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 رشتلا ءانثا ةيئطولا دهف كلملا ةبتكم ةسرهف

 رصان دمحأ «رايطلا

 «مامدلا -.رايطلا رصان دمحأ/ .مالسإلا خيش ىواتف بيرقت
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 مسا 5117 00
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 يلبنحلا هقفلا ”  ةيعرشلا ىواتفلا - 7 تاعومجم  مالسإلا ١

 ناونعلا .
 ١45١ ماهم 71١,8 يويد

 ةظوفي يظل زوفج

 تكزوألا ةحّباطلا
 ١ه

 6287015576957 :يلودلا دوكرايلا

 باتكلا اةهرش داع عبس «ه١514١ © ةظوفحم عبطلا قوقح

 00 وأ لاكشألا نم لكش يأب هنم ءزج يأ وأ

 يأ ىلإ هتمجرت وأ باتكلا عاجرتسا نم نكمي ينورتكلإ وأ يكيناكيم
 .رشانلا نم قبسم يطخ نذإ ىلع لوصحلا نود ىرخأ ةغل
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 قم ا ةراهطلا باتك
 511252211 17 12222777777 كك1كك

 نق دسم
 :ناينعم اهل ةراهطلا نأ قيقحتلا /75؟.و ]|

 محم َبِهْذيل ُهَّلَأ ديري امِّإ# :هلوقك ؛بونذلا نم ةراهطلا :امهدحأ

 ُساَنأ ْمُهَّنِإ8# :هلوقو ء[م* :بازحألا] 4« اريهظت ةهطو ٍتيبلا لهأ سحرا

 .181 :فارعألا] «4(©) َنوُرَهْطتي

 قيمت هدوب مآ انترو «هنازدتاو ءاملاب ةيبسنلا ةرايللا» + ىتاقلا نتملاو
 ةداعإ هل بحتسيف «ةراهطلا دوصقم نع جرخ هنع ىهنملل لعافلاف ؛؟كلت

 [*4/# كردتسملا] .الف ةجاحلا ءاضقي ضقنلاك ضقني هنأ امأو ءءوضولا

 هايملا باب

 اَل ُهَّنَأ :ٍةَرْصَبْلاَو ٍةَئِبِدَمْلا ٍلْمَ ب م اا

 8 ءّحَص «دّمحَأ ماَمإْلا ِنَع ِتاَياَوُرلا ىَدخإ َُهَ رْيَمَتلاب اَّلِإ ُسْجْنَي

 ِنَع وأ مِئاَدلا 6 ٍلْوَبْلا ٍنَع هلي ُهُيْهَنَو و كُسْجْنَي ال ُءاَمْلا» :َلاَق

 ْيَلِإ يِضْْي اَمِْل ُهْنَع ىَهْن دّق لب ؛َكِلَّذِب اًسجَن ٌريِصَي ُهّنَأ ىَلَع ُلُدَي ال هيِف ٍلاَسِتْغالا

 [ه15- 18/] .ِهِداَسْفِإ نِم ِلْوَبْلا َدْعَب ُلْوَبْلا

 اَلَو اًبَحَتْسُم َسْئَل ِاَيِمْلا ٍروُمُأ يِف َكَّشلا ِدّرَجُمي طاّييخالا نإ كلا ]
 ىَلَع ُرْمأْلا ىني ْنَأ ٌحوُرْشَمْلا ٍلَب ؛َكِلَذ نع ُلاَوْشلا ُبَحَتُْي اَلَو لب ءاَعوُرْشَم
 َتَنَتْجُي ْنَأ ُبَحَتْسُي الق اَّلِإَو ُهاَتْسَجَن ٍةَساَجَّنلا ىَلَع ٌليِلك َماَق ْنِإَف ءباَحْضَتْساِلا

 .رخآ ٌماَقَم كَ ٌةَرِهاَظ ٌةَراَمَُأ ٌتَماَق اّذِإ اًمَأَو ءَةَساَجَّنلا ٍلاَمِتْحا ِدَّرَجْمِب ٍ ُهُلاَمْعَيْسا

 [ه5 111

0 

 سجسمي

5 

1 

 وَ
 هن



 ُهْذََج مالسالا خيش لئاسرو قواتق بيرقت ملص

 ؟ال مأ «رهاطلا» ىنعمب وه له «روهطلا» يف ءاملعلا فلتخا 5

 .ةعبرألا ةمئألا عابتأ نم نيرخأتملا نيب فورعم عازنلا اذهو

 ءدععم «روؤظلا) :يعفاشلاو دمحأو كلام باحصأ نم ريثك لاق

 .مزال «رهاطلا»و

 لوق وهو «روهطلا» وه ؛رهاطلا» لب :ةفينح يبأ باحصأ نم ريثك لاقو
 .يقرخلا

 داري «لمجم ظفل يدعتلاو موزللا ةغيص نأ :ةلأسملا يف باطخلا لصفو

 .يهقفلا يّدعّتلا هب داريو ءيظفللا يوحنلا يدعتلاو [رهاظلا] موزللا هب

 ام يدعتملاب داريو ءهب لوعفملا بصني مل ام مزاللاب َداَري ْنأ ٌلوألاف

 يف «لوعف»و «لعاف» [نيب] هيف برعلا قرفت ال اذهف «؟''هب لوعفملا بصن
 .[يّدعتلاو] موزللا

 هب رهطتُي يذلا [وه] ءاملا َّنأ هب داريف :يهقفلا [يمكحلا] يدعتلا امأو

 . "”نابلألاو ناهدألاك [هب رّهطتُي ملو اًرهاط] ناك ام فالخب «ثدحلا عفر يف

 روهط لكف ءاروهط» ظفل نم ٌّمعأ عرشلا يف «رهاط» ظفلف .:اذه ىلعو

 .اًروهط رهاط لك سيلو ءرهاط

 وه امنإو ءارهاط» نع ٌلودعم «اًروهط» نأ مهنظ يف ناقيرفلا طلغ دقو

 .هب رّجويو «هب رهطتي امل روجوو ءروهط :لوقت برعلا نإف ؛هب رهطتُي امل مسا

 لعفُي امل ةئيبم ةغيص روهظف ءردصملا ىمسم وه يذلا لعفلل :""مضلابو

 نم مزاللا ةفرعم تدرأ اذإو هب اًلوعفم بصني ال وهو «عبش ؛ماق ءمان :مزاللا لعفلا لاثم )١(

 مل نإو ءدعتم لعفلاف هب لوعفم ىلإ تجاتحا نإف «ةديفم ةلمج قايس يف هعضف يدعتملا
 .مزال وهف هب لوعفم ىلإ جتحي
 يتأت ىتح ةلمجلا متت مل :ٌدمحم َبرَض :تلق اذإ امأو «ةلمجلا تمت :لجرلا مان :تلق اذإف

 .ءاطلا مضب ءروهظ :يأ (”) .(5) تارايتخالا نم تافوقعملا نيب ام (؟)



 0 ةراهطلا باتك

 اني

 ّنِم اَنرَوظ :نيتيآلا ىدحإ يف ىلاعت لاق اذهلو ءرهاط نع الودعم سيلو «هب

 ني ْمْحَكَع ٌكّريَو» :ىرخألا ةيآلا يف لاقو «[48 :ناقرفلا] 9(4) اًبوهط م ِكَمَصل

 1١[. :لافنألا] 4.دي ْمُمَرَهَْي هلم لَستل

 نإف ؛روهطلا كلذكو «هريغو ءاملا لوانتي رهاطلاف :اذه تفرع اذإ

 .«اًروهط بارتلا لعج» ْهلَي يبنلا

 ىلعو «ةمعطألاو بايثلاك ؛ةريثك تادماج ىلع عقي «رهاط» ظفل نكلو

 ةرهاط يهف اهب رهطتي نأ نكمي ال كلتو «نابلألاو ناهدألاك ةريثك تاعئام

 .روهطب تسيل

 .ةلأسملا يف عازنلا يف ةدئاف ال :سانلا ضعب لاق

 ريغب ةساجنلا ةلازإ زوجت ال اندنع هنأ :هتدئاف :ىلعي وبأ يضاقلا لاق

 يف هل ءاملا ريغ ٍةكراشمل كلذ زوجي مهدنعو ء«ريهطتلاب هصاصتخال ؛ءاملا
 . ©0ةراهطلا

 هسفن نع ةساجنلا عفدي ءاملا َّنأ يهو :ىرخأ ةدئاف هلو :سابعلا وبأ لاق

 هريغو ''”2ءيش هسجني ال روهط ءاملا» :ِلك هلوق هيلع لد امك ءاّرّهطم هنوكب

 .ءاوس عيمجلا مهدنعو «عفدي الف روهطب سبيل

 نبا هلاق «"”رجشلا رصتعمبو «ءام ىمسي ام لكب ثدحلا ةراهط زوجتو

 نع ةياور وهو ءرهاطب ريغتملابو «نابعش نباو مصألاو يعازوألاو ىليل يبأ

 ةياور وهو «ةراهطل ةأرما هب تلخ امبو «ةفينح يبأ بهذم وهو هنآك دمحأ

 .ةثالثلا ةمئألا بهذم وهو ىلاعت هللا همحر دمحأ نع

 )١( تارايتخالا نم بيوصتلاو «(ةراهطلا يف ءاملا ريغ هتكراشمل زوجت) :لصألا يف )7(.
 هحّكصو )١17861(2 دمحأو :(75"7) ىئاسنلاو .(5) يذمرتلاو «(55) دواد وبأ ةاورب(9)

 .دواد يبأ حيحص يف ينابلألا
 ي

 .(8/7) كردتسملا .ثدحلا عفر اهب زوجي ال ةرهاط ةرصتعملا هايملا نأ رخآ عضوم يف راتخاو (؟)
 .حجرأ اذهو



 18 مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت يسوم لك

 ضرألا ريغ ىلع ناك نإو ءرهاط وهف :2'”اهلاوز دعب ريغتم ريغ لصفنا نإو

 لاق ءروهط هنأ : يناثلا هجولاو نيهجو ىلع ؟اًروهط نوكي لهو ءرهاط وهف

 5/7” كردتسملا] . ىوقأ اذه :نيدلا يقت مت خيشلا لاق ءحيحصلا وهو :دجملا

 مأ «ةهاركلا عم هنم ءوضولا زوجي له :برشلل ةءام لّبس ول 750+ |

 .انخيش هراتخاو ءءوضولا الل لسغلا هركي : ليقو : نيهجو ىلع ؟مرحي

 ٠١[ /# كردتسملا]

 :نيَلْوَق ىَلَع يِراَجْلا ءَمْلا يف ُءاَمَلُعْلا َع رع غل
 000-20 رن مما سل 8 كاك لا ١ و وءور مَ

 يلا 0 : يالا هنأ :ٌرَخآلا

 ليلا تاَدصلاَو

 اَمُهَنوُد اَم ىَلَع َّلَد اَمَّنِإ ""(َتَبَحْلا ٍلِوْحَي ْمَل ن ِنْبتَلُق ُءاَمْلا ّعَلَب اًذِإ» :ُهلْوَمَ

 َلِمْحَي ِنْيتَلقْلا َنوُد ام َّنأ ىَلَع َكِلَذ ُلْدَي الق هَل َموُمُع ال ُموُهْفَمْلاَو « موُهْفَمل لاب

 . َّتَبَحْلا

 ٌةَرِذَع وأ مد وأ ُلْوَب ِهيِف َعَكَوَو اًليِلَق :ِضْئاَمْلا ماَّمَحْلا ٌضْؤَح َناَك اّذِإَو

 ىَلَع يِرْجَي ُهُعيِمَج يَِّلا ِءاَمْلاِب تْيَكَف ٠ ؛حيِحَّصلا ع ُهْسْجَنُي َمِل :ُهْرْيَُ ْمَلَو
 وو 006

 مل ل11 . ٌسْجْني ْمْل ُه هريغت ملَو ةساك ف ثقو اَذِإ هن ؟ماّمَحْلا ٍضْرَأ

 ؟ِهتَساَجَن نَع ُْتْحَبْلا ٌبَحَتْسُي لَه هاَمْلا َةَساَجَن يِف ُكَش انإ كاد.

 يكول ندع فيدسلا نقلا لبست هل ةيق يطا هواهخت
 - م8

34 

 هنأ :اَمُتَحَأ :نالؤك ِءَمعْإ هيف َُساََ هئطَلاَح اذإ يالا املا قصات |
 0 هيف

 ِنْيَلْوَمْلا ٌحَصَأ اَذَهَو ِةَساَجَنلاب ِريَكَلاِب اّلِإ ٌسْجْنْي ال

 .ةساجتلا لاوز دعي ريغتم ريغ ٌءام لصفنا نإ :يأ )١(

 )١09/7(. ءاورإلا يف ينابلألا هحّحص (؟)



 مال نإ َنوُوَُي َنيِذّلا َّنِإَف ءُهَسِيِجْنَت ُبِحوُي اَم ةيِعَرْسلا و يف َسيِلَو
 ُهْنَسَجمَن هَسْجَن نيل نِم نأ ُةَيْرَجْلا تناك اًذِإَف ءِناَتَلُقْلا هيِف ُرَبَتْعُت م َيِراَجْلا

 ةلشعفلا الإ «بلشلا ني دحأ نع د الو اع يف مهل ع ًةَسَح ال ُهْنِإَ

 ىَلَع يِراَجْلا ُنماَيِقَو .200َتَبَحْلا ُلِوْحَي ْمَل ِنْيَ اق ُهاَمْلا عَلَب اذ اًذإ» :هللكي ِهِلْوَقِب

 و كَل

 ىَلَع بص اَذِإ ُهَّنِإَف وِرْيَغ نع ٍةَساَجّنلا عقار ُهَل َيِراَجْلا َّنأ ُقْرَمْلاَو

 َءاَمْلا َّنَأِلَو ؟هِسْفَن نَع اَهْعَفْدَي ال فْيَكَف ءْسََبَنَتَي ُمَلَو اَهَرهط ٍةَّسِجّنلا ٍضْرأْلا

 لاا 1 . .هنانرجب َةَساَجّنلا ٌليِحُي َيِراَجْلا

2 
 ًّه

 . ٍقاَقْتاِلاِب ُسْجْني ُهَّنِإَف ٍتاَساَجّنلاب ريع اَذإ ًءاَمْلا 50:9 ]|
 2 5 0 53 2 ه س هس
 : ةفوَرْعَم لا أ هيف . 2 ممل ام اّمَأَو

 ِةَنيِدَمْلا لْهَأ ُلْوَق َوُهَو ءٌسْجْنَي ال :اًهُدَحَأ 56 2 مع وى 2 - ل
 ََه وع

 ٌرِهاظ ُءاَمْلاَف ُتَلاَحَتْسا ٍدَك َةَساَجّنلا نأ َمِلع ىتم ُهَّنَأَو ءُباَوَّصلا وهَو

 ىَلاَعَت هللا َّنأِل َكِلَّذَو ؛اًهّنُك ِتاَعِئاَمْلا يف َكِلَّذَكَو ءاَريِثَك وأ اُليِلَق َناَك ٌءاَوَس

 تَناَك اّذِإَق ةئاَفصي ِبِّيَطلا ِنَع ٌّرْيَمَتُم ُتيِبَحْلاَو ْثْئاَبَكْلا َمّرَحَو ٍتاَيِطلا َحاَبأ

 َنوُد ٍلاَلَحْلا يِف 0 َبَجَو :ِثيِبَكْلا َنوُد بّيلَعلا ِتاَفِص ِوِرْيَغَو ِءاَمْلا ٌتاَفِص

 ماَرَحْلا

 يِفَف ءقاَب ٍةَساَجّنلا َمْرِج نأ ؛ هُلاَمْعَتْسا ٌمّرُح اَمّنِإَك ٍةَساَجنلاِ َرّيَعت اذ اًمَأَ
2 
 ل 2

 َسِيَلَو ٌروُهَط َءاَمْلا َّنِإَف ُةَساَجّنلا ِتّلاَحَتْسا اَذِإ اَم ٍفاَلْخِب اَهُلاَمْعِيْسا ِهِلاَمْعِتْسا
 2 و ا ما 4 -

 .ةمْياق ةساجن كان
0 1 

 )١( ءاورإلا يف ينابلألا هحمّحص )١15(.

 .رثكأو نيتلق غلب ولو سجن وهف ةساجنب ريغت اذإ ءاملا نأ ىلع اوقفتا ءاملعلا نأل (؟)



 ُهْنَدَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ومب

 ْمَل ٌبِراَش اًهَيِرَش َّمُث ُتَلاَحَتْساَو ِءاَم يف ٌرْمَح َعَقَو ول ُهَّنَأ : َكِلَذ يبي اّمَِو
 اًهِمْعَط نِم ٌءْيَش َقْبَي ْمَّل ذإ ؛ِرْمَحْلا َّذَح ِهْيَلَع ْبِجَي ْمَلَو ِرْمَكْلِل اًبِراَش نكي

 ىلا ل ا اًهِنْوَلَو

 يرش ا دقلا . َكِلَذِ َةَعاَضْرلا َنِم اََنْبا رِصَي مل : َءاَمْلا َكِلَذ ٌلْفِط َبِرَشَو

 ْنإَك ءاّسِجَت ُنوُكَي َُّنإَق ٍةساَجَِب ُرْيعتم هنأ َمِلُع أ نإ :ي يِراَجْلا ُرْهَئلا ة54]

 مَ ؟سجَت وأ ٍرِهاطِب ّوُه لَه :ِرْيَكَتلا يِف َكَشَو ٍسِجَنَو ٍرِهاَط نم ُهرْيغُي اَم ام ُهطَلاََح
 هدا .ُكَّشلا ِدَّرَجَمب 4 ُهِيَساَجنِ ب مكَحَي

 يهد «ةعاضُب رثب نِم ُأَّضَوَتَت كّنإ : هَل ليق ُهْن ُهْنَأ هلك ييبَنلا نمت َتَبَت اكسف]

 اَل ٌروُهَط ُكءاَمْلا» :َلاَقَق ؟ِساّنلا 0 «ٍباَلَكْلا موُحْلو ا اهي قفلت
 ومآ ع هم 5 ا ا

 . ميلا ىلإ ةيقاي ةيدعلا ٌيِقرش يف 1 ٌةَعِقاَو ةعاضب ّر ربو «غْئش

 كزع ىلع كو ل هذين ؛انعحا دقوا كناك هذ : ذاق تو.

 [ م11 . ةيراج .نيَع هع ةَئيِدَمْلاِ لع هللا ٍلوُس

 وأ - نسج أ ٌريِزْنِج وأ ٌبْلك - َركُذ امم ٌءْيَش بريل كلا

 .رِهاظ َوُهَف ٍةَساَجّنلاب ْرّيََتي كك ل ءاملا ناك نإ: ةرْيَغ

 .ٌرِهاَظ ِءاَمْلا ُرْياَسَو ءْتَيِقْلَأَو ُهْنِم ْتَحِزْن َةَِقاَب ٍةَساَجَنلا ُنْيَع تناك ْنِإَ

 ْيَلْوَف حَصَأ يِف َكِلَد رضي مل ِءاَمْلا يف َيِقَب اذإ ٍريِزْنْحْلاَو ٍبْلَكْلا ٌرْعَشَو

 اَذَمَو ءدّمْحَأ َدْنِع ِنْيئياَوُرلا ىدخإ َوُهَو ءَمِهِلاَوْقَأ ٍدَحَأ نفد ُهَنِإَف ءِءاَمَلْعْلا

 ٌءاَوَس ءٌرِهاَظ ٍِفوُضلاَو ٍرَبوْلاَو ٍشيرلاَو ٍرْعّشلا َعيِوَج َّنِإَف ؛ليِلَدلا يف ُرَهْظَأ ُلْوَقْلا

 ل نع نك ةاوو دا هكا ركزو ال قولكم ةقضت كريات ٍدْلِج ىَلَع َناَك

5 

 8/1 . ثيم وأ

 و 1 2 را 2و 1 3 2 0000 1 ا

 ُموُسلَو ُضِيِحْلا اَهيِف ىَقْلُي يِّلا رئبْلا َكْلَي نم أّضَوكي م
 ؟هلي نبا ُهَلَعَك رْمأ نع هربت ْنأ اَنَل ٌعَّرْشُي فْبَكَ 5 :ُنْيئلاَو بالِكْلا

 اَوُقَأ ُلاَب اَم) : َلاَكَو ُهّلَعْفَي اّمَع ُهَدَتتَي نَم ىَلَع ٌرَكْنَأ ُهّنَأ للي ُهْنَع َتَبَت دَكَو
 نون

2 



 عا ةراهطلا باتك
 ك1

 .(ودوُدُحِب ْمُكُمْلْعَأَو ش ْمُكاَشْحَأِل يّنإ لَو ؟اهيِف ُصَحَرَتَأ ءاَيشأ نَع َنوُمّزَتَ

] 1/11 

 ْتَمَلَو مث اَهَوْحَنَو ٌةَرأَف اًمرهلا :يأ] ثّلكأ اَدإ اًميِف ُءَمَلُعْلا َعَراتَت 5
 لضفلا َلاَط نإ :ليِق . .وِرْيَغَو دم ِبَهْذَم يِف ٍلاَوْقَأ ِةَعَب 1 ىَلَع ٍليِلَق ِءاَم يف

 نِم ٍةَمِئاَط ُلْوَق اَذَهَو ءَةَجاَحْلا ٍلَجَأل اَهِمَمِل اًرّهظُم اًهِقيِرِل اّلْعَج ؛اًرِهاَظ َناَك

 [4" 11 .ٍلاَوْقَأْلا قدا ف اة يبأ ِباَحْضُأ

 ِءاَنِإ يِف ٍشاَّشّرلا َنِم ئَضَوَتْمْلا وأ ٍلِسَتْعُمْلا ِنَدَب نم ٌريطَي اَم ةنننلأ
 6 هلكت ذل رايت

 ]40/5١[ .اُلَمْعَتْسُم ٌريِصَي ال ٍصِقَّنلا ِءاَنِْلا يف ُهَدَي ٍبْنَجْلا ُسْمَع َكِلَذَكَو

 را ل ا و ا سلا

 .ُهَرْكُي لب ُهْنَع ٌلاَوَسلا مّرْلَي َرْلَي مل ِةَس ةكاستلا ىلع لذَع ةزامأ لَو ِهِوْحَنَو

 [00//؟١] . ٌفِيِعَض ّوْهَو :لاوشلا ِرْيَغَو نم ٍباَحْصَأ نع ءاهتفلا نفنب تكتشا

 ِنوُباَصلاَو ٍناَْشأْلاَك ؛ِتاَرِهاَطلاب ٍريثَكْلا وأ ٍريِسيْلا ِءاَمْلا رت ةانع كك

 ءاَنإْلا لْئِم َءاَمْلا رّيَعُي دق اًمِم َكِلُذ ِرْيْغَو نيِجَعْلاَو ٍباَرْثلاَو يمطخلاو ٍرْدَسلاَو

 اراقلا شى ع دي وكت ءاع وج هيهرو نملخانا لسنا دي ناكل
 ْ .ِءاَملْعْلِ ٍناكوُرَْم ِناََْق هيف اذه

 دَمْحَأَو ٌيِِفاَّشلاَو ِكِلاَم ُبَهْذَم َوُه دو ا : هنأ :اًمُهُدَحَأ

 هْنَع نيتياورلا ىدخإ يف

 ُنْسَي اَمِب اَلَو ورْيَغَو ِةَقْلِحْلا لضأب ِريغتمْلا َنْيَب َفْرَك ال ُهّنَأ :يناّدلا ُلْوَقْلاَو

 هيا تلغي مو َءاَم ىّمَسُي َماَد اَمَ "قع ذازشالا نش 9 ُدَي ال اَمِب اَلَو ُهْنَع ُزاَرَيْخاِلا

 ىّرخألا دي ٍةَياَوُرلا يِف دّمْسَأَو َةَفيِنَح يبأ تهدم وه امك .اًروهط ناك ِهِرْيَغ ُءاَرِجَأ

 0 ُلْوَمْلا اَذَمَو هَتَبِوْجَأ رككأ قف اَهْيَلَع لفت علا ّيِهَو ُهْنَع

 طباتلا ني مم ُدَعَأ 21ج وأ ِرَمَس َلَع ْوأ نَصْرَت مْتُك نإّو# :لاَق 8 هللا نأ

٠. 

-_ 



 هنو م مالسإلا خيش لئاسرو ٌقواتف بيرقت وللا ١

 ا كه اوم اكساب ايل ةيوم اتيف 4ماوذن نك عنا كمت
 ملف ُءآَسْيل مثسملل وأ ٍطياَتلا ني َْنِم دَح دل 21ج وأ 2 : ُهَلْوَقَو [1 :ةدئاملا] 4ذنِم

 يف َقْرَف ال ٌءاَم َوُه 0 يْفّنلا قاس نلف ةرك :ةدئاملا] 44م أودي

 . ِعْوَنَو عون َنْيَب َكِلَذ

 ؟ِءاَمْلا مْسا يف ُلُحْدَي ال َرّيَعَتمْلا َّنإ :َليِق ْنِإَ

 الو ءئِراطلاَو ٌيِلْصَأْلا ريتا َنْيب هيف قر ال هاَمَسُمِل مسالا ُلُواََت :َليق
 [75 74/911 .هْنِم ٌزاَرَيْخالا ٌنكْمُي ا يِذْلَاَو ُهْنِم ٌزارتْخالا ٌنِكْمْي يذلا رعت ّنْيَب

 ه6 ©

 (ةجح قبي مل :مكحلا صاصتخا ُنيغ ٌببس هل ناك اذإ ٌصيصختلا)

 ةجح قبي مل مكحلا صاصتخا ريغ ببس هل ناك اذإ صيصختلا 7/555 |

 هنإف ء[١15 :ماعنألا] «ْقَكْنِإ ْنِي مُكَدوَأ اَونُدَفَت الو# :ىلاعت هلوقك ؛قافتالاب

 .اهب صتخي ميرحتلا نأل ال «ةعقاولا يه اهنأل ؛يهنلاب ةروصلا هذه صخ
 لم

 # ةَصوِبَفَم نكره ابك أوُدِحَيت ْمَلَو ٍرَمَس لع ْمُْك نإو# :ىلاعت هلوق كلذكو

 نأ تبث دق هنأ عم «ةرثكلل ال ةجاحلل ةروصلا هذه يف نهرلا ركذف [187 :ةرقبلا]

 اذإ) :هلوق كلذكف ءرضحلا يف نهر اذهف :''”ةنوهرم هعردو تام لب يبنلا

 ىلإ لئاسلا جاتحا امل نايب وه ءنيعم لاؤس باوج يف ''”«نيتلق ءاملا غلب

 ال نأ ريثكلا نأش نمو «نيتلق غلب دق اًريثك هنع لوؤسملا كلذ ناك املف «هنايب

 نّيب هترثكل ثبخلا هيف ليحتسي لب ؛اًلومحم هيف ثبخلا ىقبي الف ثبخلا لمحي
 “١4/8 ١6[ كردتسملا] .سجني الف هيف ثبخ ال هنع متلأس ام نأ مهل

 تب نر

 .(؟ةل»ر يراخبلا هاور قي

 .هجام نبا حيحص يف ينابلألا هحّحصو .(/ همم يمرادلاو ,(١0ا/) هجام نبا هاور (؟)



 د س ةراهطلا باتك

 نس تتفلا  صلا ب7ب7ب7ب7ب7ب777بب7ب7بب7_ى ل“

 (نيتلقلا ثيدح ىنعم)
 امو ةالفلا ضرأب نوكي ءاملا نع لئس ِهيكي هنأ :نيتلقلا ثيدح يف 755 ]

 يفو '”ثبخلا لمحي مل نيتلق غلب اذإ» :لاقف ؟باودلاو عابسلا نم هبوني

 . "”(ءيش هسجنب مل» :ظفل

 هسجني مل نيتلق غلب اذإ ءاملا نأ وهو «هريغل قفاوم هقوطنمف :حص اذإ
 و .8

 يف مكحلا نأ ىلع لدي امنإف ددعلا موهفم ةلالدب انلق اذإ :هموهفم امأو

 ةدئاف رهظتل ؛هوجولا نم هجوب قوطنملا يف مكحلل فلاخم هنع توكسملا

 روص نم ةروص لك يف مكحلا نوكي نأ طرتشي الو «نيعملا ردقلاب صيصختلا

 موهفم اذهو «قوطنملا روص نم ةروص لك يف مكحلل ةضقانم هنع توكسملا
 ؛سجني نيتلقلا غلبي مل ام لك نوكي نأ مزلي الف ءهل مومع ال موهفملا :مهلوق

 ال ريثكلا رادقملاو ءدوصقملا لصح روصلا ضعب يف ةفلاخملاب ليق اذإ لب

 .هريغي دق هنإف ليلقلا فالخب ءةداعلا يف هيلع درو ام دورو هريغي

 فرعي يسح رمأ هلمحي ال وأ ثبخلا لمحي هنوك نأ :باوجلا ةتكنو

 نكي مل اًكلهتسم ناك نإو ءالومحم ناك هيف اًدوجوم ثبخلا ناك اذإف «سحلاب

 .ثبخلا لمحي ال هنأ ملع يقالملا فعضو ءاملا ةرثك ملع اذإف ءالومحم

 «ثبخلا لمح هحير ريغت اذإ ريثكلا نأ ىلع مهقافتا اذه ىلع ليلدلاو

 ؛”ءيش هسجني ملاو «ثبخلا لمحي مل نيتلق ءاملا غلب اذإ) :هلوق راصف

 يف ريغتي مل اذإ دارأ امنإ وهو '*”:ءيش هسجني ال روهط ءاملا» :هلوقك

 .هفعضل ثبخلا لمحي دقف اّليلق ناك اذإ امأو «نيعضوملا

 دمحأو :614(6) يمرادلاو :(57) يئاسنلاو «(59) يذمرتلاو .(58) دواد وبأ هاور )١(

 ١ 2 .هدواد يبأ حيحص يف ينابلألا هحححصو :(4700)
 .يذمرتلا حيحص يف ينابلألا هحّحِصو «(017) هجام نباو «(57) يذمرتلا هاور (؟)

 .هجيرخت مدقت (5) .هجيرخت مدقت م



 هلك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت نو
 ة

 ندع اة كرز ديه خلوا نإ انزل بولت كنا عت تالت لعد
 ,'"”«هقريلف مكدحأ ءانإ يف بلكلا غلو اذإ» :هلوق نإف «هتقارإب رمألاو بارتلاب

 الف همون نم مكدحأ ماق اذإ) :هلوقك ؛'9(بارتلاب نهالوأ اًعبس هلسغيلف» وأ

 . "”«هدي تناب نيأ يردي ال مكدحأ نإف اًثالث اهلسغي ىتح ءانالا يف هدي سمغي

 سمغلل داتعملا ءانإلا ىف وه ءانإلا ىف ديلا سمغ نع ىهنلا ناك اذإف

 يهو غولولل ةداتعملا ةينآلا يه ةينآلا كلت كلذكف ايما ةيلأ 3 دحاولا وهو

 يف ىقبي نأ دب الف «ءيش دعب اًئيش هناسلب ُعَلَي بلكلا َّنأ كلذو «ءاملا ةينآ

 نوكيف «ىقبي لب ليلقلا ءاملا هليحي الف جزل وهو ىقبي ام هباعلو هقير نم ءاملا
 نوك لجأل ءاملا كلذ قاريف «ءانإلا كلذ ىف ريسي ءام ىف الومحم ثبخلا كلذ

 . «ثبخلا كلذ هاقال يذلا ءانإلا لسغيو» 52 هيف الوجحم ثلا

 رمخلا نإف ءرمخلا ةلاحتساك ليحتسملا كلهتسملا ثبخلا فالخب اذهو

 كلذكو «ءاملعلا قافتاب ةرهاط ثناك ىلاعت هللا نذإب ّنَّدلا يف تبلقنا اذإ

 يف تلصح ةلاحتسالا نأل ؛لسغي ال انهو ءانإلا لسغي كانهف ءَّنَّدلا بناوج
 ١4/8 -١5[ كردتسملا] .رخآلا نود نيعضوملا دحأ

 : «نيتلقلا ثيدح» 75590 ]

 : هجوأ ةثالث نمف هتلع امأو

 هيف فلتخاو هيلع هيف فلتخاو ءرمع نبا ىلع هل دهاجم فقو :اهدحأ

 وبأو يزملا جاجحلا وبأ مالسإلا اخيش حجرو ءاًققوو اًعفر اًضيأ هللا ديبع ىلع

 .باوصلا وه هلعجو هفقو هننس يف يقهيبلا عجرو «هفقو ةيميت نبا سابعلا

 هب ثدحي نكي مل رمع نبا نأ ىلع لدي هلك اذهو :سابعلا وبأ انخيش لاق

 . "*”هنع هنبا كلذ لقتف هنبا ةرضحب باجأف كلذ نع لئس نكلو هلك يبنلا نع

 كردتسملا] 7/7 ١17[

 .(؟1/94) ملسم هاور قفز .(51/9) ملسم هاور قلد

 .0/7/1) حلفم نبال عورفلا (5) ,(1178) ملسم هاور



 | ةراهطلا باتك

 سحإ ٠5 يف

 + اًقْمعَو' اَنَضَرَعَو لوط ءعْبَرَو عاَرْذ يِف «ٌّعْبُرَو ٌعاَرِذ :ْيتْلقْلا ٌةَحاَسِم 7799م |

[55/51] 

2252 

 (ةساجنلا)

 ٍيِوْسَنَو ٍساّبْللا يف ماَرَحْاَو ٍلاَلَسْلا َنِم ٍناَعْوَت ُةَساَجَنلاَو ٌةَراَهلَملا 775+
 اًَذَه يف يدحلا ٍلْهَأ تعلعو ٍقَيِرْشَأْلاَو ةيعاالا يف ماَرَحْلاَ ٍلاَلَحْلِل ٍناَعِباَت

 لْهَأ َنِإَف ؛َنيّيِزاَجحْلاَو َنييِقاَرِعْلا ٍبَهْذَم َنْئَب طَسَو : عِماَجْلا ِميِظَعْلا ٍلضألا

 َكِلَذِب ُْتَحَص اَمُك ٍرِكْسُم ّلُك ٍةَبرْشأْلا َنِم َنوُمّرَحُي - ُهرْيَغَر اَكِلاَم ةنيلملا

 لب ؛َكِلَّذَك ٍةَمِهظَأْلا ىف اوُسْيَلَو 3322 وج و زم 6 ةرثلا نع ضونملا

 ِتاَذ نِم تَناَك نِإَو ءاَفّلظُم َروُيطلا َنوُحيِبيَق ميرنا ْمَدَع اًهِيِف مِهْيَلَع ُبِلاَغْلا

 ِناَتَياَوِر كِلاَم نَع اًهِويِرْحَت يِفَو عاَبسلا ّنِم ٍباَن يِذ َّلُك َنوُهَرْكَيَو ِبِلاَخَمْلا

 .ناتياَوِر ؟ُةَهوُرْكَم وأ ٌةَمَّيَحُم َيِه لَه :ُهَْع ٍتاَرَشَحْلا يف َكِلَذَكَ

 ِساّنلا ٍرِئاَسِلَو ٍةَنيِدَمْلا ٍلمَأِل َنوُفِلاَحُم ٍةَبرْشَأْلا باَب يف ٍةَموُكْلا ٌلْهَأَو

 نأ دل :كتنلا نم ريلملا وتركي لد ءبَنِعْلا َنِم الإ مُهَدْنِع ُرْمَحْلا ِتّسْيَل

 َنوُكَي وأ ءِءيّنلا بيِبَّزلا وأ ٍرْمَثلا ٍذيبَن نِم َنوُكَي ْنَأ وأ ءِبَنِعْلا َنِم اًرْمَح َنوُكَي

 .ُهاَلث ْبَمْذَي ْمَل اًذإ ٍبَنِْلا ٍريِصَع خوُبْظَم نم

 . َباَبْضلاَو َلْيَخْلا اومٌرَح ىّتَح 3 ميِرْخَنلا ة َةَياَغ يف ٍةَمِعطَأْلا يف مُهَو

 ٍراَصْمأْلا ٍلْهَأ ٍرِئاَسَو ٍةَئيِدَمْلا ٍلْهَأ ٍلْوَقِ ٍةَبرشأْلا يِف ِثيِدَحْلا ُلُهَأ َدَحَأَ

 يف ِمِهْيَلَع اوُداَزَو ميِرْحّنلا يِف ِهباَحْصْأَو لكي َيَِّللا ِنَع ٍةَصِيِفَتْسمْلا ٍةَنسِلِ هَ ٌةَفْفاَوَم

 .ةئسلا ٍةَعَباَتَم

 .ٍةَثوُكْلا ٍلْهَأ ٍلْوَقِب ٍةَمعظأْلا يف اوَُحَأَو

 ل ل ا ياا اذ نأ و

 مشلو ءّدلاَو ةكتكلا الإ وقتي خك هلا نأ ىَلَع لَك امن َنآَيَقْلا نال: ؛ةارتلل
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 هنأ مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت مج

 اَذَهَو ناك ام ىَلَع ٍرْمَأَلِل ٌءاَقَب وه اَمَنإَو ءاليلخت سبل ميرا ْمدَعَو ؛نيرتخلا

 هلا امك تا ىاَمَلُعْلا ٍقاَمّناب ٌةّيُكَم يِه يتلا ماعلا ٍةَروُس يِف هللا ُهَرَكَذ دق

 يم ؟ ِةَدِئاَمْلا 0 اَمْنَِو ءالوُر ِنآَوَقْلا ٍرخآ نم من ٌيِعِفاَّشلاَو ِكِلاَم تاكا

 َدَع َّنَأ َمِلْعُف [4 :ةدئاملا] 4« ثيل ل ل :اًهيِف هللا َلاَق دَّقَو ُةَرَخَأَتمْلا

 . ٌوُمَع وه منَ اليست َسْيَل ماَعْنأْلا ٍةَروُس يف ٍروُكّذَمْلا ميرنا

 .ِنآَرَقْلل احسن َسِيَل وْفَعْلِل ٌعِفاَر لكي هللا ٍلوُسَر ٌميِرْحَتَ

 اوُلَحَأ لب ؛ُهوُمَّرَح اَم ِعيِمَج ىَلَع َنيّيِفوُكْلا ِثيِدَحْلا ْلُهَأ ْنِفاَوُي ْمَل ْنِكَل

 0 َرببَخ َمْوَي اًهِليِلْحَتب هلل لا ٍنَع ِنَئْسلا ٍةَحِصِل َْيَكْلا

 , 0همحأ ال» :َلاَق 5 ع ِنَئُسلا ٍةَحِصِل ٌٍّبَّضلا ارلَعَأَو

 .ةياحوُلاَو ِةئاَمْسحْلا تفاح يف ْلْصأ اَذَهَ
 ٍةَساَجنلا ِنَع ِوْفَعْلا يف مُهُيِْحَت فرمث دق َنيِئوُكلا نأ :َوُهَو ُرَخآ لْصَأَو

 ا عبر نع : :ةنككفلا قو“ «يلغبلا مَمْرَدلا ِرْدَك نع ٍةَطلَعُمْلا َّنِم َنوُقْعَي

 . سَجنتمْلا
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 َمَّدَع

 نَع الإ ٍتاَساَجَّنلا ِنَك وُمْعَي الف َكِلَذ يِف ْمهِئاَرِإِب ُيِعِفاَّشلاَو
 م5 نع الإ ريم نَع اَلَو مد نحت وُفْعَي اَكَ ووْحَنَو ِباَبَذلا ميِنوو «عءاَجْنَيْسالا

 يف ُهلْوَفَ َكِلّذ َرْيْغَو َلاَوْبأَو مالا تاوزأ سي هلأ عما ووْحْنَو ِثيِغ ْتيِغاَرَبْلا

 .ةعيزالا ةثئألالاوتأ دَسَأ اًردَكَو عون تاَساجللا 01

 َةَساَجَتب لوفي ال ُهَّنِإَف ءاَمِرْدَق يِفَو ة َةَساَجََنلا عؤن يف ظسَوَكَم ُكِلاَمَو

 .هرْيَغَو مّدلا ٍريِسَي نَع وُفْعَيَو 50 لَكْؤُي امِم َلاَوالاَو ِثاَوْرَألا

 ه-

 َتاَوْرَأْلا ُسَجَتُي الق ءِتاَساَجَّنلا يِف ٌطّسَوَتُم ُهْنِإَف ءَكِلَدَك دّمحَأَو
 ان ُداَرِيْحاِلا ُّقّشَي يتلا ِتاَساَجْنلا َنِم ٍريِسَيْلا ِنَع وُفْعَيَو لاَوبَأْلاَو -4

 .(1447) ملسمو :(0085) يراخبلا (1)



 2 ةراهطلا باتك

 من سل

 ٍَضس ع5 مم ت5 أ تن علا ذ 27 اَضَأَو

 ّنِم ليزم لكب لاّزت :ةفيِئخ يب بهذممف :اهِتلازإ يِف رخآ لصأو

 . ِتاَدِماَجْلاَو ٍِتاَعِئاَمْلا
 »ها 2 ص و 4-0 6-2 5 3 و

 كَحْلا ليش ٌبيِصَي ام ىتح ذم ,ءاَملاب الإ اَهَتْلاَزِ ىري ايل ٌيِعِفاشلاَو
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 :ىضرألا ةفاقت نتكت ا لْسَعْلا الإ هيف ُئِرْجُي ال :ِلْيَذلاَو ِءاَدِحْلاَو

 إف :٠ كلذ وب لاق ةكشلا وب تءاج ام لُكف :ءطُسَوَتُم هيف دّمخأ ٌتَهْذَمَو 2 نا

 ُنيِد ّرُه ُلُهاَسَتلاَو ءِووُهَيْلا ُنيِد ّوُه اًرَدَقَو اًسْنِج ٍتاَساَجَّنلا ىف ديوشتلا

 . طَسَوْلا َوُه ماس

 ماَرَحْلاِب ٍلاَلَحْلا طالتخا َّوُهَو :رخآ ُلْصَأَ

 20000 (ِسِحَنلا

 َنوُسْجَتُي ال - ٍروُهْشَمْلا يِف - مُهّنِإَف ؛ِةئيِدَمْلا ٍلْهَأ نِم ُهرْيَغَو ٌكِلاَم ْمهِئاَزإبَ

 ءاَمْلا ِةّيِروُهَط يف َةَعَلاَبُم ِهِرْيَغ اَلَو ٍلَمْعَتْسُمْلا َنِم َنوُعَتْمَي اَكَو يتلا الإ َءاَمْلا
. .َ 

 . ِتاَْئاَمْلا نم ِهِرْيَغ ّنْيَبَو ُهنيَب ْمِهِقْرَك َعَم

 هليلق َنْيَب ِقَْفْلاِب طْسَونلا ُهْنَع َروُهْمَمْلا ّنِكَل «ْمِهبَمْذَمَك ُلْوَق َدَمْحْأِلَو
 . ٌيِعِفاَشلا ٍلْوَقُك ؛هِريثَكَو

 َلْوَق نأ َعَم «وب َءاَمَح ال اَم  اًرْظَنَو اَرَئَأ  طّسَوّتلا َنِم ٍلاَوْقَأْلا ِهِذَه يِفَو

 .ليلّدلا يِف ٌحِجاَر ِكِلاَم ٍلْوَقِل َنِفاَوُمْلا دّمْحَ

 َنِإَف ءُلْسْعْلاَو ءرضولا يع + ىبلا ثادخألا ُةَراَهَط ٌوُهَو هدا ٌلْصَآَو

 يِفْكَيَو «ُمِهِرْيَغِل ٌدَجوُي ال اَم ِنَنُّسلا َنِم اًهيِف اوُلَمْعَتْسا ِثيِدَحْلا ِءاَهَقُق َبَعْذَم
 .ٍلِئاَوَحْلاَو ٍساَبللا َنِم اَمِهرْيَعَو ِنْيَمُحْلا ىَلَع ٌحْسَمْلا

 ّنِم هيِف َّرَكُذَو (ِنْيَمْحْلا ىَلَع حْسَمْلا َباَتِك» دّمخَأ ُماَمِإْلا فَّنَص دّمَق

 0 ِنْيَبَرْوَجْلاَو ٍنيَخْلا ىَلَع حشمملا يف باَحْضأَو  ِيِّثلا ٍنَع ٍصوُصلا
 هَرْيَغَو هلو ّيِبْنلا ٌجْوَّر َةَمَْلَس ا تناك امك  ِءاَسْنلا ٍرَمُخ ىَلَع لي ِة ةفاكعلا



 هنو مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت م
 ه-هتتتخ تح خخ تت يت يس تسا ١4 دج

 ُملاَعْلا ُهَلَمأَت اذإ اَم  ِهِناََعْفَي ٌسنَأَو ىَسوُم وُبَأ َناَك اَمُك - سِناََقْلا ىَلَعَو ل

 ْمِهرْيَغ ىَلَع ِثيِدَحْلا ٍلْمأ مْلِع لْضَم َمِلَع
 ما اعلا ىو لاو 0 ٌِء 20 7-5 5 65ج 5 ََ

 ىلع حسملا 0 اَليِوُأَت ٍراَبْحَأْل هذه يِف لو نَم َّلُك نأ ْمَلْعاَو

 ِعوُمْجَم ىَلَع ْفِقي ٍَي ْمَل - َكِلد ِرْحَنَو اِرْجُمْلا َوُه ٍسأّرلا ٍضْعَب َعَم ٍةَماَمِعْلا
-ٍ 
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 .َكِلَذ ٍفاَلْخِب اَيِقَي اًمْلِع ُهَْداَكَأ اًهِعوُمْجَم ىَلَع فَقَو نَمَق اّلِإَو ِراَبْحَأْلا

 نم ٍةَضاَحِتْساِلا َلْياَسَم َنِإَف ةَضاَحَِيْساِلاَو ِضْيَحْلا يِف :ٌرَخآ ُلْصَأَو

 .ِةَراَّهْطلا ِباَوْبَ أ لكْشَأ

 . اَهتَداَع ىَّلِإ ْمِجْرَت اَهّنَأ :ةَداَتْعُمْلا يف ٌهَنُس -أ

 .زييْمّتلاب ُلَمْعَت اَهَنأ :ِةَرْيَمَمْلا يف ٌةَنُسَو - ب

 ضُيَحَتَت اًهّنأِب :ُريمُت اَلَو ٌةَداَع اَهَل ْتَسْيَل يبل ةَرْيَحَتُمْلا يِف ُةَنْسَو - ج

 .ُتَءاَش ْنِإ نيتالّصلا َنْيب َعَمْجَت ْنَأَو ءاَعْبَس وأ انس :ِءاَسْنلا ٍتاَداَع َتِلاَغ
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 عر

 ِتْنِب ةنمح ُثتيِدَحَ :ُةَئِلاَثلا اّمَأَو ««حيِحّصلا» يِفَك ناتلوألا ٍناَتَتّسلا ام

 .يِذِمْرلا ُهَححَصَو ءِنَئّملا 5 هاَوَر ٍشْحَج

 .ةَريحَتْمْلاَو ِةَرْيمُمْلا ِةَداَتْعُمْلا يِف تالثلا َنَئَّسلا ِهِذَه دّمْحَأ َلَمْعَتْسا دَقَو

 يف َءاَج اَمُك ِنْيَئياَوُرلا ٌحَصْأ يف ُةَداَعْلا َمَدُق ُرييْمّتلاَو ةَداَعْلا ٍتَعَمَتجا ِنِإَ

 [17--3] .ِثيِداَحَأْلا ِرَثْك

 اَم ُهَل لْصْحَي ْمَل اذ ِةّميَأْلا ٍقاَمّتاِب سجتب َسْيَل ٍةَساَجّنلاِ ٌنُحَسْمْلا 655. |

 . عاري اَهيِفَق ُهتَماَرَك امَأَو ءُهّْسْجَتُي

 ًةَسِجَّنلا َّنْيَعْلا نأ قه و :لضأ ىَلَع ٌيِنْبَم ف اَذَهَق :ةساجتلا ناخد امو

 نأ لْثِم طا نايل نم وك يع ْتَراَص ىَّنَح ْتَلاَحَتْسا اذ َةَئيِبَحْلا
 2-5 لم سجومما كام لك .ءاايب ةيع عرج ص ه<

 و دسلا يمسسلل ا



 2 ةراهطلا باتك

 :رهظي ال < اًمهدخأ + نالؤق ءاملْعَلِل ةيفك كلذ وْسَتَو اَداَمَر ٌدْوَقَوْلا ريِضَي
0 

 ٌعوُطْفَمْلا ُباَوَّصلا َوُه اَذَهَو ُرُهظَت اَهّنَأ :ْمِهِرْيَغَو ِرِهاَطلا لمَ فو

 ا
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 05506 يقسو ٌةَيِئاَمَو ٌةّيِراَنَو ةفئاوع ءازخأ ُهّنَأِل ؛ ؛رِهاَط دَساَجْنلا

 م

 [/ا١- 54/51] .ثّبخلا

 يف ٌةَرِهاَظ : ٍلْيَحْلاَو مَتَعلاَو ِرَمَبْلاَو لبإلا َنِم ُهُمْحَل ُلُكْؤُي اَم ُتاَوْرَأ |

 ا :ةاملقلا فدك ٌحَصُأ

 0 ع ومو د هم - 0 4

 ْثْوَر نِم وأ ُهُمْحَل ُلَكْؤُي ام ِثْوَر نِم َيِه لَه :ِةَنْورلا يِف ّكَش اَذِإ 706«

 نيا ِبَهَّذَم ىف ِناَهَجَو امه ءاَملُعْلِل ل ِناَلْوَق اًهيِفَك ؟ةمَحَل لَكْؤُي ال ام

 ُةَساَجَّنلا ِثاَوْرَأْلا يف ّلضألا َّنأِل ؛اَهِيَساَجَتِب ْمكَحُي :اَمُهُدَحَ

 ٍناَيْعَأْلا يِف ّلضألا َّنأِل ؛اًهِتَراَهَظب ُمُكَْحُي :ٌحَصأْلا َوُهَو :يِناّنلاَو

 لو 11 . ٌعوُنْمَم ُةَساَجّنلا ِثاَوْرَأْلا يِف ا نأ ىَوْعَدَو ُةَراَهَلطلا

 ؟ةتأرما َقَّلَط اًمهدحأ نأ أ «تدَحأ اَمُهَدَحَأ نأ ٍناَلْجَولا َنّتَيت اَذإ ل

 ِنَع َليِحَتْسُمْلا ُراَخْبْلاَو ُناَحَّدلاَف ِنْيَلْوَمْلا ٌحَصَأ ىَلَعَف :اًذَه َفِرُع اًذإَ

 ُبَهْذَم ّوُه اَمُك ٌقاَلَط اَلَو ٌةَراَهَط اَمُهْنِم ٍدِحاَو ىَلَع ُبِجَي ال ال هن

 .ِسْفَن يِف لضألا َمُكُح َبِحْضَْسَي ْنَأ ُهَل اَمُهْنِم ٍدِحاَو ُلُكَف . .ِِرْيَغَو َيِعفاَّشلا

 مك َّنأِل ؛ىَوْقَأ َوُمَو ءِدِحاَوْلا ٍصْخَّملا ٍةَلِزْنَمِب َكِلَك َّن

 . اًعيِمَج اَمُهْنَع ِهِعْفَرِل َهْجَو اك اَمِهِدَحَأ ٌّقَح يِف اًعظَق <
 :ِسجْنلاب ٌرِجاطلا َهَبَتْشا اَذِإ هنأ ُاَنْرَكَذ اَم

 .مُوَحُمْلا ٍلعِفل ُنَمَصَكي هنأ ا
 اَمَل اَذَهِلَو ؛ٌمُكَحَت ِرَخآلا وذ هليل نأ ٍ؛اَمِهِدَحَأ ُباَنِتجاَو - ب

 :ىَِناَّكلاَو



 ا ا كا ل ا د ل تت سببت رد ُهْذَك مالسالا خيش لئاسرو ٌقواتف بيرقت #

 [74 - 78/؟1] 5 يرَحَتلاِ ُهَدِضَع ِرّوُصلا ٍضْعَب يِف صخر نم صخر

 ُلِدْعَي لب ؛ِءاَمَلُعْلا ٍريِهاَمَج َدْنِع ُروُجَي ال نا ِءاَمِب ٌوُضَوَّتلا 25]
 2 قرف 0 فقد

 ىَلإ ٌرْظْضَأ نَمَف ُهَسْفَن ِهِب ُميِقُي اَم اَم َبَرْشَيَو لكي ْنأ ٌرَطْضُمْلا ىَلَع ٌبِجَيَو

 .راّنلا لد :َتاَم ىَّتَح ْلُكأَي ْمَلَو ِبَرَْي ْملَق رمجَّنلا ِءاَمْلا وأ ِةَيَمْلا

 أ ِهْيَلَعَف :سجّنلا وأ بيلا ِءاَمْلا َنِم ُهَعَم اَم ىَلِإ اًرطْضُم ُهَرْيَغ َّدَجَو وّلَو

 قط تاع نأ ةناتج هاه ناك ءاَوك ءِمُمْيَتلا ىلإ َلَدْفَيَو نإ هيفي

 مِهُباَوَد وأ ِةّمَّذلا وأ َِلِمْلا ِلْمَأ نم م ٌرْطَضُم َكاَنْهَو ْأَّضَوَنَو َلَسَتْعا ِنَمَو

 [م 1 . اًيِصاَع اَمِيآ َناَك :ِهِقْسَي ْمَلَك ٍةَموُصْعَمْلا

 ٍرِفاَحْلاَك َكِلَذ سْنج نِم َوُه اَمَو ءاَمْرْفْظَو اَهْنْرَكَو ِةَئْيَمْلا ْمظَع 75ه]
 5 هه 0
 لاّوقأ 0 َنْيَذَه يِف : اَهِرْيَوَو اًَهِشيِرَو اَهِرْعْشَو ٍهوَحْنَو

 . عيِمَجْلا ُةَساَجَن :اَهُدَحَأ

 2 انتم ...٠" اخ زيبا -اون تيرم, أ 82 رك ا د ها و ا در ءكويح
 . ٌةَرِهاظ اهّوحنو َروعشلاو ةسجن اَهّوُحَنَو َماَظِعْلا نأ 00

 َّنَأِل َكِلْذَو ؛ُباَوَّصلا َوُه ُكْوَقْلا اَذَهَو . .ٌرِهاَظ َعيِمَجْلا نأ :ُتِل

 . ”ةتاكتلا ىلع َليلَد الو ةَراَهظلا ا ل

 ءاَهيِف مَّدلا سابا َوُه اَمّنِإ ِةَتْيَمْلا ٍةَساَجَن َةّلِع نأ َمِلُع :َكِلَّذَك َناك اّذَِو
04 2 -ٍ 

 اَلَك ُمّدلا ِهيِف ُسِبَعْحَي ْمَّل َتاَم اًدِإَ ٌرِئاَس مك هيف سئل ككياَس هل نسفت كل انَمَق

 .اًذَه نم سيجْنَتلا مَّدَعِب ىَلْوَأ ُهُوْحَنَو ُمظَعْلاَ ؛ُسْجْنَي

 .رطضملل )١(

 .هقتْيَملا شيرب َنمأَي ال١ :ٌداّمَح َلاَق :هحيحص يف يراخبلا مامإلا لاق (؟)
 فاعلعلا لش وف اًسا ةقرذأ": :ِرْيَغَو ليفلا وُحَن ءىَنْوَملا ٍماَطِع ينا :ٌيِرْمّزلا َلاَقَو

 .ءاّسْأَب هب َّنْوَرَي ال ءاّهيِف َنوُِهَدَيَو ءاهب َنوطْشَتْمَي

 .«جاعلا ةَراَجِتب نمي اَلَود : ُميِهاَرْبإَو َنيِريِس ُنْبا َلاَقَو



 ا ل ةراهطلا باتك

 حج ب

 مّدلا 0 الإ ناك هللا نأ :ِروُهْمْجْلا 0
 2 3 َط لع لع ا يت 3 ل 1 ف د 3 لل :يلاغت َلاَق اَمَك 05 7 5 لا

 ٍرْيَغ 3 ِنَع َيِفُع اًذِإَق [140 :ماعنألا] اَموُفَسَم امد 0 27 ا ّلِ
 مدهش م 2 0 0 2 م هل؟
 يذلا مّدلا َنْب َقَرَق - هناحتن»ج هنأ َمِلُع :- مّدلا ٍسْنِج نِم ُهنَأ َعَم - حوُفْسَمْلا

 علم١  ة//1 .رْيَغ َنْيِبَو ليسَي

 0 :اَمُهُدَحَأ

 لاب منصب ُْيجْلاَو نيج اركتَص اد ل بل للا راج الجازع
- 

 ِداَلْوَمْلا ِناَّذَه هيف َناَك

 َّنأِل َكِلَدَو ءٌرِهاَط اَهَتَبلَو ِةَتْيَمْلا َةَحَمْنِإ َّنأَو ءلاَلَح مُهَتْبُج َّنآ ُرَهْظَأْلاَو
 اًعِئاَش اًرِهاَظ اَذَه َناَكَو ( ٍسوْجَمْلا َنْبُج هيج اوُلَكأ 00 ّدالِب اوُحَتَف امل َةَباَحَّصلا

 امِهنْوكل اَمُهَسْيَن نَم اَمُهَسْحن اَمْنِإَو ءانوَُي مل ُهحَمْنِإلاَو ُنَبللاك :اًضْيأَ

ءاَعِو يِف اعِئاَم نوكييف « سجن ِءاَعِو يي
 : ِنْيتَمْلَهَم ىَلَع م ٌينِبم َسيِجْنَتلاَف ؟سِحَن ؟ سجل ِ

 وَ
 اًسجن َراَص َكِلَذَك َناَك اّذِإ َهْنَأ ىلعو د ب

 َنَأ َمّدَقَت دَقَو ءٍةَساَجّنلا ِةاَقاَلُمِب ٌُسْجْنَي َعِئاَمْلا نأ ْمُلَسُن ال :اُلَوأ ُلاَقْيَق

 نك ال ِهتَراَهَط ىَلَع ْتْلَد َهّنْسلا

 وأ ءادجلا وأ لوجُعلا نم عيضّرلا ةّدِعم نم ّينطابلا ءزجلا نم جرختسُت ةضاخ ةّدام يه )١(

 .َنبْللا نيجت ةريمخ اهب ءةّرتجملا تاناويحلا نم امهوحن



 ُهْناك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت مي
 0 ا تت ل 2

 :ىَلاَعَت َلاَق امك ءاَهَل َمُكَُح ال ِنِطاَبْل لا يِن ةاناَكُمْلا نإ ايران َلاَقِيَو
 ء[35 :لحنلا] *4© َكيِِرَشل اً اصلاح ين دو بره نيب نم -هنوطب ىف اني كيقيُم#

 ]١١5/5١-٠١54[  .ِهْيطَب ىف اَم َعَم ٍةاَلَّصلا / يف ريِغّصلا ٌيبَّصلا ٌلْمَح رو اَذَهِلَو

 0 ا ورا ا ندا ةقاجت لاميخا نأ هلو دئسي تن أ فنه

 مروا ..ةلاحيشالار

0 

 ةقااقك : هاط تاشاختلا ني ليعكتكلا نأ ىلع :نوونكلا ةنشلا

 محو كلام بهدم ىف ةيلؤقلا ذأ َوُهَو ةكرهاظلاو ةيفتصلا نع كفَوُرعَمْلا

 ]0١/51[ . َيِعِفاَّشلا يكلم نق هخَوَو

 وحَتَو ماعلا 12مل ةكقتل وكلا يف ُهُوحَنَو ُسِجْنلا "”ُنيِقْرْسلا مسد

 :ٍفالثإْلاب هَل ٌلاَمْعَيْسا ُهنإَف ءسِحّنلا ِنْمَّدلاِب ُحاَبْصِيْساِلا َكِلَذ ُهِبْشُي امِمَو ءَكِلَد

 [«0 08/111 كلذ قيل نش ا ال ُهَنَأ حيِحَّصلا

© 2 

 (تاعئاملا)

 ٍلاَوقَأ ُهَماَلَت ِتاَعِئاَمْلا يف ٍءاَمَلْعْلِل | 2556٠

 هيف اَهُفاَْنَِك ٌماَدِإَو ٌماَعَط اَهَنَأِل ؛ِءاَمْلا نم سْجتَتلا مَّدَعِب ىَلْوُأ اَهَن

 اعل نِم اَهَّل ةَئياَبُم وأ ِءاَمْلا نِم ٍةَساَجّنلِل َةَلاَحِإ َّدَشَأ اَهّْنَأِلَو ءٌّداَسَق

 .ٌروُهَط ُهَّنَأِل ؛اَهْنِه سْجنَنلا مَدَع ىَلْوَُأ َءاَمْلا نأ :ُتِاَئلاَو

 ةجيحح اَنْرَكَدَو ءِضْوَمْلا اَذَه ٍرْيَغ يف ٍةَلَأْسَمْلا ِهِذَه ىَلَع َماَلَكْلا اَنظَسَي دَكَو
 هم

 و

 َءَو اًموُقْلأَف اًدِماَج َناَك ْنِإ» :لكي َىنلا ٍلْوَقِب اوُجَتْحا مُهَّنَأَو ءسيجنّتلاب :َلاَق نَم

 .داَمّسلا ىمسيو «مئاهبلا تالضف وه )١(



 ع 39 2 ةراهطلا باتك

5 

 انيَبَو ُهُرْيَغَو دْواَد وُبَأ ُهاَوَر .(هوُبَرْقَت الق اَعِئاَم َناَك نإَو ْمُكَتْمَس اوُلُكَو اَهَلَوَخ
 ظُفَراَدلاَو َيِذاَّرلا مِتاَح وُيَأَو يِذِمْرّتلاَو ُيِراَخُبْلا َنَعَطَو ءْثيِدَحْلا اَذَه فْعَض

2 
 ويوروم ع

 .هيف مهرْيغَو

 ذ ْتَرَس ِعِئاَم وأ ِءاَم يِف ك ْتَعَفَو اًذِإ َةَساَجْنلا نأ طي : ةسجني نم ٌةَدُمْعَو

 نإ ةرهزلب نيمرتتلا نياذعا نكي ل ناو هاذه َدَه ُداَسَك فرع دََو ُهْيَسَجنَف ِهَلُك

 قبلا فاك فصرت هز
 لّمَك ءُةَساَجَّنلا ِهيِف ْتَعَقَو اًذِإ َريِثَكْلا َءاَمْلا َّنأ َوْهَو : لضأ ىَلع يم ذك

 ىَلَع ليلا موُقَي ُتْيَح ىلإ م مالا نول د ننس

 ُمْرْسَي يلا ٌةتيِبحْلا ُهَس ةتاهتلا هيف دهطع نأ ىلإ هنن سايقْلا ىَضتُْم وأ «هريِهظَت

 ؟اَُلاَمْعَيْسا

 ةيف

 2 ه- 2 كل
 3 ٍ 2 0 2 م6 2

 :ِنالْوَق لص | اذه يِف مِهِرْيغَو دمحأ باَحْصَأ نم ء ءاهقفلل

 ٌةَساَجْنلا لضألا :ُلوُكي نم ُلْوَق :اًمُعُدَحآ

 ىّنَح ُءاَمْلا ٌسْجَنُي ال ْنَأ ُساَيِقْلا ُلوُقَي نَم ُلْوَق َرُهَك :يِناّنلا ُلْوَقْلا اّمََو

 .ُباَوَّصلا َوُه ُلْوَقْلا اًَذَهو

 ِتاَبْيَّطلا نِم اَهْرْيْغَو ٌةَضِماَحْلاَو ُةَوْلُحْلا ٌةَبِرْشَأْلاَو ُناَبْلَأْلاَو ُناَمْدَأْلا ِهِذَهَو
 هللا هانا يذلا يطا مرحي َتْيَكَف ءاّهيِف كنا ل ةليثشا دَق : ةَكيِبَكْلاَو

 ؟ىلاَعَت

 دق َلاَحَتْساَو ِهيِف َكِلْهَتْساَو ثيبَحلا ةطلاخت اذِإ هنإ :َلاَق يِذلا نَمَو 5 عة ) مما هو اس ها 2( هلع م لسا حت 25 0 ل ل 60 8 000
 25 0 مو 02 ىو 0 2 7 د اا م هوس 0

 ؛ِساَّيِق اَلَو عامجإ الو ٍةَنُس نم اَّلَو ٍباَتِك نِم ال َليِلَد َكِلَذ ىَلَع َسْيَلَو ؟

 ريزانخلا موحش نم ريسي ٌءيش اهيلإ فيضأ يتلا ةبرشألاو ةمعطألا اذه يف لخدي دق )١(

 الو اهتحئارل الو اهمعطل قبي ملو تابيطلا هذه يف تلاحتسا دق ثئابخلا هذه َنِإف ءاهوحنو

 .رثأ اهنولل



 ةمرحملا داوملا» عوضوم تثحب دقو «؛«ةيبطلا مولعلل ةيمالسإلا ةمظنملا» تارارق نمو -
 ىف اهرياغت ىرخأ نيع ىلإ نيعلا بالقنا ىنعت ةلاحتسالا :«ءاودلاو ءاذغلا ىف ةسجنلاو

 ىلإ ةفرختلا داودلا .لورسر ةزهاط ةارح ىلإ ةنيسعملا وأ ةمعلا دازدلا لحم :اهتاقس
 .اًعرش ةحابم داوم

 :كلذ ىلع ٌءانبو

 زوجيو ةلاحتسالا كلتب اًرهاط ريصي ةتيملا وأ ريزنخلا محش ةلاحتسا نم جتني يذلا نوباصلا

 . هلامعتسا
 .هلوانت زوجيو رهاط محللا لوكأملا ناويحلا ةتيم ةحفنإ لعفب دقعنملا نبجلا

 اهلامعتسا زوجي ال ريزنخلا محش اهبيكرت يف لخدي يتلا ليمجتلا داومو تاميركلاو مهارملا
 .ةسجن يهف كلذ ققحتي مل اذإ امأ .هنيع بالقناو محشلا ةلاحتسا اهيف تققحت اذإ الإ

 . ىهتنا

 هئالغإب هتجسنأو ناويحلا ماظع نم جرختسُت ؛ةجزل ةنيل ةدام وهو» يناوبحلا نيتاليجلاو
 )١16١/١(. طيسولا مجعملا ؛ءاملا يف ليوطلا

 ةعانص يفو «لافطألا ةيذغأو تانجعملاك ةيئاذغلا تاعانصلا نم ريثك يف لخدت ةدام يهو

 .رئاصعلاو تابورشملاو رئاطفلاو تاجلثملاو نابجألاو بئارلا نبللا

 ةاكذملاو ةحابملا تاناويحلا ماظعو باصعأو دولج نم نيتاليجلا صالختسا يف جرح الو
 .ماس الو راض ريغ تابن نم وأ «ةيعرش ٌةاكذ

 .ءاودلاو ءاذغلا يف هلوانتو هلامعتسا يف جرح الو «حابم نيتاليجلا نم عونلا اذهو
 .(94/:) يرجيوتلل ءيمالسإلا هقفلا ةعوسوم :رظني

 مل يتلا ةحابملا تاناويحلا وأ ريزنخلا دولجو ماظعو موحل نم نيتاليجلا جارختسا زوجي الو
 .ةيعرش ةاكذ َكذت

 هلوخد دعب هلوانت مكح نأ الإ ةمرحملا داوملا هذه نم نيتاليجلا جارختسا ميرحتب لوقلا عمو

 .هيلع ةعنصلا لوخد دعب نيتاليجلا ىف ةلاحتسالا ققحت ىلع فقوتي ءاودلاو ءاذغلا ةعانص ىف

 يتلا ةسجنلا نيعلا نع فلتخت ىرخأ ةدامل لّوحت دق هتجلاعمو هعنص دعب نيتاليجلا ناك اذإف
 .هلوانتو هلكأ يف جرح الف ءصئاصخلاو تافصلا يف اهنم هجارختسا مت

 نيعلا صئاصخو تافص نم ٍءيش ىلع اًظفاحم يقب لب ءالماك اًلوحت لوحتي مل اذإ امأو
 :رظني .ةسجنلا نيعلا وأ ريزتخلا نم ءزج هنأل ؛اًديأ هلوانت زوجي الق ءاهنم ذخأ ىتلا ةسجنلا
 .باوجو لاؤس مالسإلا :عقوم نم 4071911 مقر لاؤس
 مل ناويح نم ةجرختسم داوم نم ةعونصملا نابجألا مكح ام :ك ينابلألا خيشلا لئس دقو

 ؟اًيعرش اًحبذ حبذي
 :نيتلاح نم ةلاح اهل نابجألا اهنم عنصُت يتلا ةداملا هذهف :باجأف

 ىلإ لوحتي يذلا بيلحلا ةدام نيبو اهنيب يواميكلا لعافتلا ببسب اهّنيع ريغتي نأ امإ ١
 و



 2 ةراهطلا باتك

 0 هنا

 ُموُحْلَو ضَيِحْلا اًهيِف ىَقْلُي اَهَنَأ ُهَل 00 يي هلي َلاَق اَذَهِلَو

 . 2708يش ُهْسْجَنُي ال ٌروُهَط ُءاَمْلا» :َلاَقَك ُنْيئلاَو بالكلا

 ؛ 22مل لمحَي ْمَل ِنْيَئْلَ نْيَتّلُم ُءاَمْلا َعَلَب اًذإ» يلع قو ِثيِدََح يِف َلاَقَو

 9 5 نأب “ يأ ؛َتَبْحْلا َلوْحَي ْنأي ةَسيِجْنت نأ نيب هَتَبحْلا ٍلوْحَي ْمَل» : ُهَلْوَقَف

 مهد دا حل لعل يل خف هع يكل

 9 ذل

 هدا لاواعلا ب نيتلا تل هل ل اج 0 م
 ِءاَمْلا نم ُبْلَكْلا هيف َعَلَو اَم ِةَقاَرِإب ُكِلاَم َرَمأ اَذَهِلَو ةَمِهظَأْلاَو ٍةَبرْشَأْلا ٌُسيِجْنَت

 ٍةَمِهظَأْلا نِم ُبْلَكْلا هيف ّعَلَو اَم ِةَقاَرإب ْرُمأَي ْمَلَو ءِثيِدَحْلا يِف َءاَج اَمَك ٍليَقْلا

 اَل َءاَمْلا َّنأِل َكِلَذَو ؛َكِلَذ لْثمب تارشلاو ماعلا َةَقاَرِإ َمظْغَتْساَو ٍةَبِرْشَأْلاَو

 نِم اَهِتَساَجَن يف َّنِإَ ؛ْمِهِتَمِعظْأَو ني 2 هلا ِةَب رْشَأ ٍفالْخب ةَداَعْلا يف ُهَل َنَمَن

 :ومانلا 0 َمْحَي ال ام ٍقيَّضلاَو ٍجَرَحْلاَو َِّقَسَمْلا

3 

 مل اًدِإَق ءِباَبْلا اَذَه يف ِجَرَحْلا م َعْفَر َنوُرَِتْعَي ِء ِءاَهَقُقْلا م ٌعيِمَج نأ أ َمّدَقَت دَقَو

 .اهتينيعو اهتيصخشب ةظفتحم ىقبت نأ امإو -7

 نمو ءاًعرش تارهطملا نم لوحتلاف تلوحت اهنإ :يأ ؛ىلوألا ةروصلا ىه ةلاحلا تناك نإف
 ءاّمارح ناك هلصأ نأ عم لالح اًرهاط حبصي لخلاف «لخ ىلإ رمخلا لوحت كلذ ىلع ليلدلا
 . .كلذكو
 ةمرخلاو ةساجنلا ىهو اهتينيعو اهتيصخشب ةظفتحم لازت ال ةداملا هذه نأ انضرتفا اذإ اَمأ

 ١ :يتآلا ليصفتلا ىلع ةلأسملا ىلإ رظنُي ذئتيحف
 بيلحلا وه يذلا بكرملا كاذ يف اهتينيعو اهتيصخشب تظفتحا يتلا ةساجنلا هذه تناك نإ
 رخآ لئاس يأ عم وأ بيلحلا عم ةساجنلا هذه ةبسن ىلإ رظنن ذئنيحف «ءاودلا وأ اًلثم
 هذه هيف تلخد وأ هيف لخد يذلا ةراهط ىلع تبلغت ةساجنلا هذه تناك نإف ؛ءاودلاك

 .كلذ لك سجنت دقف ةساجنلا

 لئاس لك ّسيل هنأ هب عوطقملا يعرشلا مكحلا نأل ؛ةساجن هيف ناك نإو رهاط وهف الإو

 .هلامعتسا مّرحو سجنت ةساجن هيف تعقو

 )١( يذمرتلا هاور )55(.

 .(197) ءاورإلا يف ينابلألا هحّحصو ننسلا لهأ هاور (؟)



 2و مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ساس

 ب ِرْشَأْلاَو ةييلأل ية :نوتتخا قلك ٍجَرَحْلِل مقر يكل ةاّملا اوت

 7 17 ُداَكَت ال ٍةَريِثَكْلا ٍتاَعِئاَمْلا 25 َلَعَلَو ءُقَشَأ اَذَه يِف ُحَرَحْلاَو

 [ه05- 5013 . ٍةَساَجَن

 ُلوَقْلا َوُه ُءاَمْلا ٌسَبَنُي ال امك ُسَجنُت ال ِتاَعِئاَمْلا َّنأب ُلْوَقْلا
 اَنَل ّلَحأ هللا َّنأل َكِلَذَو ؛ِءاَمْلا نِم ٍسيِجْنَنلا معي ىَلْوَأ ّيِه لب ؛ٌحِجاّرلا

 اعل َنْيَلَع ْمّرَحَو ِتاّبيَطلا

 ةميظألاَو ِلوُلَخْلاَو َتيَوْلاَو َناَبلَألاَو :ناهذألا نم د ٌةبرشألاو ٌةَمهظألاَو

 ال ِثَبَحْلا ُةَمِص ايف ُرَهظَي ْمَل اًذَِف ءاَنَل هللا 0 ٍةَعِئاَمْلا

 ءِبِّيَطلا يف اًِلاَح ىَلَع تناك : ِهِئاَرْجَأ نم ءْئَش اَلَو ُهْحِبِر اَكَو ُهْنْوَل اَلَو ُهُمْعظ

 ال بيلا ُتاَِص 0 ءِوَمَرَحُمْلا ِثيِرْحْلا نم َلَعَجُت نأ ُروُجَي ال

 مقري ةزيمملا تافضلاب قكاتكلاو تالكلا 5ك 0 َنِإَف ءِدِئاَبَحْلا ٌتاَفِص

 ديف َعَقَو ُبَحْلا اَذَه َناَك 0 اذه لجأوا 9 ِتاَمّصلا َكْلَي ٍلْجَأِلَو

 ٍقاَب ُتْيزلاَو هِيَفِص ىَلَع قاب ُبَللاَو ءْتَلاَحَتْسا دَقَو ءِرْمَح ٌةَرظَم وأ 1 0
 ْتَلاَحَتْساَو ْتَكِلْهْتْسأ دق َكْلِت َّنِإَف ؛ُةَْجَو كلذ ميرخَل نكي مل : هِيَفِص

 . ""رْمَكْلاَو مّدلا ا نم ٌءْيَس اَهْيَلَع ٌبَْرَتي ماكخألا نِم ٌةَفيِقَح اَهَل ّقْبَي 7

 ءاَمْلا ِةَقاَرِإ يِف َصَنَر َعِراَّشلا َّنأِل ِ؛ِءاَمْلا نِم ٍةَراَهّطلاِب ىَلْوَأ تناك اَمّنإَو

 ِءاَمْلاِب ىَجْنَتْسُي ُهَّنِإَف ِءاَجْنِتْساِلاَك ِتاَعِئاَمْلا ٍفاَلْنِإ يِف ُصُخَرُي ْمَل ُتْيَح ءهِفاَلِْإَو

 . ِءاَمْلاِب ِتاَساَجَْنلا ِرِئاَس لاَ َكِلَذَكَو ءِوِذَم َنوُد

 نَع َلَْس ُهْن نأ يلا نع ع ِهِرْيَغَو «ٌيِراَخَبْل عخيوص# يف َتَبَث © دقق عنو

 .7هكتمَس اوُلُكَو اَهَلْوَح اَمَو اَموُقْلأ» :َلاَقَك ِنْمَس يِف ْتَْعَقَو ِةَرأَف

 هب اح
 ف

 مل ولو ءانإلا لسغو ءاملا ةقارإ بجي هنإف ءريغصلا ءانإلا يف بلكلا غلو اذإ كلذ نم ىنثتسي )١(

 ةّيفخ نوكت دق هسيجنت َةَلع ّنألو ءحيحصلا صنلل كلذو «هتحئار وأ هنول وأ همعط ريغتي

 .(770) يراخبلا (0)



 اولكأي نأو اَهلوَح امو اهوفلي نآب اقلظم اناَع اًباَوَج كك ةرَكلا مُهَباَجَأَ
38 5 
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 ؟اًدِماَج وأ اَعِئاَم َناَك لَه :مهلصفتسي 0 0

 مومعلا َةلِزْنَم لَّزَني ٍلاَمَيْخاِلا ماَيِق َعَم ٍلاَحْلا ةّياَكِح يِف لاصفتسالا َكْرَتَو
 3 لاقملا ىف

 ٍزاَجِحْلا ِنْمَس ىَلَع َبِلاَعْلا نأ َعَم
 . انئاَذ الإ

| 
 و هي < وه 5005 2 س 2 < عير 6

 نوكي ال ُهنإ : ليف َدَقَو ءابئاَذ َنوُكَي ْن

 َناَك لَم :لِصْفَمْسَي ْمَل هنأ َمَم ءِنْيِْلَقْلا ُعُنِبَي ال ُهّنأ نْمّسلا ىَلَع ُبِلاَعْلاَو
 اًريِثَك وأ اليل

 اَهَلْوَح اَمَو اَموُقْلَأَف اًدِياَج َناَك ّْنإ» :ِثيِدَحْلا يِف َيِوُر دّمَك :َليِق ْنِإَ
 ؟2موُبَرْفت اَلَق اًعِاَم َناَك نإَو ْمكَتْمَس اوُُكَو

 َكِيَدَِ لي ّيَِنلا مالك نِم ْتَسْيَل َةداَيرلا ِِذَه َّنأِب َنوُمِزاَج ُنْحَن :ليق

 [ه1و 2 3] 0 لاا ىف يِداَمّتلا

 ه5

 (ِدَّمَحُم ِةَمُأ صْياَصَخ نِم ٌءوْضْؤْلا)

 َنيِدلا كيلي :ِهِلَْف لْثِم يف ِدّرَجُمْلا ِدوُجُّسلاِب ِءاَيْنَأْلا نَع هللا َربْخَأ 70#
 ل مح تح لع "ين -ر 2 يب سل ل هيام 2 مع 200 ًّ ًً 8 مرو ماسح

 ِع
 رص رم رص رج رس ١ ريح رب ع

 ْمَلَو ه١ :ميرما 469 ايكبو اًدّجْس أرح نمي تنل ْعّيَع لت اد اينجل ايه ْنََِو
 ا 5 ا 1ع ا
 تءاج اَمُك ِ؛ِدَّمَحُم ِةّنَأ صْئاَصَح نِم َءوُضُوْلا َّنِإَف ؛ِءوُصضْوْلاِب َنيِروُمْأَم اوُنوُكي

 ٍءوُضُوْلا ٍراَّثآ نِم َنيِلجَسُم اوُع ةَماَيِقْلا َمْوَي َنوَُعُْي مُهّنَأ ٌةَحيِحَّصلا ُتيِداَحَأْلا

 .عفتلا ةميظع ةريبك ٌةيلوصأ ٌةدعاق هله (1)
 مهلاوقأ نع عجارتلا يف اّدبأ نوددرتي ال نيذلا «قحلل نييلاطلا نيقداصلا ملعلا لهأ نأش اذه (0)

 .اهفالخ ىلع قحلا نأ مهل نيبت اذإ مهئارآو



 هناك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت برب ا

 .ْمُهْرْيَغ اهيف مُهُكَرْشَي ال ُهنَأ ىَلَع َلَدَك ءِءاَميسلا ذه مُهُفرْعَي َلوُسَرلا نأ
 ِنْيَوَم د 0 راقت هنا ةروعو معاق ونا ةازر هزل كووخلاو

 ندع ةيعتف ترويع :2يِلْبَق ِءاَِبنَألا ُءوِضْوَو يِئوِضُو اًَذَه» :َلاَقَو اًناَلَث اًناََثَو

 باَتِكْلا ٍلْهَأ َدْنِع َسْيَلَو هِلْثِوِب ٌجاَجِيْحالا ُروُجَي ال ِثيِدَحْلاِب مْلِعْل ٍلْمَأ

 را تلعب :قنيلتكلا َءوُضُر ُأَّضَوَعي ناك ُهنأ ا
 لدم - 11/0 . اًعوُرْشَم َناَك ُهّنِإَف ِةَباََجْلا

 ثنا

 (راثلا تسم امم ءوضولاب رمألا)

 كيددع فو عنانلا تنك اخو رضولاب 2 يبنلا - َرَمأ 5
 - 0 0 يال -

 و

 لب ؛اَذَه ىَلَع ٌمُدَقَتُم دَقَتَم قلد نأتي هل نك ءّحوُسْنَم َكَوَأْلا َّنإ :ليِقَف

 ِثيِدَحَك ءِثيِداَحَأْلا َكْلَي ٍضْعَب خيِراَت نت ٌرَُأتُم ُهُماَلْسِإَو َةَرْيَرُه وُبَأ ُاَوَر
 .ةَرْيَره يأ مالْسِإ لبق َناَك ُهَنِإَ ءربْيَخِب َناَك يِنلا ٍقِيوّسلا

 َّنِم ْوْصَوّتلاِب رمأْلاَك ؛ٌباَبْحَيْسا ُراَّنلا ِتَّسَم اًمِم ْوُضَوَنلاِب ُرْمأْلا لب :َلِبِقَو

 دا ِبَمْذَم يف ِناَهْجَو اَمُهَو ِنْيَْوَمْلا هيأ اكو ءٍبَضَعْل

 فَتْنُم اَمُهاَلِكَو «َحيِراَتلاَو يِفاَنَتلا َدْنِع َدْنِع اّلِإ ِهْيَل هَل ُراَصُي ال َحْسْنلا َنِإَف
 4 ل

 . ٌةَريِثَك ري 0 باَبْحَتْساِلا ىَلَع ٍرْمأْلا ٍلْمَح ٍفالْخب

 هيف اَمِل ؛ِباَبْلا اَذَه نم َوُه ِءاَسْنلا ٌسَمَو ووكذلا ل ٌسسَم نِم ٌُوْضَوَتلا َكَِّذَكَر

 .0761) ملسم هاور قف

 كي ُناَمْثْعَو ُرَمْعَو ٍرْكَب وُبَأ َلَكَأَو «ِقيوّسلاَو ٍةاَّشلا مْحَل نِم ْأَضََتَي ْمَل نَم ُباَب :يراخبلا لاق (؟)

2 0 

 .هأّضَوَتَي ْمَلَو ىَّلَص ّمُك ءٍواَش فيك ّلَكأ» نكي هللا َلوُسَر َّنأ ٍساّبَع



 0 ا جيس 8 ةراهطلا باتك

 اَمَو ٍبَضَعْلا َّنِم ِوْصضَوَتلاَك ٍ؛ةَُهَّشلا ُكرَحُي امم ٌوْضَوَتلاَف ؛ِةَوُهَّشلا كيرخت نم

 .ِراَنلا َنِم ُناَطْيَّشلاَو ٍناَطْيَّشلا ّنِم َبَضَعْلا َّنِإَ «باَبْلا اَذَه نِم ّوُه 37 هيَسَم
 هج 16 ىلا قيرفا نجاد كغم لي ؤضوللاا نيفادا لولا غل اثر 03

 ىلع نيك يحقن ني ؛ُولودل ةثثت كك أ مَنَعْل 1

 ةمزاَل ليلا يف َةَطْيَّشلا َّنَأِلَو «ُباَجيإْلا الإ ِباَبْحِتْساِلا ٌقْوَف اَمَو 0

 َناطْيّكلا موُرْلِل اَهِتاَطْعَأ يِف ٍةاَلَّصلا ٍنَع ىَهَن اَذَهِلَو ٌةَضِراَع ُراّنلا ُهْتّسَم اَميِفَو

 - .ٌصضراَع ُهّنأِل ٌرئاَج ُهَنِإك ِرمّسلا يف اَهِكِراَبَم يِ ةاَلَّصلا ٍِفاَلِخِب ءاَهَل
 إلا ٍناَطْعَأ نم يهَنلاب ىَلْوَأ ٍيِهف .2"ةةَرَضَمْحُم ُشوُشْحْلاَو

03 
 موُحْل نم ِةَنطِبملا يف ُعَلْبَأ عاّبّسلا موُحلُك ٍةَروُرّضلِل ُتَحِِبأ يتلا ُتِئاَبْحْلاَو

 .ىلْوأ اَهْنِم ٌءوْصْوْلاَف لبإلا

 توجو انأَو مجول ٍاَدَهَ هِباَبْحَيْساِب ّليِق اذإ ِةَُهَّشِل ِءاَسْنلا ُسَم َكَِذكَ

 لَك َيَِنلا نَع َلْقْنَي ْن أ قم ّدحأ ُديقَي الو ءهفالخ ىلع الإ ليلكلا موت الق كِل
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 ؛ 205ج اكْلا ِتاَساَجنلا ْنِم اَلَو ءءاستلا سم نِم وقول ناصيف ا َناَك ُهْنأ

 .َكِلَذِب ىَولَبْلا موُمُعِل

 جوُرُخ اَلَو ءِءاَسْنلا اَلَو ءرَكَذلا ٌسَم نم ٌءوُضُوْلا ُبِحَي ال ُهَنَأ ُرَهظَأْلاَو

 ْعَم َسِيَل ُهَنإَف ٍ؛ِتَْمْلا ٍلْسُع اَلَو ْوَهَقْهَقْلا اَلَو «")َنْيَليِبَسلا ٍرْيَغ نِم ِتاَساَجّنلا

 .نيطايشلا اهرضحي :يأ )١(
 ْمُكدَح ْدَحَأ َلَخَد اَذِإَف ءٌةَرَضَتْحُم َضَْحُم َشوُشْحْلا ٍهِذَه َّنِإ» :هلكي هللا ُلوُسَر َلاَق :َلاَق َمَقْرأ ِنْب ِدْيَر ْنَع

 «(5) دواد وبأو «(597) هجام نبا هاور .هِثْئاَمَحْلاَو ِثْبْخْلا َنِم كب ُدوُعَأ ين َمُهّللا : لقلت

 .ينابلألا هحبصو

 تاساجنلا نم ِءوُضْوْلاِ ُهَباَحْصُأ ُرْمأَي َناك ُهّنأ لي يلا نَع َلُقْنَي ْنأ طَق ٌدَحَأ ُرِيْفَي ال :يأ (0
 .امهريغو ء ءيقلاو مدلاك ؛جرخملا ريغ نم ةجراخلا

 - َمَم ءَكِلَذب َرَمأ ُهّنأ ُهَلْغِم ُتْبْنَي ٍداَتْسِِب لل ُهْنَع ٌدَحَأ ْلُقْنَي ْمَل ُهّنِإَف :رخآ عضوم يف خيشلا لاق ( ه جدلا



 هد مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت قع م

 وعل 6

 ٌةَحِجاَّرلا ُهَلِدَأْلا ٍلَب ؛ٌحيِحَص ليِلَد َنيِبِج
5 

 أ

 َّنِكَل ءبوُجْوْلا ٍمَدَع ىَلَع َّلُدَت ُهَح ةحج

 ةَوُهَسِل ِءاَسّنلا ٌسَم نِم ءأَضَوَتَي ْن
 . اًمِهِوْحَنَو ِءْيَْلاَو ةعاضتعلا قف ضو نأ بحَتشيَو

 اضرب نأ سَند أ نم لكي عب ّبْنَد ِةاَلَّصلا يف ُهَهَمْهَقْلا َكِلَذَكَو

 ٍنَع ُةَدُدَعَتُم ُتيِداَحُأ ِهيِفَق :ٍةاَلَص لكل مِاّلا ِثَدَحْلا َنِم ُءوُضْوْلا اأو

 نيذلا نوهنجلا لْوَقَ ِكاَمَُعْلا َنِم ٍدِحاَو ُرْيَغ اًهَضْعَب َححَص ْدَق لك ّيِبَنلا

 . "0دّمْخَأَو َيِيِفاَّشلاَو ةَنيزَح يبأ ُبَمْذَم َوْهَو ٌُرَهْظَأ ٍةاَلَص لُكِل ءوُصْوْلا َنوُبِجوُي

 [ها؟ا/- 5755 ]76١/

 ٍةَماَجحْلاَو ٍداَصِفْلاِب مّدلا ٍجوُرُخ نم ِءوُصْوْلا يف َنوُمِلْسُمْلا َعْرانَت [5555 ]

 هلك َيِبَنلا نع َلِقْن دَقَو ءِناَروُهْشَم ِناَلْوَق ِهيِفَو «ِءْىَمْل يِفَو ِفاَعّرلاَو ٍجْرَجْلاَو

 6 يلا نأ ُطَ ْْيَِي مل نك ٠ ٍةَباَحَّصلا نم ٍريِثَك نَعَو ا
 نر يِزاَغَمْلا يِف َنوُجُرْخَي ُهُباَحْصَأ َناَك لَب ٍ؛َكِلَذ نِم َءوُضُوْلا َبَجْوَأ

 ُرْيْغ ٌبَحَتْسُم َكِلْذ نم َءوُضْوْلا َ :ِءاَمَلُعْلا نم َةَمِئاَظ َلاَق اَذَهِلَو ؛َنوْوُضَوَتَي

 ثكتتسف ٌنِهاَظ ه هَجَّوَتَم 0

 َعطق ْدكَو كِل ِرْيَغَو ٍداَهِجْلا يف َنوُحَرْجُيَو َنوُتيقتيَو لوُمِجَتْحَي ِجَتَْي َنوُناَرَي ال اوناك َساَّلا نب ِمْلِعْلا 5
 ْنِم ْوْصضَوَتلاب ُهَباَحْصَأ َرَمأ لا هلق ةنغ يمك ُداَصِفْلا َوْهَو ملا هْنِم ٍجْرْحَيل هباَحْصَأ ٍضْعَب قْرِع

 رم رمأ هنأ مهم هلع لقي مَ وَوْهَش ِرْيَعيو َةَوْهَش ,ُهئأَرْما ُسِمْلَي ْمُهُدَحأ لاَ ال سانا َكِلَذَكَو ءَكِلَذ
 .ُعاَمِجْلا ٍةَسَماَكُمْلاِب ُداَرُمْلا لب ءَكِلَد ىَلَع لدي ال نقلا ؛َكِد ْنِم وصول 1

 00 َهَوْهَّشلا َكَّرَح اّذِإ اّمِإَو اًقَلظُم اّمِإ ءٌباَبْحِتْسا و امن اولا ٌسَم ْنِم ِءوُضُوْلاِب ُهْرْم

 وْهَش ُتَكَرَحَتَم َرْكَفَت ْنَم َكِلَذَكَو ءأَضَوَتَي نأ ُهُتَوْهَس ُتَكَرَحَتَف َءاَسْنلا َسَمَل ْنَمِل ُبَحَتْسُي

 يلج نب نول ِكّرَحَت َدْنِع ٌؤُضَوَئلاَق ءَر قلك ري أ 010 رك
 نم َبَضَمْلا نإ" : :لاق ُهّنأ كي للا نع ٍنئَسلا يف اَمِل ؛ٌبَحَتُْم اَذَعَو بضم َدنِع ْوُص وتلا
 هأضَوَتَيِلَف ْمُكدَح هع وت اًذِإَق ِءاَمْلاِ ُراَملا ُأَمْطَُت اَمْنِإَو ءِراَثلا نِم َناَّطْيَّشلا َّنِإَو ِناَطْيَّشلا

 َةَراَرَح ْئِفْظُي َوُهَك ءاَهئِفْظُي ٌءوُصُؤْلاَو ِاَئلاَو ٍناَطْيَّنلا نِم َيِه ٌةَبِلاَغْلا ُةَوُهَّشلا َكِيَذَكَو
 .(798/96-778) .ها.بَضَمْلا

 ةضاحتسالا مدك ةمزاللا ثادحألا :0:07/1) ىربكلا ىواتفلاو 27 تارايتخالا يف ءاج )١1(
 .كلام بهذم وهو داتعملا دجوي مل ام ءوضولا ضقنت ال لوبلا سلسو

 .ةلأسملا يف نيلوق خيشلل لعلو ءعومجملا يف ءاج ام فلاخُي اذهف



 موق ةراهطلا باتك

 م

 ُهَنِإ ٍةَوُهَّشِل ِةَأَْمْلا ٌنسَمو ؛ركذلا ل ٌسَم نِم ِءوُضْوْلا يِف َلاَق َكَِذَكَو ءبحاَ
 ةَهَمْهَقْلا نِم ِءوُضُوْلا يِف اوُناَك َكِلَذَكَو ءُبِحَي اَلَو َكِلَذ نِم ُءوُضْوْلا ُبَحَتْسُي

 دّنَف اَضَرَت نَمَف ءُبِجَي اَلَو ُبَحَتْسُي َكِلَد ني ِءوُضُوْلا نإ ُراَثلا تّسَم اًميو
 [ع 1 .ٍلاَوقَأْلا ُرَهْظَأ اَذَهَو هْيَلَع ءْيَش الق ْأَّضَوَتَي ْمَل نَمَو «َنَسْحَأ

25 

 ةينآلا باب
 اَوَس - ٍتالآلا َنِم اَهاَرْجَم يِرْجَي اَمَو ِةَنآلا َنِم ٍةَّضِفْلاِب ُبّبَضُمْلا 56ه

 تناك نإ : ٍبِبَضُمْلا ىَرْجَم يِرْجَي امو - مسي ْمَل وأ ٌءاَنِ كلذ ني ةجارلا ياش

 ٌرَشاَبُي ال اّمِم َكِلَذ وحن ريا 1 حَدَقْلا ٍبيِعْشَت ٍبيِعْشَت لْثم ٍةَجاَحِل ًءريِسَي ُدكَّضلا

 ءِلَدِب َنمأَب اَلَق : ٍِلاَمْعِيْسالا
 ىَلِإ ُجاَتْحَي اَمُك ٍةَروُُصلا َكْلَي ىَلِإ َجاَنْحَي ْنَأ :انه ٍةَجاَحْلاِب ِءاَمَقُمْلا ْداَرُمَو

 َسْيَلَو ءَكِلَد ِرْيَغ وأ ٍديِدَح وأ ٍساَحُن وأ ٍةَّضِف نم َناَك ًءاَوَس َةَرْيعُّشلاَو ٍبيِعْمَنلا

 ةَروُرَض اَذَه لْثِم يف ُهَنوُمَسُي م لب ٍ؛ٍةَّضِف نِم اًهِنْوَك ىَّلِ َجاَقَْي ْنَأ مُهُداَرُم

 ام تدب هضبلاو َبَمَّذلا حيت ُةَروُرَصلاَو

 ُميِرْخَنلا :ِهِرْيَغَو دّمْحَأ ٍبَمَْم يف ُلاَوْقَأ ِهيِفَق ِةَئيرلِل ٌريِسَمْلا 0 نإ: امو

 ُةَماَرَكْلاَو ٌةَحاَبِإْلاَو

 ا عانل الا يف ٍبَمَّذلا قلع [دمحأ مامإلا : يأ] ةِرْك اَذَهِلَو

 .َكِلَذ يف َعِبْنأ ا ندا وهل َكِلَذ رك ُهَنِإَ َكِلَذ يف َرَمُع

 أ

 *باع 5 احب دك

 25 20 204 2 5 0 هم . 2 هَ

 د وأ ٍةَّضِف وأ ٍبَمَذ ٍءاَنِإ يِف برش نم» : اًعوُفْرَم ُهْنَع ىَوُرُي ام ام
2000 ٍِ 

 م

 اب 1 هب نم حاب ن لو (ءاميعص هد 00 د نم 2يش اَنَل ٌحاَبْي اَمَنِإ ِةَّبّضلا َنِم ُحاَبُمْلا َناَك اَذَهِلَو ءٌفيِعَض ُهُداَنْسِإَف :''"0كِلَذ نِم ٌءْئَش

 0 د 2

 ةَجاَحْلا َدْنِع َهلاَمْعِتْسا

 حيباصملا ةاكشم جيرخت يف ينابلألا لاقو .ركنم )5٠05/54(: لادتعالا نازيم يف يبهذلا لاق )١(

 . حيحص ثيدحلا لصأو فيعض هدانسإ :(5715)



 هُناك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 2س اذ
 222 22522255 يب يصل ا ا

 مسلمو ره

 يف َةَملَحْلا دّمحأ ةِرَك َكِلَذِلَو ؛ مرحي :َليِقَو ءُةَرْكي :ليِق ؟َكِلَذ ٍنوُدب امك

 ا :ُهْنِم ُةَماَرَكْلاَو َرَمُع ِنْب هللا ِدّْبَعِل اَعاَبّنا ِءاَنإلا

 َنَِف ؛ٍِساّيِقْلاَو ّصّنلا ىَضَتُْم َوُه ُعْنَمْلا اّذَهَو :دياحشاا نيلزت ىلع !درخلا
 ةَْيَمْلاَو ريِزْنِحْلا ميِرْحَ ل هَْقي اقَلَظُم ِءْىَّشلا َميِرْحَ

 [م0 م1 . َكِلَذ ىَضَمْقا مّدلاَو

 .اهذاختاو ةضفلاو بهذلا ةينآ لامعتسا مرحي 5547 |

 ةجاحل هريسي هركي الو ءاّريثك ناك اذإ ''"ضّضَقُم ءانإ لامعتسا مرحيو

 . اهريغل هركيو

 نيب قّرف امنإو ءاهمدعو ةجاحلل ضرعتي مل هريدت نمل هني دمحأ مالكو

 ةارملا ةقلحو ليملاو ةلحكملا سأر :لاق هنإف ؛لمعتسي ال ام نيبو لمعتسي ام

 يف ةبضلا لثم نوهأ وهف لمعتسي ال امو «ةينآلا نم وهف ةضفلا نم اناك اذإ

 .حدقلاو نيكسلا

 ءانإلا اهب كسمي ةقلحلاك لامعتسالا يف قرفلا ناك اذإ هنأ ىلع ّصن دقف

 «لمعتست ال اهنإف نيكسلا ةضبق فالخب «كلذك سيلف ةلحكملا سأر كلذكو

 .ةجاحلا ربتعي ملو «ةقلحلا هركأو ةبضلاب سأب ال :قلطأ مث

 هذه ىضتقمو ءريرحلاك عبتلا ليبس ىلع حابت ةضفلا نأ يف نّيب اذهو

 وه اذهو ءلمعتسي ملو هيف وه امم لقأ ناك اذإ ريثكلا حابي نأ ةياورلا
 .باوصلا

 «ةروصلا كلت ىلإ جاتحت نأ اهتحابإ نم داري امنإف ةبضلا تحيبأ ثيحو

 .رذعتملا حيبت يهو ةرورض هذه نإف ؛ةضف وأ بهذ نم اهنوك ىلإ ال

 كردتسملا] 148/7 - ٠١[

 . ةضفلاب ٌىِلْطَم : يأ )غ0(



 1# : ةراهطلا باتك
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 هنأ لك يتلا ِنَع ّحَص دق ُهَن إك وّمِيأْلا ٍقاَمَثاِب ُحاَبُي :ٍةَّضِفْلا متاح ةنئدل

 ميتا اوذهلا ةاهشأ نو همن وم اتاك دكا

 نَع ّحَص دق ُهَنإَف قَعَبْرَأْلا ِةَمْيَأْلا ٍقاَمَئاب ٌماَرَح اَهّنِإَ ِبَمَّذلا متاح ٍفاَلْخب

 . َكِلَذ نَك ىَهَ ُهَنأ هب نبل

 ىَلَع ُمُرْحَت ٍةّضِفْلاَو ِبَمَّذلا َهَيِ ا إن اف َِب اب نِم ُعَسْوُأ ٍساّبْللا ُباَبو

 ِءاَسْتلِل ٌحاَبي ٍةَّضِفْلاَو ٍبَمَّذلا َساَيِل َّنِإَف : نم سائلا تابعو :فاستلاو ناجتلا

 عزل َةَّضِفْلا ُريِسَي اب ءَكِلَذ نِم ِهْيَلِإ ُحاَنْحَي اَم لجَرلِل ُحاَبيَم ءٍقاَمَتالاِ

 ِبَهْذَم يف ِنْيَلْوَمْلا ٌحَصُأ يف ِهِوْحَنَو زوطلاك ِهِرْيَغِل ٌعِباّتلا ب تمنلا َريِسُي َكِلَذَكَو

 . اًمطَقُم الإ ٍبَعّذلا نع ىَهَت ل نيل َنِإَ وِرْيْغَو د

 موَحُي نأ ٍدحأل نكي ْمَل مهلا ٌماَع فل هيف نكي مل اذ :َةَّضِفْلا ٌسْبُل ام
 5 08 * وم
 َدَضِفْلا مَتاَح ٍةَحاَبِإِب هسا ِتَءاَج اًدِإَق 5 َماَق اَم الإ هنم

 امو َقَحاَبإْلاِب ُهْنِم ىَلْوأ َوُه امو هام يف وه امو ءَكِلَذ َةَحاَبِإ ىَلَع اُليِلَد اَذَه َناَك

 [وم 1 ."”وويِرْحَتَو هليل 0 َكِلَذَك نكي ْمَل

 ُريِرَحْلاَو ُبَهَّدلا» :َلاَق هلك َىِبَّلا َّنِإَ ؛ُةَمَّرَحُم :ٍبَمَّذلا "ةَصاَيِح 7744

 . 7 ةاَهئاَناِ 5 يتم ٍروُكذ 7 04 ناَّذَه

 دَمْحَأَو َيِِفاَّشلا اَهَحاَبَأ دَقَو :ِءاَمَلُعْلا َنْيَب ٌعاَرِن اًهيِفَك ءَةَّضِفْلا ٌةَصاّيِح اّمَأَو

 . نيالا ىدخإ يف

 مارح وهف  ةضفلاو بهذلا يف :يأ  امهيف برّشلاو لكألا اّمأ :هق نيميثع نبا لاق )١(
 .هيلع عامجإلا مهضعب ىكحو ءصْنلاب

 ىهن هْط يبنلا نأل ؛مارحب سيل برّشلاو لكألا ريغ يف ٍلامعتسالاو ذاخّتالا نأ :حيحّصلاو

 )070/١. عتمملا حرشلا .برّشلاو لكألا وهو صوصخم ءيش نع

 .طسولا يف لعُجُت .دلجلا نم ريسلا يه :ةّضصايحلا (؟)

 )177١(( يئاسنلاو 646"7(«2) هجام نباو )١778(«2 يذمرتلاو «(861*4) دواد وبأ هاور (9)

 ,(90) ىوتفلا ةفص يف ينابلألا هححّحصو



 2 مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت #8 ع

 انيُدلاَو ٍمَهْرَدلا ىَلَع ِنآْرُقْلا ةَباَتك ُهَيْشَيَك : :"0اَهْيَلَع ِنآْوَقْلا ةّباتِك اّمَأَو كأم

 ضب ةوُرْكَم ُهلُك اَذَعَو ٍةَباَتِكْلا َدْعَب ِراّنلا ىلإ ُداَعُت اَهّنَأِب اَذَه ُراَتْمَي ْنكَلَو

 َنِإَف ءاَهْنَع ْنآَوُقْلا ُهّدَنُي يتّلا عِضاَوَمْلا يِف ِهِعوُقْوَو ِهْناَهَتْماَو ِنآْرَقْلا ٍلاَدَتْبا ىَلِإ

 0 ِناَهِتْماِلاَو ٍلاَذِتباِلا ٍضرْعَم يف َوُه َكِلَذ وحَنَو َراَئيدلاَو َمَهْرَدلاَو َةَص ةضايحلا

]517- 55/[ 

 ءِروُقّصلاَوَةاَرْمْلِل ِةئَْمْلا ٌماَعظِإَو ءِرْمَحْلاِب ٍتيِرَحْلا ءاَمظِإ ُحاَبْي [ة'54]
 ٍرَهْشَأ يِف سِجّنلا ِنْمَّذلاِب ٌحاَبْصِيْساِلا َكِلَذَكَو ءّسِحّنلا َبْوَنلا ِةّباَّدلا ٌساَبِْإَ

 اًهيِف ِثْئاَبْحْلا َلاَمْعِيْسا َّنأِل اَذَهَو ؛دّمْحَأ نَع ِنْيَئباَوُرلا ٌرَهْشَأ َوُهَو ِءاَمَلُعْلا ْيَلْوَ

 َدَلِصَمْنُمْلا ٍروُمْأْلا يِف َكِلَّذَكَو ءٌرَّرَض هيِف َسْيَل ٍفاَلْثِإْلا ىَرْجَم يِرْجَي
 .ِءاَكيُحْلاَو ِرْخَمْلاَو ِفَرّسلا ُةَياَغ اََه َّنِإَف ءِبَمَّدلاَو ٍريِرَحْلا ٍلاَمْعتْسا

 يف ْمِهِرْيَغَو دّمْحَأ باَحضأ نِم ِءاَهَْمْلا َنِم صخر نَم طلع ٌرَهَْي اذهب
 ةَلِْنَمب اَذَه َّنِإَف ؛سِجَّنلا ٍبْوَّنلا ٍساَبْلِإ ىَلَع اَساَيِق ؛َريِرَحْلا َبْؤَنلا ِهتباَد ٍساّبْلِ

 [414 - 1 ْ .ِتاَرَوَصُمْلا ىَلَع اًماَيِق ةاطَوَو ٍريِرَحْلا َّن َنْشاَرِيْفا زوجي نَم

 يِف ٌفوُرْعَم ٌعاَرِن ِهيِف ٍةَّضِفْلاَو ِبَمَّذلا ِة ٍةَيِنآ نم ُكاَسِتْعإِلاَو ٌوُضَوَتلا 755ه: ]

 ٍةاَلَّصلا يف ُّهَْع امه ام أ لي ؛ نارا ىتخإ ىَلَع ٌبُكرُم كل دن دّمْحَأ ٍبَهْذَم

 ماَرَحْلا ٍلاَمْلاِ ٌجَحْلاَو ِبوُضْعَمْلاَو ٍريِرَحْلاَك ٍمْرَحَمْلا ِساَبّللاَو ب ِةَبوْصْعَمْلا ٍراَّدلا يف

 ٌلاَلْحِتْساَو ٍبِجاَو ُءاَدَأ ِهيِف اَّمِم َكِلَذ ٍوْحَنَو ٍةَمَّرَحُمْلا ٍنيُكّسلاِي ٍةاَّشلا حْبدَو
 .ِ 2و

 : َحْبّذلا َحيِيَو ٌجَحْلاَو ًءالّصلا اَهيِف ٌحُحَصُي يلا ىَرخألا ِةياَوُرلا ىَلَع اَمأَق
 قمل ِبَمَّلا ةَينآ نم ةَراَهظلا ٌحُحَصُي هن

 .ةضف نم لمُع يذلا مازحلا ىلع :يأ )١(

 :لاق لب ءهل ناهتما كلذ نأب لقي ملو «مازحلا ىلع ْنآْرَقْلا ةَباَتِك هك مالسإلا خيش مرحُي مل (؟)
 ءرهاظ ليلدب الإ ءيش ميرحت مدعو ءهعرو نم اذهو ِناَهَتْماَو ِنآْرُقْلا ٍلاَّذَتْبا ىَلِإ يِضْقُي
 !نآرقلل ناهتما هنأ معزب كلذ نم ّلقأ مّرح نمب فيكف



 نما ةراهطلا باتك
 ْ . ير بببإإبببب_برببييييلللالالالالاللال 2 212

 :ِناَلْوَق ِهباَحْصَِلَف عْنَمْلا ىَلَع اّمَأ

 .ِهِرْيَغَو يقرخلا ُلْوَق َرُه اَمُك ُةّحّصلا :اَمُهُدَح

 .نالظُبْلا : يناّثلاَو

 :نيكْرَقِب اوُقرَك :دّمْحَأ باَحضَأ ُرَثكأ يقرخلا َلْوَق اوُرَصَن َنيِذَّلآَو

 .ِةَداَبعْلا نَع ٌلِصَمْنُم اَُه َمّرَحُمْلا َّنأ :اَمُهُدَح

 ٍةَداَبِعْلا ٍنْكَُر يِف َناك اذ ُميِرْحَّتلا :اوُناَق - ُهَقْفَأ َوُهَو - يِناَنلا ُقْرَمْلاَو

 .ِةَعْقْبْلا وأ ٍساّبْللا يِف ٍةاَلَّصلا يف َناَك اذإ امك ءاَهيف َرَْأ اَهِطْرَشَو

 اَهْنَع ٌيِبَنْجَأ ِةَراَهظلا يِف ُءاَنإْلاَو ِرْنْوُي ْمَل اَهْنَع ّيَِتْجَأ يِف َناَك اَذإ اّمَأَو
 أ و 52

 [1 ١11 , ")هيف رئوي مل اَذَهِلَف

 لَم َعاَبدلا َّنأ :ِوُدَرّتلا ذَحَأَمَو . .ٌلاَوْقأ ٌعاَبّدلا ُهُرُهظُي اَميِف ٍساّنلِل هيلا

 يلق اه ةلتف ةاكذلاك وأ 0 | يِف اًرِهاَط َناَك اَم ُرّهطُيَف ٍةاَيَحْلاَك َوُه

 .ْحَجْرَأ يِناَّنلاَو «"0؟ِةاَكّذلاب

 [45--13] . عاّبسلا دولج نع هلي تيثلا نئْهَن :َكِلَذ ُلِيِلَدَو
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 رخآ عضوم يف حجر خيشلاو ٍةْضِفْلاَو ِبَمَّذلا ٍةَيِنآ لامعتساو ْذاْحَتا ة ةمرحب لوقلا ىلع اذه )1١(

 لامعتسالا ىلوأ باب نمو  ينئّتسا آم الإ - 00 بهذلا نود ةضفلا سبل زاوج
 - 56/”77) يف همالك رظني .ذاختالاو

 يف :يأ  امهيف برّشلاو لكألا اّمأ :لاقف كلذ 0 8ك نيميثع نبا ةماّلعلا راتخنا دقو
 .هيلع عامجإلا مهضعي  ىكحو «صنئلاب مارح وهف  ةضفلاو بهذلا

 ىهن هلي ئبنلا نأل ؛ ماوحب سيل برشلاو لكألا ريغ يف لامعتسالاو ذاّنالا نأ :حيحّصلاو

 )0/5/١. عتمملا حرشلا .برّشلاو لكألا وهو صوصخم ءيش نع
 .هوحنو رهلا دلج رهطي اذه ىلعف ()

 .محللا لوكأم ناك ام الإ رهطي ال اذه ىلعو ()



 هناك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت قم -
 222 2صظلل 2 2222 رح

 ةتيملا دلج

 يف 200 كامعتسا حابيو :« «ةدمعلا حرشا يف ىف نيدلا يقت خيشلا لاق ا هك

 حابت ال :ىرخألا يفو .""نيتياورلا ىدحإ يف ةساجنلاب لوقلا عم تاسبايلا

 .كلذ نع يهنلل ءرهظألا وهو

 .اًدحاو اًلوق "”هب عفتني الف غبدلا لبق امأف

 حابيو :قئافلا يف لاق ءءاوس هدعبو غبدلا لبق َّمكحلا َّنأ :يناثلا هجولاو

 .“*اها.نيدلا يقت خيشلا هراتخا تاسبايلا يف اهب عافتنالا

 تاعئاملاك تاسبايلا ريغ يف اهلامعتسا زوجي ال هنأ همالك موهفم : يناثلا

 .اهوحنو

 مل نإ كلذ يف اهب عافتنالا زوجي :هيواتف يف نيدلا يقت خيشلا لاقو

 خيشلا لاقو «هحبذ زوجي ال لب ؛ةاكذلا يف لوكأملا ريغ دلج رهطي الو

 .عزنلا يف ناك ولو :نيدلا يقن

 «هيلإ أموأ « ةتيم محشو :هنعو ..ةياور ىف تاساجنلاب عافتنالا زوجيو

 */7١[ كردتسملا] .انخيش هيلإ لامو

2 

 . دلمحأ مامإلا نع فز .ةتيملا دلج : يأ قفل

 .تاعئاملاب الو تاسبايلاب ال «ةتيملا دلجب :يأ ()

 : ْْبَدلا ُرُهظَي اَل هنأب لوقلا ىلع سجّنلا دْلِجْلا لامعتسا يف نالوق مالسإلا خيشل (5)
 .ةدمعلا حرش يف هحجر يذلا وهو ءزوجي ال هنأ :لوألا
 .زوجي هنأ يناثلا

 ُهَلاَق ام رهاظ اَنُه فَلاَحَف :قئافلا بحاص مالك قاس نأ دعب )١/*7( عورفلا يف لاق كلذلو
 .ها. ٍةَدمُعْلا حرش يف



 تكا ةراهطلا باتك

 (كسملا ةرأف)

 نم نابي اميف كلذ سيلو «ءاملعلا ريهامج دنع ةرهاط كسملا ةرأف /5؟5؟]

 [؟؟/؟ كردتسملا] .فوصلاو نبَّللاو دلولاو ضيبلا ةلزنمب وه لب ؛ةيح يهو ةميهبلا
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 ءاجنتسالا باب

 املا يف ُدوُعّصلاَو قْوَق ىَلِإ ''رفطلاَو ْيْعَمْلاَو ِلْوَبْلا َدْعَب حملا
- 

 َسِيَل ٌةَعْدب َكِلَذ َلُك :َكِلّد ُرْيَغَو ِهِيَلاَسِإِب ركذلا ُشيِتْفَتَو ٍلْبَحْلا يِف ُقّلَعَتلاَو ها ال م 2 واو رو 2 -َ ةيز فاست 0 هد هلا
 ىَلَع ٌةَعْدِب ركذلا ُرْثَن َكِلَذَكَو لب ؛َنيِمِلْسُمْلا ِةّمِيَأ َدْنِع ٌبَحَتْسُم اَلَو بجاَوب 4 3 2 هج < وجم 2 ه5 #5 < <26 1<

 لكي هللا ُلوُسَر َكِلَذ ْعّرَشُي ْمَل ءحبحّصلا

 .لكك هللا ُلوُسَر َكِلَذ ْعّرَشُي ْمَل ٌةَعْدب ٍلْوَبْلا ُتْلَس َكِلَذَكَو
 اَذِإَو ءوِعْبَطِي ٌحُرْخَي ُلْوَبْلاَو ُهَل لضأ ال ٌفيِعَص َكِلَذ يف ُيِوْرَمْلا ُتيِدَحْلاَو 4

 رك هتْبَلَح نو وَ هتكَرَت ْنِإ عْرّضلاك :َليِق اَمُك َوُهَو ههِعْبَطب َمطَقْلا ْعَرَ

 .ُهْنِم ُجُرْحَي ْمَل ُهَكَرت وَلَو ُهْنِم ُجُرْحَي دقق ُهَرَكَذ ُناَسْنِإْلا َحَنَف اَمَّلُكَو

 اًدْرَب ُهَدِجَي نم ٌسِحُْي دَقَو ٌساَوْسَو َوُهَو ُهْنِم َجَرَح ُهَنَأ ِهْبَلِإ ُلّيَحُي دَقَو
 هوقد هك < 5# مدعم 2 2 21 2

 . جرحَي ملَو يش ُهْنِم جرح هنأ نظيف ركذلا سار ٍةاَقاَلَمِل

 َركذلا ٌرَصَع اًذِإَف ءٌرظْفَي ال ٍليلخِإْلا ٍسْأَر يف اَسوُبْحَم اَِقاَو ٌنوُكَي ُلْوَيْلاَو
 «كاوك كالو عر 2م ا و د و 8 م م
 اًضِيَأ اَذَهَف ٌةَبوطُرلا تَجَرَخ َكِلَذ ريغ وأ عّبضأ وأ رجحي ٌبقثلا وأ َجْرْمْلا وأ

 اَلَو رَجَحِب الل ِءاَمَلُعْلا ٍقاَمّتاِب جاّرخإ ىَلِإ ُجاَتْحَي ال ُفِقاَوْلا ُلْوَبْلا َكِلَدَو ٌةَعْدب
 . اًمِئاَد ُحَشْرَي ُهْنِإَف هريغ َءاج هجرخأ املك لب ءَكِلْذ ِرْيغ الَو عبضأ سم م معو 6-9 - 2-2014 هَ كك .ٌ م ١ و جموس 2 010 2 5

0-2 

 .ِءاَمْلاِب ِركَّذلا لْسَع ىلإ ُجاَتْحَي ال ناك ِرَجَحْلاِب ُراَمْجِيْسِِلاَو

 .زفقلا :يأ 200
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 2 داك مالسإلا خيش لئاسوو قواتف بيرقت رك سرب |

 ِهِتَبوطَرِب ٌسحأ اَذِإَف «َءاَم ِهِجْرَف ىَلَع َحَضْنَي ْنأ ىَجْنَتْسا َنَمِل ُبَحَتْسُيَو

 .ِءاَمْلا َكِلَذ نِم اَذَه :َلاَق

 اَذَهَف - ُعِطَقْنَي ال ِراَيتْحا ٍرْيَعِب َيِرْجَي ْنَأ َوُهَو - ٍلْوَبْلا ُسَلَس وب نّم اَمَأَو
 عرمو م ا 3

 ىَرَج نِإَو ءىَّلَص اّلِإَو 2" يّلَصُيَو ُرّهظَتَي ام َراَدْقِم ُعِطَقْنَيُلوَبْلا َناَك ْنِ
 [ 1 11 :ةالَض لكل اًموَع - ةضاكتنملاك قوبل

 9-5 زيت يع

 يقع ىآ ناهخا ةلالك نب ّنَمَأب ”يجكسا اذإ اميف ةءاَملُفْلا َعَراتَت مهد ]

 ؟َكَِذ ُهئِْمُي له :ِنيِمَيلابَو ِةَمُرلاَو ِتْورلاَك ؛ُهْنَع ٍّيِهْنَمِب

 ةعاس ىلإ ةعاس عبر نم رمتسي وهو «تقؤملا لوبلا سلس ىمسُي اذهو ءعطقني ىتح ربصيلف )١(
 .ضرملا ةوق بسحب اًنايحأ
 .هنع ىَّقعُي امم وهف نيترطق وأ ةرطقك اًريسي ناك نإف
 «سانلا نع ىذألاو جرحلا عفرل الإ تءاج ام اهنأو «ةيمالسإلا ةعيرشلا رسُي لمأت نمو

 لوبلا تارطقك ءاهنع ٌرفعم تاساجّتلا ريسي َّنأ نقيأ ءهباحصأ ةريسو هلك يبنلا ةريس لمأتو
 . طايتحالاو ظفحتلا دعب «لوبلا نم ءاهتنالا دعب جرخت دق يتلا ةريسيلا
 ةرثكو قلقلاو ساوسولا ىلإ يدؤُي هنألو ءهنم ةئشانلا ةقشملل هنم سبالملا لسغ مزلي الو

 .هنم سسحتلاو «لاورسلا ىلإ رظنلا
 دعب لوبلا نم تارطق جورخ نع هلأس نمل هباوج يف هللا هظفح حقيشملا دلاخ ةماّلعلا لاق
 وأ تأضوت اذإف ءاهنع وفعم ءوضولا دعب كنم جرخت يتلا تارطقلا هذه :- ءوضو لك
 هذه لثم ىلإ تفتلت الو كتالص ىلإ ضماف كلذ نم ءيش كنم جرخ كلذ دعب مث ترمجتسا

 َلَعَج اًمو# :لوقي لجوزع هللاو ريسيتلا بلجت ةقشملا ةررقملا ةعيرشلا دعاوق نمو ءرومألا
 الإ دحأ نيدلا داشي نلو رسي نيدلا نإ» :لَذ لوقيو [/8 :جحلا] 4جَرَح نم نأ يف يلع
 .(5:910) مقر ىوتف «خيشلا عقوم .ها.؛هيلغ
 ليزي ال رامجتسالا َّنأ ٌمولعمو  ددعلا ءافيتساو ءاقنإلا دعب رامجتسالا رثأ نع ىفعُي ناك اذإو
 ىفعي ال هنإ اذه عم لاقي ال فيكف : ءاملا الإ هليزي ال ٌرثأ ىقبي لب ءاّمامت اهرثأو ةساجنلا

 .لوبلا ةساجن ريسي نع
 «لوبلا جرخم نم بيرقلا ناكملا يف «ءلاورسلا ىلع َءام شري ْنأ :كلذ يف ةقيرط لضفأو
 :هلاب لغشُي ال ىتحو ءريثكلا ءاملل اهتاقالمب ةساجنلا رثأ لاز تارطقلا ضعب تلزن ول ثيحب

 اذه لوقيس هنإف للي ساسحاب لوبلا نم ءيش جورخ يف كش ولف ءال مأ تارطقلا تلزن له

 . هيلإ تفتلي الو ءاملا نم
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 م ٍفيظنتب عويد 538 ا ةَدِئاَق ال كالا ءايِصاَع َناَك نِإَو َكِيَذِ

 ]3-1١17١[ .ه ا امم

 هزكيو «ةيلقي بيحبو دمختف ؟"”ةذويلا :ةباجإو :سطاعلا دينح امآ هد

 .هركي ال هنعو «هظفلب

 .ءالخلا يف نذؤملا بيجي :نيدلا يقت خيشلا لاق

 هلل دمحلا نإف ءءالخلا ةلأسم براقتف ةالصلا ةلأسم امأ :سابعلا وبأ لاق

 ال نكل «ةتفاخملا راكذأ ةلزنمب ةالصلا يف هلوقي هنأ ىلع دمحأ صنو «هلل ركذ

 1١/7[ كردتسملا] .هسفن عمسُي ال هنأ سيل «ةالصلا جراخ هب رهجي امك هب رهجي

 ؛اهب جرفلا "”ٌسمو ىرسيلاب ءاجنتسالا بوجوب لوقن ْنأ يغبني 5589 |
 [؟8 / كردتسملا] . انهيت ىف." يهلا ذأ

 ءاضفلا ءاوس ءاقلطم يلختلا دنع اهرابدتساو ةلبقلا لابقتسا مرحي /7؟؟هج ]|

 [71* /" كردتسملا] .ةهجلا نع هفارحنا يفكي الو «ناينبلاو

 [7 /# كردتسملا] . اليلق لوبلا دعب ثكمي نأ بحتسي /5؟هو]

 .ءالخلا يف )١(

 . 0/0 فاصنإلا نم حيحصتلاو «(حسمو) :لصألا يف )0
 هنإف حَْذلا فالي «لمكأ هنإف اًئّسَح َناَكَل ٍلكألا َدْنِع َميِحّرلا َنَمْحَّرلا َداَز ول :هلوق هنع لقنو

 .كلذ ُبِياَتْي ال :ليق دق

 . اهب ءاجنتسالاو نيميلاب جرفلا سم نع يهنلا :يأ 5
 ُهَرَكَذ َنَدُعَأَي الق ْمُكدَحَأ َلاَب اَذِإ) :َلاَق هنأ ل َيِبَّتلا ِنَع ع داع يبأ نع نيحيحصلا يف تبث 0(

 .«ءانالا يف ف ْنَّتتَي اَلَو . هنيميب د يجفتْسَي اَلَو « هنيمسب



 تت 07 7ت7ت>”ت>> ؟ ؟”_+(!(+!+ا7+>”>ةةللللللل ل سل أ مهيب هنو مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت قم 4.

 زاوجب ةلدألا مومعل ؛كلذ هريغو انخيش راتخاو «ةفشحلاو نيتحفصلا

 .ريدقت كلذ يف هِي هنع لقني ملو رامجتسالا

 نأب ةداعلا عضوم زواجتي ام «ةدمعلا حرش» يف نيدلا يقت خيشلا ددحو

 رثكأف ةفشحلا فصن ىلإ لوبلاو ءرثكأف ةيلألا هايم لإ طئاشلا رتشعتب

 [7 /8 كردتسملا] .ءاملا نيعتي ذئنيحف

 ةساجن يف بيث جرف لخاد نم نكمأ ام لسغ بوجو ئيفو :هلوق 25591]
 دجملا هراتخاو «هيلع صن حيحصلا وهو بجي ال :امهدحأ :ناهجو ةبانجو
 [؟4 - 78/8 كردتسملا] . امهريغو هديفحو

 نأ نود اهلوح يشميو هباب اهيلع قلغي ةكرب دجسملا يف ناك اذإ 598؟]
 ؟اهيف لابي لهف اهلوح يلصي

 نأل هنع ىهن نم ءاهقفلا نمو «ةروراقلا يف دجسملا يف لوبلا هبشي اذه

 اذه نأ هبشألاو «ةجاحلل صخري نم مهنمو «ةمرحلا يف هرارقك دجسملا ءاوه

 [/4/9 كردتسملا] .الف ىجنتم وأ اَلابم ذختا اذإ امأو «بيرقف ةجاحلل لعف اذإ

 [7 1/7 كردتسملا] .تيم دجسملا يف لسغي ال ةمصعز

 الب ةحلصملل ةخسن يفو نيلصملل ءوضولل هيف ناكم لمع زوجي /5585]

 [75 /" كردتسملا] .'”روذحم

 نم ريثك يف عقاولا وه امك رادجب تطيحأ اذإ دجسملا لخاد هايملا تارود لاخدإ زوجيو )١(

 مدعل ؛اهنم ىذأ اهلهأو دجاسملا ىلع لصحي مل اذإ ءدجسملا ةلبق ادع اميف ءدجاسملا

 .كلذ نم عنمي يعرش ليلد دوجو

 :تالاح ثالث نم ولخت الق ةلبقلا ةهج يف هايملا تارود تناك اذإ امأف

 .ةاَلَّصلا حِصَن الف ءاهنيَبَو يَّلَصُمْلا نيب ٌلِئاَح نكي مل اذإ :ىلوألا ةلاحلا

 ٌشْحْلاَو ِةَرَبْفَمْلا ىَلِإ ٌحِصَت ال :ُهْنَعَو ظَقَ ِةَرَبْفَمْلا ىلإ ةالضلا حن ١ :فاصنإلا يف لاق

 .ٍنيِدلا ْنِقَ ُحْيَّشلاَو ٍدِماَح نب ُهَراَمْحا

 يف لاق  دجسملا رادج نع ٌلصفنم ٌلَياَح اهتم يَّلَصُمْلا نيب ناك اًذإ :ةيناثلا ةلاحلا
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 .ةاَلَّصلا تََحَص - 2 :- لخرلا ٍةَرُخَوُمُك وّلَو :فاصنإلا



 ادق ةراهطلا باتك
 هدسإ 4١ يتسبب ل للحل بج

 لاق ءامهي ءازجإلا نيدلا يقت - عيصلا راتخاو «ماظعلاو ثورلا الإ» ةمعز

 هنع هني مل هنأل :لاق «هنع يهن امبو نيدلا يقت خيشلا مالك رهاظو :عورفلا يف
 8و

 . هداسفّؤإل لب يقني ايل هنوكل

 نيدلا يقت خيشلا راتخاو «ىلوأ اذهف ميرحتلا عم انماعطب لوزي :ليق نإف

 .اًضيأ يشكرزلا هركذ ءهوحنو موعطملاب ءازجإلا هدعاوق يف

 («حصي : :امهادحإ : نيتياور ىلع ؟هءوضو حصي لهف ل أضوت نإو

 [؟5 ١4 /” كردتسملا] .رهشأ اذه :«ةدمعلا حرش» يف نيدلا يقت خيشلا لاق

 همه مه

 ءوضولا نئسو كاوسلا باب

 .هب كوستي ام ىلعو ءلعفلا ىلع قلطي كاوسلا 75553]

 وهو لاوزلا دعب مئاصل ولو حصألاو ,بحتسم تاقوألا عيمج يف وهو

 دمحأ نع ةياور

 [؟6/7 كردتسملا] . انخيش هراتخا تقو لك مئاصلل بحتسي :هنعو

 لَب ؛ُهَمِرَك ِءاَمَلُعْلا نِم اًدَحَأ ُتْمِلَع اَمَق ٍدِجْسَمْلا يِف ُكاَوّسلا اَمأ 5559]

 َقْصْبَي ْنأ ُروُجَيَو ءِدِجْسَمْلا يِف َنوُكاَتْسَي اوُناَك فَّلَّسلا ّنأ ىلع ُلُدَت ُراتآلا

 لكك هللا ٍلوُسَر ٍةَنْسِيَو كيلا ِقاَمَتاِب هاب يِف طْخَتْمَيَو ٍدِجْسَمْلا يف باين يِف ُلُجّرلا
 اًدِإَك ِءاَمَلْعْلا ٍروُهْمْج َدْنِع ٍةَماَرَك الب ٍدِحْسَمْلا يِف ُوُصَوَتلا ُروُجَي لب ُِْنَع ِةَتباَثلا عقم

 روظحم الف :يلبقلا هرادج نع لصفنم ءاهب لقتسم رادجب دجسملا نع ةلوصفم تناك اذإف -

 ١ .ةالصلاب سأب الو «هيف
 ركذ امم اذهف «يلبقلا هطئاح الإ هنيبو اهنيب سيل ءدجسملاب ةلصتم نوكت نأ :ةثلاثلا ةلاحلا
 .شخ هتلبق يف دجسم يف ةالصلا هللا مهمحر فلسلا ةهاركل ؛هيلإ ةالصلا ةهارك ءاملعلا

 نع لصفنم ءاهب لقتسم طئاحب دجسملا رادج نع تامامحلا هذه لصف يغينيف اذه ىلعو
 .دجسملا طئاح

 .(18/1؟) خيشلا لآ ميهاربإ نب دمحم خيشلا لتاسرو ىواتف :رظنُي

 .ءاجنتسالا لبق أضوت نإ :ينعي )١(



 ا مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 3 1

 ٌةاَلَّصلاَو هيف ٌةاَلَّصلا ٌروْجَت ُكاَوُّسلا هيف 500 ٌءَوضّوْلا َّنَأ َعَم ِهيِف ٌءوُضْوْلا ٌراَج

 ُهَرْكُي فْيَكَف هيِف ظاَحِتْماِلاَو ٌقاَصُبْلا راج اَذِإَو ؟كاَوسلا ُهَرْكُي تِنَكَف اَهَدْنِع ُكاَنْسُي
 [ 011 , 20؟ُكاَوّسلا

 َناَخ ٍةِّيَأْلا َنِم اًدَحَأ اَنْمِلَع اَمَو ..ىَرْمُيْلاِب َكاَتْسَي ْنأ لَصْفأْلا مميز

 َءبَيْساِلاَك َوُهَق ءىَنَأْلا ٍةَطاَمِإ ٍباَب نِم َكاَيِتْسالا َّنأِل َكِلْدَو ؛َكِلَذ يِف
 ةَلاَرإ َّنَأ امك ءىَرْسُِيْلاِب َكِلَدَو «ىذألا ةَلاَزِإ هيِف امم َكِلَذ ٍوْحَنَو ٍطاَخِتْئاِلاَو
 اَهّبَحَتْسُمَو اَهّبِجاَو ىَنَأْلا ٌةَلاَزِإَو ءىَرْسُيْلاِب ووْحَنَو ٍراَمْجِيْساِلاَك ٍتاَساَجَنلا

 اع

 لا
080/11 ] 

 ْنَأ يِفَبْنَبَك َعوُلُبْلا َقَماَر اًدإ ْنِكَل ءَنَعَتْحا َءاَش ىَتَمَ ُناَتِحْلا اَمأ /5555]
 [1 11 .ٌنوُتْحَم َوْهَو اّلِإ عْلْبَي ةلثز لعتت تقلا تناك امك ء وكنت

 فالخلاف ءرظن هيف :«ُةَهِرَك ِءاَمَلُعْلا نِم اَدَحَأ ُتْمِلَع اَمَق ٍدِجْسَمْلا يف ُكاَوّسلا اَمأ» :هقك هلوق )١(
 .تباث ةلأسملا هذه يف
 .ها. «دجسملا يف كاوسلا هركي) 6/0 ليلجلا حنم يف لاق

 كاوسلا ءاملعلا نم ةفئاط ركنأ دقو )١71/8 - ١175(: يرايلا حتف يف هلكت بجر نبا لاقو
 ناك امنإو وْ يبنلا نع صن هيف سيل :اولاقو ءدجسملا يف ةضورفملا ةالصلا ةدارإ دنع

 .هتيب يف دجهتلل ليللا نم ماق اذإ لَو يبنلا
 .ها.دجاسملا ىف كاوسلا هركي هنأ ِكلام نع ىكحو

 .دجسملا يف كايتسالا ةيهارك كلام بهذم :لاقف كلام مامإلل هتبسنب نقلملا نبا مزجو
 .(0514/1) ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا

 .الو لوبلا اذه نم ءيشل حلصت ال دجاسملا هذه نإ» :ِةلَي يبنلا لوق يف يبطرقلا لاقو
 صقي الف «ةلمج راذقألا نع اههيزنتو ءدجسملا تيملا لاخدإ عنم يف كلامل ةجح :ةرذقلا

 لكوي الو ءاهيف أضوتي الو ءرذقلا ةلازإ باب نم هنأل ؛اهيف كّوسَتُي الو ءرفظ الو ءرعش اهيف
 )055/١(. مهفملا .ها.ىنعملا اذه يف امم كلذ ريغ ىلإ ؛ةحئارلا نتئم ٌماعط اهيف

 ؟ُكاَوّسلا ُهَرْكُي تْيَكَت هيف طاَستْماِلاَو ُقاَصْبْلا َراَج اًذِإَو :هللك هلوقو

 هيفو ؛هلوح نم يذؤُي هنأل ؟يغبني الف ةجاحلا مدع عم امأ «ةجاحلا دنع كلذ زوجي :ليق

 «ةجاح كانه نكي مل اذإ دجسملا يف كوسّتلا يغبني ال كلذكو ءركذلاو ةالصلا نع لاغشنا
 .ةبيط همف ةحئارو ءدجسملل هلوخد لبق كاتسا دق ناكو

 لوخد لبق كاتسي ْنأ ملسملل يغبني نكلو ءهركُي ال دجسملا يف كوستلا نأ رهظي يذلاو
 .نآرقلا ةءارقو ءاعدلاو ةالصلاب لغشنيف دجسملا لخد اذإو ءدجسملا

 .(80ص) ٍةاَلَّصلا يف عوُشْحْلا ٌةَباَّوَب :يباتك يف ةلأسملا هذه يف لوقلا تطسب دقو



 عمصجح ةراهطلا باتك
 لا #4 يش __ 0

6 2 

 ؟اَل ْمَأ ُنْيَتْحَت لَه :ِةَأْرَمْلا نَع َلِيْسَو 50#. ]

 ِكيدلا ٍفْرْعَك يتلا ِةَدْلِجْلا ىّلغأ َعَطْقَت نأ اَهُناَنِحَو نمت ْمَعَن :َباَجَأ
 ىَهنأ ُهْنإَف يِكوْنُت الو يْمِشَأ» :- ُهَئِتاَحْلا َيِهَو  ٍةَضِفاَحْلِل لك هللا ُلوُسَر َلاَ
 َّنَأ َكِلَذَو ؛عطَقْلا ف يِغِلاَبُت ال :يدعي ؛ "جْوّزلا َدْنِع اَهَل ىَظْحَأَو ِهْجَوْلِل

 نِم ُدوُصْفَمْلاَو «َةَمْلُقْلا ىف ِةَئِقَيْحُمْلا ٍةَساَجَّنلا َنِم ُةُريِهظَت لُجّرلا ٍِناَتِحِب ٌدوُصْمَمْلا
5 : 0 

 ؛ِةَرْهَّشلا َةَديِدَش َةَمِلَتْغُم تّناَك ءافلق تَناَك اّذِإ اَهَّنِإَف ءاَهَيَرْهَش ُليِدْعَت ٍأْرَمْلا ِناَنِح

 تَمْعَض ِناَتِخْلا يف ُةَمَلاَبُمْلا تّلَصَح اَدِإَو . .رتكأ ٍلاَجّرلا ىلإ ُعّلطَتَت ءافلقلا َّنَِ

 درمتتلا اَهَع ٍةَعِلاَبُم ٍرْيَغ نم َمِطْق اًذِإَف ءلُْجَّرلا ُدوُصْقَم ُلُمْكَي اَلَق ُةَوْهَّشلا

 [1 1 ش . ٍلاَدَتْعاِ

 [1 11 .ِتْوَمْلا َدْعَب ٌدَحَأ ٌنَمْحُي ال /77بو

 .ةالصلاو ةراهطلا تبجو اذإ ناتخلا بجي ةلا؟]

 الإ غلبي الثل لعفت برعلا تناك امك «نتتخي نأ غولبلا قهار اذإ يغبنيو

 .نوتخم وهو

 .روهشملا اذه :نيدلا يقت خيشلا لاقو ءزييمتلا ىلإ لضفأ رغص نمز

 [7ا//7 كردتسملا]

 .هنهدو رعشلا حيرست لجرتلا ةننفلل

 نأل ؛بطر دلبب راح ءامب لسغلاك ؛دلبلاب حلصألا لعف انخيش راتخاو

 سبللا عون هلثم ْنأو ءَّو ةباحصلا لعف هنألو ءرعشلا ليجرت دوصقملا

 سبليو هدلب توق نم لكأي مهنم لك ناك راصمألا اوحتف امل مهنأو «لكأملاو
 ."”اهسابلو ةنيدملا توق اودصقي نأ ريغ نِم هدلب سابل نم

 .ينابلألا هحّحص نكلو ء(ماالا) هفّعضو دواد وبأ هاور )١(

 :تالاح ثالث كلذ نم ىتشتسُيو ءمهسابل يف مهيف شيعي نيذلا سانلا ةقفاوم ملسملل ةّنْسلاف (؟)
 .مهيلعو هيلع هبانتجا بجي هنإف ءاًعرش اًعونمم اًسابل ناك اذإ :ىلوألا ةلاحلا



 هناك مالسإلا خيش لئاسرو ةقواتف بيرقت ماا
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 لهف ءادرلاو رازإلا هباحصأو هِي يبنلا ىلع بلاغلا نأ اذه نمو :لاق

 ؟طقف ليوارسلا صيمقلا عم لضفألا وأ ؟صيمقلا عم ولو دحأ لكل لضفأ امه

 .رهظأ يناثلاو .ءاملعلا هيف عزانت امم اذه

 لعفي دق هنإف ءهسنج يف ةراتو «لعفلا عون يف نوكي ةرات هب ءادتقالاف

 ىنعملا وه عورشملا نوكيف هصخي ىنعمل ال هريغو عونلا كلذ معي ىنعمل لعفلا

 . ماعلا

 هب مهرمأ امم ريثكبو لب ؛هباحصأ لعفو هلعفب اًصوصخم سيل اذهو

 [؟17/7 كردتسملا] . هنع مهاهنو

 [؟1/ كردتسملا] .ةيحللا قلح مرحي م7595 ]

 : عاَوْنأ ٍةَعَبْرَأ ىَلَع ٍسأَّرلا ُقْلَح 550ه ]

 َوُهَو ُهّلوُسَرَو ِهِب هللا َرَمَأ اّمِم اَذَهَق ةَرْمْعْلاَو حَحْلا يف ُهَقْلَح :اَمُهُّدَحَأ

 ةَمأْلا عاَمْجِإَو ِةَنُسلاَو ٍباَتكْلاِب ٌتباَن ٌحوُرْشَم

 ثيح «هوحنو جالعك ؛؟ةريصق ةرباع ةرايزل ءاج لب «مهعم شيعي نكي مل اذإ :ةيناثلا ةلاحلا

 .ةرهش كلذ دعي ال هنأل ؛هدلب لهأ سايل ىلع ىقبي نأ هيلع جرح الف «مهنبي اًبيرغ نوكي

 لأسُيو فرعُيل ؛ملعلا لهأ َنمابل سبلي ْنأ يغبنيف ءملعلا لهأ نم ناك اذإ :ةئلاثلا ةلاحلا
 ٍلْهَأ نم ِءاَمَلُعْلا ٍراَعِش ِسْبْلب َنمأَي ا :ىلاعت هللا همحر مالسلا دبع نب زعلا لاق «هلوق َلبقُيو
 ال َنيِمرْحُمْلا نم ٍةَعاَمج ىلع ُتْرَكنأَ اًمرْخُم تنُك ين ءاوُنَأْسُيَق َكِلَّذب اوُهَرْعُيِل ِنيّدلا
 نلع ت20( ِءآَيكُمْلا َباَيِث ٌتْسِبَل املف ءاوُلبمي ملف فاما ٍبادآ نم هب اوُلَحأ ام يون
 ِضَرَمْلا اَذَهِل ِءاَهَقُقْلا َراَعِش َسِبَل اذإف ءاوُعاطْأَو اوُعِمَس ٍِفاَوطلا ٍباَدآ نم هب اوُلَخَأ ام َنيِفِياَطلا
 1 .ها . هنع هللا ىهن ان ِءاَيناِلاَو هللا رثأ لاما نإ كب ٍ؛ٌدْجَأ هيف هل ناك

 راهتشالا يف ةبغرلاو ةينلاو دصقلا وه ةرهشلا يف ربتعملاو «ةرهشلا سابل نع يهنلا درو دقو
 هلمشي الف دصق ريغ نم هب رهتشاف اًيوث سبل نم امأ ؛نارقألا ىلع زيمتلاو رخفلاو ربكلاو
 ؛هريغي الو هيلع رصيف «ةرهشلا سابل نم كلذ نأ ملعُي مل ام  ىلاعت هللا ءاش نإ  يهنلا
 .«ىون ام ئرما لكل امنإو تاينلاب لامعألا امنإ» لكي هلوقل

 .هكك ينابلألا ةماّلعلا رايتخا اذهو
 نبا ةيهقفلا ىربكلا ىواتفلا ء«رونلاو ىدهلا ةلسلس «(7817/7) بردلا ىلع رون ىواتف  :رظني

 .يدماغلا دمحم نب رصان روتكدلل هطباوضو هماكحأ لجرلا سايل )554/١(: يمتيهلا رجح



 ورا ١ ةراهطلا باتك

 اًضْيأ اَذَهَ ءيِواَدَّتلِل ُهَقِلْحَي ْنأ ُلْئِم ٍةَجاَحْلِل سأّرلا ُقْلَح :يِناَنلا ٌعْوَنلاَو

 . عاَمْجِإْلاَو ةَنُسلاَو باَتِكْلاب ٌرئاَج

 اَلَو جَح ٍرْيَغ نِم ٍدْهُزلاَو ِنّيَدَتلاَو ِدّبَعَّتلا ِهْجَو ىَلَع ُهُقْلَح :ُتِلاَكلا ُعْوَنلا
 َلَعَْجُي ْنَأ ٍلْثِمَو ءوِسْأَر ٍقْلَحِب َباَت اذ َبْياَّتلا ساّنلا ُضْعَب ُرْمْأَي اَم لْثِم ؛ِةَرْمُ
 .نيّدلاَو ِكّسْنلا لْهَأ َراَعِش سأّرلا ُنْلَح

 َدْنِع َةّبَحَتْسُم اَلَو َةَبِجاَو ْتَسْيَلَو ُهَُلوُسَر اَلَو اهب هللا ِرْمأَي ْمَل ةَعْدِب اَذَهَق
01 2 3 1 1 

 .نيدلا ةَمئا نم ٍدحأ

 ِهْجَو ىَلَع اَلَو ٍةَجاَح ٍرْيَمِل ِكسْلا ٍرْيَغ يف ُهَسْأَر َقِلْحَي ْنَأ :ُعباَرلا ُعْوّنلاَو
 هنأ :اَمُهُدَحَأ :دّمْحَأ نع ٍناَتَياَوِر اَمُه ِءاَمَلُعْلِل ٍناَلْوَك هيف اَذَهَق «ِنْيَدَتلاَو بْرَهلا

 [لاو 3/1 . حاَبُم أ :ىناَثلاَو (ةوُرْكَم

 .نيملسملا قافتاب ةبرق الو َةّنُسِب كسن ريغ يف سأرلا قلح سيل /5595]

 دنع ناك هنإف سأرلا قلحب رزعي اهو رمع نبا ناكو «هتهارك يف اوعزانتو

 [؟ا/ /* كردتسملا] .ةلثم فلسلا

 ضعب قلح يهو .عزقلا ةلأسم قلحلاب قلعتيو :ُهك ميقلا نبا لاق مج |

 ثيدح نم 0 عملا يف هاجرخأ :لاقو ء.هضعب كرتو يبصلا نمآر

 ىهن» :لاق رمع نبا نع ءهيبأ نع عفان نب رمع نع رمع نب هللا دبع
 .«هضعب عديو يبصلا سأر ضعب قلحي نأ َعّرَّملاو ءعّرَقلا نع هلك هللا لوسر

 يف ىتح هب رمأ هنإف لدعلل هلوسرو هللا ةبحم لامك نم اذهو :انخيش لاق

 ملظ هنأل ؛هضعب كرتيو هسأر ضعب قلحي نأ هاهنف «هسفن عم ناسنإلا نأش

 سولجلا نع ىهن هنأ اذه ريظنو ءاّيراع هضعبو اًيساك هضعب كرت ثيح سأرلل
 يف لجرلا يشمي نأ ىَهْن : هريظنو ءهندب ضعبل ملظ هنإف لظلاو سمشلا نيب

 [78 - ؟ال/* كردتسملا] .امهيفحي وأ امهلعني نأ امإ لب ؛ةدحاو لعن

 )١( ملسمو 0970(«2) يراخبلا )7170(.



 هني مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ل

 هيف ؟بجاو ليللا نم مايقلا نم نيديلا لسغب د ثيداحأ له لم 19

 يقرخلا اهراتخا ءكلذل ضهنت ال :ةيناثلا ةياورلاو ءبجاو امهادحإ :ناتياور

 .ناخيشلاو

 تحك اههادعإ :ةاعياور هتف ؟ "ميل ةيدجج ءامادخا نعتس له

 هراتخا سأرلا ءامب ناحسمي لب ؛بحتسي ال :ةيناثلاو ءديدج ءامب امهحسم

 [؟8/ كردتسملا] .نيدلا يقت خيشلاو . .يضاقلا

 هه ©

 هتفصو ءوضولا ضورف باب

 .دوهيلا ةغل يف الإ مفلاو ديلا لسغ ىنعمب ءوضولا دري مل
 مهنأ» :ةحيحصلا ثيداحألا تءاج امك ةمألا هذه صئاصخ نم وهو

 .ثتيدحلا دياز ةمايقلا موي نوثعبي

 ملعلا لهأ دنع فيعض "”«يلبق ءايبنألا ءوضو» :هجام نبا ثيدحو

 نم دحأ نع ٌربخ باتكلا لهأ دنع سيلو «هلثمب جاجتحالا زوجي ال ثيدحلاب

 هنإف ةبانجلا نم لاستغالا فالخب :'*”نيملسملا ءوضو أضوتي ناك هنأ ءايبنألا

 [79/* كردتسملا] .ءاملا اومدع اذإ مميت مهل نكي ملو ءاًعورشم ناك

 )١( يراخبلا هاور (؟) .نينذألل :يأ )١75(, ملسمو 20(2(.

 ءاَهْنِم َدُب ال يتلا ِءوُضْوْلا ةَقيِظَو كلَ ٌةدِحبَو أَضَوَ نمد : ظفلب (01/0) دمحأ مامإلا هاور (9)

 .«يلْبَ ِءاَْنَأْلا ٌءوْضَوَو يِئوُضُو َكِيَدَن انت اَّضَوَت نمو ِنْيَلْفك ُهَلف هَلَق هلق نينا اَّضْوَ نمو

 ٌةَراَسِب رجاه امنيح لن ميِهاَرْبِإ نأ يراخبلا حيحص يقف «ءائلبق نميف ءوضولا لصأ تبث دقو (؟)

 ُأَّمَوَت ْتَماَقَق ءاَهَِْإ َماََن ِهَْلِإ اًهِب َلَسْرَأَف ءهنم اهبلطف ءِكوُلُملا َنِم ُكِلَم ايف ٌةَيَْق اهب َلَحَدو

 ٍةَمَأْلا ِِذَهب اًصَتْخُم َسِئَلَو اَنلْبَق ممل اًَعوُرْشَم َناَك َءوُضْؤْلا َّنَأ هيف و : للك رجح نبا ظفاحلا لاق

 0844 /5) يرابلا حتف .ها. ةَراَس ْنَع َكِلَذ ٍتوُبُِل ِءاييْنأْلاِب اَلَو



 لاق .هدعب ةالصلا ةدارإب بجي :ليقو «ثدحلاب ءوضولا بجي نفق ١

 [19/* كردتسملا] .ىظفل فالخلاو :نيدلا ىقت خيشلا
<7 

 الإ ملعي ال لعف لكو «عراشلا نم الإ ملعي ال هنأل ةدابع ءوضولا 75545]
 هيلع دعو امك باوثلل مزلتسم هنألو .موصلاو ةالصلاك ةدابع وهف عراشلا نم

 ةينلا بجوي مل نمو «ةينلا نم هيف دب الف «هاياطخ ريفكتب ئضوتملا هلي يبنلا

 [؟9 /* كردتسملا] .ةرتسلاك وهف ةالصلا طئارش نم كلذ ىأر

 .؟”اعفترا : ربكألا وأ :انخيش لاقو  نيثدحلا ىون نإو ةنس

 [80 /* كردتسملا]

 يف َّتَبَث اَمُك ٍسأّرلا عيِمَج ُحْسَم َهَنُسلا نأ ىَلَع مُهْلُك ُةَمِئَأْلا ّقَمَتا 555 وول يس 5 1 ردع ا

 . لع نيبنلا ِنَع ٍةسكْلاَو َةَحِيِحََصلا ِثيِداَحَأْلا

 م ا هَيِصاَن ىَلَع حست +23 اهو هلأ ءاهقملا نفعت ةركذي اكو

 5 م : ةَبْعُش نب * ةريفملا كي ٍدَح نم (حيحّصلا» يف ذ يذلا ْثيِدَحْلا

 . (هِتيِصاَن ىَلَع 2 َحَسْمَو ُكوُبَت مَع

 ُبَمْذَم َوْهَو ٍسْأَّرلا ٍضْعَب حْسَم ٍزاَوَج ىَلِإ ِءاَمَلُعْلا َنِم ٌةَمِئاَظ َبَمَد اَذَهِلَو
 0 ىلإ َنوُرَحآ َبَمْدَو ءدَمْحَأَو ِكِلاَم ٍبَهْذَم يِف ُلْوَنَو ّيِهِفاَّشلاَو ةَفبَح يبأ
 ملا َوُه ُلْوَقْلا اَذَهَو ءدَمْحَأَو ِكِلاَم ٍبَمْذَم نِم ٌروُهْشَمْلا َوُهَو ِهِعيِمَج حْسَم

 : ىَلاَعَت هلْ وم ّنِإَ ؛ِسأَرلا ٍضْعَب حْسَم ِاَوَج ىَلع كدي اَم م هيف َسْيَل َنآْرُقْلا َّنِإَ
 مكيوجُوي اوحسمأف» :ِوِلْوَق ٌريِظَن ١[ :ةدئاملا] «َمُكَلْْيأَو مكسور اوحسماو»

 .[47 :ءاسلا] 4 يدي

 اد وأ ٍضيِعْبَتلِل َءاَبْلا َّنأِل ؛ضْعَبْلا ِءاَرَجِب َلاَق نَم ا نط نَمَو

 . نآوُقْلا ِةَلاَلَد ىَلَعَو ِةَعْللا ىَلَعَو ٍةّئَأْلا ىَلَع ءأَطخأ طخ َوُهَك :ِكَرَتْشَمْلا رْدَقْل

 :طقف ربكألا ثّدحلا عفر ىون وأ ءربكألاو رغصألا ثدحلا عفر لسغلاب ٌبتجلا ىون ول :يأ )١(

 اقيم اطفنرا



 ىّدَعَتَي ٍلْعِف ىَلَع ْتَّلَحَم اًذِإَف :ٍةَدِئاَفِل اَّلإ ُلُخْدَت ال َيِهَو ءِقاَصْلإْلِ ُاَبْلاَو

 هن [5 :ناسنإلا] يدَّسأ ُداَيِع اهي ُبَرْشي اًنيع : ِهِلْوَق يف ََى اًدَئاَر اًرْدَق ْتَداَقَأ ِهِسْفَتِ
 26 ُءَي ن2 مو ع2 #0 هر 5 تر

 :ليِقَف ىَوْرُي ىَنْعَم ُبَرْشَي َنمْصُف ءّيّرلا ىَلَع َّلُدَت ْمَل اَهْنِم ُبَرْشَي :َليِق ول

 .يرلا ُهَعَم 22 ُل مخي 0 نأ َكِلَّذ 20 [1 :ناسنالا] 0 برش

 ملقا ودعت كر

 ىَرْعَد نِم َنوُيِفوُكْلا ُهُفَلَكَتَي مَع ٍةاَحّنلا َنِم َنيِيِرْصَبْلا َدْنِع يِنْعُي َوُهَو

 [171- 11 فو لا يف ِكاَريْشالا

 ْعَم ُهأَرْجَأ ِهتَماَمْعَو ِهتَيِصاَن حْسمْلا ّنِم ُةّنُسلا هب تءاجج ام َلَعَف نَم مدع

 ةماعلا َدْنِع ِرْذُعْلا ٍنوُدب ارو 42 الب ٍرْذُعْلا

- 0” 

 هي كَل :روُهْمْجْلا ٌبَمْذَمَف ؟ُبَحَْسُي عسي لَه : اًناَلَت ٍهِحْسَم يِف اوُعَراَتَتَو

 ٌُداددهوو

 بصحتس

 َنِإَف ٠ .ٌحَصَأ ُلَوَأْلاَو "ا :ُهْنَع ٍةَياَوِر يِف دّمْحَأَو ُىِعِفاَّشلا َلاَقَو
 ِمُمَيَتلا يِف َحْسَمْلاَو ثفحْلا حلمك ٌُراَرُكُتلا هيف ُنَسْي ال ٌحَْمْلاَو 0 #»# وه م

 . لْسمْلاب ِهقاَحْلِإ نِم ىَلَْأ حْسَمْلاِب حْسَمْلا ُقاَحْلِإَو ةَريهَجْلا حْسَمَر
 7١١ ١[ - ؟ه/71]

 ةلزنلاك رذعلل ةمامعلا "''هعم حسمي هنأ نيدلا يقت خيشلا راتخا ةنسشلا

 ٠[ /# كردتسملا] .تيقوت الف ةريبجلاك نوكيو ءاهوحنو

 [11//17] .ءوْضْوْلا يف ِهِقُْدُع ىَلَع حسم ُهَنَأ هلك َِنلا نَع ّمِصَي مل 75490 ]

 ىلع ُحْسَمْلا ُهْنَع َلِقْنَو ءِنْيَفُحْل | ىَلَع ُحْسَمْلا للك َىِبْنلا نع َرَئاَوَت فير

 مسا نمضي نأب ءامسألا يف نوكي وهو «ءيشلا ىنعم ء ءيشلا ءاطعإ ىنعم ىلع نيمضتلا قلطي )0غ(

 هلوق يف صيرح :ىنعم قيقح ظفل نمض امك ءاًعيمج نيمسالا ىنعم ديفيل رخام شعم

 لاعفألا يف نوكيو 6 :فارعألا] «َّكْلأ لإ هش َلَع ّلْووَأ آل نأ َلَع ٌقيِقَحط :ىلاعت
 .٠ .ىوري : :ىنعم برشي ظفل نمض امك ءاًضيأ

 .اهيف نيمضت ال هنأ حجرو .خيشلا هركذ فالخ هيفف فورحلا يف ف نيمضتلا امأو

 00 :يأ (0
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 تو

 اأو ءاَمُهْعْرُن ٌقْشَي ٌَُي ب ِناَلْعَن ِهْيَمَدَق يف َنوُكَي ْنأ َلْثِم قالا ٍعِضْوَم يف ٍنيَمَدَقْل

 ُتِلاَخُم َوُهَو هلي َيِبَنلا نَع ٌدَحَأ ُهلقَْي ْمَلَف اًعيِج اَمِهِروُهُظ َعَم ِنْيَمَدَقْلا ُحْسَم

 ا .َةنَسْلاَو ِباَتِكْلِل

 ٍلاَوْقَأ ةَناَكَث اَهيِف ِءوُضُوْلا يف ُةاَلاَوُمْلا دنا

 داماس توجت: اهذحأ

 . اًمَلَظُم ٍبوُجْوْلا ّمَدَع :يِناَلاَو

 .ِءاَمْلا ماَمَت ِمَدَع ُشِم رّذْعِل اًهَكَرَت اذ ! اّلِإ ب 0 جدلا ١ :ُكِلاَثلاَو

 َّنأ َكِلدَو ؛ٍةعيِرْشلا نوصي ُهَبْسَأْلاَو ُرَهظَأْلا َوُه ُتِلاَثلا ُلْوَقْلا اًذَه :تْلُق
 .ِةاَلاَوُمْلا ٍنَع ٌرِجاَعْلا ُلَواَتتَت ال طَرَقُمْلا اّلِإ ُلَواَنت اَل ٍبوُجْوْلا هَل

 0 َعطَق اذ ُهَدْنِعُف «وِرْيَغ ِبَمَْذَم نم ُعَسْوَأ اَذَه يِف دما د

 و َْص ٍنيَهَشلا لتي ذأ لِي - ُهْنِم ٍذزاَرَيْخاِلا ٍناَكْمِإ َّعَم ُنكْمُي ال ٌيِعْرَض ِرْذُعِل
 23 دا ا ماي وأ ءِرخْنلا ٍمْوَي وأ ءرظِفْلا مْوَي وأ 0

 ىَلَعَف ٍرَمَسلاَك حيبُم ٍرْذُعِل رف ولو «َبِحاَوْلا َعُباَتَتلا ُعَتْمَي ال ُهَنِإَف - َكِلَذ ُوْحَن

 ٌراَرَيخالا َنكْمُأ نإَو َيِعْرَش ِرْذُعِل هيف َعُباَتلا َكَرَت اَدإ ىلْؤأ ٌءوُصْوْلاَك ؛ ل
 . ةنم

 ٍةاَقْنِإَك - ماَمْنِإْلا ٍنَع ُهْعَتْمَي ٌبِجاَو ٌرْمأ َضَرَع ّمُث أَّضَوَت وّلَف اَذَه ىَلَعَو

 ٍفاَوَطلاَك ؛ُهَءوُصَو متأ مل ُهَلَعَف :- ٍرَكْنُم نع ينو ٍفورْعَم ٍرْمأ وأ ءِقيِرَغ
 عوضا ماَمْثِإ ني ُهَعََم ُضَرَم 4 َىَمَرَع هنأ ودق ول َكِلَّذَكَو لوو

 ِزِجاَعْلاَو ٍرِداَقْل َنْيَب اَهِدِراَوَم عيِمج يف ُقَرَقُت ٍةَعيِرَّشلا َلوُصَأ َّنِإَف اًضْيَأَو

 .ِدَتْعُم اَلَو طْرَمْمِب َسْيَل نَمَو ءيِدتْعُمْلاَو ِطْرَممْلاَو
 ءطَسَوْلا ُهَمألا ِهْيَلَع يِذَّلا طَسَوْلا َرْهَو ءٌدَمَتْعُم ٌميِظَع ٌلضأ اَمُهّنَِي ُقيِرْفَلاَو

 نينياَبَتُمْلا نيكولا ني َْيَب ُلْدَعْلا ٌرَهْظَي ِهبَو

 ؟لشُمْلا يف َنوُنوُق 7 اَمَق :ّليِق ْنِإَف
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 .اَمُهََْي ْقْرَقْلا :دّمْحَأ باَحْسُأ َدْنِع ُروُهْشَمْلا :َليِق

 اي لسفملا . هَجَوََل ِرْذُعْلاِ بيِترَتلا طوُقُسب لبق ولو

 ََراَهَط ٍةَحِص يِفَ ِءاَمْلا َلوُصُو ِهوحَنو ِرْفُظ ِحَسَو ُريِسَي عم نإَ /76-]
 :ِناَهْْجَو

 ُهَراَبَخاَو : ِنْيَرْحَبْلا عَمْجَم م يف لاق « ءٌحيِحَّصلا وهو ٌحِصَن : : يناثلا ُهَجَوْلاَو

 .نيّدلا ْنِقَت ْحْبّشلا

 , 37 هيجعو مدك ناك ثيح ءاملا لوصو عنم ريسي لك هلثمو

 ِكِلاَمَو َةَفيِنَح يِبأَك  ِءاَمَلُعْلا ٍرَثْكأ َدْنِع ُهّنِإَف :ُتَدَحْلا ُهَقَبَس نم 1

 ْمَل اَذِإ ىَضَم ام ىَلَع ينْبَيو ْأَضَوَتَي - ِتاَياَوُرلا ىدخإ يِف دم 0 ٌيِعِفاَّشلا ِلْوَقَو
 هدد وع

 [1؛"/1] .؟؟"ةوباَحّصلا 0 نع نتاع اذكر مورو قع مالكب هنالَص لطبت

 .تاساجنلاك ؛ريسيلا نع وفعلا وهو «ةنكك خيشلا لصأ ىلع درظُم اذه )١(

 نأ دعبي الف ءءوضولا ةحص عنمي ال نيجعو مدك ءاملا لوصو عنم اذإ ريسيلا ءيشلا ناك اذإو

 مكحي الو «ةراهطلا ضقنت ةنت ال كلذب يلُثبا نمل لوبلا نم ناترطقلا وأ ةرطقلا جورخ نوكي

 . اهتساجنب
 «ريكانملاب ىمسُي ام وهو «نهرفاظأ ىلع ءاسنلا هعضت يذلا ءالطلا :ةدعاقلا هذهب قحلي الو

 ءاملا لصيل اهليزُت نأ بجاولاف اهرفاظأ ىلع ريكانملا تيسنو ةأرملا تلستغا ولف اذه ىلعو
 . اهرفاظأ ىلإ

 ؟رفاظألا لسغ اهيفكي مأ «لسغلا ديعُت نأ بجي لهو
 نأ ىلاعت هللا همحر مالسإلا خيش حجر دقو «لسغلا يف ةالاوملا مكح ىلع ينبني اذه
 .ءاهقفلا روهمج لوق 'اذهو «لسغلا يف بجت ال ةالاوملا

 نأ هيَذ رمع نع هحيحص يف ملسم ىور امل ؛ةبجاو اهنأب كش الف ءوضولا يف ةالاوملا| امأ

 ,؛كءوضو نييحأف عجرا» :لاقف هلك يبنلا هرصبأف .همدق ىلع رفظ عضوم درتف ًاضوت الجر

 . ىلص مث عجرف
 هئوضو لامكإب ءوضولا ءانثأ ثدحأ نم نامزلا اذه يف ىتفأ نم ذخأم وه اذه نوكي دقو (؟)

 .ةلأسملا هذهب هاوتق ىلع لدتسي ملو كلذ يف شقوُت هنأ عمو .هتداعإ بوجو مدعو
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 انآ نم َنيِلْجَحُم اً ِةَماَِلاْمْوَي نون ْمُكن» : ل هي دارت كلا

 َنْيِذَلا مهو :اّلَجَحُم َّرَغَأ َناَك نَم ُفِرْعَي اَمْنِإ ُهَّنَأ ىَلَع ٌليِلَو :'"”ءءوضُوْلا

 . لُجّرلِل ٌمَبت مُهَ ُلاَمَظَأْلا اَمأَ

 َمْوَي ُفَرْعُي ال ُهَّنَأ ىَلَع ٌليِلَد ُهّنِإَف :ّلَصُي ْمَلَو ُظَق ْأَّضَوَمَي ْمَل نَم اَمأَو

 ١1[ 11 .ِةَماَيِقْلا

 وصولا ه هب ةاَرُمْلاَو الإ بلا مالك يِف غ ٌئجُي ل ونقول ظفل ”؟و؟ | مدع

 .ِدوُهَيْلا كل يف الإ مَمْلاَو ِدَيْلا ٍلْسْغ ىَنْعَمِب ِءوُضْوْلا لفت ذرَي لَو « ُنَعْرَّشلا

]177/1[ 

 ٌصنأ يف ضرفلا لحم ىلع ةدايزلا بحتسي الو :قئافلا يف لاق

 [0/8 كردتسملا] . انخيش هراتخا نيتياورلا

 َلْثم ٍنيدلا ّيِقَت ُحْبّشلا َلَعَجَو هِهِتاَبِحوُمِب ُءوُصُوْلا ٌيِبَّصلا ىلع ُبِجَي
 [م17 /8 كردتسملا] .ِِوْحَنَو ٍراَمَجِتْساِب ُهماَرْلِإ ٍلْسْعْلا ِةَلأْسَم

 .ءامسلا ىلإ هرصب عفري نأ ءوضولا دعب دهشتي يذلل بحتسي /5591]

 [7”؟ /" كردتسملا]

 َلاَق امك ءارِهاَط اَّلِإ فَحْضُمْلا ُسَمَي ال ُهَنَأ ٍةَعَبْرَأْلا ِةَئِيَأْلا ُبَمْذَم / 5999 |
 لإ َنآْرُقلا َّنسَمَي ال ْنَأ» :مْرَح نب وِرْمَعِل هِي هللا ُلوْسَو هتك يذلا ِباَتِكْلا يِف

 0 ال :دمخأ مالا ناك .: ٌرِهاَط
 ملْعُي اَلَو ءاَمِهِرْيْغَو َرَمْع ِنْب ؛ هللا ٍلْبَعَو ئِس دراَمْلا َناَمْلَس ُلْوَق اًضْيَأ َوُه

 ا[ . فِلاَخَم ل اَمُهَل

 ريغ ماا تلاع «رثكم لطب مالكا لك يلضنلا تعا اذإ رخل عقرب يف خيشلا لاق يع“ أد
 (51 /99) .ِةَبوُتْكَم

 .ةلأسملا يف نالوق هل خيشلاف :اذه ىلعو

 )١( يراخبلا )١75(«: ملسمو )157(.



 دلعي مالسالا خيش لئاسرو قواتف بيرقت قا مم

 تضئاطسم دك تت طمس تصل ص10

 للا ُناَوْضِر  ةَّباَحَّصلا نع َّتَبَت ام :ِباَبْلا اَذَم يِف ٌحيِحّصلا 54|

 ٌروُجَي ال ٍفَحْضُمْلا لص نأ َوَُو ُقَيَشلاَ ُباَتِكْلا ِهْيَلَع َّلَد يلا َوَُو - مهْيَلَع

 هَتاَلَتلا ِهِذَهَف ءَةَواَلّتلا ُدوُجحُس ُهَل ُروُجَيَو ءةَراَتِج ٌةاَلَص ُهَّلُر وجي الو ٍثِيْخُمْلل

 اَذإ ْنِكَل ةَباَحَّصلا نَع اًضاَخ اَلْفَن ِهيِف َةَعاَّسلا فِرغأ اق ُفاَرّطلا اّمأَو

 . َنيِعِباَتلا نم ُهَّلاَق نَم ُهَلاَق اَمُك ىَلْوَأ َفاَولَملاَف ٍ؛ْثَدَحْلا م َعَم ٍةَواَلَتلا ٌدوَجس ٌراَج

 ّنْيَب ُقْرَقْلا :ُنماَيِقْلاَو ٌصوُصُنلا ِهْيَلَع ُلُدَت يِذَّلا َوُهَو ِةَباَحَّصلا نمت ٌروُثأَمْلاَو

 لاب َتَبَت دك ُهْنَأِل َكِلَذَو ءِرْكُشلاَو ٍةَواَلَلا ٍدوُجُس :ِدّرَجُمْلا ٍدوُجسلاَو ِةَزاَتِجْلا

 .روُهَظب اّلِإ ًةاَلَص ال

 ُلْقْنَي مل ُهَنِإَف ءالضأ ٌةّجُح مُهَعَم َسْيَل ٍفاَوَظلِل َءوُضْوْلا اوُبَجْوَأ َنيِذْلََو
 َعَم ءِفاَوطلِل ِءوُضُوْلاِ َرَمَأ ُهَّنَأ ٍفيِعَض اَكَو جَص ٍداَنْسِإب ال هلك َيِنلا نع دَحَأ

 ةيانلاو كفل رمح ةيقغا ذكو «ةعطع ٌققذلخ دعم ُهَعَم جَح دق ُهّنَأِب مْلِعْلا

 وّلَو ءاّماَع اَناَيَب لكي ِْنلا ُهَنْيَبَل ِاَوطلِل ضرق ُءوُضْوْلا َناَك وّلَق ٌُهَعَم دور

 َوُهَو َلَكَأَو ِءاَلَخْلا نِم ّجَرَح ام ال ييجشلا يف الغ كد

 ْمَل ُهَنَأ ىَلَع ُلُدَي ."هأَّضَوَتأك ٌةاَلَص تْدَرَأ امد :َلاَك ؟ْأَّضَوَت الآ :ُهَل َلِيِق ٌتِدْحُم

 ٌتَحَتْسُم َكِلَذ ىَّوِس اَمِل ٌهَءوُضُو َّنأَو ءٌةاَلَص َداَرَأ اَذِإ اَّلِإ ٌءوُضُوْلا ِهْيَلَع ُْبجَي

 [؟ا/4 را اوبل

 .؛؟ِةاَلَّصلِلَأ ؟مِلَ» :ةياور يفو (1) .(79/5) ملسم هاور )١(

 يطعأ دقو ءةالصلا الإ ركذي مل كلي هنأل ؛فحصملا ّسم ىتح لمشي كلذ نأب :لاقُي دقو ()
 .هركذل ءوضولا بجوُي اهريغ ناك ولف ءملكلا عماوج

 أرقُي ال اًضيأ وهو ءهّسم نع هظفحب هئانغتسال فحصملا سم ىلإ جاتحي ال هنإ :لاقي الو

 .بتكي الو

 .كلذ وحنو هتلوانم ىلإ جاتحي دق نكلو «هنم أرقيس هنأ ينعي ال فحصملا سم ْنِإ :لاقبف
 - ٌصاخ ٍءوضولا متحت ّنأ دقتعيس هيلإ لوقتملاو عماسلاو لئاسلا َنأ ملعي نإ :اًضيأ لاقُيو
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 اَهُميِرْحَتَو ُروُهطلا ٍةاَلَّصلا ُحاَتْفي» :َلان هنأ كي يللا نع ّيِلَع نع 755 ]
 :ِناََلاَلَد ِثيِدَحْلا اَذَه يِف ."”«ُميِلْسَتلا اَهُليِلُحَتَو ريك

 نْكَي ْمَل اَمُك ُميِلْسَتلا اَهُليِلَْتَو ُريِبْكَتلا اَهُميِرْحَت َةاَلَّصلا نأ :اَمُهاَدْحِ

 اَهْحاَتْفِم ٍةاَلَص ُلُكَف ءُروُهُظلا اَهُحاَتْفِم يلا ةاَلَّصلا َيِه ِهِذَم َّنأ :ٌةَيِناَثلاَو

 هلِلَْتَو َريبكَتلا ُهُميِرْحَت نكي ْمَل اَمَك ُميِلْسَّتلا اَُليِلْحَتَو ُريبكَتلا اَهُميِرْحَتَف ُروُهطلا
 اًَهَحاَتْفِم َّنِإَف ءاَذَه يف ِةَّراَتِجْلا ٌةاَلَص ْتَلَحَدَف َروُهَظلا ُهَُحاَتْفِم َسْيَلَف َميِلْسَّتلا

 .ميِلْسَتلا اَهَلِلْحَتَو ٌريبكتلا اَهَميِرحَتَو ءروُهطلا
 نع اَلَو هلك ّيِبّنلا نَع ّدَحَأ ْلُمْنَي ْمَلَف :رْكشلاَو ِةَواَلّتلا ٌدوُجُس اَمأَو

 .ُهْنِم َنوُمْلَسُي اوُناَك مُهَنَأ اَلَو اًميِلْسَت هيف َّنَأ ِهباَحْضَ

 [74- 75/511 .َةاَلَّصلا نِم َسْيَل فاَوَلَطلا َّنَأ ىَلَع :ُّلُدَي اًضْيَأ َرِكُذ اَمَو

 ٍلْوَقَك ُءوْضْوْلا ُهَل ُبِجَي ُهَّنَأ ٌحيِحَّصلاَف :ٍفَحْضُمْلا ُسَم اَمَأَو 75؟-:]

 مَرَمُع ِنْباَو َناَمْلَسَو ٍدْعَس :ِةَباَحَّصلا نَع ُفوُرْعَمْلا َوُه اَذَهَو ءِروُهْمُجْلا

 عوكّرلا لاح يِف ْنآْرَعْلا ًأَرْقُي نأ ىَْنُي اَذَهِلَو ؛ٌةَميِظَع ٌةَمْرَح ُهَلَق ُهُماَلَك اَمأَو

 .ٍدوُجّسلاَو

 ُهَلُخْدَي ْنَأ ُروُجَي ُدِجْسَمْلاَو ءِدِجْسَمْلا ٍةَمْرُح ني ٌمظْغَأ ٍفَحْضُمْلا ُةَمْرُحَو
 [0 1 را ُداَفُكْلا َناَك دَمَو َقَجاَسْلِل ُرِفاَكْلا ُهَّلْخْدَيَو ُتِدَحُمْلا

 رْيَغ ىَلِإَو ََراَهَط ٍرْيَغ ىّلَع اًضْيَأ ٍمَْح ُنْبا ُهَرَوَج دّقَك :ِوْهّسلا دوس اَمَأَ
 .ٍفيِعّضلا هِلْضأ ىَلَع َءاَِب ؛ةَواَكلا ٍدوُجْسَك ٍةَلْبِْلا

 ةَواَلُتلا ٍدوُجُس لْثِم َوُه َسْيَلَو ءِفّلَّسلا نم ٍدَحَأ نع ُفَرْعُي ال اَذَهِلَو

 هللاو .ساتلا ىلع سبتلي الثل هركذل ءوضولا هل بجي اهريغ ناك ولف ءاهاوس ام نود ةالصلاب -
 . ملعأ ىلاعت

 .ينابلألا هحححصو )5١((« يذمرتلاو «(51) دواد وبأو )2٠٠١5« دمحأ مامإلا هاور )١(



 هني مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت مع |
 تت 7 حت م حتسسا| يح

 ص -
 1 يل اَمُك ؛ةاَلَّصلا نم ٍةَعْكَر َماَقَم ِناَموُقَي ٍناَتَدْجَس اَذَه ْنأِل ؛رْكشلاَو لاَ َِه 05 (ء- حج 900 ا ا ف ودا كل 0

 ْمأ ىَلَص نالت ِردَي ْمَلَف ْمُكدَحأ َكَش اًذإ» :ُكَّنلا ِثيِدَح حيِحَّصلا ِثيِدَحْلا يِف
 .مُلَسُي ْنَأ َلْبَق نْيَت ع دجَس ذُجَسَي مث نيت « ّنَقيَتْسا ام ىَلَع ِنْبيْلَو كنثلا ٍحَرطَ لَك اًعَبْرَأ 2

 :ِظْفَل يِفَو . "«ناَك 5-9 اًميِغْرَت اَنَن اك اُلِإَو هَ ملم 2.1 هَل اَتَعَفَن 7 2 ىَلَص نإ

 .اًميِغْرَت اَنَتاَك اماَمَت ُهئاَلَّص تَناَك نإو»

 ويس ةديرعلا ةحفاكلا/ٌمَفَْت ْعَمْشَت يلا ة ٍةَسِداَّسلا ِةَعْكَرلاَك اَمُهّلَعَجَف

 اَهَلَعَفَو ِةَيوُتْكَمْلا ماَمَّت نم اًهّنَأ َدَقَتْعا هن َهْيَلَع رَجْؤُي نأ ىَلَع َكِلَذ َّلَدَو

 .ٍداَقِيْعاِلا اَذَه يف اًئِطْحُم َناَك نِإَو هللا ىَلِإ ارت

0 0 

 يدوم

 ناك نإ هدايا ٍبَسَحب ََبرُ ُهدَِْعَي اَم َلَعَك نم نأ ىَلَع لدي اَم اَذَه يِفَو 2 يتعاهاوعا وار خو يال 2 2 ا و 1
 هم هسة 2 26 يو -ِ 2 202 رس

 ُمرَحَي ٍةَبْرَقِب سيل ُهْنأ ْمْلِع ُهَل َناَك نِإَو ءَكِلَذ ىَلَع ُباَتُي هنأ :َكِلَذ يِف اًئطْحُم
 هر 1

 [47- . ”9هلغف هْيَلَع

 :ُهْنَأُظ ميقلا نبا لاق [74 :ةعقاولا] © ةورهطملا لإ َدُمَمَمَي الج 751

 هسمي ال فحصملا نأ ىلع ةيآلاب لالدتسالا ررقي مالسإلا خيش تعمسو

 فحصلا تناك اذإ «ةراشإلاو هيبنتلا باب نم اذه :لاقف ءهرخآ دجوب ثدحملا

 نم انيديأب يتلا فحصلا كلذكف .نورهطملا الإ اهسمي ال ءامسلا يف يتلا

 .رهاط الإ اهسمي نأ يغبني ال نآرقلا

 زوجي هللا لوسر دمحم هللا الإ هّْلِإ ال :اهيلع بوتكملا مهاردلاو

 نأ زاج اهكاسمإ قشو ةقرخ وأ ليدنم يف هعم تناك اذإو ءاهسمل ثدحملل

 "/5٠١[ كردتسملا] .ءالخلا اهب لخدي

 1 يا 1 سراسرلا ل

 اوُلِسْعَأَم ةرَلَّصلا لإ مثمَف اذإ 7 تيزأ ابياي» :َنيك هللا ُلْوَق هنشقلا

 نإَو [ئتبنكلا لإ عتحْبيأَو مكسور اوخسناو قفارتلا لإ َيِدلَو مكون
 )١( اًدج ٌفيطل طابنتسا (؟) .(01) ملسم .



 كي ةراهطلا باتك

 ور

 وأ طباع نم م د ُحأ 0 وأ ٌُةَ ع وأ هَصْرَ مْتُك نإَك أو لع بنج ل

 6 ميِريأَو مُكِه د اوكا ا هدي ارثبف 9 أوُدَحَي َمَلَق 4 ل 00 سَ
 قع ُهَتمْ عمم هر 5 و _ رم نكلَو جَرَح ّ 106 درس و ل ا 0

 ىَلِإ مِئاَ َّلُك َّنأ :يِضَتْقَي ُباَطِخْلا اَذَه :[5 :ةدئاملا 4( توُيْفَت م

 . رضوا َّوَهَو «حْسَمْلاَو ٍلْسْغْلا نم َرِكُذ اَمِب * اًمب ٌروُمأم ُهَل هنِإَف ٍةاّلَّصلا

 وهني ةاهارتتاا نإ : ٌةَفِئاَط ْتَبَهَّدَو

 رتل قفا لق ىلع وقول فيغو هنأ ىلإ : نياق كيف
 . تيِهَض نيا الك
 .ٌعاَرِن هيف ؟سْمَحْلا نِم ٍةاَلَص ُلكِل ُديِدْجَتلا ٌبَحَتْسُي لْهَو

 ليِدُجَت رْيَغ نِم اًعْمَج َءاَشِعْلاَو َبرْغَمْلا مهب هب ىَّلَص :ةقلدُم 85 مَ امل

 7 الص َدْعَي ٍةاَلَص ىَلِإ مُهَو ّوُه َماَق دق ِنْيَعِضْوَمْلا ين َوْهَو هءاَشِعْلِل ٍءوُصُو

 . ةَماَقِإ ٍةاَلَص ّلُكِل

 َرْمَع ٍنبا ِثي ٍدَح نِم (ِنْيَحِيِحَّصلا» ين ِةَِباَتلا 5 ِثيِداَحَأ ُرِئاَس َكِلَذَكَو

 انك َُقلَح َنوُمِلْسُمْلاَو هلي َوُْه ُهَّنَأ ىضَتْقَن اَهَّنُك « ل ِسْنَأَو ٍساّبَع ِنْباَو

 .ءوضُو اهل اوُنيخُي مل ىلوألا َراَهطب ِنْيَتَعوُمْجَمْلا نِم َةيِاَلا

 هك ارتكب دخت ل اع ةولصي مث وودي ةَوْهَع ىلع ةركلتكلا َناَكَو

 َو حيِحَص ِداَنْسِب ال - ُهْنَع ْلَقْنُي ْمَلَو ٌةَحِيِحَّصلا ُتيِداَحَأْلا َكِلَّذِب ت
- 

 ىارر# عع
 .ٍةاَلَص لكل ِءوُضْوْلاِ مهرمأ هنأ : 0

 . "ليل ىلإ ُجاَتْحَي اَذَه ٍباَبْسِتْساِب ُلْوَقْلاَق

 ضعب يف ديدجتلا كرت هنأو «ةالص لك دنع أضوتي ناك هنأ ِِلي هللا لوسر نع حص نكل )١(
 :هلوق هلو ةديرب ثيدح نم ملسم حيحص يفف ءدحاو ءوضوب تاولصلا ىلصو تالاحلا

 ىلصو ؛هيفخ ىلع حسمو ءأضوت حتفلا موي ناك املف «ةالص لك دنع أضوتي َِِك يبنلا ناك

 :لاقف ءهلعفت نكت مل اًئيش تلعف كنإ !هللا لوسر اي :رمع هل لاقف ءدحاو ءوضوب تاولصلا
 .رمع اي هتلعف اًدمع



 هناك مالسإلا خيش لئاسرو ٌقواتق بيرقت ا
 هش 2

 ٍعاَمْجِإلَو ك6 ٍلوسرلا نع يوجب اَمجِإلَو هك ٍلوُسّرلا نع ِةَرِاَوَُمْلا ِةَنْسلِل ٌفِلاَحُمَم بوجوب ُلْوَقلا اّمأَ

 ةَيناَك ٌهَرَم أَضَوَتَي ْنأ ئَضَوَتُمْلا ىَّلَع ُبِجَي ال ُهّنَأ ىَلَع ُلُدَي اًضِيأ ُنآْرُمْلاَو

 :ووججو نم

 دحأ كج وأ ٍرَفَس َلَع وأ جوه م نإو# :َلاَق هَناَحْبُس ُهَنَأ :اًمُدَحَأ

 [5» :ءاسنلا] هابط اَديِعَص ْأوُمَمَيَتَق آم اودي مَلَك اَسنلا كسل وأ طياتلا َنْي حنَي

 ىَلَع َّلَدَك :تبللا:ديوطلا منكي ذأ ماعلا لحب لو اهزاغلا نو هاج قت م مَآ دقق
 نِم َءاَج نَم ىَلَع اًبِحاَو ٌءوُضْوْلا َناَك وّلَك ءَمُمَيَتلا ُبِجوُي ِطْئاَعْلا نم َءيِجَمْلا َّنأ

 . ٍبوُجوْلاب ىلؤأ َمُْيتلا نإ جي ْمَل نَمَو طِاَمْلا
 ِتْفَوْلا َلْبَق َّضَوَت نَم َّنأ :ٍةَباَحَّصلا نَع اَنباَن اًفاَلِخ اَذَه يِف ُفرْعَأ اَمَو

 ةيبجت اذه لثمل اقيآ فعتني الو كولا وخذ ةفَي هوشؤلا دقي نأ يلع
 معو

 . ءوضو

 ؟ُديِدْجَُتلا ُهَل ُبَحَْسُي لَه :ٍِلَّوأْلا ِءوُضْوْلاِب ىَّلَص نَميِف ُءاَهَمُمْلا َمّلَكت اَمّنِإَو

 _- ٌديِدَجَت ل ٍ؛ِءوُضْوْلا ٌهَد اَعِإ ُهَّل ُبَحَتْسُي الق :وب َلَصُي ْمَل نَم اّمأَو

 هيا اي يف َنوُمِلْسُمْلا يلع اَمَِو ف هللا ٍلوُسَو تسل ُةَفِلاَحُم ٌةعدب اَذَه لْثِم يِف

 . "0ٍتْىَوْلا اَذَه ىَلِإ ُهَدْعَبَو

 بوَججو ىلَع دك اَلَو «ٌصيِصْخَت اَلَو ٌراَمْضِإ اًهيف مناع َديآلا نأ ِت دقق

 اذإف .هلبق يذلا ءوضْؤْلاِب ِكَص اذإ اًنونسم نوكي ءوْضْوْلا ديدجت : هلك نيميئع نبا ةماّلعلا لاق )00(

 .ةديدجلا ةالّصلل أّضوتي نأ ٌبحتسُي هنإف هلبق يذلا ءوُضُولاِب ىَّلص

 ذئنيحف «هتراهط ىلع وهو رصعلا ٌثقو رَضَح مث ءرهظلا ىَّلصو رهظلا ةالصل أضوت ا

 رصعلل ءوضُْولا ٌديدجت ناكف «قباّسلا ءوضّؤلاِب ىلص هّنال ؛ءوضؤلل اًديدجت أّضوتي نأ هل َّنَسُي

 مث ءءوْضْؤلا اذهب ّلَصُي ملو ؛اهتقو لوخد لبق رصعلل أّضوت ْنأب ؛هب لصُي مل نإف ا
 الف .لّوألا ءوضْؤلاِب لصُي مل هّنأل ؛ ؛عورشمب سيل اذهف ءءوْضُوْلا اذه دّدِج رصعلا ند امل

 .(١1ةة/1) عتمملا حرشلا .ها. يناثلاو لوألا ءوْضْوْلا نيب ثدحأ ناك ول هثلح عفتري



 © ب ةراهطلا باتك

 هيلع يذلا َوُمَو ةَِتاََعُمْلا ٍنسلاب ِتياَّللا مشا ىَلَع ْتْلد لب ؛ِنيتّرَم ِءوُضْوْلا
 . يَلَصُمْلا ىَلَع ٍءوُصُوْلا ُبوُجُو َوْهَو َنيِمِلْسُمْلا ٌةَعاَمَج

 َناَك نَم ِءوُضْوْلا ىلإ ُجاَتَْي اَمْنِإَو ءِروُهُظ ىَلَع َوُهَف ِءوُصُو ىَلَع َناَك نَمَو
 .اثيخم

 طباقلا ني مكي د هآج وأ ٍرَمَس َلَع وأ عَ مك نإو» :ىَلاَعَت هلْؤَق
 . ٍساّتلا ٍضْعَب ىَلَع َلكْشأ امي اًَذَه :[* :ةدئاملا] َةَيَآْلا «ّنلأ مسمل وأ

 دخل [ ا :َريِدْقتلا اوُلَعَجَو ِواَوْلا ىَنْعَمِب ب ؛وأ» :ِساّنلا نِم ٌةَمِئاَط َلاَقَق

 ف (وأ» َنِإَ ديالا نقلا تلاكت ادعو - .فاقشلا ْمُتْسَماَلَو . طْئاَغْلا نم ْمُكْنِم

 .ِْيَلَع ٍفوظْعَمْلاَو فوُطغَمْلا َنْيَب ِكيِرْمَتلاَو عْمَجْلل :ُواَوْلاَو ءِواَوْلا
 نإَو ءٌلِسَتْغاَف ابْنُ تْنُك نإَو ءُأَّضَوَت ٍةاَلَّصلا ىلإ | قالا اها اي قتلا

 ٍةاَلَّصلا ىَلِإ كِاَيِق َّعَم اَذَمَو اَذَه َعَم تنُك وأ ْمَمَيَت اًرِفاَسُم وأ اًضيِرَم تْنُك

 تْسَماَل وأ ِطِئاَقْلا نم تئج تلج دق كِرْفَسَو كِضَرَم َعَمَو تتش وأ ثيرخت كْنأَو

 ولت تكدإ ْمُمْيَتَف : َءاَسْنلا
22 

 ٍرْكَّذلاب صحي د يِذَلا ّماَعْلا ىَلَع ٌصاحْلا ٍفطَع ٍباَب نِم ُهْنَأ : اًذَه ٌحاَضيِإَو

 . َكِلَذ 2 ا د

 َنيِيِدَْحُمْلا ُلَواَتَتَي اَذَهَو «اوُنِسْعََم ِةرلّصلا َلِإ مْثْمُك اًدإ#» :ىل

4 0 0 34 3 0 

 ا ٌءاَوْس :تيخف لك ذرات ْذَهَو «أ 7 4م اوذحت :

 «حيُرلا ُهْنِم ْتَجَرَح اذ ٍظِقْيَتْسُمْلاَو ءوِمْوَت نَم ِظِقْيَتْسُمْلاَك ؛عئجَي ْمَل وأ ِطِئاَمْلا
 عرعر وو تارا عع 0

 . امج وأ ماليخاي هتب انج تَناَك ٌءاَوْس ؟ بنج لك لَوانَتيَو

 م اه

 م ةج وأ - ٍرَفَس ىلع وأ ىضْرَم تْنُج - َنوُئِْحُم ْمُكُم نإ :َلاَقَق



 هلو مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت نووي كف

 [48 :ءاسنلا] 4ّيلا ْمَُسَمَل َوأ» .ِثَدَحْلا نِم صاح 3 اَذَعَ «ابتلا 2 كت

 نوي ٌتَدحَأ نَمَو ِطْئاَغْلا نِم َءاَج نَم ُلَواَتَتَي «ةاَلَّصلا ىَلِإ ُمِئاَقْلا» َكِلَّذَكَو

 ْوَأ انتج ٍصوُم ني َفاَح ْنَمَم© :ِهِلْوَق يِف اَمَك ركذلاب يِئاَجْلا ٌّصخخ ْنِكَل ءَكِلُذ
 ع او ع _َ ّش 0 عاو يل 8 هدو 7

 8 لخد َناَك نإَو 5 ركذلاب هصيصختو ُدّيَعَتْمْلا وه ُمِئآلاَ [147 :ةرقبلا] «#امنإ

 و

 ُلْحْدَي ْمَل َناَك نإَو ءُّماَعْلا ِْفَّللا نَع ُهُجوُرُخ ّنَطُي اَلَِلَو ءدِصوُصُْحِب ُهَمْكُح ني

 ٍةيآلا ىَنْعَم اَذَهَو ءاوُمَمَيَتَ رّفَس ىَلَع وأ ىَضْرَم ْمُكنُك ْنإ :ريِدْقَتلاَو

 ْءيِجَمْلاَف ٍ؛ٌرَكْصَأْلا َتَدَحْلا َرَكَذ «طباتلا نب حَنِي كَل ةكج وأ :ُهَلْوَكَو
 .َةَجاَحْلا هيف ىِضْنَي يذلا ْعِضْوَمْلا نم ٌءيِجَم َوُه ِطْئاَعْلا نِم

 نم َءاَج :كِلْوَقَك َوْهَو ءَطِئاَعْلا َيِحَو ةضيكتنلا نكامألا ةوناقي :اوناكو

 ىَضَق دَقَو ًءاَج نَمَع د ُُك اًَذَه َكِلَذ وْحَنَو ٍفيِنَكْلا نم َءاَجَو ءٍضاَحْرِمْلا

 .اَمُهَعَم ٌحْرْخَي َحيّرلاَو ءِطْئاَعْلا وأ ٍلْوَبْلاب ُهَتَجاَح

 . َنيِمِلْسُمْلا َنْيَب ِْيَلَع ُقَمَتُم اَهْضْقَنَو

 ١ ٍلوُسَر نأ اخ َرَمُم نبا نَ «ٍنْيحيِحْصلا يِفَو
 أ

 نإ

 ؛ ءاتظَمِيَتْسا ّمُث اَنْدَقَر ّمُث ءاَتظَمْيَتْسا ّمُث ٍدِجْسَمْلا يف اَنْدَقَر ىَّنَح اَهَرَخَأَك هلي
 0 01 ف يو 0011 م م ا

 َبَمَذ ىّنَح ِةَلْيَل َت اذ كي هللا ٌلوُسَر متغا :ْتَلاَق انو َةَسِي ب 00

 ْنَأ اَلْؤَل ءاَهْيْقَوَل ُهَّنِإ :َلاَقَق اق

 مُهْنإ» : اَهِضْعَب يِف َلاَكَو ءاوُماَن مُهَنَأ :3 تسلا فيواعأل

 ةَعاَمَج ُهَفْلَح 0 َنيِذْلا َناَكَو ءءاوظَقْيَتْسا مّ 2 34 اوظقِيتْسا ع 2

 . اوُماَنَو مُهراظِتْنا َلاَط دَقَو « ةَريْثَك



 أ 88 يبي 1 ب دحر كا اا 2 22

 لَم وأ ؟اَيْؤُر مُثْيأَ لَم :ُناّنلا َلَأَس اَلَو َلِيُس ال اَدَحَأ ْلِصْفَتْسَي ْمَلَو

 ِهِئاَضْعَأ نم ٌءْيَش طَقَس لَهَو ؟اًديَتْسُم ْمُكُدَحَأ َناَك لَه وأ ؟َُنَدَعْفَم ْمُكُدَحأ نك

 . ْمُهَلَأَسَل كِلَتْحَي ُمُكَُحْلا َناَك وّلَق ؟ضْرأْلا ىَلَع

 اَذَه ُعَقَي  ْعْمَجْلا ةَرْثَك َعَم ليلا ٍراَظِْلالا اًذَه لْثِم يف ُهنأ َمِلُع دم

 أ

 و

 . هلك

 1 ْوَن يأ َماَن اَدإ َةَعُمْجْلا ُرِظَتْنَي يِذّنَأَك ةالّصلِل َنيِرَِعْنُمْلا َّنأ ْنْيَبُي اَذَهَو

 اًذِإَف ِءُتَدَحْلا ضان اَمَّنِإَو ءضِقاتب َسْيَل َمّْنلا نإ ؛ُهُءوُضُو ضِقَتَْي ْمَل :َناَك

 ادهش ةَلِئاَقْلاَو ٍلْبَللا مْوَنُك - ٍةَداَعْلا يف نماثلا ةراكَي يِذَلا َداَتْعُمْلا َمّْنلا َماَن

 ةَيِفَح ٌةَمُكِحْلا تناك اّمَلَق ءْتَجَرَح اَذِإ يِرْدَي ال َوْهَو ةَداَعْلا يف حبل ُهْنِم ْجْرْحَي

 . اَهَماَقَم اَهُليِلَد َماَق : اهب ُمَلْعَن اك

 .ةَداَعْلا يِف هيف اَذَه ُّلصْحَي يِذَلا ُمْونلا َوُه اَذَهَو

 ِضُفْنَي اَلَف :ال ْمأ ٌحيِر ُهَعَم َلَصَح لَه :ِهيِف كُسَي يِذَّلا ُمْوّنلا اَمَأَو
 .كَّشلاب ُلوُرَت اَلَق نيب ٌةَتباَت َةَراَهَظلا َّنأِل ؛َءوُضْوْلا

 َلَسَمْغا اذِإ ُهَنَأَو ءُلاَسِتْعالا اَّلِإ ٍبْنُجْلا ىَلَع ُبِجَي ال ُهنَأ ىَلَع ُلُدَي ُنآرُعْلاَو

 ِثَدَحْلا عفو هي ُهَيِن ِهْيَلَع سْيَل ٍةَباَنَجْلا نم َلِسَتْعُمْلاَو ءَداَلَّصلا َبَرْقَي ْنأ ُهَل َراَج

 :ءاملعلا روؤمج لاق اَمُك ٍرْعْصَأْلا

0 

 ه2

 َرِفاَسُمْلا َركَذ . .[#4 :ءاسلا] «ٍرَفَس َلَع وأ جت ؛ مك دام» : كيك هللا َلاَق

 .ٌرداَن ٍرَضَحْلا يف ُهَمَدَع َّنِإَف َرِضاَحْلا رُكْذَي 7 هامل دِجَب ال يِذْلا
 ل أ َركَد اسد م 2 يك و طبعا ص ممم د تا اج ّوأ» ل هم

 ُةَسَماَلُم َوُهَو َلُْسْعْلا ُبِجوُي ام َطَلْغَأَو َوَجاَحْلا ٌءاَضَق َوُهَو ًءوُضْوْلا ُبِحوُي

 .َمَمَيتَي ْنَأ َءاَمْلا ُدِجَي ال اًرِفاَسُم وأ اًضيِرَم َناَك اَدِإ اَمُهّْنِم اّلُك َرَمَأَو ءِءاَسّنلا

 ُنْبا ُهَلاَق اَمُك ءٌعاَمِجْلا :ِهِب ُداَرُمْلا [5* :ءاسنلا] 62[ ممم ٌرآ# :هلْؤَق

 ةيالا ىتنم ىف حسقلا َوْعَم ءِبَرَعْلا نِم م هَرْيغَو اهو سابع
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 (52)1ع
 ةئس الو ٌباَتُك ال ِءاَسّنلا ٌسَم نم ِءوُضُوْلا ِضْقَن يف كلو

 .ٌءاَوَس ِءاَمْلاَك ٌرهَظُم مُمَيَتلا ْنَأ ىَلَع ٌليِلَد هابط اَديِعَص اوُمَتَيَتَمِط : ُهلوَكَو

 [1خ 11

 وَجَوْلا نم ””كيِذَحَّتلاَو ءِسأَّرلا نم "!ِنْيَتَعْرَنلا َّنأ :ٌحيِحّصلا

 [ 01 . ٌقاَشِْيْساِلاَو ًةَّضَمْضَمْلا َيِسَن ول اَمُك َرُهَف َكِلَذ َيِيَن ول

 : لْهَج وأ ٍناَيْسِنِب ِروُذْعَمْلا َنْيَبَو ِءوُضُْوْلا سيكتتِ ٍدّمَعَتْمْلا ّنْيَب ب ُقْرقلا 35.4 |

 | .ِءاَمَلُعْلا روُهُْجَو ةباَحّصلا مال ندي هيلَعَو لاقل را و

 ٍةَروُسلا ٍتايآ ضْعَب َيِسَن اذإ : . .َكِلَذ نِمَف . .دّمْحَأ نَع ٌصوُصُنَمْلا َوْهَو

 َسيِكنَت َدّمَعَت ول ُهنَأ َعَم ءاَمَدَْ ام ُديِعُي اَلَو ءاَمُديمُي ال ُهنَِك َناَضَمَر ٍماَيِق يف

 يِف ُعاَرِْلا اَمّنِإَو ءِقاَمِتاْلاِب ْرْجَي م مَدَقَمْلا َلْبَق ِرَحَوْمْلا َةَءاَرِقَو ءٍةَروُسلا ٍتاَيأ

 .ةكم لأ نع ُهاَكَحَر :نمخأ كلذ نع ضن ءِرَوُسلا بيت بيت

 ُهَفْلَح نَمِل ىَرَت :ِةَروُسْلا َّنِم ِتاَيآلا ٌعَدَي َداَضَمر ِرْهَش يف مالا نَع ليس

 ُبْنُْكَي اُلْجَر َنوُلِكوُي َةَكَمب اوُناَك دق ءَلَعْنَي ْنَأ ُهَل يِفَبْنَي ءْمَعَن :َلاَق ؟اَهَأَرْقَي ْنأ

 فأول لك كيو ولا غلا ََرَ ام

 ُةَمْيَحْلا َمِيَتِل َكِلَذ َبَحَتْسا اَمنِإَو» :- '*ادَمَحُم يبأك  ٌباَحْص آلا َل

 َءاَسّنلا َسَمَْل نَمِل ٌبَحَتْسُي : هلك قلك لاق تيح خيشلا دنع ةوهشب ناك اذإ تجي الو بعضي نكل 00(

 َدَرْمَأْلا ّسَم نَم َكِلَّذَكَو ِهَرَشتناَف ُهْتَوْهَش ثكَرَحَتَم َرَكْفَت نَم َكِلَذَكَو ءأَضَوَتَي ْنأ ُةُتَوْهَف ْتَكَّرَحَتَ
 اًَدَعَو ٍبَضَعْلا َدْنِع ْوُضَوَّنلا سنِج نِم ِةَوْهَّملا ِكّرَحَت َدْنِع ْوُضَوَئلاَق ءَر هققاق بيع وأ

 (78/76) .ها . ٌّبَحَتْسُم
 .رعشلا امهيف تبني ال ناذللا ءسأرلا رعش نم ردحنا امو نينذألا نيب امامه (0

 .ةعزتلاو راذعلا ءادتبا نيب فيفخلا رعشلا هيلع تبني ام وه ()
 ضرفتو ةهبجلا ىلعأ ىلع يناثلا فرطلاو «نذألا فرط ىلع طيخ فرط عضت نأ :هطباضو
 ةيهقفلا ةعوسوملا] .فيذحتلا عضوم وهف هجولا بناج ىلإ هنع لزن امف اًميقتسم طيخلا اذه

 .[ةيتيوكلا
 .ىلاعت هللا همحر ةمادق نبا :ينعي (5)



 ما ةراهطلا باتك

 .©0هب اولا لمَ
 الز ند: يونعلا ةماغإ ةناقضاو نمخاو ةكم نها ع دقق

 َماَمَت َرْهَي ْمَل ُهَنِإَف ءاَنُه ٍبيِتْرَتْلاِ ةأ دق َناَك نِإَو ءَباَوّنلاَو َةَمَْحْلا ْلِمْكُي

 ل

 لشخ ديعي هلو: هنو ةلسكي : اًناَيْسِن ُهَضْعَب وأ وضم َلْسَغ َكَرَت نَم اذَكَهَ

 .هْيَلِإ َةَجاَح ال اَذَه َّنِإَك ءِنْيتَرَم ُهَلَسَع دق ُنوُكَي ُهَدْعَب اَم

 َباَحْضألا َّنِإَف «َنيِرَتْكأْلاَو ٍةَباَحَصْلا نَع َلِقُث اَم ُقِفاَوُي ٌليِصْفَتْلا اَّذَمَو

 ّيِرْمْزلاَو َيِعْحَتْلاَو ٍلوُحْكَمَو يلع نع رِذْنُمْلا نا ُهَلَمَن اَمَك اوُلَعَف ْمهِرْيَغَو

 ْمَلَق ُهَسْأَر هب حَسَمَف اّلَلَب نيكل يف ىأَرَق ِهِسْأَر م َحْسَم َيِسَن نّميِف يِعاَرْوَأْلاَو

 . فعلا ّنْبا ُهَراَمْخاَو هيج ٍلْسَع ٍةَداَعِإب ا

 ُةَمِيَأ ِءاَلؤَعَو ٠ ٍرَسَحْل اَو ِءاَطَعَو و ِبّيَسُمْلا ِنْب ٍديِعَس ليج ٍديِعَس نَع ٍبوُجْوْلا يف | قو

<2 

 . اًعظَق ٌةَداَرُم ٍناّيْسْنلا ٌةَروُص

 0 د ِفَلَّسلا ٍروُهْمُْج ُلْوَق 0

 .ءوضْوْلا ٌسيكْنَت َدَمَعَتَت نأ :ركْنمْلا رمألاَو داوأإ 2 سمو هدم 52 وعسصو؟ك قدا ِّ

 ظوقس َكِلَذَكَو ءٍناَْسْنلا ِءوُصْوْلا يِف ٍبيرَتلا ظوُقَس :انُه ُدوُصْفَملاَو
 ءاَمْلا ٍدْعُب لْثِم ؛ٍراَذغأْلا نِم ِناَيْسْنلا ٍرْيَعِب َكِلَذَكَو ءِكِلاَم ُلْوَك َوُه اَمُك ٍةاَلاَوُمْلا

 ٍ؛ِرْذَعْلِل ٍةاَلاَوُمْلا ُمَدَع اًهيِف َراَج اّذِإ اَهَسْمَن ًةاَلَّصلا َنِإَ َرَمْع ِنْبا نَع ُلِقْن اَمَك

 )١( ينغملا )١719/5(.

 ِهِسْأَر َحْسَم َيِسّن ْنَمِل ْمُهَدْنِع روج الق ْمهِلْوَمِب َلاَقْنَمَو َةََِِ وُبَأَو ُيِعِقاَّتلاَو ُكِلاَم اَمأَو (؟)
- 

 ْمَل نَمُك ناكر ْمُهَتْنِم هزجُي مل لع ّلَعَف ْرَلَو كو «لكبفا كد هسأَر عسي ذأ اللب هييخإ يف َدَجَوَ

 )5١37/١(. راكذتسالا .ْحَسْمَي
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 دوجس تيداخأَو (َّرَمْع نبا ِثي ٍدَح يِف ٍفْوَحْلا ٍةالَص ليِلَدب ياو هرضزلاك

 ال اَذَه ٌلْئِمَق :و هن رزلط يياحلاك يب ةفانل ماع بخ 3

 ِِنَدَب يِف ىأَر ُهّنَأ هيِف يِذَّلا ِثيِدَحْلِل ؛ُبجَت ال ِةَباَتَجْل ل يف ةاَلاَوُمْلاَو
 .2؟َرْعَش هْيَلَع َرَصَعَم ُءاَمْلا ُهْبِصُي ْمَل اًعِضْوَم

 ِثيِدَحْلا يِف امك نايس اَلَو ٍلْهَجِب طّقْسَي ال اَطْرَش ُبيِتِرّملا ُنوُكَي دو
 ٌةاَش اَش وه منَ ٍةاَلَّصلا َلْبَق ا 0 نما 0

 .حّْذلا ا ا لَا 0-0 « اًلِهاَج

 «يْمَّرلا ىَلَع َحِبّذلا ٌّجَحْلا يِف اوُمّدَن َنيِذَّلا ٍناَلِخِب

 :ِناَتَئَس ِناَناَهَف (َجَرَح اَلَو ُلَمْفا» :َلاَك ُهَّنِإ
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 9 .ه 3

 ام ىَّلَع ّقْلَحْلا و ا

 :نيلوق ىلع «لسغلا ىف ةالاوملا مكح يف ملعلا لهأ فلتخا )١(

 «ةيفنحلا نم ءاهقفلا روهمج بهذم اذهو « «لطسكلا نن ذ ةالاوملا بجت ال :لوألا لوقلا

 .ةلباتحلاو «ةيعفاشلاو

 ءردسلاب ةبانجلا نم هسأر لسغي مهدحأ ناكل :يعخنلا ميهاربإ لوق اهنم ةريثك ةلدأب اولدتساو
 .«هدسج رئاس لسغي مث «ةعاس ثكمي مث

 نبا باحصأ نم نيعباتلا رباكأ كردأو ءر#و ةباحصلا راغص كردأ ٌيعبات ميهاربإو

 .مهكردأ نمع مع هاكح دقو ؛هْيَو دوعسم

 نبا ةماّلعلا هراتخاو «ةّيكلاملا بهذم اذهو «لسُعلا يف ةالاوملا بجت : يناثلا كوقلا

 .ةالاوملاب ضعب ىلع هّضعب ينبني نأ مزلف ؛ةدحاو ةدابع لسُغلا 93 اولدتساو

 هررق ام ىلع ةالاوملا طقستف نايسنلا وأ لهجلا لاح يف نكل ءرايتخالا لاح يف اذهو

 . 855 خيشلا

 .(1931) ملسمو 0040(«2) يراخبلا (؟)



 2ث بس | ةراهطلا باتك

 .ئزجت ال اَهْنأ ٍةاَلَّصل | َلْبَك ْتَحِبُد اّذِإ ةَّيِحْض هلا يف ٌّةَنُس

 ْهَج يْمَّرلا َلْبَق َحَبَد اَذِإ يْدَهْلا يف ٌهَنْسَو - ب 2

 مسك 14 هوا م ًٌ 2 م م 03 وك م | م روي تو 2

 مرَحلا ىلإ ِهِقْوَسِب اكسن َراَص َيْذَهْلا نأ :- ملغأ هلو - اَمُهْنْيَب قرَملاَو

 ْجْرْحَي ْمَل :اَلْهَج َمدُق اَذِإَف ءِناَمَّزلاَو ِناَكَمْلا يف ل َمَكَب دَقَف وِراَعْشِإَو ِهِديِلْفَتَو
 مسه س

 . اًيذَه ِهْنْوك نَع

 َلاَق اَمُك ءٍمْحّللا ٍةاَش نمت ُرّيَمَتَت ال ٍةاَلَّصلا َلْبَم اَهّنِإَف :ُةّيِحضُأْلا اَمأَو
 َيِه اَمَّنإَو .هْمأل اَهَمََق مل اش يِم امن : ٍةاَلَّصلا َلْبَق َحَبَذ نَم» :لكي ينل

 [؟ :رثوكلا] 4 رحمأَو كي لصف ولا َلاَق اَمَك ٍقاَلَّصلا ا

 ٍةاَلَّصلاَك ِتْقَوْلا اَذَه َلْبَق ُهّلْعِف ٌراَصَق [157 :ماعنألا] شنو ٍِقاَلَص َّنإ» :َلاَقَو

 . اَيقَو لب

 ” ةف ءِرْظَن َلَحَم َوُهَف "اهجَوْلا ٍلْسَع َدْعَب هْيَمَك ْلِسْغَي ْمَل ولو

 | ءيِجَمِل ؛هيف يف اَمُهْلْسَع ىَوَن نِإَو اُلَمْعَتْسُم ُريِصَي ال ُهْنَأ :ُحيِحَّصلاَو . .َءاَمّْلا

 0 ب ُلْصْحَت ال ٍفاَرِتْغالا ِةّيِنب ب اَمُهَّلْسَغ َّنأ يِضَمْقَي اَذَهَو َكِلَذب

 .َرَخآ ٍلْسَغ نِم ذب دب ال

 ٍراَرْكَت نَع ُئَرْجُي ٍفاَرِيْغالا ةّنب اَمُهْلْسَع لب ؛ُبجَي الل اَذَه َّنأ :ىَوْقَأْلاَو

 .ِديْلا ٍنِاَيِل اَلْسَع اَذَه وكيك ؛هَْدي هْيَعاَرَو لِي ُهّنِإَق اًضِيأَ
]:55- [ 

 .ءوضولا يف )١(



 ُهْنَأك مالسإلا خيش لئاسرو هواتف بيرقت بع
 بي ب 7 ب اح ل1 2

 "يفت ىَلَع ٌحْسمْلا :ٌباَي)
 .يباطخلا هلاق '"'ةيآلل خسان نيفخلا ىلع حسملا :ةفئاط تلاق .ه

 :يربطلا لاق ءةّنسلاِب 0 : نوري اوناك مهنأ ىلع ةلالد هيفو :لاق

 : نهم

 .باتكلا يف ام ىلع دئاز رمأ وه :ةفئاط تلاقو

 .طلغ نآرقلل خسان هنأ ةّنّسلا نم ىعدي ام عيمجو «سابعلا وبأ هيلإ لامو

 َّنأ :اًضيأ سابعلا وبأ هيلإ لامو راصقلا نباو يعفاشلاك تلاق ةفئاطو

 ضفخلاو نيلجرلا لسغ ىلع بصنلا لمحيف ءبصنلاو ضفخلاب "”تئرُ ةيآلا
 عمم _ "9 /# كردتسملا] .نيتياك نآرقلا نوكيف مرو

 ُحْسَمْلا ُروُجَي ُهَّنَأ : ْمِهِرْيَغَو ٍكَراَبُمْلا ِنْباَو َةَقِيِتَح يِبَأَو ِكِلاَم ُبَمْذَم 759.1]
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 .ريِسَي قرح 0

 ريب م ةءامس

 رس اَم ىَلَع اَّلِ ُحْسَمْلا ُروُجَي ال ُهّنأ :اًمِهِرْيَغَو 0 ٌيِعِفاَشلا فنك

 حملا

 نَع ِوْفَعْلا يِف ٍهِصوُصْنَو دّمْخَأ لضأ ُنِماَيِق َوُمَو ءٌحَصَأ ولا 0

 .َكِلَذ ِوْحْنَو ٍةَساَجَّنلا ٍريِسَي نَعو ٍةَرْوَعْلا ٍريِسي

 .هب يشمت نأ عيطتست ثيحب «هل لعن ال «دلج نم ءاذح :وه فخلا )١(

 «كلذ وحنو ناتكلا نم وأ نيتملا نطقلا نم وأ فوصلا نم جسنُي ام وهف :بروجلا امأو

 وأ هيلع حسمي له فالخ هيف اذه «بارشلاب ةئمزألا هذه يف فرعيو «مدقلا ردق ىلع لصفيو

 وبأ :ةثالثلا ةمئألا كلذ يف فلاخو ءدمحأ مامإلا هيلع حسملا زاوج ىلإ بهذف ؟حسمي ال

 اًرتاس نوكي الف ءءاملا هقرخي هنأل كلذو ؛هيلع حسمي ال :اولاقف يعفاشلاو «كلامو «ةفينح

 «مدقلا رهظو صمحألاو بقعلاو عباصألا هنم فرعت :يأ ؛مدقلا ةروص نيبي هنألو ءمدقلل

 نمحرلا دبع نب هللا دبع ةمالعلل ماكحألا ةدمع حرش :رظنُي .هرتسي ءيش هيلع سبلي مل هنأكف

 . 07 /9) نيربجللا

 لإ مْكَيِرْيأَو ُكَموُجُم اوليغأت ةؤلّصلا لإ ْمُثْمُق اذ ْاَيَماَء حل ايي :ىلاعت هلوق : :ينعي (0)

 .[6 :ةدئاملا] 4ْنيَبعكلا لإ َمُكَلْبَيأَو مُكسوُمَر وحسن ِقِفاَرمْل

 .(17) تارايتخالا نم بيوصتلاو «(تأرق) :لصألا يف (*)



 ذك ١ ةراهظلا باتك

 ُعَفَرُي اَمَنِإَو ُمُكَرُي ال ُهّنَأ ٌفُحْلاَو تونلا ىف ريوبلا قْمَمْلا ىف ُةَداَعْلاَو 1 000

 يه امهم عم فلا ىلع حشملاب رثألا ف ُلوُرلا قلظأ ال . ريِثكْلا
- 
 و

 ِهرْمُأ ْلْمَح َبَجَو :ٍبوُيْعْلا َنِم ٌةَميِلَس َس َنوُكَت ْنَأ ظرَتْشَي دي ْمَلَو وَماَعْلا يف ِهْيَلَع

 .يِعْرَم ليلتب ال مالك ديب ذأ وَ ْمَلَ 0

 ْنأ مُهَلَت :هيف هيف َنوُشْمَيَو ُنماّنلا ُهّسَبْلَي فخ َّلُك نأ ِهِظْفَل ىَضَتْقُم َناَكَو

 َنِإَف ءَكِلَذ ٍراَدّقِحِل ٍديِدْحَت ٍرْيَغ نم اًقوُرْحَم وأ راك عر
 مدرسا حرص

 ١[ 7/14 7/11 . ليلَذ نم اَّل َديِدْحَتلا

 هيف يشملاو اّيقاب همسا ماد ام قرخملا 5 م

 . نكمم

 نإف «لعنلاكف هرثكأ قرخملا الإ قرخملا فخلا ىلع حسملا زوجي :لاقو

 حسملا زوجي :ليقو «هيلع حسملا زجي مل مدقلا ضعب هنم ودبي قرخ هيف ناك

 [75 7/7 كردتسملا] .نيدلا يقت خيشلا هراتخا «هيلع

 يب صاةور

 .ٌرْئاَج َكِلَذَو ٌّبِحاَو اّذَه َّنأ :اَهُدَح

 ُهْنكْمُي ال ُهْنَِك ؛ىَربُكلاَو ىَرْغُصلا :ِنْيَتراَهلطلا يف ْروُجَي اذه نأ :ينَّذلا
 .ىَرْبُكْلا يِف ُنوُكَي ال ِنْيَمُحْلا ٌحْسَمَو ءَكَِد ال

 َّنِإَف ؛ٌثيِقْوَت اَهيِف َسْبَل ءاَهّلِحَي نأ ىَلِإ اَهْيَلَع ٌعَسْمُي رجلا نأ : ُتِلاَغلا

 .ٍروُهْمْجْلا َدْنِع ّتََوُم ُهَحْسَم َّن نِإَف ٌفُحْلا ٍفاَلْخب ةَروُرّصلِل اَهَحْسَم

 ٌدْرَب َكاَنْه َّن ذأ لك ٌرَرَض ِتْقَوْلا ٌّيِضُم َدْعَب ِهِعْلَح يف َناَك ول ْنِكَل

 هَّنِإ :ليِقَو ءُمُمَيقي هن ا َكِلَذ ُوْحََو . .َرّوَصت ِهيَقُخ َعَلَح ىَتم ٌدِدَش
 نم ٍةَريِبَجلا سْبلَك َراَص اَنُه اَمُهَسْبَل َّنأِل ؛ىَوْقَأ اَذَعَو 0 خس

 .ووُجوْلا ٍضْعَب

 ةئيِدَمْلا ىَلِإ َقْشَمِد نِم َجّرت اّمَل ٍرِماَع ِنْب َةَبْقُع ُتيِدَح ُلَمْحُي اَذَه ىَلَعَر



 5 هنأك مالسإلا خيش لئاسر» قولتف بيدقت_ ا

 ُحَسْمَي لَهَف : ٍلْسَعْلا نود اعلا رم ا اححيِرَج ناك ول اذهل

 .حَصَأ ِءاَمْلاب اَمُهْحْسَمَو ءِناَلْوَك هيف ؟ُمَميعَي وأ ِءامْلاب
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 .دّلِجْلا ُبِعْوَتْسَي امك حْسَمْلاِ اهُبِعْوَتْسَي ٌةَريِبجْلا نأ : ُعِباَرلا

 رَثُكَأ َدْنِع ٍثَدَح ىَلَع اَمّدَش َنِإَو اَهْيَلَع ٌحَسْمَي َةَريِبَجْلا َّنأ :ُسِماَحْلا

 .ُباَوَّصلا َوْهَو هِءاَمَلُعْلا

 الإ ةعم دل ناهس ىلع اهنا اذإ الإ اهزنع ختتج ال ناقش

 ِهوُجْوْلا ِهِذَه نِم ٌتباَن اَمُهَنْيَب َقْرَمْلا َّنِإَف ؛ٌدِساَف ٌناَيِق َوُه َو ِنْيَمْحْلا ىَلَع اَهّساَيِق

 ماَمإلا مالك يَ ِنْيْفْحْلا حشمك سبل ِرّْشلا حسم سمو و ِةَدْلِجْلا حْسَمُك اَهَُْسَمَو

 َكِلَذ يِفَو ِنْيَمُحْلاِب ا / ٍناَسْنِإْلا ٍةَدْلِجِب ُهَدْنِع قل تلا نا اع دمع

 .جنملا نم ءاصِلاك هيلا لِيَ يلا اهلتجي نم هباكضأ ني ذأ رف

 اًذِإ اَهْنَأ :َوُهَو حَصأ ُلّوَأْلاَو «ُفُحْلا يف اوُلاك امك ّلَحمْلا راه ن ٍناَلظْبِب ُلوُقَيَق

 طْشك ِةَلِزْنَمِبَو ٍراَمْظأْلا ميِلْقَتَو ٍسْأَّرلا ٍرْعَش 3 تلح ِةلْمب ناك وُْب طوُقُس ْتطَقَس

 ةاَْلا َنِم اَيلع حَسَم دق ناك ا الع ََِجْلا لسع هد اَعِإ ُبِحوُي ال ٍدْلِجْلا

 . ءوضْوْلا ٌةَداَعِإ اََو هي ِءوُصْوْلا يِف َكِلَذَكَو

 َناَك :ِةَراَهَطلا ىَلَع اَهَّدُشَي ىَّنَح ِةَباَنَجْلا َنِم اَهْيَلَع ُحَسْمَي ال ُهَل ا
 [181- 1 . اًدج ٌتيِعَض َوْهَو ِهْيَلَع ُنِساَقُي لأ الب اًلْوَق

 لِ ةَراَهْظلا ٍلاَمَك َدْعَب "”َعيِمَجْلا َسَبْلَي ْنأ ِهطْرَش ْنِمَو :ُهَلْوَتأ 5 9

 نم حيحصلاف ةريبج ريغ هيلع حوسمملا ناك نإ [نيتياَورلا ىّدْحِإ ىلع َةَريِبَجْلا

 هيلعو ءهسبل لبق ةراهطلا لامك هيلع حسملا زاوجل طرتشي هنأ :بهذملا

 هد عرإمو
 ءُسِناَلَقْلاَو « ّنمِقوُلُخ تحن ٌةَراَدُمْلا ِء ِءاَسْنلا رمح : يأ قل



 ح17 يار يح يح  ةدافاقلا كاتك : 39 ١ باتك

 «قئافلا بحاصو نيدلا يقت خيشلا هراتخا اهلامك طرتشي ال :هنعو ,باحصألا

 وبأ ىكحو «ةريبه نبا هركذ ةمامعلا حسمل ةراهطلا طرتشي ال هنعو :لاقو

 لسغو أضوت مث اًثدحم سبل ْنِإف ءاّسأر ةراهطلا مدقت طارتشا مدعب ةياور جرفلا

 :تلق ءديعب بيرغ وهو :يشكرزلا لاق ء.حسملا هل زاج فخلا يف هيلجر

 .""'نيدلا يقت خيشلا هراتخا

 «ةراهط ىلع سبللا ءادتبا اهل طرتشي ال ةمامعلا نأ هجوتيو :اًضيأ لاقو

 .ةمدقتملا ةراهطلا امهيف هيفكيو

 ,'""حسملا زاج اًثدحم امهسبل نأ دعب نيفخلا يف نيلجرلا لسغ ول

 [م</ كردتسملا] .دمحأ بهذم يف جرخم لوقو ةفينح يبأ بهذم

 يف ةباؤذ تاذ نوكت نأ الإ «:ةكنحملا ريغ ىلع حسملا زوجي ال ] ١:659

 خيشلا رايتخا ىضتقم وهو ءاهيلع حسملا زوجي امهدحأ :نيهجولا دحأ

 تاذف ءامصلا ةمامعلا ىلع حسملا زاوج راتخا هنإف «ىلوألا قيرطب نيدلا يقت

 .سنالقلا يه :ءامصلا ةمامعلا نع لاقو ءزاوجلاب ىلوأ ةباؤدلا

 .هريغو ميمت نبا هاكح نيهجولا دحأ يف فئاقللا ىلع تع

 هب تءاج امك لججر وأ ديب الإ اهعزن قشي يذلا اهلعنو مدقلا ىلعو

 حسم نم ىلوأ اًحسم وأ اًلسغ اهنم رهاظلاو ءانه مدقلا رثكأب ءافتكالاو ءراثآلا
 .تقوتي ال اذهلو فخلا ضعب

 )١( فاصنإلا )١/١911(.
 «ةراهط ىلع سبل اذإ الإ فخلا ىلع حسملا حصي ال هنأ ىلإ ملعلا لهأ ٌةماع بهذ :ةدئاف
 :ُهَهَجَوَو ءاقالخ حْسَمْلا ٍزاَوَجِل ٍةَراَهَظلا مدَقَت ٍِطاَرَيْشا يِف ُمَلْعَت ال :ينغملا يف ةمادق نبا لاق

 ينم اَمُهْعَد :َلاَقَك  ,هيفُح عزنا تيَوْهَأَك ءِرَفَس يف لكي َيِبْنلا َمَم تْنُك :َلاَق هُةَريِغُمْلا ىَوَر اَم
 .ها .ِهّْيَلَع ٌّقَمَتُم . اَمِهْيَلَع حَسَمق ٍنيََرِهاَط اَمُهَلَْدَأ

 حص :ءاملاب هيلجر سمغو أضوت مث ؛ثدحم وهو ردانك وأ ءاًبارش سيل ّلجر :كلذ لاثم (؟

 .ردانكلا وأ بارشلا ىلع حسملا هل زاجو ءهؤوضو



 ُهْنأك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ل
 يا ش7 د

 :لاوحأ ثالث اهل لجرلا نأ :رخآ عضوم يف ركذو

 .بتارملا ىلعأ وهو لسغلا هل :فشكلا أ

 .حسملا هل :رتسلاو - ب

 روجي امم يه الف «لعنلا يف تناك اذإ يهو .ةطسوتم ةلاحو - ج

 ءشرلا يهو ةطسوتم ةلاح تيطعأف «لسفلا بجيف ةزراب يه الو حسملا
 شرلا درو دقو «شرلا هب دارملاف لاحلا هذه يف ٌحسملا اهيلع قلطأ ثيحو

 نبا هاورو سوأ نب سوأ ثيدح نم دنسملا يف امهيلع حسملاو «نيلعنلا ىلع

 [مه */584  كردتسملا] .©0سابع نبا ثيدح نم يقهيبلاو نابح

 ءادتبا اهل طرتشي ال ةمامعلا نأ راتخا نيدلا يقت خيشلا َّنأ مدقت 9

 ال هنأ هجوتي :اًضيأ لاقو «ةمادتسملا ةراهطلا اهيف يفكيو ةراهط ىلع سبللا

 [”5/ كردتسملا] .فخلا فالخب اهسبلي مث هئوضو دعب امهعلخي

 أّضَوت هلي هللا َلوُسَر نأ هبط َيِفَقَتلا ٍسْوَأ يبأ نْب سؤأ نع .(15) دواد وبأ هاور ام وهو قد

 .دواد يبأ حيحص يف ينابلألا هحّحصْو .ِهْيَمَدَقَو ِهْيَلْعَت ىَلَع َحَسَمَو

 . سوأ يبأ ثيدح نم يور دقو « يعبات ةياور نم هنأل ؛ لسرم هنأ ثيدحلا رهاظ : هيبنث

 ؛(سوأ هئبا دنسم) نم سيل (سوأ يبأ دنسم) نم ثيدحلا نأ ىلع :ينابلألا ةماّلعلا لاق
 مقر ثيدح ىلع هقيلعت رظنُي .ها.ىلوأو حصأ يدنع يهو «ةبعشو ميشه ةياورل افالخ

 .دواد يبأ حيحص نم .ي«كطوم)

 سوأ يبأ نب سوأ نع ةةدضضلا نايح نبأ هاور دقف اور امب 3 سؤأ وبأ لمع دقو

 ؟نيلعنلا ىلع حسمتأ :تلقف هيلع كلذ تركنأف هيلعن ىلع حسمف أضوت يبأ تيأر :لاق
 .امهيلع حسمي ْهَقَي هللا لوسر تيأر :لاقف

 .ملسم لاجر تاقث هلاجر : طوؤنرألا بيعش لاق

 ىَلَع َحَسَمَو ءاًفيِفَح اًءوُصُو ْأَضَوَن ُهّنَأ كل َيِلَع نَع «(970) هدنسم يف دمحأ مامإلا.ىورو
 ءدنسملا وققحم هنّسحو .ْثِدْحُي ْمَل اَم ٍرِهاَطلِل دلي هللا ٍلوُسَر ُءوُضُو اَدَكَه :َلاَق مث ءهْيَلعَت

 .093) راثآلاو نئنسلا ةفرعم يف يقهيبلا هحّحصو

 حسملا حص امك ؛ثيدح ريغ يف اًهوفرم نيلعنلا ىلع حسملا تبث :6 ينابلألا ةمالعلا لاق

 حيحص :رظنُي .ها.زوجي ال ليلد نودب امهنيب قيرفتلاو ؛ٌءاوس مكحلا يف امهف «نيفخلا ىلع
 .(797 )١1/ دواد يبأ



 بو | ةراهطلا باتك
 حا "84 دا ربا را رار رباب ب جتا

 بهذم وهو «هيمدق لسغ الو هسأر حسم هيلع بجي الو «ةدملا ءاضقناب

 «دمحأ بهذم نم حيحصلا ىلع حوسمملا رعشلا ةلازإك ؛يرصبلا نسحلا
 [717/؟ كردتسملا] هنرهتعللا لو

 [؟:5/* كردتسملا] 60 حك نوم ناك ولو سوبلملا ىلع حسملا زاوج اًضيأ نيدلا يقت خيشلا راتخا [315]

 نأ نيفخلا ىلع حسملا طورش نم نأ ىري ال ىلاعت هللا همحر مالسإلا خيش َّنأ يف رهاظ اذه )١(
 .ضرفلا لحمل نيرتاس انوكي
 .خيشلل لوقلا اذه هللكك نيميثع نبا بسن دقو

 ْنَأ اًهيِف َدبِتْعَأ دك ُفاَمِخْلاَو :(197 1١85 /؟١) ىواتفلا عومجم يف هلوق هيلع لكشُي نكلو

 . لجّرلا ٍضْعَب ٍروُهظَو ِقْرَكْلاَو ِقْئَقْلا م 3 َسبلُت
 ىَلَع ةَرُقْلا عم ُهْسُْل مرْخْمْنِل ُروُجي اَدَهِلَو ءالضأ تُحب نيل كاد ٍنْيبْعَكْلا تخت ام ام اعآَو

 . .ِءاَمَلُعْلا نو ٍرَهظأ يف ِنيلْنلا
 َعوُظْفَمْلا نأ ٍذِيئيِح عطقلاب مُه مَرَمَأَك «ُتَعِرُش ْنُكت ْمَل ِلَدَبْلا ة ةَصْخَر َّنأِل لَو , عطقلاب رم امن

 يف ْلُخْدَي ْمَلَك ءَنيِمِلْسُمْلا ٍقاَمَئاب ِهْيَلَع ُحْسَمْلا ُروُجَي ال اَذَهِلَو «فُح سل ُهنَف ٍنيلَنلاَ ٌريِصَي

 .ها. ٍنْيِمُحْلا ىَلَع حَْمْلا يف هند

 لحمل اًرتاس نوكي نأ :نيفخلا ىلع حسملا طورش نم ّنأ ىلإ ءاملعلا ريهامج بهذ دقو

 ىلع اًسايق ءامهيلع حسملا حصي مل نيبعكلا رتسي مل نإف  مدقلا عم نابعكلا - لسغلا ضرف
 لدبلا نيب عمجي نأ نكمي الو ءحسملا هضرف رتس امو ءلسغلا هضرف رهظ ام نألو ؛ءوضولا
 .دحاو وضع يف هنم لدبملاو

 حسملا زاوج هللا مهمحر ينابلألاو نيميثع نباو هنع يور اميف يعازوألاو مزح نبا راتخاو
 .رتاسلا هيشأف «هيف يشملا ةعباتم نكمي فخ هنأل ؛نيبعكلا رتسي ال يذلا فخلا ىلع

 وهو ءامهيلع زئاج حسملاف نيبعكلا تحت نيعوطقم نافخلا ناك نإف» :قك مزح نبا لاق
 «نيبعكلا تحت نيعوطقملا نيفخلا ىلع مرحملا حسمي :لاق هنأ هنع يور ءيعازوألا لوق

 .نيبعكلا قوف انوكي نأ الإ اهيلع حسمي ال هريغ لاقو

 ولو «نييروجلا ىلع حسم هنأو «نيفخلا ىلع حسملاب رمألا ِِي هللا لوسر نع حص دق :لاق
 ليه ننس نا ع ا ا

 «. .زئاج هيلع حسملاف نيلجرلا ىلع سبل وأ بروج

 )١١/ نيميثع نبا ىواتف عومجم ا ةيهقفلا ةعوسوملا )2775/١: ىلحملا :رظنُي
 هن م د 5 . يرهشلا ءاقللا ( "6



 ُهَدََك مالسإلا خيش لئاسرو ٌقواتف بيرقت با

 : ِنْيَطْرَش ِءاَهَقْقْلا َّنِم ةَقِئاَظ هيف طَرَتْشا د نْيَمُحْلا ىَلَع حْسمْلا 5و5
 فرح
 اذه تقم كدت اَدَكَو ءِضْرَمْلا لَحَمِل اًرِتاَس َنوُكَي نأ وهو :امهدح

 . طْرَّسلا

 : يِناَنلاَو

 ِرْيَخ يف ُهْنَع نع كلا ؛دّيخأ مالك يِ ُهَل لضأ ال ظْرّشلا اَذَهَو

 ٍنْيَلْعَتِب لب ل رول ْرَجْلا ىَلَع حْسَمْا ُروُجَي ُهّنَأ عِضْوَم

 ال4 1 . ِنْيَلْعَلا عَلْخَي مل اَم نيَرؤَجلا ىَلَع ُحَسْمَي ُهْنَأَو 5ك

 ع يلو جملا َيِهَ 0 !)ِفِئاَمَّللا ىَلَع ُحَسْمَي قا أ :ُباَوَّصلا 7 *موو]

 ع 3

 .ةَداَعْلا يِف ٍةَجاَحْلِل ُلَمْعَتْسُ اَمَّنِإ تِئاَمَللا َكْلِي َّنِإَ ءِبَرْوَجْلاَو ٌفْحْلا

 عم م .

 .ِهِسْفَنِب ُتْبْثَي ٌفْحْلا َنوُكَي ْن أ

 اَنْ 2
 ُهْنِم ًةَصْحّرلا َّنأ َمِلَع :ُهَّقَح َساَيِقْلا ىَطْعأَو كي ٍلوُسَرلا طاَْل 0

 ٍةَحْمَّسلا ِةٌيِفيِنَحْلا َنِمَو ٍةَعيِرَّشلا ٍنِساَحَم نِم َكِلُذ نآو ةقضأو ِباَبَلا اَذَه يِف

 ةكس ةاوش «داتشملا عجول ىلع نَوُكَي نأ ٍساّيْللا يف َرَبَتْعُمْلا نأ َمِلْعَف

 .ُهَرْتسَي ْمَل وأ ٍضْرَمْلا ّلَحَم َعيِمج

 . لْجّرلا ٍضْعَب ٍروُهظَو ِقْرَخْلاَو ِقْئَمْلا َعَم َسَبْلُت ْنَأ اَهيِف َديِتْعَأ دك ُفاَفِخْلاَو

 ُهَسْبَل مِرْحْمْلِل ُروُجَي اَذَهِلَو ءالضأ ُفُحِب َسْيَل َكاَذَق ِنْيَيْعكْلا تت ام اَمأَو

 ١ .ِءاَمَلُعلا يَلْوَق ٍرَهْظَأ يف َنْيَلْعَلا ىَلَع ِةرْدُقْلا َعَم

 عطَقْلاِب مُهَرَمأَك ءتَعِرْش ْْكَت ْمَل ِلَدَبْلا ةَصْحُر َّنأِل اّلَوأ عظَمْلاِب َرْمَأ اَمَنِإق

 هلع خشملا ُدوجَي ال اََهِلَو ,تني نك هك نيكل يصب عوظفملا نأ ذيتيج
 [19؟ _ 1مم /1] . نْيَفُحْلا ىَلَع حسمْلا يف ِهِنْذِإ يف َلْْدَي ْمَلَ  َنيِمِلْسُمْلا ٍقاَمَئاِ

 .كلذ ّوْحنو امهب حارج ْنم وأ ِءاَمحْلا فوَح وأ ِهْرِبْلا َنِم ءكفياَمل لْجّولا ىلع ٌفَلُي نأ يه )١(



 زيا ا
 كرت

 ءال :هنعو ,2"اهلامك ربتعيو «ةراهط ىلع سبللا حسملل طرتشي #598]
 [7هار/”" كردتسملا] . انخلرش : هراتخا

 َراَج ِنْيَمُحْلا َسِيَل مَ 2 الماك اًءوُضُو ًاضْوت نم ّنأ ىلع ءاَهَقَمْلا َّىَقْلا !فننتنأا

 ىَرخألاب ّلَعَف من : فكل ايلشكأو ِهْيَلْجِر ىّدخإ َّلَسَغ وّلَو عاَرن الب ُحْسَمْلا ُهَل

 :دّمْحَأ نت ِناَئياَوِر اَمُه ِناَلْوَق ِهيِفَك َكِلَذ لْئِي

 . ةَفيِئَح نأ علم َّوَهَو ُحْسَمْلا ُز زوجي : اَمُهاَدُْحِإ

 . ٌيِعِفاَّشلاَو ِكِلاَم ُبَمْذَم َوُهَو ءُروُجَي ال :ًةَيِناَثلاَو

 1١111 .كلَم الب اصلا وُ ُوَلا لقا
 تَناَك ٌعاَوْس ءاّمهيف 7 ناك اذ 20032 ِنيِبَرْوَجَْلا ىَلَع ا وبي 1

 دو اكلملا ْيَلَْق ّحَصَأ يف ْنُكَت ْمَل وأ ٌةََلَجُم
[11/1] 

 ثالث ؟ءاوس امه مأ ؛نيلجرلا لسغ مأ ءلضفأ حسملا له #7515]

 .دمحأ نع تاياور

 لاحل قفاوملا وه ام دحاو لك ّىح يف لضفألا َّنأ باطخلا لصفو
 حسميل فخلا سبل ىرحتي الو امهلسغ ناتفوشكم هامدق نمل لضفألاف ؛همدق

 اذإ هيمدق حسميو «نيتفوشكم اتناك اذإ هيمدق لسغي ُْلَي يبنلا ناك امك «هيلع

 [م8 /# كردتسملا] .فخلل اًسبال ناك

 هراتخاو ةريبجلاك حسمي :ليقو «نهيلايلب مايأ ةثالث رفاسملاو 57#. ]

 .عورفلا يف "'هلاق «نيدلا يقت خبشلا

 يذلا رفاسملا قح يف حسملا ةدم فقوتت الو :تارايتخالا يف لاقو

 .نيلجرلا اتلك لسغي ثيحب )١(
 .(امهوحنو ناتكو فوص نم) تايارشلا عاونأ نم لجرلا ىلع سبلي ام وه :بروجلا (؟)

 .دولجلا نم لجرلا ىلع سبلي ام وه :فخلاو

 .(1795/1) فاصنإلا نم بيوصتلاو :(لاق) :لصألا يف (0)



 ُهْنَا مالسالا خيش لئاسوو قواتق بيرقت 8س |
 تس 2-2-2-5

 .نيملسملا ةحلصم يف زهجملا ديربلاك سبللاو علخلاب هلاغتشا قشي

 [27”7”/* كردتسملا]

 ْمَلَق حملا ُةَدُم ْتَضَقْلا ِدَق هو رْيّسلا اَنب َّدَجَو ٍدِيِرَبْلا ىَلَع تْبَمَذ امل 750]

 َنوُرّرَصَتَي ِهْجَو ىَلَع ْمِهِسْبَح وأ «ةَقْقُولا ِنَع ء عاطقلاب اّلِإ ُءوُصْوْلاَو ٌعرَنلا نكنُي
 - ةَريبَحْلا يف اَنْلُك امك  ِةَجاَحْلا َتْنِع ِتيِقوتلا ُمَتَع َدَع ينط ىَلَع َبَلَعَف ءِفوُقْوْلاِ
 َنْيَب اًقيِفْوَت ؛ّيَلَع َةّنُسلا تْبَصَأ» :ٍرِماَع ِنْب ةبقعل ُهَلْوَقَو َرَمُع ٌتيِدَح تْلّرَنَو

 ٍديِرَبْلا ىَلَع َبَمُد دم َناك ُهنَأ د دنا نا نيراقت وادي اعاصم ةقئأر وانآلا

207070 
 م” مه ه2 ه1

 :تْنَصأ ؛ :لاق هيكل مي دلت :َلاَقَك ؟كِيَمَُح غنت ْمَل مك ذنُم :ٌرَمُع هَل َلاَقَ

0 

 ْفْحْلا عنب ُرَّرَضَعَي ناك اَذإ َُّنأ :َوُهَو اَنباَحْأِل ِنْيَلْوَمْلا َدَحَأ ُهُنظَ اَذَهَو

 ْ .ةَريبَجْلا ٍةَلْزْنَمب َراَص
 .ْحَسْمَي ْمَلَو َمّمَيِ عزتلاب ردسلا تانك اذإ هنأ :ِرَحآلا ٍلْوَقْلا يِفَو

 هِلْسَغ َنوُد ِءاَمْلاِ ُهَحْسَم ُهْنِكْمُي اًرِراَي ُهَحْرَج َناك اّذِإ اَنَل ِنْيَئياَوُرلاَك اَذَهَو

 ٍحَْمْلا َةَراَهَط نأِل ؛ ؛ْحْسَمْلا :ٌحيِحّصلاَو «ِنْيَتياَوِر ىَلَع ؟هَل ْمَمِيتَي وأ ُهْحَسْمَي لهَف

 .ٍباَرثلاِب حْسَمْلا ٍةَراَهَط نِم ىَلْوَأ ِءاَمْلاِ

 اَل حْسَمْلا ٍةَراَهَطِل يِفْكَي ٌليِلَك ُهَعَمَو ِءاَمْلِل اًمِداَع َناَك اَذِإ َكِلَذِب ُقَحْلُيَو

 ٠ وقل ني د 2 ةمدطم مي ديل نق ٠ لك ةَراَهطِل

 قيلت و

 ذمرتلا لاقو «هريغو ©«؛0) يئاسنلا هاور )١(

 َوْهَو © ِنْيَقُحلا ىَلَع حْسَمْلا يف ذ اوُنقَوُي ْمَل
 .ها. م ُتيِقْوَّتلاَو



 هدا 5 ى ب ل153 755562--- مم 5 بتاتك

 ْنَأ يِفْكَي لب ؛ُهَل َموُمُع ال ُموُهْفَمْلاَو َهَنُمْلا ِهِذَه حْسَمْلا ٌةَحاَبِإ :ُهُقوْنَم

 اَذإَف ُةَملاَحُمْلا ٍتَّلَصَح ٍةَروُص يف ُهَمَلاَخ اَذِإَف ءِقوظْنَمْلاَك ٌتوُكْسَمْلا َنوُكي ال

 َلَصَح ىّرخأ ُحاَبْيَو ٌَراَت ُرَطحُي لب اَلظُم ُحاَبي ا ِّدُمْلا لَه ىَوِس اَميِف ناك
 .اًدج ٌةَعِفاَن ٌةَلَأْسَم َيِهَو ءٌحِضاَو اَذَهَو ءِثيِدَحْلاِب ّلَمَعْل

 يف ُهّنأ ىَأَر :اَهِرْيَغَوِةَراَجُتلاَو ٍداَهِجْلاَو ٌجَحْلا يِن َراَفْسأْلا َرَشاَب نَم هن
 .)١( * عضم عرس هدم كرو عيوأرلا هةرثآكإ وج ميسم“ وك لم تت ردك
 5 ''هنوُدب معي حابي ررضب الإ ٌعوضَولاَو ٍنيفخلا عرب نكمي ال ةَريثك تافوأ

 [(آا١ى97- ١5ه /51]

 نوكي حرجلا نع "'ولأسو] :ىلاعت هللا همحر ميقلا نبا لاق ةنفنلأ

 اذإ :نولوقي مهنإف ءباحصألا دنع روهشملا فالخ صنلا اذه :"”تلق

 :؟![هل مميت اًروتسم نكي مل نإف «هرتسي ىتح هيلع حسمي مل اًفوشكم ناك

 لدي اذهو .حسملاب حرجلا رشابي مث ةقرخلا فشكي هنأ ىف حيرص دمحأ صنو

 .مميتلا نم ريخ هنأو « ةريبجلا حسم نم ىلوأ زرابلا حرجلا حسم نأ ىلع

 ةرشابم نإف ؛سايقلا ىضتقمب هنأ بير الو «نيعباتلاو ةباحصلا نم فلسلا

 كلذ ريغ ةرشابم نم ىلوأ هب رومأملا لسغلا ضعب وه يذلا حسملاب وضعلا
 .بارتلاب وضعلا

 ال دقو «هاوتف ريغتت دق رومألا نم ريثكلا رشابيو سائلا طلاخُي يذلا يتفملا نأ ىلع لدي اذه )١(
 ًءاتفإ ءاملعلا ىوقأ نم مالسإلا خيش ناك كلذلف :«كلذب الإ ةيعرش ٌماكحأو ٌرومأ هل حضتت
 طلاخخو جحلاو داهجلا هسفنب رشاب دقف ؛ةصاخلاو ةماعلا دنع اًلوبق مهرثكأ نمو ءاّملعو
 نم وهف «نايدألاو بهاذملاو قرفلا باحصأ نم ريثكلا رظانو طلاخو ءمهحصانو ماكحلا

 . مهلاوقأب مهملعأو ء مهب سانلا ربخأ

 .ميقلا نبا :يأ () .دمحأ مامإلا :يأ (؟)
 هبو «ءلصألا يف اًدوجوم سيلو :«(878/5) مّيقلا نبال دئاوفلا عئادب نم نيتفوقعملا نيب ام (54)

 .دارملا حضتي



 0 مالسإلا خيش لئاسرو 8واتف بيرقت ع

 0 اتت  بتحتسع 9: رج

 ءاذه ىلإ بهذي ىلاعت هللا همحر ةيميت نبا سابعلا وبأ انخيش ناكو

 [0/ /# كردتسملا] 0 لدب مميتلاب لوقلا فعضيو

 م َنِإَف ؛اًهِراَمِخ ىَلَع ْتَحَسَم ِوِوْحَنَو ِدْرَبْلا َنِم أارَمْلا ٍتَفاَح ْنِإ 750]

 اًذإ اّنَأَو ءاَمِرْعَّش ٌضْعَب اَذَه َّعَم َحَسْمَت ْنأ يضْبْنيَو 00 تناك ةهلي

 هفييذقلا ءاملُعْلا ميس َكِلَذ 7 ةجاح اه 00 8
2 - 

 عازار او ٠ :اَمِهَْلَع حسب 0 هنأ ٌتَدخ

 لجأ ِنْيْلُحْلا َسَبلَي نأ هل عَرْ ب الو لكلا هَ ال هنا نكي مك اق نأ

 اَمِهْيَلَع َمَسْمَي ْنأ ْلَضْفَأْلا لَهَف ِهِيَجاَحِل اَمُهَسَِل اَذإ :ِةَلَأْسَمْلا ةَروُص لب ؛حْسَمْلا

 ؟ءاوسلا ىلع انهالك وأ اَمُهَعَلْخَي وأ

 [44/55] .َةَنُّسِلِل اًعاَبَتا ُلَضْفَأ َحْسَمْلا َّنأ ريب دس م 0 :ُباَوَّصلاَو ءِلاَرْقُأ ِةَناَلَث ىَلَع

 ه © ©

 (ِءوُضوْلا ُضِقاَوَت :ٌّباَب)
 حْوَجْلاَك - ِنيَليِبَّسلا ٍرْيَغ نِم ٍةَساَجَنلا ٍجوُرُخ يِف ُءاَمَلْعْا َعَراَت 755:5 ]

 .ِءْيَقْلاَو "'”ٍفاَعّرلاَو ٍةَماَجحْلاَو ٍداَصِفْلاَو

 .ركذلا سمعو ءاسنلا سما يف: اوُعَراتتَو

 .ُراَثلا ٍتّسَم امم ِءوُضْوْلا يِف ُكَلّسلا تَلَمْخاَو

 .َةاَلَّصلا يف ٍةَمَقْهَمْلا يف اوُقَلَْخاَو

 «ءاملعلا ريهامج لوق وهو «سجن - نيليبسلا نم ريغ نم جراخلا  يمدآلا مد نأ ىري خيشلا )١(

 لاق دقف هلك نيميثع نبا خيشلا هحجر يذلا وهو ءرهاط هنأ نيرخأتملا ضعب راتخاو

 ربدلا وأ لبقلا نم جرخي ال يذلا ناسنإلا مد نأ حجارلا لوقلا ناك اذهلو :ىلاعت هللا همحر

 نم جحلا باتك حرش نم .ها.ةفاظنلا ليبس ىلع الإ هنم هرئتلا الو هلسغ بجي ال «رهاط

 .يراخبلا حيحص



 كك ةراهطلا باتك
5 

 م كلو: قيعزلا فقم آل هنأ : عاَونأْلا هِذَ ِعيِمج يف ُرَهْظَأْلاَو ل و 4

 ةقفتانفما . اهم اًهْنِم ٌءوْضْوؤْلا

 ءاهريثك الإ ضقني مل نيليبسلا ريغ نم (تاساجنلا) تناك نإ 7
 . ''”اًقلطم ريثكلا ضقني ال قئافلا بحاصو نيدلا يقت خيشلا راتخاو

 [87/79”7 كردتسملا]

08 

 ٍرَهظَأ يف ِهْيَلَع ُبِجَي اَلَو ءُلَضْمَأ َوُهَف [فاَعّرلا :يأ] ُهْنِم أَضَوَت اَذِإ 5099 ]|

 11 . "ءاَمَلْعْلا ئَلْوَق

 ٍريِهاَمَج َدْنِع َءوُصُوْلا ُضُقْنَي ال :ِهتَدَعْفَمِب ِنْكَمَتُمْلا نِم ٌريِسَيْلا ُموّنلا 7504]
 هَنِكل ِهِسْفَن يِف ثَدَحِب َسْيَل مُهَدْنِع مْوّنلا َّنِإَف ؛ْمِهِرْيَغَو ٍةَعَبْرألا ِةّمِيَأْلا نِم ِءاَمَلُعْلا

 يِف دَمْحَأَو ِكِلاَم ٍلْوَمَك ِاَقّلْظُم ٍدِعاَمْلا مْوَن ىَوِس اَم ُضُقْنَي :َلِبِق -أ

 ٍ؛ٍدِجاَّسلاَو عجاتلا م ْمْوَن ضْفْنيَو ِدِعاَقْلاَو مِئاَقْلا ٌمْوَن ضْقْنَي ال :َليِقَو - ب و ل

 عكاّرلا نِم ُجِرَمْنَي اَمُك ِثَدَحْلا ٌجَّرْحَم اَمِهِيِف جِرَمَْي ال َدِعِاَْلاَو َمِئاَمْلا نأ
 .ٍدِحاَسلاَو

 ٍفاَلْخب ٍدِجاَّسلاَو عكاّرلاَو ٍدِعاَقْلاَو مِقاَقْلا ُمْوَن ضُفْنَي ال :َليِقَو - َج

 ١ ' .ةّطِيَح يبأ ٍلْوَقَك وِرْيَعَو عجطْضُمْلا

 وأ ُضْفْنَي اًمِم ُهُمْوَن لَع :ْئّضَوَتُمْلا كَ اَذإ ُه تا ذه يف ُرَظْْلاَ

 الق نيِقَيب ٌةَتباَت َةَراَهَطلا َّنأِل ٍ؛ِءوُضُوْلا ٍضْفَنِب ٌمُكْسَي ال ُهَّنإَف ؟ضُفْنَي 0

 هةية . ُكّشلاب ُلوُرَت

 .تاساجنلا هنم تجرخف ندبلا يف بوبنأ حتف ول امك )١(

 .ىلاعت هللا همحر نيميثع نبا يأر وه هنم ءوضولا مدعو ءسجن هنأ ىري هنأ عم قفز



 هناك ماسالا خيش لئاسرو قواتف بيرقت قت يس |
 هك >(+>”©ككل٠ اروح

 نإ نيدلا يقت خيشلا راتخاو «لاحب مونلا ضقني ال :ينوميملا لقن ةننفلا

 [*8/* كردتسملا] .هرهط ءاقب نظ

 ام اََو اًمع ءوُصْوْلا ُضُقْنَي ال ٍناَسْنإل ُْيَع نايا جرف سل 55

 [781 711 . عباَصَأْلاَو ٍةَحاَّرلا َّنظَب ُهلُك َنِطاَبْلا ُلَواَنتَي كلا ُنظَبَو

 نان :لاَوْقَأ ُةَناَلَت هيِف 2 ءاشنلا سنلب هوُضْوْلا ى سفن قف

 هَبَظَم هلم ضوُحلُمل ملا َناَك اّذِإ ِةَوْهَشِل نكي ْمَل نِإَو هللا ١ ُضْفْنُي هنأ :اًهفَعضَأ ِءطَسَوَو

 . فال ُ 1 َوُهَو «ةَوُهَّشلِل

 يبأ ٍلْوَقَك َِِوْهَسِل َناَك نِإَو ٍلاَحِب ُضُقْنَي ال َسْمّللا نأ :يناَّنلا ُلْوَقْل

 ٍبَهْذَمَك ِهَهْذَم َرِاَظ نك دّمْحَأ نع َةياَوِر ُرُكْذَي ِنْيَلوَقْلا اَلِكَو هِوِرْيَغَو َةَميِنَح
 .الَق لَو َضَقَن ٍةَوْهَسِل َناَك ْنِإ َىيعْللا نأ :ةَعْبَّسلا ِءاَهَقُفْلاَو ِكِلاَم

 .ُهَلْبَق يِذَّلا وأ ُلْوَمْلا اَذَه اَّلِإ ٌهْجَوَمُم ُلْوَق ِةَلَأْسَمْلا يِف َسْيَلَو

 عاَمْجِإ ُفاَلَْو ٍلوُصُأْلا فالخ اَذَهَف سْمّنلا ٍدَرَجُمِب ضْفّنلا ُقيِلْعَت اًمأَف

 رتل ُفاَلْخَو ٍِةَباَحَّصلا

 نْكَي ْمَل َنِإَو َسْمّللا ُلَواَتَتَي «ءاَسْنلا ْمُتْسَمَل وأ» :ُه وك نأ َمَعَز نمو

 يِف سائلا ٍةَعْل نَعَو لب ؛ُنآْرُقْلا اهب َءاَج كلا ٍةَعّللا نَع َجَرَح دّقَف :ِةَوُهَسِل

 ال ةأرملا ندبو يمدآلا جرف سمل نأ حجارلا نأ دكؤُي اذهو ءهتوهش كرحُت دق همسل نأ عم )١(

 ضعب دنع مارح وه لب «ةوهشب كلذ ناك اذإ ناويحلا جرف سمل زوجي هنأ اذه ينعي ال نكلو

 .هريغو يزوجلا نباك ءاملعلا

 ةباد ىلإو قاحسو ثينخت ةوهش عم رظنلا مرحي :ليقع نبا نع القن فاصنإلا بحاص لاق
 .ها.هريغ مالك رهاظ وهو :عورفلا يف لاق ءاهب ةولخلا اذكو هنع فعي الو اهيهتشي

 لب رظنلاك سمللا نأ اهنمو ءرظنلاب ذذلتلا ةوهشلا ىنعم َّنأ :اهنم دئاوفلا نم ةلمج ركذ مث
 .070/8) فاصنإلا .فرصتب ىهتنا .عنملاب هنم ىلوأ



 عوح ة ١ باتك

 ُسَم ُهنَأ َمِلُم ٍةَأْرَمْلاَو ٍلُجّرلا َنْيَب ِهِِف ُنَرْقُي يِذَّلا ُسَمْلا َرِكُذ اَذإ ُهَنِإَف ءْمِهِفْرُع

 ُءظَوْلا ُهَنأ َمِلُع ِةَْرَمْلاَو ٍلُْجّرلا َنْيَب ُنوُرْفَمْلا ُءظَوْلا َرِكُذ اَذإ ُهْنَأ اَمَك َوَوُهَّشلا

 .مَدَقْلاب ال ٍجْرَمْلاب

 رهاكلاو نعْلاَو ِسْمْللا ِرْكِذب ِنآْرُقْلا يِف ىَلاَعَت هللا باَطِخ َّنِإَ

 يف هن ةوشلا عزام مَلَو ءةلْضَأ ِةَوْهَه نع درجت انم ٌُلَواَتَتَي ال :َكِلَد 7

 هْبَلَع اوعَمْجَأ ام نَوُكَم ءرخأَتُم اَهيِف ٌءاَرْنلاَو ءِءوُضُوْلا ِةَيآ يِف لإ َكِلَذ نِم ِءْىَش

 [4”1-_ 1 . ْمُهَوُرَحْأَتُم هيف هيف هيف َعّراَتَت ام ىَلَع يِضاَق

 خيشلا لاقو ءةوهشل ىثنأ ةرشب هترشب سمت نأ :ضقاونلا نم 59

 [8/7”7 كردتسملا] .الف الإو ةوهشل اهسمل نإ بحتسي :نيدلا ىقت

 [؟41/51] .ٌبِجاَو ال ٌسَحَتْسُم ِركّذلا ّن سم نِم ةوُضدْلا نأ : ُدَهظَأْلا ةنفففأ

 .نيملسملا قافتاب ءوضولا ضقني ال ينارصنلا وأ يدوهيلا سم

 :هِرْيَغَو دمْحَأ ٍبَهْذَم يِف ٍناَلْوَق هيف ِةَوْهَسِل َدَرْمأْلا نم اَذِإ 75ه ]|

 .َءوُضْوْلا ضُقْني ِةَوْهَسِل ِءاَسّنلا ٌسَمَك هنأ :اَمُهُدَحأ

 . ضْقْني ال هنأ : ىناَتلاَو

 ُدُسْفَت يتلا ِتاَداَبِعْلا ُدِسْفُي ٍرّبُدلا يِف َءطَوْلا َّنِإَف ٍ؛ُرَهْظَأ ُلّوَْل وما

 .اَذَه ُهّبِجوُي اَمُك َلْسْعْلا ٌبِجوُيَو ِفاَكِتْعِاِلاَو ماَرْحِإْلاَو ماّيّصلاَك ٍلبُمْلا يف ة ِءظَوْلاِب

 سمْلا َنوُكي ْنَأ َوُهَو ٍةَمْكِحْلا ُةَقيِقَح ِهيِف ىَاَرُي ِسْمّللاِ ِءوُصْوْلا ُضْفَنَو
 .- اَمِهِرْيَغَو دَّمْحَأَو ِكِلاَمَك - َنيِرَثْكأْلا َدْنِع ِةَرْهَشِل

 ول ىَّنَح ًّ دس هت ةوهتلا يقلل دهر تنعم :لرقلا اذه ىلعت

 ِدَرْمَأْلا نم َكِلَذَكَم ؛هُءْوْضَو ضَفَتْنا ةَوُهَسِل 2ك هتخأو هتنب سمه

 عم

 ُةَئِظَم َءاَسَّنلا 017 َةَّنِظَمْلا ٌرِبَتْعَيَف ٍةَياَوِر يِف دّمْحَأَو ُِعِفاَّشلا اّمَأَو
 ص



 تا ”>”؟_ لج لس 07+ يس هناك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 8 برع

 ع دا عركور
 سم ضقني ال آ اَذَهِلَو ؛ِةَوُهَش ٍرْيَغِب وأ ةَوُهَّسِب َناَك ٌءاَوَس َءوْضْوْلا ُضْفْنيَف ضَفْنيَف ف َةَوُهسلا

 مكمل ف ةَقيِقَح ٌتَدِحُو دَقَف ِةَوُهَسِل ِهِمراَحَم َتاَوُذ ل ول نكَل :مِراَحَمْلا

 [له) 718/7١ ك5 411 /1] .ٍةَوُهَسِل َدَرْمَأْلا َّسمَم اَّذِإ َكِلَذَكَو
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 (ءوضولل ضقان لبإلا محل)
 اوُنوُكَي ْمَل مُهْنَأ ِةَباَحَّصلا ٍروُهْمُج وأ َنيِدِش ارا ِاَفلُحْلا ٍنَع َلَقَت نم 75551

 11 . ْمِهْيَلَع طِلَغ دم : لبإلا موُحُل نِم َنوُؤّضَوتَي

 الجر نأ ؛هكلض َةَرُمَس نْب ٍرِباَج نَع "”0مِلْسُم حيِجحص» يِف َتَبَت م5589
 لَك َتْنِش ْنِإَو ءأّضَوَتَك تْفِش ْنِإ» :َاَق ؟منَمْلا موُحُل ْنِم ْأَضَوَتأأ :هللي يلا َلَأَس
 .«ليالإ موُحُل ْنِي 000 :َلاَق تامل : َلاَق 0
 ؟لبإلا ٍكِراَبَم يِف يِّنَصَأ :َلاَك .هْمَمَن» :َلاَق ؟متَْلا ٍضياَرَم يِف يّلَصَأ :َلاَق
 .ال» :َلاَق
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66 

 نِم ِنْيَرْمَأْلا ٌرِخآ َناَك :ٍرباَج ٍلْوَقب ٌّحوُسْنَم ُهَّنِإ :ٍساَّنلا ٌضْعَب َلاَق ُدَقَو
 .ُراَثلا ْتَّسَم اّمِم ِءوُضْوْلا ُكْرَت هلك ينل

 امِم ِءوُضْوْلا ُكْرَت ٍنْيَرْمأْلا َرِخآ َّنأ لي َىِبَنلا نَع َنَقَن اَمَنِإَف ٌرِباَج اّمأَو

 .هِلْوَقِل ال ِهِلْعِفل ٌّلْفَت اَذَهَو ءُراَّنلا تّسَم

 فو ناك نأ دعي َبأَضَوََي ْمَلَو ىَلَص َ ىَلَص مث مَع َمخَل َلكأ دق ُهوُدَماَش اًذِإَف
 ماَوَدِب اَّلِإ وب ظاَحُي ال ُّماَعْلا ُكْرّملاَو ءن ٍنْيَرْمأْلا ٌرِخآ ُكْدَّثلا :َلاَقُي 0-6

 يف ُكرَّدلا ُهْنَع ٌكوُقنمْلا لب كلك لَع قدي اَم رباح كي د يِف َسْيَلَو ههَتَرَش
 5 يل

٠. 
 م -. وم صم
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 ُمْحَلَو ا ا

 )١( ملسم هاور 5



 3 [ ةراهطلا باتك

 انين ةلواتكيو هر متخ ىلا لك ةواتلا نسل هنو ُهَوَعُي مل لبإلا

 [#15- 1 . اَحوْبظَمَو

 َنيِنِمْدُمْلا ُبيِصُي اَم ُهْنَع َمَقَدْنا [لبإلا :يأ] اًهِيوُحل نم ْأَّضَوَت نم 759؟+

 اَْيلِإ َراَشَأ يِتَّلا ءِبْلَقْلا ِةَوسَكَو ٍدْقِحْلا َنِم باَرغألاك ِءوُضُو ٍرْيَع نم اَهِلْمَأِ
 يف ٍبوُلُقلا َةَوْسََو َةَظْلِهْلا َّنإ» :'ِنْيَحِيِحَّصلا» يف ُهْنَع جّرَخُمْلا ِهِلوَقِب هلي ينل
 [101 . "0همتَعْلا لْمَأ يف َةتيِكّسلا َّنِإَو لبالا ٍباَحْصَأ َنيِواَدَملا

 خيشلا هراتخا ءاّقلطم ضقني ال :هنعو ءروزجلا محل لكأ :عباسلا 7و

 .نيدلا ىقت

 هلعل ٠ نيحيحص نيثيدحل ؛لبإلا محل نم ءوضولا بجي : لئاسملا يفو

 [*9/8 كردتسملا] . "”هب ىتفأ ام رخآ

5 

 هف (ٌلْسْغْلا ٍباَب)

 اًنِدْحُم اَلَو اًبتُج َيْلَصُي ْنَأ ٍدَحَأِل َسْيَل ءٌضْرَف ِةَباَنَجْلا نِم ُةَراَهََطلا
 00 6-0 هاا م2 ً 8 < و. ساق © يمر سوح هَ ا 0-0 001 هد

 مل ولو ءرِفاَك وهف َكِلْذِل الِحَتَسُم ٍةَيِعْرَش ٍةَراَهَط ٍرْيَغِب ىَلَص نَمَو ءَرَّهظطَتَي ىَنَح
2 

 َناَك ْنِإ ْنِكَل ةَطيِلَعْلا ٍةَبوُقْعْلِل ٌقِحَتْسُم َوْهَو ِهِرْفُك يِف تِلّتْخَأ دّنَف َكِلَذ َلِحَتْسَي

0 
8 

 . ىّلَصَو مميت ِهَْب ٍفْوَح وأ ضَرَمب ِِلاَمْعَْسا
 ِءاَمَلعْلا ٍلاَوْقأ ٍرَهْظَأ يِف مميت اََو ٍلْسُع الب ىَلَص ْمُكَبتلاَو ْلْسْقْلا ٌرّثعَت نإ

 "و0/1 1 . هْيِلَع َةَداَعِإ اََو

 ضَيِبَأ َوُهَو ةَرْهَسب ُجُرْحَي يِذَّلا َوُه َلْسْعْلا ُبِحوُي يِذَّلا ْنيَمْلا
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 )١( ملسمو ةفرفسلللا] يراخبلا هاور )81١(.

 .بوجولا ىلع ةلادلا ةلدألا ةحصو ةحارصل «هلصأب قئاللا وهو (؟)



 11 مالسإلا خيش لئاسوو قواتف بيرقت قا. 4|

 اَل ٌدِساَف اَذَهَق ِِرْيَغ وأ ضَرَمِل امِإ ِةَوْهَش الب ُجُرْحَي يِذَّلا ُيِنَمْلا امك
 .َلْسْعْلا ُبِجوُي ال ِةَضاَسِيْسالا َمَد َّنَأ امك . .ِءاَمَلُعْلا ٍرَثْكأ َدْنِع َلْسْعْلا ُبِجوُي

 ال :ٍباَبْلا اَذَه نِم َوُه ملأ الب وأ ملأ َمَم رات ٍلوَبْا َبيِقَع ُجراَحْلاَو

 [(ا 1 .ِءاَمَلْعْلا روُهْمُج َدْنِع هيف

 لِخاَد ُلْسَغ ٍضْيَح وأ ٍةَباَنَُج نِم ُْتَلَسَتْعا اّذإ ِةَأْرَمْلا ىّلَع ُبجَي ال ا

 ةقلفوفلا .نْيَلْوَقْلا ٌحَصُأ ف جْرَمْلا

 بجو ينم هنأ لهج اللب دجوف هغولب لمتحي نم وأ غلاب هبتنا ول 7554؟]
 ال :هنعو «ملحلا عم بجي :هنعو ,؛بهذملا نم حيحصلا ىلع اًملطم لسغلا

 [4 ١ /* كردتسملا] ."'”نيدلا يقت خيشلا اهركذ ءاًقلطم بجي

 .ةياورلا هذه حجرُي هنأ ينعي الو ءدمحأ مامإلا نع ةياورلا هذه ركذ :يأ )١(

 :هلوك ' عفتسملا داز يف بفلوملا لرقل هد حرش يف ف ىلاعت هللا همحر نيميثع نبا ةماّلعلا لاق

 هنأ نّقيت اذإ : : ينعي ؛«نيقيلا ىلع ىنُب + ٍسْكَعلاِب 3 ثدحلا يف ٌكَّشو ةراهلتلا نّقيت نمو»

 .ءوْضُّؤلا وأ ءلسُْعلا تابجوم يف ماع اذهو «نيقيلا ىلع ينبي هنإف ثدحلا يف كشو ءرهاط
 مأ هءوضو ضقتنا له ّكلَش يّلصُيل ماقو ءاََسِعلا نّدأ املف «برغملا ٍةالَصل أّضوت لجر :هلاثم

 ؟ال

 ئّضوتم هنأ وهو نيقيلا ىلع ينبيف ضل مدع لصألاف
 الف ؟ال مأ نم وه له كشف ءاّمالتحا َري ملو «اللب هيلع دجوف لجر ظقيتسا :رخآ لاثم

 .ُكَّشلل لسغلا هيلع بجي

 اهنأل ةبيرقلا نم هلعجي ؟ةبيرقلا مأ ةديعبلا ةليللا نم وه له ٌكلشو ّينملا رثأ هيلع ىأر ولو

 .هيف كوكشم اهلبق امو «ةنّقيتم

 لكْشُيو ءهنطب يف ءيشلا دجي لُجّرلا يف اهلَو ديز نب هللا دبعو «ةريره يبأ ثيدح كلذ ليلدو
 دجي وأ ءاًنوص َعمسي ىتح فرصني ال» :لي ئبنلا لاقف ؟ال مأ ءيش هنم جرخ له :هيلع
 . خافتنالاو ةرقرقلا نم ِهِْيظَب يف ام يهو ءةدوجوم ِثَدَحلا ةنيرق نأ عم . .«اًحير
 .ها.ثدحلا لضألاف «ةراهظلا يف ٌكشو تدحلا َنَقَبَت نم نأ :ينعي ؛«سكعلاب وأ» :هلوقو
 :تالاح ثالث نم ولخي الف اّللَب دجوو ظقيتسا اذإ :رخآ عضوم يف لاقو

 لستغي ْنأ هيلع ُبجي لاحلا هذه يفو ءّنِنَم هنأ : ينعي ؛لْسّعلل ٌبِجوُم هَّنأ َنّقيتي نأ :ىلوألا
 .ركذي مل مأ اًمالتحا ٌرَكَذ ءاوس

 َلِسْغَي ْنأ هيلع بجي ْنكل ءلْسعلا بجي ال لاحلا هذه يفو ءٌىنِمِب سيل هّنأ َنّميتي ْنأ :ةيناثلا
 .ٍلوبلا ُمكُح ُهَمْكُح نأل ؛هباصأ ام



 ١# ةراهطلا باتك

 ٍفاَرِتْغالا ٍريِثْكَت ْنِم َّرْكُذ اَمَو ءِءاَمْلاِب ِهِعوُلُو ُةَّلِق ٍلُجَّرلا ِهقِف ْنِم 75044]

 هِلَفْسَأ ىَلِإ ِهْجَوْلا يِلاَعَأ ني اُلاَسْرِإ ِههْجَو ىَلَع ُهَلِسْرُي َءاَمْلا َفَرَغ اَذِإ ْلَب ؛ٌةوُرْكَم
 . يقف 200:
 ُناَمْقُع اَلَو ُرَمُْع اَلَو ٍرْكَب وُبأ اَلَو اًماَّمَح هلي ْىِبَنلا لْحْدَي ْمَل 774ه ]

 ٍةَفرْعَمْلا لْمَأ ِقاَمّثاِب ٌعوُضْوَم َماَمَحْلا َلَحَد لكي َىبّنلا نأ :ىَرْرُي يِذَّلا ُتيِدَحْلاَ
 .ِثيِدَحْلاِ

 هداك أ تلنئج يقم "رسرق ع رس هب رم 5 سالك 515 شع قار فه سام
 مامحلا لخد دقو «تاّمامَح اهب ناك قاَرِعلا ّمِدَق امل هذ ّنِلَع ْنِكَلَو

 .مِرَْحُم َوُهَو ٍساّبَع ُنْبا َهَلَخَد ٌماَّمَح ٍةَمْحِجْلاِب َيِنْبَو «ةَباَحَّصلا نِم ٍدِحاَو ٌرْيَغ
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 ؛ ُهَنِإَف َرَمُع ناب َءاَدِيْقا َماَّمَحْلا ُلُحْدَي ال "هللا ِدْبَع وُبَأ َناَكَو

 . ٍشْيَعْلا ٍقِبِقَر نم َيِح :ُلوُقَيَو اَهّلُخْدَي

 ءاَنَْيْسالا ُنِكْمُي امك ءماَّمَحْلا نع اَهْلْمَأ يِنْمَتْسَي ضْرَأ يِف ٌنِكْمُم اّذَهَو
 1 .ٍداَلبْلا َكْلَي لْثِم يف اَياَمَحْلاَو ِءاَرِقْلا نع

 : ٍنيَلضَق يف مالا
 . اَيَراَجِإَو اَهَِْبَو اَهِئاَنِب نِ َرِكُذ اَم مُكُح ٍليِصْفَت يف :اَمُهْدَحأ

 ال َّن

 اًيذم وأ ءاّينم ِهِنْوكِب مكُحلا هيلع ٌلاَحُي ام ّدِجُو نإف ؟ال مأ ٌننَم وه له َلهجي ْنأ :ةثلاثلا -

 .لّْسُعلا بوجو مدعو «ةراهلكلا لصألاف دجوي مل ْنِإو «هيلع مكحلا َليِحْأ

 لِئّس امل لي لوسرلا َّنأل ؛اّينم هلعجن اننإف ملتحا هّنأ َرَكَذ ْنِإ :لاقُي ْنأ مْكُحلا ٍةلاحإ ةّيفيكو
 يه اذإ ءمعن» :لاق ؟لسغ اهيلع له ؛ِهِماَنَم يف ُلُجَّرلا ىرَي ام اهِاَنَم يف ىرّت ةأرملا نع
 هّنأل ؛اّيَذَم هانلعج عاّمجلا يف ٌريكفت ُهّمون قبس دقو ءهمانم يف اًئيش َرَي مل ْنِإو ؛«ءاملا تأر

 :ءاملعلل نالْوَق هيفف ريكفت هُقِبْسَي ْمَل ْنِإو ءساسحإ َنود عاّمجلا يف ريكفتلا دعب جرخي

 .اطايتحا لستغي نأ ٌبجي :ليق

 .بجي ال :ليقو

 .(78 ال1١ )١/ عتمملا حرشلا .ها.نالصأ انّه ضراعت دقو

 .فارسإلا مدعو داصتقالا ىلع نوعأ اذه نأل ؛ءوضولا يف ههجو ىلع بصلا رركي الو )١(

 .ىلاعت هللا همحر دمحأ مامإلا :يأ (0



 . روظْحَمْلا َعَم م اَهْيَلِإ ٌجاَمْحُي و

 ٍةَجاَح ٍرْيَغ نم ٌروُظَْحَم َكاَنُه ُنوُكَي وأ - د

 .ِزاَوَجْلا يِف َبْيَر الق :ْلّوَألا ام

 هلل لا نع "يي ءامزألا ىَور امك ؛ةيعتسم خاسؤألا ني نبا ةكاقت نإ
-2 

 . َةَفاَظَنلا ٌبِحُي فيِظَن هللا َّنإ» :َلاَق ُهَن

 هل قا :لاق هلأ 8 يلا نع ةَرئرُم يبأ نع ""«بلشُم حيجا يف
 يف اّذَهَو ,امتَسَجَو ُهَمأَر ٌلِسْغَي : ما ٍةَعْبَس 2 0

 دهب مك دإز عربشأ لك يف هكاظتلي ةرتتم تقر ليغ وع ءاَمّلُعْلا َنَلْوَ

00 

 نم ُهَل ُبِجوُيَو ءْخاَسْوَأْلاَو ٍةَرْخْبَأْلا نِم ُهْنَع ُلَّلَحُي دق ُماَّمَحْلاَف :اًضْيَأَو

 لئليح الوتد تاما ِتاَبِحاَوْلا نم هب َرِمْأ ام ىَلَع 4 هب ُنيِعَتْسُي ام َةَحاَّرلا

 ل 200 - و هدوم اه . م

 اَمَك «ماععلاو مانَمْلاَك هب ُحيِرَتْسَي ام ٍرِئاَسِي ةَلاَعِتْساِلا سْنِح نم ُنوُكَي ِةينلا هِدهب

 .يِتَمْوَق ُبِيتْخَأ اَمُك يِتَمَوُن ُبِيتْحأَو ُموُأَو ُماَنَأ يّْنِإ :ىَسوُم يبأل ْداَعُم لاَ سمها ع عه --َ

 اَنُهَق ِةّراَحْلا وأ ٍةَدِراَبْلا ٍدالبْلا يف ”روُظحَم نَع ْتَلَخ اّذإ :يِناَقلا ُمْسِقْلا

 يف ٍةَباَحَّصلا ٍدْهَع ىَلَع ُتاَماَّمَحْلا تَيِنُب دّقَو ءاَمْؤاَنِب ُمّرْحَي ال ُهَّنَأ َبْيَر ال

 . اَهوُرَكأَو هرْيَغَو ّيِلَع ٍدْهَع ىَلَع ِقاَرِعْلاَو ٍزاَجحْل
 ٍبِلاَعَك ؛اَبِلاَغ ٍروُظْحَمْلاَو ٍةَجاَحْلا ىَلَع ْتَّلَمَثْشا اَذإ :ُتِلاَنلا ْمْسِقْلا

 )١( ) »)27084َناَيْلِإ ُنْب ٌدِلاََحَو ءٌبيِرَغ ٌتيِدَح اذه :َلاَقو يُضَعَفُ 

 اًضيأ يراخبلا هاورو «.(859) (؟) ) )"”(  .)8917.اهيلإ ةجاح الو



 تاع ةراهطلا باتك

 لاداللا يف يتلا ِتاَماَّمَحْلا
2 

- 

2 

 ماَّمَحْلا نِم ٍراَصْمَأْلا َكْلَي لهل ّيُب ال ُهّنِإَف وَدراَب

 اًهِئاَنِب ةَماَرَك ُنَلظُت ال اًضْيَأ اَنُهَق روكا ىلع
 ٌروُمَأ كِلَذ نيو نع ماَرَحْلاَو ّنيَب لاَلَحْلا» : هلك يتلا لَك 5أل كلذو 3و

 «هنيدو ِهِضْرِعِل ًاَربَتْسا ٍتاَهْبَشلا ىَقَتا نَمَ مَ ءٍساّنلا نم ٌريِثَك َنُهمَلْعَي ال ٌتاَهِبَتْشُم

 ْنَأ كِشوُي ىَمِحْلا َلْوَح ىَعْرَي  يِعاَرلاَك ؛ماَرَحْلا يف َعَكَو ِتاهبشلا يف َعََو نَمَو
 ماَرَحْلاِ لاَلَحْلا اًهيف ةيلشي يِتْلا ِتاَهُّيَّشلا َءاَقّثا يِضَنْقَي اَمَّنِإ : "”0هّطِلاَخُي

 .ٍروُظْحَمْلاب ُبَحَتْسُمْلا وأ ُبِجاَوْلا َهَبتْشا اَذِإ ام ٍفاَلِخِب

 اًهيِف َنوُيُد ُهَلَو «ُنْيَد ِهّْيَلَعَو ُهوُبَأ َتاَم ٍلُجَر نَع دّمْحَأ ْماَم مإلا َلْيس اَذَهِلَو

 يوه هيأ َةّمْذ ع َدَيَأ : لاف اَقَق ؟ُهَدَلَو اًهيِضْفَيأ ٌةَهْبش ٌ

 ب ْنأ ٍةَداَعْلا يف َّذُب اَلَو

 يس ني ولا كرت 0 0 َءاَضَن 00 د تاو ادعو

 ٍضْيَحْلاَو 0000 ؛ٌّبِجاَو َوُه اَم ٍلاَسُع ا نم ن أ مولغتلا نم
 ُنِكْمُت ال ُلاَسْغَأْلا ِهِذَهَو ءٌبَحَتْسُم ّوُه اَم اَهْنِمَو . .ٌدُكْوُم َوُه اَم اَهْنِمَو ساَقّتلاَو

 يِف ِءاَمْلاَي ٍلاَسِتْعاِلا ىَلَع ِةَرْدُقْلا َعَم مُمَيّنلا ىلإ ُلاَقِتْناِلا ُروُجَي اَكَو
 .ماّمَحْلا

 اَمَك :اَهْنَع ِءاَنْعِيْساِلا ٍناَكْمإ َّعَم ٍروُظْحَمْلا ىَلَع َلِمَتْشَت ْنأ : :ُعباَرلا ُمْسِقْلا

 ُصَن ُلَحَم اَذَهَف ةَرْخَأَتُمْلا ٍناَمْرَأْلا يِف َنَمَيْلاَو ٍقاَرِعْلاَو ٍزاَجِحْلا ٍتاَماَّمَح يِن
 وعم معمر 20
 .َرَمَع نبا ٌبْنَجَتَو دمحاأ

 .(1544) ملسمو «(07) يراخبلا هاور (1)



 هَ مالسإلا خيش لئاسرو قولتف بيرقت 5

 ٍةَماَرَك ىَلَع ّجَنْحَي ْنأ ٍدَحأِل َسْيَل :ُلوُقَتَف اَهِلوُحُد يِف :يِناَنلا ُلْصَمْلا

 َّنِإَك ءُرَمْعَو ِرْكَب وُبأ اََو اَهْلُحْدَي ْمَل لكي بلا ٍنْوَكب هِباَبْحَيْسا ِمَدَع وأ اَهِلوُحُد
 وأ ءاَهَباَنِتْجا اوُدَصَقَو ءماَّمَحْلا ٍلوُحُد نِم اوُعَتَتْما ول َةَجح ٌنوُكَي اَمّنإ اَذَه

 1 _١5”[

 .ّنَسْحَأ دقق ِهْيَلإ ِهيَجاَح مَدَعِل ماّمَحْلا َلوُحُد َكَرَت نم 255543]

 يمامحلا َمَلَظ وأ ِساّنلا ِتاَرْوَع ىلإ ِرظَنلاَو ِهِتَرْوَع ٍفّْشَك َعَم اًهَلََخَد نَمَو

 .ٌموُمَْم ٍصاَع َوُهَ

 . ٌحوْرَم ٌصوُقْنَم َوُهَف ٍَجاَح ٍرْيِْل اه معن نَمَو
 ٌلِهاَج َوُهَق ُهّلْمَقَو ُهُحَسَو َرْثْكَي ىَّنَح اَهْيَلِإ ٍةَجاَحْلا َعَم اَهَكَرَت نَمَو
 تلا م

 .هريغ هب ىذأتي حير وأ قرع هل نم ىلع ةعمجلا لسغ بجي م5557 ]
 [41/7 كردتسملا]

 .هندب ىلع لسغلا راركت بحتسي ال 75544]

 .نيدلا يقت خيشلا هراتخاو ةرم :ليقو ءاثالث هدسج ىلع ءاملا ضيفيو

 [4؟/ كردتسملا]

 ةفرعب فوقولل لسغلا بابحتسا مدع :نيدلا يقت خيشلا راتخا 75545 ]

 .رامجلا يمرو ةفلدزمب تيبملاو «عادولا فاوطو

 وأ اًضئاح تناك ولو ةكم لوخدل لسغلا بحتسي :بعوتسملا يف لاق

 4١/7[ كردتسملا] .كلذ اهل بحتسي ال :نيدلا يقت خيشلا لاقو ءءاسفن

 ُتْبَللا ُهَل ٌراَج َضَوَت اَذإ ْنِكَل ءدِجْسَمْلا يِف َتَبْلَي نأ ٍبْدُجْلِل بل 75؟0:]

 .حابُم رمأ لك ىلع قبطنيو ءاّدج قيقد ليصفت اذه )١(



 لخدت ال» :َلاَق هنأ هك يلا نم ء «ِنَئْسلا» يف نإ ٠ .هِرْيَغَو دَّمْحَأ َدْنِع هيف

 َنِإَف ؛ِدِجْسَمْلا يِف ِثْبَّللا نمت ِهيْهَنِل ٌبِساَنُم اَذَهَو "”0ٌبْيج هيف اَنْيَب ٌةَكِئاَلَمْلا

 ٍلوُخُد َدْنِع ٍلَصَبْلاَو موثلا لك نع فل يلا ىَهَن امك ةَكيالَمْلا ُتويب دج ٌدِجاَسَمْلا

 ل َ اوني ُهْنِم ىَذَأَتَي اًمِم ىّذَأَتَت َدَكِتاَلَمْلا َّنِإ» :َلاَقَو ءِدِجْسَمْلا

 ٍةَءاَرَِق فالحب ٍدِجْسَمْلا يف َروُرُمْلا ٍبْنجْلِل دّمْحَأَو ُنِعِفاَّشلا ُرٌوَجُي اَذَهِلَو

 نآَرَقْلا نِم 5 نأ َمِلْعَف ٍ؛َكِلَذ نم 2 ىَلَع َنوُقِقَيُم َةَعَبرَأْلا ةئبألا ْنِإَق ءِنآَرَقْلا

 .ٍدَجْسَمْلا نِم ِهِعْنَم نم ٌمظْعأ
 ٌرْيَخ َنوُمِلْسُمْلاَو ءِدِجْسَمْلا مب سوك ُءاَمَلعْلا َعّراَتَت دَقَو تيما هه

 0 تورشملا اَمّنِإ» :ىَلاَعَت هللا َلاَق دَقَو ..اًبْنج اوُناَك وّلَو ٍراَفْكْلا نِم

 .[؟8 :ةبوتلا]

 َدْنِع َدْنِع هيف ٍرِفاَكْلا ِثْبَل نَم ىَلْوَأ 0 اذ ِبْنجْلا ِنِمْؤُمْلا ُثْبْلَ

 لق اَمَك ْئىُضَوَتْمْلا ُنِمْؤُمْلا َعَنْمُ َمَنْمي ن ذأ تحب مل داكلا تكوو َكِلّذ ُرٌوَجُي نَم

 . 9ِةباَحَّصلا نمت

 نأ َمِلُع ا ا كل كب َهَوَتَي ُبْيَجْلا َناَك اَذَِو
 نأ *ذ -

 مضض

 ٌروُجَيَف ٍذِئئيِحَو ةَباَنَجْلا ٌفيِفْحَت َوْهَو َكِلَذب ةَلِصاَحْلا َةَراَهلا ٌلطْبُي ال َمْوْنل

 )١( يئاسنلا )578١(« حيباصملا ةاكشم جيرختا يف ينابلألا هفّكعضو 157(2) دمحأو )55١(.

 نم امأو ءدجسملا يف يلصي نمب ٌصاخ لصبلاو موثلا لكأ نع يهنلا َّنأ ىلع لدي اذهو (؟١)
 ؛؟زوجي الف هدحو لكأ نإ امأو «سأب الف هنم اًعيمج اولكأ دقو ةعامج عم وأ «هدحو ىلص

 .نيلصملا يذؤي هنأل
 الصب لكأ دقو ًةعامج ُناسنإلا يلصي نأ هركي ال هنأ حيحصلا :هك نيميثع نبا ةماّلعلا لاق
 امأ ءمهعم لخدي الف نيلصملا يذؤي ناك اذإف ءنيلصملا يذؤي ناك اذإ الإ ءاموث وأ

 تلاز نإف «هيف امهتحئار تيقبو اًموث وأ الصب لكأ دقو رضحي نأ هل لحي ال هنإف دجاسملا

 .سأب الق ةحئارلا
 ؟اًلصب اولكأ دق مهعيمج اوناك ول :لئاسلا لاق
 .[حوتفملا بابلا تاءاقلا .ها.جرح الو ةعامج نولصي سأب ال :خيشلا باجأف

 .اوؤضوت اذإ ةبانج ىلع مهو دجسملا يف نوثيلي مهنأ (”)
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 َوُه َكاَذَك ًءوُضّوْلا ضْقْنَي ٌريثَكْلا ُمْوّنلا َناَك اّذِإَو ءُهَرْيَغ مب يع رجلا يف

 كالا تيت ِبْنْجْلا ةرضرو نكشألا فتعلا.م ُعَقْرَي يذلا ُءوُضْوْلا

 ٍفاَوَطلاَو ٍةاَلَّصلا نِم ُرَّفْصَأْلا ُتَدَحْلا ُهْعَتْمَي ام ُهَل ُحيِبُي ال ٌءوُضُوْلا اَذَهَم اّلَِ

 ["14 0 1 .ٍفَحْضُمْلا ّسَمَو

 را نع ّمّمَيَتَو ُأَضَوَتَك ٍلْسْفْلا َنوُد َءوُصْوْلا ُبْيُجْلا َنَكْمَأ اَذِإ هذ

 ُلْوَك َوُهَو ءِلْسُمْلا نَع ِهيِزْجَي :َليِق :ِناَلْوَق ِهيِفَق ْأَّضَوَتَي ْملَو ميت نإو راج
 ارت ديو ٌيِحِفاَّشلا ُلْوَق َوْهَو ءهيِزَجَي ال :َليِقَو «ةَقيِنَح يِبأَو ِكِلاَم

 ف

 َلَسَعَ ُأَّضَوََو ٌةَحاَرِج ِهِدَي يِف ناك اَذإ مُّمَيَتلا نع :هللكك َلْيْسَو 558 ]
 َدْعَب مَ ِهِرِخآ ىلإ ُهَءوُضَو لمكُي ْمَأ ؟ن 9 ِنْيَدَيْلا لسع د َدْنِع مميت ْنَأ ُهْمَدْلَي لَهَف ُهَهْجَو

 َلِسْعَيَو َحاَّرجْلا َّلِحَي ْنَأ ُهْمَرْلَي ْلَهَق ول ٌةَحاَرِجْلا ُتَناَك ْنِإَو 0 َكِلُذ
 ؟ِهِلاَح ىَلَع َّدَّسلا َكَُرْيَيَو اَهْنِم َرَهَظ اَم َلِيْعَي 1 00#

 م”
 يبأ َبَمْلَم َّنِإَف ٠ مُميَتلاَو وفول َنْيَب ُعَمْجَي ُهَّنِإ :ليق اذ

 ىلع ذا دفعات دهزاكلا تكلف كلر 8 0_0 0 سس هس

 [47 3 .ها.!اًمُهْنِِب

 خيشلا لاقو ءىرغصلا نع يزجي ال طقف ىربكلا ةراهطلا ىون ول ةهكز

 [47/ كردتسملا] .هعم رغصألا اًضيأ عفتري نيدلا يفت

 نم ةدئاف الف ءوضولا ضقني مونلا نأ ماد ام هنأ وهو سانلا نم ريثك لاكشإ ليزُي اذهو )١(

 عفري 435 خيشلا باوجف ءهؤوضو ضقتني مونلا يف هقارغتسا نيح نم هنأل ؛بنجلل ءوضولا
 .لاكشإلا اذه

 بهذملاف :هئاضعأ ضعب الإ يفكي ال ءام دجو اذإ 0 حرشلا يف نيميثع نبا خيشلا لاق (؟)
 هب لسغي ام دجو اذهو ١5[ :نباغتلا] «ممَتْسا ام لأ اوت :ىلاعت هلوقل ءمميتيو هلمعتسي
 لاوقألا ىوقأ اذهو ءاهلسغ عيطتسي ال ءاضعألا ةيقب نأل ؟ مميتيو هلمعتسيف ءاضعألا ضعب

 .(1098/5) عتمملا حرشلا .اهطوحأو
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 تفل 2222 2222-2222-2223

 . ًاضوت اذإ الإ (هيلع ةكئالملا لخدت ال) :بنجلا ىف انخيش ركذ

 [ 27/8 كردتسملا]

 ه0

 ("(ُمُهَيَقلا :ٌباَب)
 [كيغأم ةركطلا قي مثنُم انإ ارنَمَح تريلا ايا :ىاعت هلل نا كه ]

 رس ل حر - سس 0
 نإ ا 3 ْمُكح]ْبْنأَو ّكسوءرب اوحسماو ٍقفاَرمْلا لإ َيِدْلَو هوجو 0 1

 مل ص 5 نوت 1 7 4 را دع 53

 أدت دم دَحَأ 24ج وأ ٍرَفَس َلَع وأ َصْرَع متش نإو اورُهْطأَك اًبثج 97
 دلو كيمو اوغسنا امص انبع انكبتك ةج ارذمت مك ةعئيا عينت

2 
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 .[" :ةدئاملا] 4ذَنَم ف

 نم تيكا اوُمكيِم الوه : ىَلاَعَت هلْؤَق ُهْبِمَو ُدْضَقْلا َرُه :ِةَكَّللا ىف ُعُمَيَئلاَو

 . [7517/ :ةرقبلا] 4َنوُفِفَنُت

 ميدو مُكِهوُجْوَي أوُحسمأف اًبّيِط اَديِعَص اوُمَمَيَنمه : ىَلاَعَت هللا َلاَق اّمَل ْنِكَل

 طَْل َراَصَق وي ٍحْسمتلِل بِلا ديلا يَ :وي ُدوُمأَمْلا معلا ناك كف

 . صاَحْلا ِمُميتلا اَذَه ىَلِإ فَرَصْلا ِاَهَقُملا ِفْرُع يف َقِلظَأ اَذإ ممل

 ُدوُصْفَمْلا َيمْسَق ةدجُولاَو ِنْيَدَيْلا حْسَم ُسْفَن : : مُمَيَعلا ٍظْفَلب ُداَرُي دَقَو دَقَو

 امشي لبا
 ل عل

 7 رو ليك ا هَلْيَل اًمهيِف َنْرَّدلا 57 “1 نيكياك نب َرْهَش َرهَش يف مثيل ٌباَي 0 ٍةَيِعِفاَّشلا
 ؟ِنْيَتَعاَس وأ َنْيَمْوَي م اكت ةَباَحَّصلا َدَحَأ وأ لكي بلا

 ْمأ ةيزتلا لق ةقعو قش وودخلاو طوشلاو ماكخألا ِطاَبْنَيْسا يف ُعّسَوَتلا اَذَه ّناَك لَمَو

 .(19/6) رانملا ريسفت ؟مهْنَع هللا ُه ُهَعْفَر اَم م َّوهَو مِهْيَلَع اجَرَحَو اًَرْسَع



 هنآك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت عيب
 ير ري 2 ريس 2 حجم 8 ىادحللا

 ؛ِتاَبثإلا ٍقاّيِس يِف ٌةَركَ [5 :ةدئاملا] هابط اًديِعَص أممي :ىَلاَعَت هلْؤقو
 8 م 000 00 0 سو هس د م روم 2 هَ دم تب

 َىِهَو ةَفَّلَظُم ىَمَسُت ِهِذَهَو . .[17 :ةرقبلا] رقي أوُحبْذَت نأ ْمُحَرْمْأَي هَل َّنإ» : ِهِلْوَقَك

 ْمَمَيَتي هنأ ىَلَع َكِلَذ لُدَيَك ءعْمَجْلا ٍليِبَس ىَلَع ال ِلَدَبْلا ٍليِبَس ىَلَع َموُمْعْلا ُديِقُت

 اَميِفَو «عاَمْجِإْلاِب ٌّصّنلا نِم ٌّداَرُم ُتِعَبتَي يِذَّلا ُباَرْثلاَو ٌرِهاَظلا َوُه ُبّيَِطلاَو
 . ىَلاَعَت هللا َءاَش ْنِإ ُهُرُكْذَنَس ٌعاَرِن ُهاَوِس

 ىَلَع ُةَعْبّسلا ُهاَوُقْلا َنَمتا د «ُذنَي حِيِذَْو َُكِهُجُمِب اوخسمات» :ُهُلوَكَ
 ضْعَب َّنِإَف «مُكلْمْرأَو» :ِءوُضْوْلا يف ِهِلْوَق ٍفالخب ؛ٍناَكْسِإْلاِب «مكيِديل» ٍةَءاَرِ
 ءِلوُسْعَمْلا ىَلَع ٌةَئوظْعَم اَهّنِإ :اوُلاَق ءبضّنلاب «ْمُكَلُجْرَأَول :اوُءرَ ٍةَعْبَسل
 نب ُيِلَع َلاَك َكَِذَك ءِنيَبْعَكْلا ىلإ ْمُكَلْجْرأَو ْمُكيِديأَو ْمُكَهوُجُو اوُلِيْغاَف :ُهريِدْفت
 . ٍفَلَّسلا نم ُهُرْيَغَو ٍبِلاَط يبأ

 «مكيديأو» انه ُءاّرَمْلا أَرْقي ْمَل اَذَهِلَو ءِديِكْوَتلِل ْتَسْيَل ٍقاَصْنِإْلِل اَنُه ُءاَبْلاَو

 (ْمُكَيِدْيَأَو ْمُكَموُجُو اوُحْسْماَف) :َلاَق وّل ُهَنأِل ؛ «ْكحَلْمَرآَو» َكاَنُه اوَُرَق اَمُك

 ىلإ ٍروُهَطلِل ٍلاَصيِإ ٍرْيَغ نِم حْسَمْلا ٍدَّرجُمب ىَمَتْكُي َناَكَل (اَهي اوُحَسْما» وأ
 دب ال ُهنَأ ىَلَع َلَد ٍقاَصنإلل ُءاَبْلا تناك اّمَلَف ءعاَمْجِإْلا فالح َوْهَر ة0رولا

 . روُهَطلا ٍلاَمَْيْسا ىَلَع َكِلَذ َلَدَف ءوب حوُسْمَمْلا ٍقاَصْلِإ ني
 . ةييَرعْلا ٍةَمِيأَو ٍفَلَّسلا نم ٍدَحَأ َدْنِع ضيِعْبَتلا ىَلَع ُلُدَت ال ُءاَْلا ِهِذَه تَناَك اَذَهِلَو

 م لكل عَبَح نو محب 1م هلل دي انج :ىلاَمت هلؤقو
 نأ ىلع ُةبآلا هزم كّلح 4©) تركتك عفسلمل يقع ةقتشي منو كرم
 ْتلِْجَو» :هلكك ىلا ٍلْوَق يِف ٌةَحيِحّصلا ُهّنُسلا َكِلَّذِب ْتَحَّرَص اَمُك ءٌروُهَط َباَرثلا

 . "”هاًروُهَطَو اًدجْسَم ٌضْرَأْلا يل

 .مميتلا يف نيديلاو هجولل بارت البو ءءوضولا يف سأرلل ءام الب ءطقف هيديب حسمي :يأ )١(

 ,(0778) يراخبلا (؟)



 ا ةراهطلا باتك
 - 1 يا!!! ٠  للسلسج

 ىلإ ىَلَصَو مهي ٍرفشلا ين ءاَمْلا دجَي ْمَل اَدإ هنأ ىلع نوُمِلْسُملا ّقَفْثا َُهَو

 .ُهَلاَمْعِيْسا ِهْيَلَعَك َءاَمْلا َدَجَو اًذِإَف َءاَمْلا َّدِجَي ْنَأ

 ىَلِإ ِفَلَخْلاَو ٍفَلّسلا ٌريِجاَمَجَو ٌةَعَبْرَأْلا ُةّمِيَأْلا َبَمَذ :بْنُجْلا ميت كلك

 ِهْيَلَع َناَك ُهَدَجَو اًذِإَف َءاَمْلا َدِجَي ْنَأ ىَّلِ ِرَمَّسلا يِف ف ءاَمْلا َمِدَع اذ مميت هنأ

 [عمدوأ 85” . ُهَلاَمْعِتْسا

 ءِتْقَوْلا لبق ْممينيك ِءاَمْلا َماَقَم ُموُقَي له : ُهِيَتلا يِف ُءاَمَلعْلا َعّراَنت 75؟هد]

 ءاَمْلاب يّلَصُي امك هَلِفاَوُلَو ضوُرُف نِم َءاَش اَم وب يّلَصْيَو ِتْق ِتْفَوْلا َلْبَك ُأَّضَوَتَي امك

 : ِنْيَروُهْشَم ِنْيَلوَق ىَلَع ؟ءوُصْوْلا َلْظْبَي ال اَمك ءِتْفَوْلا جوُرُحِب لطي اَلَو

 اَم هب يِلَصْيَو ِتْقَوْلا َدْعَب ىَقبَيَو ٍتْهَوْلا َلبق متي هنأ :ةَقيَِح يِبأ ُبَمْذَمَ
 . ءاَمْلاَك َءاَش

 .ِهِجوُرُخ َدْعَب ىَْبَي اَلَو ِتْهَوْلا َلْبَق ْمَنَبتَي ال ُهنَأ : يناثلا ُلوَقْلاَو -

 رو َءاَمْلا َّنأ اَمُك ٌروُهط َباَرْثلا َّنأ :ِةَنّسلاَو ٍباَتِكْلاِب َتَبَت دق ُهّنأ اَنَلَو

 َرْشَع َءاَمْلا ْدِجَي ْمَل وّلَو مِلْسْمْلا ٌدوُهَط ُبّيَّطلا ُديِعَّصلا» : هلي ْيِبَنلا َلاَق دَمَو

 دنع اًريعت ةلمشف 2052 كلو َنِإَف كَتَرَشَب هسمأف ِهاَمْلا تاخد اًذِإَف َنيِنِس

 مئيقملا لمح دق لاك انو ميمي هم هنأ ىلع دك ءاقلن م ِءاَمْلا ٍمَدَع

 جوُرُخ َّنإ :ْلُقَي ْمَلَو ءتقَوب َكِلْك ْدَيَقُي ْمَلَو ٌرهَطُم َعّضَوَتمْلا َّنأ اَمَك اًرُهظُم
 ُهَنَأ ىَلَع َكِلَّذ َّلَد املا ٍلاَمْعيْسا ىَلع ٌةَرْثُقْلا ُهّلِطْبي ُهَنَأ َرَكَذ امك ءُهَلِطْبُي ِتْقَوْلا سو م ع أ 0-1

 ٍءاَمْلا نَع - كبل نإ «لوضألا :كجوُع وهو هءاَعلا مَدَع َدْنِع ءاَمْلا ٍةَلزْنَم

 هِيَمِص يف م نِإَو ءهياكخَأ يف ِلَدْبُمْلا َماَقَم ٌوُقَي ُكَدَبْلاَو

 ؟هعْقْرَي ال ْمُمْيَتلاَو ٌتَدَحْلا ُعَفْرَي م صْوْلا : ليِق َنِإَف

 :ِناَباَوَج اَذَه نع :َليِق

 )١( يذمرتلا )١74(« يذمرتلا حيحص يف ينايلألا هحّحصو «(0777) يئاستلاو )١784(.



