم ُفْوَكْلا ٍةَرِخآلاَو

 اول ذل اي ( ىَموُم نَع َتكَس اًمَلَو» :ىَلاَعَت هلْؤَف َكِلَذ ىَلَع ُلُدَيَو
_- 

 0 9 لَ اف رو سس

 ا ١55[« :فارعألا] © ) ٌنومهْرد م مهّبرِل مه نزال 5 ىّدُه 2 فو

 -٠١[ ١ا///] . هللا نور َنيِذَلِ ةَمَحَّرلاَو ىَدْهْلا

 تأَكلا

2 

2 

 رونذلا ةروس

 بقستنلا توي لل ال» : سابع نبا نع ٍريَبُج ٍنْب ٍدبِعَس نع لعكت]
 .ةَماَع َنيِقِفاَُمْلا يف ُةَنغَللاَو ًةّصاخ َةَْئاَع يِف ْتَلَرَن 7+ :روتلا] ا لإ

 - هَ

 اهو ءاَع ُفِذْعَي ِذُقَي نَميِف ْتَلَيَن ا َديآلا وْلَه نأ ٍساّبَع نبا َنْيَب يك

 . هبْيَعَو ْلْكَو هللا ٍلوُسَر ىَلَع ٍنْعَّطلا نِم َنِهِفْذَك يف امل 0

 .ٌربو ىده ىلع ّنأو ءحالص ىلع هنأب ىوعدلا :يأ )١(

 .ءيش لك يف هللا ىلإ ةجاحلا :يأ (؟)



 1 مالسإلا خيش لئاسوو قواتف بيرقت 8سم |

 هلفت”--تل-ل دس تسلا ؟9؟.ينع

 ةّماَع َنيِنِمْؤُمْلا ٌجاَوْزَأ يِنْعَي :َنوُرَخآ ُلوُقَيَو

 ال ذإ ومر ىلع قارجإ تنك ماع هَنإَف ءباَطْخْلا ٌرِهاَظ : ُهُهَجَوَو

 ِرْيَغ َمكَح نأ ؛ ٍقاَمّثالا ِبّبَّسلا سْفَنِي اًضَتْحُم ٌوُه َسِيَلَو و ٌبِجوُم

 .ٍبَبّسلا نو َوُه َسْيَلَو ءٍموُمُعْلا يِف ٌلِخاَد كي ّيِنلا ٍجاَوْرَأ نم َةَشْئاَع
 .اًنه َةَدِحاَو يف ٌتَبَّسلاَو عنج لعمل و

 ِتاَيآلا َةَماَع ّنِإَق «ٌلِطاَب انقل ِباَبْسَأ ىَلَع ِنآْرَقْلا تامومع رض لَ

 .ِهيَبَس ىَلَع ْرَصْقُي ْمَل اَهّْنِم اَكْيَش َّنَأ َمِلُع دَقَو َكِلَذ ْتَضقْقا ٍباَبْسَأب ْتَلرت

 ىَلَع َةَعوُرْشَمْلا ٍِتاَبوُقْعْلا َرْكَذ ٍةَروُسلا ِلَوَأ يف ُهَّنَأ : "” نيتيآلا َّنْي ْيَب ُقْرَمْلاَو

 ةعقاولا ةبرقملا تكد اتمَو :يييبنكلاو واهتلا زو للعلا نم َيِفّلَكُمْلا يِْيَأ
 [مد4 -0/16]  .ميِظَعْلا ُباَذَعْلاَو ِنْيَراَّدلا يف هنْغَللا َيِهَو ءُهَئاَحْبْس هللا نِم

 مكتوب ربع ايوب الخدم ال أنما نَا ماكيإ» :ىلاعت 4 ا
 أُضْحَي تيدمؤُمَلل لقط :ِهِلْوَق ىَّلإ «[77 :رونلا] «اهلهَأ خلع ْاوُمَْشو اوساَتَست َِوَح

 َلِعَج اَمَّنِإ» :َلاَق ُهّنَأ هلي ئبَّنلا نمت َتَبَت دقو 0[ :رونلا] « ةِهردصصَأ ني ّ

 . "”«ِرَظَنلا ٍلْجَأ نم ُناَذْقتْساِلا

 :ّوه ُهْنَع ُيِهْنَمْل ٌرظَنلاَو

 .ِتاَرْوَعْلا ُرظَن -أ

 .ٍتاَرْوَعْلا نم نحت ْمَل نِإَو ٍتاَوَهّشلا ٌرْنَو - ب
 "4 ل ْذَه يف َرْكُذ : نْيَعْوَن ىَلَع َناَدْئِيْساِلا َرُكْذ هتاَحبس احبس ُهَّللاَو

 م اونبقت الو ُهَدَج يت ظوذيل هلَبْخ وعبر أولي 3 مغ تكستتلا مب َتّاَو» :ىلاعت هلوق يهو )١(
 .4© ةرثيتلا ْمُه كهل ان دب
 ُباَذِع دلو ةرفيآلاو ايْدلا يف انه ٍتتبْؤمْلا تلَحْلا ٍتَنَصْحْمْلا توبي نا ّنإ# :ىلاعت هلوقو

 <© مِن
 .(5741) يراخبلا (؟)



 كك سما دك

 4 00 ٍراَمٌصلا ُناَدقيْسا َوُهَو يناثلا ّعْوَّنلا ٍةَروُّسلا رِخآ يف َنْيِتَيآْلا يِفَو
 ملل اوي اك 3 لاو 1 نيل كد اوئماَع تين ا 00

 كح دنب يك ةهل ف كت يع را كس زا م يق ذي در

 .[هم :رونل] 42من هاج نيم الز يدع بل أكل سكزع تلت قتيلا
 دا مولا نِم ِظاَقِيِتْساِلا َنيِح ِكيِلاَمَمْلاَو ٍراَعّصلا ٍناَدْكِتْساِ َرَمَأَ

 :ىلاعت لاق ا تارؤَعْلا ودبت تانزألا لق يف َنِإَف ؛ِدّلِياَقْلا َنيِحَو منا

 .«مل تروع تلد
 ُهَل َسْيَل :ِناَيْبّصلا نِم َريَمُمْلاَو َرْيَمُمْلا َكوُلْمَمْلا نأ ىَلَع لدي اَم َكِلَذ يِفَو

 خيبصلا روع ىلإ َرظْنُي نأ لُجدلل لِي ال امك 27 لخرلا ةَرْؤَع ىلإ َرظْنَي نأ
 1 ّ و هك 5 كراتملا

 وعو

 زق نو ذوخأم هك نانلسا رقي تاقزألا وق رزق فو اَلُؤَم 0

 . «نوتب لع كدي كب + زول اتت ع حيك: كج سو لت
 لقا و شقر الا يي سك ةيفازكلا ذأ ىلع ناك لك ين

 هَّرهْلا ُلُْحْدَت امك ءْنْذِإ ريغ ٌلَخْدَي نَم ٌفاّوّطلاَو ءِتاَاَّوَطلاَو ْمُكيَلَع َنيِفاَّوُطْلا

 ِرْبَمُمْلا ُريَعَف ِرّيَمْمْلا ٌيبَّصلا يِف اَذَه َناَك اَذِإَو (كرلْبَملاَو ُيِبَّصلا َلْحْدَي اَمُكَو

 .هِتَراَهَط يِف ُصَخَرُيَو ىَلْوَأ

 ٍّنَأ 0 أوظَفْحو مِهردصصبَأ نو اوُضْحَي تؤمن لُث# :ىَلاَعَت َلاَقَو

0 

 « سيت كل ىفيؤتلا هيأ اسي هلل كإ اويوثَو» :هِلْوَق ىلإ ُدَيآلا م
5 

 يف هيلع عاج ال اَذَهَق ٌةَرِهاَظلا ُتاّيْثَلا وه ِةَئيّرلا نِم َرَهظ أم . ٠ ١”[. :رونلا]

 ام اًريثكو ءءاسنلا تاروع ىلإ رظنلا نيزيمملا نايبصلل زوجي الف «ءىلوأ باب نم ةأرملاو )١(
 دالوألل هفشك زوجي يذلاو «ثانإلاو روكذلا نهدالوأ دنع نهسابل يف تاهمألا ضعب لهاستت

 قلل ويوأ ةيمدتلاو ةيعارذلاو وقكلاو :سارلاوردعرلاك :«ويككي ةدانلا توج اع ةوه
 «تازيمملا هتانب ةروع ىلإ رظنلا ىف ءابآلا ضعب لهاستي دقو «ىلوأ باب نم ةزيمملا ةيبصلاو (؟)

 . مونلا ءانثأ قهتاروع هقفكتت اهيرف «تامتان نكو نييلع لعدي اصيح ةضاقو



 هذَا مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت و4 2000
 ِ--5-55--5-5-5----- يس

 ُلْوَق اَذَهَو ءاَهْئاَدْبِإ نِم َّدُب ال ِهِذَه َّنِإَف ؛“'ُرَحتآ رو حم َكِلَو يِف نكي مل انِإ ! اًهِئاَدِبِإ
٠ 
 دّمْحَأ نع ُروُهْشَمْلا َوُهَو ِوِرْيَغَو ٍدوُعْسَم ِنْبا .٠

 ةيناَملا ُةَياَوُرلا َيِهَو ءَةَرِهاَظلا ِةَئيَرلا نِم ِناَدَيْلاَو ُهَْجَوْلا : سابع ُنْبا َلاَكَو

 ٍ.ةرْيَغَو خيفاشلاك ِءاَمْلُعْلا ني ةفئاط ُلَوَق َوُهَو دم نع

 ليد اَذَهَو « َنْيَذؤُي اَلَو َّنْفَرْعَي دّلَعل بيِباَلَجْلا ِءاَحْرِإِب َءاَسْنَلا ةناحبس 8

 لوألا لوَقْلا -ىَلَع

 ةيَراَعُفْلاَو باَقِتْنالا نَع ىَهْنَت نت ٌةَمِرْحُمْلا اعلا نأ :2حيحّصلا» يِف َتبَنَو

 7 ءاسنلا نق نيفو ذك ناك ا تاّقْثلا نأ ىلع َلدَي امم اَذَعَو

 َنِهيِدْيَأَو ٌنهِجوُجو َرْثَس يِضَعْقَي َكِلَذَو ءَنْمِرْحُي ْمَل

 ِنَمَز يف َنيِنِمْؤُمْلا ةئس تناك امك ا نود رِئاَرَحْلاِب ٌصَمْخُم ٌباَجب و

 هم ىأَر اَذإ هلك ُرَمُع َناَكَو ُرْرْبَت ُهَمَأْلاَو ٌبِحَتْحَت َةّرُحْلا َّنأ ِهِئاََلُحَو لكي ينل

 ؟ ارحل نييك هكدا +01 اًهَيَرَف ةريتخم

 مسرب 6 سس ل 25 - 5

 .اَههْحَوَو اَهاَدَيَو 7 ٍةَمألا نم ٌرَهْظَيَف

 ٌَتْج ترِهْتَبَع تق الكي نري ال لا كسلا نب ُدعْوَفْلاو» : ىَلاَعَت َلاَكَو

 ء[10 :رونلا] 4ُككرْهَل ريح َنُفِفْعَتْسي و ٌةَسِرِب ٍتَحْرَبَنِم ريع كربه تعصي نأ

 اهبابلج اهتلع يبلك الف اهيا عتق نأ اقتلا يف عملت ال ينلا زوتأل صخر

 قف ةةوخوملا ةدَسْفملا لاوزل 47و رئاَرَحْلا ني اقم تَناَك نِإَو ءٌبِجَتْحَت اَلَو

 ؛ ْمُهَل ِهَنيرلا ٍراَهَظِإ يِف ٍلاَجّرلا من ةيزإلا قل َنيِعباَتلا ىَتْنَتُْس ددَتْسا اَمُك ءاَهِرْيَغ

 ع

 َناك ٌةَِْْلا اهب ُفاَحُي ناك اذِإ ُةَمَأْلا َكِلَذَكَو ّهَتِْفْلا اَهْنِم ُدَلَوَتَت يتلا ِةَوْهَّملا مَدَعِل

 . اَهْنِمَو اَهْنَع ِرَصَبْلا ٌضَع َبَجَوَو َبجَتْحَتَو اَهِباَبْلِج نِم َيِحْرُت ْنَأ اَهْيَلَع

 .ةنتف وأ ءاًفافش وأ اًقيض وأ ءاَرظعُم بوثلا نوكي نأك )١(

 .دعاوقلا :يأ ()



 7# سوما ريسفتلا

 03 0 1010 01 ل 0 1 ل با 8 - 00 . عع

 َنهِباَجَيْحا كرت الَو ءاَمإلا ٍةَماَع ىلإ رظنلا ةَحاَبِإ ٍةئسلاو باتكلا يِف َسّيلَو

 . َنِهِتتيِز ُءاَدْبَِو
 اَدَكَمَو . .َكِلَذ نِم ُعْنَمْلا َبَجَو تف اَهْيَلإ ِرَّنلاَو ٍةَمأْلا ٍروُهط يف َناَك اذ

 يِفَو ءاَسْنلِل ُةَنْثِف ٍةَأْرَمْلا يِف َناَك ول :ِءاَسْنلا َعَم ُةَْرَمْلاَو ٍلاَجّرلا َعَم ٌلُجَّرلا

 هيَ ُهَجَوَتَي اَمُك ءاَهُجَوَتُم ِهِرَصَب نم ٍرِظاَنلِل ٌضَعْلاِ ُرمأْلا َناَكَل ٍلاَجَرلِل ٌةَنْثِف ِلُجَّرلا
 مهْيَلإ ِرظّنلاب ُةَتْثِفْلا ىشتخُت اًناَسِح ّنُك اَذإ ُناَيْبّصلاَو ُءاَمِإْلاَف ءوِجْرَف ٍظْمِحِب ُرألا

 :ةاعلغلا فيك دكت امَع َقِلَدَك ينك نا

 ِتاَمَّرَحُمْلا ىَلِإ ِرطَنلا نِم اَهَهَبْشَأ اَمَو ِرْيَعْلا ِةَرْوَع نع ِرَصَبْلا ّضَع ُلَواَنَتَي اَمُكَو

 يف ِةَرْجُح يي َعّلكا اَلْجَر نأ ٍدْعَس ِنْب ٍلْهَس نَع ""اِنْيَحِيِحَّصلا» يِفَد
 رظْنَت نأ ْمَلْعَأ ول» :َلاََك ُهَسْأَر اَهب ُكُحَي ىَرْذِم فلكي يللا َعَمَو كلي يلا ِباَب
 .(ِرَصَبْلا ٍلْجَأ نم ُناَدْْسالا لِعْج اَمَّنِإ ؛كِنْيَع يف هب تْنَعْطَل ين

 ٍدَتْعُم َرِظاَّنلا َّنَأِل ؛لْئاَّصلا عْفَذ ٍباَب نِم اَّذَه َّنأ ِءاَمَلُعْلا نِم ٌةَمِاَط ّنَط دَقَو

 ٍلَهْسَأْلاب فد اوُناَق اَمُك ُرمأْلا َناَك وَلَو هَواَُبْلاُرِئاَس ْعَقدُي اَمُك ُعَئْدُبَك ورتب
 تلات ُصوُصُنلاَو ءَكِيَذب اّلِإ ْبَمْذَي ْمَل اذِإ َءاَدتْبا هنْيَع ُعْلَك ْرُجي ْمَلَو ءلهسألاَف
 :ُهَلْوَق َكِلَذَكَو ءٍِفاَرِصْناِلاِب هرْمأ َلْبَق َُنْيَع أَقْفَت ىّبَح ُهَتِذْحَت نأ حاَبأ ُهنِإَف ؛َكِلَد
 يف ٍنَْطلِل اًسيُم ِرظْنلا َسْفَن َلَعَجَم «كيَْع يف وب تئعطَل ينُرطْنت كّنأ ملأ ول»
 هَل ةَبَقاَعُمْلا ٍباَب نِم ُهّنَأ ىَلَع ُلُدَي اَذَعَو ءِفاَرِصْنالاِب ُهَل َرمأْلا ٍرْكْذَي ْمَلَو ءِنْيَعْلا

 . ىَرْدِمْلاَو ىَصَحْلاِ
 يل يؤتلا َهْيَأ اَكيِج هلل َلِإ اوبوثَو» :ٍةَيآلا رجخآ يِف ِهِلْوَق يفو

 : ةليِلَج ُدْياَوَف 4 تخلف

2 

 دينا

 .(5165) ملسمو 0 يراخبلا فز



 هنو مالسإلا خيش لئاسرو قواتق بيرقت 85و
 ت2 يي بج ح بصب حصل

 ال ُهّنَأ ىَلَع ٌهيِنَت ِقايّسلا اَذَه يف يلا َنيِِمْؤمْلا عيِمجل ُهَرمأ نأ :اَهْنِو - أ
 جَْمْلا دْفِحَو رَصَبْلا ضع ُكْرَت : َيِه يتلا بوُنذلا ِهِذَه ضْعَب نِم ٌنِمْؤُم وُلُخَي

 .ٌريكتسُمَو ّلِقَتْسُمَف َكِلَذ عِبت اَمَو ِةَئيِرلا ِءاَدِبِإ ُكدَتَو

 اوُظَْحَي ْمَلَو ممراعلا اوُضْعَي ْمَل ٌنيِذْلا ِشِحاَوَمْل َلْهَأ َّنأ :اَهْنِمَو - ب

 نِمَو مُهْنِم َةَلوُبْقَم ة ةَبْوَتلاَق ءْمُهْنِم َلَبْقَِل اهب اهارزوأ اَمَنِإَو ِةَبَّْتلاِ َنوُروُمَأَم مُهَجورُف

 [4 04 5/11 يلج نا

 . 01 نحلا «مكرامد اول َنَر كب اوَبَحَي ام ٌلْقه :ىلاعت لاق ماد؟+]
4 - 

 ىَلِإ ُفاَضُي َرَدْصَمْلا ّنِإَف .ْمُكاَيِإ ُهُؤاَحُد اَلْوَل :َليِقَو ُهاّيِإ ْمُكْواَُد اَلْوَل :َليِق

 0 ؛ىَوفَأ ٍلِعاَقْلا ىلإ ُهَتَئاَضِإ َّنكَلَو َهَراَت ٍلوُعْفَمْلا ىَلِإَو ةَراَث ِلِعاَقْل
 نوع 0 را

 ْدَت مكن 9 ْمُكَب ايا م :يَأ ؛ِنْيَلوَمْلا ىَوْكَأ اَذُه َناَك اًَذَهِلَم ءِلِعاَق نِم
 هدا دولاب .وعو

 9 ؟[الا/ :ناقرفلا] #«اًماَرِل ٌنوكحي ٌقوَض رْسبدك دقق :ةلولاست اَسنَو 0

 . َنيِيَذَكُمْلل ٌمِزاَل ٌباَذَع

 ء[7؟ :ناقرفلا] 4؟اروُكحُش دارا ٌرَأ َرَكَنِي نأ َداَرَأ َنَمِلظ :ىلاعت ُهّلْوَن مةه؟ه]

 .ةيْشَحْلا ِيِضَتْقَي دق ُرُكَدَتلاَو ٠ ءْفْحَي ْمَل نِإَو هَِع ع 0

 ُروُكَّشلاَو ءَباَقِعْلا اَهِب ُمَكْدَي يتلا ٍتاَبِجاَوْلا ٍلْعفِل ُنوُكَي دق ُرُكَدَتلاَف اًضْيَأَو
 .هِلْضَق نم ٍديِزَمْلِل ُنوُكَي

 َرِفْعَتْسَيَو ءَبوُنَيَف © ركزي ْنَمَل هَملِخ َراَهَتلآَو َليَاط هللا َلَعَج دَقَو
 ٍةَمْعِن نِم ِدْبَعْلاب هللا لعل ام كو معن ىَلَع ِهيَرِل «ارروكحش دارا ٌر# يون ني

 اَذِإَو ءَركَش ُهْيَر ُهَّلَعَف اَم ل َلُكَو

 سا ِهِسْفَت ىَلِإ َرظَ
 عام 11 .وركَذَتب هللا َرَمَأ اَم ُّلُكِل يا 0 0

|] 38/٠١[ 

 0 ءءء 5 أ

 ب نأ دا دارا



 اَم) :ٌلوُقَيَق 0 دود نَع 00 يِذّناَك ؛ٌتكلا ده ٍةَيِهاَم نع ٌلاَوس وه [1؟

 َنيِرْحأَتُمْلا ضْعَب ُهَلاَك ُلْوَق اَذَهَو . .َكِلَذ ٌوْحَنو «؟ْنْنِجْلا اَم ؟ُكَلَمْلا ام ؟ُناَسْنإْل

 َلِطِاَب َّوُهَو

 ُبَر ِةّيِماَم نَع ْلَأْنَي ْمَل ءِدْحَجَو ٍراَكْنإ َماَهْفِتْسا مهْفتسا ا 0

 َتْدَحَنَأ ٍنيلط 0 اًمت يف َلاَق اَذَهِلَو ءاَدِحاَج ُهَل اًركْنُم ناك لب ءهِتوُبتب ّرَكَأ
 «ابذك هنطأل ْن 76 :َلاَكَو ء[؟9 :ءارعشلا] «َننوُجْمْلا ّنِم َكَنَلَعَجَل 8

 .[ا/ :رفاغ]

 َوُه نَمَك كّلِسْرُي ّبَر َنيِمِلاَعْلِل سيل :ُلوُقَي ءاَدْحَجَو اًراكْنإ َناَك ُهُماَهْفِيْساَ
 قيد .ُهَل اًراكْنِإ ؟اًذَه

 هم م

 لمدلا ةروس

 يذم اّلِإ بيلا ٍسَرَذْلاَو ٍتومّسلا يف نم ْدلَعي ال لثش :ىلاعت َلاَق 5ه51]

 الّم» :هيف َلاَق يَِلا َنيِقوُلُحَمْلا عيِمَج نع ُقَّلْظُمْلا ُبْيَعْلا َوُه اَذَه 530 :لمنلا]

 .[17 :نجلا] هكادَحَأ ءويَيَع لع ٌرِهظ

 را نيا را دك الجلا وي كار اسما حقب درع ُدّيَقُمْلا ُبْيَعْلاَو

 هنود نام ابق زق سل هان تاغ لكم تع وش امنل رئيت نينا
 اَبْيَغ : يأ ديم اي وكم ءاذ هنَهَْ ام اذه نح ُبيَِي دق مهلك ُساَلاَ

 نَع َباَع اًقّلِظُم اًبْيَغ َسْيَل ُهَدِهَش نَّمَع ا ءَنيِقوُلُخَمْلا َنِم ُهْنَع َباَع نّمَع
 [11 3 : ةَيِطاَق َنيِقوُلْحُمْلا

 اهل َلَمَجَو ردهتأ آَهللِح لك اًدرَه َصْرْل َلعَج نّمآ» :ىَلاَعَت َلاَق م5
 5 عير 000 1 2 ورع جرس م سرس ص ضرر ل 02

 هللا َعَم ٌهَلِإَأ :ْيأ ؛[١1 :لمنلا] ولأ مم ُهَلول اًرِجاَح ِنْيَرْحَبْلا تيب َلكَجَو باور



 077772 27 27 >7 ةظطظغ ب للطا0ءوهو هدأ مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ا

 .هللا َعَم ُرَحآ ُهَلِ اًذَه ْلَعْفَي ْمَل ُهنأب َنوُرِقُم مُهَو ءِراَكْنِإ ُماَهْفِتْسا اَذَهَو ؟اَذَه لع نو سل عيت فم تاس هريسكسم م7, ع6 < شيع عر م 8 ا

 هلا كلل ُهَلِإ هللا َعَم لَم :داَرُمْلا َّنإ َنيِرَسَمُمْلا نِم َلاَق نَمَو

 َرَأ َنوُدَبَتَتل :ككيأ» :ىَلاَعَت َلاَق اي درا يك لا مق هواش اراك وأم

 [|61 .[19 :ماعنألا] «رعأ ٌدهِلاَ وك

 ه2 2

 صصقلا ةروس

 اهُنَمَج رمل ُراَدلأ كَيا» :ىَلاَعَت َلاَق 55
 .[87* :صصقلا] 0 0 0 ُةَبِفَعْلاَو اًداَسَه الو

 وف ضوألا ١ يِف ةاَسَمْلاَو ساكلا ىَلَم ولعل و َنوُديِرُي لو 0

 مُه ِءاَلُؤَمَو وبْرِحَو َنْوَعْرِفَك َنوُدِسْفُمْلا ُءاَسَوُرلاَو ُكوُلُمْلا ِءاَلُؤَمَو للا ةَيِصْعَم
 . ِقْلُخْلا ٌراَرِش

 نِم َنيِمِرْجُمْلاَو ٍقاَّرّسلاَك ِ؛ٌوُلُع الب َداَسَمْلا َنوُديِرُي َنيِذَّلا :يِناَثلا ُمْسِقْلاَو
 .ٍساّْئلا ٍةَلَمَس

0 

 ْنَأ َنوُديِرُي ٌنيِد مُهَدْنِع َنيِذّلَاَك ٍ؛ِداَسَق الب َوّلُعْلا َنوُديِرُي :ُتِلاَّثلا ُمْسِقْلاَو
 . سانلا نم ْمِهِرْيَغ ىلَع ِهِب اولْعَي

 7 ضزألا يف اَوُلُع َنوُديِرُي ال َنيِذَلا َِنَجْلا ُلْهَأ مُهَك : ُعباَرلا 0 امو

 اوُنِهَم الو» لاحت هللا َلاَق امك ْمِهِرْيَغ نم ىّلغأ َنوُنوُكَي دق مُهَن مُهَنَأ َعَم ءاّذاَسَف

 ١89[. :نارمع لآ 49 َنيِنِمْؤُم مث نإ َنْوَلعَأْل مسأو اونَرَحن الو

 نِم َلِعُج نَمِم ْمُكَو ءاَلوُفُس اّلِإ َكِلَد ُهُديِزَي اَكَو َّوُلُعْلا ُديِرُي نَمِ ْمُكَف
 عىموعم موك 14 . َداَسَمْلا اَلَو هك كيري ال وهو َنْيلعَألا

 هه 6



 دى

 توبكنعلا ةروس

 :تربكسلا) «ليلا اهرأ تأ روثش ىف تت ظنت رف لب :ةلوَ
 0 ْمِهِروُدُص يِف ٌظوُفْحَم ُهْنَأ 0 ءْمِهِروُدُص يف ني هَل هنأ هب أ ِءاَوَس 0

 فا نيب ِءامْلُعْلا رودض نب ظوفشت ُهَّنِإَ ياوبقلا وهو ءن 00000

 َكَتِإ لن مرا مهلا أو أ روع :لاق امك نحن ٌنوُمَلْعُي 0
 هدم وس آ اوي 5 ل تر

 ترذلا تيذلا ملعلو## :لاقو 2[: :أبس] #«ٌّقحْلا وه

 [ 001 .[04 :جحلا] 0

 ٌركدلَو ركشلاو صخفلا نع ىْنَس ءرلصّصلا كرإ» :ىَلاَعَت َلاَق هللا
 اًهنْوَك نم ديكو ٍةاَلَّصلا يِف قالا هللا ُرْكْذ :ْئأ ؛[40 :توبكنعلا] هك

 ٌلَضْفَأ ٍةاَلَّصلا َجِراَح هللا َرْكِذ نأ ُداَرُمْلا َىِيلَو يل اكنُمْلاَو ِءاَسْحَمْلا نع ىَهْنَت

 ص
0 

 52 هللا

 0 .عاَمْجِإْلا الخ اَّذَه َّنِإَف ءوللا ركذ نِم اًهيِف اَمَو ٍةاَلَّصلا نِم

 ه9 +

 مورلا ةروس
 نكي ْتَكلم ام ني مل له خيش ني لكك ممل تس :ىلاغت ناق كعك

 « شل عطيتك ُهَتْفاَع وم - هيف زن مكن ام ف ءاكرش ني مكتسب
 ل اًكيِرَش ةقرلمم نكي نإ موي ذل ْمُكَدَحَأ َناَك اَذِإ :ىَلاَعَت ٌلوُقَي «[؟8 :مورلا]

 ٍةَكئاَلَمْلا نم هللا ىَوِس اَم َلُكَو ؟يِل اًكيِرَش يِكوُلْمَم َنوُلَعَجَت فِيَكَف ءوِسْفَن لثم

 نع الإ نوكي ال هنم ماكحألا طاينتساو هلئالدو نآرقلا نايب نأ يف ٌةحضاو ةلالد ةيآلا يف )١(

 نايب ىلإ عوجرلا اهّباحصأ كرت امنيح فئاوطلاو قرفلا رثكأ تّلض امنإو «ءاملعلا قيرط
 .ءاملعلا فاصنأو ةلهجلا نم هوذخأو «نآرقلل ءاملعلا

 مهريغ دنع ال مهدنع ُنّيِب هنأو ءمهيف نآرقلا نايب ىلاعت رصح ثيح «ءاملعلل ٌةيكزت ةيآلا يفو

 هّصن اوظفحي مل ولو ءمهريغ نود هل ظافحلا مه مهنأو ءماكَحْلاَو نيدهاجملاو داّبْعلا نم

 1 .هفورح ظفح نم مظعأ هب لمعلاو همهف ظفح نإف ءهّلك

 هللا ركذو ءِواَلَّصلا يِف يِذَلا هللا ُرْكذو هِرَكْنُمْلاَو ِءاَنْحَفْلا نَع يهنلا :نادوصقم اهل ةالصلاف (5)
 .اهدصاقم ريكأ



 ُهْنَأي مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت مسي
 ات.

 لإ َهَلِإ ال ُهَئاَحْبُس َوُهَو هَل 0 ذم كاقولُكملا ٍرِئاَسَو َنيِحِلاَّصلاَو َنيِيِتلاَو
 دلل ِدَق ٍءْيَش لُك ىَلَع َّوْهَو ديلا هلو كلما هَل َوُه

 د ملا هلع ل 5 هلأ َدَعَو َّنِإ ريض :ىلاعت لاق مللننأا

 نيقيلا 0 «شيطي لب تبثي ال فيفخلا نإف 011١ :مورلا] 409 ترق

 اًملع بلقلا يف ناميإلا رارقتسا :نيقيلاو ءارقتسم ناك اذإ .نقيأ :لاقي .تباث

 لب بئاصملا ىلع ريصت ال هسفن نكل ءاّدّيج دبعلا ملع نوكي دقف اًلمعو
 191/١[ كردتسملا] . شيطت
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 ةدجسلا ةروس

 انك ا اذن تودي ٌدَنِيأ مهني اَنلَمَحَو» :ىَلاَعَت َلاَق عملا
0 

8 

 اًماَّمِإ هللا ُهَّلَعَج :َنيِقَيْلاَو ّرْبَّصلا 0 نَمَق «[14 :ةدجسلا] *069 َنومِقوب اني

 [؟1 6/3 58 يف

 .تاهبشلا عفدُت نيقيلابو «تاوهشلا كرت ربصلابف

 [057 ميقتسملا طارصلا ءاضتقا]

 اًدّجُس ورح اهب اركحُد اإ َنيِدَلأ اياب ُنِمْوي اَمَنِإظ :ىَلاَعَت ُهْلْوَق مةهةة]
 ٍةاَلَّصلا يف اَهَتَءاَرِقَك اهب َريِكْذَتلا َّنأ ىَلَع ُلُدَي «115 :ةدجسلا] 4ْمِهَيَر ِدَمحي أكّبَسَو

 5200000000 اد نكي ْمَل نَم هنأ يح ٍدوُجسِلِل ٌبِجوُم
 َيِهَو ٌدوُجْس اًهيِف َسْيَل يِتَّلا ِتاَيآَلل ٌلِواَتَتُم اَذَهَو ءَنِمْؤُمِب َسْيَلَف ِهْبَر ٍدْمَحِب
 ٍةَدْجَّسلا ُتاَيآ اّمأَو ءِةَيَآ ٍفالآ ٍةَّبِس نِم ٌُرَثْكأ ٍنآْرُقْلا يِفَ ءِنآْرُقْلا ِتايآ روُهْمَج
 هم عع سم هي 0

 .ةيأ 6

 اًَهِعيِمَج اهي ٌريِكْذَّتلاَف ءِت و ا سس م :ُهّلْوَقَو

 را ٍييرلا ا 0 هل و

 م



 كك ا نت ستمسسام ا تبطي حل ل ا

 نِم عؤنب ىتأ اَذَِ ةلوُسَرَو هللا ٍصَع دقق دوجسل يلا يف ْحّبَسَي مل نَمَق «حيبْسُتلا

 [1 1 عوُرْشَمْلا حييْسُملا عاَوْنأ

 ه2 6

 .[5 :بازحالا] «مهتنهَتأ ددجوزاو ميش نم َنِيؤُمْلاب كوأ ّيَتاَط ماهع٠ |

 مكنإ» :نييراوحلل لاق انت حيسملا نأ :دمحأ مامإلل «دهزلا» باتك يف

 .«نيترم اودلوت ىتح تاومسلا توكلم اوجلت نل

 يه» :لوقي ُهنَأُك ةيميت نبا مالسإلا خيش تعمس :ُهنَلُك ميقلا نبا لاق

 تدلو امك «ةعيبطلا ملاع نم اهجورخو نادبألا نم بولقلاو حاورألا ةدالو

 .ةفورعملا ةدالولا ىه ىرخألا ةدالولاو .«هنم تجرخو ندبلا نم نادبألا

 دلجملا يف حيسملا نع هركذ ام مالسإلا خيش نع لقنلا دعب ُهْنَثُك لاقو

 هرسفيو «كلذ ركذي ُهْنَأكَك ةيميت نبا مالسإلا خيش تعمس :جرادملا نم ثلاثلا

 :ناعون ةدالولا ّنأب

 .ةفورعملا هذه : امهدحأ

 ةملظو سفنلا ةميشم نم امهجورخو حورلاو بلقلا ةدالو :يناثلاو

 .عبطلا

 .نينمؤملل بألاك ناك لوسرلا ببسب تناك امل ةدالولا هذهو :لاق

 ."”وهسجلا وبأ :دلاولاو «حورلا وبأ :بدؤملاو ملعملاو خيشلاف :لاق

 بوجو ىري لب ءدوجسلاو عوكرلا حيبستل ةنيعم ةغيص بوجو ىري ال هك مالسإلا خيش ()
 يف ىلاعت هللا لوحب كلذل ليصفت ديزم يتأيسو ءحببستلا غيص نم ةغيص يأب ىلاعت هللا حيبست
 .ةالصلا باب

 بجاولاف ءريبكو ميظع حصانلا صلخملا ملعملاو خيشلا فرشف «ندبلا نم فرشأ حورلاو (0)

 .هل ءاعدلاو .هّقحب مايقلاو «هتناكم ةفرعم



 ُهْدَأك مالسإلا خيش لئاسرو 8قواتف بيرقت ع ب |

 وأ ُىَئلا#» :ىلاعت هلوق ىنعم رهظف «هل دلولا هب وعدي ام الإ بألل سيلو

 .ىنامثجلا بألا دلاولاو ءىناحورلا بألا وهف . 4 يشأ ّنِم َنيِنِمَوَمْلاِ

 ببس بألاو «ةرخآلاو ايندلا يف نمؤملل ةيدبألا ةداعسلا ببس لي وهو
 هوعدي يذلا هملعم عيطي نأ هيلع بجي ناسنإلا نأ مولعمو «ءايندلا يف هدوجول

 ؛يعادلا اذه ةفلاخم يف هابأ عيطي نأ هل زوجي الو هللا ةعاطب هرمأيو ريخلا ىلإ

 .ةيدبألا ةداعسلا هعابتاب هل لصحيو «هبر ىلإ هبرقيو هعفني ام ىلع هلدي هنأل

 «نيدلا يف هوبأ اذهف «ينامثجلا بألا ىلع يناحورلا بألا لضف رهظف

 !؟اذه نم اذه نيأو «نيطلا يف هوبأ كاذو

 نهلو «ةيمرحملا يف ال «ةمرحلا يف نينمؤملا تاهمأ ِكَي يبنلا جاوزأو

 [1594 - 198/١ كردتسملا] .ةدلاولا مألل سيل ام مارتحالا نم

 ةرفكلاو اهدا هلأ مهتعل .هلوسرو هللا ودي نا َّدإ» :ىلاعت َلاَق كلل

 يف ِنيِهّمْلا ٍباَذَعْلا ُداَدْعِإ ئجَي ْمَل .[07 :بازحالا] 46 انيِهُم اَباَدَع َمُحلَّدعأ
 .ٍراّمُكْلا ٌّقَح يف الإ ِنآرُقْلا

 َكِلَذَو 218 :جحلا] «ٍررُكُم نمر دل امه هللا نم نم نمو# :هناحبس َلاَق دقَو

 ُبَّذَعُي دَقَق ءِباَذَعْلا مَلَأ ىَلَع ٌدِئاَر ٌرَ َكِلكَو ٌيِْرِخَو ٌريِقْحَتَو ُلاَكْذإ ةَناَمإْلا َّنآل
 َمِلُع «اًنيهم را :ةيآلا ِوْذَه يِف َلاَق امَلَق ءْناَهُي اَلَو ميركل ٌلَجّرلا

 َدَغ

 عال 75/11 َنيِقْفاَنُمْلاَو َراَفُكْلا هب َدَعَوَت ون يِذْلا ِباَذَعْلا سْنِج نم هنأ

 ني َّنَْع تقني َتييؤنلا لَو َكاَبَو يول لقط :ىَّلاَعَت ُهَلْوَق قلل
 نود رماَوَحْلا هب م ىلإ َتاَجَحْلا نأ ىَلَع ليِلَد :[04 :بازحألا] َهَيآلا نهبيبلَج

 ِءاَمِإَو كِتاَمِإَو كْنيِمَي ُتَكَلَم اَمَو :َلقَي ْمَلَو َهَناَنَيَو ُهجاَوْزَأ صحت هو ؛ِءاَمْلا

 ِءاَسِن يِف َنْلُْدَي ْمَل ءاَمِإْلاَو «َنينْؤَمْلا ٍكَشو» :َلاَق م ِت فلق اك كجاَوْز

 [448/1] . َنيِنِمْؤمْلا



 7 ه0 سا وع هل ل سا ل وك 8 آذآ ذأ أ

 09 ريهظ ني مهنم هل امو رش ني اسهبف مه ام يف الو ِتوُمَّسأ ف َوْرَد
 7 < هسا -ّ هه 000

 .[5* 3١ :ابس] هيرمل تنذأ ْنَمِل الإ مدنع َةَعَْشلا َعَفَ

 م ٠

 .ضزألا يف اَلَو ِتاَوَمَّسلا يف ِةرَذ ُلاَقْثِم ُهَل َسْيَل -

 .ِكْلِم يف ٌكْرِش اَلَو -

 . ِءْيَش ىَلَع ُهَئاَعِإ اَلَو -

 :ُهَنإَف ؟؛ِرْيمْلا ُنَح اَهِب َتَبَت يتلا يِه :ُهَناَلثلا ُهوُجْوْلا ِهِذَهَو

 .ِهكْلِمب اُلِقتْسُم ِءْيَّشلِل اَكِلاَم َنوُكَي ْنَأ اَمإ -

 .ٌريظَن هيف ُهَل اًكِراَشُم ُنوُكَي وأ -

 مُّلَعُمْلاَو ٍريِشُمْلاَو ٍريِزَوْلاَك ؛ِهِبِحاَصِل اَئيِعُم ُنوُكَيَق ؛َكاَدذ اَلَو اَذ ال وأ -

 . ٍرِصاَنلاَو ٍدِجُْمْلاَو

 يف اَلَو ِتاَوَمَّسلا يف ِّدَد ٍلاَقْثِِل كلِ ِرْيَغِل َسْيَل ُهّنأ ُهَئاَحْبُس َنّيبَ
 اَلَو ءاَقْيَس َنوُكِلنَي الق ٌريِثَك لَو ٌليِلَ ال َكِلَد يف كّْرِش ِهِرْيَمِل الو ءضزألا
 [014/8]  .ُنواَعُمْلا ٌرِهاَطُمْلا َوُهَو ءٌريهظ ُهَئاَحْبْس ُهَل او ٍيْيَش يف ٌكْرِش مُهَل
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 رطاف ةروس
 1 :رطاف] «نتك يف اّلِإ هورُمْع ْنِب ست الو ٍرّمَعُم نو ٌرَمَعب اون ؟355 |

 دحأ هل اعد اذإ دمحأ ناكو «ةمئألا ههرك دقف رمعلا لوطب ءاعدلا امأ

 .هنم غرف دق رمأ اذه :لوقيو كلذ هركي رمعلا لوطب

 اهل لاقف اهيخأو اهيبأو اهجوزب اهعاتمإ تبلط امل او ةبيبح .مأ ثيدحو



 نت ىلعلا هيك لففرو ةواق دقت يح م ببسي

 نأ هيفف ''”6ةموسقم قازرأو «ةغولبم راثآو ةبورضم لاجآل هللا تلأس» :ِةِلك ىبنلا

 5199/١ ٠٠١[ كردتسملا] .طقف ءاعدلا وه يذلا ببسلا اذهب لوطي ال رمعلا

3-4 

 نإ :َلِيِق «درثع نب سقس الو ِرَمعُم نو ٌرّمَمي اَمو» :ىلاعت ُهّلْوَف مهدد
 تاجا ريع ور فلا ارامل نتقابل ام :ْيأ ؛ٌسْنِجْلا َداَرُمْلا

 ةَداَيّرلا ٍةَداَيّرلاِب ُداَرُي امك ٍبوُتْكَمْلا ِرْمْعْلا نم ُصْقَنلا صْقَنلاب ُداَرُي دَقَو

0 
 اًذِإَف َوَكِئاَلَمْلا ٍفْحُص يف اُلَجَأ ٍدْبَعْلِل ُبدْكَي هللا َّنأ :ُىَّقَحُمْلا ُباَوَجْلاَو

 . ٍبوُتكَمْلا ا ُهَمِحَر َلَصَو

 . بوُيْكَمْلا َكِلَذ نم ٌصَقَن صْقَنلا ٌبِجوُي ام َلِمَع نِإَو
 ينحْماَق اّيِقَش يِنْئَبَتَك تنُك ْنإ َمُهّللا ا

 .ُتِبْنتَو ُءاَشَت اَم وُحْمَت كّنإَف اًديِعَس يبتْكاَو

 ٍةَكِئاَلَمْلا ٍفُحُص يف َتاَبنإْلاَو َوْحَمْلا َّنِإ :ُءاَمَلُعْلا َلاَق اَذَهَِ

 اَلَف وب اًمِلاَع نكي ْمَل اَم ُهَل وُدْبَي اَلَو ٌفِلَتْحَي الق ُهَئاَحْبُس هللا ُمْلِع اّمَأَو

 .َتاَبْنِإ اَلَو هيف َوْحَم

 [447 ]440/14  .ِنْيلْوَق ىَلَع ؟ٌتاَبْنِإَو ٌوْحَم هيف لَهَف 00 ا امو

 ءٍلاَحِب ُروُجَي ال هن :ُلوُقَي نَم ٍساّنلا نِمَق ُهنداَيِزَو ِرْمْعْلا ٌصْقَن : امأ ةلده1]

 يف بيك امَع ٌةَاَيِزَو ٌصْقَن ْلُصْحَي هنأ ُباَوّصلاَو «ِوكَرَبْلاةداَيِز ىَلَع َدَرَو اَم َلَمْحُيَو
 ريعي لَهف : ظوفشتملا ُحْوّللا أَو ٌريغَتي الق ُميِدَقْلا هللا ُمْلِع اّمأَو ةَكِياَلَمْلا ٍفْحُص

 م .ٍصوُصُنلا نم ِباَبْلا اذه يف َدَرَو اَم ُقِفَتي اَذَه ىَلَعَو ِنْيَلْوَق ة ىَلَع ؟ِهيِف ام

 الق ء[8 :رطان#1ًاوكَلعْلا وِداَبِع نم هَل ( ىتخَي اند 0

 . ُمِلاَع َرُهَك لل شاحت لكك ٠ ٌمِلاَع الإ ُهاَشْحَي

 )١( ملسم هاور 5595 .



 2-8 ريسقتلا

 يذلا: قولطتَم 1َدَه

 هللا ىَشْخَي ُهّنِإَف مِلاَع أ ىلع لذ اهنإ :ءاكلعلا ة2419:كلشلا َلاَقَو

 2 .ٌلِجاَج َوُهَك لا ىَصَع نَم ّلُك َّنَأ ىَلَع اَهُرْيَع َّنَد امك
 ىلع ٌةبوَتلا امّنِإ» يارا نكمل تاكضأ تلامس :ةيلاعلا وبأ لاق امك

 | ىَصَع نم لك » :يِل اوُناَقَف «[17 :ءاسنلا] <« يدل َنْوُلَمَحَي تبذل وَّلَأ

 .«(ٌلِهاَج َوُهَف

 نَمَو َنيِعِباَّنلا ِءاَمَلْعْلا نم مُهُرْيَغَو ُيِرْصَبْلا ُنَسَحْلاَو ٌدِهاَجُم َلاَق َكِلَذَكَو

 َدْنِع ٌتاَبْنِإ يْفّنلا َنِم ُءاَنَْيْساِلاَو ِءاَنْنَتساِلا ىَنْعَم يِف ةفصلا نأ َكْلُدَو

 َنيِذّلا ب ُءاَمَلُعْلا مُهَو هِءاَمَلُعْلا َنِم َسْيَل نّمَع َةَيْدَكْلا ىّقَتُك ِءاَمَلْعْلا روهنُج
 ٍللا ا ُتِنََق َرْه ْنَضآظ :ىَلاَعَت َلاَق ءُهَئوُفاَحَي ُلُسّرلا ِهب تَءاَج ام َنوُنِمْؤُي

 ا ىوَنْسي لَه لق وير َدَمَي أبو ةرغ 96 ٌرَّدَحي ميك دعاس

 .ِءاَمَلْعْلِل اَهَتيَتَأَو [4 :رمزلا] «ٍبتبلألا اونو 59 مَنِ

 .ٍلاّهَجْلا نم م لب ِءاَمَلْعْلا ني َسْيَلَ للا َنْشْحَي ْمَل نَمَك ُهاَنْحَي ٍمِلاَع لكَ

 ١[ 7284 - ١الال/11

© 00 

 تافاصلا ةروس

 © َنسْيكَمْسم ُهَمأ الإ َهَلِإ ل مل َليِق اَدإ اَوناك َمُبَِلط :ىلاعت َلاَق ةةدددز

 ِءاَلْوؤَهَف ل85 لثد :تافاصلا 4« نوت ود م ٍعاَسِل اَمِتِهِلاَع أقرا م نووي

 ءىَلل ٍنيِدلا صالخإ نَع مُهُراَبْكَيْسا اَمّنِإَو َنوُكِرْشُم َنوُربكَتْسُم

 : 0 يِلِبِإَو ْمُهْنِم اًرْفك ُمظغأ َنْوَعْرِيك ٍرِهاَظلا يف هللاب رقي ا

 اًمِلاَع َناَك نِإَو ءءاَلْؤَم نِم اًرْثُك ْمَظْعَأ ِهِيَعاطَو ِهُبَر ِةداَبِع نع ٌرِبْكَتْسَيَو ُهّبِحْيَو

 01١ .هللا دوجوب اًمِلاَع ا َناَك َنْوَعْرِف نأ امك ِهتَمَظَعَو هللا ٍدوُجْؤِ

0 



 2 مالسإلا خيش لئاسوو قواتف بيرقت سا
 52-2-5-آ2ش2ل255 2337-00-0 احح

 «وتت امو ْيَملَح ُهَنلَو © ةؤجنك ام َُدْيَمَأ ل3طظ :ىلاَعت َلاَق /[ههدز
 [74/4] . َطِلَغ دّقَف ةيرَدْصَم 0 نَمَو د مب ب ؛اَماَق [415 ,9486 :تافاصلا]

 هه ©

 ص ةروس

 هدأ ءر 7 6 و و ,'
 «ٍنيِط نم سنَقلَحو ران نم ىتلقلخ ُهْنِم ٌرْيَخ أنآ» :ِهِلْوَق يِف ّسيِلنإ ُةَجُح ُةَجَح 07

 وأ :ٍفّلَّسلا ُضْعَب َلاَق اَذَهِلَو «ساّيقلاب ّىصّنلا َيضَراَع هن للا :[05 :ص]

 . ِسيياَقَمْلاِ الإ ُرْمَقْلاَو ُسْمَّشلا تدب امو ءُسيِلْبِإ َساَق نم

- 

 :ووجمو نع ٍلْقعْلاِي اَهُداَسُق ٌرَهظَيَو
 هيف ّنيطلا َنِإَف ٠ عَ ْعَنْمُي دق اَذَهَو ؛نيطلا نم ٌرْيَخ َراّئلا نأ ىَعّدا ُهَنَأ :اًهُدَحَأ

 ُةَفْعَملا ٍراّنلا ىفَو 0 ٌوْحَنَو ُكاَسْمِإْلاَو ُتاَبكَلاَو ُراَرْفِتْسِإِلاَو ُراَفَوْلاَو ُةَئيِكَّسلا
 2 م

 .ُباَرّثلاَو ُءاَمْلا هيف ُنيظلاَو ُنْشْيَطلاَو ُةَّدِحْلاَو

 ٌقوُلُخَمْلا َنوُكَي نأ ُبِحَي اَلَث ٍنيَظلا نم اديخ ٌراثْلا تناك نإَو هنأ نأ :يِناّغلا

 ُباَرْثلا اَذَهَو ءوِلضَأ يف ُنوُكَي ال اَمِب ُصَمْحُي دف َحْرَمْلا َّنِإَف ءَلَضَْأ ٍلَضْفأْلا ني

 ىَلَع ُجاَجِتْحاِلاَو ُهْنِم ٌرْيَخ ٌرُه ام ِتاَبَئلاَو نِداَعَمْلاَو ٍناَوّيَحْلا نم ُهْنِم ُقَّلُخُي

 اهي جتا ٌةَدِساَف ٌةَّجَُح :هِلْصَأ ىَلَع هِلْصَأ ِلْضَفِب ِهِرْيَ ىَلَع ٍذاَسْنإلا لضت

 هب َرّصَق نَم» : هالك كيلا َلاَق دَفَو ْمِهِباَسْنَأ َنودَْفَي َنيِذّلا ُةَجَح َيِهَو .سيلئإ
 هم وعر

 60 (هْبَسَن هب هب ْغلْبَي مل ُهلَمَع

 ٍةَسَدَقُمْلا حورلا خْفَتب مب ُهَل لص دّقَك نيب نم اًهوُلُخَم َناَك ِنِإَو ُهّنأ :ُتِلاَنلا

 «هيبع 3 انك ىذ نءدف ثقتي دئرم انج : ناك اَذَهِلَق وب فرش اَم هيف
 .[ا/ :ص]

 .هُْبَسَت وب ٌعِرْسُي ْمَل ُهّلَمَع وب اَطَب نَمَو» :ظفلب (5149) ملسم هاور )١(



 امل َدْمَنَت نأ َكَمَتم ام :ىَلاَعَت َلاَق اَمَك ىَلاَعَت هللا يَدَيِب ٌقوُلْخَم ُهّنأ : ٌعِباَّرلا
520 0 
 [5- 6] .[076 :ص] «ٌىَدِيِ ُتَقَلَح

 ه2

 رمزلا ةروس

 ١8[ :رمزلا] «هكسحأ َن دوعَمم ُلَوَقْلا َنوُعِمَتْسي ؛ َندَلاَ :ىنلاعت لاق ةلدنلا

 :ئلاكت َلاَق امك -- 00 َْلَس َكِنَّذِب ُهّرَّسَق اَمَك ُنآْرُقْلا ٍلْوَمْلاب ُداَرمْلا
 ُماَّللاَو [18 :نونمؤملا] 46 َنيلَوَأْلا ْمُهَهآَباَ 5 ل ام ْْمََج رك َلَوقْل اودي رنج

 . ُهَعاَمِيْساَو ِنآْرُقْلا َحْدَم ْتَدَمَصَ اَمَّنِ 0 َةَروُسلا َّنِإَف ؛ِدوُهْعَمْلا ٍلْوَقْلا ٍفيِرْعَتِل

 دّقَف «:ةكسحأ َنُْسَبكَس َلْوَق وعمتي :لاق هنأ وهو روُهشُم لاوس اَنَهَو

 :ُلاَقَيَف «ْمُهتجح نر ؛ ٌعَبّتم هلك ُنآْرُقْلاَو ءَنَسْحَأَو ٍنَسَح ىلإ َلْوَقْلا َمَّسَق
 َنيِبّرَقُمْلاَو ٍراَرْبَأْلا نَع ُرَبَحْلاَف ءاَرْمَأَو اًدبَح َنْمَضَت ُنآُْقْلا :َاَقُب نأ ُتاَوَجْلا
 «ٌنَسْحَأ َنيِرَقُمْلا َعاَبْتاَو «ٌنَسَح ِنيَمْتَصلا عاب َّنأ َبْيَر الف ِِراَبُمْلاَو ٍراَمُكْلا نَعَو

 ٍلْعِف ىَلَع َراَصِتْقإِلا َّنأ َبْيَر اَلَو ءتابحتسملاو ِتاَبِجاَوْلاِ مالا نكت راس يل

 ىَدَتْفاَف َنَسْحَأْلا َعَبنا نَمَو ءُنَسْحَأ اَهَعَم ٍِتاَّبَحَتْسُمْلا َلْعِفَو «ٌنَسَح ٍِتاَبِجاَوْلا

 -5/1] .ىَرْغُبْلاِب ٌّقَحأ َناَك ا هللا ىَلِإ َبرَقَتَو َنيِرَقُمْلاِب

 ِةَمَن ني اوطتقت ال ْمهِسْمْنأ لع أوهَرَت َىداَبعَي لثِد ا
 يف اَنْوُكَذ [ه" :رمزلا] 49 7 00 ٌوْه ُهَنِإ 0 كفي هلأ َّنإ أ

 ال هَ نط :ُهَّلْوَق ِءاَسْنلا اَنَيآ اَمَأَو «َنيِبِئاَّتلا ٌقَح يِف ةيآلا ِهِذَم َّنأ ٍعِضْوَم ٍرْيَغ
 ميس مه

 َنوُكَت ْنَأ 0 الق [48 :ءاسنلا] 4255 نَمِل نمل َكِلَذ َن نود ام َرْفْمَيَو هي ع نأ

 :ةيوند. رقنيو حوت هللا لبق ال تاث اذإ هنؤكل ام[: كأ

 ءاَهَعَم ٌبوُلْعَم َوُه لب ؟ةَبوَّتلا ىَلَع ُهُعِواطُي ال ُهّْسْفَن :َلوُقَي ْنَأِب اّمِإَو - ب



 نك مالسإلا خيش لئاسرو قواتق بيرقت 2

 اَذإ ُهّنَأ ُمّلْعَي َناَك نإَو ءوِسْفَن ِةَيْوَت نم ُسْأِبَي َوُهَف هُيَلَع ٌدَوْحَتْس ناسف ناطْيْخلاَو

 .ساّنلا نِم اًريِثَك يرَتْعَي اَذَهَو ءُهَل هللا َرََغ َباَت

 ؟اَهَداَرَأ اَذِإ ُةَيْوّتلا ُهْنِم ُعتَت يلع يف ٌُريِصَي لَه ِدْبَعْلا يِف ُنماَنلا راني دقو

 «بْنَذ ّلُك نم ٌةَنكْمُم َةَبَْ ١ نأ :ٌروُهْمُجْلاَو ةنُسلا ُلُغَأ هْيَلَع يِذَلا ُباَوَّصلا

 : ديت هلآ نأ كو

 :فْكاَوْلُم ىلع در اًهيِفَو د 5

 نيو زق ل ل ةع عدلا ىلإ يالا ذل يك ق لل

 يالا لو ب لوف هو رسمنا ٍلِتاَك هَ يوك كلذ قو

 نذل ّنإِ> ويلك را راجل انو املا 7 اللد ىلع لدَك

 40 را مهِنوُطُب يف نوي اَمَكِإ اَمْللُظ ئدتبْلا َلَوَنَأ َنوُلُكمأَي

 ثني مل اذ اَذَهَق اَدَه ٌعَّمَو ٠١[« :ءاسنلا]

 00 «ٍِساّنلا ٍقاَمَتاِب ِةَبْوَّنلا مَع ظوُرْشَم َوْهَف ِنآْرُقْلا يِف ٍديِعَو ُلُكَو

 00 سدعلاو + ينال ؟َباَت نإَو هب اًقِحاَل ٍلِتاَقْلا ُديِعَو ٌنوُكَي
 0000 يه 1 همس ععلمو لق ل

 ىّنَح َنيِيِمّدآلا درع وح را م : متن ةلاطم ُلوَُمْلاَو للا ٌّقَح

 م

0 

 ةيا هدهو

 اقي

 1 1 و

 نأ امك اوُداَدْزأ رك َدْعَب ورك َنِذَلا َّنإ» :ىَلاَعَت َلاَق دّقَف :َليِق ْنِإَف

 5 :نارمع لآ] 49 نواصل مه 4 َكِتكوُأَو رمتَمو لقت

 مالَسِإْلا 7 َداَع ّمُث َّدَتْرا ِدَك َناَك َنِإَو ٍرِفاَكْلا َةَبوَت َنّيَب دك َنآْرُقْلا َّنِإ :َليِق

 نما دعب أورتك اَمَوَق هلا ىدَهَي تيك 560 هلوَتُك ؛ ؛عضْوَم ٍرْيغ يِف
 ري ٌموَقْلا ىدْهَي ال ُهَّنأَو تنل مهءاجو ّنَح لوسرا نأ ْأَوُدِهَّسَو 5و سررعم ورع سس هي ل لوما ا أ 04

 هلأ بِضَعَو ايف ١ اًدنك ٌمَئَهَج 0 مواَرَجَف اديعَتُم 0 دقت انكم لفي نم رد :ىلاعت هلْؤَق يهو 00(

 .[97 :ءاسنلا] «ْفَتَمَلَو ِهْيلَع



001 22 
 ثني ال اب َنِدَِح © َنِيَمْجَأ نسال ل

 هللا َّنإف اككَصأَو َكَِد دعب نم أوُباَت َنبِدلا الإ © َنوُرَظنُي ّمُه الو ُباَدَعْلا ُمُهْنَع
 .[48 - 485 :نارمع لآل 26 ميحر روفع 2 يح م 000

 .ُهْنِم اوُبوُتي ْمَلَو ِكْرشلا َنوُد اًمِم اوُباَت مُهْنأِل :َليِقَو
7 00 

 .ِتْوَمْلا َدْعَب مُهتب ب وت لقت 0 ليِقَو

 َلَبْقُت ْنَأ :- يدسلاو َيِناَساَرُخْلا ٍءاَطَعَو ةداتقو 0 َنوُرَتكأْلا َلاَقَو

 تردي ٌةَبْوَتلا ٍيَسبلَو» :ةلؤقك اَذَه ُنوُكَيَف ءُتْوَمْلا مُهُرُضْحَي َنيِح مُهُتبْوَت

 يلا او نكلأ ثم نإ لَك ثْوَمْلآ ْمُهَدَحُأ ٌرَصَح ادإ هَ ٍتاتيصتلا َنوُلَمَعَ
 .[18 :ءاسلا] ه(ٌراَفُك 7 0-5 غي - أ

 اوُرَمَتْساَو ٍرْفُكْلا ىَلَع اوُرَصَأ ّمُث :ِلِئاَقْلا ٍلْوَق َِلِزْنَمِب «اودادزأ ّرث» :

 ام مُر از مف «مهيالشإ دَْب ورم مُهَك فلا ىلع اوُنادَ 00

 تاك نع نأ ٍ؛ِتْوَمْلا روُضُح َدْنِع ةَبْوَتلا َيِهَو ْمُهَتبَ وت ٌلَبْقَت ال ِءاَلُؤَهَف ءَصَقَن

 ؛ "7ص لب معو 202
 لَب ْدَدْرَي ْمَلَق ا م

 نع اًلْضَف وِرْمُك ٍصْفقَنل عَقِب ن اَمَز ُهَل َيِقَب اَمُك ِِدَئياَعُمْلا ٍنيِح ىلإ ٌرِصْمْلا ٍفاّلِخِب

 همده

 ده اورتك دم أوْنَماء ّئُش أوُيَدَك مث انما َيِدْلا ّنإ» :َلاَق ىَرْخُأْلا ٍةَّيآلا يِفَو
 هَل َرِفَغ َباَت اذ َدَتْرُمْلا َّنأِل :َليِق [107 :ءاسنلا] «مل َرِيْمَيل هلأ ٍيكَي َرَّل ذك اوداَدْنَأ

 يناَنلاَو لوألا ِرْفُكْلاِب َبِقوُعَف ُهئاَميِإ طبح اًرِفاَك َتاَمَو َكِلَذ َدْعَب َرَمَك اًذِإَف ُهُرْفُك

 «لاذد ب ل ءاّرقك 1 لا ىلاعت لو 00(

 . ةايحلا



 سمس 1 سس احح يلا ُدْنَأك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ا

 اوُماَدْزَأ دم اوُيَتك َدُم اوْنَما ّرُش» .هاوُرتك رم اَونَماَء َنِدَلا َّنإ» :َلاَقوَلَك

 يِف مُهَرَكَذ 00 57 ناك :[190 :ءاسنلا] 44. َرَْمَ هنأ كي َرَل نك

 هْر ميو لبن َلَبَقُت نأ افك اوُداَدْزَ رت مني َدَمَب اورَتَك َنِرْلا َّذإ» 0 َناَرْمِع لآ

 ٌديرَمْلا وُعَو ءَكِلَذ َدْعَب اوُنَمآ مث 0 اوُنَمآ مُهْنَأ َرْكَذ لب ؛"”*[ 94٠ :نارمع لآ]

 َمُك اوُنَمآ ولَك ءاَضْيأ ُقباَّسلا د هَل ْرَمْعُي ْمَل اًرْفُك َداَدْراَو َرَمَك اذ 0 ُبِياَنلا
 01214 اوذاقلا دق اوثوُكي عل ارثقأ مق اورَقك مث ارثنأ 2 م اردت 000
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 :ريِزْعَت وأ ّدَح نم ُماَقُت يتلا كاَيوُقَمْلاَو

 31 ول لان ,َْبَمْلا مام لكم نيب اَهْبْيَس تبكي نأ اّمإ - [

 دقي 20132 نامشإب كلر ءاَهب ْنَنوُي ْمَل بولا ٌرَهْظَأ اًذإ اَذَهَ ءَبِرَش
 كت وكي هيلا هيلع ما نم لع هي 18 ٠

 .ِهِرْبَص ىَلَع اًروُجَأَم َناَكَو ءاَرْمَكُم َّدَحْلا َناَك :ِنِطاَبْلا ين اَِئاَت َناَك نِإَ

 مان ذآ كعب 1 الون اذا هجر ترا نوب وق اج واو

 ٍلياَسَم نم َيِهَو عضؤَم ريغ يف هيلع صن «دمخأ ذم رهاظ يف ذَا هيل
 اًدَح تْبَصَأ» :َلاّق يِذّلا ٌتيِدَحَر .ٌتيِواَحأ دوب يِضاَْلا اي حما «ِقيِلْعَتلا

 َدِهَش نإَو ءاَبياَ َءاَج ُهّنأِل ؛اَذَه يِف ُلُحْدَي :«ٌةاَلَّصلا ْتَميِق أك نَلَع ةئقات

 إو هوْيَلَع َميِقَأ :ّدَحْلا َةَماَقإ َراَمْخاَو ةيدماغلاو ةءاق دنت انك هِسْنَن ىلَع

 .نارمع لآ ةروس يف نيروكذملا مهسفن مه ءالؤه ناكل :يأ )0(

 ٍِّط :ىلوألا ةيآلا يف ليق ام مهيف ليقل :اًرفك اودادزاو ةدحاو ًةرم اودترا مهنأ ول :ينعي )2

 . قطب لبق ل نك اه د مووت دنت ارتك نل
 هللا كي ْرَلظ :هلوق ىنعم نوكيف «فلتخُم كانه لاحلاف ءاّرفك اودادزا مث نيترم اودترا مهنكل

 ةقباسلا مهتبوت مهل رفغيل نكي مل :يأ ؟4ك روم
 . مهل رفغيل نكي مل هنأ ركذ لب «مهتبوت لبقي نل هنأ ركذي مل ىلاعت وهو



 كك اا ب

 َبَلَظ اّذِإ َرُه ْنِكَلَو ءاَذَه لْثِم ىَلَع ُدَحْلا ٌةَماَقِإ مِهْيَلَع َسْيَل ُناَّنلاَو ُماَمِْلاَق

 نيش لكلا . ")اد ِهْيَلَع َميِقُي ْنأ ٍدَحَأ ىَلَع َسْيَلَو

 رفاغ ةروس
 المو 6-53 َِ د ص وم 7 ٠

 ٌُهَنَتأ ٍنطلُس رثكب هلأ تكي هي نول تلا َّنإ» :هِلْوَن يف 501
 نأ ؛ شم ال هنأ نابي : 58 ع نسا يبا ين وع 2 ير د ب
 نأ ْروجَي ال هنأ َناّيَب :[01 :رفاغ] ةهيفلَس مه ان ربك الإ ْمِهِروُدِص ىف نإ

 َةَساّيِس اَلَو َةَلْوَد ال وِرْمَأ اَلَو ٍدَحَأ ٍلْغِفِب ال ءهللا ٍباَتك ٍرْيَِب هللا باتك َضَراَعُي
 م م ل 100 ام - 2

 . ْمُهاَنَأ ٍناَطْلُس ِرْيَعِب هللا ٍتاَيآ يف َنوُلِداَجُي َنيِذَلا ُلاَح هن
 و ودم يم. 201004 م وقم 0 4-5 75 51 3-2 م 5 مين ور 7 ٠

 هخوسنم ضراعيف «خوسنمو خسان هللا ٍتايأ يِف نوكي ْنأ ُروُجَي ْنِكَلَو

 [/لو 0101 . هْخِساَنِ

 ىروشلا ةروس
 نيالا الو ُبككلا اع ىرَدن تنك ام ًائرتأ نم اير َكَيِإ آسر َكِدكَرِ» ؟آ1515]

 [01 .[ه7 :ىروشلا] انواع ْنِم ُهَلَثَك نم ءهب ىِدْجت اًرْوُن ُهَنْلَعَج نكلو

 :ىلاعت هلوق نم رمضملا رّسفم يف اوفلتخا دقو :ُهْنَثُك ميقلا نبا لاق

 وه :ليقو «نيروكذملا برقأ هنوكل ناميإلا وه :ليقف ايو ُهَتلَجب نكلو»
 .هدابع هب هللا ىده يذلا رونلا هنإف باتكلا

 :ىلاعت هلوق يف روكذملا حورلا ىلع دئاع هنأ باوصلاو :انخيش لاق

 نم هب لصحي امل اًحور هّيحو ىّمسف «ةيآلا «انرفأ ْنَم اًعور َكِيلإ اآَنحَرَأ َكَِدكوِ»

 لالض نيبتي اذهبو ؛«هيلع تاتفي ْنأ دحأل زوجي الو ءرمألا يلول ٌةلوكوم دودحلا ةماقإف )١(

 دح مهيلع نوميقُي مهنأ مهنم اًمعز مهريغو ركاسعلا اولتق نيذلا نامزلا اذه يف جراوخلا

 !ةدرلا



 2 مالسإلا خيش لئاسوو قواتف بيرقت دلل
 0555 يي بييب7جج تحب بج

 ال تيم وهف اهمدع نمو «ةقيقحلا يف ةايحلا يه يتلا حاورألاو .بولقلا ةايح

 ٠٠١/١[ كردتسملا] .ىح

 ١ :ىروشلا] © ) نورروتني مم بلا ْمُهباَسأ آذِإ َنيِلاَود :ىَلاَعَت ِهلْؤَف هلك 4"[

 مُهَحَدَمَف [:* :ىروشلا) 467 روتألا ِرَرَع نيل َكِلك َّنِإ َرَمَعَو ٌرَبَص سْلَو» : ِهِلْوَق ىلإ
 ىلا ِرْبَّصلا ىَلَعَو َةَراَن ٍراَصِتْناِلا ىَلَع

 يف اَلَو ِرْجَعْلا يِف َرْيََح الق لا ِرْبّصلا ٌَّدِضَو ُّرََعْلا ٍراَصِينالا َّدِضَر
 وأ اوُمِلَظ اذِإ َنيِئْيَدَتُْمْلا ُضْعَب ىَّتَح نما ري نيك نا يلا هلع كك وخلا
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 ["م- ا”مال/ككل َنوُعَرُجَيَو َنوُرِجْعَي لب ؛ َنوُرِيْصَي اََو َنوّرِصَتنَي مُه الق اًركنم اوأر

 آكِبَعَوَأ َىِدلأَو اعد هب نّضَو ام نزلا ني كَل رت :ىلاعت هلؤف مةه35]
 :ىروشلا] «هف أوفر 9 َنبِدلأ أومِقأ نأ خوسبِعو ئوُمو مهلا هدب اَمْيَصَو اَمَو َكََلِ

 د ا يلا ُةَرْسَفُمْلا : «ْنأ#و ةيِصَوْلا يسن اذه «َنِيلأ أومقُأ نط :[

 كلا اذ هيلا ني ةقلوج :ِهِلوَق يِف اَمَك ءوِظْفَل نِم ا ِلْوَقْلا ىَنْعَم نم ٍلْعِ
 هللا اوُقتا :مُهَل اَنْلُق : ىَنْعَمْلاَو 18١[ :ءاسنلا] م« اوُقَّتَأ نأ مايك مكيف ني

 ىَلِإ ىَحوُمْلاَو ءُلُسُرلا هب ىَصوُمْلا انَل َعوُرْشَمْلِل ٌرْسْمُم :هَنيدلأ ايتِدَق
 . لكي ٍلمَحَم

 ىَلِإ ٌدِئاَع وه :ُلاَقُيَو ءاَنْيَلِإ ٌدِئاَع (اوُميِقَأ) يِف ٌريِمَّصلا :ُلاَقُي دَقَف

 انهي قلتزمأ :ةريظنو 4 نسا اَذَعَو عيِمَجْلا ىَلِإ ٌدِيئاَع َّوُه :َلاَقْيَو « ءِلَسْرمْلا

 .اوُلَعْفا نأ ٍناَلُق يِنَب ُتْيَّصَو اَمِب ْمُكَتْيَّصَوَو «هللا عِطَأ ْنَأ اَدْيَر ِهِب ُتْرَمَأ

 َوُه :انَل عرش يذلا َّنِإَك ءاَذَه ىلإ ُمِجْرَي ِنيَلَوَألا ِنْيَريِدْقَنلا ىَّلَع ىَنْعمْلاَو

 ٍقْرَمّتلا نع ْئَهَّنلاَو ِنيّدلا ٍةَماَقِي ُر هولا َوُهَر (لسرلا ف. كو: ىزلا
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 فرخزلا ةروس
 َدِبَس نم الإ َةَعْمَّتلا هنود نم توُعَدَي تلا ُكِْمَي الّوإ» :ىلاعت هلْؤَق 59 2 0

 َءاَنْتَيْسالا نأ :ةيآلا ِ َْ يف ٍةيِقْحَتلا .ا45 :فرخزلا] 4«(©) نمل ع هوُمْلُعَي مشو ّيَحْلَاِ

 ه-

 ّدَحَأ َكِلَذ نِم ىَنْدَتْسُي 7 هال حالا ورا رت : ٌعطَقْنُم

 :َلاَق ليدوعأل قطا :َلاَق اَلَو ءٌدَحَأ ُعَمْشَي اَلَو : لقي ْمَل هن

 ال هللا ِنوُد نم َيِعُد نم 0  دَعمَّسل هنود نم توغدي ترد َكِلْمَي و

 للا ٍنوُد نِم َدِبُع نَمِب َةَّصَتْخُم ْتَسْنَل ِنْدِإب ٌةَعاَفَشلاَو َهَتَبْلَأ َةَعاَفَّشلا ُكِلْمَي

 ةَعاَفَش ُهَل اذه َعَم  َوُهَو ؛ُحيِسَمْلا ديم امك ْدَبْعُي مل هل ء ءامتشلا لكَ

 ْمَل نَم َنوُد هللا ٍنوُد نِم َيِعُد نَمِل ُةَعاَمَشلا َتْيَْت ْنَأ ُنْسْحَي الق وِرْيَغِل ْتَسْيَل

 م
 اذ 5

 دق ةَعمّسلأ ونود نم توغدي تردلا َكِلْمي الو# :ُهْلُوَق نأ :ٌةوسْقَمْلاَو
 سو ورم 6

 0 َهَتَبْلَا ًَةَعاَمَّشلا هللا ِنوُد نِم َنيِدوُبْعَمْلا نِم ّدحأ ُكِلْمَي الق ءاَنُم ُماَلَكْلا

 ْمِطَقْنُمْلاَو ءٌعِطَمْنُم ءانْنيْسا اَذَهَف 4 ةرثلمَي َمُهَو َقحْلأِب َدِبَش نم اَّلإ» : ىَنْدَتْسا

 . َنيِروُكْذَمْلا َنْيَب ِكِرتُْمْلا ىتخَمْلا يف ُنوُكي
 .اَهَل ِكِلاَم الب ٌةَعاَفَّشلا تّيِقَب َةَعاَفَّشلا مُهَكْلُم ىَمَن اّمَلق

 ؟دعأ يف َدوُعَْعَي لق اوُِلمَي مل ا : ليق دق ُهنَأَك

 .*(©9 نرملتي َمُهَو َقَحْلاِب دس نم» ْمَعَن :َلاَمَ

 مُهَو ٌقَحْلاِب َدِهَش نَم اّلإ ُعَمْشَي الق ُهَل 0 َعِفاَّشلا ُلَواَنَتَي اَذَهَو

 .َنوُمْلْعَي

 0 َةَعاَفَّشلا ركل اراك نِإَو  َنوُحِلاََصلاَو ُءاَييْنَأْلاَو ةَكِتاَلَمْلاَق

 ِذْلا َنيِنِمْؤمْلِل ِةَع اَمْملا يف الإ مُه ندي ال مُهَد احق وهل لا َنِذَأ
0 2 

 000 ال ملي مُهَو ٌّقَحْلاِ َنوُدَهْشَيَف هللا الإ هل 1 ! ال نأ َنَودَهشَي
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 ُهْدَلك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ميت

 0 - مع ” قد عر م هَ

 .'"”خوُيُشلاَو ِءاَبآلِل اَديِلْفت َةَمِلَكلا ِهِذَه
 ٌةَداَهَش َىِهَو ءٌىَكْلاِب ُةَداَهَّلا ىِه :ٌةَعاَفَّشلا هب ُلاَتُت يِذَلَأَف 2 50 يدار يا 09 20

 .َنيِحِْلاَّصلا اَلَو ِءاَييْنَأْلا اَلَو ِةَكِئاَلَمْلا ال ءوللا رْيَغ ىَلَوَتب لات ال ءهللا الإ 5 م 2 هر مك م را - هَ 5 2 7 2

 هَل َرَذَنَو ءوِِضْوَم وأ ِِرْبَق ىَلِإ ّجَحَو ُهاَعَدَو ِءاَلُْؤَه نم اَدَحَأ ىَلاَو نَمَق
 َناَكَو ءاَئْيَش هللا نِم ُهْنَع َكِلَذ ِنُْي ْمَل :ُهَل َعَفْشَيِل َنيِباَرَقْلا ُهَل َبرَقَو ءوب َفَلَحَو

 لْمَأِل :ُنوُكَت اَمّنِإ َةَعاَمَّشلا َّنِإَف هوِرْيَ ِةَعاَمَسَو ِهِيَعاَفَش نَع ِساّئلا ِدَعْبَأ نِم

 [1ن١1 580 /ال ن5 11 .ُهَل نيدلاَو بْلَْلا ص اُلْخِإَو للا ٍديِحْوَت

 ضف لاك 818: :فىرغرلا) 41+ قدا نيكل اولَمجْحاط - :ىلاَعت َلاَق
 مُهُضْعَب َلاَقَو ءاَضْعَبَو ءاَبيِصَت :ْيَأ ؛4[6٠ :فرخزلا] «اءرْج» : َنيِرّسَمْمْلا

 مضر

 . اَلْذِع : لِتاَقُمَو ةداتق نَعَو هِدّلَوْلا َنِم اًبيِصَن هلل اوُلَعَج

 [571/17] .ُاَبَأ ُهبْشُي ُدَلَوْلاَو اَدَلَو ُهَل َنوُلَعْجَي مُهّْنِإَف ؛ٌحيِحَص ِنْيَلَْمْل لْكَو

 فاقحألا ةروس

 و - ب سما مع 2 وللا
 ُدِهاَش :َلَقَي ْمَْل [8 :فاقحألا] ؟كسْيَيَو ىنني اًديِيَس وي كو :ُهَلْوَق مكهدد]
 0 0 م" - 0-5 5, يمرس 51 31 و 486 00 هوك

 ِهتداَهَشب مكَْحَي ديهش َوُهَف «مكحلا َةَداَهشلا َنِّمَض ُهنأل ؛ىل دهاش اَلَو ءانِيلَع

 يدَوُي دق َدِهاَشلا نِإَف ؛ِةَداَهّشلا ٍدَّرَجُم ىلَع َدِئاَر ٌرْذَق مكحلاو ءمُكَنْيَبَو يِئْيَ 9 يركض تال وق نشا ١ يا 8 هادو 5را#» ني سوو وشر أش . دور 2
 و

 هم هم ُدْحأَيَو ءِلطْبمْلا ىَلَع ٌيِحُمْلل ّقَحْلاب ْمُكْحَي هَ ْمِكاَحْلا اَمآَو .ةَداَهّشلا
 2 موس - 3 .ه ع 3 توم - 034 0 هم

 [55/15] . هفِحَتْسَي اَمب لطْبَمْلاَو هَفِحَتْسَي اَمِب ٌقِحَملا لِماَحُيَو
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 اذه ريغ ىلع مهودجو ولو «مهدادجأو مهئابآل اًديلقت امنإو ءملع نع تسيل مهتداهش نأل )١(
 . مهوعبتال

 .ةرخآلاو ايندلا يف هبحاصل يجنملا وه هنأو ءملعلا ةيمهأ ىلع لدي اذهف



 تح # ييجي لل لل كج

 ق ةروس

 اه اَمَو اَهَكَيَرَو اهني فك ْرِهَفوم كمسلا َلِإ اورظَي ََْأط :ىلاعت َلاَق 999. |

 ءانهسلا نأ ىلع ةلاذلا نفودكتلا ني كك ل11 ب جفرف نم
 [ه59/1] - .رخآلا َوُه اَمُهَدَحَأ َّنأ ىَلَع َّلَدَق ؛ُكَلَمْلا َوُه َُماَشُمْلاَو ٌةَدَهاَشُم يش ا < هم

 14 :قآ 4() ٌدينَع تقر هيدل الإ لَك ني ُظِفْلي اًن» :ىَلاَعَت هللا َلاَق - 35

 ىَلَع ُلْدَي ْنآْرُقْلاَو .؟هِلاَوْقَأ ٌعيِمَج ُبَتْكُي لَه :ريِسْفَتلا ُلْهَأ فلا دَقَو

 ٌةَدكَوُم طْرَّشلا يِف ٌةَرِكَن «ِلْوَك نم م ظِفَلَي مط :َلاَك ُهّنِإَق ؛ َعيِمَجْلا ِناَبّتْكَي اَمُهَنأ

 1 .هِلْوَق ّلُك ُمُعَي اَذَهَف ؛ْنِم ٍفْرَحِب

06 © 

 تايراذلا ةروس

 «© ترماَس َوَرتع ف م لآ © سر َلُيِط :ىلاعت َلاَق
 ٍةَرمَغ يِف مُهَق نب نَع َنوُهاَس : يأ ؛ِتاَيَآلا 2.3٠١ 1١١[ :تايراذلا]
 ٍةَرخآلا رْمَأ نَع َنوُهاَس ءاَهِعاَتَمَو اًيْنَذلا بح نِم مُهَبوُلُق ُرْمْعَي اَميِف :ْيأ ؛اَهْنَع 3 2 د 50 2 7 ءيد 22ش وو 6
 ]035/6١[ 7 اوقلخ و و عار سس

 نييمؤُمْلا نم اف نك نم اسرتك .يول مزق وصف يف لاقت ناك مادا“ ]
 نم ٌةَفِئاَط نط [م5 ,"5 :تايراذلا] © َتِملَسمْلا نم تيب َرْبَع ابف انذَو اف 9

2 - 
 لَو .ٌدِحاَو ماَلْسِإْلاَو ٍناَميِإْلا ىَّمَسُم نأ يِضَتْقَن َةَيآلا ِهْذَم َّنأ ساّنلا > مس ا ةوس هادو 52 00-4

 نم نكن ْمَلَو َنيِدوُجْوَمْلا َِتْيَبْلا ٍلْهأ يف تناك ير ارا َّنَِل َكِلْذَو

 ىف تَناَكَو ءِباَذَعْلا ىي َنيِقاَبْلا َنيِرباَعْل نم تناك لب ؛اًوَجَن قيد َنيِجَرْخُمْلا

 .ةمايقلا موي مهيجني امب مهغارف تاقوأ رامثتُساو ظفح نع نولفاغو نوهاس مهف )١(

 .قيقد نازيم ىلع موقي ال يذلا «فازجلا ريدقتلاو نيمختلاو نظلا :صرخلاو



 تف 1 ل ا هع 1 هساسم تت ا ن١ ُهْدَك مالسإلا خيش لئاسرو 8واتف بيرقت #س

 اًهِجْوَرِل َئئاَح ءْمِهِنيِد ىَلَع اًهِمْوَق َّعَم ِنِطاَبْلا يِفَو ءنيِد ىَلَع اًهِجْوَز َعَم ٍرِهاَظلا
 تر لكن ُدَنأ َيرَص» :اقهيف 0 هللا لا امك دقات ىلع اهعذدَف لد
 4اَمُهاَسَحَف ِنيَحِبَص اندابع َنِم ِنيَدَبَع َتْحَخ اناك و َتأَرْمأَو جون ترم أورفك

 تعب اَم اَم ُهنِإَق ؛ شاَرِفْلا ىف ال ِنيَّدلا يف مهل مهنا تناكو 00

 اعبر يف روي ؛عاَرَغلا فب ف ُدوُجَي د ةَرِفاَكْلا ُحاكِن ذإ طق يبت ُةأَرْ
 هللا َناَص دَقَو «ةَناَيِد :َّوُهَك َِفَبْلا ُحاَكِن اّمُأَو ءُتاّيِباَتكْلا َّنْهَو عاَون :لا ٍضْنَب 1

 ميِرحَتب : ِءاَهَمُمْلا نِم َلاَق نَم َلْوَق ٌباَوَّصلا َناَك اَذَهِلَو انوي َنوُكَي ْنَأ ْنَع ٌنينلا

 َنيِجاَّنلا نم ْنْكَت ْمَلَو ةَنِمْؤُم ْنْكَت ْمَل طول ةأَرْما نأ : :ةضقتلاب

 409 ةييزفلا نب ه ايف َنك نَم اَنرعأَتط :ِهِلْوَق يِف ْلُحْدَت ْمَلَف ءَنيِجَرْخمْلا

 انَدَسَو اًق» :ىَلاَعَت َلاَق اَذَهِلَو ؛هيف َدِجُو نَمِمَو 00 ِتْيَْلا لْهأ نِم تّناَكَو

 [474 - 1 .<«© يلم ني تيب ريع اف

 ه2

 روطلا ةروس
 ["ه :روطلا] © ) َنوُعِلَخْلا مه ْمُه مَآ ءَْ ِرْيَغ ْنِم اوقِلُخ مط : ىلاعت هكَوَق 1١

 :ِناَلْوَق اَهيِف

 ل

 ٍَش مه مآ :َكِلَذ َدْعَب ِهِلْوَقِل ٌفيِعَض اَذَهَو ؟ِةّداَم ِرْيَغ نِم اوُقِلَخ ْمَأ قو

 00 :َميِسُقَّتلا نأ ىَلَع َكِلْذ َلَدَع 46 َنوُمَِكل
 ؟َنوُقِلاَكْلا

[1/14)] 



 م حم

 مجنلا .ةروس

 نع ىلاعت هلوق ''ماقملا اذه يف اوركذي نأ موقلا ةداع ترج ه6 |

 مساقلا وبأو [17 :مجنلا] 02 قط اَبَو ُرَصبْلا َماَر ام :هارأ ام هارأ نيح لكي هّيبن

 .هريغ كلذكو «ةيآلا هذهب «بادآلا باب» رّدص يريشقلا

 يف كك هبدأل فصو اذه نإ :ريسفتلا لهأ نم لاق نم لوق ىلإ اورظن مهنأكو

 هب ٌلالخإلاو «بدألا لامك اذهو ءهآر ام زواجت الو اًبناج تفتلي مل ذإ ماقملا كلذ

 «غيز تافتلالاف «روظنملا مامأ علطتي وأ هلامش نعو هنيمي نع رظانلا تفتلي نأ

 روظنملا ىلع رظانلا لابقإ لامكف «ةزواجمو نايغط روظنملا مامأ ام ىلإ ُمُلطَتلاَو

 7٠١/١-5١١[ كردتسملا] .هزواجتي الو ةرسي الو ةنمي هنع هرصب فرصني الأ

 © ايد ةريكلا الإ دب لو اي نع كوك نت نَع سيعأم :ىَلاَعَت َلاَق /قءال# ]
 اَم قوق ّمْلِع مُهَل ْلصْحَي ْمَل مُهَنَأ َرَبْخَأ 8.0 .05 :مجنلا] «رلهْلا ني رْتلَبم َكِلد

 ٍهْمَه ُرَبْكَأَف ُنِمْؤُمْلا اّمأَو ْمِهِمْلِع ُعَلْبَمَو ْمِهّمَم ُرَبْكَأ يِهَف ءاّيْنّدلا يِف ُنوُكَي
 عادم ١١4/14 .ُهَرْكْذَو ُهَمْلِع ىَهَتنا هْيَلإَو هللا وه
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 نطحرلا ةروس
 جور

 ُةَناَلَث ٍهيِف 1037 :نمحرلا] 46 ِراَكَاْلاَم ٍلَكَلَل ٌرظ : ىلاعت ُهلْوَق

 ؛[51 :رثدملا] ْىَوتللا لخأ» ُهَّنِإ :ُلاَقُي اَمَك َمَرْكُي ْنَأَو َّلَجُي ْنَأ ٌلْهَأ :َليِق

 نا نال قسما :ي

 مو م مت هياو8

 . هِتَعاَطَو هتياَلو َلْهَأ َمِرْكُي ْنَأَو ِهِسْفَت يف َّلَجي ْنَأ ّلْهَأ :َلِيِقَو

 .عاونأ ةثالث بادآلاو :لصق (؟ج) جرادملا نم (”/5ص) :رظنا .هللا عم بدألا ماقم )١(

 . (عماجلا)



 ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو 8واتف بيرقت م

 ٌرَدِضَم سيل انه َلاَلَجْلا أَ مم هال ىلإ اه 50 وه 6 را وق 5
 |" _ ١" /ادز . الالْجإ لجأ ٍرَدْصَم 1ع و ل اج

© ©” 

 ديدحلا ةروس
 دككلا ْدْمَمَم اَلَوَأَو تينا اَنلْمُي اَنلَسَرَأ دتل» .ىل ؛ نان 17

 ملعيلَو ساّنلِل ٌعِفلنمو ديد تأ هيف ٌديِرَخأ اَنْلْدَأَو 1 هلأ ٌشاَنلَأ موق َناَنيِمْلاَو
 م2

 َباَتِكْلا َلَرْنَأَو َلَسَرلا َلَسْرَأ ُهّنَأ َرَبََأ [050 :ديدحلا] «ْيَمْلاِب هلسْمَو كريستي نم هَل

 اًَذَه ٌرُصُنَي هب 1 ييقلا لَن َرَكَدَو ءِطْسِقْلاِب ٍساّنلا ٍماَيِق ٍلْجَأِل َناَريِمْلاَو

 َناَك اَذَهِلَو .اًريِصَنَو اًيِداَه كّبَرِب ىَفَكَو ءٌرْصْنَي ُفْيَّسلاَو ءِيِدْهَي ُباَتِكْلاَف ءََّحْلا
 [158/14] .ٍليِدَحْلا ٍلْهَأَو ِباَتكْلا ٍلْهَأب سائلا ماَرِق

 < ”٠

 رشحلا ةروس
 [15 :رشحلا] «يَشأ مهن هَل اوم َندَلك اًوْركم الوط :ُهلْوَق مةدابو

 ْنَأب مُهَبَتاَع هللا ا ا ا م لا

 . ْمُهَسْفْنَأ مُهاَسْنأ

 امب ب ْمِهَتْفِرْعَم 0 ما مُهَضاَرْغِإ ّن ْنمْضَتَي موسم مُهَنايْسَيَو
- 

 ِحِلاَصَمِل مُهَكْرَت يِضَنَْي و ُهَنَأ امك ءْمِهِسْفْنَأ لاح نِم َكِلَذ َلْبَق ِهِب َنيِفِراَع اوُناَك

 ول مُهْنَأَو ءاَهْحِلْضُيَو اَهْعَمْنَي اًرْكذ مُهَسْفْنَأ َنوُرُكْذَي ال مُهْنَأ يِضَتْقَي َوُهَف

 ْمُهَسْفْنَأ اوُرَكَذَل هللا اوُرَكُذ

 يِوْرَي ِساّنلا ضْعَبَو «4هَّبر َفَرَع ُهَسْفَن َفَرَع نَم» :ٌُلاَقُي اَم ٌسْكَع اَذَهَو

 ٍبُتُك نم ِءْيَش يف َوُه اَلَو كي َيَِللا مالك نم اَذَه َسْيَلَو لي ّيَِنلا نع اَذَه



 مح 141 ا ا ا يم ل تح وللا

 [*44- "8/3 . 0ٌداَتْسِإ ُهَل ْفَرْعُي اَلَو ِثيِدَحْلا
 كم

 همه

 متع القي ْحبنِج الور نميْيأْلا يف َتَعَب ىّرْلا ٌرْثإط :ىلاعت هلؤَق ةلتغلا

 َنيعاَءَو :َلاَك ّمُث ءباَتكْلا ٍلْهَأ َنوُد َةَبِطاَق َبَرَعْلا ُلَواَنَتَي َنوُيْمَأْلاَو «ديَ
 هه هك ددلإ 1غ ت4 4 5ث كا مرموم 125 مس ع دم 6 وع
 دعب مالسولا يِف لخد نم لك َلَواَنَتَي اذهف [؟ :ةعمجلا] «ميب أوقحلي امل ْمِمْم

 ًَء 2ع و 2 4 000 536 5 ع 0 معو

 ٍنيّدلا يِف :يأ ؛«مْهْنِم َنيِرَحاَءو» :ُهَلْوَق ْنِإَف ِةَماَيِقْلا مْوَي ىَلِإ ِهيِف ٍبَرَعْلا ٍلوُحُد

 [16 :قيتمألا نين اوناكل بتتلا يف نهتم: اوناك ول 3[ «بيتلا نود
 هه م

 :نباغتلا] «ْمُكحَل اًوُدَع ْمْكِيْوَو ٌكوْرَأ ني ثنإ» :ىلاعت هلوق لد ] . م يروم موي 4 رلسس موك 5

 [؟١/١١ كردتسملا] .قافتالاب ضيعبتلل (نم) 14
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 ميرحتلا ةروس

 تبا َممَو» :ىَلاَعَت َلاَق امك «َليِرْبج ِةَحْفتَو َميْرَم نم َقِلُخ ُحِبِسَمْلا قدها ]
 < . 8 , حاحا سه هم لل
 .١١1؟ :ميرحتلا] «انحور نم هيف انخَفَف اهجرف تتصحأ يأ نارمع

 اَّلِإَو ءَنْبَتَيآ يِف هب هللا ٌرَبْخَأ امك جْرَمْلا يِف ُخْفّنلا َوُه اَمَّنِإ :ُدوُصُقَمْلاَو
 و 1 8 0 5 9
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 ل َعَم «نارقلل ٌكِلاَخُم َجَرَمْلا 8 ْخْفنلا ٍلوُصُو ٍرْيَغ نم طَقَ ٍبْوّتلا يف ُحْفْتلاَق

 ءاهبويعو هسفن حالصإ نع نيرخآلا بويعب لغشنا نم لكف اذهلو ءلج وأ قد نإ ماع اذهو )١(

 هسفن هاسنأ هللا نأ ببسب وه امنإف «نيحلصملاو ةاعدلا بويع عبتتب لغشنا نم اميس ال

 نم هيلع هللا هبجوأ امب همايق مدعل هل هللا نم ًةبوقع ؛اهب لاغشنالاو ءاهيلع مايقلاو اهحلاصمو
 .نظلا ناسحإو «ناسللا ظفحو «ةنطابلاو ةرهاظلا ةماقتسالا

 عبتت يف مهتاقوأ اوعيضو ءمهرامعأ اونفأ نيذلا باتكلا ضعبو ءءوسلا خياشم ىلإ رظناف

 .هللاب الإ ةوق الو لوح الو ءمهسفنأ مهنايسنل مهيسن هللا نأ قرعتل «ءاملعلاو ةاعدلا تالز



 هلَقَن اَلَو «َنيِمِلْسُمْلا ِةّمِيَأ نم ّدَحَأ َكِلَد ْلُقَي ْمَلَو ءِدَلَوْلا ٍلوُصُح يف ُهَل َريثأت ال

 [نو 30 /11/ .ٍفَلَّسلا ّنِم ِيفوُرْعَم مِلاَع نَع ٌدخأ
1 

 ويلي لأ اَبَئْرَح ملم حرم اذ لأ انط» :ٍراَلا لْمأ نَع ىَلاَعَت َلاَق ماده" ]| رسب 218 هيوسد ىوكءر رغم 2 ا 3 0. 5 ه0 ع2 ه2

 ِراَّنلا يِف َيِقْلَأ اَمْلُك ُهنَأ َرَبْخَأَف 14 م :كلملا] 4اَبَّذكَم بد انج دق لب ْاولاَك © ٌريِ

 ٌجْوَم اَهيِف ىَقْلُي ال ُهَنَأ ىَلَع َكِلَذ َلَدَق ؛ُهوُيْذَكَف ُريِذّنلا مُهَءاَج مُهْنأِب اوُرَكَأ ٌجْوَن
 [4 1 .َريِذَنلا َبْذَك نَم الإ

 ملقلا ةروس
 هب َمَلَقْلا َّنِإَك ؛َنوُرظْسَي اَمَو مّلَقْلاب ُهَئاَحْبُس َمَسْقَأ ١[ :ملقلا) «ّن» /اهد؟]

 طيِحُمْلا مُلِعْلاَو ِةَداَرإْلاَو يِفَنلاَو ٍرْمْلل ِنّمَضَتُمْلا «ماَلَكْلل ٌرِطاَّسلا ٌباَتكْلا ُنوُكي

 نلت .1؟ :ملقلا] 409 ِروجَي َكْيَر ةمب تأ آم» : ٍلَمُج ثا لع ُمَسُْمْلاَ
 ُهْنَع بَلَس :4©) ٍريِظَع قع لق َكّنإَو> 5 :ملعلا] 4( وون ريع اًرمََل َك
 ]1/1١+[  .ةَرِخآلاَو اينُدلا يِف َبوُلْظَمْلا َلاَمَكْلا ُهَل َتَبْثَأَو ويف ٌحَدْفَي يِذَّلا ّصْقَنلا

 َناَك ُءاَوَس  ُدَشَأَو ِزْمّللا نِم ىَوْقأ ُرْمَهْلا :ميِمتب ُءاَّشَمْلا ُراَمَهْلا ةده؟

 ءَعُرَمتلا ُلْثِم ٍقْلَحْلا نِم ٌةَرْبَن َيِحَو (ُهَرْمَهْلا» ُهْنِمَو  ٍةَكَرَح َرْمَه وأ ِتْوَّصلا َرْمَه

 . اًرْدَقَو اَعْوَن ِبْيَعْلا يف ُغِلاَبمْلا ُراَمَهْلاَ ؛ ٍلِعاَمْلا يف ٌةََلاَبُم

 ٍفيِعَّضلا ُبْيَع َرُهَف اَمَمْلا يِف ّبْيَع ُهنِكَلَو ءِبْبَعْلا نم َوُه ميمَتب ُءاَّسَمْلاَو

 َباَّيَعْلاَو ٍدَهْشَم يِف َباِّيَعْلاَو ءِفْعَّضلاب َباّيَعْلاَو ِةّوُقْلاِب َباّيَعْلا ٌرَكَذَ ءِزِجاَعْلا
 [ .بيغم ىف

 و



 نا يت ري ا م ببي

 ُباَوّصلاَو ٌريِثَك اًهيِف َراَح [: :ملقلا 46 ٌنثنَمْلا خيب » :ُهْلْرَت !؟هدع]
 ِناطْيَّشلاِب ىَلْوَأ مُه :ُّنَسَحْلا َلاَقَو ءُناَطْيَّشلا :ٌدِهاَجُم َلاَك ءٍِفَلَّسلا نع ٌروُنأَمْلا

 .هللا يبن نم

 َعَم ٍراَصِتْحاِلا يِف ِفَلَّسلا ٍةَداَعَك ِظْفَللا ىَلَع ُمَّلُكَتَي ُهَّنِإَف َداَرُمْلا َنّيبَ
 . ىَنْعَمْلا مُهَق هه 1

 ]15/7١[

 مَّن مُهئَفَصَو 2120 :ملقلا ُهيآلا 4( وي رع لع اتقي : و ع
 دقو ٍةَمْزاَج ةَداَرِإِب اودغف هلمتلا ىلإ ْعِجْرَي ُدْرَحْلاَف ؛ َنيِرِداَق ٍدْرَح ىَلَع اَوَدَغ

 ْمُهّرَجْغَأ ّرَجغَأ هللا َّنِكَلَو

 500000 هرمف ار ه2 0 و عر 00 1 0 20000

 . بضغلاو عئملاَو دصقلا ىنعمب نوكُي جغللا يف درحخلا 000 لاق

 .اًدَّه ىِضَعْفَي + طْقْللا اَذَه َنِإَف ٍ؛ِديِدَّشلا مدنا تقف وك حلا كلب

 ىَلَعَو امزح ىَلَع ٌديِدَش ّمْزَع مُهَل ناكف ةةف دف ٌبَضْقْلاَو ٌقتَحلا َكِلَذَكَو

 اَمَو مَهُُزِجْعُي ام َكاَبَه م «َنيِرِداَق مْرَعْلا اذهب 0 نيِكاَسْمْلا ِناَمرِح

 [154 - 0*3 .هَّلُك َكِلَذ لطبأَم ءاَمّسلا نم هنأ معاج ع

2 

 ٌضْرَُف اذه[ :رثدملا] 49 7 نم 7 ها 96 :ُهْلُوَق /هدع]
 .َرَّذْنَأ اَمُك اوُرِذْنُيَو ءوْيَلِإ َلِزْنَأ ام اوُعُلَبُي ذآ ٍةَمَأْلا ىَلَع ٌبِجاَوَف «ِةَياَمِكْلا ىلع > 2

 , 23704 :فاقحألا] 49 نبردتم وهموَق كإ اولَو» َنآْرَعْلا اوُعِمَس امل ٌّنجْلاَو

]558 - 7/1 

2 

 .ءاملع اوحبصيو ملعلا نم اونكمتي ىتح اورظتني ملو )000(



 هلل
 2 مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت

 أبنلا ةروس

 .اًماَلَك :َلاَق 4©) اهل هني ندي ال» :دِماَجُم َلاَث /هده]
 .ريِسْمَتلاِب َنيِعباَّتلا  ْمَلْعَأ وأ  مّلْغأ نِم َوْهَو ُّهْنَع ِتباَّثلا ِهريِسْفَت نم اَّذَه

-. 
- 

 كرمك مم م5 ا 0007 0001
 .اضيأ «ةعافشلا» لواتتي اذهَو

 - ن0 52

 ال اَدَحَأ َّنِإَف «ءانْئَيْسا ٍرْكْذَي ْمَل 46 ابَطِخ هني نكي الط :ِهِلْوَق يِفَو

 اَذإ للا َّنِكَلَو ءِلاَحب َةَعاَفّشلا ُكِلْمَي ال  ِهِنوُد نِم ىَعْدُي نَمِم - اَدَحَأ َّنَِ
 . ْمُهَل اكوُلْمَم َكِلَد َنوُكَي ْنأ ٍرْبَع نم اوُعَمَش مُهَّل َنِذَأ

 ِروُهْمْجَو ٍفّلَسلا ُلْوَك اَذَه 469 طخ هَ َنْيكلَي ال» :ُهْلْوَق َكِلَذَكَو

 .مْوَيْلا َكِلَذ يف هللا َةَبَطاَحُم َنوُكِلْمَي ال ُراَّمُكْلا مُه ِءاَلْؤَه :ْمُهُضْعَب َلاَقَو

 اَمَك ّماَع اَذَم َّنأ :ٍِفَلَسلاَو ٍروُهْمَجْلا ُلْوَق :ٌحيِحَّصلاَو ءٌضْخَم أح َوْهَو

 «608 :هطا هَسسم الإ ممم الع ٍلَمَتِإ ُتاَوسْْلا تَسْمَحَوِ» ىَرخلأ ِةَيآ يِف َلاَق
 - ٍِطاَرّصلا ىَلَع مُهَروُرُم َرَكَذ اّمَل - حيِحّصلا يِف يَِّلا يّنَجّنلا ٍثيِدَح يِفَو
 ,©":هْمّلَس ْمَّلَس ّمُهَّللا :ٍلُسْرلا ىَوْعََو ُلْسْرلا اّلِإ َدَحَآ ُمّلَكَتَي اَلَو» :ةلكي َلاَ

 امي فِيكَف ءِناَريِمْلاَو ٍباَسِحْلا َدْعَب َرُمَو ءِطاَرّصلا ىَلَع ٍروُرُمْلا ِتْفَو يِف اَذَهَق
 ؟َكِلَذ ّلْبَق

8 

 0 هّنِإَف ءَباَطْخْلا اَلَو اَعْيَش هللا نم َنوُكِلْمَي ال ٍنِطْوَمْلا َكِلَذ يِف مُهَق 7

 .(ا1480) ملسمو ةيلا يراخبلا هاور )١(



 د #48 يسييي- بلللل ل 72 2 ريسفتلا

 .[02 :ابنلا] ه«اَاَوَص َلاَمَو نمسا هل َنِدَأ نم اّلِإِ> لَكَ اَلَو ءهنذإِب لإ ٌدخأ

 مو م

 هه م

 سبيع ةروس

 ٌدَيِكتَرٍ :لوَق نع ٌلِيْس َقيدّصلا ٍرْكَب اَبأ نأ ؛يمبتلا ميه ٍءاَرْبِإ نَع ةهدح]

 تلق ان ْ نإ «يِنَلِقُت ٍضأ يي ا :يِنْلظُت ء ءامَس 3 :َكاَقَك ١”[ :سبع] © 3

 . 2" ٌعِطَقْنُم 00 ال ام هللا ٍباَتِك ين
 9 َوَمَع دنع

 5 تْنَكَتلا َوُهَّل اََه َّنإ :َلاَ ا ا :اَرَقَف

 .ِهبِرْدَت ال ْنأ كِيَلَع

 بألا ةّيِفْبَك مْلِع فاَثْكَيْسا اَداَرَأ اَمّنِإ د اَمُهْنَأ ىَلَع ٌلوُمْحَم ُهَلُك اَّذَهَو

 ©9 ع يب اك» :ىَلاعت ِهِلْرَفِل لَهْجُي ال ٌرهاظ ٍضْرأْلا نم اَنبَ هل -- 0
 ٠"[ 77 :سبع] <« بع لغ َىبادعو 0 النو انونيزو دلو (2) اقر

 َيِوُر اَذَهِلَ ؛ويلع جرخ الك اهو كل كلذ ني ملغ مب لكم نم انأذ
 هيلع اعيش املك مهن ؛ةاَقاَتُم اَلَو ٍريِسْفَّتلا يِف ُلاَوْقَ مِِْيَغَ ءاَلُؤَم نَع
 ُتوُكَّسلا ُبِجَي اَمَك ُهْنِإَف ٍدَح ١ لك قلع تع اولا ره اذعو ةرارخ اةقرارتختو

 : ىَلاَعَت ِهِلْوَقِل ؛ُهُمَلْعَي اَمِم ُهْنَع َلْيَس اَميِف َكْوَقْلا ٌبِحَي َكِلَذَكَ ؛وب ُهَل 1م اَمَع

 [عرسبم 0/1 .[1417 :نارمع لآ] «دئومشُكت الو سائل هتْنْيلا»

 54 :سبع] 4( هيل دم © دن نم هلأ يي مه :ىَلاَعَت هلْ
 .ىّلغألاب َءاَدِتْباِلا يِضَنَْي َةَراََك ُهُبِساَتُي اَمِب ماَقَم لُك يِف ُنوُكَي ءاَدْباِلا َّنِإ 0

 ِراَرِف ناَيَب َدوُضْفَمْلا َنأِل ؛ىتذألاب َءاَدتْباْلا ٍيِضَئَْتُةَبَساَنمْلا اَنُهَو «ىتذَأْلاب ٌةَراَتَو

 .رْكَب يبأ نم عمسي مل يميتلا ميِهاَرْب )0(



 7-01 مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت قم“

 ٌلَصَح امّلَو ءِدَعْبَأْلا نِم ّرَك ٍبَرْكَأْلا نِم ّرَك اَذإ هنأ ُمَلْعُي ُهّنِإَك ٌةَلِئاَط ٌةدِئاَن
 2 ليقف ِبَرْقأْلا ىلإ ُهْنِم الَقَتْنم نعنألا يف َىَتْباَف لس َةَدّْسلا ٌراَعْشِتْسا كل 2 44 2

 َدِقَي ْنأ ُروُجَي دَكَو ِءَكِلَد ُبِجوُت ٌةَِش مَن ّنأ َمِلْعَك 46 ديل ني هلا دي :اَلَدأ
 نم ُرَبُكأ َةَّدّشلا َّنأ َمِلْعَف 46 هيو يو :َليِقَك ٌرِفَي ال ْنَأ ُروُجَيَو ِهِرْيَغ نم

 + :سبعا 40 ديو هدسو» لبق مث ءِنْيَوبَأْلا َنِم َراَرِفْلا ٌبِجوُت ُتْيَحِب َكِلَد
 َيِهَو َّدّسلا ِةَياَغ يف اّلإ مُهّْنِم ٌرِفَي ال امم َراَرِفْلا ُبِجوُت ُتْيَحِب ٌةَماَط اَهّنأ َمِلْعَ

 8م 74/١3 .ِتَجْوَر نم ٌنَسْحَأ هتَبِحاَص َظْفَلَو َنوُبْلاَو ُةَجْوّزلا
 [" :سبعا 4( َكْزَي ُهَلَل َكبرَدب امز» :ىّمْعَأْلا ٌّنَح يِف ىلاعت َلاَق /ةهدث ]

 : هوُجْول [: :سبعا 4©©) قل ُهَََتم هدي وأ» ِهْيَلَع فطع
 ُرَكَذَتي ال ُهُبِحاَص َّناَك َنِإَو ٍلوُسَرلا ٍرْمَأ ٍلاَعْماِب ٌلّصْحَي َيكَرَتلا ْنأ :اًمُدَحَأ

 َت «[114 :نارمع لآ ميكرو ءوِيكياَء َمِييلَع اوُلْثَيط :َلاَق امك «''ُهْنَع مولع

 ُهَيِكَْتلاَو مِهْيَلَع ُةَواَلَّتلاَق 26154 :نارمع لآ «ةَمْكِحْلاَو بنككلا ْمُهُمْلْمْيَو» :َلاَك

 . ْمهِضْعَبِب صاح ٍةَمْكِحْلاَو ٍباَتكلا ٌميِلْعَتَو «َنيِنمْؤُمْلا عيِوجل ٌماَع
 .ٍلوُسَرلاِي َنَمآ نَم ُّلُكِل ٌّماَع يِكَرَتلا َكِلَذكَو
 رىيوكوس هه نس كا را ع ماا ١ وو لعد جاد للا 86 در ع مرو رعد 0 هَ
 هملعي مل ام هركذتي َفَرَعف ركذي مولع هل نَمِل صّتخم ٌوهف :ركذتلا امأ

 عروب

 [|ا6 . ِهِسْفَن ِءاَقْلَي نِم هريع

> 5< © 

 ريوكتلا ةروس

 :ريوكتلا7 4 تت يل آب © دل هُوَ كَوط : ىلاعت هلو
 ه.كلا انت د شي هلق اع ه5 هك ْمَكلا اق ؟ ىثي ال هنا لع ”الو و

 ٌيبَصلا لتق ْزوجَي الف ءاَهنِم ٍبنذب الإ سفنلا لثق وجي ال هن ىلع ليِلَذ [9 .4

 .هريكذت لبق هنم عمسي مل :يأ )١(



 نأ م وت مالعا هس ع
 أ يِفَبْنَي ال َهَّلِعْلا ِهِذَهَو ءاَمُهَل َبْنَذ اق اَمُهْنَع ع ٌعوُفْرَم م َملَقْلا نأِل ؛ةرفملاَو ْن

 يا لاول تر اوال
 هد يد

 َعبيْوَت اَهَلاَوُسَو «ِريِبَكَو ٍريِغَص نم ُهَل َبْنَد ال نَم لك ِلْيَق مذ يِضَنْقت يلو

 . اًهِلِتاَق

 اًبو» : ِهِلْوَق ىَلِإ 15 :ريوكتلا] 8(4) ريك لو لول ُهَنِإج :ٍةَروُسلا يف ُهَلْوَكَو

 [ه١ /15] .ليربج َوُه [؟ 0 :ريوكتلا] 409 رص نايس لقب وه

 1١[ 16 :ريوكتلا] شكلا ٍراوْلل © ضل ميقَأ الط :ىَلاَعَت َلاَق 7

 نِم اَهُعوجُر ُسوُنْكْلاَو ءِقِرْشَمْلا نِم اَهِروُهُظ َلْبَك َكِلَدَو .ُءاَمِيْخاِلا :ُنِموُنْحْلاَو
 ءاَمِروُهُظ َلاَح ٍراَوَج ءاَهِبيِغَم َدْعَب ٌسْنَك اَهِروُهظ َلْبَق َسْنَح اَمَ ءِبِرْعَمْلا ٍةَهِج

 [0 . ِبْْغَمْلا ىَلِإ ل

 ههه

 نيففطملا ةروس
 ىف ُفِرْعَت 2 تورظني ِكيآرأْلا لع © رج ىتل رار نإإ## :ىلاعت لاق مةهذغ]

 000 ا < م هو 9 هم و

 ضاق كَم نر هني نت ©) روثخت قت ني در ميِعْلا ةرضن رههوجو

 .[71-18 :نيففطملا] *2(4) َنووَرَممْلا اهي ُبَرْ :: (2 © ريم ني كاربت © نيكل

 اجْرَم ٍنيِمَيْلا ٍباَحْصَأِل ُجَرْمُي :اوُناَق ٍفّلَّسلا نِم ِهِرْيَغَو و ٍساّبَع ِنْبا نَعَو
 هابي ُبْرثَيط :َلاَق ىَلاَعَت ُهّنِإَف ءاوُناَق امك َوُهَو ءاَفْرِص َنوُبَرَمُمْلا اًهِب ُبَرْشَيَو
 :نيففطملا] ُبَرْثِي : ُهَلْوَف َكِلَذ َنَمَض 2 ؛اهْنِم ُبَرْشَي :ّلُقَي ْمَْلَو [18 :نيففطملا]

 اَهْنِم َنوُبَرْشَي :َليِق اًذِإَف ءىَوْرُي اَلَو ُبَرْشَي َْي دَق َبراَّسلا َّنإَ ءاّهب ىَوْرَي : يِنْعَي [4

 َنوُبَرَعْمْلاَف ءاَهِب َنوُوْرَي : ىَنْعَمْلا َناَك اهب َنوُيَرْشَي :َليِق اًذِإَف «ّيّرلا ىَلَع َّكْدَي ْمَل

 ٍفاَلْخب اًفْرِص اَهْنِم َنوُبَرْشَي اَذَهِلَف ؛اَهَنوُد ام ىَلِإ اَهَعَم َنوُجاَتْحَي الق اَهب َنوُوْرَي

 ٍناَسْنِإْلا َةَروُس يف ىَلاَعَت َلاَق اَمُك َوُهَو ِءاَجْرَم مُهَل ْتَجِرُم اَهَّنِإَف ءِنيِمَيْلا.باححْضأ
 2 همر وميدو

 .[5 5 :ناسنإلا] #اريِجْنم اَئْورَجَعي هلأ ُداَبِع ابي ُبَرْتي اًمَبَع (ي) اًروفاك اَهَجاَرِم نك



 هداك مالسإلا خيش لئاسرو قواتق بيرقت 7” |
 تت ت7-7بببتبتتب سس لس لل ب7 ؛51يح

 ني ءاََجْلا نأ اَنَعَو «ةروشلا كلي يف َنوُروُكدَمْلا َنوُيرُمْلا مه هلا دا
 .رّسلاَو ٍرْيَحْلا يِف ٍلَمَعْلا ٍسْنِج

 دَقَو .مَّدَقَت اَمُك ِنيِمَي ُباَحْصُأَو َنوُبرَقُم :ِنْيَعْوَن ىَلَع ىَلاَعَت هللا ُءايِلْوَأَو
 ْنَم :ىَلاَعَت هللا 171 هي" :َلاَقَق ها ٍثيِدَح يِف نْيَمْسِقْلا َلَمَع هلل قبلا َرَكَذ

 اَمِم ل يَ حا ٍءْيَشي يِدبَع ّىَلِإ َبرَقَت اَمَو ٠ بْوَحلا هذآ دقق اّيِلَو يِل ىَداَع

 : ُهُيْبَبْحَأ اًذِإَق ا ىَّنَح ٍلِفاَوتلاِ يلِإ ب ُدَوَقَتَي يِدْبَع ُلاَدَي اَمَو ءهُْيَلَع ٌتْضَرَتْفا

 جرو هاهي شطب يملا ُهَذَيَو هب ٌرِصْبُي يذلا ُهَرَصَبَو هب ٌعَمسَي يِذلا ُهَعْمَس ُهَعْمَس ُتْنُك
 ُراَرْبَأْلاَك .""”:ُهَئَديِعَأ يِتداَعَتْسا ٍنْكْلَو هئَيِطْعَأل ييلأَم ْنِإَو ءاَهب يِشْمَي يتْلا

 مُهْيَلَع هللا َبَجْوَأ اَم َنوُلَعُتَي ءِضِئاَرَمْلاِب هْيَلإ َنوُبْرَقَتْمْلا مُه نيِمَيلا ب ُباَحْصُأ

 نَع ُفَكْلا اَلَو ؛ِتاَبوُدْنَمْلاِب مُهَسْفْنَأ َنوُقْلُكُي اََو ءْمِهْيَلَع هللا َمّرح اَم َنوُكُرتَيَو

 .ِتاَحاَبْمْلا ٍلوضُف

 اوُلَعَمَف ءِضْئاَرَمْلا َدْعَب ٍلِفاَوتلاب ِْيَلإ اوُبرَقَت َنوُنْرقُمْلا َنوُقِباَّسلا اَمأَو

 هَل اوُبَرَقَت اّمَلَق 0 ِتاَمَّرَحُمْلا اوُكَرَتَو تابحتسملاو ِتاَبِجاَوْلا
 : ىَاَعَت َلاَك امك ٠ تاضامصلا لاو مهَتاَبوْبْحَم ني يلع َنوُرفَي ام عيمَجي

 ءرلظملا بشل" فن : أ 0 ٍلِفاَوّتلاِ عنِ ُبَّرَقَتَي يِدْبَع ُلاَرَي اَلَو»

 ع مآ ل 3 ص ا ديلا طولا (رهاج : ىتاثت هلوَقَع
 َماَعْنإْلا مِهْبَلَع َمَعْنَأ :يأ ؛1/ .: :ةحتافلا] 46 َتلآَصآأ ال الك مهن وحبل
 نبدا َمَم َكيلوُأ لوا سَ علي نمو#» :ىَلاَعَت هلْؤَق يِف َروُكْذَمْلا َماَّتلا َقَلطمْلا

 4©) اَنِبِنَر َكلْوأ َنْمَحَم َنيِدِلصلاَو كدبْشلاو َنِقبدَصلاَو َننييلا َنَي ميلَع هَل مه

 اي وير ونام اَط ْمِهَّقَح يِف ُتاَحاَبُمْلا ْتَراَص َنوُبَرَقُمْلا ٍءاَلُْؤَهَف ؛[14 :ءاسنلا]

 هَل اوُنِمَع اَمُك اًنْرِص اوُبِرَسَ هلل ِتاَداَبِع اَهّنُك مُهُلاَمْعَأ تئاَكَ ءَكِو هللا ىَلِإ
 اَلَو ِهْيَلَع َنوُبَقاَعُي اَلَق ْمِهِسوُقْنِل ُهوُلَعَف اَم ْمِهِلاَمْعَأ يف َناَك َنوُدِصَتْفُمْلاَو ءاَفْرِص

 هظفل تتبثأ دقو ,.(56ه5؟) يراخبلا هاور )١(



 د

 - مما ع هم ؟ م عك م اىع نس 2 عي ةم ه1 ه2 < وعّيع
 ام بسحب َنيِبرقملا باَرش نِم مهل ٍجِرِم لب ؛افَرِص اوُبَرْشَي ملف ءْيلَع نوباثي
 : اًمندلا' ىف ٌهوُجَوَم

 [امله١ ١الى

 ه0

 ِهوُجْوِل ٌءاَع [* :ىلعألا] 46 ئتهت» :ُهّلْوَقَو :َةَّيِطَع ُنِبا َلاَق#

 هو ةاعخأ َنيِرّْسَمْمْلا ضْعَب ٌصّصح دَقَو .ِناَوّيَحْلاَو ٍناَسْنِإْلا يِف ِتاَياَدِهْلا

 كف وس بك آلا يِف ُموُمُعْلاَو ءتالاثم ُلاَوْقَأْلا ِهِذَمَو» :َلاَق .ِتاَياَدِهْلا

 . (ِةَياَدِه لُك يِفَو ِريِدْقَت

 :َليِق . ٍلاَوْقأ َةَعْبَس َرُكَّذَق اَهَرْيَغَو َلاَوْقَأْلا ِهِذَم ّيِزْوَجْلا ُنْبا جَرَمْلا وب رك 27

 .(ُجاَجَّرلا ُهاَكَح ِهْيَلَع ُلُدَي اَم ام مالَكلا يف نأ «لَضَأو» تفلح اما

 :ِهِلْوَق سْنج نم َوُهَو ِءاّرَمْلا ُلْوَق ّوُه ُجاَجَّرلا ُةاَكَح يلا ُلْوَقْلا :تْلُق

 دَقَو .هدْرَبْلاَو ّرَحْلا ْمُكيِقَت َليِباَرَس» : هلْ سْج نو هَْقْنَت ْمَل نِإَو ْتَعْف تقلا

 .َنيِرْسَمْمْلا نِم ٌدَح -أ ُهَلُقَي ْمَل اَذَهِلَو ءاَذَه لْئِم ُفْعَض عض م

 ةَيِطَع ُنْبا َلاَق اَمَك «تالاثملا ٍباَب نِم َيِه ٌةَحِبِحَّصلا ُلاَو 0

 نهيب و لام لا نم ةوزخلم فلشلا ويملك نو ريك كَ

 . ُهفِرْعَ يِذَلا َوُه هيَْكِل وأ هِيَ ِرْعَم ىلإ عِمَتْسُمْلا ةجاحل 3 «ةريغ

 نمي لَثَمُي اَذَهِبَق (ِناَكْفَو ٍنالف يِف ْتَلَرَن ة آلا وْذَه) نإ : ْمُهَلْوَ َكِلَذ نمو

 ةمتختاابا اهنأ ع ةرثيرا ال اًهِلَوُرُن تَبَس َناَكَو اَلَرَأ هيف ْتَلَدَن - ِهيِف ْتَْلَرَن

 اَهْنِإ ٌمِلْسُم ُلوُقَي هي ال ءَكِلَّذ وْحَنَو 1مل ناز :يفذقلا ناو ناكللا 316

 عّْنلا ىَلَع مُهُداَرْمَك ِهبَبَس ىَلَع ٌرَصْقُي ُّنِإ :ٌةَمِئاَط َلاَق ِنِإَوُماَعْلا ُظُفّللاَو
 . عملا َكِلُذ نِم ٍدِحاَو ٍصْخَش ىَلَع 2 َكِلَذِ اوُديِرُي مل هَ يسوع يللا

 ]5/1 -١54[



 ُهْذَك مالسإلا خيش لئاسرو ٌقواتف بيرقت 50

 : ىلعالا] 40) فر ةنغ هلمبت © قا حن هياط :ىلاعت ُهَل
 0 قْلَخْلا َنِم م ُهَرَكَذ اَم َبِقَع قع لا 0

 .اَهّنَ اذه ايندلا نأَو تاَقوُلَحَمْلا

 مل برشاو» 00 اق 00 َسُنوُيَو ٍفْهَكْلا يِف َكِلَّذ هللا َرَكْذ دَقَو

 وددت اميِشه َحَبْصَف ض ب يب 1لتْخأَك ءكمتلا َّنِم ُهَكْلْوَأ لمك ايدل زوي َلَتَم

 ةُصْقن ئرقلا اَبَأ نِم َكِلَدط :َلاَقَف مُهَل اًداَصَح َنيِكَلْهُمْلا َكاَلْهِإ َلَعَج دَكَو

 [اه# 0 ٠٠١[. :دوه) 402 ٌديِصَحَم ٌدبآَك ابني كلَ

 نإ :ليق :[14 :ىلعألا] 49 ىذا ِتعْنَت نإ 0 :ىلاعت لاق مكهدح]

 ىَرْكّذلا تل
 ُكاَرَمْلا مُهْلَوَأ َّقِ َةئاَط ُهَلاَق .ْعَمْنَت ْمَل نإَو ىَّرْكَذلا ِتَعَمَن ْنِإ ْرْكَذ :َليِقَو م02 ه4 .رس ا 2 0. تا هس 25

 دارو وكلا هكيقت ليبارتت# وقع ةجاثلا لاخلا نكذي غل منو: ةاولاق
 راو 2 0 رم >7 5 - 0

 0 هلا

 .اوُدَك وأ اتم :ءاوس 00

- 
 ُهلُعَي ْمَل نكل هِلاَْمأَو ِءارَقْلا ُلْوَ َوُهَو ءٌحيِحَص ىّنَْم هل ُهوُناَك يلا اَذَعَ مه ل

 اَم ِهِلاَثْمَأَو ِءاَرَقْلا ىَلَع ُرِكْنُي لّبتَح ُنْب دّمْحَأ َناَك اَذَهِلَو ءٍفَلَّسلا يِرْسَفُم نِم ٌدَحَأ

 .عضوم ريغ يف ُةْذَأُكك ةيميت نبا ريدقتلا اذه لاثمأ ٌدر دقو )١(

 اَمَنَِو هِوْرَبْلا ٌرُكذ ِةيآلا يِف َسِْيَلَو ءوباَب ىَلَع ١[ :لحنلا] رحل ْمْكحِيِتَتِ» :ِهلْؤَق :لاقو
 َنوُرْسَفُي ُتْيَح ُةَِيَأْلا مِهَِلَع ٌرُكْنأ نم ُهُلاَقْمَأَو ُءاَدَمْلا َوُه «ٌفوُدْحَم فوُظْعَمْلا َّنإ» :ُلوُقَي

 هب اوُرَسك ام ُنوُكَي ال ايكو .ْمُهدْنِع ِةيَرعْلا مَلِع نم ٍعَتل مهمه مهن رجم َنآُْقْلا
 (6 5/1 .ِدْرَبْلا ٍرْكِؤ ىَلَع ُلُدَي ام ماَلَكْلا يف َسِيَلَو «اًقباَطُم



 مخ تكتل
 عا

 يِناَعَم يِف ُهَباَتِك تْيَأَر ىّنَح اًحِلاَص اَلُجَر َءاَّرَقْلا ٌُبَّسْحَأ تنُك :ُلوُقَيَو ُهُرِكْنُي

 .ِنآَرُقلا

 نإ موُنْعَم َوُعَر ."”رحتأ ٍتاَآيهْئَلَع ُنوُندَم هوُناَك يلا ىت

 ِسْنِإْلا 0 عيمعل اَرُكَذُمَو اَملَبُم ُهَنَعَب هللا َّنِإَك ءٍِلوُسَّرلا ٍرْمُأ نِم ٍراَرِطْضالاِ نإ

 د ه1 ولع شنقا قمألا قلم نكت وه قل نكد نار
 »9 0 نم ُرْذَنُم تأ اَمَنِإ8 :ُهَلْوَقَو [:ه :ق] «69 ٍديِعَو ْكاَخَي نَم ِناءْرْفْلِ
 [404 :تاعزانلا]

 [؟ :ةرقبلا] 4( نقتل ىده» :ِهِلْوََك اَذَهَو . ٌصاَخُْلاَو ٌماَعْلاِب َءاَج ُنآَرُقْلاَ
 لَو وْسَنَو

 ْتَماَق يِذَلا ٍراَدنإْلا يف َنوُكِرَتْشُم ْعبِمَجْلاَك َْمَمَع ُتْيَحَو ءوب اوُدِعَس يذلا عفاَلا

 0 ءقْلُخْلا ىَلَع ُةَجَحْلا هب

 ؟ِديْنَتلا يف ِةَدِئاَك ُيأَك ٌعْنَت هب لّصَح دق ٍريكذت َلُك اَذَه ىَلَعَك :َلبِق ْنِإق

 هللا رَبْخَأ نَمَك َكِلَدَو ءوب ْرَمْوُي ْمَل اَم َوُهَو اًلْصأ ْعَقْنَي ْمَل اَم ُهْنِم لب :َليِق

 ال نمو ىركذلاب عفتني نم «سانلا عيمج ةوعدو «غيلبتلا بوجوب ةحيرص ىرخألا تايآلاف )١(

 .لبقتيو عفتني نمل نوكي امنإ «دارطتسالاو ليصفتلا هيف يذلا «ماتلا ريكذتلا نأ 0 4
 اوناك نإف ءمهدنع ملكتي نم لاح يف رظني ْنأ ةيعادلاو مللعيل يغبني يذلاف ؛اذه ىلعو

 لصي ال نكلو «مهميلعتو مهداشرإو مهريكذت نم راثكإلا يغبنيف ءريكذتلاب نوحرفي نينمؤم
 مدعو راصتخاب .مهيلع ةجحلا هب موقت ام ىلع رصتقيلف كلذ ريغ اوناك اذإو «مهلالمإ ىلإ

 .راثكإو ةلاطإ
 ءَلَرْنَأ اَمِب مُهَرّكَذ اوُنَمآ اَذِإ مُهَق ءَنيِعِفَتمْلا َنيِنِمْؤُمْلا هب ٌصْخَي ٌعِفاَنلا مالا اَذَه اًَذَهَو :خيشلا لاق
 فالخب كِل لب َلرت ام مركب ُهيِناَعَمِب مودي هب مهر نآْرَقْلا نِم م ٌءْيَش َلِزْنَأ اَمّلُكَو

 امك نكتب هل ِءاَْؤَم َنِإَك 4 :رثدملا] 4 بِ ءرعم َوَركْدَتلا نع مَ انج : ْمِهِِف َلاَق َنيِذْلا
 . .َنوُعَمْسَي ال ِةَرِكْذَتلا نع َنوْضِرْعُم مْهَو ِمِهْيَلَع ْتَماَق دق ُةَجَحْلا ِتَناَك اّذِإ َنيِِمْؤُمْلا ُرُكَذي

 (15/1-154) .ها



 هنآك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت #ْ

 َتاَذ اك َلِصِيَس» :ُهَّلْوَف هللا َلَرْنَأ ْنَأ َدْعَب ُهَّنِإَف ءبَهَل يبأك ُنِمْؤُي ال ُهَّنَأ 4-5 00 لي 54 95 < هد ع 22 عه م

 .ُهْنَع ُضَرْعُي لي ٍريِكْذَتِب ٌصْخُي ال ُهْنِإَف 1" :دسلا] 409 بَل

 2 :َلاَق اَمُك ُّهْنَع ٌضَرْمُي ُهَّنَِف هِلوَقِل ْعِمَتْسَي ْملَو ِهْيَلِإ غضُي ْمَل نَم ُلُك َكِلَذَكَو

 عفن وذل َّنَِ رْكَدَو» :َلاَق َّمُث [04 :تايراذلا] <69 رولمي تأ آَمَه َمُهَنَع ٌلون» مل د جسم هب .عَوم مد 2 5 2 ماا م 4 هةر سوم ةسسو كر

 ءمُهْيَلَع ُةبْحْلا ِتَماَقَك َةَلاَسّرلا اَمْوَق ّعْلَب اذ َوُهَق ء[دد :تايراذلا7 46 َسينيْؤمْل
 . اًدَحَأ ُمَقْنَت ال ٍذِيئيِح ىَرْكدلا َّنِإَف ْمُهْنَع ٌضَرعَأ هِماَلَك عاَمَس نم اوُعَتتْما مث 00 وع يك ىلع يار و دا“ ١ واو ان تعط وك -- را 2ع 3

 ْرَّرَكُي ال ُهّنِإَف يِدَتْهَي ال ُهّنَأَو ِهْيَلَع ْتَماَق َةَّجْحْلا َّنأ َرَهظَأ نَم َكِلَذَكَو

 2 مو واي يبث س 5 6 _ 72 .سصمول؟ا راو ؟ 2# سس ور يل كة

 غيلبتلا ريغ دب مهّصْخَي اًريكذت ىَركذلاب َنيِعِفَتْنملا ركذي نأ اًرومأَم نوكيف

 [154--53 .ُةَجحْلا هب ُموَُت يذلا ُماَعْلا

 4( فركلا ردك ّلْصي ىّلا () َقْنَخلا (مَيجَِوَ» :ىلاعت ُهُْلْوَق ؟؟هدهز
 :نْيتَفِئاَط ىَلَع ُدّرلا اًهيِف ٠١ ١7[ :ىلعألا]

 َنوُدَّلَحُي ٍديِحْوَّتلا َلْهأ َّنِإ :َنوُنوُمَي َنيِذّلا ِةَلِزَتْعُمْلاَو ٍجِراَوكْلا ىَلَع أ

 . ْمِهْيَلَع ٌةَجَح ُهَيآلا ِهِذَهَو ءاَهِبِف
 و م وع وعمر

 نِم َراّنلا ُلْخْدَي ال ُهّنأ ٍةَِجْرُمْلا ٍةاَلُغ نِم ُهْنَع يِكُح نَم ىَلَعَو - ب

 م رم حس

 ٌريِبَك ِهيِف ىَقْبَي ال [17 :ليللا] 4( ىقنألا اَيَنَجْيَسَو# :اًهَدْعَب ُهَلْوَف َّنِكَل
 . اَهَرْيَغ َلُحْدَي ْنأ راج َراّثلا َكْلَي َبْنُج اذ ُهَنِإَك ءِدْعَ

 .ٍدولُخ َيْلَص اَهَتْوَلْصَي ال :اولاَق َنيِرَحآ ُباَوَجَو 1ع 072 سمو م 0 2 701 مم
- 



 دضلا# 3 يمدح ريسفللا

 ُدوُلُخْلاَو اَهيِف ُتْكُمْلا َوُهَو ءُنَّلْظُمْلا ْىْلَّصلا َرُه اَنُه َيْلَّصلا نأ ُةُقيِقْحَتَو

 . اًمِئاَد مِهْيلِإ ُباَذَعْلا ُلِصَي ِهْجَو ىَلَع

 ْقْلْظُمْلا ْنْلَّصلا َوُه َسْيَل يْلَّصلا نم َعْوَن ُهنإَك َجَرَحَو َلَحَد نم ام
 لُكأَت ال اَهّنَأ َتَبَت دق ُهَنِإَك ُهَلُك ُهْلُكَأَت ْمَل ُراَنلاَو ءاَهيِف َتاَم دق َناَك اَذإ اَمّيِس ال را ل وهلم ويتع ودوم و

 /١197[ 773 . ُمَلْعَأ ُهللاَو ٍدوُجسلا َعِضاَوَم

 ههه

 ةيشاغلا ةروس
 ليغ © َةَمِيَح ِذيَمْوي هرجو 2 ةَيِيعْلا ُتيِدَح َكَتَأ ل له :ُهَّلْوَق /؟هدد] 7 8# 08 ما سوم 2 2

 :ناَلْوَق اَهيِف [0 - ١ :ةيشاغلا) 4©) َمَيا نبع ْنِب قش ©) ًةَبِلَح انت لص © دبل

 َمْوَي ىَلْصَت هَ د -ةيفات ةلِماَع ةعشاخ اًينُدلا يِف هوجو : هَئْعَمْلا نأ :اًمُهُدَحَأ

 :ةياج اذان ةقاقلا

 :ْيأ ؛ْعَشْحَت ِةَماَيِقْلا َمْوَي اَهّنَأ :ىَتْعَمْلا َّنأ :يِناّنلا ُلْوَقْلاو
 و م هيد هع
 . بصسو

 و اذه 07

 ©"”ووجؤل ُّقَحْلا َوُه اَذَه :تلق

 َمْوَي ٌهوُجُو :ئأ ؛هيِلَي اَمب "”ُفْرَّظلا ْقّلَعَتَي :ِريِدْفَتلا اَذَه ىَلَع ُهَّنَأ :اًهُدَحَأ

 . ٌةيِلاَص ٌةَبِصاَن ةَلِماَع ٌةَعِشاَح ِةَيِشاَعْلا
 هس 2 27 تم ع َ 2 2 00
 ةعشح # :ُهْلْوَق نكس ١ 6 نا صتو# :ِهِلْؤَقِب الإ ُقَْلَعَتَي ال : لوألا ىَلَعَو

 0 ٍفوُصْوَملاَو فصلا َنَْ 1 0 ًَ 8 - < وه ماك ع ع هضاب 2 2 ١

 ِهِمظَن ىَلَع مالكا ٌراَرْقِ را ؛لضألا تالا ىَلَع ُريِخأَتلاَو ميا

 2 .هبيترت ر رييْغَت ال هبين

 (008/؟5) .ها.بْيَر الب نْيَلْوَقْلا نِم ُباَوَّصلا َوُه اَذَهَو :رخآ عضوم يف خيشلا لاق )١(



 ْهْنَآر مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت سس أ

 3 رم يو ٠ نو طاع 3 هع 25 يي ةعارإو 2 3 ا ا
 ؛روجَي الف سبللا ْعَم امأ ءةنيرقلا َْعَم ريخاتلاو ميدقتلا هيف زوجي امنإ مث

 5 م2 كمي 2# م ميرعا ع هر عمك و ولم 2 1س عا مول عك

 اَذَه لْثِب ٍريِخَأَتلاَو ميِدْقَتلا ُةَداَرِإَف ءَكِلَذ فال ىَلَع ُلْدَت ُةَئيِرَقْلا لب ؛ِريِخَأَنلاَو ا 000 0 م ل هر ثم مس 5 7 كلم
 و 8 و 7 5 03 5 200 نإ 8 8 0 0 2 0

 .1قفاطي ال امل تلك هويتي بطاشقلا ماو ::ناجلا فال كاطشتلا
 5-4 .٠ -_-- 4 5 ا 5١ 5-5 2 2 و َء 1 ع

 ةزوسلا ىف ءاَدَعسْلا هوَجَوَو ِءاَِقْشَأْلا هوجو ركد دق هللا نأ : يناثلا هجّولا

 2ج ك2 تع 1 مج كم م م حسك فر 2 سس عرعر . ر] 05 < ه ل 0 2 1
 49 رتيِلاع ولج ىف كالا ةيضار اهيعسل 0 ةمعات ليموي هوجو # :كلذ دعب لاّقف

 ذإ ؛اًيْنَذلا يِف ال ٍةَماَيِقْلا َمْوَي ٍةَمْعْنلاِب اَهَمَصَو اَمْنِإ هنأ ٌموُلْعَمَو ٠١[ 4 :ةيشاغلا] 5: 00 موسم سم6 سه م م 31 10 8
 ءاَمُهْفاَلِتْخا اَل ءنْيَمْسِقْلا ٌرظاَتَتَو مالكا ُهُباَسَت ٌبِجاَوْلاَف ءحْدَمِب َسِيَل اَذَه 1 0 هم 5 2 عود 15 5 2 أ سوك مهم
 ماه 117111 .َرغآْلا يف اَهلاَكب مُهُموُجُي ْتَنِصُر يضل ُنوُكيت ِيكِحَ 2 2 9 2 راو دف فرع 4

 انثي اثي

 سمشلا ةروس

 اهلج نإ راَنأَو (©) اهئ اد ٍرمملَو ©) اَهَنمَو نيئَشاَو» :ىَلاَعَت هلْؤق 737-:]
 4©) اَهّلَبِ» يف ِثيِنَأَتلا ٌريِمَض [: ١- :سمشلا] 469 اَهنَْدَي اذإ ليَ, ©
 ىّلَجُي َراَهّنلا َّنأ يِضَئْقَيَف ءُسْمَّسلا اّلِإ ِْيَلَع ُدوُعَي اَم ْمّدَقَتَي ْمَل 4©) اَهنَئْدَبِطو
 ٌةَيِطْعّتلا ُناَّيَّسَمْلاو ءُراَهْظِإْلاَو ْفْشَكْلا ٌةَيِلْجَّتلاو ءاَماَسْعَي َلْيْللا َّنأَو ءَسْمَّسلا
 ٍناَمَّرلا ىَلِإ فيِضَأ اَذِإ ُلْعِفْلاَو ءْناَمَّزلا اَهْرَط َراَمّتلاَو َلْيَللا َّنأ ٌموُلْعَمَو ءُسللاَو 0 2 2 0000 20 26و24 موس ا د همس 5 -
 ؛َكِلَذ ُوْحَتَو ّضْرَأْلا ُتِبْنُي وأ ءُدَرَبُي وأ ءُدِرْبُي ُمْيْلا اَذَه وأ ُناَمّرلا اَذَه :َليِقَ

 2 ىلا 52 31 هما( < 502 -- 0 شل < 02 2-0 0
 سنو ٌديِدَشَو ٌبيِصَع هنأب ُناَمَّرلا ٌفَضوُي امك «هيف نوكي كلذ نأ :ٌدوصْفَمْلاَف

 .هيف ام ُفْضَو ُداَرُمْلاَو «ٌةوُرْكَمَو ٌبْيَطَو ٌراَحَو ٌدِراَبَ
 .هبَسَحِب ٍءْيَش لك «وب ُقيِلَي ام ٍبَسَحِب وه اًفوُصْوَمَو اُلِعاَف ِءْيَّشلا َنْوُكَف 7 7 ء 22 و م 0 ا

- 
 ضْرَألاَو ءاَماَّيِإ هللا ِءاَبِبَو ِءاَمَّسلاَو :ٌريِدَقَتلاَو ءةّيرَدضَم (اَم» نإ :ليِق هم 0 ساد سم نك ويس نيد همت ب ماع 000 .

 عيمج يف ةدعاقلا هذه بحصتسي ْنأ ملسملا ىلع بجاولاو «قحلاو باوصلا ةياغ يف مالك )١(

 .اهريغو ةيعرشلا صوصنلا



 ا 8 ريسفتلا

 ََلْمْجْلا يِف ٍلِعاَمْلا ٍرْكْذ نم نب ال ءاَماّيِإ هللا ٍةَيِوْسَتَو ِسْفَنَو ءاَماَيِإ هللا ٍوْحطَو م وص

 . ؛اهِئاَنِبَو » :ُلاَقِيَف ظَقَف ٍلْعِفْلا ىلإ اًفاَضُم اَنُه انه ةةضملا ردع ن أ ُحَلْصَي ال

 .اًهاَحَط يِذَلَاَو ءاَماَنَب يِذَّلا :ٌُريِدْقَتلاَو ءُةَلوُصْوَم اَهّنأ :يِناّنلا ُلْوَقْلاَو

 ا َم ٍتاَفِصِلَو مَلْعُي ا اَمِل ُحْلْصَي ُلاَمْجِإَو ٌموُمُع اَهبِف امو
 © نت بأ آم َتوُدينَع ٌرْينَأ آلو ©) َنوُدِبَس ام ُدبَعَأ آلا :ىلاَعَتٍهِلْوَقَك

 .[* :ءاسنلا] وآَسّيلا نم كل باَط اَم أكتأف# ِهِلْوَقَو [" 27 :نورفاكلا]

 ءاَضْيَأ ىَنْعَمْلا يِف ُلَمْكَأ َوُه ُهَلْصَأَو مالكا ةغاذ ُهْنأ امك ىَنْعَمْلا اَذَهَو

 .لْعِفْلا ِدّرَجْمِ 0 ٍفالخب «هِلْعِفب 000 ُنمَضَتَي ٍلِعاَمْلاِب ّمَسَقْلا نإ

 . اًهِلاَعْفَأَو اَهِراَنآَو ٍراَهَنلاَو ٍلْيَللاَو رَمَهْلاَو شا مْ

 اَهَلِعاَف َركَذَك ءالْعِ اَهَعَم 7 ْمَلَو ءٍِسْفَئلاِبَو ٍضْرَأْلاَو ِءاَمّسلاب َمَسْقأ م
 نأ ْحّلْصَي ْمَلَك :4© اهو انو نتو» <40 هع امج 4 هك انتج :لاق
 َوُه امي اّلإ ُمِسْقُي ال ُهَئاَحْبْس َوُهَو َروُجُمْلاَو ّربْلا ٌلَعْفَت اَهّنأِ ؛ ِسْفنلا لفي مفي

 ميم تح ىََّح ٍسوُفتلا يف ْمُظَمي ٌرِهاَط ُلْعف اَمُهَل َسْيََف ُضْدَأْلاَو ٌءاَمَّسلا اّمَأَو

 .راَهَنلاَو ٍليّللاَو ٍرَمَقْلاَو ِسْمَّشلا نم ٌرَهظَي اَم ام الإ

 اع د يد يم ا ل

 كل يذلا ايلا جت نع ٌديِعَب رمال ٌتِاَكُ اَذَعَو هلا قاس دع تا
4-0 26 

 ةةفرشل 5 فشافتسلا ار هْيَلَع

 «© كي تكا تج ديل د : ىَلاَعَت َلاَق لاما
 هللا ٍةَعاطب ُهَسْفَن ىّكَز نَم َحلْفأ دق اَمُهُرْيَغَو ةَئيَيَع ٌُنْباَو ةداتق َلاَق ١5[ :ىلعألا]

 .ٍلاَمْعَأْلا حِلاَصَو

 .لقاعلا ريغ ىلعو لقاعلا ئلع لخدت «ام» َّنأ :ينعي )١(



 و مالسإلا خيش لئاسرو قواتق بيرقت عم

 هين قاع دقو ةناناغاكك فن تخلفا هت : ُجاَجّرلاَو ُءاََمْلا َلاََو

 َداَرُم َوُه َسْيَلَو «ٌعِطَقْنُم َوُهَو ٍساّبَع ِس نع يبلاولا رك َكِلَذَتَو هللا اَهاَكَم
 [ ىَنْعَمَو اَطْنَل اًعظَق ُلَّوَأْلا اَهِب ُداَرْمْلا لب ؛ةيآلا
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 نيتلا ةروس
 ءُمَرَهْلا :َليِق :ن : نيعلا ] 409 َِفَح ٌلََسْأظ :ِهِلْوَق ىِف

 دررصا 0 هْيَلَع ْتَّلَد يِذَلا َوُه اَّذَهَو يل :َليِقَو

 00 لإ | َنِفاَم ٍلَفْسَأ ين
 اًضِيَأ َوُهَو ءِلَْقْلا اَذَه يلع ٌعِطَقْنُم َءاَنْعَيْس 7 0 1 كا م

 7 ٍدَحَأ لكل َراَجَل اذه ٌَراَج وّلَو 0 ىف درك 1 قوت رن كم

 عْوَن ضْعَب َنوُنِمْؤُمْلاَو ؛لوْلا ضب هلي ينال وكي ال ال ُمِطَقْنُمْلاَك : اًضْيَأَو

 ِن

وُكيرلاَو ٍنيّتلاِب ٍةَميِظَْ ماَسْقأب َكِلَذ ىَلَع مسن هباخ ل :اًضْيأَ
 ولو ٍن

ا َيِهَو «ِنيِمَأْلا ِدَلَبْلا اذهو نيني
 اًَهْنِم ًءاَج يتّلا ُم ٌعِضاَوَمْل

 9 لاو 1

 ل

 ال ما اَسْمإْلا اَذَهَو «َنيِرِذْنَمَو ٌنيِرْشَيُم َلَسّرلا ءاَلُؤَم اهب هلل هللا َّلَسْرَأَو «ىَسوُمَو

 نم ىنئتسملا جارخإ :يأ ؛اهلبق ام مكح نم ءاتثتسالا ةادأ دعب ام مسا جارخإ وه :ءانثتسالا )١(
 . هنم ىنثتسملا مكح

 .غرفملا ءانثتسالاو ءماتلا ءانثتسالا :نيمسق ىلإ مسقنيو

 :ىلإ مسقيو «ةلمجلا يف اًروكذم هنم ىنثتسملا هيف نوكي يذلا ءانثتسالا وه :ماتلا ءانثتسالا ١

 .هنم ىنثتسملا سنج نم ىنثتسملا هيف نوكي يذلا وهو :لصتملا ماتلا

 .اًديز الإ ذيمالتلا ماق :لاثم

 هلوق :هلاثم ءهنم ىنثتسملا سنج نم سيل ىنثتسملا هيف نوكي يذلا وه :عطقنملا ماتلا - ب

 سيل :سيلبإو 7١, 7١[« :رجحلا] «سينإ لإ © َنوعْم مهلك ُدكيلمْلا دبس : ىلاعت

 . (ماهفتسا «يهن) يفنم هبش وأ اًيفنم اًصقان ءانثتسالا هيف نوكيو :غرفملا ءانثتسالا - ؟



 مي عمو ليل |. - كك ]كا كك ريسفتلا

 وُث يتلا ِةَِئاَعْلا ٍروُمَأْلا ىَلَع لب ؛ِدَحأ ّلُك ُهُفِرْعَي يذلا مّرَهْلا ِدَّرَجُم ىَلَع ُنوُكَي
 يملا 0 َماَسْقإ َّنِإَف ءماَسْقَألاِ

 وه

 ص

 َناَك ِهِلْجَأِل َمظَع اَذِإ ٍناَسْنِإْلا َعِضْوَم َنِإَق هو ٌميِظْعَت ْمهنَحِم عِضاَوَمِ 2

 كلذ وخلو ٌرَدَملاَو ِسِلجَمْلا ىَلِإ : ٍِتاَبَئاَكُمْلا يف ُلاَقُي اَذَهِلَو « ميظّْتلا ٌقَحَأ ده

 .يِلاَعْلاَو يِماَّسلا

 :َليِق .ٍناَلْوَق 17 :نيتلا] ؟َكبّذكي : ِهِلْوَق يِفَو

 .ٍناَسْنِإْلِل ٌباَطِخ ٌوُه

 .رَهظَأ اَذَهَو ٍلوُسّرِل ٌباَطِخ ُهّنَأ : يالا

 َوُه اَذَه اًيِذاَك كّنَعَجَي : يأ :نيعلا] 4( نيلي دب َكبركْيِ> :ُهل

 بذكْلا ىلإ ُهَبَسُت :ئأ ؛ُهَرْيَغ َبِْذَه َلاَمْعَتْسا َّنِإَك ءِبَرَعْلا ٍةَمُل نم كف 5

 ْ .©0ةوُهْشَم فاك ُهلَعَجو

 ءْمِهِنْكاَمْأِب َمَسْقأ َن َنيِذَّلا لْسرلا ِءال اَلُؤَم هب ثعب ٌثعُب اَم َناّيَب ٌةَروُسلا تَنعْضَتَق

 . اًناَّذَك ل اَمُق : َنيِرَخَآ ٌةَراَبِعَو

 لب هابَّذَكُم كّلَعَج :يأ ٍ؛كَبَّذَك» :َلوُقَي ْنأ ِبَرَعْلا ِةَنَ يف فورم ُرْيَغو
 .؛اًباَذك كّلَعَج» :«كّيَّذك

 .ٍلّرَأْلا ِلْوَقْلا ىَلَع ِةّييَرعْلا ُءاَمْلُع َناَك اَّذَهِلَو

 وأ ُهَراَحلا يِذَّلا َوُهَو ءاَمْهْرْيَعَو ُشَمَحَأْلاَو ُءاَدَمْلا ُهَلاَق اَم :ُباَوصلاَو

 نبا ِجَرَمْلا وُ 1 ُهَرَكَذ َكِلَّذَكَو ءءاملعلا نم ُهَرْيْغَو يربطلا ٍريِرَج نب ُدَّمَحُم ٍرَفْغَج

 9 ِلَقَي نَمَف ؛ينشملاَو للي يبْنلل ب باع ُهنِإ :اقث ِءاّرْفْلا نع ْيِزَجلا

 ُهَلاَق ءاَنْفَصَو ام ىَلَع َناَسْنإْلا اَنْفَلَح نأ ُهَل َنّيبت اَم َْعَب ٍباَنِعْلاَو ٍباَوْلاِب كييِذُكت

 .نايبلا اذه دعب بذكلا ىلإ كبسني نأ ٍدحأل قحي الف :ىنعملاو )١(



 00 مالسإلا خيش لئاسوو قواتف بيرقت سا ا

 (ْنَمَف» ْلْقَي ْمَلَو ءِصاَخْشأْلِل ٌفْضَو 57 :نيتلا] 4امت» :ُهْلُوَق اَذَه ىَلَعَو

 ةوضفملا رهو هل َنوُد ٌتاَمّصلا هب ذي“ (ام» 0

 :ُلاَقُي اَمَك امك ءوِمْلظَو ِهِلْهَجِل ِهِرْدَقِل ٌريِغْضَت : 1 هاش قت اذه نإ 0

001 

 َضَرَع ال ذإ ٌةَدوُصُفَمْلا ّيِهَو ِهِيفِص زيهم ِهِتَفِص ىَلَع ُلدَت اًهَنِإَف ا

 ةيذلا نم هنا ؟نيّدلاب دقي كن ٍلِجاَج ُيَأَو ٍفْئِص أها

 .«َنيِلْفاَس ٍلَئْسُأ 0 نودري

 نيب ُمِكاَحْلا ُهنَأ ىَلَع ُلدَي [ه :نينن) 4©) يبكتلل كم هَمأ َسْيل» :َُلْوَقَو
 . ىَلاَعَتَو ُهَ ُهَتاَحْبْس ُهَل ُهَل َكِلَذ يف ُرْمَأْلاَو وب ِنِمْؤُمْلاَو ٍنيّدلاِ ِبّذَكُمْلا

 140١[

 تن اني از

 قلعلا ةروس

 ١ :قلعلا] «َكْيَر نأ أرأ# :نآْرُقْلا نِم َل ٍزْئَأ اَم م َلَو

 0 ءِرِباَج نع َكِلَّذ َيِوُر ١[ :رئدملا7 409 دنا اياك :َليِق دَقَو

 اين ٌراَص َكِيَذِبَو قَلاَسّرلا عيِلَْتب ال و ٍةءاَرِقْلاِب ٌرْمأ 3 ا1> :ُهلوَق َّنِإَف .حَص

 ا 5 َكِلَذِبَو ٍراَدْنِإْلاِ ٌرْمَأ ١[ :رثدمل اذ +0 ذلك ة» : هلْوَقَو

 ١١6[ _ ؟5ه:/١1]

 ٌباَطِخ َوُهَك ءاَلّرَأ للي َيِئلِل اًباطِخ َناَك نَِو «أثأ» :ىلاعت ُهَّلْوَت /357:5]
 .دحأ لكُل

 لإ انو آَبِم ِلَس ىف تك نط :ىَلاَعَت هلْؤَم نأ ُنّيِبُي اَذَهِبَو

 .ُهرْيَغ ُكَواَنَتَي [44 :سوي] كِل نم ا نوري
 نأ

 اذَه لب ؛باطِخلاب اَداَرُمَو اًبطاَحُم وه نوكي نأ ْعَنْمَي ال اذه نأ كش الَو م 2 ع سرا مس 2 خل هسا ولك 042 043 0 0



 تح ريسفتلا

 يِف َسْيَل ِهّنَأِلَو ُهْلَواَنَتَي ْمَل ّباطْخْلا َّنِإ :َلاَقُي ْنَأ ُروُجَي الق ءِظْفّللا ٌحيِرَص

 ُبِحوُي ال اَذَمَو ءَّكَش ُهَدْنِع َناَك ْنِإ هب تأ ل اعلم لاول َرأ هلأ باطخلا
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 .ٌكَش ُهَدْنِع نوُكَي نأ

 هنا تيتا لوا ل ؛ٍبِجاَو 0و ةلقنلا ىيل هلآ نع لزَك ةيآلانووعو

 َقِلاَحْلا فِرْعَت ىّنَح َلِدَتْساَو ْرظْن :ليبولا“ . تيت هنتي ا داو> هلك هين ىلع

 لبق هي ِةَيآلا ِهِذَهِب َنيِبِطاَحُم ٌنوُعْلَتَمْلا ناَكَف رولا ِهْذَه ََلَب اَم لَو وه َكِلَّذَكَو

4 > * 

 مال 377/15 .ٍلاَلُدِتْسإِلاَو ِرظّنلاب اًهيف اوُرَمْؤُي ْملَو ءٍيْيَش لك

 :َلاَق ول ام ٍفاَلْخب ُهَدْحَو مركألا 1 ُهَّنَأ ىَلَع َّلَدَف 1+ :قدعلا7 4( ٌهَهَأل َكيوِ» اَهَل ٍفيِرْعّتلاَو ٍليِضْمَّتلا ٍةَعيِصِب ُمَرْكأْلا ُهَنأ ُهَئاَحْبُس َرَبخأ 735.6 ]
 وم

 . رْصَحْلا ىَلَع لدي ا هنإف (ُمَرْكَأ كّنَرو»

 لب 'اَذَك نِم ُمَرْكأْلا» لَفِي ْمَلَو ءِرْضَحْلا ىَلَع لأ © ُأْلاَ> :ُهَلوَكَو

 مرَكْلا ٍةَياَعِب ٌفِصَنُم ُهَّنَأ ىَلَع لد دّيَقُم َرْيَغ اَقَلظُم ُمَرْكَأْلا ُهّن ل ولا

 40/1 هيف ّصْقَن او ُهَقْوَف َءْيَش ال ينل

 ٍةكِئاَلَمْلا ٌميِلْعَت هيف ُلُحْدَي [؛ :قلعلا 4©) قلب مط :ىلاعت ُهَلْوَت 331 ]
 .ِةلَرَتمْلا ٍبْكْلا بنك ٌميِلْعَت هيف ُلُخْدَيَو َنيِِتاَكْلا

5 
 َبَتَك َوُه لب ؛ِنآَرُقْلاَو ٍةاَرْوَّتلاَك ُهَلَرْنَأ يِذَّلا ُهُماَلَك َبتْكُي ْنأ أ ِملَقلاب َمَلَعَ 8-1

 هوسومل ةاَروْلا

 اًكِراَخ اًرِجْعُم هب ىنأ اَم ٍنْوَك ْماَمَت نِم َوُه ايم اًيبَت ناك ٍدّمَحُم ُنْوَكَو
 اًبو» :ىَلاَعَت َلاَ امك ؛ميِلَْت ّلُك نِم ْمَظْعَأ ُهَميِلْعَت َّنَأ ِناَيَب ماَمَت نِمَو َِداَعْلِ

 دع - خو 27 5 0 2 م

 «(©) نولينملا بئر اذإ ٌكلِيِسَيِ هَطْع الو بنك ني لق نم ْاولَتُك َتْك
 ور# 2 يجن 2 عم وعرعو كه مس رعراردرو ععقونج <

 هللا همْلَعَو ةتوسكَي اَم ساّنلا َمَّلَع َوُهَو ُهْريَغ ُهَبتك اَم ْمّلَحُي ُهرْيَكف ؟[58 :توبكتعلا]

 هللا هاو أ امن كلَ



 ُهْنَدَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 5
 1 قرف

 هْيَلَع ُردْقَي ال ُهّنِإَك ؛ هيون ىَلَع ٌناَمْرُبَو ديآ َوُه ِهْيَلَع َلِرْنَأ يِذَّلا ُماََكْلا اَّذَهَو
 ["55/11] ©04او ٌسْنِإْلا

© 

 ةنيبلا ةروس

 «نْيَمُم نيرتمْلاَو تكلا لأ ني اورَدك َنِدْلا كي رل» : ىلاعت ُه
00 

 اَل ُهَنْوَوْهَي اَم َنوُلَعْفَي ءْمِهِسْمْنَأ ٍراَيِيْخاِب َنيُكوُرْتَم اوُوُكَي مَ 0 ؟[١ :ةنيبلا]

 لب ؛(َنيِكوُكْفَم» ُلُقَي ْمَل َوُهَو فيلع ركع ال كئمَل ١ َّنَأ امك « ْمِهْيْلَع َرْجَح ء َرَجَح

 . نهلففل ين هَ ؛ُنَسْحَأ اَذَهَو ."”«نيكشم# :َلاَق

 َلَسْرُت الو َنْوَهْنُي اَلَو َنوُرَمْؤُي ا َنيِكوُرْتَم اوُنوُكَي ْمَل مُهّنَأ :ُدوُصْفَمْلاَو
 ا لا ؛ٌلُسُر مهبل

 مهِنَلإ َتَعْنَي ىَّتَع كدي ال ٠ ْمُهُكرْتي اَلَو 0 هللا َّنأ :ىَنْعَمْلاَو

 َرَمْؤي ل م 85 :ةمايقلا] 4«( كش ىَُس دري نأ نَا ُبَسحْأ» :ِهِلْوَقَك اَذَعَو ا 0

 َرَمْؤُي هر ا ل ا ا
 . ىَهْنبَو

 رشح نأ اًحَنَص ٌرْكِزل ع ثرَصَقأ» :ىَلاَعَت هلْؤَق َكِلَذ نِم ٌبيِرَكَو

 ْمُكِفاَرْسِإ لخأل :ْيأ ؛ِراَكْنإ ُماَهْفِيْسا اَذَهَو «[0 :فرحزلا] «(©) تنيؤرَسُم اّمَرَ

 . ٍلْسْرلا ٍلاَسْرإ نَع ُضِرْعَْو ٍركذلا َلاَرْنِإ ُكرَ

 الو أرقي ال وهف كلذ عمو «هلثم ةروسب اوتأي نأ اوعيطتسي ملف ةبطاق برعلا هب ىدحت دقو )١(

 .قولخم دنع نم الو هدنع نم .سيل هب . مهاذخت يذلا نأ ىلع نيهاربلا مظعأ اذعَي «بتكي

 صلح اَذإ ِْيلَع ُرهفيَو - ةرايخا : : يِنْعَي - ناَسْنِإْلا هب ُمَرْلُي اَميِف ٌلَمْعَتْسُم ظْنّللا اَذَه 00 )00

 ىّبَح اًناَلُك ُكْفَي اَم ٌناَلُف :ُلاَقُيَو .راّخما ريع ِْيَلَع يلؤمسَيَو هرفي نّمَع هلق : :ُهكَفَك - .
 (444/1) .اَذَكَو 0

 ىلع اهانعم يف نورسفملا فلتخا دقو «لاوقألا حصأ.وه :لاقو خيشلا هحجر يذلا وه اذه ()
 .ها.لاوقأ

 .ةيآلا | نم رهاظلا وه خيشلا ريسفت نأ ىفخي الو



 1 1 ل

 اوُنوُكَي ْمَل مُهّنَأ َرُهَو ءِرَخآلا ىَنَْمْلا َكِلَذ َدْعَب ُنَمَضَتَت ةيآلا َّنِإ :َلِبِق اَذإَو

 ٍةفِرْعَم ىَلِإ مُهَل َقيِرَط ال ذإ ُدْيَبْلا مُهّييأت ىَّلَح اوُِْؤُيَو َّنَحْلا اوُفِرْعَيو اوُدََْيِ
 اوُمَرَع نَِو َنيِظِمّتُم َنيِهَتْنُم اوُنوُكَي ْمَل وأ ءاَضْيأ هللا ّنِم يِتأَي ٍلوُسَرب الإ ّقَحْلا

 .َكاَذ ضِقاَنُي ال ىَنْعَمْلا اَذَهَق

 ٍةَمرْعَمِل َنيِكِراَت ٍباَتِكْلا ُلْهَأَو َنوُكِرْشُمْلا ٍنُكي ْمَل :َلاَك نم ٍلْوَق ٍفاَلْخِب
 مُهنءاَج ىَّنَح هب ٍناَميإْلا ىَلَع َنيِقِفَتُم لَب ؛وبف َنيِقرَمَتم اوُنوُكي ْمَلَو وِرْكَِِو ٍدَّحُم
 عه . اًعظَق ٍداَرُم ُرْيَغ اَذَه َّنِإَف :اوُهَرفَتَو هب َناَميِإْلا اوُكَرتم ُهَييلا
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 رثاكتلا ةروس

 :[؟ :رئاكتلا] © َرِباَقَمْلا مرر ٌفح» :اًهيِف َليِق : رْئاَكّتلا روس ةحدل

 [؛ ,* :رئاكعلا] 40 َنوُملََت ىَوَس الك مث ©) َنوُمَلَعَت َفْوَس الع :َلاَق َّمُث

 ىَلِإ ٌةَراَشِإ اَذَهَف 60 :رئاكتلا] 46 نبقيلا َمْلِع َنوُمَلَمت ول الك :َلاَق مَن

 ْمُتْمِلَعَلَو ءِفْصَوْلا َّقْوَم ُرْمأْلا َناَكَل :يأ ؛ٌفوُذَحَم ُرْبَحْلاَو ءِلاَحْلا ين ْمِهِمْلِع

 ةَلْمَعْلا نم َعَقَو اَمّنِإ ِرْئاَكّتلاِب َءاَهَتْلاِلا َّنَِف ءْمُكاَهْلَأ مَع ْمُكاَهْلَأَلَو ءاّميِظَع اًرْمَ

 ُهَنِإَف ءاَميِخْفَتَو ُهَّل اًميِظْعَت ؛ِنآْرُقْلا يِف ٌريِثك (ْوَل) ٍباَوَج ف .نيقيلا مَدَعَو

 ََهِلَو ءِنياَعُمْلاَك َسِيَل ُربْخُمْلا ذإ ءِظْفَل امسي َرَّوَصَعُي وأ فَصوُي ْنَأ نم مَع
 يذلا ِبُحْلا َقؤَك يه يلا ءِنيِقَلا ُنيَع يِم يتلا ةَيُرلا ىلع مَسقلاب َكِلد عبث
 «© نقلا نع ابرك ّرث © يسلك كَْرَلِ» :َلاَنَك ءنيِقَيْلا ُمْلِع َوُه
 (ْوَل) ٍباَوَج ٍنْوَك َّعَم هِلّيْفَتْسُم ٍفوُذَْحَم مَسَق ُباَوَج ُماَلَكْلا اَذَهو [“ 05 :رثاكتلا]
 00 الاي ءِنْيَلْوَمْلا ٍدَحَأ يف َمّدَقَت اَمُك اًكوُذَحَم



 ذا مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت لا

 ا 17ج ع4:

 نورتل نيِقّيْلا َّمْلِع َنوُمَلْعَت ول ِهللاَو :ىَنْعَمْلا ُنوُكَي ِلْوَقْلا اًذَه ىَلَعَو

 وش رُكذَي مل نم َنيِرْسَمُمْلا ني َو هُروُهْسَمْلا َوُه ُلَوَأْلاَو ْمُكِبوُنُقِب َميِحَجْلا
 ّرث» :ُهَلْوَق َّنأ ُقَحْلا ُهّنَأَو ِهِيَّحِم ىَلَع ُلُدَيَو ءْمِهِيِدَقَتُم نَع ُهوُرَئَأ يِذّلا َوُهَو ءعموموج 56 ف

 يف اُلِخاَد ُنوُكَيَف ُهّلْبَق اَم ىَلَع ٌفوطْعَم 18 :رئاكعلا] «َنلتْستَل مث «اَيْوَرَل
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 ؛ لاي َوُه َوُهَو َكِيَّذَك ِهْيَلَع ٌفوُظْعَمْلا َناَكَل ِطْرَّشلاب اَنَّلَعُم ُلَوَأْل 6 وِزيَح

 ايْنَّدلا يِف اَموُمَلْعَي نأ اَقّلَعُم َسْيَل ميِعّنلا نم ةّلأْسَمْلاَو ِنيِقْمْلا ُنْيَع اَهَنَ َدْؤر ّنأِل

 ا

 مالك نِم ُفوُرْعَمْلا َوُه َسْيَل بْلَمْلا ِةَيْؤرِب ة ةقلدظتلا ةيؤثلا ةيِيقَتف اَضَيأَو

 [ه19١--] :ةيرعلا

 ه6

 ةزمهلا ةروس

 ُناّعطلا َوُه ١[ :ةزمهلا7 40 1 ٍلُكِل ٌلير#» :ىلاعت ُهْلْوَق /56.5]

 رملي نك ميمو :َلاَقَو ١١[ :ملقلا] <4© ٍمِبَج ويصي ب ملم ٍزاَمْمظ :َلاَق امك ءُباّيَعْل

 .ةّدِشب ُمُفَّدلا َرْمَهْلا َّنأِل ؛ُدَسَأ :ُرْمَهْلاَو 608 :ةبوتلا «ِتكَدَصلا يف

 . ىتشََو افك نقلا وُ
 ََرَمُهْلا َّنِإَف ََرْمّللاَو َرْمَمْلا ٌرِيْكُي نَم مد اَمَّنِإَو ءِتْيَعْلاَو ٌمّنلاَك ُرْمَللاَو

 . اًريثك َكِلَد ُلَعَْي يَِّلا َوُه َةرَمُللاَو

 ِساّنلا يِف ِنْعّلاي ُهَفَصَو 1" :ةزمهلا] *9©4 ْهدّدَعو الام َعَمج ىِرْلا» :ُهَلْوَقَو

 لَم ]6 بي ال ناو : هِْوَك ُريِظَن اَذَهَو وِديِدَْتَو ٍلاَمْلا عْمَجِبَو ْمُهَل ٍبْيَْلاَو
 يِف ىتَْمْلا يِف اَهُريِظَنَو «ِديِدَحْلا» يِف 114 1 4 ب َنِدْلا © ردك

 0 ل ماسلا وكنا ناكشفلا بقي ةدَعَللا دَمُهْلا َنِإَف ياسا

 ٍرَتْعُم ريَمْدِل عَنَم 09 وبِعتب لَم رام هلْ اَمُهُريِظَن َكَِذَكَو .ٍليِخَبْلا

 . ٍلْحْبْلاَو رْبكْلاِ ُهَمَصَو «[١؟ ١1١ :ملقلا] ©



 نا ريسفتلا
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 'ٌعِضاَوَم سمح ِهْذَهَف [4 :ليللا] <«( ّقْفَتس وْغَتسأو لخم نم نم امو : ُهَّلْوَق َكِلَْذَكَو

 نماثنلا ىلع لمحت قّرشلا نكن نإ و فرذلا تح نع اهنا َكِلْذَو

 . "لحب ىَلَع لمحت املا ُهبَحَمَو ."''ءاَيُحْلاَو ِرْحَملاَو ٍزْمَلاَو مَا ِرْيَغ
 .ْرِمْلَي ْمَلَو ْرِوْهَي ْمَلَف ىَقَناَو ءْلَخْبَي ْمَلَق ىطغأ نَم :َكِلَذ َدِضَو

 ّرْضَي ْمَلَو َعَفَتَق ءْمُه ُْهّرُضَي ْمَل ِمِقَتُمْلاَو ءَساّنلا َعَفَن َيِطْعُمْلا َّنِإَف اًضُيأَو

 فلا مُهَماَس ِهِرْحَمبَو َرْيَخْلا مُهَعَتَم ُهَعَنَم ِهلْخَبِب ِهِلْخْبِ ُهَّنِإَف ٌليِخَبْلا ةوخنلا لاكتملا امَأَد
 مانو مة

 [ه17--] . مُهْعَفْنَي ْمَآَو مُهَّرَضَف

 ءاَمِراَصِتْحا ىَلَع اًهِدِي كئاَوَق ُرّرْغَأَو ٍةَروُس نِم اَهَّلَجَأ اَم : رَْوَكْلا ٌةَروُس ] 293١
 لك نِم ِهِلوُسَر َىِناَش َرَثَب ىَلاَعَتَو ُهَئاَحْبْس ُهّنِإَف ءاَمِرِخآ نِم م ُمَلْعُت اَهاَنْعَم ُةَقيِقَحَو

 ها وَرِخآْلا يِف َكِلَد ُرَسْحَيَك ُهَلاَمَو ُهَلْهآَو ُهَرْكِ ُرثبَيَ ِرْيَح

 حمو هِتِْرْعَمِل ُهَلُهَؤُي اَلَو َرْيَكْلا يِعَي الق ُهَبْلَ ُرْثْبَيَو وِداَعَمِل اًحِلاَص اَهيِف ُدوَرَتي اَلَو
 الق 0 ّنِم ُهرْتبَيَو ٍةَعاَط يِف 0 ل ةلامغأ ردي هِلُسَرِب ٍناَميِإْلاَو

 ُقوُدَي اَلَق َةَحِلاَّصلا ٍلاّمْعَأْلاَو ِبَرُقْلا عيِمَج نيم ُهرثَْيو ءاّنْوَع اَلَو اًرِصاَن ُهَل ُدِجَي

 . اًهْنَع ٌدِراَش ُهُبْلَمَف هرِهاَظِب اَمَرَشاَي نِإَو ٌةَواَلَح اَهَل َّدِجَي اَلَو اًمْعَط اَهَّل

 وأ ُهاَوَع لخأل ُهْدَرَو لكك ُلوُسّرلا هب َءاَج ام ضْعَب أََّش نَم ُءاَرَج اَذَهَو

 ِتاَمَّصلا كودو ِتاَمَّصلا ِتاَيآ ََش نَمَك ؟وريبك و هِريِمَأ 57 هْحْيَش وأ ِهِعوُبتَم

 00 ع8 ع

 ُهيَهْذَم ٌقفاَوُي ام نيل 1 لا ءاَهنم هِلوسَرَو 4 هللا ٍداَرُم ٍرْيَغ ىَلَع اهلواتو

 - م ع

 . هتفئاظ بهدمو
 هت

 .اهتقمي هللا نأو لاعفألا هذه رطخ كاردإب ضرملا اذه جالعو )١(

 .هربتخيل ناسنإلا دنع هللا نم ةعيدو لاملا نأ. كاردإب ضرملا اذه جالعو (؟)

 .باوصلا وه تبثملا لعلو :(ُهَلِمْعَتْسَي) :لصألا يف (
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 ٌلِدَكَسَي نين اَهَعِمَس اذإ هنأ اهل َديَماَركَو اَهَل هيءاَتَش تامالعا ىوقأ نمو

 َكِلَذ نك َرْفَتَو َداَحَو َكِلَّذ نِم ٌرَأَمْشا ٌقَحْلا نِم ِهْيَلَع ْتَلَد اَم ىَلَع ِةَنُّسلا ُلْهَأ اَهِب

 ؟اَذَه نم ْمَظْعَأ ٍلوُسَرِلِل ئَِناَش ّيأَك ءاَمْنَع ِةرْفْنلاَو اََل ٍضْعْبْلا َنِم ِهبْلَق يف اَمِل

 ٌئِناَش ُهَنَأ اَلْؤَلَف َقَّنُسلاَو ِنآَرَقْلا ىَلَع مُهَموُلُعَو ِساّنلا مالك 2 نم اَذَكَو

 ُهَظِفَح ْنَأ َدْعَب َنآْرُقْلا ىَسْنَيِل مُهَضْعَب ما اَم ل ا
2 

 الف ٍلْوَقِب َلِْغَتْشَيَو

 مُهَل اًيِداَعُم ُهَّلُك َرْيَخْلا َلَعَج ْنأِب هللا مُماَراَج ُهوُداَعَو 0 7 00
 وو 000

 هْنِم مُهَرَتَبق
 سس

 ريثكْلا ٍرْيَحْلا َنِم َوُهَو هَرَئْوَكْلا ُةاَطغأ ُهَنَأ َوْهَو ءَكِلَذ ٌدِضِب 4 ؛ يل صحو
 ٌرْصّنلاَو ىَدُهْلا :اًيْنُدلا يِف ٌءاَطغأ اًمِمَق ِةَرِعآْلاَو اًيْنَدلا يِف هللا انآ يِذَلا

 ال ُتْيَحِب هُّبُحَو ِرْكِذب ِهبَلَك م مْعتَو ٍْدَّصلا 3 ِسْفَتلاَو ِنْيَعْلا َةرقَو ٌكيِيأَتلاَو

 ىوُجْحَمْلا ماَقَمْلاَو َةلِسَوْلا :ةَرِخآْلا يِف ُاَطْعَأَو هَل ايْنّدلا يف ٌميِعَن ُهَميِعَن ُهِبْشُي

 ٍدْمَحْلا َءاَوِل ٍةَرِخآْلا يِف ُهاَطْعَأَو هَدّنَجْلا ُباَب ِِيَمَأِلَو ُهَل ُحَتْفُي نَم َلّوَأ ُهَلَعَجَو

 مُهّلُك َنيِنِمْؤُمْلا َلَعَجَو كلذ ٍرْيَغ ىَلِإ هِةَماَيِقْلا ِفِقْوَم يِف َميِظَعْلا َضْوَحْلاَو
 .هب َءاَج ام اَنْشَيَو ُهؤَنْشَي يِذَّلا ٍرثْبَأْلا ٍلاَح ُدِض اَذَهَو ءْمُهَل ٌبأ َوْهَو ُهاَلؤأ

 ٌعوُطْقَمْلا ُرَتْبَأْلاَو ءكُضِفبُم :ْيأ ؛[# :رثوكلا] كلام كدإ» :ُهلْوَقَو
 ُلَمَع اَكَو ٌرْيَخ ُهْنَع ُدَلَوَتَي الق ءٌحِلاَص لَمَع اَكَو ٌرْيَح ُهَل ُدَلوُي ال يِذّلا ٍلْسَنلا

 .ٌحِلاَص

 ُْمِهْيَلِإ ٌسَلْجُيَو َنوُسِلْجَي اًمْوَق ٍدِجْسَمْلاِب َّنِإ :شاِّيَع ِنْب ٍرْكَب يبأل َليِق
 نيبو نوتومي ةسلا لهأ ّنَكَلَو 0 ُنماَّنلا 0 ِساّنلِل ٌسَلَج نم :َلاَقَ

 هب َءاَج اَم عووأ ةندلا َلْهَأ َّنأِل ؛ْمُهَرْكْذ ُتوُمَيَو َنوُتوُمَي ٍةَعْدِبْلا َلْهَأَو ءمهركذ

 ء[: :حرشلا] 46 َكَركَو َكل انعتَروظ :ِهِلْوَق نِم ٌبيِصَت مُهَل َناَكَف لكك ُلوُسَّرلا

 .همذ الو هبحاص دمح ىلع اًليلد سيل اذه :يأ )١(



 00 ١

 ترإ» :ِهِلْوَق نِم ٌبيِصَن مُهَل َناَكَف لك ٌلوُس سرلا هب َءاَج ام اوُقنَش وتس ةَعذيلا لأ

 . #1 :رثوكلا] 0 بألا وه كَلََم
 وأ لكي ُلوُسَرلا هب َءاَج اّمِم اَنْيَش َهَرْكَت ْنَأ نِم ُلُجَّرلا اَهّيأ َرَذَحْلا َرَّدَحْلاَ

 ِكِلاَغِتْشا لجأ 1 كِخْيَشِل وأ كِبَمْذَمِل اًراَصِقْلا وأ ءكاَوَه لجأل ُهَدْرَت

 َرتْبَأ ْنْكَت ٌعِدَتْبَت اَلَو ْعِبَتاَو ءْمِطَأَو ْمَمْساَو َكِلَذ ْمَّلْعاَ , "0اييَدلاب وأ ِتاَوَهّشلاب

 . كّلَمَع كِْيَلَع اًدوُدرَم

 ُتيِداَحَأْلا هب ْتَدَرَو دق امك هِدََجْلا يِف ٌرْهَن َوُه اَمَّنِإ َفوُرْعَمْلا ُرَتْوَكْلاَو

 يلا ِريِثَكْلا رخل هوه اكن ٌرْثوكْلا : ٍساّبَع 9 َلاَقَو ٌةَحيِرَّصلا ٌةَحيِحَّصلا

 ءِتاَرَم ٌرْشَع اًيْنّدلا ٌلْئِم اَهيِف ُهّل 1 نم جلا لأ لأ ناك اَدِإَو هاي ؛ هللا ٌءاَطْعَأ

 ؟اًهيِف ُهَل هللا ُهَّدَعَأ امم لكي هللا ٍلوُسَرِل اَمِب ُّنَطلا اَمَق

 ٍنْيَتاَه َنْيب َعَمْجَي ْنأ هللا ُهَوَمَأ [؟ :رثوكلا7 9 رحمأَو َكْيرل ٍلَصَح» :ُهلْوَقَو ا ا لا الا وأ واس صر دس ساس ١ تس سا 2

 .ُكَسْنلاَو ٌةاَلَّصلا اَمْهَو نْيَتَميِظَعْلا نّْيتَداَبِعْلا

 ىَنَأ ُهنإَف ؛هللا ىَلِإ هب ُبَرَقَتُي اَم لجأ اَمُه َكّسْنلاَو َةاَلَّصلا َّنأ :ُدوُصْفَمْلاَو

 ماَيِقْلِل ٌبَبَس ٌرْحَنلاَو ٌةاَلَّصلا َوُهَو َكِلَذ َلْعِف نأ ؛ِبَبَّسلا ىَلَع ِة ةَلاَّدلا ِءاَمْلاِب اًمِهيِف

 /ريتكلا رْيَخْلاَو رثؤكلا نم ُهاَيِ هللا ُهاَطْعَأ اَم ام ِرْكّشب

 امو : اللا ةئنَدَيلا:تاداتحلا لجو ُرْحّنلا ٍةَيِلاَمْلا ِتاَداَبِعْلا ٌلَجأَو

 ُهَقَرَع اَمُك ءِتاَداَبِعْلا ٍرئاَس نم اَهْيَغ يف ُهَل ُعِمَتمَي ال َةاَْت :

 اعلا مَمِهْلا تاَحضأَو قيفلا ترلفلا ٌتاَيْزَ

 :نيدلاو قحلا نع تاّداض تاكلهُم ثالث نم خيشلا رذح )١(

 .ىّوَهلا عابّتا- ١

 .ةعامج وأ ْحْيَش ؤأ ِبَمْذَمِل راَصتنالا -

 . اًيندلاب وأ ٍتاَوَهَّشلاب لاَعِيْشالا -

 ءاهتابجاوو اهناكرأب مايقلا ىلع صرح ىتمف «؛ةالصلا نم نمؤملا حالص لامكو أدبم َإ قهز



 2 الا د اولا ألا رق جلل

 2 ول د او نفد 9 هرم اشا 3 ا ل
 ٍقوئولاَو ِنيِقْيلا ٍةَوْقَو هب نظلا نَسَحَو هللا ٍراثيإ نم هرخن يف هل عمتجي اَمَو

 - 0 يم.