 11 مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 7ث

 ُهَّلَعَج َِراَّشلا ّنِإَف ُهْعَفْرَي ال وأ َتَدَحْلا ٌعَقْرَي َناَك ٌءاَوَس ُهَّنَأ :امُهُدَحَأ

 اَم ٍةَراَهّظلا ماكخَأ نِم ُهَل َتْبْنَي ْنَأ ٌبِجاَوْلاَق ةماقع موشي اعلا متع داع ركل

 . َكِلَّذ ٍفالخ ىَلَع ٌنيِعْرَش ليِلَد ْمُكي ْمْل ان عاملا كي

 ُهَتْحَت َسِيَل ُهْعْفْرَي اَل وأ َتَدَحْلا ُمَكْرَي :لِئاَقْلا ُلْوَق :َلاَقُي ْن : يناثلا ُهَجّوْلا

 . ٌىطَْل ُيِراَبيغا ٌعاَرِن َوُه اَمَّنِإَو «ىِلَمَع ٌعاَرِن

 ناك امك ءِتْقَوْلا ٍيفَ ِتْقَوْلا َدْعَبَو ِتثْفَوْلا ّلْبَق اًروُهَط َنوُكَيَف ٍذِيَئِيِحَر

 َرَدَق اّذِإ 0 0 ٌقْرَق اَذَه كت لو قَئاَلَكلا ناوخألاو ِهْلَه ا اًروهَط هلا

 .ليِلدلا ب َبِجوُم فَلاَح دقق ِتْفَوْلا جوُرُخب هَلْطْبَأ نَمْف ِءاَمْلا ٍلاَمْعَيْسا ىَلَع

 ْمِهََّح يِف َدِجُو كعلوأَف ؛ةَضاَحَتْسُمْلاَك ؛ِةَمِئاَّدلا فادخألا وود و

 لأ ْنِكلَو ءِنْيَليَّسلا نم سجّنلا ٍجِراَحْلا 17 َوْهَو ِثَدَحْلِل ُبِجوُمْلا ُبَبّسلا
 ؛دَتَقَؤُم ٌةَصْخّرلا َنوُكَت ْنَأ َراَجَف ُءُهَعَم ٍةاَلَّصلا يف ناكل مُهَل ٌصَخَر ٍةَروُرَّضلا

 ورحب اَهْتراَهَط ضقتنت ْمَل ءْيَش اَهّْنِم جْوَْي لَو ُهَضاَخَتْسُمْلا ِتَرّهطَت ول اَذَهِلَو

 نأ ولا كب هب يّلَصُت اَهّنِإَف ءِتْقَوْلا يِف ٌجِراَخْلا َجَرَخ اَذِإ ُضِقَمْنَت اَمَنِإَو ِءِتْفَوْلا

 مل ُهَنِإَق |ك مُميِتمْلا ٍفاّلْخب ءٍةَراَهَظلِل ٍضِقاَنلا ٍدوجْؤِل يَّلَصُت 0 مث ٌتْقَوْلا جْرْحَي

 . هَتَراَهط ضْفنَي ام اهنيك دع دحري

 ء ْرِدْفَي ْمَّل ام َءوُصْوْلا ُلطْبُي ام اَّلِإ ُهَمْمَيَت ُلطْبُي الق ءِءوُضْوْلاَك ُمُمَيَّئلاَو
 [م 01 .ءاَمْلا ٍلاَمعَيسا

 «ىلوأ نيعملا لفنلاف ؛هتقو لبق ضرفلل مميتلا زوجي :هنعو /5ه#]

 .نيدلا يقت خيشلا هراتخاو

 هلاقو «هيفوي ام هلو :دارملاو «هنمث اذكو ءاّضرق ءاملا لوبق همزليو

 و

 [87” /# كردتسملا] . انخيش

 قَراَتِجْلاَك ؛ُهَْوَق ُفاَحَي ام ّلُكِل ْمَمَيَكي ُهّنَأ :ِءاَمَلْعْلا ٍلاَوْقَأ ٌحَصَأ ةددسلا
 ُ هدي كامات 2 ا : هك ب 8 - م 5-8

 ٍتيوفَت نِم ريح ممَيتلاِب ةالَّصلا َنِإف « هن ُفاَحَي اّمِم اَمِهرْيَغَو ٍديِعْلا ٍةاَلَصَو



 اوفا ١ .ةراهطلا باتك
 حإ ةا

 نم وللا مس اًَذَهِلَو ِهِتيِْفَت نم ٌرْيَخ ِمُميَنلاِ رطل َةالَص نأ امك ٍقاّلَّصلا

 َمُمَيَت اًدِإَق "0 ٌدِراَي ٌءاَمْلاَو ٌةَباَنَ ةنامأ دَقَو 0 ٍلْيَللا يف درو ُهَّل ناك
 2-0 و

 [ 11 . َكِلَذ ِتيِوْفَت نِم ارح َناك مُميَتلا َنآَرقْلا اََقَو َعُرطَتلا ىَّلَصَو

 اَلَو ءِنْيَمكْلاَو ِهَْجَوْلِل َةَدِجاَو َةَبْرَض ُمُمَيَنلا ُروُجَي ُهَّنَأ :ُباَوَّصلا 75؟هو]

 هجَمْلا نع َكِلك اب أ يحال هو سم نإ لب "0ث كين يف

 هْبَمَحاَر َحَسْمَي ْنَأ ُجاَتْحَي اَلَق ءَكِلَذ َدْعَب ِنْيَّمَكْلا َروُهظ ٌحَسْمَي من 00
00 

 4:١[ "4/113 . ةنئسلا تلد اَذَه ىَلَعَو « نينرم

 وُلَصُيَو ُمُميَنلا ُهَل َراَج :"””يِمامحلا يِطْعُي اَم "2هَعَم نكي ْمَل اَذإ
7 
 لَبْقَي ْمَلَو ُهَدْنِع ُهْنَه د ام ّذِجَي َْلَو ءُيَماَّمَحْلا م ا

 0 هيف ؟دَلُجَؤُمْلا ِةَرْجَأْلاِب َلُخْدَي ْنآ ِهْيَلَع لّهَك هن
 .دّمْحَأ

 . 6# ج8

 ماّمَحْلا يف َلِسَتْعَي ْنَأ ُهَل :يمامحلا ؟”(ِراَهْظِإ ُةَداَعح) َناَك اَذِإ ُهَنَأ ُرَهظَأْلاَو

 وْحْنَو يمامحلا ٍضْعَبِل ؛ ه)رَرَض ِرْيَغ نِم ٍلوُخَّدلا نم ُيَماَّمَحْلا ُهَعْنم 2 ه 2و ىكد) ءد 4 هارون
- 000000 

 . هترجأ ُهاَطْعَأَو «يمامحلا ٍراَبَتْخا ٍرْيَعِ لَحَد :َكِل

 ريغ وأ ءاًعيمج نيتراهظلا يف بجاو ٍبيِترّتلا نإ :لاقي نأ رهظي يذلا :هلك نيميثع نبا لاق )١(

 ناوضعلاو ءاًعيمج نيتراهظلا نع الدب مُثيّتلا لعج ىلاعت هللا نأل ؛اًعيمج امهيف بجاو

 :اعيمج نيتراهطلل

 نمل لوقن نأ دعبي ذإ ءاًعيمج نيتراهظلا يف ةبجاو ياهنإ :لاقُي نأ ىَّلْوألا ةالاوملل ةبسّنلابو
 حرشلا .ها. !ةعورقملا مُمِيَتلا ةروص هذه نإ :رهظلا دنع هيديو حْبُصلا لّوأ هّهجو حسم

 )948/١(. عتمملا
 . ةباتجا هتباصأ يذلا عم : يأ قفز

 هيف مهلا ىلع ًةرجأ سانلا نم ذخأيو ءمامحلا ىلع مئاقلا وه (؟)
 08 هيْفَوي هنأ عم (0) . .راظنإ هتّداَع :ةرابعلا باوص لعل (8)



 نَمِم َوُه اَلَو ٍلاَحْلا يف ُهَّح ِْقَوُي مل ِهِنْوَكِل ُهَعَتَمَف ٌةَرْجَأ ُهَعَم نكي ْمَل نو
 ىمامحلا ىضرب اّلِإ َلُخْدَي ْنَأ ُهَل َسْيَل اَذَهَف :ُهَرظْنْيِل ُنَماَّمَحْلا ُفرْعَي

 م نا 2 1 ءايالا نقنءاق لغأو وا |١ ع ؟< ٌتَباَط ْنِإَو

 اَم َنوُد يمامحلا ُسْفَن هب ُبيِطَت اَم َلَعْفَي ْنَأ ُهَل راج :ماَّمَحْلا باَوْبَأ ْزيِلاَمَد يف

 .ٍلْثِمْلا ضّوِعِب الإ ُبيِطَت ال
 ع 9 5 04 همس 95 هكر 2

 ٌةَرْجَأ يمامحلا َىِطْعَيَو ٌراَحْلاَو َدِراَبْلا َءاَمْلا َيِرَتْشَي نأ ِهْيلَع ُبجَي اَمْنِإَو
 َعَم ءاَهِلْثِمِب ُنماَّنلا ُنَباَعَتي ال ِةَداَيِزِب وأ ءِلْئِمْلا ِنَمَتِب ُلَذْبُي ُءاَمْلا َناَك اذ ٍلوُحَّدلا 22 م 0 سا خدع وك ىمرش 56 >2 5 2 3

 0 5 عسا 5 سر همم 5 جا يك ا رم ريد كن كلك
 ٌبْلاَطي يذلا ِهِنْيد ِءاَفَو وأ ِهِلاَيِع ِةَقَمْن وأ ِهِتََمَتِل َكِلُذ ىلإ اًجاَتْحُم ناك َنإف

 ٍفْرَص ىَلَع اَمّدَقُم نْيَد ِءاَضَق وأ ٍةَقَقَن نِم هْيَلِإ ُجاَتْحَي اَم ىَلِإ َكِلَذ ُفْرَص َناَك :وهب
 ص 2 3-1

 ُهَّنِإَف هُباَوَد وأ ٍهِسْفَن ٍبْرُشِل ِءاَمْلا ىَلِإ جاتا ول اَمُك ؛ِءاَمْلا ٍضَوِع يِف َكِلَذ

 ٍلْذَب ٍبوُجُو يِفَك :ِِلاَمب ُفِحجت ال لْثِمْلا ِنَمَث ىَلَع ُةداَيُرلا تّناَك نِإَو
 ىَلَع ِءاَمَلُعْلا ٌرَثْكأَو وِرْيَغَو ٍلْبْتَح ِنْب دَمْحَأ ٍبَْمْذَم يِف ٍناَلْوَق َكِلَذ يِف ٍضَوِعْلا
 < و
 [4454 -- 3 .ٌبجَي ال هنأ

 ةداعإلا بوجو يفف ىلصو دربلا نم اًموخ رضحلا يف مميت نإ
 [55 /" كردتسملا] .هيلع ةداعإ ال :نيدلا ىقت خيشلا راتخاو «ناتياور

 ٌعاَّرِن مُّمَيَنلا يِفَق ٍةَعُمْجْلا وأ ٍديِعْلا وأ ِةَّراَتِجْلا َتاَوَف فاح اَذِإ ”5555]
 ٍةَعاَمَجْلا ُةاَلَص ُهْنِكْنُي ْمَل اَذِإ َكِيَذَكَو ءاَهُتَوَقُي اَلَو مُّمَيَتلاِب اَهيْلَصُي ُهَنَأ ُرَهظَأْلاَو 5” عش عفارس وزو لذ عع ول كد مغودن وعد 2 رم رو وع ور 255
 [ 1 . مُميَتلاِب اَهيَلَصُي ُهّنِإَف مُميَتلاب اّلِإ ِةَبِحاَوْلا

 َناَك اَذإ َكَِّذَكَو راج ِهِتْيَب ريصح َتْحَت يِذَّلا ٍباَرّثلاِب َمّمَيَت اَذإ

 [4544/11] راج ٍقِصاّللا ِباّرْثلا َكِلَذب مّمَيتَو ِءاَيْشأْلا ضغَبي ٌقِصال ٌراَبُع َكاَنُه



 5 ةراهطلا باتك
 نالت"

 ٍلاَمْعَيْسا ىَلَع ُةَرْدُمْلاَو َءوُصُوْلا ُضْقْنَي اَم اَّلِإ ْمُمَيَكلا ٌضْفْنَي ال /5؟54]

 11 :ءاَمْلا

 تئاوفلا ءاضقو نيتالصلا نيب عمجلاو هلعف هلف ضرف "”ىون نإ م5561
 [55/* كردتسملا] .لفاونلاو

 وأ اًنَقَتَحُم ِءوُضْوب 1 : لَضْفَأ ا ءَنِقاَحْلا نَع : ها َلْيْسَو (؟ى05]

 ؟ِءاَمْلا مَدَعِل ُممْيَتي مث َتدْحُي ْنأ
 َعَم ِءوُضْوْلاِب ِهِتاَلَص نِم ٌلَضْفَأ ٍناَقِيا الب ٍمُمَيَئلاَب ةتالض :+تاَجأف

 اًهِيَحِص يِفَو ءاَهْنَع َيِهْنَم ٌةَموُرْكَم ٍناَقِيْحالا 8 ًةاَلَّصلا ِِذَم َّنِإَف ءِناَمِيْحِاإِلا

 [4+ 1 . ٍقاَقّتالاب اًهيِف َةَهاَرَك ال ٌةَحِبِحَصَق 5 ٍمُميَتلاب هتاَلَص اّمَأَو ءِناَئياَوِر

 لدعأ ىرخألا ةالصلا تقو لخدي نأ 0 ةالص لك تقول مميتلا

 [44/* كزدتسملا] - .لاوقألا

 الو «دلبلا يف ناك نإو ليللاب عوطتلا يلصي نمل مميتلا زوجي 75554]

 نع ةياور وهو «ةزانجلا ةالص تاوف فوخل زوجيو] .راهنلا ىلإ هدرو رخؤي

 . '"”[ةفينح يبأ بهذمو « سابع نبا لوق وهو «قاحسإو دمحأ

 فاخ نم هب قيضملاو «مالسلا ٌدرل مميت مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ تبثو

 [55 55 /* كردتسملا] .ديعلا تاوف

 دوجو ملع ولو تقولا لوأ هب يلصي نأ هلف :مميتلا هل حيبأ نم م5589]

 ٠١[ تارايتخالا] . ”ةيلضفأ هيفو «تقولا رخآ ءاملا

 :ليقو ءءاملا دوجو وجري نمل تقولا رخآ ىلإ مميتلا ريخأت بحتسيو
 .نيدلا ىفت خيشلا هراتخاو طقف هدوجو ملع نإ لضفأ ريخأتلا

 [56 /" كردتسملا ٠٠/١",. فلصنإلا]

 )١( تارايتخالا نم نيتفوقعملا نيب اه (؟) .مميتملا )5١(.
 ) )7هلقن ام قفاوُيل كلذو .ةيلضفأ ءاملا دوجو ملع اذإ تقولا رخخآ يف ةالصلا يفو :ىنعملا لعل

 فاصنإلا بحاص .



 داك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت و
 22 7 تتصل ىلا

 اًقالخ ءءاملعلا نم ةفئاط هلاق مميتلل هعم بارتلا لمح بحتسي ال /597.]

 [؛ه /# كردتسملا] .دمحأ نع لق امل

5 

 ذهاخ ب

 (ِةَساَحّنلا ُةَناَزِإ :ٌباَي)

 يأ] ظَرَتْشُت :دّمْحَأَو ٌيِعِفاَّشلا ٍباَحْصَأ رن َنيِرَحأَتُمْلا ضغَب َلاَق ة50]

 ُلَمَع اًهيِف ظَرَتْشُي ال ٍةَساَجَنلا َهَلاَِإ َّنِإَك ٍ؛داَش ُلْوَقْلا اَذَهَو ءَةَساَجَّنلا ٍةَلاَرإِل [ةينلا

 [؟58/14] يا

 َنِإَف ءاَهْمْكَح َلاَز َناَك ِهْجَو ّيأِب ْتَلاَّر ىتَم َةَساَجّنلا َّنأ :ٌحِجاّرلا 5# ]
 [ 11 . اًهِلاَوَرِ َلاَز ٍةَلِعِ َتَبَن اَذإ َمُكَحْلا

 ٍةَجاَح ٍرْيَثِل ٍةَساَجّنلا ِةَلاَزإ يف ِةَب رْشَأْلاَو ِةَمِهظَأْلا ُلاَمْعِيْسا ُروُجي ال /#ماب#

 [عا/ 1 .اَهب ءاجْنيْسالا د ُروُجَي اَل اَمُك ءِلاَوْمَأْلا ٍداَسَك نِم َكِلَذ يِف اَمِل

 اَلَف اًيِساَن وأ اًلِجاَج ٍةَساَجنلاِب ىَّلَص اذ ُهّنَأ :ِءاَمّلْعْلا يَلْوَق ٌحَصأ 78#

 ْمَلَو ريف ناك يذلا كالي اطل يف كنت هلع نا َّنأل ِ؛ِهْيَلَع َةَداَع

 [ 311 .ًةاَلَّصلا فِنأَتْسَي

 اَذِإ ّضْرَأْلا َّنَأ َوُمَو :لضأ ىَلَع ٌيِنْبَمَق عِراَوَّشلا ٌنيِط مو 7 وبد]

 رَهظَت لَه ا ا ل اطل : |

 ضر

 َتَبَ دق ُهنأِل ؛ُباَوّصلا َوُه اَذَعَو ءاَهب ْمُمَيتيَو اَهْيَلَع ىّلَصُي هل اق
 ذ ُلوُبَتَو ْرِبْدُتَو لبقُت تناك باَللَكْلا ١ نأ : :رمغ نبا نع جيجل | ِثيِدَحْلا يف

- 

 :كلذ ني ا و اوُنوُكَي ْمَلَو كي هللا ٍلوُسَر ٍدِجْسَم

  َكِلَّذ لْسَغ َبَجَوَل َةَيِقاَب تّناَك وّل َةَساَجَْنلا نأ موُلْعمْلا 3

 ٍلْوَب ىَلَع اوُبْصَي ْنَأ مُهَرمأ هنأ نم «حيِجحّصلا» يف ذ َتَبَت اَم يِفاَنُي ال اَّذَهَو

 ريهظَت ُليِجْعَت هب ُلْصْحَي اّذَه َّنِإَف ؛ِءاَم نِم اَبوُنَذ ٍدِجْسَمْلا يِف َلاَب يِذَّلا ٌيِباَرْعَأْل



 م 7 ةراهطلا باتك

 ْنَأ ىَلِإ ىَقْبَت َةَساَجَنلا َّنِإَف ُءاَمْلا ّبَصُي ْمَل اَذِإ ام فالِخب ءٌدوُصْقَم اًَذَهَو ضْرألا

 18٠[ 73 . ليجتست

 اًهِبِحاَص ٍدْصَق ٍنوُدِب هللا لْعِفب ْتَبَلَقْلا اذإ َرْمَحْلا َّنَأ ىَلَع اوُقَمَتا ١ ةنففلا
 هَ

 .رهطت 3 د ْتَراَصَو

 اَّليلْخَت َّدَصَق اذ ُهَّنَأ ُحيِحَّصلاَو ءٌليِصْفَتَو ٌعاَرِن َليِلْخَتلا َدَصَق اّذِإ اَهيف مُهَلَو

 ني '5# ِباَطَخْلا نْب َرَمُع نع َكِلَذ َتَبَت امك :©"0ٍلاَحب ٌرُهظَت ا
 1 00 52 210 ليم رج يلا ىلا

 0 ةَراَهلَكلاَو هكيضنم اهننع ْنَأِلَو ءاَِليِلْخَت نع لكي َتيبَنلا ىَهَن

 ا نر
 ءاَداَمَر ٌتَراَص وأ ءَةَحاَلَمْلا يِف اًحلِم ةّساَجْنلا ٍتَراَص اذإ اَميِف اوُعَراَنَتَو و ١ ا وو “مل 3 2 5 7 ا ل اق ا 4 5-0-8 00

 رم هه 3 رت و مول _ و :نالؤق هيف اذهق :ةريقتلا تارثق اثارت ديدكلاَو هَدَلاَو ةييملا فراخ أ ها

 ل تدل نقلا رت يحرق نك كاان م 0 :ُباَوَّصلاَو

 [4 41/11 . “هير اََو اَهْنْوَل
9 

 .يتأيس امك خيشلا دنع زوجيف هريغ ريهطت دصق اذإ امأو ءرمخلاب ٌصاخ اذه )١(

 .1لَكْلا ُبِّيَعُي َكِلَد َدْئِعَف ءاَمَداَسَن لا يدي ىَتَع ثدي رح لع ْبَرْشَت اَل» :َلاَق ثيح (0
 .ةطساوب وأ اهسفنب ةسجّنلا نيعلا لوس :اًحالطصا ةلاحتسالا ()

 ةّيميت نبا مالسإلا خيش رايتخا وهو «ترّهط :ىرخأ نيع ىلإ ةسجّنلا نيعلا تلاحتسا اذإو

 .ةمئاّدلا ةنجّللا تتفأ هبو «مّيقلا نياو
 . قافتالاب رّهطتق اهسفنب الخ تبلقتا اذإ رمكلا مكُح امأو

 اذهو ءاهمادختسا زوجي الو ءرُهطت ال اهَّنإف «(اهيلإ ءيش ةفاضإب :يأ) جالعب تلُلُخ اذإو

 ( نيميثع نباو ميقلا نب أو مالسإلا خيش هش رايتخا وهو «مهريغو «ةلبانحلاو ةّيعفاَّشلا بهذم

 ؟الخ دخت رمحللا نع لش هلق نينا نأ : كف : 5# سنأ نع تبث امل ؛ةمئاّدلا ةنجّللا تتفأ هبو
 . مِلْسَم ماور .4ال» :لاقف

 . اهتراهط نوري ملعلا لهأ روهمجف :سكعلا وأ سمّشلا ىلإ للا نم تلقت ول امك ءاهلقتب تال اذإو
 ىواتفلا يف امك ةّيميت نبا مالسإلا خيش رايتخا وهو ءاهتراهط مدع ىلإ ةلباتحلا بهذو
8/1 4). 

 ْعْضَوَو ءاَداَمَر ٌريِصَي ىَّتَح ِثْوَّرلا ٍقاَرْخِإَك ٍ؛ِناَسْنإْلا بسك ِبّبَسي َلاَحَتْسا:اميق» :خيشلا لاقو (5)
 .اًروُهْظَو ٌةاَجّنا ٍريِهطَتلا ٍلوَقْلِلَو ءٌروُهْشَم تدلخ هيك اك يل : ٍةَحاّلَمْلا يف ٍريِزْنِحْلا 00

601/1 



 هندي مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 2# يا

 َليِقَق ءاَهَتَقاَرإِ َرْمأَ ا سلا

 ههْنَع ىَهََّو هب َرمأ اَميف ُهُتَعاَط ْتَبَجَو اَِلرلُحَت نع ىَهَنَو اَهيَفاَيرمأ امل
 َكْلَي ِنْوَك َعَمَو ءىَماَتَي اوناَك ْمِهِنْوَك َعَم اَذَه ءُلْلَخُت اَلَو ُةَرْمَكْلا َقاَرُث ْنَأ ُبجَيَق

 اضع اوُنوُكي ْمْلَق ميِرْحّلا َلْبق َةَذَحَتم تناك ةَرْيَكْلا

 ازرع امك َكِلَذِ اود مالسإْلا لرَأ يف َّناَك هن وسع اًَذَه :ليق نإ

 اَهْنَع اوعِنَتْميِل ٍفوُرْظَلا ّيَش وشَو و ةيزآلا ٍرْسَكب

 :ووُجَو نِم طَلَغ اَذَه 9

 ْدرَي ْمَلَو .'"”هِلوُسَرَو هللا رْمأي اّلِإ حَسْنُي ال ِهِلوُسَرَو هللا َرْمأ نأ :اَهُدَح
2 2 01 

 ِنْب َرَمُع نع َتَبَت اَمُك ِءاَذَهِب اوُلِوَع ِهِتْوَم َدْعَب َنيِدِشاّرلا َءاَمَلُحْلا ّنأ : يناثلا

 َحاَتُج اَلَو اَمِداَسَمِب هللا ْأَدَب اًرْمَح الإ ٍرْمَح لح اوُنُكَأَت ال» :َلاَق ُهّنَأ ٍباَطَخْلا
 ىلا وفعلا لع نع نوت ران .هقَمَّدلا لأ ّلَح نم َيِرَْثي : ذأ ٍمِلْسُم ىَلَع
 ِرْمَحْلا لح ِءاَريْشا يِف ُصُخَرْيَو ءاَمِداَسْمإب هللا اَدَب اَميِف ُنَدَأَيَو ءاَهَكاَسْفِ َدَصَق
 يِفَو ءمِهراَبِيْخا ِرْيَغِب ُلّلَكَتي اَمَنِإَو ءْمُهَرْمَح 00 ال 0 ؛ باَتِكْلا ل ف

 يف ِنْيَلْوَق ىَلَع ؟اَهّتَفاَرِإ بجي لَم 5 رح يف اوُعَّراَتَت اَذَهِلَو

 ٍةَعيِرْشلا يف َسْيَل هَ هَّنِإَف ؛اَهِرْيَغَك اَهِتَقاَرِإ ُبوُجُو اَمُهُرَهْظَأ :ِهِرْيَغَو دّمْحَأ ٍبَهْذَم
 بلا نعال تسب كقاعل ةقززغ ربخلا نييوؤمل ناك ردوا ةقرشم لدغ
 . ميِرْخّنلا َلْبَق مُهَل ْتَيرْتَش 3

 َليِلْخَتلا نأ َدَقَتْعا ِءاَمَلُعْلا َضْعَب َّنأِل ؛ليِلْخَتلا يف ُةَهْبّشلا ِتَعََو اَمَنِإَو

 .خوسنم هنأب ليق ام لك يف اهب لمعلا بجّيو ءاّدج ةّماه ٌةدعاق هذه )١(



 كب 1 ةراهطلا باتك

 ا نق يفعتت ءِسِحَنلا ٍدْلِجْلا عافيك اهل حلشإ

 َةَسِجَن ٌنوُكَت فْيَكَف اّلَخ ْتَراَص اًذإ ْنِكَل ورْيَغ اَلَو

 بولا و اهليشتإ كما دس :اوُناَقَك حجاّرلا ِلْوَقْلا ٌلْهَأ اَمأَ

 لَعف دق َناَك َليِلْخَتلا َّدَصَق اّذِإَ اَهيَقاَرِإب َرِمَأَو اهئاَيْفا نَع َيِهن دق دق هن ءاَهِسيِجْنَتِل

 رحم 0

 اماكن نايوكلا ناك اعل .اووسلا ةيكدتك ايليزخت نوكي ام: ةاَغَو

 رْيَغ يفف ُهَيْكَذُي نأ لْثِم 0 7 ْذَت ُهاَكَذ ول .ِةّيكْذَنلاب اّلِإ ُحاَبي اَلَو ِةَيِكْذَتلا َلْبَ
 اًيييوخم وأ انتو ماك وأ ءةناكذ ديعتي ال وأ هدْيَلَع 0

 ٌنوُكَت ٌةَدِحاَوْلا ُنْيَعْلاَف ؛ اًيِكَذ رِصَي 2 ُمِرْحُمْلا ُهَلَتَك 0 ل َكِلْذَكَو

 [445- 1 .ٍلاَح يف ةَّسِجَن اًماَرَح نكد ٍلاَح يف ال الح ٌةَرِهاَظ

 0 ّضْرَأْلا ٍتَباَصَأ اَذِإ ٍةَساَجَّنلا يِف اوُقَلَتما َءاَمَلْعْلا َّنِإ 5ب+]
 ُدَحَأ :نْيَلْوَق ىَّلَع ؟ٌضْرألا ٌرُهظَت لَم ِةَلاَحِتْساِلا وأ حيرلا دأ سنشلاب

 وهو 0 ٌيِعِفاَشلا ِبَهْذَم ىف نْيَلْؤَقْلا 0-0 (ةَفيِزَح نس ُبَهَذَم َوُهَو 3

 00/1 .ليلَّدلا يِف ُحبِحَّصلا

 ٌعاَبدلا َّنِإ :ليِق ٌءاَوَس روُهْمَجْلا َدْنِع غاَبدلا َدْعَب ُدلِحْلا ٌرْهظَي اله ]

 ةيْسلاَو ىاَمَلْعْلِل ِنْيَروُهْشَم ِنْيَلْوَق َكِلَد ين نإ ٍ؛َةاَكَّذلاَك ُهَّنِإ َليِق وأ ءةاَيَحْلاَك

 لا 0 ٌدلاَك ٌعاَّبدلا ١ َّنأ ىَلَع ُلُدَ

 ٌةَرِهاَط َلْيَخْلا َّنأِل ٍِةّميَأْلا قامت ٌرِهاَطَم اَهْطاَيِرَو لْيَخْلا ُدِواَقَم اَمآ 78+. |

 1 قتال
 ؟اًهيِف ٌكوُكْشَم وأ ٌةَسِحَن وأ ٌةَرِهاَط َيِه لَه :ٌفالِخ اَهيِف َريِمَحْلا َّنكَلَو

 ٌيبرعلا نبا هراتخاو ءمحّللا لوكأم ةتيم اّلِإ غابّدلاب ٍةتيم ٌدلج رّهطَي ال هنأ ىري خيشلا (1)
 . هللا ةمحر مهيلع « نيميثع نياو «زاب ن نباو «ٌىلينحلا ةمادق نياو «ٌيكلاملا



 1 مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت تب
 دباب بربلبب ب 22١5-تص9قدللل1-5 ميد

 ماطلع ا دنت نا كي دقة يل اعرق ذآ دق كتواأل ىولا ٌحيِحَّصلاَو

 :ىلذ 00

 ايي دَق ُهّنَأ اًهيِف اَم ُةَياَعَو ءاَهتَراَهْطِ موُكْحَمَ اًهُعِؤاَرَبَو 535 7

 نَم ٍمُهْنِ ىاَمَلُعْلا َنْيَب ٌعاَرِن ِهيِف ٍراَمحْلاَو ٍلْعَبْلا لويَو 6 اهنؤرَو «تاودلا لوي

 ِةَمِيَأْلا تل ّوْهَو ويلا مُهَو ةةيسحلب نك مُهْنِمَو ءرِهاَط وه لوقت

 .ِةَعَيْرَأْلا

 هَ 00 - - مع 2 1

 .ِنيِلْوَف ىلَع ؟هِريِسي نَع ىفعي لَه ْنِكل
 سسووك مس سم يدلك ع ا ا ل ا 5 مم ريق 1ك
 نع ع اهريغو َدِواَقَمْلا ٌبيِصُي اَم ناك ِهْئْوَرَو ِهِلْوَب ريسي نع َيِفع اذإف

 2 هرم 4
 .ٍةَساَجْنلا نيت َْعَم اَذَهَو

 ؛ُّنساَوْسَو َكِلَذ يِف ٌظاَيِيْحاِلاَو ُةَراَهلَملا َكِلَذ يِف ُلضأْلاَف ُكَّشلا َعَم اّمَأَو

 م ل اًرِهاَظ َنوُكَي ْنَأ ُروُجَي اَم ُهَباَصَأ اَذِإ َلُجَّرلا ّنِإَ
 هلل ٍباََطحْلا َنْب َرَمُع َّنِإَك ؛""ظاّيوخالا اَلَو حيِحّصلا ىَلَع ُبْنَجَتلا ُهَل بحت -
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 و لع سل

 اَي :ُةبِحاَص لاق 0 ل ا لا
 ؟ٌسِحَن وأ ٌرِهاظ كّؤاَم ٍباَريِمْلا َبِحاَص

2 

 ]511/5١[ .ِهْيَلَع َسْيَل اَذَه َّنإَف ُهرِبْخُ روخُ ال املا َبِحاَص اي ْ:ٌرَمْع َلاَقَف

 ِلْسَغَو ْمَسَد ِهْيَلَع ناك نِإَو 50 ٌموُك م ُهَنَذَيَو ِباَّصَقْلا ُب 200 م سس هكش هرج .اس ساو سو مل وقم عال ٌّ

 0 . ٌرِهاَظ ِوَرْيَغَو ٍدِجْسَمْلا َّنِه ُهَناَكَمَو ة َةَعَذِبَو سوو َكِلَذ نِم نْيَدَيَلا

 ا جلت هنم يذلا «ساوسولا باوبأ ةيباو مظعأ نم اًباب للك مالسإلا خيش قلغأ )١(

 اًسِجَن ُنوُكَي نأ لمتحيو اًرهاَط َنوُكَي ْنَأ لمتحي اَم ُهَباَصَأ نمف ءسانلا ىلإ سفنلاو ناطيشلا

 لا او َكِلَذ يِف ظاّيتخالا لب ءٍطاَيْحالا ىوعدب هباصأ ام بنتجي ْنأ ُهَل ّبَحَتْسُي الف
 ثور وه له كشو ء«ٌثور هبوث ثّول وأ «هايملا تارود نم وأ عراشلا نم ءام هباصأ :كلذ

 ليبس ىلع الإ هباصأ ام لسغ همزلي الو ءاذه ىلإ تفتلي الف ءريعب وأ رامح ثور وأ ٍةاش

 . فظنتلا



 وير / ةراهطلا باتك

 َلْسَغ ّنِإَف ؛لْسَع ىلإ فن الو وانس يب ماب كالا كج كافل

 .ٍفوُيّسلا ُلْسَع َكِيَّذَكَو دعب اَهب ُحَبْذُي يِتَّلا ِنيِكاَكَّسلا

 يَلْوَق ٍدَحَأ يِف َراَج اَذَهِلَو ٍ؛اًحْسَم َكِلَذ َنوُحَسْنَي ُفَلَّسلا َناك اَمّنِإَو

 اَلَو َحَسْمُت ْنَأ ٌةَساَجَن اًهَباَصَأ اَذإ ٍةآْرِمْلاَو ٍفِيّسلاَك ٍةَليِقَّصلا ماَسْجَأْلا يف ِءاَمَلُعْلا

 [م 11 .ُهْنَع ىَمْعُي ال اَميِف اَذَهَو ءَلَسْعَت

 :ٍلاَوْقَأ ِةَناَلَث ىَلَع هيف ُءاَمَلُعْلا َعَراَتت ُبْلَكلا 75ه

 .ِكِلاَم ُبَمْذَم َوُه اَذَعَو ءُهٌقيِر ىَّنَح ٌرِهاظ ُهَنَأ :اًهُدَحَأ

 . ٌيِعِفاَّشلا ُبَهْذَم َوُه اَذَهَو ُهُرْعَش ىَّتَح ٌسِجَن :يِناَنلاَو

 .ةَفيِيَح يبأ ُبَهْذَم َوُه اَذَهَو ءٌسجت ُهُقيِرَو ٌرجاط ُهُرْعَش :ُتِياَثلاَو

 .ٍلاَوْقَأْلا ٌحَصأ اَذَهَو

 يف ّمَلَو اَذِإَو ءَكِلَذِب سْجْنَي ْمّل ِهِرْعَش ُةَبوظُر َّنَدَبْلا وأ َبْوَّنلا َباَصَأ اًذِإَ

 املا قيرأ ِةاَمْلا

 ؛ُماَعَطلا َكِلَذ َلكْؤُي :ُلوُقَي نَم ِءاَمَلْعْلا َنِمَف ِهِوْحَنَو ِنَبْللا يِف ف ّعَلَو نِإَو

 ٌيِعِفاَشلاَو َةَفيِنَح يبأ ِبَمْذَمَك 0 لوفي نم مُهْنِهَو وِرْيْغَو ِكِلاَم ٍلْوَقَك

 كا

 [0 011 ا ٌحيِحَّصلاَف اًريِثَك يللا نك ْنِإ اَمَأَك

 دّمْحَأ ٍبَمْذَم يِف ِنْيَْوَقْلا ٍدَحأ يف ؟ِرأَمْلا ِرْعَب ريِسَي نع ىَمُْي له 75546 ]
 [0 401 . ِنْيَلْوَقْلا ُرَهظَأ اَذَعَو ءوِريِسَي نَع ىَقْعُي ُهَّنأ اَمِهِرْيَغَو َةَفيِتَح يِبأَو

 اليخ ىلع ةَدَوُجْوَمْلا نايغألا عيِمَج يِف لضألا نأ ملا قنا

 ٌةَرِهاَظ َنوُكَت ْنَأَو ءَنيِمَدلِل اَقَلْظُم الالَح َنوُكَت ْنَأ ءاَهِفاَصْوَأ نْياَبَتَو ءاَهِفاَنْصَأ

 .اهريغو ءانإلاو ءاملا يف مكحلا اذكو )١(

 .ىرخأ تادايز عم )515/1١(: يف تررُك ىوتفلا هذهو



 9-11 مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت يوم صحب

 ٌةَلاَقَمَو ةَعِماَج ٌةَمِلَك ِهِذَهَو ءاَهّتَّساَمْمَو اَهُتَرَشاَبُمَو اَهُتَسْباَلُم مُهْيَلَع ُمُرْحَي ال
 ةَعيِرَّشلا ُةَلَمَح اَهْيَلِإ ٌعَرْفَ ِوكَرَبْلا ُةَعِساَو ِةَعَمْنمْلا ُةَميِظَع ٌةَلِضاَف ُةيِضَقَو ُّماَع
 . ِساَّنلا ِثداَوَحَو ٍلاَمْغَأْلا َنِم ىَّصخُي ال امي

 :َيِهَو  ٍةَعيِرَّشلا َنِم ُهُرُكِذ يِنَرَصَح ام  ٌةَرَشَع ٌةُلِوأ اَهْيَلَع د دَمَ
 :ىَلاَعَت هلْوَق يِف ٍةَموُظْنَمْلا َنيِنِمْؤُمْلا ٍليِبَس ٌعاَبْتاَو وِلوُسَر ُةَنُسَو «هللا ُباَتُك
 هَمأ خالو ايإ» :هِلْوَقَو ء[ه5 :ءاسنلا] «كدم رتألا لوو لولا اوميليأو هلل ائييأ»
 ُجِهاَتَمَو ءِراَبِيْعإِلاَو ءِساّيِقْلا ُكِلاَسَم َّمُث 500 :ةدئاملا] امم ناو ُكَلوُسَرَ

 .راَضيَْسإِلاَو ءيأّرلا

 :ِهلَْقِب مالكْلا حاَتِيْفاِل ٍساّنلا عيِمجِل ُباَطْحْلاَو [14 :ةرقبلا] «اًعيِجج ِضْنَأْل

 9١[, 1 ١ ١ :ةرقبلا] 0 در اوُدْبْعأ شان اياي»

 اًناَضُم ٍساّنلِل ٍضْرأْلا يِف ام َعيِمَج َقَّلَخ ُهّنَأ َرَبخَأ ُهّنَأ :ِةَلاَلّدلا ُهَجَوَو

 ٍفاَضُمْلاِب ٍفاَضُمْلا ٌصاصتخا ُبِجوُت َيِهَو ءِةَقاَضإْلا ُفْرَح ُماّللاَو ءماّللاب مهْيَلِإ
 ِراَوَم ُمُعَي ىَتْعَمْلا اَذَهَو هَل ُحُلْصَي يذلا هْبَوْلا َنِم ُهاَيإ ُهَتاَفْحِيْساَو َِِْإ

 :َلاَق ٍصاَقَو يبأ نْب ٍدْعَس نع ؛نْيَحِيِحَّصلا» يف . .ُةنّسلا :يناّنلا ُْفَّْصلا

 ْمّرَحُي ْمَل ٍءْيَش نع ُلَأْسَي نَم اًمْرُج َنيِمِلْسُمْلا َمَظعأ ّنإ» :خلَي هللا ُلوُسَر َلاَ
 ميِرْحَتِب اّلإ ُمُرْخَت ال ءاَيْشَأْلا نأ ىَلَع َكِلَد َلَ ."”هويَلأْسَم ٍلْجَأ نم َمّرُحَن
 َنّيَبك قَلَأْسَمْلا لجأل ُنوُكَي دق َميِرْحّنلا َّنأ َّلَدَو مّرَحُي ْمَل» :ِهِلْوَقِل ؛ٌصاَح

 .دوُصُْقَمْلا َوُهَو َةَمّرَحُم ْتَسِيَل َكِلَذ ٍنوُدب اَهَنَأ َكِلَذب
 ءدِضْرَأ يِف هللا ِءاَدهْش ُةَداَهَشَو «َنيِنِمْؤُمْلا ٍليِبَس ٌعاَبنا :ُْتِلاَّثلا فْنَّصلا

 نم َنيِموُصْعَمْلا ِءِرَكْنُمْلا نع َنيِهاّنلا ٍفوُرْعَمْلاِب َنيِرِمآْلا ُلوُدُع مُه َنيِذّلا

 .(؟؟؟ةهمج ملسمو "890 يراخبلا قلل



 عمصب ةراهطلا باتك

 ٍدَحَأ فالخ ْمَلْعَأ تْسَل يّنأ َكِلَذَو ؛ْمُهُعاَبْتا ٍضوُرْمَمْلا ِةَلاََض ىَلَع ْمِهِعاَمِتْجا

 . روُجْحَم ُرْيَغ ُقَلَظُم َوُهَف هميرختب ٌليِلَد ئجي ْمَل اَم َّنأ يف ِنْيِفِلاَسلا ِءاَمَلُعْلا َنِم
 .ةَراَهَطلا ٍناَيْعأْلا يِف لضأْلا :ُلوُقَنَك لضألا اَذَه َتَبَت اذ

 ْمْرْحَت رت يتلا ٍرْيَّطلاَو ٌباَوّدلا َنِم ٍكاَوْبَأْلاَو ِثاَوْرألا ٍةَراَهط يِف ُكْوَقْلا

 0 ىَنَح ِناّيعَأْلا عيِمَج ُةَراَهَط َعِماَجْلا لضألا نأ :ِةّلِوَأ ُهَدِع َكِلَذ ىلع
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 اَنَل يبي ْمَل ُناّيغألا ِهِذَمَو ءٌرِهاَط َوُهَف ٌسِحَن ُهّنأ اَنَل ْنّيبُي ْمَل اَم لكَ
 .ٌةَرِهاَظ َيِهَف اَهّتَساَجَن

 حيِحّصلا ٌباَحْضَأ ُهَجَرْخَأ ٌضيِفَتْسُمْلا ُتيِدَحْلا : "كلذ ىلع] ُليِلَّدلا

 َنيِدَمْلا اوُمِدَك ةنيَّرُح وأ ٍلْكُم نم اًساَن َّنأ ِكِلاَم ِنْب ٍسْنَأ ُتيِدَح مُمُرْيَغَو
 . اًهِناَبْلَأَو اَهِلاَوْبَأ نم اوُبرْشَي نأ مُهَرَمأَو حامل لي ّْنلا م هَل َرَمْأَك ءاَهْوَوَتْجاَ

1 00 

 مُهَماَوْفَأ َبيِصُي ْنَأ دب اَلَو ءٍِلاَوْبَأْلا ٍبْرُش يف مُهَّل نأ ُهَنَأ :ٍةَّبْحْلا ُهْجَو

 ْمِهيِدْيَأَو 076 َبَجَو ًةَّسِجَن تّناَك اَذِإَف ءُمُهَتَيِنآَو مُهَباَيِتَو ا

 نَع ِناَيَبْل | ريع الا ؛ْمُهَل َكِلَذ ْناَيَب ُبِحَيَف ءْمِهِتَِآ ُريِهظَتَو ءواَلَّصلِل مِهِباَيتَو

 4 ُبِجَي هنأ لي تلا مُهَل ْنْييُي ْمَلَو ُروُجَي ال ِهْيَلِإ جاّيْخالا ٍتْفَو

 . ٍسجَن ٌرْيَغ هنأ ىَلَع ُلَدُف ءُهْنِم مُهَباَصَ

 ُلْوَقْلا لَب ؛اًهِيَساَجَتِب َكْوَقْلا ِةَباَحَّصلا َنِم ٍدَحَأ نع ُفِرْعَأ تْسَلَو

 ١ .َةَساَجَنلا َداَرَأ َناَك ْنِإ َرَمُع ِنْبا ِنَع َرَكُذ اَم الإ ءاَهَتَراَهَطِ

 عامجإْلا لْقَن ين ِرُخَأَتُمْلا ٍرْمك 5[ ُداَمَيعا ِهْيَلَعَو  ٍرِذْنمْلا ُنْبا ِرْكَب وُبَأ َلاَقَو

 : ١ 557 نع ٍلاَوْبَأْلا ةَراَهَط ٌركذ دَقَو ءٍِفاَلْخْلاَو
 : شت اهلك لاورألا

 )١( يفرصت نم نيتفوقعملا نيب ام .



 ُهْدَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت و ان
 هت دي سا ١؟<

 انراسماو ماَعْنأْلا َلاَوْبَأ َّنِإ َيِعِفاَّشلا َلْبَق َلاَق اًدَحَأ ُمَلْعَت اَلَو :َلاَق
 م
 ها. سجن

 مع و 41 ه- املا فا موق ةث<ي 5 2 ع

 وَلَو ءاَهَبْرُش مُهَل َحاَبَأ ُهَل هنأ َوُهَو :عزاتت اَهيِف ىرخأ ةلالد ِثيِدَحْلا يِفَو
 يِواَدَّنلا 1 اًعِلاَخُم ملغ ٍتْسَلَو اير فا را وازع َتَناَك هدا 2 هده لو 80

 انَم جيِرْخَت يف اوُقَلَتْخا ٍنِكَل ءُةَنُسلا ٍتَءاَج اَمَك «لبإلا ِناَوْبأب

 . يِواَدَتلا رْيغَو يِواَدَنلِل قالظإلا نع ةكابق هنأ قف م : ليقف

 يِراَدَّتلل اَهَحاَبأ اَمنَِو رع ّيِه لب :َليِقَو

 . سجَل َكِلَذ عم يع :ّليِقَ
 يِواَدّتلا نأ َوُهَو :ّرَخآ ٍنْكُر ىَلِإ ُجاَنْحَي ِهْجَوْلا اَذَهِب ُلاَلْدِتْسِإِلاَو

 مر ٍةَسِحّنلا ِتاَمّرَحُمْلاِ

 .ُهَل حاَبتَف ٌرطْضُم يِواَدَتُمْلاَو ٍةَروُرّصلِل اًهَحاَبَأ دقق :ّليِق 7

 :ووُجُوِل ةَروُرَضِب يِواَدَنلا َسْيَلَو ُقَحَف ٍةَروُرَصِلِل اَهُمَحاَبِإ اًمأ :تلق

 اًمّيِس ال ءواَذت الب َنوَمْشُي ئَضْرَمْلا ُركآ وأ ىَصْرَمْلا نه اريك نأ“

 مهي َقَلَخ امي هللا ُمِهيِفْشَي «ٍضْرَأْلا يِجاَوَن يف َنيِنِكاَّسلاَو ىَرُقْلاَو 1 ل يف

 عؤن نِم مُهَل 0 اَميِفَو ءٍضَرَمْلِل ٍةَعِ ٍةَعِفاَّرلا ُمهِناَْأ يف ٍةَعوُبْظَمْلا ىَوُقْلا َنِم

 ىَلِإ ٍلُكَوَتلا ٍنْسُحَو ٍبْلَقْلِلِةوُق وأ ٍةَعِفاَن ِةيفُر وأ ٍةَباَجَتْسُم ِةَوْعَد وأ ٍلَمَعَو ٍةَكَرَح
 . ِءاَوَّدلا ٍرْيَغ ٍةَريثَكْلا ٍباَبْسَأْل 0 َكِلْذ ِرْيَغ

 اَّلِإ ُموُقَت ٍناَوَيَحْلا َناَدْبَأ هللا لَعجَي ْمَلَو «ٌيِروُرَ”ض َرُهَم لكألا اَمأَو

 يف ِةَروُرَصلا َنِم َسْيَل يِواَدَتلا َّنَأ اَذَهِب َتْبَتَك ءَتاَمَل ُلُكَأَي نُكَي ْمَل ول ءِءاَذِهْلاِ

 ىلا 0 1 0 َلاَق ءٌبِجاَو ٍةَروُرَصلا َدْنِع ّلكألا َّنأ :اَهيِناَنَو

 هحصخت ويل نان نَمَو ءٍبِجاَو ٌرْيغ يِواَدَلاَو َىاّنلا لحد َتاَمُق لأي مله يملا

 ٍلوُخُدَو ِءاَلَبْلا ىَلَع ٍرْبَّصلا َنْيَب لي يِبّنلا اَهَرّيَح يِبْلا ِءاَدْوَّسلا ٍةَأْرَمْلا يِف ُةّنّسلا



 ا ةراهطلا باتك

 ٍضَرَمْلا ُعْفَر َناك وّلَو َهَّنَجْلاَو َءاَلَبْلا ٍتَراَتْخاَف ِةَيِفاَعْلاِ ءاَعّدْلا َنْيَبَو ةنجلا

 ٌعِضْوَم ٍرييْحَّتلِل نُكَي ْمَل اًبجاَو

 .يوادتلا َبَجْوَأ اًهِلاَس ْمّلْعَأ تْسَلَو

 ُهَعْفَد ُنْظَي ال ضاَرْمَأْلا َنِم ٍريِثَك يِفَو لب تبت ال َءاَوَّدلا نأ :اَهُقِلاَتَو

 ٍةَبْعْسَمْلِل ماَعَطلا عْفَد ٍفاَلْخب دع تي تبعي ل كلذ َدَرْطا ول ذإ ؛ِضَرَمْلِل

 ل ِهِداَبِع يِف 4 هللا ةَنَس تحب نقيس ُهنِإَ ةةعاصملاَو

 وع اسس و6
 ىَواَدَتْيَأ : ِرْمَكْلا ِنَع ء ليس هك هلل هللا َلوُسَر َّنأ ١ ؟ةنيوصا ىف ملجم عرخار

 . ءاَوَدِب ُتَسْيَلَو ٌكاَد اَهّنِإ :َاَمَك ؟اَهب

 ٌرِئاَسَو ُهَحاَبَأ نَم ىَلَع ادَر ٍرْمَحْلاِب يِواَدَّتلا َنِم عْنَمْلا يِف ضن اَذَهَق

 . اًساّيِق اَهّلْثِم ِتاَمَّرَحُمْلا
 001000 1 2 ً ما6م٠ 2 0 2 0 .٠ ممل -
 لؤقلا ٍفْلَّسلا َنِم ٍدَحَأ نَع ْفِرْعَي ممل هنأ ِهِرْيْغَو ٍرِذْنَملا ٍنِبا ٍنَع انركذ دق

 لب ٍ؛ََساَجَّنلا مَدَع ىلع امج اَذَها نأ ديف كلش ال يِْلا 5 ملا َّنِمَو
 ىَلَع ِةَلاَدلا ِةّلِدَأْلاِب اًدوُدْرَم ُنوُكَيَف َِوَنَدَحُمْلا ٍلاَوْقَأْلا َنِم ٌسيِجْنَتلا َّنأ ُهاَضَتْقُم
 لوألا زدصلا هلع امل ةفلاكت ةندكم هلاكم انكي ةقواوكلا لانا

 نع اوُكَسْمُأ اَذِإ ْمِهِناَكَمَو ْمِهِناَمَّز يِف َةَدوُجْوَمْلا َناَيْعأْلا َّنأ موُلْعَمْلا ّن ّنِعَو

 نَمِم اَهّسيِجْنَتَو اَهُميِرْحَت َّناَك :- َكِلْذ ٍناَيَب ىلإ ة م اَهِسيِجْنَتَو اًهِويِرْحَت
 ءاّنباَت َناَك وّل اَهيوُجُو ِناَيَب ىَلِإ ُجاَتْحُي ٍلاَعْفَأ ِناَيَب نع نا

 . اَهبِجوُيف مُهَدْعَب نَم ٌءيِجيف

 اَلَو اًبوُجُو اوُرُكْذَي ْمَلَو ءبوُجوْلا وأ ميِرْحَّتلِل يِضَمْقُمْلا َماَق ىَتَمَو
 َوُهَو ميِرَّْتلاَو ٍبوُجْوْلا ٍداَِتْعا ِمَدَع ىَلَع مُهْنِم اَعاَمْجِ َناَك :اًميِرْحَت

 ةسولظملا

 يضَبْنَي ٌميِظَع لْضَأ َيِهَو «ماكخألا َنِم ٍريِثَك يف ٌةَدَمَتْعُم ُةَقِيِرَطلا ِِذَمَو



 هناك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت عم ٠04

5-5 

 الخلا نوهت مدع الإ ْملَسُي ال نجل ءامرْؤَع نع ُلََْي اَلَ اًهَلَمأَتَي ْنَأ هيِقَمْلِل

 0 ٌقَكَلاَو 3 ةّميِرطلا ِهْذَه ْتَلطَب ٌقَّمَحَم م ٌفالخ هيف َناَك ْنِإَق ا

- 

 [همداآ 0 0 1 . َعَبتِب ل هر اهو نأ

 :ٌةئاَلَث ٌلاَوْقَأ هيف َيِمَدآلا َيِنَم 7541]

 ءِبْوّنلاَو ِنَدَبْلا َّنِم اَسِاَيَو اًبطَر ُهَلْسَع ُبِجَيَك ِلْوَبلاَك 5 هنأ :اَمُدَحآ

 يف َدَمْحَأَو َيِعِفاَّشلا ُلْوَق اَذَهَو ءِقاَصْبْلاَو ٍطاَخُمْلاَك ٌرَدْقَتْسُم ُهل

 جرخأ ام :اًمُدَحَأ :ٌةوُجُو ِهْيَلَع ُليِلَّدلاَو ءُهاَنْرَصَت يِذَّلا َوُهَو ُهْنَع ٍروُهْشَمْلا
 22 تالي و ها سك معد ىلدشب ل د ؟ ةءإ2د ري ععنوم ع« هل
 مث هك وللا ٍلوسَر بوث نم َيِنَملا كرفأ تكتنك» :تلاق ةْشْياَع نَع هريغو ملسم

 ؟ .٠ ا روع غ2
 هيف ىلصيف بهذي

 :َلاَقُي ْنَأ َيِقَبَك ةَطِبِلَغ َةَساَجَن اًسجت ُنوُكَي ٍلْوَبْلاَك َسْيَل ُهّنَأ يِف ٌصَن اَذَهَف
 هم و

 َّنأِل 6 يناثلا َّنِكَل ءِقاَصبْلاَك اًرِهاَظ يأ مثلك اًسجَن َنوُكَي ْنَأ ُروُجَي

 ٌراَوَج َتَبَت اًذِإَ ٍءاَهِريكَ اًيِليِلَق ِساَجْنَأْلا 7 ِباَيثلا ٍريِهظَت ُبوُجو لضألا
- 

- 

 . مهي نر هرمي ال َماَيِقْلا َّنِإَف ؛هريثك يف َكَِ تبت ٍةاَلَّصلا يف ِهِليِلَق ٍلْمَح
 َِن اَسْنِإْلاَو َنيِحِلاَّصلا ٍةداَبَعُو قالو او هِئاَيِبْنأ د نأ هلا هلع 2 ع

 ؟انج د1 رك فنك لقتل
 0 عا < ورث لوك تيىسكا ع 35 ل 0-8

 رم امك ءسجن ٍهروهَظ لبق لؤبلا ؛ نأ لشي دلك َرْجَم يِف ىَرَج ولو

 ىريو لب ءاهعاونأ عيمجب تاناويحلاو رويطلا ةراهط يف عسوتي 35 كلام مامإلا نأ عم )١(

 .ةيميت نبا مالسإلا خيش هحجر يذلا وهو :«بلكلاو ريزنخلا ٍدلجو رعش ةراهط

 .رويطلاو عابسلا ضعب لكأ زاوجب لوق هلو لب
 .(588) ملسم (؟)

 .ةساجنلا طلاخ دق نوكيف «لوبلا ىرجم يرجي ينملا ّنأ انمّلس ول :يأ (9)



 د ةراهطلا باتك

 ضْعَبَو كر كلذ نأِل ؛ِلْوَبْلا يِف ُهْنِم ُنَيْبَأ مّدلا يِف َوُهَو 2 'مَّدلا يف ُهُريِرْفَت

 [6037 - هما 111 . لضف اَذَهَو

 لَه ْنكَل ِهَِتْيمْلا ٍدوُلُجِل ٌرهطُم َعاَبدلا َّنأ :دّمْحَأ نَع ِنْيتباَورلا ٌر رِعآ 0147 ]

 ا ا يح مَقَم وأ كذا َماََم وُ

 ؟َكِلَذ ىّوِس ام َنوُد ٍةاَيَحْلا يف

 هل هيفتل ؛ةاكَّذلا ُهرّهَطُت ام غاَ لاب ُرُهظَي ءُلَوأْلا اَمُهُحَصْأ :ِنَْهْجَو ىَلع
 [ 0000/11 . عاَبُسلا دوج نع ثيِدَح يف

 ٍةاَلَّصلا َدْنِع ُهَباَيْيَو ُهَنَدَب رهط اَذِإ ٌدِياَج ِةَجاَحْلِل ة َةَساَجنلا ٌةَسَْباَلُم 44

 ىَلَع َكِلَذ ُهَرْكُي اَلَو ٍةَساَجّنلا ِةَرَساَبُم َّعَم ِءاَمْلاِب ُءاَجْنَيْساِلا ُروُجَي اَمُك 00
 ُلْوَق ََوُهَو دّمْحَأ نَع ٍنْيتياَوَرلا ٌحَص وه. ؛َكِلَذ ُهَرْكُي :ُةَيناَنلا ُةياَوُرلاَو ءِاَهَمُمْلا رْك < ورع

 . اَمُهّنيي ُعَمْجَي : وأ رجلا لَمْعَتْسي لب

 يِفَو . 'ااَهُتَرَشاَبُم ِهيِف َناَك نِإَو ُلَضقَأ ِءاَمْلا ىَلَع َراَصِْفالا َّنأ ُروُهْشَمْلاَو

 اَمُهُحَصَأ :ناَتَياَوِر ٍتاَسِياَيْلا يِف - اَهتَراَهطِي ْلُقَي ْمَل اَذإ - ٍةَِمْلا دوُلُج ٍلاَمعَْسا
 [511 1-١ ٍةَجاَحْلاِ ُلوُرَت ُةَماَرَكْلاَك ؛ُهَرْكُي ُهْنِإ :ليِق نإَو ءَكِلْذ ُراَوْج

 ْمأ ٌةَسِحَن َيِه لَه 3 وخَنَو اًحْلِم ُتَراَص اّذإ ٍةَحاَلَمْلا يف ٌةَساَجْنلا +9

 :ءامْلُعْلِل ٍنْيَروُهْشَم ٍنْيَلَْ ىَلَع ؟اّل

 .َيِِفاَّشلا ُبَهْذَم اَذَمَو ٌةَّمِجَن َيِم :اَمُهُدَحَأ
- 

 وه اَذَعَو ٌةَسِحَن ىَقْبَت ال ال اًهنأ : ًةَقيِنَح يبأ دم َّوُهَو يِناّتلا ُلُوَقْلاَو

 .ٌباَوّصلا

 .هِسيِجْنَت ىَلَع ليِلّدلا َنِم دب اَلَق اًسِجن ُنوُكَي ِهِزوُرُبَو ِهِروُهَظ َلْبَك َمّدلا نأ ْمّلَسُت ال :لاق ثيح )١(
)2 

 نم ريثكب رثكأ ينملاو «ةليلقلا ٍةَساَجَنلا ٍةاَقاَلُمي ُسْجْنَي ال َعِئاَمْلا َّنأ كلذ لبق خيشلا ررق دقو
 .هارجم يف يقبتملا لوبلا

 .ةساجنلا ةرشابم :يأ (؟)



٠ 
 هني مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت قم .١

 تا 0 اا تت ت77 + صتطخل نا 6 و كلا

 ما" يور ركوب كنس سومر 0 و مرو )س# يرمز من ما سم كك

 20 سا# 20 م 7 هَ رتاج ع دع 2 هاو تع هَ 6
 ِءاَمْلا نَع َليِحَتْسُم سجتلا َناَوّيَحْلا ىَّتَح ٌةَرِذَعْلاَو ُلْوَبْلا َكِلَذَكَو ءرِهاظلا ٍءاَذْغْلا

 .ِتاَرِهاَطلا َنِم اًمِهِوْحَتَو ٍباَرثلاَو
 َسْفَن َنِإَف ةَلاَحِتْساِلاِب ُتَرُهَط ةَساَجنلا نأ َكِلَو نحت َرّبَعُي ْنَأ يِخَبْنَي اَلَو

 نِإَو ءّسِجّنلا َكِلَّذ َرُه َسْيَل ٌرِجاَّطلا اَذَهَو ءَلاَحَتْسا ٍنِكَل «''"”ُرُهظَي ْمَل سجْنلا

 َءاَوَّهْلاَو َعْرَّرلا َوُه َسْيَل َءاَمْلا نأ امك ءٌّةَدِحاَو ُةّكاَمْلاَو ُهْنِم اَليِحَتْسُم َناَك

 .نرعلا وه بل ناسنإلاو ::ةقيملا وح نك هزفقلا تاتو ةكقلا
 ِسِجَنلا ِءاَمْلا ُراَخُيَو ءٌرِهاظ ٍةَساَجّنلاِي ٍةَدَقوُمْلا ٍراّنلا ُناَحُدَق اَذَه ىَلَعَو

 ]3--51١[ . ٍلئاَسَمْلا ّنِم َكِلَذ ُلاَكْمَْأَو ءٌرِهاظ ٍفْقَّسلا يف ٌعمَتِجَي يذلا

 ٍريِزْنِخْلاَو ٍبْلُكْلا ٌرْعَش :اَهّلُك ٍروُعُشلا ٌةَراَهَط :ٌحِجارلا ُكْوَمْلا

 .قيرلا ٍفالخب ءاَمهِرْيغَو
 َءْيَس الف ٍناَسْنِإْلا َبْوَن َباَصَأَو اًبَظَر ٍبْلَكْلا ٌرْعَش َناَك اَذِإَف :اًذَه ىَلَعَو

 ىّدخِإ يِف دّمْحَأَو ِكِلاَمَو َةَميِنَح يِبَأَك ِ؛ِءاَهَقُقْلا ٍروُهْمُج ُبَهَْذَم َوُه امك ِهْيَلَع

 ِءْيَش ُسيجْنَت ُدوُجَي الف ةَراَهَطلا ِناّيغأْلا يِف لضألا َّنَأِل َكِلَدَو ؛ُهْنَع نيالا
 .ليلَدب الإ ُهُميِرْحَت اُلَ

 ُبْلَكْلا هيِف َّعَلَو اَذإ ْمُكِدَحَأ ِءاَإ ٌروُهَط» :َلاَق هك ُيِئلاَك : َكِلَذَك ناك اّذَِو

 "باري نهال اًمبس هلي نأ
 ىاَرَجَأْلا َرِئاَس ْرُكْذَي ْمَل ْعولُوْلا ٌركِذ اّلِإ اًهيِف َسْيَل اَهّلُك ُهُئيِداَحأَ

 ٌرِهاَظ ٍةَّسِحَّنلا ضْرأْلا يِف َتباَنلا َعْرّزلا َّنإ :َنوُوُقَي مُهُرَتْكَأَو ُيِعِفاَّنلاَو

 ضزألا يِف ِتباَّنلا عْرّرلاك سجن ِتَبْنَم يف اًنباَن َنوُكَي ْنَأ ٍبْلُكْلا ٍرْعَش ةَياَعَ

 2 .ةراهلاب ىَلْوأ ُرْعَّشلاَف اًرِهاط ُعْرَرلا َناَك اًذإَك ءَوَسِحّنلا

 )١( ملسمو 119/7(2) يراخبلا (؟) .ةمهم ٌةقيقد ٌةمولعم هذه )818(.



 كا

 ٍرَهظَأ يف ُهُلْسَع ْبِجَي ْمَل َدْيَّصلا َباَصَأ اَذِإ ٍبْنَكْلا َباَعُن َّنِإَف :اًضْنَأَو

 ٍباَعُل نَع ىفع دّقَف ءَكِلَذ ٍلْسْب اًدَحَأ ْرْمْأَي ْمَل هل َيِبَّنلا َّنَأِل ِ؛ِءاَمَلْعْلا يَلوَق

 َّنأ ىَلَع َّلَدَق ِةَجاَحْلا عِضْوَم ٍرْيَغ يف ِهِلْسَعِ َرَمأَو ءٍةَجاَحْلا عِضْوَم يِف ٍبْلَكْلا
 ١ .ْمُهَتَجاَحَو ٍقْلَكْلا ةَحَلْصَم ىَعاَر َعِراَّشلا

 ِكِلاَمك ؛ِهِب َوُضَوَملا َنوُرُوَجُي ِءاَمَلُعْلا ُرَتْكَأَف ٍراَمِحْلاَو ٍلْعَبْلا ُرْوُس 0

 [0 01 . هْنَع ٍنْيتياَوَرلا ىدخإ يِف ني ٌيِجِفاَّشلاَو

 .يعرش ٌليلد "هيف تبثي مل هنأل ؛رهاط بلكلا رعش َّنأ رهظألا /7؟ةؤ]

 [557/7 كردتسملا]

 اهلسغ بجي :نهادحإ تاياور ثالث "”تاساجنلا رئاس يف ةنفئنأ

 ددع ريغ نم ءاملاب رثاكت :ةثلاثلاو ءاثالث اهلسغ بجي :ةيناثلاو ءاعبس

 .نيدلا يقت خيشلاو ءاهراتخا

 كلذ ئزجي امهدحأ :ناهجو هيف ؟بارتلا ماقم هوحنو نانشإلا موقي لهو

 :«ةدمعلا حرش» يف نيدلا يقت خيشلا لاق ء.حيحصلا وهو بارتلا ماقم موقيو

 [45/* كردتسملا] .هوجولا ىوقأ اذه

 هركذ لجرلا اذك ليقو ..يشملاب ءاذحو فخ لفسأ سجنت اذإو 75؟ة؟]

 نب ليعامسإ لقنو «ءلسغي :ليقو «كلذك ليق ةأرملا ليو .هراتخاو انخيش

 هيلإ لامو انخيش هراتخا اهليزي رهاط ىلع هرورمب رهطي ديعس

 ليزم رهاط عئام لكب :هنعو ..روهط ءامب الإ ةساجن ةلازإ زوجي الو

 يف بارش وأ ماعط لامعتسا مرحيو :لاق ءانخيشو ليقع نبا هراتخا لخك

 1157/7 كردتسملا] . اهتلازإ

 أزجأ :كلذ ريغو قرولاو ريرح بايثك لسغلا هرضي ام سجنت اذإ مدل

 .بلكلا ةساجن ادع (؟) .هتساجن يف :يأ )١(



 مكس ُهْنَأكك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 00000 اا ل

 .ءاملا ريغب ةساجنلا ةلازإ يف فالخلا :هلصأو ءءاملعلا يلوق رهظأ يف هحسم

 ءاملا داسفإ ال ءةساجنلا ةلازإ يف بارشلاو ماعطلا ٌلامعتسا هيزجيو

 [8//41 كردتسملا] .هيلإ جاتحملا

 ؟هيف ىّلَصُي لَه ِشاَرِفْلا يف ُرَأَقْلا َلاَب اَذِإ اَمَع :َلِيْسَو 75«وه]

 [77/71] . ِءاَمَلُعْلا ْيَلْوَق ِدَحَأ يف هِريِسُي نَع ىَفْعُيَو ءطوخأ ةلشغ :تاعات

 .ِءاَمَلُعْلا ٍروُهْمُج َدْنِع ِهِتْوَم َدْعَب َدِجُو نإَو ٌرِهاَظ ٍذْقْنُقلا شير 75591]
[077/71] 

 تت

 (؟عراشلا بارت مكح)
 مأ هريسي نع ىفعي لهف هتساجنب انلقو عراش نيط ةساجن تّنظ نإ /5؟9]

 .نيدلا يقت انخيش هراتخاو هريسي نع ىفعي ؟ال

 هريسي نع يفع عراوشلا نيط ةساجن تققحت ول :نيدلا يقت خيشلا لاق

 .هراتخاو انباحصأ ضعب هركذ هنم زرحتلا ةقشمل

 خيشلا هراتخاو ءرهاط عراشلا بارت نأ نادمح نباو ميمت نبا عطقو

 [48 407 /* كردتسملا] .نيلوقلا حصأ وه :لاقو «نيدلا يقت

 ه2 ©

 (هباعلو يبصلا ("اءيق مكح)
 ملع دقو «ىولبلا اهب معت امم ةلأسملا هذه :هثك ميقلا نبا لاق /#5وه]

 ليسي هباعلو هقير لازي الو ءهمف لسغ نكمي الو ءاّريثك ءيقي لفطلا نأ عراشلا

 ةالصلا نم عنم الو «كلذ نم بايثلا لسغب عراشلا رمأي ملو ءهيبري نم ىلع

 «تبثملا باوصلا لعلو ءارركم هياعلو :هلوق نوكي اذه ىلعو «(قير) :لصألا يف قف

 .ءيقلا نع ثدحت دق خيشلاو «ديكأتلا ىلع مدقم سيسأتلاو



 او ةراهطلا باتك

 نم اذه :ءاهقفلا نم ةفئاط تلاقف «لفطلا قير نم زرحتلاب رمأ الو ءاهيف

 دعب ةساجنلاو عراوشلا نيطك ةجاحلاو ةقشملل اهنع ىفعي يتلا ةساجنلا

 .ضرألاب امهكلد دعب ءاذحلاو فخلا لفسأ ةساجنو رامجتسالا

 ةجاحلل ''"”همف رهطي لفطلا قير لب :باحصألا نم هريغو انخيش لاق

 [58/ كردتسملا] .اهمفل اًرهطم ةرهلا قير ناك امك

 همه

 لصف

 (؟يذملا ةساجن مكح)

 رمأف يذملا نع لئس ِهكي يبنلا نأ كلذ نمو :ُهنَأعَك ميقلا نبا لاق معدد

 ءام نم اًمك ذغلأت» :لاق ؟هنم ىبوث باصأ امب ىرت فيك :لاقف هنم ءوضولاب
 زّوجف «يئاسنلاو يذمرتلاو دمحأ هاور ."”هباصأ هنأ ىرت ثيح هب حضنتف

 .مالغلا لوب حضنب رمأ امك «يذملا هباصأ ام حضن

 اهنم زارتحالا قشي ةساجن هذه نأل ؛باوصلا وه اذهو :انخيش لاق

 نمو مالغلا لوب نم فيفختلاب ىلوأ يهف «بزعلا باشلا بوث بيصي ام ةرث
 .ءاذحلاو فخلا لفسأ

 ليلد مقي ملو ديدصلاو حيقلاو يذملا نم ندبلاو بوثلا لسغ بجي الو

 نع نيتياورلا ىدحإ وهو حضنلا هيف يزجي هنأ يذملا يف ىوقألاو
 [49/* كردتسملا] .دمحأ

 ت6 2

 .هّنيق رهطي هقيرف .هِئيق ىلع يوتحي يذلا )١(
 حيحص يف ينابلألا هنّسحو )١081/7(0. دمحأو )١١5(: يذمرتلاو )5١١(: دواد وبأ هاور (؟)

 .دواد يبأ



 19 مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ولا 5

 (؟مئاهبلاو ةرهلا قير مكح)

 اهقيرب اهمف رهط لصفلا لاط اذإف اهوحنو ةرأف ةرهلا تلكأ اذإ 575.0 ]

 يبأو دمحأ باحصأ نم ةفئاط هراتخاو .لاوقألا ىوقأ اذهو «ةجاحلا لجأل

 5٠[ 49/8“ كردتسملا] . مئاهبلاو لافطألا هاوفأ كلذكو «ةفينح

05 © 

 لصف

 امو حْبَلا دعب محلا ٍلَلَح يف ىَقْبَي يذلا ُمّدلا اّمأَك : يِضاَقْل لات مكك1]

 ءقوُرْعْلا مد لإ ةقاَعح ركذي ملو : عوُرُمْلا يف لاق ٌحاَبْمَف ٍقوُرْعْلا يف ىَقْبَي

 ني ل هنو ءهنع وْفَعْلا يف اًناَلِخ ُمّلعَأ ال :هيف ِنيّذلا يت خْيشلا لاقو

 [؟١/717 فاصنإلا] .اًهَعَم ُلَكْؤُي لب ّقَوَمْلا

 ههرك هنأ لدف .فيجلا لكأ نإ هقرع ينبجعي ال :ريطلا يف هنعو /55.؟]

 حراوج نيب ةهاركلا يف قرف الو «هيلإ لامو انخيش هركذ ءطقف ةساجنلا هلكأل

 #/05٠[ كردتسملا] .ال وأ فيجلا لكأي ناك ءاوسو ءاهريغو ريطلا

 6٠[ /8 كردتسملا] .توملاب يمدآلا سجني ١ مس. ]

 كردتسملا' .حورجلا دودو «ءاملعلا رثكأ دنع رهاط زقلا دود ثور 55.5 ]

 [ة0/7؟

 :هريغو ةتيملا محش كلذ يف ءاوس تاساجنلاب عافتنالا زوجيو 55ه ]

 01١/9[ كردتسملا 2.روصنم نبا ةياور يف دمحأ هيلإ أموأو .يعفاشلا لوق وهو
 ١ هم .

 (ضيَخحْلا :ٌباَي)

 ُيِعِفاَّشلا :ُهلوُقَي اَمُك ٌرَشَع َةَسْمَح < ِضْيَحْلا ٌرَئْكَأ :َنوُلوُقَي نَا 1 خلا

 ا ُيِعِفاَّشلا : لوفي امك ّمْوَي هلق 00 :نولوفيو كما

 اَذَه يِف ِهباَحْصَأ نع اَلَو لَك ّيِبَنلا نَع ْتْبَْي ْمَل : َنوُلوُقَي مُهَق كلام هلوُنَي



 #8 ةراهطلا باتك
 تح | 117 22222 222222222222222 ب

 |[ . "0ص اَمُك ٍةَداَعْلا ىَلِإ َكِلَذ يف ُعِجْرَمْلاَو يش

 .ةّمِيَأْلا ٍقاَمَّتاب ٌماَرَح ضِئاَحْلا ٍءظَرَك ِءاَسَقنلا ٌءظَو 4.9

 1 .ٍراّرإْلا َقْوَق اَمِب ِءاَسَمْلاَو ضِئاَحْلا َنِم َعِتْمَتْسَي ْنأ هَل ْنكَل
 ُتنَج نم حرْهْوَأك رهط اَدإَك َنْرُهظَي يح نورك الو» : ىَلاَعَت هللا َلاَق 7 ؟4.+ 03 رع نس رع هج هس سرس يرق رس سىس ل < م 2

 اًدإَمِظ ءُمّدلا ْعِطَقْنَي : يِنْعَي ؟ «نرُهظَي يح :ٌدِجاَجُم َلاَق 17١[ :ةرقبلا] هنأ ورم م و ربو يقر هس 0 هم ير #1 مع 9 00

 . ِءاَمْلاِب َنْلَسَمْغا : دره

 .ٌدِهاَجُم َلاَق اَمُك َوُهَو
 ةَياَغ «َنرَهظي ٌيح# :ُهَلْوَف نأل ؛روُهْمَجْلا ٍةَءاَرِق ىَلَع نْيَئَياَغ هللا َرَكْذ اَمْنِإَو 22 و "«س ير و 2 عمع؟ 000 0 ةمسإ < عر -ء ماقال

 ,"اورْيَغ اَلَو ٍلاَسِتْغالاِب ٌلوُرَي ال ٌميِرْحَت َوُهَو 0 ٍضِيَحل اي َلِصاَحْلا ميرخَنلا

 طْرَسِب اًرْئاَج َكِلَذ َدْعَب ُءظَوْلا ىَقْبَي مث ءِمّدلا عاطِقْلاِب ُلوُرَي ٌميِرْحّتلا اَذَهَ
 نم جْمُوأَم ره اًدقط :َلاَق اَذَهِلَف ؛قالظإلا ىَلَع اَمّرَحُم ىَقْبَي ال ءِلاَسِتْالا
 52م 34
 1 . ذل رم ُثيَح

 هفصن وأ رانيد هيلعف جرفلا يف ئطو نإف ءضئاحلا ءطو مرحي اكننمل ١

 [ه١1/* كردتسملا] . اًبورضم هنوك انخيش ربتعاو «ةرافك

 .ِةّمِيَأْلا ٍقاَمَثاِي ٌّماَرَح :ُمّدلا َمِطَقْنَي ْنَأ َلْبَك [ءاسفنلا :يأ] اَهُوظَو 75٠

 ِِخْبْنَي ْنِكَل «َيَلَصُتَو َلِسَتْعَت ْنَأ اَهْيَلَعَف َريِعَبْرَأْلا ِنوُدب ُمّدلا َعطَقْلا اّذِإَو
 2 2 هو و ممم 8ث هيفا ةز. هر

 .َنيِعَبَرألا ماَمَت ىلإ اًهَيَرْمَي ال نأ اَهِجْوَرِل

 ِتَفاَح اّذِإ اَمأَو ُهُؤَرْفَت اَلَق َناَبْسْنلا ٍفَحَت ْمَل ْنِإَف َنآْرُْلا اَهْنَءاَرِق امو
 .ِءاَمَلعْلا يَلْوَق ٍدَحأ يف ُهوَرفت اَْنإَف َناَيسْلا و 00 5

 ةنكمألاو ةنمزألا فالتخاب فلتخت ةداعلاو «ةداعلل كرتّيف ءمّكحت هرثكأو هلقأ ديدحت نأل )١(
 .صاخشألاو

 .ضيحلا نم نرهطي ىتح مكيلع مارح نهعامج نأ : يأ قف

 .هل لحت الف ضئاح يهو تلستغا ولف (9)



 ُهْنَ مالسإلا خيش لئاسرو ٌقواتف بيرقت 8و
 ت0 تح تيب حبا 1105

 0 ْتَّلَصَو َنآْرُقْلا ْتْأَرَق ُْتَلَسَتْغاَو ُمّدلا عكا اَذِإَو
- 

 ْمُمَيِتَت اَهَنإَف هِوْحنَو ٍضَرَمِل ٍرَّرَض ٍفْوَحِل وأ ِءاَمْلا مَدَعِ اَهُلاَسِتُغا َرَّذَعَت ْنِإَ

 0 . ٍلاَسِتْغاِلاِب ّلَعْفَت اَم مُميتلاِ ُلَعْفَتَو

 شيبح يبأ َتْنب َةَمِظاَق َّنأ» انهو َةَشْئاَع نت : اِنْيَحيِحْصلا' يف 1

 كلذ 00( لا ؟ةاَلَّصلا ٌعَدأَفأ ٌرْهظأ الق فاس ينإ :ْتَلاَمَك لي َىِبنلا ْتَلَأَس

 ِسَتْفا ّمُث اًهيِف َنيِضِيِحَت تْنُك يِيّْلا ماّيألا َرْدَق َةالَّصلا يعد ْنِكَلَو ءقْرِع

 اصلا 0 ُةَضِيَحْلا تبق اذ ٍةَضْيَحْلاِ ْتَسْيَلَو» :ِةَياَوِر يِفَو ."0«يّلَصَو

 . "”ينَصَو م ملا كْنَع يلِسْغاَف اَهُرْدَق َبَمَذ اذِإَق

 لات دوو د قييم ةبيثنأ ةييع مأ ذأ رع

 . 20(قدالَص لكل

 :َلّوَألا َتيِدَحْلا َّنِإَك ِاَمُهّنَي َةاَقاتُم اَلَو ٍرَحآْلِل اًحِساَن ِنْيئيِدَحْلا ُدَحَأ َسْيَل
 اَذَهِلَو وَداَعْلا َرْدَق ْتَدَعَف ٌتَضيِحّتْسُأ اّذِإَق ءاَمَرْدَ مَلْعَت ٌةَداَع اَهَل تناك نَميِف

 ِتَلَبْقَأ اذ :َلاَقَو ءهاَهيِف َنيِضيِحَت تْنُك يتلا ماّيألا َرْدَق َةاَلَّصلا يدا : :َلاَق

 اًَذَهِبَو ء(يّلَصَو َمّدلا 00 اًمُيْدَق َبَمَذ اَذإَف َةاَلَّصلا يِعَدَن ُهَضْيَحْلا

 ءاَمَتَداَع ىَلِإ ٌعِجْرَت اَهْنَأ :ِةَداَتُْمْلا 0 ءاَمَلُعْلا ٌروُهْمُج َدَحَأ ِثيِدَحْلا

 دّمْحَأ ماَمِإْلاَو ٌيِيِفاَّشلاَو ةَيِنَح 4 ُبَمْذَم َوُهَو

 لَهَف :رَمْحَأْلا َنِم ٍدَوْسأْلا مّدلا ُرْيَمُت 0 :ٌةَريَمَم تَناَك ول : َنوُعِزاَنَتُم مُهّنِكَل

 )١( ملسمو هل ظفللاو (7؟65) يراخبلا )98(.
 رشا ملسمو هل ظفللاو () يراخبلا )0

 .755©6) ملسمو ؛هل ظفللاو (771) يراخبلا (7)
 ةياور يف نّيب امك ٍةَي هرمأب عقي مل ةالص لكل اهلسغ :(55ص) تكنلا يف يشكرزلا لاق

 يديمحلا هركذ اذكو ««ةالص لكل لستغت تناكف ءلستغت نأ اهرمأف» :هظفلو :«(547) ملسم



 ىَلَع َرييمَتلا ُمُدَقُي نَم مُهْنِمَق ؟ِزيِيمَّتلا ىَلَع ُمَداَعْلا ْمَأ َِداَعْلا ىَلَع َرييْمَتلا ُمُدَقَت

 .ِنيَتياَوَرلا ىذدخإ يف اك َيِعِفاَّسْلا يقدم َّوُهَو ءِةَداَعْلا

 و

 ةَفيِنَح يبأ بهذم وهو ِثيِدَحْلا ٌرِهاَظ َّوُهَو َهَماَعْلا مدت هنأ يف : يِناّثلاَو

 مَع نْيئياَوَرلا ٍرَهْظَأ يِف ماو

 لُكِل َلِسَتْعَت ْنأ اَهَرَمَأ هلي َىبّنلا نأ هيف دلك : يالا ُتيِدَحْلا اّمَأَو

 .ٍةاَلَص ّلُكِل ُلِسَتْعَت يِه تَناَكَف ءاَقَلَظُم ٍلْسْغْلاِ اَهَرَم أ ْنكَلَو ٍقاَلَص

 اَذإ ْمِهِرْيَغَو ٍةَعبْرأْلا ِةَمْيَأْلا َدْنِع ٍبِجاَوي سيل بحت ٌبَحَتْسُم ٍةاَلَص ّلُكِل ُلْسْغْلاَو -
 اَهُضْيَح َعطَقْلا ِنَم ُلِسَتْغَت اَمُك ْتَلَسَتْغا مث + ىضيخلا مي نو ةمولعم انائآ تدق

 لك َدْنِع وت ذأ الع حاولا ب ةضايالا ل يف ْتئاَسَو ص
 1 ءدمخَأَو َيِِفالاَو ةَقِنَح يبأك ؛ِروهْمُجْلا َدْنِع َدْنِع ِسْمَحْلا 0

 وُضْوْلا ضْقْنَي ال َةَضاَحِيْسالا مد َّنِإَ ؛لشُع الو ةوُضُو اهيل سيل ُهَدْنِعَق
 : 010ج اواتلا نبيع اَلَ 0

 مأ ةرهاط يه لهو «هدنع ةراهطلا ضقنت الف ءءاسنلا بلاغ نم جرخت يتلا تازارفإلا هلثمو )١(
 هبهذمو «كلام مامإلا دنع الإ ةراهطلا ضقنت اهنكلو «ةرهاط اهنأ ءاملعلا دنع حجارلا ؟ةسجن

 .ءاسنلا ىلع ميظع ريسيت هيف

 دقو :َلاق .ءبوجولا نود بابحتسالا ىلع كلام دنع اهيلع ءوضولاو :هلك ربلا دبع نبا لاق
 يلستغاف اهردق بعن اذإف» :ِخي هللا لوسر لوقب ءوضولا طوقس ىلع انباحصأ ضعب جتحا

 .اًءوضو ركذي ملو .«يلصو
 «كلامو ءةمركعو «ةعيبر :بجاو ريغ ةضاحتسملا ىلع ءوضولا نأب َلاق نممو :ّلاق

 .ةفئاطو «بويأو

 اهلثمب بجت ال «ةبرطضم اهلكف «ةالص لكل لسغلا يف ةعوفرملا ثيداحألا امأو :ّلاق

 اَلَف اَهَيَضاَحِتْسا مد امأَو ءٌءوُضْوْلا ُهَل اَهَمَِل اَداَتْعُم اًفوُرْعَم اًنَدَح ٌةَضاَحَتْسُمْلا ٍتّنَدخأ اَذِإ :لاقو
 ؟ْمطَقْنَي اَل َوُهَو ٌءوُصُو دلغأ نحت تنك «ٍلْئاَّسلا حْرجْلا مَدَك ُهنأِل ؛اًءوُضُو ُبِجوُي

 اَل ُهنأِل ؛اًنَدَح ِنوُضْوِي َُهْرَي ال ٍةَضاَحِتْسِإِلاَو يْذَمْلاَو ٍلَْبْلا ٍسّلَس نِم ُهَّلاَح ِِذَه تّناَك نَمَو
 ةةناتضاو كلام تعك .بقذملا انه ىلإ: ::بلغألا يف ثدعلا كلذ لضع دقو: الإ هيب
 - يِتُْي ناك َةَوْرُع َّنأ الإ هى نأ كلر ةساقاز طف ىف اذعا زرق نير رادع تيك افاق كر



 15 مالسإلا خيش لئاسرو خواتف بيرقت ابعا
 422222 سس --- لس لس ١1 يح

 ًةَضاَحَتْسُمْلا َرَمَأ لكي َىِبَنلا ّنأ» ِرْيَغَو ُيِذِمْرَتلا يِف اَمِب نورك 5 دَكَو
 1 0 0 0 هع 4 سس و

 ِضْعَب ُهَّنَط دق َكِلَذ َناَك نِإَو ٌةَأَدَتْبُم ْنُكَت ْمَل َُيناّلا 50 ٍهلَهَو
 ةدفاك تناك هنأ نلف اهم اوُنَمَح اَمَنِإَو ريك اًروُجَع تناك اَهّنِإَف ءٍساّنلا ِء مر دم ّ 0

 7 يا اني يعم ذأ تاي هنأ : (ِنئّسلا» يِفَو « اًهِتَداَعِل
8 5 

 اًنِس ُسِلَجَت َةَرْيمَتُمْلا ًةَضاَخَتْسُمْلا َّنَأ ىَلَع ُهُرْيَغَو دمحَأ ُماَمِْلا ٌجَتْخا اَذَهِبَو

 ]71 . ٍضْيَحْلا ُبِلاَغ َّوهَو اعيش وأ

 : نس ثالث للي يلا ِنَع ة ٍةَضاَحَتْسُمْلا يِف 25417 ]

 َةداَعْلا َّنِإَف ؛©”هّدَقَت اَمُك ٍةَداَعْلا يف ٌةَنُس -أ

 .هِرْيَغ َنوُد ٍضْيَحْلا ُماَقُم

 ُمَدلا ُهنَِل ؛ ف ٍضْيَحْلا ملا :هل ل َوَهَو قَدْيَمْمْلا يف و

 ريشخألا نو اميَح وكي نأ ىلؤأ نينْتلا ُنيِحَتلاَو + ُدَوْسأْلا
5 

 قيس وأ كيس ميس ل «ِضْيَحْلا ٍبِلاَغ يف َةنسَو - ج

 َنْوُهْطَيَو َءاَسّنلا ُضيِحَت اَمَك َنيِرْشِعَو اَعَبْرَأ وأ َنيِرْشِعَو اَناَلَنا ي صو يِلِسَتْعا

 . (َنِجِرهْطَو ٌنِهِضْيَح ِتاَقيِمِل
 بلْغَأْلا ٌّمَعَأْلاِب دْرَمْلا ٌقاَحْلِإ لْضألا نأ

 8. م

 لْضأْلا َّنأل ؛ِتاَماَلَعْلا ىَر

 .ها.باَججيإْلا ىلع ال بابحتسالا ىلع ِكِلاَم َدْنِع َكِلَدَو ءواَلَص لكل أَضَوََت ةَضاَحَتُْمْلا َّنأِب -
 )1١9/77(. ديهمتلا رظنُي

 .ةلولعم اهلك ةالص لكل لسغلاب رمألا ثيداحأو :بجر نبا لاق

 ةبرطضم ىهو 2« ةدذعتم هوجو نم تيور دقو «ةالص لكل ءوضولا ثيداحأ : انه دارملا امنإو

 .(5١1/؟) يرابلا حتف .ها.ةللعمو  اًضيأ -

 )١( دواد يبأ حيحص يف ينابلألا هححّحص )599(.

 مث اَهيِف َنيِضيِحَت تْنُك يلا ِماّيأْلا َر ْذَق ًةالَّصلا يِعَد» :شيبح يِبَأ تْنب َةَمِطاَفل هّلوق وهو فق

 .(يَلَصَو يِلِسَتْعا



 اوما ةراهطلا باتك

 . ُراَبَْغاِلاَو ٌهَنْسلا اَْيَلَع ُلُدَت ُثالَّتلا ُتاَماَكَعْلا ِهِذََ

 ِضْيَحْلا مد ٍهاَبتْشاِل ٌلكْشُم ا يي

 ُةَنُسلا اهب تءاّج يتلا ٍتاَماَلَعْلا ُراَبِيْعا ٍلاَوْقَأْلا ٌبَوْصَأَو . .ٍةَضاَحِتْسالا مّدِب
 . َكِلَّذ ىّوِس اَم ُءاَعِْإَ

 ْمَل نَمَو ٌةَّنّسلا هب تَءاَج اَمَك ٍضْيَحْلا تلا سِلشَتف 2022220 اَعَآَو

 اًرْمَأ اَهَمَّلَك دقق اًمَلظُم طاّييخالاب اَهَرَمُأ لب ٌضْيَح ُهَّنَأب اًموُكَْحَم اَمَد اَهَل ْلَعْجَي

 دَقَو «وللا ٍنيِد ِلْهَأ ىَلِإ هللا ِةَداَبِع ٌضيِفْنَت ِهيِفَو هِلْثِمِب ُةَعيِرَّشلا يِتَأَت ال اًميِظَع

 ْ . اًدج ٍلاّوق هَل نككضأ قيوم يللا ِنَع ّجَرَحْلا هللا َعْفَر

 : ماَسق ال ا مرا ا اَذَه ُلْصْأَو

 : همم ةضاشتما ل ىلا ِةاكُْمْلا مّدلاَك ؛ٌضْيَح ؟َضيَح 0 د َعوُلَقم مد -أ

 ؛ ةضاختسا 1 ب علقم ْمَدَو - ب

 ةَداَتْعُمْلا مد َوُهَو ءٌضْيَح ُهَن هنأ َرهظأْلا كل ٍنْيَرْمَأْلا َلِمَتْحَي ٌّمَدَو - ج

 . ضِيح ُهَّنَأب مُكَحُي يِذَّلا تاضاحتسملا َنِي اًمِهوْحَنَو ِةَرْيَمُمْلاَو

 هّنأب ْمُكْحُي يذلا ُمَّدلا َوْهَو ءِواَسَم ُمَد ُهّنَأ ُرَهَظأْلاَو ِنْيَرْمأْلا ُلِوَتْحَي ٌّمَدَو - د

 . ِءاَلُؤَه ِءاَمِد نم ٌةَضاَحِتْسا

 نِم ٌةَفَئاَط هب ُلوُقَي اَذَهَق ءنارنالا ذعا وي خذ الاي ركن عاود هه

 َيَلَصُتَو ٌموُصَت موصَت  ْنَأ اًهَباَصَأ نَم ىَلَع َنوُبِجوُيَف اَمِهرْيْغَو َلَمأَو ٌيِعِفاّشلا ِباَحْصُأ

 :هوُجوِل ؛ٌلِطاَب َلْوَقْلا اَذَه نأ :ٌباَوّصلاَو َمْوّصلا ٍيِضْقَت 4

 تبثملاو «كش الب أطخ وهو ءاهيلع تفقو يتلا خسنلا يف اذكهو (ُةَريَمَتْمْلا) :لصألا يف )١(

 .دهف كلملا عمجم ةعبط يف تححص كلذلو «باوصلا وه

 ةلاحلا هذه يف مكحلاف ءاهضيح مايأ ددعو ءاهضيح تقول ةيسان نوكت يتلا يه :ةريحتملاو

 كلذ تسلج اهرهش فرعت تناك نإف ءاهتلاخو اهتمعو اهتخأو اهمأك اهئاسن ةداع سلجت اهنأ

 نم تسلج اهرهش فرعت مل نإو .اهتداع ىلإ ةداتعملا درت امك هيلإ درتف اهتداع هنأل ؟هنم
 .داتعملا رهشلا



 ُهْنَأك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 5

 ٌمهنَدِه ذِإ َّدَعَب موق ليل هلأ تاك اًمّو» :ُلوُقَي ىَلاَعَت هللا َّنأ :اًمُْدَحَأ

 نب نيملشتلل نك 00 ُهللاَق ؛؟6 ل ام رهل يبي ٌّقَح

 هر

 .ُهنمَأَو 0 وِ 00 كش كلَع ايف ةعيِرشلا نإ :ُلاقي
 ل ري 23 تت

 :ةولوُقي ال 4 ل اذه َنَولَممَي َنيِذْلاَو

 بوجوب َنوُمِزجَي ِءاَلُؤَهَو (ْمْرَجَي الَقو ٍدْنِع ّمْلِع ال ٌكاَّشلا ا ْنِإَف ؛اًنكَكَش ٌنَْحَن

 ًةاَلَص اَلَو قّنّسلا يف ِنْيَرْهَش َمْوَص هللا ٍبِحوُي ْمَلَق :ِهطيِرْفَت مَدَع َعَم ام

 ٌبجوُيَو َةالَّصلا ُبِجوُي نَم ٍلْوَق ُفْعَض ِهِب ُكَرْعُي اّمِم اَذَهَو ءمْوَي يِف ٍنْيَرْهظ
 .ٌتيِعَض ٌلصأ اَذَه َّنِإَف ؛ اََتَداَعِ

 َعَم ٍةاَلَّصلاِبَو ءاَهَتَداَعِإَو ٍقِساَفْلا َفْلَح ٍةاَلَّصلاِ ُرُمَأَي نم اَذَه يِف ُلُْخْدَيَو

 . اهِيَداَعِإَو ُلِصَتَت ال يلا ِةَرِداَّنلا ٍراَذْعأْل

 دما امك ةداثملا لعن نم نأ *ةييلتملا روت هتاعات تاوشلا "نإ

 :نباغتلا] «عطتسا ام هلا أاوكنان» : ىَلاَعَت َلاَق اَمُك ِهّيَلَع َةَداَعِإ اَّلَق ِهِعْسُو ٍبَسَحِب

 ْنك ءِنْيتَرَم َةاَلَّصلا َيّْلَصُي ْنَأ َدْبَعْلا َرَمَأ هلك هللا َلوُسَر َّنأ ظَق فَرْعُي ْمَلَو 7

 يف ِءيِسمِْل لاك امك ؛َكِلَد ىلع َردقْلاَعم ب َرِيَأ ام لَعفَي ْمَل نم ودعا وم

 هارت ا هم مكر رمل فار رصت تنال : هِتالَص

 نأ :



 حالي ةراهطلا باتك

 د

 ِهِلاَمْعِيْساِي ٍرَّرَّضلا َفْوَح وأ هِءاَمْلا مَدَعِل ممِيَعَي ي تذلاك ؛ةوُدْعَمْلا اًمأَف

 يِف ب هللا ٍلوُسَر َةَنُس َّنِإَف :ِءاَلْؤَه ٍلاَئْمأَو ةضاحتسالاكو ءوْرَبِل وأ ٍضَرَمِل

 َنوُرِجْعَي ام مهن ظفنيو يم ع ها اد نأ ِءاَلُؤَم

 تيِلْكَّتلا َّنأِل ؛ِهْيَلَع ًءاَضَق ال ُهَّن هنأ َبوُجْوْلا ِمَلْعَي ْمَل ناك نم ُهّنْنُس لب ؛ُهْنَع

 .ٍلْعِفْلا ىَلَع ِةَرْدعْلاَو ملِعْلا ّنِم نكمل ٌلورْشَم

 ْمَل ُرَمْعَف ءْنْيَبْتُج اَناَك امل ٍةاَلَّصلا ٍةَداَعِإِب ناو رع رن مل اَذَهِلَو

 ْلِصَي ُتْيَح ىَلِإ ُلِصَي َباَرْثلا َّنأ اًئَط ؛ُةَباَدلا ُعَرَمَتَ امك رمت ٌراَّمَعَو ءَلَصُي
 ضييبلا نِم 2 ةوسلا لاَيَجْلا مُهَل نيب 2 ع ةاكطلا ني ارلكأ َنيِذّلا َكِلَذَكَو ُهاَمْلا

 0 اَهُرِئاطَتَو 0 هرمي ْمَل

 ةَرْدُقْلا 0 تييلكَتلا َّنأ ُهَل َنّييت ُهَنُسلاَو ُباَتِكْلا هب َءاَج ام َرْفَتْسا

 اَلَو ُهُرِجْعُي اَم ُهْنَع َطَقَس اَمِمِدَحَأ نَع اًرِجاَع َناَك َنَمَق ِلَمَعْلاَو رجلا ىلع

 ير

 ُقِحَتْسَي يِذّلا َوُه اّذَهَك :وب َرِأ اَم ٠ لو نوب نكتتالا ةزتنلا بالحب اع
 عِطَتْسَت ْمْل ْن امِئاَق ٌلّصد :نْيَصُح صح ا اَذَهِلَو ؛َباَقِعْلا
 [د1 ,"70بْنَج بْدَج ىَلَعُف ْعِطَتْسَت مل ْنِإَف اًدِعاَمُم

 «ضيح مدلاو رهط ءاقنلاف ؛اًرهط اًمويو امد اًموي ىرت تناك نم م75:؟]
 [ه١1 / كردتسملا] . ”نيدلا ىقت خيشلا هراتخا ضيح مدلاو ءاقنلا مايأ هنعو

 )١( رجفلا ىلص لجر :هلاثم ؛تقولا لبق ىلص هنأ نابف ٍداهتجاب ضرفلا ىلص نم :كلذ نمو -
 ام ىلع خجارلا ف ءاهنسو لاك اهدا ده هنا كقول سورس دقي هل تلو داهنجلا نعد الكم

 .هي رومأملا هجولا ىلع ىلص دق هنأل ؛اهديعُي الو ةحيحص هتالص نأ  مالسإلا خيش هلصأ

 )١1١9( يراخبلا هاور (؟)

 ءاّمد اًموي ةأرملا ىَرَت ثيحب ءعظقتم لكش ىلع ةأرملا يتأي يذلا مدلا وهو ءعظقتملا مدلا ()
 :نيتلاح نم ولخي ال عطقتلا اذهف «كلذ وحنو ًءاقن اًمويو

 اذهف :اهرهش رثكأ اهعم رمتسيو ءاهتقو لك يف اًرمتسم عطقتلا اذه نوكي نأ :لوألا ةلاحلا

 .ةضاحتسالا ماكحأ هيلع بترتيو «ءضيح مد ال ةضاحتسا مد



 ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت بلا
 تتش تخت 7 سس لسا ١١4 قمح

 :ةَنُسلاَو ٍباَتِكْلا يف َماَكْحَأْلا اهب هللا ىلع يتلا ءاَمْسأْلا ةننتلا

 مْساَك ةلوُشرو هللا كب قف .عرشلاب امو هد فرت ا

 . ٍقاَمْثلاَو رْفُحْلاَو ماَلْسِإْلاَو ٍناَميإْلاَو معلا ماّيّصلاَو ٍةاَكَّرلاَو ٍةاَلَّصلا

 ٍِضْرُأْلاَو ِءاَمَّسلاَو ِرَمَقْلاَو ٍسْمّملاَك ِ؛ِةَعّللاِب ُهَّددَح ُفَرْعُي ام ُهْنِمَو - ب

 ؛ْمِهِتَداَع بَسَحِب عّوتتيَف ُمِهِفْرُعَو ِساَّنلا ٍةَداَع ىَلِإ ُهّدَح ٌعِجْرَي اَم ُّْنِمَو َج

 ْمَل يتلا ِءاَمْسأْلا َنِم َكِلَّذ وُحَنَو ٍراَئيدلاَو ٍممْرَلاَو ٍضْبَقْلاَو ٍحاَكَتلاَو عِيْبلا مْساَك
 ُكلَتْخَي لب ؛ِةَعْللا ٍلْهَأ ٌعيِمَج هيف ُكِرَتْشَي د ٌدِحاَو َّدَح اَهَل اَلَو ّدَحِب ٌعِراَّشلا اَهَّدُحَي 8 م 0 ع 2 و 28 هاوس
 . سانا ِتاَداَع ٍفالتاِب ُهُْمِصَو ُهْرْذَق مس عر 6

 .ُهَلوُسَرَو هللا ُهنيَب دّقَك ِلَّوَأْلا عوّنلا ّنِم ناك اَمَق

 ِباَتِكْلاِب َنوُبطاَحُمْلا َنوُعِباَتلاَو ُهَب ٌةَباَحَّصلاَف ِثِلاَّئلاَو يناثلا ّنِم َناَك اَمَو

 ٍقَلظُمْلا وأ ءِدَعّللا يف ٍدوُدْحَمْلا ُهاَّمَسُمِي ْمِهَِقِرْعَمِل ؛وهب َداَرُمْلا اوُهَرَع دق ِةّنّسلاَو
 2 11 ل

 هقفتلا لصحي اَذَهِبَو «يِوَمْل اَلَو اهات نم مُهَتَداَعَو ِساَّنلا ِيفْرَع يِف

 .ِةَنْسلاَو ٍباَتكْلا يف

 ٍةَمَللا ِنَع ُهَلََت دك َنوُكَي ْنَأ ْمَرْلَي ْمَل هاَمَسُم ّدَح هلي ْيَِّنلا َنّيب اًذإ ُمْسِاِلاَو

 هيف َداَر وأ

5 

 َّنِم َماكْحَأْلا هب َنَّلَعَو ِءاَمْسَأْلا َنِم هللا ُهَقَلظَأ اَمَق َكِلَذَك ُرْمأْلا َناَك اّذِإَو

 رمتسي ال هنكل ءتقولا ضعب اهيتأي وهف ءاهعم اًرمتسم عطقتلا اذه نوكي الأ :ةيناثلا ةلاحلا -
 نفيخلا مد اهلالخ قرت اًموي رشع ةسمخ وأ مايأ ةرشع ثكمت :الثمف «رهشلا رثكأ اهعم

 ءاّموي عطقنيو ءالماك اًموي مدلا اهيتأي اًماّيأو «تارطق لكش ىلع مدلا اهيتأي اًماّيأف ءاعطقتم

 تحسي زهطلا انه نإن :ةليلو موي نع ديزي ال رهطلا اذه نكل ءاّمامت مويلا اذه يف رهطتو
 . ضيح اهلك انوي هع ةيخلا وأ «مايألا ٌةرشع ربتعُتف ءاّضيح ٌنوكيف «ضيحلا ماكحأ هيلع

 ءاّضيح نوكيف «مدلا ىلإ مدلا مضت اهنإف :ةليللاو مويلا نع ديزي رهطلا اذه ناك اذإ امأ

 :رظنُي .ةضاحتسم نوكتف رهشلا رثكأ زواجي نأ الإ ءهيف يلصتو موصت اًحيحص اًرهط يقابلاو

 )٠١9  1١1١(. فلؤملل ءَةَضاَحِتْساْلاو ساَفّتلاو ٍضْيَحْلا ماكخأ يف ٌةَضاَقِإْلا



 موو ا ةراهطلا باتك

 "ل هي ْنَأ ٍدَحَأِل نكي ْمَل ميِرْحّتلاَو ٍليِلْحَتلاَو يهَنلاَو ِرْمأْل

 هوس
 نُسلاَو ٍباَنَكْلا ين ٌةَددَعتم اًماكخَأ هب هللا َقَلَع «ِضْيَحْلا م ْمْسا َكِلَذ نِمَق

 ألا ىَوْلَب موُمُم َعَم ِرْيَئَضْيَحْلا َنْيَب ٌرْهظلا اَلَو ُهُرَثكَأ اَلَو ُهَلَق ةلفأ ل لقي ل

 ادع َكِلَذ يف َرَدَ نَمَق ٍرْذَقَو ِرْذَق َنْيَب ُفّرَمُت ال ةعللاَو بَلِ ْمهِجاَيَبَحاَو ءَكِلَذِب

 .ةَّنُسلاَو َباَتِكْلا فلاح دَقَق

 َمِلع دق هنأ ل اًمأَو

 اَهِرْهظِلَو ءاَضْياَح ْنوُكَت َةَراَتَو اًرِهاَظ نوُكَت َةَراَت ان املا نأ ةكللاَو عْرَّشلا َنِم

 .ُماكَخَأ اًهْضْيَحِلَو ٌماَكَْخَأ

 َدَر َكِلَد ىَلِإَو «َةَعْبَس وأ َةَّنِس :ِناَمَّزلا َعُبُر ضيِحَت اَهْنَأ ُةَبِلاَعْلا ُةَداَعْلاَو

 ال ِنْيَمْضْيَحْلا نيب رهظْلاَو ٌريِيْمَت اَلَو ٌةَداَع اَهَل َسْبَل يلا ََض اَحَتْسْمْلا هلك ينل

 . ْمِهِقاَمَتاِب هِرَثْكَأل َّدَح

 ٍرهَشلا يف ُهأرَمْلا ٌضبحَت دق لب ؛هَل ٌدَح ال حبحّصلا ىلع ُهلث َكِلَكَ

 :َّنكْمَأ َكِلَد نم َّلَكَأ يِف ٍضيِح تاَلَن ْتَضاَح اَهَّن َردُق نِإَو «ضّيِح ٌتاَلَث

 َّلُي اَلَق َةَفوُرْعَمْلا َةَداَعْلا َفِلاَخُي اَميِف اَهَتَّدِع ءاَضِقْنا ٍِتَعّذا اَذِإ ْنِكَل
 ٠ ب 2 - 2 ع+ يع - 0 3 2 كك 1
 يِف ضّيِح ثالث ْتَعّذا ٍنَميِف 5# ّيِلَع نَع َيِوُر امك اًهِلْهُأ نِم ةناطب اهل

 7 ص اص يس مار مهرل عال عموم ام د
 هنأ ىَلَع ( 0 2 ىّلَح ضْيح هنأ محَرلا ّنِم جري اَم لك يِف لّصألاَو

 ُمَدَو ؟ْمِحَرلا هيِخْرُت مد َوُهَو ٠ «ُيِلَبَجْلا ُيِلْصَأْلا ُمّدلا ّوُه َكِلُذ َّنَأِل ؛ٌةَضاَحِتْسا

 ٌضْرَمْلا ل حصل ٌّلْصَأْلاَو ؛ ٍضَرَمْلاَك َكِلَذَو ؛ ٌرِجَمْني ٍقَرِع مد ٍداَسَمْلا

 . ٌةاَلَّصلا ِهِلْجَأِل 0 ضْيَح 0 َوُهَف اَهِيِحَر نِم ٍراَج َمّدلا 1 ِتْأَر ىَتَمَق

 ّنِم موُلْعَمْلِ َفِلاَخُم ل ه0 ل
 .ٍفّلّسلا عاَمْجِإَو ِةَّنّسلا



5 

 هناك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت قم ١

 َكِلْذَق ٍلاَقَتْلا وأ صْقَن وأ ٍةَداَيِزب اَهّتَداَع ْتَرّيَعَت اَذإ َةَلِقَتْنَملا ٌةَأْرَمْلا َكِلْذَكَو د يلا ع2 8# صاع )مسظعإل ا ه هجم ير 24 سهول 26و27 هكر
 » ىلا ل

 مضر

 ىَلَع َءاَنِب ِضْيَح ُمَد َوُهَ اَهَل ِفوُرْعَمْلا ِهْجَّوْلا ىَلَع ّمّدلا ٍتأَر اَذإ ٌلِماَحْلاَ

 . لضألا
-ٍ 

 هد هو

 نِم َرَئُكأ مَّدلا ِتأَر ةَرْما نأ َرّدُق ولف ءورتكأل اَلَو ِهْلَكَأِل َّدَح ال ُناَمْتلاَو
 هِواَسَ مد َوُهَك َلَصّنا نإ ْنِكَل ءٌاَفِن َوُهَف َعطَقْلاَو َنيِعْبَس وأ َنيّنِس وأ َنيِعَبرأ
 .داآلا هب تءاج ِتِلاَغْلا ىَهَتْنُم ُهَنِإَف ؟َنوُعَبْرَأ ٌدَحْلاَ ٍذَِتيِحَو

 از َنيِعْبَس وأ َنيّئِس َدْعَ اَهّنَأ َرَدُق ول لب ؛ُةَأْرَمْلا هيف ٌضيِحَن ّنِسِل ّدَح الو
 .اًضْيَح َناَكَل مِحّرلا َّنِم ُفوُرْعَمْلا ُمّدلا

 َوُه َسْيَل [؛ :قالطلا] (ٍِضِحَمْلا َنِي َنَنِِب ىتلاَوط :ِهِلْوَق يف ُروُكْذَمْلا ُنمََْلاَو
 َُْرَمْلا َنمأْيَت ْنَأ َوُه اَمَّنِإَو ُهُلوُسَرَو هللا ُهَنيَبَل نَس ٌُعوُلُب ناك ولف ءّنِس ٌعِوْلُب
 . ضيِحَت .ْنأ نم اَهَسْفَن

 ْتَلاَز اَم َرَثْكَأ وأ نْيَِمأؤت ٌةَأْرَمْلا ِتَدَلَو ٌءاَوَسِف ٌرْدَك ِساَمْنِِل نُكَي ْمَل اَذِإَو

 مد ْمُكَحَو «ٌساَفي َوُهك لا يف َُرْشَت ٍنيِح ني ُهاَرَ اَمو هاَسَقَت َيَِم َمَدلا ىرت
 . ضْيَحْلا مد ُمُكَُح ِساَفْتلا

 َناَلَث وأ ٍةَلْيَلَو مْوَي وأ ٍمْوَيِب ٍضْيَحْلا لَك َرَّق لب اذه ُذْحَأَي ْمَل نَمَو

 .ِهْيَلَع ُدِمَتْعَي اَم َكِلَذ يِف ُهَعَم َسِيَلُق

 تَقِرْعَمِب ىَلْوُأ كب ُلوُسَرلا َناَكَل ِرْمأْل ِسْفَن يف اّيِعْرَش اد اَذَه ناك وّلَو

 ماّيّصلاَو ٌّجَحْلاَو ِتاَوَلَّصلا ِتاَقْوَأ نم مُهَل هللا ُهَّدَح اَم ِةَمأْلِل َّدَح اَمَك ءاّنِم ِهِناَيبَو
 اًهِعوُكُرَو ٍتاَوَّلَّصلا ٍدَدَعَو ءاَهِضِئاَرْكَو ٍةاَكَّرلا ٍبُصُن نِمَو ٌّجَحْلا ِنِكاَمَأ نِمَو
 هِلوُسَرَو هللا َدْنِع دَح لكي ْيَِنلا ُهْرْدَقُي ْمَل اَمِم ِِرْيَغَو ٍضْيَحْلِل َناَك وّلَك ءاَمِدوُجسَو

 ود

 ُءاَسْنلا ُةُقِرْعَي اَم ىَلِإ َكِلَد َدَر ُهّنَأ ىَلَع َّنَد ُهّنْحَي ْمَّل اًمَلَه ءفب ُلوُسَولا ُهَنِيَب



 1# ا ا ا ا ا ا ةياهطلا تاك

 5 3 و 0 ل ل ع دا ا او سمر ريك 5 ه موس
 ضيَحلا ِنَع اولهس اذإ فلسلا َنِم ريِثك ناك اذَهِلَو ؛اضيخ ٍةْعللا يِف ىمسيو

 .َكِلَدِب مَلغأ َنُهْنِإَف ءاَسّنلا اوُلَس :اوُناَق

 .ْعَمِي اَل اَمَو ٍضْيَحْلا َّنِم ُعَمَي اَم َنْمَلْعَي َّنُه : يِنْعَي

 َوُهَف مد نِم َعَقَو اَمُف ءعِقاَوْلا ىَلَع ٌلاَّدلا مشالاب ّقَلَعَت ٌيِعْرَّشلا ْمُكَحْل و

 : َجِراَخْلا َّمّدلا َنِإَ ؛ حْرَج وأ ٍقْرِع ْمَد ُهنَأ ْمَلْعُي ْمَل اَذِإ ٌضْيَح

١ 
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 . ْمِحّرلا ُهْيِحْرُت ْنَأ ام -أ مى ه2

 ٌجْرْخَيَم اًهِوْحَل وأ ِةَأْرَمْلا ٍدْلِج نِم وأ ءِقوُرُعْلا َنِم ٍقْرِع نِم َرِجَّمْنَي وأ - ب

 اَلْيَس ليِسَي اَل ِريِغَّصلا حْرُجْلا مد َّنِكل ءِراَعِص ٍقوُرُع نِم ٌجُرْحَي َكِلَذَو ءُهْنِم
 ٍقْرِع ُمَد اَذَه َّنإ» :ٍةَضاَحَتْسُمْلِل للك ّيَِّنلا َلاَق اَذَهِلَو ءِريِبَكْلا قْرِعْلا مَدَك اًروَتْسُم
 َدْضَق اَنْرَكَذ امُك ْقْرِع َرَجَمْلا اذ ُحْرُجْلا ُليِسَي اَمَنِإَو .«ةّضْيَحْلاِب ْتَسْيَلَو - 007# 2و يَ 200 ا < ومو ؟ + 2 را ا ها ها مس هدس

 147 780 /14] . 9ٍراَبِكْلاَو ٍراَعّصلا ٍقوُرُعْلا يِف َمَّدلا َّنِإَف ؛ِناَسْنإْلا

 ةالصلا كرتت . .هتيؤرب سلجت :رمحأو حصألاو دوسأ مدب ةئدتبملا ةننللا

 الف هلقأ نودل عطقنا نإو «لستغت مث بهذملا رهاظ يف ضيحلا لقأ موصلاو

 «ضيحلا ةدم ىف هعاطقنا دنع تلستغا هلقأ زواج نإو «ءضيح هلقألو «ضيح

 : ليفو «كلذ ىلع صن عبارلا سلجتف اثالث رركتي ىتح هزواج ام سلجت ملو

 هراتخاو «ىناثلا ىف : ليقو «ثلاثلا ىف سلجتف نيترم رركتي : هنعو :ثلاثلا ىف

 .ةداع ريصيو ةينقتتي 3 أ مالك ْنأو « انخيش

 راتخاو ءاطايتحا هراركت لبق :هنعو «هيلع صن هوحنو موص بجاو ديعتو

 [57 /* كردتسملا] .ةداعإلا بجت ال انخيش

 لي هللا ٍلوُسَر باَحضُأ نِم الاجر تْيَأَر» :َلاَق ٍراَسَي نب ٍءاَطَع نع 71

 انه هركذ تدعأو هوُقِفْلا ٍلوُصُأ ٍباَتِك يف رشع عساتلا دلجملا يف مّيقلا ثحبلا اذه ركذ )١(
 .ضيحلا بابل هتبسانمل

 .(1//571) عورفلا نم بيوصتلاو «(مالكلا) :لصألا يف (؟)
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 ُهَللاَو  َكِلَدَو ؛هِقاَلَّصلا َءوُضُو اوُكَّضَوَت اَذإ َنوُبْنْجُم ِمُهَو ٍدِحْسَمْلا يِف َنوُسِلُجَي

 ءاَج اَمُك بنج هيف اَنْبَب ُلُخْدَت ا ُةَكِتاَلَمْلاَو َكِئاَلَمْلا ُتْيَب َدِجْسَمْلا نأ مَعَ

 .ةللكي تيبْتْلا نَع (نّئّسلا» ىف َكِلَذ

 0 الا ٍبرْشلاَ ٍلكألا َدْنِع ِءوُصْوْلاِب َتْنجْلا كلي ْيِنلا َرَمَأ دقو

 نإَو َّهَماَت ُهُباَتَج ىَقْبَت الق ِءوُضْوْلا ءاَضغأ دع ةباتجلا تَبهَد اَغَوَت اذ هنأ لبلد

 ٌثَدَح ِهْيَلَع ٍرْمْضَأْلا َتَدَحْلا َتِدْحُمْلا َّنأ امك ءْثَدَحْلا ُضْعَب ِهْيَلَع َيِتَب دق َّناَك

 ٌعْيَتْمَت الق ِبْنَجْلا 0 َوُهَف ِرَكْصَأْلا ْثَدَحْلا ٌقْوَك 00 ناك نِإَو ةئاجلا نود

 :ِدعْسَمْلا ىف ُتَبلَيَو م م 5 اني اَذّهِلَق ووو نَع ُةَكِباَلَمْلا

 امك ضْعَب َنوُد ْنَدَبْلا ضْعَب نَع ُلوُرَتك ضَعَبَتَت َهَباَتَجْلا نأ ىَلَع ُلُدَي اَذَهَو

 :ءاملعلا زوي هيلع

 ّيِهف ماَوَّدلا ِنَع اهشتفت ةرامط اهكمم ال ِمُياَد اًهّنَدَحَف ضْئاَحْلا امو

 ماكل ةنبا كاك ل

 هيلإ اَهِيِجاَح

 ْتَجاَتحلا اذِإ ِنآْرْلا ٍةَءاَرِق نِم ُعَتْمَت ال اَهّنَأ ِءاَمَلْعْلا يَلْوَف ٌرَهظَأ َناَك اَذَهِلَو

 ا َراَهظلا اًهْنكْمُي اَلَو اَهْيَلإ ٌةَجاَتْحُم اَهّنِإَف ؛؟.. ِهْبَلِ

 ْمَّدلا ْعِطَقْنَي ْمَل اَم ُموُصَت هيو سمو مهلا

 ْعنْميَو رُهظَت ْمَل وأ ْتَرهط ٍةالَّصلا َنِم وُنْمَم اَهّنَأ ٍةَهِج نِمَو ءموصَي ُبْنْجْلاَو

 نوت :ىزلأ الع يف رثعلإ نما ذأ ينقي انهق ءاضنأ او نب م لْجرلا
 ٍةَروُرَصلا ٍلْجَأِل ِرظَحْلا ِبَبَس ماَيِق ّعَم َروظْحَمْلا ِتَحاَبَتْسا ٍلْعِفْل ىلإ ُتَجاتحا اّذِ

 ْ .ةَروُرَضلا َعَم ِتاَمَّرَحُمْلا ُرِئاَس ُحاَبي امك
 اَذَهَق مُمْيَت وأ ٍلْسُغ ىَلَع ُريْقَي ال َوْهَو ٌةَباَتَجْلا هب ُترَمَتْسا ٌبْنُج َرّدُق اَذَِو

 اا اذه ناك إو ةصخألا' يف ضيالا#

 ِطّلِغ ىَلِإ َرظْنُي ْنَأ يِفَبْثَي ال ءاَهِعْوَنَو ٍلِئاَسَمْلا هِذَه يِف ٌميِظَع لأ اَذَهَ



 مع ةراهطلا باتك

 ِلَب ٍ؛ِنْدإّلِل ِةَبِحوُمْلا ٍةَجاَحْلا ىَلِإ َكِلَذ َعَم ٌرَظْنُيَو اّلِإ ٍرظَحْلِل ِةَيِضَتُْمْلا و ِةَدَسْفَمْلا

 .باججيإْلا وأ باّبحِتْسالِل ةَبج ٍةَبِجوُمْلا

 لإ ٌهاَلَّصل اَلّصلا ٍنكْمت ْمَل اَذِإ ٍةَجاَحْلا َدْنِع ُهَمَم ّبِحَي ُةالّصلا ُهَعَم ُمُرَْي اَم َلُكَو
 .ٍةاَلَّصلا ُكْرَت نم ُفَحَأ رومألا َكْلَي َعَم ًءاَلَّصلا َنِإَف ءَكِلْذَك

 اَهْنَع ىَنِغْلا َدْنِع اَهّلكأ ُمُرْحَي :ِريِزْنِخْلا ٍمْحَلَو مّدلاَو ٍةَتْبَمْلا لكأ َكِلَذَكَو
 هر و

 قاَملُعْلا ِروُهْمَحَو ٍةَعَيْرَأْلا ِةَمِيَأْلا َدْنِع ةَروُرَضلا َدْنِع اًهْلُكَأ َبِجحَيَو

 م ب سوو

 َّنِإَف اًلْضأ دنس ِنآَرُقْلا َنِم اَهِعْنَم يِف َسْبَلَو ءِنآرُقْلا ِةءاَرِق يِف اوُمَراَتَت اَمَنِإَو

 تاب ٌفيِعَض ٌتيِدَح :هنآْرُقْلا َنِم اَْيَش ُبْدُجْلا اَلَو ُضْئاَحْلا أّرفت اَل» :ُهَلَْ

 .ِثيِدَحْلاِب ِةَقرَْمْلا ِلْمَأ

 ُةَءاَرِقْلا ٍتَناَك وّلَف يلي هللا ٍلوُسَر ٍدْهَع ىّلَع َنْضِحَي ٌءاَسْنلا ناك د

 ُتاَهَمَأ ئلفتو هيأ هل يللا ُهَّيَب ام اَذَه َناَكَل ٍةاَلَّصلاَك َنِهْيَلَع َةَمَّرَح
 للي لا ٍنَع ٌدَحأ ْلّقْنَي ْمَل اّمّلَ سائلا ىلإ ُهَنوُلُقْنَي اًمِم َكِلَذ َناَكَو د

 مل اذِإَ 0 ا ا

 [ا١9 3-١ . "0مّوَحُمب َسْيَل هنأ َمِلُع ِهِنَمَز يِف ضْيَحْلا ٍةَرْثك عم ُهْنَع هَ

 الإ ةليللاو مويلا زواج ام سلجت ال "”اهنأ :بهذملا نم حيحصلا 55417 ]
 ةعبارلا سلجتف تادرفملا نم وهو باحصألا ريهامج هيلعو ءاّنالث هراركت دعب

 يف :ليقو «نيترمب ةداع ريصي :هنعو «ةثئلاثلا يف هسلجت :ليقو «حيحصلا ىلع

 .هيضتقي دمحأ مالك نإ :لاقو نيدلا يقت خيشلا هراتخاو «يناثلا

 [ه١//" كردتسملا]

 اهنأ بهذملاف لاقتنا وأ رخأت وأ مدقت وأ ةدايزب ةداعلا تريغت نإ /5414]
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 مد الو «ةرورضلا دنع ضئاحلا فاوط ةحص ىلاعت هللا لوحب يتأيس امك خيشلا حج بر )١(

 . اهيلع
 .ةرم لوأل ضيحلا اهأدتبا يتلا يهو «ةأدتبملا :يأ (0



 ل 1 ل ب 1 ا يهيم سكي 11 ل ل اد وقل هدول ا يي ل اا

 فنصملا لاق «نيترم وأ اًثالث رركتي ىتح ةداعلا نع جرخخ ام ىلإ تفتلت ال

 .راركت ريغ نم هيلإ ريصت اهنأ يدنعو :'”لانه
 . .هريغب لمعلا ءاسنلا عسي الو ءلمعلا هيلعو «باوصلا وهو : ")تلق

 [08 01/6 كردتسملا] .نيدلا يقت خيشلا هراتخاو ءراتخملا وهو :قئافلا يف لاق

 ءموي :هنعو «ةعاس هلقأ :هنعو ..ضايبلا تأر اذإ رهاط يه 5415 ]

 [57 /* كردتسملا] .هيلع لدي ام ىرت نأ الإ :لاقو «خيشلا هراتخا

 ناضمر برق الإ انخيش هركذ ضيحلا لوصحل يوادتلا زوجي ند

 [57 /7” كردتسملا] . هرطفتل

© © © 

 .ينغملا بحاص ةمادق نبا نع هلقن دقو ءريبكلا حرشلا بحاص :يأ )١(

 .يرادرملا :يأ (0



 ا 1 اهنوصو دجاسملا

 056 اهنوصو دجاسملا 2555

 ُرِئاَسَو ُهُمْوَنَو ُهُيْرْسَو ُهلُكَأ ِهيِف ٍتوُيُبْلا ٍةَلْزْنَمِب َدِجْسَمْلا َّدَحَنا اَذِإ 2555]

 ٍقاَقَث هناي ْعَتمُي اذه نإ : ل ل ىَلَع ُلِمَتْشَت يلا ِهِلاَوْحَ

 2 َجاَحْلا يِوَذِل َكِلَذ ٍضْعَب يف 5 ٌةَصْحّرلا ِتَعَقَو اَمْنِإَف ءَنيِمِلْسُمْلا

 هْبَلِإ يِوُأَي ٌناَكَم هل سلو دما ىلإ ارجاَهُم أَ ُلُجَرل َناَك :ِةَّفَّصلا ُّلْمَأ

 ثي مث ِهْيلِإ يِوُأَي ُناَكَم وأ ُلْهَأ ُهَل َرَسيِتَي نأ ىلإ ٍةَفّصلاِب ُميِقْيَ

 .ُهْمُقَت تّناَكَو ٍدِجْسَمْلا ىَلِإ يوأت تناَك يتلا ةئيكشمْلا لْئِمَو

 ّتْيَب ُهَل نكي ْمَل ُهّنأِل ؛ٌبَرَع َرْهَو ٍدِجْسَمْلا يِف ُتيِبي َرَمُع ُنْبا ناك ام لْثِمَو

 .َجّوَرَت ىَّنَح ِهْيَلِإ يِوُأَي

 ىلإ َبَمُذ ُةَمْطاَقَو ّوُه َلَواَقَت امل :بِلاط نأ نب : ُىِلَع ِباَبْلا اَذَه نِمَو

 هيف َماَنَق ٍدِجْسَمْلا

 ٌرْثكيو ٌةَداَع ريصي اَم َنْيَبَو ٍتاَجاَحْل لا يو و ملا ٍرْمَأْلا َنْيب هيي ُقْوَمْلا ٌبجَيف

 ايم َدِجْسَمْلا اوُدْخَتَت ال :ساّبَع ُنْبا َلاَق َذَهِلَو ؛ِتاَجاَحْلا يود ٍرْيَغِل ُنوُكَي اَمَو

 .؟مْونلا َّلِإ هيف هيف هيف ّلَعْمَي ْمآَو اَذَه « اُليِقَمَو

 لكي ْنَِّنلا َناَك امك ءٍفَكَتُْمْلا ُماَقُم ٍدِجْسَمْلا يف ماَقُمْلا نيب ْنوُكي اَم ُعلْبَأَو
 7 كتي ُناَكَو «هيف كة كتْعَيَف اشو - كَ كي 3اَكَو , لج 0 5 كن كتْعَي

 اَذَهَك ءَباَبِقْلا هيِف مُهَل َنوُبِرْضَيَو ٍدِجاَسَمْلا يف وكت ٌساّنلا َناَك َكِلَذَكَو وب

 نم حُرْخَي ْنَأ ٍفكَتْعُمْلِل َسْيَلَو ٌةيِعْرَش ٌةَداَبِع ٌفاَكِتْعاِلاَو 'ءَةّصاَح ٍفاَكِتْعالا ُةّذُم

 [لوال 7 .ةئعدت ال امل لإ دِجَتَمْلا



 ُهْدَك مالسالا خيش لثئاسرو هواتف بيرقت 8اس اذ
 تتش خخ خس لسا ١51

 َسْأَب اَلَف ٍدِجْسَمْلا يِف ُكَرْتُي ْمَلَف َرْعَّشلا َعَمَجَو ُهَرْعَش َحَّرَس اًذِإ 757

 - جملا نك ءاسجت نكي مل نوري اََهَ ٍدحْسَمْلا يف هِرغَس كت ام
 م7 , 0 يف ُعَمَت يلا ةاَذَْلا ِنَع ىََتَح دع ْناَصُي

 هذاك هلك اإ تنك ءاًيرط دجْسَمْلا َدحَكَي ذأ مِلْسْمْلِل َسْيَل ل َسْيَل 14]

 .ِبْيَر الب ُعنْمُي اذه َنِإَف ءاقيِرَط

 نَع ٍناَئياَوِر اَمُه ِءاَمَلْعْلِل ِناَلْوَق هيف اَذَهَف ٍةَحَلْصَمِل َىّمِذ ُهَّلَخَد ناك اَذِإ امو
 هه

 300 اًنُهدَحَأ
 ِهْيَلَع ٌرَقَتْسا يِذَّلا َرُه َكِلَذ َّنأِل ٍ؛ِكِلاَم ُبَعْذَم َوُهَو ُروُجَي ال :اَمُه مَ

 و

 . ٍةَباَحَّصلا لَمَع

 َننج الو رك الو َريِفَص ال : تيم ٍدِجْسَمْلا يف َنَْدُي ْنأ ُروُجي ال َكِلَذَكَ
 هم و الا ُد

 وجي اَلَو .ٍرباَقَمْلاِ اَهَهيِبْشَت ْروَجَي ال ٌدِجاَسَمْلا نإ ريغ اَلَو

 ال ُهَّنَأ ا تل ٍدِجْسَمْلا يف ِهِتَماَرَك يِفَك ٌءوُضْوْلا اّمَأَو

 .ٍِدِجْسَمْلا يِف ٌقاَصُي وأ ظاَحتْما ُهَعَم َلصِحَي ْنَأ اّلِإ رك
 مع ايمو

 -٠04[ 0/1 .ٍدِجْسَمْلا يِف ىوملا لست لَو

 ِناَيْبّصلا ُْفَر ىَّتَح هيف َنيَّلَصُمْلا يِذؤُيَو ِهيِذْؤُي اّمَع ُدِجْسَمْلا ُناَصُي 7545ه ]

 َتْقَو ناك نإ اًمّدِس ال َكِلَذ وُحَنَو 0 مُهُحيِسْوَت َكِلَذَكَو «هيف مُهَتاَوْصَأ

 ةياقلا ”ِتاَرَكْنُمْلا ٍميِظَع نِم َكِلّذ َّنِإَف ؛ةاَلَّصلا

 .مفلا يف يقابلا كاوسلا ءازجأ ءاقلإ نع كلذك دجسملا ملسملا نوصي نأ يغبنيو )١(

 - هيف نايبصلا طغل رثكي ثيح ءدجاسملا يف ظيفحتلا تاقلح ضعب ركنملا اذه يف عقو دقو )١(



 20 اهنوصو دج : اسملا

 ةَروُرَضِل اّلِإ ٍدِجْسَمْلا َجِراَحَو ٍدِجْسَمْلا يِف مّرَحُم :ٍِلاَوُسلا لضأ 75455]

 ِساّنلا َباَمِر ِهيطَحَتِب اًدَحَأ ِذؤُي ْمَلَو ءِدِجْسَمْلا يِف َلَأَسَو ٌةَروُرَض ِهِب َناك ْنإَ

 ٌرْضَي اًرْهَج ْرَهَجَي ْمَلَو ءوِلاَح نم ٌرُكْذَيَو ِهيِوُرَي اَميِف ْبِذكَي ْمَلَو ءهبَطَخَت ٍرْيَغ اَكَو
 هب مُهْلَغْشَي اًمْلِع َنوُعَمْسَي مُهَو وأ ءُبظُحَي ُبيِطَحْلاَو َلَأْسَي ْنَأ لْفِم ؛َساّنلا
 ا[ 31 . "راج َكِلَذ وُحَنَو

© © © 

 مهؤايلوأ نواعتي ْنأ بجاولاف «دجاسملا تايوتحم ضعبل مهداسفإ مظعيو لب «ةالصلا تقو -

 كلذ يف مهوملعمو
 ىلع ءامتعلا نفت ككل :خيشلا اهركذ يتلا ريذاحملا نع دجسملا يف نيلئاسلا لاؤس الخ اذإ )١(

 هجرخأ .اذهل َنِبَت ُِت مل دجاسملا نإف : هلو يبنلا لوق مومعل ؛ىلزألا فالخ ناك نإو هزاوج

 امنيح خيشلا باوج نم بيرقب )١55( مقر ةكلمملا يف ءاتفإلل ةمئادلا ةنجللا تاناجأ دقز
 .ريذاحملا نم ةلأسملا تلخ اذإ زاوجلا انأرد ءدجسملا يف لاؤسلا نع اولكُس

 ةمئألا ضعبو دجاسملا يف نولأسي نيلوستملا ضعب :3ك زاب نب زيزعلا دبع مامإلا لئسو
 ؟مهؤاطعإ زوجي لهو ؟مهعنم ىلع ليلد مهيدل لهف «لاؤسلا نم مهنوعنمي
 باقر نوطختي نولئاسلا ناك اذإ نكل ءدعنم نمل ةجح ملعأ الو كلذ يف اّسأب ملعأ ال :باجأف

 تقو اذكهو «نيلصملا ءاذيإ نم اذه مهلمع يف امل «مهعنم يغينيف فوفصلا نيب نوشميو سانلا
 يف مهلاؤس نألو «نيلصملا نم مهريغ ىلعو مهيلع تاصنإلا بوجول اوعنمي نأ بجي ةبطخلا
 . 07079 )1١4/ ىواتفلا عومجم .ها.ةبطخلا عامتسا نع مهريغ لغشي لاحلا هذه

 باثي ةبرق هيف لئاسلا ءاطعإو «هيزنت ةهارك هوركم دجسملا يف لاؤسلا :قك يطويسلا لاقو
 هيلع تلد يذلاو لوقنملا وه اذه ءاّمارح نوكي نأ نع اًلضف هوركمب سيلو اهيلع

 يطعي نأب سأب ال عرف :لسغلا باب يف بذهملا حرش يف يوونلا لاقف لقنلا امأ .ثيداحألا

 لاق :لاق اه قيدعلا ركب نبأ نب نمحرلا دبع ثيدحل اًئيش دجسملا يف لئاسلا

 اتأ اذإف دجسملا تلخد ركب وبأ لاقف ؟؟اًئيكسم مويلا معطأ دحأ مكنم له» :ِك هللا لوسر
 دانسإب دواد وبأ هاور .اهتعفدف اهتذخأف نمحرلا دبع دي ىف زبخ ةرسك تدجوف لأسي لئاسب

 نأ اًعم نيرمألل ليلد هيف هدروأ يذلا ثيدحلاو ءهفورحب بذهملا حرش مالك اذه  ديج
 كلذ ىلع علظا ٍو هنأل ؛مرحمب سيل دجسملا يف لاؤسلا نأو «ةهوركم تسيل هيلع ةقدصلا

 ىلإ دوعلا نم لئاسلا عنمي ناك لب هيلع رقي مل اًمارح ناك ولو ءهركني ملو قيدصلا رابخإب

 ىلع لومحم تبث نإ دجسملا يف لاؤسلا نع يهنلا نأ فرعي كلذبو ءدجسملا يف لاؤسلا

 )817/١(. يطويسلل «يواتفلل يواحلا :رظنُي .ىهتنا .هيزئتلاو ةهاركلا



 ُهْنَدك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 8س
 تت 2 7 >7 لل تت | سجأ ١؟ةيح

 هنا سابلا كح
 َمدَحَأ ُلاَوْقَأ دّمحَأ نَع (ِساّبّللا ِباَب) يِف تيذلا نيت ين [قنتففا

 اَذَه َّلَعَلَو .9"2هاَعلَكَقْم اَّلِإ ِبَمَّذلا ِنَع ىَهَن» َةَيِواَعُم ِثيِدَحِل ؛اَهّلُظُم ةَضخرلا

 .ِهِرْيَغ نم ىَوْقَأ َلَْقْلا
__ 

 مس مسموم عيرعو < ع هَ

 َنْيَبو ُْنَع ىَهَنَق ةَكْلاَك ادَرْفُم ٍريِرَحْلا ٍريِسي َنْيَ ُهُرْيَغَو دمْحَأ َقَرَك اَذَهِلَو
 .ظَقَف عْوّنلا اذه يف َمَكَو ٌءاَنْديْساِلا ذإ ؛ مَلَعْلاَك اًعَبَت هريسُي

 م

 فزتملاو مناك نو زنق ءريكلا رويل ع هلا يف قتلا اع 5
 [848 01 .هِرْيَغِل عباّتلا ىَلَع «اَعلطَقُم اَّلِ» ةَيِواَعُم ْثيِدَح ُلَمْحُيَو

 اًماَرَيْلا اَلَو "”الْحُب ال هلل اًعُضاَوَت ٍباّيثلا نم عيِفرلا َسْبَل َكَرَت نم 5554 ]
 نارا لل نو ةرخكو َكِلَذ 2 ةبيثي هللا ّنِإَف :  "”اًقَلظُم ِكْرَّدلِل

 ٍقَداَعْلا ِنَع ٌجِراَخْلا ٌعفَرَعُمْلا َوُهَو ءِباَيّتلا َنِم ُةَرْهشلا ُهَرْكُتَو

 َمُقَرَتُمْلا :نيترهشلا َنوُهَرْكَي اوُناَك فَلّسلا َّنِإَف ؛ِةَداَعْلا ِنَع ٌجِراَحْلا هلع

 . ضْفْحَتْمْلاَو

 ٍةَحِلاَّصلا ِةّيْنلا َمَم ِهِلْعِف ىَلَع ُناَسْنِإْلا ُباَتُي ٍرِماّظلا يِف ُدِحاَوْلا ٌلْعِفْلاَ

 رْئآَو يشَمْلا ىَلَع توفل اًيِشاَم ٌجحح نَمَق وَدِساَقْلا لا َعَم ِهِلْعِف ىّلَع ٌبَاَعُيو

 ١ .ٍراَيإلا َرْجَأَو يَمْلا َرجأ :ِنْيَرْجَأ اًروُجأَم َناك ِةَقَقَتلاِب

 .ٌينابلألا هحّحصو :«(0149) يئاسنلاو «(4514) دواد وبأ هاور )١(

 .رجؤُي الو دمحُي الق اًلخب عيفرلا سيل كرت نمف )١(
 رمأ وهف :ةيدهلا هجو ىلع هءاج ولو كلذ نم عنتماو «ماودلا هجو ىلع عيفرلا سبل كرت نمف ()

 . هنع يهنملا فلكتلا ىلع ليلد وهو ءدومحم ريغ



 كح 027 ا 1513 13 تس سس اج 1070771 اا 0 ٠ د
 الل ا

 َمْنِإ :نْيَمْن اًمِئآ َناَك :ٍهِسْفَنِب "”اًراَرْضِإو ِءِلاَمْلاِب اُلْخُب اّيِشاَم ّجَح نَمَو
 .ٍراَرْضِإْلا َمْنِإَو ِلْحُبْلا

 ىَرَقَتيِل ِهَيَحاَر ىَلَع َكِيَزب ٍةَئاَعِتْساِلِلَو ءىْشَمْلا ِنَع ِهِفْعَضِل اًبكاَر ّجَح نَمَو
 . نْيَرْجَأ اة وخاف ناك فاعلا لع َكِلَذِ

 .نْيَمْنِإ اًمِيَآ َناَك َلاَّمَحْلاَو َلاَّمَجْلا ُمِلظَي اَبِكاَر ٌجَح نَمَو
- 

 نكي ْمَل ٍلاَمْلا الحُب ٍباّيثلا َليِمَج َكَرَت نَمَك :ُنماَّبْلا َكِيَّذَكَو
 . اَمْيَآ َناَك ٍتاَحاَّبْمْلا ميِرْحَتب اَدّبَعَتُم ُهَكَرَت نَمَو

 او
 يب شوو منش م م مون هرج .ريكعدوؤ ل صورو عل 6 | مل
 .روخف ٍلاَتُْحُم لك بحي ال هللا نِإَف ؛ دا ناك :َءالَّيخَو اًرخف هسبل نَمَو

 ”م/77] 725 ١[
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 مجح اَلَو اًهَمْسِح يِدْبُي اَلَق اَمُرُتْسَي اَم :ِةَأْرَمْلا ٌةَوْسُك اَمَّنِإ [54؟]

 . اًعِساَو ""”اًميثَك ِهِنْوَكِل ؛ اًهِئاَضْع
 بست نَعَو ِءاَسْنلاب ٍلاَجّرلا هّبَشَت نَع لكي ِهيْهَن يِف ظباَّضلا ٌرَهظَي اَنُه نِمَو

 ناتي ام دّرجم ىلإ اجار وه سبل كلذ ىف لصألا نو «لاجكلاب داتا

 ٌمْوَك حّلَطضا اَذإ َناَكَل َكِلَّذَك َناَك ول ُهَنِإَك ءَُنوُداَمْعَيَو ُهَنوُهَتْشَيَو ُءاَسْتلاَو ُلاَجّرلا
 َبيِباَلَجْلاَو هّيُتُعْلاَو َهْجَوْلاَو ةسارلا نطقت يتْلا ةمخبلا ناخدلا سبلت نأ ىلع

 بلت نو «ناكعلا الإ اًهِسباَل نِم َرَهْظَي ال ىَّتَح ٍسوُؤُرلا ٍقْوَف نِم ٌلَدَسُت يلا

 !اًعِئاَس اَذَه َنوُكَي ْنَأ :َكِلُذ وُحَنَو َةَرَصَتْحُمْلا ََيْقَأْلاَو َمِئاَمَعْلا ٌءاَسْنلا

 . عاَمْجِإْلاَو ٌّصّنلا فال اَذَمَو

 . اهتايثإ باوصلا لعلو ءواولا نودي :لصألا يف )١(

 فصي اًقيقر اًقاَّقش ٍةأرملا سابل نوكي نأ زوجي الف ءُظِيِلَمْلا نيخّنلا وم :بايثلا نم فيثكلا (7)
 .ةرّشبلا
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 ُءاَسْنلا ُهُداَتْعَي اَم َدَّرَجم ُهَدَئَتْسُم ٍءاَسْنلاَو ٍلاَجرلا َنّْيَ َقاَمْلا نابل َناَك وّلَق

 ْنَأ اَلَو تييالَجْلا َنهْلَع نيني نأ بح ْبِحَي ْمَل :ْمِهِتَوْهَشَو ْمِِراَيِتْحاِب ُلاَجّرلا وأ

 :ىلوألا ةكلهاججلا عفبت خابتلا ٌنيِبلَع رح لَو ا ىَلَع ٍرُمْحْلاِب َنْبِرْضَي
 . كيلو ٌةَداَع َناَك َكِلَد آل

 ُحْلْصَي امو لاختلل ُحّْلْصَي ام ىلإ ةوشي : ءاسْتلاَو لج | ساي ني فراق
 و

 5 ب

 مل اَذَهِلَ ؛ِروُهَظلاَو جوملا َنوُد ٍباَجِتْحاِلاَو ٍراَعَيْساِلاَ 0 ُءاَسنلاَف

 ةورسلاو املا لإ ةرقتطلا ذو ٍةَيبْلَتلا اَلَو ِن 5 يِف ِتْوَّصلا ُعْفَر اَهَّل ْعَرْشُي

 . لجّرلا درجتي امك ماّرْخِإْلا يف ُهُرَجّنلا اَلَو

 ّيِهَو ّةَداَتْعَمْل أ َباَيُعلا ل ال ْنأَو ضار تق نإ روُماَع لَجّرلا نإ

 لص هم ومى م

- 

 .هللإ اهب ةَجاَح اَلَو وْضُْلا ِرثَك ىَلَع ٌعوُتضَم را

 يف ِنْيَلوَق ىَلَع ؟ِهْيَدَيَك وأ ِلُجّرلا ِسْأَرَك اَهُهَْجَو لَه : ُاََعْلا عزت دك 00
 ٍقْوَُف نِم َبْوَنلا ْتَلَدَس اّذِإ اَهّرَمْأ هيأ اَهَهَْو َلَعج نَمَف هورْيَغَو دّمْحَأ ٍبَمْذَم

 .هب ُلَّلَطُي اَم ٍسْأّرلا ِنَع ىَناَجُي اَمَك هوُجَوْلا ِنَع ُةَيِفاَجُت ْنَأ اَهِسْأَر

 ءِوْجَوْلا ِرْثَس نع َهْنُن ْمَل يِه :لاَك  ُحبِحَصل ا َوُمَو - نْيَدَيْلاَك ُهَلَعَج نَمَو
 1-5 2 و م 2 2 6. بلا - هر + 2 0 28 0 هر + 206

 نَع لجرلا يهن امك َكِلْذَو ؛ِنْيَزافَمْلا نع ْتَيِهَن امك «باقتنالا نَع َتَيِهَن اَمْنِإَو
 .ِهْجَوْلا ٍرْثَسِل َعْيص اَمَو ُمُقْرْبْلا ُهاَنْعَم يِفَك ءَكِلَذ ٍوْحَنَو ٍليِواَرَّسلاَو صيِمَقْلا

 موّنلا َدْنِع ِهتيِطْعَت ُلْئِم َوُهَق +مأولا قوق ني لد اَمِب دولا ةَيظْمَت اعف

 . َكِلَذ نَع َهْنث ْمَل َيِحَو ءَنْيَمُكْلاِب ِنْيَديْلا ِةَيطْعَت ُلْثِمَو ءاَهِوْحَنَو ٍةَمَحْلِمْلاِ



 ل سابللا

 اوُعِيْمَل ووُجوْلا ٍتاَيِداَب ءاَسنلا اوُهَدَيَو اوُعَمْرَبتيَو اوُِتْنَي ْنَأ ُلاَجّرلا َداَرَأ وّل
 .َكِلَذ ني

 :ِناَدوُصُقَم ُهَل َعِراَّشلا َّنَأ َمَلْعَت ْنَأ :اًذَه ُلْصَأَو

 . ِءاَسْلاَو ٍلاَجّرلا َنْبَب ُْقْرَمْلا :اَمُهُدَحَأ

 1 ُباَجِتْحا :ىَناَتلاو
2 

 لَصح ِهْجَو ّيأب َكِلَك َلَصَحَل ِقْرَمْلا َدّرَجُم ُهُدوُصْقَم َناَك ولف

 .َكِلَذ ُداَسُف َمّدَقَت دَقَو ءفالتخالا

 ص

200 

 0 ءاَسّنلا بح كت دَرَجُم ُدوُصْقَمْلا َسْيَل : اًضْيَأ َكِلَذَكَو

 وُكَرَتْشا ِنْيَمَّْصلا نأ َرّدُق ول ىَّتَح ءٌدوُصُمَم اًضِيَأ ُقْرَمْلا ِلَب ؛ِلاَجّرلا َنْيبو نهيب

 0 ا ثماتإ ُهتْشي كيب راو
 و.

 باح مَآ ِةَمَلاَخُمِل ميقَمُْمْلا طاَرَّصلا ِءاَضيفا» يف َةَدِعاَقْلا هذه اَنْطَسَب دق

 يف اًهَباَشَتَو اًساَنَت ُتِروُت ِةَرِماَظلا ٍروُمأْلا يف َةَهَباَضُمْلا نأ اَنَيِبَو ' 6

 .ٍلاَمْعَأْلاَو قالا

 هب ُرْيَمَتَي ٌقْرَق ِءاَسنلاَو ٍلاَجّرلا ٍساَيِل َنْيَب َنوُكَي ْنأ نِم َّدُب ال ُهَّنأ َنّيبَت اّذِإَ
 ام ٍباَجِتْحِاِلاَو رائيسالا نم دي ءانيتلا نسال ةوكي ناو ةىاسنلا هع لاجرلا

 ُهَبِلاَغ َناَك اّذِإ َاَبّللا نأ َنّيَبَتَو ءباَبْلا اَذَه ْلْصَأ َرَهظ : كِل دوُصْفَم ْمْقم ّلُصَحُي

 ٌةَداَع ُتَرَج يتلا يجارفلاك ِاَرِتاَس َناَك نِإَو ُةآْرَمْلا ُهْنَع ْتَيِهُت :ٍلاَجّرلا َسْبُل

 . ِءاَسْنلا َنوُد ٌلاَجّرلا 0 ٍداّلِبْلا ضْعَب

 .ٍتاداَعْلا ري اذه 0 نع لَ
 َناَك ام ُكاَسْنلا ب ُرَمْؤُي اَذَهَف :ِرْثّسلا سْفَن ىلإ اًدِئاَع ُقْوَمْلا

 ِرْثَسلا هَل ِساَبْللا يف َعَمَتْجا اًدِإَق َكِلُذ ٍنوُدِب لْصْخَي َقْدَمْلا
 .نْيَهْجَوْلا نم ا نأ فراق

 ١٠50[ 3]



 هناك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت مم
 تل يس را ير م ا

 ى َناَكَو لَك ٍدَّمَحُم ُيْدَه يْدَهْلا ٌرْيَحَق و :ُنماَبْللاَو لكألا ايا هنن ١

 دن تا لا الو ءهاهتْشا اذ َرّسْيت اَم ُلُكأَي ُهّنَأ لكألا يِف
 ا ءِنْيَنْوَل لكآ ال :َل وُقَي ٍماَعَطلا نِ ٍناَنْوَل َرَضَح اَذِإ نكي ْمَلَق
 وللا َِّذَللا نم هيف امل

 كارلو رازالا كليو ةماعجلاو ضيمَملا نيلي ناك: نمابللا ةكلَذكَو

 .َكِلَذ ِرْيَغَو ٍفوُضلاَو ِنطُقْلا نِم ُسَبْلَي َناَكَو 0 ةَبَجلا َسَبلَيَو

 نِم ِهِدّلَبِب هللا ُهَرَّسَي اّمِم َمَعْظَيَو ُلُجّرلا َسَبْلَي ْنَأ يِضَئْقَت

 أما 01 :نافمألا و عرسي اَذَعَو سالو ماعلا

 ْمَت َكِلَذ يِف ُهّْنُسَق
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 00 ُهَلْغِف ٍلَجَرلا ىَلَع َمْرَح اَم)

 ِناَروُهْشَم ٍناَلْوَق ويِف :اوُعُلْبَي ْمَل َنيِذَّلا ٍناَيْبَّصلِل ٍريِرَحْلا ُنماَبِل 51
 ُهَلْعِف ” لغرلا ىَلَع َمُرَح اَم َّنِإَف ؛ُروُجَي ال ُهّنَأ :اَمُهُرَهَظَأ ْنِكَل هءاَمَلُعْلل
 مس | ةالشلاب ةرئات ذأ دعا لإ ؛ٌريِغَّصلا ُهْنِم َنُكَمُي ْنَأ ِهْيَلَع َمُرَح
 ُهَسِيْلُي َن ُهَّل لِحَي َفِْيَكَف ءاّرَشَع َّعَّلَب اًذِإ اَهْيَلَع ُهبِرْضَيَو ءَنيِنِس

 ؟ِتاَمَوَحُمْلا

 :َلاَقَو ُهَقَّزَمَف ير نم اَيْوَت ٍرْبُرلِل ٌيِبَص ىَلَع ٍباَطَحْلا ُّنْب ُرَمْع ىَأَر دَقَو

 .َريِرَحْلا مُهوُسِبْلُت ال

 0 هينا ىَلَع َناَك ٍريِرَح تو َّقَّرَم ")ومع نب يأ َكِلَذَكَو

١٠ 

 «رخآ عضوم يف ىوتفلا هذه تءاج دقو «تبثملا باوصلا لعلو «(ٍلاَجْرلا) :لصألا يف )١(

 .(118/50) يف امك «دارفإلا ظفل اهيف ركذو

 .ٍدوُعْسَم نبا )١47/57(: يف (؟)

 (ه80/١) .هأ. َنايِبَصلا ُْْنَجُي نأ َيِلوْلا ىَلَعَف َنيغلَْلا ٍلاجّرلا ىَلَعَمُرَح ام ام :رخآ عضوم يف لاقو (5)
 . اًفاَمش وأ اًقّيض وأ اًريصق اًسابل تازيمملا تاريغصلا تانبلا سايلإ زوجي الف



 8 ساب 8 ابللا

 لأ نِم ُهّسَبْلَي نَمِل ُهُعْيَب اَلَو ُهُئَعاَنِص َّلِحَت ْمَل ُهّْسْبْل َمّرَح اَم [555:] .ّء قورثلملأا مر عرزوم يمد عربلالمإد ا ير لق نإ فا ا
 ه2

 َنْب َرَمُع َّنِإَك ؛ِرفاَكِل َعيب اَذإ َكِيَذَكَو ُروُجَيم ِءاَمْنلِ ُريِرَحْلا َعيِب اذ امأَ
 [1ؤ4 - 8/1 مار لَجَر ىلإ هك ْبنلا ُهاّيِ ءاظعأ ٍريِرَحب سر ِباََّطَخْلا

 ت2

 (اًراعش ءاهقفلاو كاسْنلا ضعب هذختي يذلا يزلاو سابللا)

 ةيفوصلاو ءارقفلا نم كاسنلا ضعب هذختي يذلا يزلاو سابللا 756»*

 نع زيمتلاب ةمذلا لهأ رمأ امك ءاّقراف اًراعش ريصي ثيحب مهريغو ءاهقفلاو

 :ناتلأسم هيف «مهسالمو مهروعش يف نيملسملا

 ؟هريغ نم هيقفلاو ريقفلا زييمتل اًبابحتسا كلذ عرشي له :ىلوألا ةلأسملا

 دق لب ؛كلذ نوبحتسي ال ةمئألا رثكأو «كلذ اوبحتسا نيرخأتملا نم ةفئاط نإف

 .ةرهشلا بوثبو ةمألا نع زيمتلا نم هيف امل هنوهركي اوناك

 ةءابعلا نم فوصلاو تاغبصملاو تاعقرملا سبل نأ :ةيناثلا ةلأسملا

 .قرط ةئالث ىلع هيف سانلاف كلذ ريغو

 هبوث لجرلا عقري نأ بحتسي هنأو «كلذ ريغ سبلك زئاج هنأ :باوصلاو

 موق سبل امكو «فلسلا نم امهريغو ةشئاعو هبوث رمع عقر امك «ةجاحلل

 امك «هريغ ىلع ةردقلا عم ةنكسملاو عضاوتلل اًضيأ سبليو «ةجاحلل فوصلا

 نم هللا هاسك هلل اًعضاوت هيلع ردقي وهو سابللا ديج كرت نم» :ثيدحلا ىف ءاج

 ."”«ةمايقلا موي ةماركلا للح

 004 ملسمو ء(ملح) يراخبلا هاور 00(

 هللا ةاعد هيلع ردقي وهو هلل اًعضاوت سابللا كرت نم : ظفلب «هنّسحو "1141 يذمرتلا ةهأور قفز

 .؟اهسيلي ءاش ناميإلا للح يأ نم هريخي ىتح قئالخلا سوؤر ىلع ةمايقلا موي



 هدي مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 5

 غبص دمعت كلذكو ءةرهشو داسف اذهف هعيقرتو حيحصلا بوثلا عيطقت امأف

 فوصلا ىف ةالاغملا وأ «ىناتحتلا رهظيل بوثلا كح وأ «ةدئاف ريغل بوثلا

 سابلب هبشتلا راهظإ هيف وأ ءهتميق صقنو لاملا داسفإ هيف امم كلذ وحنو عيفرلا
 .سيبلتلاو قافنلا نم اذه نإف ءهرعسو هتميق عافترا عم ةنكسملاو عضاوتلا لهأ

 ةرخآلا رادلاو .داسفلاب ضرألا ىف ولعلا ةدارإ امهيف ناعونلا ناذهف

 .قافنلا نم كلذ يف ام عم ءاّداسف الو ضرألا ىف اًرولع نوديري ال نيذلل

 هباحصأ ُهركُي وأ اهريغ سباللا ُهَركَي ثيحب ةسبللا هذهب ديقتلاف :اًضيأو

 [1هال - 1517/١ كردتسملا] .هنع ىهنم اًضيأ وه اهريغ اوسبلي الأ
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 #8 سو ةاللّصلا ُتاَتك

 اهل  هدضادتك كح
 نع ةلوقنملا ءامسألا نم وه له :ةالصلا مسا يف سانلا عزانت 7454 ]

 فرصت اهنأ وأ «ةغللا ىف هيلع تناك ام ىلع ةيقاب اهنأ وأ «ةغللا ىف اهامسم

 ءزاجم ةغللا لهأ فرع ىلإ ةبسنلاب يهف «فرعلا لهأ فرصت عراشلا اهيف

 .لاوقأ ةثالث ىلع ؟ةقيقح عرشلا فرع ىلإ ةبسنلابو

 امك ةقلطم ال ةديقم اهلمعتسا نكلو ءاهريغي مل عراشلا نأ :قيقحتلاو

 [97 :نارمع لآ] ه«ِتَيْلَ جِح ات َلَع هَلَو8 :ىلاعت هلوقك ؛اهرئاظن لمعتسي

 صوصخم دصقل لب ؛دصق لكل اًلوانتم جحلا ظفل نكي ملف ءاّضاخ اًنيِب ركذف

 [67 /* كردتسملا] , ؟؟هسفن ظفللا هيلع ّلد

 ٌرَذ يبأ ٍثيِدَح نِ ِِرْيَغَو مِلْسُم حيِحص» يف هلي يلا ِنَع حَص 7545 ]
 دّوسألا ُبلكلا َةاَلَّصلا ْعَطَقَي» ُهَنَأ :اًمِهِرْيَغ ِثيِدَح نِم َءاَجَو اهو َةَرْيَرُه يِبأَو

 نأي :نضييألاو رمشخألاو ووُسألا بلكلا نيي هل ثلا َقَدَقَو ةَراَمِحْلاَو ٌةآْرَمْلاَو
 . «ناَطْيَش ٌدَوْسَأْلا»

 يِتالَّص ٌعطقَيِل ةَحِراَبلا ىلع تلفت ناطيشلا نإ) :لاق هنأ و ُهَنَع ْحَصَو 1 كم َةآيذنإ ة2 لخأأ ء1َو ىّأَرك ةاليثتلا كار ٠ 115 211 هلي خت

 نأ َرَبْخَأَف «َتيِدَحْلا "”يدجْسَملا يِراَوَس نِم ٍةَيِراَس ىلإ هطْيْرَأ نأ تْدَرأَف هتذَخأَ

 ْعطْمَي ٍناطِيَّشلا َروُرُم نأ يِضَنْقَي اًضْيأ اَذَهَف ءُهَتاَلَص ِهْيَلَع َعطْقَي ْنَأ َداَرَأ َناطْيَّشلا
 ل ني هلوه 0 دوس - ئد هبلدب د ٍةَأَرَمْلا ىف َهَلْوَف َفلَتخاَو ءِدّوْسألا بلكلا ىف َكِلْذب دّمحَأ ذَحأ َكِلْذِلَف ؛َةالَّصلا هدأ و تت داماك  .سدطلا 1ك 1 كل11 يثأك 1مل ك1 115 كحلي
 0 5 هم جب اس هك عم را 000 لاقل عل ع ا ل كن

 ىَلَصُي لي ْئبنلا َناَك امل َةَسِئاَع ٌتيِدَح ٌتيِدَحْلا اذه َضَراَع ُهنأل ٍ؛ِراَمِحْلاَو

 .(عماجلا) .عومجملا يف ام متأ لقنلا اذهو .0*07) تارايتخالا )١(

 . 177*0) يراخبلا (؟)



 ُهْنَأك مالسإلا خيش لئاسرو قوات بيرقت 7

 ضْعَب ْيَدَي َّنْيِب ِهِناَتَأ ىّلَع ٌراَتْجا اّمَل ا#و ساّبَع نبا ُتيِدَحَو هِتَلْبِق يِف َيِهَو
 . ىّنِِب ِهباَحْصَأِب يّلَصُي هللكي ْنَبلاَو ٌفّصلا

 [ 011 0 َراَمْلا َنْيَب َْرَقُي ُهَنَأَو ٌعطْقَي َعيِمَجْلا َّنأ َهَجَوَتُمْلا نأ َعَم

 م نأ هب َتَبَ : ْمُكَحُم ِنْيَدَيْلا يذ ٌتيِدَح نأ َتَبَت اّذِإ 1

 مالك نأ ُهْنَعَف :ِهِرْيَغَو 0 ِبَمَْذَم يِف ُلاَوُق 3 اَنَُهَو ةاَلَّصلا لبي ال ٍلاَعِفْلاَو

 ٍلاَوْقَأْلا ىَوْقَأ َوُهَو َيِعِفاَّشلاَ ِكِلاَم ُلْوَق اَذَهَو ءٌلِطْبُي ال طْحُمْلاَو يساّنلا

 ٍةاَلَّصلا يِف َسِطاَعْلا تعيش امل ياسا مَكَحْلا ِنْب َةَيِواَعُم ثيَدَح ُهَدَيَؤُي اًمِمَو

 مالك ني ءْئَش اًهيِف ُحُّلْصضَي ال ِِذَه اَنَناَلَص َّنإ» :ذ :ُهَّل َلاَك لك ُِبَنلا ُهَعِمَس اّمَلُق

 . 7َنيبدآلا

 .مالكْلا ميري اَلِجاَج َناَك اَذَهَو ءقداَعإلاب ُهْرمأي ْمَلَو

 .باطخلا ْمُكَُح ُهْعُلبَي ْمَل ُلِماَجْلا :ُلاَقُي اَذَه ىَلَعَو
 وم هم ةبهمو سر
 هنإف اَّيِسَن وأ ٍةاَلَص نمت َماَن نم ىَرَت الأ : : ٍلِجاَجْلاَو يِساّنلا َنْيَب قَرَمُي دقو

 . ؟َنيِمِلْسُمْلا ٍقاَمَتاِب اَهُديِعُي

 ىَّلَص وأ ليوا ٍمَْل ني ِءوُصْوْلا بوُجُو وب ِمِلاَع َرْيَغ ىَلَص ولف ٌلِهاَجْلا اّمَأَو
8.2 

 يف َرّهظأْلا ّنِكَل ءِناَتَياَوِر ٍةَداَعِإْلا يِفَق : :ُدَعَلَب مث يتلا مِلاَع َرْيَغ اًهكِراَبَم

 ---15١[ 1 :ديعز هل هنأ 3 0

 نم :ْيأ ؛"0هُدِجاَس َوُهَو ِهّبَر نِم ُدْبَعْلا ٌنوُكَي اَم ُبَرْقَأ» : ُهَلْوَق 79659

 .َكِلّذ يف ُلاَوَق أَلا لَخْدَت ملك ءٍلاَعْمَأْلا

 نم لضفأ لامعألا ضعي ُنَوُكُي دقن 0 ِبَرْقَأْلا َنْيَب ُقَرَمُْيَو
- 

 [144 1 . ِلَمَعْلا ُماَنَس ُهنِإَ ٍداَهِجْلاَك ؛ب َبَرْؤَأ دوجشلا يف َناَك نِإَو ٍدوُجّسْلا

 ؛ةاَلَّصلا دِعُي ْمَل َعَلَب ّمُت ىَّلَص اّذِإ ّىِبَّصلا 0 :ُهْرْيَغَو ُىِعِفاَّشلا َلاَق 565+

 .(4857) ملسم هاؤر قفز .(0197/) ملسم هاور )22(



 ءدّمْحَأ ٍبَهْذَم يِف ْلْوَك َوُهَو ءاَهَتْفَو َلْبَق اَهيلِإ َقَباَس اَهَْعِ ٌةاَلَّصلا َكْلَي اَهّنأل
 اَمُهَنْيَبَو جَحْلا ىَلَع ُهَساَف اَهَبَجْوَأ نَمَو هٍوَداَعِْلا باَجِيِإ نِم ىَوْأ ُلْوَقْلا اَذَهَو
 1 . قرف

 دَدْرَي ْمَل ِرَكْنُمْلاَو ٍءاَمْحَمْلا نَع هنت ْمَل ٍةاَلَص لُك» :ُتيِدَحْلا اَذَه 59

 ٍنَع ىَهْنَت ةاَلّصلا َّنِكل .هلكي ّيَِلا ِنَع ٍتباَثب َسْيَل :"9اَدعُب الإ للا ّنِم اَهْبِحاَص
 اَهَبِحاَص ٌديِزَت ال ُاَلَّصلاَق ٍلاَح ٌلُكِبَو ءهِباَتِك يف هللا َرَكْذ اَمَك ٍركْمْلاَو ِءاَنْحَمْلا

 َناَك نِإَو ُهْنِم هللا ىَلِإ ُبَرْقَأَو ءيِّنَصُي ال يِذَّلا َنِم ٌرْيَح يَّلَصُي يِذَلا ٍلَب ٍ؛اَدذْعُب
 أ

 [5- ه/ك؟] .اًمساف

 اَلَو لب ؛قاَمّئاِب ُروُجَت ال ُلوُقَي ام ُمّلْعَي ال يِذَّلا ِناَرْكَّسلا ٌةاَلَص 5.
 ءّظ ع ور ١ه

 0 .ٍدِجْسَمْلا ٍلوُخُد نم َنُكَمُي ْنَأ ُروُجَي
 2 2 - م موتر 0 7 0 98 5

 َراَعّصلا ىََّح ٍةاَلَّصلاب ُهُعيِطُي نَم َرْمْأَي نأ عاطُم ّلُك ىَلَع ُبِحَي 5541 ]
 1 8و هم 1 00 0000 1 8 1

 اَهْيَلَع مُهَوُبِرْضاَو عْبَسِل ٍةاَلّصلاب مُموُرُم» :لكي ْنِبَنلا َلاَق ءاوُعْلْبَي ْمَل َنيِذْلا
 [50/17] . "”«عِجاَضَمْلا يف مُهَنَب اوُهرَكَو ءرْشَعِل

 هللا ٌتوُيُب اَمْنِإَو «للا َتوُيُب [سِئاَتَكْلاَو غّييْلا: :يا] ْتَسِيَل 25:5: ]

 :ِرْيَغَو دّمْحَأ بَمْذَم يف ِءاَمَلْعْلِ ٍلاَوْقَأ ُةَناَلَن اَهيِفَك اًهيِف ٌةالَّصلا اّمَأَو

 .ِكِلاَم ُلْوَق َوْهَو ءاَقَلظُم ْعْنَمْلا أ

 ريس هوس 2 25 هممرعا مدع م6د؟5 و كه سمع . ن مكس
 وهو ِهِرْيغو باطخلا ِنْب رَمع نع ُروُنأَمْلا ٌحيِحَّصلا َوُهَو :ثِلاثلاَو - ج

 ةَكِياَلَمْلا َّنآِل ؛اَهيِف َّلَصُي ْمَل ٌرَوُص اَهيِف َناَك نإ ُهّنَأ :ِِرْيَعَو دّمْحَأ نع ٌصوُصْنَم

 نبا نَع ُتاَفوُقْؤَمْلا ِهلُك اَذَه يِف ٌحَصأْلاَو :. ثيدحلا قاس نأ دعب كك ريثك نبا لاق )١(
 .(141 /5) ريثك نبا ريسفت .ْمِهِرْيَغَو ٍشَمْعَأْلاَو ةَداَتَقو ِنَسَحْلاَو ءِساِّيَع ِنْباَو ءدوُعْسَم

 .(5؟) ةأرملا باجح يف ينابلألا هحّحص (؟)



 ١  57مالسإلا خيش لئاسوو قواتف بيرقت قم 18
 م64 يح ١1 هه خس ب بسب تسحا

 .اًهيِف ُرَوّصلاَو مُهَسِئاَتُك ُلُخْدَت ال انك نإ :ٌُرَمُع َلاَق َكِلَذَكَو ءِرَّوّصلا نِم اهيف ام َيِحُم ىّمح بكا لذي مل 8 نا َنأَِو روض ويف اب لَ ال

 مي وس

 و

 .ِةَسيْكْلا يِف ةءاكشلا نه ةقف رو َوُص اًهيِف نكي ْمَل اّذِإ ام

|] 101 

 ٍهِذَه ْنُكَت ْمَل :َكِلَذ ىَّلَصُمْلا ىّرَحَتَي ُتْيَحِب ِةَداَجَسلا ىّلَع ٌءالَّصلا 5

 ىَلَع ٍناَسِْإب مُهَّل َنيِعِباَنلا نم مُهَدْعَب نَمَو ٍراَصْنَأْلاَو َنيِرِجاَهُمْلا َنِم ٍفَلَسلا َهّنْس
 2 7 عم - 0 ص 000 - .٠

 مُهُدَحَأ ْذْحَتَي ال ضزألا ىَلَع هِدِجْسَم يف َنوُلَصُي اوُناَك لب ؛لكك هللا ٍلوُسَر ٍدْهَع

 . "”اَهيَلَع ٍةاَلّصلاب ُصَْخَي ةَداَجس

 .ربقلا لازي ىتح زوجت ال هيف ةالصلاف )0(

 ىلع ة# لصي ملو «ةداجس ىلع الإ يّلصي ال مهدحأ ىرت كلذك :هلك ميقلا نبا لاق (0)
 دجس امبرو ءضرألا ىلع يّلصي ناك لب «هيدي نيب شرفت ةداجسلا تناك الو طق ةداجس
 ىَّلص ءيش ةمث نكي مل نإف «هطسب قفتا ام ىلع يلصيف ريصحلا ىلع يَّلصي ناكو ؛نيطلا يف
 .(١؟5) نافهللا ةثاغإ 0

 امك كلذ دصقت روذحملا امنإو ءةعدب وأ ةهوركم داجسلا ىلع ةالصلا نأ اذه ىنعي الو

 .داجس ىلع الإ يلصت ةأرما دجت داكت الف «نامزلا اذه يف ءاسنلا نم ريثكلا هلعفي
 :اهنم «ريصحلاو داجسلا ىلع ةالصلا يف ةريثك ثيداحأ تحص دقو

 اًضئاح نوكت تناك اهنأ ِلكَك يبنلا جوز ةنوميم نع «(2011) ملسمو «(؟”377) يراخبلا هاور ام

 دجس اذإ ؛هترمخ ىلع يلصي وهو ُهْك هللا لوسر دجسم ءاذحب ةشرتفم يهو يلصت ال
 ْ .هبوث ضعب ينباصأ
 تعد ةكيلم هتدج نأ كلام نب سنأ نع :«(568) ملسمو «(7”ا/) يراخيلا هاور امو

 ىلإ تمقف :سنأ لاق ءمكل ٌلصألف اوموق :لاق مث هنم لكأف هل هتعنص ماعطل كي هللا لوسر
 ميتيلاو ٌتففصو كي هللا لوسر ماقف «ءامب هتحضنف سبل ام لوط نم ٌدوسا دق انل ريصح

 .فرصنا مث نيتعكر ْخَِْك هللا لوسر انل ىلصف ءانئارو نم زوجعلاو «هءارو

 .ريصحلا ىلع ةالصلا باب :هلوقب يراخبلا هيلع بوب دقو
 يلصيف ليللاب اًريصح رجتحي ناك هلك يبنلا نأ انو ةشئاع نع :«(50175) يراخبلا هاور امو

 .هيلع سلجيف راهنلاب هطسبيو هيلع
 يلصي هتيأرف :لاق ِةْيِكَو يبنلا ىلع لخد هنأ يردخلا ديعس يبأ نع )0١9(. ملسم هاور امو



 ع سو ]| ةالّصلا ٌباّتك
 د 3174 يخيييححح 7 ----ي----جسج

 ٍةَدِش ين كي هللا ٍلوُسَر َعَم ىَّلَصُن انُك» :َلاَق ه5 ِكِلاَم ِنْب ٍسْنَأ نَعَو
 عا ل اًنُدَحَأ ْعِطَتْسَي ْمَل اَذإَف ّرَحْلا

 ُهدْيَغَو نئسلا ُلْهَأَو مِلْسُمَو ٌيِراَخُبْلاَك ؛حاحّصلا ُبِحاَص ُهَجَرْخَأ . "هيلع

 5 < َّنَأ ُناَيَب :ِثيِدَحْلا اذه يِفَو
 م ص ىلا

 .هْيَلَع ٌدَجْسَيَف ِهِس ِهِصيِمَقَو ُهْئاَدِرَو ِِراَّزِإَك ؛ لِصَنُمْلا ُهَبْوَ

 . لْئاَح ىَلَع اَلَو لب ؛ٍِتاَداَجَس ىَلَع َنوُلَصُي اوُنوُكَي ْمل مُهّن دنا نري اَذَعَو

]150- 0 

 ىَلِإ اًنْوكَش» :َلاَق ُتَرَأْلا ِنْب بابخ نت ؛ِمِلْسُم حيِحص» يف نثكأ

 . "انكي ْمَلَق اَنَمُكَأَو انِهاَبِج يف ٍءاَضْمَدلا ٌرَح ةَدِش هلك هللا ٍلوُس

 )١( يراخبلا هاور ١4 ١(, ملسمو ) 00

  (2)دَقَو قَبْعُكْلا لِظ يف َوْهَو ِةَدْرُبِي ٌدُسَوَتُم َوُهَو هلك َيِبَنلا ُتْيَنَأ :لاق هنأ هنع يراخبلا دنع ءاجو
 نَم َناَك دق :َلاَقَك ءِوْجَوْلا ٌرَمْحُم َوُهَو َدَعَمَف ؟للا وُمْدَت الأ ُتْلَقَف ةَّدِش َنيِكِرُْمْلا َنِم اَنيِقَل

200 

 نع كِل ةثرض6 ام ءبصع وأ مهل نم اكو رم م درا ياقنأب طي ب ا

 هللا ّنَمَييَلَو «دنيد نَع كلذ ُه ُهُقِرضَي ام «ن نتا قم ِهِسأَ ٍقَرْغِم ىَلَع ٌراَشْنِمْلا ٌمَضوُيَو «هنيد
 . 3 هللا اَّلِإ ُفاَخَي اَم ءَتْوَمَرْضَح ىَلِإ َءاَعْنَص نِم ُبِكاَرلا َرِيِسَي ىَّتَح ٌرْمألا اَّذَه
 اَذَه َّنأ ملغ لاَ يل َُقَب يِلاَو :- يرسل فانا و هع كل ظفاحلا لاق
 ْمَلَف اَنَّفُكَأَو اَنِهاَبِج يِف ِءاَضْمَّرلا رح َةَّنِش هلك هللا ٍلوُسَر ىلإ اَنْوكَش :هلوق :يأ  َتيِدَحْلا

 ٍبيِذعتلا نم َنيِكرُْمْلا َنِم َدؤَقَْي ام هيك دنلإ اوَكَس مهن َوْهَو وألا َنٌِرَصَتْحُم - اِكْشُم
 ءِباَذَعْلا عاونأ ني َكِلَذ ريغَو ءْمِهَمُكأب َنوّقَتيَ ْمِهِحوْجُو ىَلَع مُهّنوُبَحْسَي وُيَحْسَي مُهَنَأَو ءٍءاَضْمَرْلا رحب 0

 مَ َكِلَذ ٍمُهَدَعَوَف ؛ْمِهيَلَع ٌرِصْنَتْسَي أ َنيِكِرْشُمْلا ىَلَع مُهَل هلل َوُعْدَي ْنأ هلي ُهْنِم اوُنأَسَو

 َره ام باذقلا ني ةزقل اوُناَك مُهْنَأ مُهَلْبَف َناَك نَّمَع مُهَرَبْخَأَو ءةَنِهاَّرلا 0 9
 ُهُرِهْظُيَو ٌرْمأْلا اَّذَه ٌمِيْيَس هللا نأ مُهرْشَتُيَو ؛ :مهنبم نع كيد مُهلرسَي اَلَو ءْمُهَئاَصأ اي ُدَش

 َتْوَمَرْضَح ىلإ ا نم ٌبِكاَرلا َر َريِسي ىَّتَح ءقاَقآلاَو ميال يف ُةَرْصْنَيَو 6 هُرُشَْي 0
 ىَلِإ اَنْوَكَش :َلاَك اَذَهِلَو ؛َنوُلِجْعَتْسَت ْمُكَنِكَلَو وِمَنَع ىَلَع َبْئْذلاَو ني هللا اّلِإ ُفاَخَي ال

 ٍةَعاَسلا يِف اَنَل ٌّعْدَي ْمَل :يأ ٍ؛اًنِكْشُي ْمْلَك ءاَنْفُكَأَو انِوُجُو يِف ِءاَضْمَّرلا رح لي هللا ٍلوُسَر
 . ةَئِهاَّرلا

 امك ءٌفَكْلاِب يِّنَصُمْلا ِةَرَشاَبُم ٍبوُجو ىَلَع وأ هِهاَرْبِإْلا ِمَدَع ىَلَع ِثيِدَحْلا اذَهِب َلَدَتْسا ِنَمَ
 1١51(. /4) ةياهنلاو ةياديلا . رقت هيِفَ : يِمِفاَشلا يَلْوَق ؟ ٌدَحَأ ّوُه



 هنو مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 8غ ا
 2 2222 222 222222222222222 2222 تا

 .َكِلَذَك َسْيَلَو (مِلْسُم» يِف ©"”ةَداَيرلا ِهِذَه َّنأ ةَفئاَط َّنَط دَقَو 8

 مُهُهاَبِح ُنَحْسَتْف ضْرأْلا ىَلَع َنوُدُجْسَي اوُناَك مُهّنَأ :ىَوْكّشلا ِهِذَه ُبَبَسَو
 ْمَلَك اهب ُدِرْبُيَو اَهُرُخَوُي َناَك اَم ىَلَع َةداَيِز ًءالَّصلا َرْخَوُي ْنأ ُهّْنِ اوُبَلَطَو ءْمُهْفُكأَو

 ٌرَحْلا نم ْمِهِبِقَي اَم ىَلَع اوُدُجْسَي ْنَأ ُهْنِم اوُبَلط مُهَّنأ ِءاَهَقُمْلا ضْعَب َّنَط دَقَو

 يَّلَصُمْلا ِةَرَشاَبُم ٍبوُجُو يف ةَّبُح َكِلَد اوُلَعَجَو ءْلَعْفَي ْمّلَق اَمِوُحَنَو ٍةَماَمِع نم
 : ِنْيَهْجَوِل ٌةَفيِعَض مح ِهِذَهَو هةَهْبَجلاِ

 ْمَل اَذإ اوُناَك مُهَنَأَو» :ِهِيحِص ىَلَع ْنَمَتُمْلا سنأ ُتيِدَح مَدَقَت ُهَنَأ :اًمِجِدَحَأ

 .اهْيَلَع َدَجَسَو ُهَبْوَن طَسَب ضزألا نم ُهَتهْبَج َنُكَمُي ْنَأ مُهُدَحَأ ْعطَتْسَي

 هيف ِهِاَدرَو ِِراَزإ ِفَرطَو ِلْيَدَو ِْمُك نم ٍناَسْنِإْلاب ْلِصّنَي اَم ىلع ُدوُجّسلاَو
 .ٌُروُهْشَمْلا ٌعاَرْتلا

 َنوُدُجْسَي هي وللا ٍلوُسَر ُباَحْصَأ َناَك :ٌيِرْصَبْلا ِنَسَحْلا نمت ٌماَشِه َلاَقَو

 يقهيبلا ُهاَوَر .ِهيَماَمِع ىَلَع ُلُجّرلا ُدَجْسَيَو «ْمِهباَيِث يف ْمِهيدْيَأَو

 ٌرَحْلا ٍةَدِش نِم ِبْؤَّنلا ىَلَع ٍدوُجسلا ٍباَب يف ُيِراَخُبْلا َكِلَدِب َدَهْشَتْسا دَقَو
 يف ُهاَدَيَو ِةَوُسْنَلَمْلاَو ٍةَماَمِعْلا ىَلَع َنوُدُجسَي ُمْوَقْلا َناَك :ٌُنَسَحْلا َلاَقَو» :َلاَقَف

 م

 اَنُدَحَأ ُعَضَيَق كلي َيِنلا َمَم يّلَصُ اّنُك» :لاَق َمّدَقَتُمْلا سْنَأ ٌتيِدَح ىَوَرَو
 .هِدوُجّسلا ٍناَكَم يف ٌرَحْلا ِةَّدِش نم َبْوُنلا

 ْنوُرِضاَيُي اوناك راّبيخالا لاغ يف هنأ ىلع ٌلّدت راكآلاَو ٌتيِواَحَأْلاَف
 _- ٍفَرَط نم مهب ُّلِصَتَي اَمب َنوُقَتَي وْحَنَو ٌرَحْلاَك ٍةَجاَحْلا َدْنِعَو ءاَبِجْلاِب َضْرَألا

- 

 ضخ هلأ ةلاشتلا وَذَع ف لاوقألا لدَغأ ناك اذهِلَو ةةَوُسْنَلَقَو ةَماَمَْعَو نوت
-_-ٍ 

 .يقهيبلا دنع يهو .اَنَمُكَأَو اَنِاَبَح يِف :هلوق :يأ )١(



 هدر ةالاّصلا ٌباَّتِك

 3 ع اهوحنو ٍةَمامم يو ع ع كلذ يِف َدَع َدْنِع اه ِةَماَمِعْلا ُدوَجسلا ُهَركُيَو ءَةَجاَحلا َدْنِع َكِلْذ ساس م6 - هد ند كر ا 00 03 هم و ةراطلا ا 2-0. 5
 والا : اذ

 يف مُهَل ذأ لئاَحْلا ىلع ةوجشلا هنم مُهبوُلظم ناك وَ هلأ : ينآألا ُهَجوْلا
 ىَلَع ىّلَصُم َناَك ُهّنَأ ُهْنَع َتَبَت دّقَف ْمُهْنَع اَلِصَمْنُم ِهْيَلَع َنوُدُجْسَي اَم ٍذاَخْنا
 ةعرخأ ملا ىَلَع نلف ٍلِلَط هللا ُلوُسَر َناَك» و :*د َتْلاَقَك هيلا

 . " ٍمِلْسُمَو ّيِراَكبْلاَك ؛«حيجصلا» ُباَحْصْأ

 .ِهْيَلَع ُدَجْسُي ناك صو نم ٌحَسْنُي جن َيِهَو ٍقَرْمْحْلا ىَلَع هَئاَلَص اَذَهَف

 نأ َمِلْمع - عاَمْجِإْلاَو ةئسلاب تنك ُِْشَرُفُي اَم ىَلَع 0

 اوُبَلَط ْنك و لا هب َنوُقي بلع َنوُدُجْسَي اًكيَش اوُدِجكي نأ مُهْعَتْمَي ْمَل للك ينل

 يِقّتَي نم مُهْنِم َناَكَو ءْمُهْبِجُي ْمَلَف اَهْرُح اَهُرََوُي نات ام ىَلَع دايز اَلَصلا رخَأت هن

 .هبؤك فرط ني هب لِ ام إو لع لصق يَ مب ام ّرَحْلا و
 2 ساكو سس 25 ت2 4 أ - .

 ّحّتْخا دق اَمُك َةَداَجَّسلا ْذْحََتَي نَمِل ٌةّجَح ِةَرْمُحْلا ٍثيِدَح يِفَك :َلِبِق ْنِإَف

 .هلك نيميثع نب دمحم ةماّلعلا يأر اذهو )١(
 .اًريبك ناك اذإ ةمامعلا روك ىلع دوجسلا هِرَك مّلِعلا لهأ ضعبو
 يتلا يل ةقاط ناك نإو «ةمامعلا روك ىلع دوجسلا هّرْكُي :يبطرقلا لاق

 .هيلع دجْسَي اَم وأ ضرألا ةرشابُم لضفألاو «سأب الف نيمّدَّقلاو بكرلا رتُسَت
 .يبطرقلا رايتخا ىلع هركت الف «ةيقاطلاو ةرتغلا :اذه انرصع يف هلثمو

 ناك اذإ الإ ؛هنع لصفنم الو يلصملاب لصّتم ءيش ىلع دوجسلا هّركُي ال هنأ رهظي يذلاو

 .بابلا اذه نم هركتف .ةكرحلا ةرثك ىلإ يدؤُي كلذ
 صوخ ةجيسن وأ ريصح نم هدوجس يف ههجو هيلع لجرلا عضي ام رادقم يه :ةياهنلا يف لاق (؟)

 .ها. راع اذه يف الإ ةرمخ نوكت الو .«تابنلا نم هوحنو

 2 نْنلا نكي ملك : اهو َوْحَنَو َةَساَجّنلا اه يِقّني وت اَهيَلَع يلَصُي ريب اَهُداَكَنا اَمَأَو :خبشلا لاق

 ىَلَع َن 0 ياا ةاقخ ةرلشل اوئاك لب هك ٌةَباَحَّصلا اَلَو اَهَِلَع يّلَصُي ٌةَداَجَس ُذِخَتَي

 5/0 .ها . لْئاَح ِرْيغ نِم َكِلَذ ِرْيَغَو ِريِصَحْلاَو ِباَرْثلا

 7 ,0037) ملسمو :(778) يراخبلا هاور ()

- 



 هناك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 4 يا

 :ووُجُو نِم َكِلَذ نَع ُباَوَجْلا :َليِق

 هناك ءاناّيْحأ لب ةاّمِئاَد و ةرمُحْلا ىَلَع يَلَصُي نكي ْمَل لي ينل َّنأ :اًمْدَحَأ
 م ملا يِقكَي ُرَحْلا دش ّدَتْشا اّذِإ َناَك

 ٍةَداَجَّسلا ٍةَلْزْنَمِب ْنُكَت ْمَل ِوِدوُجُس عضْوَمِل 3 0 اوُرَكَّذ دك :يناّئلاَو
 م ا يب

 :ةعيرلا لمآ اق اَذَكم ّرَحْلا اهب اهب يِقَتي َناَك ُهنََك هْنَدَب َعيِمَج ٌعَسَت يلا

 ُجَسْنُتَو ءِلْحَّنلا ٍفَعَس نِم ُلَمْعُت ٍريِغَّصلا ٍريِصَحْلاَك ةَرْمُخْلا» :اوُناَق

 نَع ْتَربُك اًذِإَف ءِفْنَأْلاَو ِهْجَوْلا هْيَلَع ٌعَضوُي اَم ُرْدَق َيِهَو ءِطوُمْحْلاَو ٍروُيّسلاِ
 ٍضرألا رح نِم ِنْيَبْعَكْلاَو َهْجَوْلا اَمِرْيَسِل َكِلَذِب ْتَيْمُس ءٌريِصَح َيِهَن َكِلَد

 م١

 .اَهِوْرَْبَو

 امك اَهْنِم ٍزاَرِيْخاِلا وأ ٍةَساَجّنلا ِءاَقّتا لجل ْنْكَت ْمَل َةَرْمْحْلا َّنأ :ُتِباَثلا

 . "2ةةاحجّسلا ىَلَع يّلَصُي نم رم َكِلَدب ُلْلَعي
 5 7 ج سرع م 2

 ام ىَلَع اَلَو ءضزألا ىَلَع َنوُلَصُي ال مُهّنِإَف :َنيِسِوْسَوُمْلا نِم ُماَعْلا انأ

 . اًهِوْحَنَو ة ةَداَحَس ىَلَع ْنِكَل ءِضْرَأْلا ىَلَع ٍةَماَعْلِل ش شرفي ب

 (©"”اَنِطاَب ُهُتاَلَص ْتَحَص ٍةَساَجَنلاِب اًمِلاَع نكي ْمَل اَذِإَف :َكَِذَك َناَك اَذِإَو

 هللا اَمَع دق ُهْئَءاَس ْتَيِدَْأ ْنِإ ءايْشَأ نَع ٍلاَوّسلا نت ٍذِئئيِح هب َةَجاَح اَلَق ءاّرِجاطَو
 صمم مم <.

 [ام5- 1 . اًهنَع

 َسْيَل مَع ٌراَرَيْخالا اَلَو َةَساَجَتلا نِم ُرَهْظَي ْمَل اّمَع ُتْحَبْلا ُب م بَحَتْسُي ال هنأ خيشلا ركذ دقو )00(

 (184/117) .وووُجَو ٍلاَمِحْحاِل ٌرِهاَط ليَ ِهْيَلَع
 .ةساجنلا ةلازإ باب يف اذه لثم ّرمو

 يذلاف :اذه ىلعو ءاهب ملعي مل ةساجن هيلع تناك ولو ٌةحيحص هتدابعف ءهللا نيبو هنيب : يأ )0

 اًدكأت دكأتي مل هنأ ماد امف «كلذ ىلإ تفتلي نأ يغبني ال هلوب نم تارطق جورخ يف كشي

 هللا دنع لطبت مل هتدابعو هؤوضوو «عقاولا يف تجرخ ولو هيلع جرح الف تجرخ اهنأب اًمات
 .نيسوسوملل كلذ يف ةجح الف .ىلاعت



 عقم ةاللّصلا ٌباّتُك
 ل ١ تت ت7 كك صح

 دس هربا هند
 لب ؛َنيِمِلْسُمْلا ٍقاَقَتاي ُهْنَع ٌّيِهْنَم اَذَهَق ٍدِجْسَمْلا ىَلِإ مهباَمَذ َلْبَ اًهرْيَغ وأ ِةَعُمْجْلا
 (١)سه دو
 ٠ رحم

 علل ؛ِءاَمَلُعْلِل ِناَلْوَك هيِف ؟شوُرْفَمْلا َكِلَد ىَلَع ُهُتاَلَص ٌحِصَن لَمَو
 لا َنيَّلَصُمْلا َنِم ُهَرْيَغ َعَنَمَو اَهيِف ٍشوُرْفَمْلا َكِلَذ ٍشْرَفِب ٍدِجْسَمْلا يف َةَعْفُب

 .ِناَكَمْلا َكِلَذ ين َيَّلَصُي ْنَأ ٍدِجْسَمْلا ىَلِإ ُهنوُقِبْسَي 200 لا م ٠ يرق ف وطال ور

 قو عملا َمَّدَق اًدِإَ ِدِجُْسَمْلا هزل ةيفتم ب ُلُجّرلا ّقِبْسَي ْنأ ِهِب ُروُمََمْلاَو

 : ِنْيَهْجَو نِم َةَعيِرَّشلا تلات دَقَف َّوُه َرَخَأ

 . مدَقّتلاب 1 ١

 ْنَأ ٍدِجْسَمْلا ىَلِإ َنيِقِباَّسلا ِهِعْنَمَو ٍدِجْسَمْلا َنِم ٍةَقِئاَطِل ِهِبْصَع ٍةَهَج نِمَو - ب

 0 اَذإ َساّنلا ىطَخَتَي ُهّنِ َمُث ءَلّوَأْلاَك َلَّوَأْلا ٌفّصلا اوُميُي ْنَأَو «هيف او
- 

 ُهَعِضْوَم يَلَصُيَو َكِلَذ َعَفَْي ْنَأ ٍدِجْسَمْلا ىَلِإ َقَبَس نَمِل لَهَف :اَذَه َشَرَق اذإ م

 :ِناَلْوَق هيف
 ل

 هِنذإ رْيعِب ِرْيَعْلا ِكْلِم يِف ٌفْرَصَت ُهَّنأِل ؛َكِلذ ُهَل َسْيَل :اًمُهْدَح

 اَذَه َّنأِل ؛ُهَئاَكَم ًةاَلَّصلاَو ُهَعْفَر ِِرْيَغِل نأ :- ٌحيِحَّصلا َوُهَو - يتلو

 َوُهَو ءاَضْيَأ َكَِذِ نوما َوُهَو مَدَمُمْلا ٌفّصلا َكِلَذ ين ةاَلَّصلا ُقِحَتْسَي َقِباَّسلا

 «ِشوُرْفَمْلا َكِلَذ عف رب اّلِإ نَحْلا اَذَه ِءاَفيِتْساَو ٍروُمْأَمْلا نه يلغف ني كمي ال

 َكْلَيِل ٌبْصَع اَّذَه ُهَرْيَغ ِهِب َعَنْمَيو ِهِتَْيَغ َمَم هب ٌصَتْخَيَو اَنْيَش ُشِرْفَي ْنَأ ٍدَحَأِل َسْيَل :هتت لاقو )١(
 .ٍةاَلَّصلا نِم هب ىَلاَعَت هللا َرْم 100 امم َنيِمِلْسُمْلل ّعْنَمَو ِدَعْفْبْلا

 َكْلت ُْفَر ُبِجَيَو ُّهْنَع ىَهْنُي ٌمِلاَط َوْهَف ةَداَجسِ ُمّدَقَتَي نَم امأَو ءِدِسْفَتب لُجّرلا َمّدَقَتَي نأ ُةّنُسلاَو
 . اَهِناَكَم نم ُساَّنلا ُنَكَمُيَو ٍديِحاَجّسلا

 (117/5؟15) .لي للا ٍدِجْسَم يف اَمّيِس ال ةَعْدِب ٍشرَمْلا لضأ نأ َعَم اَذَه



 ُهْدْأَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت اع
 تت ب ب ---- تبا !؛4هوح

 ا َكِلُدَو بْضَقْلا ِهْسَو ىَلَع َكاتُه ُهَعَضَو ُنئوُرْفَمْلا َكِلَذَك ٍ:اًضْيَأَو

 اًسِلِق ْعِطَتْسَي +, مل إف هوبي ةريقبلك اكتم نكن ىآَر نقف :ةلي يلا َلاَق دو

 "ن ِناَمِياْلا فَعَضَأ َكِلَذَو ِهبْلَقِبَف ْعِطَتْسَي ْمَل ْنِْق

 .ُهْنِم مَظْعَأ ِرَكْنُم كم ىَلِإ َلوُؤَي ال ْنأ َكِلَذ يف ىَعاَرُي ْنأ يِنَبني ْنِكَل

 ] 8 -5١[

 َلْبَق اَهْشِرْفَي ةَداَّجَس ال :اًنْيَش ٍدِجْسَمْلا نِم ٌَرجحَتَي ذأ دعأل َسْيَل 50446]

 . كلك دع الو اطاَسب اَلَو ءوِروُضَح

 يف اَهَئاَكَم يّلَصُيَو اَهْعَمْرَي ْنِكَل هوِنْذِإ ِرْيَمب اَهْيَلَع َيِّلَصُي ْنَأ ِرْيَغِل َسْيَلَو
 معو املا ْيَلْوَق حَص كل

 ىوعدب اًدجسم هنوك نع هلوح نأب ءهّرِّيغو اًدجسم بصغ ولو هنن

 عنمو اذجسم هاقبأ نإو «هيف هتالص حصت مل :ىرخأ ٍةهج ىلع هفقو وأ هكلم

 نيرخأتملا نم ةفئاط راتخا .«ناهجو هيف هتالص ةحص يفف هيف ةالصلا نم سانلا

 [19/# كردتسملا] .نالطبلا ىوقألاو ءةحصلا

 ةداعإ الف مارح هنأ بوثلاو ناكملاب اًلهاج يلصملا ناك ول /5444]

 ةداعإلا هيلع بجت ال نأ يغينيف بوصغم ناكم يف سوبحملا امأ هنن

 ٠١/[ /8 كردتسملا] .مرحمب سيل هيف هثبل نأل ؛اًدحاو اًلوق هيف ىلص اذإ

 نأ راع 196 كلا ناك كك لعب نال م علا
 تِيَكَف ٠ ِريِصْفّتلاَو ٍليِوظَّتلا نت ىَهْنُي لب ؛("1كرَمْتمْلا هْيَلَع ٌرِص فَي اَم ىَلَع َرِصَنْفَي

 )١( ملسم هاور )59(.

 .دوجسلاو عوكرلا يف ةدحاو ةحيبست ىلع رصتقي نأك (؟)



 # عه ةاللّصلا ُباَتك

 [([ 1 . وُةِرَمثُمْلاَو ُموُمْأَمْلاَو ُماَمإْلا ُهْنَع ىَهْنُي اَم ىَلَع َّرَصأ اذ

 اوُبَرَطْضا َساَّنلا َّنِإَف ِ؛ِةَلَمْسَبْلا ُةَلَأْسَم :[ةاَلّصلا :يأ] اَهِرئاَعَش نِم /”4هذ ]

 ِنيَرلملا نم تْفتُصَو ءاَهتاَرَق يِفَد ِنآْرَْلا َنِم يآ اَهِيَوَك يف اَناَبْنِإَو ايف اهي
 . مْلظَو ٍلْهَج عَن اَهِماَلُك ٍِضْعَب يف ٌرَهظَي تاَقَّتَصُم

000 - 

 ٍهِذَهَق اّلِإَو أل 0 رِئاَّشلا حج وم كَ يعادل ذ ذِإ ع انين و
 ٍراَهَظِإ نِم ُناطْيَّشلا ِهْيَلِإ وُهْدَي اَم اَلْوَل ءاَّدَج ِفاَلْخْلا لْئاَسَم تح نِم ُرِياَسَمْلا

 مر.

6 

 [::5- 4 00/57] .ةقرفلا ٍراَعِش

 ٍرْكْذ نِم ٌلَضْفَأ  ُةَءاَرِقْلا َوُه يذلا - ماَيِقْلا َرْكِؤ نأ موُلْعَمْلا َن ّنِم [ 405 ]

 ؛ماَيِقْلا ٍلَمَع نم ْلَضْفَأ ٍدوُجّسلاَو عوكرلا ٍلَمَع ُسْفَن ْنِكَلَو ءٍووُجْسلاَو عوكرلا
 .هوُجْوْلا َنِم نم ِهجَوِب هلل لِ اًنِعْرَش يف َّحِصَي مَلَو «ِهِسْفَنِب ٌةَداَبِع َناَك اَذَهِلَو

3 04] 

 :ِناَعْوَت َوُمَو ِدآْرُقْلا دوس يِف "”لضق 558؟]
 :ْمُهَل حلَمَو ٍدوُجُسلا ٍلْمَأ نَع ء رَمَخ أ

 . هِكْرَت ىَلَع ّْمْدَو هب ٌرْمَأ وأ - ب

 .حْدَمَو ٌرّبَخ ٌجَحْلا نم ىَلوأْلا ىَلِإ ُلَوَأْلا ُهَتسلاَ

 .«ّص» اَّلِإ ْدُجْسَي ْمَل نَمِل ّْمَدَو ٌرْمَأ حَحْلا نِم ةَيِناَّلا نِم يّتاَوَبْلا ٌعْسّتلاَو

 هنأ يِل ُنّييتَب يِذَلَآَو . .ةَواَلْثلا ٍدوُجْس بوو يف ُماَّنلا انت دق : :ٌلوُقَتَك
 ةعع

 ِتاَيَآ ّنِكَل ءٍبوُجْؤْلا ىلع اَمِدّرَجْمِب ُلْدَت ال ٌحْدَم اَهيِف يَا ِتاَيآلا َنِإَ ؛ٌبِجاَو

 .هتالص يف عدتبي وأ «بارغلا رقن ةالصلا رقني نأك )١(

 .ةعلقلا نجس يف هبتك امم اذه (؟)



 د ا ا ل ل ا

 ّجَحْلا نِم ِةَيناَتلاَك ؛ٍةاَلَّصلا ىَلَع ٌلوُمْحَم ُهَّنِإ :ُلاَقُي دق اَهْنِم قّلظْمْلاَو مّدلاَو رْمأْلا

 امّنِإ :ِهلْؤَقَك ؛ةَواَلّتلاِ نو اَهيِفَو فيكف 2 تَيَكَف .«ٌفيِعض اَذَهَو 67 ِناَقْرُفْلاَو

 َنوريكَمَسي ال ْمُهَو ْمِهْيَر دْنحِ أحّبَسو 2 أوزَح اني اركُم ادإ َنيدلا ايلي نقب
 ءاَهِب َرْكُذ اَذإ اًدِجاَس ٌّوِخَي ال نَّمَع ِتايآلاب ٍناَميِْلِ ْىْنن اَذَهَك ٠6[ :ةدجسلا7 ©

 . اهي َرُكُذ دقق اَهَل اًعِماَس َناك اذإَو

 ال ُناءرفْلا ْمِهيَلَع عرف اَذِإَو 2 َنوُنمَوي ال 0 اًمْث» «(ٍقاَفِشْناِلا ٌةَروُس» َكِلَذَكَو

 ؛ُنآَرَعْلا 0 3 اَذإ ُدجْسَي اَل نَمِل مد اَذَهَو ٠١ ١[[ :قاقشنالا] 409 َندُدْمَسي

 دأب نم 1 4 انج [:5 :رثدملا] *4© َنيِضرْمُم َهَركدَتلا نع ْمُك انه :ِهِلْوَقَك

 .[4 :ديدحلا] ديرب أوم موعدي لوس

 دوُجسي اًصَمْخُم َسِيَلُهنَأ امك ٍنآرُقْلا عاَمَس َدْنِع هب وماما هولا كل

 لب ؛َطِلَغ َدَقَ اَذَه وأ اَذَه ّنط نَمَف ِةَواَلُتلا ٍدوُجُسب ب اًضَتْحُم َوُه َسْيَلَف :ةاَلَّصلا

 .كي ٌُلوُسَرلا ُهَنَيِب 3 ب اَمك اَعيِمَج اَمُهَل 0

 َوُه َوَدْجّسلا يآ عاَمَس َدْنِع ُدوُجسلاَف ِ؛ْبَلَع لدتو هو نارقلا نس سل
 فدو وأ نكمل | ٍرِئاَس َعَم ْتَيِلُث ٌءاَوَس ءْوَدْجَّسلا ِةْيآ ِاَمَس َدْنِع 0 دهوك

 . ")ناقل قّلظُم ٍةَواَِت َدْنِع اًدوُجُس َوُه َسْبَ

 ا ال [1: : صا 402 بهو اَدكر ٌركو» : لن دْواَد نع ُهلْوَق اّمأَ
 تانكتش هاو 1 ديس هنأ قيولسملا َاَمْجِإَو ٍةَئَسلاِب َّتَبْت اَمُك هَدَجَس

 0 ِهِلْعِف َلَّوَأ ُهَن احبس انكي ركذف ةرورخ َوَهَو دوحسلا لد اَذَعَو ءاعكاَر ّرَخ ِهنْوُكِب

 عرار يمل
 .ٌةَدوْصُفَم ٌةَداَبِع اَذَه نأ ءاَعكاَر ةروّرخ

 ْنَأ ُهَرْكَي َرْبكَتَمْلا َّنِإَف ءِرْبكْلِل يِفاَنُمْلا عوْضُخْلا لو وه رورْحْلا نأ .َكِلَذَو

 .اًعفَترم ابصتنم ُلاَرَي أ تو

 م

2 ٍ 

 ءاّقلطم نآرقلا ةوالت دنع ال ءةدجسلا اهيف ةيآ دورو دنع عرش امنإ ةوالتلا ةدجس ْنأ :يأ )١(

 .ةدجس اهيف ةيآ درت مل ولو



 هم ا ةالّصلا ُتاَتك

 اَذإ مُهَّدَحَأ َناَكَف ءِبَرَعْلا ٍرْيَغَو ِبَرَعْلا نِم ٍرْبِكْلا ُلُهَأ ُهْنِم ُتَنَأَي اذّهِلو

 ِهْجَوْلا ُضاَفِحْلا َروُرْحْلا ّنِإَف يِنَحْنَيَو ٌرْخَي الكل ُهُلَواَنَتَي ال ٌءْيَّسلا ُهْنِم ُهنِم طَقَس

 اَذإَف اًبِصَتْنُم اًعيِفَر َقِلْخ دق َّوُه ر ُهْلَضْمأَو ٍناَمْنِإْلا يِف ام ىلْعأ َوُمَو ساَّرلاَ

 لل اّلِإ ُدوُجسلا حّنْصَي ْمَل اَذَهِلَو ؛َِلُذ َةَياَغ َكِلَذ َناَك ٍدوُجّسلاِب اَمّيِس ال ُهَضَفَح

 ةدلقابم نق ةركدنت رهذ هل ذكتم مل نر ةرشل وق ركز هيض
2 

 .ٍراَثلا | ٍلْمَأ نم م ٌرِفاَك اَمُهاَلِكَو

 هلْؤَق يِف اَمَك ِهّلُك ِنآْرَقْلا ةءاَرقل عبات دوسي رن" ١ َّنَأ : 0

 :قاقشنالا] 4( َنوُدْمَسَي ال نافل ْمِهَلَع عر 0 آ محل ام : ىَلاَعَت

 ةرمأم وهف نأ فلا هلق ّىِرُق نَم ُهّنَأَو ءِنَآْرُقْلا ع عي د اًَذهق ١[

 اًذَهِلَق ٍدوُجسلاب رْمأَلِل ب ٌبَبَس َكِلَذَو ءُنآْرُقْلا ِهْيَلَع رق دق يّلَصْمْلاَو ءٍدوُجسلاِ

 ِِسْفَن ىَلَع ْأَرَْي َوُهَو ِهِسْفَ َةَءاَرق ُم ْعَمْسَي ُدِرَمْتُمْلاَو ءْماَمِإْلا ٌدجْسَيَو َنآْرُقْلا ٌُعَمْسَي
 نال

 يِف ٌحيِرَص [58 :ميرم] ه«ادجُس أور :ُهلّوُك ْنِكَل رع اللافت دقو

 .ٍروُرْحْلا ٍظْفَلِي ِهناَرِيْقال ٍفوُرْعَمْلا ٍدوُجسلا

 ارد :جَرَمْلا وُب أ َلاَق عا د اقيقق ةنكلا ورق اكو
 رم 000

 | مِيئلَع عرق اذ

 ف سهو

 َرْعي ال اَذَهَق ةوجوْلا



 ُهَنأك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 0
 م5222 17-22 ا

 نُكَي ْمَل نإَو ءِدوُجّسلاِب ُنآْرُقْلا مِهْيَلَع َئِرُق اد َنوُروُمْأَم مه :ُلاَقُي لب
 اوُماَق اَذِإَف ءِنْيَئاَلَص َنْيب َنوُكَي ْنَأ ّدُب ال ُهّنِإَف ِنآْرُمْلا عاَمِيْسا َبِقَع ُماَّتلا ُدوُجّسلا

 مُهَل َلَصَح مهْيَلَع رق اّمَل مُهَو ءْمِهِبَلَع ٍبجاَوْلا ٍدوُجّسلا ان دقق ةاَلّصلا ىَِإ
 اوُدقَتْعا ادَِك ءِلاَيْماِلا ىَلَع ٍمْرَعْلاَو ٍبوُجُوْلا ٍداَقِْعاب عوُشْحْلاَو عوُضُحْلا نم ٌعْوَن
 اذا ّمُك هوب ٍروُمَأَمْلا ٍدوُجُّسلا ْأَدْبَم اَذَهَق ٍلاَثَْماِلا ىَلَع اوُمّرَعَو ٍةاَلَّصلا َبوُجُو
 : نامت اَذُهَف اوَلَص

 ُدوُجحُس ْبِجَي ْمَل َنوُرَتكألا ُهَلاَق اَمَك ٍةاَلَّصلاب ُدوُجّسلا َرّسُق اِّإَف :َليِق ْنِإَ
 .ةَوالّتلا

 ُبِحوُت ُهيآلا ِْذَهَو ءَمّدَقَت اَمُك ٍنآْرُقْلا ٍةَءاَرِق سْنِج نِ ٌةَداَرُم ٌهاَلَّصلا :ليِق
 ْنَأ ِْيَلَعَف ٍةاَلَّصلا َجِراَح ِهْيَلَع ئرُق ْنِإَف ءَدُجْسَي ْنأ ُْنآْرُقْلا ِهْيَلَع ئرُق نَم ىَلَع

 الإ ُنآرقْلا اف يلع أرقي ٍَعاَس نم ام ُهِّإَف ٍقاَلّصلا ُتْفَو َرَضَح اذ ابيِرَق َدجْسَ
 ٍةَضوُرْفَمْلا ٍةاَلَّصلا ِتْفَو َنْيَبو ُهنْيَب ذإ ؛اَهَيْلَصُي ْنَأ ِهْيَلَعَك ٍةَضوُرْفَم ٍةاَلَص ُتْقَو َوُه
 نِإَك ُدجْسَي ال ْنآرقلا ِهْيَلَع ئِرُق اَذإ نَمِ َوُهَك ّلَصُي ْمَل اًذِإَف موي فضِن نِم لَكَ
 ةَدجَسَو ؛ماَيق نِم اَهيِف ُوِحَي ٌةَنَِس َدُجْسَي نأ ِهْبَعَك ةالّصلا يف ُنآْرُقْلا ِهْيَلَع ئرُ
 7.5 لوُسَرلا هيي امك عوُكُر دعب اَمُهْنِم ُلُكَو «ووُعُم نم اهي ُرِخَ

 هوس َوُعَو ُصاَخْلا ُدوُجُشلا َوُهَك :ِيآْلا وذ َةَرالِي َدْنِ ُدوُجّسلا امو
 اَذِإ َدُجْسَي نأ ُهْيرَمأ اَهَنِإَف وَيآلا وِذَه عاَمَس َدْنِع ِهْبَلِإ ُرداَبُم ٌدوُجُس اَّذَهَو ءَةَواَتلا

 ,ةَراَلتلا دوج اَهِعاَمَس َدْنِع َدْجْسَي نأ ِةَرداَبُمْلا ٍماَمَت نم ءُنْرُْلا ِهْيَلَع ئرُ
 كه هلك رس 2 200

 . مدقت امك اهريغ ةَوالث دنع دجسي

 هَ مل يل فز هم 2 ا هدو 1. همس 2 0 م 2
 ًىرق اذإ دَجْسَي اَمُك ْتَن اذإ ٍةالّضلا ىِف 4 دو ءاَهَل دوجسلاب صختف

 »م

 .ٍةالّصلا يف اهب َدَجس هنإف ولك يبنلا اهرسف اذهيو ١ و: 2 ك2 < 55 هالك 2 سس ه2 كاس

 ٌرَهظَأْلاَو :ِناَتَياَوِر ٍةاَلَّصلا يِف ٍدوُجّسلا اَذَه ٍبوُجُو يِف دّممَأ نَعَو
 لك د عو ؛ُةءاَنْمَّدَك مهو هل
 : ةددعتم ِهوَجْول ؟هانملق تبوجول



 ا ةاللّصلا ٌباَتك

 اًذَكَم َرْهَو هلك ْنَِنلا ىَّلَص اَمُك اوُنَصُي ْنَأ َنوُرَمْؤُي ِةّمِئَأْلا َسْفَت نأ :اَهْنِ
 . ىَّلَص

 َدوُجّسلا َّنأ ىَلَع ُلْدَي «َنوُلَصُي ال» :ْلْقَي ْمَلَو 4©) َدوُدْجَنَي الط :ُهلْوَكَو
 انمنأ لواتت كفا َجِراََحَو ٍةاَلَّصلا يف َدوُجّسلا ُلَواَتَتي ها 0 ٌدوُصُفَم

 .ّلْثم اَمَك َعوُشْحْلاَو 0

 ُناَطْيَشلا َلّرَتْعا ةَدْحَّسلا َمَدآ ُنْبا آَرَق ظ اًذِإ» : (حيِحَّصلا ِثيِدَحْلا» يِف َء

 ِدوُجَّسلاب تْزِمُأَو َُّنَجْلا ُهَلَف َدَجَسَف ِدوُجَّسلاب َمَدآ ُنْبا َرَِأ ُهَلْيَو اي 0

 ."”مِلْسُم ُهاَوَر د
 اًهيِف يلا ُتاَيآلا َكِلَّذَكَو «بوُجْوْلا ىَلَع ةنالدلا يف ٍفاَك ُتيِدَحْلا اَذَهَو

 اًضْيَأ ُقَلظُمْلا ُرمأْلاَو ُدْيَقُمْلا ٌرمآلا

 اَمَل ْدجْسَي ْمَل للك َىِبَنلا نْؤكب ُهْبِجوُي ْمَل نَم ُجاَجِتْحلا اّمَأَو
 .0"2هجّنلا

 َءاَج اَذِإ ىَّتَح ٍلْخْنلا ٍةَروُسب ٍرّبِْملا ىَلَع ٍةَعُمْجْلا َمْوَي أَرَق اّمَل» رَمع لوُقبَو

 ىّنَح ءاَهب ْأَرَق ُهَلباَقلا ةَعُمُجلا ِتّناَك اَّذِإ ىَّتَح ُنماَّنلا َدَجَسَو َدَجَسَق هَلَرَن َةَدْجَسلا

 دّمَف َدَجَس نَمَق هِدوُجّسلاِب ٌرُمَت اّنِإ ُساَنلا اَهّيَأ اَي» :َلاَق ءَةَدَجَّسلا َءاَج اذ
 . هنطط ديف ذجني لَو هدْيَلَع مَنِ الف ْدُجْسَي ْمَل 52070

 نير هيلع ارك

 نأ الإ ٌدوجّسلا ٍضِرْمَي ْمَْل هللا نه :ايهَو َرَمْع ٍنْبا ٍنَع « ءٌمِفاَن َداَرَو ؟4© لك د 1 ا

 0ع

 لاق امك رع دجست هر ُدَجْسَي ْمَل اَمَل 1 هلع و :٠ يق سيف 4 هةر هد ه7 ظله رو 26 2 مث ل

 .(ةالال) ملسمو 56 تفر يراخبلا هاور )4١(. ١) )0ع(

 ءخيشلا هركذ يذلا ظفللا تكرتو «هحيحص نم ثيدحلا تبثأ دقو الا يراخبلا هماور (9

 . فرصتلا ضعب هيفف



 . َعَمَتْساَو اَهْيَلِإ َسْلَج نَم ىَلَع ُةَدْجَّسلا اَمّنِإ :ُناَمْثُع َلاَقَو

 . عِماّسلا ىَلَع ُبِحَت اَلَو عِمتْسُمْلا ىَلَع ُبجَت اَهّنَأ ىَلَع ُلُدَي اَذَهَو

 اوُسْيَلَو ٌرَضَح نَم ٌراَرْفإَو ُهلوَق َناَكَل اًحيِرَص َناَك وّلَك :ٌرَمُع ٌتيِدَح اّمأَو

 ٍلاَحْلا ِهِذَه يِف ُدوُجسلا اَنَلَع ْبَتْكُي ْمَلُهّنأ َرَمُع ُداَرُم ُنوُكَي دق :ُلاَقي م

 500 2 03 - 6 - 6 2 ”ترهع م

 يف نآْرَقْلا ئِرُق اَذِإ ءٍةَرِهاَظلا مالْسِإْلا ٍرِئاَعَش نِم َوُه ِنآْرُقْلا ُدوُجْسَك اًضْيَأَو

 ؛َكِلَّذِب ٌلالخِإ َكِلَذ ِكْرَن يِفَو ءَنيِمَلاَعْلا ٌّبَر هلل مُهْلُك ُنماَّنلا َدَجَس عِماَجْلا

 .رْيَغَو َةَفبِتَح يبأ ٍلْوََك ناّيغألا ىَلَع ٌةَبِجاَو ِديِعْلا ةاَلَص ّنأ اَنْحْجَر اَذَِلَو

 .ٍةَعْمْجْلا نم َمّظعَأ اَهَل َنوُعِوَتْجَي ُنماَنلاَو .مالْسإللا
 .مالسإلا ٍرِئاَعَش مظْعَأ نم اَهَّنِإَك ءاَضْيأ اَهْيوُجُو ُرَهظَأْلاَك ُهّيِدْصَأْلا اَمَأَو 1هدلإ ىبحوا ك0 ست عب مك سع عع علت كرب تع هكل 0

 . ّصَن مُهَعَم َسِيَل ِبوُجوْلا ةافنو
01 
 -15١[ مو /»] .رِداَقْلا ىَلَع 4 َِت اَمَنِإَو ٠

 ُهّنُسلا َوُم اَذَه «ٌليِلْحَت اَلَو ٌميِرْحَت هيف ٌعَرْشُي ال ِنآْرُقْلا ُدوُجُس [7؟4ه:]
 ةكئألا نع ضوضنملا رهو ءفلملا ةَماَع َةيَلَعَو :ةلك لا نع َةَفوُرْعَمْلا
 لب ةةالّضلا ظوُرُش اهل ظَرتشت لق قال تْسيَلَق اَدَعَىَلَعَو «َنيِرَوُْشَمْلا

 .قراَهَط 3 ىلَع وجت
[5/ 156] 

 ارفق ٍةَاَمب ني ريِزَْلا باَكْلا ودي نا اَذإ ٍلْجَرلا نع :قلك َليْسَو /5؟55)
 ؟ال ْمَأ ٌدِعاَق َوْهَو ِهِدوُحُس نِم ْلَضْفأ ُهُماَيِق لَهَف ءَدَجَسَو ِهْيَمَدَق ىَلَع َماَقَق ٌةَدْجَس عى هي وو 508 ا دم سد

 )١( ةنجلا يف هتلزنم عفرو هللا همحر  خيشلاو «ةحيحص ٌةحيرص بوجولا مدع ىلع ةلادلا ةلدألا -
 .ةبجاو تسيل اهنأ ملعلا لهأ نم ريثك دنع حجارلاو ءاهرهاظ نع اهفرص



 ممل | ةاللّصلا ٌباَتِك
 تعحسسصلت 120 سس 222 لُلُلسُس ري يي يرجح

 ُهَرْكَذ نَم َكِلَّذ َرْكَّذ اَمُك اًدِعاَق ُهْنِم لَضُفَأ اًمِئاَق ٍةَواَلّثلا ُدوُجُس لب :َباَجَأَ

 لي ةقفاع نع لق امكو انقردعو دقخاو ةرهفاشلا تاكحأ ني ءاملقلا وم

 عدا 001 شل 0 َكِلْذَكَو

 [ما . ٌةَعْذِ يم لب لوس يع ِةاَلَّصلا َبيِقَع 22 ٌةَحَفاَصَمْلا #

© © 

 ةينلا يف كشلاو ةسوسولا
 ءناَسْنإلا سمتب ُْموُقَت ٍةَداَرِإب | ُرْوَصَعت ال ةّيرايالا لاعفألا نإ #6 | زم ا 9 هو ع هم مدل م2 م مه س8 41 2 »

 عم وسع ع عر ةدمد ود وو 6 مو نينه محن هل رعد 2
 تبَرْشَيَو لكاي يِذلاك ؛هذيري نأ ذب الف هفرعي َّوهَو اًيِراّيِتخا اَلْعِف َلَعَف نَم ُلُكَو

 ُهَديِرُي ْنَأ دب الك َكِلَذ ُلَعْفَي هنأ ُفِرْعَي َّوَهَو دلت

 َرْهظلا َيَلَصُي ْنَأ عيتْمُمْلا َنِمَق للا اَهنأ لع ٍةاَلَص ىَلِإ َماَق اَذِإ َناَسْنِإْلاَف

 . رْهظلا ًةاَلَص ُديِرُي اَكَو ُهَسْنَي ْمَل اَذَه ُمَلْعَي َوُهَو

 امكو ءاّدجاس رخيل موقي ْنأ ادِعاَق ُهْنِم ُلَضُمَأ اَمِئاَق ركشلاو ٍةَواَلتلا دوُجُس نوك ينعي ال )١(
 علخي نأ كلذ ينعي ال «ءاملعلا روهمج دنع حسملا نم لضفأ نيمدقلا لسغ نأب :لاقُي
 .هيلجر لسغل ءوضولا دنع هفخ ناسنإلا

 مهنع كلذ تبث لهف «نيعباتلاو ةباحصلا نمز يف اًريثك رركت دوجسلا اذه ْنأ مولعملا نمو

 ؟لضفلاو ريخلا ىلع انم صرحأ مهو
 ءامئاق يوتسيف موقي نأ دوجسلا دارأ نمل بحتسي له :(55 /4) عومجملا يف يوونلا لاق

 :ناهجو هيف ؟ةيناثلا ةريبكتلاب دوجسلل يوهي مث ءمارحإلل ربكي مث
 .بحتسي :(امهدحأ)

 .نيققحملاو نيمرحلا مامإ رايتخا اذهو ءبحتسي ال :حصألا وهو :(يناثلاو)

 .اًلصأ الو اًركذ مايقلا اذهل رأ ملو :مامإلا لاق

 جتحي امم دمتعي ءيش هيف تبث الو مايقلا اذه باحصألا روهمجو يعفاشلا ركذي ملو :تلق

 7 ىلع ةحيحصلا ثيداحألا ترهاظت دقو «تاثدحملا ةلمج نم هنأل ؟هكرت رايتخالاف ءهب

 رقت ةشئاع تيأر :تلاق ةيدزألا ةملس مأ نع هدانسإب يقهيبلا هاور ام امأو «تاثدحملا نع

 .ها.ةلوهجم هذه ةملس مأ «فيعض وهف .تدجسف تماق ةدجسب ترم اذإف فحصملا يف

 ال :(9858) ىوتفلا مقر «(776 /7) ءاتفإلاو ةيملعلا ثوحبلل ةمئادلا ةنجللا ىواتف يف ءاجو

 .ةوالتلا دوجس لجأ نِم مايقلا ةيعرش ىلع اليلد ملعن



 018 مالسإلا خيش لئاسوو قواتف بيرقت 2ع
 تت تخت بحبح سس سل سس 165؟ 2 د

 َناَضَمَر ٍمْوَصِل ٌديِرُم َوُهَو َناَضَمَر نِم اََع َّنأ َرَّوَصَت 7 0] ماؤلا كيلكر

 م45 /13] .'"”هَمْوَص يوني ال ْنَأ َعْنَتْما (١)*سو دس

 ه0

 (اهب رمألاو ةالصلاب ةيانعلا)

 اًرَجَدْرُمَو ىَهَتْنُم ٍةاَلَّصلا يف َّنإ» : سابع ن ٍنْباَو ٍدوُعْسَم نبا نع َيِوُر 54ه4ه]

 هتالّصب دَدْرَي ْمّل ِرَكْتْمْلاَو رافتلا وق تدلع ينك ل كن «هللا ىِصاَعَم نَع

 .هاّدْعُي اّلِإ هللا نِم

 امم مط د َّناَك اَّذِإ :هاّدْعُي اَّلِإ ْدَدْرَي َْل» لَكَ

 .لَكأْلا ٍبِجاَوْلا ُلْعِف ُهَبَرَق امي َرتْكَأ هللا نم ٍرَثْكأْلا ٍبِجاَوْلا ُكْرَت ُهَدعْبَأ :ُهَلَعَ
 امم

 |[ اا

ُموُقَي ال يِذَّلا نيّدلا ُداَمِع 7؟؛هذ]
 ماو ج2 | ٌتاَدَل 3 اوه :هب الإ 

 ءانِيْعالا نِم ُبِحَي ال اَم اهب ِءاَئِعاِلا نِم َنيِمِلْسُمْلا ىَلَع ُبِجَيَو «ُتاَوُنْكَمْلا
 . اَهرْيَغب
 م0007

-ٍ 

 يِدْنِع ْمُكرْمَأ ّمَمَأ َّنِإ :ِهِلاَّمع ىَلِإ ٌبْتْكَي هو ٍباََطَخْلا ُنْب ٌرَمُْع َناَك

 نم اَهاَرِس اَمِ َناَك اَهَيَش نَمَر هئيد ظِفَح اًهّْيَلَع ظْفاَحَو اَهَظِفَح نَمَف ٌةاَّلَّصلا

 .َةَعاَضِإ َّدَشَأ ِهِلَمَع

 .ِتاَداَبِعْلا نم هللا ُهَبَجْوُأ اَم ُلَّوَأ َيِهَو

 . جاَرْعِمْلا َةَلْيَ ِهِلوُسَر ِةَبَطاَحُمِب اهَباَجِيِإ هلل هللا نوت نيدكلا تاولَصلاَو

 ُلوُقَي َلَعَج ءاَيْنُدلا ٍقاَرِف َتْقَو ُهَنَمَأ ل ْنِبَّنلا هب ىَّصَو اَم ٌرِخآ َيِهَو

 . "”هكناَمُيأ ْتَكَلَم اَمَو َةاَلَّصلا َةاَلَّصلا»

 .ةينلا يف كشلاو ءةسوسولل جالع ربكأ اذهو )١(

 )١7159(. دمحأو )١576(2 هجام نبا هاور (؟)



 م2 ةالاّصلا ُباَنِك

 اَذإَف ءِنيّدلا نِم ُدَقْفُي اَم ٌرِخآَو ءهِلَمَع نِم ُدْبَعْلا ِهْيَلَع ٌبَساَحُي اَم ُلَّوَأ َيِهَو

 لك ةيذلا تفقد كيه

 رمأْلا ُنمْأَر» هلك ْننلا َلاَق ءُنيّدلا طَقَس ْتَبَعَد ىَتَمَك ءِنيّدلا ُدوُمَع َيِهَو
 .©0هاَلَّصلا ُهدوُمَعَو ماَلْسِإْلا

 ِتوهَتلا أوعبَتاو ةرلَصا اوْعاَضأ كلَ جرب ْنِي َفَلط :هِباَتِك يِف هللا َلاَق دَمَو

 :ُهَرَِيَغَو هيلو ٍدوُعْسَم ُنْب هللا ٌدْبَع َلاَق ء[04 :ميرم] «©9 اع َنْوَقْلِي فوض

 اً اوُناَك اَهوُكَرَت وّلَو ءاَهَتْفَو نَع اَهُريِخَأَت اَهُيَعاَضِ

 «© َنوُهاَس َمِهتاَلَص نع ّمُه َنيِنَل © هيت َنِنَستِي ٌلْيَوِظ :ىلاَعَك َلاَكَو

 .ُتْقَوْلا َجُرْخَي ىّتَح ور َنيِذَّلا مهو 50 4 :نوعاملا]

 . لْبللا ىَلِإٍراَهَنلا ٍةاَلَص ُريِخأت ُروُجَي ال ُهّنَأ ىَلَع َنوُمِلْسُمْلا َقَنَتا دو

 نِم ٍدَحَأ ّلُك ٍةاَلَّصلاب اوُرُمأَي ْنَأ َنيِمِلْسُمْلا ْنِم ِةَرْدُقْلا لْهأ ىَلَع ُبِجَيَو
 .©”َنايبَصلا ىّنَح ِءاَسّنلاَو ٍلاَجّرلا

 ءِرْشَعِل اًهَكْرَت ىَلَع مُهوُبِرْضاَو «عْبَسِل ِةاَلَّصلاب اا 5 ُيبْنلا َلاَق
 70عج عدو 2

 : اضملا يف مهنيب اوقرفو

 َكَرَت وأ ءسْمَكْلا ِتاَوَّلَّصلا نِم ٍةَدِحاَو ٍةاَلَص نم عَنَتْم 1 0 ُعِلاَبْلا ٌلُجَّرلاَو

 .لِيُق اّلِإَو بان ْنِإَف ُباَتَتْسُي 07 :اهنلق ىقملا اًهضْئاَرَك نفعت

 ّنْئَب ُنَهْذُي اََو ِهْيَلَع ىّلَصُي ال اًرفاَك اًدَتْرُم ُنوُكَي :ُلوُقَي نَم ِءاَمَلْعْلا نِمَق

 يِناَزلاَو ٍسْفَنلا ٍلَتاَقَو ٍقيِرظلا عِطاَفَك ُنوُكَي :ُلوُقَي نَم مُهْنِمَو «َنيِمِلْسُمْلا
 13١[ اا :نضختلا

 ص

 .حيحص نسح :يذمرتلا لاقو «.«27301) دمحأو )7١١7(2 يذمرتلا هاور )١(

 دقو ءاهتاقوأ يف تاولصلاب هرمأي نأ نينس عبس غلب يذلا زيمملا يبصلا رمأ يلو ىلع بجيف (0)
 .ناعتسملا هللاو ءرمألا اذه يف تاهمألاو ءابآلا نم ريثك طرف

 .(51/05) دمحأو 5460(2) دواد وبأ هاور (9



 ُهْدََك مالسإلا خيش لئاسرو 8واتف بيرقت # معا
 هت--7 تحت حس تس تيتيييسسإ ٠١4 نيج

 باوثو «ءاملعلا روهمج هلاق ءاّرشع غلب ولو ايبص ةالصلا مزلت ال

 [04 /" كردتسملا] .هل يبصلا ةالص

 قَرِهاظلا اًهِلاَمْعَأَو ءِنِطاَبْلا اهيوشتي ِتاَوَلَّصلا ىَلَع طَئاَح نَم /5451]

 رك يِنأَي اَلَو ءِتاَبِجاَوْلاِب يتأَي ُهنِإَف : اهب ُهَرَمأ يتلا ةَيْشَحْلا ةللا ىَتْحَي َناَكَو

 و ِرْمَحْلا ٍبْرُش وأ هِقَمِرَّسلا وأ ءاَنُّزلا لْثِم ءَرِئاَبَكْلا ىَنأ نَمَو

 نإ را ِعوُشْحْلاَو ة ةّيْشْحْلا َكْلِت ع نِم ِهبْلَك يِف ام َبَعْلَي ْنَأ دب اَلَق :''7َكِلَذ

 ؛ِةَريِبكْلا ٍلغف د 2 يذلا ِناَميِإْلا نِم اَذَهَو ِهِبْلَك يِف ٍقيِدْصَنلا ٌلضأ َيِب

 ُقِراَّسلا ُقِرْسَي اَلَو ُنِمْؤُم َوُهَو يِنْرَي َنيِح يِناَّزلا يِنْرَي ال١ :هلك يلا لاَ امك

 [51/1 .""(ٌنِمْؤُم َوُهَو ُقِرْسَي َنِيِح
 هه م

 ةالصلا كرات مكح

 ّنِم ٍفّلَّسلا ٍروُهْمُج نحت ُروُنَأَمْلا ُروُهْشَمْلا َوُه ِةاَلَّصلا كرات ُريِفَْت 75455 ]
 . َنيِعِباَتلاَو ٍةَباَحَّصلا

 .اَهلعفَي ْمَلَو اَهَلْغِف َمََْلاَو اهبوُجْوي ّرَكَأ نَميِف َوُه ٍعاَرَلا ُدرْوَمَو
 نم ْمَهَُي اَمَك رْمآلا سيو ا عردعو )سوم عمألار مس هوس ه6 يركلاإ ليوم ا ماع2< ثسا عو ا ةيمك هك مع هلم

 َىَفَك اًَهَيوُجَو َدَحَج ْنإ ُهَنَأ : : ْمِهِرْيْغَو ديا باَحضأ نِم ِءاَهَقُمْلا ٍضْعَب ب ٍقالطإ

 . عاَرتلا د ُدِرْوَم ّرُهَف هر

 َلوُسَرلاَو «َنيِمِلْسُمْلا ىلع اَهَبَجْوأ هلا نأ ملأ :لوُقَيم ِهِلوُسَرَو هلل اًضْعُب وأ ادَسَح أ اَربِك ايف مالا ني راجل يل ايومر دعا ال : يِناَثلاَو
 )١( ملسمو 7518(2) يراخبلا هاور (7) .اهوحنو ةميمنلا وأ ةبيغلاك )017(.



02 
 ا ةاللّصلا ٌباَتِك

 ٍلوُسَرلِل اًدَسَح وأ اًراَبْكَيْسا ٍلْعِفْلا ماَرهْلا ٍنَع ٌعيَتْمُم ُهَنِكَلَو ِنآْرْلا عيِلْبَت يف ٌقِداَص

 . ٍقاَمْتاِلاِب ٌرْفاَك امنا انيك ُلوُسَّرلا ِهِب َءاَج اَمِل اًضْنن وأ هنيدل ةَيِبَصَع وأ

 لاغيْشا وأ ءائْواَهَتَو اَلَسك اًهكَرت نكل ءامرتْلُم اقم تركي نأ :ُتِفاَقلاَو

 [ة م - 1 . عاَرتلا ُدِرْوَم اَذَهَف : اَهْنَع ُهَل ضاَرْغَأب

 ٌصَنلاب ٌرِفاَك َرُهَق اًهِبوُجُوِل اَدِقَتْعُم نُكَي ْمَل نإ :ةاَلّصلا ُكِراَت 7+

 توجو: :ةؤلقلا نع سختا 9 هللا َّنَأ ْمَلْعَي ْمَلَو َمّلْسُأ اَذِإ ْنِكَ َعاَمْجِإْلاَو

 .رِفاَكي َسْيَل اَذَهَق : . . اًهِناَكْرَأ ضغَب

 ُبِجَي :َليِق :ِناَلَْ هيف ؟ءاَضَقلا ِهْيَلَع ُبِحَي لَه :َبوُجْوْلا ّمِلَع اًذإ ْنِكَل

 .رِهاَظلا وه اَذَهَو ٌءاَضَقْلا هلع ال : ليقَو

 نمو (ةيلتزكلا ف اراك ال ل ورحل طع ع رمل 0

 ءاَمَلُعْلا ََلْوَق ٍرَهَظَأ يِف َكِلَد َلْبَق َكَرَت اَم ُةَداَعِإ ِهْيَلَع نكي ْمَل ىَّلَصَو مُهْنِم ُ

 ٍبوُجْوْلِل َنيِلِهاَج َنيِمِلْسُم اوُنوُحَي ْنَأ اّمِإَو «َنيُدَتْرُم 0 هلت

 رت اَم يِضْي ال مَلْسَأ اَذِإ كلا ؛ ماْسإْلا نع َنوُدَتْرُم ا

 َلاَح َك رث ام َمَلْسأ اَذإ ٌرِفاَكْلا يِضْقَي غ 1 جك قانلنلا نوجتخ
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 طا ١ 0 »

 ١و
 578 ردا
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 كلا ع ع

 اوُرَمؤُي ْمَلَو «مالْسإْلا ىَلِإ َكِيَلوُأ َداَعَو ٌريِبَك ٌنْلَح لي ِهِتاَيَح يف ّدَتْرا دَكَو

 ٍةداَعإلا

 ؟ٍبوُجْوْلاِي اَلاهُج لب ؛َنيِدَتْرُم اوُنوُكَي ْمَل ِءاَلْؤَم َّنإ :َلِيِق نِإَو

 ٍهْجَوْلا ىَلَع ًءاَلَّصلا َنوُفِنََتْسَي مُهْنَأ ِءاَلْؤَع ٌّقَح يِف َرَهظَألا َّنأ َمَدَقَت دقو



 هناك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 5
 ا ف

 َنوُعَرَفُمْلا ِهْيَلَع َرَكُذ دَقَف : ِكْرَتلا ىَلَع ِهِراَرْضإ َعَم اَهَبوُجُو َدَقَتْعا نَم امو
 َيِعِفاَّشلاَو ِكِلاَم :ْمِِروُهْمُج َدْنِع َليِقَق ءاَذَه اَمِّدَحَأ :اًعوُرُق ِءاَهَقُمْلا نم

 ٍقاَسُمَك اًقِساَق وأ ءاّدَتْرُم اًرِفاَك ُلَثْقُي لّهَف َلَئْفُي ىّنَح َرَبَص اّذِإ :دّمْحَأَو
 - عدم هَ َك - هو5

 .َنيِروُهْشَم ِنيِلوُف ىلَع ؟َنيِمِلْسملا

 الصلب اًرِقُم َناك ْنِإَف «ٌةَدِساَ ٌحوُرُف َيِهَو «َباَحّصلا نع ْقُْ ْمَل ٌعِوُرُفْل ِِذَهَر
 . "7 يْنَصُي ال َوْهَو َلَتْفي ىَّتَح اَهِكرَت ىَلَع َّرِصُي ْنَأ ْميتْمَي ءَهبوُجْول اًدِقَمْعُم ءنطاَبْلا يف

 «مالشسإلا يِف طق اَذَه ْعَمَي ْمّل اَذَهِلَو ؛ْمِهِتَداَعَو َمَدآ يِنَب نِم ُفَرْعُي ال اَذَه

 َوُهَو ءَكاَنْلتَم اّلِإَو ّلَصُت ْمَل ْنِإ :هّل ُلاَقُيَو اًهَبوُجُو ُدِقَتْعَي اًدَحَأ َّنأ ُفَرْعُي اََو

 .مالسإلا يف طق ْعَقَي ْمَل اَذَهَف ءبومجوْلاب ِِراَرْقإ َعَم ءاَهكْرَت ىَلَع ٌّرِصُي

 امِقُم نياَبْلا يِف نكي ْمَل لَكُم ىّمَح ٍةاَكّصلا نم جلا َعتعما ىقَتَ
 -َْضاَمَتْسا اَمُك َنيِمِلْسُمْلا ٍقاَمَئاِب ٌرِفاَك اَذَمَو ءاَهِلْعِفِب اًمِرَتْلُم اَلَو ءاَهِبوُجْوب

 :هل ِهِلَْنَك ؛ٌةَحِيِحَّصلا ُصوُصُنلا ِهْيَلَع ْتْلَدَو ءاَذَه ٍرْفُكِي ِةَباَحَّصلا نع ُراَثآلا
 .ملْسُم ُهاَوَر .قالَّصلا ُكْرَ اّلإ ِرْفكْلا َنْيَبَو دْبَعْلا َنْيَب َسْيَل

 نوظفاحي اوسيل ءالؤهف «ةرات اهنوكرتيو «ةرات نولصي سانلا رثكأ نكل

 .ديعولا تحت ءالؤهو ءاهيلع

 «ىلاعت هللا رمأ امك ءاهتيقاوم يف اهيلصي يذلا :اهيلع ظفاحملاف

 هللا ةئيشم تحت اذهف :اهتابجاو كرتي وأ ءاهتقو نع اًنايحأ اهرخؤي ''”يذلاو

 [:4- 1 .هضئارف اهب لمكي لفاون اذهل نوكي دقو «ىلاعت

 ِنّيعُمْلا ُهَْعَل اًمأَو راج ٍموُمُعْلا ِهْجَو ىَلَع ِةاَلَّصلا ِكِراَت ُنْعَل 5414
 [ 7 ١ .َبوُتي ْنأ ُنكْمُي ُهَنأِل ؛اًهُكْرَت ىَلْوَألاَ

 باوصلا نيع وهو ءهب عطقيو لاق امب دهشي لقعلاو )500/١(: فاصنإلا يف يوادرملا لاق )١(
 .رفاك الإ لتقي ال هنأو ءهيف كش ال يذلا

 .أطخ وهو «(سيل يذلاو) :لصألا يف (؟)



 كي ةاللّصلا ٌباَتِك
 سحإ آ61/ 1سم ا ا ا ل و ل ا ل ا ب بببببببببتااسا ف

 ةظقيلا لاح ةالصلا ىلع اًظفاحم ناك نإ يسانلاو مئانلا نع ىفعيو

 . اًقلطم كرتلا ىلع بقوع اظفاحم نكي مل نم امأو ءركذلاو

 يغبني الو :لاق ءانخيش هلاق ءيلصي ىتح اهكرتب هنع ةعاشإلا يغبنبيو

 [08/* كردتسملا] .هتوعد ةباجإ الو «هيلع مالسلا

 رثكي لب ؛هنم حصت الو ءاهؤاضق هل عرشي ال اًدمع ةالصلا كرات

 نمحرلا دبع يبأك فلسلا نم ةفئاط لوق وهو ءموصلا كلذكو «عوطتلا نم

 لب اذه فلاخي ام ةلدألا ىف سيلو «هعابتأو ىلع نب دوادو ىعفاشلا بحاص

 . هقفاوي

 يراخبلا لودعل فيعض :ءاضقلاب ناضمر راهن يف عماجملا دهيََِع هرمأو

 [ه5- 58/7 كردتسملا] . هلع ملسمو

 اَهِضْياَرَق نم ضر وأ ةالَصلا كرت نم 75659
 ِهبوُجْوي ِهِمْلِع َدْعَب ُهَل اًيِساَن َكِلَذ َكَرَت دق َنوُكَي ْنَأ اًمَِق -أ

 هبوجوب 00 0 ْنَأ 0

 . اَهَرَكَّذ اَذِإ ايلَصُ ذأ و ِيَلَعَف :ٍةاَلَّصلِل يِساّنلا اّمأَ

 ْمَلَو ٍبْرَحْلا راد يف مَلْسأ نَم ُلْثِم :اًهِبوُجُوِب اُلِهاَج َةاَلَّصلا َكَرَت نَم اّمَأَو

 .ٍلاَوْقَأ ُةَناَلَث اًهيِف امني كاملا ٍهِذَهَك ههْيَلَع ٌدَبِجحاَو َةاَلَّصلا َّن

 .ِناَيْسْنلاَو ْإَطَحْلا نع اَمَع هللا ْنأِل ؛ِةَداَعِإْلا بوُجو مَع ُحيِحّصلاَو

 .ِهْيَلَع ِهبوُجُو ْمُكُح ْثْبْثي ْمَل ِنّيَعُم ِءْيَش يف ٍلوُسَرلا ُرْمأ ُعلْبَي ْمَل نَمَف

 َمَدَع اَمِداَقِْغاِل يَّلَصُت ال َةّدُم ْتَنَكَم اَذِإ (ًةَضاَحَتْسُمْلا» .:ِباَبْلا اَذَه نمو

 وَق اَهْيَلَع ِءاَضَقْلا ٍبوُجُو يِنَق ءاَهْيَلَع ٍةاَلَّصلا ٍبوُجو



 ُهْنَدَك مالسإلا خيش لئاسرو ٌخواتق بيرقت 8#”
 تحل ت7ت7بيبتخ- سس سلس تس اهلج

 يتلا ٍةَضاَحَتْسُمْلا َّنأل :وِرْيَغَو ٍكِلاَم نع َلِقْن اَمُك ءاَهْيَلَع َةَداَعِإ ال اَمُهُدَحَأ

 الَّصلا ننعم ةركْنُم ًاَريبك انبي ٌةَصْبَح تضج يْنإ» :ةب ِيِئلِل لَ
 :نضاملا ِةاَلَص ِءاَضَقِب اهم ْمَلَو 2 اًْفَتْسُمْلا ىف ٌبِجَي حي امي اَهَرَمْأ : «َماَيَّصلاَو

 ريغ ياا لاجل ء ءاَسْملا لا يف 0 0 للاب يدع َتَب دقو

 8-5 5 ةةلّضلاب كو 57 7 00 هيِصأَو أ 0 00

 اًهوُحَنَو ِزوُجَعْلاَك ؛ٌةَريِبَكْل

 ْمِهْيَلَع ٌةَبجاَو ًءاَلَّصلا ّنأ َنوُمَلْعَي ال َنوُريِبَك تِئاَوَط خوُيّشلا عاَبتأ يِفَر
 اوناَك :ليِق ٌءاَوَس ءِتاَوَّلَّصلا ٌءاَضَق «ٍحيِحّصلا» يِف ٍمِهْيَلَع بجي ا ِءاَلُؤَهَف

 . لْهَجْلاِب َنيِروُذْعَم اوُناك وأ ءاَراّمُك

 ِيَّلَصُي اَل َوْهَو ُهَكالِخ ُنطْبُيَو مالْسإْلا ٌرِهظُي اَقيِدْنِز اَقِفاَنُم َّناَك نَم َكِلَذَكَو

 ِهِقاَمِن نِم َباَن اّذِإ ُهنِإَف ةاَلَّصلا َبوُجُو ُدِقَتْعَي ال وأ ٍءوُضُو الب اًناّيْحَأ يَلَصُي وأ
 .ءامتفلا روم دلع تلف ءاقق ال نإ ْنْلِصَو

 مالْسإْلا نمت ّدَتْرا مّ ةالّصلا بوو ُدِقَتَْي َناَك يذلا ُدَْرُمْلاَو
 .ِءاَمَلْعْلا روُهْمَج َدْنِع ِةَّدٌرلا َلاَح ُهَكَرَت اَم ُءاَضَق ِهْيَلَع ٌبِجَي

 0000 ل
 :ٍِتْقَوَمْلا اَهَنَقَو َجَرَحَح ىَّنَح ٍلبِرَأَت الب اَهَكَرَتَو اَهيوُجْوي اًمِلاَع َناَك نَم اّمأَو

 .ِةَعَبرألا ِةَمِيَأْلا َدْنِع ُءاَضَقْلا هْيَلَع ُبجَي اَّذَهَق
 رورو ع

 ا ل ا

 "٠[ 1 اًدمَعَتَم دع وظل َكَرَت نميِف اوُناَق َكِلَذَكَو ءِءاَلُؤَم

 ريغ نم اهلعفب اًملسم ريصي هنأ بوصألا :ةالصلا كرتب رفك نم آجل

 .كلذك ةاكزلا كراتو سيلبإك ؟عانتمالاب هرفك نأل ؛نيتداهشلا ةداعإ

 [554 /” كردتسملا]

 مّلِعْلا ُلْهَأَك :قْسِفْلاِب َنيِرِهاطَتْمْلا نِم ُهَلاَثْمََو اًناَّيْخَأ ٍةاَلَّصلا ٌكِراَت 75439]



 ا ةالاّصلا ٌباَتِك

 يف مر * هر 2 اوك ف ع هه ةهكام سوك ه2 ع ه-- 01 ا ل 3 عا
 وق تا ولم هدوم اا دلع لو اذه رجه ىف ناك اذإ نيدلاَو

 امك ءهْيْلَع اوُلَصُي ْمَلَو ُهوُرَجَه ِهْيَلَع ٍةاَلَّصلا ىَلَع ِةَطَفاَحُمْلا ىَلَع مُهَل ائِعاَب َكِلَذ

 اًَذَهَو ُهَل َءاَكَو ال يِذَّلا نيِدَمْلاَو ٌلاَعْلاَو ٍهِسْفَن لِتاَق ىَلَع ًءاَلَّصلا هي كيبتلا كرت
 1 هر 15

 [88/71] .مهنم رش
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 (ْرُْفْكَي ْمَل ِتْفَوْلا َدْعَب اَهاّلَص اّذِإو ُرْفْكَي ٍةاَلَّصلا ُكاَت)

 وَلاَ مْوَيْلا يف ِبَْا ىَلَع هلا ّنْهَبتَك ٍتاَوَلَص مح :هللكي َلاَق 75:7. ]

 َنِهْيَلَع ْظِفاَحُي ْمَل نَمَو َهَنَجْا ةليخدت نأ هللا دلع هع ل ناك نوبلع ظئاح نم

 , "0وهل َوَقَع َءاَش نإَو ُهَبَّذَع َءاش ْنِإ ٌدْهَع هللا َدْنِع هَل نعي مل

 ٌةَجَح ٌرُمُكَي ال ٍةاَلَّصلا َكِراَن َّنأ ىَلَع َكِلَدِب حاجي الا نأ ُرَهظَي اذه

 ريا يا ُرْفكَي ال ِةَطَفاَحُمْلا َكِراَت َّنأ ( ىلع كدب هك ؛ًةقيبض

 1 ريك اهبلر نع ةةلضلا نرخ يللا اع 3 00 فدخل

 .؟9ذأص اَمال + اَق ؟مُهَلِتاَق لآ للا َلَوُخَر

 [9 :ميرم] «4ةَرَلَّصلأ أوُعاحْأ# : ىَلاَعَت هلْوَق نَع 0 نبا َلِيس اّمَل َكِلَذَكَو

 اَهوُكَرَت ول :َلاَقَك ءاَهَكْرَت َكِلَذ ٌنِظَن اَنُك :ُهَل َليِقَك ءاَهِتْقَو نَع اَمُريِخَأَت َوُه :َلاَك

 [هال4 713 . اًراَمُك اوناَك

5 

 (؟اًدمع ةالصلا كرت مكحو ءلمعلا سنج كرت ا

 ””عبْرأْلا ٍضْئاَرَفْلا ِهْذَه نِم اَئْيَش ُكّرْنَي نَم ٍريِفْخَت يف ُءاَمَلْعْلا َعّراَت م”

 : اًهيوُجُوَب ٍراَرْقإْلا َدْعَب

 دمحأو )١1148(« ىمرادلاو .(550) كلامو ء(١55) ىئاسنلاو «ء(570١) دواد وبأ هاور )١(

 .دواد يبأ حيحص يف ينابلألا هححّحصو «(75774)

 .جحلاو موصلاو ةاكزلاو ةالصلا يهو فرفز .(1865) ملسم هاور قفز



 ُهْدَي مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ا
 :١ تح حسا 0

 َنيِمِلْسُمْلا ٍقاَمتاب ٌرِفاَك َرُهَف :ِةَرْدُقْلا َمَم اَمِهِب ْمّلَكتَي ْمَل اَدإ ٍناَئداَهَّشلا ام

 /اكفاملغ ريم انج اهشداو ٍَدَأْلا ٍفْلَس َدْيِع اًرِهاَطَو اًئِلطاَ 0

 : َبْرَأْلا ضِئاَرَفْلا ام

 : فاك ريق هةكشلا يلا اَهْنِم ٍءْيَش َبوُجو َدَحَج اَذِإَف -

 رِتاَوَتُمْلا ٍةَرِهاَظلا ِتاَمَّرَحُمْلا نِم ِءْيَش َميِرْحَن 2200

 .َكِلَذ وْحَنَو ِرْمَخْلاَو ِبَْكْلاَو ملظلاَو ِشِحاَوَمْلاَك ؛ اَهَميِرْحَت

 وأ «مالسإلاب ٍدْهَع ٌتيِدَح َنوُكَي ْنأ لْثِم ؛ُةَجْحْلا ِهْيَلَع ْمُقَت ْمَل نَم اَمَأَو -

 نأ لك لف أ ءقي وشنو مالشإلا عاش اف ملون يدان أك
 َكِلَذ يِف َطِلَغ اَمُك ٍرْمَحْلا ميِرْحَت ذم نؤتْمتْسُي َتاَكِلاَضلا اوُلِمْعَو اوُنَمآ َنيِذْلا

 نإ ؛ ؛ْمهيلَع محلا ماَقُتَو َنوُباَتتْسُي مُهّنِإَف :كِلَك ُلاَثْمََو ُرَمُع مُهَباَنتْسا َنيِذَّلا
 خا ٌةَباَحَّصل اكضلا مكس لاا هاكر لق مرتك كب ال: رت اوزتك ارزضأ

 .ليِوأَتلا نم هيف اوُطِلَغ اًميِف اوُطِلَع امل هياَحْصَأَو ٍنوُعظَم ِنْب ةمادق ٍرْفكب
 يِفَك :ِةَعَبْرَأْلا ِناَكْرَأْلا ِهِذَه نِم اَْيَش َكَرَت اَذإ ٍبوُجْوْلاِب ٍراَرْقإْلا َعَم اَمَأَو -

 .دّمْحَأ نَع ٌتاَياَوِر َيِه ِءاَمَلُعْلِل ٌلاَوْقَأ ٍريِفْكَتلا

 :ِناَقَرَط اَهَل ُةَلَأْسَمْلا ِهِذَهَو

 . رِهاَظلا ٍرْمُكْلا ٍتاَبْنِإ يِف : اَمُهُدَح ا

 0 رْمُكْلا ِتاَبْنِإ يف :يناَنلاَو

 وف ناعيا * يل امك اُلَمَعَو اّلْؤَق ناّميإلا ٍنْوَك ِةَلَأْسَم ىَلَع َسَيْبَم َوُهَف : ىناَتلا ُفَرِلَعلا اّمأَك
 َضَرَف هللا َّنأب ِوِبْلَق يِف اًثباَن اًناَميِإ اًنِمْؤُم ةاشكلا َنوُكَي نأ عيَتْممْلا نِمَو ءّمّدَقَ

 اَلَو ةَدَجَس هلل ُلَجْسَي ال ُهَرْهَد ٌلشيِعَيَو ا َماَيَّصلاَو ًءاَكَبلاَو َةاَلَّصلا ِهْيَلَع

 اَلَو "يق اَذَهَق « هتيب لإ حْحَي اَلَو ٌةاَكَر , هلل يدوي اَلَو ءَناَضَمَر نم ْموُصَي

 «لامعألا ضعب كرت يف ءاملعلا فالخ هيف يرجي الو ءرفاك لمعلا سنج كراتف :اذه ىلعو )١(

 .اهوحنو ةالصلاك



 كك ةاللّصلا ٌباَّتك

 اَمْنِإ اَذَهِلَو ؛ خيم ناميإ م عم ا ٍقَقَدْنَزَو ءِبْلَقْلا يف قامت م َّعَم ل اَذَه ري

 مو دوجشلا لإ نوع دّيو» : ِهِلْوََك ِ؛َراَمُكْلا درخكلا نم م عاملا هناحبس فِصَي

 .[4» :ملقلا] 4( َنمِلس

 نأ

 ا ة را لع حا :ذؤخملا
 ُهَلُك ُراّلا ُهَلُكََت

 نأ ( 00 3 كبف كلذكَو

 َلَدَف ."”هِوضُوْلا داقآ ني نيل

 . تأ ني نركب الف فلو دينا ةلزنت

 َيِجَو الإ ٌةّجُح مُهَل ْتَسِيَلَف : :اَهوحَنَو ةاَلَّصلا كعب اوُرْثَكُي مل َنيِذّلا ام

 مُهَل نا َناَك ٍدِحاَجْلا نمت مُهُباَوَج َناَك اَمُق ءِكِراّنلِل اًهِلُواَنَيَك ٍدِحاَجْلِ ةَلِواَتَتُم م

 . ىلرتلاو فشلا تقلع نموضللا نأ َعَم هرم نق

 ٍداَبِعْلا ىَلَع هللا َّنُهَبَتَك ٍتاَوَلَص ُسْمَح» :ةلك ُهَلْوَق ِهْبَلَع اوُدَمَتْعا اَم ُدَوْجأَو

 نَمَو ةَّنَجْلا ُهَلِخدُي ْنأ ُدَهَع وللا َدْنِع هل آ َناَك َنِهْيَلَع ًظَقاَح نَمَق ءِةَلَّْللاَو مْوَيلا يف

 ُهَلَخْدَأ ءاَش نو ُهَبَّذَع ءاَش ْنِإ ٌدْهَع هن

 م هدم ىَلَع كِل
 در فكنا

 َتْحَن ُنوُكَي ال ُرِفاَكْلاَو ءٍةَئيِشَمْلا َتْحَت ٍظِفاَحُمْلا َرْيَغ َلَعَج دّقَف :اوُلاَق

 يف اًهَّلْعِف :ُةَطَفاَحُمْلاَو ءاَهْيَلَع ٍةَطَفاَحُمْلاِب َدْعَوْلا َّنِإَف ِءاَذَه يف َةَلاَلَد اَكَو

 «نمْسوْلا ةزكصّصلاو تْولصَصلا َلَع أوظِفَحط :ىَلاَعَت َلاَق امك َرَمأ امك ؛اًهَتاَقْؤأ

 لي ْنِنلا َرَخَأ اَمَك ءِتْقَوْلا َدْعَب اًهِلْعِف َْعَم ْنوُكَي ٍةَظَفاَحُمْلا ُمَدَعَو 098 :ةرقبلا]

 )١( هجيرخت مدقت قفقز ,((50) ملسمو ةةدضلا يراخبلا هاور .



 تفل فكل ل تكا فكل كلل كل 1 ل ات تمل نب 00 هناك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت عج

 نِم اَهِرْيَغ ىَلَعَو اَهْيَلَع ِةَطَفاَحُمْلاِب رمأْلا ةيآ هللا َلَرْنَأَك هِقَدْنَحْلا َمْوَي ِرْضَعْلا َةاَلَص

 . ِتاَوَلَّصلا

 َفوَش ٌبوهَّلا اوُعَبَتأَو ةولّصلا اوْعاَضأ ُفلَح يعي ْنِم َفلَخط :ىَلاَعَت َلاَق دَمَو

 :َلاَقَف ؟قىقعاقإ اق هوقو هوم نا 0 0 7 46 اّيَغ د

 هع

 ه-

 اوناكل اًموُكَرَت ول :َلاَقَق اَهَكْرَ
- 

 يف مُهْرَتْكَأ ل ِساّنلا نيف يق َنِإَ ؛باَبْلا اَذَه يف ُةَهْبُّسلا ُلوُرَت اَذَهِبَو

 مه الرا ءِسْمَحْلا تاَوَلْضْلا لع ةيِظفاَحَت َنوُنوُكَي ال ٍراَصْمَأْلا نم ٍريِثَك

 :ُقاَفِنَو ّناَميإ هيف ِءاَلْؤَهك ءاناّيخأ َنوُعَدَيَو اًناّيحأ َنوُلَصُي لَب هَلْمَجْلاِب اًهَوُكِراَت
 نإ ؛ماكخألا نم اَهِوْحَنَو ِثيِراَوَمْلا يف ؛ ةرهاظلا ماسلا ماك مِهِلَع يِرجَنَو

 - َنيِقِفاَتُمْلا نم ِهِلاَثْمآَو يبأ ٍنْباَك - ٍضْخَمْلا ٍقِفاَُمْلا ىَلَع ْتَرَج اّذِإ َماَكْحَأْلا ِِذَم

 [ةلك 0/3/1 هقوخأو قلذأ ءاَلُؤَم ىَلَع يِرْجَن ْنألَف

 ه2

 (تئاوفلا ءاضق)

 0م ريكا ٍتِاَوْْلا ِءاَضَق ىَلِإ ُةَعَراَسُمْلا م؟ة9؟]

 هلي َيِنلا َّنِإَف ؛ٌُنَسَح اَهَعَم نئِّسلا ًءاَضَقَك ِتْئاَوَمْلا ِةّلِق َعَم امَأَو «2'"اٍلِفاَوَنلاب

 0 َهَنَسْلا ارضت نيح ماد ِرْجْمْلا ٍةاَلَص  ٍةاَلَّصلا اها را
 ل

 ٌةَضوُرْفَمْلا ُتْئاَوَقْلاَو ءِنَئُس الب َضِئاَرَمْلا ىَضَق ِقَدْنَحْلا َمْوَي ٌةاَلَّصلا ُهْنَتاَ اّمَلَ

 ]5١/ :٠١[ .ِتاَقْوَأْلا عي يف ىَضُقت

 ٍدِجْسَمْلا ىَلِإ َءاَجَف :ٍرْضَعْلا ٌةاَلَص ُهْنَئاَف ٍلُجَر نَع :هلكك ٍليْسَد لكك
04 

 ؟ال ْمَأ ب بردا نك قاتلا لص نيف فقرأ دق جرذملا دعو

 يف رخأت اهبتاور اهعم ىضقو «تاولص ةدع ءاضق هيلع ناك ول هنإف «ةيدعبلا وأ ةيلبقلا ةبتارلا )١(

 .هيلع اًضيأ ةقشم هيفو «تاضورفملاب نايتإلا



 #8 ا ةاللّصلا ٌباَّتُك

 ِقاَمَّئاِب ٌرْضَعْلا َِلَصُي ل ُ ماَمإْلا َعَم َبِرْعَمْل ا َُلَصُي مثال تاعاف
 .'"ةمئالا 1 010

5-4 
 :ِناَلْوَق هيِف ؟َبرْغَمْلا ُديِعُي له ْنِكَلَو -

 .اهدعب ةتئافلا ٌرْصَعْلا يلَصُي ّمُث ؛ماَمإْلا َعَم ةرضاحلا َتِرْغَمْلا ةالص زاوج ىلع قافتالا ىكح )١(
 رصعلا ةالص ةينب مامإلا عم لخد نم عنمو «كلذ بوجو ىلع قافتالا خيشلا دصقي الو

 ءاملعلا نم ريثك ىتفأو لب ءروهشم فالخ اهيف ةروصلا هذه نإف ؛برغملا يلصي مامإ فلخ

 ءدمحأ مامإلا نع نيلوقلا دحأو هلك يعفاشلا مامإلا بهذم وهو «ةروصلا هذه بابحتساب

 مهنم دمحأ مامإلا باحصأ نم ةعامج اهراتخا هنأ (5/*11) فاصنإلا يف يوادرملا ركذو

 عومجم يف امك زاب نبا ةمالعلا رايتخا وهو «ةيميت نبا دجملا هلجو «ةيميت نبا مالسإلا خيش
 .ىلاعت هللا مهمحر نيميثع نبا ةمالعلاو )١44/١7(« زاب نبا ىواتف

 تمتو رهظلا يلصم فلخ حبصلا ىون ولو» :(11/5) ؟"عومجملا» يف نك يوونلا لاق

 نإو «لضفأ اذهو ءهعم ملسيو «مامإلا غرفي ىتح دهشتلا يف رظتنا ءاش نإف ءمومأملا ةالص
 اذكو «ةعباتملا رذعتل «فالخ الب ةقرافملاب انه هتالص لطبت الو ءملسو هتقرافم ىون ءاش
 .ها.«روصلا نم اههبشأ اميف

 ءاوس «ءاشعلا ةالص يف مامإلاو ءاج اذإ ناسنإلا نأ حيحصلا» :هتك نيميثع نبا ةمالعلا لاقو
 ةين فلتخت نأ رضي الو «برغملا ةينب مامإلا عم لخدي هنإف ءنكي مل مأ ةعامج هعم ناك

 .«ىون ام ئرما لكل امنإو تاينلاب لامعألا امنإ» :5ِ يبنلا لوق مومعل مومأملاو مامإلا

 بيترتلا طقسيو برغملا هدعب اولصيو «ءاشعلا ةينب هعم اولخدي نأ :ةلأسملا يف يناثلا لوقلا
 .ةعامجلل ًةاعارم انه

 .ءاشعلا ةالص نم يقب اميف هعم اولخدي مث «برغملا ةالص مهدحو اولصي نأ :ثلاثلا لوقلا

 ءاشعلا ةالص مدق ثيح بيترتلا تاوف هروذحمف لوألا امأ ءروذحم امهيف ناريخألا نالوقلاو

 ءدحاو نآ ىفو دحاو دجسم يف نيتعامج ةماقإ هروذحمف يناثلا امأو «برغملا ةالص ىلع

 : .ةمألل قيرفت اذهو
 ءالؤه ميلست وهو اًروذحم هيف نإ لئاق لاق امبرف «حيحصلا هنأ انركذ يذلا لوألا لوقلا امأ
 مامإلا نع مومأملا دارفنا درو دقف ءروذحم هيف سيل ةقيقحلا يف اذهو «مهمامإ ملسي نأ لبق

 مهسفنأل نومتي مث ةعكر مهب يلصي مامإلا نإف .فوخلا ةالص :اهنم ءةَّنّسلا نم عضاوم يف

 . نوفرصنيو

 اهوحن ةروس وأ ةرقبلا ةروسب أدب املف هذ لبج نب ذاعم عم لخد يذلا لجرلا ةصق :اهنمو
 .هعم لمكي ملو هنع لصفنا

 (تازاغلا) حيرلا هيلع تراث مومأم وهو ةالصلا ءانثأ ناسنإلا نأ ول :اولاق ءاملعلا نأ :اهنمو
 هتالص لمكيو دارفنالا يوني نأ سأب ال هنإف «طئاغ وأ لوبب ءوضولا ضقن ىلإ جاتحا وأ
 .ها.ةاًروذحم ربتعي ال ةجاحل دارفنالا نأ ىلع لدي اذهف ءفرصنيو

 .(478 /") حوتفملا بابلا تاءاقل



 ُهْنْأَو مالسإلا خيش لئاسرو واتفق بيرقت تبع ا

 يِف دّمْحَأَو َةَنيِنَح يِبَأَو ِكِلاَمَو َرَمُع نْبا ُلْوَق َوُهَو ءُديِعُي :اَمُمُدَحَأ

 .ُهْنَع ٍروُهْشَمْلا

 ُلْوَقْلاَو «ٌيِعِفاَّشلا ُلْوَقَو ٍساَّمَع ِنْبا ُلْوَق َوُهَو ءَبرْغَمْلا ُديِعُي ال :يِناَنلاَو
 نشأ نقد ف علا

 اَذِإ ِنْيتَرَم ٌةاَّلَّصلا َمَلَصُي ْنَأ ِدْبَعْلا ىَلَع ْبِحوُي ْمَل هللا نإ ؛حَصْأ يِناّلاَو

 ا 1 . عاطَتْسا ام هللا ىَنَتا
 ال وأ َبيِطَحْل 00 ا 2

 لا كفو والطلا نع لا لل تلا روم دل هيلع باوك لب ؛ٍةَعُمْج َعْمُجْلا كارد ُءاَضَقْلا ُهَنَكْمَأ اَذِإ ِتْفَوْلا َكِلَذ يِف اَهَيِضْقَي ْنَأ ُهَلَك :ُهْعَمْسَي
 اَل لب ِ؛ِءاَمَلُعْلا ْيَلَْق حَصَأ يِف ةَضوُرْفَم ُِياَنْلاَو :ِةَضيرُمْلا ٍنَع َيْهْنلا ُلّواَتتَي
 ماَماْلاَو َدِحْسَمْلا ْمُكَدَحَأ َلَحَم اًذإ» :َلاَق كك 8 0 هديت بح ُلَواَتَكي

 و
 وم و. 0 5 م6 >2 2 0 »+

 أدبي له :ِةاَلَّصلا ىلإ ِهِماَيِق َدْنِع َةَتِئاَقْلا َرَكَذ اَذِإ اًميِف ِءاَمَلُعْلا عرانت دقو

 يَّلَصُي ّمُث َةَعْمْجْلا يَّلَصُي وأ َةَميِنَح وُبأ ُهّلوُقَي امك ؟ُةَعْمَجْلا ُهْتَتاَق نِإَو ٍةَئئاَمْلاِ

 1 ولا . 9اَمُهرْيَغَو دّمْحَأَو ِْعِفاَشلا ُلوُقَي اَمُك َهَتياَمْل

 ُهنَتاَق ُءاَوَس ِهِرْوَمْلا ىَلَع اًهِتاَضَق ىلإ َرِداَبُي ْنَأ ِهْيَلَعَف ٌةَتِئاَف ِهْيَلَع نم 7549ه ]

 «ْمِهِرْيْغَو ةَفيِنَح ىبأَو دهان كِلاَمَك ؛ ِءاَمَلْعْلا ِروُهْمَج َدْنِع لي وأ اَذْمَع

 يون نت :َلاَق هنأ لك يِّنلا ٍنَع حص اَمِل دجتعلا ةننكا زم اتكبوأ ةقفاعلا الفكر )0(

 .هيلع قفتم ١5[6. :هط] «دركين َةرَلَصأ مِقأَو» كلذ الإ اَهَل َةَراَمَك ال ءاََركَذ اَذِإ ٌلَصْيْلَ
 تقولا قيضب طقسي بيترتلا نأل ؛هريغو خيشلا هحجر ام وهو «حجارلا وه يناثلا لوقلا (؟)

 .ةعامجلا تاوف فوخو

 ْمَلَ لكي هللا ّيِبَن َّعَم اَنْسَرَع :َلاَق ةَرْيَرْع يبأ نع 014501 خاتنا يحس ىف تيك ناكل ةرفز

 ُلِْنَم اَدَهّنِإق ,يَلِحاَر ِسأَرب ٍلُجَر ُلُك ْدْعأَيِ » :5 يتلا َلاَت ءُسْمَّقلا ِتَعَلَط ىّبَح ِقْييْسَت
 .أَضَوَتَ ِءاَمْلاِ اَعَد مْ ءاَنْلَعَمَك :َلاَق .«ُناَطْيّشلا هيف اَنَرَضَح



 21 ةااّصلا ٌباَتك
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 اًبِجاَو اَمُؤاَضَق َناَك اًدْمَع ْتَناَق اَذِإ اَهّنَأ ٌيِعِفاَّشلا ِبَهْذَم يف ُحِجاَّرلا َكِلَّذَكَو

 000 رْوَمْلا ىَلَع

2 © 

 (لفاونلاو ضورفلا يف تونقلا)

 ىَلَع ْمِواَدُي 3 للي َىِبّنلا َّنأ اًئيِقَي امْلِع مَع َتيِداَحَأْلا َلمأَت نم 75
 ُلْقنَي ْمّل اَذَهِلَو ٍ؛اَهِرْيَغ اَلَو ِرْجَمْلا ال ِتاَوَلَّصلا َنِم ٍءْيَش يِف ٍتوُنُقْلا

 .ُهوُرَكْلَأ لب ِةَباَحّصلا ّنِم
 نك هياوعدي ناك ة ل الا للك َتِبَنلا نَع ٌدَحَأ ْلّقْنَي ْمَّلَو ه يهل وهم

 وار 3

 [ 1 . '"'ٍضراَعْلا يف هب وُعْدَي اَم ُهْنَع ُلوُقْنَمْلا اَمَنِإَو ءِبتاَرلا يول

 يَا نس ُهُذِنَي نم ُهذِحُتَي امك - ٍباَتِكْلا لْمأ ىَلَع ًءاَعّدلا م5409
 لوقْنَم وه امن اذهك ورز نأ ةاضتز ووك نم ريعألا ِففْضُنلا يف ِتوُنْلا ٍءاَعُد
 ماَّشلاب ٍباَتِكْلا َلْهَأ ُدِجاَجُي َناَك اّمَل هب وُهْدَي َناَك ُهَنَأ ٍباَطَخْلا ِنْب َرَمْم نع

 ّيبَنلا ّنَِف لك هللا ٍلوُسَر َةَنْسِل ٌقِفاَوُم هَ ءةَبوُتُكَمْلا يِف ِهِب وُمْدَي َناَكَو
 َنيِرِفاَكْلا ُنَعْلَيَو َنيِنِمْؤُمْلِل وُعْدَي اًناّيْحَأ تْنْقَي َناك َمَّلَسَو ِهْيَلَع ىَلاَعَت ُهللا ىَّلَص

 ةئئاَقْلا ٍريِخَأَت ٍزاَوَج ىَلَع هب ٌلِدْتْسا ٍرْمأْلا ٍةَكيِصِب هاوُلِحَتْراد :ُهَلْوَف :هك رجح نبا ظفاحلا لاق -
 نع ٍمِزاَح يِبَأ ةَباَدر ني ٌمِلُم ني دك .وئاقتشا وأ ٍئاكت نع نكي مَن اَهِرْكِذ ِتْقَو نَع

 اَذَه ُّنِإف» :ُهَطْمَلَو ِهيِف اوُماَن يِذَّلا ِعِضْوَمْلا َكِلَذ نِم ٍلاَحِتْراِلاِ رثألا يِف َبّبَتلا ة َةَرْيَرُه يب
 يِذَلا ُمُكِناَكَم نع اوُنّوَحَت» ديس ركوب مس يل راسا

 )450/١(. يرابلا حتف . هف كتاصأ

 َةَمَواَدُمْلا َّنِإ :ليِق :ٍِلاَوُق ا رجفلا يف :يأ - هيف ِءاَمَّلُعْلِل تأ عضوم يف علا لا 00(
 ُنَسْي ُهّنَأ ٌحيِحَّصلا َوُهَو :ُتِلاَّثلا ُكْوَقْلاَو ٌدَعْدِب ُهلُك ُهّنَأَو ٌحوُسْنَم ُتوُنُقْلا :َليِقَو ٌةنَس ِهْيَلَع

 .َنوُدِشاَرلا ُواَمَُحَو لك هللا ُلوُسَر َّتَنَق اَمُك دْيَلِإ َةَجاَحْلا َكدْنِع

 يف َتَنَك نم مُهْنِمَو ل الا امو

 4فئاذنسا هيَع مَ الك َكِلَد نم ايش لعق نم



 هناك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 2س
 227 2 2220 222222 222 22 ا تت 22222-ك- | 1

 امل ُرَمْعَو هَةّيَصْعَو ناوكذو لعرو رضمك ُةَنوُبِراَحُي َنيِذَّلا َنيِكِرْشُمْلا َلِئاَبَق ٌرُكْذَيَو
 . ةَبوُتْكَمْلا يف مولع َتنَق باَتكْلا َلْهَأ َلَئاَق

 َمْوَقْلا كلوا ةيضاح امي اًهيِف َوُعْدَيَو ِةّلِزاَتلا َدْنِع َتْنْقَي ْنأ ٌةّنّسلاَف

 [اوم 3 . َنيِبِراَحُمْلا

 ٍراَمْْلا ىَلَع وُهْدَيَو َنيِنِمْؤُمْلِل وُعْدَي ءِلِزاَوّتلا َدْنِع ّتْنْقَي نأ َعَرْشي قنديل

 000 َّنِم اَهِرْيَغ يفَو ِرْجَمْلا ين

 َمُهَّللا» :هيف يِذَلا ِهِئاَعُذِب ىَراَصّتلا بَراَح اّمَل ُتّنْقَي هن ُرَمُع َناك اّذَكَمَو

 .هرخآ ىلإ «باتكلا لأ رت نا

 . ْمهْيَلَع وُعْدَي َتَنَق اَمْوَق َبَراَح امل هذ ّيِلَع َكِلَذَكَو
 َقَلْزاَّتلا َكْلَِتِل بِياَتُمْلا ٍءاَعّدلاب ِةَلْزاَن َّلُك َدْنِع َوُعْدَي ْنأ ِتناَقْلِل يبن

 َنيِِراَحُمْلا َنيِرِفاَكْلا َنِم مِهْيَلَع وُعُدَي نَمَو َنيِنِمْؤُمْلا نِم مُهَل وُعْدَي نَم ىّمَس اَذِإَو
 [مالا د 0/771 . اًئَسَح َكِلَذ َناَك

 : ٍلاَوْقأ هال هيف ِءاَمَلْعِْل ِرَئَوْلا ٌتوُنُق 55!

 . رثوْلا يف َتَنَق ُهنَأ هلي َيَِللا نع ْثْيَْي ْمَل ُهَنأِل ؛لاَحِب ٌُبَحَْسُي ال :ّليِق

 ِرْيَغَو ٍدوُعْسَم ِنْبا نع لَقْنُي اَمَك ؛ِةَنَّسلا عيِمج يف ٌبَحَتْسُ ةكتشي لب :َليِقَو

 يِف هب وُمْدَي ًءاَعُد اأو َيِلَع َنْب َنَسَحْلا َمَّلَع هل َىِبَنلا نأ «نئّسلا» ين َنأِلَ

 .رثولا بو
 اَمَك َناَضَمَر نِم ٍريِخَأْلا ٍفْضُنلا يف ُتْنْقَي لب :َليِقَو



 ومجحب ةاللّصلا ٌباَّتك

 ُهَكَرَت َءاَّش ِنِإَو ُهَلَعَف َءاَّش ْنِإ ٍتوُنُقْلا ِءاَعُد يِف ٌرّيَخُي َكِلَذَكَو

 ْنِإَو ؛نَسْحأ دقق رشا عيمجب يف تنك :َناَضَمَر َماَيِق مهب ىَلَص اَذَِو

 .ّنَسْحَأ دّقَك ٍلاَحِب ْتْدْني لا تر

 َناَك لب اَنيعُم اََدَع هيف هلي ْيِبّنلا ِتَْوُي ْمَل َناَضَمَر ِماَيِق َسْفَن نأ اَمَك
 ان دلع د4 نع الب سر دو

 ناك بفك لا بأ ىلع دق يوك اكلي ةياعتالا ديب اكول

 يل َداَز اَم ٍرْدَقِب َةَءاَرِقْلا ُفْحُي "'"َناَكَو ءثالب ٌرِيوُي ّمُث «ٌةَعْكَر َنيِرْشِع مهب يّلَصُي

 :ةةيعاولا ةمقرلا ليو ف َنيِموُمأَمْلا ىَلَع ُفَحَأ َكِلَذ َّنأِل ؛ِتاَعَكَرلا َنِم
 عم هّءم *َع

 . تال َنوُرِتوُيَو َةَعْكَر َنيِعَبرأب نوم ِفَلَّسلا َنِم ٌةَفِئاَط َناَك

 هم
 . ِثاَلَتب اوُرَتْوَأَو َنيِئاَلَثَو تيب اوُماَق َنوُرَخآَو

 . ّنَسْحَأ دقق وحول ِهْذَه نم َناَضَمَر يف َماَق اَمَمْيَكَف «ٌعْياَس هك اَذَهَو

 :َنيْلَصْمْلا ٍلاَوْخَأ يناليخاب كِلَمْحَي ُلَصْمأْلاَو
 يراهن كالو تانكر يلعب مالا والا لول لاكي يق نال

 7 لإ لَضفَأْلا َّوُه :- ِِرْيَغَو َناَضَمَر يف ِهِسْمَنِل '] ىّلَصُي لكي نينا ناك اَمَك

 انفك : يأ 00(

 وه اذهو «كلذ هتعامجو وه لمتحا| اذإ ةعكر ةرشع ثالث ىلع ديزي الأ مامإلل لضفألاف (؟)

 ةرشع ىدحإ نوكت نأ حيوارّتلا يف ةّنْسلا 83 حدملا :لاق ثيح هلك نيميثع نبا 2

 . ةدحاوب رتويو «نيتعكر ّلُك نِم مّلَسُي ءاّعْفَش اًرشع يَلِصُي «

 نم ّحَص اًضيأ اذه نأل' ناب ال در ارسم تال اهلنيو رعبا دب تاب >1

 .؛ًةعكر َةرْشَع ء تالث ىَّلَص لَك ئبنلا ّنأ» :ا85 سابع ني هللا ليع كيدخ

 .ُهَئَسلا يه هذهف

 مايقلاك ةريخألا ٍرشعلا مايِق نوكيف ؛اذه ىلعو هرخآو ٍرِهَّشلا ٍلَّوأ نيب ددعلا اذه يف َقْرَ الو

 .(01/5) عتمملا حرشلا .ها. رهّشلا لّوأ يف

 ةرشع ىدحإ ىلع ٍةدايزلا ميرحت ىأر هنإ لب فاك ّينابلألا ةماّلعلا رصعلا ثدحم رايتخا وهو

 اهيلع ةدايزلا زاوج مدع ىلع ليلد ةعكر ةرشع ىدحإلا ىلع هلي هراصتقا :لاق ثيح «ةعكر

 .(59) حيوارتلا ةالص
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 ُلَمْعَي يذلا َرْهَو «ُلَضْفأْلا َوُه َنيِرْشِعِ ُماَيِقْلاَ : ةتولمتشت هل اوناك نإواع
 . َنيِعَبرأْلا َنْيَبَو ِرْشَعْلا َنْيَب طَسَو ُهَنِإَف «َنيِمِلْسُمْلا ُرَتكأ هب

 ٌصَن دَفَو ءَكِلَذ نم ٌءْيَش ُهَرْكُي اَلَو َكِلذ َّراَج اَهِرْيَغَو َنيِعَبْرأب َماَق نِإَو
 .ِهرْيْغَو ا ةعبألا ّنِم ٍدِحاَو ريغ ريغ َكِلَّذ ىَلَع

 اَلَو هيف ُداَرُي ال هل ْيِنلا نع َتْمَوُم ُدَدَع هيف ةاَصعو مي ذأ مك نت
 )000 أ 0 ل ل

 .٠ لفق

2 

 [؟1 ا

> 

 (ٍةَماَقِإْلاَو ِناَدَأْلا ُباَي)

 اَلَو ٍةَئيِدَم لهأِل َسْيَلَك ِةَياَفِكْلا ىَلَع ٌضْرَق َناَدَأْلا نأ :ٌحيِحّصلا م54: ]

 .ةَماَقإْلاَو َناَدَأْلا اوُعَدَي ْنَأ ِةَيْرَ

 ؛أَطَخ ُلْوَقْلا اَذَهَق َةَبوُقُع اَلَو ِهيِكِراَت ىَلَع م ا
 َناَك لكي َىبنلا نأ (حيِحّصلا» يف تبن ؟ يِذلا م مالْسإْلا ٍراَد ُراَعِش َّوُه َناَدْلا ّنِإَ

 انْدَوُم َعِمَس ْنِإَ :ٌرظْنَي َّمُك َحْبّصلا يِلَصُي َناَكَن دك ِهكْرَتب رن

 [10 1 .َراَغَأ الام ذِي 4

 الو اًريقف ناك نإ زوجي :ليقو ءامهيلع ٍةرجألا ّذخأ زوجي ال 7741
 .ةبرق لك اذكو :لاق «نيدلا يقت خيشلا هراتخاو «هاتغ عم زوجي

 [هال /# كردتسملا]
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 اقإلا ةيئثتثو .هعيبرتو ريبكتلا ةيئثتو .هكرتو عيجرتلا امأو 7 ؟445]

 هذ باطخلا نب رمع َّنأ باوصلا َّنأ ركذو «ميرحتلاب لاق فلسلا نم اًدحأ َّنأ ملعُي ال نكلو -
 ثالثب سيلو ءةعكر رشع ىدحإب سانلل اموقي نأ يرادلا اًميمتو بعك نب ّيبأ رَمَأ امنإ

 .(890) حيوارتلا ةالص .نيرشع اهالص رمع َّنأ تبشي تبثي مل :لاقو «ةعكر نيرشعو

 اهّنأو ءليللا ةالص يف اًرُدقُم يش الو ّدح ال هنأ ىلع ءاملعلا عمجأ» :هللك ربلا دبع نبا لاق )١(
 راكذتسالا .«دوجّسلاو عوكرلا ٌريكأ ءاش نمو «ءهّئاعكر تّلقو ٌمايقلا اهيف ٌلاطأ ءاش نمف «ةلفان

(544/0). 



 ةالّصلا ٌتاَتك
 د 4 1221 5- دعست

 يِذَلا ول يبا ثيدح :(ِنَئّسْلا»َو م جيحصا يف تن * دَّمَف : اَهُداَرْفِإَو

 َتَبَت َةَكَمِب ِوِدَلَو يِفَو هيف ُناَدَْلا ناك حن َماَع َناَدَأْلا لكي يلا ل

 . ُميِجْرَتلا ِهيِفَو َةَماَقِإْلاَو َناَدَأْلا ُهَمَّلَع ُهّنأ

 .(مِلْسُم حيحيَص# . يف اَمُك هِنْيََرَم ٌريبُكتلا» هئيِدَح يف يورو

 .هِرْيَغَو (دواَد 9 نئسا يف امك «اَعَيْرَأ» يورو

 ءاَقإْلا ُهَمَّلَع ُهنَأ ِهِئيِدَح يِفَو 6 ١ 3

 َناَدآْلا َعَمْشَي ْنَأ لاب ٌرمأ» :َلاَق ِكِلاَم نْب 9 نع «حيِحّصلا» يف َتَبَنَو

 الإ سو : ّيِراَخْبْلِل ِدَي ٍةَياوِر يِفَو ,"*ةَماَقإْلا َرِتوُيَو

 1 َناَدَآْلا ّيرأ ل ٍدْيَز نب هللا َدْبَع نأ ِهِرْيْغَو (دواَد يأ ِنَنَس» يِفَو

 .«عيِجْرَت الب اَعَبَْأ ٌريِبكَتلا» :يِفَو هِيَ هالك الب ىلع هِي نأ هلْ
 َرُهَو ءُمُهَقَفاَو نَمَو ِثيِدَحْلا ٍلْهَأ ُبَم ُبَمْذَم ُباَوَّصلاَف :َكِيَّذَك َناَك اّذِإَو

 مونت ذإ َكِلَذ نِم اَنْيَس َنوُهَرْكَي ال .18 نيل نع قلك يف تبان خيرت
- 04 - 

 ٍدَحَأِل َسْيَلَو َكِلَذ ِوْحَنَو ِتاَدُهَشَتلاَو ٍِتاَءاَرِقْلا ٍةَِص عُوَتَت ٍةَماَقِإْلاَو ٍناذأْلا ٍةَِص
2 

 .هيمأل للي هللا ُلوُس رة ا

 َلِاَقُيَو َيِداَعُيَو َيِلاَوُي ىَنَح < ِقّرَمَتلاَو ٍفاليخالا ىَلِإ ُلاَحْلا ِهِب َعَلَب نَم اّمأَو

 مُهَنْيِد اوُقّرَك َنيِذَّلا نِم ِءاَلُؤَهَق , :ىَلاَعَت هللا ُهَغَّوَس اّمِم ِهوُحَنَو اَذَه لْثِم ىَلَع

 هاا قد هج () مهل هد م 5 - ةكئألا ضْمَي فا فب كرد دال ل حر
 مهضعب ةهارك نم - هتيمست بحأ الو - ةَمْث | ضعت هلوقُي كلذكو

 2 8_3 هم 22 ا 1 م 0

 ُهَطَمْحَيل ُهرّرَك ُهَنَأَو ِهِلَْل يِف طِلَغ ةَروُْحَم اَبأ نأ ْمِهْنَطَو عيِجْرَّتلل
 وريم هم

 ؛ُهَئَماَقِإَو لاب َناَذَأ َنوُراَتْخَي ِثيِدَحْلا ِةّمِئَأ نِم ُهُرْيَغَو دّمْحَأ َناَك نِإَو

 .هل ظفللاو (”98) ملسمو (كفال) يكمك) ى«كم) (ك#*#) يراخبلا هاور )١(

 لوقلا ىلع درلا وه فدهلا نأ دكؤُي اذهب وهو ءرتسلل هتبحمو «بسلاو ةبيغلل هتهارك نم اذه (؟)

 .لئاقلا ىلع ال



 ُهْندَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ٍ# زا ا
 2 2222 222 ا لة 2 ة] ]

 ِتاَدْهّسَتلاَو ِتاَءاَرِقلا ٌضْعَب ٌراَثْحَي اَمَك اذَهَف .ِةِللَك ةترضحب َكِلُذ ىَلَع ِهِتَمَواَدَمِل < عع 200 0001 ضنا فن مسا ع َاَيتَِر .مس< ©, 200 1ك 00

 .َكِلُذ وُحْنَو

 يف اَذَهَو ءَةَراَت اذَهَو ٌةَراَت اذه َلَعْمي نأ :اذّه لْثِم ىف ِةنَسلا ماَمَت نِمَو همم جسم ئكدع كسم ئد ”سكع ؟5 كم ثا ل ىف نا
 1 5 2 2 هور 24 ها سرع 0 ل خ1 0 ناو دع سلم ا

 ىلإ يضفي دق ِهرْيَغ ةَمْزاَلَمَو ةنسلا هب ْتَدَرَو اَم َرِجَه نأ ٍءِناَكَم يف اذَهَو ِناكَم
9 ّ 
 ٍفاََتْخاِلاَو ِقْرَمَتلا ىلإ َكِلَذ َيِضْفْيَو ءاّبِجاَو ٌبَحَتْسْمْلاَو َةَعْد َةنْسلا َلَعْجَي 0 2 نأ
 .َرَخآلا َهْجَوْلا َنوُرَحآ َلَعَف اّذِإ

 سلا ٌماَصِتْعالا اَهِيِف يتلا َةيَلُكْلا َدِعاَوَقْلا َيِعاَرُي ْنَأ مِلْسُمْلا ىَّلَع ُبجَيَ

 َريِبْكَتلا ىَرَي اُكِلاَم َّنِكَل ءَيِعِفاَّشلاَو ِكِلاَم ُراّيَيْخا :ِناّذَأْلا يِف ٌعيِجْرَّتلاَو

 . عير ُاَرَي َيِعِفاَّشلاَو يتم
 م26 7 5 ١ وشو
 . ههيزحح 5 ذايخا 3

 ع 6 وكر 0 هي ك 5 ىظمور كو (سن كى وسو 2 سو 6 ماع
 .ٍلالب ناَذأ هنأل ؛هبلإ بح ةكرتو ةنس اَمهالك ُهَدْنِعَف دمحأ اّمَأَو

 2 ريم را 2 اوي سر ع 207 نة ويس * سم رن سعءسلا عرس ع ةءردكءأ ل
 نإ :لوقُي كلذ ْعَم ّرهَو «دمحاو ٌئعِفاشلاَو كلام اهدارفإ راتخي هم الاَو

 هس سس 22

 . ةئس اهتمي

 7 هام وو داك ما قضت تو دق عادوا اول ىو وع مذ #22 عر
 نود ٌةَماقإلا ظفل ٌريركت َنوُراَتْحَي دمحأو ُنِعِفاَّشلاَو َةَفيِنَح وُبَأ : ةثالثلاو

 37 ل

 [07-55] 0 ”ِكِلاَم

 :ناذألا ةفص ٌةصالخ (؟)
 ظافلأ يِقاب ةّيِْثَتو «- تارم عبرأ (ربكأ هللا» :ةملك لؤق :ىنعي  لّوألا ريبكتلا ٌعيبرت :ىلوألا

 نب هللا دبع ثيدح يف ٌدراو اذهو «عيجرت الب « نيترم رّركَن ناذألا ظافلأ يقاب : ينعي  ناذألا
 ءاديز

 .ةلمج ةرشع سمخ :هظافلأو

 .يروثلا نايفسو ةفينح يبأ لوق وهو ةفوكلا لهأ ناذأ وهو
 لوقي ْنأب كلذو) نيتداهشلا عيجرت عم ءهظافلأ يَّتاب ةّيِنثَتو ءلّوألا ريبكتلا ٌعيِبرَت :ةيناثلا
 .(عفترم توصب كلذ ّدعب امهلوقُي مث «ءضفخنم توصب اّلوأ نيتداهشلا نّدؤملا



 0*3 ةالّصلا ٌباَّتك

 تقلا 7 ببببيباا9ُسلُلالالالالالالململه4ة9 ب71 111 222رر

 ماقأ وأ نّذَأ اذإ ءامسلا ىلإ ههجوو هَمَق عفري ْنأ نذؤملل بحتسي /5445]

 ىلإ هرصب عفري نأ ءوضولا بيقع دهشتي يذلل بحتسي امك «دمحأ هيلع ٌصنو
 ليلهتلا نأل ؛اًليلق هسأر عفري نأ ةالصلاب مرحملل بحتسي امكو «ءامسلا

 بحتست امك هيلإ ةراشإلا بحتساف «هل الإ حلصي ال هللا ركذب نالعإ ريبكتلاو

 ذإ ءاعدلاو ةالصلا فالخب اذهو «ءاعدلاو دهشتلا يف ةدحاولا عبصألاب ةراشإلا

 [هال /* كردتسملا] .فرطلا ضفخ هيف بحتسملا

 ١  55.هيِف ٌبِجَت يذلا ٌتْقَوْلا ال ءويف ُلَعْفت يلا ِتْفَوْلِل ُناَدذَأْلا ]71/51[

 7 دبا كن يكد ,)ىسش عه## نير ا ا لا
 ام لثم لوقي الو اَهمَتي هنإف ٍةالَص يِف وهو نذّؤي َنْدَوُمْلا َعِمَس اَذِإ ة؟ةهه]

 ."”ءاَمَلْعْلا ر ودور نقد دنع لوب

 سهر وت

 َكِلّذ ٌعَطْقَي ُهّنِإَف :ٍءاَعُد وأ ٍرْكِذ وأ ٍةَءاَرِق يِف ٍةاَلَّصلا َجِراَح َناَك اَذإ اّمأَ

 . هلط ةروذحم يبأ ثيدحل -ح

 .مزح نبا هراتخاو «يذمرتلا لاق امك يعفاشلا لوق وهو ةكم لهأ ناذأ وهو

 .ةلمج ةرشع عت ليج ددعو

 عم ءهظافلأ يقاب ةّيِنثَتو - طقف نيترم (ربكأ هللا) :ةملك لؤق : ينعي - ريبكتلا ٌةينثت :ةثلاثلا

 .نيتداهشلا عيجرت

 .هحيحص يف ملسمل ةياور يهو ةروذحم يبأ ثيدحل
 .كلام لاق هبو ةنيدملا لهأ ناذأ وهو

 .ةلمج رضع عسب هلم ةلعو

 :ةماقالا ةفص ٌةصالخ

 - اهتاملك عيمج ةييئَتو «- تارم عبرأ (ربكأ هلبا) :ةملك لؤق : ينعي - لّوألا ريبكتلا عيبرت + :الوأ

 (هللا الإ هل ال) :لوق يهو) ًةريخألا ًةملكلا اًدع ام «- نيترم 2 ةماقإلا تاملك يِقاب : ينعي
 .طقف ةدحاو ةرم 0

 ِتماق دق) :ِهِلْوَق اَذَع (طقف ةدحاو ةرم لاقت اهظافلأ عيمج ينعي) اًرتو ةماقإلا ّنوكت ْنأ :اًيناث
 يه ةغيِصلا هذهو) اًضيأ نيترم لاقّيف هرجخآو هلٌّوأ يف ريبكتلا ادعو :نيترم لاقتف «(ٌةالصلا
 . (ةروهشملا

 ام لثم لوقيو هبيجي نأ بحتسي :نيدلا يقت خيشلا لاقو )557/١(: فاصنإلا يف لاق نكلو )١(

 .ها.ةالصلا ىف ولو لوقي

 نهر ام لاخلا كيف



 ُهنَلُص_ مالسإلا خيش لئاسرو 8واتف بيرقت م

 هتف ترقي ةئقؤم كاب ناؤملا ةقئاو نأل «نذوملا لومي اق لثف لوفي
 كفوف ا ُداَكْذَأْلا ِهْذَهَو

 ٌعَطْفَي ام لْثِم ؛اًرِئاَج َناَك َيِعْرَش ٍبَبَسِل "'اًهيِف َةاَلاَوُمْلا َعطَق اّذِإَو
 َنَع يهْنَ ٍفوُرْعَمب ِرْأَو ٌيِمّدآ تالق خد م ِهْيَلِإ ٌْجاَْحَي اَمِل مالكي اًهيِف َةاَلاَوُمْلا

 هن ٍةاَلَّصلا ٍفاّلْخب ءَكِلَذ وْحَنَو ٍةَواَلَت ٍدوجسب ةةلاوملا َعَطَق آ َكِلَذَكَو ركن

 عر 01 .َرَخآ ِبَبَسِب اَهَتاَلاَوُم ٌعطْقَي ال

 رمأ هتفلاخمل همدع امهاوقأ :ناتياور قسافلا ىف ناذألا ءازجإ ىف 1

 [ه8/# كردتسملا >.اًدحاو اًلوق ىغبني الف اًنذؤم قسافلا بيترت امأو هلي ىبنلا

 يف دمتعيو ةيرقلا لهأ نع ضرفلا طقسُي يذلا ناذألا َّنأ هبشألا م”ة49]
 طقس الو ءادحاو اًلوق ىبص هرشابي نأ روجي ال :مايصلاو ةالصلا تقو

 ةدكؤم َهَّنس نوكي يذلا ناذألا امأو «تادابعلا تيقاوم يف هب دتعُي الو «ضرفلا

 [08/7 كردتسملا] .هزاوج

 يف ةعمجلا موي بتارلا نذؤملا عم نونذؤي نيذلا نونذؤملا امأو بعل

 .ةركنم ةعدب كلذ لب ؛ةمئألا قافتاب اًعورشم مهناذأ سيلف دجسملا نحص لثم

 [587/7 كردتسملا]

 ةبشت كلذ يف ذإ ؛موقي ال نأ ناذألا يف نذؤملا ذخأ اذإ بحتسي ميدل

 .ناطيشلاب

 [09/* كردتسملا] .اًليلق ربصيو أدبي ام َلوأ ٌموقي ال :دمحأ لاق

 نانذؤملا ناك امك «كلذ بحتسي ثيح رثكأو اًيناث اَنِدْؤُم بيجي هنملا |

 [58 /# كردتسملا] .هِلَي يبنلا دهع ىلع نانذؤي

 .راكذألا :يأ )١(



 وأ مارح وه لهو «ءهنع يهنم ناذألا دعب دجسملا نم جورخلا /5441]

 هركي الف تقولا لبق رجفلل نيذأتلا نوكي نأ الإ ناهجو ةلأسملا يف ؟هوركم

 [هو/# كردتسملا] .دمحأ هيلع صن جورخلا

 [50/9 كردتسملا] .ناذألاب ءادتلاك ةماقإلا 7599

 نكي مل نإو «ءسلجي نأ هل بحتسا مئاق وهو ةالصلا تميقأ اذإ 5

 دنع جرخ دمحأ هللا دبع ابأ تيأر :روصنم نبا لاق ءدجسملا ةيحت ىلص

 .""سلجف ةماقإلا يف نذؤملا ذخأ فصلا عضوم ىلإ ىهتنا نيحف برغملا

 */5١[ كردتسملا]

 ديعلل يداني الو "”«ةعماج ةالصلا» :فوسكلل يداني نأ ةَّئَّسلا 4

 مل هنأل ؛دمحأ صن ىلع حيوارتلل الو ةزانجلل عرشي ال اذهلو ؛ءاقستسالاو

 [10/8 كردتسملا] .رابتعالا دساف فوسكلا ىلع سايقلاو هلك يبنلا نع لقني

 ؛ةجاحل الإ هركي لب "”غيلبتلا بحتسُي ال هنأ ىلع ءاملعلا قفتا

 هذه يف هيف اوفلتخا دقو «هوحنو مومأملا ٍدْعُبو ءمامإلا توص فعض لثم

 مدع دنع امأو .كلام يلوق حصأو زئاج هنأ دمحأ نع فورعملاو «لاحلا

 باحصأ نم ةفئاط بهذ دق لب ؛هوركم هنأ مهنم ريثك حرص لب ؛ةعدبف ةجاحلا

 نم دحأ هبحتسي ملو ةجاح ريغل غلبملا ةالص لطبي هنأ ىلإ دمحأو كلام

 .هلاوحأ لقأ اذهو رزعي هنإف ةبرق هنوك داقتعا ىلع رصأ نمو ءذئنيح ءاملعلا

 [5* /” كردتسملا]

 وأ ًءادأ هلحو ىلص اذإو «ةتئافلا ةالصلل بجاوب ناذألا سيل /5493]

 يضقي ناك نإو «هأزجأ ةماقإلاب ىفتكا نإو ءنسحأ دقف ماقأو نّذَأو ءاضق

 .ركذ ام ىلع نامزلا اذه يف لمعلا سيلو «ةحيرص ةحيحص ٌةنس كلذل فرعأ ال )١(
 .(ة١١4) ملسمو (١٠1:غه) يراخبلا هاور قهز

 .مامإلا ريبكت دنع هريغ وأ مومأملا ربكي نأب فوهز



 1١/9[ كردتسملا' .اًضيأ اًنسح ناك تاولصلا ةيقبل ماقأو ةرم لوأ نَّذأف تاولص

 رايتخاو «دمحأ نع نيتياورلا حصأ وهو .ةمامإلا نم لضفأ نيا

 . هباحصأ رثكأ

 اهنإف ؛مهيلع ةنيعتم تناكف نيدشارلا ءافلخلا ةمامإو ِيِلي هتمامإ امأو

 تراصف «ناذألا نيبو اهنيب عمجلا نكُْمُي نكي ملو ءمظعألا مامإلا ةفيظو

 سانلا رثكأل ناك نإو «مهلاوحأ صوصخل ناذألا نم لضفأ مهقح يف ةمامإلا

 [11 /# كردتسملا] .لضفأ ناذألا

> © 

 (ٍةالّصلا ٍطوُرش ُباَي)

 تقولا
 ءاَِتيِقاَرَم يِف َسْمَحْلا ِتاَرَلَّصلا َىَّلَصُي ْنأ مِلْسُم ّلُك ىَلَع ُبجَي [؟؛ةه] ل ع رمت رو اهل دح 20 5 رو و © هو “رع عرادوع ر

 .ِرْذُع ٍرَْعِل الو ِرْذُعل ال اَهيْفَو نع ةاَلّصلا َرخْوُي نأ ظَق ٍدَحَأل َسِيلَو
 اَهّنَأ ْمَلْعَي اَلَو ةَئيِنَأَمظ الب يَّلَصُي َناَك نَم ُلْثِم ؛بجالاب ِهِلْهَجِل َكَرَت اَمَو

 ؟اّل وأ ِتفّولا جوُرُخ َدْعَب ُكاَعإْلا ِهْيَلَع لَم :ِهيِف اوُمَلَتا دق اَدَهَق ٌةَبِجاَو

 يِف ُهْنَع َتَبَن دّف هلي َىِبّنلا َنِإَف ؛ِهْيَلَع َةَداَعِإ ا اَذَه لْئِم نأ :ٌحيِحَّصلاَو

  ّلَصُت ْمَل كَّنِإَف َّلَصَق ْبَمْذا» :هِتاَلَص يف ِءيِسْمْلا َيباَرْعَأِْل َلاَق ُهّنَأ حيحّصلا»

 ام يِنّْلَعَ اذه َرْيَع نأ ال ٌقَحْلاِب كَقَعَب يِذْلأَو :َلاقق - اًناَكَك وأ نير
 .ةئينَأمُطلاب ًءاَلَّصلا للي نينا ُهَمَّلَعَف "”(يِتاَلَص يف ينيِزْجَي

 ْكَنَعَب يِذلآَو :ِهِلْوَق َعَم ِءِتْقَوْلا َكِلَذ َلْبَق ىَضَم اَم ٍةداَعِإب ُهْرْمأَي ْمَلَو
 0 2 هلو < عك # ورا ىو سام هك لتدب ربوط مو“ لوا يم ادا دو
 قاب اًهتفو َّنأِل ؛ةالّصلا كلَت ديعي ْنَأ هرمأ ْنِكلَو ءاذه ريغ نِسحاأ هل ٌقَحلاب

 وموم ه12 لاو معقم ماد 0س 2 مق 7 ا لا رو قد نيا ده فان قد
 ُهْرُمَأَي ْمَلَف ٍةاَلَّصلا نِم ُهتْقَو َجَرَخ اَم اّمأَو ءاَهِتقَو يِف اهَيلَصي نأ اهب ٌروُمْأَم َوُهَق

 )١( ملسمو :(9/47) يراخبلا (؟) .ناذألا :يأ )/0781.



 8 ةاللّصلا ُباَتك

 0 ؛ ِهِتاَبِحاَو ضْعَب َكَرَت دق ِهِنْوَك َعَم ِهَيَداَعِإِب

 نِم ضيبلا ُلاَبِحْلا ْمِمِدَحَأِل َنّيبَت ىّنَح َناَضَمَر يِف اوُنَكأ َنيِذَّلا َكَِذَكَو

 اليخ اوئاك 00 قَداَعِإْلا ل مَلَو رْجَمْل عوُل َدْعَب لِغَب اولكأ قوسلا لاَبجْلا

 ُرِفاَكْلا ُرَمْؤُي ال امك ءِلْهَجْلا ٍلاََح يف ُهوُكَرَت اَم اَم ٍءاَضَقِ مُهْرْمْأَي ُمَلَك «بوججوْلاِ

 َكَرَتَو َبوُجْوْلا َمِلَع دق َناَك نَم ٍفالِخب هييِلِهاَجَو ِهِرْفُك ٍلاَح يف ُهَكَرَت ام ِءاَضَقب
 .ُهَرَكْذ اذ هب ُهَرَمَأ اَذَهَف ءاَناّيْسِن َبِجاَوْلا

 ٍقاَلَّصلاب اًروُمْأَم نُكَي ْمّل مْوَّنلا َنيِح ُهّنِإَف ءْظِقْيَتْسَي ٍنيِح نِم َمِئاَّنلا رمأَو

 ْتَعَلَط نِإَو ُلِسَتْعَيَو أّضَوَكَي ِسْمَّسلا عوُلظ َب برق طَقْيَتْسا اّذإ ُمِئاَّنلا َناَك اَذَهِلَ

 ِنْيَتياَوَرلا ىََدْحِإَو ةَفيِنَح يِبأَو دي ٌيِعِفاَشلاَك ؛ِءاَمَلْعْلا ٍروُهْمَج مج َلْنِع يررمما

 يف امِئاَن ُنوُكَي يِذَّلا ُلْثِم ٌعِساَو ُتْفَوْلاَو اًظِقْيَتْسُم ناك نَم فالخب ءْكِلاَم نَع
 ءُتْقَوْلا َبَمَذ ِهْيَلِإ َجَّرَح ْنِإ ُهْنِم ٌديِعَب 0 ُهّرْضَي ٌدِراَي ُءاَمْلاَو ٍةَيْرَق وأ ِناَتْسُب

 .ِتْقَوْلا جوش َدْعَب ةاَلَّصلا ُرُحَوُي اَلَو ِتْفَوْلا يِف يّلَصُيَو ُمُمَيتيُهّنِإَ

 ْمَل يوكل امِإ :ٍماَّمحْلا ُلوُخُك ِهْيَلَع َرَّذَعَت دَقَو ٍرْضِمْلا يف َناَك ول َكِلَذَكَو
 ءَكِلَذ وخَنَو ُهَتَرْجَأ يمامحلا يِطْعُي ام ُهَعَم َسْيَل ِهنْوَكِل وأ ءُّهْنَع اًمِدْعُيِل وأ ءْعَتُْي

03 

 وأ مَدَعِل ِءاَمْلا نَع ٌرَسَع اذ ٌضْرَف مُمَيّتلاب َة َةاَلَّصلا َّنأِل ؛ ؛ مُمَيَنلاِب يَلَصُم ُهَنِإَ

 ريشا ني رين يف ءاَلْؤَع نِم ٍدَحَأ ىَلَع َةَداَعِإ اَلَو وِلاَمْغِيْساِب ٍرّرّضلا ِفْوَكِل

 هيف َعّزاَتَت ِرَّرّضلا ُضْعَبَو ِهِرِفاَسُمْلاَو ٍضيِرَمْلاَك ؛َنيِمِلْسُمْلا ق ةاَمَتاِ ِهْيَلَع 0 3
 . در( اه ديغاطيللا بنكي للص دحأ ىلع داع لل :ٌحيِحَّصلاَو «ُءاَمَلْعَ

 -١":[ م1

 ها مغ

 راّيَتْخاِلا ٍلاَح يِف (ًةَسْمَح» َتبِقاَوَمْلا َّنأ ىَلَع ُهَئُسلاَو ُباتِكْلا َلَد 7؟4وو]

 َنْيَب :ِنْيَئاَلَّصلا َنْيَب َعَمَج اًذإ ِرْذُعْلا ٍلاَح يِفَك ِرْذُعْلا ٍلاَح يِف «ٌةَناَكَن» : يِهَو
 َلَصُي ْمَل ٠ اَهَتْفَو يف ًءاَلَّصلا ىَّلَص اَمّنِإق ْءاشْعْلاَو ٍبرَْمْلا ني رو ءِرْضَعْلاَو ٍرْهظلا

 هس

 سك 26 5 ا ا

 وني و الو: ةلحلا قوي ْنَأ ِءاَمَلُعْلا ر ك5 َدْنِع ِهْيَلَع ْبجَي م ل اَذَم َ؟ َجَتَقَو لعب ةدحاو



 ْتَرُهظ اذإ دَمَحُأَو ٌّيِعِفاَشلاَو كِلاَمَك : ءاَمَلعْلا ٍروُهْمْج ُوْمَج َدْنِع َناَك اَذَهِلَو

 ٍلْيَللا ٍرِخآ يِف ُْتَرُهَط اّذِإَو ءاَعيِوَج َرْضَعْلاَو َرْهظلا ِتّنَص ٍراَهّنلا رِخآ يف ذ ضِياَحْلا

 ٍلاَح يف ِنْيَئاَلَّصلا َنْيَب ُكِرَئْشُم َتْقَوْلا نأل قيد َءاَقَقْلاَو تردعلا تا

 اَدإَو ءِرْضَعْلا َلْبَق اَهَيْلَصُتَك قاب ٍرْهُظلا ُتْفَوَق ٍراَهّنلا رخآ يِف ُتَرُهَظ اًذإَف هِرْذْعْلا
 .ءاَشِْلا َلْبَق اَهيْلَصتَق ٍرْذُعْلا ٍلاَح يف ِقاَب ٍبرْعَمْلا ُتْفَوَك ِلْيّللا ٍرِغآ يِف ْتَرْهط

 [:*12/1] ١

 اَلَعَف مامَحْلا جراح َيَّلَصُيَو َلِسَتْعَي ْنَأ ُةَأْرَمْلا وأ ٌلُجَّرلا َنكْمَأ اَذِإ ا...

 بَل َلُعَتْشا نِإَو ءِرْجَمْلا َلَّوُأ ظِقْيَتْسَي "”ل نأ لْثِم ٍ؛َكِلَذ نكُنُي ْمَل ْنِإَق
 املا ىلإ َتَعَد وأ ةاملا دن ُنُحَسُي اًبطَح َبَّلَط نِإَو ءٌتْقَوْلا َجَّرَخ ِءاَمْلا

 َضْعَب َّنَأ اَّلِإ ِءاَمَلُعْلا ٍروُهْمْج َدْنِع مُمّيَّنلاِب اَنُه يِّلَصُي ُهّنِإَف :ٌتْقَوْلا تان
0 

 نإَو ِةَراَهّطلا ٍليِصْحَتِب ِفَتَْي 0 دَّمْحَأَو ٌيِعِفاَّشلا ٍباَحْصَأ نِم َنيِرْخَأَتُمْلا

 .ُتْقَوْلا َتاَف

 ىّنَح َةاَلَّصلا ُرُخَوُي "اوِاَمْلا 1 ِلْوَقْلا اَذَه َساَيِق َّنِإَك ؛أَطَح ُلْوَقْلا اّذَهَو
 ِتْقَوْلا َدْعَب َيّلَصُي لة لَّصل روي َناَيْرُعْلا ّنأَو ِءوُضْوْلاِب ِتْقَوْلا َدْعَب َيَلَصُي

 ! سابا

 ِتْقَوْلا يِف يلَصُي 1 دل ىَلَع لب ؛َنيِمِلْسُمْلا عاَمْجِإ فالي اَذَهَو
 طَقَس ٍةاَلَّصلا ِتاَبِجاَو نم ُهْنَع َّرَجَع امو ءِناَكِْإْلا بسحب

 ىلع مامتإلا ىون وأ عمجلا الو رصقلا وني ملو رفسلا يف ىلص ولف ءرفسلا يف لصألا هنأل )١(
 .جرح الو ةالصلا ءانثأ رصقلا هل نإف هتداع

 .ةّيرصملا ىواتفلا يف تفذُح دقو «ىنعملا ميقتسيل اهفذح باوصلا لعلو !!لصألا يف اذكه (؟)

 فرات مل

 .ءام هتزوحب سيل يذلا ةرفز



 لا ةاللّصلا ٌباَتك

 ِرْثبْلا نِم ِءاَمْلا ِءاَقِتْساِب َلَعَتْشا "”نإو ءِتْقَوْلا ّرِخآ طَقْيَتْسا اَذِإ ")مَ

 َدْنِع َلِسَتْعَي اَذَهَق :ُتْقَوْلا َحَرَح ٍلْسْعْلِل ماَّمَحْلا ىَلِإ ٌبَمَّذ ْنِإ وأ ءُتْقَوْلا َجَرت

 . ِءاَمَلُعْلا ِروُهْمَج 7
 هت آ و 1

 ِتْقَوْلا ىَلَع ٌةَظئاَحُم مُميَتلاِب يَلَصُي لب :ُل ُلوُقَي هتك ُكِلاَمَو

 ٍ؛ِةاَلَّصلاب ها َرخآ طَقْيَتْسا اذإ :َنوُوُقي هب دوْهنحْلاَو

 هيف ٍةالَّصلا ٌلْعِف ُهْنِكْمُي اَم َوُهَو ءظَفِيَتْسا َنيِح نِم ِهّمَح يف ُتْقَوْلاَو ناقل

 كِل َّنِإَف اَم اَمَرَكَذ اَذِإ اَهَّلَصْيْلَف اَهَيِسَن وأ ٍةاَلَص نَع َماَن نَم» :ِهلك ْنبنلا َلاَق دق
5 0 

 َلْبَق اَم ال َطَقْيَتْسا اَذِإ َّوُه مِئاَنلا ٌّقَح يِف ِهيِف ٍةاَلَّصلاب ُروُمْأَمْلا ٌتْفَوْلاَق

 [447- 3 .َرَكَذ اَذِإ سانا 0 يِفَو ءَكِلَذ

 ٍتْقَوِب ٍلاَلْخِإْلا َنْيَب ُرْمألا َراَد ىتَم ُهَّنَأ ىَلَع ةَمِفَتُم َلوُصألا َّنِإ /ه.و]
 ٍةاَلَّصلاَك ؛ىَلْوأ َكِيَدِ لالخإلا َناَك 0 اًَهِطوُرُش ٍضْعَبِب ٍلاَكْخِإْلاَو ٍةَداَبِعْلا

 ةلكولا نينتتتا نانو فامع ترا راسنا الا نإ
 ِهْجَّوْلا ىَلَع ِتْقَوْلا يِف اَهْلَعَْ ُهنِإَم ٍتْفَولا يِف َكِلَد ُهنِكمُي ْملَو وس ٍةَساَجّنلا َبِيَتْجُم
 . عاَمْجِإْلاَو ِةَنُسلاَو ٍباَتْكْلاب ُهلْبَق نعني ا ِنكْمُمْلا

 ِناَكْمِإْلا ٍبَسَحِب هيف يلعن لب تفَوْلا نع رع َةَداَبِعْلا ُرْحَوُي ال اًضْيَأ َكِلَذَكَو

 لخأل ل ٌصَنْخُم ّتْقَو :ِناَتْقَو َتْقَوْلا َّنآل عْمَجْلا يف روُذْعَمْلِل ص مَححَرَي َرُي اَمْنِإَو

 يف اَمُهاَّلَص ِنْيَتاَلَّصلا نيب ب ُعياَجْلاَو ناَّدعَأْلا ٍلهَأِل د ٌكَرَتْشُم ٌتْقَوَو َيِهاَكّرلا

 ٍِقاَمَتاِب ْئِزُجُمْلا ِتْفَوْلا ىَلَع اَهَمّدَك اَلَو اَمُهْنِم ٌةَدِحاَو ُْتَوَمُي ْمَل عوُرْشَمْلا ِتْقَوْلا

 [ .ِءاَمَلُعْلا

 .ىلوألا نع فلتخت ةلأسملا هذه )١(
 .باوصلا وه َتبئملا لعلو «(نإ وأ) :لصألا يف (؟)
 .( 0/7579 :5594/9؟١) ىرخأ عضاوم يف روهمجلا لوق خيشلا حجر دقو (؟)

 .(585) ملسم )2



 تت ا ل للاب وللا ُهْذَأك مالسإلا خيش لئاسرو قواتق بيرقت م 17

 تناك نَِو ِةَعاَطِتْساِلاَو ٍناَكْمِإْلا ٍبَّسَحِب ٌضْرَف ِتْفَوْلا يِف نيو

 راكمإلا نعي تلولا يف بؤخلا ةالص يلصُي تفاكلا نكح :ةضقات

 يِلَصُي ِةَلَئاَقُمْلا لاح يِف ىَّتَح ِءِتْقَوْلا جور َدْعَب ٍنْمَأ َءاَلَص ا اَهُنْوَمُي اَلَو
 .ِلاَِق اب َيَلَصُيِل ًءاَلّصل | ُتْوَقُي اَلَو َلِتاَقْيَو

 ٍةاَلَّصلا ِتيِوْفَت نِم ٌرْيَخ ٌةَصِقاَن تَناَك نِإَو ِتْفَوْلا يف ٌةَضوُرْفَمْلا ةالَّصلاَف

 نِم ُلَبْقُت اَل اَدْمَع ِتْقَوْلا ٍتيِوْفَن َدْعَب هو م يل

 . َنيِمِلْسُمْلا ٍقاَمَتاِب اَماَضَق وّلَو مّرَحُمْلا ِتيوْفَتلا ُمْنِإ ُهْنَع ظُفْسَي اَلَو ءاَهبِحاَص

 [غ:055- 20/11

 َةاَلَص َرُخَوُي اَلَو ءَلْيَللا ىَلإ ِراَهّنلا ًةاَلَص َرَْوُي ْنأ ٍدَحأل ُروُجَي ال كه

 لو ٍةاتَصِ الو رحل الو ضحي ال هلال ني ل ٍراَهّنلا ىَلِإ ِلْبَنلا

 .َكِلَذ ِرْيَغ اَلَو 2 ٍةَمْدِخِل اَلَو بَل اَلَو ِوْهَل اَلَو ٍدْيَص اََو ٍةَساَجَن اَكَو ٍةَباََجِل

 ا ِهِلاَغِيْشاَل ٍقَدْنَحْلا َّمْوَي ٍرْصَعْلا ًةاَلَص َرَخَأ َناَك ل ُيِئلاَ

 ةركصصلاو ِتْولَسَصلا َلَع أوظِؤَحاط :ىَلاَعَت هللا َلَرْنَأَك ءِبِرْغَمْلا َدْعَب اًماُلَص مث

 .[؟74 :ةرقبلا] «نطَسْوْل

 ٌهاَلَص ىَطْسْوْلا َةاَلَّصلا نأ للي َىِبَّنلا نع (َنْيَحِيِحَّصلا» يِف َتَبَن دَقَو

 ْملَف ٠ قَيآلا ِهِذَهِب ّحوُسْنَم َريِخَأَتلا َكِلَذ َّنِإ : ءاَملعلا رز وهم َلاَق اًذهِلَف

 َلاَح ِتْفَوْلا يِف ًةاَلَّصلا ِهْيَلَع اوُبَجْوَأ لَب ِ؛ِلاَتِقْلا َلاَح ٍةاَلَّصلا َريِخأَت اوُرُوَجُي

0 

 ِءاَشِعْلاَو ٍبِرْغَمْلا َنْيَبَو َةَقَرَعِب ٍرْضَعْلاَو ٍرْهظلا ّنْيَب َريَب ْعْمَجْلا ُروَجُحَي
 :ةدملسملا قائا 5-7

 ِرْضَعْلاَو ٍرْهظلا َنْيَبَو ِءاَسِعْلاَو ٍبِرْغَمْلا ٍةاَلَص َنْيَب ٌعْمَجْلا ُروُجَي َكِلَذَكَو
 مم

 .ٍراَّدْعأْلا نِم َكِلَذ ِوْحَنَو ءِضَرَمْلاَو ٍرَمَّسلِل ِء ءاَمَلْعْلا نم ريك َدْنِع



 5 ةاللّصلا ٌباَتك

 الف :ٍراَهَتلا ىَلِ ٍلبَللا ٍةاَلَص ُريِخُأَتَو ءِلِيَللا ىَلِإ ٍراَهّنلا ٍةاَلَص ٌريِخَأَت اًمأَ -

 ؛ِءاَمَلُعْلا ٍقاَمَتاِي ٍةَعاَنَصِل اَلَو ءِلاَكْشَأْلا نِم لْغَشِل اَلَو وفعل الو .نفرمل رْوُجَي

 نم ِرْذُع ٍرْيَغ نم ِنْيَئاَلَص َنْيَب ْعْمَجْلا :هف : هنالؤ ِباََطَخْلا ُنْب ٌرَمْمع َلاَق لَ

 ُهَل َسْيَلَو ءَنيِمِلْسُمْلا ٍِقاَمّثاِب َمْوّصلا َرْخَوُي ْنَأ ُهَل ٌضيِرَمْلاَو

 ل ِقاَمّتاِب َماّيَّصلا َرخَوُي ْنَأ ُهَل ٌرِفاَسُمْلاَو «َنيِمِلْسُمْلا ٍقاَمّثاِب ةاَلَّصلا

 .َنيِمِلْسُمْلا ٍقاَمَتاِب ًةاَلَّصلا َرخَوُي نأ هل سلو
5 0 00 

 يف ِمْوَّصلا نِم ُدَكْوَأ اَهِتَفَو يف ٍةاَلَّصلا ىَلَع َةَطَفاَحُمْلا نأ نربي اّمِم اَذَهَو

 ++ :ريرا «تربتل اهو ةكقلا اشانل كل يتب ذي كلقط : اتت ل
 0 اوُناَكَل اَهوُكَرَت ولو ءاَهَتيُقَو نَع 0 اًهَنَعاَضِإ :ٍفَلّسلا نِم ٌةَفِئاَظ َلاَق

 ِتْقَوْلا ين ذ ِةاَلَّصلا نِ ٌرْيَخ ِءاَمْلاِب ِتْقَوْلا جوُرُخ َدْعَب ًةالَّصلا َّنأ َّنلَط نَمَو
 .ٌلِجاَج ٌلاَض َوُهَف مُميتلاِب

 وُهْمَجَف :ٌسْمّشلا ْتَعْلَط َلَسَتْعا اَدإَف ِرْجَمْلا تنورعا ظقشلا اَذِإَو

 ا ُبَهْذَم اَذَهَو ءِسْمَّسلا عوُلظ َدْعَب لَصُيَو ُلِسَتْعَي :نولَوفي م ءامْلُعلا

 .ُكِلاَم ِبَهْذَم يف نْيَْوَقْلا 1-0 تمحو ٌيِعِفاَّشلاَو

 ؛سْمّشلا عوُلط َلْبَق يَّلَصُيَو اَنُه اًضِيَأ ْمَمَيَتَي لب :ِرَحآلا ٍلْوَقْلا يِف َلاَقَو

 .ٍلْسْغْلاِ ُهَدْعَب ٍةاَلَّصلا نِم ٌرْيَح مُمَيتلاِب ٍتْفَوْلا يف َةاَلَّصلا َّنأِل

 ةَيِلاَعْلا يبأ قيرط نم .(0089) هننس يف يقهيبلاو )5١75(« هقنصم يف قازرلا دبع هاور )١(

 .لَسرم وه ٌَرَمُع نَع ٍتِاَتِب اَذَه َسْيَل :ُيِعِفاَّشلا َلاَق ءٍباَطَخْلا 7 ّنْب َرَمُع نع ٌيِجاَيَرلا

 وُبأ ءَلَسْرُم َوُهَو اَنْركُد اَم ِرّثأْلا اَذَهِل ُروُهْشَمْلا ُداَنْسِْلاَو ءُيِيِفاَّنلا َلاَك تك :يقهيبلا لاق
 ها. هنللط َّرَمَع مع نِ ْعَمْسَي ْمَل ِةَِلاَعْلا

 . ةفيعض ديناسأب هريغو 5 نبا نع يورو



 هلك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت م

 ٍنيح ٍنيِح نِم َوُه ِمِئاّنلا ٌّنَح يِف َتْقَوْلا نأ ٍ؛ِروُهْمَْجْلا ُلْوَق :ٌحيِحّصلاَو
 7 اَهَرَكَذ نإ اَهَلَصِلَ اين رآ ملص وع ات نم» : لِ نينا َلاَق اي 0

 . "”اهنَو َكِلَذ

٠ 

 اَنَُو نكي ْمَل َكِلَذ َلْبَق اَمَو ءطِقْيَتْسَي ٍنيِح نِم َوُه مِئاّنلا ٌّقَح يِف ٌتْفَوْلاَ

 . هَقَح يف

 ناجحا كم ا محلا عولظ َلْبَق ظَقيتْسا اًدِإَف :َكِلَذَك َناَك اّذِإَو

 نم الجب ءاَهَنْوَمَي مل اَهِتفَو يف ًءاَلَّصلا ىَّلَص دّنَف اَهِعوُلُظ َدْعَب اّلإ ٌةاَلَّصلاَو

 ْنَأ هَل هلال ءِسْمّشلا عوُلظ َلْبَق ِهَّمَح يِف َتْقَوْلا َّنِإَف ِتْفَوْلا ِلَّوأ يف َطَقْيَتْسا

 .ًةاَلَّصلا َترَقَي

 ٍتْفَو يأ يِف يلَصُيَو ُلِسَتْغَي ٍذَِئيِح ُهَإَف اَهركْدَو ًةاَلَص َيِسَن نَم َكِلَذَكَو
 0 يف ُتْقَوْلا َوُه اَذَهَو ءَناَك

 ىَلِإ 0 َو ِةَلِماَكْلا ٍةَراَهَطلاِ 0

 ىلإ اَهَرَخَأ نإَو ُلِسَتْعَيَو َماَّمَحْلا 0 هك ايي َناَك هَ َرَذُق اَذِإَف ءِلاَوَّزلا ٍنيِح

 . ميلا ا اَنُه يلَصُي اَلَو ءِلاَوَّزلا ٍبيِرَق

 هلك ْيِبَنلا َلَمَتْنا امك ءويِف َماَن يِذَّنا ٍناَكَمْلا نَع َلِقَْنَي ْنأ ٌبَحَتْسُي كسل

 ٍهيِف اَنَرَضَح ٌّناَكَم اَذَه» :َلاَقَو ءويِف اوُماَن يِذَّلا ِناَكَمْلا نَع ُهُباَحْصَأَو
 لمعت

 012 ا < ماك

 .هتالص ٌتّراَج هيِف ىَلَص نإو . "”(ُناطْيَشلا
 هت أ

 ؟ءاَدأ وأ ًَءاَضَق ىَّمَسُي اَذَه :َليِق ْنِإَ

 مالك 5 يف 4 هَل لضأ ال «ٌيِحالطيضا ْقَرَك َوُه ِنْيظْفَلا َنْيَب ُقْرَمْلا :ليق

 ىِف َلاَق اَمَك ِءَءاَضَق اًهَتقَو يف ِةَداَبِعْلا َلْعِف ىّمَس ىَناَعَت هل هللا َّنِإَق ؛ِهِلوُسَرَو
5 

0-9 

 .(585) ملسم هاور قفز .(585) ملسم هاور )0غ(



 مسبب ةاللّصلا ٌباّتك
 ل 14| دلل بدبببل 222

 اًداَقظ : ىَلاَعَت َلاَقَو 6٠ :ةعمجلا] «ٍضْرَأْلا يف اوُرِضَتنَأَف ٌةزَلَصلَأ ِتَيِضْق ادق :ةقيجلا

 .ِتْقَوْلا يِف ِناَلَعْفَي ِنْيَذَه نأ ْعَم 0٠٠١ :ةرقبلا) هلل اوُرُكدَأَك ْمُككِيَتَم مُسْيَصَم

 :ىَلاَعَت َلاَق امك ُهُماَمْنِإَو ِءْيَّشلا ُلاَمْكِإ َوُه :ِبَرَعْلا ِة ٍةَعَل يِف ُءاَضَقْلاَو

 . ّنُهَمَتَأَو َّنُهَلَمْكَأ :يأ ؛[١١ :تلصف] ه؛ٍتاَومَس َعَبَس َّنْهدَصَعَمط

 يِذَلا ِتْقَوْلا يف اّيَلَص دَقَم ِاَيِْناِلاَو ٍرْكُذلا َتْقَو اََّلَص اَّذِإ يِساَّنلاَو ُمِئاَنلاَو
 . اًمِهِرْيَعِل َعوُرْمَمْلا ِتْقَوْلا جور َّدْعَب اَيَلَص دق اَناَك نِإَو «هيف ٍةاَلَّصلاب اَرِمَأ

 ٌلْعِف َءاَضَقْلا َّنأ هيل يِف َناَكَو ءىَنْعَمْلا اَذَه ٍراَبيْغاب ًءاَضَق َكِلَذ ىَّمَس نَمَق

 لو ةضت ال ةوستلا وَدْييَف : ِموُمْعْلِل اع اًعْدَش را
 ُعَفْنَت

| 

 آخ 0001

 رْئاَبَكْلا مّطْعَأ نم َةَريِبَك ىَتَأ دق اَدّمَعَتُم [ةالصلا :يأت هت نت
 2و 33

 . الْضَأ ٌءاَضَق اَهْلْعِف حِصَي ال 0 َدْئِعَو ءاَمَلُعْلا ٍروُهْمُج َدْنِع ُءاَضَقّْلا ِهْيَلَعَو

 ُن ا هيو يح + نم ُمذ 1 1 واققلا 0
- 

5 

 00 ليو : ىلا ناد ل د

 اَهْنَع وْهَّسلا نِم اَهَتْقَو نَع اَهُريِخَأَتَو [ه «4 :نوعاملا] 4( َنوُهاَس َمِهتاَلَص نع 7:

 اةرخ ةقفا تاقلفلا ٍقاَقَتاِ

 ل ا ا ول ةالشلا ٌريغأت [كك-5]
 ِرْذُع ٍرْيَغ نِم ِنْيَتاَلّصلا ّنْيب دبي ْعْمَجْلا» : فيو ِباََطَحْلا نب ُرْب رم َلاَق دق لب ؛رِئاَبكْلا

 ©7«ِرئاَبكْلا نو
 عم نما: : َلاَق ُهّنَأ هلك ّيِبَنلا نع ٍساّبَع ِنْبا نمت اَعوُفْرَم ُيِذِمرَتلا ُهاَوَر دَقَو

 ىَلِإ اَذَه َعَفَرَو . نئاَبَكْلا تاونآ نم اياب ىت د دَقَق ِرّذُع ٍرْيَغ نِم ِنْيَناَلَّصلا َنْيَب

 . ملِعْلا ٍلهَأ َدْنِع اَذَه ىَلَع َلَمَعْلا :َلاَق ّيِذِم ٍذِمْرَملا َّنِإَف ٌرطَن ِهيِف َناَك نِإَو لكي يلا

 .(195)ص هجيرخت مدقت )١(



 هندي مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت رس
 تتقلب بخ سس تيس لسا 14١ يح

 هَل َنيِركْنُم ال ُهَل َنيٌرُِم َكِلَذ اوُرَكَذ معلا ُلْهَأَو ءُفوُرَْم رْأْلاَو
 [41 - ه*/71]

 ٍداَنِل اّلِإ اَهِتْفَو نع اَهُريِخُأَت ُروُجَي الل ُهّنإ :اًباَحْصَأ ضْعَب ُلْوَق [؟5:3]

 نِم ّدَحَأ اَلَو لب و : اَهِطْرَسي ٍلْفَتْشُم وأ اَهِعْمَجِ

 .هيف ُكشَأ اَذَهَف َيِِفاَّشلا ٍباَحْضَأ ضْعَب َنوُكَي ْنَأ الإ َنيِمِلْسُمْلا ٍفِئاَوَط ٍرِئاَس

 لاق نمو ءةيفاشلا باكضأ ضقت الإ كلذ ىلع ُهَقِفاَوُي َنَم ْمَّلْعَأ امو

 خيب ال ٍِطْرشلاِب ٍلاَغِتْشاِلا َدّرجُم نأ نلع ةيملتعلا عاّمجِإب ٌجوجْحَم َوُهَف َكِلذ

 َبْلُظَي ْنَأ ُهَنَكْمأَو ٌتْقَوْلا َلَخَد وَل ُهَّنإَف ءاَعْرَش ٍدوُدْسَمْلا اَهِتْقَو نَع ٍةاَلَّصلا َريِخَأَت

 نِإَو َنيِمِلْسُمْلا ٍقاّمَئاِب ُريِخَأَتلا ُهَل ْرَجَي مَل :ِتْفَوْلا َدْعَب الإ ُهَدِجَي ال َوُهَو َءاَمْلا

 .طرشلاب اَلِغَتْشُم ناك
- 

 ال َّوْهَو اَيوَت اَهْنِم ُهَل َيِرَتْشَيِل َِيْرَق ىَلِإ َبَمْذَي ْنَأ ُهََكْنَأ ول ُناَيْرْعْلا َكِلَذَكَو

 . عار الب ٌريِخَأَلا ُهَل ْرُجَي ْمَل ٍتْقَوْلا جوُرُخ َدَْب اَّلِإ يَلَصُي

 رو ذاق خت ل وادب تت اهلك اكل ضاعت َكِلَّذَكَو

 .ٍناَكْمإْلا ٍبَسَحِب ِتْقَوْلا يف يَلَصُت لب ؛ِتْقَوْلا َدْعَب ِة ٍَراَهَطب يّلَصُِل ًءاَلّصلا

 ِتْقَوْلا نت رُحَوُمِي َسْيَل ُرُحَوُمْلاَو ءٌَدِحاَو ُتْقَوْلاَف ٌعْمَجْلا راج ُتْيَح اّمَأَو

 هيف اَهْلْعِف ُروُجَي يِذَّلا

 ُريِذَتْسَي اَلَف اَهَرُخَوُي ْنَأ ٍناَكْمِإ َعَم ِتْفَوْلا يِف ُبجَت ٍفْوَحْلا ٌةاَلَص َكِلَذَكَو

 اَلَو ٍقَمْكَرِب ماَمِإْلا نَع ُكّلَخَتَي اَلَو َواَلَّصلا يف اًريِثَك اُلَمَع ُلَمْعَي اََو َهَلْبِقْلا

 ام َكِلَد وُحَنَو ماسلا َلْبَق هب َقَبَس اَم يِضْقَي اَلَو مالّسلا َلْبَ َماَمإْلا ُقاَقُي
 ِتْفَوْلا َدْعَب اَهْلْعفَف اّلِإَو ءِتْقَوْلا لأل اّلِإ َكِلَذ َسِيَلَو ءِفْوَحْلا ٍةاَلَص يف ُلَعْفَي
 ٠ .ٍلاَمْكإْلا ىَلَع ٌنكْنُم ٍلَّنلاب ولو

 َجُرْخَي ىّبَح اَهْمّلَعَتي اََو َِلْبِقْلا ٍلئاَلد ُمُلَعَت ُهتكمأ اد َعّراَن نَم رات اَمنَِو
 .ُهركِذ َمّدَقَت يِذَّلا ْداَّشلا ُتَدَحُمْلا ُلْوَقْلا َوُه ُعاَرَنلا اَذَهَو ءُتْقَوْلا



 8س ةاللّصلا ٌباَتك

 رجخآ يِف قاتلا طَقِيَتْسا اَذِإ ام لْثِم يِف ِة ةقئألا نت فورشملا َعاَرْتلا اعف

 اوكي وأ ؟ِمُمَيَتب يَّلَصُي لَه :ءوُصْوي عوُلطلا َلبك َيْلَصي نأ نكي مل ِتْقَوْلا
 : ِنْيَروُهْشَم ِنْيَلْوَق ىَلَع ؟عوُلطلا َدْعَب يَلَصُيَو

 .ِتْفَوْلِل ءاَعاَرُم ؛ِكِلاَم ُلْوَق لولا

 [57-54//] 2 ةَفيَِح يِبأَو ٌيِيِفاَّشلاَو َدَمْحَأَك ؛َنيِرَثْكَأْلا ُلْوَق : يناثلا

 :نعشلا ل ىَلِإ ِقِداَّصلا ٍرْجَمْل عوُلظ َنْ : اَم :ِرْجَفْلا ٌتْقَو

 ِءْيَف ىَرِس ِهِلْثِم ٍءْيَش ّلُك ْلِظ ٍريِصَم ىلإ ٍلاَوَّزلا نِم , :ِرْهّظلا ُتْقَوَو
 .ٍلاَوَّزلا

 .دمْحَأ ٍبَمْذَم ٍرِهاَظ ىَلَع ٍسْمَّشلا ٍراَرِفْصا ىَلِإ :ِرْضَمْلا ُتْقَوَو

 . قْمَّشلا 7 :ِبرْغَمْلا ُتْقَوَو

 .دّمْحَأ ٍبَمْذَم ٍرِهاَظ ىَلَع ٍلبَللا ِفَصَقنُم ةَصَتْتُم ىلإ : ِءاَشِعْلا 0
 ه8

 :ِناَتْقَو َتْقَوْلا َّنأ نِم مل فلام ُباَتِكْلا ِهْيَلَع لد امي ُلوُقَت

 .ٌَتيِقاَوَم ٌسْمَح ّوهَو رايح 0

 .َتبِقاَوَم ثالث َوُهَو ءِراَرِطْضا َتْقَوَو - ب

  اَمِهِرْيَغَو ٍساَّبَع ِنْباَو ِفْوَع نب ٍنَمْحّرلا ٍدْبَعَك  ُةَباَحَّصلا تَرَمَأ اَذَهِلَو
 َلْبَق ْتَرهَظ اَذِإَو ءَرْصَعْلاَو ةقلخلا َيَلَصُت ْنأ ٍبورْْلا َلْبَق ْثَرُهَظ اَذإ ضْياَحْلا

 . "”ءاَشِعْلاَو َبرْغَمْلا َيَلَصُت ْنَأ ٍرْجَمْلا

 ٍلَّزَأ يف َةاَلَّصلا نوت ِثيِدَحْلا َّلْمَأ َّنِإَف ءباّيْحِيْساِلا ُتاَْوَأ َكِلَّذَكَو

 هب تاج اَمُك د احل هيد ريانا ةرك فضلا َقَلْمَجْلا يِف ِتَْوْلا

 امك ءاتفإلل ةمئادلا ةنجللاو )777/٠١(« ىواتفلا عومجم يف امك زاب نبا ةماّلعلا يأر اذهو )١(
 اهمزلي ال :(177/1) عتمملا حرشلا يف أك نيميثع نبا خيشلا لاقو «2008/5) ىواتفلا يف

 .ها.اهمزلي الف اهلبق ام امأف ءطقف اهتقو تكردأ يتلا ةالّصلا الإ



 هنأ مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 2ابع |
 تت تبختغغخغخ4خ بكس ٠ ننس 1449

 5 وأ َنيَِِجُم اونا ٌاَوَس الظُم ٌرَْلا يف فلا ر ةيخأت نورد ةنسلا
 يِنَلا ٌةَحيِحَّصلا نَئّسلا تءاج َكِلُذ َلُكَبَو ءَّقُسَي ْمَل اَم ِءاَمِعْلا ٌريِجأَت َنوُبِحَتْسَيَو 2

 آلام 11 . ال َمِفاَد ا

 َْن وللا ٍلوُسَر ِمَنُسَو هللا ٍباَتِك يف تْقَوْلا ة؟ه.ه]
 . ةَيِهاَفَرَو 0 ٌتْقَو ٌ

2-- 

 فالخب ُرْصضَمْلاَو ُعْمَجْلا اًمِهيِف ِناَتَللا اَمُهَو راَهَنلا اًناَلَصَو ٍلبللا اًناَلَصُم

 .ٌرضَق اَلَو ٌعْمَج اَهيِف َسِيَل ُهَنإَف ِرْجَمْلا ٍةاَلَص

 ُكَرَتْشُم ُتْقَوْلاَو ِراَيِتْخِِلاَو ِةَيِهاَفَّرلا ا ٌصَتْحُم ّتْقَو اَمُهْنِم ُلُكِلو
 .ٍراَرْطْضاٍلاَو ِةَج ةجاشلا دنع امتي

 .ٍراَهَن ىَلِإ ٍلْيل ةاَلَص اَلَو ٍلْيَل ىَِإ ٍراَهَن ٌةاَلَص ُرَخَوُ ال ْنِكَل

 ةَراَثَو نالت َةَراَت َتوُقُوْلا َركذ ِهِباَتِك يِف هللا َّنأ لضألا اَذَه ىَلَع َّلَد دَقَو

 . ةسمخ

 4ِلدَلأ ني اَملدَو را قرط ءزلصلا تاو :هِلْوَق يِفَك : :ةئالكلا ىَأ
 َناَْرُفَو ٍِس ٍقَسَع لِ نيَمشلا 8 ةوَلَصل ِرِقأ ”هلؤف 00 ىو :دوه]

 0 :ءارسإلا] #ٍرَجَفْلا

 ةلماك ةالصلا ةماقإب ىلاعت رمأي :ةيآلا هذه ريسفت دنع هك يدعسلا نمحرلا دبع ةمالعلا لاق )١(
 ءرصعلاو رهظلا اتالصو ءرجفلا ةالص ءاذه يف لخديو ءهرخآو هلوأ :يأ ؛ عر اَبتلا يقرط»

 اهنإف «ليللا مايق كلذ لوانتيو ءءاشعلاو برغملا ةالص «كلذ يف لخدبو لِيَ َنَي اًنلْدَوِه

 .ها. ىلاعت هللا ىلإ هبرقتو ءدبعلا فلزت امم
 ِكِلَي اًدمحم هيبن ىلاعت رمأي :ةيآلا هذه ريسفت دنع 55 يدعسلا نمحرلا دبع ةمالعلا لاق (؟)

 - قفألا ىلإ اهناليم :يأ ؛نسيْمَّشلأ ِكولُدلط .اهتاقوأ يف ءاّنطابو اًرهاظ «ةمات ةالصلا ةماقإب



 #8” ما ةاللّصلا ٌباَتك

 لإ 146
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 توست َنيِح هللا َنَحْبَس» :ِهل

 4( ةورهظُم سو اً نيالا يك
 1 0 تال : مورلا]

 َلْقَو نيْمَّشلأ عولط لبق َكْيَر ِدْمَحب ص نووي ام ككع ٌريْصَقظ :ِهِلْوَقَو
 , "عو#» :هطل 26 ْض كلل ٍراّبلآ فارطاَو 8 للا آناء ّن نمو

 ُهيَمَكَْحَأَو هنت دع هد ل 2م
 و َكِلَذ ْتَرَسَف يتلا ّيِه ةنسلاو

 تاَدلَعلا ا راكم ٍلْقَتلاِ تبن دق ُهنَأ َكِلَدَو
 ”0هِراَفْسَأ ِتِلاَغ يِفَو ِةَيِدَمْلاِب ِهِماَقُم ٍلاَح يف َتيِقاَرَم ٍسْمَح يف فحل

 ايو هس وو

 .رصعلا ةالصو رهظلا ةالص كلذ يف لخديف ؛لاوزلا دعب يبرغلا -

 َنارفَوِل ٠ ءاشعلا ةالصو برغملا ةالص كلذ يف لخدف .هتملظ : يأ ؛ ِلَيي ِقْسْع كِإد

 .رجفلا ةالص :يأ ؛عِرَجَتل
 هيف ةعقوملا تاولصلا نأو «تابوتكملا تاولصلل ء«ةسمخلا تاقوألا ركذ ءةيآلا هذه يفف

 .رمألاب اهصيصختل ضئارف
 امهتقو عمج هللا نأل ؛رذعلل ,ءكلذك ءاشعلاو برغملاو ءناعمجي رصعلاو رهظلا نأو

 .ها. اعيمج

 ءوسلا نع ههزنت نع رابخإ اذه :ةيآلا هذه ريسفت دنع هلك يدعسلا نمحرلا دبع ةمالعلا لاق )١(
 نيحو نوسمي نيح هوحبسي نأ دابعلل رمأو قلخلا نم دحأ هلثامي نأ نع هسدقتو صقنلاو

 .ةريهظلا تقوو يشعلا تقوو نوحبصي

 لخديو ءدمحلاو اهيف حيبستلاب هدابع هللا رمأ سمخلا تاولصلا تاقوأ ةسمخلا تاقوألا هذهف

 ءاسملاو حابصلا راكذأك بحتسملاو ءسمخلا تاولصلا هيلع ةلمتشملاك هنم بجاولا كلذ يف

 .ها.لفاونلا نم اهب نرتقي امو تاولصلا رابدأو

 ِتاَوَّلَّصلا ىَلِإ ٌةَراَشِإ اَذَه :َنيِلْوَأَتُمْلا ُرَثْكَأ َلاَق :ةيآلا هذه ريسفت دنع هلك ٌيبطرقلا مامإلا لاق (1)
 :نيكلا

 .حْبُصلا ةالَص :«ينّشلا علم لبد
 رضا ِةاَلَص :4أوغ ليَيَج
 .( رجفلا :يأ) ٍةَمَثَعْلا : ؟ِلّْآ 0 4
 ٍفّرَط لّوَأَو ءِلّوَأْلا ٍراَهّتلا فرط ٍريآ يف ٌرهظلا ّنآِل ؛ ؛ٌرْهظلاَو َبرْغَمْلا : «راَبلا تار و

 .ها.ٍسرْغَمْلا ُتْقَو َوُهَو ءٍسْمّشلا ٌبوُرُع :ُتِلاَثلا ُفَرطلاَو ءُهْنِم ِنْيقَرَط يف َيِهْف ءرِغآْلا 0
 ةفلدزمو ةفرع يفو «ريسلا هب ّدج اذإ عمجي امنإو ءرفسلا يف عمجلا مدع هيلع بلاغلاف ()

 . ءاعدلل غرفتلل هتجاحل



 ُْنَأك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 5

 ءاَهِتْفَو نع ةاَلَّصلا َنوُرْخَوي 2 ُكاَرَمَأ ُنوُكَيَس» :ِثيِدَح ٍرْيَغ يِف هلك َلاَقَو

 اَل هنأ ىَلَع ٌليِلَد اَذَهَق .«ةَلِفاَن مُهَعَم ْمُكَناَلَص اوُلَعَجا مث اَهَتْفَوِل اَلَّصلا اوُلَصَن

 َءاَرَمَأْلا َنإَف ؛ِةَج اع قل نجلا وبال قَيَناَقلا ِتْقَو ىلإ نارا يعاتب

 ّنِكَلَو راهن ىَلِ ٍِلبَللا َةاَلَص اَلَو ءِلْيَللا ىلإ راَهّنلا َةاَلَص َنوُرخَوُي اونوكي ْمَل

 وأ ِراَرْفَصإِلا ل لا أ ءِرْضَعْلا ِتَْقَو نإ: روَظلا اوُرُخَوي نأ مُهَتَياَغ

 . قَفَّشلا بيِغَم ىَلِإ َبرْغَمْلا اوُرُحَوُي

 . اًموُرْكَم َكِلَذ نُكَي ْمَل ٍلْيَلا ضن ىَلِإ اَموُرخَأ وُلَ ُءاَشِعْلا اّمَأَو
 .ءاَرمَأْلا ُهَلعَْي امم َوُه اَلَو ٌدَحَأ ُهَلَعْفَي نكي ْمَل َكِلَذ َدْعَب اَم ىَلِإ اَهُرِخَأََو
 ِنْبأ ِثيِدَح نِم ؛َةَحِبِحَّصلا ِثيِداَحَأْلا» يِف ُهْنَع َتَبَن دقق :ُتالَدلا اّمَأَو

 َّنْيَبَو ِرْضَعْلاَو ٍرْهظلا َنْي 00 ب ْعَمْجَي ناك هلأ لَبج نب ذاَعُمَو ِكِلاَم ِنْب ِسّنَأَو َرَمُم

 ا ٍتْفَو يف ُرْيَملا هب َّدَج اَذإ ِةَيناَثلا ِتْفَو يِف ُعَمْجَي ءءاَمِعْلاَو ٍبرْمَمْلا
 . اَهِتْقَو يف اّرِئ ِءاَس َناَك اًذِإ

 فيدعلا ِءاَهَقُف نم ِنْيَئاَلَّصل | َنْيَب عْمَجْلاِ َنوُلْئاَقْلا ِهْيَلَع َق ملا امه اَذَهَو
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 ِهيِفَو ءاَمُهاَلِك ِنْيَتاَلَّصلا ِتْقَو يف اَلِزاَت َناَك اذ اَميِف مر اَمَّنِإَو
2000 

 .ِكِلاَم ُلوَق َوْهَو ءَةَجاَحْلاَو نسا ٍمَدَعِل ؛ ْعَمَجَي ال : اًمُهاَدْحِإ

 وُبَأ ُهاَوَر اًضيَأ َكِلَذ يِف َيِوُر ِثيِدَحِل ؛َيِعِفاَّشلا ُلْوَق َوْهَو «َُمْجَي :ُةَيِناَثلا

 .دواَد

 عاَدَوْلا ٍةَجَح يف َعَمَج 40 قالا ٍةَحِِحَّصلا ِثيِداَحَأْلاِب اضن ْمْيَأ ُهْنَع دا

 يفرط مرا سس

 .ءاقعلاَو َبرْعَمْلاَو هضْعلاَو م الو



 قم نيب ةاللّصلا ُباَتَك

 حا _اقو .522:2259222222-222آ-2-2292929222-9ز22222-22-22 يي يب

 َنْيَب عْمجْلاِب ًةَضاَحَتْسُمْلا َرَمأ ُهَّنَأ ةَناَلَث وأ نْيَئيِدَح ُهْنَع ِنَئُّسلا ُلْهَأ ىَوَرَو

 . "”رطَمْلاَو ٍفْوَحْلِل عْمَجْلا

 عْفَرِل ِرَمَّسلا يِفَو ماَقَمْلا يف ُعَمْجَي ؛ِرَمَّسلا يِف ٍريِسَمْلا َدْنِع ُعُمَجْلاَو -

 . جرحا
 َرْضَق َّنِإَف ؛ِرْصَقْلِل ٌبَبَس َو َوْه اَمَك عْمَجْلِل ٌبَبَس ُّبَبَس ٌرَفّسلا َسِبَل ُهَنَأ َكِلَدب َمِلْعَف

 دَقَو ؛رَقَس ريع يف َعَمج دقق عمجلا اً ءاّمَدَعَو اةوجو فشلا م ٌرْئاَد ِدَدَعْلا

 يف ُعَمْجَي اَلَو هََمِلَدْرُمَو َةَقَرَع لْثم يِف ُعَمْجَيَو ءِريِسَمْلِل ٌعَمْجَي ٍرَّمَسلا يف َناَك
 .علجلاب ةقاعتتملا َرمأو رش رقص ِنِطاَوَم ٍرِئاَس

 0 3 ٍنيِرْمَتلا يِف َناَك اًدَِق «حَرَحْلا عفَرل َوُه َعْمَجْلا 3 َكِلَذب َرْهظَم

 نحول ”ةءاضصلا لاق اَذهَلَو -قكاصلاو رْذْعْلا ٌتِقَو َّوُهَو ءٌعْمَجْلا

 رضا را ُتَلَص : ٍبوُرْعْلا َلْبَ ْتَرُهظ اَذإ ٍضْئاَحْلا يف َرَمْت ِنْباَو ِْوَع
 .ءاَشِعْلاَو َبرْغَمْلا ْتَّلَص : ِرْجَمْلا َلْبَق ُتَرُهظ اَذِإَو

 دَّمْحَأَو َيِعِفاَّشلاَو ِكِلاَمَك ؛عْمَجْلا ّلْهأ َكِلَذب َلاَكَو
- 
 َدْنِع عْمَجْلا ْيَتاَلَص َنْيَب ُكَرَتْشُم َتْفَوْلا َّنأ يِف عْمَجْلا َةَدِعاَ ُقِفاَوُي اَذَهَ م

 ا 1 .عِناَمْلاَو ورمل

 .اًمهْيَتْلِك نْيَتاَلَّصلا َكَرْذَأ دق ٍكَرتشُمْلا 0 7 م0

 امِإ :4 ليو «ةةرريست اقللفا رقشلاب قلعت ّقْلَعُم َعْمَجْلا نإ ْنأ اَمِإ َمْن
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 ءِيفْوَح ٍرْيَع ني ةَئيَِمْلاب ِءاَمِعْلاَو ٍبرْمَمْلاَو ءِرضَعْلاَو ٍرْهظلا َنيب لو هللا ُلوُسَ َعَمج» :هلوقل )١(
 .ةرطَم الَو

 .عمجلل ببس رطملاو فوخلا نأ ىلع كلذ لدف
 وأ درب (5) نود ام وهو «ةالصلا هيف رصقت ال يذلا رفسلا وه :ءاهقفلا دنع ريصقلا رفسلا (؟)

 .(مك )8١ ىلع ديزت ام يهو ءاححسرف (17)



 هناك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ا
 د1 يتسبب جحا ع 70

 اَمُك ْءِكْسْنلا ٍلْجَأِل ةفلدزمب ُعْمَجْلا َلاَقُي ْنَأ اَّمِإَو ءِريِسَمْلا لَْأِل امِإَو ءاَمَلظُم
 5 ةّي امض < 0 2 - َِ
 0 انياحضأ نِم 7 نم هلوقُي

 ا ؛ ريل رَمَّسلا يِف ؛ ككل وب دج اًدإَف ٠ نشكر رقعلا يف عْمَجْلا

 ٍصوُصُخِل ال ة ٍةَجاَحْلا ِموُمْعِل راج امن :باَبْلا اَذَه نِم َّوُه ُعْمَجْلاَو

 لا
7” 

 .ريصقلا رفسلا وه اذهف ةفاسملا هذه نود ةدلب ىلإ رفاس ولف - 
 نم روهمجلا هيلإ بهذ ام ىلع  ةالصلا رصق هيف لحي يذلا اذهف درب ةعبرأ ناك اذإ امأو

 .- ريصقو ليوط رفس ىلإ رفسلا ميسقت
 رصقلا نإف رقسلا تبث ىتم لب «ليوطلاو ريصقلا هنم سيل «قلطم رفسلا نأ حجري خيشلاو
 .ريصقلاو ليوطلا رفسلا نيب قرف الو اًعورشم نوكي
 ٍقَلَظُم يِف َكِلُذ مُّهَل قَلْظَأ لب لب ءرظِفلاَو رصف ةدوُدخم قاسم ِهمأِ كي َدُحَي مل :ميقلا نبا لاق
 )١1/'477(. داعملا داز .هرَفَس ّلُك يف َمُمَيَتلا ْمُهَل َقَلظَأ اَمَك «ٍضْرَأْلا يف ٍِبْرَصلاَو ٍرَسلا

 ءاهيف مونلا ىلع مزعو (وليك ٠٠ ا ل :اذه ىلعو
 ال مالسإلا خيش يأر ىلعو ءرفسلا صخرب صخرتي ال ءريصق روهمجلا يأر ىلع اذه هرفسف
 .اهلك رفسلا صخرب صخرتيو اًرفاسم لجرلا ربتعي لب ءريصق رفس هيلع قلطُي

 اذإف ءةجاحلاو لغشلا درجمل رفسلا ريغ يف عمجلا زاوج ىلع صن دمحأ مامإلا نأ :ينعي )١(
 .ىلوأ وهف عمجلل جاتحاو  ءاهقفلا يأر ىلع - اًريصق اًرفس رفاس

 عمجلا» :مّيقلا نبا لاق « «هقك خيشلا هدكأ ام اذهو نس ال ةصخر عمجلا ّنأ ملعُي ْنأ يغبني )0
 لب ءدجوي مل وأ رذع دجو ءاوس عمجلا رفسلا نس نأ نيرفاسملا رثكأ دقتعي امك ةبت ةبتار ةّئس سيل

 «نكي مل وأ رذع هل ناك ءاوس ةيعابرلا رصق رفاسملا ةنسف «ةبتار نس رصقلاو ءةصخر عمجلا

 .(5١ص) بيصلا لباولا .«نول اذهو نول اذهف «ةصخرو ةجاحف نيتالصلا نيب هعمج امأو

 ؟نيكرتشملا نيتقولا يف اًرئاس رفاسملا نوكي :يأ ؛ريسلا يف ّدجلا عمجلل طرتشي لهو

 قيرطلل هعطقو رفاسملا لاقتنا لاح يف زئاج عمجلا نأب رفسلا يف عمجلا زاوجب نولئاقلا قفتا
 .ةالصلا تقو يف

 :نيلوق ىلع ةالصلا اهيف رصقي ٍةماقإ دلب يف ميقملل ةالصلا عمج مكح يف اوفلتخاو
 هب دج نمل الإ زوجي ال عمجلا نأ ىلإ : ةيميت نبا مالك رهاظو كلام مامإلا بهذف
 .ريسلا

 )٠١/ ىواتفلا عومجم :«(5١ص) بيصلا لباولا «(055/1) عدبملا )705/١(« ةنودملا
 برغملا نيب عمجي للي يبنلا ناك» :لاق اهُه#' رمع نب هللا دبع ثيدحل (140/35

 )07١37. ملسم )٠١880(« يراخبلا .«ريسلا هب دج اذإ ءاشعلاو



 -# ىو ةالّصلا ٌباَتك

 00 هلْوَق : اَهاَنْعَم َهَبَتْشا نِإَو عْمَجْلاَو موُمْعْلا يف آلا ٍهْذَه هبي نص

 نيل 5 تطفي م نأ ٌماَفِح نإ ورلَّصلا َّنِم اورِصَف نأ حا مام , ع 5 لسلك ضال يف ملأ رص اذإَو

 : ِنْيَطْرَشب ٌرْصَقْلا َحاَبأ لإ ٠١ :ءاسنلا] 1

 :.ضزألا نفق ترشلا هأ
 نير

 | ِفْوَحَو - ب

 .ِدَّدَعْلا ٍرْضَق 2 :ٌرَمَسْلاَف

 .ِناَكْرَأْلا 0 5 50
 .ناَكْرَأْلاَو ُدَدَعْلا َرُصَق :ِناَرْمَأْلا َعَمَتجا اّدِإَ 20

 َناَك اَمّنِإَو َةَدِحاَو َةَرَم الإ ٌلِزاَ َوُهَ رَمّسلا يف َمَمَج ُهّنَأ هلل ُهْنَع هلع لقي ْمَل :مالسإلا 0 لاق

 ٍفوُقَوْلا نيج لِصْنَي الآ لخأل بوثؤلا وقتل عتج اَننإَو ريشا وب دج اذإ رقشلا يف ٌمَمِشَب
 . اَهِرْيَغ 3 د

 عومجم .ٍرِفاَسْمْلِل الإ ٌعَرْشُي ال ُهنإَف ٍرْضَْلا ٍفاَلِخِب اَذَهَو ءِرْفّسلا ٍصْئاَصَخ نِم َسِيل ُعْمَجْلاَ
 )١59/55(. ىرواتفلا

 يف عمجلا حابي هنأ ىلإ كلام مامإلا نع تاياورلا ىدحإ وهو  ةلبانحلاو ةيعفاشلا بهذو

 .رفسلا ماكحأ هنع عطقنت ال ثيحب الزان مأ هرفس يف اًداج ناك ءاوس «هيف رصقي رفس لك

 )١8/ 1١١(. ليصحتلاو نايبلاو «(0 /؟) عانقلا فاشكو )079/١(: جاتحملا ينغم

 ناك الزان ءزاج ءامهنم ىلوألا تقو يف نيتالصلا نيب عمجي نأ بحأ نإو» :ةمادق نبا لاق
 «ةئيدملا ءاملع روهمجو ءءاطع لوق اذهو .رصقلا عنمت ال ةماقإ دلب يف اًميقم وأ ءاّرئاس وأ

 .(5/١١5؟) ينغملا .«رذنملا نباو «قاحسإو «يعفاشلاو

 ةوزغ ماع لَك هللا لوسر عم انجرخ» :لاق هنأ هك لبج نب ذاعم ثيدحب كلذ ىلع اولدتساو

 ىتح ءاًعيمج ءاشعلاو برغملاو ءاًعيمج رصعلاو رهظلا ىلصف «ةالصلا عمجي ناكف «كوبت
 دعب جرخ مث «لخد مث ءاًعيمج رصعلاو رهظلا ىلصف جرخ مث «ةالصلا رحخأ اًموي ناك اذإ
 )07١5. ملسم هاور .ءاًعيمج ءاشعلاو برغملا ىلصف :كلذ
 ال :لاق نم ىلع درلا يف ءججحلا ىوقأو «لئالدلا حضوأ ثيدحلا اذه يف» :ةمادق نبا لاق

 «هئابخ يف ثكام «رئاس ريغ لزان وهو عمجي ناك هنأل ؛ريسلا هب دج اذإ الإ نيتالصلا نيب عمجي
 هتوبثل ؛نيعتم ثيدحلا اذهب ذخألاو . . . .هئابع ىلإ فرصني مث ءاًعيمج نيتالصلا يلصيف جرخي

 صتخي ملف ءرفسلا صخر نم ةصخر عمجلا نألو ءهل ضراعم الو ءمكحلا يف اًحيرص هنوكو

 نم جورخو «طايتحالاب ذخأ هنأل ؛ريخأتلا لضفألا نكلو ءحسملاو رصقلاك ءريسلا ةلاحب

 .(7١5/؟) ينغملا .ها.«اهلك ثيداحألاب لمعو «عمجلاب نيلئاقلا فالخ



 مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت اروق# او. آل
 هه ح

 .ُهرِضَق َدَرَقْنا :نيبَبَسلا ذَحَأ َدَرَفْلا نِإَو

 اذَهَو ٍرْصَّقلا اذه يِف ٌقَلَظُم «ةزكّصلا َنِم اورصَتُت نآ» :ةئاَحبس ُهلْوَمَف 7 25 و 0000 هم 4 امي ب نعاق 0 3
 هلع رنعتَو هيلع لدَتَو نيبو .قارقلا لمجم رست ةلك لا لوُسَو ُهْنْسَو ءرضقلا وو رمد م هلع 52 لم ”توم ه6 آس 0 - 30

 :ةرهاثكل ةقلاكبم هل 1 قيفيتب ّىِحَو

 هب اىِرُق ام ام اًضْيأ اَذَه ُديظَنَو

 ٌلْحْدَي ٌقَلظُم ٌقَلظُم َحْسَمْلا َّنَأ نِم [5 :ةدئاملا]

 ثلا ا لاما تتفلا» أ

 .لسغلا وهو د 2

 274مل مكسور +زأو حي اوخصتاتز» هلك يف و َِ أ م

 ا 0 0 ا آملا

 دق هنأ رااثلا 0 م 0 0 ارثتت اقل ريد ينم 2 لاسم (ما ل 0 4 هه يعض 4
- 5 

 لاو باكل ِقاَمَثا ْناَيْب : يِناّقلاَو

 .ُهَل ٌةيِفاَنُم ال ُهَل ٌةَرّسَمُم َدَنُسلا َّنَأ ْناَيَب :ُتِلاَثلاَو

 .ِنآْرَْلا يف يتلا ٍناَبَيْلاَو يناَعَمْلا ُناََب : ُعباَرلاَو
 .ِةَنُسلاَو ٍباَتُكْلِل ُقِفاَوُم ٌعاَمْجِإْلا :ُسِماَخْلاَو

 ٍفْيَّصلا يِف َنوُكَيَف َراَمّنلا ٌعَبْتَي ِرَصِقْلاَو ٍلوظلا يف ىف ِءاَضِعْلا ْتْفَو ةةهسخ]

 .َلَوْظَأ الأ يف ُنوُكَيَ ءَلْبللا خيتي ربا َتْقَو َّنَأ امك ءَلَوظ

]17 01 
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 مسا

 . سأرلا حسم ىلع اًقوطعم نوكيف «(مكلجرأ) رجب 20(



 0 ةالّصلا ُباَتك

 جوع تكشلا 7  س يملا  ر يييجج

 :ٍفِيَّصلا يِفَو ِءاَتّشلا يِف ِرْجَمْلا ٍةَّصِح ٍرْدَقِب ِءاَمِعْلا ًةَّصِح َّنَأ َمَعَز نَمَو
 .ساّتلا ٍقاَمّتاب اًيسِح اطَلَغ َطِلَغ دَّقَف

 «ُلَّوْظَأ ٍفِيَّصلا ين َرْجَمْلا َّنَأَو ءَةَّضِحْلا ِهِذَم ٍرْدَقِب ٍةَّضِحْلا ِهِذَه ٌلْعَج اّمَأَ
 ْرْصْقَيَو ٍفْيَّصلا يِف ُلوُظَي ِراَهّنلِل اًعباَت رجَمْلا ُلْعَجو «ُلَّوْظَأ ِءاَتّشلا يِف َءاَشِعْلاَو

 اَذَهَف :ِءاَنشلا ىف ُلوظَيَو ٍفْيَّصلا ىف ٌرُصْفَي لْيِلِل اًعبات قّمَّشلا ٌلْعَجو ءاَنَّسلا يف

 [14 - "77 . عْرَّشلاَو لْقَعْلاَو ٌسِحْلا ُبْلَ

 َّنِإَف ءَريِجَأَتلا يِضَْفَي ٌبَبَس مَ نْكَي ْمَل اَذإ ُلَضْنَأ ُسيِلْعَّتلا م90: ]
 هدام يلعب ناك هنأ نت هلع ىلا نع ةقيقتتلا فيجملا ثيداعألا

 اك هلك للا ذأ يىهلسألا 1317 ىرأ نعت يفلان امك .«يكفلا

 ُلْجَّرلا ُفِرْعَي َنيِح اَهْنِم ُفِرَصْنَيَو ٍةَئاِمْلا ىَلِإ َةَيآ َنيّتّسلا َنْيَب اَمِب ٍرْجَمْلا يِف
 0002 ا

7 

9 1١2+ 

 لك

 ٍةاَلَّصلا نِم ُهْعاَرَف َناَكَو ِءْرَج ِثْلُث وأ ِءْزُج ٍفضِن ُرَْن َيِه ُهَءاَرِقْلا ِهِذَمَو

 اَهُرْخَوُي اَمنإ ُهئَداَع مُمَيَعُمْلا لْثم َريِخأَتلا يِضَئْقَي ٍبَبَسِل اَهَرخُأ اَدإ اّمأَو
 يِفِتْفَوْلا َرخآ َيْلَصُي ىّنَح اَمُرْخَؤُي ُهَِمْثُمْلاَو ءِءوُصْوب ِتْفَوْلا َرخآ َيَلَصُيِ
 ُرِدْقَي اَل ِتْقَوْلا ٍلَّوَأ يِفَو ءاَمِئاَ ِتْقَوْلا َرِيآ ٍةاَلَّصلا ىَلَع َريْقَي ْنَأ وأ ٍةَعاَمَْج

 :ٍتْقَوْلا ٍلَّرَأ يف ٍةاَلّصلا ىَلَع ُديَِت ٌةَيِضَف هيف ُنوُكَي امم َكِلَذ وُحَنَو ءاَدِعاَف اّلِإ
 [ةال 0/771 . ضف َكِيَّذِل ديخاَئلاَق

 زوجي الف تقولا دعب ءاملا دجي هنأ ملع اذإ ءاملل مداعلا رفاسملا

 . عازن الب تقولا يف مميتلاب يلصي لب ؛تقولا دعب ام ىلإ ريخأتلا هل

 .(5890) ملسمو هوه يراخبلا هاور (0)

 بجي ال كلذ عمو «ةالصلا طورش وأ تابجاو نم مايقلاو ةعامج ةالصلاو ءوضولا نأ عم (؟)

 يلصُي ْنأ هلف تقولا لوخد نيح نم لب ءاهلصحيل تقولا رخآ ىلإ رظتني ْنأ ناسنإلا ىلع
 . هتعاطتساو هلاح بسح



 ُهْذَدُك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 8و

 يلصي نأ هنكمي هنأ ملع اذإ ةءارقلاو دوجسلاو عوكرلا نع زجاعلا كلذكو

 تقولا يف يلصي نأ بجاولا ناك ةءارقلاو دوجسلاو عوكرلا مامتإب تقولا دعب

 [هم ه5 /” كردتسملا] . هناكما بسحب

 [هه /* كردتسملا] .رئابكلا نم اياب ىتأ دقف اهتقو نع ةالص رََخأ نم

 تضرُعو «ىطسولا اهنإف ؛اهريغ تيوفت نم مظعأ رصعلا تيوفت
 تتاف املو «نيترم رجألا هلف اهيلع ظفاح نمو ءاهوعيضف انلبق ناك نم ىلع

 [ه6 /8 كردتسملا] .لعف ام ليخلاب لعف ناميلس

 «تقولاب ملعلا ناكمإ عم تقولا لوخد يف نذؤملا لوقب لمعُي
 .صوصنلا هل تدهش امكو «نيربتعملا ءاملعلا رئاسو دمحأ بهذم وهو

 ”*/11١[ كردتسملا]

 ءرجفلاب أدب نم مهنمو ءرهظلاب يقرخلاك انباحصأ نم ةعامج أدب

 تناك اذإ ىطسولا نوكت امنإو ءرصعلا ىه ىطسولا ةالصلا نأل ؛دوجأ اذهو

 [57 7/7” كردتسملا] .ىلوألا يه رجفلا

 ِيَر َكِيلِإ ُتْطِبَعَوط :ىلاعت هلوق يف ىلاعت هللا همحر ميقلا نبا لاق

 بلط وه ةلجعلا ىلع ىسومل لماحلا نأ ةيآلا رهاظو 544 :هط) 46 َضَرِ

 جتحا اذهلو ؛اهيلإ ةلجعلاو هرماوأ ىلإ ةردابملا يف هاضر نأو ءهبر ىضر

 مالسإلا خيش تعمس .«لضفأ تقولا لوأ يف ةالصلا نأ ىلع ةيآلا هذهب فلسلا

 ."'هرماوأ ىلإ ةلجعلا يف برلا ىضر َّنِإ :لاق «كلذ ركذي ةيميت نبا

 )١( جرادملا )094/1١(.

 ىلاعت هللا نع هغلُبَي يذلا حلاصلا لمعلل ةردابملا ىلع هسفن نّطوُي نأ نمؤملل يغبني كلذلو
 «هتفلاخم تهركو هتبحأو «هيلع تداتعاو ريخلل هسفن تداقنا كلذ هسفن دّوع اذإو هيلي هلوسرو

 نم ريثكلا نإ ىتح «حالصلاو ربلاو ريخلا نم ريثك نع هّسفن تمجحأ :فّوسو أطابت املكو

 .ققحملا ررضلاو «بطعلا هاوه ةعباتُم يف ناك ولو هتبغرو هاوه ىلع بلغتلا عيطتسي ال سانلا



 عمسصحصح ةالّصلا ٌباَّتك
 كا

 يف ناك اذإ الإ لضفأ ةالصلا ميدقت نأ نوري ءاملعلا روهمج

 رخؤي درفنملاو ءءوضوب تقولا رخآ يلصيل رخؤي مميتملا لثم ؛ةحلصم ريخأتلا

 .كلذ وحنو ةعامج عم تقولا رخآ يلصيل

 لوقي نم مهنم نكل «لضفأ تاولصلا عيمج ريخأت نإ :لاق اًدحأ دجأ مل

 [39 /“ كردتسملا] .رصعلاو رجفلا يف ةفينح وبأ لوقي امك «لضفأ اهضعب

 لَك يبنلا اهملعو لَك يبنلل 882 ليربج اهملع يتلا تيقاوملا /؟ة14]

 مايألا يف يه مهبتك يف ءاملعلا اهركذ يتلا يهو ةالصلا تيقاوم نّيب نيح هتمأل

 .ةداتعملا

 اوردقا» :لاق «ةنسك موي» :ِهلك هللا لوسر هيف لاق يذلا مويلا كلذ امأف

 الإ نوكت ال ةداتعملا مايألا يف رهظلا ةالص نأ كلذ نيبي ءرخآ مكح هلف ''”هل

 «كلذ ردقب مويلا لئاوأ نم نوكي مويلا كلذ يفو ءراهنلا فاصتناو لاوزلا دعب

 .رصعلا تقو كلذكو

 لب ؛هيلثم الو هلثم ال ءيش لك لظ راص اذإ هيف رصعلا تقو نوكي ال

 كلذ رصعلاو رهظلا تقو نأ امكف ءريثك ءيشب تقولا اذه لبق موي لوأ نوكي

 كلذكو «بورغلا لبق ءاشعلاو برغملا ةالص كلذك «لاوزلا لبق امه مويلا

 ىلإ اهيف رظنُي الو «ةداتعملا مايألا يف تاقوألا ردقب نوكت هيف رجفلا ةالص

 .كلذ وحنو قفش بيغم الو .بورغب الو «ٍلاوزب ال سمشلا ةكرح

 ةالص هيف انيفكيأ ةَنّسلاك مويلا تيأرأ هللا لوسر اي :ري ةباحصلا لوقو

 . ةليللاو مويلا دارأ : «هردق هل اوردقا نكلو *ل» :لاقف ؟مويلا

 :ىلاعت هلوقك ؛اهمويب ةليللا ةليللا ظفلب ينعي امك ليللا :هب ينعي دقف
 :رخآلا عضوملا يفو 4١[ :نارمع لآ] عِهاَّيأ َةَمَلَم َساَنلَأ يَكُن لأ َكْيَياَدِ>

 .(؟ 9170 ملسم هاور )١(



 ُهْنَأك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ع
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 هتاف اذإو» ءكةفرع موي» :هلوقك مويو 6٠١ :ميرم] )9 اًيِوَس ٍلاَيِل تلت

 [57 “/57  كردتسملا] .هيلت يتلا ةليللاو مويلا داري «ةفرع موي فوقولا

 نإ :ةمتعلاب ءاشعلا ةيمست يف ميقتسملا طارصلا ءاضتقا يف لاق مكهود]

 اهلثم َّنأو ءرخآلا مسالا ىلع بلغي ىتح راثكإلا هركي امنإ اندنع رهشألا

 [514/ كردتسملا] .ءاشعلاب برغملا ةيمست فالخلا يف ءاشعلا

 توفي ىتح مامحلا نم جرخت ال اهنأ اهنظ ىلع بلغ اذإ ٌةأرملا 50. ]

 نأ اّمِإ لب ؛ةمئألا قافتاب رصعلا تيوفت اهل زجي مل :سمشلا رفصت وأ ءرصعلا

 يلصت نأ اّمإو ءيلصتو مامحلا نم ٌجرخت ْنأ اًمإو ."'”اًعمج تيبلا يف يلصت

 [14/7 كردتسملا] .مامحلا يف اهتالص نم ٌريخ تيبلا يف اهُعمجو «'”مامحلا يف

 الف :ضيح وأ نونج نم عنام هيلع أرط مث تقولا هيلع لخد نم ماها ]
 .كلام لوق وهو «عناملا دجوي مث ءاهلعف نع تقولا قياضتي نأ الإ هيلع ءاضق

 ردق اهيف كردأ نإ هتمزل :ةالصلا تقو يف هفيلكت نم عناملا لاز ىتمو

 [14 /* كردتسملا] .يعفاشلا لوقو ثيللا لوق وهو ءالف الإو ةعكر

 ها © 2

 ةروعلا رتس

 ءِدِجْسَم ّلُك َدْنِع ِةئيْرلا دخَأ َوُهَو ءهقالّصلا يِف ِساّبْنلا» يِف ٌلضَن 6505؟]
 وُ ملا نم ةقياط نك ء(واكّصلا يف دولا ٍرْثس بال امل هَْسُي يذلا
 َدَحَأَو َُرْوَعْلا َوْهَو َنيِرِظاّنلا ٍِنْيغَأ نع ُرَْسُي يِذَّلا َوُه ٍةاَلَّصلا يف ُرَتْسُي يِذّلا ّنأ

 عرشتي عمجلاف ءرضحلا يف تناك ولو .مامحلل بهذت نأ لبق اًعمج رصعلاو رهظلا يل ف 05

 .ةجاحلا دنع

 .جورخلا عطتست مل اذإ (5)

 هل زوجيف «محدزم قيرط يف.ةرايسلا دوقي وهو رهظلا ةالص هتكردأ نم :ةلاحلا هذه لثمو

 الو هترايس يف يلصي نأ بجيف رصعلا ةالص تناك اذإ امأو ءرصعلا عم اهعمجيو اهريخأت

 . اهتقو نع ةالصلا رخؤُي



 0 ةالّصلا ُباَتَك
 ه1 رك 7 يي 5

 نيرو اهنِم ره ام ! َّنهَتْنيِر تييب الوج :ِهِلْوَق نم ٍةاَلَّصلا يِف ٌرَئْسُي اَم

 ١"[. :رونلا] 4“ ١ نشرمخ

 ود

 َةيآْلا «َنهتلُمل اَلِإ» َهَئِطاَبْلا :يِنْعَي ؛«َّنُهَتَنبِر تير الو :َلاَك َّمُن

 . ةَبِطاَبْلا َنوُد َةَرِهاَظلا َةَئيّرلا َيِدّبُت ْنَأ ٍةاَلَّصلا يف اَهَل ُروُجَي :َلاَقَ

 : ِنْيَلْوَق َ ىَلَع ِةَرِهاَظلا ٍةَئيّرلا يف ذ اوُعَراَنَت دق ُفَلَّسلاَو

 .ُباّيَثلا َيِه : ُهَقْفاَو نمو دوس هبا َلاَقَف أ

 ٍلْحْكْلا لْثِم ؛ِنْيَدَيلاَو ِهجَوْلا يِف َيِه :ُهَقْقاَو نَمَو ٍساّبَع ُنْبا َلاَقَو - ب
 ْ ْ . متاَحْلاَو

 ليِقَم :ةّييتجألا َأرمْلا ىلإ ِرظّْنلا يف ُءَهَمُْلا َعراَتت ِنيَلْوَمْلا ٍنْيَذَه ىَلَعَو
 :َيِِفاّشلاَو ةَقيَِح يبأ ُبَهْذَم َوُهَو ءاَهْيَدَيَو اَهِهجَو ىلإ ٍةَوْهَش ٍرْيَعِل ٌرظّنلا ُروُجي
 هي بَعْذَم يف ٌلََر

 2+ جد

 . مِراَحَمْلا يِرْذَو َجْوَرلا ِريْعِل ٌةَرِماَظلا اًهتئيِز َءاَدْبِإ اَهَّل ّرّوَجَو

 76 ِباَبْلِج الب َنْجْرْخَي ُءاَسْنلا ناك ٍباَجِحْلا ةَيآ َلِزْنَت ْنَأ َلْبَق اوُناَكَو

 َناَكَو ءنيتكلاو هع هلا ره ْنَأ اَهَل ُدوُجَي َكاَذ ذإ َناَكَو ءاَهْيَدَيَو اَهَهْجَو ُّلُجَّرلا

 .ُهَراَهَظإ اَهَل ُروُجَي ُهّنأِل ؟اَهيَِإ رتل زوجي يتيح زِقئيح
 َكِناتبَو َكيِئوْرَأَ لق 7 اهياك» :ِهِلْؤَفِب ٍباَجِحْلا يآ كيو هللا َكَرْنَأ اّمَل مث

 ِنَع نيكل تع 04[  :بازحالا] هيد َنِهنلَع تين تيدي 7 ِهآَضِو



 108 مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 8و
 ت1 ا ا 2ك كت را

 ْنأ اًسنأ عّتَمو َرْبْسلا يخاف ٍشْحَج َتْنِب َبَنْيَز جّرَرَت اَمَل َكِلَذ َناَكَو ءٍِلاَجّرلا
 يل

 ءَءاَدْرلا ُهرْيَغَو ٍدوُعْسَم م نبا همسي َّت يِنْلا َّوهَو ٌمءالملا وه ُباَبْلِجَل - ذو

 .اََْدَب َرِئاَسَو اَهَسَْر يطَعُي يذلا ٌريبكْلا ُراَرإلا َوُهَو َراَزإلا ُهَماَْلا مَن
 اّلِإ ٌرِهْظُت الق اًهِسْأَر ٍِقْوَف نِم ِهيِنْدُت اَهّنَأ :ُهُرْيَغَو ٍديِبَع وُبَأ ىكَح دَمَو

 . َنْبِقتْني ُءاَسْنلا ّنُكَف ءُباَقْتلا هِسْنِج نِمَو ءاَهَْيَع

 هكولا لص نأ ولا كش وهو َفَُْي اّلَعِل ِباَبْلِجْلاِب ٍتاَروُمْأَم َّنُك اًدَِق

 امك «بناَجأْلِل اَمَرِهِلْعُت الأ ت َرِمَأ يتلا ٍةَئيَزلا َّنِم ٍناَدَيْلاَو ُهَْجَوْلا َناَك : باَقْتلاِ

 .ٍةَرِهاَظلا ٍباّيَّتلا ىَلِإ الإ ُرطَنلا ٍبِناَجَدْأِل لحي َيِقَب
 .ِنْيَرْمَأْلا َلّوَأ َرَكَذ ٍساّبَع ُنْباَو ءِنْيَرْمأْلا ٌرِخآ َرُكَذ ٍدوُعْسَم نب هس ل ل ومر اى

 0 ري منسى 2 سا لا
 ىَلَع ُّلُدَي ١*[ :رونلا] َنَهْتْنمَي 1 1 َنهباَض ؤأ# :ُهلْوَقَف اذه ىَلَعَو

 ُءاَمإْلا ُداَرُمْلا :َليِق :ِناَلْوَق هيِفَو ءاَهِكوُلْمَمِل َةَنِطاَبْلا َةَئيرلا َيِدْبُت ْنَأ اَهَن َّنأ

 َوُه :َليِقَو ُهُرْيَغَو دمْحَأ ُهَحجَرَو ٍبّيَسُمْلا ُنْبا ُهَلاَق اَمُك ُتاّيِباَتكْلا ُءَمِإْلاَو

 دّمْحأ نَع ىَّرْخأْلا ُةَياَرلا َوْهَو ُةدْيَعَو سابع ُنْبا ُهَلاَق امك «ُلُجّرلا ُكوُلْمَمْلا

 ءآرو نم َتُضْوْلَسََس اكتم َنُموسْتلاَم اًدإو» :ِهِلْوَق :ىلاعت هلوق يه لب ؛باجحلا ةيآ هذه تسيل )١(
 .[07 :بازحألا] نويل وش ٌرهطأ رهطأ مكحِلد باح

 :َلاَق 4 ِكِلاَم ِنْب ِسْنَأ ْنَع )١558(« ملسمو :(41!5) يراخبلا هاور ام كلذ ىلع لديو

 َوُه اَذِإَو َنوُنَدَحَتَي اوُسْلَج مْ مث اوُمِعطَت وقل اَعَد ءٍشْخَج َتْنِب َبَنيَر كو هللا ُلوُسَر ّحّوَرَت امل

 ِرَمَت ُةَناَلَث َدَعَفَو 0 نم َماَك َماَق اّمَلَ ءَماَك كلذ أر اكلك امرك ْمَلَق ءماَيِقْلل 8 ا

 ليلي َيِْنلا ٌتْرَبْخَأَق ُتْنِجَف ُتْقَلْطْناَك ءاوُماَق ْمُهنِإ من مول موكل اًدإَك َلُعْدَيِل هلك يلا اج َءاَجَف

 :هللا َلَرْنَأَف كيو 5 7 تامل ىَقلأَك لح 0 ٌتْبَمَّذَق َّلَخَد ىَّنَح َءاَجَن ءاوُقَلَطْنا ِدَق دن مهن
 «ةيآلا [0* :بازحألا] ىلا َتويب اوُلْخَدن ال أونماَح < هنأ ا(ايج

 .باَجحلا هيأ تَِْنَأَو ُهَْيَيَو ينيب َرْيْسلا ىحْرأ :ةياور يفو

 اهسايلو ةأرملا باجح :باتك نم بيوصتلاو' تزن ْنأ َءاَسّنلا َمَتَمَو) :لصألا يف :هيبنت
 .(4) ينابلألا نيدلا رصان دمحم ةمالعلا هققح يذلا «ةيميت نبا لا خيشل ةالصلا يف



 ا ا ا . ةاللّصلا ُباَتك

 «ٌتيِداَحَأ َكِلَذِب تءاَج دَقَو هِتاَلْوَم ىلإ ِدْبَعْلا ِرظَن ٌَراَوَج ِيِضَنْنَي اَذَهَ
 .ٍةَجاَحْلا لجأل اَّذَهَو

 اضن

 نَع ِءاَسْنلاَو ءِلاَجّرلا نَع ٍلاَجّرلا ٌرْئَسَو ءٍلاَجّرلا ِنَع ِءاَسْنلا ٌرْئَس اَذَهَق

 اَلَو لْجَيلا ٍةَرْوَع ىلإ ُلْجَولا دظنَي اَل» :هلي َلاَق اك ءةضاخلا ةرؤعلا ىف ءامْتلا

 بوت يِف لْجّرلا ىَلِإ َلُجَّرلا َيِضْقُي نأ ىَهَنَو ٠ ©0هقادَمْلا ٍةَرْوَع ىَلِ ةدَمْلا 0

 .ٍدِحاَو ِبْوَن يف ِةَأْرَمْلا ىَلِإ ُةأْرَمْلاَو ءِدِحاَو

 .شخفلاَو ح ىلا نم َكِلَذ يف اَمِل ؛ريطلا ةدوَعل سلو تلا نع ىَت

 ٌةَروُمْأَم تناك اَمَدْحَو ْتَّلَص ول َءاْرَمْلا ّنِإَف ؛ُتِلاَت 5 ٍةاَلَّصلا يِفَو

 يف َهَنيرلا دْحَأَ اَهِييَب يِف اَهِسْأَر ُْتْشَك اَهَّل ُروُجَي ٍةالَّصلا ِرْيَغ يِفَو ءِراَمِيْخاِلاِ
 .هللا ٌقَحِل ٍةاَلَّصلا

 نانا ناز ولطلانا تدع تا ذر ِنْيَبِكْنَمْلا ُلْثِم : لولا

 "ين كي زق ىلع قبل ريالا

 .ٍةاَلَّصلا َجِراَخ ٍِلاَجّرلِل ِْيَبكْنَم ٌفْشَك ُهَل ُروُجَيَو ءٍةاَلَّصلا ٌّقَحِل اَذَهَ

 هللا ُلَبْقَي اَل» :هلك ْيِبَّنلا َلاَق اَمُك ٍ؛ِةاَلَّصلا يِف ُرِم هت زكا ؛ اَرَمْلا َكِلَدَ
 ل

 يِوْذ َدْنِع اَلَو اًهِجْوَر َدْنِع ٌرِمَتْخَت ال َيِهَو «" ”راَمِخب اَّلِإ ضْئاَح َةَلَص

 )١( ملسم ءاور )8*7(.

 دواد يبأ حيحص يف ينابلألا هححّحص (؟) )541(.



 هلك مالسإلا خيش لئاسرو 8قواتف بيرقت مم

 ْنَأ ٍةاَلَّصلا يف اَهَل ُروُجَي اَلَو ِءاَلُؤَمِل ِةَبِطاَبْلا ِةَئيزلا ُءاَدْبِإ اَهَل َّراَج دّقَك ءاَهِعِراَحَم
 8 لَ 0 0107 - أ موي 5

 . مِهريْعْل الَو ِءالُؤَهِل اَهسآر َفّشكُي

 اَهَل َسْيَل ءِناَمَدَقْلاَو ِناَدَيْلاَو ُهَجَوْلا :َكِلَذ ُسْكَعَو

 اَمُهُؤاَدْبإ اَهَل ٌروُجَي لب ؛ َنيِمِلْسُمْلا ٍقاَمَتاب ٌبجَي الق ٍةاَلَّصلا يف َكِلَذ ُرْئَس اّمَأَو 3 - 2 252000 5 همك ه0 20001 1 هه هك ا عوم فقم

 ىَدحِإ َّوُهَو اَمِِرْيَغَو ٌيِعِفاَّنلاَو َةَفيِنَح يِبأك ِءاَمَلُعْلا ٍروُهْمْج َدْنِع ِةاَلَّصلا يِف
 . ىلا َوْهَو َةَقيِيَح يبأ َدْنِع ُهُؤاَدْبإ ُروُجَي ُمَدَقْلا َكِلَّذَكَك ءدّمْحُأ نَع نّْيتياَوُرلا 29 عسل جم سل ع تو 3 عدا ير( 2ك سوك 2 هوس

 .ْميِظَع ٌجَرَح هيف ٍةاَلّصلا يف اَذَه ٌةيِْغَتَو
 ا 72ج وكس ماوه مقا 2-2 2 ل 2

 َسَبْلَت ْنَأ ٍةاَلَّصلا يف اَهْيَلَع َسْبَل ُهّنَأ عاَمْجِإْلاَو ٌصّئلاب َتَبَت دق :ٍِةَلْمُجْلاِبَو
 . ْتَجَرَح اذ َكِلَذ اَمّنِإَو ءاَهِتْيَب يِف تناك اّذِإ اَمُرُتْسَي يِذَلا ٍباَبْلِجْلا

 م د ىفد هَ سمك مس مم )مر ممل م|سرعه 5 ءليم |” ىفع 8 هر وَ -

 َنيِشْمَي َّنُك اَمَك اَهاَمَدَقَو اَهاَذَيَو اَههْجَو َيِئَر نِإَو اَهِتْيَب يف يلصتف ٍذِئَئيِحَو

 ٍةَرْوَعب َةَطَِتْرُم ٍةاَلَّصلا يف ُةَرْوَعْلا ِتَسْيَلَك َّنِهْيَلَع ٍبيباَلَجْلا ِءاَْدإب رْمألا َلْبَق الو
 .""اًسكَع اَلَو اًدْرَط ال ِرظّنلا

 اَهَلُك اَهّنِإ ْلُقَي ْمَل ءُباَيتلا َيِه ُةَرِماََظلا ُةنيّرلا :َلاَ امل هو ٍدوُعْسَم ُنْباَو
 َّنِإَف ؛َةالَّصلا يِف ظَرَتْشُت اَهّنَأ :يِنْعَي ؛دّمْحَأ ُلْوَق اَذَه لب ٍ؛اَهِرْفَظ ىَّتَح ٌةَرْوَع

 اوُدُحط :ىَلاَعَت َلاَق لب ؛ٌةَرْوَع َوُهَف ىَّلَصُمْلا ُهُرُثْسَي اَم َّنَأ ِةَئِّسلاَو باتكلا يِف
 , "00م1 :فارعألا] لجسم ُِص َدْنِع دير 0-01

 ةءايعلا يدترت نأ مزلي الو «ءسأب الف اهرعش تطغو ءاهندبل رتاسلا اهبوثب ةأرملا تلص ولف )١(
 .ةالصلل ةصصخملا

 .ةالصلا يف بجاولا سبللا ىلع مهئيدح دنع (؟)

 اوُدُح َمَداَ َقَبِيط :نآرقلا يف ءاج يذلاو ءَةّنَّسلا وأ باتكلا يف «ةّرْوَعلا ٌرْئَس» ةملك ٍتأت ملف ()
 ام لقأو ءةالَّصلا دنع ةنيّرلا ذخأب ىلاعت هللا رمأف ١“[. :فارعألا] لجسم نك َدْنِع ْكََتيِز
 )١59/5(. عتمملا حرشلا :رظنُي .ةأوّسلا يراوي سابل نكمي



 .ىلؤأ ةاَلّصلاَك ؛اناَيْرُع ِتّيبْلاِب فوك ْنَأ لي يللا ىَعَنَ
 نإو وِرْيَغَو دخَفْلا رولا ِرْثَسِب ٍةاَلَّصلا يف ُرَمْؤُي ُهّنَأ ىَلَع َأَع ليِلَد اَذَهَف

 . َكِلَذ ىلإ َرظّنلا ِلُجّرلِل انزّوَج
 رمل نأ : دّمْحَأ نَع ِنْيكياَوُرلا قل وهو ٍنْيَلوَمْلا ٍدَحَأ ىَلَع اَنْلُق اَذِإَف

 َوُه َسْيَل ءاَهْيَلِإ ٍلُجّرلا ٍرظَن ٍِزاَوَج يف اَذَهَق :ةرؤعب اكسيل دفا َّنأَو ءْناَنَأْوَّسلا

 يق اوك نْيَذُحَفْلا فوُسَْم را أصم ذأ و اَلَف ءِفاَوطلاَو ٍةاَلَّصلا يف

 . اناَيَرَع ٌفوطَي اَلَو ال وأ روع امه ف

 زوجي ال اَذَهَف ٍراَزإْلا ىَلَع ِةَرْدُقْلا َعَم ِنْيَذُحَمْلا َيِداَب ٍلُجّرلا ُةاَلَص ام اكو

 ٍةَرْوَعْلا يف ِنْيَئياَوُرلا ىَلَع َكِلَذ ىَتَب نَمَو ,تاَل َكِلَذ يِف َنوُكَي ْنَأ يضَبْنَي اَلَو

 000  ٌةَمِياَط ُهَلَعَف اَمَك

 مكونا

 نا

 ينل ٍأْرَمْلا عم ٍةأرَمْلاَو ءِلَجَّرلا َّعَم لْجّرلا ٍةَرْوَغ ٍسْنِج نم َسْيَل ُهّنأ أ َمِلَعُف

 .ِةَرْوَعْلا بشك حْبُفَو ٍشْحْفْلا ٍلْجَأِل اَهْنَع َيِهْن
 ِتاَمّدَقُم نَع اّيْهَن اَهِئاَدْبِإ نَع يما َناَكَف ََكِحاَْلا ِتاَمَدَقُم نم اَذَه لت

 ٍةَيَآ يِف َلاَقَو «[777 :ةرقبلا] 4«ركل َقَيَأ يلذ#» :ِةَي ٍةبآلا يف َلاَق اَمُك ءٍةَّنِحاَمْلا

 اَدَس اَذَه نع ىَهَنَق [47 :بازحألا] هموت مكيوُلَمِل رهط ا : باَجِحْلا

 .'اَهِرْيَغ اَلَو ِةاَلّصلا يف ال َةَقْلظُم ٌةَقَلظُم ٌةَرْوَع ُهْنَأ ال لل

 ِناَمَدَقْلا َكِلَذَك . . اًدج ٌديِعَب اَهْيَدَي ِةَيِطْعَتِب ٍةاَلَّصلا يِف الفاو
 هم ام

 . ٌنصرْمُحَو نهصُمُقب َنيَّلَصُي َّنكَف ٠ «صيمقْلا عم ظََ ٍراَمِحْلاِب َرَمَأ اَمَنِإَو

 .هل هبنتي نم لق اًدج تفيطل ٌةيبنت )١(



 ُهْنَكك مالسإلا خيش لئاسرو 8واتف بيرقت م
 02 22-99292-9-212225252595959595959525252525255295- شل

 مع مع 9 ىو

 :َلاَقَك كب َىِبَنلا َكِلَذ نَع ْتَلَأَسَو ِهيِعِْرُت ُةآْرَمْلا ِتَناَك يَِّلا ُبْؤّتلا اَمأَو

 اًذإ َناَك اَذَهَف :ِهْيَلَع َنْدِرَي ال ٌءاَرْذ :َلاَقَك ءَنُهَقوُس وُدْبَت ْنَذِإ :َنْلّمَف ءاَرْبِش

 . َكِلَد ُسبْلَت نُكَت ملك ِتْيْلا سْنَن يف اَمأَو ِتوُيْلا َنِم َنْجَرَح
 َصيِمَقْلا َّنأِل ؛َليِواَرَسِي ْرَمْؤُت ْمَل .'ِرُمْحْلاِب اّلِإ صمقلا َعَم َنْرَمْؤُي لَ

 يطَعُي ام اَلَو ءٍبَرْوَج اَلَو ٌفُخ ال اَهْيَلجِر يطَعُي امي ْرَمْؤُت ْمَلَو «ُهْنَع يِنْعُي

 . َكِلَذ ِرْيَغ اَلَو ٍنيَراَمُمب ال اَهْيَذَي

 اَهَدْنِع نكي ْمَّل اذ َكِلَد ُرْيَس ِةاَلَّصلا يف اَهْيَلَع ُبجَي ال ُهّنَأ ىَلَع َّلَدَك

 ٠١][ 6-0 تلا ٌلاَجِر

 لاقف «ةالصلا يف ةرحلا هجو يف انباحصأ تارابع تفلتخا 57

 ةالصلا يف هفشك يف صخر امنإو «ةروع :مهضعب لاقو «ةروعب سيل :مهضعب

 اذإ رظنلا باب يف ةروع وهو «ةالصلا يف ةروعب سيل هنأ :قيقحتلاو «ةجاحلل

 هيلإ رظنلا زجي مل

 ..ةروعب اتسيل :ةيناثلا ةياورلاو ءةروع :امهادحإ :ناتياور نيفكلا يفو

 .نيدلا يقت خيشلا اهراتخاو

 .اًضيأ ةروعب اتسيل نيمدقلا نأ نيدلا يقت خيشلا راتخاو

 [55 - 56 /” كردتسملا]

 «ةروع ةّمألا نم ةبكرلاو ةرسلا نيب ام نأ يف بهذملا فلتخي ال 15
 ةروع يف ةياورلاك طقف ناتأوسلا اهتروع نأ انباحصأ نم ةعامج ىكح دقو

 ءامومع ةعيرشلا ىلعو اًصوصخ بهذملا ىلع شحاف حيبق طلغ اذهو «لجرلا

 [55/# كردتسملا] .لوقلا اذه نع ءيش دعبأ دمحأ مالكو

 ال ةنيزلا ذخأ وهو ةالصلا ىف ةروعلا رتس ىلع دئاز ردقب هللا رمأ مهد

 .ّنهسؤر يطغُي يذلا ِِرُمْحْلاِب اّلِإ ةالصلا يف صمقلا ّعَم نسبلي ْنأ َنْرَمْؤُي ْمَل :يأ )١(



 عقيم ةاللّصلا ُباََتك
 ككل ل ل07 2222222222 لل

 يف اهلمجأو هبايث نيزأ سبلي نأ هل يغبني دبعلا َّنأب اًناذيإ ؛ةروعلا رتسب
 تقو اهسبلي ناكو لاملا نم ميظع غلبمب ٌةلح فلسلا ضعبل ناكو «ةالصلا

 [18 /8 كردتسملا] .يتالص يف هل تلمجت نم قحأ يبر :لوقيو ةالصلا

 فيحرم ىل تئازأ : اًرِساَح ىَّلَصُي ُهآَر اّمَل عِفاَن ِهماَلْعِل َرَمْع ُنْبا َلاَق مكهصل

 . "1:7 ُلَمَجَتُي نم ُقحأ هللاَق :َلاَق ءال :َلاَق ؟اَذَكَه جرحت تْنُك ٍساّنلا ىَلِ

 ٌةأدَمْلاَو ٍلجَرلا َنِم ُلُجّرلا ٌرِيَتْسَي اّمِه ٌعَلْبَأ ٍةاَلَّصلا يف ُرِيَتْسَيَف اَذَه ىَلَعَو

 ]١117/77[ .ِةَأْرَمْلا ّنِم

 اميس ال «هدبع ىلع هتمعن رثأ ىري نأ بحي #8 هللا نأ مولعمو 599 ]

 اهايإ هسبلأ ىتلا هتمعنو هسبالمب هيدي نيب فقو ام نسحأف هيدي نيب فقو اذإ

 [58 / كردتسملا] .انطايو اًرهاظ

 ْنَأ َداَرَأ اًذإ ٍةاَلَّصلا يِف "”ءاّبقْلا ٍسْبُل نع :ثك خيشلا َلِيْسَم 010 ]

 ؟ال ْمأ ُهَرْكُي لَه ِهِماَمْكَأ يف هْيَدَي َلخُْي
 لْثِم َوُه َسْيَلَو ءَكِلَد َراَوَج اوُرَكَد ءاَهَقُمْلا َّنَِف ءَكِلَّدِب َسسأَب ال :َباَجَأَ

 - ني ْتَسْبَل َةَسْبْللا ِهِذَم ّنِإَ ةدرقتلا ةفياكم نيو اعل ؛"ووركَمْلا ٍلْدَسلا

 [ 1 .ٍدوُهَيْلا سبالم

 اذإو ءةرتغ نودب وأ صيمقب ىلص هئاقدصأ عم وأ هدحو ىلص اذإ سانلا نم ريثكلا ىرت كنإو )١(

 . !هبايث نسحأ سبل سانلا ىلإ جرخ
 ءاليوط ءفلخلا نم اًقوقشم ناكو «ةيمامألا رارزألا يذ (وطلابلا) نم نوكي ام برقأ ءابقلا (؟)

 . .هب ّدْشُي قاطن هطسو يف ناكو «نيلجرلا ةكرح لهست نأ لجأ نم

 وه لاقيو «ءابّقلا وهو ءريرح ٍجوُرَقو ءابّقلا باب :هحيحص نم سابللا يف كك يراخبلا لاق
 .هفلخ نم ٌّقش هل يذلا
 «طسولاو نيمكلا قيض بوث امهالك جورفلاو ءابقلا :يبطرقلا لاق )758١/٠١(: حتفلا يفو
 .ها.ةكرحلا ىلع نوعأ هنأل ؛برحلاو رفسلا يف سبلي «ءفلخ نم قوقشم

 ءابقلا هسبل ضايع نب ةيواعم ىلع ركنأ امل هيَو ٌرمع نأ :(١١اا/1) لامعلا زنك يفو

 .ها.هبايث مضيف دشي لجرلا نإف ءابقلا امأ :نينمؤملا ريمأ اي :ةيواعم لاق «نيقيقرلا نيفخلاو

 - :خيشلا لاق ءىرخألا فتكلا ىلع هيفرط دحأ دري الو «هيفتك ىلع اًبوث حرطي نأ وه :لدسلا (



 ُهَنَأك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت و
 ب ل يب يبيبيبيبببب777 كش

 ذ ِهْيَدَي َلِحْدُي نأ ٍرْيَغ نِم ِنْيَمَيَكْلا ىَلَع ِءاَبَمْلا ٌحْرط لَه :َلْيْسَو 250155
 ؟ٌةوُركَم ِهِماَمُك

 َسْيَلَو ءَكِلَذ َراَوَج اوُرَكَذ دَقَو «"'!ِءاَهَقُقْلا ٍقاَمَثاِب َكِلَّذِب َنمأَب ال :َباَجَأَ
 [11 4771 :دوقتلا ةنيل تكتل ةيللا هلع نأل ةوركعلا 00 0 5 5 و .٠ ع عر 5 َ 3 وشي 5 ئآإ 5 1

 ةازإ ويف كلتا عَ ءبْيَر الب هيِف ُةاَلَّصلا ُروُجَت :بَنزألا ُدْلِج ل

 عاّبّسلا 00 رْيَغ ٍدْلِج ّلُك َكِلَّذَكو عّبَّضلا ٌدْلِجَو «هيِف اصلا اح 0

 [11 1 ا نع هلك قبلا ىَقن يتلا

 خيشلا لاق «ناتياور عبس دلج شارتفاو بلعثلا دلج سبل يف مه |

 .هيف ةالصلا زاوج رهظألاو «عازن هيفف بلعثلا امأو :نيدلا يقت

 [197/7” كردتسملا]

 اَهْيَلَع نُكَي ْمَل :"اَهْنَدَيَو اَمِرْعَش نِم ٌريِسَي ٌءْيَش فَشَكْلا اَذِإ مهرب ]

 يشار لوك يأ تفلت و ءاَمَلعْلا ٍرَثكَأ َدْنِع ُهَد اعلا

0 
 ا

0 

 ِةَئَبَأْلا الل ٍةَماَع َدْنِع ِتْفَوْلا يف ةاَلَّصلا ٍتَداَعَأ ٌريثك ٌءْيَش َفَسَككنا نإَو

 ةييسدفلا . ْمِهِرْيَغَو عير

 (357/9) كردتسملا .ها.دمحأ نع صوصنملا حيحصلا وه ريسفتلا اذه -

 .كلذك وهو دجسيو عكريف صيمقلا لخاد نم هيدي لخديو بوثب فحتلي نأ وه :ليقو
 .ذئنيح مرحي هنإف ةروعلا فاشكتا ىلإ لدسلا ىدأ اذإ نكل «كلذ لعفت دوهيلا تناكو

 بوّنلا حرطي ْنأ :- لدسلا :يأ وه انئاهقف دنع فورعملا 785 نيميتغ نبا ةماّلعلا لاق

 ةداع سيلي امم بوّتلا اذه ناك اذإ نكلو ءرخآلا هفتك ىلع هفرط دري الو «نيفتكلا ىلع

 لاخدإ ريغ نم نيفتكلا ىلع َءاَبَقلا حّرط 9 :مالسإلا خيش لاق اذهلو ءهب سأب الف ءاذكه

 .ٍلْدَسلا يف لخدي ال نيّمكلا

 .(191/5) عتمملا حرشلا .هَةّبْجلا» وأ «توكلا» اندنع ىّمسُي ام هبشي ءابقلاو

 امك ءاهقفلا قافتاب هب سأب ال نيمكلا يف هيدي لخُدُي نأ ريغ نم نيفتكلا ىلع ءابقلا حرطف )١(
 .خيشلا لاق

 .ةالصلا يف ةأرملا :يأ (؟)



 ا ةالّصلا ُباَّتك

 صيمقلا عم سبلي نأ لضفألا نأ نيدلا يقت خيشلا راتخا /595#؟]
 داصفلا نأ هرايتخا سنج نم اذهو «ءادرلاو رازإلا ىلإ ةجاح ريغ نم ليوارسلا

 نم ىلوأ ةبطرلا دالبلا يف راحلا ءاملاب لاستغالا نأو «ىلوأ ةبطرلا دالبلا يف

 [557/7 كردتسملا] . مهتحلصمو مهتداعب دلب لك يف اًرابتعا ؛ناهدالا

 نكي ملو َهَّنُّسلا يف هل لصأ ال مئامعلا ىلع ةسلايطلا سبل رابتعا 5954 |

 [33/7 كردتسملا] . و ةباحصلاو كك يبنلا لعف نِم

 دمحأ هاور '"مهنم وهف موقب هبشت نم» :اًتوفرم رمع نبا نع مكهعم]
 هبشتلا ميرحت يضتقي نأ هلاوحأ لقأ :انخيش لاق « حيحص هدانسإو دواد وبأو

 مَنِإَف ْمُكَِم مُكَرَي نسوإ» :هلوق يف امك مهب هبشتملا رفك يضتقي هرهاظ ناك نإو

 [30/8 كردتسملا] .رمألا ةفلاخم يف 0١[ :ةدئاملا] بت

 اًريثك ةباؤذلا ةلاطإو هَةَّئّسلا يف فورعم نيفتكلا نيب ةباؤذلا ءاخرإ ممهصر

 [7//51 كردتسملا] .هنع ىهنملا لابسإلا نم

 ناك اذإ َرَمأو هلك هللا لوسر اهب َرَمأ َةَنُس نيلعنلا يف ةالصلا م5ه؟9]

 نم حيحصلا وه اذهو ءروهط امهل اهنإف ضرألاب امهكلدي نأ ىذأ اهيف

 نودجسي مهنأ عم دجسملا يف لاعنلاب هباحصأو يك هتالصو «ءاملعلا يلوق

 مهنأ عم ؛لعنلا لفسأ ةراهط ىلع ليلد كلذ لك لاعنلا يقالي ام ىلع

 امهكلدف ةساجنلا رثأ امهيلع ىأر اذإف «زاربلل شحلا ىلإ اهب نوحوري اوناك
 [14/7 كردتسملا] .اترهط ضرألاب

 :يناثلا هجولاو «نيهجولا دحأ يف ناويح ةروص هيف ام سبل زوجي ال ةهعل

 [14/8 كردتسملا] .ةياور نيدلا يقت خيشلاو ليقع نبا هركذ هركي لب ؛مرحي ال

 نسح :دواد يبأ حيحص يف ينابلألا لاق «(6ه5١1١1) دمحأو ,(١5ا"١) دواد وبأ هاور )١(



 هني مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت م
 ل ببال يبي بيبي لل ااا بيبي ب بببببببببااا_ رصااا. |" ندع

 ضرألاك وهف ةبوصغم ةنيفس وأ ةبوصغم ةلحار ىلع ىلص ول م559]

 .نالطبلا امهرهظأ .ءناهجوف بوصغم شارف ىلع ىلص نإو «ةبوصغملا

 [19/ كردتسملا]

 ىلغأ ناتكلاو نطقلا نوكي ثيحب '')ىدس نوكي ثيح ريرحلا سبل /585:]

 ؛نيهجو ىلع جرحي :مهيلع صخرأ هنأل ءمهب رارضإ هميرحت يفو هنم ةميق

 مل اذإ ةسمخلا فانصألا ريغ جارخإ يف نيتياورلاك ؛هانعمو صنلا ظفل ضراعتل

 .دلبلا كلذل اًنوق نكي

 ميرحتلا :هجوأ ةثالث هيفف هريغ نم لقأ وهو ريرحلل روهظلا ناك ولو

 ام ميرحت ىلع هب لدتسي يسقلاو ءاريسلا ةلحلا ثيدحو «ةحابإلاو «ةهاركلاو

 نم اهريغ عم جسني نأ دب ال رويس وأ ريرح طويخ هيف ام نأل ؛ريرحلا هيف رهظ

 كلذ نزو له لأسي ملو اهيف ريرحلا روهظل اهمرح ِخيَك يبنلاف نطقلا وأ ناتكلا

 ايوتسا نإف «لقأ هنأ ةداعلا نأ عم ؟ال مأ ءرثكأ ناتكلا وأ نطقلا نم عضوملا

 07١[ 7/7” كردتسملا] .ريرحب ةططخم سايث ةيسفلا بايثلاو

 :ءايشأ ةثالثل مسا زخلا 5641 ]

 .بنرألا ربو وهو ءريرحلا عم جسني يذلا ربولل أ

 .ربولاو ريرحلا عومجمل مساو - ب

 .ريرحلا ءيدرل مساو - ت

 .مارح ثلاثلاو «ءلالح يناثلاو لوألاف

 لج ُهَلْوَك ُهْنِيَو وجو ىَلَع ٍباَمَّدَو ٍلاَمْهِإ ىَلَع ُلُدَي :ىدَسلاف ءُنيِسلا ُحَتْفت دَقَو ءالمْهُم :يأ )١(
 .ىَهْنُي اَلَو ُرَمْؤُي ال اًلَمْهُم :ْيأ ؛[85 :ةمايقلا] 469 تس َكْري نأ نكنإلا بسيط :ُهُؤاَنَت

 .(ىدس) ةدام «ءثيدحلا بيرغ ىف ةياهنلاو ((َوَدَس) :ةدام «ةغللا سيياقم

 . الذتبم :هريغو عانقلا فاشك ةرابعو



 ا ةالّصلا ٌباَتك 9 2 001

 قافتالاب لاجرلا ىلع مارحف ءابقلاو ةلوتكلاك ؛ريرحلا لاجرلا سبل امأو

 ىلع ةرورض ريغب لاتقلا دنع هسبل يف ءاملعلا عزانت نكل «مهريغو دانجألا ىلع

 .ةحابإلا امهرهظأ :نيلوق

 الب زوجي اذهف هماقم هريغ مقي ملو حالسلا يف ريرحلا ىلإ جاتحا نإ امأو

 [ا977 /* كردتسملا] .عازن

 .ملسمو يراخبلاو دمحأ هاور .كرشم هل خأ ىلإ دع يبنلا هاطعأ امب ثعب

 اهعيي زاج اذإو «رافكلل ةضفلاو بهذلا ةينآ عيب هسايق ىلعو :انخيش لاق

 [/م /# كردتسملا] .ةرجألاب مهل اهلمعو «مهنم اهعيبل اهتعنص زاج مهل

 :رخآ ناكم يف لاقو «ءانحلاب باضخلا هل :بعوتسملا يف قلطأ آه ]

 مث ءءاسنلاب صتخم ةجاح الب وه :انخيش لاقو «ةنيزلا نم هنأل ءدمحأ ههرك

 [ا/ا* /؟ كردتسملا] .تاهبشتملاو نيهبشتملا نعلب جتحا

 ه2 ©

 ( ةساجنلا بانتجا)

 «ءاجنتسالا ثيداحأب هيلع جتحي «ثبخلا نم ندبلا ريهطت بوجو 5855 ]

 مث ءاملاب هيحضنا مث هيصرقا مث هيتحاا : هك هلوقبو «لوبلا نع هزنتلا ثيدحبو

 نيلعنلا كلد» ىف ديعس ىبأ ثيدحبو ؛اهريغو ءامسأ ثيدح نم ''”هيف ىلص

 .«امهيف ةالصلا مث بارتلاب

 ال دجاسملا هذه نإ : يبارعألا ثيدح يف كي هلوقب اهيلع لدتسي ةعقبلا ةراهطو

 [74/7 كردتسملا] .لوبلا ىلع ءاملا بصب كي هرمأو ''”«ةرذعلاو لوبلا نم ءيشل حلصت

 حيحص يف ينابلألا هحححصو «(797) يئاسنلاو )١178(« يذمرتلاو 2075؟) دواد وبأ هاور )١(

 .دواد يبأ

 .(؟86) ملسم هاور قفإ



 ُهْنَأكك مالسالا خيش لئاسرو قواتف بيرقت تب
 ل 70307070 565 يب ت0ببت7بتبإاا +730707070707070707070707070707070707070707070700777 7 تلت سستسب | ١ يي

 ؟هنم جورخلا هنكمي ال سجن عضوم يف ىلص نميف ءاهقفلا عازن 5856 ]

 وأ لابقتسالاو ةراتسلاو ةراهطلا نع زجاعلاك ديعي ال هناكمإ بسحب تقولا

 .مهوحنو ةحتافلا ةءارق نع وأ دوجسلاو عوكرلا لامكإ نع وأ ةساجنلا بائتجا

 [75 /8 كردتسملا]

 اهنم رهاطلا هبتشا يتلا بايثلا ةلأسم يف هلكت ميقلا نبا لاق 5853]

 ءروظحملا باب نم ةساجنلا بانتجا :انخيش لاق ..عازن ةلأسم هذه :سجنلاب

 هتالص نالطبب مكحُي مل هيف ىلصف اهنم بوث ةراهط هنظ ىلع بلغو ىرحت اذإف

 [74 /9 كردتسملا] .ةساجنلا مدع لصألا َّنِإف ؛كشلاب

 وه امنإ كلذ نع يهنلاو ءاهيلإ الو ةربقملا يف ةالصلا حصت ال 5959 ]

 ؛ةالصلا نم عنمي ال نيربقلاو ربقلا دوجو َّنأ انباحصأ نِم ٌةفئاط ركذو

 مالك يف سيلو ءاّدعاصف روبق ةثالث ةربقملا امنإو «ةربقملا مسا لوانتي ال هنأل

 مهلالدتساو مهليلعتو مهمالك مومع لب ؛قرفلا اذه هباحصأ ةماعو دمحأ

 .باوصلا وهو ءروبقلا نم دحاو ربق دنع ةالصلا عنم بجوي

 لخد ام لكو :انباحصأ لاقو ءربق عمج هنأ ال ءهيف ربق ام لك ةربقملاو

 نوكي عنملا نأ ىلع ينبني اذهف ءهيف يلصي ال روبقلا لوح امم ةربقملا مسا يف

 .هيلإ فاضملا هئانفو درفنملا ربقلا دنع ةالصلا ميرحتل الوانتم

 هتلبق يذلا دجسملا :يأ ؛هيف ةالصلا زوجت ال هنأ :هريغو يدمآلا ركذو

 اذه مهضعب ركذو رخآ لئاح ةربقملا نيبو طئاحلا نيب نوكي ىتح ربقلا ىلإ

 [امه 4 /" كردتسملا] .دمحأ صوصنم

 انباحصأ ةماع دنع قرف الو ءهيلإ الو شحلا يف ةالصلا حصت ال م5ه54]

 هنأ :ليقع نبا راتخاو «هنطاب وأ دجسملا رادج رهاظ يف شحلا نوكي نأ نيب



 ا ةالّصنا ُتاَتك

 ءهركي مل دجسملا رادج لثم لئاح هوحنو شحلا نيبو يلصملا نيب ناك اذإ

 [/0 /* كردتسملا] .فلسلا نع روثأملا وه لوألاو

 امأو ءدمحأ بهذم وهو ةلفانلا لب ؛ةبعكلا يف ةضيرفلا حصت ال 5059 ]

 .ضرفلا هب قحلي الف اًعوطت تناك اهنإف مارحلا تيبلا يف لي يبنلا ةالص

 [ا/له / كردتسملا]
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 ةلبقلا لابقتسا

 نم ٍبِجاَوْلا يف ِءاَمَلُعْلا َنْيَب َعاَرِن ال ُهّنَأَو ,هقَلْبِقْلا ٍلاَبقِيْسا» يِف :لْصَف !؟ه٠0]

 َنِمَو» : ىَلاَعَت هللا َلاَك هَل ةَقيِقَح ال نْيَعْلاَو ٍةَهِجْلاِب َنيِلِئاَقْلا َنْيَب َعاَرْتلا َّنَأَو ءَكِلَذ

 :ةرقبلا] (ثهَرطَط ْمُكحَموُبُم اولوه ْرْشُك ام ُتْيِحَو واحلا ِدِحْسَسْلا ٌرطَس َدَهْجَو وه تجرح ُثْيِ
 .[144 :ةرقبلا] 6 اهْزَوُم وه ُةَهَجو لُكِلَوا» :َلاَقَو . .ُهُواَقْلَيَو ُهُوْحَن :ُهُطَشَو ٠١

 .ُةَهِجْلا يِه :ةهجولاو

 .اَهيْلَوُي يتلا َيِه ةهجولاو ءُلَبْفَتْسُ يتلا َيِ ُةَلبقْلاَ

 ُدِجْسَمْلاو هماَرَحْلا ٍدِجْسَمْلا ٌرْظَش ُهَهْجَو َيْنَوُي ْنَأِب ُهَرَمَأ ُهَئاَحْبُس َوُهَو

 مباع دن ماركلا َدِْنَسْلا أرقي اكَتط :ِهِلْوَك يِف امك ءُهلُك ُمَرَحْلا َوُه ُماَرَحْلا
 :ّيِوْرَمْلا دنألا لفكي اَذَهو ةَبْعَكْلاِب اًضَتْحُم َكِلَذ َسْيَلَو 0118 :ةبوتلا] «اذنك

 1 .«ضزألا

 «ِلْوَب اَلَو ٍطِئاَمب َهَلْبِقْلا اوُلِْفتْسَت ال» :َلاَك ُهَنأ (ِنْيَحيِحَّصلا» يف ُهْنَع َتَبَتَو

 وأ طِئاَعِب ِةلْبِقْلا ٍلاَبْقِتْسا نَع ىَهَنَق .9"2اوُبّرَك وأ اوُقّرَش ْنِكَلَو ءاَهوُرِبدَتْسَت اّكَ
 اَهِراَبْديْساَو اَهِلَبْفيْسا نع ىَهَت يتلا َُلْبِقْلاَك ؛ِةاَلّصلا يف اَهِلَبْقِْساب َرَمأَو ءِلْؤَب

 ,.(25) ملسمو 225450 يراخبلا هاور ()



 2و مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ب اذ

 . )والّصلا يف اَهِلاَبْقِتْساِب ََّلَصُمْلا َرَمَأ يتلا ُهلْبِقْلا َيِح ٍِلْوَبْلاَو ِطِئاَعْلاِب

 ردح :ُئِذِمْرتلا َلاَق :«ٌةَلْبِق ٍبِرْغَمْلاَو ٍقِرْشَمْلا َنْيَب اَم» :هلكك َلاَقو

 0 سل را ٍةَباَحّصلا ّنِم ٍدِحاَو ُرْيَغ َلاَق اذَكَمَو
 ةاعضلا وب وعا نق ترك الو ءْمِِرْبَغَو َرَمُع ِنْباَو ٍساّبَع ِنْباَو ٍبِلاط
 0 يِف ِمُهُماَلَكَو ٍةَعوُبْتَمْلا ٍبِهاَذَمْلا ُةّمِئَأ ِهْيَلَع صن 00 «ٌءاَرِ كِل

 .توؤت
2-2. 

 فالتحا ال َهَنِفَتُم اًهتْدَجَوَف ٍباَبْلا اَذَه يِف دّمْحَأ صوُصُن تْلّمأَت دق

05 
 ٍنْيَع ُلاَبْفيْسا ُهْصْرَك وأ ءَِبْحَكْلا ٍنْيَع ىَلِإ َيْلَصُي ْنَأ ُدهَعْجَي :َلاَق نم لب

 :تاَضأ دَقُف : هِداَهَتِحا 0 ةنكلا

 ص :ِةلبقْلا ُلاَبفيْسا ُهْضْرَك وأ قَبْعَكلا ٍةَهَج ىَلِإ َيْلَصُي ْنأ ُدهَتْجَي :َلاَك نم

 َنوُفِفَتُمَو اَمْبلِإ يَّلَصُي ُهّنإف َةَبعَكْلا َدَماَش نَم َّنأ ىَلَع َنوُقِقَتُم مُهّنَأ َكِلَذَو

 ٍةَلْبقلا نم برق نم ُضْرَكَو» :فلؤملا لوق دنع عتمملا حرشلا يف هل نيميثع نبا ةماّلعلا لاق )١(

 بجيف ؛ةدهاشملا هنكمي ال ثيحب ةبعكلا نع َدَعَب نم :يأ ؛«اهُّتَهج َدْعَب ْنمَو ءاَمِنْيَع ٌةَباَصِإ

 الو .لوب الو ٍطئاغب ةلبِقلا اولبقتست ال» 0 70 ةهجلاو «ةهجلا ٌةباصإ هيلع
 «ةلْبِقلا سكع كلذب ديري ءاوُبْدَع وأ اوُقرَش» :لاق امل .هاوُيْرَغ وأ اوُقَرَش نكلو ءاهوربدتست

 ةلْبِق هلك بونجلاف «َةلْبو هلك ةنيدملا لهأل ا 0 اذه نلَظَو
 اًصخش انيأر ولف ءعساو رمألا َّنأ فرعن اذهبو ءطقف ًةبعكلا تياساام متلو سبل ءمهل

 هضرف اذهو ةهجلا ىلإ هجّتم هنأ ؛ٌرضي ال كلذ نإف «ةلبقلا ِةئَماسُم نع اًريسي اًقرحنم يّلصُي

 ةبعكلا نع اًقرش اوناك نملو «برغلاو قرّشلا نيب ام ةبعكلا نع المش اوناك نمل ةلبقلا ةهجو
 نع اًبوتج اوناك نملو «بونجلاو لامّشلا نيب ام اًبرغ اوناك نملو .بونجلاو لامّشلا نيب ام
 .بويأ ٍيبأ ثيدح ىضتقم اذهو « عبرأ اذ تاهجلاف «برغلاو قرشلا نيب ام ةيعكلا

 ةهجلا نوكت ةبعكلا رادج تحت ترص اذإف «ةهجلا ترْعَض ةبعكلا نم َتيرَق امّلك هنأ ملعاو

 .(؟ا/1/5) دازلا حرش .طقف كندب رْدَقب



 كلتا دحلاو
 . اَهْنَع َنيِديِعَبْلا ّنِم ٌرَصْقَأ مُهُّمَص َناَك اننا ةولفتلا تت امل نع

 ِرْدَق ىَلَع ُهّلوُظ ُديِزَي ال اَهْنِم ُبيِرَقْلا ٌتّصلاَك ؛ُلّبْقَتْسُي اَم ّلُك ّنَأَش اَذَهَو

 . ةَيغَكْلا

 .ةيدكلا ريع لإ اًنَصُم دنالا ناكل ؟ةاّذرلَو

 .اًرَج ّمُلَهَو ُهْنِم َلَوظأ ُنوكُي ُهَقْلَح يِذَلا ُكَّصلاَو
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 .اًضِيأ اَهِتهِج ىلِإَو اَهْيَلِإ َنولَصُي مُهَو َةَبْعكلا

 اًضْيَأ اَهيَلِإ َنوُلَصُم مُهَو ءاَهِتَهِج ىَلِإ َنيَلَصُم اوُناَك :اَهْنَع ُنماَّنلا َدْعب اذ
 مُهتاَلَص ْتَحَص :ِةَبْعَكْلا ٍرْدَ ىَلَع ُهلوُظ ُديِزَي اليوط ُفَّصلا َناَك وّلَو

 . اًهوُدِهاَشُي ْمَل ُتْيَح اًميِقَتْسُم ُفَّصلا َناَك نإَو ءَنيِِلْسُمْلا ٍقاَمَئاب
 اَم َناَكَل اَهْيَلِ ميِقَتْسُم ظَح ىَلَع ٍفوُفّصلا َّنِم : داموا هلأ موُلْعَمْلا َنمَو

 . اًهَيَقاَسَم نع اج اًجِراَح اًهِرْدَق ىَلَع ُديِزَي

 ىَلَع َراَس ول ٍناَكَم يف ًةاَلَّصلا يلَصُمْلا َدِصْقَي نأ َضْرَفْلا | َّنأ مه و نم

 ٍةَحِص ىَلَع ٌةَقِفَتم َهَمأْلا َّنِإَف . . .ًاظخأ دَقَف ٍةَبْعَكْل | ٍنْيَع ىَلِ را ا
 ةَفَعاَضُم ٍفاَعْضَأِ ٍةَبْعَكْلا ٍتْمَس ىَلَع ُهَلوُظ ُديِزَي يذلا ٍليِطَتْسُمْلا فصلا ٍةاَلَص

 .َسْوَقَت اَلَو هيف َءاَنِحْنا ال اًميِقَتْسُم ٌفَّصلا َناَك نِإَو

 َسِيَل َناَك نِإَو ءاَهِنْيَع ىَلِإ ّلَصُم َوُهَف اًهِيِهَج ىَلِإ ىَّلَص نَم َّنأ :ُدوُصْفَمْلاَف

 اذه ليال هلع ةمقم طابا ىف طخ هنأ كلذك نق نمل لاقي لَو
 ُباَحْصَأ ىَنَب اّمَل اَذَهِلَو ؛ِهب َرِمُأ يِذّلا َوُه اَذَهَو ءاَرِجاَطَو اَنِطاَي َهَلْبِقْلا ٌلبْفَتْسُم
 ىلإ يون رع هنو عتيع ل ا اَم اًَهِضْعَب يِف َناَك ٍراَصْمَأْلا َدِجاَسَم لي هللا ٍلوُسَر

 :ةيعلشملا ِقاَقَتاِب ٌةَرْئاَج هيف َنيِمِلْسُمْلا ٌةاَلَص تَناَكَو اَفِرَحْنُم َناَكَل ِةَبْعَكْلا



 0 مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت تبا
 277272722255257 7-لا ٠١ يح

 ٍ؛ْمُهَأَرْجَأ أَطَح ٍرِشاَعْلا َّمْوَي ُساَّنلا فَمَو اَذِإ :ٌمِهِضْعَب ُلْوَق اَذَه ٌريِظَنَو

 ُمْوَي لب ؛َكِلَذ يِف أح اَلَو اًرِهاَظَو اَئِطاَب َةَفَرَع ُمْوَي َوُه َكِلُذ َّنأ :ُباَوّصلاَف

 ُهَلَهَتْسا اذ اَلاَلِم ُنوُكَي اَمّنِإ ُلاَلِهْلاَو ءُنماّنلا ِهيِف َْرَعُي يِذَلا ُمْوَيْلا َوُه َةَقَرَع

 .ٍلالهب َسْيَلَق ُهوُلهَتْسَي ْمّلَو َمَلَط اَذِإَو ءُنِماَنلا

 اَم اَلَو "بطلا ٍةاَعاَرْمِب اًدَحأ اوُرُمأَي ْمَل ةَباَحّصلاَو للي ََِّنلا َّنأ ّموُلْعَمَو

 دّمحَأ م اَمإلا َرَكْنَأ اَذَهِلَو كِل ٌرْيَغ اَلَو ٍشْعَن تاب اَلَو ُيْدَجْلا اَلَو ُهْنِم َبْرَق

 ا :َلاَقَو ءيْدَجْلاِ ُةَلْيِقْلا َرَبَتْعُت ل لذ رار َكِلُذ ٍةاَعاَرَمِب َر أ نم ىلع

 . لبق ٍبرَْمْلاَ ِقِرْغَمْلا َنْيَب اَم ْنكَلَو ءِيْدَجْلا ُرْكِذ ِثيِدَحْلا

 َناَكَل اًبَحَتْسُم وأ اّبِجاَو َكِيَذب ٍةَلْبِقْلا ُديِدَْحَت ناك ول ُهَنِإَف ؛َلاَك اَمك َوُهَو

 ّنِم ْعَدَي ْمَل ُهّنِإَف ؛َكِلَد َنّيَب للي ينل َناَكَلَو ءُنَبْسَأ ِهْيَلِإَو َكِلَدِب , ملأ هب ُةَباَحَّصلا

 0 ٍبرْعَمْلاَو ِقِرْشَمْلا َّنْيب دا د حّرَص دَقَو تفيكَف هيب ب ب الإ اَعيَش د نيذلا

 يف اَهِفاَلِتْحاَو ِةَمأْلا عُراَتَت ىَلِإ يِضْمُي َكِلَذِب ٍنيّدلا َقيِلْعَ َّنِإَف :اًضْيَأَو
 .ياليالاَو قتلا نع هت د ىلا ءامِنيِد

 .ةلبقلا هاجتا ديدحت يف :يأ )١(

 انفرع اذإف «ةلبقلا هاجتا ددحت يتلا ةزهجألا لامعتسا ىلإ نامزلا اذه يف جاتحن ال كلذلو (5)
 .قيقدلا ديدحتلا ىلإ جاتحن الو . يفكي اذهف ةلبقلا ةهج

 وأ نيع ضرف هنأ :لاقو «ةلدألا هذه ملعت بجوأ نم نأ ملعي كلذبو :هلكك بجر نبا لاق

 نيرخآ موق دعاوق نم هاقلت امنإو ؛هلوقل لصأ الف  دمحأ مامإلا ىلإ بستني نمم  ةيافك
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 اًديلقت
 « بسحن الو بتكن ال «ةّبمأ ةمأ انإد : ل ىبنلا لوق :ةيعرشلا ةلدألا 0 لديو

 .«ةدعلا اولمكأف مكيلع مغ نإف ءهتيؤرل اورطفأو ءهتيؤرل اوموص ءاذكهو اذكهو اذكه رهشلا
 مهتادايع طبض نم باتكلا لهأ هلعفي امك «باتك الو باسح ىلإ جاتحي ال اننيد نأ نيبتف

 ةيؤر وهو رصبلاب ىري امب قلعم مايصلا تاقيم يف اننيد نأو ءاهتانابسحو سمشلا ريسمب
 .(7//537) يرابلا حتف .ها.باسح ىلإ جتحن ملو رهشلا ةدع انلمكأ مغ نإف ءلالهلا

 ىلص اذإ مهضعب نإ ىتح «ةلبقلا هاجتال مهيرحت يف سائلا ضعب ددشت أطخ رهظي اذهبو
 ددشتلا ىلإ وه لب ءهيلإ ةجاح ال اذه ّلكو !!ةرسي وأ ًةنمي هجتا :هيلع اوخرص مامإلا
 .برقأ عطنتلاو



 بو ا ةاللّصلا ٌباَتك
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 اَم ٍنيّدلا نِم اوُعَرَشَو هُهْنِم َسْيَل ام مِهِنيِد يف اوُلَخْدَأ مُهَنَأ :َكِلَذ ُبَبَسَو

 ءاَهَل طياَض ال اَهّنَأِل ٍءاَموُعَرَش يلا ٍةَعْدِبْلا َكْلِي يِف اوُقَلَتْحاَ ءللا هب ندي ْمَ

 ٍرْجَمْلا َعوُلُظ وأ ءِباَسِحْلاِب ٍلاّلِهْلا َعوُلُ اوُمَلْعَي ْنَأ َنوُديِرُي َنيِذَّلا ُفِلَتْحَي اَمُك

 ُضِقاَنَتُم َكِلَو لب ؛ُدِرَطُم ٌيِباَسِح ليل ِهْيَلَع ُموُقَي ال ٌرْمأ َوُهَو ءِباَسِحْلاِ
 ذ يف اول ةيِعْرَّشلا ةَلَِأْلاَو ءْعِياَوْلا ٍنيّدلا نَع اوُضَرْعَأ ِءاَلْؤَهَف ءٌتِلَتْحُم

 نَمب هللا ُلَعْمَي َكِلَذَك :قدَعْلاَك َمْلِعْلا مه ْهاَوْعَد َّعَم م َعَدبْلاَو ٍلْهَجْلا نِم عاَونأ

 .ِنيذلا يف عت عّدبْلا ىلإ َعوُرْشَمْلا نَع َجَرَت
 ؛ِةَكْمَجْلا يف ِةَلْبِقْلا َلاَبْفِتْسا َلَصْمْلا ىَلَع ُبِحَي : هنأ ىلع نويلتملا َعَمْجَأَو

 له ريم مارا دجمْلا َرطَس وجا يلو قبل لابطال وب ثوثأملا
 2 اهل دانت هيخرااطمو وكي نأ وطْرَش ني وجو َُيلْوََ ُلاَبْفَيْسإِلا
 جنم اًلبْفَتْسُم ٌصْحَّشلا َنوُكَي وأ ءَكِلَذ ِوْحَنَو ِنَمّذلاَو ٍةَهبَسْلا' نم هيِذاَحُي اَمَو ٍفْنآلا

 ؟ِهِهْجَو ِطَسَوب ِهِذاَحُي ْمَل نإَو ُهَهْجَو ِهْيَلِإ َهْجَو اذإ ُهلْفَتْسي اَمِل

 . 9ةَلأْسَمْلا لضأ اَذَهَق

 َعَللا يف ِّدَح ىلإ َمِجُر اّلِإَو ءدْنلإ م مجد عْرَّشلا يف َّدَح ُهَّل َناَك ْنِإ ُمْسِاِلاَو

 [15--0/7] ف ف لا ٌةَكّللاَو عرّسلا 4 هْيَلَع لد انه ُلاَبْقِتْساِلاَو ءيفْرُعْلاَو

 وأ «ةقفرلا نع عاطقنالا ةيشخ ةلحارلا ىلع ضرفلا ةالص حصت مكهماز

 [075/8 كردتسملا] .ةرّمَحلل ٌرربت وأ «ءيشملاب ررض لوصح

 اهؤاوه ةلبقلا لابقتسا يف بجاولا َّنأ باحصألا نم ةفئاط ركذ ة؟هه؟]

 ةيلاعلا لابجلا نم هريغو سيبق يبأ لبج ىلع يلصملا ليلدب ؛اهناينب نود
 ذايعلاو ةبعكلا تضقتنا ول ام ليلدبو «ناينبلا ال ءاوهلا لبقتسي امنإ هنإف «ةكمب

 لابقتسا بجاولا :سابعلا وبأ لاق « "”ةصرعلا لابقتسا هيفكي هنإف ءهللاب

 .خيشلا هل رصتنا يذلا وه يناثلا )١(

 .تاصرعلاو صارعلا عمجلاو «ءانب اهيف سيل ةعساو روّدلا نيب ٍةعقب لك :ةصرعلا (؟)



 هدي مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت دو

 ةالصلا نم هوركذ ام امأو «ءانب الو ةبعكب سيلف ءاوهلاو ةصرعلا امأو «ناينبلا

 ةعفترم ةصخاش هلبق يلصملا يدي نيب نأل كلذ امنإف هوحنو سيبق يبأ ىلع

 مامتئالا يف ةطورشم نكت مل امك طرتشت ال ةتماسملا نإف ؛هتماسم نكت مل نإو

 . مامإلاب

 «ةالصلا تحص ءيش هيدي نيبو ىلصو هللاب ذايعلاو تيبلا ناينب لاز نإف

 .حصت مل ءيش هيدي نيب نكي مل نإو

 كلذ عقي نأب اهعضوم ءايشألا نم ءيش بصن رذعت دق هنأ ضرف ول معن

 ذكنيح يفتكي نأ يغبني انهف نامزلا رخآ يف ةشبحلا نم نيتقيوسلا وذ اهمده اذإ

 نإف ؛ةرتس دجي مل اذإ اطخ طخي نأ يلصملا يفتكي امك «ةصرعلا لابقتساب

 [078 - /5/# كردتسملا] .طخلاك ميهاربإ دعاوق

 ىلإ ىلص ول :يلاعملا وبأو حضاولا يف ليقع نباو دماح نبا لاق 558؟]

 نم سيل نايعلاو ةدهاشملا يف هنأل ؛هتالص حصت مل ةنياعملا هضرف نَم رجحلا

 حصتو ةالصلا يف هيلإ هجوتلا زوجي :يضاقلا لاقو ..مارحلا تيبلا ةبعكلا
 .ةبعكلا طئاح ىلإ هجوت ول امك هتالص

 «ةتباثلا ةَّنّسلاب تيبلا نِم هنأل ؛بهذملا سايق اذهو :سابعلا وبأ لاق

 يلصي ال هنأ دمحأ صنو «ريبزلا نبا هضقن امل ريثكلا قلخلا نم هدهاش نم نايعبو

 وبأ لاق «تيبلا نِم رجِحلاو ءرجحلا يف يلصي ال :لاقف ءرجحلا يف ضرفلا

 عرذأ ةتس تيبلا دودح يف لخادلا امنإو «تيبلا نم سيل هعيمج رجحلاو :سابعلا

 [174-784/ كردتسملا] .ةتبلأ هتالص حصت مل كلذ ىلع داز ام لبقتسا نمف «ءيشو

 عابتا هل :هدنع ايوتسا اذإ امهنأ . .نيتهج يف نادهتجم فلتخا نإ 5984 ]

 يف يضاقلا هركذ :لاقو «ةدوسملا يف نيدلا يقت خيشلا هب مزجو ءءاش امهيأ

 [ا/و/8 كردتسملا] .هعنمي ملو قافو لحم هنأ يضتقي امب ةفلتخملا هلوصأ

 ا 2



 0 دانك ةالّصلا باك

 ةئنلا

 اَسّللا َنوُد ُبْلَقْلا ِّبْنلا لَحَم 7؟هدد] تل 7 ه2 ها أو اق حم

 . ِتاَداَبعْلا

 عيِمَج يِف َنيِمِلْسُمْلا ِةَم ِةَمَئَأ
4 ٠١ 3 

 ال هْلَقِب ىَوَن اَمِب ُراَبيغالا َناَك ِهِبْلَك يِف ىَوَن ام ٍفاَلِخب ِِناَسِل ملكت وّلَو

 ٍةَمِيَأ ِقاَمَث ب َكِلَذ ئِزْجُي ْمَل ِهِبْلَك يِف ذ هينا ٍلّصْحَ ْمَلَو ِهْناَسِلِب َمّلَكَت وّلَو ِظْمّللاِ
 2 هع

 نووض

 ؛رْيَحِب هللا كاَوَن :ُبَرَعْلا ُلوُقَت اَذَهِلَو ؛ِدضَمْلا ٍسْنِج نم َيِه َهّيْنلا نإ
 .رّيخب كَدَصَق يأ

 َمِلَع ادم ُهَيونَي ْنأ ّدُب الق ُهَلَعْفَي نأ ُديِرُي اَم َمِلَع نَمَك «َمْلعْلا ُعَبنَت ُهيلاَ
 َماَيّصلا َيِوْنَي ْنَأ دب الف َناَضَمَر ُموُصَي نَمِم َّوُهَو َناَضَمَر نِم اَذَع ّنأ ُمِلْسُمْلا

 . ةلْيَللا َكْلَي َماّيّصلا ِوْني ْمّل َديِعْلا اََع نأ َمِلَع اد

 َوهَو ِرْهظلا وأ ِرْجَْلا ُةاَلَص اَلَص ََمِياَقْلا ًةاَلَّصلا َّنأ َمِلَع اًذِإَف :ٌةاَلَّصلا َكِلَذَكَو

 ال ٌداَلَّصلا َكْلِي يِوْني اَمَنِإ هن ءرْهظلا وأ ٍرْجَلا ةاكَص َيْلَصي نأ ُديُِي لأ لَ

 .َرْهظلا يِوْنيَو ُرْجَمْلا اَهَّنأ َمَلْعَي ْنأ ُهْنِكْمُي

 ال ِةّيئلاب طَمَلَتَي نُكَي ْمَلَو ءاَمْيَش ٍريبُكَتلا َلْبَق ُلوُقَي نُكَي ْمَل هلل َىََنلا َّنِإَق

 . ماّيّصلا يف اَلَو ٍةاَلَّصلا يف اَلَو ِةَراَهَطلا يف
 ْنَأ َنيِمِلْسْمْلِل َعَرَسَو «ةَيبلَتلاِب ماّرخإلا ُحيْفَتْسَي َناَك اَمّنِإ .ٌجَحْلا يِف َكِلَذَكَ

 . جلا وأ يف اوي

 ُهَباَحْصَأَو َوُه َناَكَو قاَلَّصلا يِف ٍريِبْكَتلاَك ٌجَحْلا يف َةَيِبْلَنل رَلَتلا لَعَج لَب

 ربك :ُلاَقُي امك ءاَعيِمَج اَمِهب َّلَمَأ وأ وَرمُعْلاب َلَمَأ جحا ّلَمأ ْناَلُف :َنوُلوُق

 انجح َفببَل» :ِهِتَبِبْلَت يِف ٌلوُقَي َناَكَو ةَيِبْلَتلاِ ِتْوَّصلا ْعْفَر :لاَْمِإْلاَو

 . اًهَلْبَق ال ةديلتلا دعت كلمتي نأ ةيزئااخ يوت ةرتفو
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 لك هللا ُلوُسَر ِهْيَلَع َمَواَد ام فاَلِخ ىَلَع َهَم ُةَمَواَدُمْلا ُتْيَح نِم : : يناثلا ُةْجَوْلاَو

 ِهتداَيِز يِف َّنأ نالّئلا نط نإَو ِةََمِيَأْلا ِقاَمَتاِب ٌةَعْدِب اَذَه َّنِإَف ٍ؛ِتاَداَبِعْلا يِف

 .ِنْيَديِعْلا يِف ِةَماَقِْلاَو ِناَدَْلا نم َنيِمدَقَتُمْلا ضْعَب يكل كالو تيل وك
 َلَخَد اَذِإ | ٌعاَحْلا يِف ا باَحْصُأ نِم َنيِرْخَأَتُمْلا ُضْعَب ٌتَحَتساَو 0 هةامص»و

 ُهَنْسلا اَمَّنِإَو َهَنُسلاَو َةَمِيَأْلا اوُقَلاَخَف ءِدِجْسَمْلا ِةّيِحَتِب َحِيْفَتْسَي ْنَأ َماَرَحْلا َدِجْسَمْلا

 ٍفاَلْخِب ءَدِجْسَمْلا َلَخَد اّمَل هلي ُيِبَنلا َلَعَف امك ءِفاَوّلاب ُمِرْحُمْلا َحِيْفَتْسَي ْنَأ

 ٍدِجْسَمْلا َةَّيِحَت ىَّلَص اذ اًذَهَك ءِفاَرَطلا َنوُد ِهيِف َةاَلَّصلا ُديِرُي يِذَّلا ميِقُمْلا

 5021 ةرزعا فش 2 2 ٍ

 َنيِح يِوْنَي لَه ِةاَلّصلِ هيب نِ جُرْخَي ِلُجَر نع دم ُماَمإْلا َلْهُس 5993]
 لا .َجَرَخ َنيِح ىَوَن دق :َلاَمَف ؟ِةالَّصلا

 نِم ٌةَفياَط َلاَق ؟اَ ْمآ اًرِس ِةّيلاب ْظْْلَتلا ُبَحَمْسُي لَه :ُءاَمَلعْلا َعّراتت 5#هه#]
 متو 0 2+ سه آل 6

 لك هنّوكل ؛ اهب دطقلتلا َكضَحََي 2 ا ٌَصِعِفاَشلاَو َةَفيِنَح ىبأ باَحْضُأ

 . اهب طْمَلَتلا اقام : اَمِهِرْيَغَو دّمْحَأَو ِكِلاَم ٍباَحْصَأ نِم ٌةَفِئاَط ْتَلاَقَو

 ِنيدلاَو ٍلْقَعْلا يف ذ صفت ٌُصْقَن ِةّيئلاب ظْفْلَتلا لب ؛ٍِلاَوُق ألا ٌحَصَأ ُلْوَقْلا اَذَهَو

 .ةَعذب ُهنَأِلَف ِنيّدلا يِف اّمأ

 عضوي تو :ُلوُقَيك اًماَعَط َلُكَأي ْنَأ ُديِرُي نم ِةَلِزْنمِب ُهنَأِلَف ٍلْقَعْلا يف اّمأَو

 1 اهنيقمات ين ىف افخمأت كهل نع ذه نأ ذيرأ يّنَأ ِءانإْلا اذه يِف يِدَي

 ّىَلَع ٍةَضوُرْفَمْلا ٍةاَلَّصلا ِهِذَه ةَضي رق يَلَصأ تيَوَن :ُلوُقَي ,'يِذْلا ٍلْئاَقْلا لئيم
- 

 ! ىلا اَعَث لل ءاَدأ ٍةَعاَمْج يِف ٍتاَعَكَر َعَبْرَأ ِتْفَوْلا َرِضاَح

 لك كلذ لعف امبرو ءدجسيل ةدجسلا نم ٌةيآ موي لك أرقي سانلا ضعب َّنأ :كلذ ةلثمأ نمو )١(
 هّلمع نوكيف «تابجاولا وأ ننسلاب اًهيبش هلعجي لمعلا اذه ىلع ةموادملاو ءةالص تقو

 .سأب الف نايحألا ضعب هتلعف ولو «ةباحصلا الو لوسرلا هلّمْعَي مل «ةعدب



 ا ةالاّصلا ُباَتك

 2ك

 ام دل لع ئتنك“ علا يلب ةنتلا ذا كلكو لكلا نق هلك اه
 مالا د 1 مرو نه ءاوا نق ناك هلكش

 اَلَو َنيِمِلْسُمْلا ِءاَمَلُع نم ٍدَحأ َدْنِع اًعوُرْشَم م َسِيَل يلا ِظَْلب ُرْهَجْلا ا؟هدج]

 ..اًهننيأو ةمألا نْمَلْسَو ةورخماو ِئاَفَلُخ نم ّدَحَأ ُهَلَعَك اَلَو لكي هللا ُلوُسَر ُهَلَعْف
 ميلا 0 و ه 7 - 2 1 2 م هَ 2 2000

 ةَعيرشلا ةفيرغت يحكي بجي هناَع : ٌبِجاَو هنو ىلا ٌنيِد كلذ نأ ىعدا نمو

 11 . "لت َكِلَذ ىَلَع ِّرَصَأ ْنِإَف ءِلْوَقْلا اَذَه نِم ُهُنباَتَيْساَو 0 2 200

 َرَهَج اَذِإ ْنِكَل َنيِمِلْسُمْلا ٍقاَمّتاب ُةَتقاَحُمْلا ُهَل ُةَنْسلاَق موُمأَملا اًمَأَو عنلتلا
 زل ىف ةنآلا اناّيخأ عبس اَذإ ماَمإْلاَك ؛َنمَأَب الق ٍرْكَّذلا َنِم ِءْيَسِب اًناّيْخَ

 يف َناك هنأ لَك لا نع َريخأ ُهّنَأ ةداتق يبأ نع « 'توضلا) يف حا 5 دقق شل

 انا ةيكلا مُهُعِوْسُي ٍرْضَعْلاَو رمل ٍةاَلَص

 َنيِح ٍءاَعْدِي ٌرَهج نَم َنيِموُمْأَمْلا ِةَباَحَّصلا َنِم َّنَأ ' :جيجشلا» يف

 . "كو لكي ْنَبلا ركنُي ْمَلَو .عوكّرلا نِم هيأَر مف عفر َدْنِعَو ا 0
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 نِم ُهَناَيَبَو ٍءِدِحاَو ُرْيَغ ُهَلاَك ُماَلَكْلا اذه :(ِهِلَمَع نِم ٌعَلْبَأ ِءْرَمْلا ُهيِن)

 :ووَجو

 نع َهَّرَجُمْلا َلَمَعْلاَو ءاَهْيَلَع ُباَتُي ٍلَمَعْلا نِم َةَدّرَجُمْلا هيلا َّنأ :اًمُدَحأ

 .ِهّْيَلَع ُباَكي ال يلا
 هَل َناَك ِهِلاَمْكِإ نَع ٌرَجعَو ُهَروُدْقَم ُهْنِم َلِمَعَو َرْيَخْلا ىَوَن نَم َّنأ :يِناّنلا

 [1 171 . لِماَع أ
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 مامإ ىلإ ٌلكوُم وه لب ءدحأ يأ لتقلاب موقي نأ ينعي الو ءخيشلا اذه لوقي ام اًريثك )١(
 .نيملسملا

 .نيمومأملا نم هريغ كلذب يذؤي الو «ةداعلاو ماودلا ليبس ىلع مومأملا نم نكي مل اذإ اذه (؟)



 هناي مالسإلا خيش لئاسرو 8واتف بيرقت 3 1

 (ٍةالّصلا ٍةَفِص باَب)
 ِةَمْمُجْلا ِرْوَي ني َةرَلّصلِل ووش انإ اَوْنَمأَم َنِِْلأ امايط :ىّلاَعَت َلاَق 7؟ه39]

 دَق هن ؛َوْدَعْلا هب ٍروُمْأَمْل يعّسلاب ُداَرُمْلا َسْيَل :[4 :ةعمجلا] هلأ ٍْكذ لإ أوَمْسأَ

 متنَو اموُنَت اك ةالَّصلا ت تَمِيِقَأ اًذإ» :َلاَق ُهّنَأ لكك َنَِنلا ٍنَع «حيحّصلا» يِف َتَبَت

 ."”ةئيكسلا ْمُكيَلَعَو َنوُشنت ْمُتْنآَو اَموُنأَو َنوعْسَ
 َلاَق امك ءُلْعِفْلاَو ُلَمَعْلا َرُه هللا ٍباَتِك يِف ْىْعَّسلا :ُةّمِيَأْلا َلاَق ْنِكَلَو

 .[4 :ليللا] 469 ّقَمَل ٌوَيْمَس َّنإ» : ىَلاَعَت

 َناَك اد ٍفْرْعْلا ٍلْهَأ ٍنَأَش نِمَو ءسئج ٌمْسا :لضألا يِف يْعّسلا ُظْفَلَو
 اًضَنْخُم ُماَعْلا ُمْسالا ىَقْبَيَو ماب ِهْيَعْوَن َدَحَأ َنوُدِرْفُي مُهْنِإَ نيَعْوَنل اًماَع ُمْسالا

 .ِرَخآْلا عوّتلاب

 ٍضْرَفِي ثري نَم :تراثألا عزينج مدي ةنإك «ماخرألا يرثل ظنل يفااقك هس تعد

 .َبيِصْعَت اَلَو ُهَل ٌضْرَف ال نَمَو ٍبيِصْعَتَو

 ماَحْرأْلا ووذ ِءاَهَقْمْلا ِفْرَع يِف ٌراَص :ِةَبَصَعْلاَو ِضْرَمْلا وذ َرّيُم اّمَلَق

 1 . بيِصَت اَلَو هَل َضْرَف ال نم اًضَْحُم
 ساما

 تاطخلا قنا ير سانلا نو درك هلق تراكلا ِكاَرِيْشاِلا اَذَه ِبَبَسِبَو

 َّوَهَو « ٌّيِضْمَو ِباَمَذ ُلك يف ْماَع ٍلضألا يف هن ءِباَبْلا اًَذَه نم يْعّسلا ِظْمَلِب

 ظْفَل ىَقَبْي ٠ يشمل مسا ِنْيعْلا دك ونت دو نر ىف: وب موماملا قرقكلا

 ُتْيَح هلل بلا ُهْنَع ىَهَن يِذَّلا ْيْعَّسلا َوُه اَذَعَو ءِرَخآلا عّبلاب اًضَْخُم يعَسلا

 .؛َنوُشْمَت منو اهوتأو َنْوَعَسَت ْمَْآَو كك ثقيف اًذِإ» :َلاَق

 ]559/55١-15١[

 اَهْدَشَو اَهْلَوَأ ٍلاَجَرلا ٍفوُفُص ُرْيَح» :«حيحّصلا» يف لي ُهْنَع تبن 7؟0؟ 2

 5٠5 ملسمو )9٠١4( يراخبلا هاور قفز



 سا ةاللّصلا ُباَتك

 ج|إ 731

 ٌتّصلا اوُمَيُي ْنَأ َنيْلَصْمْلِل اًهيِف يِغَبْنَي يِتَّلا ٍنَئّسلا َنِم َكِلَد ُلاَئْمَأَو "”هاَمُرِخآ و
 .يناّثلا مث َلّوَأْل

0 

 .""”ةَعيِرَّسلا تلاد ٍلّوَأْلا ِرْيَغ يف ّفَضَو سانا َلَّوَأ َءاَج نَمَف

 ُهَمَرَحَم أ ةقوركم وأ مالَكْلا لوُضَف وأ: ةالَصلا ًءاسِإ َكِلَذ ىلإ ٌعَض 0 اَذإَو

 ِنَع َجَرَْخَو عِئاَرَّشلا ْميِظْعَت َكَرَ دقه : :هْنَع ٌدِحْسَمْلا ن ْناَضُي اَمِم َكِلَذ وُحَنَو

 . هللا ةَعاَط خم ةصورشملا ٍدودحْلا

 ةَعيِلَبْلا َةَبوُقْعْلا ٌّقَحَتْسا :هللا رْمَأ َعاَبتا ْمِرَْلَيَو ٠

 [551/5؟5]  .ُهْنَع هللا ىَهَن اَم ِكْرَتَو ءوب هللا 9 ام ءا
9 

 ْنَأ ٍساّنلا ىَلَع لب ؛ٌفَّصلا فْلَح اكرَمُْم َيِلَصُي نأ ٍدَحأل بَل دلتا

 ؛ٌفوُفَّصلا َلِصّتَت ىَّنَح ٍِقوُّسلا يف ؛ اوُلَصُ أ مُهل حِصَ الو . .َنيفطضُم اوُلَصُ

 1 لوألا لوألا اوُدَسَيَو فوفصلا اوبرا نأ يلع ْ

 ُهَمأْلا ِتَقَمَتاَو ِنْيَرْمأْلا َنِم ٍدِحاَو َّلُك َّنَس ُهّنَأ هلي َيَِّنلا َنِم َتَبَت اَم /5934]
 لفل اس م تقنع لق تأ ع

 ْذِعَتْسَيْلَف ٍدّهْشَتلا يف نكح َدَعَق اَذإ» :َلاَق ُهّنأ “ عت ٠ يف تيك دقو

 نِمَو رْبَقْلا ٍباَذَع نيو َمَنَهَج ٍباَذَع نم كب ُدوُع ينإ مُهَّللا لقي عَبْرَأ نم هللا

 َّنِم ُلَضُفَأ اَذَهِب ُءاَعدلاَ "لال حيِسَمْلا ٍةَئْثِف نمو ِتاَمَمْلاَو اَيخَملا د

 اَمَو تئَلْعَأ اَمَو تْرَرْسَأ اَمَو ا تْمَدَق اَم يِ ْرِفْغا مُهّللا» :ِهِلْوَقب ِءاَعُدلا

 دق انفنأ اَذَعَو ىَتنَأ الإ َهَل هَل ْرْخَوُمْلا َتْنَأَو ْمَدَقْمْلا َتْنَأ ينم وب هب ملغ َتْنَأ

 ما

0 
6 

 )55٠(. ملسم هاور )0غ(

 ئكتي نأ لجأل ؛لوألا فصلا ريغ يف سلجي مث ءاّركبُم لجرلا يتأي ءاّريثك ثدحي اذهو (؟)
 .ٌرذع هل ناك اذإ الإ ٌمومذم اذهف ءاهوحنو ٍةبراس ىلع

 .(08/) ملسم هاور قفز .ةمهم ةدعاق (”)
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 27 0 5006 ىلا ىو ع شع هج ق1 م نا عاد 18 نع
 .هب َرَمَأ َلّوَأْلا َّنِكَل ءهِتاَلَص رِخآ يف ُهَلوُقَي َناَك ُهَنأ لي َيِبنلا ٍنَع حَص

[7506/71 -1575] 

 َعوُكُرلا َلاطَأ َماَيِقْلا َلاَطَأ اَذِإ «٠ لولا هلك هلا ارح ب اع حال 6
 لاوس

 يِف ُلَعْمَي َناَك اَذَكَم ٌدوجسلاَو ًءوكرلا َفْفَح 2 َماَيِقْلا فّمَحت اّذِإَ ٌدوَجسلاَو

 .َكِلَذ ِرْيَغَو ٍفوُسُحْلا ٍةاَلَصَو ٍليَّللا ماّيِقَو ِتاَبوُيْكَمْلا
 نأ ةةوختلاو عوكرلا ؛ ُةَرْثَك ْمَأ مايل لولا ٌلَضْفَأْلا لَه ُساَّنلا َعّراَتَت دَقَو 2000

 ٌصَتخا َماَيِقْل َنِإَف ؛ٌءاَوَس َس اَمِهْيَلِك نأ : اهكضأ :ٍلاَوْقَأ نالت ىَلَع ؟ُءاَوَس اَمُهاَلِك

 :ءاجبلا نو علا ةضنت رجلا «ءاع ُدلاَو رّْذلا نم لضم َيِهَو ٍةَءاَرِقْلاِ

 ْنَأ وم 2

 [ا 1 .ٌدوُجسلاَو عوكرلا ليطي ن ماَيِقْل َلَّوَط اّذِإ ُهْنأ يضيف

 : ٍلاَوَْأ ََناَكَث هيف ِءاَمَلْعْلِل : ِرْهَجْلا َلاَح ماَمِإْلا َفْلَخ ِةَحِتاَفْلا ةَءاَرَو 5

 اَلَو ٍةَحَتاَمْلاِب ا مشي ناك اَذِ ماَمِإْلا ِرْهَج لا اركي نأ هل يبل :لبق

 دقشأو كلام كَمذَع ادعو: 1 ةفلكلاو كلما نم ٍروُهْمْجْلا ُلْوَق اَذَهَو ءاَمرْيَع

 . َيِعِفاَّشلا ْيَلْوَق ٌدَحَأَو ْمِهِرْيَغَو َةَفيِنَح يِبأَو

 .ُلَضْفأ ةَءاَرِقْلاَو ٍناَرْمَأْلا ٌروُجَي لب :َليِقَو

 "”تعِفاّشلل ٌرَخآلا لْوَقْلا وهو ٌةَبِجاَو ٌةَءاَرِقْلا لب :َليِقَو

 رق اًدإَو» :َلاَق ُهَناَحْبُس هللا َّنِإَف ؛"”ُحِيِحَّصلا َوُه ٍروُهْمجْلا ُلْوَقَو

 نأ ةتبلا لقعي ال :لاق'ثيح (787/7) ليلغلا ءاورإ يف امك ينابلألا ةماّلعلا رايتخا وهو )١(
 .ها.هيلإ عامتسالاو ءاغصإلا نع ةءارقلاب مومأملا لغشنيو ءمامإلا رهجي

 دمحأ خيشلا :قيقحت ءركفلا راد :«(777/) مزح نبال ىلحملا . .مزح نبا رايتخا وهو (؟)

 ءةالصلا يف ةءارقلا (7417 87 /5) ةمئادلا ةنجللا ىواتف زاب نبا ةمالعلاو ءركاش دمحم
 19١(. /117) ىواتفلا عومجم نيميثع نبا ةماّلعلاو

 امك  خيشلا ناك نإو «ةحتافلا ةءارق بوجو ىلع ٌةرهاظ ةلدألاف ةيرسلا ةالصلا يف امأ (©)

 .ةيلضفألا ليبس ىلع ةيرسلا يف مومأملل ةحتافلا ةءارق نأ ىري - قابس

 462 دوم كلل انهن دأو مل أوعمتِسَأَف ٌناَنَفْلا تره اًذإَوج : ِهِلْوَك يف َّنِإَ : خيشلا لوق مدقت دقو

  ضصَنلا اَذَه نم كاري الط ةاَلَصلا يف َةَءاَرِقْلا َّنَأَو ءٍواَلَّصلا يف ْتَلَرَ اَهّنَأ ىَلَع ُسماَّنلا َعَمْجَأ
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 من ةاللّصلا ُباَّتك

 :دّمَحُأ َلاَق [204 :فارعألا] < نورت لعل أوين دو هل اوعمتْساَد ٌناَرفْلا

 .ٍةاَلَّصلا يِف ْتَلَرن اَهّنَأ ىَلَع مالا َعَمْجَأ

 :َلاَق ٌه ُهَنَأ للك َيِبَنلا ٍنَع ىَسوُم يبأ ِثيِدَح نِم «حيحَت |” يِف َتَبَت دَكَو

 . "0و وبِصْنأَف ار اَذِإَو اوُرَبَكم َرّبَك اَذِإَف هب َمَتْؤيِل ُماَماْلا َلِمْج اَمَّنإ»

 نم رق اذإ ماَمو وس م َكِلَذ هللكي ْنِبَّنلا َلَعجَو ءأَرَق اذ ماَمِإَلِل ٍتاَصْنِْلا ُه ا ا
 هب مَنْثا دق نكي ْمَل ُهَل ْتِصْنُي ْمَل نَمَف ءوب ماَمِناِلا ٍةلْمج

 ف لع عاقل ُنّمَؤُي اَذَهِل ا كه انإلا 0

 ٍةَحَلْصَم ىَلَع ةَمَّدَقُم ماَمإْلا ٍةَعِباَتُم ٌةَحَلْصَمَو ءُهُرْهَج َعاَض ِهِتَءاَرِقِل ْعِمَتْسَي ْمَل اَذإَ

 .ةرلا هب 1
2 

 نهتم زعل انك ركن :دكص نم رثو يف اهلا كرف ول لأ ىرتالأ سم <
 ٍقَعَباَتُمْلا لْخأل َكِلَذ ّلُك ءاَدِجاَس ُهَدَجَو اَذِإ ٍريبْكَتلا َدْعَب ُدَجْسَيَو ِهِرْثوْلا َبيِقَع
 َنِإَ ارا هَلْ ُهَل لْصْحَي عامجسالاب هنأ عم ِتاَرِِل عكسي كنب ال تيك
 .ئراَقْلا رج ُلْمِم ُهل َعمَتْممْلا

 ٍدعُبِل وأ َِتَقاَحُم ةاَلَص ٍةاَّلَّصلا ٍذْوَكِل ماَمإْلا عَمْسَي ْمَل اَذإ اوُمَراَنَت دقو
2 

 0 ْنَأ ُهَل ىَلْوَأْلا لَه :َكِلَذ وْخَن وأ عا موُمْأَمْلا

 ةَءاَرق ٌعَِتْسَي / عِضاَوَمْلا ِهِذَه يف ْأَرْقَي ْنَأ ُهَل ىَلْوَأْلا نأ :ُحيِحَّصلاَو

 ُهَل لّصح ِهِسْفَنِل أَرَق اًذِإَف ءٍةءاَرِقْلا ُدوُصْقَم اهب ُهَل ُلّصْخَي 07 2

 :ماَمإْلا فْلَح ٍةَءاَرِقْلا يِف ٍلاَوْقَأْلا ٌلَدْغَأ ناك اَذَهِلَو -
 دا او َدَحِتاَمْل أَرْقَي اهب ُهَن هَنَءاَرِق ْعَمْسَي ْمْل إو امري اَو ٍةَحِتاَمْلاب أَرْقَي ال ءُتِصْنْيَو اَهَل
 ب ِهباَحْصَأَو ِكِلاَم ُبَمْذَم َوُهَو ءِقَلُخْلاَو كلذلا ربت ُلْوَق اَذَعَو

 ا ١ . .هباَحْضَأ

 يفت ٌةكاَيِزَو ِةَءاَرِقْلا ُدوُصْفَم هب ُهَل ُلْصْسَي ٍةَحِتاَقْلاب ِهِماَمِإ ةعاَرِِل ُُعاَمِيْساَف َنَه ىَلَعَو
 (517/18) ها. اَهْنَع َيِهُت يتلا ُهَعَم ُهَحَم

 .عمسي ال يذلا مصألا وه شرطألا (؟) .(855) ملسم هاور )١(

 ٍةءاَرَقْلا نَع



 هنو مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت نا

 ْمَل ٍةاَلَّصلا يِف ئِراَق ا اق ال اًنِكاَس

 هللا رخو نيم ايد كن هل ةكاعلا ٍلاَْكأ ْعيِوج لب ؛اًدوُمْحَم اَلَو َكِلَّذب اًروُمْأَم نُكَي

 [١ة/- 0/1 .ٍرْكَّذلِل عاميْسالا وأ َءاَعّدلاَو حيرْستلاَو ٍةَءاَرِقْلاَك ؛ ىَلاَعَت

 َبِجاَو ٍرْهَجْلا َعَم ٍةَحِتاَمْلِل [مامإلا فلخ مومأملا :يأ] ُهُنَءاَرِق لَم مهدعإ

 انك ةلاشملا قع يف الخلا نِم ٍجوُرُحْلا يف ِطاّيَتْحاِلا ىَلِإ َليِبَس اَلَو

 ِوْحْنَو ءّجَحْلا خش ؟ يِفَو ءِرْضَعْلا ِتْفَو يِف ٍفاَلِخْلا نِم ٍجِوُرْحْلا ىَلِإ َليِبَس ال
 . لْئاَسَمْلا نِم َكِيَد

 . ُيِعْرَّشلا ليِلَّدلا ُهْبِجوُي اَميِف ٌرظَنلا َكِلَذ لْثِم يف نعت
 0 اًذإ اَهُنْقَو خي ِرْضَحْلا ٌةاَلَص :ُلوُقَي ِءاَمَلْعْلا نِم اًريِثَك َّنَأ َكِلَذَو

 ِنْيتياَوَرلا ىّدحِإ َّوُهَو ٌيِيِفاَّشلاَو ِكِلاَم بعلي قي ويشمل ؛ ِهّيَلتِم ٍءْيَش لك

 .اَهنُقَو لُحْدَي ٍيَئيِح ا
 ُهَّنِإَق ءاَهِرْيَغ ٍفاّلْخِب ِرْضَعْلا ٌةالَص هيف ٌروُجَت تفَو ىلع اوُقِفَتَي مَكَو

 ل ىو لقب هش لف له ربصم دهب لاؤل ذب دلال
 َدْعَب ىَّلَص اَذِإ ْمِهِقاَمَئاِب ُئِزْجُت اًضْيَأ ٌبِرْغَملاَ ةثالَص ْتََحَص ة:ِلاَوّرلا

 ىَلِإ ٍضيْبَأْلا ِقَمَّشلا ٍبيِغَم َدْعَب ىَّلَص اَذِإ ْمِهِقاَقّئاِب ٌِزَجُت ُءاَشِعْلاَو ءٍبوُرُغْلا

 ىَلِإ ِرْجَمْلا عون َدْعَب اَهاّلَص اَذِإ هاب ؛ ئِزْجُت ءْهَقْناَو ِلْيَللا ِثْلُث

 .ٍديِدَّسلا ٍراَفْسإْلا

 |[ ىلضُت ال لوُقَي اَذَعَو نْيلْئِمْلا ىَلِإ ىَّلَصُت :ُلَوُعَي اَذَهَف وضعا امو
 سواه

 +. | دعت
 هع ]سا

 ب



 0 ل ةاللّصلا ٌباَتك

 0 ا : حيِحَصلاَو

 ٍلْوَقِب اًهيِف َّلَمْعُي ْنَأ ُنِكْمْي ال 58 لِئاَسَمْلا نِم نأ :ائُه ُدوُضُمَمْلاَو

 .قحْلا ني ةيِْرَع ليال هلع خجلا لا :دمحْلا لَو نك هوَ عج
 [ثا54- 0/1

 ٍةاَلَصَو ٍقَماَقإْلاَو ءِناَدَأْلاَك ؛هوجو يل ٌةَُسلا هب تءاج ام م (مهدحل

 : ِنْيَماَقَم نم هيف ُماَلَكْلاَف و60 عيْسالاَو ِفْوَكْلا

 :؛تاودكلا هم ادعو قارعة ايلف ووقفلا كلت ناوخ نق انمدخأ

 .ِلُك اَذَه يف ِهِرْيَغَو دّمْحَأ ُبَهْذَم َوْهَو
 َّنإ :ليِق نِإَو ٍةَعْوَتتُم وئَتُم عاَوْنَأ نم كيك ينل ُهَلَعَف اَم َّنأ َوُهَو :يِاّنلا مََمْلا

 ةقاق اذه زاك اذه لكتب نأ ين لك يلا ءاَدَيفاِلاَف ؛ْلَضْفَأ عاَوْنأْلا َكْلَي ضْعَب

 حائفيْسالا ثم اَذَهَو ءِرَحآلا ٍرْجَمَو ِنْيَرْمأْلا ٍدَحَأ موُرُل نِم ُلَضْفَ

 ةريريوس سضةفف

 .ركذ َّلُك نِم ِهطَحب ُنيْؤُمْلا ُذَحَأَيَك ؛ِرْبَعِل ْتَسِيَل ٌةَجاَح حاّئْفَيْسا ّلُكِلَ
0] 

 همه مس هعر

 .ةفيزح وبأو

 . تاءارقلا هجوأو )00

 دعب تكسي نأ مامإلل عرشُي الو ءعوكرلا لبق ةتكسو «ةحتافلا ةروس ةءارق لبق ٌةتكس (؟)
 ىواتفلا عومجم . نيميثع نبأ خيشلا كلذك هحجرو .خيشلا هراتخا ام وهو «ةحتافلا ةءارق

 19/ 16١(.



 هنو مالسإلا خيش لئاسرو 8قواتف بيرقت 2س أذ
 تت لخ ت> >> حل سال 5 717١

32 

 ةءاَرِق َّنَأ َكِلَدَو ؛ُموُمأَمْلا ا َءْنَي ال ٌروُهْمْجْلاَو
 اَهْنَع َنِهْنَم َيِح لب ؟ةّبَحَتْسُم اَلَو ٍةَبِجاَوِب ْتَسْيَل 0 اَذإ مُهَدْنِع موُمأَمْلا
 ؟ماَمْلا ْعَم ْأَرق اذإ ًةالّصلا لطبت لَهَو - م م 2 7 ف ميا

 اّلِإ ماَمِإْلا ٍتاَنَكَس يف ُهَتَءاَرِق هباَحْصَأ ُروُهْمُجَو دّمْحَأ ٌبِحَتْسَي ْمل اَذَهِلَو

 .َوءاَرِقْلاَو حاَتْفيْسالِل ُعِكَ اًعيِلَب اًوُكُس َتْكْسَي ْنَأ
 ّنِم ىَلْوَأ َحاَتْمِيْسالا َّنِإ ِهباَحْصُأ ٍرَثْكَأ ُلْوَقَو ُهْلْوَقَف اَمُهْنَع َقاَض نإ امأَو

 .ماَمِإْلا ٍرْهَج َعَم ماا رُمأَي ِنْيتياَوُرلا ىدْحِإ يِف َوُه لب

 ةَءاَرِقْلاَك ٍةَءاَرِقْلِل ٌعِسّتَي اًنوُكُس ٍةَحِتاَفْلا َبيِقَع ٌتُكْسَي نَمِم ُماَمِْلا َناَك اَذِإَ

 .ٍةَءاَرِقْلا مَدَع نم ٌلَضفَأ هيف

 3 ءاَهيوجَو يِف ٍفالَيخالِل ٌلَضُمُأ 3 ٍةَحِتاَمْلاِ هيف ٌةَءاَرِقْلا ُلاَقُي لَم ْنِكَل

 . ُعاَرِن هيف اَذَه ؟©0اًهعمتْسا دق دَق ِهِنْوَكِل ِنآَرَقْلا نم اَهِرْيَعب
1 00 

 هل نإ ؛لَضفَأ اَمِ ف رْيَغب ٌةَءاَرِقْل نأ : ِهباَحْصَأ رثْكَأَو دخل قضوصت ىضتقمو

 .ةَفاَعتْساِلاَو حاَتْفيْسالا نم ٌعَرُْم اَم ِهِتوُكُس يف ُلَعْفَي لب

 لَهك :ُهكوُكُس كرذُي مل وأ ِءَكِلَدِل ْمِسْكَي اًئوُكَس ُماَمِإلا ٍتُكْسَي ْمَل وّلَو
 تاَياور ثالث هيف ؟ماَمِلا ٍرْهَج ّعَم ليس ٌتفَتْسَي

 . ار ل ْنإَو ماَمإْلا ٍرْهَج ِرْهَج ّعَم ْذيِعَتْسَيَو ُحِيْفَتْسَي َي :اًهاَدْحِإ

 .ةءارقلا ماقم موقي عامتسالاو «ةحتافلل مامإلا ةءارق عمتسا :يأ (؟)



 7 صم مه تا 007 عمو س 2 9 -

 . كيعتسي الَو ُحِتْمَتْسَي : ةيناثلاَو

 عاَمِيْسإِلاَو ٍتاَصْنِإْلاِب ٌروُمْأَم ُهّنَأِل ؛ُنْظَأ اَميِف َةَيِنَح وُبَأ اًذَكَو ٌَيِعِفاَّشلاَو ِكِلاَمَك هيف ورم 20 2 كرنك نس. هك رس هك ئجم هر كك نع 00
 2 د لو مل را م ور د
 [011 00 .َكِلْذ رّْيَعِب ملكتي الف

 م ىم 5 كش مت 2 2 م ا 64: و2 د 00

 ِءاَمَْلُعلا ِرَثْكأ ٌَلْوَق َوُهَو ءٌحَصَأ َّوُهَو ذيِعَتْسَي اَلَو ُحِيْمَتْسَي ال : ةَتِلاَثلاَو

 هت
 هيلع هلل تعبي اب اناّوغإا أ دنعلا قع ةالا تاك امك أ

 هللا َكَئاَحْبُس :ُلْئِمَو ةَحِتاَمْلا نِم ٍلَرأْلا ٍفْضّنلا ُلْئِم :ُلوألاَف

 عوكرلا يِف حييْشّتلا ُلْئِمَو .هَكُرْيَغ َهّلِإ اَلَو كُّدَج ىَلاَعَتَو كْمْسا َكَراَبَتَو كِدْمَحِبَو

 .ٍدوُجّسْلاَو

 ُلَكَمَو :(َضَرَألاَو ِتاَوَمَّسلا َرَطَق يِذّلِ يِهْجَو تْهَجَو» :ِهِلْوَق لْثِم :يناَنلاَو

 .؛«تْدَجَس كَلَو تْمَكَر كل ّمُهّللا» :ِدوُجسلاَو عوُكُرلا يف ِهِلوَ
2 

 يف ِهِئاَعُد ُلَثَمَو ««َياَياَطَح َنْيَبَو ينيب ْدَعَب َّمُهَللا» :هِلوَق ْلْثِم :ُتلاَثلاَو
 [1148 61 .ٍدوُجسلاَو عوكرلا

 «َساَنلا اَهْمْلَعُي (كِدْمَحَو ٌمُهَللا كناحبس»ب :ٌرَهجَي هذ ٌرَمُع ناك هاما ه0 يوم هم د معك 5 دول ليو علو < ع5
 5 هوي؟ ءءء 5 كا ا ماسك 4 ٠ 2 عر ا اسم 3 *َ 1

 .نومِلْسملا ُهَرَقَأَو ْرَمُع َكِلَذ َلَعَف اَم ٍةَضيِرْفلا يف اَهَلوَقَي ناك َهْلكَي ّيبنلا نأ الْوَلَو
 ل هم هم مر سا كوع كم دكر ىف يري هسا و أطداهس < 0س ا م سل

 مهنم ٍةَعاَمَج ِرْهَج يف ليق كِلْذكَو ٍةَداَعِتْساِلاِب رَهَحَي مهضعب ناك امكَو
 2 8 2 ما ص رص مح 2ك يع و فا » ه- ع م و و

 ٍةَداَعِتْساِلاِب مُهْنِم َرَهَج نَم َرّهَج اَمُك اَهَتَءاَرِق سانلا ميِلْعَتِل ناك هنإ ٍةَلَمْسَبْلاِ
 .ةَّراتجْلا ٍةاَلَص ين ٍةَحِتاَْلا ٍةَءاَرِقِب ساّبَع ُنْبا َرَهَج اَمُكَو «حاتْفِتْساِلاَو

 اناّيْخأ ٌرْهَجلا ٌبَحَتْسُي هنأ دمحأ نع َصوُصْنَمْلا وه ٌباَوَّصلا ناك اذَهِلَو 7 هَ هاو 8 ممو 31 2008 4 - ةاغك 039 2 0 5 2

 071 اناا ةلمشلاب ريشلا تعتتيف كلذ



 هناك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 0 مع
 تخت ب ب7 خخ س737س لل لبتلسا ؟؟1 يح

 َرَكَذ اَمُك ٍلْيَللا ماّيِق يف اَهُّمماَعَو ٌعاَوْنَأ حائفيْساِلا يف لكي ُهْنَع ير اثدال|

 ْنَأ نم ّلَضْفَأ اَذَهَو ءاَهْلُك اَهِب َحيْفَتْسَي سي نأ لْيللاِب يلَصْمْلل ُبَحَم يا

 . يك شا ُيَذَه اًَذَه َنِإَف ؛هَرْيَغ َرِجْهيَو وت ىلع

 ُحْلَي ال نَم ٍساّنلا مَ ءلَضْقأْلا َوُه لي يللا يذَه : اًضِيَأ ُلاَقُي ْنِكَل
 أ ٍرْكّذلا َنوُد ٍءاَعُدلاي ُعِفَنْنَي نَمَك َمَمْنأ لوصْفَْمْلل ُهَلُعِف نَوُكَي لَ ؛ُلَضْفَأْلا

 اهب ُعِفَتْنَي يِبّلا ُةداَبِعْلاَف ؛عّوطَتلا ٍةاَلَص َنوُد ٍةءاَرِقْلاِب وأ ٍةَءاَرِقْلا َنوُد ركّذلاب
 دمع 3 لما د اساو طاو عا يح وه مس و نت عر لاري ودل ود اه
 مدعو ةلْفعْلا عم اَهّلَعفَي وداع نم لضم اَهُبِحُيَو اًهبف بري بلك اَهَّل ٌرْصْحي

 1 ِءاَذِغ نم ل 00 0 َوهَو ُناَسْنإْلا يوت يلا ءاَذِخْلاَك ؛ةَبع ف

 [ 1 00 َكِلَّذ ِهِمْهَفَو ه بَل 35 هتبَحمل 9 0

 يف امك ؛ةاَلَّصلا رِخآ يِف تَناَك للي َيَِنلا نَع ع ةلوُممْلا ٍةَيِعدَأْلا ُرَثُك
 ٌربَدو رخآلا لْبّللا ٌفْوَج ِءاَعّدلا بوجأ نأ َرَكَذ م ِثيِدَحْلا

 1 , ”2:دكّضلا

 هلي ْنِبَنلا َناَك امك ؛مالَّسلا َلْبَق اَمِّيِس ال  ٍةاَلَّصلا ُرْبُد َءاَعّدلا نأ َمِلْعَف

 و بِ

 وادي 2 0

 اس بوجأ َوُهَق  ٍبِلاَعْلا يِف وُعْدَي
 .ِةَداَبِعْلا

 َنآْدُقْلا أر ذأ تيِهُت يِنإ» :َلاَق ُهّنَأِل علا ُهَرَكْذ اَمَّنِإَف ُدوُجحُسلا اّمَأَو

 يف اوُدِهَتْجاَف ُدوُجّسلا اّمَآَو بولا ِهيِف 2 ال معزا ا دعوا
2 

 َرَكَذ نكاح نْيَذَه ىف ٍةَءاَرِقْلا نَع ىَهَن اّمَلَك املك ,00"2ْؤكل َتاَجَتْسُي اَجَتْسُي ْنَأ ٌنِمَقَك ِءاَعّدلا

 ا

 ؟ُْمَمْسَأ ِءاَعّدلا يأ :هللا َلوُسَر اي َليِق :َلاَق ةَماَم أ يبأ نع :(0449) هنّسحو يذمرتلا ىور )١(

 . ِتاَبوُتْكَمْلا تا َوّلَّصلا َرْيُدَو « 1 ليلا 0-3 ل

 1 «غالق) ملسم هآور فش



 -- ةالاّصلا ُباَتك
0 

 . ")ءاعّذلاب َدوُجُّسلاَو ميِظْعّتلاِب َعوُكرلا ّصَخَف َداَرَأ نَمِل اَعوُرْشَم اُلَدَب ُنوُكَي اَم

1 
03 

 َمُهْللا كَئاَحْبُسا امم اًضْحَم َءاَنَث َناَك ام حاَئْمِتْساِلا عاَونأ لَضْفَأ ؟؟59]

 اًريبك ُرَبكأ ةللا» : ُهلدعَو ل َكَراَبَتَو كِدمَحِب ٍدَمَحِبَو

 . "”0هليِصأَو ٌةرْكب وللا َناَحْبْسَو اًريك هلل ُدْمَحْلاَو
 ِتاَيِقاَبْلا» َرْكِذ َنّمَضَت ُهَّنِإَف ٍ؛اًَذَه يِف َسْيَل ام ِءاَنَّنلا ْنِم ِهيِف َكاَذ َّنِكَلَو

 كبننا .َكَراَبَتا :ُهَلُوَف َنُكْضَتَو «نآَرُقْلا َدْعَب 0 ٌلَضْفَأ ىِه هم يتلا «ٍتاَحِلاَصلا

 أ ِنآْرَقْلا نِم عُمَر هكُّدَج ىَلاَعتَو

 هب رَهَجَي ْ+َي باََطَحْلا ُنْب ُرَمُع َناَكَو ا را ساو 5 هه 5 7 م ةمو ع 8 هول دب“ 6 طاواطا
2 3 
 .َسساّنْلا ُهُمْلَعُي

 يِهْجَو تْهَجَو» :ِهِلوَمَك ؛ِْبعْلا ٍةداَبِع نع ٌرَبحْلا َوُهَو :يناّثلا ٌحْوْنلا ُهَدْعَبَو
 خلا َضْرَألاَو ِتاَوَمَّسلا َرَطَم يذل

 سا قرم ص ع ل هَ

 َنْيَب َعَمَج دَقَف : :َكِلَّد َدْعَب اَذَهِب ُدْبَعْلا َحَتْفَتْسا نِإَو 2 ءاغّدلا نَعَضَتَي َوُهَو

 ىري هلك خبشلاو ءهيلع ثحلاو ء«دوجسلا يف ءاعدلاب رمألا يف ةريثك ةحيحصلا صوصنلاو )١(
 َلَضفَأ ٍدوُجَسلا يِف ُءاَعّذلا :هقك لاق رب نم لل ٍدوُجَّسلا 0 ا

 وكي ام ُتَرْهَأد :َةَرْيَرُه 5 ِثيِدَح يِف ِهِل زك لذي ةحيحصلا ِثيِداَحَأْلا يف َتَبَت اَمُك ؛ِرْيَغ نم
 ِةَدِع يِف ٍدوُجُّسلا يف ُءاَعّدلا هلك َيِبْنلا نَع َتَبَت دَكَو .«ءاَعّدلا اوُرئْكأَف ٌدِجاَس َوُهَو ِهْبَر نِم ُدْبَعْلا
 (م١ /8) .ٌَتيِداَحَأ

 َلَجَر َلاَق ذإ لك هللا ل وْسَر َعَم يَّلَصُن ُنْحَن د اَمَتْيَب :َلاَق َرَمُ ِنْبا ٍنَع «(501) ملسم هاور امل 4فز

 هللا او ب َناَحْبْسَو ءاريبك ِوّلِل ُدْمَحْلاَو ءاَرييك ُربْكأ هللا ا

 ُثْيِجَع» :َلاَق هللا َلوُسَر اي ءانأ : :مْوَقْلا نم َلْجَر َلاَك ؟اَذََو اَذَك َةَمِلَك ُلْئاَقْلا ِنَم
 .؛َكِلَذ 17 : هلك هللا َلوُسَر ٌتْعِمَس ُذْنُم َنُهُتْكَرَت اَمَك» :َرَمْع ُنْبا َلاَق «ِءاَمَّسلا ِتاَوْبَأ اَهَل ْتَحِيُف

 )9/1/١(. مقر ملسم هاور (

 . .ةلأسملا ءاعدو ءةدايعلا ءاعد : نيينعم لوانتي تارقلا يف ةوعدلاو ءاعدلا ظفل :ثقك خبشلا لاق (:)

 :ثيدحلا يفو 2.1٠١ :سنوي] «تييلصْلا ِتَر لِي ُدَمَْلَل نأ هوم ٌرِياَءَوظ :ىلاعت هللا لاق
 .ايندلا يبأ نباو هجام نبا هاور .«هلل دمحلا ءاعدلا لضفأو .هللا الإ هل ال ركذلا لضفأ»



 0 د ن1 2 ل حل ا ا
 كفه

 وب اًحَّرَصُم ِثيِدَح يِف َكِلَذ َءاَج اَمُك ؛ِتاَحاَئْفِتْساِلا ْلَضْقأ َوُهَو ِةَئاَلَتلا عاَونأْلا

 ٍبِحاَص دّمْحَأ باَحْصَأ نِم - ٍريَِوْلا َةَرْيَبُه ِنْباَو ءَفُّسوُي يبأ ُراّيِتخا َوُهَو
2 

 .«حاَصفِإلا»

 . "0 ْحِتْفَتْسَأ اَذَكَعَو

 1 0. نونلا يذ يخأ ةوعد» :هريغو يذمرتلا هاور يذلا ثيدحلا يف َِص يبنلا لاقو -

 هللا جرف الإ بوركم اهب اهد ام ء[4ا/ : ءايبنألا] نشل ّنِ تنك نإ كبس تن
 .ءاعدلا يعون نمضنت اهنأل ؛ةرعد اهامس اهتب رك

 .ةيهلإلا ديحوتب فارتعا تنأ الإ هلإ ال :هلوقف

 «ةدابع ءاعد ىعدي نأل قحتسملا وه هلإلا نإف «ءاعدلا يعون دحأ نمضتي ةيهلإلا ديحوتو
 وه الإ هلِإ ال هللا وهو «ةلأسم ءاعدو

 بلاطلا نإف «ةرفغملا بلط نمضتي وهو «بنذلاب فارتعا هَنِيِلَقلا ّنِي تك ّنإ» :هلوقو

 فصوب امإو «هلاح فصوب امإ ءربخلا ةغيصب لأسي ةراتو «بلطلا ةغيصب ب لأسي ةرات لئاسلا
 5 .نيلاحلا فصوب امإو «لوئسملا لاح

 َمَحْرَتَو يف ٌرفَْت اَّلَِو هلع وي ىل سل ام كلتسأ نأ كي ُدْوُمأ لإ تر :# حون لوقك
 مل نإ هنأ هللا نع رابخإ وه امنإو «بلط ةغيص سيل اذهف [4 :دوه] «يييكلا : نكس

 5 .رسخ همحريو هل رفغي
 ءك1م'ا :ءايبنألا] «تِصّبلا مح دكت أ تو صل ًِضَس نأ : بويأ لوق بابلا اذه نمو

 ربخ ةغيص يهو هلع تل هتمحر لاؤس نمضتي فصوب هبر فصوو «هسفن فصوف
 .لاؤسلا تنمضت

 انأ :هيلإ بغربو «همظعي نمل لئاقلا لوقف ءءاعدلاو لاؤسلا يف بدألا نسح باب نم اذهو

 .لاؤسلا يف بدأ نسح «٠ ضيرم انأ « عئاج

 نم مزاج بلط «بلطلا ةغيصب وه امم «كلذ وحنو «ينوادو «ينمعطأ :هلوق يف ناك نإو

 «لاحلا لاؤسل نمضتملا راقتفالاو لذلا هجو ىلع هرابخإو هلاح راهظإ هيف كاذف «لوئسملا
 .(115 1 ”ا"ال/ا ) ىواتفلا عوسم .بلطلا ةغيصب ضحملا لاؤسلاو ةماتلا ةبغرلا هيف اذهو

 عاَونأ ِةَلِرمَمِب ءٌنَسَح َكِلّذ ّلُكَو : ف 0 رخآ عضوم يف لاقو قف

 )4١4/51( .راَمْخا اَمِب اَهْنِم ُناَسْنإْلا أرقي يتلا عْبَسلا ِتاَءاَرِقْلا ةَلِْنَمِيَو تاَدُهَستلا

 عمجلا ينثتسي هلعلو ءاهريغو تاحاتفتسالا عاونأ نيب عمجلا ىري ال خيشلا نأ فورعملا نمو

 ّنِم ٍةَعاَمَجَو «َةَفيِنَح يبأ ٍبِحاَص فُّسوُي يب ٌبَمْذَم١ :(07 /4) ةيهقفلا ةعوسوملا يف
 نِ َةَرْيَبُه ِنْبا ريزَْلا ةايخأ َوْهَد :قياَع ل ماكل «يِزَوْرَمْلا ٌقاَحْسِإ وُبأ مهن هةكفاتلا
 . .كِدْمَحِبَو ّمُهّللا كئاَحْبْس : ٍنْيََِراَوْلا ِنْيَئْعِيّصلا َنْيَب َعَمْجَي ْنأ :َدَمْح 00 باَحْضْأ
 ماك ماع

 . يِهَجو ٌتْيَجَوَو



 ١# ةالّصلا ُباَنِك

 تْدَعاَب اَمَك َياَياَطَخ َنْيَبَو يِنْيَب ْدِعاَب َمُهللا» : ِهِلْوَقَك ُتِلاَغلا ولا تعب ُهَدْعَيَو

 اًمِهيف ٍحِِْْتلاَ ِدوُجُسلاَو  عوكرلا ٌرك اًَذَكَمَو ءْخْلِإ (ِبرْغَمْلاَو هد نيب

 :ءاقدلا نم ُلَضْفَأ اَذَهَو 2 1(«تدَحَس َكَلَو تْعَكَر كل» : ِهِلْوَق نم ٌلَضُفَأ

 َءاَعّدلا َّنِإ :َلاَق اًدَحَأ ْمَلْعَأ ْمَل ينِإَف ءُمَلْعَأ اَميِف ِْيَلَع َّمَتُم اَنُه ُببِتْرَتلاَو
 مي حض

 عموم 594 /95] . "”حاَتفيْسالا يِف َكِلَذ َلْثِم َليِق اَمُك « حسنا ّنِم ُلَضْفَأ اًمهيف

 3ك يلا لع َيِبَنلا ًةاَلَص ِثيِدَحْلا ُاَهَقُق هيِف ٌُراَتْحَي :ٍةاَلَّصلا ُراَدْقِم هللا

 :ٌدوُحُقْلاَو َماَِقْلا ايف فك ينل ٌةَبِر اَعَتُمْلا ٌةَلِدَتْعُمْلا ٌةاَلَّصلا َيِهَو ءاَيِلاَغ ايل

 ٍلاَدَيْعاِلا َنْيَبَو ِدوُجَسلاَو عوكرلا َنْيَب يّوَسُيَو َدوُجَسلاَو َعوُكّرلا اًهيِف ٌليِطُيَو

 نأ تفكسيو: ةياثلا ىلع ةالع رك نين قاوألا ةككدلا ةلالقإ فكتور

 ىَّلَص نَمِل ءاَهّنُك ٍةَدراَوْلا ْعَيش | عوُمْجَمِي ُحاَئْفِيْسالا َنوُكَي نأ اب يول ٌتَحَتْسا دَقَو -
 ١ .ىهتنا .2َنوُموُمْأَمْلا ُهَل َنِدَأ اَذِإ | ٍماَمِِْلَو ادق
 .(117/17) ىواتفلا يف امك هلفت نيميثع نبا ةماّلعلا اهنيب عمجلا ىري ال نممو
 .(109/7/8) زاب نبال ا ىلع رون ىواتف يف امك هت زاب نبا خيشلا ةمالعلاو
 ُ تْهَجَو» َنْيَب َعْمَجْلا دِرُي ْمَل ُهَّنأ يِضَنْقَي ٌيِعِفاَرلا ماَلَك :هقك رجح نبا ظِفاحْلا لاق :ٌةدئاف

 يف نارَبطلا اَوَر َرَمْع ٍنْبا ِثيِدَح يف ف اجب ٠ دقق ءَكِلَّذَك َسْيَلَو ىمُهَّللا كَناَحْبْس» َنْيَبَو 'يِهْجَو

 نسي مفهتتلا ُهَجَرْخأ ٍرباَج نع ِهيِفَو ٌكيِعَض َوْهَو ُيِمَّلْسُأْلا ٍرِياَع ُنْب وللا ُدْبَع ِهيِفَو ٍريِبَكْلا
 «ريبحلا صيخلتلا .ىَهَتْلا .هيف ِهْيَلَع فِلُتْخَأ دَكَو هْنَع ٍرِيَكْنُمْلا ِنْبا ِةَياَوِر نِم ُهّنِكَلَو دج

 )1١/"0517(. ةيملعلا بتكلا راد ةعابط

 اَّلإ اًهيِف َسْيَل ِذوَعَتلا يف ُةَدِراَوْلا ُتيِداَحَأْلا :هقك يناكوشلا لاق :ةدئاف )١(

 00 يف ِهباَبْحَيْسا ىلإ ميِهاَرْبإَو ءاَطَعَو ُنَسَحْلا َبَمَد دْفَو «ىّلوألا
 . هوتي ذيتنلت ليلا أَ نإ> : ىَلاَعت
 َنوُكَي ْنأ نِم ّْمَعَأ َيِحَو ِنآْرُقْلا ِةءاَرِق َلْبَق ِةَداَعِتْسالا ِةيِعوُرْشَم ىَلَع ُلُدَ َهيآلا َّنأ كَّض اَلَو
 . اًهَلِجاَد وأ ٍةاَلَّصلا َجِراَح ُئِراَقْلا

 َنْيَب ٍقْرَف ٍرْيَغ نم ٍةاَلَّصلا َلاَح ُهْنِ عنَمْلا ىَلَع ُلُدَت ٍةاَلّصلا يف ماكَكْلا نَع يّنلا ٌتيِداَحَأَو

 ىَلَع ٌراَصِتْقاْلا ظَوْأْلاَف ءوِسْنِجب ُنْذإْلا َّعَقَو اَلَو ُهّصُْحَي ٌليِلك هب دري 3 اًنِم اوتو ٍةَداَحِتْسالا
 2 عج

 .(980/9) راطوألا لين طق ىَلوأْلا ٍةَعْكَلا ٍةَاَرِق ريك ةكاتيشألا دعو دكلا هب ْثَدَرَو اَم

 ٍةَعْكَرلا يِف َكِلَذ َلَعم ُهَ
 1 ا 1 5



 ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 0
 00 ب يت 2 ا تح حححخختحسا "05

 ِنَع ِصاُقَو نين نب دعس ُهاَوَر اَمَك ؛ِنْيَيَرْخَأْلا يف َفْذَحَيَو نييلوألا يف دمي 006

0 

 [::0-- 131 .اًذَه ىَلَع ثيِدَحْلا ِءاَهَّمْف ماع : ةذَِلَع شا

 َناَمْثُْعَو َرْمْعَو ٍرْكَب يبأَو هلي يلا فْلَح تيَلَص١ : لح سنأ َاَق م؟هالد]

 ما مسن َوُرُكْدَي ال .4تولصلا بر هلل ُدمَحْلاطب َنوُحِيْفَتْسَي 0

 َعَم 0 ال فَلا اَذَهَو "”«اًهِرِخآ يِف اَلَو ٍةَءاَرق ٍلَّوأ يِف <« مير نمل

 . عاَمَس ا ِرْهَجْلا ٍناَكنإ َعَم ْعَمْسَي ْمل هنؤك ِّرَجُمِب زوجي ال َكِلَدب ملِلا
[12:] 

 هِبِحاَص ُةاَلَص حِصَن .يدعلا ليا ال يذلا وعي ٍةَحِتاَمْلا يِف ٌنْحّللا م”هوب]

 .َكِلَذ وسَنَو «نيلآَضطَو 4تيلنملا ٍتبر» :َكوُقَي نأ لْثم ؛اًدِرَمْتُم وأ اَماَمِإ

 ل دنسلا» لثمو هثَرَو كرو: توه دمحْلا : لم هو اهرف 1 اأو

 ؛ْمُهيلعو ؛مهيلعو ُمهْيَلَع : ُلِْمَو نسا نادل" مص ىف ِدْمَحْلاَو

 ُدَعُي ال اَذَهَف :َكِلَّذ ُلاَثْمَأَو
09 

 هر ار احلا ُهْبِحاَص ّمِلَع اّذِإ : ىَنْعَمْلا َليِحُ يِذْلا ُنْحّللا اّمأَو
 تذلا طرص» ٌّحِصَن ال : : مّلُكَتمْلا ٌريِمَض اَذَه نأ ُمّلْعَي َوُه و «مهّبلَ ُتْيَعْنَأ يل

 هيِفق :ٍبطاَخُمْلا ٌريِمَض اّذَه َّنأ َدَقَتْعاَو ىَنْعَمْلا ُلِبِحُي ُهَنَأ ْمَلْعَي ْمَل نو

 [4 5*4 . َعاَرِ

 ىلإ َعَجَرَو ءِناَكْنإْلا ٍبَّسَحِب ُهأَ رق نآَرُقْلا َة ٍةَءاَرِق و ىَلِإ جاتخا نإ م55 هل

 ام ُكْرْثَي  اَلَو ءاَهَعْسو الإ اَمْنَن هللا فلكي لو: ولع لكْشُي اَميِف ٍفَحْضُمْلا
 نكي ْمَل اًذِإ ءاناّيْحَأ ِطَلَغْلا نم ٌضرْعَي اَم لجأ ٍةَءاَرِقْلا نم هب يَهَتْني و ل جاَتْحَي

 1 .ة

 .00949) ملسم هاور (1)



 ةالّصلا تانك
 نا ملل د 0

 2 ل ا ا را ا وو اقام ها رتلا
 ؟ِهِتالَض ىف َضوفُحملا َبَصْن اذإ اَمَع :َلْيْسَو [؟هوبد]

 َناَك نإَو ءهِتاَلَص ىف ٌبِعاَلَتُم هنأل ؛ةتالَص ٌتلظطَب اًمِلاَع ناك نإ :َباَجَأَف 02 2 7 3 00 ا و شأ رواق تر معمل تو ما ل <

 [ 1 . ِنْيَهْجَوْلا ٍدَحَأ ىَلَع لظْبَت ْمَل اًلِماَج

 ٍفّرَحِب ُهَضْعَبَو وِرْمَع يبَأ ٍفْرَحِب ِنآْرُقْلا ٌضْعَب :ب أَرْثَي ْنَأ ُروُجَي ؟؟ هم ]

 وأ ةؤلَصلا َجِراَح َناَك ٌءاَوَسَو ءِنْيَتَعْكَر وأ ٍةَعْكَر يِف َكِلَذ ناك ةاَوُضَو عِفاَن

 [1:4 51 . اًهلِخاَد

 هْيَدَي َمَضَو َءاَش َنِإَو هَ لبق هيَبكر ْعَضَي يَّلَصُمْلا ءاش نإ لدهن |
 يِف وعزا ْنَكَلَو ِءاَمَلُعْلا ٍقاَمّثاِ ِنْيَئَلاَحْلا يف ٌةَحيِحَص ُةُتاَلَصَو هِهْيَتَبْكُر

 [445/57] . ””رَصفألا

 َدُجْسَأ ْنأ تْروُأ» :َلاَق نأ هل ئيّنلا نع ىَْرُم ان : ذاك يسم اكمل
 ال ْنَأَو» :ٍةَياَوِر يِفَو ."”هاًرْعَش اَلَو اًبْوَن يِل ٌفْكأ ا ْأَو مظفأ ٍةَمْبَس ىَلَع

 اًرْعَسأاَلَو اًبْوَت يل تفك
 ردخلا مار هْنِم ٌبيِرَق :ُفَكْلاَو ءُمَّضلاَو ٌُعْمَجْلا :ٌتْفَكْلا : ٌباَجَأَف

 وأ ٍهِسْأَر يِف ُروُرْعَم ُهُرْعَشَو َيّلَصُي نأ ُلُجَّرلا ىَهْنُيَو ءِدوُجَسلا َنِم ٍبْوّنلاَو
 »و 2

 صوفعم ٠

ْ 

 لضفألا نب لوقلا رصن ذ 56 مّيقلا نبا هذيملت نكلو «نيلوقلا نم اّيأ كلك خيشلا حجري مل )١(
 م ءاَمُهَدْعَب يدي مَ وهْيَذَي لْبَق ِهْيتبكر ٌعَضَي لب َناَكَو» :لاق ثيح «نيديلا لبق نيتبكرلا عضو

 نع ءويِبَأ نع «بيلك نب مصاع نع «كيرش ُهاَرَر يِذَّلا ٌحيِحّصلا َوُه اًذه ءهُهَقْنَو ُهتَهْبَج

 هْيَدَي َمَكَر ضَمَن اّذِإَو وْيَدَي َلْبَق ِْيََبْكُر ْعَضَو َدَجَس اذِإ لكي هللا َلوُسَر ُتْيَأَر» :ٍرجُح ِنْب ٍلْئاَو
 . اهْيتبكر لبق

 .َكِلَو ُكِلاَكُي اَم ِهِلْعِف يف َوْرُي ْملَو

 لَ ِهْيدَي ْعَضَيْلَو ُريَِبْلا ُكَرَْي امك كري اَلق ْمُكدَحَأ َدَجَس اّذِإ) :ُهُعكْرَي َرْيَرُه يب ُتِدَح امو
 ةرصن يف عرش مث .ها .ٍةاَوُرلا ٍضْعَب نم ّمُهَو ِهيِف ف ّعَقَو دق - ُمَلْعَأ ف ُهَلاَو  ُتيِدَحْلاَف .هوُيَكَبْكَر
 .(778 - ؟١/51١5) داعملا داز .يناثلا لوقلا درو «لوقلا اذه

 .(49) ملسمو ةففخل] يراخبلا هاور (0)



 0 مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 8س |

 زد 000: 02 2 ت2 با 72ج | ٠" مه

 [:ه١٠ى/ا77] ."7ِتْفَكْلا 9 وه ضيلف ِهِلاَسَْرِإ ْعَم م ٌرْفَصْلا اًمَأَو

 .اََسَلج هب نا نأ «حبحّصلا» يف َتَبَت دق :ٍةحاَرتْسالا ُةَسْلِج
 نيل ام ٍراَتقَوِي نخأَتلا نْوَكِل ا

 يم 2 550 5 7 ريك شف 0 م 7 و

 يف ُلْعِف اّلِإ اَذَه لَمَو ءاَهِباَبْسِتْساِب ُنوُقَي نَم َدْنِع ُهْنَع َيِهْنَمْلا ٍفْلَخَنلا َنِم َوُه
 ٍةَقَكاَوُم ىَلِإ َةَرَداَبْمْلاَو ُهَدْنِع تلا ذه لْعِف َضَراَعَت دق ُهنِإَف ؟داَهَتجلا َّلَحَم

 ٍدهَسَتلا َنِم َماَق اَذِإ اَم لثم ٌراَصُق ُريِسي ُّنِكل ٍفلُكَتلا َنِم ىَلْوأ َكِلَ نك «مامإلا
 دَقَو َمْلَسُي ْنَأ ٌلْثِم وأ ءٌبَحَتْسُم ُهَّنَأ ىَرَي ُموُمأَمْلاَو ُموُمْأَمْلا ُهَلِمْكُي ْنَأ َلْبَق ِلّوَأْلا

 و دي وأ ُمُْلَسُي لَه ٍءاَعّذلا نم ٌريِسَي هْيَلَع َِقَب

 .ِداَهِتْجاِلا لْئاَسَم نم ىِه لِئاَسَمْلا ِهِذَه ّلِْمَو
 [401/1] .ّبَحَتْسُم لْغِفِل ٍفْلَحَتلا َنِم ىَلْوَأ مامإلا َةَعَباَتُم نأ :ىَوُفَأْلاَو كَ ه5 سهلا ةسسمع ك5 1

 ءةالّصلا لجأ نم ةالّصلا دنع كلذ لعفي نأ نيب قرف الو :انؤاهقف لاق :فك نيميثع نبا لاق )١(
 ءاج مث ِهَّمَل وأ هَّمُك فك دقو «لغتشي ناك ول امك ةالَّصلا لبق لمعل كلذ لعفي نأ وأ

 . .ةّمللا كفو ّمُُكلا قلطأ :هل لوقن «يّلصُي

 ىلع همزحي ىتح هيوطي نأب اًضيأ بوثلا ُفلو «لفسأ نم بوثلا عفري نآب ٍبوُنلا فك هركُي ذ ذإ
 افلا هلع ةيزلا ذخأ َّنإف «قنيزلا ذخأ مامت نم سيل هنألو «ثيدحلل ةوركم اذه لك ءهئطب
 بارّتلاب هّيوث ثّولتي الثل ؛اًعُقرت هلعفي دق ناسنإلا نإ مث ءفوفكم ريغ السرم بوُثلا نوكي نأ

 امبر هنأل ؛ٌفكُي الو ٌبوثلا رشتني نأ اًضيأ يغبني هنإ مث .ءايربكلا نم ٌعون اذه يف نوكيف
 بوُتلا تنك هركُي اذهلف «ضرالا رشا امد لست ام زك ل تاسنإلا رجول

 هةرْيُغلا» فرط دري نب «ةّرْثُغلا» ٌفكي نأب سائلا ضعب هلعفي ام بولا ٌفَك نم له :ليق نإف
 ؟هقنع لوح هفتك ىلع

 ىلع سبلُت «ةرْثعلا» نأ :يأ ؛سابللا نم عون اذه نأل ؛بوُثلا فك نم سيل اذه :باوجلاف

 يف يّلصُي نأ ناسنإلل زاج كلذلو «هءارو لعجُتو «سأّرلا ىلع اًلثم ٌفكْتَف «ةّيفيكلا هذه
 اولمعتسي نأ سانلا ةداع نم ناك اذإف «ةلسرم ريغ سأّرلا ىلع ةرّوكم ةماّمِعلاو :ةماّمعلا

 حرط َّنإ :هقك مالسإلا خيش لاق اذهلو ءسأب الف ةعّونتم هوجو ىلع هْغاَمُّشلا»و ؛ةرّثُعلا»
 نيكل هذه ىلع سبلُي هنأل ؛لدّسلا نم ٌدعُي ال مامكألا لاخدإ نودب نيفتكلا ىلع هءاَبَقْلا»
 . اًنايحأ

 تفك يف لخاد كلذ نأ رهاّظلاف ؛دوجُّسلا دنع اهّمك مث ؛ةلسرم ؛ةرّثْعلا» تناك ول نكل
 .(195 /؟) عتمملا حرشلا .بوّتلا



 قعكيت) ةاللّصلا ُباَتِك
 دس 51 ٠ تح

 اَمَك دَّمَحُم ٍآ ىَلَعَو ِهَّمَحُم ىَلَع ْلَص َّمُهَّللا» :ُتيِدَحْلا اذه ةهدك]

 :وُجْوَأ ِةَعَْرَأ نم «حاَحّصلا» يف ؛َميِهاَرْبإ لآ ىَلَعَو َميِحاَرْبِإ ىَلَع تْيَلَص

 َةَرْجُغ ُنْب ُبْعَك ينَيقَل :َلاَق ىَلْيَل يبأ ِنْب ٍنَمْحّرلا ٍدْبَع ُتيِدَح اَهُرَهْشَأ - |

 تنك اَنْكَرَع دق :الُقَم هي هللا َلوُسَر انيَلَع جرح ؟ةّبرَع كَل ييفأ الأ :َلاَمَق

 لآ ىَلَعَو ٍدَّمَحُم ىَلَع َّلَص َمُهّللا :اوُنوُق» :َلاَك ؟كِيَلَع يَّنَصُت تفْيَكَف كَِلَع ُمْلَسُ

 - فل يِفَو - كِراَب ٌمُهّللا «ُدِحَم َديِمَح كّنإ َميِهاَرْبإ لآ ىَلَع تْيَلَص اَمَك ِدَّمَحُم

 ٌديِوَح كن .2"'ميِجاَربإ لآ ىَلَع تْكَراَب اَمُك ِدّمَحُم لآ ىَلَعَو ِدَّمَحُم ىَلَع ُكِراَبو
 . ديحَم
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 9 000000 هاج تانك مر #2 نوح 4 أ
 منعم ٍ .مِلْسُمَو ىئِراَخبلاَك ؛ (ِديِناَسَمْلا»َو «نئسلا»و «حاَحّصلا» لْهَأ ُهاَوَر

 مُهْنأ يدعاسلا ديمح يبأ نمت 3 ةنالّعلا 0 ؛نيحيِحصلاا يا

 دّمَحُم ىَلَع َّلَص هللا :اوُلوُق» :َلاَق ؟كْيَلَع يَّلَصُت تيك هللا َلوُسَر اي :اوُناَق

 ىَلَعَو د دّمَحُم ىَلَع ُكِراَيَو «ميِماَرْبإ ز ل ىلخ تدلع امك هيو جدأ ىلع
00 

 ظْفّللا َوُه اَذَه .؛ٌديِحَم ٌديِمَح كّنإ «َميِهاَرْبِإ لآ ىَلَع تْكَراَب اك فلوو ِهِجاَوْرَأ

 ملا

 َطْمَل َلِقُن اًميِف اَلَو اَهيِف ْدِجَأ ْمَل :(حاَحّصلا» يِف يلا ٌتيِداَحَأْلا ِهْيَهَق
 (ميِهاَرْبِ ٍلآَو ْميِهاَرْبإ» / ا

 ا و ع ا و 3

 ا ل ا

 . ةيِهاَريإ لآ ىلع تاب امك دمحم لآ ىَلعَو
 .نيعضوملا الك يف «َميِهاَرْيِإ لآ ىَلَعَو «َميِهاَرْبِإ ىَلَع َتيَلَص اَمَك» :(78070) يراخبلا ظفل )١(

 ىلإ عجري مل اهنيح خيشلا نوكي دقو «يراخبلا ةياور يف ةدوجوم اهنأ ىلع هيبنتلا مدقت (؟)

 .ظفللا اذه اهيف دجوُي ال ةخسن هذنع تناك وأ « يراخبلا حيحص



 هناك مهسإل نيش لئاسرم قواتف سرقت_ ا سلا
 انس

 ناكأ َلاَق ّيِراَصُنَألا ٍةوُعْسَم يبأ ْنَع 'مِلْسُم حيجحص» يِفَو - د

 ل لاق ةدابع ِنْب لس ٍسِلبَم يف نحن كي هللا ُلوُسَ

 دََمَت ىَّبَح هلي هللا ُلوُسَر َتَكَسَف :َلاَق ؟كْيَلَع ِىَلَصُن فْيَكَ 00
 00 ٍدَمَحُم ىَلَع َّلَص َّمُهّللا :اوُلوُق» :ةلك دفا وسو لاق مَ ُهْلَأْسَي ْمَل ُهنأ و

 اَمَك ءِوَّمَحُم لآ ىَلَعَو ٍدَّمَحُم ٍدمَحُم ىَلَع ُكِراَبَو «َميِهاَرْبِإ ٍلآ ىَلَع تْيَلَص اَمَك ءِدَّمَحُم
 .مُتْمِلَع اَمَك ُماَلَّسلاَو ٌديِحَم ٌديِمَح كن َنيِمَلاَعْلا يف َميِهاَرْبِإ ٍلآ ىَلَع تْكَراَب

 َناَك يتلا ٍراَكْذَأْلاَو ِةَيِعدَأْلا هِذَه ٍضْعَب يِف َكَلَس نَم َنيِرْحَأَتُملا ع

 م ةقيرط :- ٍةَعّوَتَتُم ٍظاَقْلَأِب ْتَيوُرَو  ٍةَعْوَتَتَم ٍظاَمْلأب اًهُلَمْعَيَو 0

 لامي ام 007 كلذ ىَأَرَو « كلذ َتحَتْساَ 0 َكْلِت َنْيَب َْعَمَج ْنأِب ؛ُهَ

 َُىَآ ؛ لو ٍقيدَّصلا ٍرْكَب يبأ نَع (ِنْيَحِِحَّصل ١ يِف يذلا ةيركلا ُهَُلاَثِم

 يْنإ مُهّللا :لُم» :َلاَق يِتاَلَص يف وب وْمْدَأ َءاَعُد يِنْمْلَع هللا َلوُسَ َر اي :َلاَق

 كِدْنِع ني َةَرِفْنَم يل ُرِفْغاَف تن اَّلِ توُنّذلا ُرِف ُرِفْغَي اَلَو اًريِثَك اًمْلُظ يِسْفَت َتْمَّلَظ

 . "”0ميِحَّرلا ٌروُفَعْلا َتْنَأ كّنإ يِنمَحَراَو

 :َلوُقَي ْنَأ ُبَحَتْسُي :َلِئاَقْلا اَذَه ُلوُقَيَف «"اَريِبَك» َيِوُرَو ؛اًريِثَك» :َيِوُر دق

 . "ايي اًريثَك)

 ْنَأَو ءةَروُتَأَمْلا ٍظاَمْلَأْلا ِهْذَه عيِمَجب َدُِهَسَتلا َرْكْذَي ْنأ ٍةَيرطلا ِهِذَه ُدْرطَو
 م

 ةروئاملا ظافلألا ميعجحل ُحاَتْفَيْساِلا َلاَقَي

 لب ؛ْمِهِتَّمِئَأ نم ٌدَحَأ ُهَّبِحَتْسَي :َب ْمَل «َنيِمِلْسُمْلا ٍلَمَع فاَلِع ُهّنأ َعَم اَذَهَو

 [:ه8- 3] وقتل يف دي 0 وهفالخب 1

 َناَكَو ماسلا َلْبَكَو ٍدّهَمَّتلا َدْعَب وم دلل ُهَنَأ ( «حيِحَّصلا» يف مهدع]

 )١( يراخبلا هاور )07/949.



 د ةاللّصلا ٌباَتِك

 َناَكَو .عوكرلا ّن ّنِم أر َعْفَر اًذِإ وُعُدَي َناَك :ٍةَياَوِر يِفَو ءهِدوُحس يِف وُعْذَي

 .ٍةاَلَّصلا حاتيفا يف وُعْذَي

 َناَك لب ؛ماَّسلا َدْعَب َنوُعْدَي َنوُموُمْأَمْلاَو َوُه َناَك ُهّنأ ُهْنَع ٌدَحَأ َلْقَي ْمَلَو
 ِثيِداَحَأْلا يِف َءاَج اَمُك ٍريِبْكَّتلاَو حيِبْستلاَو ٍديِمْحَتلاَو ليِلْهتلاِب هللا ُرُكْذَي
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 [81/7] .ةحصبصضلا

 ؟اَل مُأ ٌةَداَبِع َوُه لَه : ِبَبَس ٍرْيَغل ٍقَلْظُمْلا ٍدوُجسلا يف ءاهتفلا نات ذدفت]

 اوعداو» :ىَلاَعَت َلاَق ٌعوْضْخْلا َوُه ُدوُجسلاَو هلل ٌعوُضُح َوُه :ُلوُقَي ُهَعَّوَس نَمَو
 .[08 :ةرقبلا] ؟ةلكِح ًاوُلوُقَو اًدككس تجاتلأ

 م ٍدِحاَو ُرْيَغ َلاَقَو ءٌعوُضْخْلا َوُهَق ٍةَعّللا يِف ُدوُجَّسلا :ِدَعّنلا لْمَأ َلاَق

 ىَلَع ٍةَهْبَجْلا عضَو َعَم َلوُحّدلا ّنِإَف «َنيَِحْنُم اَعُكُر اوُلُخْدَي ْنَأ ا :َنيِرّسَمُمْلا

 هلا ضل توسل يف نَم ٌدِجْسَي هَل 7 :ىَلاَعَت َلاَق دَقَو ءُنِكْمْي ال ضْألا

 ّعْضَو ِتاَفوُلْخَمْلا ِهِذَه ُدوُجُس َسْيَل ءِوِبَسَحِب ِءْيَّش ّلُك َدوُجْس َّنأ ٌموُلْعَمَو ٠[

 يدار 56

 ُبَمْذَن اَهَّنِإ» :ٌسْمَّشلا ِتَبَرَغ اّمَل رد يبأ ٍْثيِدَح يِف لكي ُيِبَّنلا َلاَق دق

 .مِلْسُمَو يراك هاَوَر «ٍشْرَعْلا َتْحَن جك
 ىف اعذَعأَو « هّلل قضخلا ُلاَمَك َوُهَو « سْنج مسا َدوجَسلا َن نأ َمِلْعَف ف

 زدني ام ناغ وخو ونت وهوه ةباغ ل رطزألا لع ةدقرت ماهخر ناقتإلا
 َكِلَذ نِم ِهْيَلَع

 َلاَقَو .هَدِجاَس َوْهَو ِهُبَر نِم ُدْبَعْلا ُنوَكَي اَم ُتَرْفأ» : لكي ْثبّنلا َلاَق اَذَهِلَو

 يِيّْلا ٍةاَلَّصلا ٍراَكْذَأ سْنِج نِم ٌراَصَق [14 :قلعلا] < ب درمقو دجسأو# ةيلاقت
 -ه 03

 .نآْرمْلا ٍةَءاَرِقَو ٍليِلْفَتلاَو ٍريبْكَتلاَو ِديِمْحََتلاَو حيلك ٍةاَلَّصلا َجِراَخ ٌُعَرْشُت
86/511 ] 

 ماَمإْلا َماَّدُق اّلِإ ٍةَعاَمَجْلا َّعَم َيَلَصُي ْنأ [مومأملا :يأ] ُهْنِكْمُي ْمَل اَذِإ ةهح#]



 ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو ٌقواتف بيرقت م ”4
] 

 و ءولملا لقا ني اتلارط كت كو ةَماَمَأ مأ ٍةَجاَحْلا لجل انُم يّلَصُم َُِْ

 اذ | ماَمإْلا ىَلَع َمُدَقَّلا َنوُرٌوَجي .: ُي ال اوُناَك َنِإَو الرا ِنْيَهجَوْلا ُدَحَأ
 د

 [6 1 هْيلَع مّدَقّتلا كدي كَمْ

 ثريوحلا ِنْب ِكِاَمِل َلاَ ُهّنَأ :«ُيِراَحبْلا حيا يف 5 ُهْنَع تبن /؟هدحإ
 ف ا

 اني اول اًمُكاَبْكَأ اَمُكَمْوَيْلَو اَميِقآَو اَنذَأَف ٌةالَّصلا تَوَّضَح اًذإ» :ِهبِحاَصَو

 يلع ُهْوَأَر اَمُك وك ْنأ مُهَرَمْأَك .؛يَلَصَأ يِنوُمُُي مثوَأَر

 للي ْيَِّنلا َناَك امك ٍساّنلاب َيّلَصُي ْنَأ ماَمإْلا ىَلَع ُبجَي ُهّنَأ يِضَنْقَي َكِلَدَو

 ال اَم ِهْيَلَع ُبِجَي َماَم امإلا َّنِإَ ؛ٌصْصُخُم اَلَو َكِلَذِل َضِراَعُم ال ؛ْمُهَل يّلَصُي

 [55- /] ."""ِدِرَمْثُمْلاَو راما 7 َبِجَي

 خب ينصأ تنك دلاو ووك ةرمس نب باج نع ملل ص١ يِف /5545] 1 م ا ل ل نا

 .اَطَسَو :ْيَأ ؛اًدِضَق ُهَتاَلَص 057 5 ءِتاَوَلّصلا كل لا

 كيِفْحّتلا ذإ ؛ُّمِيَأْلا هب َرَمأ يِذَّلا ٍفيِفْحَتلا نِم َوُه ِهِيَمأل ُهَنَس يِذَلا ُهلَِْو
 للا ."2ةّسلا ىَلِإ ِِراَدْقِم يف ٌعِجْرَمْلاَق ؛ِةيفاَضإْلا ٍروُمَأْلا ني

 عوكرلاو ةءارقلا يف اونأتي ْنأ مايقلاو حيوارتلا ةالص يف ةصاخو ةمئألا ىلع بجاولاف (؟)
 نمك لكي يبنلا ىلص امك ىلص نكي مل :كلذ لعفي مل نمف ءامهنم لادتعالاو دوجسلاو

 نود مارحإلا ةريبكت دعب ةحتافلا ةءارقب ردابي نمكو «لَجَع ىلع تاحيبست 5

 . حاتفتسالا ءاعد ةءارقل اًتقو َعَدي ْنأ

 امأو ءةريصق ىرخأ ة رم قرم ةليوط تناك ةيلعفلاف ؛ةيلعفو ةيلوق بابلا اذه يف هتّنّسو (0)
 .ةيلعفلا ٌةّنّسلا نم ىوقأ ةيلوقلا ٌةّنّسلاو ءفيفختلاب ةمئألا رمأ هنأ تبث دقف «ةيلوقلا

 ءاهناكرأو اهدوجسو اهعوكر مامتإ عم «ةالصلا ففخي نأ مامإلا يف لصألا َّنأ رهظي يذلاف

 ٍةاَدَعْلا ٍةاَلَص نَع ُرَخأَتأَل يْنِإ هللا َلوُسَر اَي ِللاَو :َلاَق الجر نأ هيض ٍدوُعْسَم يبأ نع تبث دقف
 ٍذيمؤَي هنو اًيَهَح ّدَهَأ َةلكِهْوَم : يف هلك وللا َلوْصَر ُتْيأَ اَمَق :لاق ءاني ليي امي نال لجأ ني
 اَذَو َريِبَكْلاَو ٌفيِعّضلا ْمهيِف َّنِإَف ؛ْرَّوَجَتَيلَف ساّنلاِب ىَّلَص ْمُكّيأك «َنِرْفَتُم ْمُكْنِم َّنإ» :َلاَك مث ٌ
 6١(. و0 ملسمو )5١(2 يراخبلا هاور ا

 ْمُهنِم نإ ؛فْفَحْبلَك سئل ْمُكدَحأ ىّلَص اذ :َلاَق هلك هشلا َلوُسَر نأ ف َةَرْيَرُه يبأ نعو
 )007١7(« يراخبلا هاور .ةءاّش اَم م ُلَوَطِيْلَق ِهِْفَتِل ْمُكْدَحَأ ىّلَص اَذِإَو َريِبَكْلاَو َميِقّسلاَو ٌفيِعَّضلا

 )1١1/4(. ملسمو



 نع ٠ 78) ملسم حيحص فذ تبث دقف « فل صاعلا يبأ نْب نامُّئع ىصوأ اذكهو
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 205 اَمْوَك مآ نم ءكتؤ مأ» : هل َلاَك كلك يلا نأ «#ط َيِقَلا ٍصاَعْلا يبأ نْب َناَمْدُع
 ىَّلَص اَذِإَو ِءٍوَجاَحْلا اَذ ْمِهيِف ّنِإَو « ٌفيِعَّضلا ٌُمِهيِف َّنِإَو ءّضيرَمْلا ُمهيِف َّنِإَو ٌريِبَكْلا ُمِهيِف نإ

 .«ءاش قِيَك ُلَصْيلَ ُهَدْحَو ْمُكْدَحَ

 مهمزلي ةعامجلا ةمئأ نأ ىلع لئالدلا حضوأ ثيدحلا اذه يف :هلك ربلا دبع نبا لاق
 .كلذب مهايإ لكي هللا لوسر رمأل ؛فيفختلا

 اذه يف ناب دقو «ليوطتلا نع اًّيهن فيفختلاب مهل رمألا يف نأل ؛ليوطتلا مهل زوجي الو

 هنأل ؛ةعامجلا ةمثأ نم دحأ ىلع ةنومأم ريغ يدنع يهو «فيفختلل ةبجوملا ةلعلا ثيدحلا
 .مدآ ينب تافآ نم مهل ثدحي ام يردي ال هنإف هفلخ نم ةوق ملع نإو

 نم ملعي ال ام هسفن نم ملعي هنأل ؛ةءاش ام لوطيلف هسفنل مكدحأ ىلص اذإف» :لاق كلذلو

 .هريغ
 «لغش نم ٌثداح ةالصلا لوط ىلع ٌصرحلا هنم فرعي نمو ٍةوقلا رهاظلل ثدحي دقو

 .هريغ وأ لوب ثدح نم ّةفآو ةجاح نم ضراعو

 (115/5) راكذتسالا .ها.دوجسلاو عوكرلا لمكأ اذإ ٍهدهج ففخي نأ مامإ لكل يغبنيف

 مم ُةلْيَل ىَلَصُم ُهَمْوَن موق يِتأَي ْمُث هي ّيِْنلا َعَم م يَّلَصُي ٌداَعُم َناَك :َلاَق هض ٍرباجَج نعو

 ُهَدْحَو ىَّلَص مك لست لمَ ترعنا را ةذوشب عا مهم مْ ىَ مث ءاقْلا لك لا
 مَ .ُهنَربخألف لكك هللا َلوُسَر ّنَيِتآَلَو ِهللاَو ال :َلاَق ؟ْناَلُق اي َتْقَئاَنَأ :ُهَل اوُلاَقَك ءَفَرَصْناَو
 َكَعَم ىَّلَص اَداَعُم نإ ٍراّتلاب لَمْ ٌحِضاََت ُباَحْصأ اًنإ هلا وُسَر اي :َلاَقَك لي هللا َلوُسَر
 ٌناّثْكأ ُداَعُم اَي» :َلاَقَق ٍذاَعُم ىَلَع لي هللا ُلوُسَ َلبْمأَ .ِةرقَْلا ةَروُسب حقتفاق ىَت مث َءاَمِعْلا

 ءاور .«ىلُعألا كبَر َمْسا حّبَسَو ىَشَْي اَذِإ ٍلْيَللاَو ءىَحضلاَو ءاَماَحُضَو سنصل دا ؟َتْن 2
 )1١54(. ملسمو )751١5(« يراخبلا
 .نيمومأملا ىلع ةقشملا مدعو ,؛فيفختلا بوجو يف ٌرهاظو ٌحيرص ثيدحلا اذهو

 8 ٍصاَعْلا يل ِنْب َناَمْثُم نَع :(071) دواد يبأ دنع تبث دق :هظباضو فيفختلا ٌدح امأو

 ْذِخَناَو ,مهَفَعضُأِي ِدَنْقاَو ءْمُهُماَمِإ َتْنَأ» :َلاَقف .يِيْوَ َماَمِإ يِنْلَعْلا هللا َلوُسَر اَي ٌتْلُق :َلاَق
 .هاًرْجَأ ِهِناَذأ ع م ال انْدَوُم
 ءاًفيفخت هتالصب يلصت .كل ةودق  امهوحن وأ «ٍةّنامز وأ ءضرمب  مهفعضأ لعجا» :يأ
 يدتقملا هنأك مهفعضأ لعجيف ؛هفلخ يلصملا لاح ظحالي نأ ةالصلا مامإ ىلع بجي هنأو
 . يناعنصلل «مالسلا لبس . ؛هلجأل ففخيف هب

 4 ةكيزقلا سوف وشتلا ةض دنكأ ان لذ اود تلاع للا ةميسرأ نحت نبا ظفاشلا لاق
 وق ُماَمِ كَ :ُهَل َلاَق هلك َيِّنلا َّنأ ٍصاَعْلا يبأ نْب َناَمْنُم نع َيِئاَسّنلاَو َدُواَد وُبَأ ُهَج

 (15/1؟) يرابلا حتف عا يما مْوَقْلا ريثاو

 ُهَجرْخَأ



 ُهْنَلَص مالسإلا خيش لئاسرو 8قواتف بيرقت بس ١
 0 تف يي ل! ل  للابلا 7 يدلل

 ِرْيَغ ىَلِإ هيف ُعَجْرُي ال - اَهُبَحَتْسُمَو اَهِبِجاَو  ٍةاَلَّصلا َراَدْقِم َّنأ موُلْعَمْلا نِمَو 24
 ذإ ِ؛ِداَبِعْلا 3 1 لو ُهَْلِكَي ْمَل يذلا مْلِعْلا نِم اَذَه َنِإَق ل

 ُهٌؤاَمَْلُح َكِلَّذَكَو ءباولصر سمع موب َلُك يف َنيِمِلْسُمْلاِب يَّصُي نات لكي لا

 للي للا ُلوُسَر ُهَّنَس امَع ٌتْحَبْلا ُبجَيَق ع ءاَدِتْقاِلاِب اَنْرِمُأ َنيِذّلا َنوُدِشاَدلا

 ٍضْمَت ْمَل اَميِف يأّرلا ُداَهَيْجا ُنوُكَي اَمَّنِإَو «يأّرلاي ٌمُكَُح هيف َعَضوُي ْنَأ يِفَبْنَي اَلَ

 .للكي هللا ٍلوُسَر نع َةَّنُس وب

 ل

 ٍاقْلاَو يلب ريك تس وب ْثَضَم ِءْيَش ىلإ دمقت ذأ وجي ذل

 010 1 نت ةفاضإ ةيني نأ تيزختلا نأ :اَنَه نيت اًثِهَ
 ُليطَعَْي اَم ٍءاَلْؤَه ُكِْحَتْسَيَو ِءاَلْؤَه ُهُدِحَتْسَي ام اَم ٍءاَلُؤَم ُليِطَتْسَي دق ذإ ٍ؛ِفْرْعْلا يِف

 لُك يف اَلَّو ِتاَداَبِعْلا ٍريِداَقَمَو ٍساّنلا ٍتاَداَع ٍفالِتْخاِب ُفِلَتْخَي ٌرْمَأ َوُهَف ِءاَلْؤَم

 عرش تسل يتلا ِتاَداَبِعْلا نِم

 ٍليِوظَتلاَو ٍفيِفْحَتلا ٍراَدْنِم يف َعِجْرَي ْنَأ :مِلْسُمْلا ىَّلَع َبِجاَوْلا نأ َمِلْعَ

 تسلا ىلإ

 يف اًضْيَأ ليوطَتلاب ُهَرمأ يف اني ال "7ٍقفيِفْحّتلاِب هلي ُهَرْمأ نأ نيب اَذَهِبَو

 رصقو ٍلْجَّرلا ٍةاَلَص لوط لس :َلاَق امل ""(حيِحّصلا» يِف يِنَّلا ٍراَمَع ِث

 . ؛ًةَبطخلا اوُرِصْقَأَو َةالَّصل 010000

 َلَعَف اَم ىَلِإ ِةَبْسْنلاِ َكاَنُْه تيِفْحَتلاَو ءِةَبَظُحْلا ىَلِإ ِةَبْسْتلاِب انه ةلاطإلا نإ

 اًذِإَ د :َلاَق اَذَهِلَو قرخألا و ِءاَشِعْلا يف ِةَرَقَبْلا ٍةَءاَرَق نم نا دبل ع
2 

 نم عست ةنس ناضمر يف ِهلكَي يبنلا ىلع فيقث دفو يف هموق عم همودق ناك هيض نامثع نأ عم

 .(88 /0) ةياهنلاو ةيادبلا :رظنُي .ةرجهلا

 هير هني مل ارعاتم ناك فيقغملاب رمألا نأ : يأ

 .(87  ط/١) فلؤملل يِجاَسَمْلا يف عطاقٌتلاو فنالخلا ب بابُسأب ِدِجاّسلا ٌداَشْرِإ : رظنُي

 )١( «ٌففخِيلف ِساّنلِل ْمُكَدَحَأ َِكَض اًذِإ» :هلوقك .

 ) )0.هلض اًداعم دصقي () .(819) ملسم هاور



 8س | ةالّصلا ٌباَتك

 2 1411 ب 7_7 7 +

 ا او دج هقول لوطل سِحَلَد ِرَمْتُمْلا َّنأ َنِّيَبَق

 0 ريكا ١ ةقلخ َنِإَق ةدوماكلا ةاَعاَرَم ٍلْجَأِل 0 يدع

 مع 2

 وأ َنيِيوُبأَمْلِل َضْرَع اَدإ ِةَلاَظإْلا نَع اًهِفيِفْحَتِب ُهَنُّسلا تَضَم اَذَهِلَو ؛ِةَج

 . ضِراَع 0

 [هوا/د- 0/1

 ٌةالَص ةعوأ نعأ نلخ ا شام :َّلاَق 7-5 ِسْنَأ نع ٌمِلْسُم ىَرَر هؤ٠ |

 َتَناَكَو ةَبِراَقَتُم هلي ل ١ لوس َر ٌةالَص تناك ءٍماَمَت يف و وللا ٍلوُسَر َةاَلَص نم
 لوس

 َناَكَو ا ا ِراَقَتُم ِرْكَب يبأ ُةاَلَص

 عر دق َلوَقَت ىَّتَح ءَماَق «هَدِمَح نَمِل هلل :َلاَق اَذِ هيلع هللا لو

 .َمَهْوَأ دق أ دَق 0 سَ 0 2 ب هلم َنْيَب ُدْعفَيَو لحب مو هر

 م ًةاَلَص َّمَتَأ اَلَو ٌفَحَأ طق م ام ارز: كنلش ل

 اَذَمَو ٌقالَص ٍةّمِيأْلا 8 ٌةالَص ة ةمك ِةَّميَأْلا ع ناك هِي هنأ َذَ : هللا ٍلوُسَر

 .اَهيساََو د ٍلاَدَيْعإِل

 َةَلِدَتْعُم هتاَلَص تَناَكَو» :ِرَخآلا ٍظْمّللا يِف امك

 حج 3 ًةاَلَص ّمَتَأ ُنوُكَتَو ءاَمِدوْحُفَو اَهِماَيِق ٍفيِفْحَتِل :1ةَبراَقَتُم ُهتاَلَص تَناَكَو»
 ب 0

 و 4<

 َمَتَأ َوْهَو ٌفَحَأ َوُه - ٍماَيِقْلاَك - ٍدِحاَوْلا ٍلْعِفْلا ُسْفَت َنوُكَي ْنَأ َداَرأ ولو

 1 يمد 0 اللا تأ تناك يتلو المكي اَمزَوُي ناك يتلا د يلا ةالص نأ حرصت ُةَِِحصلا سّنأ ُتبواَحأ هذه

 َنُسلاَو َنيِمِلْسُمْلا ِقاَمَئاب موُلْعَمْلا نيف :َكِلَذ ُلَعْفَي اَدَه يف نا اد



 سته كل سس سس ل 25555 0 هندي مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 8

 نِم ٌريثَك لب ؛ 'اِنْيَلاَدِْعالا ِنْيَدَه نَع ٍناَصّفْنَي اَل َدوُجْسلاَو َعوُكْرلا نأ :ِةَرِاَوَُمْلا 0
 عوكرلا ٍرْدَقِب ِنْيَلاَدِيْعاِلا ِنْيَذَه َلَعْجَي ْنَأ ُروُجَي اَلَو ٌعَرْشُي ال :ُلوُقَي ِءاَمَلْعْلا

 [دا/4 .ٍدوُجْسلاَو عوُكّرلا نَع ٍناَضُقْنَي لب ؛ِدوُجّسْلاَو

 دهس ولا الا اشو لاك اذيراسلا نت ةيعس نع ئراكتلا قو
 نِم َماَق َنيِحَو َعَقَر َنيِحَو َدَجَس َنيِحَو ٍدوُجسلا نِم ُهَسْأَر َمَقَر َنيِح ٍريبْكَتلاب َرَهَج
 .(هلي هللا َلوُسَر تْيَأَر اَذَكَه :َلاَقَو ءِنْيَمعْكَرلا

 ٍنْيَصُح ُنْب نارشعو نأ تيلسا لاق نفر ِثيِدَحِب ُيِراَخْبْلا ُهَقَدْرَأ 4

 ضمن اَذِإَو ربك َعَهَر اَذِإَو ربك َدَجَس اَذإ َناَكَك ءهيفط ٍبِلاَط يبأ ِنْب ٌيِلَع فْلَح
 اني ىَّلَص دَقَل :َلاَقَك يِدَيِب ٍنْيَصُْح ُنْب ُناَرْمِع َّلَحَأ َمَّلَس اّمَلَك ربك ِنْيَمعْكَرلا ني
 .(ي ٍدَمَحُم َءاَلَص اَذَه يِنَرّكَذ دّقَل :َلاَق وأ لكي ٍدَّمَحُم َءاَلَص اَذَه

 ْمَلَك :ريبْكَتلا ْلضأ اّمأَو ءِريبكَتلاِب ِرْهَجْلا يِف َوُه اَمّنِإ َماَلَكْلا ّنأ ُنْييي اَذَهَ
 00 .لنخأ ىَلَع ىفشي انه نكي

 [1؟7/١] .هللي يلا ٍنَع ّحَص اَمُك ِةَيِنَثلا ىَلَع ىَلوألا ليوطت ُهَنسلا

 َّنِإَف ؛ْاَرْقَي ْمَلَو َتَصْنَأ ماَمإلا َةَءاَرِق َعِمَس اَذِإ ُهّنَأ :ٍفلَّسلا ِرْثكأ ُلْوَق /5هو؟]
0 
0 

- 

 َنِإَف ؛ِهِسْمَِل ْأَرَق ُهَتَءاَرِق ْعَمْسَي ْمَل اذِإَو ءَتَءاَرِق نِم ٌرْيَخ ماَمإلا ٍةَءاَرِقِل ُهَعاَمِيْسا 1 هع طوقا صاح هامة د 5ك --- -_ #2 ا 277
 ُةَءاَرِقْلاَو ِوَءاَرِقْلا َنِم ٌلَضُقَأ ماَمِإلا ٍةَءاَرقِل ٌعاَمِيْساِلاَف ؛ِهِتوُكُس نِم ٌرْيَ ُهَنَءاَرِق يوي ع

 ' .ِءاَمَلعْلا ٍروُهْنُج ُلْوَق اَذَه ءِتوُكّسلا َنِم لضم
 4(© نورت حلل اًئصنَأو ل اوعِصْسأَد ُناَنُحْلا رق اًداَو# :ىلاعت َلاَق

 قاَلَّصلا يف ِةَءاَرِقْلا يِف ْتَلَرَن اَهّنَأ ٍفّلَّسلا ٍنَع َضاَقَتْسا دقو 1/04 :فارعألا]

 يِف ْتَلَرن اَهّنَأ ىَلَع َعاَمِجِإْلا ٍلَبْتَح ْنْب ُدَمْحَأ َرَكْذَو قَبظُحْلا يِف مُهُضْعَب َلاََو
 . "ةرْهَجْلا َلاَح موُمَأَمْلا ىَلَع ُةَءاَرِقْلا بحت ال ُهَّنَأ ىَلَع َعاَمْجِإْلا َرَكَدَو ءَكِلَذ

 .ِنْيَتَدْجَسلا ّنْيَب ٌةدعقلاو عوُكرلا نم مايقلا :يأ )١(
 :ةّيرهجلا ةالصلا يف مومأملا ىلع ةحتافلا ةءارق بوجوب لاق نم لوق ركذ نأ دعب خيشلا لاق (5)

 (84 /57) .هفاَلِخ ىَّلَع َعاَمْجإْلا ُدَمْحَأ َلَقَن ىَّبَح َُاَش هن



 ةالّصلا ٌباَّتك
 ١

 ٌريِماَمَج َكِلَذ َلاَق امك ّةءاَرق ُهَل ٍماَمْلا ٌةءاَري ٍلاَحْلا هِذَه يف ُهنأ َتبَنَو
 ِثيِدَحْلا َكِلَذ يِفَو ءْناَسْحِإِب مُهَل َنيِعِباَّتلاَو ِةَباَحَّصلا نِم ٍفَلَخْلاَو ٍفَلَّسلا

 . "10ةَءاَرِق ُهَل ماَمالا ٌةَءاَرِقَق مام ُهَل َناَك نَم» :َلاَك ُهّنَأ هلي ينل ِنَع َنفوُرْعَمْلا

 اَلَسْرُم ُهْوَوَر ةاقثلا ِةَمْيَأْلا ُرَثْكَأ ْنِكَل ءاَدَنْسُمَو اُلَسْرُم َّيِوُر ٌُتيِدَحْلا اَذَهَو
 ءاَدَئْسُم ِهَجاَم ُنْبا ُهاَوَرَو ْمُهُضْعَب ُهَدَْسَأَو «لكي َيَِنلا نع ٍداَّدَش ِنْب هللا ِدْبَع نع

 ب مّلِعْلا ٍلْهَأ ٌريِه ُريِهاَمَج هب َلاَقَو «ِةَنّسْلاَو ِنآْرُقْلا ٌرِهاَظ ُهَدَّضَع دَق لسرملا اَذَهَو

 هب ٌجَتْحُي ٍلَسْرْمْلا اَذَه ُلْثِمَو «َنيِعِباَّتلا ٍرباكَأ نم ُهَلِسْرُمَو َنيِعِباَّتلاَو ٍةَباَحَّصلا

 لْئمب جاَجتْحالا ٍزاَوُج ىّلَع ُيِعِفاَّشلا ّصّن دَقَو ُمِهرْيَغَو ٍةَعَبْرَأْلا ٍةَمِئَأْلا ٍقاَمَئاِب
 :لصرملا اَذَه

 نأل ؛ةَعِطاَق َةلاَلَد نآَرَقْلا ِهْيَلَع َلَد ْرْمَأ ماَمإلا ٍةَءاَرَق ىلإ َعاَمِيْساِلا نأ َنّيَبَتق ً م 2 كفويد 00 هموم لد .َ 2 20012 هى ع ف 685 م هلم
 4 ٠ را ضرع 5 و 75 0 ورم اة سم 0 ”_ »م 4 52
 ِناَرَقلا ىف اَهَناَيَب ناكف هم ١ مج لإ انْحَي ىَيلا ةرهاظلا روم ا نم اذه

 - هس ص

 حيِحَص١ يِفَف «ِنآَرُقْلِل َةَقِفاَوُم ُةَّنسلا تء 0 الا ويعلم 0 اَمِم

0 

 ء(يب“* عع ام 1 عي احب 6 ١ هخ ا 1 3

 كي هللا َلوُسَر ْنَأ َةَرْيَرْه 39 نَع ينيللا ةميكأ ِنْبا نع ُيِرْهُّزلا ىَوَرَو

 :ُلُجَر َلاَقَك ؟اًهِنآ ْمُكْنِم َدَحَأ يِعَم آَرَق لَم» :َلاَقَق اَهِبف َرَهَج ٍةاَلَص نِم َفَرَصْنا
 , '2؟«نآَدُقلا ُحَراَنأ يل اَم ُلوُقُأ يْنإ» :َلاَق وللا َلوُسَر اي ْمَعَن

 للي يتلا هيف َرَهَج اَميِف لي هللا ٍلوُسَر َعَم ٍةَءاَرقْلا نَع ُساَنلا ىَهَتْناَق :َلاَق

 «ِرياَج ثيِدَح نِم ٌروُهْشَم دم ةءاَرق هَل ٍماَماْلا عارف ٌاَمِإ هَل آ َناَكأ نم : :ٌتيِدَح :هك ظفاحلا لاق )١(
 .(06594 2254 )1١/ ريبحلا صيخللا ها. لوُلْعَم اَّلُكَو َباَحَّصلا ني ٍةَعاَمج نع قرط لَو

 ٌةَبِجاَو ٍمامإلا روج .لاخ وكب ٍةَحَتاَمْلا َةَءاَرِق َنْوَرَي َنيِذّلا َنيِمَتْؤُمْلا نم ٌريِثك ُهّلَعْفَي اَذَهَو :خيشلا لاق )0
 ءاَعْصإْلا مُهُبِراَقِي نَم م ىَلَع َنوُسْبلي هْيَلَع اًهَنوُسْيلُيَو « ماَمإْلا ِولَع َةَءاَرِقْلا 9 يقي و

 ُموُلْعَمَو موُمْأَمْلا ٍعاَمِيَسا د ٌدوُصْفَمَو ؛ماَمإْلا ٍرْهج ةَوصَفَم َنوُتوُفُيَف هب 4 اوم يلا ل عطشالا



 هنو مالسإلا خيش لئاسرو ٌقواتف بيرقت ل
 222525252225252 225292929222922 لا

 وُبَأَو ُدَمَحَأ ُهاَوَر .لي هللا ٍلوُسَر نِم َكِلَّذ اوُعِمَس َنيِح ِتاَوَلَّصلا يف ٍةَءاَرِقْلاِب

 ا ثيدح :َلاَقَو يِذِمْرَتلاَو نئاكنلاو هجاَم ْنْباَو دواَد

 نهمناف»# : هلق ءلوَعَي ِسِراَق ِنْب ىَيْحَي ّنْب َدَّمَحُم تْعِمَس :دُواَد وُبأ َلاَق

 ْمَل ةَباَحّصلا َّنَأ ىَلَع ٍلئاَلَدلا َلَدَأ نِم َوُهَك ّيِرْمّزلا مالك نِم َناَك اَذِإ اَذَهَو

 وأ ِهِناَمَر لْهَأ ملأ نِم ّيِرْمُزلا َنِإَف ؛لك يِّنلا َعَم ٍرْهَجْلا يِف َنوُءَرْفَي اوُنوُكَي
 ةَعوُرْشَم تناك اذإ لك ٌّيِبْنلا فْلَح ِةَباَحَّصلا ٌةَءاَرِقَو ءٍةّنسلاب ِهِناَمَز ٍلْهُأ ُمَّلْعَأ

 َنيِعِباَتلاَو ٍةَباَحَّصلا هم ُةّماَع اَهُفِرْعَي ينل ٍةَماَعْلا ا م ٌةَبِجاَو

 َكِلَذب َلَدَتْساَل اَهْنْيُي مل ولف ءاَهب ٍساّنلا ملأ نبي يِرهّزلا نوحي ءٍناَسْحِإب مُهَل

 لع هازل ارتركي زن ةباضشلا نأب يرقألا هتف اذإ و يا

 .يامفألا يف ىََنَح + ين آَع ٌةَمَدَقُم هياَ 000 َّنِإَف ءموُمْأَمْلا ىَلَع ٍةَءاَرِقْل

 نيم
 هوقو مم علوم 9* م أ

 . مامولا عم ارقي نأ امإ

 ذي سانا تقني ذا هاما ىلع تعب ذا افاد

 ٍةَنُسلاَو باَتكْلاب اَهْنَع َيِهْنَم ُهَعَم ُهتَءاَرِقَو ءاَهِرْيَغ اَلَو ِةَحِتاَمْلاِ ب ٍموُمَْمْلا و

 ؛«ِنآْرْقْلا أ اَلِإ ُتْرَهَج اذ نآْرُقْلا َنِم ٍءَشِب اوُءَرْفَت ال» :اًهوفرم تماصلا نب دابع ثيدح امأ )١(
 .(455) دواد يبأ فيعض ىف ىنابلألا هفّعض دقف



 ه2 ةاللّصلا ُباَّتك

 شفق"

 . رْهَجْلا ٍلاَح يف ُهَعَم ةَءاَرِقْلا ِهْيَلَع ٌبِحَت حت ال هن

 هيحتسم عاجتسالاو ِرْهَجْلا لاخ نو مرتاح ٌةَءاَرَق كا :لوُقَت لب |

 اريل ٌتوُكُّسلا ماموا] تعشني اَلَو «ٍموُمَمْلا و ةءارقل تكسي نأ ماَمِوِل ٌبِحُتْس تحكس

 ٍليْنَح ِنْب َدَمْحَأَو ِكِلاَمَو ة ةَفيِنَح نأ تعلم عَ فاملعلا ل

 . ْمِهرْيَغَو

 لقلة اعلا 0 و نا

 يِفَو «حاَئْفِتْسالِل ريبْكَتلا َدْعَب ُهُتوُكَس «حيحّصلا» يف ُهْنَع دا دال

 نِم ْاَرَْلا َدعَب ةَمْكَسَو ٍةَءاَرَقْلا لأ يف ٌةَتُكَسا :ِناَتَْكَس ُهَّل َناَك ُهّنأ (نََسلا»

 .ٍةَحِتاَمْلا ٍةءاَرِقِل ُعِسّنَت ال ٍلْصَفْلِل ٌةَفيِطَل ٌةَتْكَس َيِهَو «هقَاَرِقْلا

 1 ناك نإ دعا لفعل ضيا هدي تتاع فقرر لق ذا دََو
 0 ا ا

 . َنيِمِلْسُمْلا نم ٍدَحَأ نع ُهَلُقْني ْمَل اَلْوَق َلاَق دق َعَبْرأ

 يلا تاتجسلا سس نيف ناضل الو» : ِهِلْوَف َبِقَع يتلا ةَمْكَسلاَو

 ِءاَمَلُعْلا نم ٌدَحَأ ْلْقَي ْمَل اَذَهِلَو ؛ اًنوُكَس سب ال اذه هَ ,يآلا ٍسوُؤُر َدْنِع

 :اكه لامي يف 2

 لففب نكلَو موُمْأَمْلا َة َءاَرِقِل ماَمإلا َتْكْسَي ْنَأ ديلا فيس ل

 000 5 ٌةَمْكَس ٌتْكْسَي َناَك ول هلي َيِّنلا نأ ُموُلْعَمَو َكِلْذ بَحَتْسا هباَحْصْأ

 ٌدَحَأ اَذَه ْلُقَْي ْمَل اّمَلَف ءِهِلْقَت ىَلَع يِعاَوَّدلاَو ُمَمِهْلا ُرْفَوع اميئادع ناكل و 00

 ٍةَكَّسلا يِف اّمإ ُهَمْلَح َةَحِتاَمْلا َنوُءَرْقَي مُهْلُك ٌةَباَحَّصلا َناَك وّلَق :اًضَْيَأَو

 َتِيَكَف ءهِلْفَن ىَلَع يِعاَوَّدلاَو ْمَمِهْلا ُرْكَوَتَت امِم اَذَه َناَكَل ؛ِةَيِ َداَّثلا يِف اَمِإَو ىّلوألا

 ُهَمْلَح ِةَيِاَّثلا ٍةَتَّْسلا يِف اوُناَك مُهّنَأ ِةَباَحَّصلا نِم ٍدَحَأ نع دَحَأ اَذَه َلْقْنَي ْمَّلَو

 ٍمْلِعِب ٍساّنلا َّقَحَأ ُةَباَحَّصلا َناَكَل اَعوُرْشَم َّناَك وّل َكِلَذ نأ َعَم ءةَحِتاَمْلا َنوُؤَرَْي
 2 ماما سل



 هُنَا مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 2

 ا هنأ َمِلْعَ ةلمعَو

 ٍةَءاَرِق ىَلَع َنوُنُمَوُي اَذَهِلَو ءَنيِموُمأَمْلا ٌعاَمِتْسا :ِرْهَجْلاِ ُدوُصْقَمْلاَف :اًضْيَأَو
 ا ا ٍةءاَرِقْلاِ ُهْنَع َنيِلوُعْشَم اوُناَك ادإَك ءّرّسلا َنوُد ِرْهَجْلا يف ماَم امإْلا

 هِئيِدَحِل ْعِمَتْسَي ْمَل نم َتَّدَحُي ْنَأ ِةَلِزْنَمِب َوُهَو :هتاَرِقلَنوُعِمَمْسَي ال موق ىَلَع

 .ُةَعيِرَّشلا ُّْنَع ُهّرَتُت ُهَمَس اَذَهَو ءهِتَبطْحِل غ ةيكتي مل قت طخ 20

 لا ٍةَاَرِقِل ِتاَضصْنِإْلاَو عاَمِيْسالاِب اًروُمَأَم ُموُمأَمْلا َناك اّذِإَو

 اَمإلا ٍرْهَج ٍلاَح يِفَك ءِءاَعُد اَلَو رك اََو ٍةءاَرِقب ال اَهِرْيَِب َكِلَذ نَع
 .ُدّوَعَتَي اَلَو

 .؟”حاتفيشالا ٍفالِخب عاَمِيْسالاِب اَهْنَع ُضاَنُْي كءاَرَقْلا

 ."”اًهبوُجُو يِف ْفَلَتْخُم موُمأَمْلا َةءاَرِق نإ :لِئاَقْلا ُكْوَق اَمأَو

 .ةعبّتم ٌهنس تسيلو «ةئَدحُم ٌةعدب اهنأ ىري ةكسلا هذهل هراكنإ ةدش نم خيشلا نأب هّينت )١(

 0 لا لو اممو :ينابلألا ةمالعلا لاق
 نيب كتوكس تيأرأ هللا لوسر اي :تلقف ءةينه تكس ةالصلل ربك اذإ لكي هللا لوسر ناك»

 ولف ثيدحلا ««. .. .ياياطخ نيبو ينيب دعاب ّمُهَّللا :لوقأ لاق ؟لوقت اذام ةءارقلاو ريبكتلا
 نع هولأس امك اهنع هولأسل اهرادقمب ةحتافلا دعب ةتكسلا كلت تكسي لي هللا لوسر ناك

 .(51/17) ةعوضوملاو ةفيعضلا ثيداحألا ةلسلس .ها.هلذه
 )1١557/5-١519( ىلإ . .بحتسي ملو :هلوق نم مالسإلا خيش 000 ينابلألا ازع :هيبنت

 ا دنا باوصلاو «ىواتفلا نم

 نإ هنأ ملعي وهو ةالصلا يف عرش دق مامإلاو يلصملا ءاج اذإ :ه35 نيميثع نبا خيشلا لئس (؟)
 ؟لمعلا امف ةحتافلا ةءارق نم نكمتي ملو مامإلا عكر حاتفتسالا ءاعد يف عرش
 عرشيو حتفتسيو «مارحإلا ةريبكت ربكي هنإف مامإلا عم لخسدو ناسنإلا ءاج اذإ :هلوقب باجأف

 طقست اهنإف نكمتي مل نإف ءلعف عوكرلا هتوفي نأ لبق اهمامتإ نم نكمت نإ مث ةحتافلا ةءارقب

 اهبيترت ىلع ةالصلاب ىتأ دق نوكي ذئنيحو :مايقلا يف قوبسم هنأل ؛هنم نكمتي مل ام هنع
 )١١7/9(. ىواتفلا عومجم .هب رمأ امبسح عورشملا

 وهف حاتفتسالا ءاعد فالخب مومأملا ىلع اهتءارق بوجوب ليق دق ةحتافلا ةروس نأ :يأ ()
 .حاتفتسالا ءاعد لبق ةحتافلا ةروسب أدبي :يأ ؛حاتفتسالا ءاعد ىلع اهمدقيف نس



 2 ةاللّصلا ُباَتك

 ا

 ٍبَمْذَم يِف ٍناَروُهْشَم ِناَلْوَق ٍهيِف ؟ُبِجَي لَه حا اًنْفِيْسالا َكِلَذَكَو :ُلاَقيَف

 .دّمْحَأ

 َّنِإَف ؛ِرْمَأْلا ٍسْفَت يِف ٌةَلِطاَب ٌةَّلِع :"”ٍفاَلْحْلاِب ماكخألا َليِلْعَت َّنأ َعَم
 َنِإَ . ءرمألا سفن يف ماكحألا اهب ُراّشلا ْنلَعُي يت كانضلا» دوب نمل الحلا
 ٍةَلِدَأْلاِب اًمِلاَع نُكَي ْمَل نَم ُهُكَّلْسَي ْنِكَلَو «ذ َيِْنلا َدَْب ٌثواَح تضَو َكِلَّذ

 .طايتخالا ِبْلظِل رمألا ِسْفَن ف ةَبِعْرَّسلا

 (ِنَئِّسلا» يِف يِذَّلا ٍثيِدَحْلا اوُجَتْحا :ِرْهَجْلا يف َةَءاَرِقْلا اوُبَجْوَأ َنيِذْلَ
 هن باَتُكْلا ٍةَحِتاَفِ اَّلِإ اوُءَرْقَت اَلَ 5 ياو كك اًذإ» :َلاَق كب َىََنلا َّنَأ ةدابع نَع

 ريتك روب ِثيِدَحْلا ِةمِئَأ َدْنِع ٌلّلَعُم ُتيِدَحْلا اَذَمَو .هاَهب ْأَرْقَي ْمَل نَمِل َةاَلَص ال
 وعرمم - 0

 دكالا ني قو همخ

 ٍرْهَج َعَم ىَّنَح ٍةَءاَرِقْلاِب ِتاَبْنإْلِل راصيلالا يف غلاب نمي يراخجلاو

 اَذَه ٌعَمَو ءٍمْزَح ُنْباَو ٍديِدَجْلا يِف ُيِعِفاَّشلا ُهلوُقَي لي امك كلذ بحي لب :٠ ماَمإلا
 © انملا متع ف ةنييغ نبأ لزق تيعشت ةقنعت 5

 [ك41/ - 510/7 . اًهِعِباَوَتَو

 [؟4 /7] .هِسْفَتِل ئِراَقْلا َنِم ٌلَضْفَأ لَب ؛ٌئِراَك َتِصْنْمْلا عيتسملا نإ /؟هدت]

 ْنَع ٌرِياَوَتَم ِرْهَجْلا يِف اَمإْلا َتْلَخ ٍةَءاَرِقْلا نَع ء َيْهَنلا 3 ُموُلْعَم /هدد]

 ٌةَرَتاَوَتُم وسلا يِف ماَإْلا 00 َءاَرِقْلا نأ اَمُك ءْمُهَدْعَب نَمَو َنيِعِباَتلاَو ٍةَباَحَّصلا
 موُمَأَمْلا ىَلَع ٍةَءاَرِقْلا بوجو ُيْفْنَو لب ؟ ؛ْمُهَدْعَب ْنَمَو َنيِعِباَتلاَو ٍةَب ِةَباَحَّصلا ِنَع
 2 315 3 ا 00

 ةرك قرا

 «هميرحت يف فالخلا لجأل اًمارحو ءهبوجو يف فالخلا لجأل اًبجاو ءيشلا لعجُي ْنأ :يأ )١(
 ليبس ىلع «فالخلا نم اًجورخ بجاو اذهو «فالخلا نم اًجورخ مارح اذه : يتفملا لوقيف

 . طايتحالا
 .مامإلا فلخ ةءارقلا ءزج :هباتك يف (1)
 !ةيرهجلاو ةيرسلا ةالصلا يف « ءاقلطم مامإلا فلخ ةءارقلا ةهارك ىري ثيح فرفإ

 كفوف امي ةيريجلاو ةيزسلا ةالصلا يف ٍماَمإْلا َفْلَح موُمْأَمْلا ىَلَع ةَاَِقْلا بوو يْفَن نأ :يأ (5)



 2 مالسالا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 7غ غ اا
 كفن

 - رْهْظلا ًةاَلَص لك هللا ُلوُسَر اَنب ىَلَص 00 هيشل نب َداَرْنِع نع 7
 اَنأ :ٌّلُجَر َلاَمَ ؟ىّلعألا كبَر َمْسا حّبَسي يِفْلَخ آَرَق ْمُكَيَأ» :ل َلاَقَف - رْضَعْلا وأ

 حدس
ٍ- 

 , !ةاًهينجلاَخ كشعب أ ُتْئِلَع دّق» :َلاَق ّرْيَكْلا اّلِإ اهب دِرأ ْمَلَو

 الو 1ضياقلاب ا رشلا يف ةفلخ وبارول ايو د أي ْمَل هن ىَلَع ٌليِلَد ِهيِف

 ةَروُس َةَءاَرِق ٌركْنُي وني مل َوُعَ ُهَفْلَح الا رك مآ َكِلَّذِب ب مُهَرُمْأ َناَك وّل ذإ ءاَهِرْيَغ

 َّنَأ ٍةَداَعْلا يف ولعل نم لب ؛.1؟ُىِراَقْلا ْمُكيَأ وأ ْأَرَك ْمُكُيَأ» :َلاَق لَب ؛ِةئّيعُم

 هب وول ع ب ُهَقْلَخ َِراَقْلا

 [ ١ ."”َهريغ اَلَو آو ٍةَح ٍةَحِتاَمْلاِ اَل ٌدَّسلا يف موُمأَمْلا ىَلَع

 هد < هم يس. عيوش
 . مهدعب نَمَو َنيِعِباَّتلاَو ةَباَحَّصلا نَع ٌفوُرْعَم

 .مّدقت امك مالسإلا خبش يأر وه اذهو

 .09944) ملسم هاور
 ٍةَحَتاَمْلاِب ال ٌرُسلا يِف موُمْأَمْلا ىَلَع ةَءاّرِقْلا بوجو ىري ال خيشلا نأ يف حيرص مالكلا اذه
 .درفنملاو مامإلا قح يف بوجولا لب ءاَمِرْيَغ اَلَو

 ىتح هناكمإ عم ةالصلا يف لوخدلا رُخأ نمو :لاق ثيح هنع (8١١ص) يلعبلا هلقن ام اذهو

 دنع هّنالص زوجت اذهف :اهأرقي ملو ةحتافلا ةءارقل اًعّستُم مايقلا ناك وأ «مايقلا مامإلا ىضق
 .ها.ءاملعلا ريهامج

 ُقْرَمْلا َوُه ِءاَمَلُعْلا ُروُهْمُج ِهْيَلَع يِذَّلا :عضوم ريغ يف كك لاق امك «بابحتسالا ىري هنكل
 لَدغَأ اَذَمَ ءِرْهَجْلا نع ا اَلَو ّرُسلا ٍلاَح يف ُأَرْقيك َةََقاَكُمْلا ٍلاَحَو ٍرْهَجْلا ٍلاَح َنْيَب
 :(مسع. /7) .ٍلاَوْقَأْلا
 لوق دنع ينغملا يف لاق ثيح ءةلبانحلاو ةحلاملاو ةيفتخلا بهذم اذه يف قفاوُي خيشلاو

 ْدْيَغ َةَءاَرِقْلا نأ :َكِلَذ ٌةَلْمجَو 5 َءاَرِق ُهَل ماَمإْلا 5 ءاروف ماَمِإ هل ل َناَك نَم» )101/١(: يقرخلا

 باور ىف دما بلع سل .هب ٌّرَسَأ اَميِف اَلَو ُماَمإْلا وب َرَهَج ايف موُمأَمْلا ىَلَع ٍةَبجاَ
 َءاَمَجْل

 . ٌقاَحْسِإَو ةَفيِرَح وُبَأَو ءُكِلاَمَو َةَئْييع ُنْباَو يِرْوّلاَو «يِرْهْزلا َل َكِيَّذِبَو
 ريغ «باَتِكْلا ٍةَحِتاَمِب ان ُأَرْفَي ال نَمِل َةاَلَص ال» : ع هل ٍلْوَق موُمْعِل ؛ٌبِحَي :دْواَدَو .نيناخلا َلاَقَو

 ..ٍموُُعْا ىَلَع ىَقْبَي ُهاَدَع اًميِفَك 2 رمألاب ٍرْوَجْلا ٍلاَح يف صحن ُهَن
 ِنْب هللا ِدْبَع نَع َةَسْياَع يببأ ِنْب ىَسوُم نت َنايْفَس نع « «عيِكَو نع دَمْحَأ ُم املا ىَوَر ام ام الو

 .ها . (ةَءاَرِق هل ماَمإلا َةَءاَرَق نك ٌماَمِإ ُهَل َناَك نّم١ :ك هللا ُلوُسَر َلاَق :َلاَق ءِداَّدَش

 . اًقطم مومأملا قح يف ةحتافلا ةءارق بوجو نوري ال ءاملعلا ريهامج ّنأ اذهب تبثف

 لاق كل



 ذأ 7140 يل ل ل لش 75س775ق٠7ُ*ُلتال ا ةالاّصلا ُباَتِك

 :َماَمإْلا ُجِلاَحُيَو ُسْبَلُيَو ِهْيَلَع ظْلَخُي م وُمأَمْلا َلعَج دق كب ينل ناك اًذإو

 َلاَح موقاعلا ىلع نلبي موُماَمْلاَو ؟ِموُمََمْل َعَم ِهِرْهَج ٍلاَح يف ماَمإْلا َتْيَكَف

 ْنِإَف ءاَِْلا يلع ليو هلع ُسِبلُي ٌسح ىتذأ ناك ُهدحَو ره نإ هنأ ؟رْهَجْلا

 اَذَهَو ْيَلَع سبلو َءاَرِقْلا هْيَلَع ُْتَلْقَت اّلِإَو اّماَت اًءوُدَه ةَتِداَه ُتاَوْصَأْلا نكت مَ

 1/1 . سوسحم رم

 ىأر» ه8 هنأل ؛فوفصلا ةيوست بجي هنأ سابعلا يبأ مالك رهاظ م*هو#]

 . '”«مكهوجو نيب هللا نفلاخيل وأ مكفوفص نوستل :لاقف هردص اًيداب الجر

 [75 تارايتخالا]

 ام ردقب نكر يهو ءربكأ هللا :ضرف يف اًمئاق هلوقب الإ دقعنت ال /5994]

 ءافتكالا انخيش راتخاو ءهمدع عم عامسلا لصحي ثيحب رذع عمو «هسفن عمسُي

 48٠١[ /* كردتسملا] .بجاو ٌركذ اذكو ءاهعَمسُي مل نإو فورحلاب

 وهو اهريغ هئزجي الو همزل ءربكأ هللا :لوقي نأ يلصملا ردق اذإ م ؟هدد]

 8٠١[ /" كردتسملا] .دمحأو كلام لوق

 ةملكلا ضعب ريركت لثم «ةالصلا دسفي ام ساوسولا فانصأ نم /56.:]
 وأ 4 نسا :مالسلا يفو «يحتلأ «يحتلأ «تأ «.تأ :تايحتلا يف هلوقك

 ناك امبرو «هب هتالص نالطب رهاظلا اذهف كلذ وحنو ربكككأ :ريبكتلا يف هلوقو
 مظعأ تاعاطلا ربكأ يه يتلا ةالصلا تراصو «نيمومأملا ةالص ديفا اًمامإ

 لودعو هوركمف كلذ نم ةالصلا هب لطبت مل امو «رئابكلا نم هللا نع هل اًداعبإ

 امبرو «هباحصأ هيلع ناك امو هيدهو لي هللا لوسر قيرط نع ةبغرو َةَّئّسلا نع
 [41 - 8١/8 كردتسملا] .هيعماس ىذآف كلذب هتوص عفر

 ذوعتلاب ةالصلا يف رهجيو «ةءارق لك لَّوأ ذوعتلا بحتسي /56:1]

 دمحأ نع صوصنملا هنإف ءانايحأ كلذ وحنو ةزانجلا يف ةحتافلابو ةلمسبلابو
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 [الا/ تارايتخالا] . ةنسلل اميلعت

 2450 ملسمو "484ه يراخبلا هاور قل



 ُهْنَأك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ا
 ام

 لَ يبنلا اهبتكو «ناميلس اهبتك امك «بتكلا لئاوأ ةلمسبلا بتكت 75:5 ]

 [75 تارايتخالا] .هريغو رصيق ىلإو ةيبيدحلا حلص يف

 هيفكي لب ؛ةبجاولا ةءارقلا هسفن يلصملا عمسُي نأ طرتشي ال 09

 [75 تارايتخالا] .اهعمسي مل نإو فورحلاب نايتإلا

 بيترتو «صنلاب اهبيترت نأل ؛بجاو تايآلا بيترت انخيش دنع 55:5 ]
 «ةيعفاشلاو ةيكلاملا مهنم ءاملعلا روهمج لوق يف صنلاب ال داهتجالاب روسلا

 تعونت اذهلو ؛ةباتكلا يف اذكو ءهذه لبق هذه ةءارق زوجيف :انخيش لاق

 نمز يف فحصملا ىلع اوقفتا امل نكل ءاهتباتك يف رق ةباحصلا فحاصم

 نس مهل نأ ىلع ثيدحلا لد دقو .«نودشارلا ءافلخلا هَّلّس امم اذه راص نامثع

 [47 /* كردتسملا] . اهعابتا بجي

 ةيناثلا ةيآلا تناك نإو ةّنّس تايآلا سوؤر ىلع ئراقلا فوقو ةكه]

 [45 /8 كردتسملا] . "7كلذ ريغ وأ فوصوملاب ةفصلا قلعت ىلوألاب ةقلعتم

 صوصنملا وهو ءركفت الب ةريثكلا نم لضفأ ركفتب ةليلقلا ةءارقلا 556.5]
 [47 /* كردتسملا] .اًحيرص 3-5 ةباحصلا نع

 4© تيم َكاَّيِإَو ُدَبَعَن َكاَبإ8 :همامإ عم لوقي نأ هركي 7560+]

 [87 /8 كردتسملا] ولو

 هناسل كرحي ال سرخألا وأ «ركذلا الو ةءارقلا نسحي مل نم دل

 . ةدرجم ةكرح

 عوشخلا يفائي ثبع هنأل ؛برقأ ناك كلذب لطبت ةالصلا نإ :ليق ولو

 [87 /" كردتسملا] .عورشملا ريغ ىلع ةدايزو

 )١( َوُهاَس َموتاَلَس نع ْمُه نذل ©) َنَِصْمَنِل لبوه :ىلاعت هلوقك 9©<.
 .همامإ عم ديدرت نود تاصنإلا مومأملا قح يف عورشملاف (؟)



 م ةاللّضلا ٌباَتك

 مم اوهكذاو ءوكؤلا اها ةللصلا أوُميِقآَوظ : ليئارسإ ينبل ىلاعت لاق مذ ]
 «ةالصلا ةماقإب رمألا دعب صيصختلاب عوكرلا درفأف [4* :ةرقبلا]7 46 نيكل

 :ناينعم هيف نوكي نأ ملعأ هللاو هبشيو

 ال اوناك اذإ عوكرلاب مهرمأف مهتالص يف نوعكري ال مهنأ :امهدحأ

 .ةالصلا سفن يف كلذ نومهفي

 كلذب لدو «ةعامجلا ةالصب رمأ 469 تيكا َمع## :هلوق نأ :يناثلا

 عكر اذإف «ةعكرلل اًكردم نوكي عوكرلاب هنأل ؛مهعم عوكرلاب رمأو ءاهبوجو ىلع
 هلعف بجي ال مايقلا نم عوكرلا لبق امو «مهعم لاعفألا ةيقب لعف دقف مهعم

 ىلع لدي مل اودجسا :وأ ءاوموق :لاق ول ام فالخب ؛مزال هدعب امف مهعم

 .كلذ

 لاا «© -تيكلا عم ىكرأو ىرُجْسأَو ِكّْيِ فَ ُرَيَرَي :ميرمل لاقو

 تناك اهنأل ؛ةأرما تناك نإو ةعامجلا ةالصب اهل اًرمأ نوكي دق [4 :نارمع

 [84 /9 كردتسملا] .دجسملا يف ةفكاع هلل ةروذنم ةررحم

 نمل اّمذ ًةراتو «هب اًرمأ ةرات ءنآرقلا يف دوجسلا ركذ رْثَك امل 65510 ]

 ةقيلخلا ءامظع دوجس نع اًرابخإ ًةراتو ءهلعاف ىلع ًَءانث ًةراتو «هكرت

 هيف دوجسلا نإف ؛رهاظ اذهو ءدوجسلا ةليضف ىلع اًليلد كلذ ناك :مهمومعو

 نإ ىتح اهرثكأو ةيلعفلا ةالصلا ناكرأ لضفأ وهو «عضاوتلاو عوضخلا ةياغ

 :نيهجول عكرم الو «ماقم :لقي ملو دجسم :ليقف هب تيمس ةالصلا عضاوم

 .رثكأو فرشأو لضفأ هنأ :امهدحأ

 نإف «لاعفألا عيمج نم اهبيصن نم رثكأ هنم ضرألا بيصن نأ :يناثلاو

 ةبسن نايسف عوكرلا امأو «نيلجر ىلع موقي امنإو ءاضعأ ةعبس ىلع دجسي دبعلا

 عضوم نود دوجسلا عضوم وهو دجسم :ليق اذهلف «مايقلا ىلإو هيلإ ضرألا

 ةعكر لك يف ىنثم ىنثم عرش دوجسلاو ء.دوجس فصن عوكرلاو ؛عوكرلا



 هذاك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت تي

 اًضيأ لعج ناربجلا دوجس ىتح ءوه الإ ىنثم ناكرألا نم عرشي ملو ناتدجس
 :كشلا يف لاقو نيَتَمْغْرُمْلا امهيمسي لك يبنلا ناكو ءوهسلا اتدجس وهو ىنثم

 اًميغرت تناك ةمات تناك نإو ءهتالص هل اتعفش اًرتو هتالص تناك نإ»

 معألا نكرلا نأل ؛ةالصلا ليمكت يف ةعكر ماقم نيتدجسلا ماقأف ''”«ناطيشلل

 ةرثكب كسفن ىلع ينعأ» :ِةلَك يبنلا لاقو ءناتدجسلا امه ةعكر لك يف

 . ””دجاس وهو هبر نم دبعلا نوكي ام برقأ» :لاقو « '"”دوجسلا

 «ىنثم ىنثم دوجسلا ةعكر لك يف لعج «ىنثم ىنثم ةالصلا تناك املو

 ةمدقم عوكرلاو «عوكرو نيتدجس اًرتو ريصتف «ةعكرب ناتدوقعم نيتدجس لكف
 [84 - 8//41 كردتسملا] .ةرايزلا فاوط ىلع فوقولا ةمدقتك ؛ امهمامأ
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 اهتابجاوو ةالصلا ناكرأ
 اهريغو ةءارقلا نم ةالصلا يف بجاولا ركذلاب هناسل كيرحت بجي 7 591]
 .ةردقلا عم

 .بحتسملا ركذلا يف كلذ بحتسيو «باتتسي هنودب حصت اهنإ :لاق نمو

 مل اذإ هسفن عمسُي ثيحب نوكي نأ دمحأو يعفاشلا بهذم نم روهشملاو

 [94/* كردتسملا] .فرحلاب ةكرحلا نوكت نأ هجو هيفو «عنام نكي

 رومأملاو «ناسللاب مث «بلقلاب مث ءناسللاو بلقلاب ركذلا لمكأ 5511؟]

 ال دق بلقلاو ءرودقم ناسللا ركذ نكل ءاًعيمج ناسللاو بلقلا ةالصلا يف هب

 بلقلاب بجاولا ركذلا ركذ :امهدحأ نالجر ردق ولف «ساوسولل هيلع ردقي

 ردق نإو عازن الب هتالص يف هئزجي ال لوألا نإف طقف هناسلب :يناثلاو ءطقف

 بلقلاب هلل عوشخلا نأ امك «هيلع رودقملا بجاولا كرت هنأل ؛لضفأ بلقلا ركذ

 .(ةم4) ملسم هاور قفز .(ةهزلا) ملسم هآور م9

 2419 لش اور 000



 با ةالّصلا ٌباَتُك

 رووورا هششمسلل ©

 .هدحو ندبلاب هنم لمكأ هدحو بلقلاب وهو ءهدحو بلقلاب هنم لمكأ ندبلاو

 ولو «عازن الب هئزجي مل بلقلا عوشخ ىلع رصتقا ول يلصملا َّنِإ مث
 دماح يبأ دنع هتالص حصت مل ةالصلا رثكأ يف هبلق ىلع ساوسولا بلغ

 طقسي ضرفلا َّنأ ةمئألا دنع روهشملا نكل «يزوجلا نبا جرفلا يبأو يلازغلا
 ٠٠١[ 49/8 كردتسملا] .كلذب

 همامإ عم عكري هنإف ةحتافلا ةءارقل همايق تقو عستي مل اذإ قوبسملا 559؟]

 .ذاش وهف فالخ هيف ناك نإو ءةمئألا قافتاب ةحتافلا متي الو

 مايقلا ناك وأ «"”مايقلا رصق ىتح هناكمإ عم ةالصلا يف رّخأ اذإ امأو

 هيلع :يعفاشلا دنعو ء«ريهامجلا دنع هتالص زوجت اذهف :2؟”اهأرقي ملو اًعستم

 قوبسملا ىلع هدنع اهتءارق طقست امنإو ءعوكرلا نع فلخت نإو اهأرقي نأ

 كردتسملا] .ةصاخ ١7/7 ٠١[

 ءِدوُجّسلاَو عوُكُرلا يِف ٌحيِبْسَتلا ٌعَرْشُي ُهَّنَأ ىَلَع ِءاَمَلُعْلا ٌروُهْمْج
 هوجو ني الي َكِلَد ىَلَع َةَمَواَدُمْلا رك ُهَّنأ ِكِلاَم نَع َيِوُرَر

 : ْمِهِرْيَغَو دٌواَدو َقاَحْسِإَو دّمْحَأ نَع ُروُهْشَمْلاَف ؛ِهِبوُجُو يِف اوُقَلَا ّمْث

 . ُهْباَبْحَيْسا :َيِِفاَّشلاَو َةَقيَِح يبأ نَعَو

 (ميِظَعْلا يِبَر َناَحْبْس» ُنّيَعَتَي :ُلوُقَي نَم مُهْنِم ٍبوُجْؤْلاِب َنوُلِئاَقْلاَو
 مهني يأ ِباَحْصُأ نم ريتك ُلْوَق َّوَهَو ءامهب رمل 'ىّلغألا يِبَر َناَحبس»و

 .ةَروُنَأَمْلا ٍراَكْذَأْلا ضْعَب ُرُكْذَي لب :ُلوُقَي نَم

 «كَئاَحْبُس» : ظْفْلِب اَّمِإَو َناَحْبَس» ِظْفَلِب ام ٌحيِبْسَّتلا د ىَوُقَأْلاَو

 كلذ وسَلَو

 مامإلا ىضق ىتح» :(8١٠ص) تارايتخالا يفو «(...) ةيرصملا ىواتقلاو لصألا يف اذكه )١(

 . حصأو حضوأ ةرابعلا هذه لعلو «مايقلا

 .ئطبب اهأرق وأ «عوكرلا برق الإ هبتني ملو هنهذ درشي نأك (؟)



 هناك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ا
 هت تخ7لللخطخل##عطخسطسختننتنععلعس ؟١6 قد

 دَقَو ءاّهيف حيِيْسَنلا بوُجُو ىَلَع َّلَدَق (اًحيِبْسَت١ اًهاَمَس َنآَرُْلا نأ َكِلَذَو

 . ُدوُجسْلاَو عوكرلا َكِلَذ َّلَحَم َّنأ ُةّنْسلا ْتَنِي

 03 ِهِعوُكُر يف ُلوُقَي َناَك لكي هللا َلوُسَر َّن هد

 ُةَماَرَك َناَك ْنَِف ءَكِلَذ ىَلَع َةَمَواَدُمْلا ُهَرْكَي َناَك 1 :ِكِلاَم 0 ةرقنتلاو

 ُةَماَرَك َناَك نإَو ءٌدُجَو ُهَلَك (ٍميِظَعْلاَو 0 يّبر َناَحْبْس» ىلع ٍةَمَواَدُمْلا

 مسارقلا قندكو 0501 هاو ل حيِبْستلا ٍْنحأ ىَلَع ِةَمَواَدُمْلا

 ٌضْرَم اَهّنَأ ّنطُي اّلَتِل ؛؛ميِظَعْلا يّبَر َناَحْبُس» ىَلَع ٍةَمَواَدُمْلا ٌةَم ا اَمّنِإ

 ٍفاّلْخب ٌرِهاَظ ّيِوَق اَذَهَو ءاّبِحاَو اًضرَف َنوُكَت ْنَأ َركْنَأ اَكِلاَم َّنَأ يِضَنْفَي اَّذَهَو
 لا

 . اًدج ٌةَريِثك ِةَنُسلاَو ٍباَتكْلا يف هب وجو َةَلِدَأ

 .ٍةَعَوَتتُم ِظاَقْلَِب ب حينا ىَلَع مواَُ َناك ليكي ُهَنَأ َمِلُع دَكَو

 َّلَحَم اَذَه َّنأ يِضَنْقَي " نقورجم يفق عموم يف اقول َُلْوَكَو

 َناَك ُهّنَأ َتَبَت دق ام َعَم ءَيِه اّلِإ ُلاَقُي ال ُهَّنَأ يِضَتْقَي ال ءرْمأْلا اَذَه ٍلاَكِتمإِل

 .اًهَرْيَغ ٌُلوَقَي

 ٍديِمْحَتلاَو حيبسُتلا َنْيَب عْمَجْلا فالخب «©؟اييِعَب حبست ءَبَعِيِص َّنْيَب ٌعْمَجْلاَو

 .(عمىلاثذ )١(

 )٠١54(. يئاسنلا حيحص يف ينايلألا هحمحص (؟)
 :ةعقاولا] 469 ميِظَعْلا َكْيَم ِرْسَأ خئم» :ْثْلْرَ امل :َلاَق ٍرِماَع نإ ةلقن نع هيدح ؛ ينعي ()

 «©2 للا َكْيَم منا حّيس» ْثَلَرَن اّمَلَق هْمُكِعوُكُر يف ةاَموُلَمْجا» :لي هللا ُلوُسَر َلاَق 4
 «(44ا/) هجام نباو ء(859) دواد وبأ هاور .مُكِدوُجُس يِف اَموُلَمْجا» :َلاَق ء[١ :ىلعألا]

 دواد يبأ فيعض يف ُينابلألا ةمالعلا هْفّعض دقو «مهريغو )١1414(: دمحأ مامإلاو
 )5١/7(. :ءاورإلاو 0٠60

 - ناحبس وأ دوجسلا يف ىلعألا يبر ناحبس :هلوق نيب عمجي نكي مل ٍلك# لوسرلا نأ :ينعي (5)



 َكْيَر مَسأِب ٌحّيَصيو ١[ :ىلعألا] 406 َلمَأْلا َكْيَر َمْسآأ حس :ُهَلْوَقَف اًضْيَأَو
 0 ٍةَعيِصِب اذا يل هر حيرسَتب مَا [0/4 :ةعقاولا] 0 ويِظَعْل

 ي ةرع وَ وق

 نكرر هنأ :هْنَع َيِوُرَو ءٍدوُجْسلاَو عوكرلا يف 2 !حيبتلا : يأ] ُهْبِجوُي دّمْحَأَو

 ىَلَع َةالَّصلا ٌبِجوُي تِيَكَف ةةتسلاو ٍنآْرُقْلا يِف هب ِرْمَألا ِتوُبْعِل ؛ُيِرَق َّوَهَو

 رْمأْلا ْعَم َحيِبْسَّتلا ب ٌبِجوي اَلَو اًصوصخخ ٍةاَلَّصلا يف اهب ٌرْمَأ جي َي ْمَلَو هلي يلا

 ؟«اسيِبْسَت١ ىّمَسُ ٍةاَلَّصلا ٍنْوُك ّعَم َعَمَو و ؟ةاّلَّصلا يف هب

 َسِيَل ٌبِجاَو ُهَّنَأ ىَلَع َلَد ِهِتاَلَص يف َءيِسْمْلا ِهِب ْرْمأَي ْمَل اّمَل :ُلاَقُي دق ْنِكَل
 ]3--١184[ .” ”نكري (9) ع

 ُلْوَقْلا اذَهَو ءبجاّوب َسْيل ٌحيِبْسَتلا :ٌلوَقَي دق نَم ِءاَهَقَمْلا َنِم 36 ا 00 2 2 000 م هم ريب 2 اه 5 را

 .ِةنسلاَو ٍباَتكْلا ٌرِهاَظ ُكِلاَحُي

 ْبَر ُسوُدُق ٌحوُبُس :لثم «هنع ةتباثلا ىرخألا تاحيبستلا نيبو «عوكرلا يف ٍميطعلا يبر

 .ةَملطعْلاَو ِءاَيِرْبكْلاَو توُكَلَمْلاَو ٍتوُرَبَجْلا يِذ َناَحْبُس :لثمو «حوُرلاَو ِةَكِئاَلَمْلا
 .ةنّيعم ةغيص يلصملا مزتلي نأ بجي ال هنأو ؛حيبستلا بوجو ىلع لدي اذهو

 0 .رماع نب ٌةبقع ثيدح عض عم اًمّيِس ال .ءناحجرلا رهاظ همالك )١(
 اًهْنأ انؤَو َةَشِئاَع نع «(485) ملسمو 811(2) :يراخبلا نيعييحضلا يف: تبث دقق ؛ اًضيأو (0

 هللا َكيْمَحِبو اكبر َمُهّللا َكَئاَحْبُْس :وِدوُجْسَو هِعوُكُر يف َلوُقَي ْنأ ُريكُي هلو بلا ناك : ْتَلاَق
 . نآَرَقْلا ُلّوَأَتَي «يل ْرِفْغا

 عي :رصنلا ةروس يف ىلاعتو كرا 7 لوق يف درو يذلا رمألا دّقَنُي :يأ
 .هنم رثكي ناك هنأو اميس ال ءبجاولاب ىتأ دق نوكي ركذلا اذهب هنأ :اذه رهاظف

 لاق دقو سل ؛ةينكرلل حجارلا فراصلا وه اذهو فرق

 أوحبسو اًدّجس اورخ ابي ارك اَدإ َنينَلأ انياب موي امّنإ» : ىَلاَعَت هلوَق يف رخآ عضوم يف خيشلا
 اًهِعيِمَج اَهِب ُريِكْذَتلاَق «ٍتاَيآلا ٌعيِمَج ُلَواَنكَي 6( أوركأ» : ُهَلْوََو ء[5١ :ةدجسلا] هيت دي

 دك اذه ىَلَعَو هووُجشلاَو حسْتلا بوو ىلع هب ُلَدمسُم ام اَنَعَو ءووُجَسلاَو حب ٌبِحوُم

 ةوجسلا ىف حبشي مل نك ؛جينألا يلج بوو ىلع :ِةَُسلاَو ٍباَتِكْلا نِم ِةعب ا
 (11 .هآَرْجَأ عوُرْمَمْلا حييل عاَوْنَأ نم عؤتب ىَنأ اَذِإَو «ُهَلوُسَرَو هللا ىَصَع دّقَف هل

0-01 

 .« كير ٍدْمَحي

 ك١



 هديك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت م
 0 ل م ب 387

 هه

 0 نع كلذ لَك دقن ع *خيبكت ةةلضلا نسم دَق دي 4 هللا َناَك اَذَِو

 © ايم الإ لِي رج : ىَلاَعَت هلو :؟ يِف اَماَيِق اقاقش امل هنآ اك“ «حيِيْسََتلا

 00 هلْؤَق يِف اًنآْرُق اَماَمَس اّمَل َكِلَذَكَو ءماَيِقْلا بوو ىَلَع َّلَد [؟ :لمزملا]

 ا ءاهيف ِنآْرَقْلا ٍبوُجُو ىَلَع لَو 008 :ءارسإلا] رجلا َناَرُفَمل

 [ه01- 560/11  .اَهيِف ٍدوُجّسلاَو عوكرلا بوُجو ىَلَع َلَد َعِضاَوَم يف اًدوُجْسَو
 ههه

 (؟دوجسلا يف ىلغألا يِّبَر َناَحْبُس :لوق نم ةمكحلا)

 رك ةاَلَص ٍلْيَّللاِب ىَّلَص لي هَل أ :مينُم ُهاَوَر يِلا قَد ِثبِدَح يف كئ13]

 يف ُلوُقَي ءوَتَءاَرِق وحن َدَجَس َّمُث َمكَر َّمُث َناَرْمِع ِلآَو ِءاَسْنلاَو ِةَرَفَبْلاِب اَهيِف

 . ىلا يِبَر َناَحْبس» :هِدوحس يِفَو .ميِظَعلا يبَر َناَحّبَس» : ِهِعوُكَر

 ا و رتل وو كدلك عوُضُخْلا 5 ُةَياَغ دولا َّنأ َكِلَذَو

 ةَياَغ م يِف َبَّساَنَق بارا 1ََع ُهَعْضَي مك ذأب «- ُهُهْجَو وهو - هلل هيف ِءْيَش ِفَرْشَأ
 ل 2

 ةعص

 ٍراَبِتْعاِب َوُه «ءْيَش ِهِسْفَن نِم ُهَل َسْيَل َدْبَعْلا َّنِإَف ؛ٌيِلَعْلا نم ُعلْبَأ ىَلْعَأْلاَو

 . ٌبيِصَن ٍةَمظَعَ 0 ءايربكْلا نم ُهَل َسِْيَلَو ء«ٌضخَم ٌمَدَع ِهِْفَ
 نَم مذ ُهَناَحْبَس ُهَنِإَف ؛ٌقَح هيف ِدْبَعْلِل َسْبَل :ٍضألا يف ٌولُعْلا يف َكِلَذَكَو

 .َسيِلْبِإَو َنْوَعْرِفَك ؛ضأْلا يف َّوُُعْلا ديري

 :ىَلاَعَت َلاَق امك هَل هتذاَرإب ال هداكيإلاب ُدْلْعْلا ُهَل املا نمدمْلا امو

 1١9[. :نارمع لآ 40 َنيِنِمْؤُم مش م نإ َنَولَعأْلا مت دسأو اونو الو أوُنِهَت الرد

 «ىّلغألا وّبَر مسا َحِّبَس :ِهِعوُضْخَو ِدْبَعْلا ٍلوُفُس َةَياَغ ُدوُجَّسلا َناَك اّمَلَك

 وهو «دنعلا ُدِئَعْلاَو ءَبَرلا هنأ امك :لفشألا ُدِيَعلاَو :ئلغألا هَناَحْبْس َوُهَق

7 

 )١( :ق] «بورتْلا ٌلِقَو سيمت عوُلُط لق َكْيَر ِدْمَحي َحّيَسَو» :ىلاعت هلوقك 9"[.