 هم علا صر

 هديب َرَحَن ىَّبَح ٍرْحَنلا َريثك ِهْبَرِل َةاَلَّصلا َريِثَك َناَكَ هبَر َرْمَأ هلي ْيِبَنلا َلَقتْما دقو

 [عمم» 0/1 . اًهِرْيَغَو ٍداّيغألا يف ٌرَحْنَي َناَكَو هنَدَي ليسو امال عاَدَوْلا ةججح يف

2 

 نورفاكلا ةروس

 ةماَرَبْلا ٍريِرْكَت هْجَو يِف سائل 40) ٌددئيكلا يأتي لث» ِةَروُس يف مثالا
 آم دوذيلع ٌرْينأ الو» 4© َدوُدَبَس اَم ٌدَبَعَأ الط :َلاَق ُتْيَح ٌقُرَظ ِنْيَبِناَجْلا نم
 ُدبَعَأ آم ةوذيكع رْثنأ آلو» «©) دبع ان ٌدَِع انأ ةلو» :لاق عم 4( ُدْبق

 َماَلَكْلا َرَّرَك لَه :َنيِرّسَمُمْلا َنِم ٌريِثَك اَمُهَرَكَذ ِناَروُهْشَم ٍناَلْوَف اَهْنِم 4©
 ؟ِلاَبْقيْسالاَو ٍلاَحْلا ىّْفَتِل وأ ءِديِكْوَتل

 ٍةَروُس ين اَمنإَو طق ِلوَأْلا َبِتَع هِيْيعب ِْفَلِل ٌراَرْكت نآرَقْلا يِف َسْيَل :تلُق
 .ٍلّوَأْلا َنِم ُعَقْرَأ ظَمّنلا اَذَهَو ءاّيِلاَوَتُم ْرْكْذَي ْمَل ِةيآ َلُك َدْعَب َكِلَذب ُهْباَطِخ ٍنَمْحّرلا

 اناتكي لُثطو ءْمُهْضْعَب ُهَّنَط اَمَك ٌراَرْكَت اًهيِف َسْيَل ِنآْرُقْلا ٌُصَصَق َكِلَذَكَ
 دبع آم توثينع رن الو» :ُهْلْوَ اّلِإ ٍراَرْكَت ُطْنَل اًهيِف َسْيَل 409 َنريَكل
 ٍلْوَقب ِنَمْحّرلا ةَروُس يِف اَم اوُهّبَش دَقَو قَلْمْجب اَمُهَْيَب ٍلصَمْلا َعَم َوْهَو .4©
 اًريِقك كت ْمَلأ :اَهُرُمْكَيَو اَهُركْنُي َوُهَو يِداَيأْلب ِْيَلع َعباَتَو ِهْيَلِإ نَسْحَأ نَمِل ٍلِئاَقْلا
 الِياَح ُكَت ْملَأ ؟اَذَه ٌرِكْنْبَقُأ ؟كُتْوَسَكَف انايرع ُكَت ْمَلَأ ؟اَذَه ٌرُكِنْتَقُأ ؟كّنيِتْعَأَ
 هوي ج

 .َكِلَذ ُوْحَنَو ؟كّتْفَّرَعَف

 كلا ريميل يف امك يلاَوَعُمْل ٍراَرْكّتلا نِم ترق اَذَعَو

 هّتمه تلعو «هيَرُك تجرفناو هّناح ماقتسا :ىلاعت هللا ىلإ اهيف هجوتلا قدصو اهعوشخو | -

 .هيلإ حمطي ام ققحتو



 م ريسفتلا
 ا

 ؛ظفللا ٍرْياَغَت ٍدَرَجمِل ءْيَشلا ٌفطْعَي دق هنإ :مُهضْعَب ُهلوقَي ام َكِلْذَكَو 5 ج2 تمعن را ه ااا عما و 1 2

 .اَنْيَمَو اًيِذَك اَهَلْوَق ىَمْلَأَ

 (كفاَذ ىتعمل الإ اَدَباَو المْفَل هيف رُكُلَي لَو «ءْئَس اَذَه نِم ِنآْرُقْلا يِف َسْيَلَق

 .ِديِكْوَنلا َكِلَذ ٍنْمِض يف َناَك نِإَو

 نم ىَّوْفَأ ُمَضِلاَو ؟ىقحلا وقل ةظفللا ةوفَو عىَتخَمْلا ٍةداَيِزِل ِظَّْللا ةَداَيِزَف

 لْثِم ؛ىَّوق ما ان شما ىلع نب انفلت ءِْنَْلا نم ىَوْمأ ٌرْسَكْلاَو نْسكْلا
 ُلاَتَقْلا مككلع بيك#» : ِهِلْوَقَك وكما ُءْىَّشلا َوُه م ْهركْلاَف ؛(وركْلا و ا

 :ةبوتلا] هاّمرَك َرَأ اًعًوط» : ِهِلْوَقَك ؛ٌرَدْصَمْلا ُهَْكْلاَو [017 :ةرقبلا] ممل هك وشو

 .راَكْلا ٍةَهاَرَك سْفَن د وفا ةوركم هيف يف يذلا ٌءَّْشلاَو ء[»

 ميظع جْيِذي ُهَنيدَقو» : ِهِلْوََك ؛ُحوُبْذَمْلا : عنّدلاَك خللا (ُحْبْذلا» َكِلَذَكَو

 َوُهَف ُحَبْلُي ٌدَسَج َوُْهَو ءٌحوُبْلَم : حْبَذلاَو ءُلْعِفْلا : ُحْبَّذلاَو ٠١7[ :تافاصلا] <49

 .لْعِفْلا ٍسْفَن نم َلَمْكَأ

 اًهيف ُباَطِحْلا ءاَج 406 َدوُدْبَس ام دبَعَأ آل () َنوريكلا اماني لق»

 ٌديْعَأ الد » :َلَقَي ْمَل < 9©4 دبس ا ام ٌدَبَعَأ آل :َليِقَق ءكنّم»ب ئجَي ْمَلو «اَم»ب

 ملت ال د ءُمَلْعَي نَمِل «نَم» َّنأِل ؛«َنوُدُبَْت نم

 ْمَلْعَي نَم ِهيِف ُلُخْدَي َنيِكِرْشُمْلا َدوُبْعَم َّنِإَف ءاَدج ٌفيِعَض ُكْوَمْلا اَذَمَو

 . لقب هل نمو ىنإلاو نجلاو ءاالاو فكلما
 ىِشني نت مهني : ِهِلَْف يِف امك ؛مْلِعْلا يلوأ ُةَعيِص ُبِلَْت عاّمِيْجالا َدْنِعَو

 6 : رونلا] «عتَأ خلع ىِشْنَي نئ ميمو نجر لع ىِيْنَي نت مبِبَو ويب ل

 :ّيِه «اَمهف

 .مْلْعَي ال اَمِل -أ



 00 مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 2ك لح

 . 2” نَم ِتاَفِصِلَو - ب

 ٍراَبِيْعاب َّوُه ُهَنْحَت اَمِل سْنِجْلا َلوُمُش 8 3 كلا سوما درك اَذَهِلَو

 يذلا 5 ؟[" :ءاسنلا] ههَوآَسْيل ني مل باط اَم أمكن :َلاَق اَمُك ؛ِهِتاَمِص

 َدَصَقَو ٍبْيلطلاِب ٍفوُصْوَمْلا نمت ٌراَبخإْلا َدَصَق اّمَلَك ءِءاَسْنلا نم ُبْيََطلاَو ءَباط

 .«اَمااب َرّبَع نْيَعْلا ٍدَّرَجُم َنوُد َةَمّصلا ِهِذَه

 ٍفيِرْعَنلِل ُةَمّصلاَو ءْنْيَعْلا َدّرَجُم ُدوُصْفَمْلا َناَك «نّماب َرّبَع وّلَو

 70 آم َنوُديِنَع ٌرْسَنَ 1 12 0و للبس ان دع دبع الذ :ُهّلُوَقَف

 ءءاَرْلا يح هواك ُهَدَبَع اَم لك َّنأِل ؛ مقفول هنأ ٍِفوُصْوَم لُك نَع ُهَهب

 ُنِمْؤُمْلا ُهُدبْعَي : يذلا هللا ُهُدوُبْعَم ُنوُكَي ال اًرِفاَك َناَك نم ّلُك 2008 ل

 6 ةرثنت امم ب و ٍليَِحْلا ِلَْ َنْيَبَو ادم َنَْب َُْمْا ُرَهَي اذهب
 رْشنَأ © نودبعت ٌرْثُك اَن رشيءرفأ# ُهُلُوَقَو ء[97 35 :فرخزلا] 6 نَّرطَف ىِلأ اَلِإ

 ناب [الال :ءارصشملا] «َنييلعْلا بر ر الإ ل 1 ودع دع مه (©©) وَ َنوُملعأْلا تاب

 ُبَر ىَنْدَتْسُي ْنَأ يل عيوسلا لو ةورتملا عوج ف َربَت ليِلَحْلا :َلاَقُي
 . َنيِمَلاَعْلا

 اَم ِسْفَن نِ ال َنوُدبْعَي اَم ٍةَداَبِع نِم يرَبَّتلا اَهِيِف َّنإَف ُةَروُسلا ِهِذَه اّمأَو
 م 0 دوور
 . لِطاَب ُهَلُك َكِلَذ َنِإَف :نوُدْيْعَي اَّمِمَو مِهِتْداَّبِع َنِمَو مُهْنِم ٌءيِرَب َوُهَو « نودبعُي

 لِطاَب يِتاَبْلاَو ٌّقَح اَهْنِم هللا ٌُبيِصَن :ُلاَقُي ال َُللاَب اَْلُك ِكِرُْمْلا داب

 [هؤو - "3 .ةلطاب ٌةَهْلآ ءاَوِس امو قَح وح ّهَلِإ هللا َّنإَ ؛ ْمِهِدوُبْعَم بفاّلخب

 :نيتلاح يف يتأت ةلوصوملا «ام» ْنِإ :يأ )١(

 .لقاعلا ريغل ةراشإلا ةلاح يف :ىلوألا

 . هتاذل سيلو لقاعلا فاصوأل :ةيناثلا



 ريسقب ذتلا
 دوج ا

 1 11 رت اا»>الل7ب)7 7+ 7-5 -. .١

 نطل ووش
 ةموق رس 1 م سهو م م 5 ه هم ه٠ 72

 ىف نّيَئظَب ٍفَرْشَأ نِم اَمُهَو تقاركاو نيالا تع (تبت ة روس ك5

0 

 َّنَأ ِهيِفَق هنا اَذَه لن اب هَِكَك هب هب َرَمَك نَم مد ٍنآْرُقْلا يِف َسْيَلَو

 تعارلا ع دويلكك نع ةثؤ نوكي ترشلا كحق لك ؛اَهِب َةَرْبِع اَل َباَسْنَأْلا

 َفَعَضي ٍةَنيَيُم َدَمِحَت نكس ِنْأَب نم ىلا ةسيب» :ىَلاَعَت َلاَق امك ؛َمَظْعَأ
-_ 

 رب سس هب سس

 [507/15 ٠"[. :بازحألا] ؟ٌُباَذَعْلا اهل

 ه5

 صالخإلا ةروس

 ُهَمِس يه يتلا  نآرقلا ْتْلُث ليغت يلا ةروُسلا يف ىلاَع , لاق مة

 يِف ّحَص اَم ٍنآْرُقْلا نم ٍةَروُس لضَف يِف لك ّيِبنلا نَع ّحِصَي ْمَلَو ءِنَمْحَّرلا
 يِبأَو ءمْيَعُت يِبأو ءيِنظُفَراَدلاَك ؛اَهِلْضَف يِف ِتاَمَّئَصُم ُظاّفُحْلا َدَرْفَأ ىَّتَح ءاَيِلْضَق

 :اًهيِف َلاَق  ٌةَدِّدَعَتُم ٌتيِداَحَأ اًهيِف حيِحَّصلا تاعَضأ َجَرْخَأَو :لدلكلا نيَحُم

 نكي ْمَلَو 9 َدَلوُي ْمَلَو ذيج مل © دما هنأ ) ٌدحأ هلأ ره لكل
 .4© ةحأ رئك هك

 ٍنْب لْيَضُمْلاو ءَدَمْحَأ ماَمإلاَك ؛ِديِحْوَتلا يف ِةّمَُِأْلا ُداَمِيعا ٍةَروُسلا ِِذَه ىَلَعَو

 ُْهَدْعَيَو مُهَلْبَق ِةنِئأْلا نم اَمِهِرْيَغَو ( ٍضاّيِع

 بَلِ ُبَسْنُي اَم ٌعاَمِج َيِهَو هزل ل َلوُصأْلا هِسْفَن نع ىََتَ

 هن كيك وُحَنَو ِتاَيلاَو لب ؛ ٌنِجْلاَو ِةَكِئاَلَمْلاَو ِئاَهَْلاَ يمد نم قولخملا

 ٌلْصْأ امإ ؟:ةنشاتت ةديش هل نوكت نأ دب الو لإ اقولخجلا ني ورش ومات

 نع سس با

 .بهل ابأ هّمع :اذهب ينعيو ءلصألا يف اذكه )١(



 هناك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 8
 ل 7/7ب7>77ت7ب77ب7بتت تح س7 444 اح

 .ٌرِهاَظ مِئاَْبْلاَو ملا قيمقألا يف اَذَهَو

 ؛ُهاَبْشَأْلاَو ُلاَثْمَأْلا مُهَلَق ٠ ؛لئاتتلاب اوُدَلاَوَي 2 نإَو مُهّنِإَف :ٌةَكِئاَكَمْلا اَمَأَو

 4 لإ ارفق © 2 ا دكلعا ِنيََوَر اذَلَح هدد لك نيو» : ُهَئاَحْبُس َلاَق اَذَهِلَو

 َقِلاَخ َّنأ َنوُمَلْمَتَ َنوُرَكَذَتَت ىلع :ٍيفَّلَّسلا ُضْعَب َلاَق [50 :44 :تايراذلا]

 .دِحاَو ٍجاَوْرَألا

 ىَراَصضََنلاَو ِدوُهَيْلا نِم َرَفَك نم ىّلَع ٌدّرلا ٍةَروُسلا ِهْدَه يِف َناَك اَذَهِلَو
 . َنيِكِرْشُمْلاَو ٍسوُجَمْلاَو َنيِئباَصلاَو

 نيتي هل. لوفي نعلق ذو 8 :صالخإلا] «دِلم مل» :ُهَّلْوَق , َّنِإَف

 :ُلوُقَي وأ ءوللا ٌتاَتَب ٌةَكِئاَلَمْلا :ُلوُقَي نَم ُلْثِم د ٍةكِئاَلَمْلا نم ٍتاََبو

 هللا ُنْبا ٌرْيَرُع وأ ٌحيِسَمْلا

 د و ممذالتغ ْدِرُي ْمَل :هللا ُنْبا ٌرْيَرُعَو هللا ُنْبا غيبملا :اوُناَق َنيِذْنآَو |

 ؛ُدَلَوْلا ُْنِم ُنوُكَي ُهانْنَأ يِف وركذ نِم زج ٍلاَصِفْئاِ نَا ٍةَداَلو ِسْنِج نم ٌةّيْسِح
 ام ءِبَرَعْلا وُكِرْشُم َكِلَذَكَو ءَكِلَذ يفت ىَلَع در َنيِئِباَّصلاَو ىَراَصُنلا َنِإَ

 َةيناَحوُرلا َةيِلْفَعْلا ةالولا اوُفَصَو اَمَنِإَو َكِلَد َنوُدِقَتْعَي اوُناَك مالم ع

 نِم ُةَمِلَكْلا َرُهَو وجو نِم هللا َوُه يِذَّلا ٌرَمْؤَجْلا َّنِإ :ىَراَصَنلا ُهُلوُقَي اَم لْئِم
 ءِتوُساّنلاِ ٌتوُهاَللا 0 : ولو ءميرم نم ٍقوُلُحَم ناَسْنِإ ْتَعَّرَدَت ءِهْجَو

 َوُه ءٌتوُهاَل - ٌعرَدَتُمْلا َوُهَو - ُهَتِطاَبَو ءٌرَشَب - ٌصيِمَمْلاَو ٌعْرّدلا َوُهَو - ُهُرِهاَطَق
 .ِدوُجوْلا ُرَهْوَج َوُه يِذَّلا بآلا نِم اَذَم ٍدْلَوَتِل َُمِلَكْلا َوُه يِذّلا ءُنْبالا

 : نْيَلْضَأ نم مُهَدْنِع ٌةَبْكَرم ُةَونبْلا ِِذَهَ

 ٍ؛ْبَآأْلا َوُه يَِّلا ٍرَمْوَجْلا نِم َدّلوُت ُةَمِلَكْلا َرُه يذلا َرَمْوَجْلا َّنأ :اَمُهُدَح
 .لئاَقْلا مِلاَعْلا نم ٍلْوَقْلاَو مّلعْلا وت

 لوعفم اهنأل ِ؛ْمُهَءاَلَقُع :بصنلاب باوصلا لعلو ءاهيلع ٌتفقو يتلا خسنلا عيمج يف اذكه )١(

 .رطسلا ىلع بتكُت فلأب تقبُس اذإ ةحوتفملا ةزمهلاو ؛نظ



 ىأذ يبجي جي ل
 َوُه ُرَمْوَجْلا َكِلْدَو وب َعّرَدَتَو حيِسَمْلاِب َدَحََنا ٌرَمْؤَجْلا اَذَه َّنأ :يِناَنلاَو

 .ِهْجَو نم ُنْباِلا َوُهَو ءِوْجَو نم بألا

 ٌةَراَتَو «وللا ُنْبا ٌحيِسَمْلا :َنوُلوُقَي مُهْنَأ َةَراَت مُهْنَع هللا ىكَح اَذَهِلَ

 . 90ه نبا ُحبِسَمْلا َرُه هللا َّنِإ :َنوُلوُقَي

 هللا :َنوُلوُقَي َنوُرْسممْلا قئالَك ُتِلاَث هللا َّنِإ 00 مُهَنَأ مُهْنَع ُهئياَكِح امو

 يهل َبْأَو ِفوُدْغأ سائل َتْلُق تأ ّجْرم نأ ىسيِعي» :َلاَق اَمَك ُهُمَأَ .حيِسَمْلاَو

 1١5[. :ةدئاملا] 4 نود نِم

 .ٌرِهاَظ َوُهَو ءاَذَه ٌةَبحُح اَذَهَق

 بألا َيِهَو «ةثالثلا ميِناَقَأْلا :َكِلْذِب َداَرَمْلا نأ ْمُعْرَي نَم سانلا نِمو ركل ل * نامألا :َكَلَّذن ىارثل 22 وووم 2 9

 .ٌرظَن هيف اَذَهَو ءِسْدُقْلا ٌحِوُرَو ُنْباِلاَو

 ٍةَمَأْلا ِهِذَه َلْبَك َنِِمدَقَتُمْلا ٍتاَلاَقَمِل ٌدّرلا نم ٍنآْرُقْلا يِف اَم َكَِّذب َنِّيَبَت
 .لل ٍةَداَلوْلا ِتاَبْنِإ نم اَهيف َّن َنيِقِفاَنُمْلاَو ٍراَمُكْلاَو

 َّنأل ٍ؛ِتاَلاَقَمْلا ِهِذَه ىَلَع ِنآَرُقْلا ني ا

 ل وتل ل قل ياعر ٌّرَصَت ىَلِإ -أ

 .اَمُهي مَجلاَو ِنآْرقْلا ىّغم رْوَصَت ىَلِإَو - ب
 . ِهِلاَطْبإَو هرْكذ ىَلَع ُنآَرُقْلا َلَد دق ُهْوَنَع يِذَّلا ىَنْعَمْلا ٌدِجَتَ

 هللا نبا حيسملا نأ يعدي نم اهنمف «قرف ىلإ اوقرتفا ىراصنلا نأ "كلذ رقت يف روهشملاو قفل

 . اًريبك اًرُلُع نولوقي امع هللا ىلاعت ءهللا هنأ يعّذي نم مهنمو

 «هءاكذ دشأو ءهمهف مظعأ ام هللا همحرف «مهمالكو مهتديقعل خيشلا هيجوت نسح ىلإ رظناو

 . هّعالظا ٌمسوأو



 هلك مالسإلا خيش لئاسرو 8قواتف بيرقت 2

٠.6 

 م 2

 اَدَلَو ءْيَشِل اَذِخَتُم وأ ءءْيَشِل اَدِلاَو  ُهَئاَحْبُس  ِهِنْوَك َْفَن اَذَهَق جو ياب

 . ناك اًنَأ ِدَّلَو تاكو ٍوَداَلوْلا هوجو نم

 ني ٍدْئاَوَتلا نم عون يأ ادلَوَتُم هْنْوَك َيْفَت ٌنَمَضَتَيَك : اًدوُلؤَم هنزك يَ اَمأَو
 هللا و يبا :َلاَق نم ىَلَع ّدَر َوُهَف ءوِرْيَغ نم َدَلَوَ

 .ُدَلوُي ْمَل ُهلاَو «َنوُدوُلْوَم مُهَلُك ءال

 ِئاَس ٍفاَلْخب مَيْرَم ُنْبا :َلاَق ٍنآْرُقْلا يِف َحيِسَمْلا هللا َرَكَّذ اّمَل اَذَهِلَو

56 ٠ 

 ضو
 ع

 آلا

 .ُدَلَوُي ْمَل ُهللاَو ٌدولْوَم هنأ ْناَيَب : اَمُهاَدْحِإ 0 هَ ل رض ىلا والك # ذل 200

 هللا لا قه نسل اهنب) هنآب مس ىلإ ُهْتَبْسِن : ُةيِناَثلاَو

 ٌلْحْدَي قادت لاَو ِءاَكَرّشلِل طع 1 © ١ 1 ارد 0 2 ملَو :ةلدََو

 ٍقْلَكْلا تْلَح لْثِم ؟ةّيبوُبُرلا ٌصاَوَح نِم ِءْيَش يف هلل اَوُمُك اَعْيَش َلَعَج نَم َلُك هيف
 [445- 3 .َكِلَّذ وُحَنَو ِهِئاَعْدَو ُهَل ِةَداَبعْلاَك َةّيِهَلِإْلاَو

 َضْعَب َّنأ نِم ٍفلَّسلا ٍقاَمّئاَو ٍلْفَعْلا َمَم ٌعْرَّشلا ِهْيَلَع َلَد اَم َمِلُع اذ ! كلك ١

 يف مالكا يتب «ضغب نو لأ ِهِاَقِس ضب َكلَلكَو «ِضْعَب نِم ْلَضْفَأ ٍدآْرُقْلا

 ؟كلذ هنو ام“ ناذقلا ثلث لَدْفَت دعت 4 ٌدحَك هلآ ٌرْه لثج نك

 م0 ُلوُْنَمْلا ُباَوَجْلا  ُْمَّلْعَأ ُهللاَو  اًهْنَسْحَأ ٌهوُجو هيف :َليِق

 مثلت :ماسقأ لك ىَلع ُْرُمْلا نأ اما .جِيَرُس نبا ٍساّيَعلا
 ِهْذَهَو ٌتاَفَّصلاَو 5 اًهنِم ٌتْلُثَو ٌديِعَوَو ْلَعَو م كلتَو ماكحَأْلا

0 ١ 

 ا
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 ا 1 تي 222222 2222 2-2

 [ 01 . "7ِتاَمّصلاَو َءاَمْسأْلا ُتَعَمَج ٌةَروُسلا 1 0 - ما همه اسلام ثمل 2
00 5-8 

 ْماَلَك َنآْرُقْلا َنِإَف «ليِلّدلاب ٌميِسْفَت ماَسُقَأ ِةَناَلَث ىَلِإ ِنآْرُقْل تت :

 [ا1 ما ب ٌميِسَفَن اَذَهَق

 ىَلَع َّلَد ُدَمَّصلا ُهُمْساَو ءّهَلَئاَمُمْلاَو ِةَكَراَشُمْلا يْفَن ىَلَع لو دخل ا: هيساف

 لام اَمَكْلا ٍتاَمِص عِيَِجِل قسم هنأ

 ءصقنلا ٍتاَمِص عيِمَج َيْفَنَو لامك لا ِتاَّفِص عيِمَج َتاَبِْإ َكِلَد َنْمَضَتَق
 هه
- 

 . ُهئاَبِْإ ُْبجَي اَم ّلُك اًضْيَأ ْتَئَّمَضَتَو وللا ِنَع ُهْيْفَن ُبِجَي اَم لُك ْتَنَمْضَت ٌةَروُسلاَف

 َكِلَد ني ْمَرَْي ْمَل ِنآرقْلا َتْلُث ُلِدعَ 1 42 د 0
 ٍ؛ِنآْرَقْلا ةَواَلَي نَع ِتاَّرَم تان اًهِتَواَلِيب ىفَتْكُي اَهْنَأ اَلَو وَحَتاَمْلا 0 هنأ

 يِف ْتَبِيُك اَمُك َةَدِحاَو َةَرَم الإ ُهَلُك َْنآْرُقْلا ئرُق ار ذا ْكَلَّسلا َهِرَك دق لب

 اَلَو َكِلَذ ىََلَع ُداَري اَل ٍفَحْضُمْلا يِف َبِيُك امك ُأَرْقُي َناَرُقْلا نِإَف ءِفَحْضُمْلا

 هَذِيْسُي دِيسُي ْمَلَو ل ٌيِبَنلا نحت اَدَنْسُم ّوُه َسْيَ ريك ِنْبا نع روُنَأَمْلا ريبْكَتلاَو
 هول اَمّنِإ مُهّنِإَف ُهَلَقَن نَم َرِئاَس َكِلَذِب فلاَخَو «يزبلا اّلِإ لك َيَِنلا ىلإ ٌدَحَأ

 مْلِعْل لأ قت فمش ِهِعْفَرِب ّوُه َدَرَمْناَو 2 ّيبْنلا َنوُد وه نَمِم اًراَيِتا

 )١( .بْيَر الب ٌباَوّصلا ّوُه :لوقلا اذه نع رخآ عضوم يف لاق )171/197(



 هنآك مالسالا خيش لئاسرو قواتف بيرقت رو
 »<< < ااا 0و

 ©!ِيِدَحْلا ِءاَمَلُعَو ٍةَءاَرِقْلا ِءاَمَلُع نِم ٍلاَجّرلاَو ِثيِدَحْلاِ
 0 ءٍِفِحاَصَمْلا يف اَمَك ْأَرْقَي نأ ِنآَوَقْلا يف ِةّنَسلا ّنِم نأ :ُدوُصُقَمْلاَف

 م نَمَو َكِلَّذ نِم َرَثْكَأَو ِتاَرَم تا اَرْقُت َةَدَرْفُم ْثكرُق اذ

 ريع ني نوحي حنَمْلاِب - ِءْيَّلا َلْدَع َّنِكَل ءِنآْرُقْلا ٍرْجَأ َتْلث ُلِْعي

 0 حملا - ِءْيَّشلا ُلْذَعَف ُهَرْيَغ ُلِدْعَي ٌءْىَّشلا َناَك اّذِإَو
 لل رم وا رس

 0 [ة4 :ةدئاملا] كاَماَمِص َكِلَذ ُلَدَع ٌوأظ :ىَلاَعَت َلاَق اَمَك ءهِسْنِج ِرْيَغ نم

 ْمَهيَب اُيَمَك َنيِدْلا رث» ِْدَقْلا يف ُهلِاَحُي ُهَنِكَلَو ِءاَرَجْلاَو ماَعطلا ٍسْنِج نِم َسْيَل
 نِإَو ٍةّيهَلإْلا يف ادن : يأ ؛اَلْذَع ُهَل نول : يأ 4١ : ماعنألا] 40 ترولِرْعَي

 .ُهَئاَحْبُس ٌّبَّرلا ٍسْنِج نِم َسِيَل هنأ َنوُمَلْعَي اوُناَك

 َناَكَل ءَكِلَذ ِرْدَقِب ٌبَمَد َرَخآِلَو ِقَعْوَتتُم ٍفائْصَأ نِم ٌلاَوْمَأ لُجَرِل َناَك وّلَو

 ِهِسْنِج نم نكي ْمَّل ْنِإَو اع ن1 لزك فكنا

 ٍباَون ٍرْدَقِب ٌباَوَت ُهَل 0 4«©) ّدحت هنأ ّوُه له ُناَسْنِإْلا أَرَك اًدإَ

 ٍةَيِقم ةيقَبِب لِصاَحْلا ٍباَوّثلا ٍسْنِج ب نم :ثباَوثلا نكي نأ ٌبِجحَي ال ْنِكَل ءْنآَّقْلا ِثْلُ

 الق ءِصَصَقْلاَو يّنلاَو 0 ردواخلا ٍباَوَّنلا ٍسْنِج ىَلإ جاَمْحَي دق لب ٍ؛ِنآرقْلا
0 

 [1 0011 . ُهَماَقَم م ُموُقَن اَلَو كيك دسم 4© ١ دمحأ ُهَّللأ وه لف» دست دست

 ُموُقَت ال اَم  ِهْيَلِإ ُساَّنلا ُجاَتْحَي اّمِم ٌءاَعْدَو ٌءاَنَ + اعلا يامي كي ُهَحَتاَمْلاَو

 َكِلَذَن ءاميِظَع اَمّرْجَأ َناَك نِإَو ءَكِلَذ يِف ُهَماَقَم <09 دع دم ُهَّنأ وه لك

 اهب ىَّلَص ول اَذَهِلَو ءباَتكْلا ٍةَحِتاَف رج َعَم ُهْبِحاَص هب ُعِقَتْتي امن ُميِظَعْلا ٌرْجآل

 ءارقلا نم ةبطاق ةكم لهأ نع حص ريبكتلا نأ ملعا :(ه87) ىفوتملا يرزجلا نبا لاق )١(
 تحصو ء«رتاوتلا دح تغلب ىتح ترهتشاو تضافتسا ةحص  مهنع يور نّمعو ءاملعلاو

 رئاس نعو «يرمعلا ةياور نم رفعج يبأ نعو ءيسوسلا ةياور نم ورمع يبأ نع اًضيأ
 .ءاّرقلا

 سلاجملا يف مهعامتجاو «لفاحملا يف مهمتخ دنع راصمألا رئاس ىف لمعلا هيلع راص دقو

 لاح يأ ىلع متخلا دنع هكرتي الو «ناضمر ةالص يف هب موقي مهنم ريثكو «لئامألا ىدل

 41١(. /؟) رشعلا تاءارقلا يف رشنلا .ها.ناك



 3 ى | ريسفتلا

 و 01 ه 2ك
 - >4 5. ىذد 2 م | 3 أ لَ 0 عاق -

 اَرق هل ا ولَو ا ْملَة عناق ٍنوُدِب اَمَدَحَو

 داَبِعْلِل دب ال يلا ُةّيِلْصَأْلا ُجْئاَوَحْلا اَهِيِف َةَحَتاَمْلا َيِناَعَم َّنأِل ؛ُهُتاَلَص ّحِصَئ ْمل

 .اَْنِ
 نِم ٍةَحِتاَمْلا يف ام َّنَأ َنّيْبَو ءعِضْوَمْلا قر يف اهئلع العلا طيئادلو

 تمعنأ هتيذلا طْرِص © َميِقتمْلا طْرَصلا انرهأ» :ُلْوَك َوُهَو ِءاَعّدلاَو ِءاَنَدلا

 ِءاَعُد ُلَضْفَأ َوُه [/ 5 :ةحتانلا] 46 َنيَلاَص لأ الو مِهْنَع بيوتا يَ مَ

 ُدْبَعْلا هب اَعَد ٍءاَعُد ُعَمْنأَو هَّبَر دْبَعْلا هب اَعَد ِءاَعُد ُبَجْوَأ َوْهَو ُهَيَر ُدْبَعْلا ِهِب اَعَد

 ال ِهْيَلِإ ٌجاَتْحُم امْئاَد ُدْبَعْلاَو قَرِخَآْلاَو اًيْنُولاَو ٍنيِدلا َحِلاَصَم ُعَمْجَي ةناق هكر

 علال 1١ ا . هَماَقَم ةريغ ُموُقي

 ٌصَصَقَو ٌديِحْوَت : عاَوْنَأ ُهَناَلَث ِنآْرُقْلا َيِناَعَم نأ ووُجْوْلا ّنَسْحَأ نأ اَنْيَب دق 06 .٠ 2 5 30 0000 هز” < 2 0 0-22 5 1 2م 2
 و

 0 نأل كَلذَو ةَدَحُو ديعوللا اًقيِف اًهيِف ِنَمْحّرلا ُةَمِص ٌةَروُسلا ِهِذَمَو

 نَع ٌرَبَح ام ُراَبخِإْلاَو ٌراَبِإ اَنِإَ ِاَمْنِإ اَمِإ :ن اَعْوَت ُماَلَكْلاَو للا ْماَلَك

 هدكْلاَو يهَنلاَو رمألاك ٌُماَكْحَأْلا وه ٌءاَشْنإْلاَق «ٍقوُلْخَمْلا نع ٌرَبَخ اّمَِو «قِلاَخْلا

 :هئاَقِصَو َِئاَمْسأ دقو وه قلاكلا نع دَيَكْلاَو :لضَصقلا وه قرلشملا نع

 .ةروسلا ِِذَه اّلِإ اًضْخَم ٍنَمْحّرلا ُفْضَو َيِم ٌةَروُس ٍنآْرُقْلا يف َسْيلَو
]١": /1١1/[ 

 َكِلَذ ِرْيَغَو ٍةاَلَّصلاَو ِءاَعّدلاَو ِرُكْذلاَو ِةَءاَرِقْلا لضم َّنأ َمَلْعَي ْنَأ يهني اّمهَو
 رْبَدَت الب ِةَءاَرِقْلا نم ُلَضُمأ رُبَدَتب َءاَرِقْلاَك ٍلَجَّرلا ٍلاَح ٍفاّلَتخاِب ُِلَتْحَي دق

 يو مو

 . ٌكِلَّذ نودي ٍةاَلَّصلا نم ه لَن للك روُضَخَو عوشُحب ٌةاَلَّصلاَو

 َدَكَرَب اَهَل َناَك و < د ا نر 6 دي ئفزي عوبشلا ضعي َناَكَو

 ٌدَحَأ ُهَّنأ وه لك# َسِيَل :ُلوُقَيَف تيرس ٌةَميِظَع

 .ٍدَحَأ لك ْعَمْنَت ٍدَحَأ لُك نم 4©



 ُهْنَأَك مالسالا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 6
 00 يي حجج ص كما

 وِرْيَغ ٍةَءاَرَِق نِم َلَضْفَأ ٍساَّنلا ضْعَب ٌحيِبْسَت ُنوُكَي دّقَق َكِلَذ فرع اّذِإَو

 هلا وه لقط ل ِِرْيَغ ِةَءاَرِق نِم َلَضْفَأ ٍساّنلا ٍضْعَب نِم ٍرَوُسلا ٍضْعَب َُءاَرِق ٌنوُكيَو
 .اَهِرْيَعَو 4©) دع

 ىَلَع َلوُضْفَمْلا َلَمَعْلا ُلَعْفَي دمك ُهَلاَح اًضْيَأ كِلَتْحَي ُدِجاَوْلا ُناَسْنْإْلاَو

 اَهِْفَسِل َيِغَبِل هللا َرََغ دَكَو َلِضاَمْلا ِهِلاَمْعَأ ٍرْئاَس نم َلَضْفَأ هب ُنوُكَيَف لماك ِهْجَو

 نِم ِلَمَعْلا َكِلَذ يف اَهَل َلَصَح اَمِل اَذَهَو ءِنْيَحيِحَّصل ١ يف كيك كيت امك تلك
 ْ . اَهِرْيغَو ِةَييلَقْلا ٍلاَمعأْلا

 ٍنآْرُقْلا ِثْلُث َباَوَن اَهْباَوَن ُلِدْعَي 4©) دع ُهَنأ َرُه لك» َّنِإ :َليِق اًدِإَ
 َعَم اَهِرْيَع َةَءاَرِ َربَمعا اذِإَف اّلِإَو ءِتاَفّصلا ٍرِئاَس ين ٍلْئاَمّنلا ٍراَبِتْغا نم ّدُب ال

 نوُكَي دق لب ؛َكِلَذَك ُرْمأْلا نكي ْمَل ٍلْهَجْلاَو ِةَْفَعْلا َعَم اَهتَءاَرِقِب عوُشْحْلاَو ِرْبدَلا

 ِبْأَقْلا روُضَُح َعَم هُربكأ ُهْلاَو هللا اّلِإ هَل او هلل ُدْمَحْلاَو هللا َناَحْبْس» :ِدْبَعْلا ُلْوَ
 .ِةَلَْعْلاَو ٍلْهَجْلا َّعَم ٍةَروُسلا ِِذَه ٍةءاَرِق نِم َلَصْفَأ اَهيِاَعَم ِفاَصْناَو

 مُهّنَأ اَمُك وْيَلَع ْتَلَمَتْشا اَمَو ٍةَروُسلا ِهِذَه مُهَف يِف َنوُلِضاَفَتُم ُنماّنلاَو

 ١ 9/017" 11١[ . نآْرَقْلا ٍرئاَس مُهَق يِف َنوُلِضاَمتُم

 نيكل ايي لث» نم لّضفأ 469 ّدعأ ُهّلأ وه لث» ٌةَررَس 12
 َوُه اَم :َلاَقُي نأ رم هِذَمَو ءٌبرلا ُهَمِص َوُه اَم :َلاَقُي نب ُرمأ َكْلِيَو 406

 ٍ؛ِنآَرُقْلا َتْلُث ُلِدْعَت ْتَلِعُجَو 4©) ٌدحأ ُهَلأ ّوْه لق» ٌةَروُس ْتَلُصُف اَذَهِلَو

 00 .هِرْيَغ ٍرْكِذِب ْبَشت ْمَل اًضْحَم ُهُرْكِذَو ِنَمْحَّرلا ُةَمِص اَهَنَأِل

© 

 نم ُنَيْبَأ اَذَه :ُلاَقُي ُهَنِإَف ُحْبّصلا ُنَّلَمْلا :َنيِرْسَفُمْلا نم ٌريِبَك َلاَق 7
 .حبصلا ِقَرْفَو حْبّصلا قلق



 ا دال

 رتخ لإ يتلا فز ةراقلا ريو ةولرشك ٠ راللاب رح دك قياقلا نإ
 دَمْلل ةَعْللا ِلْمَأَو َنيِرْسَمُمْلا ريغ ُلدَق اَذَعَو [ 78م :ءارسإلا] يلجأ

 ' ويرش لك يف لكك «9©0 بكو» ىَنْعَمَو :اوُلاَق
 ِرَمَقْلا ىلإ ٌَرظَن هلك َىبَّنلا نأ ءَةَّشِ َةَشِئاَع نَع يِئاَسَّنلاَو ُيِذِمْرَّتلا ىَوَر دَقَو

 .20(تقَو اَذِإ ُقِساَمْلا ُهَنِإَق رش نِم هللاب يِذَّوَعَت ُةَشْياَع اَي) :َلاَقَ ل

 :َتقَو نتغَمَو هٌدوْساَو فّشك اَذِإ ٌرَمَقْلا قسانلا «ُلاَقُيَو : ةَبيَتُق ٌنئا لاك

 .ٍِفوُسْكْلا يف َلَخَد

 ال َوُهَو ِهِرْيَغ ٍلْوَقِب ُضَراَعُي ال كب هللا ُلوُسَر َلاَق اَم َنِإَف ءٌفيِعَض اَّذَهَو
 .هِروُهُظ َّعَم لي ِهِفوُسُك َدْنِع ُهِّْم ِةداَعِتْسالاِب َةَش

 [هضم5_-هععراال]

 ع

 ه2 2

090 

 سانلا ةروس

 يف ُسوْسَوُي ىِذْلأ © سانا ساوْسَوْلا رض نم :ىلاعت هلوق مدس

 نارك لَو 5 هأاَهيِف 400 ساكللاَو َوَكِحْلا ني © سياَككلأ ٍروُدُم

 َنو» :ُهَلْوَ نأ َوُهَو ءُحيِحَّصلا َوُهَو َتِياَّنلا ٍرْكْذَي ْمْلَو ءِنْيَلْوَق الإ ّيِزْوَجْلا
 َنِمَو ِةّنِجْلا ّنِم ُسْوْسَوُي يذلا :ْيأ ؛ساَوْسَوْلا ٍناَيَبِل 46 ساكنلاَو ٍةَِجْلأ

 اًوُدَع ّىِبَن لُكِل َلَعَج ُهّنَأ َرَبخأ دق نق قلاع هللا َّنِإَف ءٍِساّنلا ٍروُدُص يِف «وباغلا

 مُهْؤاَحيِإَو ءاّروُرُغ ِلْوَقْلا َفُرُخُر ضْعَب ىلإ مُهْضْعَب يِحوُي ُنِجْلاَو ٍسْنِْلا َنيِطاَيَش

 . ْمُهَتَسَوْسَو وه

 ْداَعَتْسُمْلا مُهّنأِل وأ َنوُديِعَتْسُم مهنا ؛ِرْكّذلاِي َساَّنلا صحت اَمَّنِإ :َلِبِق دَقَو

 مَلَو ٌمظْحَأ ّنِجْلا َنِماَوْسَو َنِإَ ٌدَجَو اَمُهَل َسْيَلَو «حَرَمْلا وُبَأ اَمُهَرَكَذ ءْمِهْرَش نم

 )١( ةحيحصلا ثيداحألا ةلسلس يف ينابلألاو «(*17) يذمرتلا هحححص )797(.



 هداك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 5 ا
 تت 77 7 ب تتح سس سلا 6269

 مُهْنوُصَي يِذّلا مهبرب َنوُذيِعَتْسيف ملا مُهْنَأِل ؛ساّنلا َرَكْذ لب ؛ ركل

 لوي يَا رش نم ا : يزل 0 00 مق يِنلا 0

 00 0 يِذلاَو ا ٌرْدْصَي يِذَلا كلا "نأ جلا َنِمَو مُهْنِم ا

 [مام_ هءوراقو/]
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 (ىَنْعَمْلاَو ِظْفَللا ٍةَهِباَشَتُم ٍةَبِساَنَتُم ِثاَلَث ٍتاَيآ يِف ٌلصف)

 ىَمُحَي ءىَنْعَمْلاَو ِظْمّللا ٍةَهِباَسَتُم ٍةَبِساَنَتُم ِثاَلَث ٍتاَيآ يِف لصف /5514]
 : ٍساّنلا رك ىلع اَهاَنْعَم

 ١ :رجحلا] 407 ٌءبِقَيَسُم نع ٌلرِم اذنه َلاَمظ :ىَلاَعَت ِهلْوَق -أ . رب ل2 عا 1 يس للا لا 122

 ع لم 1 .َ 129 هم
 .[9 :لحنلا] # اهنمو ٍليِبَسْلأ ّدَصَق هنأ لعو» :لاَعَت هوقو ننهي

 .[1؟ :ليللا] «(9 ئَدْهلل انيَع َّنإ» :ىَلاَعَت هلؤقو - جا

 ُلْوَك َوُه ُباَوَّصلا ُلْوَقْلا . 46 ٌدِيِقَتَسُم َكع ُةبَرِم اًدنه لاقط :ىَلاَعَت ِهلؤَق
 جرَعَي ال ُهقيِرَط ِهْيْلَعَو 3 ُمِجَْيُنَحْلا» .:©)ووخنَو ٍدِاَجُ لوك يلسلا ٍةَمِيَأ

 .؛ءْيَش ىَلَع

 .ُهْنَع ٌتباَت ٍلِهاَجُم نت ُهوُرَكَذ اَمَو
 هَ
4 

6 
 هللا و 03 001

 #4 لي أ كصق ٌدِصَق هنأ لعو# دسم 7

 ىَلَع َفَحْصُمْلا تْضَرَع 0 ٌلِهاَجُم اَمّيِس ال - ِنآَرُقْلا يِناَعَم ملغ مُهَنِإَف :خيشلا لاق )١(
 اَهْنَع ُهَلَأْسَأَو ةيآ ّلُك َدْنِع ُهْفِقَأ هيَمِتاَح ىَلِ ِهتَحِتاَق نم ِساّبَع ِنْبا
 هب كيش دماج نع ٌريِسْفلا كَءاَج اَذِإ : يِروتلا َلاَقَو

 ٍهِحيِحَص يف ُيِراَخُبْلاَو ير انش هرارتب ب ْمِِوْحَنَو ّيِراَحُبْلاَو دّمَْحَأَو ٌيِعِفاَسلاَك ُةَمِيَأْلاَو

 (501) .ها .ُهنَع ُهلُقْنَي ٍريِسْفَتلا نم ُهلُقْنَي اَم ٌرَثْك



 ني ل

 ِهْيَلِإ :ْيأ ؛ناَلُف ىَلَع ٍرمألا اًَذَه يِف كُقيرط كونت يرعلا تناكاذ اَذِإَو

 :ٌدِهاَجُم َلاَق اَمَك ٍفَلَّسلا نم ِهِرْيَغَو ٍدِهاَجُم َريِسْفَت قب وِباَطُي اَذَهَق ل

 رت ىلع اب اال ةنيولقا لع راماللاآ ىلإ لجو للا
 ادم :هيف هللا َلاَق يِذَّلا ميِقَتْسُمْلا ٌطاّرّصلا َرْهَو هللا ىَلَع ّىَحْلا ُنيِرَطَ

 .4© قش 4ع ارم

 ٌدْصَمْلا َوُه هللا ىَلَع يذلا َّنكَلَو «سْنِج ْمْسا (َليِبَّسلا» َّن َّنأ :ٌحيِحَّصلاَو

 . ذيج اَهْنمَر» :َلاَق اًسْنِج ناك اَمَلَو ٌَدِحاَو ٌليبَس َيِهَو ءاهْنِ

 ْنأ اَنْيَلَع نإ :ُخاَجّزلا َلاَق .- 46 كهل اَنيع ّنإ» :ُهَلْوَق - ِلبَّللا يآ اَمأ

 .ٍلاَلَّضلا ٍقيِرَط نِم ىَدُهْلا ٌقيِرَط َنْي

 .ةداتق نَع ثبات ٌريِسْمَتلا اَذَعَو

 يِقَتْسُمْلا َقيِرطلا نب َتالَثلا ٍتاَيآلا اوُرّسَ 5 مدلل دوو نأ قت لقت

 .هللا ىَلَع اّلِإ ُلُدَي ا

 د اَمّرّسَق نَم مُهْنمَو
 :ةيملشتلا ذر هلع قت لوألا نسشْعْلاَد

2 
 اَمَأَو

 ءاَذَه اَلَو اَذَه ْناََب ال  ٌءْيَش هللا ىَلَع َسْيَل :ٌةقئاَط ُلوُقَي دَقَف يِنَذلا اّمأَ

 .ٌرظَن اَهيِف اَذَه ىَلَع ِتاَيآلا ٌةَلاَلَدَو

 ُهَّنَأَو ءاَعظَق ثالَّكلا ِتاَيآلا نم دارج وهف ديل ىفتملا ىتشملا' اَنأَو

 .ىَدُهْلا َيِهَو ءّدْصَقْلا ٌقيِرَطلا َيِحَو :ٍميقَتْسُمْلا ٍقيِرطلا ىَلِإ اًهب َدَسْرَأ

]1 ١ - "١948/١6[ 

 م 8



 ُهْنَأك مالسإلا خيش لئاسوو 8قواتف بيرقت هور ع
 تت ب تبتتتتساا- ا-تبسلا 0

 ةَروُس َكِلَذَكَو ايس رب رقلا» اعنألا ةَروَس تَناَك اَذَهِلَو مكحدل

 مُهْلُك لسرلا اَهْيَلَع ّقَمّتا يتلا ٍنيِدلا لويضأ اه يبل ِرَّوُسلا َنِم اَهُوُحَنَو «سيل

 . مِهْيَلَع هللا ُتاَوَلَص

 ؛نآْْقْلا َتْلُت ليغت اَهوُرُح لو عم 40) د هَ ( وه لْقِط تناك اَذَهِلَو
 ِباَتْكْلا قاف ءاَهِرْيَغ نم ُلَضْفَأ ٍديِحْوَنلا ِتاَيآ نأ َمِلْعَف ءَديِحْوَّتلا اًهيِف َنأِ

 عمم رعأا ل 85 يعم هد ىرو ظهر جب ل وإمر وم معي( رس +

 .ٍروهمجلا لؤف وهو بير الب ةيكم 409 نوريكلا هيأ لفوو

 لا لا | ام 2 00 م ع 5 ومم مو هل مقل
 يف ركذ دقو (ةّيكَم اًهنأ ع © ٌدحأ ُهَللأ وه لق# ٌةَروسَو

 دوُهَيْلا باَتكْلا ٍلْهَأ نِم م ٍراَفْكْلا َلاَوْسَو كعب َنيِكِرْشُمْلا لاوس اهلوُرت ِباَبْسَ

 َنِإَق ؛ةاَفاَتُم اَلَو ةتيرتلاب
2 

0-1 

 هلأ كِل ون ليس امل ف اَلْوأ ةكَمب اَهلزْنَأ هل

 :ئرخأ

 ُلِزْنَت دك ٌةَروُسلا وأ ََيآلا َّنإ :اوُناَكَو ِءاَمَلْعْلا نم ٌةَفِئاط ُهَرَكَد امه اّذَهَو
ا ٍباَبْسَأ نِم ُرَكْذُي اَمُك ءَكِلَذ ني َرَثْكأَو ِنْيَرَم

 افيو روك ادق وقدم هلا ٍلوُرْنل

2 

 2 هل

 هنأ بلغت هلع عار ليرُبج َلَرَن اَهْبِساَنُي ٌبَبَس َتَدَح اّذِإ هنأ :َكِلَب ُداَرُمْلاَو

 [1 143-948 . َكِلّذ َلْبَق اَهْطَمْحَي ُلوُسَّولا َن ناك نِإَو « ءبَبَّسلا َكِلَذ َباَوَج ُنَّمَضَتَت

 ه2 6

 (ماعلا نيدلا عامج امه نالصأ)

 ©![يذمرتلا] ىور امك «نيلصألا ىلإ عجري دومحملا رمألا عامج /55*: ]|

 سانلا ٌلِخَدُي ام رثكأ ام : ليس ةِئَك هللا لوسر نأ « ةريره يبأ نع هححص اًعيدح

 .هيضتقي قايسلاو ءلصألا يف سيل نيتفوقعملا نيب ام )١(



 قم ريسفتلا

 ."0قّلُخلا نسُحو هللا ىوقت» :لاقف ؟ةنجلا

 َمَم هللا نإ » :ىلاعت هللا لاق دقو ءريخ لك عمجي قّلُحلا نسُحو هللا ىوقتف

 0 ةّيلعلا ةعومجملا] ١[. 34 يعمم احل اوَقَنأ نذل

 َمَم َهَلَأ نإ :َلاَقَو ٠ :ليللا] 46 َقَّلاو كعأ نم كه : ىلاعت َلاَق "وم |
 ٌعاَمِج امه ناَلْصأْلا ِناَذَهَو [128 :لحنلا] © ا مه َنبدَلَأَو وقت نذل

 .هللا ٍداَبِعِل ُةَمْحَّولاَو «ىللا ِرْمَأِل ْميِظْعّتلا :ُلاَقُي امك 3 ِنيِدلا
52 

 ءىَوْقَنلا لضأ َكِلَذَو عْضاَوَتلاَو عوُشُحْلاِب ُنوُكَي هللا ِرْمَأِل ُميِظْعَتلاَك

 هك ص

 6 0 7 7 00-1 7 ىلع ماش ه6 ا ل 2 22 2

 نإف 2 لَو َةالّصلا ةقيقح انيق ناَذَكَو ءْمِهْيَلِ ناسحألاب هللا ل ةَمَحَّرلاَو

 هلك َكِلَذَو ءَهَل ٌلْذلاَو هَل ل 0 و تنوع 5 7 1 32 0 0 0 7 6 2 2 مج

 .ٍلْخْبلل ٌداَضُم َكِلَذَو مهْيَلِإ ٍناَسْحِإْلاَو يَا 1 ل طَحُم 5-0
7” 

 [؟"١6٠- 714/143 .هللا ٍباَتِك يِف اَكَّزلاَو ةدَلّصلا َنْي َن اَرِقْلا َرْثك وِرْيَغَو اَذَهِلَو

© © © 

 .هحّحصو )٠٠١4((2 يذمرتلاو «(4547) دمحأ مامإلا هاور )١(



 ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ير

 هنا ديس كج
 نِم اًنْعَجَر» : كونت ٍةَوْرَغ يِف َلاَق و هنأ مُهْضْعَب هيوزَي يلا ُتيِرَحْلا ذدك]

 [ 01 ُهَل لضأ ال : (رْبكألا ٍداَهِجْلا ىَلِإ رَعض ملا ٍداّهِجْلا

 متشلا كذكيخ 11و ْمأ ٌرْيَح ع 07 ردي ال فيكلاَك يِتمَأ» : هلْوَق 2357

 يف َوُه امو ِنْيَصح نب َناَرْهِعَو ٍدوُعْسَم نبا ِثي ثيد ٍدَح نم كب َيِبنْلا نع ع ِةَرَتاَوَتَملا

 0-_ تْنِعُي يِذْلا ُنْرَعْلا ِنوُوُقْلا ٌريَخا + . ِهِلْوَق نم اًمِمِدَحَأ وأ يعيعسملاا

 3 ََقْنآ ول هيب يبت يِذَلآَو : 0 مُهَنوُلَي َنيِذّلا مَ مُهّنوُلَي َنَِلا 2 0 هوم + 22 26

 ِثيِداَحَأْلا نم َكِلَّذ ِرْيْغَو 3 2 (هَفيِصَن 0 مِجِدَحَأ َدُم ّعَلَب اَم :اًبَهَد ٍدْحَأ ل لثم

 [م 01 .فّلّسلا عاَمْجِإ ُفاَلْخَو

 ِتاَوَلَص ٍلِئاَضَف يِف ْمِهُرْيَغَو ءِبَجَر ٍلِئاَضَف يِف ْمُهُضْعَب َفّنَص قلم

 اتاك موي ٍةاَلَصضَو «ِنْيْناِلا موي ٍةاَلَصَو يحألا مْوَي ٍةاَلَصَو ؛يِاََلل ماّيأْلا

 0 ءٍبَجَر ٍلّوَأَو ٍبَجَر ةكفلاو ءٍبَجَر يِف ٍةَعَمجُج َةَعَمَج ل ٍةاَلَصَو

 . َءاَروُشاَع مْوَي ِةاَلَصَو «نْيَديِعْلا يَتَلْيَل ِءاَْحِإَو ءَناَبْعَش

 ىلا اور كقو «حيْستلا ةذلَص ٌتيِذَخ تاَوَلّصلا ِهِلَه نم ىَوُرُي ام ُدَوْحَأَو

 تنكح دما لب ؟ ةَعَبْرَأْلا ِةَمَبَأْلا نم ٌدحأ هب َُشَي َْلَق اَذَه ٌعَمَو 00 0

 تابعا ِوْذَه ٌبِحَتْسَي و

 هم

 [ه7/4/11] . ٌعوُضْوَم ُهَن هنأ أ َمِلَع لوخألا ريدت ْنَمَو

 :يذمرتلا حيحص يف ينابلألا لاقو «(5874) هجولا اذه نم بيرغ نسح :يذمرتلا لاق )١(
 .(5859) حيحص نسح

 )5905٠0( ملسم هاور 2 .(55155؟) ملسم هاور )200



 :َلاَق ع يلا َن قري يب نع ِهِرْيَغَو 0 حشا يف تبث يكرن

 نع لاض لِهاَج هنإف دي ما اني حيحَصي سي بيلا اذه نأ ع ل ل "رار 0 م

 ىَلَع َنوُصضِرَتْعَي َنيِذْلا ٍلاَهجْلا هم ةَلاَثْمَأَو هددت ىلا ةيرثخلا نستست :ةعرشلا

 |[ 011 .للي هللا ٍلوُسَر نَع ٍةَحِبِحَّصلا ِثيِداَحَأْلا
 مست لجل ٠ ُلاَيِيْخاَك هللا رنج يتلا ماَلَّيْشلا اَمَأَو» : هلك يلا َلاَق دن

 ُماَكيَحْلاَف قفل ٍتاَب 0 ل لالا دنع و ِهِسْفَنِب ٌةلاَْعاَو بزخلا َدْنِع

 [40/14] ا لاَ 0 اطل 8 2 لاحم

 هيلع يئأ ةاكجي ف :لاق يام نب نأ نع "”«يبحصلا) يف
 اهْيلَع يبن ٍةَراَتَجب رم رمَو (ْتَبَجَو 2ك ْتَبَجَو « ْتَبَجَو» :هلِكَك هللا ْيِبَن َلاَقَق ءا اًرْيَح

 ومع

 ننأ هلل ىّدف فمع َلاَق 1ْتَبَجَو ْتَبَجَو ْتَبَجَو» : لكك هللا ْييبَن َلاَمَق ار

 َرُمَو ْثَبَجَو «ْتَّبْجَو ْتَبَجَو» :َتْلُقَك ٌرْيَخ اَهْيَلَع يِيْنَأَك «وَراَتَجِب دم ءيّمأَو
 00 هام سس © مص سس ه سمع سمس م22 5 ت 2 7 يو تاس
 0 ؟«تبجو 2« كتبجو 00-0 :تلقف ءرش اَهيلع َيِنْنَأَ «ةرانجب

 رش ِهْيَلَع : ميت ( نَمَو ةَّنَجلا هَل ْتَبَج جو اًريخ ٌرْيَخ ِهْيَلَع 9 بل أ نما : هع هللا لوس
 9 «ضْرَألا يِف هللا ُءاَدَهش متن 0 ىف ىلا 0 ْمُتنَأ ُراَنلا ُهَل ْتَبَجَو هو 04

 ”7(ٍض آلا يف 3 0

 . ىَلاَعَت هللا ىَلِإ مُهَئاَضَأ هللا ُءاَدَهَش» :ُهلْوَفَ

 لَبْقَتَف ُهَدْنِع ٌدهشَي نع ىلإَو هَل ُدَهْشَي نَم ىلإ ٌةَراَت ُفاَضُت ٌةَداَهَّشلاَو

 .دنسملا وققحمو ينابلألا هنّسحو «(7604) دواد وبأو «(771/41/) دمحأ مامإلا هاور )١(

 .(00) ملسمو ء(751١1) يراخبلا (؟)

 اذهف «فيلكتلا امأو ءهيلإ مهفاضأ ثيح ءحضاوف فيرشتلا امأ ءفيلكتو فيرشت ةفاضإ ()

 - حالصلاو ملعلا لهأ ًةصاخو  سانلا اًدحأ اوحرجُي الأو «قحب الإ اودهشي الأ مهيلع بجوُي
 .مهحالصو مهتبوت دعب الإ رشلاو داسفلا لهأ ىلع ريخلاب اونثُي الأو ءعطاق ناهربو ليلدب الإ



 11 مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 8 ا
 | ريح

 لبْقُت َنيِذَلا نِم َكِلُذ ٌوْحَنَو ِناَطْلَسلا ُدوُهْشَو يِضاَقْلا ُدوُهُش :ُلاَقُي اَمُك ُُنَداَهَش
 [ 1 . ْمُهَتَداَهَش

 : اعوُقْرَم ٍساَّبَع ِنْبا نع ٍدِهاَجُم نع ٍتاّنَْلا ىَيْحَي يبأ ِثيِدَح يِن 20054 ]

 . "”نيِهَش َوُهَف َت 0 كو َفَعَف َّقِشَع نَم»
 2 انكلا َْلع لد هيف َرِكْذ يِذَلا ىَنْعمْلا ّنكل ' هِئيِدَح يِف ىَبْحَي وُبَأَو

 هللا ا ا 0 : ل هللا َّنِإَف ؛َُنُسلاَو

 . ٍلْجِرَو ديب ٍةَكَرَح نِمَو ِناَسِلِب ِظْفَل نِمَو ءِنْيَعِب ٍرِظَن نِم
 :ريمكلا ةزضلا وشن ازق ذأ ىلا زك لإ د ىَوْكَش نَع َرِبْصَي ْنَأ ُرْبَّصلاَو

 :ِناَكْيَش هب ُداَرْيَك ُناَمْتِكْلا 9

 ىَلإ اكَش ىَتَمَف وللا ٍرْبَغ ىلإ َوُكْشَي اَلَو ُهَملَأَو ُهّنب َمْتَْي نأ :اَمُه

 ٍ؛ِدَحَأ ُّلُك ِهْيَلَع ٌرِبْصَي ال اَذَه ّنِكَل ؛نينامتكلا ىّلْغَأ اَذَهَو ُهُرْبَص َصَقَن هللا ِرْيَغ

 : "”نْيَهْجَو ىَلَع اَذَهَو «وب اَم وُكْشَي ٍساَّنلا نم ٌريثَك لب
 جالِعب ُهَسْفن َجِاَعُيِل ِسوُفْنلا بط ُفِرْعَي ب ٍبيِبَط ىَلِإ َكِلَذ اَكَش ْنِإَف -

 0 :يعنقلا ةلَْْمِب َوُهَق «ٍناَميِولا

 َرَح اَذَهَف مّرَحُمْلا ىَلَع ُهّنيِعُي ُهْنيِعِي نم ىلإ اكَش نإَو - ب

 تضل أ اك اا نب يول يف ان ىو - ع

 ىَلَع َةَناَعِتْساِلا اَلَو ٌُهْعَمْنَي اَم ا لعَت َدِضْنَم هي ْنَأ ٍرْيَغ نم ٍساَّنلا ىلإ ُهَتَبيِصُم يِكتْشَي

 : مرسي امو ةزتلاار الر "اناا هنا نول طلت اذه ةَّيِصْعَم

 , ل يللا ِباَصُمْلاَك

 ٍراَهَظِإ نِم َكِلَذ يف اَمِل ؛ِساّنلا َّعَم هب ُتَدَحَتَي ال َكِلَد َمُتْكَي ْنأ :يناّنلاو
 .ْتْنَمَتَو ْتْهَسَتَو تكرحَت اَذَه لْثِم ْتَعِمَس اذ َنوُقْنلا َنِإَف ءْوَمِحاَفْلاَو ِءوُسلا

 .عوضوم )4١9(: ةفيعضلا ةلسلسلا يف ينابلألا لاق )١(

 .ةثالث لب (؟)

 .دحأ نم ةلماعملا ءوس وأ «لمعلا يف بعتلا نم هاقلي ام هبيرق وأ هقيدص ىلإ يكشي نمكو (؟)



 دولا | ثيدحلا
 11 ب7777 االبلالازا_ب7_7باا0بخ + 3  ح/ح  ت

 َيِعاَد َكِلَذ َناَك ِهيِهَتْشَي ام ُلَعْفَي نَم َلّيَحَت وأ َعِمَس وأ ىأَر ىتَم ُناَسْنِإْلاَو

 . لْعِفْلا ىلإ ُهَل
 0 7/ ن 2 5 و م هما ا 2 96 2 5

 ٍةَءاَبْلا ىلإ َّنْلِم ِثاَنِْلا ىَلَع اًهْنِم َروُكَذلا "'وُرْنَت َمِئاََّبْلا َنْيَأَر ىَتَم ُءاَسْنلاَو
 .ٍةَعَماَجُمْلاَو

 يف ُهَليَحَت وأ َكِلَّذ ىأَر وأ ِءاَسْنلاَو نادرملا َعَم ُلَعْفَي نم َعِمَس اّذِإ ُلُجَّرلاَو

 . "9 لْعِفْلا ىَلِإ َكِلَذ ُهاَعَد ِهِسْفَن
 نم ِهيِهَتْشَي اَم هل فصْو نإَو ءهّيَلِإ َلاَمَو ُهاَهَتْشا اًماَعَط ناَسْنإلا َرَكَذ اَذِإَو ورنا قولا و 5 هوو ها عدس 020 2 ع لد ١ ىلا ىلا إل قم

 .هّْيلإ ةسفن ٌتْلاَم َكِلَذ رْيَغ وأ نَكْسَم وأ ِةَأَرْما وأ سايل

 3 » 2 هر 1-0 7 3 و 26

 .هيلإ ْنَح ٍنطَولاب ٌرْكَذ ىتَم ِهْيَطَو نع َبيِرْعلاَو
 ٌبَلَظلاَو َةّبَحَملا ْتَكَرَحَت ُهَرَّوَصَت اذإ :ُهَتْبَحَم ٍناَسْنِإلا سمت يِف َناَك اَمَْلَكَف ”كوس هد عكر هو جه اج ولو عم 2 ار ا و ل 01 ا

 . "9بولظَمْلا بوُبْحَمْلا َكِلَذ ىَلِإ 2 هسأا <20
 0 04 هلا ده معه معو هم 1000 ه5 ا 2000000
 سْنِج ىَلِإ ُسوُقنلا ْتَكّرَحَت ِهِرْيَغِل هب ام َرَكَذ اَذِإ ٍقْشِْلاَو ٍةَِحاَمْلاِب ىَلَتْبُمْلاَ

 هلك سو ذاع انما عك هك" ..طاوا 2 لا اع م 201
 َكِلُذ سْنج ْتَرَّوَصَت اذإَف «ةليِمَجلا رَّوّصلا بح ىَلَع ةلوُبَحَم َسوفنلا نأِل ٍ؛َكِلْذ

 [؟١٠-14١/١]  .َةّشِحاَفْلا ٍةَعاَشِإ نَع هللا ىَهَن اَذَهِلَو ؛بوُيْحَمْلا ىلإ ْتَكَرَحَت

 0 ءةم دو . تل  َكَبالتَتَم عجت عر َه من سل م16 مج -
 هللا يِضَقَي ال» :لاق ديل هنأ ّوهَو «ٍسانلا نِم ةفئاط هلأست ام ةةدكو ]|

 ءباَقِعلِل ِةَبِجوُمْلا ِتاَّيّسلاب ِهْيَلَع ىَضَق دَقَو .* هل اًرْيَخ َناَك الإ ًءاَضَق ِنيْؤُمَلِل
 مه < 2 28 كمل سه

 ؟اًريخ كلذ نوكي فيكف

 .ولعتو بثت : يأ 000

 «ةوهشلا مهقرحتس مك ؟لافطألاو تايتفلاو بابشلا نم ةيحابإ اًمالفأ دهاشُي نمب كلاب امف (؟)

 لصاوتلا عقاوم ربع مهئنم ريثكل ةحاتُم مالفألا هذه لثمو .مهبولقو مهلوقعب بهذتو
 .اهنم مهتيامحو «مهئانيأب ةيانعلا ءابآلا ىلع بجاولاف «ةتيوبكنعلا ةكبشلاو يعامتجالا

 ءاهتدهاشمو اهليختو اهركذ عطق :ةمرحملا تاوهشلاو نتفلا نم ناسنإلا ةنايصل ٌةليسو مظعأف (*)
 برش املك هنأ نظ نمك وهف «ةوهشلا ةأطو فخت ليختلاو ةدهاشملا ةرثك عم هنأ نظ نمو

 .هّسطع عطقناو يور رحبلا ءام نم

 )١58(. ةحيحصلا ةلسلسلا يف ينابلألا هححّحص (5)



 هنو مالسإلا خيش لئاسوو قواتف بيرقت قم ١

 اماديف لك امنِإ «كتيرخلا يف لُحدَت مَ ِداَبِْلا َلاَمْغَأ َّنأ :اًمُهُدَحَأ

 لا َنِف َوَئَمَح ْنِم َكَْصَأ آم> :ِهِلوَ يات باع وص اني نا
 . :ءاسنلا] 46كِسْفَ ل نيف َوَتَيَس ني َكَِصَأ آَمْو

 َلاَق دّمَف ءاَذَه يِف ْتَلَحَد َلاَمَعَأْلا نأ َرْدُق اَذإ ُهّنَأ :يِناّنلا ُهْجَوْلا
 ١ هرب موج وه ورؤوس ر 5 3
 : !(ٌنوْؤُم َوُهَف ةتكيَس هتءاسو هتلسح ةقَرَس نم» :ةِللَك ئيبنلا

 . هك هْلَع هللا * هدو - 00 رست اه اذَهَف ربي ب ْنَأب ل 03 اًذِإَ

 نك اوإ اهيلع ةنرقتلا قش 2 0 امن يه: كيس حسي وباع يضف اذإو ٍ-

 َهْيَلَع هللا ُرُكْشَيَف ءَةََسَح سحب ثليْبَأ بات انإَك ءاَهّْنِم ب 74

 7 .ُهَل اًريَح َكِلَذ ُنوُكُيَ 50 َربَصَف اَهُرُفَكُت َبْئاَصَمِب َيِلتْبَأ ْبْثَي ْمَّل نِإَو

 نإ

 ٌرِصي ا يذلا وه نِيِؤُمْلاَو (ِنيْؤْمْلِل هللا يِضْقَي الد :َلاَق لكي ُلوُسَولاَو

 [م1م- ١/11" ا وكي هْنِم ُبوُتَي لب ٍبْنْذ ىَلَع

 يجني ىَنْعَم :َم ُعَمْنَيا َنَّمَص ادجلا كْنِم َّدَجْلا اَذ اَذ ُعَقْنَي اَلَو» ميدل

 0 ؛ٍباَذَعْلا نِم هيِجْنُي ال ُهدَج نأ َنّيبَق ل

 م1 .ةضاكت لوا ديست لق فلثي دع ةفقْني الو هلاَكَعَأ

 ام ِثيِداَحَأْلا َنِم ٍديِعَوْلاَو ٍدْعَوْلا ِباَب يِف ىَرْرُي ْنَأ ُءاَمَلُعْلا ْعّوَس م355]

 .ِداَنْسِإْلا تفيِعض ناك نإو ٌتِذَك هنأ ْمَلْعُي مل

 ٌقْدِص ُهّنَأ ُتْبْثَي اَمِي اّلِإ هيف ذَحْؤُي ال ُهنِإَف ءيْهّنلاَو رْألا ٍباَب ٍفالْخِب ف 1 مت 0 م 2 05 - 0 ٠ - ٠

 ]1١6/"1١9[

 َدْعَب ُهْنَع هب ٌتّدَُح اَم ىَلِإ ُفِرَصْنَي د ل كا

 [7/14-7] .ةكاكلا وجو يذَه نم تي 3 م ةتكس ّنِإَف ؛ِهِراَرْفِإَو ِهِلْعِفَو ِهِلْوَق نم : ديت

 )١( ةيواحطلا حرش يف ينابلألا هححّحص )0796.



 "ا ثيدحلا

 ا

 باَحضَأ نم ٌدَحَأ نُكَي ْمَل نأ ف اوس تح طل
 0 مطنخأ 26 4 0

 لمار هم

 :َلاَق

 يِعَيَو ِهِديِب بنكي َناَك هَنِإَف ؛ يرجعوا الا نع ىف

 * ا ا

 َناََيَسَم م - هت م .- 3 هس 0 هه 706 و كم
 دق رعت فلا وانو روع رز ور وع يا يا ناكوا ١

 8 ري هر ًَ - هر 0 هم - 78 2 ريم هم مس اسوس
 مج نع يلحس يبا نع يعش ني ورخع ةيزخ يف سسانلا مغ ؛ نمط اَذَهبَ

 ةكَسل نه : اوُلاَقَو

 0 تارت يم م م يوم كم
 : اولاَقَو «صاعلا ِنْب وِرْمَع ِنْب هللا ٍدْبَع ٍنْب ٍدمَحم ْنْب بيعش :وه بيعسو

 هنجأيىتع دنإو الك ئبذلا ةلزتل مل إن ا ششي ىتنألا تخلع

 ٍيَعش نب ورْمَع ثي بيل دعب توتي ءتلفلا رونو مالشإلا ةنأ نأ

 ةَيَيَع نب ناَيفِسَو ِسْنَأ ِنِ ؛ ِكِلاَم لم ؛هْيَلِ لْفَتلا ّحَص اذ ِهَدَج نَع ِهيِبَأ نع

 الق ْمِهرْيَغَو نوَهاَر نب َقاَحْسَِو لح نب دَمْحَأَ ٌيِعِفاَّشلا لْثِمَو ءاَمِهوْحَنَو

 يم تَناَك اَذِإَو : اوُناَق ُةَكَرْذَأ د دّمَحمَو 1: ءيِجي هن ؛ هللا ٌدْبَع وه ف حلا

 يف َناَك اَذَهِلَو ؛اَهتحِص ىَلَع َّلَدأَو اَهَل َدكْوأ اذه ناك كلو يلا ٍدْمَع نم ٌةَبو م

 هْبَلِإ جاَتْحا ام ُتاَرَّدَقُم اَهِيِف يلا ِةّيهْقِفْلا ِثيِداَحَأْلا َنِم ِبْيَعُش ِنْب وِرْمَع ٍةَحْسُن

 .مالشإلا ء ِءاَمَْلُع ٌةُعاَع

 سد ” هضم ا ندم رءوس لي 260 مو ياومس )مس ا. يه م

 :لثم وّوُبْنلا َلْبَق ِهِتَريِس ضْعَبَو ِةّوُبنلا َلْبَق ِِراَبْحَأ ضْعَب اَهيِف ُلْحْدَي دَقَو

 . ِءاَرِح راكب ِهيَْحَت

 ترج دوم اهيف ناك نِإَو ءضحخأ وبلا َدْعَب َناَك اَم َيِه ِثيِدَحْلا ُبْكَو

 َعَمْجَأ دق لب ؛ةوّبُتلا َلْبَق ُهَلْعِف َعَرْشَتَو ٌَدَحْؤُمِل ٌرَكْذُت ال َكْلَي َّنِإك ؛ِةّوُبُتلا َلْبَق

 َدْعَب هب ًءاَج ام َوُه َلَمَعْلاَو هب َناَميإْلا ِهِداَبِع ىَلَع َضَرَف يذلا نأ ىَلَع َنوُمِلْسُمْلا
 وتلا و

 ]4/18-1١[ | .ٌعيِرْشَت َوُهَف :ْخَسْنُي او هْيَلَع َّرَكَأَو ٍةَوِنلا َدْعَب ُهَلاَق اَم لكف ميسا 2 ه مهو ىه هك 5مم عير هور عمه ل ث شع



 هنو مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 5
 ديا ا تبة تتيح 4

 ٍلِصَتُمْلا ماَلَكْلا ّنِم ُبِحاَّصلا ُهاَوَر اَم هب ُداَرُي ٌدِحاَوْلا ُتيِدَحْلا 4 0
 .ِكِلاَم ِنْب ٍبغك ِةَبْوَت ثيِدَح لْثِم ؛ ةريثَك اَلَمَج َناَك ولَو ٍضْعَب دعب هْضْعَب

 ءاَمُهَتيَب لَصَفَو َرَخآ اًماَلَك ىَوَر م 10 230 مالك ٌبِحاَّصلا ىَوَر اَذِإ 3

 .ٍناَئيِدَح ِناَذَهَف اَمُهَنْيَب لْصَمْلا َلاَط ْنأب وأ .لكي هللا ُلوُسَر َلاَكَو :َلاَق نأ

 ]14/”3 - ١6١[

 أَوَبتيلَف اًدمَعَتُم ع ٌّىَلَع َبَذَك نَم» : ِهِلَْقَك ُهظْمَل َرَئاَوَت ام (حيحّصلا» نم 5

 . "!هِراّثلا َنِم ُهَدَعْفَم

 تيداحأو ةنكرلا فيؤاعغاز ةعاتشلا ةيبفاحأف : انشق ت12 هنو

 ُمَرَجُيَو مْلِعْلا ُديِفُي اًذَهَك ءَكِلَذ - ِهِعِباَصَأ ِنْيَب نِم ِءاَمْلا بَ ِثيِداَحَأَو ٍضْوَحْلا

 ىَنْعَم اّمِإَو اَطْفَل ام ٌرِتاَوَتُم ُهّنأِل ؛ٌقْدِص ُهنَأِ

 اوُلِمَع امك «وب اوُلِمَعَف ٍلوُبَقْلاِب َنوُمِلْسُمْلا ُهاّقَلَت ام حيحّصلا ٍثيِدَحْلا َنِمَو

 دوك ةيواشاو هةعشتلا ٍثيِداَحَأِ ارا «ِنيِنَجْلا يِف لا كب

 ٍلوُبَقْلاِ ُهثَقَلت َهَعَأْل نأ ؛ٌقْدِص هل أب ُمَرْجْيَو مَلِعْل ٌديِفَي اَذَهَق كِل وْحْنَو 5

 رمألا ِسْمَن يف َناَك وّلَ ؛َِلاَكَض ىَلع ُمَتْجَت ال ُةمأْلاَ ءهيجوُمب اُلَمَعَو اًقيِدْصَت
 ُروُجَي ال اَذَهَو «وب ٍلَمَعْلاَو ٍبِذَكْلا ٍقيِدْصَت ىَلَع ْتَمَمَنا دق ُةَمأْلا ِتَناَكَل ابِذَ

 روُهْمُجَك ؛ِتيِدَحْلاِب ب مْلِعْل لْهَأ ٍقيِدْصَلاَو ٍلوُبَقْلاِ ُهاّفَلَت اَم حيحّصلا ّنِمَو

 ٍةَحِصِب َنوُمِزْجَي ِثيِدَحْلاِ مْلِعْل ٍلْهَأ م َعيِمَج َّنِإَق ؛مِلْسُمَو ُيِراَحُبْلا ِثيِداَحَأ

 0 إف ؛ِثيِدَحْلا ٍةَفِرْعَم يِف مُهَل م ْعَبَن د ِساَّنلا َرِئاَسَو ِنْيباَتكْلا ِثيِداَحَأ ٍروُهْمَج

 َذَه َّنأ ىَلَع ِء ءاَهَقُمْلا عامٍ قدييع كلا ذه نأ نلع كي ٍثيِدَحْلاِ ملِْلا لم
 . ٌبِجاَو وأ ٌماَرَح وأ ٌلاَلَح َلْعِفْلا

 )١( يراخبلا )١1791(.



 0 ثيدحلا
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 ٌموُضْعَم مُهُعاَمْجِإَف ؛ مُهَل بت ِةَمَأْلا ُدِئاَسَك ِءْيَش ىَلَع معلا ٌلُهَأ َعَمْجَأ اَذِإَو

 , )اع ىَلَع اوعمجي ْنَأ روحت ا

 نورخار فيدشلا عاجل يمن صم ان اكيفيت كس ه4 اك

 اَهاَوَر ِظاَقْلَأ لْثم ٠ «حيحصي سيل تيِعَض َوُه :نزلركت ةيصقت ِهحيِحْضَت يِف مُهَنوُمِلاَحُي
0 

 هنود وأ ُهلْثِم اَمِإ مْلِعْلا لْهَأ َنَم م ُهَرْيغ اًهِيَحِص يف ُهَعَزاَتَو ادحبِحَص' يف ملم

07 
 ع حا

0 

 ا 5 3 5 هسا 1 يا

 ىَلَع ٍناَمِفَتَي ال اَذَهِلَو 0 اًذَهِب ُرَبْخَأَو ٌقَّدخَأ

 .هيحِص ىَلَع ملِعْلا لْ لْهَأ ّقَمتا دق ءويِف َبْيَر ال اًحيِحَص ْنوُكَي الإ ِْتيِدَح

 001 و

 لْمَأ ٌضْعَب ُلوُقَيَو «ُيِراَخْبْلا اَهْنَع ٌضِرْعُي ٍِظاَمْلَِب هيف : ملت ةرغتإ ُدِرَمْنَي مث
 ٍةاَلَص لْثِمَك ينتصب حاشا ُنوُكَي دك ّمُث ءٌةَفيِعَض اَهّنِإ 06
 ُرَثْكَأ اَذَهَو ءمِلْسُم َعَم ُباَرَّصلا ُنوُكَي دََو 'عَبَْأَو تاكو 9 فرس

 ءاوُرّبَكف َربَك اَذِإَف «وب َمَتْويِل ُماَماْلا َلِعُج اَمّنإ) :ىَّسوُم يبأ ِثيِدَح يف ِهِلْوَك لْثِم
 0 زن دم ُهَلْبكَو + ءملْسُم اًَهَحَحَص َةَداَيُرلا ِهِذَم َنِإَف ا آَرَق اَذِإَو

 ٍدَح اهب ْدَرُي ْمَل ولف ءوارفلل ةَقباَطُم ةَداَيّزلا ِهِذَهَو ءُيِراَخُبْلا اَهَمَعَضَو ءٌهُرْيَغَو
 9 1 ُداَرُشْلا كرم اًدإَو» :ِهِلْوَف يِف َّنِإَف ءِنآَرُقْلاِب ْلَمَعْلا َبَجَوَل ٌحيِحَص

 يِف ْثَلَزَن اَهّنَأ ىَلَع ُنِماَّنلا َعَمْْجَأ [,04 :فارعألا] 462 َنوُحْرم ْحّلَعل اًوئِصنَأَو

 . ٌصنلا اَذَه نِم ٌةَداَرُم ٍةاَلَّصلا يِف َةَءاَرِقْلا َنأَو ءٍةاَلَّصلا

3 

 ل

 َعِمَس اذ َموُمَأَمْلا نأ : ا الا ُلَدْغَأ َناَك اَذَهِلَو

 ْعَمْسَي ْمَل اَذِإَو ءاَهرْيغ اَلَو 5 ةح ٍةَحَتاَمْلاِب أَرْقَي 1 ال ٌتِصْنُيَو اَهَل ٌعِمَتْسَي ْعمَتسَي د ماَموْلا َةَءاَرِق

 نيركنملا نيملسملا عامجإ نع اوجرخ نيذلا جراوخلا ىلع ٌةجح يهو «ةّماع ٌةدعاق هذه )١(
 نيملسملا ةاعد ىلع اوطلست نيذلا ىلع ٌةجح كلذكو «مهمئارجل نيضفارلاو «مهلاعفأل
 ةماعلا نم ريثكلا نيعأ نم مهوطقسأو مهوباتغاو مهوحّرجو «نيحلصملاو مهخياشمو

 .مهئاملعو مهتّماع نيملسملا ةملكل فلاخم اذه مهجهنمف



 دو مالسإلا خيش لئاسرو 8واتف بيرقت قرم 4م
 1 65 777777777 حش | :اةثييح

 :ينلكلاو فلقلا ووبفُح 355 اذهل ة11:5 ةكقانلا انف ر اهب ُهَت

 .هباحض ْمَأ ٍروُهْمْجَو ٍلَبَْح نب أَو ِهباَحص و ُكِلاَم 0
 ها
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 ٍةءاَرِقْلا ُدوُصْفَم ِهِب ُهَل ْلصْحَي ٍةَحِتاَمْلاِب ِهِماَمإ ٍةَء ءاَرقِلُهُع ُهُعاَمِتْساَف اًذَه ىَلَعَو

 -١١[ 7/143 .اهْلَع يه يلام وعارِقْلا نع ي يِنْعَت ٌةَداَيِزَو

 ُهّنَأ فرُع نَم ْلَّوأ ءِفِيِعَضَو ٍنَسَحَو حيي ىلإ | ِثيِدَحْلا ُةَمْسِق /5555]
 لئن دخأ نع ةيشفلا وره ثفرشت لَو ل لاى :ةمشَْلا ِهْلَه ُهَمَسَق

 نكي لَو :ةقرط تددكت اع ةرسعلا' نأ كد ءَكِلَذب ا ىلا رك

 ةَلاَدَع ْتَفِرُع يِنَّنا حيِحّصلا َنوُد ّوُهَو ءاذاَش نكي مَكَو ءبْذَكْلاِب ُمُهَّتُم ْمهيِف

 ُهَنِإَف ؛ظْفِحْلا ٌءِيِدَر ٍبِذَْلاِ همه هَلِقاَن نأ فرُع يِذّلا ٌفيِعّضلا :َلاَقَو

 ْمَل ُرَخآ ُهَقَقاَو اًذِإَ ل أ اًيذاك َنَوُكَي نأ كي ٌلَوُهَجَمْلا ةاَوَر اَذِإ

 دق ليوط ٍدِحاَو ِظْفَل  ىَلَع نيالا ُفاَمْتاَو ُهَبِذَك ْدَمَعَتَي ْمَل ُهَّنَأ فرم ُهْنَع ْذُحَأَي

 5 اَنِكْمُم َكِلَذ يف اَمهِقاَمَنا ُريِوَجَت َناك امَّلَو ءاَدِيِعَب ُنوُكَي دَقَو اَعِيَتْمُم ُنوُكَي

 . حبِحّصلا ٍةَجَرَ

 ٌّنَسَح :ُلوُقَي ُهّنِإ :اوُلاََو َةَمْسِقْلا ِهِذَه ٌيِذِمْرَتلا ىَلَع ٍساَّنلا ٌضْعَب ٌركْنأ دَقَو

 اًبيِرَغ اًحِِحَص نوُكَي دك ُتيِدَحْلاَو ءُدِحاَوْلا ِهِب َدَرَقْلا يِذَّلا ُبيِرَعْلاَو «ٌبيِرَغ
 ءادتَبِهَو ِءاَلَّوْلا عيب نع ىَهَن» :ِثيِدَحَو :(ِتاّيْنلاِب ُلاَمَْأْلا امَّنِإ» :ِثيِدَحَك

 . ٍلوُبَقْلا ٌةاَلَتُم ٌةَحيِحَص ِوْذَه َنِإَق ل أَ 7 3ك 0 : ْثيِدَحَو

 ا

 امِم ٍريِثَك يف ُهَداَرُم اوُمَهْفَي ْمَل ّيِذِمْرّتلا ىَلَع اوُنَعَط َني َريِذَّلا ٍءاَلُؤَم نك

 ءوْجَوْلا اَذَه نِم :ْيأ ؛ٌبيِرَع ُثيِدَحْلا اذه + نولوك دف ثيرعلا لغأ:
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 مُمَتْنِع ُثيِدَحْلا ُنوُكَيَف هوُجَوْلا اًذَه نِم ٌبيِرُع :َنوُنوُقَيم َكِلَدب َنوُحرَصُي دَقَو
 َكِلَذ نِم اًبيِرَغ َناَك َرَخآ ٍقيِرَط نم َيِوُر اًذِإَف ءِدِحاَو ٍقيِرَط نِم اًفوُرْعَم اًحيِحَص
 يِنْعَي دق ٌبيِرَغ ٌنَسَح :َلاَق اَذإ ُيِذِمْرَتلاَف ءاَفوُرْعَم اًحيِحَص ُنْئَمْلا َناَك نِإَو ءِوْجَوْلا

 .ٍنْسْحْلا ِةَلْمَج نِم اَهِب َراَص ُدِهاَوَش ُهَل َنْئَمْلا َّنِكَلَو .قيرطلا كِل ني ٌبيرَع هنأ ب

 دانا يبق ااكع قلخ ترق ءاهن راقلملا تي يلينفلا لبق قت انآ
 :ِناَعْوَت مُهَدْنِع ُكِيِعْضْلاَو ٍفيِعَضَو ِحبحَص ىلإ ُهنوُمْسَق سف "ل

 حالطضا يف َنَسَحْلا ُهِبْشُي َوُهَو وب ْلَمَعْلا ٌعِنَتْمَي ال اًفْعَض ٌفيِعَض -أ

 |0800 . يِهاَوْلا َوُه وهو ُهَكْرَت ُبِجوُي اًفْعَض ٌفيِعَضَو - ب

 يف ُهَنوُعِزاَنُي دق اَمُك ويف ُهَرْيَغ ُهُعِزاَنُي ُيِذِمْرُتلا هْححَصُي اَم ضْعَب 5559 ]
 [4/14] . يِراَخْبْلا هحَحَصَيَو اًئيِرَح ُفِّعَضُي دّقَف ءهئسَحَيَو هفعضي ام ضْعَب هر ىعأعورس رقد هاد مع عل ب نسل هد

 ْمْلِعْلا ُلْصْحَي دق ىَّنَح اًضْعَب اَهُضْعَب يِوَعُي اَهَتَرْتَكَو ٍِقُرْظلا دّدَعَت َّنِإ 5514

 َرْثَك ْنكَلَو ا َءاَمْلُع اوُناَك اَذِإ تفْيَكَك ءاَقاَنُق اًراَجُق َنوُلِقاَتلا َناَك وَّلَو ءاَهب

 اًيِضاَق َناَكَو َنيِمِلْسُمْلا ِءاَمَلُع رباكأ نم ُهنْإَ «ةعيهَل نإ هللا دْبَع اَذَه ُلْثِمَو

 ب اول :ٌَرَتْخا نك ءثيِدَحْلا َريِثَك رضمب

 .ُةََحّصلا ِهِئيِدَح ىَلَع ِتِلاَعْلا َّنأ َعَم ءٌريك طْلَع

 ءاَئْيَش اَذَه نَع يوُرَي ال نم مُهْنِمَف تكلا لمي هنأ ُهْنِم َفِرَع ْنَم كأي

 ُدّمَعَتَي ُهَّنَأ ُفِرْعَي نَّمَع ِهِدَنْسُم يِف ِوْرَي مل ورْيَغَو لّيْتَح نْب دّمْحَأ ٌةَقيِرَط ِهِذَمَو

 [1/18] 2 .ٍداَضِتْعِإِلاَو هب ٍراَيْغاِلِل طّلقلا ُهْنِم فرع نَّمَع يِوْرَي ْنِكل ءَبِذَكْلا
 ةانريخأَو :هانتديغ» لكم «عاونألا ء ِءاَمْسأَو ِةَياَوُرلا عاَوْنَأ يِن :ٌلْصَع م5559

 ةَراَجِإْلاَو 3 «ةبن ةتاكملاو قلَواَتُعْلاَو َةَهْفاَسُمْلاَو ا «تعمسرو ءاَنأَتْنَأَو

 :نيِئيَش يِف ْماَلَكْلا :ُلوُقَتَك ءَكِلَذ وْحَنَو ءِةَداَجوْلاَو



 8-1 مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت قم 4
 لا ع

 اًصّنالا | هب ُتْبنَيَو هب ٌةَياَوُرلا حِصَن امم : : اًمُهُدَحَأ 7

 : ٌعاَوْنَأ َكِلَدَو ءَكِلَذ نت ٍرييْعَّتلا يِف :يناّنلاَو

 َعِمَس امك ري ْمَّل وأ ُهآَر ًءاَوَس ءِثْدَحُمْلا ٍظْفَل نِم َعَمْسَي ْنأ :اًهُدَحَأ

 مُهْيَلَع ُهُؤَرْفَي َناَك اَمَكَو ءاَضْيَأ ٌتيِدَحْلاَو هلي هللا ٍلوُسَر نيم َنآْرُْلا ُةباضفلا

 .اَمُهَتْيَب ُساَّنلا قّرَمُي ْمَل اَذَه َّنِإَ «(نُكي ْمَل َةَروُس) بأ ىَلَع اَرَكَو

 َنآْرقْلا ُمّلَعَُمْلا أَرَْي امك ءوب ُدِقْيَك ِثدَحُمْلا ىَلَع ًآَرْقَي ْنأ :يناَنلا ٌعْوَنلاَو
 ىَلَع َتيِدَحْلا ُضِرْعَي َلُمَحَتُمْلا َّنأِل ؛َضْرَعْلا َنوُيِزاَجِحْلا هيتَسُيَو ٠ ,ِمّلَعُم ١ ىَلَع

 .ِظْفّللاَك ٍفَلَسلا ٍروُهْمُجَو َدَمْحَأَو ِكِلاَم َدْنِع اَذَهَو ءْمَعَن :ُلوُقَيَف . لّمَحُمْلا

 ءاباطخ ال اًباَتِك ُءاَطْعَأ اَمَّنِإ اَمُهاَلِكَو :ُةَبتاَكْمْلاَو ٌةَلَواَتُمْلا :ُتِلاَّثلا ْش

 . َةَطِساَوب ةقاكجلاو ةرشا ةلَواَنُمْلا ٍنِكَل

 ةَلَواَتُمْلاَك َيِهَف ُريِجُمْلا ٌهَكَرَع دق ٍنّيَعُم ءْىَشِل تناك اّذِإَف ٌةَراَجِإْلا يالا

 :ُحْيَّشلا َلاَمَف اّلَّضَفُم ٍضوُرْعَمْلاِ َمّلَكَت َضراَعْلا َّنِإَ ؛ٍضْرَعْلا ُضْرَع : َيِهَو

 َلاَقَف ؟باَتكْلا اَذَه ىِف اَمب عا ذأ يِل َتْز : لاق 2”ِةيِجحَعَسْمَ لا
 مو 8/141 . ْمَعَن :ٌريَجمْلا

 ؛ٌروُصْخَم ْدَدَع ُهَّل َسْيَل َرَتاَوَتُمْلا نأ :ةوهتجلا َهْيلَع يذلا َتاَوَّصلا متع

 هيَلَع يذلا َكِلَّذَكَو ءاَرِتاَوَتُم ٌرَبَكْلا َناَك َنيِرِبْحُمْلا ٍراَبْخِإ نع ُمْلِعْلا 0 اذِإ لب

 َداَقَأ ٍليِلَق ِد ٍدَدَع ٌبْرَق هب َنيِرِخُمْلا ٍلاَح ٍفاليخلاب تنحي اولا نأ وونجلا

 َناَك اَذَهِلَو ؛ َمْلِعْلا 7-5 ديِفي ال مُهُفاَعْضَأَو ؛ْمُهَقْدِص ٌبجوُي اَمي ب َمَلِهْلا مُهَرْبَخ

 . مْلِعْلا ُديِقُت ُنْئاَرَك هب تّفَتحا اَذإ َمْلِعْلا ُديِقُي دق ٍدِحاَوْلا َرْبَح َّنأ حيِحَّصلا

 مْلِعْلا لم َدقِع ظْفْللا ا ل ا رسل

 ِنْيَحِيِحَّصلا ٍنوَنُم ةقغأ ناك اَذَهِلَو ؛ ةياَوَتْم هن هنأ مُهُرْيَغ فِرْعَي ْمَل نِإَو ِثيِدَحْلاِ

0 

 .ةزاجإلا بلاط :يأ )١(



 8 ثيدحلا

 ْمُهَدْنِع هِرْئاَوَتِل َةَراَت ُهَلاَك لَك َيِبَنلا َّنَأ اًيِعْظَم امْلِع ِثيِدَحْلا ُءاَمَلُع ٌملْعَي اًمِي 2

 . ٍلوُبَْلاب ُهَل َِمأْلا تكتل ٌةراََر

 .ِءاَمَلْعْلا ِروُهْمَج مج َدْنِع َدْنِع َمْلِعْلا ُب ٌبِجوُي 4 ٍلوُبَقْلاِ ىَقَلَتُمْلا ٍدِحاَوْلا ُرْبَحَو

 [غ١ ٠:  /ا4]

 0 ظْفَلَف : ِنْيَحيِحَّصلا يِف يلا ريالا ِثيِداحألا ُةّذِع امأَو 7534:]

 نم سانلا ّنِم ْنِكَل ٠ َمْلِعْلا ٌديِقَي اَم م ٍرِتاَوَتُمْلا نِم ُدوُضْقَمْلا ذإ ءِناَعَم هب ُداَرَي

 .ظَقَف ْمِهِدَدَع ِةَرْثَكِب اًلِصاَح ُمْلِعْلا هرب زك ذل ُةاَوَر ام الإ اًرِئاَوَكُم يمسي

 :ُلْصْخَي ّملِعْلا َّنأ :َنوُرَككَأْلا ِهْيَلَع اَم حيِحّصلاَو (تيِعَض لون ادهَو

 .ةَراَت َنيِربَخُمْلا ٍةَرْنَكِب -أ

 . ْمطْبَضَو مهني د يعل
 . َكِلَذ َعوُمْجمِي ْمْلِعْلا ُلصْحَي ٍرَبَحْلاِب ُتَْحَت فَمَن َنْياَرَقِب لّصْحَي دَقَو - ج

 .ٍةَفْئاَط َنوُد 00

 ِهبَجوُمب اُلَمَع وأ ُهَل اًقيِدْصَت ٍلوُبَقْلاب ُةَم ُةَمِيَأْلا ُهاَقَلَت يِذَّلا ُرَبَحْلاَف اًضْيَأَو - ه

 َّنِم ْنُكَل ِهِرِتاَوَتُمْلا ىَنْعَم م يف اَذَهَو ءٍِفَلّسلاَو ٍفَلَخْلا ٍريِهاَمج َدْنِع َمْلِعْلا ٌديِفُي

 [ 6/14 :سضيشلاو روهتملا هيْمَسُي نَم ِساَّنلا

 . "'يأّرلا نم ٌرْيَخ ٍثيِدَحْلا فيِعَض :دمخَأ ماَمإلا َلْوَق َنَسْحَأ ام 25345 ]

0 

 [ه7؟/148]

 ْنِكَل ءٍبِحاَّصلا ىَلَع ْطَلَغ ُهّنَأ ْفَرْعُي ّنْئَم هيِف اَم :ّيِراَخُبْلا ُباَتِك 2555؟ ]

 مْوَي َةَبرُتلا هللا َقَلَح» :ويِف امك ءطَلَغ اَهّنَأ فِرُع ُظاَمْلَأ ِهيِفَق ٌمِلْسُم اّمأَ
- - 

 .ٍبْعَك مالك نم اَذَه َن َّنأَو ءظَلَغ اَذَه َّنأ ُيِراَخُبْلا َنّيَب دكَو ءهِتْبَّسلا

 ؟يأرلا هيلع مّدُقو اًحيحص ثيدحلا ناك اذإ فيكف )١(



 ل مالسإلا خيش لئاسرو واتفق بيرقت 0 آذآ

 هت ةالا.و

 ٍقَعْكَر ّلُك يِف ٍتاَعَكَر ِثاَلَثِب َفوُسُكْلا ىَّلَص ب ّيِبّنلا نا يق

 .ةَدِحاَو َةَّرَم اَّلِإ فوُسُكْلا َّلَصُي ْمَل ُهَّنَأ : ُباَوَّصلاَو

 لع اذه هيأ َجُوَرَلا ُهَلَأَس َناَيْفَُس بأ َّنَأ هيف

 مفزخلا لكِ َمْلِع :ىمصي ِثيِدَحْلاِب مْلِعْلا نوف َلَجَأ نِم اَذَعَو

[7*/14] 

 َدْعَب ِمِلْسُمَو يِراَخُبْلا َنِم ٌحَصَأ ٌباَتِك ِء ءاَمَّسلا ميِدأ تْحَت َسْيَ 3354]

 نَحْلا ٍدْبَعِلَو يِديِوَحْلِل ٍنْيَحيِحّصلا َنَْب عْمَجْلا لَن ءاَمُهْنْيَب عمج اَمَو ءِنآَرَقْلا

 [71 141 . يليبشولا

 ىَوَر اَميِف ل َنِنلا نع رد يِبَأ نَع «َيِناَلْوَحْلا ٌسيِرْدِإ يبأ نَع 554ه]

 ُهلَعَجَو ءيِْفَت ىَلَع ملَظلا ُتْمّرَح ين يِداَبِع اَي» : َلاَق ُهّنَأ ىَلاَعَتَو َكَراَبَت هللا نَع

 ينوُدهتْساَف همْئَدَم نم الإ ّلاَض ْمُكّلُك واب ا ءاوُمَلاَطَت الن 7

 يدب اي مْ ينوُمهطَْساَ هئمعْطأ نم اّلِ عاج ْمُكّلُك يِاَِم اي مك

 لئلا َنوُِطْحُ وُِطْخُت ْمُكنإ يِداَب اَي . ْمُكْسكأ يِنوُسْكَتْساَ «ُهُتْوَسُك نَم اّلِإ را ْمحْلُك

 ْنَل ْمُكَنِإ يِداَبِع اي ْمُكَل ُرِفَغَأ ينوُرفَْتْساَف ءاًعيِمَج َبوُذلا ْرِفَغَأ اَنَأَو ِراَهّتلاَو

 ْمُكَلَوَأ َّنأ ول يِداَبع اي ءيِنوُمَقْنَتَف يِعْفَن اوُمْلْبَت ْنَلَو يِنوُرُضَتَف يرض اوُعْلَبَت
 كلذ َداَز اَم مكي ٍدِحاَو ٍلُجَر ٍبْلَق ىَقْنَأ ىَلَع اوُناَكْمُكَدِحَو ْمُكَسْنإَو ْمُكَرِ آو
 رجْفأ ىلع اونا ْمُكنِحو ْمُكسْنإَو مُر ْمُحلَو نأ ول يداب ءايش يكلم يف

 ْمُكَرِخآَو ْمُكَلوأ َّنأ ول يِداَبِع اَي ءاّنْيَش يِكْلُم نِم َكِلَذ َصَقَن ام ءِدِحاَو ٍلجَر بلق

 اَم ُهَتلَأَسَم ن ٍناَْنِإ َّلُك ُتئَطعأت يِنوُلأَسَف ٍدِحاَو ٍديِهَص يف اوُماَت ْمُكنِجو ْمُكَسْنإَ

 اَمَّنِإ يِداَبِع اَي ءَرْحَبْلا َلِخْدَأ اَذِإ ٌطّيْخِمْلا ُصْقْنَي اَمَك اّلِإ يِدْنِع امم َكِلَذ صَقَن
 نَمَو هللا ٍدَمْحَيْلَف ءاَرْيَخ َدَجَو نَمَك ءاَماَيإ ْمُكيفَوَأ مث ءْمُكَل اهيِصْخَأ ْمُكَلاَمْعَأ َيِه
 .0"2وهّسفَن الإ ّنَموُلَي اَلَف َكَِذ َرْيَغ َدَجَو

 .(7؟61/90) ملسم هاور )00(



 ىَلَع اَنَج ِثيِدَحْلا اذهب ٌتَّدَح اَّذِإ ءُنِناَلْوَكْلا ٌسيِرْدِإ وُبَأ َناَك :ٌديِعَس َلاَق

 ُلوُقَي دمحَأ ُماَمِْلا َناَك اَذَهِلَو هَةَلَِْمْلا ْميِظَع ِرْدَقْلا ُفيِرَّش ثيِدَحْلا اَذَه

 ٍلاَمْعَأْلاَو موُلُعْلا يف ٍةَميِظَعْلا ِنيّدلا ٍدِعاَرَق نِم َنّمَصَت دق ُتيِدَحْلا اَذَهَو

 ىَلَع َمْلُظلا تْمّرَح» :ُهلوَق َيِهَو ىَلوُأْلا ةَلْمَجْلا َكْلِت َنِإَ ؛عوُرُمْلاَ روق
 ءِرَدَقْلاَو ٍتاَفّصلا ٍلْئاَسَم لج ُنَّمَضَتي َضَتَي «يِسْفَن

 00 : ُهَّلْوَك َيِهَو ٌةّيِن يناثلا ةلْمَْلا هَدَه اَعَآَو

 ام ّلُكَو ءملظلا ىلإ مج ار ُهْنَع هللا ىَهَن اَم َّنِإَف لك وبلا قاتاكلإل

 .ٍلْدَعْلا ىلإ ٌعِجاَر

 ُمْلُظلاَو ءِدَحَأ ّلُك ىَلَعَو ٍءْيَش لُك يِف اًبِجاَو ادمأ ُلَذَمْلا ناك اَذَهِلَو

 اًمِلْسُم َناك ٌءاَوَس ءالضأ ٍدَحأ ُمْلُظ لحي الق ءِدَحَأ ٌلُكِلَو ءِءْيَش ّلُك يف اًمَّرَحُم
 . اًمِلاَظ َناَك وأ اًرِفاَك وأ

 واتت رت وو ةلادقتلا ّنَكْمأ اًذِإ اًعوُرْشَم ٌصاَصِقْلا َناَك اَذَهِلَو

 ىلإ يوت هن يتلا ٍءاًضغألا يِفَو ءٍمْظَع ىَلِإ يِهَتْنَت يِْلا ٍحوُرُجْلا يف ذ ٍصاَصِيْفاِلاَك

 ُةيكلا َوُهَو ِهِلَدَب ىَلِإ َلِدُع ِءاَفيِتْساِلا يِف اًعِقاَو ٌفَتَجْلا َناَك اًذِإَف ٠ ءٍلِصْفَم

 ءاََقلا نم ىأَر نم ةجبخ ِهِلَهَو ءُهْنِم ٌصَمْقُمْلا يف ٍةَداَيِز ٍِفاَلْتِإ نم ٍلْدَعْلاِ 0

 :َّلَعَف اَم لْثِم هب َلَعْفَي : :اوُلاَق َنيِذّلا ٍنِكَل .قْنْعْلا يِف ٍفْيََسلاِب اّلِإ دَوَق ال

 لَم دق ٌدْبَعْلا ُنوُكَي ِنْيَلعِفْلا َنْيب هَ ديرشقلا يق عن ؛ ٍلْدَعْلا ىَلِإ برق ل

 . هِتَرْذُق نَع ٌجِراَح ملآلا ِتْراََت نِم لَصَح اَمَو ءِلْذدَعْلا َنِم ِهْيَلَع ُرِدْقَي ام

 وأ هِفِيّسلاب ِِقْدُع ٍبْرَصِب َكِلَذ َلِبوُقَك ُهطَسَو م هب هيلو دي عطق اذ امو

 َقْلَئاَمُمْلاَو ةَلَداَعُمْلا 6 اَنَمَيَت دق اَنْهَق فّيَّسلاِ َبِرْضُف 00 ني ُهَسأَ ْضَر

 ٍفاّلْخِب اير ءهيف ِةَلَئاَمُمْلا َءاَقِيْنا انّقَيَت اَم اَنْلَعَف دق اَنُكَو
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 نا مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ا
 اع

 يِف ٌصاَصِقْلا َكِلَذَكَو ءِنَميَتُم ْرْيَغ هيِف ُتْواَمَتلا ِذِإ ؛ٌعَمَت دق َةَلئاَمَمْلا ْنِإَف ٍ؛ِلّوَألا
 2 هاه 8 م و هس ربها م ص 5-2 ها ع ودع 2 هدو,

 :هف ةلئامجلا ناكنإ
 ع 8 ا فورا اع عم 5 ووووجلم ه عع ص هرم و" نوب يكد
 صوصنُم وهو َةَباَحٌَصلا نم مهريعو نودِشارلا ءافلخلا هيلع يِذلاَو

 ه6 سام ن6 53 0. كاس 7” 2 مه

 ٌتَرَقأ َكِلُذ نأل ؛هب صاّصِقلا ٍتوبُث نم ِهلِلَي هللا ٍلوُسَر ةنس هب تَءاج ام :دّمحَأ

 .ِةَلَئاَمُمْلاَو ِلْدَعْلا ىَلِ
 8 ع مى هج ه2 نا رول طخ * بل ا ىلع 50 2
 ٌداَبِعْلا رم (مكهأ ىنوُدهَتساَف هتْيَدَه نم الإ لاض ْمكلك يِواَبِع اَي) :هلوق

 ريا انيهأ» :ِهلْوَك يف باَتكْلا ّمَأ يِف َكِلَدِب مُهَرَمأ ام َةَياَدِهْلا ُهوُنأْسَي نب لم < سرب مب عم 8 0 3 2 ا ا م2626
 .ه© ريت

 ماَسْأ ُةَعَيْرَأ ىَدُهْلا :َليق اَذَِلَ
 ٍقِطاَنلا ٍفاَوَيَحْلا َنْيَب ُكَرَتْشُم اَذَهَف ءاَيْنَّدلا حِلاَصَم ىَلِإ ٌةَياَدِهْلا :اًمْدَحَأ

 ١ .ٍرِفاَكْلاَو ِنِمْؤُمْلا َنْيبَو مَجْعَأْلاَو

 َوُهَو َكَِدب ْمِهِرْمَأَو ْمُهْعَمْنَي اَم ىَلإ ٍقَْحْلا ِءاَُد ىَتْعَمِي ىَدُهْلا :يِناَثلاَو
 ٍهيِف ُكِرَكْشَي اًضْيَأ اًَذَهَف ءٍبْتْكْلا ُلاَرْنِإَو ءِلْسُرلا ُلاَسْرِإَو ِةّلِأْلا ٌبْصَن
 مُهسيَدَهَه ٌدوُمَك امأوإ» :ىَلاَعَت َلاَق امك اوُرَمك وأ اثنا ةاوْس نييلَكتلا ٌعيِحج

 رزق لكل ٌةذم تأ آمَثِإط :ىَلاَعَت َلاَكَو 1١ :تلصف] «نَددا َلَع ىلا ابحي
 .[ا/ :دعرلا] 4ك ٍداَه

 يِذَلا َرْمَو ءِبوُلُقْلا يِف ىَدُهْلا ُلْمَج َوُه يِنَّلا ىَدُهْلا :ُتِباَفلا ْمْسِقْلاَو

 .ِداَشْرإْلاَو ماَهلِْلاب مُهُضْعَب هيمَسي
 بيلا لِ أدُدُمَوط :ىَلاَعَت َلاَق اَمَك ؛ٍةَرِخآْلا يِف ىَدُهْلا :ُعباّرلا ُمْسِقْلاَو

 .[؟: :جحلا] 469 ِديِمَلَل طم لإ أوُدهَو لوقْلا تم

 اَمَك ءاّيْنَّذلا يِف ِءاَدِيْماِلا ُباَوَت ىَدُهْلا اَذَمَو
 ٍةيرَط ىَلِإ ىَدُهْلا ُهُواَرَج اّيّْدلا يِف ٌرّشلا َدْصَ َّنأ اَمُكَو ءاّينُدلا ٍلاَلَصض

 مح" يع



 ]| موت هلآ نود ني (©) َةوُدبتي انك امو مهو أوُملَط نَا اورثخلا» : ىَلاَعَت َلاَق
 .[77 لل” :تافاصلا] 4© ملل لا

 ْمُكْمِيْطَأ يِنوُمِعْطَتْساَ هتنمطأ ل الإ ٌعِئاَج ْمُكَلُك يِداَبِع ايد :ُهُلْوَق اَمأَو

 : ِنْيَميِظَع ِنْيَلْضَأ ِيِضَمْقَي يك «ْمُكْسْكَأ يِنوُسْكَتْساَف هتَْسَك نَم اّلإ ٍراَع ْمُكَلُكَو

 ٍةَعْفْتَمْلا َتْلَج دْئَضعُمْلا َضَتُمْلا 5 يِف وللا ىَلَع لُكوتلا ُبوُجُو :اَمُعُدَحَأ

 ديكْلاَو ماَعظإلا ىَلَع هللا ُرْيَغ ُرِدْقَي ال ُهَنَأَو «ِساَبْللاَك ٍةَدْضَمْلا عدو ِماَمطلاَك

 ِباَبْسأ ٍضْعَب ىَلَع ُنوُكَت ٍداَبِعْلا ٍضْعَبِل ُلُصْحَت يِيَّلا ةَرْدُقْلا اَمَنِإَو َدَق 7

 30و

 َتوُنّذلا ٌدِفْغَأ اَنأَو راَهَتلاَو ٍلْيَللاب َّن وُنِطْخُت ْمُكَنإ يِداَبع اَي» :ُهُلْوَق امأَ

 ؛ْمُكَل ْدِْفْغَأ يِنوُرِفْعَتْساَف يلا الو ولا ُدِفْغَأ انو : ةياَدِر يِفَو (اًعيِمَج

 ِناَعْوَت ٍبوُنذلا عي هَ ُهَماَعْلا ٌةَرِفْغَمْلاَف

 دات نَمُِةروْعَمْلا :اَمُهُنَحَأ
 ىَلإ ِِريِخَأَت : ىَنْعَمِب وأ ءِباَذَعْلا ٍفيِفْحَت :ىَتْعَمِب ُةَرِفْغَمْلا :يِناَنلا عونا

 هِتْوَم َعَم ٍبِلاَط يبأ يِن هلي يلا َعَمَش كلل ؛اًقَلَظُم ٌماَع اَذَهَو ع ٍلَجَأ

 .ران ني حاَضْحَض يِف َلِعُج ىَّتَح ٍراَن نِم ٍةَرْمَغ نِم َلِقَْ ءِكْرّشلا ىَلَع

 2162 هس 0. تك رس ثلج 5[ د أ ءما(2و . نه 2105 61
 ا نلَو يدر يرض 0 يايا ايا 0 000 00

 فَ وأ َقَعَفْنَم َتْنَج مُهْنِم َكِلَذِب 520 تالا 50 :كانعدلا

 وأ فَ ِْيَلَع ُهِ ةةراكتل اكذت ةوخغ طنا ىذلا ىرلخملا ٌةَداَع يِه امك ِوَّرَضَم

 تل

 نِم كُمْلِعَو يِمْلِع َّدَحَأ اَم | اَم ُداَرُمْلا .«يِدْنِع امم ْصْقْنَي ْمْل» :ُهّلْوَق

 .يناثلا لصألا ركذي مل )١(



 هنآك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 8#

 نِم كَمْلِعَو يِمْلِع طاحأ اَمَو «هللا ِمْلِع نم كُمْلِعَو يِمْلِع َلاَن اَمَو «هللا ِمْلِع
 ا ةرشتلا اذه وع روفسعلا اذه لات وأ ذخأ نأ قش امك 0

 .اَذَه ىلإ اَذَه ٍةَبْسِنَك اَذَه ىلإ اَذَه ٌةَبْسِ

 ١9[ "5/141 . بابل اذه نِم وه (يكْلُم نمل : ُهَلْوَقَو

 هللا َقَلَح اَم ْلّوَأ» :َلاَك ُهنَأ ءلكي َيَِنلا ِنَع ءِتِماَّصلا نْب ًةدابع نع مل

 ىَقَماَيِقْلا موي ىلإ ٌنِئاَك َّرُه ام :َلاَق ؟ُبُثكَأ اَمَو :َلاَق ءْبْتْكَأ :ُهَل َلاَقَف ّمَلَقلا

 ضْرَألاَو تالا ِقْلَح َلْبَق ِبوُتُْكَمْلا ٍريِدفتلاب قال ةهقلخ ملَقْلا اَذَهَق

 5 3ك :نهذألاَو تاَوَمْسلا قْلَخ لبق اقولخم ناكر هني تلا ٌنيِسْمحِب

 ُلْوَق َوُهَو ركنا ِهْيَلَع ْتلَد امك ٍِشرَعْلا َدْعَب ُهَقَلَحَو مَلاَعْلا اَذَه نم َقِلْخ
 ا

 [”1* 4 .ٍفِلَّسلا روُهمَج
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  يلط 0 تيلخ نم نم ِهِرْيَغَو ' '”«يِراَخُبْل حبِحص١ يف 0359 ]
 00 َّشَب دك :اوُلاَك ءىَرْشُبْلا اوُلَبْقا ميمت ينَب اَي» :َلاَق هلي َيِنلا َّنأ

 : بول ل ناشي كل نإ يرحتلا امال سملا تل :َلاَقَق ِنَمّيْلا لْمَأ ىَلَع

 ٍلَوَأ نَع كّلَأْسَتِلَو ٍنيّدلا يف َهَّقَمتتِل كاتثِج :اوُناَق ءوللا َلوُسَر اَي اَنْلِبَك دق :اوُناَقَ
 :ٍِظْمَل يِفَو (ُهَعَملا : ظْفَل يِفَو ُهَّلْبَ ءْيَش نكي ْمَلَو هل ناك :َلاَقَف ءرْمأْلا اَذَه

 ِتاّوَمَّسلا َّقَّلَخَو ِءْيَش ّلُك ِرْكَّذلا يف َبَتَكَو عاملا ىَلَع ُهَشْرَع َّناَكَو "7

 .«َضْرَأْلاَو ِتاَوَمّسلا َقَلَح ّمُث» :ِظْفَل يِنَو .«َضْرَألاَو

 دقلو# :َلاَق اَمُك ءظوُفَحَمْلا وللا“ يِنْعَي (ِرْكَّذلا يِف َبَنَك» :ُهَّلْوَق

 .(/ةا8) )١(

 ف تبت قلد هل ؛«ِلْبَقْلا» ُظْفَل ُهْنَع َتَبَت يِذّناو ءٌيِراَحُبْلا يِف ةَناَلَّتلا ظاَمْلأْلا :خيشلا لاق (5)
 كّلْبَق َسْيَلُف لق ُلّرآْلا َتن :ِهِئاَعُد يف ُلوُقَي َن ناك ُهّنأ لك يلا نع َةَرْيَرُم يِبأ نَع ٍمِلْسُم جيِحَص

 . < ابنَ رهو ٌرِحآلاَو ْلَيَأْلا وْه» :ىَلاَعَت ِهِلْوَقِل ٌرْسَفُمَو ٌقِفاَوُم اَذَهَو م
 هَل ٍناَرَحَآْلا ٍناَطْمَللاَو ُهَلاَق هلك َلوُسَدلا نأ َتَبَت دقق ِلْبَمْلا طْفَل ِتيِدَحْلا اذه يِف َتَبَن تيا
 . لبَقْلا ِظْفلب ُهَتوُوْرَي اَمَّنِإ ثيِدَحْلا ٍلْمَأ ددكأ َناَكَو ءاَدَبَأ اَمُهْنِم ٌدِحاَو ْتْيْعي

6 



 7 ثيدحلا
 ع اوبب . 1111135 قم

 حْوْلل ادعت نم : يأ ؛[6١٠ :ءايبنألا] « زل رب ْنِم رولا ف اهي

 :اًباتك هيف تنك ام نّعَسُي امك :اًركؤ نكذلا نف ٌبتكُي ان قّمَسَي ءلوفتمْلا هةادع عج هثم ع ها ع مشع ل هادو 5

 :نْيَلوَق ىَلَع ِثيِدَحْلا اَذَه يِف ُساَّنلاَو

 اًموجؤُم ناك هلا نأب ةراَبْخِإ :تيدحلا ةؤضُقَم نإ :لاَق نم مُهْنِهد أ
 .ِثِداَوَحْلا عيِمَج َتاَدْحِإ ْأَدَتْبا ُهْنإ مث ُهَدْحَو ه4 عمم ع

 - ع يمر مرو نر اى, ع 0 ا هه 0 0 رم ىف
 لب ؛اذه لوسرلا دارم : هنإ :ٍثيِدَحلا ىنْعَم يِف يناثلا لُوَقلاَو - ب

 ٍدوُهْشَمْلا مّلاَعْلا اَذَه ٍقْلَح نَع ُهُراَبْخِإ :ُهَداَرُم َّنِكَلَو ءاَذَه ُضِقاَنُي ٌثيِدَحْلا نإ

 ُميِظَعْلا ُنآْرُقْلا َرَبْخَأ اَمُك ءِشْرَعْلا ىَلَع ىَوَتْسا ّمُث ماّيَأ ِةَّنِس يِف هللا ُهَقَلَح يِذَّلا
- 

 كم سرع

 ٍدَنِس ىف ٌضرألاو ٍتونمَّسلا َقلَح يذلا ٌوهَوإ» :ىلاعت َلاَمَف ءعِضْوَم ٍرْيَغ يِف َكِلْذِب
 مر 2 رع سى - م

 .[07 :دوه] «ولمْلا لع ,.ةشرع تاكو ِماَّي

 < * 0 - 0 -- م 01 5 8 1 ا
 ئءْيَش لك ُقِلاََخ ٌّوُه ؛ال ُهَعَم ٌميِدَق ِهِتاَلوُعَفَم نِم ٌءْيَش هللا َعَم َسْيِلَق

 لِ ْلَي ْمَلَو نع رلاَس اعَع مُهَباَجَأ لي َىِبَنلا نأ انه ُدوْضْفَمْلاَو

 نَع كّلَأْسَتِل اًنئِج» :مُهَلْوَق َّنأ ىَلَع َّلَدَف ء«ضْرَأْلاَو ٍتاَوَمَّسلا ِقْلَ َءاَدِتْبا

 [ل6٠1 43 . مّلاَعْلا اذه ّنَلَح مُهداَرَم َناَك (رْمَألا اَذَه

 نَع «يميتلا َميِهاَرْبِإ ِنْب ٍدَّمَحُم نَع «َيِراَصْنَألا ٍديِعَس ِنْب ىَيْحَي نع 25554 ] 4-5 م 2 . © د 2 02 5 . مو 5-4
 للي هللا َلوُسَر تْعِمَس :َلاَق هذ باَطَحلا ِنْب َرَمُع نَع «يثيللا صاقَو ِنْب َةَمَقَلَع
 0 ىف 22 م م 0-0 غو 2 7 و 02 2 14 7

 ُهَتَرْجِه تناك نَمَف ؛ىَوَن اَم ئرما لكِ اَمْنِإَو ؛ِتاّيئلاب لاَمْعَألا اَمَْنِإ» :ُلوُقَي
 - و 2و 2ر6 7 --ٍ ل 7 1 مقنرو 20 7 3

 وأ اَهبيِصُي اًيند ىلإ هترجِه تناك نَمَو ِهِلوُسَرَو هللا ىلإ هترجهف ِهِلوُسَرَو هللا ىلإ

 ىَلَع نَمَتُم ٌحيِحَص ٌثيِدَح اذه ."'اهوُيَلإ ٌرَجاَه اَم ىلإ ُهُتَرْجِهَف اَهُجَمَرَتَي َِأرْما

 )١( ملسمو 3 يراخبلا هاور 190(,.



 0 مالسإلا خيش لئاسرو قوات بيرقت ب 2
 225929222222222 محلا

 53 9 ك5 ويت عسل ساو كوس | ع5 يذل ووك
 نإو هنإف «حيحّصلا بِئارغ نم هنأ ْعَم ءٍقيِدَّصَتلاَو ٍلوبقلاب ةم ١ هتقلت «هّيحص

 خخ عمرو ” م 3 عم 2 هذ ىلع هه. ع 017 م مصار عع 2
 ّنِم هريغو هدنم ْنْبا اَهَعَمَج امك ءَوَدَدَعَتم قرط نم ٌهِكَك يبنلا ِنَع يور دق ناك

 ِنْب َرَمْع ٍتيرط نِم الإ اَهْنِم حِصَي ال هنأ ىَلَع َنوَفِفَتم تيِدَحلا لهأَق ءظافحلا هم - كك )سف هك م ور م56 ع2 < لو مك ىكأ
 م 6 »كر 5 229 03 8 ةرع 6 2 هم ه م5

 الَو «يئيللا ٍصاقَو ُقْب ُهَمَقْلَع الإ ُهْنَع ِهِوْرَي ْمَلَو «ٍةَروُكْذَمْلا ِهِذَه هو باطلا

 2 02 3 . 5-5-0-5 0 هم - 00 - 520 همس ع 0 ا ا 5

 ا ع 25 3 سو م 00 3. 2 2

 .مالسإلا َهَمِت ٍديعس نب ىيحي نع هاَوَرَو «ةنيِدملا ىضاق

 نو ا . >1 6 6 17 ٠ 0س 2
 .َةَداَرِإلاَو دّصقلا ظفل سنج نم ِبّرَعلا مالك يِف ؛ِةَينلا» ظفل

 ٌراَمْضِإ هيف لَه :«ٍتاّينلاب لاَمْعَألا اَمْنِإ) :ِل ِهِلْوَق يِف ُنماَنلا َعَّراَتَت دَقَو 3 7 2 مر 6 2 01711 هس 5 2 2 0

 ؟ِهِموَمْعَو ِهرِهاَظ ىَلَع َوُه وأ )0 فت وأ

 01 2-5 مو - 8. 2

 .ٍلّوألا ىلإ َنيِرخَأتُمْلا َنِم ةَمئاَط َبَمَذَق
 مه ١ . - 20 00 9 - 2 00 .8

 هيف ٍتاّيئلاب ْدِرُي ْمَل ُهْنِإَف ءوِموُمْعَو هِرِهاَظ ىَلَع ُتيِدَحْلا لب :ٌروُهْمْجْلا َلاَكَو
 00000 2 ء 5 ل م 00 5207 2 نار تاس هك
 َلَمَعْلاَو «َةَموُمْدَمْلاَو َةَدوُمْحَمْلا َةِّيْنلا َداَرَأ لَب ٍ؛اًهَدَْحَو َةَحِلاَصلا َلاَمَُأْلا

 .َموُمَْمْلاَو َدوُمْحَمْلا

 .٠ 0 هايس 0 همك سا ريا دور 2+ م راى مسا عاردو نيك 2

 يف اَهَلاَمْعَيساَو «ءيونملا اَهِب داَريَو ءِرَدَصَملا َنِم عؤنلا اهب داَري ةينلا ظملَو
 ُهاَوَن اَم ٍبَسَحِب ُلاَمْعَألا اَمَِّإ :ُداَرُمْلا ُنوُكيَق ءِبَرَعْلا مالك يِف ُبَلْغَأ ُهَّلَعَل اَذَه 2 م 0 2 مع5 7 - 2 م 0 7 2 .٠

 / هر 5 0 0

 . هيونم بسحب :ىأ 3 اعلا

 هم 2 007 27-2 هت .٠ هم نان 2

 :ِنيَعْون ىلَع ءاَملعلا مالك يِف يرجي ةينلا ظملَو

 (2١1.ء هموم 2 امو هك دهم 2-0
 ِ ٍةداَبِع نِم ٍَةَداَبِعَو لمع نِم لمع ٌرييمت اهب َنوُديِرُي َةَراَتْق -أ

 وعمس 7 وقمر وعوم هَ دود ب هورس هب "ف هه ٌعمروم
 ٍلومعُم نَع هل ٍلوُمْعَمَو «دوبعم نع ذوبعم زييمت اهب نوديري ةراتو 2 ب

0 

 . ءاهقفلا هنع ملكتي اذهو )00(

 .ةديقعلا بتك يف ءاملعلا هنع ملكتي اذهو (؟)



 “ب ١ ثيدحلا
 حإ ةالاريب

 لَمَو ؟ثادخألا ةَراَهظ يف ظْرَش ّيِه لَم :ِةّْنلا يف مُهُماَلَك ُلَوَأْلاَف

 . َكِلَذ وْحَتَو ؟ماّيّصلا يِف ٍتييَتلاَو ِنيِيعّتلا َهّيِن ل

 لالا لمَ َنْيَبَو ل ٍلَمَعْلا صالخإ َنْيَب ِزبيمَّتلاَك : يِناَنلاَو

 نْيَعْوّنلا ٌلَواَنَتَي ُهَموُمُع نأ لاقي دق ناك ْنِإَو

 هِاَسِلب ْمّلَكَتي ْمََو ِهْلقِب ىَوَن ْنإَك ِءاَمَلْعْل ٍقاَمئاب ُبْلَقْلا اَهّلَحَم ُةّيئلاَ
 . ْمهِقاَمَتاي هيلا ُهْنأَرْجَ

 هكا رو ُهَيونَي ْنأ ّلُي الق ُهَلْعِف ام َمِلَع نَمَك َمْلِعْلا ُعَبتت هنت يلا

 فلذكو كيوي ْنَأ دي الق 0 ديري 7 َمِلَع اَذَِف ُهَلُكأَِل اًماَعَط ِهْيَدَي نيب َمدَ
 1 ووووكمس يع خ6

 .هريغو بوكرلا

 .َنوُقيِطُي ال اَم اوُهَلُك ِةيِن ِرْبمِب اَلَمَع اوُنَمْعَي ْنَأ ُداَبِعْلا فْلُك ول لب

 َةَباَنَجْلا َيِسَن نَم لْثِم ءُديِرُي اَم ْمَلْعَي ْمَل اذ ردكلا مثع زوَصَتي انو

 كرجل د ودول ا ُديِرُي نَم وأ هِوُرَبَتلِل وأ ِةَكاَطَنلِل َلَسَتْغاَو

 . مْوّصِلِل وان َرْيَغ ُحبْصُيَف َناَضَمَر نِم اَدَع نأ ُمَلْعَي ال نَم وأ هيفا

 ىَِإ ُجاَمْحَت ال يل ةياَغ يف ملا َعَم يلا نأ هل نيب اَذَه َفَرَع نَمَو

 للغل ناطتت امك ةسوشؤلا ؛ءاملتلا ضخم اع اَذَهِلَو ءِلاَلْغَأَو ٍراَصآَو و

 . لْقَعْلا يِف ٍلَبَح وأ ءعْرَّشلاِب ٍلْهَج ني
 اَلَو ٍموُمأَمِل الو مام ال ءَّيئلاب ُرْهَجْلا ٌعوُسَي ال ُهَّنَأ ىَلَع ُءاَمَلُعْلا َنَمَناَو

 َُرْكُي له : زي اا ة مهيب ٌعاَرتلا اَمَنِإَو ءاَهُريِرْكَت ُبَحَتْسُي اَلَو ءِوِرْثْتُمِل
 ؟ُبحعنُ وأ 2

 لصف

 نم ٍراَرطْصاِلاِب ف ْفَرْعُي اَمِم اَذَعَو ءاقلكلا ِريِهاَمَج َدْنِع ِرْضَحْلِ (اَمَّنِإ» ٌةرَمْمل
 َكِلَذ ِرْيْغَو 0 ماَهْفِتْساِلاَو ىُفّنلا يفوُرخ َىياَحَم ُفرْعَت اً قوما دع



 هذ مالسإلا خيش لئاسرو 8واتف بيرقت ا
 تت” ب +++_+”+ + ل 2 4/0 يح

 ىَلَع ؟ِموُْفَمْل وأ ٍقوظْنَمْلا ٍقيِرَطِب ٍرْصَحْلا ىَلَع اَهّْتَلاَلَد لَه :ُنِساَّنلا َعّراَتَت ْنِكَ

 . ٍقوطْنَمْلا ٍقيرظب ُهَّنَأ ىَلَع ُروُهْمَجْلاَو :ِنْيلْوَق

 : (وِلوُسَرَو هللا ىَلِإ ُهتَرْجِهَف ِهِلوُسَرَو هللا ىلإ ُهتَرْجِه تّناَك نَمَق» :يك ُهَلوَ
 م ُهَل لَصَح دقق اَنْيَش ِهِلَمَعِب ىَوَن نَم َّنأب ٌراَبخإ ُهَّنِكَل ءِلِصاَحْلِل ُليِصْحَت َوُه َسْي
 ُهَدْصَق ّناَك نَمَو ءُهَدَصَق اَم ُهَل لَصَح ُهَلوُسَرَو هللا ِهِتَرْجِهِب َدَصَق نَم :يأ ُِهاَوَن

 ُلاَمْعَألا اَمّنِإ» : ِهِلوَقِل ٌليِصْفَت اَذَهَك ءَكِلَذ اّلِإ ُهَل َسْيَلَ ِةَأَرْما وأ اَيْنُد ىلإ َةَرْجِهْلا

 [؟7/4١- 0/11 . ِتاّيئلاب

 ْمنْرِفَ رِفئَتْسا اذِإَو ةّيِنَو داَهِج ْنُكَلَو حْمَملا َدْم َدْعَب ةَرْجِه اَل» :ِهئكَي َلاَق 49

 ؛ٌّقَح < اَماَلِكَ ,29ٌوُدَمْلا َلَيوُق اَم : ةرْجهلا ٌعِطَمْنَت ال» :َلاَقَو «'' اوُرِفئاَ

 ةكم نم ةئيدَملا ىلإ ُةَرْجِهْلا َىِهَو هِناَمَّز يِف َةَدوُهْعَمْلا ٌةَرْجِهْلا هب َداَرَأ ُل ُلَرَأْلاَ

 كَم تناك اتت ةَعوُرْشَم تناك ٌةَرْجِهْلا هذه َنِإَف ءِبَرَعْلا ٍضْرَأ نم اَهِرْيَغَو

 ِرْمُكْلا ٍراَد نِم ُةَرْجِهْلا تَناَكَف ءِةَيِدَمْلاِب ٌناَميِإْلا َناَكَو ءِبْرَحَو ٍرْفُك َراَد اَهُرْيَغَو

 مالْسِإْلا َراَد ْتَراَصَو ٌةَكَم ْتَحِيْف اّمَلَق اَهْيَلَع َرَدَك نَمِل َةَبِجاَو ماَلْسِإلا راد ىَلِإ

 [41 .مالشسإلا هلك نهرا قلم كفا مالْسِإْلا يف ُبَرَعْلا تّلَخَدَو

 1/1 . هظِفَح نم َتَّدَح اَذإ ظَلْعَي ٌرَمْعَم ناك

 "هاَنِلاَمْعَأ ٍتاَعِّيَس نِمَو ءاتِسْمْنَأ ٍروُرِش نم هللاب ُدوُعَنَو» :ُهَلْوَف 75501]
 َنِإَ [42© :رفاغ] يا ذكحي ام ٍتاَعْيَس» : ِهِلْوَقَك ٍ؛ِلاَمْعَأْلا ٌتاَيوُقُع ّيِه : تاَكيَسلا

 ُتاَعاَطلا اهب ُداَرُي اَمَك ءاّريِثَك ُمَقْنلاَو ْمَعّنلا :اَهِ ُداَرُي ٍتاَكيَّسلاَو ٍتاَنَسَحْلا

 ْنَأ َداَعَتْسا دق ُنوُكَيَف يياعتلا َيِه يِنَلا ٍتاَكيَّسلا ىَّلَع ْتَلِمُح نإَو ءيِصاَعَمْلاَو

 ٍةبوُقُع نم ٌذاَعَتْسا دَقَف  ُهَبْشَأ َوُهَو لوألا ىَلَعَو َُرُصَت ْنأ وأ ِتاَكْيَّسلا َلَمْعَي

 [ 4 نشأ اذهو ب + هنت نأ هلام

- 

 ًَء 7
 رم

 7 4 2] ملسمو 5742 73رش يراخبلا )غ0

 .(4141) يئاسنلا حيحص يف ينابلألا هحمّجص (؟)

 .ينابلألا هحًّحصو )١507(« يئاسنلا هاور (7)



 لا ثيدحلا

 وُعيَسَو اًيِرَح ماَلْسإلا ادب :حيحصلا ِثيِدَحْلا يِ هلك َيِلا لون ماكه5]
 هو

 م : "”ياَبرْعْلل ىَبوُطَف أدب اَمَك اًبيِرَع
 يف ناك اَمُك ُرَهْظَي مث ءْمُهَنيَب اًبيِرَغ ُدوُعَي ٍةَئِمْرَأَو ٍةتكْمُأ يِف ُهّنَأ :اَمُهْدَح

 َرَهَظ ّمُن اًبيِرَع ِرْمأْلا لأ
 َدْعَب ُنوُكَي اَمَنِإ اَذَهَو ءٌليِلَق الإ اًمِلْسُم ىَقْبَي ال اًينَدلا رخآ يف ُهَّنَأ ٌلوَتْحَيَو

 عود ضبْفت اير هللا ُتَعْيٍِئيِحَر َةَعاَّسلا م دل يأت ير 0

 وحلا ىلع َنيرِهاط يأ نم ٌةقِاَ لات ال : 56 لاق دقك كلك ليك اي ع م د ا ري

 . 7«ُةَعاّسلا َموُقَت ل

 د2 دع نم هلثعت (ِنْيَحِيِحَّصلا» يِف ُثيِدَحْلا اَذَهَو

 ىَلَع وْيْعَأ نم ةعيعتم ةقئاظ ُلاَوَت ال 0 نع ا
 .ٍلِواَحْلا فالخ اَلَو ٌكِاَخُمْلا مُهُّرُضَي ال

 نوكَي اَلَق ٍةَعاسلا َلْبَق اَهْلُك ضزألا يِف اُليِلَذ اًبيِرَغ مالسإلا ُءاَقَب 7 ِ 0م 1 2 -6 د 5 5 ل ل 2 2 وبذدم )5:
 7 م
 . اذه

 ْث

 2 ل ل اع وم م َةَلَقن سا ثمدع وك ه2 هوك 007 5 4 ٠
 «مالسإلا ةقيِقح ٌفِرْعَي نَم لهي متي ال هنأ َمِلْسُمْلا ٌديِفُي ْثيِدَحْلا اذهو

 5 00 --ً هدم عل 0 ه ندع م
 ُدْمَألا ناك امك «مالسإلا يرسم ثق نق رك الَو «َكِلذب ُهرْدَص ُقيِضَي اَلَو

 . ذي نين أدب َّن

 َجاّتْحا ام ٍريِظَن ىَلِإ ِنيِهاَرَبْلاَو ِةّلِدأْلا َنِم ُهُبِحاَص ُجاَتْحَي َبّرَعَت اذ َكِيَّذَكَو

 .(1970) ملسم هاور (0) )١88(. ملسم هاور (1)
 يف بيرغ مالسإلا نأ ىري نمم «نامزلا اذه يف نيددشتملاو ةالغلا ىلع در ربكأ اذه يفو ةرف]

 نأ ىلإ | كلذ مهب ىدأف « هتزع نوديعُيو «هّتيرُعغ نوليزيس نيذلا مه مهنأو «ضرألا عاقب عيمج

 لوح الو «مهقيرط يف فقو نم لك اولتاقو ءناسللاو فيسلاب نيملسملا ةعامج ىلع اوجرخ

 .هللاب الإ ةوق الو



 .©0 آلا وأ يف هَل

 قَنِكْمَأْلا ضْعَب يِف َكِلَذ ُنوُكَي دَكَو وِعِئاَرَش ٍضْعَب يف ُةَبْرْعْلا ٌنوُكَت دَقَو

 57 ترغب طم ان عت نم هلع لب ةكنألا بر ىف
 .ٍدِحاَوْلا َدْعَب ٌدِحاَوْلا اّلِإ مُهّْنِم

 إف ُهّلوُسَرَو هللا َرَمَأ اَمُك ٍةَعيِرَّشلا َكْلَيِب َكَّسَمَت نَمِل ىَبوظَم اَذَه عَمَو

 ."ناَوْعَأْلاَو ِةَوُقْلا ٍبَسَحِب َوُه ُهَقَلاَح نَم ىَلَع َراَكْنِإْلاَو هب َرْمَأْلاَو ُهَراَهْظإ

 اَم ٍفاَلْخيب ِةَرِخآلاَو اْنّدلا يِف ٌءوُس ُهَل ٍلَصَح نم ِساّنلا يف نأ َرن زق

 يتلا ٍةَمِيِزَهْلاَك ؛ِهِماَلْسِإ صْقنَو ٍهِبوُنُد نِم اَذَهَق ُهَعاَبْنَأَو ُهّلوُسَر ِهِب هللا َدَعَو

 [و4 - 59١/143 : 5 َمْوَي مُهتَباَصأ

03 
0 

 نق يب اشحلاو انكي ىتماز انكشم ع ينيخأ هللا - ثيل اَذَه ١

 تاَعوْضْوَمْلا يف ِجرَمْلا وُبأ هركد دك «ُيِذِمْرَتَلا ُهاَوَر دق - ٍنيِكاَسَمْلا ٍةَرْم 18

 لش ٌعِشاَحْلا ٌعِضاَوَتَمْلا ده ةرمجملا نيكسملاَ «ّعِصَي ْمَل وأ ُهظَْل ّحَص ٌءاَوَسَو

 َوُهَو ٍلاَمْلا َنِم اًريِقَك ُلُجَّرلا ُنوُكَي دق لب ِ؛ِلاَمْلا َمَدَع ٍةَنْكْسَمْلاِب ُداَرُمْلا َسْيَل

 ["؟ /14] . راج

 و 0 006-27 0 5 0 َِ 2 هِ 90 .

 لك ىَلَع» :َلاَق لب َِبَلا ٍنَع ءىَسوُم يِبأ نع "”«ِنْيَحيِحَّصلا» ين 5
 عفنيف ءودَيِب لَمْعَي١ :َلاَق ؟ْذِجَي ْمل نَمْف «هللا يبن اَي :اولاَقف ءاةق ةقَدَص مِلْسَم -» 0 هم 2 8 2 0-1 03 رس - 1 2 م - 8
 :اولاَق «قوؤلتلا ة ٍةَجاَحلا اذ ُنيِعُي» :َلاَق ؟ْذِجَي مل َْنِإَف :اوُلاَق (ُقَدَصَتَيَو ُهَسْفَن 5 2 م 89 0 1 لا هع حرص ع ماو
 . هةَكَدَص ُهَل اَهنِإَف ءّرّشلا ٍنَع كِسْمُيْلَو . *”ٍفوُرَمْلاِب ُلَمْعَيْلَق» :َلاَك ؟ْذِجَي ْمَل ْنَِ ا نا 03 .٠ ه6 م 2 ه سس هو 50

 .هللا نيدب ملعلاب الإ اهنم وجني نلو «ةرشتنم ةريثك تاهبشلاو تاوهشلا نتف ْنأل كلذو )١(

 :ةوقلاو ديلاب ركنملا رييغت ديري نمل ناّمهم ناطرش ناذه (؟)
 .هتميزعو هملعو هنيد يف اًيوق نوكي ْنأ- ١

 .ةرفكلاو قاسفلاو راجفلا شطب نم مهب نمأيو ءهعم نوفقي ناوعأ هل نوكي ْنأ - ؟

 )0١١4(. ملسمو (15) يراخبلا هاور (9

 .«ْفوُرْعَمْلاِب ِرْيَخلا ُرُمأَيكا :ظفل يفو (:)



2 
 مس ال ىو عع

 رسمخ 3 ايلف و ءمِلْسُم ُلُك ىَلَع ةَقَدَصلا تبجوأ هنأ ةايلخلا اَذَه ىَفُق

 2 ا 1 700 5 1 ل ل م 7 ف م جو 2 2 95 1

 َعَمَتَق َلاَمْلا َبَسَتْكا :ْدِجَي ْمَل ْنِإَف ءِهِلاَمب ٌةَقَدَّصلا ىّلوألا :ِلدَبْلا ىَلَع َبِتاَرَم

 اًمإ نَدَبِب ُعَقَت ٍناَيَرْخَأْلاَو ءبوُسْكَمِب وأ دوُجْؤَمِب امِإ ءِلاَمِب ُعَّقَت ٍناَيَلوُأْلاَ
 عاب مابا 0 .ناَسِلِ امَِو ديب

 َهَلِإ ال ْنَأ اوُدَهْشَي ىَّنَح َساّنلا َلِتاَقَأ ْنَأ تزيأ» :كي ّيِبّنلا ُلْوَن له

 ُلاَعِق :ُهُداَرُم : "0َهاَكَّزلا اوُتْؤُيَو ٌةالَّصلا اوُميِقُيَو هللا ُلوُسَر اَدّمَحُم ّنَآَو للا اَّلإ
 هللا َرَمَأ َنيِذّلا َنيِدَماَعُمْلا َلاَتِق ْدِرُي ْمَل ءْمِهِلاَتِق يِف هللا َنِذَأ َنيِذَّلا َنيِيِراَحُمْلا

 0 .ْمِهِدْهَع ِءاَقَوِب

 دّقَن يريِمَأ َعاَّطَأ نَمَو ؛هللا َءاَطَأ دّقم يِنَعاَطَأ نَم» :هلكب َلاَق 5
 :لاقو .2"«يِناَصَع دق يِريِمُأ ىَّصَع نَمَو للا ىّصَع دَقَف يِناَصَع نَمَو ءينَعاَطَأ

 نِم ُهُتَعاَطَف ٍفوُرْعَمْلاِب يِريِمُأ َرَمَأ اَذِإ :يِنْعَي ؛ ””«فوُرْعَمْلا يِف ٌةَماّطلا اَمَنإ»

 [1179/1] .َلوُسَّرلا ىَصَع دَّنَك هللا ىَصَع نم ُلُكَو ءيِتَعاَط

 راَرَبلاَو ىَلْعَي وُبَأَو ةَمِيَرحخ ُْباَو هَجاَم ُنْباَو يِئاَسَنلاَو يِتمرَتلاَو ٌمِلْسُم اَمأَ
 0 ّنِم ِهِنْيَعِب ٍدِجاَوِل َنيِدّلَقُم اوُسْبَل ءِثيِدَحْلا لْهأ ٍبَمْذَم ىَلَع مُهَن :ْمُهْوْحَنَو

-ٍ 

 )١( ملسمو «(1/11) يراخبلا (؟) .(5؟) ملسمو ؛(15١) يراخبلا هاور )1418(.

 )6( ملسمو «9/751(2) يراخبلا )1845(.



 ُهْذَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتق بيرقت ها مصر

 ىَِإ َنوُنيِمَي "مه لب ؛قالظإلا ىَلَع َنيِدِهَمْجُمْلا ِةِئأْلا َنِم مُه اََو املا
 . ْمِهِلاَْمأَو دبع يِبَأَو َقاَحْسِإَو دعو ٌيِعِفاَشلاَك ؛ِثيِدَحْلا ٍةَكْيَأ ٍلْوَق

 ِهِوْحَنَو دُواَد يِبأ ٍصاَصضِتخاَك ِةَمِيَأْلا نمت ماسلا هك م

 ؛اَمِهِوحَنَو ٌيِرْوّنلاَو ةَفيِنَح يِبأَك َنيّيِقاَرِعْلا ِبَمْذَم ىَلِإ ل ص مُهْنِعَو

 ٍديِعَس ِنْب ىَيْحَيَو عيِكوك
 نْب ِنَمْحَّرلا ٍدْبَعَك ؛ُهُوُحَنَو ُكِلاَم :َنييِنَدَمْلا ٍبَمْذَم ىَلِإ ٌليِمَي نَم مُهْنِمَو - ويوم

 . هِلاَوْقَأ ٍةَماَع يِف ُهَل اًرِصَتْنُم ؛ ٌيِعِفاَّشلا ٍبَهْذَم ىَلَع َناَكَف يقهيبلا اأو

 ِثيِدَحْلاَو ٍدَنَّسلا ِةَمِئَأَو َيِعِفاَّشلا ٍبَمْذَم ىَلِإ ٌليِمَي اًضْيَأ َوُه يِنظْفَراَدلاَو

 َّنِم ٍريِثَك يف ْداَهَتجا هَل ] يقهيبلا نأ َعَم ضياع نيئاثلا دين ين عك

 4١[ 40/603 .ُهْنِم هَقفَأَو َمَلْغَأ 5 هَنِإَف ؛ُهْنِم ىَوْقَأ ينطقرادلا ُداَهِتْجاَو ءِلْئاَسَمْلا

 [ 1 . ملل ٍلْمأ ٍقاَمّثاِب هب ُحَمْحُي ال يدقاولا َّنِإ ةةددو]

 اًملظ يسفن تملظ ينإ ّمُهَّللا» :هِبَ ركب يبأ ثيدح يف هلوق /ة559]
 كنإ ينمحراو كدنع نم ةرفغم يل رفغاف تنأ الإ بونذلا رفغي ال هنإو اًريثك

 "”«ميحرلا روفغلا تنأ

 صئاصخ نم سيل هسفنل هملظب دبعلا فارتعا هيف يذلا ءاعدلا نأ ملعيل

 «قلخلا لضفأ مهو ءايبنألا اهب اوعدي يتلا ةيعدألا نم وه لب ؛ مهنود نمو نيقيدصلا

 ا“ .[97 :فارعألا] اسف آَنْئََظ اَنير اَلاَق» : ءاوحو مدآ نع ىلاعت هللا لاق

 ١5[. :صصقلا] 40 و ٌتملظ يف بر : ىسوم لاقو

 .ةمحقم (ال) نأب رهظيو ء(نوليمي ال) :لصألا يف )١(

 .(0تا١) ملسمو 05 يراخبلا عايحسم 00



 وعمد ثيدحلا

 نأ عمطأ ئَدلاَو# ء[١4 :ميهاربإ] «َىَدْلَوِلَو يل ٌرْفْعَأ اًنّيَر» :2 ليلخلاو

 .[47 :ءارعشلا] 4( كيلا َرْوَي ٍقَعيِيَح يل َريْمي

 <« © زيليلا يتلا َتنأ َكّنِإ اكو لبنت اًيت» :ةلض ليعامسإو وه لاقو
 ا عم

 .[174 :ةرقبلا] © انئلَع بيو#» :هلوق ىلإ ١717[ :ةرقبلا]

 40 َنيلدَظلا ني تنك نإ كَتَحْبْس َتنأ الإ َهَلِإ الط :846 سنوي لاقو

 .[41/ :ءايينألا]

 تملظ» :هئاعد يف لوقي ناك هنأ كي يبنلا نع حيحصلا يف تبثو

 7١/١ 5١4[ كردتسملا] , 2730(ىل رفغاف ىبنذب تفرتعاو ىسفن

 هم م

 (ةيثيدح فئاطلو دئاوف)
 3 فنض هل مث ثييَحي لاي شلك ديخأ مامإلا : يأ  َّناَك

 ُهْتَحِص ُهَل َنّيَيت اًذِإَف ُهْتَحِص َنّييَتَت ْنَأ َلْبَق هب ّدخألا ُكّرثَي دقو ب ّدخألا كرت وع و

 [: وا 1 00 ٍنيِدلاَو ملا لمَ ةَميِر م ِهْذَهَو هب د

 ليو شل لقعت ةقأ هللا صحن اّمِ ٍةَاَوُرلاَو داَنسإلا ْمْلِع ملاكا ١]

 اًَذكَمَو ءِتالوُقَْمْلا وب نو مُهَل َداَتْسِإ ال ٍباَتِكْلا ُلْهَأَك ِةَياَرَدلا ىَلِ ام

 [0/1 .ِتالالّصلا لْهَأ أ ِةَمَأْلا ِهْلَه نِم َنوُعِدَتْيمْلا

 اذِإَو ءاّمَح اَّلِإ نُكي ْمَل :مُكَحب ٍلْوَقْلا ىَلَع ِهْقِفلا لْمَأ َعّمتجلا اَذإ 577
 ]/1-٠١[ .اًقْدِص اّلِإ نكي ْمَل :ِثيِدَح حيحضَت ىَلَع ِثيِدَحْلا ُلهَأ َعَمَبج

 2 مر

 ْثيِدَحْلا ةلقن نوم فْيِدَتْلاَو ميَِقْلا يِف مْلِعْلا ٌلْهَأ َلَزَي ل متعل

 .(الال١) ملسم هاور )0غ(

 نم اًريثك دجتو ءمهل رفغي نأ صلخم قداص بلق نم مهبر نوعدي هؤايفصأو هللا ءايبنأ ءالؤه (؟)
 .ةقداص اًحوصن ةبوت هيلإ نوبوتي الو «بونذلا ةرفغم صالخإو قدصب هللا نوعدي ال سانلا



 هناي مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 5
 - 2 275-2-020022 تكرلش#

 اَلْجَر ُتْيَأَر ينَأَكَف ِثيِدَحْلا لهَأ نم الجر تْيأَر اَذِإ :ه5 ْيِعِفاَّشلا َلاَق ىَّتَح

 .ل َيِبلا باحضأ ني

 ِثيِد ٍدَح ْعيِلْبَت نِم ٍةَباَحَّصلا ِماَقَم يف مُهّنَأِل ءاَذَه ٌيِعِفاَّشلا َلاَق امن

 [/1 .لكي ئيبنلا

 منهج لازت ال١ :ةريره يبأ ثيدح يف ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق 5335 ]

 اهضعب يوزنيف همدق اهيف ةزعلا بر عضي ىتح ديزم نم له :لوقت يد اهي
 ضعب ىلع بلقناف 2'”رخآ اًقلخ هللا ئشنيف ةنجلا امأو .ءطق طق :لوقتو ضعب ىلإ

 [7؟١/1 كردتسملا] .«نيرخآ اقلخ اهل هللا ئشنيف رانلا امأو» :لاقف ةاورلا

 دق :اهيو رد يِبأَو َةَرْيرُه يبأ ِثيِدَح نم َيوُر يِذَّلا ءالذإلا تيرع ةاكذك]

 َنِإَف ؛ و ةَرْيَرُه يِبَأ نَع ّيِرْضَبْلا ِنَسَحْلا ِثيِدَح نم ُهرْيَغَو ُيِذِمْرْلا ُهاَوَر
2 

 هَ س4

 : هلؤق نق ٠ هي ل سر
 3 َو ول 0 ٌضوُرْفَم ٌريِدْقَت َوُه اَمّنِإ : ”"هللا ىَلَع َطَبَهَل لْبَحِ ْمُكدَحَ ىلذأ ول»
 اَع ُهَنَأِل هاا ٌنِكْمُي ال ُهَّنِكَل ٠ هْيَلَع َعَمَوَل ءالذإلا

 ىلإ ْدَعْضَي ْمْلَو ِزَكْرَمْلا يِف َفََو ضزألا ٍةَهِج ىَلِإ ٌءْيَش بم اَذِإَو ءِتاَّذلاب
 [هال1/١] .ِءاَرَجْلا نم َرَكَذ ام ُنوُكَي ِءالذإلا ٍضْرَف ريِدْقَتب ْنكَل .ىَرْخُأْلا ٍةَهجْلا

 : ّيِرْوَجْلا ُنْبا جَرَمْلا وُ بأ ُحْيَّشلاَو ينادمهلا ِءاَلَعْلا وُبَأ ظِفاَحْلا َعّراتَت 5

 ؟ٌعوْضْوَم ٌْثيِدَح ٍدَنْسُمْلا يف لَه
 َتَبْنَأَو ءٌعوُضْوَم ٌثيِدَح ِدَنْسُمْلا يِف َنوُكَي ْنَأ ِءاَلَعْلا وُبَأ ٌظِفاَحْلا َركْنَأَ

 .ةلِطاَي اَهّنَأ َمِلُع دق َتيِداَحَأ هيف َّنأ َنّيْيَو «جَرَمْلا وُبَأ َكِلَذ

 يذلا َوُه جَرَمْلا ي يبأ حالطضا يف َعوُضْوَمْلا َّنِإَف ؛ِنْيَلْوَقْلا َّنْيَب َةاَقاَتُم اَكَو

 ٍلاَع

 (37:59) يراخبلا هاور 4

 ةاكشملاو «(1044) ريغصلا عماجلا فيعضو «(01/4) ةنجلا لالظ يف ينابلألا هفّعض (؟)
 .(هال* ه)



 4810 يه سسللم_ ل ا 0 عم حا ثيدحلا

 ديف َطِلَغ لب َبِذَكْلا دّمَعَتَي ْمَل ِهِب ُتّدَحُمْلا َناَك نإَو ءٌلِطاَب ُهَّنَأ ىَلَع ٌليِلَد َماَق

 ُهَعَراَت دَقَو عونا اَذَه نم ٌةريِثَك ٌتيِداَحَأ ٍتاَحوُضْوَمْلا يف ِهِباَتَك يف ىَوَر اَدَِلو
 هنأ ىَلَع ٌليِلَد ْموَُي ام سَ ُهّنِإ :اوُلاَكو َُرَكَذ اًمِم ٍريِثَك يف ِءاَمَلْعْلا نم ٌةَقِئاَط
 ٍتاَعوُضْوَمْلا يف ُهَرَكَذ اَم ىَلَع َتِلاَعْلا َّنِكَل ءَكِلَذ ضْعَب َتوُبُت اوُنيَب لب ؛ٌلِطاَ

 َعوُنْصَمْلا َقَلَتْخُمْلا عوُضْوَمْلاِب َنوُديِرُي اَمَنِإَك ُهَلاَثْمَأَو ِءاَلَعْلا وُبَأ ٌظِفاَحْلا اّمَأَ 0 تام ومب ل
 [؟13-14 .ٍفلَّسلا يف اليِلَق َناَك ٌبِذَكْلاَو َبِذَكْلا ُهَبِحاَص َدّمَعَت يِذلا 3 0 0 6 2 م رد ع .شسأرل ل ءرشأ عو < ه2 3

 ]15١/1[ .ِهََْس يف دْواَذ يبأ ٍطْرَش نِم ٌدَوْجَأ ِهِدَنْسُم يِف َدَمْحَأ طْرَش 55599

 ْتَسْيَل يتلا ٍةَميِعَّضلا ِثيِداَحَأْلا ىَلَع ٍةَعيِرَّشلا يف َدَمَتُْي ْنأ ُروُجَي ال 75534
 .٠ موو 0 عجم 1 عموك ع مهما هسة 01 هم هس هد 7

 ىف ىوري نأ اوزرّوَج ِءاَملعلا نِم هَريغَو لبن َنِب دّمَحَأ ْنكل 2( ةئيسح الَو هحيحص
 هن -

 .ٌبذَك ُهنَأ ْملْعُي ْمَل اَذإ ٌتِباَ ُهّنَأ ْمَلْعُي ْمَل اَم لاّمغأْلا لْئاَضَق ر وَهَع وه
 00 3000 5 ل 8 - 6 2 4 -(وه م
 ِهِلَضَف يف ّيِوَرَو ٌيِعْرَش ليِلَدب ٌعوُرْشَم هن َمِلَع اذإ َلَّمَعلا نأ َكِلْذَو

 0 2 ع ما # وع عومو
 امش تاوللا نوي نأ َراَج :ٌبِذَك هنأ ملْعي ال ثيِدَح

 اًبَحَتْسُم وأ اًبِجاَو ٌءَّْسلا َلَعْجُي ْنأ ُروُجَي ُهْنِإ ةمِيَأْلا نم ٌدَحَأ ْلْقَي ْمَلَو
 .عامجإلا تلات َدَقَف اذه َلاَق نمو ١ ييعض م ثيِدحب

 َمِلُع اَذِإ ْنِكَل ءْيِعْرَش ليِلدب الإ ٌءْيَش َمّرَحُي نأ ُروُجَي ال ُهَّنَأ اَمُك اَذَهَو
 مساهم 8 دوس ءّلا 2غ ه1 هه 1 >6 - 5 8 0-1 7 هَ

 . هيِورَي نأ راج َبِذَك هنأ ْملْعُي ْمْلَو ُهَل لِعاَملا ٍديِعَو يف ثيِدَح َيِوُرَو هُميِرْحَت
 < ا. ام 5 هيب ٠ و هكورب هَ ها هةهويس 5 0 هءاض هل ؟ ل 00 2

 اًميِف ْنِكل ,بِذك هنأ ملعي مل ام ٍبيِهرتلاو بيغرتلا يِف َيِوُرَي نأ زوجُيف

5 77 7 

 ٌبِزَك ُهَنأ ْمَلْعُي ْمَلاَم اَهْنِم ىَوْرُي نأ زوجي :تايليئارسإلاك اَذَهَو
 __ يف ُهْنَع ىَهْنَو اَنِعْرَش يف وب َرَمَأ ىَلاَعَت هللا نأ َمِلُع اميِف ٍبيِهْرَتلاَو ٍبيِغْرَّتلِل

5 2 
 . اًنِعْوَش 05

- 

 2 و ا هاوقم 1

 5 ُهلوُمَي ال اَذَهَف :ُْتْبْنَت ْمَل يِتْلا تايليئارسإلا ٍدّرَجْمب اَنَل اًعْرَش َتِبْي ْنَأ
83 



0 

 ُهْدََي مالسإلا خيش لئاسرو 8قواتف بيرقت ا

 دع لثم ىلع َنَوُدَمَتْمَي ةميألا ني هلاثمأ ذل و ٍلَبْنَح ُنْب ُدَمْح ها اع

 و فالس

 ا ا 0
 بيع ٍفيِعْضَو حيبَص : نْيَعْؤَن وت ىلإ ْمِسقنَي تييعلا

 ٍفيِعَض ىَلِإَو ب : نس ل ؛ مقتنم ثييشلاو
 يفيعص

 َحَرَبتلا نم يفرم نصرت ل يق ضرما داسإلا تنس ذا نك يف

 . كِل نم ْعَنْمَي ال فيِفَح ٍفيِعَض ىَلإَو ءِلاَمْلا أر

 ىلا يل

 - ٌفيِعضَو نَسَحَو ٌحيِحَص - ٍماَسقَأ ة هد كيرلا لف هاكر ينو

 يف نكي ْمَلو ُهُقُرُط ْتَدَّدَعَت ام ُهَدْنِع ُنَسَحْلاَو ءوِعِماَج يف ُيِذِمْرَتلا ىَسيِع وُبَأ َوُه
 . داس د َسيَلَو مُهّنُم ِهِتاَوَر

 ٌدَمَحَأ لثَم اَذَهِلَو اهي ٌحَتحَيَو اًفيِعَص ُدَمْحأ همسي م ُهْلاَثْمَْأَو ٌتيِدَحْلا اَذَهَق

 َميِهاَرْبِإ ٍثيِدَحَو ءٍبْيَعش ِنْب وِرْمَع 0 َفيِعَّصلا َتيِدَحْلا

 [لو1 10/1 . اًَمِهَوْحَنَو يرجهلا

 ِسْفَنِب ُلاَوُسلا َّوُمَو  ِباَبْلا اَذَه يِف ىَرْرُت يتلا ُتبِداَحَأْلا ة559]

 يف 1 الو َقَعوُضْوَمْلا لب ِةّيِهاَوْلا ِةَميِعَّضلا ِثيِداَحَأْلا | نبي يه - َنيفولَمْلا

 [6/1] . اًهْيَلَع َدَمَتْعا اَلَو اهب حت تح نَم ماَلْسِإْل ٍةَمِيأ

 0 ٍلُهاَسَتلا ني هيف َمِكاَحْلا نأ ىَلَع َنوُقِفَتُم ملل َلْهَأ 0 لن

 ةَراَدلاَو يِذِمْرُتلا حيِحضَت َنوُد ُهَحيِحْضَت َّنِإ ىَّنَح 14 ءحِيِحْضَتلا باب يِف

 ؟مِلْسَمَو ّيِراَحْبْلا حيحضتب تفِيَكَف ا الب اَمهِلاَْمأَو

00 

 َناّبِح ِنْبا مِتاَح يِبَأَو :ةَميَرخ نبا ٍرْكَب يبأ حيحضُ َنوُد ةُحيِحْضَن لب

 ٍدِحاَوْلا ِدْبَع ِنْب ٍدّمَحُم هللا ِدْبَع يِبأ ٍظِفاَحْلا ٌحيِحْصَت لب ؛اًمِهِلاَثْمَأَو يتسبلا

 نِم ٌرْيَخ باَبْلا اَذَه يِف ُهْباَتِكَف ءمُكاَحْلا حيِحْصَت نِم ٌرْيَح ِهِراَتْحُم يِف يسدقملا

 . ٌتيِدَحْلا ُفِرْغَي نم َدْنِع ٍبْيَر الب مكاَحْلا ٍباَتك



 قوم ١ ثيدحلا

 ُحُحَصُي اَم اَريِثَكَو ءَحَجْرَأ وأ هِحيِحْصَت مت لغو نوُكي اًناَّيخأ ّيِذِمْرَتلا ٌنيِسْحَت

 [ 1 اَهَل لضأ ذل ةقوضوَم اَهّنَأب مرهُب ٌتيداَحأ 0

 نِإَو مِكاَحْلا حبجضت ورم ىلع نودي د ةيوكلاب ب ٍمْلعْلا لهأ ماو

 يذلا ِدَقتلا ِةَلْْنَمب َنيِححَصُمْلا يِف َوُه ْنكل «٠ (ٌحيِحَص َوُهَف ُهْححَصُي ام ام ٌبِلاَغ َناَك
 هو

 . ِهْيَلَع َتَلْغَأ ُتاَوَّصلا ناك نإو طلع رك

 لل

 ٌحيِحْصَت َكِلَذَكَو ءاَّرْذَق لجأ ٍمِكاَحْلا حيِحْضَت َقْؤَك هَحيِحْضَن نإ « يتسبلا َناّبِح

 .ٌتيِدَحْلا ُحْحَصُي نّميِف ْمِهِلاَثْمُأَو هدنم ِنْباَو ةَميَرُخ ِنْباَو يِظمَراّدلاَو ّيِذِمْرتلا
 ٍباَبْلا اذه يف نقتأ مُهَ ولا وا

 ب َتٌُص مرا فراقتلا تاككالت 0 ؛ َعَلبَم مِلْسَم حيِجضت 0 لبي ال ءٍمِلْسُم حيحضَت َعَلبم ِءاَلْؤَع نم ٍدِح خيجضت علي ال ٍمِكاَحْلا ني

 رم هم 2100 دَكَو 1 كيف هول هك يلعز كييعلاب هللا ٍْلَح ٍفَرغأ نم ُيِراَكْبْاَ ءباَبْلا اذه

 اَذإ ّيِراَخَبْلا ٍةَداَع نِم َناَك اَذَهِلَو ءُهْنِم لّلِعْلاِب ملأ اًدَحَأ َرَي ل هنأ ديزل َرَكذ

 َكِلَذ ىف فاليخالا َرُكْذَي ْنَأ ِهِظاَمْلَ ِضْعَب يف وأ ِهِداَنْسِإ ىف تِلّثْخَأ اًنيِدَح ىَوَر

 . هيف ٍفالتح الاب اَنورْقَم 0 ان هنأ هل هرْكِذب تعي لعل

 هلق ةلؤك نوكي حض اكم يراكبلا ىلع ركنا ام رويفح ناك دفملو

 526 نادل نب نلت بالحب ُهَعَّزاَت نَم ٍلْوَق ىَلَع اَحِجاَر

 بيِدَح يِف ىَوَر اَمَك ءَهَعَّزاَن نَم َعَم اًهيِف ٌباّوَّصلا َناَكَو ءاَهعرخ امي َتيِواَحَأ

 7 ىَوَر امك «تاعوكر عَبْرأبَو تاعوكر كالك 9 هلك َىِبْنلا نأ ٍفوُسُكْلا

 َفوُسْكْلا ّلَصُي ْمَل ُهّنَأَو « نْيَعوُكَرِب الإ ّلَصُي ْمَل هنأ :ُباَوَّصلاَو ءِنْيَعوُكُرِب ىَلَص
 . ْميِهاَرْبِإ َتاَم َمْوَي َةَدِحاَو ةَرَم الإ 0
 اَهْوَقَلَت ةيدكلا 5 ةمئأ نيب هيلع اًهيلع / ٌقفَتَم (ِنْيَحِبِحَّصلا» ِنوُُم َر د ومع 1

 اهلك 1 يلا ذأ يق املج رملي مَ ءاهلع |وكماَو ِلوُبَقْلاب

 [؟هال/ب 6/131

 نبأ متاحا ي يبأ ٍفالخي ءدجبحضت ني فعضأ تيِدَحْلا ٌعْحَصُي نيف َسِيلَو



 هناك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت يضم أذ
 تا كك تحط نكت 35 5ك كك 0

 ُهاَوَر يِذَّلا ْظْفَللا َناَك اَذإ ُهَمهَف اَمِب ال ُيِباَحَّصلا ُهاَوَر اَمِ ٌراَبيْعاِلا قاال؟]

 هيي دع لعب ةميق اق ىلع لدي ال

 ل اَذِإ ُهَلاَق اَمّنِإَف (ًةّجُح َيِباَحَّصلا َكْوَق َّنِإ» : هدانا ساند نت

 ةوركني لَو ريتش اذإ ُك  ُكُنِلاَكُي ٌّصَن َفِرُْع اَلَو «ٍةَباَحَّصلا نِم ُهُرْيَغ ُهُفِلاَخُي

 ود 5 َفِرُع اَذِإ «يرارقإ ٌعاَمْجِإ اًَذَه» :ُلاَقُي دَقَك ءِلْوَقْلا ىَلَع اًراَرْقإ َناَك

 . لاَ ىَلَع َنوُرِقُي ال مُهَو ءْمُهْنِم ٌدَحَأ ُهْرِكنُي ْمَلَو
 ه هوس 2. هَ

 رهتسي مل اذإ اما

 ب 7 000 *ىجورع هو عسم# 26# ف ا
 (ًةّجَح َّوُه١ : امي دَقَف ُهَفِلاَحَي مل ُهَرْيَغ نأ فرغ نإ اَذَهَف - ١

 . ٍقاَمتالاِب ٍةَجُحِب َسْيَلَ ُهَمَلاَخ ُهَّنَأ َفِرُع اَذإ اّمَأَو - "

 ءاَمِجِدَحْأِب ْمِزْجَي ْمَّل :ُهَمَلاَح وأ ُهُرْيَ ُهَقَاَو لَه فَرْعُي ْمَل اَذِإ امَأَو - “

 ا ,ةللكي هللا ٍلوُسَر ِةَئُس ىف ٌةُحْلا تناك هِفالِخ ىَلَع ُلُدَت ٌةّنَّسلا تناك ىَتَمَو
 [1 1-84 . مْلِعْلا لْهأ َدْنِع ِبْيَر اللب اًهنلاكت امين

 :3 ْنِكَل 2"''ديبأ نم ْعَمْسَي ْمَل َةَدْبْيع اَيأ نإ :ُلاَقُي 0

 :٠:[ /5] . هيبأ نم

 يف اَنْدَّدَس ُماَرَحْلاَو ُلاَلَحْلا َءاَج اَذِإ :لّبْنَح نب دّمخَأ ُلْوَق م9

 0 000 ِديِناَسَأْلا يِف اَنْلَماَسَت ُبيِهْرَتلاَو ُبيِغْرَّتلا َءاَج اَذِإَو ءِديِناَسَأْل

 | ٌهاَنْعَم ل :ٍلاَمْعَأْلا ٍلْئاَضَف يف ِفِيِعضْلا ِثيِدَحْلاِ ٍلَمَعْلا نِم ُءاَمَلُعْلا

 )١( اهقالطإ ىلع ةروهشملا ةدعاقلا هذه تسيلف ءاَّدج مهم ديق اذه .
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 الث ٌّيِعْرَش مح َتاَبْحَيْسالا َّنِإَف ؛"”هب ٌجَمْحُي ال يِذّلا ِثيِدَحْلاِب ٍباَبْحِيْساِل
 ٍرْيَغ نم ٍلاَمْعَأْلا نِم اَلَمَع ُبِحُي ُهّنأ هللا نَع َرَبْخَأ نَمَو ٌيِعْرَش ليِدب اّلِإ ُتْبْني
 وأ تاَججيإْلا َتَْنَأ ول امك هللا هب ْندَأَي مَ اَم نيللا نو رد دقن يعزف للا

 وه لب ؛ِهِرْيَغ يف َنوُفِلَتْحَي امك ِباَبْحِتْساِلا يف ءاَمْلُعْلا :كِلَكْخَي اَذَهِلَو ؛ َميِرْحَنلا

 . عوُرْسَمْلا ِنيّدلا لضأ

 0 َ :َكَِذب مُهُداَرُم اَمّنِإَ
 وأ هللا يحي امو هنأ تيت دق امه لَمَعْلا َنْوُكَي ّن |

 :ةقَدصلاَو ءواَعُدلاَو «حيبْسملاَو ءِنآَرَقْلا ٍةَواَلِتَك ؛ عاَمْجِإ وأ صَنب هللا ُهُهَرْكَي اّمِم

 اًدِإَف ءَكِلَذ ٍوْحَنَو ءِةَناَّيْخْلاَو ٍبِذَكْلا ٍةَماَرَكَو مالا ىَلِإ ٍناَسْحِإْلاَو ءقْئِعْلاَو

 ٍلاَمعأْلا ٍضَْب ماك اهِاَوَتَو ِةَّبَحَتْسُمْلا ٍلاَمْعَأْلا ٍضْعَب ٍلْصَف يف ٌثيِدَح َيِوُر

 هنأ ُمَلْعَت ال ٌتيِدَح اًهيِف َيِوُر اًذإ ُهُعاَوْنَأَو ِباَمِعْلاَو ِباَوَتلا ٌريِداَقَمَك : اًهِباَقِعَو

 وأ َباَوَّنلا َكِلَد وُجْرَت َسْفّنلا َّنأ :ىّتْعَمِب هب ُلَمَعْلاَو ُهَُياَوِر ٌتّراَج ٌعوْضْوَم

 اريك اَحنر حيرت اَهّأ هَ نكل خي 0 0 نأ ُمَلْعَي ٍلْجَرَك َب تاقعلا كلذ فاحت

 ُبيِهْرَتلاَو ُبيِغْرَّتلا َكِلَذ ُلاَثِمَو ؛ُهَّرُضَي ْمَل َبَذَك نِإَو ُهَعَمَت َقَدَص ْنِإ اَذَهَق

 وُحَنَو ِءاَمَّلُعْلا عِئاَقَوَو ؛ءاملُعْلاَو كفلسلا تاَمِلَكَو ِتاَماَتَمْلاَو ؛تايليئارسإلاب

 ْنِكْلَو ِهِرْيَغ اَلَو ٍباَبْحِتْسا ال ؛ َيِعْرَش كم تاج ورعم وكب 1 اوشا

 ٍفيِوْحَتلاَو ٍةّيِج ا ؛ِبيِهرَتلاَو بيِغَرَتلا يف َرَكْذُي ْنأ وحي

 اك هاَسو صب الو مي كَ عزلا د ل مِلع اَمَ
ِ 

 ؛ِهْيَلإ ُتاَمِيْلاِلا ْرَجُي ْمَل ٌعوُضْوَم لِطاَب ُهَّنَأ َمِلُع اَمَق اُلِطاَب وأ اَقَح اًمَح < ٍرْمَأْلا ٍسْفَ يف

 ٌلَمَتْحا ل ب

 َءاَج اَذإ :َلاَق اَمَّنِإ دّمْحَأَو ِهِبِذَك يِف َرَصَمْلا ِمَدَعِلَو ِهِقْدِص ٍناَكْنإل َيِوُر ِنْيَرْمأْلا

 ٍديِناَسأْلاِب َكِلَذ يف يوزن اَنأ :ُهاَنعَمَو ٍديِناَسَأْلا يف اَئْلَهاَسَت ٌبيِرّتلاَو ٌبيِغْرَتلا

 .ْمِهب ُحَتْحُي َنيِذَّلا ٍِتاَقّثلا نم اَموُنِدْحُم نكي ْمّل نِإَ

1 

 لاا

34 

 ذب
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 م

 أ

 رتشي ال لئاضفلاو لفاونلا نإف )7494/١(: ينغملا يف ةمادق نبا لوق ىلإ ريشُي خيشلا نأكو )١(

 .ها.اهيف ثيدحلا ةحص



 هنأ مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت سا
 تت >> >> >7” ت7 7 7تتتتلللللل لاا ا وك

 اهب ُلَمَعْلا اَمَّنِإ ٍلاَمْغأْلا لئاَضَف يِف اهب ُلَمْعُي :َلاَق نَم ُلْوَك َكِلَذ يِف

 رك اَمِل ٍباَنِْجاِلاَوِركَذلاَو ِةراَلَلا لْثم ٍةَحِلاَّصلا ٍلاَمْعأْلا نِ اَهيِف اَمِب ُلَمَعْلا
 .ةكيّسلا ٍلاَمْعَأْلا نِم اًهيِف

 نَع "!يِراَحُبْلا ُهاَوَر يِذَلا ِتيِدَحْلا يِف لي َيِبّنلا ُلْوَق اَذَه ٌريِظَنَو 0 00 ا 55 5-2 . تا 3 ع ع د و وب خم
 هدس ةوود 15 نيمو 100 822 كام ص ع 8 00 هاا هه

 .ّجَرَح اَلَو ليِئاَرْسِإ يِنَب نَع اوُنَّدَحَو :ةَيآ وُلَو ينَع اوُعلَب١ :وِرْمَع ِنْب هللا ٍدْبَع
 ِثيِدَحْلا يِف ُُك ِهِلْوَق َّعَم ؛ِراَّنلا نم ُهَدَعْفَم َدَعْفَم أَوَبَكَيْلَك اًدمَعَتُم َدّمَعَتُم َّيَلَع َبَذَك نَمَو

 صخر ُهّنِإَف ؛ ”ههوُبّذَكُ اَلَو مُموُقَدَصَت الق ٍباَتكْلا له ْمُكَنَدَح اًذِإ» : حيجّضلا

 يو يلا ىو ا ها ِثيِدَحْلا يِف

 جم رجم مُهُفيِدْصَت ٌراَج وّلَو وب َرَمَأَو هيف هيف صخر اَمِل ل ٌةَدِئاَف مُهْنَع ٍقَلظُمْلا ِثي ْثيِدْحَتلا

 اا ياو د اج ل علل ؛ ْمهِقيِرْصَت نَع ىَهَن اَمَل ٍراَبْحِإْلا

 مه 2

 ىف ٍةاَلَص لْثِم اًديِدْحَتَو اًريِدُفَت ٍةَفيِعَضلا ٍلِئاَصضَمْلا توا ْتَنَمَصَت اذِإَف
 ما همس

 اذه تايشيشا نأ ؛ٌكِلذ ْرْجَي ْمَل ةَنْيَعُم ٍةَنيَعَم هع فض ىلع نأ ةقُم ٍةءاَرقِب ِنّمَعُم ِتْقَو
 ٌقوُّسلا َلَخَو نَم دق ) ل ان ككدلجي نورت نيل كي عَمْلا ِفْصَوْلا
 هبف امل كبد قولا نق هلا قدك هنكر انك هل ناكل هللا اَّلِإ هَّلِإ ال :َلاَقَق

 هه

 َنيِلِفاَعْلا يف هللا ٌرِكاَذ» :ٍفوُرْعَمْلا ِثيِدَحْلا يف َءاَج امك َنيِلِفاَعْلا َنْيَب هللا ٍرْكِذ نم

 اَلَق هيف ُيِوْرَمْلا ِباَوَقلا ريِدُفَت اًمأَق ؛' لالا ٍرَجَّسلا ني 02 <٠ ِءاَرْضَحْلا رجلا

 ُهَعَلَب نم :ئذمزتلا ُهاَوَر يلا ُتيِدَحْلا َءاَج ِهِلْثِم يِفَو ا ْمَدَع اََو را

 نكي ْمَل نِإَو َكِلَذ هلل هللا ٌءاَظْعَأ ٍلْضَمْلا َكِلَذ َءاَجَر ِهِب َلِمَعَف لْضَف هيف ٌءْيَش هللا نَع

 هم هلع سوربي م

 يف اَل (ِبيِهَرَّتلاَو ٍبيِغْرَتلا» يف هب ُلَمْعُيَو ىَوْرُي ٍباَبْلا اَذَه ده نأ أاَق

 .ينابلألا هفّعضو «(7515) دواد وبأ هاور () .("51) )1١(

 )1١61(. بيغرتلا فيعض يف ينابلألا هفّعض ()
 تاعوضوملا بيترت يف يبهذلا لاقو ل 2:0 5 0 نبا لاق (5)



 و | ثيدحلا
 و

 ىَلَع ْكَقَوَكَي ِباَقِعْلاَو باَوَّعلا ٌريِداَقَم ّوَهَو ا ٍهبِجوم ٌداَقِتْعا ّك .باّبحَتْسالا

 [54- 0/143 . ِعدّشلا ليلّدلا

 ه2

 نا خيش اهيلع مكح يتلا راثآلاو ديال

 حيرش ِنْب ةويح ِثيِدَح نم ٍدّيَج ٍداَنْسِإِب دْواَد وُبَأَو ُدَمْخَأ ىَوَر أ

 نَع «ه َةَرْيَرُه يبأ نَع «طيسق ِنْب َديِزَي نَع ءِرْحَص وُبَأ اَنَنَّدَح «ٌيِرْصِمْلا
 ىَّنَح يِحوُر َىَلَع هللا هال ملغ ليزا رخأ نيام :َلاَق ُهّنَأ لكي هللا ٍلوُسَر

 عم 1 00 هْيَلَع در

 نَع يميتلا َناَمْيَلُس نمت َةَبْعُش ِثيِدَح نِم ٍحيِحّصلا ٍداَنْسإْلاب تب 26

 1 1 اقل نشل .ركس يف :ياققلا زب دق ناك 101 ليوم نأ ريما
 امن :ٌرفُم لاق لك للا هيف ىَّلَص :َنوُنوَُ أيت وثم لالا لج ٍناَكم ىلع
 نَمَف اعبي َسِئاَنُك اَهوُذَحَنِإَف ْمِهِئاَيِْنأ َراَنآ اوُعَبنا مُهَنَأ ٍباَتِكْلا را َكَلَم

 [81/1] . ٍضْمَيلَق لَو َّلَصْيِلَف ةالَصلا ُهَل ٌتْضَرَع

 ةرلاشإات هللا قلاش اًذإ» :َلاَق هنأ هلك يلا نع ٍلاّهَجْلا ضْعَب ىَوَر #

 نِم ٍءْيَش يِف َسْيَل ٌبِذَك ُتيِدَحْلا اَذَمَو ««ميِظَع هللا َدْنِع يِهاَج َنِإَف ؛يِهاَجب
 ملل ٍلْمَأ نِم ّدَحَأ ُهَرَكَذ اَلَو ءِْثيِدَحْلا ّلْهَأ اَهْيَّلَع ُدِمَتْعَي نعل ةيملسللا ٍِثك

 [11 :تيرحلاب

 ٌةَدِحاَلَمْلا ٌةّيِداَحّنإِلا ٍءاَلْؤَم اَمُدِمَتْعَي يل لوألا مظغأ 5 هللكلا
 ئَش اَلَو هللا َناَك» :َلاَك هِي قبلا مع هقول اي ام لاق رعلاَو ٍقيِقْحَّتلِل َنوُعَّدُمْلا

 0 ٌةَداَيَرلا ِهْذَهَو ءٍةَّدِحاَلَمْلا ِةّيِداَحتاِلا َدْنِع «َناَك ِهْيَلَع ام ىَلَع نآلا 3عَو ُهَعَم

 َنَمَتا «لي للا ٍلوُسَر ىَلَع ىَرَتْفُم ٌبِذَك :«َنا ِهْيَلَع اَم ىَلَع َّنآلا َوُهَر» :ُهلوَ
 111 . ُقَلَتْحُم ٌعوْضْوَم ُهَنَأ ىَلَع ِثيِدَحْلاِ ؛ ملل لْهَأ

 .هبيسم وه (حتفلاب) هبّجومو «هببس وه (رسكلاب) ءيشلا بجوم نأ رينملا حابصملا يف ركذ )١(



 ِهَذْك مالسإلا خيش لئاسرو 8واتف بيرقت 7س
 ري رت راتبا ا اااااااااااتت>> >> >>>>>>ل ١ 00 ة ة

 دْواَد يبأ ِنَئّسَك ِ؛ِدِناَسَمْلاَو مك يف و حت ُتيِدَحْلا م55]

 ٌةَقْرِف َنيِعْبَسَو ىَدْحِ ىَلَع ُدوُهَيْلا تَقَرَتْفا» :ُهْطظْمَلَو ْمِِرْيْغَ ٌيِئاَسْنلاَو يِذِمْرَتلاَو

 يف اَهّلُك َةَكْرف َنيِعْبَسَو نتا ىَلَع ىَراَصَللا تَقَفاَو هَدحاَ الإ ٍِراَّلا يف اَهّلُك
 الإ ٍراَثلا يف اَهّلُك َةَْرِ َنيِعْبَسَو ِثاَلَن ىَلَع ُهَمأْلا هِذَ ُقِرَْفَتسَو ٌةَدِحاَو الإ ِرَّلا
 [":ه/*] . (ةَدِجاَو

 َوِهَف :ضزألا يف هيَ هْبَر ىأر و اًدْهَعُم نأ هيف تيل ؛ مدما]

 َنيِمِلْسُمْلا ٍءاَمَلُع نِم ٌدَحأ ُهْلُقَي ْمَل ٌءْيَس اَذَه ءْمِهِئاَمَلُعَو َنيِمِلْسُمْلا ٍقاَمّئاِب ٌبِذَك

 ممم .ْمُهْنِم َّدَحَأ ُهاَوَر اَلَو

 اَنْجّرَح :َلاَق هو ٍبِزاَع ِنْب ِءاَرَبْلا نع ِوِرْيَغَو ؛دّواَد 5 ننس يِف 7

 ْدَحْلُي اَمَلَو ِرْبَقْلا ىَلِإ اَنْيهَتْناَك .ٍراَصْنأْلا نم ٍلُجَر ِةَراَنِج يف لي هللا ٍلوُسَر َعَم

 هب كنب ةوغأو هِدَي يِفَو ٌرْيّطلا يزال ىلع امنا ةلوغ وح انسَلَجَو هي ّنلا َسلَجَ
 8/1 . تيا ٌنَسَح ٌتيِدَح َوُه ا

 ِءامَّسْلا ىلإ اهب ٌّدَعْضَي 0 ِنِمْؤُمْلا حوُر ٍضْبَق يف ٌروُكْذَمْلا يوصل" لاخر

 [011 .داَنْسِإْلا ليج فو رغم ثيدح *هللا اهبف يتلا

 0 , :ْتَلاَق َةَكِباَلَمْلا ّنإ» :َلاَق هنأ وِرْمَع ِنْب هللا ِدْبَع نَع َتَبُت : ةدمع]
 اً 3

 017 حالا ال لهما نوعتمَتتو َنوُيَرْفَيَو ينُدلا يف َنوُنُكَأَي مك ينَب تْلَعَج

 نَمُك ّيَدَيِب تْفَلَخ نَم ِةّيَرْد َحِلاَص ُلَعْجَأ اَل يِتَّزِعَو :َلاَق .اًينّدلا مُهَل تْلَعَج

 [44/4] . يمرادلا ٍديِعَس نب ُناَمْثُع ُهَرَكَذ .هَناَكَف ْنُك ُهَل تلُق

 اَلَو َقَّتْسلا ِبّنْكْلا ٍلْهَأ نم ّدَحَأ ِهوُرَي 1 : اٌّيِلَع ْمُكاَضْقَأ» : ُهلْوَق ةدحع]

 | .ٍفيِعَض اَلَو حبحَص داَئْسِإب ُهُرْيَغ اَلَو ُدَمْحَأ ال ءِةَروُهْشَمْلا ٍديِناَسَمْلا ٌلْه
 ممم يي ه- 5 2 20 را

 .ٍبِذَكْلاِب ٌفوُرْعَم ّوُه نَم ٍقيِرَط نم ىَوْرُي اَمْنِإَو

 هَلاَق اَذَهَو ءءاَناَضْقَأ َىِلَعَو ءاَنْوَرْفَأ ّنَبَأ» :ٍباطَحْلا ُنْب ُرَمْع َلاَق ْنِكَلَو
 نإ -

 [1 . ركب يِبأ ِتْوَم َدْعَب و



 يف ّدَعُي اَمَنِإ اَذَهِلَو ءىَمْوَأَو ٌفَعْضَأَق : ملا ُةَئيِدَم اَنأ» ٌثيِدَح اَنأ 545

 ّيِزْوَجْلا ُنْبا ُهَرَكذ اَذَهِلَو ءُهاَوَر دق ُيِذِمْرُتلا َناَك نِإَو :تاودعملا تاعوشوملا
200 

 [0/1 .هِقَرط ٍرِئاَس نم ٌعوْضْوَم ُهنَأ َنّيَبَو ءِتاَعوُضْوَمْلا يف

 ديو هباَسل نم توملتملا لس نم ملْمَمْلا :ةقيزألا َتْياَرَمْل سد

 . ْمِهِلاَوْمَأَو ْمِهِئاَمِد ىَلَع ُساّنلا ُهَنِيأ نَم ُنيْؤَمْلاَو

 . ِتاَكيّسلا رجم نَم ٌرِجاَهْمْلاَو
 هم مصر

 هلل ةسقت دهام لِهاَجمْلاَو

 رقع ةلايففو ورع اولا وزع قيزخا نيرا للا لع افرثمزذكو
 1 . ٍدّيَج ٍداَنْسِإب اَمِهِرْيَغَو

 هو 2 5 يع مّ 25 رك يس 25 , رو 8ك“ درع 0 2 -

 ؛رذَع ٍرْيَغ نِم بحي مل مث ءادنلا َعِمَس نَم» :َلاَق هنأ اي ُهنَع َتبَت ةةددح]

 [م ١ . (هل ةالص الف

 ْنَأ ُهَرْكَي اَمَك ِهِصَخْرب َدَخْؤُي ْنَأ ٌبِحُي هللا َّنإ» :َلاَك هل يِبّنلا نع 5 اجد
 اا ه- هدهد 7 مل 25
 ِءاَهَقْمْلا ضعيو ٠ . اَمُهْرْيَغَو (هحيحص» يش ةميزح ُنْباَو دو ُهاَوَر . (ُهتْيِصْعَم ىتّؤت

 [/1/ .ِيِدَحْلا طفل اَذَه ل ةُهَمِئاَرَع ىّتْؤت د نأ بحي اَمَك١ : ِهيِوُرَي

 دّمْحَآ ُهاَوَر ٌليوط ٌنَسَع ٌتيِدَح َوُهَو - متاح ِنْب ّيِدَع ِتيِدَح يِف 335: ]
 أَرْفَي ُهَعِمَسَق :ٌىِناَرْضَن َوُهَو لكي ّيِبَنلا ىَّلَع َمِدَق دق َناَكَو اًمُهَرْيَغَو يِذِمرُتلاَو
 تن َميِسَمْلاَو هللا نيود ني اًباكبٌدأ ْمُهَتِفرَو مُهراسبحَأ ادد 0 :هَيآلا ٍهِذَه
 اب ةدكبم وه الإ هلإ هلآ دج اًهنلإ اَودْجَعَل الإ ارم آَمَو َميَرَم
 ام َنوُمّرَحُي َسْيَلآ :َلاَق هل ُهَل تْلُقَك :َلاَق 0
 َلاَق ؟ُهَنوُلِحُتَك هللا َمّرَح اَم َنوُلِحُيَو ُهئوُمْرَحَُك هللا َّلَح

 عد ٠
 [" 7/1 . (مهتد دابِع

 ُهْنِم َجَرَح ُدْبَعْلا ىَنَر اَذإ» :َلاَق هلك َيِبَنلا نع َةَرْيَرُه يبأ نَع َيِرُر ةةةذث]



 هنو مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 2
 تتت7تت بت تب7تت- ل822 41

 . "0(ُناَمِإْلا ِهْيلِإ َداَع ٍلَمَعْلا َِلَذ نم َجَرَخ اّذِإَ قّلظلاَك ِهِسْأَر قو َناَكَك ٌناَميِاْلا

 ةياَوُرلِل ٌةَرّْسَمُم َيِهَو ءٌةَحِيِحَص يِذِمْرّئلاَو ُِواَد وُبَأ اَهاَوَر يِيَّلا ُةكاَيرلاَو

 101 :ةروُهسمْلا

 ًاَطَخْلا يِمأِل َرَواَجَت هللا َّنإ» :نَسَح ٍداَنْسإب ُهُرْيَغَو هَجاَم ُنْبا ىَوَر مددع]

 0 . اهْيَلَع اوُهِرْكَتْسُأ اَمَو َناَيْسْلاَو

 ِةَنَجْلا نم َكَرَت ُماَلَّسلا ِهْيَلَع َمدآ َّنأ» او ِساَّبَع ٍنْبا نع ٌرَكْذُي ام /5395]
 وهف َوُهَف ُةَرْبْإْلاَو ٌةَقَرظِمْلاَو ةعقْحْلاَو ِناَنَبْلَكّْلاَو ُناَدْنَّسلا ديدح نم َءاَيْشضَأ 0 ُهَعَمَو

 ول و ٠ و

 .هلثم ٌتْبْتَي ال ٌبْذَك

 : لكي نونا نَع ايو َرَمَع ِنْبا نَع َء ُنِبَلْعَملا ٌةاَوَر يلا ثيِدحْلا َكَلَذَكَو

 ٌداثلاَو ةاَحْلاَو ديدحلا لذناف :سسرألا ىلإ ءاَمْسلا ني كاكرت عب َلَيْنَأ هللا َّنأ»

 ٠517| - 1 مد ٌعوْضْوَم 50 :(َحْلِمْلاَو

 46 وللا ٍلوُسَر ىَلَع سيلا دبع ُدْفَو ميك :ل اق َيِبْعَّشلا نع ٍديِعَس نَع 55

 تَناَك» :َلاَقَو ءوِرْهَظ َءاَرَو لك ينل قلم اقول لدا أ ُماَلُع ْمِهيِفَو

 ساما 131 .ركْبَم ٌتيِدَح اَذَه .ارظّنلا ىف دُواَد ُةَئيِطَح

 ِهِماَنَس َه ةَورِذَو ٌةالَّصلا ُهدوُمَعَو مالسإلا رمآلا ُسِسَأَر» : هِي ُنيبْنلا َلاَق مم ١

 يِذِمْرَّتلاَو دّمْحَأ ُماَمِإلا ُهاَوَر ٌحيِحَص ُتيِدَح َوُهَو ءاوللا ليبَس يِف ُداَهجْلا
 سلس ده

 0/11 . هحححصو

 نَع 0 0 0 عوُْرَم 2 اداب 0 يِبأ نبا ىَوَر علا

 0 يي كي 3 0 0000

 آمي صّصقلا ّنَسْحَأ َكَيَع شنت ُنَخ () تدق حّلَحَ اًيِرَع انف ُهَلَرْأ

 )١( دواد وبأو .(5155) يذمرتلا هاور )51940(.



 8 | ثيدحلا

 ١-"[ :فسري] *تيفتلا نمل ءولَبَم نم تنكح نإو َناَءْرُفْلا اذنه َكِيلِإ انَيَحَوأ

 [41 - 11 . اناَمَز مُهْيَلَع ُهاَلَتَق

 فينح نْب ٍلْهَس ُنْب ةمامأ وُبأ يِنََّدَح :لاق َيِرْمُّدلا ثيِدَح نِم ّمَص 5و ]

 ْمَلَق ٍليَللا نم اَهْؤَرْقَي َماَقَ ٌةَروُس ُهَعَم َّناَك اَلْجَر َّنَأ ٍبْيَسُمْلا ِنْب ٍديِعَس ٍسِلبَم يف

 ْردْقَي ْمَلَك اَمْوَرْفَي ُرَحآ َماَقَو ءاَهْيَلَع ْرِدْفَي ْمْلَق اَمْوَرْفَي ٌرَحآ َماَقَو ءاَهْيَلَع ْرِدْقَي
 ََروُس أرقأِل َةَحِراَبْلا تْبَمَد :مُهُّضْعَب َلاَقَك هي للا َلوُسَر اَوَنَأَك اوُحَبْصَأَ ءاَهْيَلَع
 ام :ُرحتآْلا َلاَقَو ءَكِلَّذِل اّلِإ تئج اَم :ُرَخآلا َلاَكَو ءاَهْيَلَع ريق ْمَلَ اَذَكَو اَذَك
 اَهّنإ» :لكي للا ُلوُسَر َلاَقَك وللا َلوُسَر اي اَنآَو :ٌرَخآلا َلاَقَو ءَكِلَذِل اّلِإ تنج
 [8 11 . ؛ًةَحِراَبْلا كف

 موي َةَبْرُثلا هللا َقّلحح» :ِهِلْوَك يِف مِلْسُم ُهاَوَر يِذَّلا ٌتيِدَحْلا امَأَو

 . هِرْيَغَو ّيِراَخْبْلاَك ِثيِدَحْلا ُةَمْيَأ هيف َحَدَق ُلوُلْعَم ٌتيِدَح َوُهَف :هِتْبّسلا

 ُهَليِلْعَت َرَكَذ دَّو ءبْمَك ىَلَع ٌفوُقْوَم ُهّنَأ ٌحيِحّصلا :ُيِراَخُبْلا َلاَق
 َوُهَو لكي َيَِّنلا نَع َةَرْيَرُه وُبأ ُهاَوَر اًمِم َسْيَل ظَلَغ ُهّنَأ اوُنَيِبَو ءاَضْيَأ يقهببلا
 َءايْشَأ َجاَرْخِإ ِهْيَلَع اوُرَكْنَأ اَمَك ُهاَّيِإ ُهَجاَرْخِإ ِمِلْسُم ىَلَع ُقاَذُحْلا َركْنَأ امم

 ٍلْوَق لْثِم ءظْلَغ اَهنأ فرع دق ٌتيِداَحَأ ٌمِلْسُم ىَوَر ءٌرِئاَظَن ُهَل اذه ٌنِكلَو 2 4-0 مغ يع - 0 هو 0# -
 303 9 داع عودا 2 م - 2 كه 021 - 3 27 556 < ن8 03
 هنأ سانلا نيب فالخ ال 2« ةييبح ما كَجوَرَأ ْنَأ ديرا :ملسأ امل ناّيفس ىبأ

 .اًدج ٌليِلَق اذه َّنِكَلَو َناَيْفْس يبأ مالْسإ َلْبَق اَهَجّوَرت
 ِثاّلَتِب اَماَلَص هنأ ٍفوُسُكْلا ٍةاَلَص ِثيِدَح ٍقْرَط ضْعَب يف ىَوُر ام لْثِمَر

 مَ اَذَهِلَو ءَنْيَعوُكُري ةَدِحاَو َةَرَم اّلِإ اَهَّلَصُي ْمَل ُهَّنَأ :ُباَوّصلاَو :عَبْرَأَو تاعوكر ا 0 ما ير 0 2 ََ 2 2007

 ِنْيئياَوُرلا ىّدْحِإ يِف ٍلّبْتَح ُنْب دّمْحَأَو ُيِيِفاَّشلا َكِلَذَكَو ءاَذَه الإ ُيِراَخُبْلا جري

 رك ُطَلَع ٍتاَياَوُرلا ٍضْعَب يف َعَكَو اَذِإ ُهّنِإَف ؛اَذَه لذي نم َمِلَس ُيِراَخُمْلاَ



 ُهنَأص_مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ا ذآ
 ب سا تصح حصص سل يت 047

 ِلْلِعَو ِثيِدَحْلاِب ف فّرغأ َناك ُهَّنِإَف «طلاغلا طَلُغ نيب ُنييَت يِتَّلا ٌةَطوُفْحَمْلا ِتاَاَوّرلا

 [؟ا/ ا "ها نك د يف َهَقْفَأَو

 ىَلِإ مُماَعَدَ هلك َيِبْللا ىَلَع اوُمِدَق َناَرجَن ىَراَصَ َّنأ ( ٍرِاَوكمْلا نِم
 ْرْدَصَو :ةوُلِهاَبي َمِلَو ٍةَيْرِجْلاِ اوُرَقَأَك ءَناَرْمِع لآ ٍةَروُس يف ِة ٍةَروُكْذَمْلا ٍةَلَهاَبُمْلا

 [الا 1 . حيِسَمْلا ٍرْمَأ يف اَهُنُماَع اَذَهِلَو ؛ىَرَج ام ِبَبَسب َلرَ َناَرْمِع لآ

 ْنِإ كّفِر َكَلَم اَمّنَأَكَف هللا باَتِك نِم يآ كَمَّلَع نَم» :ِثيِدَحْلا اَذَه م٠3.
 يِف ال :نيولقتلا نك ويروك يِف اَذَه َسْيَل كّقتْغَأ ًءاَش نِإَو كَعاَب َءاَش

 ال ُهَرْيَغ َمَّلَع نَم َّنِإَ نيو اعقل اس كراج ها

 َباَن ْنِإَف ُباَتَيْمُي ُهَّنِإَك اَذَه َدّقَتْغا نَمَو ُهَقَتْعأ َءاَش نإَو ُهَعاَب َءاَّش ْنِإ اكلم هب ٌريِصَي

 ["45 /14] . ليف لَو

 [17 هرب ٍةَراَيِز يف ٌتيِدَح لكي ُهْنَع ْثْيَْي مل | ١.750

 اَل ْنِكَل ٌحيِحَص ىَنْعَمْلا :«يبيِدأت َنَسْحَأَف يّبَر يِنَبْدُأ) :ثيدح
 [ال .ّت ٌثباَت ٌداَنْسإ ُهَل ْفَرْعُي

 َدْنِع ٌعوْضْوَم لَب ٌفيِعَض :هاًهْباَب ٌّئ ٌيِلَعَو مّلِعْل يد 01 نكد

 .ٌبِذَك َوُهَفق اَذَه 0 0 10 ا ِثيِدَحْلاِ ديال

 [اا/ م1841

 م َ 2 همس 5 َ 0

 يِف ينِكْسْأَف ىلإ عاّقبلا ٌبَحَأ نم يِيْئَجّرْخَأ كنإ ّمُهَللا» :ثيدح 5

 شاَو» :دَّكَمِل لاق ُهَّنأ و هرْبَغَو ا ف َتَبَك 3 ؛ٌلِطاَب :«(كْيَلِإ عاَمبْلا ٌبَحأ

 اَهّنَأ َرَبْخأَك .َّيَنِإ ٍدالبْلا ُبَحَأَل كّنِإ» :َلاَقَو ءالا ىلإ هللا داَلِب ُبَحأل كّنِإ

 11 .هّْيلِإَو هللا ىَلِإ ٍدالبْلا ٌتَحأ

 َّعاَم ال د ُمدََو اي َتْنُكَو ٍنيطلاَو ِء ءاَمْلا نيب ُمدآَو يبت تْنَك» : ثيدح م ١ ١6

 1 ميلا ُةاَوَر يذلا ونامل ظفللا ّنِكَلَو «ٌلِطاَب ٌبِذَك :(َنيِط اَلَو

 يِفَو هِدَسَجْلاَو حورلا ْنِسَب ُمَدَو) :َلاَق ءات تنك ىتم هللا َلوُسَر اَي :ليِق



 0 للا 000002111000037 7ك دوا ثيدحلا

 َنيِيبَلا ُمَتاَخ ٌبوُتْكَمَل هللا َدْنِع يّنإ» :َلاَق ُهَنَأ ةَيِراَس نإ ضايرعلا نَ ع (ْنَئّسلا»

 ععرم د ما اديتيط يف ٌلَدَحْنُمَل مَآ َنِإَو

 ٍةَرْمَز يِف يِنْرْشْحاَو اًنيِكْسِم يتنمأو انيكَسم ينيخأ مهلا :ثيدح ال6 ]

 ءاَعْضاَوَتُم اًعِشاََح ينيخأ :ةاَكثَمَو تكي ل تفيسم ةنكل ورب اذه : (ِنيِكاَسَمْلا
 م

 مما 143 تعي تميس ظفللا نكل

 اَذِإَو ءاوُكِسْمْأَ يباَحْضُأ َنْيَب َرَجَش اَم ىَلِإ ْمُتْلَصَو اًذإ) :ثيدح قال.

 .ٌتباَق ٌداَْسِإ ُهَل اَمَو عطقْتُم ا ا :«اوُكِسْمْأَف ِرَدَقْلاَو ِءاَضَقْلا ىَلِإ ْمُك
 وص

]١85/14[ 

 .ٌحيِحَص ٌثيِدَح َوْهَو .ُهَل َلَلَحُمْلاَو َلْلَحُمْلا هللا َنَعَل» :ِهلك َلاَق  7 |[ 57.4وعر زعم هزيل ب دق دو عع الص 9

[0/ >5 ] 

 [ .«نسْجْنَي ال ُءاَمْلا» :َلاَق نر يدخ

 يوني اَمَو ِةالَمْلا ٍضْرَأب ُنوُكَي ِءاَمْلا نَع ل ليس ُهْنأ ِنْيتلُقْلا ثي نكن

 5 : ِظْمَل ىفَو 2َتَبَحْلا لمحي مل نبل َعَلَ اًذِإ» :َلاَقَف ٌتاَوَّتلاَو عاّبَسلا نم

 [”ه 11 . دلع قيل مالك نم ال َرَمُع ِنْبا مالك نم 0

 ىَلَع َعََو ٍلُجَر يِف ىَضَق كي هللا َلوُسَر نأ ِيّبَحُمْلا ِنْب َةَمَلَس نَع 1

 تناك نإَو هلْ ايس ِيلَعَو رح هَ ارت َناَك ْنِإ» :ِهَتَأَرْما ٍةَيِراَج
 < عورم س

 [هذك  ه51/5] . نَسَح ثيِدَح . اًهْلْثِم اَهِتَديَسِل هيَلَعَو هَل َيِهَف ُهّتَعَوَط

 يِضْقَن ال :َلاَمَف ُراَهَنلا َنّيبت َّمُث ٌرطْفَأ ُهَن ٍباَََحْلا ِنْب َرَمُع نع تبن 3015 ]

 1ع كي و
 .٠ يصش :ل هنأ هنع يورو

 ُتَبْثَأ ٍلَّوَألا َداَنْسِإ ّنِكَلَو



 ُهْنَدَك مالسإلا خيش لئاسرو ٌقواتف بيرقت تا

 كدي ال ظنللا نك «يعتلا ذأ نع ةززآ هنأ ىلع ةنواك م كلذ لوا
 [ةالاخ د هالك ]6٠١/ .َكِلَذ ىَلَع

 يِرْمَأ نم ُرْمَألا هبنأَي هيَكيِرَأ ىَلَع اَنكَتُم ْمُكَدَحَأ َنيِفْلَأ ال» :هيكي لاق اان ]

 نم ِهيِف انْدَجَو امك ُنآْقْلا اَذَه ْمُكَْيبو انتي :ُلوُقَيف ُهْنَع تْيَهَن وأ هب تْرَمَأ اّمِي

 هَلْثِمَو تاَنِكْلا تيتوأ يّنِإَو الآ ءُاَنْمَّرَح ماَرَح نم يف اَندَجَو اَمَو ُهاَتْلَلَحَأ ٍلاَلَح

 نَع ظوُفَْحَم ىَنْعَمْلا اَذَهَو . (ىَلاَعَت هَل هللا َمَّرَح اَمَك لي هللا ُلوُسَر َمّرَح اَم َّنِإَو «ُهَعَم

 |[ .وجَو ٍرْيَغ نِم لكي يلا

 ِءاَنِإ يِف َبِرَش ْنَم» :اًعوُقْرَم [َرَمُْع ِنْب هللا ِدْبَع نع :يأ] ُهْنَع ىَوْرُي اَم
 :©0ومّنئَهَج َراَن هْنَطَب يِف ٌرِجْرَجُي اَمّنِإَك َكِلَذ ْنِم ءْيَش ويف ِءاَنِإ ْوَأ ٍةَّضِف ْوَأ ٍبَمَد

 مل وعلو
 601 . ٌفيِعَض ُهُداَنْسِإَق

 6011 لك هيف نكل ةتقورتم ثيدح جاَعْلا يف َيِوْر اث6]

 [ 11 . ِءوْضْوْلا يف ِهِقْدُع ع َحَسَم ُهّنأ أ هك نينا نَع َحِصَب مل ةوه]

 ا م ل رخل ع يقف طع نفل

 ةبنخ ه6  ةندلا فيض مَع هل َلاَقَك عْلَح اي اًعوُبْسأ َحَسَمَو َقْشَمِ حْنَمِ

 1 . ٌحيِحص
0 

 هيف حاب هللا َّنأ الإ ٌةاَلَص ِتْيَبْلاِب ُفاَوطلا» :ىَرْرُي يِذَّلا ُتيِدَحْلا مس

 اًكوُقْوَم ىَوْرُي َوُهَو ءيِئاَسَنلا ُهاَوَر دق ؛ِرْيَخَب الإ ملكتي اَلَف َمَّلُكَت نَمَف َماَلَكْلا

 مالك نِ ُهَنوُلَعَجَيَو ءاَفوُقْؤَم الإ ُهَئوُحُحَصُي ال ِثيِدَحْلاِ ٍةَقِرْعَمْلا ٌلْهَأَو ءاَعوُفْرَمَو
 [/4 1 . ُهَعْفَر َنوُتِْتي ال « سابع ِنْبا

 ُهَعَم َدَجَسَو َدَجَسَم َمْجَنلا أَرَق 45 َيِبّنلا نأ :ِساّبَع نبا نع متاالثو]

 . ملل لأ َدْنِع َرِتاَوَتُم ُدوُجّسلا اَذَهَو .ُسْنِإْلاَو ُنجْلاَو َنوُكِرْشْمْلاَو َنوُمِلْسُمْلا

] 8/1 

 .(؟519) ىرغصلا نئسلا يف يقهيبلا هاور 62



 0[ . مالا نع َساَّنلا ىَهّن هنأ لكي َيِّنلا نَع حَص مقالاؤ |

 هو 8014و هزاع وكأ ةاَوز اعيش نازدلا ويد تتكلا لو ضفاسلا' رقت"

 .ِثيِدَحْلاب ِةَمرْعَمْلا لْهَأ ٍقاَئاِب ٌفيِعَض ٌتيِدَح
 ٍفاَلْخب ٌةَميِعَض ُتيِداَحَأ َنييِزاَجِحْلا نَع ِهيِوُرَي ام ٍشاّيَع ُنْب ٌليِعاَمْسإَو

 [4 11 .ِتاَقّثلا نِم ّدَحَأ عِفاَن نع اَذَه ِوْرَي ْمَّلَو «َنْييِماَّشلا نَع ِهِتَاَوِ

 َليِقَف ءاَهتقاَإب َرَمأَك ىَماَتَِل ٍرْمَح نع لس ُهَّنَأ هيي يلا نع تبت مقالا“ |
 [ 11 .اهلَضْف نم هللا مهيِنْغَيَس» :َلاَقَ ؟ءاَرَقُف مهن هل

- 
 6 هس كبس 1< . << كلم م 5 2م ع

 [غ80/؟1] .ٌحبِحَص ٌماَلَك َوْه ْنِكَلَو أطخأ دقق ُهْنَع ُهلَقَن نَمَو هلك ٌيبنلا

 ىَلَع ِطّلَمْلا ُريِثَك اًرَمْعَم َّنَأ ىَلَع ِثيِدَحْلاِب ٍةَفِرْعَمْلا ُلُهأ َقَمنا 750 ] 12 525 هد ام ادوار 5 2: 0 0 6

 [4 4 1 .ٌيِرْمْرلا

 نإ 2 52 4-5 12 يي صه 5 20 ا #20 و

 :تلاق ةشئاع نع حيحص دانسإب (ودنسمللا ىف لمح ماَمِإْلا ىور 6 10

 ه6 54 م 2 © ” كشااَبَص ثا و 2 2 0

 ٍقّْرِعِب ِهبْوُت نم َىِنَمْلا َتِلْسَي لكك هللا َلوُسَر ناَك»
 و و 529

 00011 .«هيف يلَصَي مث اَسِباَي هبؤث
 2 ساه هس هم . ّمهاماو - 2 مل ا هم

 نَع ِنَّمْحَّرلا ِدْبَع ِنْب ِدَّمَحُم نع ِكيِرَش نع ُقَرْزألا ُقاَحْسِإ ىََر 3055 ]
 اَمّنِإ :َلاَقَف َبْوَّنلا ُبيِصُي َسِنَمْلا نت لك ْنِبْنلا َلْيَس» :َلاَق ساّبَع نْبا نَع ِءاَطَع

 . «ةرخذإب وأ ةَقُرْخب ُهَحَسْمَت ْنَأ كيفك اَمْنِإَو ءقاَصْبْلاَو ٍطاَحملا ِةلْزْنَمِب وه ًَ >2 مدع وم هع حد 2 ا عوق نو هرم 5

 . ِكيِرَش نَع ٍقّرْألا َقاَحْسِإ ٌرْيَغ ُهْعَفْرَي مل :ينطقرادلا َلاَق

 َقّمِيَأْلا ٌدَحَأ َقَرْرَأْلا فُسوُي َنْب َقاَحْسِإ َّنأِل ؛ُحَدْفَي ال اَذَهَو :اوُلاَق هال كلا نا رو 4 ين او تلا 21 م د 1

 دَفَو هوَتَقَبَط يِف نِمَو ُدَّمْحَأ ُهْنَع َتَّدَحَو اًمِهرْيَغَو ِكيِرَشَو َناَيْفُس نَع ىَوَر
 .هب ُدِرَفْنَي اَمَو ُهعْفَر َلبقيَف ءحبِحّصلا اًبِحاَص ُهَل َجّرخ



 هناك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 1
 اس2

 يبُأ ُنْب ُدْعَس ُهَلْبَمَو ءِساّبَع ِنْبا نع ةَتِباَت َيِهْف اّثمْلا وِذَه اَمأ :ُلوُنَأ اَن
 . مِهبُتُك يف ُهَرْيَغَو ْيِعِفاَّشلا اَمُهْنَع َكِلَذ َرَكُذد ءِصاَقَر

 ُْوَوَر مُهَلُك َنماّنلا َّنأِل ؛ُهَل لضأ ال َلِطاَب ٌرَكْنْمَف لب ينل ىَلِإ ُهْعْفَر اَمَأَ
 - ىَلْيَل يبأ ُنْبا َوُهَو - ٍنَمْحّرلا ِدْبَع ُنْب ُدَمَحُمَو ٌكيِرَش مث ءاَموُقْوَم ِكيِرَش نع
 َوُه يِذَّلا جيرج ِنْبا ُلَكَم ِءاَطَعِب مُهْنِم ْمّلْعَأ مُه َنيِذَّلَو َكاَذِب ٍظْفِحْلا يِف اَسْبَل

 ُهَلُك اَّذَهَو ءاَفوُقْؤَم اّلإ ٌدَحَأ ِهِوْرَي ْمَل َنيْكَمْلا نِم ِرْيَغَو ٍبظُقْلا نِم ويف تبن

 .ةاَوُولا َكْلَي مهَو ىَلَع ٌليِل
 نأو :ةلوئنم لذعلا ةدار نأ هنيكشملا لوضألا نيرئشلا تلف نك

 ؟ةياَز هناك تقو نميز. الا عقر نمل مفلا
 َعَم اّمَأَو ءْمِهِلُداَعَتَو َنيِرِبْخُمْلا َنيِئَّدَحُمْلا ْوُقاَكَت َْعَم ٌقَح اَنَدْنِع اَذَه :تلُق

 .ٌرظَن هيِفو ءاَنوُلَوُأ هيف تّلتخا دقق ْدِزَي ْمَل ْنَم ٍدَدَع ٍةَداَيِز

2 
 د

 ياا

 اًَضَراَعَت ىَتَم اّمَأَو ءاَضَراَعَتَتَو ٍناَتَياَوُرلا مَداَصَتَت ْمَّل اذِإ َكاَذ اَمَنِإَف :اًضْيَأَو 000 007

 دك لك َىِبَّنلا ٍنْوُكَب اُلَباَقُم َوُه َسْيَل ُيِوَْمْلا اَنُهاَعَو ءِبَْر الب لآل ةَياَرِر ظْقْسَي

 ةَيِضَقَو ٍلاَح ُةَياَكِح َوُه اَمَّنِإَو ءاَريآ َةَراَتَو ءاركاَذ َةَراَت َراَت ُهبِحاَص اَهَلاَق مَ © اَهَّلاَق

 زا يقننلا ذك اهزكك الك ,ونوثأم وزع ةئوش ىلع ىلا لع يف

 تَدَّدَعَت ول ذإ ٌةَدِحاَو اّلِإ ُةَيِضَقْل تَسْيَلَو كك ََِنلا ىَلِإ ُهْعَمْرَت ٌةَياَوُرلا دقو عشابَع

 1 اَم ىَلَع َكِلَذ تابثألا ُثاَّقّتلا َلَمْهَأ اَمَل ةَيِضَقْلا

 َّنَأ يف َنوُكُشَي اوُسْيَلَو ءَكِلَّذب ُدَعْمَأ هب ٍةَكرَْمْلاَو ِثيِدَحْلا ٍدْقَت ْلْهَأَك اًضْيَأَو

 [ه١56  هو١51/١] .ْمُهَو َةَياَوُرْلا ِهْذَه

 لسد اهتزت :َلاَق ُهّنأ هج َيِبْنلا - نع ٍرِساَي ِنْب ٍراّمَع نع يِوُر ام لالا“ |

 ُهَل لضأ ال : ٌيِدَع نبا ُهاَوَر . (ِءْمَقْلاَو يملا طْئاَقْلاَو لولا نم تالا

 ُنْبا َلاَقَو ءاَّذج ٌفيِعَض :ينطقرادلا َلاَق ءِداَّمَح ُنْب ُتباَت ِهِداَنْسِإ يِف
 ه-

 0011 .ريكاتَم هل : ّيِدَع
9 



 مى ا ثيدحلا

 دَدْرَي ْمَل ِرَكْتُمْلاَو ٍءاَسْحَمْلا نع َهْنَت ْمَل ٍةاَلَص ُلُك» :ٌُتيِدَحْلا اَذَه ةنننلا

 [0 11 .للك ىلا نَع ٍتباَنِب َسْيَل :")هاّدعُب اّلِإ هللا نم اَهبِحاَص

 لكي هللا ٍلوُسَر َعَم ُتَرَمَتْغا اَهَنَأ» :َةَشْئاَع نَع ىَوْرُي ينل يدك سل

 نمار هنا نبأ هللا وشر ا( لاق ةكم فكيف دز نتخ ةكن نلإ ةقيدقلا ق4
 مام مج

 َتْمُصَو َرطْفْأَك َناَضَمَر ٍةَرْمُع ىف هلي ّيِبَلا َْعَم تُجَرََح :ينطقرادلا ىَوَرَو

 - ِهْجَوْلا اَذَه ىّلَع يِدَعْلا اَذَه :ٌنَسَح ُهُداَنْسِإ :َلاَقَو .تْمَمْنَأَو َّرَصَقَو

 [ 0 َوُه لب ؛حيحَّصب

 .ٌحيِحَص ٌتيِدَح :هِرْجَآْلِل ُمَظْعأ ُهَنَِق ِرْجَمْلاِب اوُرِفْسُأ» : هلل ُهلْوَك ”ةابجو

11 ] 

 ٍناَكَمِب ُهَّل ٌبِحاَصَو َّوُه َّرَم ُهّنَأ» كفَض ٍباَطَحْلا ِنْب َرَمُع نع َتَبَت 2307: ]

 كّؤاَمَأ باّريِمْلا َبِحاَص اَي :ةبحاَص ىّداَنَق باّريِم نِم ٌءاَم ِهبِحاَص ىَلَع َعَفَيَف

 . اهُيَلَع نس اًذَه َنِإَ ( ريحت ال باَريِمْلا َبِحاَص اَي :ٌرْمُع هَل َلاَمَق

[84/1] 

 ِديلَع اوركلَأَف 3 ٍةَيِدَمْلاِب ٍةَباَحَّصلاب ىَّلَص ُهّنَأ ِهيِف ذ يذلا ةَيِراَعُم : ثيدح اج ]

 اَذَه َّنِإَف :َكِلَد ُلَمْعَي َداَع ىَّتَح ِةَروُسلا ِلَّوَأَو ِةَحِتاَمْلا ٍلَّوأ يف ٍةَلَمْسَبْلا ٍةَءاَرِق َكْرَت

 ام ُدَوْجَأ َوُه :ٌبيطَصْلا َلاَقَو ءٌتاَقْث ُهُداَنْسِإ :َلاَق ينطقرادلا َناَك نِإَو ٌتيِدَحْلا

 تيدكلا اَدَهَق «يصقملا ضلت كلذ لقت انك لاذع وزع يراهم

 1 : موش نا ةفنَف مْلْعُي

 ٍنْبا ِنَع ُتاَفوُثَْمْلا هلُك اَذَه يِف حَصأْلاَو :- ثيدحلا قاس نأ دعب هلك ريثك نبأ لاق )١(

 .(5841 /5) ريثك نبأ ريسفت . . ْمِهرْيَغَو ٍشَمْعَأْلاَو َةَداَتَكَو ٍنَسَحْلاَو ؛ ٍساّبَع ٍنْباَو «دوْعْسَم



 هنأ مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 0

 ٍةاَلّصلا ىَلِإ َماَق اَذإ َناَك هنأ هلل َيِبَنلا نَع ٍبِلاَط يبأ ِنْب َيِلَع نع مقل ]

 اَذِإَو ءُهتءاَرِق ىَضَق اَذِإ َكِلَذ لْثِم ٌعَئْضَيَو هويَبِكْنَم َوْذَح ِهْيدَي َعْهَرَو َرّبك ٍةَبوُتْكَمْل
 نم ِءْيَش يف ِهْيَدَي ُعَفْرَي اَلَو «عوُكّرلا نِم َعَمَر اَذِإ ُهْعَنْضَيَو ءَمَكْرَي ْنَأ ''0ةاَرأ
 دم ُهاَوَر .َربَكَو َكِلَذَ ِهْيَدَي َعََر ِنْيَمعْكَّرلا نِم َماَق اَدِإَو ٌدِعاَف َوُهَو هِتاَلَص
 .حبجص ّنَسَح ٌتيِدَح :َلاَقَو يِِمْرُتلاَو هَجاَم ُنْباَو ُهَظْفَل اَذَهَو دُّواَد وُبَأَو

 نِم َماَق اذإ :هيِفَو لك يللا ٍةاَلَص َةَفِص رك ُه
 .ةالّضلا حتتفا َنيِح َعَنَص اَمُك وبكم امه َيِذاَحُي ىّلَ ِهْيَدَي َعْهَرو ربك ِنْتَدِجَسلا

- 
 سم5 و

 .ُهَحْحصَو يِذِرَلاَو يِناَْنلاَو هَجاَم ُنْاَو دْواَم وُبََو دَمْحَأ ُماَمإلاُاَوَر

 يدعاسلا ديمح يبأ نَكَو ا

 37 7 و 7
 [: 5 /] .ةثياث ةحيحص ثيداح

 مك

 ا 8 3. ا /

قَع ٌىِسَركلا ةيآ ٍةَءاَرَق يف يور اففقن
 ٠ 0 ١+ هنكل ثيدَح ٍةالّصلا َبيِ

9. 02 

 ا

 . ٌةَحيِحَص ٌةَريثك ُتيِداَحَأ هيف َءاَج :ءاَعّدلا يِف ِهْيَدَي لكي يِبنلا ْعْفَر م504] ص 0 ٠ ه- 2 ٠ بص از يح

 اَمهِب ٌموُقَي ال ٍناَئيِدَح وأ ٌتيِدَح الإ هيف ُهْنَع َسِيلَم ِهْيَديب ُهَهْجَو ُهَحْسَم اّمأَو
 [0 . ةجح

 نِم :«اَنْدَجَسَل تْدَجَس ولف اَُماَمِإ كّنإ» ىَرْرُي يِذَّلا ُتيِدَحْلا مة9؟ه]
4 

 [ .ةريغو دمحأ ُهَلاَق ليِساَرَمْلا ٍفَعَضَأ نِم َوُهَو ٍءاَطَع ليِساَرَم هم م5 2 2 0 - م 0

 01 3 تازتص ىلا 5 018 8 2 - 5

 اَهَسف مهب ىَلَص كَ ّيبنلا نأ :نْيَصُح نْب َناَرْمِع ِثيِدَح نم يور ال *5]
 2 00 هاه 2 2 2 ل هو مم 2 15 2 9 9 0 يد -

 ثتيدح :لاقَو يِذِمْرَتلاَو دواَد وُبأ ُهاَوَر .ملس مد «دهشت مل نيثدجس دجسف

 .هريغو يذمرتلا ننس يف امك ءدارأو :باوصلا )١(

 .ها .ةَّنُس هب تبثي نأ نكمي ال دانسإب تيور دقف يسركلا ةيآ ةءارق امأو :(017/1) يف لاقو (؟)

 هللا سّدق ةيميت نبا سابعلا يبأ انخيش نع ينغلب :(795 )١/ داعملا داز يف ِهَلُك مّيقلا نبا لاق
 .ةالص لك بيقع اهتكرت ام :لاق هنأ هحور



 عيا ثيدحلا
 :تمحبش ٠ ةجججبجببيبيبجبححببب ب ب بببببببببببببببببببببببببب ب ببببببببببببببببببحح حبحب _ بفببس _-____  7_7 #7 #7#ص

 تا 6

 [4 7 .هب َدَرَقلا دق لب ُةاَوَر نَمِل َعباَنُم

 4 وللا ُلوُسَ اَهنْسَي ْمَل نيا ِةمِئَأ ٍقاَمّئاب
0 

 قع 3

 .ةئانلخ هو دخلو

 َكِلَذَكَو ءِثيِدَحْلاِب ٍةَفِرْعَمْلا ٍلْمَأ عاَمجِِب ٌبِذَك اًهِِف ُيِوْرَمْلا ُتيِدَحْلاَو

 ضِي ِةيفْلَأَو ءجاَرْعِمْلا ِةَلْيَل يِفَو ءبَجَر نم ٍةَعْمْج ٍةَعْمُج ِةَلْيَل َلَوَأ ُرَكَْذُت يّبَلا ٌةاَلَّصلا

 دق َناَك نِإَو عوُبْسأْلا ماي نِم اّذَه ٍرْيَغَو َنْيئْنالاَو ٍدَحأْلا َمْوَي ِةاَلَّصلاَو ءَناَبْعَش
 َّنَأ ِثيِدَحْلاِب ٍةَقرْعَمْلا لأ َنْيَب َعاَرِن ال ٍقِئاَقَّرلا يِف َنيِفْئَصُمْلا نِم ٌةَفِئاَط اَهَرَكَذ

 .ٌةَعوضْوَم اَهَلُك ُهَئيِداَحَ
 ىَلَع ُبِذَك ِنْيَديِعْلا ِةَلْيَلَو ِةَعُمْجْلا مْوَي ِماَّيِص يف ُرَكْذت يِتْلا ٌتيِداَحَأْلاَو

 علام 13/7 . الل يلا

 راَهَنلاَو ِلْيَّللا ٌةاَلَصا : َلاَق لو ّيِتلا نأ ٍنْبا نَع را نفل

 ةاقثلا َهاَوَر يذلا حاَحّصلا يف يلا ُتيِدَحْلاَو .ٌفيِعَض ٌتيِدَحْلا َنِإَ (ىَنْثَم نم

 «يقرابلا اَهب ٌدَرَفْنا ٌةَداَيِزَ (ِراَهّنلا»و : ُهَلُوَك اًمَأَو ((ىَنْدَم يي ليلا ٌةاَلَص» :ُهَل هلك

 [ادو ا . ةريغو دّيخأ اًهَفَعَض دَقَو

 ِنْيَتَرَمَو هرم َةَرَم ْأَضَوَت ُهّنَأ :ُهُرْيَغَو هَجاَم نبا ُهاَوَر يذلا ُتيِنْحْلا ةسفل

 ٌكيِعَض ٌثيِدَح : «يِلْبَق ِءاَيْنَألا م ُءوصْوَو يِئوْضَو اذَه» :َلاَقَو امثالك اناكَتَو ٍنْيَتَرَم

 عادت” .هلثوب د جاَجِتْحالا زوجي 0 ٍثيِدَحْلاِ مْلِْلا ٍلْهُأ َدْنع

 ٌروُهَظلا ٍةاَلَّصلا ُحاَتْمِم» :ِهللك َىِبَّنلا نَع ٌيِلَع ُتيِدَح ٍنَئَسلا يف 71

 .ِهِلْوَق نم ٍدوُعْسَم ٍنْبا نَع ظوُفْحَم اَذَهَو .«ٌميِلْسَّتلا اَهَليِلْحَتَو ٌريبكتلا اًهُميِرْحَتَو

 الا

 َمَّلَس اَمَلَف «َرَقَبْلا ٍةَروُسِب ِرْجَمْلا يِف أَرَك َنيّدّصلا ِرْكَب اَبأ َّنأ َتَبَ د قلتنلا
 [1/9/1] .''تيِلِفاَغ اًنْدِجَت ْمَل ْتَعَلَط 1 :َلاَقَق !ٌُمُلَظَت ُسْمَّسلا تّداك :ُهَل ّليِق

 )١( يقهيبلا هاور )40186(.



 هنأ مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 1١
 ناقل

 هلي هللا َلوُسَر نأ «ةَرْيَرُه يبأ نَع يثيللا ةميكأ ِنْبا نع ُيِرهُزلا ىَوَر
 :ُلُجَر َلاَقَك «؟اًقنآ ْمُكْنِم د ُدَحَأ يَِم أَ لّم» :َلاَمَ اًهيِف َرَهَج ٍةاَلَص نِم َفَرَصْلا
 .«َنآرَقْلا ُعَراَنُأ يل اَم ُلوُقَأ ينِإ» :َلاَك هللا َلوُسَر اَي ْمَعَ

 5 لك ينل هيف َرَهَج اَميِف لكي هللا ٍلوُسَر َعَم ٍةَءاَرِقْلا نَع ُنماَّنلا ىَهَتْناَف :َلاَق

 وُبأَر ُدَمَحَأ ُهاَوَر .ِللَي هللا ٍلوُسَر نِم َكِلَذ اوُعِمَس َنيِح ِتاَوَلَّصلا يِف ٍةَءاَرِقْلاِ

 ٌرَسَح ُتيِدَح :َلاَقَو 0 يا هَجاَم ُنْباَو دّواَد
 :ُل ع سوم مو تهم دو

 وَقَي سِراَف ِنْب ىَيْحَي َّنْب َدَّمَحُم تْعِمَس تعمس َّس :دواد وبأ َلاَق

07 
 َّكلاَو «ةميكأ ِنْبا لَ َوُه :مُهَضْعَب كتي لاَفَو

 لهب لعل مل هر ل١ ةميكأ ُّنْبا :يقهيبلا َلاَق :َليِق ْنِإَ

 ءِرْهْزلا ٌرْيَغ ُهْنَع ْتَّدَحُي ْمَلَو ُهَدْحَو فيدحلا

 ِثيِدَحْلا ٌحيِحَص :ِهيِف يِذاَّرلا متاح وُب ا :ليَق

 .َرَمُع نْب ةميكأ ُْبا ٍراّمَع 0 ل

 [؟1 ا

 الق يِئاَدَ تنك اًذإ») :َلاَق 2 يتلا َّنَأ «ةدابع نمت «(ِنَمسلا» يِف /[557

 لع ثيدكلا اَذَعُو .«اَهب ْأَرْقَي ْمَل نَمِل َةاَلَص ال ُهَنإ ِباَتْكْلا ٍةَحتاَقِ 0
 عمعرم م ع

 .ةّميَأْلا نم هريعو ديخأ ةَنَكه ٍةَريِثَك روما ِثيِدَحْلا ب َدْنِع

 تيوكلا نأ يو ضر د م ىَلَع ُماَلَكْلا طب دَقَو

 ىف ُهاَجّرْخَأ يلا َوُه اَذَهَف :«ِنآْرْقْلا ما الإ َهَلَص ال» : هلك ٌيِبْنلا َلْوَق

 . ةدابع نع عييرلا ِنْب 1 : ٍدوُمَحَم نع ُيِرْهّزلا ُهاَوَرَو 0

 ِتْيَبِ ُمْوَي َناَك ةدابع َّنأ ُهَلْصْأَو «َنييِماَّشلا ضْعَب هيف طِلَعَف ُتيِدَحْلا اَذَه امو

 ]585/59-/١187[  .ةدابع ىَلَع قوق رمل ٌعوُفِرَمْلا مِهْيَلَع َهَبَتْساَف اذه ٌلاَقَق نيلعملا



 5 2 ثيدحلا
 د ٠ يبت بت بتفتح ا ج7 2-3-5

 نو مسالا 8

 ْتْبْنَي ْمَل ٌتيِدَحْلا اَذَه «رِجاَقَو ٌرَب َلُك َفْلَح ُةاَلَّصلا ُروَجَت» :هلْوَق 2 فل
 ُهَرَهْفَي ْنَأ اَّلِإ اًِمْؤُم رجا َّنّمْؤَي ال١ :ُهْنَع هَجاَم ِنْبا نس يف لب ؛لكي بلا نع

 [س م11 اًضْيَأ ٌلاَقَم ٍرَخآلا د ٍداَنْسِإ يِفَو .«اًصَع وأ ٍطْوَسِ

 لا واول 149 دمنا . فعوع ضع ل ١
 َكِلَذ لُك :ْتَلاَق َةَسِئاَع نَع ٍءاَطَع نت َرَمْم ِنْب َةَحْلَط ٌتيِدَح ىَوَرَو

 اَذَه َّنَأ َبْيَر الو .ٌرظْفَأَو ِرَمَّسلا يِف َماَصَو ءَّرَصَقَو َّمَنَأ دك لي هللا ُلوُسَر َلَع

 .هلكي َيِنلا ىَلَع ٌبوُذْكَم ٌتيِدَح

 فيو منو رفْسلا يف ُرْصْفَي ناك» :ةطنَل :ُلوَُي نم سائلا ني ذأ عم

3 

 نِم اَهْنَع َيِوُر اَمِي ُهَبْشأ اَذَعَو .موُصَتَو ميم تناك يتلا يع اَهّنَأ ىتَْمب , ؟ًموُصنَو

 1164 - 11/741 ابا اهنلَع تدك هلأ َم عم محول اَذَه ٍرْيَغ

 1 يق هنأ وأ ااَعََْأ ٍرضَعْلا َلَبَق ىَلَص هنأ» هي هْنَع يور 06 ]

 ىَلَع ٌظِفاَحُي َّناَك ُهَّنَأ» وأ اًَعَبْرَأ اَهمَدْعَب١ وأ «اًنِس ٍرْهظلا َلْبَك ىَّلَص ُهّنأ» وأ (ِرْضَعْلا

 اة اولا .ها .دَيِلكَي ْيبَنلا ىلَع ِةَب 8 ولكل ِثيِداَحَأْلا نم َكِلَذ ُلاَكْمَأَو «(ىَحضلا

 يبأ نَعَف ءِروُبُقْلا ٍِتاَراَّوَز َنَعَل ُهّنَأ :ِنْيَقيِرَط نم للي َيِبَنلا نع َءاَج 73759

 هَجاَم ُنْباَو دّمْحَأ ُماَمِإْلا ُهاَوَر ؛ِروُبُقْلا ٍتاَرِْئاَز َنَعَل لك َىِبْنلا نأ» : نط َةَرْيَرُه

 . ةَحَحَصَو يِذِمْرَتلاَو

 اَهْيَلَع َنيِذْخَنمْلاَو ِروُبُمْلا ٍِتاَرِئاَز َنَعَل لب َنلا َنأ» :اأ ِساّبَع ِنْبا نَعَو

 ُهَنّسَحَو يِذِمْرّتلاَو يِئاَسْنلاَو هوا وُبَأَو ؛دّمْحَأ ُماَمإْلا ُاَوَر (َجُرّسلاَو َدِجاَسَمْلا
 مدد وو

 اَيُرلا ٍرْكِذ نم هَجاَم ُنْبا ُاَوَرَو ةٌحيِحضَت خَسْن يِفَو

 نب ُىِلَع ِهيِف َلاَق دق دَقَو ملم 00 بأ نزع كت للا ةيعلا :ليق ن ْنِإَف

 َسْيَْلَو ثيِدَحْلا َريِثَك ناك ِءدْعَس ُنْبا َلاَقَو َكاَدِب نسلو ةيعش ةكرت : ةقيِدَمْلا

 لا قف يناثلا ةفووكلا ئوقب نوبل : يِئاَّنلاَو ُئيِدْعَملا َلاَقَو ءهِئيِدَحِب ُحَتْحُي
 كلر

- 
 َتيِدَح ََرَت ّيِدْهَم ُنْبا َناَك :دّمْحَأ لاَ ُهوُمَعَض دَقَو ىَناَه ّمأ ىَلْوَم ماذاب حِلاَص .>



 هناك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت م
 مسمع كلا اتسمت فساد 0

 كا َيِدَع ُنْبا َلاَقَو ءوب ُحَتْحَي اَلَو ُهَئيِدَح ٌبْتْكَي : تاَح وُبَأ َلاَكَو حِلاَص يبأ

 ةيمتقتعلا وج دعا غلغأ كلو ِدَنْسُمْلا يِف ُهَّل اَم َّلَكَأ اَمَو ٌريِسْفَت ِهيِوُرَي اَم

 :ووُجَو نِم اَذَه ىَلَع ُباَوَجْلا :تلُق

 ُهَحَّرَج اَمُك ِءاَمَلُعْلا نِم ٌةَمئاَط ُهَلَّدَع دق َنْيَلُجَّرلا نِم لك :َلاَقُي ْنَأ :اَهُدَح

 َكِلَذَكَو وب سل ليسا وللا دنع 1: فش أ مح ناو نكن يشل َنوُرَخ
 «شسو2 20 8 2

 .ةَيكَْت ٍساّنلا بعضَأ نم ٍمِتاَح وُبَأَو ِنيِعَمُنْباَو أَي هب َسْيَل : نيِعَم نب ىَبحَي

 َلاَق امك «ُّهْنَع ِوْرَي ْمَل ُهْنَأ : ا ل

 نب و ءاَنيَش َةَمَلَس يِبأ نْب َرَمُع نِم ٌةَبْعُش ْعَمْسَي ْمَل : ٍلَبْتَح نب

 ا َنوُكَرْتَي ارئاكادت تار َكِلاَمَو يفت ب يقشْلا ُدبعو دعت ليع

 ِصُْخَش نع اْوَوَر اَذِإ مُهَف ءْمِِراَبْخَأ َد ٌدَر ٌبِجوُت ال مُهْنَعَلَب ٍةَهْبش ٍةَهبش ٍةَهْبَس عون 9

 .هل الييغت مُهتباَوِر تناك

 ىف ٌفوُرْعَم اَّذَهَو ءَحْرَجْلا ُبِحوُت ال ٍةَهْبُّسِل ْنوُكَي دقق 7 23 اكو

 .حيِحَّصلا يِف جرح دق ٍدِحاَو رْيَغ

 ه١ 000 د َكِلَذَكَو

 0 ا ءرّمَتلا ا
 ذا ا

 .طَلَعْلا يف ةَعْلاَيَم بِذكلا

 ُهَّنَأ ىِضَمْفَت هَ ّةَنُيَل ٌةَراَيِع «(ِثيِدَحْلا يِف ّيوَقِب
 _اووص

 نِم اًدَحَأ َرأ ْمَل :ُناََطَقْلا ٍديِعَس ُنْب ىَيْحَي َلاَق دّقَف :ِحِلاَص وُبَأ 7

 هيف لوي 200 ادغأ ثقيت ما نا 0 ىَلْوَم 3 0 327 اًياكشأ



 ل ثيدحلا

 حا هةية

 مه ا #  ىلا نبال عك تيوع ليد ع2 22د ع مشع . ناد 5 »ىو هك
 لغو لوفي تاج وباع دب جتحي الو هثيرح بتكي :مّتاَح يبأ لؤق امأو

 ٌبْعَص ليِدْعَّتلا ىِف ُهَطْرَش نأ َكِلَذَو ءَنيَحيِحَّصلا ٍلاَجر نِم ريِثُك ىِف اذه 8 هم 7 ل 5 ماكر هم 2 - ٍٍ 1
 حت .َء 3 07 كا ماا عدو ه8 . ٌةه ع؟م

 .ملعلا ٍلْهَأ ٍروُهْمج يف ةججحلا وه َسْيل هِحالِطْصضا يف حلاو

 مُهَدْنِع َسِيَل ُهَنأ يِضَتْقَي اَذَعَو ءٌهوُصَر مُهّنَأ مّلْعَأ ال :َلاَق نَم ِلْوَقَك اَذَهَو

 َدَّرَجُم ّنكَل وِلاَئْمَأِلَو ُهَل ٌمِلْسُمَو ُيِراَخُبْلا جْرَخُي ْمَّل اَذَهِلَو هةَيِلاَعْلا ِةَقَبَطلا نِم
 .هثيدح در بجوي ال صخشلل ل امهجيرخت 0 وه لم تع 0 3 - كاس 1

 لَبْقُي ْمَل ِةَيَأْلا نم ُلدَعْمْلاَو ُحِراَجْلا َناَك اَذِإ :ُلاَقّيَق َكِلَّذَك َناك اَذِإَ

 .ٍقَلظُمْلا حْرَجْلا ىَلَع اَمّدَقُم ٌليِدَّْتلا ْنوُكيف اَرَّسَمُم اَّلِإ ٌحْرَجْلا

 نو دل او كامل ور اقو دور وسلاك ةكقيم نو افخم لرب نر اقننلا ين
 .ِنَسَحْلا نم َنوُكَي ْنَأ ِهِلاَوْحَأ َّلَقَأ َناك َركُذ اَم اّلِإ حْرَجْلا

 : نْيَقِلَتْحم ٍنْيَهْجَو نم َيِوُر دق :َلاَقُي ْنأ :ُتِلاَثلا ُهَجَوْلا

 . ٍساََّع ٍنْبا نَع : اَمُهُدَحَأ

 . ةرئرش نبأ نع درخألاَو

 يِف َسْيَلَو ءِرَخآلا نع اَمُهُدَحَأ هْذَحَأَي ْمَلَك ءاَذَه َلاَجِر َسْيَل اَذَه ُلاَجِرَو

 ٌدَجح اَذَه ُلْئِمَو ٍظْفِحْلا ِءوُس ةّهج نم ٌفيِعْضَتلا اَمْنِإَو ءبِذَكْلاِ ُمُهّتُي نَم نْيَداَتسِْلا

 ُْتَدّدَعَت ام َنَسَحْلا َلَعَج َُنِإَ ُيِذِمْرَتلا ُهَطَرَش يِذَّلا ِنَسَحْلا ٍدَوجَأ نِم اَذَهَو ءِبْيَر اب
 . تاقثثلا ٍلْقَتب َتَبَت اَمِل اًمِلاَحُم : ىأ هذاك كو لو يكن اهوا وكي هلو كقول

 «تاقثلا نِم ٌدَحَأ ُهَفَلاَح اَلَو ُمَهَتُم هيِف َسْيَلَو ُهَقُرُط ْتَدَّدَعَت ٌُتيِدَحْلا اَذَهَو
 د 0000 ءرسور 8 سالم مه همه 5 4 2 3 س6 2 0ك
 أظحح اَّمِإَو ءبِذكلا ْدَمَعَت ام :َنُيَكْيَس نِم ِهيِف ُفاَخُي اَمنِإ ٌتيِدَحْلا نأ َكِلْذَو

 د م ا او ع ل رو شد فار دوت وج ماد م 3
 تَرَج اّمِم َسْيلَو رَخآلا نَع اًمهدحأ َهْذَخَأَي مل نْيَهجَو نم ناك اذإف «يواّرلا
 َناَك اذِإ اَمّيِس ال ؛بِذَكِب َسْيِل هنأ َمِلَع :هيِف ٍبِذَكلا يِواَسَت َقِفَتَي نب َةَداَعْلا 1 2 90 2 د 2ع 5 06 3 م هل ه5 وع 6

 .بِذَكْلا لْمأ نِم اوُسْيَل ٌةاَوُرلا



 هل مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ا
 تتتتخ| تكآتتخ#+-خح تيتتيتيسد+٠حا 4٠١ يح

 ِناَبْلظَي امير ٌرَمَعَو و ٍرْكَب الأ ناك اذه تشمت نقتل َعَم ُهَّنَِق املا اقأَو

 نيئارعلا يِف ىَلاَعَت َلاَق اَذَهِلَو ءْطَلَعْلا ةَيْشَح ُهُقِفاَوُي نم ٍدِحاَوْلا ِثِّدَحُمْلا َعَم

 0 اًَناَك ول اَذَّه [187 :ةرقبلا] «يزملا اَمُهنَدِْإ ٌرَكَدم اَمُهَدَحِإ ّلِضَت نأ»

 ِظْمَل يِفَو رَحآ نع َكِلَذَو ءبِحاَص نع ُهاَوَر دق اَذَهَو تفِْيَكَف «ٍدِحاَو ٍبِحاَص

50 

 ىف ٌتيِدَحْلا َّنأ ُنّيَيِب اًمِم ُهْْسَنَو ُهّلُك اَذَهَق ءِرَخآلا ِظْفَل ىَلَع ٌةداَيِ ودع

 [لو .ٌفوَرْعَم لضألا

 هللا َنَعَل» :َلاَك هيض َةَرْيَرُه يِبأ ٍثيِدَح نم لكي وللا ٍلوُسَر نع ٌعَص لالخ
 ا . (ٍروُبقْلا ِتاَراَّوَر

 .ٌحيِحَص اَلَو ٌنَسَح ُتيِدَح "هلك َيِنلا ِرْبَق ةَراَِز يِف َسْيَل 25974و]
 ا 13

 ((ماَلِيْحاِلاَو ُةَماَجِحْلاَو ُءْيَقْلا :ُرَطَقُت ال ٌتاَلط ىَرْرُي يِذَّلا ُتيِدَحْلا اَمَآَو

 ُهُداَتْسِإ اَذَهَف : "اجت نَم اَلَو ملا نَم اَلَو اق ْنَم ُرِطْفُي اَل» ْ:ظْفَل يِفَو

 ٍلُجَر نع هباَحْضَأ نم ٍلُجَر نمت ٌمَلْسأ نب ؛ ِدْيَز نع ُهُرْيَغَو ُيِرْوْنلا ُاَوَر ام كياثلا

 اَذَهَو دْواَد وُبَأ ُهاَوَر اًذَكَم .ِلَك هللا ُلوُسَر َلاَق :َلاَق لَك ّيِبَّنلا باحضأ نم

 17/51 ُفَرْعُي ال َلْجَّرلا

 ال ٌَّدَع وُضْوَم لَ ُةَفِيِعَص اَهّْلُك ُهئيِداَحَك هِصوُصُحِب ٍبَجَر ٌمْوَص نأ
 يف ىَدْرُي يِذَّلا ِفيِمَّضلا نم ْتَسْيَلَو ءاَهْنم ِءْيَش ىَلَع مْلِعْلا لهأ ُدِمَتْعَي

 نأ َكِلَذ يِف َيِوُر اَم ُرَثْكَأَو ِتاَوُذُكَمْلا ٍتاَعوُضْوَمْلا نِم اَهُتماَع لب ؛ ٍلِئاَضَمْلا

 انْعْلَبو َناَبْحَشَو ٍبَجَر يف اَنَل ُكراَب َمُهَّللا :ُلوُقَي ّبَجَر َلَحَد اَذِإ ناك هلك َيِنلا
 اه

 .هرّبق ةرايز يف :يأ ()

 000 دواد وبأ هاور (؟)

 نم بيوصتلاو ؛اَمَجَتْحا نَم اَلَو َمّلَتْخا نَم اَلَو َءاَق نَم م ال َنْوطْفُي » :لصألا يف : هيبنت

 .دواد يبأ ننس



 ل هرز ثندحلا

 نع ىَهَّن ُهّنَأ يللا نَع ٍساَّبَع ِنْبا نع ؛دَِئُس» يف هَجاَم ُنْبا ىَوَر دّقَ
 ٌبِرْضَي ناك ٍباَطَخْلا ٍنْ َرَمُع نأ ٌعَص ْنِكل ٌنَظَنو ِهِداَنْسِإ يِفَو ءٍبَجَر ِمْوَص

 .َناَضَمَرِي ُهوُهْبَشُت ال :لوقيَو بَجَر يف ماَعَّطلا يف مُهَيِدْيَأ اوعْضَيِل ؛؟ساّنلا يِدَب

 ]6/ 040 ١59١|

 ىلع لوخدلا ةهاك) :ٍباَب يِف حيِحَص ٍداَنْسِِب يقهيبلا ىَوَر [ة؟هذ]

 نَع (مِهِناَجَرْهَمَو مهزورين َمْوَي مهب هّبَمّتلاَو ْمِهِسِئاَنُك يِف ْمِهِديِع 2 َنيِكِرْشُْمْلا
 ِنْب َّرَمْع َلاَق ار زل رك را ل

 يف َنيِكِرْشُمْلا ىَلَع اوُلُحْدَت اَلَو ٍمِجاَعَأْلا ناطر اوُملَعَت هل: فو باعحلا

 مل 1 .(مهْيَلَع ُلِزْني طخّسلا نإ م هليع َمْوَي ْمِهِسْئاَنُك

 موَقِب هّبشت نَم» :َلاَق ُهَنَأ (ِنَئّسلاَو ِدَتْسُمْلا» يف هك يبل نع َيِوُر

 1/101 .دْيَج ٌثيِدَح َوْهَو اَنْ بشت نَم انه َسْيَل» : ظْفَل يِنَو .«ْمُهْنِم َوُهَ

 ٌتيِدَح :(ْنآْرُقْلا نِم اَنْيَش ُبُْجْلا اَلَو ضِياَحْلا أَرْقَت ال» :ُهلْوَك /ة#ه؟|

 [ة1/؟5] . ِثيِدَحْلاِ ةقِرْعَمْل ٍلُهَأ ٍقاَمّناَ ٌفيِعَض

 موق ىَأَرَق :ٍراَمْسَأْلا ٍضْعَب يِف ناك هذ ٍباِّطَحْلا نب َرَمُم نأ َتَب 26 ل

 هللا هللا ُلوُسَر هيف ىَّلَص ٌناَكَم :اوُناَك ؟اَذَه اَم :َلاَقك هيف َنوُلَصُي اًناَكَم َنوُبَواَنَتَي
 هر

 ا

١ 

 و

 ْمُكلْبَم َناَك نَم َكَلَم اَمّنِإ ؟َدِجاَسَم ْمُكَل ِءاَييْنَأْلا رت اوُذِخْت ْنَأ َنوُديِرتَأ :َلاَقَ

 مع 1/1 . ٍضْميْلف اّلِإَو ٠ لَصيلَف ٌةاَلَّصلا ُةْيَكَرْذأ نَم ءاَذَهِ

 ُهْنَع تْيْنَي ْمَلَو ؛ٌبِذَك :«يِناَمَج دمك يِنْْرَي ْمَلَو ٌجَح نم» :ُهلْوَت الهه ]
 2 201 2 م2 0 عع 22 هم ا هه يمرس 0

 يف يبأ َراَزَو يِنَراَرز نَم» :ىَوُرت يِتلا ثيداحألا ِهِذَه لب ؛ِهِرْبَق ٍةَراَيِز يِف ثيِدَح

 .ِءاَمَلْعْلا ٍقاَمَئاب ٍبِذَك َكِلَذ ُلاَثْمَأَو اَهنَجْلا هللا ىَلَع ُهَل تْئِمَض ٍدِحاَو ماَع

 ["ه /اا]

 ؛يِهاَجبب ُهوُلَأْساَف هللا ْمُتْلَأَس اَذإ» :َلاَق ُهّنَأ نم ِةَماَحْلا ٌضْعَب ِهيِوُرَي اَم

 111 . ٌعوُضْوَم ٌبِذَك ٌتيِدَح َوُهَف :«ٌميِظَع هللا َدْنِع يِهاَج َّنِإَ



 0 م7

 يأ] ِهْيَلِإ ِرْرَعْلا د نأ يلع فيرسيلاب ب ِمْلِعْلا ٌلْهَأ َقَمَن منا ”ازنهإل

 [ . ِهْيَلَع َداَمِتْغاِلا حبي محا 0

 يَ نلع ىَلَص نمو همس يربك ةنج يلع ىَلَص نتف :ث :ثيرَح مال
 ءِقاَمَتالاِب ٌباَّذَك َرْهَو ءِشَمْعَأْلا نَع يدسلا َناَوْرَم ُنْب ُدّمَحُم هبِوْرَي اَمَّنِإ اهتْفّل
 [؟11 .ْمِهِعاَمجِإ شما ىَلَع ٌعوْضْوَم ُتيِدَحْلا اَذَهَو

 َةاَلَّصلاَو ٍدِجاَسَمْلا ُّلَضُفأ َماَرَحْلا َدِجْسَمْلا نأ ىَلَع ِءاَمَلُعْلا ٌروُهْمَج ”اابدو

 . كيج ٍداَنْسِإ امه رْيَغَو ِيَئاَسْنلاَو دم ىو اَذكُه ٍةاَلَص ٍفْلَ ٍةَكاِمِب هيف

 [م1 1 3”

 ُتيِدَحَف :(ِناََحطلا ٍزيِفَق نَع ىَهَن ُهَنأ» هلك َيِبَّنلا نَع ىَوْرُي اَم 2 فلفل

 ا[ 141 . لِطاَب لب ٌكفيِعَض

 ىَلَع َساّنلا بظحَح 5# َقيدّصلا ِرْكَب اَبأ نأ تب 0

 نا رف و هكا وذ وفرت ما نسال اه :َلاَقَك كي هللا ٍلوُس

 « شدتها اذإ َّلَص نم هي ل يشأ مِيَع اوما َنِدْلا امآ» :اًهِعِضْوَم
 لَك َرَكْنمْلا اْوَأَر اَذِإ َنماَّنلا َّنِإ» :ُلوُقَي هي هللا َلوُسَر تْعِمَس نِإَو ٠٠١6[ :ةدئاملا]

 فلا . اودنِع نم باَقِعب “ هللا مُهَمْعَي ْنأ َككَشْوَأ ُهوُدْيَمُي

 :(ٌعِلاَخ ْنِبجَو ءٌعِلاَه حش :ِءْرَمْلا يِف اَم 8 رشا : خي لكك ُنيِبْنلا َلاَق ةصتل

 [ ا /14] . حيِحَص يلح

 :هِقيَب لمأ نع لاَ هنأ ناَسِح هوجو نم ه5 يِنلا نع َيِرر مقالك” ]
 [4 .«يلْجَأ نم ْمُكَوُبِحُي ىَنَح َةَنَجْلا ولحس ال هِذَي ديب يِسْفَت يِذْلَو»

 َنيْيدْهَمْلا َنيِدِشاَّرلا ِءاَمَلُخْلا ٍةَنُسَو ينسب ْمُكَبَلَع» :هِلي ينل َلاَت 505:]
 2 >2 هاععا ع 22: هم

 يف ٌحيِحص 0 اَذَهَو :هِذِجاَوْنلاِب اَهْيَلَع اوُضَعَو اهب اوكَّسَمَت يِدْعَب نم
0 

 [ .ننسلا

 ْنَل اَمُهّنَأَو ءيِتَرْثِعَو للا ُباَتِك :ِنْيَلَقَتلا مكيف كرات ينإ» :هلكي لاَ م5



 م ثيدحلا
 ىلا“

 [448/18] 2 .ٌرظَن هيِفَو ُهَئَّسَحَو ُيِذِمْرَتلا ُهاَوَر : (ٍضْوَحْلا ىَلَع اَدِرَي ىّتَح اَقَِْفَي

 هلك َيَِنلا نَع اهو ٍساَّبَع ِنْبا نَع ٍدّيَج ٍداَنْسِإب ادُواَد يبأ ِنَئُس» ين 7

 [يث6 /؟4] ١ .هملطم ىَلَع َةَي ير رج اَلَو ٍضْرَأ ِناَتلْبِق ُحلْصَت اَّل» :َلاَق ُهَّنأ

 َلاَق :َلاَق هيض ةَرْيَرُه يبأ نمت نَسَح ٍداَئْسِإِب َةَلَعَب نبا ىَوَر م5759]

 ىندأب هللا َمراَحُم اوُلَِسْستُم ُدوُوَيْلا َتَبَكَتْوا ام اوُبُكَتْرَت الد : ِلِلَع هللا ُلوُسَر

 [3/] . (لّيِجْلا

 َلاَق :َلاَق َرَمْع نب نع ِنْيَدّيَج ِنْيَداَنْسِإِب دُواَد وُبَأَو دّمْحَأ ىَوَر 54

 يِف َداَهِجْلا مُنكَرََو 00 تان متْمَبَناَو ِةَئيِعْلاِب . مدغيابت اًذإ» :هلئك شا ٌلوُس

 [ .(مُكَيِد اوُعِج 000 ُهَعْفرَي ال لد ْمُكْيَلَع هلل ٌلَسْرَأ :هللا ص

 عب نع ىَهَن لك ّيِبنلا 7 ٍرَشَو ىَلْيَل يبأ ِنْباَو َةَميِنَح يبأ نَع م31 نفع

 نم ِءْيَش يف دجوي اََو وقيل يف ةيِيكَصُمْلا نم ةع ا ُهَرْكَذ دَقَو .طْرَشَو

 و ل اوُرَكذَو هءاكلقلا قم ةرْيَغَو دّمْحَأ ركل دقو ءةقيِدَصْلا نيِواَوَد

 3١/1 ١3[ . ُهضِراَعُت ةَحِيِحَّصلا ةيداعألا َّنَأَو

 م8

 ناك اذهَو 4 اًيناَمْنأ اوُدُحَو اَهَعْيَب مُهوُلَو» : باطلا ُنْب ب مَع َلاَق 9و“.
 ممو -

 ١[ "6 /7؟9] .رمع نع

 نمي اَنْعَجَرا : كوب ةدْزَع يف لاك هنأ مهضْعَب هبوزب يذلا ُتبيحلا كاما ١

 [ 01 .ُهَل لضأ ال : (ربكألا ٍداَهِجْلا 9 ِرْعْصَأْلا ٍداَهجْلا

 يف ٍناَطْرَش اَلَو ُعْيَبَو ٌفَلَس َْلِحَي ال١ :َلاَك ُهنَأ هلي َيِبَنلا نع ع بم

 1س 1 .(كَدْنِع َسْيَل اَم ٌعْيَب ظ00 اَلَو «عبب

 يِف ٌفَلْسَأ نَم» :هي ِهِلْوَقِ 07 ِنْيَد َعْبَب َعَنَم نَم ُجاَجيَحا اّمأَو قلتم

 .ٌفيِعَض َتيِدَحْلا نأ :اَمُهُدَحَأ : ِناَباَوَج هْنَعَف : اورْيَغ ىلإ ُهْفرْصَي اَلَق ٍءْىَش

 [هاال/5]

 نع ىَهَن لب هللا َلوُسَر نأ :ِكِلاَم ِنْب سّنَأ نَع (ِنْيَحِيِحَّصلا» يِف م5



 هُنَا مالسإلا خيش لئاسرو ٌقواتف بيرقت سمع
 هتف حت بلبخلاا ا بلل _ 414 2

 و 2 2007 07

 7 للا ُلوُسَر َلاَك هٌرّمْخَت ىَّنَح» :َلاَق ؟َيِحْرُت اَمَو :َليِق َيِهْرُت ىّبَح ٍراَمَثلا عْبَب
 . (؟هيِخَأ ّلاَم ْمُكُدَحَأ ُلْخَأَي مي ةَرَمّتلا هللا َعَتَم اَذِإ تْيَأَرَأ»

 درواردلاو كِلاَم َلَعَج : ُنِقْشَم مدل ةوقتق وز َلاَق

 ظطلخ هلأ نْوَرْيَو ةف ةاجرذأ قلك قيبنلا فيل هزه ةدكتلا هللا َعَنَم

021 
 عدت رت ةوكم بأ هلاَق ميو ٠

 هل رصأ ال تع ثيرَع :(ديز ْمُكْضَرْفَأ» : هلؤك لاعبو |

 . ٍضْئاَرَمْلاب اًوُرْعَم ل َيِنلا ٍدْهَع ىَلَع ديز نكي ْمَلَو

 ٍةمألا ذه ُنيِمَأَو ٌنيِمَأ ِةَمُأ ٌلُكِل» : ُهّلْوَ ؛ الإ هيف ٌحِصَي ْمَل هدب وُبأ ىّنَع
 [م”19 71 كلا حاّرَجْلا نب 7 ؟ َةَدْيَبُع وُبأ 5

 َنْب ةناكر َّنَأ ٍساّبَع ِنْبا نمت ٍدّيَج داَنْسِإِب دّمْحَأ ماَمإْلا ٍدَئْسُم» يف الاب
 .(ًةَدِحاَو يِه» :ِةكك ُيِنلا َلاَقَ كا يف اًناََت ُهَتَأَرْما نط َديِزي ِدِبَع

00 
 اَهَقَّلَط نَمِل ِثالّدلاِب َمَرْلأ ُهّنأ ٍتباَن دائْسإِب للي َىِبَنلا نع ٌدَحَأ ْلّقْنَي ْمَلَو دَحَأ امر 1

 .ٌةَدِحاَو ٌةَلْمَج

2-2 

6 
 ع

 ا
 ا إن

 عما '"

2001 

 : َلاَقَو ُهَلَأَس لكي َىنلا ّنَأَو َدَبْلأ اَهَقَلَط ُهّنَأ هيف

 [ 37/7 .ُثيِدَحْلا ِةَمْيَأ َدْنِع ٌفيِعَض : (ًةَدِحاَو الإ َتْدَرَأ املا

 ِكِلاَمَو ةَقِيِنَح يبأ ِبَمْذَمَك ؛ُةَجُح ِءاَمَلُْعْلا ِيَلْوَق ٍدَحَأ يف :لَسْرَمْلا مقاعبو |

 . هْنَع نيتياورلا ىّدخإ يِف دّمْحَأَو

 ءِنآْرُقْلا ٌرِهاَظَو ءمْلِعْلا له ٍروُهْمَج 2 لو ْوَق ُهَدَضَع اذإ ةّجحح َوُه : رَخآلا يفَو

 نينا ُلْوَق اَذَهَو َرَخْآ ِهَجَو قي لس | ذأ

 :ةاَملعلا ٍقاَقّتاِب ع للا اذه ٌلِْمَق
 [(ا8 1

 - ف يِوَرَي يلا ةناكر ُتِيِلَحَو أ هيف

 .هللك خيشلا دنع فيعض :ةديبع وبأ مارحلاو لالحلاب ملعأ :ىورُي امف اذه ىلعو )١(



 مة ثيدحلا

 ا

 اَذَه نِم ىَوْرُي اَم ٌعيِمَجَو ءخيطبْلا لكأ يِف هلل ْيِبَنلا ٍبْعَرُي مل 509+
 |[ : تنك وَهَف لا

 ُهَّل َلاَقَف ءِناَْخَأ ُهَنَسَن ُهَنْحَتَو ٌمَلْسَ يمليدلا َروُرْيَف نأ :«نََّسلا» يِف ةقالابو نأ :

 .اًهَتْفَراَقَف َةَبْحُص اَمِهِقَبْسَأ ىَلِإ تْدَمَعَف :َلاَق .««تْئِش اَمِهتّيأ ْنّلَط :ِلي ْنَِنلا
 ل .ٌنَسَح ٌفيِدَح َوْهَو

 1 . ٌفيِعَض ِةَيِراَجْلا ٍريِمْخَت يف ُدِراَوْلا ُتيِدَحْلا 5+

 لك ِهْيَلِإ يِوُأَي ٍضْرَأل يف ىلا ْلِظ ُناَطْنُملا» : ئيوبللا ُتِيِدجْلا كلتدلا

 [غه /ه] . حيِحص :2فوُهْلَمَو فيِعض

 َحَسَم َمَدآ هللا َقَلَخ اّمَل» :هللكو هللا ٌلَوُسَر َلاَق :َلاَق َةرْيَرُه يِبأ نع ةقاله“']]

 َلَمَجَو «ِةَماَيِقل | مْوَي ىَلِإ يب هيَرُذ نم اَهُقِلاَخ َّوُه ٍةَمَسَن ّلُك وِرْهَظ نِم َطَقَسَ هَرْهَظ
 0 :َلاقَ مكآ ىَلَع مُهَضَرع مك ءروث ني اًصيبَو مُهْنِو ٍناَسْنِإ ّلُك نبع هدَيع َنْبَب

 هنئع سم ةرس مس ئل

 هينيع نيب ام صيِبَو هبجع
 :ةل لاق كيب ني ممألا رخآ نم لَ اذه :َلاَثَف ؟اَذَه نَم ّبَر ْيأ :َلاَ

4 

 نيب ُهّنز بر نأ :ّلاَق ءٌةَنَس َنيَمِس :َلاَق ؟ُهَر ردع َتْلَعَج مك بَ :َلاَقُف ءُدُواَد

 ُهَبَجْعَأَك مُهن الجر ىَأَرَق كثير ِءاَلُؤَم :ّلاَق ؟ِاَوَم ن نم

 م معو 2

 [57 /75] . ةَححَصَو ريغ يدهرتلا ُهاَوَر ٌحيِحَص ُتيِدَحْلاَو : اًةَنَس َنيِعَبْرَأ يِرْمُع

 .هجام نيا هأاور فيعض ثيدح («ىسيع الإ يدهم الل» :ىوري ام ةددعز

 نم ٌربح ءاجف هلي هللا لوسر دنع اًمئاق تنك» :لاق هيض هيل نابوث نع /أ9+:]

 كلأسأ تئج :لاق نأ ىلإ «هلوطب ثيدحلا «كيلع مالسلا :لاقف ءدوهيلا رابحأ

 ينم العف اعمتجا اذإف ءرفصأ ةأرملا ءامو ضيبأ لجرلا ءام» :لاقف ؟دلولا نع

 اثنأ لجرلا ىنم ةأرملا ىنم الع اذإو ءهللا نذإب اركذأ ةأرملا ىنم لجرلا

 18/١[ :كردتسملا] .رظن ظفللا اذه ةحص ىف :200هللا نذإب

 )١١"(. ملسم هاور )00(



 00 مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت الا
 0 يت د تا يل بح تحتححا ها -

 :لاق هنأ لَك يبنلا نع هنو ةريره يبأ ثيدح نم يذمرتلا ركذ مةدعل

 لاق «نميألا هبنج ىلع عجطضيلف حبصلا ةالص لبق نيتعكرلا مكدحأ ىلص اذإ)

 سيلو لطاب اذه :ةيميت نبا لاق «بيرغ حيحص نسح ثيدح :يذمرتلا

 .اهب رمألا ال لعفلا هنع حيحصلا امنإو «. حيحصب

 ثيدح الإ «ءيش اهلعف يف ان هنع حصي ملف رصعلا لبق عبرألا امأ

 تس راهنلا يف يلصي ناك ِةَب هنأ «ليوطلا ثيدحلا يلع نع ةرمض نب مصاع

 رهظلا ةالصل انهه نم اهتئيهك انهه نم سمشلا تناك اذإ يلصي ءةعكر.ةرشع

 لبقو « نيتعكر رهظلا دعبو تاعكر عبرأ رهظلا لبق يلصي ناكو «تاعكر عبرأ

 نمو نيبرقملا ةكئالملا ىلع ميلستلاب نيتعكر لك نيب لصفيو ءاًّعبرأ رصعلا

 اذه ركني ةيميت نبا مالسإلا خيش تعمسو «نيلسرملاو نيئنمؤملا نم مهعبت
 1١١/7 -١١5[ كردتسملا] . عوضوم هنإ :لوقيو اًدج هعفديو «ثيدحلا

 [11/# كردتسملا] .عوضوم 2"”ضئارف يلع يه ثالث» ربخلا /94]

 امنإو ءحصي ال :«ربكألا داهجلا ىلإ رغصألا داهجلا نم انعجر» معز

 أودهلجو» :هلوق يف اًعوفرم يوغبلا هركذو «قاقرلا يف فنص نم ضعب هركذي

 ىيحي يبأ نب ميهاربإ ةياور نم هجام نبالو [78 :جحلا] «ءيداهج ّنَح هَل ف

 اًضيرم تام نما :اًهوفرم ةريره يبأ نع نادرو نب ىسوم نع فيعض وهو

 [؟؟١/١ :كردتسملا] .«اًديهش تام

 [؟7؟١/7١ كردتسملا] .ديج هدانسإ «هعرصف ةاش ىلع ةناكر عراص» ةنيسلا

 ينإ» :دوسألا رجحلا ليبقت دارأ نيح لاق هنأ هَ رمع نع مص /9ه]
 ام كلبقي ِةلك هللا لوسر تيأر ينأ الولو عفنت الو رضت ال رجح كنأ ملعال

 بذك اذهو « عفنيو عفشي لب :لاق هلكيض ركب ابأ نأ ءمهضعب دازو «4(كتلبق

 كْخَلاَو دْئَوْلا : ٌعْوَطَ ْمُكَل َّنْهَو ءْضْئاَرَف ّيَلَع َّنُه تال : البز 15 رةلمحا مايللا اور )00(

 .«ىَحّضلا ٌةالَّضَو



 2 نورا 13 تم مح
 .هاو فيعض هدانسإ نكل اًرثأ كلذ يف هبَظ يلع نع يعازوألا ىورو «حضاو

 [1997 /# كردتسملا]

 وبأو دمحأ مامإلا هاور ام اًضيأ هثيدح نمو :ُهْلَيك ميقلا نبا لاق ةلمللا

 نأ ءرخص وبأ انثدح «ةويح انثدح «ديزي نب هللا دبع انثدح :دمحأ لاق ءدواد

 :لاق لذ لوسرلا نع ءهب ةريره يبأ نع ءهربخأ طيسق نب هللا دبع نب ديزي
 رخص وبأ «مالسلا هيلإ درأ ىتح يحور يلإ هللا در الإ يلع ملسي ملسم نم ام»

 ديزي نب هللا دبع نع «فوع نب دمحم نع دواد وبأ هاورو «دايز نب ديمح همسا

 نب ديزي عامس نع انخيش تلأسو «ثيدحلا اذه دانسإ ححص دقو «يرقملا

 .رظن هنم هعامس يفف فيعض وهو .هكردأ ناك ام :لاقف ةريره يبأ نم هللا دبع

 [198 - #//١919 كردتسملا]

 باوج درل ىرأل ينإ» :اًعوفرم سابع نبا نع رفعج وبأ ىور 559741]
 وهو :نيدلا يقت خيشلا لاق ««مالسلا باوج ّدر ىرأ امك اًّقح يلع باتكلا

 [؟17 /# كردتسملا] . 7اًقوقوم :ىنعي ؛سابع نبا نع ظوفحملا

 وبأو دمحأ هاور «؟دحاو دلبب ناتلبق نوكن ال» :ِللكك هللا لوسر لاق مبدع

 [7؟٠65 /" كردتسملا] .ديج دانسإب دواد

 مالسإلا خيش تعمسو .ثيدحلا «نيسرف نيب اًسرف لخدأ نمو» اله ]

 نب ديعس مالك نم وه امنإو ءأطخ لَك يبنلا ىلإ ثيدحلا اذه عفر :لوقي
 نع «هنع يرهزلا باحصأ نم تابثألا تاقثلا هاور اذكهو .هسفن بيسملا

 هركذو «سنأ نب كلامو سنويو ليقعو دعس نب ثيللا لثم بيسملا نب ديعس

 .هسفن بيسملا نب ديعس نع أطوملا يف

 لمشيو ءاظفل مالسلا درك هيلع ٌقح ًةباتك هريغو لئاسلا ىلع ّدرلا نأ ىري اهو سابع نبا )١(
 ناك اذإ «سانلا نيب ةفورعملا يعامتجالا لصاوتلا عقاومو لاوملا لئاسر ىلع دولا كلذ
 . عفاتلا ملعلا يغتبي لئاسلا

 لاؤس وأ ٌبلط هولتي مالسب  ملعلا بالط ةصاخو  سانلا ضعبل لسرّت ام اًريثكو

 .لئاسلا ةباجإو «مالسلا در :هيخأ ىلع ملسملا قوقح نم نيقح كرت دقف !كلهاجتيف



] 

 نع هتياور درجمب جتحي ال فيعض وهو يطساولا نيسح نب نايفس هعفرو
 [50/: كردتسملا] . كلذ يف هطلغل يرهزلا

 ِهِرْيَغ اَلَو هل يِبَنلا ٍنَع ُفَرْعُي ال اَذَه (نِمْؤَم م لجَر ٌةَوظ اًيْنُِدلا» مودع

 1101 اهنا هلو كالا بلت ف

 ُلَوَأْلا ؛هَمِرَل اَعْيَش ُهَّسْفَن َمّرْلَأ نَمَو هرم ِءْيَش يف ُهَل كروُب نم الهه ]

 ال دَقَو ُهْمَّرَلَي دق اَنّيَش ُهَسْفَن مْرْلَأ نم َّنِإَف َلِطاَب يناَنلاَو ءِفَلَّسلا ضْعَب نت ّرْ ا

 [ ةلوسوو ةطادوت ماب ان يي هنزل

 دْقَمْلا١ ءاَقْلْوَد ّيَأَو ٌةَلوَد دَغ ىف مهل َّنِإَف يِداَيَأ ار َّعَم اوُذِخَتاد مك موكل

 َنيِمِلْسُمْلا ٍبْتُك نم ٍءْيَش يِف ُفَرْعُي ال ٌبِذَك اًمُهاَلِك «ّرَخَتْفا ِهِبَو يِرْخَن
 [ م1 :ةقوُرُعَمْلا

 َدْنِع ٌعوُضْوَم لب ٌفيِعَض ُتيِدَحْلا اَذَه ءاَهّباَب ّنيِلَعَو ملل ُةَتيِدَم اَنأ» مة

 ال 0 .ِثيِدَحْلاِب ملل ٍلْهَأ

 َرْلَقَي ّنُهَو ٍفوُقّدلاِ 0 ُتاَنَب َنْجَرَح ٍةَئيِدَمْلا ىَلِإ ب َمِدَق اّمَل» ةنمللا

 َعاَدَوْلا ٍِتايِيف نم اَنْيَلَع ددكلا َعَّلَظ

 هللا َكَراَب ْمُكَليِباَرَغ اوُرُم» 0 هللا ٌلوُسَر َّنُهَل َلاَمَف ءِرْعَّشلا رخآ ىَلِ

 فلما .ُهْنَع ُفَرْعُي ال اَذَه : (ْمُكيِف

 ل ٌبَحأ يف ينِكْسَأَ يَ عاَقبلا أف 5 كّنِإ مهلا ةنفتلا

 :ةَكَمِل َلاَق هنأ ءُةُرْيْغَو يل ٍذِمْرَّتلا يِف َتَبَت لَب ؛ٌلِطاَب ٌتيِدَح اَذَه ؛كْيَلِ

 010 .ّىَلِإ هللا داك ٌتَحَأ

 يِف َسْيَل ٌبِذَك اَذَه «ُهّقِ َكَلَم هللا ٍباَتك نم هي ُهاَخَأ مَلَع نم ذه: ]

 مما 14 .مَلِعْلا ٍلُهَأ َِث نمي ءئش

 نازذلا نيكت لاو وبكم ني ري ِنآْرُقْلا نِم َةَيآ َّنأ» :ُهَئوُوْرَي اَم له
 - لكم ُ

 اول ووتام يض ووكتملا ةظنللا (وِرْيغِب بشي الق ٍقوُلُخَم ُرْيَغ ريغ َلَّرَتم هللا ُماَلَك



 ةمميمص ثيدحلا

 هاقي

 م

 ىلإ ْمُثْلَصَو اَذَِو اركييتاك يِباَحْضَأ َّنْيَب د را ملا ْمُتَلَصَو اًذإ» حت

 ١[ 717/141 . ٍةَعطَقْنَم ديناَسأب رو ا 0 رَدَقْلاَو ِءاَضَقْلا

 :لاَ هنأ كلك تبق مَعَ فا باعك ٌَرغَأ بَ ْممَدَحأ ام ُنَح 11 دل

 ىَلَع ُلْعُْلا َناَكَو يقرا ِثيِدَح يف ُهّنِكَل اهثلا ُباَك ٌةَرجَأ يلع نع أع ام ّنَحَأ» 0
 .ةَواَلَتلا ىَلَع ال مْوَمْلا ضيِرَم ٍةَيِفاَع

 ٍتاَعاَرِز ىَلَع طحت جاَربأْلا ّنِم ُتَراَط اذ ماَمَحْلا ٍجاَرْبأ دانا ٌمُرَي لَمَو
 3 و عمم

 اَذَهِل ِناَدْلُبْلاَو ىَرَقْلا يف ماَمَحْلا جاب داتا مرحي لمَ ّبَحْلا لكأتو ِساَّنلا

 [ 1 7 َعِنِم الاب ٌر رضي َناَك اّذإ ْمَعَن ؟بّبَّسلا

 مْوَي ُهَمْصَخ َتْنَك وأ ٍةَماَيِقْلا ّمْوَي ُهَمْصَخ هللا َناَك اّيمِذ َمَلَظ نمد /14-]

 ْمَل َّقَح ٍرْيَقِب اَدَماَعُم َلَتَق نَم» :َلاَك ُهّنأ ُهْنَع ُفوُرْعَمْلا ْنِكَل ءٌفيِعَض اّذَه َماَيِقْلا

 4 . اَدّنَجْلا َةَحِياَر خِرُي

 اي :ٌلُجَر ُهَّل َلاَم ُهّنَأ هلك َيِبَنلا نَع ٍثيِدَح نَع :هللك َلِيْسَو هه

 ؟سيدل نك ُدْرَت اَل يِتأَرْما َّنِإ هللا َلوُسَر

 ِساْنْلا نفقت ةلواك دقو .ةررغَو دّمحأ ُهَنْكََم دق ُتيِدَحْلا اًَذَه :ٌباَجَأَك

 .َكِلَذ ٍفالِخ ىَلَع ُلُدَي ُهَقاَيِسَو ِثيِدَحْلا ٌرِهاَظ نك ءِلاَم َبِلاَط ُدْرَت ال اَهّنَأ ىَلَع

 اَل اًهِنْوَك ْعَم اَهَكِسْمُي ْنَأ ُهَرَمَأ لكي َىِّلا َّنَأَو ُهتوُبُت َدَفَتْعا نم ٍساَّنلا نِمَو

 هِباَتِك يف َلاَق هللا َّنِإَك قّمِئَأْلا نِم ٍدِحاَو رْيَغ ُهَرَكْنَأ اًمِم اَذَهَو ءَلاَجّرلا ُعَتْمَت

 موحَو رشم رو نا لإ ًاهحكتي ال ينازل ٌةكِرشم وأ ةَياَر لإ كدي ا نارا 9+ :ريِزَعْلا

 [144 “١48 .[ :رونلا] 409 َنيِنيزَمْلا َلَع كلَ

 ءاّيبنأْلا ٌءوُصُوَو ءيِئوُضُو َكِيَذَف اًناََت أَضَوَت ْنَم» :هجام نبا ثيدح مع-1]

 [19/* كردتسملا] .هلثمب جاجتحالا زوجي ال ثيدحلاب ملعلا لهأ دنع فيعض (يلْبَق

 ِثيِدَحْلا اَذَه ُلاَكْمَأَو (يِتَعاَمَس ُهَل ْتَبَجَو دَقَك يِرْبَق َراَر نم» :ُهّلْوَق ةه.*]

 ٍلْهَأ نم ّدَحَأ ِوْرَي لَو «ٌحيِحَص ٌءْيَش اَهْنِم َسْيَلَف لَو ِهِرْبَق ٍةَراَيِز يِف َيِوُر اًمِم

 [1 77 . اًكْيَش اَهْنِم ٍةَدَمَتْعُمْلا ِبّيكْلا



 هدو مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت #* نسا
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 نيالا دبع عع
 بسحب وأ هسفنل هحبق له :بذكلا يف سانلا فلتخا :ةلأسم مة+-4]

 هافن نمف «يلقعلا حبقلاب لوقلا ىلع ىنبت ةلأسملا هذهو :انخيش لاق .؟ناكملا

 تاوذل ماكحألا لعجو هتبثأ نمو هعضوم بسحب هلعج ؛هلل الإ مكح ال» :لاقو

 [55 50 /؟ كردتسملا] .هتاذل هحبق لحملا

 ه2 ©

 (لالدتسالاب رابخألا درت /

 رابخألا در نوعنمي ءاملعلا نم نوققحملا :ليقع نبا لاق مةو.ة]

 نم عناملا ةباحصلا لضفب الالدتسا ةهقهقلا ربخ درب هلثمو لالدتسالاب

 بصغ وأ فالتإب ريخلاب فورعم ىلع ةلداع ةنيب تدهش ول كلذكو .ءكحضلا

 ةيؤرلا ثيدح يف سابع نبا لوق ةشئاع درب هلثمو داعبتسالاب مهتداهش درت مل
 قيقحتلا لهأ لوعي ملف لالدتسالاب هربخ تدرف :لاق .يرعش فق دقل :اهلوقب

 ["5ا//؟ :كردتسملا] .اهدر ىلع

 هه ©

 (هلاؤس نودي دحاولا ربخب لمعلا)

 هنكمي نمل لوسرلا نا ول ري نعل :باطخلا وبأ لاق 2354: ]
 .زوجي ال هنأ هرايتخاو .هداهتجاب مكحلا لثم ؟هلاؤس

 دحاولا ربخب لمعلا زاوج ليقع نباو يضاقلا :انباحصأ ةيقب هركذ يذلاو

 ةلأسملا يف هب نيجتحم ؛رتاوتلا ىلإ عوجرلا هنكمأ وأ ءهلاؤس هنكمأ نمل

 . عامجإ هنأ ىضتقمب



 2 1 1 ات

 ملعلا ناكمإ عم نذؤملا لوقب لمعي ال هنإ : انباحصأ ضعب لوق لثم اذهو

 ام فالخو «نيربتعملا ءاملعلا رئاسو دمحأ بهذم فالخ لوقلا اذهو !تقولاب

 . صوصنلا هب تدهش

 ىلإ لودعلا هل زوجي ال ملعلا نم نكمتملا نأ ديلقتلا عنم ةلأسم يف ركذو

 [7//317 كردتسملا] .ةلأسملا يف هب جتحاو «قافو لحم هلعجو «نظلا

 لوق يف عطقلا نود نظلا ةبلغو لمعلا بجوي دحاولا ربخ :ةلأسم 411 ]
 :نوهدجلا

 انهه :هللا دبع يبأل تلق :لاق يذورملا ركب وبأ لقن دقو :يضاقلا لاق

 يردأ ام :لاقو «هباعف ءاملع بجوي الو هلع تحوي ربخلا نإ :لوقي ناسنإ

 .اذه ام

 .ملعلاو لمعلا نيب هيف ىّوس هنأ رهاظو

 ملعنو اهب نمؤن :ةيؤرلا ثيداحأ يف لبنح ةياور يف لاقو :يضاقلا لاق

 . اهب ملعلا ىلع عطقن قح اهنأ

 ربخ :اولاقو ءانباحصأ نم ةعامج مالكلا اذه رهاظ ىلإ بهذو :لاق

 .ملعلا بجوأ اًيعرش ناك نإ دحاولا

 بجوي هنأو ءدمحأ مالك نم حيحص هجو ىلع لومحم يدنع اذهو :لاق

 ملعلا بجوي لالدتسالاو ء.ةرورضلا ةهج نم ال «لالدتسالا قيرط نم ملعلا

 :هجوأ ةعبرأ نم

 ال ةمألا نأل ؛قح هنأ ىلع كلذ لديف ؛لوبقلاب ةمألا هاقلتت نأ :اهدحأ

 ىلع ّلد دق ليلدلا نأل ؛هقدصب عطقنف دحاو وهو هلك يبنلا ربخ :يناثلاو

 .هتجهل قدصو هتمصع



 0 مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 5م |

 هركني الف هنم هعمس هنأ لكَ ىبنلا ىلع ىعديو دحاولا ربخي نأ :ثلاثلا

 .بذكلا ىلع رقي ال ِةِللَظ ىبنلا نأل ؛قح هنأ ىلع لديف

 ركني الف هعم هوعمس مهنأ ريثك ددع ىلع يعديو دحاولا ربخي نأ :عبارلا

 توكسلا ىلع مهيعاود قفتت مل اًيذك ناك ول هنأل ؛قدص هنأ ىلع لديف ء«دحأ مهنم

 .لالدتساو رظن نع عقاو هنأل ؛بستكم هلك كلذ نع عقاولا ملعلاو ؛هبيذكت نع

 اذإ يرورضلا ملعلا بجوي نأ زوجي دحاولا ربخ :ماظنلا ميهاربإ لاقو

 .ةرامأ هتنراق

 سيل ماسقأ ةعبرأ يف ملعلل ةبجوملا داحآلا رابخأل هرصح :انخيش لاق

 .هب ربخأ امب يرادلا ميمت نع هرابخإك لوبقلاب كي لوسرلا هاقلت ام -

 يف رذعتيو اهيلع اطاوتي مل امهنأ ملعي ةيضق نع نيصخش رابخإ هنمو -
 [7؟- 548/6 كردتسملا] .كلذ ريغ هنمو .أطخلا وأ اهيف بذكلا ىلع قافتالا ةداعلا

 همه م

 (تانايدلا تابثإل حلصت داحآلا رابخأ)

 تابثإل حلصت لوبقلاب ةاقلتملا داحآلا رابخأ نأ :انباحصأ بهذم /541؟]

 ياا .تانايدلا لوصأ
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 َةَميِنَح يبأ ٍبَمْذَمَك ؛ٌةّجُح :ِءاَمَلُعْلا ئَلْوَق ٍدَحأ يِف :ٌلَسْرُمْلا ةقدث؟]

 .ُهْنَع نْيئياَوَُرلا ىّدخإ ىف دّمْحَأَو ِكِلاَمَو
 ءِنآْرُقْلا ُرِهاَظَو ءملِعْلا لْهَأ ٍروُهْمُج ُلْوَق ُهَدَّضَع اّذِإ ٌةّجح َوُه :رحثآلا يِفَو عب عم 8سم رع -

 75 1 ١ 32 ا نم 0 3 .ُ

 أ .ٌىِعِفاَّسلا ُلْوَق اَذَهَو ِءَرَخآ ِهْجَو نِم َلِسْرَأ و



 5. و رابخألا باتك

 [ 5 :يءاملعْلا ٍقاَقَتاب ٌةّجَُح ِلَسْرْمْل اَذَه ُلْئِمَق

 رهاظلا ناك نإ :لاق هنأ يعفاشلا نع يضاقلا ركذ :انخيش لاق

 .هنم' لبق :ةريغ دنع دئسم هلسري' ام نأ نيعباتلا نم ةقثلا لسرملا لاح نم

 يف لوصأ هليسارم رثكأل دجو نمم لوبقم لسرملا :اًضيأ لاقو
 :ديئاسملا

 .ةباحصلا ضعب هب لمع اذإ لبقي لسرملا :لاقو

 .ءاملعلا ماوع هب ىتفأ اذإ هب لمعي لسرملا :ةرم لاقو

 نإ :ليقف ءديناسم هليسارم دجو هنأل ةلوبقم بيسملا نبا ليسارم :لاقو

 .هب مكح تابثإ ال حيجرتلا نم هتوق هب دارأ يعفاشلا

 .يضاقلا هركذ مكح ءهب تبثي ال امب زوجي ال حيجرتلا نإ :ليقو

 .ديجب سيلو :انخيش لاق

 ال هنأ هتداع ناك اذإ ةجح نوكي امنإ مهدنع لسرملا نأ يجابلا ركذو

 ملو لصتملا نم اًدانسإ ىوقأ عطقنملا ناك امبرو :لاق هنأل ؛ةقث نع الإ لسري

 [7/6 7/7 كردتسملا] . قرفي
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 (نيعباتلا رصع دعب ام لسرملاب ديرأ اذإ)
 انرصع لهأ لسرم نأ ليقع نباو يضاقلا هركذ ام :انخيش لاق مةهوه]

 يثدحم ليسارمب جتحي نكي مل هنأ مزجن انإف ءدمحأ بهذم سيل هريغك لوبقم

 نيذلا ثيدحلا يف نودهتجملا ءمعن .دانسإلاب مهبلاطي لب ؛مهئاملعو هتقو

 لاق وأ ءاذه حص وأ اذه تبث :مهدحأ لاق اذإ هفيعضو هحيحص نوفرعي

 يراخبلا قيلعتك ؛معن اذهف كلذب جتحاو اذك ِلكك هللا لوسر لاق :مهدحأ

 .هب موزجملا



 هدد مالسالا خيش لئاسرو قواتف بيرقت تا

 نع هلسرأ ام انرصع لهأ نم لسرملاب دارأ هنأ ىلع لدي يضاقلا تحبو
 نينثا وأ دحاو طوقس نإف ٍللَي يبنلا نع هلسرأ ام فالخب «بيرق اذهف «دحاو

 :لاق هنإف ؛دحاو هنم طقس ام الإ لوانتت ال هتجحو «ةرشع طوقسك سيل

 .ةقث ناك اذإ لسرملا

 لهأ ىف دوجوم ىنعملا اذهو «ءلدع هنع لسرأ يذلا نأ :هرهاظف

 [/1 7 /؟ كردتسملا] .راصعألا

 ه2

 لوهجم لجر دانسإلا يف ناك اذإ)

 (تاقثلا نع ذخأب ناك وأ لدعلا هنع ىور اذإو

 ىلع وهف «لاحلا لوهجم لجر دانسإلا يف ناك اذإو :ةلأسم مأ416]

 ةلأسم نمض يف ليقع نباو يضاقلا ركذ اذك «لسرملا يف روكذملا فالخلا

 «لاحلا روتسم ربخ لبقي ال هنأ ةلقتسم ةلأسملا رخآ عضوم يف اركذو «لاسرإلا

 :اهنم :للعلا نم نتفلا يف لالخلا ركذو ءدمحأ مالك رهاظ هنأ يضاقلا ركذو

 نع لكوتملا نب ىيحي ليقع وبأ انثدح ناميلس نب ديعس انثدح :دمحأل تلق

 :هلكك هللا لوسر لاق :لاق هيَ ةريره يبأ نع هيبأ نع يراصنألا نوراه نب رمع

 نأو داهجلا نع ريسلا لطعي نأو ماحرألا ةعيطقو راوجلا ءوس ةعاسلا طارشأ»

 .حيحصب سيل :لاقف :«نيدلاب ايندلا لتخت

 ؟مل :تلق

 ؟نوراه نب رمع نم :لاق

 .فرعي ال :تلق

 سيل هريغ نع لدعلا ةياور نأ ىلع لدت ةياورلا هذه :يضاقلا لاق

 .ثيدحلا ةحص نم عنمت يوارلا نيعب ةلاهجلا نأ ىلع لدتو «ليدعتب

 نم نأ مامإلا مالك هبجوي يذلا ةلأسملا هذه يف حيحصلا :انخيش دلاو



 قمم سحب رايخألا باتك

 اليدعت ناك يدهم نب نمحرلا دبعو كلامك ؛تاقثلا نم ذخألا هلاح نم فرع

 هنأب «لوقلا اذه ىلع دانسإلا طسو يف روتسملا ةياور تيبثت نكميو «هريغ نود

 «نالف ينب نم لجر» :لاق اذإ ام فالخب ءرذعلا لازأ دقف ثدحملا يمس اذإ

 .اعايض هتياور تناك هتلادع هداقتعا الول هنإف

 :ناهجو اًلسرم هنوك يفف ةقثلا ينثدح :لاق اذإ امأو :انخيش لاق

 .لسرمب سيل هنأ امهحصأ

 .قافتالاب اًلسرم نكي مل ةقث وهو نالف ينثدح :لاق ولو

 فرع ِةِكَك يبنلا نوكي نأ لمتحي لالهلاب دهاشلا يبارعألا ربخ :2'”لاق

 .هتداهشب مكح كلذلف ةقث لدع هنأ دهاشلا لاح نم

 قرافيو «قشي اهرابتعا نأل ؛ةنطابلا ةلادعلا ةفرعم هطرش نم سيلو :لاق

 ءهيلإ رابتعالاو ءمكاحلا وهو اًربتعم اهل نأل ىشي ال اهرابتعا نأل ةداهشلا

 .اًمكاح ثيدحلا عمس نم لك سيلو

 : بتارم عبرأ مهبتر دقف : انخيش لاق

 .ملسم -أ

 .رهاظلا لدعو - ب

 .نطابو - ج

 .قسافو -د

 تبث ام :ةرهاظلابو «مكاحلا دنع تبثي ام :ةنطابلا ةلادعلاب ينعي هنأكو

 .مكاح الب سانلا دنع

 4١[ -7/؟ كردتسملا] .نسح لوق :حاكنلا ةداهش يف اذه رابتعاو
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 . يضاقلا : يأ )غ0(



 ا 5 ا ا ا اة اي 7# 2 م تت هل هناك مالسإلا خيش لئاسرو ٌخواتف بيرقت قم نال ل

 (يعباتلا لسرمبو هب داري امو ءلوبقم يباحصلا لسرم)
 ةياورو ةباحصلا لسرم لوبق يف ةياورلا فلتخت الو :ةلأسم مادا ]

 .مهل اًقالخ كحي ملو «بيطلا وبأ هركذو ءروهمجلا لوق وهو مهنم لوهجملا

 نأل ؛بيسملا نب ديعس لسرم انلبق نإو «لبقي ال :ةيعفاشلا ضعب لاقو

 .يعفاشلا لاق امك «عبتتلاب اًدئسم هنوك ملع دق كلذ

 دقو «ةباحصلا يف دوجوم وهف نيعباتلا لسرم لوبق نم عنم ىنعم لكو
 هنأ لَك هللا لوسر باحصأ ضعب ينربخأ :لاق ول يعباتلا وأ يباحصلا نأ تبث

 نأ بجي َِي هللا لوسر لاق يعباتلا لاق اذإ كلذك ؛دنسملا ةلزنمب ناك اذك لاق

 . هلثم نوكي

 ينثدح :نيعباتلا نم لجر لاق اذإ :هللا دبع يبأل ليق :مرثألا لاق دقو

 .معن :لاق ؟حيحص ثيدحلاف لَك يبنلا باحصأ نم لجر

 ىلع ةباحصلا نم ناسفن اندهشأ :نيعباتلا نم ناسفن لاق ول :اًضيأ لاقو

 .عيمجلا دنع زوجي ربخلا يفو ءامهانيعي ىتح زجت مل امهتداهش

 نع ىور وأ «بحاصلا هلسرأ ام هدنع بحاصلا لسرم نأك :انخيش لاق

 نع ىورو عباتلا لسرأ ام لمشي هدنع نيعباتلا لسرم نأ امك ءلوهجم بحاص

 .لوهجم يعبات

 نع ربخأو هاكزو هلدع هللا نأب ةلادعلا مولعم يباحصلا :ليق نإف :لاق

 .هاوأم ةنجلا لعجو هاضرأو هنع يضرو هناميإ

 نورقلا ريخ» :لاقف ةباحصلل دهش امك نيعباتلل كي يبنلا دهش دق :ليق

 نم سيلو .''"مهنولي نيذلا مث .مهنولي نيذلا مث .مهيف تثعب نيذلا ينرق
 يف هتلادع ربتعن امنإو «هتلادع ىلع عطقي نمم نوكي نأ ربخلا لوبق طرش

 8 6 ترفرف ملسمو .(؟<ه1) يراخبلا هاور 000



 0ع ب / رابخألا باتك

 اس

 يف اوواستي نأ بجيف «مهدعب نمو نيعباتلا يف دوجوم ىنعملا اذهو ءرهاظلا
 -4١[ ١8/؟ كردتسملا] .لقنلا

 ه0 2

 (ليصفت هيف نعنعملا)
 جتحم حيحص لاسرإ هيف ققحتي مل اذإ ةنعنعلا ظفلب دنسملا :ةلأسم /5414]

 [45/؟ كردتسملا] .نيثدحملا ةماعو ةيعفاشلا تلاق هبو ءهيلع صن ء«هب

 ه2 2

 (عدتبملا ةياور)

 :لاق ؛هتعدب ىلإ يعادلا عدتبملا ةياور لبقت ال هنأ يضاقلا ركذ 54194]

 باطخلا وبأ كلذكو «هقفاوي اًثيدح هيلإ وعدي امل عضي نأ نمؤي ال اعد اذإ هنأل

 [87 ١/ كردتسملا] .تاياور ثالث هريغ يف ركذو ءافالخ يعادلا يف ركذي مل

 جهه هج

 (ليوأتب اًمرحم لعف نم)

 لاق .ءبهذملا رهاظ يف هتياور درت الف ليوأتب اًمرحم لعف نم امأف كلانا

 ةفوكلا لهأ يثدحم نم ذيبنلا برش نميف لبنح نب دمحأ تثداح :متاح وبأ

 .مهتلادع مهتالزب طقست ال مهل تالز هذه :لاقف .مهنم اًددع هل تيمسو

 [487/؟ كردتسملا]

 ه2

 (داوسلا سبلو ءيدنجلا نع ةياورلا)
 ناك اذإ لجرلا نع بتكي :هلأس دقو :يذورملا ةياور يف لاق مدا ١

 نب ميهاربإ ةياور يف لاق كلذكو ءمهنع بتكن الف نحن امأ :لاقف ؟ اًيدنج

 .هنع بتكأ مل دنجلا يف لجرلا ناك اذإ :ثراحلا



 ُهْدَاك مالسإلا خيش لئاسرو ٌيواتف بيرقت 8” رب |

 بنجتي ال يدنجلا نأ ؛عرولا قيرط ىلع لومحم اذهو : يضاقلا لاق

 .بلاغلا ىف تامرحملا

 هرك اذهلو ءءادتعالاو ملظلا ةنظم هنأل ؟عانتمالاب هسفن ٌصخ :انخيش لاق

 ناك ام ءاطعلا ذخ» :هلوق هيلع لديو «مهب هبشتلا نم هيف امل داوسلا سبل

 امنإ نورخأتملا كولملاو ««هذخأي الف مكدحأ نيد نع اًضوع ناك اذإف ءءاطع

 .هلوسرو هللا ةعاط ىلع ال ءةيصعم تناك نإو مهتعاط ىلع نوقزري

 [85 م6 /؟ كردتسملا]

© © > 

 (هريغ ريخب لدعلا لمع اذإ)
 .هلوقب هلدع ول امك «هل اًليدعت ناك هريغ ربخب لدعلا لمع نإ لد” ]

 نع لدعلا ةلأسم يف :يأ «فالخ ريغ نم ةلأسم نمض يف يضاقلا هركذ

 [85/؟ كردتسملا] .هريغ

5 

 (هيف ليصفتلاو ليدعتلاو حرجلا)
 .يعفاشلا لاق هبو «ببسلا نيبم اًرسفم الإ حرجلا لبقي ال :ةلأسم ةدسر

 .ةعامج هيلإ بهذو «ليدعتلاك لبقي هنأ هنعو

 .ةعبرأ نيتلأسملا يف بهاذملا تراصف

 :ثيدحلا باحصأ لوق سيلو ءارسفم الإ حرجلا لبقي الو :يضاقلا لاق

 .هربخ درو هحرج بجوي امم «ءيشب سيل نالفو «فيعض نالف»



 3 ةهمو رابخألا باتك

 مدمس ري ل ل ا ا ب بتتح[ب7ب7ب|7ب؟97--2-هجكجكك2-

 حرج نيبو ؛هتيكزتو لجرلا حرج نيب هيف قرفي بابلا اذه :انخيش لاق

 . هتيبثتو ثيدحلا

 دوهشلا يف ةاضقلا ةلزنمب ثيدحلا يف مه نيذلا ةمئألا نيب هيف قرفيو

 حرج امأو ءملع ةدايزب نوكي ثدحملا حرج نِإف .ء.ضحم دهاش وه نم نيبو

 وأ «ىرخألا قيرطلاب هملع مدعل ةراتو «ةلع ىلع هل عالطل نوكي ةراتف ثيدحلا

 [417- 85/9 كردتسملا] .هب ثدحملا لاحب

 ثا ني اعز

 (هليدعتو دحاولا حرج لبقي له)
 .نوققحملا لاق هبو ءاندنع هليدعتو دحاولا حرج لبقي :ةلأسم #475 ]

 يف هلوقو . ضعبو صاخشألا ضعب نيب ليصفتلا 2''هبهذم :انخيش لاق

 تلق ديعس نب ليعامسإ لقنو «ةربتعم ةرثكلا نأ يضتقي ةمأوتلا ىلوم حلاص

 .كلذ لبقي :لاق ؟حالصلاب اًروهشم ناك اذإ دحاولا لجرلا ليدعت :دمحأل

 .لوبقم دهاشلل دحاولا ليدعت نأ اذه رهاظو :ىضاقلا لاق

 [48  ملال/؟ كردتسملا]

 ثا ادني دثز

 (فلسلا هيف نعط اذإ دحاولا ربخ)

 دنع هب جاجتحالا زجي مل فلسلا هيف نعط اذإ دحاولا ربخ 6

 ثيدح يبعشلا ىلع هراكنإ يف ةمقلع نع مهلوق هبشي ام يور دقو «ةيفنحلا

 [89/7 كردتسملا] .هريغو رمع هيف نعط امل ةمطاف

 ه5

 :دمحأ مامإلا : يأ 2نغ22(



 ّه
 ْهْنَدك مالسإلا خيش لئاسوو قواتف بيرقت 8سم أ
 ل ف 1 ا ا اك ل 2-2-2 ا

 هنم تبثأ وه ام هفلاخي مل اذإ لسرملاو فيعضلا ثيدحلاب ذخألا)

 (مهحالطصا يف فيعضلا هب رابتعالل وأ
 لقنو «هب ذخألاو فيعضلا ثيدحلا يف دمحأ مالك يضاقلا ركذ مم

 ءيش هدانسإ يف ِهكَي يبنلا نع ثيدحلا ناك نإ هللا دبع ابأ تيأر :لاق مرثألا

 ميهاربإو بيعش نب ورمع ثيدح لثم ءهنم تبثأ هفالخ ئجي مل اذإ هب ذخأي

 .ليقع نبا هيلع ملكتو «هفالخ ئجي مل اذإ لسرملاب ذخأ امبرو «يرجهلا

 يف لكي هللا لوسر نع انيور اذإ :لوقي دمحأ تعمس :يلفونلا لاقو

 لَك يبنلا نع انيور اذإو ءديناسألا يف انددش ماكحألاو نئسلاو مارحلاو لالحلا

 .بعصن الف اًمكح عفري ال امو لامعألا لئاضف يف

 .فيعضلا ثيدحلاب ذخألاب لوقلا دمحأ قلطأ دق :يضاقلا لاق

 ماجحلاو كئاحلا الإ ءافكأ مهلك سائلا :دمحأ لاق :انهم لاقف

 «(اًماجح وأ اًكئاح الإ ءافكأ سانلا لك» :ثيدحب ذخأت :هل ليقف .حاسكلاو

 .هيلع لمعلا نكلو «هدانسإ فعضن امنإ :لاقف !؟هفعضت تنأو

 ةياور يف لاقف ءهفعض عم هنع يوري نمم ةعامج دمحأ ركذ دقو :2''لاق

 نب ورمع لثم فيعضلا نع لجرلا ثدحي نأ جاتحي دق :ميهاربإ نب قاحسإ

 يبأ نب قاحسإو دعجلا نب يلعو ةيواعم نب دمحمو ماكح نب ورمعو قوزرم
 نبا يف مساقلا نبا ةياور يف لاقو .مهضعب نع ثدحي نأ ينبجعي الو ليئارسإ

 دق انأ «لالدتسالاو رابتعالل الإ هثيدح بتكأ امو «كاذب هثيدح ناك ام :ةعيهل

 اذإ ةجح هنأ ال ءهدشي هريغ ثيدح عم هب لدتسا ينأك لجرلا ثيدح بتكأ

 .درفنا

 - يفعجلا اًرباج :ينعي  هثيدح بتكأ ال تنك :يذورملا ةياور يف لاقو

 .هب ربتعأ هتبتك مث

 . يضاقلا : يأ )01(



 نحل” هاما ِ راب : ايخألا باتك

 اذإ ةجح هنأ ال «هريغ ثيدح عم هب لدتسأ ينأك» :هلوق :انخيش لاق

 : نيئيش ديفي ادرفنا

 رخآلا ثيدحلا هيلإ مضنا اذإف «'""ةجح ال «.ةجح ءزج هنأ :امهدحأ

 .يوق ماقم ناموقي دق نافيعضف :ًةجح امهنم دحاو نكي مل نإو «ةجح راص

 فيعضلاب جتحي ال هنأ يضتقي اذهو ءاّدرفنم اذه لثمب جتحي ال هنأ :يناثلا

 .هنم تبثأ دجوي ول اذإ وأ ءاّقلطم ' جاجتحالا يفن هب ديري نأ امإف ءدرفنملا

 ؟شارخ نب يعبر ثيدح يف لوقت ام :يبأل تلق :دمحأ نب هللا دبع لاق

 ثيداحألا ءال :لاق .معن :تلق ؟داور بأ نب زيزعلا دبع هيوري يذلا :لاق

 دقف :تلق :لاق .هومسي مل لجر نع يعبر نع ظافحلا هاور دقو «هفالخب

 تحت سانلا تكرتو روهشملا دنسملا يف تدصق :لاق ؟دنسملا يف هتركذ

 ءيشلا الإ دنسملا اذه نم ورأ مل ءيدنع حص ام لصفأ نأ تدرأ ولو هللا رتس

 فعض ام فلاخأ تسل «ثيدحلا يف يتقيرط فرعت ينب اي كنكلو ءيشلا دعب

 .هعفدي ءيش بابلا يف نكي مل اذإ ثيدحلا نم

 باحصأ نم لجر نع يعبر هاور يذلا ثيدحلاب هدارم :انخيش لاق

 وأ ""رهشلا اومدقت ال١ :ثيدح وأ ""ادهشف نايبارعأ مدق» :لاق لكي يبنلا

 .امهريغ

 دواد وبأ هيلع ىئثب دمحأ اهركذ يتلا ةقيرطلا هذه ىلعو :انخيش لاق

 لثم نأ نِّيب دقف ءدمحأ نع كلذ ذخأ هلعلو .ءهلمأت نمل «نئسلا باتك»

 هفلاخي مل اذإ هب لمعي :مسي مل لجر هيف يذلا لثمو داور يبأ نب زيزعلا دبع

 .هنم تيثأ وه ام

 .قالطإلا ىلع )١(

 .دواد يبأ حيحص يف ينابلألا هحًّحصو ء(1975) دواد وبأ هاور (؟)

 هحّكصو 4504((2) دمحأو ء(؟955١) يئاسنلاو غ(584) يذمرتلاو «(75755) دواد وبأ هاور ()

 .دواد يبأ حيحص يف ينابلألا



 هناك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 8 هس
 تخت بل ب سس 2س سسسسسسس ة895

 :لوقي هللا دبع ابأ تعمس :مرثألا لاق

 نم دحأ لوقب اهيف ذخأن مل ثيدح لَك يبنلا نع ةلأسملا يف ناك اذإ -

 .هقالخ مهدعي نم الو ةباحصلا

 راتخت فلدقم لورق هلك هللا لوسر"تاحصأ نع ؟'”ةلايلا نق ناك اقإونت

 .مهدعب نم لوق ىلإ مهليواقأ نع جرخن ملو مهليواقأ نم

 لاوقأ نم راتخن لوق ةباحصلا نع الو كك يبنلا نع اهيف نكي مل اذإو -

 مل اذإ هب ذخأنف ءيش هدانسإ يف ِِكَي يبنلا نع ثيدحلا ناك امبرو «نيعباتلا

 تبثأ هفالخ ئجي مل اذإ لسرملا ثيدحلاب انذخأ امبرو ءهنم تبثأ هفالخ ئجي

 [47 - 894/7” كردتسملا] 0

 ه5 ©

 (ربخلا در بجوي الو هركي سيلدتلا)
 لوبق نم عنمي ال نكلو ءهركي هنإف سيلدتلا امأف :يضاقلا لاق مادا ]

 ظفلب ىتأف هنع لجر نع عمس هنكل هنم عمسي مل نمع لقني نأ هتروصو .ربخلا

 ركل نم نجني مارت هرمز ويم ان برك :لثم ؛هنم عمس دق هنأ مهوي

 ءةطساو الب يرهزلا نم هعمس دق هنأ مهوي ظفلب ىتأف ءهنع لجر نع عمس

 اذه عمس نم لكف «يرهزلا نع وأ ءيرهزلا لاق وأ ءيرهزلا ىور :لوقيف
 لجر نم ربخلا عمس اذإ كلذكو «ةطساو الب يرهزلا نم عمس هنأ ىلإ بهذي

 اًروهشم ناك نإ :لثم هئامسأ نم اهريغ ىلإ اهنع لدعف ةروهشم ةمالعب فورعم
 ال ىتح «هتينكب هنع ىورف همساب اًروهشم ناك وأ «همساب هنع ىورف هتينكب

 هركأ :لاقف ءبرح ةياور يف هيلع صن ءهوركم اذه لكف «لجرلا نم فرعي
 .سانلل نيزتي هنأ هيف ءيش لقأو «سيلدتلا

 )١( لوسرلا نع اهيف ٌّصن ال يتلا .



 ا مع رايخألا باتك

 يف نيلوقلا ىلع جرخي ؟ميرحت وأ هيزنت ةهاركلا هذه :انخيش لاق

 ةياورلا سيلدت نإف «مرحم هنأ هبشألاو «مولظم الو ملاظب سيل نم ضيراعم

 .قسفي ملف ءهيف لوأتم هلعف نم نكل «عيبملا سيلدت نم مظعأ ثيدحلاو

 هيلع صن ءربخلا لوبق نم عنمي ال هنإف هوركم هنأ تبث اذإ :يضاقلا لاق

 ءال :دمحأ لاقف ءبذك سيلدتلا :لوقي ةبعش ناك :هل ليقو ءانهم ةياور ىف

 . مهنع يورن نحنو موق سلد دق
 مل نمع ىور هنأل ؛هربخ لبقُي ال هنأ ىلإ ثيدحلا لهأ نم موق بهذو

 اقدص هلاق ام ناك لب ؛لقن اميف بذك ام هنأل طلغ اذهو :ىضاقلا لاق

 ؛؟كلذب هربخ دري مل هربخ يف مهوأ نمو «هربخ يف مهوأ هنأ الإ «نطابلا ىف

 هتقيقحو ءرثكأ جح هنأ مهوي «نيترم الو ةرم ال :لاقف ؟تججح :هل ليق نمك

 . اًلصأ جح ام هنأ

 يغبني اَمِل ُنْيَبُم الو «ةيفرعلا ةقيقحلا يف قداص وه ام نكل :انخيش لاق

 [9*”- 975 /؟ كردتسملا] . هنايب

 ه2

 (هيسن وأ هنع يورملا هركنأ مث اًريخ لدعلا نع لدعلا ىور اذإ)

 هنع يورملا هيسن مث «ءاًريخ لدعلا نع لدعلا ىور اذإ :ةلأسم ةدعل

 [948 /؟ كردتسملا] .نيتياورلا ىدحإ ىف «هيف كلذ حدقي مل هركنأف
 نسنيسياو وى يف >7 6

 هه

 (سكعلاي وأ يبنلاب لوسرلا ةملك لدبأ اذإ)

 اي هللا لوسر لاق» :وأ هلك هللا لوسر نأ» :يوارلا نم عمس اذإ [لد5ة]

 ناكم لدبي نأ زاج للي هللا لوسر تعمس» :وأ اهي هللا لوسر نع» :وأ

 [40/؟ كردتسملا] .هيلع صن «يبنلا لوسرلا

 ه2



 11 مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ل

 رارقإ وه له تكسو ثدحملا ىلع ئرق اذإ)

 (ينربخأ وأ ينثدح لوقي نأ زوجي ىتمو
 هنأ رهاظلاف ؛تكسف عمسي وهو ثدحملا ىلع ئرق اذإ :ةلأسم 54: ]

 : 1 رارقإلا هقطئنتسي نأ طوحألاو :الاق «بيطلا وبأو ىلعي وبأ ىضاقلا هلاق ءرارقإ

 خيشلا هب رقي مل اذإ امب نيلوقلا باتك يف يضاقلا ةلأسملا هذه ديقو

 0 0 ءعمسي تكاس وهو هيلع ئرق اذإ :ةلأسم :لاقف ءاظفل

 اذإف « أ :لوقيف ؟كيلع أرقأ :ءادتبا هل لوقي وأ «معت :لوقيف «كيلع تأرق

 0 «نالف ينثدح لوقي نأ زوجي لهف اذه نم ًائيش هل لقي مل

 :نيتياور

 ةقث ناك اذإ هل غوسي لب ؛هربخأ الو هثدح ام هنأل ؛زوجي ال :امهادحإ

 هتوكس نأل ؛هركني ملف نالف ىلع تأرق :لوقيف «هيوريو هيلع أرق امب لمعي نأ

 .هب ىضر كلذ ىلع

 عامس عم هتوكس نأل ؛ينربخأو ينثدح :لوقي نأ زوجي :ةيناثلا ةياورلاو

 امك «ينربخأو ينثدح :لوقي نأ زاجف ءهل ءاضمإو هأرق امب ىضر هيلع ةءارقلا

 .ينع هورا :هل لاق ول

 ؟ال مأ «نالف لاق» :لاقي نأ زوجي لهف «نالف نع» هعامس يف ناك نإف

 «نالف نع» ناك اذإ :دمحأ نع يناتسجسلا ثراحلا نب دمحم نب نسحلا لقن

 .هريغي الف :لاق .«باتكلا يف

 ءاّدحاو اًلوق «ينربخأ» :لوقي هب رقأ امف ةقيرطلا هذه ىلعف :انخيش لاق

 ينربخأ لوقي له :اًلاح لب اًظفل هب رقي مل اميفو «ناتياور «ينثدح» يفو
 .نيتياور ىلع ؟ينثدحو

 ريغ هلاق «دحاو انربخأو انثدح» :بيبش نب ةملس ةياور ىف هلوق كلذكو



 81618 1 في يا ا ا 1 ابخأللا باتك

 هيلع ئرق اذإ :ةدعلا يف لاق مث .نذإلاو عنملا يف ''”امهءاوتسا يضتقيف ءةرم

 .رارقإ هنأ رهاظلاف هب رقي مل تكاس وهو

 «تاياور ثالث ةلأسملا يف نوكي نأ ةثلاث ةقيرط انهو :انخيش لاق

 ثيدحتلا لعج دق دواد يبأ ةياور يف هنإف ءانثدحو انربخأ نيب قرفلا :ةثلاثلا

 نم اًعامس ناك اميف دحاو انربخأو انثدح» :هلوق كلذكو ءرابخإلا نم لهسأ

 . اًعامس نكي مل اميف امهنيب قرفلا يضتقي «خيشلا

 امهعنمو ءامهيف امهزاوج :لاوقأ ةدع نيظفللا عم نيتلأسملا يف صخلتيو

 هب رقأ اميف امهزاوج عبارلاو ءامهيف ثيدحتلا نود رابخإلا زاوج ثلاثلا ءامهيف

 ثيدحتلا نود هب رقأ اميف رابخإلا زوج سماخلا ءالاح هب رقأ ام نود اًطفل
 [919/- 40/؟ كردتسملا] .هب رقي مل اميف

 هم م

 (بتارم ىلع ضرعلا)
 :بتارم ىلع ضرعلا يف مالكلا م5455]

 ضعب نع ميدق فالخ هيف ؟ال مأ ءهب لمعلاو ةياورلا زوجت له :اهادحإ

 ضرعك هزاوج هريغو دمحأك ثيدحلا لهأو زاجحلا لهأ بهذمو «نييقارعلا
 .رقملا ىلع دهاشلاو مكاحلا

 وهو ربخلا ةغيصب نوكي دقو «ماهفتسالا ةغيصب نوكي دق هنأ :ةيناثلا

 .ةياورلاو ةداهشلا يف زئاج امهالكو «بلاغلا

 دقو ءرهاظ وهو «معن :مهلوقك ةقفاوملاب باوجلاب ملكتي دق هنأ :ةثلاثلا

 .ربخ لوألاو ء«نذإ اذهف ءمعن :لوقيف ؟كنع هيورأ :لوقي

 هب رقي مل تكاس وهو هيلع ئرق نإف :يضاقلا لاق ءتوكسلا :ةعبارلا

 )١( ةدوسملا نم بيوصتلاو «عفرلاب «(امهؤاوتسا) :لصألا يف )580(.



 ُهْدََي مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 2 وسل |

 هأرق امب هنم ءاضر هيلع ةءارقلا عامس عم هتوكس نأل ؛رارقإ هنأ رهاظلاف

 نأ طوحألاو هب رقأ ول امك «ينثدحو « ىنربخأ :لوقي نأ زاجف ءهل ءاضمإو

 .هنع هب ثدح «معن» :لاق اذإف «كيلع ئرق وأ هتأرق امك وه :هل لوقي

 حصف .حاكتلا هب دقعني اذهلو « حيرص اندنع معنب باوجلا :انخيش لاق

 [910/؟ كردتسملا] .ىنثدح :لوقي نأ

 هه ©

 (ةزاجإلاب ىور اذإ)
 ينربخأ وأ ينثدح وأ «يل زاجأ :لوقي نأ ةزاجإلاب ىور اذإ مدع

 . ليقع نبا هركذ . اًقلطم «ىنربخأ وأ ىنثدح :لوقي نأ زوجي الو «ةزاجإ

 مل «ةزاجإ» :لقي مل نإف «ةزاجإ ينربخأ وأ ينثدح :ةزاجإلا يف لوقيو

 .موق هزّوجو هزجي

 [98/؟ كردتسملا] .يناهبصألا ميعن وبأ هلعفي ناك :انخيش لاق

 ه6 ©

 (هباتك فورح ضعب فرعي ال وأ فرحلا مغدي ناك اذإ)

 وأ اذك هنأ فرعي فرحلا مغدي خيشلا :تلق :حلاص ةياور يف 545؟

 .اذه قيضي هل نأ وجرأ :لاق ؟هنع كلذ يوري نأ ىرت «هنع مهفي الو اذك

 هربخيف هفورح ضعب فرعي ال هدهع ناسنإلا ىلع لاط دق باتكلا :تلق

 باتكلا يف امك هنأ ملعي ناك نإ :لاق ؟كلذ يف ىرت ام «؛هباحصأ ضعب هب

 . سأب هب سيلف

 انأو (جيرج» ىباتك ىف دجأ :لاقف لبنح نب دمحأ لجر لأس :دواد وبأ

 . ةحصلا ىلع كو هةجلضصأ :لاقف «جيرج نبا نع» هنأ ملعأ

 .(هوزاو) :باوصلا لعلو ؛(هورأو) :ةدوسملا يفو «لصألا يف اذكه )١(



 8 مب راب ٍِ 0 ايبخألا باتك

 وحنلا رصبي نم هبناجب ناكو ثيدحلا مت اذإ يبأ ناك :دمحأ نب هللا دبع

 [14 948/7 كردتسملا] .مالكلا اذه وحن وأ «هحلصيف اذك :هل لوقي

 هه ه

 (هيلع ئرق وأ ثدحملا هأرق ام ظفحي مل اذإ)
 اًرظان نوكي نأ يغبنيف هيلع ئرق وأ ثدحملا هأرق ام ظفحي مل اذإ /4”54]

 هأرق ام طبضيل باتك نم وأ هظفح نم ثدحملا هأرقي ام هيف باتك يف

 نأ زوجيف باتك يف أرقي ثدحملا ناك نإو «عضاوم يف هيلع صن «ثدحملا

 ملو هوظفحي مل اذإ مهطبض نم دعبأ وهف هظفح نم ثدح اذإو ءهرصب عفري
 [41/؟ كردتسملا] . هوبتكي
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 (باتكلا ةضراعم)
 صن «هريغ عم ىرخأ ةخسنب هعمس يذلا باتكلا ضراعي نأ زوجي

 [49/7 كردتسملا] .روهمجلا لاق هبو «هيلع

 هه ه

 (نيرضلاو : يجضلا عامس)
 ؟ثيدحلا يف يبصلا عامس زوجي ىتم :يبأ تلأس :هللا دبع لاق مه ]

 [١٠٠/؟ كردتسملا] .طبضو لقع اذإ :لاق

 هه. م

 (ثيدحلا كلذكو درقنا اذإ ةجح نوكي ال نم نيثدحملا نم)

 راص هلثم هقفاو اذإف ءدرفنا اذإ ةجح نوكي ال نم نيثدحملا نم

 عساو باب اذهو .ةجح كلذب ريصيف نيهجو نم ىوري ثيدحلا كلذكو .ةجح

 ٠٠١[ /؟ كردتسملا] .هرايتعا بجي

 هه عه



 هنآك مالسإلا خيش لئاسرو_ قواتق بيرقت ا

 :يعيباتلا وأ يباحصلا لاق اذإ)

 (اذك نع انيهنو اذكب انرمأ وأ اذك ةَّنّسلا نم

 ةَنُس ىضتقا «اذكو اذك ةّنّسلا نم» :يباحصلا لاق اذإ :ةلأسم 54+

 هللا دبع وبأ مهنم ةيفنحلا نم ةعامجو ةيعفاشلا ةماعو ائياحصأ دنع ٍهكَك يبنلا

 . يرصبلا

 هراتخاو «ءكلذ يضتقي ال :يفريصلاو يخركلاو يزارلا ركب وبأ لاقو

 ةّنَسلا نم» :يلع لوقك «اذك َةّنَّسلا نم» :يباحصلا لاق اذإ :يضاقلا لاق

 ةّئَسلا نم» :يعباتلا لاق اذإ كلذكو لك يبنلا َةَّئُس ىضتقا «دبعب رح لتقي الأ

 لاق امك «نيتياورلا نم حيحصلا ىلع ةجح نوكيف «لسرملا ةلزنمب ناك «اذك

 امهنيب قرفي نأ هتأرما ةقفنب لجرلا رسغأ اذإ ةّنَّسلا نم» :بيسملا نب ديعس

 ىلإ عجري هنإف «اذك نع انيهنو اذكب انرمأ» :يباحصلا لاق اذإ اذكو «مكاحلا

 .«اذك يف انل صخر» :لاق اذإ كلذكو ءهيهنو ِْلك يبنلا رمأ

 ."'"انباحصأ ضعبل اذه تيأر دقو :يضاقلا لاق

 امل يطازربلا لئاسم يف هركذ يكمربلا صفح وبأ هنأ "”ينظ ىلع بلغيو

 اًبح ةقفصلا تكردأ ام نأ َةَّنّسلا تضم» :لاق هنأ رمع نبا نع ثيدحلا ىور

 :هلوقب اًعوفرم ثيدحلا اذه راص :اذه دعب لاقف «عاتبملا لام نم وهف اًعومجم

 .دئسملا يف لخديو (ةّنسلا تثضم»

 لاق «هريغ نود 0 صتخي ال ةّنَّسلاو يهنلاو رمألا نأب :فلاخملا جتحاو : :هللظ لاق )١(

 امك «ةالولا رمأ عابتاب رمأف [54 :ءاسنلا] ه1 ألا لوو لولا اوغيليأو هللا انميليأ# : ىلاعت

 .لكو هلوسر رمأو 35 هرمأ عابتاب رمأ
 .«يدعب نم نيدشارلا ءافلخلا َةّنْسو يّنْسب مكيلع» :هلكي يبنلا لاقو
 ةدعلا .ها.(ةمايقلا موي ىلإ اهب لمع نم رجأو اهرجأ هلف ءةنسح َهَّنُس َّنَس نم) :ِهلكك لاقو
 .(4477/1) هقفلا لوصأ يف

 هنآك ةيميث نبا مالسإلا خيش دجل مالكلا قف



 وتلا ١ رابخألا باتك

 كو

 .ةطب نبا وه لئاقلا اذه نأ هللا دبع هنبا ررح

 يف دمحأ هركذي مل برضلا اذه نأ ينظ ىلع بلغيو :هنو انخيش لاق

 .اًهوفرم هدنع نوكي الف ء«دنسملا ثيدحلا

 دقو «لسرملا ةلزنمب نوكي هنأ الإ ءكلذكف كلذ يعباتلا لاق نإف :ةلأسم

 .كلذ ىلإ دمحأ أموأ

 ءءاوس كلذ يف يباحصلاو يعباتلا لوقو :يسدقملا لاق :انخيش دلاو

 يتلا يفو هذه يف يعباتلا لوق ركذو رهظأ يباحصلا لوق يف لامتحالا نأ الإ

 . لسرملا ىلع ءانب ءناهجو كلذ يف :باطخلا وبأ لاق .اهدعب

 «قالطإلا دنع هجوتي امنإ «انيهن»و «انرمأ» يف فالخلا : هيو انخيش لاق

 الف  هنمز وأ لك هللا لوسر دهع ىلع ناك رمألا نأب  نارتقالا دنع امأو

 موصلا ءاضقب رمؤنف ل هللا لوسر دهع ىلع ضيحن انك» :ةشئاع لوقك ؛هجوتي
 [7١٠؟ 5١1١/9 كردتسملا] .«ةالصلا ءاضقب رمؤن الو

 ه0 2

 (نيهجو نم ةجح لوسزلا دهع ىلع اذع لعفت انك
 نم هب جتحي هلي يبنلا دهع ىلع اذك لعفن انك" :يباحصلا لوق 5459]

 : نيهجو

 .مهلوقك ةجح مهلعف نأ :ةهج نم

 .هلَع هللا لوسر رارقإ :ةهج نمو

 ىهني ءيش ناك ولف لزني نآرقلاو لزعن انك :ديعس يبأ لوقك :''”لوألاف

 دق ذخأملا اذه نكل ِهكَي يبنلا غلبي نأ ىلإ جاتحي ال اذهف «نآرقلا هنع اناهنل هنع

 .هل اوضرعت نييلوصألا رأ ملو « لكيعس وبأ هركذ

 .مهلوقك ةجح مهلعف نأ :وهو )١(



 1018 مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت لا ه0

 | © 2 يدع

 | ةثالثلا لاوقألا هيفو هلك يبنلا غولب ىلإ جاتحيف :؟'"يناثلا امأو

 كلذ هركذ نأل ؛اًملطم ةجح هنأ دمحم يبأو باطخلا يبأ لوق :اهدحأ

 . اًليلد نوكيل هنع تكسف لَك يبنلا هملع ام دارأ هنأ ىلع لدي ةجحلا ضرعم يف

 .ةيفنحلا لوق وهو «يضاقلا هركذ يذلا هجولاك ةجحب سيل :يناثلاو

 .غولبلا ىلع ليلد كاذف هغلب هنأ يضتقت ةداعلا تناك اذإ امأو

 «لعفلا هكرتو لوقلا هكرتو ءهلعفو ىلاعت هللا لوق لصألا نأ اذه لصأو

 .لمعلا هكرتو لوقلا هكرتو ءهلعفو هلك هللا لوسر لوقو

 هللا ةهج نم نوركذي ال مهنأ نييلوصألا ةماع ةداع ترج دق تناك نإو

 لوقي امب نولوقي دق ِكَ هللا لوسر ةهج نمو ءهباتك وه يذلا هلوق الإ

 .هرارقإو هلعفو هلوق : انباحصأ

 لدي هنإف ؛يهنلا كرت :هرارقإ نإف ؛دوجأ اذهو «هكاسمإو» :نولوقي دقو

 .ميرحت نع وفعلا ىلع

 ؛باجيإلا نع وفعلا ديفي يذلا اًضيأ رمألا كرت معي هنإف :كاسمإلا امأو

 نايبلا ىلإ ةجاحلا عم رمألا كرت نإف ؛ةنيدملا تاورضخ ةقدصب رمألا كرتك

 مدع ىلع لدي هنإف لعفلا كرت امأو «يهنلا كرتك ؛باجيإلا مدع ىلع لدي

 لدي هل يضتقملا مايق عم لعفلا كرت نإف ؛اًريثك باجيإلا مدعو بابحتسالا

 .نايبلا ىلإ ةجاحلا عم يهنلا كرتك اًعورشم هنوك مدع ىلع

 بوجوو هولعف ام ميرحت ىلع ليلد هنإف نيرّدنملل هباذعك «هللا لعف» امأو

 .هب اورمأ ام

 طول موق مجرو ىلاعت هللا لعفب فلسلا نم مهريغو انباحصأ لدتسا امكو

 .مهمجر ىلع

 .ُةِللَي لوسرلا رارقإ وهو )١(



 د رابخألا باتك

 هيهن مدعبو «باجيإلا مدع ىلع هرمأ مدعب لدتسي امكف :لوقلا كرت امأو
 .(هنع افع امم وهف هنع تكس امو» :هلوقك ؛ميرحتلا مدع ىلع

 لدتسا امكو «ليلدلا مدعب مكحلا مدع ىلع لالدتسالل يناثلا ليلدلا وهو

 هئاجنإكف :لعفلا كرت امأو .هميرحت مدع ىلع لعفلا نع يهنلا مدعب ديعس وبأ

 ٠١ - ٠١5[ /؟ كردتسملا] .نيرذنملا نود نينمؤملل

 ه5

 (اذك يف تلزن :يباحصلا لوق)

 ةياورلا باب نم وه له «اذك يف ةيآلا هذه تلزن» :بحاصلا لوق ] 6585٠
 دمحأو عوفرملا باب نم هنأ يضتقت «هحيحص» يف يراخبلا ةقيرط ؟داهتجالا وأ

 [4١٠/؟ كردتسملا] .اذه لثم ركذي مل دنسملا يف
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 (هيلع ديزملا يفانت ال ةدايزب لدعلا درفت اذإ)
 ديزملا يفانت ال ةدايزب تاقثلا رئاس نع لدعلا درفنا اذإ :ةلأسم 29451 ]

 .يعفاشلا لوقو نيملكتملاو ءاهقفلا ةعامج لوق وهو «هيلع صن .تلبق هيلع

 .لبقت ال :ثيدحلا لهأ نم ةعامج لاقو

 .ناهجو ةيكلاملا نعو

 درت :هنعو «هيلع ديزملا رهاظ فلاخ اذإ اميف مهلوقك لوق دمحأ نعو

 .روهمجلا اهكرت اذإ اًقلطم
 يف مالكلا نأ كلذو ءاهريغب هابتشاو بعش تاذ ةلأسملا هذه :[انخيش] لاق

 يفو ءةصق يف نالصفنم ناثيدح ىوري دق هنإف ؛اًلمع اهعابتا ريغ اهدروأ اهتوبث
 اًدرفم اًئيدح ىور ول امك «ةقث اهاور اذإ اهلوبق يف بير ال انهف ؛ةدايز امهدحأ

 ىقبتف اهصيصخت وأ ىرخأألا ةياورلا دييقت كلذ بجوي دق نكل ءرخآ اًمكح اًنمضتم

 .ىرخألا ةياورلا قالطإ تفلاخ دق انهو ءديقملاو قلطملا نيباطخلا باب نم



 ف ا م سل ا با هاا هناك مالسإلا خيش لئاسوو قواتف بيرقت ما

 درفتلا نأ :يهو «ةدعاق نم دمتسي ثيدحلا ضعب ةاورلا ضعب ةدايزف

 ملو اًمئاق كارتشالل يضتقملا ناك اذإف ءىرخأ حدقي الو ةرات حدقي دق ةياورلاب

 اذإ اهنأل كلذو ءكلذ ريغو ىولبلا هب معت ام ةياور هنمو ءالف الإو حدق حدقي

 اهركذ اذإو .اهركذي مل وأ ةيقبلل اهركذ دق نوكي نأ امإ ثدحملاف ةتباث تناك

 ءاهب اوثدح امو اهوظفح وأ ءاهوظفح امو اهوعمس وأ ءاهوعمسي مل مهنأ امإف

 . عبار ببس انه سيل

 اًدوجوم اهب ثيدحتلاو اهظفحو اهعمسو اهركذل يضتقملا ناك نإف

 عفرلاو لاسرإلاو دانسإلا يف فالتخالا امأو .ءاوس يفانلاو تبثملا لثم تراص

 .اًضيأ ليصفت هيفف فقولاو

 ثيدحلا لهأو «ليصفتلا ىلع ينبم باوبألا هذه يف هريغو دمحأ مالكو

 ٠١5/5 -٠١9[ كردتسملا] . مهريغ نم ملعأ

 ه5 2

 (رابخألا يف دجوي ال يقيقحلا ضراعتلا)
 هوجولا عيمج نم ناضراعتم ناربخ عرشلا يف دجوي نأ زوجي ال ةلدكت

 [8١٠/؟ كردتسملا] .هب مدقي حيجرت امهدحأ عم سيلو

 ه6 ©

 (برطضملا)
 هلاق هظفل برطضا ام ىلع هظفل برطضي مل نم ثيدح مدقي /545؟]

 [١٠م8/؟ كردتسملا] . يضاقلا

 هه ه

 (ةياحصلا نع ثيدحو لسرملا ضراعت اذإ)

 وأ ةباحصلا نع ثيدحو لك يبنلا نع لسرم ربخ ضراعت اذإ 15

 ٠١9/9[ كردتسملا] . هيلع ّصن لسرملا نم ىلوأ ةباحصلا نع يذلاف نيعباتلا
 هه هج



 #8 رابخألا باتك

 (يفانلا ىلع تبثملا ةياور ميدقت)

 لاق ءدمحأ هيلع ّصن «يفانلا ىلع تبثملا ةياور ميدقت يف #أهةه]

 تابثإلا تاهج تناك نأب  مدعلاب ملع ىلإ اًدنتسم يفنلا ناك اذإ :ليعامسإ

 نم نالباقتي ةروصلا هذه ةهج يف تابثإلاو يفنلا نأب ملع مدع ىلإ ال  ةمولعم

 ٠١9/9[ كردتسملا] .حيجرت ريغ

 ه0

 (هترجهو همالسإ مدقت نم ةياور مدقت له)
 يضاقلا هلاق «ءاوس رخأت نمو همالسإ مدقت نم ةياور :ةلأسم /5441]

 1١9/7[ كردتسملا] . هريغو

 همه ه

 (قرط اهتحص ىلع لدي داحآلا رابخأ)
 لثم يف اهب جاجتحالا زوجي الف داحآ رابخأ هذه :فلاخملا لاق مةه57]

 سيل عورفلا لئاسم لثم اهقيرط ةيعرش ةلأسم هذه :يضاقلا لاقف «ةلأسملا هذه

 هنأ وهو ءرخآ باوجو .عطقلا بجوي هنإ :لوقي نأ هنكمي قيرط اهيف فلاخملل

 :نيهجو نم ىنعملا يف رتاوت

 مل ىتش ةاورو ةفلتخم قرط نم تدرو اذإ ةريثكلا ظافلألا نأ :امهدحأ

 ول امك ءاًحيحص اهضعب نوكي نأ دب نكي ملو ءاّبذك اهعيمج نوكي نأ زجي
 اًريثك انتبثأ اذهلو ءقداص مهيف نوكي نأ بجو مهمالسإب ريثكلا عمجلا انربخأ

 نع يور امب دحاولا ربخب لمعلا بوجو انتبثأو لي يبنلا تازجعم نم
 .ةفلتخم اياضق يف هب لمعلا نم ةباحصلا

 ؛هدر هنأ دحأ نع لقني ملو «لوبقلاب ةمألا هتقلت ربخلا اذه نأ :يناثلاو

 انكرت ام ثرون ال ءايبنألا رشاعم انإ» : كي يبنلا لوق نإ :لوقن اذهلو



 ُهْدَدَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 4غ
 0 بو ب د يت يح حت تحيا ©:

 . مه دنع حيحص هنأ لوز | اوقفتا امل ''”«ةقدص

 نم كرتشملا ردقلا توبث وهو «ثلاث قيرط مم و : يَ انخيش لاق

 . ظافلألا نم دحاو ةحصب عطقلا ريغ اذهو «ىنعملا

 ريداقملاو ةاكزلا بصن نأ فالخ الف :اًضيأو :ةلأسملا ةلدأ يف لاق

 «رتاوتم ربخ اهب تبث ام هنأ مولعمو ءاهب عوطقم ةالصلا ناكرأو اهيف ةبجاولا

 املق «فورعم ددع ءامهريغو سنأو رمع نبا :داحآ رابخأ اهيف لقن امنإو

 ال ,عامجإلا ثيح نم يعطق اهلوبق نأ انملع اهتوبث ىلع اوعطقو اهيلع اوقفتا

 اهيف رابخألا تراصف لوبقلاب اهتقلت ةمألا نأ ةيحان نم ؛داحآلا رابخأ ثيح نم

 1١6/7 -١١5[ كردتسملا] .رتاوتملاك

© © © 

 )١( دمحأ هاور )997/7(.



 2 ١ هقفلا لوصأ

 .نياه)  ”تسادوسا ع
 دارأ نم ىلع نيع ضرف :ليقو «ةيافك ضرف «هقفلا لوصألا

 .ىوتفلاو مكحلاو داهتجالا

 ءاهيلع عورفلا ءانبل هريغو ليقع نبا دنع ىلوأ هتفرعم ميدقتو
 .لوصألا نم ةدارملا ةرمثلا اهنأل ؛ىلوأ عورفلا ميدقت يضاقلا

 ةفرعم عم هليلدب ءاش اذإ مكحلا اهب فرعي ةمات ةيلهأ هل نم ةقيقح هيقفلاف

 .ةماعلاو ةصاخلا اهتلدأب هدنع اهروضحو ةيعرفلا ماكحألا نم ةريثك ةلمج

 [ه/؟ كردتسملا]

 5 ًِ 2 داو هردو 82

 باَتكْلاِب ِهِلوُسَرَو هللا ُداَرُم َهَقْفُي ْنَأ :ِهُقِفْلا ٍلوُصَأ ْنِم ُدوُصْمَمْلا

 [غةال/٠6] 0

 ليلد الو «ليبسلا ّلض ليلدلا قراف نم :لوقي مالسإلا خيش ناك مأهه.]