 مي ةالاّصلا ُباَتِك
 5-لا شيب ء بيب؟صبسسبببسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسشةشششش2ش2 ستظل 7_٠ 7-7 جحا

 ا يلا أَ َناَك ُهَل 0 مله : .ىلفأ اك هي قت م

 ةَنوُعْلَم َريِصَت ىَّنَح هللا نَع ٌدْعْبَت - اَهَل ٍناطْيَّسل | ٍليِوُْسَتَو ٍةَعْوَتَتْمْل | اًهْئاَوْهَأ نم

 [؟4 د ؟ا//] .ٍةَمْحَّرلا نِم َةَديِعَب

 هه هج

 (دْبَعْلا َلاَق اَم ّقَح يو ا

 3 لوفي د عوكرلا نِم هاو َعْفَر اًذإ هلل ُهَنَأ :' '”0حيحَص لا) يِف 75

 ِءاَنَّقلا لفأ ٠ 5 يش نم تئِش ٌتْنِش اَم َءْلِمَو ٍضْرَأل ءْلِمَد ء ِءاَمَّسلا ءْلِم ُدْمَحْلا لَو
 م

 .ِثيِدَحْلا طْمَل اَذَه هُدْبَع كَل انّلُكَو ُدْبعْلا َلاَك اَم ٌّقَحَأ ءِدْجَمْلاَو

 قّذبَعْلا لاق ام م ٌّئح : اوُناَقَك د ٌةَفَئاَط هيف طِلَغ دَقَو ءٍليِضْفتلا ٌلَعْفأ (ٌنَحَأ»و

 اَمُك ءُبّرلا ُهلوُقَي اَم ٌقَح لب ؛َلِطاَبْلاَو َّقَحْلا ُلوُقَي َدْبَعْلا َّنِإَف ءِديِدَسِب َسْيَل اَذَهَو

 .[.: :صا «©9 لأ لَو كج :َلاَق

 يفك هذنعلا َلاَف ام ّنَحأ ٌدْمَحْلا + يأ ةيوذشت ]كيم ُدْرَح :قخأ ْنََلَو

 1 .ٍةاَلَص ّلُك يف َبَحَو اَذَهِلَو ءُدْبَمْلا ُهَلاَق اَم َُحَأ َدْمَحْلا َّن

 (ِةلَِج يبنلا ىلع ةالصلا)

 الو ءظفل لك نم لضفأ ثيدحلا ظفلب لي يبنلا ىلع ةالصلا /55ذ4]

 ةالصلا يف يهو ءمهريغو ةعبرألا ةمئألا هلاق دهشتلاو ناذألا يف امك هيلع دازُي

 ةياورلاو ءاهريغ يف بجت الو «يعفاشلل لوقو نيتياورلا رهشأ يف ةبجاو

 [45 /" كردتسملا] . ةفينح ىبأو كلام لوق وهو «ةالصلا ىف بجت ال :ىرخألا

 )١( ملسم هاور 2/70( 



 هني مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت "مه
 تتتتتت7ت ب ب >> ؟84 م

 لوق وهو ءاّراعش تذختا اذإ ءايبنألا ريغ ىلع ةالصلا زوجت ال /5599]

 ا ل ل ا ل
 [44/* كردتسملا] .دمحأ صوصنم وهو اًقلطم زاوجلاب

 ه2 2

 (دمحم لآ مهنمو ءلآلا ىنعم)
 :نالوق هيف دمحم لآ 7256:]

 دمحأ هيلع صن «ةقدضلا اومرح نيذلا هتيب لهأ مهنأ :امهدحأ

 .حصأ وهو «يعفاشلاو

 ناتياور :هتيب لهأ نم مهنوكو هجاوزأ ىلع ةقدصلا ميرحتف اذه ىلعو
 .لاجرلا يلاوم فالخب «ةريربك نهيلاوم نود نهلوخد :حصألا

 :ةيرذ نم مشاه ونب مه هتيب لهأ :اذه ىلعو

 بلاط يأ ب

 .سابعلاو - *؟

 .ثراحلاو “ 

 .هتيب لهأ ةثالثلا ءالؤه ةيرذف لَك يبنلا مامعأ بلطملا دبع ءانبأ

 .روهمجلا دنع بهل يبأ ةيرذ كلذكو - 5

 .ةعبرألا ءالؤه ريغ لسن هل نَم همامغأ نم سيلو

 ءاسكلا مهيلع رادأ نيذلا نيسحو نسحو ةمطافو يلع :هتيب لهأ لضفأو

 .ءاعدلاب مهّصخو

 نسح نم لضفأ ةزمح َّنأ :رخآ عضوم يف سابعلا يبأ مالك رهاظو

 .ءاملعلا ضعب هراتخاو «نيسحو

 ىلع ؟ةقدصلا مهيلع مرحت نيذلا هتيب لهأ نم مه له :بلطملا ونب امأو

 .نيتياور



 2 و 51

 ا 11 11 11 ا
 د 0

 .هتمأ نم ءايقتألا وأ ءهتمأ مه دمحم لآ :يناثلا لوقلاو

 1 خت :لاقي دقو ءهلآو نالف هيف لخد قلطأ اذإ ءنالف لآ ظفلو

 :تسلا لهأ كلذكو ءدمحم مهيف لخدي الف ءدمحم

 .اًقلأ تبلقف اهلبق ام حتفناو واولا "''ٍتكّرحُحَق ءلوأ لآ لصأو

 دامجلا ىلإ فاضي لهألا نأل ؛طلغ دقف لهأ هلصأ نإ :لاق نمو

 . هريغو

 ؛هريغ هيلإ لوؤي نأ هنأش نم مظعم صخش ىلإ فاضي امنإف لآ امأو

 4١[  ؟0/# كردتسملا] .هيلإ لوؤي نمو هسفن لوانتيف هيلإ هلآم نوكيف هسوسي :يأ

5 2 

 ةالصلا تالطيم

 َرْيَغ وأ تناك َةَبوُبُْحَم ءْتَلَطَب مالّسلا َلْبَق يّلَصُمْلا تّدخأ اَذِإ 7555:]
 [1 1 ١ . ةَبوُتْكَم

 «لظنبَت اَهْنِإَ ةاَلَّصلا يف ََقْهَ اَذِإ امأَو «َةاَلَّصلا ّلطْبُي ال ما ككل
 ْنَأ ُهَل ُبَحَتْسُي ْنِكَل دَّمْحَأَو َيِِفاَّشلاَو ِكِلاَمَك ٍروُهْمَجْلا َدْنِع ُهءوُصُو ضقت لَو

 َبَمْذَم َّنِإَف ءٍفالِخْلا نم جوُرْخْللَو اَْنَد َبَنْذَأ ِهِنْوَكِل ءِنْيَهْجَوْلا ىَوْقُأ يف ْأَّضَوَتي
2 
 وم ردع ميله أ
 [11/] .هءؤوضَو ضفتي ةفيزح يب

 :ٍتاَجَرَد ِثالَن ىَلَع ُظْفَللا 7559 ]

 ؛ِرْيَغ ِظْمَل َعَم اَمِإَو ٍهِسْفَتِب اّمإ :عضَوْلاِب ىَنْعَم ىَلَع َّلُدَي ْنأ :اًمُْدَحَأ
 0-3 مكَو مو ديا: : لكم ُماَلَكْلا اَذَهَف 2ْنَعاَو يِفدك

 .َكِلَذ وْحَنَو ِءاَكبْلاَو نيِنأْلاَو ٍهواَيلاَك ؛ عبطلاب ىتْعَم ىَلَع ل َلُدَي ْنأ : يناثلا
 م م ع

 .ِةَحَنْحَّنلاَك ؛عْضَوْلاِب اَلَو عْبطلاب ال ىَنْعَم ىَلَع َُّدَي ال ْنأ :ُتِلاَثلا

 .تكرحت :(140١/؟) ىربكلا ىواتفلا يفو ؛(ةكرحف) :لصألا يف ١(



 ُهْنَأك مالسإلا خيش لئاسرو قوات بيرقت 0
 تت 7| تب تت ب بس بسسخصحا ؟ةهاوج

 3 نِم َتاَوْصَأْلا َّنِإَف ؛لِطْبُت اَل اَهَّنَأ اًعيِمَج اًَهيِف َرّهَظَأْلا َّنِإَو
 الخب ءُلطْبُي ال ُريِسَيْلا ُتْوّصلاَف ُلِطْبُي ال َريِسَيْلا َلَمَعْلا نأ اَمَكَو ها

 مقوم ١ لَب ؛ةاَلَّصلا يِفاَنُي ''”َكِلَذَو ٍريِسَيْلا ٍلَمَعْل | ِةَلْرْئَمِب ُهّنإَف ِةَهَمْهَقْلا ٍتْوَص

 ريِثَكْلا لَمَعْلا فالْخب ءٍِلاَحِب اًهيِف ٌروُجَت الل اَذَهِلَو ِ؛َرَثْكَأ ٍةاَلَّصلا َدوُصْفَم يفاَنَ

 1174 - 1/57] .ةَروُرَضلِل هيف صخري هَ

 نسب اف ِْيَلَع َمَّلَس اَدِإَف :ةَراَشِإْلاب دّرلا ُنِسْحُي يّلَصُمْلا ناك نإ 755+4]

 .ةراشإْلاب مهل هي َوعَو 5 نلا ىلَ َنوُمَْسُي باكل ناك امك
 وأ ُهَئاَلَص ْمطْقَي اَميف ُهُلاَخْدِإ يبي الق : ُمّلَكَتَي دق لَب ّدَرلا ْنِسْحْي ْمَّل نِإَو

 [0 ا بجاَْلا دولا هب 0

 لبق َمُكْرَي نأ دخأل روعي ال «ةكفألا ٍقاَمّتاَب ماَرَح ماَمإْلا قياس اةقلملا

 .ُهَلبَق َدُجْسَي اَلَو هَلْ َعَهْرَي الو ءوِماَمإ

 هب ّقَبَس اَم ِرْذَقِب ُهْنَع ٌفْلْكَتَي ْنِكَل ُةْئاَلَص ْلظْبت ْمَل اَوْهَس َماَمإْلا َقّبَس اَذِإَو
 نأ هلم ٍرْيَغ يف ُهَلَع َُنأِ ؛ . .كلب هللا ٍلوُسَر ٌُباَحْضُأ َكِيَذب َرَمَأ اَمُكَماَمإْلا

 وأ ِتْقَوْلا َنْبَق ىَّلَص نم ِةَلَِْمِب َراَصَ ٍموُمأَمْلا لغفل اًنقَو َسِيَل ٍماَمإْلا لف لَ اَم

 . ِهّْبَلَع هللا ّبَجْؤَأ مَع ُهئزجُي ال اَذَه ّنِإَ ءماَمإْلا يبت لبق ريك نم ٍةَِْنَمِب

 بهذُم ىف ٍنافورعم ْن ِناَلْوَق و ِهِتاَلَص ٍناَلظُب ىِهَق اًدْمَع َماَمِإْلا ّقَبَس اذإ اّمَأَو

 هريغَو دمحأ

 .اًدمع ريسيلا برشلاو لكألاك ءاهعم ضقانتيو ةالصلا يفانُي ريِسَمْلا لَمَعْلا كلذو :يأ )١(
 يقب نإ مث ف دري هنأ ىلإ اًريشم  اذكه هدي عفري نأب «ةراشإلاب هيلع يلصملا دريو (')

 ا فرصناو قبي مل نإو .ظفللاب هيلع در هتالص نم يلصملا فارصنا ىتح ملسلا

 .(716 )١7/ نيميثع نبا ىواتف عومجم . . يفكت

 .ةالصلا لاح اهب درلا بوجو ىري خيشلا نأكو «ةراشإلاب درلا وهو (؟)

 بجاو درلا نأ :صوصنلا رهاظ :حوتفملا بايلا تاءاقل يف 85 نيميثع نبا ةماّلعلا لاق
 .ها.ةالصلل لطبم هنأل لوقلاب رذعتي هنكل



 ١ ةاللّصلا ٌباَتك

 ِكْرَتَو ِةاَلَّصلا رْفَن نِم 00 ٍةَقَباَسُمْلا نِم َبوُتَي ْنأ يّنَصُمْلا ىَلَعَف
 يِذّلا ٍفوُرْعَمْلاِب ُهوُرُمْأَي ْن 0 ِساّنلا ىَلَعَم ِهَتْنَي ْمَل نإَو ءاَهيِف ٍةَنِنْأَمَلا
 ُهْنَع هللا 0 يلا رَكْمْلا نع ُهْوَهْنَيَو ءوب هللا ُهَرمَأ

 نَمَو ءَكِلَذ ُلَعَف ٍيورْشمْلا ِهْجَوْلا ىَلَع 3 ٍءريِزعَت ىَلَع اًرِداَق َناَك 8

 36 عيلمم
 الالم 0/1 .توُتي ىتح هرجه هيف اَر و َكِلَذ َناَكَو هرجه ال | ُهْنِكْمُي هي مل

 نباو ليقع نبا دنع هضرف حصيو هلفن حصي ال قبآلا دبعلا ةسصل

 يغبنيو ءاًعوفرم ثيدحلا يف ءاج امك اًضيأ يوق هضرف نالطبو «ينوغازلا

 07٠١[ - 59/8 كردتسملا] . هتالص لوبق

 يدي نيب رامحلاو دوسألا بلكلاو ةأرملا رورم نأ :باوصلا م59 ]

 [44/9 كردتسملا] .ةالصلا عطقي هترتس نود يلصملا

 بهذم وهو «''”يلوقلا ال يلعفلا نكرلا راركت دمعتب ةالصلا لطبت 75554]

 [١٠؟ /# كردتسملا] : .دمحأو ىعفاشلا

 هه ٠

 (ٍةاَلَّصلا َدْعَب ِرْكَّذلا ُباَب)

 ىلع لدَع هيَئاَسَعْلاََو (ِنَئّسلا»َو «حاَحّصلا» يف ُةَقوُرْعَمْلا ٌتيِداَحأْلا 7 ة:]

 هاشم 0 اهني جوُرُحلا بك هياَلَص رك يف وُ ناك كي يلا نأ

 وُعُْدَي ٍساَئلاب ىَّلَص اّذِإ َناَك لك ىلا َّنأ دَحَأ ْلّقْنَي ْمَلَو ءَكِلَد مُهْمَلَعُيَو َكِلَدِب

 ِرْضَعْلا يِف اَلَو ِرَجَمْلا يف ال اَعيِمَج َنوُموُمْأَمْلاَو َوُه ٍةاَلَّصلا َنِم ٍجوُرُخْلا َدْعَب

 [4948 4941 .ِتاَوَلَّصلا َنِم اَمِهرْيَغ ىف اَلَو

 ِ : ٌعاَوْنَأ ٍةاَلَّصلا َبيِقَع َنيِمِلْسُمْلا اَهُمّلَعُي لكي يتلا َناَك يتلا راكْذأْلا م55. ]

 .لطبت ال هتالص نإ اهتايآ ىدحإ وأ ةحتافلا ةروس ةءارق يلصملا رّرك ولف )١(



 2 مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت قو ا

 اندلك بك يقال و انذان نيستا ينال وانت ُحُبَسيلا ُهَنأ :اًهُدَحَأ

 َكيِرَش ال ُهَدْحَو ا الإ َهَلِإ ال : ةئامْلا َماَمَت ُلوُقَيَو َنوُعْسِتَو ٌّعْسَي كلِ « َنيِياَلَتَو

 .7اوجيجص» يف مِن هَ .هرييق ءَش لع ىلع وهو دمَحْلا ُهلو كما

 ُهاَوَر دَقَو للا الإ َهَلِإ اله اَهْيَلِإ ُمُضَيَو َنيِرْشِعَو اًسْمَح اَهُلوُقَي :يِناَّلاَو

 يجو نْيَهْجَو ىَلَع اًَذَهَو َنيِناَلَثَو اىدكَت ةماعلا ُلوَقَي : ُتِلاَّثلاَو

 2(" ءسرول كونو يك سا #ش د كع ؟؟5 .ىسععم
 : ريب الث و ان الث ٍةدحاَو لك لوقُي نا :اًمهذحأ

 هه عد صاع ب عر ه ع وكس

 .ةرم َةَرْشَع ىذخإ ٍةَدِحاَو لك َلوَقَي نأ ىناثلاَو

 هَ ل ماع يوهعا خل لقا د ا نق 2 2-2
 . (ٍنْيَحِيِحَّصلا» يش هيلع قفتملا ثيدحلا يش نوثالثلاَو ثالثلاَو

 2 2 يد رولسو لي 021
 ةئام ممل َنيِئ ئاَلْثَو اًعَيْرَأ د : عِباَرلاَو

 كوم ا م«موم كتل #0 ع هةويم

 241 00 ا 7 2 000 هو
 َىَلَصمْلا نأل ٌبِساَنم َكِلْذَو للي هللا ٍلوُسَر ُةَنُس هب ْتَضَم يذلا َوُه اّذَهَ

 [:554- غ5/77] .هنع هفارصنا

 .(هقال) )١(

 ملو «ينابلألا هحًّحصو ؛««حيحص ثيدح» :لاقو (7417) يذمرتلاو ):١10(« يئاسنلا هاور (؟)

 . ماس نس يف ودعا
 ٍلاَوْمَأْلا نِم ٍروُنُدلا ْلْمَأ َبَمَدذ :اوُناَقَك لب ينل ىلإ ُهاَرَقُمْلا َءاَج :َلاَق هل َةَرْيَرُه يبأ نَع (5)

 هاور .َنيِئاَلَتَو انالّئ ٍةاَلَص ّلُك فْلَت َنوُربَكُتو َنوُدَمْحَتَو َنوُحبَسُت :هيفو ءالُعْلا ٍتاَجَرَّدلاِ

 .(090) ملسمو 045(2) 851(2) يراخبلا

 .ارثع نورتو ءارشغ نوُدَمْسَتَو ءارشع ةالَص لك ربك يف نوشتست : (7879) يراخبلل ةياور يفو

 هالك هلك © َكِلَذ ٌعيِمَجَق ٌةَرْشَع ىذخإ ةَرْشَع 2 ىلخ| <: ليها َلَوقَي وفي :(096) ملسمل ٍةياور يفو

 .نوُثاَلُثَو

 .ةدحاو ةصقلاو اميس ال «ةعوفرم تسيلو :«ليهس يوارلا نم داهتجا اهنأ رهظي يذلاو



 07 ةاللّصلا ٌباَتك
 0 594 يب سبب 535

 حْسَم لْثِم َُه انهو ُةَمِئاَع ْتَلاَ اَمُكَف ِفاَرِصْنالا َدْعَب ُرُكّذلا امأو ة5555]

 ّ . اًهِلاَفِص َدْعَب ٍةآرمْلا

 0 4 0 ُلَقْصُت امك َبْلَقْلا ٌلَّمْصَت يِهَف ءٌروُن ًةاَلَّصلا َّنِإَ

 آل © 6 َتْمَو اًَيظ :ىَلاَعَت هللا َلاَق دَقَو قآْرِمْلا حْسَم ِةَلِزْنَمِب َكِلَذ

 داَبِْلا يِف ٌبَصْناَف اّيْنّدلا ٍلاَعْشَأ نم تْعَرَف اًذِإ :َليِق [ه :حرشلا] 2(4) بع

 . ِنْيلوَقْلا ُدَهْشَأ اًَذَهَو ءُبَعْراَف كبَر ىَلِإَو

 ُلْوَق ٍةاَلَّصلا ّنِم تْغَرَف : : يأ ؛ 4 بَ صنف تعرف اذن : ِهِلْوَق َرِيِسفَت َّنأ َعَم

 [غ 44 4073 .رْيَغ ىلإ ال ِهْيَر ىلإ ُهنْبْعَر نوكَت نو ان

 (ٍةاَلَّصلا راش دك

 . هلم ءْرَج رخآ هب ٌداَري دق أ

 .هْنِم ءَْج ٌرخآ يِلَي اَم هب ٌداَرِي دقو - ب

 .هنم ءزج رخآ ُهنِإَ :ِناَسْنإْلا ٍربُذ يف امك
 9 صوم ومو

 .ِناَسْنِإْلا ٍبِقَعَك ِءْيَّشلا َنِم َرَخَوُمْلا ءْرَجْلا هب ُداَرُي دق «ِبِقَعْلا» ظْفَل ُهَلَِْو

 .ِثيِداَحَأْلا َةّيِقَب َقفاَوُيِل اَهْنِم ِءْرَج رخآ هب َداَرُي ْنَأ ام - -

 .ٍدهَشَتلا َدْعَب ا ءاَهّرِخآ يِلَي اَم هب َداَرُي وأ - ب

 ٍةَيِعدَأْلا َةَماَع َّنأِل ؛ماَلَّسلا َدْعَب ام وب ّصَخُي ْنَأ ُروُجَي اَلَق :ٍلاَح لكِ

 ةَسلا فلاي مجم ٍظْفَلب نس َعْرَضُي نأ ٌروُجَي الو َكِلَد َلْبَق تناك ٍةروُنأَملا

 ةحيرفلا ظاقلألاب ةَرَئاَوَعُملا



 ةيذ تاذوعملاب ارثا ذأ هلك هلا لوس يَرَعأ"# ٍرِماَع ِنْب َةَبْقُع ُلْوَق اّمأو

 كَيَنَم ولا د اًذَهَف :©0ةالَض لَك
١ 

 والو لف يؤ و :لبَع نب ذاعُمِل ه5 ؛ لا ينك

 ءمالّسلا َلْبَق اَم ٌلَواَنََي اَنَتَي :"”0كِتَداَبِع نسخ كِرْكُشَو 0 هللا

 [ه١١ 1 امنا دقي ام لوا

 تلح َنْيْلَص اذ ٍإ مك :ّلاَك ِبِزاَع ِنْب ِءاَرَعْلا ِنَع (حيِحّصلا» يف طار

 لوفي :ٌلاَق ههجوي اني لفي نيجي نع وكت ذأ اًنيَيحَأ هلك هللا ٍلوُسَر

 ُهيِفَو 030 ٍةَعيِصِب للي هٌؤاَعُد هيف 0 وتد مست تدين موي َكِتاَّذَع يفق ٌبَر

 [ 0101 . عْمَجْلا ٍةَعيِصِب وُع 5 دوم امل ١ َلِبَتْسَي َناَك اك هنأ

 ْنأ َداَرأ نَمَو ءبجاّوب َسْيَل ٌبَحَتُْم ةاَلّصلا َبِقَع قع وعيا -- دل
 سبعا + مخ ونحا  ع اج

 4-02 50 5200 #ها م يَ < 6 ور: سقس م م

 ا الا ترصنت ىلع موك ال ذأ وئتلب تلت لحلو

 2 اَم َراَدْقِ 3 ةَلْقْلا م مالا و 1 نأ ماَموْلل يبي اّلَو ِوَلبقْلا

 0 ِلاَلَجْلا اَذ اي تحري 0 كْنَِو ُماَلَّسلا َتْنَأ َمهّللا» :ُل 10و
 ُهْذَي َدْعْفَي نأ تح نَّمَو َءاَق َموُقَي نأ َداَرَأ نَمُف :ٌماَمإلا َلَقَتْنا اّذِإَو موو

 سو (' َموُقَي نمف .مامو

 0 .َكِلَذ َلَعَف

 دواد يبأ حيحص يف ينابلألا هحمّحصو )7١407(, يذمرتلاو )١677(: دواد وبأ هاور )١(

 .(157؟9)

 .(071499) يذمرتلا حيحص يف ينابلألا هنّسحو ,«(7599) يذمرتلا هاور (؟)

 .(181؟؟) دواد يبأ حيحص يف ينابلألا هحّحصو 2(65١؟715) دواد وبأ هاور (9

 .(/9) ملسم هاور )2



 ةالّصلا ُباَّتك
 3 ا 11 ل ا 1 ل 1 ا د 0 ع حت

 َنْحبَس» :ِءاَسْنلِل لكي ُنِبّنلا َلاَق اَمُك ؛ةَُس عباَصَأْلاِب حيِبسَنلا ّذَع دع 7|
 60 (ٌتاقَّطْن هو ف : تاَلَوُؤْنَم هم نه عباَصألا َنْدِقْعاَو

 5-0 00 َّنِم َناَكَو ءٌنَسَحَف َكِلَذ ٌرْحَنَو ىَصَحْلاَو ىَوّنلاِب ةذعاَعآَو 2

 ىَلَع اَهّرَقَأَو ىَصَحْلاِب ُحّبَسُت َنيِنِيْؤُمْلا أ للي ِْبَنلا ىأَر دَكَو ءَكِلَّذ ُلَعْفَي نَم

 ُهَهِرَك نم ٍساّنلا َنِمَق :ووْحَنَو ِزَرْجْلا َنِم ماَظِن يِف ُلَعْجُي اَمب ُحيِبْسنلا اًمَأَو

 .ُهْهَرْكَي ْمَل نم مُهْنِمَو

 .ووُرْكَم ُريَغ ٌنَسَح َوُهَ ُهيلا هيف تَنِسْحَأ اَذإَ
 وأ ِقْنْعْلا يِف ِهِقيِلْعَت ُلْثِم ٍساّنلِل ُهُراَهَظِإ وأ ءٍةَجاَح ٍرْيَغ نِم ُهداَحَنا اّمأَ

 :اَّذَهَق َكِلُذ وْحَن وأ ٍدَيْلا يف ٍراَوّسلاَك ِهِلْعَج

 .ٍِساّنِلِل ٌءاَيِر امِإ -أ

 .ٍةَجاَح ٍرْيَغ نِم َنيِئاَرَمْلا ةَهَباَشُمَو ةاَءاَرُمْلا ةنْظَم وأ - ب

 ٌةَعاَرَكْلا ِهِلاَوْحَأ ُلَقَأ :ىناَّثلاَو

 ِرْكَّذلاَو ماّيّصِلاَو ٍةاَلّصلاَك ؛'"اةَّصَتْخُمْلا ِتاَداَبِعْلا يف 0 7

 ٌّنْظَي الق :ِنآْرُقْلا ٍةَءاَرِقَو ِرْكَّذلاَو ٍمْوَّصلاَو ةاَلّصلا ٍلِفاَوَت يِئاَرُملا امَأَو

 َوُه لب ِهْيَلَع اَلَو ُهَل ال ُنوُكَي ُث تحي طق لمع طوي ويف ىَقَُي هنأ نال

 ٌتاَداَبِع َيِه ذإ «هللا ِرْيَع ِةَداَبِع َةَرْهَش هِدْضَق ىّلَع ٍباَمِعْلاَو ملل نت

 .حيحص نسح :يذمرتلا حيحص يف ينابلألا لاقو ,(76417) يذمرتلا هاور )١(

 هريغو خيشلا مالك نم روهشملا لب «(ةصتخم) :ةملكل ىنعم الو «(ةضحملا) :باوصلا لعل ()

 دقو ءاهوحنو دسافملاو حلاصملاو تادابعلل «ةضحم ريغو ةضحم» :ةرابع قالطإ ءاملعلا نم

 .كلذ لثم يف «ةصتخم» لمعتسا خيشلا رأ ملو ءىصحُت ال عضاوم يف اهقلطأ



 هُناك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت تو

 يع هاما هه. اس تسع امر هم وود ٠ 6-2 هَ 20005 ء عم
 و لا لا د هصتخم

 "ا

 عاري د هْيَلَع ٍراَجْمتْسالا يف اَذَهَق :ٍةماَمإْلاَو ميِلْتلاك ٍدْبعْلا عمت هيف ام فالحب
00 - 

 [همال 771 :ةءاَملُعْلا

 22"”كفيِعَض ُهَنِكل ٌتيِدَح ٍةاَلَّصلا َبيِقَع ٌيِسْرُكْلا ِةَيآ ٍةَءاَرِق يِف َيِوُر

 يا اَهْيَلَع ٍدَمَتْعُمْلا ٍبْتُكْلا ٍلْمَأ نم ٌدَحَأ ِهِورَي ْمَل اَذَهَِ

 يآ ٍةَءاَرِقِب ٍةاَلَّصلا َدْعَب َنوُرَهْجَي ُهُؤاَفَلُحَو ُهُباَحْصَأَو هلل ْيِبَنلا ِنُكَي ْمَلَو «ٌنِعْرَش
 اَهيَلَع ُهَم اعلا َكِلَذِب موُمْأَمْلاَو ماَمإْلا ُرْهَجَف ءْنآْرُقْلا َنِم اَهِرْيَع لَ 3

02 

 |[ 1 .ِبْيَر الب ٌةَهوُرْكَم ٌّةَعُذ

 ركذلا ّنِم يّرَحَمْمْلا ُهاَّرَحَتَي اَم ٌلَضَْأ َيِه 0 ُراَكْدَأْلاَو ٌةَيِعذَأْلا 75509 |

 ال ُلُصْحَت ينل ُجِئاَتَنلاَو ُدياَوقْلاَ ٍقَماَلَسَو ٍناَمَأ ٍليِبَس ىَلَع اَهُكِلاَسَر «ةاعدْلاَو

 .ناَسْنِإ ب طيح و 3 ٌ ع ربعي

 ِووُنْسَمْلا ٍرْيَغت ِةَيِعْدَأْلاَو ٍراَكْذَأْلا ني اَعْوَن ٍساّنلِل َّنْسَي ْنأ دَحَأل 2

 ؛ِسْمَحْلا ِتاَوَلَّصلا ىَلَع َنوُبِظاَوُي اَمُك اَهْيَلَع ْماَّنلا ٌبِظِاَوُي َةَبِتاَر َةداَبِع اَهَلَعَجَيَو

 نأ ريع نم اناَّيحَأ ُءْرَمْلا هب وُعْدَي ام ٍناَلِخِب ءوي هللا ندي ْمَل نيد ٌعاَيْبا اَذَه لَ
 ُمْرَجْلا ٍزْجَي ْمَل ا يتم ندوب هنآ لفت كل نإ اَذَهَق 0

 2# ه6

 .هب ُرْعْشَي ال ْناَسْنِإْلاَو َكِلَد هيف ْنوُكَي دق ْنِكَل ءدميِر

 «َتِقَولا َكِلَذ ِهْيَلَع حتت : ةّيِعْدَأ وُعُدَي ٍةَروُرَصلا َدْنِع َناَسْنِإلا نأ امك اذَعَو

 ©« (هنم) ٌتيِرَق ُهَلاَثْمَأَو اَذَهَق

 .ةضحم : اهنأ رهظي يذلا َّنأ مدقت )١(
 .ها.ةنس هب تبثي نأ نكمي ال دانسإب تيور دقف يسركلا ةيآ ةءارق امأو :(016/1) يف لاقو (0)

 هللا سدق ةيميت نبا سابعلا يبأ انخيش نع ينغلب )744/١(: داعملا داز يف هللكك مّيقلا نبا لاق

 .ةالص لك بيقع اهتكرت ام :لاق هنأ هحور

 .هل حتفُيف اًناَّْحَأ وُعْدي نمم بي ٌبيِرَك ُهَلاَثْ أَو رطضملا اَذَهَك :يأو «ىنعملا متي ةفاضإلا هذهب هلعل (©)



 مدح ةالاّصلا ُباَتِك
 ب شفا 2222222222222 222222295932352

 7 3 ا 0. .٠ هم اس ا ةهيس ل 7 3 2 07

 ىَهْنَي امم اذهف :ٌيِعرش ريغ ركذ نائّيساو ٌىِعرش ريغ درو ذاختا اّمُأ

 ٍبِلاَطَمْلا ٌةَيِاَع ِةِّيِعْرَّشلا ٍراَكْذَأْاَو ِةّيِعْرَّشلا ٍةَبِعْدَأْلا يِفَق :اًَذَه َعَمَو

 راكذألا نفن اقرتخ نإ اهتع لوفي الو د م ا ٌةَحيِحَّصلا

 [0111 1 0 0 ظرَفم 5 لِهاَج الإ الإ َةَعْدَت َدَعْيَمْل ١ دل

 َّدَعُي ْمَل :ضرات رمل ِةاَلَّصلا َتيِقَع اًناّيْحأ ُموُمْأَمْلاَو ُماَمِإْلا اعد ول 52

 [01 57 .ةّنسلل اًِلاَحُم اَذَه

 ٍةاَلَّصلا َرْبُد وُهْدَي َناَك هلي َتَّنلا َّنَأ ىَلَع ُلُدَت ٌةَحِيِحَّصلا ُتيِداَحَأْلا 9
 َفَرَصْلا ل ادق ير يِجاَتي ملْصَمْلا نأ َكِلّذَو .كِلَذِب ٌر و مالّسلا َلبَق

 َنوُد «ٌبِيباَتَي يِنلا َوُه و هِتاَجاَتَم َلاَح ِهْبَرِل لئياّسلا َلاَوُس 1 00 هِتاَجاَنَم نَع

 ل لا

 [014 - 21 /57] .هِفاَرِصْنا َدْعَب هَ نم ىَلْوَأ ِهيَبَطاَحُم ىَلَع ٌلِبْقُم

 ٍربْدب ُداَرُي اَمُك ءواَلَّصلا َنِم ِءْرُج ٌرِخآ ا :ٍةاَلّصلا رْبُذ ظَْل 2595. ]|

 ربو :ىَلاَعَت هلْوَق يِف اَمَك ءاَهِئاَضِقْنا َدْعَب اَم هب ُداَرُي دقو ءُهُرَخَوُم ِءْيَّشلا
 ٌرْسَفُي ِثيِداَحَأْلا ٌضْعَبَو ءِنْيَرْمَأْلا ٌعوُمَجَم ِهِب ُداَرُي دَقَو 4٠[« :قا 59 دفق

 [هلال - 5/51 . ُهَرْبَدَتَو َكِلْذ َعّبَتَت نَمِل اًضْعَب

 عْمَدَو ٍبْلَقْلا ِلَجَو نِم ٍعوُرْشَمْلا ٍركّذلاَو اَمّسلا َدْنِع لْصْخَي ام 25541]

 ' .ُةنّْسلاَو ُباَتِكْلا اَهِب َّقطَن يِتَّلا ٍلاَوْحْلا لَصْمأ اَذَهَ : موُسْجْلا ٍراَرْعِشْقاَو ِنْيعْلا

 َّناَك ْنِإ اَذَهَف :ٌتاَحْيَصلاَو ُتْوَمْلاَو ُيْشَمْلاَو ديوشلا نا طقالا اكأَو

 ؛ْمُهَدْعَب نَمَو َنيِعِاَنلا يِف ُنوُكي َّناَك دق و اَمَك ِ؛هْيَلَع ْمَكُي ْمَل ِهَْلَع اَوُلَْم ُهُبِحاَص

 امك لفت نكمتلاَو ُءَوُكلاَ ءِبْلَقْلا ٍفْعَض َعَم ِبْلَقْلا ىَلَع ِدراَوْلا ُهَوُق ُهأَسَْم 00

 ٍةَباَحَّصلاَو هلي َيِبَنلا ُلاَح

 نيالا 0 8 م سموم 7_2 ب 5 أ
 [0 1 .هبف َرْيَح ال ٌموُمْدَم اذهف :ًءافَجَو ةّوسق نوكسلا ام

 امك وِفاَرِصْلا َلْعَي ِهِلاَوُس



 محتخ خلع لااا 714 يسع سل

 رفكت اهلعجي ام نيقيلاو قدصلا نم اهب نرتقي دق ةدحاولا ةنسحلا 05157 ]
 اًلجس نوعستو ةعست هل رشني يذلا ةقاطبلا بحاص يف يذلا ثيدحلاك ؛رئابكلا

 ةقاطبلا عضوتف هللا الإ هّلِإ ال ةملك اهيف ةقاطبب ىتؤيو ءرصبلا دم اهنم لجس لك
 ام مظعل كلذو تالجسلا تشاطو ةقاطبلا تلقثف ةفك يف تالجسلاو ةفك يف

 رفكت ةملكلا هذهب قطن نم لك ناك ولف الإو «نيقيلاو ناميإلا نم هبلق يف
 اذهو ءدحأ نيقفانملاو لب ؛نينمؤملا رئابكلا لهأ نم رانلا لخدي مل ةاياطخ

 نم لك سيلف الإو «ىغبلا ثيدح كلذكو «نئسلاو تايآلا هب ترتاوت ام فالخ

 رارصإلاو تكافل و ةئيسلاب نرتقي دق هنأ امك ءهل رفغي اًناشطع اًبلك ىقس

 نايبب الإ ران الو ةنجب عطقي الف «نيعملا يف فقوتلا بجو اذهلف اهمظعي ام
 [95/* كردتسملا] .ءيسملا ىلع فاخيو نسحملل ىجري نكل «هللا نم

 ءاقللا دنع نكل «نيملسملا قافتاب ةعدب تاولصلا رابدأ ةحفاصملا

 مومع يف جردنت ةالصلا رابدأ يف اهنأ مهضعب دقتعا دقو «ةنسح راثآ اهيف

 .ةحابم اهنأ مهضعبو بابحتسالا

 هنوكل اًنايحأ تناك اذإ امأ «ةدابع اهنأ ىلع تلعف اذإ ةعدب اهنأ قيقحتلاو

 اوداتعا ول سانلا نأ امك نسح اذهف  ةالصلا لجأل ال  ةالصلا بيقع هيقل

 .هرك ةالصلا بيقع عورشملا ريغ اًمالس

 ءاّمئاد اهلعف ىلع يهنلا لمحيو ءاهنع يهنلا ثيدحلا يفف ةقناعملا امأو

 لّبقو همزتلاف هيقل ِهِلَك يبنلا نأ» :رفعج ثيدح اهيف ءاج دقف ءاقللا دنع امأو

 [957/9 كردتسملا] 0 نيب

 دقف ءاعدلاب هسفن صخ اذإ مامإلا نأ نم» نابوث ربخ يف ءاج ام 65554]

 .تونقلا ءاعدك هيلع مومأملا نّمّوُي يذلا ءاعدلا هب دارملا «نيمومأملا ناخ

 [ةال /* كردتسملا]

 حيحص وهو «لسرم ديج دانسإ :دواد يبأ حيحص يف ينابلألا لاقو «(0770) دواد وبأ هاور )١(

 .هدهاوشب



 بي ال ُهّنِإظ :ىلاعت هلوقل ءاعدلا يف ءادتعالا مرحي / 554 ]

 نوكي دقو «بلطلا سفن يف نوكي دق ءادتعالاو «[هد :فارعألا] 42 تيَتْمْل

 [948/7 كردتسملا] .بولطملا سفن يف

 نم ةينغلا يف هركذ ؟'”ءاعدلا يف ءامسلا ىلإ هرصب عفر هركي 25545 ]

 :انخيش لاق 4 هلعفل ؛انخيش هراتخاو «نيرخآو حيرش لوق وهو «بدألا

 [48/* كردتسملا] .هبحتسا اذحأ ٌتملع امو

 نم» :ِهلكك هللا لوسر لاق :لاق ةمامأ يبأ نع ريبكلا يئاسنلا يف 554 ]

 ("توملا الإ ةنجلا لوخد نم هعنمي مل ةالص لك بقع يسركلا ةبآ أرق

 وأ اًنايسن الإ ةالص لك بيقع هتكرت ام :لاق ةيميت نبا مالسإلا خيش نع ينغلبو

 [98/ كردتسملا] .هوحن

 وأ ءاقستسالاك ؛ضراع ريغل "”تاولصلا بقع ءاعدلا بحتسي ال 25644]

 [48/9“ كردتسملا] .ةعبرألا ةمئألا هبحتسي ملو مومأملا ميلعت

 ةالصلاو هيلع ءانثلاو هللا دمحب ءادتبالاو هيدي عفر يعادلل را / كد

 [98/ كردتسملا] .نيمأتلابو هلك كلذب همتخي نأو لكي يبنلا ىلع

 ه2 2

 (ٍةالّصلا يِف ُهَرْكُي اَم ُباَب)

 للا ُرْمَأَو َءاَلَّصلا َديِعُي ْنَأِب ِهِتاَلَص يِف َءيِسْمْلا َرَمَأ للك ْئبَّنلا 75560 ]

 ةئيِنْأَمّطلاِب ٍةاَلَّصلا ىَلِإ َماَق اذ ُهَرَمأَو ءَبوُجْوْلا ُهاَضَمْقُم َّناَك ّقِلظأ اَإ ِهِلوُسَرَو

 .ٍدوُجسلاَو عورلاب ُهَرَمَأ اَمُك

 .حيحصلا حيرصلا صنلاب مرحمف ةالصلا يف امأو «ةالصلا ريغ يف )١(

 .يراخبلا طرش ىلع حيحص :(01) تاعوضوملا ىلع تكتلا يف يطويسلا لاق (؟)

 حبصأ ىتح «تاولصلا بقع ءاعدلا نوكرتي ال مهدجتف ءاذه سانلا نم ريثك فلاخ دقو (0

 ًءاعد رركي مهضعبو ءءاعدلا ءانثأ بءاثت امير لب ءقدصو صالخإب وعدي ال مهضعبو «ةداع

 !هريغب يتأي داكي ال اًنّيعُم
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 ا بح حج بح حج

 باججيإلا ىَلَع ُقَلْظُمْلا ُهُرْمَأَو

 ٌكاَلَص ُلَرأْلا ُهُلَمَع َنوُكَي ْنَأ ىَمَتَ «ٌلَصُت ْمَل كّنِإَم» :ُهَل َلاَث اًضْيَأَو

 . هِتاَبِحاَو نِم ٌءْيَش ىَقَتنا اَذإ اّلِإ اِقْنَم ُنوُكَي ال ُلَمَعْلاَو

 نِم ِءْيَش ِءاَقِتناِل ُهْيْفَن ُحِصَي ال ُهّنِإَف كو هللا ُهَبَجْوَأ اَمَك َلعَف اَذِإ اّمَأَ

 باو ْتَسْيَل يتلا ٍتاّبَحَتْسُمْلا
 .ٍلاَمَكْلِل ٌّىْنَت اَذَه َّنِإ :ٍساّنلا ٌضْعَب ُهَلوُقَي اَم اّمأَو

 يْفَتِل وأ ِتاَبِجاَوْلا ٍلاَمَك ْفَنِل ْنِكَل ءِلاَمَكْلا ىْفَنِل َوُه ْمَعَن :ُهَّل ُلاَقُيَ

 ١ ١ ؟ِتاَنَحَتْسُمْلا ِلاَمَك

 يِف َكِلَذ ُلْمِم ُدَجوُي ال ٌلِطاَبَن :يِناّنلا اّمأَر ءٌنَحَم لوألا اًمأَن
 .قَحِب َسِيَلَو طق ِهِلوُسَر مالك يف اَلَو دق هللا مال

 ؟ُهيفَل ُحِصَي تيك ُهْئاَبِجاَو ْتَلْمَك اّذِإ َءْيَّشلا َّنِإَ

 . اذَه لي لا َرَمَأ اَمَك ءٍةَداَعِإْلاِب ِءِيِسْمْلا اَذَه ُلْئِم ُرَمْؤُي اَذَهِلَو

 ُثْيَحِب ءاَهِهَدَعَك اَهَدوُجُو َّنِإ :ُلاَقُي لّهَف َةَصِقاَن اَهَلَعَفَو ْدَعي ْمَل ول ْنِكَل
 ؟اَهَكْرَت ىَلَع ُبَقاَعُي

 اَم ُرُبْجَي ُتْيَحِب ُهَكَرَت اَم ىَلَع ُبَفاَعُيَو ُهَّلَعَف اَم ىَلَع ُباَتْي ُهْنِإ :ُلاَقُي وأ
 6 ا *

36 

 ؟عْوطَتلا نم م ُهّلَعَف اَمِب ِتاَبِجاَوْلا نِم ُهكَرَت

 4 يلا نع هَجاَم ُنْباَو دْواَد وُبَأ ىَوَر اَمِل ِ؛ُرَهظَأ يلا او
 ُلوُقَي :َلاَق ةاَلَّصلا ْمِهِلاَمْعَأ نِم ٍةَماَيِقْلا َمَْي هب ُسساَّنلا ٌبَساَحُي اَم َلّوأ َّنِإ» :َلاَث
 تناك الق ؟اهصقت م هند يع الص يف اور : ملأ َوُهَو ِهِيَكِئاَلَمِل كي اَنْبَر

 ؟عُوَطَت نم يعل لَه اوُظْنأ : لاق اًنْيَش هن ن َصَقَتنا َناَك نِإَو ةَماَت ُهَل ْثَبُك ٌةَماَن
 هج يريم ع

 . "0«هكد ىَلَع ُلاَمْعَألا ٌَذَحْوُ َمُث ِهِعّوَطَت ني اَهوُمِيَأ :َلاَق ٌعْوَطَت هَل َناَك ْنِإَق

 )١( دواد يبأ حبيحص يف ينابلألا هحّحص )481١(.



 قب « نب | ةالّصلا ٌباَتك

 يَ 6 م 0301 مو 8 ساو - 011 26 و

 ْنِإَف «هتالَص ِهِلَمَع نِم ٍةَماَيِقلا َمْوَي ُدْبَعلا هب ٌبَساَحي اَم َلَوَأ َّنإ» : ظْمَل يِفَو
 8 َ م 2 دو اا * دو مه 9 سم < - ها ل غل 2 2 000

 هيضيرف نم ّصقتنا نإف ءَرِسَحَو َباَخ دقف ْتَدَسَف نإَو ءَحَجْنأَو حلفأ دقف ن

 , - 1 1 22 هم 7 2. 03 07
 ءٍةَضيِرَفلا نم َصَقَتْلا اَم هب َلْمَكَف ؟ع د نَم يِدْبَعِل لَه اوُرظنأ :ُّبّرلا َلاَق ايش

 .ٌّنَسَح ْتيِدَح :لاقَو يل 0 0 [ ُدِئاَس 00

 ٌءَّْسلاَو اتا لاخلا ها
 ةلِدَتْعُم "قسم ةالّضلا ُلاَعْفَأ 1 قولا محنك و : مِئاَقْلا

 نَم َّنِإَق ةتينأمطلا ُنمَصكي اَذهَر ءاَمِراَرْفَتْساَو اًَهِضاَعْبَأ ِتوُبْتِب ُنوُكَي اَمّنِإ َكِلَدَو

 ؛ٌرِقَتْسَي ْمَلَو ُتْبْثَي ُتُْيَثَي ْمَل اَذِإ ُهَدوجْس ٌمِتُي 1 وسل ! منقي مل : ِباَرْغْلا َرْفَن َرَقَ

 0 َكِلَذَكَو

 :َلاَق هيض كللات نب نأ نع ؟نيحيصلا» يِف َءاَج ام :َكِلْذ ُنّيَبُ

 يِفَر .""”هقالّصلا ماَمَت نم ٌفّصلا َةَيِوْسَت َّنإَف ْمُكَفوُفص اوُوَس» :هلي مل او
 ١ .«َفوُفَّصلا اوُميِقأ» : ِظَْل

 نَع اوُجَرَح وّل ُتْيَحِب اَهِتَماَقِإَو اَهِماَمَت نِم ُهُليِدْعَتَو ٌفّصلا ُميوُقَت َناك اَدِإَ
 :اًَذَه نِم ٍلَفْسَأْلا ٍفضّنلا َدْنِع اَذَه ُنِمْأَر َنوُكَي ىَّتَح ةّيَلُكْلاِب ٍلاَدِتْعاِلاَو ِءاَوِيْساِلا
 ْ قماعإلاب نورتي اوناكلون يطق وتركي مل

 ؟ِدوُجّسلاَو عوكرلا يف ُهَبْلُص ميِقُي ال ُتْيَحِب ؛اًهِليِدْعَتَو اَهِلاَعْفَأ ميِوُْفَتب فْيَكَف
 ىَلَع مُه َنيِذْلا َنيَْلَصُمْلا ىَنثَتْساَو ءِناَسْنِإْلا َموُمُ َّمَد و هللا َّنِإَك :اًضْيأَو

 62 اورج ُّدَّشلا ُهَسَم اذإ 69 اَعوْلَه َقُِم نضل َّنِإ» :ىَلاَعَت َلاَق ا ْمِهتاَلَص

 4«©) رئي تالص لع ْه سلا © َنِلَصْنْلا الإ © اَكْْنَم ُدَيَفَك ُهََس ذو
 ىَلَع َمِئاَدلا اوُرَسَف دق مدح نَمَو ِةَباَحَّصلا نِم ُْفَلَّسلاَو #60 9 :جراعملا]

 عَن يالاو هلع ٍلاَبقإْلا اًهِلاَعْفَأ ىَلَع مِئاَدلايَ اًهَتاَقْوَأ ىَلَع ٍِظَفاَحُمْلاِب ٍةاَلَّصلا

 .اَذَهَو اَذَه

4 3 

 ا

 اهأ

4 
 تت
6 

 8 6 ا

 .( "9 ملسمو 5” ةفرفإ يراخبلا هاور )000(



, 

 ُهْنَأك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت _”
 ا 222 222---  اا و

 لع الإ ُهَرِكَل اََبإَو ٌولَصلاَو ٍرْيَّصلآِب اهئيِعَتْسآَو» :ىَلاَعَت هللا َلاَق دّقَك ِ:اًضْيَأَو

 اموو» لاقت ِهِلْوَقَك ؛َنيِعِئاَحْلا ريغ 5 3 اَذَهَو «[156 :ةرقبلا] © نيش

 نو ٌةَيَبِقَع لع ُبِلَقَِي نمي َلوُسلَا ْعْبَي نم ملْعَتِل اَّلِإ آ1َهتكَع تك لآ َهلبِقْلا اَنَلَعَج
 .[157 :ةرقبلا] يذم ىَدَه َنِدَل َلَع َلَع اَّلِإ ركل تناك

 َكِلَذي ٌموُمْذَم هنأ : هللا ةيحب حل ام ِهْيَلَع َرْبَك نَم ىَلَع كو هللا ُباَتِك َّلَد دّمَق

 ع6

 .ٌكِلُذ هنم طوف ءِنيّدلا يف

 ُُدغ ناك اَذِإَو ٍمَرَحُم ٍلْعِف 3 ٍبِجاَو كْرَتِل لِ وكي ال ظحّسلا وأ منلاَو

 . عوُشْحْلا بوُجَو ىَلَع َكِلَذ لد نوم ةيعشاخلا

 هم .ّيإ 2 مسع تو 5 3 هم 3
 ىلع الإ ةرييكل اهتإوط :ىلاعت هلزك يف زوكذملا عولشلا 01 ءراتعلا نين

 .ِةاَلّصلا يف َعوُشْحْلا َنِمَضتَي ْنأ دب ال :4© َوِنتْخ

 0 نونه مل 3 د : لَ هلْوَق اًضِيَأ اهيِف ميكفلا بوجُو 00 لدي

 ٍبوُجو ىَلَع اَذَه َّلَد دقو ..(0 :نونمؤملا] 1 4©) َعَِح نوع يف ْمُه َنِذَلَ

 ثروت ؛ يسكر هنَج تناكل ُكحشُم وه ام ام اًهيِف َناَك ول ذإ 0 وْذَه

 .تاّبَحَتْسُمْلا َنوُد ِتاَبِجاَوْلا ٍلْعِفِب ُلاَمث َدْنَجْلا َّنأِل ؛اًهْنَوُدب مث 2

 .ٌبِحاَو َوُه اَم اّلِإ ٍلاَصِخْلا ِهِذَه يف ْرُكُذَي ْمَل اَذَهِلَو

 َعضاَوَتلاَو َةَئيِكَّسلا ُنَّمَضَتَي ٌعوُشْحْلاَف اًبِجاَو ة ةالطلا يف وخلا تاك ان

 ول» :َلاَقَف ل َرَمُع ثيِدَح ُهْنِمَو ءاعيِمَج

04 
 :تعضخَو ثّدكسل :ئأ ©" ”(ُهَحراَوَج ٌتَعَشُحْل 0 »هَ

 كبَو تْعَكَر كل َمُهّللا» :ِهِعوُكَر ٍلاَح يِف ُلوُقَي ب لك ْئِبَنلا َناَك اَذَهِل

 كاس

 ةلمجلا باوص رهظي الو .فطعلاي هُهّنَأَر» :اهيلع ٌتفقو يتلا خسنلا عيمجو لصألا يف )١(
 .ملعأ هللاو واولاب اهتماقتساو

 وه لب ءامعض دشأ عوفرملاو ءاقوقوم الو اًتوفرم ال حصي ال :هللظ ّينابلألا لاق (؟)
 .(97 /؟) ليلغلا ءاورإ .ها.عوضوم



 وبحب ةاللّصلا ٌباَتك

 5س # عر ا رم هم 11 ست خك ى د7 2
 ُهاَوَر .(يِبّصعَو يِلَفَعَو يحمو يِرَصَبَو يِعمس كل َعَشَح .تْملْسأ كلو تنَمآ

 . اوحيِحص» يف ٌمِلْسُم

 ٌعِضاَوَتُم ٌنِكاَس َمِكاَرلا َّنأِل ؛ ؛ عوكرلا ٍلاَح يِف عوُشْحْلاِ ةسفن ديم

 .ديآلا تَرَّسُف َتَِذِبَو

 َرْقَن َرَقَد نَمَف نو كارو ه5 <. َثَو ل اَذَِو 00

 . اًهْيَعب َُئيِنْأَمظلا َوُه َنوُكّسلا ّنأِل ؛ ع 0 ضفتي نأ لك دوك وقل نو امارا نقي ل نق فلذكر قيوكس نو كفي ان بالا

 يي اَّلَو ِهِعوُكُر يف ْعَّسْحَي : مل نكي ْمَل نَمَو «ن ني ْمَل ٌقيَمظَي مل نَمَ
 ْعَسْحَي ْمَل نَمَو «ودوجس : 31 يذلا وهو .ءايصاع امكأ ناك :: خشم

 يف لكي ْيِنلا َرَمَأ امك ءَةَعيِرَس الل ٍةَلِدَتْعُم ٍةَكَرَحِب ُنوُكَي اًهيِف َنوُكّسلا َّنِإَ

 ٌةاَلَّصلا ْمُثْبَنَأ اَذإ» :َلاَقَك ؟اًهيِف ٍةَكَرَحْلاِب فْيَكَك ءاَهْيَلِإ ٌةَكَرَح َيِهَو اَهْيَلِإ يْشَمْلا
 سد < نسل 2 كاسم# هس 2 جَ 03 26222 همه جي < 2
 ْمُكَتاَف اَمَو اوُلَصَق ْمُتْكَرْدَأ اَمَف ٌةَنيِكَّسلا مُكِيَلَعَو اهوعثاو َنْوَمْسَن اَموُنأَت ال

 .هاوُضَقاَف

 نَع ىَهَنَو «قاَلّصلا ىَلِإ ٍباَمَّذلا َلاَح ٍةَئيِكَّسلاب َرَمَأ دك لب يلا َناَك اذ

 زب نأ نحأ :ةلكلات هوذشلل ايش ةنزكل كيك ية يلا ِوَّْسلا

 . ٍلاَجْعِتْساِلا نَع اًهيِف ىَهْنُيَو اب اًهيِف

 5 ُةَقمْلاَو عْئَّرلاَك ؛ٍلاَقَتْنإِلا ىف ع لا ِضَحُفَت َةَلِوَأْلا 2 َّنِإَف

 .ةالصلا يف عرمحلا بوجو ىري هنأ خيشلا مالك نم حضاو )0غ(

 : ِنيِيَْعَم ٌنَمْضَعَ 0 ٍ ٌعوُشْحْلا لاق تزع عوشخلا نع خيشلا مالكا عبس دلو

 :ُنّذلاَو ٌعضاَوتلا :اَمُهُدَحَأ
 ِبْأَقْل ٌعوُشْحَف 2َق ِةَوْسَقْلِل يفاَنُمْلا ِبْلَقْلا نيل ٌمِزْلَتْسُم كيلذو: 0 نوكسلا : يناثلا

 ُهتيِنْأَمْظَو هلل َُتيِدوُبُع ُنََّضَتَي
 .(18/7) .َنوُكّسلاَو ْعْضاَوَتلا :اَذَهَو اَذَه نمت : ٍةاَلّصلا يف ٌعوُشْحْلا َناَك اذهل



 هدو مالسإلا خيش لئاسرو 8قواتف بيرقت سيصل

 ؛ٍلاَمِتْنإِلاِب ُدوُصْقَمْلا َيِه يِتّْلا لاففألا دنت ناو طاظعتالاو ٍضوُهْنلاَ
0 

 نم َيِه ِهِذَهَو  اًمِهِسْفْنَأ ٍدوُعُفْلاَو ماَيِقْلاَو ءِوِسْفَن ٍدوُجسلاَو ءوِسْفَن عوكّرلاَك
 ىَوْهَأ نَم ِةلِزْنَمِب َوُه امنإَو اهب ٍتآَي ْمَل اًهيِف ْنُكْسَي ْمَل نَمك - نوُكُس اَهيْفَ
 وأ ُهْنِم ْلُكَأَي ْمَلَو ماَعّطلا ىَلِإ ُهَدي َّدَم "”نَمُكو ءوب ِتأَي ْمَلَو ٍدوُعُقْلا ىَّلِإ

 َنيِح َّنكَس اَذِإ الإ ُنوُكَي اَل ٍبَرَعْلا ِةَمُل يِف َدوُجسلاَو َعوكرلا َّنِإَف : اًضْيأَو
 الق :ُهْنَع عفَرلاَو ٍضْفَحْلا ُهُرَجُم اّمأَك ءضْألا ىَلَع ِهِهْجَو عضَو َنيِحَو ِهئاَنِحْنا
 ىَلَع َطَِغ دقق اًدوُجُسَو اًَعوُكُر ُهاَّمَس نَمَو ءاَدوُجْس اَلَو اًعوُكُر َكِلَذ ىّمَسُي
 [هو5م-0] .ِةَكّللا

 َناَك اَدِإَف ءِدَّسَجْلا ُتوُق َءاَّدِخْلا َّنأ امك ٍبوُنُقْلا ٌتوُق َةاَلَّصلا َّنِإ 5601]
 لب ؛ةاَلَّصلا يف ِرْفَئلاِب ُتاَنْقَي ال ُبْلَقْلاَ ؛لكألا نم ٍريِسَمْلاِب ىَّذَتي 1

 - [ه8/؟7] .َبوُلُقْلا ُتيِقُث ِةّماَت ٍةاَلَص نِم ّلْب ال

 ص

 لَب ؛مْلِعْلا لمَ ِقاَمّتاي اَليِلَق َناَك اَذِإ ًةاَلَّصلا ُلطْبُي اَل ُنماَوْسَوْلا 75665؟]

 وُبَأ مُهْنِم  ٌةَمِئاَط َلاَ دَقَك ٍةاَلَّصلا ىَلَع اًيِلاَغ ُنوُكَي يِذَّلا ُنساَوْسَوْلا اَمأَ

 .ةداَعإْلا ٌبِجوُي ُهَّنَأ : اَمُهُرْيَغَو - ُنِلاَرَعْلا ٍدِماَح وُبَأَو ٍدِماَح ُنْب هللا ِدْبَع

 يِف امك ؛َلَمُكأ َناَك ِةاَلَّصلا يِف لَك اَمْنُك َساَوْسَوْلا نأ َبْبَر اَلَو

 وُحَن ًأَضَوَت نَم َّنإ» :َلاَك ُهَّنَأ هلل ّيِنلا نَع هَض َناَمْنُع ِثيِدَح نم (ِنْيَحيِحَّصلا»

 نِم َمََقَت اَم هَل َرِفُغ ُهَسْفَن اَمِهيِف ْتدَحُي ْمَل ِنْيتَمْكَر ىَّلَص ّمُن اَذَه يِنوُضُو
 , 7مم 0000

7 
 70 ل ا 1
 :ناكيش كِلذ ىلَع ْنيِعَي يِذَلاَو

 .ةلمجلا ميقتستل اهعضو بوصألا لعلو .فطعلا واو نودب (ْنَمك) :لصألا يف )١(

 .575(2) ملسمو .(5*19) يراخبلا هاور (؟)



 1-5 ةالّصلا ٌتاّتك
 ب كَ

 ةءارقلا ٌدكَدَتَيَو هَلَعْفَيَو هَلوُعَي ام َلِقْعَي نأ ىف ٍدبَعْلا ُداَهيْجاَف :لّوألا اّمأ ا هه هه عشرة هس ؟ 2 هِ سها: 2 أ
 َناَك اَذِإ َىَّلَصُمْلا نإ ءُهاَرَي 0 جام هنأ ٌرِضْحَتْسَيَو َءاَعَّدلاَو َرْكذلاَو و 1 1 ل 2 2 دس ا قل 20 مق

 . كاَرَي ُهَّنإك ُهاَرَت نكت ْمَل ْنِإَف ُهاَرَت كنك هللا َدْبْعَت ْنَأ :ٌناَسْحِْلاَو

 ْنوُكَي اَذَهَو ءَدَكْوَأ اَهْيَلإ ُهباَدِجْلا َّناَك ٍةاَلَّصلا َةَراَلَح ُدْبَعْلا َّقاَذ اَمَلُك مَ

 .ٍناَميإْلا ٍةَوُق ٍبَسَحِ

 ُهَل ٍنيّدلا ٍصاَلِْإَو هوَتَيْشَحَو ِهِيْبَحَمَو هللا ٍةَكِرْعَم نِم ٍبْلَقْلا يِف ام َّنِإَ

 َنوُنَضاَفيَو هيف ُساّنلا َُاَبتَي امم :َكِلَذ ريع رابح ٍتيدْصَتلاَو هاجر ِِْوَحَر
 . اًميِظَع اَلْضاَقَت

 للا ِءاَمْسُأب َهَق ةَقِرْعَمَو ٍاًمهََو هنا قلل اكدت ديعلا ةاكزا املك كلذ ىَدْنَيَو
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 ىلإ ةرارطضا دِجَي تح هب ِهِلاَغَتْشاَو 0 يف +4 هَل هِرْفَفَتَو «هِتمْظَعَو ِهِتاَفِصَو

 .ِبْرُشلاَو لكألا ىَلِإ هِراَرَطْضا نِم َمظعَأ ُهَئاَعَتْسُمَو ُهَدوُيْعَم ىَلاَعَت َنوُكَي ْنأ

 ركفت نم َبَلَقْلا لْعْشَي اَم عفد يِف ُداَهِيْجاِلا َوُهَف :ضراَعلا َلاَوَز اّمَأَو سي سمس أه "يجي ةس س و ام اسر م 00 سؤ عيباسمب هع

 : بسحب 0 َةَرْثَك نإْف

 .ِتاَوَهَّشلاَو ِتاَهّبّشلا ِةَرْثَك -أ

 . "'”اًهبَلَط ىلإ ُبْلَقْلا ُفرَصْنُي ِرَصْنَي يلا ِتاَبوُبْحَمْلاِ ِبْلَقْلا ٍقيِلْعَتَو - ب

 .«ةايولك نإ كتل ُفرَصْنَي يتلا ِتاَموُرْكَمْلاَو - ج

 .ايندلا تابوبحم نم اهوحنو ةجوز وأ عاتم وأ لام نم )١«(

 .كلذ وحنو ٍلام ةلق وأ نيد نم (؟)



 هناك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ميلاد
 [ت

 .َةَسَوْسَوْلا ٍناطْيَّشلا ٍدْيَك ةَياَغ َناَك يِذَلا هلل ُدْمَحْلاَو

 .َبَذَك َبَّلَع اَذِإ سْنإلا َناَطْيَشَو ءَسَوْسَو َبَلَغ اذ ّنجْلا َناَطْيَش ْنِإَ
 هم ع

 هَل َّدُب ال وِرْيَغ وأ رْكِذِب ىَلاَعَت هللا ىَلِإ َهّجَوَت نَم ُلُكِل ٌضِرْعَي ُنماَوْسَوْلاَو

 . َكِلَذ نم
 7 5 ا 5 5 و م دي وهز. و وع هر هم 5300 مقسم

 ٍةالَّصلاَو ركذلا َنِم ِهيِف وه اَم َمِزاَلُيَو َرِبْصَيَو َتَبْثَي نأ ِدْبَعَلِل يِغَبْنَيِف
 نك نطيل دك ّنإ» ٍناطْيَّنلا ُدْيَك ُهْنَع ُفِرَصْنَي َكِلَذ ٍةَمَراَْمِب ُهنِإَف ٌرَجْضَي اَلَو دوا وم ع

 .871 :ءاسنلا] 4( اَقيِعََص

 دوم ا نم ءاَج هلق ىَلاَعَت هل هللا لإ اهسوت ديعلا كازا اَمْلَكَو
 هللا ىَلِإ ©"0يِسي ْنأ ُدْبَمْلا َداَرأ اَمْلُك «ٍقيِرّطلا عطا ٍةَلَِْمِب نايا َّنِإَك ءىَّرخأ
 .ِهْيَلَع ٍقيِرطلا علق َداَرأ ىَلاَعَت

 00 ْرْهَجَأَل ين :ِهِلْوَن نم هذ ٍبالَطَحْل | نب َرَمُع نع ىَورُي ام ام
 َنيِنِمْؤُمْلا ُريِمأ َوُهَو ءِداَهِجْلاِ ا داك َّنأِل َكاَذَه :ةاَلَّصلا يف اَنأَو

 ا ل ٍهوُجّوْلا ٍضْعَب ب نم كلاب اصل ؛ واهلا ري 2

 .ِلاَتِقْلا لاح اَمِإ

 لاَتِقْلا ٍلاَح َرْيَغ اّمِإَو

 ٍبَسَحي ِنْيَبِجاَوْلا َيدَوُي ْنأ هْيَلَعَك ءٍواَهِجْلاب ٌروُمأَمَو ةاَلّصلاب ٌروُمْأَم َوُهَ
 [ل0و 70/771 .ٍناَكمإْلا

 يِذَّلا حِلاَّصلا ٍلَمَعْلاَو ِبّيطلا مِلَكْلا ِرُيَدَت ني هي ُرَمؤُي اَم ُعَتْمَي ال :اَمُهَدَح

 نم داتعملا نأ الإ ةغللا يف حيحص هجو هل ناك نإ وهو «نأ» نودب ء(ريِسَي) :لصألا يف )١(

 .«نأ» فيضي نأ اذه لثم يف خيشلا



 م ةالّصلا ٌتاَتك
 0 نا 1 لا 1 1 3 ا ا ةك

 ْتَمِلَس نَم ْنِكَل «ٌةاَلَّصلا ٌُلطْبُي ال اَذَهَف : رِطاَوَحْلا ِةَلرْيَمِب ٌنوُكَي لب ؛ٍةاَلَّصلا ىف
 وعربي 2 #2 وو

 .ُهناَلَص ُهْنِم ْمَلْسَت ْمَل نَمِم ْلَضفَأ َوُهَف ُهْنِم ُهَئاَلَص

 .َنيَِرَقَمْلا ٍلاَح هْبِش :لّوألا ه2عء: 2 0 0

 . َنيِدِصَمْفُمْلا ٍلاَح ُهْبِش :يِناَثلاَو

 : اًلِفاَغ ُلُجّرلا ٌريِصَي ُتْيَحِب ِبْلَقْلا َدوُهُشَو َمُهَمْلا َمَنَم اَم َوُهَف :يِناَنلا امو

 . َباَوّلا ٌعَتْمَي هنأ َبْيَر ال اَذَهَ

 :ُليِصْفَت هيف ؟ةَداَعِإْلا ُبِجوُيَو ًةاَلَّصلا ٌلطُْي لَه ْنكَلَو

 :ٌروُضَحْلا ُبِلاَعْلاَو ٍروُصُحْلا نِم َّلَكَأ ٍةاَلَّصلا يف ُهَلْفَعْلا تناك ْنإ ُهَنِإَف -أ

 َوْهّسلا َّنأي ُتَرَئاَوَت دق ٌصوُسُنلا َّنِإَف ءاَضِقاَن ُباَوَّثلا َناَك نِإَو ُةَداَعإْلا بج ْمَل

 .وْهَّسلا يَئَدَجَسِب ُهْضْعَي ُرَبْجُي اَمّنِإَو «َءاَلّصلا ٌلطُبُي ا

 :ِناَلوَق ِءاَمَلُعْلل هيِنَك :روُضُحْلا ىَلَع ُهَلْفَْلا تْبَلَع ْنِإ امو - ب
 . ٍرِهاَظلا يِف ْتَححَص َنِإَو ِنِطاَبْلا يف ُةاَلَّصلا ٌحِصَن ال :اَمُهُدَحَأ

 اَلَو اَهيِف ُهَل َرْجَأ ال َناَك نِإَو ُةَداَعإْلا ِهْيَلَع ٌبجَت الق ُهَمدلا ُأَرْبَت : يِناَثلاَو

 الإ ِهِماَّيِص نِم ُهَل َسْيَلَف هب َلَمَعْلاَو ٍروُزلا َلْوَق ْعَدَي ْمَل يِذَّلا مْوَص ٍةَلِْئَمِب ءَباَرَن
 ' .ٌنشظَعْلاَو ٌعوُجْلا

 يِف اَمِب اوُلَدَتْساَو ءةئبألا نم ِرْيَغَو دم ماَمإْلا نع ُدوُنأَمْلا َوُه اَذَهَو
 0-2 #2صو2 س55 ج2 هيي ك5 هس كل را - هم 2

 ةالصلاب ُنْدَّوَمْلا َنّذَأ اذإ» :لاق د دلع ئبنلا نع ةَرْيَرَه ف نع «نيحيحصلا»

 اَذإَف ءَلَبْقأ ُنيَِأَتلا َيِضْق اَذِإَف «َنيِذأَنلا َعَمْسَي اَل ىَّنَح «ٌطاَرُض ُهَلَو ُناَطْيّشلا َرَبد
 هِسْفَنَو ِءْرَمْلا َنْيَب َرْطْحَي ىّنَح َلَبْقَأ ُبوُنَّنلا َيِضُق اَذِإَف َرَبْدَأ ةالَّصلاب َبْوُن 2

 ."”نْيتَدْجَس ْدْجْسَيَلَق َكِلَذ ْمُكَدَحَأ َدَجَو اذ

 .("89) ملسمو يك )١4 يراخبلا )0غ(



2 

 :ىَلَص ْمَك َيِرْئَي ال ىَّنَح ٍروُمأب ُهَرُكَذُ َناطْيّشلا نأ للك ُييبَّنلا َرَبْخَأ دقق
 .ٍريِثكْلاَو ٍليِلَقْلا نيب ْفَرَمُي ْمَلَو «قكامإلاب ُهْرْمْأَي ْمَلَو ءوْهَّسلِل ِنْيَتَدْجَسِ ُهَرَمأَو

 نا نع هلة امل قانآلاو نموضتلا نرف 017021: ةجشأ قوقل[ اَذَكَو
 اَلَو اَنِطاَب ال ٍةَداَع اَعإْلا بوج وخر ىلع لدن ٍروُضحْلاِب ظوُرْشَم َب تاوكلاو: رجلا

 [اك1" - ةك517/١] .اًرِهاظ

 ؛ةَماَعِإْلا يِضَتْقَي ِبَبَس ٍرْيَغ نم ٍةاَلّصلا َةَداَعِإ َدِصْقَي ْنَأ ٍلْجَرلِ هَرْكُي ةه5]

 ف ؛

 ال ٠

52 

 َيَلَصُي ْنأ 0 ُنِكْمُي َناَك ٌنيَعُم ٌدَدَع ِةّيِعْرَّضلا ٍةاَلَّصلِل اًعوُرْشَم ناك وّل ذإ

 هيَهاَرَك يِف َبْيَر ال اَّذَه ُلْئِمَو ءَكِلَذ وُحَنَو ِتاّرَم ّرْضَعْلاَو ٍِتاّرَم ٌرْهظلا

 هع ْمُهَعَم َىَّلَصُي نأ هَبَياَر فاح رقَح دضَح ل 1 مب و

 00 ا ا 56 اًدإَق

 [155- 55/1 .ِنْيَلَْقْلا ٍدَحَأ

 ءامسلا ىلإ هرصب عفري نأ يلصملا هلك يبنلا ْيهن :بدألا نم 5#هه ]

 بدأ لامك نم اذه :لوقي هحور هللا سدق ةيميت نبا مالسإلا خيش تعمسف

 عفري الو ضرألا ىلإ هفرط اًضفاخ اًقرطم هبر يدي نيب دبعلا فقي نأ ةالصلا

 [4* 89/7 كردتسملا] .قوف ىلإ هرصب

 [44/ كردتسملا] . ةروصلا  اهيلع دوجسلا انخيش هرك 75661 ]

 ه6 م

 (ةعدب ءاعدلاو يبنلا ىلع ةالصلاب توصلا عفرو رهجلا)

 هلك ءاعدلاو ِلَي يبنلا ىلع ةالصلا نأ ىلع نوملسملا قفتا /5؟59]

 يضرتلاب وأ كلذب توصلا عفرو «ةعدب ةالصلاب توصلا عفرو رهجلا لب ؛لضفأ
 [44 98/8 كردتسملا] .قافتالاب مرحم وأ هوركم ةعمجلا يف بيطخلا مادق

 همه مه

 )١( نيكلاسلا جاردم يف امك هلل مّيقلا نبا هّديملت هحجر ام وهو )1/ 5171 -015(.



 (وْهَّسل ١ ٍدوُجَّس ُتاَي)

 ِهَللَو - َةَفِفَتُم ةَقِقتُم اَهْلُك َيِهَو ٌةَحِبِحَص ُثيِداَحَأ لي يلا نع هيف :كَّنلا وهم

 (مِلْسُم حيِحَص) يف مه. ُهَداَرُم ْمَهْقَي ْمَل ْمهِضْعَب ِنْوَكِل ُناَّنلا َعّراتت اَمْنِإَو - ٌدمَحْلا

 يِف ْمُكُدَحَأ كش اًذإ» : هلع هللا ٌَلوُسَر َلاَق :َلاَق يردخلا ٍديِعَس يبأ نمت ِهِرْيَغَو

 ّمُث «َنقْيتْسا اَم م ىَلع يلو كسلا حَرطَيْلف اَعَب 4 زأ مآ انت ىَلَص ْمَك ردي ْملَك هن هَتاَلَص

 َناَك نإَو ءهناَلَّص هَل هَل اَنَعَفَش * اسْمَح ىََلَص َناَك ْنَِف ٠ مّلَسُي ْنَأ َلْبَك ني ريَتدْجَس ُدْجْسَي

 «ِناَطْيَشلِل اًميِغْرَت اتناك عَبْرَأِل اًماَمَت ىَّلَص

 . كَّشلا حّرظَيلَك ِرْدَي م اَذإ ُهَّنَأ ِثيِدَحْلا 0
00 

 مر

 مالو 2 ع

 يف ُهاَجَرْخُأ ُهّنِإَف يّرحّنلا يِف ٍدوُعْسَم ِنْبا ُتيِدَح باي تيزاغأ أخص نِمَو
 كا : كو هللا 7 لاك :َلاَق ٍدوُعْسَم ِنْب هللا ِدْبَع نع (ِنْيَحيِحَّصلا»

 هيف كوُكْفَمْلا 0 7 5( لع ٍلْوَقْلا لهأ ٌضْعَبُهَلَوأَت د
 .ٌفيِعَض اَذَهَو ِنيِقْيْلا ىَلَع ُكاَنْلاَو

 يْرَحّنلا َمَم ُكّشلا ّن 1 وقتل ِةَداَيَرلا َنْيَب ُْفْرَمْلا :ٍلاَوْقَأْلا ُرَهظَأَق

 ٍصوُصْنلا ٍلاَمْعِيْسا نِم ِهيِف اَم َعَم اَذَه َّنِإَ . .ِنيِقَّمْلا ىَلَع ِءاَنِبْلا َّعَم ُكَّشلاَو

 لوألا نوشتلا ِكْرَتُك صْفَن يِف َناَك اذ هنا كلذو ؟لوقتكلا قمل هيف فالك

 َّنِإَف ُةاَلَّصل الَّصلا هب ّمِيَنِل ماَلَّسلا َلْبَق ُنوُكَي اَهُرِياَجَو ءِرْبَج ىَلِإ ٌةاَلَّصلا تَجاتْحا

 ٍةاَلَّصلا يِف تجي كل دعترك ةقاكر نو ناك انإو .ةداصلا نو ليلخت رك مالعلا

 ٍةاَلَص ِةَلِزْنَمِب ءناطْيَّشلِل ٌماَعْرِ هنأ ؛ماَلَّسلا َدْعَب ُدوُجَسلا نوُكَي لب ؛ِنْيَتداَيِز ّنْيب

 . ةعكَرك نتتجشلا لتج لف يلا ذم هت ِهِتاَلَص َصْقَن اهب َربَج ةَّلَقَتْسُم

 ميِغْرَتِل ِناَتَدْجَّسلا اَمنِإَو «ُهئاَلَص مت ُهَّنِإَف ىَّرَحَتَو ّكَش اَدِإ َكِلَّذَكَو

 ١ . مالّسلا َدْعَب ُنوُكَيَ ٍناطْيَّشلا



 ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 2 ب |
 همس 1 سس م حلا

 ءاَهَّمَتَأ دّقَف اَهَلَمْكَأ مث اَلَص ُضْعَب ِهْيَلَع َيِقَب دَمَو َمَّلَس اَدِإ َكِلَذَكَو

 .ِناطْيَّشلِل ٌماَغْرِ 0 ؛مالّسلا َدْعَب َكِلَذ يف ُدوُجّسلاَو ٌةَداَيِز اَهْنِم ٌماَلَّسلاَو

 زا اكيزأ نلض وكت ذأ ام نيا يارا هل نا لو ب دنا

 ناشدت هناك نركل 52 2 قاَعنش أي َناَتَدَجَسلاَف اًسمَح ىَلَص َناَك ْنِإَف اًسْمَح

 .مالّسلا َلْبَق ُنوُكَي اَمْنِإ اَذَهَو ءاَسْمَح ال انس

 ُكَرْثُي ال ِثيِداَحَأْلا ٌميِمَج هيف ٌلَمْعَتْسُي يِذَّلا َوُه ُءاَنْرَصَت يِذَّلا ُلْوَقْلا اّذَهَ

 اَم ُقاَحْلِإَو ءٌضَن هيف ْدِرَي ْمَل اَميِف حيِحَّصلا ِساّيِقْلا ٍلاَمْعِتْسا َعَم ُتيِدَح اَهْنِ

 ٍدَرَجُمِل مّدَقَتمْلا َةَرْيَرُه يِبأ ٍتيِدَح يف 2 ُيِبْلا هب َرَمَأ د :ُهيوُجَو امو
 .ُكّشلا

59 

 وأ ُهْنَع يِهُّن اَم َداَز اَذِإ :ُهُداَرُمَو ءَصَقَن اّذإ وأ َداَز اَذِإ ِنْيَئَدَجَّسلاب َر همآو

 ا ا

 ْمَلَو ءاّيِهاَس ُهَكَرَت اَذِإ هب ّرمأ اَمِم َكُرْثَي م. لكلو ٍدوجسلا ٌباَجيِإ اذه يِفَق م 2 هل ام ” و وعيش 0 1

 0 اَذِإَو ءِوِسْفَتب ِهِيَداَعِإل اًبِجوُم اًيِهاَس ُهُكْرَت نكي
7 

 : اًيِهاَس ُهَكَرَت اَذإ ٍةاَلَّصلا يف هب ٍروُمْأَم ْلُك :اًَذَه ىَلَعَق

 .ُهَرَكَذ اَذِإ ُهَديِعُي ْنَأ اًمِإَف -

 :ّوهَو وْهَسلا يّتَدَجَسِ َيِحاَّسلا ُرْمأَ املك اهو قييم ةيداعأ هنن هزه

 . ماسلا َلْبَق َنيِمِلْسُمْلاِ اًمُهَدَجَس ٍلّوأْلا ٍدّهَسَّتلا نَع اًهَس امل -1

 َيِقْب ام ىَّلَص ِثاَلَن نِم وأ ِنْيَئَعْكَر نِم ءَالّصلا يِف َحّلَس اّمَلَو - ب
 .ةاَلَّصلا َدْعَي َنيِمِلْسُمْلاِب اَمُهَدَجَسَو



 ا تتش 22_27 ةالّصلا ٌباَتك

 . ماَلَكْلاَ ماسلا َدْعَب اَمُهَدَجَس اًسْمَح ىَّلَص ُهَن هنأ ةوركذأ اًمَلَو - ج

 وْهَّسلا يف اًمُهْعَدَي مَ هنو اف ديك اَمهْيَلَع هَتْمَواَدَم يِضَمْقَي اَذَمَو

 ِروُهْمَج ُلْوَق َّوَهَو ءاَمِهِيوَجَو ىَلَع ةكضاو هني 0 ةَنْيِب لْئاَلَد ِهْذَهَو فق اَهَّل يِضَْممْلا

 :ءاملفْلا

 َلاَق اَمَك ؛ ٌةَداَيِز اَمِإَو صقن امِإ : هبْبَس ؛ هيي و وْهَّسلا ٍدوجس ٌبوجو َنّيِبَت دَقُف

 . ؟نيتدحس نبل سه أ َداَز اًذِإ» : 00

 . َصَقَن ْمَأ َداَّرَأ يِرْدَي ال يلا ًكاَّملا هب َرْمَأَو

 . ضصْقَنلا امِإَو - ب
 ُكَّشلا اَمِإَو - ج

 .ُهَدْعَب ٍةَداَيُزلا يِفَو ماَلَّسلا َلِبَق ٌدْجْسَي ُكَّنلاَو ٍصْقّنلا يف هنأ نيت دو

 3 مالّسلا ُلْبَق يذلا كرد تايش: لأ ادْنع هكر اًبِجاَو َناَك اَذِإَو

 : ورْيَغَو وق 0 ٌلاَوقَأ هيف

 ْمَل اًوُهَس ُهَكَرَت نِإَو ُهئاَلَص ْتَّلطَي اَدْمَع ماَلَّسلا َلْبَق اَم َكَرَت نإ :ليِق

 ناك قتال نيبال ةةناحادلا نب ا تس

 ابيك َركذف اوْهَس ُهكَرَت نإ ءاملظم لظيي مالخلا لئكاا ا قو
2 

 ("هَلْبَق يِذَّلا نم ٌحَصَأ ُلْوَمْلا اَذَمَو . .َةاَلَّصلا َداَعَأ ُلْصَمْلا َلاَط نإَو ءَّدَجَس و

 بجي هنأ ملعف لوألا دهشتلا يسن لجر نع لئس دقف 855 نيميثع نبا مامإلا هراتخا ام اذه )١(

 ؟مكحلا امف ملسو يسن هنكلو مالسلا لبق وهس دوجس هيلع



 ُهْنَأَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 007700

- 

 ال َناَك نإَو ءهّْنِم ُهّتّمِذ ارت ل اوهش هب ِتأَي ْمَلَك ٍةاَلَّصلا يف اًبِجاَو َناَك اّذِإ َهَنِإق
2 

 ِهِلْعِف نِم َّدُب ا اَهِتاَبِحاَو نِم ُهاَسْنَي اَم اًَذَكَهَم ءاَمَرَكَد اَذِإ اَهِسْفَن َةاَلَّصلاَك ؛َُنَأَي و

 .َرْكَّذ اذ

 َك َّنِإ َلاَق نَمِم ٌريِثَك َلاَمَك ءٌبيِرَق ِهيِف ٌعاَرْئلاَف :ُهَدْعَب ُبِجاَوْلا اَمأَ

 1 لطب ْعَلَك اَهْنَع جراح ةداَبِمِْل دَْج ُهنأِ ٍ؛ُلطبُي ال اَذَه َكْرَت َّنأ ىَلِإ :ٌبِجاَو

 .جَحْلا ِناَرْبجَك

 ُهَنَأِل ؛ . .ٍةاَلَّصلا ٍةَداَعِإ نِم وأ ا

 يف َقْرَك اَلَو . .وب اّلِإ ِدْبَعْلا ُهَم ذ أَريت الق يكل مر

 .ُهَدْعَب اَمَو ماسلا َلْبَق اَم ام َنْيَب َكِلُذ

 ٌهْجَوَتُم اَذهَف :ِةَّيِسْنَمْلا ٍةاَلَّصلاَك ٌلْضَمْلا َلاَط نِإَو ُلَعْفُي ُهّنإ :ليِق 1

 د تل 1 رولا رع لا .يِرَق

 ْثَدَحْلا َلْبَق اَم َنْيَب ُقْرَقْلا َكِلَذَكَو ءَىِعْرَش ٌليِلَد ِهْيَلَع َسْيَل ِِرْيَغَو ٍدِجْسَمْلا َّنْيَب

 .ِناَكْمِإْلا ٍبَسَحِب اَمُهَدجْسَي ْنَأ هْيَلَع لب اهدي

 لصف

 وأ ؟ٍبوُجوْلا ٍهجَو ىَلَع َكِلَّذ لّهف :ُهَدْعَب وأ مالَّسلا َلْبَق َعِرُش اَمَو

 :ِهِرْيَغَو دمْحَأ ٍبَهْذَم يف ِناَلْوَق هيف ؟باَبْحِيْسالا

 باَبْحَيْساِلا يف َوُه اَمّنإ َعاَرلا َّنأ ىَّلِإ ٍةَعبْرأْلا كلا عاَبنَأ نم ٌريَِك َبَهَد

 1 ماَلّسلا َنْبَق عيِوَجْلِل َدَجَس هنأ

 ذنب قو هلق هلق عت يب مدلشلا لذ عرش ام نأ : يناّتلا ُلْوَقْلاَو

 َوُهَو قّمِيَأْلا نِم ِهِرْيَغَو دّمحَأ ُماَلَك َُلُدَي اَذَه ىَلَعَو ُهَدْعَب اَّلِإ ُلَعْفْي ال

 ةدم دعب الإ ركذي ال نأ لثم ءطقس لصفلا لاط نإو ءدجس بيرق نمز يف ركذ نإ» :باجأقت -

 نبا ىواتف .ىهتنا .(هنع طقسيو دجسملا ىلإ عجري ال هنإف دجسملا نم جرخ ولف «ةليوط

 )6١0/١4(. نيميثع



 م ةالّصنا ُتاَتك

 م ههه

 َلْبَق ِنْيَتَدْجَس ْدُجْسَيْلَو» :َلاَق ُكَّشلا حْرَط ِثيِدَح يف لكي لا َلاَق «ُحيِحَّصلا
 0 ْنَأ

 ."(ِنيتدْجَس َدْجْسَي مث َمَلَسُي مث ِهيَلَع للا :0ا5 يرحتلا ِثيِدَح يف 1 ه2 هوع همه و2 هام ع ع
 ماسلا ُلْبَق ٍدوُجَسْلاِب هيف مآ كاَذَو ٍدوُجَسلاِب مث 0 هيف رم اَذَهَق

 .ٍتاَجيإْلا ِيِضَنْقَي هوي ُهّنِم ٌرْمَأ اَمُهاَلكَو

 ءْيَش الق اُلْوُأَتُم اًقَلظُم اًملظُم ماسلا َدْعَب وأ امل ماَلّسلا يكد دك نك ل

 للم ةفاعر ذلوا 5 نك انف لقملا كئاتشا هللا ةَبَسلا ُدْعَي اَميِف ُهَل َنّييت نو يلع

 اَلَو ُهَلَعَف ُهَبوُجَو ٍمِلَع اًذِإَف هَبوُجُو ْمَلْعَي ْمَل اًبجاَو َكَرَت نَم ّلُك َكِلَّذَكَو

 .ِهِرْيَغَو هيأ ِبَهْذَم يف ِنْيَلْوَمْلا ٌحَصَأ يف ىَضَم اًميِف ٌةَداَعإْلا ُهمَدلَت

 . َمِلَع مث ٌروظْحَم ُهّنأ ْمَلْعَي ْمَل ٍةالَّصلا يف اًروُظَحَم َّلَعَف نَم َكِلَذَكَو

 تبع دّقَف :ورْسَغَو 00 نم َةاَلَّصلا يِفاَني اَم َلَعَف ىَّنَح غ ةرخكشلا ّيِسَن اًذِإ

 . ماَلَكْلاَو ماسلا َدْعَب لعب لحمي َدَجَس هنأ للك بلا نع ٍدوْعْسَم ٍنْبا نع (نْيَحيِحَّصلا» يِف
- 

 أ ُةياَوِ 00-200 ٍلْضَمْلا ٍلوظ َدْعَب ِءاَنِبْلاَو ٍدوُجُّسلا يِف تِلّتْخُأ دَكَو

 20 اَذَمَو ؛ ٌيِعِفاّشلِل ُلؤَق ّوَهَو َدَعاَبَتَو ٍديشمْلاا نم َجَرَخ ا

0 

 َناَك اّذِإ اًمّيِس ال همرشلا يف ُهَل لضأ ال ٍناَمَرِب وأ ٍناَكَمْلاِب َكِلَذ َديِدَحَت َّنِإ

 ِتاَداَع يِف ٌفوُرْعَم ّدَح ُهَل 1 نيل هرفو ٍلْصَمْلا ٌلوْطَف طوُبْضَم َرْيَغ ّء ُناَمَّدلا

 يف ُيِعْرَّشلا ٌليِلَدلا قّرَقُي ْمّلَو ٌيِعْرَش ٌليِلَد َكِلَد ىَلَع َّلدَي ْمَلَو ِهْيَلِ حجري ِساّنلا
 ٍدِجْسَمْلا نِم ٍجوُرُحْلا َنْيَب اَلَو ِهِرَصِقَو ٍلْضَمْلا لوط َنْيَب ِءاَنِبْلاَو ٍدوُجّسلا

 .هيف ْتْكُمْلاَو
 ال

 )١( هلط يردخلا ديعس يبأ ثيدح نم (0) ملسم هاور -

  (0يراخبلا هاور )5١١(.



 ُهْدََي مالسإلا خيش لئاسرو 8واتف بيرقت 5

5 5 7 

 ىَلَع ٍميِلْسَّتلاَو دُهَشتلا يِف اوُعَراَتَت ْنِكَلَو ءمْلِهْلا لأ ِةَماَع ُلْوَ ُريكَتلاَ

 لف ه2 ورع "شق ج2 )سل ىلا مص مو 55# ,ث عمم 2 ج60 صار 2
 . ميلست الو دهشت امهيف سيل هنأ :ِءاَطَعَو ٍنّسَحلاَو سنأ نمت َيِوَرْف

 .ماّلّسلا َدْعَب اَمُهَّدَجَس اَذِإ ْملَسُيَو ُدَهَسَتَي اَدُهَسَت اًمِهيِف نأ :يناَثلا لْوَقلاَو 1 تنوع سرد ساس 5 322 همس مق هع ىلا 5 6 2 029
500 
 ها هو ا رع نسم لي 0 ال ا 7 ا

 .نيريس ِنْبا لؤق وهو ءٍدهشت ٍرْيْغِب ميِلَست اًمهيِف :ثِياَثلاَو
 ع ِدُهَسَّتلا ٍتوُبُث يِفَو ءوْجَو ٍرْيَغ نِم ٌتباَت اَمِهيِف ُميِلْسَتلا :ِرِذْنُمْلا ُنْبا َلاَق َ 4 .ِ هما ه-< و م .هو5 5 -

 نا تيوع ةكيشتكلا فيداعألا# ضف'كاث ديف اتهنن ةلقتلا ان[ تلت

 .َناَرْمِع ِثيِدَحَو ٍدوُعْسَم
 ساو كك 3 مدا سم هك 2 ريب درب امش ةسد نعوم راو كوتا او
 اَمُهْنَأَو «ةالص نيتاه نأ :ةوالتلا دوجس نيبو ٍنيتاه َنيِب قرفلاَو

 اَمُهَل َلِعجَُف اَلَّصلا ٍصَقَنِل ِنْيَتَرِباَج اَنلِعَجَو ٍةَعْكَر َماَقَم اًبَميِقَأ دقو ءناَنَدْجَس م 3 8 5 هس وس سك هس سم اظل هسرئيدم مصل 5 م هند ا “يع

 ٌروُهَطلا ٍةاَلَّصلا ٌحاَتْفِم١ :َلاَق اَمَك ٌةاَلَّصلا َيِه ِهِذَهَو ءٌميِرْحَت اَمُهَّل اَمَك َليِلْحَت
 3 م ا 2 - ه <

 ."”(ميِلْسَتلا اَهَليِلْحَتَو ٌريبكتلا اَهُميِرْحَتَو

 َنوُدَجْسَي ُهُرْيَغَو َرَمُع نبا َناَكَو ءلل ٌعوضُح َوُهَف «ِةَواَلّتلا ٌدوجبس» اّمأَو
 مبين 6.2 00

 .ٍءوضو ريغ ىلَع

 (9وهَّسلا اَنَدَجَس ْنِكَلَو ءةاَلَّصلا ىّمَسُم ىِف لخاَدب َسْيَلَُف اَذَه ىَلَعَو

 ؛ليِلْحَتَو ٌميِرْحَت اًهِيِف ٌةاَلَص َيِه ْنِكَل ٌدّرَجُم ُماَيِق اَهْنِإَف ةّراَنِجْلا ًةاَلَص ِناَهِبْشُي
 0 هلع شعاع هم 6 موع

 . اهل َنوُرهْطَتَي هَباَحَّصلا ناك اَذَهِلَو

 يِف امك ءٌفاَمِطْضِاِلاَو ٍةَبْعَكْلا ٌلاَبْقَتْسا اَهَل ظَرَتْشُي وْهَّسلا يّتَدَجَسُك َيِهَو

 )١( دواد وبأ هاور )51١8651( 2دواد يبأ حيحص يف ينابلألا هحبصو ةوضز يذمرتلاو )3514(.

 )١( .تبثُمْلا باوصلا لعلو !خسنلا عيمج يف كلذك وهو ء(ِدوُجسلا) :لصألا يف



 2 ةالّصلا ٌباَتك

 .ٍةاَلَّصلا يف اَمُك ُهَلْبَم ْمّلَسُي اَلَو ُهلْبَم ُرْيَكُي ال ءماَمإْلل ٌمَبت هيف ّمتْؤُمْلاَو ءٍقاَلَّصلا 07

 دْجْسَي ْمَل نِإَو ُدُجْسَي مْلِعْلا ٍلْمَأ نم ريك َدْنِع ُهَنِإَف وَوالَثلا ٍدوُجُس ٍفاَلِخب

 ليِساَرَم نم :«اندَجَسل تّدَجَس ولف اَنَْماَمِإ كنإ» ىَوُري ىِذلا ثيِدَحْلاَو 26 ا هن زب - ا او ع »َ 58 1 د ا

 .ُةريَغَو دّمَحَأ ُهَّلاَق ليِساَرَمْلا ٍيفَعْضَأ نِم َوُهَو ِءاَطَع
 وجو لك نم هب اَمَتْؤُم ُهلَعْجَي ْمل :َدَجَس اَذإ الإ ُدَجْسَي ال ُهَّنِإ :َلاَق نَمَو قا ل 4 سهام هَ تاس ا 2 0 قام يك قل 0 هه

 َفْلَح َنوُدُجْسَي امك اًمَص اًعيِمَج َنوُدُجْسَي َنوُعِمَتْسُمْلا َنوُكَي ْنأ طَرَتْشُي ال
 ْنَأ موُمأَمْلِلَو ءٍواَلَّصلا يف اَمُك ُهَماَمإ ُماَمِإْلا َنوُكَي ْنَأ ظَرَتْمُي اَلَو ءوْهَّسلِل ماَمإْلا

 .ٍةاَلَص يف هب تؤم سل هنأ َملْعَك ءوياَمإ َلْبك ََْرَي
 ِثيِداَحأْلا يف اَلَو ءِدوُجسلا َدْعَب ٍدّهَمَّتلاي ٌرمأ ِهِلاَوْقَأ نم ٍءْيَش يِف َسْيََو

 [هذ  ه/ك*ز :ةوحسلا دعي لوس هنأ ٍلوُبَمْلاِ ٍةاَقَلَتُمْلا َةَحِِحَّصلا

 ْمِهِلْوَمِل ْتِفَتْلَي ْمَلَك هب َحّبَسُك ٍةَسِماَح ىَلإ َماَك ماَمِإ نَع :هللك َنْيْسَو /كهد]
 ؟ال م َةَعَم َنوُموُقَي لَهَك ةْسَي ْمَل هنأ ّنطَ

 ال مْلِعْلا َّمَم ْنِكَل ءمُهتاَلَص ْلظْبَت ْمَّل َنيِلِهاَج ُهَعَم اوُماَق ْنِإ :َباَجَأَق

 ُراظِناِلاَو ُهَلْبَق اوُمْلَسُي وأ مهب َمْلَسُي ىّتَح ُهَوُوِظَمْنَي لَب ؛ةوُعباَُي ْنأ مُهَل يبي
 [هم /؟] 0

 ف

 سما

 الو ةحيحص هتالصو نيمومأملا هيبنتل تفتلي مل :هسفن باوصب مزج اذإ هنإف ءمامإلل ةبسنلاب )١(

 .رمألا ةقيقح يف ةعكر داز دق ناك ولو ءهيلع ءيش

 .مّلسو وهسلل نيتدجس دجس مالسلا دعب أطخأ هنأ هل نيبت اذإ مث
 عجري مل نإف ءههيبنت هيلع بجو «ةدئاز ةعكرل ماق همامإ نأب ملع اذإ هنإف :مومأملل ةبسنلابو

 ٌراَظِتناِلاَو ُهَلْبَق مْلَسُي وأ مهب َمْلَسُي ىَّتَح هُرِظَتْنَيا :خيشلا لاق امك لب ءهتعباتم هل زجي مل
 .1ٌنَسْحَأ

 ْنَأ مُهَل يبني ال» :لاق لب «ةقرافملاب مامإلا ةعكر ةدايزب ملاعلا مومأملا ىلع دكؤُي مل خيشلاو
 .ةعباتملا ميرحت ملعلا لهأ دتع فورعملاو «؛هوُعاَتُي

 نم ةالصو هتالص مكح امف اًوهس اًسمخ مامإلا ىلص اذإ :هللك نيميثع نبا خيشلا لكس
 ؟ةدئازلا ةعكرلا كلتب قوبسملا ٌدتعي لهو ؟هفلخ



 ُهْنَأَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت م
 0 ب ري يب ع كحل

 .اهصقني نكل «قافتالاب ةالصلا لطبي مل َّلق اذإ ساوسولا 55٠

 زهجأل ينإ :هَذ رمع لاق «لطبي ليق دقف بلغ اذإ ساوسولا امأو

 لوضفلاب ركفت نم لثم بجاولاب ركفت نم سيلو «ةالصلا يف انأو يشيج

 هنأ رّدُق ولف ءاّعم داهجلاو ةالصلاب رومأم وهو شيجلا ريمأ ناك هُو رمعف
 تففخ اذهلف «هناميإ لامك يف حدقي مل داهجلا لجأل ةالصلا نم ءيش صقن

 ةالص نأ كش الو «ءفوخلا ةالص يلصي نم ةلزنمب ناكف ؛«فوخلا ةالص

 «ةرهاظلا لاعفألا يف هنمأ لاح هتالص نع ةصقان تناك فوخلا لاح ِهكَك يبنلا

 اًدإَوظ :ىلاعت لاقو ؟ةنطابلاب فيكف ةرهاظلا لاعفألا نع يفع دق ناك اذإف

 ناسي رمؤي ال نمألا لاح انهتهاقإو 1910© ءاسنتا) هكدرلَصلا ارقي ٌمثَمَأَمْطأ

 ٠١5/7 -١١[ كردتسملا] .فوخلا

 000 :ٌّكَّنلا ٍِثيِدَح (ِحبِحّصلا ِثي ِثيِدَحْلا» يِف هلكت ِْبَنلا دان ةقكتنإ

 مث َنَقِيَتَس رقي ام ىَلَع ِنْبَيْلَو كّشل هلا حّرطيلَك اًعَبْرَأ ْمأ ىَّلَص انا ردي ْمَلَق ْمُكدَحأ

 ا ُهَناَلَص ُهَل اَتَعَفَش اًسْمَح ىَّلَص ْنَِق «َمْلَسُي ْنَأ َلْبَق ِنْيَئدْجَس ْدُجْسَيِل
 .ءاًميِغْرَت اَنناَك اَماَمَت ُهَئاَلَص تناك نإَو» : ِظْمَل ٍيِفَو .؛ناَطْيّشلِل اميِغْرَت

 اَوْهَس َةَديِرَمْلا َةَسِماَكْلا ُمَْشَت يِتَّلا ٍةَسِداّسلا ٍةَعْكَرلاَك اَمُهَلَعَجَ

 اًيهاس كلذ يف هعبتا نم ةالصو «ةحيحص هتالص نإف اًوهس اًسمخ مامإلا ىلص اذإ» :باجأف -
 .اًضيأ ةحيحص اًلهاج وأ

 يف هنأل ؛ملسيو سلجي نأ هيلع بجو ةدئازلا ىلإ مامإلا ماق اذإ هنإف «ةدايزلاب ملع نم امأو

 هنأل ؛ةدئازلا ىلإ ماق همامإ نأ ىشخي ناك اذإ الإ «ةلطاب همامإ ةالص نأ دقتعي ةلاحلا هذه

 .ملسي الو رظتني ٍلئئيحف تاعكرلا ىدحإ يف  اًلثم  ةحتافلا ةءارقب لخأ

 ةدئازلا ةعكرلا هذه نإف اهدعب امف ةيناثلا يف مامإلا عم لخد يذلا قوبسملل ةبسنلاب امأو

 يف لخد نإو «ةعكر داز يذلا مامإلا عم ملس ةلثم ةيناثلا يف مامإلا عم لخد اذإف ءهل 50

 دتعي ال قوبسملا نأي انلق ول اننأل كلذو «ةدئازلا نم مامإلا مالس دعب ةعكرب ىتأ ةئلاثلا

 وهف مامإلا امأ «ةالصلا نالطبل بجوم اذهو ءاّدمع ةعكر ديزي نأ كلذ نم مزلل ةدئازلاب

 نيميثع نبا خيشلا ىواتف عومجم .ها.«هتالص لطبت الف اًيسان ناك هنأل ؛ةدايزلاب روذعم

(15/15). 



 _ مج ةااّصلا ُباَتِك

 اهلفقو ة فتشمل مانت نين اهنأ ةققق ذا, اهنلفا زيوت انا لع كرك 5
 .ٍداَمِتْعاِلا اَذَه يف اًنطخم ناك َنِإَو هللا ىَلِإ اَنَرَقَت

 َناَك ْنِإ ِهِداَهِتجا بسحب َةَبْرُ ُهُدِقَتْعَي ام َلَعَف نَم َّنأ ىَلَع ّلُدَي ام اَذَه يِفَو

 مي هيرفي قل هنأ لمتنا ناك ةنإؤ قلك ىلع تاكز ل11 كت يو اقيذن
 . لع هيلع

 [19؟_- 51/1]

 [ها/ /”] .ٌةاَلَّصلا ْنَدَبْلا وطن دقن 0 ىَلَع ُءاَمَلْعْلا صن

 0 َّوَهَو ِنِكْمْمْلا ِرْدَقِب هْنِم ا ِهَئاَميِإ نع َّرَجَع اذ ضيِرَمْلا | قت

ًُ 
 ائياَوِر اَمُه ِناَلْوَك ِهيِفَك ؟هِسْأَرِب ِءاَميإْلا ِنَع رجع وّلَو هلْثِم دوس َوُهَو ِهِسْأَرِ

 لهأ ضعب اهركنأ هيلإ ةبسنلا نكلو «مالسإلا خيشل بوسنملا نآرقلا متخ ءاعد عماجلا ركذ )١(
 :(53770) مقر ثيدحلا ىلع همالك دنع ةفيعضلا ةلسلسلا يف هلك ينابلألا ةماّلعلا لاق «٠ «ملعلا
 ءاعد) :ناونع تحت ءاهريغو ايكرت يف ةعوبطملا فحاصملا ضعب رخآ يف عوبطملا ءاعدلا نإ

 هل ملعن ال امم وهف «ىلاعت هللا همحر ةيميت نبا مالسإلا خيشل بسني يذلاو (نآرقلا متخ

 .ها.مالسإلا ءاملع نم هريغ وأ ةيميت نبا نع اًلصأ
 خيش ىلإ بوسنملا ءاعدلا امأ )775/١154(: ىواتفلا عومجم يف نيميثع نبا ةماّلعلا لاقو
 .ها.هتافنصم يف ركذي مل هنأل ؛هنع حصي هنظأ الف هل ةيميت نبا مالسإلا

 تلزن اذإ ضئارفلا يف اًضيأ نوكيو «ةصاخ رتولا يف نوكي تونقلا نأ باوصلا :لاقو

 يف تونقلا لب «رتولا يف تونقلا ءاعد وه سيل لزاونلا يف تونقلا نكل «ةلزان نيملسملاب
 1 ١ .ةلزانلا كلت بساني امب ىلاعت هللا وعدت نأ لزاونلا
 ةّنُس نم الو هولك لوسرلا ةّنُس نم ال اًلصأ هل ملعأ الف ةالصلا يف نآرقلا متخ ءاعد امأو
 هلهأ عمج نآرقلا متخي نأ دارأ اذإ ناك هييلَؤ كلام نب سنأ نأ :هيف ام ةياغو ءةباحصلا

 فلتخا امم يه كلذ عم نكل «لصأ اهل سيلف ةالصلا يف امأ «ةالصلا ريغ يف اذهو .اعدو

 ال :ينعي ؛عساو اذه يف رمألاو ءةعدبلا ءاملع اوسيلو َةّنّسلا ءاملع :هللا مهمحر ءاملعلا هيف
 ءاعدلا لجأ نم نيملسملا ةعامج قرافيو دجسملا نع جرخي ىتح ددشي نأ ناسنإلل يغبني
 تاءاقل .ها.نآرقلا متخ دنع ةالصلا يف وعدي الف هيلإ رمألا لكو اذإو «نآرقلا متحخخ دنع

 .ةلماشلا ةبتكملا نم )38/1١4( حوتفملا بابلا



 هناي مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ربع
 سدة

 ْمَلَف ُهَدوُجُسَو ُهَعوُكُر َوُه ِهِفَرَطِب ُهَءاَميِإ اوُلَعَجَف ءهِفَرطِب ٌئِموُي ُهْنَأ :اَمُهُدَحَأ

 . ةوطقسي

 وْجَوْلا اَذَه ىَلَع ٌحِصَت اَلَو ٍلاَحْلا ِهِذَه يضف ٌهاَلَّصلا ظْقْسَت ُهَّنَأ :يِناَلاَو

 علما را . ""ليلّدلا يِف حَص ذأ لؤقلا ادعو ةةنيخ يبأ ُلْوَق َوُهَو

 لول وأ ووتتلاو عوكرلا َُرْثَك :ّلَضْفَأ اَمُّيَأ :”ُنماَنلا َعّراَتَت 65

 . 40؟هاَيِْلا

 :ناتَروص اهل ةلاْسَمْلا وله لوقت

 رد اَمُيَأ ُلاَقْيَق ءٍووُجُسلاَو عوُكرلا ٍفيِفْحَت ّعَم ماَيِقْلا َليِطُي ْنأ :اَمُهاَدْحِإ 0 2و

 َنْيَب َلَّدَع دق اَذَه ْنوُكَيَو ؟ماَيِقْلا بوح ا عوكرلا ٌريِثكَت 1 ءاَذَه

 . َعيِمَجْلا تّمَحَم ٍدوُجسلاَو عوشرلا َنْييَو مايل

 :ُلاَقْيَف ءَدوُجسلاَو َعوُكرلا ُهَعَم َليِطُيَق ءَماَيِقْلا َليِطُي ْنَأ :ٌةَيِناَقلا ٌةَروُصلاَو

 ؟ماّيِقْلَو دولا ٍعوُكرلا نِم َرْيْكُي نأ ا ءاَذَهع ْلَضْفَأ اَمّيَأ

 اَمُيُأ ْنِكَل ءِنْيَعْوّنلا يِف ٍدوُجُسلاَو ٍعوُكْرلاَو ماَيِقْلا َنْيَب ُهْيَب َلَدَع دق اَذَمَو
 ها
 اهيل مم َكِلَذ ٌريِثكَت ْمأ ارش اًعوُكُرَو اًماَيِق ٍةاَلَّصلا ليوظت : لَضفأ

 عوكرلا ِةَرْثَك ّعَم ٍةاَلَّصلا َليِلْقَت - ىّلوألا ٌةَروُصلا َّنأ :َكِلَذ يِف ُباَرَّصلا

 ما

 يه اهنأل ؛طقف لاعفألا هنع ظقست هنأ حجاّرلا :لاقو اذه يف نيميثع نبا ةماّلعلا فلاخ دقو )١(
 هللا لاق دقو ءاهيلع ٌرداق هنأل ؛هنع ظقست ال اهّنإف ُلاوقألا امأو ءاهنع اًرجاع ناك يتلا

 . «ممطتسا ام هَل اوناَت» : ىلاعت
 ؟عتصي اذامف ءمّلكتي الو الولشم ُلْجّرلا نوكي ثيحب لعفلاو ٍلوقلا نع ٌرَبسَع نإف

 «ةءارقلا يونيو «ةالص يف هَّنأ يونيف هينا ىقبتو «لاعفألاو ُلاوقألا هنع طقست :باوجلا

 .(7997/5) عتمملا حرشلا .ها.دوعقلاو ٌمايقلاو ّدوجسلاو َعوكرلا يونيو

 .هّيعو هعم ماد ام ءلاحب فلكملا نع طقست ال ةالصلاف ءبرقأو حجرأ اذهو

 .ةعلقلا نجس يف هبتك امم مّيقلا ثحبلا اذه (؟)

 .مايقلا فيفخت هنم مزليو «ةالصلا تاعكر ددع ريثكتب كلذو (©)

 .مايقلا ةلاطإ هنم مزليو «ةالصلا تاعكر ددع ليلقتب كلذو (4)



 كا ةالّصلا ٌباَتَك

 عوكرلا ٍِفيِفْحَت َعَم ُهَدْحَو ِماَيِقَ ١) ليوظت نم ُلَضْمَأ - ماَيِتْلا ُكيِفْحَتَو ٍدوُجسلاَو

 .ٍدوجَسلاَو

 يف َتوُنُقْلا ُلَواَنَتَي َوُهَو :2'”ةاَلَّصلا ْلَضْفَأ ٍتوُنَقْلا َلوظ َّنأ َنّيب لي ْنيبَنلا

 . "مالا ٍلاَحَو ٍدوَجَّسلا ٍلاَح

 اًماّيِق ٍةاَلَّصلا َليِوظَن 91 هو ةقلاتلا ةروصلا نع لذي ثيرخلا ادعو

 تونقلا لوظ نأ ةاكوجسَو اًعوُكَرَو اًماَيِف اهريقكت نم ىلؤآ اوس اَعَوُكدَو

 ا اًهليِوظَتِي لُصْخَي
 خم 2 انا 2 سما كم 52 هكم

 هوجو نم “م مايل سْنِج نم ُلَضُفَ دوجُشلا ٌسْنِج - نإ ؛20 اعرَعَف ةوجسلاو

 0 2 ليم لو

 ٍةالَص ّلُك َكِلَّذَكَو ءِدوَجُسلا نِم اًهيِف َّذُب ال َةَضوُرْفَمْلا ٌةالَّصلا َّنأ :اًهُدَحَأ

 َوُهَك ٍلاَوَْأْلا نِم ٍلاَحِب اًهيِف ُدوُجسلا ظْقْسَي ال ءِدوُجُس نِم اَهِيف ّدُب ال ٌعوُكُر اَهيِف

 ٍةاَلَّصلا ٌداَمِع

 يِف ِةَلِحاَّرلا ىَلَع ِة ٍةاَلَّصلا يِفَو ءاَمِكاَد عْوطتلا يِف طَقَسَيَِف ُماَيِقْلا امو

 ىَّلَص اّذِإ | ُموُمْأَمْلا َكِلَذَكَو ٍضيِرَمْلا نع ٍضْرَمْلا يف ُماَيِقْل طْقْسَي َكَِذَكَو ِءِرَمَّسلا

 : اسلام همام

 عوُكُرلاَك ٌّيِلْوَك ٍنْكَر ىلإ ْجَنْحَي ْمَل هِسْفَتِب ةداَبِع ناك ام :اوُناَ اَذَهِلو
 .ِدوُعَفْلاَو ماَيِقْلاَك ٌيِلْوَق نكر ىَلِإ جاتا ِهِسْفَنب ةَداَيِع 0 ْمَل اَمَو ءٍووُجّسلاَو

 .توُنُقْلا ٌلوُط ٍةاَلَّصلا لَضْفأ» :للكي هللا ُلوُسَر َلاَق :َلاَك ٍرياَج نع ,0/57) ملسم ىور 00(

 .ها.ٌتْمِلَع اميف ءاملعلا ٍِقاَمَتاِ ُماَيِقْلا اَنُم ِتوُنُقْلاِ ُداَرُمْلا :هللك يوونلا لوق ىلع در هيفو (0)

 091/59 ملمع عصا يووتلا حرش

 .بوصأو حضوأ تبثملا لعلو (0أو) :لصألا يف 0(

 نوففخي مهنكل «نآرقلا اومتخيل مايقلا نوليطُي مهف ءناضمر يف ةمئألا نم ٌريثك هلعفي اذهو (:)
 .امهنم لادتعالاو دوجسلاو عوكرلا



 ُهْدَدك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 221
 2 22522222 225252522222252 جي كمششش

 . "”هاَيِقْلا نم ُلَضُفَأ ُهّنَأ َمِلُع ِهِسْفَِب َةَداَبِع ُدوجّسلا َناَك اَذِإَو

 ُنوُكَي اَم ُبَرْقَأ» :َلاَق ُهّنَأ لي َيِبَنلا نَع «حيِحّصلا ِثيِدَحْلا» يف َتَبَت دَقَو

 هللا ىَلِإ ُبَرْقَأ ٍدوُجّسلا ٍلاَح ين ُهَّنَأ يِف صن اَذَهَو "”ٌدِجاَس َوْهَو ِهّبَر نِم ُدْبَعْلا
 .هِرَْغ ىَلَع دوُجَسلا ةليِضَت يف ٌحيِرَص اَذَعَو ءوِرْيَغ يف ُْنِم

 اًَمِووُجْسَو اًهِعوُكُرَو اَهِماَيِق ٍةاَلَّصلا َليِوظَت َّنأ ىَلَع ُلُدَت ُتيِداَحَأْلا ِهِذَهَ
 .ةياَثلا ٍةَروُصلا يف ُتِلاَلا ُلْوَمْلا َوُهَو ءهِفيِفْحَت َعَم َكِلَد ٍريثْكَت نم ُلَصْم

 َنيِرْشِع وأ ِتاَعَكَر َّرْشَع َيَّلَصُي ْنأ ُهْنِكْمُي َناَك فوُسْكْلا ىَّلَص اّمَل ُهنِإ

 ماَيِقْلا اًمهِبف َلاَطأ ٍنْيتَعْكَر ىَّلَص لب ؛َلَعْفَي ْمَلَف اَهدوُْسَو اَهَماَيِق اهي ٌرُِكُي ةَعْكَر
 . ِنْيَعوُكَرَو ٍنيَماَِق ٍَعْكَر لُك يف َلَعَجَو دوُجسلاَو َعوُكْرلاَو

 هبف َسِْيَل يِذَّلا ماَيِقْلا لوط نم ُلَضْفَأ ٍدوُجّسلاَو عوُكُرلا ٌةَرْثَكَف :اًَذَه ىَلَعَو
 .ٍدوجسلاو عوكرلا ليوظت عاش( مس علا ع 7

 ماَيِقْلا َةَلاَطِإ نم ٌلَضْفَأ اَذَهَق :ةوجسلاو َعوُكَرلاَو َماَيِقْلا ٌلاَطَأ اَذإ ىو

 [م؟ 10/1 ")قال رقي ماَيْلاَو ِدوُجُسلاَو عوُرلا ريثكت نم ْلَضْمأَو دق
 دقف .ةالص الب دجاس وهو هللا وعدي نأك «ىلاعت هلل قلطملا دوجسلا زاوج خيشلا ىري اذهلو )١(

 ىلإ لامو ؟ال مأ عورشم وه له قلطملا دوجسلا يف اوفلتحا ءاملعلا نأ ركذ
 يف همالك ىلإ رظنُي .اًضيأ ةالصلا جراخ عرشي ركذلاو حيبستلاك هنأو «هتيعورشمب لوقلا

 .( 80ه /؟1)

 ىلع ٌثرصتقا ءاّهجو رشع ينثا نم مايقلا سنج نم لضفأ دوجسلا سنج نأ خيشلا ركذ دقو

 .(547) ملسم هاور (0)

 وأ «ةءارقلا فيفخت عم ٍدوُجُسلاَو عوُكُرلا ةَرْنَك :ٌلَضْفَأ اَمُهّيَأ يف مالسإلا خيش مالك ةصالخ (0)
 1 ؟تاعكرلا ددع ليلقت عم ماّيِقْلا ُلوُظ

 ريِثْكَت نم ّلَضْفَأ :تاعكرلا ددع ليلقت عم اَهِدوُجْسَو اَهِعِوُكُرَو اَهِماَيِق ٍةاَلَّصلا َليِوْظَت نأ ١
 . اهِفيِفَحَت ّمَم َكِلَذ

 ٍلوُظ نم ْلَضْفَأ :ماّيِقْلا فيِفُحَتَو - تاعكرلا ددع ريثكتب كلذو  ٍدوُجْسلاَو عوكرلا َةَرْثَك نأ - ؟
 .ووُجُشلاَو عومرلا فيفخت هيف يلا مالا



 1 ةالاّصلا ُباَتِك

 ماَيِقْلا ٌةَلاظِإ : 00 اَمُيأ :ُءاَمَلُعْلا َعَّراَتَت 53ه

 الث ىَلَع 9 ٌعاَوُس امه مَ ةوُحسلاَو

 اًضفأ ماَيِقْلا َرْكِذ َّنِكَلَو ماَيِقْلا 5 | نأ ُم ُموُلْعَمَو

 ٌةءاَرِقْلا َوُهَو

 ماَيِقْلا لاطأ اًذِإَف ةَلَِتُْم َنوُكَت ْنَأ َةاَلّصلا يف َلَصفأْلا َّنأ :ِرْمَأْلا ُقيِقْحَتَو
 ُةَفْيَُح ُهاَوَر امك ليَللاِب ىَّلَصُي لل تلا ناك امك قوقل وتلا 2
 ورم ع

 .ةهريعو

 يف ا ف

 ءِتاَعَكَّرلا ٍليِلْقَت َّعَم ٍدوُجَسلاَو عوُكَرلاَو ِماَيِقْلا َةَلاَظِإ ُلْضَفُم َلَضَف ْنِإَف

 . ٍناَيِراَقَتَم ِناَذَهَق : ِتاَعَكَبلا ريثْكَت ّعَم ٍدوُجسلاَو عوكرلاَو ماَِْلا تفيِفْحَتَو

]١16 - ١١5 /5*[ 

 درت ُهنِإَف هكْرَت ىَلَع ّرَصَأ نَمَو «َنيِمِلْسُمْلا ٍقاَمّتاب ٌةَدكَوُم ٌةَنُس ُرْئوْلا مك
 وع >2

 . هتداهش

 عِيِمَج نم ّْلَضُفأ ٌر ُرثوْلاَو ىاَشِعْلاَو ٍبِرْغَمْلاَو ٍرْهَظلا ِةَنُس نِم ُدَكْرَأ ُرئوْلاَو

 ءِلِيَللا ُماَيِق ُماَيِق :ِةَبوُتْكَمْلا َدْعَب ٍةاَلَّصلا ٌلَضْفَأ لب ؛ىَحُصلا ٍةاَلَصَك ٍراَهّنلا ٍتاَعّوطَت

 [ة4/” .رجَمْلا اَنَعْكَرَو دولا َكِلَذ لك

 ؟رْثوْلا ٍةاَلَص نع َماَن نّمَع :َلِيْسَو 769
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 اًذَهَف :_ ةبراقتُم ةلدتعُم ٌءالصلا نوكت ثيحب - َدوُجُسِلاَو نا 0 َلاَطَأ اَذِإ هّنأ_#ب)
 . دوُجسْلاَو عوكرلا فيفختو ظَقم ِمايِقْلا ااا

 . َكِلَذ ِرْذَقِ ٍماَيِقَ )او ٍدوَجْسلاَو عوكرلا ٍريتَُت نم ُلَضْفَأَو لب

 عوكرلا يف ليطُيو ءنيهجو ةعكر لك أرقيو «ةعكر ةرشع ىدحإ يلصُي ناك ول :الثمف

 ناك اذإ ةرشع ىدحإلا ىلع ةدايزلا نم لضفأو لب ءاًعيمج روصلا لضفأ اذهف ءدوجسلاو

 .ةرشع ىدحإلا يلصُي ناك ام ردقب هئالص نمز

 «ةءارقلاو دوجسلاو عوكرلا اهيف ليطُيو ءةدحاو ةعاس يف ةعكر ةرشع ىدحإ يلصي ناك ولف

 عوكرلا اهيف فَّفْحُي ثيحب «ةدحاو ةعاس يف ةعكر نيرشعو اًنالث هتالص نِم لضفأ وهف
 . ةءارقلاو دوجسلاو



 ثا ر مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت م
 -تت7ت->> بث>>>+> © ل | 564ي-

 َكِلَّذ َلَعَم امَك حّْبُصلا ٍةاَلَصَو ِرْجَمْلا َعوُلُظ َنْيَب ام يِّلَصُي :َباَجَأَف 2 م07 َئ 5

 ١ . هو دع 1

 يِضْقي ُهَنَأ ُحيِحَّصل او ؟ُهَعَم ُهَعْفَس ٍرِضْقَي د له دع نَع ٌةَياَوُرلا تَمَلَتْخاَو
 (؟5)فسس هس
 . ةعم ةعفقس

 اَذإ اَهّلَصْيْلَف اَهَيِسَن وأ ٍةاَلَص نع َّماَن نَم» :َلاَق ُهّنَأ لكي ُهْنَع ٌحَص دََو

 .هاَتََو كلذ ّنإَك ءاَهَرَكَ

 تقو جرخ رجفلا علط اذإ :ليقف «حبصلا لَصُي مل ام رجفلا دعب رتولا يف ءاملعلا فلتخا )١(

 .هيوهار نب قاحسإو ةفينح وبأو يروثلا لاق هبو ءاعفش الإ تللذ دعب رثولا يلصي الو ءرتولا

 .«ةدحاوب رتوأف حبصلا تيشخ اذإف» :ِِلَي هلوقب اولدتْساو

 يعفاشلاو كلام لاق هبو ءرجفلا ةالص ىلإ ءاشعلا ةالص نيب ام رتولا تقو :نورخآ لاقو

 .لينح نب دمحأو

 دوعسم نباو ةفيذحو ءادردلا وبأو سابع نباو تماصلا نب ٌةدابع رجفلا دعب رتوأ نممو
 . و رمع نبا نع كلذ يور «ةشئاعو

 نم اًقلاخم ةباحصلا ءالؤهل ملعأ ال ينأل ؛يدنع باوصلا وهو :ت ربلا دبع نبا لاق
 . ةباحصلا
 ةالص َّلَصُت مل ام ديرأ رجفلا عولط ةاعارم يف ثيدحلا ىنعم نأ ىلع مهعامجإ َلَدَق
 .(177/5؟) راكذتسالا .ها.رجفلا
 ةالص نيب ام نأ ىلع ملعلا لهأ عمجأ :رذنملا نبا لاق :بذهملا حرش يف يوونلا لاقو
 هتقو دتمي :اولاق مهنأ فلسلا نم ةعامج نع ىكح مث ءرتولل تقو رجفلا عولط ىلإ ءاشعلا
 .ىهتنا .رجفلا عولطل توفي اولاق مهنأ ةعامج نعو ءحبصلا يلصي نأ ىلإ

 ضعب نع ىورُي ام امأو :لاقو ءرجفلا عولطب يهتتي رتولا نأ هلك نيميثع نبا ةماّلعلا حجرو

 الو 0 هيضتقت امل ٌفلاخُم َّلَمَع هَّنإف ٍرِجَّقلا ٍةماقإو ءِرِجّفلا ٍناذأ نيب ُرِتوُي ناك هنأ ؛ِفلَّسلا
 .كللي هللا ٍلوسر دعب ٍدحأ ٍلوق يف َةََجُح

 ؟عئنصت اذام نكل ءرِيوُت الف ؛ُرَيوُت مل تنأو ٌرجفلا َعَّلَط اذإف ءِرِجَملا عولظب يهتني ٌرثولاف
 َتيَّلَص ثالثب رتوت نأ كتداع نِم ناك اذإف «ةعكرب اًعوفشم اًرتو ىحّضلا يف يَّلصُت :باوجلا
 .(17/5) عتمملا حرشلا .ها.اًنس لصف سمخب رتوت ْنأ كتداع نِم ناك اذإو ءاعبرأ
 ؛حبصلل يناثلا ناذألا دعب هيلصيل رتولا ريخأت دّمعت ملسملل عرْشُي ال هنأ يل حجرتي يذلاو
 حبصلا ةالص لبق هؤاضقو ءهؤاضق هل عرشي هنإف رتولا هتاف نم نكلو ءهل اًتقو سيل هنأل

 ّثقو هنألو ءمهفلاخ نَم ملعُي الو ءحلاصلا فلسلاو ةباحصلا نم ريثك نع هدورول ؛ىلوأ

 .ءاملعلا ضعب دنع رتولل

 .ةدحاولا ةعكرلا وهو رتولا عم ءعفشلا امهو نيتعكرلا يلصيف (؟)



 ا

 '”هبتاَّرلا َنَئَسلاَو َرْئوْلاَو ٍلْيللا ماقَم َضْرَمْلا ّمُعَي اَذَهَو ا 2 مث ؟ 0 00 وم ممر

 دّمْحَأ نع ٌةَياَوِر َوْهَو ىَضْقُي ال َرْيوْلا نإ :ٌُرخآ ُلْوَق ِهبِفَو
 َقْبَي ْمَل ْتَيَّلَص اّذِإ ُهَنِإَف ٠ ءحْبّصلا ٍةاَلَص َلْبَق ىَضُقُي َرْثوْلا نأ ُحيِحّضصلاَو

 1١[ 1 .اًهَل َع َعِرش يتلا َةَدِئاَمْلا ِهِئاَضَق

 َلْبَق َنوُرِتوُي اوُناَك ٍرْنوْلا ِنَع اوُماَن اَذإ مُهْنَأ مم ري

 [ع م1 .ِةاَّلَّصلا َدْعَي 0 00 اَلَو ِرْجَمْل ٍةالَص

 لب ؛ةَرْشَع ىّدخإ ِنْيَءاَشِعْلا َنْيَب ىَّلَصُي نأ ثحتنب دَحَأ نقي ْمَل ة555]

 .ٍةاَلَصِب ٍنْيَءاَشِعْلا ّنْيب يل 0 َلَقَن اَلَو

 َماَق اًذِإ َّوُه ِءاَمَلُعْلا ٍرَثْكَأ َدْنِع [5 :لمزملا] هي َةَئْئَك :ىَلاَعَت ُهّلْوَق

 اَذَكَم ه6 َىِنلا َّنأل ؛ُباَوَّصلا َوُه اَذَهَو ليلا 0 مَن َدْعب 8 05

 ُموُقَي نُكَي ْمَل ءمْوّنلا َدْعَب ْموُقَي َناَك ُهْنَع ٌةَرِتاَوَتُم َكِلَذِب ٌتيِداَحَأْلاَو ءيَّنَصُي ناك

 [ 2/4 1 . "7نْيَ اَشِعْلا َّنْيَب

 ال ًءادأ هركذ وأ ظقيتسا اذإ هيلصُي هنأ نايسن وأ مون ببسب رتولا هتاف نم نأ ثيدحلا رهاظ )١(
 .ثيدحلاب هلالدتسا يف خيشلا يأر رهاظ وه اذهو ءًءاضق

 لبس .اهيسن وأ ةضيرفلا نع مان نميف تفرع امك ءادأ هنأ سايقلاو :يناعنصلا ةمالعلا لاق
 .(1 8/9١ مالسلا

 ونقل دمحأ مامإلا ىور دقف ءءاشعلاو برغملا نيب ام ىلص هنأ ٍةَِك يبنلا نع درو نكل (0)

 ءيَلَصُي َماَق ًةاَلّصلا ىَضَق اًمَلَق ءَبِْغَمْلا ُهَعَم ُتْدَلَصَم لك يبنلا ُتْنِج» :َلاَق هلو َةَمْيَدُح نَع

 )87١(. ليلغلا ءاورإ يف ينابلألا هحّحص .هَءاَشِعْلا ىَّلَص ىَّتَح يِّلَصُي ْلَرَي ْمَلَ
 ىور دقف ءءاشعلاو برغملا نيب ام نولصي اوناك مهنأ و ةباحصلا ضعب نع تبث كلذكو
 عِجاَصَمْل نع ميول َقاَجَتِ» :ِةَيآلا ِهِذَه يِف هيض ِكِلاَم ِنْب ٍسنَأ نمت )1771١(: دواد وبأ

 يفو - َنوُْقَيََي اوُناَك :َلاَق 1١[ : ةدجسلا] 40 شي مهن اً هم

 . لْبللا ماَيِق : ٌُلوُقَي نَسَحْلا َّناَكَو .نَولمل ءاقعلاَو ِبْرْعَمْلا ّنْيَ 53 َنوُلُكَتتَي :ةياور

 .دواد يبأ حبحص 8 ينابلألا هححص

 راثكتسالا ة ةيعورشم ىلع لدت بابلا يف ةروكذملا ثيداحألاو تايآلاو» :هللك يناكوشلا لاق
 ةضهتنم يهف اًفيعض اهرثكأ ناك نإو ثيداحألاو «ءاشعلاو برغملا نيب ام ةالصلا نم
 .(38/7) راطوألا لين .«لامعألا لئاضف يف اميس ال ءاهعومجمب



 ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 3 ”و
 ه-تتتتت- >>( © +خح تت سأ ؟؟90قح-ح

 ٍِبرْعَمْلا َدْعَب ِيِّلَصُي لب ُيبّنلا ناك دّقَف :ٍراَمّتلا َرْثِو ُبرْغَمْلا ا اًدَِ

 اَمُه ِنْيَتعْكّرلا َكْلِت َّنأِل ءاَرْثِو َنوُكَي ْنَأ نَع َكِلَذِب ُبرْغَمْلا جْرُخَي 4 لَو ِنْيَتَعْكَر

 "لت وح نم ب ليان نيو ضل مت

 ُهْنَع ُصُقْنَيق ِِراَمَّلا ِرْثو َّنوُد ِلْيَللا َرْثِو َّنأِل ؛اَسِلاَج اَمِهيْلَصُي َناَك '')ْنِإَو
 [ةم- ة5/9] ْ .ةَمّصلا ىف

 ِرْذُعْلاِب ُظُقْسَي ٍةَبِتاَّرلا تاّبَحَتْسُمْلاَو ٍِتاَبِجاَوْلا نم ٍدِحاَو َلُك َّنِإ ة وان ]|

 ٍِضَرَمْلاَو ِرَمَّسلاِب طَقَس اَمَك ءاّبَحَتْسُم اَلَو اّبِجاَو ال ىَقْبَي ال ُتْيَحِب «ٍضراَعْلا

 .تاّبَحَتْسُمْلاَو ٍِتاَبِحاَوْلا نِم ٌريِثَك ِِفْوَحْلاَو

 اًبِجاَو ُنوُكَي ال اَم ٍةَضِراَعْلا ٍباَبْسَأْلِل ب تيلي را تيب هن امنا كلذَكَو

 : ىلإ مق اَهِوُفُسَو اتوب يف ُتاَدَبْلاَك اا اسم او

 .ةطوُقُس وأ ٌباَبْحَيْسالا وأ ٍبوُجولا تويت َكِلذ

 َبتاَرلا ُلَعْجَت وأ ءاَبِتاَر َضِراَعْلا ُلَعْجَت ُتْبَح نِم ُناَمْدَأْلا ُطَلْعَت اَمَنِإَو

 .لاحي ُرْيَغَتي

 دع دنع ثلا :ٍةَضِراَعْلاَو ِةَبِت ِةَبتاَرلا ٍتاَعوُرْشَمْلا َنْيَب ِقْرَمْلِل ىَدَتْها نَمَو

 1١4 1 رع] . اًريك ُتاَلِكْشْمْلا

 :ٍلاَوْقَأ ٍةَناَلَث ىَلَع ِتوُيُقْلا يف َنوُمِلْسُمْلا َعَراَنت ةحاب# |

 .ىنعملا ميقتسيل ؛امنإو :هلعل )١(



- 

 مسا

 0 هس 20ج هك عا نه 2 -

 نوكَي َكِلَذ ْنَأَو ةَنَس ِهْيَلَع َةَمَواَدُمْلا َّن

 َكِلَد ِمَدَع َدْنع ُهَكَرَت مث ب َلَرَن بَبَسِل َتنَق كب َىِبّلا نأ :ُتِلاَلا ُلَْمْلاَو

 يذلا ّوُه ُلْوَقْلا اَذَهَو ِلِزاَوّنلا َدْنع انوُنْسَم ُتوُنُقْلا ٌنوُكَيَف ءوب ٍلِزاَنلا ٍبّبَّسلا

 . كا َنيِدِشاَّرلا ِءاَمَلُحْلا نَع ُر وألا َوُهَ ل. «درعلا ثا هينا ا

 : 0 ىَلَع ُلَدَ َنيِدِش ِثاَّرَلا ِهِئاَمْلَحَو هلي 6 هللا ِلوُسَر ةنئسف

 ةئُسِب َسْيَل ءويِضَتْقَي ها يال ا حش اَعُد َّنأ :اَمُهُدَحَأ

 يِذّلاِب ٍتوُنُق ّلُك يِف وُعْدَي لب ؛اًبِتاَر ًءاَعُد َسْيَل ِهيِف َءاَعّدلا َّنَأ :يِناَّنلا 0 وري « ع - 0

 اَم اًريِثكَف :ٍةَعيِرَّشلا يِف ٌةَريِثَك را 1 ِتوُنَقْلا يف َْنَد يِذّلا ٌعاّرُتلا اّذَهَو
 ٍةَمِياَّدلا ةْنَسلا َنْيَب ُرْيَمُي اَلَو دنس ِساّنلا ٌضْعَب ع ل (بّبَسِل 6 ئبنلا ُلَعْفَي

 .ٍةَضِراَعْلاَو

 ٌةَعْذِي ُءاَرْيَ ِتاَقْوَأْلا ِبَلْغَأ يف هلمَفَي نك ل 00 ِساّنْلا ٌضْعَب ٍضْحَبَو

 ُهَعَلَب دق َناَك ْنِ احوُسْنَم وأ اسر تارا ضب يف لذ لَعجَ

 هنأ (حيحّصلا» يِف ُهْنَع َتَبُث دق ُهَنِإَق ٍةَعاَمَج يِف عْوطّلا ٍةاَلَص لم ؛ َكِلَذ

 َكِلَذَكَو َدَرَم ِناَمَمْلا نب ةَمْيَذَحَو ٌةّرَم ِساَّبَع ُنْبا ُهَمْلَحَو ٍلْيَللاِ ىّلَص

 فضي َهَلْيَل ةةئيلألا ةالَص ني ٌتذْشُي اًميف اذه لَعَجَي نع ساّنلا نم

 .تاعامتلا ىلع, بف نرقواتُ اك امهرختو بناغلاو اَبنَش
 يِف ْثَنُس اَمّنإ َةَعاَمَجْلا َّنأ ىأَر ُهَّنأِل ؛َعّْوطَتلا ُهَرْكَي نم ٍساَّنلا نِمَو



 تمس كاس مس سلا ل 25 تا شل هداج مالسإلا خيش لئاسرو قواتف .بيرقت : "بوب |

 .ٍسْمَحْلا يف َّنُس اَمْنِإ َناَدَأْلا َّنَأ امك ."”ِسْمَحْلا

 يف َعوطََي ذأ نو ا ام َوُه َباَوّصلا َّنأ ٌموُلْعَمَو

 ٍدِجْسَمْلِل ُميِقُي نَمُك هبت دار نس اكلزذ لمَجُي 09:36 يتلا لف امك ءزعانج

 ا اَمُك ا ٍفْوَج يِف وأ ِنْيَءاَشِعْلا َنْيَب ٍساّنلاب ِيّلَصُي اَبِتاَر اَماَمإ

 لا ِتاَوَلَّصلا

 َناَضَمَر يِف ٍماَيِقْلا ِراَدْقِم يِف ِء ِءاَمَلْعْلا ٌعُر انَت ووُجْوْلا ضْعَب نِم َكِلَذ ُهِبْشُيَو

 اشتر ما ف اك نير الاب مي الك بلك ف يل ذأ تدل
 نيب ُهَم انآ د هلل ؛ُةَنُسلا َوُه َكِلَّذ َّنأ ِءاَمَلُعْلا نِم ٌريِثَك ىَأَرَق ءثاَثِب ٌرِتوُيَو

 ا 0 ِراَصْنَأْلاَو َنيِرِجاَهْمْل

 ٍةنيِدَمل ل١ لْمأ ُلَمَع ُهّنَأ أ ىَلَع َءاَنِب ؛ةَعْك 1 َر َنيِئاَلَثَو ٌةَعْسِن ٌةَعَس :َنوَرَخآ .٠ بَحَتْساَو

 نُكَي ْمَل للك َىِبنلا َّنأ َةَمِئاَع نت «حيِحّصلا» يِ َتَبَن دم :ٌةَمِئاَط ْتَلاَكَو

 .ةَعكَر َةَرْشَع تاَلَث ىلع ِِرْيَغ اَلَو َناَضَمَر يف ُذيِزَي
 حيِحّصلا ٍثيِدَحْلا ٍةَضَراَعُم نِم ُهوُنَظ اَمِل لضألا اذه يف مْ َتدطْضَاَو

 . َنيِمِلْسُمْلا ِلَمَعَو َنيِدِشاَّرلا ِءاَمَلُحْلا ٍةَُس نم َتَبَن اَمِ

 اكل فك قا طلاق امه ودع ةعيوع كك ذا تزعل
 ايف توي مل هل يلا نإ ُدَدَع َناَضَمَر ِماّيِق يف تقوتي ال ُهّنَأَو كو دّمخأ

 . هِرَصِقَو ماَقْلا لوط ٍبّسَحِب اًهليلْتَتَو ِتاَعَكَرلا ُريثكت ْنوُكَيَف ٍذِئَتِيِحَو

 يف ُهْنَع َتَبَت دق ُهَّنِإ ىَّنَح ءِلْيّللاِب َماَيِقْلا ْلِبِطُي َنا يي َىِبَنلا َّنِإَ

 .سمخلا تاولصلا :يأ )١(

 اهيلع ماودي ملو «ةعامج ناضمر يف حيوارتلا ىلص يي يبنلا نأ تبث ثيح «قاضمر ريغ يف فرز

 .ةبئار ةعامج ةباحصلا اهالص كلذكو «مهيلع ضرفت أ نمءافرخ



 ا كل ةاللّصلا ٌباَتك
 فاسنلاو ِةَرَقَبْلاِ َةَعْكَرلا ىف : ناك هنأ ند ثيدحح نم 'حيِحّصلا»

 تاق دكت نَع ينعي ماَِقْلا ٌلوظ َناَكَف ٌناَرْمِع

90007 
 تفرق كلذ اولغخت 0 لوط نع اًضَوِع َكِلَذ َنوُكَيِل ٍتاَعَكَّرلا َرَكَف َماَيِقْلا

 دب م5 رع َتاَكَن وأ َةَعْكَر َةَرْشَع ىدحإ ٍلْيَّللاب ٌموُقَي ناك ُهّنِإَف «هِتاَعَكَ ِدَدَع

 ْتَعَّلَب ىَّنَح ٍتاَعَكَّرلا اوُرّئَكَف م ماَيِقْلا ٍلوُظ نع اوُهْعَض ٍةَئيِدَمْلاِب ُنساَّنلا َناَك َكِلَذ

 علال ١١ه 00 اًعَسِت

 ىلع قمنا امك ةذعالاءاكعلا دنت ىَلَفُت نأ حيارّتلا يف ٌةَنسلا 700+

 115/58 0 ُّلَّسلا َكِلَد

 َناَك لكي ُهَنِإَف ءَوَّئَّسلا فالِخ 0 ىَلَع ٍلْيْللا ماَيِق ٍرخآ ليوظت رطت كدالث]
 [للا . "”اًهِرِخ رِخاَوَأ ىَلَع ِتاَعَكَرلا نم ل َناَك اَم ام َلْئاَوَأ لوطي

 159 َنْيَب ٌةاَلَص اَلَص ِنْيَئاَذَأ ل لك َنِي 2 :َلاَك هنأ ؟ةيبطلا يف ُهْنَع تل ابو

 ٌهَنَس ُساَّنلا اَهّدِخََتَي نأ يار ؛“'”«ءاَش نَمِل :ِةَِلاَثلا يف َلاَق ّمُث ةاَلَص ِنْيئاَذَ

 نسب ْتَسْيَلَو ٌةَئَسَح ِءاَسِعْلاَو ِبرْغَمْلاَو ِرْضَحْل ١ َلْبَق ًةاَلَّصلا نأ ُنّيبُي اَذَهَف

 اَذَه ىَلَع ٍءاَسِعْلاَو ٍبِرْغَمْلا َلْبَق يّنَصُي امك ٍرْضَعْلا َلْبَق َيّلَصُي ْنأ ٌبَحأ نَمَن

 . ٌنَسَحَف ِهْجَوْلا

 اًمَأَو
5-8 

 َلْبَق ىَّلَصُي اَمَك لي لا اَهِيَلَصُي َناَك ٌةَبِتاَر ٌةَّنُس َكِلَد َّنَأ َدِقَتْعَي ْن

 عم دوجسلاو عوكرلا ةرثك ىلع دوجسلاو عوكرلاو مايقلا لوط راتخي خيشلا ْنأ مدقتو )١(
 .فيفختلا

 «نيملسملا نم ريثك عقاو هيلع ام فالخب اذهو «ناضمر نم رخاوألا رشعلا يف ىتح (؟)
 .هرخآ يف ةّيقبلا نولمكُيو «ليللا لّوأ يف تاعكرلا ضعب نولصي

 نوفُئخيو «ليللا رخآ يف ةالصلا نوليطُي ثيح ءاذه فالخ ىلع نيملسملا نم ريثك عقاوو (؟)
 .ناضمر نم رخاوألا رشعلا يف هلّوأ يف ةالصلا

 (838) ملسمو ء(551) يراخبلا هاور (8)



 9-11 مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ب م44

 [1 ١6 رم 0 اًذَهَق :ِبرْغَمْلا َدْعَبَو اًهَدْعَبَو ِرْهْظلا

 :ِتاَجَرَد ُتالَت ٍةَبوُتْكَمْلا 0 ٌةاَلَّصْلا

 ْرُمْأَي ْمَلَو هلك ْيِبّنلا اَمهب َرَمأ ٍناَناَهَق ءِرِْوُلاَو 2000 ُهَنَس :اًماَدْحِ
 ِرَمَّسلا يِف اَمِهِيلَصُي لب ُىِبَنلا َناَكَو َقَمِبَأْلا ٍِقاَمْئاِب ٌةَنُس اَمُهَو ءاَمِهِرْيَعِب

 .اًمُهَرْيَغ َةَبَتاَر َهَنَس ُكِلاَم ٌلَعَجَي ْمَْلَو ءِرَضَحْلاَ

 ,0ٍِتاَعَكَر ُرْشَع َرْهَو ءِرَضَحْلا ين ِةَبوُتْكَمْلا َّعَم ِيَْلَصُي َناَك اَم :ُةيناَثلاَو

 , 74 ةَرْضَع َكرَاَكُيَو
 ٍفاللْخب َةَرْدَقُم دنس ِتاَبوُبْكَمْلا َعَم دَّمْحَأَو ُيِعِفاَشلاَو ةقيِنَح وُبأ َتَبْنَأ دق ا ريشرمأا سل م وع .( ويس مه مسا عك م روك عهد

 ٍنْوَكِل ؛َنس َلَعْجُي ْنَأ ٍرْيَغ نِم ِتْفَوْلا اَذَه يف ُرِئاَجْلا نق : ُةَكِلاَّثلاَو

 ٍبْغَمْلاَو ِرْضَعْلا َلْبَق ُةاَلَّصلاَو امتع هيف َرَدَع اَلَو ِهْيَلَع ة ْمواَتي ؛ مل هل ينل

 .ِباَبْلا اَذَه نِم ِءاَشِعْلاَو

 1١١6/73 -١35[ :نكضلا ٌةاَلَص َكِلَذ نِم اًبيِرَقَو

 ؟ِرْضَعْلا َدْعَب ىَضْقُت لَهَك ءرْهظلا ِةَئُس لْثِم ُةَبِتاَرلا ُةّنّْسلا تتاق اَذِإ /*؛]

 .ِكِلاَمَو ةّقيَح يِبأ ُبَمْذَم َوُهَو ءىَضْقُت ال :اَمُمُدَحَأ
 00 .ىَوْمأ َوُهَو ٌيِِفاَّشلا ُلْرَق َوُهَو ءىَضْقُت :يناَثلاَو

 مامإلا هاور .ةاعَبْر ٍرصَعْلا لبق ىّلَص أَنا هلا َمِحَر» :يورملا ثيدحلا نع ملكتي مل خيشلاو )١(
 يف ينابلألاو يذمرتلا هنّسحو «(870) يذمرتلاو )١7191(«: دواد وبأو «.(0480) دمحأ

 .دواد يبأ حيحص

 !هنع ِِئس الو هيلإ راشأ خيشلا رأ ملو

 َدْعَب ناَتَعْكَرَو ءِبِرْغَمْلا َدْعَب َناَئَعْكَرَو ءاَهَدْعَب ناَتَعْكَرَو ٍرْهظلا لَم ُعبرأ وأ ناَتَعْكَر :يهو (0)

 .ِرْجَمْلا َلْبَق َناَتَعْكَرَو ءِءاَشِعْل
 .رتولا عم ليللا ةالص يهو (؟)



 #8 ةاللّصلا ُباَّتك
 دبحأ 6 200 02 2 155555555555555

 : عوطْلا نم ِرَمّسلا يِف يّلَصُم َناَك ُهّنأ هل يِنلا ٍنَع تبت يلا مكاله)

 [11 .ْئوْلاَو ٍليَللا ماَيِق َكِلَذَكَو . .ٍرْجَمْلا اَتْعْكَر

 يِف وأ ُهَدْحَو [َناَبْعَش نم : :يأآ ٍفْصُنلا َةَلْيَل ُناَسْنِإْل ىّلَص | اًذِإ قفتملا

 هاا 5 :ٍفّلَسلا نم ْكِئاَوَظ َُعْنَي َناَك اَمُك َةَّصاَح ٍةَعاَمَج

 ٍةَئاِم ىَلَع عاَمِيْجاِلاَك ٍِةَرَدَقُم ٍةاَلَص ىَلَع ٍدِجاَسَمْلا يِف مجال امو
 ْمَل ٌةَعْدِب اَذَهَف :اَمْئاَد ١[ :صالخإلا] 40 ّدحُأ ُهّلَأ وه ٌلُكط :ٍفُلَأ ٍةءاَرِقِب ٍةَعْكَر

 عداد /0*] قالا دو دعأ ايتن

 هراتخاو «ةيحتلا ديعي نأ هل بحتسي :دجسملا لوخد هنم رركت اذإ 7514. ]

 1١١5/7[ كردتسملا] .نيدلا يقت خيشلا

 اَل ُبَحَتْسُت الف ةَئَدْحُم َيِه لب ؛اَهَل لضأ ال :ٍبِئاَعَرلا ٌةاَلَص 5141

 لو ل

 و 2
 ىَلَع عاَمِيْجاِلا ىف َةَماَع 0 ا

 نيم ِتاَوَلَّصلاَك ؛ٌبَحَتْسُم امِإَو ٌبِجاَو اّمإ «ٌةَبِتاَر ٌةَّنْس :اَمُمُدَح

 ديبار نس اذُهَف 5 ِءاَقْسِتْساِلاَو ٍفوُسُكْلا ٍةاَلَصَو ِنْيَديِعْلاَو فيلا

 .ةَمَواَدَمْلاَو اَهْيَلَع ُهَظَفاَحُمْلا يفَبْني

 ماَيِق لثم 1 ومن ءلصإ عامبجالا لوول راو دي نيل ان : يِناَنلاَو



 را

 ُهْنَلَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 0

ُذِحَتي نأ ِرْيَغ نم ِعْوطَت ٍةاَكَص ىَلَع يِلايَللا ٌضْعَب اوُعَمَتجا اَمَْق نأ ول
 او

 و هرب
5 

 .هَرْكُي ْمَل :ةَبتاَرلا َةَنْسلا ُهبْشُت َةَبِتاَر َةَداَع َكِلَذ

 امل 00 2 يي دع عسا كاع رم كعب < مد 2 -
 ٍريِيْغَت نم ٍِهيِف 0 اَمِل ؛ٌةوُرْكَم :ِتاَمْوَألا ٍنارودي ةرئاد ّةَداَع ُهَداََحَتا " نِحل

 . عوُرْشَمْلاِ عوُرْشَمْلا ٍرْيَغ ِهيِيْشَت هيبشتو ٍةَعيِرَّشلا

 دولا كا «نكفلا كن رخل نق كي ذأ ٌعاَسَل َكَِد َعاَس وَلَو

 ٍةَرْحَّصلا ىلإ اجَح وأ ءِنْيَديِعْلا يِف اَناَذَأ وأ ءَناَبْعَش يِف َحيِواَرَت وأ ءِرْضَعْلاَو

 . اَهِرْيَغَو ٍدِلوَمْلا ِةَلْيَل يِف ُكْوَقْلا اَذَكَمَو

 ْمَل ام َعّرَشُي ْنَأ :َيِهَو ٍةَعيِرَّشلا ين َةّبَحَتْسُم نكت ْمَل اَم ٌةَموُرْكَمْلا عَدِبْلاَو
 هه لاي ل م تلا نم عرش الو زو يب اكيش لك نم لا هيأ

 .20ةكاَكَض ٍةَعْذب لك :ِهِلوَِب لكي ىلا ُهاَنَع يلا

 / باججسيإ رم هُلوُسَرَو وب هللا َرَمَأ اَم :ُةَعْرشلاَو ءِةَعْرّشلا ٌدِض :ُةَعْدبْلاَ

 انإ ىلع حيرارتلا يف عاقجالاك يف ىلع مْ مَ - ِباَبْحِتْسا َرْمَأ

 . َكِلَذ وْحْنَو ٍجِراَوْحْلاَو ٍةّدَرْلا ٍلْهَأ ٍلْثَكَو عفا يف ِنآْرَقْلا عْمجَو ءٍدِحاَو

 وأ ٍناَكَم ٍصيِصْخَت لم ؛ةَلاَلَضَو ٌةَعْدِب َوُهَق :ُهُلوُسَرَو هللا ُهْعَرْشَي ْمّل اَمَو

 عَمْجْلا َماَيَأَو ِتاَرَلَّصلا َتاَقْوَأ ٌعِراَّشلا صح اَمُك ديف ٍةَداَبِع ىَلَع ٍعاَمِتجا ٍناَمَز

 اَمب ٍدِجاَسَمْلا َرِئاَسَو ةماَلَعلا َدِجاَسَمْلاَو ءاَهِفَرَشب م اَنيَكَو ِداّيعَأْلاَو

 [5"1 _ ١337/7 . هيَسَحب ُُك تاَداَبعْلا َعاَوْن و ِتاَوَلَّصلا نم اًهيف هع ُهَحَرَش

 ليوطَت :اًمِهِرْيَغ ءَو ٍفوُسكلا ةاَلَصَو ٍلْبَللا مايِق يف هي يلا ُهْنْس كدهت]

 ةقيسشتلا . َكِلَذ يِضَئْقَت ب ِباَبْسَأل ؛ اًمِرِخآ ىَلَع ة ٍةداَبِعْلا ٍلَّوَأ

 )١( ملسم هاؤر )871(.



 1 77 جت يب ةاللّصلا ٌباَتك

 نم َّدَحَأ اَهْلَعْفَي ْمَل ٌةَعْدِب اًعِجَطْضُم َةاَلَّصلاب َعُوَتلا نأ ٌموُلْعَم 4*7

0 [5/ 7 1] 

 افلا ةمحأ اق كرا عب يقفل ناسخ درا ددقك]

 ءِنْيَرَخآْلا نم ٌّلُكِل دب اَل ُقيِقْحَّتلاَو :ملعلل كلامو ةفينح يبأو ةالصلل يعفاشلاو

 بسحب و ِهئاََلُحَو 6 يبنلا لثفَك ؛لاَح يف َلَصْمأ ٍدِحاَو ُلُك ُنوُكَي دقو

 ١١[ /8 كردتسملا] ةحلَضَتْلاَو حالا

 مُهُدَماَعَتَو َكِدَّلَو ىلع ْمِقَأ :ريثك لام هل لجرل لاق هنأ برح لقن /ةهد]

 هْيَلِإ ٍجاَتْحُم ِرْيَغ ٍوْرَغ يف : يِنْعَي ؛هل ٌصخَرُي ملو ءَّىَلِإ ُبَحَأ

 [لذك #1١ كردتسملا] ش

 مل ٍداهج نم لضفأ اًراهنو اليل ةدابعلاب ةجحلا يذ رشع ُباعيتسا [5543]

 .هلامو هسفن هيف بهذي

 اهاور دقو ء«ةروهشملا ةحيحصلا رابخألل داهجلا لدعت هريغ ىف ةدابعلاو

 يفو رغثلا يف طابرلا نم لضفأ حمرلاو سوقلاب لمعلا :لاقو «هريغو دمحأ

 ٠١[ 4/8 كردتسملا] . اهريظن هريغ

 ةالصلا نم لضفأ فاوطلا نأ هريغو يزوجلا نبا مالك رهاظو 5549 ]|
 #٠١[ /"* كردتسملا] .ربخلل ءاملعلا روهمج نع هركذو : انخيش لاقو 00

 نم ٍفصّنلا ىلع ِعجطْضُمْلا ٍةالص َرخأ َّنأ ثيدحلا يف َدَرَو : هلك نيميثع نبا ةماّلعلا لاق قفز

 روهمج هب ذخأي مل ثيدحلا نم رطّشلا اذه نكل (445) يراخبلا ءاود د ٍةالص ٍرَجأ

 .اًروذعم ناك اذإ الإ عجطضملا ةالص ة ةّحِص اوري ملو ءاملعلا

 هرجأ نكل ءعجطضم وهو ٌلفنتي ْنأ زوجي :اولاقو ثيدحلاب ذخألا ىلإ :ءاملعلا ٌضعب بهذو
 . مئاقلا ةالص رجأ نم عبّرلا ىلع نوكيف .دعاقلا ةالص رجآ نم فصنلا ىلع

 نأل ؛لفتلا ةالص ىلع اطيشنت هيف َنالو ءيراخبلا حم يف ثيدحلا نأل ؛يوق ٌلوق اذهو

 ؛ لسكلا نِم ءيش هعم نكل ؛اًدعاق يّلصُي ْنأ ىلع رداق وهو اًنالسك نوكي انايحأ ناسنإلا
 ََّص :لوقن اُلُمَت حلاّصلا لمعلا ىلع ٌهَظّشنن ْنأ لجأ نمف « يشم وحرب لست نإ تحف

 -4١(. 85/2 عتمملا حرشلا .اعجطضم

 را :يأ (0



 15 مالسإلا خيش لئاسرو قواتق بيرقت دو ”وم
 تت لتحت 7 تت تعا 14

 «ةنابإلا نع نآرقلا يف ةلجعلا كرت ليترتلا لقأ :يضاقلا لاق /هو]

 ءهتءارق يف اًلجعتسم ناك نإو لسرتلاب ىتأ دقف هب أرقي ام نيب اذإ هنأ :هانعمو

 ؛طيطمتلاو ديدمتلا ىلإ كلذ هجرخي مل ام اهيف فقوتيو ةءارقلا لتري نأ هلمكأو

 اذه ىنعم ىلإ دمحأ أموأ دقو :لاق ءاًعونمم ناك طيطمتلا ىلإ ىهتنا اذإف

 .ناحلألا هذه ينبجعت الو ةلهسلا نآرقلا ةءارق نم ينبجعي :لاقف

 نيحلت هبشي يذلا نيحلتلا ةفصب نآرقلا ةءارق :نيدلا يقت خيشلا لاقو

 نم مهريغو دمحأو ىعفاشلاو كلام كلذ ىلع صن امك « عدتبم هوركم ءانغلا

 [١٠ه/* كردتسملا] .ةمئألا

 هركي هريغو بيغرتلا بحاص ركذف :2'”نيلصملا ءارقلا طّلغ نإ /7559:]
 نأ رباج نب هللا دبع همساو يضايبلا نعو «نذإ ةءارقلا مهل سيل :انخيش لاقو

 :لاقف ةءارقلاب مهتاوصأ تلع دقو نولصي مهو سانلا ىلع جرخ ِعلكي هللا لوسر

 ضعب ىلع مكضعب رهجي الو ؛هيجاني امب رظنيلف هبر يجاني يلصملا نإ»
 مهعمسف دجسملا يف لكي هللا لوسر فكتعا» :لاق ديعس يبأ نعو :'"”«نآرقلاب

 الف هبر جانم مكلك» :لاقو روتسلا فشكف هل ةبق يف وهو ةءارقلاب نورهجي

 يف» :لاق وأ 50 ل

 ةءارقلاب هتوص لجرلا عفري 9 ىهن هك هللا لوسر نأ» :يلع نعو '”«ةالصلا
 طخ نفاوو 7ةولصب مهو ةباعيضأ لملك ؛اهدعبو ءاشعلا لبق

 كردتسملا] ١٠١6/7 -٠١5[

 )١( دمحأو «(؟7١) كلام هاور (؟) . عفترم ٍتوصب نوؤرقي ثيحب )19077(.
 9( دمحأو ,(19) دواد وبأ هاور )١١847( 2.دواد يبأ حيحص يف ينابلألا هحّحِصو

 )5( دمحأ هاور )*55(.



 كك ةالّصلا ٌباَتِك
 5 فلاي 27275745

 لبق لعفت مل اهنأل ؛ةعدب هي رمع اهامس امنإو َةّئَس حيوارتلا 75151]
 دوهيلا رمع جرخأ امك «يبأ ىلع هيف سانلا عمج يذلا هجولا ىلع كلذ

 امكو «ةدرلا لهأ ةباحصلاو قيدصلا ركب وبأ لتاق امكو ةريزجلا نم ىراصنلاو

 طرش امكو «جراوخلا هي يلع لتاق امكو ,فحصملا هي ركب وبأ عمج
 هللا باتكب المع اهولعف يتلا رومألا نم كلذ ريغو طورشلا ةمذلا لهأ ىلع

 ىلع سانلا هَ رمع برضكو ءاهريظن مدقتي مل نإو هلي هلوسر َةّنَسل اًعابتاو
 نازيك هند ركب وبأ رسكو بجر يف راطفإلا همازلإ ىلعو ءرصعلا دعب نيتعكرلا
 .ناضمرب هوهبشت ال :لاقو بجر يف هلهأ

 عورشم بجر موص نأ دقتعي ناك نمل ةيلاملاو ةيندبلا ةبوقعلا هذهف

 لالضو أطخ داقتعالا اذهو ءرهشألا نم هريغ موص نم لضفأ هنأو بحتسم

 ههرك اذهلو .«كلذ ىلع رزعيف اًيصاع ناك دسافلا داقتعالا اذه ىلع هماص نمو

 نم مهنمو ءهضعب رطفي نأ بحتسي :لاقو «سانلا هدوعتي نأ ةيشخ ههرك نم

 .مرحملاك ةئثلا سرعأ اًرهش هعم ماص اذإ هيف صخر

 تسيل يتلا رهشألا نم هريغ ىلع لضف هلو «مرحلا رهشألا دحأ بجرو
 يصاعملاو «لضفأ هيف ةعاطلا تناك لضفأ نامزلاو ناكملا ناك املكو «مرحب

 نأ امك هنم لضفأ ناضمر رهش لب ؛هللا دنع روهشلا لضفأ وه سيلو ءدشأ هيف

 “٠١ 7 ٠١[ كردتسملا] .عوبسألا مايأ لضفأ ةعمجلا موي

 ١٠١8[ 7/7 كردتسملا] .ةئسلا هب تءاج امم اهلك يلايللا ضعب مايق ةكحع]

  اَمِهِرْيَغَو دّمْحَأَو َيِعِفاَّشلاَك  ٍةَلوُصْفَم ٍثاَلَِب رولا ُروَحُي نم قد

 ما اهنضاغلإ َنْيَب َلَصْفُي ٌدِحاَو ٌمْسا اَهَل يلا ٌةاَلَّصلا َنوُكَت ْنَأ مُهَدْنِع ٌروُجَي

 يف مرا و ءِرْهظلا َلْبَق عبْرَأْلاَو :َناَضَمَر اتق ' ءىَحْصْلاَو ِهِرْبِوْلاَك ؛ِدْمَعْلا

 2 تبن يتلا ِرّوّصلا َّنِم دّمْحَأ ُهاَنَْتْسا اَم اَّلِإ ءىَنْتَم ىّنْنَم َنوُكَت ْنأ ِتاَوَلَّصلا عيِمَج

 ايف ا ءعشتو أ ؛عْبَس وأ ِسْمَحِي ٍرْئوُلاَك 00 02



 ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 3 ا
 0 م حم

 َتَبَن دَقَو ٌةَلوُصْفَم ثالث رثوْلا ىَنْذأ :َنوُلوُقَيَو ُهَلْعِف للك َيِبَللا ِنَع َتَبَت (م

 ٍلْيَللا ّنِم ٌرِيوُي َناَك ِهَِلي قبلا َّنأ» :َةَسِْياَع نَع ِهْجَو رْيَغ نِم «حيِحّصلا» يف

 َعَم اًرثَو َعيِمَجْلا ِتَّمْسُف اْنْيَتَعْكَر لُك نيب لِصْفَي َةَعْكَر َةَرْشَع ىّدخإب

 ١/1 ١87[ . "”لْضَمْلا

 : ٌةاَلَص "'نْيَئاَذَأ َّلُك َنْيَب» :َلاَق ُهّنَأ ' (حيِحّصلا» ين ُهْنَع َّتَبَن 7595

 00 0 نمل ةَكِلاَتلا يف 7 :َلاَقَو ٌقالَص ِنْيَئاَذأ لَك َّن نيب ٌّقالَص ٍنيَناّذَأ َُّك
 هو 2 0 5

 هئس ٌنمانلا اَهَذْخَتي ْنَأ

 (حيج َّضلا» ىف ّتَبَتَو

 وه وأ ؛هتالص رخآ يف نوكت يتلا ةدحاولا ةعكرلا وه له :رتولا ىمسم يف ءاملعلا فلتخا )١(

 فكرا هذه ةيويحم زاهي وأ واصلت قنا نم هيلصي ام عومجم

 .مالسإلا خيش 5 مالك رهاظو «ثيدحلا رهاظ وهو .رهظي يذلا وه يناثلا

 اذإف «ىنثم ىنثم ليللا ةالص» :رمع نبا ثيدح يف يبنلا لوقو :835 بجر نبا ظفاحلا لاق

 ةعكرلا هذه نأ ىلع لدي ««ىلص دق ام هل رتوت «ةدحاو ةعكر ىلص حبصلا مكدحأ يشخ

 متخي يذلا ليللا ةالص عومجم وه رتولا نوكيف ءارتو اهلبق ىلص ام عومجم تلعج ةدحاولا
 دارأ امنإو .«نآرقلا لهأ اي اورتوأ» :يبنلا لوقب لدتساو «هيوهار نب قاحسإ لوق اذهو ءرتوب

 ةفئاط لوق وهو .هنم سيلف هلبق امو «ةريخألا ةعكرلا وه رتولا :ةفئاط تلاقو «ليللا ةالص

 . انباحصأ نم

 ركذ مث  هجوأ ىلع كلذ يف اوفلتخا يعفاشلا باحصأ نأ :حالصلا نب ورمع وبأ ركذ دقو

 .رتولا عيمجلاب يوني نأ :لاقو - عبارلا هجولا

 يفو .ةعكر ةرشع ىدحإ هرثكأو «ةعكر رتولا لقأ :هريغو قاحسإ يبأ خيشلا لوق :هل دهشيو

 .هيلإ ءاميإ يعفاشلا مالك ضعب
 اهبو ءراتيإلا يف لصألا ةدحاولا ذإ ؛اهلك ثيداحألا نيب اًعمج هيف نأل ؛راتخملا وهو :لاق

 . .اًرتو اهلبق ام ريصي
 تناك اذإ امب اًضتخم اًرتو ةريخألا ةعكرلا ليق ام ةيمست يف فالتخالا نوكي نأ يغبنيو

 مالسب ثالث وأ ءسمخب وأ «عبسب وأ «عستب رتوأ نإ امأف ءاهنيب ميلستلاب ةلوصفم تاعكرلا
 )1١17/9 17١(. يراخبلا حرش .ها.رتو عيمجلا نأ يف ددرتلا يغبني الف «دحاو

 .هللك يوونلا لاق امك ةمئثألا قافتاب (ةماقإلاو ناذألا نيي) :يأ (؟)
 .(418) ملسمو 1717(2 .775) يراخبلا هاور (9)

 ٍبرْغَمْلا ٍناَذَأ َنْيَب َنوُلَصُي اوُناَك ُهَباَحْصَأ ّنأ 000000 2 8 ع



 8 | ةالّصلا ُباَنك
 000 يضصبصطْسس ل ببتب)ب)ب)بثبتت

 . 'هُهاَهْنَي اَلَو مُهاَرَي َوُهَو ٍنْيَتَعْكَر اَتَماَقِإَو

 َنْيَب اًعوُرْشَم َنوُكَي ْنَأَلَف اًعوُرْشَم ٍبِرْغَمْلا يئاَذَأ َنْيَب ٌحُوطَتلا َناَك اَذِإَق

 َمِيَأْلا ٍقاَقَتاِب برْغَمْلا ليجغت َةَّئَسلا َّنأِل ؛ىَلْوَأْلا قيرطب ِءاَشِعْلاَو ِرْضَعْلا يّناَذَأ
2 

 عّوطَتلا ّنِم : ِءاَشِعْلا َلْبَكَو ِبرْغَمْلا َلْبَكَو رضَعْلا َلْبَق ًةاَلَّصلا نأ ىَلَع َكِلَّذ َّلَدَق

 اَْيَلع َمَواَد الو ءهِلْوَم اَهَرَدَك يِّلا ةبِتاَرلا ٍنَنُسلا َنِم َوُه َسْيَلَو "”عوُرْشَمْلا
 ةلعفب . ]١ 531/7 - 1817|

2 

 َةَنُس ىَضَق ُهَّنَأ» وأ اَعَبْرَأ ٍرْضَعْلا َلْبَق ىَّلَص ُهْنأ» :هللك ُهْنَع يور !55ه]

 2غ ظفاشت ناك ناز وأ ءاكينأ اهدقن# وأ ةاكف ٍرْهظلا 1 0 ُهَنَأ» وأ (ِرْضَعَل لا

 .هلل حبلا ىَلَع ِةَبوُذُكَمْلا ِثيِداَحَأْلا نِم َكِلَد ُلاَثْمَأَو ««ىحُضلا

 باش نم نمات َماَق َّنّذَأ اَذِإ ُنْدَوُملا َناَك» :َلاَق ِكِلاَم ِنْب ٍسْنَأ نع نيحيحصلا يف تبث 00(

 مُهَر ل يلا َجْرْخَي ىَّتَع  ةرتس اهنوذختي اَهْيَلِإ َنوُلَصُي :يأ - َيِراَرّسلا َنوُرِكْيَي دبي كلك يلا
 .«ِبرْغَملا َنْبق ٍنيتعْكرلا َنوُنَصُي ءَكِلَذَك

 ناذألا نيب لصفلا ةيعورشم ىلع لدي ثيدحلا :ثيدحلا ىلع اًقيلعت نك ىناكوشلا لاق (؟)

 نم ريكك نلع ةطامجلا الص تيرقح نه فلذ ىف امل": انهن ةالاوملا ةعاركو + ةماقألاز
 ماعطلا لكأ ىلع رمتسا اذإ ءادنلا لاح مرضوتم نيخ لأ هماعط ىلع ناك نَم نأل ؛اهل نيديرملا

 ناك اذإ اميس ال ءلصفلا مدعو ليجعتلا ببسب اهضعب وأ ةعامجلا هتتاف ةالصلل أضوت وأ

 ىوقتلاو ربلا ىلع ةنواعملا نم عون ةماقإلاب يخارتلاف ء«ةعامجلا دجسم نم اًديعب هنكسم

 .ها.اهيلإ بودنملا
 ءاشعلا ناذأ دعب ةالصلا نوميقي مهنأ ناضمر رهش يف نينذؤملا ضعب ىلع ظحالُمْلا نمو
 .ةّنّسلا فالخ اذهو «ةرشابم

 ال :هك يناكوشلا لاق «ةالصلاب ردابُي الو اًسلاج سانلا ضعب لظي نأ نامرحلا نمو

 يف دجسملا يف ناك نمل  ةماقإلاو ناذألا نيب ةالصلا :يأ  بحتسي هنأ يف فالخ

 نم عقي امك ريخأتلا يف رثؤي ال نيتعكرلل هلعق ناكو «ةعامجلا مايقل اًرظتنم تقولا كلذ

 كلذ يف ةّنّسلا هذه كرت نأ بير الو «ةرانملا نم لزتي ىتح نذؤملل ناذألا دعب راظتنالا
 اهلعف ريثأت مدع عم اهطورش نم ءيشب الو برغملا ةالصب هيف لاغتشا ال يذلا تقولا

 راطوألا لين .ها.ليلقلا الإ اهنم جني مل يتلا ةيناطيشلا تاذاوحتسالا نم :ريخأتلل

 .(17 - )1١١/7 يناكوشلل



 هنآك مالسإلا خيش لئاسرو ظواتف بيرقت ب
 00 يا ل يي بيبي شتا

 يف (ٍِلْئاَضَمْلاَو قِئاَقّرلا» يِف َنيِفْنَصُمْلا ضب دققت ةزكذي اع كلذ ني دن

 ءاَناَلُلاَو ِنْيَئْنإلاَو ٍدَحَأْلا مْوَي مَْي ٍةاَلَصَك :ِةيِلوَحْلاَو ٍةَّيِعوُبْس ذأ فارنقلا

 يِيأَو ٍبِلاَط يِبَأ ٍباَتِك يِف ةروكذملا يشلاو ةكيعلاو:نيووكلاو ءاعبتألاز

 ٍفْضِنَو ٍبَجَر ٍلَّوَأ يِف يتلا هَةّيِفْلأْلا» ٍةاََصْكَو ءْمِهِرْيَعَو ٍرِداَقْلا ٍدْبَعَو ٍدِماَح
 ءِبَجَر نِم ٍةَعْمْج ٍةَلْبَل ٍلَّوأ يِف يتلا ةّيِرَشَع ْيَنْناِلا» ٍةاَلَّصلاَو ءَناَبْعَش

 يِف ٌرَكْذُت َرَخَأ ِتاَوَلَصَو ءٍبَجَر نم َنيِرْشِعَو عبس ٍةَلْيَل يِف يَيّلا ٍةاَلَّصلاَو

 َكِلَّذ ٍلاَثْمأَو ءَءاَروُشاَع مْوَي َةاَلَصَو ءِنْيَديِعْل ١ يَتلْب ِةاَلَصَو هَةَناَلَنلا ٍرْهْشأْلا

 َكِلُذ َّنأ ِهِثيِدَحِب ٍةَفرْعَمْلا لأ اا ؛ َعَم هلي َيِبَنلا نع ِةّيِوْرَمْلا ِتاَوّلّصلا ني

 اتيِحص ةرْئظَف ٍنيدلاَو مْلِعْلا له أ نِم اًماَوْقَأ َكَِذ َعَلَب ْنِكَلَو ءهْيْلَع َتِذَك

 لا

 لب ؛ٌَعْبُم َلاَض َوْهَك :اَهّْنِم ٌرْيَح اَهَرْيَع نأ ّنظَ ُةنسلا ُهَل ثّديَت نَم اّمأَو
 [ 0-0 .ٌرِفاَك

 ه2

 (بتاورلا ننُسلا)
 ْمَل نم مُهْئوَك َةَضيِرَمْلا َعَم ِتِتاَوَّرلا ِنَئّسلا يِف ُءاَمَلُعْلا َعّراَتت هفلنلا]

 لب ؛ٍةَفيِعَض َتيِداَحَأب 7 َتَفَو نم مُهْنِمَو ءاَئْيَش َكِلَذ يِف ثف ْتَْقَوُي

 َلْبَق اًنِس نس ُتْنَرُي نمُك ؛ٌةَعوُضْوَم اَهّنَأ ِثيِدَحْلاِب مّلِعْلا ُلْمَأ ُمَلْعَي َتيِداَحأ

 اهقني :تينأوب ءاعملا نك اكراو ىرضتلا لقا نار هدهك كنار نا
 .َكِلُذ وُخحَنَو



 ل ةاللّصلا بانك
 ل ب  آ#آ#آ 7 25-5

 اَم َنوُد ٍةَحِيِحَّصلا ِثيِداَحَأْلا يِف َتَبن اَمِب ُلْوَقْلا ٍباَبْلا اَذَه يف تاَدُصْلاَو

 :ٌتيِداَحأ ٌةَئاَلَت (حيِحّصلا» يف ت ديو 0 يم راع

 ٍرْهظلا َلْبَق ِنْيتَْكَر هلي هللا ٍلوُسَر نَع تْظِفَح» :َلاَق َرَمْع ِنْبا ل

 لبق نْيََعْكَرَو ءاَمِعْلا دعب ِنََْعْكَرَو «ٍبِرْغمْلا ََْب ِنيمعْكَرَو ءاَهَدْعَب ٍنيتعكَرَ
 . "”(ِرَجَمْلا

 اعبذأ رهظلا َلبت يّلَصُي و هللا ُلوُسَر ناك : :ةكئاع كييغَو: نا
 ةنا كيِدَحَك "ميسم جيبصا يف ىف ُهَرْياَسَو نا (حيِحّصلا» يِف َّوُهَو

 1 08 :ُيِذِيْرُتلا اَهَحححَص ٍةَياَوِر يِفَو ؛««حيِحّصلا» يِف اَدَكَمَو « رع

 . ِنْيََحْكَر ٍرْهظلا
0 

 لَو موي يف ىّلَص نّم» :لاَ ُنأ هك َّنلا ع ةَبيبَح م تب 0-0

 . دّنَجْلا يف اَيَب اَنْيَب هَل هللا ىَنَب ٍةَضيِرَق َرْيَغ ف 55 ٌةَعْكَر َةَرْشَع ةَرش ٌرشَع تدل

 ءاَمَدْعَي نْيَتَعْكَرَو ٍرْهُْظلا َلْبَق اَعَْرَأ» :اَهُريِسْفَت 'نَئّسلا» يِف َءاَج دَفَو

 . ”(رْجَمْلا َلْبَق ِنْيمَعْكَرَو ءِءاَسِعْلا َدْعَب ِنْيَتَعْكَرَو برا َدْعَب ِنْيََعْكَرَو
]141١ - 58١ /77[ 

 «هنيد ِةَلِق ىَلَع َكِلَذ َّلَد [ِبِتاَوّرلا نّئّسلا :يأ] اَهَكْرَت ىَلَع ٌرَصَأ نم 754

 [ااا/ /0] . اَمِهرْيَغَو َنِعِفاَّشلاَو دَّمْحَأ ٍبَهْذَم ىف ُهَداَهَش ْتَّدُرَو

 رجفلا نس دعب عجطضي لَك ناك :ىلاعت هللا همحر ميقلا نبا لاق /؟ةد4]

 تاعكر عبرأ ةالصك ؛هدنع ٌةفيعض يهف خيشلا اهدروّيس يتلا ثيداحألا يف دري مل ام لكف )١(
 . سانلا نم ريثك دنع هب ٌلومعم وه امك ءرهظلا دعب

 .مّدقت امك ٌبوذكم اهيف دراولا ٌتيدحلا نب حرص لب

 .00/79) ملسمو )١150(« يراخبلا هاور (؟)

.)/980( 5 

 َتاَلَث اّمِإَو َةَعْكَر َةَرْشَع ىّدحإ اّمِإ ٍلْبَللاِب ٌموُقَي هي د يملا َناَكَو :هلك خيشلا لاق (5)

 .ًةَعْكَر 1 نِم اًوْحَن ُهُلْفَتَو ُهْضْرَف ٍراَهَنلاَو 7 ِهِتاَلَص ٌعوُمْجَم َناَكَف هّةَعْكَر َةَرْشَع

0660/72 



 هداك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت يا

 ءانإلِو ةشئاع ثيدح نم «نيحيحصلا» يف هنع تبث يذلا اذه ؛نميألا هقش ىلع

 ىلص اذإ» :لاق هنأ ِةَي يبنلا نع هَ ةريره يبأ ثيدح نم يذمرتلا ركذو

 لاق «نميألا هبنج ىلع عجطضيلف حبصلا ةالص لبق نيتعكرلا مكدحأ

 لطاب اذه :لوقي ةيميت نبا تعمسو «بيرغ حيحص نسح ثيدح :2''يذمرتلا

 .اهب رمألا ال لعفلا هنع حيحصلا امنإو «حيحصب سيلو

 ثيدح الإ ,ءيش اهلعف يف كَع هنع حصي ملف رصعلا لبق عبرألا امأ

 تس راهنلا يف يلصي ناك هلي هنأ «ليوطلا ثيدحلا يلع نع ةرمض نب مصاع

 رهظلا ةالصل انهه نم اهتئيهك انهْه نم سمشلا تناك اذإ يلصي «ةعكر ةرشع
 لبقو «نيتعكر رهظلا دعبو تاعكر عبرأ رهظلا لبق يلصي ناكو «تاعكر عبرأ

 نمو نيبرقملا ةكئالملا ىلع ميلستلاب نيتعكر لك نيب لصفيو ءاًعبرأ رصعلا
 اذه ركني ةيميت نبا مالسإلا خيش تعمسو «نيلسرملاو نينمؤملا نم مهعبت
 1١١/7 ١١5[ كردتسملا] . عوضوم هنإ :لوقيو اًدج هعفديو «ثيدحلا

 ةضيرفلا بقع نيتعكر ةالص ىلع اًمئاد مومأملاو مامإلا عامتجا
 [11؟7/* كردتسملا] .عدبلا نم هنأ يف بير ال امم كلذ لك :كلذ وحنو

 نم فلسلا نم ناكو لضف اهيفف نابعش نم فصنلا ةليل امأ 7557. ]

 [١11؟/# كردتسملا] .ةعدب دجاسملا يف اهئايحإل اهيف سانلا عامتجا نكل اهيلصي

 ةالص ىلع عامتجالاو نابعش نم فصنلا ةليل يف ةيفلألا ةالص م.1]

 .ليللا مايق يف مهتويب يف نولصي اوناك امنإو ةعدب اهيف ةبتار
 اهريغ يفو اهيف ةعامجلا ىلع ةموادم ريغ نم سانلا ضعب هعم ماق نإو

 .ةفيذحب ةليلو «سابع نباب ةليل لي يبنلا ىلص امك «سأب الف

 .ةيعدبلا تاعامتجالا هذه نع ىهني نأ ىغبني رمألا يلوو

 [117/ كردتسملا]

.)645١( )١( 



 5 ةاللّصلا ُباَّتك
 سأل 88# أ #7272 2221# لل _.-ل 1 2-2

 :ٍناَرْمَأْلا ِهيِف ُروُجَي ُهّنَأ ىَلَع ُءاَمَلْعْلا َقَمَتا يِذَّلا ٍباَبْلا اَذَه نِمَو 5.*75]
 .ِةَمِيَأْلا ٍقاَمَئاِب اَهَكَرَت َءاَش نَمَو اَهّلَعَف َءاَش نَم ُهّنإَف ءِرَمّسلا يِف ِبِتاَوّرلا ُلْعِف

 ٍةَجاَحِل َلَضْفَأ اًناّخَأ اَهْلْعِف ُنوُكَي دك :اَهُكْرَتَو اَهَلْعِف ُروُجي يلا ٌةاَلَّصلاَر
 ٌلَضْمأ َوُه امي ِةَلِاَتلا ِنَع اَلَِتْشُم َناك اَدإ َلَضْمأ اَهُْرَت ُنوُكَي دَكَو اهي ٍناَسْنإْلا

 ٍرْجَقْلا معمر الإ ٍبِتاَورلا نم يّْلَصُي نُكَي ْمَل ِرَمَسلا يف  ّيِّنلا ّنِكل
 11١[ 0 .ٍرْنوْلاَو

 هه

 (ىحضلا ةالص)
 ّنِم اهب ُموُقَي ٍتاَعَكَّرلا َنِم ٌدَدَع ٍلُجَّرلِل َنوُكَي نأ ُةّمِيَأْلا ٌبحتْسا م50.

 اَهَلَدَب ىّلَص اَهْنَع َماَن اّذِإَو ءاَهَمَّمَح َلِسَك نِإَو ءاَهَلاَطَأ َطِشَن ْنِإَه ءاَهُكْرَْي ال ِلْيّلل

 .ٍراَهْنلا نِم

 اَهْيَلَع ُمِواَدُي نُكَي ْمَل هل َيِنلا َّنِإَف ؛ىَحُضلا ُةاَلَص١ ِباَبْلا اَذَه نمر

 َتْقَو يلَصُي َناَك هل َىِبَنلا َّنأ ُهَل َضِراَعُم ال حيِحَص ِثيِدَح يِف َتَبَت لب

 َّنِم َيّْلَصُي ٍلْيّللا َنِم ّماَنَي ْنأ لْثِم ٍ؛ِتْقَوْلا لُجَأِل ال ءضراَع ِبَبَسِل ىَحصلا
 َدِجحْسَمْلا َلُخْدَيَف ىحُضلا َتْقَو ِرَفَس نم َمَدْقَي ْنَأ لْثِمَو ءَةَعْكَر َةَرْشَع تا ٍراَهّنلا
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 ٍةَمَواَدُمْلا ِنَع ُهاَنْعَأ ِلْيّللا ماَّيِق ىَلَع اًمِواَدُم َناَك نَم :َلاَقُي ْنَأ ُهَبْشَأْلاَو

 00 . لعْفَي لكك ينل َناَك اَمَك ءىحُضلا ٍةاَلَص ىَلَع

 [؟44 /؟؟] . ليلا ماَيِق نَع ُلَدَب ىَحصلا ٌةاَلَصَق ٍليَللا ماّيِق نع ُماَتَي َناَك نَمَو

 مي َلُك ىَّلَصَل َكِلَذ َّدَصَم وَلَو ءِتْقَوْلا ٍلْجَأِل ًةاَلَّصلا دِصْقَي ْمَل هلي ْنئلاَو
 200 .مْوَي لك ِرْجَْمْلا يَنَعْكَر يَّلَصُي َناَك امك ماّيأْلا تلاع وأ



 1 مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 2 ساس ا

 تت تت تحسس س-د+غسسأ 1

 ىلع موادي نكي ملو ءعوضوم ''«"ضئارف يلع يه ثالث» ربخلاو «طلغ
 [11" /# كردتسملا] .هتئسب ءاملعلا قافتاب ىحضلا

 ه6 ©

 (ببسل وأ ءاعدلا لجأل دوجسلاو ةراختسالا)

 نع ضاقو ئبآ نب دعس ثيدح نم "ديا «مامإلا دنسم» يف 7.5

 هطخس مدآ نبا ةواقش نمو «هللا ٌةراختسا مدآ نبا ةداعس نم» :لاق هنأ نكي يبنلا

 راختسا نم مدن ام :لوقي هن ةيميت نبا مالسإلا خيش ناكو ؛هللا هاضق امب

 يف ْمُهْرِواَمَول : هللا لاق دقو ءهرمأ يف تبثو «نيقولخمل 0 قلاخلا

 موق رواشت ام :ةداتق لاقو «[104 :نارمع لآ] 4و َلَع ٌلكَوَتْك َتْرع اد سأل

 1١ - ١1١5[ /# كردتسملا] .مهرمأ دشرأ ىلإ اوده الإ هللا هجو نوغتبي

 دوجس اذهف هوعديل هل دجسو بارتلاب ههجو رفعف ءاعدلا دارأ ول
 يعن ءاج امل اًدرجم اًدوجس دجس سابع نباو «هعنمي ءيش الو ءاعدلا لجأل

 لدي اذهو ,'9«ودحساف ةبآ متيأر اذإ» : هِيَ لاق دقو 21 يبنلا جاوزأ ضعب

 ببس اللب دوجسلا وه هوركملاف ؛تايآلا دنع عرشي دوجسلا نأ ىلع

 ُهَدْعَبَو ماَلَّسلا َلْبَق اَمِرْيَغَو ِةَراَِيْسالا 00 ذ ُءاَعّدلا ُروجَي م50. |
 ع

2 
 مَ ماسلا َلْبَق ٌءاَعّدلاَو

 [االال 5 ٌنَسْحَأ اَذَهَق ءْفِرَصْنَي ْمّل ماَلّسلا َلْبَق َلَصْمْلاَو

 ٌرْخَنلاَو ُرْيَوْلا :ٌعْوَطَت ْمُكَل َّنْهَو ءْضْئاَرَك َيَلَع َّنُه ٌثالَث» :ظفلب )3١5١( دمحأ مامإلا ءاور ()
 .«(ىَحْضلا ٌةالَّضَو

 ريغصلا عماجلا فيعض يف َينابلألا هفّعضو ءهبرغتساو )١١05١( يذمرتلا هاورو :ء(555١) (؟)
 .(ةالدد)

 . يذمرتلا حيحص يف ينايلألا هنّسحو )784١(2 يذمرتلاو )١141(« دواد وبأ هاور (9



 مح ةالاّصلا ُباَتك

 هولا يذل ركبت ُهَرْدَص ُهَّل َحَّرَش اَم َّناَك هللا َراَخَتْسا اذِإ هل

 0001 .ُهَّل هللا ُهَراَتْخا يذلا

 «حيبستلا ةالصو» ةعامج دنعو ''”[ةراختسالا ٌةاَلَص ٌبَحَتْسُيَواإ 4

 ىعداو ««..سابعلا همعل اهملع كي ىبنلا نأ» سابع نبا ربخل ءال :هصنو

 «مامإ اهبحتسي ملو اهتهارك ىلع هباحصأ ةمئأو دمحأ صنو .بذك هنأ :انخيش

 لصأ ال ربخب َةّنُس تبثت الثل ربخلا اهب دري مل ةفص ىلع كرابملا نبا اهبحتساو

 .ةيلكلاب اهوعمسي ملف يعفاشلاو كلامو ةفينح وبأ امأو :لاق هل

 31١١7 -"١١[ 7/# كردتسملا]

 هه ©

 ىهنلا تاقوأ

 4 م © سو هّ 3 ا 2 2 مب

 َّنَأِل ؛اًهيورغ َكْنِع ٍِسْمَّسلا عوّلظ َدْنِع ٍةاَلَّصلا نَع هل ْيِبَنلا ىَهَن ة505:]
 ْمِلْسُمْلا َناَك نِإَو ءاَهْنِراَقُي ناطْيَّشلاَو ءِذِئَئِيِح سْمَّسلِل َنوُدُجْسَي َنيِكرْشُمْلا همأر < - 2 8 ِِ 6 - 0 0 م هما ه و؟
 هزل دطسمب قوم عرب 140 كرما ودار 0270 6 0
 ٍضْعَب يف َنيِكِرْشُمْلاب َهّبَسَتَي اَلَكِل ةعيرذلا َّدَس ْنِكَل ءاَهَل َدوُجّسلا ُدصْقَي ال يَلَصُمْلا
 يْرَحَت نَع ىَهْن اذَهِلَو ءَكْرِش َّوه ام ىلإ يضفيف اهب نوٌصتخَي يتلا ٍرومأآلا 25 . جت ية ف مخ 1 ثم لس < كيم كرا عك

 . ”نْيَحيِحَّصلا» يِف يِذْلا َرَمُع نبا ظْفَل اَذَه ءَنْيَْقَوْلا نْيَّذَه ىف ِةاَلَّصلا

 . هْنَع ٌّئهْنَم اًهيِف ةاَلَّصلا ُدْضَقَق
 وهرص ]ل

 ٍةاَلَصَو ٍدِجْسَمْلا ٍةّيِحَت لثم :وهِلْجَأِل ٌةالّصلا َعَرْشت ٌبَبَس ٌتَدَح اَذِإ اّمأَو 1 60 م ب ثا( 0 سس سمس (|كإ هك
 هام 2 و مدع" يايا سمر موش هيمو مهوب يدع ف كا - 5 ل
 وحدو ّيحلا ماَمِ عم ٍةالَّصلا ةداعإو يفاّوطلا يتعكرو ٍةَواَلَتلا ٍدوجحسَو يفوُسكلا

 هألاَو ءاَمَلْعْلا َنْيَب ٌروُهْشَم ْعاَرِن اَهيِف ِِذَهَف ءَكِلَد
 ا عيل م رح و فاقد وافاد أ نقلل فت عع ع اقرأ عدم ه2 وقم
 يف اَهيرَحَتَو ٍةاَلَّصلا ٍدْصَف نَع يهن اَمْنِإَو ءَكرت اَذإ ٌتوَمَي َوُهَو «هيف ّرَش ال رْيَخ

 سه ه يس 2 د 9-5 2 و 8

 هنِإَف ءهَباَيْحِيْساَو َكِلَذ ُراَوَج ٌر

 )١( عورفلا يف وهو ءهنودب ىنعملا مهفُي الو ءلصألا يف سيل نيتفوقعملا نيب ام )١/0:4(.

 علطَم اَهَنِإَف ءاَهَبوُرُع اَلَو ٍسْمّشلا َعوُلُط ْمُكَتاَلَّصِي اَوَّرَحَت اَل» :اًعوفرم هنع نيحيحصلا يف ءاج (؟)
 .«ٍناَطْيَشلا نَئْرَقِب



 هنأ مسالا خيش لئاسرو قواتف بيرقت مم
 تتتحت7تل خس سلخ ؟ة وح

 مر سرع

 .ِتْقَوْلا َكِلَّذ يف ُهَلْعِف َدَصَق دق :ُهَ

 َبَبَس ال اَمَق ِءَّتْقَوْلا َكِلّذ ٍدوُجُسلا ٍدْضَمِب ٍراَمُكْلا ٍةَهَباَشُم نِم هيف اَمِل ٍِتْقَوْلا َكِلَذ

 الق ءبَبَّسلا لجأ َلَعَم ُهَنَِق :ِبَبَّسلا يذ ٍفاَلْخِب َتْقَوْلا ٍدِصْقَي ْمَل نِإَو

 [0 1 .ٍلاَحِب ِتْقَوْلِل هيف َريِئَأت

 اَهْنأ َكِلَّذ 2 و ليلا 0 ما يف ""ةلِْلا نأ ميلا 7 9711 |

 000 0 ىَرأَ ا

 ؛ُنِيْنت ال ِءاَيِبْنأْلا ُرِباَقَمَك ٍةَساَجَّنلا لْجَأِل اّلِإ نُكَي ْمَل ول َيّنلا نأ ٌموُلْعَمَو

 لبن ال ىَلَصُمْلا َماَمَأ ٌةَساَجنلاَو ءٌرِهاظ ْمِهِروُبُق ُباَرْثَو َنوُلْبَي ال ُءاَيِبْنَأْلا لب
 َشراَمَمْلا ِروُبُقْلا َدْنِع َنوُشِرْفَي اوُناَك َدِجاَسَم َروُبُقْلا َنوُذْخََتَي اوُناَك َنيِذْلاَو ءهئالَص هلأ وميني سو 4 ع فر ع8 2 مسد ااوغتا ب عع عض ار كولا هومر

 ِهِذَم َنوُقْني ال ٍةَساَجّنلاب َنوُلْلَعُي َنيِذَّلا َّنأ َعَمَو َةَساَجّنلا َنوُقاَُي اَلَ َرِهاَطلا
 َلَّلَعَو ٍروُبُقْلا ىَلَع ٍدِجاَسَمْلا ٍذاَكّنا نع َىِهَّنلا ُهُرْيَغَو ُيِعِفاَّنلا َرَكَد دق لب ؛ةَلِعْلا

 --13١[ كلذ هيَشَّتلا ٍةَيْشَحِب ب َكِلَذ

 َنِإَف ؛ٌفيِعَض 0 ٍةَساَجَنِي ِةَرَبْفَمْلا يِف ٍةاَلَّصلا نَع ينل 0 تنل

 يْهّنلا َّنأ ُنْيبي اَم َكِلَذ وْحَنَو َدِجاَسَم ٍروُبُقْلا ٍذاَكّنا نَعَو اَهّلْظُم ِةَرَبْقَمْلا نع َيْهَنلا

 .َنيِكِرْشُمْلا ٍةَعَباَشُمَو ِكْرّشلا ِةَنِظَم نم ويف اَمِل
 اظن هقاف رقما ِباَرُ ٌةَساَجتَو اًضِيَأَو

 01/111  .ِباّرْثلا ٍةَساَجَن ّنَطب ال ٍروُبقْلا 0 نأ َنّيبت

 َّنِإ» :َلاَك هلي َىنلا نأ ؛ِرْبَق ىَلَع ٌدِجْسَم ىَنْبُي ال ال ُهَنَأ ٌديَأْلا َىَمَتا موب

 يّنِإَف ءَدِجاَسَم َروُبُقْلا اوُدِخَتت الن الأ َدِجاَسَم َروُبُقْلا َنوُذِخَتَي : اوناَك 0 َناَك نم
 20 3 2 نَع ْمُكاَْنأ

 )١( ملسم هاور (1) .نكامألا هذه يف ةالصلا ميرحت يف )075(.



 نول ا 0 ةالاّصلا ُباَتك

20 
 : ريغ ِنْفَّدلا َلْبَق ُدِجْسَمْلا َناَك ْنِإَف ءِدِجْسَم يف ِتّيَم ُنْفَد ُروُجَي ال ُهَنَأَو

 .ِرْبَقْلا ِةَيِوْسَتب اّمِإ -أ
 . اًديِدَج َناَك ْنِإ ِهِشْبتِب امِإَو - ب
 :رْبَمْلا َدْعَب َيِنْب ُدِجْسَمْلا َناَك نَِو
 .ُدِجْسَمْلا َلاَرُي ْنَأ ام اًمَِك -أ

 .ِرْبَمْلا ٌةَروُص َلاَرُت ْنَأ اّمِإَو - ب
 .ُهْنَع ٌىهْنم ُهّنِإ ؛ُلْفَت اَلَو ٌضْرَف هيف ىَّلَصُي ال ِرْبَقْلا ىَلَع يِذَّلا ُدِجْسَمْلاَ
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 ] 7-960و١[

 ”رضنلاو رخقلا هب ايونجلا يت لاير تسالا ىلا, ودخل ناي مظقكو

 أ . َكِلَذ ب لا 5 ُحيِحَّصلا

 َيَْلَصُي ىّنَح َسِلْجَي اَلَف ةجنسلا حل لت ا :ةل :ُهْلْوَك اًمأ ةيوهز

 ٍموُمَعَ ُهَصيِصْخَت 00 الف ءةَّروُص ُهْنِم صحي لم اَع ٌرْمأ َوُهَق َوُهَف :2"”(ِنْيَعَعْكَر

 ٍصوُصْخَمْلا موُمُعْلا َّن ّنِم ىَلْوَأ ظوُفْحَمْلا ا ِلَب ؛ صوُضْخَم

 ٍرْجَمْلا َدْعَب ةاَلّضلا د د رَبْنِمْلا ىَلَع ُماَمِإْلاَو َةاَلَّصلا نر :اًضْيَأَو

 َدِجحْسَمْلا ْمُكدَحَأ َلَخَم اًذإ» :َلاَك ُهْنأ «حيِحَّصلا» يِف ُهْنَع َتَبَت دَكَو ِرْضَعْلاَو

 ٍتْقَو يِف ِنْيَتَعْكَرلاي َرَمأ امل . هِي يلَصي ىّتح ني الف بي مما
 يلدأَو يتلا َكِلَذ ِتْقَو يف َكِلَذَكَف يْهَنلا اَذَه

 يّرَحَّنلا ٍنَع ىَهَنَق ىَهْنَف "”«ْمُكَيالَّصِ اًوَّرَحَتَت اَل» اًهِضْعَب يف يهل َتيِداَحَأ أَو

 [38/17] .ّتْقَوْلا َكِل َكِلَذ ٍةاَلَّصلل

 )١( يراخبلا هاور )/١151(.

 5 باتكلا صوصن يف اهلمُعُي ْنأ ملعلا بلاط ىلع يغبنيو «عفنلا ةميظع ةيهقف ٌةدعاق هذه (؟)
 ْنَأ اَدَح غتمأ ال» : :لاق يقم َرَمُع َرَمُع ّنْبا َّنأ )١191( :يراخبلا حيحص يفو :(855) ملسم هاور ()

 ا َعولُط اَورَحَتي ال نأ َرْيَغ ِراَهَ وأ ٍليَل ني ءاَش ٍةَعاَس يأ يف َيّلَصُي



 نإ ءاَهِرْيَغَو ب اًبْسأْلا ِتاَوَذ يف عاَرْتلاَو يهَنلا ِتاَقْوَأ يِف لْصَف فقتل |
 . اًريثك اًباَرطْضا باَبْلا اَذَه يِف ٍساّنلِل

 ءِتاَوَلَّصلا عيِمَجِل اًماَع َسْيَل َيَّْنلا نأ عاَمْجِإْلاَو ٌصّنلاب َتَبَت دق :ٌلوُقَتَ

 نأ َلبك ُةَمْكَر در ذأ نَم» :َلاَك ُهَّنَأ هلي َيَِنلا نع ؛ِنْيَحِيِحّصلا» يف َتبَ دق هَ

 ْنَأ لبق ٍرْصَعْلا نِم َةَمْكَر َككَرْدَأ نَم» :َلاَق َكِلَذَكَو .هَكَرْدَأ دَقَف ُنسْمَّشلا َعْلْطَت

 . "0وهلَرذأ دقق ُنسْمَّشلا َبْدْفَت

 رلقللا حا امك «ٍوَحِجاَرلا ٍةَحَلْضَمْلل حاب ِةَعيِرذلاَّدَسِ ُهْنَع ىَهّن ام نإ م

 لثم ءِبْرَحْلا ٍراَد نِم اَهِرَفَسَك ءاَهْعاَيَض فيخ اذِإ اهب ٌرَمَّسلاَو ةيوطَْمْلا ىلإ

 هني مل هن ءِلَطَعُمْلا ِنْب َناَوْفَص َعَم ْتَمَلَحت امل ةَِئاَعٍرَفَسكَو م
 نُكَي ْمَل ِةَحِجاَرلا ٍةَحَلْصَمْلِل اًيِضَتْقُم ناك اًدِإَف وَدَسْفَمْلا ىَلِإ يِضْفُن ُهْنأِل الإ ُهْنَع

 .ةَدَسْفَمْلا ىَلإ اًيِضْفُم

 نَسَبلَو ةكسفملا ىَلِإ يِضْقُي دق ُهّنَِ ءقَلْظُمْلا عّوطَّتلا يِف ٌدوُجْوَم اَذَهَو

 .ٌةاَلَّصل داشلا اه عاب لا تالا قتل ينل قذف نأ نجاتخم املا
 مم

 :ٌرَخَأ ُحِلاَصَم ِتاَكْوَأْلا ُضْعَب ُهْنَع يفَنلا يف لب

 مؤّنلاب محي اَمَك ٍةَداَبِعْلا لَم نم ِتاَمْوَأْلا ضْعَب ِسوُمْنلا مام نم ل

 . '"يِتَمْوَق ُبِيَتْخَأ اَمُك يِتِمْؤَن د ُبِيَتْخَأَل ينإ :ٌداَعُم َلاَق اَذَهِلَو ؟ِوِرْيَغَو

 ولو سئس
 نوكَي ُهَنِإَف اَنْقَو اَهْنِم ُثَعِنُم اّذِإ اَهّيَلإ ٍةاَلَّصلا ٍبيِبْحَتَو اَهِقيِوْشَت نِمَو - ب

 اَهَل ٌُنوُفْنلا ْتَطِشَن ٍتاَقْوَأْلا ضْعَبِب ُتَّصخ اذ َةَداَبِعْلا َّنِإَف ؛اَهيِف َبْعْرأَو طَمْنَأ
 ئل 0 <52 ه6 سرك 5

 )١( ملسمو .(ةالو) يراخبلا هاور )5048(.

 ) )5امل ةالصلا نع هيف ىهنُي ٌّتقو كانه نكي مل ولف «ةالصلا هيلإ تببح نم سانلا نم كانهو
 ميلعلا ناحبسف .مهريغو هلهأو هسفن قوقح يف طيرفتلا ىلإ كلذ ىدأ امبرو ءاهنع عطقنا

 . ميكحلا



 أسس ود ب بل غع_8لك 2 ةالاّصلا ُباَتِك

 ُهْنَع ىَهَن اًدِإَق (ٌرَجْضَتَو ا ُهْنِم ُمْأْسَت َمِقاَّدلا ءْيَشلا نأ :اَهْنِمَو - َج
 ١

 .لَلَمْلا َكِلَذ َلاَر ِتاَقْوَأْلا ٌضْعَب

 - يْهَنلا يِفَك ءِقَلظُمْلا وتلا نَع ىهّنلا يِف ِحِلاَصَمْلا نم َرَحَأ عاَوْنَأ ىَلِإ
2 

 .ٍةَحَلْصضَم ِتيِوْقَ ٍرْيَغ نم َحِلاَصَمِل ٌبْلَجَو َدِساَنَمِل مْ

 ىلع لظعتو ةخلضملا كنا نع نين اذ ام اًينِجَف يتعدل ناك اماثأَو

 يف ٍةَميِظَعْلا ٍةَحَلْضَمْلاَو ٍباَوَّئلاَو ٍرْجَأْلا ٍليِصخَتَو ع َةَعاطلاَو ِةَداَبِعْلا نِم ه سانا

 55 ٍةَّيِحَتَكَو ءّيَحْلا ماَمِإ َعَمَة ٍةَداَعَمْلاَك ؛ُةُكاَرْدِتْسا ٌنِكْمُي ال اَم ْمِهِنِيِد

 .َكِلَذ وْحَنَو ٍفوُسْكْلا ٍةاَلَصَو ِةَواَلَثلا 00

 ٍفاّلخب قولا لجأل ٌلَعْمَت مَ عاد اَهْيَلِإ اَعَد اَمَّنِإ ِباَبْسأْلا ٌتاَوَذَو

 َبَيَس ال امه أَن امن ينل ُةتَسفَمُك ٍذيِِحَو 041 بَبْس ال يَا ٍقلْطُمْلا عْوطتلا

 ُْكِالَصِب اًرَرَحتت ال :رَمُ نبا ثي ْثيِب لح يِف َلاَث اذَهلَ ةتيسلا هل اك ا نرد

 ."”هاَهَبوُرُع اَلَو ٍسْمّشلا َعوُلُط

 َدْنِع يهَنلا ِتْقَو يف ُداَعُت ٍدِجْسَمْلا يِف َوُهَو ٌةاَلَّصلا ْتَمِيِقَأ ادإ ُةَاَعُمْلاَو

 1 . روُهْمَجْلا

 .ٍرْضَعْلا َدْعَبَو ِرُجَمْلا َدْعَب ِةَراَتِجْلا ىَلَع ٌةاَلّصلاَو

 ٍرْجَمْلا َدْعَب ٍةَراَنِجْلا ىلع ٍةاَلَّصلا يف َنيِمِلْسُمْلا َعامْجِإ :رِذْنُمْلا ُنْبا َلاَق

 0 َدْعَيَو

 ِتاَقْوَأ يِف ُلَعْفُت اَهَنَأ دمخأ لوقا تفلكتت خي ْمَل ُهَن ةماعلا ٌعاَوْنَأْلا َكّْلت كلت

 اًدَهِلَف ءيفّنلا ٍتْفَو يِف اَمِزاَوَج ىَلَع ُلُدَ ذك اطاع كماعأ اهب ذا يفك

 :نيِهلْسُمْلا عامل ِنْيتكَوْلا يف َةّراَِجْلا ىَنَْتْساَو َو اَهاَنثَتْسا

 ٍةاَلَصَو قَواَلَتْلا دوجسو «دحتسملا ةّيِحَت لثم :تامألا ِتاَوَذ ٌرْياَس ىو

 )١( ملسم هاور )877(.



 ُهْنَأي مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت سام
 تتش ب7 ت7- د  -حنل-لستساإا !ا٠؟ ينجح

 ىَلَع ٍةاَلَّصلا لْفِمَو «"'اوَناََّثلا ِتاَقْوَأْلا يِف ٍِفاَوطلا يتَعْكَر لْئِمَو ءِفوُسْكْلا

 وهو ءْْهَنلا ُهْنَع ُهْنَع ُروُهْشَمْلاَو ءاهيِف ُهُماَلَك فلتخاف :ِةّناَلَّتلا ِتاَقْوَأْلا ىف ٍةَراَتِجْلا
 نإ
 2 5س روس ع 9
 . ةفيزح يِبأَو ِكِلاَم بهدم

 ءَيِعِفاَّشلا ب اًَذَهَو ءِباَبْسَأْلا ِتاَوَذ عيِمج ُراَوَج :ٌةَيناَّنلا ٌةَياَوّرلاَو

 اهي ٌرمأْلا َتَبَت دق ٍدِجَْمْلا َةّيِحَت َّنأ :اَهْنِم :ووُجوِل ٍباَبْلا اَذَه يِف ُحِجاّرلا وُ
 ْمُكُدَح ُدَحَأ َلَخَد اًذإ» :َلاَق 2 هللا َلوُسَر َّنَأ ةداتق أ نَع (ِنْيَحيِحَّصلا» يِف

 . "”«َسِلجَي ّْنَأ َلْبَق نْيََعْكَر ْعَكْرَيْلَ َدجْسَملا

 َّة وهمس

 . (َنْيَتَعْكَر َعَكْرَي ىّنَح ِْلْجَي الق َدِحْسَمْلا ْمُكُدَح أ َلَحَم اّذِإ» :َلاَك ُهْنَعَو

 ىّنَح َسِلْجَي نأ نع ُيْهَنلاَو ءَسِلْجَي نأ َلَْق ِنْيَعَعْكَريُر ُدْمَأْلا ِهيِف اَذَهَق
2 

 3 اَلَو صن ٌةَروُص ُهْنِه صحي م ] اظوُمََم م اًموُمُع ِتْقَو لك يف اَعَوْهَو ءاَمُهَعَكَرَي

 ىَلَع ٌمُدَقُم هل كونا ُماَعْلاَو ٌماَعِ 0 ف 0 دك قي كيدَخَو

 َيِضَعْقُمْلا َنِإَ َكِلَذ ٍفاللخب ْماَعِب ا أ

 ِربْثِمْلا ىَلَع ُبيِطَحْلاَو َدِجْسَمْلا مُهّدَحَأ َلَخَد اَذِإ مُهَرَمَأ دق للي َوُهَو تفْيَكَن
 1ك يلا 4 006 م .٠ 25 8 .ء 5 2م همام شا 2و 0

 ىلع اهيبنت ٍتقّولا اذه يف اهب مِهِرْمأ يِف سيلا ءِنيِتَعْكَر َيلَصي ىتح َسِلَجَي الق

 [١و5 ا ؟ِتاَْوَأْلا نِم ِهرْيَغ

 : يهو )00

 .حمر ديق عفترت نأ ىلإ سمشلا عولط نم -أ
 «سمشلا»لوزت نأ ىلإ ثرغلا ونيك ءامثلا ظفر نع سلا الم نوع نماح ب

 .بورُعلا مامت ىلإ بيغملاب سمَّشلا صْرُق أدبي نيح نم - ج
 .(/15) ملسمو «(555) يراخبلا هاور (9)

 .يهنلا تاقوأ يف ةالصلا نع يهنلا ثيدح :يأ 5



 مسبس | ةالّصلا ٌباّتك
 كِصط9 حسب 222-2764

 ؛ةعمجلا موي اهلاوز ىلإ سمشلا عولط دنع ةالصلا نع يهن ال
 #/1١١4[ كردتسملا] .يعفاشلا لوق وهو

 ىلإ ريخأتلاب توفي رمأ يف يهنلا تقو ةراختسالا ةالص يلصي
 1١١5[ /8 كردتسملا] .ةحابإلا تقو

 هلاق «يهنلا تقو ناك ولو ءوضولا بقع نيتعكر يلصي نأ بحتسي م9]

 1١١4[ /8 كردتسملا] .ةيعفاشلا

 ملص اعل قَرَقَبْلا ةَروُسب ِرْجَمْلا يِف أَرَق َقيدّصلا ٍرْكَب اَبأ َّنأ َتَبَت /55-]

 .'"”َتيِلِفاَع اًنْدِجَت ْمَل 0 :َلاَقَك !ُمّلظَت ٌسْمَّشلا تّداك :ُهَل َليِق

 ْمَلَو ءَكِلَد مُهَّرُضَي ْمَل ْتَعَلَط وّل اَهْنَأ ُنْيبُي ِةَباَحَّصلِل ٍقيَدَّصلا ُباَطِخ اَذَهَن
 .هللا َنيِرِكاَذ ْمِهتْذَجَو لب ؛َنيِلِفاَع مُهّذِجَت

 نع يت امك ,عوللا َلبك اهنم عرفي ىَّتَع اللا َريغأ ن نَم ْمَنَأَي ال اَذَهِلَو

 دق :ُلوُقَي ُرْئاَقْلاَو يالا مولا يف ف ُهَنَأ ٍتيِقاَوَمْلا ٍثيِداَحَأ يِف لكي بنل

 .ُتَداَك وأ ٌسْمَّشلا تَعّل

 ,"9:ُسْمّشلا عْلْطَت ْمَل اَم ِرْجَمْلا ٌتْقَو» :« ا ِثيِدَحْلا» يِف َلاَكَو

 ."”ةتسفتتلا َعَمْصَت ة مل اَم ِرْصَعْلا ٌتَقَو» :َلاَقَو

 .هْيَلَع من اك ِرْجَمْلا ٍةاَلَص َعيِمج ٍسْمّشلا ٍعوُلُظ َلْبَق ىَلَص نم
 .ْمِئَآ َوُهَك ِرْذُع ٍرْيغ نم ِبوُرْعْلا َتْقَو ّرْضَعْلا ىَلَص نَمَو

 اَذإ مِئاَنلا لْثِم يف “'ةةَروُرَضلا ُتْفَو َوُهَو ِتَوْلِل اًكِرْدُم ُلوُسَرلا ُهَلَعَج ْنِكَ
 اذ[ هلع نسنقلاو نوختلاو ءَمَّلْسَأ اذِإ ٍرِفاَكْلاَو ءُتَرُهَط اَذِإ ٍضْئاَحْلاَو ءَطَقتَتْسا

 لل انأ

 (61؟) ملسم هاور قفز .(:١٠ء؟و) يقهيبلا هاور 222

 : 1 .(115؟) ملسم هاور (6)

 .هَكَرْدأ دقق ْنضّشلا َبْرْفَت ْنَأ َلبَك ٍرْصَمْلا نم َةَمُكَر َكَرْدَأ نَم» :لاق هنأ هنع تبث امل (5)



 ناي مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 2 اع

 تتةتخت خخ حاد - نننلنلسسا ؟"!؛ يح

 َنيِذّلا َنيَلَصُمْلا نِم َوُهَو ءْيَلِإ ريِخَأَتلاب ّمِيآ َوُهَق َكِلَّذ َْبَك ُهَنَكْمَأ نَم ام وت 6

 َنِإَف ؛اَهِتِيِوْفَت نم ٌرْيَح ِتْقَوْلا َكِلَذ يِف اَهّلْعِف ْنِكَلَو َنوُهاَس ْمِهِتاَلَص نَع مُه
 [امل ١و7 .ٍرِئاَبَكْلا نم اَهَتيِوْفَت

 َلَصُي ْمَل اَماَلَص اًدَِ ءِرْصَعْلا ِةاَلَصِ ّقّلَعُم ٍرضَعْلا يِف ْيِفَنلا ل01 ]
 ٌتِباَت اَذَمَو «ََلَصُي ْنأ ُهَلَق اَهّلَصُي ْمَل اَمَو ٠ ءلصي مل دنع ناك نإت ءاَمَدْعَب

 . لغفْلاب قلعُم ينل نك ؛ٍقاَمئالاَو ٌصْنلا
 :ِناَئياَوِر دّمْحَأ نت ِهبفَو ٌروُهْشَم ٌعاَرن اَهيِفَك :ٌرِجَمْلا اَنمأَ
 ُلْوَك َوُعَو ِنْيتَعهرلا ٍرْبعب ُهدْعَب ٌعَوطتَي الف ٍرْجَمْلا عوُنظب ْقّلَعم ُهّنإ :ليِق

 .ةفيزَح يبأ ٍبَهذَمَو تلجلا نم راع

 ْمَل ُهَِّإَف ءَيِعِفاَّشلاَو ِنَسَحْلا ُلْوَق َوْهَو ءِرْضَعْلاَك ٍلْعِفْلاِب ّنّلَعُم ُهَّنِإ : ليِقَو

 . "'”رضَعْلا يف اَمَك ٍةاَلَّصلا َدْعَب الإ كيوتل هني

 ٍساّبَع ِنْبا نع ِنيَحيِحَّصلا» يف اَمُك ِنْيَئاَلَّصلا نب يَوَسن يهّنلا ُتيِداَحَأَو

 ىَهَن لب هللا َلوُسَر َّنأ ُرَمُع يِدْنِع مُهاَضْرَأَو َنوُيِضْرَم اج يِدْنِع َدِهَش» :َلاَق

 .""َترْغَت ىَّنَح ٍرْضَمْلا َدْعَبَو ءٌسْمَّشلا َقِرْشُت ىَّتَح حْبّصلا َدْعَب ٍةاَلَّصلا نت
 دو امك «"”ٍضْرَمْلاَو ِرْجَمْلا يَتَمْحَر ىتلتشال َتْقولا دارا ول هلآ ولع

 (0!ينيتدْبم الإ ٍرجَقْلا د َةاَلَص اَل» :َلاَق ُتْيَح ُهْنَع ىَهَن ام يِف َكِلَذ ُءاَنْثِيْسا

 َءاَج امك ؛ِةاَلّصلا َلْعِف َداَرَأ ُهّنَأ َمِلْ ثيداحألا يف َكِلَذ ةكذي ْمَل اّمَلَك

 . يحض ٌتيِداَحأ يف ادََسَفَم

 هحجر يذلا اذهو ءرجفلا عولط ىلإ ال رجفلا ةالص ىلإ دتمي رتولا ةالص تقوف ؛اذه ىلعو )١(
 .مدقت امك خيشلا

 .(081) يراخبلا هاور (؟)

 .اهضرفو رجفلا ةبتار الإ رجفلا دعب ةالص ال :لقي ملف (9)
 )5١9(. يذمرتلا هاور (5)
 َماَلَص ال » : هللا ُلوُسَر َلاَق :لاق َيِرْدُحْلا ٍديِعَس يبأ نع مِلْسُم هاور يذلا ثيدحلا لثم (5)

 .«ُنسْمّشلا َعَلْطَت ىَنَح ِرْجَفْلا ٍاَلَص َدْعَب َةاَلَص اَلَو ءُنْمّشتلا َتْرْغَت ىّنَح ٍرْضَمْلا ٍةاَلَّص َدْعَب



 8سم ةالّصلا ُباَتك

- 

 «يُهَن َتْقَو اَهُتْنَسَو اًهْضْرَف ٍةَبوُيْكَمْلا ٍةاَلَّصلا ٌتاَقْوَأ َنوُكَت ْنَأ عنَتْمَي ُهَنأِلَو
 #”  سايو ؟8 سلا ليف 1 هو 9 5 ُ هو( <وم مع
 نإ :َلاَقُي ْنَأ ٌروَجَي تفِيَكَف ءاَهْضْرَفَو اًهددس :رجملا ٍةالَص َتَقَو ٍرْجَمْلا َدْعَب امو

 يّرَحَتِب َّرَمَأَو ءِبَبَس الب اَمِقاَد ُةاَلَّصلا هيِف َّنَس يْهَن ت كفو وكي لق

 ءِرْجَمْلا عولظ نع نكي ال َلَعَو ءاَهَن َنَوُدَجَسي َراَغُكْلا َّنأِل َوُه ْْهَنلاَو

 َرَمُع ِنْبا ِثيِ ٍدَح يف امك ٍبوُرُعْلاَو عوللا َدْنِع ينل يف ّلضألا ناك اذََِ

 يَّلَصُي دق َعْوطَتْمْلا َّنإَ ةعيردلل اًدَسن نْيَتاَلَّصلا َدْعَب ٍةاَلَّصلا نَع ىَهَن ْنِكَل

 مورا عوُلظلا َتْقَو َيّلَصُي ىّنَح اَمُهَدْعَب

 ىَّلَص ُرْجَمْلا َعّلط اَذإ َّمُث ُرِتوُيَو ٍلْيّللاِب يّلَصُي لي ُيبّنلا َناَك اَذَهِلَو
 اَمإَو ِرْئوْلا َدْعَب اّمِإ : ض نيا ينذت اكو ءَضْرَمْلا ىَّلَص ّمُث ءِنْيَتَعْكَرلا

 .رجَفْلا يتم دب
 ٌةَعْكَر ٌةَرْشَع أ ِنَتَتْنا ٍراَمّنلا نِم ىَّلَص ٌّعَجَو وأ مون ٍلْيَللا نم ُهَبلغ اّذِإ َناَكَو

 متي نكي ْمَل هلال ءِرَِنْلا ةاََص َلْبَك َكِلَو يِضْفَي نكي هَل ِلْيَللا نم ِهِماَيِق َلَدَب
 .ِرْجَمْلاِب ٌسْلعُي َناَكَو ُلوُط اَهِيِف َءاَلّصلا ِهِذَم َّنِإَف ءَكِلَِل

 اًذِإ ْنِكَل ٠ َعَلْبَأ َناَك ِرْجَمْلا ٍةاَلَص لبق ُهْنِم ِءْيَش ةَءاَرِق َنَكْمَأ ول ُهّنَأ ٌموُلْعَمَو

 للا ٍةَلْيَلِل ٌمباَت َتْقَوْلا اَذَه َّنِإَف ءلْيّللا نِم ُهَأَرَق اَمّنأَك ُهَل َبِتُك ٍلاَوَّرلا َلْبَق ُهآَرَ
2 
200 

 ُهاَْلَعَف :ٍلاَوَّزلا َدْعَب ُلاَقْيَو َدَلْيَللا ُهاَنْلَعَف :ٍلاَوَّزلا َلْبَق اَميِف ُلاَقُي اَذَهِلَو ةَيِضاَمْلا

 . ليلا ماَِق نَع ْتّلَخ َوْهَو ءىَحَصلا ُتْقَو َّوُهَو َةَحِراَبْلا

 جملا اهض ردو يَا هللا قيجلشعلا زشااعلإ رضقلا عوُلُظ َدْعَب اَمَق

 نس ْلَخَتي ْمَل اَذإ ُهْنَع ايِهْنَم نكي ْمَلَو ءَّنَسُي ْمَل َكِلَذ ىّوِس اَمَو

 و اَذَهَق :ِناَنَعْكَر اّلِإ ِرْجَمْلا عوُلُظ َدْعَب َهَنُس ال :َليِق اًذِإَ



 1 ر مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ووك مدد |
 -تحتخ 77تتنس يسعنا ؟اا1ينح

 . الف ُماَعْلا لا اّمَأَو

 دَقَو هِتْفَوْلا اَذَه يِف َيِّلَصُي ْنَأ ُديِرُيَف ٍلْيّللا نِم ُموُقَي ال دق ُناَسْنِإْلاَو

 َكِلَذَو ءِتْقَوْلا اَذَه يِف ٍلْبَللا نِم ُهَماَيِقَو لب ؛هِرْنِو َءاَضَق ُهَل ُفَلَّسلا ٌبَحَتْسا

 [١8٠م _ ]/7٠٠١ كسلا ىَلِإ رو ْنَأ نِم ٌرْيَخ مُهَدْنِع

 :َلاَوْقَأ اَهِرْيَغَو ٍةَعُمُجْلا َمْوَي "'اُراَهّنلا فضِن ٍةاَلّصلا يف سائل 50 |

 .دّمْحَأ نَع ُروُهْشَمْلا َوُهَو اَْلَظُم يِفَّنلاب َليِق

 .ِكِلاَم نَع ىَرْرُيَو يقرخلا ُماَلَك ُهاَضَتْقا اَمُك اقدم ُنْذِإْلا : ليِقَو

 . ٌيِعِفاَّسلا ا ءاَهِرْيَغَو ٍةعمجْلا' قي ب ٍقْرَمْلا : ليقَو

 بدع يِف َلاَق هلك َىِبَنلا َّنأِل ؛ِفْيَّصلا َنوُد تقلا يف اقع اه حاب

 لعروض انوا ةالَّصلا َّنِإَف ّْلَص اًهِعوُلُط َدْعَب ٌدَعَب منه سي ا ورع

 َلَبْقَأ اًذإَف ُمَنَهَج ٌرَجْسُت ٍذِئئيِح ُهنِإَف ٍةاَلَّصلا نَع ْرّصْقَأ كا منطلب للا َلِقَتْسَي
-ٍ 

- 

 0 يملا

 ىَنَح ِةاَلّصلا نع ُرّصْقأ ّمُث» :َلاَمَك ِناَطْيَّشلا 1 قاب ا 7 ينَو
 .هناَطْيَش يك َنيَب ملط انك لطت

 .ريسيب لاوزلا ليبُق وه يذلا )١(
 :َيِحَو اَهيِف ٍةاَلَّصلا ٍنَع ٌيِهْنَم ٍتاَقْؤألا َنِم هات نأ ىَلَع ُءاَمَلْعْلا َقَمّتا :هظ دشر نبا لاق
 .ِسْمّشلا ول ٌتْقَو -أ

 .اًهيورغ ُثْقَوَو - ب
 .ُسْمَلا َمُلظَت ىَبَ < حْبْصلا ُةاَلَص ىَلَصُت ْنُدَل نيَو - ج

 ىلإ ُهباَحْصْأَو ُكِلاَم َبَمَّدَف ٍ؛ِرْضَعْلا َدْعَب ِةاَلَّصلا يِفَد ِلاَوّزْلا ِتْقَو يِف :ِنْيَتْقَو يِف اوُهَلَمْخاَو

 ا اَجَأَو ءِرْضَعْلا َدْعَبَو «حّبّصلا َدْعَيَو ءُبوُرْغْلاَو «ٌعوُلظلا :ةعَبْرأ َيِح اَهْنَع َيهْنَمْلا َتاَنْرَأْلا نأ
 ١ .ٍلاَوّيلا َدْنِع ًءاَلَّصلا
 هلق ةعْمجْلا موي ِلاَوَزلا َتْفَو اّلِ اَهْنَع ٌيِْنم اهلك ٌةَسْمَح َتاَقْرأْلا ِهِذَم َّنأ ىَلِإ ُنِعِفاَّشلا َبَمْدَو

 2 )1١9/١(. دهتجملا ةيادب . ٍرْضَعْلا َدْعَب ًةاَلَّصلا َكِلَذ نِم ٌمْوَق ىَنَْتْساَو ٌكالصلا هيف ٌراَجَأ



 وب 11 ب 1. ةاكلّصلا ٌتاَنك

 ٌِإَف َبْرْغَت ىََنَح ٍةاَلَّصلا نَع ْرصْقَأ ّمُن» :َلاَق ٍبوُرُعْلا يِفَو
 .'"”«ِناطْيَش ْيَْرَق

 لإ تيدقلا نم ِءْيَش يِف َسْيَلَف ِءاَوِتْساِلا َنيِح اَهَل ناطْيشلا ٌةَنَراَقُم امو

 ُْتَعَمَتْرا اًذِإَف ءْناَطْيَّشلا ْنْرَق اَهَعَمَو ُعْلظَت اًهّنِإ» :َلاَق «يحبانصلا ِثيِد لح يف

 ءاَهَتَراَق ِبوُرْعْلِل ْتَنَد اَذِإَو ءاَهَنَراَق ْتَلاَز اَذِإَف ءاَهَنَراَق ْتَوَتْسا اذ مث *  اَهَئَراَق

 . "”«اَهَنَراَق ْتَبَرَغ اًذِإَق

 نِم اَذَه ْعَمْسَي ْمَلَق ٌةَبْحَص ُهَل ْتْبْنَت ْمَل ُهَّنِإ :َليِق دق يحبانصلا نكَل

 .ُهْنِم ُهَعِوَس ٌحيِحَص ُهَنإَف ةسبع ِنْب وِرْمَع ِثيِدَح ٍفاّلْخب ل يلا

 َتَقَوَو عوُلطل وللا َتْقَو ُيْهّنلا ال ايل فيفاحألا ةقاغ ذأ انه ديَوَيَو

 ٌهَلِع ُهَل ُرَخآ ٌّعوَن ٍراَهّنلا فْضِن َيْهَنلا َّنأ ىلع َّلَدَك ءِنْيئاَلّصلا َدْعَب وأ ٍبوُرُغْلا

 . ِنيتكَوْلا كنْيَذ ِدّلِع ُدْيَغ

 هنأ ةةيعتكلاو يِف َتَبَن دَّقَف ٌرَّسَعَتُم ِتْقَوْلا اَذَه طْبَض َنِإَف ءاضْنَأَو

 ,”7متَهَج حْيَف نم ّرَحْلا ٌةَدِش ّنِإَف ٍةالَّصلاب اوُدِرْبَأَف ٌرَحْلا َدَتشا اَذإ» :هلكب َلاَق

 نم ٌرَحْلا ةَّدِش َّنأ َرَبْخَأَف ءِلوُبَمْلاب هيّقَلتَو هيَحِص ىَلَع ُكاَمَلْعْلا َنَمّتا ٌتيِدَح اَذَهَو

 َّلَدَك ءٍداَرْبإْلاب َّوَمْأَو .اتَهجُرَجْسُ ٍذِئَئِيِح ُهَنَِق» : ِهِلْوَقِل ٌقِفاَوُم اَذَهَو َمّنَهَج حُب

 . منهج حبق ؟ نِم ُهنأِل ِ؛رَحْلا ِةّدِش َدْئِع اَهْنَع َنِهْنَم ءاَلَّصلا نأ ىَلَع

 ها دمخأ لضأ ىلع وعفا مَ لالا فَ ٍةاَلَّصلا ُراَوَج :ةَلْمْجْلاَيَو

 َتْقَو َكِلَذ ُلَعْجَي اَلَو ءِلاَوَّزلا َتْقَو َةَعُمْجْلا ُرّوَجُي ُهَنِإَ وِرْيَغ ٍلضأ ىَلَع ُهْنِم

 نم عامس هل سيل يحيبانصلا :لاقو :(/7) َةّنّسلا حرش يف يوغبلاو :«(209) يئاسنلا هاور (5)

 .قيرطلا يف وهو ِْلَي هللا لوسر ضبقف لَك يبنلا ىلإ لحر هنإف لَك يبنلا
 .«اهنراق تلاز اذإف اهنراق توتسا اذإف» :هلوق الإ حيحص :لاقو ثيدحلا ينابلألا ححصو

 .هحجرو خيشلا هيلإ حنج ام قفاوي وهو
 .(518) ملسمو ,(0757) يراخبلا هاور (9



 ُتْقَوْلا َوُهَو ءِتْقَوْلا َكِلَذ يِف الإ ُروُجَت ال اَهْنَأ :ِهبَمْذَم يِف َليِق دق لب ؛يْهَن

 ل مريخ ىف هن روُمأمْلا َداَربإْلا نأ اكو اهو ةقمشلا 5 ا َمِلْعَ

 َكِيَذَكَف َمّنَهَج حّْبَف نم ٌرَحْلا َةّدِش َّنأِب ٌلّلَعُم َوُهَو هلع ىقْني لب ؛ اًهيِف هب ُرَمْؤُي
 . منهج م ٍذيتيح ُهنَأِب َلَّلَع دق

 ىَلَعَو :ىّرخألا َكِنَذَكَف ا مَْي ىَوِس اَمِ ٌةَصَمْحُم تّناَك اَذِإَو

 ذي َاَو ِءاَّسلا يِف ال ٍلاَوَّزلا َتْقَو ٍةاَلّصلا نع ىَهْنُي 1 ال ةلِغلا ده نمتتم

 ً تفضي ةاَلَّصلا ْنَع ىَهَن نإ : لكي َيِبَنلا نَع ع ِنَئّسْلا» يف اَم َكِلَذ ٌديَؤُيَو ةميسلا

 ِرْجْمْلا يف فنلا َّنَأ ىَلَع هب اوجتخا اّمِه ُحَجْرَأ َوُهَو 2'إهقعُمْجْلا َمْوَي الإ ِراَهّنلا

 0و 3١0/3 .ِتْقَوْلاب نَلعُم

 هَّبَشَتَي اّلَكِل نرتلا سما يب م َوُه ")اًهيِف ٍةاَلّصلا نَع ْيْهَنلا 5055 ]|

 ٌةَدَسْفَم ُهَنأِل ال ءِةَعِيِرَّذلا ّدَسِل ُهْنَع اًيِهْنَم َناَك اَمَو ءِكْرّْشلا ىَلِإ يِضْيْبَ َنيِكِرْمُمْلاِ

 ٍةَدَسْفَم يعل ُةَحَلْصَمْلا ٌتوُقَت اَلَو ءٌةَحِح حار ٌةَحّلْصضَم هيِف َناَك اَذِإ ْعَرْشُي :ِهِسْفَن يِف

 . ٌةَحِجاَر

0 

 اًدِإَف ِوَدَسْفَمْلا ىَلِإ ٌةَعيِرَذ َيِه لب ؛ةَدَسْفَم اًهيِف َسْيَل ِهيِف هلل ٌةاَلَّصلاَو

 َكاَنُه نُكَي ْمَل اَذِإ اَهْنِم ىَمَتْكاَو ءتَعِرُش "اَوَعِب ركلات ل ةفلشتلا ترد

 ُتيِوْفَت اَلَو ٌةَدَسْفَم ُهْنِم عْنَمْلا يِف َسْيَل ُهَّنِإَف ءُنَّلْظُمْلا ُحُوطَتلا َوْمَو ءٌةَحَلْصَم

 ١ .ِتاَمْوَأْلا ٍرئاَس يف ِهِلْعِف ناَكْمإل ٍةَحَّلْضَم

 امن اََعِيِرَّذلا َّدَس ٍباَب» نِم ناك اَم َّنَأ يِف :هِرْيَغَو َدَمْحَأِل ّلْصَأ اَذَهَو
 هاو

 :هب اَّلِإ لّصْحَت ال يِبَّلا ٍةَحّلْضَمْلِل ٍةَجاَحْلا َّعَم اًمَأَو ءوْيَلِإ خَتْحُي ْمَل اَذِإ ُهْنَع ىَهْنُي

 .دواد يبأ فيعض يف ينابلألا هفّعضو «لسرم :لاقو )0١87(« دواد وبأ هاور )١(

 .ةدسفملا ىلإ يضفُت يتلا (؟) .يهنلا تاقوأ يف :يأ (؟)



 عمو ةاللّصلا ُباَتِك
 0 514 بيحب ل ل لل لمللت

 00 ب (1)هبؤ

 ٍدوُجُس لْكِم ؛يِهّنلا ٍتْفَو نم ُْتَرْخُأ اَذِإ ُتوُقَت اَهْلُك ٍباَبْسَأْلا ُتاَوَدَو

 شق امك ٍةراََطلا بقع ََقَع ِةاَلَّصلا لْثِمَو :فوتكلا ِةاَلَصَو ءِدِجْسَمْلا َةّيِحَتَو ءةَوالُتلا

 0 د يِذْلا َناَك اَذِإ ِةَراَكِيْسالا ٌةاَلَص َكِلَذَكَو لاب يع

 َوُهَو ِءرْوَمْلا ىَلَع ٌَبجاَو َُبْوَتلاَف َبَنْذَأ اًدِإَف ءَبْوَتلا ٌةاَلَص َكِلَذَكَو ُةاَلَّصلا ٍِتَرْخُأ

 وُحَنَو ءِقيدَّصلا ٍرْكَب يِبأ ِثيِدَح يف اَمُك َبوُنَي من ن ريَتَعْكَر َيَلَصُي نأ ىَلِإ ٌبوُدْنَم
 ٌدَكَأ اَمُْكَو ِرْضَعْلاَدَْب رْفُشلا ينَعْكَر لي ينل ىَضَق اَمُك ِبِتاَوّرلا ِنئّسلا ِءاَضَق

 ُتوُقَت ْنِكَل ءاَهُريِخَأَت ُنكْمُي هن َعَم ٍرْجَمْلا َدْعَب ِرْجَمْلا يَنَعْكَر ٍءاَضَق ىَلَع ُلُْجّرلا
 ٍبِجاَوْلا يِف ٍرْوَمْلا ىَلَع هب ٌروُمْأَم ءاَضَمْلا َّنإَ تاشنلا نلإ ةزذابنلا كلفت

 [ل16 5١4/591 قل ةيقتنتلا يِفَو ءّبِجاَو

 نيد نِم َسِيل ُهنَأ ىَلَع َنيِمِلْسُمْلا ُةّمَِأ َقَما :اًهِوُحَنَو ٍروُبُقْلا ُدِهاَسَم 706
 َءاَعٌدلاَو ةالّصلا نأ ندم نمو كلذ ٍرْيَع وأ ِءاَعُد وأ ٍةاَلَصِب ٌصَخُت ْنَأ مالسإلا

 8 58 ا
 يهّنلا يِف ُنَتّسلا تَرَئاَوَ دق لب ؛َرَمَك دَقَك ٍدِجاَسَمْلا يف ُهْنِم ْلَضُمَأ اًهيِف َرْكْذلاَو
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 [1؟1/19] .ٌكِلْذِل اَمِذاََحَتا نع
2 - 

 ه2

 (ةَع اَمَجل اَمِجْلا ةالص ٌتاَي)

 ؟ةدْكَؤُم دنس وأ ةَياَنِكْلا ىَلَع وأ ."ِناّيعأْلا ىَلَع َةَبِجاَو [ةعامجلا ةالص :يأ] اَهِنْوَك يِف ُءاَمَلُعْلا َعْراتَت ماله

 ىَلَع ِةَعاَمَجْلا ةاَلَص 8 ّيِنلا ٍليِضْفتب اوما َبوُجْوْلا اَنْ
 .باوصلا وه تبثملا لعلو ء«(دقو) :لصألا يف )١(

 .لزاونلا يف ةّصاخو ٍءنيدلا لئاسم نم ريثك يف اهيلإ 2 اك هم ةدعاق هذه (؟)
0 



 نكي ْمّلَو ِدرَمُْمْلا ٌةاَلَص ٌحِصَن ْمَل َةَبِجاَو تناك وّلَو :اوُلاَق ءُهَدْحَو لجل ٍةاَلَص

 :ٍراَثآلاَو ل ِباَتِكْلاِ 0 0 اًمَأَو

 مقللف .ةزلتصل 1و فدل زكا أ مهل َتَمَقَأَت يف 3-0 اًذِإَو ًااَعَت ُهل وَمَفق :ُباَتَكْلا اَمأ
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 : نايل اًَهيِفَو 8٠١7 :ءاسنلا] 7 «َكَعَم مهني ةفياط

 و

 - يف مهَرَم لد َكِلَذَو ءِفْوَخْلا ٍةاَلَص يي ُهَعَم ِةَعاَمَجْلا ٍةاَلَصِب 1 لا

 .ٍنْمأْلا َلاَح اَهيوُجُو ىَلَع ىلْؤألا قيرطب ُلدَي َوْهَو ِءٍِفْوَحْلا َلاَح اًهِبوُجُو ىَلَع

 ؛ِرْذُع ٍرْيَغِل ُروُجَي ال اَم اَهيِف ٌعّوَسَو َةَعاَمْج ٍفْوَحْلا َةاَلَص َّنَس ُهْنَأ : يناثلا
 َكِلَذَكَو هناتتالاب ردع ِرْيَغِل ُروُجَي ال هنِإَف ءريِئَكْلا ٍلَمَعْلاَو َقَلْبقْلا ر

 ءٍماَمإْلاٍَعب َةَعَباَتَم نَع ْتّلَخَتلا َكِلَذَكَو ٍروُهْمْجْلا د َدْنِع مالّسلا لبق املا 5:

 . مُهَماَم م َناَك اّذِإ ماَمْلا َعَم دعرشت ذنب مؤتلا كنكلا 2
 3 ع

 نكت ْمَل ولق ِرْذُع ٍرْيَمِل ْتَلِعُم ول ةاَلّصلا نت ُروُمَْلا ِِذَهَو : ونا و
 تَكِرْتَو ٍةاَلَّصلِ ٍلطبُم ٍروُظَحَم لف َمَرَْلا دق َناَكَل ةّبَحَتْسُم لَب ؛ةَبِجاَو ُةَعاَمَجْلا

 ْنأ نكذملا ني ناكاذت هلآ ٌبَحَتْسُم ٍلِْف لجأل َةاَلَّصلا يف ٌةَبِحاَوْلا ُةَعباَنُمْلا
 .ةَبِجاَو اَهَنَأ َمِلْعَق ٠ مات ًةاَلَص اًناَدَْحُو ادا

 ُهْنَعَف ُهَدْحَو ِهِتاَلَص ىَلَع ِةَعاَمَجْلا يِف ٍلُجَّرلا ةاَلَص ليِضِْب مه اَجتْحا امَأَو

 : َلاَق اك: هنالصا ححص نق ِرْذُع ٍرْيَعِل ِدِرَْثُمْلا ٍةاَلَص ٍةََحِص ىَلَع ٍاَينَْم ٍناَباَوَج
 .ه
 ِتْقَو ىَلِإ ّرْضَعْلا َرَخَأ ول ُهَنِإَف ءِتْقَوْلاَك ٍةَحَّصلا يف 5 ْثَسِيلَو ٌةَبِجاَو ُةَعاَمَجْلا 0-0

 ْنأ ىَلِإ اَهَرَخَأ ول َكِلَذَكَو لب ؛ةَحيِحَص ٍةاَلَّصلا ٍنْوَك َعَم اّمِئَآ َناَك ٍراَرِْفْصاِلا

 َكَرْدَأ دّقُك رْصَعْلا نم ٌةَعْكَر َكَرْدَأ نَم» : ؛حيِحّصلا» يف تبث اَمَك ٍَعكَر َراَْفِم ىَقي
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 )١( ملسمو (ةالو) يراخبلا هاور )8«5(.



 8 ةاللّصلا ُباَتِك

 رسب مهمه

 اًدإ» :ىَلاَعَت َلاَق دّقَم ٌدِئاَج َلوُضْفَمْلا َّنَأ ىَلَع ُلُدَي ال ٌليِضْفَّتلاَو :َلاَق

 ل كا ا
 ُْيَبْلاَو ٌبِجاَو ُيْعَّسلاَو «عْيَبْلا نِم اَرْيَخ ٍةَعُمجْلا ىَلِإ َيْعَّسلا َلَعَجَق «[4 :ةعمجلا]

 . ماَرَح

 قَأ َكِلَد ْذُهَعْمُم أوظَمَْم مهرس ني اوُنْشَي تينبؤنلإ لثط :ىَلاَعَت َاَقَو
 مالا د 1 ١[. :رونلا] 6مل

 مدح هل ناك اذَلَض دق مُهَدَجَوَو َهَع َةَعاَمَجْلا ٌلُجَّرلا َدَصَق نإ بج
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 .ةللي بلا نع ٌةَنُسلا هب ْتَدَرَو اَمُك ٍةَعاَمَجْلا يِف ىَّلَص

 ٍةَعْكَر نِم َّلَقَأ َكَرْكأ نإَو َدَعاَمَجْلا َكَرْدَأ دَمَف َةَعْكَر ماَمإلا َعَم َكَرْذَأ اذِإَو
 ملا 1 هل

 ممم

 ؟ةتخو ىَلَص نق لزم ةكت وأ «ققامجل م
 :ِءاَمَلْعْلِل ِناَلْوَق هيف

 . ةَفيِزَح يبأ ِلْوَقَك ٍةَع ل

 يف َتَبَت اَمِل ؛حَصأ اَذَهَو ءِكِلاَم ٍلْوَقَك نر ىلع نك ُنوُكَي : يناثلا

 َكَردأ دقت ٍةالَّصلا نِم ٌةَمْهَر كرد نم :َلاَق ُهّنَأ هلك يتلا نع ع (حيِحّصلا»

 اذن «ةالّصلا

 هه تت

 ّمَتَأ ٍميِقُمْلا فْلَحح ىّلَص اَنِإ َرِف ِذاَسُمْلا نأ : َكِلَذ يِف ٍعاَرْنلا ِدِ ِئاَوَف نِمَو

 .”نْيَمَدَقَمْلا ِنْيَلْوَقْلا ىَلَعَف ٍةَعْكَر نِم َّلَقَأ َكَرْذَأ ْنِإَف هَّةَعْكَر َكَرْدَأ اَذِإ ًةاَلَّصلا

 الف اطّرفُم ناك اذإ امأ ءاّروذعم ناك اذإ ٍةَعاَمَجْلا ةالص ُرَجَأ ُهَّلَك ٍةَعْكَر نِم َّقأ َكَرْذَأ نمف )١(
 َةَعاَمَجْلا ةالص رجأ َكَرْذأ دّقَف َةَعْكَر ماَمْلا َعَم م َكَرْذَأ نم فالخب «ةعامجلا ةالص رجأ كردي

 .طيرفتو ٍنواهت نع اًمجان ةالصلا نم هتّوف ام ناك ولو
 .0309) ملسمو «(580) يراخبلا هاور (5)
 - اَمَق َةَعْكَر ُهَعَم َكَرْذَأَو مِيِقْم ّمَتلا اذ َرِفاَسُمْلا َّنَأ :اًذَه ىَلَع يَبْنَي :رخآ عضوم يف خيشلا لاق ()



 هَل مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 7
 0 تل ل 222 222----92297ل7 5 د

 د ب قد 2 2 0 ل ا و ل ثكاددهو 9 رسل ب واتك و 2
 امو «قعكَر ٌكاَرذإب الإ َةَعاَمَجلِل الَو ةقيحلا اكردم د ال هنأ حيحصلاَو

 ِدِرَمْتُمْلاَك ماسلا َدْعَب وّلَو ءماَمِلِل َةَعَباَتُم ُهلَعْفَي 0 ىب ُهَل ٌدَتْعُي ال َكِلَّذ َنوُد

 ةييرش يللا .ِةّئئَأْلا ٍقاَمَئاِ
3 

 ِسْمَّشلا ٍبوُرُع َلْبَق '”ُثَرُهط اَذِإ َضْئاَحْلا َةأْرَمْلا َّنأ :اًضْيأ ِهَْلَع يِيَبْنَيَ

 «"ءاَمِعْلا اَهَمرَل ََمْكَر ِرْدَقِب ِرْجَّمْلا َلْبَق ْثَرْهَط نِإَو ءٌرضعْلا اَهَمرَل ٍةَعكَو ِرْذَقِب
 ْئَش اَهمرلَي مل ٍةمْكَر راقي نم لقب َكِلَذ لَصَح نإ

 ؟دوُهْشَم فالخ هيف ؟َكِلَّذب اَهُّمَرلَي لَهَف : ُبِرَْمْلاَو ُرْهظلا اّمأَو
 . "ريع يأ ُلْوَق َوْهَو اَهْمَرْلَي اَل :َليِقَ

 دّمحَأ ُماَمإْلا ُهاَوَرَو ءدّمْحَأَو ٌيِعِفاَّشلاَو ِكِلاَم تقدم هو اَهنولَي ليقف
 2 هما 00 7

 : 1 ا كي ا

 : ِنْيْلْوَ ىَلَع '*”ىلوألا ةالشا ةالَّصل هب ُمَرَْت اميف ٍءاَلُؤَم تلتخا ئ
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 .حَصَأ َوْهَو اَهِلْعِفِل ُعِسنَي اَنمَر َكَرْدُت ْنَأب اَلِإ ُبِجَت ال :يِناَنلاَو
 مث ةَرِهاظ َىِهَو ُتْقَوْلا اًهْيَلَع َلَحَد 0 ولالا اذه نو بيو ]|

 : يلو ىَلَع "”؟ال ْمَأ ِةاَلَّصلا ُءاَضَق اَهُمَرْلَي لَه ْتَض

 هنأ مان ملا ِهْيَلَع ّصَن ٌةَروُصْفَم اَهاّلَص ٍةَعْكَر نِم ّلَكأ ُهَعَم َكَرْأ نِإَو ءةاّلَّصلا ُمِيي ُهَنِإَم اَهَقْوَق -

 ُهَمِزَلَق ِهِتاَلَص نم ِءَُْج يِف ميِقُمب ّمَتلا دق شكلا ِكاَرذإب ُهّنأل اًذَهَو هٌهْنَع ِنْيَكباَوَُرلا ىدخإ يف
 ممم /7م) .ٌةَروُضْفَم اَهيَلَصُيَف ِدِرَثُْم ٌةاَلَص ُهُتاَلَصَ ةمكو ةعَم كردي عل اًذِإَ ُماَمْنِإْلا

 ريصيف «عناملا لاوز وأ فيلكُتلاب نوكت بوجولا ةّيلهأو ءاَهِبوُجُوِل اَلْمأ َراَص ْنَم لك انكو )١(
 ٌءامغإلا لاز اذإو «تقولا جورخ لبق َلِقَع اذإو «تقولا جورخ لبق غلب اذإ :اهبوجول اًلمأ

 .ةالّصلا يضقي ال هيلع ىمغُملا نأ لوق ىلع تقولا جورخ لبق
 .(1757/؟) عتمملا حرشلا .تقولا جورخ لبق ضئاحلا ترّهظ اذإ :هلاثمف :عناملا لاوز امأو

 .(115) هحيحص يف ملسم هاور امك «ليللا فصن ءاشعلا تقو رخآ نأل ؛رظن هيف (')

 0014/5 عتمملا حرشلا .35 نيميثع نبا ةماّلعلا هراتخا 69)

 .ُبرْعَمْلاَو ديلا يهو (0) .مّدقت امك هك خيشلا هراتخا (5)

 - ؛حيحَّصلا سايقلا ىضتقُم اذه نإ : ةَفيِدَح يِبَأ بهذمل هراصتنا يف (1114 /7) عتمملا حرشلا يف ءاج (5)



 0 35ر25

 . ةفينخ قبو كلام هلوُقَي امك اهدي ال ءاَمْهَدَحَل

 راو ا 1 0

 0 ِياَضَقْلا 0 5 دا َءاَضَقْلا

 .ةطْرَمُم ُرْيَغ َيِهَف اًرئاَج اًريِخَأ

 (ءاضن قا لعلي اك نإ اًضْيَأ ِطْرَمُم َرْيَغ َناَك نِإَو يِباَّنلا وأ الا 0

 نما :لي َِْنلا َلاَق اَمَك ءُرُكْذَيَو ُظِقْيَتْسَي َنيِح ِهَّقَح يِف ة ٍةاَلَّصلا ٌتْقَو َكِلَذ لَب
 . هاَهْنَفَو كِّلَذ َّنإَ اَهَرَكَذ اَذِإ اَهْلَصْيْلَك اَهَيِسَن وأ "7 نك َماَن 5 5 مو ل ا 5: هك ض 2000

 تَدَرَو اَمَّنِإَو ءاَهِتْفَو َدْعَب ٍةاَلَّصلا ِءاَضَقِب ٌدِحاَو ٌتيِدَح لكي يللا نَع َسْيَلَو

 ِءيِسْمْلِل وِرْمْأَك ءٍواَلَّصلا ِتاَبِجاَو نِم اّبِجاَو َكَرَت نَمِل تول يي ةَداَعِإْلاب ُةنّسلا

 َفْلَح ىَّلَص نَمِل هِرْمَأَكَو ءاَهب َروُمأَمْلا َةَئيِنْأَمّطلا َكَرَت اّمَل ٍةداَتإلاب ِهِتاَلَص يف
 ني ٌةَعْمَل كرت نَمِ هِرْمَأَكَو , اولا فاضل 7 اَمَل ِةَداَعإْلاب اًدِرَمْتُم فصلا

 َيِياَّنلاَو َمئاَنلا 3 اي دوما َءوْضَوْلا ُكَرَت امل ٍةَداَعِإْلاِ ُءاَمْلا اَهْبِصِي ل ون

 [ن1 4/1 . "!َمِهّقَح يِف ف ُتْقَوْلا وه َكِلْذَو ءاَرَكْذ اَذِإ 57 ْنَأب

 ماَلْسِْلا ٍرِئاَعَش نم ٍدِجاَسَمْلا يف ُماَقن يتلا ٍتاَعاَمَجْلا يِف ٌةاَلَّصلا قففنفل
 .ةَيِداَهْلا هتْدَسَو ٍةَرِهاظلا

 .َنيِمِلْسُمْلا ٍقاَمّئاِب نيّدلا ين ِةَدَكَوُمْلا ٍروُمَأْلا نِم ٍةَعاَمَجْلا ٌةاَلَصَو
 مَآ كَ ءىورك هو

 ٍفَلَّسلا ٍرثْكَأ َدْنِع ٍنايغأْلا ىَّلَع ٌضْرَق ّيِحَو

 الإ همزلي مل «فيلكتلا ٌعنام ّدِجُو مث رهظلا ةالص نم ٌةعكر كردأ ول هنأ ىلع نوقفّتم اننأل -

 ها. طقف رهْظلا ءاضق

 رصعلا ءاضق اَهُمَرْلَي هنأ نوري دّمْحْأَو َيِعِفاَّشلا نيمامإلا َّنِإ ثيح ءرظن هيف قافتالا هتياكحو
 .رهظلا عم

 .فيلكتلا نام َّدِجَو مث برغملا وأ رهطلا ةةلنع نم ةعكز كردأ نم لك 3 0(

 .هاضق ول هنم هنم ليقُي ال هنأ رذع الب اًدمع تقؤملا ضرفلا كرت نم نأ خيشلا ىري 200



 هني مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت م
 تتحلل بص 7تس سنس !"؟: هج

 ا(س عاد ةعغلا ها[ و جسوو و راء اوم .يمشسردد؟ 00 وافد عيش مكرم
 ىلَع َرَجْريَو ِهيلَع ركني ٍءوس لجَر :ٍةَعامَجلا يِف ِةالَّصلا ٍكْرت ىلَع رِصملاَو

 سم اَهَنِإ ليِق َنِإَو ُهَتَداَهَش ٌدَرتَو ِهْيَلَع ُبكاَعُي لب ؛َكِلَّذ

 َكَلَخ» : ِهِلْوَق يف ٌلِخاَد اَذَهَك :ةاَلّصلِل اَعّيَضُم ٍقْسِفْلاب اًهوُرْعَم َناَك نم اّمَأَو

 10 :ميرم] 4( اّنيَغ َنوَْل قوص تاويشلا اعبتاو ٌهَلَص أ أوعاَسأ ُفلَح جيب ْنِم

 .ِتاَيِجاَوْلا لْعِفَو ِتاَمّرَحُمْلا ِكْرَت ىَلِإ ُهوُعْدَي اَمِب َكِلَذ ىَلَع ُهُتَبوُقُع ٌبجَتَو

 [5هو5؟_ ؟همر/*]

1 

 ٍدِجاَسَم يف ِةَعاَمَجْلا ٍةاَلَص نِم ُلَضُفَأ ِهِتْبَب يف ٌةاَلَّصلا َّنأ دكا ص قمتم
 [1 . َنيِمِلْسُمْلا ٍقاَمَتاب ٌعِدتْبُم ٌلاَض َوُهَف َنيِمِلْسُمْلا

 9 راو 2 اطلت له هت دب يف َةَعاَمَج ََي 1 ءاَمَّلُمْلا 1

 ؟ةرهكتلا ل نِم َّدُب ال ْمَأ ءِدِجْسَمْلا ين ٍةَعاَمَجْلا

 امك ٍرْذُعِل اَّلِإ ٍدِجْسَمْلا يِف ٍةَعاَمَجْلا َروُضُح َكّْرْتَي ال ْنَأ ُهَل يِغَبَْي يِذلََو

 [166 764 /5*] . ٌراَمآَلاَو ُّننَسلا َكِلَّذ ىَلَع ْتَْلَ

 دفتر ةقاحخ رخأ َكَرْذَأ ٍلْجَر نع : - ىَلاَعَت هللا ُهَمِحَر - َلْيْسَو /50.]

 وأ ٍواَلَّصلا رِخآ يف ٍءاَلْؤَه ةَعَباَتُم ُهَل ٌُبَحَتْسُي لَه فرخ عاب ةعاججلا هلك

 ؟ىَرْخألا َةَعاَمَجْلا ُرِظَْنَي

 ُنوُكَي لَه ُهَّنَأ ىَلَع ُنَنْبَم اَذَهَف :ٍةَعْكَر نِم ّلَقَأ َكَرْذ

 يب ر ٌكاردِإ نم 6م نم لقأب :ةفشح نأ تهذمف ؟ةعقر كارذإ نهدي هل أ ةَمْكَر نم لقا ةغامجلل اكرْذم

 يبأ نع هيلا 3 ا

 يف ةعامج ةالصلا كرتي نم ىلع راكنإلا زوجي ال :لوقيف ٠«سانلا نم ريثكلا هلهجي امم اذهو )١(

 ىري ال مهبهذم ّنأل  ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ينعأ  دالبلا هذه ىلإ مدقي نمم دجاسملا
 .ةعامجلا ةالص بوجو



 2 ةالّصلا ٌباَتك

 َكَرْدَأ دّمْف ٍةاَلَّصلا نِم َةَعْكَر َكَرْدَأ نَم» :َلاَك ُهَنَأ هلي ئبّنلا نَع هل َةَرْيَرُه

 ناك ٌءاَوَس ٍقاَلَّصلا نم ِةَعْكَر ُكاَرْذِإ ٍرَّوَص عيمج يف ماع صن 2 اَذَهَف 0 ةالّصلا

 .ِتْقَوْلا َكاَرْذِإ وأ ٍةَعاَمَج َكاَرْدِإ

 هوك ةمردد |يدوع هلم هع شم ت25 تسهم م 1 2 1
 ىرخأ َهَعاَمَج اهدعب ناكو ٍةَعْكَر نِم لقأ كَرذملا ناك اذإ :اذه ىَلَعُف

 مب وى دع 2 8 2 ا يب د ف6 كرو كمر 0 0

 و

 اًكرْدُم هب ُنوُكَي ُهّنِإ اَنْلُقَو ٍةَعْكَر نِم َّلَكَأ َناَك وأ  ءَدَعْكَر ُكَرْدُمْلا َناَك نِإَو

 : اَهِلَوَأ نِم ِةَيِناَثلِل ُهُكاَرْذِإَو "0وَعاَمَجْلا ِهِذَهِل ُهُكاَرْدِإ َضَراَعَت دق اَنُهَف - '"ةَعاَمَجْلِ

 .ُلَضْفَأ اَهِلَّوَأ نِم ِةَعاَمَجْلا َكاَرْذإ َّنِإَ

 1 ءماَموْلا فى هيلا ِةَرْيَك وأ َةَليِضَمْلا ٍلاَمكِب ىَلوُأْلا ِت ريم نإو

 اَهُدَحِب اَهَكاَرْدِإ ٍةَهِج ا :لضبا جل دع يف : ٌةبِتاَرلا اًهِنْوَك

 سا 6 م 56 ى مص ه3 22 2 م 8 هس

 ٍدِجْسَمِل اًكِرْدُم َّناَك اَذِإ اّلِإ ءِفَلّسلا يِف ُفَرْعُت ْنُكت ْمَل ِةَلَأْسَمْلا ِهِذَه ُلْثِمَو
 ةعامسلا كتاكو نايناو ناتامإ وحاَوْلا قحتملا يف يّلَصُي نكي ْمَل هن رت
 .ِتِتاَرلا ٍماَمإلا مُر

 و

 و
- 

 هد م 00 ل همآ .٠ 3 5 نوم لا 01 2 ل 2

 ريخ َهَعْكَر ولَو َةَعاَمَج ٍدِجّسَمْلا يِف بِتارلا م لا َْعَم هتالص نأ َبْيَر الَو

0 
]154 - 766/1 ١ 

 ها 2

 . فيعضلا لوقلا ىلع قفقز 500 ملسمو ء(ه4م١) يراخبلا هاور )000(

 .تاعكرلا ضعب اهنم تاف يتلا (9)

 .اًدرفنم دجسملا يف هِتالص نم ٌريخ ٌةعامج هِتيب يف هلالصو (5)



 هناك مالسإلا خيش لئاسرو 8واتف بيرقت ا

 ؟ُهَدْحَو ىَّلَصَو َةَعاَمَجْلا َكَرَت اَذِإ ناَسْنِإْلا ةّمذ أريت له)
 (؟اًعِجَّطْضُم عُّوَطَتلا ٍةاَلَص مكح امو

 يَلَصَو َةَعاَمَجْلا ُناَسْنإْلا َكَرَت اَذِإ ُهّنَأ ُنُظَي نك فاما اُدُقَيَك ُهَرْيَغ فرعي ال لَك ىلع اكن دقو ءملهلا لأ َبِهاَدَم تري ال نم سائلا ني لال

 يف ٍناَفوُرْعَم ٍناَلْوَق ِءاَمَلُْعْلِل لب ٍ؛َكِلَذَك ُرْمأْلا َسْيَلَو ءاَعاَمْج] ُهْتّنْذ تكرَب ُهَدََو

 ناك هادف نم ٌةَمِئاَطَق ءِناَلْوَق اهيف جام تعدم ىفَو ءٍةاَلَّصلا ِهْذُه ءاَرجإ

 0 ل مج ماى عك ثوم 5 هَ 2 و 2 - 0 هر

 ىَلَص نَّمَك َوُهَه َكِلْذ ُهَل ْعّوَسُي ٍرْذُع ٍرْيَغ نِم ُهَدَحَو َةَبوُتْكَمْلا ىَّلَص نم :َنوُلوُقَ
 اَّلِإَو كِل ِهْيَلَعَف َكِلَذ َدْعَب ٍةَعاَمْج يف اَهَيدَوُي ْنَأ ُهَتَكْمَأ ْنِإَف ِ؛ِةَعُمْجْلا َمْوَي َرْهظلا 0 215 هوس 2و5 بوم همم 7 ملل ع 5 هرسو+ .ِ 5 2

 ٍدِحاَو ِرْيَغ ُلْوَق اَذَهَو ءٌةَضوُرْعَم ُةَبَّْتلاَو وِمْنِإِب ِةَعُمُجْلا ُكِرات ٌءوُبَي اَمُك ِهِمْنِإِب َءاب
 َُلُدَت َنيِعِباَتلاَو ِةَباَحَّصلا نِم ِفَلَّسلا نمت ِةّيوْرَمْلا ٍراَثآلا ُرَثْكَأَو ءمْلِعْلا ٍلْهَأ نم هلع كورس همام ج2 13 هس مي هلك 22 < ه5 ل 6 .
5 
 . اذه

 ماى مى*2 2 2 2 . 6 َسارَبَيِم * 5 2 7 22 ميلا
 نم ٌبجي مل مث ءادنلا َعِمَّس نم» :َلاَق هنأ هلك ُهْنَع َتَبْث اًمب اوجتخا دقو

 ٍةالَض نم فْصْنلا ىَلَع اًدِعاَق لُجَبلا ٌةاَلَص» :َلاَق ُهّنَأ لكك ُهْنَع َتَبَن امك
 ِهِب ُةاَنْمْلاَو 2 2عيِعاَقْلا ٍةاَلَص نم فُصضْنلا ىَلَع عجَطضُمْلا ٌةالَصَو ءمِئاَقْلا

 اومن ةولضُي مُهَو ءٌكْعَو' مهَباَصأ دقو حرش هلأ تيدغلا يف آَمُك «روُذْعَمْل
 . َكِلَد َلاَقَ

 اَلَو هِرْذُع ٍرْيَغ نِم اًعجَطْضُم عُوطََتلا َةاَلَص ٍفَلَّسلا نِم ٌدَحَأ ْرّوَجُي ْمَلَو

 .(475) بيغرتلا حيحص يف ينابلألا هحّتصو 97/(2) هجام نباو «(517) يذمرتلا هاور (')

 .(١1١1١ه) هوحنب يراخبلا ةهاور 2



 ب | ةاللّصلا ُباَتِك
 نسشنما

 ٌّيِعِفاَّشلا ٍبَمْذَم يِف ٌهَْجَو ُهُراَوَجَو َكِلَذ َلَعَف ٍفَلَّسلا نِم اًَدَح دعا نأ فَرْشَي

 اهب دقن ويك نكل ووك ذأ 1 قلس تاما ور حافل ُفَرْعُي اَلَو ماو

 عمو د 0/1 . ىَوْلَبْلا

2 5 

 (ِةَماَمإْلا ُباَي)

 9 ا ىَلَع ىَّلَصُي « «َنيِمِلْسُمْلا عيِمجب اًماَمإ يلَصُي كي ناك بج

 ل هيلع نعش مدوقر ِءْيَشب مُهْنَع وقر َريَمَتُم نكي ْمَل هْيَلَع ٌنوُدْعَُفَي اَم ام ىَلَع ُدْعُفَي ُدَُحُفَيَو

 وي علضُ يك يد  ةريمخلا ىلع انايخأ دش ند وري اَلَو ةداَجَس

 اوُناَك لب ؛اًشوُرْفَم نكي ْمَّل َدِجْسَمْلا َّنأِل ؛اًناَّيْحَأ اَهْيَلَع ُدَجْسَي - ٌريِغَص ٍصوُخْلا

 ىَّنَح ضْرَأْلا ىَلَع ُدَجْسَي ِت ٍتاَقْوَأْلا رَثكأ َناَكَو ىَصَحْلاَو لئلا ىَلَع َنوُلَصُي

 001 :ابيطتت ملول هلآ ىَلَعَو ِهْيَلَع هللا ىَّلَص ِهِيَهْبَج يف ُنيظلا َنيَِي نبي

 للي َيِبَنلا َّنِإَف ؛ُعوُسَي اَم َلَعَف اَذإ مُهَماَمِإ اوُعِبتَي ْنَأ َنيِنِمْؤُمْلا ىَلَع ةقفتتأ

 01/771 . "وب مَتْؤيِل م ُماَماْلا َلِعَج اَمنِإ» :َلاَق

 ٍرِئاَسَو ٍةَعَبْرَأْلا ِةَمِيَأْلا ٍقاَمئاِب ٍروُبْسَم مِلْسُم ّلُك فْلَح ُةاَلَّصلا ُروُجَت 6
 ةيِمِلْسُمْلا همي

 ا ا ا ةَعْمَج نا :َلاَق نَمَف

 َنيِمِلْسُمْلا ِةَمِئَأَو ٍناَسْحِإب مُهَل َنيِعِباَتلاَو ٍةَباَحَّصلِل ٌتِلاَخُم ٌعِوَتْبُم اَذَهَق :نِطاَبْلا

 [047/4] . ْمِهرْيَغَو ٍةعَبْرَألا

 ماما َمْلَس املك : هكر وعادجلا علا ةرثا لكروت : َلْيْسَو 75+ ]

 ؟ِموُمَْملا اَذَهِب ُءاَدِيفالا ٌروُجَي لَهَف ءُهَعَم ىَّلَصَف ُرَخآ َءاَجَف ءُةَتاَلَص ميل
ََ 
 م

 ّنِكل هوِرْيَغَو دّمْحَأ ٍبَمْذَم يِف ٍناَلوَق ِهِتاَلَص يِفَف ل ُلَوَآْلا اَمأ : : باج

 .(411) ملسمو ةارفملا يراخبلا هاور )00(
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 ذر ءاملغلا رثكأ لوك وهو دئاَج اذه لثي نأ حب
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 َدْعَب اًدِرَمْبُم ٌراَصَو ءةاَلَّصلا ٍلَّوَأ يِف امَتْؤُم َناَك َلُجَّرلا َكِنَذ نأ َكِل

 للي نبَنلا َناَص امك ءاَماَمِإ ُدرَمْتُمْلا َراَص :لَجَّرلا َكِلُذ هب متنا ا اًدإَق ماَمإْلا مالَس

 .٠ . اكرم ناك ذأ دب سايح ن اًماَمِإ
6 - 

 نَع ص ردم ولا 6 ةزرخلا الع يو دا انك ارنا ل يي انمر

 وجي ال ُهّنَأِب َلْوَق ِهِبَعْذَم يِف َركُذ دك َناَك نِإَو «ة ٍةَميَأْلا َّنِم ِهِرْيَغَو دَمْحَأ

 50 ُراَوَج ٌحيِحَّصلاَو ٌروُهْشَم ٌءاَرْيَف ٍضْرَمْلا يِف اّمأَو

 [؟هم . "”لْفتلاَو

 ْنأ لثِم ؛ُهَبوُجُو ُموُمْأَمْلا ُدِقَتْعَي اَم ُماَمِْلا َكَرَت اَذِإ اَميِف "”اوُعَراتَت 7501

 ُموُمأَمْلاَو أَضَوَكي اَلَو ُهَرْكَذ سمي وأ ءاَهَبوُجُو ُدِقَتْعَ ُموُمْأَمْلاَو ٍةَلَمْسَمْلا َةَءاَرَق َكَرْثي

 ُموُمْأَمْلاَو ٍةَعوُبدَمْلا ِةَثْبَمْلا ٍدوُلُج يف َيّلَصُي وأ ءَكِلَذ نم ِءوُضُوْلا وجو ىَرَي
 ّنِم َءوُضْوْلا ىَرَي ُموُمْأَمْلاَو أَّضَوَتَي اَلَو َمِجَتْحَي وأ ُرُهظُي ال 5 َّنأ ىَرَي
 ءاكسلا

 8 ا

 َناَك نِإَو ءوماَمِإ َفْلَح ٌةَحِيِحَص ٍموُمَْمْلا ًةاَلَص نأ وب ٌعوطْفَمْلا ٌحيِحّصلاَو
 :َلاَق ُهْنَأ هلك بنل ن ٍنَع "”«حيحّصلا» يف َتَبَ اَمِل ؛ ارمألا ناكل ىف انِطْخُم َهُماَمإ

 [17/51] .*7ووهْبَلَعَو ْمُكَلَ اوُؤَطْخَأ نإَو مُهَّلَو ْمُكَلَ اوُباَصَأ ْنِإق ْمكَل ولع

 .(03/5) عتمملا حرشلا يف امك ألك نيميثع نبا ةماّلعلا رايتخا وهو )١(
 0 يراخبلا فرز .ءاملعلا : يأ قفز

 - افيكف «ةمألا قرفيو ءرودصلا لغوُي ام ثادحإ مدعو «بولقلا فيلأت لجأ نم اذه لك 0



 وم

5 
2 

<2 4 

 ُهَنوُبِحَتْسَي ال َنوُموُمْأَمْلاَو ءِءْيَش َباَبْحَيْسا ىَرَي ُماَمِإْلا َناَك ول /0بجب
 .ّنَسْحَأ دق َناَك :فالتئالاو ٍقاَمَّتاِلا لجأ ُهُكَرَتَق

 :ٍلاَوْقَأ ةثاكت هيف ِءاَمَلْعْلل َّنِإَف ءٌرْبوْلا :َكِلَذ ُلاَثِ

 .ٍبِرْغَمْلاَك ؛ِةَلِصَتُم ثالتي اّلِإ ُنوُكَي ال ُهْنَأ :اًهُدَحَأ

 داهلم اقع ةلوشتم ةنكرتالا نوكيا ال

 داو أَو ٌيِعِفاَّشلا ِبَمَْذَم ٌرِهاَظ ّوُه اَمُك ٍ؛ناَرِياَج نْي فنا نأ :ُتِلاَكلاَو

 هةلق انغ لشن نوت اشي الله كاك نو ُحِبِحَّصلا ّوُهَو ءاَمِهرْيَغَو

 َرْثوْلا َيِلَصُي ْنَأ َنوُموُمْأَمْلا َراَتاَف ءَلْصَمْلا ىَرَي ُماَمإْلا َناَك ولف

 لكي ئينلا َلاَق امك ؛َنَسْحَأ دق َناَك : ْمهِبوُلُقِل اًهيِلأَت 0 ءِبْعَمْلاَك
 ضرألاب اَهَْفَصلَألَو َةَبْمَكْلا تْضَقَتل ِةيِلِهاَجِب ٍدْهَع وُيِدَح كَمْوَق َّنأ اَلْوَل» : َةَمِئاَعِل هما

 ميسا هه
 ع 2

 0007 "!هُهْنِم َنوُجْرْخَي اَباَبَو ُهْنِم ُسماَنلا ُلُْخْدَي اَباَي ِنْيِباَب اَهَل تْلَعَجَلَو

 . نماَنلا ري التل ؛ُهَدْنِ
 5 ع+ م دمع اوك 0. 252 مود همسك مم م سل شت عس 7 5< حد

 وأ ةتوبنيتستي ال مكي هاذ ةلكشتلاب دخلا ىري لخز هاك ول تاكو
 ام ٍبَسَحِب َرُهَف ءلضفألا يف اوُعَراَتَت اَمَّنِإَو ءنَسْحَأ دك َناَك :ْمُهَقْئاَوَو ٍسْكَعْلاِ

5-9 

 : يناّنلاَو

 عادم

 [8/77-159] ين نم هودقتعا

 ُعَرْشُيَف ةَحِجاَر ٍةَحَلْصَمِل هب ُرْهَجْلا عَرْشُي دك ب ٌرَهْجُي ال ام نأ ٌتاَوَضلاَف 9ع 25 لب ل همك 4 : م 01 2 5 >2
 ه2 م 0

 ِتاَمِلَكْلاِ اوُرَهْجَي ْنَأ َنيْلَصْمْلِل عوُسَيَو َنيِموُمأَمْلا ميِلْعَت لْثِمِل اًناَّيْحأ ماَملل

 نم اهرابكو اهسوؤر ضعب يف حدقلاب ةمألا قيرفت ىلإ هللا مهاده - سانلا ضعب ىعسي
 . !مهتارثع عبتتو مهبسو «نيحلصملاو ءابطخلاو خياشملا

 )١( يراخبلا هاور )173(.

 000 ٍٍقاّيحَتُمْلا ِهِذَه ِكْرَنب ٍبوُلُمْلا ٍفيِلأت ىَلِإ َدِصْقَي ْنأ ٍلُجّرلِل ٌبَحَْسُي :كقك لاقو (؟)
 مل كلا يع ريق 4 نيل كرت ان اذ نم ف ةعأشت نم مت نيذلا يف ٍبنيلألا
 ّمُث ِرَمَّسلا يِفة 0 َماَمْنإ َناَمْثُع ىَلَع ٍدوُعْسَم ُنْبا 1 ا ِبوُُقْلا ٍفيِلَأَت نِم ِهِئاَقِإ يف
 (407/؟7) .ٌدَس فاَلِحْلا :َاََو ءاّمُِم ُهَقْلَخ ىَّلَص



 هلك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ص ل
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 عامتجاَو برولقلا ٍفيِلاَتِل لضف ا ناسنإلا ارتي نأ اضي عوسبيو «انايحأ ٍةَريِسَيلا فغاو ترلقلا تلاثل زففألا ناجلالا كدي نأ انفيأ وتيو ءانابشأ ةرييتل

 8 م هسآإ 212 هتالكص 20 جمعيه )سجل خل هم هم قلك *مد< همراسأ
 ٍدِعاَوَف ىلَع ٍِتْيَبلا ءانب هلك ٌيبنلا كرت امك ءَحلَصَي اَمَع ريفنتلا َنِم افوخ ٍِةَمِلَكلا

 اع 20 عي د ١ 2 00 - 2 هم 9 25 هه

 ىارو .كِلذب مُهَريِفْنَت يسخو ةيِلِهاَجْلاِ دهع يثيدح اوناك شيرف ٍدْوكِل ؟ ميهاربإ
 ٍدِعاَوَق ىَلَع ِءاَنِبْلا ٍةَحَّلْصَم ىَلَع ٌةَمَّدَقُم فالتئالاو عاَمِيجالا َةَحَلْصَم نأ 2 2 :؟ مداواة 2 5 م6 2

 [ة3/ 71 ا

 اَيْلَصُي ناك يتلا لي هللا ٍلوُسَر َءاَلَص ىّرَحَتَي نأ ماَمإَلِل ُلَضُمأأْلا
 عر ميه 3

 0 هَ يِف لكي ُهْنَع َتَبَت اَمُك ِ؛ُةّمِئَأْلا وب ُرْمْأَي يِذَّلا ٌعوُرْشَمْلا َوُه اَذَه لب ؛هباَحْصَأ

 ين يع 8 0 05 - ا 3 3 ما ع و م

 اًنْذأَف ةالّصلا تّرَّضَح اذِإ) :ِهبِحاَصَو ثريوحلا نْب ِكِلاَمِل َلاَق هنأ (حيحّصلا»
 . '(يلَصَأ يِنوُمْئْيَأَر اَمَك اوُلَصَو اَمُكْدَحَأ اَمُكَمْؤَيلَو اَمِيِقَأَو 4فهز هع عمو ع 6 5 م 2 - يآ

 «ةميظع ٌةيعرش ٌةحلصم هذهو .48# ميهاربإ دعاوق ىلع اهءانيو «ةبعكلا مده كرت لكي يِبَنلا )١(

 ةحلصملا هذه للي ُيِبَنلا كرت نكلو «ءكلذ دعبو انتقو ىلإ هتقو نم ُسانلا اهنم ديفتسيو
 ءاًئيدح اوملسأ نيذلا ضعب كيكشت يهو ءاهنم مظعأ ةدسفم نم فوخلا لجأل «ةماعلا
 دئاقلا نكلو «ةريبكلا ةيمالسإلا ةلودلا ىلع رثؤُي نل كلذ نأ عم «مهناميإ بارطضاو
 ىلع مهتديقع ءافص ةحلصم مدقُيو «ةلودلا دارفأ عيمج ىلع قفشُيو فاخي ناك مظعألا

 ةقارإ نم هللا دنع نوهأ ةبعكلا مده ناك اذإف ؛ةحلصملا اذه نود اهنكلو ءةماعلا ٍةحلصملا

 نيذلا «نيملسملا ضعب بولق يف كشلا لوخد نم هللا دنع نوهأ اهميمرت ُكرتف ءملسُم مد
 .اًئيدح اوملسأ

 0 ٍةدسفم ىلإ كلذ يّدْوُي اَّلَكِل ؛ةميظع َةَحّلْصَم ِهِنَْك َعَم َنيِقِفاَنُمْلا ٍلْثَق نع ُتُْحَي َناَك ل ينل

 نع َروُمْتلا ُبِجوُي َلْوَقْلا اَذَه َّنأِل» ؛ُهَباَحْصُأ ُلْثْفَي لب اًدّمَحُم َّنأ ٍساّنلا ُلْوَق يهو ءربكأ «ثه مدع
 ىلع ليلدلا ةماقإ :رظنُي .ٌماَرَح ُروُقُتلا اَذَعَو هيف ْلُْدَي ْمَل نَمْمَد هيف لَكَ نمي ءالْسإلا
 .(471/5) ةيميت نبا مالسإلا خيشل :ليلحتلا لاطبإ

 مهلاعفأ ْتّدأو ءمهئارآو مهتاهجوت يف مهوفلاخ مهنأ لجأل «نيملسملا ءامد كفسي نَم نيأف
 خيش هلاق امك ٌماَرَح ُروُمْنلا اَذَهَو هويِف ْلُْدَي ْمَل نَمِمَو هيف َلَخَد نَمِم ماَلْسإْل ِنَع َروُغُتلا

 .هقك مالسإلا

 هعم اوفلتخا مهنوكل مهيلع نعطلاو بسلا قلطُيو ءنيحلصملاو ءاملعلا ىلع مجهتي نم نيأو
 «فالتئالاو عامتجالا ةحلصم ةاعارم نم مه نيأ ءاهيف اودهتجا ٍلاوقأو ءاهوأر ءارآ يف

 يِراَجْلا ُنْيعَمْلا :رظني ؟ةميظع ةينيدو ةّيعرش رومأ ىلع لَك انتودقو انمامإو انّيبن اهمّدق يتلاو

 .(556) فلؤملل ءيِراَكُبْلا حْيِحَص نِم ٍفِئاّللاو ٍدْئاَوَقْلا ِطاَبْتْسا َنِف
 .(5617/5) ملسمو :؛(564) يراخبلا هاور )20



 ل فو 1 22ج 5-72 2 ةالّصلا ٌباَّتك

 َنْيَب اَمِب ِرْجَمْلا يِف أَرْقَي َناَك ُهَنأ» ٠: ؛حيِحّصلا» يِف لي ُهْنَع َتَبَت دَكَ

 نم ِءْرُج ٍِفضِن ىلإ ِءْرُج ِثْلُث ٌوْخَن ٍبيِرْقَتلاِب اَذَهَو .2"”هةيآ ٍةَاِم ىَلِإ يآ عيل
 ْ . لَصَمُمْلا ٍلاَوطب أَرْقَي َناَكَف «َنيِئاَلَت ِةئزْجَت

 .ةيآ نينا وخئب َكِلَذ نم لقب رْهْظلا يف ْأَرَْي َناَكَ

 .َكِلَد نم َّلَقَأب ٍرْصَعْلا يف ُأََْيَ

 . ِلّصَمُمْلا ِراَصِق لِْم َكِلَذ نم َّلكَآِب ٍبِرْغَمْلا يف أرقي

 نإ ٍليَكِ» ١ :سمشلا] 4( اَهْنشَو نيتشر :ٍرخَتب ِةَرِعآلا ِءاَمِعْلا يِفَر
 .اًمِهوْحَنَو ١[ :ليللا <09 تن

 .َكِلَذ نِم َرّثكأب أَرْفَيَو ةالّصلا ٌليطُي اًناّيحَأ َناَكَو

 امك ٍ؛َكِلَذ اوُراَتْحَي ْنأ اَّلِ عوُرْشَمْلا ْدَقْلا ىَلَع َليِطُي ْنأ ماَمإلل ل

 ىَلَص اَذِإَو ْفْقَحُيْلَم َنماَّنلا ْمُكْدَحأ مأ اًذإ : لك َلاَك ُهَنَأ « «حيِحَّصلا» يف ُهْنَع تب
 , 770ئاغ ام ام ُلٌوَطِيَْ هط

 .نيلادتعالاو َدوُجَسلاَو َعوُكَرلا َليطُي َناَكَو

 ٍرْشَع وُحَن ٍدوُججْسلا يِفَو ءِتاَحِيِبْسَت ٍرْشَع وخن عوكرلا يِف 0
 . تابت

 . ٍبِلاَغْلا يف ُهَلعْفَي هلي ْيَِّنلا َناَك اَم ٍبِلاَعْلا يِف َلَعْفَي نأ ماَمَِلِل يبي

 قلل لعن كلذ وع طي را كلخ نم رتكأ ليطي نأ ةخلضملا يتلا اَذِإَو

 [م15/95-18] .َكِلَذ نَع ُصِقْنُي اًناّيْحْأَو َكِلَذ ىَلَع ٌديِزَي اًناَيحأ لكي تلا َن ناَك اَمَك

 )١( يراخبلا هاور (؟) .(58309 «551) ملسم هاور )9/07(,.

 .دواد يبأ فيعض يف ينابلألا هفّعضو «هريغو (884) دواد وبأ هوار (0

 اهريغ يف ةمثألا دحأ اهلعف ولو .ناضمر نم رخاوألا رشعلا يف ليللا مايق يف لعفُي ام اذهو (5)

 !سلاجملا ثيدح حبصأ امبرو ةماعلا هيلع ركنأل



 هناك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 5

 ارنأل ىو اع فكل ويت ىلزت ذأ هكحت ةعاتتملا 00
 لْثِم ٍ؛ِةَحِلاَّصلا ٍلاّمغأْلا ىَلِإ ُنَبْسَأْلا ني هللا لور وكس ملغألاو و هللا باَتكِل

 . انس َمَدْقَأ وأ ةَرجِه يأ نوُكَي نأ

 [ةه 1

 لوقت م ٍهباَحْصَأ نم ٌةَمِئاَطَو ُهْنَع ٍصوُضْنَمْلا يف هلع اك يأ ناك م50:

 ناك رت اَمُكَو ءِفْوَحْلا ٍةاَلَص يف اَمَك ءََجاَحْلِل ٍلْمتُمْلا ٍضرتْفُمْلا ُءاَديْقا ُروُجي

 تارا يضر واعر ةلصاإا ياعم ثثيدح لت يف امك عراك ريغ كفرا

 هلع نَا ىذخإ ىَلَع قجاَح ِرْيمِ هروح ال ناك نإ
 .9 :ِتاَيا ير فالق لعق «يالشلا راق اما ونأنلا كيت د :اًذَه 5 ُهَبْشِيَو 77ج عىمر وه

 اّمُكَو ِفْوَكْلا ٍةاَلَص يِف ىّلوألا 5 ةَقئاَطلا َلَعْفَت اَمَك حاصلا َكِلَّذ ُراَوَج اَهطَسْوَأ

 .ٍةاَلَّصلا لوط دْيَلَع يش اًمَل ٍةَرِخآلا ِءاَشِعْلا َةاَلَض ٌداَعُج ِهْيَلَع لوط يذلا َلَعَ

 لم ٍ؛ةَجاَحِل َلاَجْرلا ٌةَأْرَمْلا موت ْنَأ ُهْنَع ٍروُهْشَمْلا ىَلَع دّمْحَأ َرَّوَج اَذَهِلَو

 مل لي يلا َنذأ امك «َحيِاَرنلا مهب يّلَصْعف نينا ُرْيَغ مهو ٌئراك َنوُكت

 اوُناَك نِإَو .2"ُهُهَمْلَح ُرَكَأََتَو انْذَوُم اَهَّل َلَعَجَو ءاَهِراَد ّلْهَأ َّمُؤَت ْنَأ َةَقَرَو

 .ٍةَجاَحْلِل اَهِب َنيِموُمْأَم

 .دواد يبأ حيحص يف ينابلألا هنّسشحو 041(«2) دواد وبأو «.(77787) دمحأ مامإلا هاور )١(

 كفن او ٍضْرَك يف لاب لُجَّرلا اهب مناي ذ | عيت ال ازا نأ :(88 /9) ينغملا يف لاق
 .َينَرُمْلا ٍلْوَق ُساَيِق َوُهَو .اَهَمْلَخ ىَّلَص نَم ىَلَع َةَداَعِإ ال :ِرّْن وُبأ َلاَقَو ءاَهَقُفْل ِةَماَع ٍلْوَق يِف
 مأ نع يور امل مقار َنوُكََو «حيِراَرتلا يِف َلاَجّرلا مو ْنأ ُروُجي :اًئياَحْصَأ ُضْعَب َلاَكَو

 2مم 2

 َمْوَن ْنَأ 7 ءاَهَل ُنْدَوُي اَنْذَوُم اَهَل َلَعَج هلك هللا َلوُسَر َّنأ» ءِثِراَحْلا َنْب هللا ٍدْبَع ِتْنِ َةَقَرَو
 .دْواَد وُيَأ ُهاَوَر .«اًهِراَد َلْهَأ
 .ِءاَسْنلاَو ٍلاَجّرلا ين ٌّماَع اَذَهَو مث - .ء ا نس عم
 ْمُهَمْؤَت ْنأ ْرْجَي ْمَلَك ءٍلاَجَرِل ُنُدَوُت ال اَهّنَأِلَو .هاَلُجَر َةأَرْما ّنَمْؤَت اَل» :هلكي َيِبَنلا ُلْوَق اَنَلَو هدعورب2 ؟59 ورش 2 - 2ع مى5 وس
 . ِنوُنَجَمْلاَك



 ا ا 70707077 1 يبا ةالّصلا ٌباَّتك
 6 نا

 نِم هِي ُهْنَع يور اَم َعَم اذه + ةعاضل موُمْأَمْلا دقت وَ رو ا

 ٍةَماَع ُلَْق ٍلاَجّرلاب ٍَأرَمْلا ٍةَماَمإ نِم َعْنَمْلا َّنأَو «“ '0مجر قارنا نع َدَمّؤَت ال١ :

]114 - 41/7 0 

 الإ ُةَعاَمَجْلا ْمُقَت ْمَل اَذِإ هيف ُهُتاَلَصَق ٍدِجْسَم يف اَبِتاَر اًماَمِإ ناك نم م9 -

 [151 /] ٍةَعاَمج َرثْكأ َناَك نِإَو ِِرْيَغ يف ِهِتاَلَص نِم ُلَضفُأ ِهِ

 ٍةءاَرِقْلا يِف اوُناَك ْنِإَف ىشلا باَتِكِل مُمْوَرن ْوَقْلا ُمُوَي» :ِهلك َلاَق ةقتنأ
 . 7ةرجه وه مُهْمدئأَ ًءاَوَس ِةَنُسلا يف اوُناَك ْنَِف ةَنّسلاب مُهُمَلْعَأَف َءاََس

 .ُتيِدَحْلا ِهْيَلَع َّلَد اَمُك ِةَّئّسلاِ ب ٍمْلِْلا وأ باَتكْلاِ , مْلِمْلا َنْيب ل

 ماقب ٍةقرْعَمْلا يف اًَوتْسا اذإ ٍضْعَب ىَلَع ٍةّم زئبألا ضنب ٌعيجرت وُ اَمّنِإَو

 هب ٌحْرْخَي ي لا ماَمإْلا نيد يِفَو ءَدَّنُسلا ىَلَع اَهَّلَعْفَو ِعوُرْمَمْلا ِهْجَّوْلا ىَلَع ٍةاَلَّصلا

 ُهَفَلَح هفلخ ٍةاَلَّصلا ٍِصْقَن نَع ُموُمأَمْلا

 ُلْضَمَم اّلِإَو دَنُسلاِ ُمَلعَأْلا ّمُث ءأرْألا َمُدُق :ةاَلّصلا ٍلاَمَك يف اًيوَْسا اذ

 . اًهِاَمِإ ٍةَمِص ىلع ُّمَدَقُم اَهِسْفَت يف ٍةاَلَّصلا
 .َكِلَذ نِم ٌبَحَتْسُي ام ىّلَع ّمّدَقُم اًهيِف ِنيَّدلاَو مَلعْلا ني هْيَلِإ ٌجاَتْحَي اَمَو

 [؟ 4غ /5*]

 ِوْحَنَو ِةَئاَيِخْلاَو ٍبِذَكْلاِب اًنوُرْعَم َنوُكَي ْنأ لْثِم ءاًرِجاَف اَمُهُدَحَأ َناَك ْنِإَق

 ٌةَكاَيِز ِهِذَهَو .َيِيظْقَراَّدلا ُهاَوَر َكِلَّذَك ءاَمِراَد ٍلْمَأ َءاَسِن ّمْوَن ْنَأ اَهَل َنِذَأ اَمّنِإ َةَقَرَو 2 ٌتيِدَحوا 0ك

 ؛ِضئاَرَمْلا يف موت نأ اهل نأ هنأ ولع ربحْلا لمح َنْيمتَل كِل و زكي مل وَ ءاَهّلوُبَق ُبِحَي
 يف مُهُمْوَت ال اَهّنَأ يِف فال اَلَو ءِضْئاَرَمْلا يف عومي اَمّنِإ ُناَذَأْلاَو ءاَنْدَوُم اهل َلَعَج ُهَنَأ ليكتب
 ليك رئي كوشألا ففِلاَحُي محق اهي طاَريْشاَو جيبات َكِلُذ ٌصيِصْخَت َّنَلَو ءٍِضْئاَرَمْلا
 ُحَرْشُي ال أ ٍليِلَدِب ءاَهي اًصاَخ َناَكَل َهََرَو م قللت تر ثول وللا يصَمْلا روحي الع
 .ها .ةَماَقإْلاَو ٍناَدآْلاب اًهِصاَصِتْخال ٍةَماَمإْلاِب ُصَتْخَتُك ٌةَماَقِإ اَلَو َناَذَأ ِءاَسْنلا نِم اَمِرْيَعِل

 .(704) هجام نيا فيحيه يف يتابلألا دقي 00(
 .(11/7) ملسم هاور 00



00 
 هنآك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت "بس |

 ىَلْوأ يِناَنلا اَذَهَق ءىَوْقَتلا ٍلْهَأ نم اًنِمْؤُم ُرَخآْلاَو ءِقوُسُمْلا ِباَبْسَأ نِم َكِلَذ

 َفْلَح َءاَلَّصلا َّنِإَف ءَمَلْعْأَو أَرْكأ 8 َناَك نِإَو اَهِلْمَأ نم َّناَك اَذِإ ٍةَماَمِإْلاِ

 . ْمِهِضْعَب َدْنِع ِهيِزنَت َيهَنَو ِءاَمَلْعْلا ٍضَْب َدْنِع مير َيْهَن اَهَْع ٌّيِهْنَم ٍقِساَفْلا
 7 ١:"[

 هيف :ِروُجُفْلا ٍلْهَأ فْلَحَو بلا ِءاَوْهَأْلا ٍلْمَأ فْلَح دل

 0 يف ِءاَلُؤَه نِم ٍدِحاَوْلا َميِدْقَت نأ ٍءاَلْؤَه يف ٍلاَوْقأْلا طَسْوأ ْنِكَل ءٌروُهْشَم

 رمل

 ءَكِلَذ نع ُهْيْهَنَو ِهْيَلَع ٌراَكْنإْلا ُبِجَي 0 وأ ٍروُجُفْلِل اًرِهظُم ناك نَم َنِإَ

 . ِهِتَعْذِبَو ِهِروُجُق نَع َيهّنْنيِل ُهَرِجَه ٍراَكْنإْلا ِبِتاَرَم ِلَكَأَو

 َرَهْظَأ َةَيِعاَّدلا َّنِإَف ؟؛ِةيِعاَّدلا ِرْيَغَو ِةَيِعاّدلا َنْيِب ِةِّئَأْلا ٌروُهْمَج َقَرَق اَذَهِلَو

 اًذَهَق نذلاب# ٌرَسأ نَم ِةَلِزْنمِ ُهنِإَف ٍتِكاَّسلا ٍفاَلْخب ْيَلَع َراَكْنإْلا َّقَحَتْساَق َرَكْنمْلا

 اَذِإ ْنِكَلَو اًهبِحاَص الإ ءْضَت ل ْتَيِفَح اًذإ ةئيِطَحْلا َّنِإَق ءِرِهاّظلا يف ِْيَلَع ُرَكْني ا

 ٌلَكوُتَو مُهئَناَلَع مُهْنِم ُلَبْقَت َنوُقِفاَُمْلا ناك اّذَهِلَو ؛ةَماَعْلا تَّض ركْنت ْمَلَك ثدلعَأ

 .رفُكْلا َرَهَظَأ نم ٍفالخب ىَلاَعَت هللا ىَلِإ مُهرِئاَرَس
 َكِلَذ يف اَمِل ؛ِهِتَياَوِرَو ِهِتَداَهَشَو ِهِتَماَمِإَو ِهَيَياَلو نم َعِنُم :َةَيِعاَد َناَك اَذِإَق

 «©"3بهئاَوِرَو ِهتَداَهَش يف ِهِماَهَتا وأ ٍةاَلَّصلا ٍداَسَق لأب ال ٍرَكْنُمْلا نَع ء يفْنلا نم

 .َكِلَّذ َبَجَو ٍةَماَمِإْلا ير َ الأ ناَسْنإل نكن اذ

 ُنُكَمَتي ال َوُم َناَك وأ َِماَمإْلا نَع ُهُقْرَص ُهْنِكُْي ْملَو ُهُرْيغ ُهاَلَو اذإ ْنِك

 فالخب اذهو ءروُجُفْلا ٍلْهأ تْلَحَو عَدبْلاَو ِءاَوْهأْلا لْهَأ َتفْلَح ة ةالصلا ةحص يف حيرص اذه )١(
 دقو 16 مهفلخ ةالصلا ةحص مدع ىري هنأ خيشلا نع ,(١٠؟7/ص) هلك يلعبلا هلقن ام

 :روُجُفْلا له عَدبْلاَو ِءاَوْهَأْلا ٍلْهَأ َفْلَح < ٌةاَلَّصلا» : ةقباسلا ةرابعلا نم كلذ مهف نوكي َتْلَخَو
 ال ِةَم اَمإْلا يِف ِءاَلُؤَم ْنِم ٍدِحاَوْلا َميِدْقَت َّنأ ِءاَلْؤَه يِف ٍلاَوْقَأْلا ظَسْوَأ ْنِكَل ٌروُهْشَم ٌعاَرِن هيِف

 سلع # عم
 .ها. اورْيَغ ىَلَع ٍةَرْدُقْلا عم زوجي

 .اومدق ول مهقلخ ةالصلا ةحص مدع نيبو ةمامإلا يف مهميدقت عنم نيب قرفو



 عيوب ةالّصلا ٌباَتِك

 هد د عل ن1 . حبل همك مش مك سد همئيوك سي دب يع د
 ْعفَذ زوجي الق : رَكْذُمْلا نم ُهَرَهظَأ اَم ِرَرَض نِم اًرَرَض َمظعَأ ٌرَّشِب الإ ِهِفْرَص نم

 مظفأ ليِصْخَتِب ِنْيَرّرَّصلا ٌفَحَأ ٌعفَد الو ءِريِثَكْلا ٍداَسَمْلاِب ٍليِلَمْلا ٍداَسَمْلا

 ٍدِساَفَمْلا ليطْعَتَو اًهِليِمْكَتَو حِلاَصَمْلا ليِصْحَتِب تءاجب َةَعيِرّشلا َّنِإَف ءِنْيَرّرّصلا

 2 0 - 2 مس ا مورس 0 0 ه 1-9 هموج ؟ 0 ه< 262

 رش ْعفَدَو ءاًعيِمَج اَعِمَتْجَي ْنأ ْنِكْمَي مل اذإ ِنْيَرْيَخْلا ريح ٌحيِحْرَت اًهِبولظَمَو
 . اًعيِمَج اَعِفَدْنَي ْمَل اَذإ نْيّرَّشلا

 ٍرَرَض ىَّلَع ٍدِئاَر رّرَضِب اّلإ ِروُجُفْلاَو ٍةَعدِبْلل ٍرِهْظُمْلا ُعْنَم ْنكْمُي ْمَل اد
 «عَمْجْلاَك ؛ُهَقْلَح الإ اَهّلْعِف ُهْنِكِمُي ال اَم ُهَفْلَح يّْلَصُي لب ِءَكِلَد ْرُجَي ْمَل :ِهيَماَم
 َنوُلَصُي ٌةَباَحَّصلا َناك اَذَهِلَو ُهُرْيَغ ٌماَمِإ َكاَنُه نُكَي ْمَل اّذِإ ٍةَعاَمَجْلاَو ءِداَيَْأْلاَو 7 3-3 2 ل ا 524 و ا ل ا رار ءوععم

 نإَف ؛ةَعاَمَجْلاَو ةَُمْجْلا اَمِهِرْيَعَو ٌيِفََلا ٍدْيَبُع يِبأ ِنْب ٍراَمْحُمْلاَو ٍجاَجْلا َفْلَت
 اَمِّيِس ال ءرجاق ماَمِإِب اًمِهيِف ِءاَدِيْفالا نم اًداَس مظعَأ ٍةَعاَمَجْلاَو ٍةَعُمْجْلا َتيِوْفَت

 عْفَد ٍنوُدب ِةيِعْرَّشلا ٍةَحَلْصَمْلا ُكْرَت ىَقْبَيَف ُهَروُجُف ُعَقْدَي ال اَمُهْنَع ُفْلَخَتلا َناَك اذ كم 5 00 ه2 هس 7 3 ةةس ل. سوه م ع مك

 :اًَّلظُم ٍرْوَجْلا ٍةَّمِيَأ فْلَخ ٍتاَعاَمَجْلاَو ٍةَعْمْجْلِل َنوُكِراَتلا َناَك اَذَهِلَو

 . عّدبْلا لْهَأ نِم ِةَمِئَأْلاَو ٍفلَسلا َدْنِع َنيِدوُدْعَم

 اًهِلْمِف ني ىَلْوَأ َوُهَك :رَبْلا فْلَح ٍةَعاَمَجْلاَو ٍةَعْمْجْلا َلْعِف َنَكْمأ اَدإ اّمأَو
 .رِجاَمْلا فل

 ىلا سيق( ع لوم ردع 2 0 ا يم
 : ءاملعلل ٍداَهَيِجا ْعِضْوَم وهف ٍرذع ريغ نم رجافلا فلخ ىلَص اذإف ددنيحو

 يعي هنأ :لاك نم مُهْنِ
 2 ري ن0 ه 2.ك اك َّء ل 01 م - 86 ع

 .ةَحيِحَص اًهِسْفَت يف ٌةاَلَّصلا نأِل :َلاَق ءٌديِعُي ال :َلاَق نم مُهْنِمَو
-_ 

 ُماَلَّصلا ُداَعُت اَل اَُهَق ٍةَعُمْجْلاَك ُهَمْلَح اّلِإ ٌةاَلَّصلا ُهْنِكْمُي ْمَل اذِإ اَنأَو

 .عَّدبْلا لْهَأ لْعِف نِم اَهُتداَعَِو

 اوُعَراَتَت دق َكاَنْهَف :ٍِءاَوْهَأْلا لْهَأ نِم ِهِتَعْدِبب ُرْفكَي نَم فْلَخ ٌةاَلَّصلا اّمَأَو



 ُهْنَأَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ناسكول ه
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 ٌهاَلَص اَهّنأِل ؛ََداَعِإْلاِب َرِمُأ ُرْفْكَي ُهَّنِإ َلاَق نَمَو ُهَْلَح ِةَعُمْجْلا َةاَلَص ِسْفَت يف
 .رِفاَك تفلح

 ٍهِذَه يف َنوُبِرَطْصُم ُساَّنلاَو ِءاَوْهَأْلا ِلْهَأ ٍريِفْكتي ٌةَقَلعَتم ةقْلَعتُم ةلاشملا ِهِذَه ّنكَل

 نَعَو ءِناَلْوَق اًهيِف ٌيِعِفاَّنلا نَعَو ءِناَئَياَوِر اَهيِف ِكِلاَم نع َيِكُح دَمَو َِلَأْسَمْلا

 اًهيِف ُيِرَعْشَأْلِل اوُرَكَذَ مالَكْلا لْهَأ َكِلَذَكَو ءِناَتَياَوِر اًهيِف اًضْيَأ دّمْحَأ ماَمإْلا

 .ٌليِصْفَت اَهيِف ِةَمْيَْلا ٍبِاَذَم ٌبِلاَغَو ءِنْيَْوَق

 ريِفكَتب َلْوَمْلا ُقَلظْيَف اًرْثُك َنوُكَي دع َلْوَقْلا نأ :َكِلَد يِف رثألا ُةَقيِقَ هي

 ال ُهَلاَ اك يِذّلا َنيَعُمْلا ٌصْخَّملا ّنكَل ٌرِفاَك َوُهَم اذ َلاَق نَم لاق 0

 .اهثرات خي يلا مشا هيلع موقت ىلع ل

 هي عون هول رشا فاش هيو وَ َنْيَب ُقيِرْمَتلا اّمَأَ

 مُهَل َنيِعِباَّتلا نع اَكَو ٍةَباَحَّصلا نَع ال ٌلْصْأ ُهَ 1 قرف اَذَهَق : عوُوُفْلا َلِئاَسم

 لْهَأ نِم ْمُهِلاَعْمَأَو ةلَُِْمْلا نع ُدوُحْأَم َوُه اَمَنِإَو ماَْسإْل ٍةَمِئَأ اَلَو ٍناَسْحِإِ

 . ضِقاَنتُم ٌقيِْفَت َوُهَو «ْمهِبتُك يف ِءاَهَمَفْلا نم ُهَرَكَذ نَم ُهاَقَلَ مُهْنَعَو «عّدبلا

 ٌرُمُكَي يَِّلا ٍلوُصَأْلا ٍلْئاَسَم ٌّدَح اَم :ِنْيَعْوّنلا َنْيَب َّقّرَق نَمِل ُلاَقُي ُهنِإ
 ؟ِعورُمْلا ٍلِئاَسَم ّنْيَبَو اَهَنْيَب ْلِصاَقْلا اَمَو ؟اَهبِف ٌئطْخَمْلا

 َيِه َعوُرُمْلا ٌلِئاَسَمَو ءٍواَقِتْعإلا ُلِئاَسَم َيِه ٍلوُصأْلا ُلْئاَسَم :َلاَق ْنِإَق

 ؟اَل ْمأ َُّبَر ىَأَر له كي ٍدَمَحُم يِف ُساّنلا َعَراَتتق :ُهل َلِبق
 ؟ْلَضْفَأ ّنِلَع ْمأ َنِلَع نم لَضْفأ َناَمْثُع َّنَأ يِفَو

 ٍلِئاَسَمْلا نِم َيِه ِثيِداَحَأْلا ٍضْعَب حيِحْصَتَو ِنآْوُقْلا يِناَعَم نِم ٍريِثَك يِفَو

 .ٍقاَمَتاِلاِب اَهيف َرْفُك اَلَو َةيوْلِعْلا ِةيِداَقِيْعالا
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 ّيِه ٍرْمَخْلاَو ِشِحاَوْمْلا ميِرْحَتَو ٌجَحْلاَو ماَيَّصلاَو ٍةاَكَّزلاَو ٍةاَلَّصلا ٌبوُجُوَو عقم

 . ٍقاَمتاِلا ٌرْفكَي اَهَل ٌركُْمْلاَو ُْيِلَمَع َلِياَسَم



 ا بر 13 ع 1 ةالّصلا ٌباّتك

 .ُهيِمطَمْلا ٌلْئاَسَمْلا يِح :ٌلوُصأْلا َلاَق َنِإَ

 ْتَسْيل ملِهْلا ٍلْئاَسَم نم ٌريَِكَو ةيوظُ ْهَك ِلَمَعْلا ٍلْئاَسَم نِم ٌريِثَك :هل ليق

 ُنَوكك َدَكَو .ةيفاَصِإْلا روما نو ق6 هكا وا ةكيرتق ةلاكملا نوكَو ةكيلقَم
 نم ٌصْنلا َعوَس نَمك هَ 1 ٍمِاَمْلا ٍليِلَّدلا ِروُهْظِل َةَّيِعظَق و ِلُجَر َدْنِع ةلاشملا

 نو نع 0 اكن هكا َنّديَتَو هلو لولا

 مْلِعْل نم 4 ِهنَكَمَت مّدَعِل وأ هَدْنِع 1 مَدَعِل وأ اي ْصَنلا غوُلُب مَدَعِل ٠ ةيِعظَف

 . هيل الدب
2 

* 

 اَنأ اًذِإ» :ِهِلْمَأِل َلاَق يِذَّلا ُتيِدَح لل ّيَِّئلا نع «حاحّصلا» يِف َتَبَت دَكَو

 ّيَلَع هللا ا

 ُهْنِم َّلَخَأ اَم درب ّرَبْلا هللا َرَمَأَك َنيِمَلاَمْلا نم اَدَحَأ ُهَبْذَع اَم اَباَذَع هللا يِيْبَذَعُم

 ُتَر اي َكَئيْشَح َلاَق ؟تْعَنَص ام ىَلَع َكَّنَمَح اَم .قق قيل امة ويا
 هَنَأَو ءُدوُعَي الل ُهّنَأ نط لب ِ؛ِداَعَمْلا يِفَو هللا ِةَرْدُق يِف ّكَش اَذّهَف :2'”ههل هللا َرَمَقَ

 .ُهَل هللا َرَفَعَو َكِلَذ َلَعَف اذإ ِهْيَلَع هللا ٌرِدْقَي ال

 عِضْوَمْلا اَذَه ِرْيَغ يف ٌةَطوُسْبَم ُلِئاَسَمْلا ِهِذَمَو

 وتلا َنْيَب ليصل اَذَه ىَلَع هيَ لال كح نع ذا 1 للا

 ءُمُهِلْوَق َرْوَغ اوُمَهْنَي ْمَلَو َكِلَذ يِف فاَلْخْلا مُهْنَع ّهَنِ ٌةَفِئاَط ىَكَح اَذَهِلَو ِنْيَعْلاَو

 َلَعْجَت ىّنَح ءاَفَلظُم ِنْيَتَياَوِر عّدبْلا لأ ٍريِفَْت يِف دّمْحَأ نت ء يكخت ٌةَفِئاَطُ

 َريِفْكَّتلا تَحَجَر اَمَْرَو «َىِلَعِل ِةَلْصَمْمْلا ِة ٍةَعيشلاَو هَ ٍةَبِجْرُمْلا ٍريِفْكَت يِف َفاَلْخْلا

 ال لَب ؛مالْسِإْلا يأ ني ْيَخ اَلَو دّمَْأ َبَعْذَم اَذَع َسِيَلَو ءِراَنلا يف َديِلْحَتلاَو

 اَلَو ءِلَمَع الب َلْوَق َة ُناَميِإْلا :َنوُلوُقَي َنيِذّلا َةَيِجْرُمْلا ٌرْفَكُي ال ُهَّنَأ ُهلْوَق فِلَتْخَي

 ريفُعت نم عاطالاب برص ةُضوُصُ لب ؛ًلاَمُْع ىلع الع لَْقُي نم ا

 .(؟ ةالم) يراخبلا هاور )غ2



 سامع اسس سس 555 ال ُهْذَأك مالسإلا خيش لئاسرو ٌقواتف بيرقت مامر اح

 ًةَضَفاَتُم َّنأِل ِ؛ِهِتاَِصَو هللا ِءاَمْسَأِل َنيِرَكْنُمْلا ةّيِْهَجْلا ُرّمَكُي َناَك اَمَنِإَو
 هيب ٌةَرِهاَظ لي ُلوُسَرلا هب َءاَج اَمِل ْمِهِلاَو

 . ْمُهئاّْعَأ ٌرْمَكُي َناَك اَم ْنكَل

 تمم امك سائلا نع ِهرَرَص فكل َلتْمُي دقق عدبْلا ىلإ ع ةَيِعاَّدلا ُلْئَق اّمَأَو

 هلق نوي هلق رمأ نَم لك سيل َرفُم ٍرمآْلا ٍسْفت يف ني مل نإ ُبراَحُمْلا
 ِهْجَوْلا اَذَه ىَلَع ْنوُكَي دق هرْيَغَو َيِرَدَْلا ناَلْيَغ لْثَق اَذَه ىّلَعَو هِتّدِرِل
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 الق ءُلثِم َوُه نَم الإ ُهَفْلَح يلَصُي ال ٍ:ِةَحَتاَفْلا ع

 نِم ُهَجّرْخَأ اذ ٍداّضلا فرح اّلِإ ءِفْرَحِب اًفْرَح ُكّدَبُي يِذَّلا تلأْلا فْلَح يلَصُي

 :ِناَهْجَو هيف اَذَهَق «ٍِساّنلا ل امك ِمَقْلا فرط

 ُهنَأِل ؛هِسْنَن يف ُهُئاَلَص حصن الو هَنلَح َلَصُم ال :لاَك نم مُهْنِ

 اًدِإَف ءِناَْسأْلا ُفَرَط ِءاَّطلا َّجَرْخَمَو ءُقْدّشلا ٍداَّضلا َجَرْخَم َّنأِل ٍ؛ِفْرَحِب اَفْرَح

 .اذك لفي ل :ُهاَنْعَم َناَك «َنيّلاَطلا اَلَو) :َلاَق

 0 مار نأ ؛ُبرْمَأ اَذَه 2 خص :يِناّنلا ُهَجَوْلاَو
 نْيَجَرْخَمْلا ِهْياَمَتِل رحخآلا ٌسسِح سْنِج نِي اَمِهِدَحَأ ُسِحَو ءُدِحاَو

  ُعِمَتْسُمْلا ُهُمَهْفَي يِذَلا َوُهَو ىَدُهْلِل فِلاَخُمْلا َلاَلَّصلا ُدِصْنَي اَمَنِإ ُئِراَقْلاَو

 ل اًمأَ

 ِءاّرلا ٍلاَدْبِإَك ءاَعْمَسَو اًجَرْخَمَو اًنْوَص ِنْيَمِلَتْحُمْلا ِنْيَقُرَحْلا يفالخب اَذَهَو

 مما م0 .ٍةَءاَرِقْلا ٌدوُضُقَم م هب لّصخَي ال اَذَه َنِإَ ِنْيَْلا

 َتْلَخ َكِلَذ َرْيَعَو َةَعُمْجْلاَو َسْمْحْلا ِتاَوَلَّصلا َيَلَصُي ْنأ ٍلُجّرلِل ُروُجي * ةفخلا

 الا ةكيأ نم ْنمريخَو ةعيزألا ةكرألا قاثثاب امنه الو ابل

 ُهَنِحَتْمَي ْنَأ اَلَو ءِهِماَمِإ َداَقِتْعا ُموُمأَمْلا َمَلْعَي ْنأ ماَمِتْئالا رش خر ولو

 را را ل : َلوَقَيَق

 هم
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 م



 0 ةاللّصلا ٌباّتك
 بح 554 يف إب إب | | | يس سلب

 0 ٌقِساَف و أ ِيَعْذِ ىلإ وُعُدَي ٌعِيَتْبُم َماَمِإْلا نأ أملا ّمِلَع وّلَو
 52 و

 م

 ِنْيَديِعْلاَو 1 ماَمِك ُهَفْلَح الإ ٌةاَلَّصلا ُنِكْفُ اَل يِذّلا ُبِتاَّرلا ُماَمِإلا َوُهَو

 ُهَمْلَح يّنَصُي َموُمأَمْلا َّنِإَف ءَكِلَد ِوَْنَو َةقَرَعِب ٌجَحْلا ٍةاَلَص يف ماَمإْلاَو
 . ْمِهِرْيَغَو َةَفينَح يِبَأَو َيِمِفاَشلاَو دمْحَأ ُبَهْلَم َوْهَو ِفَلَخْلاَو ٍفَلّسلا

 وأ َناَك اّرَب ماَمِإ ّلُك فخ َديِعْلاَو َةَعْمْجْلا يّلَصُي ُهَنِإ :ِدِئاَمَعْلا يِف اوُناَق اَذَهِلَو

 ا اََّنِإَ ّدِحاَو ٌماَمإ اِّإ ِةيْرَمْلا يِف نكي ْمَل اَذإ َكِلَذَكَو ءاّرِجاَ

 اًنِساَق ُماَمإْلا َناَك نإَو ُهَدْحَو ٍلُجَّرلا ٍةاَلَص نِ ٌرْيَح ٍةَعاَمْج يف 0

 لب ؛اًمِهِرْيَغَو ٌيِعِفاَّشلاَو ٍلَبْنَح ِنْب دّمَُح دكعا ةاململ | ٍريِهاَمَج ُبَمْذَم اًَذَه

 5 ِبَهْذَم ٍرِهاَظ يِف ٍناّيعَأْلا ىَلَع ةَبِجاَو ةعامجلا

 ماَمإلا َدْنِع ٌعِدَتْبُم َوُهَف ِرِجاَمْلا ماَمإْلا َتْلَخ َةَعاَمَجْلاَو َةَعُْمْجْلا َكَرَت نَمَو

 . ةّسلا هك رْيْغَو دّمحَأ

 َةَعُمُجْلا َنوُلَصُي اوُناَك ةَباَحَّصلا َّنِإَف ؛اَهُديِعُي اَلَو اضل نع او
 .نودضي الو ناكفلا ةدالا "تلخ َةَعاَجْلاَو

 ُهَفْلَح ُموُمْأَمْلا ىَّلَص اذِإَف ٌةَحيِحَص ِهِسْفَن يف ُهُئاَلَص ©”ُعيتيمْلاَو ُقِساَفْلاَو

 ٍفوُرْعَمْلاِب َرْمأْلا َّنأِل ُهَْلَح ٌةاَلَّصلا رك نَم َهِرَك اَمَّنِإ ْنِكَل ُهُتاَلَص ْلظْبَت ْمَل

 . ٌبِجاَو ِركْتَمْلا ٍنَع ء َيْهَنلاَو

 هن «يمينم اناتإ بري ال اوم وأ ةعذي رهظأ نم ذأ كل نيو ٠

 اك اَذِإَو ءاَنَسَح ذاك تركي ىلح ؛رخخ نقلا اًذِإَف ءَبوُتَي ىّنَح َريِزْعَتلا ٌقِحَتْسَي

 وأ َبوُتَي ىّنَح َكِلَذ َرْثأ هِرْيَغ َفْلَخ ىَّلَصَو ُهَفْلَح هسا كرا رسال قب

 ل : ويلك لفي نع نمل يمي وأ لَ

 .ٌةَعاَمَج اَلَو ٌةَعْمُج 100

6 

 .ةرفكم هثعدب نكت مل اذإ )١(



 ُكُرْثَي ال اَنُهَف :ةَعاَمَجْلاَو ةَعُمْجْلا َموُمْأَمْلا ُتْوَقي ةالّصلا كْرَت ناك اَذإ اّمأَ

 ٍةاَلَّصلا ِكْرَت يِف نُكَي ْمَلَو ٍروُمأْلا ُهاَلُو ُهَبَتَر دك ُماَمإْلا َناَك اَذِإ َكَِذَكَو
 ماَمِإْلا َفْلَخ ٌةاَلّصلا لَب ؛ُهَمْلَخ ٍةاَلَّصلا ُكْرَت ِهْيَلَع َسْيَل اَنهَف :ٌةَحَلْصَم ُهَمْلَح 1 1١ 1 - 22 < 000 ه2 هوم مس هو يرعب 2 2
 _ م 2

 .ٌلَضْفَأ لَضفألا
7 

5 
 ٍباَتكِْل اَهَُمَلاَحُم ٌرَهْظَت ُةَعْدِب وأ ْقَْسِف ُهْنِم َرَهظ نَمِيِف ُنوُكَي ُهَلُك اّذَعَو ودع

 1 . وشنو ةّيْهَجْلاَو ةضِفاَرلا ةعذبك هَنسلاَو
 ُرْفَكُي لَب ؛ةَعاَمَجْلاَو َةَعْمَجْلا يّلَصُي ال َوْهَو ٍضِفاَوُرلا َبَمْذَم َركْنَأ نَمَو

 بسلا ُلْهَأ ُهَرَكْنَأ ام مظْعَأ نِم َّنِإَ ِضْفاَرَّرلا تفلت لْثِم يف َمَكَو دَقَف َنيِمِلْسُمْلا

 0 .ٍروُهْمَجْلا دقكو ةعامجلاو ةعيخْلا مُهَكَرَت مِهْيَلَع

6. 

 َناَك نِإَو ٍةَعُْمْجْلاَو ٍديِعْلا ٍةاَلَص نِم اَذَحَأ اوُعَتْمَي ْنَأ مُهَل َسْيَل :َباَجَأَق

 لب ؛ماَمإْلا ٍقْسِف لجأ اَمِوُحَنَو ٍةَعُمْجْلا ُكْرَت مُهَل َسْيَل َكِلَّذَكَو ءاَفِساَق ُماَمِإْل

 . اًقِساَف َناَك نِإَو ماَمإْلا فْلَح َكِلَذ ٌلْعِف مهْيَلَع

 رهظأ يذلا وه امنإ «عدتبملا فلخ ةالصلا وهو «خيشلا هررق يذلا مالكلا اذه نأ :يأ )١(

 .ضفاورلاك ءهتعدب نلعأو
 لب «حيرصلا كرشلا نوئلعُي مهف ءاًرفك دشأ مه لب «ةيمهجلاك اوسيل ضفاورلا :لاقُي نكل

 ملع ولو ءاّقافنو اًرهاظ ولو انتالصك نولصُي اوناك مالسإلا خيش تقو يف ضفاورلا لعلو
 ناك امهم مهفلخ ةالصلا زاوجب لقي مل نيملسملا ةالص نع فلتخت مهتالص نأ خيشلا

 .ملعأ هللاو ءرمألا

 َتْلَخ ُتْيَلَص يِلاَبَأ اَم» :(ص) دابعلا لاعفأ قلخ :هباتك يف نك يراخبلا لاق كلذلو

 اَلَو َنوُداَعُي اَلَو ءْمِْيَلَع ْمُلَسُي اََو ءىَراَصَنلاَو ٍدوُهَيلا فْلَح ُتْيَلَص ْمأ َيِضِفاَّرلا ٌيِمْهَجْلا
 .1مُهَحْئاَبُد لكْؤت اَلَو َنوُدَهْنَي اَلَو ءَنوُحَكاَتُي

 .هةيضِفاَرلاَو ةيدْهَجْلا» :ناَْلِم اَمُه :لاق هنأ ّيِدْهَم نْب ٍنَمْحّرلا دّْبَع مامإلا نع لقنو



 3 ل ةالّصلا تانك
 نور كفا 77 2ر27 ب7

 هدم اَذْهَو :عّدبْلا ٍلْمَأ نِم اا ماَمِإْلا ٍقْسِف لجأ اًموُنَطَع ْنِإَو

 . اَمِهرْيَغَو كيا ٌيِعِاَّشلا

 ىَّلَصُي ْنَأ َنَكْمْأَو اَكَِتْبُم وأ اًقِساَف ناك اَذِإ ماَمإْلا يف ُءاَمَلُعْلا َعّراَتَت اَمّنِإَو

 م١1 71 .ٍلْدَع فْلَح

 اذ ا ِكِلاَم دع َكيَدَكَر ممرات د َدْنِع ِهْيَلَع داع اَلَف :ُةاَلَّصلا ِتّيِضُق

 :انرخت ناك اذإ هلو دعو «ِمِلاَع َرْيَغ ُماَمِوْلا َناَك
5 

 باسل: وَ ساثلاب ايبازلم مُهَّنِإَق َنيِدِشاَّرلا ِءاَقّلُخْلا ُهَّنُس ْتْضَم َكِلَذِبَو

 مسد .ٍةَداَعإْلاب َنِاَّنلا اوُرُمأَي ْمَلَو اوُداَعَأَف ٍةاَلّصلا َدْعَب

 ٍةَناَلَت ىَلَع هيف ُنماَّثلا :ماَمإْلا ٍةاَلَصِ دب ٍموُمأَمْلا ٍةاَلَص ٍداَقِعْنا يف شت 90

 : ٍلاَوْقَ

 ماَمِيئاِلا ٌةَدِئاَقَو ءِوِسْفَتل يَّلَصُي ئرْما َّلُك َّنأَو اَمُهَنْيَي طاَبيزا ال ُهّنَأ :اًمُدَحأ

 . ٌيِعِفاَّشلا لضأ ىَلَع ُبِلاَعْلا َوُه اَذَمَو ءِةَعاَمجْلاِب ٍباَوّنلا ريثُكَت يف

 نإَو مُهَلَو ْمُكَلَف اوُنَسْحَأ ْنِإ» :ِةَمِيَأْلا يف لكي َيِبَنلا ُلْوَق ِهيِف َةَجحْلا َنِم

 ."”(ُهُهْيَلَعَو كل 7

 0 0 افلم هيلع ٌعْركَو ماَمإلا ٍةالَص ٌةََِعْنُم اَّنأ :ينالا ُلَْقْلاَ
 س 1 9 ١ :ِِكَي ِهِلْوَقِل ؛موُمأَمْلا ةاَلَص م ىَلِإ يِرْسَي ماَمإْلا ٍةالَص يِف لّصح

 682 يراخبلا هاور )غ0

 .(71/41) عماجلا حيحص يف ينابلألا هححّحص (؟)



 هلك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 8ك مب
 ا لن بابسسا 4” بح

 ىَلِإ ُصْفَنلا يِرَْي اَمّنِإ ْنِكَل «ماَمإلا ٍةاَلَصِب ةَدِقَعُْم اَهّنَأ :ُتِلاَنلا ُلْوَقْلاَو - ىدهو

 م 07 امي رْذُعْلا مَدَع َعَم موُمْأَمْلا ِةاَلَص

 | يِف ٌروُذْعَم َوُهَف 00 ُلَقَتْعَي ُماَمِإْلا َناَك

 اًدَق ٠ قتلا يِرْسَي اف رْذُعْلا َعَم

 ا

 ئ
 ءماَمِيْلاِلا يِف ٌروُذْعَم ُموُمْأَمْلاَو «ِةَماَمإْلا

- 

 0 د ِكِلاَم ُلْوَق اَذَهَو

 ِلاَوْقأْلا طَسْوَأ َوْهَو ءةَلَأْسَمْلا ِهِذَه يف ِةَباَحَّصلا ِنَع ٌرَئْؤُي اَم ُلّرََتي ِهْيَلعَو
 هن قش ندب ملا نق نا سانا اد ل د

 نِم ُموُمْأَمْلا ُهُدِقَتْعَي اَم َكَرَت دك ماَمإِب ٌمَتْؤُمْلا ؛اتيثا يبيني اًضْبأ اَذَه ىَلَعَو

 جوُرُخ نِم ًأضَوَتَي ا ناك غو د ير 2 مالا َناَك اًذِإ ٍةاَلَّصلا ٍضْئاَرَق

 . َكِلَذ ِوْحْنَو ا اَلَو ٍِتاَساَجّنلا
 كير
 يبأ نع هِحيِحَص» يف ُيِراَحْبْلا هَجَرَْأ اَم أ اَم :ٍلْوَقْلا اَذَه ٍةّحِص م ىَلَع ُلُدَيَو

 نو ْمُهَلَو ْمُكلف اوُباَصأ نق .ْمُكَل َنوُلَصُم :َلاَك وللا َلوُسَر نأ لفض هِيَ
 هيَلَع ِهْيَطَح كرد َناَك اطخأ اَذإ َماَمِإْلا نأ نفل صن اًذَهَف «« ِْهْيَلَعَو و ْمُكَلَق اوُوّطْخَأ

 [الا د مال ا“ :يقوَماَمْلا ىَلَع ال

 ؟نوُهراَت ُهَل مُهرتَْأَو ام مي لُجَر نع :َليْسَو 7745]
 ِهِمْلُظ وأ ِهِبِذَك لْثِم ؛هِنيِد يِف رْمأِل َماَمِْلا اَذَه َنوُهَرْكَي اوُناَك ْنِإ :َباَجْأَ

 نأ لثم ؟؛ُهْنِم هنيد يِف لسا هال دخلا نوُبحيَو َكِلَذ ِوْحْنَو هتَعْدي وأ ِهِلَج وأ

 هَنوُبِحُي يلا ُماَمِْلا اَذَه مِهْيَلَع ىَلَوُي ْنَأ ُبَِي ُهّنِإَ : نيدأو َمَلْعَأَو ٌقَدصَأ َنوُكُي

 ب“ 51 , 0: 1 كوه يلا ماَمِإْلا َكِلَذِل َسْيَلَو

 مُهْنِمَو َةَلَمْسَبْلا أَرْقَي نم مهني مُهَدْعَب نَمَو َنوُعباَّتلاَو ٌةَباَحَّصلا َناَك اه.

 نَم مُهْنِم َناَكَو ءاَهب ٌرَهْجَي ال نَم مُهْنِعَو اهب ٌرَهْجَي نم مُهْنِمَو ءاَمْؤَرْفَي ال نَم

 .مهكرتي نأ همزلي الف :مهسفنأ يف ىوهل وأ ةّنُسلاب همايقل هنوهركي اوناك اذإ امأ )١(



 ١ ةالّصلا ٌباَتك

 تحإ ”؟ة"ي
 ٍفاَعّرلاَو ٍةَماَجحْلا نِم ْأَضَوَتَي نم مُهْنِمَو ُكْنْنَي ال نَم مُهْنِمَو ِرْجَمْلا يف ل

 ّنسَمَو ِركَذلا نسم ني ْأَضَوَعَي نم مُهْنوَو لَو نم ُأَضوي ل نم منيو لاَ

 يف ِةَعَفْهَمْلا نم ْأَضَوَعَي نَم مُهْنِمَو ؛َكِلَو ني ُأَطَوَي ال نم منو ةَوُهَشِب ِء ِءاَسْنلا

 وعم لَص

 لبإلا مخل لكأ نِم أّضَوَعَي نم مُهْنِمَو «َكِلَذ نم ُأَّضَوَتَي ال نم مُهْنِمَو ِهِتالَص
 يا

 .ضْعَب فْلَخ يَلَصُي مُهُضْعَب َناَكَق اذه َعَمَو

 :ِناَئَروُص اَهَّل ُلِئاَسَمْلا هَ ِةَكْمُجْلابَو
 يَّلَصُي اَنُهَف ءاَلَّصلا ٌلطْبُي ام لَم همام نأ موُمأَمْلا تري ال نأ :اَمُهلدخإ

 فالخ اَذَه يِف َسْيَلَو «ْمِهِرْيَغَو ٍةَعَبْرَأْلا ِةَمِيَأْلاَو ٍفَلَّسلا ِقاَمَئاِب ُهَمْلَح ُموُمأَمْلا

 َفْلَخ َةاَلّصلا 1 ةيرغاتنلا نب يشعل سكي تلاع اَمَّنِإَو «مدَقَُم

 .اهَبوُجُو ُدِقَْعَي ال َوُهَو اَهاَذَأ هل ؛ِتاَبِجاَوْلاِب ىَنَأ إو ُحِصَن ال يَِحْلا
 ُهْنِم ٌحّوْخأ عّدبْلا ُلْهَأ ُباَتَتْسُي اَمُك َباَتَتْسُي ْنَأ ىَلِإ ِلْوَمْلا اَذَه ُلِئاَكَو

 1 .هفالخب ّدَتْعُي ْنَأ

 وأي َبِلوُظ لَو ءاَهَقُمْلا ضْعَب ُديِلْقَت اّلِإ ُهَعَم َسْيَل ُهْسْفَن ُلِئاَقْلا اَّذَهَو

 هو ؛َكِلَذ نع َّرَجَعَل ِرْيَغ َنوُد ِهِماَمِإ ٍلْوَق ٍةََحِص ىَلَع ّلْدَت ةّيِعْرَش

 , "0داهتجالا لخأ ني بك هَ اَذَه لْثِم ٍفاّلِخب

 ؛ُهَدْنِع ٌعوُسَي ال اَم َّلَعَف َماَمِْلا َّنَأ ُموُمْأَمْلا َنّمَيَتَي ْنأ :ُةَيِناَثلا ٌةَروُصلا

 مق انقتي لأ دةصضقني وأ يكْعَي أ فوهكل ءاسنلا نأ 55 ىَسعَي نأ لدم
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 مال ال مهل نودلقملا بهاذملا عابتأف )١(

 3 :اينا - ءالؤكو َنيِدِهَتْجُمْلا ُلاَوْقُأ ٍفاَلْجْلا يِف ُرَبتْعُي اَمّنِإ :هقك يناكوتلا ةماّلعلا لاق
 قحلا قيقحت ىلإ لوحفلا داشرإ .ها .ُهُقاَلِخ ٌرْبَتْعُي نَمِم اوُسِيَلَك ءَنوُدْلَقُم مُه  ٍةَعَبْرَأْلا ِةَمِبَأْلا
 .(586  ؟:غ/؟) كرم امل و

 ؟؟مهّلوق ربتعُي فيكف ءةدّلقُم مه ءالؤهف لك قدضو

 .بهذملا فلاخ ولو ليلدلا عابتا مهنع فرع يذلا نوققحملا كلذ نم ىنثتسُي نكل



 ُهْدأك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت عع

 ّحِصَن ال ِنْيَلْوَمْلا ُدَحَأَك ٌروُهْشَم ع ٌعاَزِن اًهيِف ةَروُصلا ِهِذَهَف ءَِءوُضُو الب َيَلَصُي

 .موُمأَمْلا ٌةاَلَص

 َوُهَو ءِفَلَّسلا ٍروُهْمُج ُلْوَك َوُهَو ؛موُمْأَمْلا هاَلَص ٌحِصَت :يِناَئلا ُلْوَقْلاَو
 ُباَوَّصلا َوُه١ 9 ا يد

 َّنِإَف ؛ُهْنِم ٌأطحح :ماَمإلا ٍةاَلَص 05017 املا لُوَكَو
 ديف أطخأ اَم ُهَل َرَفَع دق هللا َّنأَ 0 ا
 [سالال د 0/4/7 . َكِلَذ لجأ ُهئاََص َلظْبت اَل ْنأَو

 اَنُه َموُمأَمْلا َّنِإَف :اَهْنِم ُهْرْذَحُي ْمَلَو ًةَساَجَن ماَمإْلا ىَلَع ىأر اَذِإ 5/هذ]
 ٍةَروُصلا ِهِذَه يِف ُديِعُي الق ُماَمِإْلا اّمأَو ءوِطيِرْفَتِل َكِلَذ َّنأِل ُديِعُي ىَلَص اَذِإَق 0 دع و

 طفلا :ةئاملعلا يلْوَق حَص ٌحَصَأ يف

 راج :َنوُرَتآ هب َمَتئاَ ُهَئاَف اَمب يِنأَي َماَكَو اًضْعَب ماَمإْلا َعَم َكَرْدَأ اذِإ ة#5ه؟]
2 

 نما 11 .ِءاَمَلْعْلا يَلْوَق ٍرْهْظأ يِف َكِلَذ

 يف ّمْوَي ْنَأ ُروُجَي لَهَف ءاَدِرَمْتُم وأ اًموُمْأَم وأ اَماَمِإ ُهَضْرَك ىَّنأ نم /#5ه؟]
 ٌعاَرِن اَهيِف ِهِذَه ؟ِنْيَتَرَم ُماَمِإْلا َيَّلَصُي نأ لثم ؟هَضْرَف يىّدَوُي نَمِل ٍةاَلَّصلا َكْلِت

 دّمْحَأ نَع ِتاَياَوِ ثالث اَهيِفَو ٌروُهْشَم

 ٍدَّمَحُم يبأ ْخْيَّشلاَك ؛ِهباَحْصَأ ضْعَب ٌُراَيِتْخا َيِهَو ءاَقَلظُم وجي : ةَيِناَّثلاَو

 1 . ٌيِعِفاَّشلا ُثَهْذَم َيِهَو «يسدقملا

 يبأ اَنّدَج ٌراَيِتُخا ّوَهَو ِفْرَخْلا ٍةاَلَصَك 3 ةعاضلا دنع زوجي :ٌةَتِلاَقلاَو

 0 ٍفْوَكْلا ًةاَلَص ِتاَقْوَأْلا ضْعَب اغضب ىَّلَص لك يلا َّنَأِل ؛ِتاَكَرَْلا

 .مّلَسَو ىّرخأ ٍةمئاَظب : ىَلَص ّمُن َمّلَسَو ةَفِئاَطِب [َدَو
 ل ىو ع6 مآ .اعق 7 1 ةا[لن ج11 كه تم
 ىلَصي ناك هنأ» :يفورعملا داعم ثيدخب جتحا اًملطم كلذ روج نمو
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 ةَجُح مُهَل َسْيَ َكِلَ اوُعتم َنيِذَّلاَو ." ”ةمؤُ موي قلمي مث و يلا تلح

 َلِيُج اَمَّنإ» : ِهِلْوَقَك ؛عاَرتلا َّلَحَم ىَلَع ُلُدَي ال ِظْمَلِب اوُجَتْخ دخا مُهْنِإَف «ٌةَميِقَتْسُم

 . "0هّيَلَع اوُفِلعْحَت اَلَف هب ٌعَتوُيِل ُماَماْلا

 . 2لاعفألا يف فالكيحالا هب ُداَرُمْلا فاَلِتْخِإِلاَو

 َناَضَمَر ماَيِق يّلَصُي نَم َفْلَح ِةَرِعآلا ِ ِءاَشِعْلا ٌةاَلَّص :باَبْلا اَذَه نِمَو

 ْنكَل «ولُك اَذَه ُراَوَج ٍلاَوْقَأْلا ُدَهْظَأَ هِنيقعمَو مدي موب مك نيتعو ُهَفلَح يأ
 َكاَنُه َسْبَل 0 ٍةَحَّلْصَم وأ ةَجاَحِل الإ اًيِناَث ْمِهِرْيَعِب َيّلَصُي ْنَأ فيي ال

 مُهَمَلْغَأ ِهِنْوَكِل ؛ِةَم ةَماَمإْلاب َنيِرِضاَحْلا ُنَحأ َوُه وأ ريع ِةماَمَلِل ٌحْلضَي نم
 ان خه ىلإ مُهُقَبْسَأ َوُهَو مْلِعْلا يف َنيِوَتْسُم اوُناَك وأ ءوِلوُسَو ٍةَّنْسَو وللا ِباَتُكِب

 .اًنِس مُهُمَدْقَأ وأ لس ا مرح

 َنوُرَحآ َمّدُق ّمُث اَماَمِإ ٌلُجَرلا اَهْيَلَع ىَّلَص اّذِإ ِةَراَتِجْلا ىَلَع ٌةاَلَّصلا َكِلَذَكَ
 .ٍةَماَمِإْلاِب مُهَّقَحَأ َناَك اَدِإ َِيِناَلا ٍةَمِئاَطلاِب َيّْلَصُي ْنَ َءاَماَلاِب وَ 0 د 1 104

 ُديِعُي اَمُك اَعَبَت مُهَعَم اَهَديِعُي يع ذأ ا ا ركل ىَلَص اَذِإ لَو
 [4م/ 1/1 .اًعَبَت هَض 00

 َفْلَح ِدرَمثُمْلا ُةاَلَص ٌحِصَئ ال ُهّنَأ :ِءامَلْعْلا ٍلْوَق نم ”[حيحصلا]
 ثشلا تل يللا تأ أ نيل نع ندع كت ين 0

 ْرْيَغ ِنْيَكيِدَحْلا َحححَص دَقَو . ”هُفّصلا َفْلَخ ْذَقِل َةاَلَص اَل» :َلاَكَو «ِةَداَعإْلاِ
 .ُةَجَحْلا اَمهب ُموُقَت اّمِم اَمُهُديِناَسَأَو ءِْتيِدَحْلا ِةَمِيَأ نِم ٍدِحاَو

 رْيَغِل اّمِإَو اَمَلَظُم اّمإ ماَمِإْلا َماَّدُق ًةاَلَّصلا َنوُحَحَصُي ال ٌروُهْمْجْلا َناَك اّدِإَ

 ١ ؟ِفاَمِطْصالا ٍنوُدب ٌهاَلّصلا ُحِصَت تيَكَف :ِرْذُع

 )١( يراخبلا هاور )53١5(. ملسمو 777(2) يراخبلا هاور (؟) )515(.
 .ةينلا فالتخا هب داري ال (*)

 قايسلا نأ رهظي يذلاو !ىرخألا خسنلا يف الو ءلصألا يف تسيل نيتفوقعملا نيب ام (4)
 .اهتودب ميقتسي ال ىنعملاو ءاهيضتقي

 .(17) ةيميت نبال «ناميإلا يف ينابلألا هححّحص (5)
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 اا َبوُجُو يِضئْقِي ٍلوُصَأْلا ُنماَيِقَق

 ف َتَبَث اَمَك ةَدِرَمْنُم ِةَأْرَمْلا ٍةاَلَص ٍةَّحصب ,وشتعا ُهوضَراَع َنيِذَلَ

 كايين زوخفلا تَّنصَو #4 َنيلا َتْلَح امص ميِتيْلاَو امن 5 (حيِحّصلا»

 ٌةأرما ِةَعاَمَجْلا يِف نكي ْمَل اَدِإ َةَدِرَمُْم اَهِفوُقُو ٍةََحِص ىَلَع ُءاَمَلْعْلا َّىَمَنا دَكَو

 وخر طب كلذ قلل نع يهل َةَجُح ُمِواَقُث الل ٌةَفيِعَض ٌةَبَح ِهِذَمَو

 ْتََْقَو آو ءاَهب ٌروُمأَم ُةَنَس لاجرلا تض تلخو سك 2 اَهدَح ؛

 0 ا ل ٍِل لا فص

 ءْمِهِقاَمَئاِب ِةَنّسلِل ُكلْرَتَو ٌهوُرْكَمَف ٌفَّصلا َتفْلَخ ُهَدَحَو ٍلَجَّرلا تيد

 ؟هب ٍروُمأَمْلاِب يملا ماَقُي فْيكَف

 ةناروماعلا نياق فيكم 0 ُتَّصلا َماَمَأ ماَمإْلا فَرفُو َكِلَذَكَو
 م

2 

 امأ امأ ءٍصوُصْنَمْلا ىَلَع ٍتوُكْسَمْلا م َوُه اَمْنِإ ٌحيِحَّصلا ُساَيِقْلاَو ؟ُهْنَع َىِهْنَمْلاِ

 0 ُهُفِلاَحُي ٍصوُصْنَم ىَلَع ٍصوُضْنَمْلا ُنِماَيِق

 . اًبرلا ٌمّرَحَو َعببْلا لل هللا َّلَحَأ دَقَو ؛عِيَبْلا ىَلَع

 ُهَفاَصُت نَم اَهَل نُكَي ْمَل ُهَّنأِل ؛ٌفَّصلا فْلَخ ْتَمَكَو ةَآْرَمْلا َّنأ :يِناَّئلاَو
 نِم َناَكَل ٌةأَرْما ٍةاَلَّصلا يِف اًهَعَم َناَك وّل اَذَهِلَو ءِلاَجّرلا َةَفاَصُم اَهْنِكْني ْمَلَو

 .ٍلاَجّرلا ٌفَص نم ِدِرَمْمْلا ٍلُجَّرلا َمُكَخ اًهُمكَح َناَكَو اَهَعَم م َموُقَت نأ اَهمَح

 نيب ٌعَرن هيف اَدَهَق ٠ «ثعلا تلخ الإ انَقَوَم لي

 َعِوَج َّنَأِل ؛عِضْوَمْلا اَذَه يف ِهِتاَلَص ُةَحِص 2'ةُرَهَظأَلاَو ءِوِرَقُْمْلا ٍةاَلَصِل َنيِلطْبُمْلا
 .ِرْجَعْلاِب طْقْسَت ٍةاَلَّصلا ِتاَبِجاَو

 موك د مو .ٍةَجاَحْلِل ماَمإلا ىَلَع مدَقَتْملا ٍةاَلَص ةَحِص اذه ُدْرَطَو ساع؟ا 2 0 الادوات ها ا قورمر

 .باوصلا وه تبثملا لعلو ء(رهظ الإو) :لصألا يف )١(



 ىَلَع ٍمِيِلْسَلاَو ٍديِمْحَّتلاِب ٍِتْوَّصلا ٌعْفَرَو ٌريِبُكَتلاَو "هيبتا نكي مل ةكبهد ]
 :ِنْيكَرَم اَّلِإ ليوط ٍناَمّرِب َكِلَد َدْعَب اَلَو ِِئاَمَلُخ ٍدْهَع ىَلَع اَلَو لكي هللا ٍلوُسَر ٍدْهَع

 هلع رعب ون بك ادا هب يف ىَّلَصَ ُهَبِكر ٍسَرَك نع كي يلا عر م

 .اوحيِحص» يف ٌمِلْسُم ُهاََر اَذَك ءَريِبكَتلا
 .ٌروُهْشَم اَذَهَو ٍرَْب وُبأ ُهّنَع لب ِهِيْوَم ٍضَرَم يف ىَرخأ ٌةرَمَ 2 ل ع وك هق

 اللا ٍةَجاَح ٍرْيَغِل عيِلِبَتلا اَذَه نأ ِء ءاملعلا نيب تال الو

 ِهِلِعاَف ةاَلَص لظْبَت :َلاَق نَم مُهْنِمَو ٌةوُرْكَم ُهْنأ مُهْنِم ريثَك َح

 هيف اوُهَلَتْخا دقق َكِلَذ ِرْيَغَو ماَمإْلا ٍفْعَضِل وأ موُمأَمْلا ٍدْْيِل ُةَجاَحْلا ام 5

 .ٍلاَحْلا اَذَه يف ٌرِئاَج هانم باَحْضَأ َدْنِع ُفوُوَْمْلَو ِوِذَه يِف

 / نأ ل جرش هوما م و
 .ٍةالّصلا ٍتاَبِحاَو نِم ِءْيَشب َلْخُي ال نأ طَرتْشُيَك : لظْبَي ْمَلَو ٌراَج ُتْيَح

 َبْيَر الف َةَقَلظُم َةَيْرُق ُهَدَّقَتْعا نَمَو :'"”ٌةَعْدِب ٍةَجاَح رْيَعِل عيِلْبَتلا نأ

 يف َكِلَد 120100000 ٌدْئاَعُم اّمِإَو ل | هنأ

 َنوُكَي ْنَأ الإ «ريكَتلا نم ِءْيَشِب ٌرَهجَي اَلَو : اوُناَق ِتاَرَصَتْحُمْلا يِف ىَّنَح مهب

 . اَماَمِإ

 و

 «َعاَمَجِإْلا ِهيَمَلاَحُمِل َكِلَذ ىَلَع ُرَّرَعُي ُهّنَِف َةَبْرُق ِهِنْوَك ٍداَقِتْعا ىَلَع ٌرَصَأ نَمَو
 [401 400/981 .ِهِلاَوْحَأ ُلَكَأ اَذَه

 ةواملعلل ٍلاَوْقَأ مد اهيف مم املا َماَّدَق د دق ٍموُمأَمْلا ٌةاَلَص ةمبهح]

 .ُهَرْكُت اَهَنِإ ليِق نِإَو اًقَلظُم ُحِصَن اَهْنَأ :اَهُدَحَ

 لعفي اذكهو «مامإلا ريبكت دعب نذؤملا ربكُي ثيح «يكملاو يندملا مرحلاب لعفُي امك :يأ )١(

 .ميلستلاو عيمستلا يف

 ٍةَمِيَأْلا ٍقاَقناب ةَبَحَتْسُم ُرْيَغ ٌةَعدي َوْهَف ٍةَجاَح اح ِرْيَغل ماَم إلا َفْلَح ُعيَِْتلا امأ :رخآ عضوم يف لاق (5)

 (ع
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 ملك ٌةمْحَر ناك اَإ ام لثِم ؛هِرْيَغ َنوُد ِرْذعْلا َعَم ُحِصَت اَهّنأ :ُتلاكلاَ
 ماَمإلا َماَدَق هتالَص ُنوُكَف ءماَمْلا َماَّدُ لِ َةَراَِجْلا وأ ةكيسلا َىلَصُي نأ هْنكْمَي

 5 ةاَلَّصلِل ِهكْرَت نِم هَل اًرْيَخ

 نأل فلذو + اهضع تاو لاوفألا لدغ وهو .ءاجلفلا نع ةئفاطا لوك 1َذَهَو

 يذ :القلا تابعاو نين احا دوك ذأ :ُهُمَياَغ ماَمإْلا ىَلَع ٍمُدََّلا َكْر

 00 0 ذ َةَبِحاَو تناك نو. ٍْلْعْلاِ ظْقْسَت اَهّلُك ُتاَبجاَوْلاَ 3ٌَعاَمَجْلا

 ام ىّنَصُمْلا نع ء ظَقْسَي اَذَهِلَو ؛ ٍطوُقّسلاِب لذا ةعافكلا يف ُبِجاَوْلاَق

 . كِل ِرْيَغَو ِةَراَهطلاَو ٍساّبْللاَو ةءاَرِقْلاَو مايِقْلا ني
 ادِرَْنُم َكِلَذ َلَعَف وّلَو ِماَمإْلا ٍةعب ٍةَعَباَُمِل ِراَتْوَأْلا يِف ٌسِلْجَي ُهَّنِإَف ُةَعاَمَجْلا اّمَأَو

 لجل دعم د ل اًدِعاَق وأ اًدِجاَس ُهَكَرْذَأ نإَو ءُهتاَلَص ْتَلطَب اَدْمَع
00 

 .هْسَيْمّل َوُه َناَك نِإَو ماَمإلا ِوْهَسِل ُدُجْسَي ا ءَفِيَذب ُهَل ٌدَتعَي ال هلأ رم قَعَباَتُمْل

 ٌَريِثَكْلا َلَمَعْلا ُلَمْعَيَو َهَلْبِقْلا ُلِبْقَتْسَي ال دولا ٍةاَلَص يِفَف اًضْيَأَو
 َكِلَذ ِرْيْغَو ماَموْل ماُلَس لبق ىّلوألا ةَعْكَرلا ىِضُمَي يو و ماسلا لبق ماَمْلا ُقِراَمُيَو

 . دله كلَ رف ريغ هلت ةَعاَمَجْلا لْجَأل ُهلَعْفَي ام

 ماَمإْلا َن :فيوقلا ٍلْمَأ رثْكَأَو َنييِرْصَبْلا ِرَثْكأ َبَه َبَمْذَم َّنأ َكِلَذ نم علْبأَ

 ماَيِقْلا َنوُكْرْتيَك ءهِيَعَباَتُم لجأل ءاَسوُلُج َنوُبوُمََمْلا ناض انلاج لص اذإ تمارا

 اًذِإَو» :َلاَق ُهّنَأ للي َيِبَنلا نَع (ُنَُسلا» تَضاَّمَْسا اَمُك ٍةَعَباَتُمْلا ٍلْجَأِل َبِجاَوْلا

 ."0هَنوُعَمْجَأ اًسوُلُج اَوّلَصَف اًسِلاَج ىّلَص
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 نأ

 ال ُموُمَأَمْلا َناَك اَذِإَف ءِناكْمِإْلا بَسَحِب ُلَعْفُت َةَعاَمَجْلا َّنأ :اّه ُدوُصْقَمْلاَو

 لجأ تفقؤَمْلا َكَرَت د ُهَّنَأ اَذَه يِف اَم ٌةَياَغ َناك ُهَماّدُق الإ ِِماَمِإِب ُماَمِتثالا ُهْنِكْمُي
 5١4/5 4١5[ .هرْيَغ نم ٌفَحَأ اَذَهَو ِءْةَعاَمَجْلا

 .6) يراخبلا ةاور )0(



 1 ةالاّصلا ٌباَتِك

 لدعأ يف اهوحنو ةمحز نم رذعل مامإلا مادق ةالصلا زوجت /مة/ه؛]

 عدي ملو هدذجحاو :ىلص هعم موقي نم دجي مل اذإ مومأملا اذكو «لاوقألا

 اهيف اهفاصي نم دجت مل اذإ ةأرملاك ؛هعم يلصي اًدحأ بذجي ملو «ةعامجلا

 .زجعلا عم ال ناكمإلا عم ةفاصملاب رومأم وهو «قافتالاب اهدحو فصت

 1١713[ /* كردتسملا]

 يف لوق وهو .رذعل مامإلا مادق اهوحنو ةعمجلا ةالص حصت ةمبءدل

 [1؟7/# كردتسملا]

 اَمُهَْتَيَو ٍدِجْسَمْلا يِف وأ ٍدِجْسَمْلا جراح ماَمإْلا فْلَح موُمأَمْلا ٌةالَص
 .ِةّمِئَألا ٍقاَمّثاِب َراَج َةَلِصّتُم ُفوُفّصلا تناك ْنِإ : ٌلْئاَح كلا ياكل يرد 20 هواوي ل

 اَمُه ِناَقوُرْعَم ٍناَلْوَق يفك :ُنْمّسلا هيف يِرْجَت ٌرْهَن وأ ٌقيِرَط اَمُهّنَْب ناك نَِو
 :نوخأ دع ناكاوَز

 :ةنيثخ ىأآ لْوَقك عْنمْلا :اَمُهُدَحَأ

 . ٌيِعِفاَّشلا ٍلْوَقَك ُراَوَجْلا :يِناَثلاَو

 ٍلاَوْقَأ ُةَّذِع اًهيِفَف : "'َقاَرظِتْساِلاَو َةَيْؤُرلا ُعَنْمَي ٌلْياَح اَمُهَنْيَب َناَك اَذِإ امو

 :هريغو دمج يهم ف

 ِدِجْسَمْلا ُباَوْبَأ َنوُكَت ْنَأ لْثِم ؛اَقَلْظُم ٍةَجاَحْلا َعَم ٌرِئاَج َكِلَذ َّنأ َتْيَر اَلَو

 تَناَك وّل اَنُهَك ءَكِلَذ ُوْخَن وأ َةَقَلْعُم ُماَمِإْلا اًهيِف يتلا ٌةَروُصْمَمْلا َنوُكَت وأ هَدَقَلْعُم

 ٍةاَلَّصلا ٍتاَبِجاَو نأ َمّدَقَت دق ُهّنِإَف «َمّدَقَت اَمَك ٍةَجاَحْلِل ُْتْطَقَسَل َةَبِجاَو ُةَيْؤَرلا

 ُهَدْحَو ِناَسْنإْلا ٍةاَلَص نِم ٌرْيَخ ٍةَعاَمَجْلا يِف َةاَلَّصلا ّنأَو ءِرْذُعْلاِب طْقْسَت ٍةَعاَمَجْلاَو

 [ة 400/58] . "”يلاح ّلُكَب

 .اًقيرط هذاختا :يأ )١(
 ِتلصَّنا اذإ الإ دجسملا ّجراخ مومأملا ًءادتقا ّحِصَي ال هنأ :حجاّرلا :هلذك نيميثع نبا لاق (؟)

 5 ١ :نيطرش نِم هل َّدُب الف ءفوفّصلا



 0 مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ا ىف

 اَح ماَمإْلا َنْيَبَو ُهَِيَبَو ماَمإلا َّعَم ِمْلَصُي نّمَع :هلأك َلْيْسَو 7906: ]

 ؟ال أ هّناَلَص حصن له :©"ةاري نم ىَرَي او هاي ال ُتْيَحب

 وهو ةءانلقلا رثكأ َدْنَع ُهتاَلَص ٌحِصَت ْمَعَن 0 يلا :تاجأف
 [ 0/7 ا 0 8-3 0 ا

 [4 08/5 0 لح كك ماى نول اج كَما رَخْوُم يف ىَّلَص

 0 نقلا رلع تورز تردصلا دي نأ عال سبل

 ا 0 ِتاَقُرُطلا يِف ُفَصُي

 اَذَه َّنِإَف هَِمّدَقُمْلا ٍفوُفّصلا ٍليِمْكَتِل ُلُْدَيَو ءويطْحَت ُهَدْعَب ءاَج نَمِلَو ءَبيِوأَنلا

 اَمَو وه َرََأَتَيَو ٍدِجْسَمْلا يِف ُهَل ُلئَرْفُي اَم َمُدَقُي ْنَأ دحأل َسِيَل ُهّنَأ اَمُك

 . حيحّصلا ىَلَع ىلع هناكَ يّلَصَْو اي لب ؛ٌةمْرُح ُهَل نُكَي ْمَل ُهَل شرق

 تّلَصَنا اَذِإَف ءِدِجْسَمْلا َجِراَح ا ٍفوُمّصلاِب ُدِجْسَمْلا اََتْما اَذِإ لَب

 . ْمُهتاَلَص ْتَحَص ٍقاَوْسَأْلاَو ٍِتاَقُرُظلا يف ٍذِئئِِح ُفوُمُّصلا

 ْمَل :هيِف ُسماّنلا يِشْمَي ٌقيِرَط ٍرَخآْلا ٌفّصلا َنْيَبَو مُهَتَِيَو اوَُص اذ اّمآَو

 © ءاملعلا يلو ِرَهظأ يف مُهْناَلَص ّحِصَن

 .ريبكتلا ٌعممسَي نأ لأ

 .فوفّصلا لاصّتا - ب

 ىلعو ؛حيحص ءادتقالاف ةلصّنم فوفُصلاو ريبكُتلا ٌعمسَي ي ماد امف ءرظن هيفف ورا ظارتشا امأ
 الف نيكاكّذلا ةبتع ىلعو ٍقاوسألاب ُناَّنلا ىَّلَصو كلا ٍتلصّتاو ٌدجسملا ًالتما اذإ ؛اذه
 .0700/5) عتمملا حرشلا .ها.هب سأب

 نهنيب لوحي رادج دجوي ثيح «ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ىف اندنع ءاسنلا تايلصم لاحك )١(

 1 .لاجرلا نيبو
 .هلكك هيواتف ةيادب يف لوقي اذكه (؟)
 «مكل دجسم برقأ يف اولصف الإو «تمعنو اهبف دجسملل ءيجملا نم متتكمت نإ :مهل لاقُيو ()

 .دجسملا يف ةالصلا نم اونكمتيل اوركبُي ْنأ مهيلع بجاولاو



 مسح ةالاّصلا ُباَتك
 نكن ا سس حجج لب

 َفَوُفُصْلا َنْوَرَي ال ُتْيَحِب ظْئاَح نوُفَصْلا َنْيَبَو مُهَنْيَي ناك اًذِإ َكِلَذَكَو

 يّلْوَف ٍرّهَظَأ يِف مُهّتاَلَص ّحِصَن ال ُهّنِإَ :ٍةَجاَح ٍرْيَغ نِم َريِبْكَنلا َنوُعَمْسَي ْنِكَلَو

 ِءاَمْلُعْلا

 وق 2 رس 7 ا لا ا ل ا ا

 .هتالص حِصت مل :ٍلاَخ قيرطلاو هِتوناَح يِف ىَلَص نَم كِلْذَكَو

 ْنَأ ِهْيَلَع لب ؛2'”هب ٍِفوُفّصلا َلاَصّنا َرِظَتْنَيَو ٍتوُناَحْلا يف َدْعُفَي دعم نأ هل ولو

 [:11/4 . َلَوَأْلاَك ليلا ٌدْسَك دجنملا ىَلِإ علي

0-4 

 ُبظْحَيَو َةَعاَمَجْلاَو َةَعْمُجْلا َنيِمِلْسُمْلاِب يَّلَصُي يذلا َّنآ ُهّنْسلا تناك 5

 اَمَل اَذَهِلَو ؛ِداَنْجَأْلا ىَلَع ٍناَطْلُسلا يِذ ُباَوُن مه َنيِذَّلا ءِبْرَحْلا ءارمأ مش

 . اًهِرْيَغَو ِبْرَحْلا ٍةَراَمِإ يف َنوُمِلْسُمْلا ُهَمّدَق ٍةاَلَّصلا يف ركب بأ لكي ا

 ِثيِداَحَأْلا ُرَثْكَأ تناك اَذَهِلَو ؛ُداَهِجْلاَو ٌةاَلّصلا ِنيّدلا ٍرْمَأ ّمَمأ َّنأِل َكِلَدَو

 [أ51- 701 .ٍداَهِجْلاَو ٍةاَلَّصلا ىف هلكت يتلا نَع

 باتكلاب ملعأ ناك امهيأف ةنايدلا لهأ نم نالجرلا ناك اذإ 15

 #/١١5[ كردتسملا] ..اًنّيعتم هب همامتثا ناكو ءرخآلا ىلع هُميدقت بجو :َةّنَّسلاو

 يلو ول نكل ؛ةالص ةمامإ نمدملا الو رصملا ىلوي نأ زوجي ال /955]

 نكمأ نإو «هريغ اهب موقي ال ىتلا ةعامجلاو ةعمجلاك ؛ةجاحلا دنع هفلخ يلص

 [116/# كردتسملا] .ىلوأ وهف ربلا فلخ ةالصلا

 عورفلا يف مهفالتخا عم ضعبب مهضعب نيملسملا مامتئا حصي 71

 هنأل ؛اًعامجإ ةزئاج مامإلا ةالص نإف .فلخلا لوق حصأو فلسلا عامجإب

 .نيلصملا نم وهو « يفكي يذلا هيلع بجاولا لعاف روجأم وهف هداهتجاب ىلص

 هتالص تحص مامإلا هدقتعي الو مومأملا هدقتعي اًنكر مامإلا كرت ولو

 جحر

 . يسدقملا رايتخاو كلام بهذمو دمحأ نع نيتياورلا ىدحإ وهو «هفلخ

 )١( .ةَنّسلِل َنوُفِلاَخُم َنوُيِطْحُم ِءاَلْؤَهَف :مهنع خيشلا لاق )»5/41١(



 هنأ مالسإلا خيش لئاسرم ٌقواتف بيرقت 85سم )أ
 تب د تت ا ا حت بح حلا

 داهتجالا هيف غوسي امم هنود مومأملا دنع مرحم وه ام مامإلا لعف ولو

 1١١7[ 7/9 كردتسملا] .دمحأ نع روهشملا وهو «هفلخ هتالص تثحص

 وه ناك نإو هيف مومأملا هعبتي داهتجالا هيف غوسي ام مامإلا لعف اذإ م5089 ]

 نمب تونقلا ىري نم متئثا اذإو ءرتولا لصوو ءرجفلا يف تونقلا لثم هاري ال
 [١١1ا//* كردتسملا] .هكرت يف هعبت هاري ال

 هيلع وه امو هتديقع فرعت ال نم فلخ ةالصلا زوجت ال :لاق نم /59354]

 دمحأو يعفاشلاك َةّنّسلا ثيدحلا لهأ نإف «نيملسملا نم دحأ هلقي مل لوق وهف

 ءرجافلاو ربلا فلخ ىلصت ةعمجلا ةالص نأ ىلع نوقفتم مهريغو قاحسإو

 يف ىري ال هللا نأو نآرقلا قلخب نولوقي نيذلا ةيمهجلاك عدبلا لهأ نإ ىتح

 عمو  ةّنُسلا يف ةمامإلاب ةمئألا رهشأ وهو - 1 يلتبا دمحأ نأ عمو «ةرخآلا

 يردقلاو يمهجلا فلخ ةعمجلا ىلصت هن أ هصوصن فلتخت ملف اذه

 له :اوعزانت نكل «مامإلا يف ةعدبل ةعمجلا عدي نأ دحأل سيلو ؛2''”يضفارلاو

 بهذمو «قسافلا فلخ داعت :ليق :دمحأ نع ناتياور امه نيلوق ىلع ؟داعت

 [8//117 كردتسملا] .داعت ال ةفينح ىبأو ىعفاشلا

 هيلع سيل نمب اهتلازإ نع زجعي ةساجن هيلع نم ةمامإ حصت 45

 [118/# كردتسملا] .ةساجن

 :ىنعملا ليحي يذلا نحللا مابا. ]

 ال اذهف :أطخ نآرقلا يناعم نم ىنعم سنج نم وه ام ىلإ هلاحأ نإ أ

 فالتخالا عم امأ ءرهاظلا يف نيملسملا ةالصل ًةقفاوم مهتالص تناك اذإ ام ةلاح يف اذه )١(
 اذإو ءلصُي مل هنأل ؛بير الب مهفلخ ة ةالصلا حصت الق نكر وأ ةعكر صقن وأ ةدايزك يرذجلا

 «ٌةعكر وأ اًنكر صقنُي وأ دزي مل هنأ عم «ٌلصت مل كنإف لص : هتالص ءيسملل لاق 8ك يبنلا ناك

 ؟اهبلو ةالصلا ناكرأ يف هللخ ناك نمب فيكف ؛ةالص هلعف ام رتعي ملف «ةينأمطلا يف ةلخأ لب

 ةالصك الإ نولصُي اونوكي مل ىلاعت هللا همحر مالسإلا خيش نمز ةضفارلا نأ ىلع لدي اذهو
 .كلذ دعب الإ مهتالص يف رييغتلا اوثدحُي مل مهنأ امإو ٌدّيقت امإ «نيملسملا



 .اهريغب ةروس طلخف هابتشالا عضوم يف نآرقلا يف طلغ ول امك .«هتالص لطبي

 (ٌتمعنأ) :هلوقك ؛نآرقلا ىنعم فلاخي ام ىلإ هلاحأ نإ امأو - ب

 يف مرحم مالك لاحلا هذه لثم يف وهو «نبيمدآلا مالك ةلزنمب اذهف :مضلاب

 يف عازن هتالص نالطب يفف هميرحتب اًلهاج ةالصلا يف هب ملكت ول هنكل «ةالصلا

 . ”هتالص لطبي ال هنأ حيحصلا «يسانلاك هريغو دمحأ بهذم

 ملعي هنإف «لهاجلاو يسانلا رذع نم ىوقأ هرذع تمعنأ ىنعمب لهاجلاو

 .روظحم هنأ ملعي ال نكل نييمدآلا مالك هنأ

 :اذه ىلعو

 . لطبت مل ةءارقلا لفن يف نحللا اذه لثم ناك ولف -أ

 لطبت ال اهنأ به :لاقُيف ضرف يه يتلا ةحتافلا يف ناك اذإ امأو - ب

 يف انكر كرت دق نوكيف «ةءارقلا ضرفب تأي مل هنكل ءاّملكتم هنوك ةهج نم

 .اًلهاج هكرت نإ كلذكف هتالص حصت مل اًيسان هكرت ولو ءالهاج ةالصلا

 اًناظ ءاهريغب ىتأو هيف ًةفص كرت امنإو «نكرلا لصأ كرتي مل اذه "”نكل

 ."”ةلبقلا ريغ ىلإ دجس نم ةلزنمب وهف «يه اهنأ

 يف «نالوق لصألا اذه يفف :هضرفب ملاع ٌريغ ضورفلا ّضعب كرت ولو
 .هريغو دمحأ بهذم

 ؟ال مأ هب ملعلاو غولبلا لبق تبثي له :عراشلا باطخ :؟*”كلذ لصأو

 .لهاجلا اذه ىلع ةداعإلا بجت الف ءرذعُي هنأ اهحصأ :لاوقأ ةثالث ىلع

 ٌةالصو «ةحيحص هتالصف «ىنعملا ليحُي أّظخ ةحتافلا ةءارق يف ئطخُي نم ةماع لاح اذهو )١(
 ىدأل مامإلا ةقرافم وأ ةداعإلاب اوبلوط ولو «سانلاب قفرألا وهو ءكلذك ةحيحص هفلخ نم
 .مهب ةميظع ةقشم قاحل ىلإ كلذ

 .هتالص حيحصت ىلإ ليمي خيشلاف «لاقيف :هلوق ىلع كاردتسا اذه (؟)
 .ةلبقلا ةهج اهنأ اناظ ()

 .ىنعملا ليحُي أطخ ةحتافلا ةروس يف أطخأ نم نالطب ةلأسم يف فالخلا لصأ :يأ (:5)



 هناك مالسإلا خيش لئاسرو قوات بيرقت "سو ا
 هتتتف بت إتب7ب-خ _د لد بلتللسحا "4ؤ4

 ءدعت مل اهدسجو اهسأر رتس بجي هنأ ةأرملا ملعت مل ول ام :هلثمو

 ريغت اذإ يتفملا كلذكو «هيف مكح ام ضقني مل مكاحلا داهتجا ريغت اذإ اذهلو

 . هداهتجا

 أرقي مل هنأ ةهج نم هتالص تلطب هانعمب اًملاع نحللا دمعت نإ امأو

 هللا هب بطاخو هانعم فرع ول لب ؛نييمدآلا مالكب ملكت هنأ ةهج نمو «ةحتافلا

 يفف قح هنأ نظ نكل دمعتي مل نإو ءرفكي مل هانعم ملعي ملو هدمعت نإو ءرفك
 .هانركذ امك «عازن هتالص ةحص

 ناك ول ىتح ىنعملا ليحي ال هنأ دقتعا نكل نحل هنأ ملع ول كلذكو

 دمحأ نع ناتياور امه «عازن هفلخ نم ةالص ةحص يفف اًمامإ

 زوجيو ءزوجي الو ءزوجي :لاوقأ ةثالث ضرتفملاب لفنتملا ةمامإ ] يفو

 يما "وسوم املا :نوكردنا ويث-ا ةحاعلا نيف

 اذه هحالصإ نع نيزجاع اوناك اذإ زوجيف هلثمب نحلي نم ىلص ول امأ
 .هتالص تلطب هدمعت نإف ةحتافلا ريغ يف امأ «ةحتافلا يف

 ال يذلاو ءرسكلاو مضلاب (كايإ)و (تمعنأ) :لثم ىنعملا ليحي يذلاو

 ٍنمَنلآ :لثمو «ءلصولا زمه عطق وأ ءهعضوم يف ماغدإلا كف لثم هليحي

 .9©4 نأ روب ِكييمهو 469 ملأ
 حصت اذهف (َتَمَعنأ) وأ )نيعتسن) وأ (ٌّبر) وأ (دمحلا) :لاق نإ امأو

 [119- 118/7 كردتسملا] ل ةءارق اهنإف ؛دحأ لكل هتالص

 بوشي نم امأ «هلثم الإ موي ال :ةزمه فاكلاو اًئيغ ء ءارلا لدبي نم ةاعبت |

 ىواتفلا رصتخم نم حيحصتلاو .ناك مسا اهنأل عفرلاب باوصلاو ؛(نيمومأملا) :لصألا يف )١(
 .(ةهة/١1) ةيرصملا

 يف لصافلا حيجرتلاو «قيقدلا ليصفتلا اذه نودب نكل «عومجملا يف ةلأسملا هذه خيشلا ركذ (5)
 .عازنلا اذه

 .عومجملا يف دوجوملا نم رثكأ ةافوتسم هذه :ةيشاحلا يف لاق كلذلو



 د" "هه 1 1225777572727 7 ا رحب عيمميسججح ةالّصلا ٌباَتك

 اذهو ء«هريغو ئراقلل هتمامإ حصتف ليلقب اهجرخم قوف نم اهجرخي نيغب ءارلا
 ١١٠١[ 119/8“ كردتسملا] .زجعلا عم هلك

 ئىِرْجُ ٌةَءاَرَ َةَحِتاَمْا َنوُؤَرْفَي ٍةَصاَحْاَو ٍةماَعْلا َنِ ٍيْلَخْلا ةّماَع َنِإ كت ]
 .ٌةالّصلا طنب ال ىتَمْلا ليجُب ال يذلا َنّْللاَو َِفَحْلا َنّللا إف ؛ةاَلَّصلا اهب

 (ُمُهْبْلَعِرَو (مهْيَلَه) : أَرَق ولف ءاهب ّىِرُق دّق ٌةَريِثَك ٌتاَءاَرَق َةَحِتاَمْلا يِفَو

 . (ْمُهْيَلَع)و

 .ةَروُهْشَم ٌتاَءاَرَق ِهِذَهَف «(طارزلا)و (طاَرّسلا)َو (طاّرّصلا) :أَرَق وأ

 اهلل دقكلا)و ل دنلا):؟ رف ولو

 :َكِلَذ ِوْحَنَو ٍرْسَكْلاِب ًأَرَق وأ «(ِنيِمَلاَعْلا ٌّبَر) وأ َنيِمَلاَعْلا ّبَر) :ًاَرَق وأ

 .اًهي أَرَق نَم فْلَح ٌةاَلَّصلا ٌحِصَتَو ءاَهِب ئِرُق دق ِتاَءاَرِق تناك

 . مّضلاب (َنيِمَلاَعْلا ُبَر) :أَرَق لَو

 اَلَو ىَنْعَمْلا ليِجُي ال اَنْحَل اَذَه َناَكَل : حَْمْلا (ِنيِدلا َمْوَي َكِلاَم) :أَرَك وأ

 :ةنلخ ناش هي َرْكَأ َوُه نَم ِدَلَبْلا يِفَو ابَتاَر اماَمِإ َناَك نِإَو

 هنلخ ىَلَص :ُهريَغ َةَعاَمَجْلا ْميِقُي نَم َكاَنُه َسْيَلَو ٍقْسِفْلاِ اًرِهاظَتُم َناَك نِإَو

 َناَك اَمِلَو ِةَنُسلاَو ٍباَتِكْلِل ٌفِلاَخُم مِن َرُهَك اَهَكَرَت نإَو َةَعاَمَجْلا ٍكُرَْي ْمَلَو اًضِيأ
 مسوق . 0كفّلَّسلا ِهْيَلَع

 مل اذإ  هتعدبل يعادلا عدتبملاو ءهقسفل نلعملا قسافلا فلخ ملسملا يلصي ْنأ رمأي خيشلا )١(
 قرفتلل اًمركو «فالتئالاو عامتجالا ىلع اًصرح  هنم نسحأ هريغ مامإ كانه نكي

 ؟باقلألاب مهزبنو « مهفينصتو سانلا قيرفت يف ىعسي نمب كلاي امف «فالتخالاو

 هلل دمحلاو مالسإلا ءاملع جهنم وه اذه مالسإلا خيش جهنمو

 اماما تسلسل رسب لع :ىلاعت هللا همحر نيميثع نبا ةماّلعلا لئُس
 ؟اذك ةعامج نم اذهو

 - ءرفاك يدوهي يدوهيلاف ءرفاك اذهو نمؤم اذه :لاقيف ءسانلا فئصي نأ زوجي :هللكك باجأف



 انا

 غ1 يع

 17١[ /9 كردتسملا] . ىضاقلا هركذ «©”هب قسفي امم ناك

 قلل

 .هرخآ وأ تقولا لوأ ةالصلاب ررضت نإ مومأملا ةاعارم مامإلا مزلي افنفعلا

 ناك ام اًبلاغ لعفي نأ يغبنيو «ءعورشملا ردقلا ىلع ديزي نأ هل سيلو

 هللا لوقل ءةدحاو ةمأ مهف نوملسملا امأ ءدحلم رفاك يعويشلا نأو ءرفاك ينارصن ينارصنلاو
 .[07 :نونمؤملا] «ةَكمو ٌدَمأ ْْدَدَيَأ وِذَه ّنإَوط :ىلاعتو كرابت

 اذهو ؛يناوخإ اذهو «يفلس اذهو «يغيلبت اذه نوكيف «نوملسملا قرفتي نأ اًدبأ زوجي الو

 مهيد وع ّنِدَل نإ :ىلاعتو كرابت هللا لوق يف لخدي اذه فدانا ةعامج هذهو .يداهج

 ء[159 :ماعنألا] «(©) َكولَمْنِي انك اب مُهتيب 2 هلأ َلِإ َهْرتَأ آن ءْوَع يف َمُهنِ ّتَسَل امين انك

 ا اا :ىلاعتو ا هللا لوقل ؛هنع هللا ىهن امل اًباكترا نوكيو
 "٠١[. :نارمع لآ] «افّرَتَت

 .هنع ىهن امل اوبكتراو «هب هللا رمأ ام اوفلاخ ءاوقرفتو اًعيمج هللا لبحب اومصتعي مل ءالؤه
 ؟قحلا ديرت تنأ له ؟قح ىلع تنأ له :مهنم ٍدحاو يأ تلأس كنأ ول دقتعأ انأ

 ديرأو «قح ىلع ينأ دقتعأ انأ معن :باجيإلاب باوجلا ؟يفنلاب وأ باجيإلاب :باوجلا
 .قحلا
 باتكلا يف ءاج ام ؟ةّنّسلاو باتكلا يف ءاج ام وأ تنأ هاوهت ام قحلا له ءاّبسح :انلق
 .ريخ هيف سيلف ءهكرتاو هيلع ملسف انأ هاوهأ ام :لاق اذإف َةّنَّسلاو

 ةلازإو فالتئالاب رمألا نم ءولمم نآرقلا !لضفت :لق َةَّنّسلاو باتكلا يف ءاج ام :لاق اذإ
 .ةدحاو ةمأ نوكن نأ بجي هنأ نايبو «فالخلا

 «ةشقانملاو ثحبلا ةدئام ىلع لاعت «لاض هنأو عدتبم هنأب هتيمر يذلا رخآلا عم لاعت

 . .ةجيتن ىلإ هيف سانلا لصي نأ دب ال ةينلا نسح عم ةشقانم وه ثحبلاو

 هب نوقثت نم ىلإ اومصتخا :لوقن يمصخ هنأل ؛؟ينشقاني نأ ىضرأ ال انأ :لوقي امبر نكلو

 :اولوقي نأ مهيلع ءءالؤه الو ءالؤه نم اوسيل سانأ دجوي نأ دب ال هنأل ؛ملعلا لهأ نم

 اذهو ءاّضعب انضعيب يداعي نأ زوجي الو «قرفتن نأ زوجي الو ةدحاو ةمأ «ةملسم ةمأ نحن

 هللا لأسن - اًدغ نانسلاب اًقرفت نوكي امبر مويلا ناسللاب قرفتلا نإ :لوقأ ينإو .بجاولا وه
 .يندملا مرحلا ىواتفو سورد نم .- ةيفاعلا

 ف ل مال فسر عض نلت الا كسلا :بابشلل هِتّيصو يف هللك لاقو

 ؟ملسم وأ رفاك مكاحلا اذه له ؟ملسم وأ رفاك اذه له :ريفكتلا ةلأسم يف نآلا بابشلا

 «يغيلبت اذه يناوخإ اذه ,عدتبم اذه هوكرتا اذه :لاق بابشلا نيب فالتخا يأ لصح اذإو

 .[حوتفملا بابلا تاءاقل ةلسلس] .كلذ هبشأ امو «يفلس اذه

 ءالؤهف ءجحلا ديرُي نمكو «بتارلا مامإلاكو ءاهزاوج ملعي ال ةمهاسم يف لخدي نأك

 .هلعف ىلع اومدقأ ام ماكحأ اومّلعتي ْنأ مهيلع بجي مهريغو



 0 ةالّصنا بات

 . اًنايحأ صقنيو ديزي لَك يبنلا ناك امك ةحلصملل صقنيو ديزيو هلعفي هو يبنلا

 رثكأ روضح دعبو بحتسملا تقولا نع ةالصلا ريخأت مامإلل سيل ةمسبو]

 ةياعر هيلع بجيو «قش اذإ كلذ نع ىهنُي لب ؛دحأل اًرظتنم ةعامجلا

 [1؟١ /#* كردتسملا] . نيمومأملا

 لهأ ةاداعم سنج نم ةاداعم نيمومأملاو مامإلا نيب ناك نإ

 فالتئالا ةعامج ةالصلاب دوصقملا نأل مهمؤي نأ م غبني مل :بهاذملا وأ ءاوهألا

 ل طرا فدخل ارئاسا ال) :ىبنلا لاق اذهلو

 ةالصلا ذإ ؟لبقت ملف ةالصلا هب ماقي مرحمو بجاوب ىتأ دقف :مهّمأ ْنِإف

 ١٠١[ /# كردتسملا] .اهيلع باثي ام ةلوبقملا

 ١١١[ /” كردتسملا] . مهقافتاب ىنزلا دلو فلخ ةالصلا 0

 .دمحأ نع نيتياورلا ىدحإ يف رهظلا فلخ رجفلا ةالص زوجت /؛94]
 كردتسملا] */ ١١١[

 1 كرامسفلا] .ايون اذإ ءاملعلا

 (نيموماملاو مامإلا فقوم)

 2 يبلا رمأ دق طله: |
 .فوفصلا ةيوستب -أ

 .اهّصرو - ب

 )١( ملسم هاور )45(.



 ُهْنَدَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت موا

 .جرفلا ٌّدسو - جا

 .لوألاف لوألا ليمكتو -د

 .- فوفصلا :ينعي  اهبراقتو مامإلا طسوتي نأو -ه

 [1؟1 /“ كردتسملا] 0 سم

 فلخ اًققوم الإ دجي مل اذإو «ةيفنحلل اًفافو رذعل ذفلا ةالص حصت /5941]

 نم بذجلا ىف امل ؛هفاصي نم بذجي الو هدحو فقي نأ لضفألاف فصلا

 ْ ."”بوذجملا يف فرصتلا

 ؟هدحو رخأتملا فوقو وأ :«”"هجرف ءاقب عم فافطصالا بوذجمللو
 وأ ءاًعيمج امهفوقو :لضفأ امهيأف :ةجرف فصلا يفو نانثا رضح ول كلذكو

 ؟رخآلا درفنيو ةجرفلا امهدحأ دس

 بحتسم ةجرفلا دس نأل ؛ةجرفلا ءاقب عم فافطصالا سابعلا وبأ حجر

 [1؟1/ كردتسملا] .بجاو فافطصالاو

 فقت نأ اهقح نم ناك اهفاصت ىرخأ ةأرما اهعم ناك اذإ ةأرملا

 وهو «لاجرلا فص نع هدرفنملا مكح اهعم فقت مل نإ اهمكح ناكو ءاهعم

 [177 /8 كردتسملا] .دمحأ بهذم يف نيلوقلا دحأ

 .رذعل الإ تهرك مامإلا راسي نع ةالصلا تحص ثيح م59+5]

 ١77[ 7/7 كردتسملا]

 «مايقلا مامإلا ىضق ىتح هناكمإ عم ةالصلا يف لوخدلا رحخأ نم

 ريهامج دنع هتالص زوجت اذهف اهأرقي ملو ةحتافلا ةءارقل اًعستم مايقلا ناك وأ

 .ءاملعلا

 .رذعلاب طقستف ةبجاو نوكت نأ ةفاصملا ةياغ نأل :لاقو (؟)

 .فصلا يف ًةجرف كرتو رخأت ثيح ()



 ل ةاللّصلا ٌباَتُك

 طقست امنإو ءعوكرلا نع فلخت نإو أرقي نأ هدنع هيلعف يعفاشلا امأو

 مامإلا عم عكري نأ هقح ناك لجرلا اذهف «:ةصاخ قوبسملا نع هدنع اهتءارق

 [177 - 177 /" كردتسملا] .قوبسم هنأل ؟ةءارقلا متي الو

 ه2 <

 ٍراَذْعَأْلا ِلْمَآ ٍةاَلَص ُباَب

 ُهَل َسْيَلَف ُهْنَع طَقَس :ٍةاَلَّصلا ِتاَبِحاَو نِم ُدْبَعْلا ُهْنَع َرَجَع اَم لك ة58؛مع]

 ُروُجَي ْنِكَل ءٍناكْمإْلا ٍبَسَحِ ِتْقَوْلا يف يَلَصُي لب ءاَهْفَو نت ءاَلّصلا َرْخَوُي نأ
 مقخلا ةرخب انأ نع ءِرْذُعِل نْيَتاَلَّصلا َنْيَب َعَمْجَي ْنَأ ِءاَمَلُعْلا ٍرَتْكَأ َدْنِع ُهَل

 :ءاملعلا يذق نفع يف راّذعأْلا ِباَحْضُأَو ٍةَض اكتْسُمْلاَو ضيِرَمْلِل

 ُهئَكْمَأ ْنِإَو َراَهَطب اّمِإ :ِتْفَوْلا يِف ٍةاَلَّصلا َنِم َّدُب اَكَو

 ِضَرَمِل اّمِإ ِِلاَمْعَْساِب َرّرَّضلا فاحت وأ َءاَمْلا َمِدَع نَمِل ُروُجي

 داما لزق ربا يبايع ءانعق 0و فخ ناك نإو م

 .ِةكِئأْلا ٍقاَمَتاِب ْدِعُي ْمَل ِءاَمْلا مَدَعِل ِرَمّسلا يف مميت اذ

 ٍقاَمّثاِب ْدِعُي ْمَل بْنَج ىَلَع ىَّلَص وأ اَدِعاَك ىَّلَص اّذِ ضيِرَمْلا َكِلَّذَكَو

 اب اّلإَو

 ل اّمَِو

 ُهنِإَف : هَباَيِي عاطقلا ْذْحْأَي وأ «ةَئيِفَسلا هب رسكنت ىِذلاَك :ناّيرعلا َكِلْذَكَو 7 ساس ل 2 7 م ََء 82# .ه ص 0 3 ك2 مسوو؟ 2 َّصس
 .ٍءاَمْلَعْلا قافتاب ِهْيْلَع َةَداَعِإ الَو انايرع ىلَصُي 200007 هامش جيعرس 2

 72 0 ريب 6 - 2 2 2- 21ه: ع ا ا رب ال ا كاع

 يعي ال :دْعَب اًميِف هل َنّيبَت و ةلبقلا هيلع تّهبتشا نم كلذكَو

 . ْمِهِروُهْمُج َدْنِع اًضْيأ ْدِعُي ْمَل ِهِداَهِيْجا َّعَم ًاظْخَأ نِإَو
 3 لس ليس ١ رص ل

 »م

 يِف ىَّلَص نَميِفَو ؟ٌديِعُي ب لَه :دزبلا ةَيشَحِل مكيتلا يف ا

 لب ؛ِءاَلْؤَه نِم ٍدَحَأ ىَلَع َةَداَعِإ ال ُهَنَأ : 0



 ُهْنََص مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 5 000
 222222222222222 2-92-9-9-9-22222522525252525252525959 كل ١ رع

 جعوام 0 ها ا ص اص 2-5 9 م2 همس سرزم هه ما م 0 و

 َةَداَعِإ اَلَو َهْنَع َّرَجَع ام ُهْنَع طَفْسَيَو هَتَعاَطِيْسا بّسَح ىَلَع ٍدِحاَو لك ىَلَصُي

 «< مرعب  هوهن ع ام' 2 ؟ "أ ءم لَ هس عر أَي هد
 .اقلطم نينرم ضرفلا َيلَصي نأ ادحا وسر و ىل هللا ٍرمَأَي .ملَو

7411| 

 ًةالَص ٌرْضْحَي ْملَو ؛ اَهُعَطْقَي ال َسْمَحْلا يلَصُي ٍلُجَر نع َلِيْسَو ة5041] توي لا م يمي هم هّوع )١( ءهءعيسوما وك د م1 8_1 ننوه -

 ِراَطِيْنا نَع ُهْعَتْمَت ِهِفْوَج يِف اًحبِر دِجَي ُهّنَأ اَهَل هروُضُح َمَدَع َّنأ َرَكْذَو ِ؛ِةَعْمْجْلا
 و

 ؟هِلْرْنَم بْرَق َعَم ةَعْمَجْلا ِكْرَت يِف فاك ُهَرْكَذ يذلا ٌرْذَعْلا لَهَف ءٍةَعْمْجْلا
 7-20 ”ارور و هد #8 هل - ع اَميَد ٌةكئخْلا َدَهَْي ْنَأ ه1 < ٠تاحجأت

 - َّعَم يلَصَيَو رضحي ثيحب ءَرخاَتَيَو ةعمجلا دَهْشَي نأ هيلع لب :باحج

 وبو ع

 .هيوضو ءءاقب
 ْتَجَرَخ نِإَو اَمْدَهْشَيْلَف حيّرلا ٍجوُرُخ َعَم الإ ٌروُضخلا ُهْنِكْمُي ال َناَك نِإَو هو ل ا ا ع سه و س2 ”" مسد 0 0 5 هس 2

 م 32 20 5 0 5 2 7

 [ 11 . "كلذ ُهَرْضَي ال ُهَنِإَف ُحبّرلا هن

 مث «لعافلا رجأ لثم هل ناك هنم هيلع ردقي ام لعفو ريخلا ىون نم م9 ]
 0 و 000 5

 الو ءاّريِسَم ْمُتْرِس اَم اَلاَجِرَل ِةَئبِدَمْلاِب َّنِإ) :ثيدحو «ةشبك يبأ ثيدحب جتحا
 7 0 و 500 2

 ءُدّبَعلا َضِرَم اَذِإ) :ثيدحو .“"”(ُضَرَمْلا ْمُهَسَبَح ءْمُكَعَم اوناَك الإ ءاّيِداَو ْمُثْعْطَق

 .ةعامج ةسمخلا تاولصلا روضح ىلع بظاوُي :يأ )١(
 ةعمجلا ةيمهأ ىري خيشلا نكل ؛هتراهط لماكب ةالصلا هنكمأل هتيب يف اهالص ول هنأ عم (؟)

 .لوبلا سلسب ٌقحلُم لجرلا اذه نم حيرلا جورخ ْنأ ىريو «ةعامجلاو

 وأ ٍليوط نمز دعب الإ عطقنت الو .هلّوبت دعب لوبلا نم ٍتارطق جورخ يكتشي نمف ؛اذه ىلعو
 :نيلاح نم اذه لثم ولخي ال لوقنف «ةالصلا ترضح اذإ هلاح نع لأسيو ءريصق
 ىتح رظتني نأ هيلعف «ةعامجلاو ةعمجلا تاوف نود ةالصلاو ءوضولا ريخأت هنكمأ اذإ :ىلوألا
 .ةحيحص ًةراهط رهطتيو عطقنت

 هلاورس ىلع شريو يجنتسي هنإف «ةالصلا ةماقإ ليبُق لاب ول امك .كلذ هنكمي مل اذإ :ةيناثلا
 «مئاد لوب سلس هب نم لاحك هلاحف «تارطق نم لزن ام ىلإ تفتلي الو أضوتيو ءءاملا نم

 .ملعأ هللاو

 رسعلاو جرحلا يف - اًدج ريثك مهو  ءالؤه لاثمأ عقول هب لقن مل ول يذلا ريسيتلا وه اذهو

 .(1911) ملسم هاور (7)



 ىَلِإ اعد نم» : ثيدحو (1!اًحيِحَص اًميِقم ُلَمْعَي ناك اَم اَم ُلْئِم ُك بيك َرْفاَس أ

 ةيروخا نيدقلا ةهلتقال قش ند رولا لليورتالا َناَك ىَّدُه
0( 

 .[40 :ءاسنلا] «وُدوقلا ىوَتْمم الط :ىلاعت هلوقبو رخآ ناكم يف اهب جتحاو

 كرت نم نأ يضتقي اذه «دبعلا ضرم اذإ) :ثيدح نع اًضيأ لاقو

 نكي مل نإو «ةعامجلا رجأ هل بتك اهداتعي ناكو رفس وأ ضرمل ةعامجلا

 ءدرفنم ةالص لعفلا سفنب هل امنإ نيلاحلا يف ناك نإو ءهل بتكي مل اهداتعي

 . اعجطضم وأ اًدعاق ىلص اذإ ضيرملا كلذكو

 .ةعامج يف ىلص نم رجأ هل ناك :اهكردي ملف ةعامجلا دصق نمو :لاق

 [7١؟54 ١7١7 / كردتسملا]

 ه2 ©

 رصقلاو عمجلا
 لصفي ال نأ اهانعمو :انخيش لاق «ةالاوملا لوصفلا يف َربَتْغا ##هه]

 ال انخيش راتخاو ..عمجلا وهو مسالا ىنعم لوزي الثل مالك الو ةالصب امهنيب

 ءاشعلا يلصي نأ رفاسملل :يذورملاو بلاط يبأ ةياور نم هذخأو ,0والاوم

 عمج يف هصن نمو «عمجلا هل زوجي هنأب دمحأ هلّلعو ءقفشلا بيغم لبق

 .سأب الف دجسملا يف ىرخألاو هتيب يف امهادحإ ىلص اذإ ءرطملا

 [1؟4 /# كردتسملا]

 ٌثَدَحُم َوُهَف ماَرَحْلا ٍدِجْسَمْلا ُرْيَغ اَهَلْوَح اَمَو َةَكَمِب ٍدِجَْم لك 759هو]

 )١( ملسم هاور (0) .(5445) يراخبلا هاور )551/4(.
 . ُةََراَقْمْلا ظرتشُ ال :عومجملا يف لاقو ()

 هَّنإَك ةَيناَثلا ٍتْفَو يف اَلَو ىلوألا ٍتْهَو يف ال ءِلاَحب ُةاَلاَوُمْلا ظرتْشُت ال ُهَل ُحيِحّصلا :لاقو
 (515 - )5١/71 .ها .ٍةَصْخّرلا َدوُصُفَم ُمْعَم ظِقْسُي َكِلَذ َةاَعاَرُم نَذِلَو َعْرُشلا يف دع َكِلَذِل سي



 مهن هنآك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت_ ا سلا

 ىتي» :َلاَق ْنِكَلَو : ينام ودم هيبتا دز ىلع اهب نكد ا اهنا ىليو
 ريَغَو ىتمي َنيِمِلْسْمْلاب يَلَصُي َناَكَو َنوُمِلْسُمْلا اَهِب َلَرَتَق ."' َقَبَس نَمِل ات هه م - 7 ه5 0 لا اا ملا هلو 00 205 يلا

 ْمِهِعاَمِها نم دك ىنِجب ٍجاَجحْلا ٌاَمِتجاَو ودعت نم ُةؤاَمْلَ َكِلَذَكَ ؛ ىَنِ

 ِساّنلاب و و ٍرْكَب وُبأَو هلي يلا َناَكَو ءاَعَيْرَأ اهب َنوُميِقُي مهن اَهِرْيَعب
- 

 سوص ريب ساه سرس داوم وظلم سةيك م مس اس

 نيب لوعمجيو ل َةَفَرَعَو ىنمِب َة ٌةاَلَّصلا َنوُرْصُفَي واو 06 را

 راض م هم 2 8
 ٌعيِحَج مهِتاَلَصِب ّلَصُيَو «ةفلدزمب ٍءاَشِصْلاَو ِبرْغَمْلا نيبو َةَفَرَعِ ِرْضَعْلاَو رُهظلا

 ٍِعاَشَمْلاِب ًةاَلَّصلا َنوُرُصْفَي مُهّلُكَو َةَكَم ٍلْمأ رْيَغَو َةَكَم ٍلْهَأ نم , ٍجاَججْحْلا
 م سا هموم

 . ةَفِلَدْرُمَو ةَفَرَعِب َنوُعْمْجَي مُهْلُكَو

 2 رماه ع 00 ماو هه َِط .َء 5 "دو 2 2
 :َنوُعَمْجَي وأ َنوُرُصْفَي لَه ْمِهِوْحَنَو َةَكَم لْهَأ يف ُءاَمَلُعْلا َعّراتت دقو

 م” يدهم وكل م0 رعو ثم ءبك 2.” سك
 .نوعمجي الو نورصقي ال :ليقف

 م يينأك ٌدَيَنَع *[ َكلَذ ُلوُّقَي امك ؛َ 0 ومس ومس 6< 7

 نمو دمحاو همييح وبا كلد لومي لورصمي الو لوعمجي :ليفو
00-0 

 . ٌيِعِفاَّشلا ِباَحْضُأَو هباَحْصَأ نم هقفاَو

 نب ٌقاَحْسِإَو ةثييع ع نباَو ُكِلاَم َكِلُذ َلاَق امك َنوُرْصُمَيَو ميو َنوُعَمْجَي : : ليِقَو

 هدروج ٠م ةريدءر

 . مهريغ َو دّمْحَأ ٍباَحْصَأ ُضْعَبَو هيوهار

 هلي َيِبَنلا فْلَح َةَكَم ُلُهَأ ُهَلَعَف يِذّلا ُهَنِإَف ءِبْيَر الب ُباَوَّصلا َوُه اَذَهَو

 الو ةئَرع الو ىَتمي ْرَمُع الو رحب وب الو طق هل ْيِلا لَم ْمَلَو «بْنر الب
 َكِلَذ َلاَق َرَمُع َن نأ َتَبَت ْنكلَو ٌرَفَس موق اَنِإَق ْمُكَاَكَص اوُمَيَأ َةكَم لهُ اَ : َةَمِلَدُرَم

 كَم ٍفْوَج يِف َكِلْذ َلاَق ُهَنَأ لك َيِبَنلا نع ء «ِنَّسلا» يِف َكِلَذَكَو َةكَم ٍِفْوَج يف

 رِفاَسُم لِ ٌعوُرمَم َرضقلا ّنأ ىلع ِةْلا ىَوْفأ ني ادع 2" حْنَمْلا ِةَوْرَع يف

 لَصُم ْملَ ءَمِياَرَك ُعَبْرَأ :ٌديِرَب :َةَكَم نِم َةَفَرَع َنِإَف ءاّديِرَب ُهُرَّمَس َناَك وّلَو
 ال م ُطَق ِهِراَفْسَأ يِف ىَّلَص اَلَو لب ؛ِديِع ًءاَلَص َةَكَمب ُهُؤاََلُخ اَلَو لكي ْيِبَنلا

 .(17979) دواد يبأ فيعض يف ينابلألا هفّعض (؟)



 نا 1 ةالّصلا ٌباّتك
 حبس 3

 لب ؛ِنْيَتَعْكَر يَّلَصُي مث ُبظْحَي ٍةَعْمْج َاَض ِراَفْسَأ يف مهب ىّلَص اَلَو هذيعلا

 . ميلا ٍرئاَس يف يلَصُي امك نيِمعْكَر ِرَمّسلا يف ٍةَعْمْجْا َمَْي يّلَصُي ناك
 44٠0[ ل

 يف ُروُجَي اَمُك ٍريِصَمْلا ِرَمَّسلا يِف ُعْمَجْلا ُروُجَي ُهّنِإ :ُلوُقَي نَم ُلْوَق م9
 [مج1 .ريِصقْلا يف ال ليوطلا يف ال هوي ال نم ِلَْق نم ىَوَْأ :ليولقلا

 َنْيَب ُعْمَجْلا ُروُجَي ُهَّنَأ :ِءاَمَلُعْلا َنِم ِهِرْيَغَو دّمْخَأ ماَمإلا ٌبَمْذَم 7و9

 وجي ءُضيِرَمْلا اَمُهَنْبَب ٌعَمْجَيَف «ِقيِرْثّتلا ين ٌّجَرَح ْبَلَع َناَك اَذإ ٍنْيَتاَلَّصلا

 ٌيِعِفاَّشلاَو ِكِلاَمَك ؛ِروُهْمَْجْلا َدْنِع ِرطَمْلا يِف ِءاَسِعْلاَو ٍبِرْغَمْلا َنْيَب ُعْمَجْلا

 [1* 11 ل هَل َناَك اذ ْعَمَجَي : دس َلاَقَو ا

 0 ْنَأ نِم ٌرْيَح ِءاَمْلاِب ٍةَلِماَك ٍةَراَهِطِب ِنْيَئاَلَّصلا َنْيَب ُعْمَجْلا بوك ]
 ٍلْسُم ٍنْيَتاَلَّصلا ني موس سد ذأ ةضاحتسملا هل يلا 2 أ اك ءٍمُميَتلاي ِنيَ :ْتالَّصلا

 . ٍءوُضْوَي ٍقِبرْمَّتلا نم م اًرْيَخ َكِلَّذ 2 ءدحاَو

 اَعوُرْشَم نو ْنَأْلَف ٍوُيوُيند 3 ةجاحل ٌحوُرْشَم ني نْيتالّصلا َنْيَب ُعْمَجْلاَف :

 قلو 0

 .ِتْفَوْلا يف َلَصُم ِنْيَتاَلَّصلا َنْيب ا : ٌعِماَجْلاَو

 0س 0 0 كَ ى.ا مو 0 مس نس اص ع ]ل

 لروحك لأ هلا ِتْقَو يف ةفرقي ٍرضمْلاَو رفا َنِْ ْعَمَج هلو ُيِبْنلاَو

 ٍنْيَتاَلَّصلا ّنْيَب ٌعَمَجَف َعَمَجَف «َيَّلَصُيَف َلِزْنَي ْنَأ ُهْنِكْمُي َناَك دّقَف 11 ِهِلاَصّتاَو ٍفوُقْؤْلا

 .ىَلْوُأ ٍةاَلَّصلا ٍليِمكَتل ْعْمَجْلاَف ؛ٍِفوُقُؤْلا ٍلبوْكَتل

 ِرطَمْلا ُرَرَضتي نحكي ْمل لكي ُهْمْفَن َوُمَو ءرطَمِْل ةَيَِمْلا َعَمَج هَ : اًضْيَأَو
 نِم ٌرْيَخ ٍةَعاَمَجْلا ٍليِصْحَتِل ُعْمَجْلاَو َةَعاَمَجْلا يِف ِة ٍةالَّصلا ليِصْحَتِل ٌعمج لَ

 [445-- 3 .ِداَرِفْنإِلاَو قيرُمتلا

 قَجاَحْلا َدْنِع اًناّْحَأ الإ ِنْيتاَلّصلا َنْيَب ِرَمّسلا يف ُعَمْجَي هلي َناك ام /5بة؟]
 هه 2

 َلَقَت نَمَف ٌةَضِراَع ٌةَصْخُو ُمْمَجْلاَو دوارة رطل ل ؛ِهِرْضَقَك ُهْعْمَج نكي ْمَل



 تت 225555959353392 و - ُهْنََك مالسإلا خيش لئاسرو يواتف بيرقت 8س |

 اَذَم َّنَِ ل
 . ٍفيِعَض اَلَو حيجحص ٍداَنْسِإِب ال ٌدَحَأ ُهْنَع ُهلُْنَي ْمَل

 لكي هللا ُلوُسَر َناَك :َْلاَك اَهّنَأ َةَسْياَع نع اًثيِدَح ٍساَّنلا ٌضْعَب ىَوَر ْنْكَلَو

 اي تئّمْخَأ» :َلاَقَف َكِلَو نع هتْلأَسَف ٌموُضَتَو ٌرطْفُيَو «مينو ٌرصْفَي ِرمْسلا يف

 مل اَذَهَو ممم ِرَمَسلا يف ُرْصْفَي يِذَلا ناك َوُم هل هنأ ءاَمَلُعْلا ٌضَْب مهو (ٌةَشْياَع

 د 1 ُةَضِياَع ْنُكَت ْمَآَو ٌلِطاَي اًهِلْعِف يِف يِوْرَمْلا فيوكلا فلو دعا ِهوُرَي

 امرأ ٌدَحَأ ُهَعَم ْلَصُي ْمَلَو هِتاَلَصَك الإ يّلَصُي ل يللا َعَم ناك نَمِم امري
 لب ؛مِهرْيَغ نم الو َةْغَم لأ ني ال ءاَمِصِرْيَغ اَلَو ةفلدزمب الو هَ ال كَق

 يّلَصُي ٍمِسَْمْلا َمَّيَأ ىو ْميِقُي َناكَو ٠ ؛ نْيََعْكَر ُهَعَم َنوُلَصُي اوُناَك َنيِمِلْسُمْلا ٌعيِمَج

 ٍلّرَأ يِف نافع ُنْب ُناَمْنُع 0 رخل ولأ ةنغت َكِلَذَكَو نيم سالب

 هُْيَلَع ساَنلا فّلَتْخاَف َكِلَذ يِضَنْقَت اه وم نأ فلن د نام َّك «هتفالع
 وم 8 رس

 . هَملاَح نَم مُهْنِمَو ُهَقْفاَو نَم مُهْنِمَف

 ُهّنِكَل ٌةَّصاخَت ةفلدزمبو َةَقَرَعِ الإ ٍعاَدَوْلا ٍةَمسَح يِف لكي ينل عَمْجَي ْمْلَو
 م

 مث ِءاَِْلا ِدْغَب ىلإ َبرْغمْلاّرَخأ هِراَفْسأ نِ َكِلَذِرْيَع يف ٌرَسلا هب دب اذ ناك

 .اًعيِمَج اَمُهاَّلَصَق ٍرْضَعْلا ِتْفَو ىَلِإ ٌرْهظلا َرخُأ ّمُث ءاَعيِمَج اَمُهاَلَص

 ًءاَوَس ُروُجَي ِرَمَّسلا يِف َرْضَمْلا نأ ِءاَمَلُعْلا يَلْوَق نِم ٌحيِحَّصلا َناَك اَذَِلَو

 ةالضلا هع ةاوث ءاؤه هل زرت يع جلا ينكر 2 وأ َرْضَقْلا ىَو

 ب ْمَل وأ ىَّلوُأْلا

 اّلِإ ُلَضُفأأْلا ُهَّنَأ اوَُمَتاَو ءِرَمَّسلا يِف ِرْضَمْلا ٍزاَوَج ىَلَع ُءاَمَلُعْلا ََّنا دَكَو
 ٠ هم 08 5

 .مهِضْعَبِل اذاش الؤق

 22 هد و
 َكاَُم نكي ْمَل اذا ْلَضْمأ ِرَفَسلا يف اَهِيفَد يِ ٍةاَلَص ّلُك َلْغِ نأ اوُقَم مهنا

 .ْمِهِضْعَِل اًداَش اَلْوَق اّل ل

 هبْبَسُف ٌّعْمَجْلا [ مر ٍرَّمَّسلا ٍرْيَغ يِف ُزوُجَي ال ءَةَّضاَخ ٌرَمَّسلا ُهُبْبَس ظَقْلاَو



 تابت كاك

 هب ل م | ا 00تططبسلا ا ا م ا
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 َكِلَذَكَو «ليِوطلاَو ِريِصَقْلا ِرَمَّسلا يف َعَمْج هْيَلِإ َجاَتحا اَذَِق ةردعلاو ةحاشلا

 .باَبْسَأْلا ّنِم َكِلَذ ِرْيَِلَو ِهِوْحَنَو ٍضَرَمْلِلَو ِوِوْحَنَو ِرظَمْلِل ُعْمَجْلا
 2 52 2 2 - .- دي

 .ةمالا نع جرحلا ْعْفَر هب ٌدوصفملا نإف

 .ٍدِجاَو ِثيِدَح يف الإ ُلِزاَنَوُهَو ِرَفّسلا يف َعَمَج ُهّنَأ كب بلا ِنَع ْدِرَي ْمَلَو

 ُروُجَي لَه :دَّمْحَأَو ٌيِعِفاَشلاَو ِكِلاَمَك ؛عْمَجْلِل َنوُروَجُمْلا َعّراَتت اَذَهِلَو

 ؟لداثلا زئاشملل ممل
 هم

 , 12 تياورلا دخلا ىف دمخأو كللات دن َعنَمَق 5

 م8 0 0530000 3 ظل 2 < ياس

 .ىرخألا ةَياَورلا ىف دمحاَو ٌئِعِفاشلا هَرَّوَجَو

 [1917 79/71 .ةَِلَدْرُمَو َةَقَرعِي اّلِإ َعْمَجْلا ةَقيِنَح وُبَأ َعَنَمَو 4 وك مدد

 ةركصلا ند انرصتَت نأ عج ٌءْكِيلَع سلك ٍضْرَاْلا يف ٌمْبَرَم اذر» :ةلي لاَ [؟؛ة:]
 َرْصَقْلاَو اَهِدَدَع نِم ّرْصَمْلا هللا َحاَبأ 3١١[« :ءاسنلا] 4 َندْلا منيف نأ مفي نإ

 .ٍفْوَحْلاَو رَمّسلا :ِنْيطْرَشب ُهَقَلَع اَذَهلَو ءاَهيَفِص ني
 [041 . اَهِيَمِص ّرْضَق ُحيِبُي ُفْوَحْلاَو . .ظَقف ٍدَدَعْلا ّرْضَق ٌحيِبي :ٌرَمَسْلاَف

 الإ ِرَمَّسلا يِف ّلَصُي ْمَل للك َيِبنلا َّنأ ٍرْئاَوَتلاب اوُلَقَت دق َنيِمِلْسُمْلا َّنِإ ة5؛ةه]

 يف َماَص هنأ ُهْنَع َتباَّنلا ّنِكَلَو ءطَق اَعَبْرَأ ىَّلَص ُهْنَأ ٌدَحَأ ُهْنَع ْلُقْنَي ْمَلَو ءِنْيَتَعْكَر
 .ُرِطْفُمْلا مُهْنِمَو ُمِئاَّصلا مُهْنِم ُهْباَحْضَأ َناَكَو هَرَظْفَأَو ِرَمّسلا

 ٍلْهَأ ُرْيَغَو َةَكَم ُلْهَأ مُهْنِم َنوُرُصْمَي اوُناَك ٍةَباَحَّصلا ّلُكَف ٌرْضَمْلا اّمَأَو
 ال فام ١ ع نع رع دي 537 -

 . امِهريغ ةَفَرَعو ىنوب ءّةكم

 نأ ىريف .هقت زاب نب زيزعلا دبع خيشلا امأو ءهب مزجي مل هنكل خيشلا هيلإ ليمي يذلا وهو )١(
 زاب نبا ىواتف عومجم :رظنا .لضفأ هكرت نكلو ءهب سأب ال لوزنلا تقو رفاسملل عمجلا

 .(19ا!//1)

 رفاسملل عمجلا نأ حيحصلاو» :لاق ثيح هلت نيميثعلا حلاص نب دمحم ةماّلعلا رايتخا وهو

 «سأب الف عمج نإ «بحتسم ريغ زئاج لزانلا قح يفو «بحتسم رئاسلا قح يف هنكل زئاج
 .(086 56٠ /4) عتمملا حرشلا .«لضفأ وهف كرت نإو



 يي 2727ج _ ب ببيبييويرو كس:

 ل ٍلاَوْقَأْلا ُرَهْظَأَو . . عيبْرَتلا يِف ُءاَمَلُعْلا َعّراَتَ دّقَو

 ةَفِيِنَح يِبأَك ء ءاَملُعْلا تك َدْنِع ِرْضَقْلا ع ا اَذَهِلَو ؛ٌةوُرُكَم َماَمْنِإْلا َّنَأَو

 [4- 2/13 . هِيَهَذَم يف طع ِنْيَلوَقْل 5 يف مو ِكِلاَمَو

 كلذ روقَي هل : ليفت .ءاكيرأ ىَلَص نإ ٍرِفاَسْمْلا يِف ُءاَمَلْعْلا َعّراتت /#5ة3]

 يب ور 15 0

 .زوجي :ليقو

 ٌرِقَتْفَي اَلَو داَش تال الإ هيف َسِيَل ْمِهِتّماَع َدْنِع ُلَضْفُأ َرْصَقْلا ّنْكَلَو

 اًعاَبْتا - "'”اَعَبْرَأ َيّلَصُي ْنأ يِوْنَي َوُهَو ٍةاَلَّصلا يِف َلَحَد ول لَب ؛ِةيِن ىلإ ٌرضَقْا * نأ
 مهب يّلَصُي َعاَدَوْلا َةجِح َنيِمِلْسُمْلاِب ٌجَح بح اَمَل لك َناَك دقو ءِلكَي هللا ٍلوُسَر ِةَنَسِل

 َنوُمِلْسُمْلاَو َةَِلَدْرُمَو َةَقَرَع ِنْيَتاَلَّصلا ّنْيَب َعَمَجَو «َّعَجَر ْنأ ىلإ ِنيَتَعْكَ نيت
 َيِوْنَي ْنَأ اَدَحَأ ْرْمأَي ْمَلَو ءاّرْضَقَو اَعْمَج مُهُرْيَغَو َةْكَم ُلْهَأ هِتاَلَصِب يّلَصُيَو ُهَمْلَخ
 .اًرضق الو اًعْدج ال

 اوُناَك اَمُك َكاَنُه َنوُعَمْجَيَو َنوُرُصُفَي َةَكَم َلْهَأ َّنأ هب ٌعوطْمَمْلا ُباَوّصلاَو

 َلاَق ُهَنَأ َنيِمِلْسُمْلا نم ٍدَحَأ نع ْنَقْنُي ْمَلَو ءهِئاَمَلُخَو لكي َيََّنلا َعَم كانه َنوُلَعَْي
 ٍةَوْرَغ يِف َكِلْذ َلاَق ُهّنَأ َلِقْن ْنِكَلَو ول رم كامل

 اذ ِماَمْإْلاِب ةَكَم َلُهَأ ُرْمأَي ُرَمُع َناَك َكِلَذَكَو َةْكَم َلخاَد مهب لص اعل آ حْنَملا
 .َكِلَذِب مُهُرْمْأَي نكي ْمَلَك ىتوب اَمأَو ءِدَلَبْلا يِف مهب ىَّلَص

 ٍلجَأِل َكِلذ َناَك :َليِقَق افلخ اكل خلا عي وار كلخلا راك دلو

 لخأل َكِلّد َناَك لب :َليِقَو ,3ا4 اريصن ارتخ راستلا كما هِي الق ءِكّسْنلا

 ْ دّمحَأ أ باَحصَأ ضْعَب ُهَلاَق ِنْيَلَْقْلا اَلِكَو هءِرْفَّسلا

 ْمَل اَذَهِلَو ءْمِهِرَفَس ٍلُجَأِل اوُرَصَم ِمُهّنَأ َوُهَو ءُباَوّصلا َرُه يِنانلا ُلْوَْلاَو
 . تورت اولاكو قدي دور ضقت الز
 .مامتإلا ىون ولو رصقيف : يأ )غ0



 قمر ةاللّصلا ُتاَّنك

 .ٌرِفاَسُم اّلإ ِنْيَتَعْكَر يَّلَصُي الق ءاَمَدَعَو اًدوُجُو ِرّمَّسلاب ُنّلَعُم ٌرْضَقْلاَو

 ؟ِرَفَس لك يف زوجي أ ءِرْفَس َنوُد ٍرَمَسِب ُصَتْحَي لَه :ُءاَمَلُعْلا َعَراََت دَقَو
 _- لْهَأ ٌرَصَق اَمك ءاليِوط وأ َناَك اًريِصَق ِرَمَس ّلُك يف زوجي هلأ فيلو قلاةكلخأَو

 . َحِساَرك عَبرَأ :ِديَِب ُوحَن ةَكَرَعَو ةّكم َنْييَو ىََِو قرع لي بلا فْلَح هك
 اَلَو ٍرْضََقِب ال :ِرَمَس َّنوُد ٍرْمَسِب ٍناَضْحَي ُةَنّسلاَو ُباَتكْلا َسْيَلَف :اًضْيَأَو

 «ٌيِناَكَم اَلَو ٌِناَمَز ال ّدَحِب ٍرْضَمْلا َةَفاَسَم لك ْئنلا َّدُحَي ْمَلَو ءمُمَيَت الَو ءرظفب

 َيِهَو ٌةَجَح اَهْنِم ِءْيَش ىَّلَع َسْيَل «ٌةَضِراَعَتُم َكِلَد يف ُةَروُكْذَمْلا لاَوفالاَو
 . حيِحَص دَحِب َكِلَد ٌدُحَي نأ نكي اَلَو ٌةْضِقاَنَتُم

 ه ور - نإ
 رف 0

  93اء ١ | 2 0م ّح يدب 1 3 6 ج1 َُض ع اهأ 0 2
 ا

 ٌرْصْفيف ُهَديَك اَم َدَيَقُيَو لَك عْرَّشلا ٌبِحاَص ُهَقَلْظَأ ام َنَلْظُي ْنَأ ُبِجاَوْلاَو
 نِم ٍرَمَّسلاِب ِةَقْلَعَتُمْلا ماككخألا ٌعيِمَج َكِلَذَكَو ءِرَمَس ّلُك يف َءاَلَّصلا ٌرِفاَسُمْلا 0 نو 6 عد د نو 2 ا 2_-ك 1

 .ِنْيَمْحْلا ىَلَع حْسَمْلاَو ِةَلِحاَّرلا ىَلَع ٍةاَلَّصلاَو ءِرْضَمْل

 اَهَضْعَبَو اَذَهِب ماكخأْلا ٌضْعَب ٌّصَحَو ٍليِوِطَو ٍريِصَق ىلإ َراَفْسأْلا َمَّسَت نَمَو
 .اَهْيلِإ ٌعوُجُرلا ُْبِجَي ٌةَمَح ُهَعَم َسِْيَلك : ليِوطلا ٍرَمَسلاِ ةَقلَعتُم اَهَلَعَجَو اَذَهِب

 [1"*- ٠١ /؟غ]

 يف نْيَتَعْكَر يَّلَصُي َناَكَو َةَرْفَس َنيئالَث نم اًبيِرَق لكي هللا ُلوُسَر َرْئاَس /؟اب9»9 م هس 0 هرم هدم مورا ب 5 كاك ب سمس سما

 اًعَبْرَأ َضْرَمْلا ِرَمَّسلا يِف ىَّلَص ُهَنَأ مْلِعْلا لفأ نِم ٌدَحَأ ُهْنَع ْلُقْنَي ْمّلَو ِِراَفْسُأ
00001 5 : 2 , 

 الو ءرصقلا اهيف زوجي يتلا ةفاسملا هباحصأل نيبي الو تارفسلا هذه لك رفاسُي ْنأ لقعُي لهف )١(
 نولأسي الو «كلذ هباحصأ لقني الو ؟اهوزواجت اذإ اهيف نورصقي ال يتلا مايألا مهل ددحي

 ؟نولأسي الو

 رفاسملا يف لصألاو «حيرص حيحص ليلد هيلع ٌموقي ال ديدحتلا نأ دكؤيو نّيبي اذه لك



 ُهْنََك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 2
 5 00 يي يي ا يي كشف 2
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 ٍرَضَحْلا ًةاَلَص َّنَأ اَمَك ءِناَتَعكَر ِرَمَّسلا ةاَلَص َّنأ ِةَرتاَوَتمْلا ِّنّسلا ِهِذَهِب تبن
 هتمأل ُهَنَس يذلا هلك يلا لعِف نب دع مَنِ ٍتاَعَكَرلا َدَدَع َّنِإَف «ٌّعَبْرأ

 اَمْنِإَو ٌعَيْرَأ لضألا َّنِإ :َيِعِناَّشلاَو دمْحأ باحضُأ نم ُلوُقَي نم ُلْوَك َلَبَو
 ٍلَّوأ يِف ٍرْصَقْلا ِةّيِن ىَلِإ ُجاَتْحَي َرِصاَقْلا نأ :اًَذَه ىَلَع اوَنَبَو ءٌةَصْخُر ٍناَتَعْكَرلا

 .اًمِهِرْيَغَو يِضاَقْلاَو يقرخلا ُلْوَق َرُهَو ُيِعِفاَّشلا ُهَلاَق اَمَك ٍةاَلَّصلا
 2 نأ

 لج ذي ىلإ عاتب ال رصقلا نأ : ملعْلا لهأ ُروُهنج ُهَلاَ ام ٌباَوَّصلا لب

 قيحأ َيَّلَصُي نأ ٌفاَسْعْلا ىَوَن ول لب ؛ رِضاَحْلا لوحدك هِتالَص يف ٍرفاَسُمْلا لود

 ُنُدَت اَمَّنِإ دي ماَمإْلا مر ِنْيَئَعْكَر َيَلَصُي ْنَأ نسل َتَناَكَو َكِلَذ هَل أ هِرْكَل

 .ٍلْوَقْلا اَذَه ىَلَع

 ؟ةوُرْكَم وأ ؟ُمّرَحُم َوُه لَه 0

 اذنأ ةنينأ ىلع ضنا وهو أ . لَضفَأْلا ُكْرَت وأ

 نم ةَقِياَط ّنَآِل ؛ٌةوُرْكَم وأ 5 امِإ ُعيِبْرّتلا َنوُكَي ْنَأ ةجوعَمْلا امنإو

 ؛َمَّرَحُمْلا َلَعَف نَم َراَكْنِإ مهْيَلَع ُهَتوُرِكْني ال ةورخألا ناكر نوكير اوئاك باجل

 .ةوركَمْلا لَعَف نَم َراكْنِإ لب

 نم ارصتك نأ حاج َْتلَع َسْيَم ضل يف ُةَْرَص ادإَوط :ىّلاَعَت هلْؤَق اّمأَو
 00 "قل َنَّلَع 95 ٠١١[ :ءاسنلا] «ًاورفك َنيذلا ممكَديْقي نأ ٌمْفِح نإ َةرَكّصل

 .ضرأْلا يِف ٍبْرَّصلا -أ

 كورك ةيدلا ةف وو قوكلاو ب

 واي قلما َرضقلا َّنآل
 .اًهِدَّدَع َرْضَق -أ

 ٌرْصَقْلا اَذَهَف ءِووُجُسلاَو عوكرلاب ِءاَميِإْلا لْثِم ؛اًهِناَكْرَأَو اَهِلَمَع ٌرْصضَقَو - ب

 .ٌرْضَق هَل ُهَل ِبَبَس لُك ءاَمْهاَلِك ِنْيييَّسلاِ ٌعَرْشَي امن



 ما
 8س | ةاللّصلا ٌباَّنك

 ىاششم؟“

 .ناكرألا ٌرْضَق يِضَنْقَي ُفْوَحْلاَو ءِوَدَعْلا ٌرْصَق يِضَنْقَي :ٌرَمّسلاَف

 ِناَعَمْكَر ِرَمّسلا ةاَلَص نق ؛ ِناَكْرَأْلا رق ملا أ ا | :ةليق ولو
 «ةراَّصلا اوُمِقْل متكاملا اًدَق9 :َل ؛اًهيِحَو َناَكَل ٍرْضَق ٌرْيَع ٌماَمَت

 147” ] 3١7[. :ءاسنلا]

 :ِهَنُسلاَو ٍباَتكْلا يِف َماكخَأْلا اهب هلل هللا َقّلَع يلا ءاَمْسَأْل مبدع

 مساك ؛ُهُلوُسَرَو هللا ُهَنّيَب دَقَف «عْرّشلا 6 ا ل ما

 ١ . ٍقاَمثلاَو ٍرْفُكْلاَو مالْسِإْلاَو ٍناَميِإْلاَو ٌّجَحْلاَ يصل ٍةاَكَّبلاَو ٍةاَلَّصلا

 ٍضْرَألاَو ِءاَمّسلاَو رَمَقْلاَو ٍسْمّشلاَك ؟ِةَعذلاب هَ ُفَرْمُي اَم ُهْنِمَو - ب
 ١ لَو

 ؛ ْمِهِتَداَع ٍبَسَحِب عّوَتتيَم ْمِهِفْرُعَو ِساَّنلا ٍةَداَع ىَلِ ع جي ام ُهْنِمَو - ج

 ْمَل يلا ِءاَمْسَأْلا َنِم َكِلَّذ ٍوْحَنَو ٍراَنيدلاَو مَهْرّدلاَو ٍضْبَقْلاَو حالاَو ا مْساَك

 تركت لب ةنللا لأ يم هد كرتشت 0

 . ٍساّنلا ِتاَداَع ٍفاليخاب ُهَنَفِصَو ُهَرْذَ

 ةلوسرو هللا هب دق ٍلّوَأْلا عوتلا ّنِم َناَك اَمَق

 باَتْكْلاِ َنوُبْطاَحُمْلا َنوُعِباَتلاَو َهَب ٌةَباَحَّصلاَف ِثِلاَّئلاَو يناثلا: ّنِم َناَك اَمَو

 ٍقلطُمْلا وأ َىَّللا يف ةودخملا انسب + ْمهِتفِرْعَمل وب َداَرُمْلا اوُفَرَع دك ةَّنُسلاَو

 فقتل لصْحَي اَذَهِبَو .يِوَعُ اَلَو ّيِعْرَش ّدَح ِرْيَغ نم مهِتَّداَعَو ِساَّنلا ٍفْرَع يِف

 . ةَنَسلاَو ِباَتِكْلا ين
 ٍةَعْللا نع ُهَلَمَت دق َنوُكَي ْنَأ ْمَرْلَي ْمَل ُهاَمَسُم ّدَح للك يِبَنلا َنّيب اَذِإ ُمُساِلاَو 6-2 عيه دع كد ©« هر

 .هيف ٌداَز 9

 َّنِم ماكْحَأْلا | هب َنَّلَعَو ِءاَمْسأْلا َنِم هللا ُهَقَلظَأ اَمَق َكِلَذَك ُرْمأْلا َناك اذِإَ

 للا َنِم ِةَلاَلَدب اّلِإ ُهَدْيَقُي نأ ٍدَحَأِل نُكَي ْمَل ميِرْحَتلاَو ليِلْحََتلاَو يْهَئلاَو رْمَأْلا
-_ 

 و م

 .هِلوِسَرَو



 هدو مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ب. |

 ىَلِإ هلك بنا ُهْمسَقُي ْمَلَو ِةَّنُسلاَو ٍباَتِكْلا يِف ٌقَّلظُم ِءاَمْلا ْمْسا َكِلَذ نِمَف
 .ِةَنْسلاَو ٍباَتكْلِل ٌفِلاَخُم ٌميِسَّْتلا اَذَهَك ءروُهَظ ٌرْيَغَو ٌروُهَط :ِنْيَمْسِ

9 

 لصف

 الو ةناشتي ةذشي لو ودشلا يشن واظفلاَو رطقلا قلع ُهَلَوْسَوَو لاَ
 هَل اَلَو ُهلوُسَرَو هللا ُهْيبَل ٌةدوُدْحَم ٌةَفاَسَم ِرَفّسلِل َناَك وَلَو ءِريِصَقَو ليوط َنْيَب ٍقْرَ

 هو

 ٌرْضَقْلا هيِف ُروُجَي ُهّنإَف اًَوَهَس ةكللا رقأ هيشتب الكف قدر دقت نات ةكللا يف

 ىلإ هلي يلا َعَم َةَكَم ُلْهَأ ٌرَصَق دَفَو ُةَنُسلاَو ُباَتِكْلا ِهْيَلَع َّلَد اَمُك ءُرُظِفْلاَو
 اًدَح َسِيَل ٍةَناَلَث وأ ٍنْيَمْوَي وأ مؤَيِب ٌَديِدْحَتلا نأ َمِيْعَف ٌديِرَب َةَكَم نم َيِهَو ٍتاَفَرَع

 0000 ١

 ِروُمأْلا ضْعَب يِف ناك :اًصاخ ُنوُكَي دق ٍةَباَحَّصلا ٍنَع َكِلَذ يف َلِقْن اَمَو

 ِنْباَو َرَمُع نْباك مُهّْنِم ّلُك نع ُةَياَُرلا ٍتَمَلَتحا اَذَهِلَو ءَكَِّذَ الإ ُرَمَّسلا ُنوُكَي ا
 اًماَع اًيِعْرَش اّدَح ٍذاَمَّرلا اَلَو ٍرِفاَسْمْلِل اوُلَعِجَي ْمَل مُهّنَأ َمِلْعَف ءاَمِحِرْيَغَو ٍساّبع
 هلْثِمِل اَرْفَس ُهْوَأَر ام ٍبَسَحِب ٍساَّنلا ٍضْعَيِل ُهوُدَح لب ؛ِةاَلَّصلاَو مْوّصلا ِتيِقاَوَمَك

 ا كر وورطلا نطشي ىف نيقفلاو نكلا ذاكلا دخب اكو لاخلا كلت ىف

 ُساّنلا ِهيِف يِوَتْسَي ٍلاَمْلا َنِم اًراَدْقِم ٍريِقَمْلاَو ٌيِنَغْلِل َلَعَج َعْرَّشلا َّنأِل ال ُهاَري

 . سْكَعْلاِبَو ِهِتاَجاَحَو

 اًذِإ ٍديِرَبْلاَك ؛اًرِفاَسُم ُنوُكَي اَلَو َةَميِظَعْلا َةَفاَسَمْلا ْعَطْقَي دق ٍساّنلا ُضْعَبَو

 اَذَه َّنِإَ ِلوُزُن ِرْيَغ نِم اًعِجاَر ّرك ّمُث ٍةَجاَح ٍذْحَأ وأ ٍةَلاَسِر غيِلبتِل ِدَلَبْلا َنِم َبَمَذ

 مسي ُهَنِإَف َكاَنْه َتاَبَو ٍرِفاَسُمْلا َداَز َدّوَرَت اًذِإ اَم ٍِفاَلْخب ءاَرِفاَسُم نجمي

 َتيِيَو اَهَل َدَوَرَتَي ْنَأ ُحاَتْحَي اًرِفاَسُم ُنوُكَيَق ُهْرْيَغ اَهْعَظْفَي ُةَاَسَمْلا َكْلَتَو ءاَرِفاَسُم

 َكِلَدَو ءاَرفاَسُم ُساَّنلا هيْمَسُي اَذَهَف ؛ِنْيمْوَي وأ ٍمَْي َدْعَب الإ ْعِجْرَي اَلَو ِةَيَْقْلا كلِ
 :: هع

 .ةَدِحاَو ُةَقاَسَمْلاَو اًرِفاَسُم ُهَنوُمَسُي ال ِهِبِقَع ىَّلَع اًعِجاَر ّرَكَو اًدْرَط اَهيَلِإ َبَمَذ يِذَّلا



 ا ْ ةالاّصلا ُباَتِك

 هلع يتلا َناَكَو ءِناَمَّز اَلَو ٍةَفاَسَمِب دَحُي ال ٍرْيَّسلا ٍلاَوْحَأ نِم ٌلاَح ُرَمّسلاَ

 «َنيِرِفاَسُم َنوُنوُكَي اَلَو ْمهِلْمَأ يِف ُلْيَّللا مُهُكِرْدُي ّمُث قيِقَعْلاَو يِلاَوَعْلا َنِم َةَعُمْجْلا
 وُ كِلَذِ َنوُدورََي َيِِفاَسُم اوناك َةََرََو ىِّم ىَلِإ اوُجَرح امل ةكم لَ

 اَهِرْيْغ وأ ٍةَعْمْجلا ٍةاَلَصِل َجَرَخ نَم ٍفالخب ٍرّْسلا َةَبْهَأ َنوُبْهْأَتَيَو ٍدَلَبْلا َجِراَح 2 2كم 0 ا لم - 030001 5 جسم 0 كم -

 . اًرِفاَسُم ىّمَسُي ال دّقَك ءاَديِرَب ْمِطَق وّلَو ِهِمْوَي نِم َعَجَر ّمُث ٍتاَجاَحْلا ّنِم

 ءْمِهَتَئيِدَم َلْوَح يِتْلا ِنيِتاَسَبْلا ىَلِإ ْمِهِنِكاَسَم نم َنوُجرْحَي ُنماَّلا َلاَز اَمَو

 ٌراَصْنأْلا ِتّناَك اَمُك َكِلَد ٍرْيَغَو ِىْفَسَو ٍسْرَغ نِم اُلاَغْشَأ ِِناَْسُي يف ُدِحاَوْلا ُلَمْعَيَو
 .َنيِرِفاَسُم َنْوّمَسُي اَلَو ْمِهِناَطيِح يف ُلَمْعَت

 وّلَو ءاّماَيأ ِهيِف َماَقَأَو ِهِناَتْسُب يِف َتاَب وّلَو ٍراَهّنلا َلوُظ مُهّدَحَأ َماَكَأ وّلَو
 هْيَلإ ٌجِوُرُخْلاَو ْمُهَدْنِع ِدَلَبْلا عِباَوَت نِم َناَتْسُبْلا َّنِإَف ؛ِديِرَب نِم َدَعْبَأ ُناَتْسُبْلا َناَك
 3 1-1 ' 2 . 6< 1 وم ََض

 .ٍدلَبلا يِحاَون ضْعَب ىلإ جورخلاك

 ىَلِإ ِهْيَفَرَط ٍدَحَأ نِم َراَس ىَتَم ٍديِرَب نِم َرئكأ ُنوُكَي يَِّلا ُريِبَكْلا ُدَلَبْلاَو
 . اًرِفاَسُم نكي ْمَل ِرَخآلا

 ٍرِفاَسُمْلا َنْيَيَو ءاَهّْعَبْمَي اَمَو ٍنِْكاَسَمْلا يِف ِلّفَتَتُمْلا َنْيَب َنوُقْرَفُي ُساَئلاَق
 اَلَو ْمهطْئاَوَح ىَلِإ َنوُبَمْذَي لب َيِّنلا ٍةَئيِدَم ُلْهَأ َناَك اَمُك وْلُك َكِلَذ نع ٍلِحاَرلا
 اًروُدَو َلِئاَبَق َلِئاَبَق تناَك لب ؛ٌروُس اَهَل نكي ْمَل ٌةَنيِدَمْلاَو َنيِرِفاَسُم َنوُنوُكَي
 ءاَرِفاَسُم ِةَليِبَق ىَلِإ ِةَليِبَق نم ُلِحاَّرلا نكي ْمَّلَك ٌةَريِبَك ٌةَفاَسَم اَهْيَِناَج َنْيَبَو ءاَروُد

 اَذَه ُلَواَتتَي َناَك ٍةَئيِدَمْلا َّمْسا َّنِإَف ْمُهُعِراَرَمَو مُهئاَطيِح مُهَلْوَح ٍةَليِبَق لُك َناَك وّلَو
586 

 لهأل ةلبسلا ةضورك ءهوحنو هزنتلل هتنيلم برق ناكم ىلإ بهذ الجر نأ ول :كلذ لاثم )١(
 اًمكح ةلخاد اهنأل ؛رفسلا صخرب صخرتي الف ءهلهأ ىلإ عجري ال اًمايأ اهيف ثكمو ءيفلزلا

 .ةنيدملا ىف



 هناك مالسالا خيش لئاسرو .قواتف بيرقت مب

 تكسو كلذ ريغ وأ ةادنت ىأ رم نأ تمد ىَلِإ َتْبَمُذ :َلِئاَقْلا ُلوُقَي
 مساَف ٍروَسلا َجِراَح اًنِكاَس َناَك اَمنِإ َوُهَو ءَكِلَذ وُحَنَو َةَذُم اَهيِف تْمَقَأَو اَهيِف 3 ع 0 يا ا ا ل 20500065 يب جك 500 ه2

 ٌساّنلا َناَك اَذِإَو ءاَرِفاَسُم ىّمَسُي ال ِنِكاَسَمْلا يف دْدَرَتُمْلا نأ ُدوُصْقَمْلاَو

 ْمِهِجوُرُخَك اَهْيَلإ مُهَجوُرُخ َناَك ُنِكاَسَم اًهِيِف مُهَْلَو مِهِنيِتاَسَب يِف تيبعلا َنوُداَتْعَي

 تفكيك َرفْسُي ىّبع اًفاَسُم ُرفاَسُمْلا ُنوُكي الف «ْمِنكاَسَم يِحاَرَن ٍضْعَب ىلإ
 اه ُرَهظَي لَب ؛اَهِ ُرِئاَّسلا ٌريِسَي ال يتلا ٍنِكاَسَمْلا ِنَع ٍةَجِراَحْلا ِةُيِرَبِْل َرَهْظَي
 [1417 50 /19] :ةَداَعْلا يِف ُكِشَكْنَيَو

 اَمُك اًريِصَق وأ اليو ُهْرَفَس َناَك ٌءاَوَس َعَمَج ٍرِفاَسُمْلاِ ُرْيّسلا َّدَج اَذِإ 75999]
 لَتَص وا
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 هل َدَوَرَتَي نأ لثم ؛اًرْفَس ٍِفْرْعْلا ىف َدَعُي اَّمِم َكِلُذ نوكي نأ دب ال "كلو

 . ِءاَرْحَّصلِل َرَرْبَيَو

 ىلإ ِةَيْرَق نم ِةّيِرَجَّشلا اَهاَرُق نِم ُلِقَتْني َوُهَو َقْشَمِد لْثِم يِف َناَك اَذِإ اّمَأَ
 َئيِدَم نأ اَمَك ءرِفاَسُمِب َسْيَل اَذَهَف :َقْشَمِد ىَلِإ ةيحلاصلا َنِم ُلَِْنَي ام ٍةَيَْ
 مُهُرِباَقَمَو مُهَليِخَت مْوَق َّلُك َدْنِع قَبِراَقَتُمْلا ىَرُقْلا ِةَلِزْنَمِب تّناَك للي َيِبّنلا

 مل اَذَهِلَو ءاَرفَس ءاَبُث ىَلِإ جِراَحْلا ٌجوُرُخ نكي ْمَلَو ءءاَبثِرْيَغَو ءاَبُق :ْمُهُدِجاَسَمَ
 ْنَمِمَوظ :َلاَق ىَلاَعَت هللا َّنِإَك ءَكِلَذ لْثِم يِف َنوُرُصْفَي ُهباَحْصَأَو لكي ْيِبَّنلا نكي
 ٍةَِنْبَأْلا ُعيِمَجَق 60١ :ةبوعلا] هةِدَمْلا ٍلمَأ نمو َنوُفِفَتُم ِبرَعألا نق ٌدكلْوَع
 :ةومعلا ٍلْمأ باّرغأْلا َنِم َوُهَك اَهِلْمَأ نَع ٌجَرَخ اَمَو ِقَيِدَمْلا ىَمَسُم يِف ُلُخْدَت

 2 يت هةر ودع اج 8 رع نا لذ 4 مع 2 هع الكا لا ع8 ىيدوكم ه-
 . َةاَلَّصلا ٌرْصَقَي الَو رِفاَسْمب ةيحان ىلإ ةيحان نِم ٍةَنيِدَملا نم لِقَتْنِمْلاَو

2 

 ركب مل ِءاَمَلُعْلا ضْعَب ٍلَقب اَهْنِم َّلَعَف نَمَف ءِداَهِتجا ٌلِئاَسَم ِهِذَه َّنِكَلَو

 0033 .ْرَجْهُي ْمَلَو ِهْيَلَع



 قع بع أ. ةالصلا بانك

 ُهَنَأ َةَميِيَح يبأ ُبَمْذَمَك :ِلاَوْقَأ ةَناكَ الث ىَلَع عْمَجْلا ٍزاَوَج يف اوُعَراَتَت 7+...

 . َةَمِلَدْرُمَو ةفرعب الإ ٌءَمَجَي اَل

 ا َناَك اَذِإ ٌرِفاَسُمْلا ٌعَمْجَي ال ُهنَأ ِنْيئباَوُرلا ىدخإ يِف دَّمْحَأَو ِكِلاَم ُبَمذَمَو

5 

 ةريسلا هيددح 0 0 َناَك يحرس اَلِزاَ

4 

 عْمَجْلا َتيِداَحَ َنِإَف ءعْمَجْلا ِثيِداَحَأ نِم مُهَمَلَ اَم عاّرتلا اّذَه ُبَبَسَو
 .هيف اوُعَراتي ملف ِراَوُقلا ٌلوُقَم َوُهَو يلع نقم َةَفِلْْمو ع 00 ؛ بل م --

 هنأ 'حيِحّصلا» يف يذلا ٍدوُعْسَم 0 ِثيِدَحِل ِهِرْيَغِب َلُقَي ْمَل وُبَأَو

 ةفلدزمب ٍرْجَمْلا ًةاَلَص هَل اهَقَو ِرْيغِل ةاَلَص ىَّلَص كي هللا َلوُسَر 7-5 ام» :َلاَق
 . "”0عْمج هلي ِبْرْعَمْلا َةاَلَصَو

 . .هيف اَهَيْلَصُي ْنَأ ُهنَداَع تّناَك يلا ااَهَتَْو ِرْيَكِل ِرْجَمْلا يِف» :ِهِلْوَِب َداَرأَو

 .اًديِدَش اَسيِْغَت اهي َسّلَع ةفلدزمب ْنِكل
 ِنْباَو ِسّنَأ ِثيِدَحَك ؛ٌةَحيِحَص عْمَجْلا يف ُتيِداَحَأ مهل دن ٍةَمِيَأْلا ُرَثْكَأ اَمأَو

 |1871 .حيحّصلا ّن َّنِم علو ِداَعُمَو َرَمَع ٍنْباَو ِساَّبَع

 ريَسلا هب َّنَج اذ ٍتاَقْوَأْلا ٌضْعَب للي ْعَمِجَي َناك اَمّنإَك ُعْمَجْلا امو ] 754-1١
 ١ 22 سد . لا هع و 1 هت . يل ةةاساس مص اص ل -َ 0 0 0 وم

 كوبت ِةَوُرَغ يِف ْعَمْجَي ناكَو َهَفِلَدْرُمَو َةَقَرَعِب ٌْعَمَج امك « ٌنِعْرَش ٌرْلُع
<7 

 ءاَعيِمَج اَمُهاَّلَص ّمُك رْضَعْلا ىَلِإ َرْهْظلا َرخَأ ِلاَوّرلا َلْبَ َلَحَتْرا اّذإ َناَك همي <تور ع جو
 .(حيِحَّصلا» يف ٌتباَت اَذَهَو

 )١( ملسم هاور )١189(.

 .لزانلا رفاسملل عمجلا عنمي مل خيشلاو «بوجولا ليبس ىلع سيل نكلو ءلضفألا وه اذه (؟)
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 تت >7” ب _ تتتخ-خس سس سس ا! ؛

0 

 هلو ةقلخلا ُِلَصُي َناَك ُهَّنَأ َيِوُر دّمَم ٍلاَوَّزلا َدْعَب َلَحَترا اّذِإ اَنأَو

 [ 7 /؟] .«ِنَئّسلا» يف ٌفوُرْعَم اَذَعَو َةَفَرَعِب اَمُهَنيَب َْعَمَْج امك اعيِمَج

 دّمْحَأ ماَمإْلا ُبَمْذَم :ِنْيَتاَلَّصلا ّنْيَب عْمَجْلا يف ٍبِهاَذَمْلا ُعَسْوَأ 3 مم”]

 1 .َكِلُذ يِف َيِوُر ِثيِدَحِب ٍلْغُشلاَو جَرَحْلل ل ُروُجي ُهّنَأ ىَلَع صن ُهَّنِإق

 ٌلْغش َكاَنُه َناَك اَّذِإ :يِنْعَي :اًئياَحْصَْأ نِم ُهُرْيَغَو ىَلْعَي وُبَأ يِضاَقْلا َلاَق

 01 . ْعْمَجْلا ُهَّل راج ٍةَعاَمَجْلاَو ٍةَعْمْجْلا َكْرَت ُهَل حيي

 ٍةَلْيَللا يف ٍةَدِراَبْلا ٍةَديِدَّسلا جيرلاَ ِديِدَّنلا ٍلْخَوْلِل ُعْمَجْلا ُروُجَي 2و.؟

 َكِلْذَو ؛ِءاَمَلُعْلا ْيَلْوَق م ةقأىت اَلْزاَ ُرَطَمْلا ِنْكَي ْمَل نِإَو ءَكِلَذ وْحْنَو ء ِءاَمْلَظلا

 ٌةَعْدِب ٍتوُيبْلا يِف ة ةاَلَّصلا َعَم عْمَجْلا ُكْرَت لب ؛ مهتم يف اوُنَصُي نأ نم ىّلْأ

 ٌدَعاَمَج ٍدِجاَسَمْلا يِف ُسْمْحّلا ُتاَوَلّصلا ىَّلَصُت نأ ُةّئْسلا ذإ ةُئْشلِل ٌةَمِلاَكُم

 .َنيِمِلْسُمْلا ٍقاَمَتاِب ٍتوُيْيْلا يِف ٍةاَلَّصلا َنِم ىَلْوَأ َكِلَذَو

 ِقاَمّناِي َةَقَرَمُم ِتوُيبْلا يِف ٍةاَلَّصلا َنِم ىَلْوُأ ٍدِجاَسَمْلا يف اًعْمْج ةاَلَّصلاَو

 هةر شك 4 ةخدل : َدمَحأَو ٌيِجِفاَّسلاَو ِكِلاَمَك ؛ َعْمَجْلا نورد يذلا ِةَئبَأْلا

 يف اّلَو 1 ٍباَتِك يف ُهَل لضأ ال ٍريِصَقْلاَو ٍليِوطلا رَمّسلا َنْيَب ُقْرَمْلا 7554-5 ]

 ِهِلْوَقَك ؛ اًمَلْظُم وهب اَهَقَْلَع ٍرَمَّسلاب هلل | اَهَقَّلَع يتلا ُماَكْحَأْلا لب ؛هلكي ِهِلوُسَر ِةَنُس

 ران نم ةَّدِهَم ٍرَمَس لع ذأ انييرع متي تنك نمت :َةَراَهظلا ٍةيَأ يِف ىَلاَعَت
 نأ ماج ْْوَيِلَع سه ٍضْيَاْلا يف ُهْبَرَص يرد :ىَلاَعَت هلْؤّقو 48184 :ةرقبلا] أ

 0 0١[. :ءاسنلا] ه؟اورتك نيل متيفي نأ ٌْفِح نإ ةركّصلا نو اوس

 هيِف ؟ِريِصَمْلا ٍرَمَّسلا يِف ُروُجَي لَهَف ِنْيَئاَلَّصلا 0 امو م. ]

 دّمْحَأ ٍبَهّذَم يف ٍذاَهْجَو
 هس

 .ِرْضَقْلا ىَلَع اّساّيِق ٌيِِفاَّشلا ل ال :اًمُهُدَحَأ

 ِرطَمْلاَو ٍضَرَمْلِل ٍرَضَحْلا يِف عرش َكِيَذ َّنآأِل ؛ِكِلاَم ٍلْوَقَك زوجي : يناّتلاَو
- 

 َعْمَجْلا نإ ءُباَوَّصلا َوُه اَذَهَو ُرَمّسلا ال ٌةَجاَحْلا ُهّتَلِع اَمّنإ ِةتْيَمْلا لكأك َراَصَن



 م ةالّصلا ٌباَتك

 كح 116م

 [14//0] . ٍرْضَقْلا يفاَلخب َوَجاَحْلِل ُروُجَي اَمَّنِإَو ءِرَفَسلاب العم َسْيَل ِنْيَاَلَّصلا َّنْبب

 م ما ثالث :ليِق :ٌرْضَقْلاَو َرظِْلا هب ٌعراّشلا َنّلَع يلا ِرْمَلا دع قعد

 .ليم :َليِق ىَّتَح َكِلَذ نم َلَقَأ :َلِيِقَو ءِنْيَدِصاَق ِنْيَمْوَي :َليِقَو

 : َليِقَو ءاليِم َنوُعبْرأَو ٌةيِناَمَث :َلاَق نَم مُهْنِم ِةَقاَسَمْلاِب َكِلَّد اوُدّدَح َنيِذّنََو
 .كللا# قع لاولا هذَهو ه ةوكزأ : ليقو :نوقيزأو ةتنخ :ليقو ءَنوُمَتْرَأَو هِي

 . "9اَهْجَو ُةَميَأْلا ِهْيَلِإ َبَمَد اَمِل ُمّلْعَأ ال :يسدقملا ٍدَّمَحُم وُبَأ َلاَق دَكَو

 لو ءامجإ ذل و ٌصَنِب اًبباَت َسْيَّل َكِلَذِب َديِدَحَتلا ّن َنِإَف هلك َلاَق اَمُك َّوُهَو

1 

 نع هب , يشي امن رك نك 0 م اَدَهَو ا

2 

 ةعاسمب ضرألا دعي مل يق هكا وب ْعَطْقُي امِم وه َسْيَلَو ءاَديِلْفَت ِهِرْيَغ

 0000 ٍهماَلَك يِف ٌركِذ ُهَل ِرْجَي ْمَل اًدَح ِهَمأِل ٌعِراَّشلا ُرْدَقُي فْيَكَ ءالضأ

 ؟ٍساّنلا عيِمَج ىلإ

 َلاَوْقَأ ّنأِل ؛ًةَّجُح ُةَّمِيَأْلا ِْيَلِإ َراَص اَمِل ىَرأ الو )١/ ٠ يتغملا يف امك همالك صنو )١«
 ِنْباَو ضاع نأ نع ون دكت .يفالتحالا َّعَم اًهيِف َةّجح اّلَو ٌفَمِلَتْخُم ٌةَضِراَعَتُم ٍةَباَحَّصلا

 . اًنباَحْصَأ هب ٌجَتْحا ام فالخ 0
 م

 ْتِبْنَت ْمَل اَذِإَو ءِهِلْعِفَو للك ْيِبَنلا ٍلْوَق َعَم ٌةّجُح هج ْمِهِلْوَت يِف نُكَي ْمَل :َكِلَك ْدَجوُي ْمَل ول مَ
 .ييكجتل اور يللا ريدك ىلإ ريل ا

| 

 د اهننك دك خاج كاع شت يالا يف يس البط :ىَلاَعَت ِهِلْوَقِل 7 يِف َبّرَض نّمِل
 َيِقْبَق 50 ع ٍروُكْذَمْلا ِرَبحْلاِب ٍفْوَحْلا ظْرَش طَقَس دَقَو 26223١١ :ءاسنلا] عبةركّصلا

 .ضزألا يِف ٍبْرَض ّلُك اُلِوانتُم هيكل الع

 لضأ ُهَل َسْيَلَو امي ِدّرَجُم يأَرب هب َرب هَل ٌريِصَمْلا ُروُجَي الق ءُكيِقْؤَتلا ُهُباَي َريِدْقَتلا نأ :يِناَنلاَو
 َدِقَعْنَي ْنَأ اّلِإ ءرف اَسم ّلُكِل ٌرْضَمْلا عابأ نم عَ ُةَحْلاَو يلع ُماَُي رين الو يَ ري

 .ها .هفالخ ىَلَع ٌءاَمَجِإْلا
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 ه2 سو

 ال اَّمِم ٍضْرَأْلا ّعْرْذَو ءاّماَع اّمْلِع اًموُلْعَم ٍرَمَّسلا ُراَدُقِم َنوُكَي ْنَأ دب

 خضم مهَوخَتَو كوُلمْلا نك اذ ُهّنأِ ٍ؛ٌرْسَعَتُم اَمِإَو ٌرّذَعَتُم ام َوُه لب ؛ُنكْمُي
 ُموُلْعَمَو الق ريفم ةاتحلا هيك طوخ وأ وَئْسُم م صارخ مَنِ ٍقيِرَط

 يف َنوُكَي دَقَو ءاَمَرْيَ وكلشي دقو :قيرلا َكْلَي َرْيَغ َنوُفِرْعَي دن دق نيرفاتملا نأ
 ْمِهِضْعَب ُرْفَس ٌرْصْقَيَو ةَيَكَرَح ِءظْبِل ْمِهِضْعَب ُرَّمَس ُلوظَي دّقَو ٌدوُعْص ِةَفاَسَمْلا

 .ضألا ٍةَحاَسِم ٌسْفَن ال ٍرَفّسلا ٌسْفَن َوُه ُبِجوُمْلا ُبَبَّسلاَو ءِتَكَرَح ٍةَعْرْسِ

 عْرّشلا يف الو ِةعللا يِ دَح ُهَل َسْيَل مشا لك :ُلوُقَتَك َكِلَدك ناك اذ

 َقّلَع يذلا ْرَمّسلا َوُهَف ٍساَّنلا ٍفْرع يِ اَرَمَس َناَك اَمَك ءِفْرُعْلا ىلإ هيف عجرملا
 ٌديِرَب َةَفاَسَمْلا ِِذَم َّنِإَك ؛ةَكَرَع ىَلِإ َةَكَم لْهَأ ٍرَفَس ُلْئِم َكِلْذَو «َمُكُحْلا ٌراّشلا هب 1

 ريس ٍمْوَي ٌفضِن َوُه ٌدهَبْلاَو ٍةَنُسلاِ ب ْعْمَْجْلاَو ِرْضَمْلا ُراَوَج هيف َتَبَن ٌرَمَس اَذَهَو
 ف قاسم كسل دق قذلا وهو «٠ ِنْيَتلْيْلَو ٍنْيَمْوَي ةثاسما غتر وهو ماَدَْْلاَو ٍلبولا

 ل ل ءِرْضَمْلا

 ٍةَحاَسمْلاِ ٌةَدوُدَْحَم ِرْضَقْلا ُةَئاَسَم نإ ةفاسملا هذه نود ام: اَمأَو

 اَلاَيْمَأ ٌةَفاَسَمْلا ُنوُحَتَو ٍرْمأ ِفْشَكِل هب ٌجُرْحَي اًحَسْرَف اجلا تكي دقو

 كلف لثوررف ةززغ هزي دقز ؛ءازواتت ىلصي 91و نعاح وأ ٍةَعاَس يف ُعِحْرَيَ
 ىلإ َمْوَيْلا َكِلّذ هيف ٌعِجْرَي ال اَرْيَس ماَدَُألاَ ٍلبإلا ىَلَع َريِسَي ْنأَب اًِفاَسُم ِةَفاَسَمْلا

 . هْناكَم

 ْنَأ اّلِإ ."ةٍرِفاَسُم ٌلُكِل َّرْصَمْلا َحاَبَأ نَم َعَم ُةّجُحْلا :"*يّمَحُم وُبأ َلاَق
 .هفالخ ىَلَع ٌءاَمْجِإْلا َدِقَحْني َدَقَعْنُي

 .ةمادق نبا :يأ )١(

 نم جرخ نم لك نأ لصالاف ءرفاسم لكل مايأ ةثالث حسملاو رطفلاو رصقلا حابأ عرشلا نآأل (؟)
 :لقام وهل رخل هالي



 تأ ميمي ل 2

 نِم ٍةَمِئاَط ٌراَيِتْخا َوُهَو ."”هِفاَلِخ ىَلَع ُدِقَعْنَي ْمَل َعاَمْجإْلا َّن مولقعلاو#

 ده اَذَهَو ءِديِرَب ِةَريِسُم يف َةاَلَّصلا د :دمخأ :تاصطأ ِءاَمْلُع

 َلَمْأَت نَم ّنِإَ ءاَمَرَبَدَتَو ةَنَسلا َنّيَبَت نَمِل ِهِفاَلِخِب ُكْوَقْلا ُروُجَي ال يَا ثادق

 للي بلا َّمَم اوُناَك َنيِذَّلا َّنأ اَنيِقَي اَمْلِع َمِلَع اَهَئاَيِسَو عاََوْلا ٍةّبِح يف ٌتيِداَحَأْلا

 .َكِلَذ فال اوُلَعْفَي ْمَلَو اَعْمَجَو اًرْصَق ِهِتاَلَصِب اْوَُلَص ْمِهِرْيَغَر َةَكَم ِلْهَأ ني

 ِلاَعَْشاِل لب ا م م
 َدْرُم ىَلِإ ٍريِسَمْلاِب ِهِلاَعِتْشاِلَو ءٍِلوُرُنلا نَع ٍِفوُقُوْلا ٍلاَصناب

 ض0 يِنَّنا ِرْيَّسلا 0 َةَعِلَدْرُم مو ِقَداَبِعْلا لجأ َةَفَرَع ٌعْمَج َناَكَو

 ٌريسلا 4 ب َّدَج اَذِإ َناَك : :وِرْفَس يف حضي َناَك َكِلّزَكَو َةَمِلَدْرَم لإ هرم َوُهَو 1

 .ةفلدزعي لكف امك اًعيِمَج امِهيْلَصُيَف ُلِزْنَي 3 ةَيِناَلا ِتْفَو ىَلِإ ىّلوألا َرَخأ

 ءِكْسْنلا هل َقْلَعَ اَلَو ءِرَمَّسلا ٍصْئاَصَخ نِم ُهَنَأ 0 الق (ُرْضَقْلا» امأَو

 آل اَهرْيَغَو َةَقَرَعِب َةكَم لْمَأ رْضَقِل عّوَسُم ال

6 

 ىَلِإ َنيِمِلْسُمْلا ٍرِئاَس ٍرَفَس َنْيَبَو َةَقَرَع ىلإ َةَكَم ٍلْهَأ ٍرَفَس َنْيَب ٍقْرَك ُيَأَ
0 

 حيحصلا ليلدلاب هبلاطُتف هفالخب لاق نمف ءرفاسم لكل رصقلا وهو ءلصألا ىلع ىقبنف )١(
 نم ىلوأب دحأ لوق سيلف «ةريثك لاوقألاف الإو ءهلوق ىلع حيرصلا عامجإلا وأ «حيرصلا

 , ةحيرص ةحيحص ةحضاو ةجح مهدحأ عم ناك اذإ الإ ءرخآلا لوقلا

 هيلع لد دقو فيك «حيرصلا سايقلاو ءحيحصلا رظنلاو عانقإلا ةياغ يف هلك خيشلا مالك )١(

 ؟حيحصلا ليلدلا

 «ةفاسملا هذه لثم يف سانلا رصقي نأ ركنتسيو اذه ىلع ضرتعي ديدحتلا ىري نمم ريثكو

 ؟ليلدلا عابتا مأ طبضلا انتيد يف ربتعملا لهو !سانلل طبضأ ديدحتلا : مهضعب لوقيو

 امّيس ال  ةفاسملا رادقم نوفرعي سائلا لك سيل هنأل ؛طيضأ ديدحتلا نأب ملسُن ال :اًضيأو
 مأ اليك نينامث ةفاسم غلبت ةنيدملا هذه له :نوعزانتي دقف - ثيدحلا رصعلا لبقو ةيدابلا يف

 ؟ل

 ءاهريغ ىلإ مكدالب نم مترفاس اذإ رصقلا مكل :سانلل انلق اذإف ءطبضأ وهف ديدحتلا مدع امأ
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 ُنوُكَي دق اَم ٍراَمْسَأْلا يِف نأ َمِلْعَف ءِديِرَب ٍةَفاَسَم يِف ٌرْصَمْلا ِةَنّسلاب َتَبَت دَكَو
 0 ل ا

 هنأ لك َيَِنلا ِنَع «ِنْيَحيِحَّصلا» يف َتَبَث دّقَف ٍليِمْلاَك ٍديِرَبْلا َنوُد اَم اَنأَو

 ابق لفأ أ ب الو ايها كَ نأ اكو ءنَ لع اب ناي

 َةالَّصلا رْضْقَي م و ةئيدَمْل ف تلا ىلإ نوي اوثاك يِاَوعْلا له ني مُر

 ورضي او ٍخَسْكو ليم وَ نم عملا دون اوناك كفو ْمُه اَّلَو وه

 . خَسْرَ نِم ٌعَمْسُي دق ُءاَدْنلاَو ءَءاَدْنلا َعِمَس نم ىَلَع ُهَعمَجْلاَو َةاَلَّصلا

 َتَبَك ْنِإَف ؟اَل ْمَأ ٌتِباَت َوُه لَم ِهيِف ٌرظْنُيَق :"'رَم ِنْبا ٍنَع َلِقُْن اَم اّمأَو

 هزي تفطت ذإ : :ةازآ ةلكلو ةباكطلا وع ور 0 دقو هّدَفِلَيْحُم ُهْنَع ُةَياَوُرلاَف

5 

 نأ كش الف :مكموي نم متعجر ولو رصقلا مكلف ةليوط ٌةفاسم مترفاس وأ ءكانه مونلا متيونو -
 .ملعأ هللاو .مهل طبضأ اذه
 َماكحألا نأ َّنأو ءُصوُصُنلا اَهْتيَب اَهّلُك ةّيِعْرَّتلا َماكحأْلا َّنأ ىلاعت هللا همحر 0 ركذ دقو
 ُتَمأْلا اًهَلُمَت ْنأ دب اَلَو ءائاَع نا ايم ىلإ ُهّمأْلا ُجاَمَْت يلا
 رزق روش بم را ُمَلْعُي اَمَك اَذَهَو «دِنيِد نم َسْيَل اذه َدَم نأ َمِلُع :اًذَه ىَنَْنا اذ
 لْسْغْلا بجوُي ْمَلَو ءِسْمَحْلا َرْيَغ ةَبوُيْكَم ًءاَلَص اَلَو ماَرَحْلا ِتَْبْلا ِرْيَغ ِتْيَب ٌجَح اَلَو َناَضَمَر

 جور ِةَنِظَم يف َناَك نِإَو ميِظَعْلا عَرَمْلا نم َءوُصْوْلا ّبَجْؤأ اَلَو ءِلاَرْنِإ الب ِةَأْرَمْلا ِةَرَشاَبُم يِف
 مب 0/90 .ها . جِراَخْلا

 اَلَو ءاّماَع اَناَيَب لكي ُلوُسَرلا اَهَنْيَبُي ْنأ دب ال :ىَوْلَبلا اَهِب ٌمُعَت يلا ماكأْلا تناك انإ :لاقو
 (41/75) .ها. َكِلك ُهَمأْلا َلُقنت ْنأ شن ْنأ 0
 الإ رفس نود رفس صيصخت زوجي الف «رفسلا يف رصقلا عامجإلاو ةّئسلاو باتكلاب تبث دقو

 يف رصقلا َّنِإف كو هلوسر مك ىلاعت هللا مدلك نم حيرصلا عيحجبملا نايبلاو ةجحلاب

 نود اًرفس صصخ ناك ولف «ماعْلاَو ٌصاخلا هَيفرعم ىلإ جاَتْحَي يلا َنيِملْسُمْلا نيد نم رفسلا

 ٌةباحّصلا ُهَمِلعَل كلذ ٌركذ ؤلو «ٌةُنايِب ٍلوُسَّرلا ىلع ٌبجي امم اًذه ناكل هوحنو رصقلاب رفس
 :هعاش رفانم اوكلت امك ةمألا وقلي
 ؟طايتحالا باب نم روهمجلا لوقب ذخأن الفأ :لئاق لوقي دقو

 لكي هللا ٍلوُسَر ُةَنُس نيس ْمَل اَذإ ٌحَرْشُي اَمَّنِإ طاّيتخالا َّنِإ :هتك خيشلا لاق ام لوقن نأ تارخلاب
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 (014/17) ..ها . ىَلْؤَأ اَهَعاَبتاَف ُةّنُّسلا تبت اّذَِق
 .ليم ةفاسم يف رصقلا مزح نبا راتخاو .تْرَصَقَل اليم تْرَئاَس ول :َلاَق ُهّنَأ ١(



 ىلا 10 ل11 دسم ةاللّصلا ٌباَتِك

 فاما

 رح ريغ اَلَو َرَمُع نبا َناَك امو ءليم نِم ٌرَثْكَأ َةَئيِدَمْلا ّنِم ءاَبق ْنَأ َبِيَر اَلَو

 .ءاَّبق ىلإ اوُبَهَّذ اَذِإ َةاَلَّصلا َنوُرُصْفَي

 ءاَبُق ىلإ ًءاَلَّصلا ِةَئيِدَمْلا لْمَأ ٍرْضَق ُمَدَعَو َةَقَرَعِب ة دا

 ا :ةكيدملا لوح اّمِم اًهِوْحَنَو

 سس اميف الإ: كش آل :ِرَمَّسلاب َةَّصَتْحُم تَناَك اَذإ ٍةَلِحاَّرلا ىَلَع ٌةاَلَّصلاَو
 9 ري تا رع 7 2 ه2 عوع مّ

 ءءاَبُق ٍدِجْسَم ىَلِإ هِجوُرُخ يف ِهيَلِحاَر ىَلَع يَلَصُي للك ْنِنلا نكي ْمَل اَذَهِلَو ؛اَرَمَس
 اوما قم نرلعادلا نوملْتتلا ناك ال5 ةاَمِعاَمَو انكار هللا كملي ناك لأ عم

 مم

 .ِرْصِمْلا يف ِوَق ٍةَاَسَمْلاَك ةَبيِرَق َةَفاَسَمْلا ِهِذَه َّنَأِل اَذَهَو ٍ؛َكِلّذ َنوَُعُمَي

 ٍةَنيِدَمْلا ُلْهَأ الإ َكاَنُْم نكي ْمّلَق ءاَمّلُك َنِكاَسَمْلا ُلَواَتَتَي ؛َةَئيِدَمْلا» ُمْساَو

 ٍلْهَأ نِم ناك باّرغألا َنِم نُكَي ْمَل نَمَ هُنآْرُمْلا ِهْيّلَع َلَد اَمُك ُباَرغَأْلاَو
 :َكِلْذ َعّوُس وّلَف ءٍقَئيِدَمْلا يِف ُهنَأَك ءاَبُق ىَلِإ ُهُريِسَم ٌنوُكَيَف ٍذِيَئيِحَو «ِةَئيِدَمْلا

 .اَمُهَنْيَب َفْرَق الق لَو وّلِحاَّرلا ىَلَع ٍرْضِمْلا ي يف ٌةاَلَّصلا ِتَْعْوُس

 يف اَلَر ىّلوألا ٍتْقَو يِف ال :"0ٍيلاَحيب ةاَلاَوُمْلا ظَرَتْمُت ا ُهنَأ ُحيِحَّصلاَر
 وْضْقَم ظِقْسُي َكِلَذ َةاَعاَرُم َنَأِلَو «َعْرَّشلا يف َّدَح َكِيَذِل سَ ُهَنِإَف ؛ةَيِناَثلا ِتْفَو

 0 «لغفلاب مدسلا ىلع عتخلا لدخ نق لولب ةيبك رق ٍةَصخرلا

 نع نفخ 011 اَمُك ءاَهَتْقَو ٍلَّوُأ يف ٍةَيِناّثلاَب م ٌمِرْحُيَو اَهَتَقَو ٍرِخآ يِف ىّلوألا نِم

 ِبَعْصَأ نِم اَذَه ٌةاَعاَرُمَو ْمِهرْيَغَو َةَقيِنَح بأ باَحْصَأ ِءاَمَلُعْلا نم ٌةَفِئاَظ َكِلَذ

 . اَهّقَشَأَو ِءاَْشأْلا

 َعَمَج اَمَك ِتْقَوْلا ٍلَّوَأ يف ُعَمْجَي َةَراَتَك ءكَرَتْشُمْلا ِتْقَوْلا يِف ٌرِئاَج ٌعْمَجْلاَو

 .سصقلا نف تعرش ليم ةلامم»دلبلا تزواج اذإ : يأ 000(

 - ْعْمَجْلا | هَل ُروُجَي ا ِبْعَمْلا ِتْقَو ِرِخآ يف َءاَّشِعْلاَو اَهيْفَو ٍلَّوَأ يِف َبرْغَمْلا ىَّلَص اًدإف 2

 .َكِلَذ َراَج
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 ١ انك ال

 را ِراَفْسَأ ضْعَب يِفَو ةفلدزمب ّعَمَج اَمَك يناثلا ٍتْهَو يف ُعَمْجَي ةَراََو َةَقَرَعِ

 َدْنِع َتَْوْلا َّنأ :ِةَلَأْسَمْلا ِهِذَه لضأ َّنأِل ؛ . .ِنْيَتْفَوْلا طَسَو يف اَمُهَنْيَب اَميِف ُعَمْجَي

 َةَقَرَع يِفَف َةَحَلْصَمْلاَو ٍةَجاَحْلا ٍبَسَحِب ٌظُسَوَنلاَو ٌميِدْقَتلاَ ُةَرَتْشُم ٍةَجاَحْلا

 : ثلا وم يقل نو اًموخنَو

 ىَّنَح ءِبِرْغَمْلا ٍِتْقَو يِف ٍرطَمْلِل َعَمْجَي ْنَأ ٌةّنّسلا :ِرطَمْلا ٌعْمَج َكِلَذَكَو

 [ه5ك ؟8/1؟1] ؟ةَيَن َناّعلا ِتْقَو يف رظَمْلِل َعَمْجَي ْنأ ٌروجَي لَه ل ا

 مهنا ْمُهَرَبْخَأ ٍلَبَج َنْب ٌداَعُم نأ َةَلِئاَو ِنْب ٍرِماَع ٍلْيَُطلا يبأ نع 50.9 ]

 ٍرهظلا َنْيَ 0 0 هللا لوس َناَكَف كلوت ِةَودَعغ يف هِي هللا ٍلوُسَر ّعَم اوُجَرَح

 وللا ىّلَصَف َجَرَت م َمُث ءاّمْوَي َةاَلَّصلا َرَخَأَك ءٍِءاَشِعْلاَو ٍبرْغَمْلاَو ءِرْضَعْلاَو

 . "”«اًعيِمَج َءاَشِعْلاَو َبرْغَمْلا ىَّلَصَف َجَرَخ ّمُث ءَلَكَد ّمُث ءاَعيِمَج ٌرْضَعْلاَو

 :ِتاَجَرَد ثالث ىَلَع ٌعْمَجْلا :تْلُق

 ُءْمَجْلا َوُه اَذَهَك : ةّيزاَثلا ٍتْقَو ىف ُلَرْنَي اَمّنِإَف ىّلوُأْلا ِتْفَو ىف اًرِئاَس َناَك اًذِإ-أ
 8 0 - 9 --- ى

 . ةَقِلَدْرَم عْمَج ٌريِظَن َوُهَو ءَرَمْع نْباَو سّنأ ِثيِدَح نم (ِنْيَحيِحَّصلا» يف َتبُث يِذلا

 اَدَهَف «ىّلوألا ٍتْقَو يف َعَمْجَك :اًبِكاَر وأ اَرِئاَس ِةَيِناَتلا َتْقَو ناك اَذِإ -
 قي ل 1

 مةفرعب ممجلا ريظل
 َيِوُر تْمِلَع اَم اَذَهَف : اًرِوَتْسُم اَلوُرُن اًعيِمَج اَمِهِتْقَو يف اَلِزاَن َناَك اَذِإ - ج

 هب يف ٍةَمْيَح يف الزان ناك ُهّنأ هَرِهاَط نق ءاَذَه ِذاَعُم ثيرح الإ هيلَع ُلَدَتْسُي اَم
2 ًُ 
 أ

 هنأ
ََ 
 هت هتَْب ىَلِإ َلَخَد َّمُث ءاَعيَِج ةقيخلاو ةولقلا ا َجَرَح ّمُف ٌرهظلا َر و ِهِرَمَّسلا |

 .اعيمج اًعيِوَج َءاَِعْلاَو َبرْغَمْلا ىَّلَصَم َجَرَخ مَ

 .ّينابلألا هححّحصو «(04107) يئاسنلاو )5١١7(« دواد وبأ هاور )١(

 ال َرِفاَسُمْلا َّنأ ىَلَع ُلُدَي اَم اَذَه َرَمُع نبا ثيدح يف سيل :4 ّرّبلا دبع نبا رمع وبأ َلاَق
 َّنَأ هيف نأ ؛ِلَبَج ِنْب ِذاَعُم ِثيِدَح ٍليَِدب ُرْيَسلا ِهِب َّدِجَي ْنأ اّلِإ نيت تاَلَّصلا َنْيَب ْعْمَجْلا ُهَل ٌروُجي

 .(506/9) ديهمتلا .ها. ٍرْئاَس َرْيَغ الان ٌكوُبَت ىلإ ِهِرَمَس يف نْيَئاَلّصلا ني َعَمَج ة وللا َلوُسَ



 نزار ف1 تا اا 15 تلمس - : ب ةالّصلا ٌتاَتك

 زخرفية راقب يف اناخأ مج داك ا ىلع رياك مو

 .اَمُهتْيَب ْعَمْجَي نكي ْمَل ُهَ :ِراَمْسَأ ىَلَع ُبَلْغَأْلا

 را فلا ال نِم َسْيَل َعْمَجْلا َّنأ ُنُْيبُي اَذَهَو
 0 00 هم م د 024 77 4

 َنإَو ده :ِرْصِمْلا ١ ياك كل يف عت شم أ ٍةَيْرَق يف اماَّيَأ ُلِزاَنلا اّمَأَو
 اَلَو َقَلِجاَّرلا ىَلَع 8 د ال ُهَن وَ اً 0 رمال 0 / ٍ؛ٌرْضْقَي َناَك

 ا ا ذهن ءةكنملا لكي الو مُميَتلاِب يّلَصُي
 [1ه 4 .ٍرَمَّسلا ٍةاَلَص َةَنُس ُهْنِإَف رْضَقْلا فالخب ءَكِلَذ ىَلِ

 َنيَب هلي هللا ُلوُسَر َعَمج» :َلاَك ٍساّبَع ِنْبا نت ٍرْيبُج ِنْب ٍديِعَس نع ةله.د]

 تل ا ع ا اهيلع ٌتفقو  ٍةرابع حرصأ هذه )١(

 قلك نيميثع نبا خيشلا ركذ دقو ءاهريغ يفو كوبت ةوزغ يف لزانلا رفاسملل عمجلا حص نكل

 :لاق مث «لزان وهو رفسلا يف ة نيتالصلا نيب عمج 6 ينلا نأ ىلع ةلادلا ثيداحألا ضعب

 نايبل كن نوكي امإف «لزان وهو نيتالصلا نيب عمجي ناك هنأ ثيداحألا هذه رهاظو»
 الزان ناك نيح هتجح يف عمجي مل لَك يبنلا نأل ؛عمجلا ىلإ | ةجاح ةمث نأ وأ «زاوجلا

 . ىنمب

 نوكي نأ الإ ءسأب الق عمج نإو «عمجي ال نأ لزانلا رفاسملل لضفألا :لوقنف اذه ىلعو
 وحنو «تقو لكل هيلع ءاملا بلط ةقشمل وأ «حيرتسيل هبعت ةدشل امإ «عمجلا ىلإ ةجاح يف

 )1517/1١17(. ىواتفلا عومجم .ها.«ةصخرلا عابتاو ءعمجلا هل لضفألا نإف ءكلذ

 عمج عمج ءاش نإ ريخم (ناكم يف لزانلا :ينعي) ميقملا رفاسملا» :هك زاب نبا خيشلا لاقو

 لعف امك اهتقو يف ةالص لك يلصي نأ هل لضفألاو «ميدقت عمج عمج ءاش نإو ريخأت
 تعد نإف ميقم هنأل ؛اهتقو يف ةالص لك يلصي ناك هنإف ؛عادولا ةجح يف ىنم يف ِهيدَك يبنلا

 عومجم .ها.«ميقم وهو كوبت ةوزغ يف عمج كي يبنلا نأل ؛جرح الف عمجلا ىلإ ةجاحلا
 .(18475 3741 /117) زاب نبا ىواتف

 َنْيَب اَميف َِلَمعتُْمْلا ِةَروُهَْمْلا ٍروُمأْلا َنِم ِرَمَّسلا ِرْذُعي ِنْيتاَلَّصلا َنْيَب ُعْمَجْلاَو :هقك يقهيبلا لاق
 .(0685) يقهيبلا ننس .ها . َنيِعَمْجَأ مُهْنَع هللا َيِضَر َنيِعِباَتلاَو ٍةَباَحّصلا

 لضفألاو ءاهتقو يف ةالص لك لعف وأ نيتالصلا نيب عمجلا نيب ريخم رفاسملاف ءاذه ىلعو
 . اهتقو يف ةالص لك لعف يف ةقشم هيلع ناك اذإ الإ عمجي ال نأ هل

 ةقشم الو ءادنلا عمس نمل دجسملا يف ةعامجلا ةالص طقسُي ال رفسلا نأ ىلإ هيبنتلا يغبنيو
 .هتيب يف يلصي نأ هدحول نكي مل اذإ رفاسملل ءاملعلا ضعب صخر دقو «هيلع



 هناك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 2-2 >>> هريس ا
 ضن د

 2 5 6 5 جبه 2 هرف ار نأ كراع 0

 . (رطُم الو «يوخ ريغ يِف ٍةنيِدَملاِب ءاشعلاو 000 000

 يِف ْمِلْسُم ُهاَوَر .هَعّمُأ ٍجرْخُي ال يَك١ :َلاَق ؟َكِلَّذ َاَعَف َلَعَف ّمِل :هل

 ا

 مالا اذه َنَِ «ىلذألا تيب ِروُمأْلا هذهِ عْمَجْلا ىَلَع هي دّمْحأ ند َدَتْسا
 اذ ُهنإَك ءِلْغِفْلاب ِهيِينَتلا ٍباَب نِم اَذَهَو ءىَلْوَأ رومألا ِِذَهِل َعمَجْلا نأ نأ ىَلَع

 ٌلِصاَحْلا ُجَوَحْلاَق ؛ِرَمّسلاَو ِرظَمْلاَو ٍفْوَكْلا ٍنوُدب َلِصاَحْلا َجَرَحْلا َّعَف 2. 0 مج

 .اًهِرْيَعِل عْمَجْلا َنِم ىَلْوَأ اَهَل ٌعْمَجْلاَو :مكُي نأ ىلزأ هذ

 ِرطَمْلِل ُعْمَجْلا ناك نِإَو  ٍرطَمْلِل َعْمَجْلا دري ْمَل ٍساّبَع َّنْبا نأ ُنْيبي اًمِهَو
 ٍنْب ٍرْيَبُرلا نَع ِدْيَز ِنْب ٍداَّمَح ٍثيِدَح نم "مِلْسُم ُهاَوَر اَمِب - ٍزاَوَجْلاِب ىَلْوُأ

 ىَّنَح ٍرْضَعْلا َدْعَب اَمْوَي يبات نيااطخ :َلاَق قيِقَ نب وللا ِدْبَع نع ِتيدِْلا
 :َلاَك َداَلَّصلا ًءاَلَّصلا : نول 0 َلَعَجَو «ٌموُجْنلا ِتَدَبَو ءُسْمَّشلا ِتَبَرَغ

 ُنْبا َلاَقَف ءَةاَلَّصلا َةاَلَّصلا : يََِْي الو ُرْثْفَي ال ءميوت يِنَب نم لُجر ُهَءاَجْ

 َْيَي ْعَمَج ب هللا َلوُسَر تيد 0 اَق َّمُث ؟َكَل ّمأ ال ال ةثشلاب ينثلعلا : ساي

 .«ِءاَسِعْلاَو ٍبرْغَمْلاَو ءِرْضَعْلاَو ِرْهَظلا

 اَبأ ُتْيَنَأَق «ْيَش َكِلَذ نِم يِرْدَص يِف َكاَحَف :ِقيِقَش ُنْب هللا ُدْبَع َلاَق

 :هَتلاَقَم ٌقَدِصَع هلأ يره

 ىَلَع ُهاَوَر اَمب ٌلَدَتْسا ِدَقَو لي

 ِساّبَع ُنْبا َناَك ْنِكَلَو ءِرطَم يف نكي ْمَ ُهاَوَر يِذَلا َعْمَجْلا نأ َمِلْعَف ءُهَلَعَف اَم

 هنأ ىأَرَو هَقِرْعَم ىَلِإ َنوُجاَتْحَي اَميِف مُهُبطَُْي ٠ َنيِمِلْسُمْلا ٍروُمَأ نم ٌمِهُم رْثأ يف

 اًهيِف ُروُجَي يتلا ٍتاَجاَحْلا َنِم ُهَدْنِع َكِلَذ َناَكَف ُهُتَحَلْصَم ْتَناَق َلَرَنَو ُهَعطَق ْنإ

 مروخلا فل رك و ا 0

 ةفَرَح َرَعِب هلل َنيَنلا َعْمَج نأ ٌموُلْعَمَو .ههتَمُأ جِرْخُي ال ْنَأ َداَرَأ» :َلاَق اَمُك ءُهَل ٌضِرْعَت

 .(7/لام) (؟5) .(/66ه) )١(



 قمر ةالاّصلا ُباَتك
 0 0 يس سلس

 :ِرْمَّسلِل ُهْعْمْج َناَك وّل ُهَنِإَف ءاًضِنَأ ِرَمَسِل اَلَو ِرَطَم اَلَو ٍفْوَحِل نكي ْمَل َةَِلَدْرُمَو

 ككاو نيل هجر ايت ل ل
 2 ىَنب ْعَمْجَي ْمَلَو ٌرْجَمْلاَو َاَشِعْلاَو َبرْغَمْلاَو ٌرْضَعْلاَو َرْهظلا اهب ىَّلَصَو ىَنِ م ىلِإ

 ةالَص ّنلُك يّلَصُي لب ؛ىَنِم َماَيَأ ٍفيِرْعَّتلا َدْعَب اهي َمَمَجب الو ءٍِفيِرْعَّتلا َلْبَق
 ول ُهَنَِق ِكُسْنلِل َناَك اًضْيَأ ُهْعْمَج اَلَو ءاَهِتْفَو يِف اَهيْلَصُْيَو ٍبرْغَمْلا َرْيَغ َنْيَمَعْكَ

 ُهمْنَج نأ َمِلْعَك ءاَمِرْحُم َراَص ٍلينيِح نم ُهَنِإَك «مَرخأ ٍنيِح نم َعَمَجْل َكِلَذَك َناَ

 الَو ءِكْسْنلا ٍصوُصُخِل اَلَو ءِفْوَح اَلَو ٍرطَمِل نكي مل َةَفِلَدْرُمَو ةَقَرَعِب َرَتاَوَتُمْلا
 ُعْمَجْلا َناَك اَمَّنِإَو ءِساّبَع نبا ُهاَوَر يِذّلا َِيِدَمْلاب ُهُعْمْج اذُكَهَ ٍنَمَّسلا د ِدَرَجمِل

 .اوُعَمَج عْمَجْلا ىَلِإ اوُجاَتْحا اذِإَ تم ْنَع جَرَحْلا عفر

 نع ِحَرَحْلا عفَرِل لح ٍءاَوْلا ٍتْفَولا يف َعمَج هنأ ىَلع لدن اهُّنُك ُتيِداَحأْلاَ

 ُلُدَي َكِلذَو ء نال نع هلا ةقلز دق عرش ركزت يف ناك اذإ اخ لا حاب «هئُم

 نلرألا قيرطب ِة ٍةاَلَّصلا ٍقيِرْمَتِب هَبِحاَص ٌجِرْحَي يِذّنا ٍضَرَمْلِل عنَجْلا ىلع

 هر وعل

 وو
1 

 هيمأ

 رع لإ ِنْيَتْفَوْلا يف ىف ذ ِةَراَهّطلا لامك هنكمي ا نم َْمْجيَم هلا

 [41- 1 ."”روُصلا ّن ّنِم َكِلَذ ٍلاَكْمَأَو َةَضاَسَتْسُمْلاَك

 َةاَلَّصلا َناَمْثُع ماَمْنِإ ٍبَبَسَو ِرْضَمْلا يِف ف ٍماَلَكْلا ٍماَمَت يِف رع عقلا

 ُناَمْثُع ىَّلَص اَمَّنِإ :َلاَك ّيِرْمُّزلا نت ٌرَمْعَم اًنربخأ :ِقاّرّرلا ُدْبَع ىَوَر . .ىتوب

 هولا اذه يِواَحَطلا ّحَجَرَو ءَّحْلا َدْعَب ماَقُمْلا ىَلَع َمَّرَع دق نق هل امير ع

 ْأَر اَمَك اَرْياَج َماَمْنِإْلا ىأَرَق ًةَصْخُر ُهآَر َنوُكَي ْنَأ ُهَبْشَأْلا :يقهيبلا َلاَق

 ٌةَحِئاَع
 هَ

7 

 لَك هللا ُلوُسَر ِهْيَلَع َمَواَد مَع َناَمْنُع َلوُدُع َّنِإَف ؛ٌديِعَب اًَذَهَو :تْلُق

 َناَمْنُع مْلِح نم ّمِلُع اَم َعَمَو َنيِمِلْسُمْلا ىَلَعَو ِهْيَلَع ُنَوْهَأ ُهَنَأ َعَم ُهَدْعَب ُهاَتَميِلَحَو

 .ةفلكب الإ ءاملا ناكم ىلإ لوصولا عيطتسي الو «ءوضولا هيلع قشي يذلا نسلا ريبك عمجيو )010

 .مهتحصو مهسفنت ىلع رثؤي يذلا ديدشلا رابغلاب بوحصملا وجلا يف سانلا عمجيو



 تمسكه ل ساس سس ت55اتُلُم ير ياك هناي مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 8 سرع |

 ْنَأ ُبِساَتُي ال :ِظيِلْعَتلاَو ٍديِدْشَتلا ِنَع ُهدْعُبَو ٍروُمَأْلا لهَْسَأ ِهِيِعَرِلَو ُهَل ِِراَيِتْحاَو

 م كيعو ُُظ هللا ُلوُسَر ِهْيَلَع َمَواَد اَم ِكْرَت َعَم َّدَسأْلا ةقثألا مالا لعن

 اَذَه ِنْوَك ٍدَّرَجْمِل ُهَدْعَب ِهْيَئَمِيِلَحَو هلي يَبتلاَي ِءاَدِتْفالا يِف َناَمْتْع ِةَبْعَر َعَمَو

 .ةلعثب ذأ ىلع تحب ةعجبار ةعلضم كلذ لف يف ذأ دب مل ذإ اًرْئاَج ٍلوُضْفَمْلا

66/1 - 3] 

 اًَدَه َعَمَو هْيَلَع ِةَباَحَّصلا ة نأ اكن َفِرُع دّقَف َناَمْنُم ٌةاَلَص امأَو

 : ُلوُقَيَو دَرَمْلا نِإَو اَعَبْرَأ يَّلَصُي ٍدوُعْسَم ُنْبا َناَك لَب قلع ةوأعا 0

 . نْيَتعْكَر ىَّلَص َدَرَمْلا اّذِإ َرَمُح ُنْبا َناَكَو

 كسل ةَقِلاكُمَو مُهَدْنِ قو رك امير رَمَّسلا َةاَلَص ْنَأ ىَلَع ٌليِلَك اَّذَهَو

 ّنأِل اَذَهَو ءاَهيِف َعِبنَأ ُماَمِْلا اَهَلَعَف اّذِإَو ءاَهَلَعَف نَم ىَلَع َةَداَعِإ اَلَف َكِلَك َعَمَو

 ِنيَديِعْلاَو ٍةَعُمْجْلا سْنِج نم َيِه لب ؛ِرْجَمْلا ٍةاَلَصَك ُْتَسِيَل ٍرِفاَسْمْلا ءاَلَص
 000 م8 6 ا هما تدل وو شادو ع هموم أ ئ 1

 نمو ا هو ٌهَراَث ِنْيََْكَر يَّلَصُم ٍةَعْمجْلا َمَْيُهن 0

 اَهْنِم ُكِرْدُي ْمَل نَم َكِلَذَكَو ءِنْيَتَعْكَر يّلَصُي ال اَعَبْرَأ يَّلَصُي اَمّنإ ُةَعْمْجْلا ُهْنئاَ
 .ِءاَمَلْعْلا ٍروُهْمُج حو و ِةَباَحَّصل | َدْنِع َةَعْكَر

 هنأ َرْدُق ولك ءِنْيَتَحْكَر ا ِرْيَتبظُح َبطَح ٍةَعْمْجْلا ظوُرُش 0 < اَذِإَو

 َرْجَمْلا ىَلَص نم اوُسِلف اذه َعَمَو نسل ةلشلل كراك ناكل اكيزأ ريلطلا نضر ةطخ

 مُهْيَلَع ٌبِجَت ال نّمِم ْمِهِرْيَغَو ٍةَْرَمْلاَو ِرِفاَسْمْلاَو ٍضيِرَملِل ٌروَجَي اَذَهِلَو ٍ؛اًعَبْرَأ

 َكِلَذَكَف ءِنْيَمَعْكَر يّلَصُيَ ا ْنَأ اَعَبَْأ َرَُْلا َمْلَصُي نأ ُةَعْمْجْلا

 كيرا هيلخ وُلَصَيق ميم مب مَ ا را هل ةفاَسُمْلا

 اًهيِف د ٍدرَمْتُمْلا ْمُكَح َناَك اَذَهِلَق 20 يك ١ :َّليِق ْنِإَف

 3 : - فالخ

 ٍبَمْذَم يف ٌعاَرِن ِهيِف سْمَكْلا ِتاَرَّلَّصلا يف ٍةَعاَمَجْلا طاَرَيْشا :مُّهَل لبق



 حا اندللا ا ةالاّصلا ٌباَتِك

 مِقُمْلاب مث متم اّمَل ُرِفاَسُمْلا ٍذيَئيِحَو .2'اَرْدُقْلا َمَم ظْرَش ُهَّنَأ ىَوْقأْلاَو وِرْيَغَو دمْحَ

 .ِةَعُمجْلا يِف امك ماَموْلا ٌعاَبتا ُهَمِزَلف ِةَبِجاَوْلا ٍةَعاَمَجْلا يِف َلَخَد

 ٍدِجْسَمْلا يف ِساّنلاب ىَّلَص نَم فّلْحَتْسا ُهنَأ ٌيِلَع نَع تنك دك ٍديِعْلا ٌهاَلْضَو

 .ءاَرْحَصلا ىلإ اوُجْرْحَي ْمَل ْمِهنَْكِل 0 اعبر
 امير ناتو « نينا ٌةَراَت ُلَعْفَت نْيَديِعْلا ٌةاَلَصَو ٍةَعُمَجْلا م هوَ ْوَي ٍرْهْظلا ٌةاَلَصَم

 -٠١[ 6/1 ْ .ِرْجَمْلا ٍةاَلَص 0 ِفاَسْمْلا ٍةاَلَصَك

 اَلَو ِرْصَق ِةّيِيب ال ُهَباَحْضُأ َرَمَأ هنأ لكك َيِبَنلا نع ٌدَحَأ طق َلَقْنَي مل ل411 ]

 نأ 3 00 َكِلَذِب نورا ةباكماو ةانلخ ناك لو منغ د

 04 .ْماَمِإْلا ُهلعْفَي اَم َنوُقِرْعَي ال مُهَرَتْكَأ وأ يومك

 : ِناَئياَوِر دّمْحَأ نَع هيف ؟ةَمزتلا ٍرَمَس يف ٌرْصْنَي له ةكه15 ]
 يف سلب هل كما ٌيِفاَّشلاَو ِكِلاَم ِةَناَلَتلا ُبَمّْذَمَك ُمّرَحُمْلا ُرَمَّسلا اّمَأَو

 أ

 ِناَقْسَأْلا سْنِج يف رصقي ٌرْضُفَي : اوُناَقَف قلكْلاَو ٍفَلَّسلا نم ٌففِئاَوَطَو َة ةَعيِنَح 0 اَمأَو

 .ِهِرْيَغَو مْرَح ِنْبا ُلْوَق َوُهَو
 َناَك نإَو ِرَمَس َّلُك يي َّرْصَمْلا َنوُبِحوُي :اًمُهُرْيَغَو ٍمْرَح ٌنِباَو َةَفيِنَح وبأَو همرعمو < ع

 . مَرَحُمْلا ِرَمَّسلا يف و ُهاَمْلا َمِدُع اَذِإ مُمَيلا ُعيِمَجْلا ٌبِجوُي اَمُك ءاَمّرَحُم

 ةردقلا عم ِةاَلَّصلا ٍةَحِص يِف طرش ةعامجلا ةالص نأ ىري مالسإلا خيش َّنأ يف ٌحيرص اذه )١(
 .ةيجاو تسيلو
 عضوملاو ؛ءعضوملا اذه «نيعضوم يف ٍةاَلَّصلا ٍةَحِص يِف َطْرَش ةَعاَمَجْلا نأ يف حرص دقو
 )112/1١(. يف رخآلا

 + ليقع .نباو مالسإلا يشل طرش اهنأب لوقلا بست نأ دعبود 236 نيميثع نبا ةماّلعلا لاق

 عبسب غلا ٍةالص نم ٌلضفأ ةعامجلا ٌةالَّصا :لاق لك يّنلا َّنأ هفّحضيو ءٌفيعَض ٌلوقلا اذهو

 .ًةجرد نيرشِعو
 نوكي ْنأ هيف ٍلْضَفلا دوجو نِم ٌمزليو ءُلَضَم هيف هيلع َلّضَفُملا نأ ىلع ُلدت :ٌةلضافملاو
 ًةالص َّنأ ىلع ٌحضاو ليلد اذهو ءّمثإ هيف لب ءٌلْضَق هيف ف سيل حيحصلا ريغ نآل ؛ اًحيحص

 حرشلا دا. لضم اهيف نكي ملا ةحيحصأ نكت مل.ول 3| ؛الضف اه ذأ زورق ٌةحيحص َّذَقلا

 )١40/5(. عتمملا
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 ٌصْخَي ْمَلَو هِرَفّسلا ٍسْنِ اج يف اَعوُرْشَم َرظِفْلاَو َرْضَقْلا َلَعَج ن نَم َعَم ُةَجحْلاَو

 .َرَفَّسلا اًقَلظَأ دق هّيلاَ َباَتكْلا َّنِإَق جملا ركالرلا اَذَهَو هِرَمَس نم اَرَفَس
 هس 2 2

 َنوُد ور يتصل دوق الر ِباَتكْلا ٍصوُصُن نِم ِءْيَش يف طَق ْرَكْذُي ْمَلَو

 هللا ُنْيَبُي اَلَو ٍرَمَّسلا ِيَعْوَن دعا اَمّلَعُم ْمُكُحْلا َنوُكَي ْنَأ ُروُجَي تْيَكَ عْوَن

 . ٍنْيَعْوتلِل واتم وسرور هلا ذه ذوكي لب 43 هوس
 ٍلوُخَّدلا َدْعَب ٍقاَللَلا قت « ِريِصَقَو ٍليِوط ا ٍرَمّسلا ٍميِسْفَن يف اَذَكَمَو

 ٍلاَكْمأَو ءَةَرْفَكُم رْيَ َو َةَرْفَكُم نيِمَي ىَلِإ ذاَمْيأْلا ميِسْفَتَو 0 ٌيِعْجَرَو ِنْئاَب ىَلِإ

 ٍضْعَب ُهَلَعَجُف ُهاَعل ُكَرَتْشُمْلا ِسْنِحْلاِب هيف هيف ذ َمُكُحْلا ُهُلوُسَرَو هللا َقَّلَع امم َكِلَذ

 آغ والك رثك ني قلتي ال ا «ْمُكَحْلا َكِلَد وب ُنّلَعتَي اًعْوَت :نْيَعْوَن ٍساّنلا
 . اًطاَبْنَيْسا اَلَو اضن ال :ِةَنُس اَلَو تاك نو كلل

 وص - 0 م 9
- 

 - 0 ا ل سوم َلِتاَقُي اَلَو َيَّلَصُي نأ ِهْيَلَع ُبِحَي :َليِق ١
 نويل

 الق َمّرَحُمْلا َلاَتِقْلا ّحَدَي ال َناَك ْنِإَف ٠

 طل زن نم زن ناك بيا ال2 لص اَذِإ لب ؛ةالّصلا َكْرَت ُهَل ُحيِبن
 .ةلكلاب

 ١48 - ١١51| /؟:]

3 

0 

- 

 اًماّيَأ ِهِعظَقِل اَلَو ٌةَدوُدْحَم َةَفاَسَم ِهِعظَقِل اًرِفاَسُم نكي ْمَل ٌرِفاَسُمْلا 58

 الو ءمارحو ةعدبف ثالثلا وأ نيتنثلا عمج امأو «ةرم دعب ًةرم ناك ام وه يعرشلا قالطلا )١(
 0 ريثك دنع عقي

 اذهبو ةفصلا هذه ىلع يعجرلا قالطلا وهو «ىلاعت هللا باتك يف عورشملا قالطلا وه اذهو

 يف دري ملف  روهمجلا دنع ةدحاو ةملكب ثالثلاب اهقلطي يذلا وه  نئابلا قالطلا امأ ءددعلا

 .مهريغو نوققحملا ءالؤه هركنأ يذلا وهو ءهللا باتك

 «ةدحاو ةملكب ثالثلاب اهقلط اذإ عقي ال ثالثلا قالط نإ :لاق 5 زاب نبا مامإلا نأ الإ

 ةيناثلا ظفل نوكيو ةدحاو ربتعي هنإف «ثالثلا وني ملو «ءقلاط «قلاط «قلاط :لاق ول اذكهو
 .لوألا ظفلل اًديكأت ةثلاثلاو

 وني ملو «قلاط تنأ ءقلاط تنأ ءقلاط تنأ :لاق ْنأب «ةددعتم ظافلأب ثالثلاب اهقلط اذإ امأ

 ربتعي هنإف «لمحلا لاح يف وأ ءهيف اهعماجي مل رهط يف يهو ءاّديكأت الو ءاّماهفإ
 .ها.ثالثلا
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 نم اًرِفاَسُم ُنوُكَي دَكَو ٌرْفَس وه يِنَّلا ٍلَمَعْلا سْنِجِل اًرِفاَسُم َناَك لب ؛ ةةودحعم

 ا ؛ اًهنم دعنا نم اًرفاَسم نوُكي الو ةييرق ةَكاَسَم

 اًرفاسم نلل اَذهف ةودلت لإ هِتَعاَس نم َعِجْرَي مّن ٍديِرب َةَفاَسَم

 ٍداَز لْمَح ىَلِإ يا َدَلْبَلَو مْوَي يِف َةَقاَسَمْلا ٍهِذَه َعَطَق نإَو

 َةَقَرَع َرَع ىَلِإ كَم ٍلْهأ ُرئَس َّناَك امك ءاَرِفاَسُم َناَك :ِداَرَمَو

 نكي ْمَل 2 ىلإ دفن نو نجر أ ةكزع لإ اًقِباَس اَسَرَق ٌلجَر َبِكَر وّلَو

 [ 41 . اًرِفاَسُم
- 

 00 2ص

 َطْمَل َّنِإَف ؛ِءاَرْحَّصلا ىَلِإ جُرْخَي :ئأ ؛َرِفْسُي ْنَأ دب ال ٌرِفاَسُْمْلا 5
 . ُهْيَفَسَك اّذِإ 6 نع أ ُهأْرَمْلا تَرَفَس :ُلاَقُي ءَكِلَذ ىَلَع ُلُدَي ؛ِرَمَّسلا»

 وكي ال ٍنِكاَسَمْلا ِنْيَب نِم اًهيِف ُتِشَكْنَي يتلا ِءاَرْحَّصلا ىَلِإ ْرّرْبَي مل اًذِإَ

 ٍةكيِدَمْل ٍلْهَأ ّنِمَو وقضت باَرْعَأْلا تي ٌركلْوَح ْنَِمَوظ :ىَلاَعَت َلاَق «20اًرِفاَسُم

 .َتاَرْعَأْلاَو ِةَئيِدَمْلا َلْهَأ :ِنْيَمْسِق َنماَّنلا َلَعَجَق ١١ :ةبوتلا] قايل .َلَع أوُدَرَم

 .ِرََمْلا ُلْهَأ مه ٍةَئيِدَمْلا ُلْهَأَو ءِووُمَعْلا ُلْهَأ مه ُباَرْعَأْلاَو

 ةَئيِدَمْلل نكي ْمَلَو «ٍَئَِمْلا لْهَأ نم َناَك ِرَدَم يف اًنِكاَس َناَك نم ُعيِمَجَن
 ُهَلَحَمْلا ىَمَسُتَو هَلاَحَم ٌلاَحَم تّناَك لب ؛اَهِجراَح نم اَهُّلِخاَد هب ُرْيَمكي ٌروُس
 ْتَسِبَل ٌرِاَقَمْلاَو ُلْخَنلا اََلْوَحَو ُنِكاَسَمْلا اًهيِف ٌةَريِغّصلا ُةَيْرَمْلا َُلََمْلاَو اراد

 .ًةلِصتُم بيب 20
 -_ مدس

 ءاهّلك ةنيدملا نم جرخي ىتح رصقي ال هنإف رفسلا دارأ نم َّنأ تك مالسإلا خيش مالك حيرص )١(
 تاحارتسالا وأ عرازملا لخدو هتنيدم دودح لصو نمو ؛عرازمو نارمع نم هلمشت امو

 ىلإ َجُرْحَي :يأ رِفْسُم نأ ُدب ال ُرفاَسْمْلا :لاق ثيح ءرفسلا هّقح يف عطقني هنإف اهل ةعباتلا

 . ِءاَرْحَّصلا ىَلِ دعب حرخي.مل عرازملا نتا جرخن ملو نارمعلا نم جرخ نمو ٍءاَرْحَّصلا
 00 ِةَئيِدَمْلا له اّلِ | َكاَُم نكي ْمَلَف ٠ ءاَمّلُك َنِكاَسَمْلا ُلَواَتتي اََئيِدَمْلا» ُمْسا :كلذك لاقَو

 ٌريِسَم ُنوُكَيَك ٍِذِيَئِحَو ِةَيِدَمْلا ٍلْمَأ نم َناَك باّرغألا ْنِم نكي ْمَل نم ْنآَرُقْلا ِهْيَلَع َّلَد امك
 كك ؛ اَلَِ َةَلِجاَّرلا ىَلَع ٍرْصِمْلا يف ُهاَلَّصلا ٍتْعّوُس :َكِلَذ َعّوُس وّلَف َِئيِدَمْلا يف ُهنأك ءاَبُق ىلإ
 .ها . اًَمُهَنيَب َقْرَك
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 ىَنِمَو ُةَمِلَدْرُمَو ُةَفَرَعَف :اًرِفاَسُم ٍتاَفَرَع ىَلِإ َجَّرَت اَذِإ ُنْكَمْلا َناَك نِإَو

 .ةَئيِدَمْلا ّنِم يِلاَوَعْلاَك ُْتَسْيَل َةَكَم نَع ٌةَجِراَح ىَراَحَص

 يف َرِفاَسُمْلا َّنِإَف ؛ٍةَدوُدْحَم ٍةَفاَسَمِب َراَبِتْعا ال ُهّنَأ ُنّيَبُي اًمِم اًضِيَأ اَذَهَو

 ٍةَيْرَقْلا نمت ُرِفاَسْمْلاَو ءاَرِفاَسُم نُكَي ْمَل ةئالَث وأ ن يمي َرئاَس ول ريكا ٍرْصِمْلا

 . اًرِفاَسُم َناَك َكِلَذ لْئِم َرَفاَس اّذِإ ٍةَريِغَّصلا

 َنْيَب اَم َناَك اّذِإَق ا ا أ ُهَنأ َمِلْعَق

 نإ «ٌرِفاَسُم َوُهَف َداَدَمْلاَو َداَّرلا اهبف لَمَي اَهيِف ّنِكاَسَم ال ءاَرْحَص ِنْيَئاَكَمْلا

 . ُهَدِصْقَي يِنلا ِناَكَمْلاِب َداََمْلاَو داَكلا َدَجَو

 نانا :َلاَق « َيِئاَنُمْل َديِزَي نب ىَيحَي نَع ''”0ِمِلْسُم جيِحص١ يِفَو

 لايم تاك ةريِسَم جرح اذِإ هل هللا ُلوُسَر َناك» :َلاَقَق ةاَلّصلا ٍرْضَق نَع ِكِلاَم
 وكر نص اثنا طش عيار ةالَث وأ

 ء 0 ل َّنأِل ِءاَذَه ٍةَليِوَطلا ٍةَفاَسَمْلا نِم َعطْقَي ْنَأ ٌسَنَأ َرَي ْملَو
 َهُرْصُفَي ٍةاَلَص ٍلَّوأ نَع اُلاَوُس َسْيَل ؛هيِف ٌرْصُفَي اّمَع ٌلاَوُس َوْهَو ٍةاَلَّصلا ٍرْصَق

 سد

 ]1٠١/54-1١"١1[ .ّرَصَق ٌةَفاَسَمْلا ِهِذَه َرْفاَس نَم نأ َداَرَأ اسنأ نأ 0 َّلَدَق

 ال 7

 هقب م مك ُهُدِصْفَ يلا ِناَكَمْلا َمُكَُح َلَعَج "”ناَمْنُع امتع 91

 17 0 مُهْلْوَكَو َباَحَّصلا ِءاَمَلُع ُرَتكأ ُهَمَلاَحَو ءداَرَمْلاَو 0 هيف َمَدْعُي ْنَأ

 [17 1 .ُداَرَمْلاَو ُداَّدلا اًهيِفَو َةَكَم حن 0 َةَكَمِب ّرَصَق َرَصَق هي يينلا

 ("/؟4]  .ةَعّللاَو عْرَشلا يف ٌلِطاَب ِةَقاَسَمْلاب ِرَمَّسلا ٍديِدَْحَت ٌسْفَن 75

 الد فلو فقل ولو ِعْوَش يف ُهَل لضأ ال ٍةَئاَسَمْلاِب ُديِدْحَتلا 5439

 ُموُمُع ِهْبَلِإ ُجاَنْحَي اَم ٌلَعَجُي الق ءضْألا َةَحاَسِم ِساّنلا نوقع ركل ءِلْقَع
 هلل بلا ِدْهَع ىَلَع ضْألا دَحَأ حَسْمَي ْمَلَو كورت ال , العم نمل

 . َحِياَرَق اَلَو ٍلاّيْمأِب ال َضْوَأْلا ل بلا َرّدَق ال

 ةكمب متأ امنيح (؟) )١( )691١(.



 افلا 2000000222 مم ةداصلا بات

 ٍنْيَمْؤَيْلا ُبيِفَيَ هب يِتَأَي بطَحِل ءاَرْحَص ىلإ ِةَيْرَقْلا نم ُجُرْحَي دق ُلُجّرلاَو
 26 عم را ل 5-00

 ُبَمْذَي نم ٍفالْخب “"' "ليم نِم َّلَقَأ ٌةَفاَسَمْلا تّناَك نِإَو اًرِفاَسُم ْنوُكَيَف َةَناَلَثلاَو
 وم 00 3

 ةاَرَمْلاَو الا ُدمأَي لول نإ ءاًرفاَسُم َكِلَك يف ُنوُكي ال ُهّنِإق ءويزي نم عجرم

 ٍةَّدَمْلا ىف ٌةَديِعَبْلا َةَفاَسَمْلاَو ءاَرَمَس نوكت ةّليوطلا ِةَّدمْلا ىف ةَبيِرَقْلا ةَفاَسَمْلاَف ه5 5 دج +“ ير ل هد تح ديم رن © عاطل 2 د طع ىف 2 هوك رم الا ا
 1 نوكت ال ةليلَقْلا <: سوير + ُغ 2 -4

 .انلوح نِم انل بطتحي بهذ نكلو «رفاسُي مل :اولاقل ؟رفاس له :هّلهأ تلأس ول كنأ عم )١(

 رفس وهف امهدحأ دجو ىتمف ء«ناكملا دعُي وأ نامزلا لوط :رفسلا ظرشف

 «ةريصق ةدملا تناك اذإ ةليوطلا ةفاسملا يف رصقلا ىري ال هلك خيشلا نأ يف ٌحيرص اذهف (0)

 ةليوطلا ةدملا يف ةبيرقلا ةفاسملاف :(١١١ص) لاق ثيح هتارايتخا يف يلعبلا همهف ام اذهو
 .ها.ةليلقلا ةدملا يف ةديعبلا ال ءرفس

 َّنِإ :لاق لك ةيميت نبا مالسإلا خيش نكلو :4قك نيميثع نبا ةماّلعلا لوق بيرغلا نمو
 .ها.رفس :ةريصقلا ةفاسملا يف ةليوطلا ةماقإلاو ءرفس ريصقلا نمزلا يف ةليوطلا ةفاسملا

 0 عتمملا حرشلا

 هلعل نكلو «نيميثع نبا خيشلا هلقن امل فلاخُم همالك لب «كلذ ىلع صني مل مالسإلا خيشف

 .همالك ربسو مالسإلا خيش مالك موهفمو عومجم نم هذخأ
 فلأ ةفاسم ةرئاطلاب رفاسُي نمك ءاّدج ةليوطلا ةفاسملا لكك مالسإلا خيش مالك لمشي لهو

 ؟وليك يتئام زواجتت ٌةفاسم ةرايسلاب رفاسُي نمكو ؟هموي نم عجريو وليك
 يف مث :تارصتخملا رصخأ حرش يف ثقتك لاق ثيح ءهلمشي هنأ هك نيربج نبا ةماّلعلا ىري
 اذه نأ ىرن موي فصن وأ نيتعاس نورفاسي نيذلاك صخرلا يف لهاستلا رثكي ةنمزألا هذه

 راتخاو ءاّرفس ىمسي الف ليللا يف عجري مث راهنلا لوأ يف بهذي اّلثم ناك اذإ ءرفسب سيل
 .ةحاسملاب ال نامزلاب ددحي رفسلا نأ ركذو ةيميت نبا مالسإلا خيش لوقلا اذه

 اًلثم كانه سلجو هماقم لاطو وليك نيثالث ةفاسم ضايرلا نم جرخ اًناسنإ نأ ول ؛اذه ىلعف

 الف هموي يف عجرو ةفاسملا لوط عم ميصقلا ىلإ - اًلثم - لصو ولو ءصخرتي نأ هلف نيموي -
 الف هموي يف عجرو ةدج ىلإ ةرئاطلا يف رفاس ول كلذكو ءنامزلا ىلإ اًرظن ؛صخرتي

 بيغي يذلا نامزلا يهو ةلعلا ىلإ رظن هنأل ؛مالسإلا خيش هحجر يذلا وه اذهف ءصخرتي

 «ةكلمملا فارطأ ىلإ لصو ولو طقف موي فصن هلهأ نع باغ اذإ ناسنإلا نأل ؛هلهأ نع هيف

 نونظي الو ءرفسلا نم هتمالسب هوئثنهيل الو ءهيلع اوملسيل نوتأي الو «سانلا هدصقي ال هنإف
 طقف وليك نيئالث وأ نيرشع ةفاسم تناك ولو «مايأ ةثالث وأ نيموي باغ اذإ امأ ءرفاس هنأ

 .رذعلا وه اذهف ءهوئتهيو هيلع اوملسيل هيلإ نوتأيو هنودقتفي مهنإف
 .ها.نامزلاب ردقي لب «ةحاسملاب ردقي ال رفسلا نأ وهو برقألا وه اذهو
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 يف اّلِإ ُنوُكَي ال ُلَمَعْلاَو ءِهِلْجَأِل اًرَفَس َيّمُس يَِّلا ِلَمَعْلاِب ٌنوُكَي ُرَفّسلاَ
 ٍداَّرلا نِم ٌرِفاَسُمْلا ِهْيَلِإ ُحاَتْحَي اَم ىَلِإ َجاَتْحاَم ُهْئاَمَّزَو لسع الب ءِناَمَز

 ناَمَّزلاَو لَمَعْلا َّرَصَق اّذِإَو ٌةَنيِعَب ُةَقاَسَمْلا نُكَت ْمَل نِإَو اًرِفاَسُم َيّمُس ٍداَرَمْلاَو
 سموم سدو يف ساو س

 فاعلا ِتَدْعَب نإو اَرَمَس ّمَسُي مل ٍداَرَمَو ٍداَز ىَلِإ جاتحي ال ُتْيَحِب

 ةيميت نبا مامإلا مالكب جتحا نمو :لاقف هللا هظفح دجاملا ناميلس خيشلا كلذ يف فلاخو -
 اوربتعاف ؛اهنم عساشلا يف ىتح ءاّرفس نوكت ال ةليلقلا ةدملا يف ةديعبلا ةفاسملا نأ نم اذه
 ؛لمأتو رظن لحم وهف رفاسم ريغ هنأ دوزت وأ تيبم نود اًلثم ليك ةئامئالث عطق نم نأ
 :نيرمأل

 نإو ىتح اًرفس فرعلا لهأ اهربتعُي يتلا ةعساشلا تافاسملل ضرعتي مل ةيميت نبا نأ :لوألا
 هرابتعا يف نوفلتخي نوداكي ال سانلاف ؛اهوحنو ليك يتئاملاك ؛همويو هتعاس نم عجر
 . اًدج ةريصقلا ةفاسملاب ناك امنإ اذه همالك يف نك ةيميت نبا لاثمو ءارفاسم

 يهو «ةريصق تافاسمب اهل لّثمو «ةدع عضاوم يف ةدعاقلا هذه ركذ هنأ كلذ دكؤي اممو

 ةعاسلا ريسمبو «ءابقو ةنيدملا نيب ةفاسملابو «ةفرعو ةكم نيب ةفاسملابو . خسرفلاو ديربلا

 .ةعساش تافاسم ةدعاقلا هذه عم ركذي ملو «نيتعاسلاو
 يف ملكتي امنإ هنإف تافاسملا عيمجل ةدعاقلا كلت مومع ىري ةيميت نبا نأ ميلست ىلع :يناثلا
 رمألا ناك اذإف ؛ةعيرشلا نم الدتسم ينحت نمي ١ ترغلا لهأ نم هتفصب كلذ ريدقت
 :رخآ هجو نمو ءهجو نم اذه «لاوحألاو ناكملاو نامزلا ريغتب ريغتت دق فارعألا نإف كلذك
 .لاحلاو نامزلاو ناكملا دحتا نإو ءمكحلاو ريدقتلا يف مهسفنأ فرعلا لهأ فلتخي دق

 كلذ نم ملي ةليلقلا ةدملا يف ةليوطلا ةفاسملا رابتعا مدع يهو ةدعاقلا هذه درط نم مزليو
 داع مث ءالثم ليك فلأ ةرايسلاب وأ «ليك فالآ ةثالث ةفاسم ةرئاطلاب رفاس نم نإ :لوقن نأ

 .ها.افرع هب عوطقملل فلاخم اذهو ءتيبي الو هراهن نم دوعي هنأل ؛رفاسم ريغ هنأ هروف نم

 ,(7”ا9/ _ 5”8) ةماقإلا دح

 .برقأو هجوأ همالكو
 :تالاح عبرأ نم ولخت ال ةلأسملا : هلك نيميثع نبا لاقو

 نم ةرئاطلا يف بهذ ول امك ءهيف لاكشإ ال رفس اذهف «ةليوط ةفاسم يف ةليوط ةدم أ

 1 .مايأ ةرشع اهيف يقبو «ةكم ىلإ ميصقلا
 يف ةديرب ىلإ ةزيلع نم الثم جرخ ول امك ءرفسب سيل اذهف ؛ةريصق ةفاسم يف ةريصق ةدم - ب

 .ةليوط ةفاسم دعي ال بيرق هنكل «كلذ نم دعبأ ىلإ وأ سرلا ىلإ وأ ءعجرو موي ىحض
 سيلو «هدلبل بسني ال بيرق ناكم ىلإ بهذ هنأ ىنعمب ؛ةريصق ةفاسم يف ةليوط ةدم - ج

 ةثالث ميقيل اًلثم ةديرب ىلإ ةزينع نم ناسنإ بهذ ولف ءرفس اذهف ةثالث وأ نيموي يقبو ءاهنم
 .رفاسم وهف كلذ هبشأ ام وأ نيموي وأ مايأ

 ىمسي اذهف عجرو هموي يف ةدج ىلإ ميصقلا نم الثم بهذ نّمك ؛ةليوط ةفاسم يف ةريصق ةدم د
 . 0907 87 /5) عتمملا حرشلا .ها.نورفاسم مهنأ نوريو ءهل نوبهأتي سانلا نأل ؛اًرفس



 ةاللّصلا تانك
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 ِناَمَّز يف اّلِإ ُلَمَعْلا ٌنوُكَي اَلَو ءاَرَفَس ىّمَسُي يِذَّلاُلَمَعْلا َوُه لصَآْلاَ
 ءنْكاَمأْلا ٍنَع ٌرِفْسُم ٍناَكَم يف اّلِإ َكِلَذ ُنوُكَي اَلَو ٌرَفَس َوُه يِذَّلا ُلَمَعْلا ُرَبتعُي

 ُهْوُمَس ام لب ؛َدَكّللا اَلَو عْرّشلا يف دخل ندا ْمِهِتاَداَعِب ُسساَّنلا فرت اًمِم اَذَهَو

 فَسَوْفَ
 .ٌرِفاَسُمَو ٌميِقُم :ناَلُجَر ُساّئلاَك ِ؛ِرَمَّسلا فالخ َيِح :ُةَماَقإْلا 5هن4]

 م :نْيَمكَحْلا ٍنْيَذَه دخأ هنَسْلاَو ِباَتكْلا يِف ِساّنلا ُماَكْحَأ تّناَك اَذَهِلَو

 « لسيما ميو كينع نط +ىئاغت لاق دَكَو ٍضاَسُم مف ام ميقُم ْمُكُح
 .ةَماَقإ َمْوَيَو ٍنْعَظ َمَْي ٍساّنلِل َلَعََق 16٠ :لحنلا]

 ةَفِلَدْرُمَو ىّنِِب ماّيَأ َةَّنِس مث ماّيَأ ةَعَبْرأ كَم يح يف هلي ْيِّنلا َماَقأ دّقَو دَقَو
2 
: 00 2 

 ء لدف : هناك او َةاَلَّصلا ٌرْضْمَي َة ةفرعو

  0 0:1هد”#١[

 ْرْضْفَي اَمْوَي َنيِرْشِع َكوُبتب َماَََو ءَةاَلَّصلا ٌرُصْفَي اَمْوَي ّرَشَع َةَعْسي حْنَمْلا ِةَوْرَع
 .ًةاَلَّصلا

 ٍةَلاَلَث يِف يِضَقْنَي نكي ْمَل َكوُبَتَو َةَكَمِب ُلَعْفَي َناَك اَم َّنأ ِةَداَعْلاِب ٌموُلْعَمَو

 ام ع ل !واَسأ ادع ,رئاَسأ مؤَتلا لوقت ذاك هن :َلاَقُي ىّتَح ٍةَعَبرأ الَو

 ِتْلُذ اَهِحْنَمِبَو ءاَهَحَتَف ٍةَنيِدَم م َةْغَأ َيِهَو هَل َنوُبِراَحُم ٌراَفُك اَهَلْوَح اَمَو اَهْلْهَأَو

 ليَ ْمُهَموُنُ ُرِظَتْنَي يِحاَوّتلا ىَلِإ اًياَرَّسلا ىَرَسَ ةتدعلا فملشاو ءاذغألا

 مِلْمَك ما ٍةَعَبْرَأ يف يِضَقْنت هَدْنَت ال اَهّنأ ُمَلْعُي ام ٍروُمأْلا ِِذَم

 .َكوُبَت يِف َكِلَذَكَو ءٍةَعَبْرَأ يِف يِضَقْنَت ال اَهّنأ
 اّمِإَو َةَعَبْرَأ اّمِإَو َةَناَكَث اّمِإ :ماّيألا َنِم اد ماَقُمْلِل َلَعَج نَمَق :اًضْيَأَو

 ةهج نم هيلع ليد ال ةلْوَك لاق هلإق رَشع ةَسْمَحح امو رس نتثا امو ةَرَشَع

 . ٌةلباَقَتَم ٌتاَريِدُقَت َىِهَو .عرشلا

 0 ىلا 10 0 الث ىلإ سائلا سقت لاول هي هذه تكيف دقق 5
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 0 ف ب بيبي” 777 77” تتصل أبا كا

 ُميِقُمْلا ُهَّنِإَف ءَعاَرِن اب ٍةاَلَّصلا ُماَمْنِإ ِهْيَلَع ٌبجَي اَذَهَو ههْيَلَع ٌبجَتَو ُةَعْمْجْلا هب

 ٍةاَلَّصلا ماَمْنإ يَلَع اوُبَجْوَأ ٍنِطْوَتْسُم ٌرْيَغ ري ٌميِقُم :ُتِلاَثلاَو ِرِفاَسُمْلِل ُلِباَُمْلا

 ٌدِقَعْنت اَمّنِإ :اوُلاَقَو ٌةَعْمْجْلا ِهِب ُدِقَعْنَت ا :رلاَقَو ةعمجلادْيَلَع اوُيَخَوَأَو ماّيّصلاَو

 . نطْوَتْسِمِب سم ؛ ٌةَعُمْجْلا

 ال ْميِسْقَن - ِنِطْوَتْسُم ٍرْيَغَو ٍنِطْوَتْسُم ىلإ ميِقُمْلا ْميِسَمت و - ٌميِيّقَتلا نه

 د ا و ب 0
 © ساس

 .هب ْثَدَقَعْنا ِهْيَلَع ْتّبَجَو نَم

 ْنِكَل ءِنْييَعْكَر يّلَصُي َناَكَو «2"ةّجِحْلا يِذ نِم ٍةَعِباَر َحْبُص مد هللكب ْيََئلاَ
 ؟ماَمْثإْلاب ُهَياَحْضْأ ُرُمأَيَو ْمِيي َناَك ِةَيِناَتَو ِةَئِلاَت َحْبْص َمِدَق وّل ُهَنَأ مُهَل َنْيَأ

 "٠ يل ىلع لني تعزالإك يف نشأ .
 امك ةيملسسلا ةتيبل رفاشتلاو ميققلا كنت ةلضاف اذ اذه ناك ىلَو

 6 هَل تب قع مدح ؤإ مَ ان 0 هنأ تاك امو» :ىَلاَعَتَلاَق

 اًهُميِقُي ٍةَدوُدْعَم ماّيَأ هي رفاَسُملاَو مب ةُمْلا َنْيَب ُريِيمَتلاَو 81١« :ةبوتلا] «َتسوُقَتي

 1 0 زد الر رتلالو رش ال اهرات اننا رف 0

 ءاطالق مشت ءاصق ةغَب ةب َميِقي ذأ رجال 85 ميلا سر دقو

 نأ ِرِجاَْمْل َصَخَرَو َهَماَق] ُهاَّمَس دَقَو ِءٍةَعاَمَجْلا َدْنِع ٌرِئاَج اَذَه يِف ٌرْصَقْلاَو

 ُهَل نكي ْمَل ِكْسْنلا ِءاَضَق اَضَق َدْعَب َكِلَذ نِم َرَثْكَأ َميِقُي ْنَأ ٌرِجاَهْمْلا َداَرَأ وّلَق ٠ ءاَهَميِقُي

 ٍةَعَبْرَأ نم َرَثْكأ َةَماَقِإ ىَوَن وأ» :عنقتسملا داز ةرابعل هحرش يف للك نيميثع نبا ةمالعلا لاق )١(
 خيش «ب ءراقغا يذلا ٍلوقلا نأ اندجو ةّئسلاو باتكلا لا رهاظ هيضتقي ام ىلإ انعجر ١ اذإ : ماي

 .(714/4) عتمملا حرشلا .ها.اهنود وأ مايأ

 ةيندبلا تادابعلا مظعأ نم تادابع نالطب وأ ةحص هيلع ينبني اًمكح هللا عرشي ْنأ لقعُي لهف (؟)
 ريبكلا مكحلا اذه عرشي لب «ةلالدلا حضاو ريغ باطخب ءاهوحتو ءوضوو مايصو ةالص نم

 ؟ةحيرص ريغ ٍةضماغ «ةّيفخ قرطب

 .ميكحلا عراشلاب كلذ نظُي ال



 قت ةالّصلا ٌباَّتك
 ا "#99 يسبب بسسس لل يم _ _ __  لست

 لب ؛ميِقُْمْلاَو ٍرِفاَسْمْلا َنْيَب قرف َةَذَملا ِهِذَه نأ ىَلَع ُلْدَي اَم اذه يِف َسْيَلَو ءَكِلذ 2 وكم كوسا ولا لمرور نوع ع هازال ل ماه 6 وع ققع وم وفل - اح امون 2

 .ِكِياَنَمْلا ِءاَضَق َدْعَي ِثاَلَن نِم َرَثكأ َةَكَمِب َمِيِقُي ْنَأ ٌعوُنْمَم ٌرِجاَهْمْلا

 ةكمب اَمْوَي َنيِرْشِع نم اًبيِرَق حْنَملا َماَع كي يلا َعَم َنوُرِجاَهْمْلا ٌماَقأ دَقَو

 ؛َنيِعوُنْمَم اوُناَك اَلَو ِرَمَّسلا ِنَع اهب اوُجَرَح َةَماَقِإ َنيِميِقُم َكِلَذِب اوُنوُكَي ْمَلَو
 م6 1 م يعم ه4 ع 2 0 ه5 7 5 0 9

 .نينح ٍةَوْرَع ىلإ اَهْنِم اوُجَرَحَو ٍداَهِجْلا ماَمَت ٍلْجَأِل َنيِمِيِقُم اوناك مُهَنأل
 . ثالث نم َرثُكأ ىَلِإ ُحاَتْحَي ال هَنِإَف ِكسْنلِل الإ ُمُدقَي ال نَم ٍفاّلِخب اَذَهَو 1 2ث 1( عييدس بي مك عشا وك م4ع ىك ع ومي كيم

2 
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 .رَمّسلا ٍديِدْحَتب اَلَو ِرْضَقْلاِب ْنّلَعتَي ال َديِدْحَتلا اَذَه َّنأ َمِلَْ
 َمْوَي َلَعَجَو ٍرِجاَهْمْلا ٍةَماَقِإب ٌجَّنْحا ِنَم مُهْنِم ٍةَعَبْرَأِب َكِلَد اوُدَح َقيَذْلاَو

 لك يِف لضألا َّنأ ىَلَع َكِلَذ ىَنَب نَم مُهْنِمَو ءٍبوُسْحَم َرْيَغ ٍجوُوُحْلاَو ٍلوُحَدلا
 للط ىلا ٍةَماَقِي ٌةَعَبْرَأْلا ِتَتبَت ْنِكَل ٌقاّكَّصلا ُمِيُي اَميِقُم َنوُكَي ْنَأ ّرْضِمْلا َمِدَق نَم

 00 رص 7 3 0 َ < ؟ 30000 . در 2 -ذٍ 2 2 92-7 4

 َمّرَع نكي مل هنإ :َكوُبَتَو حْتَملا ِةَوْرَع يِف اولاََو ءَرَصَقَو اَهَماَقَأ ُهْنِإَف ِهيَجحَح يِف
 ىَلَع ٌنِنْبَم ُليِلَّدلا اَذَهَو «نينح َرْرَغ حْنَمْلا َماَع ُديِرُي َناك ُهّنأِل ِ؛ةّذُم ٍةَماَقِإ ىَلَع

 ُتِلاَخُم َوُه لب ؛ٌعوُنْمَم َوُهَو ءِرَمَّسلا ٌدَح نع َجَرَح دّقَف ّرْضِملا َمدَق نَم ُهْنأ

 اَهَعيَِي وأ َةَعْلِس َيِرَمْمَيِل ُمُدْقَي يِذَّلا َرِجاَتلا ّنِإَف ءِفْرُعْلاَو عاَمْجِإْلاَو ٌصْنلِل
0 

 1 2 هدام سم كسك عو< د ىلا م إما ري م ءامس
 الو ماّيأ ةدع يش اًهَعيِبَيَو ةعلسلا يرتشي دفو «ساثلا َدْنِع ٌرِفاَسُم وه :بهديو

 ف

| 

 [110- "41 .اًدَح َكِلَّذ ىف ُنماّنلا ٌدِحَي

 م 0 5 03 2 58 هت هه - هم .٠

 ناَمْثُع ائب ىَلَص :َلاَق ِدْيَر نب هللا ٍدْبَع نَع (7تيخيحَصلا» ىف م

 000 520 5 - 20 1 يهم 3 .ِ 025 و حج ليلا[ 2سم هم 7

 0-00 8 - هم 6 ما 2 م هب هم اع هع 4 كام 00 و

 ْعَم تْيِلَصَو ءِنْيَتَعْكَر ىنِمب ٍرْكَب يبأ َعَم تْيَلَصَو ءِنْيَتَعْكَر ىنِمِب هلي هللا ٍلوُسَر
 1 .ءلكم ثم م 01 2 2 هدد شد 2 مم

 .اًميِقُم َراَصَق َةَكَمِب َّلّهَأَت ُهْنَأِل َناَك ُهنِإ َليِق دق هيض َناَمَنُ ُماَمْنِإَو 2 سا عد

 .(50846) ملسمو ء(8١6) يراخبلا ةهاور )00(



 د ىوسالا ةيش لكسرو وال بيوك 226 جس مم 0 هناك مالسإلا خيش لئاسرو 8واتف بيرقت 8س

 قل هل ايهلق لاري رم ا َناَمُْع ناك
 ؟َةَكَمِب اًئِطْوَتْسُم َراَص ُهَّنأ ُدِقتعَي ُهّنَأ ُرَّوَصَتُي فْيَكَد ةَكَمِب َميِقْي الت

 رب والخ 1 نإ تلك نرد نك َنَِك ؛ ؛ لقي هيأ اَذَهَو 010 و وهي نوَُي دق نك
 انَغَيَأ اَذَمَو ٌعَبْرَأ ٌةاَلَّصلا نأ َنوُتْظَي تانغ الاد ِه و 5 قا

 0 ع ولا ألا ْن 0 5

 2ث عم سنو هوف سي منمك يوك 0 :
 ٌعوُسَي الق ءْمُهْنِم أَطَح ٌعَبْرَأ ِرِفاَسُمْلا ٍةاَلَص يف َهَنُسلا نأ َّنأ مُهنظَم : اضَبآَو

 . "0َكِلَذ لئوب َوُه اَم ِةَمَلاَحُمْلاِب لّصْحَيِل َةَنُسلا ٌةَقَلاَحُم

 ثدي ٌةقَئاَعَو ءنامئع لَوأت انك تّلوأت ةشفاع نإ :لاَق دك ٌةَورْعَو نأ ه سس 2 >0

 . اهيل قلي خا ماعلا
 اًمَل اَيْنَدلا َّنَأ اْوَأَرَو ِرَمَّسلا ٍةَّنش ل

 ىَلَص َناَك نَم ىَلَع ُلُصْحَي ناك اَم ِةَفَسَمْلا نم مُهَّل لُصْحَي ْمَل مِهْيَلَع ْتَعَسَن
 َناَك َكِلَذ نأ ٌحْسَقْلا َيِه هين قا نع فل د نقع نع هج ف ات قت

 [137 17١/54 .ُتَّلاَز دق ةَجاَحْلا َكْلِيَك ءِقَعْنمْلا ِهِذَه ىَلِإ َكاَذ ذإ ْمِهِتَجاَح ٍلْجَأل

 اَمُك ؛ةاَلَّصلا ٌرَصَق :اَهَنوُد امك ماّيأ َةَعَبْرَأ ٍدَلَبْلاِب َميِقُي ْنأ ىَوَن اذإ 758: ]

 لكلا رست ماّيأ ةَعبْرأ اهب م اَمأ ُهّنإَ 2 َلَحَد امل لب ىلا َلَعَف
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 . "”ةدكّصلا ّمِيي نأ ا ٌعاَرِن هيِفَك َرثْكَأ َناَك نِإَو

 مكدلب ىلإ متعجر اذإف ءرصقلا رفاسملا قحو «نورفاسم مهنأب مهملعُي نأ ىلوألا ناك :لاقُيو ١(
 .اومتأف

 . هيلع تفقو اميف  يلبنحلا بهذملا يأر ىلع خيشلا هيف ىشم يذلا ديحولا عضوملا اذه (؟)

 .ةريثك ىواتفو عضاوم يف هل رصتنا يذلا رخأتملا هيأر سيل هنأ رهظيو



 وم | ةاللّصلا ٌباَتك

 اَدَبَأ ُرْصْقَي ُهَّنإَ :ماَُملا ني مَ ةفاضآ دك دقي وأ ةفاتما اذهلاق نإ اَعأَ

 هَلْيَل َنيِرْشِع َكوُبتب ْماَقَأَو ًةاَلَّصلا ٌرُصْفَي اَمْوَي َرَشَع ًةَعْضِب َةَكَمِب َماَكَأ لك َيَِنلا َّنِإق

 1 .ًةاَلَّصلا ٌرْضْقَي

 هنأ مَلعَي َوُه َرُمَو ىّمُحْلا لخأل ٍةَبِرْكْلا ىَلِإ جَرَخ ٍلُجَر نع :َلْيْسَو ؟ه]
 مأ لَضْفَأ ُماَمْنِإْلاَك ٌرْضَْلا َراَج اًذِإَو ؟ُدْصَقْلا هل ل . ٍنْيَرْهَش ٌةَذُم ميِقُي

 ؟ُهْصَقْلا

 َماَمْتإْلا ُبِحوُي نَم مُهْنِم : 0 اهتف ةلاشملا ذه تاج

 ٌرَكْنَي ال َرَصَق نَمَف ُمْياَس اًمُهاَلِك نأ ٌحيِحّصلاَو ل

 . لشفألا يف اور 0

 .لَضْمَأ ُماَمْنِإْلاَف طاّييخالا َداَرأَك ٍرْصَقْلا ٍزاَوَج يِف ّكَش ُهَدْنِع َّناَك نَمَق

 َيَّلَصُي ْنَأ ٍرِفاَسْمْلِل ْعَرْشَي ْمَل ل َيِّنلا َّنأ َمِلَعَو ُةّنْسلا ُهَل ْتَدّيبَت نَم امو

 ِنَمّرِ 000 اَلَو ءناَكَمِب وأ ٍناَمّرِي َرَفَّسلا ّدحي ْمَلَو ءِنْيَتَعْكَر الإ

 امك ءٌرْصُفَي ُهْنَِق :َرَسَع َةَسْيَح اَلَو َرَسَع اَْنا اَلَو ٍةَعَبرَأ اَلَو ِةَئاَلَت ال :ِدوُدُحَم

 .لعفي ٍفَلّسلا َنِم ٍدِحاَو ٌرْيَغ َناَك
 وّلَو ةاَلَّصلا ٌرُصُْقَي اًرِفاَسُم ٌرِفاَسُمْلا َماَد اَمَق :ُهَل لضأ ال ٌديِدْحَتلا َناَك اَذِإَو

 [1 31-8 ِناَكَم يف م اق 0و 2

 هه ه

 (فوخلا ةالص)
 «ةفرعب فوقولا تاوف فاخ اذإ قيرطلا يف فوخلا ةالص يلصي /58550]

 [1؟4/“ كردتسملا] .دمحأ بهذم يف ةثالثلا هوجولا دحأ وهو

 ه2

 وحب عيمج يف هل رصتناو هيلع ٌرقتسا ي وه )١( اهلج وأ هثوحبو هيواتف عيمج ىف هل رصتناو «هيلع ٌرقتسا ىذلا هيأر وه اذه .
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 (ةَعْمُجْلا ٌةاَلَص ٌباَي)
 نم ريِثَك َدْنِع اًضْيَأ ةَبِجحاَو َةَعاَمَجْلاَو ءَةمِيَألا قافتاب ةضيرف ةَعْمِجلا 798خ5؟ م < كوك 22 1 نعدق عاد مق ا هيكل موو فاس ف داو

 . ٍفّلَسلا ٍرَثْكأ َدْنِع لب ِءاَمَلْعْل

 ءاَدْنلا َعِمَس نَم» :َلاَك ُهّنَأ لكي َيِبَنلا نع ادُواَد يِبأ نَنُس» يف اَمُك اَمُهاَوْق

 .©0ل َلَص الف ذم ٍرْيَخ نم بجي لَ
 .ِةياَمِكْلا ىَلَع ٌةَبجاَو اَهَّنأ :ِءاَمَلْعْلا ني ٍةَقئاَط َدْئِعَو
 [1 01 .ةنكؤم ةنس اهنا لاّرقألا دَحَأَو

 ؛ةّيْلُكْلاِب همدعأو هلطبأ مث ءْيَشِب رمأَي ملَو اَنْيَش قلخي مل هللا نإ]إ 5

 وب هّرمأ َكِلَذَكَو .هقلخ يِف ُهَل ةمكحل هقلخ اَمّنِإ ُهنأِل ٍ؛اَم هجَوِي ةتبثُي نأ دب ال لب

 .ةحلصملا نم هيف امل َوُه ِهاّيِإ هّعرشو

 ُهَل نطفت نم لق رس اَّذَهَو ءاّرِهاَظ كِلَذ تْيَأَر قلخلاو ةَعيِرَّشلا تلّمَأَت اذإَو

 لطبي مل ْحوُسْنَمْلا دجت تيك اًمُكُح اًمُكُح ةخوسنملا ماكْحَأْلا لمأَتَق ءساّنلا نم

 اًمظعُم سَدَقُمْلا تيب ءاَقَبَو ةلبقْلا خسن :كِلَذ نمك ءهْجَوب ءاَقَب هَل لب ؛ةّيلكْلاِب
 .©”[هيلإ رفّشلاب دصقيو لاحّلا هْلِإ دشت اً

 لطبي مل ِةلَي لوسرلا ةاجانم يدي نيب ةقدصلا بوجو حسن كلذ نمو

 د

1١ 

 عضوم يف اهدّيق امك ةردقلا عم ةالصلا ةحصل طرش ةعامجلا ةالص نأ ىري هلل خيشلاف )١(
 .رخآ
 عضوملاو «عضوملا اذه ؛نيعضوم يف ٍةاَّلَّصلا ٍةَحِص يف طْرَش ةَعاَمَجْلا ّنأب حرص خيشلاو
 .(7/١١1؟5) ىف رخآلا

 ةالصلل طرش ةعامجلاو :لاقف (١1ص) هتارايتخا يف كلذ هقك يلعبلا لقن اذكهو
 .هثالص حصت مل :رذع ريغل هدحو ىلص اذإف . .ةبوتكملا
 ُهاَلّصلا هل ُحاَبُت يذلا ٍروُذْعَمْلا يف ٍليِضْفَلا ُرَبَح :ٍِلوُلْسَمْلا مِراّصلا يف ِنيّدلا ُِقَت ُحْيَّشلا لاقو
 .(717/7؟) يوادرملل ءفاصنإلا .ُهَدْحَو

 .ةدئافلا مامتل هّتلقنو «لصألا يف سيل نيتفوقعملا نيب ام (؟)



 قلل ] ةاالّصلا ٌباَّتك
 د 407# سيب ب ببب-ببب-ب-إ ل لللتتل

 ههيبنت نم ملَع امو «هيلإ بدنلاو هبابحتسا ىقبو هبوجو حِين «ةيلكلاب همكح

 اهبابحتساف قولخملا ةاجانم يدي نيب ةقدصلا تبحتسا اذإ هنأ وهو ءهتراشإو

 حلاصلا فلسلا ضعب ناكف ءىلوأ ءاعدلاو تاولصلا دنع هللا ةاجانم يدي نيب

 خيش تيأرو «ةيولوألا هذه لوأتيو هنكمأ اذإ ءاعدلاو ةالصلا يدي نيب قدصتي

 هيبنتلا اذه يل ركذف هيف هتضوافو ءهنكمأ ام هارحتيو هلعفي ةيميت نبا مالسإلا

 .ةراشإلاو

 ةعمجلا ىلإ جرخ اذإ هحور هللا سدق ةيميت نبا مالسإلا خيش تدهاشو

 هتعمسو ءاّرس هقيرط يف هب قدصتيف هريغ وأ زبخ نم تيبلا يف دجو ام ذخأي
 ةقدصلاف لي هللا لوسر ةاجانم يدي نيب ةقدصلاب انرمأ دق هللا ناك اذإ :لوقي

 [176 - ١١4 /* كردتسملا] . '"”ةليضفلاب ىلوأو لضفأ هتاجانم يدي نيب

 نمو هذ يعفاشلا دنع لاوزلا تقو هيف ةالصلا لعف هركي ال 754:ه]

 ثيدح ىلع هدامتعا نكي ملو «ةيميت نبا سابعلا يبأ انخيش رايتخا وهو «هقفاو

 هرك هنأ ِ؛ِِلَك يبنلا نع ءةداتق يبأ نع «ليلخلا يبأ نع ءدهاجم نع .ثيل

 موي الإ رعست منهج نإ» :لاقو ءةعمجلا موي الإ راهنلا فصن ةالصلا

 نأ هل بحتسي ةعمجلا ىلإ ءاج نم نأ ىلع هدامتعا ناك امنإو «'"”«ةمايقلا

 [١؟5 /* كردتسملا] .مامإلا جرخي ىتح يلصي

 موي مايصو « نيتنس رفكي ةفرع موي مايص) :لاق هنأ ِمَِلكَع هنع حص ةصحل

 رئابكلا رفكي نأ بجوي ال رفكي هنأب لوقلا قالطإ نكل '*”«ةنس رفكي ءاروشاع

 امل ةرافك ناضمر ىلإ ناضمرو ةعمجلا ىلإ ةعمجلا» : يف لاق كك هنإف ةبوت الب

 )١( داعملا داز )١١١(« ةداعسلا راد حاتفمو )755(.

 .ِةَعُمْجْلا مْوَي يف :يأ (0)
 دواد وبأ هجرخأ ثيدحلاو :ينابلألا مهنمو ءملعلا لهأ ضعب هفّعض دقف ءهفعضل كلذو ()

 .(0 ١م

 )١١57(. ملسم هاور (5)
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 ءمايصلا نم لضفأ يه ًءالصلا َّنأ مولعمو .'”«رئابكلا تبنتجا اذإ نهئيب

 بانتجاب الإ تائيسلا رفكي الو «ةفرع موي مايص نم مظعأ ناضمر مايصو

 ىنزلا رفكي اًعوطت نيموي وأ موي موص نأ نظي فيكف ٍلَك يبنلا هديق امك رئابكلا
 .نوكي ال اذهف ؟هوحنو ءرحسلاو «رسيملاو «رمخلا برشو ةقرسلاو

 «طقف رئاغصلل ءاروشاعو ةفرعو ناضمر مايصو ةالصلاو ةراهطلا ريفكتو

 [1؟1/ كردتسملا] .هنم مظعأ ناضمرو ةالصلا نأل ؛جحلا اذكو

 لمأ نِم اَهِب ٌةَعْمْجْلا ِهْيَلَع ُبجَت نَم عيِمَج ُرْمَأ ٍروُمأْلا ِةاَلُر ىَلَع 7؟250]

 َكِلَذ ىَلَع َبِقوُع ٍبِجاَوْلا اذه نمت َفْلَخَت نَمَو ْمِهِرْيْغَو ٍروُدلاَو ٍِقاَوْسَأْلا
 . َكِلَّذ لْعِف ىَلَع ُهَلاَثْمَأَو ُهّلِيْخَت ٌةَبوُقُع

 ل

 0 للا .ةقرالا ني دلع نك ةعيشلا ده هَقتْنَي

 :ناعمستي نانثاو' يطفي نحاو :ةتذلقب ةعالجلا دفعت

 ١١7[ 7/7” كردتسملا]

 رعشلا تويبو مايخلاك ؛ءانب ريغ يف ماقأ نم ىلع ةعمجلا بجت 25455]
 .اهوحنو

 اَّمَع ِهِيْهَنَو اهب ُةَعْمْجْلا ِهْيَلَع ٌبجَت نَم رثأ بوجُو نِم ُءاَنْرَكَذ يِذَلا اَذَهَو م وادع عع كاما هو - سا م 0000 5 2

 اهوحنو مايخلا يف مهتماقإ عم طرتشي :رخآ عضوم يف سايعلا وبأ لاقو

 [١1؟ا//8 كردتسملا] .ةيرقلا لهأ عرزي امك نوعرزي اونوكي نأ

 مهلك اورضح نأب ءانحشلا لجأل دحاو دلب يف نيتعمج ةماقإ زوجي 58

 [١؟ا//* كردتسملا] .ةنتفلا لوزت نأ ىلإ ةرورضلل كلذ زوجيو ةئتفلا تعقوو

 . اًملاظ نكي مل اذإ ةئتف هروضحب فاخي نمع ةعمجلا طقست مقه5ا |
 [7١١1ا//8 كردتسملا]

 )١( ملسم هاور )977(.



 8 ةالاّصلا ٌباَتك

 مهلا

 ىمسم نم دب ال لب ؛توملا ركذو ايندلا مذ ةبطخلا يف يفكي ال /7545؟]

 [1؟8//19 كردتسملا] .دوصقملا هب توفي راصتخاب لصحت الو ءاًفرع ةبطخلا

 .هلوسرو هللا دبع اًدمحم نأ دهشي نأ ةبطخلا ين بجي 75855]

 ةالصلا بوجو يف ددرتو «نيتداهشلا رخآ عضوم يف سابعلا وبأ بجوأو

 . ةبطخلا يف يي يبنلا ىلع

 الو «ةبجاو اهيف هلك هيلع ةالصلا نأ هبشألا وهو ءرخآ عضوم يف لاقو

 قرا
 ىتح ضرأللاو ءامسلا نيب فوقوم ءاعدلا : فلو رمع لوقل ؟' ةدرفنم بجت

 ىلع هميدقت بوجول ءاعدلا ىلع كي هيلع ةالصلا مدقتو وكي كيبن ىلع يلصت

 .سفنلا

 لاقي نأ نم هبشألا وهو كلذ ىنعم امإ بجاولاف :هللا ىوقتب رمألا امأو

 [١1؟8 - ١1؟ا/* كردتسملا] . ىوقتلا ظفل بجاولا

 مكّلعَل اوين هل اوُِمَتْسَف ٌناََرَُمْلا ترف اًدإَو» :ىلاعت هلوق يف /5454]
00 

 يف ليق دقو ءةالصلا يف تلزن اهنأ سانلا عمجأ ء6504 :فارعألا] 469 َنوُمحر

 .هلك كلذ يف تلزن اهنأ حيحصلاو :ةبطخلا

 (اذإ) ةملك نأل ؛ةبطخلا يف ةءارقلا بوجو ىلع لدت اهنأ ىلع حّرصو

 دب ال لعفلل فرظلاو ءاًيلاغ طرشلا ىنعم نمضتي نامزلا نم لبقتسي امل فرظ

 [178/8 كردتسملا] .اًفرظ نكي مل الإو لعفلا ىلع لمتشي نأ

 .سانلا باقر يطخت مرحي كم5 ]
 سانلا باقر ىطختي نأ دحأل سيل :رخآ عضوم يف سابعلا وبأ لاق

 ةبطخلا حاتتفا يف هيلع ىَّلص وأ «هل الوق ٌركذي امئيح ةبطخلا ءانثأ يف هيلع ىَّلص ولف )١(
 . ىفكل



 اذه نأل ؛هريغ الو ةعمجلا موي ال ةجرف هيدي نيب نكي مل اذإ فصلا يف لخديل

 [179/* كردتسملا] .ىلاعت هللا دودحل يدعتلاو ملظلا نم

 ِساّنلا ٍةَبْطاَحُم يِف [دوعسم نبا ةبطخ :يأ] ْتَلِعُفَو ُتّبِحُتْسأ 5

 ٍةَطِعْوَمَو َكِلَذ يِف ِهُفِفْلاَو ٍةَنَّسلاَو ٍباَتُكْلا ميِلْعَت نم ءاصوُصُخَو اًموُمُع مْلِعْلاِ

 . ةّيوْبلا م وَلا ٍةَبظُحْلا ذهب َْحَتتْفُي ْنأ ْمِهتَلَداَجُمَو سانا

 ْمِهِرْيَعَو مُهْنَع اَنْذَحَأَو مُهاَتْكَرْدَأ َنيِذَّلا اَنِناَمَز مى ِهْيَلَع يِذَلا َناَكَو

 ؛ ىرخأ ةَبظُحب اَهرْيَغَو ِسراَدَمْلاَو عِماَوَجْلا يف 4 ِهّمِفْلا وأ ِريِسْمملا سلجم ن نوُحتتْمَي

 ىَلَعَو :َنيِلَسْرُمْلا مَاَح ِدّمَحُم ىَلَع هللا ىَّلَصَو ةنيملاعلا بَر هلل ٌدْمَكْلا : لم

 عيِمَج نَعَو اًنْخِياَشَم نَعَو ْمُكْنَعَو اَنَع هللا َيِضَرَو ا

 .َنيِمِلْسَمْلا عيِمَجَو َنيِرِضاَحْلا ٍةَداَّسلا ٍنَعَو وأ «َنيِِلَسَمْلا

 مهل ٍمْوَ كو ءٍةَعوُرَْملا ٍةَبطُحْلا ٍرْيَعِب حاكتلِ نوط اَمْوَق تيار امك

 يه اَمَّنِإَو ءَحاَكّتلا ّصُخَي مل ٍدوُْعْسَم ِنْبا ٌتيِدَح َنِإَف َنيِرَخَآْلا عؤت ريغ ْعْوَن

 ءكلد وادع ني اكتلاو ءاقني وقتي قانملا ةبَطاَسُم يف ٍَجاَح لكِ

 ِتاَداَعْلاَو ِتاَداَبِعْلا عيمَج يف ٍلاَمْعَأْلاَو ٍلاَوْقَأْلا ىف ةّيِعْوَّشلا ٍنَئَسْلا ٌةاَعاَرُم َنِإَف

 [41 14 . ميِقَتْسُمْلا ٍِطاَرّصلا ُلاَمُك ّوُه

 :ةعمجلا موي رينملا ىلع هيدي بيطخلا عفر يف مالسإلا خيش لاق /5859]
 :ليق ءهيدي بيطخلا عفر يف دمحأ بهذم يف ناهجو امه «نالوق هذه يف

 .حصأ وهو هوركم وه لب ؟ بحتسي ل : ليقو : ليقع نبا هلاق « بحتسي

 ريشي هلك يبنلا ناك امنإو «بيطخلل ٌةعدب وه :هيوهار نب قاحسإ لاق
 [179- 178/* كردتسملا] .اعد اذإ هعبصأب

 َّنأ ُدَهْشَأَو هللا اّلِإ َهَلِإ ال نأ ُدَّهْشَأ :مالسإلا يِف ٍلوُخُّدلا ْاَدَتْبُم 75م6
 عاد عدو سته ادق
 لو هذبع ادمحم



 . ةاللّصلا ُباَتك
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 46 لي

 اَنْكُر ْتَلِعُج اَّذَِلَو ءُنساَسَأْلاَو ُلْصأْلا َوُهَو امِلْسُم ٌريِصَي اَهِب َةَداَهَّشلا َّنإَ
 :بطخلا ىفف

 هللا اّلِإ َهَلِإ ال ْنأ ُدَهْشَأ :هِلْؤَقِب ُمتْحي ُدُهَضّتلا َيِهَو ٍةاَلّصلا ٍبَطُخ يف -أ

 .هلوبرو ديه اذيكت نآ دهَشأَو

 .ٍدوُعْسَم ِنْبا ةَبظُح :ةَجاَحْلا ٍةََظْحَك ؛ِةاَلّصلا جراح ٍبطُحْلا يِفَو - ب
 اَهِْيغَو ِةعْمُجْلا ِةَبظُ ٍةَعوُرْشَمْلا ٍبطْحْلاَو - ج

 َيِهَف ُدُهَشَت اًهيِف َسْيَل ٍةَبْطُخ ٌلُك» :َلاَك ُهَّنَأ هلك َيِبَنلا ٍنَع (ِنَئّسلا» يِفَو ٌدِهَشَت . ةئطخ 0 لي عكع 17
 . 9وءاَمْذَجْلا ٍدَيْلاَك

 َلاَق دّمْحَأَو يِعِفاَّشلا ٍباَحْصَأَك ٍةَبطُحْلا يف لكي َيِنلا َركِذ اوُبَجْوَأ َنيِذَلَو
 ه0 3 ها و 9 هل + ه ه2 تعي هدد و م

 ام ُهَرْكِذ ٌبِجَي :مُهضْعَب َلاَقَو وُيَلَع اَلَلا محلا عم بج د :مهنم ريثك

 . ِتاَكَرَبْلا نبأ يذَج ٌراّييخا َوْهَو ءِدُهَشَتلاِب امِإَو ٍةاَلَّصلاب

 َنَأِلَو ِثيِدَحْلا اَذَه ٍةَلاَلَدِل ؛ُبِجاَوْلا َوُه ٍدُهَمّتلاِب ُهَرْكِذ َّنأ :ٌباَوَّصلاَو

 ؟اَذَه نم اَذَه 3دآَو 2ك ٌءاعد هْيَلَع َةاَلَّصلاَو ب نا ٌةَداَهَّشلا

 م را ىلع دنع كلا ىذ مديل

 ةحتافلا] 9 كت يعن َكاّيِإَو دعت كاّيإ» :ِهِلْوَقِب ٍديِحْوَتلا

 اَمَّنِإ ٌءاَلَّصلا َكِلَذَكَو لل دمحلاب اًهُْحِتَتْفَي هلك َتيبَنلا 5 تناك اَذَهِلَو

 مو 847 .ُدُهَسّتلاَو هلل ُدْمَحْلا :ةَبظُحْلا ىف ُهْنِم دب ال يِذْلََ

 م سرتو ا سلا اى الا هع 5 - د 6 00 3

 اَلَو ًءاَتِش ُهْنَع َنونَعظَي ال ِبِراَقَتُم ِءاَنِبِب َنيِنِطْوَتْسُم اوناك مْوَق لك َّنِإ م

 يذمرتلا حيحص يف ينابلألا هحمّخصو )١١١5(« يذمرتلاو )585١(« دواد وبأ هاور )١(

005 



 م تت تر رتب لس س ا

 ءبَّشَحَو ِرَدَم نم : مُهَتَداَع هب ُتَرَج اَمب ايِيْبَم َناَك "'9ذإ ٌّةَعُمْجْلا هيف ُماَقُث اًِيَص ع >2 ا ها اص 2 8 2 هموم
 َريثَأَت ال ُهَتَداَمَو ِءانْلا َءاَرْجَأ َّنِإَف ٍ؛َكِلد ِرْيَغ وأ ا ا فهن رأ

 ٍلَلْحْلاَو ٍماّيِخْلا لْهأَك اوُسْيَل َييلؤتسُم اوُنوُكَي ْنَأ لضألا اَمَّنِإ ءَكِلَذ يف اَهَ
 مُهَتوُيب َنوُلُقُنَيَو «َعاَقبْلا يف َنوُلَقَتَتَيَو ءِرَمْلا َعِقاَوَم ٍبِلاَعْلا يف َنوُعِجَتْنَي َنيِذْلا

 . ِءاَمَلُعْلا روُهْمَج م اًَذَعَو ءاوُلَقَتنا اّذِإ مُهَعَم

 راك 00 ُةَعْمُج ِةَيِداَبْلا ىَلَع َسْيَل :دمحأ ُماَمِإْلا َلاَق

 نم َوُهَف رابحي ُلِقكْنَي ا اًطْوَتُْم كن ناك نم لكُم ءِلاَقيْناِلاب اًهَطوُقُس َلّلَع
 [591--5:] 0 ىَرُقْلا له

 َرَتْشُت لَه :َنْيَديِعْلاَو ٍةَعْمْجْلا ٍةاَلَص يِف ُساَّنلا َعّراَنَت 585
 ٍلاَوَْأ ِةَناَلَث ىَلَع ؟ِرَمَّسلا يف ُلَعْفَت ْمأ

 وَق اَذَه ِءِرَمَّسلا يِف ِناَعَرْشُي الق ُةَماَقإْلا اًعيِمَج اًمِهِطْرَش نم : :اًهُدَحَأ

 هْنَع ُهْنَع ِنيِياَورلا ِرَهظأ يف 3و ِكِلاَمَو ةَفيِنَح نأ ُثَعْذَم َّوْهَو َنيِرَتكأْل

 . ٌيِعِفاَّشلا ُلْوَق َّوهَو هديفلا َنوُد ةَحيَحلا يف َكِلَذ لرش يناّئلاَو

| 

 ٍ ُةَماَقإْلا اَمُهَل ظَرَتْش

 ةياةلولب ع هلوقت امك اَذَه اَلَو اَذَه يِف ال طَرَتْشُي ال :ُتِلاَكلاَو

 . .قرماظل

 ِرَمُع تاك مقا يل ِدَق «ٌةَريِثَك اًداَفَسأ 00 َناَك هك هللا َلوْسَر نإ ٍنِفاَسُمْلِل
2 

 4 يع هَ
 ٌنيِرْشِع نم ري اَدَغَو ةَملَوم ٌفولأ هَعَمَو عادَوْلا َةَيَح ٌجَحَو «هتّجح ٍةَرْمُع ىّوِس

 .(اذإ) :باوصلا لعلو !لصألا يف اذكه )١(

 ُهَلْوَحَو ِرَدَمِي ّييْبَم ٌدِجْسَم َكِلاَتُه :هيف ءاج اممو ءهل نيرحبلا لهأل اًباوج ىوتفلا هذه لاق (؟)

 دا ير د نأ الإ اًنْيَص اَلَو اكن ناعما ٍنَع نوتتلي 5 نوثلؤتنم نوغيقم نورك ُماَرْكَأ

 ّنكَل ءىَرَقْلا لأ رب ِئاَس ِناَطِِتْساَك ِناَكَمْلا اَذَهِب َنوُنِطْوَتْسُم مُمُفاَدْجَأَو مُهْؤاَبَآَو مُه لب ءِرْهَقِ

 ةدوصلا ولع لم ناب ةهباجأت .ووْخَنَو ٍلْخّنلا ٍديِرَجِب ٌهّيْبَم َيِح اَمّنِإ ءِرَدَمِب ُةيْبَم ْتَسْيَل مُهتوُبُ
 .ُةَعْمْجْلا اَهيِف ُماَقُ



 عمم م ةاللّصلا ُتاَتِك

 ا 8

 وع 0 رعوهر ه

 َناَك لب ؛اَنيِع الو ةَعْمُج ال رَمْسلا يف ىَلَص ُ هنأ طق لح ٌدحأ ُهْلَع لقي ْمَلَو ءةاّر

 ِرِئاَسُك ِنْيَتَعْكَر يِلَصُي ٍةَعُمجْلا مْويَو :ِِراَفْسَأ عيِمَج يف ِنْيَئَعْكَر ِنْيَتَعْكَر يّلَصُ

 اَل ٍةاَلّصلا لب ٌرِفاَسُم َوْهَو ٍةَعُمَجْلا َمْوَي َبطَح هنأ اظَق ّدحأ ُهْنَع لْنَي ْمَلَو مايل

 را وول رجا ارا يروا هاف

 اًبطح ِرَمَّسلا يف ة مهب ُبظْحَي اًناّيْخَأ َناَك ٍةَعْمْجْلا َمْوَي ُبطْحَي َناَك امك رين

]١ 7/48 56 

 م

 خر اَع 2

 َنيِِفاَسُمْلا َنِم ٍرضِْلا يف نم ىلع ٍةَعُمْجْلا ٍبوُج وب َلاَقُي ْنَأ ٌلَمَتْحُي /؟5441] 541

 ءانئإلا نينلف نإك ذي نق تلخ اولص ول امك ءاننإلا ريداع تمت كل ني

 . َنيِمِيِقْملِل اَعَبَت ةَعمجلا مُهْيلَع ٌبجَت َكِلْذَك ءماَمولِل اَعَبَت

 [9 :ةعمجلا] «ةركَّصلِل تئودو اذإ »ا: : ُهَّلُوَق و ّنآِل لا مهْيَلَع ب ٌبجَت ِءاَلُؤَمَو

 نَم َنيِمِلْسُمْلا رضِم يف َنوُكَي ْنَأ يِضَبْنَي اَلَو ٌرْذُع مُهَل َسْيَلَو ؛ْمُهلَواَكي اَهِوْحَنَو
 َنوُرِداَق ٍءاَلُؤَهَو ءٍِسوُبْحَمْلاَو ٍضيِرَمْلاَك اَهْنَع ٌرِجاَع َوُه نَم الإ َةَعْمْجْلا َلَصُي ال

 اًوَُلَص رضِمْلا ٌلْهَأ اَمَدَقَع اَذِإ ْنِكَل «َةَعْمج َنوُدِقْعَي ال َنوُرِفاَسُمْلا نِكَل ؛اَهْيَلَع

 يِقْمْلا ماَمإْل َتْلَخ ٍةاَلَّصلا مامن نِم ىَلْوَأ اَذَهَو ءْمُهَعَم

 .٠ ُدّيَسلا ُهَل َنِذَأ اَذإ اّمِإَو اَقَلَظُم اّمإ :ّيوَق ٍدْبَعْلا ىَلَع اَهْبوُجُو َكِلَذَكَ
. 

 َةاَلَّصلا ٌرُصْفَي َناَك نِإَو ٍةَلِحاَّرلا ىَلَع ٍيلَصُي اَل ِرْضِمْلا يف ٌرِفاَسُمْلاَ

 َنوُمِلْسُمْلاَو َوُه َناَكَو َناَضَمَر ٍرْهَش يف َةكَم َلَح هلك ْيِئلاَك :هُراطْفإ مَ
 ةووشم راتبا ذأ ٍ؛ِرْضَمْلاَك ٌرظِفْلاَ مْوّصلا ِءاَدتْباب اوُرمأ مُهّنأ لق و َنيِرطْفُم

 ٍَلِحاَّرلا ىَلَع ٍةاَلَّصلا ٍفاّلِخب ؛ِرْضَقْلاَك ٌرَفَسلا ُلّلَحتت يتلا ِتاَماَإْلا يف رف 24

 هرفَكلا ىَمَسِْب َرصَقْلاَو َرظِفْلا َقّلَع : هللا َّنَأِلَو ءِرْيَّسلا ٍلاَح يف الإ ُعَرْشُي ال هن

 موُمُع ال يلا للا هيف لب راو هنن يف ل طا[ ىلع ٍةاَلَّصلا فالخب
ٍ- 

 و

 نأ 2 ءاّقَلظُم ِرْذُعْلِل ُحاَبُي يِذّلا ِنْيَئاَلّصلا َنْئَب عْمَجْلا ٍسْنِج - نم وهف ءهل
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 ُهْنَأك مالسإلا خيش لئاسرو قواتق بيرقت 0
 | 1 ةنريدح

 نِم ِعِناَمْلا ِرْذْعْلا َعَم ٍةَضيرَمْلا يف ِرَمَّسلا يِف ٍرَدْعْلِل ُحاَبُت ٍةَلِحاَّرلا ىَلَع ةاَلَّصلا
 ِرَمّسلاَو ٍلوُْلا َّعَم ُنِكْمُي ال اَذَهَو ءعّوطَتلا ماَوَد ىلإ ٌجاَتْحُم َعّوطَتْمْلاَو لولا

 .زوجأ ٍرِفاَسْمْلِل ٍةَلِاَّرلا ىَلَعَف ماّيِقْلا ِناَكْم] َعَم اَدِعاَق ْعّوطَتلا َراَج اّذِإَو

 [ا42م 1

 اَذَه َلَقَن اَلَو اَنيَش ٍناَدَأْلا َدْعَب ٍةَعُمْجْلا َلْبَق يَّلَصُي نكي ْمَل لكي ْنَِللا1 66”
5 

 - يعم

 ا .دحأ ُهْنَع

 ةَنَس ٍةَعْمْجْلا َلْبَك َسِيَل ُهنَأ ىَلَع َنيِقِقَتُم ةَمِئَأْلا ٌريِجاَمَج َناَك اَذَهِلَر خ55
 هل عسركيع قر م
 | 1 .دّدَعِي ةَرَدَقَم ِتقَوب تقوم

 َناك وّلَو ةَرَدَقُم ٌةَبتاَر ٌةَنُس ٍةَعْمْجْلا َلْبَك َسْيَل :َلاَقُي ْنَأ ٌباَرَّصلا 75855 ]

 ِنْيَئاَذأ ّلُك َنْيَب» :َلاَق ُهّنَأ 'حيحّصلا» يف ُهْنَع َتَبَت دق ُهَنِإَك ءوِدْهَع ىَلَع ٍناَناَدأْلا

 . هس ُنماَّنلا اَهَذَِتَي ْنَأ َةَيِحاَرَك ؛ '”ءاش

 داَص هيلع ةوملتُملا ّقَمَتاَو ناَمْثْع ُهّْنَس ال ناَدأْلا اذه َلاَعُي نأ ُهَجَوَتَيَو

 ٌكَئَسَح َةَرِئاَج يِناَّنلا ٍناَدَأْلا َنْيَبَو ُهَنْيَب ٌةاَلَّصلا ُنوُكَتَف ٍذِيَئيِحَو ءايِعْرَش اَناَذَأ
 .ِبْعَمْلا ٍةاَلَص َّلْبَق ٍةاَلَّصلاَك ؛ةَبِتاَر َةَّنُس ْتَسْيَلَو

 اَذَهَو ههْيَلَع ُرَكْنُي ْمَل َكِلَذ َكَرَت نَمَو هْيَلَع ٌركْنُي ْمَل َكِلَذ َلَعف نَمَف ٍذِيئيِحَو
 .ِهْيَلَع ُلُدَي دّمْحَأ ماَمإْلا ْماَلَكَو ءٍِلاَوْقَأْلا ُلَدغَأ

 ةبتاَر هس ودع نأ َنوُبظَي َلاَهَجْلا ناك اَذِ] َّلَضْفَأ اَهُكْرَت ُنوُكَي دقق ٍلِتيِحَو

 ال َبِجاَو الو َةَبِتاَر ََنُس ْتَسْيَل اَهّنَأ ُساَّنلا فرْعَي ىَّنَح ُكَرْثتَ ّةَبِجاَو اَهّنَأ وأ
 اَمُك ْءَضْرَمْلا ةبْشُت ال ىّنَح اًناّيْخَأ اَهُكْرَت يِفَبْنَيَم ءاَهْيَلَع ُنماَّنلا َمَواَد اَذإ اَمّيِس

 ل رس و
 َتَبَت دق ُهَنَأ َعَم ٍةَعُمْجْلا َّمْوَي ِةَدَْجَّسلا ٍةَءاَرِق ىَلَع َمَواَدُي الأ ِءاَمَلْعْلا ُرَثْكَأ ٌبَحَتْسا

 . 2ث ملسمو 0( يراخبلا هاور فد



 7 | ةالّصلا ٌباَّتِك
 تل 5

 ُكْرَتَق :َكِلَذ ىَلَع َةَمَواَدُمْلا ُهَرْكُي َناَك اًذِإَف ءاَهّلَعَف لكك َىِبَنلا َّنأ (حيِحّصلا» يِف

 [194 - 9/4 . ىَلْوَأ لكي ينلا ُهَنُسَي ْمَل اَم ىَلَع ٍةَمَواَدُمْلا

 تكف ًةَعْكَر اَهْنِم َكِرْذُي ىَّنَح ٌعِرْسُي ُهَنِإَك ٍةَعُمُجْلا َتْوَن َيِشَح اذإ هه
 . "هنشلا َوُه لب ْلَصفأ اَذَهَك ةيِكَّسلا ِهَْلَعَو يَْمْلا َعَم اَهُكردُي ناك اَدِإ امو

 [ا 0/1

 اَلَو ُةَدْجَّسلا اًهيف ىَيْلا [[ 2.٠ :ةدجسلا] «ٌلينَت () رلا# ٌةَءاَرِق ْتَسْبَل

 َدَقَتْعا ِنَمَو ءوّمِئَأْلا ٍقاَمّناب ٍةَعُمُجْلا ٍرجَف يِ َةَبِجاَو ٍدوُجَّسلا ِتاَوَذ نم اَهرْيَع
 7 ها 2 2 2 بم دا

 نِم َبوَُي ْنَأ ِْيَلَع ُبِجَي ئِطْخُم ٌلاَض َوُهْف َكِلَذ َكَرَت نَم َّمَد وأ ءاّبِجاَو َكِلَذ
 .ِةّمِيَألا ٍقاَمّتاِب َكِلَذ

 : هتيِهاَركَو َكِلَذ ٍباَبْحِيْسا يف ُءاَمَلعْلا َعَّراََت اَمْنِإَو

 ُهَركُي ال ُهّنأ ٌحيِحَصلاَو ءِرْهَجْلا يِف ِةَدْجّسلاب ًاَُْي نأ ُهَرْكُي :ِكِلاَم َدْنِعَ
 :دهحاو ةيفاشلاو ةنييح قا لونك

 . اًهيَعب ٌةَروُس َدِصْقَي ْنَأ ُهَرْكُي : ِكِلاَم َدْنِعَو
 -- 5 ه0 بيل - سمس هلا ته م5 م هكر ءإ 5ك 242
 َةَعمَجلا لثِم ةنسلا هب تَءاج ام نوبحتسيف دمحأو ٌيِعِفاَشلا امأَو

 «ُليرَ 9 َمْلاطَو ِليِعْلا يف ْتَبَرَتَقاَو ٌتاَيَراَذْلاَو َقةَعمَج أ ىف َهيِقِفاَتُمْلاَو

 .ِةَعْمجْلا رق يِف ١[ :ناسنإلا] نأ لَهِإَو [' ١ :ةدجسلا]

 هل هركي نأ يغبني الف «ةيلكلاب ةعمجلا وأ ةعامجلا تاوف يشخ نإو» :اًضيأ خيشلا لاقو ١(
 .(094) ةدمعلا حرش .ها.«تاف اذإ ربجني ال كلذ نأل ؛انه عارسإلا

 يشخ اذإ هنأ :اًضيأ مهضعب راتخاو» :هلك خيشلا لآ ميهاربإ نب دمحم خيشلا ةحامس لاقو
 خيشلا هراتخا ام نوكيف ءهل لدب ال ءيش هنأ كلذو ءةلجعلا هلف ةعمجلا وأ ةعامجلا تاوف
 ؛ربكأ ةعامجلا وأ ةعمجلا توف ةدسفمف ءامهالعأ تيوفتل نيتدسفملا ىدحإ باكترا وه
 نب دمحم لئاسرو ىواتف .ها.«ةهارك يهن هنأ الإ اهنع يهنم ةلجعلاو «نابجاو امهنأل
 )014/5.  خيشلا لآ ميهاربإ



 هداك مالسالا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 2 ع ا
 اسم“ - ا ١١ يح

 ٍقاَمَّتاِب ىّرخُأ ٌةَدَجَس اًهيِف ِةَروُسِب أَرْقُي ْنَأ ُبَحَتْسُي ال ُهَنَأ :اَمُهاَدْح

 تاج ُةَدْجََسلاَو ِنْيَتَروُسلِل لب ؛ِةَدْجَّسلا لجأل ُباَبْحَيْساِلا َسْيَلَ ّمِيَأْل
 ٍقْلَخْلا َنِم ٍةَعُمْجْلا مْوَي يِف ْنوُكَي اَم ٌرْكِذ امهنف ِنيَتَروُسلا ِنْيَئاَه َنِإَك ءاَفاَقنا

 ْ ا
 ٌةَبِجاَو اَهّنَأ ُلاَهْجْلا ْمّهَوَتَي ٌتْيَحِب اَهْيَلَع ُةَمَواَدُمْلا يِفَبَْي ال ُهَّنَأ :ُهَيِن

 . اًهيوُجو 0 مَدَعِل ناَيخأ اَهُكْرَت يِغَبَْي لب ؛ءيِسُم اَهَكِراَت

 . اًمهِلاَمَكب اَمُُنءاَرِق َُتُسلاَف ؟اَمهيَتْلك ِنْيتَروُسلا أَرْفَي هلك ْئِّبلاَو

]٠١5-1[ 

 ] ام َيِضْقَيِل َماَق ّمُث ٍةَعُمُجْلا ٍةاَلَص نِم َةَعْكَر َكَرْذَأ نّمَع :ليْسَو دكا

 ؟اَل م ٍةَءاَرِقْلا د لَهف

 ُهَنِإَف يِضْقَي َماَق اّذِإ َقوُبْسَمْلا َّنأِل ٍ؛ُرَهْجَي اََو ٍةَءاَرِقْلاِ ُتفاَحُي لب :ب 34

 قوما مع يف ةرثُ امين ومو ©" مح ُهفُحُح «ويبضفي ام در
 70 .هيِضْقَي اَميِف اًهَس اّذِإ 0 0

 ُةَناَلَث َكِلَذ يِف ِءاَمَلْعْلِلَم ٍدِجاَو مْوَي يِف ٌديِعْلاَو ُةَعُمْجْلا َعَمَتلا اَذإ 854

 ؛ ْعَّمْجْلا ٌرْئاَس ٌبجَت اَمَك َديِعْلا َدِهَش نَم ىَلَع ٌةَعُْمجْلا بحت ُهّنَأ :اًمُدَحَأ

 000 ب 0 را تامومعلل

 : يناثلاو . 0داّوَسلاَو يِلاَوَعْلا ٍلْهَأ لِْم ّربْلا ٍلْمَأ نع :اّعلاَو

 .قايسلا هيضتقي نيتفوقعملا نيب ام )١(

 يف لهاستي سانلا نم ٌريثكو «هيلع ام يضقي ماق اذإ هيدي نيب رورملا زوجي الف ؛اذه ىلعو (؟)
 نيب رورملا ىلإ رطضيف اًعرسم مهّضعب جرخي ثيح «لوألا تَضلا يف نيذلا ةّصاخو ءاذه

 .نيلصملا ضعب يدي
 لاؤسلل هباوج يف خيشلا لوق هيلع لديو «تبثملا باوصلا لعلو ؛(داَوَّشلاَو) :لصألا يف (5)

 . .رضمْلا نع جِراَخْلا ٍداَوَّسلا نَع ْتَطَقَس َةَعُمْجْلا نأ :يِناَّتلاَو :هدعب يذلا



 ا ةاللّصلا ُباَّتك
 حأ غ١, يف ل لق بلل

 مما ا ل - ُحبِحَّصلا َوُهَو  ُثِلاَنلا ُلْوَقْلاَو

 ِدَهْشَي ْمَل نَمَو اَهَدوُهُش ١ َءاَش نَم اَهَنَهْشَيِل َةَعْمْجْلا َميِقُي ْنَأ ماَمإْلا ىَلَع ْنِكَل

 ٍدوُعْسَم ِنْباَو َناَمْفُعَو رَمُعَك ؛هِباَحْصَأَو كلي ّيَِّنلا ِنَع ُروُنَأَمْلا َوُه اَذَهَو ءَديِعْلا

 َكِلَذ يف ِةَب ٍةَباَحَّصلا ٍنَع ٌفَرحم َرْعَي الو و ْمِهِرْيْغَو ٍرْيَبُرلا ِنْب او سابع ٍنْباَو

 هلك نِّنلا ٍنع نسل نم َكِلَذ يف اَم مهني مل نما ٍْيلَْمْلا ُباَحْصَأَو

 .ِةَعْمْجْلا يف صخَر مث َديِعْلا ىَّلَص ِناَدِِع هو ِهمْوَي يف َعَمَتْجا امل

 َّنس اَمَو ءْمِهِديِع ِدوُصْقَمِل ٌريِدْكَتَو ءْمُهْيَلَع ٌقيِرْضَت ِساَّنلا ىَلَع اًهِباَجِبِإ يِفَو
 . ٍطاَسِْنإِلاَو هيِف ٍروُرسلا ّنِم مُهَل

 اًذِإ عِراَّشلا ٍنْأَش نِمَو ءّديِع ٍرْحّئلاَو ِرظِفْلا َمْوَيَو ٌديِع ٍةَعُمْجْلا َمْوَي َّنأِلَو

 ليدي امك ,ىّرخألا يِف اَمُهاَدَحِ لذا ٍدحاَو سْنج نم ٍناَنداَب َعَمَتلا
 [؟١1١١- 0/1 .ٍرَحآْلا يف ِنْيَلُْمْلا َدَحَأَو ٍلْسْعْلا يف َءوُضُوْلا

 ماَعل ل١ ماي لَضْمأَو ءِءاَمَلعَ ٍءاَمَلُعْلا ٍقاَمَتاِي ٍةَعْمْجْلا ُمْوَي عوُبسألا ماي لَضْفَأ 7؟مة5]

 .ٍرْحْنَلا مْي َوُه

 ٍةَرْمَج يِْمَرَو ةفلدزمب ٍفوُقْوْلاَك :ِهِرْيَغ يِف ُلَمْعُي ال اَم ٍلاَمْغأْلا نِم ِهيِفَو
 سلا ّلَضمأ هيف وِذَه َلْعي َنَِف ءةَضاَمإْلا ٍفاَوَطَو ٍتْلَحْلاَو ِرْحّنلاَو اَهَدْحَو بعل
 |[ 1 :ءاقلفلا ِقاَقَتاَو

 ءاهتّنُس نيتعكر ىلصف هلزنم ىلإ لخد ةعمجلا ىلص اذإ ِِلَك ناك 2586-
 .اًعبرأ اهدعب يلصي نأ اهالص نم رمأو

 يف ىلص نإو ءاًعبرأ ىلص دجسملا يف ىلص نإ :سابعلا وبأ انخيش لاق

 ١79/7[ كردتسملا] ا

 َيّلَصَيَف اج َرْمآ مك ٠ ماَقْتَق ٍةاَلَّصلاب َرْمآ ْنَأ ٌتْمَمَه دّقل» :ِهي َلاَف 7؟مهو |

 ا ل سا
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ين ام اَلْوَل ٍراَتلا مُهَتوُيب مِهْيَلَع َقْرَحَأَ ةاَلّصلا
 600 (َةيجَذلاَو الا ني توبا 

 اَذَه ّنِإَف َنيِفْلَسَتْمْلا ٍةَبوُقُع ٍلْجَأِل َةَبِجاَوْلا َةَعاَمَجْلاَو َةَعْمْجْل ١ ُعََي َناَكَف

 قالا ةقفشلا ىَلَع ُمُدَقُم َرُهَ ُهَّنكو قيِضَي لق يلا ٍداَهِجْلا باب نم

 ٍةَعُمْجْلا نع ِماَّآْلا ْضْعَب فّلُخَت - ِِرْيَغَو ٍبِيَتْحُمْلاَك - رْمَأْلا ّيِلَو ا
52 

 ل

 ِكْدَبِل دقيقا | راّذغألا نِم اَذَه َناَكَو ءَكِلَذ َراَج ُهَبِتاَعُيَ َهيلَصُي ال نق وظني

 ٍقيِرَطلا اَذَهِ الإ نكي ال ٌبِجاَو كيوأ ٌةَبوُقُع َنِإَف قَعُمُجْلا

 [156١-52١/؟*]

© © 

 (ِنْيَديِعْلا ٌةاَلَص ُباَي)
 دبعلاو رفاسملا اهلعفيو «ةعمجلا ددعو «ناطيتسالا اهطرش نم 75465]

 . ةفينح ىبأ لوق وهو « مهنم هتتاف نمل اهؤاضق بحتسي الو ءاعبت ةأرملاو

 [1؟9/# كردتسملا]

 ىِف ساّئلاب ىَّلَص نَم فَلْخَتْسا ُهَّنَأ َنِلَع نع َتَبَت دف ٍديِعْلا ٌهالَص 75م6
 052 سهو ص 0 هربا هد اه .هص همر كءاس اع أ هم رم 8م مل هم؟
 ”٠ ءاَرخُصلا ىلإ اوُجْرَْي مل مهول ٍنيِتْعَرَو سل نير : ا

 ةراَثو نيكتتا ةراث لعفت ٍنْيَديِعْلا ٌةاَلَصَو ٍةَعُمْجْلا َمْوَي ٍرْهْظلا ُةاَلَصَ َ

 00 .رْجَمْلا ٍةاَلَض يفالْخب ءِرِفاَسُمْلا ٍةاَلَصَك 0

 هقيكُذلاَو ٍءاَسْنلا نِم ٍتوُيُبْلا يِف اَم اَلْوَل» :ظفل ىوس «(501) ملسمو (144) يراخبلا هاور )١(
 .هريغو 8145(2) دمحأ مامإلا هاور دقف

 امك عطقنم هنكلو ««اًعيرأ لصيلف ديعلا هتاف نم» :لاق هنأ هيَؤ دوعسم نب هللا دبع نع دروو )١(

 .(١؟1/9) ليلغلا ءاورإ يف ينابلألا خيشلا لاق

 اًهيَمِص ىَلَع اَهُواَضَق اًهُضْعَب وأ ُهَئاَف نمل بسلا ْنأ : ةليانحلا دنع (9)

 تاريبكتلاب نيتعكر ةالصلا ةفص :يأ ؛دازلا يف ةرابعلا هذهل هحرش يف هك نيميثع نبا لاق

 .دئاوزلا

 اهتفص ىلع نوكي نأ لضفألا نأو َةّنُس اهءاضق نأ بهذملا وه اذه

 هيلع مث الف ءاضقلا كرت ولف اذه ىلعو



 و ةالّصلا ٌباَتك
 سل 4 4 سس 25252759584

 ْمَل امك لو ُهَعَم الإ ِةَئيِدَمْلاب ٍديِْلا ًةاَلَص يَّلَصُي ّدحأ نُكَي ْمَل [كدع5]

 ٍروُد نِم ٍراَد َّلُكِل ٌةَريِثك ُدِجاَسَم ٍةَئيِدَمْلاِب َناَكَو ُهَعَم اّلِإ َةَعْمْجْلا نول

 ِتاَوَلّصلا مهب ةولضَم هيفا مهب يّلَصُي م ءاعإ ٍمَُلَ ٌدِجْسَم ٍراَصْنأْلا

 .اًديِع الو َةَعْمَج ال مهب نول اوُنوُكُي لَو مسجلا

- 

 عُوطَتلا ٍسْنِج نِم ال ٍةَعُمْجْلا ٍسْنِج نِم مُمَدْنِع َناَك َديِعْلا نأ َمِلْعَ
 : ٌعوطَت ِديِعْلا ًةاَلَص َّنِإ :لِئاَقْلا ُلْوَكَو ةَراَنِجْلا ٍةاَلَص ٍسْنِج نِم اَلَو ءِقَلْظُمْلا
 ويت ريوس

 َنيْلَصُم اَلَو َنْجرْحَيَف ٍجوُرُخْلا ىَلَع ُتاَرِواَق ُءاَسّنلاَو ءُجُرْخَي ُرِواَمْلاَف
 هم َعَم اوُلَصُي ْنَأ مُهْنِكْمُي ُهّنِإَف ِدَلَبْلا يِف َنيِرِفاَسُمْلا َنِم َناَك نَم َكِيَذكَر :ّنُهَدْحَو

 0 اقول مل اَذ اذ | مُهّنِإك فيجا ٍفاّلْخب هماقإب مُهَدْحَو نول الق ماَمإْلا

 . ءاَرْحَّصلا يِف 0 اَمُك ٍماَمِإ اذ مِهِتوُيِب يف اوُناَك اَذِإَو ْمُهَدْحَو

 ال اَدَهَم َديِعْلا مُلَصُي هن اَعَو اًسوُبْحَم وأ اًضيِرَم ٍديِحْلا َمْوَي َناَك نّم اّمأَو

 ول مهب 0 نم ٌيِلَع تفلُخَتْسا َنيِذْلا ٍةَلِوْنَمِب ِءاَلُؤَهَف «جورخلا هنكمي ةنكمي

 سيلو ةيلضفألا ليبس ىلع اهتفص ىلع اهنوك نأل ؛زئاجق بتاورلا نم ةبتارك اهاضق ولو -
 .بجاوب

 .«اهركذ اذإ اهلصيلف اهيسن وأ ةالص نع مان نم» :ِدِكَك هلوق ءاضقلا ةّييس ىلع ليلدلاو
 ىلع ةعورشم ةالصف هذه امأ «ةضيرفلا نيثيدحلاب دارملا نأل ؛رظن لالدتسالا اذه يف نكلو
 اذإ اذهلو ءتتاف اذإ اهئاضق ىلع لدي ليلدب الإ ىضقت ال اهنإف تتاف اذإف ءعامتجالا هجو
 .رهظلا وهو تقولا ضرف يلصي امنإو ءاهضقي مل ةعمجلا ةالص لجرلا تتاف
 الف «هتتاف نم نأو «تتاف اذإ ىضقت ال اهنأ ىلإ هك ةيميت نبا مالسإلا خيش بهذ اذهلو

 الف «نيعم عامتجا تاذ ةالص اهنألو ؛ِلكك يبنلا نع دري مل كلذ نأل ؛اهيضقي نأ هل ّنسي

 .هجولا اذه ىلع الإ عرشت

 ؟ىضقت كلذ عمو «نيعم هجو ىلع عامتجا تاذ ةعمجلا تسيلأ :لئاق لاق نإف

 اًضيأ ديعلا ةالصو ءرهظلا وهو «تقولا ضرف ىلصي امنإو «ىضقت ال ةعمجلا :باوجلاف

 .اًضيأ ٌةئس الو ٌضرف تقولا اذهل سيلو ءىَضُقُت الف عامتجالا تاف :لوقن
 الإو ءاهالص هجولا اذه ىلع ناسنإلا اهكردأ نإف ءهجولا اذه ىلع تعرش ةالص يهف
 .(155 196 /5) عتمملا حرشلا :رظني .ها.الف



 لد السلا ديف انابو ةهتك هييزكل ا ل يا

 ٍرهج الو رميت الب ةَْمجْلا مَ َوُلَصُم امك اب امير ةولصتو :قفازفو قات

 َءاَقإَو َناَذَأ ُهَل ؟ يل ديلا نأ ؛ِةَماَقِإَو ٍناَذَأ اَلَو قَءاَرقْلاِ

 نَّمَع اّلِإ ظّمْسَت الق ٌةَبِجاَو َرْهظلا َّنأِل ِ؛َرْهظلا ىَّلَص ُهْئَئاَك نَم لُك ٌةَعُمجْلاَو

 0 و لمأ ني َناَك نَم لكِ دب الق َةَعْمجْلا ىَلَص

 ْمَل اَذِإ مُهُرْيَغَو َنوُرِفاَسُمْلاَو ُءاَسْنلا َناَك اَذَهِلَو يللا اَمِإَو َةَعُمْجْلا ام ٍةَعُمْجْلا

 "را ا

 ١[ 3-87 . مامولا

 ّنِم ِءاَمَقُمْلاَو ٍفَلّسلا ُروُهْمَج ِهْيَلَع يِذَّلا ٍريِبْكَتلا يِف ٍلاَْثَأْل حصأ ةدعد]

 0 َبِقَع ٍقيِرْمَّلا ماّيَأ رح 1 ىلإ َةَقَرَع مْوَي ٍرْنَك نِم َرْبكُي نأ :ةككالاو ةناكشلا

 .ٍةاَلَص

 قامت اينادقوب هوبعلا ىلإ جورخلا دلو: ريبختلاب روي هأ نعأ لكل نذير

 .ةَعَبرال لا َةَئْيَأْلا

 : هلك يتلا ىلإ اَعوُقْرَم َيِوُر دق :ِةَباَحَّصلا ِرتكأ َدْنِع ٍلوُقَملا ٍريبكتلا ُةَفِصَو
 هللا :َلاَق نإَو هُدْمَحْلا لَو ُرَبْكأ هللا ْرَبُكَأ ُهماَو للا اّلِإ َهَلِإ ال ْرَبْكأ هللا ُرَبُكَأ هللا

 [م . راج اًناَلَث 7

 يف ٌعوُرْسَم َوُه َكِلَذَكَو ءِقاَمَئالاِب ىحضألا ٍديِع يف ٌعوْرْمم ْريَْدلا اكدع3 |
 دَمْحَأَو ٌيِعِفاَّشلاَو ِكِلاَم َدْنِع رظفْلا ٍدِع

8 

 مهنع 2 و: ةنايسح ب د 3 .اب ِي 2غ ةريشملاو «ةباصضاأو ةنيخ ىألاتهذدت ىواخلملا فللذ كد

 . ْمِهْيَلَع هللا ُناَوْضِر ِةَباَحَّصلا نع ُروُنَأَمْلا َوُه هبف َريِبُكتلا َّنِكَ ه هآض نإ هليس © يسم « م26 0 ف هك

 ةَدهْلا اوليْخلو» :ِهِلْوَقِب هب َّرَمَأ هللا َّنأ ٍةَّهِج نِم ٌدَكْؤَأ ِهيِف هيق ذ ٌريِبْكَّتلاَو

 .[امذَق :ةرقبلا] 49 1و1 2 آو 8 0 7 ع دك اوريكُتلو



 م” هدا
 7 ار ع ايدو 0 م ها وو <ءر نم 00 5 م

 ْعاَرَف ّرُهَو ءٍديِعلا ٌءاَضِقْلا ُهَرِخآَو «ٍلالهلا ٍةَيْؤَر نِم َهلَوأ :هيِف ريِبْكَتلاَو
 . حبِحّصلا ىَلَع ةلمكلا نق ماَمِإْلا

 ُهَنَأَو ِتاَوَلَّصلا َراَبْدَأ ْعَرْشُي ُهّنَأ ةَهِج نم ُدَكْوَأ َوُهَق ِرْحّنلا يِف ٌريبْكّتلا اَمَأَو

 ُمْوَيَو َةَقَرَع ُمْوَي) :ُيِذِمْرُتلا ُهَححَحَص دَقَو اَنَئِّسلا» يِف يِذَّلا ٍثيِدَحْلا يِفَو
 .اهلل ٍرْكِذَو ٍبْرْسَو لكأ ُماّيَأ َيِعَو مالْسإْلا َلْهَأ اًنُديِع ىتم ُماَيَأَو رخل

 ٍرَْجَف نِم َنوُرّبَكُي ٍراَصْمَأْلا َلْهَأ َّنأ ٍءاَمَلْعْلا ٍلاَوْقَأ نم ُحيِحَّصلا َناَك اَذَهِلَو

 ٍرباَكَأ نِم ٌعاَمْجِ] ُهَنَأِلَو . .ِثيِدَحْلا اَذَهِل ٍقيِرْشَتلا ماّيَأ رخآ ىَلِإ َةَقَرَع مْوَي
 [11؟--/1:] : ةناكشلا

 ْْسَدَه ام نع َهَنأ اوربكُدَر هديل اونيخَْو» :ىَلاَعَت هللا َلاَق

 نإ ووكذعت ُةَفّلَعَتُم ام (ُماّللا)َو «[145 :ةرقبلا] 409 توركَدَت ْمُكّلَعَ

 :َلاَق اَم©ك .هةتيلأ اويكو ّرشلا مكعب دير الو تقلا محب هللا درج

 .«خت نيني هلل ذيز»
 :َلاَق ُهَنَأِل ٍ؛ُرَهْشَأ اَذَهَو ءَكِلَذ َعَرَش َةّنِعْلا اوُلِمْكُتِلَو :يأ :ِفوُذَحَمِب وأ

 هيفو َنوُرُكْشَت ْمُكَلعَل ُديِريَو :َلاَقُي نأ ِلَرأْلا ىَلَع ُبِحْيِف 4توُكذت ْمُكَلَكَو
 . ْنْهَو

 نخَدَي ةلَعَلَو ءدكاذ ٍريِبكَتب ٌةَصوُصْخَم ٍديِعْلا ءاَلَص َّنأ ىَلَع ٌةَمَأْلا ِتَفَمَناَو
 .ٍديِعْلا ٌةاَلَص ٍريبْكَتلا يِف

 «ةيعمجلا ٍبطُحْلا ىَلَع َةَداَيِز ٍديِعْلا ٍةَبَظُح يِف اًعوُرْشَم اًضْيَأ ٌريِبكَتلا َناَكَو

 ٍديِعْلا ٍلاَلْمِإ ٍنيِح نم - ِءاَمَلُعْلا ٍرَثْكأ َدْنِعَو اَنَدْنِع  اًعوُرْشَم اًضيأ ُريِبُكَلا َناَكَو
 . '"اويظُحْلاَو َةاَلَّصلا ٍرِخآ ىلإ ٍديِْلا ِءاَضِقْلا ىلإ

 عامتسالاب نولوغشم مهف سانلا امأ ءريبكتلاب رومأم هنأل ةبطخلا ايانث يف بيطخلا ربكي كلذلف )١(

 .ريبكتلا مهل عرشُي الف ءةبطخلل



 ُهْدأَك مالسإلا خيش لئاسرو ٌقواتف بيرقت ---

 ٍراَظِيْناِب َكِلَد َدْعَب اَلوُعْمَم ِهِنْوَكِل ىَّلَصُمْلا َدِهَش اّذإ ُمَنْؤُمْلا ُهْعَطْقَي لَه ْنِكَل
 ؟ِةاَّلَّصلا

 ؟ِةَبَطُحْلاَو ٍةاَلَّصلاب َكِلَذ َدْعَب ُهْنَع ٍلاَعِتْشاِلِل ٍةاَلَّصلا يِف عوُرّشلاِب ُهْعَطْقَي وأ

 ا ءاضْقلا 0 3 ل 0

 هيف هلأ مسأ اورُكْنَيَو ْمُهَل ميم ادَهَْسِل» :ٌجَحْل لا يِف ىَلاَعَت َلاَق دَقَو

 ماّيأْلا :َليِقَف [8 :جحلا] «ٌينَألا ٍةَميِهَب ْنَم : مه اَم َلَع ٍتموُلُمَت

 ءيْنَهْلاَو ةَحَضَأْلا ىَلَع ٌةَيِْسٌتلا :هللا مشا ُرُكِذَو حبل | ُمايَأ َيِه :ُتاَموُلْعَمْلا

 باور

 .ِِرْيَغَو ٌيِعِفاَّشلا ُلْوَقَو دّمْحَأ نع ُروُهَْمْلا َوْهَو ِرْشَعْلا ُماّيَأ َيِه :َلبِقَو

 ُهُرْكِذ َوُه َليِقَو ءاَنَدْنِع ٍريبْكَتلاِب ٍرْشَعْلا يِف ُهُرُكِذ َرُه اَهِيِف هلل مشا ٌرُكِؤ م 3
 .يْدَهْلا هيَ ةَيؤر

 ٍقوّسلا ىلإ ٍناَجْرْخَي اًناَك ٍساّبَع َنْباَو َرَمُع َنْبا نأ «ٌيِراَحُبْلا حبحص١ يفَد
 .اَمِهِريبْكَتب مالا ٌرْبَكُيَو نارك ٍرْشَعْلا ماي يأ يِف

 ِتاَموُلْعَمْلا ماّيَأْلا يِف هِرْكِذب اَرَمَأ دق ُةّنُسلاَو ُباَتِكْلا َناَك اذِإَف :َليِق ذَ

 ؟ِديِعْلا ماَيَأ يِف َعِرُش امك ِتاَوَلَصلا ٍراَبْمَأ يف اًهيف ُريِبكَتلا َعرش اله

 ْعَرْشُي ْمَلَو ديلا ِءاَضِقْلا ٍنيِح ىَلِإ رظِْلا ِةَلْيَل يف ٌريِبْكَتلا َعرْش اَمَّنِإ :ٌليِق

 ُماّيَأَو ٠ ريكا ٌدَيِعْلا هب هب ٌصَيخاَف ءدَكْوَأ ٍةاَلَّصلا َبِقَع ٍةَع َريِبْكَتلا َّنَأِل ٍةاَلَّصلا َبِقَع

 ِرْحْنلا وَ ةَرَع مَ : للك ْنِبَنلا َلاَق امك « اميجالا ُماّيَأ َيِه ٌةَسْمَح ٍديِعْلا

 «نلاخت لات «(ِبْوُشَو لكأ ُماّيأ َيِهَو ماَلْسإْلا َلْهَأ اًنديِع ىتِم ُماَيَأَ

 َدْنَع

 )١( دواد يبأ حيحص يف ينابلألا هحّشحص )7119(.



 | ةالّصلا ٌباَتك

 يِف ٍقيِرْشَّملا ُماَّيَأ َيِهَو ,1708 :ةرقبلا] «ْبووُدَمَت ٍراَيَأ هي هَل اوُرُكْنَأَو

 .حبذلا ُماّيَأ اَهْنَأ رَآ ُلْوَك ِهيِفَو وِرْيَغَو َيِعِفاَّشلا ُلْوَكَو اَنَدْنِع ٍروُهْشَمْلا

 ْتَبِرَح ُرَبُكَأ هللا» :َلاَق َرَبْيَح ىَلَع فّرْشأ اّمَل ُهنَأ كلك َيِبَنلا نع َتَبَت دَقَو

 .؛َنيِرَذْنُمْلا ُحاَبَص َءاَّسَف ٍمْوَق ِةَح ٍةَحاَسِب اَنْلَرَك اذ اّنإ ْدَيْيَح

 َّنِم اًرْشَت اَلَع اذِإَو َةّباَد َبْكَر اّذِإ ٍريِبْكَّتلا لْثِم ٍِفاَرْش مالا ىَلَع ٌرّبَكُي َناَكَو

 .ِةَوْرَمْلاَو اًمَّصلا ىَلَع َدِعَص اّذِإَو ا

 .هرخآ يِفَو ِهِلَوَأ يف ٍناَذأْلا يف اَرّرَكُم ٌركَتلا ءاجَو
 . اَهْيَِإ ماّيِقْلاَو ضْفَحْلاَو ْفّرلا ُلاَح َوُهَو ٍةاّلَّصلا ءاَْنَأ يِفَو

 َيِح يتلا ٍراَئلاَو ٌنِجْلاَو ِسْنِإْلا ِنيِطاَيَّش نِم ٌّوُدَعْل دل اًضْيأ عرش ريِبكَتلاَق

 «عقعلا ٍةَرْثَكِل ٍراَبكْلا ِعِضاَوَمْلا يف ٌعوُرْشَم َرمبكدلا نأ را اَذَعَو ءاَنَلَو دع

 هللا َّن ع ؛ ِةَريِبَكْلا ٍروُمأْلا َنِم َكِلَذ وْحَن وأ ءِلاَحْلا ٍةَُقِل وأ ءٍِلْعِفْلا ِةَمظَعِل وأ

 دركي هراتكلا روتألا كلي ءابرتع ىلع برلقلا يت :قايرتك ىلزخنتل ونرقا
 ِناَدوُصْفَم مُهَل لٌصْحَيَف « ّنيربكم هل ذل نَوكَيَو هَل ُهَلُك ُنيِدلا

 .لل مِهبوُلُق ٍريكتب ِةَداَبعْلا ُدوُصُْفَم -أ

 . هئاَيِرْبِكِل ٍبِلاَطَمْلا ٍرِئاَس ٍداَيِقْنا ٍةَناَعِتْساِلا ُدوُصْقَمَو - ب
 ءْناَمَرَو ٍناَكَم نم ٍريَِك ٍرْمَأ لُك َدْنِع ٌحوُرْشَم َريُِدلا نأ :اًَذَه ٌعاَمِحَت

 اَم ِءاَيِرْبِك ىَلَع ٍبوُلُقْلا يف ُهُؤاَيِرْبِك َيِلْوَتْسَتِل ُرَبْكَأ هللا َّنأ َنّيَِتَك ءٍِلاَجِرَو ٍلاَحَو

 ةفرك 2 ففي وبت .ِفَرَش لك ىَلَع ُفَرّشلا هَل َنوُكيَو «ماَوِس

 يملا َنْيَب َعَمَجَف كَما ُميظُْملا ويف عمتجلا دايغآلا ٌركَذ 66]
 . اًناَلْوأ اَم ىَلَع هل ُدْمَحْلاَو اَناَدَه اَم ىَلَع ُرَبْكَأ هللاق ِ؛ِدْمَحْلاَو

 ل رخو هللا الإ هلإ ذل + ُلوّكَيَم وُقَيَو اًناَكَث ُرْبكُي ناك ُهّنَأ َرَمُع نبا ٍنَع َيِوُر دك

 0 هع لك اع ومو ةفعلا لو كلثلا 3 كرش



 هناك مالسإلا خيش لئاسرو ٌقواتف بيرقت م

 دوا دهر ونلإ ٍليِلْهتلا ٌمَض َُضَو َو ِهِئيِلْثَت يِف ٍفاَرْشَأْلا ٍرْكِذَب ُهُهُبَمُيَق

 . ِعِفاَّشلا

 0 ةقئاط مَع روزا ةيفاوزاتشاف اَمُمُرْيعَو ةقيوح وبار هوا امو

 :َلاَق ُهّنأ هلي يبل ىلإ :اعوف م ٍرباَج ٍثيِدَح نم ينطقرادلا ٌهاَوَرَو ٍةَباَحَّصلا

 9 ل ُدْمَحْلا ْشَو دَبُكأ * ا اَو هللا لإ هلإ ال ربك هنا رب

 ءِناَدَأْلا ٍرْكِذَب هَل ديلا ىّرلألا يفَو َليِلْهَتلا اَمُهاَدْحِإ يِف هب , َنوُنِرْقَيَو

 اًهيِف ٌْعَمَتْجَي يتلا 0 يف هنا ءٍاَلَّصلاِب ٌّقّلَعَتُم ُهَّنأِل ؛ُهَبْشَأ هب هب اذه َنِإَف

 ٌريِبُكَت ُهّنَأ يِف َناَدَأْلا ةَباَضَق ءٍِساّنلا عاَمِيْجاِل َنادَأْلا َّنَأ اَمَك ءاَئاَع اًعاَمِتْجا

 اَمُك هر ريِركَت ع 0 فرشلاب ا ٍةاَلَّصلاب ُّلَعَتُم ُهنَأَو ءْناَكَم ريب ال عاَمِتْجا

 .ّنَسَح ٍروُنَأَمْلا َلُكَو ٌعوُفْشَم ِةرَم ل يف َرْهَو ءِناَدأْل ريب ديرك َعِرُش

 َّنِم ِتاَداَبِعْلا ٍتاَنِص َعيِمَج َّنأ : ٍِدِعاَوَقْلا ٌحَصَأ ٍباَبْلا اَذَه يف اَننَدِعاَفَو

 نم ٌءْيَش ْهَرْكُي ْمَل ِهِب ُكُسَمَّنلا حِصَي اَرَئأ ٌةروُتَأَم تناك اذ ٍلاَعْفَأْلاَو ٍلاَوْفَأْلا

 [144 1 .ُهَلُك َكِلَذ َعَرْسي لب ؛َكِلْذ

 :ِديِعْلا ٍةاَلَص َدْعَب ُهَيِقَل اَذِإ ضْعَبِل مُهُضْعَب ُلوُقَي :ٍديِعْلا َمْوَي ُةَيْهَنلا 7 5مهو ]|

 ّنِم ٍةَفِئاَط نَع َيِوُر دق اَذَهَك ل ْمُكْنِمَو انه هلل هللا ّلّبَقَت

 .ِرْيَغَو َدَمْحَأَك ُةّمَِأْلا هيف ٌصخَرَو ُهَوُلَعْفَي اوُناَك مُهَّنأ ِةَباَحَّصلا
 عام و 01

 هتبجأ ٌدَحَأ يِنَأَدَتبا 00 ّدَحَأ ئِدَتْبَأ ال اَنَأ :دّمْحَأ َلاَق :
8 2 

 ةنس: سيلك ٍةَكِيْهّتلاب ةادعنالا فو ١ٌبِجاَو ديحتلا توج نأل َكَلَذَو

 «مالسلاب اًصتخم بوجولا 0 « ةمرحم نكت ول ام اًقلطم ةيحتلا باوج بوجو ىري خيشلا )غ0

 لاق [85 :ءاسنلا] «اكوُدُر ذأ اهني َنَسْحلب أْيَحَم ريكي ُميِْح اًدإَو» :نآرقلا رهاظب اًذخأ
 ماركإلا هجو ىلع نييقالتملا ليا نيكد اسلا ظفللا :يه ةيحتلا :هقك يدعسلا ةماّلعلا
 .اهوحنو ةشاشيلا نم ظفللا كلذب نرتقي امو «ءاعدلاو

 اذإ مهنأ نينمؤملا ىلاعت رمأف ءاّدرو ءادتبا مالسلا نم «عرشلا هب درو ام ةيحتلا عارتا ىلعاو

 .كلذ يف اهلثم وأ «ةشاشبو اًظفل اهنم نسحأب اهودري نأ تناك ةيحت يأب اوُيُح

 .اهنودب اهدر وأ ةيلكلاب درلا مدع نع يهنلا كلذ موهفمو



 # ةالّصلا ٌباَّتك
 6 اكس م ا ا
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 و12 مدرلم للا عله مت ع22 عمرما يدم عقر يل هادو نق عرس لوم ا اي
 هلف هّكرت نَمَو ءةودق هلف هلعف نمف ءهنع ىهن امِم اضيأ وه الَو اهب اًروم

 ا .ٌةَوُدُك 0

 لدت يذلا وهو ءعضاوملا رثكأ يف دمحأ مالك هيلع لدي يذلا دلل

 عامتجالاك تادابعلاو برقلا سنج ىلع عامتجالا نأ فلسلا راثآو َةّنّسلا هيلع

 ملعلا ميلعت وأ هتاعد وأ «ىلاعت هللا ركذ وأ ءاهعامسو ةءارقلا وأ ةالصلا ىلع

 :ناعون كلذ ريغ وأ

 :نامسق وهو «ةموادملا هجو ىلع هل عامتجالا عرش ٌعون -أ

 ءجحلاو «نيديعلاو ةعمجلاك ؛تاقوألا نارودب رودي تقؤم مسق ةموحنل

 ءاقستسالا ةالصك ؛بابسألا رركتب رركتيو « "”ببسم مسقو ةيحعز

 .لزاونلا ىف تونقلاو «تايآلاو فوسكلاو

 ةالصو «ةبوتلا ةالصو ةراختسالا ةالصك :ةعامجلا هيف عرشي مل امو

 باب يف هعون ركذي مل امم كلذ وحنو دجسملا ةيحتو ءءوضولا دعب نيتعكر
 .اهيف ةالصلا نع يهنملا تاقوألاو عوطتلا ةالص

 يف فيرعتلاك مئادلا داتعملا عامتجالا هل نسي مل ام :يناثلا عونلاو - ب

 قلطملا عوطتلاو ةالصلاو ءرصعلاو رجفلا دعب هيلع عمتجملا ءاعدلاو ءراصمألا

 وحنو ثيدحلاو ملعلا عامس وأ «هتوالتو نآرقلا عامسل عامتجالاو ءةعامج يف

 ةموادملا لب ؛اًقلطم نسي ملو ءاّقلطم اهل عامتجالا هركي ال رومألا هذهف «كلذ

 وه اذهو ءاهيلع ةموادملا هركتو ءاتايحأ حابيو ءاًنايحأ بحتسيف «ةعدب اهيلع

 .كلذ وحنو ركذلاو ةءارقلاو ءاعدلا ىلع عامتجالا ىف دمحأ هيلع صن يذلا

 اهّدرب رومأم هنإف ءاًعرش ةروظحم ريغ يهو سانلا اهداتعا ةيحت لك ةيحتلا در يف لخديو

 )191/١(. يدعسلا ريسفت .اهنم نسحأبو

 .دودحم تقو هل سيلو ببس هل ام وهو قلل



 هنو مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت عم

 .هل نطفتلا يغبني ميظع ٌرمأ :ةموادملا يف ةعدبلاو َّنُسلا نيب قيرفتلاو

 ”7/**١7 - ١7١5[ كردتسملا]

 ىراصنلا دايعأ نم وه لب ؛نيملسملا ٍدايعأ نم سيمخلا سيل /5835]

 مهونيعي نأ ةمذلا لهأل سيلو «ةلبق ةمأ لكل ءساطغلا ديعو ءداليملا ديعك

 ال مهدايعأ ىلع مهونيعي نأ نيملسملل سيلو «نيملسملا دالب يف مهدايعأ ىلع
 نأل ؛مهديع يف اهوبكريل مهباود ةراجإب الو مهديع ىلع هب نونيعتسي ام عيبب

 قوسفلاو رفكلا نم اهيف امل هي هلوسرو ىلاعت هللا همرح امم مهدايعأ

 .نايصعلاو

 مهباود ريمحتو ضيبلا غبص لثم مهدايعأ مهعم نوملسملا لعف اذإ امأو

 ؛لاؤس ىلإ جاتحي نأ نم رهظأ اذهف ماعط لمعو تاقفنلا عيسوتو روخبو ةرغمب
 لعفي نم رفك ىلع كلامو ةفينح يبأ باحصأ نم ءاملعلا نم ةفئاط صن دق لب

 .كلذ

 .اًريزنخ حبذ امنأكف مهديع يف ةخيطب حبذ نم :مهضعب لاقو

 ١7١[ /" كردتسملا]

 ةصتخملا رومألا نم ءيش يف ىراصنلاو ٍدوهيلاب ٌملسملا هّبَّشت ول 25835
 نم نكي مل اذإو ءاّرئاج كلذ لصأ ناك نإو ءاملعلا قافتاب كلذ نع يهنل مهب

 راص امل نكل ؛لصألا يف زئاج اذه نإف هوحنو «رفصألا سابل لثم مهراعش
 امم ءيشب مهمساوم صخي نأ نيملسملا نم دحأل زجي مل رفكلا راعش

 زرلا ماعط ديدجتب ريقحلا مهسيمخ صخي نأ ملسملل سيلف «هب اهنوصخي
 ةدابعلا هجو ىلع كلذ لعف نمو «كلذ ريغو غوبصملا ضيبلاو سدعلاو

 وه لب هنم سيل اذه نأو مالسإلا نيد فرعي هنإف هب رربتلا داقتعاو هب برقتلاو

 .لتق الإو بات نإف هنم باتتسيو هدض

 ةمعطألا هذه لثم مهدايعأ يف لمعي ملسم ةوعد بيجي نأ ٍدحأل سيلو



 م 37 ةاللّصلا ٌتاَتك

 مهسفنأل اًئيش مهدايعأ يف مه اوحبذ ول لب ؛كلذ نم لكأي نأ هل لحي الو

 ءزاوجلا مدع حصألاو «ءاملعلا نيب عازن كلذ نم ملسملا لكأ زاوج يفف

 .هللا ريغل هب ّلهأ

 حبذلاك ؛ُّنْيِب رفكف ةبرقلا هجو ىلع مهدايعأ يف هسفنل ملسملا حبذ امأو

 برقتلا دصقي مل ولو «بير الب ةحيبذلا هذه نم لكألا زوجي الو ءبصنلل

 ةبوقعلا ق قحتساو «كلذ هيلع مرحي هنإف هلهأ حيرفتل وأ ةداع هنأل هلعف لب كلذب

 نم»و "'”انريغب هبشت نم انم سيل» :ِلكَي هلوقل ءكلذ لثم ىلإ داع نإ ةغيلبلا
 «ميقتسملا طارصلا ءاضتقا :انباتك يف كلذ انطسب دقو .©"”(مهنم وهف موقب هبشت

 .اهلك كلذ لئالد انركذو

 فوأ لهف ةناوبب حبذأ نأ ترذن ينإ :لاقف لكي هللا لوسر لجر لأسو

 .""هاهب حبذت الف نثو وأ نيكرشملا دايعأ نم ديع اهب ناك نإ» :لاقف ؟يرذنب

 نوكي الثل ءاّديع ةيلهاجلا يف هنوذختي اوناك ناكم يف حبذي نأ هاهنف

 نإو ؟مهكفإو مهرفك رئاعش رهظي نمب ف فيكف ءرفكلا ننس ءايحإ ىلإ ًةعيرذ هُحبذ

 ةيلهاج ةداع يهف ةداعلا هجو ىلع هلعفي لب مهنيد صئاصخ نم هنأ ملعي ال ناك

 .نينمؤملا نع اهوذخأ يتلا نيملسملا تاداع نم اذه سيل «مهنع ةذوخأم

 فيكف اهميظعت دصقي مل نإو مهدايعأ مايأ مايص فلسلا هرك دقو

 ؟مه هنولعفي ام لثمب اهصيصختب

 مل نإو دايعألا نم سانلا ضعب اهعدتبا ءايشأ نع نيدلا ةمئأ ىهن دق لب

 .يذمرتلا حيحص يف ينابلألا هنّسحو 751596(«2) يذمرتلا هاور )١(

 نسح :دواد يبأ حيحص يف يئابلألا لاقو )01١5(« دمحأو :«(5071) دواد وبأ هاور )١(

 يف ينابلألا هحًّحصو :(17077) دمحأو )7١70(: هجام نباو «(7717) دواد وبأ هاور (

 .دواد يبأ حيحص



 ُهْنَأَص مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ساما

 ةليل يفو .بجر يفو «ءاروشاع موي يف هنولعفي امك ءرافكلا دايعأ نم نكت

 تاولصلا نم كلذ ىف ثدحأ امع ءاملعلا ىهن دقف «كلذ وحنو «نابعش فصن

 يهانلاف ؛نيكرشملا دايعأب فيكف «كلذ ريغو ةئنيزلاو ةمعطألاو تاعامتجالاو

 . هليبس ىف نيدهاجملاك ؛هلوسرو هلل نيعيطملا نم تاركنملا هذه نع

 زع هيف ام لك نع نيملسملا يهن يف ديدشتلا رومألا ةالول يغبنيو

 هسقن ةراجإ هركيو «هايإ هيطعي ضوعب هل هتمدخو «هباب ىلع لاؤسلاك ىراصنلل

 صيصخت هيف ام لكو ءهوحنو الاثم وأ ةسينك هنولمعي ام مهعيب مرحيو

 ءمهب هبشتلا نم هنأ اًقالخ ملعأ ال :سابعلا وبأ لاق ءهتلزنمب وه ام وأ مهديعل

 هذه ةباجإ يغبني الو ؛هلعاف ةبوقع بجتو ءاًعامجإ هنع يهنم مهب هبشتلاو
 .ىرعدلا

 هيف مهل هعيبو «ءدمحأ نع انهم هلقنو «ىراصنلاو دوهيلا ديع ٌدوهش مرحيو

 [175 - ١0/8 كردتسملا] . هيلع هب نونيعتسي ام

 تثاادثي طنز

 (مهدايعأ حئابذ لكأو رافكلا دايعأ دوهش ميرحت)

 ىَلَع لوخدلا ةَيِهاَرَك) :باَب يِف حجيج ٍداَنْسِإِب يتقهيبلا ىَوَر هللا

 نع (ْمهِناَجَرْهَمَو مهزورين ّمْوَي مهي ُُبَشَتلاَو ْمِهِسِئاَتك يف ْمِهِديِع موي َنيِكِرْمُمْلا
 نب رّمْع َلاَق :َلاَق ٍراَيو ِنْب ِءاَطَع نع َديِزَي ِنْب ِرْوَن نمت ّيِرْوّقلا َناَيْمَس

 يِف َنيِكِرْشُمْلا ىَلَع اوُلُْدَت اَلَو مِجاَعَأْلا َةَناَطَر اوُمّلَعَت اَل» : هاذ ٍباََطَحْلا

 ."0وههِنَلَع ُلِزْنَي طخشلا َّنِإَف ؛ْمِهِديِع َمْوَي مينا

 مُهْيَلَع ةَسيِنَكل أ ٍلوُحُد ِدّرَجُم نَعَو ءْمِهناَسِل مّلَعَت نَع ىَهَّن دق رَمُع اَذَهَ

 )١( ةمذلا لهأ ماكحأ يف مّيقلا نبا لاق )١7841//5(: حيحص هدائسإ .