 [1/؟ كردتسملا] . هَلِلَع لوسرلا هب ءاج امب الإ

 [17 4/3 .موُلُعْلا لجأ نِم ُهّقِفْلا موه

 َيِهَف ِهْفِفْلا ٍلوُصَأ يِف اَهْيَلَع ُمَّلَكَتَن يلا ِةّيِعْرَّشلا ماكخألا قرط مكدع؟]

 :- َنيِمِلْسُمْلا عاَمْجِإب -

 لْهَأ ُضْعَب فَلاَح امك َكِلَذ يِف ِةَئِيَأْلا و «ُباَبِكْلا» أ

 . ةيِداَقَتْاِلا ٍلِئاَسَمْلا ٍضْعَب ب ىَلَع ٍلاَلُدِتْسإِلا يف ٍلاَلَّضلا

 مالكلا تبسن وأ «ةلأسم :ةلأسملا ةيادب يف تلق اذإ الإ «لئاسملا عيمج يف مالسإلا خيشل مالكلا )١(
 .همالك نم سيل هلبق ام نوكيف ءانخيش لاق :مالكلا يف ءاج وأ ,يضاقلا لاق :تلق نأك «هريغل
 . كردتسملا بيذهت يف وه امب صاخ اذه : هيبنت
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 20202 2 يئس ا 2 - هم معسل

 ءةرسمت لب نارقلا رهاط تلاخت ال يلا ةرئاَوَتْمْلا ةنَسلا) :يتاثلاؤ داب

 ِةَرْمْعْلاَو ّجَحْلا ِةَّمِصَو اَهِضْئاَرَكَو ٍةاَكَّرلا ٍبُضْنَو اَهِتاَعَكَر ٍداَدْعَأَو ٍةاَلَّصلا ٍداَدْعَأ ُلْئِم
 .َِنْسلا ٍريِسْفَتب الإ مَلْعُت ْمَل يتلا ماكخألا نم َكِلَذ ِرْيَغَو 82 42 هك هام همك 1ك 7 2 او

 ُهَرِهاَظ ٌفِلاَخُت ُلاَقُي وأ ٍنآْرّقْلا ٌرِهاَظ ُرُسَمُت ا يِتَلا ُهَرِتاَوتُمْلا ٌةّنّسلا اّمأَو

 ٍفّلَّسلا عيِمَج َُمْذَمَف ءَكِلَذ رْيَغَو يِناَّزلا مْجَرَو ٍةَقِرَّسلا ٍباَصِن ٍريِدْقَت يف ةَنسِلاَك

 . ٌحراَوَحْلا الإ اًضْيَأ اَهِب ُلَمَعْلا

 ٌةاَقْلَتُم اَمإ كي هللا ٍلوُسَر نَع ُةَرَتاَوَتُمْلا ٌنََسْلا» :ُتِلاَّثلا ٌقيِرطلا جا

 .اَهَل ِتاَقْثلا ِةَياَوِرِب وأ ؛اًهِب مْلِعْلا لْهَأ َنْيَب ٍلوُبَمْلاِب

 ِثيِدَحْلاَو ِهْقِفْلا لْمَأ نِم اَهِعاَبْتا ىَلَع مْلِعْلا ُلْهَأ َىَمّتا اًمِم اًضْيَأ هِذَهَو
 . مْلِعْلا لهأ ُرَثْكَأَو ٍفّوَصَتلاَو

 2 2 مس ا مسومص ةكم اح 00 1# ا 7 2 01 3
 نم َنيِمِلْسَملا ٍةَّماَع نيب هيلع قمتم َوهَو ,عاّمجإلا : عباّرلا قيرطلا -د

 4 0 ٠ هك م ا آ 2 هر 327 - 2

 .ٍةلمجلا يف ْمِهِرْيَغَو مالكلاو ٍثيِدَحلا لْهَأَو ةَيِفوُصلاَو ِءاَهَقْمْلا
 هَ درخا» ؟رخ ا جا سخي ا عم لرب 0 ص 7 8 7 2 2

 َرْذَعَتْف َكِلَّذ َدْعَب ام اّمَأَو ءٌةَباَحَّصلا ِهْيَلَع َناَك اَم َوُه ُهْنِم َمولْعَمْلا ّنِكَل

 . اًبِلاَغ هب ملِعْل

 انف كح وهو .(عاَمَْجِإْلاَو ّصَنلا ىَلَع ُنماَيِقْلا» : ٌسِماَحْلا ٌقيرطلا هه

 لبَق ُهَلَمْعَتْسا ىَّنَح ِهيِف فّرْسَأ يأّرلا لْهَأ نِم اًريثَك َّنِكل هِءاَهَقُقْلا ٍريِهاَمَج َدْنَع
 نمو َدِساَقْلا ُهْنِم َلَمْعَتْسا ىَّتَحَو ءصوشنلا ِِب در ىَّنَحَو هٌّصّنلا نَع ِثَْبْلا
 ٌةَريبَك ٌةَلَأْسَم َيِهَو ءاَسَأَر ُهُرِكْنُي نَم ساّيِقْلا لْمأَو ِثيِدَحْلا لْمَْأَو مالكْلا لمأ 20 0 2 2007 ٠ 7 تك 7-35 2 هع 2 5-7

 . ٍصْفّنلاَو ِفاَرْسِإْلا َنْيَب ظْسَوَتُم اَهيِف ٌقَحْلاَو
 ْمَل اًميِف لْصأْلا ىَلَع ُهاَقَبْلا َوُهَو 2«ٌباَحْصِيْساِلا» :ُنمِداَّسلا ُقيِرَطلا - و

 . قالب ٍداَمْعالا ٍمَدَع ىَلَع ةَحح َوْهَو ءعْرّشلا ُهْواَْلاَو هوب مْ
1 2 07001 4 53 0 2 

 .ٌفالخ هيف ؟مّدَعلا ٍداَقِتَغا يِف هب وه لَهَو

 ُِعْرَّشلا مكَحْلا ِمَدَع ىَلَع ٌىِعْمَّسلا ٍليِلَدلا مَدَعِب ُلاَلْدِيْسالا ُهُهِبْشُي امِهَو



 قم هقفلا لوصأ

 يرن زلم قفل بصتا زل وأ هج ةيديحألا تناك ول :لاقئ نأ لثِم

 .بوَجَو لق ليِلَد الو «ْعْرَّشلا ٍنوُدِب ُمَلْعُي ال اذه توجو ذإ اعد

 َتْبْنَي ىَّنَح ٍلْقَعْلاِب موُلْعَمْل ميِرْحَتلاَو ٍبوُجْوْلا ِيِفَن ىَلَع ىَقْني هبي ُلّوَُألاَق

 ذإ ءمُكَحْلا مَدَع ىلع قيِثَمْلا 00 لبا 0 لالْذِْسا نو ؛ هل 00

 ُبحوُت اَمَو ِهلْفَت ىَلَع يِعاَوَدلاَو ْمَمِهْلا ُرْكَوعَت امل ٍلْقَّتلا ٍمدَعِب َلَدَتْسُي اَمَك
 . نكي مل ُهَّنَأ ىَلَع ُهنوُلُقني مُهَّنَأ ْمِهِتَداَعَو اَهِلْمَأ نيِد نِم ُمَلْعُي اَمَو ُهَلَْن ُةعيِرَّشلا

 اَذَه َّنأ ُدِهَتُْمْلا ىَرَي ْنَأ َوُمو هةّلَسْرُمْلا ُحِلاَصَمْلا» : ُعِباَّسلا ٌقيرَّطلا - ز

 فال اًهيِف ٌقيِرلَّطلا ِهِذَهَق ؛ِهيِفْنَي اَم م َعْرَّشلا يف َسْيَلَو ؛ةَحِجاَر َةَعَفْنَم ُبِلَجَي َلْعِفْلا
 عضنتبو يلا ايمَسُم نم مهنمو هََسْْمْلا َحِلاَصمْلا» اهَوُمسُي امن ٌروُهْشَم

 . مُهُتاَماَهْلِإَ مُهُدجَوَو ةّيِفوّصلا ُقْوَذ اَهْنِم ب ٌبيِرَقَو 0 ان برق

 2 نيدلا نم ع . اًئِلاَغ هللا هب ْنَدَأَي ْمَل اَم ّدلا نِم ٌعّرَشُي ِةَلَسْرُمْلا حِلاَصَمْلاِب ُكْوَقْلاَو

 يأَرلاَو ّيِلْقَعْلا ِنيِسْحَتلاَو ناّسحِتسالا لان ول عل نالت نع

 ِءْيَّشلا ٌةَيْؤُر َوُهَو 0 ؛ِنَسْحَأْلاَو نْسَحْلا ُبَّلَط َناَسْحِيْسالا ِ

 ُناَسْسِتْسِلاَف ؛ُةَحّلْصَمْلا َوُه ٌّنْسْحْلاَو ءاَحيِبَق ُهُتَيْؤُر َحاَبْفَتْساِلا نأ امك ءاَنْسُح

 ْنِكَل ءَنَسَحْلا كردي َلْفَعْلا َّنأِب ٌلْوَق ُنِلْفَعْلا ٌنيِسْحَنلاَو ءِناَبِراَقَتُم لا

 ىَلاَعَت هللا لب ؛ طق ٌةَحَلْضَم لمُهُت ال َةَعي ةَعيِرَّشلا َّنَأ ُعِماَجْلا ُكْوَقْلاَو «ٌقوُرُف وِذَه ّنْيَب

 انَكَّدَح دَقَو اّلِإ ِةَنَجْلا ىَلِإ ُبْرَقُي ٍءْيَش نِم اَمَق َةَمْعْنلا ّمَتَأَو ءَنيّدلا اَنَل َلَمْكَأ دق
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 ل اَهْنَع ُعيِزَي ال ءاَمِراَهَتَك اَهِلْيَل ِءاَضْيَبْلا ىَلَع اَنَكَرَتَو لكي ْنِبّنلا وب

 ّ حج

 نْيَرْمَأْلا ٌدَحَأَف هب ْدِرَي ْمَل ٌعْرَّشلا َناَك نإَو َةَحَّلْصَم ُلْفَعْلا ُهَدَقَتْعا ام ْنِكَل

 _ هل مَ



 ُهْدَدَج مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 2ع

 .ٌرِظاَنلا اَذَه ْمَلْعَي ْمَل ُتْيَح نِم ِْيَلَع َلَد َعْرَّشلا َّن

 ُةَعَفْنَمْلا َيِه َةَحَلْصَمْلا َّنأِل ؛َةَحَلْصَم ُهَدَقتْعا نِإَو ٍةَحَّلْصَمِب َسْيَل ُهْنَأ وأ -

 هيف ُنوُكَيَو ءاَيْنَدلاَو ٍنيّدلا يِف ُعَمْنَي َءْيَّشلا َّنَأ ُساَّنلا ُمُهَوَعَي اَم اًريِثَكَو

 مَنِ 156 :رملعلاو ا َلاَق امك ٍةّرْضَمْلاِ ل
 .[519 :ةرقبلا] 4« امهم نم ٌربَكَأ آَمُهْشِإَو سساّدلِل ٌعْفْتَمَو ربك

 ٍلْهَأَو مالكا ٍلْهَأ عذب نم لافغألاو َدئاَقَعْلا ىف ماكل ةكتتنا امه ٌرْيِقَكَو

 نادر انكر اعفان كلش وأ ةقمما وريح لكلا ٍلْهَأَو يأَرلا ٍلْمَأَو ٍفّدَصََتلا

 [مغم 1*0 .َكِلَذَك 04 3

 ٌروَصَت وَصَت عارتلا 5 َدِرْوَم َنوُرَّوَصَتَي ال ْمِهِنْوكِل ِء ِءاَلَقْعْلا عارن نو اًريِثَك نإ ا

 ذَا ِنْيلْوَمْلا ٍرْيَغ 5 ٍلْوَك يِف هيِف ُباَوّصلا ُنوُكَي دق عاَرْنلا نِم م ٌريِثكَو ءانيِب
 7 ُهُداَسَق َنيَب اَذِإ ٍفْيِعَض لضَأ ىَلَع اًييْبَم ْنوُكَي دق عاّرّنلا نِم ٌريِثَكَو ءاَمُهاَلاَق
 [ه/ 1 .ُعاَرتلا

 : ماَسُ اكن ُموُلُعْلا ١ ةاوعتل

 ١- اهني 0

 ندي

0 
 مث 5 1 م أ جلد 200 53 5-؟ م6
 ب يِْلا 2 -ُ | ٌنَسَح

 اَهَلَمْكَأَو ِةَيِلْقَعْلا َةّلدَأْلا ّلَجَأ ّنأ فَرْعُي ْنَأ يِفَبْتيَك ءُلوُسَرلا اَهْيَلِإ َدَسْرَأَو ءُنآْرقْلا

 .ٍلوُسَرلا نمت ٌدوُحْأَم اَهَّلَضْفَأَو

 0 يب
 نم هلدبحأ نع هنَدَخ أ يذلا ُعَدَتْتُمْلا ُماَلَكْلا َيِه اَهّنأ ِهِنْمِذ يِف َراَص دق دق ُهَّنَأِل اًَلظُم

. 002 
 - ملا

 ُهَرَجُمْلا مُهُرَبَحَو ءايينأْلا ِرَبَحب الإ ِءاَيْنألا ُرْيَغ ُهُمَلعَي ال اَم اَهْنِمَو - ب
 ٍةَكِئاَلَمْلاَو ِةّيِهَلإْلا ٍروُمَأْلا نِم هب اوُرَبُخَأ ام ليِصاَفَت لْثِم «َنِعْمَس ٌليِلَد ّوُه
 هر 25ه 1 ب 2 7 ميت ل ؟ 02 ىقعأم

 .هْنَع ىهْنيَو هب رَمْؤَي اَم ٍليِصاَفَتَو ءِراَنلاَو ٍةْنَجْلاَو ٍشْرَعلاَو
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 هَيَمْكِحَو هيكيقمو ةيردمر ةفلفو ةننادخوو عِناَّصلا ِتاَبْنِإ ٌسْفَت اًمأَك

 ُتاَيآلاَو ُةَّلِيَأْلا تناك َنِإَو هَهّيِلْقَعْلا ةَلدَأْلاِب ُمَلْعُي ال اَذَهَف َكِلَذ ٍوْحَنَو ِهِيَمْحَرَو

 عاام د 1/1 .ِةيلْفعْلا ةّلوَأْلا لَمْكَأ يِح ُءاَيبْنَأْلا اَهِب يِتأَي يتلا

 حجاّرلا ىَنْعَمْلا نَع ٍِظْفّللا ُفْرَص َوُه : يأمل ٍفْرُع يف لبِوُأَتلا 5 يم
 يف ِهْبَلَع َنوُمّلَكَتَي يِذّلا ُليِوأَتلا َوُه اَّذَهَو ءوب نرتقي ٍليِلَدِل حوُجبْرَمْلا لا ىلإ

 .ٍفاَلِخْلا ٍلِئاَسَمَو ِهْقفْلا لوكا

 :ِناَيتْعَم ُهَلَك ٍفَلّسلا ِظَْل يِف ٌُليِوُأَتلا اَمَأَو

 نوكف :ةقلاخ وأ ةرهاظ- فاو ءاوك فاقع ناتيَو 0 ُديِسْفَت :اَمُهُذَحَأ

 . اًِواَرَتُم وأ اًبِراَقَتُم ِءاَلُؤَه َدْنِع ٌريِسْفَتلاَو ٌليِوُأَتلا

 :ج قلل ليتل يسم نم كنلاكلا وهوا ٍفَككلا ِظَْل يِف يناثلا ىتنَمْلاَو

 ٍلْعِفْلا نست , ُهَليِوُأَت َناَك اًبَلَط َناَك ْنِإ ماَلَكْلا َن َنِإَف «ماَلَكْلاِ ٍداَرُمْلا !سْفْن

 .هب ري ءويشلا َسْشَن هلو أت َناَك اربح َناَك نإو :براقتلا

 ؛هْيَلِإ ٌلوُعَي نَم ٍصْخَّشلا لآ لآ ّنِإَ (لآلا) : رْعْصَأْلا ِهِقاَقِتْشا يف ُهُفِفاَوُي اَمِمَو

 ءِفاَضُمْلا نِم َمَظْعَأ هْيَلِإ ُفاَضُمْلا ْنوُكَي ُتْيَحِب «ٍميِظَع يف الإ َلَمْعْسُي ال اَذَهِلَو

 .لْمَأْلا ٍفاللْخب َنْوَعْرِف ٍلآَو طول ِلآَو َميِهاَرْبِإ ٍل ؛لآل ١ ديل لوك نأ خلصَي

 ُمَلْعَي ال يِذَّلا هباَشَتُمْلا يِف َكِلَذ ٍضْعَب *< وأ ِهِتاَفِصَو هللا ِءامْسُأ ُلاَتْدِ] امأَو

 ءهلِيِوُأَت مْلِعِب هللا َرَئَأاَتْسا يِذَّلا ُهِباَسَتُمْلا َوُه َكِلَد َّنأ ُداَمِيْعا وأ للا الإ ابر
 ا و .٠ 8: 2007 ءءاع ه2: مَ

 نِإو مهنإف «مهريغو اًنباَحْصَأ نم ٌفِئاَوَط ِنْيِلْوَقلا نِم ٍدِح او لك لوفي

 اَدَه ىَلَع ُماَكَكْلاَك «مُهُرْيَع اَهيِف َّمَكَو عّدب نم اوَجَنَو ُهَنوُلوُقَي امم ٍريِثَك يف اوُباَصَأ
 :ِنْيهْجَو نِم

 اّمأ :ٌُلوُقَتَق ُهاَنْعَم ُمَهْفُي ال ُهَّنََو ِهِباَسَتُمْلا نِم اَذَه َّنِإ :َلاَق نَم :َُوألا

 ةِيَأْلا نم اَلَو ِةَمأْلا ٍفَلَس نِم ٍدَحَأ نع ُمَلعأ ام ينِإَف َكِلَد ِناَْظُب ىّلَع ليلا
 «ِةيآلا هْذَه يف ٍلِغاَدلا ِِياَمَُمْلا نم َكِلَد َلَعَج ُهَّنأ ِرْيَع اََو ٍلَبتَع ِنْب دمْحُأ ال - 1



 و ,
 01 مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت

 ٌيِمَبعَأْلا ماَلَكْلا ِةَلِرْنَمِب ِهِتاَمِصَو هللا َءاَمْسَأ اوُلَعَجَو ُاَنْعَم دَحَأ َمَلْعَي ْنَأ ىَقَنَو

 .ْمَهْنُي ال يِذَّلا

 .ِهباَشَتْمْلا نم ِهِذَه َنوُكَت ْنَأ ُعْنَم َوُمَو 00 اَذَهَق

 نم َّوُه اَم اَهِيِف ناك وأ ِهِباََتُمْلا نِ ِوِذَه :ليِق اَذِإ هنأ :ين املا ُهْجَوْلا

 اياَشَتُم هّيمْهَجْلا هب لد ؛ اني نيني ىتس انا ألا ىدقيا ع لون انك عاكلا

 ُباَتِكْلا اّمِإَو ُهباَسَتُمْلا ١ اَمِإ :هللا ال ليرات ملكت ا لأ نازغلا يف فلا :ُلاَقيَف

 [1و5 4/1 .ُاَنْعَم ِمْلِع َيْفَن َسْيَ نيل هليوأت 5 مْلِع ْيْفََو َمَدَقَت اَمَك ُهلُك

 [4 011 بوجبا ىلع هب كي ال لعبا 1560

 َمِلُع دقو هوم يف مك ل وشمل نري ذأ َوُه :طاَنَمْلا حيقتت أمه ]

 َمكَح يِذَّلا مولا ملكي مغشلا طا عتب ذأ "يرق وب شتي ال ملاذ

 َمِلُع دَكَو هةَراَمَكْلا َناَضَمَر يف ََُرما َمَكاَو يِذّلا َيِباَرْعأْلا َرَمأ اَمَل هنأ امك ءويف

 ال ُهَتَجْوَر ٍةَءوُطْوَمْلا وأ اّييَرَع وأ اًبباَرْعَأ ُهَنْوَك َّنَأ َمِلُعَو ءدب ٌصَتْخَي ال َمُكَحْلا َّنأ

 .َكِيَّذَك ْمُكَُحْلا َناك ُهَتيَرُس ْئِمَجَعْلا ُمِلْسْمْلا َىِطَو وّلَق ءُهَل َرْثَ

 ؟اًرطْفُم ُهنْوَك وأ َناَضَمَر يف اًعِماَجُم 7 ةَراَمَكلا يف ٌرْثؤُمْلا له ْنِكَلَو
 .ُهْنَع ٍروُهْشَمْلا يِف دَمْحَأَو َيِعِفاَّشلا ُبَهْذَم :ُلَوآلاَق

 نَع ٌةَصوُصْنَم ٌةياَوِرَوُهَو ةَفيِنَح يِبَأَو ِكِلاَم ُبَهْلَم 2 2 يرو ثم مسام د
 ل ا 0 ىلا

 ُوَتَتُك ٍرظَمُمْلا اَهْلَعْجَي < وُبَأَو ِرظَمْمْلا ٌسْنِج َرْثَؤُمْلا َلَعَجي ُكِلاَم مث لويس 3 700 ل 5 104 مس ةهس

 .ِةاَوّنلاَو ٍةاَصَحْلا عالينا يف ُهْبِحوُي الق ِهِيْنِج

1٠ ١. 

 بسلا

 ريثَك َدْنِع اَساَّيِق ىَمَسُي اَلَو عِئاَرَّشلا يف ُهْنِم َّدْب ال اَذَهَو ٌريِثَك اَذَه ّلْثِمَو م مم

 امك ءوب ٍلَمَعْلا ىَلَع ِساّنلا ٍقاَمّتاِل ؛ٍِساّيِقْلا ةافنو َةَفيِنَح يِبأَك ؛ِءاَمَلُعْلا َنِم

 .ملاعلاو دهتجملا :يأ )١(



 ل 1 ا ل 31 اس

 رظْئَيَف ٠ لك فني محلا عراقنا كاي نأ هون َوُهَو ءِطاَتَمْلا ٍقيِقْحَت ىَلَع اوّل

 هِرْمَأَكَو هديسكلا ٍلاَبْقَيْساِب هِرْمَأَك ؛ناَيْعَأْلا ِضْعَب وأ عاونألا ضْعَب يف 4 2 يف

 0000 هميرحتك ٍرَْتْكَو ءِءاَدَهَّشلا َنِم ىَضْرَن نَمِم اَنِلاَجِر نِم ِنْيَديِهَش ٍداَهْشِيْساِب

 ِرْبْغَو ءِقاَلَطلاَو ِةَيْذِفْلا َّنْيَب هِقِرْمَتْكَو ٍةَراَمَكْلاِ ِنيِمَيْلا ليزقت ِةِضَوْفَكَو َرَيْبَمْلاَ

 .ٌكِلَذ

 دلو (ٌرِسِيَمَو « ٌنيِمَيَو ْرْمَح َيِه لَه : عاَوْنأْلا ضْعَب يف ُرَّنلا ىَقِبَيف

 ؟ٌقالط و َ

 ؟عوَلا اذَه نم ٍيِه ل :ِناَيغأْلا ضْمَب يِفَ
 ؟ِةَلْبقْلا ُلبَْتْسُم َلَصُمْلا اَذَه لَهَو

 .َكِلَذ وْحَنَو ؟ٌيِضْرَم ٌلْذَع ٌصْخَّسلا اَذَهَو

 اَلَقُعْلا َنْيَب لب ؛َنيِمِلْسُمْلا َنْيَب هْيَلَع ُقََتُم ٍداَهَيْجاِلا َنِم َعْوّنلا اَذَه َّنِإَ
 رم ورور

 ْمِهِتَرْخآَو مُهاّيْند َحِلاَصَمَو روم ٍةاَلُو ٍةَعاَطَو م مهِنيد ع ءاَرَش نِم ُهَنوُعَبَتَي اًميف

 تحن ٌيِئْرُجْلا ِجاَرْذِإَو «وريظنب ِءْيَّشلا ٍليِثْمَت ىَلِإ ٌعِجْرَي َكِلَذ ٌةَميِقَحَو
 ا 0 َساَيِق ىّمَسُي اَذَهَو ؛ليِقْمَّتلا َنماَيِق ىّمَسُي ''َكاَذَو َىَّلُكْلا

 يِذّلا ٍلوُمُشلا ِساَيِق يف ٍداَرْثأْلا َنْبَب َكَرِتْمُمْلا َرْدَقْلا َّنِإَف ؛ِناَمِزاَلَتُم

 58 يِنَّلا ٍليِثمَّتلا ٍساّيِق يف ُةَرَتشُمْلا ةزقلا ده : طسرالا دكلا فويقطتملا

 َتِعاَبْلاَو ءيِعاَّدلاَو ا :َعِماَجْلا ةيتلوصألا

 . ِتاَراَبِعْلا َنِم َكِلّذ َرْيَغَو ءَكَرَتْشُمْلاَو ءَبِجوُمْلاَو « َيِضْقُمْلاَو

 يف مُكُح ىلع صني نأ :ّوْعَو ُضْحَمْلا ُساَقْلا :َوْعَو املا حيرت ام
 ءاَمِتْنال اّمِإ ءاَهْلْنِم اَهَرْيَغ َّنَأ ىَلَع ُلِدَتْسَيَف ٠ ءاَهب ْمُكْحْا محب نأ دقوا

 َمُكَحْلا َنَلَع َعِراَّشلا َّنَأ ىَلَع ليِلَدلا َماَق ئذلا يضولا يف ِكاَرَيْشالِل وأ ءِقراَمْلا

 لَمْعْل

 ١( طانملا حيقنت :يأ .



 هدي مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ا
 ا ل تمس و لت فل يي لل

 ةافن ُهَركْنَيَو ءالُمْلا َريِهاَمَج هب رقت ع دك يِذَّلا ُنِماَيَقْلا وه اَذَهَق «لْصَأْلا يف هب

 .ساّيقْلا
9 

 عاملا َقّلَع يلا ِكرمْهُمْلا عاجلا ملهلا مَدَعِل هيف مْ ُْمُي امن
 . هب َمُكَحْلا

 ْتَرْدَك اَذَهِلَو ءولمب نك ام لصألا يف ةلع عوتط نوب نييقاقلا طلع رتفات

 .ٍدِساَفْلا ٍساّيِقْلا ٍلْهَأ ىَلَع مُهُت

 ورقي قرف عرَْلاَو لضألا َنْيَ سئل هنو ٍقراَلا ءاَكلِإ ىَلَع ليلك م اَق اّذإ امك

 يِذَلا َوُه َيِناَلُمْلا ىَتَْمْلا َّنَأ ىَلَع ٌليِلَدلا ما وأ ءَنْيَتَروُصلا َنْيَب ِِلْجَأِل ٌعِراَّشلا
 اًَذَهَك : ىّرخأ ٍةَروُص يف ٌدوُجْوَم ٌّوُهَو ٍلضألا يف ٍمُكَحلا اَذَهِ ُعراَلا كح هلأل

 علم - ١4/193 5 ِنْيَتمَدَعَمْلا ِنْيَتاَه َفِرْعَي د ْمَل نَم اّلِإ هيف ٌِزاَتُي ال ُنماَيِقْلا

 ام َنيِمِلْسُمْلا عيِمجج ىَلَع َمّرَح ُهَِّإ ري ل ا 2 ف هوو عامه م نإ

 ِكِلاَمُك ٍ؛ِلْوَقْلا اَذَه يفالِخ ىَلَع ِءاَمَلُعْلا ُروُهْمُجَف : ُهْبِطَتْسَت ام ام مُهَل َّلَحأَو ُبَرَعْلا

 اوُقَقاَو مُهْنِم ٌةَفِئاَطَو يقرخلا نَكَلَو 0 هَدُقَو دّمْحَأَو َةَفيِنَح يِبأَو

 وُهْمَج ِلْوَقِل ةَفِفاَوُم ٍهِصوُصُن ؟ ةَءاَعك ُهْسْفَت دّمحَأ ا ءِلْوَقْلا اَذَه ىَلَع َتِعِفاَّسلا
 قاعي ال ميرا ليِلْحّتلا نأ َنوُعِباَتلاَو ٌةَباَحَّصلا ِهْيَلَع َناَك اَمَو ِءاَمَلُعْلا

 [14/1] .مهئابخيناب اَلَو ِبَرَعْلا ٍةَباَطِتْساِ
 ٍنيّدلا ٍةَلِْنَمِب يِه ٍعاَمْجِإْلاَو ِةَنُسلاَو ٍباَتَكْلاِب ُةئِباَنلا ُلوُسَألا م“

 ٍلْهَأ نِم َناَك اًهيِف َّلَخَد نَمَو ءاَهْنَع جرح ٍدَحَأِل ل ءاَيِبْنَأْلا َّنْيَب ُكرَئْشُمْلا
000 

 .ِةَعاَمَجْلاَو ِةّنُسلا ُلْهَأ مُهَو .نحلا مالشإْلا

5 

 ِءاَم

2 

 هيف ْتَعَّوتَت اَم ِةَلَِْمِب َوُهَف ٍةَعوُرْشَمْلا ٍلاَوْقَأْلاَو ٍلاَمْعأْلا َنِم هيف اوُعّوَنت اَمَو
 [1117/1] .ُءاَييْنَأْلا

 لو ةقولقم بول لِي اَِيَلَع ْتَبِصُت يِْلا هَ ةيِعْرَّشلا َماكخألا َّنِإ
 ٌجَحْلاَو ٍةاَكَّرلاَو ٍةاَلَّصلا ٍبوُجْوَك ؛ِرِماّظلا عاَمْجِإْلاَ ةَرِتاَوَعُمْلا ِةَنُسلاَو ٍباَتِكْلا



 : هقفلا أ
 م ههأ لوصا

 اًعالَب ٍفّلَكُمْلِل لوألا ا وذه ذَه ْتَعَلَب اَذِإ :ايزلاو ريخلاو ينرلامرختو ءانعلاو

 َبْيَر الق :وللا ٍدوُدُحِل اَيَذَعَتَو للا ٍبْنَج يِف اَطيِرْفَت اَهَفَلاَحَف اَِعاَبتا َنِم ُهْنُكَمُي
 ه-

 هلا ديف وللا 5 انندلا ىف شا يرق تف ٍلغفْلا اذه ّنأَو «مِئآ ٌطْحُم ُهَن

1 

 م 0 عوامل 4 22 0 كا 2 2

 نوي التل َنيِرِذْنُمَو َنيِرْشَبُم مِهْيَلِإ مُهَنعَب َنيِذّلا ٍلّسّرلاِب ِهِقْلَح ىَلَع ُهَتَبح َماَق

 1١58[. :ءاسنلا] 4س دعب دعب 00 لأ ع سن

 كو ع
 تلكبلا 3كم ال ضن ةيلمعلا ةَلاَتَمْلاَو ةيَداَحْلاَو ٍلْعِفْلا يف َناَك اًذإ ام و

 د ا ا وحلا و دار ا نر رح

 ال هيَ ُهتلالد وكت وأ وَ ُهَلدي اَمب ْرعْشَي ْمَلَو دهتجُمْلا هب ْمَلْعَي ْمَل ٍصْخَش
 ا ناخب ضن اهبز نكي مل وأ ءاهيزن ىلع ةيكجنلا زيت

 ٍرْكَب يب أ يِضاَقْلاَو ماخاخ يب ٌّيِلَع يبأ لثم ماَلَكْلا لْمَأ نم ٌقيِرَق َبَهَذَ
 يف ِةّيِحاَبِإْلا ًمداَنُدْلا َلْوَق : تاتيجتلا ىزالنب عورتا 5 ىَلِإ َيِلاَرَعْلاَو

 منو ءِرْمَأْلا ِسْفَت يف هللا ّدْنِع ُمُكَح ون ِةَنِداَحْلا ِهْذَهِل 0 ُهنَأ َوُهَو ءِتاَضوُضْنَمْلا

 َوُهَف ٍلْعِفْلا َبوُجُو َدَقَتْعا ِنَمَف ُهداَقتْعاَو ُهَداَهِتْجا ُّعَبْتي مبني ٍفّلَكُم ّلُك ٌّنَح يف ُهْمُكُح

 ْ ع مار نزع دير ا هْيَلَع ٌبِجاَو
2 
 اَنَأَو

 ٍراكْنِإ ىَلَعَف َنيِمّلَكَتُمْلا ٌروُهْمْجَو ٌةَماَعْلاَو ُةّيِفوُصلاَو ُءاَهَقْمْلاَو ُفَلَّسلا اّمَأَو

 َتِلاَخُم َوُه لَب ؛ِفَلَّسلا ِعاَمْجِإَو ٍةَنَّسلاَو ٍباَتْكْلِل ٌتِلاَخُم ُهَنَأَو ءِلْوَمْلا اَذَه

 حبِرّصلا ِلْقمْل
 َيِهَف :ُموُكْحَمْلا اَهْعَبْتَي يلا ُةيِلَمَعْلا ُلاَوْقَأْلاَو ُتاَداَتْعاِلاَو ُماكَحأْلا و

 ريتك اًهيمَسَيَو «ميِرْحَّتلاَو ب بوجثوْلا ُداَقِتْعاَو « « حيِيمتلاَو ٌنيِسْحَّنلاَو ءْيهَنلاَو ُرْم ما

 كلذ ضو ُهَيفلاَ ٌعوُرُمْلا ىَمَسَُو «َةّيِعْرَّشلا َماَكْحَأْلا : ِةَمّلَكَتُمْلاَو 0

 ّنِم ةيويْنُدلا رومألا يف نوكفَو ءِناَيْدَأْلاَو ٍلَلِمْلا عيِمَج يِف ُنوُكَت ِهْلَهَو

 اَهْيَلَع َماَلَكْلا اًنَدَصَق ْدَصَق يِتَلا َيِه َيِصَد َكِلَذ ِرْيَغَو ِتاَلَماَعْمْلاَو تاعابشلاو ِتاَساّيّسلا

 ِهْذَهَف َةّيِعْرَّسلا ماكخألا يف 8 دق تاَداَقِتْعالا نإ : اَنلُق ع ٍةَدِعاَقْلا ِهْلَه يف

 : ظَسَوَو ٍناَكَرَط اًهيِف ُنماَّنلا اًضْيَأ



 ُهْنَاك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ما
 20 ا م تح ب

 ٍباَقِعْلاَو ِديِعَوْلاَو عِئاَرَشلاب ٍَرفاكْلا حالا َِقاََرلا ُفَرط : لوألا ُفرَطلا
 نق كور نول ةَرِخآلا ٍراَّدلا يف ُداَقِيْعاِلاَو ءاَقَلْظُم َداَقِيعالا ٌعَبْتَت ءاَكْحَأْلا ِِذَم

 .اًهيف ُرثَومْلا َوُه
 يف اَرَثَأ ٍداَقتْعالِل َنَْرَي ال َنيِذَّلا «َنيِوْدَسَتُمْلا َِيِلاَْلا ُفَرَط :يناّثلا ُفَرَّطلا

 ٍلْعِف ّلُك يف اًمُكُح هلل نإ :ِةلَِعمْلا ٍةَمّلَكَتُم نم مْوَقك مُهّتِلاَع ُلوُقَي لب ؛ٍِلاَعفأْل

 .اًبَقاَعَم امِْنآ َناَك هأَطحخَأ نم

 وي ال دَكَو ءماكخألا يف ُرْثَؤُي دك َداّقِتْعالا َّنأ ىَلَعَف طَسَوْلا ملا اّمأَ

 ١ ٠6١١[ 3 :ةياشالاو لوألا بّسَحب

 َكِلَذَكَو ِدَلاَلَض ىَلَع ُهَمألا ٌعِمَتْجَت ال ءٌنَح ِهِسْفَن يف ِةّمأْلا ٌعاَمْجِإ 58

 َّقَح ُحبِحّصلا ُساّيِقْلا
 ضب هلأ ٌمُسنَب ُتتيْؤملاَو َنويمْؤُمْلاَوط :ِهِلْوَق يِف َنيِنِمْؤُمْلا فَصَو َكِلَذِو

 اَمب نيا يف ُدَعَأْلا َتَلاَق ولك [الا :ةبوتلا] « ركل نع َنْوُهْنَ َنوُهْنَيَو ٍفوُرْمَمْلاِ تفر

 رتل وع قو كيف مز ناك لاا
 َريَع َمِبَتيَو ئَدُهْلا هَل يبت ام ِدَعَب ْنِم *ء لول ( ِقِقاَنِْم سوف :ىّلاَعَت َلاَقَو

 1 تيعملا] 42© انهم تاقعو توج فينو 13 ان لك هيلا لبيع
 قلع هيلا ِهِذَهِب جتنا ِهَفِفْلا ٍلوُصَأ يِف َماَلَكْلا َدَّرَج امل 5 5 ْنِيِفاَّتلاَ

 زيِزَعْلا ٍدَْع ِنْب َرَمُع نمت َرَكَذ َكِلاَمَو ُهُرْيَغَو َوُه َناَك اَمُك ءعاَمْجِإْلا

 نأ اَمَك ادا هكر هس سا
 اَذَه َّنأ ٌموُلْعَمَو ءديِع ديعولل نهتم ىدقلا هل نيك اق نعت ني لوشرلا قاشن

 َكِلَذ يِف ُلُحْدَي ُرَحآلا تْضَوْلا نكي ْمَل ولف هودّرَجُمب َديِعَوْلا ٌبِجوُي َفْصضَوْلا
 [1179 - 0/151 :هركذ يف َةَدِياَف ال َناَكَل

 :ِةَنْسلاَو باَتكْلا يف َماَكْحأْلا اَهب هللا َنّلَع يتلا ُءاَمْسَأْلا م7
 مساك ؛ةَلوُسَرَو هللا ِهَنّيَب دقق ءعْرّشلاِب ُه 1 ا 0 3 0-20 ا م 2 2 هذ 0 1 ”



 تنل 0 1 ل ل ا ل ا ل أ وح فقل لوف
 اءى#

 . ِقاَقْنلاَو ِرْفُكْلاَو ماْسِإْلاَو ِناَميِإْلاَو جَحْلاَو ماَيّصلاَو ٍةاَكَّرلاَو ٍةاَلّصلا

 ٍضْرَأْلاَو ِءاَمَّسلاَو ِرَمَقْلاَو ٍسْمّشلاَك ؛ِةَعّللاب ُهّدَح ُفَرْعُي ام ُهْنِعَو - ب

 .رْمْلاَو

 ؛ْمَِتَداَع ٍبَسَحِب ٌعّوَتتيَك ْمِهِفْرُعَو سائلا ٍةَداَع ىَلِإ ُهَدَح ٌّعِجْرَي اَم ُهْنِمَو - ج

 1 ينل ِءاَمْسَأْلا َنِم َكِلَذ وسَنَو راَمتلاَ مَمْردلاَو ٍضْبَقْلاَو حاكتلاَو عيبا مْساَك

 ُْكِلَتْخَي لب ِةَكّللا ٍلْهَأ ٌعيِمَج هيف ُكِرتْشَي + دحاو دع اهلاالو ذكي نادل "اهني
 . ٍساّنلا ِتاَداَع ٍفاليخاب ُهْنفِصَو ُهَرْذَق 7 ا

 :ةلوُسرو هللا هب نقف لوألا عوّنلا َّنِم َناك اَمَ

 ِباَتِكْلاِ َنوُبْطاَحُمْلا َنوُعِباَتلاَو َةَب ٌةَباَحَّصلاَف ِثِلاَئلاَو نيالا ّنِم َناَك اَمَو

 ٍقلطُمْلا وأ وَعْللا يف ٍدوُدْحَمْلا ُهاَّمَسْمِب ْمِهتَقِرْعَمِل ؛هب َداَرُمْلا اوُقَرَع دق َِنّسلاَو

 هَعَمَتلا لْصْحَي اَذَهِبَو يِوَُل اَلَو َيِعْرَش دَح ٍرْيَغ نِم ْمِهَيَداَعَو ٍساَّنلا ٍفْرُع يف

 او ٍباَتُكْلا ين

 ةَمْللا ِنَع ُهَلَقَت دق َنوُكَي ْنَأ ْمَرْلَي ْمَل ُهاَمَسُم َّدَح لكي تلا نيب اَذِإ ُمْسِاِلاَو

 .هيف َداَر وأ

 رم هل ّنِم هللا ُهَقَلَظَأ اَمَك َكِلَّذَك ُرْمَأْلا َناَك اّذَِو

 دْيَُي نأ ٍدَحَأِل نكي ْمَل ميِرّْنلاَو ٍليلّْتلاَو يِفنلاَ

 ديَقُم َرْيَغ اًقَلَظُم ا تلق 0 :435 يبطاشلا لاق )١(

 ٍرظَن ىَلِإ َلُكُو ٍلوُقْعَم ىّنْعَم م ىَلِإ مج و4 «صرتطقت ةكباج الو نواه آ َلَعْجُي ْمْلَو

 «ندقلاك .« فعلا ةلوقلت وُقْخَم يه يتلا 0 00 يف ُهَدِجَت اَم ُرَثْكأ ْمْسِقْلا اَذَمَو ءِفّلُكُمْلا
 ءِركْنُمْلاَو ءِءاَشْحَمْلاَو مْلْظلاَو ووقع يف ٍرْكّملاَو ِهِرْبَّصلاَو هوَُعْلاَو ءِناَسْحِإْلاَو

 .ِتاّيِهْنَمْلا يِف ٍدْهَعْلا ٍضْفَنَو يْمبْلاَو

 ال ئيدْبَعت ىتخم ىلإ ٌمِجاَر َوُهَف ؛ظِباَضَو ٌنوُناَك ُهَل َلِعِجَو ٠ هلم دل يقم ةيف تيت ليلك لكَ

 اًَلْضَن اًهِلْضَأ يِف ٍلوُقْعْنِل َلاَجَم اَل ُتاَداَبِعْلا ِذِإ ؛ِرَطَن ىَلِإ َلُكُو ول ٍفْلُكُمْلا ٌرظَن هَْلِإ يدعم
 0-0 . اهتاَيِفْبَك نع



 هناك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت م

 ىلإ للك ُيِنلا ُهْمسَقُي ْملَو ةَنُسلاَو ِباَتِكْلا يف قَلْطُم ِءاَمْلا ْمْسا َكِلَذ نِمَق

 سلا ِباَتِكْلِل ْتِلاَخُم ْمِيِيَتلا اَذُهَق ءِروُهَط ٌرْيَغَو ٌروُهَط : نيمسِق
5-8 

 ٍةَنْسلاَو ٍباَتكْلا يف َةَدّدَعَتُم م اًماكخأ ِهِب هللا َقَّلَع ٠ .ضيعلا مشا كل نيو

 ألا ىَولَب موُمُع ع َعَم ِنْيَئْضْيَحْلا َنِيَب ُرهلا الو هرتأ الو هلك ال رده يلو
0 

 اًدَح َكِلَّذ 0 نَمَق ٍنْذَقَو ِرْذَق َنْيَب قّرمَت ال ُةَّللاَو بَلِ ْمِهِجاّيَتْحاَو «َكِلَذِ

 .ةَنّسلاَو باتكلا فلاح دقق

 اَميِف َسْيَلَو ؛ُةَقَدَص ٍقُّسْوَأ ٍةَسْمَح َّنوُد اَميِف َسْيَلا :َلاَ لك يلا َكِلَدَكَو
 كَ ث)ٌّ 00

 يف ءئش الد لاق (ُةَقَدَص ٍدْوَذ ٍسْمَح َنوُد اَميِف َسْلَو َةَق ةَفَدَص ٍقاَوَأ ٍسِْمَح َنوُد

 ّنَمَن ُعْلْبَي ام َقَرَم َرَس اَذإ مطفي لا . مهو لاَ حل ىَح ل لا
2 

 «ءامهرد نوعبرا هيغل يِف ةيفو 50 راق عد ينال َلاَقَو نحمل امم و عل والا نايف متل نق ديلا طق ناو "4 علا 2 هن مز 2 0
 5 5 00 سمو همس تب وكس 5 2 0 000 هرظوم هكر
 ْمِهاَرَدلا ِتَن اك الَو يمر الَو ءادخ رائيدلل الَو مهردلل َرْكْذَي ملَو

 03 2 ه- 0 أ 2 6. 6 5 2 لم

 «ٌراَعِصَو ٌراَبْك اًهيفو أ هياقُحْلا ٍِبْرَض نم ةَيوُرْضَم ُتَلَجُت لب ؛هضزأ يف ٌبَرْضُ

 3 00 - - سل 1 22 در 2
 سانلا ٌريخ نق جراد دز" :َلاَق امك ءاَنْرَو ةراثو اًذَذَع ٌةَراَت اهب َنوُلَماَعَتي اوناكو

 3 هم ه6 ف رالف نق موكل نر ا 2 00
 لب ذدلُف اهونزَو اَذِإ مُهَن أ ٌموُلْعَمَو ءرجالاب دزي ناَرَو كانه ناكو ,(ءاضق مُهنَسْحَأ

 يكب مِهاَرَّدلا َراَدْقم اَهِب َنوُفِرْعَي ٍةَجْنَص نِم مُهَ

 يف اَهْنأِل ؛ةَّدَمْلا ٍلوُصَأْلا يِف ٌريثك يناثلا ٌمْسِقْلا اَذَهَو يالا نوثألا يف دعوت لم رتكأَو ع
 .ها . اَةيئَْج ِباَبْسَأ ىَلَع ٍِتاَدِراَو ماك ُءاَشْنِإ وأ ةُقاَكْظإ َمّنَقَت ام ٍضْعَبِل ٌتاَدِيِيْقَت ٍبِلاَعْلا
 .0707) فلؤملل «يبطاشلل «تاقفاوملا باتك بيذهت

 .ءاورإلا يف ينابلألا هنّشح (؟) .(91/4) ملسمو )١51(« يراخبلا )١(

 .(1585) ملسمو «(1189) يراخبلا 2

 هك يبنلا جرحتي ملو ءمهروص اهيلع عضوُت رافكلا نم بلجُت يتلا مهاردلا نأ مولعملا نمو (5)
 نم ةكئالملا عنتمت الو «بيجلا يف يهو اهب ةالصلا زاوج ىلع لدي اذهف ءاهنم هيباحصأ الو

 :امهدحأ وأ نيلامتحال كلذو ءروص اهيف مهارد اهيف يتلا تيبلا لوخد

 .تارورضلا باب نم اهنأ :لوألا

 موقت ال هذهو ءردصلا عم وأ ءطقف سأرلا ةروص مسرّتف «ةعوطقم نوكت ام اًبلاغ اهنأ :اًيناث
 .اهيف حور 3 يتلاك نوكتف ءاهب ةايحلا



 َّنأب ٌجَتْحاَو ؛ِساَّنلا ٍتاَداَع ىَلِإ هيف ُمَجْرُي َّدمْلاَو َعاَّصلا َّنِإ :ٌلِئاَك َلاَق لَو

 اَلَو ءاّلِئاَق اَذَهِب ْمَلْغَأ ْمَل ْنِكَل .َجاَرَخْلا ُدُْحَأَي َناَك ِهِبَو ٌرَبْكأ َناَك َرَمع َعاَص

 ْنِإَك ءاَعظَم ٍلوُسَرلا َداَرُم اوُمِلَع مُهْنَأِل ؛اَنَلْبَق ُفَلّسلا ُهَلاَق اَم اّلإ َلاَقُي ْنَأ ٌنكْمُي

 ةَلَأْسَم ْتَراَص عْرَّشلاب ِرَّدَقُم َرْيَغ َعاَّصلا َلَعَج نَم َنيِعِباَتلا وأ ةباحصلا وم ناك

5 
00 

 ؛ْمِهِرَتْكَأ َباَرِطْضاَو هيف ِساَنلا َعُراَتَت َتْفَرَع دّقَق ُراَنيّدلاَو ْمَُهْرّدلا اّمَأَو

 ره لوتمرلا قارآ اق قادلم ارث لبو قفزت نيل نلع اوديعي 3 كلغ
 َراعْصلاَو َراَبكلا َمهاَرتلا َعَمح ِهنْوَكِل ؛ِكِلَمْلا ُدبَع اَهَبَرَص يِّلا ٍمِهاَدلا راَدْفِ
 .َقياَو نس اَهََدَعُم َلَعَجَو ءَةَطَسَوممْلاَو

 ُهَباَحْصَأ َبطاَح امل ِلَي َلوُسَرلا ّنِكَل ؛َكِلَذَك َرْمألا نأ ْبَه مهل ُلاَقُيَف
 َّدَحَي ْمَل ْمُتْرَكَذ اَمَك ٍريِداَقَمْلا ُةَفِلَتْحُم ْناَرْوَأ مُهَدْنِعَو ٍراَنيَّدلاَو مَمْرّدلا ٍظْفَلب ُهتْمَأ 3 2 --_ٌ_ 2 2 مأ 00 سه - - 20 00 2

 مَمْرَّدلا َطَْل َقَّلَظَأ لَب ٍ؛ِكِلَمْلا ُدْبَع َلَعَف امك ٍطَسَوْلا ردملاب ةقزالا م

 لا ٍراَدلاَو ٍءاَدرلاَو ٍراَزإْلاَو ؛ليِواَرَّسلاَو ٍصيِمَمْلا َطَْل َقَلظأ اَمَك هِراَنيَدلاَو

 د ُهَْنِع ىّمَسْمْلل ناك ول «َنييوهآلا ٍتاَعوُنْضَم نِ َكِلَذِرْيَغَو ِتْياَوٍةَيَمْلاَ
 ٍراَنيِدَو مَمْرِد ٍراَدْمِم ىَلَع ٍساَّنلا حالِطْصاَف ءريِداَقَمْلا فايا ِهمْلِع َعَم ءهَّدَحَل
 1 . يِداَع ا

 ٍتاَداَع ىلإ ُعِجْرَي ْنَكَلَو ةَكّللا يِف دَح اَهَل َسْيَل اَهْلُك ُظاَملأْلا ِِذَهَك ءِساّنلا
 .اًبِحاَو ُهُعاَبَتا َناَك اّذَح ضل َّدَح دق ٌعْرَّشلا َناك ْنَِف ءٍساّلا

 اًهيِف ُمَجْرُي وأ عْرَّشلاِب ٌةَرَدَمُم َيِه لَه :ِةَيْرِجْلا يِف ُءاَمَقُمْلا فكتخا اَذَهِلَو

 ؟ِةّميَأْلا ٍداَهتْجا ىَلِإ

 حلاصلا فلسلا مهف نع نوجرخي ال .ملعلا لها وم هريغو مالسإلا خيش جهنم وه اذه )١(

 .حلاصلا فلسلا هلقي مل اًلوق نوئدحُي الو ةّنُسلاو باتكلا صوصنل



 ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو ٌقواتف بيرقت 2 يااع
 سما

 للي َيبّنلا ُرْمَأَو َعْرَّشلاِ ةَرَدَقُم ْتَسِنَل اَهّنَأ ٌحيِحَّصلاَو 00 َكَلذَكَو

 «نْيَع يف ٌةيِضَق 606 دانت لد وَأ ا يو ٍذاَعُمِل

 ةَماَِقْلا مْوَي ىَلِإ ُةَيْزجْلا ُهنِم ٌدَحؤُت 1 ركل انا َكِلَذ ُلَعْجَي ْمْل

 ْأَطَحْلا يف اّمأَو ءِنْيَمْصَخْلا ىَضِر ىلإ اًهِِف ُعَجْرُي ٍدْمَعْلا يِفَن 0 3

 َيِه :ُلاَقُي دق لب ؛ْمِهيِضاَرَت ىَلِإ اًهيِف ٌعوُجّرلا ٌنِكْمْي الق عْرّشلا اًئْيَع ْتَبَج

 فالي ُكِلَتْحَت دَقَو «ِةاَكَّرلاَو ٍةاَلَّصلا ٍريِدمَتَك ٍةَمّألِل اًماَع اًريِدْفَت عزاب 5 ٌةَرَدَقَم

 ّنأَو :تاَنآلا ُنْدَت ِهْيَلَعَو ِنْيَْوَمْلا ُبَرْقَأ اَّذَعَو ءاَمِرْدَقَو اًَهِسْنِج يِف ساّنلا ٍلاَوْقَأ

 ٍلْمَأ ىَلَع اَهَّلَعَج اَذَهِلَو ؛لبإلا مُهْلاَوْمَأ تناك ماَ أل" ٌدكام اكلم مَآ دلع يلا

 ٍلْمَأ ىَلَعَو َءاَش ِءاَّشلا ٍلْمَأ ىَلَعَو ءٌدَّضِف ٍةَّضِفْلا ٍلْمَأ ىَلَعَو ءاَبَمُد ٍبَمَّنلا
 [10و ب ما" /1] . وِرْيَغَو باكلا نب دش يب تيقت كلَ «اَباَيث بالا

 ْيِفَنلا ناك : يّهّنلاب َدّيُق اَذِإَو ءَىْهّنلا ُلَواَتَتَ :َقلظَأ اًذِإ «رمألا» ْطْفَل مرتع

 «ٌهَرَمأ آم هَل وصعب الط :ةكيالملا نَع ىَلاَعَت َلاَك اًذِإَق ؛َمّدَقَت ام َريظَن

 َنوُلَعَفيَو : ُهُلْوَق ماو «ةوبتتجا عيش ث نَع مُهاَهَن اذ 2 َكِلَّذ يف لَخد [1 : ميرحتلا]

 01/4 ا هب ذره اع نوعي ال :َليِق دَّقَف 15١ :لحنلا] © َنوُوَمْؤي ام

 َبَجَو ٌصوُصْحَم ا رف اا نامعم َضَراَعَت اَذِإ 15

 [141 7 . ٍظوُفْحَمْلا ُميِدْقت

 ناك اَم يفالْخب ّدَنُس :َبِتاّرلا ُلْعِفْلا نأ اَمَك دنس :ُبِتاَرلا ُكْرَثلا وره

 ّنِم هَدْعَي ٌكَدَحَو عوام ٍدوجو وأ طْرَش ِتاَوَف وأ ءضَنْفُم مدَعِل ُهكَرَت

 عْمَجَك ل للا ىلع ُةَعيِرَّشلا ِتْلَد اَم ام عِناَمْلا َلاَورَو طورشلاَو تاَيَضَتْقَمْلا
 م رس ع رس ١ يس رس

 مّلَعَتَو ءٍدحاَو ماَمِإ ىَلَع حيِواَرَّتلا يِف ف سائلا ْعْمَْجَو :كعشكلا ف 2

 ال تْيَحِب «ِنيّدلا يف 4 هْيَلِ ُجاَتْحُي امم َكِلَذ ِرْيْغَو مْلِعْلِ ِةلََل لا ةءامشأَو ةّييَرَعْل

 «ريثألا نبال «ةياهنلا :رظني .نميلا دالبب رِفاعَم ةليبق ىلإ ةبوسنم ةينمي بايث يه :يرفاعملا )١(
 .(درب) :ةدام



 ب ههو هقفلا لوصأ

0 3 
 وأ ِوطْرَش ِتاَوَمِل لكي ُهَكَرَت اَمَّنِإَو ءوب الإ ُّيِعْرَّشلا ُتاَّبَحَتْسُمْلا وأ ُت

 و ل ل ل

 ُعَِتْمَيَو ةلذلَفَو ٌةَعْدِب ُهّلْعِف َن نأ ْمظَقْلا ُبجَيَق 6 ةباكيشلاو ذكي ءافلشلا هلَكْفَلَو

 ٍةالَص» ِلساَيِق ِلْثِم ّوهَو لوألا عْؤّنلا يِف ة باَيقْلا راج نإو ِهِلَعَم يف ايلا

 اًناَذَأ اَهَن ٌلَعِجُي ْنأ ىِف سْمَحْلا ِتاَوَلَّصلا ىَلَع «فوُسْكْلاَو ٍءاَفْسِتْساِلاَو نْيَديِعْلا

 رباَقَم ص اَهِوْحَنَو ِهِتَرْجُح ِساّيِقَو ءِنْيَدِيِعْلا يِف ةينوارملا ٌضْعَب ُهَلَعَف اَمُك َةَماَقِإَو

 07 ُهبْشُت ىَيْلا ة ُ ٍةَسينأْلا َنِم َكِلَذ وْحَنَو ٍليِبْقَتلاَو 0 يف 4 هللا كنب ىَلَع ِء ءاَِبْنَأْلا

 .[317/6 :ةرقبلا] "0 درا لْثِم عيبا امتإ : اوُناَق مُهْنَأ مُهْنَع هللا ىكَح يذلا ناي

]١77 

 هوم هس نأ روكي : عاَمجإْلا وأ ٌصَّنلاب ٌصوُصْخمْلا ُموُمُعْلا 5451]

 ةطييصتل شلا روكمز ءٍِفِئاَوَلَّملا ٍرِئاَس نِم ِءاَهَمُمْلا ِر رُهْمِج َدْنِع ُهاَنْعَم يِف

 65/11 :يوَقلا ٍساَيِقْلاِبَو عاَمْجِإْلا

000- - 

 ءعْرّشلا يِف ُهَّل َريِثَأَ اَلَو اهل ةَميِقَح ال ٍقوُرُمِب ملكتي ٍساّنلا َنِم ٌريبك مثه39]

 1 . لضألا يف ُهريِثأَت ُعتمُي وأ
 َكِلَذ ُنوُكَي اَلَو َعْرَمْلاَو لضألا َنِئَب هب ل

 نهد نقد اه مقنع ُنوُكَي دق لب ؛اَمُهَنْيَب اكَرَتْشُم ٌفْصَوْلا

 نقْيَلَو «ِنْيَتَروُصلا ىدخِإب ُهَضاَقِيْلا يِعّذَي ٍفْضَوِب ُقرَقُي دق ا

 يف ىَنْعَمِل ْيَفّنلا : ْمهِلْوَفَك ؛ىَرخألا َنْيَبو اَهَنْيَ ُكَرَتْشُم َرُه لب ؛اًهب اًّضَتْحُم َوُه
 .هِلْضَأ َنوُد ِهِفْضَو يِف ىَنْعَمِل َكاَّذ وأ «رْيَغ يف ىَنْعَمِل َكِلْذَو هْنَع َيِهْنَمْلا

 ]585/159 -19١[

 ٍدوُجَو نِم َكِلَذ ُهِبْشُي اَمَو «ييامي يحلرلا مكنلا نينت ينا لصف ةكهتغا]

 نِإَو َعاَرْنلا :ٌلوُقَتَ ِنْيَلِعاَف نِم ٍدِحاَوْلا ٍلْعِفْلا ٍدوُجْوَو ِنْيَرِداَق َنْيَب ٍدِحاَو رّدَقُم
2 



 او مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيوقت 2
 7 يك حو د حت حب ححت تصل 81 0

 مكحلا َليِلْعَت ُرّوَجُي ْمِهِرْيَغَو اًئباَحْصَأ نِم ِءاَهَقُقْلا ُرَتْكَأَف َكِلَذ يِف اًروُهْشَم َناَك
 ّّ هه عموم دوو ع ندكأ 9 هع كل مرت

 .كِلذ عْنمَي نيملكتملاو ءاهقفلا َنِم ريثكو «ٍنيتلعب

 عاربي َسْيَلَو ِةَراَبِعْلا يِف ِعاَرَِو ؛ ٌيِعْوَنَت عاج ىلإ ُدوُعَي َكِلَذ يِف َعاَرْنلاَ
 [ 0/1 .ِةَلِعْلا صيِصْخَت يف ُعاَرْلا َكِلَّذ ٌريظَنَو « ِضُفاَنَت

 َطْقَللا َّنِإَف ؛ٌَماَع ىَنْعَم ِهِبْلَقِب َموُقَي ْنَأ دب ال ٌماَعْلا ِظْمّللاِب ُمّلَكَتْمْلا 5هد]

 . ىَنْعَم نِم هَل دب ال

 ُهَللَو  َداَرَأ اَمَق :يِناَعَمْلا َنوُد ِظاَمْلَأْلا ٍضِراَرَع نِم ُموُمْعْلا :َلاَق نَمَو
 هَلْوَق َّنأ ىَلَع ءرطَمْلاَو ٍءاَطَعْلاَك ؛نْمَّذلا نَع َةَجِراَخْلا َيِناَعَمْلا الإ  مّلغأ ىعكيي 6# 0 < 50 ا 2 2 2100 16

 . حوجرَم

 او ؛ ِضراَعُمل ٍداَحآلا َكْلَي ٍضْعَب نَع ُتَْلَحَتَي َمُكُحْلا َكِلك َّنِإ ّمُث
 ىَهْنَي َدَقَك ؟اًوُدَع وأ اًرِفاَك َناَك ْنِإَف :ُهَل لق اَذِإَ ءاّمَمْرِد ٍريِقَق ّلُكِل طغأ :َلوُقَي

 [امق - 88/] . ءاطغإلا ِنَع

 ذإ ةَّرْصْنلا ٍراَدَو ٍةَرْجِهْلا ٍراَدَو ةّنّسلا ٍراَد  ِةّيوُبلا ٍةَئيِدَمْلا ٍلْهَأ ُْبَمْذَم 254:]

 َنوُرِجاَهُمْلا َرَجاَه اَهْيَلإَو ُهَعِئاَرَشَو مالْسإْلا َن َنْئَس ِْنِلَع دمحم ِهِلوُسَرِل هللا َّنَس اًهيِف

 5 ْمِهِلْبَق نم َناَميِإْلاَو داذلا :اودوَتَت َنيِذّلا ةاضنألا ناك اَهِبَو ِهِلَوُسَرَو للا ىلإ

 ٍنِئاَدَمْلا ٍلْمأ ٍبِهاَذَم حَصأ ْمِهِيِعِباَتَو َنيِعِباَتلاَو ٍةَباَحَّصلا ٍنَمَز يِف مُهُيَمّذَم

 . عوُرُمْلاَو 7 يف ؛اًبْرَعَو اَهْرَش ةّيِماَلْسِإْلا

 اًهيِف َلاَق يتلا ةلفتملا و العلا َنوُرَقْلا راَصْعأ نِح ٌةَئاَلَّثلا راَصعَأْلا ِهِذَعَو

 2 ُنوُكَي ّمُن ْمُهَنوُلَي َنيِذَلا مْ ف مُهَنوُلَي 0 د يِنْرَق ْمُكَرْيَخ َّنإ» :لكي يبن

 علم مهر

 اَلَو َنوُرِذْنُيَو َنوئَمَنْؤُي اَلَو َنوُنوُخَيَو َنوُدَهْشَتْسُي اَلَو َنوُدَهْشَي ٌمْوَق مهدعب

 . "!(ُنَمَّسلا مهيف ةكلتيو + قوفوي

 .(7؟ه9ه) ملسم هاور قوز
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 دعست نمل ٌمَدلا َن نأ ٌحيِجضلا .ءاوُدَهْشَتْسُي ْنَأ َلْبَق َنوُدَهْشَي» :ُهّلْوَ

 ىّنَح ءُبِذَكْلا ْمهيِف وُسْنَي ّمن» :ِثيِدَحْلا ِظاَمْلأ ٍضْعَب يِف ءاَج اَمُك ءٍِلِاَبْلاب
 هِذَعَو ِءِْذنلابِءاََوْلا ِكَْبَو ِةئاَيِحْلاب َكِلَك َنَرَ اَدَهِلَو ؛كدَهْسَتْسُي اَلَو ُلْجَّلا َدَهْشَي
 . قِفاَنُمْلا ٌهَيآ َيِح ُهنالَتلا ُلاَصْحْلا

 ناك َمَّلَسَو ِهْيَلَع ىَلاَعَت هل هللا لهنا لوو اَهْيَلَع ىَنْنَأ يتلا ِنوُرُقْلا يْفَو

 .ِنِئاَدَمْلا لْهَأ ٍبِماَذَم ٌحَصْأ ٍةَيِدَمْلا لْهَأ ُْبَمْذَم

 نم يدم لغأ عام 1 ياس ول

 .اًهَدْعَب | اًميِف اَلَو و راَصغألا َكْلَي يف ال يَا دي د يا ا ٍنْئاَدَمْلا

 َكِلّذ َدْعَب 57 َقَلَصَمُمْلا راَصغألا َكْلَي يف ْمِهِعاَمْجِإ يِف َوُه 3 كلو

 َّنِم اَهِرْيَغ يِف ٍذِئَئيِح َناَك ذإ | ؛ةَجُحب َسْيَل اَهِلْمَأ َعاَمْجِإ َّنأ ا

 ٌةَرِهاَط ٌةَعْدِ َّيوْبتلا َِئيِدَمْلاِب اَهيِف نُكَي ْمَلَ ُةَلَّضَمُمْلا ُهنالَثلا ٌراَصْعَأْلا 00

 .ٍراَصْمأْلا ٍرِئاَس نِم ّجَرَخ اَمُك هَل ٍنيّدلا ٍلوُصَأ يف ٌةَعْدِب اَهّْنِم َجَرَت 0 ديل

 ٌلْمَأ مُهَد ءِكِلاَم ٍباَحْصُأ ٍنَمَز ىلإ اًرِهاَط اهب ُناَميِإْلاَو ملل 0

 ءايِر رْوَكلاَك ِهِتَقَبَط ط ِلْمَأَو ِكِلاَم نَع ُنْرَقْلا َكِنْذ َذَحَأ ُتْيَح ؛ ا ِنْرَمْلا

 : نايعسو هةَعْلَس نب ِداَّمَحَو ءِدْيَز ِنْب ٍداَّمََحَو ٍدْعَس ِنْب ِثيَللاَو :يِعاَرْوَأْلاَو

 . ْمهِلاَْمَأَو ةّييُع
 َنِم اوُكَرْدَأ نّمَع وذا َكِيَلَوُأَو «َنيِعِباَتلا َّنِم فِئاَوَط نَع اوذخ أ ِءاَلُؤَعَو

 .راّصغألا َكْلَي ين ٍةَيِدَمْلا لْهَأ َعاَمْجِإ يف ُماَلَكْلاَو

 0 هر قَئيِدَمْلا ِلْمَأ عا اَمجإ م

 لإ ف لوف ل 4 عز 0 3 لوف وه اع نيو ةنييلشتلا
 هرع ضب ا هع
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 : َبِياَرَم عَبْرَأ ىَلَع ِةَئيِدَمْلا له َعاَمْجِإ نأ َكِلَذَو | نأ ف
 ؛ مَّلَسَو ِهْيَلَع ىَلاَعَت هللا ىَّلَص َيِنلا ٍنَع ٍلْقَّتلا ىَرْجم يِرْجَي اَم : ىلوألا

 اَذَهَق :ٍِساَبْحَأْلاَو ِتاَواَرْضَحْلا ٍةَكَدَص ِكْرَتَكَو ٌدُمْلاَو عاَّضلا ٍراَدْفِعِل ْمِهِلْفَن ُلْئِم

 .ِءاَمَلْعْلا ٍقاَمثاِب ٌةيَُح َوُه اّمِم
 اَذَهَف «نافع ِنْب َناَمْثْع ٍلَكْفَم َلْبَق ِةن ةئيِدَمْلاِب ُميِدْلا لدا : ٌةَيِناَثلا ٌةَبتْرَمْلا

 ِبَمَْذَم ٌرِهاَظ اَذَكَو .ٌيِعِفاَّشلا ِنَع صضوصْنَمْلا وه َّوُهَو «ُكِلاَم ِبَمْذَم يف م

 لُك :دّمْحُأ َلاَقَو ءاَهُعاَبْتا ُبجَي بح َوُهَف َنوُدِشاَرلا ُءاَمَلُحْلا ُهَنَس

 ُيِلَع ُةَعِبَب َكِلَذَكَو «َِئيِدَمْلاِب تناك َناَمْفْعَو َرَمْعَو رْكَب يبأ َةَعْيب ,نأ ُموُلْعَمَو

 .ٌةعِبي ِةئيَِمْلاب دعي مَ كل بن جرح مث «ِتيِدَمْلاِب تناك
 86 يلا ٍنَع ةَيِراَس ِنْب ضابرعلا ِثي لح حيح هلا قيرعلا ين تن ذو

 3 (يِدْعَب نم َنيِيدْهَمْلا َنيِلشاَل ءََلُشْلا عب ِةَنَسَو ىَتنَس يتلسب يتنسي ْمُكُيَلَع١ :َلاَق ُهّنَأ

 لهج ِنْيَساَيِقَو ِنْيَئيِدَحَك ؛ٍناَكيِلَ ٍةَلَأْسَمْلا يِف َضَراَعَت اذ :ُةَقِلاَثلا ٌةَبَتْرَمْلا

 ْ :غل: هيك قييتلا رنا ب لع
 َئيِدَمْلا لْهَأ ٍلَمَعِب ُحَجَرُي َُّنَأ َيِعِفاَّنلاَو ِكِلاَم ُبَمْذَمَن -أ

 0 ا

 .ِناَهْجَو دّمْحَأ ٍباَحْصَأِلَو

 لو

 ده 4

 ٍلاَوُق ذل حيجّْتلا يِف ِكِلاَم َبَمْذَم ُقِفاَوُث ِةِئأْلا ٍروُهْمُج ا

 ُّبِحَي ٌةيِعْرَش ٌةَّبَُح َوُه لَه اَذَهَف ٍَئيِدَمْلاب ُرُخَأَتُمْلا ُلَمَعْلا :ٌةَعِباَرلا ٌةَبَْرَمْلا

 ل( 0 دواد وبأو ةفردافف) يذمرتلاو ةعقس) هجام نباو كالا ؟) دمحأ مامإلا هاور قف

 .(086) ىوتفلا ةفص يف ينابلألاو يذمرتلا هحّحصو



 عقم حس | هقفلا لوصأ

 0 ا ههك86م يا ها 20 3 3 عم هو 00
 ئعفاشلا ٌبَهْذَم اذَه ؛«ةيعرش ةّجحب سيل هنأ ا ةمئأ هيلع ىِذلاف

 00 . 0 8# موعد

 00 مضض را

 . مهد َدْيِع ِهْيَلَع َعَمْجْمْلا لضألا ُرُكْنَي ركذُي امن

 ا عيمج ىلع ثوب هع رات عقلا أ هوت كات اك ل
 ءِناَكْمإلا َّدَع َكِلَّذِب َساَّنلا َمِزْلُي ْنأ ِهْيَلَع َبَجَوَل :ّصوُصُلا ْتَفَلاَخ نِإَو اَهُعاَبنا
 اًهيِف َضْراَعَت ال يلا ٍةئباَّنلا ٍةَّسلاَو ِثيِدَحْلا َعاَبتا مُهَمِزْلُي ْنَأ وْيَلَع ٌبِحَي امك

 . عاَمْجإْابَو
 نم مَا ِِلْعَوُم ىَلَع َنماثلا ٌلِمْحَي نأ ُريَع وأ ُديِشرلا يَلَع َصضَرَع دقو

 يف اوُقرَقَت َعّلَسَو ِهْيَلَع ىَ ناقتي للا لص للا لوسَو تاكا نإ ةلاقو كلذ

 .َلاَق اَمَك وأ ءيِدَلَب لْمُأ َمْلِع تْعَمَج اَمّنِإَو ءِراَصْمَأْل
1 

 1 - اك 5 هيا ِنْدَمْلا ها ص .: ١ ٍةَنيَمْلا ا 2 م م 2 07 مط ل ا 5 4 .َء 3 59 2 2 هع

 نود َيِهَف ٍماّشلا ٍلْهَأ ثيِداَحَأ 57 :ةَرْصَب لا ذآ ٌتيِداَحَأ م 8 هَئيوَمْلا ٍلْهَأ

 ِنَمَّز يِفَك «مِهيِف ُهْنِم َرثكأ ِدَلَب لْهَأ يِف ُبِذَكْلا ٍنْكَي ْمَلَك ِةَثوُكْلا َلْهَأ اًمأَو
 مُهْنِإَف ؛ةَعيّشلا اَمّيِس ال ءبِذَكْلاب َنوُقوُرْعَم مُهْنِم َنوُريثَك ٌقْلَخ اهب َناَك َنيِعِباَتلا
 . مْلِعْلا ٍلُهَأ ِقاَمَثاب اًيِذَك ٍفْئاَولطلا ُرَثْكَأ

 ىَأ

 ٍزاَجِحْلا ٍءاَمَّلُع نِم ِهِباَحْصْأَو ِكِلاَم ٍرْصَع َدْعَب نُكَي ْمّلَك ٍزاَجِحْلا ٌلاَوْحَأ ام

 .ٍتَِْمْلاَ ٍقاَرِعْلاَو ِقِرْغَمْلا ِءاَمَلُع ىَلَع ْلَّضَقُي نَم
 يف مداح الو ةتلاحُم كلام ىلع َركنأ نم يسأل نم نأ ركنا

 ريِدْقت ٍةَلَأْسَم يِف ُهَل َلاَق ُهّنأ يدرداردلا يزعل ع نع كَ مك «ياتملا صنت

 لْمَأ ٍلْوَق ىَلِإ اًهيِف تْرِص :ْيأ ؟هللا ٍدْبَع اَبَأ اي َتْقّرَعت :ِةَقِرَّسلا ٍباَصِنِي ِرْهَمْلا
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 ةكهتشا م

 ةَفيِدَح يبأ َدْنِع َباَصُنلا َّنكَل ءَةَقِرَّسلا ٍباَصِني ٍرْهَمْلا َّلَكأ َنوُرَدَقُي َنيِذَّلا ٍقاَرِعْلا 0 222 < وف

 ُةَناَلَث مُهَدْنِع ُباَصْنلاَق دكا ُيِعِفاَّملاَو كلام اكو ءَمِهاَرَك ٌةَرَشَع ِهباَحْصْأَو

 .ُحاَحَّصلا ٌتيِداَحَأْلا َكِلَّذِب تءاج اَمُك ءراَتيِد ُعُبُر وأ ءَمِهاَرَك

 نفع ىلع لدن ةياكحتلا | ِِذَه لِْم نإ :اَلوَأ :ُلاَقُيَ

 ”وُهْشَ 0 0 ْنَأ ٍلْجَّرلِل َنوُمَرْكَي اوُناَك مُهْنِإَو ِةَئِدَمْلا ٍلْمَأ َدْنع
 .َكِلَذِب َّلُجّرلا َنوُبيِعَي ءُمُهَدْنِع

 ُهاَوَر يذلا يحل 5 ًِاَُم َعُقَّرلا ِكِلاَم نت اْوَوَر ٍةَيِدَمْلا ُلْهْأَو

 ُموُلْعَمَو «ىَّلوُأْلا ِةياَورلاب اوُناَق َنيِذَّلا ْمَه َنييِرْصَبْلا َنِم ُهَوْحَنَو ٍمِياَقلا نبا نك
 ءِقاَرِعْلا ُلْمَأ اَهَعَّرَق يتلا ِتاَرْقْلا ِنْب ٍدَسَأ ٌلِئاَسَم اًهّلْصَأ عِساَقْلا نبا َةَنَوَدُم ّنأ
 ىَلَع ٍساّيِقْلاِب ٌةَراَتَو ءِكِلاَم نع ِلْقَنلاِب ُهَباَجَأَك مِساَقْلا ّنْبا دس اهْنَع َلاَس م
 ّنِم ةَفِئاَط ِمِساَقْلا ِنْبا مالك يف ُعَمَي اَذَهِلَق .نونحس ةَياَوِر يف اًهْلْصَأ مث "

 .َِئيِدَمْلا ِلْمَأ ٍلوُصَأ نِم َكِلَذ نكي ْمَل نِإَو ٍقارِعْلا ٍلْهَأ ٍلاَوفَأ ىَلِإ ِلْيمْلا

 ل ا و لا

 َنوُمِلاَحُي ام اًريِثَك مُهْنِإف ؛ِةَقَوُكْلا لمَ ِبَهَّذَم نم ٍريِيَك ٍفالْخِب ءاَهَقِفاَوُي ل

 .ٌكِلَذ اوُدَّمَعَتَي ْمَل نِإَو 0

 هع -

 ِكِلاَم َلوُصُأ َدَجَو ٍةَعِيِرَّتلا َدِعِاَوَقَو مالسإلا َلْوُضأ َرّبَتَت نم و
 .ٍدِعاَوَقْلاَو ٍلوُصألا ّحَصُأ ِةَيِدَمْلا

 و

 ِتِهاَذَم ىَلَع ٍةَلْمْجْلا يِف ٌةَحِجاَر ةيوبَنلا ةكيدعْلا ٍلْهَأ ٍبِاَذَم َةَلْمَج ّنِكَل

 | :اًهْنِم ءَةَعِماَج َدَعاَوَقِ همي َكِلَدَر ِقِرْشَمْلاَو ٍبرْغَمْلا ِلُه



 0 نا هقفلا لوصأ

 0 ّنِم ُهَنِإَف ِاَيِمْلا يِف ٍتاَساَجّنلاِب ُةََلَعَتْمْلا ماَرَحْلاَو ٍلاّلَحْلا ُةَدِعاَق ِِ 5 عر
 ما صا

 ا َتْئاَبَحْلا اَنْيَلَع َمّرَحَو ِتاَبيطلا اَنَل لأ ىَلاَعَت هللا َن

 .ريِزْنْخْلا مخ و ا يس ا
-”- 

| 

 دوسيملاَو اييلاَك مرَحُم ٍدْقعب وأ ءامْلظ ِذوُحْأَمْلاَك ؛ِهبْسَكِل ُهُتبُخ اَمَو - ب
 املك نييلو ةةلكأ َمْرَح ٍتاَساَجّنلاَك ُهُيَسَباَلُم َمُرَح ام َّلُكَف لوألا كَ

 ٍمِعاطَمْلا َن قه ءايشأ انيلَع مرح دق ُهَللاَو ٍموُمْسِلاَك ُهُيَسْباَلُم ٌتَمْرَح ُهُلُكَأ َمْرَح

 .ِسباَلَمْلا ّن ّنِم ءاَيْشَأ ْمّرَحَو ٍبِراَّشَمْلاَو

 َنيّيِفوُكْلا ٍبَمْذَم نِم ُدَضَأ ِةَ ركل قوس ردا تنباع

 لك ذَِ ركشف ّلُك َنوُرَحُي ْثيِدَحْلا َءاَهَقُقَو ٍراَصْمأْلا َرْئاَسَو ِةَئيِدَمْلا َلْهَأ َّنإَ

 َرْمَح ال َنوُيِفوُحْلاَو .ٌماَرَح ُهُليِلَقَف ُهُريِثَك ٌركشأ اَم َّنِإَو :مارعو رتخ ركشت

 لل را ءِبَنِعْلا ٍريِصَع نم ٌدَئْشا ام اَم الإ م

 لح خبط ىنذَأ حط ْنِإق اتيت اًركْسَم َناَك اذِ 0 ِبيِبّزلاَو ِرْمَّتلا لين لح

 اهتم كسلا ةوثاكب نعل :تزكتا هزم لع لحن لبنا ُدِئاَسَو رك نإ

 ميرخت ّعَم مهن ؛ِةئيِدَمْلا لْهَأ نِم اَهِِف ُدَّسَأ ٍةَقوُكْلا ُلْهَأَك ٌةَمِعظَألا اّمأَ

 ىَّنَح مْحّللا ٍميِرْحَتَو ءِرْيظلا َنِم ٍبَلْخِم يِذ ُلُكَو «َعاَبسلا َنِم ٍباَن يِذ َلُك

 محي ٌكِلاَمَو ءِنْيَلْوَمْل ٍدحأ يف مُهَدْنِع م رحت ُلْيَخْلاَو 00 ّبَضلا َنوُمرَحُي

 نود اًميِرْحَت م ِباَيْأْلا ُتاَوَلَق ءنَآْرَقْلا يِف َءاَج ام اًمِزاَج اًميِرْحَت

 ٌريطلاَو ِِلاَخَمْلا ِتاَوَّذ ةَهاَرَك ُهْنَع َيِوُرَو ءِروُهْشَمْلا يف 0 ْنَأ اّمِإَو ءَكِلَذ

 ُلْيَكْلاَو تناقش ىلع ْميِرْحَّتلا َناَك نإو ُةَهرْكَي الَو اًئيَش اهنم مرحي ال

 .اًضِنأ ُميِرْحّتلاَو ةحاَبِإلا ِتَيِوُرَو ءاَهُمَرْكي

0 

 ُعَبْنأ ِةئيِدَمْلا لهآ 0 اًَذَه يِف ًةَحِيِحَّصلا َتيِداَحَأْلا َرّبَدَت نَّمَو

 َنِ َمَلَسَو يَ اَعَت اَعَت هللا ىَّلَص َيِبَنلا نَع هيف َتَبَن دق ٍةَبرْشأْلا َباَب َّنِإَف ِدَئُسلِل
2 

 ْنَِو ُهّنإَ 0 اًمَأَو .ِتاَرِتاَوَمْلا ْعَلْبَأ نِم اَهّنَأ اَهَمِلَع نَم ُمّلْعَي ام ِثيِداَحَأْل



 2 مالسإلا خيش لئاسوو قواتف بيرقت 7” |

 .فالخ َكِلُذ يِفَق . ميِرْحّنلا يف ةَحيِحَص ٌتيِداَحَأ تلات اَكِلاَم ام َّنِإ :َليِق
 م

 ٍةَبرْشأْلا ِثيِداَحَأ ىلإ ِةبْسّنلاب اًدج َةليِلَق َتيِداَحأْلا وِذَه نإ مْ

 3 5 مارا ٍلاَكَحْلا طاكيلا َةَلَأْسَم ٍلِئاَسَمْلا مط نِم َّنِإ ّمُث

 ةامنوأ هام لك نومتكي ةكوكلا زها ءاَعْئاَمْلا رياَسَو ِءاَمْلاِ 0
- 

 . اًريِثَك وأ ناك اًليِلَق ٌةَساَجَن هيِف ُتَعَقَو

 َرْيغَت اَذإ اّلإ ْمُهَدْنِع ُءاَمْلا ُسْجْني الق ءَكِلَد ِسْكَعب ٍةَئيِدَمْل 3

 يذلا ا . قاب ِءاَمْلا َمْسا َّنِإَ ةَنُسلاَو ٍباَتكْلاِب ُهَبْشَأ اَذَه نأ مول و

 هرْيَغَو "”ةعاضب ركب يِف لكي هللا ٍلوُسَر ُةَنُس ْتّلَد دَكَو .قاَب عوُفُوْلا بق 5

 عاَتلا لحم يف حيِرَصي َسْيَأ ٌثيِدَح الإ كلذ راعي مَ ُسْجَنَتي ال ُهَّنأ ىلع

 َلْوَبْلا ٌصْخَي دق ُهّنِإَ ؛ ِمِئاَّدلا ِءاَمْلا يِف ِلْوَبْلا ِنَع ء يْهّنلا تيد وهو ةةيف

 ريل

 .ُلْوَبْلا هَل يرجي ْنَأ َنوُد هيف ماه

 َّنأِل ُهْنَع ىَهْنُي دق لب ؛ٌَسيِجْنَنلا ُمِزَْكْسَي ال ِلْوَبْلا ِنَع ْيْهَنلا :ُلاَقُيدََو

 .َرْثَك اَذإ سيِحْنَتلا ىلإ يِضْقِ همي كِل
 ءاَدلا ٍءاَمْلا يِف ٍلْوَبْلا ِنَع هلا َّنَأ َنيِمِلْسُمْلا َنْيَ / عزا ال هلأ كك دق - 58

04 

 هنإ :ُهَل ُلاَقُي َوُهَو هيك ىلا َلوُسَر ُتْعِمس :َلاَق ٍيِرْذحْلا ٍديِعَس يبأ نع «دواد وبأ هاور ا )00

 َلاَقَق ؟ِساّنلا ُرِذَعَو ضياَحَمْلاَو «بالكلا موُحُل ايف ىَقلي لي َيِعَد ءةَعاَضُب ٍرثي نم كَل ىَقَتْسُي ةَئسي

 .12 يش هسْحتُي ُهُسْحَتُي اَل ٌروُهَط َهاَمْلا َّنِإ» :ِيك للا ُلوُس

 ُرْتكأ :َلاَق ؟اَهِقْمَم نَع َةَعاَضُب رب , ميك كلأَس :؛ :َلاَ هوس نإ ةيثق تليسد 0
 ةَرْوَعْلا َنوُد :َلاَق ءصَقَت اًذِإَف :ُتْلُق ءِوَناَعْلا ىَلِإ ُءاَمْلا اَهِبِف ْنوُكَي

 «عْرْدَأ ُهَنِس اَهُضْرَع اَذِإَف ُهْتْعَرد َّمُث ءاَْيَلَع ُهَتْدَدَم يِئاَدِرب ًةَعاَضُ َرْثِب اَنأ ترث :ٌدُواَد وُبَأ َلاَق
 3, :لاَك ؟ويلَع تناك امَع اا ريغ لع هت ينشأ اتنلا تاب يل عت يذلا ُتْنَأَسَو

 .هِنّْللا َرْيكَتُم ءاَم اًهيِف ُتْيأَرَو

0 
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 قم“ ا هقفلا 0
 ةضنقا صصص ا ا اا ا ي هففلالوضا

 ُعناَصَمْلا َكِلَذَكَو «عاَمْجِإْلاَو ٌصّئلاب ىَنَْتْسُم مْدَْسُم ٍرْحَبْلا ٌءاَم لب ؛اّيمْلا َعيِج ْمُعي ال

 ال ٍرَحآلا ٍِفَرلَعلا 4 كوَحَتِ اًهْيَفَّرَط ُدَحَأ ُكَّرَحَتَي اَلَو اًهُحْرَن ٌنِكْمُْي ال يتلا ٌراَبِكْلا

 . ٍقاَمَتاِلاِب ب

 ٍلاَمجمِإْلا اَذَه يِف ٌتيِدَح ُهُضِراَعُي ال ُحيِرَّصلا ٌحيِحَّصلا ٌتيدَحْلاَو

 . ''ياَمِهحاِلاَو
 اًمْلُظ ٍذوُحْأَمْلاَك ؛ِهبْسَكِل ُمّرَحُمْلا َوُهَو ٍتاَمَّرَحُمْلا َنِم يِناَنلا ٌعْوّنلا امو

 ِرِسْيَمْلاَو اًبَرلاب ٍذوُُأَمْلاَكَو هِرْهَمْلاَو ٍةَناَبْخْلاَو ِةَقِرَّسلا َنِم ٍبْصَمْلا ل 17

 ٍريِزْنْخْلاَو ؛مدلاَو ِرْمَحْلا ِنَمَثَك ؛مّرَحُم ِعْفَن وأ ٍنْيَع نَع اًضَوِع ةوخ بلاك

 يي ِةَئيِدَمْلا لْهَأ ُبَمْذَمَ :َكِلَذ ٍاَْمَأَو «نِماَكْلا ِناَوْلُحَو ٌيِفَبْلا ِرْهَمَو ماَنْصَأْلاَو
 م

7 

 ميِرْحَت نم ّدَشَأ َمْلظلا مِزْلَعْسَي اَمَو مْلظلا مي يِرْحَت َّنِإَف ءِبِاَذَمْلا ٍلَدْغَأ نم َكِلَد

 . لوألا علا

 ُميِرْحَتَو هَل ٍلباَمُم الب لضم ُدخأ ُهّنإَف «ملظلِل ٌنُمَصَُم ُهّنأِل اَّرلا َمّرُحَو
 ضن دا دك نياوملا نأ املا و يلا ربشتلا يرغت ني ذأ اهلا
 دقو ءُهَل لّصْحَي ال دَكَو ّلْضَف ُهَل لْصْحَي دقق اتسلاو ا نب اننعل

 .سكعْلاب نكي دَقَو ءاَّذَه اَذَه ُرْمُقَي

 اَمَك ءُمِهَتَداَعَو ٍساّنلا ِفْرُع ىَلِإ دوُقْعْلا يِف َِجْرَمْلا اوُنَعَج ِةَئيِدَمْلا ُلْهَأو
 دبه َرُيَك ديم ودع امو «ٌةَراَجِإ َوُهَف َةَراَجِإ ُهوُدَع امو «ْعِبِب َوَهَف م اَعْيَب ُسماَنَلا ع

 .ُلَدْعَأَو ِةَنُِسلاَو باتكلاب ُهَبْشَأ اَّذَهَو

 دَّمَف *

 :َءاَمْسَأْلا َنِإَق

 .ِرَمَمْلاَو سدكلا لاو 0

 . ٌجَحْلاَو ٍةاَلّصلاَك ِعْرَّشلا يف هل ام اَهْنِمَو - ب

 .هعورفو نيدلا لوصأ عيمج + يف اهباحصتسا بجي «ةريبك ةميظع ٌةدعاق اذهو قد



 1 مالسإلا خيش لئاسرو 8قواتف بيرقت عا

 ىلإ ٌعِجْرَي لب ؛عْرَشلا يِف الَو ٍةَعَللا يِف ال َدَح هل َسْيل ام اَهْنِمَو - ج

 : ضب اك ِفّرَعْلا

4 
 ٌعراشلا اَهَّدْحَي ْمَل باَبْلا اَذَه ين ٍةَبِهْلاَو ٍةَراَجِإْلاَو عيَبْلا مشا نأ ُموُلْعَمَو

 ودا ْمِهِفْرُعَو ٍساّنلا ٍتاَداَع بسحب َكِلذ عت ل ةَعَللا يف ّدَح اَهَّل اََو

 :ةراجإ وهف راج[ هود ايو هه ورق هيف ةودَع اَمَو ٌّعْيَب َوُهَف اع

 نم تغب ْنِإ» :َلاَقَو حِئاَوَجْلا عْضَوب ل «حيِحَّصلا» يِف َتَبْن دَقَو

 ُدْحَأَي م بقيم كيخأ ٍلَم نم دمت نأ كل لَ لَك ةحِياَج اهناَست رمت كيعأ
 , 20 ٌقَح ِرْيَغِ هيخأ ّلاَم ْمُكَدَحَ

 نِم ٍلْدَعْلاَو ِةَنّسلاِب ُهَبْشَأ ٍباَبْلا اَذَه يِي ٍةَئيِدَمْلا ٍلْمَأَو ِكِلاَم ُبَمْذَمَو

 . ْمِهِرْيَغَو ِةَكوُكْلا ٍلْهَأ نم مُهَقَلاَخ نَم ِبَهْذَم

 :دْقَعْلا ُبَجوُم :ُهَل ُلاَقُي ءُهَبِقَع َضْبَقْلا ٌبِجحوُم ُدْقَعْلا : ٍلِئاَقْلا َلْوَق َّنِإَ

 .ِدِقاَعْلا ٍدْضَق نم وأ - ب

 ءاَقَّلظُم ِدْقَعْلا َبَجوُم ُبِحوُي اَذَه نأ يِضَتَْي ام هيالك يف سبل ٌعاَشلاَ

 انو : هْيَلَع َدْقَعْلا ِناَدِقْعَيَو هب اًيضاَرَت اَم تحت اَمُهَف ِناَدِقاَعَتُمْلا

 ُهَبَمَع اًضَياَقَكَي نأ نلق ِناَدَقْعَي ٌةَراَتَق أ

 َقَلظُمْلا َدْقَعْلا َّنِإَ را يلااقف للفلا عاج نإ دا رااعم سهو رقا تن

 . َلوُلُحْلا يِضَنْقَي

 ناَيعَأْلا َكِلَّذَكَم ٠ منش لعاكا يف ذ اَمُهَل َناَك اَذِإ هَليِجَأت اَمُهَلَو - ج

 هَرَمُت ردت يذلا رخل ِهِرْيْغ وأ عِئاَبلِل ٌةعَمْتَم ٌةَعْفْنَم اًهيِف ٌةَعيِبَمْلا ُنْيَعْلا ِتَناَك اَدإَ

 2 نكي ْمَل َةّدُم اَهَعْفَ ُعِئاَبْلا ىَنْثَتْسا يقل ِنْيَعْلاَكَو َرُجَوُمْلا ِنْيَعْلاَكَو ءٌرِهاَط

 .(١هم8) ملسم قفز



 َعيِبي ْنَأ ُهَل َناَك اذ ُهْكِلْمَي ْمَل اَمَو ءُهَل َسْيَل اَم يِرَتْشُمْلا "ضبُفَي ْنَأ ِدْقَعْلا اَذَه

 . اًهِتَعَفْنَم َنوُد اًهَعيِي ْنأ ُهَل َناَك : ٍضْعَب َنوُد ِنْيَعْلا ضعت

 ال + لاخي اهضبقي ال : لبق وأ قّيعلا ققبفي ئرتشتلا نإ + ليف ةاَوَس مل

 1 ٍ؛ِنْهّرلا يف َوُه اَمُك دْفَعْلا ماَمَت نم َوُه َسْيَل بلا يِف َضْبَقْلا َنِإف ٍ؛َكِلَد ٌّرْضَي

 نإَو «ٍعاَرن الي هل عيبملا همت َنوُكيَو ءاَعباَت ىرتْشُمْلِل ٍضْقْلا َلبق ْلْصْحَي كلما

 .ٍفَّرَصّتلا ٍزاَوج يِف اّمِإَو ِناَمَّضلا يف امِإ ٍضْبمْلا ّرث 6 َّنكَلَو «عِئاَبْلا دي يِف ناك

 َعِقاَنَم َّنَأ ىَلَع َنوُقِفَتُم مُهّنِإَف ؛ َطِلَغ دَقَق هن ناقل انبات ترصتلا لكم نمر

 ءِرْجَوُمْلا ٍناَمَض نِم تَناَك اَِئاَِتْسا ّنِم ِرجَأَتْسُمْلا ٍنْكَمَت َلْبَك تفلت اذ 00

 َرتكأب اًهِراَجيِإ يِف اوُعَراََت اَمّنِإَو ءةَرْجَأْلا لْئوِب اَهَرْجَوُي ْنَأ ٍرِجْأَتْسْمْلِل اَذَه َعَمَو

 اَهّنَأِل ؛َكِلَذ ُراَوَج ُحِحّصلاَو ُنَمْضُي ال اَميِف اًحْبِر َكِلّذ َنوُكَي د نجلا

 نم تناك ِءاَميِقْسالا َنِم هيكَمَت َعَم تفل اد اَّنِإَف رج م

 ا و 0

 اَنْبَت اَنُك :َلاَق ُهَّنأ َرَمْع ل
 .اًئِلاَحِر ىَلِإ ُهَلُقََن ىَّتَح ُهَعيَن ْنَأ ىَهَنَق لي هللا ٍلوُسَر ٍدْهَع ىَلَع "”اًناَّرُج َماَعَلا م وع عوم 27 2 5 )َ سابا سو سوال

 ٍلْمأ ٍبَمْذَم ٍةََحِص يي ٌةَلاَسِر :مساب درفملا هثحب يف كلذك يهو «(َيِضَتْفَي ْمَحمَي) :لصألا يف )00

 .ىنعملا هعم حصي يذلا وهو «تبثملا باوصلا لعلو ةَئيِدَمْلا

 الو ءْدْزَو الو ٍلْيَك الب َةلْمْجج دعي وأ «نزوُي وأ «لاكُي ام ٌعْيَب وُمه :اخالطشصا ِِفاَرَجْلا ٌعْيِب قفز

3 
 .دع

 نم هب ُمَلِعْلا ظَرَتْشُي اَل ْنِكَلَو ءاَموُلْعَم ميلا َنوُكَي ْنأ يتلا دف ِدْفَع ٍةَحِص ٍطْرَش نم َّنأ لضألاو

 ْمْلِعْلا لّصْحَي ٍِفاَرُجْلا ِعْيَب يِفَو :3ِيَفِصَو ِهِرْذَقَو عيِبَمْلا ِنْيَعِ ب ملل طَرمْشُي لب هوجو لُك

 ءاَهِدَدَع ٍةقِرْعَم َنوُد ِةيِشاَمْلا عيطق يبو ءاَِنْدَو وأ اهلي رغم نوم ماع هرج ؟ ِرْدَقْلاِ

 0 و

 يِف ليِهُسّتلا يِضَنْقَي اَمِي ههْيَلِ ْمِهِراَرْطْصاَو ِساّنلا ٍةَجاَحِل لضألا ّنِم َيِنْئَْس َِنْئُدْسا ِفاَّرُجْلا 5

 . لُماَعَتلا

 .اذه رمع نبا ثيدح هزاوج ىلع ليلدلاو



 هناك مالسإلا خيش لئاسرو قواتق بيرقت رو
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 اًعوُمْجَم ارح ٌةَقْفَّصلا ُهْتَكَرْدأ اَم َّنأ ُةَنِّسلا ْتَضَم» :ُلِئاَقْلا َوُه َرَمُع ُنْباَو

 .4يِرَئْشُمْلا 007
 ٌهَلُقْنِي ىّنَح ُهْعِِبَي الو ءيِرَتْشُمْلا ىَلَع ٌنوُمْضَم ا اَذَه لْثِم َّنَأ َنييَتَ

 اًَهِضْبَف نم م ِنُكَمتلا لب ْتَفِلَ وَ ءاّهيِف كَم نأ ُهَل ا عمل 0 لع

 َدْعَب َدْعَب اَّلِإ اًهيِف ُفّرَصَتلا ُنكْمَي ال ٌعِفاَنَمْلاَو ؛عِئاَبْلاَو ٍرُجَوْمْلا ِناَمَض نِم تناك

 ماَعطلا ٍفاَلْخب ءِذاَذِجْلا َدْعَب ٍراَجْشَأْلا ىّلَع ٌُعاَبُت ال ُراَمّثلا َكِلَّذَكَو

 ْ .ِلوُقَمْلا
 يف ٍرِداَقْلا ٍرْيْغَو ِضْبَقْلا ىَلَع ٍرِداَمْلا َنْيَب ْتَقَّرَق باَبْلا اَذَه يف ٌةَنّسلاَو

 مُهْلْوَكَو وَلُك مُكُحْلا اًَذَه يف ٍةْنُسلِل ُعَبْنأ ِةئيِدَمْلا هأت 20و يكاَو ناضل

 نسا لاخي ْنَم ٍلْوَق ْنِم ُلَدْعَأ

 ٌبَحْلاَو ٍرَمّثلا ُءاَرَيْشا :َوُهَو َةلَكاَحُمْلاَو ِةَباَرُمْلا ٍنَع ىَهَن هللكي َيِّنلا َّنإ مث

 نأ ال ؛ ىَمَسُمْلا ٍماَعّطلاب اهلك ُلعُي ال ماَعطلا نم ِةَرْبّصلا عَْب نَع ىَهَن اَمُكَ
 ٌفَرْعَي ال ُصْرَحْلاَو ِلْصضاَفَتلاِ ا يِواَسََنلا هيف 1 ا يِواَسَّنلاب َلْهَجْلا

 ةكيألا دي هلع قنم اًذَهَو ب: تدعو دؤغ وه امل هلاكملا ٌراَدَنِ

 ل

 وَلَع عمر 2 كد
 ءارشت 00 اًهُعاَتْبَي اَياَرَعْلا يِف ٌصَحْرَأ هنأ هن نست لَك لل م

 ءلْيَكْلا َماَقَم ٍةَجاَحْلا َدْنِع ّصْرَخْلا َماَقَأَو ءدِصْرَكِب اَنُه ُيِوَبرلا ٌعاَيِتْبا ُروُجَيَف

 هضبق لبق هيف فرصتلا زوجي ال عيبم لكف هلك مالسإلا خيش دنع امأ :هللأك نيميثع نبا لاق )١(

 قحلن :لوقن نحنو «عيبلاب فرصتلا صخي هنأ امك ءعئابلا ىلع هعاب وأ ةيلوت هعاب اذإ الإ
 نم نكمتلا ىلع نامضلا يف رادملا نإ :لوقيف نامضلل ةبسنلاب امأو ءهانعمب ناك ام عيبلاب

 « عئابلا ىلع نامضلاف نكمتي مل نإو «هيلع نامضلاف ضبقلا نم يرتشملا نكمت نإف ءضيقلا

 اذإ اميف اًضيأ بهذملا قفاويو «عئابلا ىلع نامضلا نإف عئابلا هعنم اذإ اميف بهذملا قفاويو

 حرشلا .يرتشملا ىلع نامضلاف - عئابلا هنمضي اميف  يرتشملا ىبأف ميلستلا عئابلا لذب

 .(786 /8) عتمملا



 23 111 1153113135 اا

 اَقَأ ٍةَمَساَقُمْلا يفَو 2 مّلِعْلا يِف هنأ اَنَك ةَعيِرَّشلا ِنِساَححَم مامن نم اَذَهَو

 كو ةاَكَّرلا يِصْحْي اَهِلْمّأ ىَلَع َراَمُتلا ٌصرْحَي َناَكَف ِلْبَكْلا َماَقَم َصْرَحْلا

 ش1 نّنلا رث :أب اًصْرَح عارم اا ةقررر نا اد

 ُصْرَكْلا َناَك ْنِكْمُي ْمَل اًذإَ لع ٍلْيَكْلاِب ٌريِدْفَتلا َنَكْمَأ اذإ ُهّنأ ٌموُلْعَمَو

 موُقَي َساَيِقْلا َّنِإَف ؛ةَماَكَعْلاَو موُلْعَمْلا يف ٍلاَدْبَأْلا ٍرِئاَسَك ٍ؛ٍةَجاَحْلِل ُهَماَقَم اَمِئاَ

 ردغت ادلع: ىكشملا ِنَمّتلا مَدَعَو لما َماَمَم ُموُقَي َميِوْقَتلاَو ءِهِهَدَع َدْنِع ٌصّنلا َماَقَم
 يكمل ِنَمنلاَو لثمْلا

 َرَذَعَت اَذِإ ٍبَسّنلا ىَلَع ِهَبَّشلاِب ٌلاَكْدَيْسا َيِه يتلا هُهَاَقْلا :ٍباَبْلا اًَذَه نِمَو

 ُلاَدْبَأ ُميِوْقَنلاَو ةَفاَقْلاَو ءصْرَحْلا يف ُهَدِلاَو ُهِبْعُي ُدَلَوْلا ذإ ؛نْئاَرَقْلاِب ُلاَلْدِيْسالا

 ْ . ّصنلا َّعَم ٍساّيِقْلاَك ؛مَلِعْل يف

 هَل َناَك ل ةيراقلا هدي كيشت ب ْتِّلَت ول اَمُك ؛اَلاَم هَل تّلثأ اذ
28 

 مق
 ْن

 ل هك - »

 راندا ْمِهاَرَّدلا َّيِهَو - ُةَمِيِقْلا ِتَناَك ُلْئِمْلا َرَّذَعَت نِإَو ءُلْثِم

 00-0 بسحب ِءْيَش لُك يِف لْثوْلا َبَجْوَأ نَم َناَك اَذَهِلَو ءِلْثِمْلا
 يِفَد «ِلثملا ِرْيَغ نم َةَميِقْلا بَجْوُأ نَمِم ٍلْدَعْلا ىَلِإ َبَرْقأ ِةَميِقْلا

 0 ِدواَد

 واط +١62 اخكم

30 
 ل

2 
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 م م0 5

 اهي ندهن دنع ةعاكلا ٍلْجَأِل اًهِصْرَكَب َعاَبُت ْنَأ اَياَرَعْلا ُز ريِوجَتف ٍليئيج ٍزئَئِيِح

 ٍلْهَأ هلع َّوُهَو «هيف َةَحيِحَّصلا َةَّنَّسلا توب 0 َعَم «ِةَعيِرَّشلا وضل ٌقِفاَوُم . لكلا

 ُنْيَع اَذَهَو ةَجاَحْلِل َكِلَذ ِريِظَن يف َصْرَخْلا 3 ٌكِلاَمَو ءِثيِدَحْلا لْهَأَو ٍةَئيِدَمْلا

 . حبِحّصلا هّمِفْلا

 هنأ : يضل ءاَدَج يف دّمْحَأَو ٌيِعِفاَّشلاَك مُهَقَقاَو نَمَو ٍةَنيِدَمْلا ٍلْهَأ ُبَهْذَمَو

 ٍَباَحَّصلا ٌةَيِضَْأَو ُهَنْسلا َكِلَّذِب ْتَضَم اَمُك ٍةَروُّصلا يِف لْئمْلاِب ُنَمْضُي

 َنْيَعَوَت ون ُمّرَحُمْلا ناك كلَ

 .هييعل عون -
 همم



 ُهْذَكَص مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت م
03 

 ةضراعملا ّيِه َكِلَذ ُوْحَنَو ُه ر2اوملاَو ةكيايمْلاَف

 يبه ص يعن

 .ِتاَكَراَشْمْلا َنِم اَهِرْيَغَو ٍناَنَعْلا ٍةَكَراَشُم ُلْثوَق ُةَكَراَشُمْلا اَمأَ

 ٌرّوَجُي ُهَنَِف ؛اًِلَدْعأَ ِبِجاَذَمْلا مَصأ نِم ِتاَكَراَشُمْلا يِف ِكِلاَم ُبَمْذَمَو

 :ةافاسشلاَو ةظواوتلاو ةرافملا هيو ءاكفز و نادنألاو ةاقعلا ٌةَكَرَم

 فاخر ةلفاكقلا قع ذأ 0 مهن : ةَكَماَعُمْلا َكِيَلوُأ ْتَعَتَم يا هيلا و

 ةوايففلا َكِلَّذ نم اونثتس 5 ألا ِرْدَقي م نم هيف دن ال ٌةَراَجِْلاَو

 سْنج نم ال ِتاَكَراَشُمْلا ٍسْفَت نِم ِتاَكَماَعُمْلا ِوِْذَه َّنأ :ُباَوّصلاَو

 مَع َاَميِتْسا ُدِصْقَي اَمُك ِلَمَعْلا َءاَفيِتْسا ُدِصْقَي َرِجَأَتْسُمْلا َّنَِف ٍءٍِتاَضَواَعُمْلا

 َوُه ُلَمَعْلا َسْيَلَق ِباَبْلا اَذَه يِف اَمأَو ْمِهِوْحَنَو خاَّبَطلاَو ِزاَبَحْلاَو ِطاَيَحْلا

 هللا َقَرَر اَميِف اَكِرَتْشَيِل ِهِلاَم َعْفَت لدن ادعو متت 3 ٌلدِنَب اذه لك هدْوُضُفْمْلا

 . اًعيِوَج ِناَمَرْغَي وأ اًعيِمَج ٍناَمَتْغَي اّمِإَف ءحْبِر نم

 جيِدَخ نْب ِعِفاَر ِثيِدَح يف ٍةَعَراَرُمْلا ِءاَرِك نم هلل لا ُهْنَع ىَهَن يِذَّلاَو
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 1 هه 2 مجك | عج هك 0-0 هم
 ثينل اجيب ىف ُ, ْنَأ ىَهَن ُهّنِإَف ؛هريغو ْثيَللا هرْكْذ امك هم ّقَمَتُم ''7ورْيَغَو

28 
 م

 .عراَرَملا ِءاَرِك نَع ىَهَن لكي َيِنلا 0 ام وهو )١(
 ءهٍضْرَألا ٍدّيَسِل ىّمَسُم اَهِْم ِةَيِحاَّنلاِب ضرألا يِرْكُن اّنُك ءاَعَرَمْرُم ِةَئيِدَملا لأ َرْثُك أ اَنُك» :لاقو

 اَعأَو ءاَئيِهُتَق ءَكِلَذ ُمّلْسَيَو ٌضْرَألا ُباَضُي اًمِمَو ءضزألا ُمَلْسَتَو َكِلَد ُباَصُي اًمِمَق» :َلاَق

 . (ذيِمْوَي نكي لَ ُقِرَولاَو ُْتَمَّذلا



 عبداحص هقفلا لوصأ
 ا ما 55592115-075 2ك

 ىَهَنُف ءاَذَه َّلُعَي مَلَو اَذَه َّلَغ اَمّبُرَف ءنْبّتلا ّنِم ٌءْىَشَو ُلواَدَجْلاَو '"”تانايذاملا
 هرصو خ0 لنكإ رورو 88 هععإد عك 5 2 مس هس ىيدقع لوم م اسكا مسهسو ؟ 6

 اًراَدّقِم لِماَعْلا َنّيَعَي نأ ِةَبَراَضَملا يِف ىَهْن اَمُك ءاَهِنْيَعِب ٍةَعَمِب َعْرَر كِلاَمْلا َنْيَعُي نأ
 ا ء ت49 ست ىاورع مى ك5 هم كم .٠ ع

 .ٍةَكَراَشمْلا يِف َلْذَعْلا لطْبُي َكِلَذ نأل ؛ِهِنْيَعِب بؤث َحْبِرَو حبلا َنِم
 الإ َنيِد اَلَو هللا ُهَمَّرَح اَم اَّلِإ َماَرَح ال ُهَّنَأ نيَّدلا لص َّنِإَف ُتاَداَبِعْلا اّمأَو د سب هس عد ل - 0 نختار دوج 8 1 8 م ىك 5 2 00 2

 . هللا ُهَعَّرَش اَم هيل

 نت «لخألا اذهب اعاضيعا ىناثلا نفعا ةكيرقلا نقاف انك كرغ اذ
5 2>: 

 دشأ ١

 نَع مُهُدَعْبأَو ِةّيِعْرَّشلا ِتاَداَبِعْلِل اَعاَبنا َنْئاَدَمْلا لمَ ٌدَسَأ مُهَق ُنيدلا اّمأَو

 . ِةيِعْدِبْلا ٍتاَداَبِعْلا

 ِلْلَحُمْلا حاَكي ٍناَلْظُب يِف ٍةَئيِدَمْلا لْمَأ َبَمْذَم َّنَأ َبْيَر الق ُحَكاُمْلا اَمَأَو

 ١ . ٍقاَرِعْلا ٍلْهَأ ل لِطِبُي ْمَل نَمِم سل ُعَبَْأ ٍراَعَّشلا حاككيَو

 طْرَّشلا َنوُلَعْجَي اَمَك ٌةَرَبَتْعُم ِدوُقُعْلا يِف َدوُصُقلا َّنأ :ْمهِلوُصَأ نِم ّنِإَف
 . َيْفَللا ِطْرّشلاَك َيِفْرْعْلا طْرَّشلا َنوُلَعْجَيَو ءِنَراَقُمْلا ِطْرََشلاك َمُدَقَتمْل

 ُلَعْفُي يِذَلا ِنيِمَيْلا َعْلُحَو ءِلْلَحُمْلا حاكِن اوُطْبَأ ٍلوُصأْلا ِذَه ٍلْجأَِو
 .َكِلَذ َلاَئمأَو اَرلا اَهي ٌلَحَتْسُي يتّلا َلّيِحْلا اوُنطبأَو هَِلَع ٍفوُْحَمْلا لعل ةليح

 َوُهَو ءِكِلاَم ٍبَمْذَم يف لِاَب ىنزلا َنِم ِةّدَتْعُمْلا وأ ٍلِماَحْلا ٌحاَكِن َكِلَّذَكَو
 .ماَرَحْلاِي ُلاَلَحْلا ُءاَمْلا طلَْمَي القل ِساّيِقْلاَو ٍراَثآلا ُهَبْشَأ

 ةئاَكَت هيف ؟ةَعْجَر ُءظَوْلا ُنوُكَي لَهَف :اَهَمَّلَط اَذإ اَمُك ٍلْعِفْلاب ٍةَعْجَّرلا ُةَلَأْسَمَو

 .ةَفيرَح يبأ ٍلْوَقَك َةَعْجَر ُنوُكَي :اًهُدَحَأ

 . ئِعِفاَشلا ٍلْوَقَك ْنوُكَي ال :يِناَئلاَو

 .ٍلَوْدَجْلا َنِم ْمَظْعَأَو ِرْهَنلا َّنِم ٌرْكْضَأ َوْهَو ءِناَيذاَمْلا ُمْمج )١(



 ُهْذَدَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتق بيرقت بع |
 تحت >7 3313 لج هالي

 لَّدغَأ َوُهَو ِكِلاَم َدْنِع ُروُهْشَمْلا َوُهَو ِةّيّنلا َعَم َةَعْجَر نوُكَي :ُتِلاََثلاَو

 .دّمْحَأ ٍبَمْذَم يف ِةَناَلَثلا ٍلاَوْقأْلا

 لْمَأ ٍبَمْذَم نِم ُحَجْرَأ ٍةَئيِدَمْلا لْمَأ ُبَمْذَمَف م ُتاَبوُقُْعْلا ام
 تءاج اَمُك لقْتُمْلاِب لْمَقْلا يِف َدَوَقْلا َنوُبِجوُي مُهَنَأ :اًمُدَحَأ :ووججُو نِم ٍةَقوُكْلا

 .ُلوُصأْلا ِْيَلَع ُلُدَت اَمَكَو ُهَنُسلا َكِلَدب

 هيف هيف ِساّنلِل : ِدْبَعْلاِ لا ٌيَمْدلاَو ٍِفاَكْلاِ مِلْسُمْلا لك ُهَلَأَْم :َكِلَذ نمو

 امأَو

 نْيلْوَقْلا ٍدَحَأ ىِف دّمْحَأَو َِعِفاَّشلا ٍلْوَقَك ؛ٍلاَحب هب ُلَئْقُي ال :يِناَّثلاَو

 0 ؛ّدَح اًهيِف َّلْئَقْلا َّنِإَف ؛''0ةَبَراَحُمْلا يف اّلإ هب ُلَتْفُي ال :ُتِااَئلاَو
00 

 َدْبَع ُلوُْفَمْلا َناَك نِإَو ُرُحْلا هيف ُلَئْقُي لب ؛ٌةَاَئاَكُمْلا هيف ُنّيعَتَت اَلَف ءَقَحَلْصَمْلا

 ا وقعا َناَك نِإَو ٌمِلْسْمْلاَو

 هيفو «لاؤفألا لّدعأ دعو ةمحأل ةخألا ُلوَقْلاَو ةَئيِدَبْلا ٍلْمَأ ُلْوَق اَذَعَو

 .اًضْيَأ ِباَْلا اَذَه يف ِةَلوُقْنَمْل راَثآلا ّنْيَب ْعْمَج

 هنيقاَيَملاَو هذ ءدرلا ىَلَع مُكَحْلا ٌءاَرْجِإ ْمِهرْيَغَو َنيِبِراَحُمْلا يِف ِكِلاَم هلع

 .ٍداَهِجْلا يِف َكِلَذ لْثِم ىَلَع ُنماَنلا ّنَمَ 2 ام

 ٍرَبْنِم ىَّلَع ٍباَطَخْلا ُنْب ُرَمُع وب طخ ام َنوُعِبَتي ِةَن ٍةَنيِدَمْلا ّلْهَأ َكِلَذ نِمَو

 7 هم ع #رش 1( كا عاد 98 3 5 5 0
 نيف ىذ نم لك يلع قع رولا بانك يف جذل َلاَق ْتْيَح لكي هللا ٍلوُسَر

 , ا دقالا وأ + زكلا ناك وأ «ةقلا كتماتؤ نصح اذ[ عاستلاو اجرا

 ُهْنِم ْتَدِحُو وأ ءأّيَقَت وأ ءاناركس َدِجُو اّذِإ اَمِب رْمَحْلا يِف َنوُدْحَي َكِلَّذَك

 .قيرطلا عطاق ىنعمب وهو ءاّبراحُم لتاقلا ناك اذإ :يأ )١(

 )١591(. ملسمو 54870(2) يراخبلا (0)



 وم مل هقفلا لوصأ
 - ا يل يي

 اَمَلْحَو لي يِبَنلا ِنَح ُروُنَأَمْلا َوُه اَذَهَو ٌةَهْبُش َكاَنُه نُكَي ْمَّلَو ٌةَحِئاَرلا د

 .ٍيِلَعَو َناَمْثْعَو َرَمْعَك َنيِدِشاّرلا

 َنوُلَعْجَيَو ءِنْيَِعاَدَتُمْلا ىَوْقَأ َبِناَج َنوُحْجَرُي مُهَّنأ ا ماكشألا يف مُهُبَمَْذَمَو
 ٍةَماَسَقْلا يِفَو ءِقوُقُحْلا يِف ٍبِلاََطلا ِنيِمَيَو ٍدِجاَّشلاِب َنوُضْقَيَف ءوبِناَج يف َنيِمَيْلا

 .مَّدلا | وُقَحَتْسا اَنيِمَي َنيِسْمَح اوُهْلَح ْنِإَف «َنيِعّدُمْلا ٍفيِلْحَتب َنوُهَدْبَي

 اَل يعّدُمْلا َنوُقْلَحُي الق هوْيَلَع ىَعّدُمْلا اَّلِإ ُفِلْحَي ال ُهّنَأ َنْوَرَي َنوُيِفوُكْلاَو
 ىَلَع َنيِمَيْلا َنْوَرَي اَلَو ءِنيِمَيَو ٍدِماَسِب َنوُضْقَي اَلَو ءاَمِرْيَغ يِف اَلَو ٍةَماَسَق يِف

 ين

 1 يِعَّدمْلا
 هس

 3مل هده قفاذت ” ًةَحيِحَّصلا للي ىلا َهَنُس َّنأ ُموُلْعَمَو

 . ِنَئَسِلاَو عيجشلا يف ُتيِداَحَأ اًهيِف (ِنيِمَيَو ٍدِجاَشب 1 ُةَلَأْسَم١ َكِلَّذَكَو

 ُنيِمَيْلاَو ىذا ِنَم ىَلَع ُهَنْيَبْلا» :ِهِلْوَق نِم ُهَوُوْرَي اَم الإ َنيِئفوُكلا َعَم رمل
 .231"نّئسلا يف َسْيَ ظْمّللا اَّذَهَو 2 نَم ىَلَع

 ىَطْعُي وَل» :َلاَق ُهَّنَأ لب َيَِلا ِنَع ٍساّبَع ِنْبا ُتيِدَح '" حيِحّصلا يف ْنكَلَو

 ىَعَدُمْلا ىَلَع َنيِمَيْلا َّنكَلَو ْمُهَلاَوْمَأَو مْوَق ءاَمِد موق ىَعّدال مهاَوْعَدِب ُنمانلا

 ' . "7عهْيَلَع

 َوُهَو ءٍدوُهْعَمْلا ٍفيِرْعَتل ُماّللا لب ؛ هيف 0 ال :َلاَقُي ْنَأ اَمِإ ْظْمّللا اَّذَمَو

 ىَطْعُي ول» :َلاَق امك ىَّرْعَّدلا ُدّرَجُم اّلِإ يِعَّدُمْلا م 3 نسل نإ هيلع ىعذدكلا

 اَمّنِإ لَّب ؛ىّوْعّدلا ِدَّرَجُم َعَم ُهُفّلَحُي ال َيِعّدُمْلا ُكْلَحُي نَمَ (ْمُهاَوْعَدِب ُساَنلا

 .ٍقوُقُحْلا يف ٍدِماَشلاَك ؛ُُبِناَج اَهِب ٌحَجْرَي ٌةَّبُح ْتَماَق اذ ُهُقْلَحُي

 اَذَع :لاقو هدْيَلَع ىَعَدُمْلا ىَلَع ٌنيِمَيلاَو ءيِعَدُمْلا ىَلَع ُهَتّيَبلا» :ظفلب يذمرتلا هاور نكلو )١(

 . ُلاَقَم ِِداَنْسِإ يف ٌثيِدَح
 )١09/1١(. ملسمو ,(4001؟) يراخبلا (0

 ةَنْيَبلا نأ :ْمِهِرْيَغَو هلي َيِبّنلا يم أ َدْنِع اذه ىَلَع ٌُلَمَعلا :يذمرتلا لاق (7)
35 

 هْيَلَع ىَعّدُمْلا ىَلَع َنيِمَيلاَو ءيِعّدُمْلا ىَلَع



 0 مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ب
 -تتتتتب ب ب بل 7بلس سس ت٠1 ةالايج

 ٍقَرِف تان اَهيِف ُةَباَحَّصلا ناك ىَرْبكْلا ِةَئْبِفْلا يف َلاَنِْلا َّنأ 3 3

 .ِةَيِحاَّتلا ِهْذَه نِم ْتَلَئاَق ٌةَقْرِف 1

 يالا هذه نِم ْتَلَئاَق د ةَقْرِفَو - ب

 . ٌتَّدَعَق ٌةَكْرِفَو - ج

 : ِنْيَلْوَق ىَلَع َمْوَيْلا ُءاَهَُمْلاَو
 .ِةاَعْبْلا لاقل َنيِفْنَصُمْلا ِرَثْكأ لْثِم ؛ ٌَيِلَع ِةَيِحاَن نِم َلاَتِقْلا ىَرَي نَم مُهْنِم -أ

 ةَئيِدَمْلا لْهَأ ٍلْوَق نِم ُروُهْشَمْلا َوُهَو .2"”َكاَسْمِإْلا ىَرَي نَم مُهْنِمَو - ب
 1 ٍرْمَأ يف لكي ّيِبَنلا ِنَع ٌةَحِيِحَّصلا ٌةَتباَنلا ثيداعألا فيولا ٍلهأَ

 0 ةعاَمْصْلاَو سلا ٍلْهَأ ِلِئاَقَعِل َنوُفْنَصُمْلا َناَك اَذَهِلَو ءِءاَلُْؤَع َلْوَق ُقِفاَوَت

 .ٍةَباَحَّصلا َنْيَب ٌرَجَش اّمَع َكاَسْمِإْلاَو «ِدَِْفْلا يف ٍلاَتِقْلا َكْرَت هيف
00 

 «مِصريْغَ ةيرورحلاك ٍةَعيِرَّشلا 8 37 نَم َلاَعِق َنْوَرَي ِةَيِدَمْلا َلْهَأ نإ 8
 َوُه اَذَهَو ءِثيِدَحلا ِءاَهَقُف ُبَهْذَم َوُهَو هَِئِْفْلا يف ٍلاَتِقْلا َنْيَبَو اَذَه َنْيب َنوُقرَفُيَو

 ُتيِدَحْلا ُهْنَع َتَبَك دق ُهَّنِإَف «َنيِدِشاّرلا ِهِئاَقْلُخ ةَّنُسَو لك هللا ٍلوُسَر ةَئُسِل ُنِفاَوْمْلا

 ُيِراَخُبْلا يوحَو (دِحِيِحَص١ يِف ٌمِلْسُم اًَهَجّرَح ِهُجْوَأ ِةَرْشَع نم ٍجِراَوَحْلا يف

 خيدبصلا سنا اوُعَبْتاَو ُهَنْيَب هللا َقّرَق اَم َنْيَب اوُقرَق ةَنّسلاَو ِةَئيِدَمْلا َلْهَأَو

 َنْبَب ُهَيِوْسَّنلا :ّوُهَو ِلْدَعْلا َنِم َحيِحَّصلا َساَّيِقْلا َنِإَف ؛َلِواَعْلا َميِقَتْسُمْلا َساَيِقْلاَو

 . نْيمِلاَحَممْلا َّنْيب ريب ُقيِرْمَتلاَو ٍنْيَكئاَمَتُمْلا

 .ٍلِواَعْلا ٍساّيِقْلاَو حيِحَّصلا ّضّنلا عاّبتاب ٍساَّنلا ُقَحَأ ِةَئيِدَمْلا َلْمَأَو

 ِدِعاَوَقْلا َنِم هللا ءاَش ام َكِلَّذ نِم اَنْرَكَذ 7 ذات ٌلوظَي ُباَب اَذَهَو

 رْيَغَو ةّيِهْفِْلا ٍدِعاَوَقْلا يِف ٍراَبكْلا

 .هب لئاق الف ةيواعم ِةَيِحاَن نِم َلاَتِقْلا ىَرَي نم امأو )١(



 5” ب | هقفلا لوصأ
 تحأإ ةهالالرب ربا يوتا 2 جل و ا سس 7 22--5-ع#

- 

 ٍلْئاَضَف ُضْعَب اهب ُفَرْعُي ٍلَمُج ىَلَع اَهيِبْتَت هيف اَنْهَبَن اَيَُف ُباَوَج اَذَه اَمَّنِإَو

 داَمْقَم نِماَّثلا 0 اذ 5 اَل ءِنيّدلا َّنِم اَذَه َةَِرْعَم نإ ؛ةيوَبنلا ِةَئيِدَمْلا ٍلْهَأ

 نَم َكِلَذ َلِهَج اَذِإ ْمِهِنيِدَو ٍةَباَحَّصلا مْلِع َناَيَب ُهِبْشُي اَذَه َْناَيَبَق ءُمِهِنيِدَو ْمِهِمْلِع

 نِم َقوُراَمْلاَو َقيّدَّصلا مهِيِدْقَتَو ِةَباَحَّصلا ٍلْئاَصَمَو ِةَنُسلا َناَيَب نأ امك ِهلهَج

 ُبِهاَذَمَو ؛ةَنِّسلا ُناَيَي َكِلَذَكَف م ْمِهِوْحَنَو ٍةَضِفاَّرلا عّدب ٍروُهظ َدْنِع ٍنيّدلا و ٍمطغأ

 ا لطم :راَصْمأْلا ٍلْمْأ ِبِهاَذَم نم اَهِرْيَغ ىَلَع َكِلّذ ٌحيِجْرَتَو ِةَئيِذَمْلا ٍلْمَأ

 11-8 -1794/؟0] . ُسْفْنَأْلا ىَوْهَت اَمَو َّنّظلِل َنيِعَتُمْلا ٍلاّهُجْلا عَدب ٍروُهَظ َدْنِع نيّدلا
25 

 َوُه هْقِفْلا لوضأ يف َماَلَكْلا هرج ُهّنَأ فرع نَم َلَوأ ّنأ ٌموُلْعَم مقهاظ]
 َعَم  ِهِماَلَك يِف ُفَرْعُي ال لَب ءزاَجَمَو قلو ىَلِإ َماَلَكْلا مّسَقُي ْمَل َوُهَو «ُيِعِفاّشلا

 1 1 اك هلي ايش نتف هنأ ةيِعْرّملا َةّلِدأْلا هيقِرَْمَو ِهِعّسَوَتَو ِلاَلْدِتْسا ِةَرْثَك

 ا ا اللا
 ماسلا ٍةَّمِئَأ نم مُهَرْيَغَو َنيِروُهْشَمْلا َنيِدِهَتْجُمْلا َّنَأ َدَقَتْعا ِنَمَق ٍذِيَيِح

 : َنيِرْخَأَتْمْلا ّنِو ةِّئاَط ُهَلَعَك اَمُك ٍِزاَجَمَو ٍةَفيِقَح ىَلِإ َماَلَكْلا اوُمّسَق ٍفَلَسلا ا

 دق اَمَك :َنيِمِلْسُمْلا ِفَلَسَو ِنيدلا ٍةئيأ مالكي هيكرغَم ِةَلِقَو لج نم َكِلَك ناك
 اَذَه :اوُناَق مُهّنَأَو ءاَنِقْوَت َيِبَرَعْلا مالكْلا َنِم َّدِخَأ امم اَذَه َّنأ ىَرْخأ ةّفَاَط نْظَي

 َناَكَو ِهْقِفْلا ٍلوُصَُأ يِف َنيِمّلُكَتُمْلا َنِم ٌةَفِئاَط َكِلَد نط اَمَك ءٌراَجَم اّذَهَو ٌةَقيِقَح
 . بَرَعْل مالكي ملف ني اذ

 مو

 ّنَف يف ٌماَمِإ ْمهيف َسِيَل ْنِكَل ٠ «ميِسْقتلا اَذَه اوُمَسَ ِءاَلُؤَم َرَثكَأ نأ َبْيَر الو
 اَلَو َقَكّللا اَلَو ىّقِفْلا اَلَو ْثيِدَحْلا اَلَو ؛ ؛ِريِسْفَتلا ال ءمالْسإلا ٍنوُنُف نم

2 
 يد عر م

 ْمِهِلاَثْمْأَو ِءاّرَقْلاَو َيِئاَسْكْلاَو ِهْيَوَبِسَو ليِلَحْلاَك خللا لها ءاكتلا ةكنأ لي ؛وخّنلا

 ينابيشلا وِرْمَع يِبَأَو ٌيِعَمْصَأْلاَو ُيِراَصْنَألا ٍدْيَر يِبأَو ِءاَلَعْلا ِنْب وِرْمَع يبأَو
 )١1( يعد وو ع

 [ةغ60٠- 2:0“ ]٠١/ ٌوَه َميِسْفَت اوُمَسَقُي مل : : ْمِهِرْيَغَو ْ ءالٌو

 )١( .ةحفص (98) يف :ليقع نباو يدمآلا ةصاخو ءزاجملاب نيلئاقلا ىلع درلا يف لاطأ )5٠0 -/1491(



 ير

 هناك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 8 بع |
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 ؛لاكجرلا قيوط ىلع ةعزشلا ماحكخألا لأ يِ :ِهقِفْلا َلوُصَأ ماد5]

 ُمُنَقِيَف ءَوّلِدَأْلا َبِتاَرَم ُفِرْعَيَو ؛ِرْيَغ نيبو ٌيِعْرّشلا ٍليِلّدلا َنْيَب ُرْيَمُي ٌتْيَحِب
 ليلا ُةَكِرْعَم :ُهَعوُضْوَم َّنِإَف ؛هقِفْلا ٍلوُصَأ ٌعوُضْوَم َوُه اَذَهَو ءاَهْنِم َحِجاّرلا

 ]١01١/١:[ . هتبئرَمَو ٌيِعْرَّشلا

«َ 

 ىَلَع ّمَمَو ٍلُجَر يِف ىَضَق كي وللا َلوُسَر نأ نأ ِقّبَحُمْلا ِنْب َةَمَلَس نع ماوال؟

 تَناَك نو ءاَهْلْنِم اَهِتَديَسِل هيلو ةَُخ نه اهقركتتا َناَك ْنِإ» :ِِتَأَرْما ٍةَيِراَج

 .ّنَسَح ٌتيِدَح .2"!هاَهُلِْم اَهِتَديَسِل ِهْيَلَعَو هَل َيِهَف ُهْتَعَواَط
 رووا سحر

 اَهْنِم لع ةَحيِحَص َيِه ٍلوُصْأ الث عم ٍساَيِقْلا ىَلَ ْميِقَتْسَي ُتيَِحْلا اد
 ا صولا حب ِوِرْيَغ َلاَم َرّيَغ نَم َّنأ

 ات هيِفَ ُهَمْسا َلاَزَأ اَمِب ٍبوُضْعَمْلا يِف َفّرَصَت اَدإ امك اَذَهَو هِلئ ُهاَ

 الَو ِصْقّنلا ُناَمَض ٍبِصاَعْلا ىَلَعَو ِهبِحاَص ِكْلِم ىَلَع ِقاَب ُهَّن 0

 . ٌِعِفاَسلا ٍلْوَقَك 0

 .ةَفينَع يبأ ٍلْوَقَك ِهِبِحاَصِل ُهْئَمْضَيَو َكِلَذِب ُبِصاَعْلا ُهُكِلْمَي :يِناَثلاَو

 0.2 ءِلدبلا َبلاَطُمْلاَنْيَبَو ٍِصْفَنلا ٍنيِدْضَتَو هزخأ َنْيَب ُكِلاَمْلا ُمّيَُي :ُتِاَدلاَ

 .اًماَوْقَأَو ٍلاَوْقَأْلا ُلَدْعَأ اَذَمَو

 اك تس تل اك ِتاَفَلْتُمْلا َعيِمَج َّنأ :يِناَنلا ُلْصألا
 اَذَِو ءِلْمِمْلا د ُدَر هيف ُبِجَي ٍضْرَفْلا يف ُهَنَأ اَمَك ءِناَوّيَحْلا ّدَح هَةَميِقْلا ةاَعاَرُم

 .ُهْنِم اًرْيَخ َّدَرَو اًركب لك ْنِبْنلا َضَرَتْفا اَمَك ُهَلْثِم ّدَر اَناَوَيَح َضَرَتْفا

 )١( دواد ىبأ فيعض ىف ىنابلألا لاقو .(**57) ىئاسنلاو «(5556) دواد وبأ هاور )5459(:



 - هقفلا أ

 ْنإَوِ» :ىَلاَعَت َلاَق ٍناَكْمِإْلا ٍبَسَحِب لْئمْلاِب ٍفَلْتُمْلا ُناَمَص َبِجاَوْلا َّنِإَ

 .[175 :لحنلا] ه«هيب رُسِبِقوُع اَم ٍلْثِمِب اوبقاَعَف َرسقاَع

 ا اولا
 سْنِجْلا يِف ٍِفَلْتُمْلِل ٌةَمِلاَخُم ُمِهاَرَد َيِهَو «ٍةَميِقْلاِب ُهَئَمْضَي ْنَأ اًنِإ أ

 ةَلاَمْلا يف هيِواَسُت اًهَنِكَل َقَفَّصلاَو

 ِسْنِج نمي ِةَيِنآ وأ ا وف ورا حدا و دج
 هر

 عمو ءِناَكْمإْلا بسحب ةميقلا عا ِِناَوََح سْئج نم ِناَوَيَح وأ هتمنا

 ٍةَكَراَشُمْلاِ اَذَه ِءاَعْماَو ءِدْقَّتلا يف امك ٌةَيِواَسُم ُةَلاَمْلا اَُهَف ءهتميِق ٍرْدَقِ هِتَمِيِق ِنْوَك

 «ُلَدغَأ َوُهَق َلَثْمَأ َناَك اَمَو ءاَذَم نِم َلَتْمَأ َكِلَذ َناَكَف ءِةَمّصلاَو سْنِجْلا يِف

 .هْجَو لُك ني ثيلا رعت اذإ وب مشا بحب

 دّمْحَأَو ِكِلاَم ُبَمْذَم اَّذَهَو هُيَلَع َقَمَع ِهِدْبَعِب َلَّنَم نَم :ُتِلاَلا ُلْصأْل

 . هباَحْضأَو هك يللا ِنَع را رو دل ير
 ِساَيِقْلِ ٍةَقِفاَوُمْلا لدا تالا ٍةاَكَتلا نلوضألا ونمت قاوم ثيوخلا اذهل

 [هكك د ه١57/7] .ٍلِداَعلا

 يذلا َنيِدِشاّرلا ِءاَفَلُحْلا ِةَّنّس نم ناك اَم ٌةجُح 0 0

 هَنَأ َبْيَر الل اَذَهَك ءويف مُهَمَلاَح ةناحصلا نم اًدعأ ذأ 3 ةةيملسملا هونت

 رم هي

0 2 22 2 

 َنيِوشاَرلا ِءاَفَلُخلا ٍةَئُسَو يِتْنسِب م تك : للم يبنلا ُل ا

 ٍروُمألا ِتاَنَدْحُمَو ْمُكاَّيِإَو ٍذِجاَوَنلاب اَهْيَلَع اوُضَعَو اَهِب اوُكَسَمَت يِدْعَب : نمي َنييهَمْلا

 , 0ةلالَض ٍةَعْدِ لك َنِإَ

 اَهِتَمْسِق ُكْرَتَو ٍَةَحوُتْفَمْلا نيضرألل او َناَمْْعَو َرْمُع ٌسْبَح :َكِلَّذ ُلاَثِم

 . َنيِمِناَكْلا ىَلَع

 .(5؟) هجام نبا هاور )0غ(



 ا مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت عا

 ْتَحِتُف َهَكَم نأ راَرِطُض ريالا َمِلَعةلوُقَمْلاَراَآلا َرْبَت نم :ِةَلْمجْلا يِفَو

 َرَبْيَح َحَتَفَ ؟ الاجر َق َورَتْسَي مل امك اي ْمْسَقُي مآ هلك لاَ اَذَه َعَمَو َةَوْنَع

 هيلا داو َمِلَعُف ٠ «اَهُمِسَقَي ٍ ْمّلَو َةَوْنَع َةَوئَع 3 َحَنْهَو ءاَهَمَسَكَو َةَوْنَع َةَوَمَع

 [ةالم  هال*خ/٠]

 ل ا باَحْصَأ نِم ُءاَمَلُعْلا َعّراَتَت ؟ةهاله]

 نأ ٌحيِحَّصلاَو ؟اًهُعاَّبَتا ب ُبِجَي ٌةجُح َوُه لَه :ِةرْثعْلا عاَمْجِ يفَو ءاَمْلُخْلا

 ِهِذَهِب وه َنيِدِشاَّرلا ء ءافلخلا ٍنَمَز ف ةيوبْنلا ِةَتيِدَمْلا ٍلْهَأ َعاَمْجِإ َكِلَذَكَو مّ يرسم

 [4 9" /54] .ِةَلْْنمْلا

 يضتقملا عم وأ هنايب ىلإ ةجاحلا عم ميرحتلاو باجيإلا كرت َّنِإ ةةها6]
 [١ا/ه /؟ كردتسملا] . هئافتنا ىلع لدي :هل

 َمِلُع وأ ؛ُةٌّصيِصْخَت خت مَكْغُي مل يِذْلا موُمْعْلا يِ + ُءاَمَلْعْلا فلتخا ةةود»#]

 ْنَع ِثْحَبَل لا ليك َكِلَد اَذَع اًميِف ُةُلاَمْعِتْس ا ٌروُجَي لَه :هْنِم ِةَنيَعُم ِرَّوُص ٌصيِصْخَت

 ل ٍِضِراَعُمْلا ٍِصّصَخُمْلا

 دّمْحَأ نَع اوُرَكَدَو ءاَمُهُرْيَغَو دّمْحَأَو َيِعِفاَّشلا ُباَحْصَأ َكِلَذ ىِف فّلتخا

 لاَمْعَتْسا مِهِوْحَن َْنَو ِهِناَمَذ لهل ٌروُجَي ال ُهّْنأ ىَّلَع ٍهِصَوُصُن ُرَْكَأَو ِنْيَتَياَوِر ِهيِف

 َنيِعِباَّتلاَو ب ِةَباَحَّصلا ٍلاَوْقْأَو ِةَنّسلا نِم اَهّرُسَمُي اًمَع ِثَْبْلا َلْبَق ب باَتِكْلا رِهاَوَظ

 يِنَلا َرِجاَصلا 0 ريغ ٍبالكَحْلا وُبَأ ُهَراَمْخا يِذَّلا ٌحيِحَّصلا ّوُه اَنعَر ْمِهرْيَغَو

 اَضَنقُم نطل ىَلَع ُتِلَْي ال : ُهُضِراَعُي اَم ُءاَمِْنا ّنَظلا ىَلَع ُبِلْمَي ال

 .ُهاَضَتْقُم ّنّظلا ىَّلَع َبَْلَع :ِهِضِراَعُم ُءاَقِْنا نظل ىَلَع َبَلَغ اًذِإَق

 نَع ِثْحَبْلا َدْعَب اّلِإ تامومعلا رّثُكأ ىف َنيِرخَاَتْمْلِل لّصْحَت ال ٌةَبَلَغْلا ِهِذَهَو

 ضر اَعُمْلا



 52 3 هقفلا لوصأ
 كلللا م7 ممم

 وأ ةّيفالِخ ٍةَلَأْسَم يِف ٍضِراَعُمْلا ُءاَقْلا ِءاَمَقُمْلا نم ِهْنَط ىَلَع َبَّلَع نَم ءْمَعَن

 [15- 5 /54] .ةَدَعاَقْلا ِهِذَهِب عمنا : ةَِداَح

 ىَوِس اَمَو ءِعاَمْجِ نأ صن تبا ان : هيف صفات ال يلا ُلوُصُأْلا ةمعل

 .ٍدَحَأ ىَلَع َةَجَُح َوُه َسِيَلَو هيف ٌدوُجْوَم ُصْقاَنَتلاَف َكِلَذ
 لب اَلَو لي ؛عاَمْجِإْلاَو ٌّصّنلِل ٌنِفاَوُم َرُه ُضَقاَنتَي ال يلا ٌحيِحَّصلا ُنماَيِقْلاَو

 ْنأ موُضْعَمْلا َماَلَك َّنِإَف ؛ٍةَمْصِعْلا ىَنْعَم اَذَعَو ءمُكُحْلا ىَلَع َّلَد دك ُضّنلا َنوُكَي

 . ٍضفاَنَتي ا

 «ىَلاَعَت هللا نَع ُهَعَلَب اَميِف ٌموُصْعَم للي َلوُسَرلا َّنأ َنيِمِلْسُمْلا َنْيَب َعاَرْي اَلَو

 ىَوِس ام ٍفاَلْخِب «َةَلاَلَض ىَلَع َعِمَتْجَت بك ْنَأ ٌةَموُصْعَم امي ةكألا كيذكو

 ِهِلْوَق نِم ٌذَحْؤُي ٍساّنلا نِم ٍدَحأ 2 ٍنيدلا ٍةَّمِيَأ ُبَمْذَم َناَك اَذَهِلَو ٍ؛َكِلَّذ

 هب َناَميِإْلا يق نيالخلا عيمج ىلع الا َضَرَف يذلا ُهنِإَف كي هللا ُلوُسَر اّلِإ ُكَرُْيَو

 ٍنْمْؤَمْلا َنْيَب هب هللا َقّرَ يِذْلا َوُهَو ءُهَمّرَح ام َميِرَنَو ُهلَذَح ام ُليِلْحَتَو ُهََعاطَو
 .ٍداَشَّرلاَو ْىَعْلاَو ءِلاَلَّضلاَو ىَدُهْلاَو ءِراّنلا ٍلْمَأَو ٍََجْلا ٍلْمَأَو ِْفاَكْلاَو

 ءاَدَعَسلا َنيِنِمْؤُمْلا نِم َوُهَق : ِهِتعَباَتُم يف َدَهَتْجاَو اًرِهاَظَو اَنِطاَب هب َنَمآ نم

 .ُهْمَهْفَي ْمَل وأ ُهْعْلْبَي ْمَلَك هب ءاَج ام ضعَب يف َظِلَعَو ًاطخأ دق م َناَك نِإَو
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 ُهْدَآك مالسالا خيش لئاسرو قواتف بيرقت يالا
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 ام ىلع الإ مارحلا اوقلطي مل فلسلا نأ :نيدلا يقت خيشلا ركذ مايسدل]

 [5/؟ كردتسملا] .اًعطق هميرحت ملع

 الو باوث الب هيف نوذأم لعف لك وه :يضاقلا لاق :حابملا #ةوه-]

 .باقع

 [/- 3/6 كردتسملا] .٠ '”مئاهبلاو نيناجملاو نايبصلا لعف نم زارتحا هيفو

 .مزالب سيل ام ءاهقفلا هب ديري دقو «ةعيرشلا قفاو ام :زئاجلا /ةدهن]

 َريِد اَلَو ُهُلوُسَرَو هللا ُهَمَّرَح اَم اّلِإ ْماَرَح ال ُهّنَأ ِنيّدلا ِةَْيَأ ٌءاَمْجِإ ةةده؟]

 .هللا ّنِم ٍبْرَح يف َلَكَد دَقَق اَذَهَو اَذَه نع َجَرخ َنَمَو لوس هلا غوش انك

 :ُهَُلوُسَرَو هللا مّرَحُي ْمَّل اَم َمَّرَحَو هللا هب ْنْذَأَي ْمَل اَم ٍنيّدلا نم َعَّرَش نَمُق

 ماَعْنأْلا ٍةَروُس يِف هللا مُهَمَد َنيِذَّلا ءِوِلوُسَرِل َنيِفِلاَخُمْلا ِةّيِلِهاَجْلا لْهَأ ٍنيِد نِم َوُهَ
 هللا وب ْندأَي ْمَل اَم ِنيَّدلا نِم اوُعَرَش ٌُتْيَح ءِروُسلا نِم اَمِهِرْيَغَو ٍِفاَرْعَأْلاَو
 .َكِلَذ ىَلَع مُهَباَعَو هللا مُهَمَذَك هللا ُهَمَّرَح اَم اوُلَحَأَو هللا ُهمّرَحُي ْمَل ام اوُمّرَحَ ًَء ع د

 :َةَسْمَكْلا َماَكْحَأْلا َّنَأ ِهِلوُسَرَو هللاب َنيِِمْؤُمْلا ُنيِد َناَك اذَهِلَ

 .ُباَجيإْلا أ

 . ٌباَيَحِتْسالاَو - ب

 .ليِلَسَتلاَو - ج

 .هيف مهل اًنوذأم سيل هنكل «باقع الو هيف باوث ال مهلعفف )00



 . ْميِرْحَّنلاَو - ه
 و

 اورو هللا نحر انذلا كيب َبِجاَو الق لك هللا ٍلوُسَر نَع اّلِإ ْذَحْؤُي ال

 علال 77/57 0و لا لش ام هلا لدلخ الو
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 (بوجولا يضتقي رمألا نأ ىلع ةلدألا نم)

 دوم وأ مهي وع يأ لأ ِمرَم لِ و ا هوَ ادت
 <( اميآ اَبَدَع ْْكَبْذَعي ُلْبَق ني مدل انك أَولَوَنَم نإَو انسسح اَجأ ُهَنَأ كيوي أويل

 هللا ٍةَعاط ب بوو ىلع يق لو وت نال نم عت غي ل" :حتفلا]

 . ةَعاَطل نَع يْلَوَتمْلا م َمَدَو ةَعالا ت ٌبوجَو ِيِضَنَقَي نيضتفي .ٌقلطملا رم هلا نو ِهِلَوُسَرَو

] 

 ه2

 (ةعيرشلا دصاقمب لمعلاو ؟هب ىدتقُ ال ىتمو يبنلاب ىدتقي دتقت د ىنم)

 «ديف هب يئأتلا حضي هاب هم دبل هْجَو ىلع لق يللا لَ ام ام 75445

 هصيِصتك : :ٌةّنَس ِةَداَبِعْلا َكْلِتب ُهٌّصيِصْخَت َناَك ٍةَداّبِعِ ناك وأ اناَمز ّصّصَح اْدَِ

 يَسْاَتلاَف ءويف ٍةاَلّصلاب َميِهاَرْبإ اقم 55 اًهيِف يفاكيغالاب َرخاَوَأْلا َرْشَعْلا

0 

 نم حيحص حيرص ليلدب الإ هبحتسي وأ ههركي وأ ءهبجوُي وأ اًرمأ مرحي نأ هيقفلل زوجي الف )١(
 ديلقت وأ طايتحالاو عئارذلا دس يف عسوتلا امأف «سايقلا وأ عامجإلا وأ ةَّنّسلا وأ باتكلا
 .مثإلا نم هيلع ىشخيو «كلذ يف هل ٌّقح الف بهاذملا ءاهقف
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 وأ ِةَرْمع وأ جَحِل َرَئاَس اَدِإَف ءَدَصَق اَمَلْثِم َدِصْقَي ْنَأِب ُنوُكَي اَمَنِإ َكِلَذَو

 ٌدَح ٍةَماَقإل َبّرَض اّذِإ َكِلَذَكَو هَل َنيِعبَتم انك َكِلَذَك اَنْرَكاَسَو ٍداَهِج

 يِف ُهَكَراَش وأ ِهِدْصَك َرْيَع ُهَدْصَك َناَكَو ٍرَمَّسلا يِف ُهَكَراَش نَم ٍفاَلْخي

 مكب اَلْعِف َلَعَف ولَو .2"هل عباتُمب َسْيَل اَذَهَك ءوِدْصَم َرْيَغ ُهَدْصَق َناَكَو ءِبْرَصلا

 يف ُهَّبْصَيَف ٌءاَم وا قل ل ْنَأ وأ ءناَكَمِب ٍرَمَّسلا يف ِهِلوُرُن لْثِم ٍقاَمّثاِلا

 لَهَق ءَكِلَذ وْحَنَو ٍقيِرطلا ْيَبِناَج ٍدَحَأ يف ُهُتَلِحاَر َيِشْمَت ْنَأ وأ ءِةَرَجَش لضأ
 ؟َكِلَّذ يف ِهِتَعَباَتُم ّدْصَق ٌبَحَتْسُي

 . َكِلَّذ لْثِم ّلَعْفَي ْنأ ُتِحْي َرَمُع نبا َناَك

 اَذَه َّنأِل ٍ؛َكِلَذ اوُبِحَتْسَي ْمَلَق ٍةَباَحَّصلا روُهْمْجَو نوُدِشضالا ءاَفْلُحْلا اَنأَو

 َكِلْذ َرُه ْدِصْقَي ْمَل اًذِإَف ءِدْضَمْلا نِم اًهيِف َّذُب ال ٌةَعَباَتُمْلا ذإ ءُهَّل ةعَاَتُمِب َسْيَل

 هل ِعِباَتُم َرْيَغ هِدضَق يف َناَك ٍقاَمَثاْلا محب هَل ٌلَصَح لب َلْعِفْلا

 لَه ءِدْضَمْلا ِهْجَّو ِرْيَغ ىَلَع ِتاَحاَبُمْلا نِم ُهَلَعَف اَميِف ِناَلْوَق ٍساَّنلِل اَدُكَمَو

 يظن أ اظقف قلبن دي تغرك

 . هِرْيَغَو دّمْحَأ ٍبَهْذَم يِف ِنْيَلْوَق ىَلَع

 َناَك يتلا َنِكاَمَأْلا َنوُدِصْفَي يني باطلا نيالزبخ الو رمق نبا خب مذ

 «ويِزاْعَم يف ِةلْوُرَن خضاوم لْثِمَو ِوِجاَوْرَأ ِتوُيَب لثِف اهيف ٌتيِبَيَو اهيف ُلِزْنَي

 دِصْقَي ْمَل َوُه َناَك نِإَو ءظقك لغفْلا ةَروُص يف ِهِيَهَباَشُم يف ُماَلَكلا َناك امن
_- 
 الإ اَهْنِم ْمََظَعُي ال ُهّنَأ ىَلَع َنوُقِقَتُم ٌةَباَحَّصلاَف اَهُّسْفَت ُةتكمألا اًمأَك ءوب َدّيَعَتلا و و

 اًعبتم نوكي ْنأ مزلي ال هللا ءادعأ لتاقُيو هللا ليبس يف دهاجُي نمف «ةفيطل ةميظع ةدعاق هذه )١(
 نيذلا رافكلا ةبراحمو «مالسإلا نع عافدلا هّدصق ِْكَي ناك دقف ءهدصق ام دصق اذإ الإ هلك يبنلل
 .دهعلا اوضقني مل ام ,نيدهاعملا الو نيملسملا لتاقُي ملو «هتلاسر غيلبت نع اًقئاع نوفقي

 ةمحر الب وأ «فنعب ىهن وأ رمأ نمف «ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا يف لاقي كلذكو

 .كلذ يف هلك يبنلا دصق فلاخ دقف «قفرو



 0 ةسمخلا ماكحألا
 أ قت“ احابابب ,_ يب -بببببللل

 ا 00 ًَئ
 ]١/ ١5 -١1١:1[

 م اَذَهَف :هَتَلاَسِرَو ِهَيَوُبُن صْئاصَح نِم َناَك اَم : هيي ٍهِصِئاَصَح نم 1445|

 8 ع سس نب وعي

 ال ُهَنِإَك ءهيف هب َيِدَتْقَي ْنَأ ٍدَحَأِل َسْيَل
 رق<-ةهضص -

 .هدعب يب

 2 ةَهج ْمْلْعُي ْمَل نِإَو ُهْنَع ىَهْنَيو هب ٌرُمَأَي اَم اَم ّلُك يف ٌعاطُي ِهِنْوَك َلْثِم اَذَهَو

 َنِِروُمأْلا اَلْوَف ُدَتْعَب دعأل اَذَه َسْيَلَو هِلْيَقب ٌرَمأ نَم لع َلمْفُي ىئَح < ءوِرْمَأ
 مُهّتعاَط هللا َلَعَج اّذَهِلَو ؛ِرْمأ ٍفالْخِب اوُرُم مي ْمَل اَذإ نوع الكي عارم او ءانولفلا

 «31ني ألا لوو لولا ارئيليآو هلل ايليلط : ىّلاَعَت هللا َلاَق هَتَعاَط ِنْمِض يِف

 در ْءاَطْي رمألا يلوأ ّنأِل ؛يرتقلا لوو َلوَيَلا اوميلياو» : َلاَقَف 014 :ءاسنلا]

 اطيق اطبق ٌكوُسَكلا امأَو َةَقَلظُم َةَعاَط اَلَو اّلاَلْقَتْسا َنوُعاَطُي اَلَق ءهيَعاطِل َةَعباَت

 ”قالاعب عسب نك راعت )395 يلا كاما :ةصالخلا )١(

 هّنِإَ «هيف هب َيِدَتْقَي ْن أ دحأل َسْيَل اَذَهَق :َِيَلاَسرَو هِتّوَسن صْئاَصَخ نم َناَك ام : ىلوألا ةلاحلا

 .هَدْعَب يبن ال

 . هيف هي يسا عرسي 3 كلا رم ا وُ دَعَا عج لَ ُهَلَعَك ام : : ةيناثلا ةلاحلا

 مي 1 ل : ِهيِزاَغَم
 ذإ هَل ةعَباَتُمي َسْيَل اَذَه َّنأِل ٍ؛َكِلَذ اوُبِحَتْسَي ْمَلَك ٍةَباَحَّصلا ُروُهْمُْجَو َنوُدِشاَرلا ُءاَمْلُحْلا اأو
 ِدْصَقْلا نِم اَهيِف َّدُي ال ُةَعَباتُمْلا

 يف ِهِلوُرُن عِضاَوَم لْثِمَو ءناَكَمِب ِرَفَّسلا يف ِهِلوُرَن لْثِم ٍ؛ِقاَمّثاِلا مُكْحب ُهّلَعُق ام :ةعبارلا ةلاحلا
 ؟اًهيِف ُتيِبَيَو اهيِف ُلِزْنَي َّناَك يتلا َنِكاَمْأْلا هذه ٌُدصق عرشُي لهف :ِهِجاَوْرَأ ٍِتوُيُي لْثِمو ءهيِزاَكَم
 ام الإ ةينألا نع ْملقَعُي ال هنآ ىلع ودم ةباعشلا# «كلؤر عرجت ال هنأ مهلك ةباعشلا قفنا

 وأ ظَقَق ٌةَحاَبُم هيف َُُعَباَتُم لَه ِءِدْصَقْلا ِهْجَو ٍرْيَغ ىَلَع ِتاَحاَبْمْلا نِم ُهَلَعَف اَم :ةسماخلا ةلاحلا
 يت

 .ورْيَغَو دنتخأ ِبَمْذَم يف ِنْيَلْوَق َ, ىَلَع

 ِهِلوُحُدَك ءديف هب َيِدَتَْن ْنَأ انَتَكْمَأ َبّبّسلا َكِلَد اَنْمِلَع دَقَو ِبّبَسِل اَلْعِف َلَعَك اَذِإ :ةسداسلا ةلاحلا

 .لِتاَقْلاَو ٌلاَعْلا ىَلَع َءالَّصلا ِهكرَتكَو ُهُرْيَغ ٍساّنلاِب ىَّلَص نأ َدْعَب اًماَمِإ َةاَلَّصلا يف
 ذصُقَي مل ام دِصْقت نأ اَنل عرْشُي 2 : اًكتاَمْتا اًْنَأ ُتّبَسلا َّناَك وأ بسلا مَ ْمَل ان ام
 وكم ُهّصْخَي ىَنْعَمِل ال ُهَرْيَغَو َعْوَنلا َكِلَد ْمُعَي ىَنْعَمِل َلْعِفْلا لَعْنَي نأ :ةعباسلا ةلاحلا

 .ماَعْلا رمألا َوُه ٌحوُرْشَمْلا
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 : ىَلاَعَت َلاَقَك 6١[ :ءاسنلا] هلأ َعاَلأ ْدَمَك َلوُسَيلا عِطْي نّمإ» :ُهَّن
 طب

 ُهُتَعاَطَو ءوِرْمَأ َةَهِج ْمَلْعَن ْمَل نِإَو ُهَعيِطُن ْنَأ اَنْيَلَع َناَك ُلوُسَرلا اَنَرَمَأ اًذِإَ

 ِهرْيَغ يفالخيب ءطَق وللا ِةَيِصْعَمب ُهتَعاَط ْنوُكَت ال ءوللا ُةَعاَط
 عم 200 ع . 7 2-6 2

 ؟اًهّلْعِف ِةَمَلِل ْمَأ ٍهِصِئاَصَح نِم َيِه لَه :اًهلَعَف ٍروُمُأ يِف ُنمانلا َعّزاَ دَقَو
 0 ا ل

 اغلا نع ةةلْضلا هع 0116 رضاتلا ب :نلَص ذأ ذنب ةقامإ خلقا نو كوختك ا 1 1

 . هيف هب َّيِدَتْقَن نأ اَنَتَكْمَأ َبَّبَّسلا َكِلْذ اَنْمِلَع دقو بَبَسِل اَلْعِف َّلَعَف اذِإَف : اًضْيَأَو ءلا مر سوو ؟4 مصتمأع عمه 2 نك درس سل ءمو لكوو ”مس# كرك | ه2

 ديف ُعَراَتَتَي ام اَذَهَك : ايِقاَقْتا اًّرْمآ ُبَبَّسلا َناَك وأ ءَتَبَسلا مّلْعَن ْمَل اًدإ اَمأَ
 . "دورَفَس يِف ِناَكَم يف ِهِلوُرُن لْثم :ُنماَّنلا

 :ُنوُكَي هب ُءاَدِتْقاِلاَك :اًضْيَأَو

 .لغفْلا عَن يف رات ١-
 .هِسْنِج يف ةَراَنَو - ب

 ُهُصْخَي ىَنْعَمِل ال هَرْيَغَو َعّْنلا َكِلَد ْمُعَي ىَنْعَمِل ٌلْغِفْلا ُلَعْفَي دق ُهَنِ
 . "0هاَعْلا رمألا َوُه ٌعوُرْشَمْلا ُنوُكَيَ

 مَّدلا ٍجاَرُخِإ ىَلِإ ِهيَجاَحِل َناَك َكَِذ َنَِف ؛لي ُهُماَجِيْحا :َكَِدذ ُلاَثِم

 ىَلَع مّدلا ُجاَرْخِإ ُدوُصْمَمْلا وأ ِةَماَجِحْلاِب ٌصوُصُْحَم لَه يّسآَتلا مث ِءِدِساَْلا
 ١ , «9؟ فانا ِجَوْلا

 .ببسلاب انتفرعمل «ةمألل اهنأ حجارلا )١(

 .ُهْدِصْقَي ْمل ام دِصْنَن ْنأ اَنل عِرْشُي مل اًقاَفَتا َءِيّشلا لي َلعَم اذ هنأ ىلإ مالسإلا خيش بهذ (؟)

 ىلإ رظنُي الأ بابلا اذه يف حجر آك خيشلاو «ةعيرشلا دصاقم يف لخدي بابلا اذهو (9)

 .ٌماعلا ٌرمألا وُه ٌعورْشَمْلا لب ءعونلا صوصخ

 .خيشلا هحجر يذلا وه يناثلا (5)



 8” بب ةسمخلا ماكحألا

 22 و

 لا هيف ٌحرْخَ 06 ُدَلَبْلا لا ناك 0 هل يسال نأ ولو

 00 ملا َوُه ٍدْصَمْل 3 ُهَجاَرْخِإ َناَك ٍقوُرْعْلا

 ليِجْرَت ُدوُصْقَمْلا وأ نْهَّدلا ُصوُصُخ ُدوُصْفَمْلا لَه :لك هناك َكِلَّذَكَو

 ءِنْهَّدلا نَع ْمِهيِنْعُي يذلا ٌراَحْلا ِءاَمْلاِ َنوُلِسَتْعَي ُهُلْهَأَو اًبطَر ُدَلَبْلا َناَك ْنِ
 - 3 ص م 5 هعمل ور 0 3 و وم تءاس

 اَمِب ٍرْعَشلا َليِجْرَت ْمِهَمَح يف َعوُرْشَملا نوكي :ْمُهَدولْجَو مهروعش يِذْؤَي ُنْهَدلاَو
 . ْمُهَل حّلْصَأ َوُه

 ِتوُق نِم َكِلَذ وُحَنَو ِريِعَّشلا ديخو رْمْتْلاَو ا لكان امَل َكِلَذَكَو

 َكِلْذ َلَعْمَي ىَّتَح ّ ريِعَّشلاَو رْمّثلاَو بطُرلا ص 5 هدّلَب

و كقيال دذلب ىف نكي نع
عقلا ةرئاتنب الو نقلا :اه

 نأ وبلا نون اتقي لت 4 

03 

 ؟َكِلَذ َرْيَغ وأ ّرّرلا

 . ٌعوُرَْمْلا َوُه ِناَنلا َّنأ ٌموُلْعَمَو

 لُكأَي مُهْنِم ّلُك َناك َراَصْمَأْلا اوُحَتَف اّمَل َةَباَحَّصلا َّنأ :َكِلَذ ىَلَع ُليِلَدلاَو

 ٍةَنيِدَمْلا َتاَوْقَأ َدِصْقَي ْنَأ ٍرْيَغ نم هوِدَلَب ٍساَّبِل نِم ل هل كركوك
 يا

 . لَضفَأْلا ٍرايتْخاِب ىَلْوَأ اوُناَكَل ْمِهَّمَح يِف َلَضْفأْلا َوُه يناَنلا اَذَه َناَك وّلَو

 ِدلَبْلا لهأ نكي مل اَنإ راطملا ردع لاو ِءاَمَلُعْلا ٌعاَرِن ىَتْبُي اَذَه ىَلَعَو

 َّنِم َنوُجِرْخُي وأ ُرُرلاَو ٌربْلاَك ْمهِتوُف نِم َنوُجِرْحُي لَهَف : َريِعّشلاَو َرْمّلا َنوُناَْقَي
 ؟ٍريِعَّشلاَو رْمّلا

 دوصقملا ىلإ رظنلا نود صوصنلا رهاوظب كسمتلا مدعو «ةعيرشلا دصاقم ةاعارم نم دب الف )١(

 .اهعيرشت نم ةمكحلاو «اهنم



 تت >>” ت7ب7ب_7ب7ببختبسسلللمللا ُهْنََك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت مي

 و ع2
 اَمَم ؛ُحيِحَّصلا َوُه اَذَهَو هيلي توق نم ُجِرْخُي نأ ىَلَع ءاملقلا رك

 .[86 :ةدئاملا] 4مُكَيِلهَأ َنوُمِعَ اَم َِسْوَأ نمط : ِهلوَقب ٍةَراَمَكْلا يِف َكِلَذ هللا َركَذ

 نورزتأي اوُناَك مُهّنَأ ٍهباَحْصَأ ىَلَعَو ِهْيَلَع َبِلاَعْلا َّنأ :ِباَبْلا اَذَه نمو
 03 6 --ى 3 2 >2 : ٍّ 1 001 ه2 4 جهمم
 وأ «صيمقلا عمم ولَو رزتأيو َيِدَتْرَي ْنَأ هن لكِ لَضفَألا ٍلهف ؟؛لودتريو

 ؟ِءاَّرلاَو ٍراّزإْلا ىَلِإ ٍةَجاَح ٍرْيَغ نم َليِواَرَّسلا ٍصِيمَقْلا ْعَم َسَبْلَي ْنأ ْلَضْفأْل

 . ْعِساَو تاي اَذَهَو يطأ يناَنلاَو ُكاَمَلُعْلا هيف عرانت امم اًضْيَأ اذه

 دق ْمُكَحْلا َنوُكَي ْنَأ َوُهو «ِطاَنَمْلا ٌحيِقْنَت» : ٍساّنلا َّنِم ٌةَفِئاَط ُهْيَمَس اَذَهَو مو ىي

 ءاَمِرْيَغ يِفَو اَهيِف ٌتباَن ْمُكُحْلا ِلَب اَهِب اًصوُصْخَم َسْيَلَو ِةَئيَعُم نْيَع يِف َتَبَن
 . (مكحْلا طا كنت نأ حاَتحَيَف

 1 1 سلا ير ب تاطيرتم

 َّنأ ىَلَع نقيم هّنِإَف ,"0«ْؤُكتْمَس اوُنكَو اَهَلْوَح اَمَو اَموُقْلا» :َلاَقَك نْمَس يف ْتَعَفَر
 هل ل ل را دي ل

 را ال

 ُعَرتلا ُنوُكَي يِذَلا َساَِقْلا نإ ةَس كح ساّيِقْلا ِنْوَك ىَلَع اًبيْبَم اَذَه َسْيَلَو

 َراَج اًذِإَف ٠ هركحلاب ضنا ٍدِرْوَم فاشل روكي نأ َوُعَو ةطاتملا ٌحيِرْخَت َّوُه هيف
 0000 ريَتْغُم جاّمْحا : :رْيَغَو ّصّنلا ِدِرْوَم ّنْيَب اكَرَتْشُم ُمُكَحْلا و نأ ار فاشل

 ينانك مققلا اك َوُه ِِرَمْلاَو لضألا نيب َكَرَتُْمْلا نأ َمَلعَي نأ ىَلِإ ٍساّيِلا

 الئ الإ ٍةّضِفلاب ةّضِْلا اوُمييَت اَلَو ثم الدي الإ ٍبَمَّذلاب ِتَمَّذلا اوُعيَِت اَل» : ِهِلْوَق

 الم الإ حلِْلاب َحْلِمْلا اوُمييت الو لغم الث الإ ٍريِّشلاب َربِّشلا اوُعيَِت او ٍلْثِمِب

 ْيهّنلا َنوُكَي نأ ا

 ام
 همي

 . ؛هوحر طاف اهلوح امو» : ظفلب ةفرتحلا يراخبلا هاور 00(



 همك ةسمخلا ماكحألا

 8 ب مْلِْلا م عم (قَْيَعُم نع َقلَع مك لكل ُلِواَنتُم ّوهَو ؛ ْعِساَو تاي اَذَهَو

 . مكحْلا هب ُنّلَعتَ يذلا طاَنَمْلا فَرْعُي ْنَأ ُجاَتْحُيَف ءاَهِب ٌصَنْحَي بال

 َّنَأ اَمَك ٌعاَرّنلا هيِف ُنِكْمُي يِذَّلا ِساّيِقْلا َنِم َسْيَل اَذَه َّنَأ :ُباَوَّصلاَو

 . ِءاَمَلْعْلا ٍقاَمَتاِب َعاَرْتلا ُلَبْقَي امم َسْيَل ِطاَنَمْلا َقيِقْحَت َويِقْحَت

 : ةماَلَكلا ا ِهْلَهَو

 هطاتملا نقشت جا

 . ِطاَنَمْلا 20

 . ِطاَنَمْلا َجيِرْخَتو - ج

 .ِداّهتِجالا عاَمِج َيِه

 يف ٌحاَنْحَي ٍفض وب نّلَعُم مُكَحْلا ْنِإَق ؛َعاَمْجإْلاَو ٌصَنلاِب َلَمْعَي ْنأ : ُلّوَألاَ

 ١ 1 فضلا َكِلَد تبت َمَلعَي ذأ ىَلِإ ٍّيَعُمْلا ىَلَع ِمُكَُحْلا

 ُنيِيْعَت ٌنكْمُي ال ْنكَلَو ِءاَدَهُشلا ّنِم ىَضْرَن نَمِمَو انِم ٍلْذَع يِوذ ٍداَهْشِإب ندم

 ٍلْدَعْلا يِوَذ نِم مه لَه :َنيِنيَعُمْلا ٍدوُهُشلا يِف َمَّلْعَي ْنَأ ُجاَتْحَيَف ءِدِهاَش ّلُك

 / ْمَأ َنييِضْرَمْلا

 اَذَه ىَقْبَي ٠[ :ةبوتلا] «نيكلسملاو ءاَرَقْفْلِل ٌتَقَدَّصلَ امَنِإ :ُهْلْوَق َكِلَذَكَو

 ؟اّل ْمأ ِنآْرَقْلا يِف َنيِروُكْذَمْلا ٍنيِكاَسَمْلا ءاَرَقُمْلا َنِم َوُه لَه ُنّيَعُمْلا ٌصْخَّشلا

 ّصْنَي نأ كمي ال 1 00 ملا يَ لا اكو عقلا 3

 ا

 مُكُح ىَلَع ٌّصْنَي ْنَأب :طاَتَمْلا َحيِقْنَا ُهَنوُمَسُي يِذّلا يِناّنلا ُعْوّنلا 00
 اَذَه لْثِم يِف ُباَوّصلاَف ءاّهِب ٌصَتْخَي ال َمُكَحْلا َّنأ ميكا ا

 .آ هنأ



 هنو مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 2و. |

 او َمُكُحْلا َنِإَف ءِباَبْلا اَذَه نِم ِنْمَّسلا يف ِةَرأَمْل لا

 ناس لفاجلا وكلت اينو ةَئبِدَمْلا رَأَقِب اَلَو د َكِلْدَو ِةَرْأَمْلا َكْلِتِب

 اَلَو وب ٌصَتْخَي َتاَوَجْلا َّنأ ال اجا نمش يف ثْعَكَو ةراق نعال تلا

 6 تاخأ انك ِهِلاَوسِ

 ُنَلَعُم َكِلَذ يِف َمُكُحْلا نأ :َنوُروُهْشَمْلا ُهَئِيأْلا ِهْيَلَع اَم اَذَه يِف ُباَوَّصلاَق

 حاب هللا َّنأِل ٍ؛ِتاَعِئاَمْلا َنِم ِوِوْحَنَو ٍنْمّسلا يف َّمَكَو اَذإ هللا ُهَمّرَح يَِلا ٍثيِحْلاِ

 اَنْعَبَتا دق اَنُك ىَنْعَمْلا اَذَهِ َمُكَحْلا انْهَلَع اًذِإَ َكِئاَبَحْلا اَنْيَلَع مَوَحَو ِتاَبيَطلا

 بيلا َّلكأَو ُهَلْوَع اَمَو ُتيِبَحْلا يقلأ ٍبّيطلا يِف ُتيِبَحْلا َمَكَو اًذِإَف «هللا َباَتِك
 هلي بلا َرَمَأ اَمَك

 اهب اَهَمَّلَع يِتّلا يِناَعَمْلاِب ءاكخألا َنّلَع نَم ٌقَحْلاِب سائلا ُنَحَأَو

6 

 باطخخ نِم َكِلَذ ُداََتْسُي لَه :اوُعَراَتَتَو ُساّنلا ِهيِف َتَراَقَت ٌعِضْوَم اَذَهَو و م

 ؟ِّيِساَيِقْلا يِناَعَمْلا َنِم وأ ؟عِراّشلا
 نأ | 00 ل هر © 0-0 2غ مج

 لب ِعِراَّشلا ٌتاطخ اَْلَواَتَتَي اَل ٍداَبِعْلا ٍلاَعْفَأ ماكخأ َرْثْكأ ن ومعز موفف

 . ٍساّيِقلا ىلإ جاَمْحَت

 رهاظلاب مقلع يف اوُهَرْسَأَو ءُصّنلاب َةَتباَت اَهِماَكْحَأ َعيِمَج نأ اوُمَعَز ٌّمْوَقَو |
 ا

 : ءارسإلا] هنأ اخ لقت انج : ىَلاَعَت هِلْوَمَك ؟ُهَِِْنَتَو ٍباَطْحْلا ىّوْحَف اورَكْنأ ىَّنَح

 ٍنَع ْيهّنلا ُهْنِم ْمَهْفُي ال ءِفيِفَتلا نع يهَّنلا ىَلَع الإ َلُدَي ال اذه نإ :اوُناَكَو *
 .مُتَشلاَو ٍبْرَّصلا

 .ِهْبَلَع ُلُدَت اَل اَم ٍروُهظلا َنِم ِظاَمْلَأْلا يف اْوَعّداَو ؛ِطاَنَمْلا َحِبِقَْت» اوُرَكْنَأَو

 حز 5[ ضؤتا ع ريغ ف كيد

 تناك اذا ٍساّيِقْلا ُهَلاَلَد ُضَقاَنَنَت اَلَو ٌةيِعْرَّشلاَو ُةيِلْفَعْلا ٌةَحيِحَّصلا ُهّلِدَأْلا ُضَقاَنتَ
5 

 . ةحيحص تَناَك اًذِ باطلا ُةَلالَدَو كيم



 عممسص ةسمخلا ماكحأللا
 هو يلب ل ب. ل1895.

 ُلْدَعْلا َوُه اَذَهَو ءِنْيَلئاَمَتُمْلا َنْيَب ةّيوسّتلا "ةُئَميِقَح َحيِحَّصلا َنساَيِقْلا َّنِإَق

 .لَسْدلا هب َلَسْرَأَو 00 يلا

 ِنْيَمُكْحِب ِنْيَلِئاَمَتم ِنْيَكْيَش يف ٌمُكْحَي اَلَو ءِلْذَعْلا ٍفاللْخب ُرْمْأَي ال ُلوُسّرلاَو

 .هُريِظَن َلِحُيَو ءْيَّشلا مرحي اَلَو 00

 َّنَأَو ّضصّنلا َضَراَع اًهِيِف َساَيِقْلا َّنِإ :َليِق يِتَّلا ِعِضاَوَمْلا َةّماَع اَنلَمأَت دق
 نَع ِمُكَُحِب ٌعِراَّشلا ُهَّصَح اَم اَنْدَجَوَق اولا قدح لع انور علا

 ل ءمكحلاب ُهَص ةَصاَصِتخا َبَجْوَأ فضَوِي هِصاَصِتْخاِل هب ُهّضَح اَمنِإَف ِِئاَطن

 الار «عْبَبْلا ىلإ ة ةَجاَحْلا َعَم ٍلْيكْلا ردع اًصْرَح اَِلْثِوِ اَهِعْيَب ٍِزاَوَجِ اعلا

 . لْصَأْلا رّذعت َدْنِع لَدَبلا ىَلِإ َلاَقيْاِلا حوت

 ءاَمْلا َماَقَم ُباَرُثلا ُموُقَي اَمُك ءِلْيَكْلا َماَقَم َماَق ٍةَجاَحْلا َدْنِع ٌصْرَحْلاَف

 ٍةَجاَحْلا َدْنِع ىّكَذمْلا َماَقَم ُةَْيَمْلاَو

 مِيْلا ماكخألا َةََماَع ُدجَي :اًمْلِع هْنُدَل نِم ُهاَنآَو اّمُهَف هللا َُقَزَر نَم َلَعَلَو

 0 ُيِعْرّشلا باطلا اهيل لدي حيِحَص ّيِعْرَش ساّيِقب مل
 . حبحّصلا ِساّيِقْلا 0000 ِلْدَعْلِل ٌقِفاَوُم َوُه ُىِعْرَّلا ُباَطِخْلا ِهْيَلَع
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 ءاًيجاو لقعلا ىف ' ناك اه ختمت ال عوتنالا)

 (ةعفنملا طرش ىلع الإ اًعونمم لقعلا يف ذ ناك ام حيبُي الو

 ركش وحن ؛اًبجاو لقعلا يف ناك ام رظحب عمسلا دري نأ زوجي ل ةودحل

 يف ناك ام ةحابإب دري نأ زوجي ال كلذكو هوحنو فاصنإلاو لدعلاو معنملا

 ةحابإب دري امنإو «هوحنو معنملا ةمعن رفكو ملظلاو بذكلا وحن اًروظحم لقعلا

1 

 .باوصلا وه تبثملا لعلو «(ةَيوُسّنلا ةَقيِقَح١ :لصألا يف )١(



 او مالسإلا خيش لئاسرو مقواتف بيرقت #7 أ
 002222595212522 ا

 ينعي - ناويحلا ضعب ماليإ وحن ةعفنملا طرش ىلع اًروظحم لقعلا يف ناك ام

 ةماجحلاو دصفلاب انيلع مالآلا لاخدإ زاج امك ةعفنملا نم هيف امل  حبذلاب

 [١؟/؟ كردتسملا] .ةعفنم ريغل كلذ زجي مل نإو ةعفنملل ةهيركلا ةيودألا برشو

 ه2 2

 (رظن هيف تابجاولا نم ةمذلا ةءارب باحصتسا)

 ليلد لدي ىتح بجاولا نم ةمذلا ةءارب باحصتسا :يضاقلا لاق م4409 ]

 .رتولا يف امك ملعلا لهأ عامجإب حيحص وه هيلع يعرش
 باحصتسا نم زارتحا «بجاولا يفن يف باحصتسا» :هلوق :انخيش لاق

 لبق نايعألا ةلأسم ىلع اًينبم اًفالخ هيف نإف «ةحابإلا وأ ميرحتلا يفن يف

 . عرشلا

 نم نإف ؛رظن هيفف باحصتسالاب تابجاولا يفن ىلع عامجإلا ىوعد امأو

 ليلد ىلع بوجولا فقي ال مهريغو انباحصأ نم يلقعلا باجيإلاب لوقي
 قافتالاب اهيف لقعلل لاجم ال يتلا ماكحألا يف هب داري نأ الإ ّمُهَّللا ءيعرش

 .كلذ وحنو ةيحضألاو ةالصلا بوجوك

 نأ لثم لقعلا هقيرط يذلا لاحلا باحصتسا يضاقلا لعج :انخيش لاق

 .ليلدلا هيلعف يلحلا ةاكزب اهلاغتشا معز نمف ةمذلا ةءارب ىلع انعمجأ :لاقي

 -١9[ 18/؟ كردتسملا]

 ه2 2

 (ةيآلا يفو ءاهقفلا فرع يف لطابلا)

 أربأ ام وهو ءمهفرُح يف حيحصلا ٌدِض ءاهقفلا فرُع يف لطابلا ةادهه]
 . ةمذلا

 ال ءءاضقلا بجو ىنعمب انكر كرت نمل هموصو هتالص تلطب :مهلوقف
 «(©) ركلسعأ اولي الط : ىلاعت لاقو «ةرخآلا يف ءيشب هيلع باثي ال هنأ ىنعمب



 5م ةسمخلا ماكحألا

 حا 0990 سس  رر اصللسلاللل1ا777ل77 777 >لللا

 باثي دق لب ؛هعيمج هنالطب ل الو باوثلا لاطيإ وه لاطيإلا ["* :دمحم]

 1١1 -٠١١[ /" د /5 كردتسملا] .هلمعل اًلطبم نوكي الف هلعف ام ىلع

 ه5

 حيحص ثيدح وأ ةيآب لطبم لدتسا اذإ)

 (هلوق ضيقن ىلع لدي ام كلذ يفف

 الإ هلطاب ىلع حيحص ثيدح وأ ةيآب لطبم جتحي ال نأ مزتلأ انأ وهو

 ُهُكِرَدُت الط :ةيآلا هذه اهنمف ءهلوق ضيقن ىلع لدي ام ليلدلا كلذ يفو

 . اهعانتما ىلع اهنم لدأ ةيؤرلا زاوج ىلع يه ٠١[ :ماعنألا] «ردصبألا

 [؟7/١ كردتسملا]

 ه5

 (؟َّماَعْلا اَهِب ٌُصْخَي ِلَهَف ًةَجح َتَناَك اَذِإَو ؟ٌةَجُح موُهفَمْلا َةَناَلَد له)

 ؟ال مأ ٌةَبَح َيِه لَه ٍموُهْفَمْلا | ٍةَلاَلَد نِم هيف سائلا ملكت يِذَلا اَذَه مةهق]

 ؟ا أ ماعلا اهي خي لهفة تكاكاذإت

 يف َكِلَذ َسْيَل ٍدِحاَوْلا مح يف وأ ءِدِحاَو مْلكَُم نم ٍنْيَلِصَقْنُم ِنْيماَلَك يف َوُه اَمَنِإ
 .انمدوشلت اعلا كيما يراك لك يالز نوفي اذن ليت ع 0

 ا
 ٠

 َكِلَذ اَنْرَكَذ اَمَنإَو ءدْحاَوْلا مكَح يف وأ ِءِدِحاَو مُلُكَتُم ني ِناَماَلَك :اًمدَحَأ

 مكخ َكِلَذ َمُكُح ّنِإَف ؛ِهِلَوُسَر َماَلَك ُرَحآَلاَو هللا َماَلَك اَمُهَدَحَأ َناك اَذِإ هيف َلْخْدَيل ٌدَحَأ

 اَل ٌروُهَط ُءاَمْلا» : هلك ِهِلْوَق 0 ل در
 َنِإَف ."”ثَبَحْلا ُلِمْحَي ْمَل ِنْيََّلُق ءاَمْلا َّعَلَب اَذإ» :ِهِلْوَك َعَم .704"2يَش ُهْسْجَتُي - وو ضظ مو
 .ِناَماَلَك اَمُهَو 0 ٌدِحاَو اَمِهِب َمّلُكَتْمْلا

 )١( يذمرتلا هاور )55(.

 '( عماجلا حيحص يف ينابلألا هحًّحصو ننسلا لهأ هاور )415(.



 هن مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت قم

 ُءاَمْلا» : :ِهِلْوَق َموُمُع صحن َموُمُعْلا هب ٌصْخَي ٌةَيح موُهْفَمْلا نإ :َلاَق نَمَف

 نأ َعَم .1َتَبَحْلا لِوْحَي ْمَل ِنْبَتَّلُق ءاَمْلا َعَلَب اَذإ) :موُهّْفَمي 8 يش ُسْجَُي ال ٌروُهط
 .َةَفّصلا 0 دَدَعْلا م َموُهْفَم

 ْعَلَب اًذإ» : ُهَلْؤَق رو كاع 50 ُءاَمْلا» :ُهَل :َلاَق ماا ٍنَمَو

 لذ ؛هيكح نف هل ٌقِفاَوُم َوُهَو ا نسبتي منيل املا

 .اًَذَهِل م

 يأرلا لْهَأ ب َبَمَّذَك :اًمَضَراَعَت اًذإ "'”ِنْيَلاَكَد ّدلا ِنْيئاَه يف ُسماَنلا فلما دق

 ىلإ ُةُيلَبْتَحْلاَو ةُيَعِقاَشلاَو ةّيَكِلاَمْلا نع ٌةَفِئاَظَو َنيِمْلَكَتْمْلا نه ديِئَكَ رتل لأ

 : َنيِمْلَكَتُمْلا َنِم ٌةَفْئاَطَو ِةَيِْبَْحْلاَو ةّيِعِفاَشلاَو ٍةّيِكِلاَمْلا َنِم ٌروُهْمُجْلا 0
 . اَمِهِرْيَغَو دَمْحَأَو ٌيِعِفاَّشلا ِنَع اًحيِرَص ُلوُقْنَمْلا َوُهَو موُهْفَمْلا مِيِقَت لإ

 ةَريِيَك ٍبَعُش تا اَهْنِإَف ؛اًهِليِصْفَت َعِضْوَم اَذَه َسْيَلَو ٌةَلَمَتْحُم ُةَلأْسَمْلاَو

 هْقِفْلا لو ِتاَرَمَغ نم ٌةَرْمَغ َيِهَو هادّيَقُمْلاَو ٍقَلْظُمْلا» ٍةَلَأْسَمِب ٌةَلِصَتُم َيِهَو
 كف نجر اشلا نير ىلع :اهغازلا تف ْتَهَّبَتْشا دَقَو

 رَثْكَأ ُلْوَق َوُه امك ءٍموُمْعْل ىَلَع ُمُدَقُي موُهْفَمْلا اَذَه لم َّنأ : ا

 َنيِلِئاَقْلا َّنِم اًعاَمْجِإ ساثلا ضب ٍِضَْعَب 1 دقو ءةيلَبيَكْلاَو ةيِعِفاَتلاَو ةّيكلاَمْلا
 لمص ل

 .ٌماَْلا ىَلَع ُمدَقُم ٌصصاَحْلا ٌليِلَّدلاَو ءٌصات ٌليِلَد َموُْفَمْلا نأ ؛ موُهْفَمْلاِ

 موُهَْمْلا ىَلَع مَّدَقُم َيِلَجْلا َناَيِقْلا َنِإَ ؛ٍموُهَْمْلا يف ٍفاَلْخْلاِب َةَربِع اَلَو

 َكِجاَوْلا ُرَبَخ حو و .موُهْفَمْلا يف ف َنيِفِلاَحُمْلا ّن نم َنوُبيِرَق ِساَّيِقْل يف َنيِفِلاَحُمْلا نأ 3

 َيِفئاَحمْلا ني هدأ ٍدِحاَوْلا ربح يف ف َنيِفِلاَخُمْلا نأ ّعَم باَتِكْلا م َموُمُع ِهِب ٌصْخَي

 .موُمْعْلاو موُهْفَمْلا :يأ )١(



 كا ةسمخلا ماكحألا

 ©00باَتِكْلا َموُمَع

 د ا ُماَلَك َنوُحَي ْنَأ َوُهَو :يناَّنلا مْسِقْلا
 : ُلوُقَي وأ ««ِنيَملُف ْعَلَب اَذإ ٌءْيَش ُهْسْجَنُي ال ٌروُهط ُءاَمْلا» :َلاَق ول ام لْثِم ؛ِِلَرَأِ

 .(2ْيَس ُهْسْجَنُي ال نتف َعْلَب اذ ٌروُهَط ُءاَمْلا»

 «ركلا ركتلا عجم ل ل م نت :َلاَق اَمُك

 «ْك تتشلا َىِشَح ْنَمِل كلَ :رخآ يف َلاَق مك َمُمَعَو َقَلَظَأَك 0610 :ءاسنا
 .[7؟١ :ءاسنلا]

 يك

 قير ةاقلا كيلا [ نيملكتم مالك يف َنركي نأ : كراك علا

 اًهْنِم ينال َعضَْملا نأ نار َدِهَشَو ءدْيَرِل ٍراَّدلا م ٌعيِمج نأ اَدِهَش ٍنْيَدِهاَش لْثِم

 هنأ : ٌديَخأ لوفي لَو «ْعِضْوَمْلا َكِلَذ يِف ٍناَضَراَعَتَي ِنْيئَئْيَبْلا ني تاه َنِإَ وِرْمَعِل

 [ل١٠- 1 اه انف دعاحلا لع ءانلا

 ه2

 (انلبق نم عرش)
 انَل ّعْرَش [اَنَلْبَق نَم َعْرَش :يأ] ُهّنأ ِءاَمَلُعْلا ُرثكَأَو ُهَمِيألا ِهْيَلَع يِذَّلا اود ]
 ٍلَْ نم اَنَلْبَق نَمِل ٌّحْرَش ُهّنَأ َتَبَت اَميِف َوُه اَمَّنِإ اّذَهَو «هفالِخب اَنْعْرَش دري ْمَل اَم

 5 . ْمُهْنَع َرَئاَوَت امي وأ كب انين نع ٍتباَن

© 

 (فالخ هيف ليق ام لقأب ذخألا)

 ىلإ هلصاح عجري هنأل ؛داز ام يفنو ليق ام لقأب ذخألا زوجي ةلهذ؟]

 نوكي نإ امأو .هب اهلغش تبثي مل اميف ةمذلا ةءارب ىلع لقعلا ليلد باحصتسا

.)14 ١/86 )( 



 هنا مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 2 ا
 ةكفشا

 هيلع راصتقالا يف عازنلا نأل ؛الف عامجإلاب اًكسمتو اًذخأ ليق ام لقأب ذخألا

 .هيف عامجإ الو

 لاقو .هيف كش ال حيحص عامجإلا عاونأ نم عون اذه :مهضعب لاق

 .مزح نبا امهركذ «ليق ام رثكأب ذخؤي لب :موق
 .حيحص ليلدب سيل :مهضعب لاقو

 وأ .لقألا بجوي لهف فّلتملا ةميق يف ناتنيبلا تفلتخا اذإ :انخيش لاق

 باجيإ يف نأ نيبي اذهف ءنادهاش فلتخا ول كلذكو «ناتياور هيف ؟امهطسقب

 وحنو عبرلا وأ ثلثلا باجيإ نإف ؛هجوتم وهو ءاقالتخا كلسملا اذهب لقألا

 .ريدقتلا اذه ىلع دنتسم الو «دنتسم هل نوكي نأ دب ال كلذ

 هبوجو نإف ؛ةبكرملا تاعامجإلا نم عون ثلثلا بوجو ىلع مهعامجإو
 امنإ :لوقي فصنلا بوجوب لئاقلاف عيمجلاو فصنلا بوجوب لوقلا مزاول نم

 اًميعض ناك نإو ءهب لوقلا بجو اًحيحص ناك نإف «ليلدل فصنلا تبجوأ

 [؟١ - 7٠١/9 كردتسملا] .ثلثلا بوجو ىلع اًقفاوم تسلف

© > 

 (ملعلا دعب الإ عئارشلا مزلت ال)
 .دمحأ بهذم يف نيهجولا دحأ وهو «ملعلا دعب الإ عئارشلا مزلت ال /5455]

 .اهبوجو ملعي الو برحلا راد يف ملسأ اًيبرح ةالصلا مزلت ال اذه ىلعف

 مدعل مميتي مل نمك ؛عرشلا غولب لبق اّبجاو كرت نم لك يف ناهجولاو

 ضيبألا طيخلا نيبتي ىتح لكأ وأ «"”كزي مل وأ :.©"27ةحصلا مدع هنظل ءاملا

 .ةضاحتسم لصت مل وأ «كلذ هنظل دوسألا طيخلا نم

 الو مثأي الف «ئزجي مميتلا نأ هملع مدعل «ءاملا مادعنال اهتقو جرخ ىتح ةالصلا كرت : يأ )000

 «مثأي الف ءهلام يف وأ ءاّقلطم اهبوجوب هيلع مدعل رثكأ وأ ةنسل هلاومأ ةاكز جارخإ كرت :يأ (0
 .هلامب ءارقفلا قح قّلعتل انه يضقي هنكلو



 8 | ةسمخلا ماكحألا

 ير ريف © 2 ال ل احلا ا ا

 أطخلا نع وفعلل ؛اًقافتا دصقت مل اذإ مثإ الو ءاضق ال نأ حصألاو

 .نايسنلاو

 مل ضبقلا هب لصتاو ديلقت ةت وأ داهتجاب هيف اًملتخم اًدساف اًدقع دقع نمو

 .صنلل اًقلاخم ناك نإو هدرب رمؤي

 مل دسفملا ىضقنا دقو ديلقتلا وأ داهتجالا أطخ هل ناب اذإ حاكنلا كلذكو

 [؟ /؟ كردتسملا] .اهقراف اًمتاق دسفملا ناك نإو قرافي

 .هيلإ اهغولب دعب الإ دبعلا قتح يف تبثت ال ماكحألا 5455 ]|

 [؟ 4/١ كردتسملا]

© 2© 

 ٍةَنِطاَبْلا ٍتاَداَبِعْلا يِف اًمَع مهضارعإ نييلوصألا ضعب بويع نم)
 ِهِلسُرَو ِوبّتُكَو ِهِتَكِئاَلَمَو ىَلاَعَت للاب ٍفِراَعَمْلا عاَوْنَأ نم ٍةَرِهاَظلاَو

 (اَهِاَمْعَأَو ٍبوُنَقلا ٍلاَوْحَأَو

 ٍةَيِعْرَّسلا ماكخألا ليِلْعَتَو ِهْقِفْلا ٍلوُصَأ يِف َنيِضْئاَخْلا َن َّنِم موق هدللا

 ىَلَع ماك عراّشلا َب ةيقرف نأر ةيضانملا شق اوُمَّلَكَت اّذِإ ِةَبِساَنُمْلا ٍفاَصْوأْلاِ

 نأ فار ءْمِهُراَضَم َعْفَدَو ِد ٍداَبِعْلا عاشت ليصشت نيف ةَبَساَتْمْلا فاضوألا

 ِبيِذهَتَو ِسْفَنلا ٍةَساّيِس يف اَم ةيرخألا اوُلَعج :ٌةيوُيْنُدَو هر ناعوت ةكلِضملا
 جِوُوُمْلاَو ٍلاَوْمَأْلاَو ِءاَمّدلا طْفِح ٌنَمْضَت اَم َةيوّيْنُدلا اوُلَعَجَو ءمكِحْلا َّنِم ٍقالخألا

 عاَوْنَأ ني نِم ِةَرِهاَظلاَو ةَئِطاَبْلا ٍِتاَداَبِعْلا يف اّمَع اوضرع او ٍرِهاَظلا ٍنيدلاَو ٍلوُقْعْلاَو

 هللا َةَيَحَمُك ؛اًهِلاَمْعَأَو ِبوُلُقْلا لاَوْشَأَ ِهِلْسَرَو كو هيكياَلَمَو ىَلاَعَت و هللاب ٍفِراَعَمْلا

 نِم َكِلَذ ِرْيَغَو ِهَئاَعُدَو ِهِتَمْحَرِل اَجّرلاَو هْيَلَع ٍلُكوتلاَو هل أ ِنيدلا ٍصاُلْخِإَو هِتيشَحَو

 .ةَرِخآلاَو اند يف ِحِلاَصَمْلا عاَوْنأ

 ٍقوُقُحَو ماحزألا ِةَلِصَو ٍدوُهْعْلاب ِءاَقَوْلا َنِم ٌعِراَّشلا ُهَعَرَش اَميِف َكِلَّذَكَو

 اَوْنأ نِم َكِلَذ ٍرْيَغَو ِضْعَب ىَلَع ْمِهِضْعَب َنيِمِلْسُمْلا ٍقوُقُحَو ٍناَريِجْلاَو ِكيِلاَمَمْل



 هنو مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 5م

 هم كت 2 وصيسعللا مس ب * اوال : تف اف 06 فا - رار
 اذه نأ 0 «قالخأالا بيذهت ةَينَسْلا ٍلاّوحألل اظفح هنع ىهنَو هب َرمأ م
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 ا . حِلاَصَمْلا َنِم ُةَعيِرَّشلا هب تاج ام ِءاّرْجَأ نم ٌءْرَج
 ه2 2

 (ةباحصلا لاوقأب ذخألا مكح)
 :ِةَباَحّصلا ُلاَوْقَأ

 .ِءاَمَلُعْلا ٍريِجاَمَج َدْنِع ٌةَبحُح َيِهَف ْمِهِناَمَر يف ْرَكَنت ْمَلَو تَرَمَتْلا ْنِإ -أ

 ُلْوَق نُكَي ْمَلَو ءٍلوُسَرلاَو هللا ىَلِإ هيف اوُمَراَتَت اَم ّدُر اوُعَراَتَت نِإَو - ب
 يلا ةاَنّداَب هَل : دخت ةَقلاَخ ظل سل ل 0

 .ءاَملعلا ٍقافتاب هل مهِضْعَب ةفلاخم ْعَم ةجح مهضعب
 0 م يف .٠ 21 2 ىو ارا "جنو وك ودع هر 25:

 ِهيِف اذهف :ٌرِشَتْنَي ُملَو هفالخب مُهضْعَب لقي مل الؤق مهضعب لاق َنِإَو - ج

 0 ُهْشَمْلا ىف أ ِكِلاَمَو ةَقيِنَح ىبْأك هب ٠

0 78 0 01 01 .6 

 [11/] .هيلوق ٍدَحَأ يف ٌيِمِفاَّشلاَو «هنَع

 ( هيلع ىمغفلا)
 .نيَمّلكُم ريغ يسانلاو مئانلا مودا ]

 [؟1/7 كردتسملا] .هيلع ىمغملا كلذكو :انخيش لاق

 هه م

 (هركملاو)
 ؟ال مأ اًراتخم ىمسي له :هركملا يف نويلوصألاو ءاهقفلا فلتخا

 ىلع لومحم هنأ قيقحتلا :لوقي هنآك ةيميت نبا مالسإلا خيش تعمسو

 عقو امل هرايتخاو هتدارإ الول هنإف ؛هّعوقو حص هبو «لعفلا يف رايتخا هلف ءرايتخالا

 راتخم وهف ءهلَّبِق نم تسيل رايتخالاو ةدارإلا هذه نأ ىلع لومحم هنكلو «لعفلا

 [؟4/؟ كردتسملا] .هسفن نم اًراتخم نكي ملو رايتخالا ىلع هلَّمَح هريغ نأ رابتعاب

© 02 



 ةسمخلا ماكحألا

 (زاوجلا نيبيل هوركملا لعفي ال يبنلا)
 هنأل ؛زاوجلا نيبيل هوركملا لعفي ال ِلكك يبنلا :يضاقلا لاق هو ]

 ىلع هب لدتسا هلعف اذإف هزاوجلا ىلع لدي لعفلا نأل ؛يسأتلا هيف لصحي

 5٠0/7[ كردتسملا] . ةيهاركلا تفتناو «هزاوج

 ه2 ©

 ( هيلع رق ١و خالبلا يف قيسلا)
 روهمج دنع عرشلا ماكحأ يف ِهكي هللا لوسر ىلع نايسنلا زوجي /35-0]

 ىلع اوقفتاو نآرقلا هيلع لد امكو «هريغو نيديلا يذ ثيدح يف امك «ءاملعلا

 .هب هللا هملعي لب ؛هيلع رقي ال هنأ

 اوعمجأ امك «تادابعلاو '''ةيغالبلا لاعفألا يف هيلع وهسلا ةفئاط تعنمو

 .ةيغالبلا لاوقألا يف هيلع هتلاحتساو هعنم ىلع

 امنإو ءحصي ال ةيغالبلا لاوقألا يف عامجإلا ىوعدو :انخيش لاق

 [ه١- 5١0/5 كردتسملا] .طقف رارقإلا مدع هيلع عمجملا

© © © 

 (ضيراعملا)

 :ناعون هلثم تسيلو ةيوبرلا ليحلا هيلع تسيق يذلا 55.1 ]|

 ىنعم هب دصقي زئاج مالكب لجرلا ملكتي نأ يهو «ضيراعملا :امهدحأ

 نوك مهولا كلذ ببس نوكيف ءرخآ ىنعم هب دصقي هنأ هريغ مهويو اًحيحص
 :نيب اًكرتشم ظفللا

 .نيتيوغل نيتقيقح -أ

 .نيتيفرع وأ - ب

 .نيدلا غالب اهبف يتلا :يأ )١(



 ُهْدّدَي مالسالا خيش لئاسرو قواتف بيرقت اولا
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 . نيتيعرش وأ- ج

 .امهادحإ عم ةيوغل وأ -د

 .امهادحإ عم ةيفرع وأ  ه

 .امهادحإ عم ةيعرش وأ-و

 ناك اذإ هلك اذهف .رخآلا ىنع امنإ هنأ هل عماسلا مهويو هبينعم دحأ ينعيف

 لوقو .«يتخأ هذه» :ليلخلا لوقك زئاج وهف قحتسم ريغ ررض عفر هب دوصقملا

 .ليبسلا ينيدهي داه : هب قيدصلا لوقو «ءام نم نحن» : ِلَك يبنلا

 .كلذب الإ عفدني الو هعفد بجي ررض عفد نمضت اذإ اّيجاو نوكي دقو

 نامتك هنأل ؛مارح هيف ضيرعتلاف هنايب بجو ام لك نأ :طباضلاو
 [138 - 151/9 كردتسملا] . سيلدتو

 هه م

 (زاجملاو ةقيقحلا)
 نآرقلا هباشتم يف هجّرخ امي هيلع صن ؛''”زاجم نآرقلا يف :ةلأسم مأ.؟]

 انإ :لجرلا لوقي ءةغللا زاجم نم اذه «نومقتنم»و «ملعن»و «انإ) :هلوق يف

 .اًريخ كب لعفنس انإ «كقزر كيلع يرجنس

 [158/؟ كردتسملا] .ةغللا يف زوجي هدوصقم نوكي دق :انخيش لاق

 .ُهَل َعِضْو اَميِف ٌلَمْعَتْسُمْلا ْظْفّللا َوُه :ُهَقِقَحْل

 لمأ حالطضا يِف ِظاَمْلألا ٍضِراَرَع نم َيِه :ُراَجَمْلا وأ ُةَقيِقَحْلاَ
 ٠[ .ٌرَهْسَأ لوألا كَل ؛يِناَعَمْلا ٍضِراَوَع نِم لم دكو «انوفألا

 ا >2

 .كلذ يف لاطأو مالسإلا خيش كلذ ركنأ دقو )١(



 5 ا ةسمخلا ماكحألا

 (ىوحفلاو مومعلا)
 يف هريغو ليقع نبا دنع اذهف :«ةبح اًديز طعت ال١ :لاق اذإ 5

 .مالكلا ىوحف باب نم طاريق ءاطعإ نع يهنلا هئاضتقا

 رئاسك تابحلا عيمج معيف ةركن اذه نأ :باوصلاو :انخيش لاق

 الإ .""ىوحفلا باب نم «ةبح» ظفل يف جردني مل امل هؤاضتقا نكلو «تاركنلا

 نوكيف «مومعلا يف ةقيقح فرعلا مكحب تراص دق ةملكلا هذه لثم :لاقي نأ

 .ىوحفلا باب نم ال «ةيفرعلا ةقيقحلا باب نم اًضيأ اذه

 مع امو «يوغللا عضولا قيرطب مع ام هيف زيمي نأ بجي بابلا اذهف

 قيرطب مع امو ءيباطخلا ىوحفلا قيرطب مع امو .ءيفرعلا عضولا قيرطب
 . يسايقلا ىنعملا

 مهف :لوقن ىوحفلا يف انأ :ىوحفلاو يفرعلا مومعلا نيب قرفلا رهظيو
 .عبات مزاللا ذإ ؛توكسملا مث قوطنملا

 .ماعلا دارفأك ظفللا نم عيمجلا مهف :لوقن مومعلا يفو

 . ماعلا ىلإ صاخلا لقن باب نم نوكي اذه ىلعف
 .ماعلا ةدارإو صاخلا لامعتسا باب نم نوكي لوألا ىلعو

 ١176[  ١ا/5 /؟ كردتسملا]

 ه2

 (باطخلا ىوحف)
 :باطخلا ىوحف يف لصف لة.ه ]

 اذهف ءربلا ةيآك ؛ىلعألا ىلع ىندألاب هيبنتلا دّصَق ملكتملا نوكي ام :هنم

 هنإف طلغ اًسايق هلغجو ءاّسايق سيلو «باطخلا اذهب ملكتملا دّصَق هنأ مولعم

 .باطخلا اذهب دارملا وه

 )١( طيسولا مجعملا .لْئاَقْلا ِهْيَلِإ هجّني يِذَّلا هامرمو هنومضم لْؤَقلا ىوحف )175/5(.



 هني مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت بس
 2 ار عش

 تبثي هنأ ملعي نكل ؛ىندألا مسقلا الإ ملكتملا دّصق نكي مل ام :هنمو

 . ىلعألا يف مكحلا كلذ لثم

 .نونظمو ءعوطقم ىلإ مسقني اذهو

 لهأ دنع فحصملا نهر نع لئس دقو د دمحأ هب جتحا ام :امهلاثمو

 نأ ةفاخم ودعلا ضرأ ىلإ نآرقلاب رفاسي نأ لَك يبنلا ىهن» ال :لاقف «ةمذلا

 وهف هايإ مهلين ىلإ ةليسو نوكي دق امع ىهن اذإ هنأل ؛عطاق اذهف 2”«ودعلا هلاني

 . ىهنأو ىهنأ هايإ مهتلانإ نع
 مهوئجلأف قيرط يف مهومتيقل اذإ» :هلوقب يمذل ”ةعفش ال نأ جتحاو

 مهل نوكي الأ ىرحأ ةعفشلاف قح قيرطلا يف مهل سيل ناك اذإف "”«هقيضأ ىلإ

 [م8 1 .نونظم اذهو .«قح اهيف

 هه ه

 (لمجملا)
 اذه .لمجم كلذ وحنو جحلاو ةاكزلاو ةالصلاب رمألا :ةلأسم

 .ةدعلا يف اًضيأ يضاقلاو ليقع نبا هركذ .هّصن لب ؛دمحأ مالك رهاظ

 نايبلا ريخأت ةلأسمو ءرظحلا دعب رمألا ةلأسم يف يضاقلا ركذو :[انخيش]

 .عرشلا فرع ىلع لمحي امنإ

 .ةيفنحلا تلاق هبو

 نايبلا دجوي نأ ىلإ ةغللا يف هنم مهفي ام لوانتي :ةيعفاشلا ضعب لاقو

 . يعرشلا

 ةيآلا نأل ؛ةيعرشلا ةقيقحلا مدقت نأ يدنع ىوقيو :باطخلا وبأ لاقو

 .(1859) ملسمو :(5940) يراخبلا هاور )١(

 ة فضول ةدوسملا نم بيوصتلاو ءأطخ وهو .(ةقفش) : لصألا يف 00

 .(1151/) ملسم هاور (9)



 ع ةسمخلا ماكحألا

 سبا

 ةلوقنم ءامسألا هذه نأ ىلع ءانب ؛ةيعرشلا ةالصلا ىلع لمحت لب ؛ةلمجم ريغ

 ؛ةصوصخملا لاعفألا هذهل ةقيقح عرشلا يف اهنأو «عرشلا ىلإ ةغللا نم

 . اهيلإ عرشلا رمأ فرصنيف

 .باطخلا يبأ لثم راتخا يسدقملاو :انخيش دلاو لاق

 وأ ةيعرشلا ةقيقحلا فرعي ْنأ لبق هنأل ؛حيحصب سيل اذهو :انخيش

 كلذ راص كلذ فرع امدعيو ؟اهيلإ مالكلا فرصي فيك :ةيعرشلا تادايزلا

 يعرشلا دارملا هنم موهفم ريغ وأ هسفن يف اًلمجم هنوك نع هجرخأ امف ءاّنايب

 :ةريغملا وأ «ةيعرشلا ةدايزلا تررقت امدعب كلذ ناك اذإ هنأ :حيحصلاو

 ىرخأ ةدايز ىلإ هفرصف «ةدايزلا عم عضولا لصأ وه هنوكل ؛اهيلإ فرصني هنأ

 [109/4 - 11/ال/؟ كردتسملا] . لصألا فلاخي

 هه مه

 لصف

 نايبلا دح يف
 امم اًلصفم بطاخملل هحاضيإو ىنعملا راهظإ وه :يضاقلا لاق ةقو.* ]

 .هب هبتشيو هب سبتلي

 ىلإ لاكشإلا نم ءيشلا جارخإ وه :زيزعلا دبع ركب وبأو يفريصلا لاقو
 [1 7/4 - ١,/8/؟ كردتسملا] . ىلجتلا

 هم م

 (ةجاحلا تقو ىلإ باطخلا تقو نع نايبلا ريخأت)
 هيف ةجاحلا تقو ىلإ باطخلا تقو نع نايبلا ريخأت :ةلأسم 59.4 ]

 :ناتياور

 رثكأو هللا دبعو حلاص ةياور يف همالك رهاظ اذهو ءزاوجلا :امهادحإ

 . هباحصأ



 هناك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 00
 يصجحبححخحب©؟ببحيبححببصصصحصحححصص؟(؟ بب_ببحبيبببسيسبب -للللسل 2

 .هرهاظ فالخ هب ديرأ امم هريغو مومعلا وأ لمجملا نايب نيب قرف الو

 .زوجي ال :ىرخألا ةياورلاو

 لقنو «زوجي ال ةجاحلا تقو نع نايبلا ريخأت» :مهلوق :[انخيش]

 نايب ىلإ وعدت دق ةجاحلا نإف ءههجو ىلع مهفُي نأ يغبني :كلذ ىلع عامجإلا

 ةجاحلل ريخأتلا لصحي دق نكل «لامعألاو دئاقعلا نم تامرحملاو تابجاولا

 :اضيأ

 .غّلبملا ةهج نم امإ -أ

 :علبملا وأ انبات

 مهبطاخي الو «ءادتبا اًعيمج سانلا بطاخي نأ هنكمي ال هنإف :ْغّلبملا امأ

 .ناكمإلاو ةقاطلا بسحب غلبي لب ؛ةلمج تابجاولا عيمجب

 ليبس ىلع لب ؛اًعيمج همهفو باطخلا عمس هنكمي الف :ْغّلبملا امأو

 . جيردتلا

 يف ناك اذإف دوصقملا لصحي يذلا هجولا ىلع نايبلا بجي امنإف :اًضيأو

 نايبلا وه كلذ ناك ةردابملا يف سيل ام نايبلا ةحلصم نم ءانثتسالاو لاهمإلا

 يبارعألل نايبلا ريخأت لثم ؛بحتسملا وه وأ بجاولا وه ناكو «هب رومأم

 .ةرم ثلاث ىلإ هتالص يف ءيسملا

 تقؤملا بجاولا كرتي نأب توفلا فيخ اذإ ليجعتلا بجي امنإف :اًضيأو

 [187 - ١94/7 كردتسملا] .كلذ وحنو «هتقو جرخي ىتح
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 (هباشتملاو مكحملا)
 ام مكحملا نأ دمحأ مالك رهاظ :«هباشتملاو مكحملا» يف :ةلأسم /59.5]

 .نايب ىلإ جتحي ملو هسفنب لقتسا



 ديو ةسمخلا ماكحألا

 .نايب ىلإ جاتحا ام :هباشتملاو

 :دوعي فالتخالا وه يذلا هباشتلا :سابعلا وبأ انخيش لاق

 . اًلثم كرتشملاك ةرات ظفللا ىلإ -أ

 يناامك «ىرخأ يفنو ةرات تبثأ دق نوكي نأب ؛ىرخأ ىنعملا ىلإو - ب

 اًنيِرَح هلأ َنوُيْتَكَي الو :هلوق عم ["ه :تالسرملا] 4( َنوُِطني ال ْمَب اًدهط :هلوق

 ىف سابع نبا هيلع ملكت يذلا هباشتملا نم كلذ وحنو [5؟ :ءاسنلا] ©

 [184 - 185/7 كردتسملا] .هريغو دمحأ هيلع ملكتو قرزألا نب عفان لئاسم

 همه مه

 (ءانثتسالا)

 هلاق «ةغل هلوخد بجول هالول ام مالكلا نم جرخي ءانثتسالا ٠

 .نورثكألاو انباحصأ

 .هنم ىنثتسملا ىلع ءانثتسالا ميدقت زوجي :[انخيش]

 [19* /؟ كردتسملا] .ءانثتسالا نم ءانثتسالا زوجي :[انخيش]

 .روهمجلا دنعو اندنع .«ىفن تايثإلا نمو يفنلا نم ءانثتسالا 9

 سيلف ىفنلا نم امأو «ىفن تابثإلا نم وه :ليقو .كلذك سيل :ةيفنحلا تلاقو

 1١94/7[ كردتسملا] . تايثإب

 مث اًمالغ تيأر» :لاق اذإف «بيترتلا عم لصفلل «مث» :يضاقلا لاق

 جتحي اذهلو ؛ةيؤرلا يف لوألا نع 0 يناثلا نوكي نأ ىضتقا «انالف

 [* :ةلداجملا] ولاَ اَمِل نودي مث َمياَنَي نم َنوُرِهَظُي َنيِدَلأَدط :ىلاعت هلوقب انباحصأ

 [140/؟ كردتسملا] .ءطولا ىلع مزعلا دوعلا نوكي نأ يضتقيف ةلهملل كلذ نأ

 نبا هركذ فراعملا نم حصي امك تاركنلا نم ءانثتسالا حصي ال م



 ُهْنَدَك مالسإلا خيش لئاسرو 8واتف بيرقت 1
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 حص ام ال لخد ام جرخي ءانثتسالا نأ ىلع هب اجتحم «قافو لحم ليقع

 [94١1ه 7/7 كردتسملا] .هلوخد

 ه2 ©

 (هصاصتخا َيِعَذا اذإ قلطملا وأ ماعلا مكحلا)

 نأ وهو :امهريغو مومعلاو خسنلاب قلعتم «ةعفنملا ريثك لصف م5915 ]|
 ءاوس «هدبيقت وأ هصيصخت بجوي امب هليلعت زوجي له .قلطملا وأ ماعلا مكحلا

 :ماسقأ هيف اذه ؟لعفب وأ باطخب اًثباث ناك

 هنمف «ليلعتلا يفنب هصيصخت ىَعَّدُيف نيفلكملل اًماع ناك ام :لوألا مسقلا

 نمب رمخلا ميرحت صيصخت يعدمك ؛رفاك هصصخمف همومع رارطضالاب ملع ام

 ماد نمع ةالصلا طوقسو «تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا ريغب وأ ءهقبس دق

 .هبلق روضح

 هصاصتخا ىَعَّدُيف ؛اًمكح وأ اًظفل ةنمزألا يف اًماع ناك ام :يناثلا مسقلا

 .طقف هنامزب

 يف ةدوجوملا لاوحألا نم لاحب هصاصتخا ىَعَّذُي نأ :ثلاثلا مسقلا

 صاصتخا ىوعدك عراشلا ناكمب هصاصتخا ىَعَّدُي نأ :عبارلا مسقلا

 «بلاغلا مهتوق اهنوكل ةنيدملاب رطفلا ةقدص يف ةسمخلا فانصألل هضرف

 ال هنإف .هلبق يذلا سنج نم اذهو .كلذ ريغو ةارصملاو ةيدلا يف كلذكو

 .لاح نود لاحب هصاصتخا لب ؛مكحلا عاطقنا بجوي

 يعّدا اذإ تاداعلاو تادابعلا يف اهلعف يتلا لاعفألا :سماخلا مسقلا

 ١95/9 - /١91[ كردتسملا] .لاح وأ ناكم وأ نامزب اهصاصتخا

 ه0 ©



 تكا ةسمخلا ماكحألا

 (صاخلا)
 ,هنيعب دحاو ىلع لادلا ظفللا وهو :صاخلا دح يف لصف ةاةدء]

 [1419/؟ كردتسملا] .قلطملاو ماعلا فالخب

 هم

 (اهادع اميف هيفن ىلع لد سنج يف ةفص ىلع مكحلا قلع اذإ)

 منغلا ةمئاس يف» :هلوقك سنج يف ةفص ىلع مكحلا قلع اذإ /م5915]

 لوق ىف «ناويحلا ةيقب نود سنجلا كلذ ىف اهادع امع هيفن ىلع لد :«ةاكزلا

 ع ل لدا :رخآ هجو هيفو :ةيناخلا ىقيسلات هبو انباحصأ ضعب
 [118- 1917/5 كردتسملا] .ةيعفاشلا ضعب لوق وهو «ناويحلا رئاس يف ةمئاسلا ادع

 هه م

 (موهفملا)
 مهريغو نيدلا يقت خيشلاو ,فنصملا دنع هل مومع ال :موهفملا ملذثا#]

 [114/7؟ كردتسملا] .ةدحاو ةروص هيف يفكي هنأو «نييلوصألا نم

 ه6

 (ماسقأ وهو ةلعلا ماقم ببسلا ةماقإ وأ ...ةنظم ىلع مكحلا قيلعت)

 اهتقيقح نود ةمكحلا ةنظم ىلع مكحلا قيلعت يف لصف
 مالك يف رشتنم اذهو «ةلعلا ماقم ببسلا ةماقإ :مهضعب هيمسي 514 ]

 ةلأسمو «لازنإ الب جاليإلا ةلأسم يف اذه نوركذي مهنإف ؛طبضنم ريغ ءاهقفلا
 .ءاسنلا سم ةلأسم يف هركذي نم مهنمو «غولبلا ةلأسمو ءرفسلا ةلأسمو «مونلا

 :ماسقأ وهو

 قيلعت ىلإ ليبس ال انهف :ةيفخ ةلعلا يه يتلا ةمكحلا نوكت نأ :لوألا

 :ناعون وهو اهببسب قلعي امنإف ءاهب مكحلا



 ا مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت معا

 | _*ةريح

 يف ةوبألاو ,قدصلا عم ةلادعلاك ؛اهيلع اًليلد نوكي نأ :امهدحأ

 .هنم ىوقأ هضراعي مل ام ةلعلا ليلدب لمعي انهف «كلمتلا

 وأ بذكلاو م عم ثدحلاك ؛اًنكمم هعم اهلوصح نوكي نأ :يناثلا

 ضيرملا رارقإو «ةقادصلا وأ ةوادعلا وأ ةبارقلا ةمهت عم أطخلا

 قلعتي ال مكحلا نكل ءةلمجلا يف ةرهاظ نوكت نأ :يناثلا مسقلا

 ريغ اهردقف «طبضنم ريغ وهو «هنم صوصخم رادقمب قلعتي امنإو ءاهعونب

 لقعلا نإف ؛غولبلا عم لقعلاو «رفسلا عم ةقشملاب اذه يف نولثميو «رهاظ

 اهعم لصحي يتلا ةقشملا كلذكو ءانل طبضنم ريغ فيلكتلا هب لصحي يذلا

 .ررضلا

 جاليإلا لثم ؛ىفخت دق نكل «ةطبضنم ةرهاظ نوكت نأ :ثلاثلا مسقلا

 اكو اًلوبق هيف فلتخا دقو «رظن هيف اذهو .ةذللا عم سمللاو «لازنإلا عم

 [؟0؟17 777/9 كردتسملا]

 هه 8

 (ضقنلا الإ ءهب لوقي ال ام همصخ مزلي نأ دحأل زوجي ال)

 همصخ مزلي نأ دحأل زوجي ال :بيطلا وبأو يضاقلا لاق :ةلأسم 5519

 .ضقنلا الإ «هب لوقي ال ام

 ملو ءالف كلذ وحنو لسرملا وأ سايقلا وأ باطخلا ليلدك هريغ امأف

 [؟؟6/؟ كردتسملا] . افالخ ركذي

 همه ©

 (اًلوأ لدتسملا ليلد متي نأ دب ال)
 «لئاسلا دنع اًليلد سيل امب لدتسملا ضراعي نأ لئاسلل زوجي ال /59*:]

 هاري ال امب للعملا ةلع ضقن فالخب «لئاسلا لصأ ىلع ةضقتنم ةلع لثم

 .زوجي هنإف ضرتعملا



 0# ةسمخلا ماكحألا

 نإو «كلذ زجي مل هبهذم تابثإ هدصق ضراعملا ناك نإ :انخيش لاق

 ملس اذإ هليلد متي امنإ لدتسملا نأل ؛كلذ زاج لدتسملا ليلد لاطبإ هدصق ناك

 متي مل لدتسملا ناك اذإف «ةضقانملا نم ملسي ىتح متي ال امك ءةضراعملا نع

 [؟؟1/؟ كردتسملا] .هريغ هب مزلي فيك هل ليلدلا

 ه2 2

 (فالخ ةينظلا يفو ةيعطقلا ةلدألا أفاكتت ال)

 وبأو ىضاقلا هركذ ءاندنع ةينظلا ةلدألا كلذكو ءلاحم وهو اهتالولدم

 [13038 - 7777/7 كردتسملا] .باطخلا

© © © 



 هدي مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت للا

 م2 عسا 00-3
 ىَلَع عامجبإْلا ُداَقِعْنا وتمت ٠ قَتباَت ِةّنْسِب الإ ٌةَِباَن ٌةَّنْس 0 ال قفلت

 [7 هال /1] . ىلوألل كسا ُمَلعَن قوم ةئس

 [مم .نآْرُق الب ِةَنَسِب حِسْن ٍنآَرقْلا َنِم عك نأ تي 0 م

06 

 رهمعطي يصل ا 00 9 :ةبآلا هذه له)

7 
 هش راع ع ني قب يأ ات وذ 3 1 لج :ىقاعت هنزق 15550

 ُنوُكَيَف ِروُكْذَمْلا ٍرْيَغ نع َميِرْحتلا ىَقَْ 0 :ماعنألا] «ّةَمَيَم تركي نأ َدّلِإ

 َلاَق اَذَهِلَو ؛"”باطخب ُنوُكَي امن اا لم دورغا نفاد يِقاَبْلا

 ل َكنوَعَيِ» :اَذَه َدْعَب ْتَلِزْنَ يملا ِةَدِئاَمْلا ٍةَروُس يِف

 المو َتابيَطلا كك لأ ما :وِلْوَق ىَلِإ «كيِبكَم حيلوجلا نو شبع انو كليا
 مُهَل لجأ ميلا كلو يِفَن ١.. ٠١ 4 لِ ماو كل لِ تكل أوثوأ َنِذَل

 . ةاندَيَسا ام ام اّلإ مهْيَلَع اًمّرَحُم نكي ْمَل اذ لْبَقَو «ُتاَبيَطلا

 نم ٍبّلْخِم يِ ُلُكَو ٍعاَبْسلا نم ٍباَن يذ لك هي يلا َمْرَح دم
 ْنِكَلَو ءَكِلَدذ َّلِحُْي ْمَل َباَتكْلا نأ انجل اق رع ,9هِرْيّطلا
 ا[ 6-0 ءادتبا هميرخَت َناَكَف هميِرْحَت نَع تكس

0 

 ه2

 .رومألا نم رمأ ةحابإ يف ّيعرش باطخب :يأ )١(

 .(195) ملسم هاور (5)



 (زوجي ال امو هخسن زوجي ام)
 هخسن حصي له :ربخلا يف «ةدعلا» يف يضاقلا لاق :انخيش لاق ماو؟ه]

 حصي الف هب ربخملا هجولا ىلع الإ عقي نأ حصي ال اًربخ ناك نإف ؟ال مأ

 ىسيعو ىسومب ربخلاو «تافص وذ دحاو هنأب ىلاعت هللا نع ربخلاك ؛هخسن

 رخآ يف لاجدلا جورخب ربخلاو نيدوجوم ءايبنأ اوناك مهنأ ءايبنألا نم امهريغو
 .بذكلا ىلإ يضفي هنأل ؛هخسن حصي ال اذهف كلذ وحنو «نامزلا

 حست :ىلاعت هلوق يف امك يوغللا خسنلا نأ الإ :تلق :انخيش لاق
 كلت» ةوالتلا يف يقلأ هنإ :لاق نم لوق ىلع 101 :جحلا] «ٌندطِيَّشل ىقْلي ام ُهَلأ

 ىلع عقيو ريغتي نأ حصي امم ناك نإو ««ىجترتل نهتعافش نإو «ىلعلا قينارغلا

 وأ رفاك وأ نمؤم هنأب ديز نع ربخلاك ؛هخسن حصي هنإف هنع ربخملا هجولا ريغ

 لوقي نأ زاج نمؤم هنأب ديز نع ربخأ اذإف ء«هخسن زوجي اذهف قساف وأ لدع
 يف فلكملا ىلع ةالصلا :لوقي نأ زوجي كلذكو ءرفاك وه كلذ دعب

 ريغتت نأ زوجي هنأل ؛ةالص لعف فلكملا ىلع سيل :هدعب لوقي مث «لبقتسملا

 .لاح ىلإ لاح نم هتفص

 [؟84 :ةرقبلا] يد هب مكَبساَعُي :هلوق خسن جرخي اذه ىلعو : كفؤ لاق

 نباك مهريغو انباحصأ نم هركنأ نمل اًفالخ نيعباتلاو ةباحصلا نع ءاج دق امك

 . يزوجلا

 .الف الإو خسلا زاج رييغتلا لبق نإ ربخلا نأ :يضاقلا طباضف

 [77- 757/79 كردتسملا]

 ه5

 (خوسنملا ىلع خسانلا ةليضف)

 يَ ِتأَت8 :هلوقف ربخلا يف واستم هلك نآرقلا فلاخملا لاق امل مقو5]

 هنأ مولعمو :لاقف «لقثألاب خسني ال هنأ ىلع لدي [؟1/71١٠] 651١5 :ةرقبلا] آني



 . ُهْنَأَيو مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 5م

 هلك نآرقلا نأل ؛خوسنملا ىلع خسانلا ةليضف هني ِرْيَحِي تأت :هلوقب دري مل

 :لاق لب ؛كلذ يضاقلا عنمي ملف .فخألا دارأ هنأ ملعف «ةليضفلا يف واستم

 ءهب ريغملا عافتنا ةرثكب امإو ءةقشملا عم باوثلا ةدايزب .امإ :عفنأ ناك ام ريخلا

 .باوثلا ةدايزل ببس هنإف

 يقيقحلا لضافتلا - قحلا وهو  ثلاثلا لوقلا يقب :تلق :انخيش لاق

 [78 - ؟ا//7 كردتسملا] .ةحيرصلا ةحيحصلا صوصنلا هب تقطن امك

 ه2

 (مكحلا حسو ةوالثلا حفز
 يف فالخلا نأ ةّئّسلاب نآرقلا خسن ةلأسم نمض يف يضاقلا ركذ 5559 ]

 ةخوسنم اهتوالت ريصتف ةيآلا هذه اوؤرقت ال :يبنلا لوقي نأب هتوالت خسن

 لعجو ءاًعيمج امهزيجي زيجملا نأو «هتوالت ءاقب عم همكح خسن يفو ةّنَسلاِب

 .اًعيمج امهعنم هنإف ؛مكحلا خسن نم مظعأ ةوالتلا خسن

 غيلبت وهف «هللا اهعفر دق ةيآلا هذه» :لوسرلا لاق اذإ :تلق :انخيش لاق

 خسن نم عنم نإو اذه نم عنمي نأ يغبني الف ءاهلوزنب هرابخإك اهعافترال هنم
 [18/؟ كردتسملا) .يضاقلا هركذ اميف مهوتي ام دض ىلع رمألا نوكيف «مكحلا

 ه2

 ل

 (؟نآرقلا خسنت ةَّنّسلا له)

 ءاندنع نآرقلا خسنت ال ةّنّسلاو :ىسوم يبأ نبا لاق :انخيش لاق ةةة؟4]

 .نيبتو صخت اهنكلو

 . ةّنّسلا نم رتاوتملاب خسني نآرقلا نأ :ىرخأ ةياور هنع يور دقو

 خوسنملاو خسانلا باتك يف يوحنلا تاكرب نب دمحم ىكح :انخيش لاق

 اذهو :لاق سايقلاب هزّوج مهضعبو «عامجإلاب نآرقلا خسن زَّوج مهضعب نأ
 .اًضقانم نوكي ْنأ زوجي



 0 غسنلا
 ا 11 11 0 ب: 2222-2

 روهشملاو «سايقلاب سايقلاو «عامجإلاب عامجإلا خسن يف فلتخاو :لاق
 عامجإلاب عامجإلا خسن عنمو عامجإلاب نآرقلا خسن هباحصأو كلام نع

 .مهلوصأ يف نويدادغبلا هركذ اذهو :لاقف «سايقلاب سايقلاو

 ؟ال مأ كلذ دجو له :ةّنّسلاب نآرقلا خسن زاوجب لاق نم فلتخا

 وهو :باطخلا وبأ لاق ءدجوي مل : مهضعب لاقو .كلذ دجو :مهضعب لاقف

 [م0 - ؟9/7 كردتسملا] .يدنع ىروقألا

: 6 

 هارد 3 0 و < هع 5 دج وم بتاوض هب“ يي 0 - 0 6 2 جس أ

 ُهَلاَرَنِإ ذيري اَمِم هلوُزن أَسْنَأ وأ َةَيألا ِهْذَه َلْعَب هَحَسَن اَمَك ٌداَعيِمْل قِداَصلا وهو

 . - 206 شل 72 2 ًَ 4 اها طخ وا د رح هيت و َء . ه6 وم 2
 ٍذئتيِج َدَعَو دك ْنْكَي ْمَلَق ُهَأَسْنَأ وأ ِهِذَه َه ُهَحَسَن اَم اّمَأَو وِلِْم وأ ُهْنِم ٍرْيَحِب ِتأَي

 هدا را هنأ 4 ه2 ره 7 ا 1
- 2 

 َنآْرَمْلا ْحَسْنَي ال هنأ ىلع َةَيآلا و هذه تافمشلالا ل

 يه لب ؛دّمْحأ ماَمإلا ٍنَع نت تياورلا رهش أوو ناقل بم و مك

 ا ٌءيِحَي 7 0 ع هني ال ْنأ اًحيِرَص ُهْنَع ٌةَصوُصْنَمْلا

 .رْيَخ وأ لْئاَمُم ِلَدَب نم خوُسْنَمْلِل ّدُب ال ُهّنَأ َدَعَو دق ة ذا َّنأل َكِلَدَو ؛وباَحْصَأ

 .ُهْنِم لَضْفَأ وأ ُهَلْثِم َنوُكَت ْنَأ َمِزَل : ٍباَتِكْلِل ٌةَحِساَن ُهَنّسلا ِتناَك وّلَ

 .نآرق الإ ُهَحَسَن ُهّنَأ ِنآْرُقْلا ٍتاَيآ نم ِءْيَش يِف ُفَرْعُي اَلَق اَضْيَأَو

 ]/ /1١غ١5 -١984[

 (ةرتاوتملا ةّئّسلاب نآرقلا خسن)
 ضعبو يضاقلا هلاق اًلقع زوجيف ةرتاوتملا َةّئّسلاب نآرقلا خسن امأ

 [؟١/؟ كردتسملا] .ةيعفاشلا
4 



8 
 هندي مالسالا خيش لئاسوو قواتف بيرقت عم

 (نآرقب ةّنّسلا خسن)
 .ةيفنحلا تلاق هبو نآرقلاب هّنّسلا خسن زوجي م555؟]

 نأ دب الف نآرقلا لزن اذإ :لوقي نآرقب َةّنّسلا خسن عنم يذلا :انخيش لاق

 ملف كلذ نودب امأو «لصاح اذهو :ىلوألا ةّنَّسلا خسنت َهّنُس لي يبنلا نسي

 [”7/7١1؟ كردتسملا] . عقي

 ها

 (؟اًمسن نوكت له صنلا ىلع ةدايزلا)
 .ةيعفاشلاو ةيكلاملاو انباحصأ دنع احسن تسيل صنلا ىلع ةدايزلا قت

 .خسن يه :ةيفنحلا تلاقو

 وأ باجيإ ةدايز - صنلا ىلع ةدايزلا ةلأسم يف قيقحتلا :انخيش لاق

 وأ باحصتسالا بجوم تعفر اذإ احسن تسيل ةدايزلا َّنأ :- ةحابإ وأ ميرحت

 هيف لخدي يذلا ماعلا خسنلا ىنعمب الإ .همكح تبثي مل يذلا موهفملا

 دحاولا ربخب زوجي كلذو ءامهوحنو باحصتسالا ةفلاخمو صيصختتلا

 . سايقلاو

 فرع يف روهشملا خسنلا ىنعمب خسن وهف باطخلا بجوم تعفر نإ امأو

 تبثي مل اذإ امأو .باطخلاب دارم هنأ تبث دق بجوملا كلذ ناك نإ نيرخأتملا

 نم دنع هرخأت زاوج عم وأ .هرخأت زوجي نم دنع رسفملا رخأت عم امإ دارم هنأ
 .مومعلا صيصختك هنإف نارتقالا بجوي

 ال باطخلا بجوم عيمج عفر خسنلا نأب اذه نع دمحم وبأ باجأ دقو

 .موهفملا كرتو مومعلا صيصختك هضعب عفر ذإ ءهضعب عفر

 صوصنلا لثم وهف ميرحتلا مدعو باجيإلا مدع ىلع لد اذإ باطخلا مث
 وه :دمحم وبأ لاق «فالخ هيف ؟خسن وه له :ميرحتلا لبق رمخلا يف ةدراولا



 اذإو «لعفلا يف نذؤي ملو جرحلا فني مل هنأل ؛خسنب سيل هنأ هبشألاو

 .ةجح رقتسملا رارقإلاو «خسنلا نيح ىلإ لعفلا ىلع اورقأ ميرحتلا نع تكس

 .عوفرملا باحصتسالا ةلزنمبف رقتسملا ريغ امأو

 اذه نكي مل هنع اوهن مث هنع اوهني ملف ةدم اًئيش نوملسملا لعف ولف

 ةجح نوكي امنإ رارقإلا نأل ؛ةيعرش ةجح ءيشلا ىلع رارقإلا ناك نإو ءاّحسن

 دقو «ةجح هنوك طرش لاز :دعب اميف هنع اوهن ىتمف «لاحب هنع اوهني مل اذإ

 [#ه 7١/5 كردتسملا] .خسن وه :لاقي

 هدعب ءاج مث مكح رقتسا نإ هنأ :سايقلا خسن يف رمألا قيقحت 75954 |

 «ةطبنتسم وأ ةصوصنم ةلعلا تناك ءاوس ءطقف سايقلل اًحسن ناك هضراعي صن

 .سايقلا داسف ىلع اًليلد صنلا ءيجم ناك اهمكح رقتسي مل نإو

 يتلفب وأ يعطقي يظ لبلد لكو ؛موهنملاو'موععلا خشن يتسالوتلا اذكعو
 : ضراعتلا دنع هنإف ؛هنم حجرأ

 .مكحلا عفري نأ امإ

 .هيلع ليلدلا ةلالد وأ

 .صاخلا خسنلا وه :لوألاف

 [١4/؟ كردتسملا] .عناملا دوجو وأ طرشلا تاوف باب نم :يناثلاو

© ©6800 

 (..نيتيضق يف ناثيدح ضراعت اذإ اميف دمحأ ةدعاق)

 اذإ هنأ :هتافرصت اهيلع تلدو همالك يف اهركذ يتلا دمحأ ةدعاق

 دحأ عفدي مل دحاو سنج تحت نيتلخاد نيتهباشتم نيتيضق يف ناثيدح ضراعت

 ءهعضوم يف نيّصنلا نم دحاو لك لمعتسي لب ؛رخآلا صنلا سايقب نيصنلا

 ام لثم ءامهدحأب هقحلي هنع توكسملاو «نيفلتخم نيمكح نيعونلا لعجيو
 الجر فلخ ذفلا ةالص يف لمع ام لثمو «هدعبو مالسلا لبق دوجسلا يف لمع
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 ةدالقلا ثيدح عم لام هلو اًدبع عاب نميف لمع ام لثمو «ةأرما وأ ناك

 ام يذخ» :دنه ثيدح يف لمع ام لثمو ءةوجع دم ةلأسم يفو «ةيربيخلا

 ةثالث ىلع اذهو '”كنمتئا نم ىلإ ةنامألا دأ» :هلوق عم ''”0كدلوو كيفكب

 : ماسقأ

 .رهاظ اذهف ءقرف نيصوصنملا نيعونلا نيب رهظي نأ :اهدحأ

 .اًضيأ رهاظ اذهف «ءقرفلا ءافتنا ملعي نأ :يناثلاو

 ديز قح يف نيَّصنلا دحأ نوكي نأ لثم «ضراعتلاب نولوقي هريغو دمحأو
 .كلذ وحنو «ورمع قح يف رخآلاو

 برطضم وه انهف ءائكمم قرفلاو «ةنكمم ةيوستلا نوكت نأ :ثلاثلاو

 زّوج نمو ءالثم ءخسنلاو ضراعتلاب لاق ةيوستلا هيأر ىلع بلغ نمف «ءاهقفلا

 دقو ءرخآلا صنلا سايقب نيصنلا دحأ عفر ىلع مدقي مل قرف كانه نوكي نأ
 فلاخملا دحاولا ربخ سنج نم اذه :لوقيو رظنيف مسقلا اذه دمحأ مالك معي

 سايقب ةصاخلا صوصنلا نوضراعي ام اًريثك يأرلا لهأو .لوصألا سايقل

 .كلذ لعفي نم ىلع راكنإ دمحأ مالك يفو ءاهمومعب وأ ءىرخأ صوصن
 [55ه 55/7 كردتسملا]

 ه2

 (سايقلاو مومعلاب خسنلا)
 هنوعفدي مهريغو ةيعفاشلاو انباحصأو ءاّريثك اذهب نولوقي ةيفنحلا /5951]

 . اًريثك

 تقو يف لاعفألا ماكحأ تعقو ام اًريثك هنإف ءةسام هتفرعم ىلإ ةجاحلاو

 .((605) يراخبلا هاور )1١(

 )١6455(2 دمحأو ,(1779) يمرادلاو )١١65(., يذمرتلاو .(*574) دواد وبأ هاور (0

 .دواد يبأ حيحص يف ينابلألا هحّحصو



 د 5117 1 255222222222277 ف كم
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 وأ ءاهصخي ظفلب لاعفألا كلت تمرح مث «ةمرحم لاعفألا كلت رئاظن نكي مل

 امم مومعلا كلذ ناك نإف :رظني نأ هيف بجاولاف ؛رخآلا لعفلاو اهمعي ظفلب

 نيتروصلا نيب نكي مل اذإ كلذكو ءاحٌحسن ناك هيف ةروصلا كلت لوخد فرع دق

 نم نيقفانملاو نيكرشملا لماعي ناك هنأ :ِةلَي يبنلا نع لقن ام لثم اذهو «قرف

 لوزن لبق نوكرشملا اهباتني دجاسملا تناكو «ةءارب لوزن لبق ءحفصلاو وفعلا

 يلع ةيالوك ؛هريغو لسغلا يف نيكرشملا مهبراقأ نولي نوملسملا ناكو «ةءارب

 .مهنيب ةالاوملا هللا عطقي نأ لبق «هابأ

 صنلا ءيجمب تلازو هتَّلع تفرع دق لوألا مكحلا ناك ىتم :ةلمجلابو

 .خسنلا يف بير الف :ةروصلا كلتل الوانتم خسانلا صنلا ىنعم ناك وأ «خسانلا

 ةدعاقلا هذهو «ليصافتلا هذه ضعب يف نيدهتجملا ءارآ ضعب فلتختو

 [45 145/7 كردتسملا] . اًريثك هقفلا يف اهيلإ جاتحُي

 ه2 2

 (...لالحنالا ىلإ هل امو ةعيرشلل خسن ليلعتلاب خسنلا)

 ةلعب هليلعت زوجي لهف :نايعأ يف وأ اًقلطم عراشلا هب مكح ام ما؟9]

 ةيفنحلا بهذ دق :اًقلطم الاوز مكحلا كلذ لوزي ثيحب تقولا كلذب ةصتخم

 همكح يف ةيكلاملا هركذو «ليلحتلا ةلأسم يف هوركذ «كلذ زاوج ىلإ ةيكلاملاو

 قيرحتو ةاكزلا عنامو ةموتكملا ةلاضلاو قلعملا رمثلا قراس ىلع مرغلا فيعضتب
 .عطقنا دق ةفلؤملا مكح نإ :لوقي نم لوق هبشي وهو «لاغلا عاتم

 هلآمو «يأرلاب ةعيرشلل خسنو «نيدلل مالطصا يدنع اذهو :انخيش لاق

 الإ خسنلل ىنعم ال هنإف ؛يأرلاب هعرش نع لوسرلا دعب نم لالحنا ىلإ
 .يأرلاب خسن يأرلاب اذه زوج اذإف «ةعيرشب نامز لك صاصتخا

 ّمكحلا نوعفري الو ءكلذ نوعنميف يعفاشلا باحصأو انباحصأ امأو

 .باطخب الإ باطخب عورشملا
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 .عابطضالاو لمرلاك مكحلا ىقبيو ةلعلا لوزت دق :لوقي نم مهنم مث

 تتبث دقف ءاّضاخ هببس ناك نإو «قلطم مككَح قطنلا :لوقي نم مهنمو
 . اًقلطم اهب ةلعلا

 راخدالا نع هيهنب ةباحصلا كاسمتساو ءامهيلإ جاتحي ال ناباوج ناذهو

 .ةقيرطلا هذه لطبي لباقلا ماعلا يف

 45/١[ كردتسملا] .ميظع لصأ اذهو

 ه6

 (ةخوسنم ةبآلا هذه :يباحصلا لاق اذإ)

 ىلإ ريصن ال انإف :ةخوسنم ةيآلا هذه :يباحصلا لاق اذإ :ةلأسم #94 ]|

 ةيفنحلا تلاق هبو ءدمحأ هيلإ أموأ :يضاقلا لاق ءتخسن اذامب ربخي ىتح هلوق

 .ةيعفاشلاو

 .هريغو ليقع نبا اهركذ هلوق لبقي :ىرخأ ةياور هيفو
 ؛كلذ يف هلوق لبقي هنإف "'لهفلاخي رخآ صن كانه ناك نإ هنأ "'"يدنعو

 مالعإلا يباحصلا لوق لصاح نوكيو «خسنلا وه صنلا كلذ نأ رهاظلا نأل

 [4ا//؟ كردتسملا] .كلذ يف لبقي هلوقو ءرخأتلاو مدقتلاب

 ه2 2

 (خسنو اذك ناك :يوارلا لاق اذإ)

 بجي :انخيش لاق .خسنو اذك ناك :يوارلا لاق اذإ :ةلأسم 5554 ]

 :هريغ لقنب مولعم ربخل لوقي نأ نيبو «خسنو ءاذك ناك» :لوقي نأ نيب قرفلا

 [48/؟ كردتسملا] .«ةخوسنم يه» :ةيآالا نع هلوق ةلزنمب اذه نإف «خوسنم اذه»

 ه5

 .ةيآلا فلاخُي :يأ (9) .دجلا لوق نم اذه )١(



 5 خسنلا
 لا 2 ياا حوا سس 2077 0 720 2252722 يب

 60 ُحِساَّنلا ّصّنلا ِةّمألا َعَمَ ِةَمأْلا عاَمْجِإب خوُسْنَم ضن ّلُك)

 ْنِكَلَو ءِلوُسَرلا َنِم ناب اَِفَو الإ اَْيَلَع ْعَمُْم لأسم ظَق ُدَجوُي ال كفك ]
 دركي 1س داب تالا لج اطدملا بح

 ِهْيَلَع َّلَد اَمَو ٌةَئِّسلاَو ُباَتِكْلا ِهْيَلَع َّلَد دّقَف دقق ٌعاَمججإلا ِهيَلَع َلَد اَم نك
 و ع

 هع ٌدوُخأَم اًمْهالك ةئفلاَو ثاتكلاق ءّذنجأ ٍلوُسدلا نحف نآَُقْلا

 . صن اَهِِفَو الإ اَهْيَلَع ٌعاَمَجِإْلا نتي هلأسَم ُدَجوُي اَلَو
 ني 1 ا صن الب ٌعاَمْجِإ اًهيِف ف لْياَسَم ل ُنِماَّثلا ضْحَب َناَك دَقَو

 َنَِف ؛ ٌشْيَرف اَمّيِس ال ةيِلِهاَجْلا يِف مُهَنِيب ؛ ٌةَروُهْسَم تناك ٌةَبَراَضُمْلا لب ؛َكِلَذَك ما
 ِلاَمْعْلا ىَلِإ اَهَنوُعَفْدَي ٍلاَوْمَأْلا ُباَحْصُأ َناَكَو ُةَراَجّتلا مهْيَلَع َناَك َبَلْغَأْل
 ُريِعْلاَو ةَجيِدَح ٍلاَمِب َرَكاَس اَمُك ءَةّوبنلا َلْبَق و هِرْيَغ ٍلاَمب َرْئاَس دق كي هللا ٌلوُسَرَو
 َءاَج اّمَلَك ءوِرْيَغَو َناَيْفُس يبأ َعَم ةَبَراَضُم اَمْرَتْكَأ َناك َناَيْفُس وُبَأ اَهيِف َناَك يِّلا

 ةَبَراَضُم ْمِهرْيَغ ٍلاَمِب َنوُرِفاَسُي ُهُباَحْصَأ َناَكَو لي هللا ُلوُسَر اَهمّرَكَأ ٌماَلْسِإلا

 .ةّنسْلاِب َةَتباَت تَناَك امرك املك ةئاَرْإَ اد: هلو هلق : ٌةَنُسلاَو ءَكِلَذ نع َهْني ْمَلَو

 : نفَح الو نِلَج لمتب ايف لدعم ال هنأ ىَلَع اوقنْل جم ٌةلاشم اع
 .ُهفرغأ ال اَم اّذَهَ
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 مُهَعاَمْجِإ ىَعَذا نَمَق ( ِساّيِقِ اًجتْخا اَمُهَنَأ اهو ِدْيَرَو ْىِلَع نع ّيِوُر دَقَو

 ٍلِئاَسَمْلا َنِم َّنأ ىَعّذا ِنَمَو م يأّرلاب ِلَمَعْلا ِكْدَت ىَلَع

 مُهْنِم لك َناَك لب ٍ؛َطِلَع دَقَق ٍساَيِقْلاَو يأّرلاي اّلِإ مُهْنِ , ٌدَحَأ اهي ْمُلَكتي ْمَل اَم

 ىأَ نَمَو ءاَمَرَكَذ ٍباَتكْلا َةَلاَلَد ىأَر نَمَف مْلِعْلا نم تنعم بنكي لَكَ

 اخو قش دك كل «ضقاتت ال ُةَحِْبُْلا لِئاَلَّدلاَو ءاَمَرَكَّذ ِناَريِمْلا َةَلاَلَد

 .ِءاَمَلْعْلا ضْعَب ىَلَع اًمِدَحَأ ٌفْعَض وأ كاَمِتاَقلا
 2 وك 8# لو

 ةَفرْعَم نأ اَمُك َنيِرْخَأَمْلا ِرَثْكَأ ىَلَع محي ِنآْرَقْلا ىف ذ ْمُهَف ةَباَحّصلِ َمِلِلَو

 اوُدِهَش مُهّنِإَف ءَنيِرْخَأَتُمْلا ُرَئْكَأ اَهُقِرْعَي ال ٍلوُسَرلا ٍلاَوْحَأَو ٍةَكَشلا نم نوُمَأب



 ُهْنَأك مالسالا خيش لئاسرو قواتف بيرقت سا ا
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 اًمِم ِهِلاَوْحَأَو ِهِلاَعْفَأَو ِهِلاَوْقَأ نم اوُقَرَعَو َلوُسّرلا اوُئَياَعَو ءَليَِّْتلاَو َلوُسَرلا

 رك ءَكِلَد اوُقِرْعَي ْمَل َنيِذَّلا َيِرحأتمْلا رم هقمنأ ُهْفرْعَي ْمَل ام ْمِهِداَرُم ىَلَع هب َنوُدَكْسَي

 م١٠ ١90/11 . ٍساَيِق وأ مات نِم اوُدَقَتْغا اَم َمُكَحْلا اوُبَلَطَ

 «ٌصوُصُنلا ٌحَسْنَي َعاَم انكالا نأ رز نم رت نق لوك ىلع ك5

 وثعاو هي

 ودق واكفلا هباغ يف زل م َوُهَو وِرْيَغَو َناَبَأ نْب ىَسِِع نَع َكِلَذ ٌرَكْذُي اَمَك

 قوق امك قيل زئاع كلذ: ناو اهنت دقي اهو: ليدنت اهل ذوقي ةقآلا ذأ
 اَذَه َسْيَلَو هُهلْوَرَي اَم حبِسَمْلا ٍةَعيِرَش نم اوُحَسْنَي نأ ْمِهِئاَمَلْعِل حبب :ىَراَصَتلا

 .َنيِملَسُمْلا لاَوْقَأ نم

 انني مل خيبات صن ىَلَع َنَو عاملا :ُلوُقَي نَم َءَمْجْلا ُنْظَي نَمَِ
 َكِلَذ ٌضِراَعُي ّصَن ٍرْيَغ نِم ُهَحْسَن ىَعَّذاَو ءعاَمْجِإِب اضن َضَراَع نّم َ/ُكَو

 ال را و حالا لا :صنلا

 ْوَمَأْلا َدْنِع ظوُفْحَم ٍقاَب صن اَّلإ ةْيَف اَهْنم حسني مل ن نفوستلا نأ نحر

 وجي ال يذلا خوشنملاب اهوْلِع نَم امد مَهَأ و هب ُلَمعْلا يلا خان اَُمْلِعَو
 ع1 :ةعوفتملا هس اذا ةكع َةْحِساَنلا صوُصُنلا هللا ظْفِحَو ءوب ُلَمَعْلا

 اوُعَمَجَأ هلي هللا لوسر ذنب عقلا ٍةَباَحَّصلاب ّنْظَي ْنَأ ٍدَحَأِل ُروُجَي ال 5

 ام خْسَن ىَوْعَد ُزوُجَي اَلَو ءٍداَحْلإْلا لْهَأ ٍلاَوُق أ نم اَذَه لب ؛هِيَعيِرَش ٍفالخ ىَلَع

 ٌعَمَجَأ اَم اَم َلُك لب ؛نيطلاغلا نِ ٌةَفئاَط ُنْظَي اَمُك ُهَدْعَب ٍدَحَأ عاَمْجِإب ُلوُسَرلا ُهَعَرَش

 زك لب ل يخش ل «قرشإلا ب اج ان قيام الإ رك ال لع نوحلسُملا

 فن | ُةَمأْلا ظَمخَت هَل ُحِاَّنلا ُسّنلا ملا عم : ةمأْلا عامي ِحوُسْنَم صن
 0 اهبلتو 0 خياَّنلا طيح «حرشتملا ل

 ٍفالخ ىَّلَع اوُعَمْجَْأ ُهَعَم 1 الا و ْنَأ ُعَنْمُي ِةَنْميَو و خوُسُنَمْلا ٍظْفِح

 يف ٌدوُجْوَم يي «لي ٍلوُسَءلا صن
- 

 ل . ةَريِثَك لْياَسَم



 / امجال
 11 تي يي ا يب ببي

 نا  هسس :ح
 (عامجإلا ىنعم)

 ّنِم مُكُح ىَلَع َنيِمِلْسُمْلا ُءاَمَلُع َعِمَتْجَت ْنأ :عامجمإْلا ىتْعَم /595؟]

 ذأ 0 ْمَل ماكخألا َنِم مُكُح ىَلَع ِةَمَأْلا ٌعاَمْجِإ َتَبَت اَذِإَو ءماكخَأْلا

 رخآلا لوَقْلا نَوُكَي لب ؛َكِلَذَك ٌرمألا نَوُكَي الو اعاَمجِ] اًهيف نماثلا ضعي نَطَي

 سلا باَتكْلا يف َحَجْرأ
 2 1 208 هام هاء 59 26 2 2 .هل + رم -

 َو ةَمزال ةبح ٌّسيلف ؛ مه رْيغَو ٍةعَبرأْلا ِءاَهَقفل ٍةَمِئَألا ضعب لاّوقأ اًمأَو
 8 هع. م

 0 .َنيِيِلَسملا يف

© 2 © 

 (؟ةجح عامجإلا له)

 ئَدُهلأ هل يبت ام دعب ْنِم َلوُسَلا ِتِقاَتُم سرد :ىَلاَعَت هلت مقو54]
 نِم َلوُسَّرلا ٌقاَش نم َلُكَف ءِناَمِزاَكَتُم اَمُهْنِإَف 1١١[: :ءاسنلا] 4نينِمْوُمْلا ليس ري

 ٍليِوَس َرْيَغ َعَبَتا نم ُلُكَو «َنيِنِمْؤُمْلا ٍليِبَس َرْيَع َعَبَتا دّقَك ىَدُهْلا ُهَل نبت اَم ِدْعَ
 . ىَدُهْلا ُهَل َنّييت اَم ٍدْعَب نِم َلوُسَرلا ٌقاَش دَقَف َنيِِمْؤُمْلا

0 ١ 
 ١0 لذ

6. 
 مُهَتفلاَحُم نأ ٍةَهج نم ؛ةّجح َنيِنِمْؤَمْلا َعاَمْجِإ نأ ىَلَع َلدَت َهَيآلا ِهِذَهَو 226 206 نيل 2 - وول مح دف 4 2 524 هام

 رعت ذيانر كب ذأ نادال دفلخ دودقتعا نازك ناو نر قنا وتل كنون رلظفت

 5 يق و 5١ 2 0 2000 6-2 دوغ 15 هل ع

 اًمِم اَهنِإَف :َنيِنِمْؤُمْلا نم عِزاَتُمْلا ٍءاَفِتْلايَو عاّمجإْلاب اًهيِف ْعطْقي ٍةَلَأْسَم لكَ



 222  -_-ل-لبلبلب ا ل ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسوو قواتف بيرقت 8س أ

 ّصّنلا ُكِلاَخُم ُرْمكَي اَمَك ءٌرْفْكَي عامجإلا اَذَه لْثِم ٌفِلاَحُمَو ءىَدُهْلا ِهيِف هللا َنّيَب

 اًمِم اَهّنَأِب اًضِيَأ ٌمَطْقُي ال دق اَنْهَف :وب ْمطْقُي اَلَو ٌعاَمِجِإْلا ُنَطُي َناَك اّذِإ اّمَأَو

 لب ٍ؛ُرُمَكَي ال دك عاَمجِإْلا اَذَه لْثِم ُفِلاَخُمَو ٍلوُسَرلا ٍةَهَج نِم ىَدُهلا هيف نيب

 ٌلْسَك َوُه اَذَهَو ءِلَْقْلا اَذَه فال يف ُباَوَّصلاَو ءَأَطَح عاَمْجبإْلا نط ُنوُكَي دن
 .ٌرُفْكَي ال اَمَو عاَمْجإْلا ٍةَمَلاَحُم نم وب ٌرْمْكَي اَميِف ٍباطْخْلا

 ُليِصْفَتلا :ٌباَوّصلا . .؟ةلالكلا يع رأ هلا 0 م 0

 ءالضأ َنينِمْؤُمْلا نم عزام هيف َسْيَل نأ انيق اًنيِقَي

 . ىَدُهْلا ُلوُسرلا هيف َنّيَب اّمِم َنوُكَي ْن
 [؟9 - "مال

0 01 0 

 همه

 (ةجح عامجإلا نوك ةلالد)
 .عرشلا وه ةجح عامجإلا نوك ةلالد /595ه ]

 .لقعلاب امإو «عمسلاب امإ :ةجح هتبثن اًضيأ لقعلا :لبقو

 .ةّنسلاب امإو «باتكلاب امإ :عمسلاو

 [8١١/؟ كردتسملا] .يونعملا رتاوتلاب ةّئسلا تبثن

 ه5

 مهليواقأ نع جرخي مل ةباحصلا فلتخا اذإو ءةجح عامجإلا)

 (ةّنُسلاو باتكلا ىلإ نيلوقلا برقأ ىلإ رظنيو
 وهو «ءهيلع صن ءأطخلا ىلع ةمألا عمجت نأ زوجي ال :ةلأسم 75951]

 هَ يعفاشلا ؟''ةيآلاب لدتسا نم لوأو .نيملكتملاو ءاهقفلا ةعامج لوق

 مرحتو ءاهيلإ ريصملا بجي ءاهيلع عوطقم ةجح عامجإلا :يضاقلا لاق

 وي

 )١( «َننِمْؤْمْلا ٍلِبَم ريغ َعِيَتيَو ئَدُهْلا هَل يبي ام ِدَعَب ْنِ َلوُسلَا ِقِقاَْي سَو» :ىَلاَعَت هلوق يهو .



 يف اذه ىلع دمحأ صن دقو ءأطخلا ىلع ةمألا عمجت نأ زوجي الو ,هتفلاخم

 :مهليواقأ نع جرخي مل اوفلتخا اذإ ةباحصلا يف ثراحلا يبأو هللا دبع ةياور

 لهأ لوق «ثيبخ لوق اذه ؟مهليواقأ نم جرخي نأ هل اوعمجأ نإ تيأرأ

 .اوفلتخا اذإ ةباحصلا ليواقأ نم جرخي نأ دحأل يغبني ال «عدبلا

 «بذاك وهف عامجإلا ىعدا نم :هللا دبع ةياور يف لاق : ه؛لإؤ انخيش لاق

 ال)» :لوقي نكلو ءمصألاو يسيرملا رشب ىوعد هذهو ءاوفلتخا دق سانلا لعل

 فيك :لاق هنأ هنع يذورملا لقن كلذكو «هغلبي مل اذإ «اوفلتخا سانلا ملعن

 ول «مهمهتاف اوعمجأ نولوقي مهتعمس اذإ ؟«اوعمجأ» :لوقي نأ لجرلل زوجي

 اذه :لاق هنأ هنع بلاط وبأ لقنو «كلذ ناك ؛اًفلاخم ملعأ مل ينإ» :لاق

 وهف «اًنالتخا هيف ملعأ ال١ :لوقي نكلو ءنوعمجم سانلا َّنأ هملعأ ام ءبذك
 نأ دحأل يغبني ال :ثراحلا وبأ لقن كلذكو «سانلا عامجإ» :هلوق نم نسحأ

 [١١*/؟ كردتسملا] .اوفلتخا سانلا لعل ,عامجإلا يعدي

 تر اثر عز

 (عاَمْجِإلا يف الَّوأ َرظْنَي ْنأِب ُدِهَتْحُملا ْاَدْيَم له)

 ام لْثم َلاَق ٍدوُعْسَم ُنْبا َكِلَّذَكَو َهَنُّمل َمُث َباَتِكْلا َمَدَك اذ ُرَمُع 555
 2 هو < ت2 عمب 2رمع ا خبل هءلإ مو 2ك 2غ م (يسأر لكم مدع م 6 02

 امي يتقي ناك ٍساَبَع نبا كِلذكَو .عاّمجإلا مث ةنسل مث باتِكلا مدق «رمع لاق

 000 2 ناضوت “ امطاطط ا قلع 6 قق م0 ا. كرس لل
 نيذللاب اودتقا» : هلوقل ّرَمْعَو ركب شا ٍةَنَسِب مث «ةنسلا ىف امي مث «باتكلا ىف

 ِ 0 ٍر و 2 ٍِ 2 9 -
 هرم هم هرم ساس ا ا 2 همر ١ز) شى ل 2 0 7

 نباو ٍدوُعْسَم نْباَو َرَمَع نَع ةئباث راثآلا ِهِذَهَو : "َرَمْعَو ركب يبأ ىِدَعَب نِم
 _- ل -_ص 8 -2 2

 .ٌباَرَّصلا وه اَذَهَو ءِءاَضَلاَو اًيّبفلاب ٍةَباَحَّصلا رَهْشَأ نِم مُهَو ءساّبَع 3 00 م أل سوشأا هسمه م 9 3

 ىف اُلَرَأ َرْظْنَي ْنأب ٌدِهَمْجُمْلا ْأَدْبَي :اوُلاَق َنيِرَخَأَتُمْلا نِم ٌةَفِئاَط ْنِكَلَو . ىيكه6ك امور ف6 ع اسمو كا ءءور * ج2 5*8 هامل رف ا

 هنأ َدَمَتْعا ُهَمْلاَح اضن َدَجَو نِإَو ءوِرْيَغ ىَلِإ ْتِفَتْلَي مل ُهَدَجَو ْنِإَف ءعاَمجإلا
 2 2 هس < ةووس هك - م
 !هحسَت َعاَمَجإلا ؛ مُهضْعَب لاقَو «هْعلي مل ص ٌخوُسْنَم

 )١( يذمرتلا هنّشح )5557"7(.



 هسه ا تس هس 525252222225 يور هُناك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ب ل

 .ٍفَلّسلا ٌةَقِيِرَط :ُباَوَّصلاَو

 ٌصَن عاَمْجِإْلا َمَم َنوُكَي ْنَأ دب الق ٌّصَن ُهَمَلاَح اّذِإ عتجإلا َّنَأِل ؛َكِلَذَو
 ةخألا هتعيَص دق مكتمل :ٌصْنلا وكي الأ اناق وشتم َكِلَذ نأ هب توُرْعَت
 تهت ام فِ ىَإ ألا بن َوُهَ طق ُدَجوُي ال اّذَهَك َحوُسْنَمْلا ّصَّنلا ُتاَكِفَحَو
 .َكِلَذ نع 0 ّيِحَو «ِهِعاَبتاَ كو ام ٍةَعاَضِإَو «ِهِعاَبْتا ِنَع

 ٍلاَوَق 15 ظطيحي يِنَّلا اذ نَمَق ءاَبِلاَغ وأ اًريِثَك ُدّذَعَتَت دق عاَمْجإْل ةَفِرْعَمَو ريب. م هس

 ؟َنيِدهتْجُمْلا

 رسيتم ةئكمم اَهَتفِرْعَم نإَف صوّصنلا ٍفالْخب 12ه سم2 هلا < 2 او
 اَلَق ءَباَتِكْلا عش ال َهَئُسلا 07 ؛ اَلَّوَأ ٍباَتِكْلاِ ٍدوُضُفَي اوُناَك اَمَنِإ مهو 000 ىو

 ٍنآَرَقْلا يِف َناَك خوُسْنَم هيف َناَك نإ لب كلاب ب ٌحوُسْنَم ٌءْيَش ِنآَرَقْلا يِف ُنوُكَي

 اَلَو ِقَنّسلا يف ُهَبَلَط َكِلَّذ ْدِجَي مَ اذ مث للم ناقل ندع للم ٌةَُحِِساَن

 اَلَو ٌعاَمْجِإ َةّنُسلا ُحَسْنَي ال ُهْنَحَسَن ُهَنُسلاَو الإ ٌحوُسْنَم ٌءْيَش ِةّنُّسلا يِف ُنوُكَي

 ل015 5ك رتظحت .ةريَغ

© 

 (ناعون عامجإلا)
 : ٍناَعوَ 00

 . ٌصّنلا فالخ ىَلَع ٌيِعظَم ٌعاَمْجِإ َمّلْعُي ْنأ ىَلِإ َليِبَس ال اَذَهَك ءَيِعِظَن
 َلاَوْقَأ َىِرْفَتْسَي ْنأِب «يئارقتسالاو يرارقإلا ٌعاَمْجِإْلا َوْهَق ُنّنَطلا اّمأَو - ب

 اًدَحَأ ْمّلْعَي اَلَو ٍنآْرُقْلا يِف ُلْوَقْلا ٌرِهَتْشَي وأ ءاقالخ َكِلَذ يِف دِجَي اق ٍءاَمَلُعْلا
 عمر هم ع

 6 هل اع ل 0 اَذَهَق ُهَرَكْنَأ

 . نيل مجالا 0 ِءاَمِتناب , مط ُثْيَحَو ِفِلاَكْنْلا ءاَقِتناي

 هب ُعَْدُي ال ُىَنَظلاَو ٌةّيََظ بح َوْهَف هب ْعطْقَي اَلَو ُهَمَدَع ٌّنظَي َناَك اّذِإ اَمَأَو

03 1 58 



 ا 81 تت يك متنا آف

 نَظلا ِهْيَلَع ُمَُدَقُيَو «ٌنَطلاب ُهَنوُد َوُه اَم ىَلَع ُمَدَقُيَو ِهِب ٌحَتْحُي ْنِكَل .ُمولْعَمْلا ّصّنلا

 عاَمجِإْلا ِتوُبب ِهّنَظ نم ىَوْقَأ ٌّصّنلا ةلالَدِل ُهْنَظ َناَك ىّتَمَُف ءهْنِم ىَوْقَأ َوُه يذلا
 ىَوْنَأ َعاَمْج الل ُهلَك ناك ىَتَمَو « لا هلال منَ عم.

 .ٌدِحاَو ِرْم

5 
 ين
 ِسْمَن يِف ُبيِصْمْلاَ ءاَذَه َمّدَق

 الإ مْلِعْلا لْمَأ ُضْعَب ِهِب َلِمَع دق يباتِك يِف ِثيِدَح ُلُك :ُيِذِهْرّتلا َلاَق

 .'"!بِراَّشلا َلْثَكَو 0 َْجْلا ٌتيِدَح :نْيئيِدَح

 دق عْمَجْلا ثيلخو ٌةَمِئاَط هب َلِمَع دق ِنْيَئيِدَحْلا الكف اذه ْعَمَو
<2 

 ورزوم م 2 ا

 .هريغو دّمح

4 

 ىَلَع ٌعِمْجَأ :يِرْدَي ال َوْهَو هب اليا مَعَ ملَو صن ُهتْنِع تبث نم ْنكلَو

 َناَحْجُر ْمّلْعَي ْمَل ُدْعَب َوُهَو ٌرَح 4

 الب اَلْوَق ُلوُقَي اَلَق ِءاَذَه وأ اَذَه ْناَحْجُر ُهَّل َنّرَبتَي ْنأ ىَلِإ ُفِقَي اَذَهَف ءاَمِهِدَح

َ لِ
 

 : ال رو لل

1 

 اَهيِف مُهَعَم ُنوُكَي ٍلَمَعْلاب ايف َنوُجَتْحَي مَنْحَي يلا ِةَئيِدَمْلا ٍلْهَأ ٍلِئاَسَم ٌرَثْكَأَو 006
 ِبَهْذَم يف ُحيِحَّصلا ٌوُه اَذَهَو ءرَخآْلا ىَلَع ّمدَقُم ُمَدَقَم ُلَمَعْلا ُهَعَم ُهَعَم قم ىذا ٌُصَنلاَق ٍ؛ّصَن ؟

 . ةَرْيَغَو دم

 َنْيَبَو ءِرْصَعلاَو ِرْهّظلا َنْيَب كلي هللا لوس سر َمَمَج :َلاَق هنأ اهو ٍساَّبَع ٍنْبا ِنَع تبث ام وهو )١(

 ؟َكِلَدي َداَرأ اَم : ِساّبَع ٍنْباَل َليِقُق 00 ءِرطَم اَلَو ٍفْوَح < ريع نم بَاب ءاَمِعلاَو ٍبرْغَمْلا
 نما جرب هل ذآ ةازأ :َلاَق

 يف ٌداَع ْنِإَق ٠ ٌهوُدِلْجاَف َرْمَخلا َبِرَش ْنَم» : لك طا ُلَوُسَر َلاَق :لاَ ةَيِواَعُم ْنَع يور ام وهو (؟)

 . هوُلتقاَف ٍةَعِباَرلا



 هَل مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ل

 َعّراَتَت دَقَو :داجفلا رجب ةادخلا اَذَهَق ِلَمَعْلا ِدّرَجُمِ ُضَنلا ُدَر اَمَأَو

 .ِنْيَلوَق ىَلَع ؟ُرْفُكَي لَه : عاَمجِإْلا ٍفِلاَحُم يف ُساَّنلا

 دنا تلا يك ر َموُلْعَمْلا َعاَمْجِإْلا َّنأ :ٌقيِقْحَّتلاَو

 .هب ٌصنلا ٌتوُبُي َمِلُع اَميِف اّلإ نرغياال 06 ن2 ني

 2 َْمي ال اَذَهَف اًهِف ّصَن ال ٍةَلأْسَم يِف عاَمْجِإْلا ٍتوُبتب ُملِْلا اّمأَ

 .ةريفخت ْعيمْميك موُلْغَمْلا
 . ةَنَسلاَو ٍباَتْكْلاَك ٍناَلبِلَ ٌصّنلا ّمَم ٌعاَمْجِإْلاَك ٍذِيئيِحَو
 و

 226 وأ علت 0 ل ل

 . مع هاو قي ُّيَطَو يوقف هيو ذأ ُنيِقسلاَ
 اَلْقَت اّمِإَو ُهُلْئاَك يمس اَلَْت امإ ؛ َعاَرْلا ُرَحآ َلَقْنَو د مِياَع كَ اَكِإَو

 هَنِإَف ؛ْتْبْنَي ْمَل فالحل اَلْفَت َلوُقَي ْنَأ لِئاَقِل َسْيَلَف : ُهلِياَك َّمَسُي ْمَكَو اًْلْظُم ٍفالخب
 ءٍفاَلْحْلِل ٍفاَن عاَمْجِإْلا ُلِقاَن لب ؛عاَمجإْلا ُلْقَت ُتْبْنَي اَلَو :َلاَقُي ْنَأب ُلَباَقُم .8

 0 ىَلَع مَدَقُم ُثْنُمْلاَو كل ٌتبثُم اَذَهَو

 َنِم ُهَتَبْنَأ اَميِف َطِلْع دق َنوُكَي ْنَأ عاَرتلا ٍلِقاَن يِف ُدوَجَي :َلِيِق اَذِإَو

 ْمَل ُلاَوْقَأ ِةَلَأْسَمْلا يِف ُنوُكَي دق ُهَنَِ ؛زوجأ ُهَظَلَع عاَرْنلا يِفاَنَو :ُهَّل ليِق

 َمَدَع نط وأ ٠ هرْيَغ َدْنِع ٌةَحيِحَص تناَكَو اَهواَنْسِإ ٌفْعَض نطو ُهْنَكلَب وأ هلْ

 .هَلاَو َتناَكَو َهَلاَلَّدلا

 2ك ركخم ةمأ ءاملع لاوقا يف انيِسال ؛مَدَعْلاي اًمْلِع َسْيَل مْلِْلا َمَدَع نإ اتم كت سس ىي# |سكس م6 اس أ

 ىَعَّذا نم اكل دولا ناقد هيما تر لاهي هل يَنَّلا

 .اًعاَرن ُمّلْعَأ ال :ٌُلوُقَي ْنكَلَو ٌمَصَأْلاَو ٌيِسِيِرَمْلا ىَوْعَد ِهِذَم ءَبَذَك دقق َعاَمْجِإْلا

 .صنلا فلاخ ْنَم ٌرْفك :يأ )١(



 7-3 . م تت تكفا حتا

 َنوُرسَمُي اَمِهِرْيْغَو ٍرْوَن يب يِبأَر 00 000 َدوُرُكدَي اوثناك يلد

 تبني اَذَهَف ِهبِحاَص نَع اَمُهُدَح ذاب ع اق ماتا ل ىلع اش

 اّلِإ َكِلَذب ْدََتْسُي ْمَل ُدَدَع ِهْيَلَع َرْئاَضَت ول هن ك ؛عاَمججٍإْلا ىَوْعَد ٍيفالِخب «ٌعاَرتلا هب

 007١[ 01 . عاّرُملاب ْمِهِوْلِع ُمَدَع
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 (هربتعي يذلا عامجإلاو دمحأ اهركنأ يتلا عامجإلا ىوعد)

 ةباحصلا دعب نيفلاخملا عامجإ ىوعد دمحأ هركنأ يذلا :انخيش لاق /5959 ]|

 يف دجوي داكي الو «ةدومحملا ةثالثلا نورقلا دعب وأ «نيعباتلا دعبو مهدعب وأ

 راغص نأ عم «ةئالثلا نورقلا دعب وأ نيعباتلا رصع دعب عامجإب جاجتحا همالك

 .نيعباتلا يف وه امنإ رصع لك عامجإ يف همالكو «ثلاثلا نرقلا اوكردأ نيعباتلا

 عامجإلاك وهو «يقطنلا ماعلا عامجإلا ىوعد نع يهن هنم اذه مث

 ةءارقلا يف لاق هنإف ؛فلاخملاب ملع ريغ نم روهمجلا عامجإ وأ «يتوكسلا

 ةالص يف بوجولا مدع يفو ةيآلا لوزن يف عامجإلا يعُذا :مامإلا فلخ

 نوفرعي الو عامجإلا نوعدي مصألاو يسيرملاك نيملكتملا ءاهقف امنإو ءرهجلا
 «نيعباتلاو ةباحصلا لاوقأ نوملعي الو ءامهوحنو كلامو ةفينح يبأ لوق الإ

 نسحلا نب دمحمو كلام نم دحاو ريغ هقفلا لئاسم يف عامجإلا ىعّذا دقو

 دامتعالا ءاج دقو «هوعلطي مل فالخ اهيفو لئاسم يف ديبع يبأو يعفاشلاو

 دوعسم نب هللا دبعو باطخلا نب رمع مالك يف عامجإلاو َةّنّسلاو باتكلا ىلع
 يف امبف نكي مل نإف هللا باتك يف امب ضقا :امهنم لك لوقي ثيح امهريغو

 .نوحلاصلا هيلع عمجأ امبف نكي مل نإف ءهللا لوسر َهَّنُس
 نوفلاخي ال ءالؤه نأل الإ كاذ امو «نيلصألا نع اذه ريخأت يضتقي نكل

 1١1/١ - 11١5[ كردتسملا] .نيلصألا



 نك مالسإلا خيش لئاسوو قواتف بيرقت تسوس ا

 «عامجإلا ةحص يف رصعلا ضارقنا رابتعا)
 (رصعلا ءاضقنا لبق نيدهتجم اوراص اذإ نوقحاللاو

 يناولحلاو يسدقملاو يضاقلا دنع رصعلا ضارقنا ربتعي :ةلأسم مة

 .مهبهذم هنأ ناهرب نبا ركذو ءدمحأ مالك رهاظ هنأ يضاقلا ركذو .ليقع نباو

 عامجإ لاح يف نيدوجوم نيدهتجم اوراص نيذلا ناك نإف :[انخيش لاق]

 مهدوجو وأ مهمدع ةلزنمب نيدهتجم ريغ مهدوجو ذإ ؛كلذل رثأ الف نيلوألا
 مل نكل نيلوألا رصع ضارقنا لبق نيدهتجم اوراص نإو ءاًنايبص وأ اًرافك

 نأل ؛مدقتملا عامجإلاب قوبسم فالخلا اذهف مهرصع ضرقنا ىتح مهوفلاخي

 اذإ ددرت الب لوألا عامجإلا ةحص يف هرصع ضارقنا ربتعي ال قحاللا دهتجملا

 :تكس وأ قفاو

 .عامجإ رمتسا امل كلذ ربتعا ول ذإ «بير الف قفاو اذإ امأ

 .فلاخي نأ هانعنم اذإ اًضيأ كلذكف تكس اذإ امأو

 نإف ؛هطورشب مت دق عامجإلاف :فلاخي ملو فلاخي نأ هل غوس نإو

 .فالخ ريغ نم مهرصع ضرقنا نيعمجملا

 :قحاللا نأ : طباضلاو

 .ضارقنالا لبق لهأتي نأ امإ أ

 .هدعب وأ - ب

 .تكسي وأ «ءفلاخي وأ قفاوي نأ امإف :لوألا ىلعو

 مدع ربتعي لب ؛''”هتافو ربتعي ال كردملا نأ :ةلأسملا رس :[انخيش لاق]

 .هب انلق اذإ هفالخ

 اذإف «هرارقتساو عامجإلا ةحص يف ربتعم رصعلا ضارقنا :يضاقلا لاق

 .باوصلا وهو «(هقافو) :ةدوسملا يفو «ءلصألا يف اذكه )١(



 ا عامجالا

 أ اكو

 لحنا :مهعيمج وأ مهضعب عجر مث ماكحألا نم مكح ىلع ةباحصلا تعمجأ

 هفالخب دتعا :داهتجالا لهأ نم وهو مهرصع نيعباتلا ضعب كردأ نإو

 هللا دبع ةياور يف دمحأ مالك رهاظ اذهو ءمهعم هفالخب دتعي هنإ :انلق اذإ

 فقن انأ اوقرتفا مث هيلع اًعمجم اًرمأ ناك اذإ هنأ معز نم ىلع ةجحلا :لاق

 ةّمألا مكح اهمكح ناك دلولا مأ َّنِإ ءاًعامجإ نوكي ىتح هيلع اوعمجأ ام ىلع

 ناكف «قرتست نأ ىأرف «هتوم دعب يلع هفلاخو ءرمع نهقتعأ مث «عامجإب

 ا لصألا يف عامجإلا

 يف يلع برضو نينامث رمع برض مث نيعبرأ ركب وبأ برض رمخلا دحو
 لكو «نينامث رمع اهلمكو نيعبرأ ركب وبأ برض :لاقو «نيعبرأ نامثع ةفالخ

 نيعبرأ دازف هفلاخ رمع مث نيعبرأ برضلا يف عامجإلا يف هيلع ةجحلاف هَةَّنُس

 دتعا هنأل ؛رصعلا ضارقنا رابتعا اذه رهاظو :لاق «نيعبرأ يلع برض مث

 يف ركب يبأ دعب رمع فالخب دتعا اذكو «دلولا مأ يف رمع دعب يلع فالخب

 1١57/7 ١1٠١[ كردتسملا] .رمخلا دح

0 2 

 «نيلوق ىلع ةباحصلا فلتخا اذإ)

 (؟فالخلا عفتري له :امهدحأ ىلع نوعباتلا عمجأ مث

 نوعباتلا عمجأ مث نيلوق ىلع ةباحصلا فلتخا اذإ :يضاقلا لاق

 هب ذخألاو رخآلا لوقلا ىلإ عوجرلا زاجو .«فالخلا عفتري مل :امهدحأ ىلع

 يلع هيف فلتخا ام :لاق .ءىسوم نب فسوي ةياور يف دمحأ مالك رهاظ وهو

 .ةئسلاو باتكلاب ههبشأ رظنُي :ديزو

 برقأ ىلإ رظني ةباحصلا فلتخا اذإ :هنع يذورملا لقن كلذكو :انخيش

 .ةّنسلاو باتكلا ىلإ نيلوقلا



 ُهْدَأَك مالسالا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 7# |
 انت #8

 ىلإ عجري ملو «ليلدلا ةقفاوم ىلإ كلذ يف عجر هنأ اذه رهاظو :لاق

 [١7١/؟ كردتسملا] .نيلوقلا ٍدحأ ىلع نيعباتلا عامجإ

 ثا ثيل

 «ةجح يباحصلا لوق نإ :ليق اذإ)
 (؟هفالخ ىلع نوعباتلا عمجب نأ زوجي لهف

 ؟هفالخ ىلع نوعباتلا عمجي نأ زوجي لهف «ةجح .وه» :انلق اذإ [ةوه؟]

 رخآ يباحص لوق كانه ناك هنأ كلذب نيبتيو ءزوجي :يكلاملا باهولا دبع لاق

 خوسنم هنأ ىلع عامجإلا لديو ءربخ ةفلاخم ىلع عامجإلا زوجي امك «هفالخب

 .عامجإلاب لمعلا بجيف ٍظئئيحو ءهرهاظ فالخ دارملا نأ وأ «ةيآب وأ ءربخب

 لوق نوك عنمي مل عقو ول هنأ وأ ءزوجي ال كلذ نأ دمحأ مالك رهاظو

 ال ةباحصلا يلوق دحأ ىلع نيعباتلا عامجإ نأ ىلع ينبم اذهو «ةجح يباحصلا

 نم ةلأسملا كلت يف ملكت نم ضعب مهنأل ؛باوصلا وه نوكي نأ بجوي

 ١174/7[ كردتسملا] .ةّمآلا
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 هتفلاخم نع اوتكسو رشتناو ةباحصلا ضعب لاق اذإ)

 (رصعلا ىضقنا ىتح
 ملو اوتكسو «يقابلا يف رشتناو «ةباحصلا ضعب لاق اذإ :ةلأسم ةلوه؟ ]|

 .اندنع هب لمعلا بجي «عامجإ وهف هفالخ رهظي

 هدّيق اذكه ءرصعلا ضرقنا ىتح هتفلاخم نع اوتكس اذإ :انخيش لاق

 مرحتو هعابتا بجي هيلع عوطقم ليلدو ةجح وه :درجملا يف لاق «يضاقلا

 [١؟6/” كردتسملا] .عامجإ وهو «هتفلاخم

 ان ا



 كك لالا تت 0_1 |[ عامجالا

 يرجي امم وهو هفالخ يباحص نع لقني ملو اًلوق يباحص لاق اذإ)
 (هلامعأو هتاباوج يف دمحأ ةقيرط .ةجح وهف داهتجالاو سايقلا هلثمب
 وهو «هفالخ يباحص نع لقني ملو اًلوق يباحصلا لاق اذإ :ةلأسم /5985 ]

 «عضاوم يف دمحأ هيلع صن «ةجح وهف :داهتجالاو سايقلا هلثمب يرجي امم

 .هيبنتلا يف ركب وبأ هراتخاو «سايقلا ىلع همّدقو

 الإ ةلأسم يف تبجأ ام :لبنح نب دمحأ لاق :دواد وبأ لاق :انخيش لاق

 وأ ةباحصلا نع وأ «هيلإ ليبسلا كلذ يف تدجو اذإ لكك هللا لوسر نع ثيدحب

 دجأ مل اذإف «هريغ ىلإ لدعأ مل هلك هللا لوسر نع تدجو اذإف «نيعباتلا نع

 نع دجأ مل اذإف «نييدهملا نيدشارلا ةعبرألا ءافلخلا نعف ِلي هللا لوسر نع

 باحصأ نم رباكألاف رباكألا كَ هللا لوسر باحصأ نعف ءافلخلا

 .نيعباتلا يعبات نعو نيعباتلا نعف دجأ مل اذإف هِي هللا لوسر

 ءاجر هب تلمع الإ باوث هل لمعي ثيدح و هللا لوسر نع ينغلب امو
 .ةدحاو ةرم ولو باوثلا كلذ

 ةباحصلا عابتا يف الصف ركذ نأ دعب «ةقيتعلا ةلاسرلا» يف يعفاشلا لاقو

 اوملعي مل اميف اوراص اندلبب هنع انل يكح وأ ءىضرُي نمم انكردأ نمو :ةّئّسلل

 اذهب ءاوقرفت نإ مهضعب ٍلوقو ءاوعمجأ ْنِإ مهلوق ىلإ :هَّنّس هيف كي لوسرل
 .مهليواقأ نم جرخن ملو «لوقن

 لك يف انقوف مهنإف ؛هلوقب انذخأ :هريغ هفلاخي ملو مهنم دحاو لاق نإو
 .داهتجاو 01

 ؟فيك الو مل :لصألل لاقي ال :سنوي ةياور يف لاقو

 ١78/19 1١75[ كردتسملا]

 ه0

 )١( ةدوسملا نم بيوصتلاو «ماع :لصألا يف )775(.



 تهكم ا ا ُهْنَأك مالسإلا خيش لئاسرو قواتق بيرقت 3

 هب لمعي لهف سايق هيلإ يدتهي ال اًلوق يباحصلا لاق اذإ)
 (؟رخآ يباحص هفلاخ نإو

 بجي هنإف :سايق هيلإ يدتهي ال اًلوق يباحصلا لاق اذإف :ةلأسم مةةهه]

 لوق هفلاخ نإو هب لمعي ثيحب «عوفرملا فيقوتلا مكح يف لعجيو ء«هب لمعلا

 .ةيفنحلا تلاق هبو ءعضاوم يف هيلع صن ءرخآ يباحص

 .هيف دهتجم مكح همكح لب ؛فيقوتلا ىلع لمحي ال :ةيعفاشلا تلاقو

 17١5/9 -/1١19[ كردتسملا] .لمتحم رمألا :لاقي دقو :انخيش لاق
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 (دمحأ مامإلل اًبهذم ربتعي ام)
 نالوق ةلأسم يف دمحأ مامإلا نع لقن اذإ :نادمح نبا لاق

 يناثلاف خيرأتلا ملع نإف ءامهنيب عمجلا رذعتو نيتقو يف نافلتخم ناحيرص
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 .هنع هعوجر لهج نإ لوألاو :ليقو

 (؟51/؟ كردتسملا] ش .ملع وأ :ليقو

 وأ عامجإ وأ َةَّنُس وأ باتك نم امهبرقأ هبهذمف :خيرأتلا لهج نإ
 [؟47/؟ كردتسملا] .هتلدأ وأ هدصاقم وأ هدئاوع وأ مامإلا دعاوق وأ رثأ

 .هبهذم وهف :هليلد يوقو مامإلا نع ةاورلا ضعب هب درفنا ام مأ9ؤه+ه]

 .ةدحاو ةلأسم يف ةصاخب همالك صخيو

 وهف :ةباحصلا ضعب لوق وأ عامجإ وأ نس وأ باتكب هنع باجأ امو

 .حصألا ىلع ةجح هدنع مهدحأ لوق نأل ؛هبهذم

 يف هنود وأ هدنسب يضر وأ هنّسح وأ هححصو رثأ وأ ةّنُس نم هاور امو

 .هبهذم وهف :هفالخب تفي ملو هّدري ملو هبتك



 دج هنااا" 9مم عامجإلا

 .اًعوجر سيلف :تكسف هيلع ضرتعاف مكحب ىتفأ نإف

 ةَنَس وأ باتك نم امهبرقأ هبهذمف :نيلوق ةلأسم يف ةباحصلا نع ركذ نإو

 .هنسحي وأ هرتخي ملو امهدحأ حجري مل اذإ ءال وأ امهللع ءاوس .عامجإ وأ

 .هريغ نع تكس نإ هبهذم وهف :هضعب نسحو سانلا فالتخا ركذ نإو

 ىتفأف ةثلاث مث فقوتف ةيناث ةرم لئس مث فالتخالا ركذف ةرم لئثس نإو

 .هبهذم هب ىتفأ يذلاف :اهيف

 .ناهجوف :ءاملعلا ضعب ينعي «اذك نالف لاق» : هلوقب باجأ نإو

 .بودنم لب :ليقو بجاو وهف :«اًظايتحا اذك لئاسلا لعفي» :لاق نإو

 ىلإ بهاذ بهذ وأ لئاق لاق ولو» :لاق مث ةلأسم مكح ىلع صن نإو

 مامإلل اًبهذم نكي مل «اًبهذم ناك هيلع صن ام فالخب اًمكح :ينعي  اذك

 .اًضيأ

 انلعج نإف «نيهجو ىلع ؟هل اًبهذم همالك موهفم وأ هلعف لعجي لهو

 .موهفملا لطب هفالخ ىلع ةلأسم يف صنف هل اًبهذم موهفملا

 لصف

 ««هنعو» :انلوق اذكو «دمحأ مامإلل صوصن ةقلطملا تاياورلا

 همالك لد وأ هيلإ راشأ وأ «(دمحأ هيلإ أموأ» :انلوقف هظفلب تاهيبنتلا امأو

 .«هيف فقوت وأ هيلع

 دعاوق نم ةذوخأم تناك نإ مهجيرختو باحصألا لاوقأف :هجوألا امأو

 .هتوقو همالك قايس وأ «هليلعت وأ «هليلد وأ «هئاميإ وأ ءدمحأ مامإلا

 تاياور يهف :اهنم ةجرخم وأ مامإلا صوصن نم ةذوخأم تناك نإو

 سيق ام» :انلق نإ لئاسملا نم اههبشي ام ىلإ هصوصن نم ةلوقنم وأ ءهل ةجرخم
 .(هل اًبهذم همالك ىلع



 ُهْنَأَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت مع 3-9 |

 .اهساقو اهجرخ نمل هجوأ يهف :ال انلق نإو

 .هصن دارأ «ةدحاو ةياور ةلأسملا هذه» :انه باحصألا نم لاق نمف

 صن نم جيرخت وأ ءاميإب ىرخألاو صنب امهادحإف «ناتياور اهيف» :لاق نمو

 .هركنم هلهج صنب وأ هل رخآ

 مأ هدنتسم لهج ءاوس ءامهيلع هصن مدع دارأ «ناهجو اهيف» :لاق نمو

 .امهحجرأو نيهجولا حصأب الإ لمعي الف ءدمحأل اًبهذم هلعجي ملو ءال
 ىلع صن وأ .امهيلع صن مامإلا نوكي دقف «انه نالوقلا» امأو

 لامتحا وأ جيرخت وأ هجو امهدحأ عم نوكي دقو ءرخآلا ىلإ أموأو امهدحأ

 . هف الخب

 ليلدل وأ ءهفلاخ ام ىلإ ةبسنلاب حوجرم ليلدل نوكي دقف «لامتحالا» امأو
 .هل واسم

 .هيف امهنيب ةيوستلاو اههبشي ام ىلإ ةلأسم مكح لقن وهف «جيرختلا» امأو

 مل نإ تابثإلاو يفنلاو «يناثلاو لوألاب ذخألا كرت وهف «فقولا» امأو

 رظح نم عرشلا لبق ام مكح هلف «هدنع اهلداعتو ةلدألا ضراعتل لوق اهيف نكي

 [؟55 74/7 كردتسملا] .فقو وأ ةحابإ وأ

 .هب اًلئاق تامو ليلدب هلاق ام :هبهذم

 نإ :ثلاثلاو «تابثإلاو «يفنلا :هجوأ ةثالث هفلاخي ليلدب هلبق هلاق اميفو

 [؟ 507/١ كردتسملا] .هبهذم وهف الإو هنع عجر

 .ميرحتلل :«يغبني ال١ وأ «حلصي ال» :هلوق ] 395١

 .ةحابإلل :«سأب ال نأ وجرأ»و «سأب الدو

 :ليقو «عنملا يف رهاظ :«نوكي ال» وأ «نوكي نأ فاخأ» وأ «ىشخأ»و

 . فقولاب



 كا 00 0 تبي 5252-2-22 دو ١ عامجالا

 وأ «نسحأ وه» وأ «هتسحتسا)» وأ اهبحتسا» وأ «اذك بحأ» :هلوقو

 .بوجولل :ليقو .«بدنلل :«يلإ بجعأ وه» وأ (ينبجعيلا وأ «نسحا١

 :(هنسحتسأ ال» وأ (هبحأ ال» وأ «ينبجعي ال) وأ «اذك هركأ» :هلوقو

 .ميرحتلل :ليقو «ةهاركلاو هيزنتلل

 .مارح وهف :«هارأ ال» :لاق وأ «حيبق وه» وأ «هحبقتسأ» :لاق نإو

 :ليقو ءمارحف «ينبجعي ال١ وأ (ههركأ» :لاق مث 'مارح اذه» :لاق نإو

 [1؟154 - ؟8ا//؟ كردتسملا] .هوركم لب

 هه م

 (يعفاشلل اًبهذم ربتعي ام)
 ةَّنُس فالخ يباتك يف متدجو اذإ : يَ يعفاشلا لوق يف #ةو51]

 .هتلق ام اوعدو هلك هللا لوسر َةَّنّسِب اولوقف كك هللا لوسر

 ناكف ءانباحصأ ةمئأ نم ريثك كلذب لمع :حالصلا نبا ورمع وبأ لاق

 «ثيدحلاب لمع هفالخ يعفاشلا بهذمو ثيدح اهيف ةلأسمب مهنم رفظ نم

 ءاّردان الإ كلذ قفتي ملو «ءثيدحلا قفاو ام يعفاشلا بهذم :الئاق هب ىتفأو

 [؟58/؟ كردتسملا] .قفاوم لوق هنع لقن ام هنمو

 هه م

 (اًدقع ةعيرألا ءافلخلا ضعب دقع اذإ)

 نم هدعب نمل زجي مل اًدقع ةعبرألا ءافلخلا ضعب دقع اذإ :ةلأسم /595؟]
 جارخ نمو «بلغت ينب حلص نم رمع دقع ام وحن ءهضقن الو هخسف ءافلخلا

 .هارجم ىرج امو ةيزجلاو داوسلا

 لمعيو هريغي نأ ءافلخلا نم هدعب نمل نأب لوقلا روجي : ليقع نبا لاقو

 .ةنمزألا فالتخاب فلتخت حلاصملا نأل ؛هداهتجاب هيف



 هند مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت بس أ
 سكش

 فالخ هيفو «جارخلاو ةيزجلا نم هبرض ام رييغت لثم اذه :انخيش لاق

 ١78[ - ١؟//؟ كردتسملا] .بهذملا ىف روهشم
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 يبنلا توم دعب ةباحصلا فلتخا اذإ)

 (هللا لوسر نم برقأ امهدحأ ناكو

 نم برقأ امهدحأ ناكو ِةكَي يبنلا توم دعب ةباحصلا فلتخا اذإ مادحع]

 كلذ بجوي مل هل اًلوسر وأ اًيضاق وأ ةيرس ىلع هل اًريمأ وأ لك هللا لوسر

 ”١787/7[ كردتسملا] .قافو لحم ليقع نبا هركذ «هلوق ناحجر
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 (دحاولا ربخب عامجإلا تابثإ زوجي له)

 وهو :ليقع نبا لاق ءدحاولا ربخب عامجإلا تابثإ زوجي :ةلأسم مدحت

 بهذم وهو :نايفس وبأ لاق «هباتك رخاوأ ىف اهركذ ءءاهقفلا رثكأ لوق

 .انعتوك

 .زوجي ال :انخويش ضعب لاقو :لاق

 ام ىلع اذه :لاقف ءهركذ مالكب ليقع نبا كلذ ىلع ملكت :انخيش لاق

 ءاّملع يطعي ال دحاولا ربخ نإف ؛قافتا اهتحتو ةرابع يف فالخ يل عقي

 نيعطاق انسلف عامجإلا هب تبثي هنإ :انلق اذإ نحنو ءاًئظ ديفي نكلو

 - هو يبنلا لوق توبث ةلزنمب وه لب ؛دحاولا ربخب هلوصحب الو «عامجإلاب

 تبثي الف «ينظ ليلد دحاولا ربخو «ىعطق ليلد عامجإلا» :لاق عزانملاو

 [1798- 778/9 كردتسملا] . اًيعطق



 عامجالا
 عج هور

 -- هذه

 ؛هموق نيد ىلع نكي مل انيبن)
 (؟هلبق عئارشلا نم ءيشب اًدّبعتم ناك له نكل

 ناك لب ؛هيلع صن هموق نيد ىلع نكي مل ِلَك دمحم انّيبن :ةلأسم 1936 ]
 لاق هبو :لاق «ليقع نبا هركذ «ميهاربإ ةعيرش نم هدنع حص امب اًدبعتم

 . يعفاشلا باحصأ

 ءيشب اًدّبعتم نكي مل هنأ زوجيو «كلذ زوجي هنأو «فقولاب موق لاقو

 . الصأ

 ةيفنحلا لاق هبو «باطخلا وبأو ينالقابلا نباو ينيوجلا هراتخا انيأرو

 دعب راص امنإو «عئارشلا نم ءيشب اًدّبعتم نكي مل هنأ :يسخرسلا هاكح اميف

 .هل ٌعرش هلبق نَم ٌعرش ةئعبلا
 [1794/؟ كردتسملا] .ديج ذخأم اذهو :تلق :انخيش لاق
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 هنأ مالسإلا خيش لئاسرو قواتق بيرقت و 3-9

 ملل ناسسس» وعول

 ,هيلع ساقي له ناسحتسالا عضومو ءةلعلا صيصختو ناسحتسالا)

 (كلذك سيلو سايقلل فلاخم هنإ لاقي امو
 هركنأو ءهب نولوقي هباحصأو ةفينح وبأ ناك «ناسحتسالا» :ةلأسم /5935]

 . مهيلع يعفاشلا

 نأ الإ .كلام نع صوصنمب سيل :يكلاملا باهولا دبع يضاقلا لاق

 بهشأو مساقلا وبأ هيلع صنو ءهب لوقلاو هركذ نم ةءولمم انباحصأ بتك

 .هجوأب يناولحلا هرسفو ءامهريغو

 :ناسحتسالا نوكي نأ يدنع لمتحيو

 .هريغ وأ ٍدحاو ٍربخ نم ٌصن ليلدل هريغو يلجلا سايقلا كرت -أ

 امك سايقلا هيف يرجي ال اميف يباحصلا لوقل سايقلا كرت وأ - ب
 ْ . مدقت

 سايقلا ىلإ يدتهي ال الوق لاق اذإ يباحصلا نأ يف انوقفاو ةيفنحلا نإف

 انوقفاو ةيفنحلا اذكو «كلذ يف انوفلاخ ةيعفاشلاو ءاّميقوت هلاق هنأ ىلع لمُح

 .هللا ءاش نإ نسح هجو اذهو ءانوفلاخ ةيعفاشلاو ءناسحتسالا يف

 يف لاق ؛عضاوم يف ناسحتسالاب لوقلا دمحأ قلطأ دقو :[انخيش لاق]

 ءاملا ةلزنمب هنأ سايقلاو «ةالص لكل مميتي نأ نسحتسأ :ينوميملا ةياور

 .ءاملا دجي وأ ثدحي ىتح هب يلصي

 ٌبرل عرزلا :اهعرزف ىضرأ بصغ نميف دمحم نب ركب ةياور يف لاقو



 هيحصل 5ايام د ألمس ا ناسحتسالا

 عفدي نأ نسحتسأ نكل «سايقلا قفاوي ال ءيش اذهو «ةقفنلا '''هيلعو «ضرألا

 .ةقفنلا هيلإ

 كلذكو «ناسحتسالاب ةئوحشم كلام بتكو «ةفينح ىبأ باحصأ لاق هبو

 .اًمهرد نيثالث ردق ةعتملا يف نسحتسأ : يعفاشلا لاق

 .ناسحتسالاب لوقلا هباحصأو ىعفاشلا ركنأ دقو

 دح» نوكي نأ انباحصأ مالك هيضتقي يذلاو :باطخلا وبأ لاق

 . هنم ىوقأ وه ليلد ىلإ سايقلا بجوم نع لودعلا :(ناسحتسالا

 سبلو :لاق .هنم ىلوأ وه مكح ىلإ مكحلا كرت هنأب انخيش هَّدَحو :لاق

 ضعب نم ىوقأ اهضعب الو ضعب نم ىلوأ اهضعب لاقي ال ماكحألا نأل ؛ءيشب

 .ةلدألل ةوقلا امنإو

 لطاب اذهو :لاق ءهنم ىوقأ سايق ىلإ سايقلا كرت هنأب مهضعب هَّدحَحو

 .ائاسحتسا ناك هيبنت وأ ٌصنل سايقلا اوكرت اذإ مهنإف

 اهالول اهنم ىلوأ ىرخأ ةقيرط ىلع مكحلا ةقيرط كرت هنأب مهضعب هَّدَحو
 .ىلوألا ىلع ناينبلا بجول

 يف مكح ام لثمب ةلأسملا يف مكحي نأ نع لودعلا هنأب يخركلا هّدَحو

 .لوألا نم ىوقأ وه هجول اهرئاظن

 ىلإ مومعلا نع لودعلا نوكي نأ هيلع مزليو «هلبق يذلا ىنعم اذهو :لاق

 .اناسحتسا صوصخلا ىلإ مومعلا نع لودعلاو ءائاسحتسا صيصختلا

 كردتسملا] ١5/9 -4"1[



 ب يب تحت طيني 152 هناك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت يك مم

 (ناسحتسالا يف ةلاسر)

 «ليلدل سايقلا ةفلاخم هنأ هيناعم نم روهشملاف ناسحتسالا امأ /5539]

 .كلذ ريغ هب داري دقو

 :لاوقأ ةثالث ىلع روكذملا هانعمو هظفل يف ءاملعلاو

 هباحصأو دوادك سايقلا ةافن مهو ءاَقلطم ظفللا اذه ركني نم :مهنم

 ةلدأ يف مهدنع سيلف «مهريغو ةعيشلاو ةلزتعملا نم مالكلا لهأ نم ريثكو

 .ناسحتسا الو سايق ال عرشلا

 لمعيو ناسحتسالل سايقلا ةفلاخم زّوَجيَو ىنعملا اذهب هب رقي نم : مهنمو

 ةيفنح يبأ نع باوصلا وه اذهو «ءناسحتسالا ةروص ادع اميف سايقلاب

 . هباحصأو

 لبنح نب دمحأو يعفاشلاك ةرات هب لاقو ةرات ناسحتسالا مذ نم : مهنمو

 . مهريغو

 .عضاوم يف ناسحتسالا ظفل ركذ هباحصأو كلام بتك يفو

 ناسحتسالا لاطبإ يف ملكتو ,ءعرش دقف نسحتسا نم :لاق يعفاشلاو

 هيلع يذلا وهو «هل اًراكنإ ةمئألا مظعأ نم ناكو .ءكلذ يف لوقلا طسبو

 :لاق امك ءناسحتسالا ظفلب لاق دقف اذه عمو «هقفلا لوصأ يف هباحصأ

 ناسحتسالا نم يعفاشلل ىكحُي اذهلو ءاّمهرد نيثالث ةعتملا نوكت نأ نسحتسأ

 .ديدجو «ميدق :مهلوق

 ةفينح يبأ باحصأ :لاق هنأ بلاط وبأ هنع لقن لبنح نب دمحأ كلذكو

 نوعديف «سايقلا عدنو اذه نسحتسن :اولاق سايقلا فالخ اًئيش اولاق اذإ

 ءاج ثيدح لك ىلإ بهذأ انأو :لاق «ءناسحتسالاب قحلا هنأ نومعزي ''”يذلا

 .هيلع سيقأ الو

 .باوصلا وه تبثملاو «(نيذلا)» :لصألا يف )١(



 7 ناسحتسالا
 انتا 00 ل 2277222 222222

 دحأ ىلع سيقأ الو اهلك صوصنلا لمعتسأ ىنأ دمحأ دارم :تلق

 دعا ىلع زتبافةفيطم رك نوح اياب حك نحال نفنلا قناع اًسايق نيصنلا

 سنج نم مهدنع سايقلاو «هريغ وأ صنلاب امإ ناسحتسالا نوتبثي مث «نيصنلا

 .ضراعم سايق وأ لمجمب اهتحص نوعّدي يتلا ةلعلا نوضقنيف «ةحيحصلا ةلعلا

 نيصنلا دحأ ىلع سيقأ ال :لاق اذهلو ؛اهداسف بجوي فلاخم نم اهيواسمب

 لثم لمعتسي وهو .سايقلا داسف ىلع لدي كلذ نإف ءرخآلا صنلا هضقني اًسايق

 نأ مكدحأ دارأ اذإ» :ِةللَي يبنلا نع ةملس مأ ثيدح لثم عضاوم يف اذه

 ثيدح عم ''”«ائيش هترشب نم الو هرعش نم ذخأي الف رشعلا لخدو يحضي

 مرحي ال ميقم وهو هب ثعبي مث ِهلَك هللا لوسر يده دئالق لتفأ تنك» :ةشئاع

 :لاوقأ ةثالث ىلع اذه يف سانلاو ."”«مرحملا ىلع مرحي امم ءيش هيلع

 لسرأ اذإ :لوقيو عنملا يف ةيحضألاو يدهلا نيب ىَّوس نم :مهنم

 .هريغو سابع نبا نع ىوري امك رحني ىتح لحي مل ايده مرحملا

 نع عنمي ال يحضملا لب :لوقيو نذإلا يف امهنيب ىٌّؤس نم :مهنمو

 ."”رخآلا ضراعي ام نيصنلا دحأ ىلع نوسيقيف ؛يدهملا عنمي ال امك ءيش

 )١( يراخبلا هاور (؟) .(91١/ال) ملسم هاور )١9/:07(« ملسمو )1751(.

 ) )0ةمئأ نيبو مهنيب قرفلا وه اذهف ءاّناسحتسا صنلا ةهج نم امهنيب نوقرفي ةيفنحلا نإ مث

 .صنلا دوجول ءاًناسحتسا سايقلاب لمعلا
 سايقلا فاللخ ىلع ٌمكح ةعيرشلا يف نوكي نأ هذيملتو مداسألا يحارحا دقو .

 نقي اَم َنأَو ٍساَِْلا ينال ىَلَع ءْيَس ٍةعيِرَشلا يف سل ُهّنأ ٍناََب يف :لصف :مّيقلا نبا لاق
 َكِلَّذ َنوُكَي وأ ءاَدِساَف ُنِماَيَقْلا َنوُكَي ْنأ ام ل الو هيف مزال ِنْيَرمألا ُدَحَأَ ِساَيِقْلل ُةفَل احم
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 ءمهِضَْي 1 ةباَحّصلا لو وأ ٌصّلاِي َتَبَت ؟ اَمِل سايل :٠ زم ل اَعَمْجُم َّناَك اهو :

 ِساّيِْل ٍفاّلِخ ىَلَع ٍةَساَجّنلا ٌريِهظَتَو ءٍِساَّيِقْلا ٍفالخ ىَلَع ٌةَساَجَت هيف ُتَعَقَو اذ ِءاَمْلا ٌةَراَهظ 0



 0 ت7” ب 707077077” تت بأس! «45 ب هدي مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ا

 مهريغو لبنح نب دمحأو يعفاشلاو ديعس نب ىيحيك :ثيدحلا ءاهقفو

 عيبلا لحأ امل هللا نأ امك ءرخآلا ىلع امهدحأ اوسيقي ملو نيصنلاب اولمع

 سايق اذه امنإو ءرخآلا ىلع امهدحأ نوملسملا سقي مل ابرلا مرحو

 ىلع امهدحأ اوسيقي مل ةتيملا مرحو يكذلا هللا لحأ امل كلذكو «نيكرشملا

 .نيكرشملا سايق اذه لب ؛رخآلا

 . عضاوم يف ناسحتسالاب دمحأ لاق دقو

 هعابتأو وه رصنو «نيتياور ىلع ةلأسملا ىلعي وبأ يضاقلا لعج دقو

 .ةفينح يبأ باحصأ لوقك ناسحتسالاب لوقلا ليقع نباو باطخلا يبأك

 مكح ىلإ مكحلا كرت هنأب :هب نولوقي يذلا ناسحتسالا ءالؤه '”رّسفو
 ا او

 .نيسايقلا ىلوأ وه :ليقو
 يف اهيلإ عجري يتلا ةجحلا امأو :- يضاقلا ظفل اذهو  اولاق

 ةثلاث عامجإلاو «ىرخأ َةّنّسلاو «ةرات باتكلا يهف ناسحتسالا

 اهعرزو يضرأ بصغ نميف :ةّنّسلل ناسحتسالاب هيف انلق اممو :لاق

 ثيدحل «عرزلا بحاصل ةقفنلا ضرألا بحاص ىلعو ضرألا يذل عرزلاف

 ضرألا ٌبرل عرزلاف موق ضرأ يف عرز نم» : كك يبنلا نع نع جيبدحخ نب عفار
 .هعرازل عرزلا نوكي نأ سايقلا ناك 0 ”(هتقفن هلو

 ٌكَباَتِكْلاَو ٌُةَلاَوَحْلاَو ُهَراَجِإْلاَو «ملكلاو ٍةَماَجِحْلاِب ٌرظِفْلاَو ءلبوْلا ٍموُحُل نم ٌءوْضْوْلاَو -

 يف ُيِضْمْلاَو ءيِساّنلا لكلا ٍمْوَص ٌةَحِصَو ءُضْرَفْلاَو فاَكاَسمْلاَو ءةَعَراَرُمْلاَ ُةََراَضُمْلاَو

 ع :َلاَقَق ؟ا أ ُباَوَص َكِلَذ لّهَف ءِساّيِقْلا ٍفاَلِخ ىَلَع َكِلَذ َلُك ءِدِساَمْلا علا
 )584/١(. نيعقوملا مالعأ .ها. َنِماَيِقْلا فلاحي ام ِةَعيِرَّشلا

 )١( :لئاسملا عماج نم تيبثملاو !رصنو :لصألا يف )1968/17(.
 .(195 /؟) :لئاسملا عماج نم تبثملاو !لقأ :لصألا يف (

 اذه :يذمرتلا لاقو :.(5577) هجام نباو )١1757(: يذمرتلاو )*5٠"7(: دواد وبأ هاور (5)

 .هجام نياو يذمرتلاو دواد يبأ حيحص يف ينابلألا هحًّحصو «بيرغ نسح ثيدح
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 يف ريناندلاو مهاردلا ملس زاوج :عامجإلل كلذب هيف انلق اممو :لاق

 مهنأ الإ نزولا يهو ةلعلا دوجول كلذ زوجي الأ سايقلا ناكو :''”تانوزوملا

 .عامجإلل هيف اونسحتسا

 وبأ كلذ ركذ امك «ةلعلا صيصختب ناسحتسالا دحاو ريغ رسف ؛اذهلو

 يذلا ناسحتسالا ةماع نإف ؛وه كلذكو ءامهريغو يزارلاو يرصبلا نسحلا

 .ةلعلا صيصخت هتقيقح سايقلا فلاخي هنإ :هيف لاقي

 يبأ باحصأ نعو «ةلعلا صيصخت عنم يعفاشلا باحصأ نع روهشملاو

 .هتزاجإو ناسحتسالا عنم يف امهنع روهشملاك اهصيضختب لوقلا ةفينح

 يف امك «ةلعلا صيصخت زاوج يف فالخ يعفاشلا بهذم يف نكلو

 .دمحأو كلام بهذم

 .دمحأ نع نيتياور كلذ يكحي نم سانلا نمو

 يهو «ةماتلا ةلعلا» ىلع لاقت ةلعلا نأ :بابلا اذه يف قيقحتلاو

 ةلعلا» ىلع لاقتو «قافتالاب تلطب تضقتنا ىتم هذهف ءاهلولعمل ةمزلتسملا

 قرفل تضقتنا اذإ هذهف «كلذ وحنو «ةلعلا ليلدو «ببسلا ىمستو «ةيضعبلا

 .دسفت مل :روصلا نم اهريغو ضقنلا ةروص نيب هيف قرفي رثؤم

 ضقنلا ةروص ىنعم يف عازنلا ةروص يه يتلا عرفلا ةروص تناك اذإ مث

 .اهب تقحلأ لصألا ةروص ىنعم يف تناك نإو ءاهب تقحلأ

 ةروص نيب قرفلا نيبي ال ليلد درجمب ةلعلا صيصخت زّوج نم امأو

 .هريغو سايقلل فلاخملا ناسحتسالا يف عازنلا دروم اذهف :اهريغو صيصختلا

 يونعملا قرفلا نيبتي ملو ٌصنب تصخو ةطبنتسم تناك نإ ةلعلا هذه مث

 .نوكي ام فعضأ اذهف :اهريغو صيصختلا ةروص نيب

 .تانوزوملا يف يرجي ابرلا نأ وهو «ءبهذملا ىلع )١(
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 هلعفي نم ىلع امهريغو دمحأو يعفاشلا اًريثك هركني ناك يذلا وه اذهو

 . مهريغو ةفينح يبأ باحصأ نم

 الإ اهتحص ملعت مل ةيببسلا ةلعلا نإف ؛اذه هب دارأ مدقت اميف دمحأ مالكو

 .اهل اًلطبم ناك صنلا اهضراع اذإف «يأرلاب

 مكحلا ضراع اذإ هنأ امك ءاهداسف ىلع َّلد ةلعلا ضراع اذإ صنلاو

 .عامجإلاب هداسف ىلع لد سايقلاب تياثلا

 روص ضعب صيصختب صن ءاج دقو «ةصوصنم ةلعلا تناك اذإ امو

 ءاج اذإ امك :2')امهريغ الو ىعفاشلا الو لب دمحأ هركني ال امم اذهف :ةلعلا

 ليلد مقي مل هبش امهنيب نكل ىرخأ ةروص يف هفلاخي صن ءاجو ةروص يف صن
 ىلع اًصوصنم نوسيقي الو صوصنلا نورقي ءالؤهف :مكحلا طانم هنأ ىلع

 لكم ٌعيَبْل امَنِإ :اولاق نيذلا سنج نم اذه لب ؛همكح فلاخ صوصنم
 د

 ثيدح لك ىلإ بهذأ انأ :هيف دمحأ لاق يذلا وه اذهو [570 :ةرقبلا] أبل

 لعجأف رخآلا ثيدحلا ةروص هيلع سيقأ ال : أ ؛هيلع :نتقا الو ءاج امك

 .اهلك اهلمعتسأ لب ضعبب اهضعب عفدأو ةضقانتم ثيداحألا

 قرف ال ءاوس ناتروصلا :نولوقي ضعبب صوصنلا ضعب نوعفدي نيذلاو
 .رخآلل اًحسان نيصنلا دحأ نوكيف امهنيب

 سيقي نمم مهعزاني نمو ثيدحلا ءاهقف هيف عزانتي ام اًريثك اذه لثمو

 صنلا سايق هتفلاخمل اًحوسنم نيصنلا دحأ لعجيو صوصنم ىلع اًصوصنم

 نيب ةيوستلا ىلع عرشلا لد له :اًرئاد رمألا ىقبيو سايقلا اذه يضميف ءرخآلا

 امهادحإ يف دراولا مكحلا لعجيو ءاوس امهمكح لعجي ىتح نيتروصلا

 ؟ىرخألا يف دراولا هل داضملا مكحلاب اًًنوسنم

 ىلص اذإ ام وهو «ةلعلا رروص ضعب صيصختب صن ءاج دقو ءرفسلا :رصقلا ةلع :هلاثم )١(

 .متي هنإف ميقم فلخ رفاسملا



 للا ١ ناسحتسالا
 نو شل

 .رسيملا ةيآب ةخوسنم ةعرقلا لعجي نم هلوقي امك -

 اذإو اوعكر عكر اذإو اوربك رّبك اذإف مامإلا اوعبتي نأب نيمومأملا َرْمأو -

 يتلا ةالصلا يف مهمايق ماودب اًحوسنم] :نيعمجأ اًسولج اولص اًسلاج ىلص

 .ٍدعاق مامإ فلخ اًهيِقابو «مئاق مامإ تفلخ اهّضعب اوَُلَص

 .رخآلاب اًحوسنم امهدحأ يدهلاو ةيحضألا ثيدح لعجيو -

 الو سلتخملا ىلع سيل» :هلوقب اًخوسنم ةيراعلا دحاج عطق نولعجيو -

 .«عطق نئاخلا الو بهتنملا

 .لاملا ةعاضإ نع ىهنلاب ةخوسنم ةيلاملا ةبوقعلا نولعجيو -

 4٠[ :ىروشلا] يني 1 دقي اذزعي»

 ةندهلا نم نيكرشملا نيبو هنيب ِْيَك يبنلا هطرش ام مهضعب لعجيو -

 . "”لطاب وهف هللا باتك يف سيل اًطرش طرتشا نم» :هلوقب اًحوسنم
 .خوسنملا دعب هنأ نوملعي ال : خسانلا نم هنوعّدي امم اًديثكو

 ايق وأ لمجم ظفلب ةحيرصلا ةحيحصلا صوصنلا عفد نم هوحنو اذهف

 .هريغو دمحأ هركني امم وه

 .سايقلاو ليوأتلا ةهج نم سانلا ئطخي ام رثكأ :لوقي دمحأ ناكو

 . سايقلاو

 )١( (ةالصلا ىلع مهسايق) :لصألا يف .

 لئاسملا عماج نم بيوصتلاو )/188(.

 يراخبلا هاور قفإ زهه١؟(.



 هنو مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت عب اا
 اله

 امهدرجمب لمعي الو ءصاخ ٌصنب تبثي ام امهب ضراعي ال هنأ :هدارمو

 .ةرسفملا ةصاخلا ةلدألاو صوصنلا يف رظنلا لبق

 نوديري ال لمجملا نم هريغو يعفاشلاك ةمئألا نم هريغ مالكو همالكو

 : لمجملاب

 . سانلا ضعب هنظي امك هانعم مهفُي ال ام

 .ةلالدلاب لقتسي ال ام الو

 .هب جاجتحالا زوجي ال اذه نإف

 روص مثو نيتروص يف نيفلتخم نيمكحب ناَّضن ءاج اذإ امأو :لاق

 قحلي هنع تكس امف نيصنلا دحأ ىضتقم وه سايقلا لاقي لهف اهنع توكسم
 يذلا ناسحتسالا وه اذهف :؟رخآلا نيبو هنيب قرافلا ىنعملا ملعي مل نإو هب

 باحصأ نم ريثكو ةفينح يبأ باحصأك هب لوقي ءاهقفلا نم ريثكف .هيف عزونت

 .هريغو دمحأ

 اهنم ناك امف ءوهسلا دوجس يف ةدراولا صوصنلاب دمحأ ذخأ ريظن اذهو

 هقحلأ صن هيف ئجي مل امو ءهب ذخأ مالسلا دعب ناك امو هب ذخأ مالسلا لبق

 .هدنع سايقلا هنأل ؛مالسلا لبق امب

 :هنأ رم امك اذه قيقحتو

 .عرشلا يف ةرثؤملا تافصلا يف نيتروصلا ءاوتسا ملعي نأ امإ أ

 .امهقارتفا ملعي نأ امإو - ب

 .امهنم دحاو ملعي ال نأ امإو - ت

 ةلعلا نأ ملع ضعب نود روصلا ضعب يف مكحلا تبث ىتم :لوألاف

 . ةلطاب

 محرلا نيب وأ داليوإلا نيب ةقفنلا بجاولا نأ يعدي نم ىوعد لثم اذهو



 تا ناسحتسالا

 ةدجلاو دجلا عمتجا اذإ :لوقيو ؛بيصعت وأ ضرفب ثرإلا قلطم وأ «ةمرحملا

 ناوبألا عمتجا اذإ هنأ عامجإلاو صنلاب تبث امل هنإف ؛امهيلع ةقفنلا تناك

 اًثراو ناك اذإ هريغ ىلع مدقي كلذ يف ةبصعلا نأ ملع بألا ىلع ةقفنلا تناك

 لْثِم ِثراَوْلأ َلَعوظ :هلوق نأ ملعو ءدمحأ نع نيتياورلا ىدحإ اذهو «ضرفب

 نأل ؛اًدوجوم ناك نإ بصاعلا وهو «قلطملا ثراولا وه [7898 :ةرقبلا] 6 كِل

 . "”هتقفن ىلع 0'2ٍسوُفْنَم مع ينب ربج رمع

 لاقو «بصاعلا ثراولا ىلع ريغصلا ةقفن قاحلإ يف ةحيرص ةيآلا هذهو

 اهنأ مهضعب ىعدا نكلو ءالصأ ةجح اهفلاخ اميف سيلو «فلسلا روهمج اهب
 .كلام نع كلذ لقنو ءةخوسنم

 عون نم وه ليوأت وأ خسن هول 0 0 : لاق: مهو

 .كلذ

 زوحت يهو بألا عم اهيلع ةقفن ال هيلإ سانلا برقأ مألا تناك اذإو

 ىلوأ سدسلا زوحت يهو دجلا عم ةدجلا ىلع بجي ال نأف :هعم ثلثلا

 . ىرحأو

 نكل ؛مألا ىلع اهثلث بوجو يضتقي سايقلا :نولوقي كلذب نولئاقلاو
 . صنلل كلذ كرت

 هذه لوانتي صن مهعم ناك ول اًسايق نوكي امنإ ؟مكعم سايق يأ :لاقيف

 .راثآلا بتك نم بيوصتلاو «.(سوغنم) : لصألا ىف )١(

 : ٌرِعاَّشلا َلاَك .ُدَلَوْلا وه : :نيوفحلاو

 ٍلِباَوَقْلا َنْيَب ُسوُمْنَمْلا طَفَساَمَك

 ْمَع يِنَب َفَقَو ٍباَطَحْلا َّنْب َرَمُع َّنأ (19159) ةبيش يبأ نباو «(11141) قازرلا دبع ىور قف

 .ِةلَقاَعْلا لْثم ِهْيَلَع َةَققَتلا ٍةَلاَلَك مَع نْبا ِسوُفْنَم

 .(48 /0) ريثألا نبال ثيدحلا بيرغل ةياهنلا :رظنُي . هّئيْرَتو هعاضرإ مُهَمّرلأ :ْيأ :ىنعملاو
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 اذه ءيجم ناكل كلذ ناك ولو «كلذ مهعم سيلو ءهانعم وأ هظفلب ةروصلا

 .مألا عم بألا ىلع ساقيف هب هرئاظن قاحلإ بجوي اذهب صنلا

 يونعم قرفب ضقنلا ةروص صتخت مل اذإ اهنالطب بجوي ةلعلا ضاقتناف

 ناتروصلا نوكت الف «نيلثامتملا نيب قرفي ال لداع ميكح عراشلا نإف ؛اًعطق

 فالتخا ىلع ليلد نيمكحلا فالتخا لب ؛امهيمكح نيب فلاخي مث نيتلئامتم

 مدع ىلع اًليلد كلذ ناك امهنيب قرف هنأ ملع نإف ءرمألا سفن يف نيتروصلا

 ىوسيو عمجي نأ زجي مل قرفلا ءيجم ملعي مل نإو ءرمألا سفن يف امهئاوتسا

 .كلذ يضتقي ليلدب الإ

 اودسف اذإف سانلا حلص ام اوسيق :ةيواعم نب سايإ لوق ىنعم اذهو

 .اوئسحتساف

 .سايقلا عنمي دناعم لوصحب رمألا ريغت اذإ سايقلا ةفلاخم رقأف

 ءاهريغو ناسحتسالا ةروص نيب قرافلا لجأل ناسحتسالاب لاق دمحأو

 اذإ ناسحتسالا ركنأو ءقح اذهو ءرثؤملا قرافلل ةلعلا صيصخت باب نم اذهو

 قح وه يذلا سايقلا نوعدي :لاق اذهلو ؛رثؤم قراف ريغ نم ةلعلا تصخ
 .ناسحتسالل مهدنع

 امك ركنم وهو «هريغو يعفاشلا هركنأ يذلا ناسحتسالا وه اًضيأ اذهو

 اًقرف يضتقي هل فلاخملا سايقلا نم هنع لدع امو ناسحتسالا اذه نإف ؛هوركنأ

 هللا نايب ىلإ دنتسي ال يذلا يأرلاب لب ؛يعرش ليلد الب نيتروصلا نيب اًعمجو

 :ىلاعت هللا لاق دقو «ءادتبا عرش عضو مهدنع وهف «هلوسرو هللا رمأو هلوسرو

 كلذو [؟١ :ىروشلا] 4ّذَشَأ هي ْنَدَأَي ْمَل اَم ِنيِذلأ ني مُهَل اوُصَر اوك هل ّط
 مومع ىلع عراشلا ظفل لد الو هتلع ىلع عراشلا صني مل سايقلا ناك اذإ هنأ

 ءمكحلا طانم اهنظ ةهباشمل وأ ةبسائمل كلذ يئارلا ىأر نكلو «هيف ىنعملا

 نكل «صنلاب هلمع يف اًروذعم ناك هضراعي صنب اًروص ىنعملا كلذ نم صخ



 هك نو رز ههه ل ل حسم و ا ناسحتسالا

 ةمات ةلع تسيل اهنأ ىلع ليلد روصلا ضعب يف ةلعلا كلت فالخب صنلا ءيجم

 .ضاقتنالا لبقت ال ةماتلا ةلعلا نإف ؛اًعطق

 جاتحم هنإف اًهباشم وأ اًبسانم هنظ ىنعم اًضيأ وه ناسحتسالا دروم ناك نإو

 كرت دق نوكي الف .فصولا كلذ ريثأت ىلع ةلادلا ةلدألاب كلذ تبثي نأ ىلإ ٍذئتنيح

 اهنيب قرفلا بجوي امب ناسحتسالا ةروص صاصتخال هنم ىوقأ سايقل الإ سايقلا

 .سايق وأ صن نع جرخي اًناسحتسا ٍظئئيح انل نوكي الف ءاهريغ نيبو

 .ناسحتسالا نم امهريغو دمحأو يعفاشلا هركنأ يذلا وه اذهو

 امب ةروصلا كلت صاصتخال سايق نع لودع :وه امنإف هب لاق امو

 .قرفلا بجوي

 ءحيحص سايق نع الودع حيحصلا ناسحتسالا نوكي الف ٍذئنيحو

 .لاحب هنع لودعلا زوجي ال حيحصلا سايقلاو

 نم سيل هنأ هيف اَنّيبو ءدرفم فنصم يف هانطسب امك باوصلا وه اذهو
 .الصأ حيحصلا سايقلا فالخب ءيش عرشلا

 نم سايقلا فلاخ هنإ :هيف ليق ام نأ يضتقي ةلأسملا هذه يف مهمالكو

 هصيصخت نوكي نأ وأ ءاذساف هسايق نوكي نأ دب الف ناسحتسالا روص

 .رثؤم قرف كانه نكي مل اذإ ءاّدساف ناسحتسالاب

 .بابلا اذه يف باوصلا وه اذهو

 يف حيحصلا سايقلا فالخ ىلع مكحلا تبثي له هنأ :هلك اذه ةقيقحو

 ؟رمألا سفن

 قراف ريغ نم ةلعلا صيصختو رثؤم قراف ريغ نم ناسحتسالاب لوقي نمف

 سايقلا فالخ ىلع اًماكحأ تبثي :صوصخملا ىلع سايقلا عنميو رثؤم
 يعفاشلاك ةمئألا هركنأ يذلا ناسحتسالا وه اذهو ءرمألا سفن يف حيحصلا

 .امهريغو دمحأو
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 لصف

 اهنأ سانلا نم اهيف يعدي نم يعدي يتلا عضاوملا هذه ةماع تربدت دقو

 الب تصخ ةحيحصلا ةيعرشلا ةلعلا نأ وأ ءحيحصلا سايقلا فالخ ىلع تبثت

 نوكي حيحصلا ناسحتسالا نأ وأ «عنام دوجو وأ طرش تاوف نم يعرش قرف

 كلذ فالخب رمألا تدجوف :يعرش قرف ريغ نم حيحصلا سايقلا فالخ ىلع
 .امهريغو دمحأو يعفاشلاك ةمئألا رثكأ هلاق امك

 الب ةلع هلعجي ام صخيف اًضيأ ضقانتي دق ءالؤه نم دحاولا ناك نإو

 .ةرثؤم ةلع الب سيقي دق هنأ امك ءرثؤم قراف

 نأ نايبو «ةسكعنملا ةدرطملا ةيلكلا هقفلا لوصأ طبض :دوصقملاف

 الإ هفالخ نوكي ال حيحصلا سايقلاو ءالصأ "”ضقانت اهيف سيل ةعيرشلا

 نيب قيرفتلاو «نيلئامتملا نيب ةيوستلا وه حيحصلا سايقلا نإف ؛'")اًضقانت

 اهنيب قيرفتلاو هيف اهنيب هلوسرو هللا عمج يتلا ءايشألا نيب عمجلاو «نيفلتخملا

 .هيف اهنيب هلوسرو هللا قرف اميف

 هلعجو عراشلا هربتعا يذلا كرتشملا عماجلا ىنعملا رابتعا وه :سايقلاو

 مكحلا نوكيف ءاّضيأ "الّماع اًيعرش اًظفل نوكي ىنعملا كلذو ؛مكحلل اًطانم

 .هانعمو عراشلا ظفل مومعب اًنباث

 عراشلا ظفلب ةتباث اهلك ماكحألا َّنأ *”عضوملا هذه ريغ يف اَنّيِب دقو

 )١( لئاسملا عماج نم تبثملاو «(صن ام) :لصألا يف )5١1/5(.

 )75١1/5(. لئاسملا عماج نم تيبثملاو «(اًعنام) :لصألا يف (؟)

 .ثاللثلا تاملكلا عفري : عوبطملا يفو .ةروصملا ةخسنلا يف اذكه ةرفز

 ٍةَمِيَأ ُروُهْمَج ِهْيَلَع يِذَّلا ٌباَوّصلا :(75880 )١9/ 58٠ ىواتفلا وعجم ف هلوق كلذ نمو (5)

 دال ٍلاَعْفَأ ماكخأ ٍروُهْمُج ٌديِفاَو صولا نأ َنيِمِلْسُمْلا
 يدق نه يتلا ةئاعلا ةنواخلا وملك 1 ا ملكتي ءمِلَكْلا ع ِءاَوجب يي اَدمَحُم َتَعَب هللا نأ َكِلَدَو

 ِهْجَوْلا اَذَهِبَق ءىَصْخُت ال اًناّيْغأ ُ واتت ٌعاوْنأْلا َكْلِتَو ٌةَريِيَك اًعاَوْنأ ُكَواَنتَت ٌةَماَع ٌةَدِعاَفَو ٌديلُك

 .ِداَبِعْلا ٍلاَعْفَأ ماكخأب َةَطيِحُم ٌصوُصنلا ُنوُكَت



 1 ناسحتسالا

 7ع 1111 ياللا ح11

 يناعملاب ةللعم اهلك ماكحألاو ءماكحألا عيمج تلوانت هظافلأف ؛هانعمو

 .ماكحألا عيمجل ةلوانتم اًضيأ هيناعمف «ةرثؤملا

 .سايقلا فالخ ىلع ناسحتسا هنأ ءاملعلا هركذي ام نّيبن انإو

 ربتعا اذإ هنع نيتياورلا ىدحإ يف دمحأ هركذي ام :كلذ نمف

 .مدقت امك '"'نيتياور هنع ركُذ هنإف ؛ناسحتسالا

 ناسحتسالا نأ :- هصوصن رثكأ هيلع لدي يذلا وهو  ثلاثلا لوقلاو

 سيلو .عراشلا هربتعا دق رثؤم قرف امهنيب ناك اذإ حيحص سايقلل فلاخشملا

 كرت زوجي ال هنأو يعرش ليلد ريغب ىوعد يعرش ليلد ريغب عمج اذإ حيحصب
 . حيحصلا سايقلا

 ءاملا ةلزنمب هنأ سايقلا نكل ؛ةالص لكل مميتي نأ نسحتسأ» :هلوق امأ

 بهذم وهو (؛هنع ىرخألا ةياورلا وه سايقلا اذهف (ثدحي وأ ءاملا دجي ىتح

 .ةّنُّسلاو باتكلا هيلع لد امك باوصلا وهو «مهريغو رهاظلا لهأو ةفينح يبأ

 َرْمَحْلا َّنِإ :لاقف ءاهريغو «ناميألا»و «ابرلا»و «رسيملا»و «رمخلا» :ظفلب كلذ لثم مث -
 ُةَعِماَجْلا ُةَمِلَكْلاَو ٌماَعْلا ٌصّنلاب ركْسُم َلُك ْميِرْحَت َراَصَق ءركْشُم ّلُك ْتَلَواَنَت ِنآْرَقْلا يف َةَروُكُذَمْل

 . .ةذحَو ٍِساَيْلاب ال

 رَرَغْلا ع 32 ُلَواَتَتيَو ءجْنَرظُملاَو ِدرَئلا َبعّللا ُلَواَتَتي ٍءاَمَلُعْلا رثكأ دنع وه ريثملا ظل َكِيَدَكَو

 ُلاَمَذَحْؤي : نأ ُهانَْم ُراَمِْلا ذإ ل م لكك تِنلا اَهْنَع ىَهَن هل يل

 َقبآلا َدْبَعْلا يِرَتْشَي يِذْلاَك ؟لُصْحَي ال وأ ُهْضَوِع ُهَل ُلْصْحَي لَه :ةَرطاَحُم ىَلَع َوُمَو ٍناَسْنإْلا
 فلق ادق ل ُهَل لّصْحَي ال دَقَو 00

 اك اذه ُلَواَتتي ىَلاَعَت هللا ٍباَتِك يف ٍرِسْيَمْلا
 « يكل هر ٌةرَصَك َكلّدهو [؟ : ميرحتلا] 4كوب لج كل ُهَّنَأ َضْو دّت» :ىَلاَعَت هلْؤَق َكِلَّذَكَو

 ِنيِمَي لك : 3001 َنيِمِلْسُمْلا ٍناَمْيَأ نم ِنيِمَي ّلُكِل ٌلِواَتَتُم َّوُه 9 :ةدئاملا]
 هع

 لكلا تاكا هلع قد امك ةراقك ايزنك ةيملتلا ةاتبآ تب

 . .اًهيِف َءْيَش اَلَو ُدقَعْنَت ال َكِلَد ِرْيَغَو هللا مساي تِلَحْلا اَّلِإ ُصّتلا ُلَواَتِي ا :لاق نم مُنيَ

 .ها.ٍلّوَأْلا ٍلْوَقْلا ىَلَع ُنُدَي ّصّنلا َّنأ َبْيَر اَلَو

 .ةجو كلذل نوكي دق نكلو «عفرلا :ةغل بوصألاو ءاّبوصنم لصألا يف اذك )١(
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 :كَي يبنلا لوق نإف ؛ىنعمو اظفل عرشلا سايق وه «سايقلا» :هلوقو

 :هلوقو «''”«نينس رشع ءاملا دجي مل ولو ملسملا روهط بيطلا ديعصلا»
 بارتلا نأ ىلع ةلاد ظافلأ كلذ وحنو "”«اًروهط وأ اًدجسم ضرألا يل تلعج»

 . اًروهط ءاملا لعج امك روهط

 :"90؟بنج تنأو كباحصأب تيلصأ» :صاعلا نب ورمعل هلي يبنلا لوقو

 املف ءبنج وهو ىلص هنأ اًربخ سيلو ءنكي مل وأ كلذ ناكأ هلأس .ماهفتسا

 ناك ولف الإو لكك يبنلا '*[هرّفآف] ءابنج نكي مل هنأ نّيبت مميت هنأ هربخأ
 ةبانجلا تناك نإو «هلأسي مل زئاج ةالص ةبانجلا عم ىلص دق وهو ربخلا دارملا

 .هرذع لبقي مل اًقلطم ةالصلا نم ةعنام

 :نيئيش دافأ رثؤم قراف نودب صيصخت زوجي ال :انلق اذإ نحنو

 . عضوملا اذه لثم اهصيصخت زجي مل ةحيحص ةلع اهنأ تبث اذإ هنأ :امهدحأ

 ال :انلوق ىنعم اذهو ءاهنالطب ملع اهصيصخت تبث اذإ هنأ :يناثلاو

 .عرشلا نم رثؤملا قرافلا عم الإ حيحص ناسحتساو حيحص سايق عمتجي

 لاملا بحاص هب رمأ ام ريغ ىرتشاف فلاخ اذإ :براضملا يف هلوق امأو

 هلثم ةرجأب طيحي حبرلا نوكي نأ الإ هلثم ةرجأ اذهلو لاملا بحاصل حبرلاف

 ةسا مث «لاملا بحاصل حبرلا نأ ىلإ بهذأ تنكو :لاق «بهذيف

 ءطبنتسم ناسحتسالاو طبئتسم سايقلا وأ ء«رثؤم قرفب هآر هنم ناسحتسا اذهف

 اذه لثم دري ال دمحأو .طبنتسم قرفب ةطبنتسم ةلعل صيصخت وهو

 .ناسحتسالا

 حيحص يف ينابلألا هحًّحصو «(1111) دمحأو «(7”؟1) يئاسنلاو )١١4(.« يذمرتلا هاور )١(
 .يئاسنلاو يذمرتلا

 .(011) ملسمو :(70) يراخبلا هاور (؟)
 .دواد يبأ حيحص يف ينابلألا هححًّحصو 17815(2) دمحأو «0775) دواد وبأ هاور (9)

 .(11١9/؟) لئاسملا عماج نم تبئملاو .(هرمأي) : لصألا يف (5)



 # ىسا ناسحتسالا

 هل هلمعو حبرلا يف كيرش وه لب ؛لعجب رومأم براضملا نأ :قرفلاو

 وحنو ةدسافلا ةبراضملا يف هقحتسي اميف ءاملعلل ناك اذهلو ؛ اًعيمج لاملا بحاصلو

 ؟هلثم ةرجأ نوكت ةرجأ وأ  حبرلا نم هلثم طسق  هلثم حبر قحتسي له :نالوق كلذ

 .اًعطق باوصلا وه لوألا لوقلاو

 ال ةكراشم تالماعملا هذه نأ هلصأ نم نإف ؛دمحأ بهذم يفاني اذهو

 .ةمولعم ةرجأب ةرجاؤم

 . اهتحص هدنع سايقلاو

 سايقلا لوقيو ةراجإلا باب نم اهلعجي نم لثملا ةرجأ لوقي امنإو
 .ةجاحلل زوج ام اهنم زوج امنإو ءاهداسف يضتقي

 مث «لاملا بحاصل حبرلا نأ ىلإ ٌبمذأ ٌتنك» :دمحأ لوقو

 يضتقُي كلاملل ِرَّوّصلا عيمج يف حبرلا او ءاذه ىلإ هنم وجر : (ٌتنسحتسا

 .اًلطاب ٌعيبلا ناك الو .2"ٌرْيجُأ اذإ يلوضفلا فرصت ححّصُي هنأ

 قالطلاو حاكنلاو عيبلا باب يف نيعباتلاو ةباحصلا نع ةروثأملا راثآلاو

 رذعتي نيح اميس ال ءدوقعلا فقوب نولوقي اوناك مهنأ ىلع لدت كلذ ريغو
 ابتا دوقفملا ةلأسم يف امك انه اهفقوب لوقي دمحأ اذهلو ؛كلاملا ناذئتسا

 .كلذ يف ةباحصلل

 ©”راص اذإ هنأل ؛اًريخأ هيلإ عجرو دمحأ هنسحتسا ام رهظ اذهلو

 هعنم زوجي الف كلاملا ىضرب لعجب الإ لمعي مل وهو هل نوذأملاف "”ةزاجإلاب

 ىدحإ وهو «كلاملل هلك حبرلاف ًءادتبا فّرصت اذإ هنأ ىلع ©*”[ءانب اذهو] ءهقح

 .ةلأسملا يف نيتياورلا

 .(؟5//11) لئاسملا عماج نم تبثملاو ء(ربخأ) :لصألا يف )١(

 )5//1١9(. لئاسملا عماج نم تبثملاو ء(زاج) :لصألا يف (؟)

 .(5//511) لئاسملا عماج نم تبثملاو «(ةراجإلاب) :لصألا يف ()

 .(517/1) لئاسملا عماج نم تبثملاو ؛(ىلع امإ وهو) :لصألا يف (؛)
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 .دمحأ نع ةياور وهو «هب ناقدصتي :ليقو

 .يعفاشلا لوقك هلك لماعلل وه :ليقو

 .رمع نع روثأملا وهو «لاوقألا حصأ وهو «هيف ناكيرش امه :ليقو

 وهو ءاّئيبخ نوكيف ءهيف نوذأملا ريغك هلعج :هب ناقدصتي :لاق نمو

 كلذكو ءزاج فرصتلا كلاملا زاجأ اذإف ءامهودعي ال امهل قحلا نأل ؛دعتم

 يف فرصت اذإ بصاغ هنأ ملعي مل نم اميس ال .ءبصاغلا تافرصت عيمج يف

 لاوقأ ةثالث هيفف كلذ وحنو بوثلا جسنو بحلا نحطك همسا لازأف بوصغملا

 :هريغو دمحأ بهذم يف

 لوقك صقنلا نامض هيلعو ءبصاغلا نود كلاملل كلذ لك :ليق

 . يعفاشلا

 .ةفينح يبأ لوقك هلدب هيلعو بصاغلا هكلم :ليقو

 قو ىلع ءانب «"'"حصأ وهو كلام لوقك امهنيب كلاملا ريخي :ليقو
 ٍلماعلا يف امك ءصقتنلاب هّيلاطو ءهّقّرصت ّراجأ كلاملا َءاش نإف . ””ِتافّرصتلا

 1 : كلذ ةرجابو «هيلع هواسفإل ِلّدَيلاب بلاط: ءاشن نو: .«فلاخملا
 يتلا هيناعمو عرشلا ظافلأ نم صوصخلاو مومعلا ربدت باب  بابلا اذهو

 .مالسإلا عئارش «ةاهنم فَرْعُت يذلا لصألا "اوه  ماكحألا َّلَّلِع يه

 [177/- ١ال/؟ كردتسملا]

© © 65 

 )١( ىواتفلا عومجم يف انه هحححص ام ححصو لاوقألا هذه فلؤملا ركذ )057/7١(.

 )0( لئاسملا عماج نم بيوصتلاو «(صنلا كلذ) :لصألا يف )519/57(.