 ةالّصلا ٌتاَكك
 ن1 710 913 ل كا هه حل

 ِتاّيَضَتْقُم نِم َرُه اَم َدَصَق وأ ؟ُْمِهِلاَعْفَأ نفل 2 رع

 ايد
 ودعا يف ْمِهتَمَئاَوُم نم َمظْعَأ ِلَمَعْلا ف يتكلف نقلا
 مهدي يف مِهِنلَع لولا رم نم مط ْمِهِديِع ٍلاَمْعَأ ضْعَب لمع لدا

 ؟كلد يقل رعت دق نبل هضْعَب وأ لمعلا يف مُهُكِرْشُي ب نَمَف ْمِهِلَمَع ٍبّبَسي ْمِهِديِع َمْوَي مِهْيَلَع ُلِزْنَي طْحّسلا َناَك اّذِإَو
 2 0 َديِع َلِمَع 3 5 ؟هيف عاَمِيْجِاِلاَو ْمِهِئاَمِل نع اّيْهَن َسْيَلأ مِهِدِع ٍديِع يف هللا َءاَدُعَأ اوُبيَتْجا» 4 0

 2 اق و ماقلت وا +. ا 08 78 مو ىال ا
 «ىَراَصنلاَو دوُهَبلا ٍداَّيْعَأ ٌدوُهَش روَجَي ال هنأ ىَلَع دّمحَأ ماَم الا ّصْنَو

 رم َّي

 :َلاََق «[0؟ :ناقرفلا] «َروزلأا توُدِهْش ال تيدا :ىَلاَعَت هللا ٍلْوَقِب ٌجَتْحاَو

 . ْمُهُداَيْعَأَو "”ُنيِناَعَّشلا

 --ك#

 ِءْيَش ىَلَع َنوُنَواَعُي الق :ِكِلاَم باَحضَأ نم بيبح ُنْب ِكِلَمْلا ُدْبَع َلاَقَو

 يِغَبْنَيَو ْمِِرْفُك ىّلَع ْمهِنْوَعَد ميكر مين نِم َكِلْذ َّنأِل ؛ْمِحِدِيِع نم
 هنأ ْمّلْعَأ ْمَل هوِرْيَغَو كِلاَم ُلْوَق َوُْهَو ءَكِلَذ نَع َنيِمِلْسُمْلا اًوَهْنَي ْنَأ ٍنيِطاَلَسلِل

 هيف تِلدْخُأ

 َوُه لب ؛ِهِتيِهاَرَك ىَلَع َعِمّتْجَأ يذلا اَذَه يف َلخاَد ْمِهِداّْعَأ حت ءاَبَذ ّلُكْأَو

 .ُدَشَأ يِْنِع

 ُنوُكَي لب ؛ْمِهِرِئاَعَش نِم ِءْيَشِب مُهَداَيعَأ اوُصْحَي ْنأ مُهَل َسْيَل :ِةَلْمُجْلاِبَو
 نِم ِءْيَسِب َنوُمِلْسُمْلا ُهّصْخَي ال مايل ِرِئاَسَك َنيِمِلْسُمْلا َدْنِع ْمِهِديِع ُمْوَي

ٍ- 
 ع

 . يِصِئاَصَع

 ؟برعلا ةريزج يف ةصاخو مالسإلا دالب يف مهسئانك ىنبو )١(
 لوخد ىركذب هيف لفتحُي ءحصفلا ديعل قباسلا دحألا موي عقي ءينارصن ديع :نيناعّشلا ديع (5)

 .(1؟١١1/؟) ةرصاعملا ةيبرعلا ةغللا مجعم .سدقملا تيب 8م حيسملا



 هنو مالسإلا خيش لئاسرو قواتق بيرقت مما
 ات سا

 ٍدْهَع ىَلَع ُلُجَر َرَذَن» :َلاَق ِكاََحَّضلا نْب ِتباَن نت «دٌواَد يبأ نَئس» يِفَو

 ْنَأ تْرَذَن يّنِإ :َلاََك لكك هللا َلوُسَر ىَتَأَف «ةناوبب اّلبإ َرَحْنَي ْنَأ هلك هللا ٍلوُسَر

 نم هللا ٍنوُد نم ُدَبْعُي ِنََو نم اَهيِف ناك لَم» :ةللكك ْيبَنلا َلاَقَق «ةناوبب البإ َرَحْنأ

 :َلاَق 00 نِم ٌديِع اَهيِف ناك لَّهَق» :َلاَق ءال :َلاَق ,(؟ةَيلِماَجْلا ِناَنْوَأ

 اَلَو هللا ٍةَيِصْعَم يف ِرْذَنِل َءاَقَو ال ُهّنِإَف ءكِرْذَتِب ٍفْوَأ» :هلكي هللا ُلوُسَر َلاَق ءال
 ”««..مدآ ّنْبا كِلْمَي اَل اَميِف

 17 هاه الل م.هّص+ هد هم وع . هنّ .بم ع مل لا
 سمن يِف ْمِهِتكَراَشَمِب فيكف ةَيِصْعَم مهذيِع هيف ناك ٍناَكَمِب حبذلا ناك اذإف

 ٌةوُحَبْد اَم ّلُكَأ هبت ةماَرَك وأ ميرخَت ةَماَرك ام  ِةيَألا وهن رك دقو

 ءبْضْنلا ىَلَع حب اَمَو 0 الاخذإ ؛ ْمِهِتيِباَرَكَو ْمِهِداَيعأ

 ٌلِحَي الل ُهّنِإ :اوُناََو ٍةَعَياَبُم وأ ِءاَدُهِإب ْمِهِداَي اينأ ىلع مودراقت نع اره َكِيَّذَكَو

 اَلَو امد اَلَو اًمْحَل ال ون اك ا يلا رت أ َنيِمِلْسُمْلِل

 ٍميِظْعَت نِم َكَِذ لذ َّنَأِل ؛ْمِهِن مهِنيَد نم ِءْيَش ىَلَع َنوُنَواَعَي اَلَو باد َنوُراَعُي اَلَو ءاَبْوَ

 ؛ َكِلَذ رع يملك اوَهْنَي ْنَأ ِنيِطاَلَّسلِل يِفَبْنَيَو «ْمِجِرْفُك ىَلَع ْمِهِنْوَعَو ْمِه
 «نوذملاو تالا َلَع أونواعت الو كوَقْللاَو ِرْلأ لع انواَمَيَوا#»# :ُلوُقَي ىَلاَعَت هللا 1

 ةريفرفوبشس نش ةردلا .[7 :ةدئاملا]

2 22 

 (ٍفوُسُكلا ٍةاَلَص ُباَي)
2 0 

 ّتْقَو ٍلالهْلا عوُلظل اَمَك ٌةَرَدَقُم ٌتاَقْوَأ اَمُهَل ُفوُسْكْلاَو فوُسُحْلا /ه55]

 ام ٍرِئاَسَو ِفْيَّصضلاَو ِءاَمَشْلاَو ٍناَهَنلاَو ٍليَطا ُهَنَداَع هللا قر ام َكِلَّذَو ٌرّدَقَم

 .ىَلاَعَت هللا ِتاّيآ نم َكِلْذَو ِءرَمَقْلاَو سْمّشلا َناَيَرَج ٌعْبَي

 .دواد يبأ حيحص يف ينابلألا هححصو (؟7517) دواد وبأ هاور )١(



 دوو 3 0 لا دكا

 َهَْبَل اَّلِإ ُلِهَتْسَي ال َلاَلِهْلا َّنَأ ىَلاَعَت هللا اَماَرْجَأ يِيَلا َةَداَعْلا َّنَأ اَمُكَو

 نأ يدا الإ نوكي هل وكلا نأَو نيكو قدخإ ةلثا وأ هنوشلا ني ةيزالث

 . طلاغ َوَُ لَ وأ َكِلذ ني َرثْكأ نوي َرهشلا نأ ْنلَع نمَك «َنيِرْشِعَو ةشت
2 

 ,9راَرْسيْسإلا َتْقَو الإ فِسْكَت ال َسْمَّلا َّنأ َةَداَعْلا هللا ىَرْجَأ َكِلَذَكَ

 يِتَلا ضيبلا يِلاَيّللا َيِه ِهِراَدْبِ ُتْفَوَو ِراَدْبإْلا َتَْو اّلِإ ُفْحَي ال رمل َّنأَو

 ل ملك ركع احلا الو َركع كالا يل: اهيا ماي كتمت

 .يِلاَيَللا ِهِذَه < ين الإ فيَ

 عْسِت َةلْيَل ٌرِسَتْسَي اَمَك ءِنْيَمَلْيَل اّمِإَو َهَلْبَل اّمإ : ِرْهَّثلا َرخآ ٌرِسَتْسَي ٌلاَكِهْلاَو

 َنيئاَلَثَو َنيِرْشِعَو
 .ِهِراَرْسِيْسا َتْقَو لإ ثيفت ال يلا

 امك ءَفوُسُحْلاَو فوُسُكْلا َفَرَع اَهَقَرَع نَم ٌةَداَتْعُم يِلاَيَل ِرَمَقْلاَو ٍسْمَّسِلَو

 يلا وأ ياللا يللا يف لَ الها نأ مَعَ لا َن ا
 7 «ٍِساّنلا ٌعيِمَج هيف ُكِرَتْشَي ّماَع ُمْلِع ٍلالهْلا يف ِةَداَعْلاِب ّمْلِعْلا ّنِكَل ءاَهَلْبَق

 . اًمِهِناَيَرَج َباَسِح ُفِرْعَي نَم ُهُقِرْعَي اَمَنِإَف ٍففوُسْحْلاَو ٍِفوُسْكْلا يف ِةَداَعْلاِب ُمْلِعْلا

 دا ني ا

 ْدِص نِم ْمظْعَأ اَهيِف ُهَب ُهُبذَك ُنوُكَي يلا ماكخألا َنِم

 ٍفوُسْكْلا َةاَلَص ّنِإَف :ئيْزَك ملم عمرتش ىلع كي ال اذه َعَمَو
 كلذ ايده اش اذ[: زلإ ناضت ال تودخلاو

 ذآ زنك "ارك لاغ اعل دا قلن ييكنلا قثني طاتنإلا وع اذإت
 ٍنامَن ُهَلْيَن يهو اهيف ٍرَمَقْلا رارستْسال َكِلَّذِي ْتَيْمُّس ِءِرْهَّشلا ٌرخآ :هب ُداَرُمْلاو ِءِرَرَّسلا نم ذوخأم ١(

 .َنيثالثو َنيرْشِعو عسو ٌنيرْشِعو
 :ْمِهِلْوَك نم ّقَتْشُم وك َّوَهَو «َهْنِم ِةَلْيَل ُرِخآ ِرْمَّشلا ٌرَوَس :(رر س)» :ةدام «حاحصلا راتخم يف لاق

 .ها . ِنْيَملْيَل َناَك اَمبْرَو َهَلَْل َناَك اَمَبَرَك ِراَرَسلا َةَلْيَل َيِفَح :أ َِرَمَقْلا ٌرَسَتْس
 ةالصل نيملسملا نم ٌريثك ٌدعتسيو «كلذ نع نلعي ثيح «نامزلا ذه يف قولا وه امك ةهفز



 هع 11 سسسكس سلسل يروا ُهدَكك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت م أ

 اَذَه َناَك :َكِلَذ ِةَيْؤُرِل َتْقَوْلا َكِلّذ َلَعَتْساَو َكِلَذ َدْنِع َفوُسُحْلاَو َفوُسُكْلا َيأَصُي

 ٍفوُسُكْلا َدْنِع َةاَّلَّصلا َّنِإَف هَتداَبِعَو ىَلاَعَت هللا ٍةَعاَط ىلإ ٍةَعَراَسُمْلا ٍباَب نِم اًنَح

 لم اًماَوَرَو هلكت َيَِنلا ِنَع ُنَئّسلا اًهِب ْثَرَئاَوَت دَقَو «َنيِمِلْسُمْلا َنْيب اَهْيَلَع ّنَمَتم
 8 ا َيضاَقَتْساَو «ةريِثَك ووجو نم ايياسملالا (ِنَئَسْلا»َو يحل

 [؟ه) 3 . ميِهاَرْبِ ُهْنبا َتاَم موي ٍفوُسُكْلا َةاَلَص نييلخفلاب

 امه ف ُفْوَخُي هللا ِتاَيآ نِم ِناَتَيآ اَمُهَنِكَلَو» : ؛حبِحٌصلا» يِف م41 ]

 اَمّنِإ هللا َّنِإَق «ِساّنلاب ِباَذَع ٍلوُرْنِل ّتَبَس اَمُهْنَأ هللكي ُهْنِم ُناَيَب اَذَهَو .00'2هَداَبِي

 اَمِم ُنماَتلا ُفاَخَي منَ ةفلسو | وصعَو ا اَذإ ُهَتوُقاَحَي اَمب ُهَداَبِع ُفْرَخُي

 َكِلّذ 0 ا ا ُناَكْمِإ اَلْوَلَف ْمُهْرْضَي

 الإ تنبأ ُلِب هو أي الل رين قل هوك اقاوج :ىَلاَعَت َلاَق ءافيِوُحَت
 ٍةاَلَّصْلاب ا ترحل 0 اَمِب 8 بل َرَمأَو 2604 :ءارسإلا] (©) اتبع

 َيِِلْسُمْلا لو ءٍِساّنلاب اَم فَشُكُي ىَّبَح قْيِعْلاَو ٍةَكَدّصاَو ٍراَفْفِتْساِلاَو ِءاَغدلاَو

 [104/74] . ةَليِوَط ًةاَلَص ٍفوُسْكْلا يف

 َدْنِع ضاَفَتْسا يِذْلا ّنِكَل ؛ٌعاَوْنَأ ٍفوُْسُعلا ٍةاَلَص ٍةَنِص يف يدر ةدتخ]
 َوُهَو وجو ٍرْيَغ نم ٌمِلْسُمَو ُيِراَخَُبْلا ُاَوَرَو لكي هللا ٍلوُسَر ٍةَّنْسِب , ءلِلا لع ٍلْمَأ
 مهب ىَلَص ُهَّنَأ :دّمحأَو َُيِعِفاَّسلاَو ِكِلاَمك ؛ِمْلِعْلا ٍلْهَأ ُرَئُكأ ُهّبَحَتْسا يلا

 َنوُد اًليِوَط اًعوُكر ُمَكْرَي ّمُث «ةَليِوط ٌَءاَرِق أَرْفَي ءِناَعوُكُر ٍةَعْكَر َلُك يف ؛ ِنْيَتَحْكَر
 َنوُد اًعوُكُر ُمَكْرَي ّمُث «ىّلوألا ءَرِل َنوُد ٌةَليِوَط ٌةَءاَرِق اَرْفَيك ُموُقَي َّمُث وءاَرِْل
 دوج هنأ «حيِحَّصلا» يف هع كيتو «ِنْيََليِوَط ٍنْيِنَدَجَس 8 دي لوألا عوكرلا

 . ايف ٍةَءاَرِقْلاِ

 َتْفَو ُةاَلَّصلا َنوُكَت ْنَأ ُدوُصْمَمْلاَو

 [150 4 . ىَلَجَتَي نأ ىَلِإ ُهاَعَدَو هللا َرَكَذ ىّلَجَّتلا َلْبَق ٍةاَلَّصلا

 )١( ملسم هاور )1١١ة(.



 .َكِلَذ ٍنوُدب أَرْقَي يناثلا عوُكُرلا َدْعَبَو ِةَعْكَر ٍلَّوَأ يف اَهِوْحَنَو ِةَرَقبْلب اَرْقَي ىَنَح
 [7 0/1 ١

 ٍةَكِئاَلَمْلا َنِم ُكَلَم :َلاَق ٍدْعّرلا ِنَع َلِئس ُهَنَأ ِهِرْيَغَو ٌيِذِمْرتلا يِن د”.
 .هللا َءاَش ُتْيَح َباَحّسلا اهب ٌقوُسَي ٍراَن نِم قيراخم ُهَعَم ٍباَحّسلاِ ٌلُكَوُم

 هَنِإ :ُلوُقَي نم ٍلْوَمَك ٍ؛َكِلَذ ٌفِلاَحُت ال ٌلاَوْقُأ ٍفَلَّسلا ٍِضْعَب نع َيِوُر دَفَو
 .هيف ِءاَوَهْلا ٍطاَعِضْنا ٍبّبَسِب ٍباَحَّسلا ماَرْجأ ٌكاكِطْضا

 َكِلَذَكَو .اًدْعَر ُدَعْرَي َدَعَر ُرَدْصَم َدْعَرلا َّنِإَف ءَكِلَذ ُضِقاَنُي ال اَذَم َّنِإَ
 :ةلذع ٌلِواَعْلا نْئَسُي انك 4اَدْعَر نبَسُي ُدِعاَّرلا

 نِم ُهَلُقَْتَو باَحَّسلا ُكّرَحُت يتلا َيِه ُةَكِئاَلَمْلاَو ءَتْوّصلا ٌبجوُ ٌةَكَرَحْلاَو

 .ٍةكناََمْلا نع َيِهَق يِلْفْسلاَو ّيِولعْلا ٍمَلاَعْلا يف ٍَكَرَح ُلُكَو ءٍناَكَم ىَلِإ ٍناَكَم
 [7/] ١

 يبأ لوق وهو ءاهريغو ةلزلزلاك ةيآ لكل فوسكلا ةالص ىلصُت /5ه91]

 [174/* كردتسملا] .مهريغو انباحصأ يققحم لوقو ءدمحأ نع ةياورو ةفينح

 َدْنِع اّلِإ اَهَل َلَعَج يِْلا هللا ٍةَنُس يِف ٌفِسُحَت ال سْمَّسلا ّنِإ 75ه0؟]
 َقطوُبْضَم ٍةاَداَحُم ىَلَع ِساّنلا ِراَصْبَأ َنْيَبَو اَهتْبَب ُرَمَقْلا َعَقَو اَذِإ 27راّوشفسالا

 ٍلُوَحَتِل ءٍةطوُبْضَم ِةاَداَحُم ىَلَع ِراَدنإْلا يِلاَيَ يِف اّْلِإ ُفِسْحَي ال ُرَمَقْلا َكِلَذكَ
 لثِم ُهْباَسِح ّحَص نَمِل ٍفوُسْحْلاَو ٍفوُسكْلا ُةَِرْعَمَك ءِسْمَّشلا َنيَبَو ُهَنْبَب ٍضْألا
 «نالهْلا َعّنْظَي ْنَأ ّدُب اَل ِرْهَّشلا نِم َنيِئاََّنلاَو َيِداَحْلا َهَلْيَل نأ ٍدَحَأ ٌلُك ٍةَئِرَْم
 140 /؟5] . َنيِاََثلا هلْ ُكَّشلا ٌعَقَي اَمّنِإَو

2 2 

 .رهشلا رخخآ رارستسالاب دارملا )١(



 2 مالسإلا خيش لئاسرو ٌقواتق بيرقت 0
 ..نْشت ست ل بسس يوصصسممموب ” ة يبدح

 (فوسكلاو فوسخلا دنع ةالصلا نم ةمكحلا)

 هنأ لكي َتِبَنلا نَع ُهاَمَّلُعْلا اَهْيَلَع دن ل تيا احا تك كضا

 را غلاب ٍراَمْغِتْساِلاَو ِءاَعّدلاِ َرَمْأَو ِهِرَمَقْلاَو ِسْمّشلا ِفوُسُك َدْنِع ٍةاَلَّصلاب َرَم 6

 ٍدَحَأ ِتْوَمِل ٍناَفِسَكْنَي ال هلل تاي نِم ِناَتَيآ َرَمَقْلاَو َسْمَّشلا َّنإ» :لاكر ٍقئِعْلاَو

 َرَكَذَ . ."”هُهَتاَبِع اَمِهِب ُفّوَخُي هللا ِتاَيآ نم ٍناَتِيآ» :ِةَياَوِر يِفَو .''”ههتاّيَحِل اَلَو

 ِتاَيَآلا ٍرياَس يِف مُهُفيِوْحَت َنوُكَي امك هداَبعْلا في دخت كلذ كح نوفا نأ

 ِباَبْس تروي وْحَنَو ٍةَرتاَوَتُمْل ٍراطْمأْلاَو ِبْدَجْلاَو ٍلزاَكَلاَو ٍةَديِدَّسلا ٍحارلاَك

 ٍناَفوُطلاَو ٍةَحْيَّصلاَو حيرلاب اًبَمأ هللا ٌبَّدَع اَمَك ءاَباَّذَع ُنوُكَت دق ينل

 هوكي ةوُدشَم كفو كوتكلا نْوَكل ؛ يّقاَنُي ال هلك ِْبَنلا هب َرَبْخَأ اَمَو

 ُنوُكَي اَلَو ِراَرّسلا َهلْبَل ِرْهَّشلا ٍرِخآ يف اّلِإ ٍسْمَّشلا ُفوُسُك نوحي ١ ديف

 نِم َكِلَذ فالخ ىَعّذا نَّمَو ٍراَدْبإْلا يِلاَيَلَو ِرْهَّشلا ِطَسَو يِف لإ رَمَقْلا ف

 نوفق عي ةَقِرْعَمْلا ُنِكْمْي اَذَهِلَو ؛ٍباَسِحْلاِ ِهِمْلِع ِمَدَعلق م ةئاعلا وأ قمل

 ذإ ؛ٌليْفَتْسي اَمَو ِةّلِهَأْلا نم ىَضَم اَمِب ٌةَكرْعَمْلا ُنِكْمُي اَمُك بعلو اني ىقرخكلا

 0 ٌرمَقْلاَو سْمّشلاَو اكس َلتْلا َلَمَجَوط :ىَلاَعَت َلاَق امك ءِباَسِحب َكِلَّذ َلُك

 [االم _ 8 /*] 5 : ماعنألا]

 ه0

 (ءاقستسالا ةالص)

 نخل ودشلا نع ربِ ةتيظخ حتما هنأ لي ِيِّنلا ِنَع دَحَأ لشي مل داع

 هن تبي ل لاب يِذ رثأ لك "8 لكي َلاَق دَقَو ءَكِلَذ ٍرْيَع اَكَو ِءاَقْسِتْسا اَكَو ِديِع
 ع

 ان (ُمَذَجَأ َوُهَف َوُهَف دمحلاب

 .(ة1١٠) ملسمو 2( يراخبلا هاور )0غ(

 .(ةا١1١) ملسمو ١80 يراخبلا هاور )0

 نسحلا باب نم هنأ برقألاو ملعلا لهأ ضعب هفَّعض )١75/55(: ىواتفلا يف زاب نبا لاق ()
 . هريغل



 0 نب ا 3 ا سمح ةاناّصنا ُباَتك

 ُلْقْني ْمَْلَو ةَضِراَع اًبطُح ٌجَحْلا بط َرْيَغَو ٌجَحْلا َبَطُح ُبطْحَي َناَك دَقَو

 م .ِدْمَحْلا رْيَغب ةَبَظُح َحَعَتْا هنأ ُهْنَع ٌدَحَأ

 .ٍِتاَوَّلَّصلا َبِقَع َنوُعْدَي :ةَراَت أ

 .ٍةاَلَص ِرْيَغ نِم َنوُعْدَيَف ىَّلَصُمْلا ىَلِإ َنوُج وُجرْحَي :ةَراََو - ب

 . َنوُعْدَيَو نولي : ةَراَثَو - ُج

 .ِةَمأْلا ٍقاَمَئاِب ِناَعوُرْشَم ِناَلَوَأْلا ٍناَهْجَوْلاَو

 ْمَلَو دَّمْحَأَو َيِعِفاَّشلاَو ِكِلاَمَك ؛ِروُهْمْجْلا َدْنِع ٌعوُرْشَم ْثِلاَنلا ُهْجَوْلاَو

 تراقب اني ءحاَلَّصلا لها اوُقْسَتْسَي ْنأِب ِءاَقْسِيْساِلا يِف او
 .ةَباَحَّصلا ّلَعَف اَمُك ا

 . هيف للك ينل ىَلَع ٍةاَلَّصلاِب اوُرِمَأَو

 ِرْيَغ اَلَو ِءايبْنَأْلا ِروُبُق نم ِءْيَش َدْنِع ِءاَق اهمال وبي ةعا قاب

 دد ٍساّنلا ُضْعَب ُهْنْظَي امم َكِلَذ ٍوْسَنَو هب ٍلُسَوَتلاَو تيم ٍةَناَعَيْسالا اَلَو ِءاَْنأْل
 كسه ل م4

 -١٠66[ 6٠١غ /اا/] . هبرفو

 اوكرتو ءءاقستسالا يف الإ عفرت ال ديلا نإ :لاق نم سانلا نم /7؟خ95]

 .ةيعدألا رئاس يف نيديلا عفر

 نأ ''"حاحصلا» يف امك لي هنع رتاوت دقف ءاّملطم عفرلا حيحصلاو

 لبقتساف مهيلع هللا عداف تبأو تصع دق اًسود نإ هللا لوسر اي :لاق ليفطلا

 .«مهب تأو اًسود دها مُهّللا» :لاقو هيدي عفرو ةلبقلا

 ,(586؟82) ملسمو 220 يراخبلا هاور )000



 ُهْنَص مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت |
 0 تت تح حج تبتحتتبصا : 2451 يد

 . (هيذب عفر رماع ضال اعد امل» ميلا يفو

 نم ءيش يف هيدي عفري ال هِي يبنلا ناك» :لاق هيد 45 سنأ هنع ىورو

 . "”«نيحيحصلا» يف هاجرخأ «ءاقستسالا يف الإ هئاعد

 .«هيدي هيف يحنيو هيطبإ ضايب ىري ىتح هيدي عفري ناك هنأ» : ""امهيفو

 : اًثالث بتارملا لغجو «لاهتبالا هِيَ سابع نبا هاّمس يذلا وه اذهو

 .ربنملا ىلع عمجلا موي لعفي ناك امك «ةدحاو عبصأب ةراشإلا

 رثكأ ىف امك كيبكنم وذح كيدي لعجت نأ وهو «ةلأسملا :ةيناثلاو

 .ثيداحألا

 عفري ناك» :لاق اذهلو ءهيض سنأ هركذ يذلا وهو «لاهتبالا :ةثلاثلاو

 يلي امم هيدي نوطب ''”ناك :دتشا اذإ عفرلا وهو ؛«هيطبإ نايب ىري ىتح هيدي
 .ءامسلا يلي امم امهروهظو ضرألاو ههجو

 امك ةعمجلا موي ربنملا ىلع عفرلاب دارأ هَ كلام نب سنأ نوكي دقو

 0 ةيعسلا هعبصأ عفري نأ ىلع ديزي ال ناك هنأ) : هريغو ملسم يف

 بيطخلا عفر يف دمحأ بهذم يف ناهجو امه نالوق ةلأسملا هذه يفو

 وهو هوركم وه لب بحتسي ال :ليقو «ليقع نبا هلاق بحتسي :ليق

 ريشي ٌهلَي يبنلا ناك امنإو ,ءبيطخلل ةعدب وه هيوهار نب قاحسإ لاق :حصأ

 .اعد اذإ هعبصأب

 هاور امك هيدي عفر ربنملا ىلع ىقستسا امل هنإف ءاقستسالا يف امأو

 )١( يراخبلا (9) .(18494) ملسمو :(4777) يراخبلا )1١71( 2ملسمو )895(.
 )9( ملسمو ,(7056) يراخبلا )416(.

 .(44/54) لئاسملا عماج نم بيوصتلاو :«(ناكو) : لصألا يف (5)

 .(81م/5) ملسم هاآاور (6)



 تا 57 ةاللّصلا ٌباَتِك

 مهب ىقستسا هنأ» :ثيدحلا اذه يف سنأ ىور دقف هيَ سنأ نع '''يراخبلا

 .«هيدي عفرف ربنملا ىلع ةعمجلا موي

 سنأ نوكيف ءاقستسالا ريغ يف ربنملا ىلع هيدي عفري نكي مل هنأ تبث دقو
 يديألا عفر ثدحأ ناورم نب كلملا دبع ناك دقو اميس ال ىنعملا اذه دارأ

 كلملا دبع ىلع كلذ ركنأ دقو ءرصعلا اذه كردأ هن سنأو ربنملا ىلع

 لَك يبنلا نأ نم هريغ اهب ربخأ يتلا ةّئّسلاب ربخأ وه نوكيف «؛ثراحلا نب مصاع

 . '"”«ءاقستسالا يف الإ  ربنملا ىلع :ينعي - هيدي عفري مل

 هركذ يذلا لاهتبالا وهو عفرلا ديزمب صوصخم ءاقستسالا نأ نيبي اذهو

 .اه#َو سابع نبا
 .فلتخت الو فلتأت ثيداحألاف

 . أطخأ دقف ءامسلا ىلإ هيفك رهظ لعج لدتعملا عفرلا يف ِقكَي يبنلا نأ نظ نمو

 هنإف ءأطخأ دقف ءامسلا ىلإ هيدي رهظو ههجوب دصق هنأ نظ نم كلذكو

 ءاهروهظب هولأست الو مكفكأ نوطبب هولأساف هللا متلأس اذإ» :لاقف كلذ نع ىهن

 نب دمحم نع هجو ريغ نم وهو :لاق ءسابع نبا نع '' 'دواد وبأ هجرخأ

 .هريغو دواد يبأ يف رخأ ثيداحأ ىورو «ةيهاو اهلك بعك

 ةمئألا هيلعو ثيداحألا هب تضافتسا يذلا عفرلا اذهف ةلمجلابو

 .خيرأتلا اذه ىلإ مهيبن نمز نم نوملسملاو

 امم هفك راصف هادي تنحنا عفرلا ةدشل هنأ ىلع لدي مدقت يذلا سنأ ثيدحو

 .“”(ههجو ءاذح امهعفر هنأ» ءاج امك ؛كلذل اًدصق ال عفرلا ةدشل ءامسلا يلي

 .اهنطب الو ديلا رهظ ال ديدشلا عفرلا اذه يف دصقي مل هنأ كلذب نيبتف

 [178 8١ه #7 كردتسملا]

 )١( يراخبلا هاور (؟) .(ة798» )١٠١71(. 2ملسمو )895(.

 )١546( )7(« 0.دواد يبأ فيعض يف ينابلألا هفَّعضو

 ) )5.دواد يبأ حيحص ىف ينابلألا هحّحِصو 2(1١١ا/6) دواد وبأ هاور



 ملل  ريتجتابتك تح 2 أ ا 3
 َناَك اَذَهِلَو ءِتْيَمْلِل ٌءاَعّدلا َّوُه ِةَّراَتِجْلا ٍةاَلَص نِم ُرّبُكألا ُةوُصْقَمْلا

 .ًءاَعُد رْكَّذلا نِم اَهيِف ام ُةَماَع

 ْمَلَو ءِنْيَروُهْشَم ِنْيَلْوَق ىَلَع ؟َُءاَرِق اًهيِف لَه :ُءاَمَلْعْلاَو فَلَّسلا فَلَتْحاَو

 نم ِءْيَش ٌبوبو اهب تقوتي ال هنأ مْ هِنْيَعِب ًءاَعُد اًهيِف لكي ُنِبَنلا ْتْفَوُي
 ؛ سابع ِنْبا نَع َكِلَّذ َتَبَن امك َهَّنَُس اَهيِف ٍةَحِتاَمْلا ٌةَءاَرِق تناك نِإَو ٍناَكْدَأْلا

 ُهَبْسَْلاَو يت لق ع :َليِق :ٍِلاَوْقَأ ىَلَع اَهِيِف َةَحِتاَمْلا ٍةَءاَرِق يِف ُناَّنلاَق
 وانا

 تَناَك ّلَق َقَحَتاَمْلا َرْيَغ ْنآق 5 اَهيِف َسِيَل ُهّنَِ ءٌبجَت اَلَو لا

 ىَلَع ٌةَدْئاَز ٌةَءاَرِق اًهيِف َعرْشَل ِةَماَّتلا ٍةاَلَّصلا يِف ٌبجَت امك اًهيِف َةَبِحاَو ٌةَحِت ةضتافلا

 [1 8/1 .ةَحِتافلا

 :نْيَلْوَق ىَلَع ِةَراَتجْلا ٍةاَلَص يِف َماَّنلا نإ ة؟هاله]

 ُبَهْذَم َوُهَو ءِفَلّسلا َنِم ٌريثك ُهَلاَق امك ٍِلاَحِب ٌةَءاَرِق اًهِف ىَرَي ال نَم مُهْنِ
 هر . ِكِلاَمَو َةَميِنَح يبأ

 ٍنْبا ِثيِدَحِل دّمْحَأَو ّيِعِفاَّسلا ٍلْوَقَك ؛ةّنُس اَهيِف َةَءاَرِقْلا ىَرَي نَم مُهْنِمَو وم

 .هِرْيَغَو اَذَه ٍساّبَع

 .ةالَّصلاَك ٌّةَبِحاَو اَهيِف ُةءاَرِقْلا ُلوُقَي نَم ِءاَلْؤَه نم ّمُث

 ٍلاَوْقَأْلا ُلَدْغَأ اَذَهَو ةَبِجاَو ْتَسْيَل ةيَحَتْلُم هس يح لب : ُلوُقَي نم مُهْنِمَو

 اوُناَك ْمُهَنَْب اَر و تملا اتاك اعلا ا راو حلا ؛ةَتاكلا

 ٍةَلَمَسَبْلاِب ٍرْهَجْلاِ َةَراَن نولْضُي اوُناَك امك ءَوَءاَرَ ٍرْيَغَو ٍةءاَرِقِ َرِقب ةَراَتِجْلا ىَلَع َنوُنَصُي

 يف ِنْيَدَيْلا عْفَرب ٌةَراَتَو «حائْقتْسا ٍرْيَِ َةَراَتَو حاَتفِيْساِب ةَراَتَو ءاَهِب ِرْهَج ِرْيَكِب َةَراَتَو 0



 ْرِئاَتَجْلا بانك
 ل 7110 1 لظلم تنم

 ةَميِلْسَت َةَراَتَو ِنْيَتَمِيِلْسَت َنوُملَسُي ةَراَتَو ءِنْيَدَيِلا مقر ريغ َراثو ةئالثلا نطواوعلا هد هج يسري هيض نه م تاسع كسمصس همسك !ف هي ةعاوم هك 0
 ىَلَع َنوُرّبَكُي ٌةَراَتَو ءَنوُؤَرْفَي ال َةَراَتَو ٌرسلاب ماَمْل تلخ نووي ةَراَثَو ٌدَدِاَو

 ُلَعْفَي نَم ْمِهِيِفَو اَذَه لَعْفَي نَم ْمِهيِف َناَك ءاَعْبَس َةَراَثَو اًسْمَح َةَراَتَو اَعَبْرَأ ِةَراَتِجْلا

 يف ُمُجَرُي ناك نم مُهْنِم َّنَأ مُهْنَع َتَبَت اَمُك ِةَباَحَّصلا نَع ٌتباَن اَذَه ُّلُك

 َناَك نم مُهْنِهَو َةَماَقإْلا ُرِيوُي َناَك نَم مُهْنِمَو ءويف ْعُجَرُي ْمَل نَم مُهْنِمَو ِناَدأْل
 [اوال 4 .هللي ِبَنلا نَع ٌتباَت اَمُهاَلِكَو ءاَهْعَمْشَي

 0 : ل51 لِصَي ؛ مل نَم ةَراَتِجْلا َرَضَح اَذإ هاله ]
 ِنْيَهْجَو ىَلَع ؟ةَبوُيْكَمْلا يِف اَذَه لْدِم لَعْفَي اَمَك اَعَبَت ُهَعَم َىّلَصُي ْنَأ و

 يزل ل عل ُهَلْعِف ّنَأِل ِءاَنُه ٌروُجَي ال :ليِق

 [ 7/1 .ِةَراَتِجْلاَو ِةَبوُتْكَمْلا يف ْعْياَس اَذَعَو : ٌةَدوُصُفَم

 يئاَرْضُتلا يضرم ادإ مِلسمْلل وي له :- ىّاعَت هل ُهَمِحَر - يس ادخل ]
 ؟هتزانج َعَبْتي ْنَأ تام اَذإَو مَدوَعَي نأ

 أَي الق ُهتَداَيِع اّمَأَو ُهتّراَتِج ُعَبْبَي ال «َنيِمَلاَعْلا ُّبَر هلل ُدْمَحْلا :َباَجَأَت

 .مالشإلا ىلع وفيات ةعلشم كِل يف وُ دك ل ءاَهب

 [0 1 . ِهْيَلَع نلَصَي ال اَذَهِلَو ِ؛ُراَنلا ُهَّل ْتّبَجَو

 :ةرهاظلا مالشإلا ٌماَكْخأ هيََع يرخت هنإ اَلْسِإْلل اًرهْظُم َناَك نَم 5 هها]

 وُحَنَو نيهلشفملا رِباَقَم ف ِهِنْفَدَو هْيَلَع الا هِليِسْعَتَو ةثراوملاو 000 نم

 ُهْنِم َكِلَذ َمِلَع نَمِل ُروُجَي ال ُهّنِإَف ُهَق َدْنَّزلاَو ُقاَمتلا ُهْنِم َْمِلع نَم ْنِكَل ٍ؛َكِلَذ

 . ماَلْسِوْلل اًرهظُم َناَك نإَو ِهْيَلَع َةاّلَّصلا

5-3 5 
 دقق اًرْفاَك َتاَم اّذِإَف



 ُهْنَأك مالسإلا خيش لئاسرو ٌقواتف بيرقت مس.ا|

 اُوَهَق ِرِئ اًبَكْلا ٍلْمَأَك ِن ٍناَميِإْلا َّنِم ِهيِف ام َمَم ِْسِفْلِل اًرِهْظُم َناَك نّم اّمأَو

 . َنيِمِلْسُمْلا ضْعَب مِهْيَلَع َىَّلَصُي ْنَأ ّدْب ال

 امك ُهَلَعَف ام لْثِم نَع ِهِلاَثْمَأِل ارْجَر مِمِدَحَأ ىلع ةاَلْصل | ّنِم َعَنَتْما ِنَمَو

 يذلا ِنيِدَمْلا ىَلَعَو ءَلاَعْلا ىَلَعَو ءِوِسْفَت ٍلِتاَ ىَلَع ٍةاَلَّصلا ِنَع لكي يلا َعَنَتْا

 - عذب ديلا لأ ىلع داكلا وو برغل روراطلا ني 05 0007

 ذب

 َكِلَذ يف َناك اَذِإَف ءاوُبوُتَي ىّنَح ٍرْئاَبَكْلِل َنيِرِهْظُمْلا ٍرْجَه سْنج نِم اّذَهَو

 . اًئّسَح َكِلُذ َناَك ِةَح قالا ةشاسملا ىلع لي

 2 - سس 86م 5 ةهمضص هم 1 8 200

 ٌةَحْلْصَم ِهِعاَنَيْما يِف نكي ْمَلَو هللا َةَمْحَر ُهَل وُجْرَي ْمِهِدَح ٍدَحَأ ىَلَع ىَّلَص نَمَو
 . اًنَسَح َكِلَذ َناك ٌةَحِجاَر

 لاك ِنْيمَحَلضَمْلا نيب َعَمْجَيِل ٍناَبْلا يف هَل اَعَدَو ٍرِهاَظلا يف عَ ها وّلَو

 .اًمُهاَدْحِإ ٍِتيِوْفَت نم ىَلْؤأ ِنْيَََلْصَمْلا ُليِصْحَت

 هيلع ُهاَلَصلاَو هَل ُراَمْعيساِلا ُروُجَي ٌمِلْسُم َوُهَو ُقاَقْتلا هم مَلْعُي ْمَل نم لكَ
 [1 3-85 .هب ٌرَمْؤُيَو َكِلَذ ٌعَرْشُي لب

 ىّنَح ُنْيَد ِوْيَلَع نم ىَلَع ٍةاَلَّصلا نع َعَتتما ُهّنَأ هلكب َنَِنلا ِنَع َتَبَن [؟ده؟
 نم هلي وه راض نكمت اًمْلُق :ءهْنَع نيد ءاَقَو قم نكَمَتَي نأ لبق َءاَفَو َكْلْكُي
 الو ل ُهيِدَمْلا َراَصُق هدنع
 ملا

 8 2 و < امم د عقر 2 2 1
 ْنَأ هللا َدْنِع ٍبوُندلا َمَظعَأ ّن ِغ هلع نصوم وأ ةاَوَر انيق هلُوَف قوق عم اذه

 ُعَدَي ال ُنْيَم ِهْبَلَعَو ْلُجَّرلا َتوُمَي ْنَأ اَهْنَع ىَهَن يتلا ٍرئاَبَكْلا َدْعَب اهب ٌدْبَع ُهاَقَْي

 0 دّمخَأ ُهاَوَر (ًءاَضَق

 .ينابلألا هفّعضو «(8547”7) دواد وبأو )١95446(«: دنسملا يف )١(



 ا ا رتاتجلا كانك
 ا

 [1 53-14 0 ٍرْئاَبْلا َكْعَ َدْعَب ِنْيَدلا َكْرَت نأ | اذهب تل

 ل رق َةَحَيْشَمْلا يِعّذَي لُجَر نع : هلك َلْيْسَو ؟ معز 4 ا 5 همم ع 85 - هه ٍ
 - م2 2 . <ه 0 - رس ل هر رع س س2 8سو م اا
 ءَتاَمَق ُناَبْعْتلا ُهَعَدَلَف ُهَل ِةَماَرَكْلا ىَنْعَم ىّلَع ِهِدَيِب ُهكَسْمأَو ُهْنَع ُهَعئَمَك ُهّلثَْيِل َرَضَح

 م

25 - 

 ؟اَل ْمَأ ِهْيَلَع ٌةاَلَّصلا ُروُجَت لهَف

 ٍهِوْحَنَو اَذَه ىَلَع َةاَلَّصلا اوُكُرْتَي ْنَأ ِنيّدلاَو مْلِعْلا ٍلْهَأِل يَِبْنَي :َباَجَأَ

 .ساّنلا ٌموُمُع ِهْيَلَع يِلَصُي َناَك نَِ

 "!؟اَمَهَب :َلاَقَف ءْثِبَي ْمَل َةَحِراَبْلا كتبا نإ :بُدْنُج ِنْب ة ةرهسل اوُلاَثَر

 داق عا دك اي رك ل نا نا ْمَحَن :اوُناَق

 ٍةَرْثَكِب ِهِسْفَِل اَلِتاَك ُنوُكَي ُهنأِل ؛ِهْيَلَع ْلَصُي ْمَل اًمَشَب َتاَم ول ُهّنأ ٌةَرُمَس َنّيبَ
١ 

 لْمَأ َكْرْتي : ذأ ىلوأ تك ىَلَح ويب اهو يتلا لق ني عم يلا اّدَهَق
 يول دب يع دع رفق حل ليو ويقل رئاق هلأ يع حاملا يذلا مْلِعْلا

 ىّبَح ّلكأ يِذْلا ِةَلْْنَمِب ِهِلَمَع ُهيِبَش اَذَهَك ءُلُْقَت ال اَهّنَأ نع ُهَّنِإ :ليِق نإَو
 1 ؟7 <22 6 هم هو و 2 -

 ٍهيفن لثق دصقي مل هنإف مشب
 عَن نِم ٍتاّيَحْلا ُكاَسْمَِ ِدْمَع َهْبِش َناَك اًبِلاَغ ٌلَثْفَت ال َةَياَنِج ىَنَج

 ٍقِراَح َراَهْظِإ اَّلِإ لْمِفْلا اَذَهِب ْدِصْقَي ْمَل اَذَهَو «حابُم ُرِيَغ ٌلْعِف ُهَّنِإَف ٍتاَياَنِجْلا

 ا
 هِئاَجَر ٌمَّدَع وأ ِءاَقَوْلا َّمَدَع ِهِتيِن ّعَم َةَناَدِيْساِلا» :رئابكلا نِم (ه974) ىفوتملا يمتيهلا ّدع دقو )١(

 | َلاَوْمُأ َّذَحأ نَم» :ُهُرْيَغَو ُيِراَخَّبْلا هّجّرْخَأ ام اهنم ةريثك ةلدأب الدتسم

 5٠١(. /؟) رئابكلا فارتقا نع رجاوزلا .«هللا ُهَقَلْثَأ

 ْمَهَبْلا :َليِلَحْلا َلاَك .ُهَْمِهَس َكّنَأَك ءٍماَعّطلا َنِم ُتْمِشَب :ُلاَقُي ءٌةَمآسلاو ُةَمَحّنلا :ٌمسَبلا (
 .(مشب) :ةدام ءةغللا سيياقم رظني .ْمَسَّدلا هب ٌصْخُي

 ةريبك ةعرسب هتبكرم ٌدوقي يذلا :هلثمو «ةجاح ريغ نم اًدّمعتم هسفن فالتإ يف ببست هنأل ةرفإ

 .رصعلا اذه ءاملع ضعب كلذب حرص امك ةرطخ



 ُهْنأك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت م ل

 َنوُباَذَك ءاَلُؤَم ُبِلاَغَو فْيَك هيكانملا فاركيلا ْعَنْمَي اَم ام ُهَعَم نكي ْمَلَّوَو ِةَداَعْل

 [لما١ 550/741 . هيْهَنَو ىَلاَعَت هللا ِرْمَأ نَع َنوُجِراَ نسيم

 ؟اَديِهَش َتاَم لَهَف َقِرَعَف ِةَراَجْنلِل َرْخَبْلا َبكَر ٍلُجَر نع :َلْيْسَو
 ٍنَع ّحَص دق ُهنِ «وبوُكرب اًيِصاَع نكي ْمَل اذ انهت تامرعت :َباَجأَف

 ِنوُماَّطلاب ُتْيَمْلاَو «ٌديِهَش ُقيِرَحْلاَو .ٌديِهَش ُنوُطْبَمْلاَو ُقيِرَمْلا» :َلاَق ُهَّنَأ لك يلا

 ِرْيغ ٌرْكِذ َءاَجَو .«ٌديِهَش مدَهلا ٌبِحاَصَو ٌةَديِهَش اًهِساَقِن يف ٌتوُمَت ةأْرَمْلاَو ٌديِهَش ديهش
 ا 1

 ُةَماَلَّسلا ّنَّطلا ىَلَع َبَلَغ اّذِإ ٌرِئاَج ٍةَراَجّتلِل ِرْحَبْلا ُبوُكُرَو
 لْثَق ىَلَع َناَعَأ دّمَف َلَعَف ْنِإَف ٍةَراَجّنلِل ُهَبْكْرَي نأ هَل َسّيلَف َكِلُذ نوب اّمأَو هج اا أ نوال رفعحم بوق ع عطب ممول ؟# يك لس و52 يوك ىلا علا همعم

 4 - ل 0 - تأ 9

 [ .ديهَش هنِإ لاقي ال اذه لْثِمَو هِسفَن

 رْيَغ اَلَو ٍرْكِذ اَلَو ةَءاَرِقِب ال ٍةَراَتِجْلا َعَم ِتْوَّصلا ْعْفَر ٌبَحَتْسُي . تب ال

 كاملا نه تلقلا نع: ةوثاَملا َوُعَو قميرالا ةنئألا تعذم اذه كلذ

 [9114 79 /74] . اًقِلاَخُم هيف ُمَلْعَأ اَلَو َنيِعِباَتلاَو

 [ 41 .ٍِئاَنَجْلا َعَم ٍتاَّروصَألا ُعْفَر مُهُنَداَع ٍباَتِكْلا ّلْمَأ

 )١( اًيعرش اللاتق رافكلا عم ةكرعملا يف لتُق نم ىلعو «ءالؤه ىلع ديهش ةملك قالطإ زاوج هيف .

 ا يلا ِةباَحَص ني ٌرقَت لم ربِ مَ ناك ام :َلاَق هنأ بالا نْب رّمُش نع تبث دقو
 َلاَمَف ٌديِهَش ناَلُف : اوُناَقَك ءِلْجَر ىَلَع اوُرَم ىَّنَح )4 ٌديِهَش نلف ٌديِهَش ُناَلف : اوُناَقَك

 علم ءارز .هاَهَلَع درب يف ٍراَّثلا يف ُهتْبأَر ينِإ الك : هلع للا ُلوُسَر 1118

 .اهقالطإ لصأ ركنُي ملو «لاغلا ىلع ةداهشلا ظفل قالطإ و يبنلا ركنأف

 نم عنام الف ديهش نالف وأ نمؤم نالف ليق اذإف «ةنجلا لوخد تابجوم نم ناميإلاو ةداهشلاف

 .عطقلا ليبس ىلع سيلو رهاظلاب مكح وهو «كلذ

 نوعطملاك ؛اًديهش ىمسي هنإف اًديهش ِلك يبنلا هامس نم لك :هلنقك زاب نبا ةماّلعلا لاق

 نود وأ هلام نود وأ هنيد نود ليتقلاو هللا ليبس يف ليتقلاو قرغلاو مدهلا بحاصو نوطبملاو
 لسغي ال هنإف ةكرعملا يف ديهشلا ادع ام مهيلع ىلصيو نولسغي مهلك نكل ءهمد نود وأ هلهأ

 ىواتفلا .ةكرعملا يف تام اذإ هيلع ىلصي الو )551١7/9(.



 م ِِئاَنََلا ُباَتك
 | 16/0 222222222222222 777777 لل 2 حل

 ٌنيِنَج اًهْيَطَب يِفَو ْتَْيف ْتَيْقْوُت مِلْسُم اَهْلْعَي ةَّيِناَر ٌرْضَن ٍةَأَرْما ٍنَع : : هناك < َنْيْسَو ة؟دهح؟]

 ؟ىَراَضَنلا َعَم وأ ةييلشعلا م َمَم نفذت لَهَف ءِر ع:

 َعَمَتجا ُهَّنَأِل ؛ىَراَصنلا ٍرِباَقَم اَلَو َنيِمِلْسُمْلا ٍرِباَقَم يِف ُنَقْدُت ال :َباَجَأَ

 ُنَفْذُت لب ؛َنيِرِفاَكْلا ْعَم ْمِلْسُمْلا اَلَو َنيِمِلْسُمْلا َعَم ٌرِفاَكْلا ُنكْذُي الق ٌرِفاَكَو ٌمِلْسُم

 ْتَنِفُد اًذِإَف ءاَمِرْهَظ ىَلِإ ٍلْفَطلا َهْجَو َّنأِل 5 ىلإ اَهُرْهَط لْعْجيَو ةَدرْفْنُم

 هيبأ مالْسِإب اًمِلْسُم ُنوُكَي لْفَطلاَو َِلْبِقْلا َلِيقَتْسُم مِلْسُمْلا ٌيِبَّصلا جو َناَك َكِلَذَك

 [3-195] :ءاَملُعْلا ٍقاَقَتاِ ٌةَرْفاَك ُهُمَأ تَناَك نِإَو

 نم َناَك اَلَو ءعاَمْجإْلا اًيِحاَو سبل ِهِتْوَم َدْعَي [تيملا : يأ] ُهيِقْلَت ؟؟مهح]

 .ِهِئاَفَلُخَو لك َيَِنلا ٍدْهَع ىَلَع مُهََْب ٍروُهْشَمْلا َنيِمِلْسُمْلا ٍلَمَع

 ءَقْسَأْلا ِنْب َةَلْئاَوَو ةمامأ ي ا را نورا ع لام لكل

 ِهباَحْصَأ نِم ٌةَفِئاَط ُهِّيَحَتْسا دّكَو دّمْحَأ ماَمإْلاَك هيِف ةقسشي نماوتنألا خوف

 همر هنأ ودافع ةقرقت وع ءاكللا نع َيِِفاَّشلا ٍباَحْصأَو

 ُلَدْعَأ اَذَمَو ُةَحاَبِْلاَو ُةَماَرَكْلاَو ءُباَبْحِيْسالا :ٌةَناَلَن ِهيِف ُلاَوْقَألاَ
 ل

 ُءاَعّدلا َوُهَك لب يلا ِهْيَلَع ّضَحَو ِهب َرَمَأ يِذَّلا ُبَحَتْمُمْلا امك

 ىّدخإ يف َدمَحأَو ٌكِلاَمَو ةَمْيِيَخ وثأ اهَهرَكَف ريقلا ىلع ةءازقلا اَمآَو
 : 2 وَ 28 1 5 ملم شا رس هه 00

 نبا نأ ُهَعَلَب ُهنَأِل اًهيف ٌصخَر اَمْنَِو ءىرخأْلا يِف اَهُهَرْكَي نُكَي ْمَلَو ءِنْيَتَياَوُرلا

 ٍضْعَب نَع َيِورَو ءاَهِويتاَوَحَو ِةَرَقَبْلا حئاَوَب ربك دنع رقي نأ ىصزأ َرمع

 دعت 0 :ةلمجلا يف وام ِنْمَّدلا َدْنِع ُه َءاَرِقْلاَق رقما قو 6 ةَروَس ٌةَءاَرِق ِةَي ةَباَحَصلا

 لوم 59/74 1 ل ْملَف َكِلُذ

 اَلَو ءعوُرْشَمِب َسْيَل ِتْيَمْلا ىلإ ُهوُدْهُيَو اوُوَرْفَيِل ِساّنلا ُراَجْئَيْسا ة؟ةههد]
 دق َناَك اَدِإَق ش ئرُق اَم :ْلِصَي يِنْلا َنآْرُمْلا َّنِإَ :ءاقلغلا نم دحأ ةَيسَتْسا
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 ارفع نم الا ا فيمن قل ل َءاَرِقْلِل ٌَرِجْؤُتْسا

 هْيَلإ لِصَي ْمَل : كي لل َةَداَبِع

 كل : ْمهِرْيَغ وأ َنآُْقْلا ْأَرْقَي نَم ىَلَع ِتّيَمْلا ٍنَع قَّدَصَت َّدَصَت اّذِإ ْنِكَل

 . َكِلَذ ُهَعَمَن ِتْيَمْلا ىلإ ُهاَدْهَأَو اًبِسَتْحُم َنآْرَقْلا أَرَك نَم َكِلَذَكَو َنيِمِلْسُمْلا ٍقاَمئاِب

 م1

 ٌنِهْنَم ٌةوَرْكَم :ٌكاَنُه ٍليِاَنَمْل ُداَقيِإَو ٍروُبُقْلا َدْنِع ٍفَحْصُمْلا لغج اكسنت

 ل مل اذإ تيك ٠ َكِلاَتُم هبف َةَءاَرِقْلا َلَعَج دك َناَك وَلَو ءُهْنَع
 . "0«َجْئّسلاَو َدِجاَسَمْلا اَهْيَلَع َنيِِخَنُمْلاَو ِروُبَقْلا ٍتاَراَّوَر هللا َنَعَل» :َلاَ

 .اًقَلظُم ُهْنَع َيِهْنَم ِروُبُمْلا ىَلَع هِرْيَغَو ٍليِدْنَ نم جّرسلا د اَقيَِ را ع 9
 ل هَ

 ُهَتَواَلِتَو َكاَنُم ِنآْرقْلا َةَءاَرِق ُدِصْقَي نَمِل ِروُبُقْلا 8 00 ُلْعَج امأَو

 ٍذاَحتا» ىَنْعَم ىِف لُْخْدَت ىِه لب ٍ؛ٍفَلَّسلا َنِم ٌدَحَأ اَهْلَعْمَي ْمَلٌم ٌةَرَكْنُم ٌةَعْذِبَ

 نارك للا . (ِروُبَمْلا ىَلَع َكِجاَسمْلا

 ُلَّوَأْلا ُنَمْدَمْلا َنوُكَي ْنَأ لْثِم ءةَجاَحِل اّلِإ ِرْبَق نم ُتيَمْلا ُلثَبْني ال متل

 .َكِلَذ لْثِم يف ِةَباَحَّصلا ضْعَب َلَقَن اَمُك ءِوِرْيَغ ىلإ َلَقْنيَف ءَّتّيَمْلا يِذْؤُي اَم

 [م

 ىَنْوَمْلا ُلأْسَيَو ءىَنْوَمْلا جات ْعِمَتْجَت ْتَضِق دق اَذإ ءايخألا ٌحاَوْرَأ ةةهدك]
 جدر ناَلُك :َنوُلوُقَيَف ؟ْناَلُق َلَعَف اَم :َنوُلوُقَي ءايْخَأْلا ٍلاَح نَع مُهْيَلَع الا

 :نولوفيك ؟مُبأي ملأ :لوُيك ؟الف لع ام :َوُوَبو َسَح ٍلاَح ىلع نال هبت سرع
 يِواَهْلا م ىَلِإ هب بِهُذ ءال

 ُدَعضي ال ىَندأْلاَو ,ىتذآلا ىَلِإ ُلِزْنَي ىلغألا ءُعِوَمجَتَك ىتْؤَمْلا ٌحَوَأ اًمأَ
 . ىلغألا ىلإ

 )١( يذمرتلا هماور )٠١65(« هجام نباو فحححصو )6/ا١8(.
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 : هلك يتلا لاف امك ءاناتعأ دشللا ىلإ ةاَعتَو رْبَقْلا ىَلَع ُفرْشُت ُحوُرلاَو

 ِهْيَلَع هللا د ر الإ ِْيَلَع ْمُلَسبَم اَينُدلا يف ُهُفِرْعَي َناَك ٍلُجّرلا بق ْرْمَي ِلَجَر نمي اَما

 . "”«مالسلا هيلع ّدُرَي ىَنَح ُهَحوُر

 [سءو 1 دوري نم فري د دق ُتْيَمْلاَو

 ُتاَتاَبِعْلا َكِلَّذَكَو ءِتَيَمْلا ىَلِإ ّلِصَن َةَقَدَّصلا َّنَأ ىَلَع اوُقَمَنا ةَبِيَأْلا خو
 . ٍقْيِعْلاَك ؛ُةلاَمْلا

 َعَمَو م ماّيّصلاَو ٍةاَلَصلاَك ةِةّيَِدَبْلا ٍتاَداَبِعْلا يِف اوُعَّراَتَت اَمّنِإَو

 َّنِإ هللا َلوُسَر اي ْتَلاَك ٌةأَ َرْما َّنأ 5# ِساّبَع ِنْب | ٍنَع "نْيَحيِحَّصلا» يِفَن اَذَه

 َناَكَأ هيتيضقف ّنْيَد كّمُأ ىَلَع َناَك ْنِإ تَيََرَأ» :لاَ ِْذَت ُماَيِص اَهْيَلَعَو ْتَناَم يم

 .«كّمأ نَع يِموُصَق» :َلاَك ءْمَعَن :ْتَلاَق :«؟اَهْنَع َكِلَذ يدوي

 َّنِإ :ْتَلاَقَك لكي هللا ٍلوُسَر ىَّلِإ تءاج 00 َّنَأ :ُهنَع ل وعلا يِفَو

 كي ىَلَع َناَك ول تْيَرأ» :َلاَك ؟نيَعِاََتُم ِنَْرْهَش ُمْوَص اَهيَلَعَو تَناَم يتخأ
 هد ريوس

 .«ءافولاب َّقَحَأ هللا ٌقَحَف» :َلاَق 9 : تْلاَق .«؟ِهيِضْقَت تنكأ ّنْيَد

 ىَلِإ تءاج ةَنْيَهَج نم ص 1 8 2 نبا نع ع د 1 يفد

 00 قو 52 5 2< 5 9 نأ سو 9

 5 يحح» :َلاَقَق

 ٌجَحِبَو ِتّيَمْلا ٍنَع ِضْرْفْلا ٌجَحِ َرمأ هنأ :ٍةَحيِحَّصلا ِثيِداَحَأْلا ِهِذَه يِفَ
 هكر الا نورك واتوب «اذلو نوكي ةزاث قوُماَمْلا نأَو «ٍمايّصلاي رم َرَمَأ اَمُك ِْذَنلا

 ءِدَحَأ لك نِم ٌواَضَق ّحِصَي ُنْيَدلاَو ِتِّيَمْلا ىَلَع نوُكَي ِنْيَدلاِ َكِلذ هك ينل

 .تباث )5١(: تيبلا لآ قوقح يف هتك خبشلا لاق )١(

 .يتأيس امك لصت اهنأ هك خيشلا حجر (0

 .يراخبلا دنع هدجأ ملو ء(54١١) ملسم هاور (9)

 )١1١85( ريبكلا للعلا يف يراخبلاو )١5/(« يذمرتلا هاور (4)

 .ملسم نفتح ملو «(14855؟) يراخبلا هاور (5)



 ُهْدَأك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ا

 َءاَج اَمُك ءِدَّلَوْلاِب َكِلَذ ُصَنْحَي ال ٍدَحَأ لك نِم َكِلَذ َلَعْفُي ْنَأ ُروُجَي ُهْنَأ ىَلَع َلَدَق

 أ َمِلْعَف ّنّيَبُم ُّلّصَمُم ّمَلِع 0 ٍَنُسلاَو ٍباَتْكْلاِب َتَبَت يِذَّلا اَذَهَق

 َتاَم اَذِإ) 2189 :مجنلا] 46 نكس ام اَّلِإ نيسنإلل سَ آر :ُهَّلّوَف ىفاَتُي ال َكِلَذ
 ملمس عم

 هلو ل لا مد نبا

 مْلِع وأ ٍةَيِراَج ٍةَكَدَص :ِثاَلَن نم الإ ُهَلَمَع َمَطقْنا :َلاَق ُهَّنِإَف ٌتيِدَحْلا امَأ

 َدَلَوْلا َّنأِل ؛نْيَّصاَح ُهَل ُهُواَعُدَو 020 ؟ِنَو ,00"2هل وُعْدَي َحِلاَص ٍدَلَو وأ هب ُعَفَتتُي
 .هبسك نم

 خألا ٍفالِخِب ءوِبْسَك نم ُهّلَمَع َناَك:ِدَلَوْلا ٍدوُجُو يِف َيِعاَّسلا َوُه َناك اَمَلَ

 ا «بِناَجْلا ِءاَحُدِب لب ْمِهْئاَعُدِب اًضْيَأ ُعِقتْنَي ُهنِإَف ْمِهِوْحَتَو ٍبأَلاَو ُمَعْلاَو

 .ِهِلَمَع نِم َكِلَذ

 ٍلَمَعِب ْعِقَتْني ْمَل ُهَّنِإ : فَي ْمَل .هْثاَلَث نم الإ ُهلَمَع َّعَطَقْنا» :َلاَك للي ْيَِلاَ < و

 اأوأ 52 5 علا 3 3 00 اى 4 8 اعا 6 خلك 9 1

 ُهَنِإَف ءٌقَح اَذَهَو 469 نئَس ام اَلِإ نشاإلل سلط :َلاَق 1 00 امأَو

 قم تللتت اعنإ هلآ امك 1 ةقحيعشتو ةكلفي يلا ويف ينس قوتشي امن

 هَل ال ِرْيَمْلا َكِلَّذِل ُكْلِمَو َّقَح َوُهَم ِهِرْيَغ ٌيْعَس اَمَأَو ل ِبِياَكَمْلا

 د اكوا عدلا صقادك ورق نلت لقي ذا مناع 185

 لب ؛هيْعَس نم ُنوُكَي هب ْمَحْرُي وأ ُيمحْلا وأ ْتْيَملا وب ٌعَِتَي اَم لك

 ملل ١1/741 يعش الب ب ْمِهْئاَبآ عم ةنَجْلا َنوُلخُدَي َنيِنِمْؤُمْلا ُلاَظَأ

 )١( ملسم هاور )1501(.
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 ُهْعَمْنَي َكِلَذَكَو ..َنيِمِلْسُمْلا ٍِقاَمّثاب اهب ُعِفَتْنَي ِتّيَمْلا نع ٌةَقَدَّصلا 5

 نيب عار الب هَل ٌراَمَْتْساِلاَو ٌءاَعّدلاَو 00 ُنْيِعْلاَو ُدْنَع ٌةَِحْضُأْلاَو هٌدْنَع ُجَحْلا

 نالت هيفا انهف ةنقاوا ملا ةَءاَرقو نع عْوَتلا ُةاَلَصَو ُهْنَع ٌماّيَّصلا اًمَأَو قئَيألا
 مى

 .ِءاَملَعَلِل
 - ه-

0004 

 اَمْنِإ َءاَمَلْعْلا َنِإَف ءَكِلَذ عع اف ِءاَدُهِإْلاَو ٍَءاَرِقْلا ِسْفَنِل ُراَجْميْسالا امو

 او ِءْياَدَأْلاَو ِناْرُقْلا ميِلْعَت ىَلَع و ةَرِخَأْلا لأ ٍزاَوُج يف اوُعْراتت
 ٌّحِصَي :َليِقَف ٠ يقل يفؤقشي رج اتتعلا نأ ؛ِرْيَعْلا ِنَع

 . فاشل ُكِاَم ِبَمْذَم نِم ُدوُْشَمْلا

 ١ ك١

6 

00 
32 

 ادم

0 0 1 ١ 

 يف تِلاَثلا ُكْوَقْلا َوُهَو ءَئيَمْلا َنوُد ٍريِقَمْلل اَهْيَلَع ٍةَرْجأْلا ُدْخَأ ُروُجَي :َلِيِقَو
 ءىَنِغْلا َمَم َيِنَْتْسَيَو ِرْفَمْلا َعَم َلُكأَي ْنأ ميلا ّيِلَوِل هللا َنِذَأ امك ءدّمْحَأ ٍبَمْذَم
 .ِرْيَغ نِم ىَوْقَأ ُلْوَقْل اَذَهَو

 َكِلَذ ىّلإ ِهَيَجاَحِل هَ اواو ل نيس يس

 «َكِلَذ ىَلَع مُهَل َباَو الق ٍضوُرْعْلا ٍلْجَأل لإ َنآرُْلا ُاَرْفَي ال َناَك اّذِإ امَأَو

 ىَلِإ ّلِصَي امن ُهنأِ ا يي م

 ُهُقِحَتْسَي نَم ىَلَع ِلاَمْلا اَذَهِب َقَّدَصَت اَذِإَق ؛ لَمَعْلا ٌسْفَن هن اَل ِلَمَعْلا ب رد كيملا

 هميلْعَتَو ِنآْرُقْلا ٍةءاَرِق ىَلَع ُنيِعَتْسي نم َكِلَّذِب َّدَصَق ِنِإَو ِتّيَمْلا 0

 نآْرُقْلا ِمّلَعَت ىَلَع ْمِهِلاَوْمأَو ْمِهِيْفْنَأِب َنيِمِلْسُمْلا َةَناَعِإ َّنِإَف َنَسْحَأَو َلَضْفَأ َناَك

 .ٍلاَمْعأْلا ٍلَضْفَأ ن نِم ِهِمِيِلْعَتَو ِهْتَءاَرَقَو

 الف ءِءاَدْمإْلاَو ِة َءاَرِقْلا ٍسْفَنِل راَجْفيْساِلا فالخب ءراجئتسالا اذه نم عفتنيو ديفتسي هنأ :يأ )١(

 ءاهتب عصي



 منَ عوُرْشَم 0 اَدَهَف ِهْبَلِإ مابا َنوُعْدَي اًماَعط كيَمْلا لْمأ ُةَدْدَم اأو
 .ٌةَعْدب وه

 [”لزا5و_ :١" /؟:]

 ٍةاَلَّصلاَو ٍةَءاَرقْلاَك هةّيِنَدَبْلا ٍِتاَداَبِعْلا ٍلوُصُر يِف مُهَْل ُءاَمَلْعْلا خوه
 .ْلِصَي ُهّنَأ اَمُهُحَصَْأ ءِناَلْوَق ِتّيَمْلا ىلإ ماّيّصلاَو

 َءْدِب اَّذَه ُهَلْوَفَ :ُئِراَقْلا َدْعَب اَذإ اَم َنوُد اَِعاَمَسِب ٌتّيَمْلا ٌعِفَتْنَي رْبَْلا َدْنِع

 .ِءاَمَلُعْلا عامْجإل ٌةَمِلاَخُم

 م عاَمِيْسا نم ال :توملا دْعَب َوُه اَهْلَمْعَي لامع ُعِفتْنَي ال َتْوَم َدَْب ُثْيَمْلاَو

- 
 - هوك تم

 8 5 ّ م يف - رز عهتسي مدآأ يا َتاَم اَذِإ) :هللكك هلا َلاَق اَمَك هتاَح مف ُهَلِمَع اَم راَثآب مفتي اَمَنِإَو
 ريم 0 كس 58 ومو 8 01 د 2+ وي . --_- 04 وكثر 2-0

 وُعْدَي حِلاَص ٍدَلَو وأ ِهِب ٌعَفَتْنُي ملِع وأ ٍةَيِراَج ٍةَقَدَص :ثالث نم الإ ُهَلَمَع َعطَقْنا

 ََء و
 ع5 11 . ْمِهيَلْوَف ٌحَصَأ يف ُهيِندَبْلا ُتاَداَبِعْلا َكِلَذَكَ 2 3

 ؛ ْعِياَس ٌرْيَغ اَذَهَف :َدِهاَشَم» ىَّمَسَتَو ٍروُبَقْلا ىَلَع ٍدِجاَسَمْلا ُءاَنِ ام ؟مقكل
 5 2 هم 3 ء 2 مم (- 2 04 م - 7
 هنأ هلي َىِبَنلا نَع «نْيَحيِحَّصلا» يِف َتَبَن اَمِل «َكِلَذ نمت َنْوَهْنَي ِةَمَأْلا ُعيِمَج لب
 اَم ٌرَذَحُي َدِجاَسَم ْمهِئاَيِبْنَأ َروُبُق اوُذَخََنا ىَراَصنلاَو َدوُهَيلا هللا َنَعَل» :َلاَق 8 8 1 2 م م < نع ولا 44 وللا م < نق م ا
 (")واوَُعَق

 اَهَّنَأ وأ ءاَهرْيَغ ىَلَع ٍةاَلَّصلا ىَلَع لْضَم اًهيِف اَهَدْنِع َةاَلَّصلا نأ َدَقَتْعا نَمَف

 )1١171(. ملسم هاور قفز

 .(ةه؟9) ملسمو ل( يراخبلا هاور قفز



 سول رداتصتا تانك

 ّنِم َّقَرَمَو َنيِمِلْسُمْلا َةَعاَمج َقَراَق دََف :ٍدِجاَسَمْلا ضْعَب يف ةاَلَصلا َنِم ْلَصف

 َ ٍنيذ
 هج عر

 1/1 . ميِرْحَت يه اَهْنَع ّنهْنَم ٌءيْنَم اًهيِف ًةاَلَّصلا نأ ألا 7 يِنَلا لب

 مُهَبَطُحَو َنيِمِلْسُمْلا ًةاَلَص َلُقْنَي ْنأ م ِقاَمَتاِب ٍدَحَأِل ُروجَي ال مد ]

 نم َكِلَذ لب ٍ؛اَهِوُحَنَو ٍروُبْقْلا ٍدِجاَشَم نم ٍدَهْشَم ىَلِإ هيف | هيف َنوُعِمَتجَي ٍلِجْسَم نم
 كارل و را ها اف وكرت نع وناَوكتكلاَو تالالشلا عا

 ءهِلوُسَرَو هللا ًَةَعاَط اوُكَرَت ءَّهَع للا ولقد ةكملا [وكرتو لوس لا ىَهْن

 ِدِجْسَمْلا ىَلِإ ٍةَعاَمَجْلاَو كيلا . ذا تت ل ؛ِهِلَوُسَرَو هللا َةَيِصْعَم اوُبْكَتْراَو

 هلا ترش نم كل فعلا

 ىو
 ىَلَع َمْلَسُي ْن ْنَأ اَهَراَر نَمِل ُةَنُسلاَك ؛اَهِرْيَغَو ٍدِهاَشَمْلا يِف يلا رولا اّمَأَو

 ١[ 41 . دْئاَتَجْلا ىَلَع ٍةاَلّصلا ٍةَلْئَمب ُهَل َوُعْدَيَو ِتّيَمْل

 مُهْنَأ :ِةَلَضَمُمْلا ِنوُرُقْلا يِف َنيِمِلْسُمْلا َنْيَب اًفوُرْعَم َناَك يِذَّلا ُرْمَأْلا هده
 ماّيّصلاَو ٍةاَلَّصلا َنِم هين اًهِضْرَف ٍةَعوُرْشَمْلا ِتاَداَبِعْلا عاونأب هللا َنوُدْبْعَي اوناَك

 للا ّرَمَأ اَمَك ِتاَئِْؤُمْلاَو َنيِنِمْؤُمْلِل َنوُعْدَي اوُناَكَو ءَكِلْذ ٍرْيَغَو ٍرُكَذلاَو ٍةَءاَرِقْلاَو

 ِرْيْغَو ٍروُبُقْلا ِةَراَيِز َدْنِعَو ِةّراَنِجْلا ىَلَع ْمِهِتاَلَص يِف ْمِهِتاَوْمَأَو ْمهِئاَيْحَأِل َكِلَذِب
 . َكِلَذ

 هْنَع َماَصُي ْنَأ َرَمَأَو ِءِتِّيَمْلا ىَلَعِة ةقَدَصلاِ َرمأ هنأ هي يللا ِنَع ّحَص دَقَو

 هَنْسلا هب تَءاَج ام َكِيَّذَكَو ٍةَحِلاَّصلا ٍلاَمَْأْلا َنِم ىَنْوَمْلا 5 ةَفَدَّصلاَف ؛ زا
 1 وا

 ِتاَداَبِعْلا ٍباَوَن ةادهإ روكي هنإ 4 ءاملقلا نو لاف نم حتخا هرئغر اَذُهَِو

 .ةَميزَح يِبَأَو دمحَأ تهدم وه امك َنيِمِلْسُمْلا نَيوَم ىلإ ةيندَبلاَو َةُلاَمْلا

 .نيدلا نع ٌةّدر داقتعالا اذهف )١(



 تت تر ب تا لن نسل للااسل 0 هنآك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 25غ

 نيا نات "ين از 0 03 0 3 92 نم "ل 2 سو#ظ < 2

 .َكِلْذ راج ٍةَءاَرِق وأ ٍةاَلَص وأ ِماّيِص َباَوْث تّْيَمِل ىَدُْهَأ اذإف

 ََ 02-010 2 م رق 2 2 5 000 ا سا 2 م

 وأ اوجَحَو اوُماَصَو اًعوطت اًوَلَص اذإ ٍفلَسلا ٍةَداَع نِم نكي ْملَف :اذَه َعَمَو

 ناك لب ؛ميِصوصْخَي الو نيمِلْسُمْلا مهاتْوَمِل َكِلَذ ِتاَوَ َنوُدِهُي ُنآْرقْلا اور
 ٌلَضْفُأ ُهَنِإَف ءِفَلَّسلا ٍقيِرَط نع اوُلِدْعَي ْنأ ساّئلِل يِفَبَْي الف َمّدَقَت امك مُهُتَداَع مع ل وم وك ع 01

 عما 4 هر

 رضتحملا ىلع ةءارقلا فالخب «ةعدب هتوم دعب تيملا ىلع ةءارقلا /585]

 [147 /“ كردتسملا] . نيسايب بحتست اهنإف

 سطاعلا تيمشتو «ضيرملا ةدايع يف مهريغو انباحصأ فلتخا /659..]

 ىلع بجاو وه :لاّميف كلذ بوجو صنلا هيلع لدي يذلاو «مالسلا ءادتباو

 ١9[ 7/8 كردتسملا] .ةيافكلا

 دقو  لوقي نك ةيميت نبا سابعلا ابأ مالسإلا خيش '""”تعمسو 59:1 ]
 ملعلا يف مالكلا كيلع ام رضأ :بيبطلا هل لاقف  ملألا ضعب هل ضرع

 تيوق اذإ سفنلا نأ نومعزت متسلأ :خيشلا لاقف ءركذلاو هجوتلاو هيف ركفلاو

 اهودع هنإف ضراعملا عفد ىلع ةعيبطلا اهب نيعت ةوق اهل اهحرف بجوأ تحرفو
 هجوتلاب يسفن تلغتشا اذإ :لاقف «ىلب :بيبطلا هل لاقف «هترهق هيلع تيوق اذإف

 تيوقو هب تحرف هنم اهيلع لكشي امب ترفظو ملعلا يف مالكلاو ركذلاو

 /1١9[ كردتسملا] . "”مالكلا نم هوحن وأ اذه ضراعملا عفد كلذ بجوأف

 ءهدنع اهدجأ ملو «بادآلا يف حلفم نبال ةدئافلا هذه هل رقغو هللا همحر  ٌعماجلا بسن ١(
 .(59+ )١/ ةداعسلا راد حاتفم يف مّيقلا نبا دنع اهنأ باوصلاو

 ينأدتبا :لاق انخيش ينثدح :لاقف )7١/١( نيبحملا ةضور يف اذه وحن مُيقلا نبا ركذو (0)

 ربصأ ال :هل تلقف ءضرملا ديزي ملعلا يف كمالكو كتعلاطم نإ :بيبطلا يل لاقف ضرم

 تعفدف ةعيبطلا تيوق ترسو تحرف اذإ سفنلا تسيلأ ؛كملع ىلإ كمكاحأ انأو «كلذ ىلع
 :لاقف ءةحار دجأف «ةعيبطلا هب ىوقتف ملعلاب رست يسفن نإف :هل تلقف ءىلب :لاقف ؟ضرملا
 .لاق امك وأ ءانجالع نع جراخ اذه



 مدح ِزِئاَنَجْلا ُباَتِك
 211 11 تر جحا يك < 7

 ٌليقَوه :فعارلا ةهبج ىلع بتكي هلك نيدلا يقت خيشلا ناك م59.؟]

 .[:؛ :دوه] ه«ُرَمأْلا ىو ُهآَمْلا َصيِعَو لأ ةَمَسْنَو كأم يلب ٌضْرَأكي

 هب بتكي نأ زوجي الف ءسجن مدلا نإف «مدب اهتباتك زوجي الو :لاق

 . هللا مالك

 هيف يتلا حورلا بطاخي نم «عورصملا ىلإ لسري انخيش تدهاشو

 ءعورصملا قيفيف .كل لحي ال اذه نإف « يجرخا :خيشلا كل لاق :لوقيو

 قيفيف برضلاب اهجرخيف ةدرام حورلا تناك امبرو ءاهسفنب اهبطاخ امبرو

 مكن اًمَبَع كتف اَمَّنأ َرْسبحْفأ» :عورصملا نذأ يف أرقي ام اًريثك ناكو
- - 

 .[116 :نونمؤملا] © نوعحت ال امل

 اهب دمو «معن :حورلا تلاقف ءعورصملا نذأ يف ةرم اهأرق هنأ ينثدحو

 نم يادي تلخت ىتح هقنع قورع يف اهب هتبرضو اصع هل تذخأف :لاق ءهتوص

 برضلا ءانثأ يفف «ءبرضلا كلذل تومي هنأب نورضاحلا كشي ملو «برضلا

 تلقف «هب جحأ نأ ديرأ انأ :تلاق ءكبحي ال وه :اهل تلقف ءهبحأ انأ :تلاق

 ءال :تلق :لاق «كل ةمارك هعدأ انأ :تلاقف .كعم جحي نأ ديري ال وه :اهل

 تفتلي عورصملا دعقف :لاق «هنم جرخأ انأف :تلاق ءهلوسرو هلل ةعاط نكلو

 برضلا اذهو :هل اولاق ؟خيشلا ةرضح ىلإ يب ءاج ام لاقو ءالامشو ائيمي

 هب عقو هنأب رعشي ملو «بنذأ ملو خيشلا ينبرضي ءيش يأ ىلعو :لاقف ءهلك

 .ةتبلا برض

 هجلاعي نمو عورصملا ةءارق ةرثكب رمأي ناكو «يسركلا ةيآب جلاعي ناكو
 ١5١ -١51١[ /# كردتسملا] .نيتذوعملا ةءارقيو .اهب

 زاج ناسنإلا دنع ةقث بطلاب اًريبخ ينارصنلا وأ يدوهيلا ناك اذإ

 ْنِمَو##» :ىلاعت لاق امك هلماعي نأو لاملا هعدوي نأ هل زوجي امك «هبطتسي نأ هل



 هني مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيبرقت ميا
 20222 لا

 دوي ال راكيري ُهَتَمأت نإ َنَك مُهْنِمَو َكْيلِإ دوَوَّوُي راطقي ُهَنمْأت نإ نم بّتِكلا ٍلهأ

 .[76 :نارمع لآ] هيكل

 «اًئيرِخ اًيداه اًكرشم الجر رجأتسا لك يبنلا نأ» :''"حيحصلا» يفو

 َةبْيَع ةعازخ تناكو» ««هلامو خب نع كتان ةةياديلاب رهاملا : تيركلاو
 نأ رمأ» :هللي 6 يبنلا نأ يور دقو ""(مهرفاكو مهملسم لكي هللا لسرل [حضن

 . «(اًرفاك ناكو ةدلك نب ثراحلا ثبطتسي 0

 الف هلماعي وأ هعدوي نأ هنكمأ ول امك وهف اًملسم بطتسي نأ هنكمأ اذإو

 هلف هبابطتسا وأ يباتكلا نامتُئا ىلإ جاتحا اذإ امأو ءكلذ نع لدعي نأ يغبني

 يه يتلاب هبطاخ اذإو ءاهنع يهنملا ىراصنلاو دوهيلا ةيالو نم نكي ملو .كلذ

 ىج يلي الإ بتكلا َلمَأ اَوُليم اَلَو» :لوقي ىلاعت هللا نإف ءائسح ناك نسحأ
 امك نأ 4
 ١41/7[ كردتسملا] .[45 :توبكتعلا] 4«رُهَنم أوملَظ نذل اَّلِإ ٌنَسْحَأ

 ه0 6

 (ةمحر تيملا ىلع ءاكبلا بحتسي)
 حرفلا نم لمكأ وهو ءهل ةمحر تيملا ىلع ءاكبلا بحتسي /59:4]

 . هيلع قفتم «هدابع بولق ىف هللا اهلعج ةمحر هذه» :ِلكَ هلوقل

 ١//1١51[ كردتسملا]

 )١( يراخبلا )7771(.

 .(717/1) يراخبلا (؟)

 هيف عضوي ام لصألا يف ةبيعلاو ؛هتنامأو هرس عضومو هحصن لحم :يأ :حصن ةبيع ىنعمو

 .بئاوشلا نم صلاخلا حصنلاو ءاهظفحل بايثلا

 .ىنعملا حصي اهبو «يراخبلا حيحص نم نيتفوقعملا نيب ام : هيبنت
 .(9377) ملسمو :(9/ا"الا/) يراخبلا هاور ()



 م ٍزِئاَتَجْلا ٌباَتِك

 (هنيفكتو تيملا لسغ)

 [4١؟/ كردتسملا] .هيلع نيعت تيملا رمأب موقي ال هريغ نأ نظ نم ةكو.ه]

 «بوجولا مدع ىلع لدي هيلع ةالصلاو ديهشلا لسغ ِهلَي يبنلا كرت 59.5]
 [147 /8 كردتسملا] .ميرحتلا ىلع لدي الف كرتلا "'"بابحتسا امأ

 هه هم

 (هيلع ةالصلا)

 :زئانجلا هيلع يلصأ نم لاح اًنايحأ يلع لكشي ناك :انخيش لاق م ”9.+ |

 لئاسم نع هتلأسف مانملا يف ِهِكلَي هللا لوسر تيأرف ؟قفانم وأ ءنمؤم وه له
 قلع :لاق وأ ءهطرشلا ءطرشلا :دمحأ اي» :لاقف ءةلأسملا هذه اهنم ةديدع

 ١57[ /9 كردتسملا] .«طرشلاب ءاعدلا

 يف هجو وهو «ءاعد هنأل ؛ىرخأ دعب ةرم ةزانجلا ىلع ىَلَصُي [55:4]

 .نونفلا يف ليقع نبا هراتخاو ءبهذملا

 الإ اهديعي الف ةزانجلا ىلع ىلص نمو :رخآ عضوم يف سابعلا وبأ لاقو

 نم ةمامإلاب قحأ وه نوكي وأ «هعم اهديعيف ةالصلا هريغ ديعي نأ لثم ؛ببسل

 ١[ 57 /* كردتسملا] .مهب يلصيف اًلوأ تلص يتلا ةفئاطلا

 .دمحأ بهذم وهو ءرهش ىلإ ولو ربقلا ىلع ىَلصُي 259.5 ]
 ١57[ /* كردتسملا]

 هيلع يلص هيف هيلع لصي مل دلبي تام اذإ بئاغلا نأ باوصلا م 9 |

 ملو رافكلا نيب تام هنأل ؛يشاجنلا ىلع ِِكَي يبنلا ىلص امك «بئاغلا ةالص

 نأل ؛بئاغلا ةالص هيلع لصي مل تام ثيح هيلع يلص نإو ءهيلع لصي

 امأ) :اهلعل :(١18ص) تارايتخالا ةيشاح يف ىلاعت هللا همحر نيميثع نبا ةماّلعلا لاق )١(
 . (بايحتسا امأ) :لدب ؛(درجم
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 هقردو  نكاقلا ىلع زمالك علاو ةديلع وملسلا ةةلض الم: نق .نيفرالا
 ١[ 87/8 كردتسملا] .عضوم هل اذهو عضوم هل اذهو كنس لعق

 لهأل يغبني :ناضمر يف الإ يلصي الو يكزي ال ناكو تام نم [؟ةذذ]

 ةالصلا ِةِلي هكرتل ؛هلاثمأل اًلاكنو ةبوقع هيلع ةالصلا وُعَدَي ْنأ نيدلاو ملعلا

 هيلع يلصي نأ دب الو هل ءافو ال يذلا نيدملاو «لاغلا ىلعو لتاقلا ىلع

 [157 ١5 / كردتسملا] "ا ضعب

 نع نيتياورلا ىدحإ وهو «هب ترم اذإ ةزانجلل مايقلا بحتسي مكنت

 ١4[ 0/8 كردتسملا] .ليقع نبا رايتخاو ءدمحأ

 ءمهفلأتل مهيلإ اًناسحإ ؛طقف هلهأ لجأل ولو ةزانجلا عبتي ة”ؤو؟]

 1١55[ /7 كردتسملا] .كلذ ريغ وأ نع

 زبخلا اهءارو وأ اهمادق لمحي نأ لثم ؛ركنم اهيف يتلا ةزانجلا 5995 ]

 ؟اهعييشت نم عنتمي نأ هل لهف :ةيلوقلا وأ ةيلعفلا عدبلا نم كلذ ريغ وأ منغلاو

 .دمحأ نع ناتياور امه نيلوق ىلع

 ركنيو «هريغ لعفب طقسي الف تيملل قح هنأل ؛اهعيشي هنأ حيحصلاو

 نإف ةميلولا فالخب ءعنتما ركنملا اوكرت عنتما اذإ نمم ناك نإو ءهبسحب ركنملا

 مّلَسُي ال ٍةيصعمب سبلتملاك ؛هتيصعمل ُهَّقح طقسف ركنملا لعاف وه قحلا بحاص
 ١[ 80/8 كردتسملا] .اهب ِهِسِّبَلت لاح هيلع

 برضلا كلذكو ؛تاركنملا عدبلا مظعأ نم تيملل سرعلا لمع كفل ]
 ءاقلطم مهضعب ههركو «سرعلا دنع هب برضي نكل «ةزانجلا دنع فدلاب

 /١52[ كردتسملا] . لصالص هل سيل مهفد ناكو «قرفلا حيحصلاو

 ه2

 )١( ةّيلكلاب اهكرت اذإ الإ رفكي الإ ةالصلا كرات ْنأ ىري ىلاعت هللا همحر خيشلاف .

 ىريكلا ىواتفلا نم بيوصتلاو «(ةئفاكم) :لصألا يف (؟) )09/6”0(.



 (هتفدو تيملا لمح)
 ىلإ هنولمحي لاجرلا هب جرخي ِْلك هللا لوسر دهع ىلع ُتّيملا ناك 75917 ]

 الو ءمهعم ءاسن ال «ةنيكسلا مهيلع لب ؛نوئطبي الو نوعرسي ال «ةربقملا

 .نيملسملا قافتاب ةّنّسلا يه هذهو ءاهريغ الو ٍةءارقب ال ءمهتاوصأ نوعفري

 ١557/7[ كردتسملا]

 مل لكك يبنلا نإف ؛تومي نأ لبق هربق رفحي نأ لجرلل بحتسي ال /59197]
 دوصقم ناك اذإو .ءتومي نيأ يردي ال دبعلاو ءهباحصأ الو وه ال كلذ لعفي

 /١45[ كردتسملا] .'"”حلاصلا لمعلاب نوكي اذهف توملل دادعتسالا لجرلا

 ريخلا لهأ نِم ناك ْنِإ هنأ ٌحيحصلا :ٌعازن ةأرملل لجرلا ٍدْحَل يف م؟هكه]

 ١557/7[ كردتسملا] . اهدحلي

 نأ لكي هللا لوسر اناهن تاعاس ثالث» :رماع نب ًةبقع ٌثيدح /5995]

 ىلع ةالصلا هنأب ربقلا مهضعب رسف "”«اناتوم نهيف ربقن نأو نهيف يلصن
 ءعامجإلاب تقولا اذه يف هركُت ال ةزانجلا ةالص نأل ؛فيعض اذهو «ةزانجلا

 ٍةالص ريخأت ٌدّمعت هركُي امك «تاقوألا هذه ىلإ نفدلا ريخأت دمعت :هانعم امنإو

 الب تاقوألا هذه يف نفدلا عقو اذإ امأف ءرذع الب سمشلا رارفصا ىلإ رصعلا

 /١557[ كردتسملا] .هركي الف دمعت

 */١5107[ كردتسملا] ."”دحاو ربق يف رثكأف نينثا نفد هركي [؟95:]

 اًريبمت نيملسملا رباقم نع ةزيمتم ةمذلا لهأ رباقم نوكت نأ دب ال /؟ة55]
 دكآ اذهو «مهروبقب نيملسملا ىلع هبتشت الو «مهب نوطلتخي ال ثيحب اًرهاظ

 اهيف نيملسملا رباقم نإف ءهوحنو رايغلا سبلب ةايحلا لاح مهنيب زييمتلا نم
 رباقم نع مهرباقم ةدعابم يغبني لب ؛باذعلا اهيف رافكلا رباقمو ةمحرلا

 /١5107[ كردتسملا] .حلصأ ناك تدعب املكو «نيملسملا

 )١( لئاسملا عماج نم بيوصتلاو «(حلاصلا لمعلا نم) لصألا يف )719/5(.

 .ةجاحلا دنع الإ 2 .(811) ملسم هاور قفز
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 :ليقو «بحتسم :ليقو .حابم :ليق ءهنفد لعب كيلا نيقلت 7595؟]

 .هوركم

 هلعفي مل هنأل ؛”وركم هنأ رهظألاو ءةمامأ وبأو عقسألا نب ةلثاو هلعفو

 اذإ ناك هنأ «دواد يبأ ننس» يف امك «هل ءاعدلا بحتسملا لب هلك لوسرلا

 اولأسا» :لوقيف هربق ىلع كي يبنلا موقي ِهكك هللا لوسر باحصأ نم لجر تام
 *//1١80[ كردتسملا] . "0(لأسُي نآلا هنإف تيبثتلا هل

 بهذم وهو «صاع وهف هب صتخي ام نيملسملا ةربقم يف ىنب نم 2595؟ ]|
 //١8197[ كردتسملا] .مهريغو ةعبرألا ةمئألا

 نيعتيو ءاهنيبو اهيلع دجاسملا ذاختاو «روبقلا ىلع جارسإلا مرحي /59؟4 ]|

 . اهتلازإ

 .نيفورعملا ءاملعلا نيب اًفالخ هيف ملعأ ال :سابعلا وبأ لاق

 1١517[ 7/9” كردتسملا]

 الو كلذ هلف «'ةناّبجلا ىلع الإ دجسملا ىلإ يشملا هنكمي مل اذإ 7595ه ]

 7//1١517[ كردتسملا] .دجسملا كرتي

 اذإ) :لاق ءكيلع اهلك ىتالص لعجأ :هيف يذلا ىبأ ثيدح مصل

 اي :لوقيف «هيلع بارتلا ةيوست دعب ءهسأر دنع نقلملا موقيف «نفدلا دعب تيملا نيقلتو :يأ )١(

 ؛هلوسرو هدبع اًدمحم نأو ؛هللا الإ هّلِإ ال نأ ةداهش ءايندلا نم هيلع تجرخ ام ركذا نالف

 ءاناوخإ نينمؤملابو «ةلبق ةبعكلابو ءاّيبن دمحمبو ءائيد مالسإلابو ءاّبر هللاب تيضر كنأو

 لل ع تعيب لا نأو ءاهيف بيرال «ةينآ ةعاسلا نأو ءقح رانلا نأو ءقح ةنجلا نأو

 0 )١١5/0(. عبرملا ضورلا ىلع مساق نبا ةيشاح :رظنُي .روبقلا
 ُلاَوْقَأْلاَف :لاقف زاوجلا حجر ثيح :(798/؟5) ىواتفلا عومجم يف ءاج ام فالخب اذهو (0)

 .ها .ٍلاَوْقأْلا ُلَدْعأ اَذَهَو ٌةَحاَبْلاَو ٌةَماَرَكْلاَو ُباَبْسَيْساِلا :ٌةناَكَك هيف
 .ها .ِةَبِتاَر ٍةَئُسِب َسْيَلَو ٌرِئاَج ُهنَأ ُقيِقْحَتلاَو :(299/15) ىواتفلا عومجم يف كلذك لاقو

 . .دواد يبأ حيحص يف ينابلألا هححّحصو )777١(, دواد وبأ هاور (0)

 .ةربقملا : يأ )5
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 وأ هفصن وأ هئاعد عبر هل لعجي هنأ دارملا ''”(كبنذ رفغيو كمه هللا كيفكي

 اذهلو «ءاعدلا ةغللا يف ةالصلا نإف ءيئاعد لك يأ اهلك :لاق نأ ىلإ ءهثلث

 هللا ىلص ةدحاو هيلع ىلص اذإ هنإف «كينذ رفغيو كّبه هللا كيفكي ًاذإ» :هل لاق

 . اًرشع اهب هيلع
 هيلع ىلص اذإف "'”«هلثمب كلو» :لوقي اكلم اهب هللا لكو هيخأل اعد نمو

 نارفغو همه ةيافك نم ءاعدلا كلذ دوصقم هل لصحو همه هللا هاَمك هئاعُد َلَدَب

 لكي يبنلل وعدي نمب فيكف ءهيخأ نوع يف دبعلا ناك ام دبعلا نوع يف هللاو «هبنذ
 [158/7 كردتسملا] .هسفنل هبلطي امم رثكأ هل لصحي نأ قيقحل هنإ ؟هسفن لدب

 وه اذه ءةعدب وه لب ِ؛ِلَي يبنلل ِبَرُقلا ءادهإ بحتسُي ال /5959]

 #/١59[ كردتسملا] .هب عوطقملا باوصلا

 يف هباحصأو هلهأ لاوحأبو هلهأ تيملا ةفرعمب راثآلا تضافتسا /594]

 امب يردي هنأبو ءاّضيأ ىَرَي هنأب راثآلا تءاجو «هيلع ضرعي كلذ نأو ءايندلا

 ىتوملا حاورأ عمتجتو ءاَحيبق ناك امب ملأتيو ءابسح ناك امب ل «هدنع لعفي

 #/1١49[ كردتسملا] .سكعلا ال ىندألا ىلإ ىلعألا لزنيف

 #/١49[ كردتسملا] .ملسملا هيبأ ربق ةرايز نم رفاكلا عنمي ال مكةعسد]

 ءاكبلا زاوج يف قرفلا لاوقأ ركذ نأ دعب - ُهْنَلُك ميقلا نبا لاق مد

 ءاكبلا تيملا ىلع ىكب اذإف :- بدن وأ ةحاين هعم ناك اذإ همدعو تيملا ىلع

 تيملا ىلع ءاكيلاو «هنولعفي ةيلهاجلا لهأ ناك يذلا ءاكبلا وهو ء«مرحملا

 هذه يف انخيش ةقيرط هذهو «هيلع ءاكبلاب هباذع وه ملأتلا اذهف ءهربق

 #//1١59[ كردتسملا] .ثيداحألا

 . نسح ثيدح اذه :لاقو ,(5 61 يذمرتلا هأور )00

 .(51/55) ملسم هاور )0
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 امو «ءاملعلا نم ةفئاط هلاق اًقلطم هيلع هلهأ حونب ىذأتي تيملا هن 4 ١

 /١49[ كردتسملا] .ةحاينلا نمف ظعولاو رعشلا داشنإ نِم ًةبيصملا ْحجّيَهُ

 ه2

 (ةوالتلا ىلع راجئتسالا مكح)

 ءاملشلا ني ديا هوب مخ ْمَل ٍةَواَلَّثلا ىَلَع َراَجْئَيْساِلا َإ اقل

]| 
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 (ٍروُبقلا ٍةَراَيِز ٌباَي)

 .ًةيِعذبَو ٌةيِعْرَش :ِنْيَهْجَو ىَلَع ِروُبملا هَراَيِز اكذ5؟]
 امك ءِتِّيَمْلِل ٌءاَعّدل | اَهِب ُدوضْفَمْلاَو ةَّراَتِجْلا ىَلَع ٍةاَلَّصلا لْئِم :ُةيِعْرَّشلاَف

 .هتّزاَتِج ىَلَع ُةاَلَّصلا َكِلَذب ُدَصُقُي

 ئزاضٌلا ٍةَراَيِز ٍسْنِج نِم ِكْرَّشلا ٍلْهَأ ُةَراَيِز َيِحَو :ٌةّيِعْدِبْلا ُةَراَيرلا اّمَأَو

 َدْنِع نولي هَدْنِع جِاَوَحْلا َبَلَطَو ِه هب ةَناَعِتْساِلاَو ِتَِّمْلا َءاَعْد َنوُدِصُقَي َنيِذَلا

 وهب َرَمَأ و هنا رطلا يق دع هَلَعْفَي مَ هْوْحَنَو اَذَهَق وب َنوُعْدَيَو ِهِرْبَق

 هللأ :اهيكاو ةكألا كلش نيد دعا ةتدقتا' هلو قو هللا لوُسَر

 اَّلَو هلك َيَنلا ِرْبَق َدْنِع َءاَعُذلا َنوُدِصَْي َنوُعباَنلاَو هيج ٌةَباَحَّصل ا

 هِذَ 0 ءاَعُدلل هلك َيِنلا ِرْبَ م َدْنِع ٍناَمْنِإْلا َفوُكُو ُةَمِيَأْلا ةرك لب ؛و

 هيحاض ىلعو هلع نوكلمت اوُتاَك لب ؛َنوُعباَتلاَو ٌةَباَحَّصلا اَهْلَعْفَي لع ةَعْذِب

 .3ويهدَ : 7555/1لكل 4/75 -١15[

 هب َسْيَل :نْفَّدلا َدْعَي ِرْبَْلا 2 فالتخالا ضرع
 ءعتل 0

 (هْنََسا يف دْواَ وُبَأ ىَوَر اَمُك ِءِتيَِتلاِب ُهَل ىَعْدُيَو ِرْبَق ىَلَع َماَقُي ْن 0

 : ُلوُقَيَو ِهِرْبَق  ىَلَع ُموُقَي ِهباَحْصَأ نم َلَجَدلا َنَفَد اَذِإ َناَك ُهَّنأ» : لَك َيِبّنلا نَع



 5 ٍوِئاَنَجْلا ٌباَتِ

 . "”«لأْسُي ّنآلا هَنإَف َتيَِْتلا هَل آ اوُنَس

 «:ةرك لع مك او اإ كاك منَ كك لع لن الو :هِلوَق ىَتْشَم نم اَذَهَو
 ىَلَع ٍماّيِقْلا ِنَعَو َيِقِناَتُمْلا ىَلَع ةالّصلا نع ل يَ ىَهن امل هَ «[45 :ةبوتلا]

 هِْبَك ىَلَع ُماَقُيَو ِنَّْدلا َلْبَق ِهْيَلَع ىَّلَصُي َنِمُْمْلا أ باَطْخْلا ليِلَد َناَك ْمِهِروُبُق
 تك ةهس

 اةرفرك ةرجدلا . ِنْفَّدلا لعب

 يو امو ِهِقْرِرَو ٍديِهَّشلا ةاَيَح نم هب هللا رب اَم امو ة؟ةعهز

 ا ٌصَتْخُم َكِلَذ نأ ىَلِإ فئاَولَع َبَعَذَك :هّنَجْلا ْمِهِجاَوْرَأ ٍلوحخُد نم حيجلا

 : ةَّنسْلا ٍلْمَأ فاه نال هلع يذلا ٌحيِحّصلاَو ْمِهرْيَغَو َنيِقيِدَصلا َنوُد

 0 تلد ام ءِديِهَّشلاِ اطقم نينل ةنِجْلا حاَورَأْلا لوختو: فز لاو ءانَصْلا

 ُثوُمَي ُهَنَأ ني َّناَّلا ٍنْوَكِل ٍرْكَّذلاِب ٌديِهَّشلا ُصَمْحَيَو ُةَئِباَكلا ُصوُصُنلا َكِلَذ

 ٍداَهِجْلا ىَلَع ماَدْقإْلا َنِم ُعِناَمْلا َلوُرَيِل َكِلَذِب َرّبْحَأَت ةداهجلا ِنَع ُلُكْنَيَف

 َ . ٍةَداَهَّشلاَو

 َناَك نِإَو ُعِقاَوْلا َوُه ُهّنَأِل ؛يتالْمإْلا َةَّيْشَح ٍداَلْأْلا ٍلْثَق نَع ىَهْن امك
 ممل مخ ميس و
 [3 11 .يقالمإلا ة ةَيْشَح مْدَع عم روجي دل مهلتف

 هَقْلَح ءاَعْدَو ءىَلاَعَت للاب ِكْرشلا ب تنايحأ نم يه ُةّيِعدبْلا ٌةَراَيّرْلا ممدصل

 .هللا هب ْنّدأَي ْمَل نيد ثاَدْحِإَو

 ٍ؛ُهَّل ِءاَع اَعّدلاب ِتِّيَمْلا ىَلِإ ناّسخإلا سني نم يه“: :ةيِعْرّشلا ٌةَراَيّرلاَو

 اهب هللا ٌعَمَْي ْعَمْنَي يلا ىَلاَعَت هلل ٍِتاَداَبِعْلا َّنِم َيِهَو ههُيَلَع ٍةاَلَّصلاب ِهّْيَلِإ ٍناَسْحِإلاَك

 ِءاَعّدلاَو 0 بّلطَو هي علا ىَلَع ماَلَّسلاَو ٍةاَلَّصلاَك ؛ُهَل َرُعْدَمْلاَو َيِعاَّدلا

 [ 11 . ْمِهِتاَوْمَأَو ْمهِئاَيْحَأ َنيِنِمْؤُمْلا رث ِرِئاَسِل

 َنِذَأ ُهنََو ِةَراَيٌرلا يِف َّنُهَل ٌنوُدَأَم َءاَسْنلا َّنَأ َدَمَتْعا َنَم ِءاَمَلُعْلا َنِم ةةو59 ]|

 ” رف فشلا دواد يبأ عوج يف ينابلألا ةدكسص قفز



 م ل 7ب7_7_7”>ٌ”بللت تس ب تبع همي هذي مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 5

 ْمُكْرُكَذُت اَهّنِإَف اَموُروُرَف» :هللي ُهَلْوَك َّنَأ َد َدَقَتْعاَو :لاجرلت نأ ل

 يف َنْلُخْدَي ْمَل َءاَسّنلا َّنَأ ٌحيِحَّصلاَو ءِءاَسْنلاَو ٍلاَجّرلِل ٌماَع ٌباَطَِي :2"ةَرخ َرِخآْلا

 :ِوُجْوَأ ةّدِعِل ٍروُبُقْلا ٍةَراَبِز يف ِنْذإْلا

 ُكَواَتتَت اَمّنِإ ريكذتلا ُةبِضَو يعد ٌةَعِيِص «اَهوُروُرَق» :هلي ُهَلْوَك َّنأ :اًهُدَحَأ

 عضَوْلاِ َلاَجّرلا
- 

 ٌبَحَتْساَل ٍباَطْحْلا يِف ِتاَلِخاَد ُءاَسْنلا َناَك ول :َلاَمُي ْنَأ يِناّنلا ُهَجَوْلا

 .روُهْمَجْلا َدْنِع ٍلاَجّرلِل ٌبَحَتْسا اَمَك ٍروُبُقْلا َةَراَيِز ّنُهَل

 ُءاَسْنلا َناَك اَلَو ِروُبُقْلا َةَراَيِز ّنُهَل ٌبَحَتْسا ِةَمَِأْلا َنِم اَدَحَأ َّنأ اَنْمِلَع اَمَو

 ٌجْرْحَي اَمُك ٍروُبُقْلا ٍةَراَيِز ىَلِإ َنْجرْحَي َنيِدِشاَّرلا ِهِئاَمَلُْحَو كي ّيِّنلا ٍدْهَع ىّلَع
 .ُلاَجّرلا

 دَقَق اَذَه َعَمَو ِهِروُبُقْلا ِةَراَيِز نم ُدَكْوَأ ِزِئاَنَجْلا ىَلَع ًءاَلّصلا َّنِإَف :اًضْيَأَو

 َكِلَذ يِفَو ٍزِئاَنَجْلا عاَبنا نع َءاَسْنلا ىَهن هلي يلا َّنَأ (حيِحّصلا» ف ع

 ةاَلَّصلا نم اًهيِف اَمِل اَهَعاَا َّنُهَل ٌبِحَتْسَي ْمَل اَذِإَف ءِتّيَمْلا ىَلَع ٌنِهِتاَلَص ُتبوْقَ
 ! ؟ةَرايّرلاب ْيَكَك ٍباَوُقلاَو

 َنيْلَصُي امك ٍعاَبْا الب ِتْيَمْلا ىَلع َنيّلَصُي نأ ءاسْنلا َنكنأ اَذإ ام ٍفاَلِخب
0 

 - .ِتْيَبْلا يف ٍراَقْغَتْساِلاَو ُهَل ٍءاَعّدلا ِةَلْْنَمِب َكِلَذ ْنِإَف "ِتْيَيْلا يف ِهْيَلَع

1 

 يف ةازملل صخر اذإ ليف ؛ عونمم : : مط عِِمْشّلا ٌةَدَسْفَم : لْئاَقْلا ُلْوَقَو

 ىَتَأْلاَو ْعَرَجْلا دي دسم ْمظْعَتَ ءَكِلَّذ ٍريِرْكَت َهَنظَم َكِلَذ َناَك ٍةَراَيَرلا

 يف ُمِقاَوْلا َوُه اَمُك َّنِهِب ِناَتِتْفاِلاَو َّنُهَل ٍلاَجّرلا ٍدْصَق َةّنِظَم َكِلَذ َناَكَف ِءِتّيَمْلِ
4 

 ُشِحاَوَمْلاَو ِةَتْيِفْلا َنِم َروُيُقْلا ِءاَسْنلا ٍةَراَيِز ببسي فَ ُهَنِإَف ءِراَصْمأْلا َّنِم ٍريِثَك

 ِزْئاَتَجْلا ابنا َدْنِع ُهْنِم ٌءْيَش ُعَقَي ا اَم ٍِداَسَمْلاَو

 .هدهاوشب حيحص )1١517(: ةحيصنلا يف ينابلألا لاق (1)

 .مويلا لاحلا وه امك دجسملا يف وأ (؟)



 َىُهَن نو ؛ َّنِهِعاَبتا سْنِج نم ْمَظْعَأ ِءاَسْنلا ٍةَراَيِز ّسنج ن

 ةه<ةهعاه 5 رد

 . ميرخَت َيهَن ِةَراَيرلا يْهَن َنوُكي نأ َْنْمَي ْمَل هيِزْنَت َيْهَن َناَك اَذِإ عابتالا

 قلع ةويقت ©7421 رآ دوك تتاق اًذإ محلا نأ :ةقيرملا لوضأ نِمَز

 ٍةَئيِزلا ىلإ َّرظَنلا ّمّرَح امك (ةكيرذلل اَذَس ُباَبْلا اَذَه ُمرَحَيَف ءاَهِتئِظَمِب َمُكَحْلا

 ّنِم َكِلْذ َرْيَغَو ٍةَيبَتْجَأْلاِب َةَوْلَخْلا َمّرَح اَمَكَو هِةَنْبِفْلا َنِم َكِلَذ ىِف اَمِل ِةَئِطاَبْلا

 "7 0 ا 07

 0 . عا الب رايك آل

 . ٌحيِحَص اَلَو ٌّنَسَح لل
 .ةللكي َىنلا َرْبَق تْرُز :ُلْجَّرلا َلوُقَي ْنَأ رك نك اًكِلاَم َّنأ َكِلَّد ُنّيَيِي اًمِهَو

 َكِلْذ َكَدَ ِةَلَأْسَمْلا ِهِذهِب ٍساّنلا ْمَّلْعَأ مُهَو نيعياكلا نيب نئاثلا 0

 هك نم َهِرَك اَذَهِلَو .ةلللو َيِبْنلا رْبَق ِةَراَيِز ُظاَمْلَأ مُهَدْنِع ف فرع َرْعُت ْنُكَت ْمّل ُهَنأ

 م

 ْمَل اَذَه َّنأ َرَكْدَو ءَكاَنُه ِهِسْفَتِل ٍءاَعّدلِل َموُقَي ْنَأ ُهُرْيَغَو ُكِلاَم َهِرَكَو لب 2 2

 َحّلضأ ام الإ ِةمَأْلا ِهِذَه ٌرِخآ ُحِلْصُي ال ُهّنَأَو «َنيِعِباَتلاَو ةَباَحَّصلا لمع نم نكي

 . اَهَلَو

 طْمّللا اَذَه َّنأِل ٍ؛َيِّنلا َرْبَق تْرُز :َلوُقَي ْنَأ ِهِيَماَرَك ٍباَبْسَأ يِف اوُرَكُذ دَكَو
 وت ه8

 ِهِلاَوْسِل ِتّيَمْلا ٌدْضَق َيِهَو َةِّيِعْدِبْلا ةَراَيّرلا هب ٌديِرُي ِساّنلا ّنِم ٌريِثَك َراَص دق
 م

 ؛انلا نم ري ُهلَْفَي امم كِل وخَنو ٍجِاَوحْا ِءاَضَق يف ِهّيَلِإ ِةَبُع ْءَرلاَو ِهِاَحْدَو

 هك ٍقّمِيَأْلا ٍقاَمّتاِ ٍعوُرْشَمِ ب َسِيَل اَذَهَو ءاَذَه لْثِم ِةَراَيّرلا ٍظْفَلِب َنوُنْعَي مُهَن

' 
 أ

 يف اهصنب ةدعاقلا هذه خيشلا ركذ دقو ءاّرهس تبتك وأ «ةمحقم ةظفللا هذه نأ رهظي يذلا )١(

 .(؟ ابرام ك٠ يفنلاب ال تايثإلاب عضوم ريغ



 ُهَدََص مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 2م |
 تت 777” بس تستنصيا ؛ةها؟ريهج

 ِهْيَلَع ٍةاَلَّصلا ٍفاَلْخب را ٍلَمْجُم ِظْنَلِب ملكت ْنَأ ُكِلاَم
 دب هللا مآ امي كلو َنِإَ مالَسلاَ

 و

 ٍهباَحْصُأ نع الو كي يللا ٍنَع ٍتِباَن دانس يوي نأ اًَدَحَأ ُنِكْمُْي الق

 ىَنْعَمْلا ُضِقاَنُي ؟ريكييعلاا يف ُهْنَع َء تبان لب ؛كك يذلا ربك ٍةَراَيِز يِف اَنْيَش
 .©"”01ديِع يِرْبَق اوُذِخَتَت ال» :هلكي ِهِلْوَمُك ؛ ظْنَّللا اَذَهِ ُلاّهَجْلا ِيوْرَت يلا َدِساَفْلا

 ("70دجاَسَم ْمِهِئاَيِبْنَأ َروُبُق هقولك ىَراَصنلاَو َدوُهَيْلا ُهللا َنَعَل» :لكي ِهِلْوَكَو

 ِبّنُكْلاَو (ِنئْسْلا"َو «حاَحّصلا» يِف يتلا ْثيِداَحَأْلا هذه ايش 0 ام ا

 .ِةَدَمَتْعُمْلا

 ٍقاَمّثاِي ٍةَِباَتلا صوُصْنلا هذه يجول نع ناخبإز لم هل نم لرب تيك

 ٌدَحَأ اَنْيَش اَهْنِم ْثُِْي ْمَل يتلا ِثيِداَحَأْلا َنِم اَهاَنْعَم ُضِقاَنُي اَم ىَلِإ 00
 اة © نيس اللا . ملل ٍلْهَأ نم

 هللا َنَمَل» :َلاَك هايد َةَرْيَرُه يبأ ٍثيِدَح نِم يلي هللا ٍلوُسَر نع ّحَص ل

 .ُهَحْححَصَو يِمْرُتلاَو هَجاَم ُنْباَو دّمْحَأ ُهاَوَر ””هروُبُقْلا ٍتاَراَّوَر

 ٍروُبُقْلا ٍتاَراَرَز لَك هللا ُلوُسَر َنَعَل» :َلاَق نه ٍساَّبَع ِنْبا ٍنَعَو
 دُواَد وُبَأ :ِةَعَبْرَأْلا (ِنَئِّسلا» أ را (ٍجُرُسلاَو َدِجاَسَمْلا اَهْيَلَع َنيِذَِتْمْلاَو

 .هَجاَم ُنْباَو يِذِمْرَّتلاَو يِئاَسْنلاَو

 نع 00 :ُيِذِمْرُتلا َلاََو

 نت ٍروُبُقْلا ِتاَراَّوَر ىَهَن ُهّنَأ مْلِعْلا ٍلْهَأ ْيَلْوَق ٍرَهَظ ىف ُلَمَعْلا اَذَه ىَلَعَو

 م , كِل

 .يوق دانسإب لسرم :(؟80١) زئانجلا ماكحأ يف ينابلألا لاق )١(

 .(ة8؟9) ملسمو )١79١(, يراخبلا هاور ()

 )01١5(. عماجلا حيحص يف ينابلألا هحححص (6)

 .(07755) دواد يبأ فيعض يف ينابلألا هفَّعض (:)

 ُتاَرِيُْمْلا َّنْهَو ِتاَراَرَّزلا ِظْفَلِب ءاَج دق ُنْمَّللا :هريغو ِهْيَوَهاَر ِنْب ٍقاَحْسِإَك ءاملعلا ضعب لاق (5)



 ا ٍزِئاَنَجْلا ٌباَتِك

 َقْفَح ُعَمَْي :َلاَق ُهَنأ هلك يِبَنلا ٍِنَع ''"«ِنْيَحِيِحَّصلا» يِف َتَبَت /5954.]
 نأ َرَمع نب هللا ِدْبَع نع "”ِنيَحيِحّصلا» يف َتَبَنَو . هلع نووي بج َريِح ُمُهِلاَعِ

 اّنَح م كبَر ْمُكَدَعَو اَم ْمُثْدَجَو لّم» :َلاَقَف ٍرْذَب ٍبيِلَق ىَلَع فَكَو هلل ينل

 . «ُلوُقَأ اَم َّنآلا َّن وُعَمْسَي مُهّْنإ' :َلاَقَو
 ع

 ءَىَحْلا مالك ٍةَلْمُجْلا يِف ُعَمْسَي َتِّيَمْلا نأ ُنّيَبُت اَهُناَتْمْأَو ُصوُصُنلا ِهِذَهَ

 م ا

 ل اخ لع كري نك اص عشا اَذَهَو هَل ضِرْعَي

 ٍلوُبَقْلا ٌّعْمَس َكِيَنب َداَرْمْلا 0 ء[ه١ :لمغلا] «قَوَمْلا ميش ال َكّنِإ» :ِهِلْوَقب ُِفْنَمْلا
2 

 مِئاَهيْلاكَو ُهاَعَد 0 2 ال يذلا ِتّيَمْلاَك َرِفاَكْلا ُلَعَج هللا َنِإَ لاكيْمالاَ

 نإ ىنشعلا َهَقْفَو َِهَس نإ تملا + ؛ ىَنْعَمْلا ُهَقْقَ ُهَقْفَت اَلَو َتْرَّصلا ْعَمْسَت يلا

 «يهَنلاَو رمل م ص 538 ُهْنَع ىَهَنَو ِهِب َرَمَأ اَم ُلاَكْما اَلَو يِعاَّدلا ٌةَباَجِإ ُهْنِكْمُي اَ

 عملا َمِهَفَو َباَطْخْلا َّعِمَس نِإَو يهَنلاَو ٍرْمآْلا ُعَِني ال ُدِفاَكْلا َكِلَذَكَو

[/5"] 

 نوُكَت ْمَأ ْمَأ "9َتْقَوْلا َكِلَذ ِهْنَدَب ىَلِإ ُهْحوُر ُداَعُت لم :لِئاَقْلا ُلْوَق اًمأَو 49

 ُةَضْئاَع :َنوُنوُقَيَو ةَرِئاَز ُةأْرَمْلا ُنوُكَت اَلَو َكِلَذ ُلَواَتتَت ال ِرْهّدلا يف ُةَدِحاَوْلا ُةَرَمْلاَف ءةَراَيُرلِل -

 ٌةَراَوَز ْنْكَن ْمَلَو ٌةَدِحاَو ٌةَرَم ْتَراَز

 . هلك ينابلألا ةماعلا نيرصاهعلا نم اذهبي لاق نممو

 ُنوُكَي دق «ِتاَراَّوَدَلا» :ْظْفَلَو ِتاَراَّوَّدلا» :ِظ ِظْفَلِي ءاَج دق َنوُنوُقَيَف : ِميِرْحّتلاَ َنوُلْئاَقْلا اَمَأَو
 اذ حّوَح» :ىَلاَعَت هلْ ُهْئِمَو ءةطخي خلل اداب لكل ذإ َباَوْبَأْلا ُتَحَّنَق :ُلاَقُي اَمُك هَنِِدُدَعَت
 . اًدِجاَو اَنَق ٍباَب لكِ َّنأ ُموُلْعَمَو «[7 :رمزلا] اهب تحف و اوم
 . ميِرّْنلا يف ٌحبِرَص ُنْعَللاَو ٌمّرَحُي ال اَمَو ُمّرَحُي اَم َنْيَب َكِلَذ يِف طِباَض ال 59 : اوُناَق
 .( 14-185 «) ينابلألل زئانجلا باتكو 0 1 ىواتفلا عومجم :رظنُي

 )١( ملسم :(17178) يراخبلا هاور )1810(.
 . (؟مم/) ملسمو .(65) يراخبلا هاور (')

 .هيلع مّلسو ٌدحأ هراز اذإ :يأ ()



 1 ماسلا هيفي اسر داتا تؤكل بح بجملة

 َكِلَد يف ِدَدَبْلا ىَلِإ ُداَعُت ُهَحَوُر َنِإَف ؟هرْيَغَو ٍتْقَوْلا َكِلَذ يِف ِهِرْبَق ىَّلَع ُفِرْمَرت
 هااض وهو معيمسم عل 2-00 .َ ٠ «م وع ع 2 93 2 .ء سوم ١ ا
 يف َنينمؤملا حاورأو كلذ ٍرْيغ يف ضب داعتو «ثيدحلا يف ًءاَج امك « تقول

 5 م ا 0 ىلا 5 26 ٍِق 26 50 م 0 2ع يقلل

 َةَمَسَن َْنَأ» :مُهْرْيَغَو ُيِِفاَّشلاَو ٌكِلاَمَو يِئاَسَنلا ُهاَوَر يِذَلا ِثيِدَحْلا يف اَمُك ِةَنَجْلا

 ا هنَعِبَي َمْوَي ودَسَج ىَلِإ هللا ُهَعِجْرُي ىَّنَح نجلا ِرَجَش يف ُنُلَْي ٌرْياَط ٍنِمْؤُمْلا

 ٍلوُرُن ِةَلِزْنَمِب ٍةَطْحَّللا يِف َكِلَّدَو هللا ءاَش ىَتَم ِنَدَبْلاِ ري َكَِذ ّعَمَو

 . مِئاّنلا ِاَناَو ٍضْرأْلا يف َعاَعّشلا رو ا

 مس ا 1 يف نوكت ا نأ 0 ةدع ىف ءاج اذهو

 ةدَكَصلاَ َقْفَتْسالاَو ءاَعُدلا اضنأ هَ "اِصَي ًََى لا 0 ِةَيِلاَمْلا

 . هرب َدْنِع ٌءاَعُدْلاَو ةَراَِجْلا ٌةالَص هْيَلَع

 ٍةَءاَرِقْلاَو ٍةاَلَّصلاَو ٍمْوُصلاَك يقلل راكفاا روصو يِف اوُعَراَتَتَو ه-

 فكس هيلا ّلِصَي َعيِمَجْلا نأ ُباَوَّصْلاَو
 ابل ا ُهَّنَأ ُباَوَّصلا ِهْيَلَع ُءاَكبْلا ِهيِذْؤُي لَه : لفاتلا ُلْوَق ةملاقأ

 نه : اق ُهنأ كي يّئلا ٍنَع حبلا ُتبِاَحأْلا هب تق امك لع

 .9ووْيلَع ِلْهَأ ِءاَكبب ُبّذَعُي

 «ُْبْذَعُيا لاق نب روالم ورخا كا ُبَفاَعُي َتّيَمْلا َّنِإ :ْلْقَي ْمَل َوُهَك
 تنسي ملأت قت رك ل مَلأْلا َوُه َباَذَعْلا َّنإَق تاق ّنِم مَعَ تاَنَعْلاَو

 ا دك ل يعل هو نا# ا ا --
 ّنِم ةَعطِق ُرَمَّسلا» :َلاَق ِلِلَي ىبْنلا ْنِإَف ءبَبَّسلا َكِلَذ ىَلَع هَل اًاَقِع َكِلَذ َناَك

 وققحم هححّحِصو )471١(« هجام نباو «(581/9) يئاسنلاو «(51١لالال) دمحأ مامإلا هاور )١(

 1١57(. 0 751/9) ريغصلا عماجلا حيحص يف ينايلألاو ءدنسملا

 رونأ :اهققح يتلا ةخسنلا يف اذكه يهو ..راثآ ةدع يف ءاجو ءاذه :ةرابعلا باوص لعل (؟)

 .رازجلا رماع .زايلا

 .تيملا ىلإ (5)

 .(ة؟90) ملسمو 5 6 ريب يراخبلا هاور 69



 بأ 400 ف ]1 تر ا م و سس ل و م ا م77 2

 اَباَمِع َرُه َسْيَلَو اَباَذَع َرَفَّسلا ىَمَسَف :9'"2ههَباَرَشَو ُهَماَعَط ْمُكَدَحَأ ُعَنْمَي ٍباَّدَعْل

 عاَمَسيَو ْمِهِضْعَب ير منتي ِساّنلا ٍضَْب مالك ُبّذَُيِرْبَ ين ُناَسِْإلاَ

 ىضاَخَمْلا مُهَدْنِع لمع اَذِإ نيو نأ :ىَلْعَي بأ يِضاَقْلا ىَتَْأ اَذَهِلَو .هماَلَك

 اناا َكِلَّذِب تاج اَمُك اهب َنوُمْلَأَكي مُهَنِإَق

 م ا ل

 عَقْدَي ام ِةّوُقْلا ّنِم ٍساّنلا ضْعَب يف ٌنوُكَي اَمُك ءِباَذَعْلا َنِم ُهْنَع ُعَقْدَي اَم 0

 .ِةَحِيَقْلا ٍرَوُصلاَو حاَُرْلاَو ةَلِئاَهْلا ٍتاَوْصَأْلا َرَرَض
 َيِه يِبَلا "الا َنِم ٍةَماَيِقْلاَو َلْرَبْلاَو اًيْنَّدلا يِف ِنِمْؤُمْلِل ْلّصْحَي اَمَو ) - ا و رع وو هم هك

 . هاَياطخح هب هللا ُرْمكُي َكِلَّذ َنِإَ ٌباَذَع

 َنوُيَذَعُيَو ُباََّثلا مِهْيَلِإ ُلِصَيَو َباطِْحْلا َنوُعَمْسَي وعلا | َّنأ يف اَنْرَكُذ اَمَو

 دّقَف : كلذ ِرْيَعَو ْمهروُُت يف مهباَقِع ني ُلِئاَا ُهنَ 1 امو لب ؟ةَحاَيْلاِ

 نم اَنَدْنِعَو ُهَنوُفَّفَحَتَيَو َكِلذ َنوُمَلْعَيَو اَماَنَمَو َةَطَقَي اَنناَمَز ِءاَنْبَأ نم ٍريِثَكِل ُفَشْكُي
 هب َءاَج ام ىَلَع هيف ٌدَمَتْعُي ِةَيِمْلِعْلا لْئاَسَمْلا ىِف َباَوَجْلا ّنِكَل ٌةَريِثَك ٌروُمَأ َكِلَذ 1 مور سك ؟ ؟ ملأ زا نا و ع دا اف ف

0 

 وا

 نِم ٍناَسْنِإْلِل َفِشُك اَمَو ءوب ُقيِدْصَتلا ِقْلَحْلا ىَلَع ٌبجَي ُهنإَف ُةَنُسلاَو ُباَتكْلا
 0 نو ع ل هيلع الل

 أحلا عيِمَج ىَلَع ُبجَي ال ْنِكَلَو ؛سوخنلا و اج اَمِب اًَقيِدْصَتَو اًناَميِإ ُهُديِري

 0 تاع 0 َقيِدْصَّتلا بَجْوَأ كنك هللا َّنِإَ 0 هب تاج اَم ِرْيَعِب ناَميإلا

 [”الال 1١5[.  ]8594/51  :ةرقبلا] يدمي اَكَماَء اولوف» : ىلاعت هلْوَق يف امك ُءاَيْنَْلا

 امي ْمَلْعَأ هللا :ْمِهيِف َلاَقُي ْنَأ :مِهيِف ٍلاَوْقَأْلا ا راكع
 [0/ 14 .حبحّصلا ْثيِدَحْلا يف كك ّيِبنلا كِل دب ب

 أ١ ُلاَمْظَأ 59

 باج دق َة اَمَك امك «َنيِلِماَع اوُناَك

 .(1937) ملسمو :(1805) يراخيلا هاور (1)
 .(َيِع يِنَلا) :هدعب ام هيلع لديو :(مالآلا) :باوصلا لعلو !لصألا يف اذكه (؟)



 م

 نم

 هناك مالسالا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 8
 تائئامس دا ساس تدسطستتتظظظظظظظظتظتللا نإ 9#

 : هَل ُلاَقُيَ :هِرْبَق يف ُلَأْسُي َتيَمْلا ّنأ ٠ :2حيِحّصلا» يف لي ُهْنَع َتْبَ ب 7و4

 هللا :ُلوُقَيَف ِتباَّنلا ِلْوَقْلاِب َنمْؤُمْلا هللا ُتّبكْيَف ؟كُّيَِن نَمَو ؟كئيِو اَمَو ؟كُّيَر
 تعب ى لا ٍلُجَرلا اَذَه يف ُلوُقت اع هل لاقي يي دَمَحُمَو ينيد ماَْسالاَو يب

 هب نم ىَدُيْلاَو ِتاَنيَبْلاب اًنَءاَج ُهُلوُسَرَو للا ُدْبَع َوُه :ُنيْؤُمْلا ُلوُقَيَقف ؟مُكيِف
 يف ِتياّثلآ ٍلوَقْلِب أوُنماَ تي نأ ُتيَعي» :ىَلاَعَت ِهلْوَق ٌليِوأَت اَذَهَو 20م
 252 هَ 0

 .[371 :ميهاربا] «ةرخيآلا بٍَو ايدلأ َة

 م .ِرْبَقْلا ٍباَذَع يِف ْتََرَن هنأ ب نيا نع عَ دق ١

 ىََرَع نَم» :َلاَك ُهّنَأ لي َيِبْنلا ٍنَع "”يِذِمْرَّتلا يِفَك ٌةَبَحَتْسُم ٌةَيِزعَنلا لل

 اة ولا ةيرغأ ل لي ُهَلَق

 لب ؛ ٌبَحَتْسُم 0 0 544

 َكاَرَع ّنَسْحَأَو كَرْجأ هللا َعَظْعَأ :َلوُقَي 0[ لثم فيي اَبِب ةلاوغ ْءْدي نأ ٌبْحَتْسُمْلا
 [لا 4 . "7كِتّيَمِل َرْفَغَو

(0) 

 قفز

 قرف

 يذمرتلا هحّحصو ؛((61١٠) يئاسنلاو ((5559) هجام نباو (0 ) يذمرتلا هاور

 )/١519(. ةاكشملا ٍجيرخت يف ينابلألاو

 اع نب ٌيِلَع ٍثيِدَح نم اَِّ اَعوُفْرَم هفِرْعَت ال «ٌبيِرَغ ٌتيِدَح اَذَه :لاقو )/3١0(:

 .(177/9) تاعوضوملا .تاعوضوملا يف يزوجلا نبا هدروأو

 نأ غلبي ال هنكل :لاقو 57١( /7) ليلغلا ءاورإو (75) يذمرتلا فيعض يف ينابلألا هفّعضو

 .ها.كلذ نوققحملا هيلع در دقو «يزوجلا نبا معز امك اًعوضوم نوكي

 ني ُهَئاَحْبُس هللا ُهاَسَك اّلِإ ٍةَبيِصْمِب ُهاَخَأ يّرَعُي ِنِيْؤُم نم اَمد : ظفلب )10١1( هجام نبا اورو
 . ةَماَيِقْلا موي ٍةَماَرَكْلا ٍلَلُخ

 .(517/7) ليلغلا ءاورإ يف ينابلألا هفْعضو

 «قلطمو عساو كلذ يف رمألا لب «ةيزعتلا يف نيعم ظفل عرشلا يف دري مل هنأ ىلع لدي اذه

 )4٠05/4(. ينغملا .ها.«اًدودحم اًئيش ةيزعتلا يف ملعن الو» :هللك يسدقملا ةمادق نبا لاق

 ««كتايح يف ةيقبلا» :ناسنإلا لاق اذإ اًعنام اهيف ىرأ ال :هك نيميثع نبا ةماّلعلا لاق :ةدئاف
 يف ةيقبلا» :لاقي نأ نم نسحأ ؛«كلاه لك نم اًفلخ هللا يف نإ» :لاقي نأ ىلوألا نكلو
 نبا ىواتف .درلا ريغتي فوسف بولسألا اذه يزعملا ريغ اذإ هيلع درلا كلذك ««كتايح

 6١(. /7) نيميثع



 0 48| ب ل ل 22_11 20 رداتخلا كات

 .َنيِفوُرْعَمْلا ِةَمِيَأْلا َدْنِع ِءاَسْنلاَو ٍلاَجّرلا ىَلَع ٌةَمّرَحُم ةحاَيتلا 5ةو:4]

 ةركت فقل

 ؛ِكْرّشلا َعَْن نم َوُه اَمّنِإَف هلي ِهِرْيَغ ب ىلإ َرَئاَس نَم ُهّلَعْفَي يِذَّلا
 اَذَهَو ءاَناَتْوَأَو اًداَيْعَأَو َدِجاَسَم ْمِهِروُب ِذ ذاَحَتاَو او ءْمُهْنِم جِئاَوَحْلا بّلطَو ْمِهِئاَعذَك

 سوهو لوما نسا يهدو

 . عامجالاو صنلاب مرخم
 ؟اَذَه لْثِم ِِرْبَق َدْنِع ٍساَّنلا ضْعَب ُلَعْفَي دّقَك :تلُق ْنِإَق

 ُهَتَوْعَد َباَجَأ هللا َّنِإَ د :كل تلق
 . 0ُديعُي انَكَو ى رْبَك لَعْجَت ال ّمُهّللا» :َلاَق ثْيَح

 ُمَلْعَي نَم اّمأَو راجل سال طنب كعب ان :وِدِجْسَم يف اّمَأَو

 اَلَق ءِناكْمإْلا بَسَحِب َكِيَلوُأ َنْوَهْني ِءاَلُؤَهَو «َعِرُش اَم ُلَعْفَي اَمّنِإَف مالْسإلا َعْرَش

 .ٍلاَلَّضلا ىَلَع ٌراّوُرلا ٌعمَتْجَي

 < وى ا هو < # ب 0 و هد يك ق.م ع1 ه2 معو 2
 نوريصيو َنوُكِرْشُم نولاض َلاَهَج مُهْلُك ِهْيَلِ نورفاَسملاف ِهِرْيْغ رْبَق عآد

 [1054- 8/1 . ْمِهْيَلَع ٌرِكني كانه دع اَلَو ِرْبَمْلا سْفَن

 ؛ةَربَق َنوُروُرَي ال 5 ِهييِدَم لأ نأ ىَلَع ٍنيدلا 5 و كلش قش 8

 اَذَه ْمَسُي 3 نإو ءاوَجَرَخَو َدِجْسَمْلا اوُلَخَد اًذِإ مالَسلِل ُهَدْنِع وفق اَّلَو لب

 َكِلَذ نأ َنيَبَو ءُكِلاَم َكِلّذ َرَكَذ ا َدْنِع َكِلَذ مهل م ُهَرْكُي لب ؛ةَراَيز سي عم

 ةفرك نقف 2 . ِهِذَه ٌرَدَص نكي ل يتلا عّدبْلا نم

 ل ََّن 0 م

 امك ءَدِجاَسَم ِء ِءاَيْنَألا َر رف اوك نأ نيو ٍروُهُظ ّعَم هم ُنِماّتلا ل
 ل م

 52 يع

 ونال مهْبحَمو نجر نالغإ نم وب اوؤاج اً و ءاّيِبت َيْنَْلا لا

 . ىَرْخَأ ِةَمَأِل اذه نُكَي ْمَل ام : ْمِهِلاَمْعَأِل اال مهلا ةَأِل ٍقيِدْضَنلاَو

 )١( أطوملا يف كلام هاور )516(.



 2  مالسإلا خيش لئاسرو 8واتف بيرقت دولا

 0 ية 7ت7تاا>” تا”_>”>+>ة*- ا -بببس-ب-سلأ” ؛هذس

 ءاورَبأ امبِف مُهقيِلْضَت َوُهَو ءاَيْنأْلا ٍةَهِج نم هب ُعَمتنُي يِذَلا َوُه اَذَهَو

 ضْعُبَو :ةلويحب اوُناَك 6 ولع اًميِف مهب ٌءاَدِيْقاِلاَو كو اميف مُهُمَعاَطَو

 امري كلل وه ونيك ركاقل نع قاع 11 ةنولاو نك لاو ية مقتل الا

 . ْمِِراَبْحأ ةمرْعَمب الإ ْلصْحَي ال
 تولفلا ىف تناك رمأ اذَهو ٠ فانتالا رقذ نم تارت ةئملاو نارغْلاَو

 يا

 َنيِجِلاَصلاَ ايها َروُبُق َنوُذِحَتي “ب ىَراَصُتلاَو ُوُهيْلا تناك اَمُك ناَتْوأ اَهَنوُذِخَتَي

 ُبِجَي اَم ْمِهِلاَوْحَأ ٍةَفِرْعَمَو ْمِهِرْكِذ نم هللا َرَهظَأ لكي ِدّمَحُم ٍةَلاَسِر ِةَكَرببَ ءَدِجاَسَم

 ِذاَحّنِإَو مهب ٍكْرّشلا نِم َقْلَخْلا ٌرُضَي ام َلَطْبَأَو كابل هب عفن هب نانبإلا

 .انلبَف نم نمر يف اند اوُناَك اَمُك َدِجاَسَم ْمِهِروُبُ

 ِفَس رب اََو رَفَسي ال ءُراَري ريا متل
 كغ د ليل كل وو

 هب ُنِتَتْفَي ِءاَيبْنَأْلا ٍروُبُق نم اركاظ اًرْبَق ا ا عَدَت ْمَلَو

 هام عم
 [؟ى 7١ - 0 /ا/] . اًدِجَسَم ود اَلَو «ُهنوَعْدَي 0 لو هْيَلِ َنوُرْفاَسُي اَلَو «ُنساَّنلا

 . اَمنَسُم لكي تلا َرْبَق ىأَر ُهّنِإ :ُراَمّتلا َناَيْفُس َلاَف [؟ةه؟

 لإ َيَلَع ُمُلَسُي ٍدَحَأ ني اَم» هلل هك لا ىَلع مُلسُي حادا ناك ْنكلَ
 َناَك نمل ٌعوُرْشَم ماَلَّسلا اَذَهَو ,"”!(موَّسلا هْيَلَع در رأ ىَتَح يِحوُر ّيَلَع هللا ّدَر

 )١( دواد وبأ هاور )75١541(« دواد يبأ حيحص يف ينابلألا هنّسحو )5١41(.

 َدْنِع ِهْيَلَع ْماَلَّسلا اَذَه َّنأ َنوُفِرْعَي اوُناك مهَلَع لا ُناَوْضِر ٌةَباَحَّصلا 0 لاق (0)
 ٍمِلْسُم لُك ٌّقَح يف ٌعوُرْشَم َوُه لب ءوِرْيَغ ىَلَع هَ آ ٌةَليِضَف ِهيِف اَلَو ءوِصْئاَصحح نِم َسْيَل : . .ِِرْبَق 0

 اذإ لب ءوِسْفَتب اًدوُصْقَم َسِيَل اَذَهَو هوْيَلَع َمُلَس نَم ىَلَع ماسلا ُدْرَي ِنِمْؤُم ْلُكَد ِتّْيَمَو ٌّيَح

 211/0 ِتّْيَمْلا ىَلَع ُمُلَسْي َرْبَقْلا َراَّر اَذِإ اَذَكَمَو هْيَلَع ّمَّلَس ُهيَِل



 8و | ِزِئاَنَجْلا ٌباَتِك
 سإ 459 0م ا ا ب ا ع يمس سس وسو عمل

 . هبِحاَص ىَلَع لب يلا ُدرَي يِذَّلا ُبيِرَقْلا َوُه ُماَلَّسلا اَذَهَو ةَرجْحْلا ُلُْحْدَي و و. 7 يف هر

 لْثِم َوُهَك ِناَكَم ّلُك يِفَو ِةَرْجَحْلا َجِراَح ُلَعْفَي يِذَّلا ُقَّلْظُمْلا ُماَلَّسلا اَمأَو

 .ِهْيَلَع ٍةاَلَّصلا ُلْثِم َكِلَذَو ٍةاَلَّصلا يف هْيَلَع ماَلَّسلا

 نَم ىَلَع ُمّلَسُيَو ءاّرْشَع َةَرَم هْيَلَع يّلَصُي نَم م ىَلَع يَلَصُي يذلا َوُم لاَ

 للي َيَِئلِل اًصوُصُخ هوقزشنلا وي ريا يذلا وشدتهت ءاَوْشَع ٌةَدَم ِهْيَلَع ُمْلَسُي

 َننمْؤُمْلا عيِمج َنَْبو َُنَ ُكَرتْشُم م رذَق اَذَه َنِإَ ل دك

 .ِءاَقَللا َدِْع ٍةاّيَحْلا يف ِهيَلَع ُمُلَسُي اَمُك بك َدْنِع ِهَْلَع ُمُلَسُي نِم َّلُك َّنِإَ

 َرَمَأ امن اَذَهَك :نييغّنلا ىَلَع ٌةاَلَّصلاَو ءِناَكَم لُك يف د ٌةاَلَّصلا اَنمَأَو

 ال وفلل وتم نلت نأ داكلا َرَمَأ يِذلا َوْهَق َوُهَف لكك َيِبَنلا ٌّقَح يِف هب

 [مالم د 7 11 .اميلست مّلَسَو ؛ هلآ ىَلَعَو ِهْيَلَع هللا ىَلَص

 َنيِحِلاَّصلاَو ٍءاَيْنأْلا ٍروُبُق ِةَراَيِز ىَلإ ِرَمَّسلا يِف دّمْحَأ ٌُباَحْصَأ َركَذ ة5وه؟]

 :ٍلاَوُقَأ ةَعَبْرَأ ؟ةاَلَّصلا ايف ٌرَصْقُت له

 ه1 مب ريو 2س , م
 00 .٠ ليقو

 . للي انين ٍرْبَك ىَلِإ الإ ُرُصْفَي أ: ال :لقَ
 . َنيِحِلاَّصلا ٍروُبُق َنوُد ءاَينَأْلا وبه َو مّركُمْلا ِهِرْبَق ىلإ الإ ُرُصْفَي ال :َّليِقَو

 - ُحيِحَّصلا َوْهَو  :اَمُهُدَحَأ :"'ِناَهْجَو ْمِهِلْوَقِل هلكت انين وئدتْسا َنيِذَّلَاَو

 َةاَلَّصلا هيف ٌرَضُقُت ُرْمَّسلا اَذَهَو ءوِدِجْسَم ىلإ ُرَمَّسلا َوُه ِهْيَلِإ ها نزل 0 نأ

 ٌةَماَع َناَك ذإ ؛ِدْضَمَو ٍدْضَم َنْيَب اوُلْصَمُي ْمَلو ِرَفّسلا َّقَلْظُم وَأَر ِءاَلُؤَم

 .لوألا هجولا يف هليصفتو هدارطتسال هركذ يسن نوكي دقو «يناثلا هجولا ركذي مل )١(



 ههسامس سس هسا 5555222 هناك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ع1

 َرَذَن نَمَ :ّيِعِفاَّشلا باَحضَأ ُضْعَب َلاَق َكِلَذَكَو ءِلَّصَمْمْلا و هدم نإ 0

 .ِناَهْجَوَف هِرْيَغ َرْبق َرَذَن نإَو ءوِرْذَتي يِفوُي هنأ هلك يلا ِرْبَ

 اَذَه َّنأ مُهَدْنِعَو 0 بك ىلإ رفا ُقِظي املا ني ربك كلَ ٠

 نأ ةق ككل ةرقشلا ىتأ اذ دا مِلْسُم لك َّناَك ذإ ٍ؛ِوِدِجْسَم ىلإ َرَفَّسلا ُنَّمَضَتَي
 وعسو

 .ِناَمِزاَلَتُم مُهَدْنِع اَمُهَف 007

 لُكَف ِرَمَّسلا اَذَه ٍمِذاَوَل نم ِهِدِجْسَم ٍدِج م يف ٍةاَلَّصلا َلْعِف نأ : رْمَأْلا ُةَقيِقَحَو

 ل دب اَل مَّرَكُمْلا ِهِرْبَق ىَلِإ َرْكاَس نَم
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 ٍدِجْسَم ىلإ َرَفَّسلا َنوُدِصْقَي ِثيِدَحْلاِ ب مْلِْل ٌلْهْأَك ٍدْصَمْلا ُسْفَت اّمأَو

 ٍرِفاَس ىلإ ا : اوُلاَفَك َكِلَذ ىَّدَعَف اين هنْؤكِل َءاَنَْيْساِلا "000

 كلش الةنأب , ْمِهِقاَقنا َعَم َعَم ؟هلي َيبئلاِب ُفَلْحُي لَه :ُنماَنلا رات ده

 َبَهَّذَق :ِةَكْئاَلَمْلاَو ِةَبْعَكْل او ٌيِسْرُكْلاَو ٍشْرَعْلاَك لل ملا تاكرلملا نِف ءْيَشِب

 ا ديلوَف د يِف دَمْحَأَو ةقينَع يب ٌيِعِفاّشلاَو ِكِلاَمَك ؛ِواَملعْلا 9 وُهمج

 5 ِتاَفوُلْخَمْلا نم ِءْيَشِب ْكَلْحَي ال ال اَمَك « هينا دفعني دَقَعْتَت اَلَو ةقينلاب 00

 يف ةلع تب دق ف هلو «تدعو كلذ نم ءئب تلح نم ىلع هكا بج 7

 ”هللاب لإ اوُقِلْحَت اَل» :َلاَك ُهّنأ يحصل
-9 

 ُبجَي ُهَنَأِل ؛ ؛ةضاخ ة يكلاب تلعب هنأ هور لبن نب دمأ نع

 هب ٍناَميِاّْلِلَف ءِْناَذَأْلاَو ِنْيَتَداَهَّشلا يِف ف ُهَرْكِذ ٌبِجحَيَو ءاًصوصحُن هب ُناَميِإْلا
 أ 9

 . ةريغ 4 هيف ُهكِرْشُي ال صاَصِتْخا

 . ءاّييثَأْلا ٍرِئاَس يِف َكِلَد َدَرَطَو ءاّييَن ِهِنْوَكِل اَذَه لب :ليِقَع ُنْبا َلاَقَو
 م

 ناك نم» :ظفلب (555) ملسمو .ظفللا اذهب ري يئاسنلاو "يا عم دواد وبأ ةأور قي

 .؛هللاب الإ فلحي الف اًقلاح
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 ال ُهَنَأ مُهْفَلَحَو مُهْفَلَس َنيِمِلْسُمْلا ِءاَمَلُع ٌةَماَع ِهَْلَع ء يذلا َباَوُضلا نأ َعَ
 نِم ِكِلَم اَكَو ِةَكِئاَلَمْلا نِم ِكَلَم اَلَو يب ٍرْيَغ اَلَو َيِبَن ال ِقوُلُْخَمِب تَلْحُي

 . خويّشلا نم حْيَش اَلَو ِكوُلُمْلا

 [044 1 . ْمِهِرَتْكَأ َدْنِع ميِرْحَت ُيَهَن َكِلَذ نَع ْيِهَنلاَو

 خام -هئاده وأ ا ِتِّيَمْلا ىَلَع ِنْرُحْلا ٍدّرَجُمِل ٍروُبْقْلا ُةَراَبِز ”؟و01]

 75 ربك قي ِْنل َراَز امك او 1و نلت ال علا يلق زاك حياك

 ٍِذَهَف . "”ةَرِخآلا مُكْرُكَذ اَهْنِإَق َروُبّقْلا اوُروُز» :َلاَكَو ُهَّلْوَح نَم ىَكْبَأَو ىكَبَ

 َنِذأ َماَلْسِإْلا اوُقَرَع اّمَلَق رَكْنُمْلا هزه نوعي اوناك امل اَهْنَع نوت ناك" ُةَداَيَبلا
 »و

 [مالم /؟171 .تْوَمْلا ُرْكَذَت َدُهَو ةحلصم اًهيف ّنأل ؛اًهيف

 دن هلإ لاعب يذلا عاملا َناَتْبُل ِلَبَجِب يِذَّلا رْبَقْلا ُناَريِج يِيَنَّدَح ةفلللا

 ربَق نم اركش مُهْنَأ :ُهَلْضَأَو َةَعِباَّسلا ِةَئاِمْلا ءاَنْثَأ يِ اًبيِرَق َرَهَط دق َناَكَو ءحوُن

 - اوُلاَقَك ل لع رق نزع تو ِهْذَه : اوُناَقَق اَمَك ٌةَريبَك اًمالَظِع اوُدَجَوَو َةَبْيَط تار

 . ِءاَلْؤَه سْنِج نم َنوريِتَك ىَنْوَم ٍةَعْقبْلا ناك 05 اَذَه - ّنّطلا ٍقيرطب

 دَقَو ءِبْعَك ِنْب يبأ ُرْبَق ُهَّنِ :ُلاَقَي َدَهْسَم دم ٌيِقْرَّشلا ٍبِناَجْلاِ َقْسَمِدِب َكِلَذَكَو

 لفَقَي ناك قَنيِدَمْلاِب َتاَم اَمْنِإَو ءَّقْشَمِد مَدَْي مَ اب نأ ىَلَع مَلِْلا ٌلْهَأ ّنَمَتا
 سومه ارب عوج م”

 مه ىَراَصُْنلاَو َدوُهَيْلا َنِإَف د از ءئفارضت ريك هلل لوي 7

 .ِدوُهَيْلا نم َكِلَذ يف اَولُع ّدَشَأ ىَراَصّنلاَو

 . ىَراَصّنلا 0 هَبَش مُهَل :َدِحاَمْلاَو َروُُقْلا َنوُمظَعُي َنيِذَّلآَو
 ديس ْمُكَلَو ّةَدْيَسَو ُدْيَس انَل :َنيِمِلْسُمْلا ٍضْعَبِل ُلوُقَي ىَراَصَتلا ضْعَب َناَكَو

 ,ةسيفن ةلسلاو قيسحلا ديَسلا ْمُكْلَو « ميِرَم ٌةَدْيَسلاَو ُحيِسَمْلا ديسلا انل .ءّودَسَو - ل يت ع هم 3 ع يع - 2 محو نول -

 .مهنوقوفي وأ مهلثم مويلا ةضفارلاو (5) .(91/5) ملسم هاور )١(



 هن مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 5

 َوي اّمِم َنيِمِلْسُمْلا نِم ٍلْهَجْلاَو عّدبْلا ُلْهَأ ُهلَعْفَي اَمِب َنوُحَرْفَي ىَراَصّنلاَف

 [150_-_- 73 0 كلذ ىَرْقَي ْنَأ َنوُبِحيَو هيف الا

 اَهَرْبَق ِهْذَهَف 0 ْتَيَف 5 وت ِهْلَهَف انُكَّسلا نب َديِزَي ٌتْنِب»ا 0

 هنأ هلأ ملفي قش َمِدِ ريفشلا ٠ بايب َنِفْد ُهَّنِإَف ؛ٌُنِكْمُمَف «لاكب ُرْبَق» اّمَأَو ءُلَمَتْحُم

 َروُمَقْلا َكْلَت أت َّنِإ :ٌُلاَقُي ُهَن |ك دقت ويفك هرْبَك نييغَب ملا ان َكاَنُه َنِفذ

 نقر
 ْمَل اَسْيَوَأ َّنِإَك ٍ؛َقْشَمِو ّيِبْرَغ «ينرقلا ٍسْيَوَأ ىَلِإ َفاَضْمْلا ٌرْبَْلا :اَهْنِمَو

 . ِقاَرِعْلا ىلإ َبَهَذ اَمْنِإَو ماَّشلا ىلإ ؛ جي

 لْمأ ٍِق منا ٌتِزَك ّقْشَم مد عواجي ( دوه» ىَلِإ ٌفاَضُمْلا ُبَقْلا :اًهْنِمَو

 ا ا ؛ ملل

 َوُه 7 .ةيتنا ُرِبَق ُهَّنِإ :ُلاَقُي يِذْلا ٍريِغّصلا ب ِباَب | ٌجراَح يذلا اَمَأَو
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 ديلَوْلا نب ُرْب َكِلاَح ِةََماَعْلا َدْنِع ٌروُهْسَمْلاَو ءٌدِلاََخ هن ه 00002 1 را ه م؟ وق ا 5

 وك ٍدِيِلَوْلا نب َدِلاَخ نأ (ٍباَعيِتْساِلا» يف ّرَبْلا ٍدّبَع ِنْب َرَمْع وُب أ َرَكَذَو

 ل نينا 0 َنيِرْشِعَو ىدخإ َةَنَس - ٍةَئيِدَمْلاِب : ليقو «صمحب

 . ُمْلْعَأ ُهْلاَو َرَمُع ىَلِ 8 باطلا ِنْب َرَمُ

 ىراصنلا نإ لب ءروصعلا ّرم ىلع ةضفارلاو ىراصنلا نيب لصح ةادع رن مل كلذلو )١(

 مايأ خيراتلا انل اهظفح عئاقو يف لصح امك ءَةَّنُّسلا لهأ ىلع مهبرح يف مهعم نوفقي

 نم لقأب مويلا ةضفارلل مهتنواعُمو مهترصن تسيلو «ةينامثعلا ةلودلاو ةيبيلصلا بورحلا
 .قباسلا



 زِكاَتَحلا كانك
 #4 ل ل5 هحافصسو

 .هيف تِلُتخُأ ايرادب يِذَّلا «ينالوخلا ٍمِلْسُم يبأ ٌرْبق» :اَهّْنيَو
 ّنْب َّيِلَع َّنِإَف ؛اًعظَق ٌبِذَك ُهَّنِإَف رضموب يِذَّلا ِنْيَسُْحْلا ِنْب َيِلَع ُرْبَ انو 27 در

 . عيقبلاب َنْفُدَو ٍساّنلا عاَمْجِإ ٍَيِدَمْلا َيْفوُت ِنْيَسْحْلا

 نْيَسْحْلا ٍلْثَك يف َنيِفّْنَصُمْلا َّنَِف ِةَرِهاَقْلاِب يِذَّلا " ِسأّرلا ُدَهْشَم» :اَهْنِمَو

 .ٌبِذَك اَذَه َّنَأ َنوُمَلْعَيَو رضيب 6_5 َسأَرلا َّنأ ىَلَع اوُقَقَتا

 . ٍقاَمَتالاِب َءاَلَيْرَكِبَف «ِنْيَسْحْلا ُنَدَب» اّمأَو

 ٍلْهَأ َدْنِع َفوُرْعَمْلا َّنِإَف ؛ٍفَجّنلا ِنِطاَبِ يِذَّلا هذ َنِلَع ُرْبَق» :اَهْنِمَو

 نم نِم ِةَراَمِإْلا رْصَقِب ةَيِواَعُم َّنِفد اَمَك َةَقوُكْلاِ ةَراَمِإْلا ِرْصَقِب َنِفد ائِلَع نأ مَع

 ل ْنَأ ٍجِراَوَخْلا نم م ِمِهْيَلَع اًفْوَح ؛ِةَراَمِإْلا ٍرْضَمِب وّرْمَع َّنِفُدَو ماَّشلا

 0 و

 . مهروبف

 اًرياَج َّنأ ىَلَع َنوُقِفَتُم ُساَنلاَو َناَّرَح ٍرِهاَطِب يِذَلا «رباَج ُرْبَق» :اَهْنِمَو -
 .اَهِب ِةَباَحَّصلا نم َتاَم نَم ٌرِخآ َوُهَو ةّيوّبتلا ِةَئيِدَمْلاِب يف

 اس ع وا يي َة هَ يع موو ٍَِق دم
 ىلع سانلا ّقفتا دقَو ءماّشلاب («ةيقر)و موُتلُك ْمأ» ىلإ بََسْنُي ربق :اهنمو

 و امن اذه ه نامت بك هد ةئبِدَمْلاب هل لا ٍةاَبَح يِ اََئاَم ا

 نم مؤ يف َنَو و ركذ نم ماب ىتَسُي اسف لعل ١ ؛ِءاَمْسَأْلا ِكاَرِيْشا
 [494 - 44١/9071  .ةَباَحَّضلا نِم ٌدخآ هنأ ٍلاّهَجْلا ضْعَب ّنَطَف ِةَروُكْذَمْلا ْعِضاَوَمْلا

 هه هج

 (مهيسيسقو مهسئانك ميظعتو ىراصنلا روبقل رذنلا)

 اًئيش مظع نم لك لب ؛باتتسي هنإف ىراصنلا روبق نم ربقل رذن نم 59ه ]

 مهنم ءايحألا مظع وأ «نيسيسقلا روبق وأ «سئانكلا لثم رافكلا رئاعش نم

 [؟١/5 كردتسملا] . باتتسي رفاك هنإف مهتكرب وجري



 ُهْدَأَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 2ع
 اتلسل <

 (رصحلاو تيزلا رذنو ءروبقلا ةوسك)
 بايثلا نم ةيشغألاب مهريغو نيحلاصلاو ءايبنألا روبق ةيشغت امأ مةعال

 بجي الف «نيملاعلا برل ةبرق الو «نيدلا يف اًعورشم سيلف اهريغو ةيريرحلا
 .كلذ نع ىهني لب ؛ةمئألاو ءاملعلا نيب عازن الب رذن اذإ هب ءافولا

 [؟+ ١/ كردتسملا]
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 ءاّجح يمس اذإو دهاشملل رفسلا)

 (ةيوبنلا ةرجحلا وأ ةرخصلاب فاوطلاو

 يتلا دهاشملل رفسلا نأ ءاملعلا روهمجو نيملسملا ةمئأ هيلع يذلا /5965]

 رصق زوجي ال ىتح «يصاعملا عنشأ نم ةيصعم لب ؛عورشم ريغ روبقلا ىلع
 دشت ال١ :ِةلكَك هلوقل ,.ةيصعملا رفس يف اهرصق زوجي ال نم دنع هيف ةالصلا

 ."0«اذه يدجسمو ىصقألاو مارحلا دجسملا :دجاسم ةئالث ىلإ الإ لاحرلا

 نأ لثم ؛عورشملا ةهبش نع هجرخُي ٍديِقب ادِّيقم اججَح١ :يمس اذإ نكل
 موص :لاقي امك «نيلاضلا جحو «عدبلا لهأ جحو .ىراصنلا جح :لاقي

 «ةضفارلا ةالصو «.دوهيلا ةالصو .ىراصنلا ةالصو ءدوهيلا موصو «ىراصنلا

 يهنملا لطابلاو هب رومأملا قحلا نيب زيميل زئاج وهف كلذ وحنو «ةضفارلا ديعو
 [77- 75/١ كردتسملا] . هنع

 ؛ح وأ َّلُكِلَو ءٌيحْلا سنج نم َوُم ِةمَعُمْلا عاّقبلا ىلإ ُرقَسلا 865.]
 ىَرخألا َةَئلاَثلا َةاَنَمَر ىَرُعْلاَو ٍتاّللا ىَلِإ َنوُجْحَي اوُناَك ٍبَرَعْلا نم َنوُكرْشُمْلاَ
 .ناَنْوَْلا َنِم َكِلَد رْيَغَو

 ُجَحْلاَو وَناَكَتلا ٍدِجاَسَمْلا ٍرْيَغ ىلإ َرِفاَسُي وأ ٌدَحَأ جْحَي ْنَأ ىَهَن هلك ُيِْنلاَو

 )١( ملسمو .(1489) يراخبلا هاور )117990(.



 م ٍِئاَنَجلا ٌباَتك
 ا بلا تل 772222222171200 22-22

 ٌةّصاَح ِماَرَحْلا ٍدِجْسَمْلا ىَلِإ َوُه اَمّنِإ اجَح قالظإلا َدْنِع ىّنَسُي يِذَّلا ُبِحاَوْلا

 ٍراَفْسأْلا ني َكِلَ ىَوِس اَمَو ءِنْيَدِحْسَمْلا ىَِإ َّوُه اهب ٍةداَبِْلِل عقب ىَِ ُرَمَسلاَ
 0-5 .ُهْنَع َيِهْنَم َكِلَدَو ءْيلِإ ٌحَحْلا سْنج نم َوُه مّطَعُم ٍناَكَم ىَلإ
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 ء,روبقلا ةرايز ىلإ لاحرلا دش نم عنملا يف خيشلا ىوقف)
 (هعم ءاملعلا ٌفوقوو ءهتقحل يتلا ةنتفلاو

 ُحيَّشلا اَهب ىَنْفَأ اَيْثُق ِهْلَه :20يِداَهْلا ِدْبَع ْنْب ليم ُحِيَّشلا َلاَقَو مدحت

 َةَرْشَع َعْبَس وحن ِةّدُم َدْعَب َّمُث ءفقط ةّبوْبت ُنْبا دَمْحَأ ٍساّبعْلا وُبَأ ِنيدلا ُيِقت ُماَمإْلا

 ُْتَرَكْذَو ءِروُمأْلا ٍةاَلُو ِضْعَب َدْنِع ٌةَعاَمْج اَهِب َعّنَشَو ٍساَّنلا ُضْعَب اَهَرَكْنأ َةَنَس

 ٍراَكْنِإْلا ىلإ ٌمَضْناَو ءْيَلَع َيِه اَم َرْيَغ َةَعاَمَج اَهْنِ َمهَمَف ءٍةَعيِنَش ٍتاَراَبِعِ
 مالْسإْلا ٍناَطْلُس  ٍناَطْلُسلا َةَبتاَكُم ُهَلُك َكِلَذ َبَجْوَأ ٌروُمُأ ٍظاَقْلْلا ِْيكَتَو ِةَعانَّشلاَو

 َنيِرْشِعَو تِس َةَنَس ِكَراَبُمْلا َناَبْعَش َعِباَس َدَرَو باَتِكِب ٍةَسوُرْحَمْلا َقْشَمِد
 ل

 ِباَرَجَو اَْنُقْلا ٍرْكِذِبَو َداَدْعَب ْلْهَأ ِهْيَلَع َبَتَك يذلا لاؤسلا ركذب أَدِئَنَو 25 ل ا ا حال 0 1 ل تا 5 5 3 < وكم

 .ُهَدْعَب ِءاَهَقُمْلا ٍباَوَجَو اَهْيَلَع ٍروُكْذَمْلا ْخْبّشلا

 )١( ةيميت نب دمحأ مالسإلا خيش بقانم نم ةيردلا دوقعلا :هباتك يف )545 -03197.

 ههجأو ءالب يأف ءاماع نيتسو اًسمخ اهنيح هرمعو .طقف رهشأ ةّناَلَكَو نيتنسب هتافو لبق :يأ فقز

 «نيملسملا حصن يف هسفن بعتأو «نيدلل هسفن رذن هنأ كلذو ءهتخوخيشو هتلوهكو هبابش يف

 .نيقفاتملاو رافكلا داهجو

 ىَلِإ يفوت مث اًمايأو رهشأ ةَّناَلَّثَو نّْيتنس ةعلقلاب اًميقُم يِقَب ىَلاَعَت هللا هّمحَر َخْيَشلا نإ مث

 ْدَّرلاَو بتكْلا فينصتو ةوالتلاو ةَداَبِعْلا ىلع اّبكم ةَّدمْلا هِذَه يف حرب اَمَو هناوضرو هللا ةَمْحَر
 .نيملاَخُمْلا ىلع

 نيبو ةّميِطَل ناَعَمَو ةقيقد تكنو ةليلج سئافن لمتْشت ةّريثك ةلمج ميَِعْلا نآرُقْلا ريِسْفَت يف بتكو
 .ريِسْفَتلا لهأ ءاَمَلُع نم قلخ ىلع تلكشأ ةَريِثَك عِضاَوَم كِلَذ يِف



 0 ا ا ا ل ا 2 5ك ُهْدَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 2 |

 هللا َّعَقَت نيّدلا ُةَمَِأ ُءاَمَلعْل ةقاشلا لو 00 وَجَلاَو لاؤُسلا ةرْوُضَوَذَعَو

 لثم ؟َنيِحِلاَّصلاَو ءاَيبْنَأْلا ٍروُبُق 6 ٍةَراَيِز» ىلإ رفكلا ىَوَت ٍلَجَر يف :نيملكتلا من

 ِهِذَه لَمَو ؟ةاَلَّصلا َرْصْفَي ْنَأ ِِرَفَس يف ُهَل ُروُجَي لهُ هوِرْيَغَو لَك ٍدَّمَحُم انين
 ؟اَل ْمَأ ُهَيِع ُةيِعَْه ُةراَيبلا

 ءاَيبْنَأْلا ِروُبُق ِةَراَيِز ِدّرَجُمِل َرَكاَس نَم اّمأ «َنيِمَلاَعْلا ٌّبَر هلل ُدْمَحْلا :َباَجَأَت

 : ِنْيقوُرْعَم ِنْيلْوَق ىَلَع ؟ِةاَلَّصلا ٌرْضَق ُهَل ُروُجَي لهَف َنيِحِلاَّصلاَو

 ِرَمَس يف َّرْضَمْلا َنوُروَجُي ال َنيِذَّلا ِءاَمَلُعْلا يِمدَنَتُم ُلْوَق َوُْهَو :اًمُهُدَحَأ

 ّنِم َِريِثَك َفْئاَوَطَو ءليِقَع ِنْب ِءاَكَوْلا يِبأَو دعب ِنْب هللا ِدْبَع يبأك ؛ِةَيِصْعَمْلا
 ا هرثتلا اذه لم نيف رضقلا ذوب 7 هل هلأ -: َنيِمْدَمَتْمْلا َءاَمْلُعْلا

 م

 ٍةَعيِرَّشلا يف ُهْنَع َىِهْنَمْلا َرَفَّسلا نأ :دَمْحَأَو َيِعِفاَشلاَو ِكِلاَم ُبَمْذَمَو ّهْنَع
 هل

٠. 
  0هه

 مّرَحُمْلا ِرَمَّسلا يِف ّرْضَقْلا ُرّوَجُي نَم ُهُلوُقَي اَذَهَو ءٌرَصْفُي ُهّنَأ :يناّثلا ُلوَقْلاَو

 ا ا يخلو دفا باَحضأ نِم َنيِرْخأَتُمْلا ضْعَب ُهَلوُقَيَو «ةَفيِنَح يِبَأَك

 ٍنْب ِنَّسَحْلا يِبأَو «َيِلاَرَعْلا ٍدِماَح يبأَك ؛َنيِحِلاَصلاَو ِءاَيِبْنَأْلا ِروُبُق ٍةَراَيِزِل ٌرَفّسلا

 .يسدقملا ةمادق ِنْب ِدَّمَحُم يِبَأَو ءيِناَرَحْلا سودبع

 اوُروُر» :لكي ِهِلْوَق ٍموُمَعِل «ٍمْرَحْمي َسِيَل َرَمَّسلا اَذَه نإ : َنوُلوُقَي ِءاَلُؤَمَو
 60 َروُبُْلا

 ُهنَأ دلك : نينلا نع ع (نْيَحِِحَّصلا) يف اَمِب نوُجَتْحَي مُهْنِإَك ولولا اَمَأَو

 اَذَه يِدِحْسَمَو ماَرَحْلا ٍدِحْسَمْلا :َدِجاَسَم ِةَناَلَت ىَلِإ لإ ب ُدَشَت ال١ :َلاَق

 وهب ٍلَمَعْلاَو ِهِتَحِص ىَلَع ىَلَع ٌةَميَأْلا َي قنا امه ثيدحلا اَذَهَو ””(ىّصَقألا ٍدِحْسَمْلاَو

 )١( ملسم هاور )995(.

 ٍذِيَئيِح َناَك لب ُةَرجْحْلا هيف َلُحْدَت ْنأ َلْبَك ُهَل ُهتباَت ُةَليِضَمْلا ِهِذَهَو :رخآ عضوم يف خيشلا لاق )00

 0 وجي الو مالا ٍمْوَي ىلإ هيف ىَلَص نَمِم َلَضْمأ هيف َنوُلَصي ل يفلا
 نيكس (175 27“ َنيِدِشاّرلا ِهِئاَمَلُح واَيَحَو ِهِتاَيَح يِف َناَك امه م َلَضْفَأ َراَص هيف ٍةَرْجْحْلا



 ِ ٍزِئاَتَجْلا ُباَتك

 َرِفاَسُي و هيف فكتْعَي وأ ٍدَهْشَم وأ ٍدِجْسَمِب َيّلَصُيِل َلْحّرلا َّدْسَي ْنَأ ُلُجَرلا َرَذَن ول

 اَهْنَعْمَي ْمَل ٌةَعْدِب َنيِحِلاَصلاَو ِءاَيبْنَأْلا ِروُبُق ٍةَراَيِز ىَلِإ َرَفَّسلا َنَأِلَو اولا

 َكِلَذ ٌبَحَتْسا اَلَو لكي هللا ُلوُسَر اَهِب َرَمَأ اَلَو «َنيِعِباَتلا اَلَو ٍةَباَحَّصلا نِم ٌدَحَأ

 ٍةَئُّسلِل ٌفِلاَخُم َوُهَق ُهَلَعَكَو ّةَداَبِع َكِلَّذ َدَقَتْعا نَمَق ءَنيِمِلْسُمْلا ٍةَّمِئَأ نِم ٌدَحَأ

 .ِةَمِيَأْلا عاَمْجِإلَو

 عّدبْلا نم ؛ىّرْغُّصلا ٍةَناَبْإْلا» ىِف َةَطَب نب هللا ٍدْبَع نا ُهَركَّذ اَمِم ادعو

 . عاَمْجِإْلاَو ٍةَنسِِل ِةَِلاَخُمْلا

 . مّلعَأ ىَلاَعَتَو ُهَئاَحْبُس ُهْلاَو مالْسإلا ُحْبَش هب َباَجَأ اَم ٌرِخآ اَذَه

 ءةئرضملا رابلا ىلإ وي اوَُعيَو ةوبتك ٍباََحْلا انهي قشتد يف اوقع اع
 ىَلَع ِبوُتْكَمْلا ٍلاَّوُسلا اذه نَع َباَوَجْلا تْلَباَق :ةّيِعِفاَشلا ٍيِضاَق ِهْيَلَع َبَتْكَو

 لل يلا ٍرْبق َةَراَيِز : ُهّلْعَج ُْفّرَحُمْلا اَمْنِإَو :- َلاَق ْنأ ىَلِإ  ّحَصَق ةّيوْيَت ِنْبا ظَت

 اَذَه اَهِب ٌعوطْقَم عاَمجإْلا َةَيِصْعَم َنيِعَمْجَأ مِهْيَلَع ىَلاَعَت هللا ْناَوْضِر ِءاَْنَأْلا ٍروُبقَ

 . ةمالك

 ني عقلا وف يل كازو وولقإلا علك قلق: كيرفتال اذه: ىف كفا
 رَمَّسلاَو ءِلْحّرلا دش يِف َنْيَلْوَق ِهيِف َرَكَذ اَمْنِإَو «َنيِحِلاَّصلاَو ِءاَيِيْنَأْلا روق ِةراَي

 1 ْ .ِروُبُقْلا ِةَراَيِز ِدّرَجُم ىَلِإ
 ةَراَيرلا ٍدَّرَجُمِل لْخّرلا ُدَشَو ٌةَلَأْسَم اَهْيَلِإ لْحَر ّدَس ٍرْيَغ نِم ٍروُبُقْلا ُةَراَيِنَو

 ْ / قرا لا
 ُبْدْنَيَو اَهّيِحَتْسَي لب ؛لْحَر دَش نت َةَيِلاَخْلا َةَراَيّرلا ٌعَنْمَي ال ُحْيَّشلاَو

- 

 يف ِةَراَيرلا ِهِذَه ىَلِإ ّحْيَّشلا ْضَرَعَتَي ْمَلَو ءَكِلَذب ُدَهْشَت ُهَكِساَنَمَو َهَبْتُكَو ''"اَّيَِإ

 دجسملا ىلإ رفاس دق ناك نمل خي يبنلا ربق ةرايز بحتسي ال خيشلا نأ مهف نم ىلع در هيف ١(
 .ىلاعت هللا لوحب يتأيس هل مالك نم كلذ مهفُي ناك نإو ءيوبنلا
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 ا عنَمْلا ىَلَع َعاَمَجِإْلا نكح الو ضخم اهنإ :لاق الو افلا

 َتَمْظَعَو ْماَلَكْلا َرْثك ِّي ةيِرْصِمْل لإ رايدلا ىلإ ٌرَوُكْذَمْلا يِضاَقْلا ظَخ َّلَصَو اّمَلَو

 خي | ٍسْبَحِب موطن ناكر اوهلكتو ا رجتشاك هاب ءاهقلا:ةلظر ةدقنلا

 اوُماَقَف َداَدْعَب ِءاَمَلُع ىَلِإ ِةَلَأْسَمْلا ِهِذَه يِف ُحْيَّنلا هب َباَجَأ اَم َلَصَو دَكَو 04 ع

 .َكِلَذب مُهَطوظُخ تْيَأَرَو يَقْفاَوُمِب اوُبَتكَو ُهَل ٍراَصِتْنالا يِف

 ِميِحَّرلا ٍِنَمْحّرلا هللا مْسِب

 ٍةَقِباَّسلا ُهّمَعِن ٍةَعِباَّسلا هللا ٍدّْمَح َدْعَب - : ىَلاَعَت هللا ىَلإ ُريِقَمْلا ُدْبَعْلا ُلوُقَي
 هلآ ىَلَعَو ِهْيَلَع هللا ىَّلَص ٍدّمَحُم َنيِلَسْرُمْلاَو ٍءاَيبْنأْلا ٍفّرْشَأ ىَلَع ُه كَصلاَو نه

 نأ < انرَشَو ااًولُع ىلاعت هللا اهَقاَر  ةَسّدَقَمْلا ةرشصلا ٍفاظْلأ ني ُد ةخرملا

 ل 00 ٍنيدلا ُداَمْعَو ِءاّيِفْصَأْلا ٌةَوْفَصَو ِءاَيينَأْلا 0 مه ةيذلا ماعلغلل نو
 2 ٠

 اَهَنِإَق ءةقفشلاو ةنيخؤلا نو تيصنو ةرواو ةئئاط ةيانولا نم طع :نيقتلا

 للا ِرْمَأل ميلا ُةَقيِقَح ةقيبح اهنأل ؟ هيض اَهظيحي ال ٌةتَسَحَو + ةليِتَعُف اَهَلِداَعُي ال بَ

 ناس الع ع رتخ ةَصالْخَو ا

 ٌةَمالَعْلا ُماَمإْلا ُحْيَّشلا ُهْنَع َلْيُس اَم ىَّلَع تفَكَو كرلتملا نابي

 َباَجَأ اَمَو ةّيمْبَت ُنْبا دّمْحَأ ِساّبَعْلا وُبَأ نيّدلا ُيِقَن ءوِرْضَع 00 0 ٌديَحَلَو

 ُروُرَي هِدِجْسَم ىلإ ُرِفاَسُمْلا َناَك نإَو ءوِدِجْسَم ىَلِإ ِرَّمَسلا نع ّدَحَأ ىَهَن اَلَو :هللظ لاق دقو -
 ّيِهَل يِرْيَغ ٍماَلَكَو يماَلَك نم ِءْيَش يِف اَلَو ءوَحِلاَصلا ٍلاَمْعأْلا ٍلَضْأ نِم اَذَه لب رق
 يف ٍعوُرْشَمْلا نَع اَلَو َنيِحِلاَصلاَو ِء ِءاَيينَأْلا روب ٍةَراَيِز يف يوُرْشَمْلا ْنَع ّىْهَن الو ءَكِلَذ ْنَع

 .ٍروُبمْلا رايز تاسوسا نيقوت ريغ يف تزكذ نق لا ءروُبُقْلا ِرِئاَس ٍةَراَيِز
 .ىَلْوَأ َنيِحِلاَّصلاَو ءاَيِيْنَأْلا ٍروُبُق ُةَراَيِزَك َةَعوُرْشَم َنيِنِمْؤُمْلا ٍموُمُع ٍروُبُ ُةَراَيَز تناك اّذِإَو

 ميسو د مس



 مم ٍئاَنجْلا ُباَتك
 اكتشملا

 نم ُلاَحْلا ُهاَضَعْقا ام َبْسَح ِباَبْلا اَذَه يف ُءاَمَلْعْلا ُهَلاَق ام ةّصالخ هتْدَجَوَق ءوب

 ٌلُماَحَت ُهُلِجاَدُي ال ماَرِعْلاِلاَو ماَرْلإْلا َنِم ُتْحَبلا ِْيَلإ ىّنأ اَمَو ءحيِحّصلا ِهِلْقَ

 رح ْمَل ِهْيَلَع ٍفوُقْوَمْلا ٍروُكْذَمْلا ِهْجَوْلا ىَلَع ٍنيّدلا ُنِقَ 0 6 ا
 ِنْيَعِب ِرَظَنلاَو ٍةَعِسْوَّتلاِ ىّرخأ ٌةّيِناَطْلّسلا مِحاَرَمْلاَو 2 ْبِجوُي اَلَو اَباَقِع ِْيَلَع

 .ٍديِزَمْلا ٌوُلُع ةّيِكلَمْلا ِءاَرآْللَو هْيَإ ِةَمْحّرلاَو ِةَََرلا

 . ٌىِعِفاَّشلا يحل نبأ هَرَرَح

 ٍفَلَحْلا ةَوْدُقَو ٍِفَلّسلا ُهَبَِب ُدَحْوَأْلا َّلَجَأْلا ُحْيَّشلا هب َباَجَأ اَم :ٌرحآ ٌباَوَج

 يف ٍفاَلْخْلا نم :نيدلاَو قعْلاَو ٍةَلِمْلا ُنِقَت «َنيِقْفَدُمْلا ٌةَصاَلْحَو َنيِقّقَحُمْلا ُسِيِئَر

 َضاَرِتْغا ال مْلِعْلا ِلْمَأ ٍبْبُك نِم ٍباَتِك اَم ٍرْيَغ يِف ٌلوُقْنَم ٌحِيِحَص ِةَلَأْسَمْلا ِِذَه
 .للكي ِهِرذَق نم ضع اَلَو هلل وللا ٍلوُْسَرإ ٌبْلَت َكِلَذ يِف َسْيَل ذإ ؛َكِلَد يف ِْيَلَع

 ٍةَسَرْدَمْلاِب ِةّيِكِلاَمْلا ِةَقِئاَطلِل ُمِداَحْلا ُيِداَدْعَبْلا ٍنَمْحّرلا ِدْبَع ُنْب ُدَّمَحُم ُهَبََك

 .ةيرصنتسملا ِةَفيِرَّشلا

 ٍلِئاَضَمْلا ٌعِماَج ؛ُلِماَعْلا ُمِلاَعْلا م 0 اَناَلْؤَم ُهَرَكَذ ام :َلاَقَق ُهُرْيَغ َباَجَأَو

 َيِلَجْلا ٌنَحْلاِب هيِف ىَنَأ . .ِنيّدلا ُلاَمَج ءِلْضَمْلا َْشْنَمَو ءموُُعْلا ُرْحَب ِِِئاَوَمْلاَو
 ةاقدقت قاذللا تاَوصْلاَو كاكشلا وز خيافملا ِءاَضْغِإ نت هيف َضَرْعَأَو ءحِضاَوْلا

 ٍةَياَكِحِب ٍلاَوَُسلِل ٍقِباطُمْلا ِباَوَجْلا يِف نأ هنأ ٍلْفَعَو ةئظِف يذإ لع ىلخب ا

 ٌراَكَتْفا ؛ُماَمُهْل ٌعِراَبْلا ُماَمإْلا ُحْيَّشلا ءاَكَح ام :َلاَقَق ُهُرْيَع تا

 ْعِماَج ٍةَعْدِبْلا ْعِماَق ٠ قنسلا ٌرِصاَت ءٍةَعيِرّشلا ٌنُكر ماسلا َلاَمََج ءماَنألا

 ِءاَمَلُعْلا ٍلاَوْقَأ نم ٍباَوَجْلا د لا لااا ِءاَمَلْعْلا َوْدُق ءِلِئاَضَمْل ِتاَيْشَأ

 ؛ عَنَقَتَي ال ٌفوُشْكَمَو ُعَفْدُي ال ّنّيَب - َنيِعَمْجْأ مِهْيَلَع ل ٌةَمْحَر  ءاَلّتلا ِةَمِيَأْلاَو

 . ِنيَنْيَع يِذِل 5 ٍقَرَك نِم ُرَهظَأَو ءِنْيريَلا نم ٌحَضْوَأ لب
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 اًهيف َلاَمَو «داهقملا كداعءاوو ركدل ولاطم نع لثك نت ىلع رح يف

 ِتُقاَعَتَو ٍروُصْعْلا ٌّرَم ىَلَع َكِلَّذَك ْلَرَي ْمَل َرمألا َّنِإَف ؟ِءاَمَلُعْلا ٍلاَوْفَأ ضْعَب ىَلِإ
 .ٍروُهَدلا وع

 َلَرَي مل كَباَب َّنِإ َمُهَللا :َةَبِكِلاَمْلا مالا ٍلْمَأ ِءاَمَلُع ٍضْعَبِل را ٌباَوَج

 هدلكخو كلف اتم هذوع وق ةيقفاولل ةلوذتع غ َحِرَب ام كَدْفِرَو «َنيِلِئاَّسلِل اَحوُتْفَم

 منح ْمَلَو ءكِرْيَغ ىَلَع ْدِفَي ْمَل ءكِدْقِر حئانم هتحئَم نَمَو كاَرِس اًدَحَأ أْسَي م

 كِداَبِع ىَلَع كِرْيَغ ِباَب دِصَق ُمرْكَأْلا ُميِرَكْلا ُميِظَعْلا ب كلا َتْنَأ ءكاّمِحِب لإ

 كْؤاَنَت َّلَجَو كُراَج ِىَِع كادي َدوُبْعَم اَلَو كّرْيَغ َهَلِإ ال يِذَّلا َتْنَأ 007

 كِقْلَح يِف كنس ُلَرَت ْمَلَو ءَكُرْيَغ َهَلِإ اَلَو ءكؤال َمُظَعَو كُؤاَمْسَأ 56

 كْنُدَل نِم اًناَسْحِإَو ءِْهْيَلَع كْنِم كت «كباَبْحَأَو كِئاَيِلْرَأ ٍناَحِتْماِب َةَيِراَج

 ِتاَبََقّتلا عيِحَج يف كِياَعْنِإلَو ءاَرْكِذ ِتاَلاَحْلا عيمج يِف كَل اوذاتزيل ؛( : ولا

 امو ال ا ا دن لدتمألا كليو» َنوُمَلْعَي ال ٍساّنلا َرَثْكأ ّنِكَلَو ءاَّرْكُش

 .[47 :توبكنعلا] 6( نوئيصلا الإ آهُلَقْمَي

 رد ا توافلا ةَيِناَلَعْلاَو ٌرّسلا َمِلاَع اي َتْمِلَع دق ؟ . مهلا

 0 ْنأ ةَفِطاَن ِةَيِناَلَعْلاَو ٌرْسلا يتلاَح يف نتَبِسْلَأَو ةَقِداَص ٍءاَعَّذلا ّصاللْخِإ

 ٍةَعْفَرلاَو اَلْعْلا ٍديِزَمِب ءيِرِصاَّنلا ةّيِناَطْلّسلا ٍةَئوُمْيَمْلا ٍةَكَراَبُمْلا ٍةَلْوَدلا ِهِذَه ٍداَدْنِإِ
 . ٍنيِكْمَتلاَو

 نِإَو - ٍةَفيِرَّشلا ٍةَرِضَحْلا ىَلِإ َة ٍةَحِيِرَّصلا ِةَيِع ِةَيِعْدَأْلا ِهِذَه عفَر ىلع َلَمَح يذلا

 نيدلا» : هك ُهْلْوَق و  ٍةَحيِحَّصلا ٍةّمئلاب ُهَئاَحْبُس هللا ىلإ ٌةَعوُفْرَم ُلَرَت ل تناك

 َنيِمِلْسُمْلا ِةَّمِتَأِلَو ِهِلوُسَرِلَو شل٠:َلاَق ؟هللا َلوُسَر اَي نَمِل :َليِق .«ٌةَحيِصّنلا

 ِناَروُهْشَم ٍناَئيِدَحْلا ٍناَدَهَف ."هِقاّيئلاب ُلاَمْعَألا اَمّنإ» :ِِي ُهلْوََو ,2"”(ْمهِيماَعَو
 .ِةَمَأْلا يِف ِناَضيِفَتْسُمَو ٍةَحّصلاِ

 )١( يراخبلا هجرخأ (؟) .(05) ملسم هجرخأ )١(« ملسمو )1109(.



 ٍرْمَّذلا ُدَحْوَأ ءَليِتلا َمّرَكُمْلا َماَمِإْلاَو ءَليِلَجْلا َمظَعُمْلا َحْيَّشلا اَذَه نإ م

 ٌمِسْفُم َمَسْقَأ ول َةّيِناَطْلُسلا ِةَلْودلا ُمَّلَعَو َةّيِكَلَمْلا ٍةَكَلْمَمْلا ُراَرْط ا 0
 ٌريِظَن اَلَو َلْئاَمُم ورْضَع يف ُهَل َسْيَل َريِبَكْلا َماَمِإْلا اَذَه َّنأ ِيِدَقْل ميِظَعْلا للاب

 الإ ُميِلاَكأْلا ُعْبّسلا هِلْثِم ٍدوُجُو نم ْتَلَخ دَقَو ريِفْكَتلا نع ًَييَغ َةرَب ُهئِِمَي تناك

 تملك ميِلَسلا ِعْبَطلا ىَلَع َليُج ِفِصْنُم َلُك َكِلَد ىَلَع ُقِفاَوُي «ميلقإْلا اَذَه

 0 ول لب ؛ هيرظأ يلع ءاَنَتلاِ

 َرَتْشُت ءاهيف َسْفاَنَتي «ةَميِتي ةَميت رد ةّيوْنَت نبا دّمْحَأ :هيف َيِه يتلا ٍلْئاَضَمْلا ضْعَب
 ٍدوُجُو نَع ْتَعْطَقْلا ءاَهِيِحاَوَتَو و اَهّلئاَمُ ٌةَرُد ِكوُلُمْلا ٍنْئاَرَح يِف َسْيَل ءٌعاَبُت اَلَو

 ٌعامَس ؛عاَبْنأْلاَ َنيِعوُبْتَمْلا ىَوُق ىَمْوُأَو و و ءَءاَمْسَأْلا ع قل ؛ٌعامظألا و هلْثِم

 . عالقلا لإ - يوب نْبا دّمْحَأ - ِنساّيَعْلا يبأ عل

 هديل نيل ادق تأ نوكي هنا الإ هَْلع ُهْنِم ْمَْلُي رثأ هلم نم و ْعَقَي َسْيَلَو

8 0" 
 «ماَريْخاِلاَو ٍليِجْبَتلاِ ُهَبلَماَعُمَو ءِماَمإْلا اَذَه َماَرْكِ نأ مانا ّنْيب َرْيَب رِهالْعلاَو

 تكد ءءاَعّدلا 00 قلعْلا ٌراَزْعِإَو ٍقَلْوَدلا اقر ءِكْلُمْلا َماَوِق ِهيِف

 ْروُقُوَو ٍوّمُعْلا ُفْشَكَو هِوَمَأْلا ُءاّيْحِإَ ءاَوهألاَو عدلا ٍلْهَأ ناد ىادعَأْلا

 لاَ َنيِمِلْسُمْلا لاح ُناَسْلَو «7"2ِساّنلا ُعْفَتَو ءِسأَبْلا ُعْفَرَو ءِركَّذلا ُوُذُعَو 0
 اًنَقحَو نصل اًلهَأو اسم ٌُنِزَعْلا اًبيأتي ْاوُلاَك ِهَيِلَع ْاوُلَحَم اًمَق :لاعتملا ٍريِبَكْلا َلْوَق

 طر

 © َنِدَيَصَمْلا ىرخي َهَلَأ َّنِإ الع ْقَدَصَيَو َلْيكْلا ال ٍفْوََد َةَحْرُم َةَعَسي

 .مالفألاب ُةَموُقْرَمْلا ُقاَرْوَأْلا هِذَه َيِه :ُةاَجْرُمْلا ٌةَعاَضِلاَو

 . مالسإلا ْخْيَس نع ُجاَرْفإْلا َيِح :ُةَوُلظَمْلا َُريمْلاَو

 ةعفر يف ٌببس مهماركإ نإف ءهرصمو رصع لك يف ءاملعلا عيمج ماركإ يف نأشلا اذكهو )١(

 .هرصنو هتزعو «هتاطلس ماودو «مكاحلا



 هناي مالسإلا خيش لئاسرو 8واتف بيرقت 0
 تتتت7(ب” بدا هه تلا 2! و

 2 8 م اوك عقر ره ريل 7 0 ؟ةدس 1 ا
 امل : ةتروص اضيأ دادغب نم ارخا باتك» ىلَع تفقوَو :ٌفلَّوَملا لاق

00 20 00 

 ْخْيَش ىَلَع ُقيِيْضََتلا «ةّيِقاَرِعْلا يجاَوّنلاَ َقيِقِرْشَمْلا ٍداَلِبْلا ٍلْهَأ َعاَمْسأ َعَرَق
 َكِلَذ َمْظَع «هللا ُهَمَّلَس هةّيوْيَت ٍنْبا دّمْحَأ» ٍساّبَعْلا يبأ نيّدلا ّيِقَت ماَلْسِإْلا

 َنيِدِحْلُمْلا ُسوُؤُر ُتَعَمَتْراَو ءِنيّدلا يِوَذ ىّلَع َّيَشَو ءَنيِمِلْسُمْلا ىَلَع
 َةَيِحاَّتلا هْذَه ٍلْهَأ ءاملغ ىأرا الو ءويِعرَتَْلاَو ءاّوهألا لأ هنوف تباطو

 ٍلِضاَقَأْلا رباكأب ءِءاَوْهَأْلا ٍلْمَأَو عّدبْلا ٍلْمْأ ٍةَتاَمَش نم ءَوَلِزاَتلا ِهِذَه َّمَظِع

 رلا هلا ىيِنَّشلا ِرْمأْلاَو « عيا رمألا اَذَه َلاَح اْوَهْنَأ ءِءاَمَلُعْلا ٍةَمِئَأَو

 600 وضَت ىف مُهَتَبِوْجَأ اوُبَتَكَو ءاَفَرَش هللا اَمَماَر ءةَيِناَطْلّسلا ِةَمِ ٍةَميِرَّشلا
 م

 « هيف ره ام ضعَب ِهِلَئاَضَقَو ِهِمْلِع نم اوُرَكْذَو ءٌماَواَتَق يف هللا ُهَملَس لا

 َفَعاضَو اضل هللا ل َّزَعَأ أ ِءاَرَمَأْلا كلم اَناَلْوَم يدي َنْيِب 0 , ىَلِإ | َكِلَذ 8

 . "0تينِمْؤُمْلا ار مالْسِوْلل ٌةَحِبِصَنَو «ِنيّدلا اَذَه ىَلَع مهم ةَرَبع ؛ةَءاَدِتْقا

 [(1١١؟ - ١1م5 ك1

 ِساّبَعْلا يبأ ٍنيّدلا ّيِقَب ْخْيّشلا اَثُق ٍرْهَط ىَلَع ِةَعَبرَأْلا ِةاَضقْلا طوظُ ُةَروُص
 :«ِءاَييْنأْلا ٍروُبق ِةَراَيِز ِدَرَجُمِل ِرَمّسلا» يف ةّيميَت ِنْبا

 ُهَرَكذ اَم وأ ٌةَعْدِب ِءاَيينأْلا َةَراَيَز َّنأ ٍلاَوُسلا نع اًباَوَج اَهُنِطاَب ُلوُقَْمْلا اَّذَه

 ٌلِطاَب مالك انه :ِءايين
 للي يتلا َةَراَيِز َّنأ ٍراَبِكْلا ٍةّمِيَأْلاَو ِءاَمْلُعْلا نِم ٌةَعاَمَج َلَقَت دقو هوُيَلَع ٌدوُدْرَم

 0 8 0 يل ُهنأَو ءكِلذ وحن نِم 6-2 ا عا اة هيل 26سم ل

 نادلبلاو «ةيهقفلا بهاذملا فلتخم نم مهو «مالسإلا خيش ىلع ءاملعلا ءالؤه ءانث لمأت )١(

 «هملع ةلالجو ءهردق ةعفرو «هنأش ولع ىلع اوعمجأو .هلهأ وه امب هيلع اونثأف «ةّيمالسإلا

 هلئاضف ةرثكو

 نم مالسإلا خيش جرخُي نأ بدأب هنم اوبلطو «ناطلسلا ىلع لئاسرلا هذه يف اونثأ دقل
 .هآوتف اودّيأو «سبحلا

 .اًضعب مهضعب رصانيو «مهنيب اميف نوفتاكتي نيذلا «نييتابرلا ءاملعلا هللا محرف



 ور هه هشا

 ه2 مع عاد مع ك5 مر (١)ع ع5 سك وك لهآ مدور كوش 26 1
 هَذه لثم نع َرَجْري نأ يِغَبني © روكذملا يتفملا اذهو ءاَهْيلَع عمجم ةنسو ةليِضف

 ٍةدوُدْرَمْلا ِةَبيِرَكْلا ىَواَتَمْلا نم َمَتْمُيَو ءِراَبْكْلا ِةَمِيَأْلاَو ءاَمَلُعْلا دْنِع ٍةَلِطاَبْلا ىَواَتَمْلا
 ُساّنلا َطَقَحَتَِل ُهْرْمَأ َرَهْشُيَو ءَكِلَذ نم ْعَِتْمَي ْمَل اَذِإ َسَبْحُيَو ءٍةَعَبْرَألا ِةّمِئأْلا َدْنِع 2 2 عر ه2 عل هع 205 هاموس هم 3 همس ةوس 80 - م

 هع ماع . هم هاس هه ه * تس 0 م ص >8

 . ةَعاَمَج ِنْب ِدْعَس ِنْب َميِهاَرْبِإ ْنْب دمحم هللا ىلإ ريِقْمْلا َدْبَعلا ُهَبَتَك ءوب ِءاَدِيْقاِلا نم
 . ُياَبَْحْلا يسدقملا َرَمُع نب دمْحَأ ُلوُقَي :ُهَتْحَتَو

 اا 21 ل عا هرعت همه وو 5س ارو عل 204622 .#عم جل >2 و

 . اًمَللُي

 ع 2 سل 5 وه *ه« دعا. مع * يم[ ”هسأا *# يد 0 ح .ةوو

 مقود عيش ص490. 0262 )سل مال 5 1 0 0
 نِم اَهَرْيغَو َةَدَسْعَمْلا ِهِذَه ِهِب ٌعِفَدْنَ ام ٍبَّسَحِب ِهِرْجَر يِف ْعِلاَبُيَو «هيلع كلذ تبث

 م م

 3 5 و يئس و هم

 .رضمب مهطوطخ ةَروص ِهِذَهَف
- 

 ©”: َنيِمآ َةنَجْلا هللا ُهَتَكْسَأ مالْسإلا ّحْيَش َلاَق

 آو كلذ نالزتب ناَيَبَو ءانثفلا باَوع ةكشت نع تح اقع تاوصلا ف

 :ٍةَريثك هوجو نم َنيِمِلْسُمْلا عاَمْجِإب لِطاَب هب ْمُكَحْلا

 .ريغصتو ريقحت بولسأ اذهو «ةلآكك ةيميت نبا نونعي )١(

 ُساَنلا طقَحَتْيِل ءايتفلا نم هعنمو هنجس ىلع ناطلسلا مهضيرحتو ؛مهبذكو مهديك ىلإ رظناو

 .وب ِءاَدَيقالا نم
 نبا مالسإلا خيش ًءارآو ىواتفو لئاسرو بتك ىرن نينسلا تائم دعب نحن اه !هللا ناحيس ايو

 سانلاو ءاسومش نوكلا يف ٌمشتو «ءارون رودصلا ءيضتو ءالامج ضرألا نيزت هلك ةيميت

 لودلا ضعبو ماكَحلا تارشعو ءاملعلا فالآ هللا ماقأو «هئارآو همولعو هتريسبو هب نولغشنم

 . هجهنمل راصتنالاو «هبيهذم رصنل

 ؟هوذآ نيذلا ٌةاضقلا نيأو ؟هونجس نيذلا ماكحلا نيأو ؟مويلا نوعّفوُمْلا ءالؤه نيأو
 .ٌّقحلا بحاص يقبو ءاوشالتو اولحمضاو اوبهذ دقل

 يف هركذ دق هيف ءاج امم ٌريثكو «همالك يف ءاج ام مهأ يقتنأسو ءةاضقلا ءالؤه ىلع درلا يف (؟)



 نص اا دك بل اا ا ا

 ٍلْقَتلا َكِل 5 ىَلَع َمحْلا َبْنَو «ويف َسْيَل اَم ٍباَوَجْلا نع لقت ُهّنَأ :ُلّوأل
 ايلا دان نإ :َلاَك َبيِجُمْلا َّنأ َلَقَت ُهَّنَِق ؛ عاَمإْلا ّلِطاَب اَذَه ُلْثِمَو ءلطاتلا

 ٍدَحَأ نع َكِلَذ َلَقَن اَلَو َكِلَد ْرْكْذَي ْمَل ٌبيِجُمْلاَو ءَكِلَذ ون َرَكَذ ُهَنَأ وأ ةَعْذِ

 ٍروُبق را ِءاَمَلُعْلا ٍلْوَق ٌرْكِذ ٍباَوَجْلا يف اَمَنِإَو ؛ِءاَمَلُعْلا ني

 ىَلَع اوُقَمتا نْيتَمِتاَظلا َّنأَو ءُروُجَي وأ ُرَمَّسلا اَذَه مرحي لَه : َنيِحِلاَّصلاَو ءاَْنَأْلا

 مُهُروُهْمَج ب ٍ؛ِةَمَلظُمْلا ِةَراَيَرلا يِف َكِلَذ الوقي مل ناتتياكلاو تحسم ديك دن
 كيياخألا ْيَلَع ْتَّلَد اَمُك ٌحيِحّصلا َوُه اّذَهَو ٌةّبَحَتْسُم ٍروُبُقْلا َةَراَيز َّنِإ :َنوُلوُقَي و

 :ةعيجطلا

 :اقنر ةقشلا تفنن 4إ رئي ال حكي
 0 َلاَوْقَأ ىكَح لَب ؛اًلْوَق ٍباَوَجْلا يِف ِهِسْفَتِل فب مل نيب لَو

 هيف ٌعَراتُي ال امي اوُلَدَتْساَو ُهَلُقَي ْمَل اَم ُهْنَع اوُلَقَ ِءاَلُْؤَعَو ءْمُهَتَلِأَو َنيِمِلْسُمْلا
00 

 000 اًميف اوٌؤَطَخَأَو

  َنوُمِلْسُمْلا اًهيِف ٌكِرَكْشَي يلا َةّيَلُكْلا ءاكخألا نأ :ٌرَشَع َتِلاَثلا
 هَ | 5

 ل هيف محلا ةاَضْقِْل ل ا

 ٍروُمُأ يف يِضاَقْلا ْمُكْحَي منَ مْلِعْلا نم د ةدنع ام: ركل ةاملعلا اك اَحآَك ْمِلاَعْلا

 ةيعم
6 

١ 3 

 لكلا ماكخألا داو انكم وأ اكتنم وأ اًيِجاَو ٍلَمَعْلا اذه َنوُك اَمأَو

 :ةلوسرو كلاآلا ُمُكُح اَهيِف دحأل َسْمِل يتلا

 . عاملا َلِطاَب َكِلَذ يف مُهُمْكُْحَو يلكْلا ماكخأْلا يف اوُمكَح ِءاَلُؤَمَو

 ناك يمل وشد اقل | ِةّيْلُكْلا ٍلِئاَسَمْلا ِهِذَه يِي َماَلَكْلا َّنَأ :ٌرَشَع َعِباّرلا

 اًمِلاَع ءويِف اوُعَّراَتَت اَمَو ِهْيَلَع اوُعَمْجَأ اَمَو ءاّهيف َنيِمِلْسُمْلا ِءاَمَلُع ٍلاَوْقَأب اًمِلاَع
 . اًمِهِب 0 ِهْجَوَو ةّنْسلاَو ٍباَتكْلاِ

 ِهِذَه يف َنيِمِلْسُمْلا الع ُهَلاَق اَم ام َنوُفِرْعَي ال مُهْنَأ ٌنَمْضَتَي ِءاَلُؤَم ْماَلَكَو



 كس َنوُفِرْعَي هن و راك ةاململا ةئاَغ ٌعَمْجَأ اَم َنْيَب َنوُرْيَمُي اَلَو ٍلِئاَسَمْلا
5 

 ْملَو هلع ىَهَن اَمَو هبف َبْعَ ام َنْيي َنوُقرَقُي الو ءِلِئاَسمْلا هيلع يف كي و هللا ٍلوُسَر

 اَلَو لب ؛ِباَبْلا اذه يف ةَفيعَضلاَو ًةَحيِحَّصلا ٌتيِداَحَأْلا َنوُفِرْعَي اّلَو ةَنَسَي

 اَلَو عبرا ٍةّمِيَأْلا نت ُلْقَن مُهَدْنِع اَلَو ءٍِلْئاَسَمْلا ِهِذَه يِف مُهَّبَهْلَم َنوُفِرْعَي

 داحآ ٍةلِْنَمي هيف مه لَب ؛وي اوُمُكَحَو ُهوُلاَق اَميِف ْمِهِعاَبنَأ نم َنيِروُهْشَمْلا ِءَمَلُعلا

 ْمِهِدَحَأِل ُروُجي ال لب الا ب رايك وو ىِضَبي َنيِذّلا ِةَبللا ِةَهَّقَقَتُمْل

 را ل مي اَلَو َرِظاَُي اَلَو اًهيِف َيِتْقُي ْنَ

 نكح ناك 0 رك امير مكسر كيك دلك ذأ ناكر

 ٍفالخب مكَحَو م هيف هل سبل اجيز مكح زز اقيكن عام اًمِجإلاِب اًمّرَحُم

 ا ا لا ا مكعاذإ مئاكلا د َنِإَف ؛عاَمجإلا

 ٍةَنّسلاَو ٍباَتِكْلاِب اوُمكَح دَقَو كو ءمكحلا اَهيِف مُهَل َناَك ول :ّرَشَع َنسِواَّسل

 هنُجبح هَتجحَو ِهْيَلَع موُكْحَمْلا مالك اوُعَمْسَي ىَّنَح ْمُكَُحْلا مُهَل نكي ْمَل ملا

 ؟ال ْمَأ ٌباَوَج ُهَل لَهَو نا

 ؟ِتْئاَغ ىَلَع اَهيِف ْمكْحُي لَه : ٍلاَوْمَأْلاَك ٍقوُقُحْلا يِف اوُعَراَتَت َءاَمَلُعْلا َّنِإَ

 . رفح نإ يقل يقف ىلع واي وهاووات نع فغلا 121027 رت لق

 ىَلَع اوُمَكَح ِءاَلْؤَمَو ءِبْئاَغ ىَلَع اًهيِف ْمكْحُي اق ُدوُدَحْلاَو ُتاَيوُقْعْلا امأَك

 . يصحب ءالذإْلاَو ٍهماَلَك عاَمَس نم ُهوُنُكَمُي مَلَو ءَكِلَذ يف ِبْئاَغ

 ل ا م :ٌرَشَع َعباّسلا
 لِياَسَمْلا َكِلَْذَكَو ءَنيِمِلْسُمْلا عاَمْجِإِب ٍهوْضَح + ىَلَع ْمُكاَحْلا َمُكْحَي ْن أزْجَي مل

 صخب وأ كييخرا 31 ريبستك فو ِءاَمْلْعْلا نِم ُهْرْيَغَو ٌمِكاَح َعّراَتَت اَذإ ٌةّيِمْلِعْلا

 اَميِف ِناَمْصَح اَمُهَنإَف عاَمجِإْلاب ِهْيَلَع َّمُكْحَي ْنَأ مِكاَحْنِل نُكَي ْمَل ِمْلِعْلا ٍلِئاَسَم

 . عاَمِجِإْلاِب ٍههضح ىَلَع ْمُكْسَي ا ْمِكاَحْلاَو «هيف اَعّراَتَت
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 محق ل ب سس دسا ماا يح

 ٍةَئاِم يِف ًأَطْحَأ ىَواَتَمْلا َرِيِثَكْلا َمِلاَعْلا َّنأ َرَدُق ول ُهّنَأ :َنوُرْشِعْلا ُهْجَوْلا
 َعَنَم نَمَو «ٌئْخيَو ٌبيِصُي ُبيِصُي هلك ٍلوُسَّرلا ىّوِس نَم َلُكَو ءاّبْيَع َكِلَذ نكي مل ِةَلَأْسَم 222 رو ل نكي ه1 ل

 لاَ كِل ناك : َلْياَسَم يِف أطخأ ِهِنْوُكِل ِهِسْبَحِب مُكَحَو اًْلظُم ءَفإْلا نم اَمِلاَع

 َناَك اَذِإ فْيكَف ٠ اجلا ب ُلِطاَي مُكَُح ِسْبَحْلاَو عْنَمْلاِ ُمكَحْلاَق ءعاَمجإلا

 ؟.تسأ ءاملق لوقو هل دللا لوو لسع امي َباَجَأ دك يِنُْمْل

 َدْنِع ٍةَدوُدرَمْلا ٍةَبيِرَعْلا ىَراَتَمْلا َنِم ٌعَنْمي : اوُلاَق مُهَن نأ :َنوُرْشِعْلاَو ُنِماَّنلا

 َنِإَق ؛عاَمجإْلا ٌَلِطاَب هب ْمُكْحْلاَو ٠ .َنِمِلْسُمْلا 0 َةَعَبْرَألا ِةَنْيَأْلا

 َدَُس وأ اًباتِك تَلاخ اّذِإ ٍمِكاَحْلا مُكُح ُضْقْن هوني اَمْنِإ هنأ لع َنوُفَيَتم ةَعَيرألا ةَمَيَأْلا

 ٍلِئاَسَم يف َنيِدِهَْجُمْلا ٍضْعَب َلْوَ ل كلذ كم وأ اَعاَمْجإ وأ

 وب َمُكْحَي ْنَأ ُروُجَي اَمَو َقَعَيْرَأْلا َلْوَك َز ِهتَمْلاَكُم ٍلْجَأِل ُْضَقْنُي ال ُهّنِإَف ٍداَهِتْجاِلا

 ُمِْلُي َمكاَحْلا َّنِإَك ٍءُرَسْيَأ اَيِتُمْلا لب ؛عامجإلاب يُِْمْلا هب يفي نأ دوي كالا

 . ْمِزْلُي ال َيِتْفُمْلاَ
 يف ىَتْفَأ ىَراَتَمْلا َريِثَكْلا َمِلاَعْلا نأ َرَدق ول هَ أ :َنوُناَلَئلاَو ُعِساَّنلا ُهْجَوْلا نا كش

 ُءاَمَلُخْلا ِهْيَّلَع اَم ِفاَلْخَو ا ا ا

 ويف فَلاَ اَميِف ُهُؤَطَح ُهَل ُنّيبُي لب ؛اقَلَظُم اَيْمْلا نِم ُهْعْنَم ْرْجَي ْمَل :َنوُدِشاَّرلا

 دملج نو مقخب نت نيرو ةياغتشلا رشا نم رشح ل يف ناز ان

 .َكِلَذَك َوُه نَم َنيِمِلْسُمْلا

 ُهْعْنَمَو ِهْيَلَع ُراَكْنإْلا َبَجَوَل ٍتْفُم ُهَلاَك وّل ُهوُناَق اَم َّنأ :©"َنوُعَبْرَألاَو يناثلا

 ُهَلاَق اَدإ فيكَ عاَمْجِإْلاَو ٍَنسلِل ٌفِلاَحُم ُهّنَأِل ؛وب ِءاَمْقإْلا نع ِهَتَْي ْمَل ْنِإ ُهّسْبَحَو

 نم :عتبلا أك كلذ ىلع َِيوُعلاَو عنمْلاب ىلذأ وهو هيب نات ملي ٌمكاَح

 0 َساّنلا اهب َنوُمِزُْي َةَعدب َنوُعِدَتِتَي َنيِذَلَو م يَ َةَضْفاَرلاَو ٍجِراَوَحْلا

 اَنْوَأ ِروُبَقْلا ٍذاَحَتِإَو ِكْرشلِل ُةَتْمَضَتْمْلا ٌعَدبْلاَو هتبوُقُع َنوُلَِتْسَيَو اًهْيِف مُهَملاَخ

 .ةلدألا ركذو لوطلا ةيحان نم هاوتفو ةاضقلا ءالؤه ىوتف نيب نراقو ءهجوألا رخآ اذه )١(



22 0700_2222 

 ."'ٍضْفاَوَرلاَو جِراَوَحْلا َعَدِب نم :ِهداَبِعَو هللا ِرْيَع ِءاَعدَواَهْيَلِإ ٌجَحْلاَو
 [31- 4 /ا]

 ه2 2

 (؟ةَّنُس هربق دنع يبنلا ىلع مالسلا له)
 ُماَلَّسلا : ُلوُقَيَك يِتأَي َّناَك َرَمُع َنْب هللا َدْبَع َّنأ ِهِئطَوُم يِف ُكِلاَم َرَكذ 2

 ّ(ث «تبأ اي َكْيَلَع ُماَلَّملا ءِرْكَب اَبَأ اَي كِْيَلَع ُماَلَّسلا «للا َلوُسَر اي كْيْلَع

 .ُهْنَع عفان نَع َرَمْعَم ُاَوَر (ِرَفَس نِم َمِدَق اًذِإ ناَك» : ِةَياَوِر يفَو ُفِرَصْنَي

 لع -

 َدْنِع نكي ْمَل ذإ ؛ةَرْجْحْلا َدْنِع ّلَعْفُي اَميِف هلك ُكِلاَم َدَمَتْعا اَذَه ىَلَعَو

 . انآم َرَمُع نْبا ُرَثأ

 لغلا د ل لا سال
 2 11 تفلملا اَهْلَعْفَي ْمَل ٌةَعْذِب َوُه :َلاَقَو ُكِلاَم ُهَهِرَك دقق ِهْيَلَع ماَكَّسلاَو

0-2 
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 ناطلسلا ىلإ مهبلطو مهتجح مغعّدو مهيأر ةيوقت يف اوؤجل ةاضقلا ءالؤه نأ ظحالملا نم )١(
 امِل ةلدأ اوركذ مهدجت ال كلذّلف ءهيلع قيضيو هسبحي ْنأب كلذو «مكاحلا وهو «يسحلا

 ناطلسلا ىلإ أجل امنإف مالسإلا خيش امأو ؛ةدحاو ةحفص مهمالك زواجتي مل لب ءاومعز

 نولي تلا َّنإ» :هلوق يف كلذب ىلاعت هللا هامس امك «ناهربلاو ةجحلا وهو ءيونعملا
 .ءاقب ٌلوطأو ءاّرثأ ىوقأ ناطلسلا اذهو «[55 :رفاغ] «ْمُهنَتَأ ٍننَطْلُس ٍرْيَمِي هلأ تيا هي

 نم ىلع هب ءاوقتسالل يسحلا ناطلسلا ىلإ نوؤجلي ناكمو نامز لك يف لطابلا لهأ اذكهو

 امنإف نوينابرلا ءاملعلا امأو «نوحدقيو نوبسيو «مهيلع سانلا نوضرحُيو لب «مهفلاخ

 ىلإ ءوجللا نود «ةعطاسلا نيهاربلاو «ةحضاولا ججحلا نم «يونعملا ناطلسلا ىلإ نوؤجلي
 .مهظيغ ِءافشل  داهتجالا هيف غوسي اميف  نيفلاخملا تاوذ حرج ىلإ وأ ء.مهفصنُيل مكاح

 .ناعتسملا هللاو

 اَلَو هَل ٍءاَعْدِل ال ُِتَي ال ءُفِرَصْنَي مث 4 ْيَلَع ُمْلَسُي َرَمُ ُنْبا َناَكَو 01 تل و قل )0

 لقي ْمَل َكِلَذ َّنأِل ؛ِهِسْفَنِل وأ هل وكر ني رت نيا لفف ىلع دا ام كلام هر اَذَهِلَو ءوِسْفَتِل
 : ضخم ٌةَعْدب َناَكَف ءافشلا نيوشأ ع

 اَميِف َكِلَذ ٍلاَْمأك ءْغيِوسُتل 2 1 كذب الإ اعلا ةراس هلم نقم مل ا رتش ينل نش ذأ
 95/97 .ْمِهْيَلَع 4 لع هللا ُناَوْضِر ٍةَباَحَّصلا ضْعَب َهَّلَعَف



 ُهْنَاَك مالسإلا خيش لئاسرو ٌقواتف بيرقت قبو | هم
 0 ل ا يل يي7بببببب7س ل م 2

 َعَم ءاَجِراَت ُهَدْنِع َنوُمِقَي اَلَو رْبَقْلا ِدْنِع ىَلِ راق ُةَباَحَّصلا نكي ْمَلَو

 .اًراَهَتَو اليل وِدِجْسَم ىَلِإ َنوُلُحْدَي مهن
 َنوَُصُيق َكِلَذ ِرْيَغَو َنيِدِشاَرلا ِءاَملُْلاب عامِجالل ِراَمْسأْلا نم َنوُمدْقَي اوُناَكَو

 اَلَو ُهْنِم جوُرُحْلاَو ٍدِجْسَمْلا ٍلوُحُ َدْنِعَو ٍةاَلّصلا يف ِْيَلَع َنوُمْلَسُيَ وِدِجْسَم يِف

 مُهَرَمْأ اَمَنِإَو «ْمَُلُهنْسَي ْملَو هب مُهْرمأَي ْمَل امم مُهَدْنِع اَذَه َناَك ذإ 0

 . َكِلَذ ِرْيَغَو َدِجاَسَمْلا ْمِهِلوُحُد َدْنِعَو ٍةاَلَّصلا يف ِْيَلَع 0 َةالَّصلا مُهَل َّنَس

 نِم ِوِموُدُق َدْنِع ِْيَبِحاَص ىَلَعَو ِهْيَلَع ْمّلَسْيِف ِهيِتأَي َناك َرَمُْع َّنْبا َّنِكَلَو
 . اًضْيَأ َرَمُع نبا ٌرْيَغ ُهَلعَف ٌنوُكَي دَكَو ِءِرَفّسلا

 هللا ُناَوْضِر ٍةَباَحَّصلاب َءاَدَتْقا اًرِئاَج اَذَه ٍءاَمَلُعْلا نِم ىَأَر نَم ىأَر اَذَهِلَ

 ب كْيَلَع ُماَلَّسلا :ُلوُقَي ءُفِقَي اَلَو ُفِرَصْنَي َصْنَي : 35 لست ناك رمح نبا .مِهْيَلَع

 /تفرضصْني 3 كيأ اي كِيَلَع ُماَلَّسلا ِرْكَب اَبأ اي َكِيَلَع ُماَلَّسلا هللا َلوُسَر

 ءانلكلا ناك لب رمح نبا ّلَعَف اَمَك َنوُلَعْنَي ةباحصلا ٌروُهْمِج نكي ْمَلَو

 اَذَه نُكَي ْمَل ذإ ؛َكِلَد َنوُلَعْفَي اَلَو َنوُعِجْرَيَو ِهِرْيَغَو ٌحَحْلِل َنوُرِفاَسُي 54
 00 اهنش ةنس ملدع
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 ةرايز يف ةلخاد هربق ةرايزو «هلعفو هلوقب اهنس دق روبقلا ةرايزف الإو ءصوصخلا ىلع :يأ )١(
 .هريغو خيشلا هررق امك نيعباتلاو ةباحصلا يده فالخ كلذ يف ةغلابملا نكل ءروبقلا

 ءزئاج هنأ هتياغ لب ءَةَّنُس دجسملا يف ىلص نمل ربقلا ةرايز صيصخت نأ ىري ال انه خيشلاو
 0 ءرفسلا نم مهدوع دنع ةنيدملا لهأ لمشي اذهو
 .نميلا لهأ دادمأب هداهشتسال

 ىلإ رفاس نمل لامعألا لضفأ نم هيلع مالسلا نأب لوقلا قلطأ دق قبس امك  خيشلا نأ عم
 ٍلَصْنَأ ني اًَذَه لب ءلل ُهَرْبَق ُروُرَي ويجنت ىَلِإ ٌرِفاَسُمْلا َناَك نِإَو :كك لاق ثيح 0ك

 نع ّيِْهَن اَلَو ءَكِلَذ نَع ٌّيِْهَن يِرْيَغ ماَلَكَو يِماَلَك نم ِءْيَش يف اَلَو .ةحلاصلا ٍلاَمغعَأْلا

 دق لب ِءروُبقْلا ِرِئاَس ٍةَراَيِز يف عوُرْشَمْلا نَع اَلَو َنيِحِلاَصلاَو ِء ءاَيْنَْلا روب ٍةَراَيِز يف ٍحوُرْشَمْلا

 . .ٍروُبْلا ٍةَراَيِز َباَبْحَيْسا عضؤَم ريغ يِف تْرَكُذ

 .ها.ىَلْوَأ َنيِحِلاَّصْلاَو ِءاَيِْنأْلا ٍروُبُق ُةَراَيِزَك ٌةَعوُرْشَم َنيِيِمْؤُمْلا ٍموُمُع ٍروُبُق ُةَراَيَِز تناك اّذِإَو
 هقض يسانفف



 ا إو ب-ب  بدططلطلطصب 2222-- 2 ردا ا

 مث «ّمَحْلا ىلإ َنوُرِفاَسُي مُهَدْعَبَو ِءاَمَلُْلا ٍدْهَع ىَلَع َّنُك ُهُجاَوْرَأ َكَِذَكَ

 . َكِلَدِ 00 اَمُك اَهِتْيَب ىَلِإ ٍةَدِحاَو ّلُك ُعِجْرَت

 يع روق هلل قلي تْرَس» :ْمِهيِف ىَلاَعَت هللا َلاَق َنيِذَّلا ِنَمَيْلا ُداَدْمَأ تَناَكَو
 نَمَيْلا نم اًجاَوْقَأ َنوُئأَي َرَمُْعَو ٍقيَّدّصلا 5 نأ ٍدْهَع ىَلَع 604 :ةدئاملا] كيفَ

 ُلُخْدَي اَلَو هويميشت يف رق ركب يبأ تلح َنوُلصُيَ يللا ٍليِبَس يِف ٍداَهِجْلِ
 اَعُدِل ال اًجِراَح ٍدِجْسَمْلا يِف كتي د اَلَو ٍةَرْجَحْلا ٍلِخاَد ىَلإ مُهْنِم ٌدَحَأ

 خبط 6 .دوُعياَتلاَو ةَباَحَّصلا مُهنَمْلَع امك وسي لاَ اوتاكو َكِلَذ ِرْيَغ اَلَو ماَلَس اَلَو

 ور وع 2و

 . عاَقبْلاَو ْعِضاَوَمْلا عيِوَج - يف اهب رَمْؤي اَهَبِحاَص َنِإَف ٠ ِهِلوُسَر ٍقوَقْحَو

 كيد ريغ يف كلك نب دكنأب وكما وربك دنع مالشلاو ٌةاَلَّصلا ِتَسْيَلُ

 باَبْسَأْلا َدْنِع اّمِإَو اًَّلظُم اَّمِإ :َناَك ُتْيَح اهب ٌروُمْأَم اَهبِحاَص لب ؛ِناَكَمْلا

 [4 - 0 .ِناَذَأْلاَو ِءاَعَّدلاَو ٍةاَلّصْلاَك هَل ٍةَدُكَّوُمْلا

 ةقاركلا ف نيملستلا ءاملغ ذه ريغ ٌكِلاَم ُهَرَكَذ ام ىَلَع ُلُدَي اَّمِمَو

 ناك َنِإَو َكِلَذ وُحَنَو ُهْنِم اوُجَرَْخ وأ اوُلَتَم اذ ربَمْلا مُه ُهَدْصَق ِةَنيِدَمْلا لهل
 َه

 يِئاَمَو اكاد ءاَبُم يي ناك دي يلا نأ : ٍةاَلَّصلاَو ِهْيْلَع ء مالّسلا َدرَجُم مُهُدْضَق ُدْضَق

 َناَك» :َلاَق َرَمُع ِنْبا ِثي ٍدح نم 2”«نْيَحيِحَّصلا» يف َكِلَد َتَبَك اَمُك ِءِتْبَس ٌلُك

 َداَد ُهلَعْفَي رَمُع نبا ناك ايمو اًبكاَر ٍتْبَس ّلُك ءاب تاب هلك هللا لَوُسَر

 . اَنْيَنَعْكَر هيف يّلَصُيَ» : :ةقل يلا نع َرَمُع نبا ِنَع عفا
 ٍةَعْمَجْلا َّمْوَي هِدِجْسَم يِف يَّلَصُي ناك هلأ نلق لذي ل ُتيِدَحْلا اَّذَعَو

 . وقتل ىَلَع سس اًمُهاَلكَو ءِتْبَّسلا م موي هيف هيف /4 دف ءاَبُق ٍدِجْسَم ىلإ |[ كهذَيَو

 هلي يلا َرْبَقَنوُنَي ةَيِدَمْلاب نيِويِقُم اوُناك اذ هرْيَع اَلَو َرمُع ُنْبا نكي ْمَلَو

 ةدقد اذإ يملا يداي نم نتا ناك امنا .عوُبسألا ٍرْيَع يِف اَكَو عوُبْسأْلا يِف ال

 )١( يراخبلا هاور )١١175(: ملسمو )١49(.
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2 
 َنوُنأَي الو ٍراَمْسألا ني َنوُمدْقَي اوُناَك مُمرتكأ وأ ٍةَباَحَّصلا نم ٌريِثَكَو ءِرَفَس نِم ظ سم

 َرْجَحْلا َجِراَح ُهَدْنِع َنوُفِقي اونوُكي ملك كِل ِرْيَغ اَلَو ءاَعُدِل اَلَو ماَكَسِل ال َرْبَْلا

 َرِجُْحْلا ُلُخْدَي مُهْنِم ٌدَحَأ نُكَي ْمَلَو ءُلَعْفَي ُلَعْفَي َرَمْح ُنْبا َناَك امك ٍدِجْسَمْلا يِف

 .اًهيِف َةَميِقُم تّناَك امل انو َةَمِياَع لجأل الإ اَهَئوُلُخْدَي اَلَو لب ؛َكِيَِل

 هلع َنوُمْلَسُي اوُناك اَمُك 5 ّيِبلا ىَلَع ْمُلَسُي اَهْيلِإ ُلْحْدَي نَم َناَكف ٍذَئيِحَو
 .ُهَدْنِع اورَضَح اذإ

 مالَّسلاَك اًرْشَع هب , مولع لا ْماَلَس َكِلَذَق :"'هْعَمْسَي ال يذلا ُماَلَّسلا امآَو

 ا 0 الع هلق ٍجوُوْلاَو ءِدِجْسَمْلا ٍلوُخُد َدْنِعَو ءٍةاَلَّصلا يف ِهْيَلَع

 اَذَه َّنِإَف «"وِرْبَقِب ٌصَتْخُمْلا مالَّسلا نم ْلَضْفأ َوُهَو ءِناَمَرَو ٍناَكَم ّلُك يِف
 . اًناَوْمََو ًءاَيْحَأ َنيِنِمْؤُمْلا ٍرِئاَس َةّيِحَت سْنج نِم ِهِرْبَقِب ٌصَْخُمْلا

 َرْمأْلا َنَأ امك دِصِئاَصَح نِم ِهِب ُرُمَأْلاَك :ماَعْلا ُنَلْظُمْلا ُماَلَّسلا امأَو
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 [غ0م4- 0/1 اوت

 َدِجحْسَمْلا َنَوُلحَدَي ارناك ةتاقشلا ٌةرَيمَحَو ةيدهارلا ءانلطلا نأ يق دقو

 ٍةَيِدَمْلا نم ٍجوُرُخْلا َدْنِع دنع" ةوئلغ نوملَسَي الو 2 لك يلا نعد ةف َنولَصَيو
 سها

 نا نوم :دبف ةولصتت ةيشَتلا نولي لع رشا ني مول لَ

 .ُهّيِحَّتلا مهِضْعَب ُدوُصْفَمَو ِهّرَْمْلا َنوُنأَي اَلَو لكي ينل

 هلي َنَِنلا ىَلَع َمْلَسُي ْنَأ َدجْسَمْلا َلَكَد نَم ٌلُكِل ٌبِحُتْسُأ دّقَف :اًضْيَأَ
 يل ْحَتْفاَو يِبوُنُذ يِل ْرِفَغا ّمُهّللا «هللا ٍلوُسَر ىَلَع ُماَلَسلاَو هللا مسي :َلوُقَيَ
 هللا ٍلوُسَر ىَلَع ُماَلَّسلاَو هللا مسي :ُلوُقَي َجَّرَخ اَذِإ َكِلَذَكَو ءكِيَمْحَر ٌباَوبَ

 .ةالصلا يف وأ تيبلا يف هيلع ُمّلسملا نوكي نأك ءديعب نم هيلع مالسلا وهو )١(
 ءيش تأي مل نيح يف ءاهب تءاج ةريثكلا صوصنلا نأل ؛سانلا نم ريثكلا هلهجي ام اذهو (؟)

 .هلكت قيقدلا خيشلا هقف رظناف .ربقلا دنع مالسلا صوصخب

 .دجسم يأ لاحك هلاحو «يوبنلا دجسملا لوخد دنع (1)

 .هربق دنع (:5)



 لسيد 0 َدْنِع ُماَلَّسلا اَذَهَف ءكِلْضَف َتاَوْبَأ يل ْحَتْناَو يِبوُنُذ يل َرِفْغا ّمُهّللا
 ةَدِسْفَم َدَسْفَم اَلَو ِهِصِئاَصَح نِم َوُهَو َِِْقْلا دنع ِْبَلَع ماسلا نَع يِنْغُي ُلُحْدَي اَمْلُك

٠. 
 هم

 نِم َوُهَو ِرْبَْلا دن ِْيَلَع ماَلَّسلا نم ْلَضْمأ ةاَلَّصلا يف ِْيَلَع ُماََملاَو

 ىَّلَص نم ىَلَع يِّلَصُم اَمُك ِهِبِحاَص ىَلَع ُمُلَسُي هل ُهللاَو هب ٌروُمَأَم َوُهَو ِهِصْئاَصَخ
 7 ال

 هْيَلَع َمَّلَس نَمَو ءاّرْشَع اهب ِهُيَلَع هللا ىَّلَص ةَدِحاَو ِهْيَلَع ىَّلَص نَم ُهنِإَ ْيَلَع

 بلع مالا نم هدوْصْعمَو مُهُدوُصْفَم لص دقو ارم يلح هلا لَ ٌةَدِحاَو
 اَلَو مُهَلةَدِئاَم ِرْبَقْلا ٍناَيَنِإ يِ َقْبَي ْمّلَك وِدِجْسَم ِرْيَغَو هِدِجْسَم يف ِهْيَلَع ِةاَلَّصلاَو

001 

 07 وَ هل ترع وج عمر و و 2 0

 امابنا هيف ةراضتت اجي نك ةرثأ اوُناَك مُهَّنِإَف ءءابُق ٍدِجْسَم ٍناَيْنِإ الجب

 موي هدِجَسَم 7 دم يف ٍةاَلَّصلا َّنْيََو اَذَه َنْيَب َنوُعَمْجَيَو ٍقَرْمُعَك هيف ًةاَلَّصلا َّنِإَ كيلي هَل

 .ٌدئاَر ٌرْجَأ اَذَهِب ُلْصْحَي لب ؛ِرَخآْلا نَع ينُْي ال َنْيَذَه ُدَحَأ َناَك ذإ ؛ِةَعْمْجْلا

 لإ ٌحُرْحَي َناَك امك نأ ٍلْمأَو عيِقَبْل ىلإ لُجَّرلا جرت اذ كيك

 0 يل ل ل :ْمُهَل وع ْدَي لك نيبنلا
07 

 [:35- 0 . "اذه نَع يِنْعُي اَذَه :َلاَقي ىتَح ٍةاَلَص ّلُك يف مُهَل َنوُعْدَي

 لما 027 0 بع ا ع مو 0000
 أعلا ْيلْبَتَو هتاَلاَوُمَوِهيَبَحَمَو وب ب ٍناَميِإلاَك ِهِْكَي هقوقخ نم ٍءْيَش لغعِف َسْيِلَف

 ماَلّسْلاَو 1 اَلَّصلاَو ِهِئاَدْعَأ ٍةاَداَعُمَو ِهْئاَيِلْوَأ ٍةاَلاَوُمَو وب َءاَج اَم ىَلَع ٍداَهِجْلاَو ُهْنَع

 0 - 011 50 م ل يدوس ع 2 و ها

 ُهْنِم لضفأ و هتَرْجَُح َدْنِع َكِلَذ نم ٌءْيَش َسْيَل ِهّْيَلِإ ُبَرَقَتُيَو هللا ُهّبِحُي اَم لُكَو ِهْيِلَع

 يفو دجسملا لوخد دنع يبنلا ىلع ىلصو «يوبنلا دجسملا يف ىلصو ةنيدملا ىلإ بهذ نمف ()
 ىأر اذإ ناسنإلا ىلع جرح الف :اذه ىلعو «هربق دنع هيلع مالسلا نع ىنغأ اهريغو ةالصلا

 هللا ىلص  ناكم يأ يف هيلع ملسيو يلصي لب «مالسلل مهعم فصي الأ هربق دنع ماحزلا
 . راهنلاو ليللا ماد ام نيمئاد اًمالسو ةالص هيلع ملسو ىلاعت

 امهيلع مالسلا ٌدصقف ءنسح وهف امهل وعديو اهو رمعو ركب يبأ ىلع ملسي يذلا كلذكو ()

 .قِكَو لوسرلا لبق امهب أدبي نأ اهيلع ملس اذإ ناسنإلل نكمُي الو ءبولطم نسح
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 505 يبي يا يده بحب 21

 لب ؛ِهِقوُقُح نِم َكِلَذ ُرْيَغ اَلَو ''اْيَلَع ُماَلَسِلاَو ٌةاَلَّصلا اَل ءِةَرْجَحْلا نع َدْعَب اَميِف

 . كلك نم هش صيوخنتب ثَي ةصفن ذأ كت ؛ اذ هي ل األ و ىكت د
 تِلاَكُم َوُهَف :ُلَضْفَأ ٍةَرْجُحْلا َدْنِع َكِلَد ّلْغِف نأ َدّمَتْعا وأ َدَصَق نَمَق

 [174 1 . هلك هَل
 أ 034 2

 «ة[يِسَوْلا دل اَوهَتَباو هلأ اومن اونَماَء تبلا اًماني» ,: ىلا َلاَق ”؟وو؟
 : ِءاَرَغْلاَو ِءاَطَعَو ٍدِهاَجمَو ِساّبَع ٍنْباَك ؛َنيِرُسَمُمْلا هم كاع َلاَق «["ه :ةدئاملا]

 [4* 73 :ةئرقلا ةَليِسَوْلا

2 2 

 (؟اقلطم لضفأ ةكمو ةنيدملا ىنكس له)

 هل قا َرُكَتَت نَم قَح يِف ْلَضفأ َوُه ِةبَبْلا ةئبدَمْلا ىتْكس 534
 اَهْيَلِإ ٍةَرْجِهْلاِب َنيِروُم ان سانلا ناك هل زمألا ناك انيك «رتكأ اهيفةلوسَوَو

 اج لباقي غم الا مج ني لأ اه ماا بَل ةَرْجِهْلا تناك

 رغما ع ل ل اًبِجاَو َكِلُذ

 َرِجاَميِل ْمِهِرْيَغَو َةَم ٍلْهَأ نم ىَنَأ نَم َناَكَو "' ايو ُهاَهج ْنكَلَو حملا دن

 ُنْب ُرَمْع َناَك اَمُك ءاَهاَتُكَسِ هرمي هلو ةكيذم ىلإ َّعِجْرَي نأ ةرمات ةليدملا نكشكو

 ىَلَع ا رئي التل ممدالب ىلإ اوُبَعْذَي ْنَأ ّجَحْلا َبِقَع َساّنلا ُرْمْأَي فض ٍباَلَكَحْلا

 كام ىلإ اوجرخم نأ ( خلا َتْقَو هراَحضأ نم اريك ُْمأَي اكو :ةقم لف

 َلَضُفُأ ٍةَئيِدَمْلا ِرْيَغ ىَلِإ ِرَفَّسلاِب ٍلوُسّرلا ٌةَعاَط تَناَكَو وِرْيَغَو ٍناَكَم ٍةَياَلول َرَخَأ

 ؟َكِلْذ َدْعَب اهب تْيَكَف َرَجِهْلا َراَد تَناَك َنيِح ٍةَنيِدَمْلاِ ُهَدْنِع ماَقْمْلا نم
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 ال ُهَّنِإَك َكِلَذ ىّوِس اَم اّمَأَو ءولوُسَرَو هللا ٌةَعاَط :َنِماَّنلا ُعَفْنَي يِنَلا َناَك ذإ

 كلذ غلو ةرواصم هلو ةئاوق ل مُهْعْفتَي

 )١( هترجح نع دْعب امم لضقأب سيل هترجح دنع هيلع مالسلاو ةالصلاف !لمأت .

 ملسمو 71787(2) يراخبلا هجرخأ (؟) )0183154(.



 اْلِإَو ءكو هللا ٍةعاطب اَهيِف َلِمَع نَمِل اَهْلْضَق ُعَمْني اَمّنإ ُرِعاَمَمْلاَو ُدِجاَسَمْلاَ
 ىَلَع ُباَقِعْلاَو ُباَوَنلا اَمنِإَو ءٌباَِع اَلَو ٌباَوَن اَهِب ُلٌصْحَي ال عاَقبْلا ُهّرَجْمَق
 َناَمْلَس َنْيَب ىتآ دك كي ْيِبْنلا َناَكَو ءاَهْنَع َِهْنَمْلاَو اَهِب ٍروُمْأَمْلا ٍلاَمْمَأْل
 ءِقاَرِعْلاِب ٌيِسِراَمْلا ْناَمْلَسَو َقْشَمِدِب ِءاَدْرَّدلا وُبَأ َناَكَو ءِءاَدْرَّدلا يِبَأَو َيِسِراَمْلا

 :ُناَمْلَس ِهْيَلِإ َبَتْكَف ِةَسّدَقُمْلا ضزألا ىلإ َّمّلَه :َناَمْلَس ىلإ ِءاَدْرَدلا وُبَأ َبَتَكَف

 .ُهْلَمَع لْجّرلا ُنمّدَقُي اَمْنِإَو اًدَحَأ ُنِمْدَقُت ال َضْرَأْلا َّنِإ

 .ِءاَمَلُعْلا ٍقاَمّتاِب ِنيَمَرَحْلا ىَتْكُس نِم ُلَضْفَأ ٍداَهِجْلِل ِروُمُدلاِ ُماَمْلاَو

 .ٍداَهِجْلاَو ِةَرْجِهْلِل َلَصْفأ ٍةَئيِدَمْلاِ ٍةَباَحَّصلا ىَتْكُس َناَك اَذَهِلَو
 [”ه-

 َلعْمأَو هِلوُسَرَو هلل عوظأ هيف ُباَبْسأْلا ٌنوُحَت عِضْوَم َلُك يف ُةَماَقإْلا ه6 ]
 ّنِم ْلَضْفأ :هَل طَقْنأَو هيلع َرتفأَو َكِلَدب ملأ ُنوُكَي ُتْيَحب ِِرْيَْلاَو ِتاَنَسَحْل
 َوُه اَذَه َكِلَذ َنوُد ِهِلوُسَرَو هللا ٍةَعاَط يِف هي ُهُلاَح ُنوُكَي عِضْوَم يف ٍةَماَقإْلا
 ' .ُعِماَجْلا ٌلضألا

 ُنوُكَي دق ءْناَسْنِإْلا ٍلاَح عُرَتَب ٌعّوَتَتَي اَذَهَف :لضألا َوُه اَذَه َناك اّذَِو

 َناَك اذا :َلَضْفَأ ٍروُجُمْلاَو َعّدبْلا عاَوْنَأ نِم ٍقوُسْفْلاَو ِرْفُكْلا ضْرَأ يِف ٍلُجّرلا ُماَقُم

 آ ُتْيَحِب هِرَكْنمْلا ِنَع يِماَ ٍفوُرْعَمْلا اًرِمآ ِهِناَسِل وأ ِِدَيِب هللا ليِبَس يف اًدِهاَجُم

 اَدِهاَجُم اَهيِف نكي ْمَلَو :ُُئاَنَسَح ْتْلَقَل ٍةَعاَطلاَو ٍناَميِإْلا ضْرَأ ىَلإاَهْنَع َلَقَتْلا
 ٍروُجُمْلا ِنِكاَمأ يِف ُهّلَعَْي َناَك يلا َرْيَحْلا َمِدَع اد َكِلَّذَكَو ءاّبْلَك َحَورَأ َناَك نِإَو

 . عدلا
 نِم َلَضْفَأ ىَلاَعَت هللا ليبَس يِف ٍةَطَباَرْمْلا ِةِّيب ِروُمُتلا يِف ُماَقُمْلا َناَك اَذَهِلَو

 ِسْنِج نم ُلَضْفَأ داقجلا ّسْنِج َّنِإَف ؛ِءاَمَلُعْلا ٍقاَمّثاِ ٍةَناَلَتلا ٍدِجاَسَمْلاِب ٍةَرَواَجُمْلا

 .حَحْلا

 ول يتلا لَضْفَأْلا ٍناَكَمْلا ىَلِإ ٍلاَقِْناِلاَو ٍةَرْجِهْلا نع اًرِجاَع َناَك وّل اَذَكَمَو



 تت بييب7بت77ت7 بببيبيبيبيب-انتنبإبلسا 1:44 ا هادي مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 1

 ٌّةَدِحاَو نْيَعِضْوَمْلا يف ِهِلوُسَرَو هللا ٌةَعاَطَو َنَوْهَأ ِهْيَلَع ٌةَعاَطلا تَناَكَل اَهَْلإ َلَقَتلا

 َرظاَن 1 فاضت اَمَقَدَسَأَ ِناَتَعاَطلا تَوَتْسا اَذِإ هَ :هْيَلَع ٌّقَسَأ َكاَتْه اًهّنِكَل

 َدْنِع اَنُك :اوُلاَمَك مُهْنِم ْلَصفَأ ُهنَأ َمَعَر نَمِ ٍراَمكْلا َنْيَب َنوُميِقُمْلا ٍةَّسَبَحْلا ٌةَرِجاَهُم

 ءْمُكَعِئاَج ْمِعظْيَو ْمُكلِماَج ع .ةللكي هللا ٍلوُسَر 89 ْمُثنَأَو ادعي ءايَعْملا

 هللا ِتاَذ ىف َكِلْذَو

 ٍبِاَع ُلاَح اَذَهَو هُهَل ُلَضْفَأ ُلاَِتْناِلاَف :ٌصَقْنأ َكاَنْه ُهُنيِد َناَك اَذإ امو

 [41 "و /7/ .ِروُهْمَجْلا نيد ىَلَع َنوُنوُكي لب ؛َنوُعِفاَدُي ال 0 نإ ؛ قْلَخْلا

© © © 



 -- ٍةاَكََّلا كانك

 56 ٍةاَكّزل ا ٌباَتِك 25-5

 اَكَرَو ٌعْرَّرلا اَكَر :ُلاَقُي ُهْنِمَو ءرْيَكْلا يِف ُةَداَيٌرلا َةاَكَّرلا» لضأ م”هكتل
 .اَمَن اّذِإ ُلاَمْلا

 را جاد يقر تر 6 شوس وك "هيوعرس هَ وأ 62ج 0 عمم ؟ مروري قم ووش
 «لغدلا هلع لاري ىتح وكزي ال َعِرْرْلاَو «رشلا كرب الإ ريخلا وملي ْنْلَو

 نوكي الو ءاهشماتب ان اهنع لادن ىكحاوكت ال لاهخألاو سسفنلا كلذكف

 . اَهسَدُيَو َسْفَنلا ُسْمَدُي ُهّنَِف رنا كرت َعَم اّلإ اكرم ْلْجَرل
 َمظغَأ ُكْرّشلا َناَكَو ءُسْفَنلا هب وُكْرَت اَم َمَظْعَأ ُناَميِإْلاَو ُديِحْوّتلا َناَك اَذَهِلَو

 --_ ا 2 هر ع 0-5200 2 ره رج 5 2

 .ْفَّلَّسلا ُهَرَكَذ امم ُهَلُك اَذَه َةَقَدَّصلاَو َةَحِلاَّصلا ٍلاَمْعَألاب ىّكَرَتََو اَهيسَدُي اَم
2 

 نَِو ٍكْرَّشلا نِم َرِّهَطَت [14 :ىلعألا] 4069 كت م
 مَا ٌدَت» ىف اوُناَق 0-لا

 .ةبوتلاب ٍةَيِصْعَمْلا

 :ٌدِهاَجُم َلاَقَو هللا اّلِإ َهَلِإ ال ْنَأ َنوُدَهْشَي ال :ساّيَع نبا َلاَق [/ 5 :تلصف]

 : ك1 تبل ا: قلاقما نرثي
 .اهب َنوُرقُي اَلَو ٍةاَكَرلاي َنوُنِمؤُي ال :ٍنَسَحْلا نَعَو
 ٍلاَمْعَأْلاَو ٍديِحْوَّتلا نِم ُناَسْنإْلا هب ىّكَرَتَي اَم ّلُك ُلَواَتَتَت َهيآلا َّنأ ُقيِقْحَّتلاَو

 نم ملأ دقط : ُهَلْوَقَو «[18 :تاعزانلا] <09 ّقَرَت نأ 4إ َكَل لك» : ِهِلْوَفَك ؛ةَحِلاَّصلا

 . الور َدْنِع تَضِرُق ْنُكَت ْمَل ٌةَضوُرْفَمْلا ةَفَدَّصلاَو ء[14 :ىلعالا 46 كَ

 .دَعَتُم لغِف ىَتُي :َلِِق ْنِإ
 اَهَلْبك َمّدَقَتَو ء[16 :بازحألا] امين َدَمَقِيلا أوئيش مُث» :ِهِلوَقَك اَذَه :َليِق



 هناي مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت قم

 مِهْيَلَع ةّجحْلا َماَيِ اًنُمَصَتُم ْظْفّللا اَذَه َناَكَف ٌهْنِم ٌبَلَط َوْهَو ءْمُهاَعَ وسلا د أ

 م4 558/11 . ْمُهْسْفْنَأ هب وكرت اَمِل مُهَنوُهْدَي اَمَنِإ ُلْسّرلاَو ءِلْسّرلاِب

 اهل ربتعي الو «ةضوبقملا ةرجألا سانجأ عيمج يف ةاكزلا بجت م5939 ]

 .سابع نبا نع لوقنمو ءدمحأ نع ةياور وهو ءلوح يضم

 “/161١[ كردتسملا] .انخيش هراتخا ةرجأل لوح ال هنعو

 َقَطاَمِإْلاَو ٍةَقاَظّنلاِب َةَراَتَو ةَداَيَّرلاَو ٍءاَمَّنلاِب ٌهَراَت ُةاَكّرلا ٌرَّسَمُت 75984

 [148/15] 2 .رْيَخْلا ِةَداَّيِزَو ّرَّشلا َِلاَز ا ْيَب ْعَمَجَت ًةاَكَرلا َّنَأ ُقيِقْحَتلاَو
 ىو
 ٌناَسْحِإ َّمُث نامي 0 000 ا تلت ُهئيد - 00 0 00 .

 ىفف ٌةاَكَّرلا اًهيِلتَو فلا ِتاَكاَيمْلا لكآ 0 ماك اَكَّرلا 00 َنَوَقَو (« ضوُرُف

 قل لا ُناَسْحِإْلا ٍةاَكَّزلا يِفَو ُهَتَداَبِع ٍةاَلَّصلا

 3 هَ

 اَهَعَم َنَوَق الِإ 0 يآ ِرْيَغ يِف ِنآْرُقْلا يِف ٍةاَلَّصلا َضْرَف َرَر

 1/1 لمزملا] يب رك أوثاءو ٌةرَلَّصلَ أوُميقأو# : ىَلاَعَت هلْوَق َكِلَذ نِم ءَةاَكَّرلا

 نوكت الو فاَساوملل تثير [ةاكزلا :يأ] اَهّنأ هي : هنأ 55: ]

 لاومالا نق اَهَمَضَوَو ةيِضناأ هل دف «لاؤنألا نم لام هلام الإ ةاَساَوُمْلا

 : ةَيِماَنلا

 :ةقيركلاَو ِةيِشاَمْلاَك ؛ ِهِسْفَنِب وُمْنَي ام َكِلَذ نِمَف - ٌأ

 . ٍنْيَعْلاَك ؛هبف ِفُرَصٌتلاَو ِهِيْيَع رغب وُمَْي اَمَو - ب
 : ٍبَعَّتلا ٍباَسِح ىَلَع ٌدوُحأَمْلا َلاَمْلا َلَعَجَو

 :يشحلا وين نب هللا كك هقواكلا#لاوتأ نواذشا اه

 اَميِف ُرْشْعْلا َوُهَو سُمُحْلا ٌفضِن هيِف ٍدِحاَو ٍفَّرَط نِم ُبَعّنلا هيِف اَم مث -
 :ءامَسلا هْنَقَس



 م ٍةاَكّلا ٌباَّتِك
 ب ؟4ا/ ل ا را ريبيري ير جلا

 َيِقُس اَميِف ٍرْشْعْلا ُفْصِن َوُهَو سْمُحْلا ٌعُبَر هيف ِنْيَقَرَط نِم ُبَعَّتلا هيِف اَمو -

 . حضنلاب

 مروو5 0 ا 4 9 هر ال هع . 0

 .رشعلا عير َوهَو َكِلَذ ُنَمُث ِهيِفَق ِنْيَعلاَك ِةَنَّسلا لوط يف ٌبَعَنلا هيف اَمَو -
 [8/؟]

 ناك امك ءَةَيِئاَمْلاَو ٍنْيَعْلا يِف ءاكزلا تو وحلا ب
 ٍةَيِشاَمْلا يِف ُءاَمَلَحْلا َكِلَذب َلِوَعَر ءماَع 3 10000 ُثَعِنَي هلل بلا

 .ِنْيَْلاَو
 هيف ٌتَبَجَو : اًلْؤَع ِهِكْلِم ين َماَقَأَو ٍقرَوْلا وأ ِبَمَّذلا نِم اًباَصْن َكَلَم نَمَق

 هل 1100

 اتفضل

«1 

 اي

 ذه ىلع لوألا نك :َتاَصْنلا مي اَم َكَلَم ّمُث ٍباَصْنلا َنوُد َكَلَم نِإَو

 .'؟ُباَصُنلا َلمَك ٍمْوَي نم ٌراَبْعاِلاَق ؛ يناثلا

 ىَلَع اَمُهْنِم ٍدِحاَو ّلُك ىتَب :اًباَصِن َكَلَم ِةّدُم َدْعَب َّمُث اًباَصِن َكَلَم َنِإَو

 هل تام وفعلا ءانثأ يفو «باصنلا نم لقأ مهاردلا نم هدنع صخش ناك اذإ :كلذ لاثم )١(

 «نيسمخلا يف  ؟ املأ نيسمخلا كلم تقو نم لوحلا ئدتبيف اًفلأ نيسمخ هئم ثروف « بيرق

 نيسمخلا يفو ءاهكلم نيح نم ةقباسلا مهاردلا يف لوحلا ئدتبي الو «ةقباسلا مهاردلا يفو

 باصنلا مت امل نكل ءةاكز اهيف سيلف باصنلا نم لقأ ىلوألا مهاردلا نأل ؛اهكلم نيح نم
 كلمب باصنلا مامت نيح نم اًدحاو لوحلا راصو «ةيناثلا ىلإ را انممض نيسمخلا ثرإب

 . نيسمخلا

 نم لقأ ةيناثلا ىدامج رهش يف ثرالاب كلم مث ءاّباصن مرحم رهش يف كلم :رخآ لاثم
 «باصنلا غلبي الام هدنع نأل  باصتلا نم لقأ ناك نإو  ةاكز اهيفف مهرد ةئام باصنلا
 هدنع ام ىلإ مضت اهنأل ؛مرحم يف سيلو «ةيناثلا ىدامج يف نوكي مهرد ةئاملا لوح نكل

 05 - )5١/5 عتمملا حرشلا :رظني .لوحلا يف ال «باصنلا يف
 ةأرملا وأ ءهل بهوي وأ ءالام ثري لجرلاك حبرلا ريغب دافتسملا :35 نيميثع نبا لاق :ةدئاف

 لقتسم هنأل ؛لوحلا يف لاملا نم هدنع ام ىلإ مضي ال اذهف «كلذ هبشأ امو «قادصلا كلمت

 .باصنلا ليمكت يف مضي هنكلو هل اًعرف سيلو
 )50,0٠0١( هل بيرق نم ثرو لوحلا ءانثأ يفو «لاير )٠٠١,6٠٠( هدنع لجر :هلاثم

 عتمملا حرشلا .لوحلا يف )90٠١,0٠0( ىلإ مضت الو ءاهلوح مت اذإ نيسمخلا يكزنف لاير
 .(؟١/5)



 ُهْنَي مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 8”
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 َناَك اذِإَو ءلضألا ٍلْوَحِل َحْبّرلا يكَرُي هِلضَأ ىَلِإ ٌموُمْضَم ٍلاَمْلا ُحْبِرَو هِِلْوَح

 .ٍروُهْمْجْلا َدْنِع اًباَصِن ّلْصَألا
 ءَّرلا ِهيِفَف :وِحْئِرِب اًياَضِن ٍلْوَحْلا َدْنِع ّمَتَك ٍباَصنلا َنوُد لضألا َناَك نِإَو

 .15 ُكِلاَم َدْنِع
©45 

 .ةاكَّرلا ِهْيَلَعَف :ٌَباَصْنلا ليكي اَم َكْلَم مث ٍةَراَجْتلِل ٌضَرَع ُهَعَم َناَك نِإَو 0 للا ا لا ا لا 00

]1١6 ١5 /56[ 

 اَم ٍةاَكَّر يِف مُهَلَف ءِدّيْلا يف اوُمَلَتْخاَو ءِكْلِمْلا َنِم ِةاَكَّزلا يف دب ال ؟ةا#؟ ]|
20 

 :ٍلاَوْقَأ ُةَناَلث نْيّدلاَك ِدَيْلا يِف َسْيَل

 اَهِبِحاَص دي َتْحَ ْنُكَت ْمَل نَِو ِنْيَع ُلُكَو ِنْيَك لُك يِف ُبجَت اَهّنَأ :اَعُدَحَ
 ُبِجَي ُهْنَأَو ءلِطاَمُم وأ ِرِسْعُم ىَلَعَو ٍدوُحْجَمْلا َنْيّدلاَو ءٌَلاّضلاَو ٍبوُضْعَمْلاَك

 زارت خا ادعو ةرييونلا ىلع ٍنْيَدلاَك ُهْضْبَق ٌنِكْمي امِم جاَرخإْلا ليِجْعَت

 ."امهاَوْ َوْهَو ٌيِفاّشلا
 5-5 :5/؟5]

 ٍلاَوكَأ ُهَناَكَث ِةاَكَّزلا يف مّيِقْلا جاّرْخِإ يِف ٍساّنلِل الع ]

 ةئييَح وب ُهَلاَف امك ءِلاح ٌّلُكب ئِزجُيُهْنأ :اَهدَحأ
 . ّيِعِفاَسلا ُهَلاَق اَمُك ءٍلاَحِب ٌئِزَجُي ال :يِناّنلاَو

 ليإلا يف ٌةاَ هيلع ُبِحَت نم لع ةاَحْلا َدْنِع الإ طءِزُي ال هلأ : تلقا
 نَع ٌصوُضْنَمْلا َوُه اَذَهَو . .ِسْنُيْلا َلْبَق ُهَبَطُرَو ُهَبَتِع ُعييَي نَم ُلْثِمَو ُهَدْنِع ْتَسْْلَو
 . اًحيِرَص دّمْحَ

 لوألا َّنِإَف ءَواَلَّصلا يف ُهَّلْثِم اَنْرَكُذ امك ٍلاَوُقَأْلا ُلَدْغَأ ُلْوَمْلا اَّذَهَو
 .ٍبوُجْوْلا ِةَلدأ ٍرِئاَسُك :اًساَيِقَو اّضَن ِنيِعَلِل َةَبِجوُمْلا

 ةاكزلا بوجو ىري ال خيشلا نأ :(501/7) عورفلاو «(48) تارايتخالا يف ءاج ام يتأيسو )١(

 .لطامم وأ ءرسعم ىلع وأ «لججؤم ٍنيد يف

 .نالوق ةلأسملا يف هل نوكي دقف ؛اذه ىلعو



 جيمس ٍةاَكَّزلا ٌباَتِك
 ا 5/14 يي ححححححححييبإبإبإبإإب | ب بتت-  ٠بس ٠ ت7سخخ

 ّنِم ِةَميِقْلا يِف اًناَيَحَأ 8 دق ِنْيَعْلا ٍبوجُو َةَحَلْصَم ّنأ موُلْعَمَو

 [ 1 ْرَش َةّيقْنَمْلا ِةَقَسَمْلا َنِم نْيَعْلا يِفَو ءَةَحِجاَّرلا ِةَحَلُْصَمْلا

 نم هضعب وأ لاملا سأر ةاكز لاملا بر طرتشي نأ حصي ال قفنتلا

 بر ىلع ةاكزلا ءال :لاق ؟حبرلا نم ةاكزلا نأ لاملا بر ىلع براضملا

 ,؟"'"رجشلا رمثي مل اذإ ةاقاسملا يف هعفنب صتخي امك ءانخيش هححصو «لاملا

 . ””اومنغي مل اذإ داهجلا يف سرفلا بوكرو

 الو «حبرلا نم هضعب وأ لاملا سأر ةاكز لاملا بر طرتشي نأ حصيو

 صتخيف حبرلاب طيحت دق ةاكزلا نأل دمحأ نع يذورملا هلقنو ةحصلا مدعب لاقي

 اذإ ةاقاسملا يف هعفنب صتخي امك «كلذ عنتمي ال :لوقن انأل ؛هلمعب لاملا بر

 /١5١[ كردتسملا] .'"”اومنغي مل اذإ داهجلا يف سرفلا بوكربو رجشلا رمثي مل

 أ «لطامم وأ «رسعم ىلع وأ 2 لحجؤم نيد يف ا هل موو ]

 . (عماجلا) .رجشلا حبر نع رمثي مل اذإ : ةخحسن يفو 0(

 ,(44) تارايتخالا () .(778/5) عورفلا (0

 .حصأ هيف ام لعلو «عورفلا يف ام فالخ اذه :عماجلا لاق
 .ةاكزلا :ينعي ()

 .هضيقي ىتح نئادلا ىلع ةاكز ال هنإف «نيتتس دعب لحي الام لجر ضرتقا ول امك (5)
 هيلإ بهذ ام وهو ءاًقلطم لجؤملا نيدلا يف ةاكزلا بوجو ىري ال خيشلا نأ يف رهاظ اذهو

 لجون رآ الاخ ناك ةاوصل ةئقاورتخ ىلع هل ناك نمو :لاق ثيح ىلاعت هللا همحر مزح نبا
 هيف َةاَكَر اَلَو ءٌءاَوَس َكِلَد لُك ٍرِكنُم وأ ّرَِقُم مييَع َدْنِع وأ ءِركنُم وأ ُهْضْيَق ُهْنكْمُي ْرِقُم ِءيِلَم َدْنِع
 .داوقلا راسك الوع تتأتسا هع إو شيف ىلع نم ل م وَ ءويِحاَص ىَلَع
 ُنْيَع ُهَدْنِع ُهَل َسْيْلَو قت ُةَمِصَو ِةمَللا يف ٌدَدَع هميِرَع َدْنع ٍنْيَّلا ٍبِحاَصِل اَمِْ :لاق نأ ىلإ

 ُدْعَي ثا رت ُةَّضِفْلاَو ُدْعَب ٍنِدْعَمْلا يف ُهَدْنِع ُهَل ِنْيَّللا َبَمَّذلا وأ ةّضِفلا َلَعلَو ءالضأ ِلاَم
 ٌةاَكَر ال ُهَنَأ ّحَصَم ُهْنَفِص ِهِذَه اَم ُةاَكَر ُهمَرْلَت فِبَكَف ُدْعَب قّلْخُت ْمَل ِهْيَلَع ُهَل يِتَّلا َيِشاَرَمْلا َّلَعَلَو
 ”٠١ _ 1١8(. /5) ىلحملا .ها. َكِلَذ ىف ِهْيَلَع

 ءانب ؛يل حجرتي يذلا وهو ءهللا هظفح حلصملا دلاخ روتكدلا خيشلا :نيرصاعملا ني هراتخاو
 .ملعأ ىلاعت هللاو .ةيلصألا ةءاربلا ىلع



 كيبييييحبسسٍ  _ا_ببئب ا سلسلسللللسججبسااسسسسسس_لى لالا 9 -99ي9ي9[9[99ز9ز9للت 1١ يح

 ءوه نم دنع لهج وأ «هيسنو هنفد امو «لاضو «قورسمو «بوصغمو ءدحاج

 نم ةفئاط اهححصو اهراتخاو ءدمحأ نع ةياور وهو («هذي يف لصح ولو

 ١6١[ /8 كردتسملا] 0 يبأ لوق وهو «هباحصأ

 نأ يدنع هبشألا :سابعلا وبأ لاق ء«هيبأ ىلع هل يذلا نبالا نيد موصل

 ةلزنمب هتاكز همزلت ال :ليق ولو «هنيبو هنيب ليح دقف هب ٍةبلاطملا نِم َنُكَمُم ريغ
 [6١؟ /* كردتسملا] . اهجوتم ناكل ةباتكلا نيد

 ةثرولا ىلعف :تام ىتح ةاكزلا جرخي ملو ناسنإلا طرف اذإ اةفكفلأ

 .هلل قح لك كلذكو «يعفاشلاو دمحأ دنع جارخإلا

 .ةاكزلا هكرَتب بذعي هنأ عم «ةئثرولا ىلع بجي اال :امهريغ دنعو

 ١67[ 7/7” كردتسملا]

 :اًئيش مهيلع امم فوتسَي مل نونوُيَذَم ءامرغ هلو تيملا تام اذإ ةفتسلا

 .سانلا اهيف برطضا ''”؟ةثرولل وأ تيملل مهتبلاطم لهف

 :باوصلاو

 وأ لوق نم اهئافيتسا نم هتثرو الو وه نكمتي مل ملاظم قحلا ناك نإ -أ

 .بِلاطملا وهف :بصغ وأ فذق

 ىتح هفوتسي ملف هئافيتسا نم نكمتو هرايتخاب تبث اًئيد ناك نإو - ب

 .ةمايقلا موي ىلإ هب بيلاطت هتثروف :تام
 يذلا "”وه هنأ هبشألاف :هتثروو وه هئافيتسا نع زجع اًئيد ناك نإو - ج

 نم امهدحأ نكمتي ملو ثراولا يفو هيف اًثباث ناك اذإ زجعلا َّنِإف ؛هب بلاطي

 .ةمايقلا موي (؟) .(501/5) عورفلا «(948) تارايتخالا )١(

 .تيملا :يأ (0



 ا ٍةاَكَّزلا ٌباَتِك
 اعل

 يف هقحب قحأ قحتسملا نوكيف «ثاريملا يف لخدي مل ايندلا يف كلذب عافتنالا

 هنأ امك ءافيتسالا نم نكمتلاب طورشم ثرإلاو «ملاظملا يف امك «ةرخآلا

 .ثدراولاب ملعلاب طورشم

 يف الو ايندلا يف هوئري مل مهبسن فرعي ال ةديعب ةبصع هلو تام ولف

 نم نكمتلاب ةطورشم يه هدابعلو هلل يتلا قوقحلا عيمج يف ماع اذهو «ةرخآلا
 .مودعملاك هنع زوجعملاو لوهجملاو «ءةردقلاو ملعلا

 ريغب تضبق يتلا لاومألا نم هكلام لهجي ام نإ :ءاملعلا لاق اذهلو

 رذعت ثيحب اهبحاص لهجو ةيراعلاو ةعيدولاك قحب تضبق وأ سوكملاك ؛قح

 ؛قحب اهذخأ نمل الالح نوكتو «نيملسملا حلاصم يف فرصت اهنإف هيلع اهدر

 «لطايب اهذخأ نم نود «نيملسملا حلاصم ىلع اهب ةناعتسالاو ةجاحلا لهأك

 .هقح قوف ذخأي نمك

 لب ةاكزلاب هذه موقت الف ةاكز هيلعو ةمايقلا موي اهب بلاط اذإ مولظملا مث
 يذلا نكلو «ميظع ةاكزلا كرتب ديعولاو «ملاظملا ةنسح نم مظعأ ةاكزلا ةبوقع

 الو ءعوطت ةقدص هرايتخاب قدصت اذإ اذهف «لفاونلاب ربجت ضئارفلا نأ درو

 اذإ ةاكزلا نم هكرت امب بساحي نأ هل ىجري هنإف هرايتخا ريغب جرخ اًئيش نوكي

 .اهلعف ىلع نيمزاعلا اهلهأ نم ناك

 :ليق الإو اهلمكأ نإف ةالصلا ةمايقلا موي دبعلا هب بساحي ام لوأ#و

 ذخؤت مث .كلذك ةاكزلا مث هتضيرف اهب لمكيف عوطت يدبعل ناك نإ اورظنا
 .«دنسملا» يف دمحأ كلذ ىور :''""كلذ باسح ىلع لامعألا

 امك ءرذعتلا دنع هب ناربجلا نكمأف ةضيرفلا سنج نم عوطتلا نأل اذه

 .ةضيرف ىدؤت ىتح ةلفان لبقي ال هللا نإ : هب قيدصلا لاق

 مرحأ نم ةلزنمب «ضرفلا لثم لفنلا لعجي نأ هب هللا ةمحر نم نوكيف

 .هجام نبا حيحص يف ينابلألا هحّحصو 45945((2) دمحأو )١475(: هجام نبا هاور )١(



 2 ا هع كلو يا 2# ب واس

 يف دمحأو يعفاشلاك ؛ةفئاط دنع هضرف نع عقي هنإف هضرف هيلعو اًعوطت جحلاب

 ووهتملا

 «©7محأ بهذم يف لوق وهو ةفينح يبأ دنع ناضمر يف كلذكو

 ال هنإف ؟ال مأ ثدحب ءوضو وأ لسغ هيلع بجو له :كش نم كلذكو

 . اًطايتحا رهطتلا هل بحتسي نكل «ءاملعلا روهمج دنع ءوضولا كلذكو

 هلأ كْلَكُي ال هنع أزجأ رمألا سفن يف هيلع اًبجاو ناكو كلذ لعف اذإو

 [164 ١61/8 كردتسملا] .[281 :ةرقبلا] 4اهعَسَو الإ اًسْنَت

 هه ه

 (ماعنألا ةميهب ةاكز باب)
 [166 /8 كردتسملا] .هتباتتسا تبجو ةمئاسلا ةاكز ركنأ نم 1919

 .مسولل رانلاب اهّيك الو مئاهبلا ءاصخإ زوجي ال :ليقع نبا لاق ة؟ة4:]

 نإو «مثإ ةلثملا دصقل فنألا يف اهمزخو كلذ نإ :رخآ عضوم يف لاقو

 .قسفلا هب لصحيف نييمدآلاب كلذ لعف امأو ءزاج حيحص ضرغل كلذ ناك

 ال :هلوق ىلعف :لاقو «لوألا ليقع نبا مالك نيدلا يقت خيشلا ركذو

 ١66[ /* كردتسملا] .فيعض وهو :لاق ءاهمسو زوجي

 نع اَرْيَمَتُم اَمُهْنِم ّلُك ُلاَم َناَك اَذِإ َرُهَو :ِةَيِشاَمْلا يِف ءاَطَلُحْلا قدها |

 ءِدِحاَوْلا ٍلاَمْلا َةاَكَز اَيْكَر ِنْيَطيِلَح اَناَك اَذِإَو ءِناَكيِرَش اَمُهَق ْرّيَمتَي ْمَل ْنِإ ءِرَخآلا

 ِناّداَرَتَيَو ٌةَدِحاَو ٌةاَش ٍةَطْلُخْلا يِف اًمِهْيَلَعَف َنوُعَبْرَأ اَمُهْنِم ُلُكِل َنوُكَي ْنَأ َلْثِم
 م1 . اَهتميِق

© © 

 )١( يف امك للك هحجر يذلا وهو )1١7/56(.