 .(579/5) لئاسملا عماج نم بيوصتلاو «(يه) :لصألا يف (6)

 .(5794/5) لئاسملا عماج نم تيثملاو «(هيف ررقت يذلا) :لصألا يف (5)



 ب سايقلا

 اه هس
 :ِناَعْوَ ُحيِحَّصلا ُنِماَيقْلا مدر

 يف ثُم يع قرم ال ! لضأْلاَو َعْرَمْلا َنْيَب َقِراَق ال هنأ َمَلْعُي ْنأ :اَمُهُدَح

 ٍنْمَس يف ْتََقَو ةَرأَك نع ليس ُهَّلَأ حيحصلا يف لي يلا ِنَع 00

 5 ده َّنأ ىَلَ َنوُمِلسُمْلا َعَمْجَأ دَقَو ْهكَتْمَس اوُلُكَو اَهَلُوَح اَمَو اًموُقْلَأ١ :َلاَثَق

 *ءاملعلا ريهاَمَج لاق اًَذَهَلَ ؛ٍنمَسلا َكِلدَو َِرأَمْلا كلوي اًصتخُم سيل مكمل

 0 | ٌرِهْلاَكَو ِتْيرلا يف ٌعَقَت يتلا املاك ِناَمذَأْلا َنِم ِنْهُد يف ْتَعَكَو ِة َةَساَجَن 1

 .نشلا يف ثَعَتَو يتلا ةراقلا كلي مح اهتكشم نتكلا يف ذ ٌعَفَي

 يِناَعَمْلا َنِم ىَنْعَمِل مح ىَّلَع ٌصْنَي نأ : ٍساَيِقْلا َنِم يناثلا ا

 َمُكَحْلا َّنأ ىَلَع ِةَلوأْلا َّنِم ٌليِلَد َماَق اد وِرْيَغ يف اًدوُجْوَم ىَنْعَمْلا َكِلَذ ُنوُكَيَو

 اساَيِق اَذَه َناَكَو ءاَمُهَنَْب َيّوُس َعْرَمْلاَو لضألا َنْيَب ِكِرَتْشُمْلا ىتْعَمْلاِب ٌقّلَعَتُم
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 .عراّشا 00

 َنْيب ٌقيِرْمَتَو ِنْيلئاَمَتُمْل َنْيب ٌةَيِوْسَت تف ُهَنِإَف ل ْدَعْلا ٍباَب نم ٌحيِحَّصلا ُماَيِقْلاَو

 تفَلاَخ ساّيِق ٌلُكَف ءّصّنلا َةَلاَلَد ُقِفاَوُت .تفاكتلا ِساَيِقْلا ُةَلاَلَدَو ءِنْيَمِلَتْخُمْلا

 ال اَمُك ءاحيِحَص اَساَيِق ُفِلاَحُي صن ُدَجوُي اَلَو «ٌدِساَ ُناَق َُهَك صّنلا هلال
 [144- 143 . َحيِحَّصلا لوقتَمْلا تفلاَكُي ٌحيِرَص لوقف دَجوُي

 :قَِباَنلا ٍلوُصَأْلا ىَلَع ُهْجْوَكَت ُنكْمُيَو اَّلِإ اًحيِحَص اًئيِدَح تْفَرَع اَم /[ة55]
 مم

 اًئيِدَح ُفِلاَُي اًحيِحَص اًساَّيِق تْيَآَر اَمُق ْعْرَّشلا ِةَلِدَأ نم يِنَئَكْمَأ اَم تْرّبَدَت دَقَو



 ُهْدَأك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ,/

 تْيَأَر ىَتَم لب ؛َحيِحَّصلا َلوُقْنَمْلا ٌفِلاَحُي ال َصيِرَّصلا َلوُقْعَمْلا َّنَأ اَمُك ءاَحيِحَص

 .ْمُهَتوُد َوُه نَّمَع اًلْضَف ءاَمَلُعْلا لِضاَفَأ ىَلَع ُهْنِم ٌريثَك ىَقْحَي اّمِم ِهِدِساَقَو

 مكِحْلا َةَثِرْعَمَو اًههْجَو ىَلَع ماكخأْلا يف ِةَرّثَوُمْلا ٍتاَمَّصلا َكاَرْذِإ َنِإَ
 ةفِرَْي يلا ُيِلَجْلا ُهْنِمَق ءمولُعلا ٍفَرْشَأ نم :ُةَعيِرَّشلا اهْئئْمَضَت يلا يِناَعَمْلاَو

 [هكرك ا هكالرث»] ا الإ ُهفِرْعَي اَل يلا ُقيِقَّدلا ُهْنِمَو «ٍِساّنلا ّنِم ٌريِثَك

 مالكلا ريغ اّنظ وأ اًملع داقتعالا ديفي ءيشلا نوك يف مالكلا نإ قو: ]

 [١٠٠/؟ كردتسملا] .هبجوم داقتعاو هب لالدتسالا يف

 لوصحو ؛يلقعلا سايقلا يف لوقلاك يعرشلا سايقلا يف لوقلا لدا ]
 .سايقلا ةحص ىلع عرشلا ةهج نم لدي ام ىلع فقوتي ال هب داقتعالا

 7٠١1١/7[ كردتسملا] .عرشلابف هب داقتعالا وأ هيف رظنلا بوجو امأو

 يف دمحأ صن دق يعرشلا سايقلا :نيلوقلا باتك يف يضاقلا لاق مماو؟]

 :مكحلا نب دمحم ةياور يف لاقف «هيلع ماكحألا قلعت ةجح هنأ ىلع عضاوم

 هل عمجي نأ رمألا هيلع دري مكاحلاو مامإلا ىلعو «سايقلا نع دحأ ينغتسي ال

 نسفيو نفانلا

 :لاق نم انباحصأ نم نأ هللا دبع وبأ انخيش ىكحو :لاق

 يف ملكتملا بنتجي :ينوميملا ةياور يف لاق دمحأ نأل :لاق ةجحب سيل

 .سايقلاو لمجملا :نيتلصخلا نيتاه هقفلا

 .ثيدحلل مهدرو يأرلا لهأ ركذ دقو هنع ثراحلا وبأ لقن كلذكو

 ؟هنع كينغي ام رثألا يفو سايقلاو يأرلاب عنصت ام :لاقف

 هلامعتسا زوجي ال هنأ ىلع لدي امنإو «ةجحب سيل هنأ ىلع لدي ال اذهو

 اذه سيلو .ةصوصنم وأ ةصاخ تناك اذإ رابخألا ضراعي الو صنلا عم

 7١1١/9 -٠١7[ كردتسملا] . ههيجوتب لغتشيف بهذمب
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 ُساَيِقْلاَو ٌحيِحَّصلا ُاَيِقْلا هيِف ُلُخْدَي ٌلَمْجُم ظْمَل ِساَيِقْلا ظل ”ؤواب؟

 . ناعما ا لاا

 را 2 ا :

 :نيكملا ٌنماَيِق :ىناّثلاَو

 ا لدعلا كي وَعَو

 لضألا يف ْمُكُحْلا اَهِب َنَلُع يلا ُةّلِعْلا "”َنوُكَت ْنأ لْثِم ُحِحَّصلا ُنماَيِتْلاَ

 ِساَّيِقْل اَذَه ُلْئِمَو ءاَهَمُكَُح ٌعَْمَي د عْرَمْلا 0 ا نِم عْرَمْلا يف ٌةَدوُجْوَم

 .ّطَق هِفاَلِخِب ُةَعيِرَّشلا يأت ال

 ُرْثَؤُم قرف ِنْيَتَروُصلا َنْيَب َنوكَي ال ْنَأ :َوُهَو ِقِراَمْلا ِءاَعْلِإب ُساَيِقْلا َكِلَذَكَو
 .هِفاَلْخِب ٌةَعيِرَّشلا يِتأت ال ٍساّيِقْلا اَذَه ُلْئمَف َعْرَّشلا يف

 ُهَرِياَظَت 4 ب ٌقِراَقُي مكخب عاونألا ٍضْعَب ٍصاَصِيخاب ُةَعيِرَّشلا ِتءاج ا

 هَتاَواَسُم ٌعَتْمَيَو «مكحْلاب هَصاَصِتخا ٌبِجوُي ٍفْصَوِب ٌعْوّنلا َكِلَذ ٌّصَنْخَي ْنأ دب اق

 ؛رهشي ال دقو سائلا ضنيل ٌرهشَي دق هوي ضتخلا يذلا ت َتفْصَوْلا ّنكَل ِهِرْيَغِل

 ىأَر نَمَق ءِدَحَأ لك ُهَنْحِص ةّنحص 0 ا ا

 قفِسْفَت ىف َدَّقَعْنا يِذَلا ساي تِلاَخَم وه 6 امن ِساّيِقْلل اًكِلاَخُم ٍةَعيِرَّشلا َّنِم 2

 0 ا

 :ةساف نمايف هنأ امظق اَنيِلَع : سابق الجب ءاج ٌضَنلا نأ اَنْمِلَع ُبْيَحَو

 /؟١) ةيميت نبا مالسإلا خيش ىواتفو لئاسرو بتك نم تبثملاو :(َنوُكَي) :لصألا يف )١(

 .بوصأ وهو ؛«05



 هنا مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ا
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 َساَيِقْلا ٌفِلاَحُي اَم اَهيِف ْنِكَل ءاَحيِحَص اَساَيِق ُفِلاَحُي اَم ٍةَعيِرَّشلا يِف َسْيَلَق

 .ُهَداَسَق ُمَلْعَي ال نَم ٍساّنلا َنِم َّناَك ْنِإَو 07

 اوُنط :ِساّيِقْلا فال ىَلَع ُةَعَراَرُمْلاَو ُةاَفاَسْمْلاَو ُةَيَراَضُمْلا :اوُلاَف َنيِذْنَاَ

 اًهيِف طَرَتْشُي ٌةَراَجِإْلاَو ءضّوِعِب ُلَمَع اَهّنأِل ؛ِةَراَجِإْلا سْنِج نِم وفعلا و ٍهِذَم َّنأ

 ُحْئَولاَو ٍموُلْعَم َرْيَغ ِدوُقْعْلا ِهِذَه يِف َلَمَعْلا اْوَأَر اّمَلُك ءِضَّوَعُمْلاَو ضَوِعْلاِ ُمْلِعْلا

 520 ِهْذَه َنِإَ ؛ ْمهِطْلُغ نم اَذَهَو َىَئاَيَقْلا فلا اوُلاَق موُلْعَم ُرْيَ ُُف اًهيف

 ُمْلِعْلا اًهيِف طَرَتْشُي يلا َةَّصاَخْلا ٍِتاَضَواَعُمْلا سْنِج نم اَل ٍتاَكَراَمُمْلا سْنِج

 َبْوَش اَهيِف َ : ليق نإو :ةفراقتلا سْنج ٌرْيَغ ٌسْنِج ُتاَكَراَشُمْلاَو :ِنْيَضَوِعْلاِ

 .ٍةَضَواَعُمْلا
2 

 : عاوْنأ هما ُلاَمْلا هب ُدَصْقي ُدَصُفُي يذلا َلَمَعْلا َّنأ : اًذَه ٌحاَضيَِو

 هليف ةهييلشك نلع اروُدَنمَولْعَم اًدوُصْقَم ّلَمَعْلا َنوُكَي ْنَأ :اًمُدَحَأ

 .ُةمِزاّللا ُةَراَجِإْلا

 ٌةَلاَعَجْلا ِهِذَهَف :ٌرَرَغ وأ ٌلوُهَجَم ُهّنِكَل اًدوُصْقَم ُلَمَعْلا َنوُكَي ْنَأ :يِناّقلاَو

 ُردْمَي دّقَك دام ُهَلَك ّقبآلا يِبْبَع َّدَر نَم :َلاَق اًذِإَق «مزالي َسِيَل ٌرِئاَج ٌدْفَع : : ّيِحَو

 ءِديِعَب ٍناَكَم نم ُهْدَرَي دَّقَو ٍبيِرَق ٍناَكَم نم ُهُدْرَي دَقَو ٌرِدْقَي ال دَقَو ِوُدَر ىَلَع

 الإَو للا قعقشا معلا اذه لع نك ٌةياَج ِم نك ًةَمِزاَل ْنُكَت ْمل اَذَهِلَ

 و اهنا ا + ٍلَمَعْلاِب َلَصَح اذ اًهيِف ُلْعْجْلا َنوُكَي ْنَأ ُروُجَيَو ءالق

 ثلث هلك يضفي: ىلع لك نش : ِرَعْلا ٌريِمُأ َلوُقَي ْنَأ لْثم ؛َميِلْسَتلا ُعْمَت ال َةَلاَهَج

 2 ف ام

 اَمُك راج ضيِرَمْلا ٍءاَمِش ىّلَع اًلْعج ٍبيِبلَملِل َلَعَج اَذإ ٍباَبْلا اَذَه نيو

 ؛ّيَحْا ِدّيَس ِءاَنِش ىَلَع ٌعيَِق مُهَّ لهُ َنيِذلا هي يِنلا ُباَحْضَأ َدَحأ
 ىَلَع ال ِءاَفْسلا ىَلَع َناَك َلْعْجْلا َّنِإَك ؛َعيِطَقْلا اوُدَحَأَك ئِرَب ىَّتَح مُهُضْعَب ُهاَقَرَ

 . ةَءاَرِقْلا
 ا



 لل 101 تس ا ا ل ا

 ْرْيَغ ءاَمَّسلا َّنأِل ِ؛ْرُجَي ْمَل ِءاََّشلا ىَلَع ةَمِزاَل ًةَراَجإ اًبيِبط ٌرَجَأَتْسا وّلَو
 1 2ك ل 3 8 - ع وعور
 نود َةَلاَعَجْلا هيف زوجت انف ةوحتو اَذَهَق هيِفْشَي ال دَّقَو هللا هيِفْشَي دقق ل ديد

 لمصمم

 َوُهَو ُلاَمْلا ُدوُضْفَمْلا لب ؛ُلَمَعْلا هيف 1 ل لا امَأَو

 ٍلِعاَجِْل امك ءِلماَعْلا ٍلَمَع ٍسْفَت يف ٌدضق ُهَل َسِيَل ٍلَمْلا بو نك َُبراَصُمْلا

 اذه يذش نإو :٠ ةنش 21 نكي مل انيق خيزي علو لع اب نِهَع ول اذهل
 عفت اَذَه ل : ٍلَمَعْلاِب لّصْحَي اّمِم ِءْرُجَب ةَلاَعَج

 اَذَهِلَو ؛ةَع ةعاشإلا ىلع امي ناك حولا نم لا مسك امو ولات عتب انهو د

 ٍبِجاَوْلا ٍلْذَعْلا ِنَع اَمُهْجرْخُي اَذَه َّنأل ؛ِرّدَمُم حبب اَمُهَدَحَأ ٌَّصْخَي نأ ُروُجَي ال

 : ةكرشلا يف

 ّبَرِل َنوُظْرْشَي اوُناَك مُهّنِإَف ءٍةعَراَرُمْلا َنِم هل ُهْنَع ىَهَن يلا َوُه اَذَمَو
 اهِيْيَعِب ٍةَعْقُب َعْرَر ٍلاَمْلا

 . رج ال لثملا حبر ةَدِساَْلا ا رم اَدَهَلو
 همْضِن اّمإ :حئرلا َنِم ُهَلْثِم ُهاَطْعُي ْنَأ ُةَداَعْلا هب ٌتَرَج اَم ُلِماَعْلا ىطْعُيَ ءِلْئِمْلا

0027 

 .ُهَلاَق نَمِم م طلع اَذَهَق :ةلاعصْلاَو

 راج اذه نأ ةنظ.طلخلا سمو

 ا اوُتَظ َةاَقاَسْمْلاَو َةَعَراَرُمْلا اوُنَظَبَأ َنيِذّلا َكِلَذَكَو

 . اًَهوُلْطِبَأَ

 .ُلْدَعْلا َوُه اَهِعيِمَج ِدوُقُعْلا يِف ُلْصَأْلاَو



 كا مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 8 3-5

 ال

 ٌّقَحَأ ٍلِماَعْلا َنِم ُرْذَبْلا اَهِيِف َنوُكَي يتلا َةَعَراَرُمْلا َّن كل ب انه اَذَعَو

 ٌباَحْصُأ َناَك اَذَهِلَو 0 ع ل م ٍزاَوَجْلاِ

 د َرَبْيَخ َلْهَأ هل َِّْنلا ُلَماَع َكِلَّذَكَو ولا اَذَه ىَلَع َنوُعِراَرُي ٍِكَو هللا ٍلَوُسَر

 .ْمهِلاَوْمَأ ني اَهوُرُمْعَي ْنأ ىلع ِعْرَرَو ِرَمَث نم اَهْنِم ُجُرْخَي اَم ِرظَ

 ْعبَب ْمْلَسلا :اوُلاَق مُهْنَأ َكِلَذَو . ٍساَيِقْلا ٍفاَلِخ ىَلَع ْمَلَّسلا : 000

 !ِساّيِقْلل اًمِلاَحُم ٌنوُكَيَف ُهَدْنِع َسْيَل اَم

 :ُهَدْنِع َسْيَل اَم عْيَب نع مارح َنْب َميِكَح هك يللا يه

 ْنَأ َلْبَق ٍرْيَعْلا َلاَم َعاَب دق ُنوُكَيَف هِدَتِيَعُم ِنْيَع دع ُعَْب هب َداَرُي ْنَأ امإ-أ

 ا 3

 َقَمَّذلا يِف َناَك نِإَو ِهِميِلْسَت ىَلَع ُريْقَي ال اَم ُعْيَب هب َداَرُي نأ اّمِإَو - ب
 انَهَو ؟لضحي ال وأ لْصحَي له يري ال ال اعين هل نيش دق نوكيف هش

 .ٌةَرِهاَظ هيف ُةَبَساَنُمْلاَو ءهيْفَوُي اَم ُهَدْنِع نُكَي مل اَذ د[ لالا 0

 «ٍلَجَؤُم ٍنَمَتِب عاَيْبالاَك َوُهَو ءِنوُيذلا نم 3 هَ ُلَجَوُمْلا ُمَلَّسلا اَمأَ

 اَلَجَوُم ٍرَحآلا ٍضَوِعْلا ِنْوَكَو ِةَمَّذلا يِف اُلَجَوُم نْيَضَوِعْلا ٍدَحَأ ِنْوَك َنْيَب ٍقْرَك ُيَأَ

 ؟ِدّمَّذلا ىف
 ساس سر -

 لَ نَم ٍلاََض َةّماَع ىَأَر ٍتاّئِْقَعْلا يِف ِساّنلا ماك ٌةَئِرْعَم هل ناك َقوَعَو

 ّنْيَب اَهيِف ىَوَسُي يِْلا ءةَدِساَمْلا ةَم ةَسيفأْلاهذَه لمي نيملُكتمْلاَ ٍةَمِساَلَمْلا َنِم

 َمظْعَأ ُبِجوُي اَم ندا نو اين ذأ 22 هرزقألا نهنب ىف كوكو ثا ِنْيِْيَّشلا

 هيف َّنِإَف ؛ِتاَقوُلْخَمْلا ٍدوُجُوَو ُبّرلا ِدوُجُو يِف ْمهِماَلَكِب اَذَه ٌرَِتْعاَو ةَفَلاَحُمْلا
 ْعِضْوَمْلا اذه ٍرْيَغ يف ُهاَنظَسَب دق ام ٍباَرطْضالا ّنِم

 روهشملل اًفالخ ءالف الإو هكلم يف ناك نإ اَلاح ملسلا ةحص ةيميت نبا مالسإلا خيش راتخا )١(

 . ةلباتحلا بهذم نم



 سايقلا
 م

 6-0 7 :ِناَعْوَن ٍساّيِقْلا الخ ىَلَع اَهّنِإ :ُلاَقُي يِتَلا 00
 هيف عرانتم ْعْوَنَو

 يا يو ريب رع ع 3 ِ 7 نامل وفا 2 وام ادلو هك

0 ًَ 

 ةاَّرَصُم صم َعاقبا ن نَمَق َمَنَعْلا الو لبإلا اودع 37 :َلاَق ذلك 0 َنِإَ 00

 ها اَهَكَسْنَأ اَهَيِضَر نإ اَهَبِلْحَي ْنَأ َدْعَب ٍنَْرَظَنلا ٍرْبَحِ
 َساّيِق ُكِلاَخُُي اَذَه :َنوُلِئاَق َلاَقَك «ٌحيِحَص ٌتيِدَح هَ 0 نم سَ
 لوألا

 ٌقِفاَوُم ُتيِدَحْلاَو ءَأَطَح ُهوُمثْرَكَد اَم لَب :ِثيِدَحْلِل َنوُعِبَتُمْلا َلاَقَق
 ترصت الف ءلضأ ريغ نأ انك ههلضأ وم ةاكل اهنلاخ رتو.«لومألل

 .هللا ٍدْنِع نِم اَّلُك اَهَنِإك اَّلُك اَهُعاَبْتا ُبِحَي لب ؛ضْعَبب اًهُضْعَب ُلوُصُأْلا

 ُبِجوُي اَم ٍلوُصَأْلا يِف َسْيَلَك :ِةَِص ِتاَوَف اَلَو ِبْيَع الب در : مُهْلْوَق اَمَأ
 .ُدّرلا هب َتَبَت ٌعْوَن سيِلْدَتلا لب ؛ نيل ٍنْيَذَه يف ُدّرلا َراَصِحْلا

 23 وع

 1 لِ 0 000 ُثيِدَح 0 (ِناَمَّضلاب ا : ُهَّلْوَك 0

 00 264 59 لل 0 بلا | بنك لتي دَّلَعْلِل مسا رع اَْنَلَو

 .(1616) ملسمو هه كنا يراخبلا قلل



 هني مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ب 0
 مسح 111 قدح

 ٌعاّضلا ٍلَعَجُي ْمَلَو ؛ عيَمْلا َّن ّنِم اًءْرَج َراَصَق ءعْرَضلا يف اًدوُجْوَم ُنَبَللا ناك اَنْهَو

 َتْقَو عْرّضلا يِف ٍدوُجْوَمْلا ِنّبللا ٍنَع اًضَوِع لب لشكل دمي ٌتَدَح اَّمَع اًضَوِع

 .دّقَعْلا
0 

 طلخا َنوُمْضَمْلا َنّبّللا َّنَأِلَف : عزّشلاِ هريدقتَو هيب بلا ُنيِمْضَم ام 2 هك

 اًعظَق َكَدَبْلا ٌعراّشلا َرَدَك اًَذَهِلَف ءوِرْذَق قر كدر ِدْقَعْلا َدْعَب ِثِواَحْلا نبل

 وأ وألا َنِم َرتكأ ُنوُكَي دق ٍسْنِجْلاِب َريِدْقّتل ِدْقَتلا ّنأِل ؛ ؛ِسْنِجْلا ٍرْيَعب َرّدَقَو ءعاَرْنلِل

 يذلا ِنَبَّللا َكِلَذِل َعاَتْبا هنآك ُهّنِإَف ٍسْنِجْلا ٍرْيَغ ناخب ءاَبرلا ىَلِإ يِضَُْم لَك
 و :ةئيَدَمْلا ٍلْمأ 0 ا مثلا م م عاضلاب هرْذَق ٌةَفِرْعَم ْتَرْذَعَت

 الب هب ٌتاَتْقُي ا لش ليكم نبأ لأ امك وب ثاقب رقت لك

 0 1 اَنْقُي ال ُهَّنِإَف ٍريِعَّشلاَو ٍةَطْنِحْلا ٍفالخب ِوَعْنَص

 .نبَللا ىلإ اهب َنوُناَتْقَي اوُناَك يِتْلا ٍساَْجَأْلا

 نم عاعب َكِلَذ نرْئَسسفَي ٍراَصْمأأْلا عوج نأ داهبتالا درازت ني ذاك َذَعِلَو

 يف ِهِرْمأَك ؛ِداَهِتْجاِلا ٍدِراَوَم نِم اَذَهَق ّرْمَتلا ّت اَعْفَي نَمِل َكِنَذ ُنوُكَي وأ ِرْمَت

 [هدم- ه١ ]٠١/ .ِرْمَت وأ ٍريِعَش نم عاَصب رظِفْلا ِةَفَدَص

 ٍفلاخملا مكحلا ٌداسف اّمأ ءاّدساف ناك صنلا فلاخ اذإ سايقلا

 [157/7 كردتسملا] .قافتالابف صنلل

 ه2 2

 (تقولا هيلع قاضو ةثداح هب تلزن نم)

 اًيتفم وأ اًيضاق اهيف ناكو «ةثداح هب تلزن نم :باطخلا وبأ لاق ماةبد]

 .رظنيو سيقي نأ هيلع بجو «تقولا هيلع قاضو «هسفنل اًدهتجم وأ

 نم بحتسملاو بجاولاو «كلذ هل بحتسا تقولا هيلع قضي مل اذإو

 [7١7/؟ كردتسملا] .نيدلا



 (هيشلا ةلع سايقو ءنيلصأ نيب ددرتملا)

 نيلصألا دحأب هقاحلإ بجي :نيلصألا نيب ددرتملا :يضاقلا لاق موصل

 . ""'هيلإ امهبرقأو هب امههبشأ وهو

 : ةجح :- يضاقلا هرسف امك  هبشلا ةلع سايق :لاق نم :تلق [انخيش]

 يف امهقارتفاب ملعلا عم مكحلا يف نيئيشلا نيب ةيوستلا هيلع دري نكل «مالك الف

 ؛نيلصألا دحأب عرفلا قاحلإ ةرورضل هولعف امنإو «ةرثؤملا تافصلا ضعب

 مكحي دقف «ةجحب سيل» :لاق نمو .دلولاب ةفاقلا لعفت امك هب هبشألاب هوقحلأف

 مكح ضعب هيطعيف «نييهبشلا ةقيرط وهو نيلصألا نم ذوخأم ثلاث مكحب هيف

 اذهو .«كلام كلذكو ءدبعلا كلم ىف دمحأ هلعف امك ءاذه مكح ضعبو اذه

 له فقولاو «ةمذلاب وأ نيعلاب ةاكزلا قلعت لثم ؛دمحأو كلام بهذم يف ريثك

 .كلذ وحنو ؛هيلع فوقوملل وأ ىلاعت هلل كلم وه

 ضتقم وهو «دمحأو يعفاشلا باحصأ نم ريثك اهركني نييهبشلا ةقي

 لوقي دقف هب لقي مل نمو ءائيعم اًلصأ ةثداحلل ربتعيو هابتشالا ةبلغب لوقي نم

 . اهب

 ءاَمُهْنِم لكَ ُهَبَش ِهيِفَو ءمُكحْلا ِيَمِلَتْحُم ِنْيَلْضأ َنْيَ ٌعْرَف دْد دَدَرَتَي ْنَأ وُهو :هبشلا سايق وه اذهو )١(
 . هب اهَبَش اَمِهِرَتكأي ُقَحْليَ

 .(7501) نيميثع نبال «لوصألا حرشو )١1/!(« يربكعلل هقفلا لوصأ يف ةلاسرا :رظني
 ُكِلْمَي :َلاَك نَمَف ءِكيِلْمَّتلا يِف هزكيبلاو رخل ردا 7 : هيأ نَِو» :هلل ئِفوطلا لاق
 ْمُهْمَيَو ِتاَداَبِعْلا َنِم عاَوْنأ كْلَكُيَو ُقُلطُيَو ُحكْنيَو ُبَقاَعُيَو ُباَكُي ُناَسْنِإ َوُه :َلاَق ؛ِكيِلمّتلاِ

 .رخلا َهَبْشْأَك ٍقَقِطاَن ِسْفَن وُذ َوهَو (لِقْعَيَ

 .ًهباَدلا ُهَبْشَأ ُهنْرَ ةَُراَجِإَو هثِبِهَو نهرو هِي زوجي ٌناَوَيَح ٌوُه :َلاَق ؛ُكِلْمَي ال :َلاَق ْنَمَو

 ٍةَميِهَبْلاب ُهَل ] اًكاَحْلِ ٌرْحْلا ةَيِد ٌتَرَواَج نإو «هِتميِقب هتميِقب فِلَت اَذِ ِهْئاَمَض يف ُفاَلْخْلا َج َجَرَح اذه ىَلَعَو

 .رْلا وجرح نع 4 هب اًدَُعاَقَتَو 2 ل اًهيِبْشَت 0 ٍةَرَشَعِب رْخْلا هي ةّيد نود اَمِبَو َكِلَذ يف عاََمْلاَو

 ْقَلْحُي ال ِحْرَمْلا َنِم ٌجِراَح َرُه :َلاَق ءوَساَجَِ ْمكَح نَمَك «ٌيِنَمْلاَو ٍلْوَبْلا نيب درت ُيْذَمْلا اَذكَو

 ا :َلاَق هتَراَهَطِب َمكَح نَمَو هَلْوَبْلا َهَبْشأ ءُلْسُعْلا هب ّبجَي اَلَو ءُدَلَوْلا ُهْنِم

 .ةلاسرلا .ط :(475/7) ةضورلا رصتخم حرش .؛َّيَِمْلا ةَبْشأَك ءاَهَماَمَأ ٌجُرْخَيَو ُةَرْهّشلا



 م تت ير يي بي ؟ ؟ يييووي[_يتتللتتلل ل  ب'أ | كة ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت سب

 نإف ؛هب امههبشأب قحلأ الإو نيهبشلا لامعتسا نكمأ نإ هنأ :هبشألاو

 ريغب مكح هنأو عرفلا يف دجوت مل ةلعلا نأ اوملس يضاقلاك هبشألاب نيلئاقلا

 نييهبشلا ةقيرط يف نأ امك لوصألا رئاس نم لصألا اذهب هبشأ هنأب لب ؛سايق

 5١5[  ؟١*/؟ كردتسملا] .لصألا وه امهدحأ سيل

5 © 

 (ةدرطملاو ةبسانملا ةلعلا)

 ىلع ةمدقم ةدرطملاو «2'”ةبسانملا ريغ ىلع ةمدقم ةبسانملا ةلعلا مةوا9]

 مالك اذه .ةسكعنملا ريغ ىلع ةسكعنملا مدقت كلذكو «تلبق اذإ ”ةضوقنملا

 [5١٠/؟ كردتسملا] .ىنملا نب ليعامسإ

2 © 

 (اًفاصوأ رثكأ تناك اذإ)

 .ىلوأ فاصوألا ةليلقلاف اًفاصوأ رثكأ نيتلعلا ىدحإ تناك اذإ 7999+

 [١٠ه /؟ كردتسملا]

 ه2 0

 .ةبراقملاو ةمءالملا :ةغللا يف ةبسانملاو «مكحلل اًبسانم اًمصو ةلعلا نوكت نأ يه :ةيسانملا )١(

 عرشلا نأ دهتجملا نظ ىلع بلغي ءرض عفد وأ عفن بلج نم ةحلصم لوصح :اًحالطصاو

 .اهليصحتو ةحلصملا هذه قيقحت مكحلا اذه عيرشتب دصق

 ةقرسلاو «ٍلوقعلا طفح هيلع ميرحتلا ءانب يف نأل ؛رمخلا ميرحتل بسانم  اًلثم  راكسإلاف
 ؛ةالصلا رصقل بسانم رفسلاو «سانلا لاومأ طفح كلذ يف نأل ؛قراسلا دي عطقل ةبسانم

 دعاوقل رسيملا حرشلا .اذكهو .عيبلا ةحابإل ةبسانم ةجاحلاو 5 ةقشملا ةنظم هنأل

 .(58) يمزاحلا دعاسم نب رمع نب دمحأ «لوصفلا دقاعمو لوصألا

 ىلع بلغأ ةدرطملا نلَو ءاهدارطا َةّلعْلا طرّش نأ ؛ةضوقتملا ةّلعْلا ىلع مدقت ةدرطملا َّلعْلا (1)
 يوادرملل ءهقفلا لوصأ يف ريرحتلا حرش ريبحتلا . اًهيِف ٍفاَلِخْلاِ ةضوقنملا فعضأو ءَنْْلا

 .(4784) (ه84) ىفوتملا يلبنحلا

 .ريبحتلا نم تبثملاو .ةصوصخملا :ةدوسملاو لصألا يف :هيبنت



 201 ايقلا
 ك1 لا رو ا ت3تلللا

 (ىوقأ اهلصأ ناك اذإو)

 اهلصأ نوكي نأ لثم ءىوقأ اهلصأ نوكب :نيتلعلا ىدحإ حجرت ةةة؛ه]

 ٠١5[ /؟ كردتسملا] .هيف فلتخم اهلصأ ىرخألاو هيلع اًعمجم

 ه0

 (ليلد نم اهل دب ال ةطينتسملا ةلعلا)

 وه ليلدلا كلذو ءاهتحص ىلع لدي ليلد نم دب ال ةطبنتسملا ةلعلا قدح ]

 زوجيو «ةضراعم وأ ضقن نم لوصألا ىلع اهتمالسو «مكحلا يف ةرثؤم اهنوك

 اًقفصو لعجي نأ زوحيو .اًيفان اًمصو مكحلا ىلع لادلا ةلعلا فصو لعجي نأ

 تسيل اهنإ» :هلوق يف امك ةيمكحلاو ةيتاذلا فاصوألا كلذ يف ءاوس ءاّتبثم

 7١5/9 7١17[ كردتسملا] .ءاملا ةراهطل اليلعت '''6"سجنب

 ه5 ©

 (ةللعم اهلك لوصألا له)

 اهنأ باطخلا وبأ ركذ عامجإ وأ ٌصنب اهمكح تبث يتلا لوصألا مقدعحن]

 5 اهتم رداتلا ىف ةلغلا انيلع ىف اننإو «ةللطم اهلك

 ءاردان اهليلعت كرت امنإو «لوصألا ليلعت وه لصألا :يضاقلا ظفلو

 لوصألا :لاق نم سانلا نمو «هريغ نود رهاظلا ماعلا وه لصألا راصف

 . للعم ريغو للعم ىلإ ةمسقنم

 ءيشلا ءاهوحنو ابرلا ةلعك ةطبنتسملا ةلعلا يف ةلأسم :''"اذه دعب لاق مث 5 5 5 تآكل 05 ءاسمو؟ 0( - .

 :نيهجو ىلع جرخي اهتحص ىلع لادلا

 هحّحِصو ,(751/) هجام نباو :.(54) يئاسنلاو ةفوفز يذمرتلاو ,(/ه) دواد وبأ هاور )١(

 .يذمرتلا حيحص يف ينايلألا

 .خلإ . . .اهتحص ىلع لدي ليلد نم دب ال ةطبنتسملا ةلعلاو :يضاقلا هلوق ىلإ ريشي هنأك (0)

 .(عماجلا)



 هنو مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت با
 حبيبي جححححجججبببببجججبجججججججبببببجج سس سس ل لللسااال اود

 ىلإ دمحأ أموأ دقو ء.اهلاوزب لوزيو اهدوجوب مكحلا دجوي نأ :امهدحأ

 يف ههبشأ اذإ امأف ءربدأو هل لبقأو ءهلاوحأ لك ىف هلثم ناك اذإ ءىشلا ىلع

 سفن يف هلاوحأ لك يف ينعي :ركب وبأ لاق .أطخ اذهف لاح يف هفلاخو لاح

 .امهنيب ةفلاخملا نم دب ال هنأل ؛ هنيع ىف ال «مكحلا

 و ءاهتحص ىلع ةلالدو اهيلع ةلالد :نيئيش ىلإ رقتفي :يناثلا هجولاو

 ىلع هتمالس ىلإ رقتفا فرع اذإف «للعملا مكحلا يف اًر”ؤم فصولا نوكي نأ

 وأ اهلثم سايق اهضراع نإف .ةضراعم وأ ضقن نم ملسي نأ وهو ,لوصألا

 ٠١4[  ؟١ال/؟ كردتسملا] .ةلع نكت ملو تفقو اهنم ىوقأ

 هه م

 (؟اهيلع ساقي له ةطبنتسملا ةلعلا يف فالخلا)

 يف بهذملا يف اًقالتخا نيهجولاو نيتياورلا باتك يف يضاقلا ركذ م94؟]

 وأ باتك صنب هيلع اًعوطقم مكحلا ىنعم تبث اذإ :لاقف ةطبنتسملا ةلعلا ةحص

 .هيف لاكشإ ال اذهو «هيف هانعم ناك اذإ هيلإ هريغ در عامجإ وأ نس

 [دئازلا يف] ابرلا ةلع لثم طابنتسالاب فرع لصأللا ىنعم ناك نإ امأف

 ول : هللا دبع وبأ انخيش لاقف ال مأ «هيلإ هريغ در بجي لهف ءموعطم وأ ليكب

 .هيلإ هريغ در بجي

 هيلإ دمحأ أموأ دقو ءضعب نود سايقلا ضعبب لوقلا نوكي هلوق ىلعف

 لجرلا عمسي نأ وهو ءال :لاقف ؟يأرلاب سيقن له :هلأس دقو ءانهم ةياور يف

 .هيلع سيقيف ثيدحلا

 ال يأرلاب هلصأ تبث ام :ينعي ؛«يأرلاب سيقي ال١ :هلوق ىنعم :لاق

 ٠١8/7 - 5١5[ كردتسملا] . هيلع سيقن



 سايقلا
 قمعيكب |

 (ريثاتلا مدعو للعلا نسكع)
 نأ ريغ نم اهلاوز عم يقب نإف ءاهلاوزب لوزي ةلعب تبث اذإ مكحلا ةاده؟]

 ةلع اهفلخ اذإ امأو «ةلع نوكت الف «ريثأتلا ةميدع تناك ىرخأ ةلع اهفلخي

 .ةلع اهنوك لطبي ال اهنإف ىرخأ
 .«اهيف ريثأتلا مدعو «للعلا سكع ةلأسم» يف قيقحتلا وه اذهو

 بيس فاوطلا نأ ىلع ليلد :2'"نيفاوطلا نم اهنإ» :رهلا يف هلوقف
 «هريغل ةراهطلا تبثت دقو ءهتراهط تلاز هيف ببس وه ام ىفتنا اذإف «ةراهطلا

 هللا اهحابأ يتلا تابيطلا نم ةبيط اهنإف ماعنألاو ديصلا ةراهطك لحلا وهو

 كلذ نأ ىلع لدي فاوطلا نإف ؛فاوطلاب اهتراهط ليلعت ىلإ جاتحي الف «ىلاعت

 [؟١١- 57١١ /؟ كردتسملا] . اهتساجن يف جرحلا عفدل

© 

 (ةصوصنملاو عناملا صيصختو ةطبنتسملا ةلعلا صيصخت)

 ضقن اهصيصختو «ةطبنتسملا ةلعلا صيصخت زوجي ال :ةلأسم /5545]

 . هيلع صن ءاهل

 .نيهجو ىلع انباحصأ هيف فلتخاو

 ىلع لدي اهصيصخت نأ ةلعلا صيصخت يف رهظي يذلا :[انخيش لاق]

 سيل ةقيقحلا يف اذهف ةعنام ةلعل ناك اذإ هنإف «ةعنام ةلعل نوكي نأ الإ ءاهداسف

 .اهمكح يف طرش عناملا مدع امنإو ءاًصيصخت

 قرف هريغ نيبو صيصختلا ةروص نيب رهظي ملو ليلدب صيصختلا ناك نإف
 :رثؤم

 مكحلا ءافتنا ىلع ليلدلا مايق ناكو «تلطب :ةطبنتسم ةلعلا تناك نإف -

 .اهداسف ىلع اليلد اهنع



 ُهْنَاَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 2س آد
 ال

 لك يف الإ ءاهمومع ىضتقمب لمعلا بجو :ةصوصنم ةلعلا تناك نإو -

 .رخآلا صنلا ىنعمب ىنثتسم هنأ ملعي عضوم

 .ةلع اهنوكل لطبم عنام :ةلع ريغب صيصختلا نأ :هلصاحو

 «مالك الف :للعم وهو ضقنلا صنو للعملا لصألا صن ضراعت اذإو

 يف وه وأ لصألا ىنعم يف وه له :عرفلا يف ددرتلا يقب اًللعم نكي مل نإو
 .ضقنلا نود لصألل هعبت ملع دقو ؟ضقنلا ىنعم

 .ةعنام ةلعل الإ اهصيصخت زوجي ال :ةطبنتسملا ةلعلا نأ :هنم رصخأو

 .صصخم ليلد وأ ةعنام ةلعل اهصيصخت زوجيف :ةصوصنملا امأو

 .ةلعلا صيصخت اوعنم يذلا نيمدقتملا لوق ةقيقحلا يف اذهو
 كردتسملا] 7/7١ - 11١[

 هه

 (مدعلاب يتوبثلا وأ يمدعلا مكحلا ليلعت)
 هيف فالخ ال هنأ مهضعب ركذف :مدعلاب يمدعلا مكحلا ليلعت امأ ملة ]

 دوجول يفتني امم رثكأ هيضتقم ءافتنال يفتني مكحلا نإف ؛نوكي نأ يغبني كلذكو

 . هيفاثم

 :ماسقأ ةثالث للعلاف :2”هب يتوبثلا مكحلا ليلعت امأو

 ءطقف مكحلا ىلع اًليلد نوكي نأ هيف ربتعي ام :وهو فرعملا :اهدحأ

 اذه ىلعو ءاّريثك دوجولا ىلع لدي مدعلا نإف ؛اًمدع نوكي هنأ بير ال اذهف

 ."”ةلع مدعلا نوكي نأ هبشلاو ةلالدلا سايق يف زوجيف

 . امهنيب قرافلا مدعل اذه ىلع ساقي اذه :لاقيف (7)
 :ماسقأ ةثالث ىلإ مسقني سايقلا َّنأ ملعاو

 اهنع هفلخت اًلقع نسحي ال ثيحب «مكحلل ةبجوم هيف ةلعلا تناك ام وهو :ةلعلا سايق ١

 3 .ءاذيإلا ةلعب ميرحتلا يف نيدلاولل فيفأتلا ىلع برضلا سايقك



 مبسم ايقلا
 نا 335333

 .اًدوجو دجوي مدعلا نإ دحأ لوقي ال اذهف ءدجوملا :يناثلاو

 .اهوحنو ةيعرشلا للعلا يهو «فالتخالا لحم اذهف «يعادلا :ثلاثلاو

 َّنأ امك ءيدوجو رمأ ىلإ اًيعاد نوكي نأ زوجي صوصخملا مدعلا نأ باوصلاو
 .ميظع باذعل ببس ناميإلا مدع نإف ؛ةبوقعلا ىلإ عاد تابجاولا لعف مدع

 .الف قلطملا مدعلا امأ

 نوكت نأ ةلمجلا يف حصي ةلعلا نإ :انباحصأ لوق حص دقف ٍذئنيحو

 57١4/١ -1١9[ كردتسملا] . عضاوملا ضعب يف حصي اذه نأل ؛اًيمدع اًقصو

 هه مه

 (ةلالدلا سايق يف ريثأتلا مدع)
 نم مزلي ال هنأل ؛رثؤي ال نأ بجي ةلالدلا سايق يف ريثأتلا مدع مدمتل

 77١[ /7 كردتسملا] .باطخلا وبأ هركذ .لولدملا مدع ليلدلا مدع

 ه2

 ,حيجرتلاو داهتجالاو فالتخالا)

 (نيدهتجملاو نيئطخملا نم حيحصلا فقوملاو

 نم هلعفب وأ هلوقب هبجوأ وأ «هللا ىلإ هب برقتي ءيش ىلإ بدن نَم ةادها]
 كلذ يف هعبّتا نمو «هللا هب نذأي مل ام نيدلا نم عرش دقف :هللا هعرشي نأ ريغ

 .هللا هب نذأي مل ام نيدلا نم هل عَّرَش هلل اكيرش هذختا دقف

 ىلع ةلاد ةلعلا نوكت نأ وهو ءرخآلا ىلع نيريظنلا دحأب لالدتسالا وهو :ةلالدلا سايق -5

 هيف ةاكزلا بوجو يف غلابلا لام ىلع يبصلا لام سايقك «مكحلل ةبجوم نوكت الو ءمكحلا
 . مان لام هنأ عماجب

 .ةفينح وبأ هب لاق امك يبصلا لام يف بجت ال :لاقي نأ زوجيو

 اذإ دبعلا يف امك ءاّهبش امهرثكأب قحليف :نيلصأ نيب ددرتملا عرفلا وهو :هبشلا سايق - *
 هنأ ثيح نم ةميهبلا نيبو «يمدآ هنأ ثيح نم رحلا ناسنإلا نيب نامضلا يف ددرتم هنإف فلتأ

 امي هؤازجأ نمضتو فقويو ثرويو عابي هنأ ليلدب ءرحلا نم اًهبش رثكأ لاملاب وهو ..لام
 . هتميق نم صقن



 هدو مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت بل ذآ
 0222022 00 يي ا 2 0 ير ا ااتتكك7كإ<ُكك<كُشمل ل

 ناك اذإ ءهليوأت لجأل هل رفغُيف عرشلا اذه يف الَّوأَتم نوكي دق ءمعن

 نكل «هداهتجا ىلع اًضيأ باثيو ئطخملا نع هيف ىفعُي يذلا داهتجالا اًدهتجم

 وأ اًلوق لمع وأ لاق نم رئاس عابتا زوجي ال امك «كلذ يف هعابتا زوجي ال

 وأ اًروجأم لعافلا وأ لئاقلا ناك نإو «هفالخ يف باوصلا ملُع دق المع

 "ا/١ :ميقتسملا طارصلا ءاضتقا .اًروذعم

 :ِنْيَهْجَو ىَلَع لضألا يف َوُه َنوُهَرَْي امي سال ُرْثذ [كدهخ]

 .ِتّْيَمْلا وأ ّيَحْلا ِنّيَعُمْلا ٍصْخّشلا ٌرْكِذ :يِناَنلاَو

 م ٌكِلَذ ٌسْبَلَو ءةنَك ٌبَحَبَي ُهَلَوُسَرَو هللا ُهْمْذ ٍتْنِم لُكَف :05ألا امأ

 : َعِضاَوَم يف ٌرَّشلا نم هيف اَم ٌركْذُي : ُنيَعَمْلا ٌصْخشلا اّمَأَو

 ؛ هيف امي ُهَمِلاَظ رعي نأ هل ةولطملا اَهْنِم 1

 هللا َلوُسَر اي :ٌدْنِم ْتَلاَق اَمَك ِ؛ِهَّقَح ِءاَفِبِتْساَو ِهِمْلَظ عْفَد ِهْجَو ىَلَع ام -
 َلاَقَك ءيِدَلَوَو يِنيفعي ام قتلا ني ينيطغُي سئل أَو ٌحِحَس لج َداَْفُس اَأ نإ
 ."”فوُرْغَمْلاِب كَدَلَوَو كيفي اَم يِذُخ» :لك يتلا اَهل

 ©9814 :ءاسنلا] «راَظ نم الإ ٍلَوَقْلا ني وسلب َرْهَجْلا دم ُبْي الط : ىَلاَعَت َلاَقَو

 .هوُرَْي ملف مْوَمب َلَرَن ٍلُجَر يف ْتَلرَن اَّنَأ : يور دَّقَو

 )١( يراخبلا هاور )0854(.
 .هتملظم ةلازإل لوقلا نم ءوسلاب رهجي نأ هلف :ينعي :هللثك نيميثع نبا ةماّلعلا لاق (7)

 يف يذلا ملألاو نزحلا ةأطو هيلع ففخي نأ ناسنإلا دصق ناك اذإ اذه لثم زوجي له نكلو
 هذه ليزي نأ نكمي ال هقيدصو «هل قيدص ىلع تلصح ىتلا لاحلا ىكحي ثيحب هبلق

 ' ؟ال وأ هنع جرفي هنكل ةملظملا
 هر نم الإ ٍلَوقلا نب هوشلاب َرهَجلا ُهَمَأ بي الط :ىلاعت هلوق مومعل ؛زوجي هنأ :رهاظلا
 هبشأ ام وأ ؛لام ذخأ وأ لام دحجب هيلع ينجيو «ناسنإلا يذؤي ام اًريثك ءاّريثك عقي اذهو

 - نم هبلق يف ام ففخي نأ ديري ءاذك يف لاق نالف :لوقيو هقيدص ىلإ لجرلا يتآيف كلذ



 باب ا تيك

 إ لا اق كي مل نيف اذه ناك اذ

 ىَلَع َنوُمِلْسُمْلا َق َقَمَتا يِذْلا مَع ع عْنَمب َمِلَظ نَمِب فْيَكَ : ٌبِجاَو ُهْنَأ 6

 .هاّيإ ِهِقاَقْحَيْس
 ف اقحتس
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 يِف ٍلوُُم اَلَو ءْناَوْدُع ٍرْيَغ نم ٍصاَصِقْلا ِهْْجَو ىّلَع ُهَمِلاَظ ٌرُكْذَي وأ -

 . لَضفأ َكِلَد ُكْرَتَو ِءِرْيَمْلا مل اَلَو ٍبِذَك

 ا وو ل يلقن عيدا وو نع ةزكدا ندم
 ٍةَلَقَن لْثِم ؛ةَماَعْلاَو ٍةَّصاَخْلا ِةّيِنيدلا َحِلاَصَمْلا يِف اًبِجاَو ُحْضْنلا َناَك اّذِإَو

 0100 م َعَدِبْلا 3 هكدا زثبو ةويدكت نأ وظلت نينلا كيوحلا

 ص َناَيَب َّنِإَف ِ؛ِةَنُسلاَو ٍباَكْلِل ٍةَمِلاَخُمْلا ٍتاَداَبعْلا وأ ءويُسلاَو ِباَتْكْلِل ِةَمِلاَخُمْلا

 نب َدَّمْحَأِل َليِق ىَّنَح 1 ؛َنيِمِلْسُمْلا قاف ٌبِحاَو مهن وَ ةمألا قش لاح

 ةيتيلا لأ يف متي را أ كِْنَلِإ ُبَحَأ ُفِكَتْعَي ُفََتْمَيَو يلَصَْو ُموُصَي : لُجّرلا :ِلَبْنَح
 اَمَنإَف عّدبْلا ٍلْمَأ يف َمَّلكَت اذِإَو دِسْفَتِل َوُه اَمّنإَف فُكَتْغاَو ىَّلَصَو م َماَق اَذِإ :َلاَمَق

 .ُلَضْفَأ اَذَه 590

 ؛هللا ٍليِبَس يف ٍداَهِحْلا ٍسْنِج نم ْمِهِنيِد يف َنيِمِلْسْمْلِل ٌماَع اَذَه َعْفَن َّنأ نيب

 َكِلَذ ىَلَع ْمِهِناَوُدُعَو ِءاَلْؤَه يْعَب عْفَدَو ِهِتَعْرِشَو ِهِجاَهْنِمَو ِهِنيِدَو هللا ٍليِبَس ٌريِهظَت ذإ

 ِءاَلُؤَه ٍرَّرَض عفدل هلل 00 الدلو ةيتتكلا ٍقاَمّتاِب ِةَي ٍةَياَمِكْلا ىَلَع ٌبِجاَو

 َّنِإَف ؛ٍبْرَحْلا ٍلْمَأ نم ٌّرُدَعْلا ٍءاليِيْسا ٍداَسَ نم مغ ذاق ناكر ويدل هيل
 ليلو أ اأو ءاكتت 5 نيّدلا نِم اَهيِف اَمَو َبوُلُقْلا اوُدِسُْي ْمَل اَوَلْوَْسا اَذِإ ِءاَلْؤَم

 < 6م 5 2 0
 0 تولقلا نودِسفمي

 «كلذ هبشأ ام وأ هتجوز عم وأ ءهلهأ عم وأ «هدالوأ عم كلذ يف ملكتي وأ ءةرسحلاو ملألا --

 نيميثعلا دمحم ةماّلعلا ريسفت .ها. مولظملل ةبسنلاب ٌةمرح هل سيل ملاظلا نأل ؛هب سأب ال اذه

 ماب ل "0

 معزب سانلا ضعب باتغي سانلا نم ريثكف «مولظم هنأ ناسنإلا ققحتي نأ طرشب اذه :تلق
 عقاولا يف كلذك نوكي الو ءهملظ هنأ

 .فحصلاو تاونقلاو مالعإلا يف ءالؤه نكمُي ْنأ زوجي الف ءمهررضو مهرطخ اذه ناك اذإف )١(



 | 17 "ييح هنأك مالسإلا خيش لئاسرو ةواتف بيدقت_ للا

 مِهْيَلَع َسَبَتْلا دق :نيفاقلل ةرقاكش مهنكا نييفا اول و ماَوق وأ َناَك اّذَِ

 عدي ىَلِ ءاَعُد اوُراَصَو ٍباَتْكْلِل ٌتِلاَحُم َّوُهَو ٍءاَقَح مُهَلْوَق اوُنَط ىَّنَح مُهُرْئَأ

 ملل أوم أوُعَصولَو الاَبَح الإ ْمُكَوداَن ام كيف اجرح ٌوَلط :ىَلاَعَت َلاَق اَمَك َنيِقِاَنُمْل

 ٍلاَح ِناَبَب نِم اًضْيَأ نب الق :[47 :ةبوعلا] 51 نوعَسَس َنوُعَمَس كيفو َدَنِفْل ذْلا مكنوعِب

 دَقَو «ُمُهَتاَلاَوُم ُبِجوُي اًناَميِإ ْمهيِف َّنِإَف ؛ُمَظْعَأ ٍءاَلْؤَم ٍلاَحب ٌةَنْنِفْلا لب ؛ِءاَلُؤَم

 كلي ني تلا نم دب الك نذل دست يلا َنِقفاَتْمْلا عتب ني عب يف اود

 .37هُهَئبيْعَتَو 0 َكِلَذ ىَضَنْقا نإو عَدبْلا

 هنأ َنيِناَط اَموُلاَك ْنِكَل ٠ ريم لك فضلا تل زكاة نُكَي ْمَل وّلَو لب
 املا نا َبَجَوَل َكِلَّذَك ْنُكَت ْمَلَو نيد اَهَنَأَو ٌرْيَخ اَهْنَأَو ىَدُه

 يبات را ٍةَياَوُرلاَو ِثيِدَحْلا يِف ْظَلْغَي نم ٍلاَح ُناَيَب َبَجَو اَذَهِلَو

 ُدِهَتَجُمْلا ٌئِطْخُمْلا ناك نِإَو هِةَداَبِعْلاَو ِدْهُّرلا يِف طَلْغَي نَمَو هاَيْتُمْلاَو يأرلا

 .دداهتخا لع روجام وهو ةؤطخ# اونا

 يِف ناك نِإَو ءِّبِجاَو ُةَنُسلاَو ُباَتِكْلا ِهْيَلَع َلَد يِذَّلا لَمَعْلاَو ِلْوَمْلا ناب

 لدعو ةلزقل ةقلاخت كل
 هم و ع و

 ميياَتلاَو مّدلا هو ىلع ركذي نأ روح الف ْعِئاَّسلا داَهتْجاِلا ُهْنِم لع ْنَمَو

 ٌةثاَلاَوُم :ىَوْمَتلاَو ٍناَميِإْلا نِم ِهيِف اَمِل ٌبِجحَي لب ؟ الك هَل هَل َرْمَع هللا َنِإَف هَل

 - ا

 . َكِلْذ ِرْيَغَو ِءاَعْدَو ِءاَنَت نم ِهِقوُقُح نِم هللا َبَجْوَأ امي ُماَِقْلاَو هتيححمو

 ا هل لوس دفع ىلع وعام اق ترغ امك« ني َمِلُع نإ

 ِنْب هللا ٍدْبَع :ةَضِفاَرلا ٍرِئاَس ُقاَِ َنوُمِلْسُمْلا َمِلَع اَمُكَو ءِيِوَذَو يبأ ِنْب هللا ٍدْبَع لن

 اًَذُهَك :بوُلْصُمْلا ِكيِعَس نب ِدَّمَحْمَو و ٍجاَجَحْلا ِنْب ِسوُدُقْلا ٍدْبَع لْثِم ؛ِِلاَثْمأَو بس
 2 ودك 4

 . قافتلاب ركذي

 «مهنم كلذ رثك اذإ الإ ءمهتاوذل مذلا هجو ىلع مهركذن نأ كلذ ينعي ال نكلو ءمهئامسأب )١(

 .ةعدبلا ةرصنو َةّنّسلا ةبراحُم مهنع فرَعو



 هدا ا يي ل ل ا

 ا نا ل لا

 يف ملكتي نأ. لحب الو لع ياذا يبل ان ردي ذأ لع ريم الك
 اَيْلُعْلا ىِه هللا ٌةَمِلَك َنوُكَت ْنَأَو ىَلاَعَت هللا ا َكِلَذِب اًدِصاَق اّلِإ ٍباَبْلا اَذَه

 دصّقل ْقَحِب َمُلُكَت وّلَك يتلا ٍنْسُح نِ ُهَل دب ل ملي كل ين ل
 ملكت ن نإَو ءءاَيرَو ةيوح ُنَتاَقُب يِذَّناٍةَكِْنَمب ناك :داَسّمْلا و /

 ٍةَنَرَو نم وللا ٍليِبَس يف َنيِدِهاَجْمْلا نِم َناَك : هر

 راو 7/4 . ِلُسَر | ءاَمَْلَُخ ءاّيبنألا

 يِف َكِلَذ َناَك نِإَو «َةَمأْلِل ٌروُفْعَم مْلعْلا ٍتيِقَد يف أطَحْلا َّنأ َبْيَر ال (ةللتلا

 نَمِل ُرفْغَي هللا َناَك اَذِإَو «َِمأْلا ِءاَلَضُق ُرَثكَأ َكَلَهَل َكِلَد اَْوَلَو ةّيِْلِعْلا ٍلِئاَسَمْلا
 ه2 7

 َلِضاَقْلاَف :َمْلِْلا ِبْلظَي ْمَل ِِنْوَك َعَم ءِلْهَج ضْرأب ْاَمَن هنْوَكِل ٍرْمَحْلا َميِرْحَت َلِهَج
 ؛ةرشتت ناك اة[ دلاكو نات نين ةكرئأنات 0

 ىَلَع ُهَبيِثُيَو هِتاَنَسَح هللا َلَبَقَتَي ْنَأِب ُنَحَأ َوُه ِهِناَكْمِإ ٍبَّسَحِب ٍلوُسَرلا َةَعَباَتُم

 وأ انيس نإ اَمَدِعاَوُت ال اَير» :ِهِلْوَقِل اًقيِقْحَت ؛ًاطخأ اَمب ُهَدِخاَوُي اَلَو يااا

 [150/7] .[185 :ةرقبلا] «ااكمنأ

 لب ؛َِلَعْلاَو امْحْلا نم اًموُصْعَم َنوُكَي نأ هللا ّيِلَو ِطْرَش نِم َسْيَل لوك: ]
 [ .بوُنذلا نم اَلَو

 ذاتملا نم كعأ قرط وأ ِءاََّقُملاَو ِءامَلُمْلا نم بأ قبرلع َلَعج نم دكا ]

 . عيبم لاَض ليم َوْهَ ٍةَباَحَّصلا ٍقيرَط نم َلَضْفأ ِكاَّسْنلاَو

 ابيِعَم اًموُمْذَم ٍروُمَأْلا ٍضْعَب يِف ًاظخأ ٍةَعاَط يف ٍدِهَتْجُم ّلُك َلَعَج نَمَو
 . 200غ وو لكم لا : لطم وهف. اًوُقُمَم

 ىسنئيو « مهئواسم ركذيو «ءانتاعدو انتاملع نم أطخأف دهتجا نميف نميف حدقي نم ىلع در اذه يفو قلل

 !مهضاحم



 ةلاقَج مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت مسد
 حبب ف بحب بببب »هبه بس . معسل

 َنوُدِهَتْجُم اًضْيَأ مُه ِةاَداَعُمْلاَو ٍةاَلاَوُمْلاَو ضْعُبْلاَو ٌّبُحْلا يِف ُنماَّنلا مْ

 بح ُهّيِحُي اَم ِلُجّرلا نِم َمِلَع اَذِإ ٍساّنلا نِم ٌريِثَكَو ّةَراَث نوحي ٌةَراَت َنوُبِبِصُي

 قَلظُم ُةَضَمنَأ ُةْضِفْنب اَم ام ُهْنِم َمِلَع اّذِإَو َتاَكِيَس نَع ّضَرْعَأَو اًنَلْظُم َلُجَرلا

 .ِهتاَتَسَح نَع َضَرْعَأَو

 َوُهَو ءٌءاَمْجِإْلاَو ُةَنُسلاَو ُباَتكْلا ِهْيَلَع َّلَد اَم نولوُتي ةغامجلاو ةئشلا لغو

 َباَنِعْلا ُقِحَتْسَيَو هِِتاَنَسَح ىَلَع ُباَوَّنلا :ُهَّلْضَفَو هللا َدْعَو ُقِحَتْسَي َنِمْؤُمْلا َّن
 هْيَلَع ُبَقاَعُي يام ا تا ا تجي دجئاؤلا 00 د هايس ىَلَع

 0-0 وو

| 
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 يِف ُدَمْحُيَو د ٍةّمألا يِف ُهَل نَم ك55؟

 ٌليلَق مُهْطَلَعَو ءىجّنلا ٌحيِباَصَمَو ءىَدُهْلا ُةَمِيَأ مُه ٍءاَلْؤَهَ ِةَمَأْلا ساَنْجَأ ٍريِهاَمَج
 0 2 ا ا ا 0 م 2 رعرقسا مس ع 6. 0 ا

 َنيِذلا مهو ءاّهيِف نوُرْذْعي يتلا ٍداَهِيْجاِلا ٍدِراَوَم نم َهَتماَعَو ْمِهِباَوَص ىلإ ِةَبْسْنلاِ
 2 0 2 2و وو “ تياقب و لع مال وب د وهو

 اَمَو ءنَظلا َعاَبَتا نَعَو «مّلظلاَو لْهَجْلا نَع ُءاَدَعُب مُهَق ءَلْدَعْلاَو َمْلِعْلا َنوُعبَتَي

 :قيشن الا وقت
 ا

هللا ِءاَِلْوُأ طْرَش نم م اطمن
 . ب يف َريبطخ 0 او لأ َنيِقَتُمْلا 

 نِم اَلَو لَب اََلظُم ٍرِئاَعَّصلا ُكْرَت مُهَطْرَش نِم اَلَو لب مهل اًروُفتَم طخ ءايْشَأْلا 00
 [3 .ةيوتلا هيقت يذلا ٌرْثَكْلا وأ رِئاَبَكْلا كرت ْمِهِطْرَش

 ارا ةَنُس َنوُعِتَيَو «ٌّقَحْلا َنوُفِرْعَي ٍقاَميِإْلاَو مِْْلاَو 3 ٍهَنّسلا ُلْهَأ ةلدفت]

 َرَجَعَف ُّقَحْلا ٍةَفِرْعَم يِف َدَهَتْجا نَم َنوُرْذْعَيَو ءمهيِف َنوُلِدْعَيَو هّقْلَخْلا نوُمَحرَيَو

 ِهكْرَتِل قَحْلا ٍبَلَط يِف ظْرَمُمْلا َوُهَو ءُهُلوُسَرَو هللا ُهّمَد نَم َنوُمْذَي اَمّنإ

 . َمّرَحُمْلا ِهِلْعِفل غ! ِمّلِع الب ُهاَوَهِل ُعْبَتْمْلا يِدَتْعُمْلاَو ءَبِجاَوْلا

 ٍةَماَقِإ َدْعَب الإ ُهَتوُبِقاَعُي اَلَو َمَّرَحُمْلا َلَعَف وأ َبِجاَوْلا َكَرَت نَم َنوُقْدَيَ



 8 نمادكلا

 <( الرش كسب ٌّنَح َنيَيُم اك ابو» :ىَلاَعَت َلاَئ اَمَك ٍ؛ِهْيَلَع ةَّجَُحْلا

 .[16 :ءارسإلا]

 --_- ََئَ

 .ٍساّنلا ٍرَثكأ ىَلَع اَهيِف ُمْلِعْلا َيِفَحَو ُءاَمَلْعْلا اَهِيِف َعّراَت َلْئاَسَم يف اَمّيِس ال

0] 

 َماَقُت ىَّتَح طِلَغَو أطخأ نإَو َنيِمِلْسُمْلا نِم اَدَحَأ َرْمَكُي نأ ٍدَحآِل َسْيَل مةوهه]

 ُهْنَع َكِلَّذ ُْرَي ْمَل ِنيِقّيِب ُهُماَلْسِإ َتَبَن نَمَو ةجحملا هل تو: .هةححلا هيلع

 [:5/17] .ةَهْبّشلا ٍةَلاَّزِإَو هلا هما نب هلال لب ؛ُكَّشلاب

 ةّيِمْهَجْلا ٌريِفَكَت َدَنُسلا ِةّمَِأ ِةَماَعَو دّمْحَأ ماَمإْلا ِبَمْذَم نِم ُروُهْشَمْلا

 هب تكاج اَم َةَضَقاَنُم يف ٌحيِرَص مُهّلْوَف َّنِإَف ؛ ٍنَمْحّرلا ٍتاَفِصِي ٌةلطَعُمْلا مُهَو

 ُدوَححجَو (ُتَرلا د ٌدوحج 4 هيف «عِناَّصلا ُذ دوحج ْمِهِلْوَق هم 0 ةقيقححو ءباَتِكْلا نم لسرلا

 .وِلسُد ِناَسِل ىَلَع هت نع هب ريح ان
 ِسْنِج نِم مُهَتَعْد َّنِإَف ؛مُهْرْمَكُي ال ُهَّنَأ ُهُصوُصُن فِلَتْحَت اك :َُيِجْرْمْلا اّمَأَو

 يف عار ىلإ ِهيِف ٌعاَرْنلا ُدوُعَي ْمهِماَلَك نم ٌريِقَكَو َعوُرُفْلا يِف ءاَهَقُمْلا فالي
 اَذَهَو كِءاَمْسأْلا ُباَب» :ْمِهِلِئاَسَم يف ُماَلَكْلا ىَّمَسُي دع امال او طانلالا

 . اًكدَتْبُم هيف ٌعِزاَتْمْلا َناَكَك «ِنيّدلا ٍلضأب قلعت تي ْنِكَل ِءاَهَقْمْلا عاَرِن نِم

 ال مهنا ُهْْوَك فِلَتْحَي ال ركب يبأ ىَلَع َيِلَعِل َنوُلْصَممْلا ةعيْشلا» َكِلَذَكَ
 .َنوُعَدَبي اوُناَك نِإَو اًضْيأ ِءاَهَمُمْلا نم ٍةَمِئاَظ ُلْوَق َكِلَذ َّنِإَك ؛َنوُرَمَكُ

 َةلاَغْلا نِم م اوُسي َنيِذَّلا «ضْفاَوَُرلا»و مْلِعْلاِ نورفملا 4ث ِرَدَقْلا» 0

 ِهِلْوَق ُةَقيِقَح اًَذَه ِناَتَياَوِر ِْهِريِفْكَ يف [ :ُراَوَحْلاَف ةةيسوَجلاَو

 2 0 َتيِكِقمْلا ب ِِرَدَقْلا ٍريِفَخَت نع دولاب ِهْيَلَع َبِلاَغْلا نأ َعَم م

 ءِنْيَتَياَوِر اًقَلْظُم عّدبْل لأ ِريِفْكَت يف ُهْنَع نركْحي ِهباَحْصَأ نم ةَفِئاَط 8

 : كِلَذَك زمألا نتلَو َكِلَذ يف َنيِلخاَد َهَك ٌةِجْوُمْلا ان



 لاك مالسإلا خيش لئاسرو خواتف بيرقت ا ا
 ةهطينش

 : ذكي ال اهيكضأ ِناَتياَوِر ُرّمَكُي كي ال نم ريِفكَت يف ُهْنَعَو

 4س يي رقد يك( مر ولك رشو يك مرسل اخ ل وق وهل سل (مووس
 أطخ ّرهَو 00 ا

 هنيه

 . ضْحَم

 ٍنْب َفْسوُيَو ٍكَراَبُمْلا ِنْب هللا ٍدْبَع لثم :ٍفَلَّسلا نم ريِثَك َدْنِع  ةّيِْهَجْلاَو

 َنصبسلاَو يتلا نب ا ل

 «ُجِراَوْكْلا مُه :ِءاَلْؤَم َدْنِع ِهِذَه ُلوُصَُأ لب ؛ُةَمأْلا ِهِذَه اَهْيَلَع ْتَقَرَتْها يَِّلا َةَ
 رتل 0 0
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 ال هلا :لاَك نع م قرلتم ناقل : لاق قم: نولَوُفَي اوُناَك مهن

 . َكِلّذ َوْحَنَو ٌرِفاَك َوُهَك ٍةَرِخآْلا يِف ىَرُي

 :ِنْيَلوَق اذه يِف مُهْنَع ُيِرْجْسلا ٍرضَن وُبَأ ىكَح مْ 8

 .َنيِرتكألا ُلْوَق َوْهَو :َلاَق ّلِمْلا نع ُنّقْني ٌرُْك ُهنَأ :اَمُهُدَحَ

 . لقي ال ٌرْفُك ُهَنَأ :يناَنلاَو
 : ألا ا عزاتشلا اذه هكيسَو يي يل ينج ديما ني

 َماَق نم ِتاَلاَقَمْلا َكْلَي اوُناَق ريِذلا !نايغألا نم دوري مُهْنإ مَ مهب رْفَكْلا ماكخأ

 .ناليلّدلا مُهَدْنِع ضَراَعَتيف ءاَرِفاَك َنَوكُي أ ميني ان ٍناَميِإْلا َّنِم هب

 َت مآ ام ةّمئألا مالك ىف موكشلا ِظاَمْلأ يف مُهَباَصأ مُهّنأ رئألا ةتيِقَ ٌةَقيِقَحَو

 اَذَك َلاَق نّم :اوُلاَ مُهْوَأَر اَمّلُك َعراَّشلا صوُصُن يف موُمْعْلا ٍظاَمْلَأ يِف ف يلي

 نأ ا 2 د د اَذَه َن نأ ُعِمَْسمْلا دقت ٌرِفاَكَوْه

 نأَو ءنينملا نك يف يفتلت دق حاوور ورش هل آ َريِفْكَّتلا

 . .عياوملا ِتَعَتْناَو ظوُرشلا ٍتَدِحْو اًذإ اَّلِ ءْنيَعُمْلا ٌريِفَكَت ُمِزَلَتْسَي

 .ىفخي ال امك رهاظلا يف )١(



 م سايقلا

 ِنآْرُقْلا قْلَح ىلإ ُهْوَعَد َنيِذّلا «ةّيِوْهَجْلا» َرَشاَب دق - اَلَكَم - 0 8 ْنِإَف

 َنيِذّلا ٍتاَنِْؤُمْلاَو َنيِنِمْؤُمْلا اوُنَتَكَو ِهِيْقَو ِءاَمَلُع رِئاَسَو ُهوُنَحَتْماَو ءِتاَفَّصلا ىّفَنَو

 ءِتاَياَلِوْلا نَع ِلْزَعْلاَو ٍلْثَمْلاَو ِسْبَحْلاَو ٍبْرُصلاِب مُهَجَتلا ىَلَع مُهوُقِفاَوُي مل
 ناك ُت ثيَحِب :ةدَعْلا يِدْيَأ نم ْمِهِصيِلْخَت ُكْرَتَو قَداَهَّسلا ا ”ٍقاَرزَأْلا عِلَقَو

 َنوُرْفكُي : ْمِهِرْيَغَو ٍةاَضْقْلاَو ٍةاَلُوْلا نِم ةّيِْهَجْلا نِم َكاَّذ ذإ رمألا يلوأ نم ٌريِئك

 ِنآْرُقلا لَكِ ٍلْوَقْلا لْثِم ءِتاَمّصلا يْفَت ىَلَع مُهل اًنفاَوُم اًيمهج نكي ْمَل نَم َلُك
 ِتْيَب نم اَنْيَش ُهَتوُظْعُي اَلَو ديالو ُهَنوُلَوي الق ِرِفاَكْلا يِف ْمهِمُكُحِب هبف َنوُمُكْحَيَر
 ةياَلوْلا َدْنِع َنماّنلا َنوُنِحَتْميَو ءٌةَياَوِر اَلَو اَُْف اَلَو َةَداَهَس ُهَل َنوُنَبْفَي اَلَو ءِلاَمْلا

 .َكِلد ِرْيَغَو ٍرْسأْلا نِم ِكاَكَيفاِلاَو ِةَداَهّشلاَو

 ُهَل اوُمُكَحَي ْمَل هب ؛ رقم مل مَ ءِناَميوْلاي هل ُهَل اوُمَكَح ِنآْرُقْلا ٍقْلَكِب ّرَكَأ نَمَق

 وا ا و ٍمُهَجَنلا ٍرْيَغ َء ىَلِإ اًيِعاَد َناَك نَمَو ءِناَمِيإْلا ٍلْمَأ مكحب

 نم مظغأ ِةَلاَقَمْلا ىلإ َءاَعّدلا َنِإَف مُهَجنلا يلغأ نو اَذَه َّنأ موُلْعَمَو

 ُةَبوُقْعْلاَو ءاَهْيَلِإ ِءاَعّذلا ٍدَّرَجُم نم ْمظْعَأ اًهكِراَت َهَب ُهَبوُقُْعَو اَهِلِياَق ٌةَباَتِإَو ءاَهِلْوَق

 . بْرَصلاِب 7 نم مط اَهِلِئاَقِل ٍلثَملاِ

 نميف «يقزر عطق نالف :لاقُي ْنأ ركني سانلا ضعبو ؛ةرابعلا هذه قالطإب سأب ال هنأ هيف )١(
 لاق «ببس هنأ دقتعي نأ طرشب زئاج قولخملا ىلإ قزرلا دانسإو .كلذ وحنو هلزعب ىعس

 ليو يره اَمَرَح َمُهْلَسَت ّدأطظ :ىلاعت هلوق يف ىلاعت هللا همحر يطيقنشلا نيمألا دمحم ةماّلعلا

 - ف :وِلْرَك يِف ليِضْفَّتلا ُةَعيِصَو 0175 :نونمؤملا] 4© ميقا ربح َرثك دع
 اذ مهفُدرَو :ىَلاَعَت هلؤقك ؛ مخ ُقْزْرَي َنيِقوُلْحَمْلا َضْعَب نأ ىَلِإ اًرَطَن «تيقِزرلأ
 «[58 :ةرقبلا] ةيآلا نمسك عنِ دل ولولا لعو» :ىَلاَعَت ِهِلْوََو ء5 :ءاسنلا] «َةهوُمْكاَو

 هِتاَفِص ٍرِئاَسَو ل ا ُهَقْلَح هللا ٍقْرِر لْضَق نأ َكَش اَلَو
 . 0757 /0) نايبلا ءاوضأ .ْمِهِتاَفِصَو هِقْلَح ِتاَوَذ ىَلَع
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 ْمُهَّل َرَفغَتْساَو ُهَسْبَحَو ُهَبَرَض نم ِهِرْيَغَو ِةَفِلَحْلِل اَعَد دّمْحَأ َماَمإْلا نإ ّمُ 2
 اوُناَك وَلَو "رف َوُه يِذَلا ٍلَْقْلا ىَلِإ ِءاَعُدلاَو مْلُظلا ني هب ُهوُلَعَف امم مِهلّلحو
 ُروُجَي ال ٍراَمَكْلل َراَمْعيْسالا ّنِإَك مُهَل ٌراَنْغيْسالا ِرْجَي ْمَل مالْسإْلا نع َنيدَْرُم
 ةئبألا ني ريغ نيو هني لامعألاو ٌلاوفألا ِهِذَمَو . ءعامشإلاو ةكفلاَو تاتكلاب
 ُنآْرُقْلا :َنوُنوُقَي اوُناَك َنيِذّلا ةّيمْهَجْلا نم َنيِّيعُمْلا اوُرُفَكُي مل مُهّْنَأ يف ٌةَحيِرَص
 .ةرِخآلا يف ىّرُي ال هللا َنِإَو و

 دكذي نأ اًمأك «نينرعم اًمْوَق هن وفك هن
- 
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 1 : نق لدي ان دمخأ وع اقن هكو

 نَم :ُلاَقُيَف ءِليِصْفّتلا ىَلَع ُرْمأْلا ُلَمْحُي وأ ءٌرظَن ِهيِفَك ِناَتَياَوِر ٍةَلَأْسَمْلا يف ُهْنَع
 ُهُعِناَوَم ْتَمَتْناَو ٍريِفْكَتلا ظوُرُش هيِف ْتَدِجُو ُهّنَأ ىّلَع ٍليِلَّدلا ماَيِقِلَ ِهِيْيَعِب ُهَرَمَك

 52 . مع يف كلذ ِءاَْنالك عب مْ ْمَل نم

 . موُمْعْلا ٍليِيَس ىَلَع ٍريِفْكَنلاِ ِهِلْوَق ٍقالظإ َعَم اذه

 .ُراَبِيعاِلاَو ٌعاَمْجِإْلاَو ُةنُسلاَو ُباَتِكْلا :لضألا اذه ىَلَع ٌليِلَدلاَو

 «.دب رثأطنأ مْ لج مُكحِتَكَع سلَو» : ُهُلْوَقَف :ُباَعَكْلا اَمأ
 «اناطخأ َوَأ اَنيِسَن نإ آَنْذِاَوُ ال اَير## :ىلاَعَت هلؤقو «[0 :بازحألا]

 .[785 :ةرقبلا]

 يف هتفلاخمب اوفتكي مل نيذلا «ةديقعلا يف هموصخ عم ليلجلا مامإلا اذه لعف نيب نراق )١(

 «ملعلا رشنو سوردلا نم هوعنمو «سبحلاو ٌبسلاو برضلاب هيلع اوّدعت لب «هبهذمو هتديقع

 اومقتنا وأ ءمهوعطاقف «نيدلاو ةديقعلا يف مهناوخإ ئذأ اولمتحي مل «سانلا نم ٍةفئاط نيبو
 هللاو مهبسحن نيحلاص ٍسانأ نم لينلاو عذقملا بسلاو نعطلا نم اورثكأ نيذلا مهنم

 دنع لوبق مهل نيذلا خياشملاو ةاعدلا نم مهنإ لب «مهنم رهظ ام الإ انل سيلو «مهبيسح

 يف اوملكتي مل مهنأ نيحلصملاو ةاعدلا ءالؤهب هللا ةمحر نم نأ بيجعلاو «ةماعلاو ةصاخلا

 نم مه نيأو ؟مهناوخإ يف نونعطي اذاملف !!ىذأ مهنم مهيلإ لصو الو «نينعاطلا كئلوأ

 .ناعتسملا هللاو ؟مامإلا اذهب ءادتقالا



 ل هلو دكت

 ىَلاَعَت هللا َّنَأ» : هلل يبل ع نحت َةَرْيرُم يبأ نع «مِلْسُم حيِجص» يف تبت دْمَو

 .(تّلَعَف دك :ّلاَق

 نَم ٍراَّثلا نم ٌجِرْخُب ب هللا َّنإ) :ك يَِلا نَع حبحّصلا يِف َتَبَن دّقَف :اًضُيَأَو

 .2(«ناَميإ نم رايد ُلاَقْتِ لت يف َناَك
 اوُقَمتاَو «2"”ٍلْئاَسَمْلا ذه نم ريثك يف مُهْنِم ٌريِثَك ًاطْخَأ فّلَّسلا َّنِإَف اًضْيَأَو 2 000 .؟ِ ََص 75 7 م سم8 200 2 0201

 ْعَمْسَي ّتْيَمْلا َنوُكي ْنَأ ِةَباَحَّصلا ُضْعَب َرَكْنَأ اَم ُلْثِم ءَكِلَذب ٍريِفْكَتلا ِمَدَع ىَلَع

 َةَيْؤُر مُهُضْعَب ٌَركْنَأَو َدَطَقَي ُجاَرْعِمْلا َنوُكَي ْنَأ مُهُضْعَب َرَكْنَأَو ."”يَحْلا َءاَدِن
 عه هدم

 .ةبر اق

 .فوُرْعَم ٌماَلَك ٍليِضْفَتلاَو ِةئاَلِخْلا يف ْمِهِضْعَبِلَ

 ٍلاَوْفُأ ِضْعَب ٍريِفُكَت قاَلَظإَو ءضغَب ِنْعَلَو ءضغَب ِلاَتِق يف ْمِهِضْعَبل َكِذََو
 همك عوض
 .ةفورعم

 هللا نا و و #27 ٌتْبِحَع لب## أَرَق نَم َةَءاَرِق ٌرِكْنُي حيرش يِضاَقْلا َناَكَو

 ُهُمْلِع ُهْبِجْعُي رِعاَش ٌحيرش اَمْنِإ :َلاَقَف يِعْحّنلا مي َميِحاَرْيإ َكِلَ َعََب ُبَجْعَي ال

 ا 0-0 0 لا هللا دْبَع َناَك

 ْمِهِضْعَب ٍراَكْنِإ لثِم ِنآْرُقْلا فوُرُخ مُهُضْعَب َرَكْلَأ ٍفْلَّسلا ٌضْعَب َكِلَذَكَو

 .ةيربخلا ةيملعلا لئاسملا :يأ (؟) .(1/579) يراخبلا )١(

 ىلع هلي يبنلا فقو» :لاق اهو رمع نبا نع يراخبلا ىور دقف ءاهريغو انو ةشئاع دصقي ()

 .«ُلوقأ ام نوعمسَي نآلا مهنإ» :لاق مث (؟اًمح مكبر دعَو ام متدجو له» :لاقف ٍردب ٍبيلَق
 وه مهل لوقأ تدك يذلا نأ نوملعي نآلا مهنإ" :6 يبنلا لاق امنإ :تلاقف ةشئاعل ركّذف
 .«ةيآلا تأرق ىتح 8١[ :لمنلا] 4َّقْوَملا عيش ال َكَنِإَظ :تأرق مث «قحلا

 ٌةزمح أرق مضلابو «ناتحيحص ناتءارق امهالك حتفلاو مضلاب ءتبجعو 017 :تافاصلا (:)
 . ىئاسكلاو



 هُناك مالسإلا خيش لئاسرو قواتق بيرقت 50501

 ةمدس هوه ع 2 ا سول ل م مراسل 0

 ِنيِبتَي مل وأ :ّيِه اَمنإ :لاقَو ١*[ :دعرلا] هانم زا سبأ ٌملفأ» :هلؤق

 . اوُنَمآ َنيِذّْلا

 [مورععم 6 ميم يصم» . 05 جرسس مالا |حثرم
 ا : الل كبر ئضقو# :ِهِلَّوُق ةَءاَرِق رخآلا ٍراكْنِإَو

 .كِْبَر ىَّصَوَو : يه اَمَنِإ :َلاَقَو

 [9 :ءارسإلا] هاي

 . ٍتوُنقْلا ٌةَروُس ُبْنُكَي ُرَخآَو
 ءرِتاَوتمْلا ٍلْقَتلاَو عاّمجِإْلاب موُلْعَم م

 ناك نِإَو ءاوُرَمكُي ْمَل كِل مُهَدِْع لقتل َرَئاَوَت دق نكي ْمَل املك اًذَه َعَمَو
 راَوَُمْلا لقتل محلا هيلع ْتَماَق نَم كلذ ري

 دقن لالا تنقال هنا ىلغ 3ع 3 ةنقداو تاكل رت انكأت
 ٍضْعب َنوُد ٌةلْمُج ُهنَقلِب نَمَو ءاَسْأَرَُبَذعُي ْمَل لم ُهعلبَت مك نمَك َلاَسُرلا غالبإ
 ٌلْثِم َكِلَدَو «ةيلاسرلا ُةَجحْلا ِهْيَلَع ْتَماَق اَم ٍراَكْنِإ ىلع اّلِإ ُهْبَذَعُي ْمَل ليِصْفَتلا
 .[156 :ءاسنلا] «لْسرلا َدَعِب ةبَح هللا لع ساّئلِل نوي لد : ىَلاَعَت هلْوَق

 ليك د نال هي وا .ء هايم وده
 . ةددعتم عِضاَوَم يش نارقلا يع اذه وحبو

 ْمَلَف ءُلوُسَرلا هب ءاَج ام ضْعَب ْمَلْعَي ْمَلَو ءِِلوُسَرَو هللاب َنَمآ دق َناَك نَمَ
 : اليِصْفَت هب نِمْؤُي

 .كلذ يف حيحصلا ربخلا هغلبي مل :يأ )١(

 نمف ؛مويلا لاحلا كلذكو «قباسلا نمزلا يف ناك اذهو ءاّميعض هيلإ لصاولا ٌدنسلا نوكي ْنأِب (1)
 ال لب ءهقيدصت ةماعلا ىلع بجي الف ةدسافلا دئاقعلاو عدبلا لهأ نم وهو لوسرلا نع ثّدح



 1 00 كك أيقلا
 . هب رْذْعُي يِذلا ٍليِوأَتلا َنِم عْونِل َرَحآ ىَنْعَم َدَقَتْعا وأ - ج )١( ممم ذَا كا < ه1 ا

 هْيَلَع هللا ُهَبيِثُي نأ ْبِحوُي ام ِهِلوُسَرِبَو هللاب ِناَمِيِإْلا نم هيِف َلِعَج دق اَذَهَف
 يراك دلخي ىلا اكقلر نييك قل عونا كنا

 اَل ام ٍنيّدلا يف ْأَطَحْلا نم نأ َعاَمْجِإْلاَو َّنّسلاَو ٍباَتكْلاب َتَبَت دَقَق :اًضِيَأَو
 .ةئلمعْلا عوُرمْلا يف امحْلا لغم مكي اَلَو لب أنني ةلزاوب ةكلاقن نع

 ُضْعَبَو مِيَآ اَهيِف ئطْخُمْلا َّنأ ُدِقَمْعَي ِةَهّفََتمْلاَ مكتمل هللا ققت ناك
 .ِناَذاَش ٍناَلْوَقْلا ِناَذَهَف «ٌبيِصُم اًهيِف ٍدِهَتْجُم َّلُك َّنأ ُدِقتْعَي ِةَهَمقتمْلاَو ٍةَمّلَكَتمْلا ل

 َكِلَّذ م َعَمَو ءاهيف َنيِعِذاَتَتمْلا َنيِدِهَتْجُمْلا ريِفْكَتب ٌّدَح دع لكي مل َكِلَّذ ْعَمَو

 ِميِيَقْلا عاَمْجِْلاَو ٍصوُصُملاب اًهيِف ِعِزاَنُمْلا أنش اختك دق ٍلِئاَسَمْلا ِهِذَه ُضْعَب
 َنيِرَخآ ٍلاَلْحِيْساَو ءاَبّرلا َعاَوْن أ ٍضْعَبِل ٍفَلَخْلاَو ٍفَلُكَل | ٍضْعَب ٍلاَكْحِيْسا ُّلْفِع

 .ِةئثِفْلا يف ٍلاَعِقْلل نيِرححآ ٍلاَكْسَتْساَو ءِرْمَكْلا عاَوْنأ ضع

 ٍةَباَحَّصلاَك ِ؛ِرْيَكْلاِب َنيِفوُرْعَمْلا َّنأ ىَلَع َنوُقِفَتُم كم ٍةَعاَمَصْلاَو هلا ْهأَ

 مهن لع سل د ا نينجا َنِم نيفصو ٍلَمَجْلا ٍلْهَأ نم ْمِهِرْيَغَو َنيِفوُرْعَمْلا

 0 دا نلف هلا ني هانع نم كِل ىَع ىنَح تكي ذأ نع اضن

 00 ْمِهِقْسِفِب ْمكْحُي ْنَأ اوُعَتَم ْمِهِلاَتِقِل ] مهباجيإ َعَم مُهْنِإَ
 م

 :قسفي الو كجم ال 50 هيف عَراتتمْلا ديلا َبِراَش نإ :ُدَبيَأْلا ِءاَلُؤَم

 نع ةريره يباَو :ضاعلا نب ورسع ثيرع نِم ٍحاَحّصلا يِف َتَبن دْمَو

 هَلَف أّطخأت َدَهَتْجا اَذِإَو ِناَرْجَأ ُهَّلُك باَصَأَك ْمكاَحْلا َدَهَتْجا اًذإ» :َلاَك ُهّنَأ هلك َيِنلا
 نارا

 فلسو ٌةباحصلا مهف ام ريغو ءهلوسرو هللا هدارأ ام ريغ اًدارُم ةّنّسلاو نآرقلا نم مهف نمك )١(
 .هيهجو هملع غلبم اذه - اذإ ذحاؤُي ال هنإف :ةمألا

 . هيف حدقلا عنمتو «ةرخآلاو ايندلا يف هتب وقع طقسُت ٍراذعأ ه ةثالث هذهف

 .(4 )0 0 ع7 يراخبلا هاور قفز



 ُهْنَأك مالسإلا خيش لئاسرو .قواتف بيرقت ب
 دياب اتسْتسساس_ شْشْْسْاْاااا ْئئئاااببااااااب7  اابااااااااااااائااااااااااااااااااائائئابابوببااااااووبب_ تأ بباب ١ ١ ١ ١ رب حا

 ْمَلَف هلي بنا ُةَلاَسِر ُهْنَعَلَب نَم َّنأ َعاَمْجإْلاَو سلا ِباَتكْلاِ كنار
2 2 2 

 ماّلْعَأَو ٍةَلاَسّرلا ٍةَلِد ٍدَأ ِروُهْظِل ؛ِداَهِيْجاِلاِب ٌراَدِتْعالا ُهْنِم َلَبْقُي ال كفاك َوُهَك هب

 44 - 1 ا

 ءِناَكَم ّلُك يِف ةل# :ُهَّنِإ اوُناَق امَل ةّيِدْهَجْلا ادرك ؛ ُةَكَِأْلاَو فَلَّسلا وو
 ؟ةيلخألاو ٍشوُشُْحْلاَو ٍنوطْبْلا يِف ُنوُكَي تْيَك فيك هنأ :ْمِهْيَلَع ُهوُرَكْنَأ اًمِم َناَكَو

 [/1 .َكِلَذ نع هللا ىَلاَعَت
 ه-

 .هِموُمْعَو هِقالظإب ُلْوَقْلا بجي  ٌماَعْلا ٍديِعَوْلاَك  َماَعْلا ريِفكَتلا ةاددهز
3 
 هم

 ىَلَع ْتِقَي اَذَهَف :ٍراّنلاب ُهَل دوُهْشَم وأ هاك هنأ ٍنّيَعُمْلا ىلع ْمُكُحلا اّمأَو

 ةفئاوم ءاسناو فطورك كلون ىلع كتي َمُكَحْلا َّنِإَف ٠ ءِنْيعُمْلا ٍليَِدلا

 ا ٍلاَهَجْلا ِءاَلْؤَه نِم ِنّيعُمْلا ٌريِفْكَتَ اَذَه فرع اّذِإَو

 ٍدَحَأ ىَلَع َموُقَ ذأ غال لع مال رج ١ اكل نم ُهّنأب بلع

 ا ِهِلَه تّناَك نِإَو ءِلُسْرلِل َنوُفِلاَحُم مُهَّنَأ اَهب نيتي ُنّييتِب يتلا ةيلاسرلا ٌةَحْلا

 00 َبْيَر
 ُدَسَأ ٍةَعْدبْلا هذه ضْعَب َّنأ َعَم :نيييتملا عيرع ريكا و ةداكلا اذكف

 . نيفشَي يف سيل اَمٍناَمإْلا ّنِ هيف نوي ٍةَعِدَتْبُمْلا ضْعَبَو « ضب نم

 هْيَلَع َماَقُث ىَّتَح طِلَغَو أطخأ نإَو َنيِمِلْسُمْلا نم اًدَحَأ َرْمَكُي ْن درع نلف

 َدْعَب اّلِإ ُلوُرَي ال لَب ؛ "اُكَّنلاب ُهْنَع َكِلذ ْلْرَي ْمَل ٍنيِقْيِب ُهناَميِإ َتَبَت نَمَو

 18/1 .ةَهْبّسلا ٍةَلاَزِإَو ٍةَبَحْلا ٍةَماَقِ

 .هيلع ةجحلا مايق دعب الإ هريفكت ىلع مادقإلا زوجي الف ءاًحيرص اًرهاظ ل :يأ )١(

 رت كنأ الإ اهيلع ءاملعلا عامجإو اهحوضو عمو «ملعلا لهأ نيب اهيلع قفتُم ” ٌةدعاق هذه (0

 0 «مهءاملعو مهدونجو نيملسملا ماكح نورفكُي نيذلا ءرصعلا جراوخ نم بجعلا

 3 لثقب لجرلا برقتي فيك انيأر دقلو «مهئامد كفسو مهلتق اوحابأ لب ءمهتداقو مهزومر
 .كلاهملا هدروُيو ءهبحاص لتقي فيك لهجلا هللا حبقف !هبراقأو هّمع



 ا ايقلا

 ُلَوَأ ُهْنِإَف ءاَياَطَخْلاَو ٍبوُنلا َنيِمِلْسُمْلا ٍريِفْكَت نم ُراَرَيْخاِلا ُبِحَي مةووه]
 ُمُهَلاَوْمَأَو مُهَءاَمِد الكاف للا اًهْلْهَأ َرْثَكَن ماسلا يف ُتَرَهظ ة ٍةَعْذِ

 . مهِلاَتِقِ ِرْمَأْلاَو ْمِهّمَذ يف ٌةَحيِحَص ُتيِداَحَأ لكي َيِبَنلا نَع َتَبَت دَقَو

 وُجْوَأ ِةَرَضَع نِم ٌتيِدَحْلا ُمهِيِف ّعَص :هط ٍلَبنَح ُن دمحأ ءاَمإْلا لاَ
 َعَم مُهَو ءاَهْنِم َةَعْظَِق ُيِراَخُبْلا َدَرْفَأَو ءاوحيِحَص١ يف ٌمِلْسُم اَهَجّرْخَأ دق اَذَهِلَو
 ملا 1 !ِنآْرقْلا َعاَبْتا اوُدَصَق اَمّنِإ ملا اَذَه

َ 0 

 ُحَجَرُي ُةلِدَأْلا ُهَدْنِع ْتأَاَكَت اًذِإ ُتْيَحِب ِاَيِتْخاِلا رجم ُحيِجْرَّتلا ] :١-27

 0 يأ ني ٍدحأ ل 4 7١وراَياَو ِهَتَداَرِ ٍدّرَجمب

 2 جم 1 2 مس ع2 6 سك

 ريِفلَتْحُملا
 ٍةَعيِرَّشلا ىِف ِناَرْمَأْلا ُهَدْنِع ىَوَتْسا اّذِإ َنيِكِلاَسلا نِم َةَقِئاَط َّنأ اَمُك اَذَهَو

 .ِدْمْثلاَو مهلا ا د كوع

 ٌحميِجْرَت َرُهَف ِهِتَداَرِإِب َحجَر اَذِإ ىَوْقّتلاِب ٌروُمْعَمْلا ُبْلَقْلا :ُلاَقُي دق ْنِكَل

 هللا ُهّبِحُي اَم ٌةَداَرِإ ِهِبْلَك ىَلَع َبَلَع نَمَف ءاَذَه نِم َسْيَل ٍريِدَّْتلا اَذَه ىَلَعَو

 ٌةوُرْكَم وأ هلل ٌبوُبْحَم َوُه لَه ّيَعُمْلا رثألا ف وذي مل اذإ: هلا هزي ام

 ةَدْنَع َدْنِع اًحيِجْرَت اَذَه َناَك ُهْهَرْكَي وأ ُهّنِحي 00

 2 ٍضْعُبَو

 َدْنِع اذه ٍرَبَحِب َحيِجْرَتلا َّنِإَ زك نو تلا فلم وع رئقا ل امن 52 مرته
 . ٌيِعْرَش ٍليِلَدب ٌحيِجْرَت حيجْرّتلا ووُجُو ٍداَدِسْلا

 قفاوُيو مهبساتُي ام اوذخأ ءنالوق اهيف ةلأسملا نأ اوعمس اذإ ثيح ؛ةماعلا دنع رثكي اذهو )١(

 .هب نوقثي ملاع لوقل عوجرلا مهيلع بجي لي ءزوجي ال اذهو «مهءاوهأ



57 
 ُهْنَأكك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت

 هللا ىلإ تأ نيرنألا ةخأ نأ قف ةلظي اذ لصخ يكن ةلتخلا# نفت
 . ٌيِعْرَش ٍليِلَدِ احيِجْرَت اَذَه ناك لوو

 يك ونطخا يتالظإلا ىَلَع اًقيرط ماَهلِإلا دوك اوُرَكْنأ َنيِذَآَو

 .قالظإلا ىَلَع اّيِع ْرَش اًقِيِرَط ولع يِذْلا
 هج

 اًحيِجْرَت اًهيِف َرَي ْمَلَ ٍةَرِهاَظلا ِةّيِعْرَّشلا ِةّلدَأْلا يف ُكِلاَّسلا َدَهَتْجا اَذِإ كل

 0 مَ ىَوْقَنلاب ِهِتَراَمِعَو هِدْصَق نْسَح َعَم ِنْيَلْعِفْلا ٍدَحَأ َناَحْجُر ٍذِئَيِح م وَ

 ِثيِداَحَأْلاَو ةَميِعَّصلا ة َةَس ٍةَسيِقَأْلا نم ٍريِثك نم ىَوْقَأ 0 دق اح يف ليِلَد اذه

 م هم نِم ٌريَِك اهب ٌّجَتْحَي يتلا ةَفيِعّضلا تاباَحضْس الا ِةَفيِعَّضلا ٍرِهاَوّظلاَو ٍةَميِعَّضلا

 .ِهَقفْلا 0 ٍناَلِخْلاَو ِبَمّذَمْلا يف َنيِضْئاَحْلا

 سسساللا

 طخ

 ءانلك وأ اًئيِقَي ِنِمْؤُمْلا ٍدْبَعْلل ُفِشَكْنَت دق ُةيْرَكلا ُروُمُأْلا تناك اد ٍاضْيأَ
 . جوخأ اَهِفْشَك ىلإ ُهَنإَف «ىلوأْلا ٍتيِرطب َكِلَذَك ُهيدلا ُروُمَأْلاَ

 ُحيَقْنَي ليِلدب ُنَوكَي دقو «ليِلدب اًفْشَك َنوُكَي ْنَأ ّلْب اَل ٍبِلاَعْلا يف ذ اَذَه ّنكَل

 مم :ةنع ةيبقكلا ةكيلم الو موكل بلك يف

 - .ناَسخيْسالا»
 ُهْنَع ٌرْبَعُي ال اَم : ٍدَّمَحُم يِبَأَو ٍدِماَح يب ا

 .ِهِبْلَقب ِةَمِئاَقْلا يِناَعَمْلا َةَئاَبإ ُهْنِكْمُي ٍدَح نإ

 [ةالال_ ةا/ل؟ ]٠١/

 ٍةَئِواَح ّلُك يف ّدُب ال ُهَّنَأ :ٌُروُهْمجْلاَو ُكَلَّسلا ِهْيَلَع يِذَّلا ٌباَوَّصلا /0-.1]

 َدْنِع ًاقاكَتَت دق نكل ءِرْمأْلا ِسْفَن يِ لأ ُوُفاَكَت ُروُجَي الف َئِعْرَش ليِلَد نم
 ]4107/1١[ .ُهَل حيِجْرّتلا ٍروُهظ 0 ِرِظاَّنلا

 ٍةالّصلاب ٌُضْرَمْلا ُهْنَع طَقَس ٍةَهِج ىلإ ُهُداَهِيلا ُهاّذَأ اَذِإ ُدِهَمجُمْلا /5..؟ ]|

 ل ٌعيِطُم اَمُهاَلِك ءديِجوُمِب َلِمَعَف ٍلْوَق ىلإ ُهُداَهِتْجا ُهاَدَأ اَذِإ ٍدِهَتْجُمْلاَك ؛اَهْيَلِ
 وَمَء 2

 ُهْنَأ ىَنْعَمِب اًبيِصُم َسْيَلَو ءَكِلَذ ىَلَع ٌرِجَأ ُهَلَو ول ٌعيِطُم ُهّن ىَنْعَمِب ٌبيِصُم ّوُهَو



 ب 1844 يك حلل طخ 8م | سايقلا

 40/8/1١1[ .ِناَرْجَأ ُهَل ُهُبيِصُمَو ءاّدِحاَو الإ ْنوُكَي ال َكِلُذ َّنِإَف ؛َنّيعُمْلا َّقَحْلا َمِلَع
 ءاوُئطخأ دَقَو اهيف َنوُدِهَتْجُم جم مه وُ ولع وُ م ايا َدْمَأ كا فهدأ

 هود ال مهن نوط وأ تيدا اهيف اوُدَّمَعَت مُهْنَأ د ل اًماَوُقأ ُةَّلْعَتَك

 ءهِلْعِف يِف اًنِطْخُم اَدهَتْجُم اَذَه ُنوُكَيَف ءَنوُنِطْحُم َنوُدِهَتْجُم اًضِْيَأ مُهَو
 . ْمُهَل ٌروُفْعَم فم ُلُكْلاَو ءِوِراَكْنِإ يف اًءطخُم اًدِهَتْجُم اَذَهَو

 [ه47- 4/1 . َنيِبنَذُم اقيوك اناركي دق امك .«ايذم اًمهذخأ نوكي َدَقَو

 اَم ُماَرَحْلا امنإ 6 اًماَوخ ناك ٌماَرَح هَنَأ ٌنّيَعُم ٌهيِقَك َدَقَتْعا اَم ّلُك سيل 77.4 ]

 َعّراتَت اَمَو ءَكِيَّدِل حجَرَم ِساّيِق وأ عاَمْجِإْلا وأ ِةَن

 رمل هذه 0 5" كاَمَلعْلا هيف
 و

 ل ير : خوُيشلا ٍضْعَب ها

 [ك15- "41 .ظَلَغ اَذَهَو َكِلَذ

 ا و 5 هقن ات و ٠ ع 2
 لمع نموه :هللا نم ىده الب ٍروُمَأْلا نِم ٍرْمَأِل ٌبضَعَتلا ١

 ك0 :صصتقلا] هلأ ترق  ىدُه ِرْيَغِي ةليوه مي ِنَئِم ل ٌلِضأ ا :. ةكاه انجيلا

|] /1 

 َفلاَخ اّذِإ اَمأَو ةلوسر وي هلا تعا ب اناا لوس ل حل

 ٍفِلاَخُمْلا ٍلْوَقِب ُهَمِزْلُي نأ ٍدَحأِل نكي نكي مَ نب نا لوف قفاز ءاهقفلا شت ل

 ا 0011 . عْرَّسلا تلاَخ ادع 0 ميو

 دا و هد كم مد ترسم ىو د ربل عكا كي روع 2 5 وو رع ةاع عت
 موصعم مث امو لع هللا لوسَر لإ فر هلزك ني درب دعا ةغ سل ١

 :ةئطاخ اهنوري يتلا تاداهتجالا ضعب ببسب ءاملعلاو هللا ىلإ ةاعدلا يف حدقي نم ٌضعب )١(

 .ةمذلا هب أربت ٍناهرب الب مهئارآل بصعتلا :مهنم ريثك حدقل عفادلا نوكي



 ت45 يح هنأ مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 8#

 ال ِمُهّنَأ َمِلُع ْمهَِقيِرَط ُةََحِص َفِرُع َنيِذَّلا َحوُيّشلا ّنِكَل ءِلوُسَرلا رْيَغ أَطَحْلا نم
 لولا ."”َنيدلاَو لفَعْلا نم رولا ُهُداَسَق ْمْلْعُي ام َنوُدِصُقَي

 َنيِحِْلاَصلا ِخياََمْلا نم ٍساّنلا ضْعَب ىأَر اًذِإ "!ةَهّفَقَتْمْلا نم ٌريِثَك مل

 ُهْنَظَي ام َفَلاَخ اَمّنِإَو َعْرَّشلا فَلاَخ دق ُهْرْيَغَو َكِلَذ َعَم تاركا نو

 نوي دَقَو هَل ٌروُفْغم ُهْؤَطَحَو ِهِداَهَيجا ىَلَع باني أَطَح ُهنَط ْنوُكي دَقَو ٌعْرّشلا َوُه
 [11 ١/11" 00 اًدهَتْجَم دحآلا

 مُهَل َرْهظ اًماَت نوصل هوز ىلع تنل اهرزصت الإ نياحتلا ة..ه]

 "'عاَرتلا َدِراَوَم ور :ُتاّيِبَصَعْلاَو ُءاَوْهَأْلا ل ءٌتاَوَّصلا
 خم ممم ب م 7 21

 نحن كلوت زلم نزح نو لعلنا ويشرب كلا َنيِبَت نَمف
 ُهاَوَر اَم َكِلَّذ ٍنَسْحَأ نِمَو للا ِءاَعّذِ َكِلَ ىّلَع َنيَِتْسَي نأ ُهَل فَي هَل هل

 يّلَصُي ٍلْيّللا نم َماَق نإ ناك هلك يلا نأ 8 ًةَضِئاَع نَع اوجيِحَص١ يِ ٌِلْسُ
 َمِلاَع ءٍِضْرَأْلاَو ِتاَوَمَّسلا َرِطاَف «َليِفاَرْسِإَو ليئاكيمو ٌليِرْبج َتَر َمُهّللا» :ُلوُقَي
 ٌفِلْتْخُأ اَمِل ينِدْها َنوُفِلَتْخَي هيف اوُناَك اَميِف كِداَبِع َنْيب ريب ُمُكْحَت تن :ٍَداَهَشلاَو ِبْبَملا

 [* 1 " ؛ميِقكْسُم ٍطاَرِص ىلإ ُءاَشَت نَم يِدْهَت كن ' كِنْذِإِب لا

 :طخأت نعل َدضَنَو هلك نقي ةكأ نم دهتكا مالا“ : ُباَوَّصلا ] ٠١#

 هللا هك ومو رو

 ا 0 6 0 لن 9 ح 2 6

 ت0 0

 0ع
 ١#

 هم هد ا

 .ٌرفاَك َوُهَف :َنيِنِمْؤُمْلا ٍليوَس ريغ َعَبتاَ

 ةاعدلا نم خياشملا دحأ نم ردصي ام لمحي ْنأ ملسملا ىلع بجي هنأ :اهدافم «ةميظع ةدعاق )١(
 .هداسف ملعُي ام نودصقي ال مهنأ ىلع داسفلا اهرهاظ تارابعو ءاطخأ نم مهريغو هللا ىلإ

 .مهريغو ملعلا بالط نم (؟)

 َّنَأ ُهَل َنّيَيَت اَهَلاَثْمَأَو َلْئاَسَمْلا ِوِذَه َرّيَدَت نَمَو :لئاسملا ىدحإل ٍليوط شاقن دعب هلك لاقو (0)
 )١17/11(. عومجملا .ِءاَمْسأْلا ِكاَرِيْشأ هج نم ء ِءاَلَقْعْلا ينالتخا
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 7 سايقلا

 .ٌبْيذُم ٍصاَع َوُهَ ؛ :لَع اب َمَلَكَتَو ْقَحْلا ٍبلط يفي ٌرْصَعَو ُهاَوم حبنا نَمَ

 .هياكيس ىلع حجت تاََسح هل آ نوُكَت دَكَو ءاَقِساَف ُنوُكَي دق ّمْن
 اَلَو ءئطْخُم لُك َسْيَلَق ٠ . ل وح مل ول

 . اًيِصاَع اَلَو لب ؛ اًقِساَف اَلَو لب ؛اًرِفاَك ُنوُكَي :ٌلاَض اَلَو ء ٍلِماَج اَلَو «عِتْبُم

 [ام١/161

 .ىّرخألا ِةَفِئاَطلا ٍلْوَق ِداَسَ ناب "'ةّمِئاَط َّلُك ِلْوَق نِ ُداَمَتْسُي كمن
 اَلَو ءُنَحْلا ٍبَّلَط ىلإ ُهَل اًيِعاَد َكِلَذ ُنوُكَيَو ءِلاَوْقَأْلا َكْلِي َداَسَق ُبِلاَظلا ف

 لِ | ٌلوُسرلا هب َءاَج اَم م دِجَت اَلَو لي ُلوُسَرلا وي َءاَج اَمِل اًقفاَوُم 000

 ٌديِهَش َوْهَو يحل ىَقْلَأ وأ لَك ُه 1 مف نوكيف ءِلوُقْغمْلا حيِرَصِل اًقْفاَوُم

 ل 000 اك ول :اوُناَق َنيِذّلا ٍفالْخِب هاوي نمشي نأ د لقي لِي كل

 [م1 ٠١[. :كلملا] 4062 ٍربِعّسلا ضأ ف 57

 يف اَذَه ٌلْثِم نُكَي ْمَل اَم ِةَنُسلاَو باتكلا َُفَلاَحُم َنيِرْخَأَتُمْلا نم َرْثك 27.5 ]

 . ٍفَلَّسلا
 مُهُبيتْيَو ْمُهاَياَطَح مُهَل هللا ٌرِفْغَي ءَنيِروُذْعَم َنيِدِهَتْجُم اَذَه َّعَم اوُناَك نِإَو ور يق

 . ْمِهِداَهِتْجا ىَلَع
 اًلُجَر َنيِسْمَح ٌرِخأ مُهْنِم ٍلِماَعْلِل ُنوُكَي اَم ِتاَنَسَحْلا نم مُهَل ُنوُكَي دَقَو

 ءاَلْؤَمَو َكِلُذ ىَلَع مُهُئيِعُي نَم َنوُدِجَي اوُناَك مُهّنَأِل ٍ؛ِناَمّرلا َكِلَّد يِف اَهْلَمْعَي

 .َكِلَذ ىَلَع مُهُنيِعُي نَم اوُدِجَي ْمَل َنوُرخَأَتُمْلا

 اوُنوُكي نأ مري ال ِةَباَحّصلِل ْفْمَصُي ْمَل ٍروُمأ يف مُهَل رج ألا تيهضت نك

 [10 1 . ِةَباَحَّصلا ٍلِضاَمَك مُهُلِضاَف ُنوُكَي اَلَو ءِةَباَحَّصلا نِم َلَضْفَأ

 :ءاسنلا] 4َّنلأ َماََل الإ ِرلِع َنِم دب مك انط :ِهِذَه يِف ىَلاَعَت هلْؤَق 5
 . مْلِع الب ّنَطلا عاّبتا ىَلَع مُهَل مذ َوُه

 .ةَلِطاَب ْمُهْلاَوْقأ َنيِذّلا )١(



 هنآك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت عج

 َنطلا الإ ترومّتَت نإ انك جم ولع ْنَي : مُكَدْنِع ْلِه ٌلْق# :4 ُهْلْوَق َكِلَذَك
 اَمَو َّنَطلا ُعبَتَي نَمِل ّمْذَو ملِعْلاِ ٌةَبَلاَطُم ء[148 :ماعنألا] 4(©) َنوُصْردع لإ ْرْثَنَأ ْنِإَ

 .ةنب دب اََو هيلع دوما لا امي ذياقتلا تيقشَت يف دانا
 و

 د هل لع ؛ةشيقألاو نابخألاَو رفادقلا نع يِوَْكْسَي نم ُدَجوُي اَلَو 0

 َمّرَح دق ُنآْرُقْلاَو ءٌّنظلاب ُّلَمَع اَذَهَو ."”وضيق هعيدن ريو عم كلذ نقتح لج

 . نَا َعاَبتا
 | ظَق ُعْبّتُب ال :"0ثَلاَك ٌةَمِياَطَم ءاَّذَه ٍِزاَوَج يِف ِساّنلا قرط ْتَعَّوتَت دَكَو نب ب رس

00 (1 
8. 

 . الْضَأ ّنَظلاب ُلَمْعُي اَلَو ُمْلِعْلا

 ةَعْرُسْلا ماكخألاب ْمْلِعْلا ُهّنَأ :ِهْقِفْلا ٌدَح يِف ُروُهْشَمْلا ٌلاَوُسلا اَنْهَو

 لمعلا

 ءاَهِناَّيْعَأ ىَلَع َلَدَتْسُمْلا ِةيِلَمَعْلا ِةّيِعْرَّشلا ماكخألاب ُمْلِعْلا :يِزاّرلا َلاَقَو

 ور نيألا نو اهو مل ال يب

 ؟اَمْلِع هتْلَعَج َفِيَكَف ِنوُنُظلا ٍباَب نم م ُهَقِفْلا وحل :َلاَق

 0 ٍِطاَنَم يف ٍةَروُصِل ٍةَروُص ُةَكَراَشُم ِهْنَظ ىَلَع َبَلَغ اذ ُدِهَتْجَمْلا :تْلق

 ٌعِقاَو ٌّنْظلاَو ءاًعظَق ّلِصاَح ُمَلِعْلاَق ٌهْنَظ ِهْيَلِإ ىَّذأ اَمِب ٍلَمَعْلا بوجوب ّعطَق

 .ها. هقيرط

 : ِنيَتمُدَقُم اَنْ َّنأ ٍباَوَجْلا اَذَه ةَقِِقَحَو

 .ٌّنَط يِدْنِع لَصح دق هنأ : كا
- 

 .ّنَظلا اَّذَه عابتا بوُجُو ىَلَع ُنِعْطَمْلا ليِلّدلا َماَق دق ةَيِناَثلاَو

 .هلوقل فلاخملا رخآلا لوقلا يف حجارلا نوكي ْنأ زّوجُي وهو «لوقب لمعي دق :يأ )١(

 .لوألا لوقلا اذه ()



 فسح لل
 لب مارت لارا املا اَذَهِب ّلَمَعْلا :ُلاَقُي نك

 :ُلوُصأْلاَو ُساَيِقْلاَو ءِدِحاَوْلا ُرَبَحَو ؛ِرِهاَّطلا لِما ُدظلا كاك َوُه ُهْمِفْلا
 اَذَهَف ءاَدذَهِل َنوُضَرَعَتَي ال ُءاَهَكْنْلاَ اّلِإَو ا اَو نَّطلا اَذَهِب َلَمَعْلا نأ ُديِفُت

 .ةقلا 1 : ُئِلوْصأْلا ُنِلَمَعْلا ُمكحْلا

 ىَلِإ ِسْفَنلا ٍلْيَم ٍبَّسَحِب ُنوُكَي دق 5 :©"هَلْوَك َّرَصَن نَمِم ُهْرْيَغَو ُنِلاَرَعْلا َلاَكَو

 . ٍلْوَق ىَلِإ ِنيَللا يِذَو ءِلْوَك ىلإ ةدّسلا يِذ ٍلْيَمَك ءِرَخآلا َنوُد ِنْيَْوَقْلا ٍدَحَأ
 اما وتس يافا عفن وبقت يف اع ةينضعلا دلو ىت عقلا ٍَِبيِحَو

 مُهَو ءاّعيِلَب اًراَكْنِإ َلْوَقْلا اَذَه ِهْيَلَع ُهرْيَغَو يِلاَعَمْلا وُبأ َرَكْنَأ دَقَو ءّنَظلا اَذَه

 .هِراَكْنِإ يِف َنوُروُذْعَم

 ؟نوُبظلا نِم َوُه لَه ِهْقف ا ا

 ام لك نأ َوُهَو : ”قلاكلا تاَّوْصْلا وه م ٌحيِحّصلا تاوكلاف لوألا

 َرظْنَي ْنَأ ِهْيَلَع ِةّيِفَحْلا ٍلْئاَسَمْلا يف ُهَنَأ َكِلَدَو ملِعْلاي رم ا

 .هب عوقَم ٍرْمَأ َدْنِع موُلْعَم ٌرنأ :حج ايلا َوُم اَذَه ُنْوَك

 .هب ْلَمْعَي ْمَل ُهَدْنِع كَ هيف اَذَه ىَلَع اَذَه َحيِحْرَت نأ َرّدُق نِإَ

 «كلذ نم عنمي ام صوصنلا يف دجيف «نآرقلل بتجلا ةءارق مكح يف هيقفلا دهتجي ْنأ :هلاثم )١(

 يهنلا نأ : : يهو «ىرخأ ٌةلحرم يتأت مث ءهيقفلا صاصتخا نم اذهق « تي

 هقفلا نكلو ء«يلوصألا صاصتخا نم اذهو «نآرقلا ةءارق بنجلا ىلع مرحيف «ميرحتلا يضتقي يضتقي

 . اًدبأ لوصألا نع ينغتسي ال

 .يناثلا لوقلا اذه (0)

 .نظلا عبتا نم تمذ قبس امك صوصنلاو «كلذ زوجي له :يأ (؟)

 .نآلا هركذ هنكل «لبق نم ركذُي مل وهو (5)



 ُهْنَّك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت م دو. |
  يجيببييييييببححححبييححححيحححييحيححيحييححححححجيححييححب بببسيييسيليبسطصسبسبسصسصسلبسبسبسسسللبلسل مسا نا

 .ٌحجاَر اَذَه َّنأ ىَلَع ُهَدْنِع ليل ماّيقل ُهْنَظ اَمّنِإَف َناَحْجّرلا َّنَط اذ

 ٌعاَبْتا َوُهَو ؛ٌنَطلِل ال مْلِعْلل عَن اَذَهَو ترا ل
 1١46[« :فارعألا] «ًابيسْلب ًاوذحأب كيرف خو ووعي اَمَذُحَفظ َلاَق اَمَك : نسخ نقولا

 :ا 1 رمزا دست فيكون متت ةيلاع نا
 .ٌموُلْعَم اَذَهَو ٌنَسْحَأْلا َوُه ُهُعاَبَاَف َحَجْرَأْلا َوُه ا 5 اك اَذِإَ

 َوُهَو هوِرْيَغ نم ٌحَجْرَأ ُهّنَأ ُمَلْعَي اَمب َلَمْعَي ْنَأ ٍدِهَتْجُمْلا ىَلَع ٌبِجاَوْلاَف

 . ِنْيَضراَعَتُمْلا ِنْيَلبِلَدلا حجر ُلَمَعْلا

 . مّلِعْلاِب الإ َلِهَع اَمَق ٍذِئَئيِحَو
 ُحَجْرَأ رك ملا ل ا عبي اَل نَم ّمُد ُنآْرُْلاَو

 اًدَكَمَو «[161/ :ءاسنلا] 4«ّنلَكلا عاب َلِإ ِرْلِع ا 0 مك امه» :َلاَق ٍِر

 كك عم مَع ال ُدّرَجُم نط مُهَدْنِعَف ّنّظلا اّلِإ َنوُعْتي 0 ُمُذَي ْعِضاَوَمْلا ٍرِئاَس يف

 لإ نولَمْعُي 537 مهن 0 ُماَلَُع ِهْيَلَعَو و ُةَعيرَلا هب َءاَج يِذَّلاَو ٌُهَنوُحْتَي مُهَو
 00001 7 نِم ٌحَجْرَأ اَذَم َّنأب مله
 .رْمأْلا سْمَت يف َتباَنلا َوُه ٌحوُجْرَمْلا َنوُكَي ال ْنأ تيل

 ُهْنَع َّنَأ ُقيِقْحّتلاَف :(نوُنُظلا ٍباَب نم ُهْقِفْلا) : ْمِهِلْوَف نَع ُباَوَجْلا ام

 َنوُْفُيَو ُسماَّتلا اَْيَلِإ ُجاَتْحَي يلا ِهْقفْلا ٍلِئاَسَم ٌروُهْمُج هدرتخ لا نأ :امغنحا

 اتش ان ليلك يف نالت لا م اَمّْنِإَو :عامجمإلا وأ ُصْنلاب ٌةَِباَن َيِه اهب

 ٍروُمُأ يف ّيِه ٍفاَلْخْلا ٍلِئاَسَم رو ؛ِموُلُعْلا ِرِئاَس يف ٌدوَجْوَم اَذَهَو ءُساَّنلا ِهْيَلِ

 مهْيَْلَع ٌبِجَي ام ِمْلِعْلا نِم ُهْنِم ٍساّنلِل دب ال اَم 0 وَرَدَقُمَو عوُفْوْلا ٍةَليِلَ

 وقِفْلا نم 2 0 ٍنيِدلا نِم ُمَلْعُي اَمَو ءوب ب َعوُطُفَم ٌموُلْعَم َوُهَف َوُهَف ا ُمرَحَيَو
 . ُهَلاَق َنيِمْدَقَتْمْلا ع 0 لق وفؤلا ني ةجارشإ 2
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 [(مهذل ٌلِدَتْسُمْلا ٍدِهَْجُمْلا نِم اّلإ اًهْقِف ُنوُكي ال َلاَقُي ْنَأ :يناَثلا ُباّوَجْلا



 2 نيو 113 2 ا ا

 ُهُمْلِع َوُه ُهُقِفْلاَف ُحَجْرَأ ّنّطلا اَذَهَو «ٌحَجْرَأ َليِلَّدلا اَذَم َّنأ َمِلَع دم َّوُمَو

 .ْنَطلا اَذَهَو ٍليِلَّدلا اذه ٍناَحْجُرِ

 اَذَه لب ؛ُهُداَهِيْجا ِهْيَلِإ ىّذَأ امي :ْيَأ ؛ ؛لَمَعْلا بوجوب هَعظَق ُهَقفْلا َسْيَ

 ءايلُك اًمالك ُمُلَكَتيَو ةلِيَأْلا ٍسْنِج يف 0 ُيِلوُصَأْلاَو هفِفْلا ٍلوُصُأ نِم مقل

 ذر هانفنا رك :افومعز اب كفي نأ ناليزو فواكت اذ كعب ةنرذمل
 ٍلَسْوُمْلاَ ُدَْسُمْلا َضَراَعَت اَذِإَو ءُحَجْرَأ ٌصاَخْلاَف ٌصاَخْلاَو ٌماَعْلا َضَراَعَت

 و ٍصيِصْخَتلا ِنْئاَرَق نت ُهّرَجُْمْلا ُماَعْلا 00 خمرا دنقلا

 يف ُمُلُكَتَيم :ُهِيِقَمْلا اَمأَك .َكِلَّدِب ُلَمَعْلا ُبجَيَو ءهِلوُمُش مَدَع نم خجبذأ َداَوْفَأْلا

 يعم 6-2000 يف ِنّيَعُم ٍليِلَد
-- 

 َمْلِعْلا ُبجحوُي اَمِ ُمَلغي امن 0 َّنَأَو ِهيِضَتْقَت آلا نأ نيب ّيبَت دّفَف

 هناَحْجُر ُمَلْعُي ال يِذَّلا ُنَّطلا اَمَأَ اع يع لإ ُنِلَقلا سْفتب 0

 كنق ع نإ» :دهيف َلاَق نَم ِهِب هللا مد يلا َوُم َكِلدَ غابت | ُروُجَي اَلَق
 ُهّنَأِب َنيِمِلاَع اوُناَك وّلَو 00 مدن نبل لا اّلِإ َنوُعبتي ال را : ماعنألا]

 . ملغ ُهلاَو ّنظلا اّلإ ُعبَتَي نَمِم اوُنوُكَي ْمَل اَمّْلِع اوُعَبتا دق اوُناَكَل ٌحِجاَر َّنَط

 ]1١/ ١٠١ - 1٠١[

 برام قالا لا اما اج تضل ل يا ورسم ب #0. ]

 ضعبل ثداوحلا ضعب ب يف اًدج ليلق وه امنإ اهيف يف نظلا نأو ؛«ةنونظم ال

 هللو ةمولعم اهماكحأ بلاغف اهثادحأو اهدافم لاعفألا بلاغ امأف «نيدهتجملا

 [51/ ةماقتسالا] .دمحلا

 0 د

 ُهلَو ٌدِحاَو ُبيِصُمْلاَك :ٍرْمأْلا ٍسْفَن يِف ٌقَحْلاِب مْلِعْلا ُمَدَع َدَع ِهِب َدِرَأ اذِإَ

22 0 



 0 مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت بس |

 ْمَلَو «عوُرُفْلاَو ٍلوُصأْلا يف ٍلاَكْدِتْساِلاَو ِرطّنلاَو ٍداَهِتْجاِلا لْهَأ ُلاَح ِهِذَعَو
 . عوُرْفَو ٍلوُصَأ َنْيَب ِةَمِيَأْلاَو ٍفَلَّسلا نم ٌدَحَأ ْقْرَقُي

 هر < ص 7 2# يهم رس م يس عمت 1 عل . هامه هه يبو -

 يِذْلا َدِهَتْجُمْلا نإ َنيِعِباَتلاَو ٍةَباَحَّصلاَو ٍفَلَّسلا نِم ٌدَحَأ ْلُقَي ْمَّلَو ءَنيِعِباَتلاَو
 هس دي رس ل و .٠ 0 2 2 53 و كال 002 5 ل 00

 9 2 - 5 ع هه هع 26 م ا 9 -

 . ْمُهْنَع َكِلَذ َلَقَن نَم ِهَقِفْلا ٍلوُصَأ يِف ُهَلَحْدَأَو ٍةَلِزَتَْمْلا ٍةَهج نِم َرَهَظ َقيِرَمَتلا

 جب
5 

 هي هوس ها ك4 م6 د اج .ةركلإ كرد "055 كد
 ]"1١1١4/١-١1١180[  .اًمهريغَو ٌِعِفاشلاَو َةَفيِنَح ىبْأَك ِدَئَِأْلا ّةماع لؤوق اَذَهَو

 ام مْلِعْلا نِم ٍةَفِئاَظ ُلُك َدْنِع َدَجَو ِساّنلا َعُّراَتَت ُناَسْنِإْلا َرّبتَت اَذإ 7 هم
 [11/ 111 .©0ءاكخألا لْئاَسَم يِف امك ءىّرخألا َدْنِع َسْبَ

 21 هم دوم ؟ مر .». - 2 م 6 هلك 3

 ٌفرعي نأ ىف َدِهَتْجَي ْنَأَو َدَّئَّسلاَو باتكلاب ماَصِتْعالا 1 هلا ىَلَع 2.9 ]

 َمولْعَمْلا ملا ْعَدَي الق ٍذِيَيِحَو ؛اًبِتيِقَي اًمْلِع هب َرَمْأَو ُلوُسّرلا ِهِب َرّبْخَأ اَم 2 00 2 ل 0 د د04 2 0 2 كس 2 م
 سما نسل مام
ٍ_“ 

 ٍقيِرَط يِف َةَكَم ىَلِإ اًرِئاَس َناَك نَم ُلْثِم :َكِلَد َلاَنِم َّنِإَف ءِلوُهْجَمْلا ِهِبَتْمْمْلِل 6
 ٍةَلوُهَجَم ٍقيِرَط ىَلإ اَهْنَع َلَدَعَف ءاَهَكَلَس اَذِإ َةْكَم ىَلِإ ُهلّصَوت اَهنَأ كَش ا ٍةَكوُرْعَم
 مالك ىلإ ِةنُسلاَو ٍباَتِكْلا نَع َلَدَع نَم ُلاَكِم اَذَهَو ءاَماَهَتْنُم ُفِرْعَي اَلَو اَهْفِرَْي ا
 ْ .َكِلَذ ٌفِلاَخُي وأ َةَنْسلاَو َباَِكْلا ُقِفاَوُي له يِرْدَي ال نَم

١ 

 سم هرم م صو هس ىسرب# و5 رروو رع عل مك نص م صرسأا م (يصرما م هام
 ريِسَي ناك نَم ٍةلْزْنَمِب َوُهَف َكِلَذ ٌفِلاَخُي امي َةَنَسلاَو َباَبِكلا َضَراَع نَم اّمأَو

« 
2 

 اَهْنِم َلوُصْوْلا ُبْلَظَي ٌصْرْبُق ٍقيِرَط ىَلِإ َبَهَدَق كَم ىَلِإ ٍةَكوُرْعَمْلا.ٍقيِرطلا ىَلَع
 ُكِلاَخُي ام ىَلِإ ِةَنَّسلاَو باَتِكْلا نِم َموُلْعَمْلا َكَرَت نَم ُلاَحاَذَه َّنِإَف َةَكَم ىَلِ

 [109 - ؟58/1] .َناَك نَم اَنْئاَك ورْمَعَو ٍدْيَز مالك نم َكِلَد

 يف هنم ديفتسي ام هدنع دجي دقف «باوصلاو قحلا هريغ نم ديفتسي نأ ملسملا ىلع بجاولاف )١(
 وحنو ةيعانص وأ ةيومنت عيراشم وأ «بقاث يسايس ٌرظن هدنع نوكي دقو ءايندلا وأ نيدلا
 .كلذ

 .هنم ديفتسي ام ةيوعدلا لئاسولا نم هدنع نوكي دق كلذكو



 مدح سايقلا
 195 ني تخطت ص رو رو 7 ١ ريشا الل

 َوُهَق اًهيِف ِساّنلا َلاَوُق أ ٍبِْوَْسي ْمَلَو ٍةلأسَم يف اًناَلِخ ىكَح نم ك4 ]

 . هكرت يَِلا يف تاَوَّصلا نوي دق ذإ ؛ٌصِقاَن

 ضِقاَن َوُهَف ٍلاَوَق ةألا نم حبِحَّصلا ىَلَ ىَلَع ُهَبَتُي اََو ُهُقِلظُيَو فالِخْلا يكْحَي وأ

 .أطخأ دَقَف الِهاَج وأ ءَبِذَكْلا َدَمَعَت دَقَف اًدِماَع حيِحّصلا َرْيَغ َححَص نإ ءاضْيَأ

 ةدئعَتُم اًلاَومُأ ىكَح وأ ءةقخن د َةَدِئاَق اَل اًميِف فاَلْخْلا ٌبَصَن نم َكِلَذَك

 َسْيَل امي رْثَكَتَو َناَمزلا َعيَض دقق ىَنعَم ِنَْْوَف وأ ٍلْوَق ىَلِإ اَهْلِصاَح ُِحْرَيَو اَطَْ
 م .روُز يبون سالك َوُهَف حيحَصيب

 يِف ْأطَحْل اب مُهْرْذْعَيَو قيِعَراَتُمَو ٍهِموُصُخ يِف ُلِْعَي ْمَل نَم 7*.ة]

 . ُهَسْفَن ملط ٌوُه نإ :ُهَرْمَك وأ اهيِف ُهَفَلاََح نم ىَداَعَو َةَعْدِب ب َعَدَتْبا لب ؛ِداَهِتْجالا

 َنوُعِبَتَي هّقْلَخْلا َنوُمَحْرَيَو ََّحْلا َنوُمَلْعَي ٍناَمِيِإْلاَو مْلِعْلاَو ٍةّنَّسلا ُلْهَأَو

 .نوعدتبَي الق َلوُسّرلا

 لْثِم عّدبْلا ٌلْمَأَو و :ُلوُسَرلا هيف ُهُرْذْعَي أطحح ًاظخأت َدَهَتجا نَمَو

 مد 0 مُهَنَلاَخ نم َنوُرْفَكُيَو عدي َنوُعِدَتْبَي ِجراَوْحْلا

 َلاَق اَمَك ؛مْلظَو ٍلُهَجِب َماَلَكْلا ُهَرْكَيَو ِلّْذَعَو مْلِعِ َماَلَكْلا بحي ُهَللاَو

 ِساّنِل ىَضق لُجَر : ِةّنَجْلا يف ٍضاََو الا يف ِناَيِضاَف : ٌةماَلَت ُهاَضْقْلا» :هللكي ْنَنلا

 ٌلُجَرَو ِراَئلا يف َرُهَك هفالِخب ىَضَقَو ََّحْلا مِلَع ُلُجَرَو ءِراَثلا يف َُهَم ٍلْهَج ىَلَع

 . "هقّنَجْلا يف َوُهَف هب ىَضَقَو َّقَحْلا َمِلَع

 مَلِع الب ِهْيَلَع َلْوَقْلا ٌصَحَو ءاَقَلْظُم ِمْلِع الب َماَلَكْلا ُهَئاَحْبُس َمّرَح دَقَو

 لك ةاوملاَو نصب َممَسلأ َّنِإ مْلِع هي كل سيل ام ُفْقَت الو» : ىَلاَعَت َلاَقَف يِهّنلاِب

 .[0: :ءارسإلا 4( الرثنم ُدْنَع ّنأَك كيلو

 يف ينابلألا هحّحصو )17١60(. هجام نباو :(179؟7؟9) يذمرتلاو «(51/94”7) دواد وبأ هاور )١(



 2422222 لت ووو ُهْدأَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 6

 ع ٍوَوَق ُناَنكَس َمُكَمرْجَي الو» :َلاَقَف َنيِمِلْسُمْلا ِءاَدع 0 ٍلْدَعْلاِ َرَمَأَ

 [ةال  ةكرتات .[4 :ةدئاملا] 8 رقت رق وه انوع أوينَت د أ

 ٍلوُصْأَو نيّدلا ٍلوُصَأ يف َةَمَّئَصُم 1 ٍساّنلا نم اًريَك ْنِإ 5:5: ]

 ِباَتِكْلِل َقِفاَوُمْلا َلْوَقْلا اًهيِف ُدِجَي اَلَو :ِثيِدَحْلاَ ٍنآْرُقْلا ٍريِسْفَت يِف لب ؛هُقِفْلا
 حيِرَصَو ٍلوُقْنَمْلا حيِحَصِ ُقِفاَوُمْلا َوُهَو ءاَهِّئَأَو كالا تقلص لع للا هنلاو
 اَم ٌراَحَيَق ءِضُفاَنَتلاَو ٍداَسَمْلا نم ٌعْوَن هيف ف اَهْنِم َّلُك اَلاَوْقَأ ٌدِجَي لب ؛ٍلوُقْعَمْل

 َوُهاَمَو ءُلوُسَّرلا هب َءاَج يِذَّلا اَمَو ءباَبْلا اَذَه يِف وب ٌنِمْؤُي يِذَلا

 0 اَمَّنِإَو ءَكِلَذ هب ُلصْحَي اَم ٍلاَوْقَأْلا َكْلِت يِف ْذِجَي ْمَل ذإ ءُقْدَّصلاَو ُنَحْلا

 ريق ليك ّكإ َىربَتل َكَئلَوظ :هيِف هللا َلاَق يِذَّلا كورلا ِهِب َءاَج اَميِف

 7 زرمألا ريق هلا لإ هلآ نرألا ىف امو تومتلا ىف امك د ىِيل هلا ٍطّرِص

 ]٠١7/11[ .[#5 ه7 :ىروشلا]

 نم َيِه يتلا ٍةَميِظَعْلا ٍلْئاَسَمْلا وِذَه لْثِم َّنَأ فِرْعَي ْنَأ ٍلِقاَعْلِل يِفَبْنَي 5.55 ]
 ْمَل نَم لب ؛اَهّْنَع َنيِضِرْعُم اَلَو اَهِب َنيِلِهاَج ُفَلَّس هم

 ِهيَلَع ََّد اَمِيَو ِفَلَّسلا ٍلاَوْقَأِبَ ءاهيف ٌّقَحْلاِب ٌلِهاَجْلا َوُهَف ولا ام ٌفِرْعَي

21-2 3 

 .ةئسلاو ُتاَتكْلا

 ةَباَحَّصلا نم تلَملا ِهيَلَع ناَك اَم ارنا لئاسم عيمج يف ٌتاَوَّصلاَو

 ُلْفَعْلاَو ُةَّنّسلاَو ُباَتِكْلا ِهْيَلَع ُكُدَي يِذَّلا َوُه مُهْلْوَكَو ءِناَسْحِإِب مُهَل َنيِعِباَتلاَو

 [ ٠٠6/11 .حيرَّصلا
- 

 نأ نظم نخاع د َءاَجو 0 ا ا ل كلا

 . مَكْحُمْلا ىَلِإ ُهباَشَْمَ هلا ٌدَرُي ُهنِإ :اًذَه ىف ٌلاَقُي : َكِلَذ فِلاَخُي ْءَرِجاَط

 2 اذ

 ُداَضُي اَم َلَعَجُي ْنَأ ْرُجَي ْمَل :ٍدِحاَو ىَْعَمِب ُةّنُّسلا وأ ُباَتِكْلا َقطَن اَذإ امأ 0
 هلق «اهباشتم الكشم ةَكَسلاَو نآَرَمْلا ىف ام لعْجُتَو «لصألا وه ىتعملا َكِلَذ

 و

 1 . ِهْيَلَع َّلَد اَم ّلَبْقُي
 ل



 1 سايقلا

 344 كت

 ريس سم

 ٍقيِرَق ّلُك ٍراَرْقِإ ىَلَع :اًهيِف اوُعَراََت َلْياَسَم يِف ٌةَباَحَّصلا َنَمتا 7.”

 حكانملاو ِتاَداَبِعْلا يِف َلِئاَسَمَك ؛ْمِهِداَهِتْجاِب ٍلَمَعْلا ىَلَع ٍرَخآلا ٍقيِرَمْلِ

 َتَبَت َنيِذّلا ُةَمِئَأْلا مُمَو .َكِلَذ ٍرْيَعَو 'اوَساَيْسلاَو ِءاطَعْلاَو ِثيِاَوَمْلاَو
 هَنُسلاَو ُباَتكْلا َلَدَو :ٍةَلاَلَض اَلَو ٍلِطاَب ىَلَع َنوُعِمَتْجَي ال مُهّنَأ ٍصوُصْنلاِ

 . ْمِِتَعَباَتُم بوُجُو ىَلَع

 وبس ا سا

 ّىَحْلا َتْوَص ِتِّيَمْلا عاَمَسَك ؛ِةّيِداَقِتْغا ٍةّيِمْلِع َلِئاَسَم يِف اوُعَراَتَتَو
 ٍةَعاَمَجْلا ِءاَقَب َْعَم ِءِتْوَمْلا َلْبَق ُهّبَر هلي ٍدّمَحُم ِةَيْؤُرَو ءولْهَأ ِءاَكبِب ِتّيَمْلا ٍبيِذْعَتَو

 1 ل .اًعظَق ْأَطَح نْيَلْوَقْلا دَحَأ اَم اَهْنِم ُلِئاَسَمْلا ِهِذَهَو هِةَمْلَألاَو موو تالا“ وم داق نا ااا سلا هلا

 لا كا هر ب م هك الكا روج ه6 2 ل اع
 ُناَيَب هيف َناَك نِإَو ُهُعاَبَتا ُبِحَي يِذَّلا َّنَحْلا َنّيَبُن نأ ُبِجَي لب ٌعوُسَي 5.56 ]
 ع

 [ 7 املا ءاَمَلُعْلا نم ًاطخأ نم ظَح

 هن :َلاَقُي لم :َنِطاَبْلا َمْكَحْلا ٍبِصُي ل ةميف اكباجفأ َعَراََت م |

 نم ٌبيِصُم َوُهَف ِهْيَلَع َروُدْفَمْلا َداَهَيجاِلا َدَهَتجا ُهَنَأ :ُقيِقْحّتلا ؟ِرِهاَظلا يِف ٌبيِصُم
 ِكاَرْذِإ ةَّهج نِم اًبيِصُم نُكَي ْمَل نِإَو هِروُدْفَمْلا ٍروُمْأَمْلا ٍةَهِج نِم ِهْجَوْلا اَذَه
 [10 1 . قَلْظُمْلا ِروُمْأَمْلا لْعِفَو ٍبوُلْظَمْلا

 :َكِلَذ ٍرْيَغَو ٍتْفُمَو ٍرِظاَنَو مِلاَعَو مكاَحَو ماَمِإ نم ٌلِدَتْسُمْلا ُدِهَتْجُمْلا 75. ]
 َوُهَو ُهاَيِإ هللا ُهَمَّلَك يِذَّلا َوُه اَذَه َناَك َعاَطَتْسا ام هللا ىّمّاَك َّلَدَتْساَو َدَهَتْجا اذ

 ٍتاهجوو «ةيسايس رومأ يف مهنيب اميف اوفلتخا نو ةباحصلا نأ :يأ ؛ةسايسلاو :هلوق لمأت )١(

 فيسلاب هيلع جرخي رخآو ءريمألا ةعيب ضفر مهضعبف «ءارزولا وأ ماكحلا ضعب لوح رظن
 عمو «نيعباتلا لضافأ مهيفو جاجحلا ىلع اوجرخ نيذلا لعف امكو هيَ نيسحلا لعف امك

 مهنيب تماد لب «مهضارعأ اوحيبتسي ملو «نامزلا كلذ خياشمو ءاملع مهحرجُي مل كلذ

 .ضعبل مهضعب رفغتساو «مهلاعفأل اورذتعاو ةفلألا



 هَلْ مالسإلا خيش لئاسرو ٌقواتف بيرقت 8

 ال دَقَو رْمأْلا ٍسْفَن يف َّنَحْلا ُمَلْعَي دك ْنِكَل لل ٌعيطُم ُهّنَأ :ىَنْعَمِب ؛ٌبيِصُم

 ُهّنَأ َمِلَعَو ءِرْفُكْلا ٍراَد يِف لك ّيِبّنلا ُةَوعَد ُهَعَلب ُهَعْلَب نم :رافكلا َكِلَذَكَو

 َلَعَف اَمَك ؛َعاطَتْسا اَم للا ىَهَّناَو هِوْيَلَع َلِزْنَأ امي 5 هب َنَمآَف هللا ُلوُسَر

 عِئاَرَش عيِمَج ُماَرِْلا اَكَو ماَلْسِإْلا ٍراَد ىلإ ٌةَرْجهْلا ُهْنِكْمُت ْمَلَو ُهرْيَغَو ٌيِشاَجّنلا

 نَم ُهَدْنِع َسِيَلَو «هِنيِد ٍراَهْظإ نم اَعوُنْمَمَو ِةَرْجِهْلا َنِم اًعوُنْمَم ِهِنْوَكِل ؛مالسإلا
 لآ ُنِمْؤُم َناَك اَمَك َِدنَجْلا لْمَأ نِم ٌنِمْؤُم اَذَهَ مالا قاوخ يح هلل

 ُفُسوُي َناَك اَمَكَو لب ؛َنْوَحْرِف ٌةَأَرْما تَناَك اَمَكَو َنْوَحْرِف ٍمْوَق َعَم َنْوَحْرِف

 لَعْفُي نأ ُهنَكْمَي لَو ءاَراَمُك اوناَك مُهَنِإَف ؛ ؛رْضِم ٍلْهَأ َعَم َعَم مالا هْيَلَع ُقيَدَّصلا

 ْمَلَق ٍناَمِيإْلاَو ٍديِحْوّتلا ىَلِإ مُهاَعَد ُهَّنِإَف ؛مالْسِإْلا نيد نِم ُهُقِرْعَي اَم َّلُك مُهَعَم
1 

 ٍلوُحَّدلا يف ُُمْوَق ُهْعِطُي مَلَف ىَراَصّنلا َكِلَم َناَك نِإَو َرُه ءُيِشاَجّنلا َكَِّذَكَو

 دَحَأ َكاَنُه نكي ْمَّل َتاَم امل اَذَهِلَو ؛مُهْنِم ْرَمَت ُهَعَم لحد اَمّنِإ لب ؛ مالا يف

 .ِةَئيِدَمْلاب هل يلا ِهْيَلَع ىَّلَصَف هْيَلَع ٍيَلَصُي

 َكِلَذ نع ِهِزْجَعِل اًهيِف َّلَخَد نكي ْمَل اَهِرَثْك وأ ماَلْسِْلا ٍعِئاَرَش نمي ٌريِثكَو
 ا ا ل الَو ْدِهاَجُي ْمَلَو ْرِجاَهُي مل

 َناَك َكِلّذ َّنأِل ؛ةّيِعْرَّشلا َةاَكَّدلا ٌدَوُي + هذ «هاضكر روش قيالر# را

 نك لقت نو. لك لوغو ع وك هي َدْنِع ٌرَهْظَي

 ةئيِدَمْلاِب ِهّيِبَن ىَلَع َضَرَك دق ُهْللاَو ءنآْرُقْلا مكحب مهني هنْيَب ْمُكَحَي نأ ُهْنِكْمُي نكي ْمَل
 نإ واه

 ْنَأ ُهَرَّذَحَو ءوُيَلِإ هللا َلَرْنأ امي اّلإ ديس د أ ةءاج اذ هلأ

 هللا َلّرْنَأ ام ٍضْعَب نحت ُهوُنَْي

 هَنوُرِقُي ال ُهَمْوَق َّنِإَف ٍ؛ِنآْرُقْلا مْكُحِب َمُكْحَي ْنآ ُهْنِكْمُي َّناَك اَم ْيِشاَجَنلاَو
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 هناا

 يفت يفَو ءاَماَمِإَو لب ايضا ِراَلاَو َنيِمِلْسْمْلا َنْيَب ْلجّرلا ىَلوعي م ارك
 ةكلك ةفئفي وم لاق لب ءكزح ةلعتت لف اهب لمني أ ُديِرُي ِلْدَعْلا َنِم ٌروُمأ
 ملف - 5و لا اَمْنَن هللا ٌتّلكُي اَلَو

 ل هنو رولا يراك الر كو لقوا :ُباَوَّصلا 5.5 ]
 دقي لكأ نق ةناكطلا نه نأ دج ل ل

 لَو ا طلال ىَّنَح َناَضَمَر يف ٍرْجَمْلا عولُظ

 نكي ْمَلَو يّلَصي ال 1 جي فَي لاك نت مهني د هدانا هلق ماا كلا

 لَ تناك ِراَّمَعَو باَلَطَحْلا ِنْب َرَّمْعَو رد يبأك ؛ ؛ ميلا ة ٍةاَلَّصلا ٌراَوَج 0

 0 هم اًْلَح نأ كَم اَلَو ِءءاَضَقْلاِب مُهْنِم اَدَح ّدَحَأ لكي ْيِبَنلا رم

 وُرَمْؤُي ْمَْلَو َحْسَنلا مُهَعَلَب ىَّنَح ِسِْفَمْلا ِتْيَب ىَلِإ َنوُلَصُي اوُراَص 0
 [717- 53 .ٌريثك اَذَه ُلْثِمَو قَداَعِإْلا

 ْمَل اًعاَمْجِإ وأ اضن فلاح اّذِإ ٍلِداَعْلا مِكاَحْلا َمكح َّنأ ُءاَمَلُعْلا َنَمْتا 7”.

 11 . ضوُّشْنَم َوُهَف ُهْمَلْعَي

 ةيرَبَحْلا ٍلِئاَسَمْلا ِيَعْوَن يف َوُه ِداَهِيجالا يِ ُروُفْمَمْلا ألطَحْلا مشفلا
 ُهْضراَعُي ام َكِلَّذِل َناَكَو ثيِدَح وأ ِةْيآ ِةَلاَلَدِل ِءورَش َتوُبُ َدَقَتْعا ِنَمَك ؛ِةّيمْلِعْلاَو

 ا

 : لثم : : ُهفِرْعَي ْمآَو َداَرُْمْلا ُنْيبيَو

 ء[١1 :ماعنألا] «ٌردَصبَأْلا ُةُكرْدُت اّل» :ِهِلْوَقِل ؛ىَرُي ال هلل هللا نأ َدَقَتْغا ِنَم - ل

 امك ء[ه١ ةوركلا] باغ قو ف د ا ُهَمأ ُهَمِلكُم نأ رش دل نك اًهو» : ِهِلوَقِلَو

 ِناَلُدَي اَمَنَِو لي َيِبَنلا ٌقَح و < يي ِةَيؤرلا ِءاَمِْنا ىَلَع ِنْيتيآلا ِنْي اهب ُةَسْئاَع ُتَجَتْحا

 . موُمُعْلا يرطب

 ميكحلا لقاعلاَو ءاَهِليِْفَتَو ٍدِساَفَمْلا ليط تو اَهِِمْكَتَو ِحِلاَصَمْلا ٍليِصحَت ىَلَع اَهاَنْبَم ُةَعيِرَّشلاو )١(

 .اًمُهاَنْدَأ لَصَح َنِإَو نيرشلا رش د عفْديَو ءاَمُهاَتْدَأ ٍتيِوْقَعي ٍنيرْيَحْلا رْيَخ حجرُي نم
 «هل أرق نمم ٍريثك عابطو قالخأ رّيغو «نيدلا ةحامس ىلع انفقوأ دقف «مالسإلا خيش : هللا محرو

 . مهل نيدلا بيبحتو «سانلاب قفرلا ىلإ مهديب ذخأو :يفالخألاو يبقنلا ددشتلا نم مهر



 ُهْدَدَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت عمت

 :ُهّلْوَك َّنأ هِداَقِيْغاِل ؛ ٌيَحْلا ِءاَكْبب تدعت ال كتيعلا نأ دُقْكَعإ نم د تا ؟ 2# دوم 2 2

 ىَلَع ُمدَقُي َكِلَد َّنأَو ءَكِلَذ ىَلَع لدي [154 :ماعنألا] 4ُكرْغَأ َدِْو ُةَرذاَو ُدّز ال

 . ٍفَلَحْلاَو ٍفَلَّسلا َنِم ةّمئاط َكِلَّذ َدَقَتْعا 0 ّنَِل ؛يواّرلا ةّياَوِر
2 

 :ُهّلْوَق َّنَأ ِِداَمِتْعال ؛ٌيَحْلا َباَطِِخ ُعَمْسَي ال َتّيَمْلا نأ َدَقَتمما وأ - ج

 . َكِلَذ ىَلَع ُلُدَي 641 :مورلا] 0 عض ال َكّنّيِه
5 

 نأ ِهِداَقِتْعاِل ؛حيرش َكِلْذ َدَّمَتْعا اَمُك ٌبَجْعَي ال هللا نأ َدَقَتْعا وأ - د
 . لْهَجْلا ِنَع ُهَّرَتُم هللاو ءٍبَبَسلا ٍلْهَج نم نوكي اَمْنِإ َبَجَعْلا 2 25 2< 5 ص مه 2 2 آ ها ل

 00 0 ا ا : َلاَق للي تيتلا نأ ءِرْيّظلا ِتيِدَح َةَحِص ِهداَقِتْعاِل ؛ِةَباَحَّصلا ُلَضْفَأ اّيِلَع َّنأ َدَقَتْعا وأ - ه ” ومو

 َوُهَف هلل َيِبَنلا ِوْرَعِب مُهَملْعَأَو ٌوُدَعْلِل نسج نَم َّنأ َدّمَتْعا وأ - و

 .ٍبِطاَح يف يف ُرَمْع َكِلَذ َدّقَتْغا امك

 دقتغا امك قام َوْهك ةَبْضَع نيقِفاكمْلا ضل ٌبِضَع نم نأ دعا وأ -ز

 .ةدابع ِنْب ٍدْعَس يِف ريضح ُنّب ديسأ َكِلُذ

5 
 َّنأِل ءْنآْرُقْلا َنِم ْتَسْبَل اَهّنَأ ِتاَيآلا وأ ٍتاَمِلَكْلا َضْعَب َّنأ َدَقَتْعا وأ - ح 6_2 03

 ىلا فشلا نيج ٍدِحاَو ٍرْيَغ نع َلِقْن اَمَك ءِتِاَنلا ِلْقَنلاِ ُهَدْنِع ْثْيْنَي مل كِل

 :َلاَقَو [58 :ءارسإلا] كير ىَضَو» :ْمِهِضْعَب ٍراَكْنِإَك ؛ِنآْرُقْلا َّنِم اًطاَمْلَأ اوُرَكْنأ

 .كْبَر ىَّصَوَو ّيِه امن

 ؛تضاقملا ديري هللا نأ يقلخلا 2 فلسلا ني ةقئالط كلا اًمكو بط

 َنِم ٌةَمِئاَط َرَكْنَأَو وب ُرُمأَيَو ُهاَضْرَيَو َكِلَذ ُبِحُي هللا َّنأ :ُهاَنْعَم َّنأ ْمِهِداَقِيُع

 اّلِإ ُنوُكَت ال َةَداَرإْلا َّنأ اوُنَط ْمِهِنْرَكِل ؛َيِصاَعَمْلا ُديِرُي هللا َّنأ د
 َناَك َءاَش اَم ُهّنَأَو ءٍءْيَش ّلُك ُنِلاَخ هللا َّنأ اوُمِلَع دّكَو ءاَهِقْلَكِل ِةَكيِشَمْلا ىَنْعَمِب واع

 ءىَنْعَمْلا اَذَهِبَو ىَنْعَمْلا اَذَهِب ِةَداَرإْلا ٍظْفَلِب َءاَج دق ُنآْرُقْلاَو ءْنُكَي ْمَل ْأَقَي ْمَل اَمَو

 اك سوا َربخآْلا تَرَكَ ِنْيَيَتْعَمْلا َدَحَأ ْتْقَرَع ٍةَمِئاَط ّلُك ّنِكَل
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 3 3 َوُهَف ِهِيأَر ِدَّرَجْمِب َحَجَر اَذِإ ىَوْقَلاِب ٌروُمْعَمْلا ُبْلَقْلا 5+.

 اَهَل ْتْلَجَت :ِنآْرُقْلا ٍروُنب َةَرََنُم ٍةَقيِقَحْلا ىَلَع َةَميِقَتْسُم ٌةَرظِفْلا ِتَناَك اَذإَ

 ِتاَلاَهَجْلا ُتاَمَْلُظ اَهْنَع ْتَعَتْناَو ءاَياَرَمْلا َكْلِي يِف ِهْيَلَع يِه اَم ىَلَع ُءاَي
 سمس ه2 25 كل ا يس 2 7

 . اًهِرْيَع نت اَهِْيَع َعَم اَناَيِع َروُمَأْلا ِتأ
 اهَقِئاَمَح َفَرَعَو هَل ٍروُمَأْلا ُفاَسِكْلا َيِوَق ِبْلَقْلا يف ُناَميِإْلا َيِوَق اَمّلُكَو

 ٍجاّرّسلا ُلَكَم َكِلْذَو ءْفْشَكْلا فْعَض نافيا كنق م اَمّلُكَو ."ًَهِلطاَوَب نِم

 .مِلظُمْلا ِتْيَيْلا يِف ِفِيِعَّضلا ٍجاَرّسلاَو يِوَقْلا

 ٌماَرَح َماَعَّطلا اَذَه َّنَأ ِهِبْلَك يِف هل | يِفْل ٍفْشَكْلاَو ِناَميإْلا لْهَأ نمي ٌريِثَكَو

 أ ٌرِفاَك َلْجَرلا اَذَه َّنأَو

 .ِهيلَق يف هللا يِقلُي اَم
 نأ را ءاَيلوَأ نه هّنَأَو ٍصْخَش َة رس

 ال ُهَلاَثْمَأَو اَدَهَف ءقْدِص َلوَقْلا اَذَهَو ءلالخ ل الب اَذَهَو ءٌحِلاَص َلُجَّرلا اَذَه

 . َنيِقَتَمْلا , َنيِنِمْؤَمْلا 4 هللأ ِءاَمْل 1 < يِف َلَعْيَتَْسي نأ ذ ْزَوَجَي

 ٍذَه َمِلَع َرِضَخْلا َّنأَو «"0باَبلا اَذَه نِم َيِه ىَسوُم عم ِرِضَحْلا ُةَّصِق

 "07 .ِهْيَلَع هللا ُهَعَلظَأ ام َةّيعُمْلا 7 آلا

 يف َناَك :- َةَبِحاَو تّناَك نِإَو - ُمِفاَنَم اَهَل ٍتاَنَسَحْلا َّنأ َتَبَت اَذإ 75.50 ]

 ءٍتاَنَّسَح ُضْعَب ِهوُرْكَمْلا يِفَو ءٌَراَضَم اًهيِف ُتاَئْيَّسلاَو «ٌراَضَم اًهكْرَت

 لب ؛رِهاَظ ٍليِلَك ِرْيَغ نم ٌبِذاَك أ ويد وأ ٌقِساَف وأ

 ةسائرلاو بصانملا ةقيقح فرعيو ءاهلجأل بعت نم ىوست ال ٌةيناف اهنأو ايندلا ةقيقح فرعيف )١(
 ٌرعو ءاهعتُمو ايندلا ذئاذل نم هنأو ءهفرشو ملعلا ةقيقح فرعيو ءاهتاذل دمحُت ال اهنأو

 .هب لمعيف هبابسأو ريخلا فرعيو «هبنتجيف هبابسأو رشلا فرعيو «هتعفرو هفرشو ناسنإلا
 ىتغتسال اًيبن ناك ول هنأل ؛اًيبن سيل رضخلا نأ ريشُي لكك خيشلا نأكو ءةسارفلا باب نم :يأ (؟0)

 .اهوحنو ةسارفلا نع يحولاب
 .(5ا/ا/ 47 ص) رشاعلا دلجملا يف ةلأسملا هذه نع ثدحت (6)



 هلك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت تبعا

 ِتيِوْفَتب اَمُهْنَسْحَأ ُمَّدَقَتَ ؛اَمُهَتْيَب 5 رت 0 َنْيَب ام - ٌآ

 . حوُجرَمْلا

 ٍلاَمَيْحاِب اَمُْهَأَوْسأ َُمْدَيَ اًمُهْني ولخلا كني ال نبتت نيب انإو حبا

 ةعل ا ّلْعِف لَ ؛اَمُهَتيَب ُقيِرْمّتلا ُركْمُي الل ِةَكْيَسَو ٍةَئَسَح َّنْبَب امِإَو - َج

 نم ُحَجْرَأْلا حجري قَئَسَحْلا ُكْدَتِل ٌمِزْلَتْسُم ة ا | 0 ةَكِّيَسلا عوُقْول 0

 .ةكيسلا ٍةَرَضَمَو 3 00 | ةَعْفْنَم

 لثم ؛ِةَياَنِكْلا ضْرَكَو نْيَعْلا ضْرَفَكَو ؛ٌبَحَكْسُمْلاَو بجاّولاك :لَوَألاَ

 : عّوطَتلا ٍةَقَدَص ىَلَع هب ِبلاَطُمْلا ٍنْيَدلا ِءاَضَق ميِد
2 

 ٍةَقَمَن ميِلقَتَو ؛نِّيَعَتَي ْمَل يِذّل | ٍداَهِجْلا ِةَمَمَ ٍةَقَمَت ىَّلَع لهألا ِةَقَمَت ميِدْقَتَكو
 .ْيَلَع ِنْيدِاَولا

 ٍراَدِب اَهِئاَقَْب ىَلَع مَرْحَم الب ةّرجِهْلا ِرَفَسِل ِةَرِجاَهْمْلا ِةَأْرَمْلا مدفن : يِناّثلاَو

 انما َنبدْلا اماك» : ٍناَحِتْمالا ةيآ اَهيِف هل هللا َلَرْنَأ يتلا موُنلك م ْتَلَعَف امك ءِبْرَحْلا

 انك ركل ىلع تلا ثق ميكو ٠ :ةنحتمملا] ؟ترجهُم زجهم ُتِمْؤُمْلا مُكَلج اذإ

 ٌلُصْحَت ينل ُسسوُفتلا ُلَكْفيَك 1 :ةرقبلا] «لتَتْلا نب ٌريخأ ُةََتِفْلاَو» :ىَلاَعَت َلاَق

 . ِسْفّتلا ٍلْثَق ِرَرَض نِم مظغأ ٍرْفُكْلا َرْرَض َّنأِل ؛ِناَميِإْلا ِنَع ُهئْفْلا اهب

 ِناَيْبّصلاَو ِءاَسْنلا َنِم َلِتاَقُي خل نم لك ذاك نإو (ِداَهِجْلا ٍباَب» يف َكِلَذَكَو
 ءِقيِنَجْنَمْلاِب يملا :لْثِم ؛عوتي دك دق ٍلاَثِق ىَلِإ ٌجيِتْحَأ ىَتَمَف ءاَماَرَح ْمِهِرْيَغَو
 ْمِهِيْمَرَو ٍفِئاطلا ٍراَصِح يف ُهَنُّسلا اًهيِف تَءاَج اَمُك َكِلَذ ٌَراَج ليلا تييِبتلاَو

 اًضُيأ ِةئِْفْلا ٍداَسَفِل ٌعْفَد َوُهَو ءَنوُتِي َنيِكِرْشُمْلا َنِم ٍراَّدلا ٍلْهَأ يِفَو ِقِبَِجْنَمْلاِ

 .ِهِلْثَق ٌدْضَق ٌروُجَي ال نَم ِلْدَقِ
 نتف ُعْفَد َوُه َداَهِجْلا َّنِإَك ؛هاَهَمُقْلا اَهَرَكَد يملا «ِسْرَتَتلا ُةَلَأْسَم» َكِلَّذَكَو

 ىَنَم ُهَّنَأ ىَلَع ُكاَهَمُمْلا َقَمَتا اَذَهِلَو ؛اَهَنوُد َوُه اَم ِةَّرَصَمْلا َنِم اًهيِف ُلّصْحَيَم ٍرْفُكْلا



 بع سايقلا

 مهب ٍسرَتَتَملا َكِيلوُأ ٍلْثَق ىلإ ٍيِضْمُي اَمِب الإ َنيِمِلْسُمْلا ِنَع ٍرَرَّصلا ٌمُفَد ْنِكْمْي ْمْل كشسوت سا < خ2 62 0 ىؤع عش 2 هو5 سلا سب د ه سورعب هه
 . "كيد ٌراَج

 : ْمِهِْنَق ىَلِإ يِضْنُي ام اّلإ ُداَهِجْلا ٍنِكْنُي ْمَل ْنِكَل ءرَرّضلا ِفَحَي ْمَل نِإَ
 ىلا نال

 ال َةَبِجاَو ةَئَسَح لكألا َّنِإَف ؛َةَصَمْحَمْلا َدْنِع ِةَئْيَمْلا لكأ ٌلْمِمَق :ثلاثلا اَمَأَو 4 ما اع رعب د2 9 0 هم اما سأل < هم 1 3 2
 .ةَحِحاَر اَهُتَحَلْصَمَو كيلا هَ اّلِإ نكي »ع 8 5 ةلاك

 هادم س1 م سا عم 5 م )لس "يه وم بك ل ثا يأ ورع ع ع شمس 0م ريمصك م ا
 َةَعْفْنَم نم ِهِتَحْلْصَم ىلَع ةَحِجاَر هَتَّرَضَم نإَف ؛ثيبحلا ٌءاَوَذلا هَسكَعَو

- 

 لم 5 6. هكر هس < رموعك 2 2 هَ و اهم
 . ِءاَوَّدلِل رْمَكْلا ٌبْرُش َكِلَذَكَو وهب ُنَمِيَتِي ال ءربلا نِلَو ُهَماَقَم ِهِرْيَغ ِماَّيِقِل ؛ جالعلا

 اقم صوم 0-6 2 2 7 0

 .اًهب اّلِإ َْمْدُت ْمَل اَذإ اَهْنِم ْأَوْسَأ َوُه اَم عْفَد -أ 0 224 ه4 ره 0 . - ك-ء
 - 6-5 ه2 ه5 3 22- م56 عال ع 0

 .اَهب الإ لّصخت مل اذإ اًهِكَرَت نم ٌعفنأ ّوه اَمِب لّصختَو - ب

 «نيدهاعملاو نيملسملا ءامد هب اوحابتساو ءاّنطاخ اًمهف خيشلا مالك رصعلا جراوخخ مهف )١(

 مهلتق ناك ولو « نينمأتسُم اوناك ولو رافكلا لتقو ريجفت بوجو هنم اومهفو «نينمآلا اوعّورو

 ملَعلا مامإلا اذه نع الضف «لقاع هب لوقي ال لالض اذهو !نيملسملا ضعب لتق ىلإ يضفي

 .ريبكلا
 ال نمب برحلا يف رافكلا رتستي نأ :ءاملعلا دنع هب دارملاو ءسرٌّتلاب رتستلا :سصرتتلا ىنعمو
 .ىرسألاو ءاستلاو نايبصلاك ؛مهلتق لحي

 ىلع فاخُي نأ طرشي الإ زوجي ال مهب سرتتملا نيملسملا لتق نأ ملعلا لهأ ررق دقو
 «نيملسملل ٌمازهنا مهلاتق نع تفكلا يف ناك نأب ءرافكلا لاتق كرتب ررضلا نيرخآلا نيملسملا

 يف رافكلا لاتق كرتب ررض لصحي مل اذإف .مهيديأب مهنادلُب طوقسو «مهتامرحل ٌةحابتْساو
 .ميرحتلا وهو لصألا ىلع مهب سرتنملا لتق مكح يقب سرتتلا لاح
 . اًقلطم سيلو ةرورضلا لجأل هزاوجف

 اًررض انبكترا دق نوكن اننإف ءرافكلا نم ققحُم يفوخ نود مهب سرتتملا نوملسملا لتق ول امأ
 ءامد يف لصألاو !رافك لتق درجمل لب .ماع ررض عفدل ال ءملسم لتق وهو اًميظع

 ؟رافك لتق لجأل همد حيبتسن فيكف «ةمرحلا نيملسملا
 نوكت يتلا لاحلا يهو «برحلا لاحب ةصاخ سرتتلا ةلأسم نإ :ءالؤه ىلع درلا يف لاقُيو
 برح لاح يف انسل ريجفتلاب نوفدهتسملا رافكلا ءالؤهو  ةيركسعلا ةهجاوملاو ةفاصملا اهيف
 .نومّلاسم نودهاعم مه لب «مهعم



 ُهْذَدَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت اس ا
 ل لل ا 777 يا

 : ٍنْيَعِضْوَم يِف ُكَرْتت ُةَنَسَحْلاَو

 اهو ندا د اَمِل َةَنْوُفُم تناك اَذِإ -أ

 :ةسكلا دققت هه ع اَهْنّرَضَم ٌُديِزَت ٍةَكَْسِل ٌةَمْرْلَتْسُم وأ - ب

 يذلا ِتاَنَزاَوُمْلا ُنَلعَتي اَميِف اه
 ؛ اًيْنَذلا يف ٍةَجاَحِل مّرَحُمْلا ُةَحاَبِإَو ءاّيْئَُدلا يِف ة ٍّرَصَمل ٍبِحاَوْلا ظوُقُس اّمَأَو

 ٍلْجأِل ٍةاَلَّصلا ِناَكْرَأَو مارخإلا ٍتاَروُطَْمَم ِطوُقُسَو ِءِرَمّسلا لجأ ماّيّصلا ِطوُقْسُك
 هيف ْثِلَئْخَت دق يذلا جَرَحْلا د ٍنيِدلا ٍةَعِس يف ُلُْحْدَي ٌرَخآ ٌباَب .اَنَهَ :ٍضَرَمْل

 هيف عِئاَرَّشلا فاليخا ُنِكْمُي ال اًمِم ُهَسْنِج َّنِإَف ءِلّوأْلا ٍباَبْلا فالْخب ءُّعِئاَرَّشلا
 يزل َلِقاَعْلا َسْيَل :ُلاَقُي اَمَك ءِلْقَعْلا يِف ٌتِباَت َكِلَد لب :ذناتفأ ف ْتَقَلَيْخا ْنَِو
 .قيرشلا و ََرَشَو ِنْيَريَكْلا َرْيَح 6 + ُمَلْعَ يذلا ٌلِقاَعْلا اَمَنِإَو ءرَّشلا َنِم َرْيَكْلا مْلْعَي

 ٍةَراَمِْلاَك ةعوزم نقلب وأ ماعلا ِناَطْلُسلِل يّنَوَتُمْلا َناَك اًذِإ :انُه ُلوُقَأ ْنِكَل

 ُدّمَعَتَي ْنِكَلَو هِهَتاَمَرَحُم َك كزتو ناجحا ُءاَدأ ُهْنِكْمُي ال َكِلَذ وخَنَو ِءاَضَمْلاَو َِياَلوْلاَو

 .ْتَبَجَو اَمّبُرَو «ُةيالوْلا ُهَل ْتّراَج :َةَرْدُقَو اًدضَق "هرْيَغ ُهَلَعْفَي ال اَم (0قلَ

 ما هالوك نتو لش ىلع ةليتطش يه جاوي ولا تا ل ل 0
 ِهِرَثْكأ م 9 ءاَهيِف ِمْلُظلا ُكيِفْحَت َكِلَدب ُهُدْضَق ٌصْخَش اَهاّلَوَت ىّنَح َملظلا

 ةَكْيَسْلا دي لقلب اهل ةلفق لأَكَو وتلا ِهِذَه ْعَم اًنَسَح َكِلُذ َناَك ا
 م.

 ان اًهْنِم ٌدَشَأ َوُه ام مْفَد ةّيب

 ٌرِواَق ٌمِلاَظ ُهْنِم َبْلَط نَمَف ءِدِصاَقَمْلاَو ٍتاّيئلا ففاليحلاب ِْلَتْخَي ٌباَب اَذَهَو
06 

 ُهْنِم ّدَحَأَو «ملظلا َةَرْثَك ِموُلْظَمْلا ٍنَع َعَقدَيِ امون رغب ةططرخت هالات قدا

 )١( هتقاط ردقب ريخلا ةدايزو ءرشلا صيلقتل ىعسيو ههَتاَمَّرَحُم َكْرَتَو ِهِتاَبِجاَو ءاّدأ دّمعتي :يأ .
 .هيلع تنّيعت دقف ءهريغ رشلا فيفخت ىلع ٌرداق وهو ةيالولا يلوتب موقي نم كانه سيل :يأ (؟)

 ْنأ نكمُي الو ءسانلا حلاصمو ءةعيرشلا حورب هربخأو ءٌينابرلا مامإلا اذه هقف مظعأ ام ()
 .للك هررق امب ذخألاب الإ سانلا رومأ ميقتست



 َ ا/ 4411 | ا سايقلا

 ءاَنِسْحُم َناَك :*'"َنَكْمأ ول َكِلَذ ُهَعْفَدَو َمِلظَي ال ْنأ و رايح َعَم «َمِلاَظلا ىَطْعَأَو 8# 0 24 زةء.جووك 4 هءيع غععودد موقع يق ََ هه ا موقع

 . اًئيِسُم ناك ملال ةناغإ ظطَسَوَت ولو

 وح ٌّقَح يِف نوُكَي دقق - 3 0 ةَدِياَج تناك نِإَو - ةّيالولا ّمُث

 ةَراَث اًبوُجو ِنْيَرْيَكْلا َرْيَخ ٍِِيئح ُمُدَقبق هدأ نأ نيرا "11 نعل خلا

 رم كلم يفذألا يياَرَع ىلع قيئضلا تسوُي يلو بابل انه
 ل ا ؛ضألا ٍنياَرَح ىلع ُهلَعَي ذأ ةثكاشم ل

 هوب مُكََج اَنْ ِكَس يف ٌمَلِر اق تكلا ُلْبَ نم ُفْسوي ْمُكَءآَج دَقْلَوط : ىَلاَعَت

 .[4”7 :رفاغآ ةيآلا

 ٍلاَوْمَأْلا ٍضْبَك يف ُةنسَوةداَع مهل َنوُكَي نأ دب ال ْمِهرْفُ َعَم هنأ ٌموُلْعَمو
 ىَلَع َةَيِراَج َكْلِي ْنوُكَت اَلَو هَيِعَرَو ِهِدْنُجَو ِهِتَْب لْهَأَو ِكَِمْلا ِةَيِشاَح ىَلَع اَهِفْرَصَو

 اري ام ومو ةيري ام لك لعني نأ لكنت ُهْنِكْمُي ُفُْسوُي نُكَي ْمَلَو «ْمِهِلْذَعَو ِءاَيِبْيَْلا ٍةَنُس

 ءْناَس را ل ويا

 نوُدب ُهَلاَنَي ْنَأ ُنِكْمُي نكي ْمَل اَم هِي د ماَرْكِإ نِم م ٍناطْلسلاب لانو

 015 0 هللا اوُتََمِ> : ِهِلْوَق يف ٌلِخاَد ُهَلُك اَذَهَو ءَكِلَد

 يف ُرَخآْلا ِنُكَي ْمَل :اَمُهُدَكؤَأ َمُدُقَك اَمُهْعْنَج ُنِكْنُي ال ِناَبِحاَو َمَحَمْرا اذإف
 ةَقيِقَحْلا يِف ٍبِجاَو ةراك كأم لعب لأ ؛ كرات نكي ْمَلَو ءابِجاَو ٍلاَحْلا ِهِذَه

 ْمَل اَمُهاَنْدَأ ٍلْعِفِب اّلِإ اًمِهِوَطْعَأ ُكْرَت ُنِكْمُي ال ِناَمَّرَحُم َعَمَتْجا اذ َكِيَّذَكَ

 ُكْرَت َكِلَذ َيُمُس نإَو الا ترحم احلا زك يف ىلا لف ني

 دصقف :كلذ نكمُي ال نكلو ءالصأ ملظلا عقي الأ راتخيو بحُي هسفن ةرارق يف وه :يأ )١(
 . هيعاطتسا ردقب لجرلا نع ملظلا فيفخت

 .كلذ وحن وأ ملع وأ ةوعد نم «ةيالولا ريغ :يأ (؟)



 ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو ٌّقواتف بيرقت تبع |
 تل تت حسا اا اس

 2 مه ع
 يف ُبِجاَوْلا نك دَقَو ءِلِئاَسَمْلا هله َعاَوْنَأ ربذتي ْنَأ مِلاَعْلِل يِغَبْنَيف

 . طاَقْسِإْلاَو َليِلَّْتلا ال ءِءاّيْسَأْلا ضعَب يِف يّهَنلاَ رْمآْلا د َدْنِع َوْفَعْلا :

 اَعْفَد اَهِب َرْمَأْلا كري اَهْنِم َربكأ ةَيِصْعَمِل اّلِْف ٍةَعاَطب ِِرْمأ يف َنوُكَي ْنَأ لْثِم

 ِهْيَلَع يِدَتْعَيَف ءٍمِلاَظ ٍناطْلُس يِذ ىَلِإ اَبيْذُم َعَْرَت ْنَأ لْثِم ؛َِيِصْعَمْلا َكْلَي عوُْول

 .هِبْنَذ نم اًرَرَض َمظْعَأ نوكي اق هرقل ف

 مَظعَأ َوُه ٍِفوُرْعَمِل اَكْرَت ٍِتاَرَكْنُمْلا ٍضْعَب نع ِهِيْهَن يف َنوُكَي ْنَأ لْثِمَو
0 

 هب هللا َرْمَأ اَم َكَرَت َمِْلَتْسَي ْنَأ اًقْوَح ينل ِنَع ُتْكْسَيَ ِتاَرَكْنُمْلا ِكْدَب نم َةَعَفْنَم

 . رَكْمُمْلا َكِلَذ ِكْرَت ِدَّرَجُم نم معَ ُهَْنِع َوُه اّمِه ُهُلوُسَرَر

 - ِهِمْلُظِل اَمَِو ِهِلْهَجِل اّمإ ؛نِكْمُمْلاِ ُدَيَقتَي ال ْيِهْنَمْلاَو ُروُمْأَمْلا َناك اّذِإ امك
 نع َكاَسْمِإلاَو ٌفَكْلا ُحَلضألا ناك امنَرَف 490 ةيلظَو هليج ةلازإ كنت اَلَو

 َتْكَس امك ءُتوُكّسلا اَُباَوُج َلِئاَسَم ِلْئاَسَمْلا َنِم َّنِإ :َليِق امك ؛"اهيْهَنَو هر
 ُماَلْسِإْلا اَلَع ىَّنَح َءاَيْشَأ نت يْهَنلاَو ءاّيْشَأب ٍرْمَأْلا ِنَع رمألا ِلَّرَأ يِف ٌعِراَّشلا

 مسا -

 و

 لي

 ملظ وأ لهج ةجحب ركنملا نع مهّيهنو فورعملاب سانلا ٌرمأ كرتُي ال ىتح ءمهُم ٌديق اذه )١(
 .رجافلا وأ ملاظلا

 دسافم نم عدصلا ىلع بترت ولو «ناك امهم قحلاب عدصلا أدبمب ذخألا أطخ دكؤُي اذه (؟)

 .ةريبك رارضأو
 يف كلذ نم نُكَمَتي ال ناك اذإ ةعيرشلا ميكحت رخؤي دق «كلذك ةعيرشلا قيبطت يف مكاحلاو فرف]

 َدْنِع َوْفَعْلا : اَهِضْعَب يِف ُبِجاَوْلا نوُكَي دَكَر» : خيفلا هركد يذلا ديقلا نم دب ال انهو «لاحلا

 .هطاَقْسِإْلاَو َليِلْتلا ال ِءاّْشأْلا ضْعَب يِف يْهَنلاَو رمألا
 لب ءطاقسإلا وأ ليلحتلا توكسلاب اووني ْنأ امهريغل الو امهل زوجي ال ملاعلاو مكاحلاف

 .كلذ نم اونكمت ىتم بجاولا لعف ىلع اومزعي



 سس 1008 يف ببي يحبس للا

 ٍنيِكيَسب ُموُعَت اَمْنِإ ٍداَبِعْلا ىَلَع 0
 هللا َكَرْنَأ امي + مْلِْلا ص نمل طْرَشب

 هب 00 ىَلَع ِةَردُمْلاَو - 5

 امي ْرُمْأَق َعاَطُت ْنَأ تْدَرأ اًذِإ :ُلاَقُي امك « ُةَعِيِرَّشلا ِتأت ْمَلَو

 لَمَعْلاَو ُهْمْلِع َنكْمأ اَم الإ لي ال ينس يِبحُمْلاَو هيل ُّنَجُمْلا َكَِدَكَ 3
 ِهِعِئاَرَش َعيِمَج َنَقَلُي ْنَأ ِهِلوُخُد َني َنبِح ُنِكْمُي ال ماَلْسإْلا يف َلخاَدلا نأ اَمَك وب

 . اَهَّلُك اهي َرَمُْيَو

 لوأ نف ركشي ال َدِشْرْتْسَُمْلاَو مدعتملاو موتا ّنِم ُبِئاَّتلا َكِلَذَكَو

 نإ ءَكِلَد ُنيِطُي ال هَنِإَف ٠ معلا ُعيِمَج هل َرُكْذُيَو ءِنيّدلا عيِحَجي َرَمؤُي ْنأ رْمألا

 نكي ْمَل اَبِحاَو نكي ْمَل اذ يلا هله يف هع احا نكي مَ هب مَ

 اَل اَمِب يَهَنلاَو ٍرْمأْلا ٍنَع وُمْعَي لب ؛ءاَدِتْبا ُهَعيِمَج ُهَبِجوُي ْنَأ ٍريِمَأْلاَو مِلاَعْلِل
0-2 

 ىلإ ُهْنَع اَمَع اَّمَع ُلوُسََرلا اَمَع امك ءِناَكْنإْلا ٍتْقَو ىلإ ُهْلَمَعَو ُهْمْلِع نكي

 ؛ِتاَبجاَوْلاِب رمألا ِكْرَتَو ِتاَمَّرَحُمْلا ٍراَرْقِإ باَب نِم َكِلَذ ُنوُكَي اَلَو هناَيَب ِتْقَو
 هلل

 اَذَه َءاَمِتْنا اًَنِضَرَق دَقَو ٍلَمَعْلاَو مْلِعْلا ٍناَكِْإب طوُرْشَم م َميِرْحََتلاَو كوول نذل

-_ 

 وأ ُمِاَعْلا ُهَلاَق ام َّنَأ : اُلَمَعَو اَمْلِع ةّيِداَهَيْجالا رومألا و ِهِذَه يف ّلُحْدَي امو

 ُرَخآْلا ُريِمأْلاَو ٌدَحآلا ُمِلاَعْلا ري 3 اًذِإَف ."ييِلْفَت وأ ٍداَهِيْجاِب ُهَلَعَف وأ ءٌريِمَأْل

 ٌهْنَع ىَهْنَي اَلَو ةَحَلْضَم ُهاَرَي اَمب اّلِإ ُرْمأَي ا وأ وي رأي ال هك آل الا يَأَر لْثِم
- 

- 

 هِذَهَق ُهَعاَبا ِْيَلَع َبِحوُي ْنَأ اَلَو ءوِداَهِيْجا عاَبا ِنَع ُهَرْيَغ ىَهْنَي ْنأ ُهَل َسْيَل ذإ

 ديلقتلا اذهف ءدادجألاو ءابآلا وأ ءءوسلا ءاملع وأ لاهجلا ٍديلقت ال ءربتعُم ملاع ديلقت :يأ )١(

 ” .هل رابتعا ال



 ُهْنَُك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 0
 تفه 2

 َنْيَب َيِه لب ءاَهْنَع ىَهْنَي اَلَو اَهب ُرْمْأَي ال ةَوُقْعَمْلا ٍلاَمْعَأْلا َنِم ِهَّمَع يف ٌروُمأْلا

 -5١[ ه0 ]٠١/ .وُفَعْلاَو ٍةَح ٍةَحاَبإْلا

 هيَلَع ْرُكنُي ْمَل ِءاَمَلُعْلا ٍضْعَب ٍلْوَقِب اًهيِف َلِمَع نم ٍداَهِتْجاِلا لِئاَسَم 79.*؟

 ٍةَلَأْسَمْلا يِف َناَك اَذِإَ داع دكا ل ِنْيَلْوَمْلا ٍدَحَأِب َلِمََع نَمَو ءُرَجْهْي ْمّلَو

 ضْعَب َدَّلَق الو ءهب َلِوَع ِنْيَلْوَقْل لسا ناكر هل 1 ولي ُناَسنإلا َناَك ْنِإَف :ِناَلْوَق

 [ا 1 .ِنْيَلْوَمْل حَجزأ ؛ ٍناَيَب يِف مُهْيَلَع ُدَمَتْعُي َّن يذلا ءاّمَلعْلا

 ٍةَبْعَكْلا يح لع يلركتفلا ٍداَهتْجاَك ماكخألا يف ِء ِءاَمَلُعْلا يل امكفن

 أ امال تاج يتنأ ىلإ لاي مقثي دج ٍدِحاَو َلُك ٍسْفْنأُةَعَبرَأ ىَلَص اً

 اَو ِةَبْعَكْلا ةَهِج ىَّلِإ نام يدلار فيج ةقئرألا ذل نإ : كانه ليلا

 5 :َلاَق ُهّنأ 0 يتلا نع حيِحّصلا يف اَمَك ورا هك وللا تييصتلا وعي

 م” 901  .؟9وئجأ هلق ًاَطْخَأَت َدَهَتْجا َنِإَو ءِناَرْجَأ ُهَلَق ُهَلَق َباَصَأَك ُمِكاَحْلا َدَهَتْج َدَهَتجا

 نيد ٍدِشاَّرلا ِء كاَنلَحْلا ماكخأ نم ءاهَقْتلا ىَلَع لكشأ ام ام ٍلَكْشَأ نم ناك 3
 م
2 0001 

 0 نا لجأ امل أ ِباَلَكَكْلا ِنْب 7 َرَمَع رمع نع َتَنُب * دق هَّنِإَ ٍدوُقْفَمْلا رم

 د

4 
 َِن

 س
: 
1 

2 0 
 0 00 مسهل ريب ص رع ريل نس ب 01 2-2

 نيبو هب ِهَتَأَر لا يي زتش يخ ةرطملا يق مف «فل قت عت ذأ قت نم

 . هَرْيَغَو كي ُماَمِإْلا هيف ع امم اَذَهَو ءاهرهم

 ّقَح يف َلُجّرلا َفْرَصَت اذِإ ِدوُقُعْلا ُفْقَو َوُهَ تأ ىلع يرن الك إل

 ؟هتَزاَجِإ ىَلَع اقوَقَوَم وأ اًدوُدرَم ةْفَّرَصَت عقي له : هِنْذإ ِرْيَعب رْيَعْلا

 : دّمْحَأ نع ٍناَتْياَوِر ايه ٍنْيَروُهْشَم ِنْيِلْوَ ىَلَع

 نيلدتسملا دحأ نأ ول امأف «قحلا يرحتو «باوصلا بلط نع اًعبان داهتجالا ناك اذإ اذه )١(

 ناك ولو نيدهتجملا دحأ عبتي ْنأ ةفنأو اًربك ةهج ىلإ ىلصو «دانعلا ّدصق ةبعكلا ةهج ىلع
 يف ملعلا بالطو ءاملعلا نم نودهتجملا كلذكف «ةلبقلا ةهج باصأ ولو مثأي هنإف .هنم ملعأ

 .ماكحألا

 )05741١(. يئاسنلاو )١757(« يذمرتلاو )71١5(: هجام نباو :(78ا/5) دواد وبأ هاور (؟)

 ١ .(0845) يئاسنلا حيحص يف ينابلألا هحمّحصو
 .ِدوُقْمَمْلا ةأَرْما :يأ (0



 سايقلا
 م 5

 كا ل 507تتالب»*+7و يي 25

 . ٌيِعْفاَشلا ُلْوَق اَقَلظُم ُدَرلاَو ءٌهنَع ٍليِصْفَت ىَلَع ٍةَلْمَجْلا يف ُدّرلا :امُهُدَحَأ

 ا : يِناَثلاَو

 اة ا اًذِإ َفّرَصَمُمْلا نأ ِبَهَذَم ٌرِهاَظَف ءَكِلَذ ٍرّيَغَو ٍةَراَجِإْلاَو عيبا

 عاري الب ٍةَراَجِإْلا ىَلَع تق ٍفَّرَصَتلا لإ هِتَحاَحَو ِناَدْئِيْسالا نم نكت مَدَعِل

 ٌعاَرْتلا ِهيِفَك ٍفّرَصَّتلا ىلإ ٌةَجاَح ِهِب نكي ْمَل و
 دَقَق ُهَّزاَجَأ اَذِإَو هوُدَرَو ُماَمإْلا ُهّلَعَف اَم ٍةَراَجِإ َنْيَب اًرّيَكُم ُمِداَقْلا ُنوُكَيِف

 جحاكتلا يف اَذَعَو «ُكِلاَمَو ةَفيِتَح يِبَأ لَ َّوَهَو ٌفوَقْوَم

3 

 أ ُناَدْْسالا ُهَتَكْمَأ َنِإَو

 .هِكْلِم نع َعضْبْلا جَرْخ تا

 يَِفاَشلاَو كلامك قيرتخألا دن مؤنس عززلا كلمني بلا جرح

 دّمْحَأَو ُكِلاَم ُهَلوُقَي اَمُك ىّمَسْمْلاِب ٌنوُمْضَم َوُهَو هُّهْنَع نيالا ٌصَنَأ يف دّمْحَأَو

 .ٍلْثمْلا ِرْهَمِب ٌنوُمْضَم َوُه : لوك ُيِيِفاَّشلاَو هْنَع ٍنْيتياَوَرلا ىّدحِإ يف

 هللا ٍلْوَق يف ٍةَنِحَتْمُمْلا ٍةَروُس يِفَق ءِلْوَقلا اَذَه ىَلَع اّلَد ُةَئُِّسلاَو ُباَتِكْلاَو

 تبعك تريزا اتق :ِهِلْوَقَو ٠[ .1 <أرتسأ آم أوُمْسلو متم ام اوثئسو» ات

 .[13 «ًارثقلأ آم لَكَ عم مهجور

 ْنَأ ٍةَعلَتْخُمْلا َجْوَر هلي بنا َرَمَأ َكِلَّذَكَو ءِلْثِمْلا ِرْهَم َنوُد ىّمَسُمْلا اَذَهَو

 ةَفلظُمْلا ٍتاَضَواَعُمْلا يف ٌرْمأَي اَمنِإ َوُهَو ءِلْمْلا ِرْهمِب ْرْمَي ْمَلَو ءاَماَطعأ اَم َدمأَي
 ْ . ٍلْدَعْلاِ

 سمي همس هش كس
 . اًذَه ىَلَع يبت ٌرَمُع ُهَّصِقَق

 ةَباَحّصلا نيب ِْيَلَع قمتم ٍةَجاَحْلا َدَنِع ٍدوُقْعْلا ٍفْقَوب ال
 ٍداَسَق الب ٌحاَلَص لب ؛اًلضأ ًراَرْضِإ َكِلَذ َسْيَلَو ءِروُهْمْجْلا ُلْوَق َوُه

 مك هَل َبِحوُي وأ هل َرجأَتسي وأ 2 عيدا هرْيَغِل ير تشب ذأ ىَي دق لجل
 وحنَو هئَيَلَوُم ٍجيِوْرَت يف َكِلَذَكَو ُهرْضَي اَم ُهْبِصُي ْملَق لَو َيِضَر ْنَِف هَرواَشُي

 . َكِلَذ
- 

0 

 هذ ذي

 هع

 22 .ُْنِ دب ال هب ُْوَقْلَك ٍةَجاَحْلا َعَم ام



 ل ا ا ا لح ل ُهْدََك مالسإلا خيش لئاسوو قواتف بيرقت 0

 اًذِ جلا ٍنْذِإ ىَلَع ٍماَمإلا ُكيِرْعَت اَهيِف ُفِقَي تدي اني نهووفنملا ةلأَسَْمَف

 ِرْهَمْلا درب ُلْوَقْلاَو ءَءاَج اَّذِإ ِكِلاَمْلا ِنْدِ َلَع ٍِطِقَتْلُمْلا ُفّرَصَت ُكِقَي امك «َءاَج

 َوُه لَه :هب ٌّعِجْرَي يذلا رْهَمْلا يف اوُعَراَنَت ْنِكَلَو « اركي نين أر جورُخِل ِهْب هيلإ
 ؟ىِناَثلا اًماَطْعَأ اَم وأ ءّوُه 6 ام

 .هيف ُهَل َّنَح الك يناثلا اًهَكَدْصَأ

 :ٍناَتيا َور هيف ؟اَهْيَلَع هب ُعِجْرَي لهَك َرْهَمْلا َيِناَِل ُلَّوَأْلا َنِمَض اَذِإَو

 ُهنَدَحَأ يتلا اَهّنأِل ؛ْعِجْرَي :اَمُهاَدْحِ

 ءاَهجْرَف نِم َّلَحَتْسا اَمِب َرْهَمْلا ُقِحَتْسَت ةَآْرَمْلا نأ ؛ْعِجْرَي ا َياَتلَو

 .ٍناَرْهَم يِناَثلا ىَلَع َناَكَف دع شبا جور َرْهَمْلا ُقِحَتْسَي ُكَوَأْلاَو

 ٍةَّمِئَأ نِم ِةَمِئاَط َدْنِع َوُه :هِدوُقْفَمْلا ة ٍةلَأْسم» ىِف ةقغ نع ةوناكلا:اَذَعَو
 ىَلَع اَماَرْجَأَو ٍلاَوْقأْلا حَصَأ اَذَه ترغيا « سايل ِنَع ٍِلاَوْأْلا ٍدَعْبَأ نم اقفل

 اخ كيف ةارج لق لَو «ٍِساَّيِقْلا

 . ٍباَطَحْلا نب ب رمع َّن َنيِنِمْؤُمْلا ٌريِمُأ هب ىَضَق َضَق ام :ٌباَوّصلاَف

 ذكألا ةقفأ ةباغشلا 8-2 هللا ءاَش اَم ٍباَبْلا اَذَه نِم تْلَمَأَت دَقَو

 9 هللا َءاَش اَمَو .ِقاَلَطلاَو قْمِْلاَو ٍرْذَنلاِب ٍناَمْيَأْلا ٍلِئاَسَمِ اّذَه ٌرِتْعاَو ءاَهَمَلْعَأَو

 .ٍةَباَحَّصلا ِنَع َةَلوُقْنمْلا َلاَوْقَألا اّلِإ اَهيِف ٍلاَوْقأْلا َدَوْجَأ ذجأ ْمَل ٍلِئاَسَمْلا

 و اَّلإ هيف اوُقِلَتْحَي ْمَلَو ُةَباَحَّصلا ُهَلاَق اَلْوَق تْمِلَع اَم ِِذَه يِتَعاَس ىَلِإَو

 97 موُلُعْلا ْلَجَأ نِم ِهِدِساَكَو ٍِساّيِقْلا حيِحَصب ّمْلِعْلا ّنِكَل هِمُهَعَم كك ةباتفلا

 ٌةَعيِرَش ِهّْيَلَع ْتْلَمَكْشا اَمَو ءوِدِصاَقَمَو عْرْملا ٍراَرْسأب ري َناَك نَم َكِلَّذ ُفِرْعَي
 يف ٍداَبْعْلا َحِلاَصَم نم ُهُنَدْمْضَت اَمَو ٌداَدْعَّتلا ٌقوُقَت يِتْلا ٍنِساَحَمْلا َنِم ماَلْسِإْل

 .باوصلا وه قل



 ع 4 يتب ب بيب ب سايقلا

 .ُماَّتلا ِلْذَعْلاَو ءٍةَعِباَسلا ٍةَمْحَّرلاَو ِةَعِلاَبْلا ٍةَمْكِحْلا َّنِم اَهيِف اَمَو ءِداَعَمْلاَو يْئاَعَمْلا

 [هرلا* هكا ر/٠68]

 اناَْنِإَو اّيْفَن ٌعاَرْتلا اًهيِف ابنَ يتلا لئاَسَمْلا نم هل هللا َءاَش اَم نايلبا كف

 ؟ناوفألا ذي ةقاوللا هل تضختي اه: فاَوْعَآْلا ٍلِئاَسَمِل ةَهِباَشُم ٌريِصَت ىََنَح

 ٍةَميَأْلا َنْيَبَو ٌىِعِفاَّسلاَو ةَفيِتَح ا َنْيَب ٍفاَلْخْلا يِف ِةَروُكْذَمْلا ٍقِئاَرَّطلا ٍلْئاَسَمَك

 ىلإ ةيف ثاوضلا رشي :اهنو اًربفك تنعَرَ :لياجملا روع رت ةغينكلا
 ولا

 ل يتلا ٍةيِمْلِعْلا ِةّيِرَبَكْلا ٍلْئاَسَمْلا يف ُدَمَتْعُمْلا لضألا م كلر

 اَمَو نطلا ٌعاَبتا اَهِف ُمَقَي ,مالكلا َلوُصَأ وأ «ِنيِدلا نوب لأ «لوتمألا لاسم

 [145؟ - ١4١/813 :يفلا ىَوْهَت

 ةيِبْنَت ُمَهْعَي ِر اَلَو 0 للا تاطح نم يراعملا وخلي مل نت 85

 آمل لمَن القط :ُهَلْوَك َّنِإ :َنوُلوُقَي َنيِذّلاَك ؛رِهاظلا لْهَأ نم ُهاَوْسَنَو باَطِْخْلا
 دْواَد نَع ا ىدخِإ َوُهَو ءِبْرَّصلا نَع َيْهَنلا ُديِقُي ال 00 :ءارسإلا] أ

 ققكلا ٍَياَع يف اَذَهَو ءمْرَح ُنْبا ُهَراَتخاَو

 َفِرُع ْنِكَل ُباَطِْخْلا ِهْيَلَع َّلُدَي ْمَل نِإَو ىّلْوألا ُنماّيِق َكِلََكَو 1:

 1258 4 مُهُنِبْسَي مل يلا ِة ةيِرِهاَظلا عدي ني ُهراَكْنإَك ءاَذَهي ٍقوطْنَمْلا َنِ حلا

 ا .اَذَهَو اَذَه لْثوِب َنوُجَتْحَي ُفَلَّسلا َلاَز اَمَق 00 ص

 ٌدَحَأ ِهْيَلِإ ُهْقِبْسَي ْمَلَو :ليدلطملا نع تلاوة رت لك ان
 يف ملكت نأ كاي : لَبْتَح ُنْب ُدَمْحَأ ُماَمِإْلا َلاَق اَمَك ؛أَطَح ُنوُكَي ُهَنِإَف :ْمُهْنِم
 [91/1] .ماَمِإ اَهيِف كَل سي ٍةَلَأَسَم

 وأ ِهْيَلَع ُهَبِحاَص ُبَقاَعُي اّمِم ّلْعِفْلا وأ ُلْوَقْلا اَذَه لَه :ُرْمَأْلا ةبتشا اَذِإ 75.0

0 

 كولسلاو هقفلا يف طسولا لوقلاب ذخأي هنأ ىأر هتاحيجرتو مالسإلا خيش مالك لمأت ْنَمو )١(



 ُهْنَأك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ا

 ؛ِتاَهّبشلاب َدوُدُحْلا اوُءَرْدا» :ِةلي ىّنلا ٍلْوَقِل ؛ِةَبوُقُعْلا ٌكْرَت ُبِجاَوْلاَف ؟ٌبَكاَعُي ال اَم 2 7 . 25 تل 2 72 59 5 00 ةريدع وكس

 . ")وُواَد وُبأ ُهاَوَر .«ِةَبوُقُعْلا يف َنِطَْحُت ْنَأ نم ٌرْيَخ وْفَعْلا يف ْئِطْخُت ْنِإ كّنإَ

 َنِإَف ٍ؛ِةَعاَمَجْلاَو َةَنُسلا ٍلْهَأ ٍقاَرِيْفاَو «ليوط ٌرَش ىلإ ُرْمأْلا لآ اَذإ اَمّيِس اَكَو
 ٍةلأْسَم يف ٍليِلق ِرَمَب إطَح نم ٍىِشاَنلا ٌرّشلا ُفاَعْضَأ ِةَقرُْلا ِهِذَه يِف َىِشاَنلا َداَسَملا هكآنعك و 2 4 ا قيال وم يع يك الا اقل يق داو لاو وأ نبا
 [ه٠ 13 .ٍةبِعَرَف

 (وِحيِحص» يف "”هِلْسُم ُهاَوَر اَمِب ٌعْدَيْلَف :رْمَأ ٍناَسْنإْلا ىَلَع ةبتشا اَذِإ 7؟.؟و]
 َمَهّللا» :ٌَلوُقَي ٍةاَلّصلا ىَلِإ َماَق اّذإ ِلكي هللا ُلوُسَر َناَك :ْتَلاَك اني َةَّشْئاََع نع

 ِبْيَمْلا َمِلاَع ءِضْرَألاَو ِتاَوَمَّسلا َرِطاَف «َليِفاَرْسِإَو ليئاكيمو ليئاربج ّبَر
 هيف ٌفِلُتْخا اَمِل ينِوُما َنوُِلَتْحَي هيف اوُناَك اَميِف كِداَبِع َنْيَب ُمُكحَت َتْنَآ ِةَداَهَشلاَو

 ل - »و مده

 [ةهم5- 0/1 . (ميقّتسم ٍطاَرِص ىَلِإ ُءاَشت نم يِدْهَت كّنِإ «كِنذإب َّقَحْلا نم

 ْمَل نإ :”اويَمْذَم ٍقْفَو ىَلَع ِهِلوُسَرَو هللا مالك َلِمْمَي نأ ٍدَحأِل َسْيَل ] 55:4٠
 م 20 3 م -- - 0 0 00 مسا 2 هةر

 ةَعباَت ِءاَمْلُعْلا ٌلاَوْقَأَك اَلِإَو ءِهِلوُسَرَو هللا ٍداَرُم ىَلَع َلْدَي اَم ِهِلَوُسَرَو هللا مالك نم نيتي
 [س6 1 . ْمهِلاَوْقأِل اَعباَت ِهِلوُسَرَو هللا ُلْوَق َسْيَل «لكي ِهِلوُسَرَو ىَلاَعَت هللا ٍلْوَقِل

 .ءاملعلا ةماع دنع رخآلا ىلع نيينظلا نيليلدلا دحأ حيجرت زوجي اقرت |

 كردتسملا] ٠١8/7[

 نب رابجلا دبع ىكحو «ليلد نع ةيلاخلا بهاذملا يف حيجرت ال /5.5؟ ]
 [8١٠/؟ كردتسملا] .كلذ زاوج هباحصأ نع دمحأ

 نيملسملا نع دودحلا اوءردا» :ظفلب يذمرتلا دنع وهو ءدواد يبأ دنع ظفللا اذهب هدجأ مل )١(

 نأ نم ريخ وفعلا يف ئطخي نأ مامإلا نإف «هليبس اولخف جرخم هل ناك نإف .«متعطتسا ام

 . «ةبوقعلا يف ئطخي
 «ةّيعرشلا ةدعاقلا هذهب نوذخأي مهريغو نيلوؤسملاو ماعلا ءاعدإلا يققحمو ةاضقلا تيلو
 .ايندلا يف داسفلاو ةقرفلاو دقحلا نمو «ةرخآلا يف مثإلا نم ٌةياقو اهنإف

 )90( )١لال(,

 امو ءهب ذخأ امهقفاو امف ءَةَّنّسلاو باتكلا ىلع هريغو هبهذم لاوقأ ضرعي نأ بجاولا لب (5)

 .هريغ كرتو ةّنّسلاو باتكلا هيلع لدي امب لمع امهفلاخ



 ماو | سايقلا
 علا

 ٌةَعَبْرَأ ٍتاَداَبِعْلا ٍتاَمِصِب ُنّلَعََي اّمِم ٌُعاَرتلا اَهِِف ُمَقَي يتلا ُلِئاَسَمْلا /9.4+

 تَقَمَناَو ءِنْيَرْمَأْلا نِم ٍدِح 0 ا

 .لاشنألا يف ةوغاتي دق نك «شيلب ْمَكَأَي مل اَمُهَدَحَأ َلَعَف نَم َّنأ

 ٍةَءاَرِقْلا ٍزاَوَج ٍِوىَلَع سمانا َقَمّتا يِتَّلا لكي َيِبنلا نت ِةَتباَّتلا ِتاَءاَرقْلا ةَلِزْنَمِب َو
5-8 

 َوَهَو

 اني نشفلا ارب ريم وصلا خللا ةءارقلاك ٠ اهني 0

 5000 لع دعك اَذإ ُهَّنَأ 1 قمنا ام ام :يتاقلا ُْسِقْلا

 هلك ْنِبَلا َناَك اَميِفَو لَضفألا يف َنوُعَراَتَتَي ْنكل هوْيَلَع َمْنِإ اَلَو ًةَحِيِحَص ُهُنَداَبِع

 ة:ةاميْسآلا) َةَفِضْو ةلمشَيلاب وجلاَو:رثولاو ىكتلا ىف:توتقلا ُةَلأَسَعَو :ُةهَلْعْنَب

 .ِباَبْلا اذه نم اهوحنو 7

 ّنِكَْل ءنْيَرْمأْلا َّنَس ُهّنَأ ِهيِف هل َِبَنلا نَع َتَبَن دق اَم :ُتِلاَذلا ْمِْقْلاَو
 َتيِدَحْلا ََوأَت وأ ُهْعَلْبَي ْمَل ِهِنْوكِل ُهَهِرَك وأ ِنْيَعْوَنلا َدَحَأ َمّرَح مْلعْلا ٍلْهَأ ٌضْعَب

 :انيعف 7

 نوُنسَم َوُه يمل لكي للا ُلوُسَر ُهَّنَس اَم َّلُك َّنأ :اَذَه لْثِم يِف ُباَوّصلاَو

 َعاَوْن أ َكِلَذ نِمَق ءَكِلَذ نِم َلَضْمَأ ُهُضْعَب َناَك نِإَو ُهْنِم ٍءْيَش نَع ىَهْنُي ال

 .ِتاَدُهَمَّتلا

 تأ اك 0 َبَجْوَأَف :هيِف ُءاَمَلُعْلا َّراَتَت اًمِم َوُهَك : ُعِباّرلا مْسِقلا اَمَأَو

 اَمُهْعْوَسُت ْمَل نْيَلْوَمْلا ٍدَحَأ ىَلَع اَّلِإ ُلُدَت ال ُةَتُسلاَو "لا

 .ٍةعبرألا ماَسْقَأْلا َلَكْشَأ َرُه اَذَهَف ءاَعيِمَج

 [76/5-144؟] .رْهَجْلا َلاَح اَمإْلا َفْلَح ٍةَحَتاَمْلا ٍةَءاَرِق يف ْمِهِعْراَنَت ُلْثِم اَذَهَو 2
3 

30 



 هني مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت انا اح
 0122 للا ل

 رْمَأْلا يَ يي ٌةَلِطاَي ٌةَّلِع :يالْخْلاب ب ماكخألا ليِلْعَت َّنأ مم 5
 : ِسْفَن يِف َماكألا اَهِب ٌعِراَّشلا ُنّلَعُي يِنَلا ٍتاَمّصلا نم 00 َفاَلْخْلا

 راد اانا وكت نلوم كلش لكل «ف يلا دْعَب ٌتِداَح فض نطو كيو
 [181- 1/1 .طايتحالا ِبْلطِل رْمأْلا ِسْفَت يف ِةَبِع ِةَيِعْرَّشلا

 اًدِإَف هلي هللا ٍلوُسَر ُةَنُس ْنّيَبَعَت ْمَل اذإ ٌعَرْشُي اَمْنِإ طاّيَتخالا َّنإ
 1 لو اهعابتاف ةنْسلا تت

 ٌّبَحَتْسُم وأ ٌّبِجاَو اَذَه َّنأِب ِنيّدلا يِف َنوُمّلَكَتي ال َنيِمِلْسُمْلا ُهَمِ ا /آظآ كك
 :هئلع الو مَ نسا وأ ٍباَتِكْلا ني ٌيِعْرَش ٍليِلَد الإ ٌحاَبُم وأ ُماَرَح وأ

 ديس هم ةنكأ نان 0 كانو ءاع وع وك وكلش هيلع ا 3
2 

 مكتحا 6 م

56 0 

 هك -

 مال 1 .ِةَلاَلَض ىَلَع ْعمَتجَت ال

 ثبتي الق حاب وأ ُهْنَع ّيِهْنَم وأ ٌبَحَتْسُم َلْعِفْلا اَذَه َّنأِب ُلْوَقْلا اّمأَو م

 ُميِرْحْنلاَو هَ ُةَهاَرَكْلاَو ُباَبْحِتْساِلاَو ُةَحاَبإْلاَو َتدْنلاَو وج َدْلاَق « ٌيِعْرَش ٍليِلَدِ لِ

 لإ اهلك اَهُعِجْرَم ُةيِ ةيِعْرَّشلا ُةّلِأْلاَو هّيِعْرَّملا ِةّلدأْلاب اّلِإ اَهْنِ اَهْنِم ءْيَش تبني ال

 ءاَهملَع يذلا َوُه ُةَنسلاَو ُّهَمّلَب يِذَّلا َوُه ُنآْرُمْلاَف هْيَلَع ُهُماَلَسَو هللا ُتاَوَلَص

 َعْرَمْلا نأ اَنْمِلَع اذ َةَبَح ُنوُكَي اَمَّنِإ ُنماَيِقْلاَو ءٌموُصْعَم ُهْنَأ َفِرُع ِهِلْوَِب ٌعاَمْجِإْلاَو

 . عْرَمْلا يِف لضألا َدَلِع َّنأَو ءلضألا لم

 نيم كانك يف ةكفز الك. قفا ال دونا اهنلعدت
 الإ وّلِعْلا ٍدوُجُو َعَم ىّرخأ ُهُعتْمَيَو كرات َّلِعِل مُكُحْلاب ُمُكْحَي اَلَو ءِنْيَصِاََتُم
 0 جو اَمِي ٍنيَئَروُصلا ىَّدْحِإ ٍصاَصِتْخاِل

 لَك "اويلإ اَضُي ال وع اَهَّس ام ُتْسَو 4 وه هَعَرَس ا َوُه ُهعْرََ
 ِهْيَلِإ ُفاَضُي 50 لي ُهَنُس ْثَدَرَو اًذِإ - ٍِساّنلا 00 َناَك َنِإَو - ُهُلْعِفَو ِهِرْيَغ

 [لول .ةفاضإلا ىلع ُلَدَي ليلدب الإ

 .هعرش ىلإ :يأ )١(



 تحأ الا# ب[ سحب - ب ي+ي+*+*للل مح نياق

 َّنَس الغم ُهَلعَك اكَو ءوب اَنَرَمأ اََو انَل كو َرُه ُهعَرَْي ْمَل يِذَّلا لِْفْلا مغ
 رق إف ءب بادابعْلا نم سيل :ِهيِف هب ىس ةفلاخم هاف ةاكناف «هنفلاو تاكاسلا »4 نجل قد نساك نأ اك

 اَحاَبَم هَلَعْفن نأ اَنل ْروَجَي :ِدَبَعَتلا ِهْجَو رْيَغ ىَلَع ِتاَحاَبُمْلا نِم ُهَلَعَف اَمَو م ا و - هه هم 6-3 كك 2 و م هع
 رعي ما - وكوت 10 :ىقاودوا اع قو رع ١ قارلاو ع ف 8: مسا هوان ع 1 سو ى1س2 م
 رثكأو ءنالؤق هيف ؟ةيرقو َةَداَبِع هلعجن ْنَأ اَنَل عرشي له ْنكَلَو «ءاحاَبم هلعف امك

 سرسع ع[سج 5 بج لاو ععوم رس كسوؤم عمرسر هم هج يا 75 عض ممسوهأسا ك8
 اًحاّبم هلعف نإف :هيِف هعبتن لب ؛ةبرقو ةَداَبِع < ال انا ىلع ٍءاَملَعْلاَو ينلسلا

 هسه عا سه ئ([سج .يس مل ع
 .ةبرق هاَنْلَعَف ةبرق ُهَلَعف نإَو ءاحاَبَم ُهاَنلَعَف

 230 ةرر 000007 2 0 00 0 ل ا ا لا
 نأ ىأَرَو وهب ِهبَسَتلاَو هب ىّسأَتلا ماَمت نم كِلذ نأ ىأَر : ةَداَبِع هلعج نمو

 [0 .صاصِتخلا َعْوَن ِهِب اًضَتْخُم ِهِنْوَكِل َةَكَرَب َكِلَذ يِف

 َنوُدهَتْجُم َكِيَلوُأَك : مُهُليِوأَت ٌعوُسَي َنيِذَّلا ِضْخَمْلا ٍليوُأَل ٌلْهَأ اّمأَو 7 00 2 7 ا هم؟ 2 ه7 ىدر

 ٍنْسُح نم هيف اوُنَسْحَأ اَم ىَلَع َنوُباَتُم مْهَو ءْمُهَل ٌروُقْغَم مُهْؤَطَح ءَنوُبِطْحُم
 .ِهِعاَبْتاَو ّقَحْلا ٍبَلَط يف ْمِهِداَهِتْجاَو ْمِمِدْصَ

 ٍةَنَجْلاِب للي ْنبّلا ُهَل َدِهَش نَمَو َنيِلَوَأْلا َنيِقِباَّسلا يِف ُماَلَكْلا َناَك اَذَهِلَو

 .ْمُكَحْلا اذه ُهَل :ْمِهوْحَنَو ٍرْيلاَو َةَحْلَطَو ٌيِلَعَو ِناَمْنْعك
 0 سك د2 ب شلع ؟# )هإ ل.  عموس م م حج نسا. هع ه2 10”

 مهدحأ لَمَع نوكي نأ امإ :مهنيب رجش اَميِف مهوخنَو ءالّؤَه يِف لوقتف
 مست 2 7 5 2 200- 3 س كور 2 0 هَ هم
 . هيف أَطْخلا نَع ِهبِحاَصِل يفَع دق اًداَهِتْجا وأ ءاروقغم اًينَذ وأ ار وكشم اشد

 ِءاَلْؤَع يف ماَلَكْلا نم ٌدَحَأ ْنَكَمُي ال ُهّنَأ :ملِعْلا لْهَأ ٍلوُصَأ نِم َناك اَذَهِل

 َّنأَو َنوُيِضْرَم ُلوُدُع مُهْنأ ْمَلْعُي لب ؛ٌمِهِيئاَيِدَو ْمهِيَلاَدَع يِف ُحَدْفَي ماَلَكِ
 [41/7/ - 275/771 .٠ ىَرتْفَم ٌبْذَك مِئاَطَعْل نِم مُهْنَع ُلوُقْنَمْلاَو اَمّيِس اَل رو ٍءاَلْؤَم

 يِفَو ْمِهيِف مُلُكَتْمْلاَو ٍساَّنلا ىّلَع يِرَتْفُمْلا ٍباَّذَكْلِل ماَمإلا ُةَبوُقْع

 ين ٌةَبوُقُعْلا لب ؛ْمُهاَوْعَد ىلإ ُجاَمْسَي ال :مالْسإلا َنيِد ُفِلاَحُي اَمِل ْمهِاَقْحِيْسا
 ُتدحُيم ءمْلِع الب ٍنيّدلا يف ُمُلَكَتَي نَمِل ِهيبوُقْمَح ؛ِدَحَأ ىَوْعَد ٍنوُدب ٌةَرئاَج َكِلَذ



 ُهْنَأك مالسإلا خيش لئاسرو 8قواتف بيرقت ب 1 ١

 0 - هَ ا 050 0 ل د - هود ظف خ ممل 2و
 ملكتلاَو سانلا ىلع بِذكلا نإف .ءىّوعَد نودب ةَّرِئاَج ِءالؤه لكك ةبوقعف

 0 دم 4 "نك نما ه2 2 2 5

 غاَرْفَيْساَو ْمِداَهِيا َدْعَب صوُصنلا ٌفِلاَحُي يأَرب اوُلاَك َنيِذَلا ُاَهَقُْلا 1 5 000 ساو 8 سوم و عيور محو ًْءِ 7 0 6
 ءْمُهَبِتي ُهللاَو ءاوُدَهَتْجاَو ءمْلِعْلا ٍبْلَط نِم ِهّيَلَع اوُرَدَق اَم اولَعَف دق :نو ْمِهِعْسَو 4.-ار ساعه و 0 01 هر رع 22 امد 3 0

 ىَلَع هللا مُهَرَجآَف ءْمِهِداَهِيْجا ىَلَع مُهُّبِثُي ُهللاَو ءَكِلَذ يف ُهَئاَحْبُس هلل َنوُعيِطُم مُهَو
 اس اه ميج سا مر مي 5 2 سمس ل را دا تا ا 200
 ِهْيلَع ْتيِفَح نَمِم لضفأ صوُصنلا هب تَءاج ام اومِلَع َنيِذلا ناَك نإَو ءَكِلُذ

 و مه سج هات سئ ع م5 7 5000 5 يو كاع و
 دووادو 6# :ىلاعت لاق اَمُك ءرجأ مهل ٌَكِيْلَوُأَو «ٍناَرِجأ مهل ِءالُؤَهَو «صوصنلا

 ©9 تيوس ميركل انكسو روقْلا ْمَنَع دي تَّدَض ذإ ِثْرََل يف ٍناكحَحب ذإ َنْسيلْسو 7-7 7 مر ]أ ويك ل را ءديمسمو ء 26 050 مس - 0010
 هل رب هو تع عا و 101
 عارم ا , [7/4 الل :ءايبنألا] #أملِعَو ك2 انيناع ةلكجو - نكس اهتهفت * 9

 ٍلْهَس قير ٍةَلِزْنَمِب رحآلا ِلْوَمْلا َعَم كي نسل ُنِفاَوُمْلا ُلْوَملا قده" |
 اَهيِفَو ٌةَروُعُو اَهيِفَو ٌدْعُب اًهيِف ُلاَوْقَأْلا َكْلِيَو ءِدوُصْفَمْلا ىَلِإ لِصْوُي بِصْخُم
 :ةلمزشلا هكرطلا تاكو تلا نوغلاو تعقل يذل لشخي هحاحت ردن

 ١ 3*9 ١594[

 مُهَدْعَب نَمِل نكي ْمَل :ِنْيَلْوَق ىَلَع ٍةَلَأْسَم يِف ْتَمَلَتا ادإ ُهَمأْلا 7؟.ه؟]

 نع ٍلوُدْعْلاَو ْأَطَخْلا ىَلَع ٍفَلّسلا َعاَمْجِإ ُنَِمَصَتَيَو ءِنْيَلوَْلا ُضِقاَنُي ٍلْوَق ٌثاَدْحِ
 [11 6/8: . باَّوَّصلا

© © © 



 0 فاللتخالا

 056 فاالتخالا ْ 7 ه

] 277/111 

 تاجضأ نم عدلا ٌتيِدَحْلا تلا دوج ٍساّنلا ّنِم اًريثك دج مك.ههز

 00 0 0 ريفا 0 اذه ا ا

 ا .ُهَكَسَت يَِّنا ا

 يف ُهْبَر للي َيََنلا ِةَيْؤَُر يِف - مُهَدْعَب نساتلاوا دام ٌةَباَحَّصلا فلتخا

 َّنَأ َمَعَر نَم» :ان#و َةَمِئاَع َنيِنِمْؤُمْلا ْمُأ ٍلْوََك ؛ةَطيِلَع ٍتاَمِلَك اَهيِف اوُناَكَو ءاَيْنُدلا

 َعاَرْتلا اَذَه تعوم اذه َعَمَو كَةَيْرِفْلا هللا ىَلَع َمظعأ 1 ا م

 . اًعطاَقَت اَلَو اًرُجاَهَت

 َِرَسَعْلِل ِةَداَهَّشلا ٍةَلَأْسَم يِف َهَُّسلا ٍلْهَأ نِم اًماَوْقَأ دّمْحَأ ُماَمِإْلا ٌرَطاَ 0
2 
0 

 َنْوَرَي 7 ديخأ ناكر ةتاوفألا عاَفَترا ىلإ ُةَرَظاَتُمْلا تلآ ىّنَح ِّقَنَجْلاِ

 .ٍةَريِثَك ذه ٍريِظْن ٌلِئاَسَم ىلإ ءَوَداَهَّشلا نم َعَنَتْما نم اوُرَجْهَي مَلَو ٌةَداَهَّشلا

[507/5] 

 هه ه

 .ىراتفلا ةي ةيشاح يف هلاق .ه انتبثأ ام باوصلاو .(ةنحم) ةعرطتلا ىف قف

 تايآلاو ثيداحألا نم ريثكلا اهب تودصيو ه1 هذهب نوسرتتي : يأ ور : ٌةَنْجَم ىئعمو



 ُهْدََك مالسالا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 5

 :ٌحاَيُم وآ ٌمَّوَحُم َوُه لَه ٍلَمَع يِف َنوُمِلْسْمْلا ع َواَحَت اذإ)

 (َةَبْرَق ُهلعَج زوجي ال

 وأ رقت رق رع ارو درخاتالا نات رع رت يحط سا
 َناَك ِهِب اَيرَقَتُم ُهَّلَعَف اَذِإَو :َاَمْجِإْلا تّلاَح دق ٌةَيُْف ُهلَعَج نم ّنأ ةبشب سب

 ٍمَمْرَتلا عْيَبَو جْنَرظْشلاَو ِدْرّنلا ِبِعَّلب ترك ىل امك «عاَمْجِإْلاِ اًماَرَح َكِلَذ

 وْحَنَو 0 ِءاَنْغْلا عاتوتار ءِشوُسَحْلا يِف ِءاَسّنلا ِناَيْنِإَو ءِنْيَمَمْرَدلاِ

 :ةَبرف اَهنِإ ذخأ ّلُغَي ْمَل ٌةَح ٌةَحاَبْإْلاَو ْميِرْحَّنلا :ناّلْوَ ِهيِف سائل اَمِم َكِلَذ

 اًميَحُم ّلَعَف دك :ِتاَءاَبِعْلاِب ُبرَمَتَي اَمَك هب ُبْرَقَتَي ًةَناَبِع ُهُلَعْجَي يِذّنَأَ

 نَم ناك ُحاَبُم وأ م ُماَرَح ّوُه لَه هايلخلا هيف تلتخلا 601 ةدوْضْتَعْلاَو
 : ةيعافج] تناك دق نان كقخأ نق نيك ىلع ةباحُشلا تش شا اذإ اَمُك ءْمِهِعاَمْجإل اًفِلاَكُم ديف ُهَلعَج

4/711 7] 

 ه2

 (؟باقعلا قحتسي ىتمو ئطخملا باني ىتم)
 فاليحخالا ِدوُجُو َعَم  ءاوهألا لهآو ملِْلا لأ َنْيَب ِقرَملا ُبْبَس كده
 ِداَهِتْجاِل !اَو ٍدْضَقْلا ِنْسُح نِم وب َرمُأ ام َلَعَف دق اعلا نأ :- مهني لك وت

 . اًقياَطُم نكي ْمَل نِإَو ُهّليِلَد ُهَدْنِع َماَق اَم ٍداَقِيغاِ رولا ورنا َوُهَو

 قلل هدضق عع نيتبوق وأ يفق يف ٍنْيَضِاتتم يداي ماعلا دعا اذ
 أطَخلا َوْهَر ةعلخ مل ام َرِذَع :ةمكحلاو باَتكْلا نِم ِهِعاَبتاِ وأ امل هَعاَنَتاَو

 ىوْهَ اَمَو َّنَظلأ الإ َنْعْبَي نإ» مُهْنَِ ِءاَوْهَأْلا ٍباَحْضُأ ٍفاَلْخب ءاَنَع ع يف وق رملا

 ُلَبْفَي ال امْرَج ىَوَهْلاَو ٌّنّظلاب هَنوُلوُفَي اَمِب َنوُمِرجيَو «[7 :مجنلا] «َِسَشنَأْلا

 لَو اًنِطاَب ال ِهِداَقِتْعاِب اوُرَمْؤُي ْمَل اَم َنوُدِقَتْعَيَف (دِمْرَجِب مْلِْلا مع تايفولا
 رك مه

 ورَمْؤُي ْمَل اًداَهِتْجا َنوُدِهَتْجَيَو ءوِدضَقِب اوُرَمْؤُي ْمَل اَم َنوُدِصْقَيَو ءاّرِهاَظ



 0 فالتخالا
 ب الاالبإ ينل رسال ا رس َسسسلاااااا>ا>ا>اا> ب >!>>>»>»>»>»>»>»>د>+>7ج

 ةوُمْلْغَي مل اَم َةَرِفْعَم يِضئْمَي اَم دْضَقْلاَو ٍداَهَيجاِلا نم ِمُهْنَع ْرُدْضَي ْمَل

 . َنيَلاَضلاِب اهو َنيِلِهاَج وأ ءْمِهْيَلَع ٍبوُضْعَمْلاِب اًهيَِش َنيِمِلاَط اوُناَكَف

 دَقَو ءَّقَحْلا ىو َضَرَغ ُهَل َسْيَل :ٌضْخَمْلا َىِمْلِعْلا َداَهِتْجالا ٌدِهَتْجُمْلاَق

 . هْنَع لْناَحَيَو َّقَحْلا ُمَلْعَي نَم م َوُهَف : ضْخَمْلا ىَوَهْلا ٌّعبَتُم ها ةَقيِرَط َكّلَس

 ٌةَهْبش ِهيِف ىَوَه ُهَل َنوُكَي ْنَأ َوُهَو :- ِساّنلا ُبِلاَغ َوُهَو - رح ْمْسِق منَ

 :ةهشلاَو ةَوُهّسلا عمتْجَتَق

 ٌروُجأَمَو ُهَل ٌروُفْغَم ٌضْحَمْلا ُدِهَتْجُمْلاَ
 .ِباَذَعْلِل ٌبِحْوَتْسُم ٍضْحَمْلا ىَوَهْلا ٌبِحاَصَو

 يِف مُهَو «ةيِسُم َوُهَف :ىّوَهَو ٍةَهْبُش نم َبُكَرمْلا اتا ٌدِهَتجُمْلا اَمَأَو

 20 .ِةَيِحاَمْلا ٍتاَنَسَحْلا ٍبَسَحِبَو ءُبِلْغَي ام َبَسَح ِتاَجَرَد ىَلَع َكِلَذ

 زوجي ال هنأ :هيف هنع فالخ الل يذلا دمحأ مامإلا لصأ نم ه4

 ضراعم ريغ نم حيحصلا ثيدحلا كرت زوجي الو «ةباحصلا لاوقأ نع جورخلا

 .كلذ فلاخي نم ىلع راكتإلا ديدش و ناكو ءهسنج نم هل

 ه5 2

 (داهتجالا لئاسم يف راكنإلا طباوض)

 ِرَخآلا ِلْوَقْلا ٍبِحاَص ىَلَع َرْكْنُي ْنأ ِنْيَلْوَقْلا َدَحَأ َحْجَر نَمِل َسْيَل 77.50 ]

 .ةّيعرش ةجحب الإ

 ىَلِإ َراَص نَم ىلع ٌركنُي نأ ُهَ 1 وحي مل هل لِئاَقِل اَدلَقُم ٍلْوَق ىَلإ َراَص نَمَف

 ُداَيِقْناْلا َبَجَو ٌةيِعْرَش ٌةَبُح اَمِجِدَحَأ َعَم َناَك ْنِإ ْنِكل ءلئاَقِل اَدُلَقُم رَكآلا ِلْوَقْلا

 . تره اذ ِةيِعْرَّشلا جبل
 ٍلْوَّقِل ُبَّصَعَتَي اَلَو «ِليِلَ ٍرْيَغب ٍلْوَق ىَلَع اَلْوَق حُجرُي ْنَأ ٍدَحَأِل ُروُجَي اّلَو

 ص دو <
 مهم مل اَنْنَمُم َناَك نَم لب ؛َةسُح ٍرْبَمِب لِئاَق ىَلَع ٍلئاَقل اكو ءٍلْوَق ىّلَع



 ُهْنََك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ا
 0 يي 0 ا ا ا ب ببخكا 5

 . "لطي لَ نوف لو فير كو ذرب لن هولا
 1 ام َلْقَك هْنِم َكِلَد َعِْس ُهُلوَُي هي اَم ِناَيَبْلاَو مْلِعْلا نه ةدنغ ناك قعد

 7 ءِنْيَرْمَأْلا ُدَحَأ هيف ْنّيِبَتَي ْمَل اَم َتِقُدَو : لطاك هنأ نييك ان درو نع هلأ

 ىَوُق يف مُهَنْيَب َتَواَف اَمَك ءناَمْذَأْلا نقَوَف يف سائلا ّن َنِيَب َتَواَق دق ىَلاَعَت

 .ِناَدْبَأْلا

 ُهَفِرْعَي ال ام هاو هيفا ِراَوْغَأ نِم اهي ااهديختو 9ةلاتعلا عَدَعَو

 . ْمُهَذِحآَمَو ءاَمْلْعْلا َليِواَقَأ َفَرَع

 نم الإ ُهق
 هت احب

 رخآلا مِلاَعْل لوك نود هةححشو ادججاو مِلاَع َلْوَ و اَّلِإ فِرْعَي :َي ْمَل نَم كأن

 نول نو 1 يللا ءاململا ند ه7 + ةيدلَمُملا ماَوَعْلا نم ُهَنإَف : هيو

 [؟ /0]

 هه.

 (ةيداهتجا ةلأسمب سانلا ناحتما نم 0

 دافعلا ورز + ةلاخكلا هع ا ءاو ْنَأ مْلِعْلا لهأل يِفَبْني < لقتل

 اًمِم اَذَه لْثِم ّنِإَف ؛ْمِهِد اَنضَأَو مهَناَوْشإ نيب اهب َنوُلْضَُ اًراَعِش هو ا

 .ةَلوْسَرَو هلا ُمَرُكي
 ني م يف مُه َنيِذَلا َنيِمِلْسُمْلا َماَوَع اَهِبِف اوُحِتاَفُي ال َكِلْذَكَو

 هْبلإ ىَقْلَأ َكِلَد ِهِفيِرْعَتِل ٌلْهَأ َوُه نم ىأَر وأ اَهْنَع ُلُجّرلا َلْيْس اذ ْنِكَلَو 0"2َتْلا

 نوكي امنإ :صاخشألاو لاوقألا ىلع دودرلا ةماعو .ءصاخشألل وأ لاوقألل بصعتلا ةماعو )١(
 اوبوصي نأ مهل زوجي ال :خيشلا لاق امك ءالؤهو ءملعلا بالط فاصنأ نم وأ ماوعلا نم

 وأ ءاملعلا نم دهتجا نم ىلع اودريو اوبطخَي وأ «صخش ىلع اًصخش وأ ا

 نع مهمالقأو مهتنسلأ اوفكيو ءهب نوقثي نمل ديلقتلا ةبتع اومزلي لب «.نيحلصملا وأ ةاعدلا
 . مهداهتجا هيلإ هادأ أطخ اوؤطخأ ولو نيحلصملاو نيدهتجملا ضارعأ يف عوقولا

 .مهؤاسنو مهحئابذ لحت نيذلا باتكلا لهأ مه نَم :يهو (؟)

 - ةبحمب اًدحأ نحتمي نمك «ينالفلا خيشلاب وأ «ةينالفلا ةعامجلاب سانلا ناحتما زوجي الف (0)



 يبس فاللتخالا
 كت 0 و

 مهب ْنْوَرَي 000 3 ا ٍفالخب هب ماو ب م . ا ني ُهَدْنِع 1
 ه- 2

 لكك َىِبَنلا نع اَهِف َرَئاَوَت دق اَمِل ٌبِحاَو ٌضْرَق َكِلَدب ا 1 ؛ٍةَرِخآلا يف
 ع٠ لالا هلك هاشم

 هه م

 (ةعيرألا ةمئألا بهاذم فلاخُي لوقب يضاقلا مكح ول اميف مكحلا)

 يف َةَعَبْرأْلا ٍةّمِئَأْلا ٍلاَوْقُأ نَع ُحُرْحَي غِئاَس ٍلْوَقِب ىَتْفَأ وأ ىَضَم ول دز

 و ءَنيِِْسُمْلا ِءاَمَْلُع َنْيَي ٌعاَرَنلا هيف َتَبَت اّمِم اَمِهِرْيَغَو يقال ِناَمْيَأْلا ٍلِئاَسَم

 7 ب يللا دب يال َناَك لب ٍ؛َكِلَذ ىَنْعَم اَلَو َةَّنُس اَلَو اًباَّبِك ِفِاَخُي
7 

 م َّنِإَف : ِةَئُّسلاَو ٍباَتِكْلاِب ٍلاَكْدِتْساِلاَك  ِةّيِعْرّشلا ِةّلِيأْلاِب ِهْيَلَع

 .هب َيِتْمِلَو هب مُكَحَي

 ّنِم ُهْعْنَم اَلَو ءَمُكَح اذِإ ٍهِمْكُح ُضْفَن ٍةَعَبْرأْلا ٍةمَِأْلا ٍقاَمّثاِب ُروُجَي اَلَو

 .ديِلْقَت نم ٍدَحَأ ْنَم اَلَو وب املا َنِم او ءوي ٍمُكُحْلا

 ٍءَةَعَبْرَأْلا ٍَميَألا َعاَمْجإ تلا دّقَق :َكِلَذ نِم ُعْنَمْلا ٌعوُسَي ُهَّنِ :َلاَق َنَمَو

 يِف ُلوُقَي ىَلاَعَت هللا َّنإَ اك ا ل سم
 و8 ويم يف ٌمَعَرَل نإ فو يتلا لَو لوا اوثبليكو هلل .نييأ اهم ثم نيا (مأَي» :ِهِباَتِك 2 ا 3 4

 سل 6 موو
 2 5 الط ع روم رع كر و 2 0

 4 اليوأت ُنَسَحَأو ريح َكِلَذ رخآلا م أو للأب َنونِمْؤَ م نإ ٍلوُسرلاَو ولأ لإ ةودرف

 .[04 :ءاسنلا]

 ِةَمِلاَخُمْلا عّدبْلا نم :خيشلا لاق امك اذهف ءةاعدلا وأ نيحلصملا وأ ءاملعلا نم نالف ضغب وأ -

 .ةَعاَمملاَو كلا لهآ
 ُبِحاَوْلا :هلوق اهنم «ةريثك عضاوف يف ميقسلا كولسلاو جهنملا اذه نم خيشلا رذح دقو

 نِم اَذَه ّنِإَك ؛هب َنيِمِلْسُمْلا ٍناَحِتْماَو َةَيِواَعُم ِنْب َديِزَي رْكِذ نع ُضاَرْعِإْلاَو ءَكِلَذ يف ٌراَصِيْمال

 (115/) .ةَعاَمَجْلاَو َهَّنُّسلا ٍلهَأِل ِةَفِلاَحُمْلا عَدبلا
 َساَّنلا َنِحَتْمَي ْنَأ ٍدَحَأِل ٌروُجي الق : اهب هللا ْمسُي مل ءامسأب يمستلا ةلأسم يف هلوق كلذ نمو
 (417/*) .ها. اَهْيَلَع ّيِداَعُي اَلَو ِءاَمْسَأْلا وِذَهِب َيِلاَوُي اَلَو ءاَهب



 نك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت قبس اذ

 ىلإ ُدّرلا َوُهَو ءِلوُسَرلاَو هللا ىَلِإ هيف اوُعَراَتَت اَميِف ُدّرلاب َنيِنمْؤُمْلا هللا َرَمَأَ
 0 باتل

 0 ريكا باتكلا ىلإ هيف اوغّراتت ام دري نأ نحال نيل ةنإ لاق َنمَف

 رق يونا عوكل ٍلَْقلا َنوُد اَنِلْوَق ٌعاَبتا َنيِمِلْسُمْلا ىَلَع

 لاَ َباَتِكْلا تّلاَح دَقَف :ِهِلْوَق ٍةََحِص ىَلَع - ِةَئّسلاَو ِباَتِكْلاِب ٍلاَلْدَيْسِإِلاَك

 .ُهَلاَكْمَأ ُبَقاَعُي اَمُك ُهتيوُقْعَو اَذَه لْئِم َباَتَيْسا ٌبِحَتَو «َنيِمِلْسُمْلا َعاَمْجِإَو
 ِنيَلوَقْلا ٍدَحَِب َكَّسَمَتَو و َنيِِلْسْمْلا ُءاَمَلُع هيف َعّراَنَت ام ُةَلَأْسَمْلا ِتَناَك اّذِإَ

 ٍبِحاَص َعَّم َسْيَلَو - ِةَئُسِلاَو ٍباَتِكْلاَك  ِةّيِعْرَّشلا ِةّلِدأْلاِب هِلْوَق ىَلَع 00
 قم يبل للا اذهل نكي ْمَل :ُهلْوَق هب ُلطْبُي ام ِةيِعْرَّشلا ةَلدَأْلا َنِم ِرَخآلا َكَوّقْلا

 عاَمْجِإب يِعوَملا للاب حمَْي يِذَلا كلذ عني نأ هلك كيم نلع لدن هك
 ٍباَتكْلِل قِفاَُمْلا ٍلْوَقْلا َنِب َنوُمِلْسُمْلا كنب نأ َرْوَج "”[ن] لب ؛َنيِمِلُْمْلا
 ُبِحوُت ِةَيِعْرَش ٍةجُح الب ُهْضِقاَنُي يلا ِلْوَمْلا َعاَبتا ِساّنلا لق تِجْؤأَو ةنّمَلاَو

 ل

 ّنِم َحَلَسْلا د ُهنِإَ ووقلا كارل 1 وجم حل لا لبنا مهل

 ٍلْهَجْلاِ ْرَدْعُيَف الِهاَج َنوُكَي ْنَأ ُهُتَياَعَو ءِلاَثْمَاَك ُهُتَبوُقُْعَو ُهُتباَتَيْسا ُبِجَت «ِنيّدلا

 َكِلَذ َدْعَب ّرَصأ ْنِإق هَدَنُسلاَو ٍباَتِكْلا ُلْئاَلَدَو مَلعْلا لك ُلاَوْقَأ ُهَل َنّييتَي ىَّنَح الو

 هن :ةمزشلا ليتخ لاغ ماو: علا هل نك اك دك نم ٍلوشكلا َةَفاَعُم ىَّلَع
 ١36[ لوك نضر ف لَو َباَت ْنِإَ ُباَتَتْسُي
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 (دحاو بيصملا لهو ديلقتلاو داهتجالا)

 بصن دقو ءدحاو هللا دنع قحلا :نيتياورلا باتك يف يضاقلا لاق 5.58 ]

 يفو هللا دنع حلا باصأ دقف هباصأ نإف «هبلط دهتجملا فلكو «اليلد هيلع

 .هللا دنع أطخأ دقف هأطخأ نإو مكحلا

 .ىنعملا ميقتسيل ؛ملعأ هللاو «تبثملا باوصلا لعلاو !ٌجتحُي ْمَل :عجارملا عيمجو لصألا يف )١(

 .هب الإ ميقتسي ال ىنعملاو «ءلصألا يف سيل نيتفوقعملا نيب ام (؟)



 يا را ت33 55133 ا تتحسس

 :نيتياور ىلع ؟اًضيأ مكحلا يف أطخأ لهو

 .هنع عوضوم أطخلا نأ الإ مكحلا يف ئطخم هنأ :امهادحإ

 .مكحلا يف بيصم وه :ةيناثلاو

 هيبأ نع ءدمحم نب ركب ةياور يف اذه ىلإ دمحأ أموأ دقو :يضاقلا لاق

 لوقي الو ءدهتجي نأ لجرلا ىلعو ءدحاو ىف هللا دنع قحلا :لاقف «هنع

 ْ . ئطخم هنإ :هفلاخمل

 لجر ذخأف «ءيش يف هلي دمحم باحصأ فلتخا اذإو :اًمالك هدعب لاقو

 لجرلا ىلعو ءدحاو قحلاف مهنم رخآ لجر نع رخآ لجر ذخأو مهضعب لوقب
 .أطخأ مأ قحلا باصأ يردي الو دهتجي نأ

 نم عنم هنأل ؛مكحلا يف بيصم هنأ ةلأسملا لوأ يف همالك رهاظف :لاق

 هنأل ؛هيلع كلذ قالطإ يضتقي همالك رخآو ءمكحلا يف هيلع أطخلا قالطإ

 .هيلع أطخلا قلطأف ءال مأ قحلا باصأ يردي الو دهتجي نأ هيلع :لاق

 نيرخآلاو «صنب لدتسا امهنم لك نيلوألا نأل قرف دمحأ :انخيش لاق

 أطخلا هيلع قلطي ال صنب كسمتسا نم :اذه ىلعف ءامهنم دحاو عم صن ال

 . خسانلاب همْلِع لبق ةخوسنملا ةلبقلا ىلإ يلصملاك ؛مكحلا يف

 وه سيل يذلا ةلزنمب ءمكحلا يف ئطخم وه :لاقي هعم صن ال نمو

 .صوصنملا وه قرفلاو «ةثالث لاوقألا تراصف ةعيرش هغلبت ملو «ةعيرش ىلع
 [؟8مله _ ١7؟:/؟ كردتسملا]

 ه0 ©

 (يردن ال ام ىلإو ةباصإلاب هيف عطقي ام ىلإ مسقنت لئاسملا)

 انلوق ةحصب عطقن لهف ءدحاو نيفلتخملا نم بيصملا نأ تبث اذإ /5.54]

 يبأ نع لقن دق ؟انلق ام ريغ يف قحلا نوكي نأ زوجي مأ ,فلاخملا أطخو



 و لي ب يييت”>(تتمل لالة اك نك مالسإلا خيش لئاسرو 8واتف بيرقت ميد

 :نيمسق ىلإ مسقنت لئاسملا نأ حيحصلاو

 .ةباصإلاب هيف عطقي ام ىلإ -أ

 روهظو ةلدألا بسحب ءأطخأ مأ قحلا باصأ يردن ال ام ىلإو - ب

 .رظانلل مكحلا

 .هريغو مكاحلا مكح ينبني اذه ىلعو همهف نم اذه يف فلاخي نظأ الو

 ينبني هيلعو «هريغو رمع لوقو «ةلالكلا يف ركب يبأ لوق كلذ نمو

 ةعفشلاك رخآ يف فلحلا نع هنبجو «ةنيعلا اهنم لئاسم يف دمحأ مامإلا فلح

 [771//؟ كردتسملا] .كلذ ريغو راجلل

 ه5 ©

 (هتبيغ يفو هلك يبنلا ةرضحب داهتجالا)
 ناك ءاوس دهتجي نأ لَك يبنلا نمز يف ناك نمل زوجي :ةلأسم 77.36

 هترضحب نمل هنم موق عنمو «ةيعفاشلا رثكأ لاق هبو ءهعم اًرضاح وأ هنع اًبئاغ

 [؟40/؟ كردتسملا] .هنم اًبيرق وأ
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 (نودهتجملاو داهتجالا)

 كلذكو ءدهتجمل الإ ديلقتلا هل زوجي ال ىماعلا نأ :ليقع نبا ركذ ةمدحل

 1777/7 كردتسملا] . هديلقت ىماعلل زوجي دهتجم نم رصع لك ىف دب ال هنأ مزتلا

 قيض كلذ يف ءاوس ءرخآ دهتجم ديلقت دهتجملل زوجي ال :ةلأسم 5.59
 نأ ةطب نبا اهركذ ءدايز نب لضفلا ةياور ىف هيلع صن .هتعسو نامزلا

 نأ نم اوملسي مل مهنإف ؛لاجرلا كنيد دلقت ال سابعلا ابأ اي :هل لاق دمحأ

 . اوطلغي

 .رثآألاب كيلعو مهنم اًدحأ كرمأ دلقت ال :ثراحلا يبأ ةياور يف لاقو



 سس ]| فاالتخاللا
 حإ اكل ض3

 نوكي امنإو ءرثألاب ذخألا ىلإ بدنو ديلقتلا نم عنم دقف :يضاقلا لاق

 .داهتجالاو رثألاب ةفرعم هل نميف اذه

 :ةيناثلاو «هزاوج :امهادحإ ناتياور ةفينح يبأ نعو :باطخلا وبأ لاق

 .يعفاشلا لاق هبو ءهنم عنملا

 سيل ةلأسملا روص نم هلعج نم دنع ةباحصلا ديلقت يف اذه :انخيش لاق

 مالك يفو ءانيأر فلاخ نإو «كلذ زاوجب اوحرص ءاملعلا نإف ءحيحصب

 اذه عوقو امأو ءمهيأر ةفلاخم يف نودلقي اوناك مهنأ ىلع لدي ام مهضعب

 .رصحي ال ريثكف ةمئألا عابتا نم لعفلاب

 ملعألا لوق كرت زوجي هنأ يف فالخ ال هنأ باطخلا وبأ اًضيأ ركذو

 هنإف «ةلأسملا هذه روص نم سيل يباحصلا لوق نأ اذه دعب ركذ مث «هداهتجال

 هيلع بجي الو «.ةجح هلعج نم دنع يباحصلا لوقل هداهتجا كرت هيلع بجي

 ش .هريغ ديلقت

 ديلقت امأف :لاق دمحأ مامإلا نع داهتجالا باتك يف يلاعملا وبأ ىكحو

 نم هديلقت يف ريختيو يباحصلا دلقي هداهتجا لبق ملاعلا :دمحأ لاق «ةباحصلا

 . مهنم ءاش

 .نيعباتلا ديلقت زوجي ملو

 ىلع بجيو ءةجح يباحصلا لوق :ميدقلا يف يعفاشلا لاقو :لاق

 .هب كسمتلا نيدهتجملا

 نود يفخلا ىلع :ةياور يفو «يفخلاو يلجلا سايقلا ىلع مدقي :لاق مث

 .يلجلا

 «ةباحصلا يف فالخ رهظي مل اذإ ةجح هنأ :ميدقلا يف هبهذم رهاظو

 .ىلوأ ءافلخلا لوقب كسمتلاف اوفلتخا اذإ :ميدقلا يف هنع لقنو

 قبطنا اذإ هدنع رايتخالاو «يباحصلا لوق يف ةجح ال :ديدجلا يف لاقو



 0 مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت م نم

 ظففت”

 نع الإ هفلاخي الف يلجلا سايقلا فلاخ اذإو ءةجح نكي مل سايقلا ىلع

 [؟5724-203/؟ كردتسملا] . فيقوت

 ه9

 (دهتجم نم راصعألا نم رصع ولخ زوجي ال)

 يماعلل زوجي دهتجم نم راصعألا نم رصع ولخ زوجي ال :ةلأسم /؟.ة4]

 يف قبي مل :مهلوق يف نيثدحملا ضعبل اًفالخ ءءاضقلا ىلوي نأ زوجيو «هديلقت
 [7717//؟ كردتسملا] .ليقع نبا لقن اذه .دهتجم انرصع

 تن دن

 (؟رظنلا ددجي لهف ةيناث ةرم ةثداحلا تعقو اذإ)

 يف مكح اذإ دهتجملا نأ ىلع سانلا عمجأ :باطخلا وبأ لاق م5.34]

 امو ءاّيناث دهتجي لب ؛داهتجالا كلذب عنقي ال هنأ اهلثم هتءاج مث مكحب ةثداح

 .ةوبنلاو ديحوتلا فرع نمك ؟كلذ ىلإ جاتحي ال يعطق ليلد هيلع
 7 لت هنفز لاق

 داهتجا اهيف هل مدقت دق ناك نإف ةلأسم نع يتفملا لئس اذإ :اًضيأ لاقو

 .الف الإو «كلذب يتفي نأ هل زاج مكحلاو داهتجالا قيرطل ركاذ وهو لوقو

 ديعيو «داهتجالا قيرط ركذي نأ همزل داهتجالا قيرط نود مكحلا ركذ نإف
 هريغ ىلإ هادأ نإو «هب ىتفأ مكحلا كلذ ىلإ هداهتجا هاَّذأ نإف .كلذ يف رظنلا

 .اًضيأ هب ىتفأ

 .ليقع نبا ركذ كلذكو

 :ةيناث ةرم ةثداحلا تعقو اذإ هنأ :حالصلا نبا ورمع وبأ ركذو

 ناك نإ عرشلا لصأ ىلإ ةبسنلاب اهدنتسمو ىلوألا ايتفلا ركذ ناك نإف -

 .ةعيرشلا هب يتأت ال جرح هيف ةثداح لك يف داهتجالا باجيإ نأب كش الو )١(



 5 فاالتخالا

 ىتفأ :بهذم يذ بهذم ىلإ اًبستنم ناك نإ هبهذم ىلإ ةبسنلاب وأ ءاّلِقَتسم
 . كلذب

 دقف :اهنع هعوجر بجوي ام رهظي ملو ءاهدنتسم نود اهركذت نإو -

 .كلذب يتفُي نأ هل :ليق

 .رظنلا ددجي ىتح يتفي ال هنأ :حصألاو

 ليلدلا باحصتسا نم دب هل نكي مل :هريغ نع ةياكح هايتف نكت مل نمو
 [7328 - ١7ا//؟ كردتسملا] ا

 ه2 ©

 ءءاملعلا نم دحأل لوق اهيف سيل ةلاسم تثدح اذإ)

 (عقت مل ةللاسم نع لتس اذإو

 داهتجالا زاج :ءاملعلا نم دحأل لوق اهيف سيل ةلأسم تثدح اذإ 1.70:
 .ةجاحلل كلذل لهأ وه نمل «ىوتفلاو مكحلا :اهيف

 ةلأسم يف ملكتت نأ كايإ :ينوميملل هلوقك ؛هنم عنملا ىلإ دمحأ أموأ دقو

 .مامإ اهيف كل سيل

 [؟18/؟ كردتسملا] .ىلوأ وهو «لوصألا نود عورفلا يف كلذ زوجي :لبقو

 ه2 ©

 (نوتفملاو ءاتفإلا)
 :هداهتجاب ىتفأ نإو :باطخلا وبأ لاق ال.

 ريغتب هفرعي نأ يتفملا مزلي مل :هاتفأ امب لمع دق يتفتسملا ناك نإف -

 .هلمع ام ضقن يتفتسملا مزلي ملو «هداهتجا

 [؟28/7 كردتسملا] .هنكمأ نإ كلذ همزل :اهب لمعي مل ناك نإو -

 ه2

 .هدنتسمو هليلد رضحتسي نأ همزلي الف ءاملعلا دحأل لقن نع ةرابع هاوتف تناك اذإو ()



 ُهْنَأَم مالسإلا خيش لئاسرو ٌقواتف بيرقت 5 نبى

 ى تفلا ةيفيك يف

 بهذمب يتفي نأ هل زجي مل :مكحلا نع دهتجملا لعس اذإ م.#]

 نأ هل زاج هريغ بهذم نع لثس نإف «هدنع امع لئس امنإ هنأل ؛'''هريغ

 هدذجي امب ىتفي نأ هل زوجي الو «هريغ لوق ةياكح هل زوجي ىماعلا نأ ؛ هيكحي

 .باطخلا ىبأ لوق اذهو «هيقف هب هيتفي امب الو ءءاهقفلا بتك ىف

 .هيف دلقم وه امب يتفي نأ "”دلقملل زوجي ال :ينايورلاو يميلحلا لاقو

 ظفح نمل زوجي هنأ :يذورملاو لافقلا نع ينيوجلا دمحم وبأ لاقو

 هضماوغب اًفراع نكي مل نإو هب يتفي نأ هصوصنو بهذم بحاص بهذم

 .:هقئاقحو

 هيف اًرحبتم نكي مل اذإ هريغ بهذمب يتفي نأ زوجي ال :دمحم وبأ لاقو

 نأ نيتفملا ىواتف عمج يذلا يماعلل زوجي ال امك «هقئاقحو هضماوغب اًملاع

 .هب يتفي نأ زاج هيف اًرحبتم ناك اذإو ءاهب يتفي

 ةروص يف هركذي ال هنأ :هائعم :زوجي ال :لاق نم لوقو :ورمع وبأ لاق

 . ””هنع هيكحي يذلا همامإ ىلإ هفيضي لب ؛هسفن دنع نم هلوقي ام

 ىنب ةئثداح مكح فرع اذإ يماعلا يف يواحلا يف يدرواملا ركذ 5./؟]

 :هجوأ ةثالث اهليلد ىلع

 .هيف هديلقت زوجيو «هب يتفي نأ زوجي هنأ :اهدحأ

 .ةّنّسلا وأ باتكلا نم اهُليلد ناك نإ كلذ زوجي :ىناثلاو

 .هفلاخ وأ يتفملا بهذم قفاو:ءاوس «هللا عرش يف امب هيتفي نأ بجاولا لب ءرظن هيف )١(

 .ملعلا بالط نم ريثكو ةماعلا لاحك (؟)

 :لوقي لب ءهيلإ ىوتفلا دنسيو يتفي نأ زوجي الف دلقملا وأ يماعلا لئس اذإف .قحلا وه اذهو (1)

 .زوجي ال وأ زوجي نالف لاق



 جم سس فالتخالا

 57٠/7[ كردتسملا] .؟'”اًقلطم كلذ زوجي ال هنأ :- حصألا وهو  ثلاثلاو

 .يوارلاك ةيروكذلاو ةيرحلا يتفملا يف طرتشي ال

 راص اًئيعم اًصخش هاواتف يف ذبان اذإ ىتفملا نأ يدرواملا نع ركذو

 .هتداهش درت امك «هاداع نم ىلع هاوتف درت :اًدناعم اًمصخ

 ءاّبتاك وأ ةراشإلا موهفم سرخأ وأ «ىمعأ يتفملا نوكي نأ سأب الو

 ىوتف لبقتو ءهسفن داهتجاب هل عقي اميف لمعي هنأ ريغ .ءقساف ايتف حصت الو

 [١97/؟ كردتسملا] ..ايتفلا يف هريغو يضاقلا نيب قرف الو ءرهظألا يف روتسملا

 ٍلِئاَس ٍلاَوُس ىَلَع َجَرَح ِةمِئَأْلا نم ِرْيَغَو دّمْحَأ ماَمإلا ِةَبوْجَأ نم ريثك !5.ال“ ]
 اياَضق ةلَِْمب ُنوُكيم «ُهَلاَح َمِلَع دق نّيعُمِل اًباَطِ َجَّرَح وأ ءُهَلاَح ُلوُؤْسَمْلا ّمِلَع دق
 [؟1 /؟4] . اَهريِظَن يف اَهُمْكُح ُتْيثي اَمّنِإ هلي ٍلوُسّرلا نَع ِةَرِداَّصلا ٍناّيُعأْل

2© 

 لاوقألا دحأ دلقملا حيجرت يف :انخيش :لصف
 :ىوتفلا لاح نيتفملا نم هيلئاق ددع ةرثكل

 هذه يف حيحصلا :ةريبه نب دمحم نب ىيحي رفظملا وبأ ريزولا لاق 7.5 ]

 (داهتجالا لهأ نم نوكي ىتح ضاق ةيلوت زوجي ال» :لاق نم لوق نأ ةلأسملا

 هذه نم رقتسا ام رارقتسا لبق هيلغ ةلاحلا تناك ام انه هب ىنغ امثإ هنإف

 دنتسم هنأل ؛هب لمعلا زوجي اهنم الك نأ ىلع ةمثألا تعمجأ يتلا بهاذملا

 .هعم ليبس ىلع وأ كي هللا لوسر رمأ ىلإ

 َنِإَف ُداَمِتْجالا ُهَل راج لِياَسَمْلا ضْعَب يِف ُداَهِتْجالا ُهَنَكْمَأ اذِإ ٌيّماَعْلا :مالسإلا خيش لاق )١(

 يف اًرِداَق ُلجّرلا ُنوُكَي دَكَو ِءِزْجَعْلاَو ِةَرْدُقْلاِب ةَربِْلاَ ءْماَسِقْناِلاَو يزجتلا ْليَْي ٌبِصْنَم َداهتْجاِلا
 - ٍضْعَب يف اًرِجاَع ضْعَب
 ْأْسَم اَمَأَك ءِبوُلْظَمْلا َةَفِرْعَم ُديِفُت موُلُع ٍلوُصُحب الإ نوُكَت ال ٍداَهِتْجاِلا ىَلَع َةَرْدَقْلا ّنِكَل #* هل 252 7 ماو 2“ دو م ل يق و 2 2 ا م6 12 يلع أر مه سك
 )504/7١(. ىواتفلا عومجم .ها.اَهيِف ُداَهِيْجاِلا ُدْعْبَيَك :ّنَف نِم ٌةَدِحاَو
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 ُهْدَك مالسإلا خيش لئاسرو واتفق بيرقت ري
 22222727222 ب7 ا

 ءاّقتناو ثيداحألا بلط يف ىعس دق نكي مل نإو تقولا اذه يف يضاقلاف

 هيلإ جاتحي ام ةفرعم هعم هزوعي ال ام دي ةعيرشلاب قطانلا ةغل نم فرعو اهقرط

 هي بادو فم "1 غرُق دق كلذ نإف ؛داهتجالا طورش نم كلذ ريغو «هيف

 .مهدعب نم هب اوحارأ ام ىلإ نيدهتجملا ةمئألا ءالؤه نم رمألا ىهتناو ءهاوس

 هيف حضتا ام ىلإ تهتناو مولعلا تنودتو :'"”مههليواقأ يف قحلا رصحناو

 وحلا

 :هنكمأ ام قافتالا نطاوم اًّيخوتم مهفالخ نم جرخ اذإ هنإف كلذ ىلعو

 يخوت فالخلا نطاوم يف دصق اذإ كلذكو «ىلوألاب اًلماع «مزحلاب اًدخآ ناك

 ذخأ دق هنإف :مهنم دحاولا نود روهمجلا هلاق امب لمعلاو «مهنم رثكألا هيلع ام

 .دحاولا لوقب لمعي نأ زاوج عم ىلوألاو طوحألاو مزحلاب

 مهنم دحاو بهذم أرق دق هنأ ثيح نم كلذ نوكي نأ هل هركأ يننأ الإ

 هخيش ناك وأ ,ءمهنم دحاو مامإ بهذم الإ اهيف فرعي مل ةدلب يف أشن وأ

 كلذ عابتا ىلع هسفن رصقي ةصاخ ءاهقفلا نم هيقف بهذم ىلع هملعمو

 .بهذملا

 .«.ةحيحص تايالو اذه انتقو يف ماكحلا تايالو نإف :اذه ىضتقمبو

 .ةيافك ضرف هذس ام مالسإلا رغث نم اودس دق مهنإو

 يشمي يتلا لفاغتلا قيرط ىلع انيشمو هركذن ملو لوقلا اذه انلمهأ ىتمو

 نم نوكي ىتح اًيضاق دحأ نوكي نأ حصي ال هنأ :ءاهقفلا نم يشمي نم اهيف

 :ماكحلا يف ةدوجوم تسيل ءايشأ داهتجالا طورش يف ركذي مث ءداهتجالا لهأ

 الأو مكحلا بابل دسو ماكحألل ليطعت هنأكو ءضقانتلاكو ةلاحإلاك اذه نإف

 ريغ ىلإ ءكلم دحأل تبثي الو «ةنئيب ماقت الو ءهب بتاكي الو «قح دحأل ذفني

 ماكحلا نأ َناَّيو ء.حيحص ريغ لصألا اذه ناكف «ةيعرشلا دعاوقلا نم كلذ

 .رصحلا ليبس ىلع ال «بلغألا معألا يف (0) .ةمحقم اهلعلو «لصألا يف اذكه )١(
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 دك 11 ت7 ب77 ري

 اذه نمضت دقف ءاعرش ةزئاج مهتايالوو «ةذفان ةحيحص مهتاموكح مويلا

 .دهتجملا ةيلوت رذعت اذإ زوجت دلقملا ةيلوت نأ مالكلا

 نإ ثيح ءاَسأب هب ىرأ ال هنإف :نينيعم ءاهقف ءامسأب سرادملا نييعت امأف

 ريثي رخآ بهذم يف هيقف مهب طلتخي نأ ريغ نم دحاو بهذمب ءاهقفلا لاغتشا

 هدلب نع هلأسف ءدمحأ بهذم هيلع أرقيل هيقف هدصق هنأ ىلعي يبأ يضاقلا

 تلدع اذاملف يعفاشلا بهذم نوؤرقي مهلك كدلب لهأ نإ :هل لاقف «هربخأف

 لاقف «تنأ كيف ةبغر بهذملا نع تلدع امنإ :هل لاقف ؟انبهذم ىلإ هنع تنأ

 ٌتنكو «كسرادي الو .كعم '''دبعي اًدحأ دجت مل يعفاشلا بهذم ىلع دلبلا

 لهأ ثيح يعفاشلا بهذم ىلع كنوك لب ؛اًعازن عقوتو ةموصخ ريثت نأ اًقيلخ

 [؟الا/ل 77/1” ١/؟ كردتسملا] . '”ءاهقفلا ىلع همدقأ ؛«ةعاطو اًعمس

 ه0

 (؟ىوتفلا همزلت ىتم)
 همزل الإو .هماقم موقي نم دلبلا يف ناك اذإ ىوتفلا دري نأ يتفملل ةضقفلأ

 . اهيلإ رظنلا

 [778/؟ كردتسملا] .باوجلا اذه ىلع نيعت : لهاج

 . (كعم ديعي) :ىرخأ ةخسن يفو )00

 وقفل كلا هيقفلا اذه. قم. نكح فرضت 09



 هدي مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 5

 (يتفملا عم بدألا)

 :هل لوقي الو هاتفأ اميف ةجحلاب يتفملا بلاطي نأ يماعلل يغبني ال 7.4

 يف هنع لأس كلذ يف ةجحلا عامسب هسفن نكست نأ بحأ نإف ؟فيك الو ؟مل

 .ةجحلا نع ةدرجم ىوتفلا هلوبق دعب هيف وأ ءرخآ سلجم

 هطايتحا لجأل ليلدلاب يتفملا بلاطي نأ نم عنمي ال هنأ :يناعمسلا ركذو

 هراقتفال ؛الف الإو هب اًعوطقم ناك نإ ليلدلا هل ركذي نأ همزلي هنأو «"'”هسفنل

 .هنع يماعلا رصقي داهتجا ىلإ ذئتيح

 ام الو ؟اذك يف ظفحت ام :هل لوقي الو .غههجو ىف هديب عموي الو «كلذ

 ؟اذك ىف كمامإ بهذم

 لوقي الو «يل عقو اذكه :الو ءانأ تلق اذكه :هباجأ اذإ هل لوقي الو

 وأ «مئاق وهو هلأسي الو ءاذكو اذكب كريغ يناتفأ وأ «نالف يناتفأ :هل

 أدبيو ءهبلق لغشي امم كلذ ريغ وأ مه وأ رجض لاح ىلع وأ «زفوتسم

 .ىلوألاف ىلوألابو «نيتفملا نم ملعألا نسألاب

 نسألا مدق ةعقر يف تاباوجلا عمج دارأ اذإ :يرميصلا مساقلا وبأ لاقو

 [؟١/10/9 كردتسملا] . أدب مهيأب يلابي الف اهدارفإ دارأ نإو ملعألا

 هه ه

 «نيدلاو ملعلا لهأ نم هنأ ملعي نم الإ يتفتسي نأ ملسملل سيل [؟.؛]

 [؟٠/١٠58 كردتسملا] .هب ءادتقالا حلصي نمب الإ يدتقي ال نأو

 )١( اًدرجم يتفملا يأر ال ءعرشلا مكح فرعي نأ هقح نم يماعلا نأل ؛حجرألا وهو .



 كنا فاالتخالا

 امم ناك نإ قسفيو «هزاوج ملعي ال لعف ىلع يماعلا مدُقي نأ زوجي الو

 . يضاقلا هركذ .هب قسفي

 نم ةيعرشلا ماكحألا يف يتفتسي نأ يماعلل زوجي ال :ليقع نبا لاق

 ةقثلا لهأ هربخأ اذإف هديلقتو هلاؤس ديري نم لاح نع ثحبي نأ بجي لب ؛ءاش

 .الف الإو هاتفتسا ذئنيح ةنايدو اًملع كلذل لهأ هنأ ةربخلاو

 هنظ ىلع بلغي نم الإ يتفتسي نأ يتفتسملل زوجي ال :باطخلا وبأ لاقو

 «ءاملعلا نايعأ نم دهشمب ىوتفلل هباصتنا نم هاري امب داهتجالا لهأ نم هنأ

 نيدلا تامس نم هنم ودبي امو «هلاؤس ىلع مهعامجإو هنع سانلا ذخأو

 هل زوجي الف نيدلا اميس هيلع ىريو ملعلاب اًلغتشم هاري ال نم امأف ءريخلاو
 .كلذ درجمب هؤاتفتسا

 غلبم غلاب لجرلا اذه نإ :تابثألا لوقب هدنع ررقت اذإ :يلاعملا وبأ لاقو

 . هيتفتسي ذئنيحف داهتجالا

 نم الإ يتفتسي ال :لاقو «نيلدع لوق ىلع لّوَعُي نأ هل :يضاقلا لاق مث

 [780/9 كردتسملا] .نونظم انه رمألاو «داهتجالا بصنم هغولبب رابخألا تضافتسا
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 (ملعتملاو ملاعلا بدأ)

 مل اذإ لهاجلل ليوو ؛لهاجلا ميلعت نع تكس اذإ ملاعلل ليو 7 5.49]

 [١741/؟ كردتسملا] . لبقي

 همهم

 (كلذ مكحو ديلقتلاو داهتجالا طباوض)
 اَذِإ ُهرْيَغ َدّلَقُي ْنَأ مِلاَعْلِل ُروُجَي ال ُهَ أ ىلع عامجالا دحاو زك نكن قدك

 هَل ُروُجَي ال اَنُهَق ءُلوُسّرلا هب َءاَج يِذَّلا ُقَحْلا ُهَل َنّيَبَتَو َلَدَتْساَو َدَهَتْجا دق َناَك

 . عاّرِي الب َكِلَذ فالخ َلاَق نّم ٌديِلْفَ



 71 ريح ُهْنَأك مالسإلا خيش لئاسرو .قواتف بيرقت م

 واو وع هك ها 1 5 28 رم خو ع ماو -

 ؟دلقي هنأ ٍلالَدِيْساْلا ىلَع ِهِتَردَق َْعَم زوجي له ْنِكلَو

 نع نوشو زوي ال اًمهريغَو ديخأو ةريفاكلا ثَمَذَيَن ناَلْؤَق هْفاَذَع

 [1 1 :ةراَوَح نهكلا نب نمكم

 اًدَحَأ َدّلَق نَم هيف ُلُحْدَي اًهِفاَلِخ ىَّلِإ [صوصنلا :يأ] اَهْنَع ُلِداَعْلا 7.4*

 وأ اًبِحاَص ناك ٌءاَوَس ءِلوُسَرلا ٍلْوَق فال ُهْنَأ ُمّلْعَي اًميِف نيرخآلاو َنيِلَّوَأْلا ّنِم

 . ْمِهرْيَغ وأ كيرالا َنيِروُهْشَمْلا ءاققمْلا ١ ةحأ أ اعبات

 :ُهوُلاَك اميِف ٍلوُسَرلِل َنوُقِفاَوُم مُهَدّلَك َنيِّلا َّنَأ نط نَم اَمَأَو

 هِلاَْمَأ مك ُهَل ٌدِهَمْجُم َوُهَم اًيِمْلِع اًقيِرط َكِلَذ يِف َكَلَس دق َناك ْنِإَف -

 5/1 يللا نو مل الب امّلَكَبُم َناَك نِإَو -

 َدقَتْعَي ْنَأ ٍدَحَأِل َسْيَل ءِنْيَلوَقْلا َنَسْحَأ عَن بي نأ ٍداقيالا يف ٌبِجاَوْلا كشلا]
2 3 

 1و منعا 3 تراغتلا رق نا درع ٌدِقَتْعَي َوُهَو

 َكاَذ ُنوُكَيَو ءٌلَضْفَأ َكِلَذ َّنَأ َدِقَتْعَي ْنَأ ِهْيَلَعَف ٍلوُضْفَمْلا ٌلْعِف ُهَل راج نِإَو

 17١[ 143 ذه عدلا تعا

 هب ُرُمْأَي اَم ْلُك يف ِهِيَْعب اُلُجَر َدْلَمُي ْنَأ ٍساّنلا َنِم ٍدَحَأ ىَلَع ّسْبَل ”؟.هه]

 هس
 مم

 :نيلاح نم دلقملا ولخي الف ّيعرش ٌصنل ٍفلاخُم لوق يف اًدحأ دّلق نم :يأ )١(

 دق هنأل ؛هيلع جرح الف يتفملا اذه لوق باوص ىأرو دهتجاو ءملع بلاط ناك ْنِإ :ىلوألا

 .هعسو يف ام لذب

 ثحبلا يف عسولا لذبي ملو «ىقتألاو ملعألا رحتي مل هنأل ٌّمثآ وهف ءاّيماع ناك ْنِإ :ةيناثلا

 نم ىلغأ سيل هنباو «بيبط لضفأ نع ثحبل ريطخ ضرمب نبا هل ضرم ول وهو «يرحتلاو
 , هليد

 ' .مهوحلو

 اًديلقت خياشملاو ةاعدلا ضارعأ يف اوضاخ نيذلا ةّئّسلا لهأ ماوع :كلذك مهيف لخديو

 نم ةاعدلاو نيحصانلاو نيحلصملا ىلع برحلا ةيار اولمح نيذلا «ملعلل بستني نم ضعبل

 .ةّنْسلا لهأ



 0 نم فاللتخالا

 ءاملع نوتفتسي نوعلشتلا ناو امو هك هللا لوُسَر لإ «ةيديَقْسَيَو هع قدمو

 نه هاو اذه هوان نودلف :نييلتملا

 اهي ُلْوَقْلا وأ ءدِنيِد يِف َحّلْصُأ اَهاَرَي ٍةَلَأْسَم يِف ُدْلَقُي ُدْلَقُمْلا َناَك اّذِإَ

 . َنيِمِلْسُمْلا ءاَمَلُع ٍريِهاَمَج ٍقاَمّثاِب اَذَه راج :َكِلَذ وحن وأ ءْحَجْرَأ

 21/81 .دّمْحُأ اََو ُيِعِفاَّشلا اَلَو ُكِلاَم اَلَو َةَفينَح وُبَأ ال َكِلَّد ْءّرَحُي ْمَل

 : ٌةَجحْلا اَمَّنِإَو ٠ عاَرتلا ٍلْئاَسَم يف ٍدَحَأ ِلْوَق ّجَتْخَي ْنأ ٍدَحَأِل َسْيَل 75.41

 .ضئلادأ

 .ٌعاَمْجإْلاَو - ب
 . ةيِعَرّسلا لولا ُهئاَمُدَقُم ا

 ال ِةّيِعْرَّشلا َةّلدأْلاب اَهَل ُجَتْحُي ِءاَمَلْعْلا َلاَوْقَأ َّنَِف ؛ِءاَمَلْعْلا ضْعَب ٍلاَوُق
ٍ - 

 .ةيمركلا ليلا ىلع 05
0 

 يلا ةليآْلا ُنِحُي ا َوُمَو هيف اَم دعا ُهَدوَعَت دق ٍبَهْذَم ىَلَع ىَبَرَت نَمَو

 ُتْيَحِب ِلوُبَقْلاِ ُّمألا ُهئَمَلَتَو ٍلوُسّرلا ِنَع َءاَج < اع َنْيَب قدقُي ال : ِءاَمَلْعْلا َعْراَتتَو
5 
 8ع

 هْيَلَع ةّجح | ةاقإ لغتي وأ رَسَعَتَيَو ِءاَمْلْعْلا ٌضْعَب ٍضْعَب ُهْلاَق ام اَم َّنْيَبَو ِهِب ُناَميِإْلا ُبِجَي 5

 ِءاَمَلُعْلا ماَلَكِب مْلِعْلا يِ َمّلُكَتَي ْنأ أ ْنِسْحُي ْمَل :اَذَهَو اَذَه َنْيَب ُقْرَمُي ال َناَك نَمَو

 ىَلَع ُدِهاَّشلاَو ِرْيَغ نَع ِثْدَحُمْلا لْثِم ْمِهرْيَغ ٍِلاَوْقأِل َنيِِقَنلا ِةَدَلَمُمْلا َنِم َوُه اَمنِإَو

 [00/17-708] اًْفُم ال اًيكاَح ْنوُكَي ُدّرَجُمْلا ُلِقاَنلاَو ءاَمِكاَح ْنوُكَي ال ِِرْيَغ

 ةيطخل ىقح ىتعتو اظنل هلوشرو قو للا مالك عومف يو زاتلا ادادكا |

 د اوُناَك َنيِذَّلا ِةَباَحَّصلا ُراَنآ :ُهاَنْعَم ىَلَع ِهِب ٌلِدَتْسَت اَم ُنَسْحَأَو ءُهَّقَح

 ٍلوُصْأْلا ىَلَع اَهِيْرَجَو ٍةَعيِرَّشلا ٍلوُصَأ َقْقاَوَت ُبِجوُي َكِلَذ طْبَض َّنِإَك ٍ؛وِدِصاَقَمِ
 ُلِخجَو ركشأ 0 مُهنهْتَيَو ٍنوُرْممْلِب مُهُرُسْأَيط :ىَلاَعَت هلْوَك يف ٍةَروُكْذَمْلا ِةَئباَنلا

 تاك ىتكأ َلَكَك َرَكعلاَو ْمُهَرْصِإ ّمُهْنَع َتِيبَحْلا ٌمِهْيَلَع ُمْرَححَو ِتبيَطلا ُمُهَل
- 

 [م/ 1 .[1 617 00 # م ِهيَع



 دا مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت كب ١
3-2 

 هللا َلاَق مح 0 ٍلْوَق ُلوُبَق ّوُه :ُموُمْذَمْلا َلِطاَبْلا ُديِْقَتلا

 ولو 546 بع الأ آم ْميّيَك لب اوناَك هلا َلَرَأ آع اوم هل َلِي اًدِإَو» :ىَلاَعَت

 0000 ا 0 مبا 4© | َوُدَتَمَي الع ايم تروئَقتي ال ْمُهْزآَباَ تناك

 ىَلَع ِةَبَلَعَتُمْلا ِةّلِدَأْلا عاَبْنا ٍةَلِزْنَمِب َوُه - ُروُجَي ُتْيَح  مِلاَعلا ُديِلَْت قدح ]

 مِاَعْلا ُةَب يافا هلط هيلع لكي دلقملا نأ 0 ٍدِحاَوْلا ِرّبَحَك ؛ّنَظلا

 يأَرلاَو يِواّرلا عاَبنا َنْيَب نكل ٠ ءِربْخُمْلا ُقْدِص ِهْنَظ ىَلَع ُبِلْعَي اَمَك وجمل

 ؛يأّلا ٍفالخب وب َرَبْخَأ اَم مَلِعب ََرَمْلا ا ؛ُبِجاَو يِاّرلا َعاَبنا َّنَِف ءُقْرَ

 [/ .مِلَع ٌْتْيَح نِم َمَلْعُي ْنَأ ُنِكْمُي ُهَّنِ

 : ضيِقَل ْيَكَرَط ىَلَع ٍديْقَّتلاَو ٍلاَلْديْساِلا يف ُساَّنلا اة ] م1 ضرب 22 00017 ”ه هم ” 71 5 3
 اًهِلوُصُأ :ِةَيِقّنلا ٍلِئاَسَمْلا يِف ىَّنَح لاَلْدِيْساِلا ُبِجوُي نَم مُهْنِم -أ 5

 [28 7/1 . اًهَطاَسَو

 12 دعأ ىلع نيل هلأ ذأ ملا ِةّمِ ٍةَمِئَأ ُرِئاَسَو ٌةَعَبْرأْلا ُةَمِيَأْلا هْيَلَع يِذَّن 2 ١
 لإ زى ولد ةوو دور مو

8 
 ُهُحيِبْيَو ُهُمُرَحُيَو ُهّبِجوُي اَم ُلُك يِف ِنِّيَعُم صْخَش لَك ُماَرِهْلا ُهَل عرش

 .ِي للا ُلوُسَر

 ُهْنِكْمُي نَمِم َعَوُرأْلا َمَلغَألا َدْنَقُي ْنأ قفتشملا َقَلَع و د نَم مُهنِم َّنِكَل

 ِي 20 :ِزيِيْمَت عون ُهَل ] َناَك اَذِإَو

  .قلظُمْلا ريخَفلا َنِم ىلزأ اَذَه َّنِإَف ٠ ؛ِهِزيْمَت

 .ٍداَمتْجاِلا لْمَأ نم َراَص اَذإ الإ ُدهَتْمَي ال :َليِقَو

 وي م 5

 ٍبَّسَحِب هّدْنِع ْحَجْرَأ ِنْيَلْوَفْل يأ ٌعِبتَي

3 
1 



 ا

 28ه و

 م م

 هم 0000
 سئ ,"دمحل

7< . 
2 

 وش

 ىلوألا لا

 : ٍةاَلَص ل

 ِيْسَّنلا ال

 . هداه

 ةيناثلا لاب

 أَو اَهْنَع ّي
 ع لثم ِك

 او مطللا

 ٍذَهَو ءاّيِع

 22 فاالتخالا

 افلا" ت1 رب 22 2222222222 >>>

 هِليِلَد ِناَحْجُرِل اّمإ :نْيَلوَمْلا ٌدَحَأ يِتْفَتْسُمْلا َدْنِع َحجَرَت اًذِإَف هب ُهَبْشَأ ُلّوَأْل
 ُهَلُوَق فلاح َنِإَو َكِلّذ ُهَلَق :َعَوْرَأَو َمَلغَأ هِلْئاَق ِنْوَكِل اّمِإَو ءوِزيِيْمَت 2
 [تةملرت] .تَهْذَملا

 الو» :ىَلاَعَت َلاَق ءِدْمَعْلا رْيَغ يِفَو ِدْمَعْلا يف لَمْمَتْسُي ًأطَحلا ظْنَل 7.9؟

 40 اري اظِه داك ٌرْمَنَم نإ لو متي ْنَغ قكنب ةَنَح دلو اون
 ٍرِماَع ْنْبا اَرَقَو ءاّمْلِعَو اًءْدِ 1 ىَلَع (اًنظخ) َنوُءَرْقَي َنوُرَئْكَأْلاَو 0١[ :ءارسإلا]
 َلشفَي نأ نول كر# او ْوَك يِف ْأطَخْلا ٍظْفَلَك ؛اُلَمَع ِنْرَو ىَلَع (أطحت)

 .[97 :ءاسنلا] ع الإ اًنِوكَم

03 

 7 بولا مد تول نو شح اك كيل ىِْمَتسَأَول
 0 و يلا ٌرْيَغ ٌبيِصُم ٍدهَتْجُم لُكَف : اَذَه َنّيَبَت اَذَِو

 هو  :©لَطَخ دهم ٍدهَتْجُم نِم ُنوُكَي اَلَو ءِرِماَع ِنْبا ٍةَءاَرِق ىَلَع ُمْنإْلا إَطَحْلاِب َديِرَأ
 .ٌبيِصُم ٍدِهَتْجُم ّلُك :َلاَق نَم ُهَداَرَأ يِذَّلا َوُه

 أحلا طْنَل َنوُقِلظُي ٍفَلَّسلا َروُهْمُجَو ح َةَعَبْرَألا َةَمِيَأْلاَو ةَباَحَّصلا ّنكَلَو

 د يل ساو اعلا كار وع يك اح ركل ا رول را ىلع

 َباَصَأَق ُمِكاَحْلا َدَهَتْجا اَذِإ) :حيِحَّصلا ِثيِدَحْلا يِف هل ْيَِّنلا َلاَق اَمُك ؛ عِضْوَم

 يل ُهَلَك اَطْخَأَت َدّهَتجا ١ | اَذِإَو ِناَرْجَأ ُهَلُك

006 - ًََ 

 :ثانلا اذه ىف َقّرَقُي دّمْحَأَو

 200 اًدَِق أ
 اًنِْحُم ٍةَباَحَّصلا ٍضْعَب ٍلْوَق وأ ِيِعَض ثيِدَحِب

 مهنأل ؛ اوؤطخأ ولو هللا ىلإ ةاعدلاو ءاملعلا نم دهتجا نم ٌمذو بيرثت زوجي الف ؛اذه ىلعو )١(

 هل هللا رفغ نم مذ زوجي الو .هنع ٌوفعمو ٌروفغم مهوطخو «هيلع نومثأي أطخ اوتطخُي مل

 .هبنذ نم بات مث بنذأ نم ٌمذو باتع زوجي ال امك

 .( الط ملسمو 5 رة يراخبلا هاور 22(



 2 مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت كب ا
 تتح سب مسا

 ُلوُقَي اَلَو وب َدَحَأَ حِجاّرلا يف ّرَظَن ٍناَحيِحَص ِناَنيِدَح اًهيِف َناَك اَذِإَو - ب

 .طْخُم ُهَّنِإ رخآلاب َّدَحَأ نَمِل

 تْبَصَأ يرذأ اَلَو :َلاَق ءويأَرِب اًهيِف َدَهَتجا صن اًهيِف نُكَي ْمَل اَذِإَو - ج

 . هتأطخأ ْمَأ َّقَحْلا

 ءَكِلَّذَك َنوُكَي ال ْنأ َنْيَبَو وب ُلَمَعْلا ُبِجَي ٌّضَن اَهِيِف َنوُكَي ْنَأ َنْيَب َقّرَمَ
 2 08 5 وع

 ام َلَعَف هنأل ؟ اًئْحُم همسي مل ْيَلَع يفَح ُدَحآ لص اَهِفَو صب لجرلا له اذ

 لاب 4 ءَْطَخْلا ِنيِيْعَن يِف َليِصْفّنلا اَذَه َّنِكَل

 أَو ءِدْيَطَحِب ٌعطْقُأ :ٌلوُقَي نَم مُهْنِمَو ءٍداَهِتْجاِلا ٍلِئاَسَم يِف يِعِزاَنُم أطَحِب

 اَذَه ل هوب غل ل ميلا ملغ تي عك مَ اَذإ َو رهو تاوضلا وهو لصن

 .ُدِهَتجَي ْمَل ُهّنَأ َمِلَع نَم يف اّلِإ ! ُنوُكَي ال

 َرَذعَتَو َنيِدِهَتْجُمْلا ضْعَب ىَلَع َيِفَح صن اَهيِف َناَك اذ هنأ :ِرْمأْلا ٌةَقيِقَح ةّقيِقَحَو

 ّصَنلا َعَبْنا ِهّْيَلَع َيِفَح اّمَل ُهْنِكَل ُهُعاَبتا ِهْيَلَع َبَجَوَل ِهِ هب لع ولو هلم هيل 21 عه

 ؛هيَرْنُق ٍبَسَحِب ِهْيَلَع َبَجَو ام َلَعَف دّمَك :ٌصوُصُحَم وأ ٌحوُسْنَم َوْهَو َرثآلا

 م

 يف ِهِتْئِرْعَم نم ْمِهيْكَمَت َدْعَب الإ َنيِفّلَكُمْلا ّنَح يف تبني ال ٍباطِخْلا مك ّنأِل

 . ٍلاَوْقأْلا حَصْأ

 َوُهَو ءِوِعْسُو ٍبَسَحِب ُهَبَلَطَو ءُقَحْلا ُهَدْصَق َّنأل ؛ْرِجَأ ُهَل ْئِطْحُمْلا ُدِهَتْجْمْلاَو

 , "”ليلدب اّلإ ْمُكْحَي ال

 .هداَهِتْجا ٍبَسَحِب َّقَحْلا ِهِعاَبْتا ىَلَع َرْه ٌرِجأْلا :ِةَلْمُجْلا يِنَ

 هيَقِرْعَم ىَلَع َرَدَق ول عاّبئالاب ىَلْوُأ َرُه :ُهْضِقاَنُي ٌّقَح ِنِطاَبْلا يِف َناَك وّلَو

 ةلدأ نع َّتَحَب وأ «ديلقتب لب «ليلدب مكحي مل نم امأو «ّقحلا اًدصاق هنع ثحيو ءهل رهظ )١(

 .هداهتجا عون بسحب رازوألا نم لمحي دق لب ءرجأ هل سيلف هليمو هاوه قفاوُث



 فالتخالا
 عمل

 اللا ودول ل بل ب 7

 َةَداَبِع َدَبَع نَم ُلُك َكِلَذَكَو َةَبْعَكْلا ٍتاَهَِج يف َنيِدِهتْجُمْلاَك اَذَهَف ءْرِدْنَي ْمَل نك

 ماَعْلا ُرْمأْلا ُهَمَلَيَو يِفّنلا ٍتاَْوأ يِف ىَّلَص نَم لْثِم 0
 َنِم ٍةَعاَمَج ٍةاَلَص لْثِم ٍحوُجْرَم صاح ٍليِلَدب َكَسَمَت وأ ا مؤتلا ةقليي موو ٍةالّصلاب

 اًهيِف ْتَيِوُر ٍةاَلَص لْئِعَو ءاَمُماَلَص كو لا نأ ٍ؛ِرْضَعْلا َدْعَب ِنْيَتَعْكَر ٍفَلَسلا

 ٍةاَلَصَو «َبَجَر َرأَو :نايعش كنت ةكفلاك 5 طوف د ديف د1 ا

 . َكِلْذ ِرْيَغَو ُكَراَبْمْلا م نبا اًهَّرَّوَج اَمُك « «حيِنلا

 :َىَهْنلا ُبِجوُي اَم ُهعْلْبَي ْملَو ةاَلَّصلا ٍباَبْحَيْسا موُمُع يِف ْثَلَحَد اَذإ ام

 .َكِلَذ ىَلَع َبيِث

 000 ع 04

 و اَمُك 0 دعب الإ هيِحاَص ْتِقاَعي ال هللا ناك

 يال َناَك َنِإَو ُهْنِكَل ٠١[ :ءارسإلا] *(2) ال وح

 ْمَل ْمَلْعَي ْمَل ْنِإَف ءَباَمِعْلا َّنَحَتْسا اَهَلَعَفَو اَهْنَع َيِهْنَم اَهّنَأ َمِلَع نإ َّمُث

 . َباَقِعْلا َّقِحَتْسَي
 ِهَْهَو ءايِعْرَش اُليِلَد عبي ل نأ ذب ال َدِهَتْحمْلا نأل ؛اًدهَتْجُم نوكَي ال اذَهَو 1 2 داود 55 كو يك < يهدأ ؟5ن عنك يوقع + شع وي نئيد

 (5)ه ه2” سما ل تل
 .  يِعرش ليلد اَهْيَلَع نوكي ال

 :نيلاح نم ولخي الف يهّنلاب ْمَلْعَي ْمَلَو اَْنَع ينل تبث ٍةَداَبِعب هللا بَ َدَبَع نَم ّلُك نأ :ةصالخلاف )١(
 ءِرْضَعْلا َدْعَب ِنْيَمَعْكَر ٍفْلَّسلا َنِم ٍةَعاَمَج ٍةالّصك ؛اًعورشم اهّسنج نوكي ْنأ :ىلوألا لاحلا

 ءَبَجَر ٍلَوأَو ءَناَبْعَش ٍفِضِن ِةّيفْلَأَك ٌةَعوُضْوَم وأ ٌةَميِعَض ُتيِداَحَأ اًهيِف ْثَيِوُر ٍةاَلَص لْئِهَو
 ىلع بيثأ قحلل اًبلاط اًدهتجُم ناك نإو «باثُي الف اًدلقُم ناك ْنِإ اذهف :حيينُتلا ٍةاَلَصَو
 .هداهتجا

 اَهّنأ َمِلَع ْنِإ ّمُث ءاّقلطم بائُي ال اذهف ءكرشلاك ؛اًعورشم اهّسنج نوكي الأ :ةيناثلا لاحلا
 .َباَقِعْلا َّقِحَْسَي ْمَل ْمَلْعَي ْمَل ْنِإَف ءَباَقِعْلا َّقَحَتْسا اَهَلَعَفَو اَهْنَع َنِهْنَم

 اهبحاصُي امو ءاروشاع موي ةعدبل مهئادحإو ءاهل مهجحو ءروبقلل ةضفارلا ةدابع لثم كلذو (؟)
 اليِلَد َعِبَتَي ْنأ َّدُب ال َدِهَتْجُمْلا نأ ؛اًداهتجا ىَنسُي ال 00 «ةحاينلاو برضلاو مطللا نم

 ْرَش ٌليِلَد اَهْيَلَع ُنوُكي ال ِهِذَهَو ءاّيِعْرَش



 هدام مالسإلا خيش لئاسرو 8قواتف بيرقت تح

 ِبْدَقَّتلاِب ُباَوَنلا اّمَأَو .َنوُبَذَعُي ال يهّنلاب ُةّجَحْلا مِهْيَلَع ْمُقَت ْمَل اَِإ ِءاَلْؤَه

 مس ١ .ٍلاَمْعَأْلا هذه لْثمِب ُنوُكَي الق هللا ىَلِإ

 انياَحْصْأ نم ِءاَهَُّقْلاَو ٍةَمْلَكَتمْلا َنِم ٌريثَكَف ِةيلوْصَأْلا لِئاَسَمْلا يِف اًمأ .و؟

 ءِءاَسنلاَو ِةّماَعْلا ىَلَع ىَّنَح ٍدَحَأ َلُك ىَلَع َلاَلْدتْساِلاَو َرَنلا ُبجوُي نم ْمِهِرْيَغَ
 اهي َمْلِعْلا ّنَأِل :اوُناَك َمَأْلا ءاَلَضُ اًهيِف َعّزاَنَت يتلا ٍلْئاَسَمْلا يِف ُهوُبِجوُي ىَّنَح

 . ٌصاَخْلا ِرظّنلاب اّلِإ ُمْلِعْلا ٌلّصْحَي اَلَو ٌبِجاَو

 ىَلَع ُبجَي امن ُُمْلِع َبَجَو ام َّنِإَف ؛َكِلَو الخ ىّلَعم ِةمأْلا ٌروُهْمُج اّمأَو
 ِقْئاَقَّدلا ِِذَهِب مْلِعْلا نَع ٌرِجاَع ٍساّنلا َنِم ٌريِثَكَو ءمْلِعْلا ليصخَت ىَلَع ُرِدْقَي نَم

 ٍقيِقَد يف َرظّنلا َنوُمّرَحُي دق ٍةَماَعْلاَو ِءاَهَمُمْلاَو ِةَنَّدَحُمْلا َنِم ّمْوَق ِءاَلُؤَه ِءاَزِإيَو

 نِم ِهْيَلِإ ٍةَجاَحْلا ٍلْهَأَو وي ٍةَقرْعَمْلا يود ىَّنَح هيف َماَلَكْلاَو َلاَلْدِتْساِلاَو «مْلِعْلا
 .اًهِلِصَْت نع ضاَرْعِإْلا وأ ءِلِياَسَمْلا هِذَه يف َديِلْقتلا َنوُبِجوُيَو هلم

 ٌقاَلظِإ اَلَو ءاَحيِحَص ٍبوُجْوْلاِب ِلْوَقْلا ُقاَلظِإ الف .اًضِيأ دّيَجِب َسْيَل اَذَهَو

 َرظّنلا ُبِجوُي نَم ٍةَمَفَمَتمْلاَو ٍةَمّلُكَتمْلا ِةَيِلاَغ نِم :ةيعورفلا ُلِئاَسَمْلا َكِلَذَكَو

 َناَك ول ُهَّنَأِل ؛ٌفيِعَض اَذَهَو ِةَّماَعْلا ىَلَع ىَّنَح ٍدَحأ ّلُك ىّلَع اَهِيف َداَهِتْجاِلاَو
 اَهيئِرْعَم ىَلَع ُةرْدُقْلاَو ةَرْدقْلا َعَم ٌبِجَي اَمنِإَف ٍناّيَْأْلا ىَلَع اًبِجاَو اَهِمْلِع ُبّلط

 ماسك موك زل زف أ لدم 18 اوك اسم د يدم هلال ناك 6 5-2
 .ةَماَعْلا رثكأ ىلَع َرَّسَعَتَت وأ رذعتت ِةلّصفملا ِةلِدألا َنِم

 تمار 2 12 )سو < 55 0 00 ه5 01 0 9
 دَعَي نم عيِمَج ىَلَع اًهيِف ديِلَمتلا بجوي نم ٍبِهاذَملا عابتأ نم مهئازإبَو

 . ْمِهُماَوَعَو ْمِهِئاَملَع ؛ةّمِئَألا

 أ
 هور 0 0 3 ع ع ارح 3 1 ما هوس 00

 ٌرْياَج َديِلْقَتلاَو ءَةلْمَجلا يف ٌرِياَج َداَهِتْجاِلا نأ ِةّمألا ٌريِهاَمَج ِهّْيَلَع يِذَلَأَو
 هم” عا ع8 وهم تك رثننإ هك عاف مرعغس اسك #خنطا 1ع هدو هب اعاد وك امرك 3
 نوبجوي الو ءديلقتلا نومرحيو ٍدَحأ لك ىلَع َداَهَتِحالا نوبجوي ال ءٌلمجلا يِف



 سل فاالاتخالا
 كك ةننغلا

 ىَلَع ٍرِداَقْلِل ٌدِئاَج َداَهِتْجاِلا َّنأَو ءَداَهِتْجاِلا َنوُمّرَحُيَو ٍدَحَأ ّلُك ىَلَع َديِلْفَّتلا

 . ٍداَهِتْجاِلا ِنَع ِزِجاَعْلِل ٌرِياَج َديِلْقَتلاَو اهلا
 و ت1 ل و

 ؟ٌديِلْقَتلا هَل ُروُجَي لَهَف ٍداَهِتْجاِلا ىَلَع ُدِداَقْلا اَمَأَك

 : ِداَهتْجاِلا نَع رجع تي رب د :ٌحيِحَّصلاَو ءفالخ هيف اَذَه

 َوُهَو ِهِلَدَب ىَلِإ َلقَتْاَو ُهْنَع ٌرَجَع اَم ُبوُجُو ُهْنَع طَقَس :ّرَجَع ُتْيَح ُهَنِإَق
 . ِءاَمْلاِب ٍةَراَهلَعلا نَع نع وَ امك ءٌديِلْفَتلا

 ُداَهِتْجالا ُهَل َراَج ٍلْئاَسَمْلا ٍضْعَب يِف ُداَمِتْجاِلا ُهَتَكْمأ اذِإ ْيماَعْلا َكِلَّذَكَ
0 #6 

 دَقَو ءِزْجَعْلاَو ٍةَرْئُقْلاِ ُةَرْبِعْلاَف ."”ماَسِقْناِلاَو يزجتلا ُلَبْقَي ٌبِصْنُم داَهِتْجالا َّنِإَ
1 

 و

 . ٍضْعَب يِف اًرجاَع ٍضْعَب يف وا لْجّرلا ٌنوُكَي

 ىرخأ عضاوم يف كلذ ىلع صن دقو ءهخيش وأ هبهذم ديلقت هل زوجي الف كلذ ادع ام امأو )١(
 0 ليقو ءاَقَلْظُم ُديِلْفَتلا ِهْيَلَع ٌُمُرْحَي :َليِقَق ٍلاَلْدِتْساِلا ىَلَع ُرِداَقْلا امأَو» : لوقا اهتم

 ُلَدغأ ُلوَقْلا اَذَهَو «ٍلاَلْدِيْساِلا نَع ُتْقَوْلا ٌقاَض اَذِإ اَمَك ؛ٍةَجاَحْلا َدْنِع ُروُجَي :َليِقَو

 ْ )17/6٠١( .هِلاَوْقَأْلا
 َوُه َناَك ُةّنُسلاَو ُباَتِكْلا ِْيَلَع َّلَد اَم ٌةَقَرَعُم ٍةَّلِكْشُمْلا ِثِداَوَحْلا يِف َنَكْمأ ىَتُم :كلذك لاقو
 ِرْيَغ وأ ُهَدْنِع قليلا ٍوُقاَكَ وأ بِلا مَع وأ ِتْقَوْلا ٍقيِضِل َكِلَذ ْنِكْمُْي ْمَل نِإَو ءِبِجاَوْلا
 لُكب ُديِلْقَتلا ُهَ 1م :ليِق دَقَو «ِلاَوْقَأْلا ىَوُقأ اذه «ُةيِدَو ُهَمْلِع يِضَْرَي نم َدلَقُي ْنأ ُهَل : ٌكِلَّذ

 0818/5/0 .يلاح لكِ ُديِلْنَتلا ُهَل :َليِقَو ءِلاَح
 يف خياشملا دنع ملعلا نوسردي مهو تاونس اوضمأ نيذلا ملعلا بالط اذهل هبنتي ْنأ يغبنيو

 لاز ال وهف ءهخيش تاريرقتو تاحيجرتب يفتكي مهنم ٌريثكف ءاهوحنو تاعماجلاو دجاسملا

 دنع الإ داهتجالا ىلع رداقلا ىلع ديلقتلا ةمرح ىري هلت مالسإلا خيش نأ َتملع دقو هاَدّلقُم

 .ةرورضلا

 ىلاعت هللا دعب دامتعالاو حيجرتلاو ثحبلا ىلع مهبالط اوّنحي ْنأ خياشملا ىلع بجاولاو

 : مهتسو ممداهتسا ىلع
 )١( اَدِهَتْجُم ُلُجَّرلا ُنوُكَيَف َماَسِقْناِلاَو َوُرَجّتلا ُلَبْقَت ٌةَلاَح ُداَهِتْجاِلا :هلك مِّيقلا نبا ةماّلعلا لاق -



 كفش” ح

 ةَفِرْعَم ُديِفُت ٍموُلُع ٍلوُصُحِي الإ ُنوُكَت ال ٍداَهِيْجالا ىَلَع َهردُقْلا َّنِكَل
 مما 801 اهي ةاهتجالا دقي نك نم ٌةَدَحاَو ٌةَلأْسَم اما «بوُلظَمْلا

 هللا ِعْرَشي ِهِِتْفُي ُهّنَأ َدقَتْعا ِنَم يِتْفَتْسَي ُه ُهَنِإَف ةلِاَن ٍمِلْسْمْلاِب ْتَلَرن اذِإ 5.55 ]

 ِصُخَش ُديِلْقَت َنيِمِلْسُمْلا َنِم ٍدَحأ ىَلَع بِي الو ءَناَك ٍبَمْذَم يأ نم ِهِلوُسَرَو

 مازولا تيجلسعلا نيءرشأ ىلع تب الر نركب ام َلُك يف ِءاَمَلُعْلا َنِم ِهِنْيَعِب
 ٍدحأ لك لب هوب رحيم ُهبجوُي اَم ّلُك يف لي ٍلوُسّرلا يَ ِنّيعُم ٍصْحَش ٍبَعْذَم
 [ 81-01 .للكك هللا ُلوُسَر الإ ُكَرْث 13 هلو نم كح و ِساّنلا َّنِم

 دق لي ؛َماَسِقْناِلاَو يزجتلا ُنَبْقَي ال اًدِحاَو اًرْمَأ َوُه َسْيَل ُداَهِتْجاِلا م.ةع]

 ُلُكَو ا باَبَو ّنَف َنوُد م 3 ِباَب 35 يك يف اًدِهَتجُم لَجّرلا 0

 .ِهِعْسُو بَسَحِب ُهُداَهَيْجاَف ٍدَحَأ

 ل ل
 :نيرمأ ند ِءهء َوُهَف 54 َدْعَي اًضراَعُم هَل ْمَلْعَي

 هلثم

 ىَلَع َلَعَتْشا يذلا َماَمِإْلا ِهِنْوَك دءَجنِ ٍرحآلا لئاقْلا وك عب هكا ام تأ

 ِورْيَغ ٌةَداَع اًهْضِراَعُي ٍةَداَع دَّرَجم لب ؛ةٌيِعْرَش ٍةجُحَب َسْيَل اَذَه ُلْثِمَو وبَهْذَم

 هْيَلَع َةّناَّدلا صوُصنلاب ِهِرظَن يِف َحَجَرَت يِذَّلا َلْوَمْلا َعِبَتَي ْنأ اّمِإَو - ب

 مَلِعْلا ِعْوَن يف ُهَعْسُو عَرْفَتْسا نَمَك ءوباَوْبأ نم ٍباَي يف وأ هوْيَ يف اَنلَُم معلا نو عَ يف 5
 ٍداَهِجْلا ِباَي يِف وأ ءٍموُلُعْلا َنِ اَهِرْيَغ َنوُد ِةّنّسلاَو ٍباَتُكْلا َنِم اَهِطاَبَْيْساَو اَهَيَلِدَأَو ٍضْئاَرَمْلا

 َدَهَتْجا اَمِب ُتكرْعَم نوت اَلَو ءويف ْدهَْجَي ْمَل اَميِف ىَونَمْلا ُهَل َسْيل اذه كد رْيَغ وأ هيَحْلا دأ
 هيف ؟ويف دمج يذلا عوتلا يف يي نأ هَل لَعَو وريح يف مَعَ ال ام الا ل5 ٌدَغْوَسُم هيف
 .هب ٌعوطْفَمْلا ُباَوّصلا َوُه لي ُراَوَجْلا اَهُعَصَأ :ومجْوأ ها

 ؟اقيب نيلي نأ 1 لق نيف انقر ةلاشت ةكرتع يف" ةتهج كدب نمي ةولوكت ام لق د
 هللا ىَّرَجَو :ِهِلوُسَر نَعَو هللا نع ْغيليتلا َنِم الإ اَذَه لَهَو . .ِنيَلْوَمْلا ٌحَصَأ يف ُروُجَي ْمََ : ليِق
 مالعإ .ٌضْخَم ًأَطَح َمِلَع اَمِي ِءاَمقإْلا َّنِم اذه ُعْنَمَو ءاَرَْح ٍةَمِلَك ٍرظَمِب ولو مالْسإلا َناَعأ نم
 .(07* /؟) نيعقوملا



 3 ل فقاالتخالا

 00 تضكقلا [©7_7_ر7ب7 بيف 7

 ِهَمَح يف َةَمِلاَس ٌصوُصُنلا ىَقْبَتَو «َماَمِإْلا َكِلّذ ُمِواَقُي ماما هتَقْفاَوُم ُنوُكَتَك ٍذِئَتيِحَو

 . 0كعلضَي يذلا َوْه اَذَهَق ءِلَمَعْلاِ ٍِضراَعُمْلا ِنَع

 َسيَلَو «"0رِصاَق اَذَه َرْظَن َّنِإ :ُلاَقُي دق ُهَنَأِل ")لَُتَّلا اذه اَنلَرََت اَمَّنإَو

 .ِهَّمَح يف ٍداَمِتْجاِلا ِةَلآ ٍفْعَضِل ٍ؛ِةَلَأْسَمْلا ِهِذَه يِف اَمِئاَق ُهُداَهِتْجا

 ل 0 َلْوَقْلا نأ ُهَعَم ُدِقَْعَي يِذّلا ّماَنلا داتا ىَلَع َرَدَق اّذِإ 0

 اًعبَتُم َناَك ْلَعْفَي ْمَل نِإَو ءصوُصنلا ٌعا ءاَيبا هيَلَع ُبَحي د اَذَهَق :ّصّنلا هب ٌعَف

 .ِهِلَوُسَرِلَو هلل ٍةاَضْعْلا ريم نم ناك ا 0

 ٌّصَنلا اَذَه 0 ٌةَحِجاَر ٌةيُح ٍرَخآلا ٍلْوَقْلل نوُكَي د : لوفي نَم ٍفالِخب

 «ةدلظنا ( ارتئان» :ىّلاَعَت هللا َلاَق دق :ُهَّل ُلاَُي اَذَهَق .«"اهئلكغأ ال نو

 نأ ىلع كلذ دق ةلاْجَمْلا وده يف ِفِفْلاَو علا َن ُهُعيِطَتْسَت يِذّلَأَو 1١[ :نياغتلا]

 نأ ُدْعَب اَميِف كل َنّيَبَت ْنِإ َّمُث ءَكِلَد م تت نأ كِيلعَ ُحِجاّرلا َرُه َلْوَقْلا اَذَه

 7 15) نزتسنلا دبحاقلا عفش كيك يف كفخش نا اهيا اقراثك لملإ

 .هداَهَيِجا

 ا ل الا وأ ءةيمُح ْتَحَصَو يذلا لقا ُكَْتَو
 .موُمَّلَم اَذَهَق : : ىّوَه ع عاَبتاَو ٍةَداَع

 ناك اًذإ اَمِّيِس ال - ُهَكَرَتَو ٌتيِذَحْلا ٌعِمَس دق ُدْلَمُمْلا ماَمإْلا َناَك اّذِإَو

 . "0”2ٌضصَنلا ِكْرَت يف اًرْذُع نوُكَي الل ُهَدْحَو اَذَه ُلِْمَق  اًضْيأ ُهاَوَر

 .هفلاخ نم مئؤّنو هبجوُت مل :يأ (؟) .هب لمعلا يماعلل يغبني يذلا اذه :يأ )١(

 .داهتجالا ةلآ كلمي الف ءملع بلاط سيلو ّيماع هنأل ()

 . نيثدتبملا ملعلا بالطو ةّماعلا نِم 2

 .عدبلاو تاهبشلاو ىوهلا نوجس مهتعدوأو «قحلا نع سانلا نم ريثكلا ةلوقملا هذه تّدص مك )0(

 - !هضراعُي امب وأ ءهفعضب هملعل ؛هكرت كلذ عمو ثيدحلا يف ٌّملع هدنع خيشلا :لقت الف (5)



 هنآك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت و

 0 0 ع هووع هي اول عع ا سلا
 ال قع يف كِل لع 3 دقق :وواز و تنم مع دق دق هر فوكو كلذ

34 

 ٍلَمَع وأ ءٍِساَّيقْل 3 فلاحي ِناَرَقلا َرِهاَظ نأ هد ٍداَقِتْعاِل ٌتيِدَحْلا ُكَرَت نَم

 سه

 َنأَو ءُهُمِلاَحُي ال ٍنآْرُقْلا ٌَرِهاَظ َّنَأ ِرَحآلِل َنِّيَبَت دَكَو دنا نقي

 ب 8 000 ِساَّيِقْلا ىَلَع ُمُدَقُمَو ءِرِهاَوّظلا ىَلَع ٌمّدَقُم حيِحَّصلا ْثيِدَحْلا
 م

 اًهَعاَمَحَو ٍناَمْذَأْلِل ِةيِعْرَّشلا ٍكِراَدَمْلا َروُهظ َّنِإَف ؛هَّفَح يف 2 ٍلَجّرلا َكِلذ ُرْذُع
 م

 ع

 . هاَقَرَط طبضنُي ال دْمَأ اَهْنَع

 ُيِناَلُمْلا ُماَمِإْلا مأ ْمَلْعَأ َتْنَأ :ٍدِشْرَتْسُمْلا يِدْهَتْسُمْلا اَذَهِل َلِيِق اّذِإَو

 0 00 ِهِذَه يف ُهَمَلاَح دق َيِناَكُمْلا َماَمِإْلا َّنأِل ؛ٌةَدِساَف ًةَضَراَعُم ِهِذَه تّناَك

 .اَذَه اَلَو اَذَه نِم ْمَّلْعَأ ُتْسَلَو هِقّمِئَأْلا َنِم ُهُريِظَن َوُه

 لُك ىَقْبَيَو هِلوُسَوَو هللا ٍرْمأ نَع َضِرْعُي ْنأ َبَجَوَل :ُباَبْلا اّذَه َحِتُف وّلَو
 هللا َباَع اَم ُهِْشُي يدلل ٌليِدْئَت اَذَهَو ءهِتمَأ يف لكي يتلا ٍةَلِرْنمِب ِهِعاَبْنَأ يف مام

 هه

 هلأ تود نم اناكب ' ك6 ْمُهَككهَرَو مُهَراَسبحُ اونحنا» 00 يف ئرايفتلاو ِهِب

 ع كت را موي 2 - 5 هي 1 8 7

 وه الإ َهَلِإ آل اًَدِحَو اًهلِإ اَوُدَسَعَيِل الإ اَوُرِمَأ آَمَو مير 1 كنا يبيح

 [5135-777/7] 8١[  :ةبوتلا] 6 يف ام ,ُهنحبْس

 َدِقَتْعَي ْنَأ ىَلِإ ِهِبِحاَصِب ُلوؤَي «ٌعِساَو ٌباَب ليوُأَلاَو داَهتْجاِلا ُباَب 75.5]
 ٍلْثَق َبوُجُو ُدِقَتْعَي لب . .اًماَرَح َلاََحْلا َدِقَتْعَي ْنَأ ىَلِإَو ..الالخ َماَرَحْلا
 20"» تأ 5 7(6) ومسك

 ضراعملا نم هتمالس نم ققحتت ىتح هكرتت الو .هّتحص َتملع اذإ هب لمعلا كيلع بجي لب -

 حجارلا
 ىلع  ةنيدملا لهأك  راصمألا ضعي لمع وأ «هفلاخُي سايقلا نأل ثيدحلاب لمعلا كرت ا 00(

 . هفالخ

 لب «نيموصعملا ءامد كفس ىلع هيف اوؤرجت يذلا ءنامزلا اذه يف ةصاخو جراوخلا لعفك (؟)

 !نهلافلاو نينفاصتلاو لب «نيملسلاو
 نيرثأتملاو نيققانملاو ةعدتبملا ضعب كلذ ىري امك ءمدلا موصعم ريغ لتق ميرحت دقتعي :يأ ()

 .لحنملا برغلاب



 ل فاالتخالا
 أ 74357 يف ب ا لسا

 اَلَف :ِنيدلاَو مْلِعْلا َنِم مُهْبِتاَرَم ْتَفِرُعَو اوُرِذُع نِإَو ٍداَهِيْجاِلا ُباَحْصَأَت
 [14/11] .ْمِهِلِوُأت لجل يْدَمْلاَو ِةَنّسلا َنِم َنّييَت اَم ُكْرَت ُروُجَي

 هه

 (ديلقتلاو بهذمتلا)

 و 0 200 0 2--غء 1 - م سمس عمو 20001

 عورفلا يِف ِءاّملعلا نم هرّيغ ٍديِلَمَتَو هديِلَمَت نع ىَهن لّبْنَح ُنْب دمخَأ /؟.و؛ب]
 يِنْذَلَقَت ال :َلاَقَو ءاوَطلْعَي ْنأ اوُملْسَي ْنَل مُهَنِإَف ؛َلاَجّرلا كيد ْدلَقت ال :َلاَقَو 2 .ه#*يع بأ هاهم وك 9 ىوومل ه1 عك 1 0 - ه؟عد يش داوم

 .ٌّيِعْفاَّشلا اَلَو ٌيرْوَتلا اَلَو اًكِلاَم اَلَو
 3 و - هو عك هل .٠ 2 1 5 31 5 2 ع

 ْمِجديِلْمَت نَع اًوَهْن مُهلكف ِوّمِئَأْلا نِم ِهِرْيَغ ِنَنَس ىَلَع َكِلَذ يِف ىَرَج دَقَو
 ورمل ميلر و وعدو 5 201001 .َ 2 ا 2 .٠ م ا

 ُهريَغَو دَمَْحَأ ُدَلَقي فيكَف ءِءاَمَلْعْلا نم ِهِرْيَغ ٍديِلْقَتَو ِهِديِلْقَت نع ُنِعِفاَّشلا ىَهَن اَمَك

 [73-515 ."”؟نيدلا لوح يف

 :ةعبرألا ةمئألا ءالؤه دحأب ديقتأ ال :لئاقلا لوق امأ /”.ةه]

 وه لب ؛نسحأ دقف نيقابلا نود هنئيعب دحاوب ديقتي ال هنأ دارأ نإ -

 .نيلوقلا نم باوصلا

 بلاغلا يف ئطخم وهف اهفلاخأ لب ؛اهلك اهب ديقتأ ال ينأ :دارأ نإو -

 .ةعيرشلا ةماع يف ةعبرألا هذه نع جرخي ال قحلا ذإ ؛اًعطق

 .""نيلوق ىلع ؟لئاسملا ضعب يف اهنع جرخي له :سانلا عزانت نكلو
 نوكيو اهنع جراخ هنأ َناَّطلا نظي لاوقألا نم لوق حجرتي ام اًريثكو

 .اهيف الخاد

 .مهريغ نود صاخشأ ةعبرأ عابتاب ةمألا رمأي مل هللا نأ بير ال نكل

 نإف ؛ملسمو يراخبلا ثيداحأ :لاقي امك اذه امنإو ءملاع هلوقي ال اذه

 .عورفو لوصأ ىلإ نيدلا ميسقت يف اًسأب ىري ال هنأ يف رهاظ خيشلا مالك )١(

 نيققحملا ةمئألا نم هريغو مالسإلا خيش لوق وه امك ءاهنع جورخلا زوجي هنأ :اهبوصأ (؟)
 . هللا ةمحر مهيلع



 هناك مالسالا خيش لئاسرو قواتف بيرقت عع
 22 225555 77707 _ بلا 2

 ؛هللا ءاش ام ةمتألا نم اهححص دق اهاححصف ناخيشلا اهاور ىتلا ثيداحألا

 .هنيعب صخش لوق اهنأل ال .تحص دق اهنأل ؛اهب ذخألاف

 لهأ هلمهأ امل اًحيحص ناك ول :لاقف ثيدح هيلع ضرع نم امأو

 .ملع الب نيدلا يف همالكو هلهج طرف ىلع اذه رزعي نأ يغبنيف : انبهذم

 ةلأسم ىف اًدقتعم ناك نإ نكل لكي ىبنلا ريغ هنيعب دحاو ديلقت بجي الو

 ريغ لوق هدنع حجري يعرش ببس نم هل دب ال هنع هلاصفناف ديلقت وأ داهتجاب

 .هريغ كلذكو ءهدلق كلام لوق اًّلثم يعفاشلا دنع حجرت اذإف ءهمامإ

 [؟١6١ - 76١/7 كردتسملا]

 يف هنيعب ةمئألا نم دحأ ديلقت هريغ الو يكلاملا ىلع بجي ال /7؟.وو]

 6-00 [؟01/؟ كردتسملا] .رابكلا ةمئألا قافتاب نيدلا عيمج

 وهف هلك لوسرلا دعب هلوقي ام لك يف دحأل ةمصعلا ىعدا نم ] 756٠

 ١057[ /؟ كردتسملا] . ليصفتو عارن هريفكت يفو «لاض

 حصأ هعوبتم لوق لعجي نأ هل سيلف هديلقت هل غوسي نم دلق نم ] 657١

 هقفاو نمف «سانلل ةنحم هعوبتم لعجي الو «هللا نم ىده ريغب ىوهلاب هريغ نم
 بجي لب ؛نينمؤملا قافتاب هلوسرو هللا همرح اذه نإف ؛هاداع هفلاخ نمو هالاو

 ّقح َهَللا اومن اَوُنَماَ ندا اياكك# :ىلاعت هللا لاق امك اونوكي نأ نينمؤملا ىلع

 ىلإ أفرع الو اًسييجب هللا ِلَبَحِ اوُمِصتعاَو © ةودتش ْمَلَو الإ هوم 1و لَكَ
 َكِيَلوأَو ٍركَُمْلا ٍنَع َنَِهْنَيَو ٍفورتلاي َموُرمأَبَو ربا لإ َنوْعَدي تأ كدي كتلوط :هلوق
 َكيكْوأَو تيل م4 ام دب ني اثلتخأو اور َنِدلَع اًووكت 15 © تيقملا مْ
 لاق ”1١-٠١5[« :نارمع لآ] 4 ٌدَوْسَسَو هوجو ضب موي ([] ميظع ُباَذَع ََ

 ةعدبلا لهأ هوجو دوستو ةعامجلاو ةّنّسلا لهأ هوجو ضيبت : اهو سابع نبا

 [؟١/61١؟ كردتسملا] .ةقرفلاو



 بالا فاالتخالا

 .هريغو دمحأ بهذم يف نالوق تيملا ديلقت زاوج يف 75+ ]

 [؟57/؟ كردتسملا]

 ؛ديلقت عامجإلا ىلإ ريصملا سيلف «ليلد ريغب لوقلا لوبق «ديلقتلا» ] 265٠0
 فالخب ءديلقت :هل لاقي الو لكك لوسرلا لوق لبقي كلذكو «ليلد عامجإلا نأل

 .هيقفلا ىوتف

 ؛ديلقتب سيل يباحصلا لوق ىلإ عوجرلا نأ ديلقتلا ةلأسم نمض يف ركذو
 نأ هل زجي ملو كلذ همزل ةباحصلا ديلقت هل زاج امل :اهيف لاق ؛ةجح هنأل

 [؟67/؟ كردتسملا] .ملعألا فالخب .هفلاخي

 ه2 6

 (ديلقتلا هيف زوجي ال ام)

 يف ديلقتلا زوجي ال هنأ يضاقلا هركذ يذلا :انخيش دلاو لاق /59:5]

 ؛ةرهاظلا ةرتاوتملا تايعمسلا يف الو «ةلاسرلاو هتينادحوو هللا ةفرعم

 يف سانلا ءاوتسال ؛تيبلا جحو ناضمر رهش مايصو ةاكزلا بوجوو تاولصلاك

 كلذ ملع قرط

 .ليقع نبا هركذ امل قباطم اذهو

 اهيف ناك نإو ءاهيف ديلقتلا غوسيف :ةرهاظ ةرتاوتم تسيل يتلا عورفلا امأف

 لثم  ؛ةصاخلا هفرعي ٌّصن وأ ءروهشم ريغ عامجإل ؛داهتجالا هيف غوسي ال ام

 يف نينكر فوقولاو فاوطلا ٍنوكو ءأطخلا ةيد ةلقاعلا لمحو ؛ةعفشلا بوجو
 سجنتو «قراسلا دي نم ىنميلا عطقو ءاهضئارفو ةاكزلا بُصُن ليصافتو «جحلا

 ءاهيلع عمجم ىصحت الو ّذَعُت ال ماكحأ نم كلذ ريغ ىلإ «ةرأفلا تومب نهدلا

 لوصأ دوه ةرهاظ ريغ يهف كه عمو «فالتخالاو داهتجالا اهيف غوسي ال

 لئاسم نيب قرفلا ةفرعم يماعلا فيلكت َّنأل ؛ديلقتلا اهيف غوسيف - عئارشلا

 رفكي اذهلو «ليلدلاب هثداوح مكح ُكْرَد هفيلكت يهاضي :فالتخالاو عامجإلا



 د مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 7
 تتخلل ”>تببخ سس بل سلابسا الكا

 قرف امف «ةيفخلا نود ءاّيماع ناك نإو اهيلع عمجملا ةرهاظلا ماكحألا دحاج

 .ديلقتلا يف قرف ريفكتلا يف امهنيب

 ام قحلا لب ؛رظن هيف لوصألا لئاسم عيمج يف ديلقتلا عنم اًضيأ كلذكو

 «مالسإلا انكر امهنإف ةلاسرلاو ديحوتلا يف عنملا نأ ليقع نباو يضاقلا هركذ

 .زوفلاو ةاجنلا طانمو مدلا ةمصاعو ةوعدلا ةحتافو

 وهف :ليلدلاب ةيلوصألا لئاسملا قئاقد كْرَذ سانلا مومع فيلكت امأف

 .عورفلا يف كلذ مهفيلكت نم بيرق

 وه اهيف ديلقتلا غوسي ال يذلا :باطخلا وبأ لاق كلذكو :انخيش لاق

 لوصأللا هذه ىلع ةلدألا نأ ركذو ءةلاسرلا ةحص ةفرعمو «هتينادحوو هللا ةفرعم

 . '""هنع ربعي نأ ىلع يماعلا ردقي مل نإو ءهملعو هلقعب دحأ لك هفرعي ةثالثلا

 [؟56 564/7 كردتسملا]

 هه ه

 (؟نيدهتجملا يف دلقملا ريخي له)
 همزلي الو ءءاش نيدهتجملا يأ عورفلا يف دلقي نأ يماعلل :ةلأسم /١59ه ]

 نم ةعامجو باطخلا يبأو يضاقلا لوق يف نيدهتجملا نايعأ يف دهتجي نأ

 . ءاهقفلا

 نيدألا نيتفملا نايعأ يف داهتجالا همزلي لب ؛ريختي ال :ليقع نبا لاقو

 بهذملا يف كحي ملو ءدمحأ هركذ :لاقو ءملعأ هنأ هيلإ راشُي نمو «عروألاو

 [7ه6 /؟ كردتسملا] . ")اًقالخخ هيف

 تا 2 0

 نقوُم هنكلو ءديحوتلاو ةيدقعلا لئاسملا ىلع ةيليصفتلا ةلدألا ركذ عيطتسي ال يماعلا نأ :يأ )١(
 .كلذ يف اًدحأ دلقي هنأب ملسُي الو ةْئّسلاو باتكلا نم اهذخأ هنأب

 .برقألا وه اذهو (0)



 عقم سس فالتخالا
 حا افحفك"؟"

 (؟اهيف دلقي يتلا لئاسملا نايعأ يف دهتجي له)

 ,'"بير الب نيتفملا نايعأ يف دهتجي نأ هل :دهتجمب سيل يذلا
 نأ هنظ ىلع بلغ اذإ ثيحب ءاهيف دّلقي يتلا لئاسملا نايعأ يف دهتجي لهو

 قه ار اكل 1 نتفكو يبن نلقي انآ يلطف ىركأ ويقف ههنا ناك انانسلا ضعن

 فلتخا اميف ماكحألا ناسحتسا يماعلل سيل :يربطلا بيطلا وبأ لاقو

 بلغي امل مكح الو «نالف لوق نم ىوقأ نالف لوق لوقي نأ الو .ءاهقفلا هيف

 ىلإ هل قيرط ال امك «ناسحتسالا ىلإ هل قيرط الو «هب رابتعا الو .هنظ ىلع

 [؟ه8- ؟هال/؟ كردتسملا] .ةحصلا

 ت2 2

 (زوجي ال صخرلا عبتت)

 انباحصأ مالك هيلع لدي يذلاف :ءاشي نم دلقي نأ م روج اذإ 755.9 ]

 نع كلذ لثم رّئأ دمحأ نإف ؛اًقلطم صخرلا عبتتي هل زوجي ال هنأ مهريغو

 هب ربخأو فلسلا

 لك ةلزب لاق وأ - ملاع لك ةصخرب تذخأ ول :يميتلا ناميلس لاقو

 .هلك رشلا كيف عمتجا  ملاع

 نع اًعوفرم هيفو «ءناملسو ذاعمو دوعسم نباو يلع نع راثآ ىنعملا يفو

 [؟68/؟ كردتسملا] .رمع نعو هِي يبنلا

 هه

 .رهاظ رظن هيفف :داهتجالا



 هناك مالسإلا خيش لئاسرو 8قواتف بيرقت 7 ا
 اب

 (ةحابإلاب رخآلاو رظحلاب نيدهتجملا دحأ ىتفأ اذإ)
 امهاوتف تواستو ةحابإلاب رخآلاو رظحلاب نيدهتجملا دحأ ىتفأ اذإ 99”7.+

 .ءاش امهيأب ذخألا يف اًريخم نوكي هنإف :يماعلا دنع

 يضاقلا هركذ «ةحابإ وأ اًرظح هراتخا يذلا لوقلا نيعت : ''”امهدحأ راتخا اذإف

 [؟59/؟ كردتسملا] .هعنمي ملو «قافو لحم هنأ يضتقي امب فلاخملا ةلئسأ يف

 هه م

 ("”يماعلا ىلع بجي ام)
 يتفملا حالص فرعي هب يذلا ٌتحبلا :اًعطق يماعلا ىلع بجي م 55.9]

 ىلإ ىزتعا نم ءاتفتسا هل زوجي الو .كلذب هتفرعم تمدقت نكت مل اذإ ءاتفتسالل

 .هريغ وأ سيردتلا بصنم يف بصتنا نإو «ملعلا
 .ىوتفلل الهأ هنوك مهيف ضافتسا وأ سانلا نيب رتاوت نم ءاتفتسا زوجيو

 "”هيّدصت درجم نامزألا هذه يف يفكي نأ يغبني الو :ورمع وبأ لاق

 . اهل هتيلهأب ال ءاهترشابمب هراهتشاو ىوتفلل

 هيلع بجي لهف :مهؤاتفتسا هل زوجي نمم رثكأ وأ نانثا عمتجا اذإف

 ؟هريغ نود هدلقيل قثوألا عروألا ملعألا نع ثحبلاو «مهنايعأ يف داهتجالا

 :ناهجو هيف اذهف

 عيمجلا نأل ؛مهنم ءاش نم ءاتفتسا هلو ءكلذ بجي ال هنأ :«امهدحأ»

 .يماعلا نع داهتجالا انطقسأ دقو ؛لهأ

 نم اهوحنو نيدألا وأ ملعألا وأ عروألا ىلع ًءانب ءاج هرايتخا امنإو ءىوهو هشت رايتخا سيل )١(

 .هريغ ىلع ملاعلا هدنع حجرت يتلا تافصلا

 .ةيلاتلا ةلأسملا كلذ حضوُي

 حالصلا نبال «يتفتسملاو يتفملا بدأ :باتك نم اهصنب مالسإلا خيش اهذخأ ةلأسملا هذه (؟5)
 )١88(. رداقلا دبع هللا دبع قفوم .د :ققحملا ء(ه151) ماع ىفوتملا

 .(555) ةدوسملاو « يتفتسملاو يتفملا بدأ نم بيوصتلاو ء(هقيدصت) :لصألا يف فرقإ



 ا فاالتخالا

 لافقلا رايتخناو ءجيرس نبا لوق وهو «كلذ هيلع بجي :«يناثلاو»

 دهاوشو لاؤسلاو ثحبلاب داهتجالا نم ردقلا اذه هنكمي هنأل ؛يزورملا

 .هنع طقسي ملف «لاوحألا

 .حصأ لوألاو

 نود هديلقت همزلي هنأ رهظألاف :امهنم قثوألا ىلع علطا ام ىتم نكلو

 نم عروألا ديلقت همزلي :اذه ىلعف «نيليلدلا حجرأ ميدقت بجو امك ءرخآلا

 دلق :عروأ رخآلاو ملعأ امهدحأ ناك نإف «نيعرولا نم ملعألاو ءَنيَمِلاعلا

 . "”حصألا ىلع ملعألا

 درجم كلذ يف عبتي نأ "هل سيل :حالصلا نبا ورمع وبأ لاق ] 251١

 ةمئأ دحأ بهذمب بهذمتلا هل سيلو «هابأ هيلع دجو ام ىلإ ليملاو ءيهشتلا

 هلوصأ طبضو ملعلا نيودتل اوغرفتي مل مهنأل ؛ملعأ اوناك نإو ةباحصلا

 .مهدعب ءاج نم كلذب لاق امنإو .بهذم مهنم دحأل سيلف ءهعورفو
 [750/7؟ كردتسملا]

 :هجوأ هيفف نييتفم ىوتف "”هيلع فلتخا نإ 04

 . ظلغألا :اهدحأ

 .فخألا :يناثلاو

 هراتخناو «عروألا ملعألا ىوتفب ذخأيف قفوألا يف دهتجي :ثلاثلا

 .ةلبقلا يف هلثم ىلع يعفاشلا صنو «ريبكلا يناعمسلا

 .هقفاو نم ىوتفب لمعيف رخآ اًيتفم لأسي :عبارلاو

 .ءاش امهيأ لوقب ذخأيف ريختي :سماخلاو

 .هب لمعيف حجرألا يف داهتجالا هيلع نأ راتخملاو :ورمع وبأ لاق

 )189-15١0(. يتفتسملاو يتقملا بدأ )١(

 .ريسيلا فالتخالا ضعب هيفو «هنم صنلا تلقن دقو

 . يماعلا ىلع : يأ 222 . يماعلل :يأ قفز



 .رخآلا هقفاو نَم ىوتفب لمعيف رخآ ىتفتسا :امهدحأ هدنع حجرتي مل نإف

 كلذب لمعلا لبقو ةحابإلاو رظحلا يف امهفالتخا ناكو كلذ رذعت نإف

 يف رييختلا انيب نإو ءامهنيب هانريخ هجو لك نم ايواست نإو ءرظحلا راتخا

 هل عقو يذلا يماعلا امأو «نوتفملا اذه بطاخي امنإو «ةرورض هنأل ءهريغ

 .امهريغ وأ نييتفملا كنيذ كلذ نع لأسي نأ همكحف كلذ

 [؟١5١ - 75١/7 كردتسملا]

 مهتومب مهلوق لطبي الو «ىتوملا نيدهتجملا ديلقت زوجي 0115 ]
 ؛لطبت ال اهنإف اهب مكحلا لبق تامو هتداهش ىدأ اذإ دهاشلاكو ء«مهعامجإك

 75١/7[ كردتسملا] .هنم اهعمس يذلا مكاحلا اهب مكحي لب

 ات ا

 (؟ىوتفلاب لمعلا لئاسلا مزلي ىتم)
 ءاّمح اهنظيو اهب مزتلي نأ الإ ىوتفلاب لمعلا لئاسلا مزلي ال 509؟]

 .اهب لمعلا يف َعَرْشَيو :ليقو
 هيلع مكح ول امك ءاّقلطم اهب لمعلا همزل :هفلاخي رخآ اًيتفم دجي مل نإف

 .مكاح اهب

 باوجلا يتفتسملا عمس اذإ :يناعمسلا رفظملا يبأ نع حالصلا نبا ركذو

 .همازتلاب الإ هب لمعلا همزلي مل يتفملا نم
 .هجوألا ىلوأ وهو ءهتحص هسفن يف عقو اذإ همزلي هنإ :ليقو

 ."'!هريغل هدجأ ملو :لاق

 «هريغ دجي مل اذإ هايتفب ذخألا همزلي امنإ هنأ :دعاوقلا هيضتقت يذلاو

 .مكاح مكحب وأ ءامهدحأ ناحجرب وأ «مزتلي مل وأ مزتلا ءاوس

 [75 7/7” كردتسملا]

 .هبسحب حجارلا نع ثحبيو ىرحتي نأ هيلع بجي هنأ ىلاعت هللا همحر مّيقلا نبا حجرو قد

 )5/*7١(. نيعقوملا مالعإ .نيريشملا وأ نيبيبطلا وأ نيقيرطلا فالتخا دنع لمعي امك لمعيف
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 (عامتجالل ةفلاخُملا تاعازنلاو ةقرفلا نم ريذحتلا)

 نيب ٌعزاَت اًهيِف َلَصَح يِبّلا ٍةَرِهاَظلا ٍتاَداَبِعْلا ٍتاَمِص يِ ٌةَدِعاَ دشنت

 ِرَجَمْلا يف ٍتوُنلاَو قَلَمْسَبْلاِب ِرْهَجْلاَو «نادألا ُلْئِ ؛ يَأَرلاَو ةياورلا ىف

 لْثِمَو ,تكألا َقْوَف تكألا ْعْضَوَو ءاّهيف يِدْيَأْلا ِعفَرَو ءٍواَلَّصلا يِف 0

 .َكِلَذ وْحَنَو ّجَحْلا يف ِناَرِقْلاَو داَرْقْإْلاَو نمل

 ٍداَسَفْلا َنِم اًعاَوْنَأ َبَجْوَأ ٍرِئاَعَّشلاَو ٍةَرِهاَظلا ِتاَداَبِعْلا ِهِذَه يف َعُراََتلا نإ

 ةنونم ملا ُهَداَبِعَو وسر هللا ُههَركَي ي

 يذلا نوْنَسَمْلا عوُرْمَمْلا ٍرْمَأْلاِب مهرّثُك وأ ِساَّنلا َنِم ٍريِثَك ُلْهَج : اَعُدَحَأ
 01 ًء 2غ 5 58 2 2 5 31

 . هِعاَبتاِب ب مُهَرَمَأ ي يِذَّلَاَو هيّمأِل لكي هللا ُلوُسَر ُهَّنَس َقِذْناَو لوو هللا هد

 .ْمهْيَلَع مُهُيْغَبَو ضب مُهَضْعَب ْمِهرْتْكَأ وأ ِةَم ةّمأْلا ّنِم ريك ْمْلُظ : يناثلا

 عابتاب اَنيِدَم مُهْنِم ٌريثك َريِصَي ىََّح «ٌسْفْنَأْلا ىَوْهَت اَمَو ّنَّطلا ٌعاَبَتا :ُتِلاَثلا

 عمم اَو ِةَهْقَمَتُمْلا َنِم ريِثَك يف ٌريِصَي ىَّبَحَو ءٍةَعوُرْشَمْلا وومألا ِهْلَه يِف ِءاَوْهَأْلا

 ؛ 'ةاَمَجْلاَو ِةَنُسلا ِنَع َنيِجِراَحْلا ِءاَوْهَأْلا ٍلْمُأ يِف ام سْنِج نم ِءاَوْهَأْلا َنِم
 > عيت الو# :ِهباَنِك يِف ىَلاَعَت َلاَق دَقَو ْمِهِوْحَنَو ةَلَِمْعُمْلاَو ٍضْفاَوَرلاَو ٍجراَوْحْلاَك

 .[03 :صآ] ون ليس نع َكرِضْبم وُهْل

 ةجحب لبوُق ولو يأرلاو دقتْغُملل راصتنالاب وأ ءمصخلا ىلع يغبلاب وأ «سفنلل ماقتنالاب امإ )١(
 . ةيوق ةحيحص
 دقو «نيلاضلا نيصلاخلا ءاوهألا لهأب هقحلُي ام ىوهلا نم هيف نوكي نأ ملعلا بلاط رذحيلف

 .هللاب الإ ةوق الو لوح الو ءاًليبس لضأ وأ مهلثم ريصي نأ ىلإ ىوهلا هب جردتي



 هنآك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 8م اذ
 0 0 تت تت تتح غغصخلا 48

 َرِصَي ىَنَح «فاللتئالاو عاميج الل تلاكملا اليخ الاَو ُقُدَمَّتلا : عياَرلا

 يف يهل

 ىَّنَحَو «وللا ِتاَّذ ٍرْيَغ ىَلَع ِهيِلاَوُيَو اًضْعَب ٌبِحُيَو ِيِداَعُيَو اًضْعَب ضْفْبُ

 ىلإ مو ظزْمّئلاَو ِزْمَهْلاَو ٍنْعّللاَو نحلا ىلا ؛ ْمِهِضْعَبِب ٌرْمأْلا َيِضْنُي
 نب ال تح ةعطاقملاو زج اهملا ىلإ يضنيو 2 ”مالكلاو يدبألايواقفالا
 . ضف نوفا ل اقل وو

 ,0هلومرو هللا اَهَمّوَح ينلا رومألا مظْغَأ نم هَلُك اَّذَهَو

 .ُهَلوُسَرَو هللا اَهَبجْوَأ يلا ِروُمَأْلا مَظْعَأ ني فالتئالاو ٌعاَمِتجاِلاَو
 عَعَرش َرَش يتلا ٍةَنُسلا ّنِم ٍهِجوُرُخِب ٍةَعْدِبْلا ٍلْمَأ نم ٌريِصَي ''”ءاَلُْؤَه نِم ٌريِثَكَو

 0 َرَمَأ يلا ٍةَعاَمَجْلِل ِةَمِلاَخُمْلا ِةَ ا َقْرُمْلا له نِمَو ههيمأِل لي هللا ُلوُسَر

 «ةوك يف مهتم تمل امين اونو مكي ايم َنِدا ّذإ» :ىَلاَعَت َلاَق «©””هُلوُسَرَو اهب
 .[159 :ماعنألا]

 ملعلل نيعدملا نم ريثك لاحو «خياشملا ضعبل نيرصتنملا ماوعلا نم ريثك لاح وه امك )١(

 هاجت ءافجو ةظلغ مهيف نيذلا ملعلا باللط ضعب لاحو ءمهل نيفلاخملا ىلع اوغب نيذلاو

 . مهريغو ملعلا بالط نم مهل نيفلاخملا

 .جراوخلا لاح وه امك (؟0)

 سانلا نم اًريثك ْنأ الإ ءاهميرحت ىلع ةلادلا ةلدألا حيرصو ءاهداسف مظع عم اهنأ بجعلاو (7)

 وأ «نيدلا ىلع ةريغلا مساب امإ ءةدع تايمسمب ؛اهباكترا يف نولهاستيو ءاهب نولابُي ال

 .- مهمعزب - نيفرحنملا خياشملا وأ ةاعدلا نم ريذحتلا مساب وأ «نيفلاخملا ىلع ٌدرلا مساب
 .ناعتسملا هللاو

 . !ةعامجلاو َةّنّسلا لهأ نم مه نيذلا ا!َةَدبعتُمْلاَو ٍةَهَقَقَتُمْلا نم :يأ (:)
 .ملاعلا فراعلا ربحلا مامإلا اذه نم !ميظع مالك (5)

 «ةدوملاو ةبحملاو فالتئالاب ترمأ يتلا ةّنّسلا نع كجورخب عدبلا لهأ نم نوكت نأ رذحاف
 خياشملاو ةاعدلا ٌبسو تافالخلاو .ةقرفلا تيب ةقرغلا لهأ نم نوكت نأ رذحاو

 .ءيشا اهلدعي ال ةمالسلا نأ ملعاو «نيحلصملاو

 ّنِم مُهُعْنَمَو ءعاَمْجِإْلاَو ُصْنلاي َِباَتلا لَمُجْلاِ ِةّماَعْلا ٌرْمأ ٌبِجاَوْلا :رخآ عضوم يف خيشلا لاق
 مظْغَأ نِم فاَليْحاِلاَو َةَقْرُمْلا َّنِإَف «فايْخاِلاَو َةَقْرُقْلا مُهَنْتَب 4 يِّلا ليصل يف 1

 - فلسلاو هباحصأو كك يبنلاب ءادتقالاب نوكي حلاصلا فلسلا جهنمو و ةّئشلا عابتا نأ 0



 بس | قرضتلا مذو عامتج الا ىلع ثحلا

 ْنَأَو ءاَعيِمَج هللا ٍلْبَحِب ُماَصِتْعِإِلا َوُهَو :ٌميِظَعْلا ْلضألا اَذَهَو مى

 ىلا لا ور تيا اطبر واللا ٍلوُصَأ مطْعَأ ني َوُه قر
 ْتَمظَع اّمِمَو ءُمِهِرْيَغَو ٍباَتِكْلا ِلْهَأ نم 0 نمل ل 7 ا وِباَتك

 (ِةَعاَمَجْلا 0 دي

 ُقْوَمَّتلا َوُه :اَهِرْيَع يِفَو لب ِةّمَأْلا هِذَه يِف َعََو يِذَّنا ٍداَسَمْلا ُباَبَو
 [ 11 . ٌفاليخالاَو

ِ 0 0 
 ١ عئد

 يف اَل ٍتاَهوُرْكَمَو ِتاَّبَحَتْسُم ٍرومأ يف ّيِه اَمّنِإ ٍتاَعُراَتَتلا ِهِذَم ٌةَماَعو
 1 ذق .ِتاَمَّرَحَمَو ِتاّبِجاَو

 ُحْرَمْلاَو ءِنيّدلا ٍلوُصُأ نِم فالتئالاو ٍةَعاَمجْلاِ , ٌماَصِتعالا نإ ده
 !؟ِعرَمْلا ظْفحِب لضألا يف ُحَدْقُي فيكم َدَيِهَحْلا عوُرُفْلا نِم هيف ُعَراتتُمْلا

 لب ؛هللا َءاَض اَم اَّلِإ ِةَنِّسلاَو ِباَتِكْلا نِم َنوُفِرْعَي اَل َنيِبّصَعَتُمْلا ُروُهْمَج ٌروُهْمِحَو

 ِءاَمَلُعْلا ٍضْعَب نَع ٍِتاَياَكِح وأ قَدِساَق ٍءاَرآ وأ ءٍةَفيِعَض ٌتيِداَحَأِ وكت

 اًهُبِحاَص َسْيَلَك اًفْدِص تناك نإَو ءاّيِذَك ُنوُكَت دَفَو اًقْدِص ُنوُكَت دق ْخوُيّشلاَو
 [مهو ]1/  ل

 ٍليِطْعَتَو ٍداَسَمْلاَو ٌّرَّشلا ِباَبْسأ نِم هيف موَُي تفاليخالاَو َقُرَمَّتلا ن ل فْنْظَ

 يِف ٍصوُصْنلا نمي َءاَج نيو راع مَلعْلا ٍلْهَأ نم ُنوُكي نَم ُهُمَلْعَي ُهَمَْلَعَي اَم ام ماكخألا

 [ الاب /10] .ماَلْسِإْلاَو ِةَع َةَعاَمَجْلا لصف

 ىلع اسقو هقالخأ تءاس نمف «لماعتلاو قالخألاو ةّئّسلاو باتكلا مهفو ةديقعلا يف حلاصلا -
 ولو «لماعتلاو قالخألا باب يف حلاصلا فلسلا جهنم نع جرخ دقف َّئّسلا لهأ نم همصخ
 صوصنلاو َهَّنّسلا ةفلاخمب نوكي ال َةّنّسلا نع دوذلاف .فلسلا جهنمو َهّنّسلا نع دوذي هنأ معز
 غلبم تغلب مالكلا بيطو قلخلا نسحو بدألاو نيللاو قفرلا ىلع ثحلاب تءاج يتلا

 صوصنلا هذه كرتُت ةجح يأيف ءرتاوتلا
 ا تبئملا لعلو (ّقَرْفَتي ا :لصالا يف 000



 2 مالسإلا خيش لئاسرو قواتق بيرقت م

 56 ةعيرشلا 55

 ٍليِطْعَتَو م وكنز حلاصتلا ليوخك تةءاَج َةَعيِرَّشلا نإ مو

 نم ٌرْيَخ ٌرْشْلا نضع ضْعَب ُعْفَدَو هْكْرَت نم ٌرْيَخ ِرْيَكْلا نِم م َليِلَقْلاَف ؛اَهِليِلْفَتَو ٍدِساَمَمْلا

 مع مو .وهلك هكرت

 ْكَّلَس ِهْيَلَع َناَك اَمَو هوِلوُسَر ُةَّنُسَو هللا ُباَتِك َيِه امن ٌةَعيِرَشلا 7 554]
 ماَكْحَأْلاَو ٍتاَساَّيِّسلاَو ءِلاَمْعَأْلاَو ِتاَداَبِعْلاَو ءِلاَوْحَأْلاَو ِدِئاَمَعْلا يِف ة ملا 0

 َنوُلنْملا ُهلعفي يلا ٍروُجُفْلاَ ٍبِذَكْلا َنِم ناك اَم :َوُه هو ُلّدَبُم ٌحْرَشَو - ج

 . عْرّشلا ىلإ َدوُلاَضلا ُهبيِضُي يِذْلا ٍلاَلّصْلا وأ عَدبْلا و اعز

 -١5"[ “0 4خ/16]

 ٌدِحاَو اَنُنيِد ِءاَيبْنألا َرِشاَعَم اّنإ» :َلاَك ُهّنَأ لب َىِبَنلا ٍنَع َتَبَت م5ةؤ5 |
 لوضألا يِف عِماَجْا ٍنيدلا يف َنوُفِفَتُم 00 ُعيِمَجُن (ًةَمِلَتْخُم ُعِئاَرشلاَو

 ٍلاَمْغَأْلاَك ِةّلَمَعْلاَو ءِرخآلا مْوَمْلاَو ِهِلَسْرَو هللاب اَميِوْلاَك ؛ِةيمْلِعْلاَو ةّيِداَقِتْعالا

 :ىَلاَعَت هلْوَق :َوُمَو «َليِئاَرْسِ يبد ٍفاَرعأْلاَو ان ٍةَروُس يف ِةَروُكْذَمْلا ِةَماَعْلا
 16١[ :ماعنألا] ا - أير 3_3 ا مكبر مرح ام ُلَثَأ اًولاصت نق

 لك دنع مُكَفوُجَو أوم أوُمِقَأَو ٍطَسِقْلاِ قَد ّمأ لم :ُهَّلُوَقَو ءتالَّملا ِتاَيَآلا
 ل هس 220

 امو اني َرْهظ ام سِحئوتْلا ير ْمّرَح اَمَنِ لقط :ُهَّلُوَقَو 2114 :فارعألا] َةَيآلا # جسم
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 2727 2221 0 2 م ت21 272جك---5---3-5و

 08 :ءارسإلا] هاي اّلِإ أكذب الأ َكُّيَر ىّضقو» : ُهَلْوَقَو ء[+ ا يآلا 0

 ُمِئاَس ُهّنَأ ىَلَع ُلُدَي اَم ُدوُضْفَمْلا هب لَصَح ِءاَعّدلا ٍنْوَك ُدّرَجُم َسْيَل 750: ]

 َنيِقوُلْحَمْلاَو بِكاَوَكْلا نِم هللا ٍنوُد نِم َنوُعْدَي ِساَّنلا نم اًريثك َّنِإَف ؛ٍةَعيِرَّشلا يف
 4 2ك 6 7 2 5 5 »َ 0 5 0 داو هس 52000

 ٍنائوآلا دنِع ًءاعذلا نودصقي ٍسانلا ضخيو ءمهضرغ نم لصحيي اَم "اضْخَيَ

 لْصَحَي ام ٌلْضْحَيَو و ءِسِئاَنَكْلا يف يتلا َليِئاَمَّتلا وُعْدَيَو ءَكِلَد ِرْيْغَو ِسْئاَنُكْلاَو

 ام ْلُصْحَيَو َنيِمِلْسُمْلا ٍقاَّمّناِب ٍةَمَّرَحُم ةّيِعْدَأِب وُعْدَي سائلا ٌضْعَبَو ِضَرَع نِم
 راو هم

 . ْمِهِضَرَع نم لْصْخَي

 ؛ اًحاَبُم ُنْهَرَكْلا َناَك نِإَو ُهَتَحاَيإ مسي ال روُمألا ٍضْعَبِب ٍضَرَكْلا ُلوُصُحَ
 تاج ُةَعيِرَّشلاَو (ِهَيَحَلْصَم ىَلَع ُةَحِحاَر ٌةَدَسْفَم هيف ٌنوُكَي دق َلْعِفْلا َكِلَد َّنِإَق
 ِتاَمّرَحُمْلا ُعيِمَجَت الإ ءاَهِليلْفَتَو ِدِساَقَمْلا ٍليِطْعَتَو اًهِليِمْكَتَو ِحِلاَصَمْلا ٍليِصْحَتب

 ُعفاَنَم هب ب ِهيِحاَصِل لص 0 ِشِحاَوَمْلاَو ٍرِسْيَمْلاَو ِرْمَكْلاَو ِكْرّشلا نِم

 كور 5 ىَهَن اًهِحِلاَصَم ىَلَع َةَحِجاَر اًهُدِساَفَم تَناَك امل ْنِكَل ءٌدِصاَقَمَو

 ُنوُكَت دق ٍلاَوْمَأْلا ِقاَمْنِإَو ٍداَهِجْلاَو ِتاَداَبِعْلاَك ِروُمَأْلا نم اًريِثَك َّنَأ اَمُك ءاَمْنَع

 . ُحِراَّشلا ِهب َرَمأ ِهَيَدَسْفَم ىَلَع ةَحِح ٌةَحِجاَر ُهْتَحَلْصَم ت تناك اّمَل ْنِكَل ةَرِضُم

 |1560 - ]754/1١

 أ ٌعِجاَر ٌداَسَم هيِف اَم اّلِإ ٍناَسْنِإْلا ىَلَع ٌرْظَْحَي ال ٌعِراَشلا 55“
 .اَدَبأ ُهْرظَْحَي ْمَل ٍةَحَلْصَمْلاب اًروُمْعَم ُهُداَسَق َناَك وأ ٌداَسَق هيف نكي ْمَل اَذِإ

]18٠١/55[ 

 َلْصْحَي ٍداَسّمِل اَعْفَد هلي ْيبنلا ُهْنَع ىَهَن اَم ىلإ َدَمَع نَم م ُهيِقَمْلا َسْيَل قتلنا

 ِءاَضْمَّرلا نِم ٍريِجَتْسُمْلا ِةَلِزْنَمِب اَذَه َّنِإَف ؛ُهْنِم َّدَسَأ ٍداَسَف ىَلِإ ُْنَع َلَدَعَف ءْمُهَل
 [ .رانلاب

 َحِلاَصَم ُعَمْجَي ٍةَمْكِحْلاَو ٍباَتِكْلا نِم للي اَدَّمَحُم ُهّبَن هب هللا َتَعَب ام 7505 2



 2 ل ل ل ال 0 مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 8“ به

 َىِبَن اَلَو َنيّيِبنلا ُمَتاََح هلي ُهَّنِإَف ؛ِهْجَو لّمْكَأ ىَلَع ٍداَعَمْلاَو ٍشاَعَمْلا يف ِداَبِعْلا

 سل ذإ يا ول ل ا مدعي

 .ُنيّدلا هب َلُمَك اَمَك ٌرْمأْلا هب َلْمَكَف 0

 «حِفاَتَمْلا ٌلَضْفَأ ُهَجاَهْنِمَو عِئاَرَّشلا لَضُفأ ُهَْعْرَشَو ءِبْنُكْلا لضنأ باك ُهُباَيِكَف

 ْنَكَلَو ةَلاَلَض ىَلَع ٌعِمَتْجَت ْعِمَتْجَت الق ِهِناَسِل ىَلَع هللا اًهَمَصَع دَقَو 2 1

 ءاَييْنَأْلا ُهَنَرَو ُءاَمَلْعْلاَو شنب هلع سل اة مقل مْلِعْلا نم لي 0

 وَما ْمَنَع هل تك د يل يف نكي ذِإ َنمْيَلْسَو دوادو# 0- َلاَق دََو

 «أملعو انكَح اَنِِلَ اًلُكو 0 اًهمْهَتَف © © تيِهش مه

 .[7/4 ءاله :ءايبنألا]

 نفت لَو مْهَمْلا اًمُهَدَحَأ هللا ٌصْخُف َةَّضِق ٍةَّصِق يِف اَمَكَح ٍناَميِرَك نايت ِناَذَهَق

 .ملِعْلاَو مُكُحْلاب اًيِوج اَمهيَلَع ىّننَأ لب َِرَعآْلا

 َنيِلِماَعْلا لّسُرلا ءاَمَلخَو ئاَيبنأْلا ةلر ةييجتلا ِءاَمَلْعْلا ُمُكَح اَذَهَو

 ش ناكل
 اَمَو اًهيِف َنيِمِلْسُمْلا ِءاَمَلُعِل ُناَمْيَلُسَو ُدواَد اًهيِف ىَضَق يلا ةَيِضَقْلا ِِذَهَو

 :ِناَلْوَق اًضْيأ اَهُهِبْشُي

 .دواَد ِءاَضَقِب ٍيِضْقَي نَم مهْنِم -أ

 نِم ٌريِثَكَو ءُباَوَّصلا َوُه اَذَهَو ءَناَمْيَلُس ِءاَضَقِب يِضْنَي نم مُهنِمَو - ب

 [1 هو 0 !ُهُفِرْعَي ال دق لب ؛ِهب ٌلوُقَي ر ال مُهَرْْكأ و أ ِءاَمَلُعْلا

062 

 (ٍناَعَم ةّناَلَن هل عْرَّشلا ُظْفَل)

 :ٍناَعَم ِةَلاَلَث ىَلَع ٍساّنلا ِْرُع يِف ُلاَقُي َعْرَّشلا ظْمَل 25:54 ]

 ُهَفَلاَخ نَمَو هُعاَبَتا بجي اَذَهَو ءُلوُسَّرلا ِهِب َءاَج اَم َوُهَو َلّزتُمْلا ٌعْرّشلا
 وور ٌعءول هام

 هدب وفع كيو



 ابو | ةعيرشلا
 كما 2ر77 ب22223

 بَمْذَمَك ؛اًهيِف َنيِدِهَتْجَمْلا ِءاَمْلْعْلا ٌءاَرآ َّوُهَو ءلّوَّؤَملا عرشلا :ىِناَّثلاَو 5 عم اعل راهولا اوس ركوب . شعم اب ئه 5
 سأع 545 0 ءعكو م هوس هم وود هنود دما #2 عم كس 0 -َ
 َمِزَلُي نأ ٍدَحَأِل سيلَو مرحي الَو ّبجَي اَلَو ُهَْعاَبَنا ْعوُسَي اذهف ءووحنو كِلاَم

 ا ا سل سس عع
 . هلم نيانلا َموُمْع َعَنْمَي اَلَو هب سائلا مومع

 ىَلَع وأ لي ِهِلوُسَرَو هللا ىَلَع ُبِذَكْلا َوُهَو ءُلَدَبُمْلا ٌعْرَّشلا :ُتِلاَنلاَو
 .ِنيِبلا ملظلاو ءاهوخنَو ٍروزلا تاداهشب ٍسانلا كا لس ا مك ا 8

 مّدلا َّنِإ :َلاَق نَمُك عاري اي َرَفَك دَقَك هللا ٍعْرَش ني اَذَه نإ :َلاَق نَمَف

 ديل .َكِلَذ ٌرخَنَو يَِمْذَم اَذَه َلاَق لَو ءُلاََح َةََمْلاَو
 ه2

 «ِةَحِحاَرلاَو ِةَصِيَخْلا ٍحِلاَصَمْلاِب ُرْم ُمَأَت ٌةَعِب ِدرَشلا)

 (ٍةَحِحاَرلاَو ٍةَصِااَخْلا ٍدِساَقَمْلا نع ىّهْنتَو

 نإ اداه ٍناَميِإْلاَك ٍةَحِجاّرلاَو ٍةَصِلاَحْلا حِلاَصَمْلاب ُرُمأَت ُةَعيِرّشلا
 ٌةَحِجاَر ُهُتَحّلْصَمَك ٍسوُفْنلا ُلْثَق هيف َناَك نِإَو ُداَهِجْلاَو ٌةَضْحَم ٌةَحَّلْصَم َناَميِإْلا