 َناَك ول ِهِرْشُع ٍرْدَقب اير ُهْنَع جَرخأ اَذِإ :اًيَر ُريِصَي ال يِذَّلا ُبِّمْلا ةةدهك]
 . ِبْيَر الب َكِلَذ ُهََرْجَأَو ءُلَضْقَأ َوْهَو 1 اًبيبَز َريِصَي

 ٍةَروُصلا ِهِذَه يف ال ِلاَمْلا ِنْيَع نِم ٌجاَرْخِإْلا ٍلاَمْلا ٍبِحاَص ىَلَع ُنّيَعتَي اَلَو

 روفر تحال وأ وراك يرعى فقرأ مق هن كاك نحو ؛اَهِرْيَغ اَلَو

 ٍصوُصْنَمْلا ِبِحاَوْلا َراَدَقِم َجَرْخَأَو ٌةاَكَّدلا اًهيِف ب ُبِجَ ٌةَيِشاَم وأ ٌرْشْعْلا ِهيِف بجي

 .ِةَروُصلا ِهِذَه يف 5 ةَأَرْجَأ :ِلاَمْلا َكِلَذ ِرْيَغ نم

 يح م اللا َجَّرخَأ نِإَو

 . هرج ال هنأ ُهْنَع ٌصوُصْنَمْلا َوُهَو :اَمُهُدَحأ

 ِءاَمَلْعْلا ِرَثْكَأ ُلْوَق اَذَهَو ءىَلْعَي يبأ يِضاَقْلا ُلْوَق َوْهَو ُهُئِزَجُي :يِناّكلاَو

 .ُرَهظَأ َوُهَو
 حرخب انهن اج ايد َريِصَي ْنأ لبق ةَمَم هلك ايي ٌريِصَي يللا ُبَلا انأَ

 كلَ كخُتلا ؛ َنوصرْحَيَف ف تاَعس ُتَعْبَي ناك لك يلا َنِإَف ؛ِبْيَر الب ابي

 اَهْنِم اًريِثَك َنوُنُكَأَي ٍراَمّثلا ُلْهَأ َناَك نِإَو ءاَسِباَي ٍةاَكَّرلا ٍراَدْقِمب ىلع لا

 . اًبطَر

 ال َعْبُرلا وأ َتْلُثلا ٍلاَوْمأْلا لأ اوُعَدَي ْنَأ َنيِصِراَخْلا لكي ْيِبَّنلا ُرُمأَيَو
 اوُعَدَك َتْلُثلا اوُهَدَت ْمَك ْنِإَف َتْللا | ومد ُْكْطَرَخ اَذإ) :لوتَيَو شع نم دش
 اا عبرا

 2(؟411) يئاسنلاو «(54) يذمرتلاو 1708(2) دواد وبأو «(16ا/17) دمحأ مامإلا هاور )١(

 .ينابلألا هفّعِضو ءدتسملا وققحم هحّحصو ةَمَْح يبأ نْب + لهَس ثيدح نم

 ءٍصْرَخلا يِف ٍمْلِلا لأ ِرَثك َدْنِع َةَمْنَع يبأ ِنْب ٍلْهَس ِثب ديد ٍدَح ىَلَع َلَمَعلاَو :يذمرتلا لاق

 00 .ٌقاَحْسِإَو ُدَمْحَأ ُلوُقَي «َةَمْتَح يبأ ِنْب ٍلْهَس ِثيِدَحِبَو
 صو اًصرام ُداطْلشلا || ََعَب ا ف امي اب ولاَ يا ف 0 ٍيكرفأ اذ ُصْرَخْلاَو



 ههساتهس ل سسسكس 535 تتُُشُم إ ل مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 5و4 ل

 م ينعي ملاكا ةيطولاو َةّيِرَعْلا ِلاَمْلا يِف َنِإَ» :ِةَياَوِر يِفَو

 مُهُمِظُي ُهَقيِدَح نوفي ْتْيَص َْلعَو ُهلُكأَي نمل لخَنلا َنِ هرُ ام عربي لَمْ
 نِم ِرْيَغَو دّمْحَأ هانا لَم طاَقسإلا اَذَهَو «ليبّسلا ُءاَنب انْبَأ مُهَو الا ُمِعِظْيَو

 !”ِثيِدَحْلا ِءاَهَقُق

 ِهِذَه يِف دّمْحَأ ّصَن دّمُف ِهِحاَلَص ٌوُدُب َدْعَب ُهَبطُر 0 ْمَعَن

 وأ ِبَنِع جارخإ ىلإ ُجاَتَْي . ءِنَمّفلا ِرْشُْع ٌجاَرْخِإ ُهُئِزْجي هنأ ىلع ةروبطلا

 نأ ىَلَع ُلُدَت ٌةَريِثَكْلا هقول وِبَهْلُم يِف 2 ِةَميِقْلا جاَرخإ يف نإ بيز

 [ها/ ]1/  ,ةعاشلا نوُدب زوجي 0 ةعاصلل َكِلَذ ُز

 ََعَراَرُمْلا َّنأ َوُهَو ٍلضأ ىَلَع ٌنِنْبَم :ِةَعَراَرُمْلاَو ٍةاَكاَسُمْلا يف ٌةاَكَّرلا

 : ِنْيَروُهْشَم ِنْيلْوَق ىَلَع ؟ال ؟ال

 ٍةَراَجِإْلا َّن َّنِم ّعْوَن انهنأ اوُدَقَمْعاَو زوجت ل اَهنإ 0 9 وَ :اًمُهْدَحَأ

 هلع نإ: لوُقَيَد ارق َةاَقاَسُمْلا ُرّوَجُي نَم ُلْوَق :يِناّنلا َلْوَقْلاَو

 00 عقلا ُرْدَق اَهيِف ظَرَتْشُي يلا ٍةَراَجِإْلا لا يلع ُرْيَغ ٌسْنِج َيِهَو ٌةَكَراَشُم

 رَثْشَي يِذَّلا ُرَمَّثلا َوُه ُدوُضْفَمْلا ٍلَب دوُصْقَمِب هب َسِيَل ٍدوُقْعْلا ِهِذَه يِف َلَمَعْلا ّنِإَ

 .ٌةَيَراَضُمْلا اًذُكَم َذَكَمَو ِِنَدَب عْفتب اَذَهَو ِهِلاَم عقتي َكَراَش اَذَه ّنِكَلَو « هيف

 ّنِم ِهِلْثِم ظْسِق ٍلِماَعْلِل َبَجَو ٍدوُقْعْلا هذه ُباَحْصَأ َقَرَتْفا اًذِإَف :اَذَه ىَلَعَق
 نم ةلمم

َع يي كلَ نو رفُلا لِمَ مِهنلَع يصخيم ءاّذَكَو اَّذَك ءِرْمَتلا نمو و
 لكي 8 ءْمهبل

 ل 0 ُرْشْعلا ُمُهْنِم َّدِعَأ ٌراَمُلا ٍتَكَرْدَأ اِّإَف ءاوُبَحأ اَم َنوُعَتْصَيَك ِءِراَمّفلا َنْبَيَو مُهَّنْب
 .ها. ٌقاَحْسِإَو ُدَمْحَأَو ءُيِمِفاَّشلاَو ءُكِلاَم ُلوُقَي اَذَهِبَو «مّلعلا ٍلْهَأ ٌضَْب 0

 دارملا وأ ءرمثلا نم ردقلا اذه يف ةاكزلا طاقسإ هنم دارملا له :هللت نيميثع نبا ةماللعلا لاق )00(

 ؟هيف فرصتي كلاملل ةاكزلا نم ثلثلا لعجي نأ

 نوكي دق هنأل ؛كلاملل هيف فرصتلا لعجج لب .ءطاقسإلا باب نم سيل اذه نأ :حيحصلا
 لوقلا وه اذه نأ ىلع لديو «ةاكزلا نم مهيطعي كلذ هبشأ امو ءباحصأو براقأ كلاملل
 4١(. 90 /5) عتمملا حرشلا .«رشعلا ءامسلا تقس اميف» : لَك يبنلا لوق مومع .حجارلا



 يل ٍةاَكّزلا ٌباَتِك

 ُلوَمْلا اَذَهَو ءِلِماَعْلل لمْ ُةَرْجَأ بحت ْمَلَو ءُهُفضِي اّمِإَو حبلا ُتْلت اَمإ 00
 .ِةَباَحَّصلا ٌعاَمْجِإ ِهْيَلَعَو ِهِب ٍ ٌعوطْقَمْلا ُتاَوَّصلا َوُه

 ٍةَباَحَّصلا َنِم ِفَلَّسلا ٍروُهْمُج ُلْوَك :ِةَعَراَرُمْلاَو ٍةاَفاَسُمْلا ٍزاَوَجِب ُكْوَقْلاَو

 0 َنيِعِباَتلاَو

 لا هر اهنا 1 ليتم ِنَمَتِب ٍةَراَجِإْلا نم لأ أع ةَعراَرملا نأ تاَوضلاَو

 ل هي اَمُهَنِإَف . .رطَخْلا ِنَع ُدَعْبَأَو ِلْدَعْلا

 يِف اك ْيَش لُصْخَي ْمَل نِإَو وِق اكَرَتْشا ٌهْيَش لضخ إن ةَيَراَضَملا

 .انَع ِنَدَب عفت ب باَمَذ ٍةَلَباَقُم يِف اَذَه ٍلاَم عمت ُباَمَذ َناَكَو ءِناَمْرِحْلا

 ٍةَبَراَضَمْلا يف ال ِءاَمّنلا َنِم ٌرّدَقُم ٌءْيَش اَمِهِدَحَأِل طَرتْشُي ْنَأ ْرجَي ْمَل اَذَهِلَو

 ”اًضْخَي د ذإ ءِلْدَعْلِل ٌفِاَخُم َكِند َنأِل 0 يف اّلَو ٍةاَقاَسُمْلا يف اَلَو

 هَل لّصْسَي ال ُرَخآْلاَو ٌءْيَش اًمِهِدَحَأِل

 ُهَنأ» اًهيِف َيِوُر يتلا ِثيِداَحَأْلا يِف ل هللا 08 ع يِذْلا ف اَذعَر
 نب عِفاَر ِثيِدَحُك ؛هِةَعَراَرُمْلا ِنَع١ 5 «ٍضْرأْلا ِءاَرِك نَع» وأ هقَرَباَخُمْلا ِنَع ىَهْن

 ةَعْفُب عرب اَهْيَلَع َنوُلَمْعَي اوناَك مهن اًرُسَفَم َءاَج دق َكَِذ َّنِإَق «ِِرْيْغَو جيت

 .كِلاَمْلِل ضل نو ٍةَنيعُم
2 

 وأ لِماَعْلا وأ ِكِلاَمْلا َنِم ُرْذَبْلا َناَك ٌءاَوَس ِبْيَر الب ةَرِباَجَف ُةَع ٌةَعَراَرُمْلا اّمأَك

 ٍلاَوْقأْلا ألا ٌحَصَأ اًَذَه ءَكِلَذ ٍرْيَغ وأ ةقرادملا ىأ ٍةَراَجِإْلا ٍظْمَلِب َناَك ٌءاَوَسَو ءاَمُهْنِم

 .ةَلَأْسَمْلا ِهِذَه يف

 نَم ىلإ هَتَئيِفَس وأ ُهَتباَد َعَقْذَي ْنَأ ُلْثِم سْنِجْلا اَذَه نِم َناَك اَم َّلُك َكَِّذَكَو

 اَهْيَلَع ُموُقَي نَمِل ُهَّلْحَن وأ ُهَتَيِشاَم ُعَفْذَي نَم وأ ءاَمُهَتْيَب ُحْبُرلاَو اَهّْيَلَع ُبِيَتْكَي

 .اَمُهَنَي ُلَسَحْلاَو ُدلَوْلاَو ُنيَّللاَو ٌفوُصلاَو
 ةعرازملا نإ :ءاململ نيلاف نم ةعزازملا ييوالزقلا قاتم ترق الإ

 ا أل وأ هن ُرذَبْلا َناَك اَذإ ٍضْرَأْلا ٌبَرِل ُهّلُك ٌعْرَلا :َلاَق اق ٌةَلِطاَب



 ُهنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 6|
 نو 2 >تلتتتت9؟”_”7ء بش 2222 يل ا يب الا مدح

 . رْشْعْلا ِهْيَلَع َناَك ْعْرَّرلا هَل :َلاَق نَمَو

 ِهْبَلَع َّنِإَق عرولا َنِم اَعاَشُم اًءْرجج ُقِحَتْسَي ضزألا ّبَر َّنإ :َلاَق نَم اَمَأَو

 ُمِساَقُي ضزألا ّبَر َّنِإ :َنيِمِلْسُمْلا َنِم دَحَأ ْلْقَي لَو ٍقَّمِيَأْلا ٍقاَئاي ؛ ُهَرَْع

 َعاَمَجِإ َفَلاَح دقق اَذَه َلاَق نَمَق ءلِياَعْلا نلف ذلك ةسقلا نركيو' زْماَعلا

 [7- 4 /745] ةنيلتعلا

 اًهُضْعَب يفاطقلا ّمَضُنَو «"'!اكَّزلا يِف ٌتْلَّسلاَو ٌريِعَشلاَو ُحْمَقْلا مضي /5ةه5
 و الط وهم 35 ريق وهم

 ُهْضْعَبَو اًيِفْيَص ُهْضْعَب ناك وّلَو ؛ ضن ىلإ ب ماعلا عَ َصْيَ ءِضْعَب ىَّلِإ

 ٍدِحاَو ٍلُجَرِل َناك اَذِإ ىَتَش ؟ ِناَدْلُب يِف َناك وَلَو ُةَرمّكلا َكِلَذَكَو اس

 [ 1 بُتاَصي متي ٍدجاَو لع ةّضِح يف نوُكَي ذأ دب الك ةكرشلا ا
 ل ا عخرب كوع را سفم 2 ا 10 قع
 َمِحاَلَص ودب َدْعَب اًهْنَع َتاَم و اَهَبَمَو وأ َةَرَمَت َعاَب نَم [؟ةهد]

 وف ملاَو يرَتْشُمْلا ىَلَع ة كَّدلاق اًهِحاَلَص ودب لبق َناَك نإو ىقْيَلَع

 .ٌباَصِن ٍدِحاَو ّلُك ٍةَّصِح ين َناَك ْنِإ ءِثراَوْلاَو
 اوُلَكَأ اوُؤاَش ْنِإَف ُهَنْيَبَو مُهَنيَب ىَّلَخُيَو ءوياَيْرَأ ىَلَع ركل هر 0 و مه ماع

 ١[ 1 .اوُعاَي اوُؤاَش نِإو

 امنإو ءراخدالل نيتلا يف ةاكزلا بوجو ىلع سابعلا وبأ صن 5941]

 دوجوم ريغ وهو اهيف دقعلا لئامتلا لجأل تاياورلا يف نزولاو ليكلا ربتعا
1 
 . انهه

 ١[ هم /؟ كردتسملا]

 ©+ءاو

 6 مج

 66 م6

 .اذكهو «يحربلا ىلإ مضي يركسلاك «ضعب ىلإ اهضعب مضت عاونألا نأ رهظي يذلا )١(

 ىلإ اهضعب عاونألا مضي هنأ ىلع ليلدلاو :هك نيميثع نبا لاق ءرخآ ىلإ ٌسنج مضي الو
 لمشي رمتلا نأ مولعمو ءاّقلطم رمثلا يف ةاكزلا بجوأ ِِقَي يبنلا نأ «ءسنجلا نود ضعب

 ءرب اهفصنو ءريعش اهفصن ةعرزم هدنع ناك ولف ءرخآلا نع عون لك زييمتب رمأي ملو ءاًعاونأ
 مضت ال امك «سنجلا فالتخال ؛ضعب ىلإ هضعب مضي ال هنإف «باصنلا فصن دحاو لكو
 .07/4 /5) عتمملا حرشلا .فلتخم سنجلا نأل ؛منغلا وأ لبإلا ىلإ رقبلا

 هضعب مضن اننإف ءرخأتي رخآلا ضعبلاو ءاّركبم ىنجُي هضعب ناتسب ناسنإ دنع ناك ول :يأ (؟)
 «باصن فصن ىناثلاو ءباصن فصن لوألا ناك اذإف ءباصنلا لمتكي نأ ىلإ ضعب ىلإ

 1 .0/7 -17/5) عتمملا حرشلا .ةاكزلا تبجو



 5 ٍةاَكّزلا ٌباَتِك
 بس ؛ةالاو ىلا تل اسس جر يي ا

 ىلإ ماعلا نم عنصُي امم اهوحنو ني نم ءاملا هريدي ام

 نأل ؛رشعلا هيف بجي باودلا هريدت بالود ىلإ جاتحي الو ماعلا ءانثأ وأ ماعلا

 [151/ كردتسملا] .'"”ءاملا [قّرُظ] حالصإو ضرألا ثرحك يهف ةفيفخ هتنؤم

 لوق وهو «هنم رمثلاو عرزلا ةنؤم نم جرخ اميف ةاكزلا طقست

 لجأل عبرلا وأ ثلثلا ةاكز صرخلا يف طقسأ عراشلا نأل ؛حابر يبأ نب ءاطع
 جرخي اميف عربت وهو « ليبسلا نبا ماعطإو ةفايضلاو ءارعإلاب ةرمثلا نم جرخي ام

 [151/* كردتسملا] .هنع ةاكزلا طاقسإب ىلوأ اهب الإ لصحت ال يتلا هتحلصمل هنع

 لهو جارخ وأ رشع نم ضرألا يف دب ال هنأ ةمئألا رئاس بهذم /”و+هو]

 [1517/ كردتسملا] .ال :ةفينح وبأ لاق ؟ناعمتجي

 لهأ نأ يطعي ءميقتسملا طارصلا ءاضتقا يف سابعلا يبأ مالك 59.
 باحصألا مزجو «عيبلا حصي الو «ةيرشعلا ضرألا ءارش نم اوعنم ةمذلا

 [15ا/ ١5١1 /* كردتسملا] . ةحصلاب

 دّمْحَأَو َيِيِفاَّشلاَو ِكِلاَمَك ؛ِءاَمَلُعْلا ٍروُهْمْج َدْنِع َوُهَف :«ُرْشْعْلا» اّمَأَو

 اوما َنِدَلا اَهيَآَيط : ىَلاَعَت هللا َلاَق اَمَك وكلم ىَلَع ُمْرَولا َتَبن نم ىَلع ريغ

 .[137 :ةرقبلا] ؟ٍضْرأْلا ني ْمْكَل اَنِجََأ آم مشبك ام ِتبْيَط نم اوُقِفَنَأ

 جيد وو هدر
 .ةَراَجّتلا َةاَكَر ٌُنَّمَضَتي :َلّوألاَ

 جج عم
 .ٍضْرأْلا نم يَ هللا جَّرْخأ ام ةاكز نمضتي :ىناَنلاَو

 ْرْشَعْلاَف اَهَعَرْرَيِل اًضرأ َرَجْأَتْسا اذَِف ِءُرْشْعْلا ِهْيَلَعَك ٌبَحْلا ُهَل هللا ا را رمق
 هو

 . مهلك ِءاَمَلْعْلا ٍءاَلُؤَم َدْنِع رجاتْسُمْلا :ىَلَع

 جرخيف «ةيشاملا ٌرِج وأ ءاملا عفدب رودي اهوحن وأ ءالود وذ بالود يهو «ةروعان :اهدرفم )١(

 )8١1717( مقر :ةرصاعملا ةيبرعلا ةغللا مجعم :رظني .لقحلا ىلإ رْهّتلا وأ رثبلا نم ٌءاملا

 .(ر عند : ةدام حاحصلا راتخمو ء(ر عذن) : ةدام

 ٠١٠١(. /*) فاصنإلا نم نيتفوقعملا نيب امو )25١١« تارايتخا (؟)



 ُهَنَأك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 0

 ءاَعَمَتْجاَف :ُيفِلَتْخُم 00 يل نافع اَمُهَق ِءَْمْلا ّلُهَأ 0 ضْرَأْلا

 عر نال و

 [هم ه1 لن لح ةرانكلاو هلخأل ةيذلا هلك طخ القت زك ل انك

 . ريعتسمو .عطقمو ءرجأتسمو «كلام نم ءاهريغ

 نم ضرألا ىلخت الف «ةاكزلا هيف بجت امم هوحنو بيبزلاو رمتلا كلذكو

 .نيملسملا قافتاب جارخ وأ «ءرشع

 [؟؟8/ كردتسملا] .معن :نروقابلا لاقو ءال :ةفينح وبأ لاقف

 كغ

 ه2

 (نيدقنلا ةاكز باب)
 مهردلا ماكحأ هماكحأ نوكت هب اولماعتو اًمهرد سانلا هامس ام مودك ]

 ريغ ىلإ < هنم مهارد ةثاداث ةقرسب عطقلاو «هئم نيتئام غلب اميف ةاكزلا بوجو نم

 .''”اًرانيد يمس ام كلذكو ءرثك وأ ةضفلا نم هيف ام لق ماكحألا نم كلذ

 ولو اهنأل ؛حيحصلا ىلع نيدقنلا نع اهجارخإ زوجي الف سولفلا امأ

 مرحتو دسكت دق اهنأل ؛ةداعلا يف «مهاردلاك ةلماعملا يف تسيلف ةقفان تناك

 ىمسم يف نيملسملا ءاملع عزانت دقو :(7572ص) نييقطنملا ىلع درلا هباتك يف هلك لاقو )١(

 ؛يناثلا امهحصأ نيلوق ىلع ؟فرعلا ىلإ هيف عجرملا وأ عرشلاب ردقم وه له رانيدلاو مهردلا
 لماعتي امم مهرد اتئام وأ «نيعم نزوب مهرد اتئام وه له :يعرشلا باصنلا ىَتْبُي كلذ ىلعو
 .ه.١ ؟اهررقت رابتعاو «سانلا اهب

 :اذه ىلعف :(15١؟ص) تارايتخالا ىلع هقيلعت ىف ىلاعت هللا همحر نيميثع نبا ةماّلعلا لاق
 يأر ىلع هيلع ةاكز الف :يدوعس لاير اتئام ةيدوعسلا دالبلا يف دحاولا دنع نكي مل اذإ
 .ىلاعت هللا همحر نيدلا ّيقت خيشلا



 ا ٍةاَكّزلا ٌباَنِك

 اهتميقب عيبلا نود «سولفلاب عيبلا نوكي اذهلو ءاّرعس صقنأ اهنألو اهب ةلماعملا

 عم ةجرهبلاو حاحصلا عم ةرسكملا ةلزنمب نوكت نأ اهتياغو ءمهاردلا نم

 .برقأ ساحنلا ىلإ كلت نإف ةصلاخلا

 يف صوصنملا ىلع زاج توافتلا جرخأو سولفلا جرخأ اذإ :اذه ىلعو

 تافصلا ناربج نأ ىلع ءانب ؛رسكملاو حيحصلا نيب ب اميف توافغتلا جارخإ زاوج

 [168 - ١هال/* كردتسملا] .رادقملا ناربجك

 لهاععلا لإ ةَلِسسَو ّيِه لب ايفل دضقت الا يئاندلاو مىارخلا كقككا 0

 اهب ٌعاَمِتْناِلا َدوُصُفَمْلا َّنِإَف ٍلاَوْمَأْلا ِرْئاَس ٍفاَلْخب ءانانملا تناك اَذهلَو ءاَهب

 .ةّيِعرَّشلا أ ةّيعبطلا رولا ل تَناَك اًذَهِلَق ؟ ؛ اًهِسْفَن

 اًهِتَروُصِب اَلَو اَِتَكاَمِب ال ٌضَرَغ اَهِب ُّلَعَكَي ا يلا ٌهَضْحَمْلا ُةَليِسَوْلاَو
 عمم؟ 701 /14] . ُتَناَك اَمَنِيَك ُدوُصْمَمْلا اهب ُلْصْحَي

 اَذَه يِف ام ىَلَع ٍمَمْرِو اًنئام :ُهُناَكَر ٌبِحَت يِتْلا ٍقِرَوْلا ُباَصِن /؟هوه]
 .ِهْيَلَع مه اَذَعَو 00 (ِقِرَوْلا َنِم ٍقاَوَأ سما : ُهَلْوَق َّوْهَو 00

 ال ىَيّْلا نسا :«أطَوُمْلا» ىف ٌكِلاَم َلاَق دَّقَف (ِبَمَّذلا ٌباَصِيت 5

 ْيَنَتاِم يِف ٌبجَت امك اًراَنيِد َنيِرْشِع يِف ٌبجَت َه لا نأ :اَنَْنِي اَهيِف فاليجلا
 .مهرد

 .ةَيِدَمْلا لْهأ َعاَمَجِ ٌكِلاَم ىكَح دق
 ِهيِف َةاَكَّز الق مَهْرِد ئَتكام ُهَّثَميِق ْنْكَت ْمَل ْنِإَ ”نَيِرْشِعْلا َنوُد اَمَو

 . عاَمججإْاب
 ِضْعَب َدْنِع ٌةاَكَّرلا ِهيِفَق :مَهْرِد ْيَتئاِم ُهَُمِيِقَو َنيِرْشِع نِم َّلَقَأ َناَك نِإَ

 .ٍفَّلَسلا َنِم ِءاَمَلْعْلا

 .(ةى) ملسمو .(١1:ه9) يراخبلا هاور )١(



 هنآك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت تلا
 2252525252 22222222222222 2 يري ل

 قف كَنحَو امك بذلا نف ةلكؤلا باَجيإ ىَلَع ُتيِدَحْلاَو ُنآْرُقْلا َّلَدَو

 لبيس يف اَيوُُِج الو ةحطنلاو بدلا تركي تبيلاز» :ىلاعت لاك ِةَّضِقْل
 .[7 5 :ةبوتلا] ةيآلا هش

 «"!«اَهَتاَكَر اَهْنِم يدَوُي ال ٍةَضِف اَلَو بهذ ٍبِحاَص نِم اَم» :ِِلك ُنَبَنلا َلاَقَو

 ل61 . ٌتيِدَحْلا

 ةفالخ نم ثدحمف مهاردلا ىلع «هللا الإ هّلِإ ال» ةباتك امأ /5995]
 .كلذ نم اًوحن اهيلع نوبتكي اوناكو  نآلا ىلإو  ناورم نب كلملا دبع

 هيلع قشو ةطيرخ وأ ليدنم ىف هعم تناك اذإو ءاهكسم ثدحملل زوجيو

 ١64/7[ كردتسملا] .ءالخلا اهب لخدي نأ زاج اهكسم

 اهبرض ثدح امنإو «مهارد هباحصأ الو ِةْيكي لوسرلا برضي مل مودع ]

 /١58[ كردتسملا] .كلملا دبع ةفالخ يف

 ريغ عباتلا يف وه ")اًعطقم بهذلا ةحابإ يف ةيواعم ثيدح م؟ةدعل

 متاخلاك درفلا يف وه 7 ضيرشلا ثيدحو «هوحنو ملعلاو رزلاك ؛درفنملا

 #/١158[ كردتسملا] . امهنيب ضراعت الف هريغو

 ةاكز :لاق هنأ ةباحصلا نم دحاو ريغ نع  سابعلا وبأ - لقن /5999]

 هريعتسي نمل هريعت نأ اهمزلي له :لوقلا اذه لهأ عزانت اذهلو «هتيراع يلحلا

 .هريغو دمحأ بهذم يف نيهجو ىلع ؟اهيلع ررض كلذ يف نكي مل اذإ

 هيفف هيركت تناك اذإ امأو «هريعت نأ هنع ةاكزلا جرخت مل اذإ يغبني يذلاو

 .ءاملعلا روهمج دنع ةاكزلا

 [168-104/# كردتسملا] .هوركملا كلذكو :خيشلا نع اًلقن يشكرزلا لاق

 اًعلطَنُم اّلِإ ٍبَهَّذلا سْبُل نَع للي ِهُيِهَن وهو (0) .(4810) ملسم هاور (1)

 . قَماَيِْلا ّمْوَي اَهِب ّيِوُك ءٍبَهَذ نِم ٍةَصيِصَبْرَحِب َيْلُح وأ ىّلَحَت نم» :ظفلب دمحأ مامإلا هاور (6)



 5 يه بج كدي يا ٍةاَكّزلا ٌباَتِك

 ِثْيَللاَو كِلاَم َدْنِع هيف ًةاكَر ام ِءاَسّنلِل نات ْنِإَف 'َيِلُحْلا» اَمأَو ] .5٠
 .ِدْيَبُع يِبَأَو دَمْحَأَو َيِعفاَّشلاَو

 مَتاَكْلاَو ٍِفْيَسلا ِةَيْلِجَك هيف ءاَكَر الق ُهْنِم خيبأ اَمَف :ٍِلاَجّرلا ُةَيْلِح اّمأَو
 [0/ 1 .ةاَكَّرلا ِهيِفَك يِناَوألاَك ُهداَحنا ُمُرَسَي اَم امأَو ءٍةَّضِفْلا

 .دّمْحَأَو َيِعِفاَّسلاَو ِثْيَللاَو ِكِلاَم َدْنِع ىَماَتيْلا ٍلاَم يف ٌةاَكَّرلا ُبِحَت 9

3/1 ] 

 ٌةاَكَز ِهيِف َسْيَل :ُكِلاَم َلاَق َكِلَذ ٌرْحَتَو ُعِئاَّضلاَو ُبوُضْعَمْلا ُلاَمْلا 75..؟]
 5 07 1 5 موه 82 <04 - ه- ورللاروع و 2 07

 ةاكز هضبقي ىّتَح ِهيكَرَي ال ُهَدْنِع نيد كِلذك ءٍدَحاَو ماَعِل هّيكَّريف هضِيفَي ىتح
َ# 

60 « 
- 

 [8/ .ةدحاو

 210 6-20 ست نجاه هاد م خو ا 2 هدأكا ع2 5 53
 ىلؤَف ٍدَحَأَو دَمَحْأَو ةَميِنَح ىبأَو ِكِلاَم َدْنِع نْيَعْلا ًةاَكَز طِقسي ٌنيَدلا 3 #0٠

 و

 نارهم نْب نوُمْيَمَو ''ِراَسَي ِنْب َناَمْيَلُسَو نَسَحْلاَو ٍءاَطَع ُلْوَق َّرْهَو «ٌيِعِفاَّشلا
 .ٍرْوَن يِبَأَو َقاَحْسِإَو ِثيَللاَو يِعاَرْوَأْلاَو يِرْوّنلاَو يِهْحَّنلاو

 تْعِمَس :َلاَق َديِزي ِنْب ٍبِْئاَّسلا ٍنَع ْأطَوُْمْلا يِف ُكِلاَم ُهاَوَر امي اوُجَتْحاَو

 َصْلُخَت ىّنَح ِهٌدَوُيْلَك نْيَك ِهْيَلَع ناك نَمَف ءْمُكَتاَكَز ٌرْهَش اَذَه :ٌلوُقَي هيض َناَمْنُع

 [194/76] . '"ةاكّزلا اًهْنِم َنوُدّؤَت ْمُكُلاَوْمأ

 َنوُنُسلا ِْيَلَع ّرُمَت اَهِجْوَّر ىَلَع ِةَأرَمْلا ٍقاَدَص نع :هلخت َلِيْسَو 75-5 ]
 ؟ِةَيِضاَمْلا َنيِنّسلا ٌةاَكَز ُبجَت لَهف . .ِهب ُهتبَلاَطُم اَهِْكْمُي ال ٌةَيِاَوتمْل

 :ٌلاَوْقَأ ِءاَمَلُعْلِل هيف ٌةَلَأْسَمْلا ِهِذَع هلل ٌدْمَحْلا :باجأف
 و

 .اًرِسْعُم وأ اًرِسوُم ٌحْوَّزلا َناَك ٌءاَوَس ِةَيِضاَملا َنيِنّسلا َةَيِكْرَت بجي :ليق

 .ال :هل لاقف ؟ةاكز هيلعأ هلثم نيد هيلعو لام هل لجر نع لئس ثيح )١(

 ةباحصلا نم رضحمب هلاق دقو :- ِهييَذ نامثع مالك قاس نأ دعب - ضورلا ةيشاح يف لاق (؟)
 وأ ريقفلا ةجاحك نيدملا ةجاحو «ءارقفلل ةاساوم تيجو ةاكزلا نألو ؛هيلع مهقافتا ىلع لدف

 .ها.دشأ



 هنو مالسالا خيش لئاسرو 8قواتف بيرقت 57
 02 تب 222222222222227 | "يد

 هعام 220 م شد و ترمس
 ُهْنيِكْمَت ْنِكْمُي ْمَل اَذِإ اَم َنوُد ةضنق نم اًهْيكَمَكَو ِةِراَسُي مم بحي : ليقو

 .ُكِلاَم ٍلْوَقَك ؛ِةَدِحاَو ٍةَنَسِل ٌبجَت :ّليِقَو

 .ةَفيِتَح يبأ ٍلْوَقَك ؛ٍلاَحِب ٌبجَت ال :َليِقَو

 ِهِضْبَق نَع ْرْجَعْلا َعَم ىَّنَح ِةَيِضاَمْلا َنيِسلِل اَهْبِجوُي نَم :ِلاَوْقَأْلا ُفَعْضَأَو

 ٌلِاَب َلْوَقْلا اَذَه َّنِإَ

 ه1 لاو وحي ىّنَح ٍلاَحب اَنْيَش ِهيِف ُبِجوُي ال نَم ُلْوَق ٍلاَوْقَأْلا ُبَرْقَأَو

 اَذَهَو ٌهَجَو ُهَّل ُلْوَقْلا اَذّهَق ءِضْبَمْلا َدْنِع َةَدِحاَو ةاكَز هيف ٌبَحوُي وأ لكلا

 ِبَمْذَم يِف هب ليِق اَمُهاَلِكَو ُكِلاَم لد اذهو ةفيِيُخ سألوك و اَذَمَو ةَجَو

 [1 4 - 1 د

2 2 

 (ضورعلا ةاكز باب)
 :لوقي نم لوق ىلع ىوقيو ءاًضرع ضورعلا ةاكز جارخإ زوجي -.ه

 [189/7 كردتسملا] .لاملا نيع يف ةاكزلا بجت

 َمَمْجَأ :ٍرِذْنْمْلا ُنْبا َلاَكَو ُةاَكَّرلا اَهيِفَك ِةَراَجّتلِل يتلا ٌضوُرْعْلا امو /5..5]
 .ُلْوَحْلا اَهْيَلَع َلاَح اّدِإ َةاَكَّزلا ٌةَراَجّتلا اَهِب ُداَرُي يِتْلا ٍضوُرْعْلا يف نأ ملل ُلْهَأ

 نْيَمْسِق ىَلَع َراَجّتلا نأ ُهْبَمْذَمَك :ُكِلاَم اّمأَو

 هو

 تَماَقَأ اَمُئْرَق ءَقاَوْسَأْلا اهب ُرِظَتْنَيَو َعَلُسلا ي رَّثْشَي لا وهو 1 صيرتمْلاَك

 .ركذم وهو «قادصلا ىلإ دئاع ريمضلا نأل ؟تبثملا باوصلا لعلو ء(اهِضْبَق) :لصألا يف )١(

 .ريكذتلاب )758١/١(: ةيرصملا ىواتفلا يفو



 8 ٍةاَكَّلا ُباَتِك
 حإ "5١ ل سا 222555222 22 سوالي 2227575الدللشلل ا ا 2 ا مس سس لا

 ماَعِل اَهَيكَريَك َةَعْلْسلا َعيِبَي ْنَأ الإ هْيَلَع َءاَكَر ال ُهَْنِع اَذَهَف ءَنيِنِس ُهَنْنِع ُعَلُسلا
 اع َّلُك َةَعْلّسلا ىّكَر اذإَف ءقَيِماَنلا ٍلاَوْمَأْلا يِف ْتَعِرْش َةاَكّرلا َّنأ ُهْنَجُحَو ءِدِحاَو

 . ُرَّرَصَتَيق اَهِئاَرِش نَع ْتَصَقَن - ٌةَدِساَك ُنوُكَت دَكَو

 جِرْحيِف ءاَهيِف اواكناك كرا تح دفاع نإ : عْيَبْلا َدْنِع ْثيُكُز اًدِإَق

 ٍريِثَك نِم ُهُعيِبَي اَم َكِلَذ َدْعَب يّكَرُي ٌمُك ءباَصِنِب َعبِبَي ىَّح يُكَرُي اََو ٌهَتاَكَز
02 <-_ 

 لمحو

 :ةعلِس هديب رسب لق لولا ءاَنْثَأ يِف َعَلَسلا ُعيِبي يِذَّلا و 3 ريدم امو

 ا يت انو ا يلا «َعَِجْلا ٍةَنّسلا يِف يكَرُي |

 َناَك اذِإ اَذَه «ٌعيِمَجْلا يقرب ِةَقْملا ِءيِلَمْلا ىَلَع يِذَّلا ِنْيَدلاَو ِنْيَعْلاَو د
 اَلَق الْضَأ نْيَعِب ُعِيِبَي نكي ْمَّل ْنِإَ ْمَهْرِد 1 تسلا دانا ناوي نيف "لقب

 -١5١[ /] .ُهَدْنِع ِهْيَلَع َةاَكَر

 اًهِيوُجُر ىَلَع َنوُقِفْتُم - َذَس نم اّلِإ  ِةَمُأْلا ٌرِئاَسَو ٌةَعَبرألا ُةَئِيَأْلا
 ٌءاَوَسَو ءاَرِفاَسُم وأ اًميِقُم ٌرِجاَّنلا َناَك ٌءاَوَس يالا ٍضْرَع يِف [ةاكزلا :ي

 ٍتْقَو ىلإ اَهُرِحّدَيَو 90 َتْقَو َةَراَجتلا يِرَتْشَي يِذَّلا َوُمَو - اًصّبَرتُم 7
 ٍتيِن ِتيِناَوَحْلا يف ذ َنيِذَّلا راجل اك يدا ٍرْعَسلا عافِتْرا

 ِتاَناَوَيَحْلا َّنَأ اَمُك َِنِطاَبْلا ٍراَصْمأْلا لأ لوك ُبَلْعَأ ٍيِه ٌتاَراَجتلاَف

 [4ه/؟] .ةَرهاطلا ٍلاَوْمَأْلا ُبّلْغَأ َيِه َةَيِشاَمْلا

 ه2 2

 (رطِفْلا ٌةَقَدَص ٌباَب)
 كلم نم لك ىلع بجت لب ؛باصن كلم رطفلا ةاكز يف ربتعي ال 4:.75]

 رطفلا ةقلص نع زجع نمو ءدمحأ بهذم وهو ديعلا موي هتوق نع اًلضاف اًعاص

 */١594[ كردتسملا] .نسحأ دقف اهادأف رسيأ مث هيلع اهبوجو تقو

 .(«ضضن) :ةدام «ريثألا نبال «ةياهنلا .اًعاتم ناك ْنأ دعب اَدْقَت لّوَحَت اذإ :ٌضَِي لاملا ضن (1)



 ُهْنأك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ري تا
 م 2 ل ا ا ا

 ربلا نم هُقصنو ءرمتلا وأ ريعشلا نم ٌّعاص :اهردق رطفلا ةقدص /5..و ]

 [1959/ كردتسملا] .تارافكلا ىف دمحأ لوق سايقو

 ؛ريِعش نِم اًعاَض وأ ٍرْمَت نِم اًعاَص ٍرظِفْلا ًةاَكَر ضَرَم للك ْنبّنلا ] ١.7
 هو يمو# < 225 5 >2 ا ل ماس 0 2 . 9 م ا 0

 مل هريغ نوناَتقَي لب مهتوف سيل اذه ناك ولو ءِةَنيِدَمْلا ٍلهأ توق ناك اذه َنِل
 ءِتاَراَمَكْلا يِف َكِلَذب هللا ِرْمْأَي ْمَل اَمَك ُهَنوُناَتْقَي ال اّمِم اوُجِرْخُي ْنَأ مُهْفّلُكُي مة ا 3 12 م < ثليؤع وك 6 5 م ا
 20 م 1 مر 2# 5 2 ر 5 ف معمم

 دَدَبْلاِب ُةَقّلَعُم ِهِذَمَو ْنَدَبْلاِب ُةَقّلَعُم ِهِذَه ِءِتاَراَمَكْلا سْئِج نِم ِرْظِفْلا ٌةَقَدَصَو
 0 سو نس 0 - -- 5 2 2 همك 00
 .هللا هاطغأ اَم سنج نم ٍلاَمْلا ببسي ٌبِجَت اهنإف ٍلاَملا ةهقدص يالخب

 ٌنَحَأ َوُهَف يبنِجَأْلا ٍةَجاَح لْئِم ُهّنَجاَح تناك اذِإ اًهَقِحَتْسَي يِذَّلا ُبيِرَمْلاَو َء 2 م55 00 2 ريتا 6: ين ميلا 2 00 5 د
 2 2 ًَ ءلا عمم ةوك ع 51 دصاس 1 28

 .ةلِصَو ةقدَِص مجرلا يذ ىلَعَو ةقدَص نيكسملا ىلع كتقدَص نِإَف ُهْنِم اَهب

[14-58/65] 

 ِهْيَلَع ٌديِزيَو ٌعاَض اًهَنأ ْملْعَيَو رظفلا َةاَكَز ِهْيَلَع نّمَع :ُهنثك َلِيْسَو | هوس # سس اس 2 رعاكو م هديك يثري هكس 2# رت ”يل <
 عرش 2 ك1. ل ث# علال

 ؟هركي له هلِفان وه :لوقيو

 َيِعِفاَشلاَك ؛ِءاَمَّلُعْلا رَثْكأ َدْنِع ٍةَيِهاَرَك الب ُروُجَي ْمَعَن ءلل ُدْمَحْلا :ٌباَجَأَف
 - هم هموم
 ١[ /5] .امهريغو دمحأو

 ُباَعيِتْسا ُبجَي ْلَه :ِرظِفْلا ٍةَفَدَص ْنَع مالسإلا ُحْبَش َلِيْسَو 7.15 ]
 ؟ِدِحاَو ٍصْخَش ىَلإ اَهُفْرَص ُئِزْجُي ْمَأ ءاَهِفْرَص يف ََناَمَنلا ِفاَنْصَأْلا ايا 5 مه م 3 3 سوه وصور ام# هج دكا

 :ِنْيَلْضَأ يف ِباَبْلا اذه يف ُماَلَكْلا تا

 ٍةَراَجّتلا ضوُرْعَو ٍدْمَنلاَو ٍةَيِشاَمْلا ٍةاَكَرَك ٍلاَمْلا ٍةاَكَز ىِف :اًَمُهْدَح

 :ِءاَمَلعْلل ٍناَلْوَك ايف ِِذَهَك : ِتاَرَّشَعُمْلاَو
 7 0 8 5 هم 2 وعموم او# ا#عر 07 5 26 لل م

 ٍفاَئْصَأْلا عيميج ِهَتاكَرِب بعوتسي نأ ُكَرَم لك ىَلَع ٌبِحَي هنآ :امهل ا

 ا 5 همأ؟ 000 2ع 6 8 مهو و؟ عر هوك 00
 بهذُم ْنِم ُفوُرْعَمْلا وه اذهو «ةثالث يفنص لك ْنِم َىطْعَي نأَو ءاَهْيِلَع ِروُدَقَمْلا
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 .دّمْحَأ ماَمإْلا ْنَع ٌةَياَوِر َوُهَو ٌيِِفاَّشلا



 نا ِةاَكّزلا ٌباَتِك
 بحإأ 66و 11 ا 1

 ه2 و

 َيِطْعُي اَلَو َةَيناَمّثلا ٍفائْضَأْلا نَع اهب َجْرْحَي ال ْنَأ ُبِجاَوْلا لب :ين

 ُهْنِم ٌنَحَأ ٌوُه ْنَم ٌّعَدَيَو اًَدِحاَو يِطْعُي ُتْيَحِب اًدَحَأ َيِباَحُي اَلَو هديا قو 97

 . ٍلْدَعْلا ِناَكْمإ َّعَم ُه ُهَلِْم ْوَأ

 قِحَتْسَي َوُهَو ءِفْنِص ْنِم ٍدِحاَوِل اَهَعيِوَج ِهِلاَم َةاكَر َمَد اَذإ :ِءالُؤَم َدْنِعَو
 ُهَتاَكَر ِهيِطْعُيَف ًءاَفَو اَهَل دِجَي ال مَمْرِد لأ ِهْيَلَع اًمِراَغ َنوُكَي ْنأ لْئِم ءَكِلْذ

 ةَفيِنَح يبأك مْلِعْلا ٍلْمَأ ٍروُهْمَج خخ لدق ادعو ةازخأ مَمْرِد ْتْلَأ َيِهَو هايل

 حيِحَص» يف تبن دََو .ٍةَباَحَّصلا ِنَع رز رّئأَمْلا َوْهَو هلع ررْهْشَمْلا يف دمحأَو

 ١ : لاَلهْلا قراخم ِنْب ؛ ةصييقل َلاَق هلي َيِبَنلا نأ (مِلْسُم

 رايك (دْواَد سَ نكس يِفَو .؛اهب كل َرُمأتَك ٌةَقَدَّصلا

 . كِيَلِ ْمُهَتكَدَص ْعَْدَيْلَ ٍقْيَرُر ينَب ٍلِماَع ىَلإ ْبَمْذا : يضايبلا

 وَ
 َوُه َرِمَآلا َّنِكَل ٍدِح ٍدِحاَو ٍصْخَشِل ٍمْوَق ة هند عقد هنأ نيئيزكلا نيلخ يول

 دل ليك ٍنيقَرعلا ْنِم ٌتْحَب ٍةلاسمْلا يفت انت اذه لغم يفَو ُماَمِإلا

 ٌةَقَدَصلا ِوْذَه نإ ءارظفْلا ُةَقَدَص» َّوهَو : : يناثلا ٌلْصَأْلا وه ٌةَوْضْقْمْلا نإ « ىَوْنَمْلا

 .ِنْيلْوَق ىَلَع ؟ِتاَراّفَكْلاَك ِناَدبَأْلا ٍةَكَدَص ؤأ ٍلاَوْمأْلا ٍةَقَدَص ىَرْجَم يِرْجَت لَه

 َتاَعِيِتْسالا بَجْوَأ "”ٍباَعيِتْساِلا ٌبوجُو ِهِلْوَق نِم َناَكَو ٍلّوأْلاِب َلاَك نَمَق
 ا

 مُهْنِإَف ِءاَمَلْعْلا ٍروُهْمُج ٍلوَقَك ُب ُباَعيِتْساِلا ُبِجَي الل هنأ ِهبَمْذَم نِم ناك نَمَو

 .اًيِدَحَو اًميِدَك َنوُمِلْسُمْلا ِهْيَلَع اَمَك ٍدِحاَو ىَلِإ رظفلا ٍةَقَدَص َعفَد َنوُروَجُي

 ٍراَهْظلاَو ِنيِمَيْلا ٍةَراَّمَك ىَرْجَم يِرْجَت رظِفْلا َةَقَدَص َّنِإ يِناَنلاِب َلاَق نَّمَو
 ا

 َوُه َسِيَل ُنَدَبْلا َوُه اَهَبْيَس ّنِإَف « ءّحَحْلا دانك ىردتو داعم يف مَجْلاَ ٍلثَمْلاَو

 .َلاَمْلا

 .مهل ةاكزلا عفدب ةيئامثلا فانصألا باعيتسا :يأ )١(



 هنآك مالسإلا خيش لئاسرو ٌقواتف بيرقت 6
 0 بي ب سس 2 ب تخيب حسا 215

 اعل ةدانكلا تحضأ انك عدغلع هلا اهنعوأ انِهلَو

 مُهَو ةَراَمكْلا ٌقِحَتْسَي نَمِل اّلِإ اَهُماَعظِإ ٌئِزْجُي الك :ِلْوَقْلا اَذَه ىَلَعَو

 رْيَغ اَلَو ٍباَقُرلا اَلَو ِةَمْلَوُمْلا ىِف اَهْنِم ىطعُي اَلَق .ْمهِسُقْنأ دجال ةوذخآلا

 .ليِلَّدلا يِف ىَوُق أ لْدَعْلا اَذَهَو كلذ

 ذي ْنأ مِلْسُم َّلُك ىَلَع ُبجَي ُهَنِإ ُلوُقَي ْنَم ُلْوَق ٍلاَوْقأْلا ُفَعْضَأَو

 ناك ام تالي ن2 نر لق رخار ..زكق ةياعت زا نفع نايل ووطن

 :ةيعتجلا تاكضصو قيِدْشاّرلا هئاقلخو هلك هللا لْوُسَر ِدْيَع ىلع َنوُمِلْسَمْلا ِهْيَلَع

 ْنِمَو ءريِعَّش ْنِم اًعاَص ْوَأ ءرْمَت ْنِم اًعاَص وب َروُمْأَمْلا َرّدَق هلل َيِّنلا َنِإَ

 ؛ِنيِكاَسَمْلا نِم ٍدِحاَوْلِل ِةّماَنلا ِةَياَمِكْلا ٍرْدَق ىَلَع اًعاَص اّمَِو ٍعاَص فْضِن ان

 ْعِفَتْني ْمَل :ةتْفَح ُنيِكْسِمْلا َلَحُأ اَذإَف ءاَهب َنوُْعَتْسَي ٍديِعْلا َم مي ْمُهَّل ُةَمْهُظ اَّلَعَجَو

 . اهب ْعِقَتْنَي ْمَل ٍةَطْنِح ْنِم ًةْفَح َّلَخَأ اذ ٍليِبَس نبا َوُهَو ٌنْيَد ِهْيَلَع ْنَم َكِلَذَكَو

1١ 
 6 ََقَل ل

: 

 6 2 هس

 يف اتوضْم كد نوحي ذأ زج ةدلتعلل اًدوضقت' دق ام اهيوضفم نك

 ءاوُشاَع َعاَّضلا مُهَنْيَب ْمَسَق ْنِإَو َنوُرَطْضُم دَدَع ضِرُف ْوَل اَمُك ءِتاَقْوَأْلا ضْعَب

 اَذَهع كَل َوعاَمَج َنْيَب را يوب ايلا حا ع يح َنِإَو

 ٍلاَعْفَأْلا ِهِذَه ْنَع ٌةَهَّرَتُم ٌةَعيِرَّشلاَو َةَحَّلْصَمْلا َوُه ُنيِرْفَّتلا َنوُخَي ْنَأ يِضَنْقَي

 .اهيتباز ةقآلا لش نيب دعا ااقتب كلو ففلقفلا انامل يتلا ركل

 ٌّنَح َكِلَذ نأ يِف صن : را ا للا :هللكك ىبّنلا ُلْوَق َّمُن

 «[4 :ةلداجملا] 4اًمِكَسِم نيس َنيَيِس ٌماَعْطِِط : ٍراَهظلا يآ يف ىَلاَعَت هلؤقو :يكاسل

 ٌربتعُي اَذَهِلَو " 53 َكِلَدكَم ِةَِئاَمْلا فاتضألي ©كلَي فَرْصُم نأ ْوْمَي مل انإ
 ىَْبَي ام ُبِجاَوْلاَو ءِباَصنلا سْنِج نِم َنوُكَي ْنَأ ٍلاَمْلا َنِم جّرْحُمْلا يِف

 )١( دواد وبأ هاور )١509(4 2ر1 عماجلا حيحص يف ينابلألا هحّحصو *

 .لاملا ةاكز :يأ (0) .راهظلا ةرافكو رطفلا ةاكز :يأ (؟)



 ا ٍةاَكّرلا ُباَتِك
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 ٍنْباَو عيِبّتلا يف اّلإ 7 َنوُد ُتاَنإْلا ”اًهيِف َبِحاَوْلا َناَك اَذَهِلَو ؛ ىَمْنَتْسُيو

 ”7ِثاَنِْلِل وه منو ةائاو ٌرّدلا ةؤشتتلا نأل ِنوُبْل

 ّنِم ّلَضْفَأ ُرَكّذلا َناَك ثلا ُدوُصْقَمْلا ناك اّمَل اَياَدَهْلاَو اًياَحَّضلا يِفَو
 ِنيِكاَسَمْلِل َوُه امن اهِضْعَ وأ اَهِب َقّدُصُت اَذِإ اًياَحّضلاَو اَياَدَهْلا ِتَناَكَو :ىتنألا

 اًماَعَط ْتّبَجَو ٍرظِفْلا ُةَقَدَصَو َِيِناَمَئلا ٍِراَصَمْلا ٍباَعيِتْسا َنوُد ٍةَجاَحْلا لأ

 [لم - 01/1 تانك سحب نب اننا نكت ءاَمْنيْسالل ال ٍلُكذْلل

5 

 (ٍةاَكَّرلا ٌحاَرْخِإ ُباَي)

 ُروُجَي ال وأ ءاَقَّلْظُم ُروُجَي لَه :ٌعاَرِن ِهيِفَك "هَميِقْلا ُءاَظْعَأ اَذإ 7

 ؟ِةَحِجاَّرلا ٍةَحّلْصَمْلا وأ ِةَج ٍةَجاَحْلِل ٍرَّوُّصلا ضْعَب يف ُروُجَي وأ ءاَقَلُم

 ٍلاَوْقَأْلا ُلَدْعَأ ُكْوَقْلا ذعر «لاَوْقَأ تال ولع

 دك :

 . ِهْيلِإ َّ 0 ةَوْسك

 َنِم َرّئكأب اَهُمّرَقُي دّمَك اَهاَطْعَأَو ُهَدْنِع يِتّلا َتاّيّنلا 0 َمّوَك اًذِإ اّمأَو

 ؛يِداَتْمْلا ٌةَرْجَأ ْمَرْعَيف اَهْعبِبَي لب اَهّْيَلِإ ُجاَتْسَي ال نم ِتاّيكلا ُذَأَي دقَر ءِرْعّسلا

 . ِءاَرَقُمْلا ىَلَع ٌرَرَض َكِلَذ يِف ُنوُكَيَف ْتَرِسَح اَمّبْرَو

 .لاملا ةاكز يف :يأ (؟)

 :لئاسم ثالث يف الإ ماعنألا ةميهب ةاكز يف ركذلا جارخإ زوجي ال :ملعلا لهأ لاق (؟)

 .اًروكذ هلك باصنلا نوكي نأ

 .ةعيبتلا وأ عيبتلا جارخإ زوجي ةصاخ رقبلا ةاكز يف -

 .اهمدع دنع ضاخم تنب نع ئزجي عذجلاو ٌقحلاو نوبللا نبا

 . اًقلطم ركذلا جارخإ يف اّسأب نوري ال ثيح «ةيفنحلل اًقالخ روهمجلا لوق اذهو

 له ةاكزلا يف ةبجاولا نيعلا لدب ةميقلا ةاكزلا هيلع تبجو نم جرخأ اذإ :ةلأسملا ةروص (9)

 ؟ئزجُي
 :سرغلا يآ"(



 هدي مالسإلا خيش لئاسرو ٌقواتف بيرقت عمس

 :ةتيفلاب فارع اميمح اهنع عرفي نأ زوغي اهو دك يلا تاتعألاو
 ىَساَو ُهّنأِل ٍ؛ُروُجَي ُهّنَأ ٌرَهظَأْلاَف ِةَميِقْلاِب اَهَتَمَن ىطغأَت مه هاك ُهَدْنِع نكي ْمَل نق

 4١[ 1 ] . ِهِلاَم سْنِج نم 0 اَرَقُفْلا

 دخل ىف ناك زلا نع لوي نأ روف :ِتْيَمْلا ىلع يان هَدلا اَمأ 7.5: ]

 لاق قلانعت هلا نأل دما نَع ٍنْيَكَاَوُرلا ىّدخإ َوُمَو ءِءاَمَلُعْلا يَلْوَت

 . ةكيِلمَت طَرَتْشَي ال ُمِراَعْلاَف ؛ َنيِيِراَعْللَو ْلْقَي ُ ُلَقَي ْمْلَو 3٠[ :ةبوعلا] «نيِرشْاَرِل

 . "؟وريَعِلَو ِهِئِراَوِل َكْلَمُي ْنأَو ُهْنَع ٌءاَقَوْلا ُروُجَي اذه ىَلَعَو

 ام 1 0 َيِفْوَتْسَيِل ىَطْعُي ال يدل ِهيَلَع يَِلا ّنكْلَو

 ِرْيْغَو ٍةَراَجتلاَو 00 كو رشف فولت ا دل

0 

 اي نأ ةعاضل شت ٍةيِعْرَّسلا ِهِفِراَصَم يف ُهَُقِرْصَي ب اَل اًمِلاَظ َناَك ْنِإَف

 0 هن ىَلَع ةركأ نإ ءاَهيقَِتْسُم ىلإ وُ ا رضي لب هيل ةاكزلا منذ

 رثكأ َدْنِع ٍةَروُصلا ِهْذَه 5 يف ُهُثِرْجُت اَهْنَِق :ٌرَّرَض هَل 0م تْيَحِ

 اذ ٍفْقَوْلا ٍرِظاَنَو ميِتيْلا ٌيِلَوَك اَهِيَقِحَتْسُم اوُمَلَظ ٍلاَحْلا ِهِذَه يِف مُهَو ءِءاَمّلُعْلا
 [م1 1 .ِهِفِراَصَم رْيَغ ىف ُهوُهَرَصَو ُهَلاَم اوُضَبَق

 نِم ُفوُرْعَمْلاَف َكِلَّد ِوْحَنَو ٍةَراّمَكْلاَو ٍةاَكَّرلا يِف ٍةَميِقْلا جاَرْخِإ اّمَأَو

 .ُروُجَي ةَفيِتَح يبأ َدْنِعَو ُروُجَي ال ُهَّنَأ َيِعِفاَشلاَو ُكِلاَم ِبَمْذَم

 ٌةنجللا تتفأ هبو «ةيكلاملا لوق وهو «ةاكزلا نم تيملا نيد ءاضق زاوج ىري هلك خيشلا )١(

 . يمالسإلا رمتؤملا ةمظنمل
 حرشلا .اهنم تيملا نيد ىضقي هنأ ىري الفا هلك نيميثع نبا ةماّلعلا كلذ يف فلاخو

 . 2( /5) عتمملا



 عج ٍةاَكّزلا ٌباَتِك هدعائوو مت

 ٍةَحِحاَر ٍةَحَلْصَم اَلَو ٍةَجاَح ٍرْيَمِل ِةَميِقْلا َجاَرْخِإ نأ :اًذَه يِف ٌرّهظَألاَو
 وف“ عيوش

 ُلِدَْي ْمَلَو ءاّمَهْرِد َنيِرْشِع وأ نْيَتاَِب َناَرْبُجْلا هلي ُيِّنلا َرّدَق اَذَهِلَو ءُهْنِم ٌعوُنْمَم
 .ٍةَميِقْلا ىَلِ

 لم م

 يعم

 نأ لثع هب ساب الك لذعلا نأ ةكلشملا نأ ةجاعلل ةقيقلا خارخإ اأو

 لكي اَلَو ُهئِرْجُي مِهاَرَثلا ٍرْشُع ُجاَرخإ اَنُهَك «َمِهاَرَدِب ِهِعْرَر وأ ِهناَُْب َرمَث عي
 دما فل دقو هِسْفَنِ َءاَرَقُقْلا ىَواَس د َناَك ذإ «َةَطْنِج وأ اَرَمَث َيِرَتْشَي ْنَأ

 . َكِلَذ ِزاَوَج ىَلَع

 ًةاَش ُهُعِِبَي نَّم ُهَدْنِع َسْيَلَو لبإلا ّنِم سْمَح يف ٌةاَش ِهْيَلَع َبِجَي ْنَأ ُلْئِمَو
 هَ

 .ًةاَش َيِرتْشَيل ىَرْخُأ ةئيِدَم ىلإ َرفَسلا ُتّلَكُي اَلَو فاك انه ٍةَمِقْلا ُجاَرخَ
 َعَقْنأ اهِنْكِل ِةَمِقْلا ءاطغإ ُهْنِم اوُبلط َةاكَّرلِلَنوُقِحَتْسُمْلا َنوُكَي نأ ُلْثِمَو

 نْب ذاَعُم نع َلِقُن اَمُك هِءاَرَمُفْلِل ُعَمْنَأ اَمّدْحَأ َّنأ يِعاَسلا ىَرَي وأ ءاَماّيِإ ْمِهيِطْعُي

 ٌرْيَخَو ْمُكْيَلَع ُلَهْسَأ سبيل وأ صيمحب ينوُثا» :ِنَمَيْلا لْهَأِل ُلوُقَي ناك ُهّنَأ ٍلَبَج
 مع 2/81 .'"”(راَصُنَأْلاَو َنيِرِجاَهُمْلا َنِم ٍةَئيِدَمْلا يِف نَمِل

 ."”عاّرن اب ِنْيَعْلا ٍَةاَكَز نع ُئِزَجُي ال :ِرِسْعُمْلا ِنَع ِنْيَّدلا طاَقْسِ
 ُهْنَع طِقْسُي ْنَأ ٌروُجَي لَهَف :َةاَكَّرلا ٌقِحَتْسَي نَم ىَلَع ٌنْيَد ُهَل َناَك اَذِإ ْنِكَل ىوو ه2

 2 - لااا و ني ر ©0؟ .مَّدلا َكِلَّذ َءاَكَر َكِلَذ ْنوُكَيَو نْيَدلا َكِلَّذ ٍةاَكَز َرْدَق 5 53 2 مس ادم مىم + 3 مك 0 0

 نأ ىارسأ؟ معو رم هه 20737 كك ٠ 20 ف 3 م

 نأل ٍ؛ُراَوَجْلا اَمهَرَهظَأ ءةرْيغَو دمْحَأ ٍبَمْدَم ىف ءاَمْلَعْلِل ِناَلْوَق ِهيِف اذَهُف
 3 2 و هم و 0 02 مه تبع ع نأ ا ع 2 سل بوس رس

 اذإ ام فالخب «كِلمُي ام سنج نم .رخخأ دق انهو ٍقاَساَوَمْلا ىلَع اَهاَنْبَم ْرْلا

 )١( مزجلا ةغيصب اًقلعم يراخبلا هاور .

 الف ءةاكز لاير فلأ بلاطلا اذه ىلع ناكو «لاير فلأ هيلطي ريقف نيدم هل لجر :اهتروص (؟)

 .ةاكزلا ةينب هيلع يذلا لاير فلألا نيدملا نع نئادلا طقسي نأ زوجي

 طقسي نأ زوجيف «لوحلا اهيلع لاحو «لاير فالآ ةثالث هبلطي ريقف نيدم هل لجر :اهتروص ()
 دنع ناك اذإ نيدلا ةاكز بوجوب لوقلا ىلع اذهو .نيدلا كلذ ةاكز ردق نيدملا نع نئادلا

 . رسعم



 2 مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 2و١ ا

 ٍةَلِزْنَمِب َناَكَف ُهُكِلْمَي يِذَّلا َنوُد ُهَجّرْخَأ يَِلا َّنِإَف اَنْيَد جّرْخَأَو اَنْيَع ُهُلاَم َناَك
 [م4 /16] . ةوَجي ال اَذَهَو ٍبّيَطلا ٍنَع ِثيِبَحْلا جار

 ٍروُهْمُج َدْنِ ُروُجَي :ٍبوُجْوْلا ٍبَبَس َدْعَب اَهيوُجُو َلْبق ٍةاكَرلا ليجغت 5.16 ]
 م هاه 5 دموع هم دعاداو رج 6 2 32

 نيدفنلاو ٍةَيِش َةَيِشاَمْلا ةاكز ليجعت زوجيف .دمحاو ٌئِعِفاشلاَو ةَفيِنَح ا ؛ِءاَمَلُعْلا

 .ٌباَصْنلا َكَلَم اّذِإ ٍةَراَجُتلا ضوُرْعَو

 ٌرُدُب َلْبَق رَمْثلا َعَلَط دق َناَك اذِإ اًهيوُجو َلْبَق ِتاَرَشَعُمْلا ليجغَت ُزوُجَيَو
 .ُّبَحْلا ٍداَدِيْشا َلْبَق ٌّعْرَّلا َتَبنَو ِهِحاَلَص

 [5- 6/76] . ٌةاَكَّرلا ِتّبَجَو رمت حاَلَص اَذَبَو حلا ٌدَتْشا اّذِإ اًئَأَ

 ءاَطْعِإ نم ىّلْوَأ ِهِيَفَمَن ؟ لفأ نم ع يلا ا ِبيِرَمْلا ٌءاَطْعِإ 9

 101 .ةَج حاصلا يف هل يِواَسُمْلا ديعبلا

 .هب َبَسّتْحا :ِهباَحْصَأ ِرْمأ ِرْيعب ِةاَكَّزلا َنِم ُناَطْلُسلا ُهَدََحَأ ام 6.*. |
[/84] 

 : ٍناَقِْص َةاَكَرلا َنوُذُحأَي َنيِذَلا 9
 هيف ةكلْصمل مراَغْلاَو ريِقَمْلاَك ؛ هيَجاَحِل ْلُخَأَي فْنِص أ

 حالضإ يف مِراَعْلاَو دهام اك ءنييلشملا ف ةَجاَحِل اَهُذََأَي ٌفْنِصَو - ب

 .هبِراَقَأ نم اوُناَك نِإَو مِهْيَلِإ اَهُعْفَد ُروُجَي ِءاَلُؤَهَف ءَنْيَبْلا ِتاَّذ

 ءِناَهْجَو اًهيِفَف :َنيِبَئاَكُم وأ َنيِمِراَغ اوُناَك اَذِإ ِنْيَدِلاَوْلا ىَلِإ اَهُعْفَد امو

 .َكِلّذ ُراَوَج ٌرَهظَأْلاَو
 مهْيَل اًهَعْفَد ٌراَوَج ىَّوفألاَك : ْمِهِتَقْمَن نَع ٌرِجاَع َوهَو َءاَرَف اوُناَك نإ امو 2

 هْيَلَع ّصَن ءُةَئِرجُي مل واكّزلا بي هْيْئَد نم ُهَميِرْغ ِنْيَّدلا َّبَر أَربَأ نَِو :هللك حلفم نبا لاق )١(

 : ا 0

 َدْنِعَو ٌقاَساَوُم َةاَكَّرلا ّنَِل ٍءاَضْيَأ ُهَراَبَخاَو ءانخيش ُةاَكَح «وئِيَذ 5 ٍةاَكَر ةثرجاب : ليقو

 .("47/54) عورفلا .ها .ِهّين اب ولو 4 ُهْنِم ءاَرْيإْلاِ يلا كن 00 : ِةَيِفَنَحْلا



 8 نو ٍةاَكّزلا ُباَتِك

 ُلَمَعْلا َبَجَوَف ٌدوُقْفَم َمِناَمْلاَو ءٌدوُجْوَم َيِضَمْقُمْلا َّنأِل ٍ؛ٍِلاَحْلا ِهِذَه يِف

 [ 1 . مِواَقُمْلا را حا يِضَقْقُمْلاِ

 «""واكّرلا نِم وب ُدمُْي ال َةاَكَّرلا مْسا رْيمِب ٍروُمأْلا ُهاَلُو ُهُدحَأَي ام م75
[4*/5] 

 2 رو ءيإ *» كد دي .بعثعلإ "بع كنس فك
 بيرقلا ةقفن نإف ٍدِعاَي او بار الل عِستي ال ٍناَسنإلا ل ناك نإ ناكؤز

 بيرَقْلاب ٌرْضَي اَم َديِعَبْلا يِطْعُي اف ِهْيَلَع ٌةَبِجاَو
 هس لهب هع وك 2 و ماو عاف هوو 6 # ورع عير اة سأرع 20 ته ع

 هيلع قفني ال يِذلا َبيِرَملا اًهنِم يعي نأ زوجَيف ةرافكلاو ةاكزلا امأ
2 1 7 3 
 [9 1 .ةَجاَحْلا ِتَوَتْسا اَذِإ ىَّلْوَأ ٌبيِرَقْلاَو

 َتْنَأَو ٍلاَمْلا اَذَه نم كانأ اَم» :رَمْعِل َلاَق ُهّنَأ لكك يِبَّنلا نع َتَبَت /7.55]

 .2000كَسفَت ُهْعِبْتُ الق ال اَمَو ُهُْخَف "فرم اَلَو "”لِئاَس ُرْيَ

 تلا :لاَث ه5 ٍماَرِج َنْب َميكح نأ ؛ٍحيِحّصل ّملا» يِف اًضْيَأ َتَبَتَو

 0 :َلاَق ّمُث يِن زانقخأت هئلاش مَ «يِناَطْعَأَ هلاك أس عَ «يناطغأ كي هللا َلوُسَر

 نَمَو ؛هيف ُهَل كِروُب ٍسْفَن ٍةَواَحَسِ ُهَّذَحَأ نَمَف ٌةَوْلُح ٌةَرِضَح ّلاملا اَذَه َّنِإ ءْميِكَح

 يَ اَيلشلا ديل يَ لَو لكي يدل ؛وبف ُهَل كبي مل سفك فاَرش إب ُهَذَحَ
 ال ٌقَحلاِب َكَمَعَب يِذَّناَو هللا ٌلَوُسَر اي :تلقف :ميكح َلاَق .؛ىَلْفُسلا ِدّيلا َنِم
 اًميِكَح وُعْدَي ءد#ط ركب وُبَأ َناَكَف ءاّيْنُدلا َقِراَقَأ ىَّتَح اَئْيَش َكَدْعَب اًدحأ *اًرْزَأ م هل 2(

 .ُهّْنم ُهلَبْقَي نأ ىبَأَيَف ِءاَطَعلا ىَلِ

 , هع ّيِبَّنلا َدْعَ , ٍساَّنلا ّن 6-52 ُميِكَح 0 مَلَق

60 

 .كتاسلب (؟) .اهوحنو بئارضلاك )١(
 .لاحب هيف عماط الو هيل | علطتم ريغ : يأ قول

 .هل ةعبات كسفن لعجت الف :يأ (4)

 .(١1:ه) ملسمو )١5177(« يراخبلا هاور ثيدحلاو

 .هْنِم بّلطلاب ُهَلام ُصِقْنَأ ال : يأ )0(

 .هحيحص نم ظفللا تبثأ دقو )١51/5(2 يراخبلا هاور (7)



 0 ا 1 ا حا د شل 1

 اَم ىَلِإ اًفرْشُم وأ ءهْناَسِلِب اُلَئاَس َناَك اَذِإ َناَسْنإلا نأ نْيئيِدَحلا نّيْذَهِب َنّيْبَتَ
 .ُفاَرْشِتْساِلاَو َةَلَأْسَملا هل خابت ثيح الإ ُهلَبْعَي نأ ىغَبْنَي الف :هاَطْعَي 0 م 1 را هر َ هو 5 0 00

 ُهاَطْعَأ يِذَّلا َناَك ْنِإ ُهَدْحَأ ُهَلَق :ٍفاَرْشِإ او ٍةَلَأْسَم ٍرْيَغ نِم ُهاَنَأ اذِإ اَمَأَو
 1 ِ ناك دن ُهَزَك ءِلاَمْلا ِتْيَب نِم َرَمُم لي نكلا ىتغأ امك ءُهّنَح ءاظغَأ

 م > مارح نب ميك قي و 2 تقلع قسشتو ذل 16 مارح هنا نكح ام انك لقي ل نأ هلو « ةئلابع ءاظغأت ٍِ
 .ّنَسْحَأ دَفَف ِهْيَلَع ُهَل ٍِفاَرْشِإ رْيَغ نِم َناَكَو ُهَلِبَق ْنِإْ 25 6 هم عا اا 8 وع

 ىَدْسَأ نَم» :رَبَحِل ؛هْبَلإ ُهاَدْسَأ نَم ٍلاَمْلاِب َىِفاَكُي ْنَأ ُهَل يَ ُنِنَْلا امو

 دق ْنَأ اوُمَلْعَت ىَّنَح اوُمْداَف ُهوُكِفاَكُن اَم ُهَل اوُدِجَت ْمل ْنِإَف هوُِفاَكَف اًنوُرْعَم ْمُكْيَلِإ

 [4ه 41 . ومس قاَك

 ِهْبَلَع ُلُدَي امك ؛لأْسَي ْمَل» ال اٌْضِقْنُي ب ْمَل» ءآ :«أَررَي ْمَل» 1 ل

 للك ْيِّنلا ُهرَكَأَو ءاَنْيَش ٍدَحأ نبي لبي ال ُهلأ كلي ينل َر َرَكَذ اًميكَح َّنأ :ِهيِفَ

 ِرْيَغ نَع َناَك نِإو ُدَّرلا ٍزاَوَج يِف 2 أذَعَو «مَدْعَب ءانلكلا َكِلْذَكَو َكِلُذ ىَلَع

 01 :تفارشإ اَلَو لأسم

 اَهَل ْفَرْعُي ْمَل اَذإ نيبهانتملا ٍباّرغألا ٍءاَلُؤَم يِدَِأِب يِتَلا ُلاَوْمأْلا /5.؟ه ]

 تناك ِِدَي يف يه نَمِل اًكلِم تناك نإ اَهُنِإَك ءاَهئاَكَر جرحي ُهنَِ : ٌنّيَعُم ُكِلاَم

 اهي ُقَّدَصَتَي ُهَنِإَف ُفَرْعُي ال لوهيجم اهكلاتو هل اًكْلِم ْنْكَت ْمَّل نِإَو هْيَلَع اًهَتاَكَر
 3 ع هم ء اس لم روم هوه كه روف رع
 . اَهْنِم ءْيَشِب َقَّدَصَتَي ال ْنَأ نِم اًرْيَح َناَك اَهِتاَكَز ِرْذَقِب َقَّدَصَت اَذِإَف ءاَهَلُك

 ٍرييفَت َلُك ىَلَع كِل ِكْرَت نم ُنَسْحأ اً ٍاكَزلا رك ُجاَرخِإَ
 .راعب سيل ىلعألا ناطلسلا لاؤس نأ :هقفلا نم ميكح ثيدح يف :بلهملا لاق -

 صرحلا كرتو فئفعتلاب هرمأو .هتظعومو هبيبخحتو هدرب سأب ال فحلأ اذإ لئاسلا نأ : هيفو

 .ذخألا ىلع

 .(5055) يئاسنلا حيحص يف ينابلألا هحّحص )١(



 07 ثيل. 5-2 ا ٍةاَكّزلا ٌباَتك

 هَنِإف ِنْيَتُوُرْعَم ِنْيَتفِئاَط َنْيَب ُبْهّنلا َناَك ْنِإَف :اًضْعَب مُهُضْعَب ُبَهْنَي َناَك اّذِإَو

 لك فَ ءاّيَضاَقَت َءاَوَس اوُناَك ْنِإَف ا و

 َلاَتِق اوُنئاَقَت ول امك ِ؛ُهْنِم ٍبوُهْنَمْلا ُنْيَع ْفَرْعُي ْمَل نِإَو «ْمهِيِدِئَأِب اَم ىَلَع مْ

 ضْعَي ِءاَلْؤَُه َكَلْثآَو .دالؤك صنت ال ا 0000

 «ِسوُمنلا ِسوُمُتلا ٌلباَقُتَك ءَنْيتَمِئاَطلا َنْيَب ُصاَصِقْلا َّبِجاَوْلا نإ : ِءاَلُؤَم ٍلاَوْمَأ

 اًهْيَبلاَط ٌءْيَش ىَرْخأْلا ىَلَع نِئكَِئالا ىتخإل َلَضَم ْنِإَف ءِلاَوْمأْلاب ٍلاَوْمْلاَو
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 [86 1 . كِلذب

 ةاكزلا قحلاب داري "'”اهقح يدؤي ال لبإ بحاص نم ام» :ِِلكت هلوق [5.51]

 ليبسلا ننال تاركا ىف ذ ءاطعإلا لثم :ةاكزلا ريغ نم بجي ام هب داريو

 ليبسلا نبا لجأل ' "”«اهدرو موي اهبلح اهقح نمو» ءمحرلا يذو نيكسملاو

 .ةيافك ضرف هيقسو جاتحملا ماعطإ نإف ءءاملا ىلع نودعقي مهنإف ءمهوحنو

 [170 /8 كردتسملا]

 اهبحاص نع تأزجأ ةاكزلا لهأ نم وه ناك نإف :داّدعلا ذخأي ام 5.59 ]
 نع ئزجت ال اهنإف كولملا اهعضو ىتلا "”فّلّكلا نم ناك نإو «ةمئألا دنع

 #/١5١[ كردتسملا] ْ .ةاكزلا

 ةيناطلسلا فئاظولا نم ةاكزلا مسا ريغب راجتلا نم ذخؤي ام امأ 75054

 اذإ اهتداعإ ىلوألاو «عازن هيفف ةاكزلا مساب ذخؤي امو «ةاكزلا نم ربتعي الف

 .''”اهقحتسم ىلإ فرصت ال اهنأ نظلا ىلع بلغ
 تأزجأ اهفرصم يف اهفرصف ةراجتلا ةاكز وأ رشعلا رمألا يلو ذخأ اذإو

 .نيملسملا قافتاب

 هنأ ةمئألا دنع روهشملاف :اهفرص يف ىدعتي رمألا يلو ناك اذإ امأو

 . كح ةباحصلا نع كلذ لقن امك اًضيأ ئزجي

 )١( ملسم هاور (0) .(441 ملسم هاور )4410(.

  99ةيرصملا ىواتقلا رصتخم (:) .بئارضلا :يأ )١/717/8(.



 هناك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 0
 225252525229222 2772 ا

 مل نإو طقستو «ةاكزلا ةينب هعفد زاج سكملا مساب مامإلا هذخأي امو

 [110/8 كردتسملا] . "”اهتفص ىلع نكت

 مث ءاهئازجإ يف فلخلل هتلتاقم زجت مل اهادأ نم نأ انخيش ركذ ةمودل

 مث «هلاتق هل نكي مل ؛مامإلل اهيطعأ الو اهيدؤأ انأ :لاق نميف دمحأ صن ركذ

 ىلع الإ هزّوجي مل نمو .هزّوج رمألا يلو ةعاط كرت ىلع لاتقلا زّوج نم :لاق

 [151 7/7 كردتسملا] .هزوجي مل هلوسرو هللا ةعاط كرت

 .يعرش ليلد هيلع سيل رصقلا ةفاسمب ةاكزلا لقن نم عنملا ديدحت 0 |

 */١57[ كردتسملا] .ةيعرش ةحلصمل اهمكح ىف امو ةاكزلا لقن زوجيو

 هه <

 (ةاكزلا لهأ باب)
 ؛هللا ةعاط ىلع اهب نيعتسي ال نمل ةاكزلا ىطعُت نأ يغبني ال 65.51]

 ىطعي "ال تاجاحلا لهأ نم يلصي ال نمف «نينمؤملا نونواعي نملو نيمراغلاو

 [157/* كردتسملا] .اهتاقوأ يف ةالصلا ءادأب مزتليو بوتي ىتح اًئيش

 نإف هوحن وأ اًراقع اهلهأ ىلإ اهعفديل ةاكزلا ضبق نم ىرتشا اذإ ةضنن

 ءامن نم لصح امو هضبق يذلا رادقم فانصألا ةينامثلا ىلإ يدؤي نأ هيلع

 [5١1؟/* كردتسملا] . مهنيبو هنيب همسقي

 ءارش يف هفرصو ةاكزلا نم الام ةاكزلا لهأ نِم سيل نم ضبق اذإ 5.”؟]

 )١686(. تارايتخالا )١(

 .مدقت امك ةيرصملا ىواتفلا يف لقت ام فلاخُي اذهو

 لَم :َلْهّس ثيح «ىواتفلا عومجم يف كلذب حرصو «هرايتخا هنأ باحصألا ركذ يذلا وهو

 ؟ِتاَقُرطلا يف ٍروُمأْلا ُةاَلُو ُهُمّرَكُي اَم ِهتاَكَر نَع َّلُجَرلا ٌئىِزَجُي
 .ها.ُمّلْعَأ ىَلاَعَت ُهاَو ٍةاَكَّدلا نم ِهب ُدَمْعُي اَ ٍةاََّرلا مشا ٍرْيَمِب روُمألا ٌةاَلُو ُهُدُأَي ام :َباَجَأَ
 1 (ة# /؟0)



 قيببتس ٍةاَكَّرلا ٌكاَمِك
2 |] 

 لهأ نيبو هنيب ةبراضم لعجي هيعسو هلمعب لصح يذلا ءامنلاف هوحن وأ راقع

 [157 / كردتسملا] .ةاكزلا

 نيلوقلا دحأ وهو ءرثك نإو اًينغ هب ريصي ام ةاكزلا نم ريقفلا ذخأي 7.5 ]
 ١57[ 7/7 كردتسملا] .يعفاشلا بهذم يف

 وهو ءهب جحي ام يطعأ ريقف وهو مالسإلا ةجح جحي مل نم 5.58 ]
 [177/9 كردتسملا] .دمحأ نع نيتياورلا ىدحإ

 هل زوجي نيدلا ملعب اهب لغتشي اًبتك هب يرتشي ام هعم سيل نم /5.؟5]

 ملعتل دب ال يتلا ملعلا بتك نم هيلإ جاتحي ام هب هل يرتشي ام ةاكزلا نم ذخألا

 [17/8 كردتسملا] . اهنم هايند وأ هنيد

 هقفني مل نإو هتنؤم ةماقإ يف هيلإ جاتحي امل ةاكزلا نم ذخألا زوجي ب

 [177"/” كردتسملا] .ةنؤملا يف هنيعب

 ام هدنع سيلو مئاقلا عرزلا هل نوكي لجرلا :هللكك دمحأل ليق /5.54]

 [17 /“ كردتسملا] .ذخأي معث :لاق ؟ةاكزلا نم ذخأيأ هدصحي

 وبأ هركذ ءهل يدهُيو ضرقتسي :ةميلو هبيرقل ريقف يف دمحأ صن 7 ؟.؟ة]
 [17*/“ كردتسملا] ٠.ضرقلاب محرلا ةلص هيف :انخيش لاق .تاقبطلا يف نيسحلا

 هلمعتسي مل اذإ هتاكز نم هاطعأ هترجأ هفكت مل اذإ همدخي يذلا ١

 اهضبق زيمم ريغ نكي مل نإو ءهسفنل ةاكزلا ضبقي زيمملا ميتيلا ] 041١
 [1514/# كردتسملا] .ناك نم اًئئاك هلفاك

 يدغي نأ زوجي الف «ىطعُملا كيلمت ةاكزلا جارخإ يف طرتشي 2

 له :نولأسي ثيح «تامداخ وأ مدخ مهدنع نمم سانلا نم ريثك ةلئسأل ةباجإ اذه يفو )١(
 هلمعتسي الأ طرشب كلذ زاوجب خيشلا باجأف ؟مهتجاح ملعن نحنو انتاكز نم مهؤاطعإ زوجي

 .هتاكز لدب



 هدو مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت نت
 ا لسد

 «هريغ وأ هسفن ةحلصمل همرغ تيم نيد اهنم يضقي الو .«مهيشعيو نيكاسملا

 .اهنم هنفك ول امك ءاهلوبقل هتيلهأ مدعل ؛ربلا دبع نباو ديبع وبأ هاكح

 هباحصأ ضعب وأ كلام نعو «''”زوجي :روث يبأ نع رذنملا نبا ىكحو

 طرتشي ال مراغلا نأل ؛دمحأ نع نيتياورلا ىدحإ هركذو ءانخيش هراتخاو «هلثم

 .نيمراغللو :لقي ملو 1٠[« :ةبوتلا] «نيمردعْلاَو» :لاق ىلاعت هللا نأل ؛ هكيلمت

 1١514[ /” كردتسملا]

 روهشملا يف نيعوبتملا ةمئألا دنع زوجي ال دلاولا ىلإ ةاكزلا عفد مم.

 هيف امم هوحنو داهجلل وأ نيبلا تاذ حالصإل اًمراغ هنوكل اهذخأ اذإ الإ ءمهنع

 .نيملسملل ةحلصم

 ءهجتم يوق هزاوجو «فالخلا هيفف هسفن ةحلصم يف اًمراغ ناك اذإ امأو

 [114/7 كردتسملا] .مهضعب لوق يف مهتقفن نع اًرجاع ناك نإ هئانبأ ىلإ اهعفديو

 نإو ءزوجي الف :"”اهايإ هيفوي نأ هطراشو هميرغ ىلإ اهعفد نإ /5:51]
 [154 /8 كردتسملا] ا

 هللا مهمحر ءاملعلا ناك :لاق ةنيبع نب نايفس نع هيَ دمحأ ركذ مك. ]

 ١70[ /” كردتسملا]

 ةقدصلا ذخأ مهل زوجي الف سمخلا نم مهّقح مشاه ونب عنُم اذإ /5:55]
 [118/ كردتسملا] .' ”نيعوبتملا ٍدحأل اًلوق وه سيلو «نيرخأتملا ضعب دنع الإ

 «ةاكزلا نم ذخألا مهل زاج سمخلا سمخ اوعنم اذإ مشاه ونب اةفسنلأ

 عازن هيفف طرش ريغ نم كلذ دصق

 .هريغ وأ هسفن ةحلصمل همرغ تيم نيد اهنم يضقي نأ زوجي :يأ )١(
 .اهنم ينيد يفوُت ْنأ طرشب يتاكز كيطعأس :هل لاقف ءّنيد ريقف لجر ىلع نالفل نوكي نأك (؟)
 .ةروصلا هذه يف روذحملا مدعل ؛كلذ زاوج رهظي يذلاو (©

 . (”1/0/) ىواتفلا رصتخم (5)



 5 0 1 133 تل ِةاَكَذ ١ كانك

 «ةيفنحلا نم فسوي وبأ هلاقو ءانياحصأ نم هريغو بوقعي يضاقلا لوق ردو

 .ةرورضو ةجاح لحم هنأل ؛ةيعفاشلا نم يرخطصإلاو
 نم ةفئاط نع يكحم وهو نييمشاهلا ةاكز نم ذخألا مشاه ينبل زوجيو

 [110 /8 كردتسملا] 00 لهأ

 هِتْيَب ٍلآ يِف  مالسلاو ةالصلا هيلع  ِهِجاَوْزَأ َلوُُد نأ ن6

0 51 1] 

 يرن ين َنلَرِل :ىلاعت هلوقل هماعطإ بجو هقدص رهظو لأس نَم م [5.:]

 بجي مل هبذك رهظ نإو ١5[ ء”5 :جراعملا] © رورسملاو لِي © مولع 0

 ١568[ /" كردتسملا] هماعطإ

 ال ٍةَعْجّرلاَو َعْلُحْلاَو ٍقالطلا نم ُهئوُقْحَو ٌحاَكنلا :يِضاَقْلا لاق] ا
 ىلع ُحُرْخَي اَمُهُوْحَنَو ٌةَباَتْكْلاَو ُةّيِصَوْلاَو ٌةَدِحاَو ٌةَياَوِر ٍنْيَدِماَشِب لإ ثْبْنَي
 . ِنْيئياَوِر

 .ِناَنَأَرْماَو ّلُجَر ِهلُك كلذ يف لبقي ُهْنَعَو

 ُحْبَّشلا اهراتخاو ُهُرْيَغَو ْفْنَصُمْلا اَهَرَكَذ «ٌنيِمَيَو ُلُجَر هيف َلَبْقُي ُهْنَعَو
 ."'”[هنأك نيّدلا يَ

 دكآ يمدآلا قح نأل ؛انخيش هنسحتساو «'"”ةثالث راسعإلا يف ربتعي هنعو

 .ثلاثلاب رهظتساف

 .رظن هيف :انخيش لاقو «نيميو دهاش راسعإلا يف لبقي الو

 ١557/7[ كردتسملا]

 [155/# كردتسملا] . اوُقَدَص ْنِإ ِةَياَمِك ٌضْرَف “!ٍلاّوُسلا ٌُءاَطْعِإ |

 .0194) تارايتخالا (1)
 .دارملا حضتيل فاصنإلا نم هّيلقنو «لصألا يف سيل نيتفوقعملا نيب ام (؟)
 .ٌةاكز وأ ةقدص سانلا نولأسي نيذلا وهو (5) .دوهش ةثالث :يأ ()



 1 ا ا ا بل يت تتتبجا د 02 مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 5#

 . اًديهش تام نمع دابعلا ملاظمو نويدلاو جحلاو ةاكزلا طقست ال

 كردتسملا] /١57[

 نأ دمحأ صن ىلع ةريبك وهو ءاهريغو ةقدصلاب ُّنَمْلا مرحي
 «ةيآلل كلذب باوثلا لطبيو «ةرخآلا يف ديعو وأ ايندلا يف دح هيف ام ةريبكلا

 طابحإلا انخيش راتخاو «ةيصعمب ةعاط نالطب يفو «هيف فالخ انباحصألو

 [153/ كردتسملا] .فلسلا رثكأ لوق هنأ ركذو ةنزاوملا ىنعمب

 «هزئاوج لوبقو ناطلسلا عم لمعلا زوجي :انباحصأ نم ةعامج لاق م”. ]|

 يف هركت اهنأو «هلدع بلغ نمب ةرصبتلا يف هديقو «لداعلاب بيغرتلا يف هديفو
 بحأ هتزئاجو ءامههركأ :لاقف هتلماعمو هتزئاج يف دمحأ مامإلل ليقو «ةياور

 ءامهنم ريخ ميلعتلا ةرجأو «ناوخإلا ةلص نم ريخ يه :لاقو «ةقدصلا نم يلإ

 [1517/ ١557/7 كردتسملا] . مارحب سيل :اًضيأ لاقو انخيش هركذ

 ِنَع َنيِمِلْسُمْلل ٌةَماَع ٌةَعَمْتَم مُهْلَعْشَت ْمَل َنيِذَلا ِءاَرَمُقْلا َنِم ناك نَمَو /؟.هد]
 .دَّمْحَأَو ٌيِعِفاَّشلا َدْنِع ٍةاَكَّرلا ّنِه ىطْعُي ْنَأ ْرْجَي ْمَل :ِهْيَلَع اًرِداَق ٍبْسَكْلا

 .700ٍبِستكم ّيِوَقَل اَّلَو َئنَمِل ٌةَمَدَّصلا َلِحَت اَل» :هلك يِنلا َلاَق دَكَو - 0000 2( د 5 2 كد . هع ه6 ىد

 لَو هِءاَرَقُقْلِل َةَفاَيِضَو ٌةَوْعَد اهب ٌعَنْصَي نَّم ٍةاَكَّرلا ّنِم ىطْعُي ْنَأ ُروُجي اَلَو
 ريِقَمْلِل اكْلُم َيِطْعُي ْنَأ ُبِجَي لب ؛ِهِراَو ِرْيَع اَلَو دِراَوِل ال ءاَطاَمِس اهب ميِقُي
 6 اوسع 2 200 #4 اك*“رس. م# هوو 8 هر 000
 اَهنم يِضَقَيَو ء ءاش نإ ِهِتَِب يف ِهِلايِعَو هِسفن ىلَع اًهقِفني ثيحب ؛جاّتخملا

 [هالا  هالا /؟4] . هِتاَجاَح ىف اًهْفرْصَيَو «هنويد 000 ارش 2 )ً

 )١( دواد وبأ هاور )١737(« ءاورإلا يف ينابلألا هححّحصو :«(5094) يئاسنلاو )5/ 0281.

 «ييوط ةقلومْلاَو اَيَلَع َنِبمْلاَو نكسمْلاَو لرقم ُتكَدَّصلأ اَنِإط :لاق ىلاعت هللا نأل (0
 ةميلو عنص اذإف «ةعبرألا فانصألا ءالؤه كلمُي نأ بجيف «كيلمتلل ماللاو 5١[ :ةبوتلا]

 .ةاكز كلذ لعج حصي الف ءمهكلم دق نكي مل :ةاكزلا اهب ىونو اهيلإ ءارقفلا اعدو



 7 هدو ٍةاَكَرلا ٌباَتك

 َءاَطْعِإَو هِرْيَغ نم ٌقِحَتْسُمْلا ٍزيِيمَت يِف َيْعّسلا َّنأ ٌمِلْسُم ُبيِرَتْسَي ال 1

 ٍبَسَحِب ُهَلْعِفَو َكِلَذ يِف ِساّنلا َنْيَب َكْدَعْلاَو اَهب ٌنَحَأ وه نم : ِقاَرَْْلاَو ِتاَياَلوْلا

 | َنِإَف ؛مِهْيَلَع اَهِبَجْرَأ نِمَو لب ؛روُمأْلا ٍةاَلُو ٍلاَمْعَأ ٍلَضْفَأ نِم َوُه :ِناَكنإْل

 .ٍءْيَش ّلُك يف ٍدَحَأ ّلُك ىَلَع ٌبِجاَو ُلْدَعْلاَو ءِناَسْحِْلاَو ٍلْدَعْلاِب ُرُمأَي

 [هالا“  هال؟ /54]

 : ِتاَقَدَّصلا نِم ذْحَأْلا بَلَطَو ىَنِغْلاِب فَرْعُي ْمَل نَم َرْفَمْلا ىَعَدا اذِإ 5.هال |

 اَلَو ٌيِنَمِل اَهيِف طَح 7 هلآ هيدي ذآ ةئياؤتب الب يول نأ امال وكن هن

 ِنْيَدْنَج اَمُهآَر اًمَلَك هِةَقَدَّصلا نِم ْناَلُجَر ُهَلَأَس كلي ّيِنلا َّنإَك ؛ِبَِتُكُم ْيِوَنَل

 ُيِوَقَل اَلَو َيَِمِل اًهيِف َّظَح اَلَو اَمُكُْيَطْعأ اَمُكِش ْنإ» :َلاَقَ ُهَيََصَو َرّنلا اَهيِف َدَّعَص
 [هالا“" 4 4 دم
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 ُهَنَأَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 8

 056 ِماَيَّصلا ٌباَتِك 255

 ةَمأ اًنإ» :َلاَ هنأ هي ِيِّئلا نع َرَمُع نع "”هِنْيَحِيِحَّصلا» يف َتَبَت ة؟.هه]|
 ا مدع هتف وطنا هيؤزلاوثوُص بيض لو بخ اي

 ٍلْقَعْلا ٌدِساَق َوُهَق ٍباَسِحْلاَو ٍباَتِكْلاِب ٌّجَحْلاَو ٍساّنلِل َتيِقاَوَم هللا ُهَلَعَج ي ىِنْلا

 رسل نيب 1 ب يتلا ةَفاَسَمْلا اطْبَض ُهْنِكْمُي اَم ُرَثْكأ : ُةَباَسِح َّحَص اَذِإ تايحلاَو

 ُهَنْوَك ّنِكَل ءِسْمَّشلا نحت ٍرَمَقْلا َدْعُب ردسي يذلا َوُعَو التم ٍبوُرْغْلا َتْقَو

 [ .َكِلَذب ُمَلْعُي ال لاب ىَرُي الأ ةلاكت هل

 «َناَسْصَم اًضَمر ربَس9 :ىلاعت لاق امك ناضمر رهش لوق بحتسملا /5.هؤ]

 عم الإ هركي :خيشلا ركذو «رهشلا طاقسإب ناضمر لوق هركي الو 1١88[« :ةرقبلا]

 [159 /" كردتسملا] .رهشلا ةنيرق

 ْتَقْلُغَو ِةَنَجْلا ُباَوْنَأ ْتَحْنُ ءَحسَُق ُناَضَمَر َّلَخَم اًذإ» : ينل اق 5.3: ]
 ُمّدلا ّوُه يلا ٍنيِطاَيَّشلا َيِراَجَم َّنِإَف "”ةُنيِطاَيَّشلا ْتَدَْفُصَو ٍراَّنلا ُباَوْبَ

 ُباَوْبَأ ُحَتْفُت اهب يتلا ِتاَرْيَحْلا ٍلْعِف ىَلِإ را َتَكَعَبْلا تَقاَض اَذِإَو ءُتَقاَض

 ُنيِطاَيَّشلا تَدّفْصَو نانلا:ثازنآ مَتْنَ اهب ىلا تاركتملا هز ىَلِإَو ءِدْنَجْلا

 ام َناَضَمَر ٍرْهَّش يف اوُلَعَْي نأ ارجل هلي ٍديِفْصَتِب مُهَّلَمَعَو مُهُّن ُعَنَوُف ُتُفْعَضَف

 .ِهرْيَغ يف ُهَنوُلَعْمَي اوُناَك

 )1١8(. ملسمو 019195 يراخبلا قلل

 )1١9/4(. ملسم :(791//) يراخبلا هجرخأ (؟)



 سا ] ماَيّصلا ٌباَتك

 ِنيِطاَيَّشلا نم ُدّمَصُمْلاَو «ْتَدَفُص» :َلاَق لب ؛اوُناَم اَلَو اوُلَيُ مُهَّنِإ ْلُقي ْمّلَو

 ٍبَسَحِب َوُهَق َناَضَمَر ٍرْيَغ يِف ُنوُكَي امِم ُفَعْضْأَو َلَكَأ اَذَه ّنِكَل ءيِذْؤُي دَق

 ُعْفَد ُهْعْفْذَي ال اَعْفَد َناطْيََشلا َّعَقَد اًلِباَك ُهُمْوَص َناَك نَمَف هِوِصْقَنَو مْوَّصلا ٍلاَمَك

 1 . صِقاَنلا مْوَّصلا

 نم يالا ٍماَمْلا يف َضُِ إف ءٍتاَرم َمْسِي الإ َناَضَمَ لي ْمْصِي مل 5:33 ]
 َمِدَق هن هٌهَدِحاَو دم هِئاَبِصَب َنِاَثلا َرَمآَو ءاَروُشاَع وي َءاَض ْنآ نشب ٍةَرِانهلا
 َكِلَذ ْرْمأَي ْمَلَك ُءاَروُشاَع َمّدَقَت دَكَو ءىّلوأْلا ِةَنَسلا نِم ِلّوَأْلا عيبَر ِرْهَش يف َةئيِدَمْلا

 َرْمأ ناك ُهنَأ ٌحيِحّصلاَو . .ِهِماَيِصِب َساّنلا َرَمأ يِناَنلا ُماَعْلا لأ اّمَلَق ءوِاَيِصِ َماَعْلا

 - ٍلْوَحْلا ِءانْثَأ يِف نا امَلُك ءِليَللا نم ِهِب اوُرَمْؤُي ْمَل ِراَهَّنلا ِءاَنْنَأ يِف َئِدْتْبَأ باجتيإ

 َماَعْلا َكِلَذ َناَضَمَر ٍرْهَش يف هل ْيَّنلا اَرَغَو «َناَضَمَر ُرْهَش َضِرُف - ِهِرْيَغ وأ ٍبَجَر
 رْهَّشلا نم ْتَلَح ةَرَشَع عبسل ٍةَعْمْجْلا َمْوَي تَناَكَو ِرْدَب َةَوْرَغ - َضِرُق ٍرْهَّش َُوَأ -

 َكِلَذ كتي ملف هَل الإ ٍرشَعْلا نم َقْبيْمَلَو ِةَئيِدَمْلا ىلإ َعَجَرك ءِرَفّسلا يف َوُهَ
 [155- 7940 /56] ِءاَدِفْلاَو ىَّرْسَأْلا ِرْمَأب اّلَوُعْشَم ِهِماَمَت يف َناَكَو ٍةَيِدَمْلاِ َرْشَعْلا

 َديِدَّشلا ِةَرْمْحْلاِي ََرْبِع اََو ُمِئاَّصلا ٌرَطْفَأ ٍصْرُقْلا ٌعيِمَج َباَع اَذِإ 5:57 ]
 ُراَهَنلا َرَبْدَأَو اْهاَه نِم ُلْيَللا َلَبْقَ اَذإ» :هللكب ْئِبَّنلا َلاَق اَمُك . .ِقْقَأْلا يِن ِةيقاَْلا
 [؟ ١6/61 . ''(مئاَّصلا ٌرطْفَ دق ُسْمشلا َتَبَرَغَو اًنْهاَه نِم

 ٍلكألاب َسأَب اَلَف :..ٍرْجَمْلا عون َلْبَق ُنْدَوُي ُنْدَوُمْلا َناَك اذِإ 75.55]

 نيتي ىّبَح َبَرْعَيَو َلُكأَي نأ ُهَلك ؟مُلظَي ْمَل وأ ُرِجَمْلا َعَلَط له :َّكَش نِإَو
 ٌعاَري ِءاَضَقْلا بوو يِفَق ِرْجَمْلا عوُلُط َدَْب لكأ ُهنَأ َكِلَد َدعَب َمِلَع وَلَو «ٌعوُلطلا
 [ل317/- 1/71 .َرَمُع نَع ُتياَّنلا َوْهَو ِهْيَلَع َءاَضَق ال ُهّنَأ ُرَهِظَأْلاَو
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 )1١١١(. ملسمو 2017ه يراخبلا ةأاور قد



 ةْدكك مالسالا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ١

 مِكْلِل ةقرقتلا نقي مهتنألا ناوغلا َنْيَب ُقَحْلا ٌعيِضَي تنيك 5

 . ٍقاَقِن ٌةَبْعُش عش ُةَبْعُش مهيف َنيِذَّلا

 ركز اَنْ دك نإ :نلاعت لا امك «ظوفشت يذلا اذه نأ الإ

 ىَلَع ٌةَرِهاَظ ٌةَمِئاَك ٌةَمِئاَط ِهيِف ُلاَرَت اَلَو «[14 :رجحلا 4©) َتُظِفَحل ُكآ آَنِإَ

 نحل

 اًهِعِئاَرَش ٍريِيْغَتَو ءاَهِبُتُك ٍفيِرْحَت نم ِناَيْدَأْلا نم ُهَرْيَغ َلاَن اَم ُهْلََي ْمَلَ

 اللا تاككب ومشي نوِذْلا هاو لا ةسسي َييماقْلا هب هلا ُقايُي امل ؛ ؛ اًمَلِظُم

 ؛ةجححب ىلل مِئاَك نِ َوْلُحَت ْنَل َضْرَألا أَلا َّنِإك ءىَمَعْلا َلْهَأ ِِروُنب َنوُرَصَبُيَو ءىَنْوَمْلا

 . هئاَنيِبو هللا جم َلظْبَت اّلْيكِل

 ْمِهِمْوَص ٍرْهّش يِف َساّنلا تْيَأَر ينأ 3 ٍةَمُدَقُمْلا» ِِذَه ميِدْقَت ىَضَعْفُم َناَكَو

 نِم :ٍباَسِحْلا ٍلْهَأ ٍلاَهُج ُضْعَب ُهلوُقَي ام ىَلِإ يِفْضُي نَم مُهْنِم :اًضْيأ ِوِرْيَغ يِفَر
 ِهَيِطاَب يِف اّمِإَو ِهِنِطاَب يِف اّمإ | قي ىلع يمنتف «ىري ل دأ رن نالها

 ٍلْوَقِل ٍلوُدُعْلا َنِم ِدَّدَعْلا َةَداَهَش ُدْرَي ناك نَم ٍةاَضُقْلا َنِم ّنأ يِنَعَلَب ىَّنَح ءوِرِهاَطَو
 2 0 8 مع وع موو ل ر 2

 امل ٌقَحْلاِب بْذَك نَمِم ٌنوُكيَف ءىَرُي ال وأ ىَرُي َهَنِإ :ٍبِذاَكْلا لِجاَجْلا بِساَحْلا

 وأ ٍمْوَّصلا ٍلاَلِم ٍةَيْؤُر يف َلَمَعْلا نأ ماَلْسإْلا ٍنيِد نِم ٍراَرِطْصالاب ُمّلْعَت اَنِإَ ٍ

 ِرَّبْخِب ٍلاَلِهْلاب َِّفّلَعُمْلا ماكخألا نم كلك ريقارأ ءاليإلا و و َّدِعْلا وأ 3

 لل َيِبَنلا نع ٌةَضيِفَتْسُمْلا ُصوُصْنلاَو زوجي ال ىَرُي ال وأ ىَري هنأ بياحلا

 الَو ءالضأ ٌميِدَك ٌفالِخ ِهِيِف ُفَرْعُي اَلَو ْيَلَع َنوُمِلْسُمْلا َعَمْجَأ َدَق

 لاهجلا نم ذخألا نع اناهنو «قرفتن الأ انرمأو «نيدلا انل لمكأ ىلاعت هللا نأ اهيف ركذ يتلا )١(

 .ءاوهألا لهأو



 0 ماَيّصلا ّباَتِك

 ةَئِلاَثلا ٍةَئاِمْلا َدْعَب عيالا ةَهَفَمَتُمْلا نم َنيِرخَأَتُمْلا ضْعَب َّنأ اَلِإ ٌتيِدَح فال

 ْنَِف ءٍباَسِحْلاِب ِهِسْفَن ُّقَح يِف َلَمْعَي ْنأ ٍبِياَحْلِل َراَج ُلالِهْلا ّمُع اَذِإ هنأ مَعَ

 .اق الإ 0 0 ىلع لذ :تانوعلا ناك

 .مينم
 ارثكْتل ٌلزاَتَم ُمرَدَتو انو ٌرمكلاو ةيض سنّشلا لمح د ديلا و : ىَلاَعَت َلاَ

 :ةلؤقف 48 سحرا < نحل الإ كَلِلَك ُهَّنأ ّقَلَخ ام ُباَسِحْلاَو َنيْيسلَأ ٌَدَع

 ال [0 :سنوي] «هرّدَمو» :ِهِلْوَّقِب - ْمَلْعَأ ُللاَو - ٌقُلَعَتُم :سنوي] «اوملَمَتِلا#

 ِهَدَع ٍةَقِرْعَم يف ُهَل َريِثأت ال اًروُ اَذَهَو َءاَيِض اَّذَه َنْؤَك َّنأِل ؛60 :سوبا «لمج»ب

 سمشلا ْنَأِلَو جرب لا جب نِم اَهّْاَقِْلا َكِلَذ يف روي اَمّنَِو ءباَسِحْلاَو َنيزَسلا
 .لاَلهْلاب َكِلَد َقّلُع اَمّنَِو ََس او ِرْهَش د ُباَسِح اًهب اَنَل 1 لع

 , ام ٍتاَموُلعَمْلا ُ ّحَصَأ نِمَو «ِراَصْبَأْلاِب ٌيِئْرَم ٌدوُهْشَم 5 َلاكهْلا َّنأ َكِلَدَو

 ٍروُهظلا ىَلَع ُلُدَت َهَاَمْلا ِهْيَه ْنأِل ؛ اًلدلِه ُهْومَس اذَهِلَ هِراَصْبَأْلاب َد َدِهوُش

 ىلا ٍرْيَعل ٍةَحيَّذلاب َّلَهَأَو ٍةَرْمُعْلاب ّلَمَأ :ُلاَقُي اَمُك ءاّرَصَب اّمِإَو اَعْمَس اّمإ :ِناّيَْلاَو

 هَتْوَص ْوَص َعْفَر اد

 اَلَو ءُساّنلا هِِف ُكِرَتْشَي ِنّيَب ٍرِهاَظ ٍرْمأِب ْتَدّدَح َتيِتاَوَمْلا َّنَأ ُدوُصْفَمْلاَف

 اهويذاعت وه ل رَمَقْلاَو ِسْمّسلا َعاَمِتْجا َنِإَ يش َكِلَذ يِف لالِهْلا كرمي َُ
 ّعَم سان ا ُضْعَب هب ُهِرَمْثَي ٍباَسِحب اّلِإ ُكَرْعُي ال ٌيِفَخ ٌرمأ : :ٍلاكهْلا َلْبَق ُنِئاَكْل

 اَمَيْرَو للم هل دي امو نباَثلا . نلت ع ايا رثك ات عيفتو

 .ٌفالتخاِلاَو ظَلَمْلا هيف َعَقَو

25 8. 

 .ٌلالهلا الإ ِةَفرْعَمْلا ُماَع ٌرِهاَظ َّدَح ِتيِقاَوَمْلِل َسْيَل ُهَنأ َرَهلَع



 0 ل بييييبي يبيب-ا إبل واخ ال 2 مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ٍإ ب4 ا

 نِم هيف َّذُب ال َناَكَف ءِءاَمَّسلا يِف ٌرِهاَظ د ُهَل نُكَي ْمَلَق ُلْوَحْلا اّمأَو

 ِرْيَسِب َبَسْحُي ْنَأ نِم ّمَعُأَو َرَهظأ ِةّيِلاَلِهْلا ٍروُهشلا ُدَدَع َناَكَف هِوَدَعْلاَو ٍباَسِحْلا

 نِم َّدُب اَلَق ْتَعَمَتجا اذإ َنيِنَّسلا َّنأِلَو ؛ِروُهّشلِل َةَقِباَطُم ُةَنَّسلا ُنوُكَتَو ءِسْمَّسلا

 هب ُْفَرْعُي ٌيِواَمَس َّدَح ُْتَدَّدَعَت نإ نجني سبل ل ملا عيِمَج ِةّداَع يف اَهِدَدَع

 اًرْهَش َرَشَع ئنث ثا ةيكلا تلو 0 ِدَدَعِل اَقِفاَوُم رووا ْدَدَع َناَكَف ءاَهْدَدَع ا

 اًهيف ُدَمَقْلا اد اًذِإَق م ُةَنَس اًهيِف سْمَّسلا ٍرْوَدِب لَُمكَت يلا جورُبْلا د ٍدَدَعِب

 ٌدَدَع اوملعتل ّل لزم رئت :ِهِلْوق ىَنْعَم و اَذّهَنَو ةيِوَنَّسلا 2-04

 اَمَّنإ ِةَّّسلا َدْعَي ِةَنَّسلا َدَدَعَو ِةََّسلا ِروُهش َدَدَع َنِإَف [0 :سنوي] #ُباَسِحْلاَو َنيِنِشلَ

 .َلِذاَنَم ِرَمَقْلا ٍريِدْقتب ُهَلْضَأ

 نم هيف و ْعَقَي اَمِل ٍروُهَّشلا ٍضْعَب تاَسِح َّنِإَف ؛ِباَسِحْلا ةَفِرْعَم َكِلَذَكَو

 .لاكهأاب نوكي امن اهَوَسَتَو لاَجآلا

 اذ ١
- 

 .[184 :ةرقبلا] (َيَسْلَأَو ساّكلِل ٌتيِقَم َىِه ُلُقطظ : ىَلاَعَت هلْوَق َكِلَذَكَو

 ءْئَش َسِبَل ُهنأَو وتلا رْمّشلا ٌتيِقْوَت ْنوُكَي ٍلالِهْلا ُهَّنَأ هاَنْرَكَذ اَمِب َرَهظَن

 ِموُمْعَو َكِلَذ ٍرْسَيَتَو ؛ْيَلَع ٌيَنبَمْلا ِدَّدَعْلا ِروُهْظَو هِروُهظِل هلأ ٍلالهْلا َماَقَم ْموُقَي

 :لنفاُمْلا نَع ِةَيلاَصْلا حِلاَصَمْلا نم َكِلَذ رْيْغَو

 يف مِِرْيْغَ ِسوُجممْلاَو َنيِئباَصلاَو ِنْيَباَتِكْلا ٍلْهَأ ىَلَع َلََد ام َفَرَع نّمَو

 جَرحْلاَو باّرطضالا نم نيرو نم َكِلذ رْيْغَو ْمِهْخبِراَوَتَو مِهتاَداَبِعَو مِهِدايَغ

 .مالسإْلا ٍةَمِْ ةَمعِن د ىَلَع ةَركَش َداَدْزا :ناتملا نم َكِلَذ ِرْيْغَو

 ُتيِقاَوَمْلا َنوُكَي ْنَأ َبَجَو :ِةّلِهَأْلا ىَلِإ ِتيِقاَوَمْلا ُدْوَع ُهاَنْرَكَد امي َرَهَظ امل

 ٍلاَلِهْلا يِف ٍمُكْحْلا أتبَم ناك اد هنأ َنيِمِلْسُمْلا نَْب فال الك ءاَهب َةَقَلَعُم اَهَلُك

 .اًضِقاَن اَهُعيِمَج وأ اًهُضْعَب ناك نإَو .. هلال اهلك ةووشلا كييح دس

 اًعأ



 8 اَيّصلا ٌباَتك
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 اقلك ةوهسلا قست زيف دقت :ِرهَّشلا ٍءاَنْثَأ يف محلا ْأَدْبَم َمَكَو ْنِإ اَمأَك

 .ةّلِهأْلاِ َيِقاَْلاَو ِدَدَعْلاِب َرْهَّشلا ُلِمْكُي لب :َليِقَو

 :ِناَريِسْفَت رولا 7

 .ةّلاَلِم ٍروُهَّشلا َيِقاَبَو اَمْوَي َنيِاَلَت ه6 اي

 َّنَأ :اًنيِدَحَو اًميِدَك َنيِمِلْسُمْلا ُّلَمَع ِهْيَلَع يِذَّلا ُباَوَّصلا َوُه يِنأَنلا 00

 ًةَعْسِت َلِعج اًصِقاَن َناَك نِإَو ٠ ءاَمْوَي َنيِئاَلَت َلُمَك اليا ناك ْنِإ راويخلا

 ٍفَصَتْمُم يف ُةَعَبْرأْلا ُرْهْشَأْلا تّلُمَك : مّرَحُمْلا ٍفَصتْمُم يِف ا اليإلا َناَك ىَتَمَق

 .ِباَسحْلا ُرْئاَس اَذَكَمَو :ىّلوُأْلا ىَداَمُج

 ٌرظْنَت لب ِ؛ِدَدَعْلاِب َلوُقَت ْنَأ ىَلإ َةَج ةججاح الو لاول ْعيَِجْلاَ ٍلْوَقْلا اَذَه ىَلَعَو
 . رَخآلا ٍرْهَّشلا نِم ُهَلْثِم ُةياَهّْنلا ُنوُكَتَك ءِلّوَأْلا ٍرْهَّشلا نِم ْأَدْبَمْلا َوُه يِذَّلا َمْويْلا

 ٍةَعاّسلا َكْلَت لْثِم يِف ٌةَياَهْنلا تناك ِلّرألا ٍرْهَّشلا نِم ٍةَلْبَل ٍلَّوَأ يف َناَك ْنَِق

 .ٍروُهَّشلا خ خالسُلا َدْعَي وَليَل ُلَوأ َوُهَو ءِروُهَّشلا ٍلاَمُك َدْعَب

 نِم ٍرِشاَعْلا ميلا يف ٌةَياَهْنلا تّناَك ٍّرحُمْلا ني ٍرِشاَلا ميلا يف ناك نِإَو

 . ٍةَبوُسْحَمْلا ٍروُهّشلا ٍرْذَق ىَلَع ِهِرْيْغ وأ مّرَحُمْلا

 ُتِقْوَم م لقط :ُهّلْوَك ِهْيَلَع َّلَدَو ُهْنَع َديِحَم ال يِذَّلا ُقَحْلا َوُه اَذَمَو
 يذلا َّنأ ُهَئاَحْبُس ِهِمْلِع َعَم ٍساّنلا عيب َتيِقاَوَم اَهَلَعَجَك [184 :ةرقبلا] «ساّنلِل

 الإ ان | اَناَقِيِم نكي ْمَل ولف ٠ ءاَهلِئاَوَأ يِف ُمَقَ ام ٍفاَعْضَأ ٌفاَعْضَأ ٍروُهّشلا ِءاَنْنَأ يف ُعَقَي

 . ماا روثأ رشغ تلف نب ل الإ نق ناك ان اهل يف ين

 ُرْهَشلا» :َلاَك لي ْيَئلاَو ؟َنيِئاََت َّيِدَّدَعْلا َرْهَّشلا َلَعَج يِذَلا نَمَه :اًضْيَأَو
 ٍروُهش فض َّنَأ ُمَلْعَت ُنْحَنَو ؛هةَئِلاَئلا يِف ُهَماَهْبِإ َسّنَخَو اَذَكَمَو اَذَكَمَو اًَذَكَم

 .َنيِرْشِعَو َةَعْسَي اَهَفْضِنَو َنيناََن ُنوُكي ٍةَنَسلا



 سس ل ا سس ل . لاس ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسوو قواتف بيرقت لآ

 اضن

 ةأهألاي قلعت 00 1 لي ل نأ نم نم 2 ام

 ل

 ُبُمخَت اَلَو بْن ال ةّيمأ َةَمَأ اًنإ» :هلكي َيِبَنلا َلاَق . .ْدَقَف :ٌعْمّسلا اَنَأ
 0 اًذَكَم هْهَكلاَو ةكِلاكل يف َماَهَبإْلا د َدَقَعَو ءاَّذَكَمَو اًَذَكَمَو اًَذَكَم ُرْهَشلا

 . "”«َنيِئاَلَنلا َماَمَت :يِنْعَي اَذَكَمَو

 :ووجو نم ٍلاَمَكَو م ُهَفِص انه ةنوكذملا قا نأ َكِلَذِب َرَهظَو

 0 وة ا امي ٍباَسِحْلاَو ٍباَتِكْلا نت ِءاَنْعِتْساِلا ٍةَّهِج نِم

 .لالهْلا

 .ظَلَع اَمُهْلُخْدَي اَنُه َباَسِحْلاَو َباَتِكْلا َّنأ ٍةَّهَج نِمَو

 ذإ ءحِلاَصَمْلا نع ٌلْغْش َكِلَذ نإ ِةَدِئاَك الب اًريِثك ابعت اًمهيف َّنَأ ٍةَوَج نِمَو
 ءاعْسالِل مُهْنَع ٍباَسِحْلاَو باكا يت ناك اد ءهِسْفَتِل ال ِِرْيَغِل ٌدوُصْقَم اَذَه

 اًضْقَن َكِلَذ يِف ُباَسِحْلاَو ُباَتِكْلا َناَك :هيف ىَيّلا هس ُهْنِم ٍرْيَخِب ُهْنَع

 ني وه ام يملا ملا نع َجَرَح دق هين هيف هيِف َلَخَد نَمَُف ءاَبنْذَو ٌةَكْيَس لب ؛ اًبَيَعَو

 ٍداَسَمْلا لإ هيدّؤَي ٍصِقاَن ٍرْمَأ يف لَحَدَو َقَدَسْفَمْلا نَع ِمِلاَّسلا ٍلْضَمْلاَو ٍلاَمَكْلا

 .باَرِطضالاَو

 :ىَلاَعَت هلْوَق يِف اَطَسَو اَهَّلَعَج امك ءِةَمَأْلِل اًمِضَو اَذَه َلَعَج ُهَنِإَف :اًضِيَأَو

 ٍليِبَس ٍرْيَع ٌعاَبّتا َكِلَذ نمت ٌجوُرُخْلاَق ؛[148 :ةرقبلا] اطَسَو مَآ كدتاَج»

 . َنيِنِمْؤُمْلا

 هنأ ىَلَع َنوُقِقَبُم مُهَّلُك ٍباَسِحْلا لأ نِم َنيِقَّقَحُمْلا َّنأ ْمَلْعاَف :ُلُقَعْلا اَمأَ

 )١( يراخبلا هجرخأ )١1417( ملسمو )1١80(.



 مي ماَيّصلا ُباَتِك

 ىَرُي ال وأ َةَلاَحَم ال ىَرُي ُهّنأب ْمُكْحُي ُتْيَحِب ءٍباَسِحِب ِةَيؤُرلا طْبَض ُنِكْنُي ال
 .ٍِتاَقْوَأْلا ضْعَب ُنِكْمُي ال وأ ءَكِلَذ ُقِقَكَي دق اَمّنِإَو ِدِرَطُم ِهْجَو ىَلَع هَل

 نأ ُمِرْجَي نم  مْلِع ىَلِإ اًبِسَتْنُم َناَك نِإَو  ٍِساّنلا ٌماَوَع نم :تلُق ْنِق
 .نبْلأ رمآ ِثوُدحِل اََيَس ْتَسِيل ةّيوْلْعْلا ٍتاَكَرحْلا

 .مْلِع الب لوَم هناي :©0لْهَع ادع لوَق :تلُ
 ٍةمَأْلا ِءاَمَلُع عاَمْجِإَو ِةَنّسلاَو باَتِكْلاِب َتَبَت دَكَو اذه

 الا ناس ُلِيْلا او َرَمَفْلا كِرْدُت نأ آمل ىتَي سْمَّشلا الط :ىَلاَعَت هللا َلاَق
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 يذَت َكْلَْت :ُلاَقُي ُهْنِمَو ٌريِدَتْسُمْلا ٌءْىَّشلا ُكَلُمْلا :بَرَعْلا ِناَسِل ىف َوُه اَذَكَمَو
2 

 .َراَدَتْسا اّذِإ ِةَيِراَجْلا مم

 دع ل وسو >7 ل ص 00

 [ه :رمزلا] 4ْليْلأ لع راكهتلا ُرْوَكمَو ِراَبلا َكَع َلَْلا ُرْوَكْب» :ىَلاَعَت َلاَق
 :َليِق ُهْنِمَو ءاَمَراَدَأ اَذِإ اَمَرَّوَكَو َةَماَمِعْلا َراَك :لبق ُهْنِمَو ءٌريوُدَّتلا َوُه ٌريوُكَتلاَو

 . لْكّسلا ةْيِوَرُك :ِكالفأْلل ُلاَقُي اَذَهِلَو ٌريِدَتْسُمْلا ْمْسِجْلا َيِهَو ٌةَرُك ِةَرْكْلِل

 يِضاَق ُروُهْشَمْلا ُماَمِْلا  َةَيِواَعُم ُنْب ُساَيِإ َلاَقَق :ِءاَمَلْعْلا ٌعاَمْجِإ امو
 .ةبَقْلا لْثِم ضْرَأْلا ىَلَع ٌءاَمَّسلا :- َنيِعِباَّتلا نِم ةَرْصَمْل

 ِءاَمَلُعْلا ٍناَّيْعَأ نِم يِداَنُمْلا نْب ِرَمْعَج ُنْب دّمْحَأ نْيَسُْحْلا وُبَأ ُماَمِإْلا َلاَقَو
 م 353 2و .٠ 20 7 7 ٠ - 4 هدو هم 75 يىعم س؟

 ٍةَمَبَطلا نِم ةّييّذلا ِموُلُعْلا ِنوُنُق يف ٍراَّبكْلا ٍفيِناَصّنلاَو ٍراَنآلا ٍةفرعمب َنيِروهْسَملا

 ءْوَرْكْلا ٍلاَثِم ىَلَع َءامَّسلا نأ ِءاَمَلْعْلا نْيَب فالخ ال :دّمْحَأ باَحضُأ نِم ِةَيِناَملا
 .َ ه2 2 هم 7 ا نا جا 2 نع ف1 كي 2 ها ني َ - 2 م

 ٍرْيغ ٍنْيَتباُث ٍنْيَبَظَف ىلع ٍةَركلا ٍةَرْوَدُك ٍبكاّوكلا نم اًهيِف اَم عيمججب ٌرودَت اَهَنأَو
 :سوتجلا ةيحان ىف رخآلاو لامشلا ةحات نواتهنعأ :يكرشتت

 لهجُي دق ةئطاخلا لاوقألل هداريإ دنع خيشلاف !امهنيب ناتشو !لهاج اذه لئاق :لقي ملو )١(
 .لئاقلا لهجي الو لوقلا



 ِرْحَبْلاَو ٌرَبْلا نِم اَهِتاَكَرَح عيِمجي َضْرَأْلا َّنأ ىَلَع اوُعَمْجأ َكِلَّذَكَو :َلاَق

 علوم "41 .ةَرْكْلا لْثِم

 ٍقَعيِرَّشلا يِف ٌلاَض ُهّنَأ اَمَك ٍلاَلِهْلا يِف ٍباَسِحْلا ىَلَع ُدِمَتْعُمْلا 75.50]

 ما .ِباَسِحْلا مْلِعَو ٍلْقَعْلا يف حم َوُهَف «نيّدلا يف ٌعِدَنْبُم

 ٌلْهَأ ِهْيَلَع ام ِلَكَم ىَلَع ِةَمألا ُءاَمَلُع َعَمْجَأَو ُةَُسلاَو باتكلا َلَد 5.55]

 [147/56] .ٌةَحطَسُم ال ٌةَريِدَتْسُم َكالثألا َّنأ نم : باَسِحْلا ٍلْهَأ ني ِةَفرْعَمْلا

 ءانثأ يف ةيؤرلاب ةنيبلا تماق اذإ امك ؛ببسب موصلا هل ددجت نم 75.]

 17١/9[ كردتسملا] .لكأ دق ناك نإو ءاضق همزلي الو ءهموي ةيقب متي هنإف :راهنلا

 ؟ناضمرل ةينلا نييعت بجي له م5.54]

 .هزجت مل ةقلعم وأ ةقلطم ةين ىون ولف «بجت :يعفاشلاو كلام بهذمف

 نع عقت ةقلعم وأ ةقلطم ةين ىون ولف «نييعتلا بجي ال : ةفينح يبأ دنعو

 .ةروصلا هذه يف ناضمر

 :لاوقأ ةثالث دمحأ بهذم يف ةروصلا هذه يفو

 .بجي يعفاشلاو كلام بهذمك :اهدحأ

 .ةفينح يبأ لوقك :يناثلاو

 .ناضمر ريغ ةين عم ال قالطإلا عم ناضمر نع عقت :ثلاثلاو

 ناضمر نم اًّدغ نأ ملع نمف «لهاجلاو ملاعلا نيب قرفي نأ بجي يذلاو

 اًموص ىونف ملعي مل نمو ءهزجي ملف بجاولا كَرَت :طقف هريغ ىون لب هوني ملو
 . اًهجوتم ناك هزاوجب ليق اذإ اذهف اًديقم اًموص وأ طايتحالل اًقلطم

 نمك ءالمهاج ناك نإ هأزجأ ناضمر نم ناب مث الفن وأ اًرذن ىون نإو

 جاتحي ال هنإف هقح تناك اهنأ نيبت مث عربتلا قيرط ىلع هيلإ لجر ةعيدو عفد

 .كل يدنع ناك وه كيلإ لصو يذلا :هل لوقي لب ؛ناث ءاطعإ ىلإ



 محا ماّيّصلا ُباَتِك

 .ىون دقف اًدغ مئاص هنأ هبلق يف رطخ نمو

 وهو موصلا بوجو دقتعي ملسم وهو ناضمر نم اًدغ َّنأ ملعي ناك نمو

 ديري نم ءاشع ىشعتي :ىشعتي نيح وهو «''”موصلا ةين اذهف :موصلل ديرم

 ديعلا ةليلف ء.ناضمر رهش يلايل ءاشعو ديعلا ةليل ءاشع نيب قّرفُي اذهلو ؛موصلا
 ديري نم ءاشع ىشعتي الو هوني الو موصلا ديري الف موصي ال هنأ ملعي

 [11/7 - 10/1 /8 كردتسملا] . "”هوصلا

 :ٍلاَوْقَأ ةَتاََت ىَلَع [مايصلا :يأ] هيي تيب يف اوُمَلَتْخا 7؟.ة5]

 اَلْفَت وأ َناَك اًضرَف ٍمْوَص لك ُئِزَجُي ُهنِإ ةَفيِرَح وُبَأ مُهْنِم  ٌةَمِئاَط ْتَلاَقَق

 ىَلَع َلَكَد امل هل بلا ٌتيِدَحَ َءاَروُشاَع ثيِدَح ِهْيَلَع َّلَد اَمَك ٍلاَوَّزلا َلْبَق َةّينب

 . (مِئاَص اذ ينإ» :َلاَقَف اًماَعَط ْذِجَي ملك َةَِئاَع

 ى## هع

 نم 4 ا ْمْوّصلا ُئِزْجُي اَل :ْتَلاَق - ٌكِلاَم مُهّْنِم - ىَرْخأ ٌةَمئاَط اَهِئاَزِإِيَو
 ُ ١ هع نار ةضلخ عورع رماك ىلع الذت أ ناك اضرغ ليلا

 . "هليل ني م َماَيّصلا تْيِبُي ْمَل نَمِل َماّيِص اَل» :اًنوُقْوَمَو اَعوُقْرَم

 ْيَلَع َّلَد اَمُك ِةّيْنلا ِتيِيْبَتب اّلِإ ٌئِزْجُي ال ٌضْرَمْلاَك :ُتِلاَثلا ُلْوَقْلا امَأَو

 ُطَعَنَت ال ٌةّيئلاَو «رشلا ديف ثدي ناقثلا وع ذأ َرَمُع ِنْباَو ٌةَصْفَح ُتيِدَح

 . يِضاَمْلا ىَلَع

 اًذإ ينإ» :ُهّلْ ْوَك ِهْيَلَع َّلَد اَمُك ءِراَهَّتلا نم ٍةّيِب ُئِزْجُيَف ُلْفَتلا اّمأَو

 ٍراَرْفَتْساِلاَو مايِقْلاَك - ٍناَكْرَأْلا نِم اًهيِف ُبجَي َدَبوُتْكَمْلا ًةاَلَّصلا َّنَأ اَمُك 1 (هياَص

5 

 .فلكتو دهج ىلإ موصلا ةين جاتحت الف )١(
 مهنأ رهظيو «هريغو عورفلا يف امم متأ همالك نأل ؟هنم اهتذخأ دقو :0949/5) ّئَّسلا جاهنم (؟)

 .هنم اولقن

 ةفيفسإلا يف ينابلألا هحمّحص ()

 َتاّذ هلك هللا ُلوُسَر يِل َلاَق :ْتَلاَق انو َنيِنِمْؤُمْلا م 0 0 «(1194) ملسم هاور (:)
 .6 ْمِئاَص يئإق» :ل َلاَق ٌءْيَش اَنَدْنِع ام ءوللا َلوُسَر اَي : : ُتْلُقَف ء؟ةْيَش ْمُكَدْنِع لَه ةَِياَ اي» : مْ



 0 مالسإلا خيش لئاسرو 8قواتف بيرقت ع ” /

 ٍقّرُظ يف ِِداَّبِع ىَلَع هللا نم اًعيِسْوَت عّوطّتلا يِف ُبِجَي ال ام - ٍضْرَأْلا ىَلَع
 . ٍتاَصوُرْفَمْلا عاَوْنَأ نم ُمَسْوَأ اَمِتاَد ٍتاَعٌوتلا ََوْنأ َنَِك «عْوطتلا

 ٍراَهَّتلا نِم مِهْيَلَع َبَجَو اَمْنِإَف :اًبِجاَو َناَك ْنِإ َءاَروُشاَع َمْوَي مُهُمْوَصَو
 [17 ١41 كرك رك ا م6

 ضرف وهف ناضمر نم اًدغ ناك نإ :هلوقك ؛ٌةددرتملا ٌةينلا ٌحصت جم

 [30/7 /# كردتسملا] .دمحأ نع نيتياورلا ىدحإ وهو «لفن وهف الإو

 .ُهَمْوَص ىَوَن دَقَف ُهَمْوَص ُديِرُي َرُهَو َناَضَمَر نِم اَدَع نأ َمِلَع نم لك 25.00]

 [؟ ]56/ ١١

 يذلا ٌحيِحَّصلاَو ٌرظِفْلا ُبِجَي لب ُزوُجَي ال ” لبق يفسلا يف موضلا 5
 ُحيِحّصلاَو ؛ُلَضفَأ َمْوّصلا َّنِإ مُهْنِم ٌريِثَك َلاَق َّمُث ءِنْيَرْمَأْلا ُراَوَج ُروُهْمْجْلا هْيَلَع
 اف ةقللا 0 لإ ُلَضْفَأ َرظْفْلا نأ

 وأ ٍمْوّصلا ٍليجغَت نِ ِهْيَلَع ٍنْيَرْمأْلا َرَسْيَأ ِرَمَّسلا يِف َلُجَرلا َلعم اذِإ .؟ ]

 لا ب كيري 0 + ٌكيِرُي هللا نإ ؛ َّنَسْحَأ دّقَك وِريِخَأَت

 .لَضْفَأ ٌريِخَأَتلاَق را نِم ِهْيَلَع َّقَّسَأ ِرَمَّسلا يف ُمْوّصلا َناَك اَذإ ام

 َنيِئالَتلا َهَلْيَل ٌرَتَق وأ ٌّمْيَع الوارف رظْنَم َنوُد َلاَح اّذِإ مْيَْل موي مْوَص اد

 ْمَلَو ءٌرِطْفُي نَم مُهْنِم َناَكَو ءاطاّيتخا ةُموُصَي نَم ِةَباَحَّصلا يف َناَكَف :َناَبْعَش نم

 ٍقيِرَط ىَلَع ُهوُماَص اَمّنِإ ُهوُماَص َنيِذَّلا ٍلَب ؛ُهَمْوَص َبَجْوَأ مُهْنِم اًدَحَأ ْمَلْعَن

 . ٍطاّيَيْخاِلاَو يّرَحَتلا

 اّلِإَو رج َناَضَمَر نِم َناَك ْنإ َيِوْنَي ْنَأِب ِ؛ِةَقَّلَُم ِةّيدب ُّلُجّرلا ُهَماَص اّذِإَو
 يبأ يدم ّوهَو َءءاَمْلُعْلا ثُم َدَْع َكِلَذ ُهََرْجَأ 000-0 د ليف الق

 ام ْمِلَع نَمَف «ٌمْلِعْلا عَن عبس هينا َّن ْنِإَف ؛ ؛ِهِرْيْغَو دّمَْحَأ نَع 2 ِنْيَتَياَوُرلا ٌحَصأَو َهَق ةفينخ

 .ُهَدِصْقَي ْنَأ ْمَتْمَيَك َءْيَّشلا مّلَْي ْمَل اَذِإ امو ءوِراَيتْخا ٍرْيَكب ُهاَوَن ُهَلعِف ُديِرُي
]1845- 4/7171 



 م ِماَّيَّصلا ُباَتِك

 هل لضفألا رفاسملاو ءرطفلا هل بحّتسا ررضلا فاخ اذإ ضيرملا

 بجاو نع هعنم نإ هعنم بجي لب ؛هل هرك داهجلا نع موصلا هفعضأ نإف رطفلا

 .رخآ

 .داهجلا ىلع يوقتلل رطفلا ةيميت نبا انخيش زاجأو :ُهْنثك ميقلا نبا لاق

 نيهقفتملا ضعب هيلع ركنأف «ناضمر يف قشمد ودعلا لزان امل هب ىتفأو هلعفو
 داهج ىلع يوقتلل رطف اذه :خيشلا لاقف «"'”اليوط اًرفس اذه سيل :لاقو

 نوملسملاو «ةيصعم وأ اًحابم اًرفس نيموي رفسلل رطفلا نم ىلوأ وهو ءودعلا

 موصلا مهفعضأ امبرو «مهيف ةياكنلا مهنكمي مل مايص مهو مهودع اولتاق اذإ
 .مالسإلا ةضيب ودعلا حابتساف لاتقلا نع

 لَك يبنلا مهرمأ دقو رفاسملا رطف نم ىلوأ انهه رطفلا نأ هيقف كشي لهو

 ال ودعلا ىلع ةوقلل كلذ ”لّلعف ءمهودع ىلع اووقتيل راطفإلاب حتفلا ةوزغ يف

 1177٠١[ /8 كردتسملا] .رفسلل

 وأ ماّيّضلا ىَلَع اَرِداَق َناَك ُءاَوَس ءَدَمَأْلا ٍقاَقَئاب ٍِفاَسُمْلِل ُرظِفْلا ُروُجَي ؟.ابه
 ٌلْظلا يف اًرِفاَسُم َناَك ول ُثْيَحِب هَّنْشَي ْمَل وأ ُمْوّصلا ِهْيَلَع َّنَش ُءاَوَسَو ءاّرِجاَع

 .ٌُرْضَقْلاَو ُرظِفْلا ُهَل راج ُهُمِدْحَي نَم ُهَعَمَو هِءاَمْلاَو

 نإ ُباَقتسُي ُهّنِإَف ماَيَضلا نع ّرَسَع نَمِل اّلِإُروُجَي ال ٌرظِفْلا ّنِإ :َلاَق نمو
 دق طع 20 هود ا ار دع زم اوغلو قا 0-01 #2

 1٠١[ /686] .ٌكِلْذ نِم ٌتاَتَتْسُي هن رطفملا ىَلَع َرْكنأ نَم َكِلْذَكَو «لتق الإو بات

 ني اننا قاراغ هتدعلم هنو عل عقل ىلا روكتا ذات 00 5 2ك ماع 500 2 2
2 
 0 2-2 2 2 ه5 0 .ه 06ه 33 8 سمك همسوس م م

 ءاخّسرف رشع ةتس ّوهو ماَدقألاَو لبولا ٍرْيَسِب ٍنيِدِصاَق نيموي ةريسم ُهَنَأ دّمَحُأَو

 3 قل - وعم ل 3 طا 200 7 ل

 لجو ةكمو نافسعو ةكَم َنْيِب اَمُك

 )١( دئاوفلا عئادب نم بيوصتلاو «عقرلاب «(ليوط رفس) :لصألا يف )0/ 05(.

 دئاوفلا عئادب نم بيوصتلاو «(َلَعْف) :لصألا يف (؟) )0/ 07(.



 ءِنْيَمْوَي نم ٌلَكَأ يِف ُرِطْفُيَو ٌرْصْمَي لب :ٍفَلَخْلاَو ٍفَلَّسلا نِم ٌةَِئاَط َلاَكَو

 ىَنِمَو ٌةَفِلَدْرَمَو ةَكَرَعب يَلَصُي ناك ب ينل نأ َتَبَن دق ُهَنِإَف يِرَق ُلْوَق اَذَهَو

 مُهْنِب اًدحأ رمي ل هِتاَلَصب ِنوُلَصُي مُه ُمدْيَغَو َةَكَم ُلْهَأ ُهُفْلَحَو َءاَلَّصلا ُرْصْفَي

 .ٍةاَلَّصلا ماَمْنِإِ

 ءاَمَلْعِْل ٍنْيَروُهْشَم ِنْيَلوَق ىَلَع ؟ُرظِفْلا ُهَل ُروُجَي له مي ءاَنْثَأ يف َرْكاَس اَذِإَ
 نأ «نتسلا» ىف وِف َتَبَت اَمُك ءَكِلّذ زوجي هنأ : :انعهَأ دّمْحَأ نع ِذاَتياَوِ امه

 ب .ِهِمْوَي نم َّجَرَح اذإ ٌرِطْمُي ناك نَم ِةَباَحَّصلا نِم

 ٍباّلَجْلا ٍرِجاَتلاَك ِهْيَلِإ يِوأَي ّدَلَب ُهَل َناك اَذإ ُرَمّسلا ُهداَع نم ٌرِطْفُي 75.07 ]|

 نِم ُةُباَوَد يِرْكَي يِذَّلا يِراَكُمْلاَكَو عَّلّسلا 5 ٌهَرْيَغَو َماَعطلا ُبِلْجَي يِذّلا

 َكِلَّذَكَو ْمِهوْحَنَو َنيِمِلْسَمْلا حِلاَصَم يف ُرِاَسُي يلا ٍديِرَبْلاَكَو «مِرْيغَو ب باَلَجْلا

 . ُهكسَي َرَبْلا يِف ْناَكَم هل يِذْلا ُحاّلَمْل

 قكتحا دجنأ

 : اًرِفاَسُم ُلاَرَي اَلَو ِهِحِلاَصَم ُعيِمَجَو ُهُتَأرْما ٍةَئيِفَّسلا يف ُهَعَم ناك نَم اّمأَ

 .رِطْفُي اَلَو رصْمَي ال اَذَهَق
 < هو *ءلزو ىلإ تآكل -21< ٠ ةئداَتْنا *اْهَأَو
 يف َنوُنَتُي َنيِذَّل | ْمِهِرْيَغَو كرتلاَو دارك او برعلا بارع ةَيِداَّبلا لهأو

 ِففيِصَمْلا ىَّنِإ ىَتْسَمْلا نِم ه خييفل لاح يف اوك اذ ناكم يف وبي ُهيَصْيَو ِناَكَم

 .َنوُرْصْفَي مُهْنإَ :نكبعلا ىلإ ف ٍفِيِصَمْلا َنِمَو

 اوُناَك نإَو ءاوُرُصْقَي ْمَلَو اوُرطْفُي ْمَل ْمِهِفيِصَمَو مُهاَتَْمِب اوُلَرَن اذ يأ

 [؟1 /5] . َىِعاَرَمْلا َنوُعبتتي

 هَل ُرظِفْلاَو ٌةَّقَسَم ِهْيَلَع نكي ْمَل نإَو َنيِمِلْسُمْلا ٍقاَمَتاِي ٌرِطْقُي :ٌرِفاَسْمْلا *.له]

 [؟14/؟6] . ءاَمَلعْلا ٍرتْكأ َدْنِع َراَج ٌماَص نِإَو ءُلَضْفَأ

 ْنَأ وْيَلَع لّهَك ُهَدْحَو ٍرظِفْلا َلاَلِم وأ ُهَدْحَو ٍمْوَّصلا َلاَلِه ىأَر نإ ةضملا

 ؟ٍساّنلا َّعَم الإ ُرِطْفُي اََو ُموُصَي ال أ ؟ِهِيْفَن ةَيْذُرب َرِطْفُي وأ ؟دِيْنَ ت ةمؤرب موُصَي

 :دّمْحَأ نع ِتاَياَوِر ثالث َيِه ٍلاَوُق 110 الث ىَلَع



 . ٌّيِِفاَشلا 27 َّوْهَو ءاَرِسر 2 ٌموُصَي ْنَأ هْيَلَع َّن : اًمُدَحَأ

 دّمْحَأ ٍبَمْذَم نم ُروُهْشَمْلا َوُهَو ٍِساّنلا َعَم اّلِإ ٌرِطْفُي اَلَو ُموُصَي :يِناَنلاَو
 1 2 5 م
 . ةفيزخ يِبأَو ِكِلاَمَو

 1 ٍلاَوْقَأْلا ُرَهْظَأ اَذَمَو « ِساّنلا م ٌرفُي ِساّنلا َعَم ُموُصَي :ُتِلاَثلاَو
 وُحْضُت َمْوَي م 1 ع 0 هة همد هه هَ 03 0

 وي مك كاَحْضْأَو َنوُرِطْفت َمْوَي ْمُكُرْطِفَو َنوُموُصَن َمْوَي ْمُكُمْوَص١ : ك5 يبنلا
 .ٌبيِرَغ ٌنَسَح :َلاَقَو «"”يِذِمْرَتلا ُهاَوَر

 ِساَّنلا ُلاُلْهَتْساَو «ِساّنلا ني ةنرهش اروشَو ل اله هن وك ل شف : ٍلِئَئِيِححَو

 ْمهتَاَهَش ٍنْوَكِل ِدلَبْلا لأ ٍةَماَع اَع َدْنِع َكِلُذ ُرِهَتْشَي دي ْمَلَو ه 0 ول ىَّنَح وب

 ال اَمَكَف :نييفلتملا ٍرِئاَس مُكَح 0 :4هب اوُدَهْشَي ْمَل ْمِهِنْوَكِل وأ ٌةٌدوُدَرَم

 22 أ طاع د كما لردع وعلا هب الاقلاع ف ام 8 اولا قاع 4 لي وافر ىزماما فار
 الإ نوموصَي ال َكِلْذُكَف ' َنيِجِلَسمْلا ْعَم الإ ديِعلا نولّصي الو نورخني الَو نوعي

 وُرِطْفُت ْمْوَي ْمُكُرْطِفَو وُوطق مي ميو :ِهِلْوَق ىَنْعَم اَذَمَو ؛نيملشتلا
 ١ وي ُْكاَحْس اَحْضَأَو ا 057

 يف َنيِمِلْسُمْلا ٍةَعاَمْجَو ٍماَموْلا َعَم ُموُصَي ا
 .ٍةَعاَمَجْلا ىَلَع هللا ُدَي :دّمْحَأ َلاَق « مِيَعْلاَو ٍرْحَّصلا

 ريغ كاَنُه َسِيَل ُهَنِإَف ءُةَماَص ُهآَر اَذِإ ُهُرْيَغ هيف َسْيَل ٍناَكَم يِف َناَك نم ْنِكَ

 كفن اكتك ىآ َرَخآ ٍناَكَم يِف َيِئُر ُهّنَأ َنّيبَ 1 مَ ّمُك َرَطْفَأ ولف : َذَع ىَلَعو

 َراَص اَمْنإ ُهَنِإَف ءدّمْحَأ نع ِنيَئياَوُرلا ىّدْحِ َذَعَو ءٌءاَضَمْلا ِهّْيَلَع ْبِجَي ْمَل 0

 | كفل

9 
3 

 خا نابل تع رع نو هكا ره نيج نم مهل يف روش

 «حبحّصلا ىَلَع ِءاَضَقْلا اوُرمْؤُي ْمَلَو ميلا ءاقآ ين رطل ادي ٌنيَدْلا ٌءاَروُشاَع

 ١1١5 -١18[ /7ه] . فيعض ٌتيِعَض ِءاَضَقْلا ٌتيِدَح دحو

 ُرِطْمي َمْوَي ٌرطِفْلا» :هلكي هللا ُلوُسَر َلاَك :ثّلاَق اَهّنَأ ؛انح ةَنْئاَع نَع م.+: ]

 .هجيرخت مدقت (1) .(م05) 0)



 م مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 8 سو
 000 ل يت تيت لا

 َدْنِع ّلَمَعْلا اَذَه ىَلَعَو "”ئِذيْرَتلا ُهاَوَر ؛ُسماَّنلا يَّحَضُي َمْوَي ىَحْضَأْلاَو ُنماّنلا

 ُفوُقُوْلا مُمَأَرِجَأ أَطَحخ ٍرِشاَعْلا مْوَيْلا يِف َةَقَرَعِب اوُمَقَو ول َناَنلا َنِإَف
 . ْمهّمَح يف َةَكَرَع َمْوَي ُموَيْلا َكِلَد َناَكَو ءِقاَمَئاِلاب

 ءاَضْيأ ٍفوُقوْلا ُةَحِص ُرَهْظأْلاَو ءٌعاَري ِءاَرْجِإلا يفك ْأَطَح َنِمَّنلا اوُهََو وّلَ
 .ِهِرْيَغَو دمْحَأ ٍبَهْذَمَو ِكِلاَم ٍبَمْذَم يف ِنْيلوَمْلا ٌدَحَأ َوْهَو

 :ىَلاَعَت َلاَقَق ٍرْهَّملاَو ٍلالِهْلاِب َمُكُحْلا َقَّلَع #8 هللا نأ :َكِلَذ لْصْأَو
 ٌّمْسا ُلاَلِهْلاَو :[184 :ةرقبلا] 4ُجَصْلاَو ناّنلِي ٌتيِقوَم َِه نه ٌةَلِعَأْلا ع َككْوَََب»
 ُساَّنلا ُهْفرْعَي ْمَلَو ِءاَمَّسلا يف َمَّلَط اًدِإَف ءوب ُرَهْجُيَو هب ُنَلْعُي :يأ ؛وب َلَهَتْسُي اَمِل

 وي روتي ل إن روكا نو كرات وكلا ةانكر الالم قي ل :رلوتشنت
 .َلََد دق ْدهّقلا نكي ْمَل سان

 يف َعّلَط اذإ ُهنَأ ْمهْنَظِل ِةَلَأْسَمْلا ِهِذَه لْثِم يِف ٍساّنلا نِم ٌريِثَك ُظَلْعَي اَمَنِإَو

 ءال وأ هب اوُنَهَتْساَو ٍساَّنلِل َكِلَذ َرَهَ ُءاَوَس ٍرْهَّشلا َكَوَأ ُهلْيللا َكْلَي تا ِءاَمَّسلا

 :كلكي ْنِللا َلاَق اَذَهِلَو نم َدْب ال وب مُهّلاَلْهْساَو ٍسَّئلِل ُهْروُهط لب ؛َكِلَذَك َسْيَو
 اَذَه :أ ؛«َنوُكَضُت مْوَي ْمُكاَحْضَأَو َنوُرِطْفُت مْوَي ْمُكْرطِفَو َنوُموُصَت َمْوَي ْمُكُمْوَص١
 ْمَل ُهوُمَلْعَت ْمَل اًذِإَف ءىحضألاَو ٍرظِفْلاَو مْوَّصلا ُتْقَو ُهَنَأ َنوُمَلْعَت يِذّلا ُمْوَيلا
 يرسل هو هَ

 .مكح هيلع اسد رمي

 .رِشاَعْلا ُمَدَع لضألا َنأِل ؛ِءاَمَلُعْلا َنْيَب عاّرِن الب ٌرْئاَج ٍةَجِحْلا
 5 وع و 2 0 2 ّ مآ

 :ِناَتلأْسَم باّبْلا اًَذَه ىف ُهََتْسَي يِذْلا اَمْنِإَو

 : مُهَنْدِص ُمَلْعَي ٌةَعاَمَج هب ُهَرَيخَأ وأ ُهَدْحَو ٍلاَّرَش لاَلِم ىأَر ول :اَمُهاَدْخِ

 ؟ال ْمأ ٌرِطْفُي لَه

 )١( )805( 2ريغصلا عماجلا حيحص يف ينابلألا هحّشصو )57817(.



 2 ٍماّيّصلا ُباَتِك
 ا هك“

 لَم مُهَْذِص ْمَلْعَي ٌةَعاَمَج ُهَرَبْخَأ وأ ٍةَجِحْلا يؤ َلاَلِه ىأَر ول : ُةَيِناَئلاَو

 يتلا ِةَيْؤّرلا ٍهِذَه ٍبَسَحِب َرِشاَعْلاَو مسالا َوُه ٍرحّنلا ُم ْوَيَو َةَقَرَع ُمْوَي ِهَّمَح يف ُنوُكَي

 ؟ٍِسماّنلا َدْنِع َرَهَتْشا يَِلا هقاَعْلاَو ُعِساَّنلا َرُه وأ ؟ٍساّنلا َدْنِع ٌُرِهَئْشَت مل

 ٍقاَمَتاب َةَيِناَلَع ٌرِطْفُي ال ٍلاَّوَش لاله ِةَيْرِب ُدِرَمئُمْلاَك : لوألا ُهَلأْسَمْلا امك

0_0 

 ُبَهْذَم َوُهَو ءاّرِس ٌرِطْفُي ال اَمُهُحَصَأ ِءاَمَلْعْلِل ِنْيَلْوَف ىَلَع ؟اًرِس ٌرطْفُي لَهَو
 .اَمِهبَمْذَم يِف ٍروُهْشَمْلا يف دَمْحَأَو ُكِلاَم

 ءِديِعْلا مْوَي َوُهَو ءُساَنلا ٌرِطْفُي َمْوَي َرظِفْلا نأ :َكِلَذ يِف ُبَبَّسلاَو

 نَع هل ْئِبَلا ىَهَن يِذَّلا ٍديِعْلا َمْوَي َوُه َسْيَل ٍلاَلِهْلا ِةَيوُرِ ُدِرَمْْمْلا ُهَماَص يِذّنآَو

 ِهِمْوَص

 ْنَأ ُهَل نْكَي ْمَل ٍةّجِحْلا يِذ ِةَيْؤُرب َدَرَقْلا ول ُهّنِإَ َِيِناَنلا ٍةَلَأْسَمْلاِب ُرَهْظَي اَذَهَو

 رغ هيلز بت دك نإ يالا رهلا يف وه يللا لا يف ألا بف تا 201

 ام ِةَعاَمَجْلا َةَقَلاَكُم نم حْبَذلاَو ٍفوُقوْلا يِف ٍلُجّرلا ٍداَرِفْلا يِف َّنأِل اَذَهَو ؛ مالا

 ممم ل 507/1 .رظِفْلِل ِهِراَهَظِإ يِف

 ؟ءيش هرجأ نم صقني نأ ريغ نم هرجأ لثم هلف اًمئاص رطف نمو» | 754١
 .هعبشي نأ هريطفتب هدارم .دلاخ نب ديز ثيدح نم ؟')

 [١ا/؟ /# كردتسملا]

 ضيييأْلا ظْيَحْلا َنّيْبَتَي ىَّنَح َعاَمِجْلاَو َبْرُشَلاَو لخألا #2 حاَبأ |

 ا ُبْوُشِلاَو ها آ ُروُجَي ِرْجَْمْلا عوُلط يف ٌكاَّنلاَو 0 طْبَحْلا

 [1/1] .ُكَّسلا تَمَتْسا ذا هْيَلَع ًءاَضَق اَلَو ءِقاَمّتاِلا

 ىَلَع ٍلاَوّزلا َدْعَب ِهييِهاَرَك يف اوُمَلَمْخا نكل «عاَرن اب ُرِئاَج ُكاَوْسلا #

 .(معال) )١(



 هنو مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت عم

 ٌيِعْرَض ٌليِلَد ِهِتَيِهاَرَك ىَلَع ْمُقَي ْمَلَو .دّمْحَأ نَع ناَكئاَر اًمُه ٍنيَروُهْشَم نيل

 1 .ِكاَوّسلا صوُصُت تامومع ٌّصُخَي ْنأ ُحلْصَي

© 2 

 (ِمِيَغْلا مْوَي مْوَص مكح)
 :©05َمَق وأ ٌمْيَع ٍلاَكِهْلا ٍةَيْؤُر َنوُد َلاَح اَذِإ :مّْيَعْلا مْوَي ٌمْوَص 65.45

 :وِرْيَغَو دّمْحَأ ٍبَهْذَم يف َيِهَو 0 ٌةَدِع هيف ِءاَمَلُعْلِل
-ٍ 

 ىلَع ؟ِهيِزْنَت وأ ميرخَت ْيْهْن وه لَه مث ءُهْنَع ٌىِهْنَم م :اًمدَحَأ ك7 ه2 < ه2 وهو2< لعب نما اما 6م : يَ دع

 ىّدخإ ىِف دّمْحُأَو َيِعِفاَشلاَو ُكِلاَم 00 اَذَهَو ءنْيَلْوَق 4 0000 5 2م م ع هك

 ُهْنَع ِتاَياَورلا
 نِم اَمِهِرْيَغَو يقرخلاو يِضاَقْلا ٍراَبْخاَك ٌبجاَو ُهَماّيِص َّنَأ :يِناّنلا ُلوَقْلاَ

 60 - ديشأ باَحْضُأ

 ةَفيِنَح يأ ُبَهْذَم اَذَعَو ءهرظف ْروُجَيَو هم زوجي هنأ :ُتِلاّثلا ُلْوَقْلاَو

 ْنِم ٍريِثَك ةقذم َّوْهَو ُهْنَع ٌحيِرَّصلا ٌصوُصْنَمْلا د ُبَهْذَم َّوَهَو ِهِرْمْغَو

 . ””ْمِهرَتْكَأ وأ َنيِعِباَتلاَو ِةَباَحّصلا

 َكَسْمَأ َءاَش ْنِإَف ءٌرِئاَج رْجَمْلا ِةَيْؤُر نع لِئاَحْلا َدْنِع َكاَسْمإْلا َّنأ اَمُك اَذَهَو

 .نابعش نم نيثالثلا ةليل (1)
 .ها. .ُةَمْوَص بجي ِبَمْذَملا ٌرِماَظَم ع وأ مغ هنود َلاَح نإ : عطسملا داز يف لاق (؟)

 َلوُكَْمْلا َّنِإَك ِرْيَغ ىَلَع اَهْنِم ِلْوَقْلا اَذَه ىَلَع ُلدأ ِةَعيِرَّشلا ُلوُصْأَو :رخآ عضوم يف هقك لاق (5)
 اَلَو هلِْف ُبِحَي ال - َكِل ري وأ ٍةاَلَص وأ رام وأ ةاَكَز بوُجُو يف كش وّل امك - هبوجو ىف

 ْبِحوُ ْمَلَو طاّيهحالا ِةعيِرْشلا ُلوُصَأ ْمُرَحُت ْمَلَف ءاطاّيخا ُهَلعِف ُبَحَتْسُي لب كرت ٌبَحَتْسُي
 . .ُّكَّنلا ٍدوَجْمب

 (176 175 /؟8) .ها .ٍةَعيِرَّشلا ٍلوُصأ نحت ٌدْعُب هيف اَمُهاَلِك ُهَباَجيِإ وأ مْوّصلا َميِرْحَت َّنِإَف : لاقو

 مهُريغو هللا مهمحر نيميثع نباو زاب نبا نامامإلاو يناعنصلاو يناكوشلاو مزح نبا راتخاو
 عومجم ((008/1) مالسلا لبس (5//171) راطوألا لين «(77/7) ىلحملا .همايص ميرحت
 .07010/5) عنقتسملا داز )5048/١5(« زاب نبا ىواتف



 - 0 دع اًَبّصلا ٌباَتك

 َعوُلظ 6 ْنِإ ؟ال ْمأ تَدخأ لَه ّكَش اَدِإ َكِلَّذَكَو ٍرْجَمْلا َهيَتَي ,ىََّح لكأ َءاَش نإَو
 0 ه2 كل ءاش نإو و عاش

 ١ ُلْؤَح َلاَح لَه ّكَش اّذِإ َكِلَّذَكَو

 .ةَداَيّرلا ىّدَأَق ؟َنوُرْشِعَو تام وأ ٌةَئاِم ِّْيَلَع ُةَبِجاَوْلا ٌةاَكَّذلا لَه َكَش اَذَِو

 .مّرَحُم اَلَو بِحاَوب َسْيَل طاّيتخالا | نأ ىلع ةيكنم اهل هلك ٍةَعِرَّشلا ُلوُصْأَو

 َناَضَمَر ٍرْهَش نِم ناك ْنِإ َيِرْنَي ْنَأب ءِوَمَلَعُم ِةّيِب وأ ٍةَفَلظُم يي ُهَماَص اّذإ ّمُت

 نف دمحأو ةَقيوَع نأ بَعذَم نو ةيرشي كلك نإك كف الإو َناَضَمَر نع ناك

 . ِنْيتياَوَرلا حَص َمَأ

 .َناَضَمَر نِم ُهّنَأ يب الإ ُهئِرْجُي ال ُهَنَأ : يناثلا ُْلْوَقْلاَو
 هيف ؟ٌبِحاَو ّوُه لَه :َناَضَمَر ِرْهَكِل ِهّينلا َنيِيْعَت نأ ٍةَلَأْسَمْلا ِهِذَه ٌلْصْأَو و ا هاو كاصس هان و نه 25

 هي ِبَمْذَم يف ٍلاَوْفَأ سدس

 َناَضَمَر نِم اَدَغ َّنأ َمِلَع ْنِإَف «٠ مياوت كلا :ةاانملا وله قت

 ءاّدأ َدِصْقَي ْنَأ ُهَرَمَأ هللا ّنأِل ؛ُهَئْز ٍرْجُي ْمَل اقَلُظُم اًمْوَص وأ اَلفَت ىَوَن ْنَ

 ْمَل َبِحاَوْلا ِلَعْفَي ْمل ادَِ يرحم َمِلَع يذلا َناَضَمَر ٌرْهَش َوُهَو ِهْيَلَع ٍبِحاَوْلا

 هْيَلَع ُبِجَي ال اَنُهَف :َناَضَمَر ِرْهَش نِ اَدَع نأ ْمَلْعَي ال َناَك اَذإ ام

 َنْيَب َعْمَجْلا َبَجْوَأ دَّقَف مْلِعْلا ِمَّدَع َعَم َنيِيْعَّنلا َبَجْوَأ نَمَو ءُنيِيْعَنلا

 نو داو 12 يقع ووو قل ند 'او د كب وا ص ريع ور عت
 ٍةَعلَعم وأ ٍةَقلَظُم ٍةَيِنِب ةَروُصلا هذه يِف ٌماَصَو ةَمُوَص روجي هنإ :ليق اذإف



 هْنأك مالسإلا خيش لئاسرو 8واتف بيرقت وك

 ُهاَطْعَأَك َكِلَد ْمْلْعَي َْلَو ةَعيِدَو ُهَدْنِع ٍلْجَرِل َناَك نَمَك "اضن ُهئِرْجُي ُهّن ُهَبْصَلاَق

 . ابنا هئاَطْمِإ ىلإ ُجاَتَْي ال ُهَّنِك ُهُمَح 1 1 ٍقيِرَط ىَلَع َكِلَ

 ىَلَع «هِتّبِن شق ماَمِوْلِل م ْعَبَت هيِف ةدانلا نأ ةفمخأ نق فورت رث يلا ةياورْلاَو

 هنأ لك َيِبَنلا نَع ؛ِنَئُّسلا» يف امك ءُساّنلا ُهُمَلْعَي اَم ٍبَسَحِب َرظِفْلاَو َمْوّصلا نأ

 0 : وُحَضُت ّمْوَي وي ْمُكاَحْضَأَو َنوُرِطُفُت م موي ْمُكُرْطِفَو َن َنوَموِصَت 4 ْمُكُمْوَص١ :َلاَق

 د لَه :«ٍلاكهْلا» يِف ميا نات دكر

 يف ِنْيَلْوَ لع ؟ةوملشيو نسانلا 4 هب َلِهَتْسَي ىَّنَح لك ة

 ٠١١[ - رو دما هيقذك

 ءزئاج هموصف رتق وأ ميغ نيثالثلا ةليل لالهلا ةيؤر نود لاح ْنِإ [؟.هه]

 يبأ بهذم وهو «فلخلاو فلسلا نم فئاوط لوق وهو ءمارح الو بجاو ال

 لصأ الو ءاذه ىلع لدت امنإ دمحأ نع ةضيفتسملا تالوقنملاو «ةفينح

 . يم ةباحصلا نم دحأ مالك يف الو همالك يف بوجولل

 : وضم ال هلأ ىلإ اًيغأ نيمي ناك هنأ نفابعلا نأ نم: ىكخو

 ١7١[ - 159/7 كردتسملا]

 ه2

 .سانلاب قفرلاو رسيلل هبحو «ةمألا ىلع فلك خيشلا ريسيت نم اذه )١(
 0000 واف يبأ عضم يف ينابلألا #0 ةةفضتفا 0 وبأ هاد هز

 موي 7 كِل يِف 0 اَلَو هاو اًنْطاَب ةلرخ موي َكِلَذ نأ ٌباَوّصلاْف 5 .فازجأ 0

 َمَلَط اَذِإَو ءُساّنلا ُهّلَهَتْسا اد اَلاَلِم ُنوُكَي اَمّنِإ ُلاَكِهْلاَو «ُنماَنلا ِهيِف ُفْرَعُي يِذَّلا ميلا َوُه ةَقَرَع

 .لالهب َسِيلف ُهوُنِهتسي ٍِ ْمَلَو
 نكلو «ميرحتلا وه لاوقألا هذه حصأو :لاقو هموص ميرحت ُهنأكك نيميثع نبا ةماعلا راتخاو عد

 مدع لصحيو «ذباتي ال هنإف ءههموصب سانلا رمأو «مويلا اذه موص بوجو مامإلا ىأر اذإ

 .اًرس رطفي امثإو ءهرطف ناسنألا رهظي الأب هتذبانم

 موصلاف رهشلا لوخدب رمألا يلو مكح ول امأ ءرهشلا 6 اهيف تبني تقيل انه ةلأسملاو



 ل هس ماَيّصلا ُباَتِك

 (؟اَهِعيِمِحِل ةَيْؤُر ٍداَلِبْلا ضغَب ةَيْؤُر له)
 دق ُهَإَف ."ٌباَرِطْضا اَهيف :اًهِعيِمَجِل ٌةيؤُر داَلبْلا ٍضْعَب ِةَيؤر هَلأْسَم م؟.41]

 ءهيف عِلاطَمْلا ُقاَقّتا ُنِكْمُي اَميِف فاليخالا َّنأ ىَلَع َعاَمْجِْلا ّرَبْلا ِدْبَع نبا ىكَح

 .©"ذيتغُي ال ُهنَأ فالح الق َناَساَرُخَو ٍِسْنَدْنَأْلا لْثو ناك اَم ام
 نَم مُهْنِم َيِعِفاَّشلا ٍباَحْصُأ ٍرَثْكَأَك اًهِعيِمَجِ َةَيْؤُر ُنوُكَت ال :اوُناَق َنيِذَّلََو

 ةَقاَسَم َّنِإَف ؛"”ٌتكِيِعَض اَمُهاَلِكَو َناَساَرُخ َعَم ِقاَرِعْلاَو ءماَّشلا َعَم ٍِزاَجِحْلاَك

 .لالهْاب اَهَل َنَلَعت ال ٍرْصَقْلا
 : نْيَهْجَو نِم أطَح ٍناَّذَه ّمُث ؟َكِلَد َدَّدَح «“ااَمَك ُميِلاَقَأْلا اّمَأَ

001 

 َيِنُر ىقم ُهَنِإَف ءِبيِرغَنلاَو ٍقيِرْشٌعلا فاليخاب َِمحَ ةَيزْلا ّن
 همالك تأرق امنيحف هلكت مالسإلا خيش نع لقنلا يف بارطضالا :بارطضالا بيجع نمو )١(

 موزل يف علاطملا قافتا ٍرابتعاب ُلوقلا هنع رهُّتْشا ام ضقانُي هنأ نم تبجعت هتصخلو انه
 .بسحف مهعلاطم تقفتا نم ىوس ةيؤرلا هذهب موصلا مزلي الف علاطملا تفلتخا اذإف ؛موصلا
 لهأ قافتاب علاطملا فلتخت» :هلك لاق «تارايتخالا يف يلعبلا هنع هلقن يذلا وه اذهو

 بهذم يف لوقو ةيعفاشلل حصألا وهو ءالف الإو موصلا همزل تقفتا نإف ءاذهب ةفرعملا

 . (دمحأ

 قافتا ٌرابتعا هيف فًَعضيسو «كلذ ضيقن ررقيس :- ىرتس امك - انه مالسإلا ميش َّنكل
 1 .علاطملا

 ام ىلإ لصوت «يكلاملا ليلخ نب ريمس روتكدلل «دئاوفلا ديص :عقوم يف اًثحب تدجو دقو
 «هتسافنل ه5 همالك نم لقنلا تلطأ امنإو :هتياهن يف لاق ثيح ةنينأمط يندازف هيلإ ٌتلصوت
 نأ ىلع انه صن امنيب «علاطملا فالتخا رابتعا نم تارايتخالا يف هيلإ بهذ ام فلاخي وهو

 ول هنأ ىنعمب ءرطفلا وأ موصلا هيف ىدؤي يذلا تقولا يف ةيؤرلاب ملعلا غولب يف يه ةربعلا
 .ها.ملعأ هللاو ءمويلا كلذ ءاضق مهمزلي مل كلذ دعب ةيؤرلا ربخ مهغلب

 ااا: // ج7 .52210.21/1008/5ة6/6 .اطاتتح.

 ّنِم َرْخَأ اَميِف ُةَيْؤُرلا ىَعاَرُت ال ُهَّنَأ اوُعَمْجَأ دق )0/٠١(: راكذتسالا يف امك همالك ٌصنو (؟)
 اَمَو ءِريِبَكْلا رصِمْلاَك ناك اَم اّلِإ ُهنَيِؤُر ُهَل ِدَلَب ُلُك َكِلَّذَكَو َناَساَرُخ نِم سْنَدْنأْلاَك ءِداَدْلْبْلا
 دعها ملغأ ةطازاع نولشتلا:دذلب ني ةناطنا كيرا

 .علاطملا هيف فلتخت امب ديدحتلاو ءرصقلا ةفاسمب ديدحتلا :يأ (6)

 .(نمف) :باوصلا لعل (:4)



 هنو مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ا
 22201 2 يو 7

 ِسْمّشلا ٌبوُرُغ ُرَخأَتي ُهّنأِل ؛ُسكَعْنَي اَلَو ٍبِرْغَمْلا يف ىَرُي ْنأ َبَجَو ِقِرْغَمْلا يف
 نا ده 8 ع ٍء 3 2 هك

 . قرشعلاب .اهيورَع تف نع برغملاب
 ٌَلُجَر َناَكَف َميِلاَكَأْلا وأ ٍرْضَمْلا ٍةَفاَسَمَك اَّح اَنْرَبَتْعا اذِإ ُهّنَأ :يناّنلا ُهْجَوْلا

 هَنَْبَو ُهَنْيَب ُرَخآَو ءَكُسْنَيَو َرِطْفُيَو َموُصَي ْنَأ ِهْيَلَعَف :ميِلُقِإْلاَو ِةَفاَسَمْلا رِخآ يِف

 .َنيِمِلْسُمْلا نيد نِم َسْيَل اَذَهَو !َكِلَذ نِم اَنْيَش ُلَعْفَي ال مْهَس ''هَوْلَع
 ياو عد سور هٌشقو م 4 من02 هام تمم سد عاعوأك عباس كار

 نوموصت موي مكموص» :هلؤق ِهيلَع لذ ام  ملغأ هللاو اذه يف َتباَوّصلاف

 2 21 ا يي ُ 8# هر هٌشسإع "يق هةر سود م شوك .-
 َنيِثالثلا هليل ٌدِهاَش دهش اذإف «٠ ”7«ًنوُحْضَت موي مُكاَحْضْأَو نورِطفت موي مكرطفو

 وهو
 .موَصلا َبَجَو :ِديِعَب وأ بيرق ٍةَنِكْمأْلا نم ناكَمِب هر هنأ ناَبْعَش نم 8 دعا وير د 2 .ريضصم مصهس 2655 مسد

 اَم ُكاَسْمِإ مِهْيَلَعَك :ٍبوُرْغْلا ىلإ ِةَلْيَّللا َكْلِي َراَهَ ةَيؤُرلاِب َدِهَش اَذِإ َكِيَّذَكَو
 .نيَمِِلِْإ وأ ميِلْفإ نِم َناَك ٌءاَوَس ءَيِقَب

- 7 

 َدْعَب ُةيْؤّرلا مُهْنَعَلَب اًذإ اَمأَك ءُديِقُي ٍتْفَو يف ِةَيْؤُرلاِب مْلِعْلا غوُلُبب ُراَِتْعاِلاَو
 .لاح ٌّلُكب ُةُمْوَص بجي َلَبقَْسُمْلاَك ٍسْمّشلا ٍبوُرُق

 هنأ ِرْهَّشلا ِءاَنْنَأ يِف مُهْعْلِبَي دق ُهّنإَف ؟ُهُؤاَضَق بجي لَه :َيِضاَمْلا َمْوَيلا ّنِكَ

 ؟ْمُهّْنم اًبيِرق َرْي ْمَلَو َرَخآ ميلقإب ين
7 - 

 .ْمُهْفلَي ْمَلَو ْمِحدَلَب يف َينُر ول اَمُك َوُهَك - لوألا ميلا
 :ٍلّوَأْلا ّيِضُم َدْعَب الإ مهْيَلإ هِرَبَح ُلوُصُو ُنِكْمُي ا ٍناَكَمِ َيِئر اَذإ اًمأَو

 ْنَأ ٌنِكْمُي اَلَو هَنوُموُصَي يَِلا ُمْوّيْلا َوُه ٍساّنلا َمْوَص َّنأِل ؛ْمِهْيَلَع َءاَضَق ال

 هيف مُهْنِكْمُي نكي ْمَل اَذَهَو ءٍلاّلِهْلا ُةَيْؤُر ِهيِف مُهْنِكْمُي يِذَّلا َموَيْلا اّلِإ اوُموُصَي
0020 

 3 هه ..؟ . 0 هر ءّيم .٠ هسا بوم سل 0 و

 .ِكَسْنلاَو رظفلا يِف َكِلَذَكَو ءْمِهِمْوَص َمْوَي نكي ملف هغولب

 .مُهَسِ هَيْمَر ٌرْدَك :ةّوَلَعلا )١(

 .(57554) دواد يبأ حيحص يف ينابلألا هحححصو :(7775) دواد وبأ هاور (؟)



 د هي ٍماّيَّصلا ٌباَّتِك

 ىَلَع َءاَنِب َيِئُر ُهَنَأ ِرْهَّشلا ِءاَنْنَأ يِف مُهَدْنِع َتَبَت اَذِإ َنوُرِطُْي لَه ءاَلُؤَم ّنِكَل

 ؟ِةَيؤُدلا َكْلَ

 ا هيا يف مهقفِ كب دق نال ايف مل داو ربك هل ذإ نكل
 نم هلوقُي اَمُك َنيِرْشِعَو َةَعْسَي مُهُمْوَص نوي َلَوَأْلا َمْوَيلا َنوْضُقَي اَلَو هب َنوُرِطْمُي

 ُهَنِإَ مُهتيؤر ْتَمَّدَقَت ِناَكَم ىَلِإ ٌرَفاَش 6 مث + كم ٍةَيْؤَرِب 0 اذ عِلاطَمْلاِ ُلوَقَي ُ

 "لوألا َمْوَيْلا يِضْقَي اَلَو مُهَعَم عم كليف

 نَمَك .ههيَيْؤُرِل اوُموُص» :ِهِلْوَقِل ؛ْغولُبْلا ىَلَع رمألا اذه َراَدَم َّنأ : ظباّضل

 هركد انياب اَذَعَو دلال رس ل ل

 َةَدِئاَف الق رْهَش ْهَس َدْغَب الإ اًمهيف ُرْبكْلا لِي ا / ٍةَروُمْعَمْلا يقَرَط َّنأ يف ّرَبْلا دبع ُنْئا

 ُّلَحَم ان ِرْمَّشلا خالسنا َلْبَق اًهيِف ُرّبَحْلا ُلِصَي يِنَّلا ٍنِكاَمأْلا ٍفاّلِخيب «هيف

 .""”راَبيغالا

 .ها.هِللاحب اَهْنِم َلَكأ ُماَصْي ال ءَنوُرْشِعَو ٌةَعْسَي َناَضَمَر يف َماَصُي ْنَأ دب ال» :هقت لاق :ةدئاف )١(
0/50 1) 

 ءاموي نيرشعو ةينامث اوماص نإو )957/75  97١٠(: عانقلا فاشك هحرشو «عانقإلا يف لاق

 لوقب جتحاو هلقنو «لبنح نب دمحأ مامإلا هيلع صن .طقف اموي اوضق لالهلا اوأر مث

 .ها.ناضمر نم اًموي رطفأ نأ نم ّيلإ ٌبحأ نابعش نم اًموي موصأ نأل : هيَ يلع
 «ناتسكاب ىلإ ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا نم رفاس ناسنإلا نأ ول :هللكك نيميثع نبا لاق :ةدئاف

 ىقبت لاحلا هذه يف لوقن «لالهلا ةيؤر اهدنع تبث ةيدوعسلاو «لالهلا اوري مل ناتسكابو
 اورطفأو هتيؤرل اوموص» :لاق ِخلَك يبنلا نأل ؛لالهلا هيف ري مل ناكم يف كنأل ؛اًمئاص
 .«هتيؤرل

 يف انلزنو برغلا ىلإ انبعذت اذإ سكعلاو طفت نأ كلق هسفن مويلا يف تعجو كنأ يضرف ولف
 هللا نأل ؛لالهلا هيف يؤر ناكملا نأل. ؛موصن اننإف ةيدوعسلا يف َرُي د ملو ءلالهلا اوأر دلب

 .[1840 :ةرقبلا] 4ةَمُسيَْ َرْهَّثلا كني دك نَمْنظ :لاق ىلاعت

 .«اورطفاف هومتيأر اذإو اوموصف هومتيأر اذإ» :ِكككي يبنلا لاقو
 ىواتفلا عومجم .اًموصو اًراطفإ هب لمعاف لالهلا ىؤر ىتمف ءهيف تنأ يذلا كناكمب ةربعلاف

 .(4894- 44 )0/1١8

 ءاهوحنو لاوجلاو زافلتلا قيرط نع «تاظحلب ربخلا مهغلبي نامزألا هذه يف سائنلاو (؟)

 .دحاو موي يف نوموصيف



 ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 5س ذآ
 222222222222222 ل يحي

 ممر فدع مْوَي ري يف اوُقَكَوَق مُهَّلُك ُنساّنلا اَطْحَأ اَذإ :اوُناَق اّذَهِلَو مه؟ >2
 ََوه ٌعوُلبْلاَ ؛غوُلبلا ٍناَكْمِإل مُهن 0 ِزجُي مل مُهْنِم ةَمِئاط ُهأ 1 اَدإَو .غوُلبلاب اًراَبيَعا

 .ِةَلِقْلل وأ ٍدْعبْلِل هب َمِلَع ناك ُءاَوَس ُرّيُِْمْلا
00 

 ىَرُي َنِياَتلاَو ةَباَحّصلا ٍدهَع يف َلاَز اَم هلأ نيتي ملغ نأ :هيف مشا

 يملا ِةداَمْعُمْلا روُمأْلا نِم اَذَه َّنِإَف ءضخب َدْعَب َنيِمِلْسُمْلا ٍراَصْمَأ ضغَب يف الهلا

 مِهْيَلَع ُبِجَي اوُناَك لَك ءِرْمَّشلا ٍءاَْنأ يف يلام ذأ د لَو ءاَهَل ليِديت ال

 « ماسلا ِناَدلب ِرئاَس يف هيو نع ثحبْلا ىلع روت َر مُهَمَمِه تَناَكَل ُءاَضَمْلا
0 

 رككأ يف ُرْثْكَي ُءاَضَقْلا َناَكَلَو «َِلَب يف عير نع ِتْحَبْلا ىَلَع اَهرْمَوَتُك

 هل نضأ ا هنآ للغ 3ك زقني هك الو نين 1 ناك انه نكرر ةكاناعتورلا

 ,0الم ىَلَع لد ِساّبَع ِنْبا فيلكو

 ْمِهَتَيْؤُر ىَلَع الإ هد 0 ُعَعَلَب اَذِإ :َليِق وّلَو

 اكل :ٍلّوَأْلا ميلا يف مُهَعْلَب اَذإ اَم ٍفاّلِخب

 اق بي فم كأي يف ا اَسْنإْلا غلبت ْمَل ول ُهللَْلا ُةَيْؤُرلا لب
 و 2

 ليِلَد :«َنوموُصَت مي مُكمْوَص : :ُهلْوَق نِل ؛ "اهب ٌرِطْمَي َناَك نإَو ٌرظَن ميلا َكِلَذ

 اََو َّمْلِع اَلَو َمْلِعْلا ُمَبْنَي فيِلْكَتلا َّنَأِلَو ءاِمْوَص مْوَي نُكَي ْمَل َكِلَذ نأ ىَلَع

 .ّبوَجو الق ٌرِهاَظ ليد

 ةَيِواَعُم ىلإ ُهْنَكَعَب ِثِراَحْلا َتْنب لْضَمْلا 1 نأ بْيَرُك نَع .(١٠١ما) ملسم هاور ام وهو نع(

 تأ ماسلا اَنَأَو ُناَضَمَر ّىَلَع ٌلِهْتْساَو ءاَهَتَجاَح ُتْيَضَقَ ماسلا ُتْمِدَقَق :َلاَك ماسلا

 م ءاو ٍساّبَع ُنْب هللا ُدْبَع يِنَلأَسَ وهلا رخآ يب ةنييحلا ثدرف ءةَعْمُجْلا هليل الهلا
 :تلقَك ؟ةتئار تنآ :ناقك ءةعتجلا هلك هاني :ُتْلُقَك ؟لالهْلا ُمُتْيَأَر ىَتَم :َلاَقَك َلالِهْلا رك

 ٌموُضُن ُلاَرَت الق ءِتْبَّسلا َهَلْيَل ُماَنْيَأَر اًنِكل» :َلاَقَف ٌةَيِواَعُم ماَصَو اوُماَصَو ُنماَّثلا ُهآَرَو ءْمَعَت

 اًَذَكَه ءال» :َلاَقَف ؟هِباَيِصَو َةَيِواَعُم ِةَيْؤُرِب يِفَتْكَت ال َوأ :ُتْلُقَك ُهاَرَن وأ َنيِئاَلَث ليك ىَّتَح

 . لكي هللا ُلوُسَر اَنَرَمَأ

 ضعب ىلإ ربخلا لصي ملو «مهلوح نم اوغلبأف سانلا نم ٌةَلق ناضمر لاله ىأر ول :ىنعملا (؟)
 . مويلا كلذ ءاضق مهيلع بجي الف :مويلا سفن يف لالهلا اوري مل مهو ءرهشلا ءاتثأ يف الإ نادلبلا



 ها مايا تاك

 اوُمَتَأ ُهَدْعَب وأ لكألا َلْبَق مي ِءاَنْنَأ يِف َتَبَت اّذِإ َلاَلِهْلا َّنأ :اًدَه ُدْرطَو

 ةماعلا و دي نانو طيف َمَلَب ول امك ءْمِهْيَلَع َءاَضَق اَلَو اوُكَسْنْأَو

 ةناَلَّتلا ٍلاَوْقَأْلا

 ْمَل ْنِإ ِءاَمَّسلا يف ُهُموُلظَك ءِتْوَّصلا عْفَرَو ٍروُهظلا نِم ٌدوُحَأَم 7 نإ

 . اًرِهاَظ اَكَو اًنِطاَب ال ُهَل َمْكُح الق ضْألا يف ُْرَهْظَي

 ْمَلَق هب اَربُخُي ْمَلَف ناَئْنإِلاَو ٌدِحاَوْلا ُهّلَهَتْسا اًدِإَك ءَلِهُتْسُأ ام اَّلِإ لاَلِم اق

 لالفإلا وه امهر وي د اريخُي ىلع مش وب تبي الق ءالالج لك نكي

 ْنِكْمُي ْمّل اًدِإَف َمْلِعْلا ُعَبْتَي فيِلْكَتلا َّنَأِلَو هوب ٍراَبْخِإْلاِب ٍتْوّصلا ُمْفَر َوُه م يذلا
 .ُهُمْوَص ْبجَي ْمَّل ُهُمْلِع

 م

 . ليِلَذ ىل | ٌرِقَتفَي طيرمت ِرْيَعب ب كرت ناك اَذإ َءاَضَقْلا ٌتوجُوَو

 وأ َمْوّصلا هَ َْؤُرلا َكْلِتِب يدَوُي يِذَّلا ِتْفَوْلا يِف ٍلالهْلا ُةَيِؤُر ُهَعَلَب نَم ُهَنَأ - أ

 ىَلَع ُلُدَت ٍفّلَّسلا ُراَثآَو ُصوُصُتلاَو ءّكَش الب َكِلَّذ ٌراَبِيْعا َبَجَو َكّسْنلا وأ َرظِفْل
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 .كلذ

 ا :ُهَلوَمَك ميِلقِإ وأ ٍرْضَق ِةَئاَسَمِب َكِلَد ََّدَح نَمَو

 0 ب ال امه َوُمَو ِءاَدأْلا َدْعَب الإ ُهفْلِبَي ْمَل نَمَو - ب

 ام را هلل ٌعاَمُجِْلا ِهّْيَلَعَو هَل َريِثأت ال اَذَهَك :ِكْسْنلاَو

 ءاَنِب يِفَو ِءاَضَقْلا ٍبوُجُو يف ُرْثَوُي لَهَك :ِةّدُمْلا ِءاَنْنَأ يِف ُهَعَلَب اَذإ اًمَأَو - ج

 ِءاَضِقْناَو ءاليإلا ِةّدُمَو ِنْيّدلا لولخ : ماكخألا يتب ِةَبِقَب ىِف َكَِّذَكَو ِهْيَلَع رظفلا

 هس َكِلَّذ ِوْحْنَو ٍةَدِعْلا

 .رظَن ِهْيَلَع رظِفْلا ِءاَنب يِفَو ءّبجَي ال ُهَّنَأ يل ُرَهظَي



 ل ير

 هناك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت وم |

 . '"0ةَعينَش ُمِزاَوَل ُهَلَو اّلإ ُهاَوِس ٍلْوَق نِم اَمَو ءِّةَلَأْسَمْلا يِف طْسَوَتُم اَذَهَق
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]١11*- ٠١” /66[ 

 بن اني نن

 (ةرافكلا بجويو عوصلا دسفي اه. باي
 :ِناَعْوَن اذَهَو ُهرطَمُي ال اَمَو َمِئاَصلا ُرظَقُي اَميِف :لضف ة؟.مب]

 . ٌعاَمجْلاَو ُبْرُشلاَو ٌلكألا َوْهَو عاَمْجِإْلاَو 7 ُرظَقُي اَم

 يف رف كر رقت اة ناك 000 َمْوَي َّنَأ» :انو 0 نَع ؛نْيَحِبِحَّصلا»

 .(«ةَلِهاَجلا

 اَلَق َمْوَّصلا يِفاَنُي ضْيَحْلا مد َّنأ َنيِمِلْسُمْلا ٍقاَمّناَو ٍةَّنّسلاِب َتَبَت َكِلَّذَكَو

 . مايَصل ايلا ْموصَت

 ْعِلاَبَو» :ُهَل َلاَك لكي َيِنلا َّنأ َرِبَص ِنْب ٍطيِقَل ِثيِدَح نم اًضِيَأ ٍةَنُسلاِب َتَبَنَو

 ُرطَنُي ٍفْنَأْلا نم ِءاَمْلا َلاَرْنإ نأ ىَلَع َّلَدَك "'هاًمِئاَص َنوُكَت نأ اّلإ قاتل يف
 فاملعلا ريِهاَمَج ُلْوَك ّوهَو ءَمِياَّصلا

 ُهَعَرَذ نَم» :ِهلكي هللا ُلوُسَر َلاَك :َلاَق هاو َةَرْيَرُه يبأ نَع (ِنَئُّسلا» يِفَو
 اَلَو :يباطخلا َلاَق . . ©”20ضْفَيْلَف ءاقتسا نِإَو ءَءاَضَق ِهْيَلَع َسِيَلَف م ْمِئاَص َوُهَو ين

- 
 يف اَلَو هْيَلَع َءاَضَق الل ُهّنِإَف يملا ُهَعَرك نم نأ يِف ملِْلا لأ نيب امال ملغ و

 ٍلْهَأ ُةَماَع َلاَقَ ٍةَراَمكْلا يِف اوُقَلَتْحا ِنِكَلَو ءُءاَضَمْلا ِْيَلعَف اًدِياَع ءاقتسا ِنَم نأ

 :ءاضقلا يع هنلغ بل : مْلِعْلا

 .يدنع هثوحب رسعأ نم وهف اًليلق ناك نإو اذه تحب )١(
 (75755) دواد يبأ حبحص يف ينابلألا هححبصو «(7757) دواد وبأ هاور ()

 .(9780) دواد يبأ حبيحض يف ينابلألا هحّحصو «(75780) دواد وبأ هاور (9



 . "”مِئاَص ٌمِْحُم َوُهَو مجم ُهلأ» : ٍساّبَع ِنْبا ِثيِدَحِل
 .ٌحوُسْنَم اًضْيَأ َوْه ٍةَءاَقِيْساِلِل اًلِواََتُم َناَك ْنِإ َءْيَقْلا هيف َّلَعَلَو :اًضِيَأ

 ِناَضَن َضَراَعَت اًدإ ُهّنِإَف ءُرخَأَتُمْلا َوُه ِةَماَجِحْلا ِنَع َيْهَنلا َّنَأ ُدْيَؤُي اَذَهَو
 اًمِهِدَحَأ ْحْسَنَو ُحِساَّنلا ُهّنَأ يِف ٌحِجاَّرلا َرْه ُلِقاَئلاَق باَحْصِتْساِلا ىَلَع ِقاَبَو ٌلِقاَن 3

 ١ . ل
 ا 11 و
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 نَم ىَلَع ُنَلْظُي اَمّنِإ ماليخالا ُظْفَلَو ٌرطْفُي ُهّنِإَف َلَرْنَأَف ىَتْمَتْسا نَم اّمَأَ

 ٍرئاَبَكْلا نم ُهُرِظِف َناَك ِرْذُع ِرْيَعب اًدِماَع ٌرَطْفَأ نَم نأ ْمُتْرَكَذ دّقَق :َليِق ْنَِ

 ّنِم اَهَل ُُئيِوْفَت َناَك ٍرْذُع ٍرْيَغ نِم اًدِماَع ٍلْيَّللا ىلإ ٍراَمَّنلا َةاَلَص َتَّوَق نَم َكَِّذَكَ

 َةَعْمْجْلا َتوَق نَمُك ءاَمَلُعْلا يَلْوَق ٍرَهْظَ 2 ُهْنِم ُلَبْقُت ْتَيِقَب اَم اَهَنَأَو ءِرِئاَبَكْلا

 . 2ءاَضَقْلا ُهَرَمَأ دق انهو «ةقؤملا تاكاثيْلا م كيك رْيَغَو َراَمِجْلا ىَمَرَو

 ِضيِرَمْلاَك ِ؛ِرْذُعِل ْاَيَمَتَي اَمّنِإ َناَسْنِإلا َّنأِل ٍءاَضَمْلاِ ُهَرَمَأ اَمْنِإ اَذَه :َليِق

 ٍبْسَك نم ٍرْكَب وُبَأ ْاَيَقَت اَمُك ءٌّةَهْبش ِهِيِف اَم َلكأ ُهَنِل هَقَتَي وأ ِءْيَقْلاِب ىَواَدََي
 ىَضْرَمْلا ٍةَلْمُج نم ٌراَصَو جة م لك نو لا ذك ِنّهَكَتمْلا

 .ِرْذُع ٍرْيعب اوُرَظْفَأ َنيِذَلا ٍرِئاَبكْلا لأ نم نكي لَ َنوُضُقي َنيِذَّلا
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 :ِهِرْيَغَو دّمْحَأ ٍبَهْذَم يِف ٍلاَوُق 1 ُةَاَلَث هيف يِساّنلا ٌعِماَجِمْلاَو

 ةَفيِنَح يِبأَو ٌيِعِفاَّشلا ُلْوَق هه ةزاقك لَو قلع َءاَضَق آل ءامْهُدَحآ

 .ٌكِلاَم لوك َوُهَو ةَراَقَك الب ُءاَضَقْلا ِهْيَلَع : ةَيِناَنلاَو

 .هحّحصو «07174) يذمرتلا هاور .ُموُجْحَملاَو ْمِجاَحلا َرَطْفَأ» لكي َيَِلا لوق ينعي ١(
 .(1978) يراخبلا هجرخأ (؟)
 .«ِضْفَيْلَف ءاقتسا نإَو» :هلوقب ءاضقلاب ءاقتسا نم رمأ لكي ىلا نأ :ينعي ()



 هناك مالسإلا خيش لئاسرو .يواتف بيرقت 8

 يات لآ كيخم [ررطخم لغو نم نأ قضناو تاتعلا كالذي َتّبْث دق ُهْنِإَف 200: 4 م ها مسج مست سنس لس هَ كي منع مالا
 مْنِإ ِهْيَلَع ن نوُكي اَلَف ُهَلَعْفَي ْمَل نَم ِةَلِزْنَمِب ُنوُكَي ٍذِيئِحَو ءَكِلَّذِب هللا ُهَذِخاَوُي .
 مل ا يَلَع َمثِإ ال نَمَو

 ُهْنَع ىهن مني ْمَلَو هب َرأ ام ُلَعَف

 اَن ال ٍتاَروُظْحَمْلا َنِم 20 هخلا: نأ اذه ُدْدَطَو
 . يِِفاَّشلا يلْوَف ٌرَهظَأ َوُهَو ٌهُرْيَغ اَلَو ٌعاَمِجْلا ال ءاَئطْحُم

 ُبِجَي ام ٍسْنِج نم هِفَلُْمْلا ُلَدَب اَّنأِل ْتَبَجَو كَم ُةَيْدِفلاَو ُةَراََكْلا ام
 ؛َكِلَدي هتِمض يا وأ نوُنَْم وأ يَ هلأ ول امك كلْثِمِب ٍفَلْتُمْلا ُناَمَض
 ٍةَيِد ٍةَلِزْنَمِ بالا اَذَه نم َوُهَف ٍئطْخُمْلاَو يِياّنلا ىَلَع ّبَجَو اّذِإ ٍدْيَّصلا ٌءاَرَجَو

 .َنِمِلسمْلا عام نآُْقلا ص أطح هلئِ ةبجاولا ةَراَملاَو ءأطح لوم
 ُصَقَو ٍراَمظأْلا ٌميِلْقَتَو ءِباَبْلا اَذَه نم ْتَسْيَلَ تاووطسملا ركاش اكو

 هربا بيظلاَك ِثَقَثلِل يِفاَُمْلا ُهفَرَتلاَو ٍبِراَّشلا

 ش .يلتبلاب ووُمضمْا ديَصلا ٍةَلْنَمب تسئل ٍتاَروُظْحَمْلا ٍةيدِف ٍسْمج نِ اَهعيدَ تناك اذَهِ
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 اًئِطْحُم وأ اًيِساَن َعَماَج وأ َبِرَش وأ َلكأ اَذِإ َمِئاَّصلا َّنَأ اَذَه ُدْرط َكِلَذَكَو

 .ِهْيَلَع ءاَضَق الق

 ىلع بّنرتي ال ءفاركإ وأ «نايسن وأ «لهجب روذعملا نأ حيحصلاولا : هنآك نيميثع نبا لاق قلد

 «طيخملا سْبُل يف الو «ميلقتلا يف الو ءديصلا يف الو «عامجلا يف ال ءالصأ ءيش هلعف

 ةيبنوف) عتمملا حرشلا ,هأ. .2ءيش يف الو



 22 ماَيّصلا ٌباَتِك

 اَذَهَق ِةَفِئاَجْلاَو ٍةَموُمْأَمْلا ٌةاَواَدُمَو هليِلُخِإ يف ٌرطُقُي اَمَو ُةَتْقْحْلاَو لْحْكْلا اّمأ د ِء ها و ع . 97 -5 2 ا ا 01

 . مّلِعْلا لْهَأ هيف عَن

 ذَلا َنيِمِلْسُمْلا نيد نِم َماّيّصلا َّنَِف ؛َكِلَذ نم ءْئَسب ٌرِطْفُي ال ُهّنَأ ٌرَهْظَأْلاَو

 هللا اَهَمَّرَح اًمِ ُروُمأْلا هْذَه تّناَك وّلَف ءُّماَعْلاَو ٌصاَخْلا ِهِتَكِرْعَم ىلإ ُجاَتْحَي
 ُهْناَيَب ٍلوُسَّرلا ىَلَع ُبِجَي اّمِم اَذَه َناَكَل اهب ُمْرّصلا ُدّسْفَيَو ماّيّصلا يف ُهَلوُسَرَو 2 3 0 ا ا د 8-2 عع 5 لع م

 .ِهِعْرَش َرِئاَس اوُّلَب امك َةمأْلا ُهوُعّلَبَو ُةاَحّصلا ُهَمِلَعَل َكِلَد َركَد وَلَو 2 ةر ادع 2 سومو ا و سقم + 4

386 
 م

 ِهِفْنَأ نم ال ِهِفْوَج ىَلِإ اًلْسُك ّدَحَأ ُلِخْدُي اَلَو َدَتَبْلا يذَعُي ال ّلْخُْكْلا نإ

 نم ِيَش ّمَش ول اَمُك ءِوَدَبْلا يِف اَم ٌعِرْفَتْسَت لب ٍ؛يذَعُت ال ُةَتْفْحْلا َكِلَدَكَر

 . ااَدِعَمْلا ىَلِ ْلِصَت ال َيِهَو ءدِفْوَج َقاَلْظَيْسا َبَجْوَأ اََرَف َعِرَف وأ ِتاَلهَسْمْلا
 اَم ُهِبْشُي ال ٍةَموُمأَمْلاَو ةَفِئاَجْلا ِةاَواَدُم يِف ِةَدِعَمْلا ىَلِإ ُلِصَي يِذَّلا ُءاَوّدلاَو مس ريب هو 00 ا 2 2م هم” وع 2 0 - < 2-6 .٠

 . يَرَقّتلا ُبَبَس َكِلَذ َّنأِل ؛ب

])5:50 - 7١19/56[ 

 عاليناب اَلَو ليلخإلا يف ٍريِطْفَتلاِب اَلَو لْخْكْلاِب ٌرِطْفُي ال ُهَنَأ ٌرَهظأْلا 7؟.مه]
 الإ ٍقاَشْنيْساِلا يفف ْغِلاَبَو١ : ِهِلْوَقِل "”طوُعّسلاب ٌرِطْفُي ْنِكَلَو ٍقاَصَحْلاَك يّذَعُي ال اَم
 [ه51/] . 7هاًمِئاَص َنوكت ْنأ

 ضعب لاصيإ وهو ءرخآ ٌنَّقَح نامزلا اذه يف دجوُي نكلو ءٌقح هلوقو :ةيشاحلا يف لاق )١(
 .ها.رطفُتَق ىضرملا ضعب ٌةيذغت اهب دصقُي «ءاعمألا ىلإ ةيئاذغلا داوملا

 .فنألا نم هريغ وأ ءاودلا لاخدإ وه (0)

 دواد يبأ حيحص يف ينابلألا لاقو :(40ا/) هجام نباو «(41) يئاسنلاو :(784) يذمرتلا (6)

 . حيحص :0155)



 ُهْنَأي مالسإلا خيش لئاسرو 8واتف بيرقت 5ع
 مم 2222222 22222 حا 8 ل حجج

 َرَكْذَو 6 ير ٍباَمْلا اَذَه يي ِءْيَش ٌحَصْأ :دتحأ َلاَق مجدحل

 اوم ىَلَع اوُملَتْخا ّمُث :"”موُجْحَمْلاَو ْمِجاَحْلا َرَطْفَأ» : َتيِداَحَأ

 . مِجاَحْلا َنوُد ُموُجْحَمْلا ٌُرِطْفُي : اًمُدَحَأ

 عب ؟م ليد عدرا م وما عود يع دعم س ؟و ع
 رطفي الو .مدلا هنم ٌجْرحَيَو ْمِجَتْحَي يِنَّلا ُموُجْحَمْلا رطْفِي هنأ : يِناّنلاَو

 . اماجِيحا ىَمَسي سل ا هند ؛هوحَنَو ٍداَصِتْقإِلاب

 ُمِلاَعْلا ٌريِزَوْلا َةَرْيبُه نبا ِرَمَظُمْلا وُبَأ ُهَراَْخاَو "”ُباَوّصلا َوُهَو :"”عبارلاَو عوبسأر  .يكإ يدولع عم وت وس عو و ) -

 ىَنْعَمْلا َّنأل َكِلَّدَو ءاَمِجٍوْحَتَو “اٍداَصِفْلاَو ٍةَماَجِحْلاِب ٌرِطْقُي ُهَنَأ ُهُرْيَغَو ُلِواَعْلا

 . اعْيَطَو اَعْرَش ٍداَصِفْلا يف ٌدوجْوَم م ةماعلا يف ةوُجْوُمْلا

 ِهْجَو ّيأب ُهّنَأ اَمُك ناقل مّدلا َّجاَرْخِإ َداَرَأ ِهْجَو ّيأبَق :َكِلَّذَك َناَك اَذإَو
 َّعَضَو وأ ُهنيَي اَم ٌمَشِب وأ ءوِدَي ٍلاَحْدِإِب َءْيَقْلا َبَّذَج ٌءاَوَس ءَرطْنَأ َءْيَقْلا جَرْخأ

 -اَرخإل قرط ِهِذَهَو ا جارخإل ٌقَرَط َكْلِتَف َءْىَقْلا َجَّرْحَتْساَو ِهِنظَب ٌتْحَت ُهَنَي
 . مّدلا

 ُءاَوَهْلاَو ءدِصاَصِتْماب ٍةَروُراَقْلا يِف يذلا َءاَوَهْلا ُبِذَتْجَي ُهّنِإ ُمِجاَحْلا اّمَأَو

 ِهِقْلَح يف َلَحَدَو مّدلا َن ّنِم ٌءْيَش هاا ع َعّم َدِعَص 5 0 ّنِم اًهيِف ام ٌبِذَتْجَي

 امك قَئِظَمْلاب ْمُكَحْلا َنّلُع ةَرشَعْنُم ردكم وأ ةيهش تناك اذإ ٌةمكسلاَو ٌدْعْشَي ال ُوْعَو

 )١( ىربكلا نئسلا يف يئاسنلاو «(114) يذمرتلا هاور )7185(.

 .فرصتب هبالط دحأ اهلقن ىوتفلا نأل ثلاثلا لوقلا ركذي مل (0)

 ةالاغم امأو :لاقو :(81/5"0) :عتمملا حرشلا يف امك هلت نيميثع نبا ةماّلعلا رايتخا وهو (؟)
 مدلا جرخن ىتح هدلج كح ولو ءرطفأ :اولاق هتثل تمدأو كاتسا ول ناسنإلا نإ ثيحب ةماعلا

 :اولاق هرايتخا نودب فعر ولو ءرطفأ :اولاق مدلا جرخو هسرض علق ولو ءرطفأ :اولاق

 دصقي ال هسرض علاق نأل ؛مدلا جرخ ولو رطفي ال سرضلا علقف «ةغلابم هذه لكف ءرطفأ
 طب وأ ؛هدلج ناسنإلا كح ول كلذكو ءاّعبت مدلا جورخ ءاج امنإو «مدلا جارخإ كلذب

 دنهل ريقي 9 كلذ لكف ةتقعلا ةداملا هن ةةجرخ ىتح حرجلا

 . ليِسَي ىَّتَح ٍِقْرِْلا عَن صفا 4هإ
 .قرعلا قش :طرشلاو «قرعلا عطق :دصفلا م8 نيميثع' نبا ةماّلعلا لاق

 .دصف وهف اًضرع هتققش نإو ءطرش وهف اًلوط هتققش نإف



 ا ٍماَيّصلا بانك
22 222 12252595252959292-9292922525292-2-29222222 10101 

 ُمِجاَحْلا َكِلَّذَكَف ِءوُضْوْلاِب ُرَمْؤُي يِرْدَي اَلَو ُحيّرلا ُهْنِم ُجُرْخَت يِذَّلا مانا نأ

 .يِرْدَي اّل َوْهَو هْيظَب ىلإ هِقير َعَم ِمّدلا نم ُءْيَش د ٌلْحّدَي

 ءظِراَّشلا ٌرِطْفُي الق هيِف ِفَتْنُم ىَنْعَمْلا اَذَهَو ءمجاَحب َسْيَلَف ظِراَّشلا اَمَأَو

 ملا ُذُحأَي وأ :2')اَهَرْيَغ ٌُصَمْمَي لب َةَروُراَقْلا ُصْمَي ال ٌمِجاَح َرّدُق ول َكَِّذَكَو

 ةاوادمو .هليلحإ يف رطقي امو .ةنقحلاو لاحتكالاب مئاصلا رطفي الل / نكت | ١

 ةماجحلاب مدلا جارخإب رطفيو «ملعلا لهأ ضعب لوق وهو «ةفئاجلاو ةمومأملا

 وهو هسفن فاعرإب وأ «ءانل هجو وهو طيرشتلاو دصفلابو «دمحأ بهذم وهو

 [1077/8 كردتسملا] .ةروراقلا صم نإ مجاحلا رطفيو «يعازوألا لوق

 يبأ لوق وهو ءرظن راركتو سمل وأ ةلبق ببسب يذمب رطفي ال 5.51 ]

 [17/* كردتسملا] . انباحصأ ضعبو ىعفاشلاو ةفينح

 َناَضَمَر ٍرْهَش يف ُهَّنَجْوَز َعِقاَوْي ْنَأ َداَرأ ٍلَجَر نَع : هناك لْيسَو مدكز

 ؟اَل ْمأ ةَراَفَك ِهْيَلَع لَهَك ءَعَماَج ّمُث َعِماَجُي ْنَأ َلْبَق لكألاب َرَطْفأَك ِراَهّنلاب

 :ِناَروُهْشَم ِءاَمَلُعْلِل ِناَلْوَق اًهيف 59 هذه هل دمَكلا :َتاَجَأَك

 ةَفيِنَح يِبْأَو نمو كلاك ؛مِهِروُهْمج ُلْوَق َوُهَو ٌبجَت :اًمُهُدَحَأ

 . ْمرْيْغَو
 .ّيِعِفاَّشلا ُبَهْذَم َوُهَو ُبِجَت ال : يناثلا

 -- ٍمْوَّصلا نِم ٌرظِفْلا طَرتْشُي لَه : اوُعَراَنَت مث

 را 1 0 كالا رب واكو يوراجلا

 . حيِحَص مْوَص يف

 .مدلا جرختست تالآب نوكت ثيدحلا رصعلا يف ةماجحلاو )١(



 ُهْنََي مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت نا
 22022 ئ-ئ2521155215552525245959181 م

 50 3 دم * هو و عك هد م 0 2 5 يدق هرب

 رّوّصلا هذه ىِف ةرافك ِهيلَع لب :لوَقَي هريغو ِهبَهْذَم رِهاظ ىف دّمْحُأَو

 هاش علك <22 هيوم م رع فيا كدع 8-5 2 ا
 هيلع ةرافكلا تناكف نيثرم ايصاع ٌراَصف الؤأ ِهرظِفِب صاع ُهَنَأِل 006 اهوحنو

 ٌدحأ َرّثَكُي الأ ىَلِإ َةَعيِرْذ َراَصَل اَذَه لف ىلع ُةَراَفَكْلا بج ْمَل ول هَ دكر
 هس وقر ه 0 م وك

 . َعِماَجُي مم لكي ْن ُهَنَكْمَأ 0 اا

 وعلا فتاك ُبْنَّذلا ّمُظَع املك هنأ َناَيَذَأْلاَو ٍلوُقْعْلا يف ٌرَقَتْسا د ُهَنِإَ

 اَذَه ىَلَع َكَِدب ُهْنَع َُراَفَكلا ظْمْستَك جاليإلا َلْبق ٌرْفي اَم اًريثَك ٌعِماَجُمْلا مث

 قد 50/5 ,'"0نالطبْلا ُرِهاَط اَذَهَو ءِلْوَقْلا

 ءاّئيع عزنلا هيلع بجاولاف :عماجم وهو رجفلا هيلع علط نم /5.9؟]
 .ثبللاو عامجلا ةمادتسا هيلع مرحيو

 يف لاوقأ ةثالث ىلع هيلع ةرافكلاو ءاضقلا بوجو يف فلتخا امنإو

 :هريغو دمحأ بهذم

 .ةرافكلاو ءاضقلا هيلع : اهدحأ

 [177 /* كردتسملا] .انخيش رايتخا اذهو ءهيلع ءيش ال : يناثلاو

 نع نيتياورلا ىدحإ وهو هيلع ءاضق الف ثفرلاب ةلهاج عماج نم /5.44]

 [17 /#* كردتسملا] لم

 1 ا ا لجرلا هركأ اذإ /؟.ةهز]

 أ «حيحصلا موصلا داسفإل ناضمر يف عامجلا ةرافك بجت لهو «اهيلع بجي

 [117/ /# كردتسملا] .يناثلا باوصلا :نالوق هيف ؟نامزلا ةمرحل

 نيدو ةيينحلاو ةيقلا نأ ةيقلوتل | نم ةفئاط نع ةفئاط لقن /75.31]

 . دمحأ بمهذم يف اًهجو ركذو مئاصلا رطفت

 .روهمجلا لوق حجري خيشلا نأب رهاظ اذه )١(



 يرحل ماّيّصلا ُباَتِك
 83 | جا  تتتخ

 دقو «ىوقتلا لجأل مايصلاب رمأ ىلاعت هللا نأ :كلذ يف رمألا قيقحتو

 هماعط عدي نأ يف ةجاح هلل سيلف هب لمعلاو روزلا لوق عدي مل نم» :ِةْكَي لاق

 نم صقنيف موصلا دوصقم هل لصحي مل ىوقتلا هل لصحت مل اذإف ''"هبارشو

 .كلذ بسحب موصلا رجأ

 .باقعلا عافدناو «باوثلا لوصح :نادوصقم اهل ةحلاصلا لامعألاو

 هتاف هريغو مارحلا لكأو ةميمنلاو ةبيغلا نم تايهنملا عم اهلعف اذإف
 .باوثلا

 .رطفلاب نلعملا باقع بقاعي ال :يأ ؛رطفي ال :ةمئألا لوقف

 بهذي دق وأ موصلا دوصقم هل لصحي مل هنأ ىنعمب رطفي هنإ :لاق نمو

 .ةمئألا لوقل قفاوم هلوقف موصلا رجأب

 .مهلاوقأل فلاخم وهف كرتلا ىلع بقاعي هنأ ىنعمب رطفي هنإ :لاق نمو

 كردتسملا] /*/١  74 ١[

 ه0 6

 (ءاضقلا مكحو بحتسيو هركي ام باب)
 هب سأب الف هّسمو اًلسع هيف يف عضو وأ هظفلو اًماعط قاذ اذإ 7*.ةا

 [١إ/4 /# كردتسملا] .قاشنتسالاو ةضمضملاك ؛ةجاحلل

 ١1/4/8[ كردتسملا] . مئاصلل هب سأب ال ةبيطلا حئاورلا مش [؟.و+

 [/7] . ةرطقي ا ْنِكَل ٍةَجاَح رْيَغِل ُهَرْكي ماَعَطلا 3 م؟.هد]

 ءاوسو .2”!"مئاص ينإ» :هلوقب رهجي نأ هل بحتسا مئاصلا ميش اذإ ] ٠١

 [١ا/5 /" كردتسملا] .دمحأ بهذم يف هوجولا دحأ وهو ءالفن وأ اًضرف موصلا ناك

 )١( ملسمو 019 9*) يراخبلا هاور 590

 )0( ملسمو :(1865) يراخبلا هاور )1١1١61(.



 مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت دم هم
 اة

 تيم نع وأ «هوحنو ربكل هقطي مل نمع موصلاب ناسنإ عربت نإ 5101 ]
 ىكحو «لاملا نم ةلثامملا ىلإ برقأ هنأل ؛هزاوج هجوت :نارسعم امهو

 [١ا/5 ١0/5 /“ كردتسملا] . كلذ وحن رذانلا ةايح يف رذنلا موص يف يضاقلا

 [105/8 كردتسملا] .ةرافك الب هنع موصلا أزجأ رذن موص هيلعو تام نم /595.؟]

 نِم َوُهَو هٌةّنُس :ِقيِرْشَّنلا ماّيَأَ ٍنْيَديِعْلا يِف ٍماَعللِل ِساّنلا ْعْمَج 0:5 ]
 يف ماَعظِْلا ِءاَرَقْفْلا ُهَئاَعِإَو «َنيِمِلْسُمْلِل هلك هللا ُلوُسَر اَهّنَس يتلا مالشرلا رزان

 ا .مالسإْلا ٍنَئَس نِم وه َناَضَمَر ِرْهَش

 نكي ملو «همامتإ اهيلع بجو ناضمر ءاضق يف ةأرملا تعرش اذإ 7595 ]

 ؛اًنسح ناك هيف عورشلا لبق ءاضقلا رخؤت نأ اهرمأ نإو ءاهريطفت اهجوزل

 [١ا9/6 /9 كردتسملا] .ةشئاع ثيدحل

 الو :لاق «ةالص الو اًموص رذع الب دمعتم يضقي ال :انخيش دنع 9.5 ]

 86# هرمأ فعضو «هقفاوي لب اذه فلاخي ام ةلدألا يف سيل هنأو ءهنم حصي

 [159 7/7 كردتسملا] .هنع ملسمو يراخبلا لودعل ءاضقلاب عماجملا

 لك نحت تل و

 50 .ائيكشم ٍمْوَي لُك نع ْمِعِظْنَو اَمْوَي مْوَي

 هم 1

 (عوطتلا موص باب)
 .دمحأ نع ناتياور هباوث يفف لاوزلا دعب عوطتلا مايص ىون اذإ م5907 ]

 [19/7 /# كردتسملا] .باوثلا رهظألاو

 يفو ةحيحصلا رابخألل رهش لك نم مايأ ةثالث مايص بحتسي مم ١

 رجأ هل لصح اذه لعف نم نأ :كلذب دارملاو «''”"رهدلا موصك وه» اهضعب

 .ةدسفم لوصح ريغ نم رهدلا مايص

 )١( يراخبلا هاور )07419.



 د لا ل  تتتتلا ا ا مص ماَيّضلا ُّباَتِك

 ىلعف ؛ههرك وأ ىلوألل اًكرت هلعج نم لوق باوصلا :رهدلا موصو
 انخيش هركذ هِداّبْعْلا نم ةفئاطل اًقالخ هنم لضفأ موي رطفو موص لوألا

 [11/ه /# كردتسملا]

 هنوعدت يذلا هللا رهش» :لاقف ؟لضفأ مايصلا يأ :ِلك لئس 7595.5]
 . "ةمرحملا

 هب ديري نأو «ماعلا لوأ مرحملا هللا رهشب ديري نأ لمتحيو :انخيش لاق

 .مرحلا رهشألا

 قفاوو ءامهموصب دمحأ رمأ دقو «موصلاب "”رشاعلا دارفإ هركي الو
 نبا لوق وهو ءهركي دمحأ مالك ىضتقم :لاقو ءهركي ال هنأ بهذملا انخيش

 ١/0/9 ١75[ كردتسملا] .انخيش هراتخا ءخسن مث بجو :دمحأ نعو «سابع

 : ىنم َماّيََو ِنْيَديِعْلا يَمْوَي َرْطْفأ اَذِإ : ٍمْوّصلا ِدْرَس يف ُءاَمَلُعْلا َعّرات ذكننلا

 رظِفَو مْوَي هذض ني لهل ُهْوَأَرَ املا ِءاَهَقُمْلا َنِم ةَمِئاَط َكِلَذ ٌبَحَتْساَق

 .ٍةَماَرَك الب اًعْئاَس ُهوُلَعَج لب ؛َلَضْقأ ُهْوَرَي ْمَل ىَرْخأ ٌةَقئاَطَو
 رك وأ ىَلْوَأِْل اكْرَت َك رع نَم ُلْوَق - ُباَوَّصلا َوْهَو - :ُتِلاَقلا ُلْوَقْلاَو

 َكِلَذ نع وِرْمَع ِنْب هللا ٍدْبَعل هيِهَنك للي َيَِنلا نَع ةَحِيِحّصلا َتيِداَحَأْلا َّنِإَف ٍ؛َكِلَّذ

 َسْيَل اَذَه ذأ  ةكيرَض اَهَرْيَكَو ©َرَطْقَأ اَلَو َّماَص اّلَق َرْهَدلا َماَض نَم» :ِهِلَْقَو

 َكِلَّذ يف ام اَلْوَل َةَداَبِع مْوّصلاي ٍناَمَّزلا ُقاَرْغَتْسا َنوُكَي ْنَأ ُنماَيِقْلا َّناَكَو

 نم ىَلؤأ َوُه ام ٌةَعاَض | َحجاّرلا ل ْيَّنلا نيب دكَو «حجاّرلا ٍضِراَعُمْلا نم

 يف ينابلألا هحّحصو :(8075) دمحأو :غ(48/١) يمرادلاو )١9/47(« هجام نبا هاور )١(

 .هجام نبأ حيحص

 )١155(. ملسم هجرخأ 222 .مرحم نم قرد



 ْهْنَأَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 0
 ه6ه5 تت

 0 ٍ-اَو ٌةَحِجاَر َةَحَلْصَم َتَّوَف دق ُنوُكَيَف ٌةَحِجاَر ِةَدَسْفَمْلا ُلوُصُح صحو و ءٍمْوّصلا

 . مْوّصلا ٍةَحَلْضَم ىَلَع ٍةَحِجاَر ٍةَدَسْفَم ٍلوُصُح َعَم «ةّبَحَتْسُم

 ُموُصَي َناَك دق 50 َناَك دق اَذَهَف ٍماَمْلا ضْعَب ِمْوَّصلا ُدْرَس را 7_0

 وُصَي ال ُلْئاَقْلا َلوُقَي ىََّح ُرِطْفُيَو ءٌرطْفُي ال ُلْئاَقْلا َلوُقَي

 ماَيِق وأ اق ني ربها رشا ؛اًهِعيِمَج ياللا ضْعَب دع / ماَيِق َكِلَّذَكَو

 ةنولعس ةباحشلا ناك هن دَقَو كفلا وب تاغ ام انه انا اًهرْيَغ

 اة هك لل فقرا

 وهو «نابعش نم فصنلا ةليلو ,«بئاغرلاك :صاخ مسوم هركي 08
3-3 

 ١757/7[ كردتسملا] . ةعدب

 وأ «لاستغالا وأ ءباضخلا وأ ءاروشاع موي لحكلا يف ىوري ام /591؟]

 ال :كلذ وحن وأ «حبذلا وأ «بوبحلا لكأ وأ ميتيلا سأر حسم وأ ةحفاصملا

 .هنع ىهني لب ؛؟نيدلا ةمثأ دنع ءيش هنم بحتسي

 بسو متأملاو بدنلاو ةحاينلا نم «ءاروشاع موي يف ةضفارلا هلعفي امو

 اذه :ةلالض ةعدب لكو «تاركنملاو عدبلا مظعأ نم اًضيأ وه نو ةباحصلا

 [177/# كردتسملا] .ضعب نم ظلغأ تاركنملاو عدبلا ضعب ناك نإو ءاذهو

 امإ هتداهش لبقت ال نم هتيؤرب دهش وأ ةجحلا يذ لاله َّمُع نإ 2511؟]
 لاحلا رمتساو كلذ وحنو هلوق لوبق زوجي ال نمم هنوكل وأ ةيؤرلاب هدارفنال
 رهشلا اذه نم ةفرع موي وه يذلا عساتلا موي موصف ةدعقلا يذ لامكإ ىلع

 .عازن الب زئاج هيف كوكشملا

 ءمكاحلا هلبقي مل نكل هب رهشلا تبثي نم ةجحلا يذ لالهب دهش نم امأو
 جرخت ةروصلا هذه :سابعلا وبأ لاقف :هرمأ يف ريصقتل امإو ءرهاظ رذعل امإ

 «هتيؤرب المع رطفي له :لاوش لالهب درفنملا ةلأسم يف روهشملا فالخلا ىلع

 :لوقي نم لوق ىلعف «ناروهشم نالوق كلذ يف ؟سانلا عم الإ رطفي ال مأ



 يتثاععا اًيّضلا ٌباَتك
 هما

 :لوقي هنإف سانلا عم الإ رطفي الو موصي لب لاوش لاله ةيؤرب درفنملا رطفي ال

 هنأل موصي الو رطفي هنإ انه لاق اًرس رطفي لاوش لالهب دهاشلا يف لاق نمو

 [١ا/ا/ */١/57  كردتسملا]

 :ُتلاَق رْكَب يبأ ِتْنِب َءاَمْسَأ نَع "70يِراَخُبْلا حيحص» يِف تبت 5

 . سْمّشلا تعّلط مث هلي للا ٍلوُسَر ٍدْهَع ىَلَع ٍمْيَع يف َناَضَمَر نم اَمْوَي اًنْرَطْن
 : نيَئيَش ىَلَع لدي اَذَكُو

 هل هنت :توذقلا نعي ذا ىلإ ةيعاتلا بنقل 2 فقتي ل11 ىلع
 لل ٌعَوْظَأَو ُمّلْعَأ ْمِهّْبِن َعَم ُةَباَحَّصلاَو .هللكي َِْنلا هب مُهْرُمْأَي ْمَلَو ءَكَِد اوُلَعْفَي
 . ْمُهَدْعَب ءاَج نَمِم ِهِلوُسَرِلَو

 امك َكِذ َءاَمَل ِءاَضَقْلاِب مُهَرَمَأ ول لكي َىَِنلا َّنِإَف ءٌءاَضَقْلا بجي ال - ب
 [منا .هب مُهْرْمأَي ْمَل ُهَنِإ ىَلَع َّلَد َكِلَذ ْلَقْنُي ْمَل اّمَلَ ءْمُهُرظِف َلِق

 هنأ :اهنم ءمكح ةدع ةفرعب هرطفل ركُد دقو :هلكك ميقلا نبا لاق موه

 .هلفني فيكف موصلا ضرف يف لضفأ رفسلا يف رطفلا نأ :اهنمو

 بحأف موصلاب هدارفإ نع ىهن دقو ةعمج موي ناك مويلا كلذ نأ :اهنمو

 هنوكل هموص ناك نإو موصلاب هصيصخت نع هيهنل اًديكأت هيف هرطف سانلا ىري نأ

 ةفرع لهأل ديع موي هنأ وهو ءرخآ اكلسم كلسي هنو انخيش ناكو
 ةفرعب نمب صتخي عامتجالا اذهو ءديعلا موي سانلا عامتجاك هيف مهعامتجال

,)١869( )١( 



 ُهْنَأك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 5 اح
 0 ا يبجي يت

 هاور يذلا ثيدحلا يف اذه ىلإ كي يبنلا راشأ دقو لاق «قافآلا لهأ نود

 مولعمو 2 "”«مالسإلا لهأ انديع ىنم مايأو رحنلا مويو ةفرع موي» :ننسلا لهأ

 [11/ا/ /* كردتسملا] .هيف مهعامتجال عمجملا كلذ لهأل وه اًديع هنوك نأ

 «رزعو مثأ رهشألا نم هريغ نم لضفأ هنأ اًدقتعم بجر ماص نم فقلنا

 [١1الال/" كردتسملا] .رمع لعف لمحي هيلع

 يعفاشلاك ةمئألا كلذ ىلع صن «هوركم موصلاب بجر ءانإ 3
 «ةعوضوم هيف موصلا لضف يف تدرو يتلا ثيداحألا رئاسو ءامهريغو دمحأو

 سأب الف هرثكأ ماص ول نكل

 نم هريغو ةعمجلا موي موص رذن نم لثم وهف اًدصق هموص رذن ولف
 ؟نيمي ةرافك هيلع لهو ءرخآ اًرهش موصي نأ بجاولاو «ةهوركملا تادابعلا

 يف رذنلاو ءرذنلا نودب ةعاط ناك امب ءافولا مزلي امنإو ءانريغلو انل نيلوق ىلع

 يهنم يهنلا تقو يف ةالصلاو «ةبجاو ةعاطلا لعجي نكلو «ةعاطب سيل هسفن

 [174/ كردتسملا] .ةبجاو ةعاط رذنلاب ريصت الف اهنع

 .موصلاب تبسلا موي دارفإ هركي ال 75914]

 نأ :تبسلا موي موص يف ةصخرلا يف هللا دبع يبأ ةجحو :مرثألا لاق

 نأ ينعي ةملس مأ ثيدح اهنم ءرشب نب هللا دبع ثيدحل ةفلاخم اهلك ثيداحألا

 بحأ انأف نيكرشملل ناديع امه» :لوقيو ءدحألاو تبسلا موصي ناك َِكَك يبنلا

 هركي ال هنأ انخيش راتخاو ءديج هدانسإو يئاسنلاو دمحأ هاور ©”)«امهفغلاخأ نأ

 هدارفإ ديرأ ول هنأو ءهتياور نم مرثألا همهف يذلا هنأو ءءاملعلا رثكأ لوق هنأو

 [1078/ كردتسملا] .خوسنم وأ ذاش ثيدحلاف ىنثتسيل ضورفملا موصلا لخد امل

 هحححصو 1779/4(2) دمحأو )07٠005(: يئاسنلاو «(الالا“) يذمرتلاو :(51519) دواد وبأ هءاور )١(

 .دواد يبأ حيحص يف ينابلألا

 )١١99(. ةفيعضلا ةلسلسلا يف ينابلألا هفّعض )١(



 2 نيو ماَيّصلا ُباَتِك
 هد )ل

 ةعمجلا موي موص الو ءنيكرشملا دايعأ موص صيصخت زوجي ال 25914
 [179/7 كردتسملا] . اهتليل مايق الو

 [174/ كردتسملا] .يلايللا لضفأ ردقلا ةليل ةنقلا

 .َناَضَمَر ٍرْهَش نِم ٍرِخاَوَأْلا ِرْشَعْلا يف ٍرْدَقْلا ُهَلْيَن ”505]

 ةليك تلات :يبواملا رايوغاب نوي رثرلا نحل ءاقثم رثولا يف وكت
 مس َةَلْيَلَو ؛َنيِرْشِعَو ِسْمَح َهَلْيَلَو « َنيِرْشِعَو ِثاَلَث َةَلْيَلَو َنيِرْشِعَو ىدخإ

 . َنيِرْشِعَو م ةلْيلَو «َنيِرْشِعَو

 «ىَقْبَت ِةَعِباَسِل ءىَقْبَت ٍةَعِساَتِل» :ِِلي ْنَِّنلا َلاَق اَمَك ءَىِقَب اَم ٍراَبتغاب ٌنوُكَيَو
 . "0 ىَقْبت ِةَمِلاَِل ءىَقْبَت ٍةَسِماَحِل

 نوُكَتَو ءعاَفشألا َيِلاَيَل َكِلذ ْنوُكَي َنيِئاَلَت ٌرْهَّشلا َناَك اَذِإ :اًذَه ىَلَعَف

 ُهرَّسَق اًذُكَهَو ءىَقْبت َةَعِباَس َنيِرْشِعَو عَبْأ ُهَلْيَلَو ءىَقِبَت ًةَعِساَت َنيِرْشِعْلاَو نيالا

 .حيِحّصلا ِثيِدَحْلا يِف يردخلا ٍديِعَس وُبَأ

 . يِضاَمْلا خيرانلاَك يِقاَبْلاِب ُحبِراَّلا َناَك َنيِرْشِعَو اَعْسِت ٌرْهَّشلا َناَك نِإَ

 ٍرِخاَوَأْلا ِرْشَعْلا يف ُنِمْؤُمْلا اَهاَّرَحَتَي ْنَأ يِغَبَْيَف اًَذَكَه ل ناك 0-0

 عْبَسلا يف ُنوُكَتَو ««ِرِخاَوَألا ِرْشَعْلا يِف اَهمْورَحَت» هِي ُنِبْنلا َلاَق امك ءوِعبِم

 [لىم 1 . يرجو عن ايل وُ ْدككأَو تأ 0

 َلَضُمُأ ِرْدَقْلا َةَلْيَلَو «لك َيبّنلا ٌّقَح يِف ُلَضْفُأ ِءاَرْسِإْلا َةَلْيَل َّنإ

 [185/75] . ملا ىَلِإ ٍةَبْسْنلاِ

 يلاَيَللاَو «َناَضَمَر نِم ٍرْشَعْلا ماي نِم ُلَضْفَأ ٍةََبِحْلا يِذ ِرْشَع ُماَّيأ 75:5؟]

 1 .ِةَّجِحْلا يِذ ِرْشَع يِلاَيَل نم ُلَضْمأ َناَضَمَر نِم رِخاَوَأْلا رْشَعْلا

 ىدحإ ةليلف ؟يقب ام رابتعاب وأ ءىضم ام رابتعاب يه راتوألا /5954 ]|

 2( ١,01 يراخبلا هأور )غ2(



 دلك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت هك
 0 ب د ا يبي احح تحل وادع

 عستل يقب ام رابتعابو « ىضم ام رابتعاب ةعستو ةعيسو ةسمخو .ةثالثو نيرشعو

 ىدحإ ةليل تناك عستل ليقف اًصقان رهشلا ناك اذإف كلذ وحنو نيقب عبسو نيقب

 راتوألا تناك الماك رهشلا ناك نإو ءيضاملاو لبقتسملا رتو نوكيف نيرشعو

 .هريغو هبط ديعس وبأ هرسف امك يضاملا رابتعاب عافشألا يه

 نوكتف ؛نيقب عبسلو «نيضم عبسل نوكت ام اًريثك ردقلا ةليل تناك اذهلو

 .اهيف لزن نآرقلا نأ يور يتلا يهو «نيرشعو عيبرأ ةليل

 .نيرابتعالاب نكل ءراتوألا يف رخاوألا رشعلا يف نوكت اهنأ قيقحتلاف

 ممويِإ9 :وه اهموي ردب ةليل اهنأ بير الف ناضمر نم ةرشع عبس ةليل امأف
 اهنأ هيلع دمتعي ثيدح ئجي ملو 4١[« :لافنألا] «ناَمَمَجْل ىقنلا موي ِناََكَرُمْل

 .ردقلا ةليل

 ردقلا ةليل» :''"”يراخبلا ىورف «لقتنت رخاوألا رشعلا يف اهنأ حيحصلاو

 #/١1/9 - 18٠[ كردتسملا] .«ناضمر نم رخاوألا رشعلا ىف

 ِدْهَعْلا ٍِناَثَدَح َدْنِع ٍباَسِتْحِاِلاَو رْبّصلاب َرَمَأ دق ىَلاَعَت هللا َناَك اذِإ وه

 َيمْلاَو ٍلاَلّضلا لهل ُناطْيَشلا ُهَتيَ اَم َناَكَف ءِناَمّزلا ٍلوُظ َعَم تْيَكَد «َِبيِصُمْلاب
 ٍداَشْنِإَو ِةَحاَيتلاَو ٍبْدّنلا نم هيف َنوُعَتْصَي اَمَو ءاّمَتْأَم َءاَروُساَع مْوَي ٍذاَكّنا نم

 الإ هيف َسْيَل اًهيِف ُقْدّصلاَو ٌريِثَك ٌبِذَك اًهيِف يتلا راَبخأْلا ِةَياَوِرَو ءْنْرَحْلا ٍدِئاَصَق
 ٍلْمَأ َنْيَب ِنَتِفْلا ُءاَْلِإَو ءِبْرَحْلاَو ِءاَنْحَّملا ٌةَراَنِإَو ٌبُّصَعّتلاَو نوما َنيَدََت

 يف ٍنَتِفْلاَو ِبْذَكْلا ٍةَرَْكَو ءَنيِلَوَألا َنيِقِباَسلا ّبَس ىَلِ َكِلَذِ لْسَوَتلاَو «مالسإلا

 تت

 ٍلْمْأ ىَلَع ٍراّفُكْلِل َةَنَواَعُمَو اَئَتِفَو اًبِذَك َرَثْكُأ مالْسإْلا ٌفِئاَوَط ْفِرْعَي ْملَو

 . َنيِقِراَمْلا ٍجِراَوَحْلا نِم َّرَش مُهّنِإَف ءةَيِواَعْلا ٍةَّلاَّضلا ةَقِئاَطلا ِهِذَه نم ماّلْسإْلا

,)00١9١( )1( 



 ب# هوو ماّيصلا بانك

 ]لأ َنوُعَدَيَو ٍماَلْسإْلا َلْهَأ َن ُاَثْقَي» :هلك ْىِبّنلا مهين َلاَق كَ
 قب لهآ َىَلَع نيكرْفمْلاَو تلا َدوُهَيْلا َنوُنواَعُي ِءاَْؤَعَو .2"”هِناَنْوَألا

 وُلَعَك ام ىَلَع ٍراَثتلاَو ِكْرثلا نم َنيِكِرْشُمْلا اوُناَعَأ اَمُك «َنيِنمْؤُمْلا هتمَأَو دللي كيبل

 ٍلْهَأ نِم ْمِهِرْيَغَو ِساّبَعْلا ِدَلَو ٍةَلاَسّرلا ٍنِدْعَمَو ِةّوُبْنلا ِتْيِب لأب اَهِرْيَغَو َداَدْعَبِ

 ٠ .اََدلا ٍباَرححَو يِبّسلاَو ٍلْقْلا َنِم َنيِنمُْمْلاَو ِتِبا
- 

 يف ٌحيِصَمْلا لجرلا ةينَضَحُي ال مالسإْلا ٍلْهَأ ىَلَع مُهْرَرضَو ِءاَلُؤَه ٌّرَشَو

 هِتْبَب ِلْهَأَو نْيَسُحْلا ىَلَع َنيِبّصَعَتْمْلا ٍبِصاَوَنلا َنِم ا
-_ 

 5 ّرّشلاَو ءِبِذَكْلاِب َبِذَكْلاَو ءِدِساَمْلاب َدِساَمْلا اوُلباَك َنيِذَّلا ٍِلاَجْلا َنِم

 ءاَروشاَع َمْوَي نور ِحَرَمْلا ٍرِئاَعَش يِف َراَنآْلا رول ٍةَعْدِبْلاِ 1

 ٍةَجِراَحْلا ٍةَمِعظَأْلا ْحْبطَو ٍلاَيِعْلا ىَلَع ِتاَمَمّتلا عيِسْوَنَو و ٍباَضِيْخاِلاَو ٍلاَحتْكاِلاَك

 َوُذي ءاَلْؤَم ٌَراَصَق «مِساَوَمْلاَو ٍداّيغَأْلا يف لَعْفُي اّمِم َكِلَذ وْحَنَو ِةَداَعْلا ِنَع

 ل انتا هنود كنلوأو «حاَرْْلاَو داْعأْلا ٍمِساَوَمَك انيؤَم ءاَرَوُاَح مو

 َناَك نِإَو «َوَّنُسلا نع ٌةَجِراَح ٌةَئِطْحُم ِنْيَئْمِئاَّظلا اَلكَو ما َناَرْخَأْلا هيف

 .ٍناَسْحِإْلاَو ِلْدَعْلاِ َرَمَأ هللا ّنِكل ءاَمْلُظ َرَهْظَأَو اَلْهَج َْمَظْعَأَو اًدْصَق ؟ أَوْسَأ َكِيَلوُأ

 روس سرش ه7

 هِذَه نِم اَنْيَش َءاَروْشاَع ٍمْوَي يف َنوُدِشاَرلا ُهُؤاَمَلُح اَلَو كي هل !لوُسر نسي ْمَلَو

 8٠١١| 1 . حَرَمْلاَو ِروُرّسلا ٍرِئاَعَش الو «حَرَتلاَو ٍنْوحْلا ٍرِئاَعش ال ءروُمأْلا
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 (دجاسملا 0 و فاكتعالا ا

 148٠[ /* كردتسملا] 0 ءمدقك ؛؟ةيعرش ةيزمب هريغ ىلع

 )١( ملسمو :(9477) يراخبلا هجرخأ )1١55(.



 هناك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت م

 [141/ كردتسملا] .ليللا هيف لخدي 2”«رشعلا للك فكتعا»

 يوني نأ اهريغ وأ «ةالصلل دجسملا دصق نمل سابعلا وبأ ري مل م5954]
 [141/* كردتسملا] .هثبل ةدم فاكتعالا

 َناَك :ِهِماَيِص نِم فكَتْعَي نأ َداَرَأَو اًعوُرْشَم اًمْوَص ٌءاَص نَم ُّلُك
 وأ 1/71 .بْيَر الب اًرَياَج َكِلُذ

 ةرواجملا بابحتسا روهمجلا نع هلك نيدلا يقت خيشلا ىكح 51: ]
 ال ام اهفيعضتو تادابعلا ليصحت نم اهب ةرواجملا نألو :اولاق :لاق «ةكمب

 .لامعألا نم اهريغو يه فعاضنتت اهيف ةالصلا نألو ءرخآ دلب يف نوكي

 [181 7/7” كردتسملا] ْ

 ته 2

 (دجاسملا ماكحأ)
 دصقي ملو ؛هيلإ اًجاتحم ناك اذإ رخآ بنج ىلإ دجسم أشني /5151]

 نع نيتياورلا ىدحإ وهو ءأشني الف ؛ةجاح ال وأ ررضلا دصق نإف ؛ررضلا
 .ةيمأ ينب عماج راوجب ينب اميف سابعلا وبأ هلاقو ءهمده بجيو «دمحأ

 كردتسملا] ”7/7 1841١[

 يف رخآ عضوم يف لاقو ءءاعو يف ولو دجسملا يف لوبلا هل سيل 515؟]
 مهنمو «دجسملا يف ةروراق يف لوبلا هبشي اذه :دجسملا يف ةكربلا لوح لوبلا

 .الف الام هذاختا امأف «ةجاحلل هيف صخر نم مهنمو ءهنع ىهن نم

 [141/ كردتسملا]

 دجسم لك يف ماع هوحنو موثلا لكأ نمل دجسملا نابرق نع يهنلا 05055 ]
 [187 /8 كردتسملا] .ءاملعلا ةماع دنع

 )11١59(. ملسمو يماطظ يراخبلا هاور قفل



 مدح ماَيّصلا ُباَتك
 -ك ا

 اهتيصعم ظلغت ةمظعملا ةنكمألاو ةمظعملا مايألا يف يصاعملا

 [187 /* كردتسملا] .ناكملاو نامزلا ةليضف ردقب اهباقعو

 ءارشو عيبك راجئتسالاو ذاختالاو :لاق ءاقيرط هذاختا انخيش عنم م5155 ]

 [1857 /" كردتسملا] .زوجي الل :رتشمل ةعاضبك هيرتكي نمل هيف لعافو عناص دوعقو

 دجسملا ىلع ررض هيف نكي مل اذإ دجسملا يف نآرقلا ميلعت زوجي /م5955]

 [185 /” كردتسملا] ” ابحت 0 ؛ هلهأو

 هب قحأ وهف زئاج لمعل ةعقب ىلإ قبس نم نأ :دجسملا يف ةّنّسلا 7959

 [187 /78 كردتسملا] .يراوسلاب قحأ نولصملا 0 هنم موقي ىتح

 ةدم لجرلا ماقأ ول كلذكو «فكتعي نمل ةرتسو ةميخ بصن زوجي /514

 قرأ نوكيل دجسملاب اولزني نأ فيقث دفول ٍلَي نذأ امك ءةعورشم ةماقإ

 لهسأ نوكيل هيف اًدعس ضّرم امكو ءاهيف ناميإلا لوخدل برقأو «مهبولقل
 [185 /* كردتسملا] .هيف صخخ اهل ناك دجسملا مقت تناك يتلا ةأرملاكو «هتدايعل

© © © 

 «ءدجسملا يف نَم ىلع ىذأ نآرقلا نوؤرقي نيذلا د ِناَيْبَّصلا نم عقي ناك اذإ :اذه ىلعو )1١(

 ميظعتو هللا تويب ميظعت ىلع « مهتيبرتو «مهيديأ ىلع ذخألا بجاولاف :نيلصملا ًةصاخو

 .يحلا لهأو نآرقلا وملعمو دجسملا مامإ نواعتي نأب كلذو ءهرئاعش



 ُهَنأك مالسإلا خيش لئاسرو ةواتف بيرقت 0
 1 17 يح

 56 جيلا تاتك 56

 ءِكْسْنلا مْشاي ّصُخ اَذَهِلَو ءل عوُضْحْلاَو َلَّذلا ىَلَع هانم ٌجحْلا /5355]
 يعامل ١ .ةَداَبِعْلا َةَعللا يف (ُكُسْنلا»و

 هوجو نم فرشلا هل اًّربو ةباهمو اًميظعتو اًفيرشت هللا هداز تيبلا

 : ةريثك

 عاونألا ةيقب يف فرش امك ءاهريغ ىلع هللا اهفرش ةعقبلا سفن :اهنم أ

 . لضفلا نم عونب سانلا ضعب صخ امكو ءاهصاخشأ ٌضعب

 لَك دمحم دعب سيلف «ةيربلا ريخ ميهاربإ هليلخل هأوب هللا نأ :اهنمو - ب
 .هيلإ سانلا اعدو هانب يذلا ميهاربإ نم لضفأ

 ىسومك ءايبنألا هجح ىتح «تيبلا جح سانلا ىلع لعج هنأ :اهنمو - ت

 .امهريغو سنويو

 سانلل هلعج يذلا نامألا لثمو «ميهاربإ ماقم لثم :ةريثك تايآ هيفو - جا

 .شحولاو ريطلاو

 تامالعلا نم كلذ ريغ ىلإ «هكاهتنا اودصق نيذلا ةربابجلا كالهإ لثمو

 .هتمظعو هتمرح ىلع تالالدلاو

 دمحأ دنع هيف يناجلا لتقُي الف [97 :نارمع لآ] همام نك ْهَلَحَو نصو## د

 .هلتقي الف هيبأ لتاق لجرلا ىقليل ىتح هنومظعي رافكلا ناكو «ةفينح يبأو

 [187/ كردتسملا] . ةمرح هداز مالسإلاو



 0 جحلا باتك

 سأ 01 7

 [م1 5 . '0ةَداَبِع ِتْيَبْلا ىَلِإ ٌرطَّنلا 9

 نَسَح اَهْلوُخُد لي ِةَدكَُم نس اََو ٍضْرَمِب َسْيل ِةَبْغكْلا ُلوُحُد [615
])١115/75[ 

 عمم - م اور ت0 ع

 - طْقْسَي اَل دِساَف ُهجَحَف "”[هديفُي ام] لَعَف وأ ٌجَحْلا نْكَرب ّلمَخأ نم 555

 طْقْسَي ْمَل نإَو ُهَلَعَف اَم ىَلَع ِهتباَنإ يف ٌعَراَتَتُي دق دق ُهّنأ َعَم هَّداَعإ ِِيَلَع لب ءُضْرَف
- 

 [2/17] .هْيَلَع ُباَكْي ُهَنَأ هّيشألاو ءْضَْدَمْلا
16 

16 

 - ٌيِعِفاَشلا ٍبَمْذَم يِف ِناَلْوَق اَمُه ِءاَمَلْعْلِل ِناَلْوَق اًهبوُجو يِف ُةَرْمْعْلا 55

 نأ ُثَمْذَم َّوْهَو ءٌبجَت 0 هحآلا لوَقْلاَو ءاَهبوجو ايَدَع ةوُهشَمْلاَو ا
0 

 لع َمنَوِل : هِلْوَِب ّجَحْلا َبَجْوأ اَمَنِإ ل هللا َّنِإَق ؛ ُحَجْرَأ ُلْوَقْل اَذَهَو ءِكِلاَمَو َةَيِنَح
 ص

 0 َبَجْؤَأ اَمَّنِإَو ل ُبِجوُي ْمَل 2197 :نارمع لآ] «ِتْيَْلا خِح نيل ورم عد

 كَهَو ءّجَحْلا َبَجْؤَأ اَمّنِإ ِءاَدِتْبالا ِيفَ ءاَمِهيِف َعّرَش نَمِل اَمُهَماَمْنِإ َبَجْوَأَ

 علوم م55 0 تانقيز هلا هنن ننل ةخيسفلا قيواخالا لاق

 و .فلسلاو ةباحصلا ضعب نع كلذ دروو «ةبعكلا ىلإ رظنلا لضف يف ٌتيدح حصي مل )١(

 .ٌفعض مهنع يور امم ريثك

 يف :يأ  ةبعكلا ىلإ رظني :اولاق نيذلا نأ بيجعلا نمو» :هللظ نيميثع نبا خيشلا لاق
 «ةدابع ةبعكلا ىلإ رظنلا نأب كلذ مهضعب لّلع دوجسلا عضوم ىلإ رظنلا نم الدب ةالصلا
 ةدابع يأ تابثإ نأل ؟ةدابع ةبعكلا ىلإ رظنلا نأ انل نيأ نمف «ليلد ىلإ جاتحي ليلعتلا اذهو

 )4١/9(. عتمملا حرشلا .ها.«ةعدب وهف عرشلا نم اهل لصأ ال

 لعلو «(ِدِينُم) : :ةخسن يفو «(هِدِسْفُم) : ىواتفلل ةميدقلا ةخسنلا يفو ء(هدسفي هي( :لصألا يف 000

 . ىنعملا ميقتسيل !تارسلا ره تبثملا

 ةَروُس يف َبَجَو اَمْنِإَو ءمالشإلا وأ يف اَبِجاَو ٌحَحْلا نُكَي ْمَل :رخآ عضوم يف خيشلا لاقو (6)
 هنأ :َنوُمِلْسُمْلا ِهْيَلَع َقَمْتا يِذَّلا َرُه اَذَه هّ(ِتْيَبلآ جِس يان َلَع هيَوط :ىَلاَعَت هوت ٌناَرْمِع لآ
 هباجيإ ديف

 . عوُرُشلا دعب اَمُهَماَمْإَ ًءاَدِتْبا اَمُهَباَجِيِإ ُديِفُي ُهَّنِإ :َليِقك هد رتل علت انيج :ُهَلْوَق اّمأَو

 نإ ؛ٌخيِحّصلا َوُه اَذَهَو ٌءاَدِتْبا اَمُهَباَجيِإ ال ٍعوُرُشلا َدْعَب اَمِهِماَمْنِإ بوُجُو ُديِفُي اَمّنِإ :: قو

 - ةيزتخلا و ٍةَرْمَع - ةَرمعْلا يف لكي ّيِنلا ٍعوُرُش َدْعَب ٍساّنلا عامي ةَييَْحْلا َماَع تلت ةيآلا ِِذَ

 مُمَّنَص اَعَل هباَحْضَأَو #2 يلا لَكُم ءِرَصْحُمْلِل ُلّلَحّلا اًهيِف ٌحيِبَأَو «َتوُكِرْمُمْلا ُهَدَص اَنَل



 ُهْنَأَك مالسالا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 8ع اح
 سبا 4

 00 نم َوُه َسْيَلَو ملل صا اا 00 ددنللا#

 لو 0 ( سيو امك ٍتْيئاب جراخلا ده رآ دول يوجوَ حيجشلا ىلع ىَلَع ٌعّدَوُي

 اَلْسِإْلاِب ابِجاَو َكِلَذ ٍنْوَك ال ءٍضِراَع ِبَبَسِل ِءاَمَلْعْلا يَّلْوَق أ يف الب

 ٍدْهَع ىَلَع ال َةَكَمب َنوُرَِتَْي اوُنوُكَي ْمَل َةْكَمِب َنيِمِيِقُمْلا َةَباَحّصلا َنَألَو
 ٍدْهَع ىَلَع َةَكَمِي َةَرْمُم ّدَحَأ ْرِمَْعَي ْمَل لب ؛ِِئاَمَلُح ٍدْفَع ىَلَع اَلَو لكي ينل

 ا .ٍضراَع ِبَبَسِل امدح َدَحَو َةَسِْياَع الإ د يلا

 اَلَو حملا َلْبَق ال كي يللا ٍدْهَع ىَلَع ةَباَحصل !ةفادخأ يي دعي مل 7
 .ٌةَحيِحَّصلا ٌتيِواَحأْلا هب ْتَرَئاَو وت اَمِم ُهَّلُك اَذَهَ ل مسورب ريم وس

 1٠6١[ 41 . حملا ةَوْزَغ لإ َدَكَم ىَلِإ ٌناَضَمَر يف ٌرِفاَسُي لَو

 ّضرُف ُهْنِإ :َلاَق نق ءارع انك ناك حلا يمزق ذأ ِنيَلوَقْلا ماك
 اًَمِهِماَمْنِإب 0 أ اَمّنِإ ةيآلا َّنِإَف ءطَلَخ َوُهَو ماَمْنِإْلا ة ةَيآب جتا ُهّنِإَف تس َةَنَس
 7/117 .ِةَرْمْعْلاَو ّجَحْلا ِءاَدتْباِب اَهيِف أ ْمَل ءاَمِهيِف َعَرَش نَمِل

 ُبِجَيَف عوُرْشَمْلاِب ٍذاَمَرْلَي َةَرْمُعْلاَو ّجَحْلا َّنأ ىَلَع ُهَمِيأْلا َقَمَتا 55:4]
 هه

 [([ .ٍِفاَكْيْعإِلاَو ٍةاَلَّصلاَو ماّيَّصلا يِف اوُعَزاَتَتَو ءاَمُهْماَمْنِ

 : "ه2 َلْيْسَو و: ]

 اَرُمَثْعاَو ٌجَح اَلاَم ٍِضشْرَعْلا وُذ ُهاَنآ ٍلُجَر يِف مْلِعْلا ٌلْهَأ ُلوُقَي اًذاَم

 ارقفلا ُهَراَثيِ | مَ ّلَضْفَأ ّحَحْلا َنْوَرَتأ  اًبرَط ىًمَطْضُملا وحن قْؤّشلا َهَّرَهَف

١-_- 

 .ها .ِةّمِئأْلا ٍقاَمّئاِب اَمُهُماَمْنِإ اًمِهيِف َعراَّشلا ىَلَع ُبجَي ٌةَرْمْعْلاَو ٌجَحْلاَو ءاوُعَجَرَو َنوُكِرْشُمْلا -
 (؟556 4/777

 لضفأ جحلاب عوطتلا نأب خيشلا هباجأف ؟عوطتلا جح مأ لاملاب قدصتلا :لضفألا نع هلأس )١(
 .قدصتلا نم



 اَمُهُرِب ِهيِف هْيَدِلاَو نَع ُجَحْلاَو

 اًذِإ َناَك ّبأْلا صح ُضْوَمْلا اَذِإ ْنِكَل

 ٍةَلِص ىَنِإ اًجاَنْحُم َناَك اَذِإ اَمَك
02 

 ةيئراوم ادع اي كباوح اذنك - هاا

 ُّ هده

 رهط يِتَءاَس اَي يِفَّلا اًذاَم
 ادِضَح وأ تاغ نإ ُهَبَأَد ْمُكَرْكِذَو

 اقفل 0
 ا ولا دل يف سا مالا

 اَرَرّضلا ُعَنْمَي اَميِف َمّدَقُمْلا َوُه
 امشتلا ا قع ا
 ارعشلا نيياتودنم فيعلم ققلَو

]١١ 3٠٠١ /55[ 

 ؟مرَْم اي هَل عت نأ روحي لق: لَو

 والم أءمم
 . ٌيِجِفاَسلاَو ِكِلاَم بهْذَمَو دي نَع ٍنْيتياَوَرلا 7

 نع ّجَحْلا يف 7: : لْصَف مومن أ ِتْيَمْلا

 قاّقّثالاب ٌدِئاَج ُهَّنِإَف َةَقَفَت امِإ أ

 حاكتلا' و تشي دقو نطمي مل يناللا دنع

 هل لا
 ُهدَمَْأَت سمس سهل يسوم 9

 َوَهَو ءهنم نَّم َعَم ّجْحَت ْنَأ ِء

 [/؟]

 ع

 ىاهل؟ :ةذخاب لاب
 بوضعغعملا و

 .َكِلَذ يف ِءاَمَمُمْلا َنْيَب عاَرن ىَلَع ِةَلاَعَجْلاِب وأ ٍةَراَجِإْلاِب وأ - ب
 اَذَه ُلَمْعَي َناَك نَم ٍفَلَّسلا ىف ُفرغأ ال :َلاَق ُهَّنَأ دّمْحَأ نع ُصوُصْنَمْلاَو 00

 س الو وتمر

 . هَهِرَكَو هعدب هدعو

 0 راجل لِ ْهَرْكَي ْمَلَو

 لا ٌةَقيِقَح :تْلُق

 : ٍنْيكْيَش َدَحَأ

 .فيعضلا :يأ )١(

5-4 
 2 دموع جه احل

 ُهْدوصْعَم ناَك اَذِإ َكِلَّذ 3 بحتسي جا
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 هنع سوححملا نإ ناسخإلا ت1

 ُهْنَع ُجَحْلاَف «وب ٌةَمْلَعَتُم ُهْيَمِذَد اًضرُف َناَك ْنِإ ِتّيَمْلا نَع ّجَحْلا نأ َكِلَدَو

 . هنْيَد ِءاَضَق ِةَلِْنَمِب ِهِمِذ ِءاَرْإ ِهْيَلِإ ٌناَسْخِإ

 الب ّجَحْلا َهَقَقَن قف انزَّوَج اَذَهِلَو ( هجح ةَياَقَك َراَدَّقِم تنعي ْنَأ : ٌكِلَّذ ٌةَماَلَعَو

 .ِهْيَلِإ اَهياَوَن َلاَصيِإ ٌّبَحأَو ِةَبَحَتْسُم ٍةَّجَحِب ىَّصَو ول َكِلَّذَكَو

 ىَلِإ اَْوَشَو ّجَحْلِل َةّبَحَم ّجْحَي ْنَأ اَرْْؤُم 5 ا اًذِإ : يناثلا ُعِضْوَمْلاَو

 ىطْعُي دق اَّذَهَو ءٌّجَحْلا ىَلَع وب جوُجْحَمْلا ٍلاَمْلاِب ُنيِعَتْسَيَف ٌرِجاَع َوُهَو ٍرِعاَشَمْلا

 هيف ةهنش دلك ريل لاعلا ماجا قي امك ءيعأ نع ال هب يل لال

 نم ُهنِإَف ٍداَهجْلا يف امك ءهِلاَمِب ٌجَحْلا 1 اَذَهِلَو ِْيَدَبِب ٌجَحْلا ٌرْخ أ أ اَدَهِل ُنوُكَيَ
 ها مه م
 .اًرَغ دّقَف اًيِزاَغ َرَهَج

 نع جلا يطيغُملا ُدوُصْفَم ُنوُكيق ءِرْبَخ نع هب جيل َلَمْلا ىْمي ده
 ِسْفَنِب ال ءٌجَحْلا ٍسْفَنِب ٍرْجَأْلا نِم ُهَل ُلصْحَي اَم جاَحْلا ٌدوُصْقَمَو هُهْنَع ىْعُمْلا

 .رْيَعْلا ىلإ ٍناَسْحِإْلا

 َدرَيَو ّجَحْلا َةَقَقَ ةقنت داي نأ منه نانزئاكلا اهو: ناكعكتم قاتروم نانا

 ٌةَروُض اَذَهف : الام َلِضْفَتْسَي نأ َوُهَد َكِلَذِب َباَسِيْكالا ُهَدْصَق َناك اّذِإ اَمَأَو

 َلَمَعْلا نأ ؛ِهِزاَوَجِب لبق َِ ٌبحتسُي اَل اَذَه َّنَأ ُباَوَّصلاَو َةَلاَعَجْلاَو ٍةَراَجإْلا

 ُنوُحَيَف ُلاَمْلا الإ هب ْدَصْقُي ُدَصُفُي دي مل اَذِإ وِسْفَ يو عئلاشم رقي قبل اذذكل] لوقتتلا

 نِم ٍةَرِخآلا يِف ُهَل َسْيَلُف ٍةَرِخآلا ٍلَمَعِب ايْنُدَلا َداَرَأ نَمَو ءِتاَحاَبُمْلا عون نم

 .قالخ
- 

 َنوُكَي ْنَأ ُصَتْحَي يتلا ّربْلا ٍلاَمْعَأ ىَلَع َةَلاَعَجْلاَو َةَراَجإْلا ىنزَّوَج اّذإ ُنْحَنَو



 2 جحلا باتك

 اَل ْءِتاَحاَبُمْلا ٍةَلِرْنَمِب اّلِإ ٍلاَحْلا ِهِذَه يِف اًهْلَعْجَت ْمَل ِبرقْلا لهأ نِم اَهّلِعاَف

 .(بَرُقْلا ٍباَب» نِم اَهُّلَعْجَن

 : هما ْماَسْقَأْلا ٌريِصَت اَنُهَ دس و

 .ظَقَك َناَسْحِإْلاَو ّجَحْلا َدِصْقَي ْنَأ ام أ

 . طَقَف ُهَّل َةَعوُرْشَمْلا َةَمَفَنلا َدِصْقَي وأ

 .اَمِهْيلِك َدِصْقَي وأ - ج

 . ٌنَسَح َوُهَف 0

 . رظَن هيف اَذَهَف : ِهيَقَفَتِل بسلا اَّلِإ ْدِصْقَي ِمْقَي ْمَل نإ اّمَأَو

 3 لاض قاَد وفم امهنأل هللا ءاش نإ" شخ ديف :اكم امعَدَصَق نو

 /؟5] :١ ؟١17[

 اَمُهّيأ ُءاَمَّلْعْلا اًهيِف فلما دق :ُهَنْيد َيْفَوُي ْنأِل ِرْبَعْلا نع ُجاَحْلا م52؟]

 َلِضْفَتْسَي نأ ٍلْجَأِل جي ٍناَسْنِإْل َنْوَك نإ َكّرَتلا لَضف

 همك م هم ه5 عت هود عدو كرري رش ىلإ لجأت * - 24
 نأ دصقي نأ نِم هل ريح هئيد هب يب ام َةاَكَّرلا نِم ذخأي َنيِدَملا اذَهَو
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 هب يِضْقَي اَم ْذَحَأَيَف ؛ 0

 .جَحْلا ةَضيِرَف هي هيخأ نع ه هب يْدَوَيَو َحِلاَّصلا ُهَرْطَو

 وأ ءاَمُهَتَب ةلِصِ امإ ٌخحْلا نع ِتْيمْلا هم عربي نأ ٌبِحُي ُلُجَر وأ - ب

 .َكِلَذ هب َيْدَوُيِل داي ا ؛َكِلَذ وْحَنَو َنيِنِمْؤُمْلاِ ة َةَماَع ةمح ل

 فعُيو هب ينتغيل لاملا بسكي اهب يتلا ةداهشلا لانيو «ملعلا لصحيل سردي نم :اذه لثمو )١(

 .هلهأو هسفن
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 هةرعلد ؟5 يك هع شت نأ تكتتنلا نأ : اره ٌءاًبحَج
 يف اَذََ َدُحأَيِل جْحَي ب نأ ال جَحَيِل ذخأي نأ ٌبَحَتْسِملا ن :اذه عامجو

 وأ لعب و لع تل 0 نَمَف ءحِلاَص لَمَع ىَلَع ٍةَدوُححْأَمْلا ٍقاَرْرَأْلا ءيِحَج

 [ا0 1 . ٌنَسَحَف ٌدِهاَجيِل

 َكِلَذ يف نكي لَ ُهُرْيَغ هجبح اّذإ ٌرِْعُمْلا ُنيِدَمْلا ّجْحَي ْنأ ُروُجَي موه؟

 ال اًبياَغ ميرَغْل ِنْوَكِل اّمِإَو ءٍبْسَكْلا نع اًرجامت ِهِنْوَكِل ام :ِنْيَدلا ّقَحِل ٌةَعاَضإ

 ٠[ 5 بْسَكْلا نِم ُهُتيِفْوَت ٌُنكمي
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 ْنِإَق «َعاَمْجِإْلا ّحَحْلا ِهْيَلَع َبَجَو ٍةَلِجاَرلاَو ٍداَّرلاب ٌجَحْلا َعاطَتْسا اَذإ ققلللا

 َتاَمَو هللا ىَلَع ُهُرْجأ َبَجَو ٍقيِرّظلا يِف َتاَمَو ٍناَكْمإْلا ِبَسَحِب َكِلَد َبِقَع : َبِقَع ٌجَح

 .وِدْضَقَو ِهِييِن ْرْجَأ ُهَلَو « صاع دي َوُهَ

 <”( هاما مس اع توم وقوع
 اًيِصاَع تن اَم :ّحَحْلا ِءاَدأ َلْبَق َتاَمَو لذ خب رح مالا ناك نإف

 يف ِقاَب ٌّجَحْلا لب ؛َكِلَذِب ٌضْرَمْلا ُهْنَع ظُقْسَي ْمَلَو ُهَلَعَف اَم ُرِخَأ ُهَلَو ءاَمِئآ

 [ 3 . َعْلِب ُتْيَح نِم ُهْنَع ٌجَحُيَو «'''ههمِ

 وهو «نيقساف اناك نإو ةيصعملا ريغ يف هيدلاو ةعاط ناسنإلا مزلي وهوه ]

 هيلع قش نإف «هيلع ررض الو امهل ةعفنم هيف اميف اذهو ءدمحأ قالطإ رهاظ

 .الف الإو بجو :هرضي ملو

 .قلاخلا ةيصعم يف قولخمل ةعاط الو «ةيصعملا يف ةعاطلا مرحتو

 بيطتسي نكل «بجاولا جحلا نم امهدلو عنم نيوبألل سيل ٍظئنيحف

 [184/# كردتسملا] .جح الإو انذأ نإف امهسفنأ

 اهيلعو ءمرحم يذ عم بجاولا جحلا نم هتجوز عنم جوزلل سيل
 نوبجوي مهرثكأ وأ ءاملعلا نم اًريثك نإ ىتح .كلذ يف نذأي مل نإو جحت نأ

 [1854 / كردتسملا] . ةقفنلا اهل

0 

 .ءاَمَلُعْلا يَْوَك ٍرَهظَأ يف ٌةَبِحاَو َكِلَذ نِم ُةََمئلاَف اَلاَم َفّلَح دق َناَك نإَو :خيشلا لاق ١(



 00 تت تت تي 22 2 2

 [184 /8 كردتسملا] .ءاملعلا رثكأ دنع روفلا ىلع بجاو جحلا

 يطأ ىف هطا خش الان تلو هد: ينونت عملا هج وجر د احكم
 [184 /" كردتسملا] .ءاملعلا يلوق

 ىلع هنم هعنم هيلول نكي مل :هيلع روجحملا ىلع جحلا بجو اذإ 5105]
 [184/ كردتسملا] . يعرشلا هجولا

 نع هلغشي ام لعفي نأ ناسنإلل سيل نكل «ةمرحم تسيل ةراجتلا 5950 ]
 [184 /” كردتسملا] .جحلا

 هيلع بجو كالهلاو ةمالسلا اهيف يوتسي قيرط كولس دارأ نم
 نوكي الف هسفن كاله ىلع ناعأ دق نوكيف فكي مل نإف ءاهكولس نع فكلا

 [184/9 كردتسملا] . اًديهش

 الو ءرفخملا نع عفدلا يف اهيلإ ةجاحلا دنع ''"ةرافخلا زوجت 5

 [180 /8 كردتسملا] .اياعرلا نم ناطلسلا ذخأي امك ءاهمدع عم زوجي

 هجوتم اذهو :سابعلا وبأ لاق ءمرحم مدع عم ةنمآ ةأرما لك جحت /593؟]

 الإ جحلل رفاست ال ةأرملا نأ ةيرصملا ىواتفلا يف سابعلا وبأ ححصو
 ف : :

 ." ”مرحم يذ وأ جوز عم

 «ببس وأ بسنب ديبأتلا ىلع هيلع مرحت نم وأ ةأرملا جوز :مرحملاو
 .ليقع نبا هراتخاو ءاملعلا رثكأ لوق وهو ءانز ال ةهبش ءطو بسنلا ناك ولو

 مرحم ال هنأل ؛مرحملا ىلإ نرقتفي الو اهعم نورفاسيف ةأرملا ءامإ امأو

 .ةبلاغلا ةداعلا ىف نهل

 ةيشاح يف يقفلا دماح دمحم .هٌرُفخيو جاحلا سرحي نم اهذخأي يتلا ةرجألا :يأ )١(
 .(1791) تارايتخالا

 )١791(. تارايتخالا (؟)
 .مرحم الب ةأرملا رفس يف نالوق هل خيشلاف ()
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 هجوتم اذه نإ :لاقو ء«مرحملا مدع عم ةنمآ ةأرما لك جحت انخيش دنعو

 ضعب هلاقو ,عوطتلا ةجح يف يعفاشلا نع يسيباركلا هلقنو ءةعاط رفس لك يف

 يف يكلاملا يجابلا هلاقو «ةراجتو ةرايزك بجاو ريغ رفس لك يفو هيف هباحصأ

 زاوج هرهاظو :لاق مث يذورملا ةياور باطخلا وبأ ركذو «ةاهتشم ريغ ةريبك

 . ""ةعامجلا رضحت زوجعلا ةلأسم يف انخيش هركذ مرحم ريغب اهجورخ

 يثلث وحن ريبزلل اهسأر ىلع ىوّنلا ءامسأ لقن نع ررحملا بحاص ركذو
 يعرو «مرحم ريغب ريصقلا رفسلا ةأرملا رفس يف ةجح هنأ ةنيدملا نم خسرف

 امأو .فالخلا اذه ىلع هجوتيف ؛ىلوأو هانعم يف مكحلا نب ةيواعم ةيراج

 الو اًعرش رفسب سيل هنأل اًدحاو اًلوق اذه لثم زوجيف هريغل هانعمو انخيش مالك

 [183 - 186 /# كردتسملا] .هتبهأ هل بهأتي الو اًفرع

 [183 7 كردتسملا] . ””اهعم ولو هتجوز تخأب هرفس مرحي /5934]
 «ةبجاوب تسيل يتلا ةقدصلا نم لضفأ عورشملا هجولا ىلع جحلا ة555]

 ةقفن ىلإ ةجاحلا مهرطضت ءارقف كانه وأ ءجيواحم براقأ هل ناك نإ امأو

 . لضفأ مهيلع ةقدصلاف

 «ةيلامو ةيندب ةدابع هنأل ؛لضفأ جحلاف اًعوطت امهالك ناك اذإ امأ

 ةيندب ةدابع هنأل ؛كلذ ةميقب ةقدصلا نم لضفأ ةقيقعلاو ةيحضألا كلذكو

 .كلذ ةميقب ةقدصلا نم لضفأ ةقيقعلاو ةيحضألا كلذكو «ةيلامو

 يلصيو «تامرحملا كرتيو «قيرطلا يف بجاولا ميقي نأ طرشب نكل
 لعف نمف ءدحأ ىلع ىدعتي الو «ةنامألا يدؤيو ثيدحلا قدصيو تاولصلا

 ؟اذه يف ةليضف يأف ءهرجأ نم مظعأ همثإ نوكي دقف تامرحملا كلت نم اًئيش

 [1857/79 كردتسملا]

 .(75/6) عورفلا 0
 .اهل اًمرحم كني اهتخأو .اهعم مرحملا دوجو مدعل ؛هتجوز عم : يأ )0



 بد هب ١ نا م 2-2

 وهو «ثيدحلا يف يور اذك «مالسلا ءاشفإو «ماعطلا ماعطإ :ربلا ةسدحل

 [188/" كردتسملا] .لاملاو سفتلاب سانلا ىلإ ناسحإلا نمضتي

 هترافكف :ٌّبسلاو ٌةموصخلاو ٌةرجاشملا جاحلا نم لصح اذإ 5139]

 هيلإ نسحّيف ؛هريغو هيلع لهج نم ىلإ ةيحاملا تانسحلا لعفو رافغتسالا

 . هنياليو هيراديو هل وعديو هل رفغتسيو

 حصأ يف همالعإ ىلإ جاتحي الو هل اعد :ملعي مل وهو اًبتاغ باتغا نإو

 [188 7/9 كردتسملا] .ءاملعلا يلوق

 مويك هبونذ نم جرخ قسفي ملو ثفري ملف جح نم» :ةث# هلوق /534]
 نإ :لاق نم ىلع دمحأ ركنأ اذهلو ؛ةرمعلا مارحإب هيف لخدي 0”2همأ هتدلو

 ليلدب لماكلا ةجح ضعب دمحأ دنع يهو مرثألا هلقن «ةيكم ةجح عتمتلا ةجح

 [1م88/9 كردتسملا] .اهموص

 */١184[ كردتسملا] يود مراتك هدم ةرفعلا هنعو /5934]

 هنيعي ام نيعطقملا دنجلا نم هل عمجو هريغ وأ جاحلا عم درج نم 7”.

 ءداهجلاو جحلا رجأ هلو ءهرجأ صقني الو ءهذخأ هل حيبأ قيرطلا ةفلك ىلع

 [148 - 188/7” كردتسملا] .فالتخا اذه يف سيلو

 مومذم وهف :سانلا تاقدص نم لكأيو بسكلا ىلع اًرداق ناك نم #999]

 . "”«بستكم يوقل الو ينغل ةقدصلا لحت ال» :ِهِكَي لاق دقو «ءكلذ ىلع

 جح نمف ؟عازن الب مارح وهف بسكلا ىلع ةردقلا عم سانلا لاؤس امأو

 يف اًئيدح رشع ةعضب ءاج دقف «ءصاع وهف دوعقلا ناكمإ عم لأسي نأ ىلع
 [184/* كردتسملا] .ةلأسملا نع يهنلا

 جحلا دارأو هضعب وأ بوصغم نمثب اهارتشا وأ الإ بصتغا نم ةنفلأ

 .(65١1؟1) يراخبلا هاور قلل

 .دواد يبأ حيحص يف ينابلألا هححّحصو :(7544) يئاسنلاو )١7(4 دواد وبأ هاور (؟)



 00 مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت بم أ

 2222222 22222222222222 2222222 2هججهي 2 كشر

 نكمأ نإ اهبابرأ ضّرعُي ْنأ هيلع بجي هنإف :هريغ هب جحي لام هل سيلو
 تقو قدصت ةقدصلا نع زجع نإف ءمهنع نمثلا ةميقب قدصت الإو « مهتفرعم

 كلت ءارقف ىلع قدصت مهنايعأ فرعي الو ةيرق يف مهفرع نإو «كلذ دعب هتردق

 . '""جحلا هل باط دقو «ةيرقلا

 ىلع ؟ةداعإلا هيلع لهو «هجح هنم هللا لبقتي مل : مارح لامب جح نمو

 [184/ كردتسملا] : ”ءافلعلل نيلزق

 ْمَل :َمْوَيْلا سائلا نِم ٌريثك ُهلَعْفَي امك َةَكَم نم جَحْلا ببِقَع ُةَرْمُعْلا لوال#

 َنيِذَّلا نم ٍدَحَأ نع اَلَو للك َيِبنلا نَع دَحَأ َلَقَن اَلَو يٍفّلَّسلا ٍدْهَع ىَلَع ْفَرْعُي

 شنق تعيق تناك اينأل ها ةقياع الإ كي لعق مَآ ةعت رع

 : ريل ٌعَدَتَو ٌجَحْلاب م َمِرْحُت ْنَأ للي ينل اَهَوَمَأَق «ٌتَضاَحُف

 ُءاَضَق اَهْيَلَع ُبجَي اَلَو َةَئِراَق ْتَراَص اَهّنَأ َيِِفاَّشلاَو ِكِلاَمَو دّمْحَأ ُبَمْذَمَق

 ٍفاَولَطلا نم َْكَمتَي ْمَلَف ُتْقَوْلا ْيَلَع ٌقاَض عْئَمَتُم لك يف َنوُلوُفَي اَذَكَمَو

 ٍدرْفُمْلاَك ؛اَئِراَق ُريِصَيَو ِةَرْمْعْلا ىَلَع ّجَحْلا ٍلاَحْدإ ُهَوُرُمأَي مُهَّنِإَه ءفيِرّتلا َلْبَق

 ٍفيِرْمَتلا َلْبَق ُفولكَي اَكَو لذ( ند كفي هنإك تلولا هلع قاشادكر َمدَق يِذَّلا

 ٍلَمَع ىَلَع ُديِزَي ا ِدِراَقْلا َلَمَع َّنأ يف : ْمهِلوُصَأ ىلع هوَ رويمجلا امأَو
 [:8- 41/51  .اَهِسْفَتِل اًبييظت َةَضْياَع ٌرَمْعأ اَمّنإ لكك يبنلا َّنإ :اولاَنَو ءِدرْفُمْلا

 00 5 دّمْحَأ نَع ِنْيَتَياَوُرلا ٍرَهْشَأ يِف ٌةَبِجاَو ُهَرْمُعْلا وب( ]

 يبأ َخْيّشلا ُهَق ةَقيِرَط َيِهَو ةَدِحاَو َةَياَور ٌةَرْمُع ِمِهِيَلَع ٌبجَت الق َنَْتَتْسُم ةْكَم له

 [40 13 .ٌحَصَأ ّىِهَو دّمَحُم

 ال ُهَّنَأ :_ دّمْحَأ نَع ٌصوُصُنَمْلا َوُهَو  ائياَحْصَأِل َنْيَهْجَوْلا ٌحَصَأ ةوزبد]

 .(؟91) ىواتفلا رصتخم ()

 .(506) ىواتفلا رصتخم (؟)



 ا ١ باتك
 ا 2 ا

 ِنْيَئَرْمْعْلا َنْيَب ُلَعْجَي لب ِ؛اَهِرْيَغ اَكَو َةَكَم نِم ال هِةَرْمْعْلا نِم ٌراَتْكِإْلا ُبَحَتْسُي
 ؟ وعر مسا مو |( مر هيو 5| 8ة*سوول عرعم د ها ب مود نس ع8 2 7 ل و2

 ىلإ جرحي نمل اذهو «قالحلا هتكميو ةهرعش هيف تبني ام رادقم هنأ ولو (ةدذم

 يب تومس 02 5

 .رمتعيو ِهِدَلِب ٍتاقيِم
 هب

 َّيَكَمْلا ِةَرْمُعْلا نِم ُهَل ُلَضْفَأ ِتْيَبْلاِب ٍفاَوَطلا ةَرْثَكَف :َةكَمِب ُميِقُمْلا اَمَأَو ٠

 ٍفاَوّطلا نِم َنوُرِيْكَتْسَي اوُناَك َةَكَمِب َنيِميِقُم اوُناَك اَذإ َنوُلَعْفَي ُةَباَحَّصلا ناك امك

 ٍباَلَكَحْلا ِنْب رَمْعُك َداَرْفإْلا اوُبَحَتْسا َنيِذّلا ُةَباَحَّصلاَف ةيْكَم ٌةَرْمُ َنوُرِمَتْعَي اَلَو

 ٍةَدِح ىَلَع ٌرَْس ٌجَحْلِل َنوُكَيِل ؛ةَرْمْعْلِل َرَحآ اَرَفَس َرِفاَسُي ْنَأ اوُبَحَتْسا اَمَنِإ ِهِْيَغَو

25 
 اذه اويصكساو كلذ ىف ةباككلا [وُعَيْنا امه يعَو ةنيقك واو َدَمْحََو م ةءريدود< د م ساو © م

 يأ :هللا ِدْبَع يبأل َليِق :ُمَرْثأْل ٍرْكَب وُبأ َلاَق ءناَرِقْلاَو عُتَمّتلا ىَلَع داَرْفإْل
 ص

 ٌجَحْلا ٍرْهْشَأ ٍرْيَغ يِف َنوُكَت ْنَأ يِدْنِع ِةَرْمُعْلا ُلَضْفَأ :َلاَق ؟لَضُفَأ َكَدْنِع ِةَرْمْعْلا

 ِرْهَْأ ٍرْيَغ يف اَموُلَعَجَت ْنأ ْمُكَتَرْمْعِل ُمَنَأَو ْمُكْجَحِل ْمَنَأ َكِلَذ َّنِإَف ُرَمُم َلاَق اَمُك
 [:5- 3 .جحلا

 نم ّْلَضمأ َوُهَف ٍةَحِلاَّصلا ٍلاَمْعَأْلا َنِم ِتْيَبْلاِب ٍفاَوطلا نِم ُراَمكإْلا

 ٍلاَمْعَأ نم نُكَي ْمَل اَذَه َّنِإَق َوَيْكَم ََرْمْعب َيِتَأَيَو مَرَحْلا نم ُلُجّرلا َجْرْحَي ْنَأ
 لب ِهْيمأِل هل كلا هبف َبْغَر اَلَو ِراَصْنَأْلاَو َنيِرِجاَهُمْلا نم َنيِلدأْلا َنيِقِباَسلا
 [1 1 .ُفَلَّسلا ةَمرَك

 قَرْمُع وأ َةَحَح يف َةَبْعَكْلا َلَحَد لك َيِبَنلا نأ ساَّنلا ضْعَب ُنظَي ةكوال»# |
 ىف اًهَّْلَخَد ُهنِ ٌدَحَأ َ/َعَي ْمَلَو كَ حف امل َحْنَمْلا َماَع َةَبْعَكْلا 00 ا منَ

 20 مس سات ل
 [|ا1ظ/1 .ةرمع الو ةجح

 َةَسِياَع اّلإ هلك ّيِبَّنلا َمَم َناَك نَمِم ٌدَحَأ ّجَحْلا َدْعَب ٌرِمَتْعَي ْمَل ةال4]

 :َلاَق هلي َىِبَّنلا َّنأِل ؛ُفاَوَكلا اَهْنْكْمُي ْمَّلَف تَضاَح دق تناك اَهْنَأِل ٍ؛اًمَدْحَو



 هناك مالسإلا خيش لئاسرو قواتق بيرقت ميا
 222222252252222 شد

 ّجَحْلاِب َّلِهُت ْنَأ اَمَرَمَأَك .2”هِتّْيَبْلاِب ٌفاَوَطلا الإ اَهّلُك كِساَنَمْلا ُضْئاَحْلا يِضْقَن»

 اَهَرِمْعُي ْنَأ لي َِنلا نِم ْتَبَلَط اَهَّنإ مث َةَعيَمَتُم تناك اَهّنأِل ِةَرْمْعْلا َلاَعْفأ َعَدَتَو

 ّلِحْلا ُبَرُْقَأ َوُه ُميِعْنَتلاَو ميِعَْتلا ّنِم ْتَرَمَتْعاَف ٍنَمْحّرلا ٍدْبَع اًهيِخَأ َعَم اَهَلَسْرَأ

 ىَلَع ِهْذَه ك ْنَكَن ْمَلَو ؛ اةَسْئاَع َدِجاَسَم» ىّمَسُت يلا ٌدِجاَسَمْلا مْويْلا ِهبَو َةَكَم ىَلِإ

 ُهْنِم ْتَمَرْحَأ يِذَّلا ٍناَكَمْلا ىَلَع َةَماَلَع َكِلَد َدْعَب ْتََنب اَمّنَِو لي َيِّنلا ٍدْهَع
 - اًمِرْحُم اهب ٌزاَتْجا ِنَمِل  اَهيِف ُةاَلَّصلا اَلَو ٍدِجاَسَمْلا ِهِذَه ُلوُُد َسْيَلَو ءُةَسْئاَع

 نَم ْنِكَل ٌةَموُرْكَم ٌةَعْدِب ُبَحَتْسُي ُهّنَأ ُداَقِتْغاَو َكِلَذ ُدْصَق لب ِ؛ةَنُس اَلَو اًضرَف ال

 الم مارخإلا لأ هيف ىّلَصَو اَهْنِم احا لَك اد نر رو تابت
 250008 . َكِلَدِ 3

- 

 :َتْبَبْلا اَذَه ّجَح نَم» :َلاَق ُهَّنَأ "”نْيَحِيِحَّصلا» يِف لكي ُهْنَع َتَبَت فلغل
 نَم ِةَءاَرَِق ىَلَع اَّذَهَو هنأ قد موك و ِهبوُنُذ نِم َجَرَخ ْقُسْفَي ْمَْلَو ْتُق ري ْمَلَق

 00 مسا :ُتَقَرلاَق ؛© يترتب [11/ :ةرقبلا] *تقوُسُم ال الو َتَفَر الفل :ارق

 ٍةءاَرِقْلا هذه ىَلَع :ُلاَدِجْلاَو ءاَهْلُك يِصاَعَمْلِل ْمْسا :قوسَمْلاَو 00

 اا ا ءّجَحْلا ِرْم ين ُهاَرمْلا

 يد

 ْنَأب اَهوُرَّسَف دَفَو ءاَضْيَأ ىَنْعَمْلا ذه ضد ا يللا

 ُهَرْيَغ اَلَو َمِرْحُمْلا َهْنَي ْمَل هللا َّنِإَف ؛ٌحَصَأ ُلّرَألا ٌريِسْفَتلاَو ءاّدَحأ جاَحْلا يِراَمُي ا

 :ىَلاَعَت َلاَق اَمُك اًبَحَتْسُم وأ اًبِجاَو ْنوُكَي دك ُلاَدِجْلا لب ِءاّقَّلظُم ٍلاَدِجْلا نَع

 )١( دواد يبأ حيحص يف ينابلألا هححّحص )19/45(.

 يراخبلا هجرخأ (؟ )1671:187١(( ملسمو )1760(.

  )6.نيونتلاو

 ) )4.حتفلاب لكلا نيب ةيوستلا يهو

 .عيمجلا عقرب رفعج وبأ أرقو



 1 جحلا باتك

1 

 بلا يِف امَّرَحُم ُلاَدِجْلا ُنوُكَي دّقَو [155 :لحتلا] 4ُنَسْحَأ لِي مُهْل
-_ 

 [ا7 ا ام َدْعَب قس يف ٍلاَدِجْلاَكَو ؛ِمْلِع ريغ ٍلاَدِجْلاَك 0

 ُهَرْضَي ْمَل ِةَبْعَكْلا ُراَتْسَأ هيف ظَبْرُي يِذَّلا ناورذاشلا ىَلَع ُهَدَي َعَضَو ول دلل |

 اًداَمِع َلِعُج لب ِتْيَبْلا ّنِم ناورذاشلا َسْيَلَو ءاَمَلُعْلا يَلْوَق ٌمَصأ يِف َكِلَد
0 

 هر

 ا .ٍتيبلل

 رقي هل ةنامآ نوفي نئاتلاو نجتملا يف: يلصتلا ىَلَص رت ائهن]
 [ 5 ل 0 نم اَذَهَو 0 وأ 07 قام و ُ ٌعاَوَس

[/ 6 ] 

25 © 

 (اهلضفأو كاسنألا)

 ؟َنَرَق وأ َدَرْفَأ وأ ويف َمّنَمَت له هلي ّيِبَنلا ٌجَح يف ُءاَمَلُعْلا َعَرانت ةكلد'ك
 . ؟لَضُفَأ ةَئالّتلا يأ اوُعَراَتتَو

 6-2 ل2 1 24
 .ِهِماَرْخِإ نم هيف لح اَعُنَمَت َعّنَمَت هنأ ّنظَن ةَمْئاَطَق

 ىَعَسَو فاَط ىَّنَح ىَّنَح ّحَحْلاِ ُمِرْحَي ْمَلَو ٍةَرْمَعْلاب ٌمّرْحَأ هنأ ٌنظَت ىَرْخأ ٌةَفِئاَطَو مل وع عكآ مو 4

 7-26 و ع 2-2 [ه 00 221 00 أ -

 .كلذ َتيَِقَع ٌرَمَتَع ع اَو ّجَحْلا ره ةَفْئاَطَو

 .نييعس هيِف ىَعَسَو ِنْيَفاَوَط هيف فا اًناَرِق َنَرَق ُهَّن هن د د َةَفْئاَطَو

 ِتاَياَوِر ُةّماَع لب ؛ِْهْيَلَع هللا ُناَوْضِر ُةَباَحَّصلا ِهِوْرَت ْمَل أَطَح َكِلَذ ُّلُكَو

 امب (143م/ لا ةف كردتسملا بحاص اهلقنو (5:١ص) ةيرصملا ىواتفلا يف ءاج دقو قلإ

 .للخلا ضعب هيف لصح نكلو ءمالكلا اذه نومضم وه



 هناك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 2” بن آل

 ُةَماَع ُهَلَقَت يِذَّلا اًَدَكَه ءّجَحْلا ىَلِإ ِةَرْمُعْلاِب َعَتَمَت هلل يلا َّنَأ اوُنَقَن َةَباَحَّصلا

 ُهَنَأَو ٌجَحْلاَو ِةَرْمُعْلا َنْيَب َنَرَق ُهَّنَأ ْمِهِرْيَغَو ِءاَلْؤَع نم ٍدِحاَو ٌرْيَغ َلَقَتَو ٍةَباَحَّصلا
 .هيَجَح َعَم َرَمَتْعا ُهّنَأ اوُلَقَت اَمُك ءاَعيِمَج اَمِهِب لَهُ

 هباَحضَأ نِم ُهَعَم ْرِمَتْعَي ْمَّل لب ؛ٌجَحْلا َدْعَب ْرِمَثْعَي ْمَل هنأ ىَلَع ْهِقاَقَتا َعَم

 َنْيَب َْعَمَج نَمِل ٌمْسا ٍةَباَحَّصلا ماَلَكَو ِةَنُّسلاَو ٍباَتكْلا يِف «عّمَتُمْلا» ْظْمَلَو

 م ِةَرْمعْلاِب َعرْخأ وأ ءاَعيِمَج اَمِهب َمرخأ ءاَوَس ٌّجَحْلا ٍرْهْشَأ يِف ٌّجَحْلاَو َةَرْمُعْلا

 ْمْتَمْتلا َوُه اَذَهَو  ِةَرْمُعْلا نم ِهِلْلَحَت َدْعَب ٌجَحْلاب َمرخأ وأ ءٌّجَحْلا اَهْيَلَع َلَحْدَ
 .- نيِرحَأَتُمْلا ٍفْرُع يف ٌصاَخْلا

 وأ َيْدَهْلا َقاَس ِهِنْوَكِل اَهْنِم لّلَحّتلا َلْبَ ِةَرْمُعْلا ِءاَضَق َدْعَب ٌّجَحْلا ٌمَرْحَأَو
 :نولوطي دقو + انراقزت ىعاكلا ملعفلا اهتدكت وكسر لق انهو ةقنتن هل هوك عع
 .ٌنِراَق َوُه لب ّصاَخْلا متل يِف ُلُحْدَي ال

 ةكيفعف ةيواخا رو اق من ماع قلع ةرققب نارولانأ نيدو
 اننا ةنود 57 7 ه-

 َلاَمْعأ دره ُهّنإَف ؛ْحَحْلا َدَرْفأ ُهَّنَأ مُهْضْعَب َلَقَن َعَتَمَت هنأ اوُلَقَب َنيِذَلا ِءاَلُؤَمَو 21 001 َ - 00 »2 س < مم مدد 7 104 - 11 000

 نم اًهبِف لح َةَعْيُم ّْنمتَي مل َوُهَق ءَيْذَهْلا ِهِقْوَس لخأل ِهِماَرخِإ نم َلِحَي ْمَلَو ٌجَحْلا
 .ِهْجَّوْلا اَذَه نِم ٍدرْفُْمْلاَك َراَص اَذَهِلَف ءدِماَرْخِإ

 نِم ُنْلَحَتلاَف :َّيْدَمْلا ٍقُسَي ْمَلَو ٌجَحْلا ِرُهْشَأ يف َمِدَق نَمِل ٌلَضْمَألا اّمَأَو ارم در قو هاه و ف 012 ل ِ
 َرَمَأ ُهّنإَف ءعاَدَوْلا ٍةَّجحَح يِف ُهباَحْصُأ لكي ْيِبَّنلا َرَمَأ اَمُك ُهَل لَضْفَأ ٍةَرْمْعِب ِهِماَرْخِإ يع م 5

 ا هر ا هر؟ و هَ م هَ

 . عتمتلاب يدها تسي مل نم لك
 رع 5

 . هلك يللا لَعَف اَمُك ُلَضَْأ ُهَل ْناَرِقْلاَف َيْدَهْلا ٌّقاَس نَمَو
 مسهكمل ## ع؟ ريعفت - 62 ماددو 3 نبع 0 نع اه صم ىمكم هادم 26 ا
 م ا جحلا رهشأ لبق ٌرَمَتَعا وأ ءةرفس يِف جخحو ٍةرفس يف رمتعا نمو

 .ٍةعبرألا ةّمِئَأْلا ٍقاَمّثاِي ٍناَرِقْلاَو عّتَمَّتلا نم لَضْفَأ هل ُداَرْفِإْلا اَذَهَق :ٌّجُحَي ىَّتَح هوم هل

]1514- 0/711 



 دوق ١ جحلا باتك

 هَل لَضُفَأ ُمُتَمّئلاَك َّيْدَهْلا قُسَي ْمَل نَم نأ ُهّنُسلا ِهْيَلَع ُلُدَت يِذَلا /؟544]

 .ٍةَدِحاَو ٍةَرْفُس يف اَمُهَّنيَب َْعَمْج اَذِإ اَذَه ُهَل ْلَضْمأ ُناَرِقْلاَك َيْدَهْلا ٌقاَس نَم ّنأَو

 ُنَمَتُم اَذَهَو ُهَل ُلَضمأ ُداَرْفإْلاَك َةَرْفس ِةَرْمُعْلِلَو َةَرْفُس جَحْلِل َرْئاَس اَذإ اّمأَو

 اَمُهْنِم ّلُكِل َرَكاَس اَذِإ ٌلَضْفَأ َداَرْثإْلا َّنأ ىَلَع اوُقَمنا ءَةَعَبْرَألا ِةَّمِيَألا َنْيَب ِهْيَلَع

 ْمَل ِءِدِحاَو يْعَسِبَو ٍدِحاَو فاّوظب َناَك لكي هللا ُلوُسَر ُهَلَعَف يِذلا َناَرِقْلاَو ةَرْفُس
 8 -ٍ هم ًَ ا 2ث - 2 -ً هيوم ؟ هم < وهن 2

 مل هنأ امك ةَفيِنَح ىبأ باَحضُأ نِم ُهنظَي نم ُهئظَي اَمُك «نييعسو نيفاوطب نرقي

 َدْعَب َرَمَتْعا اَلَو ءِكِلاَمَو َيِعِفاَّشلا باَحْضُأ نِم ُهَّنَظ نَم ُهْنْظَي اَمَك ّجَحْلا ٍدِرْفُي م هل مس امسو 0 هك 5 ماو - هس عشرنس ا ع2 5 000

 . اَهيِف ٌتَضاَح يلا اَهِتَرْمُع لجل ُةَضِئاَع اّلِإ هباَحْصَأ نم ٌدَحَأ اَلَو َوْه ال ْحَحْلا

 اةرومت 2 يوري فلا

 ةذفا اذ هنأ :ةلاثملا وده ف ققشتلا ؟0ةاهنأ انتا: لئاقلا لَو
 ٍةَرْفَسِي ُصاَخْلا عَتَمَتلاَو ٍناَرِقْلا نم لَضُفَأ َوُهَف ٍةَرْمَسب َةَرْمْعْلاَو ٍةَرْفَسِب ٌجَحلا 2 2: م ا 2 2 1 نو 25

 .ْمِرْيَغَو ٌيِِفاَّشلاَو ِكِلاَم َعَم َةَقيِنَح وُبَأَو دّمْحَأ َكِلَذ ىَلَع ّصَن دَّقَو هْوَدِحاَو
 8 ريرباس © يسب يا مدعو شلل وك ه2 ا لق 0

 «سانلل هَراَْحَي رمع ناكو ءَرَمَعَو ركب وبأ هلعف يِذلا دارفإلا ّوه اذهَو

 ِرْهْشَأ يف َةَكَم َمِدََو ٍةَدِحاَو ةَرْفَسِب نيكسنلا َنْيَب َعَمْجَي ْنَأ َداَرَأ اَذِإ اّمَأَو

 َّنِم َكِلَد َدْعَب َرِمَتْعَيَو ّجْحَي ْنأ نِم ُهَل لضفُأ ُعُتَمّتلاَك :ّيْدَهْلا ِقْسَي ْمَلَو ُجَحْلا
 هرو ع 2 كا 5 5 0 َّ 2 > ه

 ّيدَهْلا اوُقوُسَي ْمَلَو ُهَعَم اوُجَح َنيِذّلا لك هللا ٍلوُسَر َباَحْصَأ َنأِل ؛””لِحْلا
 اًفَّصلا َنْيَبَو ِتْيَبْلاِب اوُقاَط اّذِإ مُهَرَمَأ ءاَذَكَم اوُجْحَي ْنأ مُهَعيِمَج مُهَرَمَأ
 رام 520000 و- هه ص 12 هء-هو - 1 همم ةه 20 2 0٠ يموسك 2
 مُهَرَمَأ ٍةَيوُرَتلا مْوَي َناَك اّمَلُف 2« هعئم ولعجَيو ْمِهِماَرْحِإ نِم اولِحُي نأ ةورملاو

 ُهَعَم اوُجَحَو َكَِذِب مُهَرَمَأ ُهّنَأ هلي ُهْنَع ٌرِتاَوَتُم اَذَهَو ءٌجَحْلاِب اوُمِرْحُي ْنأ

 .ةعتملا وأ نارقلا وأ دارفإلا :يأ )١(

 . هلك خيشلا كلذ ررق امك ةبحتسم ريغ جحلا دعب ةرمعلاو مز



 هنا مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت بلا
 5-5-5---32-3_ب-5-5-تت-23 ةمسلللا

 و6

 ٍلَضْمأ ع نم َلَصْمأ ُنوُكَت َةَجَح اَلَو ُهَدعَ ِةمألا ْلَصْمأ مُهّنأ ٌموُلْعَمَو
 ْ .ِِرْمأب ِقْلَكْلا ٍلَضْقأ َعَم علا

 ٍقْسَي ْمَلَو اًنِراَق وأ 0

 ىَلِإ ٍلَضُمَأْلا ِنَع مُهْلُقْنَي َفْيَكَو ءوِرْمأ ُهَعَم ِءاَلْوَع ٌجَح نم َلَضْف :""يذَهْلا
 [45- 73 ؟ِهِلْعِف نم ُغَلْبَأ ا وتلا

 َقوُسَي ْنأ :ُلَضْمَأ اَمِهّيَأ يِف َناَك اَمَّنِإ [دمحأ 5 :يأ] ؛ُةُماَلَك /

 َقوُسَي اَلَو م نمت ب وأ َنِرْفَيَو

 تر ل ل اَذإ نال

 َتْقُس اَمَّل تدئْدَتْس | ام يِرْمَأ نم تْلَبفتْسا ول» : هلك يول َلْوَك ّنأِل ُداَهِتْجالا

 ال م ِناَرِقْلا نم ٌلَصضْأ ٍَرْمٌعِب َلُلَحَتلا ّنأِل َناَك اك له :"”ةَرُْع اهتلَمَجَلَو يه
 . ْمِهْيَلَع َكِلَك ٌّقَمَق ٍللَحّتلاب مُه ُهَرَمَأ اّمَل ِهِباَحْصَأِل َةَقَقاَوُم

 .ٍداَهَتْجا ٌدِرْوَم اَذَهَق

 ّجَحْلا ٍرّهْشَأ يِف َمِدَكَو َيدَهْلا قُسَي ْمَل نَم َّنأ دّمخأ ُمالَك فِلَتْحَي ْمَلَو

 .ُهَل 0 ميلاف

 : ِنْيتيَش يف اّلِإ دمحأ َدْنِع ِنِراَمْلاَو ّتمتْمْلاَنَْي َقْرَك الق ٍذِئبِح
 َمَرَخَأ ٌءاَوَس تفاورعلا لبق محلا َمّرْخَأ دق ُنوُكَي َنِراَقْلا َّنأ :اَمُهُدَحَ

 اَمِهِبَلِك يف ُهّنأب «ٌجَحْلا اَهْيَلَع لد مث ةَرْمْعْلاب مر وأ َرْمُعْلا ْعَم ٌجَحْلاب
 ٍةَمَيَأْلا ٍقاَمّتاِ 7

 ِءاَضَق َدْعَب ام ىَلِإ ٌجَحْلاِب ٌةَماَرْخإ ُرخَوُي ُهنِإَف :ٌصاَخْلا َعْتَمَتلا ُُتَمَتْمْلا ام
7 17 
 و

 5 .ةَرْمُعْلا ىنلمع؟

 نأ راتخا خيشلا نأ ىلاعت هللا ءاش نإ يتأيسو .ءكش الب لضفأ نارقلاف يدهلا قاس اذإ امأ )١(
 .دنرقيو يدهلا قوسي نأ جاحلل لضفألا

 0 ياللا عيعابااب .ِرخّنلا َموَي َيَذَهْلا َرحْنَي ىَّبَع (



 كل ا 1 11 01 ل 996-----

 ةَدِحاَو ّةَرَم اّلِإ ِةَوْرَمْلاَو اًَمَّصلا َنْيَب ُفوُطَي ال ُهَدْنِع َنِراَقْلا َّنأ :يِناَلا

 ِهيِزْجُي ُهّنَأ ىَلَع ّصَنَو ءَنْيَيْعَس ا دَقَق ُعُتَمَتْمْلا اّمَأَو ءٍدرْفُمْلاَك

 ْ . نِراَقْلاَو ٍدرْفُمْلاَك ٌدِحاَو ٌيْعَس

 يع وس نع وسلا مو

 َدْعَب فا دَق متم ُنوُكَيَق موُدُقْلا فاول ةقرع دقي هلو كولي نأ عّنَمَتُمْلل

 .ُدِرْفُمْلا ِهّلَمْعَي اَم ُلَمََي ُهنإَف ُنَراَقْلا امو ءاَيِناَن ايْعَس ىَعَسَو ِنْيَِرَم َةَقَرَع

 ٌبِجاَو َيِناَنلا َيْعَّسلا َّنأ :ٌرَتآ ُلْوَق ِهبَهْذَم يِفَو ٌعاَرِن هِِف اَذَه ُلُك ْنِكَل
 ٌَمَتُمْلا ىَلَع

 0 َِ يارا ل 7 - 08 ع

 َوُه اَذَعَو .يشلا كا ار م اَل ا نأ :نْوَقَو

 َعَم اوجح ةيزلا ةناكملا َّنِإَف ءْناَن ْىْعَس ُهَل ُبَحَتْسُي اَلَو لب ؛"0ُباَوَّصلا

 :ةدسحاو هةر الا اؤكينبا ل هلك ”درتلا

 ا ىدهلب وب مل نم دانت مك تلح َءحَي ْمْلَو

 نم اولي نأ مُهَمَيِوَج ةّعَم اوُحَخ نيل رمأ هي يللا أل ؛ ٍ؛ُهَّل لَضُفَأ ُعُتْمَّتلاَ

 .َّيْدَهْلا َقاَس نَم الإ َةَرْمُع اَهوُلَعْجَيَو ْمِهِماَرْخإ

 ُداَرْقإْلا اَذَهَق ٍةَرْفَسب َةَرْمُعْلاَو ِةَرْفَسب َّحَحْلا َدَرْفَأ اذ ُهّنَأ اًضيَأ دمْحَأ ُبَعْذَمَو
 ) يهد ه5 1 214 ]رج هك | قع 2 ةاَضْنَأ
 " ْعِضْوَم ٍرْيَغ يِف َكِلَذ ىَلَع صن «ع | نِم هل لضفأ

 [؟الاب مالا طلال #6 /755]

 .طقف ةضافإلا فاوط فوطي لب «ةفرعب فوقولا دعب نوكي يذلا )١(
 ةرمعلل يعسو ءجحلل فاوطو «ةرمعلل فاوط «نايعسو نافاوط همزلي امنإ عتمتملا نأل كلذو

 . جحلل يعسو
 ٍفاَوَط َلْبق َةَقَرَع نم ِهِعوُجُر َدْعَب ٍموُُقْلا َفاَوَط َفوُكَي ْنَأ ئَمتُمْلل ُبِحَتْسَي نّميِف قت لاقو (؟)

 نم ٌريخألا ُلْوَقْلا َوُه اَذَعَو ءبحَتْسُي ال ُهّنأ ِءاَمّلُعْلا ُريِجاَمَج ِهْيَلَع يِذّلا ٌباَوَّصلا :ٍةَضاَقإْلا
 (57/8) .دّمْحَأ ِبَهْذَم

 .كلذ ىلع قافتالا ركذ خيشلاو ()



 تفس 0 م ئه الل ُهَدَك مالسإلا خيش لئاسرو ٌقواتف بيرقت 7

 قَرْمْعْلا ٍفاَوَط َمَم يِذَّلا ُلَّوَأْلا يْعّسلا [مّتَمَتْمْلا :يأ] ؛هيِرْجُي لَه /5149]
 نع ِنْيَلْوَق ىَلَع "”؟وِرْيَغ وأ ٍةَضاَقِإْلا ٍفاَوَط َبيِقَع ٍناَن يْعَس ىَلِإ ُجاَتْحَي وأ

 َلاَق ءاَضُيأ ِهْيَلَع صن دق ُلّوَأْلاَو ء«يِناَّنلا َوُه هباَحْضَأ َدْنِع ُروُهْشَمْلاَو مخ

 نإ: :لاق *ةَودَمْلاَو اصلا َنْيَب ىَعَنَي ْمكَمَتْمْلا : يبل تْلُق :دّمحَأ 3 هللا ُدْيَع

 َسأَي اَلَق اًدِحاَو اًفاَوَط فاط َنِإَو ُّدَوْجَأ َوْهَف ِنْيئاَوَط فاظ

 َنْيَب ُهُباَحْصَْأَو هلل ْيِبَنلا فَي ْمَل» :َلاَق ٍرباَج نع ظِمِلْسُم حيِحص١ يِفَق

 200511 ةَقاَدلظ داو اًقاَوط الإ َةَوَدَمْلاَو اًنّصلا

 [مو م81 . َنيِحّتمَتُم اوُناَك مُهّنَأ َعَم اَذَهَو

 .لَضفأ ُهَل ُناَرِقْلاَك َيْدَهْلا َقاَس نَم َّنأ ُباَرّصلا م5ة4ه4]

 :ْجَحْلا ٍرهْشَأ يف َمَِنَو ِرَفَس يِف "'اَمُهّئَِب َعَمَجَو َيدَهْلا ٍقْسَي ْمَل نَمَو
 .0هل ْلَضْفَأ ُصاَخْلا ُمتَمَنلاق

 . عنمتلا َنِم لَضْمَأ اَذَهَف :ِةَرْمْعب ُهلْبَكَو َناَضَمَر ٍرْهَّش يف َمِدَق نِإَو

 ٍةَعْمُمْلا َنِم لَضْفَأ َوُهَف :ِةَرْفَسِب َةَرْمُعْلاَو ِةَرْفَسِب ّجَحْلا دَرْفأ ول َكِلَدَكَو

 لا

 مِلَق 0 ََرْمُعْلا َدَرْفَأ نَم ٍفاَلِخب

0 

 ُهَّل اًذَهَف اَعّتَمَتُم ّجَحْلا ٍرّهْش ُش |

 َةَرْمَع للط َيِبْنلا ٌعَم اوُرَمَتْعا
 رهشأ يف د

 َنيِّلا ةَباَحّصلاَك ؛ْلَضْمأ َوُهَك :ًةَجَحَو ٍناَئَرُْع

 الف ءهيفكيو هئزجي له اهنم للحتو هترمع عم عتمتملا هاعس يذلا يعسلا :ةلأسملا ةروص )١(

 ؟ةضافإلا فاوط دعب رخآ اًيعس ىعسي
 نبا راتخاو ءرخآ اًيعس ىعسي نأ هيلع بجي ال هنأ 885 مالسإلا خيش حجرو «فالخ هيف

 .ةرمعلل ّيعس همزلي امك .جحلل ٌيعس همزلي عتمتملا نأ حيحصلا :لاق ثيح بوجولا نيميثع

 .044 /17) عتمملا حرشلا

 .ةرمعلاو جحلا نيب : يأ قفوفز .(151/8) ملسم هجرخأ )2

 لضفألاف يدهلا قسي مل نإ اذهف «ةدحاو ةرم الإ ةكم ىلإ نايتإلا هل رسيتي مل نم :ىنعملاو (4)
 . عتمتلا هل

 .جحلاو ةرمعلل نيرفس أشنأ هنأل (0)



 حلا باتك
 ل7 هر ل 3 ت1 1 0 ص

 .ماَمْنإْلا ُلَضُفَأ اَذَهَف ّجَحْلا ىلإ ِةَرْمْعْلاِب عاَدَوْلا ٍةَجحَح يف ُهَعَم 0 |

 ٍةَلوُهُسلا نِم َكِلَّذ يِف اَوَأَر ا َرَمعَو ركب يبأ دع يف اوُثاك سال نإ نإ م 3

 َنوُرمَتْعَي ال ٍرّهْشَأْلا َرِئاَس َنوُكرْتيَو ّحَحْلا ِرُهْشَأ يف ِةَرْمُعْلا ىَلَع َنوُرِصَتْمي هي اوراَص

 رئاس يف راصنألا لغأ نب م ٍراَّمْعْلا نَع ىَرْعَي تيلا َرايَصَف ا نِم اًهيِف

 ِرُهْشَأ ٍرْيَغ يف 0 نأب مُهَل لمكأ َوُه َوُه امي ٍباَطَحْلا ُنْب ُرَمُع مُهَرَمَأَك ؛ٍِلْوَحْلا

 اَلَهَو ٌجَحْلا ٍرْهش أ ِرْيَغَو جلا ِرْهْشَأ يِف اروع اكتم ا ءّجَحْلا

 َّنِم ْلَضُفَأ َعْتَمَلا نب َنيِلئاَْلا َدْنِع ىَّنَح ُلَضُْفأْلا َوُه ُرَمُم مُهَل ُهَراَتْخا يِذَّلا

 يف َرَمَتْعا اّذِإ ُهَّنِإ :ُلوُقَي دّمَْحَأ ُماَمإْلا َّنِإَف ءِوِرْيَغَو دَّمْحَأ ماَمإْلاَك ٍناَرِقْلاَو 0
 ع ٠ هَ 000 0 22000 50 :

 مَن ءاَوَس ُجَحْلا ٍرّهْشَأ ىلإ ةرتقلا حران يارقلا نك لا

 مَ رمت وأ ءَكِلَذ هياعأ نم عمتي ىلع < َةَكَمِب َماَقَأَو َرَمَتْعاَو ٌجَحْلا ٍرّهْش ُْشَأ 5

 َةكَمِل َدِصاَقْلا َنِإَ ءٌرِهاظ اَذَعَو ءٌجَحْلاِب م ا هدب ِتاَقيِم 3 هرْضِم ىلإ ّعَج عج

 :ِهِلْوَقِب هللكي ُيِبْنلا ُهَرْكَذ اَم هَل لَصَح هيف َرَمَتْعاَف َناَضَمَر ٍرْهَش يف التم مَ 1

 ."0ةجَح ُلِيْعَت َناَضَمَر يف َةَرْمُع»
 ُفوُطَي ُهَنِإَف هَل ُلَضفَأ ُهَلُك َكِلَذَ :ةَكمي َماَقأَو اًرِمَتْعُم َكَِذ َْبَق َمِدَق نِإَو ل ع و ع وتو 20 5

 .جَحْلاِب لاَْمإْلا ٍنيِح ىلإ َةَنُمْلا َكْلَي اهب ُكتْمَيَو ةُكَمب
 ْجَحْلِلَو اَرْمَس ِةَرْمْعْلل َدَرْفَأ دقق جلاب َمَرْحَأَو َمِدَق مث هرضم ىلإ َعَجَر نإ

 قسطا

 .اَمُهَل ْمَتَأ َكِلَذَو اَدَقَس

 ِرُهْشَأ يف اًيِناَث َمِدَق مَن ِهِرْضِم ىلإ جر خلا ِرُهْشَأ َلْبَق َرَمَتْغ َرَمَّتْغا نَم امَأَو

 ىف ّحَحْلا ِدَّرَجُم ىَلَع ّرَصَتْقا نَّمِم ٌلَضْفَأ اَذَهَق حلا ىلإ ردع قف لا

 ٌةَحَرُْفُم ٌةَرْمُع هَل لّصخت نَم َّنأِل ©" 2جلا َبيِقَع ةيقغ اهم متع اك ةئئاثلا ةبَرْقُم

 و 0 | هَل دب ال نَمِم لَضْ :ةّجَح َعَم ٌةَرْمُعَو

 .(17ه5) ملسمو 18 يراخبلا هاور 000

 .ىلاعت هللا همحر خيشلا هركذ امك ةعورشم ريغ جحلا دعب ةرمعلاو (0)



 هنأ مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت تس ا

 .جَحْلا َبيِقَع ِةّيْكَم ٍةَرْمُع نِم ُلَضْفَأ عْتَمَت

 ماَمِإْلاَك : ِءاََقْمْلا ماع دْنَع ٌراَيبْخْاِلا وه ِساّنَلِ ْرَمُع ُةَراَتُْخا يذلا اَذَهَق

 نْب ٍدَمَحُم نع َةَفيَح يبأ ٌباَحْصُأ َرْكَذ َكِلَذَكَو ءُمِهِرْيَغَو ٌيِِفاَّشلاَو ِكِلاَمَو دّمْحَأ

 . 9ءاَمَلْعْلا َنْيَب ٌفالِخ َكِلَذ ٍراَبِتْخا يِف ُفَرْعُي اَلَو ٠ ِرَسَحْلا

 َّنَأ نْيَحِيِحَّصلا يِف َتَبَن ىَّنَح ءَناَمْنُع ٍةئالخ يِف َكِلَذ يِف ٌعاّرّلا َيِوَقَو
 هَنُس َعدأل ْنُكَأ ْمَل :َلاَقَو اَمهِب ّلَهَأ ْنِلَع ُهآَر اَمَلَك ءِوَعْمُمْلا نَع ىَهْنَي َناَك ُناَمْنُم

 .ِةَماَرَك َيْهَن اَل ٍلَضْمَألا ٍراَبيْخاِل َناَك امنع ْيْهَنَو ءِدَحَأ ٍلْوَقِل لكي هللا ٍلوُسَر 2

 512705 ف للا

 ُئِرْجُي امك ٌدِحاَو ٌيْعَس ُهئِرَجُي َّمَعُمْلا نأ َلَع دّمخَأ َّصَن 7+1
 ًهِلَذَك ٌرمألا َناَك اَذِإَو ِءِرْخَأَتلاَو مُدقَتلاب ّلِإ ٍناَنِلَتْحَي الق اَذَه ىَلَعَو «"َنِراَقْلا 22ه

 تيك ئرلا "ادعو. ”زمفأ هبال ؛هريِغأت نِم ُلَضْفأ ٌجَحْلاِب ماّرْخِإْلا 1 نأ 5

 ٌةَرْمْع َكّيَبَل» :ُلوُقَي هتعوَس : ٌسَنَأ لاق ٌُثْيَح لب ّيِبّنلا ِنَع اًحيِرَص اًحيِحَص
 ل

 َتْقُس امل تائْذَتم دَتْسا اَم يِرْمَأ ني تْلَبْفَتْسا وّل» :46 يللا ْلوَم ام

 لتي نب م يذهلا يَ عمل نيب ا اذ :؟”ةَرْمُص اًهتلَمَجَلَو يدَهلا
 ُهَباَحْصَأ َّنأل َكِلَذَو ؛َيْدَمْلا نسي عل اذ اذإ ةددخ القي ناك انجن هنأ 13

 نفر نأ اوُهِرَك - َّيْدَهْلا اوُقوُسَي 2مل نيفلا مهو - ا

 ا ٍرُهشأ يف مارخإلا سو يف حلا َنوُهاَتَي اوُنوُكَي ْمَل مُهَنَأل ٌجَحْلا ِرْهْش هش

 هنا يكس وأ هنأ كَم ءِلْعِفْلا يف مر سر را

 ةصاخ ةرفس اهل نوكت يتلا ةرمعلا ّنأ ىري هَّنأ يف ٌرهاظ هك ةيميت نبا مالسإلا خيش هررق ام )١(
 لوقي ال خيشلاف ةقباسلا هترمع دعب عجر اذإ اذهلو «عتمتلا عم نوكت يتلا 0
 . لضفأو لمكأ نم 3 نإ لي «لضفأ دارفإلا َّنأب

 )١15:5(. ملسم هاور () . يعن انك بشلا هحجر يذلا وهو (؟)

 .(7/1؟؟9) يراخبلا هجرخخأ (8)



 داق 5 رب لل ل

 تْمَرْخَأَلَو ّيْدَهْلا قُسَأ ْمَل َماَرِْإْلا اَنِدَتْبُم َةَعاَّسلا تْنُك ول :ْيأ ِ؛َرَبْدَتْسا اَم ِِرْمأ

 . اَهْنِم َلِحَأ ٍةَرْمْعِ

 : ِنْيَرْمَأ دَحَأ جَحْلا ٍرّهْشَأ يِف َمِدَق نَمِل َراَمْحُمْلا نأ ُنْيِي َوُهَو
 ل2 مهل ١3 مهام ؟5

 .ِنِراَق َعَنْمَت َعَنمَتَ و َيدَهلا قوسُي نأ امإ - |

 . اَهْنِم َلحَيَو ِةَرُْعب ْعَتَمَتَيَو يِذَهْلا ُقوُسَي ال وأ - ب
 . نْيرمأْلا لفأ وُ هْيتِل هللا ُهَراَمْخا يِذلا َّنِإ :َلاَقُي ْنَأ يفَبَْي يِذَّلا مْ

 َوُهَف : كلذ لعفَأ ْمَل تْزَب اَم يِرْمأ نم تلبقتسا وّل» :ةلكي ُهُلْوَك اَمَأَو

 نو لتتم اكل .نع ذه يش لع تلا هْرَش ىَلَع ٌقْلعُم مُكُح
 ام ُلِبفَتْسَي ْمَل ُهنَأ هَل َراَمْحاَو ءَلَعَف اَم ُهَل ىَلاَعَت هللا َراَمْخا دَكَو ا

 . اًقَلُْم َّلَضْفَأ َنوُكَي ْنَأ ٍريِدْفَت ىَلَع َلَضْمَأ ُءْيَّشلا َناَك اذ ُمَرْلَي اَلَو

 َوُه :ٌتْيَشَتَو ُقُرَمَت ٍلاَمْعَأْلا عيونت يِ ناك اَذإ ةَقَئاَوُمْلا َّنأ َنّيب اَذَه َّنِكَلَو

 ّْ "”ييبونَت ني ىلذأ
 َّنَأ :ُهاَنْركَد ام ِرظَّنلاَو ِرَئَأْلا يِف اَهُحَصْأَو ِهَُسلِل اَهْعَبنَأ َوُمَو ٍلاَوْقَأْلا ُلَدْعَأ

 ممثلا ُهَل ُهَتُسلاَك :ِةَرْفّسلا َكْلَي يِف ٌجَحْلاَو ٍةَرْمْعْلِل ادي برم علا ِرُهْشَأ يف َمِدَق نَم
- 

 ُهَماَرْحِ ّنِكَلَو ءوِماَرْخِ | نم َلِحَي مل َيَدَهْل َقاَس ْنِإ مث .""ُجَحْلا ىَلِإ ِةَرْمْعْلاِ

 َماَرْحِإْلا َرْحَوُي ْنَأ نِم ُهَّل ُلَضْقَ يْعَّسلاَو ٍِفاَولَعلا ق الو ٍةَرْمْعْلا َعَم ٌجَحْلاِب

 . يعَّسلاَو ٍفاَوَطلا َدْعَب ام ىلإ ٌجَحْلاِب

 تحبصأ (وأ) اهاتلعج اذإو «نيرمأ ركذ هنأل ؛باوصلا وه تبثملا لعلو «(ْوَأ) :لصألا يف )١(
 .اًضيأ اهب ىنعملا ميقتسي الو 0 ةثالث

 ىوقأ لعفلاو «تادابعلا يف عونيل لب «لضفألا هنأل ال نارقلا راتخا 56 يبنلا نأ :ىنعملاو (0)

 هنأ ول ٌبحأ :خسفلا نم مهضعب عنتماو ءريغتت تأدب مهبولق نأ ىأر امنيح نكلو ءلوقلا نم
 . مهنيب فالخلاو قاقشلا يرسي الثل عتمتو يدهلا ىقسي مل

 .نارقلاو عتمتلا لمشي وهو (؟)



 ُهْنَدك مالسإلا خيش لئاسرو 8قواتف بيرقت ة*ربع أ
]1 

4 

 : ْحَحْلا ىَلِإ َماَقَأَو ٌجَحْلا ٍرُهْشَأ َلْبَق َرَمَثْغاَو ٍةَرْفَس يِف افك نم امأَو

 دّمْحَأ ُماَمإْلا ُبَمْذَم َرُهَو «َنيِدِشاَرلا ِءاََلُحْلا ُلْوَق اَذَهَو ْتَمَتلا نم ُلَضْفَأ اَذَهَ

 هرْيَغَو

 نِم َةَكَم ِءاَهَقُق ُلْوَق َوُهَو ءِثيِدَحْلا ٍباَحْصَأ ُلْوَق ّوُه ِةَعْنُمْلا ُراَيِتْخاَو
 ساو يِنب < ُكْوَكَو َنيِعِباَتلاَو ٍةَباَحَّصلا

 هِتْنَب لْهَأَو هَيَدْلَب ُلْهَأَو ءوِيَنُس ُءاَمَلُع :هِراَيا ىَلَع َنَمّتاَق

 ُكُسَي فْيَكَف 7 َقَمْيَأْلا ىَلَعَو َةُّّسلا ىَلَع ٌريِثَك باَبْلا اَذَه يِف ْظَلَعْلاَو

 !ّجَحْلا َبيِقَع مُهّْنِم ٌدَحَأ ُرَِتْعَي ْمَل هَباَحْصَأ َّنأ ِةَنُسلا يف ٍةَقِرْعَم ىَنْدَأ ُهَل نَم

 َناَك نَمِلَو فل كلضألا وم 6 نيا رئأب هولك ان نأ ْمِلْسُم ّكّشَي َتْيَكَو

 5-4 ("”! مِهِلاَحَك لا

 نِم َكِلَذ َبِقَع َرِمَتْعَيَو صحي ْنَأ ُداَرْثإْلا : يملا ني َلاَق نَم امو 759:]

 ِرُهْشَأ َلْبَق َرَمَتْعا نَم نأ مُهَنْيَب َعاَرِن ال ُهّنِإَف اَمَُعْلا ٍعاَمْجِإب طلاغ اَذَهَك كَ
 ؟و ع همن قفا

 ةرذق هلآ هباغاوع مك ىّنَح كَم َماقأ وأ ءٌجحح مث هيَلَب ىلإ َعحجَرَو ُ

 «ياتئالاب رن نإ ىذخا را و كلا دج مشا را كراكو .* جلل
 26-2 معه دم

 ؛ِهِرْيَغَو ديخأ َدْنِع امنا ٌبَحَتْسُم ّوهَو «ٌةباَحّصلا هبحتسا يذلا وه ُداَرِْإْلا اَذَهَو

 َناَك نإو عّتَمّتلا نم ةاَضْقأ جخي نأ 0 ةَماَِإْلاَ ٌناَضَمَر يف َراَمَتَعالا َنِإَف

 [44- 73 0 رفسلا 3 ٍهِدَلَب ىلإ عوجرلا

 ٍلْجَأِل هب همارخإ نم لحي ْمَلَو َعّنَمَ 0 38 ا ِباَحْصْأ نِم َلاَق نم م نضل |

 .يدهلا قسي مل نمل كاسنألا لضفأ ةعتملاف )١(

 ءّجَحْلا ٍرْهْشَأ يف اَهْلاَعْمَأ ْتَعَتَو ٌءاَوَس ءاَعَّمَتُم نكي ْمل : حلا ارهشأ ريغ يف ةزمقلاب َمّرْخَأ اذإ (0)
 .(417/8) ينغملا :رظنُي .ُدَمْحَأ مامإلا ِهْيَلَع صن .وروشأ ري نك دأ



 7-0-1 جحلا باتك
 حا 8/4 حي بييييب ب _ 8 غ-ج

٠ 

 : مُهَدْنِع ٍروُهْشَمْلا ىَلَع ُعتمَئلاَف  ُهُرْيَغَو ٍدّمَحُم وُبأ ُهُراَتْحَي اَمُك - يدَهْلا ِقْوَس

 :ةَرْمشْلِ اَلوأ ىعَس امك ٌّجَحْنِل ٍةَصاَنإْلا يفاول َدْعَبةَرْرَمْلاَو اًّصلا َنْيَب عسل
 ؟ِلْوَقْلا اَذَه ىَلَع اَعّتَمَتُم ْنوُكَي فْيَكَف ءَةَضاَقإْلا َدْعَب َعْسَي ْمَل هلي يَِنلاَو

 لب ؛ٍناَن يْعَس ىَنِإ ُجاَتْحَي ال َعّنَمَتُمْلا نأ قرشا ٌةَياَوِر دّمْحَأ نَع ْنِكَل

 َنْيَب ىَقْبَي ال ْنِكَل . .َنِراَقْلا يِفْكَي اَمَكَو َدِرْفُمْلا يِفْكَي اَمَك ُلّوَأْلا ُيْعّسلا ِهيِفْكَي

 َنِراَقْلا نأ الإ ُقْرَك - ِِلْجأِل َّلِجَي ْمَلَف  َيَدَهْلا َقاَس يِذَلا عّنَمَتْمْلا َنَْبَو ِنراَْلا
 َناَك اًدِإَك ءَكِلَذ َدْعَب ٌجَحْلاِب مّرخأ ُمُتَمَتُمْلاَو ءيْعّسلاَو ٍفاَوّطلا َنْبَك جَحْلاِب ٌمّرْخأ

 هْيَلَع ُبِجوُي ال ِيْعَسَو ِِفاَوط َلْبَق هِلاحْدإَك هيْعَسَو ِِفاَوَ َدْعَب اَهِيَلَع ٌجَحْلا ُُلاَحْدإ
 [64/551 .اًلْضأ ُقْرَف َّلِحَي ْمَل يِذّلا عُئَمَتْمْلاَو ٍنِراَمْلا َنْيَب نكي ْمَل :اَناَن اّيْعَس

 ىَلَعَو ِهْيَلَع ْنِكل هِرْفُمْلا ٍلَمَع ىَلَع ٌةداَيِز ٍذِراَثْلا ٍلَمَع يِف ّسْبل اذد5 ]
 ان يَدَهلا دبي ل نتك همك يف كارعدوأ ةاع وأ ركب وأ ةندب ذه متعتملا
 َمرْخَأ نيِح نِم َةناَلَملا َموُصَي ْنَأ ُهَلَو ََجَر اً َةَعْبَسَو ٍرْخّنلا مْوَي َلْبَ ماي هناكَ

 111 ءاملعلا ٍلاَوْقَأ ِرَهْظَأ يف ٍةَرْمُعْلاِ

 ه2

 (تيقاوملا باي)

 ململيو ِلِزاَنَمْلا ُنْرَقَو ُةَفْحَجْلاَو ةفيلحلا وُذ :ًةَسْمَح ُتيِقاَوَمْلا 795]

 .قْرِع ُتاّذَو

 َرثبا ِةَماَعْلا ُلاّهُج اَهيمَسُت ّرئب اَهيِفَو . .ِتيِقاَوَمْلا ٌدَعْبَأ يِم :ةفيلحلا وُذَك

 ّنِم ٌدَحَأ مُهِتَُي ْمَل نجلا َّنَِف ءٌبِذَك َوْمَو اهب َّنجْلا َنئاَ ايِلَع َّنأ ْمِهْنَِل 'ٌيِلَ
 اَلَو ِرْثبْلا اَذَهِل ةَليِضَق اَلَو ءهِلاَتِِل ُنِجْلا َتّبْنَي ْنَأ نِم اًرْذَق ُعَقْرَأ ٌّيِلَعَو ةَباَحَّصلا

 0 سم وس مس ؟ كك مد مس مهل ومو
 .ةريغ الَو اًرَجَح اهب يمري نأ تشتني الو هدم

١ ١8 

 ع 8
 2 0 ها 2 ينعاد هه 6 5 م 200 هم ماس - 27

 ةميِدَق تناك هيرق َيِهو لِجاَرَم ثالث وخن ةكم َنِيِبَو اهنيبف :ةفحجلا امأو
 ها رع هرع ري موري عروس  (/ه سوم وب نسم وشك 00 ه2 رم َّع كم معدوم
 لومرحي سانلا َراَص اذَهِلَو ؛تبارخ مْويِلا ّيِهو ةعيهم ىمست تناكو ةرومعم
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 ا 0 2 2 َ سس 21
 0 + نو مح نمل تان اذَعَو ءاْعباَر ىَمَسُي يِذلا ٍناَكَمْلا َنِم اَهْلْبَق

  ِةّيوَبَلا ِةَئيِدَمْلاِب اوُراَتا اَذِإ ْنِكَل ءِبِرْغَمْلا ٍرِئاَسَو ٌرْضِمَو ماّشلا ٍلمأك

 ََوُه اًَذَه َنِإَف ةكيدملا ٍلْهَأ ِتاَقيِم نِم اوكرَخَأ - تانزألاو ِهْذَه يف ولعب

 . ٌعاَرِي هيف ٍةَمْحَجْلا ىَلِإ َماَرْخِإْلا اوُرَخَأ ْنِإَف ءِقاَمَتاِلاِب مُهَل ٌبَحَتْمُمْلا
52 

 . نْيَتلَحْرَم ٌرْخَن ةّكَم َنْيَيَو اَهْنِم ٍدِحاَو لُك َنْيبَ ٌةناَلَثلا ٌتيِقاَوَمْلا اّمأَو

 .ماّرْخِإب الإ َةَرْمُعْلا وأ ّجَحْلا َداَرأ اذ تاقيبلا َرِواَجُي ْنَأ ٍدَحَأِل َسِبَلَو

 -٠٠١[ 9 /"؟5]

 0 ْمَِِْغَو ٍمِاَكَو ِرواَجُمَو ٍنطْوَتْسُم نم َةكَمب ناك نم 31355 ]

 ٌتِدَُخ أ يذلا ميلا َوَُو ٌلِحْلا ند ىَلإ َكِلَذ يف جرح ُءاَوَسَو «ةَرْمُعْلا َنِم ُهَل لَضْفَأ
 . مَرَحْلا ِتناَوَج يأ نِم ّلِحْلا ىَصْقَأ وأ (ةََشْباَع َدِجاَسَم١ ممَسُت يتلا ُدِجاَسَمْلا هيف

 مالْسإْلا ِةَميَأ نِم اًفِلاَكُم هيف ُملغأ اَمَو وَمَأْلا ِفَلَس َنيَب ِهْيَلَع ُقَقَمْلا اّذَهَ
 .ِةيكَمْلا ِةَرْمْعْلا يف

 3 وأ ءٌهْنِم َمِرْحُيَف ٍتاَقِيِمْلا ىَلِإ َبَمْذَي ْنأِب :ِتاَقيِمْلا نِم ُةَرْمْعْلا اّمَأَو
 َرْمُع هْذَه لب ؛ةّيْكَم ٌةَرْمُع ْتَسِيَل ِهِذَهَف :ِةَرْمُْعْلِل ُهْنِم ٌرَمَسلا + ميد مو ِهِدَّلَب ىلإ

 .اًهيِف انه ُماَلَكْلا َسْيَلَو ٌةَماَ

 ةَرْمْعْلِل عوُجُرلا ىَلَع ٍِفاَوللِل َةّكَمِب َماَقُمْلا حجر نَم ِضْعَب ُماَلَك يِتأَيَسَو
 . ِتاَيِمْلا ّنِم

 ؟اّل ْمَأ لِحْلا نم ٍراَمِيْغالِل ُجوُرْحْلا َيُكَمْلِل ُهَرْكُي لَه ُهّنَأ يف ُعاَرْلا اَمَّنِإَو

 نِم َرَككأ ِماَعْلا يِف يَ َْقْكَأْلاَك ُةَرْمُعْلا ُهَل ُعَرْشُت نَم َرِمَتْعَي ْنأ َُرْكُي لَعَو
 ؟اّل ْمَأ ٍراَمِيْعالا ُةَرْثَك ُبَحَتْسُي لَهَو ؟ال أ ِةَرْمُع

 يقفألا لاقي نأ ّدغل حجرألاو «قافآلا ىلإ ةبسن يقافآلا :لاقيو :قفألا ىلإ ةبسن :يقفألا )١(
 .ةبسنلا يف لصألا وه اذه نأل ؛درفملا ىلإ ةبسن

 .(84/1) عتمملا حرشلا .مارحلا دجسملا رضاح نكي مل نم :يقفألاو



 207 جحلا باتك

 ال اًمِم اَذَهَك :َةَكَمِب َّناَك نَمِل ِةَرْمُعْلا َنِم َلَصضْفَأ ِتْيَبْلاِب ٍفاَوطلا ُنْوَك اَمأَ

 0 ِهِئاَمْلُح ِةَنَسَو لكي هللا ٍلوُسَر ِةَنَسِب اَمِلاَع َناَك نَم ِهيِف ُبيِرَتْسَي

 ِتاَبقْلاَو ِتاَداَبِعْلا لخلا ع ِتْيَبْلاِب فاَوَّطلا َّنَأ َكِلَدَو ِاَهِتمِئَأَو ِةَمَأْلا ِفَلَسَو

 ْ .ةق هيب نال ىو ات يف ىلات ل عرش ينل
 1 َساَّنلا اَعَدَو ِتْييْلا ِءاَنِبب ُهَرَمَأ يِذّلا ِءاَمَتحْلا مات هلل هليلكل لامت لاق 0-7

 1١5[. :ةرقبلا] 40 دوجُشلا مكاو َنيدكعْلاَم َنِدإَطِل َّقِنَب ارهط لآ» :هّجسَح
 مث ٍماَرَحْلا ٍدِجْسَمْلاِب ُضَتْحَي ُهنَأِل فاول مدقق ءّصَحأْلاَف عاَقْلا ألا مد

 وَ

 5 اًَهيف َنوُمِلْمُمْلا َقلْيَقُي يلا ٍدِجاَسَمْلا يِفَو ٍهيِف 0 ُهَنَأِل َفوُكْعْلا

 . ْمَعَأ اَهَناَكَم َّنأل ًةاَلّصلا ّمُث ةَعاَمَج ٌسْمَحْلا ُتاَوَّلَّصلا َيِهَو َةَعوُرَْمْلا

 200 1 وه م2 ها( 16 وا 5
 ٍةَرْمْعْلا ٍنْمِض يف وأ اًدِرُمْنُم ِهِسْمَتِب 3 ب ٌعوُرْشَم هنأ :يفاّوطلا صئاًصخ نمو

 ٍةَرْمُعَو جَح نع اًدِرَفْنُم ٌعَرْشُي اَم ِت ِكِساََمْلا ٍلاَمْعَأ يِف َسْيلَو «ُجَحْلا ٍنْمِض يِفَ

 . ٌفاّوطلا لإ

 ٍلْوَحْلا عبد يف تكتشيو فب ماَْمْلا ءاَنْتُأ يِف ُفاَوَطلا اًضْيَأ ُبَحَتْسُيَو

 و

 ٍدْهَع ىَلَع د ٌدحأ ُهَلَعْفَي ْمَل اَذَهَف : َلِحْلا ىَلِإ هِجوُرُخب َيكَمْلِل ُراَمِتْعإِلا اّمَأَ

 ؛وب اَهْرُمْأَي ْمَل هلي َيِنلا َّنأ َعَم ءاَدَوْلا ٍةَحَح يف َةَمْياَع اّلِإ طق هلكي هللا ٍلوُسَر
 .ُهاَيإ اَهَيَعَجاَرُم َدْعَب هيف َنذَأ لب

 ْمِهِرِخآ ىَلِإ ْمهِلَوَأ نم مُهّلُك عاَدَوْلا سَ ةفم ارش :ةيذلا ةناكتطا اَنآَك
 0 ام مسموع مس هك 2-- ع 7
 ةَيِبْيَدَحْلا ىَلِ اَلَو مصنَتلا ىلإ ال اًمدعت اَلَو ِةَجَحْلا َلْبَق ال مُهْنِم دَحَأ ْجْرْخَي

 مل َنيَِْتسُمْلا كَم لأ َكِلَذَكَو . لا لك كي لو املا ل : ١

 يذلا ءاَمْلعْلا عوج ْموُلْعَم ِهْيَلَع ّنَقّتُم اَذَهَو ةَرْمْعِل ّلِحْلا ىَّلِإ مُهْنِم ٌدَحَأ ْجُرْخَي

 .ةيرشو قش نرش

 َيفْوُت نأ ىلإ لك يبل َتِعُب نيِح نِم َةَكَمِب اوُناَك نيج َنوُمِلْسُمْلا َناَك اذ
- 

0 
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 يؤ 7/77 صحا ه4 يح

 ّنِم َنوُجْحَيَو َنوُفوطَي اوُناَك لب ؛ةكَم نم َنوُرِمَتْعَي اوُنوُكَي ْمَل  َةَكَمِب اوُناَك اَذِإ -

 امم اًَذَه َناَك :راَمِتْغا ِرْيَغ نم ِتْقَو لك يِف َنوُفوُظَي 00 ءماَعْلا ىَلِ 0

 َوُه َكِلَذ َّنأَو ءُفاَوَلَكلا َوُه اَمّنِإ َةْكَم ٍلْهَأِل َحوُرْشَمْلا نأ ٌيِروُرَصلا َمْلِعْلا ُب ٌبِجوُي

 ُيعَجَو كي لا َقَِنَي ذأ ِعيَتْمُمْلا نم ذإ ؛ِةَرْمْعْلِل جوُرُحْلا نِم مُهَل ُلَضُفَأْلا
 ٌدَحَأ ُلَعْفَي اَلَف ءِلَضُفأْلا َكْرَتَو ٍلوُضْفَمْلا ىَلَع ٍةَمَواَدُمْلا ىَلَع ِهِدْهَع ىَلَع ِهِباَحْصْأ
 .ِناَميِإْلا له ني ٌدَحأ ُهُلوُقَي ال اَذَهَم ءقلكب يلا هيف مُهُبْغَرُي اَلَو لَضْفَأْلا مُهّْنِ

 ٍبوُجْوَل ِةَرْمُعْلا ٍبوُجُو يِف اوُعَراتَت دق َنيِمِلْسُمْلا نأ :َكِلَد 557 اّمِهَو

 .ِءاَمَلْعْلِل ِنْيَروُهْشَم ِنْيلْوَق ىَلَع ٌجَحْلا
 ْمَل َنيِعِباَتلاَو ٍةَباَحَّصلا َنِم د ةردغلا تَعْرأ قي ٌحيِرَّصلا ُلوُقْنَمْلاَف اَذَه َعَمَو

 .ةَكَم له ىَلَع اَهبجوُي
 لْهَأ اي :ُلوُقَيَو َةَبِحاَو ةَرْمُعْلا ىَرَي ٍساّبَع نْبا َناَك : ٍلبْتَح نب دعشأ لَك

 كم لخأل اهوئيعي مل اونا مُهّنأ يقتي ْرئكَو فشلا ءالؤع مال
 ْ . 0اًهوُبِجوُي ْنَأ نع اَلْضَن

 َنوُكي ىّنَح ٍمَرَحْلاَو َلِحْلا َنْيب َنيِب ٍهِكْسُت يف َعَمْجَي ْنَأ نم ذب نكي ْمَل اَذَهِلَ

 ىَلِإ ِهَجَوَّنلاَو 4 هللا ىَنِإ ٍدْضَقْلا ىتمم هيف ُدَهْظَي ؛َلِحْلا َنِم مّرَحْلِل اًدِصاَق

 ىَلِ مَّا ىَلِإ َّلِحْلا ّنِم ٌدِصاَق َوُهَف ٍمّرَحْلا َجِراَح ُهْنْيَب ناك نَمَف ءِوِمَرَحَو هيب

 جورخلا نيكل 1 1 حلا نيف فقد كما زخات د تلاو داك ومان

 ٍذِيَديِح اوُدَصَق ِتاَفَرَع نِم اوُضاَف اًذِإَف ءُلِحْلا َنِم م َّيِه ٌتاَفَرَعَو ِءِتاَفَرَع ىَلِ

 َوُهَو ٍفيِرْعّتلا َدْعَب اّلإ نوحي ال ُضوُرْفَمْلا ُفاَوَطلا َناَك اَذَهِلَو ءلِجْلا َنِم َتْبَبْلا

 ِةَنُسلِل ٌتِلاَحُم اًدج ٌفيِعَض ُلْوَق :َةَْكَم لْهأ ىَلَع ةّرْمْعْلا بججوأ نَم ىلع درلا يف خيشلا لاق )١(

 (؟67) .ةَباَحَّصلا َعاَمْجِإَو ةَئباّعلا



 جَحْلا» :هللي ْنََنلا َلاَق اَمُك ّحَحْلا ةَقيِقَح َوُه يِذَّلا ِةَبْعَكْلا ىَلِإ ّلِحْلا نِم ُدْصَمْلا
 . "1وةَقَوَع

 ىَنْعَم ِءاَفِتْناِل ؛عاَدَو ُفاَوَط اَلَو ٍموُدُق ُفاَوَط َةَكَم له ىَلَع نكي ْمَل اذهل

 .اًهيِف ومادام ام اَهَّل َنيِعْدَوُم اَلَو اَهْيَلِإ َنيِمِداَقِب وسي مُهْنإ ؛مهَقَح ي يف َكِلَذ

 ِدوَجْوِل ٌعوُرْشَم : :َكِلَذ َدْعَب ٍفاَوّلِل ُكيِرْعَنلا ليغ يَِْلا ّجَحْلا نأ يلطف

 نِم َكِلَدَو ِةَوْرَمْلاَو اًمّضلا َنْيَبَو ِتْيَبْلاِب ُفاَوكلا اَهَعاَمِج َّنِإَك :ُةَرْمُعْلا اّمأَو
 . اًمِياَد مَرَحْلا يف َوُهَو مَرَحْلا ٍسْفَ

 َّنَأ ىَلَع ُلُدَي َوُهَم ءّلَضْنَأ فاّولّكلا َّنأ ىَلَع ُلُدَي اًمِم ُهاَتْرَكَد يِنَّلا اَذَهَو

 َنوُد د ؟ٌتحتْسُمي , سيل فاّوقلا كرت كَم نِم َراَمِتْعإِلا

 يف اهب ْرَمْؤُي ْمَلَو ٌفَلَّسلا ُهَلَعْمَي ْمَل ٌةَعْذِ َوُه ٍذِئَنيِح هيف ٌراَمِيْعاِلا ٍلَب ؛ِراَمِتْعاِلا

 َّنِم َوُهَف َكِلَذَك َناَك اَمَو ءاَهياَبْشِتْسا ىَلَع َيِعْرَش ليد َماَق اَلَو ةَْلاَو ِباَتِكْلا

 ؛ةاَيَلَعْلا ٍقاَقَتاِ ٍةَمورْوَمْلا عّدبْلا

 . ٌكِلُذ نع َنْوَهْنَي 3 ُةَمْيَأْلاَو ْفَلَسلا َناَك اَذَهِلَو

 : ةَبئرم ُلْئاَسَم ُثالَت اَنْهَك ءورْيَغَو يُكَمْلِل َناَضَمَر يف ٍراَمِتعالا ُةَرَْك اّمأَو
 0006-52 - 2 هامل و

 .ِةَّرَم نِم َرْثْكَأ ماَعْلا يِف ٌراَمِيْعاِلا -أ
 03 2 ما 21

 . ّيحَمْلا ٍرْيْعِل َراَمِتْعاِلا مث - ب
 2# 7 ورد م2

 .يكملل ٍراَمَتَعاِلا ةرثك مث - ج

 ّنِم ُمِرْحْيَف ِهِلْهَأ ةريود نِم ُمَدْقَي يِذّناَك :عوُرْشَمْلا ٍراَمِتْمإلا ُةَرْبَك اّمأَك
-_ 

 )١( يذمرتلا حيحص يف ينابلألا هحًّحصو :(7410) يذمرتلا هاور )1916(.



 ُهْنَأَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت عمد
 0 صح 8

 ٍةَرْمْعْلا َنِم ِهِذَهَو هَنوُلَعْفَي ُهباَحْصَأَو للي ْيِبَّنلا َناَك اَمُك «ةَرْمْعِي ِتاَقيِمْلا

 نم َرَثْكَأ سلا يف َرَتْعَي نأ ُهَرْكُي لَه :ُءاَمَلْعْلا َع َعّراَنَت دَّقَف ءُمُهَدْنِع ةَروُهْشَمْلا
 ا دولا

 ءُكِلاَم تعذَك َّوَهَو نيريس ٌنِباَو ةدسلا مُهْنِم : ٌةَفِئاَط َكِلَذ ةِرَكَف ؟ِةَدِحاَو ٍةَرْمَع

 د ٍةَنَّسلا يف َنوُرِمَتْعَي اوُناَك ام :يَِحَنلا ُميِهاَرْبإ َلاَكَو

 ٌةَمِرْكِْعَو سواطو ٌءاطَع :هكَم ٍلْهَأ نب مُهْنِم َنوُرَحآ َكِلَذ يِف ٌصخَرَو

 . ةَباَحَّصلا ٍنَع ُيِوْرَمْلا َّوهَو ةَدمحأَو ٌيِيِفاَّشلا لَم َوهَو

 .اًراَرِم تّْفطَأ ْنِإ ِرْهَّشلا يف ٌرِوَتْعَأ : ٌّيِلَع َلاَق

 هم وه

 ٍدَلَو ٍضْعَب نع ِنْيَسُح يبأ ِنْبا نمت َناَيْفُس نت ٍروُصْنَم ُنْب ٌديِعَس ىَوَرَو

 .َرَمَتعاَو مِنَ ىلإ َجَرَح ُهُّسْأَر َمّمَحَف َةْكَمِب ناك اَذإ َناك اَسَنَأ ْنأ :سّنأ

 ىَلِإ '”َةَكَمِب َنوُميِقُي اوُناَك مُهَنِإَ «ٍمِرحُمْلا ُةَرْمُع َيِه - ُمَلْعَأ ُهْلاَو - ِهِذَهَو

 قلمسلا يف ةَعوُرَْم ةْكَم نم ٌةَرْنُعْلا نأ يضفي َوُهَ «َنوُرمَْعَي ْمُث مّرَحُملا

 .َكِلَذ ِزاَوُج ىَلَع َنوُفِقَتم ُةَمِيَأْلاَو ءويف َعاَرن ال اّمِم اَّذَهَو

 اضن و 5

 َرِمَتْعَي نأ لْثم : اَهنْيَب ٍةاَلاَوُمْلاَو ٍراَمِيْغاِلا َنِم ٍراَتْكِإلا يِف :ةَيِناَثلا ةلأْسَملا مس ا موس 0. 5 200 ل ع م6 75 < 6 15 د 2 28

 نِم ٌُبيِرَمْلا َرِمَتْعَي وأ ءِنيَموَي لك وأ ٍمَي لك ٍمَرَحْلا نم اًبيِرَق ُهَلْزْنَم نوحي نَم
 ِرَمُع َّتِس وأ ٍرَمُع ٌسْمَح ٍرْهَّشلا يِف ا كف نو اَهَنْيَب يتلا ِتيِقاَوَمْلا
 سول 015-2 هم
 اَذَهَق «نتردف وأ ةرثخ موي لك ةكت نم م َةَرُْعْلا ىَرَي نَم َرِمَتْعَي وأ .كلذ وحنَو

 ىَلَع اوُقَمْلا لب ؟ٍفَلملا نبدأ ُهلَعْنَي مل ءةَمَأْلا لَس قامّئانإ وكم

 ا

 2 هَ هيام اه ٠ 7 م - 0 0

 . كِلَذ وخنَو ٍنيترم رْهَش يِف وأ ا نم ىَسوُعْلا َنكْمَأ



 َقِلْحَي ْنَأ نم ّدُب الق َرَمَتْغا اًَذإ :دّمْحَأ َلاَق ءدّمْحَأ ُماَمِإْلا ُهَلاَق يِذَّلا اَذَهَو

 ٍسْأَرلا ْوْلَح ُنِكْمُي ماّيأ ٍةَرَشَع يِفَو َرّصَقُي وأ

 هنأ :ئِعِفاَّشلا ُهاَوَر يِذَّلا ِكِلاَم ِنْب ِسْنَأ ُلْعِف دمحُأ ُماَمإْلا ُهلاَك يِذَّلا اَذَهَو
 َرَمَتعاَف ّجَرَح ُُسْأَر َمَّمَح اّذِإ َناَك

 وأ ِهيِف ٌبِجاَو ام َوُهَو ٌريِصْفَتلا وأ ُقْلَحْلا ِكُسْنلا َماَمَت َّنأِل اَذَهَو

 ٍةَنُسلا نِم ُهاَنْرَكَذ اَمِب َنّيَبَت دق َناَك اَذِإَف :ٌُلوُقَتَف ا ٌةَلَأْسَمْلا كَ

 نم ُمِرْحُي نَمِل ِةَرْمْعْلا َنْيَب ُةاَلاَوُمْلا ُهَرْكُت لب ُبَحَتْسُي ال 4 هنأ كالا فتش قاَقثاو

 وأ َناَضَمَر ِرْهَش يف َةَكَم نِم ِرَمُعْلا نِدَب يِلاَوي يِذَلا لذات نِمُف ِتاَقيِمْلا

 "نادم َكِلَذ ين لِي ُهِْإ قَماَرَكْلاِب ىَلْوَأ ِِرْيَغ

 َلَدَب َكِلَذ راّييخا ٍةَماَرَك ىَلَع اوُقَمّتا دَقَو َةَكَم نم راَمِتْعإِلا ُنْرَك :اَمُهُدَحأ

 . ٍِفاَوطلا

 بني لب ؛هباَبْحَيْسا ٍمَدَع ىَلَع | وُقَمْتا اَذَهَو ِرَمْعْلا َنْيَب ٌةاَلاَوُمْلا :ىِناَتلاَو

 نمي تيك ءُسِيمأْلا َوُهَر ٍفاَوطلاب ُهْنَع ْصَتْعَي ْمَل نَمِل ُمّلْعَأ اَميِف اَقَلظُم ُهَماَرَك

 ؟ٍِفاَوَلملاب ُهْنَع َضاَتْعَي ْنَأ ىَلَع َّرَدَق

 َنِإَف «َنيِمِداَقْلِل اًمِّيِس ال ِهِب ٌروُمْأَم ٌبَحَتْسُم ُهّنِإَف ٍفاَوّكلا ٍةَرْثَك فالحب

 ماَرَحْلا ٍدِجْسَمْلا ةاَلّصلا ني مُهَل ْلَصْفأ تيلي مها نأ ىَلع ءاَمَلُعْلا َروُهْمَج

 1 ماَرَحْلا ٍدِجْسَمْلاِب ٍةاَلَّصلا ٍةَليِضَف ٌعَم

 ٍساّبَع نْبا نع «ِنَئّسلاَو ٍنْيَحبِحَّصلا» يِفَ :داضنو رف يف ذاتيغالا اك اكو

 هانم ىششت نأ ككتم اق :ناضتألا نس وأرتال هلك هلا َلَوشَر لاق +لاَ

 عفا درو يح نسال ا ل اما اراك ركب : ْتَلاَقَق

2 

3 

 )١( ٌيَكَمْلِل ٍراَمِتْعالا ُةَرْثَك يهو .



 هنأ مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت موف ا

 ُلِدْعَت َناَضَمَر يف ٌةَرْمُم َّنِإَف يِرِمَتْعاَف َناَضَمَر ٌرْهَش ءاَج اًذِإَق» :َلاَك هْيَلَع ُحَضْنن
7 , 

 :ٍراَصْنَأْلا َنِم ٍةأَرْما ٍناَنِس ّمأِل َلاَ لك َىِبّنلا َّنأ "” ؛ِنْيَحِيِحّصلا يِفَو

 ( يعم ٌةجَح يِضْقَن َناَضَمَر يِف ٌةَرْمُعا

 َنوُبْطاَحُمْلا َناَك يِيَّلا َةَرْمُعْلا َكِلَذِب َداَرَأ ل ُهّنأ ُنّيَبُت ُتيِداَحَأْلا ِِذَهَف

 نر قدا عرش دا اقاق هارت ل ٍلُجّرلا ٌموُدُق َيِهَو ءاَهَوُفرْعي
 ْنأ ُروُجَي فْيَكَف «وب َنوُرْمأَي اَلَو ُهنوُلَعْفَي اََو نورك اوُنوُكَي ْمَل رم اَذَهَف َّلِحْلا

 اَهُتَرْمْعَو ِةّيوْبَتلا ٍةَئيِدَمْلاِب تناك َءَأْرَمْلا ِهِذَه َّنأ َعَم ٍثيِدَحْلا نِم اَداَرُم َكِلَذ َنوُكَي
 [195- 53 ديم اَهُّتَرْمُع ْتَسْبَل ِتاَفيِمْلا نع الإ ُنوُكَد ال

 لَك يلا اهلعفي مل ةعدب كلذو ءعوطت ةرمعل ةكم نم جورخلا هركي 25156 ]
 لب ؛اهب ةشئاع رمأي ملو «هريغ يف الو ناضمر يف ال .هدهع ىلع هباحصأ الو

 جورخلا نم لضفأ تيبلاب هفاوطو ءاهبلقل اًبيبطت ةعجارملا دعب اهل نذأ

 [19* - 189/" كردتسملا] . 27 اقافتا
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 (مارحإلا باب)

 [190/# كردتسملا] .رابخألا

 نِإَو ءاَجَحَو َةَرْمُع َكْيّبَل :َلاَك ان 0

 َكِنَبَل :َلاَق اًدِرْفُم َناَك نِإَو ٌّجَحْلا ىَل اهب اَعْتَمَتُم ٌةَرْمَع َكِيَبل :

 )١( ملسمو 1 يراخبلا هاور )65؟1١(.

 ملسمو ء(طمكمك يراخبلا قفز )65؟1١1(2.

 )( تارايتخا )١١9( .(عماجلا) .مكحلاب حيرصتلا هيف «.(618/7) عورفلاو



 هل 1 981 ل 07

 ىلإ اهب ُعْنَمَتَأ ٌةَرْمُع تْبَجْوَأ وأ ءاَجَحَو َةَرْمُع تْبَجْوَأ ينإ َمُهّللا :َلاَق وأ
 .امَح تْبَجْوَأ وأ ءّجَحْلا

 اَمْهَمَك ءٌّجَحْلا ىَلِإ ِةَرْمْعْلاِب ممثلا ُديِرَأ وأ ءاَمْهُديِرَأ وأ ءٌّجَحْلا ٌدبرَأ وأ
 ُبِجَي اَلَو :ةصوصخت ٌةَراَبِع َكِلَذ يِف َسْيَل «ِقَمِيَأْلا ٍقاَمّثاِ ل

 ٍةَراَهطلا يف ِةّيلاِب ْطُمَلَتلا ُبِجَي ال اَمَك ءِوّمِيَأْلا ٍقاَمْئاِب ٍتاَراَبِعْلا ِهِذَه نم ٌءْيَش

 ُهُماَرَحِإ َدَفَعْلا اإل اًدِصاَق ىّبَل ىَتَم لب ؛ٍةّمِئَأْلا ٍقاَمّثاِ ماّيّصلاَو ةاَلَّصْلاَو

 ا :َنيِمِلْسُمْلا يق ةاَعتاَ

 لَم : ا ل كتمت له ا

 ٌءْيَض ُبَحَئْسُي ال ُهّنَأ هب 00 ؟ةالّصلا يف ةّيلاب قلل تحتسب هد

 علم 00 ؟َكِلَذ ني

 ُتْيَح نِم ّجَحْلِل ٍدْصَمْلاِب َمّرْخَأ ولك َراَج اََلْظُم اًماَرْخِإ َمّرْخَأ ول /؟؟ة4]

 .َراج ٌليِصْفّنلا اَذَه ُفَرْعُي اَلَو ةَلْمْجْلا

 اَلَو ِهِظْفَلب اَنْيَش ايش ْمَسْي ْمَلَو ءِكْسْنلِل اًدِصاَق ُنماثلا ٌلَعْفَي امك ىَتبلَو َلَعَأ ولو

 ّنِم اًَدِحاَو َّلَعَفَو ءاَضْيَأ هجح َّحَص اَناَرِق اَلَو اَداَرْفإ اَلَو اَعْتَمَت ال ِهِبْلَب َدَصَق

 [ا 1 .ةنالَملا

 َمّرْحَأ وّلَق «ويف اطْرَش َسْيَلَو ماَرْسإْلا يِف ٌّبجاَر ٍساَللا َنِم ُُرَجنلا مقلة ]

 ْنَأ هْيَلَعَو «مْلِعْلا ٍلْهَأ ِةّمِيأ ٍقاَمْئاِبَو كي هللا ٍلوُسَر ِةْئْسِب َكِلَذ ٌحَص ٌباَيِث ِهْيَلَعَو
 مايرد ْ .رولطْشَمْلا َنماَيللا َحِزْني

 َتْقَو ناك ْنِإ عّوَت اّمِإَو ٍضْرَق ان :ةالص َتيِقَع َمرْحُي نأ ٌبحَتْسُي [55-]
 لَو ُهَبيِقَع ٌمّرْخَأ اًضرَف يَّلَصُي ناك ْنِإ :ِرَخآلا يِفَو ِنْيَلوَقْلا ٍدَحَأ يِف عُوطَت

 .عجأ اًَذَهَو هّصخت ٌةاَلَص ماَرِْوْأل نس

 ةاضقاخ وأ ءاَيقن تناك لَو ماَرْحِوْ لِسكْفَي نأ ٌبِحكْتيَو وِ

 وْحْنَو ة َِناَعْلا ِقْلَحَو طبإلا ٍِفْنَنَو ٍراَمظأْلا ميِلْفَتَك ؛ ؛ ٍفيِظِنَتلا ىَلِإ َجاَتْخا ْنِإَو



 ُهْنأك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت وع ا
 5553 222222227 2 25لسج2 22 2277777725 ئ22  يبيرس7ابتبل>> 3 د 7

 اًميِف ٌركِذ ُهَل نُكَي مل َكِلَذَكَو ءماّرْخِإْلا ٍصِئاَصحَح نِم َسْيَل اَذَهَو ءَكِلَذ َلَعَف َكِلَذ
 .٠ 9 8 ا نر 01 رن هم - ا 004

 ٍةَعمْجْلا يَلَصُمِل ْعَرْشُي اَذُكَهَو ءَةَجاَحْلا ٍبَّسَحِب ٌعوُرْشَم ُهَّنِكَل ٌةَباَحَّصلا ُهّلَقَت

 .هْجَوْلا اَذَه ىَلَع ٍديِعْلاَو
 35 -- رى اس ت5 سم ها سمل مروح ك1 هم اعمل هموو هع معلب # 0

 َروَجَيَو «لّضفأ اَمُهَف ِنْيَضَيِنَأ اناك ْنِإف ٍنْيفيظن ِنيَبْوُت يف مرحي نأ ٌبَحَتَسَيَو

 . ٍفوُضلاَو ِناَنَكْلاَو ٍنطقْلا َنِم :ِةَحاَبْمْلا ٍباّيْلا ٍساَنْجَأ عيِمَج يف ٌمِرْحُي ْنأ
 0 هو معو 56 - هوم نا - م هس هو أ؟ 2 تهت وس

 ٍقاَقَّتاِب ِنْيَطيِخَم َرْيَغ وأ نْيَطيْخَم اَناَك ٌءاَوَس ٍءاَدِرَو ٍراَزِإ يف َمِرْحي نأ ةَنَسْلاَو
 | 5 03 ا 95 .٠ 5 2 كَ 2 ع

 َمِرْحَي ْنَأ ُروُجيَو ءُهسْبَل ُروُجَي اّمِم َناك اَذِإ َراَج اَمِهريغ يف مرحأ ولو َقّمِئَأْلا
 »< م 7 5 5 8 2 2 د ا 8

 [4--0 1 .انَّولَم ناك نِإَو َةّرِياَجْلا ٍناَولألا َنِم ِهِرْيَغَو ضيْبأْلا يِف

 ِبّمَكُمْلا ٌفُْحْلا لثم ؛ِنْيبعَكلا َنوُد اَم َسَبْلَي ْنأ ُروُجَي ُهّنَأ ٌحيِحَّصلا 551]
 .اَمُهَل اَدِقاَف وأ نْيَلعَنِل اًدِجاَو َناَك ٌءاَوَس ءَكِلَذ وْحَنَو ِساَدَمْلاَو مُجْمْجْلاَو

 ٌوُحَنَو ٍساَدَمْلاَو مجْمْجْلا ُلْثِم اَمُهَماَنَم ٌموُقَي اَم اَلَو ِنْيَلْعَن ْذِجَي ْمَل اَذِإَ
 .هعطْقَي اَلَو ٌفْحْلا َسَبْلَي نأ ُهَّلَف : 1 سول كسا تي 0: 2 01 124 37

 يلْوَك حَصَأ اَذَه ُهَقتْفَي اَلَو َليِواَرّسلا ُسَبَْي ُهْنِإَف اًراَرإ ْدِجَي ْمَل اَذإ َكِلْذَكَو
 .ِءاَمَّلْعْلا

 ْنَأ ُهَّلَ ِءاَدّرلاَو ٍراّزإْلا نيس نير ناك ام لك نبل نأ زوجي َكِيَذَكَو

 ءاَضْرَع ِةّميَأْلا ٍقاَقئاي هب ىَطَعََيَو َكِلَذ ٍوْحَنَو ٍصيَِقْلاَو ةبُجْلاَو ِءاَبَقْلاِب فِحَتلَي
 يِطَمُي ال ْنِكَلَو وِرْيَغَو ٍفاَحّللاِب ىلكَعَتيَو ُهالغأ ةلئْسأ غبي + اكول ةسليَو

 َسْْرُمْلاَو صِيِمَقْلا َسَبْلَي نأ َمرْحُمْلا ىَهَن 8 ْيِّنلاَو ءِةَجاَحِل الإ ُهَسأر
 ءِتْوَمْلا َدْعَب مِرْحُمْلا َنسْأَر اوُظَعُي ْنَأ مُهاَهَنَو َةَماَمِصْلاَو ٌفُحْلاَو َليِواَرَسلاَو
 ىَنْعَم يِف َرُهَف سْنجْلا اذه نم َناك اَمَك ءُهْنَع اَهَعِزْني ْنأ ٍةَبُج يف َمَرْحَأ نَم َرَمَأَ
 َسَبْلَي ْنَأ ُهَل َسْيَلَو ُهَلْثِم َوُهَف صيمَقْلا ىَنْعَم يِف َناَك اَمَق ءلكي ْنّنلا ُهْنَع ىَهَن اَم

 هادو هاميلغتب كلارا ديوب كفا ةوصر ا 414 119 يل وفل
 . اًقوُرْخَم وأ اَميِلَس َناَك

 مسسجو



 م 4 | جحلا باتك

 ىَنْعَم اَذَهَو ءٌاَرن ِهيِفَق ِهْ هيدي ٍلاَح ريغ نم ِْيَيَ ىَلَع هابَقْلا َحرط اذ ان
 ريغ

 ه-

 َناَك ام ُسَبْلَي ال َكِلَذَكَو وْضُعْلا ٍرْدَك ىَلَع ِساّبْللا َنِم َناك اَم : ظيِخَمْلاَو

 ىَنْعَم يف َناَك اَم ُسَبْلَي اَلَو ءَكِلَذ وْحَنَو ٍبَرْوَجْلاَو ٍقوُمْلاَك :ٌفُْحْلا ىَنْعَم يف

 .هِوْحَنَو ٍناَبَتلاَك ؛ ٍليِواَرَّسلا

 .ِةَقَمَتلا ٍناَيْمِهَو ٍراّرإْلاَك ِهِدْفَع ىَلِإ ُحاَتْحَي اَم َدِقْعَي ْنَأ ُهَلَو

 ٌعاَّرِن هيِفَق ِهِدْمَع ىَلِإ جاتا نإَف ُهُدِقْعَي الق ِهِدّْقَع ىَلِ جاي ال اقل
 :ذتح ُهُداَوَج ُهَبْشَأْلاَو

 ٍميِرْحَت ىَلَع َسْيَلَو «ٌعاَرِن هيف ؟ميرخت ب وأ ٍةَهاَرك ُعْنَم ِهِدْفَع نم ُعْنَمْلا لَمَو
 ليِلَد َكِلَّذ

 اَهب ُرِيَتْسَت يتلا َباَيَلا َسَبْلت ْنَأ اَهَل َّراَج َكَِّدِلَف ٌةَرْوَع اَهْنِإَق ُهأْرَمْلا اَمأَو
 ةماققلا كر 252 45 داو سآ مه مأ كيوم م
 ءِنْيَراَقُقْلا َسَبْلَت وأ ب َبِقَتْنَت ْنأ هب ْنِبَنلا اماَهَن نكل «لَمَحَملاِب لظتستو

 .ِدَيْلِل ٌعَنْصُي ٌفاَلِغ : ِناَراَمُقْلاَو

 َناَك نِإَو ءِقاَمّتإِلاب راج َهْجَوْلا ٌسَمَي ال ِءْيَشِب اَهَهْجَو 00 ِتلَمَغ وّلَو
 امن ع ل و بضلاق ُهّسْمَي

 . َكِلَذ ِرْيَغ اَلَو ديب اَلَو دوُعب ال ِهْجَوْلا ِنَع اَهَترْتُس َيِفاَجُن ْنَأ 1

 يف ِةَأْرَمْلا م مارح :َلاَق ُهَّنَأ هلي َيَِنلا ٍنَع مْلِعْلا لْمَأ نِم ّدَحَأ ْنقْنَي ْمَلَو هادم اه

 + وأ َبِقَتْنَت ْنَأ اَهاَهَن هلك َىِبَّنلا َّنِكَل ءٍِفَلَّسلا ٍضْعَب ُلْوَق اَذَه اَمَّنِإَو ''”هاَهِهْجَو
 هس

 )١( عماجلا فيعض يف ينابلألا هفّعض )5895(.



 هاك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت م

 هَل ُروُجَي ُهَّنَأ َعَم ءٌتُْحْلاَو ٌصيِمَقْلا َسَبْلَي ْنَأ َمِرْحُمْلا ىَهَن اَمَك ءِنْيَراَُقْلا َسَبْلَت

 ُهْنَع ىَهْنُي اًَهِلَف ؛باَقّْتلا نم ىَوْقأ ُعُقْرْبْلاَو ءوّمِئأْلا ٍتاَمَثاب ِهْيَلْجِرَو ِهْيَدَي َرْثْسَي نأ

 ىووْحْنَو مقْريْلاَك وجَوْلا ِرثَسِل ُعَتْضُي اَم ُسَبلَت ال ُةَمِرْحُمْلا ِتناك اّذَهِلَو «ْمهِقاَقتاِب
 0 مسالا 0

 [11- ١9/75 .باقنلاك هنإف

 ٍلَمَع وأ ٍلْوَق نِم ّدُب ال لب ِ؛ِدَلَب نم َجَرَخ ُذْنُم ٍبْلَقْلا يِف َلاَر اَم َدْضَمْلا َّنِإَ

 25256 هدرقلا رو عريضلا وح نه ءانرختا ل دو
 ُسَبَْي اَل» :َلاَمَك ؟ِباّيُّتلا نِم ٌمِرْحُمْلا ُسَبْلَي اَم َلِيْس اَمَل هب ُهلَْق 755.+]

 ْدِجَي ْمَل نَمَو ءَفاَمِخْلا اَلَو َسِناَرَبْلا اَلَو ِتاَلِواَرَّسلا اَلَو َمِئاَمَمْلا اَلَو َصيِمَقْلا

 ُهاَوَر اَذَكَه ,2"”ِنْيَبْمَكْلا نم َلَفْسأ اًنوُكَي ىَتَح اَمُهْعَطْفَيْلَو ِنْيَمْح سبيلك ِنْيَلْعَ
 ٍليَئيِح نُكَي ْمَلَو «َِيِدَمْلاِب َناَك امل َكِلَذِب بْطَح لكي يلا نأ َرَكْدَو َرَمْع ُنْبا
 اوُدجَي ْمل ادإ ٍليِواَرَسلا ٍسْبَل يف ال مُهَل ضْحَرُي ملك ءِلَدَبْلا ُةَصْحُر عِش دق
 . اًملظُم ٌفُحْلا ِسْبُل يف الو َراَرِإْل

 ُفاَِخْلاَو َراَزإْلا ٍدِجَي ْمَل نَمِل ُليِواَرَّسلا» :َلاَق َكِلَذ َدْعَب ٍتاَقَرَع يف ُهّنإ مْ
 اَنْيَحيِحَّصلا» ىف ُهُتيِدَحَو ءساَبَع ُقْبا ُهاَوَر اًَذَكَه ,. "”نْيَلْعْتلا ٍدِحَي ْمَل نَمِل
 ها أ #1 هم

 .مِلْسُم يف ُهئيِدَحَو ٌرِباَج ُهاَوَرَو

 اوُدجَي ْمَل اَذإ ليِواَرَّسلا َسْبُل مُهَل َراَجَأَك ءِلَدَبْلا يِف تاَنَرَعِب مُهَل ٌصَحْرأَ

 . ّصّنلا فلاح ُهَقْنَق طَرتْشا نَمَف ءِءاَمَلُعْلا ُروُهْمَج ِهْيَلَعَو تثق الب َراَرإْلا

 نَمَف .عظَم الب ِنْيَلْعَنلا اوُدجَي ْمَل اذِإ ِنْيَمُحْلا َسْبُل ٍذِئئيِح مُهَل َراَجَأَو
 ال َعوُطْقَمْلا ٌفُْحْلاَو َقوُتْفَمْلا َليِواَرَّسلا َّنِإَف ءَّصَّنلا تّلاَخ دّقك َعِظَقْلا طَرَتْشا

 )١( ملسمو ء(1545١) يراخبلا هجرخأ )١١1/9(.

 ملسمو 1847(2) يراخبلا هجرخأ (؟) )1119/8(.
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 ا ع انذع ا

 ىَلَع ىَدُهْلا ٌحيِباَصَم يِه يِْلا ٌةَمِيِرَّسلا ُهْطاَمْلَأَو ُةَميِرَكْلا ُهّصوُصُت ْتَْلَدَو
 : 1ع ها أَ ىلك 5< - 22ه و

 ءاَمْلُعْلا اَهيِف َعّراَنَت دق اَهِيَقِرْعَم ىَلِإ ُسساّنلا ُجاَتْحَي 0
 نم

 اًقَلَظُم امإ :ٌفْحْلا ٌسَبْلَي ل ِرْخْمْلِل َّنِذَأ امل هنأ 0

 عم وأ اًهيلش ناك اوس اخ نكست اَم ّلُك يف اَنْ َكِلَد َناَك : عطَقْلا َعَم ََم اّمِإ

 . كح لك يف نقإ كل ناك يلا ىلع حملا يف أ 1

 ٌفُح نِم  ِنْيَلْعَنلا ُهِبْشُي اَم اَلَو نْيَلْعَت ْدِجَي ْمَّل اَذإ َمِرْحُمْلا َّنأ :يِناّنلا

 ٌهْعطْقَي اَلَو َءاَش فخ يأ ُسَبْلَي ُهَنِإَف - َكِلَذ ِرْيَغ وأ ٍساَدَم وأ ٍمجْمُج وأ عوق

 َنِذَأ لكك َىِبَنلا َّنِإَف ؛ ؛ِرْيَغَو دّمْحَأ ٍبَمْلَم ٌرِهاَظ َوُهَو ءاَمَلُعْلا يَلْوَت ُحَصَأ ادق

 ْنَأ ْدِجَي ْمَل نَم ِرْمأ َدْعَبَو ءاَمَلَظُم فْحْلا ٍسْبُل نت ِيِفَن َدْعَب تاَمَرَع يِف َكِلَّد

 مُهْنِم ٌريثك ناك تاَقَرَعِب اوُرَضَح َنيِذّلا َّنأ َعَم عَقِب تاَكرَعب مُهْرْمأَي ْمَلَو «َعَطْقي

 يِداَوَمْلاَو نمِبلاَو ةكف ني ده لب" ةئيَدمْلاب ُهَماَلَك اوُدَهْشَي ْمَل مُهُرَتْكَأ وأ

 رثكأ لب ِ؛ِرَبْثِمْلا ىَلَع ِةَئيِدَمْلاِب ُهَباَوَج اوُدَهْشَي ْمَل ُهَعَم اوُجَح ٌميِظَع ٌقْلَخ اَهِرْيَغَو

 .َباَوَجْلا َكِلَذ اوُدَهْسَي ْمَل ُهَعَم اوُجَح َنيِذَّلا

 ٍروُهْمَجْلا ُلْوَق َوُهَو ءِقْنَف الب َليِواَرَس ُسَبْلَي ُهّنأ ىَلَع َلَد ُهْنَأ :ُتِلاَنلا

 .دَمْحَأَو ٌيِِفاَّشلاَو

 ام ُسْبْلَو اَقَلْظُم اَمُهْسْبُل ُروُجَي نْيلْعَنلاَك َعوطْفَمْلا َّنأ ىَلَع َلَد ُهنَأ : ُعِباَّرلا
 موس

 َقَيْف اَذِإ ّصيِمَقْلا َّن

 اف

 ]3--١195[ . َكِلّذ ِرْيَغَو ٍساَدَمَو مجْمَج نم اَمهَهْبْشَأ

 ٍءَكِلَذ ىَلِإ جاتا اذإ َراَرإْلا ٌدِقْعَي ٍةْعَي ُدِقْعَي ٌمِرْحُمْلا نأ ىلع ةاَملُعْلا ّىَّفَنا قل .4 |
1 

 اَذِإ هنأ ىَأَر 86 َءاَدّرلا َدقْعَي نأ را نبا هِرْكَو دْقَعْلاِب تبني ب منا هنأل

 ِءاَهَقُقْلا ُرَثْكَأ َكِلَذ ىَلَع ُهَعَبَتاَو ءِناَدَي ُهَل َسْيَل يِذَّلا َصيِمَقْلا هذي راَص هدف ٌةَدْفَع َدَفَع



 هناك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ورب

 اَلَف ِهيِْنَت َةَماَرَك اَّمَأَو ءَكِلَّذ َلَعَف اًذإ ةَيْدِفْلا َنوُبِجوُيَف ميِرخَت َةَماَرَك ُهوُهِرَكَ
 ووك يدر هرم و 2 1 و

 .برقأ اذهو ةيدفلا نوبجوي

 ْكَحَتْلُي ال يِذَّلا ٍريِغَّصلا ِءاَدّرلا ٍدّْقَع َةَماَرَك ٍةَباَحَّصلا نِم ٌدَحَأ ْلُقْنَي ْمَلَو

 هوْفَح ىَلَع ٍنَْقَرَطلا ِطْبَرَو ٍلاَلِجْلا ُلْثِم ُهُهيْشُي ام وأ ِدْقَعْلاب اّلِإ ِةداَعْلاب ُتّبَْي اَلَو
 . ٌكِلَذ وُحَنَو

 1 هع مهر أل >2 هكا .ءا ل عع ؟ .ساسع ساس ؟نك
 ْمَل نَمِل اَمِهِوْحََو ِةّجْلاَو ٍصِيِمَقْلا ٍسْبَل يِف ٌصَخَرُي ْنَأ يفبْنَي :ليِق نِإف

 . َءاَدٌّرلا ٍدِجَي

 ُنوُكَيَف ِْيَقَرَط دْقَعَو ِهطْبَر َعَم اًضرَع َكِلَذِب فِحَتْلَي ْنَأب ُمِفَدْنَت ُةَجاَحْلا :َليِق
 ال اًمِهِوْحَنَو َةّبُجحْلاَو صيمَقْلا يَفَرَط َّنِإَف ظْبَرلا ُهْنِكْمُي ْمَل اَذإ اَم فالِخب ِءاَدرلاَك
 .ٌراَعّصلا ٌةيِدزألا َكِلَذَكَو :هييكنَم ىّلَع تبي

 5 ُهُهِبْشَي و ِسْنْرُي فو لش ُهُهِبْشُي و , 5 75 م 1 4 م مف

 َناَك ول َكِلّذ يِف ُهَل ٌصْحَرُي ْنأ ُبجَيَق اَهطَبَر اَذإ اَهِب َيِدَتْرَي ْنأ ُهَتَكْمَأ : ٍةَعطَقُم ٍباَي

 ٌةَهاَرَكْلا ُلوُرَت ٍةَجاَحْلا َدْنِعَف اًموُرْكَم َناَك ْنِإ َكِلَذَكَو ءاَروُطُحَم لضألا ىف ُدْقَعْلا

 ِدْقَعْلا اّلِإ تبي ْمَل اذ ِْيكَرَط َدِقْعَيَو هِلاَم ِظْفِحِل َنايمِهْلا َسَبْلَي ْنَأ ُهَل ٌصْخُر امك
 .بْيَر الب ٍةَجاَسْلا َدْنِع َكِلْذ ُدْقَع ُهَل ٌصُخُرَف ؛جوخأ ِْيَبكْنَم ِرْئَس ىَلِإ َوْهَو

 اًاَع اًظْفَل ُهْنَع ىَهْنُي اَمَو مِرْحُمْلا ىَلَع ُمُرْحَي اَميِف ْوُكذَي ْمَل للك ُيِبّئلاَو

 ُسسَبْلَي اَل» :َلاَقَق باّيُثلا نِم ُمِرْحُمْلا ُنسَبْلَي اًمَع لي َلْيُس لَب ؛ِءاَدرلا َدْقَع ُلَواَتتي
 ْدِجَي ْمَل نَم اَلِإ َفاَنِخْلا اَلَو ٍتاَلواَرّسلا اَلَو َمِئاَمَمْلا اَلَو َسِناَرَبْلا اَلَو َصيِمَقْلا

 .ٌّتيِدَحْلا «نْيَلْعَت

 ُصيِمَقْلا َيِحَو ءَِدَبْلا ىَلَع ُنَبْلُت يِتَّلا باّيُثلا نم عاَوْنَأ ةَسْمََح نَع ىَهنَف
 َداَرَأ لب ؛ْظَمَف ٍةَسْمَكْلا ِهِذَه َعيرخت ْدرُي ْمَل ُهّنِإَف ؛اَهُهاَبْشَأَو ُةّبَجْلا ُهاَنْعَم يِفَو
 جاتا اَم َّرَكَذَو ءاَهْنِم عْؤَنِب ٍسْنِج ُلُك ىَلَع َهّبَنَو ءساَنِجَألا ِهِذَه َميِرْحَت سرمم سا م تك ل م 0 . ئل اهم ههكوم 2م, همس .َي
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 ةايلاغ تولي اوناك ام ُوُهَو .هتفرقم ىلإ َنَوُطاَحُمْلا



 فك هةوؤر جحلا باتك

 كلذ لبق ليس هنأ 31 ٍنْيَحيِحَّصل ارو ال :َكِلَذ ىَلَع ٌليِلَّدلاَو

 ِةَرْمع يف اَذَه َناَكَو .هةَّبْجْلا تع لاا :َلاَقَق هج ِهْيَلَعَو ٍةَرْمَعْلاِ َمّرْخَأ نّمَع

 يف اَهِظْفَلِب اَهْرُكْذَي ْمَلَو ءاَذَه َلْبَق اًعوُرْشَم + ناك بلا مير ب َّنَأ َمِلْعَم هيِضَملا

 ِْيَلَع ماّرْخإْلا ِءاَقَبِل 0 اا ل احم الا :ُهّتَاَن
 م يرسل د را مالا موي ُثَعِب و

 :اَدَعَو اَنَه نع ىَهي

 «متامعلا نسل نع قهتلا ِثيِدَحْلا اذه يف اَمَّنِإَو

 ّرلا ٍريِمْخَت يف ُهُهِبْشُي اَمَعَو َكِلَذ نع َيْهَنلا َداَرأ هنأ َمِلُْعَ

 يل لا ام أ

 .َِجْلاَو ياك دبا ىلع بي و - ب
 .ٌسْئرَبْلا َوَهَو اًعيِمَج اَمِهْيَلَع ُسَبْلُي اَمَو - ج

 ُباَّيْتلاَو ُليِواَرَّسلا َوُهَو ِنَدَبْلا نم ٍلَفْسَأْلا ٍفْصْنلا يف َُبْلُي اَم َرُكَذَو -ه
 ريب

 . ةاّنعَم يف ناّبتلاَو

 قومرجلا َّنأ ُموُلْعَمَو ءُفُحْلا َوْمَو ِنْيَلْجّرلا يِف ٌسَبْلُي اَم َكِلَّذَكَو  ه
 : ةاتعم يِف ب تَرْوَحْلاَو

 هَ و

 هع
 ل 0 ل

 .(01180) ملسمو :(0144) يراخبلا هاور (1)
 .(5) ملسمو ,(186) يراخبلا هاور (؟)



 ُهْنك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 5
 امله

 دنع كلذ نم نوُجَرْحُي : ةرذلا وأ رولا َنوُتاَتْعَي نيذلاك ؟ةّسمكلا ٍفاَتْضَأْلا نم

 0 .ِءاَمَّلْعْلا رَثْكأ

 ه0 0

 (مارحإلا تاروظحم باب)
 وباَيِث وأ ِهِنَدَب يِف مارخإلا َدْعَب َبّيطَتَي ْنَأ :ُمِرْحُمْلا ُهْنَع ىَهْنُي امم 5. ْنَأ :

 3 مهم مسممسل
 .بيطلا مش َدَمَْعَتَي وأ

 م

 ِهيِف نْكَي ْمّل اَذإ وِوْحَنَو نْمَّسلاَو ِتْيّرلاِ ِهْنَدَب وأ ِهِسْأَر يِف ُنْمّدلا اّمَأَو

 . ىَلْوَأ ُهُكْرَتَو ٌروُهْشَم ٌعاَرِن هيِفَف :ٌبيِط

 مفي كح اذ هندي كي نأ هلو هَرْعَش ٌعطْقَي اَلَو ُهَراَمْظأ مْلَعُي اَلَو

 نفك تبت دق ُهنإَك راج َكَِذِل اًرْمَش َقِلَْي ْنأ جاتخا إو وأ ِرْيَغَو ِِسأَر يف

 َكِلَك ُنكْنُب ال ©""مَرْحُم َوُهَو ؛ ةضار ظفر ىف َمجتْخا» كي نكي َىبَنلا ّنأ حيِحُصلا

 5 غلا ضب يلح َعَم الإ

 اَلَو اَّيْرَب اًَدْيَص ُداَطْصَي اَلَو ءُبِطْحَي اَلَو ُحَكْنُي اَلَو ُمِر دم ا

 ءاَدْيَص ُحَبْلَي الو ٍْيَص ىَلَع ُنِْي اَلَ 0-0 0

 ُهَلُكْاَيَو ُهَداَطْصَي ْنَأ ُهَل ل وقلم دخلا رخل عال

 كلك ويح علا ل علا نلق نو ل َرَجَّسلا َمَطْفَي ْنَأ ُهَلَو

 ُةوُغَرَر وأ نسانلا َنِيَرَع اَمااَّمَأَو ريدا الإ ٍحاَبمْلا تان نم الَ مِرْحُم َرْيَغ

 نإو اذنيع ب ذاطشب اَلَو ةلذعأ نركب تانللا نه ب اَم َكِلَّذَكَو مهل وين

 َدْعُفيِل ُهَمِيِقُي نأ لْثِم ؛ُهَدْيَص ُرْفَتُي اَلَو ل « يستعلا ىلع فامشلا" اعلا تيدا

 . هَناكم

0 

 لإ ةرِجَش رجس ْعطْقِي اَلَو ُهَدْيَص ٌداَصَي ال . .ِِلكَي هللا ٍلوُسَر ِةَنيِدَم ُمرَح َكِلْذَكَو

 )١( ملسمو ,((1875) يراخبلا هجرخأ )*170(.



 ميحعح جحلا باتك
- 

 َنِإَف ءٍِفَلَعْلِل ِْيَلِإ ُجاَتْحُي ام ِهِشيِشَح ندخل ِثْرَحْلاَو بوكرلا ِةَلاَك ةَجاَحِل

 ام مُهَلْوَح َسْيَل ذإ َكِلَذ ىلإ ْمهتجاَحِل اَذَع يف ٍَِدَمْلا لأ صخر للك َىَبنلا
 عومو

 . يَكَمْلا ٍمَرَحْلا فاللْخب ُهْنَع هب َنوُنْعَتْسَي

 ُهَلاَسْرإ ِْيَلَع نكي ْمَل ٌدْيَص ِهْيَلَع لِغذأ اَذِإَو

 اََو امرا ناَذَه الإ م ل واتا ِسِيْقَمْلا تيب ال ٌمَرَح اينَّدلا يِف 2

 ْمَرَحَو ِسِيْفَمْلا م مرح : ا لاهجلا يَمَسُي اَمَك م 0 0

 َْمْجُمْلا ُمَرَحْلاَو «َنيِمِلْسُمْلا ٍقاَفّتاِب مّرَحِب اَسْيَل اَمُهَرْيَغَو ٍنْيَذَه َنِإَ ءليِلَخْلا

 [1117-- ا انآ ُمَرَح :ِهّْيْلَع

 ةَراَقْلاَو ِبَرْفَعْلاَو ِةيَسْلاَك ءَناّنلا ِهِتَداَعِب يِذْؤُي ام َّلّثْقَي نأ ٍمِرْحُمْلل قدشلا

 ول ىَّنَح ِمِئاَهَبْلاَو َنييِمَدآْلا نم هيِذْؤُي اَم َعَكْذَي ْن ة وُ ِبْلَكْلاَو ِباَرُعْلاَو

 اق
« 

 أُهَلَو

 00 الإ ْعْفَدْنَي ْمَلَو ّدحأ ِهْبَلَع َلاَص

 وْيَلَع َءْيَس اَلَو اَهُّلْتَك ُهَلَو ُهْنَع اَعْؤاَقْلِ ُهَلَف ُلْمَقْلاَو ُتيِغاَرَبْلا ُهْبَص ةتضرف اذإو

 نإَو ِهِلْيَق نَع ىَهْن ٌباَوَّدلا نِم ُهَل ٌضَرَعَتَي اَم َكِلَذَكَو ءاَهِلْيَك نِم ُنَوْهَأ اَهُؤاَقْلإَو

 يَلْوَك ِرّهظَأ يف ِهْيَلَع ِْيَلَع َءاَرَج الق ُهَلَتَق اًذِإَف ِدْهَمْلاَو ٍدَسَأْلاَك اّمَّرَحُم ِهِسْفَن يِف َناَك

 500 :ةاملعلا

- 

 ار ٍمّرَحُم ٍلْغِف وأ ٍبِجاَو ِكْرَعلُنوُكَي يِذَلا - ٍناَرْبُجْلا يذَه َّنِإ 55.+]

 نأ ردع الل هكلا تاجر نو كش كني نأ ل ىدلق هونقلا هم ال 1132

 [4/ 1 .مّدِيب يِتَأَيَو ِرْذُع الب ِهِتاَروُطْسَم نِم اَنْيَش َلَعْف

 .هتذآ اذإ ًةلحنلاو ءهتضع اذإ ةلمنلا لتقُي 77؟.4]

 :هريغو وه لاق ءهلسع لك ذخأب ولو لحن لتق زوجي ال :انخيش راتخاو

 يشخ اذإ ريبانزلل نخدي :دمحأ لاق ءزاج هلتقب الإ لمن ررض عفدني مل نإ

 19٠١[ /# كردتسملا] .هلتقي هاذآ اذإ لمنلاو ءهقيرحت نم يلإ بحأ مهاذأ



 تهسس ك1 سس هس ات5525ت هني مالسإلا خيش لئاسرو 8واتف بيرقت الا

 يمرلا دعب ئطو نميف مكحلا نباو ينوميملاو روصنم نبا لقن

 اذهف «مارحإ ناكم ٌمارحإ نوكيف «ميعنتلا نم رمتعيو «''همارحإ ضقتني

 نم مرحي نأ همزليو «ةبقعلا ةرمج يمر دعب ءطولاب مارحإلا دسفي هنأ :بهذملا
 جحلا نكر هنأل ؛حيحص مارحإ يف فوطيل مرحلاو لحلا نيب عمجيل ؛لحلا

 نأل ؛للحتو ىعس نكي مل ام ىعسو ةرايزلل فاط مرحأ اذإو «فوقولاك
 هراتخاو يقرخلا مالك رهاظ اذه .جحلا نم يقب امب يتأيل بجو امنإ مارحإلا

 هوّمسو اذه اودارأ ةمئألاو دمحأ مامإلا نأ لمتحيو :لاقو ء«هريغو خيشلا

 .ريصقتو يعس همزليف ةيقيقح ةرمع اوديري نأ لمتحيو ءاهلاعفأ هذه نأل ؛ةرمع

 [191/ كردتسملا] .دمحأ ٌصوصن هيلعو ءاّقلطم رمتعي :اًضيأ انخيش لاقو

 بكرلا مهعفدف ةكم يف وأ قيرطلا يف بكرلا ىلع ٌدحأ ىدعت اذإ 7595: ]

 نع ءالؤه عفد بجي لب «بكرلا عم عفدلا زوجيف :لئاصلاك مهسفنأ نع
 يكرلا

 نع لضف ام لذبي نأ هيلعف اًناشطع وأ اًعئاج بكرلا عم دجَو اذإو

 نأ هيلع سيلف اًنيم دجو ولو ءهلذب بجي الف هيلإ جاتحي ام امأف ءهتجاح

 .'"”عاطقنالا فاخي ثيحب هنفديل فلختي

 ءٌبْكَرلا َمَقَد :بكّرلا ىلع مُهُرْيَع وأ َةَكَم ٌلْهَأ ىّدَعَت ْنِإ :انخيش لاقو

 جيِتْحَأ نإ ُبجَي دق لب ؛ٍبْكّرلا عم َعَفْدَي ْنَأ ٍناَسْنِإْلِلَو ءُلِئاَّصلا ٌعَفْدُي امك

 [197 - ١91/9 كردتسملا] رو

 .دسفي الف جحلا امأو )١(

 يف فوقولا عقول هلك دسف ول ذإ ؛ىضم ام ال هنم يقب ام داسف هب دارملاو :عدبملا يف لاق

 .ها.مارحإ ريغ

 .(عماجلا) )١18(. تارايتخالا (؟)
 .(01/0) ةيرصملا ىواتفلا رصتخم يف هتدجوو «تارايتخالا يف هدجأ مل :تلق

 .(عماجلا) .(015) ىواتفلا رصتخم فرق

 )119/١١(. فاصنإلا يف هتدجوو «هيف هدجأ مل :تلق



 باتك ١

 مالك ددرتو .«فئاطلا وزغلو .«تامومعلل ؛مرحلا رهشألا مصعت فقل

 .- [197/ كردتسملا] . انخيش
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 (ةيدفلا باب)
 .ُهَدْعَبَو ُهَلْبَق ٍروُظَُحَمْلا ٍلْعِف ىَلِإ جاتا اَذِإ اَهَجِرْحُي ْنَأ ُروُجَي ٌةَيْذِفْلا

 ةَناَلَتلا َماّيأْلا َموُصَيَو َةَكَم ىَلِإ َلِصَي ْنأ َلْبَق َكَّسْنلا َحَبْذَي ْنأ ُروُجحَيَو

 . اًهَلْعِف َلَجَع اّلِإَو اَهَلْعِف َرَخَأ ٌرْذُع ُهَل َناَك ْنِإَف ءَءاَش نإ َةَرَمَمْمَو ءاَش ْنِإ َةَعِاتتم

 يف ةَدِحاَو ٌةيْذِف ُهنَأَرْجأ ةيْدِفْلا ىّدأ نكي ْمَلَو اًراَرِه ٌسَِل ّمُك َسَِل اَذِإَ
 [1 .ِءاَمَلُعْلا يَلْوَق ٍرَهْظَأ

 ءهرضي مل :لسغ وأ ةماجحل هرعش عطقو جاتحا نإ مرحملا مع

 [19؟ /* كردتسملا] .هلتقي الف الإو ءاّناجم هلتق هصرق نإ دارقلاو ضروعبلاو لمقلاو

 قالك ْموُصِي وأ َرْقتلا نب اهئسقي هاه حبي نأ :ِرْذعنل ةينهلا م56
 ىَلَع َقَّدَصَت نِإَو ءِرْمَت عاَص ٍفَضِنِي ٍريِقَف َلُك َءاَرَقُق ِةَنِس ىَلَع ُقَّدَصَتَي وأ ماي
 معا ١ .ٌراَج زب لظرِب دحام لك

 اثر دكر دع

 (ةكم لوخد باب)
 [191/© كردتسملا] .فاوطلا ؟7يف دوسألا رجحلا لبقتسي نأ نسي ةننطلا

 [198 /# كردتسملا] .اهب رهجلا ال «9"©2هيف ةءارقلا بحتست ةننئلا

 «نيملسملا قافتاب ضرألا رئاس نم ةبعكلا ريغب فاوطلا عرشي ال 5599]

 [198 /* كردتسملا] .قافتالاب َلِتُق ٌرصأ ْنِإف ؟بيِتُتْساو فّرُع كلذ ذختا نمو

 )١( تارايتخالا نم بيوصتلاو .فطعلاب (يفو) :لصألا يف )١9/8(.

 .فاوطلا يف :يأ (؟)



 ُهْدَأَي مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت تع
 تت ب بت ل تل« 1١14 ليج

 الو هلّبَقُي ال هنأ ىلع ا وقفتاو ءاّقافتا تيبلا ريغب هفاوط مرحي م5514]

 .""'"”رغصأ ناك ولو هللا هرفغي ال كرشلا :لاقو ءكرشلا نم هنإف ؛هب حسمتي

 [197* /“ كردتسملا]

 هريغ تاماقملا رئاسف ءاًعامجإ هحسم الو ماقملا ليبقت عرشي ال

 [197 /“ كردتسملا] .ىلوأ

 هه ه

 (ةرمعلاو جحلا ةفص بايب)

 0 نِم دَحَأ ْفِلَتْخَي ْمَل :عاَدَوْلا ٍةمَح ٍةَمِص» يِف لضم 7555: ]

 فاول أ 2مل او اننا نو تيبلاي اوُقاَط اّذِإ ُهَباَحْصَأ َرَمَأ للك َىِبَنلا
 .ٌتيِداَحَأْلا هب ُتَرَئاَوَت امم اَذَهَو َةَرْمُع اَهوُلَعْجَيَو ْمِهِماَرْخإ م6 يس .

 ٍةَباَحَّصلا نِم ٌدَحَأ اَلَو لب ْيِبَنلا ال ٌجَحْلا َدْعَب ْرِمَتْعَي ْمَل ُهّنَأ اوُهِلَتْحَي ْمَلَو

 نِم دَحَأ هيف فَلاَح اَكَو ُلْقَتلا ِهيِف ْفِلَتْحَي ْمَل ِهْيَلَع ُنَنَتُم ُهَلُك اَذَهَف َةَمِئاَع اّلِإ
 . ملل ٍلْهَأ

 ؟اَمّلْظُم َمّرخأ وأ اَنِراَق وأ اًدِرْفُم وأ اَعّنَمَتُم ٌجَح لَم :اوُعَراَتَت ْنِكَلَو

 َاَرُم َمِهَف نّم َدْنِع ِةَملمْحُم ُرْيَغ هللا ِدْمَحِي َيِهَو «ُتيِداَحَألا هيف مِهْيَلَع ْتَبَرَطْضاَو
 . "اهي ِةَباَحّصلا

 ٌجَحْلاَو ِةَرْمُعْلا َنْيَب اًنِراَق َناَك لك َيِبَّنلا نأ ل ع

 ."9ِثيِدَحْلا ِةَمِئَأ ُلْوَق اَذَهَو ءاَنِراَق َناَك لكي َىِّنلا َّنأ ٌكشأ ال :َلاَق ىَتَح

 .(عماجلا) .كرش هنأب حيرصتلا هيف (0)

 ٌرِفْمَي ال هنأ ّنإ> :ىلاعت هلوق مومعل ؛ ةبوتب الإ رفغُي ال رغصألا كرشلا ذأ ىري خيشلاف :تلق

 .[54 :ءاسنلا] يي َكَرَشي نأ
 اّمأَو ءْمُهَماَلَك اوُمَهْفَي ْمَلَق ٍةَباَحَّصلا َنوُد نَمِم َعَفَو ِباَبْلا اَذَه يِف ٌظَلَمْلاَق :خيشلا لاق (5)

 0/٠١ /17) .ًةَمِقَمم مُهُلوَُْ ٌةَباَحّصلا
 - ِقاَمَئابَو هيَنُسي ٍةَفِرْعَمْلا لأ ٍقاَمَئاِب ٌجَحْلاَو ِةَرْمْعْلا َنْيب َنَرَك ُهنِإَف :رخآ عضوم يف خيشلا لاق ()



 مج جحلا باتك
 200111 ل 7 ا حج

 اًقاليخا 0 ا ا َّنأ ِباَبْلا اَذَه يِف ُباَوَّصلاَو

 مُهَدْنِع ُمْتْمَّتلاَو «َعّتَمَت هنأ مُهْنَع تبن َةَباَحَّصلا َّنِإَف ٠ ءَكِلذ ٍِرْيَع يف هلم قي اري
 2ص

 مى 3 2 نع يرث ةزثأ 2 نع يو َنيِذّلَاَو ءَناَرِقْلا ُلَواَتتي 0 1 07

 يبأ َنْب 2 تلا :َلاَك ٍسْيَق ِنْب مِيَُع نع '''مِلْسُم حيحَص» يِفَ

 :ييشياد ٍشْرَعْلاِب ٌرِفاَك ٍذِيَمْوَي اَذَهَو اَهاَنْلَعف» :َلاَقَك ٌجَحْلا يِف ِةَعُْمْلا نع ٍصاّقَو

 .- ٌةَيِواَعُم

 َكاَذ ذإ ْمَّلْسَأ نكي ْمَل َةَيِواَعُم َّنِإَف ءدّيِضَقْلا َةَرْمْع ٌدْعَس هب َداَرَأ اَمّنِإ اَذَهَو

 .ةَناَرْعِجْلا ٍةَرْمُع يِف َكِلَذَكَف ٠ ءَمَلْسَأ دق ؟ َناَكَك َعاَدَوْلا ٍةَبحَح يف اّمأَ

 ادلاك نييفاشلا نفعت نألا دق ٌجَحْلا ٍرّهْشأ يف َراَمِتْعإِلا ٌدْعَس ىّمَسَف

 اًدَر َكِلَذ يف َةّنّسلا َنوُوْرَي املا 0 عملا ِرُهْشَأ يف ٍراَمِيْعاِلا نَع َنْؤَهْنَي

 َلَحَدَو ُيْدَهْلا ِهْيَلَع َبَجَو اَذَهِلَو ٠ ٌعْتْمَتِم مُهَدْنِع ُنِراَقْلاَ 0
 .[197 :ةرقبلا] «يَدطَأ ّنِم َرَسْيَتسَ 6 ّلِإ وربما َمّثَمَت نفط :ىَلاَعَت هلْوَق

 َعَم ةعباّرلا ءِرَمُم َعَبْرَأ ٌرَمَتْغا هلي َىِّنلا َّنأ» 0 ا يف َتَبَت دَقَو

 دمع قنا نأ كّبَنَو محال ْرِمَتْعَي ْمَل ُهْنَأ ٍسانلا ٍقاَمّئاِب َتَبَت دَقَو

 هيف ُلُحْدَي يِذَّلا ُماَعْلا ُُتمَّنلا َوُه اَذَهَو «2"!ُجَحْلا َعَم َرَمَتْعا هنأ ُهْنَع الَقَن َةَضِياَعَو

 علو 31 .يذَهْلِل ُبِجوُمْلا َوُهَو ُناَرِقْلا

 نِم ُعِحْرَيَو ٍقيِرَط نِم ُبَمْذَي ٍداّيْعَأْلاَو ِكِياَنَمْلا يِف هلي ناك 55

 [ 1 قرأ

 نرخ ارئاك لب اوف ل انعت تت هنآ ةناكملا ني دعا نع لك لذ َكِلَذ ىَلَع ةَباَحَّصلا -
 .ها.نييعس ىَعَسَو نْيَفاَوَط َفاَط َّنَرَق اّمَل ُهّنأ ِةَباَحَّصلا نِم ٍدَحَأ نت َلِقُن اَلَو ءاَعَّمَت َناَرِقْلا

 0004/0 ١
 )١( )6؟؟1١(. ملسمو ء(٠17,8) يراخبلا (؟) )8ه؟1١(.

 . ٌجَحْلاَو ٍةَرْمْعْلا َّنْيَب َنَرَق :ىنعمب (5)



 شكلا

 دْنِع َلَعَف اَمك ُلَعْفيق ٌجَحْلا َّلَمَأَو ©«)هرخأ :ِةَيوُرَتلا ُمْوَي َناَك ع

 َوُه اَذَه 0 ”تاقيملا
9 

 . ءاَحْظَبْلا نِم هلي ينل مُهَرَمَأ اَمَك اوُمّرخَأ اَمّنِإ هلل َيَِنلا ٌباَحْصَْأَو ءُباَوّصلا

 مِرَحَي ُيُكَمْلا َكِلَذَكَو «هيف ٌلِزاَن َوُه يِنَّنا عِضْوَمْلا نم مرحي ن ا

 [1؟94-- 53 .هِلْمَأ نم

 ْنِإَو عرف امي ُهَوُعْدَيَو ىَلاَعَت هللا َرْكْذَي ْنَأ ٍفاَوظلا يف ُهَل ُبَحَتْسُي 70+

 الو هِرْمَأِ ال لل َيِبنلا ِنَع هود رْكِذ هيف هيق 1ث 56 الق ب َنآَمُقْلا رق

 هه ليلك ف كيمو ةيِعْرَّسلا ِةّيِع ٍةَيِعْذأْلا ٍرِئاَسِب ِهيِف وُعْدَي لب ؛ِهِميِلْعَتب اَلَو ِهِلْوَقِ

 هل لص الق َكِلَك وسن بازيملا اظضت نينا ءاقأ ني مالا

 ايّدلأ ىن اتا آتّبَر» :ِهِلْوَقِب ِنْيَنْكّرلا َنْيَب ُهَقاَوَط ْمِيْخَي لي ُيبْنلا َناَكَو

 ُمِهْحَي ناك امك 570١ :ةرقبلا] 4© راكأ َدَع ا

 ةنربل ييذفلا .ِةَئَيَأْلا ٍقاَمّتاِ ٌبِجحاَو نك َكِلَّذ يف 0 َكِلَّذِب ِهِئاَعُد َرِياَس

 وأ ءٍماَمَحْلا ٍقْرُذ نم ساس لطي ّلَعل ِهِوْحْنَو بَرْوَج يف ٌفاظ نم ةنننلا

 لكي َىِبّنلا ّنِإَف ؛ ؛ةَنَّسلا فلاح دّمَف : كلك وتكتو ةأن | سمي دلكل هيدي قلعع

 لَكُم ُماَمَحْلا َلاَز اَمَو ِتْيَبْلاِب َنوُقوُظَي اوُناَّز ام َنيِعِباََتلاَو ُهَباَحْصُأَو

 َناَك َكِلُذ ىَلِإ ىَضُُأ اًدِإَف َةَموُلْعَمْلا َهَّنّسلا ٍفِلاَخُُي ْمَل ام ٌنَسَح طاّيتخالا َّنِكَل

 [5 1 ع

 :ةفوطأ ُةَناَلَث هيِف جلا َّنِإ 75؟ه ]|

 ؛لوححُدلاَو موُدُقْلا َفاّوظ : :نسسي وشو :نوؤخيلا َدْنِع ٌفاَوَط ب ا

 . ٍدوُرْوْلاَو

 ٍقَضاَقِإْلا ُفاَوَط ُهَل ُلاَقُيَو ءِفيِرْعََتلا َدْعَب َوُه :يِناَّثلا ُفاَوَطلاَو - ب عم ى

 كلذ وحنو لسغلاو ةالصلا دعي مارحإلاك )ع3 .همارحإ نم لح يذلا عمتملا : يأ 220



 لبا جحلا باتك
 د لا

 أوُسَقِبَل ّرُث» :ىَلاَعَت َلاَ اَمُك ُهْنِم ّدُب ال يِذَّلا ٍضْرَمْلا ُفاَوَط َوُمَو ََراَيٌرلاَو

 .[79 :جحلا] 4 ٍقيِيَعْلا ِتْيَبلأِ اوَتاَعَبَتَو َمُهَروُدن أ أوُموُمْلَو ْمُهَكَفَ

 . عاَدَوْلا ُفاَوَط َوُهَو َةَكَم نِم َجوُرْخْلا َداَرَأ نَمِل َوُه :ُتِلاَثلا ُفاَوّطلاَو - ج

 0 , "”ةارخأ اًهْنِه ٍدِحاَو َبيِقَع ىَعَس 0

 [1945 /" كردتسملا] ل يتلا ةليللاو مويلا هب داري ةفرع مري 751

 .اتخينش هزاتخاو ؟فئاخ ةالص: هتوف فئاخلا له

 [144 /" كردتسملا]

 ُنْبا نَع َيِوُرَو للي َيِبَنلا نَع ِثي تيدح ٍدَح يِف َيِوُر دق َةَقَرَعِل ُلاَسِتْغاِلا 7

 .ِِرْيغَو َرْمع

 ا 00

 رخإلا ُلْسْع - ١

 ل
 0 َمْوَي ذي لْسْعلاَو َج

 هد ٍتيَِمْلاَو ٍفاَوَلَملِلَو ٍراَمِجْلا يْمَرِل 55 َكِلَذ ىَّوِس

 م لا ُدوُهْمْج ُةّيَحَتْسا اَلَو ِهِباَحْضَأ نع اَلَو لي َيَبلا نع 005

 ا ْنَأ لْثِم «َتاَبْحِيْساِلا يِضَئْقَي ٌبَبَس َكاَنُه َنوُكَي ْنَأ اّلِإ ٌةَعْدِب

 عال ل 85 ايلا َلييَتْعَيف اَهِب َساَّنلا يِذْؤُي

 .ملعلا لهأ دنع هي دتعُي الف فاوط همدقتي مل يذلا يعسلا امأ )١(

 .هدعب هتليل نإق ةفرع موي الإ هلبق هتليلو الإ موي نم ام :لاق هنأ اهو سابع نبا نع درو (؟)
 .ةفرع :يأ (9)

 فيعض يف ينابلألا هفَّعض هيف درو يذلا ثيدحلاو ءروهمجلا دنع بحتسم ةفرع موي لسغلا (5)
 .0479) عماجلا

 رمع نباو دوعسم نباك «ةفرع مويل لستغا هنأ ةباحصلا نم دحاو ريغ نع تبث نكل
 . د يلعو



 ت1 ل ل ل دك هل كلا ت1 525 0 هدو م مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت بو

 يِذَّلا ِلَبَجْلا ُدوُعُص اّمأَو «ةنرع ٍنطَبِب ُكِقَي اَلَو ٌتِقْوَم اَهَلُك ُةَكَرَع 9
 «ٍلالِم ِنْرَو ىَلَع لالإ 0 هديا لَبَج ىمَسُيَو قبلا نم َسْيِلُف كانه

 ٌهاَلَّصلا اَلَو اَهُلوُخُد ُتَحَتْسُي ال َمدآ ُهبُك :اَهَل ُلاَقُي يتلا ُهَقْوَك يتلا ُهَبَمْلا َكِلَدَكَ

 ال ِتاَرَمَجْلا َدْنِع يتلا ُدِجاَسَمْلا َكَِذَكَو ءِرْئاَبَكْلا نِم اهب ٌفاَوََّطلاَو
 2 وب معو اعد
 .اًهيف ٌةالّصلا اَلَو اًهْنِم ِءْيَش لوخد ٌبختسي

 ِتْيَبْلا َرْيَغ َناَك اَمَو لكي َيِبَّنلا ٍةَرْجُحب وأ ٍةَرْحَّصلاب وأ اهب ٌفاَوَطلا ىو
 [ 1 . ٍةَمرَحح لا عّدبْل مّظغَأ نم م َّوُهَف ٍقيتَعْلا

 ١95[ /7” كردتسملا] .اعامجإ ةمحرلا لبج دوعص عرشي ال ةننملأ

 دمحأ نع ىكح نمو ءبحتسم وأ «بجاو امإ ريصقتلا وأ قلحلا م

 ١95[ / كردتسملا] . طلغ دقف حابم هنأ

 ٍةرعش لك نم ال :انخيش لاق هيلع صن هعيمج نمف رضق نإو /575؟]
 ١935[ /” كردتسملا] . اهئيعب

 رهظلا ىلص مث رحنلا موي ضافأ ِهكي يبنلا نأ» :اهْقِو رمع نبا نع 7” 5]

 "ا : ىنعي ؟ ىنمب

 مث) :ليوطلا هثيدح يف رباج لاقو ءرمع نبا لاق اذكه :ميقلا نبا لاق

 ضافأ» :انيِْو ةشئاع تلاقو «"”ملسم هاور ««رهظلا ةكمب ىلصف تيبلا ىلإ ضافأ

 . ””«اهب ثكمف ىنم ىلإ عجر مث ءرهظلا ىلص نيح هموي رخآ نم لكي هللا لوسر

 ثيدح هريغو مزح نبا مهنم ةفئاط تحجرف «كلذ يف سانلا فلتخاف

 .ةكمب رهظلا ىلص هنأو رباج

 .(175178) (0) )172١08(, ملسم هاور )0(

 ىلص نيح» :هلوق الإ « حيحص :دواد يبأ حيحص يف ينابلألا لاقو «(91١/ا) دواد وبأ هاور (9

 .ركنم وهف «؛رهظلا



 11 ا -- جحلا باتك

 امنإ هنأ حجري يذلا :هريغو ةيميت نبا مالسإلا خيش مهنم ةفئاط تلاقو

 :هوجو ىنمب ىلص
 اًمامإ ىنمب سانلا ةمامإ يف هنع بانأل ةكمب رهظلا ىلص ول هنأ :اهدحأ

 ةباين سانلا لقن دقف ءدحأ هلقني الو هل بئان ىنمب رهظلا مهب يلصي

 جرخ امل قيدصلا ةباينو ءرفسلا يف رجفلا مهب ىلص امل فوع نب نمحرلا دبع
 جاتحي الو ءهضرم يف هتباينو ءفوع نب ورمع ينب نيب حلصي هي هللا لوسر
 ىلع اًرمتسم ناك يذلا بتارلا مهمامإ نأل ؛ةكمب مهب ىلص نم ركذ ىلإ

 .مهب يلصي ناك يذلا وه هدعبو كلذ لبق ةالصلا

 نيعتي ناكف نيميقم ةكم لهأ ناكل ةكم يف مهب ىلص ول هنأ :يناثلا

 امك '”رفس موق انإف مكنالص اومتأ» :لكي يبنلا مهل لقي ملو «مامتإلا مهيلع

 .حتفلا ةوزغ يف هلاق

 اميس الو «فاوطلا يتعكرب ةروصقملا رهظلا هابتشا نكمي هنأ :ثلاثلا

 ىنمب هتالص امأو ءرهظلا يئارلا امهنظف امهيف هب نودتقيو هعم امهنولصي سانلاو

 مامإ ناك ِهِ# وهو اميس ال ءالصأ اهريغب اههابتشا نكمي ال هذهف هفلخ سانلاو
 ميقي الو اًدارفأ نولصي مامإ الب مهعدي فيكف «هاوس مهل يلصي ال يذلا جاحلا

 -1١95[ 19480 /” كردتسملا] .دعبلا ةياغ يف اذه ؟مهب يلصي نم مهل

 رولا الو بيتا 1 يم ةزتلا :َماَّنلا هيِف ُطَلْعَي دق امم 75055 ]

 ٌةاَلَص اَمّْنِإَو دق ايِع ىتِي اوُلَصُي مل ُهءاَفَلَو كي لانك . .رخّلا َمْوَي ىتمب

 ٍةاَلَص ٍةَلِزْنَمِب ٍمِسْؤَمْلا ٍلْمَأِل َِبَقَعْلا ةَرْخج ينك ِقَبَقَعْلا ُةَرْمَج َيِه ىتمِب ٍديِعْلا

 ِرْخّنلا َتْقَو ٍراَصمأْلا ٍلْهَأ ُهاَلَص َنوُكَت ْنأ دّمْحَأ ٌبَحَتْسا اَذَهِلَو ُمِهِرْيَعِل ٍديِعْلا

 ريع يف ٌبظْحَي ناك امك ِةَرْمَجْلا َدْعَب ِرْحّنلا َّمْوَي كلك ْنِبَنلا َبَطَح اَدَهِلَو «ىتوب
-_ 

<2 

 ٍدِجْسَمْلا ُةّيِحَت َفاَوَطلا َّنأ اَمُك ىَنِم َةّيِحَت َرْمَجْلا يْمَرَو ٍديِعْلا ٍةاَلَص َدْعَب َةْكَم
 دضصض

 [لالا _ غال /57] . ماَرَحْلا

 .دواد يبأ فيعض يف ينابلألا هفّعضو )١519(« دواد وبأ هاور )١(



 هناك مالسإلا خيش لئاسرو ٌقواتف بيرقت 2

 يف ُهَدَي ُعْفَرَيَو ناصع ككل ا : "ىو ىتأ اذِإ مه ]

 ةكَم نِم ّنُهْبَرْقأَو «ىنم ِةَيِح والا ٌرِخآ ميلا ُةَرْمَجَْلا َيِهَو يملا

 ُلَعْجَي اَهَل اُلِبْفَتْسُم اَهيِمْرَي ءاَهَرْيَغ رحنا َمْوَي يِمْرَي اَلَو ءىَرْبْْلا هدا َيِهَو

 اف ل نيل نع خص يذلا وه اذ « هنيِمي نع ىَنِمَو هراَسَي نع تيل

 تاَفَرَع ىَلِإ ِهباَمَذ لْنِم ٍرَعْشَم ىَلِإ ٍرَعْشَم هم نم ِهباَمَذ يف يّبلُي ُلاَرَي

 يْمّرلا يف َحَرَش اَذِإَق يشعل ةَرَمَج َيِمْرَي ىَنَح َةَمِلَدْرُم ل ِتاَقَرَع نم ِهباَهْذَو

 . لْذَحّتلا يف ُعَرْشَي يتيح ُهَنِإك ةَيْلَتلا َءْطَق

 َلِقُن دَكَو للك يتلا ِنَع لكم . قلم ةقرعر وفول يف يذلا امو

 ٍةَبَقَعْلا ًَةَرْمَج ىَمَر اد َةَقَرَعِب َنوُبَلُي اوُناَك مُهَنَأ ْمِهِرْيَغَو َنيِدِشاَرلا ِءاَمْلْحْلا نع
 8. قرع نع روم مسام 7

 لالا" نلت 1 .يَذَه ُهَعم َناَك نإ هيده رخن

 ٌءاَوَس يدم ُهَنِإَف :مَرَحْلا ىَلِإ للا نم م قيس دقو نب حب 1 يعل

 انيق ِمنَْلا وأ ِرَقَبْلا وأ ليلا َنِي

 ما اه ١

0 

 8 .ٍراَصْمأأْلا ٍرِئاَس يِف اَمُك يدَهِب َسِيَلَو ُةَّيِحضَأ َوُه ام ىَِب َسْيََو

 ا 03

 ٍقاَمَّتاب ٌيْدذَه َوُهَف ىئِم ىَلِإ ُهَقاَسَو ِتاَقَرَع نِم َيْذَهْلا ىَرَتْشا اّذِإَف

 0 ىَلِإ هب بَمَذَ مَرَحْلا ّنِم ُهاَرَتْشا نإ َكِلَذَكَو ©”ءامكعلا

 هنأ كِلاَم َبَهَذَق : َعاَرْن ِهيِفَق هيفف :اًهيف ُهَحَبْدَو ىنِم نم َيْدَمْلا رت اَذِإ 3
2 0 

دَه ُهّنَأ ةئالّثلا ُبَمْذَمَو َرَمُع ُنْبا ِنَع ٌلوُقْنَم َوُهَو يدَهِب َسِيَل
 نع ُلوُقْنَم َوْهَو ّيْ

 ال 0-7

 [ ا . ةْشْباَع

 .رحنلا موي )١(
 نم تقيس نأب :سكعلا و أ كانه حبُدو مرحلا ىلإ لحلا نم ماعنألا ةميهب نم قيس ام لكف (؟)

 .يده وهف لحلا ىلإ مرحلا
 هيف هحبذو مرحلا ىلإ لحلا نم هقاس هنأل ()



 مسدس جحلا باتك
 5 ١ ١ 8 002 ص مج اي ل 2 2 ا 22222 7277ج

 - - هم اوكا م 04 يع ه 50 ِ م 07

 دق ىّصحب ىِمَرَي ال ْنِكل َءاَش ُتْيَح نِم ىَصَحْلا َدُحَأَي ْنَأ ُهَلَو 7559]

 ٌزاَج ُهَرَسَك نِإَو ِءِقُدْنُبْلا َنوُدَو صمُحْلا َقْوَك َنوُكَي ْنَأ ٌبَحَتْسُيَو وب َيِمْر

 . لَبَجْلا ّنِم ِهِريِسْكَت نم لَضْفَأ ىَصَحْلا ُطاَقِتْلاَو

 َعَمَج : ُهَرَصَق 0 ِر هلا نم ٌلَضْفَأ َُلحْلاَ اَو ُهرُصَقُي وأ ُهَسْأَر ُقِلْحَي مث 39
 ا قارا الا رق م ل 3

 .ءاك اق رضي نأ هلق الغلا انآ

 َباّيٌعل | ُسيَ َلّوَأْلا َلْلَحَّتلا َنيِمِلْسُمْلا ٍقاَمَتاِ رخو - اَذِإَ
 5 الكمي ْنَأَو َحّوَرَتَيَو تقع نأ رجشلا ىلع هل كيكو ةراقلا -0-

 ءِرْخَنلا َمْوَي َكِلَذ ُهَتَكْمَأ ْنِإ ٍةَضاَقِإْلا فاَوَط ٌفوُظَُيَف 7 ُلُحْدَي َكِلَذ َنْعَبَو

 ا َنِإَف ءِقيِرْشَلا ما يف َنوُكَي ْنَأ يِضَبْنَي ْنِكَل ءَكِلَذ َدْعَب ُهَلَعَف اّلِإَو

 . َعاَرِن هيف َكِلَذ
 هل ل

 دِجاَو يعَس الإ درثقلا نلع لِيَ ل

 َوُهَو ْمِهِلاَوْقْأ ٌحَصأ يف ْمُنمَُمْلا َكِنَذَكَو ءِءاَمَلُعْلا ٍروُهْمَج َدْنِع ْنِراَقْلا َكِلَذَكَو

 ةَباَحَّصلا َنِإَق ٌدِجاَو ٌّيعَس لإ | هيلع َسِيَلَو نأ َدْنِع ٍنْيَتَياَوَرلا ٌحَصْأ

 دك ةذهتاو 2: الإ ةورَمْلاَو اذيقلا قلبا اوف ْةوظَي ْمَل هلك َيِبَنلا َّعَم اوُعَتَمَت َنيِذَْلا

 . ٍفيِرْعّتلا
- 

 .َنِراَقْلاَو َدِرُْمْلا ٌىَِزَجُي اَمُك َكِلَد ُهأَرْجَأ ٍلّوَأْلا يغّسلاب ُمّتمَتُمْلا ىّقتكا اّذَِق

 نم عُتَمَتْمْلاَ اق ؛ 3 ِةَماَيَقْلا مدي ىلإ ّجَحْلا يف 5 ٌةَدْمَعْلا ِتَلَخَد» : ُهلْوَك ُهديَؤيَو
 ه2 2م عاهامو

 ءٌّجاَحْلا ىَلَع َرَسْيَأ َنوُكَيِل لُلَحَتِ لصف هنكل ٠ 00 َلَحَم ِةَرْمُْعْلاِ َمّرْخَأ نيج نيج

 .ةَحْمَسلا ٌةيِفيِنَحْلا هللا ىَلِإ ٍنيّدلا تححأَو

 عا م 5 6 5 _
9 

 ا
08 

 كَ ١

 )١( ملسم هاور )١518(.



 ُهْنََي مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت مم

 ما 6
 ذب حلا

 . ِءاَسْنلا ُرْيَغَو ُءاَسّنلا :ٍءْيَش َّلُك ُهَل لح دّقَف ٍةَضاَقإْلا فاّوط ف

]١34- 0 [ 

  ٍةَقوُكْلا ِءاَهَقُف َْم اَمِهْيَغَو دّمْحَأَو َيِعِفاَّشلاَك  ِثيِدَحْلا ُءاَهَقُم َدَحَأ 75؟+]

 ها َر ِةَيِْلَتِب ٍفَلَّسلاَو ٍةَباَحَّصلا ٌروُهْمُج ِهْيَلَع اَم

 .ِةبَقَعْلا َةَرْمَج ىَمَر ىَّتَح يّبَلُي ْلَرَي

 مدَمْسَي نأ ىلإ ِةَرْمُعْلاب يّبكُي هنأ فكي َيِّنلا ِنَع َتَبَت امي اًضْيأ اوُناَ اّدَهِلَو
 يبل : اوُلاَق - كِلاَمَك  ِةَئيِدَمْلا ٍلْهَأ أ نم عب ِنَمَو َرَمُع نبا َناَك َنِإَو لا

 [17/51  .ِتْيَبْلا ىَلِإ ٌّوُعْدَم دم َهَنإَف هْيَلِإ لَصَو نِإَو ُهنِإَ مَرَحْلا ىَلِإ َلِصَي ْنأ ىَلِ

001 4 

 ءِباَبْلاَو ٍدَوْسَأْلا ِرَجَحْلا ّنْيَ 2 ام َّوُهَو «َمرتلُمْا َيَيَأَي نأ | تعا نإ قفز
0 

 أ

 لع ةتجاح لات هللا َنأَْيو 7 َوْعْذَيَو 2 ِهْيَعاَرْدَو ُهَهَجَوَو هَردَص ِهْيَلَع ْعْضَيَق ضف

 ْنَأ َنْيَب َقْرَف ال ُماَرِيْلاِلا اَذَه َّنِإَق ؛ عاتولا ٍِفاَوَط َلْبَق َكِلَد َلَعْمَي ْنَأ ُهَلَو ءَكِلَذ

 0 نولي نيح َكِلَذ ٌقَولعَفي اوناك دب ايلا هرْيَغ وأ عاَدَوْلا لاخ َنَوَكَي

7/51 11)] 

 ركذو :«"”[ِباَبْلاَو نكُرلا نيب مَرَتْلُمْلا يف فَقَو َعاَدَوْلا نم ّعَرَك اذإ] 57

 برشي مث :انخيش ركذو ءوعديف بازيملا تحت وهو ميطحلا يتأي هنأ :دمحأ

 ١957/8[ كردتسملا] .دوسألا رجحلا ملتسيو مزمز ءام نم

 : عام 0 ماي 7 [َةَعُمجْلا موي :يأ] وه :اَنُحْيَس لاق] كننتلا
 َةَفَرَع موي نأ مي 3 وبأ ُهرَكَذ ام ٌرِهاظَو : .ٍماَعْلا مان أ ٌلَضْقَأ ِرْخْنلا ُمْوَي :لاقو

 يب ل هع

 . "يأ ١ 0 .لْضْفَأ

 .ةيبلتلا عطقي فاوطلاب عرشي نيح نمف نكمتي مل نإو «فاوطلا ةيادب دنع )١(

 نم ْعَرَف اذإ نوكي اذه نأ حضتيو نيبتي هبو ؛(07/5) فاصنإلا نم نيتفوقعملا نيب ام (0)
 . عاَدَوْلا

 يف هفذح عقوأ دقو «هنودب ىنعملا مهقتُي الو 1١9 2273١8 /*) عورفلا نم نيتفوقعملا نيب ام ()

 . سبل



 را جحلا باتك
 تح :١15 ب ب | || ب ب ب ب لس

 هَنأِل ؛ ""هيِلَي يذلا ّرَقْلا ُمْوَي :ِرْخّلا مْوَي َدْعَب اَنِحْيَش ٍراَميْخا ىلع ُهجَوََيَو
 . "”رَقلا ُمْوَي : ف خللا ُمْوَي للا دْنِ مايل ْمَظْعَأ» : 6 ِهِلوَقِب ٌحَتخا

 ١931/9[ كردتسملا]

 سابعلا يبأ مالك رهاظف جاح ريغ ناسنإ جرخ نإو :انباحصأ لاق * 5

 [191/7 كردتسملا] .عدوي ال

 «بيغي ىتح هرهظ تيبلا عدوي ال :ينوغازلا نباو ليقع نبا ركذ 75545 ]
 [8//1910 كردتسملا] .ةركنم ةعدب هذه :سايعلا وبأ لاق

 .ةمرحم :انخيش داز «ةعدب كوبت مودق دنع حالسلا رهش 725544 ]

 نصح اهب نكي ملف ءهل لصأ ال بذك كوبت راصح نم لاهجلا هركذي امو
 يف الإ اهيف لتاقي مل نيرشعو اًعضب تناك هلي يبنلا يزاغم نأو «ةلتاقم الو

 حتفو «ربيخ حتفو «ةباغلاو «ءقلطصملا ينبو «قدنخلاو ءدحأو ءردب ءعست

 [8//191 كردتسملا] .فئاطلاو «نينحو «ةكم

 هه ه

 (؟ضئاحلاو ثدحملا فاوط مكح)

 للي هير ٍدحْسَمْلا وَ 3 رح ٍلْجَأِل هنأ : : ِضْئاَحْلا ٍفاَوَط عْنَم ليِلْعَت 7554ه ]|
ٍ 
 ه6 -

 ا ا 5 3 ةيِجاَ ةَراَهطلا نأ ةفيزح ص تقدم نإ لا ضعَب 2
3 

 .رَقْلا ُمْوَي مث ءرخئلا مْوَي :ماَعْلا ماّيَأ لَضْفَأ :يأ )١(

 .دواد يبأ حيحص يف ينابلألا هحححصو )١90176(: دمحأو )١9/14(, دواد وبأ هاور (0)

 ْتَبَصَنَو ٍدِجْسَمْلا َنِم ٌْتَجَرَح ٌْتَضاَح اذ ٌةَفِكَتْعُمْلا :لاق ثيح هلكت خيشلا هيلإ ليمي يذلا وهو ()

 . هِئاَنِف يف هب هَل

 اِّإَو ءِدِجْسَمْلا مزح ديف يفاكوغالا نع اَهَعْيَمَك ٍفاَولَكلا َنِم م ِضِئاَحْلا َعْنم نأ ىَلَع ُلُدَي اَذَعَو
 «ٍفاكِتْعاِلا َنِم اَل ٍدِجْسَمْلا َنِم ُعَتُْت اَمّنِإ لب هوْيَلِإ ٌةَرَطْضُم اهب ٠ ؛ اًهَفاَكَتْغا ٌلطْبْي ال ٌضْيَحْلاَف

 .ٍِدِجْسَمْلا يف َميِقت نأ ىلإ ٌةرَطْضُم تسل اَنِإَ
 (111 7518 /17) :ِةكيعُم َةَعْفِبِب ٌصَقْخ ٌصَقْخُم ُهَّنَِف ماَرَحْلا ٍدِجْسَمْلا يف الإ ُنِكْمُي الك ُفاَوَلا اّمأَو
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 تل 2 ل يا ١5 يب

 «مرَحُم ُرْيَغ ِثُمْلا فاّوط َّنأب َلْوَقْلا ٌُبِساَنُي َليِلْعَتلا اَذَه ّنِكَلَو ءُهَل طْرَش اَكَو

 )1 اننا ناقتلم نأ ني دامو ريقفلا عا نرشت دع اَذَهَو

 ىلإ ٌرُظضُأ اَذإ ٍضِئاَحْلاَو ٍبْنْجْلا ٌفاَوط ُمُرْحَي الق :ِءاَلُْؤَم ٍلْوَق ىَلَعَو

 اَمِهْيَلَع ُمُرْخَي ال ُهَنَأِل ؛لاعب ت ِثِدْحُْمْلا ىَلَع ُفاَوَظلا مُهَدْنِع ُمُرْحَي ال اَمُك ءَكِلَّذ

 نِم ٍذاَوَجْلاِب ىَلْوَأ َكِلَذ ىَلِإ ٍنْيَرَطْضُم اَناَك اّذِإ اَمُْهَو ءِذِيَئيِح ٍدِجْسَمْلا ُلوُحُد

 .ٍرْذُع ٍرْيَغ نِم ِثَدَحْلا ْعَم فاَوَلّطلا ُهَل َنوُرٌوَجُي يذلا ِثِدُْحُْمْلا

 َكِلَذ َةَحاَبإ َّنأ ٌموُلْعَمَف ٍدِجْسَمْلا لأب ٍفاَوظلا نم ْثَعُِم امن تناك 0017
 ا ٌفَحْضُم اَهَل ناك وّلَو هِرْذْعْلِ 1: تحطتلا نم ةعانإ نه نلذأو

 هين اوأ هدحأ ةيهني وأ « فاك وأ عل هن ا

 اَل َتِدْحُمْلا نأ َعَم ءاَهَل اًرْئاَج َكِلَذ َناَكَل ِهّسَمِب اّلِإ ُهْعْنَم اَهْنِكْمُي كا

 لكلا يف ُلوُّدلا هل روجيو :ةتصشللا نب
9 

 ا اَذِإَو ءِدِجْسَمْلا ٍةَمْرُح نِم ُمَظْعَأ ٍفَحْضُمْلا ةَمْرُح نأ َمِلْعَق

 راب آر ٍفَحْصُمْلا ة ٍةَمْرُح َنوُد ُهُيمْرُح يِذَّلا 27 َةَجاَحْلِل ٍفَحْضُْمْلا

 نم. عيم امك ىفاوظلا' بنت نق ىتفمل فاَوظلا نب , ُعْنمْلا ناك ْنِإ ا

 ىَلِإ ثَءطْضُأ اًذِإ : لوْ ؛ ٌةَلِقتْسُم ٌّدَّلِع اَمُهِي لك ٍدِجْسَمِْلَ َكِلَذِل 5 «وِرْيَغ

 ىلإ اََْلَع ماَقُمْلا ردع ضْئاَح َيِهَو اًهِفاَوَط ٍنوُدِ ٌجَحْلا اَهْنِكْمُي ْمَل ُتْيَحِب ٍهَحِب َكِلَذ

 يِفاَنُي يِذَّلا ٍرّرَّضلا َنْيَبَ ءِضْيَحْلا َعَم فولت ْنأ َنْيَب ٌرِئاَد ُرْمألا انْهَك روت ١ ْنَأ

 امنع ِهيِفَو اَهِلاَمَو اَهِسْفَت ىَلَع ٌفْوَح هيف َناك اذ ِماَقُمْلا اَهَماَرْ َنِإَف «ةَعيِرّشلا
 هب اَهِرُرَضَتَو َكِلَذ نَع اَهِزَجَع ع َعَم َةَكَمِب م اَُمْلاَ اهُماَرْلِإَو ءاَهِلْمَأ ىَلِإ | َعوجُرلا ِنَع

 .ةَعيِرْشلا هب تأت ال
7 
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 دري نأ لْثِم ؛ِهّسَمِ الإ هظفح
0 

0 

 ًلَلَؤ َدْعَت اَهْنَكْمي م 00

 كل اَهْنِكْمُي ْمَل ُهَعَم ْتَجَح نَم عم ْمِجْرَت ْمَّل اَذِإ ِءاَسْنلا َنِم ٌريِثْكَو

 كك“ ا 15 < هم

 اَمْولمَو قي قي نأ ( اََْلَع بح اللف عوُجرلا كلذ َدْعَب اًهْنِكْمُي هنأ ردك قلو .عوُجُرلا

 نِم اًضْيَأ اَذَهَف ءَدوُعَت ْنَأ ىَلِإ َكِلَذَك ُلاَرَت اَلَو ءاَهِلْمُأ ىَلِإ اًهِعوُجُر َعَم اًمَّرَحُم



 ُهللاَو «ِنْيَتجَح باَجيإ نم ٌمّظعَأ َوُه ذإ ُهَلْثِم هللا ٌبِحوُي ال يِذَلا جَرَحْلا مظغأ

 .ةنمنو ةكعالا تحوي ل ىلاكت

 اَذَهِلَو ْعَحْلا ِداَسْفإي يفت كا اَمّنِإَف ٍدِسْفُمْلاَك ُءاَضَقْلا ِهّيَلَع َبَجَو نَمَو

 نَمَو ءِطيِرَّْتلا ٍمَدَعِل ِء ِءاَمَلُعْلا ْيَلْوَق ٍرّهَظَأ يِف ٍرَصْخُمْلا ىَلَع ُءاَضَقْلا بجي مَ

 .ُهَدْنِع ظَرَمُم ُهنأِل ُهْبِجوُي ُهّنِإَ جَحْلا ُهَتاَم نَم ىَلَع َءاَضَقْلا َبَجْوأ

 ُديِقُي اَل اَذَهَف ٌرَصْحُمْلا ُنّلَحَتَي اَمُك ُلّلَحَعَت لب :ِةأْرَمْلا ِهِذَه يِف لق اَذِإَ
 كاك ديالا يف َقَيناَت ٍةَجحَح ىَلِإ َكِلَذ َعَم ُجاَمْسَتَك ؛اَهْنَع ٍضْرَمْلا ظ

 ٌرُدَعِب ام علال ا رس ا ل رن

 لُكَو ءاَرَصْحُم 4 دعأ ُنوُكَي الق عْرْشلا ٍةَِج نم اًمأَف ءٍسْبَح وأ ٍرَْك وأ ٍضَرمِي وأ
 . عْرَشلا يف اًرَصْحَم نكي ْمَل ِتْيَبْلا ىلإ ٍلوُص وْصْوْلا ىَلَع َرَدَق نَم

 : لفت نأ ُنِكْمي يتلا ٌتاَريِدَقَتلا َيِه ِهِذَهَف - 2م 001 ريباس هع ء ريعاش 5 .؟َِ

 َلاَق ُهنَأ لي يِبّنلا نع ٍساّبَع ِنْبا نمت يِئاَسّنلا ُهاَوَر يِذَّلا ٌتيِدَحْناَو

 لإ ملكتي لفه لكك مق مقل هه هللا َّنأ اّلِإ ٌةاَلَص ِتْيَبْلاِب ُفاّوُطلا»
 وأ يلا مالك نم ناك ُاَوَسَ «ٍساّبَع ِنْبا مالك نم ُهَِّ :َليِق دق ""رْيَخب

 اهنيشالا و: زعتشلا ذاق ةالّصلا ّنِم ون ُهّأ ةاَنْعَم َسْيَل سا ِنْبا مالك

 د :ىَلاَعَت ِهِلْوَقِ ب ٍِفاَوطلاَو ٍةاَلَّصلا َنْيَب َقّرَق دق هللا َنِإَ ؛ِفوُسْكْلاَو

 .[178 :ةرقبلا] جس عّكراَو نينكمْلاَو َنيِفِيأَطَِل

 َنْيَب ِقْرَمْلاِب ِءاَمَلُعْلا ٍرِئاَسَو َنيِعِباّتلاَو ٍةَباَحّصلاَو ل َيِبَنلا ِنَع ُراَنآلاَ

 )١( جحلا كسانم يف ينابلألا هحّحص )757(.
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 تحتتةخ خدي سس سأ 115ه

 .ةاَلَّصلا َنِم اَعْوَن َلَعْجُي نأ ُروَجَي اق ٌةَرَتاَوَتُم ٍفاَولعلا ىَّمَسُمَو ٍةاَلَّصلا ىَّمَسُم مال

 ٌبِجَت اَلَو ٍفاَوّطلا يِف طَرَتْشُت م ال ِثَدَحْلا َةَراَهظ ّنأ يِ َنّيَبَتَو ُتْرّبَدَ ّمُن

 لت امن َةيِعْرَّلا هللا َّنَِك ءىَرْغّصلا ُةَراَهَطلا هيف ُبَحَتْسُت ْنِكَلَو ءِبْيَر الب هيف

 هبف اَهيوجَو مّدَع ىَلَع

 امك مَ اهيدلي هن :لاقث ام 0000 ِهْذَهَق :ٍذِيَتبِحَو

 ِرْذُعْلا نود همي ملا نك ؛ ؛دّمْحَأ ٍبَهْذَم يف ِنْيَلوَقْلا ُدَحَأَو ةَقيِتَح يبأ ُلْوَق َوُه

 اًذَهَك َكِلَذ ٍبوُجْوب َليِق اذِإَف ْزْجَعْلا َعَم : ايو َةَبِجاَو َةَراَهطلا ٌلَعَجَي نَم ٍلْوَق ىَلَع

 لعْفَي ذأ اَئَآَو .«0ودورضلا نع هيَ م ال لأ : تييفألاَو ءاَهبق لاي ام ٌةَياَغ

 ريتا لرش فج ولا ب وشل كف ١ هنأ :َلاَقْيَو مد ُهرْيْجَي اًبجاَو اذه

 ا ال حلا 2 كاركلا ىلإ ضعوا اَذَهِب َنّيَبَت دك

 ةئألا نكت مَ :ةرَطْضُم ْنُكَت ْمَل نإ مّدلا َعَم ِءاَرجإلاب اَهِبِتْنُي نَم َنيِمِلْسُمْلا
 عم َسِيَلم ِذِئَئيِحَو ءاَمَلظُم ٍرْهظلا َعَم اولا الإ اَهئِرجُي د ال هنأ ىلع ةعيشل

 َلَمْلا اذه نأ اني دََو ءٌنماَيِق اَلَو ٌعاَمْجِ اَلَو ٌصَن ال َكِنَذِب ٍلِئاَقْلا ِزاَتُمْلا

 لَم ِثَدَحْلا ٍةَراَهَط يِف اوَُلَتحا َءاَمَلْعْلا َّنَأَو ءَةَجاَحْلا َدْنِع َكِلَّذ ِزاَوَجِل ُمزَلَتْسُم

 بوُجُو ىَلَع ُهَمأْلا عوْجُت ْمَلَ ٌرَهظَأ بوُجْوُلل ٍةاَمثْلا َلْوَق َنَأَو ؟اَهْيَلَع ةَبِجاَو َيِه
 .ٍفاَوّطلا يِف طْرَش ٍةَراَهَطلا نِم اَنْيَش نأ ىَلَع اَلَو ءاَقَلْظُم ٍةَراَهَلطلا

 اَذِإ ِضْيَحْلا َعَم فوُطَت ْنَأ اَهَل َسْيَل ُهّنَأ :اًعاَرِن هيِف ٌمّلْعَأ ال يِذّلا اَمأ
 اهيل راي كك م اهوقج نفأ اكن ءِرْهَظلا ّْعَم ٍِفاَّوطلا ىَلَع َةَرِداَق تّناَك
 .هب منَ

 يف ّلْوَق َوُهَو َكِلَد اَهْنِرْجُي َةَميِنَع يِبأ ُبَمْذَمَف :ِهِئاَرجِإ يِف اوَُراَتتَو

 َوُهَق امد ْتَجّرخأ ْنِإَف ٌةَرِهاَظ َيِهَو ٍفاَرلَّملا نَع ُةَرِجاَعْلا ِِذَه اّمَأَو :رخآ عضوم يف لاقو )١(

 (114/75) .اًهَعْسُو لإ افك تّلكَي ال لل نك ءاقيَط اهي نأ نعي الف ال ءظّوخأ



 جحلا باتك
 ومحب

 ؟ِةاَلّصلا ظوُرُش ٍفاَولطلِل طَرَتْشُي لَه :ٍةَلْمُجْلابَو
- 

01 
 : ِِرْيَغَو دمحأ ِبَهْذَم يف ٍنْيَلْوَ ؟ ىَلَع

 . اًمِهِرْيَغَو ٌيِعِفاَّشلاَو ِكِلاَم ٍلْوَقَك ٍ؛ظَرَتْشُي : :اَمُهُدَحَأ

 َةَفيِنَح يبأ ُبَمْذَم َوُهَو ٍفَلَّسلا ٍرَثُكَأ ُلْوَ اَذَهَو ءظَرَتُْي ال :يِناَلاَو

 ٍةاَلَّصلا ٍطوُرُشَك ِفاَوظلا يف َنيِطِرَتْشُمْلا َّنِإَف ءُباَوَّصلا َّوُه ٍلؤقلا اَذَهَو هِيَ
 ِنَع َتَبَت ول اَذَهَو :«ةاَلَص ِتْيَبْلاِب ُفاَوَّطلا» :هلي ُهَلْوَك اّلِإ ٌدَجَح مُهَعَم َسيَل

 [؟18- 1 .مّدَقَت اَمُك ٌةَجَح هيف ل نْكَي ْمَل هلك يلا

 َرُهظَت ىَّنَع ٌسِبَتْخَت نأ اَهْيَلَعَف ةَضاقإْلا ِفاَوَط َلْبَق ثّضاح ْنِإ 55543 ]

 ,'9َكِيّد ُهتَكْمأ اذِإ اًهِلْجَأِل َسِبَتْحَي ْنَأ اَهَعَم نَم ىَلَعَو ءَكِلَذ َنَكْمَأ اَذِإ فوَتَو
 اَهَْع َنوُرُدْصَيَو َةَكَم نودي ُساَنلاَو ٍِفّلَّسلا ِنَمَّز يف َةَنِمآ ُتاَقْرُطلا تناك اّمَلَو

 ىّنَح اًهِيِراَكُمَو اًهِمّرْحَم وُدَو ّيِه ٌسبتْحَت ب نأ اَهْنِكْمُي ةَأْرَمْلا تناك ماَعْلا ماي يف
 سلا صرع

 .َكِلَذِب نو ُءاَمَلْعْلا َناَكَف 550 دك روت

 َدْعَب سابيخالا اَهْنِكْمُي ال َنُهْرَتْكَأ وأ ِءاَسْنلا َّنِم ٌريِثَكف : تالا لَه اًمأَو

 ُتَضاح دق َيِه ُنوُكَتَو ِوَناَلَث وأ ِنْيَمْوَي وأ مْوَيب ٍقيِرْشّتلا َدْعَب ُرِْنَي َدفَوْلاَو ءِدقَوْلا

 ىّنَح ةَكَمِب َميِقُث ْنَأ اَهْنِكْمُي ال َيِهَو ا ىلإ هت الق خلا ب

 اَلَو ءاَهَعَم ٌمِجْرَتَو اَهَعَم ُميِقُت يِيّلا ِةَن ةَمقُلا ٍمَدَعِل وأ 0 امإ ؛َرُهظَت

 . اًهِسْفَن ىَلَع ررصلا يركز رآ هلله وأ اله ينعي خد , ُماَقُمْلا اَهْنكْمُي

 ام اَهْنَع ظْقْسَيَو ِتاّبِحاَوْلا نِم ِهْيَلَع ُرِدْقَت اَم ُلَعْفَت اَمَّنِإ :َلاَقي نأ ُهَي ُهَجَوَتَيَ

 ماَرِْإْلل لِسَتَْت امك - اًضِئاَح تَناَك نإ - لشت نأ يف ىضَيَو :فولتق ُهْنَع د
 .ىلْوأَو ةضاختنملا فتك امك دةقكشتو ءىَلْوَأَو

 ٍبوُجُو ىَلَع ُلُدَت يِتّلا ٍصوُصُنلاَو ٍلوُصأْلا ُةَمَلاَحُم َكِلَد يِف َسْيَلَو

 الب َكِلُذ َبَجَو فوتو َرُهظَت ىّنَح َةْكَمِب َميِقُت ْنَأ اَهَنْكْمَأ ول :رخآ عضوم يف خيشلا لاق )١(
 (515/75) .ها.بيَر



 هذي مالسإلا خيش لئاسرو ٌقواتف بيرقت بو

 ©0هِتْيَبْلاِب ٌفاّوَطلا الإ اَّلُك كِسانَمْلا ُضِئاَحْلا يِضْقَت» :هلي ِهِلْوَمَك ؛ِةَراَهَطلا

 ىّنَح يلَصُي اَلَف ْمُكَُدَحَأ َتَدْحَأ اَذإ» :ِهِلْوََك ؛اَقّلظُم ٍبوُجُوْلا ىَلَع ُلُدَت اَمْنإ
 نِم َكِلَّذ ٍلاَئْمَأَو . .")هراّمِخب اَّلِإ ضْياَح َةاَلَّص هللا ُلَبْقَي اَل» : ِهِلْوَفَو ."”هأَّضَوَتَي م < ون ل 2 0 ل 27000 سيال عك
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 :ىَلاَعَت َلاَق اَمُك ؛ةَرْدّقْلاِب طوُرْشَم ِهِعيِمَج َكِلَذ َبوُجو نأ َمِلع دَقَو ءصوُصلا

 1١[. :نياغتلا] ؟ممعطَتْسأ ام هَل امان

 للاب الإ َةَرُق اَلَو َلْوَح اَلَو ٍةَلَأْسَمْلا ِوِذَه يِف يِدْنِع َهَجَوَت يَِّنا َوُه اَذَه
 تْمَّسَجَت اَمَّل اُلَمَعَو اّمْلِع اَهْيَلِإ مُهُجاَيِتْحاَو ِساّنلا ٌةَروُرَض اَلْوَلَو ءميِظَعْلا ٌيِلَعْلا

 امم ٍةَروُرَصلا َدْنِع َداَهِيَجالا َّنِإَف ءيِرْيَعِل اًماَلَك اًهيِف ْدِجَأ ْمَل ٌتْيَح َماَلَكْلا
 نإَو «لل ُدْمَحْلاَو ِهِلوُسَرَو هللا ُمُكُح َوُهَق اَباَوَص هتْلُق اَم نكي ْنِإَف ءوب هللا اَنَرمَأ

 َناَك نِإَو ءَْطَحْلا َنِم ٍناَكيرَي ُهَلوُسَرَو ُهلاَو ءِناَطْيَّشلا َنِمَو ينيك اح هتلُ اَم نُكَ
 [؟١14 3 . ُهْنَع اًوُفْعَم ٌطْحُمْلا

 ىَهْن اَلَو ءِفاَولَطلِل ٍةَراَهَظلاِب َرَمَأ هنأ هلي َيِبَنلا نَع ٌدَحأ ْلُقْنَي مل 7500
 [15" /85] . اًرهاظ فاط ُهَنِكَلَو .فولَي ْنَأ َتِدْحُمْلا

 ٍقاَمْئاب َكِلَذ اَهَنكْمَأ اذ ًةَرِهاَط اّلِإ فوظت ْنأ ضِئاَحِل ُروُجَي ال 7594+

 كفر قررا كل نيا تلت ل انور امل ههقيق رار وكلف
 اًهتكْمأ نإ َرْهظت ىَّنَح ٌرِظَتْنَت اَهنِإَف فاَوطلا اّلِإ ضْيَحْلا َّعَم اَهّلُك ِكِساَئَمْلا َرِئاَس
 حيبِحّصلا ىَلَع َكِلَّد اَمْأْرَجَأ ٌتَفاَطَم ِفاَوطلا ىَلِإ ْثَّرُطْصا ِنِإَو .فولكت ّمُن َكِلَد

 ]١777[ .ِءاَمَلُعْل يلْوَق نم

 َفوُلَت ْنَأ َنْيَب ُرْمأْلا َراَد اَذِإَو ءٌئَْرُجُت ال اَهِتْقَو َلْبَق ُكِياَتَمْلا

 ِثَدَحْلا َعَم ُهَئوُظَت ْنأ ناك :ُهَفوُظَت ال نأ َنْيَبَو ِثَدَحْلا َعَم ٍةَضاَقِإْلا فاَوَط

 )١( دواد يبأ حبيحص يف ينابلألا هحّحصو ,(١ا/55) دواد وبأ هاور )١1/58(.

 ملسمو :(505) يراخبلا هجرخأ (؟) )756(.

 )( دواد وبأ هاور )55١1(: دواد يبأ حيحص يف ينابلألا هححّحصو )181(.



 01 ت55
 ةَفيِنَح يبأك ِءاَمَلُعْلا َنِم ٌريِثَكَو ءاَفوُرْعَم اَعاَرِن ٍةَراَهّظلا ٍطاَرِيْشا يِف َنِإَف ؛ىَلْوأ

 اَذإ ِةَراَهّظلا ىَلَع ِةَرْدُقْلا ٍلاَح يي اَهّنِإ :َنوُوُقَي ُهْنَع ِنْيَئَياَوُرلا ىدخإ يِف دّمحَأَو
 ٌتَفاَط وَلَو ءَكِلَز ا اَهنِإ ْمِهِلْوَق َّعَم مد اَهْيَلَعَو اَمَأَرْجَأ ٍضْيَحْلا َعَم تَقاَط

 َعَم فاَوَِملا َّنأ كن َنْيَتك ءٌفوُرْعَم ٌروُهْشَم ُلْوَقْلا اَذَهَو ءاَهْئِرْجُي ْمَل ٍفيِرَّْنلا َلْبَ

 2 .ِتْقَوْلا َلْبَق ٍفاَولَعلا َنِم ىَلْوَأ ِضْيَحْلا

 ه6

 ٍةَطَرَتْشُمْلا ِةّيْنلا َنْيَبو ءِيوُبْعَمْلا ٍرْضَقَو ٍةَداَبِعْلا ٍدْصَق نيب قرفلا)
 9 اا 2 ا

 (ُماَرْخِإلا اهب دِقَعْتَت يتلا ةكئلاو خجخحلل

 َنيِمِلْسُمْلا ٍرِئاَسَو اَنباَحْصَأ َنْيَب فالخ الف :ِةَرْمْعْلاَو 3 5 امأ 99ه. |

 ملتي اك وبا لقي انت ائزر قل ماعلا باكر داق ُحِصَي ال ّجَحْلا َّنأ

 ا

 َرَخآ ءْيَشِبَو اهب الإ ُدِقَعْنَي ال وأ َدّينلا ٍدَّرَجْمي ُدِقَعْنَي ّجَحْلا َّنإ ليق اَوُسَو -

 ِءاَمَلُعْلا َنْيَ :ب روهَْمْلا فالْلا ىَلَع يذَع ديلفت وأ ةَيبلَت ْنِم 0

 ؛تفاكخلا َلَبْقَي ال ٌرْمَأ اَذَهَو ,نكري َسْيَل ْمأ ٌّنكُر اجلا نإ : اَنْلُق ٌءاَوَسَو

 .ِةينلا ٍنوُدي اهب َروُمْأَمْلا ِتاَداَبِْلا َيِح َنوُكت ْنأ ُمِيَتْمَي ًةَدوُصْقَمْلا ِتاَداَبعْلا نإ

 .ِهرْيَغَو ِبَهْذَمْلا يف ٌفالخ ِهيِفَف :ِةّينلا ٍدّرَجْمب مارا ةاقعلا لهو

 َلُجَّولا َّنِإَف ءماَرْحِإْلا اهب ٌدِقَْنَي ىلا ِةّيئلاَو ُجَحْلِل ةطَرَتْشُمْلا ِّينلا َنْيِب ف قرقَو

 َفوطَيَو فِقَيَو ؛ٌِقاَوْلا وه ته م عر جب نمل َيِوْنَي نأ ُهْنِكْمُي
 ."اوبْلَقِب ٌرظُْحَي اَلَو َماَرْحِإْلا دِصْقَي ِمْقَي ْمَل نِإَو ءاَمْكْحَو اًركِؤ ِهّيْنلا هِذَهِل اًبِحْضَتْسُم

 ما ل

 وأ لْؤَق همزلي الو .هتْينو ٌجحلا ٍدضق ْنم ِهبْلَق يف ام ٍرِجُمب لُجّرلا مارحإ حصي هنأ :هرهاظ )١(

 .اًمرُحُم هب ريِصَي لّمَع

 - يِف اَم ٍدّرَجُمب ام ام ٍرْحُم ُلُجّرلا ُنوُكَي اَلَو :رخآ عضوم يف خيشلا لوق هضراعُي رهاظلا اذه نكل



 هنو مالسإلا خيش لئاسرو خواتف بيرقت 2س | 0
 تت >>” 7” تححخذخ+>+4 خ34747-حتتتتتسحا 150 يحج

 هيلا َّنأ :َكِلَّذ ٌلضْأَو

 .ِةَداَبِعْلا ٍدْضَق ىَلَع أ

 وعملا ٍدْصَقَو - ب

 َّإ أورمأ امو» :ةتاحبس ُهلْوَق ِهْيَلَع د يِذَلا ٌلْصَأْلا وه 0 ْمَكَو

 .[5 :ةنيبلا] ؟َنيِلَأ هَل َنيِصِخ 24 أودع
25 

 .صاخْلا لَمَعْلا ُدْضَقَف :ةَداَبِعْلا 71 ْمَق اّمَأَو
2-64 

 : ِنْيَرْمَأ ىَلَع َلِمَتْشَت ِتاَداَبعْلا يف ةَدوُهْعَمْل دب

 عو

 ٌدَبْعَي نَمِم َنيِدلا ُهَّل اًصِلْخُم هللا ٌدّبْعَي نم ٌُرّيَمَتَي ب اَهِبَق :27ىلوألا ام

 ايدل كر ديري نّمِم ةرخألا تدع ٌديِرُي نَمَو بر ِةَداَبِعِب ٌكرْشُي وأ َتوْعاَطلا

 دمتي «عِئاَرَّشلا ُساَنْجَأَو ءِتاَداَبِعْلا ُعاَوْنَأ ُرّيَمَتَت اَهبق :"؛ةَيِناَثلا هيلا امََو
 4  ةي 4 ومع مق - ا م هي 25 0 0

 َناَضَمَر ًَءاَضَق ُم موصَي 73و ىَّلَصُي نَم را 000 حاحلا نم يَلَصَمْلا

 52 ١ وسو علا يَلَصُي نَمِم

 َقَلْمَجْلا يِف اَهْنِم َّدُب ال ٍبِجاَوْلا لمعلا عون هين ها
 0 هر وه مث 014

 . َماّيّصلا ا ٌَّجَحْلا وأ ةاَلَّصلا َدِصْقَي ْنَأ نب ال

 : ىَلاَعَت هللا ىَلِإ ٍةَئاَضإْلا هن َيِهَو :ىّلوألا ديلا يِف اوَُلَمْخاَو

 َكِلَّذَكَو ..ىَلاَعَت هللا ىَلِإ ِةَئاَضإْلا ُهّيِن ُبِحَت ال :َلاَق نَم اًنباَحْصَأ نِم

 . ِنْيَهْجَوْلا ٌحَصَأ يِف ىَلاَعَت ما ىلإ قالا  اوُريتعَي مل ييفاّشلا ُباَحضأ

 َدَدَع ُنَمَضَتَن اَمُك «ةَقاَضِْلا ُنَّمَضَتَت ِةَداَبِعْلا ٍلْعِف ِةّيِن َسْفَن َّنأِل َكِلْذَو

 ريفخلا ىو رولا دل نأ امك لات شالا ضن اَل ًءاَلَّصلا َّنِإَف ءِتاَعَكَّرلا

 .ةكاَضإْلا ُهين ْبجَن ْمَل اَذَهِلَف ءِتاَعَكَر 2 لإ ُنوُكَت ال

 نم دب ال لب ءيلَب ني َجَرت ُدنُم ٍبَْقْلا يِ َلاَز اَم َدصَقْلا نم ينو ٌجَحْلا ٍدضَق ني بلت 5
 )1١8/55( .نْيَْوَمْلا ني ٌحيِحَّصلا َرُه اذه ءاَمِرْحُم هب ٌريِصَي ٍلَمَع وأ ِلْوَ

 . ةنيعملا ٍةَداَبِعْلا ٍدْضَق ةين يهو (؟١)  .ىلاعت هللاوهو ةدوئ كلارا هنا ىف )غ0(

 . ىَلاَعَت هللا ىَلِإ ِةَئاَضِإْلا ةين راضحتسا هلابب رطخي ال دق ءرجألا ءاغتبا نآرقلا أرق نمو ()



 3 جحلا باتك
 0جبجبُبجبُب1جبُج5ُُ-57795-5-17-ت5ت95”-2ت>83قشسل_ل

 هينا تناك نِإَو مكتمل هيلا اقع وُ 7 ةييكحلا ةّيتلا اضَيأَو 1 «ب هغ

 ُهأَرِجَأ رمألا لَو يف ٍرْمظلا ًةاَلَص ُدْبَعْلا ىَوَن اًدِإَف ءَلَضْفَأَو َلَمْكأ ُةَرَضْحَتْسُمْلا

 دق ِهبْلَق يِف ُناَميِإْلا َلَخَد يذلا ُنِمْؤُمْلا ُدْبَعْلا َكِلَذَكَف ءاّمكح ِةِّيَنلا ُباَحْصِتيْسا

 . اقام َناَك َكِلَذَك نكي مل نإ هن ىرْيَغِل ال ُهَل َيِه ِهِتاَداَبِع نأ ةَماَع َةّين ىَوَن

 ثلا تلي رقخل اوضتنم ناك مزصو وال ني لاكي نام يوت اًدِإَق

 ةوضسلاو َعوُكُرلا ىَوَن اذِإ ٍةاَلَّصلا يف ُهْنأ اَمَك ِءِتاَداَبِعْلا عاَوْنأ عيِمَجل ِة ِةَلِماَّسلا

 ٍلاّمْعَأ عيِمَجِل ماسلا ٍرصَمْلا وأ رفا 0 ٍةاَلّصلا ِءاْأ يف

 امك ءاَهَل اًخِساَف ُنوُكَي هن ءاَعَدَسْفأ كلي َمْلِع ُضْقْني .: اَمب ىتأ نإ 0 ٍقاَلَّصلا

 ها اَّلَكِل يِّلَصُي َماَق اًدَِق ٠ ايات يف ٍةاَلَّصلا َةّيِن َحَسَق ول

 .ةّيناَميِإْلا يتلا َكْلَي َحَسَف دق َناَك : 0

 ال ٌةَدِساَق َةَناَبِعْلا ِِذَم َّنأ ِءاَمَلُعْلا ِرَثْكَأ َدْنِعَو اَنَدْنِع ُحيِحَّصلا َناَك اَذَهِلَ

 .ِهينلا ِهِذَهِب ُضْرَمْلا طْقْسَي

 ُهَماَرَأ نَم َنْيَبَو ءاَليِصْفَت اَلَو َةَّلْمج ال ِهِلَمَعِب هل , هللا دري ْمَل نَم َنْيب َقْرَمُ

 . اًليِصْفَت ِرْيعَمْلا ٍلَمَعْلاِ هتَداَرِإ نَع َلِهْذَو َةَلْمْج

 [ما 51/51  .هف زاَميإ مكشي هلل هلل َلَمَعْلا ىَوَن دف َنّيَعُمْلا َلَمَعْلا ىَوَن نم َّنإَ

 ه5 2

 لضفألا امو ءسكعلاو ةرمعلا ىلع جحلا لاخدإ مكح يف ليصفتلا)
 (؟عتمتلا وأ دارفإلا :جحلا داراو جحلا رهشأ ريغ يف رمتعا نمل

 ! ٍءِقاَمْتالاِب َكِلَذ َراَج :ّحَحْلا اَهْيَلَع َلَحْدَأ مث ِةَرْمْعْلاِب مَّرخأ اذِإ ١*5

 .ِهْيَلَع َناَك امم َرْثكأ َمَرَْلا
 ؛ حيِحّصلا ىَلَع ْرْجَي ْمَل :"”ةَرْمْعْلا ِهْيَلَع لذ ّمُن ٌجَحْلاِب َمَرْخَأ اَذإ اّمَأَو

5 

 )١( دارفإلا نم لقتنا :يأ ؟اًنراق راصف هيلع ةرمعلا لخدأ مث هدحو جحلاب لهأ ّلجر :ةلأسملا ةروص -
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 يف :هِلْضَأ ىَلَع َءاَنب َةَميِنَح وُبأ ُهَرّوَج اَمّنِإَو ءِءْيَش َةَداَيِز ُمِرَتلَي ال ُهنَأِل

 ."'وِرْفُمْلا ٍلَمَع ىَلَع ٌةَداَيِز هيف ِنِراَقْلا

 فلي ئَرغخأ َرِفاَسُي ْنَأ َداَرأ َّمُث اَهيِف َرَمَثْعاَو ةَدِحاَو َةَرْفَس َرَئاَس 0

 َعَم اوجُححَح نيل ٍةَباَحَّصلا نِم اًريِثَك َّنِإَف ؛ّجَحْلا نِم ُهَل ٌلَضْفَأ اًضِيأ ُهْعْتْمَتَف

 مُهْرُمْأَي ْمَل عُتَمَتلاِب مُهَرَمَأَك اَذَه َعَمَو ءَكِلَد َلْبَق اوُرَمَتْعا دق 0

 ٍةَرْمَع نِم ٌلَصْفَ اَذَهَو ءِيذَهَو ٍةّجَحَو ِنْيَتَرْمُع َّنْيَب ُعَمْجَي اَذَه َنَأِلَو ؛ِداَرْفإلاِ
 (5).ه عدس

 -_ هجحعح

 ةَرْفَس نِم ُلَضُفُأ اَذَهَف :ِةَعْئُمْلِل هِلْمَأ ةريود نم َرْئاَس ّمُث َعّنَمَت ول َكِلَذَكَو

 ْعّنَمَتَي ٍةَدِحاَو ٍةَرْهَس نم ُلَضْفَأ "ةةِرْفُمْلا اَذَهَو قدَرْفُم ٍةَجَحِب ٍةَرْفَسَو ةَرْمَعِب

 .اًهيف
 :َيْدَهْلا َقوُسَيَو ٍةَدِحاَو ةَرْفَسِب نيكسنلا َنْيَب َعَمْجَي نأ َداَرَأ اّذِإ اَمَأَو

 .َيْذَهْلا َقاَسَو َنَرَق ُتْيَح لكي هللا ٍلوُسَرب ءاَدِْقا ؛ُلَصضْفأ ُناَرِتْلاَ و 0

 ىلع ىوقي ال رغصألا نأل ؛زوجي ال هنأ خيشلا هحجر ام وهو روهمجلاف :نارقلا ىلإ -
 .ربكألا

 .نييعسو نيفاوط نراقلا ىلع بجوُي هنأل )١(
 دارأو جحلا رهشأ ريغ يف رمتعا نم نأ مالسإلا خيش ىلإ بسن نم ىلع ٌدري مالكلا اذه (؟)

 اذه ببسو .مهفلا اذه ّدر دكؤُي يتآلا همالكو «دارفإلا كسن هقح يف لضفألا نأ جحلا
 اًدرفم جحلا نإف جحلا رهشأ لبق رمتعا نم نأ ركذ هلك مالسإلا خيش نأ :ئطاخلا مهفلا

 .ةمئألا قافتاب هقح ىف لضفأ

 دنع عضوملا اذه لكشتسا نيميثع نبا نأ بيرغلا نمو :هللا هظفح يبرحلا ناميلس انخيش لاق
 وأ نيترفس يف جحو رمتعا نإو» :هلوق ةيميت نبا نع يلعبلا لقن ثيح تارايتخالا ىلع هقيلعت
 مدق مث ةرفسب ةرمعلا درفأ نمو ةعبرألا ةمئألا قافتاب لضفأ 0 جحلا رهشأ لبق رمتعا

 تمت عتمتي هنإف جحلا رهشأ يف

 داي اجا اع عز لانا 2: يلا رايات نا نم :لاقف خيشلا قّلع

 نأ ببسب اذهو «ال» يفنلا فرح خيشلا دازف «عتمتي ال هنإف :ةرابعلا باوص لعلو ..اهرهاظ

 ةرمعلل ةرفس ليضفت نع ملكتي خيشلا امنإو كسنلا عون نع ملكتي ةيميت نبا نأ مهف خيشلا
 .ها.هيف لاكشإ ال اذهو ةمتلا عم نوكت ةرمع ىلع

 .هترمعل ًةرفسو ءةجحل ًةرفس درفأ يذلا : يأ 6



 ل آذآ جحلا باتك

 قوس , َعَتَمَتَي ْنَأ وأ َنرْفَيو َيْدَهْلا َقوُسَي ْنَأ َلَضُفَأ اَم 1 :َليِق ْنِإَف

 ؟هِماَرْخِإ نم َلِحَيَو ٍيْذَه
 [و١ - مك/كك , '"0داَهتجالا ٌْعِضْوَم اَذَه : لبق

 ه2

 (عّنمّتلا ىلإ اَمِهِلاَقِتْناَو ٍنراَقْلاَو ٍدِرْفُمْلا ْخْسَف مكح)

 ىَلِإ اَمِهِلاَقِتْناَو ٍنِراَقْلاَو درذملا ل ِزاَوُج يف ِءاَمَلُعْلا عمات اكو ةنكلأ

 اًصوُصْخَم َناَك َكِلَذ َّنَأَو ٌحوُسْنَم َكِلْذ َّنِإ :َلاَق نم ِءاَمَلُعْلا َنِمَق :'"عُنَمتلا

 .ةةلي نبل َعَم اوُجَح َنيِذَّلأِب
 ِرُهْشَأ يِف ِةَرْمْعْلا َراَوَج مُهَمِلْعُي ْنَأ َداَرَأ هلي َىِبَنلا َّنأِل :مُهُضْعَب َلاَق

 . حَحْلا

 يِف َرَمَتْغا هلك َيِبَنلا َنِإَف ءاَّدج ٌتيِعَض ُلْوَق اَذَه :َنوُرَحآ َلاَقَو

 .جَحْلا ٍرُهْشَأ يِف تناك ُهُرَمُْع لب ؟ِةّرَم َرْيَغ ّجَحْلا

 رُهْشَأ يِف َنوُرِمَتْعَي الر ةرئاح كم لبكي زل ةذغل َناَك اًذإَف :اَضْيُأَو

 يف َلَعَف اَمَك ٌّجَحْلا ِنَئُس نِم اَذَه َناَك :ٍراَمُكْلا َةَمَلاَحُم َدَصَق للي ْنِبلاَو ءٌّجَحْلا

 نق نوع نيو ةظاقإلا ةرلشتكاا راك َنيِكِرْشُمْلا َّنِإَف هَةَفِلَدْرُمَو َةَكَرَعِب ِهِفوُقُو

 أ
 رهس

 َقوُسَي ْنَأ وهو «لوألا حجر (185- 785 /57) ص يف هنكل ءحجري ملو نيل نيلوقلا خيشلا ركذ )0(

 . َنِرْفَيَو يذلا
 .تاوفلا ةلاح يف الإ ءكش الب زوجي ال هترمع دعب هب نايتإلا وني مل نمل جحلا خسف ()

 ىلع كلذ يف هللا مهمحر ملعلا لهأ فلتخا دقف :عتمت ىلإ نارق وأ دارفإ نم لقتنا اذإ 7
 :لاوقأ

 لوق وهو .هْوَني ةربُمْلَو حلك اُميْأَوط :ىلاعت هلوقل جحلا خسفي نأ هل زوجي ال هنأ :لوألا لوقلا

 .ملعلا لهأ روهمج
 اوُلهأ نيذلا و ةباحصلل ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا رمأب اولدتساو «نسي هنأ :يناثلا لوقلا

 خيش رايتخاو «ةلبانحلا بهذم وهو «ةرمع ىلإ اهوخسفي نأ ةرمعو جح وأ جحب
 .هلكك مالسإلا

 .هثاكك مِّيقلا نبا رايتخاو ةيرهاظلا بهذم وهو «خسفلا بجي هنأ :ثلاثلا لوقلا
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 للك يلا مُهملاَحم ٠ ءُسْمَّسلا َعَلظَت ْنأ ىَلِإ عْمَج نِم َةَضاَقإلا َنوُرخَوُيَو ءِبوُرْعْلا

 تَبَرَغ ْنأ ىلإ َةَفَرَع نِم ًةَضاَقإْلا َرََخَأَ :«ٌنيِكِرْشُمْلا َي َمَدَه اَنْيْذَه ََلاَخ» :َلاَقَو

 ُهَنسلا َوُه اَذَهَو ءِسْمَّشلا َعوُنُظ َلْبَق عْمَج نم ةَضاقإلا َلَسعَو ٠ ةنيمشلا

 .َنيِمِلْسُمْلا ٍقاَمَتاِب َنيِمِلْسُمْلِل

 د مثلا َنِم ُهَلَعَف اَم اَذَكَهَف

 لَضْفَأ ُحْسَمْلا ُنوُكي ِنْي يِدْقتلا نآعق دنس َوْهَو ّلَضْفأ هال ةلعف نإَو كتل َوْم

 [وح 653 . ُهباَحْصَْأ هلي ُنيَنلا هب َرَمَأ اَمِل اَعاَبْنا

 ١ ٍةَقوُرْعَم ٍلاَوْقَأ ٌةناَلَث هيف بف ”ُحْسَمْل قت :

 .ِةَعيّشلاَو ٍرِهاَّظلا ٍلْهَأَو ِهِعاَبنأَو سابع ِنْبا ٍلْوَقَك ٌبِجاَو َوُه :َلِِق
 ةَفيِنَح يبأَك اَمُهَعَبّنا نَمَو ٍرْيَبُرلا ِنْباَو َةَيِواَعُم ٍلْوَقَك مّرَحُم َوُه :َليِقَو >2 - و - 2 هه ه- هر ه< >2 2 5 تت( هم

 . ٌيِِفاَشلاَو ِكِلاَمَو

 9) همس مو 2 ا ا 8# ممم «و 2
 7 هريغعو :ثيِدحلا ٍِء ُبَمْذَم َّوُهَو (« بحتسم ٌرْياَج َّوُه : ليقَو

]/51[ 

 )١( عْنَمَّتلا ىلإ ّجَحْلا خسف ف :يأ .

 َضرُق دق اوُناَك ِمُهْنِإ :لاقو ِةَباَحَّصلاب ِهِبوُجُو صاَّصِتخا لعجو 0 عيشلا رايتمخا اذهو (؟)
 ةَرداَبُمْلا يِف اوُمَقَوَت اَمَدْنِع ِهبَضَعَو ءْمِهْيَلَع هِمثحَو هب مهل هه وللا ِلوُسَر رثأ ُخْنَمْلا ُمهِنَلَع

 .(180/؟) داعملا داز .ها .ِةَماَيِقْلا موي ىَلِإ ِةَمْألِلَف ُباَبْسَيْسِاِلاَو ُراَوَجْلا اَمآَو ءوِلاَيْما ىَلِإ

 كلذ يف وه امنإ خسفلا بوجو نأ وهو ءاّدج هيجو أك هلاق امو :هللك نيميثع نبا لاق
 مل اًبجاو ناك ول هنظأو «بجاوب سيلف كلذ دعب امأو لَو لوسرلا هب مههجاو يذلا ماعلا

 امهمهفلو لك لوسرلا نم امهبرقل ةبستلاب امه نم امهو ايَ'» رمعو ركب يبأ ىلع فخي
 .07/9/7) عتمملا حرشلا .ها.هلوق

 ىَبَأ ْنِكَل :لاق ثيح «ةيرهاظلاو سابع نبا لوق راتخاو اذه يف هخيش مّّيقلا نبا فلاخ دقو
 م ٍرفُم لُك ىَلَع ضر هّنأَو ِةَماَيِقْلا مْوَي ىَلِإ ِةمْألِل َبوُجُوْلا َلَعَجَو ءِساّبَع ُنْا ٌرْخَبْلا َكِلَ
 م ين هل ْوَك ىَلِإ اَنَأَو أَي ْمَل نِإَو لح دك دق لب ءّدُب اَلَو ّلِجَي نأ :ينَهْلا قس مل نراَكَد

 18٠(. /9) داعملا داز .ها. اَنِحْيَش ٍلْوَق ىَلِ
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 هَل ٌتِاَحُم ال ٍلوُصْأْلا ٍساّيِقل ُقِئاَوُم : مّتمَتلا ىلإ ٌجحْلا حف 501] عج
 عنا ةزكنلاب مرخأ ولك دقوألا قاقتاب ذاع ةمزل امم رفا ميلا اذ ةرخبلا

 وق هروؤنجا هني وجي مل ةرغشا هيلع لأ عك خلاب مرخأ نإ أَ

 . "7كيِفاَّشلا ِبَمْذَم ٌرِهاظَو ِكِلاَمَو دّمَح أ ٌبَهْذَم

 اَعتَمَتُم َراَص اًذِإَف ءّجَحْلا الإ ُهن ُهْمَرْلَي ْمَل حَحْلاِب ُمِرْحُمْلاَك : َكِلَذَك َناَك اَذَِو

 َكِلَذ َراَجَف ِهْيَلَع َناَك اََمِم َرَثْكأ ْخْسَمْلاِ ُهَمَرَتْلا ام َناَكَف مل
 .ٌلَضْفَأ َوُه * أ

 َسْيَلَو ِةَدّرَجُم ٍةَرْمُع ىَلِإ اح َمَسَف ُهّنَأ ُنْظَي نَم ىَلَع اَذَه ٌلكشي اَمَّنِإَو

 اَمَّنإَو عار الب ْرُجَي ْمَل َةَدَرْفُم ٍةَرْمْعْلا ىَلِ علا حا َداَرَأ ول ُهَّنِإَف ءَكِلَّذَك

 .ةَرْمُعْلا َدْعَب جي ْنَأ ُهنَين َناَك نَمِل ٌرْاَج ُحَْمْل

 َلاَق اَمَك ءّجَحْلا يف لَحَد را رب نب نيج نم نمَتَمْل أ َّنأ اَنْمَّدَق دق دَكَو

 ةماكتلا مايَأْلا َموُصَي ْنَأ ُروُجَي اَذَهِلَو ."”ُجَحْلا يف ٌةَرْمُعْلا تّلَخَد» :هللكي لا

 [هم 010 . ٌكِلَّذ َدْعَب ٌجَحْلاِ همارخإ اَمْنِإَو ذِئئيِح نم

 نأ َنْوَرَي :ةعيشلاَو ةيِرِهاَظلا نِم ريكو ِهِباَحْصأَو ِساّبَع ٍنْبا ُبَهْذَم قنللل

 . اًعّمَيم لإ حي ْنَأ دَحأل ع آو 34 *”ٌبِحاَو حخسفل هلا

 مّرَْأ نَمِل َسِيَلَق ُمُتَمّنلا َراَج َنِإَو ُهّنَأ ٍفَلَكْلاَو ٍفَلَّسلا نم ريك ُبَمْلَمَو

 ُبَعْذَمَو ؛ ٌيِعِفاَشلاَو كِلاَمَو ةَفيِنَح يِبأ دعت اَذَهَو حَسْفَي نأ اًنِراَق و اًدِرْمُم

 هَنَأَو «لَضمأْلا َوُه َمْسَمْلا َّنأ ٍلبتَح ِنْب َدَمْح ؟ :ْمِهِرْيَغَو ِثيِدَحْلا ِءاَهَقْف نم ٍريثَك

 .َراَج ْحَسْفَي ْمَلَو انِراَق وأ اًدِرْفُم ّجَح نإ

 )١( ملسم هجرخأ قفز . يتأيس امك خيشلا هحجر يذلا وهو )1714(.

  00دي :ىلاعت لاق ءيدهلا دجي مل نم ّقح يف
 ):( هخيش كلذ يف فلاخ دقو هلك مّيقلا نبا ةماّلعلا رايتخا وهو



 هنأك مالسإلا نيش لئاسرو قواتف بيرقت اخ

 . عاّري الب ُحَسْفَي اَلَف َيْدَهْلا ّقاَس نَم اأو

 ٍفاَوَكلا َدْنِع ىَوَن دق َناَك ُءاَوَسَو «ةَفَرَعِب ْفِقَي ْمَل اَم ''زِئاَج ُحْسَمْلاَو

 َداَرْقِإْلا وأ َناَرِقْلا | ماّرشِإْلا َدْنِع ىَوَن دق َناَك او :كْلُذ وأ موُدُقْلا َفاَوَط

 لل 1

 18١[ /155] :ءاَمْلَعْلا نم دح ٌدَحَأ رد لق : ٍةدرَجَم ٍةَرْمَعِب ُحْسَمْلا ام اى

 ثنا دعي دع

 0 ربقو ماقملاو ةبعكلا ناكرأ ليبقت مكح)
 ان نار عيا لزقلا ىلع لي يالا يلا كم5

 5-5 قا 3 الو لبث الق َميِاَرْيِإ ُماَقَمَو ٍنايِاَّشلا ٍناَمْكَرلاَو ِتْيْلا
 ا َكِلَذب ب ُحّسَمَتلا نكي ل اذإف .ةنكك ّنَبنلا ِنَع ة ةَرِتاَوَتُمْلا سل يعمل

 .ٌكِلَذ َنوُد َوُه اَمِب حسمت َّسَمَتي اَلَو ا ل نو ايست

 ْنَأ ِِرْبَق َدْنِع هلي َيِبَّنلا ىَلَع َمْلَس نَمِل ٌبحَسي فيستا هل هنآ ىلع ءاكلفلا ّىَفْناَو

 ا . ٍقِلاَخْلا َتْيَب 207 ب ٍقوُلْخَمْلا تْيَب َيِحاَضُي لَك ؛ اًهب َحّسَمتي اَلَو َة عاف ١ لْبَعَي

 نارالاَو ءَلَبَقُي اَّلَو ملتي راَعَبلاَو لّبَقُيَو ْمَلَتْسُي ُد ُدَوْسَأْلا ٌنُكُرلا مه ]

 ِتْبَبْلا ِتناَوَج نام انو ةدتلاب ب ُهَحْسَم وه ماَلِتْساِلاَو ِناَلَبَقُي اَلَو ٍناَمْلَتْسُي ال

 ِءاَيبْنَأْلا رِباَقَمَو اَهِناَطيِحَو ٍدِجاَسَمْلا َنِم ضزألا يِف ام ٌرِئاَسَو َميِهاَرْبإ ُماَقَمَو

 وكيلا ٍقاَقئاب يعي اََو لكُم الق : . . َنيِحِْلاَصلاَو

 اًنيِد ُهَذَحََنا نَمَو ٍةَمَّرَحُمْلا عّدبْلا مَظْعَأ نِم َوُهَق َكِلَذِب ٌفاَوّلا اّمأ
- 

 [1 31 .َلِيق اّلِإَو بات ْنِإَف ُباَتَتْسي

 .يدهلا قسي مل نمل )١(



 07 11ا/ 3 مك جحلا باتك

 لوسرلا ىلع مالسلاو يويبنلا دجسملا يف ةالصلا)
 (ءاعدلل فوقولاو

 لاق ءءاعدلل روبقلا دصق هركي :يزوجلا نباو ليقع نبا لاق قدا

 /١91[ 7/9 كردتسملا] .هل اهدنع هفوقوو :انخيش

 صنأو «يعفاشلاو ةفينح يبأ لوق وهو هللا عاقب لضفأ ةكم /5؟هو ]|

 ىلع هلك يبنلا ةبرت لضف اًدحأ ملعأ الو :سابعلا وبأ لاق ءدمحأ نع نيتياورلا

 دحأ هيلع هقفاو الو ءدحأ هيلإ هقبسي ملو «ضايع يضاقلا الإ ةبعكلا

 هيف رثكي ناكمب ةرواجملاو ءلضفأ ةكمب برقلا نم اهريغو ةالصلاو

 نام وأ ةاكمي ةسنتلاو ةفيسلا فغاضتو "ناك فيح انظف هاوقتو :ةنافبإ

 [194/7” كردتسملا] .يزوجلا نباو يضاقلا هركذ «لضاف

 ءةيصعملا ظلغت ةلضفملا ةنكمألاو ةلضفملا مايألا يف يصاعملا 556:

 [194/ كردتسملا] .نامزلاو ناكملا كلذ ردق ىلع اهيلع باقعلاو

 ه2

 (؟ىوقتلا ىلع سّسُأ دجسم لوأ وه ام)

 ِةيِف ْموُقَت نأ نَحَأ موي ولوأ نم كوتا َلَع سي ُديَسَملِط : ىَلاَعَ َلاَق م

 ّيِوُر دَّقَو 1٠١[« :ةبرعلا) 460 َنرِهِمْلا ب ُهَنأَو أور هي نأ تروح ٌلاَجِي ِهيِف

 هللا ىَنْنَأ يِذَّلا ٍروُهَظلا اَذَه نَع ءاَبُق َّلْهَأ َلَأَس ُهّنَأ ِهْجَو ِرْيَغ نِم هلل ّيِبَنلا نت

 .ِءاَمْلاِب َنوُجْنَتْسَي مُهّنَأ اوُرَكَذَك مِهْيَلَع

 يِذَّلا ٍدِجْسَمْلا نت ء 8 َنِْللا لأَس هلأ ٍدْعَس نَع "!"حبحّصلا» يف تن دّهَو

 هب َبْرَصَ ىّصَح نِم انك َدَحأَف ِهئاَسن ٍضْعَب ِتْيَب يف َوُهَو ىَوُقتلا ىَلَع أ
 . «ةّئيِدَمْلا ٍدِحْسَمِل اَذَه ْمُكُدِجْسَم وه» :َلاَق مث مرا

 .اًلضاف ناكملا نكي مل ولو )١(
 .(194) ملسم (؟)



 هناك مالسإلا خيش لئاسوو 8واتف بيرقت ميا
 هت حت تقدس 15م8 يح

 لمكأ ٍةَئيِدَمْلا َدِجْسَم ّنِكَل ءىَرُقَنلا ىَلَع ّسْسأ ِنْيَدِجَْمْلا الك نأ َنييتَ
 ُهَنَأِل ؛ةيآلا ٍلوُرُن َبَبَس َناَك َءاَبُق ُدِجسَمَو ءمشالا اَذَهِ وح َوُهَ َوُهَق ِتْعّنلا اَذَه يِف

 -/١7:[ خال هيف هيف ِماَيِقْلا نَع َيِه يلا ٍراَرّصلا ٍدِجْسَمِل ٌرِواَجَم

2 2 

 (راصحإلاو تاوفلا باب)
 امَدْنِعَو ..ةج ةجحو ة ةرهعل ةةفرخاَو تق ةازنا نع : هلك ليس 0807 ]

 ٍنْيتَنَس َدْعَبَو و اَهِدَّلَب ىَّلِإ ُتَداَعَو ْتَمَتكَو ىنِم ىَلِإ ْتَعَجَرَو ٌتَضاَح َمَرَحْلا تقع
2 

 ؟اَهَل َّمَكَو امي ُْتْفَرَتْا

 ِهِذَه ةَلاَحْلاَو ٌضْياَح َيِهحَو ٍةَضاَقِإْلا فاَوَط ْتَفاَط دق تناك ْنِإ :َباَجَأَ
 م

24 
 ةفييخ يأ ع 3 امتغلا يَلْوَق دخأ يِف ُجَحْلا اًهأَرَجَأ أ -

 ٍنْيئياَورلا ىذدخإ يف دمح 0

 .ةاَش َيِهَو مد :دّمُْح دق َكْلَعَو ديدي : َةَفيِتَح يبأ َدْنِع اَهْيَلَع بجي حي اَم ٌةَياَغَو

 .ٍةَضاَقإْلا فاَولع فولت ىّتَح اَهجْوَر اَهؤَطي ال نكل كِل َِْعَو وَلا يفت بيلا اهل جو "005لا كلا تحك :"”لثت مل تناك نإ ا
 ْنوُكَت اَهْنَأ ِهيِف اَهَل ٌصَخَرُي ْنَأ ُنِكْمُي اَم ٌةَياَعَف :ُدْوَعْلا اَهْنِكْمْي ْمَل ْنِإَف

 ءاهفاوط نالطب ةدقتعم يهو تفاط لب «ئزجُم ٌفاوط هنأ ونت ملو تفاط نمف .مهم ديق اذه )١(
 نم اًفوخ وأ ءاهضيح ىلع مهعالطا نم ءايحو ءاهلهأل ةلماجم ةبعكلا لوح تراس ثيح

 . اهفاوط حمصي مل :مهمولو مهيينأت

 ةدّمعتم تناك نإف ءاهأزجأ تقاط اهنأ ماد امف ءال وأ ةكم نم اهبرقل عوجرلا اهنكمأ ٌءاوس (0)
 .تمثأ مكحلاب ةملاع

 ةفلدزمو ةفرعب فوقولا نم جحلا ناكرأ ةيقبب تتأ دقو َةَضاَقإْلا فاَوَط فطت مل :يأ ()
 .اهريغو

 كلذ لعف اذإو» :هلتك ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق دقو ءترصقو ةبقعلا ةرمج تمر اهنأل (:)

 .ها.؛لوألا للحتلا نيملسملا قافتاب للحت دقف (قلحلاو يمرلا :ينعي)



 ك0 ل1 1 0 ف 5 جحلا باتك

 َةَكَم ىلإ هب َتَعِبَت ْنَأ طّوخألا ّنكَلَو ءيدَهِب اًهِماَرْحِإ نم للحل ةَرَصْحُمْلاَك
 ْنَأ اًهِجْوَرِل ٌَراَجَو ءاَنُه ْتَّلَح َكاَنُه 3 اًدِإَف ءِرْخَنلا َمْوَي َحَبْلُي نأ ثم َحَبْذ 2

 .وِذَه ُةَلاَحْلاَو اَهَأَطَي

 .مْوَيْلا َكِلَذ ىَلِإ ْتَّلَح ِنْيَعُم مْوَي يف َكاَنُه ُهْحَبْذَي نَم ْتَدَعاَو اذ

 قَرْمْعِب َةَلِهُم ُلُخْدَت اَهّنِإَف :َدكَم ىَلِإ َبَمْذَت ْنَأ َكِلَد َدْعَب اَهَتَكْمَأ اذِإ ّمُث

 ْنِإَو :0"2كاَنُه نم ْتَجَح ْتَءاَش ْنِ 2 ءاَهْيَلَع َيِقاَبْلا فاَوّطلا اًَذَه ُفوُطَتَو

 ءااهَعْسُو الإ امنت هلا كلك دق 0 َكِلَّذ نع 5

 .َلَعَك :«*اهْنَع َكِلَذ َلعْفَي نَم اَهِتَْم َدْعب اَهْنَع َتَعبَت ْنأ َنُكْمأ نإ
 دهني نعل َكِلَذِب ب ّجَحْلا َدسفَي مل :' 57 اَذَه َلْبَك اَمُؤظَو َناَك نِإَو

 دّمْحَأَو ِكِلاَم َدْنِع ْنِكَل َرَكُذ اَمُك ِةّمِئَأْلا ٍقاَفّئاب ٍةَضاَقِإْلا ُفاَوَط اَهْيَلَعَو ءَيِقَب اَم

 يف ٌيِعِفاَّشلاَو َةَفيِنَح يبأ َدْنِعَو ؛ ماع نبا نع لق امك ةرْئعب وم ذأ اهي

 .َكاَنُْه تَئاَك اًذإ اّذَه ِديِدَج ماَرْخِإ الب اَهئِزَجُي اَمُهْنَع ٍروُهْشَمْلا

 نأ تقعد نإ اهذ دب هلق وغفر اهاطوو اقدلي ىلإ تفخر تناك نإ اعف

 ام ٍةَرْمُع وأ ٌجَحِب اًمِرْخُم اّلِإ َةَْم ٌدَحَأ ُلُجْدَي ال 0 :بتيبلا ني ارنب رع
 [1417- 745/375 كلذ هيكتور ةرركتم ةعاعشل' قم الإ ايات ف أ يوحد

 ىدحإ وهو ءودعب رصحملاك ةقفن باهذ وأ ضرمب رصحملا /75555]

 .نيتياورلا ىدحإ يف مد همزلي رصحملاو ءدمحأ نع نيتياورلا

 .اثاجم ةرمعب للحت ''”ةفرع نع جح يف عنُم اذإو

 .ثنؤمل دوعي ريمضلا نأل ؛(للحتت) :بوصألا لعل )١(

 .ةضافإلا فاوطب اهنايتإب اهنع طقس ضرفلا نأل ؛لفن ةجح :يأ (9
 .هتكرت يذلا ةضافإلا فاوط فوطتل َةَكَم ىَلِإ باهذلا نع تزجع نإ :يأ ()
 .ةضاقإلا فاوط فوطي :يأ (:)

 .اهجوز اهأطوف ءةضافإلا فاوط فطت مل يهو اهعوجر دعب تجوزت وأ «ءجوز تاذ اهنأ ول :يأ (5)

 .يعسلاو فاوطلا نود ءطقف (1)



 هنآك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ل

 نإف «تيبلا ىلع ردقي ىتح اًمرحم يقب ةقفن باهذ وأ ضرم هرصح نإو
 صن «مرحلاب الإ هعم ايده رحني الو «ةعامجلا هلقن ةرمعب للحت جحلا هتاف

 ءاضقلا يرجآلا بجوأو «فالخلا يدهلاو ءاضقلا موزل يفو «ةقرفتلا ىلع

 رذعت ضئاح هلثم نأو ءانخيش هراتخاو ءودعب رصحمك للحتي :هنعو ءانه

 وأ «ةرايزلا فاوط بوجوب اهلهجل فطت ملو تعجرو اهفاوط مرحو اهماقم
 «بعوتسملا ىف هركذ قيرطلا لض نم اذكو «ةقفرلا باهذل وأ «هنع اهزجعل

 ىقبي نأ ريطحملا ىلع بجوي مل هللا نأب هرايتخال انخيش جتحاو :قيلعتلا يفو

 ءماع يف الإ لصي الو هدلب نم مرحأ ٍديعب فالخب ؛هرايتخا ريغب اًلوح اًمرحم
 ناكمإ عم ةرمعلا مامتإ نع اورصح امل هباحصأو لَك يبنلا للحت ليلدب

 [154- /1١98 كردتسملا] .لباقلا ماعلا ىلإ نيمرحم مهعوجر

 من يبل فلي ل نإَو ءَةَضاَقِإْلا ٍفاَّوَط نم ' )يف وُقْوْلا َدْعَب ذي ال 5
 وعم هه
 ملا ٍقاَمَثاِ هجح متي

 ُحَبْذَيَ َلَلَحت : : ُفاَوَطلا ُهنِكْمي ملك َفاَحَو ٍدْيَبْلا نمت 5 نين 1 2 ا نإَو

 لحذف ؛””ماكسإْلا َةَبَح َكْلَِب تناك ْنِإ َكِلَّذ 1 كاَوِلّملا ِهْيَلَعَو ءَّلِحَيَو اّيْدَه

 ما .َكِلَذ نَع اًضَوِع ْنوُكَت اَهُرِوَتْعَي ٍةَرْمْعِ َةَكَم

 ه0

 .ةفرعب )١(

 راصحإ ال هنإف ودعلا ريغ امأو ءودعلا عنمب صاخ رصحلا نأ :يلبنحلا بهذملا نم روهشملا (؟)

 .كلذ وحنو ضرملاو ةقفنلا عايضك هيف
 اوُئيأَوظ :ىلاعت هللا لوق مومعل ؛ودعب رصح ول امكف ودع ريغب رصح اذإ هنأ : :يباثلا لوقلاو

 رصحلا ىلاعت هللا ديقي ملو ءامهمامتإ نع :يأ ؛[95١ :ةرقبلا] «مزونل ْنِإَف هِي ةريملاَو جل

 .(418/1) عتمملا حرشلا .هك نيميثع نبا ةمالعلا رايتخا اذهو .ودعب

 ىلع ءاضقلا بوجو مدع راتخا ىلاعت هللا همحر خيشلاو «بجي الف الفن تناك نإ امأ (0)

 َكاّذ اَمّنِإَف ٍدِسْفُمْلاَك ُءاَضَمْلا ِهْيَلَع ٌبَجَو نم :لاق ثيح ءهنم طيرفت ريغب ناك اذإ رصحملا

 مَدَعِل ِء ِءاَمَلُعْلا ْيَلْوَق ٍرّهظَأ يِف ذ ِرَصْحُمْلا ىَلَع ُءاَضَمْلا بجي مل اَذَِلَ ءّجَحْلا ٍداَسْقإِب هطيِرْفَتِل

 (1843/15) .ها ُهَدْنِع طر تك وُي ُهنِإَف ُجَحْلا ُهَئاَق نَم ىَلَع َءاَضَقْلا 0550 ءطيِرّْتلا



 هب جحلا باتك
 1 |||( كخسج

 (ِةَقيِقَعْلاَو ِةّيِحْضَأْلاَو يدَهْلا باب)
 (ةيحضألاو يدهلا)

 .َكِلَذ َنَمَنب ِةَقَدَّصلا نِم ُلَضْفَأ :ُيَدَهْلاَو ُةَنيِقَعْلاَو ُهّيِدضألا /56]

 دش نو لكما كك فنملاو: ءةلدقلا ني نقلا ةكيفألا نيترخألاو

 ١"[ /'5] .اهب

 ينزف دحأ ىف اًهَكبذ حْيَذلا َلْبَق ْتَبيَعَتَف ٌةّيِحْضَأ ىَرَتْشا اذِإ 755
 |[ /؟1 . ِنْيَعِضْوَمْلا يف ذ اَرْجَأ حْبَذلا َدْنِع َتسيَعَت نإَو ةءاَملُمْلا

 ءوِلاَم نِم ميِتَيْلا نَع يُحَضُيَق ؛ٍفوُدْعَمْلا ِةَقَمَتلا َنِم :ُةّيِحضألا 759 ]

 يف ْنَدأَي مل نإَو تلا لفأ نم هب يَحَصُت ام اَهجْدَز لَم ني ما دعو
 ُهَل َناَك اّذإ يَحْضِيَو ُنّيَدَتَيَو ءاَقَوْلاِ ُبَلاَطُي ْمَل اَذِإ ٌنيِدَمْلا يْحَضُيَو ءَكِلَذ

 كلا ا . .ٌماَف

 اَلَو ُْنَع ُةَقَدَّصلاَو ُهْنَع ُجَحْلا ُروُجَي اَمُك ِتّيَمْلا ِنَع ُهَّيِحض ةيفألا لع -

 . اَهَرْيَغ 35 ا رْبَمْلا َدْنِع

 طْرَش َكِلَد ٍفِتاَوْلا ظْرَشَو ُءاَمَلْعْلا اَهَمِرَك ٍرْبَقْلا َدْنِع ُةَقَدَّصلا م

 .دساف

70 

 «ُنماَّنلا ُهَدُحأَيِل ُباَرَّشلاَو ُماَعَملا ٍرْبَمْل ىَلَع م ٌعَضوُي ه ْنَأ :َكِلَذ نِم ٌرَكْنَأَو

 سل . نموا ٍلاَعْفُأ نم ال ِكْرْثلا ٍراَّفَك ِلَمَع نِم ُهَوْحَنَو اَذَه ّنِإ

 ٌهاَكَذ ُهُئاَكَذَف اَنيَم اَمُدَلَو َجَرَح اَذإَف ُةَرِياَج لِماَحْلاِب ُةّيِحضأْلا /5و]

 . عبد اًيع جَرَع نإو ءْرِْقُي ْمَل وأ َرعْشأ ءاَوس ءاَمحريَعَو دمحَأَو يِفاَشلا َدْنِ
 ةراتفةصلا

 يِف ِناَهجَو امه ِناَلْؤَق اًهيف : انناتكأ لفشت ضْعَب طقس يّتْلا كولا

 .ئزُجُت اَهنَأ : اًميحَصأ ءدنخ أ ٍبَمْلَم

 |[ . ٍقاَفَتاِب ٌئِزَجُت له اًماَلْعَأ يف ُناَنْسَأ هَل ل يلا ايو
 را



 هدي مالسإلا خيش لئاسرو ٌقواتف بيرقت 2سم |

 :ُلوُقَيَو ِرَسْيَأْلا ىَلَع اَهَعِحْضُيق َهَلبقْلا اهب ٌلِْفَتْسَي ُهّنإَك ُهَّيِحض ذألا اَنأَو بيو ١
 .كِليِلَخ َميِهاَرْبإ نم تْلَبقَت اَمُك يم بقت ُّهّللا ُرَبْكأ ُهاَو هللا مشب
 اًفيِنَح ضراألاو توَشلا رف ىَدَلِل َىِهَجَو ٌتْهَجَو ٍنِإ»8 :َلاَق اَهَحَبَّذ اّذِإَو ً ينم ل مما م دك < تي خت 21010

 هر ِقاَمَمَو َىايَحَو يَشْمَو ِقاَلَص َّنِإ ٌلُثط «[04 :ماعنالا 4069 تيكرتنلا تري أنآ آمَو
 عج م هم 27ج هر روم حا طقم عا ةزعا ع ل م
 .[1379 ك5 :ماعنألا] © نيل ُْلَدأ أنو 2 كلانيو ممل كبرش ال © َنيِبِلْعْل بر

 اهحَبط و وأ هادهأ وأ اهرثكأ لكأ نِإَو ءاّهثلث يِدَِهيَو اهيلثب قدصتيو َوُكَبَط وأ ُهَلَكَأ وأ ُءاَدْهَأ وأ اَهَدَْمَأ 6 نإَم ءاّهَمْلُث ىدُهَيَو اًهئْلُ فَّدَصَتَو

 .ٌراَج اَهْيَلِإ َساَّنلا اَعَدَو
 و

 007 2 لا 5 0 هدأ جس. أ ىِطْعَيَو
 قدصت ًءاش نإَو هب عفتنا ًَءاش نإ اهدلجو «ودنع نِم راَّرَجلا ةرج
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 يَلَْق رّهظأ يِف َكِلَد أَرْجَأ هِتْبَب لهأ نو ُهْنَع ٍةَدِجاَو ٍةاَشِب ىَّحَض ْنِإ 5007
 .َكِلَذ َنوُلَعْفَي اوُناَك َةَباَحَّصلا َّنِإَف ؛اَمِهرْيَغَو دَمْحَْأَو ِكِلاَم ُبَمْذَم َوْهَو ءِءاَمَلُعْلا

 ةركأ تؤكل

 رضحف رفس يف كِل هللا لوسر عم انك :لاق او سابع نبا نع 755005]

 يف يذلاو ,ةعبس نع ةرقبلا يفو «ةرشع نع ريعبلا يف انكرتشاف رحنلا

 بهذم وهو «ريعبلا يهو «ةعبس نع ةندبلا اورحن ةيبيدحلا ماع مهنأ «حيحصلا

 . سفن نع الإ سفن يزجي ال :كلام لاقو ءروهمجلا

 .ةعبرألا ةمئألا نم دحأ هب لقي ملف ةرشع نع ريعبلا حبذ امأو

 روزجلا لعجف مهنيب مسقف «مئانغلا مسق يف هنإ :ليق يئاسنلا ثيدحو

 ١494/7 - 5٠١[ كردتسملا] .كسنلا يف ال «منغلا نم ةرشعب

 «هريغ وأ رازجلل اهئازجأ نم هريغ الو ةيحضألا دلج عيب زوجي ال هنأ ملعلا لهأ رثكأ ٌصن )١(

 نأ هرّمأ هلو يبنلا نأ هيَ يلع ثيدحل ؛اهضعب وأ هترجأ لباقم رازجلل هؤاطعإ زوجي ال امك

 . اًئيش اهترازج يف يطعي الو اهلالجو اهدولجو اهموحل ؛اهلك هندب مّسقي نأو هنّذُب ىلع موقي



 32 نك جحلا باتك
2222229 --25---2222222225259-0-0-0-0 2 1[ 

 ؛ةرقبلا نم لضفأ ناك ةرقبلا نمث نم رثكأ اهنمث ةاشب ىحض نم م5594]
 . "”«اهلهأ دنع اهسفنأو ًانمث اهالغأ» :لاقف ؟لضفأ تاقدصلا يأ لئس هلي هنإف

 ةاشلاب لجرلا يحضي ةبجاو تناك نإو ةيحضلا نأ َهّنّسلا هيلع تَّلد يذلاو

 دمحم نع اذه ّمُهَّللا» :لاقو لك يبنلا ىحض دقف ءهتيب لهأ نعو هنع ةدحاولا
 "”«هتيب لهأ نع ةدحاولا ةاشلاب يحضي لجرلا» :لاقو :'"”«دمحم لآو

 ؟ةرشعب ةندبو «ةعستب ناتنئيمس ناتندب :روصنم نبا ةلأسمو «لضفأ ددعتو

 .ةنيمسلا ةندبلا نيدلا يقت خيشلا حجرو «يلإ بجعأ ناتنثا :لاقف

 لهأ نع اهجوز لام نم ةأرما يحضتف «فورعملاب ةقفنلا نم ةيحضألاو

 .نيدلا بر هبلطي مل ٌنيدمو «هنذإ نودب تيبلا

 ةالص لبق حبذ نمل نأضلا نم عذجلا نم رغصأ ناك امب ةيحضألا زوجتو

 يبأ ةصقل ؛اهريغ ةيحضألا يف هب دتعي ام هدنع نكي ملو .مكحلاب اًلهاج ديعلا

 دعب :يأ ؛«كدعب دحأ نع ئزجت نلو» :ِلي هلوق لمحُيو «““"ِراَيِن نب ةدرب
 6٠٠١/8 ٠١١[ كردتسملا] .كلاح

 [؟1/8١ كردتسملا] . اًقلطم ةميقلا ردق ىلع ةيحضألا يف رجألا 750ه ]

 نيتياورلا ىدحإ وهو «ةيحضألا حبذ دعب هرعش ذخأ بحتسي ال مصل

 /7١١[ كردتسملا] .'دمحأ نع

 .(7ا8199) دمحأ هاور (؟) .(5518) يراخبلا هاور )١(

 .(/1 7 يداخلا هاور (9

 :َلاَق و ٍبِزاَع ِنْب ِءاَرَبْلا ٍنَع «(1151) ملسمو :(400) يراخبلا حيحص يف تبث ام وهو (4)

 دّقَق ِءاَنَكْسُت كَسَتَو ءانَملَص ىَّلَص نّم» :َلاَقَك واللا دب ىكضألا مي 4 لا اب
 راَِن ُنْب َةدْرُب وُبَأ َلاَمَك .«ُهَل َكّسُن اَلَو َةاَلَّصلا لب ُهَنإَ ءواَلَّصلا َلْبَك َكَسَن نَمَو ءكّسْنلا َباَصأ
 ٍلُكأ ُمَْي ّموَيلا َّنأ ٌتْفَرَعَو ءٍواَلَّصلا َلْبَك يِتاَش ُتْكَسَن يّنِإَف «هللا َلوُسَر اَي :ِءاَرَبلا لات
 نأ ذأ لبق دعت يِتاَم ُتَبنَ « يتيَب يف ُحَبْذُي ازا باق درك نأ كن ُتبْيْخَأَو ءِبْرْشَو
 ُبَحَأ َيِه َةَعَّذَج اَنَل اًناَنَع اَنَدْنِع َّنِإَك «وللا َلوُسَر اَي :َلاَق .«مْحَل ٌةاَش كّئاَش» :َلاَف َءاَلَّصلا

 .«كدنت ٍدَحأ نع يَ لو مم ناك ؟يّنَع يَ ءِيئاَم ني نإ
 .براشلا اميس ال ءهرصقي وأ هقلحي هنأ هتداع نمو اليوط ناك اذإ الإ (0)



 هنا مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت عت
 نراك

 [؟١1١/# كردتسملا] .اهنمثب ةقدصلا نم لضفأ تيملا نع ةيحضتلا ةقففلأ

 يعفاشلا بهذم وهو «قيرشتلا مايأ رخآ : ةيحضألا حبذ تقو رخآ ودل

 */٠١١[ كردتسملا] .دمحأ بهذم ىف نيلوقلا دحأو

 هلاق ءميرحتلا ببس هنأل ؛ةعاجم ماع راخدالا ميرحت خسني مل 7599 ]

 7١١[ 7/7“ كردتسملا] .ءاملعلا نم ةفئاط

 ةردقلا مدع عم قعو ىحضو ضرتقا :قعيو هب يحضي ام مدع نم كن ١
 ٠١١[ 7/7 كردخسلا] . ءافولا ىلع

 نع ىهني امك ؛2"”روص اهيف يتلا ةسينكلا يف ةيحضتل ذعلا نع ىهنُي 7+1

 . مانصألا دنع اهحبذ

 لاض وهف ةقدصلا وأ ةالصلا وأ لضفأ ربقلا دنع حبذلا نأ دقتعا نمو

 /7١١[ كردتسملا] .نيملسملا عامجإل فلاخم

 ِءاَمَّسلا َنِم ٌراَن يِتَأَت لب ؛َناَبْرُقْلا َنوُنُكْأَي اَل اَنَلْبَق َناَك نَم َناَك ة؟م؟]

 لوس تروؤم الأ يل َدِهَع هَل ّنِإ اَوْلاَف ترِدلا» :ىَلاَعَت َلاَم اَذَهِلَو ُهُلُكْأَتَ
 رشف ىِذلارَو تكتيبلاب لق ني ٌّنُسُر كج ده ْلُك ٌداَتلآ ُهدُحْأَت نارشب اني ٌّىَح
 أ 5 9 5 000 دق

 اوُمِنَغ اَذإ اوُناَك َكِلَّذَكَو #4618 :نارمع لآ] © َنيِقِدَص ٌْمَكَك ن | فرقت نك

 :هلك ةمادق نبا لاق «كلذل ةجاحلا تعد اذإ ةسينكلا يف ةالصلا زوجي هنأ ملعلا لهأ ركذ دقو )١(

 ءزيزعلا دبع نب رمعو ؛نسحلا كلذ يف صخر «ةفيظنلا ةسينكلا يف ةالصلاب سأب الو
 نبا هركو « ىسوم يبأو ءرمع نع اًضيأ يورو «زيزعلا دبع نب ديعسو «يعازوألاو «يبعشلاو

 .روصلا لجأ نم سئانكلا يف ةالصلا كلامو سابع

 :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق يف ةلخاد يه مث ءروص اهيفو ةبعكلا يف ىلص ِهِكَي يبنلا نأ انلو

 )977/١1(. ىنغملا .ها.ةدجسم هنإف لصف ةالصلا تكردأ امنيأف»

 نب رمع لاقو .ةعيبلا يف ةالصلا باب :هلوقب هحيحص يف يراخبلا مامإلا بّويو

 نبا ناكو ءروصلا اهيف يتلا ليثامتلا لجأ نم مكسئانك لخدن ال انإ» :ههو باطخلا

 .«ليئامت اهيف ةعيب الإ «ةعيبلا يف يلصي اهو سابع



 ل 5م ل جحلا باتك

 مَتْغَمْلِل ال هه اًضْحَم مُهْناَتِق َنوُكَيِل اًهْيَلَكَأَف ُراَّنلا تءاج مث اَموُعَمَج َةَمِيِنَغ

 ا ا و يك

 مُهْنَأَو م ٍماَْخِإَو 8 دق لاح 3 يلع هلا َعَسَو هي عريس همر

 [48 ناي ملا اىلكأ ولو دل نوب 0 انكار ولو لل نولتاتي
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 ةقدقعلا

 «هريغو دمحأ بهذم يف نيلوق ىلع اهبوجو يف اوعزانتو نس ةقيقعلا 45

 ٠١7[ /* كردتسملا] .ةقدصلا نم لضفأ يهو ءاهفرعي مل قارعلا لهأ ضعب ناك نإو

 ىورو «ةفئاط هزوج «هوبأ هنع قعي مل اذإ هسفن نع ريبكلا قعي 1

 رظن هيف اذهو «ةوبنلا دعب هسفن نع قع لي ىبنلا نأ ,هماكحأ ىف قحلا دبع

 [؟07١ /# كردتسملا] .عازنو

 ٠١7[ 7/7 كردتسملا] .ةقيقعلا يف كيلمتلا ربتعي ال اهنا

 ةياعرلاو بعوتسملا يف ذ هركذ ىسيع يبأو ىيحي يبأب ىنكي نأ هركي 75؟41]

 . اًليلد هل ركذي ملو ليقع نباو يضاقلا هركذو

 قرفلاو ءىيحي يبأ نود ىسيع ابأ هرك امنإف :نيدلا يقت خيشلا لاق

 ٠١7[ 7/1 كردتسملا] .رهاظ

 هه مه

 ةَراَيْزلا
 ِسِيْفَمْلا ِتْيَب ىَلِإ ٍرَفَّسلا ٍباَبْحَيْسا ىَلَع َنيِمِلْسُمْلا ُءاَمَلُع َقَمَنا 5؟49]

 .هيف ٍةَعوُرْشَمْلا ٍةَداَبعْلِل

 لَه :هيِف ِفاكَيْعاِلا وأ هيف ٍةاَلّصلا يف ِهْيَِإ َرَمّسلا َرَذَت نَمِف ُءاَمّلْعْل عزا
 :نْيَلْوَق ىَلَع ؟هِرْذَني ُءاَقَوْلا ِهْيَلَع ُبِجَي



 هَذَا مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 0

 .َنيرككألا ُلْوَق َوُهَو هرْذنلا اَذَهِب ُءاَقَوْلا بجي :اَمُهُدَح
 للاب ل دن ا © ل اوم علل 6# هيو نعم دع عدلا كويع
 َر ب بجي هنأ ِهِلْضَأ نم نإف «ةفينزتح يبأ لؤق ٌرهَو ْبجَي ال :يناثلاو

 . عْرَّشلاب ايِجاَو ُهَسْنِج َناك اَم الإ

 ص ا -( . #١ ل را ل لاو و ب ا * ثلا اكو
 نع (هِحيِحَص» يف 'يراخبلا هاَوَر اَمب نوجتحيف نورثك 8

 ْنَأ َرَّذَن نَمَو ُهْعِطْيْلَف هللا َعِيِطُي ْنَأ َرَدَن نَم» :َلاَك ُهّنَأ لكي َيِبَنلا نَع انيْيِم َةَضْئاَع

 هللا َعيطُي ْنَأ َرَذَن نَم لكل ِرْذنلاي ِءاَقَوْلاب هلي يلا َرَمأَف اوِصْعَي الق هللا ٍيِصْعي
 1 تك و 2 9 .ه م 8 00 ه مهمل هكر

 .ْحَصَأ ُلْوَقْلا اَذَهَو ءعْرَّشلاب ٍبِجاَوْلا ٍسْنِج نِم ٌةَعاَطلا َنوُكَت ْنَأ ظِرَتْشَي ْمَلَو

 َّنِم لَضْفُأ ُهّنَأ َعَم هلك يِبَّنلا ٍدِجْسَم ىلإ َرَمَّسلا َرَّذَن ول ٌعاَرّنلا اَذَكَمَو

 .ىَّصْقَألا ِدِجْسَمْلا

 | َرَثَت ول اّمأَ
 . ِءاَمْلْعْلا يق

 5 2 هام سا صم يسم 01 75 0 3 8

 ِهِرْذَنِب ُءاَقَوْلا ِهْيَلَع ّبَجَو ٍةَرْمَع وأ جَحِل ماَرَحْلا ٍدِجْسَمْلا َناَيِن

 هاك 4 ا 2 هم --كذ 50 001 مس هس؟ س

 ٌدِجْسَمْلا هيلو 2“ ٌيببنلا ٌدِجْسَم هيليو «ٍدِحاَسَمْلا ٌلَضْفَأ ْماَرَحْلا ٌدِجْسَمْلاَو

 يِف ٌةاَلَص١ :َلاَق ُهَنَأ لكي ىبَنلا نع 0 لا ىف تل دَقَو ءىَصْقَأْلا

 .(َماَرَحْلا َدِجْسَمْلا الإ ٍدِجاَسَمْلا َنِم ُهاَوِس اَمِيِف ٍةاَلَص فلآ نم ٌرْيَخ اَذَه يِدِحْسَم
 5 0001 ني 50 .٠ عك 0 مد 8 2 1

 يف اَهْنِم ٌلَضْفْأ مارحلا ٍدِجَْسَملا يِف ةالّصلا نأ ِءاَمَلَعْلا روهمج ِهِيلَع يِذْلَأَو

 يف ةاَلَّصلا َّنأ» : هك ٌّيبَّنلا نَع اَمُهرْيَغَو يِئاَسّنلاَو دّمْحَأ ىَوَر دَمَو :٠ هدي 5 11 ص - - هك - هَ ساه 0 2
 . "هقالَص لأ ٍةَئاِِب ماَرَحْلا ٍدِجْسَمْلا عج 0 .٠ 0 م 3

 - ه.ٍ م - ه < 2 ا ا م همسك 5 هع

 : ليقو (ةالَص نيسمخب اًهنأ» :يور دقف ىَصْقَأْلا ٍدجسملا يف امأ

 . ُهَبْشَأ َوُهَو ِقاَلَّص ٍةَئاهِسْمَحِب١»

 .(55506) ملسمو )١١(2 يراخبلا (؟) .(5ا/00) (0)

 .(1179) ءاورإلا يف ينابلألا هحمّتص ()



 6 عينلا تاتك
 لإ 111 ب ل سس ت22 2222 22222222222222 2 لص 777773797للس اللا

 «روظلا» ىَلِإ وأ هلك َيِبَنلا ٍرْبَك وأ 828 ليِلَحْلا ِرْبَق» ىَلإ َرَمَّسلا َرَذَن وّلَو
 ٍرباَقَمْلا نم َكِلَذ ٍرْيَغَو . .«ةاَرِح ٍلَبَج» ىَلِإ وأ 84: ىَسوُم ِهْيَلَع هللا لك يذلا

 ٍضْعَب ىَلِإ و أ َخياَشَمْل َهْلاَو ِءاَيِبْنَأْلا ٍضْعَب ىلإ ِةَئاَضُمْل ُمَْلا ٍلِهاَشَمْلاَو ِتاَماَقَمْلاَو

 َّنِإَف ِوَعَبْرَأْلا ٍةئئَأْلا ِقاَمّثاب ِرْذَنلا اَذَهِب ُءاَقَوْلا ْبِجَي ْمَل :ٍِلاَّبجْلا وأ ِتاَراَعَمْلا

 ىلإ اّلِإ ُلاَحَلا ُدَسُت اَل» :لي تَّنلا ىَهَنِل ُهْنَع َنِهْنَم عِضاَوَمْلا ِهِذَه ىَلِإ َرَفَّسلا

 ١ .©90هدجاَسَم هما

 ِتاَداَبِعْلا ٍسْنِج نم َيِه ىَصُقَأْلا ٍدِجْسَمْلا يِف ُةَعوُرْشَمْلا ُتاَداَبِعْلاَو

 ؛ماَرَحْلا َدِجْشَمْلا الإ ِدِجاَسَمْلا را نو وراق هلا نيتلا نصتم يوت ةعرزدكلا

 ٍنْيَنْكُرلا ُماَلِتْساَو ٍةَبْعَكْلاِب ُفاَوّطلا ٍدِجاَسَمْلا ٍرِئاَس ىَلَع ٌةَداَيِز ِهيِف | عَشُي ُهنإَف

 ٠١[ 0 .ٍدَوْسَأْلا ٍرَجَحْلا ٌليِْقتَو ِنْييِاَميْلا

 َدََتْغا ِنَمَو ِةَبْعَكْلاِب فاطُي اَمُك هب فاطُي ٌناَكَم ضْرَأْلا يِف قي

 .ةيْعَكْلا ٍرْيَغ ىَلِإ ةاَلَّصلا َراَوَج ُدِقَتْعَي نَمِم ّرَش َوُهَك ٌحوُرْشَم اَهِرْيَعِب فاَولا نأ
 بات ْنِإَف ُباَتَتْسُي ٌدَتْرُم ٌرِفاَك َوْهَف اَهْيَلِ َلَصُي َهَلْبِ مْويْلا ل | َّذَحَنا ِنَمَق

 ْفاطُي اًناَكَم اَهُذِحَتَي نَمِب فْيَكَف ءَكِلَذ َمِسُن نك َةَلْبِو تناك اَهْنَأ َعَم ءّلِيق اَّلِإَو
 [ل١1- ١/0 . هللا ُهْعَرْشَي ْمَل ِةَبْعَكْلا رْيَعِب ُفاَوَطلاَو ؟ِةَبْعَكْلاِب ُفاظُي اَمُك هب

 هْيَلَع ُناَمْيَلُس ُهاَنَب يِذَّلا ٍدِجْسَمْلا عيِمَجِل مسا ىَصْقأْلا َدجْسَمْلا َّنِإ 74
 نب مع هاك ىلا ,لَصُمْلا ىَصقَأْلا ما لاا ضْعَب َراَص دَقَو ُماَلَّسلا

 َنِملسمْلِلُرمع هني يِْلا ىَّلَصُمْلا اَذَه يِف ٌةاَلَّصلاَو «“ "'ومَدْفَم يف كلو ا ِباََطَحْلا

 َدِجحْسَمْلا اوُلَخَد اذ ِةَمَأْلا ٌةَمَيَأ َناَك اَذَهِلَو . :لجكفلا رات يف واللا ني غلا

 .ُرَمُع ُهاَنَي يِذَّلا ىَّلَصُمْلا يِف َةاَلَّصلا اوُدَصَق

 )١( يراخبلا هجرخأ )١189(« ملسمو )00737(.

 ىَصْقَأْلا» ُةّماَعْلا ِهيّمَسُت يِذَّلا ىَّلَصُمْلا اذه - رمع :يأ  ىَتَبَق :رخآ عضوم يف خيشلا لاق (1)
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 فقس هناك مالسإلا خيش لئاسرو ةواتف بيرقت سا

 ىَلَع ناك اَلَو ُةَباَحَّصلا اَلَو هيض ُرَمُع اَهَدْنِع َّلَصُي ْمَلَف ُةَرْخَّصلا» اَمأَو

 َناَمْثْعَو َرَمُع ٍةقالخ يِف 00 تناك لب ديف اَهْيَلَع َنيِدِشاَرلا ٍءاَمَْلُحْلا ٍدْهَع

 هلي عُقد َماَّشلا كنملا ذيع هللا" لوت اقل نكلو تن اورعُي َديِزَيَو َةَيِواَعُمَو ّيِلَعَو

 َداَرَأَق ءٍرْيَبُرلا ِنْباِب َنوُعِمَتْجَيَف وجت نماتلا ناك نفل رَرلا نبا َنْيَبَو

 .ٍةَرْحَّصلا ىَلَع َهّبُقْلا ىَتَبَق رتل ىلا نع مالا فرع ْنَأ ِكِلَمْلا ُدْبَع

 َنوُمَظَعُي اون رك كن تاكا مهن ساق ٍةَباَحَّصلا َّنَم م ٍمَلِعْل ةاغأ ائ اًمَأَو

 هدرا يف يو اك بسلا نانا اير دْنَم ّةَلْبِق اَهّنِإَ ةرخصلا

 ْنَأ َنيِمِلْسَمْلِل َسْيَلَف «٠ ِقَعْمْجْلا مْوَي ؛ هلك دَمَحُم ٍةَعيِرَش يف خس مث كلف ىَسوُم
 َكِلَذَكَو ءىَراَصَنلاَو ُدوُهَيْلا ُلَعْفَت امك ةَداَبعِب ِدَحَأْلا َمْوَيَو ِتْبَّسلا موي وصحي

 . ىَّراَضَنلا ُضْعَبَو هوو ايهم .امنإ كفا

 ْنِكل ءىَصُقَأْلا ٍدِجْسَمْلا ىَّوِس ٍةَداَبعْل ُدَصْقي ناَكَم ٍسِيفَمْلا ِتْيَب يِف َسْيلَو

 لفي 6 ةيكلا ناك امك مهتلع عقرتو جيتكم علشو ىتزفلا ووقف ةاتذاكإ
 د ةناكفأ

2 

 م هع

 ١11[ . ليِلَكْلا َِبْرُب اَكَو «اًمَرَح» ىّمَسُي ٌناَكَم ٍسِْفَمْلا ِتْيِب لَو

 0 ا ل ع جا سوو كلا

 نع ')نْيَحيِحَّصلا يِفَك َناَمْيَلُس َلْبَق اًدِجْسَم َناَك دق ايليإ ٌدِجْسَمَو َنيِلَسْرُمْلا

 ُدِحْسَمْلا» لاق ؟ؤأ عضو وشم بأ ا كوش اب :ت قط 5 يبأ

 َلاَق ؟اَمُهَنْيَب ْمُك :تلق ءاىَم ىَصَقَألا 000 :َلاَق ؟يأ مث :تلق َتْلُق ُماَرَحْلا

 .(ًدِجْسَم كل هَّنإَف ّلَصَف ٌةاَلَّصلا كنك كر ام تي عك كس نوبل

 .(ّلْضَمْلا هيف َّنإق» : ٌيِراَحْبْلا ٍظْفَل يِفَو

 . "ةدلَّصلا ُهْيكَرْذَأ ُتْيَح يّلَصُي َناَك لي هللا ٍلوُسَر ُةَنُس ِهِذَهَو

 .600) ملسمو ,064176) يراخبلا هاور )١(
 اوُبَمَدَو هيف َةاَلَّضلا اوُكَرَتُق ٍناَكَمب ُباَحْضَأَو وُ ُاَلّصلا ُهْيَكَرْدَأ نَمَك :رخآ عضوم يف خيشلا لاق (؟)

 (47م /50) .ةمشلا اوُقَلاَخ دَقَف : ِءاَييْنَأْلا ضْعَيِل ٌرثَأ هيف ِهِنْوَكِل َرَكآ ٍناكَم ىَلِ



 تح هع تدك باتك

 ًءاَنب ِهاَنَ د 4غ َناَمْيَلَس ّنِكَل 1 َميِماَرْبإ دع ني ناك ىَصْقألا ُدِحْسَمْلاَ

 .ُنماّنلاَو َوُه هيف َيْلَصُيِل ٌميِرك يبن هاَنَب ِةَناَلَثلا ٍدِجاَسَمْلا نم َّلُكَف ءاَميِظَع

 ُرَفَّسلا َعرش نْيَدِجْسَمْلا ِنْيَّذَه يف ًءاَلّصلا ُدِصْقَت #8 ُءاَيبْنَأْلا تَناَك اّمَلَ

 . مهب اَيسْأَتَو ةل# كفن ءاَييْنَأْلاِب َءاَدَيْقا ٍةَداَبِعْلاَو امهيِف ٍةاَلّصلِل اَمُهْيَلِإ

 يي َندَوُي ْنَأ ىَلاَعَت هللا ُهَرَمَأَو َتْبَبْلا ىَتَب امل ف َليِلَكْلا َميِهاَرْبإ َّنأ اَمَك

 اًضرق َكِلَذ نْكَي ْمَلَو ا َميِهاَرْبِإ ِنَمَز نم ِهْيَلإ َنوُرِفاَسُي 0 وجَحِب ٍساّنلا
 ياسو لأ را اقرا كلا نكد لااكك ا ءازقلا 2 أ يِف ٍساّنلا ىَلَع

 . (َناَرْمِع لآ ةَروُس» ْتَلَرَت امل ٍرْمَأْلا رِخآ يف لكي ٍدّمَحُم ىَلَع ُهللا ُهَضَرَك اَمَنِإَو
 ديف ٍةَداَبِعْلِل ِرَمَّسلا ىلإ َساَّنلا اَعَدَو اًدِجْسَم 4# ٍءاَيِبْنَأْلا نم ٌدَحَأ ِنْبَي ْمّلَو هم هو

 َنماّنلا اوُعْدَي ْمَّلَو اًهيِف نر ُدِجاَسَم مهل ناك ْنِكَلَو «َّهَئاَلَلا َدِجاَسَمْلا ِهِذَه لإ

 ىَلِإ َنماّنلا اعد اَمَّنِإَو « ِهِعِضْوَم يف يَّلَصُي ال ميِهاَرْبِإ َناَك اَمَك اَهْيَلِ ِرَمّسلا ىَلِ

 اَلَو ِِماَقَم اَلَو ِهِتْئَب اَلَو ِهِرْبَك ىَلِإ ِرَمَّسلا ىلإ ِء ِءاَيبنَأْلا نم ٌّنَِن اَعَد اَلَو ِءِتْنَبْلا ٌجَح

 .ِراَثآ نِم َكِلَذ ِرْيَغ

 اكو ِهِعِضْوَم نع نادل ٍدِجاَسَمْلا ِهِذَه نِم ٍدِحاَو ٌريْغَت ُروُجَي ال اَذَهِلَو

 ُكَرَْشُم دو اَذَعَو ءديف ىَلَصُي ٌتْيَبَو .لل ٌدِجْسَم اَهْنَأ نِم اَهُتَليِضَمَ ٍدِجاَسَمْلا ُرِئاَس

 عمم ا موا .ٍدِجاَسَمْلا نيب

 ل . ماَرَحْلا ٍدِجْسَمْلا َرْيَ ع َةَكَمِب ْتَيِنُب يتلا ٍدِجاَسَمْلا ٌةَراَيِز امأو 7 ؟هذ]

 ٍلاَبِجْلا ُدْضَق َكِلَذَكَو . .ةّميأْلا نم د هسا الو ءّنُلا ني َكِلَذ نم ِءْيَش ُدضَ

 اة ل لاير فران رج طال كَم َلْوَح يِْلا عاَمبْلاَو
 ُدَناَق

 نم َسْيَل ُهَنِإ ؟ : َكِلَد وحَنَو ِءاَدِفْلا ُّيق هيف ناك ُهَّنِإُلاَقُي يِذّلا ىَنِم َدْنِع يَِّنا ٍلَبجْلاَ

 يف ٌدَجوُي اَم َكِلَدَكَو هٌةَعْدِي َوُم لب ؛َكِلَد نم ِءْيَش َُرَيز هك هللا ٍلوُسَر نس

 عَّرْشَي ْمَل راَآْلا نِم اَهّنِإ ُلاَقُي يتلا عاَمبْلاَو ٍراَثآْلا ىَلَع ِّييبَمْلا ٍدِجاَسَمْلا ني ٍتاَقُرُلا
 20 2 عادم ع 0000 م 222. تاو و 5
 [1144 3 . كِلَذ نِم ٍءْيش َةَراَيِز الو ٍهِصوصْخِب كِلذ نِم ٍءْيش ةَراَيِز كك ُئبنلا



 داو مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ع

 تتفق خصطصل7 تسب نيقسسللسا 15١ يح

 كب َيِبَنلا َدِجْسَم يِتَأَي ُهَنِإَف :ُهَدْعَ َدْعَب وأ جحا لب َهَنيِدَمْلا َلَحَم اذِإ ”50و؟]

 َماَرَحْلا َدِجْسَمْلا اّلِإ ُهاَوِس اَميِف ٍةاَلَص ِفْلَأ نِم ٌرْيح هيِف ٌةاَلَّصلاَو ويف صب
 هر

7 

 هل

 .ىَصْقأْلا ٍدِجْسَمْلاَو ماَرَحْلا ٍدِحْسَمْلا ىَلِإَو هْيَلإ اّلِإ ُلاَحّرلا ّدَمّت اَلَو

 َداَز ْنِكَل ءُماَرَحْلا ُدِجْسَمْلا َكِيَنكَو ل َوُه اَّمِم َرَكْصَْأ َناَك ُهَدِجْسَمَو

 عيِجَج يف ٍديِزَمْلا مك ِةَداّيرلا ْمُكْحَو ءُْمُهَدْعَب نَمَو َنوُدِشاَّرلا ُءاَقَلُحْلا اًمهيف

 . ماكخألا

 يَ مَلَسُي ٍلجَر نم ام :َلاَق دق ُهّنِإَف ِهْيَبِحاَصَو هلكت َيَِنلا ىَلَع ُمْلَسُي ُّن

 َناَكَو و ادُواَد وُبَأ ُهاَوَر ؛مالسلا هيلع َدرَأ ىَّنَح يِحوُر َىَلَع هللا َّدَر الإ

 ا وللا َلوُسَر اَي كِيَلَع السلا :َدِجْسَمْلا َلَخَد اَذِإ ُلوُقَي َرَمُع ُنْب هللا ٌدْبَع

 ل ءْفِرَصْنَي َّمُث «ِتَبَأ اَي َكْيَلَع ُماَلَّسلا ءركَب بأ اي كْيلع

 ِكِاَمُك ِءاَمَلُعْا ِرَْكَأ َدْنِع ِةَلْبِْلا يِربْدَتْسُم ةرخخلا يليطنم هيلع َنوُمْلسُمت
 ةَلبِقْلا ٌلِقَتْسَي :َلاَك َةَفيِنَح لا عا ٌيِعِفاَّشلاَو

 01000 رهغلا لشي ال هلأ ىَلَع اوت

 . اهيل
 ٍةَمِيَأْلا ٍقاَمَثاب ُهْنَع َيِهَْم ُهّلُك اَذَه َّنِإَف َةَرْجَحْلا َليْفَتْسُم َكاَنُه وُعْدَي اَلَو

 نِم ٌدَحَأ نكي ْمَّلَو «ةَعْدِب اَذَه َّنِإَف ءوِسْفَتِل ِءاَعّدلِل ِرْبَقْلا َدْنِع ُِقَي اََو

 يف َنوُعْدَيَو َهَلْبقْلا َنوُلِبْفَتْسَي اوُناَك ْنِكَلَو ءوِسْفَتِل وُعْدَي ُهَدْنِع ُكِقَي ةَباَحَّصلا
 ا 2 نك يِرْبَق لَعْجَت ال مُهّللا» :َلاَق بلع هنإف 0

 ّىِه تَناَكَو َدَّشِي ةقئاع ريش ني همدان يلا يتوزلا يف دخكلا

 قب ِدِيِلَوْلا ٍنَمَز يِف َناَك اّمَل نِكَل ههّيِقْرَشَو هّيلْيِق 3 نِم ٍدِجْسَمْلا َّجِراَح ِرَجْحْلا ٌرْياَسَو

 )١( )750١41(« 2دواد يبأ حيحص يف ينايلألا هنّسحو )5١51(.

 مارملا ةياغ يف ينابلألا هحمّحص (؟) )175(.



 8 ا تلت

 ّنْب َرَمُع ٍةَئيِدَمْلا ىَلَع ُهُيِئاَن َناَكَو ُهُرْيَغَو ُدِجْسَمْلا اَذَه َرمُع ِكِلَمْلا ِدْبَع

 يف 6 مول ءٍدجْسَمْلا يف َداَرَُو ُرَجسُحْلا ىَرتْشت ْنَأ َرَمَأَك ِزيِزَعْلا ِدْبَع

 ٌدَحَأ َيّلَصُي اّلَعِل 1مم ا َلِبِمْلا نع ةَفِرَحْنُم ٌتَيِتبَو ءِناَمَّزلا َكِلَذ نِم ٍدِجْسَمْلا

 .ْمِلْسُم ُهاَوَر هاَهْبَلِ اوُلَصُ اَلَو ِروُبُقْلا ىَلَع اوُسِلْجَت ال» :هلكي َلاَق ُهْنِإَف ءاَْيَلِ

]١:84- 1 /5[ 

 [3] هيف هيف َىّلَصُيَو دايك َدِجَسَم َيِئأَ ْنَأ ُبَحَئْسُي

 ةَءاَرِقْلاَو ُرْكّذلاَو 0 هيف ٌةاَلَّصلاَو ىَصْقَأْلا ٍدِجْسَمْلا ىَلِإ ُرَمَّسلا 75#
 .ُهَدْعَب وأ ّجَحْلا َماَع ناك ٌءاَوَس َءاَش ٍتْقَو يأ يِف ّبَحَتْسُم ُفاَكِتْعاِلاَو

 ءِدِجاَسَمْلا ٍرِئاَس يِف ُلَعْفَي اَم ام اّلِإ للي َىِبَّنلا ٍدِجْسَم يِفَو هيف ُلَعْفَي اَلَو

 يف اَّلِإ يع هلك اذ ءهب ٌفاطَي لولبي او هب خشمك يش د اًهيِف َسْيَلَو

 َيلَصُي نأ بححتسملا لب ؛ِةَرْخَّصلا ُةَراَيِز ُبَحَتْسُت اَلَو َةَّصاَخ ماَرَحْلا دعشملا
 5 هَل باطحلا ُمْ مع هاني يِذْلا ىصفألا ٍدجْسَمْلا نثق يف

 ىَصْقأْلا ٍدِجْسَمْلاِب ٍفوُقْوْلِل ُرِفاَسُي اَلَو ءِتاَقَرَع ٍرْيَعِب فقيل ّدَحَأ ُرِفاَسُي اَلَو
 ِقاَمّثاب ْمِهِرْيَغ اَلَو خياَمَمْلا اَلَو ِءاّيِبْنأْلا نم ال ٍدَحَأ ِرْبَق َدْنِع ٍِفوُقْوْلِل اَلَو
 2 . لا

 نت

 15١/211[ .روُبُقْلا نم ِرْبَك ةَرايِزل ٌدَحَأ ُرِفاَسُي ال ُهنَأ ِءاَمَلعْلا يَلوَق ٌرَهْظَأ لب

 قتلو ُلَواَتَتَي :'"0«دجاَسَم ٍةَماَلَت ىَلِإ الإ ُلاَحَرلا ّدَّسُت اَل» :هلكي ُهلْزَن [ هم

 دو ل حر 0 00 هدح قَدوُصْفَم 0 ىلإ 0

 اا 626-5 هللا يف

 ّصَن اَمَك ِةَناَلَثلا ٍدِجاَسَمْلا يف ٍةَرَواَجُمْلا َنِم ُلَضْقَأ ٍروُكُتلاِب ٌةطَباَرُمْلا

 )١( يراخبلا هجرخأ )١189(: ملسمو )5977(.



 ل مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 2م

 ةَقيِزَح وُبَأ اَهَهِرَكَف :ِةَرَواَجُمْلا يِف اوُمَلَتْخا دك لب ؛ةّماَع مالْسإلا ٌةَمْيَأ َكِلَذ ىَلَع

 ةواقنلا ل فنا مُهَدْنِع َةطَباَرُمْلا ّنكَلَو ءاَمُهْرْيَغَو دَمْحَأَو ُكِلاَم هيتس

 [1 1/1 . للا ب هْيَلَع ّقَفْتَم م اَذَهَو

 اَذَه ُلاَئْمأَو (يِتَعاَفَش ُهَل ْتَبَجَو دَقَف يِرْبَق َراَر نَم» : ُهْلْوَق اَمأَو 5599]

 ٌدَحَأ وْرَي لَو :ٌحيِحَص ءْيَش اَهْنِم سلك ف رب ٍةَراَيِز يِف َيِوُر اّمِم ِثيِدَحْلا

 . اًميَض اَهْنِم ٍةَدَمَتْعُمْلا ِبّتُكْلا ٍلُهَأ نم

 لكي َننلا َرْبَق تْرُر :َلُجَّرلا َلوُقَي ْنَأ ُكِلاَم هِرَك دَقَو
 ه 2

 ُهْنَع َيِهْن ام ُنَمَضَتَت ٍساَّنلا ٍفْرُع يِف ْتَراَص دق ِةَراَيُرلا َظْفَل َّنأل : اوُلاَق

 .ّىِعذب ُهْجَوَو ٌيِعْرَش ُهْجَو : ِنْيَهجَو ىَلَع ٍروُبَقْلا ََر

 0 و هَل ُءاَعّذلاَو ِتّيَمْلا ىَلَع ُماَلَّسلا اَهُدوُصْفَم :ُةيِعْرَشلا ٌةَراَيرلاَف

 هَل َنوُهْدَيَو ِهْيَلَع َنوُمْلَسُي ب َىَِّنلا اوُراَز اّذِإ افلا 3 اَذَهِلَو ين َرْبَغ وأ

 .ِهِسْفَِل َوْعْدَيِل ِهرْبَق َدْنِع كقَي مُهّْنِم ّدَحَأ نكي ْمَلَو َنوُفِرَصْنَي م

 1 يملا رد ني اك لني الأ ىلع ثلا نق ِدَمْثا اَذَهِلَو

 ِهِذَه َّنَأِل ؛هب وأ ُهَدْنِع ِءاَعّدلِل ُهَدْضَق اَلَو ُهَدْنِع ٌةاَلَّصلا ُبَحَتْسُي اَلَو «وب ُحّسَمَتَي
 .ِناَنْوأْلا ِةَداَبِعَو ِكْرّشلا باَبْسَأ نِم تّناَك َروُمألا 2 00 3 200 0 ُءئ

 ير نإ

 ٍنيِد سْنج نم َيِهَو (ةِّيِعْذِبْلا ِةَراَيّرلا» نم َيِه اَمُوُحَنَو ُروُمأْلا ِهْذََو

 ِرْبَقْلا َدْنِع ُهُواَعُد َباَجَتْسُي ْنَأ ٍرِئاَّزلا ٌدْصَق َنوُكَي ْنَأ َوُهَو «َنيِكِرْشُمْلاَو ىَراَصَنل

 لل قارا نعد ينتوا ٌهْنِم َبْلظَيَو هب ٌتيِفَتْسَيَو َتْبَمْلا َوُعْدَي ْنأ وأ

 هتاَيَرُك ٍجيِرْفتَو هِتاَجاَح
 «ٍليِلَخْلا ٍرْبَق» ٍةَراَيِز ىَلإ َرَفّسلا َرَّذَن ول َدْبَعْلا َّنَأ ىَلَع ِنيّدلا ُةَمِأ ََمَنا اَذَهِلَو

 َماَعُمْلا َّنَِف ؛هللا ٍليِبَس يف ِةطَباَرُمْلا ٍلْجَأِل َروُكُتلا َّنوُبَواَتَتَي دوُحلاَصلا ناك :رخآ عضوم يف لاق ()

 َكِلَذ يِف ُمَلْغَأ اَم ِةَيَِمْلاَو َةّكَمِب ٍةَرَواَجُمْلا نم ٌلَضْفَأ هللا ليبَس يِف ٍداَهِجْلا لُجأل ٍروُمّئلاِ
 (ه1/797) .ِءاَمَلُعْلا َنْيَب اًفاَلِخ



 ا مي رب بأي
 هْيَلَع ْبِحَي ْمَل َكِلَذ ٍوْحَنَو ؛ءاَرِح ٍلَبَج» وأ لت ىَسوُم هْيَلَع هللا َمّلَك يِذَّلا «ٍروُظلا»و

 ملا 71 . ِنْيلوَمْلا ٍرَهَظَأ يف ةَيِصْعَم عاَقبْلا ِهِذَه ىَلِإ ُرَمَّسلاَو . .ِرْذَتب ُءاَقَوْلا

 اًمْوَق ىأَرَق :ٍراَمْسَأْلا ضْعَب يِف َناَك هذ ٍباََطَحْلا َنْب َرَمُع َّنأ َتبَت 7/54 ]
 .هلل للا ُلوُسَر هيف ىَّلَص ٌناَكَم :اوُناَق ؟اذَه اَم :َلاَقَك هيف َنوُلَصُي اَناَكَم َنوُبَاَتي
 ْمُكَلْبَ َناَك نم َكَلَم اَمَّنِإ ؟َدِجاَسَم ْمُكَل ِءاَييْنأْلا َرَثَأ اوُدِجَتَت ْنأ َنوُديِرُثُأ :َلاَقَ

 . ٍضْمْيْلَ اَّلإَو َلَصْيْلَم ُهاَلَّصلا ُهْتَكَرْنَأ نم ءاَذَهِب

 َدِجاَسَمْلا اّلِإ ٍةَداَبِعْلِل َُئوُبَواَتَتَي اَناَكَم َنيِمِلْسُمْلِل ْعَرْشَي ْمَل هللا ّنأِل اَذَمَو
 َرْبَق وأ ّيِبَن َناَكَم َناَك نو ِةَداَبِعْلِل ُهَدْصَم ْعَرْشَي ْمَل دجْسَمب َسْيَل اَمَق َةَصاَح

0 

 |[: ”؟ ا . يبن

 َلاَق ٍساّنلا َنِم اًدَحَأ ملأ الن هلي ْئِبنلا اَهيِف َنِْفُد يلا ُةبْرتلا امأ 755ةو]

 اَّلِإ ىَصُْقَأْلا ٍدِجْسَمْلا وأ ّيِوَبَنلا ٍدِجْسَمْلا وأ ماَرَحْلا ٍدِجْسَمْلا َنِم ُلَضْمُأ اَهْنِإ

 هيَلإ ُهْقِيْسَي ْمَل ُلْوَك َُمَو ءاَعاَمْجِإ َكِلَد َرَكَذَف ءٌضاَيِع يِضاَقْلا
 .ٍدِجاَسَمْلا َنِم ْلَضْفَأ للي َيَِنلا ْنَدَب لب ؛ِهْيَلَع هب اَلَو .©"”ةاَْمِلَع

 َّنِم َلَضْفَأ حِلاَص ّلُكَو لب يبن ّلُك ُنِفْدَم َناَكَل اًقَح ُهَرَكُذ اَم َناَك وّلَو

 ٍقِلاَكْلا ٍتوُيُب نم َّلَضُفَأ َنيِقوُلُخَمْلا توي ُنوُكَيَف ءوللا ُتوُيُب َيِه يتلا ٍدِجاَسَمْلا
 ٌكِاَحُم ِنيّدلا يف ٌعَدَتْبُم لَك اَذَهَو ءُهْمْسا اًهيِف َرَكْذُيَو َعَكْرُت ْنَأ هللا نأ يِتَّلا

 ل 1 .ماَلْسِإْلا لوصأ

1 2 22 

 ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا
 ْمْساَو ءِضَمْبُمْلا َوُهَو ُهْنَع ىَهْنَو هللا ُهَهِرَك اَم ّلُك ْمُعي اِرَكْنمْلا» ُْمْسا .٠

 اَمُهَنَِق ٍرُكذلاب ارق ُتْيَحَق هوب 220 ءايق دو هللا هجين 14 لك ْمُْعَي (ٍفوُرْعَمْلا»

 .وُرْكَمَو ٍنيُدلا يِف ٍبوُبْحَم لك ِناَمْعَي

 )١( .ِهْيَلَع دحأ ُهََقاَو اَلَو :خيشلا لاق )08/70(



 هو مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت متىبععاا

 ةَوُهَّشلاَو ِةَّبَحَمْلا ىَلَع اَهاَنْبَم َءاَسْحَمْلا َّنِإَ ِءاَشْحَمْلاَ ُرُكْنمْلا َنِرُق اَذِإَو

 م4 /16] .ُبوُلُقْلا ركل ي يذلا - ٌدَكْبُمْلاَو

 «ةةجوز هل انحلصَو» :َلاَق ُتْيَح ايِرَكَز ىَلَع ُهَئاَحْبُس هللا ّنَتْما
 حالضإ يف وللا ىَلإ َدِهَتْجَي ْنَأ ٍلُجَّرلِل يِفَبْنَي :ِءاَمَّلْعْلا ٌضْعَب َلاَق 640 :ءايبنألا]

 [ما: 1 . هتجوز

 | :ركنملاو ءهاضريو هللا هّيحي ام لكل عماج مسا :فورعملا /57:؟]

 [54 ١/ ةّيلعلا ةعومجملا] .هطّخسيو ههركي ام لكل عماج

 ههه

 (هبوجوو هلضف)
 ُهنِكَل ؛مِلْسُم لُك ىَلَع ٌضْرَف ٍركْنُمْلا نع ْيَهّنلاَو ٍفوُرْعَمْلاِب رْمألا 5
 وأ رمألا ةاَلُو نم ُضْرَمْلا هب ظْقْسَي نم اَمِهب َماَق ْنِإَف ؛ِتاَياَمِكْلا ضوُرُف نِم 0 ملص: و8 ها ص ى 2 2 و

 [ا1/11 . هْيَلَع ٌرِدَقَي دْقَي ام َكِلَذ نم َموُقَي ْنأ يرن نع تعنألاو ْمِهِرْيَغ

 «ِنيّدلا خوُيُش نِم نكي ْمَل ٍرَكْنُمْلا نمت َهْنَيَو ٍفوُرْعَمْلاِ ْرْمأَي ْمَل نم /5:*5]

 [0/1 .هب ىَدَتْقُي نَمِم اَلَو

 قافتاب ةيافكلا ىلع بجاو ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا 75؟.ه ]
 مظعأ نم وهو «هتردق ردقب بطاخم ةمألا نم دحاو لكو ءنيملسملا

 .تادايعلا

 08٠[ ةيرصملا ىواتفلا رصتخم] .هلل ال ءفاوهل كلذ نوكي نم سانلا نمو

 :اَهُحياَمَمَو اَمُؤاَرَمُأَو ٍةَفِئاَظ ّلُك ُءاَمَلُع مُهَو رْمآْلا يلوأ ىَلَع ُبِحَي ”*.5]

 را رَكْنُمْلا نع مُهْوَهْنَيَو ٍفوُرْعَمْلاِب مُهوُرُمْأَيَو ْمِهيْماَع ىَلَع اوُموُقَي ْنأ

 [4 7/0 .للكي ُهَلوُسَرَو ُهْنَع هللا ىَهَّن اّمَع مُهَْوَْنَيَو ل و دا ا

 دحاو موقي نأ لثم :هنم ركنأ وه امب ركنملا ليزي نأ دحأل سيل 75.9]

 ول هنأل ؛دودحلا ميقيو «براشلا دلجيو «قراسلا دي عطقي نأ ديري سانلا نم



 دف +حجلا باتك
 كك 007 : كت ت15 تتةكاست-

 هنأ يعديو هريغ برضي دحاو ّلك َّنأل ؛داسفلاو جرهلا ىلإ ىضفأل 0-00

 ناطلسلاك عاطملا رمألا يلو ىلع هيف رصتقي نأ يغبني امم اذهف ؛كلذ قحتس

 . هباونو

 هيهنو فورعملاب هرمأ نأ لجرلا نظ ىلع بلغ اذإ اميف فالخلا امنإو

 بجي هنأ :امهحصأ :نيلوق ىلع ؟ٍظئنيح هيلع بجي له هيف عاطي ال ركنملا نع
 يقب امك «كرتلا ةدسفم ىلع ةحجار رمألا ةدسفم نكي مل اذإ هنم لبقي مل نإو

 لخأ نمادمألا تلاث املو ءهموق رذني اًماع نيسمخ الإ ةنس فلأ هي حون

 هنأ امْرَه َنوُظَِي مل» :تبسلا يف نودعي نيذلا يظعاول رحبلا ةرضاحلا ةيرقلا
 :فارعألا] 4( َنَْتَب ْْمللَو ير لإ ٌةَرِذمم أواه اًديدَس اَاَدع ْمْيْيَمم زأ كيفن

 . هللا ىلإ ةيادهلا 1 ءانيلع مهاده سيلو ءانبر دنع انرذع ميقن :يأ 4

 98٠١[ ةيرصملا ىواتفلا رصتخم]

 هللا هضغبأ ام ضغبيو فورعملا وهو هللا هبحأ ام بحي مل نم 75؟.4]

 بلقلاب ركنملا راكنإ ءارو نكي مل اذهلف ءائمؤم نكي مل :ركنملا وهو ىلاعت

 اميإ نم لدرخ ةبح

 ناميإ هبلق يف نوكيف ؛ضعب نود رومألا ضعب ركني نم سانلا نم نكل
 :ةعبرأ بولقلا :اولاق ثيح فلسلا نم هركذ نم كلذ ركذ امك «قافنو

 .نمؤملا بلق كلذف ءرهزي جارس هيف درجأ بلق -أ

 .رفاكلا بلق وهف .فلغأ بلقو - ب

 .قفانملا بلق كلذف ءسوكنم بلقو - ت

 كلذف «قافنلاب هدمت ةدامو «ناميإلاب هدمت ةدام «ناتدام هيف بلقو - ج

 08١[ ةيرصملا ىواتفلا رصتخم] . ايس رخآو اًحلاص المع طلخ

 ىلع بلغ اذإف «ةيافك ضرف ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا 255.9 ]
 هكرت ْنإف ؛كلذ نم هيلع ردقي ام هيلع بجوو هيلع نّيعت هب موقي ال هريغ نأ هنظ



 00 مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت قم د
 ةطلفتا

 .اًرفاك نوكي دقو اًمساف نوكي دقو «هلوسرلو هلل اًيصاع ناك
 08١[ ةيرصملا ىواتفلا رصتخم]

 لبق اًهيقف نوكي نأ ركنملا نع يهنيو فورعملاب رمأي نمل يغبني م559:]
 ؛رمألا دعب اًميلح هليصحت يف قرطلا برقأ كلسيل ءرمألا دنع اًقيفر ءرمألا
 081١[ ةيرصملا ىواتفلا رصتخم] .ىذأ هبيصي نأ دب ال نأ بلاغلا نأل

0 

 (؟راكنإ اهيف له فالخلا لئاسم)

 نإف ؛حيحصب سيل :اهيف راكنإ ال فالخلا لئاسمو :مهلوق /5591]

 :راكتإلا

 .مكحلاب لوقلا ىلإ هجوتي نأ امإ -أ

 .لمعلا وادع

 هراكنإ بجو :اًميدق اًعامجإ وأ ةَّنُس فلاخي لوقلا ناك نإف :لوألا امأ

 بيصملا :لوقي نم دنع هفعض نايب ىنعمب ركني هنإف كلذك نكي مل نإو ءاّقافو

 .ءاهقفلاو فلسلا ةماع مهو ءدحاو

 اًضيأ هراكنإ بجو عامجإ وأ ةّئُس فالخ ىلع ناك نإف :لمعلا امأو

 «هيف فلتخملا ذيبنلا براش ثيدح نم انركذ امك ءراكنإلا تاجرد بسحب

 .ءاملعلا ضعب عبتا دق ناك نإو َهَّنُس فلاخ اذإ مكاحلا مكح ضقني امكو

 الف :غاسم اهيف داهتجاللو عامجإ الو َةّنُس ةلأسملا يف نكي مل اذإ امأو

 نأ ةهج نم سبللا اذه لخد امنإو ءاّدلقم وأ اًدهتجم اهب لمع نم ىلع ركني

 فئاوط كلذ دقتعا امك داهتجالا لئاسم يه فالخلا لئاسم نأ دقتعي لئاقلا

 :.نمانلا عرف

 ليلد هيف نكي مل ام  داهتجالا لئاسم نأ ةمئألا هيلع يذلا باوصلاو

 :- هسنج نم هل ضراعم ال حيحص ثيدح لثم ؛اًرهاظ اًيوجو هب لمعلا بجي



 مدس جحلا باتك

 .اهيف ةلدألا ءافخل وأ ةيراقملا ةلدألا ضراعتل ؛ٌداهتجالا كلذ مدع اذإ غوسيف

 .نيدهتجملا نم اهفلاخ نم ىلع نعط ةيعطق ةلأسملا نوك ركذ يف سيلو

 1١1597/١[ ةّيعرشلا بادآلا]

 ”ت 6 <

 (بستحملا بادآ)

 نإ ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا دنع قلخلا ىذأ ىلع ربصلا /599؟]

 :نيرمأ دحأ مزل لمعتسي مل
 .يهنلاو رمألا ليطعت امإ أ

 وأ ءيهنلاو رمألا كرت ةدسفم نم مظعأ ةدسفمو ةلتف لوصح امإو - ب

 . اهنم بيرق وأ اهلثم

 ركسلا نع هنو ٍورعمْلاب رمأو» :ىلاعت لاق ءداسفو ةيصعم امهالكو
0-7 

 كه ]ا مم | ى سرر

 .[17 :نامقلا 402 رومألا ٍْزَع َنِم كلم نإ َكَباَصْأ آم َلَع رص

 هذه نم لصح :ربصي ملو رمأي مل وأ ءرمأي ملو ربص وأ ءربصي ملو رمأ نمف
 (0)0(نيحيحصلا) يفو ءربصيو رمأي نأ يف حالصلا امنإو «ةدسفم ةثالثلا ماسقألا

 ءانرسيو انرسع يف ةعاطلاو عمسلا ىلع عي هللا لوسر انعياب :لاق ةدابع نع

 قحلاب لوقن وأ موقن نأو هلهأ رمألا عزانن ال نأو انيلع ةرثأ ىلعو انهركمو انطشنمو

 . ةئتفلا ىف لاتقلا نع ِهِلَي هللا لوسر ىهنو «مئال ةمول هللا يف فاخن ال انك ام ثيح

 مهلاتق نوري مهريغو ةعيشلاو ةلزتعملاو جراوخلا نم عدبلا لهأف

 باب نم كلذ نوريو ةملظ مه هوُنَظ ام وأ ملظ وه ام اولعف اذإ مهيلع جورخلاو
 . "””ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا

 .(١ا/9) ملسمو لام هك) يراخبلا )غ0(

 ىلع راكتإلل نيملسملا رمأ ةالو ىلع اوجرخ ثيح ءرصعلا اذه يف جراوخلا لاح وه امك (؟)

 .ةمرحملا رومألاو ملظلا



 تسمو 1 سس س0 سلا هلاك مالسإلا خيش لئاسوو قواتف بيرقت قم دعم

 يهنلاو فورعملاب رمألا كرت نوري دق روجفلا لهأو ةئجرملا نم نورخآو
 . 'كيلوأل نولباقي ءالؤهو «ةنتفلا كرت باب نم كلذ نأ اًنظ ركنملا نع

 [9١1ا//١ ةّيعرشلا بادآلا]

 اًميِرْخَ َّدَشَأ َوُه اَم لَصَح ُهْنَع ىَهَن ول ام ِتاَمَّرَحُمْلا نم َناَك اَذِإ 555؟]
 عم رو ىه ومر مع 67

 .اًضيأ ُهَحْي ْمّلَو «َدْنَع َهْنَي مل ُهْنِم

 ىَلَع ُجوُرْحْلا َمّرُح اَذَهِلَو ؛ُهْنِم ٌرَكْنَأ َوُه اَمِي ٍرَكْنَمْلا ٌراَكْنِإ ُروُجَي ال اَدَمِلَو

 ٌلّصَسَي اَم ّنأِل ؛ ؛ِرُكدُمْلا نَع يْهَنلاَو ٍفوُرْعَمْلاِب رْمألا لجأل ٍ؛ٍفْيَسلاب ِرْمأْلا ٍةاَلُو

 هكنلا تلفن نعال نففأ أ "”ٍبِجاَو ِكْرَتَو ٍتاَمّرَحُمْلا لْغِف نع َكِلَِ

 َكِلَذ ِبَّبَسب ّعَقَو كلك نع انزل ىلا نوت دا اعلي نق ل َناَك اَذِإَو ءَبوُلاَ

 يهّنلاِب ْلصْحَي ْمَلَو ُهَ ل اًمِم ٌمَظغَأ ّرَش

 ع ُهْنَع اَوَهْنُي ْمْل : ٌةَحِجاَر ٌةَحَّلْصَم

 مُهَتَوَُد َّنِإَف ٍ؛ٍِقْلَكْلا ٍةَوْعَد نِم مُهَعاَبْنأَو 5 هب هللا َرَمُأ اَم ٍفاَلْخِب

 . اًهِتَدَسْفَم ىَلَع ٌةَحِحاَر ٌةَحَلْصَم اهب لْصْحَي

 و رس دار اذإ ومي . اًئَسَح َناَك :ٌةَحِجاَر َةَحَّلْصَم ْىْهّنلا َناَكَو يْهَّنلاب ُهْرَش َداَر اَذإ ُهْنَع ُيِهْئَمْلاَق

 ْنَأ اّلِإ ءْعَرْشُي ْمَل لرقم ريح اق يف يلو ظفر رع داو اذإ امو

 رطل مَظفأ ٌّرَش ىلإ َكِلَّذ ىّذَأ ْنِإَف كِاَر ًةكلضم هيب يف َنوُكَي

 ءاَبْنْذُم هب ٌريِصَي اًديِدَش اًمرَج لجبل ىذؤيت ةلرص ال ؛يآلا َنوُكَي ْنأ ُلْثِم

 يجهرع ص
 ام ٍفالْخب ؛َكِيلوُأِل اَلَو د ُهَل ال ٌرْيَخ هب لّصْحَي ْمَل اَذَهَك ُةّنيِدَو هْناَميِإ هب ٌصِقَتنَيَو

 )١( نم جرخي ٍرمأ يأ نأ نوري ثيح ءنامزلا| اذه يف ماكحلا ةئجرم لاح وه امك الحكام 

 «مكاحلل ٌركْنُمْلا ضّرعتي مل ولو «ةينالع هّراكنإ زوجي ال  مهنووهي نيذلا ٠ َرُكذَمْلا ركنأ امنإو
 .مهقيرطو مهجهنم ىلع وه نمل الإ راذعألا نوسمتلي الو ءبسحف
 !اننيب هنأكو اًيقد اًقيصوت نامزلا اذه ةمألا لاح ىلاعت هللا همحر مالسإلا خيش فّصو دقلو

 .(تابجاولا) :باوصلا لعل (؟)



 / 0 جحل ١ باتك

 0 ل 0000000-77

 َّنِإَك ِ؛َرْبَّصلاَو ىَوْقَتلا َلَمْعَتْسا لب هللا َدوُدُح ّدَعَتي ْمّلَو َدَهاَجَو هللا ىَقَناَو َرَبَص اذ

 دَكَو هِتَكَرَبِب مِهْيَلَع هللا ُبوُتَيَف َنوُبوُتَي دق َكِيَلوُأَو «ةَديِمَح ُهَُبِقاَع ُنوُكَت اَّذَه
 نذل ِرْوَْلا ُراَد َمِقَنط :ىَلاَعَت َلاَق امك َةَحَلْصَم َكِلَّذ ْنوُكَيَو ْمِهيْعَبِب مُهُكِلْهُي

- 
 ”اسمم سا هسا ل 000 0

 [217/“- 11 .[ 6 : ماعنألا] © نييلعْلا بر هلل دمحللاو أوملَظ

 رمخلا نوبرشي مهنم موقب راتتلا نمز يف يباحصأ ضعبو انأ تررم 55:4]

 اهنأل رمخلا هللا مرح امنإ :هل تلقو «هيلع تركنأف يعم ناك نم مهيلع ركنأف

 يبسو سوفنلا لتق نع رمخلا مهدصي ءالؤهو «ةالصلا نعو هللا ركذ نع دصت
 [17/7 نيعقوملا مالعأ] . "”'ههعدف لاومألا ذخأو ةيرذلا

 داسفلا نم اًمزلتسم ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا ناك اذإ 7016 ]

 يف لاتقلا ةّنّسلا ةمثأ هرك دقو ءاًعورشم نكي مل :حالصلا نم هيف امم رثكأ

 ءركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا ءاوهألا لهأ نم ريثك اهيمسي يتلا ةنتفلا

 فورعملاب رمألا كرت يف امم اًداسف مظعأ يه ةنتف بجوي ناك اذإ كلذ نإف

 امهالعأ عفدُي لب ءامهالعأب نيداسفلا ىندأ عفدُي مل ركنملا نع يهنلاو

 14١[ :ةماقتسالا] . امهاندأ لامتحاب

 َنوُدؤُي لب ريل ىَلِإ ٌءاَعْصِإ مُهَل ىَقْبَي ال ىَّنَح ٍروُجُمْلا لْهأ َيِوَق اَذِإ ”5:5]

 َيِقَبَو ٍلاَحْلا ِهْذَه يِف ِناَسْللاِ ُرييَّْتلا طَقَس ٍبْجْعْلاَو ىَوَمْلاَو حلا ِةَبَلَعِل َيِهاّنلا

 180٠[ 3 .ِبْلَقْلاِ

 ُرْمَأْلاَو ءِرَكْنُمْلا نَع يْهَنلاَو ٍفوُرْعَمْلاِب رْمألاب اَنَرَمَأ دق ُهَئاَحْبْس هللا كو#

 نع ْيْفّنلاَو هوب ُرمآْلا ُهْنِكنُي ال توُرَْمْلا ُمَلْعَي ال نَمَك «وِيقرْغَمِي ُقوُبْسَم ءْيَّنلاب
 [مامال 161 .ُهْنَع ْيْهَّنلا ُهْنكْمُي ال ُهُمَلْعَي ال نَمَك ءهتَقِرْعَمِب ٌقوُبْسَم ٍرَكْنمْلا

 [م 10 5 ٍراَكْنإْل لبق ِناَسْللاَو بْأَقْلا َراكنإْلا نإ قفنل

 .ركنملا راكنإ هقف وه اذه )١(



 د مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ا
 ام_#

 دحأ يف اًضيأ لئاقيو «هيلع ركنُي :ةعامجلا كرت ىلع ّرصأ نم 9

 ماق اذإ قسفيو لتاقي هدنع هنإف اهبجوأ نم امأو ءاهبحتسا نم دنع نيهجولا

 .ةهبشلا لاوز دعب ةاغبلاك ؟قيسفتلاو ةلتاقملل حيبملا ليلدلا هدنع

 ١159/1١[ ةّيعرشلا بادآلا]

 نامض الو اهتقارإ هيلع بجو رمخلا ةقارإ ىلع اًرداق ناك نم

 قشو اهتقارإب اضيأ هيلع نوبقاعي مهنإف رمخلا اورهظأ اذإ ةمذلا لهأو «هيلع
 . '"”ههنيب كلذ اوّرسأ اذإ مهل ضرعتن ال انك ْنِإو ءاهناّتو رسكو اهفورظ

 757/١[ ةّيعرشلا بادآلا]

 ْرَبَتْعُي الق :اَهيف ُهَرَّثَك وأ ُهَتلاََم لِئاَك ىَلَع طَلَع دق اًماَمِإ تْيَأَر اَذِإ 0”7]

 هوست يرلا ةلزدلا وو لكع ار هلإ «اهكاق فرك يوب اماغ امكخ اد

 َتيِدَح َناَكَو ءَةَرِهاَظلا عِئاَرَّشلا نِم اَْيَش َدَحج نَم َّنَِق ُِهَل َريِفْكَتلاَو هْيَلَع طيِلْمَنلا

١ 

 م

 ميِدق ماَمِإ نم ْتَرَدَص دق ةَئطْحملا َةلاَقَمْلا تْيَأَر اذإ :سكّعلا َكِلْذَكَو يس © ى”د مه مدو مثدعأر م6 م عك هلم 2 00 0

 أ اَم ُةّجحْلا ُهنكَلَب نَمِل ُرْمْعي الق :هل ٍةّجحْلا ْعوُلُب ِمَدَعِل ؛ثَرِْغاَ ؛ٍلّوَألِل َرِفَتْغ

 «ةصاخلا مهنكامأو مهتويب يف سانلا ىلع سسجتلا نم عنمي هنأ مالسإلا ةحامسو ةمظع نم )١(

 باصتغالاك ؛نيرخآلا ىلع هررض ىدعتي ركنملا اذه ناك اذإ الإ ءركنم ىلع اوناك ولو
 اليل اجرخ 32 ٍباَطَخْلا نب ُرَمْعو ٍِفْوَع ُنْب ِنَمْحّرلا ُدْبَع اذهف ءاهوحنو تاردخسملا بيرهتو

 اًذِإ ىَّتَح هيلإ اقّلظْناَف ءِتْبَي يِف اًباَّرِس ارصبأ ذإ نايشْمَي امُه اَمَنْيَبَق ِةئيِدَمْلاِب يحاوض يف
 ديب َّلَحَأَو ُرَمُع َلاَقَف ةَعِفَتْرُم اًناَرْضَأ هيِف اعمسو ءهنم يش حف دق ُباَب اًذِإف هُهْنِم ابرتُا هل .جوع

 ْمُهَو ءٍفَلَخ ِنْب يم ِنْب َةَعِيَر ُتْيَي اًذَه :َلاَك ءال :َلاَق ؟اَذَه نَم ُتْيَب يِرْدَنَأ :ٍنَمْحَّرلا ِدْبَع
 ؟ىَرَت اَمَق ءرمخلا نوبرشي ّنآلا

 دّنَك «اومَتَج الو» :َلاَقَك ده هللا اَناَهَن ءُهْنَع هللا ىَهَن اَم اَنْيَتَأ دك انأ ىَرأ :نّمْحّرلا ُدْبَع َلاََ
 ء(4150 مفاحلا ههتشضو (1100) يقهيبلا هاؤز .: مُهَكرتَو مُهْلَع دم تّرضلاك ءانْسْسحَت
 .يبهذلاو

 اورهاجُي مل ام «مِهَتّيرحو مهقوقح سانلل ٌظِفَحَو «ةيلاعلا ةليبنلا مّيِقلاب ءاج مالسإلا ٌنيدف
 .روجفلاو رفكلاو قسفلاب



 سم جحلا باتك

 عدبت الد َكِلَذ َرَكْنأ اذ اًهِوْحَنَو رْبَقْل ِباَذَع ةيداخأ ُهّتْكْلَي نك - ٌعَدَبي اًدهلَت وو رو

 يت نر وللا ا ترب ل سما ُةَسِْياَع

 00/3 . "7عِفاَم هَ ان ُهّنإَ إف هَرْبَدَت ْميِظَع لصَأ اَذَهَق

5 

 (9(هثادآو ٍرَكُْمْلا نع يْهّنلاَو ٍفوُرْعَمْلاِب رْآْلا مكح)
 هنْيَعب ٍدَحَأ لُك ىَلَع ُبِجَي ال ٍرَكْدُمْلا نَع ْيْهَئلاَو ٍفوُرْعَمْلاِب ُرمألا 557 ]

 َناَك ات كِل ماَمَت نِم ُداّهِجْلا َناَك اّمَّلَو ءُنآرُقْلا ِهْيَلَع لد اَمَك ِةَياَفِكْلا ىَلَع َوُه لب

 0 نك نأ دعاوي موُقَي نَم هب ْمُقَي مَ اًدإَف ءَكِيَذَك اًضْيَأ ُداَهِجْلا
 » :هللك ْيِبَنلا َلاَق اَمَك هيد تتسراحا َّلُك ىَلَع ٌبِجاَو َّوُه ذإ ؛هِتَرْدُق

 كيكو يذق خو مل ذل اسف غلطتي مل ف يب ياكم مكن أ
 ع ِناَميِاْلا ففَعضَأ

 ُهَماَمْنِإَو ِرَكْنُمْلا نع َيْهَئلاَو ٍفوُرْعَمْلاب َرْمأْلا نأ ُموُلْعَمَف :َكِلَّذَك ناك اَذِإَو

 كّرئأ نُكَيِل :َليِق اَذَهِلَو ؛هِب اًنْرِمُأ يِذّلا ٍفوُرْعَمْلا مّظْغَأ نِم َوُه :ِداَهجْلاِ
 .ركلم ب ركلملا نع كيتو "*فرؤغتل

 تايحتسملاو , تاججاولا تابحتسملاو ِتاَبِجاَوْلا مّظْغَأ نِم ّوُه َناَك اّذِ

 «لْسّرْلا تّكِعِب هب الهيزإ ةرتكتملا ىلك نع ةكحار اهيف ةخلفَملا ةوكت نأ دل

 .حاَلَص َوُه هب هللا َرَمَأ ام َلُك لب َِداَسَقْلا بحي ال ُهْللاَو ءٌبّتُكْلا تّلَرنَو

 «تاحلاشلا اولمعو اونآ َويِدْلاَو نيِحْلَسَمْلاَو حالّصلا ىَلَع هللا نأ دقو
 .عضوت ٍرْيَغ يف َنيِدِسْفُمْلا َمَدَو

 .ةمهملا ةدعاقلاو «ميظَعلا لضألا اذهل انجوحأ امو .هللقت قدص )١(
 هذه يف اهيف ءاج ام مهأ ٌتصخخل دقو ءركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا ةلاسر هذه (0)

 . تارقفلا

 .(49) ملسم هاور (5)
 .ىنعملا يف ىوقأو بسنأ (اًقورعم) :ةفاضإ لعل (:5)



 هللا َرَمَأ امم ْنُكَت ْمَل :هيََلْصَم نِم َمَطْعَأ يْهَنلاَو ِرْمأْلا ُةَدَسْفَم تناك ُثْيَحَن
 ني عمو ا ري دم َناَك نو 9

 ىَنْعَم اَذَهَو «ْمُهاَدُه ِهْيَلَع َسْيَلَو هِداَبِع يِف هللا َيَِّتَي ْنَأ ِهْيَلَع ُنِمْؤُمْلا ذإ
 «رشيدتمأ اذ َّلَص نم مري ال مُكَْشَ ََِْع اوم ندا اًيأَي» :ىَلاَعَت هلؤت
 ُبِجَي اَمِب ُمِلْسُمْلا َماَق اًذِإَف ءٍبِجاَوْلا ِءاَدَأِب ُمِيَي اَمْنِإ ٌءاَدِتْهاِلاَو 26٠٠6 :ةدئاملا]

 ْمَل :ِتاَبِجاَوْلا نم ريب َماَق اَمُك ٍرُكْنُمْلا نع يهّنلاَو ٍِفوُرْعَمْلاب ٍرْمَأْلا نم ِهْيَلَع
 ."0يلالّصلا ُلاَلَض ُهَّرُضَي

 5 ها 7 ىو ع هد60 هر والا شو م ا
 .ٍدَيِلاَب ٌةَوَأَتَو «ناَسللاِب ٌةَراَتَو «بلقلاب ةراث نوكُي كِلْدَو

 2 وه 6

 ان هلع 0 نَمَو ِلْعِف يف َرَّرَض ال ذإ ٍ؛ِلاَح ٌلُكِب ٌبجَيف :ُبْلَْلا اَمَأَك

 .«ِناَميإْلا ْفَعْضَأ كِلَذَو» :هلكب يلا َلاَك امك ؛نِيؤُمِب َوُه
 2 .يه < رخو نم يعظم
 : سانلا نم ٍناقيرف د انهو

 وب ٌلاَق امك ؛ةيآلا ِهْذَهِل اليِوأَت يْهْنلاَو رْمأْلا نم بجي ام ُكرْثي ٌقيِرَف -أ

 يْنِإَ ءاَهِعِضْوَم ٍرْيَغ يِف اًهنوُعْضَت ْمُكْنِإَو ٠١6[ :ةدئاملا] هر ثيَدَتْهَأ اًذإ َّنَّص نّئ

 ْنَأ كَشْوَأ ُهوُرّيَمُي ْمَلَف َرَكْنُمْلا اَوَأَر اَذِإ َنساَّنلا َّنإ» :ُلوُقَي لك َىِبّْنلا تْعِمَس

 2400ه باَقعب هللا مُهَمْعَي

 ءاَقَلظُم ِِدَيِب اَمَِو ِهناَسِي اّمإ ىَهْنَيو َرْمأَي نأ ُديِرُي نَم :يناَّثلا ُيِرَقْلاَو - ب ٠ 0#

 هنأ اًعطق ملعُي لب هي هللا رمأ امم :يهنلا وأ رمألا نع ةجتانلا ةدسفملا هذه نكت مل :يأ )١(
 .يهانلاو رمآلا اذه هبكترا أطخ

 ركنم ىلإ ىدأ اذإ يهنلاو رمألا زوجي الف ءمرحم لعف وأ بجاو كرت نم ققحت ولو :يأ (1)
 . مظعأو ربكأ

 نيب عارصلا ءاقب يف ىلاعت هللا نس هذهف ءقحلا فعضو لطابلا ولعل ديدشلا نزحلا يغبني الف (9)

 ٍلاَلَضلا لاَكَض ىلع مالث ال نحنو ءاهكاردإ نع انلوقع رٌضْفَت ءةميظع مكحل ؛لطابلاو قحلا
 .مهلالض نع مهرجز وأ مهتيادهل اهيلع ردقن يتلا بابسألا انلعف اذإ

 .08507) هجام نبا حيحص يف ينابلألا هحًّحصو 4006(«2) هجام نبا هاور (5)



 ا ل ل

 هي اَمَو ٌحْلصَي ال اَمَو َكِلَذ نِم ُحْلْصَي اَمِيِف ِرْظَنَو ِرْبَصَو ٍمْلِحَو وُقِف ِرْيَغ نم ١ يام
 ُرِدْقَي ال اَمَو ِْيَلَع

 اوُماَقَأ اَم ْمِهِلاَتِق نَع ىَهَنَو ءَةَمِيَأْلا ٍرْوَج ىَلَع ٍرْبَّصلاب لكي ُننلا َرَمأ اَذَهِلَ

 .ًةاَلَّصلا

 ٍلاَتَق ُكْرَتَو ٍةَعاَمَجْلا ُموُرُث ٍةَعاَمَجْلاَو ِةَنّسلا ٍلْمَأ ٍلوُصُأ نِم َناَك اَذَهِلَو
 .ِةئبِفْلا يف ٍلاَتِقْلا ُكْرَتَو ِةْيأْلا

 ِرَكْنُمَو ٍفوُرْعَم ّنْيَب ٍنْيِعِماَج ٌةَفِئاّطلا وأ ُصْخَّشلا َناَك اَّذِإ :اًَذَه ىََلَعَو

 ْمَل :اًعيِمَج اَهوُكْرَْي وأ ءاَعيِمَج اَمُهوُلَعْفَي ْنَأ اّمِإ لب ِ؛اَمُهَتيَب َنوُقْرَقُي ال ُتْيَحِب

 هي :ٌرظْنُي لب ءِرْكْنُم نِم اوُهْنُي ْنَأ اَلَو فوُرْعَمِب اوُرَمْؤُي ْنَأ ْرْجَي

 .ٍركُْمْلا نِم ُهَنوُد َوُه اَم َمَرْلَتْسا نإَو هي َرَمأ 0

 ٍذئَتيِح ٍذئَئيِح ُْهَّنلا ُنوُكَي لَب ؛هْنِم َّظغَأ ِفوُرْعَم َتيِوَمَت ُمِزلَتْسَي ِرَكْنُم نحت َهّْنَي ْمَآَو

 ٍلاَوَزَو ِهِلوُسَر ٍةَعاَطَو ِهِتَعاَط ٍلاَوَز يِف يْعَّسلاَو للا ليِبَس نَع ٌدَّصلا باب نم

 . ِتاَنَسَحْلا ٍلْعِف

 نِم ُهَنوُد َوُه اَم َتاَوَق َمَرْلَتْسا َنِإَو ُهْنَع ىَهَن :َبَلُْغَأ ُرَكْنُمْلا َناَك َنِإَو

 .ِفوُرْعَمْلا

 كْبُمب اًرمأ :ِهْيَلَع ٍدِئاَّرلا ِرَكْبْمْلِل مِزْلَتْسُمْلا ٍفوُرْعَمْلا َكِلَزب ُرْألا ُنوُكَيَو

 .هِلوُسَرَو 4 هللا ٍةَيِصْعَم يِف اًيعَسَو

 .اَمُهْنَع َهْنْي ْمَلَو اَمِهِب ْرَمْؤي 1 : ِناَمِزاَلَمْلا ُركْتَمْلاَو ُفوُرْعَمْلا ًاَقاَكَت نو

 00 ِةَمِيَأ نِم ِهِلاَثْمَأَو يبأ ِنْب هللا ٍدْبَعِل لكي يللا زارقإ :كناّيلا اَذَه نِمَو

 َزإ ٌةَمِزْلَكْسُم :ِهِباَقِع ني عب ِهرَكْنُم هَلاَزِإَق ءِناَوْعَأ نم اَمِل ؛ِروُجُمْلاَو

 أ اوُعِمَس اَذِإ ِساّنلا ٍروُمْتِبَو ْمِهِتِيِمَحَو ِهِمْوَق ٍبَضْعِب َكِلَذ نم َرَثْكأ ِفوُرْعَم

 مورقر

 :هَناكْضَأ لقي اَدّمَحَم اَذَنَحُم

 اذ 34+

 كك

 هَ



 2 اقل كيش ااكرو كاا ظاا ب بج و
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 ءاَمُهَْيَب ِزيِيْمَّثلاَو ِرَكْمْلاَو ٍفوُرْعَمْلاِ مْلِعْلا نم ذب الق

 .قْفّرلا نم َكِلَذ يف ّدُب اَلَو ءّيِهْئَمْلاَو ٍروُمَأَمْلا ٍلاَحِ

 هل لصْخَي نأ دب هل هنإف + ىذألا ىلع اًرويَص اميلغ نوكي نأ اضْيَآ دب اَلَو
2 

 مْلِعْلا نِم َّدُب اَلَو

 م هي

 :ةهنئال نامْعَل لاق امك + ؛ ٌحِلْضَي امم أ ٌدِسْفُي اَم َناَك ُريْضَيَو ْمْلْحَي ْنِإَف ذأ

 7 وم ءم هسا 6 طررب م 0 . 1 25 0 0 0

 «(©9 رومألا مَع ْنِم كَم نإ كباَصأ 1 ا كلا م هن برا
 .[ ١7 :نامقل]

 .رْبَصلاَو - ج

 نِم َّلُك َناَك نِإَو ءُهَنْعَب ُرْبَّصلاَو ُّهَعَم ُقْفٌرلاَو ءيِهّئلاَو ِرْمأْلا َنْبَق مْلِعْل
 .ٍلاَوْحَأْلا ِهِذَه يف اًبَحْصَتْسُم ِةَناَكَلا

 0 نع يْهّنلاَو ِفوُرْعَمْلاِب رْمألا يِف ٍلاَصِخْلا ِهِذَهِب َرْمألا نأ ْمَلْعُيْلَو

 دنيا هلع تلح لاب 1 نقار بردا لع انيتص حرا ل
 0 َنِإَف ؛َلَكَأ وأ ٍلاَصِحْلا ِهِذَه ِنوُدِب هم ُُضَ امي َرتكأ ُهَرْصَي اَمِم َكِلْذَو

 نِم ٍريِجَتْسُمْلاَك اَهْنِم َربْكأ ِةَيِصْعَم ىَلِإ ِةَيِصْعَم نم ُلِقَتْنُمْلاَف ٌةَيِصْعَم ٍبِجاَوْلا ِرمأْلا

 . ٍراّئلا ِءاَضُمّرلا
. 
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 هب َدِهَش اَمِيَو اَنِسْمْنَأ ْيِفَو ٍقاَفآلا يِف ِهِتاّيآ نم هللا هرآكروراقملا نو

 ُناَسْحِإَف ءِةَمْعْنلا ُبَبَس َةَعاَطلا َّنَأَو . .ٍبِئاَصَمْلا ُبَبَس َيِصاَعَمْلا َّنأ :ِوباَتِك يِف

 ْتبَسك اَمِه ٍةَسِصُم ني مُكَبض 3 ا ا ٌبَبَس ِلَمَعْلا

 المل 1/1 ٠"[. :ىروشلا] 6 ريثك نع ًاوُفْعَيَو 2و كيب

 رثمو قارذغلاو رثخلاو نيحاونلاك را نم اَنْيَس َلَعَف نم 5555|
 ىَأَر نَم» :هلل ْيِبَّنلا َلاَق اَمُك ِةَرْذُقْلا ٍبَسَحِب ِهْيَلَع ٌراَكْنِإْلا ُبِجَي ُهّنِإَف َكِلَد



 2 جحلا بناتك

 0 كر نأ

 َرِيُسَو نيبوجلف رمال اًنِلْعُم َسْيَلَو ءَكِلَذب اًرثَسَتُم لَجّرلا َناَك ْنِإَف
0 8 

 (2«ةدخآلاَو اًيْنَّدلا يف ف هللا ُهَرَتَس اَديَع َرََس نَم» :ّهلب ْنينلا َلاَق اَمُك هيَلَع

 َُل

0 

 ام َّلَعَف ِهَنْنَي ْمَلَف اًرِس ُهْرَمْلا ُهاَهَن اَّذِإَو هِهِناَوْدُع ٌفَك نِم َّدُي اَل يّدَعَتْمْلاَو

 .ِنيدلا يف َعَمْنَأ َكِلَذ َناَك اّذِإ ِهِرْيَغَو ِرْجَه نم ِهِب هب ٌفَكْنَي

 هَل َنَِي مَ ٌةَيناَلَع ِهْيَلَع ُراَكْنإْلا َبَجَو :ِتاَرَكْنُمْلا ُلُجّرلا َرَهظَأ اَذِإ اَمأَ

 الف هوِرْيَغَو ٍرْجَه نم َكِلَذ نع ُهْعَدْرَي اَمِب َةَيِناَلَع َبَكاَعُي ْنَأ َبَجَوَو ."ةبْيِغ
 ريغ نم قلك نو انكمتت كلذل ةزعاقلا ناك اذ[ مالسلا ةيلع كوز الو دتلع هلي
 .ٍةَحِحاَر ٍةَدَسْفَم

 يف َناَك اّذِإ اّيَح ُهوُرَجه اَمُك اَنْيَم ُهوُرَجْهَي ْنَأ ٍنيدلاَو رْيَكْلا ٍلْهَأِل يبني نيو

 كام 31/4 . هِتَراَتِج َعِيِبْشَت َّن لا ا

 اَلَو ِتاَرَكْنُمْلا اًهيِف ُدَهْشَي يلا َنِكاَمأْلا ٌرُضْحَي ْنَأ ٍناَسْنِإْلِل سيل 755؟4]

 ٍةَحَلْصَمِل ِهْيَلِإ ُجاَنْحَي ُرْمأ َكاَنُه َنوُكَي ْنأ لْثم ؛ٌيِعْرَش بجومل الإ ٌراَكْنإْلا ُهْنِكمي

 .اًهَرْكُم ُنوُكَي وأ ءوروضحح نم هيف َّدُب ال ُاّيْنَد وأ هنيد

 ُحَدْفَي اًمِم اَذَهَك :َكِلَد ٌدِهاَشُت ِهِتَأَرْما ٌراَضْحِإَو ٍةَجْرُفْلا ٍدَّرَجُمِل ُهَروُصُح اّمأَ

 [م4 4 .'0طهْيَلَع رص اّذإ ِهِتَءوُرُمَو ِهتَلاَدَع يف

 )١( ملسم هاور )49(.
 .«ةمايقلا موي هللا هرتس اًملسم رتس نم» :ظفلب )+١558( ملسمو :؛(55547) يراخبلا هاور (؟)

 .رهاجمل ةبيغ ال :ءاملعلا لاق (*)

 الو «ةينالع داسفلا اهيف رهظي ةنكمأ يف ةهزنلل هلهأ عم وأ هسفنب بهذي نم ىلع اذه قبطني (4)

 .اًدبأ اهيف ثكمي الأ هيلع بجاولاف «ةهزنلاو ةجرفلا ىوس كلذ نم هل فده



 هناك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 0
 0 ا ب ا بيبي ب عا

 هرم 5

 ٍِقاَّسْمْلا ٍءاَلُْؤَه ىَلَع ٍراَكْنإْلا ٍبوُجو يِف َنيِمِلْسُمْلا َّنْي ْيَب فالخ ال 70ه

 اَهَريِثَكَو اَهَّليِلَ َّنأ ِةّمِيَأْلا ُروُهْمَج ِهْيَلَع يذلا لب ةقمهحْلا نم وُ يلا
 اَهْنِم ْلِسْعَي ْمَل اَهّلِكآ َناك اَذَِ نجت اهئ كح ب اًهَلِكآ َّنأ ُباَوَّصلا لب ؛ٌماَرَح

 [مه0و_-08/1]  .ٌرْمََخ َيِهَف ؟ اًضْيأ اَهْنِم ُهَمَق َّلَسْغ وَلَو َةَلِطاَب ُهُتاَلَص تناك ُهَمَق

22 

 (ضْغُيَلاَو ٌبُْحَلا طباوض)

 ديخوو ندكتتلاو توضكلا ةوخد دلع قود همني لقتتلاو كحلا 8

 رْيَغَب هاَرَه عَبتا نَّمِم َوُهَف ِهِلَوُسَرَو هللا ِرْمَأ رْيَغب َكِلَّذ عَبَتا نَمَق ءَكِلَذ ُرْيَغَو ٌةَداَرِإَو

 .هاَوَه ُهَهْلِإ َدِخَتَي ْنَأ ىَلِإ ُرمأْلا هب ٌدَعْصَي دق لب ؛هللا نم ىٌّده

 (')ِتاَوّهَّشلا يف ِءاَوْهَأْلا عابا ني ْمَظْعَأ ِتاَناّيّدلا يف ِءاَوْهَأْلا ُعاَبَتاَو

 وضوح رافي ةدسنبو حقل يف با ْنَأ ِدْبَعْلا ىَلَع ُبِجاَوْلاَ

 ُتْيَحِب ؛ِهِلوُسَر ىَلَع ُهَلْرنَأ يِذَّلا هللا ىَدُه َوْهَو ؟ِهِلوُسَرَو هللا رْمأِل ٌقِفاَوُم َوُه لَه
 ؛ ِهِلوُسَرَو هللا يَدَي َنّْيَب هيف اًمّدَقَتُم نوحي ال ِضْعُبْلاَو بلا َكِيَّذِب نوما ُنوُكَي

 وأ ٌبَحَأ نمو ١« :تارجحلا] © يلوسرو هلأ يدي َنيب ًاوُمِدَنُن ال :َلاَق د ُدَّنإَ

 : هلوُسَرَو هللا يَدَي َنيب مُدَقَلا َنِ جون هيَ ُهَلوُسَرَو هللا ُهَرْمْأَي ْنأ َلْبَق ضمن

 ىَدُه ٍرْيَغِب ِهِضْعُبَو هّبُح ٌعاَبْنا َمّرَحُمْلا َّنكَل ؟ ىّوُه ٍضْعُبْلاَو ّبْحْلا ُد ٌدَرَجبَمَو

 نع َوُلِضَي نيا نإ هلأ ليس نع تلم وهلا عيت الو» :َلاَق 0 ها
 نع تيك ةداوول لا كدا اق 1 :ص] «ٌديِيَك ّباَنع مهل هلل ليبص
 علال 58] هْيَلإ لييّسلا هو ةلوسر هب ّتَعَي يِذَلا هاذه َوهَو هللا ليس

 : نْيكيَش نِم هيف َّدُب ال ُلَمَعْلا َناَك اّمَل ةنننل

 نيذلا نم اًررضو اًئاسف ْمَظْعَأ ِتاَناّيّدلا يِف مهءاَوْمَأ اوعبّنا نيذلا دجت كلذلو .هنكك قدص )١(

 ضرألا يف داسفلاو ءاهنم نوبوتي وأ مهءاوهأ نوكرتي داكي الو ِهِتاَوَهَّشلا يِف 0 اوعبّتا

 .مهيبسب ةدسافلا تانايدلاو عدبلا ترهظ ثيح ءمهنم هّلج لصح امنإ



 0 جحلا باتك

 .ةّملا أ

 .ُةَكَرَحْلاَو - ب

 ٌثِراَح ٍدَحَأ ُلُكَف ."0ُماَمَمَو ٌتِراَح ٍءاَمْسَأْلا ُقَدْصَأ» :هلكي ْنّنلا َلاَق اَمَك
 ْنَأ :اَهْيَلَع ُبيِثْيَو هللا اَهّلبََتَي يتلا َةَدوُمْحَمْلا َةّيثلا ّنِكَل ٌّدينَو ُلَمَع ُهَل ٌماَمَمَو

 .لَمَعْلا َكِلَذِب هللا َداَرُي

 [ ه4 .هب 5 ركاملا3عُو َحِلاَّصلا :ةوجكملا لْمَعْلاَو

 اًعاَبْئاَو اُلاَلَضَو اَلْهَج ناك :ملِعِب نكي ْمَل نإ َلَمَعْلاَو َدضصَمْلا َّنِإ 4*7]

 ]١5/154[ .ىَوهلل

 دّقَف :ناَوْدْعْلاَو ٌرَّشلا َبَبَس َناَيْضِعْلاَو ُقوُسْمْلاَو ُرْفْكْلا َناَك اذِإ 7555]

 نِم َكِلَد ُنوُكَيَف ءيْهّئلاَو رْمأْلا نَع َنوُرَخآ ٌتْكْسَيَو ٌةَمِئاَطلا وأ ُلُجَّرلا ُبْنْذُي

 لصيف «ْمهيوُنُذ نم َكِلَذ ُنوُكي ُْنَع اًوَْم اًراكنإ َنوُرَكآ مهْيَلَع ُرِكْْيَو «ْمِهبوُن
 ذإ ؛اًنيِدَحَو اَميِدَق ِروُرُشلاَو ِنَتِفْلا مّطْعَأ نم اَذَهَو ُرّشلاَو فاَتحاِلاَو ُقرَمَتلا
 . عاَوْنأ ُلْهَجْلاَو ُملظلاَو ءٌلوُهَج ٌموُلَط ُناَسْنِإْلا

 ِثِلاَئلاَو يِناَثلا نِم َّلُك ٌمْلظَو ءعْؤَن نِم ُهْنْهَجَو ٍلّوأْلا ُمْلُظ ُنوُكَيَف
 ا .َرَآَو َرَكآ عَن نَم اًمِهِلْهَجَ

 ءاَرَمأ َنْيَب َعَكَو اَم َّنأ ىَأَرَو ءَكِلَد اَهَبَّبَس ىَأَ َةَعِقاَوْلا َنَتِفْلا َرْبدَت نَمَو
 نِم مُهَمَِت نَمَو ءاَهْخِياَشَمَو اَهكوُلُم نم َكِلَذ يِف َلَحَد نَمَو ءاَهِئاَمَلْعَو ملا
 [ل1# ١/141 :اًهلْضَأ اَذَه : ِنّئِفْلا نِم ٍةَماَعْلا

 ا ل ا و ه4 دوج جاع هك دبي 55 رص ىا# 51 3 1
 ٍةَعيِطَقْلاب مهَرَمأَو ءاوُمَلَظَق ملظلاب مُهَرمَأَو ءاولخَبَك ٍلَْبلاب مْهَرَمُ : ْمحلْبَق ناك نَم
 . "2واوُعّطَقَف

 .دواد يبأ حيحص يف ينابلألا هحححصو )446٠0(« دواد وبأو )”١40(« دمحأ مامإلا هاور )١(

 .(50/0517) دمحأ هاور (؟)



 هنو مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ا
 تت >2 222222222232 227072902 مس_ سس يي تت ب722 7_7 ل مم اال يالا .٠ سم يمس سوو

 رم انوع رحال يللا صرع ادي وهيورلا كلا اَذَهَ

 :ّوَهَو نْسْكْلا ٌبِجوُيَو «ٍمحّرلا ع طق ٌبجوُيَو ِرْيَغْلا ٍلاَم ل ؛ مْلْظلاَو ىكْيَلَع

 ل صتخا ام ٌةَهاَرَك

 ٍلاَوَز بَل ُهُمْلْظَو ُُرْيَغ هيطغأ امي ٌّلْخُب ُهّنِإ اك ملُطَو ٌلْخُب هيف ُدَسَحْلاَ

 [6 .هنع َكِلَذ
 يف كاَريشالا هيف يلا ٍلْدَعْلا َعَم انَدلا يف ُميِقَتْسَت ِساّنلا ٌروُمَأ 55 و و

 ؛منإ يف ُكِرَتْشَت هَل نِإَو قوُقُحْلا يف ٍمْلطلا َعَم ُميقعْسَت امم ٌرثكأ : مثإلا ٍعاوْأ

 نإَو ةَمِلاَظلا ُميِقُي ال و ةَرِفاَك تناك َنِإَو َةَلِداَعْلا َةَلْوّدلا ْميِقُي هللا ١ نإ :ليق اّذَهِلَو
 مم

 .ٌةَملْسُم تناك

 . مالْسِإْلاَ ملظلا َعَم موت اَلَو ٍرْفُكْلاَو ٍلْدَعْلا ّعَم ُموُدَت اَيْنُدلا :ُلاَقْيَو

 ءازجألا ٍةَعيِطَقَو يبل نِم ٌةَبوُقُع رس ٌبْنَذ َسْيَل» :هلكي ُيِبّنلا َلاَك دَقَو

 َّنأ َكِلَذَو ؛ِةَرِغآلا يف اًموُحْرَم ُهَل اًروُمْعَم َناَك نإ اًيْنَّدلا يِف ٌعَرْضُي يِغاَبْلاَ

 اًهِيِحاَصِل نكي ْمَل نِإَو ْتَماَق 57 اينذلا نأ اًدِإَف ءٍءْيَش لك ُماَظِن َلْدَعْلا

 . قالَ نم ٍةَرِخآلا يف

 ِهب ىَرْجُي اَم ِناَميِإْلا نِم اًهِبِحاَصِل َناَك نِإَو ْمُقَت ْمَل :لْذَعِب ْمُقَت ْمَل ىَتَمَو
 ١1[ 1/141 .ةرِخآلا يف

 :اَهيِف سْفْنلا #7ج#

 .ِهُّمَح يف ِهْيَلَع يّدَعَتلاَو ُهَل ِدَسَحْلاَو ِهْيَلَع ٌوُثعْلاب اَهِرْيعِل مْلُظلا يِعاَذ -أ

 ٍلْكَأَو ىنزلاك ٍةَحِيِبَْلا ِتاَوَهَّشلا ٍلْواَنَتِب اًَهِسْفَنِل مْلُظلا يِعاَدَو - ب
 .اَلَعْفت ْمَل نِإَو ِتاَوَهَّشلا ِوِذَه ُرِؤَُو ءاَهُملَظَي ال نَم مت دق َيِهَه ءِثِئاَبَحْلا

 ِهِذَه يِعاَد َراَص ِتاَوَهَّشلا ِهِذَه اوُلَواَنَتَو اوُمَلَظ دق اَهَءاَرَطُن ثأر اَذِإَق

 ريثكب مط اًهيِف ملظلا وأ ِتاَوَهَّشلا

 - ؛ريت ناك ذإ ميم ال ريع ىأز ىٌبح ادع الو اريح ذر ْمَل ندم مك
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 1/41 - ١6١[

 : ماَسْقأ ةَناَلَث ُنساَّنلا عينا

 ا ا َدوُموُعَي ال موك 1

 ا دلع َناَك ينل 0 ئاَضِر ْلْضَتَو مَع لاَ 00 ٍلاَلَحْلا
 وم يب ب ةمام عير مصل ىي6

 : دنع اًيِضَرَم ْيَلَع ُبَضْعَيَو ُهَبِحاَص ُّمْذَيَو هْيَلَع ُبَقاَعُيَو ُهْنَع ىَهْنَي

 َنيحِلْصُم .ءىط َنيِصِْخُم كِل يف َنوفوُكي ةحيِحَص ٌةايح َنوُموَُيٌمْوَقَو - ب

 َنيِذَّلا مُه ِءاَلْؤَمَو ءاودوأ ام ىَلَع اوُريضَي ىّتَح َكِلَد مُهَل ميس ِميقَتَسَيَو اولي اف

 .ٍساّنِل تجرأ ٍةّمَأ ٍرْيَخ نم مُهَو ٍتاَحِلاَّصلا اوُلِمَعَو ات

 ند هيف نَمَك «َنيِنيْؤُمْلا ٌبِلاَغ مُهَو ءاَذَعَو اًذَه مه ْعَِتْجَي ٌموََو - 3
 يك 4 306

 اًَذَه َبَلُغ امي درو َةَيِصْعَمْلا ُةَداَرِإَو َةَعاَطلا ٌةَداَرِإ مهبوُلُق يِف عِمَتْجَت :5 و َوْهَش ُهَّلَو

 .ٌةَراَت اَذَهَو َةَراَث

 : ثالث ٌسْفْنأْلا :َّليِق امك ةّيئالثلا ُةَمْسِقْلا ِهْذَهَو ا يف د عر

 وسلا ُهُرْمَأَت يِتّلا ٍةَراّمَأْلا ٍسْفنَأْلا ُلْهَأ مُه :َنوُنٌوأْلاَ

 ةَنْيَمْظُمْلا سوُفلا لْهَأ مه : نسر َألاَو

 هْبَلَع ُموُلَت ّمُث َبْنَّذلا ُلَعْفَت يلا ٍةَماّوُللا ٍسوُمُنلا ْلْمَأ مُه :َنوُرَحَآلاَ
 2 يف م

 ١[ غ4 1/141 5378 رخاَو اَحِلاَص اُلَمَع طلختو ءاَّذَك ٌةَراَتَو اَدَك ٌةَراَت :نولَكَو

 2و 9
 ٍةَروُس يِف مُهْلُك ُساَنلا َّركف ول :َلاَق ُهّنَأ نفض َيِعِفاَّشلا نَع يِوُر 7554]

 . ْمُهْتَمَكَل (ِرْضَعْلاَو)

 ال ىتح ؛ةيصعملاب رهاجملا ةبوقعو ءركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا عرشلا بجوأ اذهلو )١(

 . ضعبب مهضعب ّيدتقي الو ءاّضعب مهّضعب ئّرجُي



 2 مالسإلا خيش لئاسرو قواتق بيرقت عم هب

 هت خح خخ ب سس 11٠١ وقح

 ْنَم دا ٍساّنلا م عوج نأ ردا :ىلاعت هل هللا َّنِإَق ؛َلاَق امك ّوُهَو

 [101/18] .رْبَّصلاب اًيِصوُم ٌّقَحْلاِب اًيِصوُم ِهِرْيَغ َّعَمَو ءاَحِلاَص اَنِمْؤُم ِهِسْفَن يِف َناَك

 هب ُمُعَنَتيَو وب ُنِيَمَظَي اَم هل نكي مل نإ ريضَي ذأ ُدبعلا نيني ال 5 ]

 *١1[ /58] . ٌنيِقَيْلا َّوُهَو وب يذَتْعَيَو

 ال اًَمِم َناَك نِإَو ءّبَصضَعْلا َراَكأ ُهْعْفَد ُنِكْمُي اّمِم َناَك ْنِإ :ُمِلْؤُمْلا ة5م]

 َدْنِع ِمّدلا ِذاَرَوَتِل ٍبَضَمْلا َدْنِع ُهْجَوْلا ٌرَمْحَي اَذَهِلَو ؛َنْرَحْلا َراَنَأ ُهْعْفَد ُنِكْمُي

 [104/14] .ْزْجَعْلا ٍراَعْشِْسا َدْنِع مّدلا ٍرْوَكِل ٍنْرحْلا َدْنِع ٌُرَفْصَيَو ءََرْدقْلا ٍراَعْشَيْسا

 انْضأ َةَعَبْرَأ ُماَّنلا َناَك اَذَهِلَو 75099 ]

 نوُقحَتسُمْلا َنوُنِمْؤُمْلا مه م ِءاَلُؤَهَف :َةَحاَمَسَو ٍةَعاَجَسِي هلل َلَمْعَي نم -أ

 مندل | يِف َكِلَذب ُعِفَتْنَي اَذَهَف :َوَحاَمَسَو ٍةَعاَجَشي وللا ٍرْيَعِل َلَمْعَي نَمو - ب

 .ٍقاَلَخ نِم ِة ٍةَرِخآْلا يف ُهَل 0

 ٍِقاَمّنلا نم ِهيِف اَذَهَق :ٍةَحاَمَس اَلَو ٍةَعاَجَشِب ال ْنِكَل هلل ْلَمْعَي نَمَو - ج

 .َكِلذ ِرْدَقِب ٍناَميِإْلا ٍصْقنَو
 هند ُهَل َسْيَل اَذَهَف :ةحاقس الو ةفاكش هيف رمْيَلَو هلل َلَمْعَي اَل نَمَو -د

 لدم 14/74 .ةرخآ ال

 يف ٍداَهِجْلاَو ِرَكنُمْلا نع يهنلاَو ٍفوُرْعَمْلاِ رئآلا يِ ناك 0
 نَم ِساَّنلا يف ٌراَص :ِةَئْئفْلِل ءْرَمْلا هب ٌضّرَعُي ام ِنَحِمْلاَو البا نِم وللا ٍليِبَس

 نَع َلاَق اَمُك ِِهَنْثِفْلا نم َةَماَلَّسلا ُبْلظَي ُهّنأِب َكِلَذ نم ِهْيَلَع َبَجَو م كتل عَ

 ابا «اقت وتذإلا ىف لأ يت الو ل نكتأ لدي نك مكتيوج : نام
 .[48 :ةبوتلا]

 امي ٌطِقاَس ٍةَِْفْلا يِف َرُهَ : قو وكت الل هي هلل رمأ يلا لاتِقْلا كرت نم

 .ِداَهِجْلا نِم هب هللا َرَمَأ اَم ِهِكْرَتَو ءوِداَوُف ضَرَمَو هوِْلَق ٍبْيَر نِم هيف َعَقَو



 بك ا تت ب 0س ج#+ عد جحلا باتك

8 0 

 : ماَسْقأ ُهَناَلَث انه َنساَّنلا َّنِإَف ٍ؛ٌرِطَح ُماَقَم اَذَه َنِإَف ِ؛اَذَه ْرّبَدَتَ

 نوكَيَو ءاوُمَعَز يلا. ثلا ٍةَلاَّزإل اًبَلَط ؟نولئاكيو نو َنوُرُمأَ ْمْسِق -أ ال طع عوام 5 سل نا 20 ور مه ووححل سمس

 .ةعألا 3ث ةَمقاَوْلا ٍةَنبِفْلا يِف َنيِليتْفُمْلاَك نتف ةَنِف مَظْغَأ َكِلَذ مُهّْلْعِف

 ُنيّدلا ِهِب ُنوُكَي يِذَّنا ٍلاَئِقْلاَو يْهّنلاَو ِرْمَأْلا نَع َنوُلُكَنَي ٌماَوْقَأَو - ب
 وى: 10 د و 1 ءروو .ةر م ٍّش ص و رس 3 0

 .ٍةَنمِفْلا يف اوطَقَس دق مهَو ءاونتمي الَثِل ؛اًيلعلا يِه هللا هَمِلَك نوكتو ءهشل هلك

 ."”ِناَمِزاَكَتُم اَمُْهَو ءِروُظْحَمْلا ُكْرَتَو ٍبِجاَوْلاب ُماَيِقْلا مهْيَلَع ٌبِجاَوْلا اَمْنِإَو

 ])١١6/7548-/١58[

 رتألا لوو لولا أوهيليأو هللا اوخيليأ انما ندا مآيط :ىلاعت َلاَق 75+و فل

 نوفا يذلا مُهَو هَوُوَدَو رمألا ُباَحضُأ ا «[09 :ءاسنلا] 0

 َناَك اَذَهِلَف ؛ماَلَكْلاَو مْلِعْل ٌلْهَأَو ِةَرْدُقْلاَو ِدَيْلا ّلْهَأ ِهيِف ٌكرَتْشَي َكِلَدَو ءَساّنلا

 .ُءاَرَمَأْلاَو ءاَمَلُعْلا : : نْيِمْتِص رمألا وُلوُأ

 اَق امك ؛ُنساَنلا َدَّسَق اوُدَسَم اَذِإَو ُنماّنلا َحَّلَص اوُحَلَص اَذِإَف

 م ؟رمألا اَذَه ىَلَع اَنْواَقَب اَم ب ٍيَدَصلا

 هن اَعوُبْتَم َناَك نم ُلُكَو ءِناَويّدلا ُلْمْأَو ُحياَشَمْلاَو ُكوُلُمْلا مهيف ف لْحْدَيَو

 مَع ىَهْنَيَو هب هللا َرَمَأ امي َرْمَأَي ال ل ءرْمَأْلا يلوأ نم

 ةعيطي اَلَو هللا ٍةَعاَط يف ُهَعِيِطُي ْنَأ ُهْتَعاط ِهْيَلَع نَمِم ٍدِحاَو ّلُك ىَلَعَو ُدْئَع ىَق

 1١7١[ /54] . هللا ةيِصعم و

 مهب زجنم وق لأ ن١ :ه ئينلا نع "”يبحشل» يف كنت لكك
 ٌمِلاَع ّوُه :ماَنلا َلوُقَيِل ُهأَرْقَأَو َنآْدُقْلا أََقَو ُهَمَلَعَو َمْلِهْلا مَّلَعَت لجو :ُمَنهَج : ُمْنَهَج

 َقَّدَصَت ْلُجَرَو :ءِيِرَجَو ٌعاَجش َّوُه :ُنماَّنلا َلوُقَيِل َدَماَجَو َلَئاَق ُلُجَرَو ٌعِراَقَو

 )١19٠6(. ملسم هاور قفز .ثلاثلا مسقلا ركذي مل )000



 1 مالسإلا خيش لئاسوو قواتف بيرقت بس اذ
 2222 200 7 7 7 7 7 737 _ _ هلا

 َءاَيْرلا َنوُديِرُي َنيِذّلا َةَناَلَتلا ٍءاَلُؤَم َّنِإَف .ّيِحَس ةاَوَج :ُنساَتلا َلوُقَيِل ىَطُعَأَو
 ؛ َنيِحِْلاَصْلاَو ءادهسلاَو َنيِقيَدَصلا نِم َنييَِتلا َدْعَب دعب َنيِذْلا ٍةئاَلَتلا ءاَزإِب مه ةعحسْلاَو

 3 ناك هلا دخول ةملَعَو هلسر هب هللا َتَعَب يِذَّلا َمْلِعْلا مّلَعَت نَم َنِإَ
 سا م سل

 َكِلَذِب يهَتْبَي َقَّدَصَت نَمَو ءاَديِهَش َناَك َلِتْقَو اَيْلْعْلا َيِح هللا ٌةَمِلَك َنوُكَتِل َلَئاَق نَمَو
 [ا١ الا /141 . اححِلاَص َناَك هللا َهْجَو

 يِفَو ِتاَداَبِعْلا يِف َةَنَّسلا ُلَواَنَتَي :ٍِفّلَّسلا مالك يف ٍةّنّسلا ٍةَنَّسلا ظل 49

 يِف َماَلَكْلا َنوُدِصُمَي ِةَئسلا يِف َتفَْنَص نّمِم ٌريِثَك َناَك نِإَو ءِتاَداَمِتْالا

 ٌداَصِتيْقا : نو ِءاَدْرَدلا يِبَأَو ٍبْعَك ِنْب يبأو ٍدوُعْسَم ِنْبا ٍلْوَقَك اَذَهَو «ِتاَداَقِيْعالا

 8/0 , '"0كاِلَذ ُلاَكْمَأَو ٍةَعْذب يف ٍداَهتْجا نِم ْرْيَح ة 1 يف

 هه ه

 (مالسلاو رجهلا)
 :ليقع نبا لاقف هلاعفأو هداقتعا يف لدعلا ملسملا رجه امأف /554؟]

 هراصتقا :ُهْنَبُك نيدلا يقت خيشلا لاق اذهلو ءهفالخ باحصألا مالكو «هركي

 ةريبكلا :دمحأ صن ىلع ءرئابكلا نم لب ءديجب سيل ةهاركلا ىلع ةرجهلا يف
 قوف رجه نمف» :ِةكي هلوق حص دقو «ةرخآلا يف ديعو وأ ايندلا يف دح هيف ام

 [؟17 /9 كردتسملا] . "7«رانلا لخد تامف ثالث

 ىلع هي يبنلا در امك ؛«كيلعو» :ظفل ىلع دارلا رصتقا نإ /7554؟]
 اذإ :لاقي نأ الإ ءهرهظملاك رمضملا نإف ؛باتكلا ىضتقم وهو «'*”يبارعألا

 ام لذبيْلو «هميلعتو همّلعت يف رجألا بستحيلف «لانملا ةلهسلا ةلزتملا هذه ملعلا بلاطل اًئينه )١(
 .نيقيدصلا نم انلعجي نأ هللا لأسن «ءكلذ لجأل هعسوب

 .ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا ارو هئيقتنا ام ىهتنا انه ىلإ (؟)
 .دواد يبأ حيحص يف ينابلألا هححبصو )541١54(2: دواد وبأ هاور (")

 ِةَيِحاَن يِف َسِلاَج لك هللا ُلوُسَرَو َدِجْسَملا لحد الْجَر نأ ءكض يره 0-0-0 ام : : ينعي )5(
 ّلَصَق ْمِجْرا ُماَلَّسلا َكْيَلَعَو» :للكك هللا ُلوُسَر ُهَل َلاَقَك ءوْيَلَع َمَّلَسَك اج مك ىَلَصَ ءدجسَمل



 جحلا باتك
 جيمس

 لصحي بجاولا درلا نأ الولو ءتكس اذإ ام فالخب راصتقالا هلف مالكب هلصو

 [؟١؟ /# كردتسملا] . يمذلا ىلع درلا يف هيلع راصتقالا أزجأ امل هب

 باوج درل ىرأل ينإ» :اًعوفرم سابع نبا نع رفعج وبأ ىور 5551]
 وهو :نيدلا يقت خيشلا لاق :©"”«مالسلا باوج َّدر ىرأ امك اًقح يلع باتكلا
 [؟1؟ /8 كردتسملا] .اًقوقوم :ينعي ؛سابع نبا نع ظوفحملا

 :يردأ ال :لاق ؟ثنخملا ىلع ملسأ ءدمحأل تلق :دواد وبأ لاق

 مالسلا يف فقوت دقف :نيدلا يقت خيشلا لاق ءْدَبَو هللا ءامسأ نم مسا مالسلا
 [؟١١/# كردتسملا] :ةيدحلا نع

 نم ىلع ملسي نأ يغبني ال هنأ :هيواتف يف نيدلا يقت خيشلا ركذ ل

 */١١١[ كردتسملا] . هتوعد بيجي الو 7 ا 5 ال

 ِنْبا مالك ىَنْعَم اَذَهَو ْمُهَل اًبيِوأَت ٍناَيْبّصلا ىَلَع ُماَلَّسلا ُروُجي 65550]
 َلاَق «'""[اًعاَمْجِ ِمِلْسُم حْرَش يف ُهَرَكَذَو هُبَحَتْسُي ُهَّنَأ . .يِضاَقْلا َرَكْدَو ءليِقع

 6 2 -ٍ م 8 000 2 1 3

 اَمُك َوْهَو ءٌرَظَن ""هيِفو ٌهوُنْدَتْسَي ْمَلَف ٌءيِضَوْلا ُثَدَحْلا امَأَ : ٍنيّدلا ُيِقَت ُحْيَّشلا

 [؟7١/* كردتسملا] 0 ّىهَو هْيَلِ رظنلا ل هش ُةَلَأْسَمْلا ِهِذَهَو ءلاَق

 يف نيلوقلا دحأ يف بجاو مالسلا ءادتبا نأ نيدلا يقت خيشلا ركذ

 [717/# كردتسملا] .هريغو دمحأ بهذم

© © © 

 كلذ لمشيو «مالسلا ّدرك هيلع ٌّقح ٌةباتك اهريغو لئاسرلا ىلع ّدرلا ّنأ ىري او سابع نباف ١(
 لئاسلا ناك اذإ «سانلا نيب ةفورعملا يعامتجالا لصاوتلا عقاومو لاوجلا لئاسر ىلع درلا
 .هل عفانلا ملعلا يغتبي

 لاؤس وأ ٌبلط هولتي مالسب  ملعلا بالط ةصاخو  سانلا ضعبل لسرُت ام اًريثكو
 .لئاسلا ةباجإو «مالسلا در :هيخأ ىلع ملسملا قوقح نم نيقح كرت دقف !كلهاجتيف

 . حيضوتلا ةدايزل وضل عورفلا نم نيتفوقعملا نيب ام )0

 .بوصأ اهتدايز لعلو ءواو نودب ء(هيف) :عورفلا يف كلذكو لصألا يف ()





 تاعوضوملا سرهف

 000 0 1-00101-ب1بببب (دمحم ٍصْئاَصَخ نم ُءوْضْوْلا)

 سس: هوفولا نكس كاوسلا تناب

 ا ا رت مو" ةوشولا  ىقورلا هاب

 سس سا (ءوضْوْلا ضِقاَوَت :ٌباَي)

 ..تيييس سس (ءوضولل ضقان ليإلا محل)

 ل ير (لْسْعْلا ٌباَب)



 هنو مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ما
 ب ا تح تكتل حا

 ةحفصلا عوضوملا

 0 ]1 ]10 (ِةَساَجّنلا ُةَلاَرِإ :ٌباَي)

 ا م ل سا فيويحلا (؟عراشلا بارت مكح)

 ا ا ا (َريِغّصلا ُهْنِم َنْكَمُي ْنَأ ِهْيَلَع َمُرَح ُهَلْعِف ٍلَجَّرلا ىَلَع َمُرَح اَم)

 1 (اًراعش ءاهقُفلاو كاسْنلا ضعب هذختي يذلا يزلاو سابللا)

 11 خا وم وا كوه اف اور ارا هاا فمما دعا ةالّصلا ٌباَتِك

 00 0 ز ز ]1 1 ةينلا يف كشلاو ةسوسولا

 0 ااا 000208 (اهب رمألاو ةالصلاب ةيانعلا)

 1 وكل طم عل دوق قطو م ع فا لا وسل لا وعل عاب ةالصلا كرات مكح

 0000 (ْرْفُكَي ْمَل ِتْقَوْلا َدْعَب اَهاَّلَص اًذِإَو ءٌرْمْكَي ٍةاَلَّصلا ُكِراَن)

 1641 (؟اًدمع ةالصلا كرت مكحو «لمعلا سنج كرت مكح)

 5 م (تئاوفلا ءاضق)

 دا د (لفاونلاو ضورفلا يف ترونقلا)

 00000000 0 00000003 (ٍَماَقإْلاَو ٍناَذَأْلا ُباَب)

 0 1 0 تقولا (ةالّصلا طوُرُش ُباَب)



 كا تاعوضوملا سرهف
 ناقل

 ةحفصلا عوضوملا

 لااا 1 2 ]ز 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ]1 1 1 1 ... اهتايجاوو ةالصلا ناكرأ

 00 120 يّبَر َناَحْبُس :لوق نم ةمكحلا)

 مورست ام تا سضابقم (دْبَعْلا َلاَق اَم ٌّقَح :عوكرلا نم عفرلا يف لاق نم أطخ)

 8 هس سس سس سس سس (قِيَو يبنلا ىلع ةالصلا)

 0001 1 1 (ةاَلَّصلا َدْعَب ٍرْكَّذلا ُباَب)

 1ك سلس نوب سسوس وبل اا ل (ٍةاَلَّصلا يف ُهَرْكُي ام ُباَب)

 ا تاير وسما وتم (ةعدب ءاعدلاو يبنلا ىلع ةالصلاب توصلا عفرو رهجلا)

 ا 0 (وْهّسلا ٍدوْجْس ٌباَي)

 1 اسما حس عملا وسمو اسما سن (عّوطَتلا ٍةاَلَص ُباَي)

 0 ا 1 (بتاورلا ننّسلا)

 عْوطَتلا ٍةاَلَص مكح امو ؟ُهَّدُحَو ىلَضَو ةعامجلا كرك اًذإ ٍناَسْنِإْلا ٌةّمذ أربت 3

 ااا 1 1110 (؟اًعِجطْضَم

 0 ااا (ِةَماَمإْلا ُباَب)

 1017 مدام وول مل ملام (نيمومأملاو مامإلا فقوم)

 00 ٍراَدغَأْلا لْهَأ ٍةاَلَص ُباَب



 ةحفصلا عوضوملا

 100000 0 000 ز ز] ز زؤ 0 (مهدايعأ حئابذ لكأو رافكلا دايعأ دوهش ميرحت)

 لا ا 1 (ِفوُسْكْلا ٍةاَلَص ُباَي)

 11 يي ا سلا وحلا ينسج (فوسكلاو فوسخلا دنع ةالصلا نم ةمكحلا)

 51 ا و املا و ا دس ةماحماسا ما ب ا (ءاقستسالا ةالص)

 0 0 0 08 ِزِئاَتَجْلا ُباَتِك

 11 ا ا و سك عا (ةمحر تيملا ىلع ءاكبلا بحتسي)

 ل و و سل ياا ا و سلا (هنيفكتو تيملا لسغ)

 77-18 (هتفدو تيملا لمح)

 0 1 1111 (ةوالتلا ىلع راجئتسالا مكح)

 ااا ا (ٍروُبقْلا ٍةَراَيِز ُباَب)

 ا ل و (مهيسيسقو مهسئانك ميظعتو ىراصنلا روبقل رذنلا)

 11 و (رصحلاو تيزلا رذنو ءروبقلا ةوسك)

 هك محم (ةيوبنلا ةرجحلا وأ ةرخصلاب فاوطلاو ءاججح يمس اذإو دهاشملل رفسلا)

 .هتقحل يتلا ةنتفلاو ءروبقلا ةرايز ىلإ لاحرلا دش نم عنملا يف خيشلا ىوتف)

 5561 وللا ا صخب خو سوم قصب فعل ا فلا او ساس واس (هعم ءاملعلا ٌفوقوو

 1000 0 ا (؟ةّئُس هربق دنع يبنلا ىلع مالسلا له»

 ا يقل م مل 1 مم (؟اًملطم لضفأ ةكمو ةئيدملا ىنكس له)

 0 ا 000

 131 يي طماع يم ب ا ا (ماعنألا ةميهب ةاكز باب)

 ا م سس م (رَمُكْلاو بويحلا ةاكز باي)

 عقوق ناسا ةة صصص ل («نيدقنلا ةاكز باب)



 3 تاعوضوملا سرهف
 ا

 يعل عيضوملا
 كح ..... (ضورعلا ةاكز باب)

 هل يي ا ل ا (رظفللا ٌةَقَدَص ٌباَي)

 00 ا ]| ]ز]ز]|] 1ز ز]ز]ز]ز]زؤز 00 (ٍةاَكَّزلا ٌجاَرْخِإ ُباَب)

 0 اا 0 08 (ةاكزلا لهأ باب)

 060 سلا لا ا ا ا ااا ماّيصلا تانك

 0 (مِيَْلا مَْي ف مكح)

 ة ووسام ولو لاوطل ام اوم سام ا (؟اًهِعيِمَجِل ٌةَيْؤر ٍداَلِبْلا ضْب عب ا ر له)

 0 ا ا (ةرافكلا بجويو هربا لن اجا

 66١ (ءاضقلا مكحو بحتسيو هركي ام باب)

 0 ا ] ]ز] ]11111 (عوطتلا موص باب)

 26 ... (دجاسملا ماكحأو فاكتعالا باب)

 ااا 1 1 1 10 0 1 120 0 0 2 2 2 0 ز 30 (دجاسملا ماكحأ)

 هدف 3 جحلا باتك

 هالو ... (اهلضفأو كاسنألا)

 همه ..... (تيقاوملا باب)

 كفي .... (مارحإلا باب)

 3 ... (مارحإلا تاروظحم باب)

 0 ١ .... (ةيدفلا باي)

 0 001212121212121: (ةكم لوخد باب)

 56 ا ا (ةرمعلاو جحلا ةفص باب)

 00 اا7 ]1 ]1 (؟ضئاحلاو ثدحملا فاوط مكح)

 ىَيَلا َةّيَئلاَو 00 َةطَرَتْشُمْلا ِةّينلا َنْيَبو ءدوُبْعَمْلا ٍدْصَقَو ِةَداَبِعْلا ٍدْضَق نيب قرفلا)

 2314 5-5 5000 ..... (ما رخإلا اهب ُدِقَعْنَي



 ةكنف# 2

 رمتعا نمل لضفألا امو ءسكعلاو ةرمعلا ىلع جحلا لاخدإ مكح يف ليصفتلا)

 00000 (؟عتمتلا وأ دارفإلا :جحلا دارأو جحلا رهشأ ريغ يف

 0ك دبدزبز-- (عّئَمَّتلا ىَلإ اًَمِهِلاَقَْلاَو ٍنِراَمْلاَو ِدِرْفُمْلا خسق مكح)

 لا ا م (ءاعدلل فوقولاو لوسرلا ىلع مالسلاو يوبنلا دجسملا يف ةالصلا)

 هلل و 09 رشلا ىلع نيكأ دحين" كرا وعاات)

 ا سمسم بادو ا ا سو (راصحإلاو تاوفلا باب)

 ل ل (ةيحضألاو يدهلا) ةَقِقَعْلاَو ْةيِْضَأْلاَو يدَهْلا باب)

 ل ا ل ل ل 6 ةقيقعلا

 0 ا 1 1]1]1]1 ]1 11111111 ٌةَراَيّرلا

 ااا ا 010101 ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا

 0 12000 (هبوجوو هلضف)

 01 1 1 ]1 ]1 1 ]11 (؟راكنإ اهيف له فالخلا لئاسم)

 0 ا ا (بستحملا بادآ)

 000 «هيادآو ٍرَكْنُمْلا نَع يْهَئلاَو ٍفوُرْعَمْلاِب رْمأْلا مكح)

 د م اسوا و عا (ضُْعْبْلاَو ٌبُحْلا طباوض)

 1 ا ل ا سو (مالسلاو رجهلا)