 نم ريخ 0 ةيقيلاو» :ىَلاَعَت َلاَق اَمَك ءِلَْمْلا نِم اًداَسَ ْمَظعَأ ٍرْفَكْلا ٌةَنْثِفَو

 /7١1[. :ةرقبلا] هتك
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 َرَهظ اَم ٍشِحاَوَمْلا نَع ىَهَن اَمَك َةَحِجاَّرلاَو ٍةَصِلاَخْلا ٍدِساَمَمْلا نَع ىَهْنَو

 وب ُلّرَُي ْمَل اَم للاب اوُكِرْشُت ْنَأَو ءَّحْلا ٍرْيَعِب يْعَبْلاَو منإْلا نَعَو نط امو اَهْنِم

 ٍلاَح يف طَق اَهْحِي ال ُروُمأْلا ِهِذَمَو َنوُمَلْعَت ال اَم هللا ىَلَع اوُنوُقَت ْنأَو اًناَطْلُس

 ريزخلا مْحَلَو ِةَتْيَمْلاَو مّدلا ٌميِرْحَتَو ؛عِئاَرَسلا نم نِم ٍةَعْرِش يِف اَلَو ءِلاَوْحَأْلا نم

 ؛ِةَروُرَصلا َدْنِع ُهْحيِبُت ُبْرَّصلا اَذَهَو ٌّةَحِجاَر ُهُنَدَسْفَم اّمِم َكِلّذ ِرْيَغَو ِرْمَحْلاَو

 11 .ِهب ِءاَذِتْغاِلا ٍةَدَسْفَم نم ُمَظْعَأ ِسْفَنلا ِتاَوَق َةَدَسْفَم َّنأِل

 ه2



 هدي مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ير
 020022222222252 255 و ا

 ةيعرشلا دعاوقلا

 ٍقاَلظإْلاَو موُمْعْلا ٍفْصَوِب ٍلَمَعْلِل هِلَوْسَرَو هللا ٌعْرَش :ُةيِعْرَش ٌةَدِعاَف ما

 ل َقلظُمْلاَو َماَعْلا َنِإَق ؛ِديِيَتلاَو ٍِصوُضُخْلا ِفْصَوِب اًعوُرْشَم َنوُكَي ْنَأ ىِضَنْقَي ال

 َكِلَذ َنوُكَي ْنأ يِضَتْفَي اَلَف ءاَهَضْعَب دّيَقُيَو ِهِداَرْفَأ ٌضْعَب ٌصَنْخَي ام ىَلَع ُّلُدَي

 و قع م سم نع ا

 . ّبِحْتْسا م وم
7 

 .هوُرْكَم اَلَو ٌبَحَنْسُم َرْيَغ َيِقَب لَو :

 رك ل نيالا اًمَلظُم اَعْرَش ُهَرْكِذَو ُهَءاَعُد َعّرَش هللا نأ :َكِلَذ ُلاَثِ

 ع هُو اًعَرَصَت ْمُكَّجَر اوعدا# :لاََو 4١ :بازحالا] <4© اريك اكو هَل

 يِف ٍرْكّذلا ا َعاَمِيْجاِلاَف ؛ٍصوُصُنلا َّن ّنِم َكِلَذ وُحَنَو [50 :فارعألا]

 ْن 27 هيلع ُكُدَ ا مال ل :َكِلَذِل عاَمِيْجاِلا وأ ءِنّيَعُم َر وأ َنّيَُم

# 

 0204 1 ءو 5 7

 ِرْدَقْلا َنِم ِهيِف اَمِل ؛ُهُلَواَتَتَت ْنِكَل ءوِدييْفَتَو ٍهِصوُصُحب ُةَمَلْظُمْلا ُةَماَعْلا ُهَلاَلَدلا هم

 ةَقَرَع َمْوَي ِءاَعدلاَو ٍرْكَّذلاَك ؛َكِلَذ ٍباَبْحِتْسا ىَلَع عْرَّشلا هلأ ْتَّلَد ْنِإَ |
 :َكِلَذ وْحَنَو ٠ . ِسْمَحْلا تارلصلا يف نبع ُدْشَمْلا ِءاَعَّدلاَو ٍركّذلا وأ َةَقَرَعِب

 باَبْسِيْساِلا ىَلَع اًدِئاَز اًباَبْحِيْسا اًعوُرْشَم اًبَحَتْسُم ٌصاَحْلا ُفِضَوْلا َكِلَذ َراَص

 اَم ٍذاَكَّتا لْثِم ؛اًموُرْكَم َناَك َكِلَذ ٍةَماَرَك ىَلَع علا هلأ ْتَّلد نإَو - ب

 ٍةَعوُرْشَمْلا ِنَئّسلا ٍرْيَغ ىَلَع ِتاَعاَمَجْلا يف َةَمَواَدْمْلا َّنِإَف ؛ةَمِئاَد َهَنُس ِنوُنْسَمِب َسْيَل

 5 ِءاَعَّذلاَو ءِسْمَحْلا ٍتاَوَّلَّصلا يف ٍتوُنُقْلاَو ءَنْيَدبِعْلا يِف : 0 ؛ ٌةَعْذِي

 يف ِهْيَلَع مَواَدُمْلا ٍِفيِرْعَّتلاَو ءاَهْنِم ِنْيَدْرَبْل وأ ءِسْمَحْلا ِتاَوَلَّصلا َراَب



 ب 1١ تت يي تبي

 لي لك ٍرْكِذ وأ ٍةَءاَرِق وأ ءعّوطَت ٍةاَلَصِل عاَمِيْجاِلا ىَلَع م واد اَو ككراَضُمَأْل
 هْيَلَع ّلَد امك ٌّقَم درك عن ِنوُنْسَمْلاِ ٍنوُنْسَمْلا ٍرْيَغ ء َةاَهاَضُم َنِإَ ؛َكِلَذ ِوْحَنَو

 . اَيقْلاَو ُداَمآْلاَو َُنُسلاَو ُباَتِكْلا

 ٍفْصَو ىَلَع َيِقَب :ّيِهَن الو ٌرْئأ صوُصُخلا يِف نْكَي مل نإَو - ج
 ِتَلَعَف اَمُك اًناَّيْحَأ ٍفيِرْعَتلا لْثِم ٍةَمَواَدُمْلا ِهْجَو ِرْيَغ ىَلَع اناّيْحَأ اَهِلْعِفَك ؛يقالظإلا

 ٍرْهَجْلاَو ءِءاَعُد وأ ٍرْكِذ ىَلَع وأ ءْمُهَل ا ا عاَمِتُجاِلاَ ؛ةباصشلا

 ٍةَءاَرِقِب ِساّبَع ٌنْباَو حاَتْفَيْساِلا 0 َرَهَج امك ٍةاَلَّصلا يِف ٍراَكْذَأْلا ٍضْعَبِب

 [1984--] ايخأ كَما ُرْهَجْلا َكِلَذَكَو ءَةَحَتاَمْلا

 ه5

 نإ هةر اًككَآ 2

 (..ٍداَبِعلا لاعفأ ماك اكخأ ٍروُهْمُجِب ٌةَيِفاَو صوصنلا)

 ٌةَيِفاَو 00 َّنَأ :َنيِمِلْسُمْلا ِةّمِئَأ ُروُهَْمُج ِهْيَلَع يِذّلا ُباَوَّصلا 5059]

 ءمِلكْلا عب َوَجِب لِكَي اَدَّمَحُم تعي هللا نأ َكِلْذَو .ِداَبِعْلا ٍلاَعْفَأ ماكخأ ٍروُهْمَجِ

 اَعاَوْنَأ 0 كاع ٌةَدِعاَقَو ٌيلُك ٌةَيِضَق ّيِه يلا ٍةماَحْلا ٍةَعِماَجْلا ٍةَمِلَكْلاِ لَكَ

 ٌصوُصُنلا ُنوُكَت ِهْجَوْلا اَذَهِبَق ءىَصْخُت ال اًناّيْعَأ ُلَواَتََت ٌعاَوْنَأْلا َكْلَتَو ةَريِثَك

 .ِداَبِعْلا ِلاَعْفَأ ماَكَحَأب ةَطيِحُم

 ام نولعفي «ةقرع ريغ يف ةفرع موي ةيشع دجاسملا يف جاحلا ريغ عامتجا :فيرعتلاب دارملا )١(
 .ءانثلاو ءاعدلا نم ةفرع موي جاحلا هلعفي

 .ةرصبلا دجسم يف كلذو ء او سابع نبا :دجاسملا يف ةفرع موي سانلا عمج نم لوأ نأ يور

 ناكف ءةرصبلا ىف ذ سانلاب فرع نم لوأ وهو» :اه#و سابع نبا ةمجرت يف نك ريثك نبا لاق

 نم «سانلا ركذيو «نآرقلا نم اًنيش رسفيف «هلوح ةرصبلا لهأ عمتجيو ةفرع ةليل ربنملا دعصي
 .(8/:770) ةياهنلاو ةيادبلا .ها.«برغملا مهب يلصيف لزني مث «بورغلا ىلإ رصعلا دعب

 ريغ نم نسحلا كلذكو ءاعدف دعقف ةين هترضح ا#' سابع نبا نإف :رك ةماش وبأ لاقو
 «ركنملا ا رئاعش نم راعش اذه نأ ماوعلا ماهيإو «ةفرع لهأل ةاهاضمو ء«ةيعمجلا دصق
 ريغ ىرخأ ةروص ىلع ل ا ملعأ هللاو كلذب فصّنا ام وه امّنِإ

 077 3 ”؟) ثداوحلاو عدبلا راكنإ ىلع ثعايلا .ها.ركنتسم



 11 مالسإلا خيش لئاسرو قوات بيرقت :

 دل ا يل َّنَأ :َكِلَذ ُلاَثِم

 اح ِبَنِعْلا ٌريِصَع الإ ُلَواَتي
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 ِساّيِقْلا ٍتيرطب ٍركْسُم لك ٌمّرَح نم ِءاَمَلْعلا َنِمَو

 ِنآْرُقْلا يِف َةَروُكْدَمْلا َرْمَكْلا َّنأ :ُراَبكْلا ٌةَمِيَآْلا ِهْيَلَع يِذَّلا ُباَوَصلاَو

 اَل ٍةَعِماَجْلا ٍةَمِلَكْلاَو ٌّماَعْلا ٌّصّنلاب ٍرِكْسُم ّلُك ٌميِرْحَت َراَصَق ءِرِكْسُم ّلُك ْتَلَوانَت
0 

 .هدحعو ِساّيِقْلاِ

 ينظم ِدرَتلاب عْللا لَواَبَكي ِءاَمَلُعْلا ِرَثْكأ َدْنِع َوُه ٍرسَْمْلا ظْنَل َكِلَذَكَو

 َوُه يلا ٍراَمَقْلا ىَنْعَم اَهيِف َّنِإَف ذلك ع اَهْنَع ىَهَن يلا رَرَغْلا َعوُيُب ٌلَواَنََيَو

 ٌلصْحَي لَم :ِةَرطاَحُم ىَلَع َوُهَو ٍناَسْنإْلا ُلاَمَدَحؤُي نأ *ةاتمم راَمقلا 3|: رستم

 ٍةَلَبَحْلا َّلّبَحَو َدِراَّشلا َريِعَبْلاَو ّقبآلا َدْبَعْل يرش 4 ؟ةاُصْخَي ال وأ ُهْضَوِع ُهَل

 يف ٍرِسْبَمْلا ْظْفَلَك اَذَه ىَلَعَو هل لْصخَي الادقو هَل لْصَحَي دق امم كلذ وَنْحَنَو

 9 دبع كيلا نع ء (مِلْسَم عوبصا يف تع امو 8 اًَذَه لَو اَتَتَي ىَلاَعَت 4 هللا ِباَتِك

 ءاَهِحاَلَص ْوُدُ َلْبَك ِراَمْلا عب ؛ ٌةَرَطاَحُم هيِف اَم ا

 . َكِلَذ ٍرْيْغَو نوُظُبْلا يف نجلا عيب و

 َكِلّو و [؟ :ميرحتلا] «كيمتأ هج كل هَل َضَرو َدَق# :ىَلاَعَت هلْؤَق َكِلَذَكَو

 ّنِمَف :قيِفلْسُمْلا ناملأ نم ِنيِمَي َلكِل ٌلِواَنَتُم َوُه [44 :ةدئاملا] 6 ْمُكَيِنمَيأ رع

 ِهْبَلَع َّلَد اَمُك ٌةَراّمَك اًهيِفَف َنيِمِلْسُمْلا ِناَمْيَأ نِم نيِمَي ّلُك :َلاَق نَم ِءاَمَلُعْلا

 .هّنَسْلاو باَتِكْلا

0-4 - - 

ّلِإ ُضّنلا ُلَواَتَي ا :َلاَق نَم مُهْنِمَو
 ُدِقَعْنَت ال َكِلَذ رْيَغَو هللا مساي تلَحْلا ا

 [نمم 14/1 لوألا لوقلا ىلع لذي تلا نأ بنود



 يلا دج بي

 امو» :هبر نع يوري اميف حيحصلا ثيدحلا يف ِلك يبنلا لاق /5554]

 توملا هركي نمؤملا يدبع سفن ضبق نع يددرت هلعاف انأ ءيش نع تددرت
 ضراعت ددرتلا نأل ؛ددرتي هنأ هناحبس نّيبف «هنم هل دب الو .هتءاسم هركأ انأو

 توملا هركي وهو «ههركي ام هركيو هدبع بحي ام بحي هناحبس وهو «نيتدارإ
 وهف توملاب ىضق دق هناحبس وهو .«هتءاسم هركأ انأو» :لاق امك ءههركي وهف

 "كلذ عوقو نم دب ال هنأ نّيب مث ءاّددرت كلذ ىّمسف «تومي نأ ديري

 [هو هم/١٠]

 ال يِذَّلا ِسْمْنلا ِبيِنْعَتَو ٍديِدْشّتلاَو ةَيِناَبْهرلا ِنَع ِنيِؤُمْلا ٌلوُدَع 89

 . اهْيَلَع هللا ُهبيِثي يِتَلا ٍتاَنَسَحْلا َنِم َوُه :ِةَصْعّرلا ّنِم هللا ُهْبِحُي اَم ىَلِ هللا ُْبِحُي

]1577/٠١[ 

 هيلا مانام نأ فلعل تلك نم ةيينقنلا نروتخ تقنع م
 ٌةَحِجاَر ُهُتَّرَضُم تّناَك اَم اَّمَأَو َةَحِجاَر ُهُتَعَفْنَمَو ًةَحِجاَر ُهُيَحَلْصَم َنوُكَت ْنَأ َّدُب ا

 [ 0/1 .هب ُرْمْأَي ال هللا َّنإَ

 ماَيِق ٍةَمَواَدُمَو ةونعلا ٍدْرَسَك ؛ِتاَداَبِعْلا ٍضْعَب يِف َفَرْسَأ نَم قيشنلا

 َلاَق اَمُك ؛ِباَِعْلِل اّمِحَتْسُم ناك :ِتاَبِجاَوْلا ضْعَب نَع َكِلد ُهَفِعْضُي ىَّنَح ِهِلْيَللا

 ءاّنَح َكْيَلَع كِلْمَأِلَو اّنَح َكْيَلَع كِسْنَتِل ّنإ» :وِرْمَع ِنْب هللا ِدْبَعِل لكي ْيِبنلا

 ةدش طا . اًهَّلَح ْقَح يِذ َّلُك ِتآَ ءاّقَح كْيَلَع كِجْوَرِلَو

 َوُهَو َةَرْيَرُع يبأ ٍثيِدَح نم ُيِراَخُبْلا ُهاَوَر دق ٌفيِرَش ٌتيِدَح اَذَه :رخآ عضوم يف خيشلا لاق )١(
 . .ءاّيلوألا َةَمِص يف َيِوُر ٍثيِدَح ُْفَرْشَأ
 اَلَو ُهْنِم ِةَمِل عَصْنأ اَلَو ِهِلوُسَر نِم هللاب َمَّلْغأ ٌدَحَأ َسْيَلَو َقَح ِهِلوُسَر مالك َّنأ :ُيِقْحَتلاَو
 (178/18) .ها .ُهْنِم اَناَيَب ّنَسْحَأ اَلَو َحَصْقأ



 كت ل ح1 تك دل ا ل تملا ب

 ِبْرَقَتلا ِهْجَو ىَلَع هللا اًهَحاَبَأ يتلا عاَونأْلا ٍنِم عون نع َعتمْما ِنَم فْلَقَن
 .ٌّلاَض + 5 ماع َوُهَف 0 اًهَكْرَتب

 ىَلَع اَنيِعَتْسُم هللا ٍةَمْعْنِل اًرهْظُم ِساّبْللاَو ماَعّطلا ّنِم هللا ُهَحاَبَأ اَم َلَواَتَت َنَمَو

 [ا 1 . َكِلَذ ىَلَع اَباَتُم ناك :هللا ٍةَعاط

 را ضخم تضخ وول كالا رخا ان نإ كنا َنيْؤُمْلا يِفْكَي /751؟]
 امي َداَبِعْلا ُرْمْأَي ال هللا َّنأَو ٌةَيِلاَغ وأ ٌةَضْخَم ٌةَدَسْفَم َوُهَك ُهْنَع هللا ىَهَن اَمَو «َةَيِلاَغ 5 2 هال جكس سس رع ١ن

 تي فرمأ لاا يرام وب داي هاه نع مقاتلو مهل هيجاَِل هب مُهرمأ
 مُكُيمْأَي» هنأب لكي هيَ َتفَصَو اَذَهِلَو مال هيف ا ْمُهُحاَلَص هيف 5 و

 « َتِينِبحْل اي 2 ِتبيِطل هل و ركبملا نع رع ْمُهِلَمْنَيَو قريشا

 [ة1 11 .[16ا/ :فارعألا]

 مَ ِهْيَلِإ َنوُجاَتْحُم ُنْحَن اًرْمَأ اَنْيَلَع ٌحِراَّتلا موسم ْنَأ ٍلاَحُمْلا نم +

 5 . ٍبِحّللا سْنِج نم َيِه اَمَّنِإَو ءاَهيف َةَدِئاَك ال ٍةَليحب اّلِإ ُهَحِِ :

 ١ ”ا///15] . ِتاَرْيَكْلا ُلاَرْنِإ ٌهَم ُةَمْحَّرلاَو ءِتاَكيَّسلا َةَلاَّزِإ ٌةَرِفْغَمْلا اهنلكل - 00/4[

 ] 555َقّماَتلا ٍةَمْعْنلاَو ءِةَعِلاَبْلا ٍةَمْكِحْلا نِم ِةَعيِرَّشلا يِف ِهِلوُسَرِلَر هلل
 .ِءاَمَلْعْلا نِم ريثك ىَّلَع ىَمْحَي دق ام ةَماَعْلا ٍةَمْحَلاَو 1 417١[
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 تقال ةيدويعلاو ةدابعلا 55

 اَوْقَأْلا نم :ُهاَضْرَيَو هللا ُهّبِحُي اَم ّلُكِل ٌعِماَج مسا َيِه :«ُةداَبِعْلا» وو ]|
 [ .ةَرِهاظلاَو دَنِطاَبْلا ٍلاَمْعَأْلاَو

 دق اَلَلَدُم َناك اذِإ ٌدّبَعُم ٌقيِرَط :ُلاَقُي ءُلّذلا :اَهاَنْعَم لضأ «ُةَداَبِعْلا» 7505+] ل
20011 

 . ماَدقألا ُهْتَْطَو

 وَ َضَتَت َيِهَف ل 5 كل َدْعَمَو كلا نقم هوم ُنَمَضَتَت اهب َروُمْأَمْلا د داَبِعْلا َّنِك

 لوو مم مثلا وُ بلا ٍباَرَمرتآ نك هل بحماة 00

 3 ْيَلِ ِبْلَقْلا ِباَبِصْناِل هَ ءاَبَّصلا» مث ّ يوما ِبْلَقْلا ٍقلَعَتِل 6 ُةَكاَلَعْل
2 
0 

 :ُلاَقُي ء؛هيِمْتَتلا» اًهُرِخآَو 07 : ءبْلَمْلِل مِزاللا ثلا وهو 0

 00 ُدَبعَمْلا مُيَمْلاَف ؛هللا ُدْبَع :يأ ؛وللا ُمْيَن

- 
 كا ا و هَل اًدِباَع ُنوُكَي ال هل ِهِضْعُب ْعَم ناَسنإل عض نمو

 يِفْكَي ال اَذَهِلَو ُةَقيِرَصَو ُهَدَلَو ُبِحُي دق امك هَل اًدِباَع نُكَي ْمَل ُهَل ْهْضْحَي

 لك ني ٍدْبَعْلا ىَلِإ بع لا توي لا بج لت ؛ىلا ل ات ين اند

 َنّدلاَو لا لب ؛ِءْيَش لك نَم ُهَدْنِع م عَ كَ "ار نو ( ءْيَش

 م ه- عوق ل 2 2 0 2

 ناك للا ِرْمَأ ريغ مع امو ٌةَدِساَف ُهّتْبَحَمُف هللا رْيَغِل ّبِحأ اَم و . هللا الإ ماتلا

 ُهَرَيَحَو ُهَلْلَّذَك هللا ُهَدَّبَع يِذَّلا «ُدّيَعُمْلا» ِه وب ُداَرُي َدْبَعْلا َن نأ +

 «ىلاعت هلل ٌةَّبحم هبلق يف نوكي ْنأ نود نم امهريغو مايصو ةالص نم ةدابعلاب موقي يذلاف 000

 .لذلاو بحلا صقن بسحب ًةصقان هندابع نوكت هل عوضخلاو لذلا ةياغب رعشي َّنأ نودو
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 راجفْلاَو ٍراَرْبألا نم وللا ا ٍراَبِتْعاِلا اذّهِبَو ُهَفَّرَصَو ه 25 27 1 - 0 520 ا 20 6 1
 1 00 هك عقم هع 53 0

 ال مهكيِلَمَو مهلك مُهبَر وه ذإ ؛راثلا ٍلْهَأَو ٍةَنَجْلا ٍلْهَأَو ٍراَفُكْلاَو َنيِنِمْؤُمْلاَو

 ءٌرِجاَف الو ّرَب ٌنْمْزِواَجُي ال يِتْلا ِتاَمانل | ِهِتاَمِلَكَو ِهَتَرْذُقَو ِهِييِشَم نَع َنوُجرْخَي

 [١همه ]٠١/*6 ٠ . اوُؤاَشَي ْمَل نِإَو ناك َءاَش اَمَق

 نم َكِلَذ ٌوْحَن تو و مِيِقَتْسُمْلا طاَرّصلا ُموُرْلَو ُةَماَقَيْساَلاَو ٌةَعاَطلاَو ٌةَداَبِعْلا 5

 :نذلفإ الو دجاو اهذوشُتم ءامشكلا

 .هللا اّلِإ َدَبْمُي اّلَأ : اَمُهُدَحَأ

 دير وداع كر الو ص 0 5 وير قل أري نك نّق» :ىّلاَعَت َلاَق
 ١٠١[. :فيكلا] 4 ل

 اًذاَمِلَف ءٍةَداَبِعْلا ا يف اَلِخاَد هلل ام ٌعيِمَج َناَك اذِإَف :َليِق ْنِإَف

 [ :ةحتافلا] 40 َتيِعَتَف او لبعت 5: :ِهِلْوَقَك ِ؛اَهَرْيَغ اَهْيَلَع فطَع

 .[177 :دوه] كَ ٌلكَوَتَو هدضاف# : ِهِلْوَقَو

 ءةشحفلا ع مَن ةزلكّصلا كرإ# :هِل ِلْوَق يِف امك ٌرِئاظَت ُهَل اَذَه :ليِق

 .ركُْمْلا نِم ُءاَسْحَفْلاَو [40 : توبكتعلا] « كسلا

 17٠١[ :فارعألا] مةَلّصلأ أوُماَقْأَو بتكلاب تكسي َنِدلاَر :ُهُلْوَق َكِلَّذَكَو

 .ٍباَتِكْلاِب ِكّسَمّتلا مطْغَأ ني ٍةاّلَّصلا ٌةَماَقِإَو

 ِْيَلَع ُفطْعْيَف ءِرَخآلا ٌضْعَب اًمِهِدَحَأ ٍنْرَك َعَم َةَراَت ُنوُكَي ُباَبْلا اَّذَهَو
 . صاَخسْلا ىَتْعَمْلاَو ٌماَعْلا ىتَْمْلا اًبوُلظَم هنْوَكِل ؛ٍركَذلاب ُهَل اًصيِصْخَت

 مَع َدِرْقَأ اًدإَف ءِناَرِيْقإلاَو ٍداَرِفْناْلا ٍلاَحِب ُعَّرتتت مسالا ُةلاَلو ُنوُكَد َةَراََو
 لثم يِف امقذعأ ةرئأ اكل (ِنيِكْسِمْلا»و اريِقَمْلا» مساك ؛ صحح ؛ صح ِهرْيَغِب در ان اَذِإَو

 :هِلْوَقَو [#787 : :رقبلا «ورلأ ليبس فن ارديتك تريلا ءرقفنإ» :هِل

 ْرَخَآْلا هيف َّلَخَد [84 :ةدئاملا] ؟َنككَسَم َوَرَّكَع كال 2
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 5٠ :ةبوتلا] «نيكسملاو ءارقْفْلِل ٌتقَدَّصل أ امّنِإ# :ِهِلْوَق يف اَمُهَتيَب َنِرُ امو

 : َةَعَوَتَتُم باّبْسَأِل ُنوُكَي ُماَعْلا ّعَم يع مالا كد
 0 وك ع

 َميِهاَرْبِإَو حو يِف امك ا داَرْكَأ ٍرِئاَسِل ْتَسْيَل ٌةّيّصاَح ُهَل ِهِنْوَكِل :ٌهَراَث

 ىَسيِعَو ىّسوُمَو

 :ِهلوَق يف مَع 00 ُهْنِم ُمَهْفُي اَل دك ٌقاَلظِإ ِهيِف ٌماَعْلا ِنْوَكِل :َةَراَتَو

 6- ترفِقي مهفزر امو ةولَصلا َنوميعيِو بيلا نومي ندا (2) َنِقنَْل ىده»
 نوع 0 [؛  ؟ :ةرقبلا] كلف نم لأ امو كِل 0 مب تونمؤي نيل

 ٌهلالد ديف َسْيَلَك ُلاَمْجِإ هيف ْنِكل ؛هب ُناَميإْلا ُّبجَي يِذَّلا َبْيَمْلا ُلَواَتَتَي ؛«ِبَيلب
 .َكِلبَك نم َلْنأ 0 اَم ٍبْيمْلا نم نأ ىَلَع

 ِمِتَأَو بتكلا سم َكِلِإ أ آم ُل ّدآ» :ىَلاَعَت 0 اَذَه نِمَو

 اًهّضَخ ْنِكَل ءاَمَرْيَغَو ًةاَلّصلا ُلَراَنَتَي باَتكْلا ٌءاَبئاَق . .[45 :توبكتعلا] < ةزصتلا

 اَهَييِرَمِل ركّذلاب
 ةَناَعِتْساِلاَو َلْكَوَّتلا َّنِإَف 17١ :دوه] ِهّيَع ْلَكوَتَو ُهدبعان» : ُهَلْوَ َكِلَّذَكَو

 َيِه اَهنإَف ؛اًهِصوُصُحب ُدَبعَتُمْلا اَهَدِصْقَيِل ٍرْكَّذلاِب ْتَّصُح ْنِكَل ؛هللا ٍةداَبِع نم َيِه
 . هيئوُعَمِ هل ُدْيْفُي ال ُهَئاَحِبْس َوُه ذإ هوداَبِعْلا عاَون ذأ ٍرِئاَس ىَلَع ُنْوَعْلا

 [قالثك ا /]

 ُهَقْرِر َبَلَط اًذِإَف ءَكِلَذ ىَلِإ ٌجاَتْحُم َوُهَو ءِقْرِر نِم ُهَل َّذُب ال ُدِبَعْلا 5٠

 ِقوُلْحَمْلا َكِيَذِل اَدْبَع َراَص ٍقوُلْخَم نم ُهَبَلَط نو ءهْيَلِإ اًريِقَق هلل اَدْبَع َراَص هللا نِم

 .ِهْيلِإ اًريِقَ
 كورلا تحب اَمَّنِإَو ٍلضألا يف ةَمَّرَحُم رحم ؛ٍقوُلُخَمْلا ُةَلُأْسَم» تّناَك اَذَهِلَو

 . (ِليِناَسَمْلا»َو (ٍنئّسْلا'َو 'حاَحّصلا» يِف ىف ٌةَريِثَك ُتيِداَحَأ اَهْنَع ينل يِفَو

 ٍقوُلْخَُمْلا ِةَلَأْسَم نَع يَفّتلاَ ٍقِلاَكْلا ٍةَلأْسَمِب ِرْمأْلا ىَلَع ٌصوُصُنلا تلد دق
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 [17 :توبكنعلا] «تقْزَرلا هلا دنع أوعتباق# :ليِلَخْلا ُلْوَق ُهْنِمَو ٠ . عِضْوَم ٍرْيَغ يف

 مل ةيلقت نك هللا ةنع قؤزرا اوككناك ثق ْمَلَو

 [املل م .هللا َدْنِع اَّلِإ ٌقْرَرلا اوُعَتْبَت ال َلاَق هناك ؛ِرْضَحْلاَو

 هِيَجاَح ِءاَضَقِل ِهِئاَجَرَو ِهِيَمْحَرَو هللا لضَف يف ِدْبَعْلا ْعَمَط َيِوَق اَمْلُك 65559 |

 يف ُهَعَمظ َّنَأ اَمُكَك ُهاَوِس اّمِم ُهْئّيرُحَو ُهَل ُهئيِدوُبُع ْتَيِوَ : :هتروُرَض عْفَدَو

 .٠ * للا لل

 ص

 نإ ٍِِ 1 هت

 [امم ]١81/٠٠١  .ُهْنَع يلق ىَنِع ُبِجوُي ُهْنِم ُهُسَأَي :هل هتيدوبع ب ٌبِحوُي , قولخملا

 ُهَدْنِع نُكَي ْمَل :ُهَل ُهَل صالإْلاَو هللا ٍةَداَبِع َمْعَط َقاَذ اَذِإ َبْلَقْلا كا
5 0-007 

 00000 .تّيظأ اَلَو ْذَلَأ اَلَو َكِلَذ نم ىَلْخأ طَق ٌءْيَش

 ٌّقَحْلا ٍبوُبْحَم ٍلوُصُخ ين ُةَرْدُقْلا َوُمَو عْسْوْلا ُلْذَب َوُه :ُداَهِجْلا 755؟ ]

 ىَلَع اَيِلَد َناَك ٍداَهِجْلا نِم ِهْيَلَع ٌرِدْقَي اَم ُدْبعْلا َكَرَت اًدِإَف ءُقَحْلا ُهُهَرْكَي اَم ٌعْفَدَو
0 

 َ ويوم
 [19# ]0٠١/ ١95 .هبلق يِف ِهِلوسَرَو هللا ٍةَّبَحَم ٍفْعَض

 ُنُكْسَي اَلَو ُبيطَي اََو ُرَسُم الو ْدقلَي اَلَو ُحِلفُي اَلَو ُحْلضَي ال ُبْلَقْلا 515 ]
 .هْيَلإ َِباَنِإْلاَو ِهّبْحَو ءوّيَر ٍةَداَبِعِ الإ نْيَمظَي اَلَو

 هيف ذإ هني ْمَلَونيمظَي مل ٍتائوُلْخَملا ني هي ذي ام لك هَل ] لَصَح ولو

 هَل لّصَحَي َكِلَذِبَو هب اظمو هيمو ةذوفف وه كي نِمَو هيَر ىلإ ّيِتاَذ ٌرْقَ

 ةةيفابطلاو نوكشلاو ةَمقلاَو ةذللاو ةورَفلاَو ُحَرَمْلا

 : 2 ل م ورعد 0 ل8 أ ل 4 5

 4« ثيوتس َكاَيِإَو دبعن َكاَي | َةَميِقَح ىلإ ٌرِقَتَمَم اَمَياَذ وهف ءهللا الإ

 هع هى 8 ام وروم :عوورب 8 00 03 ا هما مدل تع 2 7

 َناَسْنِإْلا ّنِإَف ُهَرْيَغ َدّبْعَي ْنَأ دب ال هللا ٍةَداَبِع نع َرَبْكَتْسا نَم لُك /514ه ]

 .ٍةَداَرِإلاِب كركتي سامح

 3 14 3و4 له - 20 اي اما ل قف #2

 دب الق ءوْيَلِإ يهَتنت ٍداَرُم نم اَهَل دب الق ٍةَداَرِإ َلُكَو ءاَمْئاَد ٌةَداَرِإ ُهَل ْناَسْنِإْلاف
 مآ

 ُهَدوُبْعَم هللا نُكَي ْمَل نَمَق 6 ؛وتئارإو يح تتم وم بوش دام نم دبع لكِ



 ا ةيدوبعلاو ةدابعلا

 هس 5 - شار ه 2 مسموع

 ٌتوُبْحَم ٌداَرُم هل نوكَي نأ ذب 1 نع ريختسا لب وقذارإر ونش ىقتنكو

 ةاخلا اّمِإَو لاَمْلا" اك 0 دارا َكِلَذِل اَدْيَع ْنوُكَيَف «هللا ُرْيَغ ُهُدبْعَتْسَي 2 ه2
-ٍ 

 [١و/ ]55/٠١  . هللا نود نم اهلإ ُهَ ُهْذْخََتَي ام اّمِإَو 5 اَمِإَو

 يتسملا وهو ةقكات ٍةَلْمَجَبلا رك و هَناَحْبُس هللا رْكِذ يِف عوُرْشَمْلا مكمل

 ُباَوّلا ه هب لْصْحَيَو ءَبوُلُقْلا ُعَمْتي منَي يذلا َوَهَو ٍقَمِلَكْلاب ُهْنِم ُدِحاَوْلاَو ؛ٍمالَكْلاِب

 ِتِلاَظَمْلا نِم َكِلَذ ُرْيْغَو ا ةيَحَمَو هَنَفِرْمَو هللا ىَلِإ ُبْرَقْلاَو دشأْلاَو

 ِةَيِماَسْلا ٍدِصاَقَمْلاَو ِةَيِلاَعْلا

 الضم هَل لْصَأ الن اًَمْضُم وأ اًرَهْظُم هِوَرْفُمْلا ا ىَلَع ُراَصِتْقالا ام

 عّدْلا نم ٍعاَن لا ؛َنيِفِراَعْلاَو ِة ٍةصاَحْلا رك نم َنوُكَي ْنأ نع

 نم وة وح أَو ٍداَحْلإْلا 3 ٍلاَوْح ع ةدباف ٍلاّوْخَأ ِتاَرّوَصَت لإ ٌةَعيِرْذَو تال اَلَّضلاَو

 م ' .ِداَحْنإلا
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 اًمَأَو

 ه-

 ًءاَعُد ُهاَلَّصلا ْتَيّمْسَو ُءاَعّدلا :ُهَلْصَأ هَقَّنلا يِف ٍةاَلَّصلا» طْمَل 25957 ]
 1 .ةلاسملاَو ٌةَداَمعْلا وهو ِء ِءاَعّدلا ىّنْعَم اًهيُِمَضَتِل

 َرَخآلا ُكَواَََي ِنْيَمْسالا ُدَحََك .ٌدباَع ٍلِئاَس ُلكَو ٌلِئاَس ٍدباَع لف اكل
 ةَعَقْممْلا َتْلَج ع يذلا ٍلْئاَّسلاِ 5 نإ :٠ اَمُهَنْيَب عيج اَذإ ْنِكْلَو ُهْنَع ِهِدُرَجَت

 ٍلاَثِتْماِب َكِلَّذ ُبنْظَي نَم ٍدِباَعْلاِ ُداَرْيَو .ٍبَلَطلاَو ٍلاَوّسلا ٍغيِصِب 5 ٍةَرْضَمْلا مم َعُفَدَو

 [15 0/1 .ٍلاَوُس ُعَيِص َكِلَذ يِف نكي ْمَل نِإَو ِرْمأْلا

 ٍةَعيِصِب ُلَأْسَي َةَراَتَو ءِبَلَطلا ٍةَعيِصِب ُلَأْسَي َةَراَت َلِاَّسلا َبِلاَطلا َّنِإ 25159 ]

 ءِنْيَلاَحْلا ٍفْضَوِب اَّمِإَو ءِلوُؤْسَمْلا ٍلاَح ٍفْضَو 1 ءهِلاَح ٍفْصَوِب اّمِإ ِءِرَبَخْلا

 يل رمت اَِّو ملِع وب ىل يل ا كلن نأ كي ُدْوُم 00 : عض حوت ٍلوَقَك
 وه اَمّنِإَو ءَبَلَط ةَعيِص 2 اَذَهَق [ئا/ :دوه] 4© َنِريَكَل درسدَحل يا ْذَمَحْنَتَو

 ا ذب أولا نعت
 004 ا

 4 تميل مكي او ل و نأ : ةلكلف َتوُيأ ُلْوَق ٍباَبْلا اَذَه



 ا مالسإلا خيش لئاسوو قواتف بيرقت ب م
 تت 2 و و و ل 2222225252225 ييملمججب١ 14 ييدح

 ٍِفْشَكِب ِهِيَمَحَر َلاَّوُس ٌنُمْضَتَي فضووب هَّبر َفَضَوَو ُهَسْفَن َتفَصَوَف [45 : ءايبنألا]

 .َلاَوَّسلا تَنّمَضَت ِرَبَح ُهَعِبِص ّيِهَو قرض

 ُهَمّظَعُي نَمِل ِلْئاَقْلا ُلْوَقَك ءِءاَعُدلاَو ٍلاَوُّسلا يِف ٍبدَأْلا نْسُح ٍباَب نِم اَذَعَو

 ْ .ٍلاَوُسلا يِف ِبَدَأ ُنْسُخ « ضيِرَم ان ٌعْئاَج نأ : هْيَلِإ ُتَفْرَيَو

 : ىَلططلا ٍةَعِيِصِب وه امم َكِلَّذ وْحَنَو يِنِواَدَو يِنْمِعظأ :ِهِلْوَق يِف َناَك نإو

 نزلا ِهْجَو ىَلَع 0 ِهِلاَح ُراَهْظِإ هيِف :َكاَذَك لَوُؤَسَمْلا نِم ٌمِزاَج ٌبْلَط

 ضْخَمْلا ُلاَّوُسلاَو ٌةَماَتلا ُةَبْعَّرلا ِهِيِف :اًذَهَو ءِلاَحْلا ٍلاَوُسِل نّمَضَتُمْلا ٍراَفِتْفاِلاَو

 لإ ءاَنَحَي ْنَمِل تَناَك اَّذِإ ؛ِءاَعْدِتْسالاَو بّلَطلا ٌةَعيِص) ٌةَّعيّصلا هلع

 را ا ل ع رمل لق د دي نَمِم وأ ءُبِلاََلا
 . ٍبوُلظَمْلا عَن نَم ِهبِف اَمِل اًمِإَو م :رمألا

 قو :اهنإك ور لك نيم نيكلي حو لك نع يزفلا نو تتاح اذواق
 .ٍلاَْلا ٍراَهْظِإَو راَقْفاَو ٍلْثَدَِب ضخم

 مْلِعْلا ٍةَهِج نِم ُغَلْبَأ َوُهَو ءِلاَحْلاِب ٌلاَوُس َّوُه ٍراَقِتْفاِلاَو ٍةَجاَحْلا ُفْصَوَو

 ني :ءاعذلا تلاع ناك ادرك لقارإلاو يضقلا ةهعمدم زها كلتو>فايلاو
 [746/36-145] . يناثلا منهل

 ءاعدو «ةدابعلا ءاعد : : نيينعم لوانتي نآرقلا يف ذ ةوعدلاو ءاعدلا ظفل م ؟ ]

 .ةلأسملا

 :سنوي] 402 تريلملا بَ هلل ُدَنَلَل نأ َمُهِوَعَت ٌرحاَءَوظ :ىلاعت هللا لاق

 (هلل دمحلا ءاعدلا 5 هللا الإ هّلِإ ال ركذلا لضفأ» :ثيدحلا يفو ٠
 .ايندلا يبأ نباو هجام نبا هاور

 يذ يخأ ةوعد» :هريغو يذمرتلا هاور يذلا ثيدحلا يف ِخكَي يبنلا لاقو

 «[ملا/ :ءايبنألا] «© ملدا ني تنك ْنِإ َكَتَحْبْس تأ ٠ ل َهْلِإ ١ نونلا



 ابا ةيدوبعلاو ةدابعلا

 حب فشق"

 يعون نمضتت اهنأل ؛ةوعد اهامس ««هتبرك هللا جرف الإ بوركم اهب اعد ام

 . ءاعدلا

 .ةيهلإلا ديحوتب فارتعا :«َتأ لِ َدَلِإ الط :هلوقف

 نأل قحتسملا وه هلإلا نإف «عاعدلا يعون دحأ نمضتي ةيهلإلا ديحوتو

 .وه الإ هلِإ دل هللا وهو ةلأسم ءاعدو «ةدابع ءاعد ىعدي

 نمضتي وهو «بنذلاب فارتعا : © َنِيِدَظلا ني تك نإ :هلوقو

 ةغيصب لأسي ةراتو «بلطلا ةغيصب لأسي ةرات لئاسلا بلاطلا نإف «ةرفغملا بلط

 ول. ل كب[ ام كككنأ نأ كلي ُدوُمأ نإ ِتَرِد م
 «بلط ةغيص سيل اذهف :[47 :دوه] © َنيِرِسَخْلا ّنِي نكحأ َنْمَحَْرَتَو يل َرْفَْت

 .رسخ همحريو هل رفغي مل نإ هنأ هللا نع رابخإ وه امنإو

 تريِصّيلا ُمكيأ تو ٌْصلا َنَنَم ْنآ» :82# بويأ لوق بابلا اذه نمو

 هتمحر لاؤس نمضتي فصوب هبر فصوو ءهسفن فصوف :[417“ :ءايبنألا] 40

 .لاؤسلا تنمضت ربخ ةغيص يهو ءهرض فشكب

 نمل لئاقلا لوقف «ءاعدلاو لاؤسلا يف بدألا نسح باب نم اذهو

 .لاؤسلا يف بدأ نسح «ضيرم انأ «عئاج انأ :هيلإ بغريو ءهمظعي
 ةغيصب وه امم «كلذ وحنو «ينوادو ,ءينمعطأ :هلوق يف ناك نإو

 هجو ىلع هرابخإو هلاح راهظإ هيف كاذف ءلوؤسملا نم مزاج بلط «بلطلا

 لاؤسلاو ةماتلا ةبغرلا هيف اذهو «لاحلا لاؤسل نمضتملا راقتفالاو لذلا

 [155- ال1١3 .بلطلا ةغيصب ضحملا

 00 اًدْيَع وأ اكلم اًيبت اين َنوُكَي ْنَأ َنْيَب َرْيُخ هلي اًدَّمَحُم اَّيَن َّنِ فلك

 امال مفي د 500 َلوُسَرلا َدْبَعْلا َّنِإَف ؛اَلوُسَر اَدْبَع َنوُكَي ْنَأ َراَتْحاَف
 ريباشسوع 2# و وو وعم

 م” ل ل لل ٌةَداَبِع ُهلُك ُهلْعِفَف هب
 زل



 ُهْنَأك مالسإلا خيش لئاسرو 8قواتف بيرقت 7

 : 1 اَدَحَأ ُعَْمَأ اَلَو اَدَحَأ يِطعَأ ال َِلاَو يّنإ» :َلاَك ُهّنَأ (َيِراَخْبْلا حيحص»

 ْعَنْمَأ اَلَو اَدَح هنأ ينمأ ا :ِهِلْوَمِب دِرُي ْمَلَوُهَو .00"2ثتْرِمُأ ُتْيَح ٌعَضَأ ٌمِساَن
 يطْعُي الق ءاَذَه يف ُهَنوُكِراَشُي ةيقولخملا َعيِمج ّنِإَف ءاَنْوَكَو اَرَدَق َكِلَذِي هللا َداَرْفإ

 ؛اًنيِدَو اًعْرَش َكِلَذِب هللا َداَرْفإ َداَرَأ اَمَنِإَو ءِوِرَدَقَو هللا ِءاَضَقِب لإ ْعَنْمَي اَلَو دخأ
 م

 اَنَأَف ءِوِعْنَمب ثدمأ نم الإ ْعتْمُأ اَلَو ءدِئاَطْعِإِب كامأ ع الإ يطغأ ال :يأ

 سقي امك مالو َءْيَمْلاَو َةَقَدَّصلا ُمُسَقُي َوُهَف «يِعْنَمَو يِئاَطْعِإ يِف هلل ٌعيطُم

 كرم [نشتخ نجلا تاك راذكلو :قمقفلا ِهِذَهب ُهَرَمَأ هللا َّنأِل ؛اَهِلْمَأ َنْيَب َتيِراَوَمْلا

 َسْيَل هِهِلوُسَرَو هللا ٍةَعاَط يِف َفَرْصُي ْنَأ ُبِجَي اَم هب ُداَرُمْلاَق ِهِلوُسَرَو هللا ىَلِإ
 5 نإ 4 وعم وع 0-0 5 5 ىلإ

 توك دب ٌداَرَتْلا الو :قاهقفلا نم ةقئاظط هَنلظ امك ءلوُسرلل كلم هنأ هب ذاَرْملا

 .ِةباَتَمْلا ِهِذَهِب ٍلاَوْمَأْلا َعيِمَج َّنِإَف ِاَرَدََو اًقْلَح لل اًكوُلْمَم
 ١[. :لافنألا] ه«ٍلوُسَيلأَو هِي لاَ ٍِظ : ِهِلْوَمَك اَذَهَو حم مسرب 2 هس جول را ار

04 

 ١ :لافتألا] َهَي لا« ةكسم ىلإ نأ وي َْس نب مُتَمِنَع امَّنأ اومّلعأو» : ِهِلْوَقَو

 « باكر الو ٍلْيَح ْنِم ِهْيَلَع ٌرْْفَحْوَأ آمَه حم . .دلوش لع هلل 3 انج يلا

 ىِذِلَو ِلوسللو هَ 5 لأ نم ءولوُسر لع 1 مان امإ» :ِهِلْوَق ىَلِإ [: :رشحلا]

 .[7 :رشحلا] ةيآلا # قرم

 ةفاَضإْلا َّنأ ِءاَهَمُمْلا نِم ٌةَفِئاَط َّنَظَق ءِسْمْحْلا يف َرَكَذ اَم هيلا يف َرَكَذَف

 00 ةناثلا كلفن انيك ةكلفي هلا ىتفت :لوشالا ىلإ

 لوسدلل كلي كاك رثا جاتك د 0

 نزف كل بلا 0 | :ْمُهَضْعَب َلاَقَو

 م لاو م ُقِحَتْسَي ناك اَمّنِإ َلوُسّرلا َّنِإ :ْمُهُضْعَب َلاَقَو

 0 ِءاَلُؤَع ضْعَب َلاَقَو

 [كخ4 .ظلَع اَذَعَو

 .( 5*١ ملسمو ة رفد يراخبلا هاور )000



 0 ل ةيدوبعلاو ةدابعلا

 :ىلاعت لاق امك ريالا 0 َنَجْلا لْهَأ َنْيب ُهَِراَمْلا يِه :ُةَداَرِإْلا

 ِذ دل اهني ٌةرْجآلا ُراَذلأ كيال
0001 

 وأ ُهّبِحُي ّدْجَو هَل َجاَهَق َجوُرْشَمْلا ِهْجَوْلا ىَلَع َنآْرُقْلا ٌْعَمْسَي نَم 5
 5 ع ها

 اًحاَيِص َّحاَص وأ ٌقِعُص وأ َتاَم ىَّنَح ِهِلْمَح نَع َفْعَضَف «ٌءاَجَر وأ ٌةَقاَحَم

 و ٍقَّبِحاَو ٍةاَلَص هوت َكِلَذ نَع َدَلَوَتَق اي انا لهما نرطما أ: ءاميظع

 0 .َكِلَذ يف ٌروُذْعَم اذه َنِإَق «ِساّنلا ٍضْعَب ىَلَع ىَدَعَت

 ّمُم ٌُنكَّذلا ّمُث ُهَءاَرِقْلا َّمُث ُقاَلَّصلا :ِةّيِنَدَبْلا ٍتاَداَبِعْلا لَضْفَأ /ةه:]

 5 حيِرْستلاَك ؛ ٍلِضاَمْلا نم لَضْفأ ويف عرش يلا ِهَتُقَو يِف َلَوضْنَمْلاَو .ءاَغّدلا

 ُلَضُقَأ ٍةاَلَّصلا ا يف ُءاَعّذلا َكِلَذَكَو ةَءاَرِقْلا نم ا نإ ,ِووجسلاَو عوُكملا

 يف ؛ هْيَلَع ُحَتْفُي ال ام ٍلوُضْفَمْلا ٍلَمَعْلا يِف ٍناَسْنِإْلا ىَلَع ُحَتْفُي دق 24 مث قَءاَرِقْلا نم

 ير اَذَه ُنوُكَيَف ءاَذَه َنوُد اََه ِوْيَلَع حيي د 7 .روانلا ركع

 [407- 01/3 دل ِهِزْجَعِل
 سا هال أ 200000 سا اس ن2 , يي له اددو ععو 1

 ءاَمِنَوَبأل اًهِيَعاَط نم ُْلَضْقَأ اَهِجْوَرِل اَهُتَعاَط ُةَجْوَرعُملا ُةآرَمْلا
 ٍةَعاَطب ٌةَروُمَأَم اَهَّنِإَف ٍةَمّيَأْلا فاَْخِب

5 
 قدوم ]78/١:[ كب

 "ةهتبَساَتُمِل ِهَّمَح يِف َلَضْفَأ َناَك اذِإ َلَمَعْلا َّنأ ىَرَي نَم سائلا نم م501]
 شادلا عيمجل ٌلَضُفُأ ُهَلَعَجَي 0 ديري وقُْيَرِل عّوظأَو وبْلَقِل عَّمْنَأ هِ ِهِنُوكِلَو هل

 , "0كلِلَد لثوب مُهَرُمْأَيَو

 نبع |“

 «حلاطلاو حلاصلا نيبو ؛لوذخملاو قفوملا نيبو ءقفخملاو حجانلا نيب قرافلا يهو )١(
 قاسني ْنأ ال «يلاعملل هسقن قوسي ْنأو «هتميزعو هتدارإ يف ينتعي نأ لقاعلا ىلع بجاولاف

 .ىدّرلاو يواهملا يف هعقوُتف اهتابغرو هسفن ىوه ءارو
 .تبثملا باوصلا لعلو .(ةَّبَساَنْمِل) : لصألا يف (؟)

 لضفألا وه لمعلا اذه ْنأ ىري هللا ىلإ ةوعدلا ىلإ ليمي يذلاف ءسوسحم دهاشُم اذهو (9)
 تابركلا فشكو داهجلاك ؛ةيدعتملا تادابعلا عيمج ىلع هلضفُي مهضعي ّْنِإ لب «سانلل

 . اهوحنو



 ُهْنَآك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 8بلس
 ةطفشل

 علل ةَمْحَر ُهَلَعَجَو و هِةَمْكِحْلاَو ٍباَتكْلاِ اًدّمَحُم َثَعَب ُهللاَو

 ا ل يك نا سلا لا 1س دع دال

 .ُهَل ٌحَّلْصَأ ٌوُه اَم ِناَسْنِإ ّلُكِل ُدِصْقَي

 مُهْنِمَو هل َلَصْفأ معلا ُُعُوطت ُنوُكَي نَم ٍساّنلا نِم َّنأ كّل َنّيََت اَذَهِبَو

 - ةّنَدَبْلا ِتاَداَبِعْلاِ ُهَعرْطَت نو نَم مُهْنِمَو لبا ٍداَهِجْلاِ ُهَعّوُطَت نوي نم
2001 

 ُهَل لَضفَأ 55 ماّيّصلاَو ٍةاَلَّصلاَك

 ِِت سى

 ا 0
2 

 اقام 3

 عى ام"

 . اًرِهاَطَو اًنِطاَب للي تلا ٍلاَحِب َهَبْشَأ َناَك اَم :ُنَلْظُمْلا ّلَضْفَأْلاَو

]:55- :8/[ 

 0 ع ةَمْضصاَنُمْلا َنِإَ يا (َةَقَدَص ْمُكِدَحَأ عضُب يْن») : هلع هلك َىَنلا ُلْوَق ةنلكلا

 اذه نأ ىري ليللا مايقو ةدابعلا همئالث نمو .سانلا عيمجل لضفألا هنأ ىري ملعلا همئالُي نمو -
 .لضفألا وه

 :- صيصختلاو راثيإلاب اهقحأو اهعفنأو ةدابعلا لضفأ نع همالك يف هلك مّيقلا نبا لاق

 وه امب تقو لك يف برلا ةاضرم ىلع لمعلا :ةدابعلا لضفأ نإ :اولاق :عبارلا فنصلا

 تقو ىف لضفألاو ءداهجلا :داهجلا تقو ىف تادايعلا لضفأف «هتفيظوو تقولا كلذ ىضتقم

 ءدبعتلا نم راثكإلا :ةجحلا يذ رشع مايأ يف لضفألاو ءءاعدلا يف داهتجالا :ةفرعب فوقولا
 يدصتلا نود فاكتعالاو ةولخلاو دجسملا موزل :ناضمر نم ريخألا رشعلا يف لضفألاو

 .سانلا ةطلاخمل

 نود مهب كتطلخ عم ربصلا بجاو ءادأ :كل سانلا ةاذأو لزاونلا لوزن تقو يف لضفألاو

 مهطلاخي ال يذلا نم لضفأ مهاذأ ىلع ربصيو سانلا طلاخي يذلا نمؤملا نإف ؛مهنم برهلا
 .هنوذؤي الو

 .ديقملا دبعتلا لهأ مهلبق فانصألاو «قلطملا دبعتلا لهأ مه ءالؤهو

 20 هريغ ىلع هرثؤي هنيعب هدبعت يف ضرغ هل سيل قلطملا دبعتلا بحاصو
 املك «ةيدوبعلا لزانم يف هًلقنتم لازي ال وهف .اهيلع هدبعت رادمف :تناك نيأ ىلاعت هللا ةاضرم

 يف هبأد اذهف .ىرخأ ةلزنم هل حولت ىتح اهل لغتشاو اهيلإ هريس ىلع لمع ةلزنم هل تعفُر
 نإو ءمهعم هتيأر دابعلا تيأر نإو ءمهعم هتيأر ءاملعلا تيأر نإف «هريس يهتني ىتح ريسلا
 )717١/9(. نيكلاسلا جرادم .مهعم هتيأر نيدهاجملا تيأر

 .(15/؟) ىربكلا ىواتفلا نم تبثملاو ء(ْمُهَل اًيْدَهَو) :لصألا يف )١(
 )1١١5(. ملسم هاور (؟)



 ل | ةيدويعلاو ةدابعلا

 ه-

 هب اّلإ يِضَمَْت ال يتلا اًهِيَجاَح َءاَص ذك َّنِإَق ٠ تي ىلإ ءارعلا ةجاخلو ةيحاشل اهب
- 

 [4/1] .ةَقَدَص حاملا ِهْجَوْلا

 ءهَبِاَص حضي يذلا لَمْ لاَ َبِحاَص ُعَنَي يلا لمعلا دولا /كده]
 ]014/1١[ .َّع ٌرَّشلا ُلَمَعَو ٌدْشَر ِرْيَخْلا َّلَمَعَ

 ُلاَمْعَأَو ٍرْيَكْلا ُلاَمْعَأ اهب ُداَرُي هللا ٍباَتِك يِف ُتاَئْيَسلاَو ٌتاَنَسَحْلا

 [ه١/] ُبِْئاَضَمْلاَو ُمَعْنلا اهب ُداَرُي اَمُك ءّرَّشلا

 ىئاكت هلا غوش كم نركي ىتخ اَدْنَع دنعْلا نوكي هل :دئكجلا لاق وج

 [048/] .اًرْخ

 هّنِإ :ُلاَقُي لب ؛ِهِباَوَن ٌعيِمَج ُلَظْبَي َةَداَبِعْلا مي ْمَل نَم ّنأ ْمْلَسُن ال تك

 |[ . "0َكِلَذ نم َّلَعَف ام ىَلَع ُباَكُي

 هللا ِرْكِذ َةَمّراَكُم َّنأ :وِرْمَأَو هللاب ٍءاَمَلُعْلا َنْيَب َنْيَب عاَمْجِإْلاَك َوُه امي 7535]

 [ة١٠٠/0] .ةلدجلا يف هت يملا لكش ا ام ُلَضْفَأ َوُه امُئاَد

 : عاَونأ ُةنالت ُهاَيِإ هتلَأسَمَو ِهْبَرِل ِدْبَعْلا َءاَعُد َّنِإ 75555]
2 

 انيهأ» :ِهِلْوَك :لْثِم ٍباَبْحَتْسا رمأ اّمِإَو باجي رمأ اّمِإ هب ُدْبَعْلا 5 موه 41 0 عمس؟

 .ٍةاَلّصلا رخآ يف ِهِئاَعُذ لْثِمَو [8 :ةحتافلا] © ميقا :طاقلا
 ال ام ُلْجَّرلا َلَأْسَي ْنأ :لْثِم ءِءاَدِْعاِلاَك :ُهْنَع ىَهْنُي ءاعّدلا نِم ٌعْوَنَو 2

 ٍصْئاَصَخ نِم َوُه امَّبْرَو «ٌّيِبَتِب َوُه َسْيَلَو ءاَيِبْنَأْلا ٍِصْئاَصَخ نِم ُحُنْصَي

 . 8 ّبّرلا

 .اًهيِف ٌةَيِصْعَم ال ينل ٍلوُضُفْلا ٍبّلَطَك ْحاَبُم َوُه ام ِءاَعّذلا نِمَو

 [7م5١1 _- ال7١/١٠]

 ىلع رجؤُي هنإف ءاهعطقف ةالصلا تميقأ مث ءدجسملا ةيحت ىلص نم لثم ءرذعل ناك اذإ اذه )١(
 . ةهالص يذلا ردقلا



 ناو مالسالا خيش لئاسرو يقواتف بيرقت ”« بع طا

 تت ا تتش 5555552-73 سور

 اًملط ةنعودشملا ته ل كا

 اَذَه ريصُمَتِل اًنَلظُم َء َءّدْلا َءَدَأ ْنَأ 5 ْنأ َعوُرْشَمْلا نِم َسْيَلَف َةَداَبِعَو اَعْرَش ال ٌةَداَعَو

 :ةكاَيِعَو اًهْرَش اَنأ ُهَلَعْفَأ لب وطي

 ِبَلطَو ِهِسْفَن ٍةَحَلْضَم يف ىَعْسَي امن كانو غ3 ةلئفي ىزلا نأ ْمَلْعا مث

 اًعْبَط ُهُلَعْفَي يِذَّلا فاكْخب ههتَرْحآَو ُهاَيْنُد ًةَحَلْضَم ُبْلُظَي َوُهَك وَدوُمْحَمْلا هِظوظُح

 ُلوُقَي نع ساكلاأ تريق» اا نوح سيحل
 2 ومي نم مُهَنِمَو © قَلَح نِم َةَرْخِآلا ف هل اَمَد اندلأ ىف ف

 ْرْهَل َكِيَلوأ ©) ٍراَّئلأ َباَدَع اَنِقَو ٌةتكَح ْةَرْآْلا فو ٌةكسح اكيد ' 0

 [/17 ٠٠١ - 2.15١1 115/1١1 :ةرقبلا] 40) ِباَسَْل عيرس ُهَطأَو أوبن اَهَي ُبيِت

 :ِنييَش تس < ٌوالَّصلا 8

 ديك هللا ٍرْكِذ نم اًهيِف اَمَق ءِنْيَرمَأْلا هدأ وهو وللا ٍرْكِذ اًهْنَمْضَت اًهْنُمْضَت 7 :يناّقلا

 [امه ٠ كتل ِءاَشْحَمْلا نع ٌةَيِهاَن اًهْنْوَك نم

 َنيِلَسْرُمْلاَو َنيّيِبَنلا نِم نيرخألاو 0 ٌنيِد َّوُه ماسلا نيد 0

 يف ٌماَع [85 :نارمع لآ] هن َلَبَقِي لَ نيد ملْسإلا ريع ْمَيْبَي سو :ىَلاَعَت هلؤقو

 .ِناَكَمَو ٍناَمَز لُك

 و 5 2 - - هس عير غال يأ 26

 مهلك َنوُيِراَوَحْلاَو ىَسيِعَو ىَسوُمَو ظاَبْسأْلاَو ُبوُقْعَيَو ِميِضاَرْبإَ حوف

 [3 1 هَل َكيِرَش ال هذحو هللا ٌةَداَبِع وه يِنَلا «ٌماَلْسِإْلا مُهْنيِد

 ىَلَع َنوُدجَت ْمُكَنَأل كني َنيِسْنَح رب أ مُهَلا : للي ُهُلُوَك اَمأَو 7599 هس م ع 2 هه هٌّمه هب ءئأ 01 نزير يد هكر

 نِم ُدِحاَوْلا َلِمَع اّذإ ٌحيِحَص اَذَهَف "'”ههناَوْعَأ رْيَخلا ىَلَع َنوُدجَي اَلَو اًناَوْعَ رْيَخْلا
 وصي ال نكأ «نييدخ رج ل اك يلا لب البغ لمع لفي رنا هو

 )١( يذمرتلا هاور )7١04(: هجام نياو )5١0١5(« دواد وبأو )5751(.



 إسلام
-- 

 ءندخو ركب ياك 1 نيوياشلا رراكأ يضفي لمع لو لمي نيرخاتنلا سنجد مىهس
 دل لكففا عم اولوع اهلل نق لكني لقص لثعن تكفي باق

 [ماما/1

 07 .اذْيقُم ثوُكي دقو صرف ىَلَع
 نع ىف علا ءِرَخَآْلا نم َلَضْفأ ِدْيَر ٌّقَح يف ِنْيَلَمَعْلا دحأ ٌنَوُكَي دقق

 يف ُلوُضْمَمْلا ُنوُكَي دَكَو ءصْخّشلا َّقَح يف ِنْيَلِئاَمَتُم ٍناَتوُكَي دَّكَو ءَلَضْفَأ وِرْمَع

 هب ُعِفَتَْيَو ِهْبَلَع ُرَِي نَم ٌّنَح يِف ُلوُضْفَمْلا ُنوُكَي دَّو ءِلِضاَمْلا نِم َلَضْمأ ِتْفَو
 ما .َكِلَذَك سيل نَم ٌقَح يف ٍلِضاَفْل نِم َلَضْفَأ

 . "زيك اَعَو ٍضياَرَفْلا أ ىلع لاَ لَ ابنا نم ريك
5/1 1] 

 َكْلَيَك ءِةَمْكِحِل اّلإ اَم اَنْيَس ْنّنْخَي ْمَل للا نأ َنوُمِلْسُمْلا مِلَع دقو 5000]

 ©"”0كيَلِإ َسْبَل ُرُسِلاَو» :ِهِلْوَق ىتْعَم ُرَهْظَي اَذَهِبَو ؛ِهوُجْوْلا نم ِهْجَوِب هيف َةَدئاَف اَلَو
 ىَلِإ ُفاَضُي وأ ءموُمُعْلا ٍقيِرظب اَّمِإ لب ؛َُدْحَو هللا ىَلِإ ْفَضُي ْمَل ٌرَّشلا ُنْوَكَو
 [ 0 ةلعات فد وأ بَبّسلا

 : نييتعَم ُلواَي بَعْلا ْمْسا 288 ]
 ٍتوْمَسلا يف نم لك نإ» :َلاَق امك ءاَمْرَك ٍدِباَعْلا ىَنْعَمِب :امُمَدَحَأ

 .[917 :ميرم] © ادْبَع نحب ٍقإَء لإ ٍضْراْلاَو

 َوُه اَذَهَو ُُئيِعَتْسَيَو ُهُدْبْعَي يِذّلا َوُهَو ءاَعْوط ٍدِباَعْلا ىَتْعَمِب :يِناَّنلاو

 .ناطيشلا لخادم نم اذهو «ضكارفلاب مهئاتتعا نم رثكأ لفاونلاب نوئتعي مهدجت اذلو )١(

 )9/1١(. ملسم هاور (0)



1 

 ُهْنَدَك مالسإلا خيش لئاسرو 8واتف بيرقت ا
 0 يب يت ب تح تيتتتجتحا

 فو :ناقرفلا] ايوه ضال لع نوُسمَي تريدلا نكمل داحبو» ِهلْوَق يف 0

 نتا هلا عينج :هِلْوَقَو م :ص] 46 باوأ 4 نإ لا معن :هِلْوَق

 ١[. :ءارسإلا] 0 ءودّبْعِي

5-4 

 دد دج هلأ نيد َرْيَمْفَأ##© :ىَلاَعَت َلاَق ُهَل ار يل ل د

 09 تروعجي إو اهركحَو اًعْوَط ٍضراْلاَو تاومَسلا ىف نم مكمل هلو تروغبَي

 .[47 :نارمع لآ]

 عوْضْخْلاِب ُهَل مُهُماَلْسِتْسا : مالْسِيْساِلاِ َداَرُمْلا نأ ىلع ٍفّلّسلا هم

 م٠ 9/143 :ْمُهَل بلا ٍفيِرْصَت د 0 د

 ُهَحَرَفَو ُهَنْذَلَو كاك ةعالصن (ةنر ةدانفل قلخ امنإ دمَمْلا 3 دلل 4 م و 20 ةث 6و

 راقت لاو هنلاشم ىلع َدِفاَر ٌرئق َكِلَذَو هذبلإ تينيَو هير ديمي نأ يِف ُهُروُرْسَو

 [ما؟ 1 .ِهْبَلِ

 َوُهَف «َميِقَتْسُمْلا طاّرّصلا هللا ُهَيِدْهَي ْنأ ىَلِإ اَمِئاَد ٌرطْضُم ٌدْبَعْلا 3

 0 | ٍةَداَعَّسلا ىَلِإ َلوُص ُو اَلَو ٍباَذَعْلا نِم َةاَجَن ال ُهَّنِإَف ؛ِءاَعّدلا اَذَه ٍدوُصْفَم ىلإ

 .َنيَلاَضلا نِم اّمِإَو مهِيَلَع ٍبوُضْعَمْلا نِم ام َوُهَ ُهتاَك نَمَك ءََياَدِهْلا ِهِذَهب
 ُباَوَجَو ِلاَوُّسلا ىَلِإ مهب َةَجاَح اَلَق مُهاَدَم دَقَك :ُلوُقَي نَم ُلاَوُس اّمَأَو

 0 اَهُماَوَد َبوُلظَمْلا َّنأب ُهَباَجَأ نَم

 َكِلَو يف هب َرِمَأ ام ٍتْقَو لُم يف ٌدبَعْلا َلَعْفَي نأ َمِقتْسُمْلا ظارضلا نإ 3
 ىَلِإ ِتْقَو ّلُك يِف ُحاَتْحَي اَذَهَو ُهْنَع َيِهْن ام ُلَعْفَي اَلَو ءِلَمَعَو ٍمْلِع نم ِتْقَوْلا

7 
 ُهَل لْصْحَي ْنَأ ىَلِإَو ءْنَع ين اَمَو ِتْفَوْلا َكِلَذ يف هب َرمأ ام َلَمْعَيم مَلعَي ذأ

 َلّصَفُملا ُمَلِعْلا اَذَهَق ٍروظْحَمْلا ِكَرَتِل ٌةَمِزاَج ةعار ووو مََمْلا لْعِفِل ٌةَمِزاَج ٌةَداَرِإ

 ِتْقَو ّلُك لب ؛ِدِح اَو ٍتْفَو يف ِدِبَعْلِل لضخ نأ أ ُرَّوَصَتُي ال ُةَلَّصَمْمْلا ٌةَداَرِإْلاَو

 َكِلَذ يِف هب يِدَتْهَي ام ِتاَداَرإْلاَو موُلُعْلا نم م ِهبْلَق يِف هللا َلَعْجَي ْنأ ىَلِإ ْجاَتْحَي



 اا ةيدويعلاو ةدايعلا

 . "”ِهيِقَتْسُمْلا ٍطاَّرّصلا

 َنيِدَو ءٌقَح َلوُسَّرلاَو ءُنَح َنآْرُقْلا َّنأِب ٌلَمَجُم ىَدُه ُهَل لّصحح !ْمَعَن
 ىَدُم ُهَل ْلْصْحَي ْمَل نإ ِهيِْعُي ال َلَمْجُمْلا اَذَه َّنِكَلَو ؛ٌقَح َكِلَدَو ٌقَح مالْسإْلا

 . ٍقْلَخْلا ٍلوُقُع هَ رثكأ اَهيِف راسي يتلا تاك افلا ذه ةرَلَتَو وحاب اَم ّلُك يف ٌلّصَمُم

 او اع لإ هلو مّلِعْلا مَدَع ه هيف لضألاَك ؛اًلوُهَج اموُلَط َقِلُخ ُناَسْنِإْلاَو
 ِهِضْعَبَو ِهِتَبَحَم يف ِلُذَعَو .ةلهَج دب لوري ٍلَّصَمُم ٍمْلِع ىلإ اًمِتاَد ُجاَمْسي 007

 ل ِهِمْونَو هيْرُشَو ِهِلْكَأَو ِهَِعْنَمَو هئاَطْعَِو ِهكْرَتَو ُهِلَعْفَو ِهِبَضْعَو هاَضِرَو

 يِفاَنُي ِلْدَعَو ُهَّلْهَج + يِفاَنُي ٍمْلِع ىَلِإ هيف ُجاَكْحَي ُهلَمْعَيو ُهُنوُقَي هي اَم ّلُكَف

 نِم هيف َناَك :ِلَّصَقْمْلا لدا ءِلَّصَمُمْلا ملا َِْلَع هلا ّنُمَي َهْمَي ْمَل ْنِإَف ُهَمْلُظ

 . ميِقتْسُمْلا طاَّرّصلا نع وب ٌجُرْخَي ام لاو ٍلْهَجْلا

 عار ِهِتاَجنَو ِهَتَداَعَس يف 1 ٍةَياَدِهّْل ِهْذَه ٍلاَوُس 2 ٌةَجاَحَف

 تام ُهقْرِ 0 اًدِإَق ُهُقُزْرَي هللا َنِإَق ءِرْضَنلاَو قررا ىَلِإ ِهِيَجاَح ٍفاَلْخب

 مدعم تَوَمْلا َلْبَق اًديِعَس َناَك هب ىَتُهْلا ٍلْهَأ نم ناك اًدِإَق دنع ذب ال توَملاَو

 .ةيِلَبَأْلا 00 0 لصوُم ُتْوَمْلا ّناَكَو

 00 مث ساعت مارا هلا ل لج عك
 ناكَو «اديهش ُتوُمَي هنإف ِ ىّتَح َبِلغ َهَن هنأ | ءٌرْضْنلا َكِلَذَكَو

 امو 2ص عامك

 عم لب «ةدحاو ةلمج لصحي ال «ملعلاك ةدابعلا يف ةذللاو بحلاو ىوقتلاو ناميإلا باستكاف )١(

 ةرثكب وه ةيناميإلا ةيبلقلا لامعألا هذه ىلع لوصحلل ديحولا ليبسلاف ءثحبلاو ةءارقلا ةرثك

 تادابعلا يف جردتلاو «ىلاعت هللا قلخ يف ركفتلاو «نآرقلا ربدتو «ةيندبلاو ةيبلقلا تادابعلا

 .مهفو رّبدتب نآرق ةءارقو مايصو ةالص نم

 بلط يف سفنلا هاركإو ءلضفألل رييغت نود هملعو هتدابع يف هلاح ىلع رمتسي يذلاف

 ؟هملع خسريو ؟هتدابعب ذذلتيو ؟هلكوت مظعيو ؟هناميإ دادزيس فيك :يلاعملا

 بالط ضعب لاح ىلإ رظناو !مونلاو برشلاو لكألا يف ىتح ءءيش لك يف بولطم لدعلاف (؟)
 نطبلا مالآو «ةمختلا نم نوكتشي فيكو «مهبرشو مهلكأ يف سانلا ةماع نع اًلضف ملعلا

 هلكأ يف هاوه ىلع بلغتلا ناسنإلا عطتسي مل اذإف ؟مهمون يف نوبذبذتم مه فيكو ؟نولوقلاو
 ؟كلذ نم مظعأ وه اميف هاوه ىلع بلغتيس فيكف ؛همونو هبرشو



 و مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت قم

 ا ذآ

 ال لب ؛ِقْررلاَو ِرضَنلا ل ٍةَجاَحْلا نِم ْمَطْعَأ ىَدُهْلا ىَلإ َةَجاَحْلا نأ َنّييتَ
 (©) اًهيَع دل لَعجي هَل ِقّنَب سسّو» َنيِقَتُمْلا نم َناَك َيِدُه اَذإ ُهَنَأِل ؛')اَمُهتِيب َةَبسِ 41

 و هللا ُدضْنَي نَمِم ناك [م 25 :قالطلا] طي ال ُثبَح ْنِم ُهَقْفْريَو

 .َنوُيِلاَعْلا مُهَو هللا ٍدْنُج نِم َناَكَو هللا ُهَرَصَن هللا ّرَصَن

 ِرْصَنلاَو ٍِقْرّرلا ىَلِ ْمِهيَجاَح ني مع ىَدُهْلا ىَلِإ ٍداَبِعْلا َةَجاَح َّنأ َنّيَبتَ

 مو 04 . مهيلع َضوُرْمَمْلا ّوُه ُءاَعّدلا اَذَه َناَك اَذَهِلَو "اهب دج ال لب
. 

 دملج دعا و نارا زك راف رك :ٍدوُجّسلا َسْفن : َنِإ 7 5:]

 [ .ٍدوُجُسلاِي ِرْمَأْلا َلْبَق اوُدَجَس َنيِذَّلا ٍةَرَحَّسلاَك ؛َمَقَْنا :ِهب َرَمَأ ُه

 ليلا ا ويلزم وأ ةرم ويلا يف ةنارقلا ُمِْحَي نَمِم ْمَك [ 510ه ]
 ؟دَمَأْلا ٍبوُلُ يف اًرْدَق ُعَقَْأَ ءْمُهْنِم ًةَداَبِع لَكَ مُهْرْيَغَو ٌرطْفُي الل ُرَحَآَ

 ِتاَوُهَش نِم اَهِصوُلخَو ءاَهِئاَمَصَو ة ةنطانلا ةلماقملا وقل الإ كاَذ'اََو

 اَمّنِإَو فلا رأ ةلماتت د يتلا ِبوُلُقْلا نِم اَهِتَراَهَطَو ةّيِرَشَبْلا راتْكأَو ٍسوُفلا

 ِهْدُوَو ْمِهِبوُلُق يف ِهِقيِدْصَت ٍلاَمْكَو ءُلوُسَرلا ِهِب َءاَج امي ْمِهِنيِقَي ِةَّوُقِب َكِلَذ ولاَ
 و

 [غ4 53 هلل ُهَلُك ٌنيّدلا َنوُكَي ْنَأَو هيكَم حمو

 قب اّلإ حِصَي ال َةَداَبِع اّلِإ ُنوُكَي ال اَم َّن 5( لع َنوُقِفَتُم ُنماَتلا 6599+ | 001

 [04/18]  .ووُيُدلا ٍءاَضَقَو ِتاَناَمَأْلا ٍءاَدَأَك ؛ِةَداَبِع َرْيَغَو َةَداَبِع ُعَقَي اَم ٍينالِخب

 اَلَق اَهْلُك ْتَلطَب :ُلاَُي لَه ِةَداَبِعْلا ِتاَبِحاَو ٌضْعَب ُناَسْنِإْلا َكَرَت اَذِإ و99

 ْيَلَع لهو ؟ُهَكَرَت اَم ىَلَع ُبَقاَعُيَو ُهَّلَعَف اَم ىَلَع ُباَكُي :ُلاَقُي ْمَأ ؟اَهْيَلَع ُهَل َباَوَن

 ا

 «نيملسملا رابخأب نومتهي ثيح ءهلهأو نيدلا ىلع نيرويغلا نم ريثك أطخ نيبتي اذهبو )١(
 ةدايعلاو ملعلا نع كلذب اولغتشي نأ نكلو ءدومحم اذهو «مهيلع رافكلا رصتنا اذإ نونزحيو

 هنإف ءحالصلاو ريخلا لهأ اهب دصي يتلا ناطيشلا قرط نم وهو .مومذم اذهف نيملسملا عفنو
 ىلع نزحلاو «سانلا رابخأ ةعباتمب مهلغشأف «ةرهاظلا يصاعملا يف مهعقوُي نأ عطتسي مل

 .ريفكتلا يف عوقولاو ءماكحلا ىلع جورخلا ىلإ كلذ لوؤي دقو ءمهماكح مولو «مهباصم



 ا ةيدوبعلاو ةدايعلا

 ٌلظْبَت اَل اَم ٍةَداَبِعْلا يِف ِتاَبِجاَوْلا َنِمَف :ِةيِعْرّشلا ِةَّلَِأْلا بَسَحِب ُنوُكَي اَذَه

 ّجَحْلا يِف ِتاَبِجاَوْلاَك ؛ُكوُرْتَمْلا ُرْبْجُي لب ؛ِهِكِراَت ىَلَع ةكاعإ اَلَو ءوْكْرَتب ُةَداَبِعْلا

 .َكِلَذ وُحَنَو ِتاَفيِمْلا ِرْيَغ نِم َمِرْحُي ْنَأَو ءِراَمِجْلا يْمَر لْثم ءاَناَكْرَأ ْتَسْيَل يلا

 ال ٌبِجاَو اَهيِف - ْمِهِرْيَغَو دّمْحَأَو ِكِلاَمَك  ٍروُهْمُجْلا َدْنِع ٌءاَلَّصلا كلَ

 اَمُكَو ياللا هت داَمْلا يِف ةَقيِنََح وُبَأ ُلوُقَي اَمَك : ْمُهَدْنِع ِهِكْرَتِب 5 اَلَّصلا لْظْبَت

 .ٍلّوأْلا ٍدُهَمَّتلا يِف دّمْحَأَو ُكِلاَم ُلوُقَي

 رجم نأ ةيلعف اويَس اذه نم ةكرت ام :نالوقي دهَخ أَو كلام كل

 روكا ِكْرَتِب ٌةاَلَّصلا ُلَظْبَت اَمُك ءُهتاَلَص ُلْظْبَتَف اَدْمَع ُهَكَرَت اًذإ اَمأَو ءوْهَّسلِل

 هد اَذَع نسمي ِكِلاَم ُباَحْصَأ ْنِكَل ءاَمِهْيَبَمْذَم نم ٍروُهْشَمْلا يف اَدْمَع لولا

 . ْمُهَدْنِع ٍبِجاَوْلا ىَنَْم ُهاَنْمَو ٌةَدكَوُم

 ءاَسآ اَدْيَع ضْرَِب نبل يذلا َبِجاَوْلا كر نَم لوي ندع ولأ انأَد
 ُهُكَرْبَي اَميِف اًبِجاَو ةاَبِعْلا يف ُدَهَْن اذن رلوفي رووداو ةيبلَع ةةاغإةلو

 0 ءٍةَداَعِإْلِل ِلَدَبْلا بوُجو نِم َّذُب الق «٠ هْيَلَع ةَداَعِإ اَلَو ٍلَدَب ِرْيَغ ىلإ ُناَسْنإْلا

 ُهُرْبْجَي ْمَلَو نُك ”ب سل ٌحَحْلا يف اًبجاَو كرت نم َّنأ ىلع ُةئيَأْلا فَ ْتَعَمَلا اًذَه ّعَم

 ُهنداَعِإ ُبِجَت اَلَو هس لطي مَ ْيَلَع يِذْلا مدلاب
 نم اّيجاَو َكَرَت نم َّنأ :ِتيِدَحْلا ُلْهأَو ٍفَلَسلا ُروُهْنج ُلوُقَي اًدَكَهَف

 اَنإ ُهَناَميِإ َرْبْجَي نأ ِهْيَلَعَك ٍناَمِيإْلا لوُصَأ ُضِقاَتُي ال يِذّلا ٍناَمِيِإْلا ٍتاَبِجاَو
 .ٍةَرْفكُمْلا ٍتاَنَسَحْلاب اّمِإَو قبلا

 ْرْمَْلاَو ُةَقَدَّصلاَو ُماَيّصلاَو ٌةاَلَّصلا اَمْرفَكُت ُرِئاَغَّصلاَو ءاَهْنِم ُبوُتَي ُرِئاَبَكْلاَف

 ,ةلغج ةناميإ ظبشي مل لعب مل ذإ ءركتملا نع يؤتلاو 'توزشملاب
03 

 17١[ -719/18] . هِضْعَب ىَقْبَيَو هضعَب ب ُتَعْذَيَ ' ضعَبَتَي َناَميِإْلا نأ مُهْلَْأَو

 ش َعَوظأ اًهيِف ُنوُكَي ضْرَأ ٍناَسْنِإ لُك قع يِف ضزألا ْلَضْنَأ 7594
 قَرْثَكْلاِب ُلَضاَفَتَت ال َلاَمْعَأْلا َّنِإَف ؛لاّوْحَأْلا فالحب ْفِلَتْخَي اَذَهَو ءِهِلوُسَرَو

 مع مك 141 .ِلَمَعْلا َلاَح ٍبوُلُقْلا يِف ٌلْصْحَي اَمِب ُلَضاَفَتت امن



 19 مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ا
 1 ا

 ءِقِساَمْلا مِلاَعْلا نم اَرَش ْنوُكَي دقق : مْلِع رْيَعب ُدبَْي ُدِباَعْلا ناك ْنِإ 9
 ل 9 ُقِساَمْلا ُمِلاَعْلا ُنوُكَي دق

 نم ٌرْيَح َوُهَف َوُهَق ا ُكُرَْيَو ِتاَبِجاَوْلا يدَّوُيَف مّلِعِب هللا هللا ٌديْعَي َناَك نِإَو

 َلْضْفَي ُتْيَحِب هِتاَكْيَس ىَلَع ْلْضْفَت تاسع باقل ملال رك | ءقِساَ |

 دل .؟”دياعْلا َكِلَد تاسع ني ُثْأ اهني
 .ٍراَبْيْساِلاَ ِضْمْبْلِل يِفاَنُمْلا ُميِظَْتلاَو ُبْحْلا َوْهَو ءِبْلَقْلا ُلَمَع :ِلَمَعْلا ُلضأ

 [|ا78 41

 ميِقتْسُمْلا ٍِطاَرّصلا نَع ِءاَمَلْعْلا نِم فّرَكْلا نَم َّنأ َنْوَرَي َفْلَّسلا َناَك م0949 |

 [50/1] . ىَراَصنلا نم ٌةَبَّش يفق ٍداّبْعْلا نِم َفَرَحْنا نَمَو وهلا نع : م ُةَبش ُهيِفَق

 َْمْجَت ُةَداَبِْلاَو «")دَبْعيق َهَلَُي 0 يِنلا ُهوُلَأَمْلا َوُه :هلإْلا 7554؟]
 مرا <

 . َوُه الإ ُةّفِحَتْسَي ءَي ال اَذَهَو علا َةَياَعَو للا َدَياَغ

 هموم ريب مكسر ير 52 يم وي مدور

 ٍةَبْوَنِب حرميو ءهسفن دِجميَو 0 ُهَسْفَن ٌدَمْحَي ُهَئاَحْبس َوُهَو

 ٠ َنيِنِمْؤُمْلا ِهِداَبِع نَع اًضْرَيَو : َنيِئاَتلا

 .اَهَّل ِةََّحَمْلا َّعَم ٍدوُمْحَمْلا ٍنِساَحَمِب ٌراَبِإْلا َوُه :ٌدْمَحْلاَو

 . اًدياَح نكي ْمَل :اَهَّل ِةبَحَم ٍرْيَغ نم ِهِرْيَغ ِنِساَحَمِب ٌريْخُم ٌربخأ ول

 . اًدِماَح نكي ْمَل : اهب ٌريَخُي ْمَلَو اَهَّبَحَأ ولو

 اَعْفأَو ىَلُعْلا ِهِتاَفِصَو ىَنْسَحْلا ُهَءاَمْسَأ َرَكَذَف ُهَسْفَن َدِمَح اَذِإ #8 ّبَرلاَو
- 

 نيكَمْلاَو ينثَمْلاَو ةدومَملاَو َدِماَحْلا َوُه َناَكَف : ةُسدقَمْلا ةَسْفَن كَيعلَو َةَليِمَجْلا

 .ملاعلاو دباعلا نيب ا حلا تتم لا فل

 . اًدوبعم : يأ ؛ اًموُلَأَم َنوُكَي نأ ٌّقِحَتْسَي ب يذلا ُهوُلَأَمْلا فرز

 ُهْنِمَو َدَّبَع :يأ ؛ةَماَلِإ  اًمهيِف حْنَمْلاِب  ُهَلَأَي هلأ :(هلأ) :ةدام يف حاحصلا راتخم يف لاق

 : اَنِلْوَقَك ا :يأ ؛ةوُنأَم هن ؛ٍلوُعْفَم ىَتْعَم ءٍِلاَعِف ىَلَع (هاَلإ) :ُهُلْصَأَو (هللا) :اَنْلْوَق

 نفايدرتكل انيهحت ةرقهلا ترش اللات ثلآلا كع تلعذأ اقلك تب ةقؤث نئشعي ةاعإ
 م

 .هأ .مالكلا



 7-0-0 ةيدوبعلاو ةدابعلا

 يذلا لاَمكلا ةياَغ اذه ناك :توئعَمْلاَو ٌتْحَمْلاَو َدَجْمْمْلاَوَدجَمْمْلاَو ةدْيلَع

 ["الو 3/1/4 7 0 اَلَو «هريغ هقحتسي

 ءدهالو 92 كاع يك ل 2
 اهني نأ ديال اًهَتَقِرْعَم ىلإ ٌةّمَألا جا اًنُْحَت يَِّلا َماَكحَأْلا ّنِإ 7+

 اَذَه َّنأ َمِلمم :اًدَه ىَقَتْنا اَدَِف ُهَمَأْلا قت ذأ 5 يد كاع اَناَّي للي ٌلوْسَكلا
 حالو ناظمز ريع هش اَجِص ضرُْمَي ْمَل هَل نأ ُمَلْعُي اَمَك اَذَعَو ءهييِد نم َسْيَ

 يف لْسْعْلا بجوُي ْمَلَو +ءسمخلا َرْيَغ ةَبوُنُكَم ٌءاَلَص اَلَو ءٍماَرَحْلا ِتْيَبْلا ِرْيَغ ِتْيب

 يف َّناَك نِإَو ميِظَعْلا َعّرَمْلا نِم َءوُصْوْلا َبَجْوَأ اَلَو لاَرْنِإ اب ِةَأْرَمْلا ٍةَرَشاَبُم

 عسل 0/71 00 جو ْةنظَم

 اًناَيَب هلي ُلوُسَرلا اَهَتْيَبُي ْنأ ّدُب اَل ىَوْلَبْلا اَهب ُمُعَت يِتّلا عاكح

0 0 1 4] 

 ُداَصِْفالا َوُه هب ُهَلوُسَرَو هللا ُهْبحُي يلا هب َروُمْأَمْلا َعوُرْمَمْلا ّنِإ كاع ]

 .(ِةَعْذِب يف ٍداَهِتْجا نِم ٌرْيَح ٍةَنَس يف ٌداَصِيقا» : بع ُنْب يبأ َلاَ

 اَهِْم ُهَل َعَمْنأ ٍبِجاَو ٍلْعِف نع ُهْعَنْمَي امنا ل يركع تناك ىَتَمَف

 نع ُهُعَنْمَي وأ ءِبِجاَوْلا ٍبْسَكْلا نمت ُهُفِعْضُي اًمْوَص َموُصَي ْنَأ َلْثِم ةَمّرَحُم تناك

 َتَناَك اَذِإ َكِلَّذَكَو هج ولا ٍداَهِجْلا نت ُهْعَتْمي أ ءٍبِجاَوْلا مْهَمْلا وأ ٍلْفَعْلا

 م ُهَّلُك 0 رقي ذأ نع ل

 . ْمُهْلَأسَيَو سانا ٍلاَوْمَأ ىَلِإ ُفرْشَتْسَي
9 5 

 ٌةَهوُركَم هن ٍتاَهوُرْكَم يف ُهْنَعَقْوَأَو اًهْنِم ُحَلْصَأ َوُه وه اَمَع ُهْبَمَعْضَأ ْنإ 0

 آم ِتبَيِط أوُمْرَحح ال أنما َنِذَلا ابياني» : ُهَّلْوَق  َكِلَذ يف ىَلاَعَت هل را

 ْتْلَوَت اََّنِإَق [4ل/ :ةدئاملا] <( يتم دكسملا تح ال هنأ كنا اوخكتم 2 هلو كل كَ -

 رد اذه ةداعلل ِلثبملا ىَلَع اوفو اوتوكاد ياك الا نم ماَوْفَأ يف

 قمل يع محْللا َلُك ؟[ ُبيَعْجَي اَذَهَو ُهَلُك َلْيَللا ُموُقَي اَذَهَو ءَمْوّصلا



 هني مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت وول

 َوَهَو ءاَدِيْغالا نَعَو ةاَسْتلاَو مْحّللا ٍلكأ نم ِتاَيطلا ٍميِرْحَت ْنَع 0 هللا مُهاَهََ

 ءَكِلَذ وْحَنَو ٍرُكَذلاَو ٌةَءاَرَقْلاَو ٍماَِقْلاَو ماّيّضلا يِف عوُرْشَمْلا ٍنيّدلا ىَلَع ٌةَداَيّرلا

 ا ام ىَلَع ِحاَبُمْلا يف ٌةَداَيّرلاَو «ٌمّرح اَم ىَلَع ميِرْحّتلا يف ىف ٌةَداَيَّرلاَو

 ميِرْحَّلا اَذَه ىَلَع ِنيِمَيْلا نِم ُهوُدَقَع اَم ٍةَراَمَكِب اَذَه َدْعَب 5

 علال 11 .ناَوَذَعْلاَو

 َمَرْكأ دّقَف ِهِسْفَن نم ّقَحْلا َلَّذَب نَمَو ءاَمَّبَعَأ دَقَف لل ُهَسْفَت َّلَدَأ نم

 ٍلْعِفَو وحلا عْنَم نِم مّلظلا ّرحْما نَمَو ءْمُهاَقْنَأ هللا َدْنِع ٍقْلَكْلا َمَرْكأ َّنِإَف ِ؛ُهَمْنَ

 هلأ ولم ّةّزملا دي 36 نص :ىَلاَعَت هللا َلاَك ءاَهَئاَمأَو ُهَسْفَن نأ دقق مثإلا

 ما ٠١[. :رطاف] اع
 قل -

 ُتاَحاَبُمْلا تَناَكَو هوِلاَعْفَأ ِةّماَع ىَلَع ثتأ ٌهيِن ُهَل تناك اذ ُنِمْؤُمْلا 5#ةؤ49]

 ىَلَع ُبَقاَحُي - هيمو 4 بلك ٍداَسْفِل - ُقِفاَنْمْلاَو 5 هبل حالَصِل ؛ هلامْعَأ حِلاَص نم

 1 01 ِتاَداَبِعْلا نم هوه م

 همهم

 (ةّقّرلاَو ِبُوََّتلاَو ِهُجَوَّتلا مِهِبوُلُق يف ُنوُكَي ٍلْئَللا رِخآ يِف ٌساَّنلا)

 ٍةَقَرلاَو ٍبّرَقَتلاَو ِهُجَوَّنلا نم مهِبوُلُق يِف ُنوُكَي ٍلْبَللا رِخآ يِف ُساَّنلا ه4 ]

 :ِهِلْوَقَو اًيندلا ِءاَمَّسلا ىَلِإ ِِلوُرُنِل ٌبِساَتُم اَذَهَو ِءِتْقَوْلا َكِلَذ ِرْيَغ يِف ُدَجوُي ال اَم
 [41/ه] .؟(بْئاَت نم لَه ؟لْئاَس نم لَه ؟عاذ نم له»

 همهم

 (لامعألا لئاضف)

 َكِلَذ ُنوُكَي دََو «َعّفْنأ هوِحاَصِلَ «َعَوظأ لل َناَك اَم ٍلاَمغأْلا ُرْيَح 7+
 وعمه 22 5

 نو لك الو اًلِضاَف دي لش 6 نمل «ءامهدشأ نو دَقَو وسل كا

 ال قَعفَمْلا ني هيف اَمِل هب دم اَمْنِإَك ٍديِدَش ٍرْمَأب اَنَرَمَأ اَذإ ٌعْرَّشلا لب ؛اًلوُضْفَم

 . سْفَتلا ٍبيِذْعَت ٍدّرَجُمِل



 يبرم ةيدوبعلاو ةدايعلا
 | اي إب ا كخئ/7ككتتج

 اَعوُرْشَم م ل

 اندم
 مث ء

 [ما4 71/571 . اًنرضَي اَمَع اَناَهَنَو اَنْعَمني امي هلل لب ؟

 ٍنْبا نع «ِنْيَحِيِحَّصلا» يف اَمَك «ِتاَداَبعْل لا ًءاَلَّصلا َّنأ م أ موُلعَم 00

 ىَلَع ٌةاَلَّصلا» :َلاَق ؟هللا ىَلِإ ٌبَحَأ ِلَمَعْلا يأ :ِِلك َيَِنلِل تلق :َلاَق ةاووشتت

 كهف

 هللاب ُناَميِإ ٍلاَمْعَأْلا َلَضْفَأ َلَعَج ُهنأ ُهْلَع «ِنْيَحيِحّصلا» يف اًضِأ َتَب

 .ٌروربمْلا ّجَحْلا َّك ِهِليِبَس يف 0_0

 ْتَلَحَد اَمُك للاب ٍناَميإْلا ىّنَسُم يف ةَلِخاَد َةاَلَّصلا 37 000 اَلَو

 بزاحت ُنْب ُءاَرَبْلا َلاَق [158 :ةرقبلا] «ةُكَتنَميِإ َْعيِضُيِل ُهّلأ نك اَمو» ما

 ١ يتلا ا 0

 ٌدَحَأ يّلَصُي اَلَق ءلاَحب ٌةَباَينلا اَهْلُخْدَت ال ٍناَميِإْلاَك ُءاَلَّصلا تّناَك اَذَهِلَو

 طُْقْسَت اَلَو ُهْنَع ٌدَحَأ ُنِمْؤُي ال اَمَك هِرْذُع ٍرْيَِل اَلَو رْذُعِل ال َضْرَمْلا ٍدَحَأ نَع
 00 اًرِضاَح ُهلْقَع َماَد ام ٌةاَلَّصلا ِهْيَلَع لب ؛ُناَميِإْلا ظْقْسَي ال اَمَك لاب

 ْهَآَلا ىَلَع ري فَي ْمَلَو ٍلاَعفألا عيمج نحت ٌرَجسَع اد ٠ اَهِلاَعْفَأ ٍضْعَب ٍلْعِف نم

 ؟ِهبْلَقب َلاَعْفَأْلا ُرِضْسَتْسَيَو ِهِفْوَط ِكيِرْحَنِ يدلل

 ٌرَهظألا َناَك نِإَو ءِءاَمَلْعْلِل ِناَلْوَق هيف

 ووو

 ْ د

 [4ئ٠5 ]9/١"4  . عورْسَم ريغ اَذَه َن وهم عم

 ُهُسْنِج ُنوُكَي اَم ٍلاَمْعَأْلا نم ءٍِساّنلا ٍلاَوْخَأ ونت وتتم ِهْنَتَي لَضْفَأْلا كنلنلا

 َءاَرِق نِم لصف اَهَنِإَف ءقاَلَّضلاَك ؛ُهْنَع ينم وأ اححوُجْرَم رات ُنوُكَي مث ءَلَضْفَأ

 اَلَّصلا ّمُث ءِءاَعّدلا نِم ُلَضْفَأ ُرُكَّذلاَو ءركّذلا نِم ُلَضْمَأ ِنآْرُقلا ُةَءاَرِقَو ءآْرُقْلا

 ءاَمْنَع ٌيِهْنَم  ٍةَبْظْحْلا ِتْقَوَو ٍرْصَعْلاَو ِرْجَمْلا َدْعَب امك  يِفّنلا ٍتاَنْرَأ يِف
 .َكِلَذ نِم لَضفَأ عاَمِهْسا وأ ٍءاَحُد وأ ٍرْكِذ وأ ٍةَءاَرقب اّمِإ ٍذيَتِح ُاعيْشِاِلاَ

 مدعم

 َوُه ٍدوُجْسلاَو عوُكرلا يِف ٌرُكّذلا م ّمُث رْكّذلا نم ٌلَضْفَأ 0 | ٌةَءاَرِق َكِلْذَكَو

 مساند 0/77 آَرُقلا ٍةَءاَرِق َنوُد ٌعوُرْشَمْلا

 هوا اه:

 5 لك



 هناك مالسإلا خيش لئاسرو .قواتف بيرقت ف

 وَ ماَيِقْلا لوط وأ ةوجسلاو عوكرلا ٌةَرْنَك :ٌلَضْفَأ اَمُيَأ ُءاَمَلْعَل العلا َعئاَت دك |

 0 ٌءاَوَس اَمُهّنَأ :ُحيِحَّصلا :ِهِرْيَغَو دّمْحَأ نمت ٍلاَوْقَأ ِةَناَلَ اَلَث ىَلَع ؟ةايض امش

 ٌةاَلَص تَناَك اَذَهِلَو ؛اَلَدَتْعاَف ٍلاَمْعَأْلا ُلَضْفَأ ُدوُجُملاَو ٍراَكْذأْلا ُلَضُمَأ هيف

 0/11 . ِءاَوُّسلا نم اًبيِرَق َناَكْرَأْلا ٌلَعْجَي َةَلِدَتُْم كي هللا ٍلوُسَر

 اَذَهَو ءُهَل َعَمْنَأ َناَك ام ٍلاَمأْلا َنِم [ملسملل :يأ] ُهَل ُلَضْنَأْلا 5

 دل لا مُهَل ُبَحَتْسُمْلا ُنوُكَي ِقْلَخْلا ُرَتكأَف ٠ امي اَعْونَ وي

 هْيَلَع اوُرَدَق اَدإ هّيَلَع َنوُرِيْصَي اَلَو ٍلَضْمَأْلا ىَلَع َنوُرِدْقَي ال مُهُرَتْكَأ ذإ ؛اَلظُم

 ملِعْلا ْمُهَق ُهْنِكْمُي ال نَم ُلْثِم ُهوُبَلَط اذ َنوُرَّرَصَتَي دق لب ؛هِب َنوُعِفَتَْي ا دَكَو

 ىَلَع ٌربصلا ُهنكنُي ال نَم وأ ُهَنيِدَو ُهَلْفَع ُدِسْفُي دق ُهَّنِإَف ءَكِلُذ َبَّلَط اّذِإ ٍقيِقَّدلا

 ٍةَنْتِف عد ىَلَع ُرِدْقَي ال وأ غىنملا ةوالخ ىلع رضلا ةكمن لَو ِرْفَمْلا َةَراَرَم

 [1 1 .©)اهِقوُقُح ىَلَع رْبَصلاَو ِهِسْفَن نع ِةّيالولا

 . "”اَهِرَوُصِب ال اَهِبِقاَوَعَو اًهجِئاَنتِب َيِه اَمّنِإ ٍلاَمْعَأْلا ُلِئاَضَت [5:9:]
[:/:":] 

 يْبَعْلِل َعَمْنَأَو ٌبّرلِل َعَوظأ َناَك ام": علاشلا ٍلَمَعْلاَو ٍداَهِجْلا ُلَضْنَأ ادد
 [م . اًحِلاَص َكِلَذ نكي ْمل ُهِْ 4+ ملأ َوُه اًمِه ُهْعَنْمَيَو ُهَرْضَي ناك اَّذِإَ

 ِءاَعَّذلا ٍسْنِج نِم ُلَضُفَأ ٌةَئاَبْعَو هان َوُه يِذَّلا ِءاَعّدلا ّسْنِج َّنِإ 55:93]
 ِدِعِضْوُم يف ٍلِضاَفْلا ىَلَع َلْضَفُي د ُلوْضْفَمْلا ناك نإو مك ُلاَوُس وه يِنلا

 ٌلَضفُأ َةَءاَرِقْلاَو ةَءاَرِقْلا نم نَضْنا ةالضلا نأ انك رخأ اشي نو ُصاَخْلا
 اًذَه َّعَمَو ءٌلاَوُس َوُه يِذَّلا ِءاَعّدلا نِم ٌلَضَُأ َرْكّذلاَو «ُةاَنَث َوُه يدا ٍركَّذلا نِم م

 )١( اًريبك اًعافتتا عفتنا اهب لمعو اهمهف نمو ءاهل هبنتي نم لق ةميظع ٌةدعاق هذه .

 ءامدلا كفسو «نيملسملا ةملك قيرفت ىلإ هبحاصب ىدأ اذإ نكل «لامعألا لضفأ نم داهجلاف (؟)
 ىدأ اذإ نكل ءلامعألا لضفأ نم ٌملعلاو ءالضاق هقح يف داهجلا نكي مل :ةموصعملا
 :مهيف حدقلاو ءمهيلع طلستلا وأ ءسانلا ىلع ربكتلاو ءهريغ ىلع عفرتلاو ولعلا ىلإ هبحاصب

 .اًلضاف هقح يف ملعلا نكي مل



 و ١ ةيدوبعلاو ةدابعلا

 .ٍلِضاَفْلا نم َلَضْمَأ اَهيف ُنوُكَي ٌلاَوْحأَو ٌةَئِمْرَأَو ٌةتكمأ ُهَل ُلوُضُفَمْلاَ

 ُصاَلْخِإَو ُديِحْوّتلا َوُه ُهئِطاَبَو ُهَرِهاَظَو ُهَرِعآَو ٍنيّدلا َلَّرأ ّنِكل لقا
 [34 .هللا اّلِإ َهَلِإ اَل :ٍلْوَق ُقيِقْحَت َوُه ش ِهَّلُك ٍنيِدلا

 ؛هب اًروُمَأَم اََو ةَداَبِع ّسْيَل ِءاَحُد اَلَو رك الو ٍةَءاَرِق الب ُتوُكُّسلا مكلده]

 نُقل هءاَرِيَو ءتوكسلا نم لَضْفَأ هللا ٍرْكِذب ُلاَعيْشالاَك ؛ِةَسَوْسَوْلا َباَب ُحَتْفَي لب
 كمت - 180/71 .رْيَكْلا لَضْنَأ نِم
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 (ضعب ىلع لامعألا ضعب ليضفت ةلأاسم)
 ؛نّيَعُمْلا ٍصْخَّشلا ٍلاَح ٍبَسَحِب َلَضْفَأ ُلوُضْفَمْلا ُلَمَعْلا ْنوُكَي دق 19و ]

 ٍلوُضْفَمْلاب ِهعاَفِْلاَو ِهماَمِتْهاَو هتبْعَرَو ِهِيْبَحَم ٍنْوَكِل وأ ءٍلَضْمْلا نع اًرِجاَع ِهِنْوَكِ
 هِعاَْناَو ِياَإَو هّبحَو هِلَمَع ٍديزَم نم هي نفي اَمِ هع يف لضم ُنوُكيَك ءركغأ
 َناَك ْنِإَو ِهيِهَتْشَي ال اَمب ُعِفَتْنَي ال اَم ِهيِهَتْشَي يِذَّلا ِءاَوّدلاب ُمِقَتْنَي ضيِرَمْلا َّنأ اَمُك

 نِم اًرْيَخ ٍتاَْوأْلا ٍضْعَب يِف ِساَّنلا ٍضْعَبِل ُرُكَّذلا ٌراَص ِباَبْلا اذه نِمَو
 ؛َكِلَذ ُلاَثْمَأَو ٍةاَلَّصلا نِم اَرْيَح ِتاَكْوَأْلا ِضْعَب يِف ْمِهِضْعَبِل ُمَاَرِقْلاَو «ِةءاَرِقْلا

 . لضفأ ِهِسْنِج يف ُهَنَأِل ال هب ِهِعاَمِْلا ٍلاَمكِل

 هيف ْفَرْعُي ْمَل ْنِإ «ضْعَب ىَلَع ٍلاَمْعَأْلا ضْعَب ٍليِضْفَت ُباَب» :ُباَبْلا اَذَمَو
 َعَقَو اّلِإَو ٍلاَمْغَأْلا ف ريثُك يف ٍلاَوْحَأْلا عُوتتب ٌعَوتَتي دق َكِلَذ َّنَأَو ."”ُليِضْفَنلا

 .ريثك ٌباَرِطْصا اهب

 ال اَم ِْيَلَع ظفاَحُي ُهَئاَحْجُرَو لْعف تاَبْحَيْسا َدَقتعا اذ نَم ِساّنلا يِ نإ
 0 ٍةيِمَحْلاَو ٍبّصَعَّتلاَو ىَوَهْلا نإ ا ل ل هتاَبساَوْلا ىلع ظِفاَحُي

 داصلاب «(ٌليصْفَّتلا) :باوصلا لعلو ءاهيلع تفقو يتلا رداصملا عيمج يفو لصألا يف اذكه )١(

 .ملعأ هللاو .هيضتقي مالكلا قايسو ؛ةلمهملا



 0- مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 8اس |

 .ِهبَهْذَمِل اًراَعِش اَهاَرْيَك ٍروُمَأْلا ِهِذَه ضْعَب ٌراَتْحَي نَميِف ُهَدِجَت اَمُك ةَيِلِهاَجْلا

 -١1535[ 8/7؟:]

 ُتْيَح نِم َلَضْفَأ َناَك اذ َءْيَّشلا َّنَأ َوْهَو :ُهَقِرْعَت ْنَأ يِغَبْنَي ٌلْضَأ انه 5.

 يف كرما لت ادحأ ل الو اح لع ىف لصلأ قوي ذأ ثمل لنجل

 حم دس هك كك نسجل ى[دعك 5 ا 5
 عودرلا يف َحيِبْسَتلا نأ امك «قلطملا لِضافلا نم ٌّلَضْفَأ ه ِهيِف عرش يِذْلا ِهِعِضْوَم

 ٍةاَلَّصلا ٍرِخآ يف ذ ِدُهَشَتلاَو ريِيكَتلاَو ٍليِلهَتلا نِمَو ِنآَرُقْلا ٍةَءاَرِق نم ٌلَضْفَأ ٍدوُجّسلاَو

 ىف ب د5 ممول ورس#
 .نآرَقْلا 0 َءدلاَو

 قح يف و ءاَحوَجْرَم اَعاَقتْنا ا 0 ءدت َنوُعْفَتْنَي ل هجَو و ىلع اَعوَلَعَمَل

 ]١4/+"[ .َكِلَذَك َسْيَل امه ل علا ُهْبِناَتُي يِذْلا لَمَعْلا ءاَلْؤَع ِدَحأ
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 (اهب لمعلا دئاوفو تادابعلا تافص يف ةدعاقلا)

 0 ِتاَنِص َعِبِمَج َّنأ :ِدِعاَوَْلا ٌحَصَأ ٍباَبْلا اَذَه يف اَنُتَدِعاَت

 ٌءْيَس ْهَرْكُي ْمَل ِهِب ُكُسَمّتلا حِصَي اَرَثَأ َةَروُنَأَم تناك اذإ ٍلاَعْفَأْلاَو ٍلاَوْقَأْلا نِم

 يَعْوَت يْفَو «قفوخلا ٍةالَص عاَوْنأ يف اَنلُق اًمع ُهْلُ َكِلَذ ْحَرْشُي لب ؛َكِلَذ

 عاوْنَأ يِف اَْلُق اَمُكَو ءاَمِداَرْفِإَو اَهِعْفَش ٍةَماَقإْلا يَعْوَنَو ءوكْرَتَو عيِجْرّتلا : :ِناّدَأْلا

 ءِتاَاَرِقْلا عاَوْنَأَو ِتاَذاَعِيْساِلا عاَوْنأَو ِتاَحاَتْفِيْساِلا عاَونََو ِتاَدِّهَمَّتلا

 ِتوُنَقْلاَو وْهَّسلا ٍدوُجْسَو قَراَتِجْلا ٍةاَلَص ٍعاَونأَو ءِدِئاَوَّزلا ٍديِعْلا ِتاَريِبُكَت عاَْنَأَ

 . َكِلَذ ِرْيَغَو اَِفَذَحَو ِواَوْلا ِتاّبِْإب ٍديِمْحََتلاَو «ُهَدْعَبَو عوكرلا لب

 ٌليِلَد َماَق اَذإ ِضْعَب ىَلَع ُلّضَقُيَو ِتاَروُنأَمْلا ِهِذَه ُضْعَب ٌبَحَتْسُي دق ْنِكَل

 .رخآلا ُهَرْكُي اَلَو َليِضْفَتلا ُبِجوُي
 نيعدتلا رمل ٍةَاَبِعْلا يف َعَمْجَي ْنأ ْتّلَكْمْلا ٌنِكْمُي ال ُهّنأ موُلْعَمَو

 00 ِتءاَرِقِب و ءاعم نقع يَ نأ أ ُهنِكْمُي ال ءِدِحاَوْلا ٍِتْقَوْلا يِف



 57 ةيدوبعلاو ةدابعلا
 سحر ااا

 ا ل ل ءاَعَم ٍفْوَح ئَتاَلَصِب

 يِف 4-0 ُبِحََتْسَي دك نَم ىَّلِإ ْرظْنَت اَكَو «ىّرخأ ٌةورْكَمَو َةَراَت ٌمّرَحُم عاونألا
 ةروثاملا ٌّيِبْنلا ىَلَع ٍِتاَوَلَّصلا طاَقْلأ َقْفَل دق مُهَضْعَب مُهَضْعَب تْيَأَر ام َلْثِم ءَكِلَذ ضب

 . قمَلُمْلا ء ا َكِلَذ َلْعِف ٌبَحَتْساَو لكي َىِبَنلا نع

 ُلْقَي ْمَل هلي َىبنلا َّنِإَف ٍ؛ِنوُنْسَمْلا فالِخ لب ِ؛ةَنُس َسْيَل :اُلَوَأ اَذَه َّنِإَ

 ٍناَرْمَأْلا َناَك ْنِإ ةَراَت اَذَمَو َةَراَت اَذَه ُلوُقَي َناَك اَمَّنِإَو ءاَعيِمَج ُهَعيِمَج َكِلُد
 . "0اًرْياَج َناَك نِإَو َةَع ٌةَعْدِب لب ةَلس َسْيَل اَمُهَّنْيَب ْعْمَجْلاَف ؛ُهْنَع ؛ هْنَع نيب

 عْمَج ُلْثِم ءِدّبَعَّتلا ِهْجَو ىَلَع ٍدِحاَوْلا ِرْكَّذلاَو ِءاَعّدلا ِظاَمْلَأ َعْمَج َّنَأ :يِناَنلا

 واللا لوس ىَلَع نك ظْفِحْلاَو ٍسْرَدلا ليِيَس ىَلَع ال ْمِهّلُك ِهاَرقْلا ٍفوُرُخ
 هلأ ُمُهَداَرَف ضر موو ىف :ٍةاَلَّصلا يف أَرْقَي ْنَأ لْثِم 0 ََم ٍرْبَدَّتلاَو

 .«َنوُيْذَكُي اوُناَك اَمي# 7٠١ :ةرقبلا] َنوْبِذْكَي أوناك امي طئيلأ ُباَذَع مه 3 ا
 سوس سه رى كود

 . «اًنِراَمْسَأ ِنْيَب ْدُعَب [15 :ابس] «راَقَسأ نب دعب اًبر»

 . «مكَراَصآ) [1517 :فارعألا] «َمُهَرَصِإ ّمُهْنَع عّضيو»

 2 22 ثلا #6 00 »ِ 2

 . "”ةَحببَق ةهوركم ةَعْذِب اذه نأ ٌموُلْعَمَو
> 2 0 

 ضْعَب ىَلَع اًهِلْعِف نم ّدُب ال ٌةّيِلْعِفْلا وأ ٌةيلْوَمْلا ُتاَداَبِعْلا ِهِذَه تَناَك اّذِإَو
 لك َنوُكَي ْنَأ ْبِجَي ْمَل :ِتاَءاَرِقْلا ٍضْعَب ىَلَع ِنآرقْلا ة ءا ان كلا انك رخل
 اَل دَق نأ ةنلحب لضفألا نجلا ىلح ةلقتت انثإ.ووشولا ضب ؛ب ىَلَع َكِلَّذ َلَعَف نَم

 .َلَضْفَأ اًهيِف ُنوُكَي

 نِم َنوُجْحَي ٍةّيِحاَن ٍلْهَأ لكم "ةةكم ىَلِإ ٍقْرطلا ٍةَلِْنَمِب َكِلَ اَمنِإَ

 .ًةمرحم نوكت ال عدي كانه نأ ىلع لدي اذه )١(

 يف امهنيب عمج ثيح «نيدلا موي كلم «نيدلا موي كلام :اذه اننامز يف مهدحأ أرق امكو (؟)

 !ةالصلا يف دحاو تقو

 لك :ىراصنلا لوق نم ةفرحم اهنإ :لاقُي نأ حصي الو «مدقلا نم ةلمعتسم ةرابعلا هذه ()

 .امور ىلإ يدؤت قرطلا



 ةابدح لاح
 هدي مالسإلا خيش لئاسرو ٌقواتف بيرقت

اس( اب
 تل ح

 ساس هع

 نم لضفأ مهجحخ - ُنوُكَي ٌتْيَحِب «ُلَضْفَأ اَهَنأِل مهقيِرطِل مه مر ايجخا 0 ' مهقيرط

 :ْهيلع اهيل اَنِإ هذه اوُكلَسك اَهَتوُكْْسَي قيرط ني ٌدب ا ُهلأِل لب ؛مهرْيَع ع
 .َءاَوَس ُعيِمَجْلا َناَك نِإَو ءَكِلَذ ِرْيَعِل اّمِإَ

 هم مهدو ؟

 َدْنِع ِهِسْفَن يِف ِهِلْضَمِل ٍةَعوُرْشَمْلا ِهوُجولا ضْعَب ٍراّيْلا َنْيَب َقَرَمُي نأ يغَبْنيَف
 6 يع 2 6 عم

 . ايِروُرَض اَهْنِم ٍدِحاَو ٍراَيَيْخا ٍنْوَك َنْيَبَو ءوِراَتْحَم

 وربك وو : در ل و مدع
 بترا زي رأ دا ارل هَل ُحَجَرُمْلاَو

 «عوُرْشَم خو ىلع ركذيو وغذبت يلضتو ارنب مقنع لك ناك كفلكلاو

 دَقَو َءاَوَس ُهوُجْوْلا ٌكْلَي ْنوُكَت دَكَو ءديَعْقَب ْلْهَأَو ُةياحضأ ُهْنَع َهْجَوْلا َكِلُذ َّدْخَأَو

 ُهَراَتْخا اَمِل ُهَراَيِتْخا َّلَعَجَي ْنأ ُديِرُي نَم ٍفَلَخْلا يِف َءاَجن «َلَصضْمأ اًهْضْعَب ُنوُكَي

 دَقَف : لضم يو ءاوهأ َكِلَذ نم اَعَنَو ءَكِلَذ يف ُهْضَراَعَف هلا َءاَجَف ءهِلْضَمِل

 ُبِحُتَو ءَلَضْفَأ اًهَقيِرَط ٍةَفِئاَط َلُك ىَرَتَق ءِهِلوُسَرَو هللا َدْنِع ًءاَوَس ٍناَعْوَنلا ُنوُكَي

 هللا ىَوَس اَم َنوُلُضَقِيَ ٌرَحآلا َكِلَذ ُلَعْفَي نّمَع ُضِرُْتَر ءَكِلَذ ىَلَع اَهَفِفاَوُي نَمإ

 يِذَّلا ٍناَكتْحاِلاَو ِقْرْنَتلا ٍباَوْبَأ نِم ٌباَب اَذَهَو هني للا ّلَّصَف ام َنوُوَسُيَو هني
 .ةيسلاَو بالا ُهْنَع ىَهَّن َدَكَو وألا ىَلَع َلَخَد

 يِعْرَش ليِلدب اّلِإ ضْعَب ىَلَع اًهُضْعَب ْلَضَمُي ال َعاَرنَألا ِهِذَه َّنَأ ٌبِجاَوْلاَك

 . هْناَحْجْرِل اًبِجوُم ِةَداَبِْلا ِءاَدأ ٍةَروُرَضِل اَهْنِم ٍدِحاَو ٍنيِْعَت ٌسْفَن ُلَعَجُي ال

 1 ا :ٌةَعبات ٌةَلَأْسَم اَنُه ْنِكَل

 هِي ْنَأ وأ ءَكِلَذ نِم ٍدِحاَو ِعْوَن ىَلَع ُةمَواَدُمْلا :ِناَسْنإْلل

 ؟َلَعْفَي هلك بلا َناك اَمُك

 «ٌلَضْفُأ ُهّنَأ اًدِقَْعُم وأ ُهَل اًراَتْحُم َكِلَذ نم ٍعْوَن ىَلَت ُمِواَدُي نم ٍساّنلا نم

 .ُلَضْفَأ عؤتلا َكِلَذ ىَلَع ُهتَمَواَدُم نأ ىَرَيَو

 اَل ِهتَميِرَط لْمَأَو ٍهباَحْصَأ ِةَداَعِل ٌةاَعاَرُمَو ٌةَداَع ُهُثَمَواَدُمَف مُهُرَتْكَأ امأَو



 ا ةيدوبعلاو ةدابعلا ةيد ةدابعل

 ."”لْضَمْلا د اًعِيْغال

 اَعاَبْتا اَذَه يف َّنِإَف - هلي َّنلِل ةعَباَتُم َكِلَذ يِف ٌُعُوَتَتلا :َلاَقُي ْنَأ ُباَوّصلاَو

 لك 5 اًدْخأَو ءقَألا ٍبوُلُق َّنْيَب اًعْمَجَو ههَِْسِل ٌءاّيْحِإَو َةَعاَمَجْلاَو ِةَنْسلِ
 لكك لا ِْيَلَع ْمِواَدُي ْمَل نّيعُم عَ ىَلَع َةَمَواَدُمْلا نم لَضَْأ :- ةّصاخلا نِم'ِلْحاَو

 :ووجْوِل

 .ةنُسلا ٌعاَبتا َوُه اَذَه َّنأ :اًهُدَحأ

 ٍقْرََنلا ِةَرْثك َلاَوَرَو اَهقالِتْلاَو ِةَمأْلا ٍبوُلُق َعاَمِتجا ٌبِجوُي َكِلَذ َّنَأ :يناّنلا
 . اًهَنْيَب ِءاَوُهَأْلاَو ٍينالتْخاِلاَو
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 َّنِإَف ءبجاْلاب َهَّبَسُي ْنَأ نت َنوُنْسَمْلا َرْئاَجْلا ٌجِرْخُي َكِلَد َّنأ :ُتِاَثلا

 . ٍبِجاَوْلاِب ٌةَهّبَشُم هَهْبَسُم ٍرْئاَجْلا وأ ٌبَحَتْسُمْلا ىَلَع َةَمَواَدْمْلا

 ول ةَكتْسَمْلا وأ ِةَرِداَجْلا عاَوْن :لا ٍضْعَب ىَلَع َنيِمِواَدُمْلا هالو دتكأ اَذَهِلَو

 ؛ٍتاَبَجاَوْلا نم ٍريِثَك كرت نَع ُرَي امه ُرثْكأ :ِِرْيَع ُبْلَكَو هلق ُهْنَعَرََل ُهْنَع لقا
 . ٍبِحاَوْلاَك َرِئاَجْلا ْتَلَعَج يتلا ٍةَداَعْلا ٍلْجَأل

 لك َّنِإَف ٠ عاَون اَوْنَأْلا َكْلَي نِم ٍدِحاَو ّلُك ٍةَحَلْصَم َليِصْحَت َكِلَذ يف َّنأ : ُعِباَرلا

 .اًحوُجْرَم َناَك نِإَو ٍةَّصاَخ نِم ُهّل ل دب ال عون

 اَهَعْضَو يلا ٍلاَلْغَأْلاَو ٍراَصآلا نِم ٍريِثَكِل اًعْضَو َكِلَد يف َّنأ :ُسِياَحْلا

 ٍناَسْنإْلا َةَمَواَدم َّنِإَ ؛ مْلِع ني ِةَراَن لد هللا نِم ٍباَتِك اب ِةمَأْلا ىَلَع ٌناطْيَّشلا
 ل ع كل ملل ةقلاو ايجات رغ ىلعل 1 يف واوا نا

 ايي كلذ نْوُكَيَو هَل كرت ِهْيَلَع دكني ُثْيَحِب ُهضَمْبأ امير لب هيلع ُُقِاَوُي مَ
 ورد وو

 اًلْغَو ُُكْرَت ُهْنِكْمُي ال ِهْيَلَع اًرضإ ُريِصَي َكِلَّذ َّنَأ ُبِجوُي :ِهْيَلَعَو ُهَل قوق ِكْرَتِل

 هيأ - 2 ع د ةَعْنمي ِهقلَع ِهقْدَع
 .ُهْنَع َيِهُن ام ضْعَب يف ُهْعِقوُي دَقَو 0

 ىلع ال ءهوفلأو هيلع اوداتعا ام ىلع مهف ءمهماوع ةصاخو سانلا نم ريثكلا هيلع ام اذهو )١(

 . هياحصأو مالسلاو ةالصلا هيلع مهيبن هيلع اَمِل اًمفاوم هوأر ام



 دل مالسإلا خيش لئاسوو قواتف بيرقت م نوب
 هت حخ حس سلسل __ب أ الهو يدش

 َكِلَّذ ىَلَع ٍةَمَواَدُمْلا ْأَدْبَم َّنِإَف ءاّريِيَك عِقاَ هُتْرَكَذ دق يَِّلا ُرْدَْلا اَّذَهَو
 يَّنلاَو ِرْمَأْلاَو مَّدلاَو ِحْدَمْلا ىلإ ُحُرْخَي ّمُم « ِنْيَعورْسَم ُثَع ع يا اًداَقِتْعا ُتِروُي

 نم ِنْيَعوُرْشَمْلا ٍرْيَغ ةاَداَعُمْلاَو ةاَلاَوُمْلا نم عْوَن ىَلإ ! َكِلَذ ُجُرْخَي (ٌقَح ٍرْيَغِ

 م ىو

 . ِةَيِلِماَجْلا يتالخأ ِسْدِج

 ,عررملا قتلا : وِرْيَغ َدوُ ٍعْوَت ىلع ٍةَمَوادمْلا يف نأ : نسِواَّسلا

 ُتْيَحِب «ِنيّدلا نِم َسْيَل ُهَنأ ل َهْنَع ٍِضاَرْعِإْلاَو ِهِناَيسْنِل ّبَبَس َكِلْذَو

 م رعاك

 .نيّدلا نِم َسْيَل ُهنأ ة ةَماَعْلا نم ريثك ٍسوُفُن يِف ٌريِصَي

 "ل ب ءانهخَتلاَو ِةَواَدَعْلا عوُقْوِل ب تّبَس عوُرْشَمْلا ِضْعَب ناو

 امكك زبككبي اندَحأ ردت اك اَْنَ تريلا تيد :ىَّلاَعَت هللا َلاَق

 هْةسسِتْلا موي كإ ةّصتبلاو ءَواَدَعْلا ُمُهَتنَي ايدك يب اوركُد اَنِي اكَح

 ١5[. :ةدئاملا]
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 0 ا ل ميلاجني نأ ةفاقتش نكغأف

 ٌةَعوُرْشَمْلا َعاَوْنأْلا َلَمْمَتْساَو ْقوُنْسَمْلا عوُرْشَمْلا م َعيِمَج َلُجَّرلا عَبْلا اًدَِق

 ٌةَدَْيْمَمْلا ٌتَْناَزَو ءاُلَمَعَو امْلِع ٌة ٌةَنَسلا تظفخح دق َناَك :ٌةَراَت اَذَهَو ٌةَراَت اَذَه

 وِ و 80

 .َكِلَذ ُكْرَت نم ةفوخملا

 دك 0 ناَسنإْلاَو ٍلدَمْلاِب رم هلا نأ عيل

 2 0 يف َلْدَعْلا َّنِإَف ءةّيييَدلا ٍروُمأْلا يِف ُكْدَمْلا 0

 مَ يف ُلْدَعْلاَك مْ ُهُكرَتَو اًبِجاَو َناَك نِإَو ِثيِراَوَمْلاَو ٍصاَصِقْلاَك
 .هِلْهَأ َنْيَبَو ِنيّدلا عِئاَرَش َنْيب

 َناَك :ِنْيَلِماَع وأ ِنْيَلَمَع َنْيَب ىّوَس دق ٌعِراّشلا ناك اذ

 .كيذك ةيرتتلا تناك امهم لَكَ اوي «ميِظَعْلا ملُظلا

 ُلُدَعْلا َوُهَو «ُهْنِم

 أ ٌليِضْفَت
.2 
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 ليسص
 اًمهدح



 عقب يسحب ةيدوبعلاو ةدابعلا
 د الذ٠١ ودم ب تصل

 َنِإَ ٍراَفْكْلا ٍنيِد سْنِج نم ٍسوُمْنلا ىَوعَو ّنَطلاب ُةَيِوْسَنل ُةَيَوُسَّنلا وأ ٌليِضْفَتلاَو

 اًداَقِتْعا اّمِإ ءىّوَه اَمِإَو اًنَط ام ُهئيِد فلك لطتن لكفلاو ٍلَّلِمْلا ٍلْهَأ َعيِعَج

 . هِرْيَغ ْمْدَو هب ِكسَمَّنلا ٌُبَبَس َّوُهَو ءاّداَضِتْقا 7

 ٌريِثكَو «ولَمَعِب اّمِإَو لوَقب اَمإ َعاَوْنَأْلا َكْلَي َعَرَش دم هلك هللا ُلوُسَر َناَك اَذِإَ

 نِم ٌليِضْمَتلاَو 00 : ٍضْعَب ىَلَع اًهّضْعَب لَم ْمَل اَهنِ

 . ملظلا
- 

 اَهَنْيَب ُنوُكَي ال :ِهِعاَوْنَأ ٍلْصاَفَت يف ِةَمَأْلا نم ُكِئاَولا ٌعّراَت ام ٌريِثكَ
 وأ اَذَه ُلَضْفَأ 5 :ُلَأْسَي مُهَدَحَأ ٌدجَت ّمُث . .ةَيِواَسَتُم يِه لب ُلْضاَفَت
 !؟اَذَه

 نَمَف ءلضَأْلا ٍتوُبُت ٌعْرَف نيِيْعّنلا نع َلاَوُسلا َّنِإَف ٌةَدِساَف ٌةَلَأْسَم َيِهَو
 م و 0-1

 ؟ِلِضاَفْلا َنْيَع َبْلظَن ىَّتَح اُلْضاَفَت اَمُهَنْيَي نإ :َلاَق

 : ِنْيَلِضاَمَتُم اَناَك نإو ناَلِضاَفَتُم وأ ِناَلْئاَمَتُم ِناَذَه :َلاَقي ْنَأ ُبِحاَوْلاَو

 اَذَمَو ِتْفَو يِف َّلَضْفُأ اَذَه ُنوُكَي ُتْيَحِب ٌليِصْفَن ِهيِف وأ اَنَلْظُم ُلْضاَمَّتلا لَهَف

 ؟ِتْفَو يف َلَصْنأ
 ٍنوُنطَو ىَّوَه نع ٌةَرِياَص ٍةَبِوْجَأْلا ُبِلاَعَف ىَرَت اَمُك ُةَلَأْسَمْلا تناك اّذِإ َّمُث

 . ٍةَئِطاَح ِةَبْذاَك

 . 'ااْيَلَع ُةَمَواَدُمْلا عّرْشُت ْمَل اَم ىَلَع ُةَمَواَدُمْلا :َكِلَذ ٍباَبْسُأ ٍرَبْكَأ نِمَو
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 ال ىتح ْهِلَك يبنلا نع ةدراولا نئّسلا قيبطت ىلع اوصرحي نأ ملعلا بالط ىلع بجاولاف )١(

 .تاعاطلاو تادابعلا عاونأ المعو اًلوق سانلا اومّلعُيو ءرجهُت



 تادايعلا يف دعاوق

 اًيِساَن اًروُطَْحَم َلَعَك نَم َّنأ :ُةَتُسلاَو ُباَتكْلا ِهْيَلَع َلَد يِذَّلا لضأآلا /”".؟]

 [ماا# . ماّيِص وأ ماّرْخِإ يِف َناَك ٌءاَوَس وِرْيَغَو ِءظَوْلا

 بر ريغ نم هَيَردُق ٍبَسَحِ هب ري ام َلَعَك نم َّلُك نأ :حيجّصلا م55 ]
 مَلَو ءّجَحْلا اَلَو ماّيّصلا يف اَلَو ٍةاَلَّصلا يف ال ههْيَلَع َةَداَعِإ اَلَق ٍناَوْدُع اَلَو ُهْنِم

 يف ِنْيَرْهَش وعي الو ءِنْيَنَرَم ٌةَدِحاَوْلا ًةاَلَّصلا َيَّلَصُي نأ ِدْبَعْلا ىَلَع هللا ٍبِجوُي

 [؛١4 - :١4رلل] .29ُناَوْدُع وأ طيِرْفَت هت نوك نأ لإ نسع ّحْحَي اَلَو ءماَع

 ه5

 م هللا ةعاط

 ميِعَن يِف َناَك اًرِهاَظَو اَنِطاَب هللا ٍةَعاَط ىَلَع اًميِقُم ناك اّذِإ ْناَسْنِْلا

 .اًيندلا ِةَنَج يف َوُهَو هتاَهِج نِ هْيَلع ٌدِراَو ُمُلِعْلاَو ءِناَميِإْلا
 «ىلغألا َّلَحَمْلاِب اَقَّلَعُم َناَك ِهِيَعاَطَو ِهرْكِذَو هللا ِةَبَحَم ىف ُهْبْلَق َناَك اَمَلُكَو 000 0 داو ل ع اعط 0 دهم اعوان

 يف ُلاَرَي الق ءَلَفْسَأ ىَلِإ ُهَبْلَق طَبَم َتَنْدَأ اًدِإَف ءَكِلَذَك َماَد اَم ٌوُلُع يف ُلاَرَي ال 21 ديم 7 2 صا يب 0 دا 2 - 8 2
 201 0 نإ ساس# © 2 هيف اس 2. ا 201ه جس سرس 0س مول ىئ دول ه مصرس

 تاث اري هب هللا َداَرَأ نإف ؟ةوادع هلاثمأ نيبو هليب تعفوو .كلذك ماد ام طوُبه

 [ل١5- 43 .هَبلق دعضيف ميِقَتْسي نأ ىلإ ِهِبَلَق طوبْه ٍلاَح يِف َلِمَعَو ا ا 0 1 - دير 0
 - وع 9 3 م .٠ 2 هم م 000 0 8

 ءاَهي ٍروُمْأَمْلا اَهِعِضاَوَم يِف اَهِتاَمْنِإ ِرْيَغ ْنِم ٍلاَوُمَألا َعْمَج ْنِإ 55.

 .ِداَسَفْلا َعْوَن ْنِم َرْه :اًهِهْجَو ِرْيَغ ْنِم اَهَدْخَأَو

 ُلْضَسَي ال َءّقَسْلاَو لْدَعْلا: يغب هبيفتل ناطلشلا راكشا اذإ ناَسْنْلا َكِلَذُكَ
 ماع

 .ملظَو ٍداسفي الإ
- 

 )١( ام ريغ  اهنم «عضاوملا نم ريثك يف اهداعأو ةدعاقلا هذه خيشلا ررك تقدّم  )51/ 2575

 لاا اا (.



 1 رأي ا تبت --- ولا | ةيدويعلاو ةدابعلا

 ٌّقَحْلاب ُماَيِقْلاَو ءوللا ُهَْجَو هب ىَمَتبِي يِذَّلا ٍلاَمْلاَو ٍناَطْلُسلا ٍدوُجُو ُسْفَن مَ
 هللا ٍةَبَحَم نَع ُبْلَمْلا ُرْْفَي اَلَو للا ٍةَعاَط ىَلَع ِهِب ُناَعَتْسُيَو قّرِخآلا ٍراَّدلاَو

 نع ُهَدُصَي اَلَو ُرَمْعَو ِرْكَب وُبأو لك لا ناك اَمُك ولبس يف ِداَهِجْلاَو ِِلوُسَرَو
 .َكِلَذَك َناَك اّذِإ ِهِدْبَع ىَلَع ىَلاَعَت هللا مِن ِرَبْكَأ نم اَذَهَك :هللا رْكِذ

 هللا ٍةَعاط نَع ٌظِبْنُم مطْبُم َوُهَو اّلِإ ٍلاَم وأ ٍناَطْلُس اذ َدجَت ْنَأ لَك ْنِكَلَو
 ]0-١11[ . هللا ةاتآ اَميِف ُهاَوَه ٌّعْبتم  هيَحَمَو

2 

 (...ةيعاوط ةعاطلا ىلإ سفنلا ترداب اذإ)

 اهب تمعنتو اهب تحرشناو ةعاطلا ىلع دبعلا سفن تضاترا اذإ 75:3]

 تاعاطلا ىلع هسفن دهاجي نمم لضفأ ناك ةبحمو ةيعاوط اهيلإ تردابو

 1١68/١[ كردتسملا] .ةرصبلا لهأ نم ةعامجو دينجلا لوق وهو ءاهيلع اههركيو

 ه2

 ةّيَدلا باَب

 ضعب اّلِإ ءمهريُعَو ةَعَئْرأْلا ةّمِئَأْلا قافناب بلقلا ةّيَنلا لحم 75.4 ]

 َبحَتْسي لَه اوعزانت نكَلَو ءعاَمْجِإْلاِب قوُبْسَم َوْهَو اهب ظُفلَتلا بجوأ نيرُحأَتُمْلا
 :اهراركت اَلَو اَهِب رْهَجِبْلا عرشي اَل هنأ ىلع مهقافنا َعَم ءاَهب ظْفَلَتلا

 ملَو .دمحأَ َيِِفاَّفلاَو ةّقينح يبأ باَحْضُأ نم ةّقِئاَط اهب ظْفلَتلا بحتساف

 لَو هللا لوُسَر اَهلَعْفَي مل ةّعدي كِلَذ نِإَف ؛ىوقأ اَذَهَو ءاَمهريَعَو َنوُرَححآ هبحتسي
 .ةَباَحّصلا نم دحأ اَلَو

 ناروهشم ِناَلوَق اَهِيِفَف ريبكتلل ةّينلا ةَئراَقُم امأَو

 ,ةريغو دما يهذم وح امك نجي أل ةايهرعأ

 .هريَغَو يِعِفاَشلا بَهْذَم وه امك بجي : يناّثلاَو



 ُهْدَأك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 8بوعا|
 0 222222222222222 7777بب9---ب7ب7722 كش

 اَل نكمُم اَذَهَو «ةّيَلا بيقع ريبكّتلا عوُقُوِب رسفت دق ةطوُرْشَمْلا ةنراقملاو

 هكرت اوفلك وَّلَو ءَيِروُرَض رمأ اَّذَه لب َنولصي اًدَكَه ساّئنلا ةّماَع لب ؛هيف ةبوعص

 .هنَع اوزجعل

 َعَم اًهلوأ نوكي ُتْيَحب ريبكُتلا ءاّرجأ ىلع ةّينلا ءاّرجأ طاسبناب رسفت دقَو

 لوأ يف ةّينلا بوزع و ِضمَتُقَي ُهَنَأِل ؛حصتي ل اًذَو ءهرخآ ٌعَم اًمرخآَو كو

 : ةبِجاَوْلا ةّلا نَع اًهلوأ ولخو ةذلّصلا

 يف عزون دق اَذَهَو هريبكّتلا ءاّرجأ عيِمج َعَم ةّينلا عيِمج روُضُحِب رسفت دقَو م مص ص صا

 وّلَو «هبوُجُو نع اًلضف رشبلل روُدُقَم اَلَو نكمُم ريغ ِهَنِإ :َلاَق نم ْمهنمَك «هناكْإ
 .جرحلاب طقسيَف اًدج رسعتم َرُهَك هناكمإب ليق

 ريبكتلا بدع نأ هل يوني ريعنلا نأ ةةلبق يذلاو هذه لطبيب اكيو

 راضحتسا نم كيد رْيَغِب ُهلغْشي ال ريبكتلا ىنْعَمِب اًلوُعْشَم هبلق نوكيف هروصتيو
 . يِونَمْلا

 دقف اًئيد هدقتعا نإو « ءىسم هلعافو هْنَع ّىهنم اهريركتو اهب رهجلاو

 هفيِرْعَت بجيَو «لتق رصأ نِإَف ءكِلَذ فّرَعُي ءنيملسُمْلا عاَمْجِإ نَع جرخ

 .كِلُذ

 باَئَتْسُي نأ بجي ةَميِظَع ةملك َيِهَف يِهَّتْشَي اَم هنيد يِف لمعي لك :َلاَق وّلَو
 وأ

 َناَك ِهّتْني مل اذإ ةَماَمإْلا نَع لزع َنِإَو ءرّرع ِةّيئلاب رْهَجْلا ىلع رصأ نِإَف

 .دْواَد وُبَأ ُهاَوَر ةّلْبقْلا ىِف هقازب لجأل اًَماَمِإ لكي ىبَّنلا لزع دقف ءهجَو هلزعل

 ام ىلع رصتْقي نأ ُهَل َسْيَل «للك يِنلا َناَك اَمَك ّنَصُي نأ ِهْيَلَع ماَمإلا نإ

 اَم ىلع رصأ اذإ فيكَ ءريِصْفَتلاَو ليوظُّتلا نَع ىَهْني لب ؛درَمْنُمْلا ِهْيَلَع رصتْفي

 ٠١١[ 4 ةيرصملا ىواتفلا رصتخم] .درَمْتُمْلاَو موُمْأَمْلاَو ماَمِإلا ُهْنَع ىَهْنِ



 ب ةيدوبعلاو ةدايعلا

 ةعفري مهضعَب دِحاَو ريغ هّلاَق اذه :هلمع نم ريخ نمْؤُْمْلا ةّين 775.4]

 :اهدح سا

 َناَك هلامكإ نَع زجعَو ُهْنِم هرودقم لمعَو رْيَحْلا ىأر نم نأ :يِناَنلا

 و اًريسم ْمُتْرِس اَم الاجر ٍةَئيِدَمْلاِب نإ :ماكَّسلاَو ةاَلّصلا ِهْيَلَع هلْوَقل ؛هلماَع رجأ
0 

 .؟مكعَم اوناك الإ اًيداَو متْعطق

 كلملا با اذإك ءهدوُنُج ءاضعألاو «ندبْلا كلم بلقلا نأ :ثِياَّنلا

 .كلمّلا لمع َهّيئلاَو .ءتثبخ ثبخ اذإَو ءهدوُنُج تباط

 باكي ا ب الب اًمَعْلاَو ءاَهْيَلَع باكي اَمَعْلا نَع وصقل ةّينلا َن

 ةبوتك ؛ةَّنُسلا لهأ دّْنِع حصت ةّيِصْعمْلا نَع ْرِجاَعْلا ةّبْوَت نأ :عباّرلا

 .بلقلا مزع ةَبْوَّتلا لصأو ءفْذَقْلا نَع سّرخألا ةبوتكو اَنُرلا نم ِبوُبْجَمْلا
 ةَداَرِإَو هلوُسَرَو هللا بح اًهلضأ نإَك ؛داَسَق اًهلخدي ال ةّيئلا نأ :سياَخْلا

 لامعألاو ءهلوُسَرَو هلل يضرم ءهلوُسَرَو هلل بوُبْحَم ِهِسْفَنِب اَذَهَو .هللا هجَو
 نم لضفأ َةَدّرَجُْمْلا ِبوُلُقْلا لامعأ تَناَك اَذَهِلَو «ةّريِبَك تاقآ اًهلخدي ةّيِرِهاَظلا

 .همْسِج يِف هفعَضَو «هبلق يِف نمؤُمْلا ةّوُق :ليق اَمُك «َةَدَّرَجُمْلا ندبْلا لامعأ

 ١١[ ةيرصملا ىواتفلا رصتخم] . هسكع َقِفاَنُمْلاَو
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 هد تاعوضوملا سرهف

 ةحفصلا عوضوملا

 ديلا ليبقت) (هنع ىهني امو ةحفاصملاو ةقناعملاو مايقلاو مالسلا يف بحتسي ام)

 1 321 0 (ةحفاصملاو ةقناعملاو ءانحنالاو ليبقتلل اهدمو

 ا (هئيجم رركتي يذلاو هتبيغ تلاط يذلا رضاحللو ءرفسلا نم مداقلل مايقلا)

 0 00000 (مهرهاوظ بسح سانلا ةلماعم)

 011 1 ز ز ]زد (.. .حماسيو ةميظعلا تاماقملا بحاصل ىفعي)

 0 ]  ز ] ] ]1]1]] (ريقف نم دهزأ رجات عم نوكي دق لاملا)

 0 0 0 0 ةمومذملا قالخألا

 ا و جاسم وسلاما (نيرخآلاب ءازهتسالاو باقلألاب زيانتلا)

 0 ا ل تا قتلا عفو امو ةنوقلا



 ِهْنَأُك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت #بورب ١

 ةحفصلا عوضوملا

 م8 تيس سس سس سس (ركآآ ىلع رارصإلا عم بنذ نم ةبوتلا حصت)

 م8 اا سس سس سس سس (علتبملا نم ةبوتلا زجح ىنعم)

 ها ا مم (؟عفرأ وأ ءهتجرد ىلإ ةبوتلا دعب دوعي له)

 ها ام ام ع سول (ليصفت هيف هرفك لاح رفاكلا اهلعف يتلا بونذلا نارفغ)

 5 املا هدو وسلا لسا سا (؟جوزلا ملعُي له بات مث ةأرماب ىنز اذإ)

 0 0 0 10_000121012101021201 ا ناسنالل هركمو ناطيشلا

 اك بببببببب-- (مهريغو ءايلوألاب نيثيغتسملل نيطايشلا لالضإ نم صصق)

 0 ااا يصاعملاو بونذلاو تامرحملا

 1 ا ا (؟سانلا كاحضإل بذكلا مكح)

 اا 000 (؟ءانغلا مكح)

 هذ يمص قادوا وسب مست مجهم سمس ةلطياثلا عوز اه وفا نب

 0 0 0 000000001 0 (ليحلا يف سانلا عوقو ببس)

 84 تت سس سس (يصاعملاو بونذلا لهأ عم سولجلا)

 44 ب. (؟مهئامسأب سائلا مذ زوجي ال ىتمو ؟زوجت ىتمو «ةبيغلا عاونأ)

 0 (اهجارخإ ٌقرطو «ةبيغلا ٌرطخ)

 31مم سس ا اس سس ىص اعملو بوئذلا ةدهاجم

 1 ا ا م سابطلا لكأ نم عاعمألا)



 كي تاعوضوملا سرهف

 ةحفصلا عوضوملا

 ا شلل ياراذتلا

 ا اوسواسسل ةوحم سمسم نجم بحت (ةساجنلاو مارحلاب يوادتلا)

 هنن نيو وما بساخاا بيدكلاا لدسينمتلا تاب ساو مت نسما (فؤرلا

 ا م لا بط هس سس (؟ماَنَمْلا يفو ايندلا يف ْكْبَه هللا ىرُي له)

 006 00 ا 00 (تاداهشلا ؤطاوتك ايؤرلا ؤطاوت)

 د و ب ينو بطاطس ساو دجال تكا ودم لسرلاو ءايبنألا

 لو (« َكيوَوَتُم نإ : ىَلاَعَت هلْوَق ىنعم امو ؟تمي مل ّيَح ل ىَسيِع له)

 1 (ِئاَكّصلا َنوُد ٍرْئاَبَكْلا نع َنوُموُصْعَم ءاَيْنَأْلا)

 َوُهَو هل يبنلا ةيؤر نيب عمجلا فيكو ؟هِرْبَق يِف يّلَصُي 6# ىَسوُم نأ درو له)
 ا ل ا ا م اسس اد (؟ِءاّمَّسلا يف هل هتيؤرو ءِتْيَبْلاِب فوظَي

 00 اا (ٌليِعاَمْسإ َرُه َحيِبَّذلا ّنأ حجارلا)

 اا يسم مل لا (؟ِءاّيحأْلا يِف ساَّيْلِإَو رِضحْلا له)

 ١18 (هتوخإ هب هلعف ام ىلع هربص نم مظعأ ٍزيِزَعْلا ة أَرْما ٍةَعَواَطُم نع فسوي ربص)

 1 (ةمألا هذه ريخو ممألا ريخ ةباحصلا وأ ءايبنألا باس مكح)

 1000000 ]| ]1 ]ز 1 (فارشألاو فرشلا مساو كي يبنلا ةرتع)

 111 ل (قئالخلا ىلع ميدقتلا قحتساو ةرفغملا هل تلمك دبعتلا ةبترم يبنلا لمَك امل)

 لااا (نيعباتلاو ةباحصلا نع ءاج ام)

 ا 00202 (؟ةّشِئاَع وأ ةَجيِدََح :لضفألا نم)

 1 ملا جب ا و (هتائب ةلمج نم لضفأ يبنلا جاوزأ ةلمج)

 000000 دز زبد (ةلكي ينل ءاّسن نم لضفأ ةنجلاب نورشبملا ةَرْشَعْلا)

 ّدرلاو ءرقَو ّيلع نم ُهَقْفَأَو لضفأ امهنأ ىلع ةلدألاو ِءَرَمْعَو ٍرْكَب يبأ لئاضف)

 ا ا (امهيلع هلضفُت ةلدأب لدتسا نم ىلع



 هني مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ممل

 ةحفصلا عوضوملا

 11 وستس سجس اطر (هْنِم اٌلَمَع ىَوْقَأ َرَمُْعَو ءَرَمَع نم اًناَميِ] ىَوْقَأ ركب وبأ)

 2 كم يس م ا سل (ٌَعِدَتْبُم َوُهَق ِهْيَلَع ٍةاَلَّصلاب هّريغ وأ اًيِلَع ٌصخ نَم)

 ِزيِرَعْلا ٍدْبَع ِنْب َرَمُع ُةَريِسو ءاَقَلظُم ُهْبَحْصَي ْمَل نَمِم ُلَضْفَأ لل ّيِبَنلا َبِحَص نَم)
 و ب لا يي ا ل ل (َةَيِراَعُم ٍةَريِس نِم ُلَدْغَأ

 لإ 0000 (ِةاَّرَصُمْلا ثيدح درو ءاّهيقف سيل ةريره ابأ َّنأ معز نم ىلع ٌدرلا)

 11/  خل عوس امس سس ار ا (هتبوتو ٍةَباَحَّصلا ٌباَس مكح)

 00 ااا 0 ز ز ب (عبت ركب يبأ ىلع ةنيكسلا لازنإ)

 000 0 0 0000319 (ثدحملا نم لمكأ ٌقيدّصلا)

 لهو ميرمو ةيسآ ىتح مهريغ لضاوف نم لضفأ اهئاسنو ةمألا هذه لاجر لضاوف)
 اا ا ا ا 0000 (؟انيبت تاجوز نم يه

 0000 (لاعفأو لاوقأ نم فلسلا نع ءاج ام)

 ااا 1 (بهاذملا ةمئأ)

 ا ا ل (؟ُهَل ٌبَمْذَم ٍناَسْنِإْلا ٍبَمْذَم ُمِزاَل له)

 116141 ا م و اول ا (مالعألا ةمئألا نع مالملا عفر)

 1 (رشبلل ةكئالملا يحو)

 اور يم بجو اساس واوا راجل جا هعسسوسا سجمتل تازجعملاو تاماركلا

 0 اا ةيوحنو ةيوغل دئاوف

-ٍ 

 ١84 ...-------- (؟ةقّللا يف اَهاَمَسُم نع ُعِراَّشلا اَهَلَق ٌةيِعْرَس ٌءاَمْسُأ ِةَعْللا يِف لَه)

 0اا ا 11111 (عضولاب يناعملا ىلع ةلاد ظافلألا)

 امل (ةيزاجملاو «ةكرتشملاو «ةماعلا ةثطاوتملا ءامسألا يف لصف)



 جيم حس تاعوضوملا سرهف

 ةحفصلا عوضوملا

 0 0000 0 00000-بب (ىلع ىنعمب يف يتأت)

 ٍةاَحّنلا حالطضا يف ُهَلَو ءىَنْعَم ِبرَعْلا عل يِف هل لعفلاو ٍةَمِلَكْلاَو ِفْرَحْلا ُظْفَل)

 11 ا ا

 ا ا (زاجمو ةقيقح ىلإ مالكلا مسق نم ىلع درلا)

 ا (؟ةرادإلا ةءارق مكح)

 221131*#ا1ا10 0 000ب-ب-بو * (نآْرُقْلا يف ٍفَلَّسلا ُبَهْذَم)

 0 ااا 0022دندزر (هداَبِعِل ىَلاَعَت هللا ُهَعَرَش يِذَّلا ٌعاَمَّسلا)

 َوُهَف ٍقوُلْخَم ُرْيغ ُهّنِإ :َلاَف نَمَو ءيمهج َوْهَك ُقوُنُخَم ِنآْرقْلاب طْفَللا :َلاَق نَم)

 0 (ِروُدّصلا يِف ظوُهْحَم ٍرُئاَوَنلاِب ٌلوُقْنَم َنآْرُقْلا)

 11 د موك ون طاطا هاوس (عاَوْنأ ىلع بَ هللا ٍباَتِك يف ُلوُرْلا)

 ْمَلَو َةَمِص ناك اًذإو «ولل ٌةَفِص نْكَي ْمَل ِهِسْفَنِب ُموُقَي اَنْيَع (ني)ب ٌروُرْجَمْلا َناَك اذإ)
 ل ا ا (لل َةَلِص َناَك َّلَحَم اَهَّل ْرَكْذُي

 ا 1 1515151515151 5 (ةعبسلا فرحألا نع مالكلا)

 #2»1 7 000 (؟ةروس لك نم ةيآ يه لهو «ةلمسبلاب رهجلا مكح)

 161 (فلسلا دنع خسنلاب دوصقملا)

 00000 (ثَدْحُمْلاو ُبَحَتْسُمْلا ٌبيِزَحََتلا)



 7-0 مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ل

 هيفا

 ةحفضلا عوضوملا

 ل ل ل (ينآُْلا ين َةئاَشَح

 0 ااا 000001 (اًظفحو اًمهف نآرقلاب ةيانعلا ُباَي)

 00000 (ضعب ىلع اهضعب تادابعلا ليضفت يف باوصلا)

 36 ا وا باطما هان سما (ِرِجْسَمْلا يف ٍةءاَرِقْلاِب رهجلا مكح)

 100100 0 9 (هلييقَتَو ٍفَحْضْمْلِل ماَّيِقْلا مكح)

 ال يل ل ا ا م ا (نآرقلا ٍةَمَجْرت مكح)

 ااا 00001 (برعم ريغ نآرقلا ظفح نم)

 7 (ناهي ثيحب هتباتكو تاقرطلا يف نآرقلا ةءارق)

 م م قل ول ا يخا ووك يل ابقجلا اوم عبروا (نآرقلا ةءارق لاح حازملا»

 10ااا1 110111 (هل لزنأ ام ريغل نآرقلا لامعتسا)

 اا 0 000 (فحصملاي قلعتت لئاسم)

 1 م واسس بوو يحسن و صال باقساا ريسفتلا لوصأ

 ا ا ولاا لا با اوطتمو الل (ريسفتلا يف نيعباتلا لاوقأ)

 0000101 ا (ريسفتلا يف فالتخالا)

 .٠ 59٠ (هانعم نيبي ام رئاس نع درجملا ظفللا هلمتحي ام درجمب نآرقلا ريسفت طلغلا نم)

 591١ ...(. .ُةُرْيَغ اَلَو ُلوُسَرلا اَهاَنَْم ْمَلْعَي ال ٍتاَيآ ٍنآْرُقْلا يِف َّنإ :لوقي نم لوق نالطب)

 اا ا 0 (نالاثمو «ةيآلا ةراشإ)

 ا ا ا ا ول ةناصيش هناثا)

 1 (ءيدرلاو اهنم ديجلا ةيمستو «ريسافتلا نع مالكلا)

 0 ا 0 0 010010121211 (اًضعب هضعب رسفي نآرقلا)

 1 م مت ل ودل هير ل ولا يحل ريسفتلا



 تاعوضوملا سرهف

 عوضوملا

 ........... ةرقبلا ةروس

 نارمع لآ ةروس

 ... ءاسنلا ةروس

 ضم دوه ةروس

 نضا فسوي ةروس

 نسف 2 دعرلا ةروس

 ااا ا ا 2 0 ز 00 ... رجحلا ةروس

 ايضا ا ا ااا ا ا . لحنلا ةروس

 4 ءارسإلا ةروس

 انايذلا .... فهكلا ةروس

 نإ 3 ميرم ةروس

 12400 1 اا لم املا جل اا اا هط ةروس

 5 ا ا ل كما ا ءايبنألا ةروس

 اناني .... جحلا ةروس

 نيل ...رونلا ةروس

 101 ا لا طا ف ا ا ا ناقرفلا ةروس



 ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت مع

 ل ا 1 1بب لمتلا ةروس

 ا صصقلا ةروس

 كا ... توبكنعلا ةروس

 ضم مورلا ةروس

 1 00000010 -ب-ب ا ةدجسلا ةروس

 ل بازحألا ةروس

 1 د ايم ةزوس

 فير ......... رطاق ةروس

 لااا 1 1 1 2 0 0000 ا تافاصلا ةروس

 66 ص ةروس

 ندم رمزلا ةروس

 ل رفاغ ةروس

 ١ ىروشلا ةروس

 وسلا م ومما ووو تاج هاجم رووساجال) يكف اولا فرخزلا ةروس

 ل فاقحألا ةزوس

 هر يح بسم عم دلابس ا ويبسسسا بباوالاب تأبى و تملا ق ةروس

 00 تايراذلا ةروس

 حلما ....روطلا ةروس

 1 ... مجنلا ةروس

 1 نمحرلا ةروس

 10000000000000 ديدحلا ةروس

 14 .... رشحلا ةروس

 ىلا .... ةعمجلا ةروس



 ........... لسملا ةروس

 2313111151110 صالخإلا ةروس

 1111 سانلا ةروس



 هداك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ك1

 ةحفصلا عوض وملا

 107 ا .... (ىَنْعَمْلاَو ِظْنّللا ٍةَهِباَشَتُم ٍةَبِساَنَتُم ِثاَلَث ٍتاَيآ يِف لبت)

 ااا 0001 (ةيثيدح فئاطلو دئاوف)

 #47 ا ا ا ا (مااسإلا خيش اهيلع مكح يتلا راثآلاو ثيداحألا)

 8138 ا سي علوم لودي كحاولا ريخي لمعلا)

 ةزلال يما سس (تايايدلا تاثإل حلصت داحالا راخخا)

 ااا 000000 (ةجح نوكي ىتمو لسرملا)

 6 اا ا ارا مسا  ران دب دبس (نيعباتلا رصع دعب ام لسرملاب ديرأ اذإ)

 ه15 (تاقثلا نع ذخأي ناك وأ لدعلا هنع ىور اذإو لوهجم لجر دانسإلا يف ناك اذإ)

 لاا 9 (يعباتلا لسرمبو هب داري امو «لوبقم يباحصلا لسرم)

 ااا ا 1 1 1 1 1 151 1 1 1 121 1 121212 21 ة ية ا (عدتبملا ةياور)

 هكا (ليوأتب اًمرحم لعف نم)

 8836 سس (3اوسلا سيلو «يدتجلا نع ةياورلا)

 هر لا ا يل ل يي (هريغ ربخب لدعلا لمع اذإ)

 61846 ا ا ا ا ا يق ليصفتلاو ليدعتلاو حرجلا)

 61 تل لا اا لل ا ليلعتو: كخاولا حرج لبقي نه)

 0 اا ا (فلسلا هيف نعط اذإ دحاولا ربخ)



 ب تاعوضوملا سرهف

 ةحفصلا عوضوملا

 هب رابتعالل وأ هنم تبثأ وه ام هفلاخي مل اذإ لسرملاو فيعضلا ثيدحلاب ذخألا)

 لااا ]1 1 1 1 1111111 (مهحالطصا يف فيعضلا

 50 (ربخلا در بجوي الو هركي سيلدتلا)

 هد ب (هيسن وأ هنع يورملا هركنأ مث اًربخ لدعلا نع لدعلا ىور اذإ)

 0 اما وا بس جا هام (سكعلاب وأ يبنلاب لوسرلا ةملك لدبأ اذإ)

 وأ ينثدح لوقي نأ زوجي ىتمو رارقإ وه له تكسو ثدحملا ىلع ئرق اذإ)
 0 ]1 ز]ز] ]1 ا (ينربخأ

 070 (بتارم ىلع ضرعلا)

 ا ا 01 (ةزاجإلاب ىور اذإ»

 لاا (هباتك فورح ضعب فرعي ال وأ فرحلا مغدي ناك اذإ)

 0 سا دعت استوت (هيلع ئرق وأ ثدحملا هأرق ام ظفحي مل اذإ)

 0 ل ماا وو داس راج ملا عسسل وقم (باتكلا ةضراعم)

 ا ا اا (ريرضلاو يبصلا عامس)

 ها يس ساما (ثيدحلا كلذكو درفنا اذإ ةجح نوكي ال نم نيثدحملا نم)

 كر 0 (اذك نع ائيهنو اذكب انرمأ وأ اذك َةّنّسلا نم :يعباتلا وأ يباحصلا لاق اذإ)

 ا (نيهجو نم ةجح لوسرلا دهع ىلع اذك لعفن انك)

 0000 (اذك يف تلزن :يباحصلا لوق)

 ها ل (هيلع ديزملا يفانت ال ةدايزب لدعلا درفت اذإ)

 51121 ل ل (رابخألا يف دجوي ال يقيقحلا ضراعتلا)

 577 م سام تادفالا# قطتي تبوح محم ودجر دوس وام (برطضملا)

 0 (ةباحصلا نع ثيدحو لسرملا ضراعت اذإ)

 10 0 0009 (يفانلا ىلع تبثملا ةياور ميدقت)

 602075 1 ل ل (هترجهو همالسإ مدقت نم ةياور مدقت له)



 هَذَا مالسإلا خيش لئاسوو هواتف بيرقت 2

 ' عوض وملا

 00 0 0 (رظن هيف تابجاولا نم ةمذلا ةءارب باحضتسا)

 5 لا مس انفو داوم فدع عج (ةيآلا يفو ءاهقفلا فرع يف لطابلا)

 كلر (هلوق ضيقن ىلع لدي ام كلذ يفف حيحص ثيدح وأ ةيآب لطبم لدتسا اذإ)

 3 اا (؟َماَعْلا اهب ٌصُْسَي لَهَف ٌةَجبُح تناك اَذِإَو ؟ٌةّجَُح موُهْفَمْلا ُهَلاَلَد له)

 885. سس سس سس ست (ملعلا دعي الإ عئارشلا مزلت ال)

 نِم ِةَرِهاَظلاَو ٍةَئِطاَبْلا ٍتاَداَبِعْلا يِف اّمَع مهّضارعإ نييلوصألا ضعب بويع نم)
 موال (اَهِلاَمْعَأَو ٍبوُلُقْلا ٍلاَوْحَأَو ِهِلّسُرَو ِهُُْكَو ِهيَكِئاَلَمَو ىَلاَعَت للاب ٍفراَعَمْلا عاَوْنأ

 عا

 هةر تمم ل سا م ا ما ل سا (ةباحصلا لاوقأب ذخألا مكح)



 عبممصح تاعوضوملا سرهف

 ةحفصلا عوضوملا

 585 سس (ةصاصتخا َيِعّذا اذِإ قلطملا وأ ماعلا مكحلا)

 يف لصف (ماسقأ وهو ةلعلا ماقم ببسلا ةماقإ وأ ...ةنظم ىلع مكحلا قيلعت)

 0 اا اهتقيقح نود ةمكحلا ةنظم ىلع مكحلا قيلعت

 ا سموا هس م (ضقنلا الإ «هب لوقي ال ام همصخ مزلي نأ دحأل زوجي ال)

 00 (اًلوأ لدتسملا ليلد متي نأ دب ال)

 لا فلا جتا (فالخ ةيئنظلا يفو ةيعطقلا ةلدألا أفاكتت ال)

 ا 000000 خسنلا

 تركي نأ ةّلإ ههَعَمطَي رِعاَط لع امدح | َوأ آم ىف ُدِمَك ل لقط :ةيآلا هذه له)
 0 1 ااا (؟ةخوسنم ه#ةَّنيَم

 000000000 0 00 (زوجي ال امو هخسن زوجي ام)

 ااا ]  ] ز ز ز ز ز|ز ز]ز ]1 (خوسنملا ىلع خسانلا ةليضف)

 8335 ا سس سس سس (مكحملا خستو ةوالتلا خسف)

 0000 ل (؟نآرقلا خسنت ةّنّسلا له)

 1 ا ا رح ا ا با (ةرتاوتملا ةّنّسلاب نآرقلا خسن)



 هن مالسإلا خيش لئاسرو قواتق بيرقت 2

 ةحفصلا عوضوملا

 10 ب -ذر (نآرقب ةّنُسلا خسن)

 األ وة سم ساس فاسو نقضحساب» (؟اًخسن نوكت له صنلا ىلع ةدايزلا)

 5011901 ا ا عل (. .نيتيضق يف ناثيدح ضراعت اذإ اميف دمحأ ةدعاق)

 1 م (سايقلاو مومعلاب خسنلا)

 د ا ا م (.. .لالحنالا ىلإ هل امو ةعيرشلل خسن ليلعتلاب خسنلا)

 0اا0ا ]| ]| ]ز ]5 (ةخوسنم ةيآلا هذه :ىباحصلا لاق اذإ)

 1 و لف ولاولا اسك اتم اسأل قواسم (خسنو اذك ناك :يوارلا لاق اذإ)

 وق م سا اسس (هَل حِساَّنلا ُضنلا ِةَمأْلا ّعَمَق ِةَمَأْلا عاَمجِإب حوُسْنَم صن ُلُك)

 دا و وبس ا ا ا (عامجإلا ىنعم)

 0 ا ا اا ا ا (؟ةجح عامجإلا له)

 ااا ا 1 0 (ةجح عامجإلا نوك ةلالد)

 برقأ ىلإ رظنيو مهليواقأ نع جرخي مل ةباحصلا فلتخا اذإو ,ةجح عامجإلا)
 000 ا ا ]1 | 10 ز0ز]زؤ]ز]ز]ز (ةّنّسلاو باتكلا ىلإ نيلوقلا

 د د (عاَمْجإْلا ين اَلَرأ َرْظْني ْنآِب ُدِهَتُمْلا ُاَدْبَي له»

 00 ااا ا (ناعون عامجإلا)

 000000000555 (هربتعي يذلا عامجإلاو دمحأ اهركنأ يتلا عامجإلا ىوعد)

 لبق نيدهتجم اوراص اذإ نوقحاللاو .عامجإلا ةحص يف رصعلا ضارقنا رابتعا)

 رق ل م (رصعلا ءاضقنا

 عفتري له :امهدحأ ىلع نوعباتلا عمجأ مث «نيلوق ىلع ةباحصلا فلتخا اذإ)

 1 ا ا ا ا قف شل ا الا يو (؟فاللخلا

 5170٠ ....(؟هفالخ ىلع نوعباتلا عمجي نأ زوجي لهف .ةجح يباحصلا لوق نإ :ليق اذإ)

 "نا يمص (رصعلا ىضقنا ىتح هتفلاخم نع اوتكسو رشتناو ةباحصلا ضعب لاق اذإ)



 “ربو تاعوضوملا سرهف
 -ٍ كة 72 /#>#>#># 7 _ ع 7تتللل

 ةحفصلا عوضوملا

 سايقلا هلثمب يرجي امم وهو هفالخ يباحص نع لقني ملو اًلوق يباحص لاق اذإ)

 ا 5 د زك (هلامعأو هتاباوج يف دمحأ ةقيرط .ةجح وهف داهتجالاو

 يباحص هفلاخ نإو هب لمعي لهف سايق هيلإ يدتهي ال اًلوق يباحصلا لاق اذإ)
 5 سس ابا سا ا اذ (؟رخآ

 1 ا يماسوبشا جواس راس دج مارا (دمحأ مامإلل اًبهذم ربتعي ام)

 0 ااا (يعفاشلل اًيهذم ربتعي ام)

 5 (اًدقع ةعبرألا ءافلخلا ضعب دقع اذإ)

 5 لا (هللا لوسر نم برقأ امهدحأ ناكو يبنلا توم دعب ةباحصلا فلتخا اذإ)

 ا 0 33ذد زدزآزثء (دحاولا ربخب عامجإلا تابثإ زوجي له)

 نيم (؟هلبق عئارشلا نم ءيشب اًدّبعتم ناك له نكل ؛هموق نيد ىلع نكي مل انيبن)

 ااا ]1 1 1011011 ناسحتسالا

 هنإ لاقي امو «هيلع ساقي له ناسحتسالا عضومو «ةلعلا صيصختو ناسحتسالا)

 ااا ا ]| ]|]ز]ز]ز]|]|]ز]ز]ز]1]1]ز]1]ز]ز]1]1]1]1]1]1]1]1]1ذ] (كلذك سيلو سايقلل فلاخم

 0 (ناسحتسالا يف ةلاسر)

 000 تم اسس اسست يسع ااطاسما سلا سيتا اخ سم سس اطل و سايقلا

 ااا 0000 (تقولا هيلع قاضو ةثداح هب تلزن نم)

 3 ساس ااا و مق محم (هبشلا ةلع سايقو «نيلصأ نيب ددرتملا)

 01 (ةدرطملاو ةيسانملا ةلعلا)

 1210060000 0 0 00000000210201 (اًفاصوأ رثكأ تناك اذإ)

 0 ااا 0000000001 بد (ىوقأ اهلصأ ناك اذإو)

 3 (ليلد نم اهل دب ال ةطبنتسملا ةلعلا)

 0 د سام ساو بامالا ديب بس وسو (ةللعم اهلك لوصألا له)

 00 اا (؟اهيلع ساقي له ةطبنتسملا ةلعلا يف فالخلا)



 ُهْدََج مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 8و

 ةحفصلا عوضوملا

 0 اا 0 1: (ريثأتلا مدعو للعلا سكع)

 7 ال (ةصوصنملاو عئاملا صيصختو ةطبنتسملا ةلعلا صيصخت)

 51 ا (ةلالدلا سايق يف ريثأتلا مدع)

 <59 ..(نيدهتجملاو نيئطخملا نم حيحصلا فقوملاو «حيجرتلاو داهتجالاو فالتخالا)

 م5 م (ًةَبرُق ُهلعج زوجي ال :ٌحاَبُم وأ ٌمّرَحُم َرُه لَه ِلَمَع يف َنوُمِلْسُمْلا َعّرانت اذإ)

 ا اطابلا سو ل (؟باقعلا قحتسي ىتمو ئطخملا باثي ىتم)

 ل (داهتجالا لئاسم يف راكنإلا طباوض)

 ا مس ا ا سما (ةيداهتجا ةلأسمب ساثلا ناحتما نم ريذحتلا)

 اها ضب وسم حاد (ةعبرألا ةمئألا بهاذم فلاخُي لوقب يضاقلا مكح ول اميف مكحلا)

 9/8 ا ا سس سس (لخأو بيصملا لهو ديلقتلاو داهتجالا)

 210010000000 ز ز1 (يردن ال ام ىلإو ةباصإلاب هيف عطقي ام ىلإ مسقنت لئاسملا)

 977 (هتبيغ يفو ُهْيِلَع يبنلا ةرضحب داهتجالا)

 21010 0000 ز ز ز]| زا (نودهتجملاو داهتجالا)

 100000 19 (دهتجم نم راصعألا نم رصع ولخ زوجي ال)

 1000101 10 (؟رظنلا ددجي لهف ةيناث ةرم ةثداحلا تعقو اذإ)

 "5 .(عقت مل ةلأسم نع لئس اذإو ء«ءاملعلا نم دحأل لوق اهيف سيل ةلأسم تثدح اذإ)

 /1 ا ولا هياكل

 لاح نيتفملا نم هيلئاق ددع ةرثكل لاوقألا دحأ دلقملا حيجرت يف :انخيش : لصف

 ال سا اع دام اما بخامات امتسا توتا :ىوتفلا

 171 وا واوا اس (؟ىوتفلا همزلت ىتم)



 نا تاعوضوملا سرهف

 ةحفصلا عوضوملا

 زل .... (يتفملا عم بدألا)

 0 م ا (يتفتسي نم يماعلا)

 0 (ملعتملاو ملاعلا بدأ)

 ا بسسس بيب نسا سب ياقطجب (كلذ مكحو ديلقتلاو داهتجالا طباوض)

 ا ا (ديلقتلاو بهذمتلا)

 0 1 (ديلقتلا هيف زوجي ال ام)

 1 يمس هوم مالا لالا قم ها نا (؟نيدهتجملا يف دلقملا ريخي له)

 7 (؟اهيف دلقي يتلا لئاسملا نايعأ يف دهتجي له)

 )0000000000 000000000 (زوجي ال صخرلا عبتت)

 4 ل (ةحابإلاب رخآلاو رظحلاب نيدهتجملا دحأ ىتفأ اذإ)

 ١ اس سدوم ليش ينعحستسول7 اساسا هيلو (ىماعلا ىلع بجي ام)

 0 را ب و (؟ىوتفلاب لمعلا لئاسلا مزلي ىتم)

 ال ا ا ا قرفتلا مذو عامتجالا ىلع ثحلا

 لوألا ب و سس ايس (عامتجالل ةفلاخُمْلا تاعازنلاو ةقرفلا نم ريذحتلا)

 1/07 يا ةعيرشلا

 121101111 ز] 000000 زل (ِناَعَم ةّثاَلَث هل عْرَّشلا ظْفَل)

 ٍةَّصِلاَكْلا ٍدِساَمَمْلا نَع ىّهنتَو ءَةَحِجاَرلاَو ٍةَصِلاَخْلا حِلاَصَمْلاِب ُرُمأَت ُةَعيِرَّشلا)
 )»100 ]1 ]1]1ز]1 ]1011 اا (ِةَحِجاَرلاَو

 176/6 ةيعرشلا دعاوقلا

 ا ا وا (. .ِداَبِعْلا ٍلاَعْفَأ ماكخأ ٍروُهْمْجب ٌةيِفاَو صوُصُنلا)

 فق 00 هللا ةمحرو ةعيرشلا رسي

 ماا سال بنس وج جيججتا جيبوتط 2057 ةيدوبعلاو ةدابعلا

 ا ا ا علا ةّقّرلاَو ِبُرَعَتلاَو هُجَوّنلا مِهبوُلُق يف ُنوُكُي يللا ٍرِخآ يف ُنماَنلا)



 عوضوملا

 200 0 ا (لامعألا لئاضف)

 ا مي ننال دم ماج بنس يم احل (ضعب ىلع لامعألا ضعب ليضفت ةلأسم)

 000 (اهب لمعلا دئاوفو تادابعلا تافص يف ةدعاقلا)

 11 مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت مم


